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I.
1   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ ಂ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ. . ೂಡ  ಗಂ ಾ   ಎ.ಗಂಗಣ ಜಂಬಲಮ ೕವಸಮುದ 46/5 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.4 0.068 531496336740 03290100008314
2   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ ಂ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸು ೕ    ೕರ ಮ ಪ ಜಂಬಲಮ ೕವಸಮುದ 36/3 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.8 0.136 606565456659 032901000015041
3   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ ಂ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಬಡ  ಾರಣ   ಬಡ  ಾಮಯ ೕರೂರು ೕವಸಮುದ 47/P2 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.8 0.136 695349625450 10531100002454

4   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ ಂ  1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ದಗು ಾ  ಂಕಟಸುಬ ಾ   . ೕರಯ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 67/2 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 1 0.057 338887720000 64144257366

5   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ ಂ  1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ . . ೕವಣ   ಾ . .ಹ ೕವಸಮುದ 51 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 1.3 0.074 590920819047 032901000014396
6   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಎ .ಅನು ಾ ೂೕಂ ಎ .ಬಂ ಾರ ಾಜು ಮಠದ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 14/9 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.8 0.045 576426305436 4241101001328
7   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಎ .ಕೃಷ ಾಜು  ಾಮ ಾಜು ಮಠದ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 14/4 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 1.7 0.097 703165391143 4241101002209

8   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಆ .ಸು ೕ   ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ ಾಜು ಮಠದ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 14/17, 14/18 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 1.6 0.091 399986659602 4241101000720

9   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಸೂಯ ಾಂತಮ  ೂೕಂ 
ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ ಾಜು

ಮಠದ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 14/9 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.8 0.045 448981857356 4241101001327

10   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಗಂಗಣ   ಬಂ  ಲ ಯ ಾ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 88/2D, 88/2E ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾ ಂ 1 1 0.057 382886545081 54054862460
11   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ರು ಾ ಪ   ಗುರು ದ ಪ ಫಕು ೕವಸಮುದ 17/2 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.8 0.045 918116586243 5835
12   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಂಗಪ   ಮುಕ ಣ ೂಮ ಕ ನಹ ೕವಸಮುದ 17/4 ಾ ಾನ ಾ  ( -9) 1 1.00 0.306 945310891154 10875101031964
13   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕ . .ಹ ೕವಸಮುದ 108/1 ಾ ಾನ ಕಂದು ಾ 1 1.00 0.195 273419564668 032901000102137
14   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ .ಕೃಷ   ಬಸವ . . ಫಕು ೕವಸಮುದ 62/3 ಾ ಾನ ಾ  ( -9) 1 1.60 0.16 534597742500 032901000020566
15   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಎ. . ಾ   ೂನೂ ರಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 112 ಾ ಾನ ಾ  ( -9) 1 0.80 0.08 602982712545 10875101017557
16   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ  ಹೂವ  ಸಣ  ೖತರು ಾ   ಂಗಣ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 41/4 ಾ ಾನ ಕನ ಾಂಬರ 1 0.5 0.080 902660191846 032901000012488
17   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ  ಹೂವ  ಸಣ  ೖತರು ನರ ಂಹ   ೕಲೂರು ಂಗಣ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 41/6 ಾ ಾನ ಕನ ಾಂಬರ 1 0.5 0.080 890480957450 10875101003864
18   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ  ಹೂವ  ೂಡ  ೖತರು . ಾಲಯ   ರುಕಮಲ ಯ ೕತ ನಹ ಕಸ ಾ 36/P ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಕನ ಾಂಬರ 1 0.4 0.040 431006633715 031101000021171
19   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ  ಹೂವ  ೂಡ  ೖತರು ಾಗಮ  ೂೕಂ ೕರುದ ಪ ೂೕನ ಾಗರ ಕಸ ಾ 69/1 ಾ ಾನ ಕನ ಾಂಬರ 1 0.4 0.040 897805255248 54039219926
20   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ  ಹೂವ  ೂಡ  ೖತರು ೖಯಣ   ಲ ದ ಾಪಯ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 21/8 ಾ ಾನ ಕನ ಾಂಬರ 1 0.6 0.060 913939866806 10750100008758
21   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ  ಹೂವ  ೂಡ  ೖತರು ಆ . ೂೕ ೕ   ರುದ ಪ ದ ಯ ನ ೂೕ ಕಸ ಾ 34/1 ಾ ಾನ ಕನ ಾಂಬರ 1 0.4 0.040 964543824157 64031859629
22   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ  ಹೂವ  ೂಡ  ೖತರು ಹನುಮಕ  ೂೕಂ ೕ ಾ ಯ ೕ ನಹ ಕಸ ಾ 16 ಾ ಾನ ಕನ ಾಂಬರ 1 1.2 0.120 789551707371 4241108010185
23   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖ  ತರ ಾ . ಾರಪ   ಭೂತಪ . . ಕಸ ಾ 34/P3 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ 1 0.50 0.100 730690154895 10530101010864
24   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖ  ತರ ಾ ಬಸಣ   ಗುರಯ . . ಕಸ ಾ 154/2 ಪ ಷ  ಾ ಣ ನ ಾ 1 0.80 0.160 953463899839 10530100006567
25   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖ  ತರ ಾ ಎ. . ಂಗಪ   ಅಳ ಜ ೂೕನ ಾಗರ ಕಸ ಾ 237/2BP2 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ 1 0.40 0.080 934338464887 64035301955
26   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖ  ತರ ಾ ಹನುಮಂತಪ   ಪ ಯ . . ಕಸ ಾ 1/6 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.20 0.240 729897853430 10530100002854
27   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖ  ತರ ಾ ೂೕ ಾಲಯ   ಂಗಯ ಾ ಪರ ೕವಸಮುದ 221/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 1.20 0.240 272852513753 64122180465
28   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖ  ತರ ಾ ೕ ಾ ೂೕಂ ಾ ಠ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 20/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.00 0.200 460492169418 10875101000043
29   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖ  ತರ ಾ ಉ ಾಪ   ಸಂಗಪ ೂಳ ೕವಸಮುದ 40/5 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.80 0.160 647132501791 10875101005446
30   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖ  ತರ ಾ ೕವಣ ದ ಪ   ಮಲ ಪ ದಡಗೂರು ೕವಸಮುದ 31/4P2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.80 0.160 218887750109 10875100001746
31   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖ  ತರ ಾ ಎ. . ೂಡ  ಗಂ ಾ   ಎ.ಗಂಗಣ ದಡಗೂರು ೕವಸಮುದ 24/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.00 0.200 531496336740 032901000008314
32   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖ  ತರ ಾ ೕಧರ .   ವರುದ ಪ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 49/6 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.60 0.120 607754966344 64153974518
33   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖ  ತರ ಾ ಜಯಣ   ಮುದ ಡ  ಬುಡ ಪ ೂಸ ಾಗ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 1/9 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.20 0.240 221288058582 10875101021611
34   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖ  ತರ ಾ . . ಾಮಲು  . .ಲ ಣ ಳ ಾಲೂ ರು ಕಸ ಾ 62/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.40 0.080 563006381234 54039223954
35   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೂೕಧಕ ಲ ಾ ೂೕಂ ರ ೕ ೖ ಾಪರ ಕಸ ಾ 21/3 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.50 0.500 501750227842 64086317263
36   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೂೕಧಕ ಎಂ. . ೕ   ಎಂ.ಎ . ೕ ಾ ೖ ಾಪರ ಕಸ ಾ 10/2 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.50 0.500 968250686294 4241101000341

37   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೂೕಧಕ ಸು ೕ  ಆ   ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ ಾಜು ಮಠದ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 14/11 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.50 0.500 399986659602 4241101000720

38   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೂೕಧಕ ಸೂಯ ಾಂತಮ  ೂೕಂ 
ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ ಾಜು

ಮಠದ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 14/5 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.50 0.500 448981857356 4241101001327

39   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೂೕಧಕ ಪ ೕ ಾ ೂೕಂ ಎಂ. .ಹ ೕ ೖ ಾಪರ ಕಸ ಾ 35/4 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.50 0.500 716168392490 64088504136
40   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೂೕಧಕ ಉ ಾ ೕ  ೂೕಂ ಬಂ ಾರು ಾಜು ಮಠದ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 14/15 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.50 0.500 572155767167 64078887165
41   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೂೕಧಕ ಹ ಾಥ ಾಜು  ಾಮ ಾಜು.ಎ ಮಠದ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 14/7 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.50 0.500 758603120930 199000988721
42   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೂೕಧಕ ಕೃಷ ಾಜು  ಾಮ ಾಜು.ಎ ಮಠದ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 14/4 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.50 0.500 703165391143 4241101002209
43   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೂೕಧಕ ಪಪ ಲ ಾ ೂೕಂ ಾಮ ಾ ೖ ಾಪರ ಕಸ ಾ 35/3, 35/5 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.50 0.500 878445669451 4241101002307
44   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೂೕಧಕ ಎಂ. .ರ ೕ   ಎಂ.ಎ  ೕ ಾ ಾನಗ ಕಸ ಾ 31/6 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.50 0.500 591620528414 64040031842
45   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೂೕಧಕ . .ಇ ಾ   ಖದೂ  ಾ ತಳ ಾರಹ ಕಸ ಾ 48 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 0.50 0.500 629897633331 64134150129
46   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ಮ ಂ .ಪ ಾ ವ  ೂೕಂ . ೕ ಾಸ ಾಗಸಮುದ ಕಸ ಾ 104 ಾ ಾನ  ೌ 1 1.20 0.192 701981603521 004110100029349
47   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ಮ ಂ . ೕ ಾಸ ಾ   .ಗಂ ಾಧರ ಾ ಾಗಸಮುದ ಕಸ ಾ 98/1B ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.20 0.192 740354358007 64163841690
48   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ಮ ಂ ೂೕ ಾಲಯ   ಂಗಯ ಾ ಪರ ೕವಸಮುದ 221/2 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1 0.80 0.128 272852513753 64122180465

49   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ ೕರ ಂ ೕಶ ರ ೕರು ಬಳ ಾರರ ಸಂಘ ೂಮ ಕ ನಹ ೕವಸಮುದ 23/6 ಾ ಾನ ಾ , ಈರು , ಣ ನ ಡ 1 4.1 4.000 '945310891154 10875101044588

50   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ ೂ ೕಬಳ ಾ  ಜಲ  ಬಳ ಾರರ ಸಂಘ ದ ಯ ನ ೂೕ ಕಸ ಾ 54/17 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 4 4.000 218947147403 1075010140333

51   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ ಜ ಾಮೃತ ೕರು ಬಳ ಾರರ ಸಂಘ . .ಪರ ೕವಸಮುದ 60/7 ಾ ಾನ ನು , ಟ ೕ ೂೕ, 
ಣ ನ ಾ

1 4 4.000 10875101047327

52   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ ೕಷ  ಾ ಂ  ಾರರ ಜಲ  ಸಂಘ ಮಠದ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 14/11 ಾ ಾನ ಾ , ಈರು , ಣ ನ ಡ 1 6 4.000 399986659602 4241101008676

53   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ ೕ ಷು  ಹ  ೕರು ಬಳ ಾರರ ಸಂಘ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 54/2, 53/4 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ , ಬದ 1 4 4.000 10531101037667

54   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ ೕ ಾದರ ಚನ ಯ  ಜಲ  ಬಳ ಾರರ ಸಂಘ ೂೕನ ಾಗರ ಕಸ ಾ 237/2BP3 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ, ಣ ನ ಡ 1 4.1 4.000 10957101072411

55   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ ಯಲ ಮ ೕ  ಸಮೂ ಕ ಕೃ  ೂಂಡ ಸಂಘ ೂೕನ ಾಗರ ಕಸ ಾ 382 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ, ಣ ನ ಡ 1 4 4.000 10957101072846

56   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖಯ ಕ ಕೃ  ೂಂಡ ಪರ ೕಶ ರಪ   ಸಜ ಲ ಹನುಮಂತಪ . .ಪರ ೕವಸಮುದ 60/2 ಾ ಾನ ತರ ಾ 1 1.2 0.750 875448650807 032901000012839
57   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖಯ ಕ ಕೃ  ೂಂಡ .ಎ .ಬಸವ ಾಜ  ದ ಪ ತುಪ ದ ಕ ನಹ ಕಸ ಾ 7/1, 7/4 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾವ 1 1 0.750 925346783470 10623100000063
58   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖಯ ಕ ಕೃ  ೂಂಡ ಕ ಯಮ  ೂೕಂ ಮ ಯ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 49/103 50/1¦1 ಾ ಾನ ಮ 1 1 0.750 910219412409 10750100006371
59   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖಯ ಕ ಕೃ  ೂಂಡ ಪ ಣ   ಆ ಪ ಾಗಸಮುದ ಕಸ ಾ 238/2 ಾ ಾನ ತರ ಾ 1 1 0.750 291894718562 64184700368
60   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖಯ ಕ ಕೃ  ೂಂಡ ೕ ಾ   ಲ ಣಪ ವ ೕರಹ ೕವಸಮುದ 7 ಾ ಾನ ಾ 1 1 0.750 567076890852 032901000018113

ಆ ಾ   ಸಂ ಾ ಂ   ಾ

ೕಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು

2018-19 ೕ ಾ ನ  ೂೕಟ ಾ  ಇ ಾ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ದ  ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ.

: ತ ದುಗ       ಾಲೂ ಕು : ಳ ಾಲೂ ರು ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ೌ ಕ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )



61   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖಯ ಕ ಕೃ  ೂಂಡ ಮೃತು ಂಜಯಪ   ೕಮಪ ಾ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 13/6 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.6 0.750 633828042770 032901000050739
62   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ೖಯ ಕ ಕೃ  ೂಂಡ . ೂನೂ ರಪ   ಎ. .ದುರುಗಪ ಬ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 60 ಪ ಷ  ಾ ತರ ಾ 1 1 0.750 218493798917 10875101047309
63   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಐ. .ಎಂ ಾರಪ .ಎಂ.   ಭೂತಪ ಗಲಹ ಕಸ ಾ 34/P3 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ 1 0.80 0.010 730690154895 10530101010864
64   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಐ. .ಎಂ ಹನುಮಂತಪ   ಪ ಯ ದು ಕಸ ಾ 1/6 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.20 0.014 729897853430 10530100002854
65   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಐ. .ಎಂ ಂಗಪ .ಎ.   ಅಳ ಜ ೂೕನ ಾಗರ ಕಸ ಾ 237/2BP3 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.30 0.016 934338464887 64035301955
66   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಐ. .ಎಂ ಬಸಣ   ಎ. .ಗುರುಪ . . ಕಸ ಾ 154/2 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.10 0.013 953463899839 10530100006567
67   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಐ. .ಎಂ ಲ ಣ   ಾಗಪ ಠ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 22/2, 22/,'22/4 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.90 0.023 285732272728 032901000013507
68   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಐ. .ಎಂ ಯು.ಎ . ಂಕಟ   ಲ ಣ ಠ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 27/1 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 1.80 0.022 278744906296 64126896266
69   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಐ. .ಎಂ ವಸಂತ ೂೕಂ ಹನುಮಂತ ಂಕ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 38/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.80 0.010 686258809786 032901000017977
70   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಐ. .ಎಂ ಸರಸ ತಮ  ೂೕಂ ವಣ ಂಕ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 38/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.90 0.011 797757213048 032901000017740
71   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಐ. .ಎಂ ಹನುಮಂತ   ಾಮಪ ಂಕ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 11/1 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 2.20 0.026 992476676725 032901000014546
72   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ರುದ ಣ   ಸಣ  ಹನುಮಂತಪ ಾ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 48/12 ಾ ಾನ ಈರು 1 1.00 0.875 245470731040 64213032730
73   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ . .ಜಯಣ   ೂ ೕಬಯ ಅರ ನ ೂ ಕಸ ಾ 7/4 ಾ ಾನ ಈರು 1 1.00 0.875 934549699062 4241101003566
74   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ೂನೂ ರಮ  ೂೕಂ ಸಣ  ಓಬಯ ೕಲ ಹ ಕಸ ಾ 12/8 ಪ ಷ  ಾ ಈರು 1 1.00 0.875 418544426881 10750100010971
75   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಕಮಲಮ  ೂೕಂ ದುರುಗಪ ೕಲ ಹ ಕಸ ಾ 149 ಪ ಷ  ಾ ಈರು 1 1.00 0.875 563652811930 10750100011405
76   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಮ ಪ   ೂೕ ಮ ಪ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 46/P2 ಪ ಷ  ಾ ಈರು 1 1.00 0.875 788065468112 032901000004273
77   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ೕ ಾ ಾ   ಇ ಾ  ಹು ೕ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 8 ಾ ಾನ ಈರು 1 1.00 0.875 794733451395 10875100001347
78   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಸಣ  ಬಸವ ಾಯಕ  ನಲ  ಾಪಯ ಯ ೕ ನಹ ಕಸ ಾ 40/5 ಾ ಾನ ಈರು 1 1.00 0.875 705288864753 4241101005156
79   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಗಂಗಣ   ತ ಯ ಾಮ ಾಗರ ೕವಸಮುದ 106/1 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಈರು 1 1.00 0.875 870427371810 64185301646
80   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಎ. . ಂಚಪ   ಹನುಮಂತಪ ಐನಹ ಕಸ ಾ 32 ಪ ಷ  ಾ ಈರು 1 1.00 0.875 436852196972 4241101001884
81   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ನಲ  ಜರುವಯ   ತ ಯ ಾರಮ ನಹ ಕಸ ಾ 18/4 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಈರು 1 1.20 0.875 712511852383 031101000026522
82   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಾ ಂಗಪ   ಮುಕ ಣ ೂಮ ಕ ನಹ ೕವಸಮುದ 17/2, 17/4 ಾ ಾನ ಈರು 1 1.00 2.000 945310891154 10875101031964
83   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ೂನೂ ರಪ   ೂ ಾ ರಪ ಾ ೕನಹ ೕವಸಮುದ 54/18 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂ 1 1.20 2.000 9880985320 10875101046337
84   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ .ಎಂ.ಅಜ ಯ   ಮಲ ಯ ಯ ೕ ನಹ ಕಸ ಾ 40/32 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಟ ೕ ೂೕ, ೕ ಾ 1 1.20 2.000 713170826477 10750100006324
85   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಹನುಮಂತ   ಾಮಪ ಂಕ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 11 ಾ ಾನ ತರ ಾ 1 2.23 2.000 992476676725 032901000014546

86   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಸೂಯ ಾಂತಮ  ೂೕಂ 
ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ ಾಜು

ಮಠದ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 14/9' 14/5 ಾ ಾನ ತರ ಾ 1 2.20 2.000 448981857356 4241101001327

87   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಸಣ  ೂಮ ಕ  ೂೕಂ ಕ ಾಗಪ ೂಸಹ ೕವಸಮುದ 27/3 ಾ ಾನ ತರ ಾ 1 2.00 2.000 650747544788 10875101001617
88   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ .ಎಂ. ಾಗ ಾಜ  ಮ ಾಜು ನ ಾಮ ಾಗರ ೕವಸಮುದ 2/1 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 2.00 2.000 359198544667 032901000105643
89   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಎ . . ೕ ಾ   ದುರುಗಪ ದ ಯ ನ ೂೕ ಕಸ ಾ 54/16 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ 1 2.00 2.000 218947147403 4241101000852
90   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಎ . . ೂನೂ ರಪ   ದುರುಗಪ ದ ಯ ನ ೂೕ ಕಸ ಾ 54/18 ಪ ಷ  ಾ ಣ ನ ಾ 1 2.00 2.000 808734295893 64058132321
91   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಗಂಗಪ   ದುರುಗಪ ದ ಯ ನ ೂೕ ಕಸ ಾ 54/15 ಪ ಷ  ಾ ಣ ನ ಾ 1 2.00 2.000 697287054672 64058132309
92   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ರು ಾ ಪ   ಮಂ  ಹನುಮಪ ಠ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 22/8 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 2.00 2.000 498459714058 10875101014648
93   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಾಮ   ರುದ ಮು ಯಪ ೂಂಡ ಹ ಕಸ ಾ 25/1 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 2.80 2.000 918404237980 031101000007641
94   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ .ಎ .ಸುಬ ಮಣ   ಾ ೕಶ ರ ಾ ೕ ಹ ಕಸ ಾ 153, 154 ಾ ಾನ ಾವ , ೕರಲ, ಸ ೕಟ 1 2.00 2.000 955785205205 10623100000104

95   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ .ಎಂ.ಮಂಜು ಾಥ  ಂ ಾ ಾ ಾ ಂ ೕಯ ೕ ಹ ಕಸ ಾ 144/1, 144/2 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 2.00 1.761 625948001309 4241101001488

96   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ . ೂನೂ ರಪ   ಎ. .ದುರುಗಪ ಬ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 60 ಪ ಷ  ಾ ತರ ಾ 1 1.00 2.000 218493798917 10875101047309
97   ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಮ ಣ   ಮ ಪ ಾ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 46/P2 ಪ ಷ  ಾ ತರ ಾ 1 1.00 2.000 788065468112 032901000004273

1 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ  ಂಗಪ   .ಎಂ.ಮುಕ ಣ ೂಮ ಕ ನಹ ೕವಸಮುದ 17/4 ಾ ಾನ ಾ 1 0.8 0.53 945310891154 10875101031964
2 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಾಜು ನ   ಲೂರು ಂಗಣ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 41/5 ಾ ಾನ ಈರು , ಣ ನ ಡ 1 0.8 0.81 660394668293 032901000101268
3 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಹನುಮಂತ   ಬಸಪ ೂಳ ೕವಸಮುದ 36/4, 36/1P2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.25 1.15 974379913419 032901000008851
4 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ  ೂೕಂ ಮ ಾಜು ನ ಫಕು ೕವಸಮುದ 30/2 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 1.6 0.52 594248136981 10875101036163
5 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹು ಾ   .ಎಂ. ಾಮ ಡ ಪ ೂಂ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 53/P1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1 1.00 856997869438 032901000018209

6 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಅನಂದ ಾ   . . ಾ ಾಂಜ ೕಯಲು ೂಸ ಾಗ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 10/5 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.55 1.44 606886023736 106501000008047

7 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಲೂ ರು ೂಡ  ಹನುಮಂತಪ   
ಾಮಯ

ಾ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 43/2 ಾ ಾನ ಈರು 1 1.2 1.15 913258776253 6409277598

8 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಪ ಾ ವ  ೂೕಂ ೕ ಾಸ ಾ ಾಗ ಾಮುದ ಕಸ ಾ 104 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 701981603521 004110100029349
9 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜವಳಯ   ಹನುಮಯ ಉ ಾ ೕವಸಮುದ 23 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಟ ೕ ೂೕ 1 1 1.01 230744464811 10875101040166

10 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಂ ನಪ   ೕವಪ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 6/P3 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 1.5 1.44 882912414763 37252635407
11 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಮಲ ಾಯಕ  ನಲ ಾಯಕ ಯ ೕ ನಹ ಕಸ ಾ 53/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 0.7 0.42 280469445511 54039217077
12 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಣ   ಾರಣ ಮುರು ೕವಸಮುದ 72 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂ , ನು 1 0.3 0.34 615521862852 10531100003499
13 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಯ   ಾಸರ ಹನುಮಯ ಉ ಾ ೕವಸಮುದ 24/1 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 0.4 0.40 906089604473 032901000011328
14 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಣ   ಾಸ ಹನುಮಯ ಉ ಾ ೕವಸಮುದ 24/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 0.4 0.41 547505432791 032901000011249
15 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಂಜ ೕಯ  ದುರುಗಪ ಉ ಾ ೕವಸಮುದ 18/2P ಾ ಾನ ಮ 1 0.26 0.11 568010235028 64190564507
16 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಹನುಮಕ  ೂೕಂ ವಡಕಪ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 18/2P4 15/1P4 30/P4 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.89 0.78 898431514482 032901000007279

17 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ಸುಬ ಮಣ   . ಾ ೕಶ ಾ ೕಕ ಹ ಕಸ ಾ 153 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ, ಣ ನ ಾ 1 0.8 0.39 955785205205 10623100000104

18 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . ೕ ಾಂತ   ಕರಕಪ ಓಬ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 6/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.2 1.92 529553300935 10875100000331
19 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ. ೕವಣ ದ ಪ   ಮಲ ಣ ದಡಗೂರು ೕವಸಮುದ 31/4P2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.8 0.81 218887750109 032901000061314
20 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂಡ  ದ ಪ   ಬಂ  ಬಸಯ . . ಕಸ ಾ 38/2P4 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಬದ 1 0.31 0.34 779491194487 10530100002756
21 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ. ಾಲಯ   ತ  ಮಲ ಯ ಮಲ ಹ ಕಸ ಾ 74/7P3 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.6 0.42 563757526591 10957101016442

22 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೖ. .ರ ಕು ಾ   
. . ಾ ಾಂಜ ೕಯಲು

ೂಸ ಾಗ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 10/1 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 2 1.92 967468992608 202010059427

23 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ . .ರ ಕು ಾ   ಾಮಕೃಷ ಕ ನಹ ೕವಸಮುದ 5/6 5/5 ಾ ಾನ ಾ 1 2 0.97 535004325537 10980887852
24 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗ   ಮ ಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 106/2 ಾ ಾನ ಾ 1 0.8 0.53 213759881480 30977544844
25 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ವರುದ ಪ   ಾದಲೂರು ಗಂಗಪ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 36/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1 1.01 815855526002 30977544844
26 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಲ ಣ   ಬೂದಗ  ೕಮಯ . .ಹ ೕವಸಮುದ 35 ಾ ಾನ ಮ 1 0.64 0.53 980086414521 30977544844

27 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ಮ ಾ   . ೂೕಮ . .ಹ ೕವಸಮುದ 125/2 ಾ ಾನ ಾ 1 1 0.66 337237515063 30977544844

28 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಣ  ಈರಣ   ಕ ಯಪ ಳ ಾಲೂ ರು ಕಸ ಾ 58/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.37 0.34 977742937174 30977544844

29 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಣ ಾ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 49/1 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ, ಣ ನ ಾ 1 0.6 0.61 705290001292 30977544844

30 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  ೂೕಂ ದುರುಗಪ ವ ೕರಹ ೕವಸಮುದ 40 ಪ ಷ  ಾ ಕಲ ಂಗ 1 0.8 0.73 208672325957 30977544844
31 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . ಮ ಣ   ಗಂ ಾ ೂಳ ೕವಸಮುದ 27/8 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1 1.01 703577537364 30977544844
32 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜ  ಾಚಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 16 ಾ ಾನ ಾ 1 0.54 0.36 896767922175 10875101003660
33 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ದ ಣ . .ಹ ೕವಸಮುದ 22 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.8 0.81 763898778594 30977544844
34 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮುರುಡಪ   ನ ಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 19/2 ಪ ಷ  ಾ ಾ 1 0.53 0.35 386744107804 30977544844

35 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜ .ಎ.   ಗುರುಬಸಪ ತ ೕನಹ ೕವಸಮುದ 21/1B ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ, ಣ ನ ಾ 1 2 1.73 237122057840 10980887852

36 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಾ ೂಳ ೕವಸಮುದ 85/2P4 ಾ ಾನ ಬದ , ಟ ೕ ೂೕ 1 1.75 1.68 489866493727 64046085544



37 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. ಾರದಮ  ೂೕಂ ಎಂ.ಬಸವ ಾಜ ೌರಸಮುದ ೕವಸಮುದ 51 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ, ಣ ನ ಾ 1 0.8 0.53 236359986215 30977544844

38 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ಾಗಭೂಷಣ  . .ಈರಣ . .ಹ ೕವಸಮುದ 116/1 ಾ ಾನ ಾ 1 0.8 0.53 720264677667 30977544844
39 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗಪ   ಾಸರ ಮ ಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 19/1 ಪ ಷ  ಾ ಾ 1 0.5 0.31 404887055664 30977544844
40 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ. . ಂಗಪ   ಅಳ ಜ ೂೕನ ಾಗರ ಕಸ ಾ 237/2BP3 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ, ಂ 1 1.5 0.51 934338464887 64035301955
41 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ಕ  ೂೕಂ ಅಜ ನ ಓಬಯ ಭಟ ಹ ಕಸ ಾ 137/1A1 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 1 0.43 540571670231 10623100006297
42 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. .ಗಂ ಾ   ಗಂ ಾ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 64/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.24 0.27 593739663095 10531101004340
43 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ಾ   ಹನುಮಂತಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 108/1 ಪ ಷ  ಾ ಾ 1 1 0.64 680234889701 36184257416
44 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. .ಗಲ   ಗಂ ಾ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 67/P-P2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.95 0.92 335081164245 1023101036747
45 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ಾಗ ಾಜ  ಬಸಪ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 64/1AP-P2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.6 1.54 655134886954 10531100001726
46 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದು ಾಲ ಸು ಾ ಾ   ೂೕಟಯ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 38/8 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.2 1.15 544208846598 10531101002360
47 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ತ ಾ   ೕವರಮ  ಗಂಗಣ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 10/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1 0.96 347381629787 10531101005215
48 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ಾಲಪ   . ದ ಪ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 49/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.6 0.58 888653544490 10531101016646

49 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಹನುಮಂತಪ   ೂಡ ಗ  ಗಂಗಣ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 41/2A5 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.34 0.39 956531589756 30977544844

50 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಣ  ಾ  ಕು  ಗಂಗಣ ೂಳ ೕವಸಮುದ 86/5 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.45 0.45 657986691174 30977544844

51 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ. ಾ   ಬೂದಗ  ಮಲ ಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 117 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.05 0.99 746726055386 032901000016981

52 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಮ  ೂೕಂ ದ ಪ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 46/7 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 883677424944 10531101020311
53 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಗಂ ಾಧರ  . ಾವ ತಮ ಾಗ ಾಮುದದ ಕಸ ಾ 107/3 ಾ ಾನ ಅವ ಾ 1 0.8 0.81 396259733034 36184257416
54 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಮ  ೂೕಂ . .ಹನುಮಂತ ಮ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 38/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.2 1.15 741845584396 36184257416
55 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲಮ  ೂೕಂ ಮ ಾಜು ನ ಮ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 35/7 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.95 0.96 539259210933 36184257416
56 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹೂ ಪ   ಸಣ ಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 94/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾ 1 0.29 0.22 255022499103 10875101010378
57 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ೕಲಕಂಠಪ   ಶರಣಪ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 52/1 ಾ ಾನ ನು 1 0.6 0.31 304752582065 64071425458
58 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . ಮ ಯ   ೂಡ  ಮ ಯ ೂೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ 22/1B ಾ ಾನ ಈರು 1 0.2 0.19 387083891777 36184257416
59 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾ   ಅ ೕ ೂನೂ ರಪ ಾಗ ಾಮುದದ ಕಸ ಾ 175 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.6 0.61 547579548394 36184257416
60 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ  ೂೕಂ ಅಂಜ ೕಯ ಾಗ ಾಮುದ ಕಸ ಾ 241/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.6 0.61 470526402961 36184257416
61 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ .ಮೂಕಣ   ಂಗಣ ೂೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ 22/1C ಾ ಾನ ಈರು 1 0.4 0.45 935146904637 36184257416
62 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತಮ ಣ   ತ ಯ ೂೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ 22/1C ಾ ಾನ ಈರು 1 0.4 0.45 372762810795 36184257416
63 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಹಬೂ ೕ ೂೕಂ ಅ ಾ ಬ ಾಷ ಾ ಅಡ ಮ ಾ ಪರ ಕಸ ಾ 12/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.8 0.81 348301249684 64182510154
64 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ೕ ಶ ರಯ   ಎ . ಾಮ ಂಗಯ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 65/3B ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.25 1.20 760088903135 36184257416

65 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಂಜನಪ  ಾ  ಅಂ ನಪ   ೂ ಪ ರ 
ರಂಗಣ

ೂಳ ೕವಸಮುದ 86/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.85 0.86 849514566813 36184257416

66 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಣ  ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಣ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 101/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.8 0.81 526704382191 36184257416
67 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲಸುಮಕ  ೂೕಂ ಗಂಗಣ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 41/2A2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.95 0.95 651201186135 36184257416
68 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ಪಶುಪತಯ   ೕ ಾ . .ಹ ೕವಸಮುದ 3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.76 0.71 687950014348 36184257416
69 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದ   . ಮ ಯ ಓಬ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 33 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.5 1.54 781383931889 36184257416
70 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಣ   ಮ ಣ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 8/9, 8/7 ಾ ಾನ ಈರು 1 0.8 0.81 422354664913 36184257416
71 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . ೂನೂ ರ ಾ   ಅ ೕ ಪ ಣ ಾಗ ಾಮುದದ ಕಸ ಾ 235/2 ಾ ಾನ ಈರು 1 0.7 0.71 754852310926 36184257416
72 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ಾಮಲು  . .ಲ ಣ ಳ ಾಲೂ ರು ಕಸ ಾ 62/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.4 0.45 563006381234 36184257416
73 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ  ಗಂಗಣ   ಗಂಗಪ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 41/2A3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.35 0.35 869253146309 36184257416
74 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . ರು ಾ ಪ   ದುರುಗಪ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 46/1B ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.4 0.40 693675684119 2013607733

75 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂ ಾ  ಸು ಾ ಲ  ೂೕಂ 
ೂ ಾ ಸು ಾ ಾ

ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 101/4 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 544640415856 7462500100272001

76 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಸು ಾಕರ  . .ಈಶ ರಪ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 46/1A ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 582564626033 10531101013445
77 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ರಂಗ ಾಥ  .ಎಂ. ಶ ಾಥ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 88/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.5 1.44 272852513753 64046582535
78 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಗಂ ಾ   .ಎಂ.ಬಸವ ಾಜ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 88/5 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.7 1.63 '622591479907 2013607696
79 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ  ೂೕಂ .ಮಂಜು ಾಥ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 41/2A1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.08 1.01 458452889976 36184257416
80 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಣ ಕೃಷ ಾ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 49/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.2 1.30 705290001292 36184257416
81 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರುದ ಣ   ೕ ಾ ಾಗ ಾಮುದದ ಕಸ ಾ 113/2 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 0.6 0.59 417023955922 36184257416
82 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಆ . ಾಮಕೃಷ   ೂಡ  ಾಮಪ ಠ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 24/2A3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.2 1.15 934042904862 032901000011957

83 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . ೂಡ  ಬಸಪ   ದ ಲಚಪ ಗುಡ ದಹ ಕಸ ಾ 49/3 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ, ಣ ನ ಾ 1 0.8 0.81 631336676014 4241101003863

84 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . ಾರದಮ  ೂೕಂ .ಪರ ೕಶ ರಪ ಎ .ಆ . .ಪರ ೕವಸಮುದ 38/13 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.75 1.68 961521047718 64174778225
85 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ. ೕವಣ ದ ಪ   ಮಲ ಣ ದಡಗೂರು ೕವಸಮುದ 31/4P2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.4 0.40 218887750109 032901000061314

86 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಣ   ಮು ಾ  ಬುಡ ಪ ೂಸ ಾಗ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 1/9 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ , ಟ ೕ ೂೕ 1 1.4 1.34 221288058582 10875101021611

87 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗಮ  ೂೕಂ ಮುಕ ಣ ೂಮ ಕ ನಹ ೕವಸಮುದ 23/6 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.4 1.34 549527073390 10875101001006
88 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಾಜು ನ  ಗಂಗಣ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 63/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 893644420603 30977544844
89 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾರದಮ  ೂೕಂ ಎಂ.ಬಸವ ಾಜ ೌರಸಮುದ ೕವಸಮುದ 51 ಾ ಾನ ಾ 1 1.2 0.72 236359986215 30977544844
90 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಬಸಪ   ೂಡ  ಗ  ಗಂಗಣ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 41/2A4 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.37 0.38 993259625787 30977544844
91 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . ಾಲಕೃಷ ಪ ಾ   .ಶಂಕ  ಾ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 86/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 386156798089 36184257416

92 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೖಲ  ಪರ ೕಶ ರಪ   ೖಲ  ಗಂಗಪ ಾಗ ಾಮುದದ ಕಸ ಾ 234/32 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.35 0.34 680856328219 36184257416

93 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. .ಚಂದ ೕಖರ   ಗಂ ಾ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 67/P-P1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.95 0.96 231284471236 30977544844
94 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತಪ ಉ ಾ ೕವಸಮುದ 77/2 ಾ ಾನ ಾ 1 1.2 0.71 383652523247 36184257416
95 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ. . ಾ   ೂನೂ ರಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 112 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.6 0.78 602982712545 30977544844
96 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಮ  ೂೕಂ ಾ ಾ ೕವಸಮುದ 62 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.55 1.49 255757596201 30977544844

97 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಗಂ ಾಧರ  ಗಂಗಣ ೂಮ ೕವರಹ ೕವಸಮುದ 17/5, 17/4 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ , ಟ ೕ ೂೕ 1 1.7 1.63 636646527422 30977544844

98 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶೃ  ೂೕಂ ೕಮ ನ ಮ ನಹ ೕವಸಮುದ 10/10 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.8 0.81 824012380260 10875101038684
99 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂನೂ ರಪ   ೂ ಾ ರಪ ಾ ೕನಹ ೕವಸಮುದ 48/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.6 1.54 916483479791 10875101046337

100 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ  ಂಗಪ   . ದ ಪ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 4/2A ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 962729021281 64068332715
101 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ರ ೕ   ಗುರು ಾಸಪ ಂಕ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 7/1 ಾ ಾನ ಬದ 1 2 0.78 487759854507 03290100010172
102 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕ . .ಹ ೕವಸಮುದ 108/1 ಪ ಷ  ಾ ಣ ನ ಾ 1 1.6 1.54 273419564668 36184257416
103 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾ   ತಮ ಯ ಾಗ ಾಮುದದ ಕಸ ಾ 374/3 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 1.2 1.15 785108830577 30977544844
104 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಣ  ಾರಣ   ೂನೂ ರಪ ೕರೂರು ೕವಸಮುದ 15/7 ಾ ಾನ ಬದ , ಟ ೕ ೂೕ 1 0.8 0.81 903125082584 30977544844
105 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ಾಲಪ   . ದ ಪ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 49/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1 1.34 888653544490 30977544844
106 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂನೂ ರಮ  ೂೕಂ ೕ ಾ ೂಮ ಕ ನಹ ೕವಸಮುದ 44/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 448385149736 30977544844
107 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಣ   ಸಣ  ನ ಯ ಾಗ ಾಮುದದ ಕಸ ಾ 177/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.91 383550005992 36184257416
108 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ಮಲ ಣ   ನಲ ಜರುವಯ ಾಟ ಾಯ ನಹ ಕಸ ಾ 6/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ನು 1 1 0.38 843524542809 36184257416
109 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ಮಲ ಣ   ನಲ ಜರುವಯ ಾಟ ಾಯ ನಹ ಕಸ ಾ 6/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾ 1 1 0.46 843524542809 36184257416
110 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಕಮಲ ೂೕಂ ೂೕಮ ೕಖರಪ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 53/4 ಾ ಾನ ಬದ 1 1.2 1.34 577694062468 36184257416



111 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಝ ಚಂದ   ೕಣು ೂೕ ಾಲ ೌರಸಮುದ ೕವಸಮುದ 53/1A ಾ ಾನ ಾ 1 2 1.23 923071758315 032901000006785
112 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಾಮ   ಕುರಣ ನವರ ದ ಪ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 85/1A ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 622800801920 64185207065
113 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಣ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 36/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.7 0.68 855981295622 10531101020968
114 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ  . ಾಮ   ಪ ಯ ಂಕ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 3/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 242792953469 10531100004388
115 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ   .ಪರ ೕಶ ರಪ ಮುರು ೕವಸಮುದ 68/1 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.45 1.39 543220147555 10531100004937

116 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. .ಜಗ ೕ   ಎಂ.ಎ  ಪರ ೕಶ ರಪ ೂಳ ೕವಸಮುದ 40/4 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.8 0.81 761623682538 032901000020949

117 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ಮಂಜುಳ ೂೕಂ ೂೕಕಣ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 33/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.8 1.73 622814159575 032901000050804
118 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ಎ .ಮ ಾಜು ನ  ಎಂ. ಾ ಠ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 21/3, 21/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.78 0.79 960432095406 64068585199
119 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ಾ   ಕೃಷ ಪ ದಡಗೂರು ೕವಸಮುದ 61/1B ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.6 1.54 707762042243 032901000013288
120 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ೕ ಾಂತ  ಹನುಮಪ ದಡಗೂರು ೕವಸಮುದ 72 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 610608245393 64069168731
121 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ  ೂೕಂ ಶ ಾಥ ಾಂ ಾ ೕವಸಮುದ 31/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 890418418059 36184257416
122 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ  ಾಗಣ   ೂೕ  ಮ ಪ ಎ .ಆ . .ಪರ ೕವಸಮುದ 30/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.2 1.15 841572166027 36184257416
123 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ   ಗಂಗಪ ಎ .ಆ . .ಪರ ೕವಸಮುದ 70/P3 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 1 1.01 360092464255 36184257416
124 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ೕ  ೂೕಂ ಏ ಾಂತ ಜಂಬಲಮ ೕವಸಮುದ 5/5 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.7 0.71 878328275330 36184257416
125 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಮ  ೂೕಂ ೂೕ ಾಲ ಾ ೕನಹ ೕವಸಮುದ 44/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.6 0.61 408441101839 36184257416
126 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. . ಾರಪ   ಎ .ಎಂ. ೂಮ ಯ ಮು ಾರಹ ೕವಸಮುದ 32/3A2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಕನ ಾಂಬರ 1 0.6 0.61 619227433644 36184257416
127 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಓಬ ೕಶಪ   ೂೕ  ನರಸಣ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 58/14 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 1 1.01 827360931155 2013607726
128 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲ ಯ   ೂೕ  ನರ ಂಹಪ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 58/9 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 0.7 0.69 635488101336 2013607702
129 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜ  ೂೕ  ನರಸಣ ' ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 58/13 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 1 0.98 713125819236 2013607740
130 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಪ   ೂೕ  ನರ ಂಹಪ ಕಣಕು ೕವಸಮುದ 58/10 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 0.7 0.69 874474598066 2013607757
131 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಾಥ  ೕ ಾ ೂಮ ಕ ನಹ ೕವಸಮುದ 55 ಾ ಾನ ಾ 1 1 1.00 466555757681 10531100005065
132 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ. . ೂಡ  ಗಂ ಾ   ಗಂಗಪ ದಡಗೂರು ೕವಸಮುದ 24/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.45 1.34 531496336740 03290100008314
133 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ   ಸಂ ೕವಪ ೕವಸಮುದ ೕವಸಮುದ 115/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.58 0.58 675930004358 10790101022726
134 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲಮ  ೂೕಂ . ಾಗಣ ೕವಸಮುದ ೕವಸಮುದ 67 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.95 1.87 604772118157 032901000002717
135 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ  ೂೕಂ ಬಂ  ಮ ಾ ' ೕವಸಮುದ ೕವಸಮುದ 115/6 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.55 0.55 583158806363 032901000011382

136 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ೕರಣ   . ಾಗಣ ೕವಸಮುದ ೕವಸಮುದ 115/5 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ, ಣ ನ ಾ 1 1.8 1.73 401022942798 032901000004564

137 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಕು ಾ   ಂಗ ಾಪಯ ೕಲ ಹ ಕಸ ಾ 2/5 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಬದ 1 0.8 0.72 982998683785 64190632933

138 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ೂೕ ಂದಪ   ವ ನ 
ಹನುಮಂತಪ

ೕವಸಮುದ ೕವಸಮುದ 114 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 563048963951 032901000016445

139 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಭದ ಾ ೕ  .ಎಂ.ಗಂ ಾಧರಯ ಾ ಪರ ೕವಸಮುದ 30/2 ಾ ಾನ ೌ ಾ 1 0.8 0.80 899612239294 64099869912
140 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಾ   ಗುರುಪ ದ ಯ ನ ೂೕ ಕಸ ಾ 10/4P3 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ 1 1 1.01 880654397336 4241101003412
141 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಕ  ೂೕಂ ಗಂ ಾಧರಪ ೂಸ ಾಗ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 11/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.8 0.81 952621363568 36184257416
142 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಹು . .ಎ  ಕ ಗ   . ಾಗ ಾಜ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 26/3, 26/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1 1.01 487134721617 36184257416
143 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಾಜು ನ  ವಡಕಪ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 40/19 ಾ ಾನ ತರ ಾ 1 0.5 0.51 367451966288 36184257416
144 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಐಯ ಣ   ಶರಣಪ ಭಟ ಹ ಕಸ ಾ 32/4 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1 0.96 892399385170 10623100000343
145 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಣ  ಸೂರಯ   ಸೂರಯ ದು ಕಸ ಾ 5/6P1 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 1.2 1.15 828623660469 1801066779
146 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕವಣ   ಾ ೕರಪ ೂಂಡ ಹ ಕಸ ಾ 80 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.85 1.68 341857255949 031102000000701
147 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ತ  ೂೕಂ ಮ ೕಶಪ ದಡಗೂರು ಕಸ ಾ 44/2 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 0.6 0.61 931901973330 032901000061172
148 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಪ   ಮ ಯಪ ಾನಗ ಕಸ ಾ 44/8 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.4 0.45 438834626572 10623100000741

149 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ಾಗರತ   ಎ . . ಾಯಕ ಮಲ ಹ ಕಸ ಾ 63/1 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾವ,  ೕರ , ಂಗು 1 1.35 0.44 834025691223 54044489894

150 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಪಮ  ೂೕಂ ಈರಣ ಾಗ ಾಮುದದ ಕಸ ಾ 78/P ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಕನ ಾಂಬರ 1 0.4 0.45 348818722083 36184257416
151 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ದ ಣ   ಉ ನಪ ಾನಗ ಕಸ ಾ 45/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.4 0.45 304029878236 36184257416
152 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಣ   ತ ಯ ೂೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ 22/1C ಾ ಾನ ಈರು 1 0.6 0.81 248610887428 36184257416
153 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಳು  ಬಸಪ   ಎಳು  ಾರಣ ಾಮ ಾಗರ ೕವಸಮುದ 7/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.2 1.15 251343012139 032901000008542
154 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ  ಬಸಪ ನ ಮ ನಹ ೕವಸಮುದ 12/1B ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 399040885933 032901000051074
155 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ಎ . ೕ   ಎ . ಾ ಠ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 21/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.2 1.15 505076243090 64020211784
156 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ   ೂಡ  ಾಗ ೂಸ ಾಗ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 9/9 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.6 0.57 399895711245 108701000024131
157 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಮ  ೂೕಂ ಚಂದ ಯ ೕವಸಮುದ ೕವಸಮುದ 28/9 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 861740304199 032901000018543
158 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಣ   ೌಡಪ ಫಕು ೕವಸಮುದ 68 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಕನ ಾಂಬರ 1 1.35 1.30 213718612709 36184257416
159 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾ   ರುದ ಪ ಾ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 78/2B ಾ ಾನ ಈರು 1 1.6 1.54 794215804792 36184257416
160 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ರಂಗ ಾ   ನರ ಂಹಯ ಮು ಾರಹ ಕಸ ಾ 33/6 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ನು 1 1.7 0.72 980804958287 36184257416
161 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಜಗ ೕ ೕಲ ಹ ಕಸ ಾ 34/2 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 1 0.72 856211920450 10750100009007
162 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಾಂತಮ  ೂೕಂ .ಚಂದ ಣ ಾರಮ ನಹ ಕಸ ಾ 79, 49/2 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.4 1.15 641038402367 031101000014426
163 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಪ ಬಸಪ   ಚನ ಬಸಪ ತುಮಕೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 74 ಾ ಾನ ನು 1 1 0.38 687420537651 64151416078
164 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ .ಎ . ಾಗ   ೕ ಮು ಾರಹ ಕಸ ಾ 49/5 ಾ ಾನ ಕುಂಬಳ ಾ 1 1 0.70 315089601543 10530100007100
165 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಯ   ಗಂಗಪ . . ಕಸ ಾ 86/3, 86/7 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ 1 0.7 0.76 631652255839 4241101001534
166 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ಾಗ ಾಜ  ಬಸಪ ೖ ಾಪರ ಕಸ ಾ 28/2 ಾ ಾನ ಾವ 1 2.4 0.49 935034164251 64045308846
167 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ಜಮ  ೂೕಂ . . ಾಗ ಾಜ ೖ ಾಪರ ಕಸ ಾ 29/2 ಾ ಾನ ಾವ 1 1.2 0.25 560615960242 34527976708
168 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸೂರಮ  ೂೕಂ ೂೕ ಾಲಪ ೕಲ ಹ ಕಸ ಾ 88/P1 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 1.6 1.44 321777697240 4241101003724

1 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ - ಾ  ೌ  ಘಟಕ ೂೕ ಾಲಯ   ಂಗಯ ಾ ಪರ ೕವಸಮುದ 221/2 226/3 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಕಲ ಂಗ 1 2.00 2.00 272852513753 64122180465
2 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ - ತರ ಾ  ಖರ ೕ ಾಯ .ಎ .ಮ ಾಜು ನ  ಸಂ ೕವಪ ನ ಮ ನಹ ೕವಸಮುದ 3/2B ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ  ಎ -1 1 0.08 0.08 758598791618 32901000007723
3 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ - ಾ  ಖರ ೕ ಾಯ .ಎ .ಮಲ ಣ   ನಲ  ಜರುವಯ ಾನಗ ಕಸ ಾ 6/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾ  ( -9) 1 0.40 0.40 843524542809 64096233244
4 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ - ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಕ . .ಬಸವ ಾಜ  ೂ ಾ ರಪ ವ ೕರಹ ೕವಸಮುದ 23/2 ಪ ಷ  ಾ ಾ ೕರ 1 2.50 2.50 319777743779 032901000007597
5 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ - ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಕ ಎ. . ಂಗಪ   ಅಳ ಜ ೂೕನ ಾಗರ ಕಸ ಾ 237/2BP3 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ, ಈರು 1 2.50 2.50 934338464887 64035301955
6 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ - ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಕ ಾರಪ   ಾಮಣ ೕರೂರು ೕವಸಮುದ 47/P2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಬದ 1 2.50 2.50 695349625450 10531100002454
7 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ - ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಕ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ದ ಯ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 128 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾವ 1 1.50 1.50 549307671236 64072284572

1 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಸ ರ  ಮತು  ತಂತ ಾನ  
ಅ ಾನ ಜ

ಾಂ ೕಕರಣ  ೕ ಾ ಅ  ಕು ಾ   ಎ . .ಪರ ೕಶ . .ಪರ ೕವಸಮುದ 60/7 ಾ ಾನ ನು , ಟ ೕ ೂೕ 1 0.10 0.10 306784414411 032901000016566

2 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಸ ರ  ಮತು  ತಂತ ಾನ  
ಅ ಾನ ಜ

ಾಂ ೕಕರಣ  ೕ ಾ ಎ . .ಹ ೕ   ಎ . .ಪರ ೕಶ . .ಪರ ೕವಸಮುದ 60/6 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 0.10 0.10 253563425436 10875101035447

3 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಸ ರ  ಮತು  ತಂತ ಾನ  
ಅ ಾನ ಜ

ಾಂ ೕಕರಣ  ೕ ಾ ಎ . .ಪರ ೕಶ   ಸಜ ಲ 
ಹನುಮಂತಪ

. .ಪರ ೕವಸಮುದ 60/2 ಾ ಾನ ಈರು 1 0.08 0.08 64074066639

4 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಸ ರ  ಮತು  ತಂತ ಾನ  
ಅ ಾನ ಜ

ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಕ ಎ . . ೕ ಾ   ದುರುಗಪ ದ ಯ ನ ೂೕ ಕಸ ಾ 54/16 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2.00 2.00 218947147403 4241101000852

5 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಸ ರ  ಮತು  ತಂತ ಾನ  
ಅ ಾನ ಜ

ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಕ ಬಸಣ   ಮ ಾಯಕ ಯರ ೕತ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 31/3 ಾ ಾನ ಬದ , ಟ ೕ ೂೕ 1 2.00 2.00 222489875362 64031925967

6 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಸ ರ  ಮತು  ತಂತ ಾನ  
ಅ ಾನ ಜ

ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಕ ೂಡ  ೂೕ ಪ   ಷಣ ಪ ಭಟ ಹ ಕಸ ಾ 95/2 ಾ ಾನ ಬದ 1 2.00 2.00 955137557271 10623100002501



7 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಸ ರ  ಮತು  ತಂತ ಾನ  
ಅ ಾನ ಜ

ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಕ ರುದ ಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಯ ಾಮ ಾಗರ ೕವಸಮುದ 111/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2.50 2.50 391283953484 4241108005343

8 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಸ ರ  ಮತು  ತಂತ ಾನ  
ಅ ಾನ ಜ

ಾಂ ೕಕರಣ ೕ ಾ . ಾರದಮ  ೂೕಂ . . ೂನೂ ರಪ ೕವಸಮುದ ೕವಸಮುದ 103/4 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.10 0.10 389425931595 10875101022744

9 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಸ ರ  ಮತು  ತಂತ ಾನ  
ಅ ಾನ ಜ

ಾಂ ೕಕರಣ ೕ ಾ ಮಂಜು ಾಥ.   ೕ ಾ ೂಮ ಕ ನಹ ೕವಸಮುದ 44/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.08 0.08 635455082009 64158054132

10 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಸ ರ  ಮತು  ತಂತ ಾನ  
ಅ ಾನ ಜ

ಾಂ ೕಕರಣ ೕ ಾ ೂನೂ ರಪ   ೕ  ದ ಪ ೕವಸಮುದ ೕವಸಮುದ 103/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.08 0.08 032901000011365

11 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಸ ರ  ಮತು  ತಂತ ಾನ  
ಅ ಾನ ಜ

ಾಂ ೕಕರಣ ೕ ಾ ಾಗ ಾಜ  ೂಡ  ಬಸವ ಾಯಕ ಯ ೕ ನಹ ಕಸ ಾ 24/16 ಾ ಾನ ಈರು 1 0.10 0.10 931260969394 10750101044719

12 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಸ ರ  ಮತು  ತಂತ ಾನ  
ಅ ಾನ ಜ

ಾಂ ೕಕರಣ ೕ ಾ ಾಗ ಾಜ  ೂಡ  ಬಸವ ಾಯಕ ಯ ೕ ನಹ ಕಸ ಾ 24/16 ಾ ಾನ ಈರು 1 0.15 0.15 931260969394 10750101044719

II
1 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಝ ಚಂದ   ೕ  ೕಣು ೂೕ ಾ ೌರಸಮುದ ೕವಸಮುದ 53/1A ಾ ಾನ ಾ 1 0.70 0.72 923071768315 032901000006785
2 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತ ಉ ಾ ೕವಸಮುದ 77/2 ಾ ಾನ ಾ 1 1.00 1.05 032901000099453
3 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ರ ಕು ಾ .ಆ . .  ಾಮಕೃಷ ಕ ನಹ ೕವಸಮುದ 5/6 ಾ ಾನ ಾ 1 1.00 1.05 '535004325537 54018851780
4 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎಂ. ಾರದಮ  ೂೕಂ ಎಂ.ಬಸವ ಾಜ ೌರಸಮುದ ೕವಸಮುದ 51 ಾ ಾನ ಾ 1 1.00 1.05 236359986215 10875101047044
5 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಶ ಾಥ  ೕ ಾ ೂಮ ಕ ನಹ ೕವಸಮುದ 55 ಾ ಾನ ಾ 1 1.00 1.05 466555757681 10531100005065
6 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಹನುಮಕ  ೂೕಂ ೂಡ  ೕ ಾ ಯ ೕ ನಹ ೕವಸಮುದ 16 ಾ ಾನ ಾ 1 1.00 1.05 789551707371 4241108010185
7 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕು ೕರಮ  ೂೕಂ ಜು ಾ  ಾಮಣ . .ಹ ೕವಸಮುದ 79 ಾ ಾನ ಾ 1 1.00 1.05 599922926457 10875101001936
8 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸಣ  ೂಮ ಕ  ೂೕಂ ಕ ಾಗಪ ೂಸಹ ೕವಸಮುದ 27/3 ಾ ಾನ ಾ 1 1.00 1.05 650747544788 10875101001617
9 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕ . .ಹ ೕವಸಮುದ 108/1 ಪ ಷ  ಾ ಾ 1 0.39 0.75 273419564668 032901000102137

10 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯ ಾ   ಹನುಮಂತಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 108/1 ಪ ಷ  ಾ ಾ 1 1.00 1.90 680234889701 032901000102198
11 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂನೂ ರಪ   ೂ ಾ ರಪ ಾ ೕನಹ ೕವಸಮುದ 48/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾ 1 1.00 1.90 916483479791 10875101046337
12 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕ ನ ಾ ಂಕ ಸಣ  ಾರಣ   ಗುಡ ದ ೂಮ ಣ ೂೕ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 6 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾವ 1 0.65 1.13 714937382873 64115354546
13 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕ ನ ಾ ಂಕ ಪ ಯ   ಬಂ  ದಡ ಯ ಮಲ ಹ ಕಸ ಾ 78/3 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾವ 1 0.4 1.26 10750131004979 10750100004218
14 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕ ನ ಾ ಂಕ ಅಬು  ಸು ಾ   ಾ ೕಂ ಾ ಯ ೕ ನಹ ಕಸ ಾ 1/1 ಾ ಾನ ಾವ 1 2.33 0.70 425515766651 50200005633357
15 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕ ನ ಾ ಂಕ ಎ. . ೕವಪ   ಹುಡಗ  ೕಮಪ ಾ ಪರ ೕವಸಮುದ 10/P1 10/P2 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ, ನು 1 1.20 1.13 212185968303 64001986823

16 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕ ನ ಾ ಂಕ .ಆ .ಗುರು ಾಜ  ಾಘ ೕಂದ ಾ ಭಟ ಹ ಕಸ ಾ 9/2 ಾ ಾನ ಾವ 1 3.73 0.70 313268221434 1672000100000701

17 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಅ  ಘಟಕ .ಎಂ.ಮೃತು ಂಜಯ  ಮ ಾ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 1013/8 ಾ ಾನ ಅ 1 1 1.50 345660665574 10531100001337

18 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಅಪ ಾನ ಹಣು ಗಳು ದಗು ಾ  ಂಕಟಸುಬ ಾ   . ೕರಯ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 67/2 ಾ ಾನ ಅಪ  ಾ 1 1 0.21 338887720000 64144257366

19 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕರು 1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ . ೂೕ ತ  ಎ .ಪ ಾಶ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 83/1B ಾ ಾನ ೕರು 1 1.2 0.13 981312564777 04902310000890
20 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕರು 1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೂೕಜ ಾಜ  ಎ .ಮ ಾಜು ನ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 52/9 ಾ ಾನ ೕರು 1 2.6 0.24 770308992551 4241101006092
21 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕರು 1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಸು ೕ ೕಂದ ಾ   ೕಧರಮೂ ಾ ಪರ ೕವಸಮುದ 320/1 ಾ ಾನ ೕರು 1 2 0.22 690408487113 64054818154
22 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕರು 1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಲ  ೂೕಂ . . ೕಹ ಾ ಪರ ೕವಸಮುದ 301/3 ಾ ಾನ ೕರು 1 1 0.11 940286519178 0542053000000488
23 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕರು 1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ .ರ ೕ   ಗುರು ದ ಪ ಂಕ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 7/1 ಾ ಾನ ೕರು 1 2 0.22 487759854507 032901000102172
24 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕರು 1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಎ .ಮ ಾಜು ನ  ಎ .ಶರಣಪ ಗುಂಡೂ ರು ೕವಸಮುದ 83/2P3 ಾ ಾನ ೕರು 1 1 0.11 253373527847 4241101001212
25 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕರು 1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೕನಪ   ಂಗಪ ಾ ಪರ ೕವಸಮುದ 321P5 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ೕರು 1 0.5 0.09 221550938113 64102407695
26 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ರುದ ಮ  ೂೕಂ ೂಡ  ೂೕ ಂದಪ ಬ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 25/1. 49/5 ಾ ಾನ ಈರು 1 1 0.88 443114674944 032901000099807
27 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ತ ಮ  ೂೕಂ ಪ ಯ ೂೕನ ಾಗರ ೕವಸಮುದ 102/11 ಾ ಾನ ಈರು 1 1.2 0.88 907086254868 4241101004836
28 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ .ರ ೕ   ಗುರು ದ ಪ ಂಕ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 7/1 ಾ ಾನ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.00 2.00 487759854507 032901000102172
29 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ . .ಹನುಮಂತ   ಗಂಗಣ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 10 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 1.00 2.00 444182312992 10875100000740
30 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೖಯ ಕ ಕೃ  ೂಂಡ ಶ ಾಥ  ೕ ಾ ೂಮ ಕ ನಹ ೕವಸಮುದ 55 ಾ ಾನ ಾ 1 1 0.75 466555757681 10531100005065
31 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ತರ ಾ  ಖರ ೕ ಾಯ .ಎ .ಮ ಾಜು ನ  ಸಂ ೕವಪ ನ ಮ ನಹ ೕವಸಮುದ 3/2B ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 1 0.10 758598791618 32901000007723
32 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ಖರ ೕ ಾಯ .ಎ .ಮಲ ಣ   ನಲ  ಜರುವಯ ಾನಗ ಕಸ ಾ 6/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾ 1 1 0.50 843524542809 64096233244
33 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ೂಂ ಾ  ಾಬು ೂೕ ಾಲಯ   ಂಗಯ ಾ ಪರ ೕವಸಮುದ 221/2 226/3 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಕಲ ಂಗ 1 1.2 1.60 272852513753 64122180465
34 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ೂಂ ಾ  ಾಬು ಾರಪ   ಾಮಣ ೕರೂರು ೕವಸಮುದ 47/P2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ತರ ಾ 1 2.2 1.6 695349625450 10531100002454
35 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕ ನ ಾ ಂಕ  ೂಂ ಾ  ಾಬು ಸಣ  ೕ ಾ   ಪ ಯ ಳ ಾಲೂ ರು ೕವಸಮುದ 9/2B2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾವ, ಸ ೕಟ 1 0.91 0.56 531789918075 696000511789
36 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕ ನ ಾ ಂಕ  ೂಂ ಾ  ಾಬು ಓಬ ಾಯಕ  ಓಬಣ . . ಕಸ ಾ 84 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಅ 1 1.2 0.56 934414479231 64103830789
37 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕ ನ ಾ ಂಕ  ೂಂ ಾ  ಾಬು ಮಲ ಯ   ಾಪಯ ೂೕನ ಾಗರ ಕಸ ಾ 66/3 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾ ಂ 1 1.4 0.56 306946740161 15940100102516
38 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕ ನ ಾ ಂಕ  ೂಂ ಾ  ಾಬು ಎ . ೖ. . ಾ   ಯಲ ಪ ಎ .ಆ . .ಪರ ೕವಸಮುದ 63/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಸ ೕಟ 1 2 0.56 688428757965 032901000009074
39 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೕ ನ ಾ ಂಕ  ೂಂ ಾ  ಾಬು ಬಸಮ  ೂೕಂ ೂಡ  ಬಸಯ ೕಲ ಹ ಕಸ ಾ 95/8 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಅ 1 1 0.56 671364235515 10750100004134

40 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ೂಂ ಾ  ಾಬು ೂನೂ ರಮ  ೂೕಂ ಸಣ  ಓಬಯ ೕಲ ಹ ಕಸ ಾ 12/8 ಪ ಷ  ಾ ಈರು 1 1.00 0.70 418544426881 10750100010971

41 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ೂಂ ಾ  ಾಬು ಕಮಲಮ  ೂೕಂ ದುರುಗಪ ೕಲ ಹ ಕಸ ಾ 149 ಪ ಷ  ಾ ಈರು 1 1.00 0.70 563652811930 10750100011405

42 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ೂಂ ಾ  ಾಬು ಮ ಪ   ೂೕ ಮ ಪ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 46/P2 ಪ ಷ  ಾ ಈರು 1 1.00 0.70 788065468112 032901000004273

43 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ೂಂ ಾ  ಾಬು ಎ. . ಂಚಪ   ಹನುಮಂತಪ ಐನಹ ಕಸ ಾ 32 ಪ ಷ  ಾ ಈರು 1 1.00 0.70 436852196972 4241101001884

44 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ೂಂ ಾ  ಾಬು ಗಂಗಣ   ತ ಯ ಾಮ ಾಗರ ೕವಸಮುದ 106/1 ಾ ಾನ ಈರು 1 1.00 0.70 870427371810 64185301646

45 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಈರು  ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ೂಂ ಾ  ಾಬು ನಲ  ಜರುವಯ   ತ ಯ ಾರಮ ನಹ ಕಸ ಾ 18/4 ಾ ಾನ ಈರು 1 1.20 0.70 712511852383 031101000026522

46 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕದ ೂಂ ಾ  ಾಬು ಎ . . ೕ ಾ   ದುರುಗಪ ದ ಯ ನ ೂೕ ಕಸ ಾ 54/16 ಪ ಷ  ಾ ಟ ೕ ೂೕ 1 2.00 1.60 218947147403 4241101000852
47 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕದ ೂಂ ಾ  ಾಬು ಎ . . ೂನೂ ರಪ   ದುರುಗಪ ದ ಯ ನ ೂೕ ಕಸ ಾ 54/18 ಪ ಷ  ಾ ಣ ನ ಾ 1 2.00 1.60 808734295893 64058132321
48 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕದ ೂಂ ಾ  ಾಬು ಗಂಗಪ   ದುರುಗಪ ದ ಯ ನ ೂೕ ಕಸ ಾ 54/15 ಪ ಷ  ಾ ಣ ನ ಾ 1 2.00 1.60 697287054672 64058132309
49 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕದ ೂಂ ಾ  ಾಬು . ೂನೂ ರಪ   ಎ. .ದುರುಗಪ ಬ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 60 ಪ ಷ  ಾ ತರ ಾ 1 1.00 1.60 218493798917 10875101047309
50 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕದ ೂಂ ಾ  ಾಬು ಮ ಣ   ಮ ಪ ಾ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 46/P2 ಪ ಷ  ಾ ತರ ಾ 1 1.00 1.60 788065468112 032901000004273
51 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕದ ೂಂ ಾ  ಾಬು ಎ. . ೕವಪ   ಹುಡಗ  ೕಮಪ ೕ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 10/P1 10/P2 ಪ ಷ  ಾ ತರ ಾ 1 1.20 1.60 212185968303 64001986823
52 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕದ ೂಂ ಾ  ಾಬು ೂನೂ ರಪ   ೂ ಾ ರಪ ಾ ೕನಹ ೕವಸಮುದ 54/18 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂ 1 1.20 1.60 9880985320 10875101046337
53 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಾ  ೌ  ಘಟಕದ ೂಂ ಾ  ಾಬು .ಎಂ.ಅಜ ಯ   ಮಲ ಯ ಯ ೕ ನಹ ಕಸ ಾ 40/32 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಟ ೕ ೂೕ 1 1.20 1.60 713170826477 10750100006324

54 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೖಯ ಕ ಕೃ  ೂಂಡದ ೂಂ ಾ  ಾಬು . ೂನೂ ರಪ   ಎ. .ದುರುಗಪ ಬ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 60 ಪ ಷ  ಾ ತರ ಾ 1 1 0.60 218493798917 10875101047309

55 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ೖಯ ಕ ಕೃ  ೂಂಡದ ೂಂ ಾ  ಾಬು .ಎ .ಬಸವ ಾಜ  ದ ಪ ತುಪ ದ ಕ ನಹ ಕಸ ಾ 7/1, 7/4 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಾವ 1 1 0.60 925346783470 10623100000063

1 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ .ಮ ಾಜು ನ  ಪ ಯ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 35 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.40 0.20 331256708799 64070514393

2 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಎ . . ಾಗಭೂಷಣ  . . ೕರಣ ಸೂರಮ ನಹ ಕಸ ಾ 33/2 ಾ ಾನ ಂಗು 1 2.00 1.00 2860

ಾಜ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು



3 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಇ. ಾ ೕಂದ ಪ   ಸ ೕರಯ ಗಲಹ ಕಸ ಾ 34/P5 ಪ ಷ  ಾ ಂಗು 1 0.30 0.20 550031577531 10530100001624

4 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ . . ಾಂತ ೕರಪ   . . ೕ ಾ ೂ ೕಬನಹ ಕಸ ಾ 43/8 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.30 0.16 617049094867 640182124368

5 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಮ ಾಜು ನ ಾ   ಚನ ಬಸಪ ೂ ೕಬನಹ ಕಸ ಾ 12/B ಾ ಾನ ಂಗು 1 2.00 0.48 277592201373 15940100095592

6 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ .ಎ .ಬಸವ ಾಜ  ಸಣ  ಮಲ ಪ ೂ ೕಬನಹ ಕಸ ಾ 40/12 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.60 0.24 460946072754 64056248146

7 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಎ .ಗಂ ಾಧರ  ವಶಂಕರಪ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 35/1 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.40 0.18 786139566570 4241101002567

8 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಕುಪ ಾ   ಾಮ ಾ ೕಲ ಹ ಕಸ ಾ 39/2 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.40 0.20 584062856269 64036810848

9 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಸಣ  ಾಪಮ  ೂೕಂ ಸುಂಕದ ಾಪಯ ೕಲ ಹ ಕಸ ಾ 101/3P1 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.40 0.20 970722134489 64097715249

10 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ .ಜಗಳೂರಯ   ತಮ ಯ ೕಲ ಹ ಕಸ ಾ 7/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 1.30 1.12 212554613231

11 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಈರಮ  ೂೕಂ ಸಣ  ಾರಯ ೂೕನ ಾಗರ ಕಸ ಾ 115/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.60 0.28 629709371649 64122265907

12 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ೂೕಲ  ಾಪಯ   ಂಗ ಾಪಯ ೕಲ ಹ ಕಸ ಾ 7/1B2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.40 0.12 617832073110 031101000015194

13 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಚಂದ ಣ   ದ ಯ ಸಣ  ಾಪಯ ನಹ ಕಸ ಾ 56/1 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.40 0.14 722296080667 10957101006542

14 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ೕಮಂತಮ   ಎಂ.ಎ .ರುದ ಮು ಮು ಾರಹ ಕಸ ಾ 63/2 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.30 0.12 358788225488 10530100003169

15 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ . ಾಗ ಮ  ೂೕಂ . ೂೕಮ ೕಖರಪ ಮು ಾರಹ ಕಸ ಾ 57 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.55 0.24 330232031287 10530100005672

16 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ . .ಈಶ ರಪ   .ಎ . ೕ ಾ ಮು ಾರಹ ಕಸ ಾ 49/6 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.40 0.20 592219656456 10530100006549

17 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ .ಆ . ೕ  ೌಡ  
ಆ . . ಾಜ ೕಖರಪ

ಾ ಾಪರ ಕಸ ಾ 9/2 ಾ ಾನ ಂಗು 1 1.00 0.48 234439263618 64122352222

18 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ .ಎ . ಾಂತ ಾಜ  ಎ . . ಾಗ ಾಜ ಯರ ೕತ ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 4/2 ಾ ಾನ ಂಗು 1 2.00 0.80 831107723724 64071309112

19 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ . ಪ ಯ   ಬಸಯ ಮು ಾರಹ ಕಸ ಾ 103/2B, 103/2A-P2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.50 0.18 664512896040 10530100007833

20 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ .ಎ . ೕರುದ ಪ   ವರುದ ಪ ಮು ಾರಹ ಕಸ ಾ 64/1H ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.20 0.11 386404518483 10530101003086

21 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ .ಎ .ಮ ಾಜು ನ  ವರುದ ಪ ಮು ಾರಹ ಕಸ ಾ 64/1J ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.30 0.13 234258279882 10530100002927

22 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಮ ಾಂ ೕಶ  ಎಂ. ೂಮ ಯ ೂೕನ ಾಗರ ಕಸ ಾ 116/2 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.40 0.20 426131334995

23 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ .ಆ .ಗುರು ಾಜ  
. . ಾಘ ೕಂದ ಾ

ಭಟ ಹ ಕಸ ಾ 9/P-2-P2 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.50 0.24 313268221434 64090940848

24 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ .ಮಲ ಾಯ   ನಲ  ಾಪಯ ಯ ೕ ನಹ ಕಸ ಾ 8/2A1 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.30 0.14 280469445511 54039217077

25 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಗಂಗಣ   ಸಣ  ಾಪಯ ತುಮಕೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 18/4 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.30 0.13 793294728683 64197357750

26 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ೕ ಾ   ಸಣ  ಾಪಯ ತುಮಕೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 18/5 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.15 0.06 350321490694 64173960375

27 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಾಗ ಾಜ  ಸಣ  ಾಪಯ ತುಮಕೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 18/7 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.35 0.18 896291767619 64053008831

28 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಮ ಾಜು ನ  ಸಣ  ಾಪಯ ತುಮಕೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 18/1 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.20 0.10 810274324940 64164410594

29 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಾಲಯ   ಸಣ  ಾಪಯ ತುಮಕೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 18/6 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.30 0.14 350717265832 64076949920

30 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಸಣ  ೂೕರಯ   ೂೕಡ  ೂೕರಯ ತುಮಕೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 10/4 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.15 0.06 229954796026 64154366032

31 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ . . ದ ಪ ಾಯ   
.ಆ . ೂೕ ಾಲ ಾ  ಾಯ

ರಂಗಯ ನದುಗ ಕಸ ಾ 19, 15 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.45 0.22 622899960792 10623100002844

32 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಸೂ ೕ ಾಪಯ   ಕ  ಾಪಯ ಾ ಾಪರ ಕಸ ಾ 61/17 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.15 0.06 845611212464 64208542454

33 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಂಗಣ ಾ   ದ ಾ  ಾಪಯ ಕಂ ೂೕಬಯ ನಹ ಕಸ ಾ 114 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.05 0.02 824376586559 10750100008136

34 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಬಸವ ಾಜ  ಾಸರ ಓಬಯ ೂ ೕಬನಹ ಕಸ ಾ 23/1 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.55 0.28 505990062275 4241101002254

35 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಎ. . ೕರಭದ ಪ   ಬಸಣ ಾ ಾಪರ ಕಸ ಾ 79/5 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.25 0.12 472543067164 10750100010913

36 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಎ. . ಾಜಣ   ಎ.ಎ .ಬಸಣ ಾ ಾಪರ ಕಸ ಾ 79/3 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.25 0.12 208054838208 64046082065

37 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಮ ಾ ಂಗಮ  ೂೕಂ ೌರಣ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ  53/p1 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.40 0.24 277450025367 10750100010149

38 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಎ . ೕವಣ ದ ಯ   ೕ  ದ ಯ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ  53/p1 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.40 0.24 5406779946674 54042724150

39 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಮ ಾಂತಮ  ಾ  ಾಲಯ ತುಮಕೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 52/7 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.15 0.06 761534096109 64148769630

40 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ . . ೕಶವಮೂ   
.ಎ . ೂನೂ ರಪ

. . ಕಸ ಾ 1/0 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.40 0.20 243709348727 10530100001821

41 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಎ . ೕ ಾ   ೕ  ದ ಯ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 53 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.50 0.24 466643566029 10750100004785

42 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ ಂಗಮ  ೂೕಂ ೂಮ ಯ ಗುಂಡೂ ರು ಕಸ ಾ 130 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.30 0.12 749500418037 10750100004207

43 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ .ಬಸವ ಾಜ  ಚನ ಬಸಪ ಾ ಪರ ೕವಸಮುದ 324 ಾ ಾನ ಂಗು 1 2.00 0.20 962718523437 64003880224



44 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ . .ಅಮ ೕಶ  ೂ ೕ  ೕಮಣ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 5/1B ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.10 0.03 827138887721 032901000017531

45 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ . .ಪವ ತ   ೂ ೕ  ೕಮಣ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 5/1B ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.10 0.03 839363891211 10875100000020

46 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ . . ಾಗ   ೂ ೕ  ೕಮಣ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 38/2 ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.10 0.05 907244146397 032901000004329

47 ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  
ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ

ಂ ನ ಮರಗ  ಪ ಾರ . . ಾ   ೂ ೕ  ೕಮಣ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 5/1B ಾ ಾನ ಂಗು 1 0.10 0.04 500211797855 64039844966

III
1 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ   ೌಡಪ ದಡಗೂರು ೕವಸಮುದ 28/1P2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.8 0.81 852005419321 032901000018220
2 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ ಕ  ಬಸಪ   ಬಸಪ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 64/1AP ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.24 1.19 816126797856 10531101006366
3 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ ೕತಮ  ೂೕಂ ಾ ಠ ಾಪರ ೕವಸಮುದ 20/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 1.38 1.33 460492169418 10875101000043
4 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ .ಆ . ಾ   ರುದ ಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 122/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.7 0.71 400469115583 0329010006614
5 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜ  ಬ ೕ ಾಚಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 36 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.56 0.56 896767922175 10875101003660

6 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ . .ಗಂ ಾ   ೕ  ಹನುಮಂತ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 63/1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 2 1.92 828677156835 10531100001819

7 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಣ   ಮ ಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 48/3 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.6 0.61 724814527431 03290100031601
8 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಾವ  ೂೕಂ .ಆ .ಸೂಯ ಪ ಾಶ . .ಹ ೕವಸಮುದ 122/2 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.68 0.69 350401155424 10875101002740
9 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. . ೌ ೕಂದ   ಗಂ ಾ ಕರ ಹ ೕವಸಮುದ 67/P1 ಾ ಾನ ಣ ನ ಾ 1 0.97 0.96 564009796023 10531100004527

10 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ಾ   ಹನುಮಂತಪ . .ಹ ೕವಸಮುದ 108/1 ಪ ಷ  ಾ ಣ ನ ಾ 1 1 0.44 680234889701 36184257416
11 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಣ   ಗುರಯ . . ಕಸ ಾ 154/2 ಪ ಷ  ಾ ಣ ನ ಾ 1 1 1.01 953463899839 36184257416
12 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ ಮಧುಕು ಾ   ಬಸಣ ದ ಯ ನ ೂೕ ಕಸ ಾ 32/05 ಪ ಷ  ಾ ಣ ನ ಾ 1 1.1 1.06 939630853083 10750101028270
13 ೕಷ ಹ  ೕ ಾವ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಣ   ಹುಲುಗಪ ಾಂಪರ ೕವಸಮುದ 15/1 ಪ ಷ  ಾ ಣ ನ ಾ 1 0.5 0.50 36184257416

ಾ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು



ಕ .ಸಂ. ೕಜ ಯ 
ಸರು

ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ 
(ಸಂ )

ೌ ಕ( .)

I.

1 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಯಲ ಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಯ ಾನ ಾಲ ಾ 40/p15 ಪ. ಾ ೂೕ 1 0.40 0.37000 694023615790 840430110000014

2 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ರಂಗ ಾ   ಹನುಮಯ ಕ ಹ ಾಲ ಾ 74 ಪ. ಾ ೂಮ ೂ 1 0.40 0.41700 396768793281 840430110000015

3 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ರಂಗಯ   ರಂಗಯ ಣವನಹ ಕ ಾ ಯ 1/p43 ಪ. ಾ ೕ 1 0.38 0.43080 229073841780 840430110000016

4 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಬಸವ ಂಗಪ   ರಂಗಯ ಟೂ ರು ಾಲ ಾ 1/p43 ಪ. ಾ ೕ 1 0.55 0.52470 443663279285 35519327361

5 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಈರಭದ ಯ   ಾ ಗಯ å ಾ ತನಹ ಾಲ ಾ 172,172/p2 ಪ. ಾ ಂಗು 1 1.60 0.29274 901585123776 NILIN4055

6 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮ ಯಯ   ಈರಯ ೕ ಹ ಾಲ ಾ 3/161,8 ಪ. ಾ ೂಮ ೂ 1 1.20 1.14800 456719196977 64015781402

7 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಪ ಾಶ ಯು. .  
ೂಡ ಪ ೌಡ

ಉಗ ಾಲ ಾ 81/1,81/2 ಇತ ಾ 1 1.15 0.73300 755455688963 NILIN4055

8 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಾಂ ೌಡ  ಂ ೕ ೌಡ ಆಲದಹ ಾಲ ಾ 38 ಇತ ೕ 1 0.24 0.27208 796696365553 840430110000015

9 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಚಂ ೕ ೌಡ  ಬಸ ೕ ೌಡ ೂೕಗನಹ ದುದ 16/1 ಇತ ಕುಂಬಳ 1 0.95 0.75960 331507780297 9121200117701110

10 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಸು ೕಶಕು ಾ   ೕಕ ಕಮ ದುದ 419,420,421 ಇತ ಂಗು 1 3.06 0.37590 887873109190 37277639516

11 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

. . ಜಗ ೕ   
ಹನು ೕ ೌಡ

ೌಡ ದುದ 78/1,62/88 ಇತ ಂಗು 1 2.51 0.36360 553593446525 520101225018760

12 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಚಂದ ಕ ಾ ೂೕಂ ೂೕ ೕ ೌಡ ಕ ೖಲನಹ ದುದ 34/p13 ಇತ ಣ ನ ಾ 1 0.34 0.36000 526566227416 64015781402

13 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ಪ ರು ೂೕತ ಮ  ೕ ೌಡ ಕ ೖಲನಹ ದುದ 154/2 ಇತ ಣ ನ ಾ 1 0.67 0.40000 213604445423 35519327361

2018-19 ೕ ಾ ನ  ೂೕಟ ಾ  ಇ ಾ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ದ  ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ.
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ಾ ಂ   ಾ  ಸಂ  
ಮತು  ವರ

13 ಹ  ೕ ಾವ
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಪ ರು ೂೕತ ಮ  ೕ ೌಡ ಕ ೖಲನಹ ದುದ 154/2 ಇತ ಣ ನ ಾ 1 0.67 0.40000 213604445423 35519327361

14 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಈ ೕ ೌಡ  ಪರ ೕ ೌಡ ೂೕರವಂಗಲ ದುದ 50,74 ಇತ ಕಲ ಂಗ 1 1.00 0.65000 656587874918 840430110000015

15 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ೂೕಮ ೕಖರ  
ವನಂ ೕ ೌಡ

ೖಲಹ ದುದ 78/3,96 ಇತ ಕುಂಬಳ 1 0.45 0.30190 952688810318 9121200117701110

16 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಕ ೕ ೌಡ  ಹನು ೕ ೌಡ ಮಂ ೕನಹ ಾವಲು ದುದ 143/p ಇತ ಕುಂಬಳ 1 1.00 0.71000 455329221569 840430110000015

17 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಾಂತ ಾಜು  ಂ ೕ ೌಡ ವಳ ದುದ 97/4,207/3 ಇತ ಕುಂಬಳ 1 1.35 0.88500 489285604363 840430110000015

18 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

.ಎ . ಜಗ ೕಶಪ   
ನಂ ೌಡ

ಸ ೕನಹ ಾಲ ಾ 7,8/29 ಇತ ಕುಂಬಳ 1 0.80 0.49800 660951390574 9121200117701110

19 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಾಗ  ೂೕಂ ಹನುಮಂ ೕ ೌಡ ಕಡಗ ಾಲ ಾ 51/1 ಇತ ಕುಂಬಳ 1 1.20 0.88094 604602314314 64015781402

20 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

. . ಚಂ ೕಖ   
ಹಲ ೕ ೌಡ

ೂಸಹ ಾಲ ಾ 12/8,12/7,31/2,
37/3

ಇತ ಟ ೕ ೂೕ 1 0.80 0.77400 521062577723 64015781402

21 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಚಂದ ಮ  ೂೕಂ ೕ ೕ ೌಡ ಶಂಖದ ೂಸಹ ಾಲ ಾ 12/4,30/1,59/1 ಇತ ೕ 1 0.90 0.82778 977848078371 35519327361

22 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ವಕು ಾ   ನಂ ೕ ೌಡ ಲವ ಾಲ ಾ 7 ಇತ ೕ 1 0.40 0.37900 3.30613E+11 64015781402

23 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

. . ಹನುಮಂ ೕ ೌಡ  
ರಂ ೕ ೌಡ

ಕಡಗ ಾಲ ಾ 178/1,178/2 ಇತ ೕ 1 0.16 0.15400 586459676360 64015781402

24 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಪ ಾಶ  ನಂ ೕ ೌಡ ಶಂಖ ಾಲ ಾ 300/1,300/2 ಇತ ೕ 1 0.40 0.43500 827798333005 35519327361

25 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

.ಆ . ಕು ಾ   
ರಂಗ ಾ

ಕಡಗ ಾಲ ಾ 87/4 ಇತ ಾ 1 0.30 0.19176 583215079245 35519327361

26 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಅಬು  ಸ ಾ   ದಸ  
ಾ

ಗು ೕನಹ ಾಲ ಾ 56/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ 1 0.40 0.42370 322817727175 840430110000015

27 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಎ . . ಂಕ ೕ ೌಡ  
ಾ ೕ ೌಡ

ಾಲ ಾ ಾಲ ಾ 101 ಇತ ೂೕಸು 1 0.4 0.39200 668697563711 13063018432

28 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಸು ೕ   ರಂಗ ಾ ದುದ ದುದ 186/3,186/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.36 0.30000 723261287929 35519327361

29 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಾ ೕ ೌಡ  ಬಸ ೕ ೌಡ ೂೕ ಾರಹ ದುದ 14 ಇತ ಕುಂಬಳ 1 0.36 0.28000 689159232408 9121200117701110

30 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಕೃಷ ಕು ಾ   ಂ ೕ ೌಡ ಅ ಾ ವರ ದುದ 48/ ಇತ ಂಗು 1 1.20 0.20142 217500745077 846010110003118

31 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ೕ ೌಡ  ರು ೕ ೌಡ ೂೕ ಾರಹ ದುದ 74/ ಇತ ಕುಂಬಳ 1 0.47 0.34000 842505328987 9121200117701110

32 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಈ ೕ ೌಡ  ವನಂ ೕ ೌಡ ೂೕ ಾರಹ ದುದ 76/ ಇತ ಕುಂಬಳ 1 0.35 0.30600 48197110056 9121200117701110



33 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮಂಗಳ ೂೕಂ ದ ನಂಜಪ ಮ ನಹ ಾಲ ಾ 80 ಇತ ಾ 1 0.80 0.35150 284648762935 846010100005418

34 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಪರ ೕ   ಮ ಯ ಮ ೕನಹ ಾಲ ಾ 33, ಪ. ಾ ೕ 1 0.4 0.43800 633141532256 41400101006978

35 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ರ  ೂೕಂ ಧನಂಜಯ ಉಡು ಾ ಕ ಾ ಯ 135/1 ಇತ ಾ 1 0.78 0.35768 657187318544 72100101001131

36 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಧನಂಜಯ  ಮಂಜು ಾಥ ಉಡು ಾ ಕ ಾ ಯ 135/5 ಇತ ಾ 1 0.40 0.26312 876982957150 212900101021666

37 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಸಣ ಮಂ ೌಡ  
ಮಂ ೕ ೌಡ

ಮುದ ನಹ ಕ ಾ ಯ 18,21/7,27/1 ಇತ ಾ 1 0.76 0.41084 990929703829 846010100005418

38 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಎಂ. . ೕಹ   
ಾ ೕ ೌಡÀ

ಮಲ ಪ ನಹ ಕ ಾ ಯ 47/3,51/2 ಇತ ಂಗು 1 0.82 0.17730 523623536824 30953684823

39 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಎಂ. . ೂೕಜ ಾ   
ಾ ೌಡ

ಮಲ ಪ ನಹ ಕ ಾ ಯ 48/1,51/4 ಇತ ಂಗು 1 0.86 0.18600 889221092194 20269404645

40 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

.ಎಂ. ೕಶ  
ಮೃತು ಂಜಯ

ಕ ಾ ಯ ಕ ಾ ಯ 316/4, ಇತ ಪ ೌ 1 1.12 0.41230 404298093458 154301011000370

41 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಕು ಾರ ಾಯ   
ೂೕಜ ಾಯಕ

ಬ ಹ ೕವರಹ ಾಲ ಾ 24,33/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೌ 1 0.40 0.39548 343369066269 840430110000015

42 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

. .ಕು ಾರ ಾ   
ಕು ೕ ೌಡ

ದುಂಡ ಾಯನಕನಹ ಕ ಾ ಯ 47/2,48/5 ಇತ ಹಗಲ ಾ 1 0.77 0.75820 832107824086 35519327361

43 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ವಸಂತಕು ಾರ  
ಮ ೕಶಪ

ೂಂಡ ಾಲ ಾ 106/23,20/6 ಇತ ೕ 1 0.23 0.24030 311731454212 9218200117701110

44 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ ೌಡ . ಾ ಡರಹ ಾಂ ಾ ಮ 25/p16 ಇತ ಕಲ ಂಗ 1 1.00 0.77042 509302173234 840430110000015

45 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ೌರಮ  ೂೕಂ ಕ ಯಯ ಅನುಗ ಾಳು ಾಲ ಾ 1558 ಇತ ಶುಂ 1 0.8 0.75680 689422513378 64015781402

46 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಅ ಾ ಾ   ೂೕ ೕ ೌಡ ಾಂ ಾ ಮ ಾಂ ಾ ಮ 338/4 ಇತ ಾ 1 0.38 0.19712 556067878145 107901010021401

47 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಸ ೕ    ಹು ೕ ೌಡ ಂಚ ಾರನಹ ಕಸ ಾ 110/ ಇತ ೂೕ 1 0.30 0.34000 520164091316 2738101007446

48 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ವಸುಂದ  . ಾ   
ನ ಂ . . ಾ

ಾ ಪ ರ ಾಲ ಾ 20 ಇತ ಾ 1 0.80 0.38790 455586722267 10810068703

49 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಹನುಮಂ ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಕಡಗ ಾಲ ಾ 45/2 ಇತ ೕ 1 0.35 0.36950 591579465427 ಾ ೕ

50 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಜಯಮ  ೂೕಂ 
ೕವಣ ದ ಪ

ಟೂ ರು ಾಲ ಾ 93/1 ಇತ ಶುಂ 1 0.20 0.20650 229791079752 35519327361ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕವಣ ದ ಪ 0.20 229791079752 35519327361

51 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಪದ ಾಭ  ಪ ೕ ೌಡ ೕ ಾಲ ಾ 33 ಇತ ಾ 1 0.35 0.25404 888298971938 10810078212

52 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಅನಂತಯ   ಾ ಾಯಣ ಾ ಕ ಾ ಯ 496 ಇತ ಾ 1 0.46 0.24288 775388705138 161000101000017

53 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಕು ಾರ ಾ   
ೕವಣ ದ ಪ

ಟೂ ರು ಾಲ ಾ 83 ಇತ ಶುಂ 1 0.2 0.20786 284716060078 35519327361

54 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮಂ ೕ ೌಡ  ಮ ೕ ೌಡ ಟೂ ರು ಾಲ ಾ 84 ಇತ ೕ 1 0.4 0.43760 314268307352 840430110000015

55 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಾಪಣ   . ಮ ೂೕ ಸ ೕನಹ ಾಲ ಾ 29/2,26/2 ಪ ಾ ೕ 1 1.2 1.02890 825559958234 62192868623

56 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ೕವ ಾಜು  ಾಪಣ ಸ ೕನಹ ಾಲ ಾ 4/6,27/2 ಪ ಾ ೕ 1 0.60 0.60290 62192868623

57 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಅಮೃತಮ  ೂೕಂ ಮ ಯಪ ಾ ೕನಹ ಾಂ ಾ ಮ 602/1 ಇತ ೂೕ 1 0.40 0.45300 216982298685 35519327361

58 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮಂಜ    ಾಗ ಂಗ ಾ ಾಲ ಾ 56/4 ಇತ ೕ 1 0.40 0.43900 290211653178 64015781042

59 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಎ. . ೕ  ಕು ಾ   
ೌ ೌಡ

ೕಹ ದುದ 49/7 ಇತ ಾಳು ಣಸು 1 0.70 0.14400 525488740584 1842500100548000

60 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ರು ೕಶ  ಬಸವ ಾಜು ಟೂ ರು ಾಲ ಾ 3/6 ಇತ ೂೕ 1 0.25 0.21100 577911982019 35519327361

61 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  . ಾಮಚಂದ   ಾಪಣ ೂಸೂರು ಾಂ ಾ ಮ 150/2,182 ಇತ ಂಗು 1 1.60 0.27138 706348427177 64015781402

62 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ರಂ ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಾ ೕ ಾಂ ಾ ಮ 16/2 ಇತ ಕಲ ಂಗ 1 0.50 0.38520 864970434913 35519327361

63 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ   ೕ ೕಶ  ಈ ೕ ೌಡ ಮುಟ ನಹ ಕ ಾ ಯ 20/ 2 ಇತ ಾಳು ಣಸು 1 0.30 0.15562 202453379320 9218200117701110

64 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಬಸವ ಾಜು  ಹಲಗಪ ೕ ಾಲ ಾ 229 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ 1 0.20 0.20800 685635567956 62192868623

65 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ವಪ ಾಯಕ  ರಂಗ ಾಯಕ ೂಮ ನಹ ಾಲ ಾ 15 ಪ.ಪಂಗಡ ಾ ಂ 1 0.80 0.20810 623097282011 64015781402

66 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ ೕ ೌಡ  ಂ ೕ ೌಡ ೌ ಪ ರ ದುದ

186/,186/2,186/
5,186/6 ಇತ ಂಗು 1 1.00 0.20626 708063329217 531101078806

67 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಪ ಟ ಲ ಮ  ೂೕಂ. 
ಾ ಮಣ ಬಂಟರಹ ಾಂ ಾ ಮ 13/1 ಇತ ಾಳು ಣಸು 1 0.78 0.39000 338307824176 1871108010164

68 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕ ೌಡ  ಓ ೕ ೌಡ ೂಳಲು ಾಂ ಾ ಮ 296/1,35/6 ಇತ ೂೕ 1 0.61 0.61600 406708150828 13062090689

69 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

.ಎ .ಸ ಾ ವಯ   
ಾ ಾಯಣ ನಂಜ ೕವರ ಾವಲು ಕಸ ಾ 132 ಇತ ಂಗು 1 2.00 0.32706 991256637520 311800101000555



70 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮ ೕ   ಾ ಾಯಣ ನಂಜ ೕವರ ಾವಲು ಕಸ ಾ 133 ಇತ ಂಗು 1 1.20 0.15980 817164056554 782500100356301

71 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಹುಚ ಮ  ೂೕಂ. 
ೕಗುಂ ೕ ೌಡ ಗ ಾಂ ಾ ಮ 38/ 23 ಇತ ೕ 1 0.70 0.70700 567982002494 4252500101068700

72 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ವಶಂಕ   ವಪ ಾಂ ಾ ಮ ಾಂ ಾ ಮ 399/3 ಇತ ಾ 1 0.60 0.24930 579280847684 64015781402

73 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

.ಎ . ೕಣು ೂೕ ಾಲ  
ಂ ೕ ೌಡ ವಳ ೕರಹ ದುದ

107/12,107/151
07/9 ಇತ ೂೕ 1 0.45 0.31846 453038383682 531201006224

74 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಚಂದ ೕಖ   ದ ಪ ಕುದ ಗುಂ ದುದ 213/3 ಇತ ೕ 1 0.43 0.31000 541316512532 64015781402

75 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮು ೕ ೌಡ  
ನಲೂ ೕ ೌಡ . ೖ ಾಪ ರ ದುದ 15/2 ಇತ ೂೕ 1 0.67 0.45000 444171187695 64015781402

76 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ೂೕಮ ೕಖರ  
ವನಂ ೕ ೌಡ ೂ ಾ ವರ ದುದ 272/3 ಇತ ಂಗು 1 0.64 0.13197 585134354676 64015781402

77 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಗಮ  ೂೕಂ. ಾ ೕ ೌಡ ಹುಳು ಾ ಾಂ ಾ ಮ 132/2,25/4,7/2 ಇತ ಾಳು ಣಸು 1 0.8 0.25760 360920707901 560101000012853

78 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ನಂ ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಾಂ ಾ ಮ ಾಂ ಾ ಮ 55/2 ಇತ ಾಳು ಣಸು 1 0.6 0.29785 681993684990 560101000012853

79 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಎಂ. . ಶಂಕ ೕ ೌಡ  
ೂಡ ನಂ ೕ ೌಡ . ೖಲಹ ದುದ 216/2 ಇತ ಾಳು ಣಸು 1 0.63 0.21422 510010367319 9218200117701110

80 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  .ಎ.ಮಂಜು ಾಥ  ಅ ೕ ೌಡ ಕಂ ೂಪ ಲು ಕ ಾ ಯ 61/11 ಇತ ೂೕಸು 1 0.32 0.33960 494524243927 64015781402

81 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ರತ ಮ  ೂೕಂ. ೕ ೌಡ ಕುದ ಗುಂ ದುದ 371 ಇತ ಂಗು 1 0.40 0.30742 501648110591 85042048226

82 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಧರ ೕಂದ   
. .ಬಸ ೕ ೌಡ ೕಕನಹ ಾಲ ಾ 1 ಇತ ಂಗು 1 1.31 0.22690 424270104298 35519327361

83 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಜಗ ೕಶ  ರಂ ೕ ೌಡ ಕಡಗ ಾಲ ಾ 51/5 ಇತ mÉÆªÀÄmÉÆ 1 0.65 0.64874 753190499237 64015781402

84 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ೂೕ ೕ ೌಡ  
ೕರಭ ೕ ೌಡ ಕಡದಂಟು ಾಲ ಾ 214/1 ಇತ ಣ ನ ಾ 1 0.4 0.43050 746437287695 35519327361

85 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ವಪ   ಾ ೕ ೌಡ ಕಡಗ ಾಲ ಾ 52/4, 38/4, ಇತ ೂೕ 1 0.6 0.43310 955681990070 64015781402

86 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

.ಎ . ೕವಣ   
ನಂ ೕ ೌಡ ೂಸಹ ಾಲ ಾ 6 ಇತ ೕ 1 0.95 0.90090 998357744404 64015781402

87 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಎ . . ೂೕ ೕ   
ಬಸವಯ ಟೂ ರು ಾಲ ಾ 153/1,153/2, ಇತ ಕಲ ಂಗ 1 0.30 0.24546 658478618216 64015781402ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಬಸವಯ ಟೂ ರು ಾಲ ಾ 153/1,153/2, ಇತ ಕಲ ಂಗ 0.30 658478618216 64015781402

88 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಜಯ ಾ ೕ ೌಡ  
ರಂ ೕ ೌಡ ೌ ಕ ಾಂ ಾ ಮ

228/ 18, 
38/1,294/6, ಇತ ಾ 1 0.48 0.23450 264568946816 846010100005418

89 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಂಕಟಯ   ರಂ ೕ ೌಡ ರಗನಹ ಕ ಾ ಯ 37/1 ಇತ ಂಗು 1 0.80 0.17300 829839247556 1872101005870

90 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮ ೕ ೌಡ  ನಂ ೕ ೌಡ ಟೂ ರು ಾಲ ಾ 17/3 ಇತ ೂಮ ೂ 1 0.40 0.40327 664702928055 64015781402

91 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಚಂ ೕ ೌಡ  ರಂ ೕ ೌಡ ಾ ಡರಹ ಾಂ ಾ ಮ 237 ಇತ ಾ 1 0.60 0.19590 896960947843 35519327361

92 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕಖ   ೕ ೌಡ ಬನ ಾ ಕ ಾ ಯ 126/4, 10/3, ಇತ ಾ 1 0.8 0.37892 517032482965 72100101005297

93 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮಂ ೕ ೌಡ  ೕ ೕ ೌಡ ಾ ಹ ಾಲ ಾ 59/1,57/5 ಇತ ೕ 1 0.40 0.43760 310303139342 840430110000015

94 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಪರ ೕ   ಾ ಾಯಣ ೌಡ ಕ ೕ ಾಹ ದುದ 44/2,45/2 ಇತ ಾಳು ಣಸು 1 0.78 0.26500 952873646816 35519327361

95 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಕ ಮ  ೂೕಂ. ಾ ೕ ೌಡ ೂಳಲು ಾಂ ಾ ಮ 32/1 ಇತ ೂೕ 1 0.80 0.54226 812483866300 840430110000015

96 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಳಪ   ಮ ಯಪ ೂಳಲು ಾಂ ಾ ಮ 67/ 1 ಇತ ೕ 1 0.95 0.93812 774523623744 840430110000015

97 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ ೕ ಾಲ ಾ

14/21,2/ 2,14/
4 ಇತ ೂಮ ೂ 1 1.16792 984593003983 840430110000015

98 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಚಂದ ೕಖ   ೕ ೌಡ ಮಳ ಾವಲು ಾಂ ಾ ಮ 60,57, ಇತ ೂೕ 1 2.00 1.37290 773233942309 54020602320

99 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ ತ ಮ  ೂೕಂ. ಎ. . ವಣ ಮ ೕನಹ ಾಲ ಾ 34 ಇತ ೕ 1 1.20 1.05000 875114848496 30354569980

100 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಚನ ಯ   ೕಲೂರಯ ಾ ೕನಹ ಾಲ ಾ 34/ 1 ಪ.ಪಂಗಡ ಣ ನ ಾ 1 0.60 0.55410 3940 9659 0832 0000030354569980

101 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ   ಮುದ ಯ ಮಲ ೕವರಪ ರ ಕ ಾ ಯ 72/3,5/4 ಪ. ಾ ಣ ನ ಾ 1 0.65 0.65650 440386766713 64015781402

102 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಲ ಮ  ೂೕಂ.ರಂ ೕ ೌಡ . ೕ ಹ ದುದ 10/4 ಪ.ಪಂಗಡ ೂೕ 1 0.24 0.20000 501652761847 64015781402

103 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮಂ ೕ ೌಡ  ೂೕ ೕ ೌಡ ತ ನ ದುದ 323 ಇತ ಆಲೂ 1 0.60 0.60603 353683337984 64015781402

104 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ ೕ ೌಡ  ಕ ೕ ೌಡ ೂೕಮ ನಹ ದುದ 157 ಇತ ಂಗು 1 2.58 0.36245 744435489992 64015781402

105 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಸ ೕ ೌಡ  ೂೕ ೕ ೌಡ ಅನುಗವ ದುದ 174/1 ಇತ ೂೕ 1 0.40 0.31000 733451069019 64015781402

106 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮ ಾ ಂ ೕ ೌಡ  
ೕ ೌಡ ಅರ ೕಹ ದುದ 14 ಇತ ೂೕ 1 0.40 0.31509 374795180767 64015781402



107 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಾಂ ೕUËಡ  
ಚನ ೕ ೕ ೌಡ . ೕ ಹ ದುದ 458/2,731/7 ಇತ ೂೕ 1 0.54 0.39120 273328359173 64015781402

108 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ರ ಕು ಾ   
ನಂಜುಂ ೕ ೌಡ ದುದ ದುದ 422/2,454 ಇತ ಕುಂಬಳ 1 0.57 0.40253 298283716950 64015781403

109 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮಂ ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ ರಗು ದುದ 402/2 ಇತ ೂೕ 1 2.04 0.64705 867946280381 64015781404

110 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಜಯಲ ಮ  ೂೕಂ. ಾ ೕ ೌಡ ದುದ ದುದ 14/1 ಇತ ಆಲೂ 1 2.08 0.85202 670655136473 64015781405

111 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೂ   ಾ ೕ ೌಡ ಂ ಾರಸಹ ದುದ 91/3 ಇತ ೂೕ 1 0.80 0.50000 766686802287 214500101010600

112 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ೕಹನಕು ಾ   
ೂೕಗಮ ೕ ೌಡ ಮ ಾಳು ಕ ಾ ಯ 49/9,48/3 ಇತ ಾ 1 0.80 0.38909 484132595426 2501101003832

113 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ರಂ ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ . ೂಸಹ ಕ ಾ ಯ 18/4 ಇತ ಾ 1 0.40 0.20750 679357303853 13069035938

114 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಗರತ  ೂೕಂ. ಜಯ ಾಮ

ೌ ಪ ರ ೂೕಮನಹ  
ಾವಲು ದುದ 296 ಇತ ಂಗು 1 2.80 0.26174 547057922554 902720161701813

115 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮಂ ೕ ೌಡ  ಲ ೕ ೌಡ . ೂಸಹ ದುದ 47/4,48/1,47/6,
47/8

ಇತ ಾ 1 0.80 0.43015 202443266712 2000101025567

116 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ನಂಜುಂಡಪ   ೕ ೕ ೌಡ ೕ ಾಲ ಾ 81/2 ಇತ ಕ ಸು 1 0.49 0.26489 872645869693 30484492815

117 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕಶ ಾ ೕ   ರಂ ೕ ೌಡ ಮಂ ಗನಹ ಾಲ ಾ 8/2 ಇತ ಕ ಸು 1 0.46 0.24867 823030971226 531101052608

118 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ರಂ ೕ ೌಡ  ಮಂ ೕ ೌಡ ೌ ಪ ರ ೂೕಮನಹ  
ಾವಲು

ದುದ 296/ 412 ಇತ ಶುಂ 1 0.60 0.60024 655560162861 1842500101534301

119 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ವಕು ಾ   ಸಣ ಯ ದುದ ದುದ 15/1,15/2,15/4,
15/5

ಪ. ಾ ೂೕ 1 1.23 0.90273 522942952184 54023434168

120 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಾಮಕೃಷ   
ಹನುಮಂ ೕ ೌಡ ಉದೂ ರಹ ದುದ 85/1, 85/2, ಇತ ಆಲೂ 1 0.88 0.49807 465530396924 64133880963

121 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಗಂಗಣ ೌಡ  
ಹನುಮಂ ೕ ೌಡ ಉದೂ ರಹ ದುದ 50/3, 50/2, ಇತ ಆಲೂ 1 0.8 0.49807 378413974073 64190438903

122 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ ೌಡ  ರಂ ೕ ೌಡ ಉದೂ ರಹ ದುದ 45/5, ಇತ ಆಲೂ 1 0.48 0.48455 202066681299 1842500100751300

123 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಅನಂತ ಾಜು  ೂ ೕ ೌಡ ೂೕರವಂಗಲ ಾವಲು ದುದ 42,45 ಇತ ೂೕ 1 0.60 0.41052 467976717162 531101051728

124 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮಂ ೕ ೌಡ  
ಮುzÉÝÃ ೌಡ ಉದೂ ರಹ ದುದ 50/1, ಇತ ೂೕ 1 0.40 0.40010 792555069868 1842500100726100ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮುzÉÝÃ ೌಡ ಉದೂ ರಹ ದುದ 50/1, ಇತ ೂೕ 0.40 792555069868 1842500100726100

125 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಯು.ಆ .ಮಂಜು ಾಥ  
ರಂ ೕ ೌಡ ಉದೂ ರಹ ದುದ 45/9,58/21 ಇತ ೂೕ 1 0.80 0.48455 724529930901 1842500101198300

126 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ ೕ    ತಮ ಯ ಸ ಾಂ ಾ ಮ 198/17 ಪ. ಾ ಾ 1 0.28 0.19366 358462029651 1871119008650

127 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ ೕ ೌಡ  ರಂ ೕ ೌಡ ಾ ತನಹ ಾಲ ಾ 166 ಇತ ಾ 1 0.40 0.23384 646024768815 520101056430864

128 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಅನಂತ  ಪ ಾಶ ಾಲ ಾ ಾಲ ಾ 87/1 2 ಇತ ಆಲೂ 1 0.50 0.53721 816489777943 85033744881

129 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಲ ಾ ೂೕಂ. ೂೕ ೕ ೌಡ ಉದೂ ರಹ ದುದ 43/ 3 ಇತ ೂೕ 1 0.80 0.54801 360923286001 5430101001020

130 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಚಂದ ಕ ಾ ೂೕಂ ಮರು ೕ ೌಡ ೂೕರವಂಗಲ ದುದ 41 ಇತ ೂೕ 1 1.40 0.95000 743828959345 531101071416

131 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ೂೕ ಂ ೕ ೌಡ  
ೕ ೌಡ ಳ ೂಡು ದುದ

218/2,217/1,48/
3217/2 ಇತ ಂಗು 1 0.91 0.19429 513930263502 10810070653

132 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕ ಾ ಾ   ಂಕ ಾ ಾ . ಾ ಡರಹ ಾಂ ಾ ಮ 6/1,6/4 ಇತ ಾ ,ಗು ಾ 1 0.96 0.96972 745216142646 918010061573599

133 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮ ಾಜುðನ  ಚನ ಪ ಎಂ. ೕಹ ಾಂ ಾ ಮ 66/2,67/2,63/2 ಇತ ಾ 1 0.95 0.39751 687378847490 2962500100205301

134 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕ ೌಡ  ೌಡ ೂಡ ೕ ಾಂ ಾ ಮ 143/3, ಇತ ಟ ೂ 1 0.79 0.79800 662410301932 520471005957412

135 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮಂಜು ಾಥ  ಲ ೕ ೌಡ ಡ ಂ
ಮ 18/4 ಇತ lªÉÆÃl 1 0.37 0.37985

136 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಪ ೕ ೌಡ  ಈರ ಾ ೕ ೌಡ ಅಂಕನಹ ಾಂ ಾ ಮ 25/14 ಇತ ೌ ಾ 1 1.28 1.26350 334453580302 4252500100247901

137 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ರಂ ೕ ೌಡ   ಚನ ೕ ೕ ೌಡ ೕ ಹ ದುದ 9/4 ಇತ ೂೕ 1 0.40 0.32883 335134645178 64134046673

138 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

. . ೕಶವಮೂ   
ಚ ೕ ೌಡ ಅ ಾ ವ ೂಸಹ ದುದ 23/3 ಇತ ಾ 1 0.65 0.38003 871725327064 1842500100792101

139 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ನಂಜುಂ ೕ ೌಡ  ನಂ ೕ ೌಡ ಆ ೕಹ ದುದ 105 ಇತ ಕಲ ಂಗ 1 0.40 0.33126 808804915905 03725500100154701

140 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ ೕ ೌಡ  ೌಡ ೂಮ ನಹ ದುದ 151/5 ಇತ ಕಲ ಂಗ 1 0.36 0.30337 383883952816 1842500100442901

141 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಹನುಮಂ ೕ ೌಡ  ಕ ೕ ೌಡ ೌಡ ದುದ 92 ಇತ ಶುಂ 1 0.40 0.45000 212587587173`` 1896101001074

142 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೂೕಮಲ ೂೕಂ. ಕ ೕ ೌಡ ಹು ೕನಹ ದುದ 27/3 ಇತ ಆಲೂ 1 0.80 0.80000 533889478758 641486933910

143 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮಂ ೕ ೌಡ  ೕ ೕ ೌಡ ಾ ಹ ಾಲ ಾ 57/2,57/5,55 ಇತ ಣಸು 1 0.40 0.43604 310303139342 NILIN4055



144 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಗಂಗಮ  ೂೕಂ. ೂೕಮ ೕಖ ಬ ೕನಹ ಾಲ ಾ 13/2 ಇತ

ಟ ೕ ೕ 1 0.80 0.79901 232836586390 840430110000015

145 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕಲೂ ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಆ ಹ ಾಂ ಾ ಮ 306/3 ಇತ

ಟ ೕ ೕ 1 0.40 0.43200 382815478380 840430110000015

146 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಸವðಮಂಗಳ ೂೕಂ. ಾಲಚಂದ ಕಲ ಗುಡಗನಹ ಾಂ ಾ ಮ 23/7 ಇತ ಕಲ ಂಗ 1 0.80 0.79065 392091759926 NILIN4055

147 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ೕಣು ೂೕ ಾಲ  
ೕ ೌಡ ಾಂ ಾ ಮ ಾಂ ಾ ಮ

191/3,191/2,79/
2,5 ಇತ ಂಗು 1 2.00 0.37485 581930413395 NILIN4055

148 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮಂ ೕ ೌಡ   ನಂ ೕ ೌಡ ಗ ಹ ಾಂ ಾ ಮ 68/1 ಇತ ಾವ 1 2.00 0.37485 704170562591 NILIN4055

149 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಹು ಯಮ  
ೂೕಂ.ಚಂದ ೕಖರಯ ಬ ೕನಹ ಾಲ ಾ 82 ಪ. ಾ ೕ 1 0.50 0.52910 275716368784 840430110000015

150 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಶುಭಕರಯ   
ಾಜ ೕಖರಯ ಯಲ ಗುಂದ ಾಲ ಾ 103/3,164/5 ಪ. ಾ ಂಗು 1 1.00 0.21521 511224422637 NILIN4055

151 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕರಮ  ೂೕಂ.ನಂ ೕ ೌಡ ಾಮ ೕವರಪ ರ ಾಲ ಾ 83 ಇತ ೕ 1 0.40 0.43577 649260534109 840430110000015

152 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೂೕ ೕಶಪ   ದ ಪ ಾಮ ೕವರಪ ರ ಾಲ ಾ 22/7 ಇತ ಕ ಣಸು 1 0.25 0.16241 869519615185 NILIN4055

153 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಅಂಬ ೕ   ೂೕ ಂ ೕ ೌಡ ಉ ೕನಹ ಾಲ ಾ 14/1,14/8, ಇತ ೕ 1 0.40 0.43577 654834791097 840430110000015

154 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಗುರು ದ ಪ   ನಂ ೕ ೌಡ ೕ ಹ ಾಲ ಾ 32/2,41/1,41/2 ಇತ ೕನ , ೌ 1 0.70 0.71001 856391244481 NILIN4055

155 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಚನ ಬಸವಯ   
ಾಜ ೕಖರಯ ಯಲ ಗುಂದ ಾಲ ಾ 163/4,164/5 ಪ. ಾ ಂಗು 1 1.00 0.16856 937413195189 NILIN4055

156 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಂಕ ೕ   ಹನು ೕ ೌಡ ೂಸಹ ಾಲ ಾ 68 ಇತ ಂಗು 1 0.40 0.12620 680165552751 NILIN4055

157 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮ ಾ ಂ ೕ ೌಡ   
ಹು ೕ ೌಡ ಹಲ ನಹ ಾಲ ಾ 216,214 ಇತ ೕ 1 0.95 0.95041 697045045854 NILIN4055

158 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ ಾಮ ೕವರಪ ರ ಾಲ ಾ 33 ಇತ ಕ ಣಸು 1 0.40 0.19797 410506261720 NILIN4055

159 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಅನಂತ ಾಮು  ಹನು ೕ ೌಡ ಾಮ ೕವರಪ ರ ಾಲ ಾ 19/ 2 ಇತ ಕ ಣಸು 1 0.40 0.19815 664157231515 NILIN4055

160 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ರಂಗ ಾ   ಲ ೕ ೌಡ ರಗು ದುದ 384,352/1 ಇತ ಕುಂಬಳ 1 0.85 0.60904 345537353117 840430110000015

161 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಂಡು   ರಂಗಪ ೕ ಹ ದುದ 189 ಇತ ಾ 1 0.60 0.38934 624636672514 NILIN4055ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಂಡು   ರಂಗಪ ೕ ಹ ದುದ 189 ಇತ ಾ 0.60 624636672514 NILIN4055

162 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಲ ೕ ೌಡ  ಹು ೕ ೌಡ ಾಯಸಂದ ದುದ 28/2,290/4 ಇತ ಂಗು 1 0.60 0.09960 936348296922 NILIN4055

163 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಹು ೕ ೌಡ  ಂ ೕ ೌಡ ೕ ಹ ದುದ 292 ಇತ ಂಗು 1 0.86 0.20048 460169919910 NILIN4055

164 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಪರ ೕ   ಲ ೕ ೌಡ ೂೕ ಾರಹ ದುದ 61/ 2, ಇತ ಕಲ ಂಗ 1 0.40 0.43769 595712115137 840430110000015

165 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಕು ಾರ  ಗಂಗಯ ಬ ಹ ೕವರಹ ಾಲ ಾ 5/4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ 1 0.30 0.33232 585212989887 840430110000015

166 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಈ ೕ ೌಡ  ಮ ೕ ೌಡ ಾ ೕನಹ ಾಲ ಾ 38/1,38/2 ಇತ ಗು ಾ 1 0.30 0.37563 600526515837 37780050458

167 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಾ  ಾಷ  ೖಯ  
ಸು ಾ ಕಡದವರಹ ಾಲ ಾ 57/3 ಇತ ೌ ಾ 1 0.60 0.43724 781837264741 64015781402

168 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ. ಾ ೕ ೌಡ .ಎ . ಾವಲು ದುದ 296/ 179 ಇತ ಕಲ ಂಗ 1 0.80 0.81674 942742811603 840430110000015

169 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಗಣ ೌಡ  
ಅಪ ಣ ೌಡ ಅ ಾ ವ ೂಸಹ ದುದ 96 ಇತ ಂಗು 1 1.00 0.22354 635305793961 NILIN4055

170 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಗಂ ಾಧರ  ಜವ ೕ ೌಡ ೕ ಹ ದುದ 104/4 ಇತ ಾ 1 0.80 0.56835 841233662667 NILIN4055

171 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕ ಾಸ  ರಂ ೕ ೌಡ ರಗು ದುದ 391/5,391/4 ಇತ ಕುಂಬಳ 1 0.49 0.38919 794535070799 37780050458

172 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ೕಮ ಾ  
ೂೕಂ.ಲ ಣ ಾಯಕ ಾ ೕನಹ ಾಲ ಾ 18/3,18/2,23 ಪ. ಾ ಟ ೂ 1 1.30 1.27849 374557472081 NILIN4055

173 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮೂ ಾಯ   
ಲ ಾ ಾಯ ಐದಳ ಾವಲು ಾಲ ಾ 1/ 39 ಪ. ಾ ಟ ೂ 1 1.20 1.16914 804383065966 64015781402

174 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಗ ಾಯ   ೕ ಾ ಾಯ ಐದಳ ಾವಲು ಾಲ ಾ 61 ಪ. ಾ ಟ ೂ 1 0.80 0.78567 519631044114 64015781402

175 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಸ ೂೕಜ ಾ  
ೂೕಂ. ೕ ಾ ಾಯ ಐದಳ ಾವಲು ಾಲ ಾ 1/ 2,60 ಪ. ಾ ಆಲೂ 1 0.80 0.78567 683530483959 64015781402

176 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮೂ ð ಾಯ   
ಾಮ ಾಯ ಐದಳ ಾವಲು ಾಲ ಾ 1/ 66 ಪ. ಾ ಆಲೂ 1 0.45 0.47421 647419046006 64015781402

177 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಕೃ ೕ ೌಡ  ಲ ೕ ೌಡ ಾ ಹ ಕ ಾ ಯ 96,60 ಇತ ಾ 1 1.20 0.30264 432507794228 002000101043942

178 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಪ ್ಟ ಾಜು  ರ ೕಶ ಮಲ ಪ ನಹ ಕ ಾ ಯ 77/4,2/10 ಇತ ಗು ಾ 1 1.20 0.17030 854678758798 32906541659

179 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕ ಾ ೂೕಂ. ೕ ೕಕನಹ ಾಲ ಾ 17/5 ಇತ ೕನ 1 0.40 0.44358 412872238268 13111059862

180 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕಗ ಾ  ಜ ಹ ಕ ಾ ಯ 119/3 ಇತ ಾ 1 0.90 0.45038 583654760729 1406225008706



181 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಶಂಕ ೕ ೌಡ  
ಪ ಟ ಾ ೌಡ ೂೕರವಂಗಲ ದುದ 6 ಇತ ಬದ ಾ 1 0.80 0.81674 810076255093 64136692241

182 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ ಅಂಬುಗ ಾಂ ಾ ಮ 187/3,187/2 ಇತ ಾ 1 0.80 0.36525 264566706104 5451108001546

183 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಹನು ೕ ೌಡ  ಕ ೕ ೌಡ ೌಡ ದುದ 68/1 ಇತ ಂಗು 1 1.57 0.29172 329237661069 14002200093658

184 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಾಮ ಂ ೕ ೌಡ  
ವನಂ ೕ ೌಡ ಮ ನೂರು ಾಂ ಾ ಮ 68 ಇತ ಾ 1 0.45 0.23909 442125161184 64056514255

185 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕ ಾವ  ೂೕಂ.ಸು ೕ ಮುಟ ನಹ ಾಂ ಾ ಮ 3/4 ಇತ ೕ 1 0.28 0.31744 522159326895 3352119001571

186 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಅ ೕ ೌಡ  ಮ ೕ ೌಡ ಜ ಹ ಕ ಾ ಯ 105/1,104/7 ಇತ ಣ ನ ಡ 1 0.38 0.43081 600897181379 14082250006627

187 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಾ ೌಡ  
ೂೕ ೕ ೌಡ ಕ ಾಯಕನಹ ಕ ಾ ಯ 24 ಇತ ಾಳು ಣಸು 1 0.49 0.29943 543884682202 14052200057730

188 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮಮತ ೂೕಂ. ೕಶ ೕ ೌಡ ©ಲಗುಂದ ಕ ಾ ಯ 2/1,2/2,3/1,3/2 ಇತ ಾಳು ಣಸು 1 2.53 1.08120 605111082762 212900101019592

189 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಲ ೕ ೂೕಂ. ಾ ೕ ಸ ಾಂ ಾ ಮ 274 ಇತ ಣ ನ ಡ 1 0.58 0.55721 433532152630 1871101005115

190 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ರಂಗ ಾ    ಾ ೕ ೌಡ ೕ ಹ ಾಲ ಾ 31/ 2 ಇತ ಂಗು 1 1.40 0.27841 839381493514 13063040615

191 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾವðತಮ  ೂೕಂ. ಾಗ ಾಜು ೕ ಹ ಾಲ ಾ 27/3 ಇತ ಟ ೂ 1 0.40 0.44781 853977356052 13063043559

192 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಜಮ  ೂೕಂ. ಬಸವ ಾಜಯ ೂಡ ದ ವ ಾಲ ಾ 19/2,19/3 ಇತ ಾ 1 0.45 0.25646 731354482313 520101056436587

193 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮಲ ಪ   ನಂಜಪ ಕಡದರಹ ಾಲ ಾ 250,229/3 ಇತ ಣ ನ ಡ 1 0.40 0.44004 843347011577 13063028643

194 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಕ   ಪ ೕ ೌಡ ಲ ೕ ಾಗರ ಲ ೕ ಾಗರ 59, ಇತ ಾವ 1 1.60 0.31304 901356713390 64127768291

195 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮಂಜುಳ ೂೕಂ. ೂೕ ೕ ಬ ಹ ಾಂ ಾ ಮ 29/2, ಇತ ಾಳು ಣಸು 1 0.31 0.15486 696514192356 1871101003251

196 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ರ ೕಂದ   ೕ ೌಡ  ಎಂ ೂಪ ಲು ಾಂ ಾ ಮ ಇತ ಂಗು 1 1.22 0.08453 801870353588 64194006004

197 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಲ ಮ  ೂೕಂ.ಈ ೕ ೌಡ ಾ ಾಂ ಾ ಮ 48 ಇತ ಾ ೕ 1 2.00 0.82353 225474781754 902021051806291

198 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಜವ ೕ ೌಡ  ಾ ೌಡ ರಣ ಾಂ ಾ ಮ 164/7, 160/1 ಇತ ಾ 1 0.24 0.53810 907163424522 4346108001992ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಜವ ೕ ೌಡ  ಾ ೌಡ ರಣ ಾಂ ಾ ಮ 164/7, 160/1 ಇತ ಾ 0.24 907163424522 4346108001992

199 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮ ೕ   ಅಪ ಣ ೌಡ ೂೕರಹ

ಕಸ
4/1, ಇತ ಾವ 1 2.00 0.25495 922525395337 64001332291

200 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಗಂಗಮ  ೂೕಂ. ೕವ ಾ ೕ ೌಡ ಗ ಹ

ಂ
ಮ 36 ಇತ ಂಗು 1 1.78 0.26943 748781999813 3352101003357

201 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಚಂದ ಮ  ೂೕಂ. ಜಯ ಾಂತ ನಂಜ ೕವರ ಾವಲು

ಕಸ
156, ಇತ ಾ ೕ 1 0.38 0.16404 836111039468 133901010009679

202 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಲ ಮ  ೂೕಂ.ಈ ೕ ೌಡ ಂಚಟಹ

ಕಸ
61/1, ಇತ

ಟ ೕ ೕ 1 1.24 0.27445 936349499214 13540100138825

203 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಂತ ಾಜು  ಬಸವಯ ಕಡಗ

ಲ
131/7,131/4 ಇತ ಬದ 1 0.45 0.41035 493053197386 64037568226

204 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮಂಜುಳ ೂೕಂ. ೂೕ ಕಲ ೕವರಹ

ಲ
107/1 ಇತ ೕ 1 0.40 0.37728 516396952628 64037568226

205 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಜ ೕಖರ  ನಂ ೕ ೌಡ ಕಲ ೕವರಹ

ಲ
81/3 ಇತ ಆಲೂ 1 1.00 0.82651 888540695593 64037568226

206 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕ ೕ ೌಡ  ಂ ೌಡ ಕಡ ಾಳು

ಲ
241/5 ಇತ ಆಲೂ 1 0.45 0.40378 3786676221007 64037568226

207 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಬಸವ ಂಗಪ   ಮ ೕ ೌಡ ಯಲ ಗುಂದ

ಲ
132/1 ಇತ ೕ 1 0.54 0.47817 671954318255 64037568226

208 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಚಂದ ೕಖ    ಈ ೕ ೌಡ ಶಂಖ

ಲ
294/1 ಇತ ಣ ನ ಾ 1 2.00 1.91518 834536005288 64037568226

209 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಮ ಾಯಕ  ವ ಾಯಕ ಐದಳ ಾವಲು

ಲ
1/ 21 ಪ.ಪಂಗಡ ಣ ನ ಡ 1 0.63 0.52412 857230320571 64037568226

210 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ದ ಮ  ೂೕಂ. ಮಳಯಯ ೕರನಹ

ಲ
7/ 21 ಪ.ಪಂಗಡ ೕ 1 0.40 0.36793 215434140705 64037568226

211 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮಂಜುಳ ೂೕಂ. ೕ ೌಡ . ೂಸಹ

ದ
22/ 2,22/4, ಇತ ಆಲೂ 1 1.10 0.64428 441786013991 35519327361

212 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕವ ಾ ೕ ೌಡ  ನಂ ೕ ೌಡ ಕಮ

ದ
28/32,28/3 ಇತ ಾ 1 1.00 0.55140 356924717991 35519327361

213 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕಜ  ೂೕಂ. ೕವ ಾ ೕ ೌಡ ಕಮ

ದ
56,21,106/5 ಇತ ಾ 1 1.10 0.63001 815995966283 35519327361

214 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಜಯಮ  ೂೕಂ.ಪ ೕ ೌಡ ಾ

ದ
170/2,27/2 ಇತ ಆಲೂ 1 0.96 0.88134 539039741990 35519327361

215 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಪಣ  ೂೕಂ. ಮ ೂೕ ಸ ೕನಹ

ಲ
30/4,29/2 ಪ. ಾ ಾ 1 0.60 0.31571 825559958234 13111052368

216 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕಮ ಾಯಕ ಲ ಾ ಾಯಕ ಾ ೕನಹ

ಲ
25/14 ಪ. ಾ ೕ 1 0.40 0.44441 615063238897 13111038728

217 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ ಾ  ೂೕಂ. ಾಮ ಾಯಕ ೂ ನಹ

ಲ
17/2,17/1 ಪ. ಾ ೕ 1 0.80 0.81382 202953174235 13111075680



218 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ರ  . ರ ಕು ಾ ರಗು

ದ
90/2 ಇತ ಂಗು 1 0.50 0.11710 727086464745 1896101007745

219 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಸು ೕ   ನಂ ೕ ೌಡ ಕ ಕಡಲೂರು ದುದ 125/2 ಇತ ಂಗು 1 2.00 0.25004 394514417082 0531101065394

220 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮಂಜಮ  ೂೕಂ.ಜವ ೕ ೌಡ ೖಲಹ ಾಲ ಾ 44 ಇತ  ೕ 1 0.80 0.82344 673982943751 13061033767

221 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಗ ಾ ೕ ೌಡ  ನಂ ೕ ೌಡ .ಆಲದಹ ಾಲ ಾ 9 ಇತ ಾ 1 0.80 0.37058 3352119001638

222 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ವರುದ ಪ   ಬಸ ೕ ೌಡ ಾ ೕನಹ ಾಲ ಾ 32/1,32/24 ಇತ ೕ 1 1.20 1.17506 247279450804 066001000014888

223 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೂೕ ಾಲಕೃಷ   ಕೃಷ ಪ ಾ ಾಂ ಾ ಮ 36 ಇತ ಂಗು 1 2.00 0.35231 221072959207 64015781402

224 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಆ ಾ ೂೕಂ.ಪ ಾಂತ ೂಂ ಾಂ ಾ ಮ 3/6 ಇತ ಪ ಾ ಯ 1 1.10 0.60523 239270805813 NILIN4057

225 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಲ ತಮ  ೂೕಂ. ಪರವ ಕಡದರಹ ಾಲ ಾ 229/1,228/1 ಇತ ೕ 1 0.20 0.22448 748360603965 64037568226

226 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಈರಪ   ೂಡ ಯ ಗ ಾಂ ಾ ಮ 222 ಇತ ಟ ೂ 1 0.80 0.79576 938222382346 20011158670

227 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾಗರತ  ೂೕಂ. ೂೕ ಂದಪ ೂೕರವಂಗಲ ದುದ 387 ಇತ ಣ ನ ಡ 1 0.80 0.75784 644274220574 20011158670

228 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ರಂ ೕ ೌಡ  ರಂ ೕ ೌಡ ರುದ ೕವರಹ ದುದ 14/5 ಇತ ೂೕ 1 0.41 0.31636 334383126933 64015781402

229 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೂೕಮ ೕಖರ  ೕಷಪ ೌ ಪ ರ ದುದ 668 ಇತ ಕುಂಬಳ 1 0.92 0.19356 406154912608 64015781402

230 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಕ ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಕಮ ದುದ 23/38 ಇತ ಕುಂಬಳ 1 0.34 0.27508 974429248417 64015781402

231 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಲ ೕ ೌಡ  ಹು ಯಪ ೂೕ ೕನಹ ದುದ 154/1,150/6 ಇತ ಆಲೂ 1 0.47 0.44330 741150855297 64015781402

232 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಜವರಮ  ೂೕಂ. ೕಷಪ ೂೕ ಾರಹ ದುದ 62/1 ಇತ ಟ ೂ 1 0.40 0.36866 301961692193 64015781402

233 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಾ ಾ ೂೕಂ.ರ ಕು ಾರ ರಗು ದುದ 90/1 ಇತ ಂಗು 1 1.12 0.12866 208635311122 1896101001799

234 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ೂೕ ಂ ೕ ೌಡ  
ಮೂ ೕ ೌಡ ಮುತ ದುದ

108/2,109/1,10
7 ಇತ ಕಲ ಂಗ 1 0.76 0.49781 502569449484 14002250003067

235 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕ ಾಸ  ಹನುಮಯ ಳ ಹ ಾಂ ಾ ಮ 40/43 ಪ. ಾ ಣ ನ ಡ 1 2.20 1.00002 977585299462 20011158670ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕ ಾಸ  ಹನುಮಯ ಳ ಹ ಾಂ ಾ ಮ 40/43 ಪ. ಾ ಣ ನ ಡ 2.20 977585299462 20011158670

236 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಪ ಟ ಮ  ೂೕಂ.ಮಂಜಯ ೂ ೕನಹ ದುದ 21 ಪ. ಾ ಣ ನ ಡ 1 0.40 0.44514 477947753761 13111059953

237 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ವಣ  ೂೕಂ.ಬಸವ ಾಯಕ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 4,4/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 1 0.56 0.15153 235517024419 20140203669

238 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಾ ಾಯಕ  
ೂಡ ಾ ೕ ೌಡ ೕ ೕ ೌಡನಹ ಕ ಾ ಯ 15/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 1 1.45 0.71300 859609660678 0548101014707

239 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  

ಮುರುಡ ಾಯಕ  
ಹುಚ ಾಯಕ ೂಪ ಲಹ ಾಲ ಾ 24 ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 1 1.34 0.18480 562044722827 64000333986

240 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ೕ   ಮುರುಡ ಾಯಕ ೂಪ ಲಹ ಾಲ ಾ 3/2,20/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 1 2.4 0.19654 792330100269 85025809454

241 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  
ೕಜ ಯ  ಸೂ  ೕ ಾವ  ಮಂಜು  ಮು ಾ ಾ ೕನಹ ಾಲ ಾ 38/3,38/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಗು ಾ 1 0.34 0.37890 437446557653 840430110000015

242 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
 ಆ  ಟ ಜಪ   

ಮ ಪ ಂ ಮ 149
ಪ.  ತರ ಾ

1 0.60 0.12 828058901091 64006520074

243 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಷ ಯ   ಹ ಮಯ ಸ ಂ ಮ 196/ 3
ಪ.  ತರ ಾ

1 0.80 0.16 495951667544 0531101054145

244 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸಯ   ಟ ಯ ಡ ಯಕನಹ ಂ ಮ 26/ 18
ಪ.  ತರ ಾ

1 0.66 0.13 348527596563 1871101001860

245 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಈರಪ   ಟ ಯ ಗ ಂ ಮ 222
ಪ.  ತರ ಾ

1 0.51 0.10 938222382346 4252500100204501

246 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಟ ಯ   ಟ ಯ ಡ ಯಕನಹ ಂ ಮ 26/ 6
ಪ.  ತರ ಾ

1 0.24 0.05 284811957461 1871101004592

247 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ೕಮ  ೕಂ. , 

ಲ ಣ ಯ ನಹ ಲ 18/2, 18/3, 23/1 
ಪ.  ತರ ಾ

1 0.40 0.08 374557472081 20300100037936

248 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಮ ಯ   

ಜ ಯ  ವ ಂ ಮ 58
ಪ. ತರ ಾ

1 0.40 0.08 982701841241 64019525524

249 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಗ ಯ   

ಲ ಣ ಯ ಗರವ ಂ ಮ
29/6, 32/1, 33/5, 

33/6 ಪ. ತರ ಾ
1 0.44 0.09 242575683601 3352101003739

250 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸಯ   ಡ ಯ ಗ ಸ ಂ ಮ
19/7, 19/2, 17/2, 

17/1, 20,2/4,  ಪ.  ತರ ಾ
1 0.20 0.04 439427628015 4252500100248301

251 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಜಮ  ೕಂ,  

ಮ . ಹ ಂ ಮ 9/ 5
ಪ.  ತರ ಾ

1 0.20 0.04 337733155438 4252500100427801

252 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಅ ಯ   
ಚನ ಯ ಗರವ ಂ ಮ 36

ಪ. ತರ ಾ
1 0.39 0.08 873465846464 50471251401

253 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಡ  

ಸಣ ಕ ಯಪ
. ಡರಹ  

ವ ಂ ಮ 43/2
ಇತ

 1 0.50 0.08 836168122796 3352101003538

254 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಂ ಡ   

ಈ ಡ ಮ ಂ ಮ 189/1
ಇತ

 1 0.50 0.08 232476621069 902020151711080



255 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ aPÉÌÃUËqÀ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ UËqÀUÉgÉ ದ
19/¦30, 18/1, 89, 

16/1, ಇತ
 1 0.61 0.12 283268620266 189 6101001252

256 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
PÉA¥ÀªÀÄä G/±ÀAPÀgÀªÀÄä PÉÆÃA 

PÉA¥ÉÃUËqÀ
GzÀÆÝgÀºÀ½î ದ 8/3. ಪ.  1 0.39 0.08 2983 34234960 543010 1001011

257 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ zsÀgÀtªÀÄä PÉÆÃA f.J ²ªÀgÁªÀÄÄ
Uëj¥ÀÄgÀ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÀºÀ½î 

PÁªÀ®Ä
ದ 59 ಪ.  1 0.20 0.04 727621 641645 1312803 4973

258 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ dUÀ¢Ã±À ©£ï ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå UËqÀUÉgÉ ದ 93,
ಇತ

 1 0.20, 0.04 5263211 02081 18961 01001252

259 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ  1.8*1.8
ಟ ಡ  

ಜವ ಡ  ಆಲದಹ ಂ ಮ 61/3,
ಇತ   ಅಂ ಂಶ 1 0.20 0.06 951945870519 3352101005715

260 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ  1.8*1.9 ಚ ೕ ಡ  ೕ ಡ  ಆಲದಹ ಂ ಮ 63/2
ಇತ   ಅಂ ಂಶ 1 0.20 0.06 510263097451 54015036440

261 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ  1.8*1.10
ಜ ಂತ  ೕಂ. 

ಆ ೕ ಯಪ ನಹ ದ 94/2, 94/4 
ಇತ   ಅಂ ಂಶ 1 0.38 0.12 823160168476 6388786951

262 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ  1.5*1.5 ಡ  ೕ ಡ ಡ ಂ ದ 27/5
ಇತ   ಅಂ ಂಶ 1 0.40 0.16 557437526819 540248946

263 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ  1.5*1.5 ಂಗಮ  ೕಂ ಡ ಂ ನ ಪ ಂ ಮ 60, 530/2, 
ಇತ   ಅಂ ಂಶ 1 0.20 0.08 673746562410 54015048582

264 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ  1.5*1.5 ಲ ಮ  ೕಂ  ಮಲ ಕ ೕನಹ ಂ ಮ 51/ 1 ಇತ   ಅಂ ಂಶ 1 0.20 0.08 674342490698 1871108008801

265 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು «±Àé£ÁxÀ ©£ï ¯ÉÃ zÁåªÉÃUËqÀ PÀ̄ ÁègÉPÉÆ¥Àà®Ä ಕ ಯ 146/3, 144/4
ಇತ

 1 0.26 0.05 875100815964 154301011000488 

266 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಯ   

ಮ ಯ ಐದಳ ವ ಲ 61
ಇತ ತರ ಾ 1 0.55 0.11 519631044114 85042198884

267 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಲ ಣ ಯ    

ಮ ಯ ಐದಳ ವ ಲ 1/ 61 1/ 62
ಇತ ತರ ಾ 1 0.56 0.11 581850906190 13111085269

268 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಂಕ ಶ ಯ   
.ಧಮ ಯ ಐದಳ ವ ಲ 13

ಇತ ತರ ಾ 1 1.20 0.24 353620480323 13111065184

269 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಮ ಯ   
ಮ ಯ ಐದಳ ವ ಲ 17

ಇತ ತರ ಾ 1 0.80 0.16 296198993240 13111056464

270 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಯ   

ಮ ಯ ಐದಳ ವ ಲ 38,1/ 66
ಇತ ತರ ಾ 1 1.60 0.32 647419046006 85005074667

271 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಯ   

ಲಚ ಯ ಐದಳ ವ ಲ 1/ 39
ಇತ ತರ ಾ 1 1.50 0.30 804383065966 85021293783

272 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
 ೕ 

ಗ ಜ ಯ ಐದಳ ವ ಲ 1
ಇತ ತರ ಾ 1 1.60 0.32 375505180196 13111051320ಗ ಜ ಯ ಇತ

273 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ೕಮ  ೕಂ. , 

ಲ ಣ ಯ ನಹ ಲ 18/2, 18/3, 23/1 
ಇತ ತರ ಾ 1 0.40 0.08 374557472081 20300100037936

274 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಖರ  ನಹ ಲ 38/5, 38/6
ಪ.  

ತರ ಾ 1 0.35 0.07 618987114844 13111071584

275 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ರ ಯ   

ವ ಯ ಐದಳ ವ ಲ 1
ಇತ ತರ ಾ 1 0.86 0.17 841240241710 13111073842

276 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ±ÀAPÀgï ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ ºÀ®¹£ÀºÀ½î ಲ 205
ಇತ ಾ  ಕಂದು 1 1.60 0.31 974792990747.00 902110150000034 

277 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು  ಪರ ಶ  ಡ ನ ಕಸ 45/3, 59/3©
ಇತ 1 0.31 0.11 940103984856 1966101009523

278 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು
ಜಯ ಕರ  
ಮ ಯ ರದಹ ಲ 22/3, 22/4 ಇತ  

1 0.35 0.11 757613712620 13111034950

279 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ಲ ತ  ೕಂ ಜ ಯ ಐದಳ ವ ಲ 55 ಪ.
 

1 0.52 0.16 476966854828 13111040828

280 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು
ಯ   

ಯ ಐದಳ ವ ಲ 61 ಪ. ಾ  ಕಂದು 1 0.45 0.18 519631044114 85042198884

281 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು
ಯ   

ಮ ಯ ಐದಳ ವ ಲ 38 ಪ. ಾ  ಕಂದು 1 0.45 0.16 647419046006 85005074667

282 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ರ  ಗ ಕಡಗ ಲ 87/4
ಇತ ಾ  ಕಂದು 1 0.35 0.14 583215079245 903021021400108.00

283 ಎ . .ಎಂ ಾ   ಅಂ ಾಂಶ
ಯ   

ಯ ಐದಳ ವ ಲ 61 ಪ.   ಅಂ ಂಶ 1 0.45 0.18 519631044114 85042198884

284 ಎ . .ಎಂ ಾ   ಅಂ ಾಂಶ
ಯ   

ಮ ಯ ಐದಳ ವ ಲ 38 ಪ.   ಅಂ ಂಶ 1 0.45 0.16 647419046006 85005074667

285 ಎ . .ಎಂ ಾ   ಅಂ ಾಂಶ ರ  ಗ ಕಡಗ ಲ 87/4
ಇತ   ಅಂ ಂಶ 1 0.35 0.14 583215079245 903021021400108.00

286 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಡ  

ಸಣ ಕ ಯಪ
. ಡರಹ  

ವ ಂ ಮ 43/2
ಇತ ತರ ಾ 1 0.50 0.08 836168122796 3352101003538

287 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಂ ಡ   

ಈ ಡ ಮ ಂ ಮ 189/1
ಇತ ತರ ಾ 1 0.50 0.08 232476621069 902020151711080

288 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ aPÉÌÃUËqÀ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ UËqÀUÉgÉ ದ
19/¦30, 18/1, 89, 

16/1, ಇತ ತರ ಾ 1 0.61 0.12 283268620266.00 1896101001252 

289 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ
PÉA¥ÀªÀÄä G/±ÀAPÀgÀªÀÄä PÉÆÃA 

PÉA¥ÉÃUËqÀ
GzÀÆÝgÀºÀ½î ದ 8/3.

ಇತ ತರ ಾ 1 0.39 0.08 298334234960.00 5430101001011 

290 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ zsÀgÀtªÀÄä PÉÆÃA f.J ²ªÀgÁªÀÄÄ
Uëj¥ÀÄgÀ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÀºÀ½î 

PÁªÀ®Ä
ದ 59

ಇತ ತರ ಾ 1 0.20 0.04 727621641645.00 13128034973

291 ಎ . .ಎಂ ತರ ಾ  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ dUÀ¢Ã±À ©£ï ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå UËqÀUÉgÉ ದ 93,
ಇತ ತರ ಾ 1 0.20, 0.04 526321102081.00 1896101001252 



292 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು
 AiÀÄÄ. r ಪ ಶ  

ಡ ಪ ಡ ಉ ಕ ಯ 81/1, 81/2, 165/2,  
ಇತ

 1 0.94 0.06 755455688963 520101034213623

293 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು
ಂಗಮ  ೕಂ 
ಂಕಟ ೕ ಮWÀಟ ಕ ಯ 41/1

ಇತ
 1 0.30 0.02 579629390993 0548101012100

294 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು
ಜಯಮ  ೕಂ 
ಹ ಡ ಹ ಕ ಯ 29/1

ಇತ
 1 0.35 0.02 840181655143.00 5481081016693 

295 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು UÀÄAqÉÃUËqÀ ©£ï FgÉÃUËqÀ f£ÉßÃ£ÀºÀ½î ಕ ಯ 70/2, 61, 62/5
ಇತ

 1 0.40, 0.03 434425145837.00 154301011001599 

296 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು PÉÃ±ÀªÀªÀÄÆwð ©£ï ZÀ£ÀßAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀgÀºÀ½î ಕ ಯ 91, 93, 95, 97, 
ಇತ

 1 0.30, 0.02 423212795249.00 4346108000287 

297 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು ೕ ಡ  ಂ ಡ ೕನಹ ಕ ಯ 48
ಇತ

 1 0.65 0.04 882180261253 154301011001818

298 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು f.¦. gÁªÀÄÄ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ GqÀÄªÁgÉ ಕ ಯ 152/2
ಇತ

 1 0.60 0.04 566165720785.00 520101034257841 

299 ಎ . .ಎಂ ಾ  ಕಂದು «±Àé£ÁxÀ ©£ï ¯ÉÃ zÁåªÉÃUËqÀ PÀ̄ ÁègÉPÉÆ¥Àà®Ä ಕ ಯ 93,
ಇತ

 1 0.20, 0.04 526321102081.00 1896101001252 

300 ಎ . .ಎಂ  ±ÀAPÀgï ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ ºÀ®¹£ÀºÀ½î ಲ 205
ಇತ

 1 1.60 0.31 974792990747.00 902110150000034 

301 ಎ . .ಎಂ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಮಂ ೕ ೌಡ  ೌ ೕ ೌಡ ದುದ ದುದ 9/1. ಇತ 1 2 2.00

302 ಎ . .ಎಂ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಗಂಗಪ ೌಡ  ಂ ೕ ೌಡ ಗ ಾಂ ಾ ಮ 5/2, 5/3, 7/4 ಇತ 1 2 2.00

303 ಎ . .ಎಂ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಲ ಣ ಾಯಕ  ೕ ಾ ಾಯಕ ಐದಳ  ಾವಲು ಾಲ ಾ  61/ 26, 1/ 61,
ಪ.

1 1 2.00

304 ಎ . .ಎಂ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ವಪ ಾಯ   ರಂಗ ಾಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ  15, 18/ 1, 1/ 8
ಪ.

1 2 0.20

305 ಎ . .ಎಂ ಾ  ೌ  ಘಟಕ ಾಕರ  ಪ ೕ ೌಡ ಲ ಾಗರ ಕಸ ಾ 10/11. ಇತ 1 2 2.00

306 ಎ . .ಎಂ ಾ ೌ ರಂಗ ಾ   ೂಡ ಯ
ರ 

ೕಮನಹ  
ವ

ದ 166 ಪ. ಾ 1 0 3.95

307 ಎ . .ಎಂ ಾ ಕ   ಖ ೕ  ಸ ಾಯಧನ CeÉÓÃUËqÀ ©£ï ªÀÄjÃUËqÀ dªÉÃ£ÀºÀ½î ಕ ಯ 105/1, 104/7, 76/7, 

74/3, 76/8 ಇತ 1 1 0.75 600897181379 14082250006627

308 ಎ . .ಎಂ ಾ ಕ   ಖ ೕ  ಸ ಾಯಧನ ¸ÀÄ É̈âÃUËqÀ ©£ï wªÀÄägÁ¬ÄUËqÀ ªÀwðPÉgÉ ಕಸ 75
ಇತ 1 1 0.75 200196463597 019000101019944

309 ಎ . .ಎಂ ಾ ಕ   ಖ ೕ  ಸ ಾಯಧನ ªÀÄgÀÄUÀAiÀÄå ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÀ®èºÀ½î ಕಸ 47/2 ಪ. 1 0.40 1.00 318195810354 13061039204

310 ಆ . . ೖ ಾಂ ೕಕರಣ ೖ  ಜಯಮ  ೂೕಂ ಜವರಯ ಮಕು ಾಂ ಾ ಮ 182 ಪ. ಾ 1 1.20 2.00 823881386301 64050458045

311 ಆ . . ೖ ಾಂ ೕಕರಣ ಜನಕ ಾಯಕ  ಕೃಷ ಾಯಕ ೂೕ ೕನಹ ಾಲ ಾ 32 ಪ.ಪಂ 1 0.80 0.40 311352349239 520291027287195

312 ಆ . . ೖ ಾಂ ೕಕರಣ ಲ   ಾಯಕ  ೕ ಾ ಾಯಕಐದಳ ಾವಲು ಾಲ ಾ 61/2 ಪ.ಪಂ 1 0.58 0.29 581850906190 13111085269

313 ಆ . . ೖ ಾಂ ೕಕರಣ ಾಪಣ   ಾ ೂೕ ಸ ೕನಹ ಾಲ ಾ 29/2 ಪ. ಾ 1 0.62 0.31 825559958234 13111052368

314 . . ಎ .ಓ. . ಂ ಡ  ಂ ಡ ಡ ಬಸವನಹ ಕಸ
17/4 , 140, 37-8, 

37/9, ಇತ ಂಗು 1 1.00 0.05250 421913223951 20163839643

315 . . ಎ .ಓ. .
ಗಣ ಡ  

ಂ ಡ ಡ ಬಸವನಹ ಕಸ 13/1 ಇತ ಂಗು 1 0.40 0.02100 869265944996 1326155000035967

316 . . ಎ .ಓ. .
ೕ    

ಗ ಜ ಗ ಕಸ 124 ಇತ ಂಗು 1 2.00 0.10500 556855941173 10810083175

317 . . ಎ .ಓ. .
ಅ    

ಡ ೕನಹ ಕ ಯ 100 ಇತ ಂಗು 1 0.53 0.02782 930114993809 520471005958583

318 . . ಎ .ಓ. .   ಡ ಂಗ ಸನಹ ದ 91/3 ಇತ ಂಗು 1 0.84 0.04462 766686802287 520101032273157

319 . . ಎ .ಓ. .
ೕ ಡ  

ಯಣ ಡ ಡ ಂ ಮ 421/5 ಇತ ಂಗು 1 0.79 0.04148 753179216043 54034993779

320 . . ಎ .ಓ. . ರದಮ  ೕಂ ೕ ಡ ಂಜನಹ ಂ ಮ 11 ಇತ ಂಗು 1 1.50 0.05145 879811122136 902020100004083

321 . . ಎ .ಓ. .
ಂ ಡ  

ಅ ಡ ಮ ಂ ಮ 22/1 ಇತ ಂಗು 1 1.60 0.06750 657182191033 4252500101033401

322 . . ಎ .ಓ. . ಪದ  ೕಂ ಅ ಡ ಎಂ ಹ ಂ ಮ 63/1ಎ ಇತ ಂಗು 1 1.06 0.05250 760659267750 1871108006322

323 . . ಎ .ಓ. . ಚ ೕ ಡ  ಮ ಡ ನಹ ಂ ಮ 39/ 3 ಇತ ಂಗು 1 0.98 0.05145 787174780003 1871101001436

324 . . ಎ .ಓ. .
ಸಣ ಡ  

ಂ ಡ ಗ ಂ ಮ 38/ 4 ಇತ ಂಗು 1 0.65 0.03412 586066298405 4252500100340001

325 . . ಎ .ಓ. .
ಲ ೕ ಡ  

ಅ ಡ ಂ ಮ ಂ ಮ 15/1ಎ ಇತ ಂಗು 1 2.00 0.06750 513341995498 85043314471

326 . . ಎ .ಓ. . ಷ  ೕಂ ಗ ಮ ಂ ಮ 319/1 ಇತ ಂಗು 1 1.60 0.06144 850848692907 10705143525

327 . . ಎ .ಓ. .
ದ ಮ  ೕಂ 

ಜಯ ಂ ಡ ವರ ವ ಕಸ 156 ಇತ ಂಗು 1 1.98 0.05250 836111039468 133901010009679

328 . . ಎ .ಓ. . ಡ  ಡ ಯಕರಹ ಕ ಯ 160 ಇತ ಂಗು 1 1.58 0.05512 580914804333 4346101000716



329 . . ಎ .ಓ. . ಅ ೕ    ಯಣ ಂ ಮ ಂ ಮ 42/1, 42/2, 35/1, ಇತ ಂಗು 1 0.60 0.05250 613568573667 54015044724

330 . . ಎ .ಓ. . ಗಮ  ೕಂ ಡ ಂ ಮ 132/2, ಇತ ಂಗು 1 0.60 0.05250 360920707901 1871101003517

331 . . ಎ .ಓ. . ೕ ಲ ಷ   ಷ ಪ  ವ ಂ ಮ 36, 37 ಇತ ಂಗು 1 0.60 0.05250 221072959207 85000728980

332 . . ಎ .ಓ. . ಡ  ಸ ೕ ಡ ಎಂ ೕ ಹ ಂ ಮ 1 221+ ಇತ ಂಗು 1 0.56 0.04900 395122742916 520101224916341

333 . . ಎ .ಓ. . ಷ  ೕಂ ಗ ಂ ಮ ಂ ಮ ಇತ ಂಗು 1 0.90 0.07875 850848692907 54015055656

334 . . ಎ .ಓ. . ಗ   ಡ ಂ ಮ 125/5, 125/1, 124/1, ಇತ ಂಗು 1 0.94 0.08225 920290358898 1871101001941

335 . . ಎ .ಓ. .
ಮ   

ಯಣ ವರ ವ ಕಸ 133 ಇತ ಂಗು 1 0.96 0.08400 817164056554 302100006239

336 . . ಎ .ಓ. .
ಸ ವ   

ಯಣ ವರ ವ ಕಸ 132 ಇತ ಂಗು 1 0.96 0.08400 9.91257E+11 520291027788674

337 . . ಎ .ಓ. . ಜಮ  ೕಂ ಜವ ಡ ನಹ ಲ 44 ಇತ ಂಗು 1 1.67 0.08767 6.73983E+11 13061033767

338 . . ಎ .ಓ. .   ಸಣ ಪ ನಹ ಲ 23 ಇತ ಂಗು 1 0.52 0.02730 2.09138E+11 13061025677

339 . . ಎ .ಓ. .
ತ ಮ  ೕಂ 

ನರ ಂಹ ಉಗ ಲ 176 ಇತ ಂಗು 1 1.68 0.08820 5.69395E+11 3.65104E+14

340 . . ಎ .ಓ. .
ದ ಜಪ   

ಕ ಡ ಕನವನಹ ಲ 39/3 ಇತ ಂಗು 1 1.05 0.05512 4.42923E+11 85028372556

341 . . ಎ .ಓ. .
ಗ   

ಂ ಡ ಅ ಹ ಲ 28/ 8 ಇತ ಂಗು 1 1.80 0.09480 7.88587E+11 5.20101E+14

342 . . ಎ .ಓ. . ಜಪ   ಸಣ ಪ ಲಹ ಲ 39 ಇತ ಂಗು 1 0.02730 2.78327E+11 13061038529

343 . . ಎ .ಓ. . ಮ ದ   ಡ ಅ ಗ ಲ 3 ಇತ ಂಗು 1 0.77 0.04042 2.48882E+11 4.14001E+13

344 . . ಎ .ಓ. .
 ಎ  ರ ಯ   

ಗ ಯ ೕನಹ ಲ 46 ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.60 0.08400 2.17559E+11 10810028487

345 . . ಎ .ಓ. .
ಂಗ ಯ   

ಸಣ ಯ ೕನಹ ಲ 26 ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.65 0.08662 7.95904E+11 85049986378

346 . . ಎ .ಓ. . ಂಚಮ  ೕಂ ಂಗ ಯ ೕನಹ ಲ 13/ 34 ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.50 0.07875 9.36823E+11 13111069031

347 . . ಎ .ಓ. . ಗರತ  ೕಂ ಜಯ
ರ 

ೕಮನಹ ದ 296/ 252 ಇತ ಂಗು 1 2.00 0.10500 5.47058E+11 902720161701813

348 . . ಎ .ಓ. .
ೕ ಂ ಡ  

ಡ ಳ ೕ ದ 217/2 ಇತ ಂಗು 1 0.91 0.04777 5.1393E+11 10810070653

349 . . ಎ .ಓ. . ಗ ಜ  ಚ ೕ ಡ ಎಂ ಕ ಂ ಮ 67/1, 67/2, ಇತ ಂಗು 1 2.00 0.10500 9.71836E+11 1871101003964

350 . . ಎ .ಓ. . ೕ   ಜವ ಡ ಅಗಲಹ ಕಸ
118, 67/13, 45/2, 

45/1, ಇತ ಂಗು 1 1.79 0.09397 4.86406E+11 13061031602

351 . . ಎ .ಓ. . ವ ಜ  ಜವ ಡ ಅಗಲಹ ಕಸ 100/1, 72/2, 87/1 1, ಇತ ಂಗು 1 1.89 0.09922 6.17015E+11 13061022097

352 . . ಎ .ಓ. . ಲ ಮ  ೕಂ ಚನ ಯ ಗರವ ಂ ಮ 1/2, 1/10 ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.82 0.09555 9.9437E+11 50474775023

353 . . ಎ .ಓ. . ಡ  ಡ ಎಂ ಹ ಂ ಮ 1/ 7, ಇತ ಂಗು 1 2.00 0.10500 8.55429E+11 1.8711E+12

354 . . ಎ .ಓ. .
ಮ ಡ  

ೕ ಡ ದ ಯಕನಹ ಂ ಮ 49/7 ಇತ ಂಗು 1 0.88 0.04620 8.49991E+11 846110510002363

355 . . ಎ .ಓ. .
ಷ   

ಜ ಯ
ೕನಹ ಲ 5/ 14 ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.09 0.05722 3.90864E+11 13111049627

356 . . ಎ .ಓ. . ಗ ಜ  ಂ ಡ ಎಂ ಹ ಂ ಮ 1/ 11 ಇತ ಂಗು 1 2.00 0.10500 4.34848E+11 1871108008770

357 . . ಎ .ಓ. . ಳ ೕಂ   ರ ವಳ ರಹ ದ 63/4, 62/4, ಇತ ಂಗು 1 0.94 0.08225 5.00299E+11 520101248964741

358 . . ಎ .ಓ. .    ರ   ಕಳ ಡ ವಳ ರಹ ದ 62/5, 303/124 ಇತ ಂಗು 1 0.94 0.04550 3.63967E+11 520101032271091

359 . . ಎ .ಓ. . ೕ ಡ  ೕ ಡ ಹ ರ ದ 35/2 ಇತ ಂಗು 1 0.42 0.03675 5.61267E+11 1842500101704100

360 . . ಎ .ಓ. .
ಅಪ ಣ ಡ  

ೕ ಡ ಂ ಮ 129, 63/2, ಇತ ಂಗು 1 1..63 0.12225 9.889E+11 18711010 02600 

361 . . ಎ .ಓ. . ಅಪ ಣ ಯ   ಮಲಯ ದ ಯಕನಹ ಂ ಮ 20/1, ಪ. ಾ ಂಗು 1 2.00 0.15000 5.43949E+11 1871101004048

362 . . ಎ .ಓ. . ರ  ಹರ ಡ ಎಂ ಹ ಂ ಮ 1/ 3 ಇತ ಂಗು 1 0.80 0.06000 4.94844E+11 1871101001952

363 . . ಎ .ಓ. . ರಮ  ೕಂ ಡ  ಗನಹ ಂ ಮ 18/ 5, ಇತ ಂಗು 1 1.90 0.14250 8.66134E+11 187110102820

364 . . ಎ .ಓ. . ಚ ೕ ಡ  ಲ ೕ ಡ ಂ ಮ 129/ 7, ಇತ ಂಗು 1 0.70 0.05250 5.26684E+11 1871101001657

365 . . ಎ .ಓ. . ವ   ೕ ಡ ನಹ ಂ ಮ 115/2 ಇತ ಂಗು 1 2.00 0.15000 2.09524E+11 1871101004558



366 . . ಎ .ಓ. . ಗ   ಟ ಯ ಡ ದ ರಣ ಂ ಮ 99/21, 100/5, 112/8 ಪ. ಾ ಂಗು 1 1.16 0.08700 3.90085E+11 1871101001526

367 . . ಎ .ಓ. . ಅರ ಡ  ಡ ಂ ಮ 68 ಇತ ಂಗು 1 2.00 0.15000 8.94541E+11 4252500100919000

368 . . ಎ .ಓ. . ಅ ೕ ಡ  ಜವ ಡ ತಮ ರ ಂ ಮ 118 ಇತ ಂಗು 1 1.58 0.11850 7.10127E+11 3042500104057800

369 . . ಎ .ಓ. . ಜವ ಡ  ಂ ಡ ದ ಯಕನಹ ಂ ಮ 34/4 ಪ. ಾ ಂಗು 1 2.00 0.15000 8.23216E+11 1871101007905

370 . . ಎ .ಓ. . ತಮ ಣ ಡ  ೕ ಡ ಟರಹ ಂ ಮ 48/3, 28,30, ಪ. ಾ ಂಗು 1 1.63 0.12225 6.06351E+11 187701004029

371 . . ಎ .ಓ. .
ಯ ೕದಮ   ೕಂ 

ದ ಂಗಯ ದ ಯಕನಹ ಂ ಮ 36/8, 36/7, 19/4, ಪ. ಾ ಂಗು 1 1.00 0.07500 3.21286E+11 1871101001409

372 . . ಎ .ಓ. . ಸಯ   ಟ ಯ ದ ಯಕನಹ ಂ ಮ 26/ 18 ಪ. ಾ ಂಗು 1 1.60 0.12000 3.48528E+11 1871101001860

373 . . ಎ .ಓ. . ಂಗಮ  ೕಂ ಗ ಯ ೕನಹ ಲ 46/ 6 ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 0.90 0.04725 5.19668E+11 85041833793

374 . . ಎ .ಓ. .
ಗ ಯ   

ಗ ಯ ೕನಹ ಲ 31, 46/ 4 ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.48 0.07770 5.12733E+11 85007178279

375 . . ಎ .ಓ. .
ಸಣ ಪ ಯ   

ಂಗ ಯ ೕನಹ ಲ 5/ 12 ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.60 0.08400 6.24362E+11 13111070353

376 . . ಎ .ಓ. .
ಂಪ ಯ   

ಗ ಯ ೕನಹ ಲ 41/3, 29, ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.65 0.08662 3.68815E+11 640956891117

377 . . ಎ .ಓ. . ವಣ   ಬಸವ ಯ ೕನಹ ಲ 4, 7/3, ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 0.56 0.02940 2.35517E+11 20140203669

378 . . ಎ .ಓ. .
ಜಯ ಕ   
ಂಕರಟಮಣ ಲ 22/4, 22/3, ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 0.89 0.04672 7.57614E+11 13111034950

379 . . ಎ .ಓ. . ದ ಯ   ದ ಯ ೕನಹ ಲ 29 ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 0.80 0.04200 2.99358E+11 85032445215

380 . . ಎ .ಓ. .
ಸ ಯ   

ಸ ಯ ೕನಹ ಲ 33/3, 28, ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 0.63 0.03307 6.75847E+11 850326997228

381 . . ಎ .ಓ. .
ಶ ಯ   
ಜ ಯ ೕನಹ ಲ 5/ 16, ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.13 0.05932 6.9772E+11 10810041362

382 . . ಎ .ಓ. .
ಷ   

ಮ ಯ ೕನಹ ಲ 14/ 7, ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.60 0.08400 6.93086E+11 85018992991

383 . . ಎ .ಓ. .
ಗ   

ಡ ಯ ೕನಹ ಲ 21, ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.34 0.07035 6.80489E+11 365104000113618ಡ ಯ

384 . . ಎ .ಓ. .
ಜ ಯ   

ದ ಯ ೕನಹ ಲ 13/ 20, ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 0.80 0.04200 8.62394E+11 13111069337

385 . . ಎ .ಓ. . ಅಜ ಯ   ಮ ಯ ೕನಹ ಲ 30/1, 46/7, ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.25 0.06562 9.2622E+11 30204698125

386 . . ಎ .ಓ. .
ಈಶ ರ ಯ   

ಮ ಯ ೕನಹ ಲ 43/2, ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 1.95 0.10237 3.52173E+11 2000101039149

387 . . ಎ .ಓ. .
ಯ   

ಬಸವ ಯ ಪ ಲ 13/ 42 ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 2.00 0.10500 8.304E+11 13111037600

388 . . ಎ .ಓ. . ದ ಯ   ದ ಯ ೕನಹ ಲ 13/ 21 ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 2.00 0.10500 4.23566E+11 30590100008977

389 . . ಎ .ಓ. .
ಪರ ಶ ಯ   

ಸಣ ಯ ೕನಹ ಲ 8/1, ಪ.ಪಂ ಂಗು 1 2.00 0.10500 5.39437E+11 170010100081622

390 . . ಎ .ಓ. . ೕ ಡ  ಂ ಡ ಪನಹ ದ 9/ 23, 71/3, 71/1, ಇತ ಂಗು 1 1.83 0.09607 6.15922E+11 520101032089984

391 . . ಎ .ಓ. . ಂ ಡ  ಈ ಡ ೕನಹ ಕ ಯ 85/ ಇತ ಂಗು 1 1.48 0.07770 4.34425E+11 154301011001599

II

1 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 46 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.0366 994370026022

2 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 390085350972

3 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 13/ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 543949153742

4 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಂ ಮ 46/ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 321286465554

5 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 31, 46/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 348527596563

6 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 5/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 3.68417 624362390690

7 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 41/3, 29, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 368814732665

8 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 4, 7/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 235517024419

9 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 22/4, 22/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02166 757613712620

10 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 29 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 299358016524

ಾಜ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು

ಡ  ವ ಡ, ಂಚನಹ

ಆ ದಕಉ ರ  ಟ ಡ, ಮ

ಗಮ  ೕಂ ವ ಡ, ಮ

ವ ಡ  ಡಪ , ಮ

ಜವ ಡ  ಡ, ಕ ರಉ

. .ಕ ಯಯ   ವಯ , ವನಹ

. . ಡ  ೕ ಡ, 

ಪಉರ ೕಮನಹ

ಂಪ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಂಚನಹ

ಎಂ. . ಗ   ೕ ಡ, ಸ

ೕ ಲ   ಲ ಡ, ಂಚನಹ



11 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 33/3, 28, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.59417 675846609468

12 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 5/ 16, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.08017 697719750580

13 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 14/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.01901 693085736636

14 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಂ ಮ 21, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 680488671459

15 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 13/ 20, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 862393608970

16 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 30/1, 46/7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 926219519445

17 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 43/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 352172730374

18 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 13/ 42 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.01188 830399695894

19 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 13/ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 423565953932

20 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 8/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02825 539436834737

21 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 5/ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 390864035188

22 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 20/1, ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 921614277711

23 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 36/8, 36/7, 19/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 348527596563

24 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 26/ 18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 523693920572

25 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಂ ಮ 41 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 663145479133

26 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 7/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 389521326377

27 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 31 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 3.68417 896727284732

28 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 41/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 989924369835

ಅ ೕ ಡ  ಡ, ಕಮ

. . ವ ಜ  ೕ ಡ, ಕಮ

ಡ  ೕ ಡ, ಕಮ

ವ  ೕಂ ಸಉ ಶ, ಂಚನಹ

ಧ ಡ  ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಂಕ ಶ  ೕ ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಸಉ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕಮ

ಡ  ಡ, ಪಉರ 
ೕಮನಹ

ನ ಮ  ೕಂ ಪಉಟ ಡ, ಳ ಡಉ

ಎಂ. . ಡ  ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಶ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ವ ಜಉ  ಡ, . ಲನಹ

  ಸಉ ೕ ಡ, ಕಮ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಡ, ಕಮ

ಡ  ಡ, ಕಮ

ೕ   ೕ ಡ, ಕಣಜನಹ

ಲ ಡ  ೕ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಡ
ೕಷ ಾ ೕ  ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

29 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 60/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 590612251791

30 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 239 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 873465846464

31 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 277 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 281706643847

32 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 54/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 718999635068

33 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 33/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 813593942497

34 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 90 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 566397019711

35 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 212 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 3.22417 994370026022

36 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಂ ಮ 64 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 652579511985

37 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 41/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 506403833984

38 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 14/5 ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 971834007311

39 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 18/3,18/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 3.32417 233197982471

40 ಆಲೂಗ   
ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ದ 18/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 965144723120

41
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 3.68417 223565674830

42
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 291830893259

43
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 489219222798

44
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 301582090156

ರ   ೕ ಡ, ಡ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಬಸವಘಟ

ೕರಮ  ೕಂ ಡ, ೕನಹ

ಡ  ಡ, ಳ ೕಡಉ

ರ ಶ  ಡ, ೕನಹ

ವÉಉೀ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ವ ಂ ಡ  ಡ, ೕನಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ೕಹನಕಉ   ೕ ಡ, 

ಹಉ ೕನಹ

ಗಯ   ಸಗನಯ , ತನ

.ಎಂ. ವ ಜಉ  ಮಳ ಡ, ಅ ವರ

ವ ಡ  ರಉಮ ಡ, ಕಮ

ೕ ಡ  ಕ ಡ, ಕಮ

ಹನಉ ಡ  ಸಉ ೕ ಡ, ೕನಹ

. ೕ ಶ  ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಅ ತ  ಡ, ಕಮ



45
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 827318937963

46
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 11/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 345404165300

47
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 0.56 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 225474781754

48
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 136/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 877507868723

49
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 113/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 579629390993

50
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 37/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 235901947087

51
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 269/2,269/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 732152579123

52
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 100/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 358899976442

53
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 512908452731

54
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 430843005796

ಡ  ಡ ಹನಉ ಡ, 

ಂಚನಹ

ಹನಉ ಡ  ಡ, ಂಚನಹ

.ಎ . ಡ  ಡ, 

ವ ಪಉರ

ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಹ ೕ   ೕ ಡ, ಕಮ

ಗಉರಉ   ಹನಉ ತಯ , 

ಪಉರ ೕಮನಹ

ಡ  ಹನಉ ಡ, ಕಮ

ಂಗಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ಪನಹ

ರ   ೕ ಡ, ಪನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

55
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 845873198694

56
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 379834628210

57
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 982459490352

58
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 757531488322

59
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.59417 705496899985

60
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 51 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.59417 725148141329

61
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 19/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.59417 486405655977

62
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 817164056554

63
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 60/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 832090009514

64
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 519667699116

ೕ ಡ  ಡ, ರನಹ

ಶ ಕ  ೕಂ ೕ ಡ, ಕಣಜನಹ

ಡ  ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಸಉ ೕ ಡ  ಡ, ಕಮ

ಂಕಟ ಮ  ಂಕ ಶಪ , ಕಮ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಡ, ೕನಹ

ಡ  ೕ ಂ ಡ, ೕನಹ

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ಅನಉಗವ

ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ಕ ಕಡ ರಉ

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ಕಮ



65
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/2,8/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 910674370308

66
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 585509905429

67
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 7/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 393926453828

68
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 30/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 311352349239

69
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 80/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 3.89417 755541184593

70
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 623097282011

71
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 35/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 253472705504

72
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 72/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 668682459948

73
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.59417 995177093461

74
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 113/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 235517024419

ಸಣ ಡ  ೕ ಡ, ಮ ಪಉರ

ತಕಉ   ಡ, ರಉಪ ಹ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಡ, ಕಮ

ಗ   ೕ ಡ, ಕಮ

ಯಣ  ೕ ಡ, ಯಣಪಉರ

ವಮ  ೕಂ ಚಲಉ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಉ ಡ, 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ೕಮ ಖರ  ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ೕ ಡ  ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಬಸ ಡ  ಡ, ಂಗರಸನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

75
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 151 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 446439592973

76
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 170/6,170/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 463682718630

77
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 161/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.09 0.0309 996460072886

78
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.47 0.01188 227756004461

79
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26/ಎ8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 460125763256

80
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 313/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 203180924364

81
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 306/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 855325013707

82
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 314/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 936822548514

83
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 20/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.59417 680488671459

84
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 57/5,58/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 624362390690

ಪರ ಶ  ಡ, ೕ ಪಉರ

ಗಮ  ೕಂ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಡ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಗ ಮ  ೕಂ ಕ ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ತ ಮ  ೕಂ ಡ, ಯಸಮಉದ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ೕ ಡ  ವ ಡ, ವರ

ೕ ಡ  ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಡ  ಈ ಡ, ೕನಹ

ಬಸಮ  ೕಂ ಡ, ಂಗರಸನಹ



85
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 88/5,86/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 3.68417 500317743822

86
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 853914740276

87
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 24/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 327798405085

88
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 606741234194

89
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 627080046427

90
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 91/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 743315086961

91
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 421/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 519280730319

92
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 512926434017

93
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 693578950975

94
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 63/1ಎ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 911402731671

ಷಣ ಉಖ  ಜಉಂ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಮ ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಕರಮ  ೕಂ ಂ ಡ, ಉ ರಹ

ೕ ಸ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ೕನಹ

ಸಉಂದರಮ  ೕಂ ಅರ ಡ, ೕರ ಗಲ

ಅರ ಡ  ಡ, ೕರ ಗಲ ವಲ

ಡ  ಡ, ಕಮ

ಎ . . ಜಉಳ ೕಂ ವಪ , ಂಚನಹ

ಎಂ.ಎ . ೕ   ಲ ೕ ಡ, 

. ಲನಹ

ಕ  ೕಂ ಯ ೕಶ, ೕಮನಹಳ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

95
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 39/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 3.68417 374314652410

96
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 381043080594

97
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/1ಎ ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 732602303432

98
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 319/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 912903343000

99
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 42/1, 42/2, 35/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 709891727756

100
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 991256637520

101
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36, 37 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 451177497943

102
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1 221+ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 690274184842

103
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 811036523493

104
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 125/5, 125/1, 
124/1, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 258351614799

ಗ   ಬಸ ಡ, ೕಮನಹ

ಕರ  ಗ , ಪಉರ

ಜಉಳ ೕಂ ೕ ಡ, ಕಬ

ಗ   ಗಉ ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ಡ  ಜವ ಡ, ಅನಉಗವ

ೕತಮ  ೕಂ ಡ, ಅನಉಗವ

ಡ  ಡ, ಗನಹ

ರಉ  ೕಂ ಡ, ಗನಹ

ಜಉ ಥ  ಲ ೕ ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಗËರಮ  ೕಂ ಕ ಯ , ಗ ಹ



105
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 296/ 252 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 629888072996

106
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 217/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 3.68417 529664738797

107
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 67/1, 67/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 751654075079

108
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/2, 1/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.89917 611248160807

109
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 630956209143

110
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 49/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 560003306839

111
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 515960651683

112
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 63/4, 62/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 631097376293

113
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 62/5, 303/124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 68656790775

114
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 35/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04848 388279515096

ಡ  ೕ ಡ, ೕ ವಲಉ

ಜಪ ಡ  ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ವÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ಉ ರಹ

. .ರ   ೕ ಡ, ಕಮ

ೕ ಡ  ಯಣ ಡ, ಉ ರಹ

ಡ  ಜವ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಕಉ ರ  ೕ ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಪಉಷ  ೕಂ ಪ ಶ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ರ ಶ  ಕ ೕ ಡ, ನಹ ವಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

115
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 129, 63/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 507838427289

116
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 20/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 975918249376

117
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 379260456554

118
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 18/ 5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 959452840634

119
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 129/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 893017350028

120
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 115/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.80417 830023436779

121
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 99/21, 100/5, 
112/8 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 620995974163

122
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 292951446991

123
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 118 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 779018671091

124
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 34/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 829999811204

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಣಗಟ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ಕಮ

ಡ  ಜವ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಡ  ಸ ಡ, ೕ ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಡ  ಜವ ಡ, ಕಮ

ಂಗ ಜಉ  ಜವ ಡ ಹಉ ೕನಹ

ಮ   ಜ , ರಉ

ಡ  ಂ ಡ, ಪಉರ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಜಉಂ ಡ, 

ೕ ಪಉರ



125
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 48/3, 28,30, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 3.68417 584708393131

126
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36/8, 36/7, 19/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 3.68417 233985005955

127
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26/ 18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 801817082770

128
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9/ 23, 71/3, 71/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 281522811533

129
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 776729311732

130
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 728909378824

131
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 156 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01118 870040298530

132
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.45 0.04278 481021752070

133
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.07111 379029522665

134
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01493 414720995049

ಡ  ಹಉ ೕ ಡ, . ಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಜಮ  ೕಂ ಜಉಂ ಡ, 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಡ  ಜವ ಡ, ದ

ಡ  ಡ, ತನಹ

ಸಉ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕಮ

ಅ ತÉ◌ೀ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಮ ಪಉರ

ವ   ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

. . ಡ  ಕಉ ೕ ಡ, 

ೕ ಪಉರ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

135
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 745876664986

136
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 176 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02681 458806798244

137
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 39/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 3.32417 371918220484

138
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 28/ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 561305675083

139
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 316963065827

140
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 270799115783

141
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 397883238630

142
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 737611536339

143
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.00309 46910647477

144
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 118, 67/13, 45/2, 
45/1, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 443590887182

ಎಂ.ಎ . ಕರ  ಡ, ಮಉ ಪಉರ

ಡ  ಡ, ಅನಉಗವ

ಣಉಕ ೕಂ ಉ ಶ, ೕ ವಲಉ

ಡ  ಡ, ಅನಉಗವ

ವ ಜಮ  ೕಂ ಕಪ ಣ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ಗ   ೕ ಡ, ೕಮನಹ ವಲಉ

ಡ  ಂಕ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ೕ ಡ  ಹಉ ೕ ಡ, ಂಚನಹ

ಕ ೕ ಡ  ಈ ಡ, ೕನಹ

ಕ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕನಹ



145
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 100/1, 72/2, 
87/1 1,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02478 315337077622

146
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 5/ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 634005010610

147
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46/ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 801451287235

148
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 31, 46/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 893354301995

149
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 960479623104

150
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 41/3, 29, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04896 324053288574

151
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 4, 7/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.0366 879391621718

152
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/4, 22/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 650783734216

153
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 323264933599

154
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 33/3, 28, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 406019169918

ಸಉ ೕಲಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ಕಮ

ಜಉ ಥ  ಪಉಟ ಡ, 

ಹಉ ೕನಹ

ಯ ೕಧಮ  ೕಂ ಪಉಟ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ರಉಮ ಡ  ಡ, ಕಮ

ಡ  ಂ ಡ, ಕಮ

ಹನಉ ಡ  ಡ, ಕಮ

ಹಲ ಡ  ಈ ಡ, ರನಹ

ಶ  ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ೕ ಡ  ಹರಉ ಡ, ಪಉರ

ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಕಬ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

155
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 16, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 387044695457

156
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 464480441479

157
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 21, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 847768616257

158
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 20, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 821421442881

159
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 30/1, 46/7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.45 0.04278 207476136285

160
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 43/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 523441309262

161
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 42 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 645268013934

162
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 85/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 900353349033

163
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 160 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 322178754636

164
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 100 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 600044339004

ಂ ಳಮ  ೕಂ ಡ, 

ರಉದ ವರಹ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ಡ, ಕಮ

ಡ  ಡ, ಪನಹ

ರ ಶ  ಂ ಡ, ಪನಹ

ಡ  ಲ ೕ ಡ, . ಸಹ

ಸಉ ತ ೕಂ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಚ ೕ ಡ  ಡ, ತನ

ದÁಸ ಡ  ೕ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ಜಉಂ ಡ  ಡ, ಆ ಹ



165
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/4 , 140, 37-8, 
37/9,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 479654242888

166
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 966514449448

167
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 85/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.0366 744357978072

168
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 160 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 537566728970

169
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 100 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 771099687358

170
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 2.166666667 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 864126477594

171
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1.555555556 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 915752910676

172
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 421/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 972016351471

173
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 936740227965

174
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02166 286173210081

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ವಮ  ೕಂ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಮಲ ಯ ನಹ

ವ ಡ  ೕ ಡ, ಚನ ಮ ನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಕಬ

ಪಣ   , 

ಪಉರ ೕಮನಹ

ಸಉಂದರಮ  ೕಂ ಮ ೕ ಡ, 

ಚನ ಮ ನಹ

ೕ ಡ  ಚಲಉ ಡ, ಕಬ

ಗಣ ಡ  ಡ, ಕಬ

ೕ ಡ  ಡ, ಅನಉಗವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

175
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 63/1ಎ ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04023 881606212853

176
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 39/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02166 378431772391

177
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 211598682638

178
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/1ಎ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 962606827447

179
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 319/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 476309502582

180
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 42/1, 42/2, 35/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 389729247710

181
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 841717201701

182
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36, 37 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 782699606599

183
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1 221+ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 685000078245

184
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 239493317331

ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಕಬ

ಗ   ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಲ ಮ  ೕಂ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಸ ೕಶ  ೕ ಡ, ಪಉರ ೕಮನಹ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

ರ   ಲ ೕ ಡ, ತಲ ಆಲದಹ

ಚಲಉ ಡ  ನರ ಂ ಡ, 

ಪಉರ ೕಮನಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಅ ವರ

ೕ ಡ  ಈ ಡ, ನಹ ವ

ೕ ಡ  ಈ ಡ, ಹಉ ೕನಹ



185
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 125/5, 125/1, 
124/1, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 863914362916

186
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 296/ 252 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 642737079789

187
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 217/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 3.68417 541849506721

188
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 67/1, 67/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01493 759144871030

189
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/2, 1/10 ಪ. ಆಲೂಗ 1 0.25 0.0057 223435851879

190
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 507122940780

191
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 49/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 963392365223

192
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 656227999512

193
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 63/4, 62/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 678683533444

194
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 62/5, 303/124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 393927652782

ೕ ಡ  ಸ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

. .ಪ ಭಉ  ೕ , ಅ ವರ

ದ ಖ   ಈ ಡ, ೕನಹ  
ವ ಮ  ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ವ ಮ  ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ಮ ಕ  ದ ಯ , ಮಹ ವರಹ

ಜಉಂ ಡ  ೕ ಡ, ದ

ಣಉಕ ೕಂ ಜಯಪ , ವರ

ಡ  ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಗಮ  ೕಂ ಕ ಡ, ಆ ಹ

ಜಉಂ ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

195
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 35/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 953877736015

196
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 129, 63/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 944970636460

197
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 20/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 638282920459

198
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 350981603470

199
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/ 5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 511132590972

200
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 129/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 711501738796

201
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 115/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 291968156083

202
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 99/21, 100/5, 
112/8 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 813281603654

203
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04605 355654228439

204
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 118 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 888118798584

ಪ   ಸಉ ೕ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಪ À◌್ರ   ಡ, ೕನಹ

ಜಮ  ೕಂ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಮಳಹ

ಡ  ಂ ಡ, ತನ

ಗ   ೕ ಡ, ಎಂ. ವಹ

ಕ ಡ  ಪಉಟ ಡ, ೕರ ಗಲ

ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಅರ ೕಹ

ೕಹ   ಡ, ಹಉ ೕನಹ



205
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 34/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 811354616898

206
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 48/3, 28,30, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 751654075079

207
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36/8, 36/7, 19/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 754617668112

208
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26/ 18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 516680461086

209
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/2, 1/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 779423818628

210
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 99/21, 100/5, 
112/8 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 692285919555

211
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 20/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 701801118337

212
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36/8, 36/7, 19/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 971797211432

213
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26/ 18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 451907205678

214
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 4, 7/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 887987296345

ವಪ   ಡ, ೕ ವಲಉ

ಡ  ಅಡ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಡ  ೕ ಡ, ಳ ಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಡ, ೕ ವ

ವಣ   ಜವ ಡ, ಅನಉಗವ

ದ ಗಮ  ೕಂಂ  ಹಉ ೕ ಡ, 

ೕನಹ

ೕ ಶ  ಕಉ ೕ ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಜಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಡ

ರ ಶ  ಗ , ತಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

215
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/4, 22/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 946986327373

216
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.89917 995945721558

217
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 33/3, 28, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 740933226621

218
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 16, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 755467648490

219
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 219298209851

220
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 21, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 361625520965

221
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 20, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 371219040238

222
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 30/1, 46/7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 3.68417 437756277455

223
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 43/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 382961177316

224
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 42 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 256237547133

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಕಮ

  ಡ, ಂ

ೕ ಡ  ದÉ◌ೂ ೕ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ವ ಡ  ಡ, ಮಉ ಹ

ೕ   ವಣ , ರಉದ ವರಹ

ೕ   ವಣ , ರಉದ ವರಹ

ವ ಡ  ಡ, ಮಉ ಹ

ೕರಭ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ೕಶ  ಚ ೕ ಡ, ಕಬ

ಮ ದ   ಹಲ ಡ, ೕರ ಗಲ



225
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 58169884242

226
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 8/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 871206269804

227
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 710534303630

228
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 9900742571

229
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 885668290229

230
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46/ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 3.89417 339039279859

231
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 31, 46/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 399479576550

232
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 454088739580

233
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 41/3, 29, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 947919746231

234
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 61 1/ 62 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 575170535131

ಡ  ೕ ಡ, ಪಉರ

ೕ ಡ  ಪಉಟ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಪಉ ೕ ಡ  ಡ, ಹ ಹರಪಉ

ಜಯಣ   ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಕಬ

ಮಲಮ  ೕಂ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಮ ೕಶ  ತಮ ಣ ಡ, ವಲಉ

ವಣ   ಡ, ಬನ

ಅಣ ಪ ಡ  ಡ, ಪಉರ

ಜಉ ಥ  ಡ, ತನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

235
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 9901376975

236
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 595390099284

237
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38,1/ 66 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 255193573454

238
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 849291622613

239
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 348528958651

240
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/2, 18/3, 23/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 675600668168

241
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38/5, 38/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 997931370571

242
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 976246746943

243
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 850508995966

244
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 205 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 253977171193

ಲ ೕ ಯಣ  ಲ ೕ ಡ, ದ

ಜಯ ಮ  ಹನಉ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಧರ   ೕ ಡ, ಕಬ

ಕ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕಬ

ಡ  ಹನಉ ಡ, ಪಉರ

ಂ ಡ  ಂ ಡ, ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ೕಷ  ವ ಂ ಡ, ಆ ಹ

ದÉ◌ೂ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಮ ೕ ಡ  ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಪÁ ಡ  ೕ ಡ, ಳ ೕಡಉ



245
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45/3, 59/3© ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 497225097854

246
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 22/3, 22/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 574063129679

247
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 55 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 976239800442

248
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 995792269023

249
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38 ಆಲೂಗ 1 0.38 0.00923 293178883305

250
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 87/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.95 0.05795 963065562730

251
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.59417 847548884531

252
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.59417 516681886192

253
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 87/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01792 343204159761

254
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 149 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 750155234003

ಡ  ಕ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ೕ ಸ  ಡ, ಪಉರದ ಪ ಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ೕ ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ವ

ಡ  ೕ ಡ, ವ

ಚಉಂ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಪಉರ

ಜಯ ೕಂ ಗಉರಉ , ಯಸಮಉದ

ಈ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ

ೕಧ ೕಂ ೕಶ, ೕಮನಹ ವಲಉ

ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಳ ೕಡಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

255
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 196/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 785214375213

256
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26/ 18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.59417 465217067917

257
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 222 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 553033029902

258
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26/ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 823100863568

259
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/2, 18/3, 23/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 777282397403

260
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 58 ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 326443750870

261
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29/6, 32/1, 33/5, 
33/6 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 6858830969854

262
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 19/7, 19/2, 17/2, 
17/1, 20,2/4,  

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.80417 592961831892

263
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9/ 5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 322662997087

264
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 831029530547

ಡ  ಡ, ನಹ ವ

ೕ ೕ   ಡ, ಅ ವರ

ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ಕ ೕ ಡ  ರಉಮ ಡ, ಕಮ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಡ

ಜಯಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ೕ ವಲಉ

ೕ ಡ  ವ ಡ, 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ವಮ  ೕಂ ಮ ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಅ ೕಕ  ಸಉ ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಕರ  ಜಉಂ ಡ, ಪಉರ



265
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 43/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 3.68417 459478228694

266
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 189/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 221069887022

267
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 19/¦30, 18/1, 89, 
16/1, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 836275065251

268
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 8/3. ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 949825596097

269
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 59 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 986235552473

270
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 93, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 601401045448

271
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 904073020260

272
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 63/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 972140835705

273
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 94/2, 94/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 893297710650

274
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 27/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.59417 704420331499

ಜಯಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ವ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, ವ

ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ಹಉ ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ವಪ   ಮ ಳಯ , ಯಸಮಉದ

ವಣ   ಡ, ಯಸಮಉದ

ಕಉ ರ  ಲ ೕ ಡ, ಕಣಜನಹ

ಮ ಶ  ೕ ಡ, ಮಲ ಯ ನಹ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಡ, ಕಮ

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ಕಮ

ರ ಕಉ ರ  ಂ ಡ, ಜ ೕನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

275
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 419,420,421 ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 374058473195

276
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 78/1,62/88 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 360597744375

277
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 34/p13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 742904445977

278
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 154/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 782217009955

279
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 50,74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.89917 403406670937

280
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 78/3,96 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 242094957085

281
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 143/p ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 852753576563

282
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 97/4,207/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 404832637418

283
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 186/3,186/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 672284442095

284
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04662 467476856961

ೕಮ ಖ   ಲ ೕ ಡ, ನ ಮ ನಹ

 ೕಂ ಗಉರಉ , ೕನಹ

ಜಯ ಮ  ಲ ೕ ಡ, ಮ

ಡ  ಮ ೕಶ ಡ, ಕ ಡ ರಉ

ವಣ  ೕಂ ವ ಕರ, ಕಣಜನಹ

ಮ ಶ  ಡ, . ಸಹ

ಕಉ ರ  ಹರಉ ಡ, ಮಉ ಹ

ಮ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಜಗ ೕಶ  ಮ ೕ ಡ, . ಸಹ

ಡ  ಹಲ ಡ, . ನಹ



285
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 48/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 942862878918

286
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 74/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 333431711728

287
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 76/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 790089110743

288
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25/p16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 220906700045

289
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 338/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.95 0.05795 219376236706

290
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 602/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 590461801640

291
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 49/7 ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 717328062848

292
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 150/2,182 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 828213839596

293
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 16/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 970028648592

294
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 186/,186/2,186/5,
186/6

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.59417 224551276900

ಡ  ಡ, ವರ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಅ ವರ

ಯಣ   ಲ ಣ , ಗ ಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಂ ಡ, ಆ ಹ

ವಪ   ಂ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಗಮ  ೕಂ ರ ಶ, ಳ ೕಡಉ

ಗಯ   ಸಣ ಯ , ಳ ೕಡಉ

ಡ  ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

¸ ೕ ಡ  ಕಉ ೕ ಡ, ೕ ವಲಉ

ಕಉ ರ  ಹನಉ ಡ, 

ಚ ಯ ನಹ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

295
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 253977171193

296
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 296/1,35/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 312949950193

297
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/ 23 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 680984310347

298
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 399/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 648422221901

299
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 107/12,107/15107
/9

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 433963497389

300
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 213/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 927582841367

301
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 271702038132

302
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 272/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 491291297966

303
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/2,25/4,7/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 416769751570

304
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 55/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 981312119506

ಕಉ ರ   ಜವ ಡ, ತನ

ಸ ತ ೕಂ ಈ ಡ, ಯಸಮಉದ

ವÉಉೀ ಡ  ಂ ಡ, ನ ಮ ನಹ

ಆ ದ  ಡ, . ಲನಹ

  ಜ , ಆ ನಹ

ಡ  ಂ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಹಉ ೕ ಡ, ಟ ಹ

ಂಕ ಡ  ವ ಡ, ದ

ೕಶ  ೕ ಡ, ನಹ ವಲಉ

ಗ ಜಉ  ಡ, ಟ ಹ



305
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 216/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 692443438723

306
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 371 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 871654234335

307
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 229/1,294/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 787046471204

308
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 237 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 901058229716

309
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 44/2,45/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 535782496369

310
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 903864615978

311
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 67/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 714642082818

312
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 60,57, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 520203367475

313
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 10/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 824349458063

314
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 323 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 965233802853

ಗಮ  ೕಂ ೕ ಡ, 

ೕಮನಹ ವಲಉ

ಣಉಕ ೕಂ ೕ ಡ, ವ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಜ ೕನಹ

ಮಉರಉ ಡ  ಂ ಡ, ವ

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ಮಉ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಆ ಹ

ಡ  ಡ, 

ೕಮನಹ ವಲಉ

. .   ೕ ಡ, ಮಉ

ಂಪ É◌ೀ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಳ ೕಡಉ

ನÁಗಮ  ೕಂ ಗ , ಟ ಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

315
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 157 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 927804952098

316
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 174/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 811234377402

317
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 583108863942

318
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 458/2,731/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 478076723320

319
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 422/2,454 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 598020529408

320
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 402/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 731648653299

321
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 904268737855

322
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 91/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 662740952447

323
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 296 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 9885715255338

324
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 47/4,48/1,47/6,47/
8

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 448107803062

ಡ  ಲ ೕ ಡ, ೕಮನಹ

ಜಯ   ಜಯ , ಪಉರ

ಡ  ಸಉ ೕ ಡ, ಳ ೕಡಉ

ೕಗಣ   ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಗಮ  ೕಂ ಜಉಂ ಡ, ರನಹ

ದÀ◌್ರಮ  ೕಂ ಪರ ಶ, ಜ ೕನಹ

ಗಮ  ೕಂ ಗಉ ೕ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಡ ಡ  ಡ, ಂಚನಹ

ಪರ ಶ  ಲ ಣ ಡ, ೕ ರನಹ

ೕ ಡ  ಹಉ ಯಪ , ಆ ಹ



325
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 296/ 412 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 590478550357

326
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/1,15/2,15/4,15/
5

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.80 0.05466 946491257051

327
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 85/1, 85/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 678572439984

328
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 42,45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 839042095729

329
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 50/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 5238182115006

330
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45/9,58/21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03417 913873788825

331
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 458393547879

332
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 198/17 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 818687051600

333
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 43/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 598522802667

334
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 41 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.04991 523410514405

ಜಉ  ಡ, ಬಸ ಘಟ

ೕ ಡ  ೕರಭ ೕ ಡ, ಆ ಹ

ಗ ಜಉ  ಡ, ವ

ೕಹ  ಕಉ   ೕ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ೕರಮ  ೕಂ ಡ, ಆ ಹ

ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ಜಉ ಥ  ಚಲಉ ಡ, ಅನಉಗವ

ಅ ೕ ಡ  ಡ, ಪನಹ

ೕ ಡ  ಬಸ ಡ, ಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

335
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 218/2,217/1,48/ 3
217/2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 232119199752

336
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 6/1,6/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 318616392386

337
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 66/2,67/2,63/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 621480287027

338
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 205977569971

339
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 811169823416

340
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 23/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 41696079762

341
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 105 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 403215965615

342
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 151/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 553936979798

343
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 92 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 339316826060

344
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 27/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 865601175576

ಧರ  ಕದ ಡ, ೕರ ಗಲ

ರಉಮ ಡ  ಗಉ ೕ ಡ, ವಳ ರಹ

ರದಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಂಪಉರ

ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ವ

ಪ À◌್ರ ಭ ೕಂ ಗ ಜ, ಪಉರ

ವ ತ  ಡ, ಕಮ

ೕ ಡ  ಡ, ಕಮ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ಕ ಕಡ ರಉ

. . ಡ  ೕ ಡ, ವಳ ರಹ



345
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 306/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 870356390456

346
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 23/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 321822575699

347
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 191/3,191/2,79/2,
5

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 448237883544

348
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 767051383006

349
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 384,352/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 524942562981

350
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 189 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 229571909736

351
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 28/2,290/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 385532348855

352
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 292 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 979329321781

353
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61/ 2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 795573275232`

354
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 296/ 179 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 920771929656

.ಎ .   .ಎಂ. ಡ, 

ರಗಉ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಕಣಜನಹ

ಜಉಂ ಡ  ೕ ಡ, . ಲನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಅ ವರ

ಗ ಜ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಂಡಉ  ಸಉ ೕ ಡ, ಪಉರ

ಡ  ಡ, ದ

ೕಗËಡ  ೕ ಡ, ೕಮನಹ ವ

ಡ  ಡ, ನಹ ವ

ರ ಶ ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

355
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 96 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 957461023574

356
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 104/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 325807472228

357
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 391/5,391/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 675341839356

358
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 864506685688

359
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 187/3,187/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 866526798423

360
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 943707351380

361
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 907570175612

362
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 502333406797

363
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 274 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 268363360378

364
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 781587084767

ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ಸಣ ಮ ಡ  ೕ ಡ, ಹಲ ನಹ

ಕ ಮ  ೕಂ ಡ ಯ , ಟ ಹ

ರ ಶ  ೕ ಂದ , ಟ ಹ

ಸ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ವಳ ರಹ

.ಎಂ. ವಣ   ಡ, ೕರ ಗಲ

ಮ ಶ  ೕ ಡ, ವಳ ರಹ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, . ಪಉರ

ೕ ಡ  ಡ, ನಹ ವಲಉ



365
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 208389372773

366
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 48 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 717411299246

367
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 164/7, 160/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04278 568361833990

368
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 6735887713488

369
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/ 2,22/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 956462829349

370
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 28/32,28/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 873483655317

371
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 56,21,106/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 821259533132

372
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 170/2,27/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 408484129372

373
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 125/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 642990013090

374
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 556204234960

ಮಧಉ  ಡ, ಪಉರ

ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ನಹ ವಲಉ

ಗ   ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

ಬಸ ಡ  ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಅ ೕಕ  ಡ, ಅನಉಗವ

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ೕಮನಹ ವಲಉ

ಡ  ಡ, ೕ ವಲಉ

ವಮ  ೕಂ ಮ ಂ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಡ  ಡ, ೕ ವಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

375
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 3/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 706175635699

376
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 222 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 384806678525

377
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 387 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 542757146171

378
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 99010481668

379
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 668 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 589075107916

380
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 23/38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 873315329111

381
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 154/1,150/6 ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 644152744768

382
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 62/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 959526990660

383
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 90/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 684084098792

384
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 108/2,109/1,107 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 458916599900

ಜಯ ಮ  ಡ, ೕನಹ

ರ ಶ  ಈ ಡ, ೕನಹ

ಡ  ಅರ ಡ, ೕನಹ

ಪಉಟ ಡ  ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ೕವÉಉೀ ಡ  ಂ ಡ, ವರ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಕ ೕ ಡ, ಪಉರ

ಮ ೕ ಡ  ರಉಪ ಡ, ಸ

ಣಉ  ೕಂ ಡ, ೕನಹ

ಸಣ ಜ ಯ   ಚನ ಬಸವನ ಯ , 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ

 ೕಂ ರ , ವಳ ರಹ



385
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 40/43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 294389440227

386
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 21 ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 897921912654

387
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45/5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 697964346845

388
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 50/3, 50/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 285465800383

389
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 135/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 401553969670

390
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 135/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 499670629350

391
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18,21/7,27/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 326705901164

392
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 47/3,51/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 263854865223

393
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 48/1,51/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 567887597016

394
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 316/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 810005945392

ಸಉ ಶ  ಗ , ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ೕ ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ತಮ ಣ ಡ  ಈ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಜವ ಡ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಗ   ನರ ಂ ಡ, 

ೕಮನಹ ವಲಉ

  ಮ , ೕರ ಗಲ

ಕ ೕ ಡ  ಸ ಡ, ೕ ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ೕನಹ

ವಪ   ಸಣ ಲ ೕ ಡ, ೕ ಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಆ ವರ ಸಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

395
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 47/2,48/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 322178754636

396
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 496 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 600044339004

397
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 479654242888

398
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 20/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 966514449448

399
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 37/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 744357978072

400
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 126/4,10/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 537566728970

401
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 72/3,5/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 771099687358

402
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 49/9,48/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 864126477594

403
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 915752910676

404
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 96,60 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 972016351471

ಗ   ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಡ  ಡ, ವರ

ೕಮಶ  ೕಮ ಡ, ವರ

ಕಉ ರ  ವ ಜಉ, . ಸಹ

ಡ  ಡ, 

ೕಮನಹ ವಲಉ

ಪಉಟ ಯ   ಜ ಯ , ಗ ಹ

ವಣ   ಸಣ ಯ , ವರ

ಶÁ◌ಂ ಡ  ಂ ಡ, ಜಕ ವ

ೕ ಡ  ಹÉ◌ೂ◌ೀ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ಸಣ   ಡ, ವರ



405
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 77/4,2/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 936740227965

406
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 119/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 286173210081

407
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 105/1,104/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 881606212853

408
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.028 378431772391

409
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 2/1,2/2,3/1,3/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 211598682638

410
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 172,172/p2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 962606827447

411
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/161,8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 476309502582

412
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 81/1,81/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 389729247710

413
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 841717201701

414
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 7,8/29 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 782699606599

ೕ ಡ  ಡ, . ಸಹ

ಪದ ಮ  ೕಂ ಡ, ತನ

ದ   ವಣ , ಚನ ಮ ನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಆ ಹ

ರಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ೕಮನಹ

ಸಣ   ರಉಮ ಡ, ಮಉ ಪಉರ

ಜಮ  ೕಂ ಚನ ಯ , ರಗಉ

ಜಯಲ ಮ  ೕಂ ಪಉ ೕ ಡ

ಸಉ ಶ  ಡ, ಕಣಜನಹ

ಡ  ಂ ಡ, ಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

415
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 51/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 685000078245

416
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 12/8,12/7,31/2,37/
3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 239493317331

417
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 12/4,30/1,59/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 863914362916

418
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 642737079789

419
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 178/1,178/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 541849506721

420
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 300/1,300/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 759144871030

421
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 87/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 223435851879

422
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 56/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 507122940780

423
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 101 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 963392365223

424
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 80 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 656227999512

ಜಉಂಡÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ಮಉ

ಲ ತಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ೕನಹ

ಕÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, ಅ ವರ

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ೕನಹ

ಪಮ  ೕಂ ಪಉ ೕ ಡ, ಮಉತ

ದÀ◌್ದ ಮ   ಡ, 

ನಹ ವ

ಪಉಟ ಡ  ಚ ೕ ಡ, 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಜವ ಡ  ಹರಉ ಡ, ಪನಹ

ಲ ೕ ಡ  ಡ, ವಲಉ

ಹನಉ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಹಉ ೕನಹ



425
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 24,33/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 678683533444

426
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 106/23,20/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 393927652782

427
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1558 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 953877736015

428
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 110/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 944970636460

429
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 638282920459

430
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 914519523332

431
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 93/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 568044781592

432
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 33 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 484494797725

433
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 83 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 376414457512

434
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 84 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 133901011001462

ಗÉ◌ೀಶ  ವ ಂ ಡ, ಮ ನಹ

ಡ  ಂ ಡ, ವರ

ಈ ಡ  ಡ, ೕರ ಗಲ

ಂಕ ಡ  ಡ, ಮ ಪಉರ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಡ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕ ನಹ

ಂ ಡ  ಂ ಡ, ನಹ ವ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ನಹ ವ

ಹ ೕ   ವ ಂಗಯ , ಯಸಮಉದ

ಡ  ಂ ಡ, ರಉಪ ಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

435
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29/2,26/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 421330214905

436
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 4/6,27/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 486326596678

437
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 56/4 ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 529664738797

438
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 751654075079

439
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 611248160807

440
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 229 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 630956209143

441
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 560003306839

442
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 515960651683

443
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03894 631097376293

444
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 51/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 68656790775

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಜಯಕಉ ರ, ಮ ಪಉರ

ದ ಂಗ   ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

ದ ಯ   ಜಯ , ಳಲಉ

ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ೕ ವಲಉ

  ಡ, ೕ ವಲಉ

ಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಕ ಕಡ ರಉ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ಶÁ◌ಂತಮ  ೕಂ ಸ ೕ ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಪರ ಶ  ೕ ಡ, . ಪಉರ

ಬಸವ É◌ೀ ಡ  ಜವ ಡ, ಂಗರಸನಹ



445
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 214/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 388279515096

446
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 507838427289

447
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 153/1,153/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 975918249376

448
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 379260456554

449
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 59/1,57/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 959452840634

450
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/21,2/ 2,14/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 893017350028

451
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 830023436779

452
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 34/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 620995974163

453
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 81/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 292951446991

454
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 8/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 779018671091

ರÁ ಡ  ಈ ಡ, ೕಮನಹ ವ

ಡ  ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಲ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಪನಹ

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ೕನಹ

  ಡ, ೕ ವ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ ವ

ಕ ಡ  ಡ ಡ, 

ೕ ಪಉರ

ಜಯಮ  ೕಂ ಪಉಟ ಡ, ತನ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಬಸ ಡ, ದ

ಜಯ ಮ  ಸಣ ೕ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

455
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 166 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 829999811204

456
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 87/1 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 584708393131

457
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 57/2,57/5,55 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 233985005955

458
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 801817082770

459
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 82 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 281522811533

460
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 103/3,164/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 776729311732

461
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 83 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 728909378824

462
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 870040298530

463
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/1,14/8, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 481021752070

464
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32/2,41/1,41/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 379029522665

ಡ  ೕ ಡ, ೕ ವಲಉ

ಡ  ಜವ ಡ, ಕಣಜನಹ

ೕ ಲ ಷ   ಡ, ಕ ನಹ

ಲ ೕಶ  ಂ ಳಯ , ೕಡ ಪಉರ

ಕರ  ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಮ

ಬಚ ಯ   ಮ ಯ , ಗ ಹ

ಡ  ೕ ಡ, ೕ ವಲಉ

ಚನ ಶವ  ಡ, ಪಉರ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, ಆ ಹ



465
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 163/4,164/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 414720995049

466
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 745876664986

467
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 216,214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 458806798244

468
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 33 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 371918220484

469
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 19/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 561305675083

470
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 316963065827

471
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/1,38/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 270799115783

472
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 57/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 397883238630

473
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/3,18/2,23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 737611536339

474
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 46910647477

ಈ ಡ  ವ ಡ, ೕ ರನಹ

ಂ ಡ  ವ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಅ ೕ ಡ  ಡ, ಪನಹ

ಂಕ ಡ  ಡ, ಪನಹ

ಗ   ೕ ಡ, ಅರ ೕಹ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, 

ನಹ ವ

ಸ É◌ೈಯ  ಸ ೕ   ಯ  ಂ, 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ವÉಉೀ ಡ  ೕ ಡ, . . ಪ ಲಉ

ವ   ೕ ಡ, ಟ ಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

475
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 443590887182

476
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 2,60 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 315337077622

477
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 66 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 634005010610

478
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 801451287235

479
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 31/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 893354301995

480
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 27/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 960479623104

481
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 19/2,19/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 324053288574

482
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 250,229/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 879391621718

483
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 59, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 650783734216

484
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 4/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 323264933599

ಂ ಡ  ಈ ಡ, ನಲ ಹ

ೕಶ  ೕ ಡ, ನಹ ವ

ಡ  ಡ, ಡ ಂ

ಗËರಮ  ೕಂ ಡ, ಡ ಂ

ಜ ಧ ನ  ಜಯ ಡ, ನಹ

ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಮಲ ಯ ನಹ

ಪÁವ ತಮ  ೕಂ ಕ ೕ ಡ, ಪಉರ

ಂಗ ಜಉ  ಕಉಪ ಈ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ೕ ಡ  ಡ ೕ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಕ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ವಳ ರಹ



485
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 156, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 406019169918

486
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 387044695457

487
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 131/7,131/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04278 464480441479

488
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 107/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 847768616257

489
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 81/3 ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 511132590972

490
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 241/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 711501738796

491
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 291968156083

492
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 294/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 813281603654

493
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 355654228439

494
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 7/ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01572 888118798584

ಬಸ ಡ  ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಜಉಂ ಡ  ರಉ ೕ ಡ, ಮ ನಹ

ಕ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕಣಜನಹ

ಮ ದ   ೕ ಡ, ಂಚನಹ

ಸಣ ಯ   ಮ ಯ , ಗಉಡ ದ ರಣ

ಕಉ ರ  ೕ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ವರ

ಗ ಜಉ  ಡ, ರಉದ ವರಹ

ವಣ   ಡ, ಅನಉಗವ

ರ ಂಗ ಟ   ಸಣ ದ , ಗ ಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

495
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 30/4,29/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 811354616898

496
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.0261 751654075079

497
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/2,17/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 754617668112

498
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 90/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 516680461086

499
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 779423818628

500
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 692285919555

501
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32/1,32/24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 701801118337

502
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 229/1,228/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 971797211432

503
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 4,4/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 451907205678

504
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 887987296345

ರ ಡ  ಅ ಡ, ವರ

ಡ  ಂ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಮ ದÀ◌್ರ  ಡ, 

ನಹ ವ

ಮರಉ ಡ  ಡ, 

ನಹ ವ

ಈ ಡ  ಡ, ೕನಹ

ಮಲತ ೕಂ ಡ, ೕಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಂಕ ಶ  ಡ, . . ಪ ಲಉ

ಪಉಟ ಜಉ  ಡ, ಕಬ

ಡ  ಡ, ಕಬ



505
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/2,20/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 946986327373

506
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/3,38/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 995945721558

507
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 52/4, 38/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 740933226621

508
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 40/5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 755467648490

509
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 40/p15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01212 219298209851

510
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 361625520965

511
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/p43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 371219040238

512
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 16/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.88 0.05585 437756277455

513
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 419,420,421 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 382961177316

514
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 78/1,62/88 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 256237547133

ಪಉರ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಅ ವರ

ಣ ಮ ೕಂ ಡ, ಮ ನಹ

ಅ ತ  ಡ, ಎಂ. ಹ

ಕಪ ಣ ಡ  ಈ ಡ, ದ

ಡ  ೕ ಡ, . ವ ಪಉರ

ಂಗ ಜಉ  ಂಗಯ , ಹ ಹರಪಉರ

ವಣ   ಸ ೕ ಡ, ವ

ಎ . .ಕಉ ರ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ಂಗರಸನಹ

ಸಉ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಸಉ ೕ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

515
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 34/p13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 58169884242

516
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 154/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 871206269804

517
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 50,74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 710534303630

518
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 78/3,96 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 9900742571

519
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 143/p ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 885668290229

520
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 97/4,207/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 339039279859

521
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 186/3,186/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 399479576550

522
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01782 454088739580

523
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 48/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 947919746231

524
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 74/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 575170535131

.ಪ ಶ  ೕ ಡ, ಕಮ

ಪ ಶ  ೕ ಡ, ಮ ನಹ

ಲ ೕ ಡ  ಡ, ಮ

ಲಕ ÀÉ◌್ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ೕನಹ

ಪ ಶ  ಗ , ೕನಹ

ಹಉ ೕ ಡ  ಡ, ಅನಉಗವ

ಮ ೕ ಡ  ಂ ಡ, . ಪಉರ

ೕಶ  ಡ, ಮ

ೕ ಡ  ಹಉಚ ಡ, ಮ

ಡ  ಬಸ ಡ, ಮ



525
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 76/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 9901376975

526
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25/p16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 595390099284

527
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 338/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 255193573454

528
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 602/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 849291622613

529
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 49/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 348528958651

530
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 150/2,182 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 675600668168

531
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 997931370571

532
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 186/,186/2,186/5,
186/6

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03989 976246746943

533
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 850508995966

534
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 296/1,35/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 253977171193

ಲ ೕಂ ಡ, ತನ

ಡ  ೕ ಡ, ವ

ಡ  ಸ ೕ ಡ, ಂ ಮ

ವ ಜಉ  ಂ ಡ, ರಗಉ

ಕ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕನಹ

ಗಣ ಡ  ಜವ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಕಉ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಹನಉ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಡ

ಮg ಡ  ಹಉ ೕ ಡ, ಟ ಹ

ಡ  ಬಸ ಡ, ಎಂ. ಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

535
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 497225097854

536
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 399/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 574063129679

537
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 107/12,107/15107
/9

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 976239800442

538
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 213/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 995792269023

539
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 293178883305

540
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 272/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 963065562730

541
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/2,25/4,7/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 847548884531

542
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 55/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 516681886192

543
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 216/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 343204159761

544
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 371 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 750155234003

ಂಗ ಯ   ಚನ ಬಸವ ಯ , ಮ ನಹ

ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ವ

ಥ ಕಉ ರ  ಡ ಡ, ಸ

ಕ ೕ ಡ  ರಉಮ ಡ, ಕಮ

ಲಕ ÀÀ◌್ಷ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಹ

ೕ ಡ  ಡ, ೕಮನಹ ವಲಉ

ಡ  ಜವ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಜಮ  ೕಂ ನ ವ ಡ, ತನ

ಚನÉ◌್ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ಖರÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ವರ



545
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 229/1,294/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 785214375213

546
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 237 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 465217067917

547
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 44/2,45/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 553033029902

548
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 823100863568

549
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 67/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 777282397403

550
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 60,57, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 326443750870

551
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 10/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 6858830969854

552
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 323 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 592961831892

553
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 157 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 322662997087

554
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 174/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.0219 831029530547

ವ   ಜವ ಡ, ಕಬ

ಕಉ ರ  ಜಉಂ ಡ, ಚನ ಮ ನಹ

ಈ ಡ  ಡ, ದ

ಡ  ಸ ೕ ಡ, ಲ ಹ

ತ ಮ  ೕಂ ಡ, ವಳ ರಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಗ   ಹನಉ ಡ, ೕನಹ

ರÁಮ ೕ ಡ  ಜಉಂ ಡ, 

ಮ ಪಉರ

ಜಉ ಥ  ಹಉ ೕ ಡ, ರಗಉ

ಗಉ ೕ ಡ  ಡ, ಂಚನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

555
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 459478228694

556
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 458/2,731/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 221069887022

557
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 422/2,454 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 836275065251

558
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 402/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 949825596097

559
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 986235552473

560
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 91/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 601401045448

561
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 296 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 904073020260

562
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 47/4,48/1,47/6,47/
8

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 972140835705

563
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 296/ 412 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 893297710650

564
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 15/1,15/2,15/4,15/
5

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01212 704420331499

ಡ  ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

. .ಧಮ   ಪಉಟ , ರಗಉ

ಯಣ  ಂಚ ಡ, ಬಸವಘಟ

ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ನಹ ವ

ಹನಉ ಡ  ಕ ೕ ಡ, . ಡರಹ

ದÉ◌ೀ ಡ  ಈ ಡ, ಕಮ

ರ ಶ  ಡ, ತನ

ಗಮ  ೕಂ ಷ ಯ , ಹ ಹರಪಉರ

ಸಉ ಶ  ರಉಮ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ೕಟ .ಆ .  ಮಪ , ಳ ೕಡಉ



565
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 85/1, 85/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 374058473195

566
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 42,45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 360597744375

567
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 50/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 742904445977

568
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45/9,58/21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 782217009955

569
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 403406670937

570
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 198/17 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 242094957085

571
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 43/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 852753576563

572
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 41 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04662 404832637418

573
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 218/2,217/1,48/ 3
217/2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 672284442095

574
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 6/1,6/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 549477757125

ಪ   ಜಉಂ ಡ, ಅರ ೕಹ

. . ಡ  ೕ ಡ, ವಳ ರಹ

ಜಉಂಡÉ◌ೀ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಗ  ೕಂ ಸಉ ಶ, ೕಮನಹ ವ

ಡ  ಂ ಡ, ೕಮನಹ ವ

ಡ  ಂ ಡ, ಪಉರ

ತಮ ಯ   ೕ ಡ, ವಳ ರಹ

ಡ  ೕ ಡ, ರಉದ ವರಹ

ಗÉ◌ೀ ಡ  ಡ, ರಉದ ವರಹ

U◌್ಪ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಮಉತ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

575
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 66/2,67/2,63/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03989 951883790334

576
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 620714463500

577
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 467476856961

578
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 23/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03474 942862878918

579
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 105 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03474 333431711728

580
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 151/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 790089110743

581
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 92 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01212 220906700045

582
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 27/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 219376236706

583
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 306/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 590461801640

584
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 23/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 717328062848

ಮಲಮ  ೕಂ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಮಕ ಮ  ೕಂ ಪಉಟ , ದ

ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಕ ನಹ

ಷ   ಡ, ಬಸ ಘಟ

. .ಕಉ ರ   ಈ ಡ, ೕರ ಗಲ

ª ರಮ  ೕಂ ಅರ ಡ, ೕ ಪಉರ

  ಮ ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

◌ಂiÀÉ◌ೂ◌ೀ ಂದ   ಜವ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಜಯ ಮ  ಂಕ ಡ, . ಲನಹ



585
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 191/3,191/2,79/2,
5

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 828213839596

586
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 970028648592

587
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 384,352/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 224551276900

588
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 189 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 253977171193

589
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 28/2,290/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 312949950193

590
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 292 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 680984310347

591
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 61/ 2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 648422221901

592
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 296/ 179 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 433963497389

593
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 96 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 927582841367

594
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 104/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 271702038132

ಗ ಜ ಡ  ೕ ಡ, ೕಮನಹ

ಮ ದ   ಡ, ೕಮನಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಕಬ

ಂಗಮ  ೕಂ ಡ, ಅ ವರ

ಷÀ◌್ಣ   ಸಣ ೕ ಡ, 

ೕ ವ

 ಕಉ   ಜಉಂಡ , 

. . ಪ ಲಉ

ಡ  ಡ, ತನ

ಡ  ೕ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಇಂದ   ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಂಚನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

595
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 391/5,391/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 491291297966

596
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 416769751570

597
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 187/3,187/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 981312119506

598
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 692443438723

599
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 871654234335

600
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 787046471204

601
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 274 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 901058229716

602
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 535782496369

603
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 903864615978

604
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 48 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 714642082818

ಗ ಜಉ  ಜವ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಉ ಪ   ಡ, ಮಹ ವರಹ

ಸಣ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಅ ವರ 
ಸಹ

ಂತ ಜಉ  ೕ ಡ, ಮಉ

ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ವ

ೕ ಡ  ಗಉ ೕ ಡ, ಮ

ಮ ಂ ಡ  ಡ, ಕಣಜನಹ

ಡ  ಹಲ ಡ, ೕರ ಗಲ

ಎ .ಎಂ. ಯಣ  ಸಣ ಮಉ ೕ ಡ, 

ೕಮನಹ

ಗ   ನ ಜಮ  ತನ



605
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 164/7, 160/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 520203367475

606
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 824349458063

607
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/ 2,22/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 965233802853

608
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 28/32,28/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 927804952098

609
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 56,21,106/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 811234377402

610
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 170/2,27/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 583108863942

611
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 125/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 478076723320

612
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 598020529408

613
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 3/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 731648653299

614
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 222 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 904268737855

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ದ

ೕ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ದ

ಈ ಡ  ೕ ಡ, ೕನಹ

ರಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಡ

ಸಣ ಪ   ಮ ಯಯ , ೕ ಹ

ವ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ೕ ಹ

ರ ಶ  ಂ ಡ, ಕಬ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಡ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಮ ಪಉರ

ಪ ೕಳ ೕಂ ಮಣ , ಮ ಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

615
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 387 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 662740952447

616
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03017 9885715255338

617
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 668 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 448107803062

618
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 23/38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 590478550357

619
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 154/1,150/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03017 946491257051

620
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 62/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 678572439984

621
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 90/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 839042095729

622
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/p43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 5238182115006

623
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 135/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 913873788825

624
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 135/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 458393547879

ಸÁ◌್ವ ಡ  ಕಣಜ ಡ, ರಗಉ

ಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ವರ ವಲಉ

ಜಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ರಉಪ ಹ

ದÉ◌ೀವ ಜಉ  ೕ ಡ, ರಉಪ ಹ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕಮನಹ

ಡ  ಕÉ◌ಂ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಅ ವರ

ೕ ಂ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ರಉಪ ಹಳ

ಡ  ಜವ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, ವಳ ರಹ



625
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18,21/7,27/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 818687051600

626
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 47/3,51/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 598522802667

627
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 48/1,51/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 523410514405

628
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 316/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 232119199752

629
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 47/2,48/5 ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 318616392386

630
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 496 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 621480287027

631
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 205977569971

632
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 20/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 811169823416

633
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 170/2,27/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 41696079762

634
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 125/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 403215965615

ರಉ ೕ ಡ  ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಅ ೕ ಡ  ಡ, ಕಮ

ಡ  ಡ, ಕಮ

ೕ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಜಯಮ  ೕಂ ಕ ಯಯ , ಅ ವರ

ವÉಉೀ ಡ  ಜವ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ೕ ಂ ಡ  ಕಉಂ ಡ, 

ಯಣಪಉರ

ವಣ   ಸಣ ಡ, ಗ ಹ

ಲ ೕ ಡ  ವ ಡ, ವರ

ಯಣ  ಡ, . . ಪ ಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

635
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 553936979798

636
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 339316826060

637
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 222 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 865601175576

638
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 387 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 870356390456

639
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.96 0.02705 767051383006

640
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 668 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 524942562981

641
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 23/38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 229571909736

642
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 154/1,150/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 385532348855

643
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 62/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00329 979329321781

644
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 90/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 795573275232`

ವÉಉೀ ಡ  ಡ, ೕ ಪಉರ

ೕ ಲ  ಡ, ಡ

ಂಕ ಶ  ೕ ಡ, ಮಉ ಪಉರ

ವತಮ  ೕಂ ೕ ಡ, 

ೕಮನಹ ವ

ವಣ   ಡ, ಪಉರ

ಜಮ   ಡ, ಕಮ

. . ಡ  ಡ, ಅಂಬಉಗ

ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಕ ಕಡ ರಉ

ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಕ ಕಡ ರಉ

ಧ ಡ  ನ ಡ, ಕ ಕನಹ



645
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 108/2,109/1,107 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 920771929656

646
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 40/43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 957461023574

647
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 325807472228

648
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45/5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 675341839356

649
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 50/3, 50/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 864506685688

650
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 143/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 866526798423

651
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 40/p15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 943707351380

652
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 907570175612

653
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/p43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.63 0.01758 502333406797

654
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 172,172/p2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 268363360378

ಕ ಡ  ಯಪ ಡ, 

ನಹ ವ

ಕಉ ರ  ಡ, ಅ ವರ

ಜಗ ೕಶ  . ೕ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಮ ದ   ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಡ  ಬಸ ಡ, ೕನಹ

ಜಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ದ

ಬಸಮ  ೕಂ ಡ, ೕ ಹ

ಡ  ಡ, ವಳ ಹ

ಡ  ಮ ಡ, ೕ ಪಉರ

ನ ೕ  ಕಉ   ಸಣ ಡ, ಟ ಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

655
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 3/161,8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01307 781587084767

656
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 81/1,81/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.01188 208389372773

657
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 717411299246

658
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 7,8/29 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 568361833990

659
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 51/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 6735887713488

660
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 12/8,12/7,31/2,37/
3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 956462829349

661
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 12/4,30/1,59/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 873483655317

662
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.01901 821259533132

663
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 178/1,178/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 408484129372

664
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 300/1,300/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 642990013090

ೕ ಡ  ೕ ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

ಡ  ಂ ಡ, ಮಉ ಪಉರ

ಮ   ಗ , ಗ ಹ

ಗ   ಜ ಯ , ಗ ಹ

ಧನಲ ೕ ೕಂ ೕ ಡ, ರಗಉ

ಲ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಆ ಹ

ೕರಮ  ೕಂ ಡ, ೕನಹ

. .   ಕಣ ಡ, ರಗಉ

.ಎ .ಜಗ ೕ   ಲ ೕ ಡ, ಕಣಜನಹ

ಡ  ಡ, ಳ ೕಡಉ



665
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 87/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 556204234960

666
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 56/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 706175635699

667
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 101 ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 384806678525

668
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 80 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 542757146171

669
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 24,33/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 99010481668

670
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 106/23,20/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 589075107916

671
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1558 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 873315329111

672
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 110/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 644152744768

673
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 959526990660

674
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 45/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 684084098792

ಲ ಮ  ೕಂ ಸಉ ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಡ  ಬಸ ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ವ ಜ ಯ   ಜ ಯ , ಗ ಹ

ಡ  ಶಕಉ ಡ, ೕ ವ

ಡ  ಸ ೕ ಡ, ಕ

ೕಶ  ೕ ಡ, ೕಮನಹ

ಡ  ಅರ ಡ, ಕಬ

ಅ ೕಕಕಉ ರ  ಡ, ಕಬ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಸ ೕಶ  ಡ, ವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

675
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 93/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 458916599900

676
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 33 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 294389440227

677
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 83 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 897921912654

678
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 84 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 697964346845

679
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29/2,26/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 285465800383

680
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 4/6,27/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 401553969670

681
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 56/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02166 499670629350

682
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 326705901164

683
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 350981603470

684
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 229 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04662 511132590972

ಗ   ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, . ಪಉರ

ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಕ ಕಡ ರಉ

ವ   ಡ, ಆ ಹ

ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ದ

.ಎ .ಸ ೕ  ಕಉ   ೕ ಡ, 

ೕಮನಹ ವಲಉ

ನ ರಉ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಅ ವರ

ಡ  ಡ, ಅ ವರ

ಡ  ೕ ಡ, ಅ ವರ

ಪಉಟ ಡ  ಡ, 

ೕ ಪಉರ



685
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 711501738796

686
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 629888072996

687
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 529664738797

688
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 51/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 263854865223

689
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 214/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 567887597016

690
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 810005945392

691
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 153/1,153/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 869265944996

692
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 17/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 556855941173

693
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 59/1,57/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 836111039468

694
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/21,2/ 2,14/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 817164056554

ಡ  ಡ, ಕ ಬಸವನಹ

ಡ  ಡ, ಕ ಬಸವನಹ

ಡ  ಜಉಂ ಡ, 

ೕಮನಹ ವಲಉ

ಜಯ   ಂಪಯ , ೕ ಹ

ಪಉಟ ಡ  ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ೕ ಡ  ದÁ ಡ, ಪನಹ

ಡ ಯ   ಂಬಯ , ೕನಹ

ೕತಮ  ೕ ಡ, ೕನಹ

ಡ  ಗË ಡ, ೕಮನಹ

ವ ಂ ಡ  ಈ ಡ, ತನ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

695
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 9.91257E+11

696
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 34/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 6.73983E+11

697
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 81/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 2.09138E+11

698
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 8/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 5.69395E+11

699
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 166 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 4.42923E+11

700
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 87/1 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 7.88587E+11

701
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 57/2,57/5,55 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 2.78327E+11

702
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/2 ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 2.48882E+11

703
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 82 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 2.17559E+11

704
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 103/3,164/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 7.95904E+11

. . ಂ ಡ  ಡ, 

ಯಸಮಉದ

ಸಉ ೕ ಡ  ಡ, ೕಮನಹ ವ

ಂ ಡ  ಡ, ಡ ನಹ

ವಣ   , 

ೕಮನಹ ವ

ನ   ಈ , ೕನಹ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಸ ೕ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಗ ಮ  ೕಂ ಗ ಯ , ಗ ಹ

ಗ ಮ  ೕಂ ಗ ಯ , ಗ ಹ

  ಡ, ಕಬ



705
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 83 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 9.36823E+11

706
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 4.86406E+11

707
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/1,14/8, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 6.17015E+11

708
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 32/2,41/1,41/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 3.90864E+11

709
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 163/4,164/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03474 5.19668E+11

710
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 5.12733E+11

711
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 496 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 6.24362E+11

712
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 3.68815E+11

713
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 20/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 7.57614E+11

714
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 37/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 2.99358E+11

ೕಹ  ಕಉ ರ  ಈರಯ , ಹ ಹರಪಉರ

ಸಉ ಶ  ಡ, ೕನಹ

ಕÉ◌ಂ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ಡÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ಡ  ಡ, ತನ

ಸಉಂದರಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, 

ೕ ಪಉರ

ಸಉ ವ  ಲ ೕ ಡ, ರನಹ

ೕ ಶ  ೕ ಡ, ಪಉರ ೕಮನಹ

ಡ  ಜವ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಬಸವ ಜಉ  ಸಣ ಂ ಡ, ವರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

715
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 126/4,10/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 6.75847E+11

716
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 72/3,5/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02166 6.9772E+11

717
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 49/9,48/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 6.93086E+11

718
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 6.80489E+11

719
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 96,60 ಪ. ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00384 8.62394E+11

720
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 77/4,2/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 9.2622E+11

721
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 119/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 3.52173E+11

722
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 105/1,104/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 8.304E+11

723
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 4.23566E+11

724
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 2/1,2/2,3/1,3/2 ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 657182191033

ಕಉ ರ  ಹÉ◌ೂ ೕ ಡ, ಮ ನಹ

ಜಗ ೕಶ  ಚ ೕ ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಗ ಥ  ಡ, ದ

ಡ  ಡ, ದ

ಈರಯ   ಮ ೕಡಯ , ವರ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

. . ಗ ಜಉ  ಕ ಯ , ಹ

ಂ ಡ  ವ ಡ, ರಉಪ ಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ದ

ಗಯ   ಜಯ , ೕ ಪಉರ



725
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 760659267750

726
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 126/4, 10/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 787174780003

727
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18,21/7,27/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 586066298405

728
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 47/3,51/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 513341995498

729
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 19/7, 19/2, 17/2, 
17/1, 20,2/4,  

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 850848692907

730
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 9/ 5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 613568573667

731
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 360920707901

732
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 43/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 221072959207

733
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 189/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 395122742916

734
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 19/¦30, 18/1, 89, 
16/1, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 850848692907

ಂ ಡ  ಡ, ೕಮನಹ ವ

ಜವರಮ  ೕಂ ವ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಯಣ  ವ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಮ ೕಶ ಡ  ಡ, ಬಸ ಘಟ

. . ಗ ಜಉ  ೕರಣ ಡ, ೕ ರನಹ

ಡ  ಮ ೕ ಡ, ೕಮನಹ ವ

. . ೕಪ   ೕ ಡ, 

ೕಮನಹ ವ

ಮ   ಕ , ಮಹ ವರಹ

ದ ಪ   ಹಉಚ ಡ, ಮ

ೕಶ  ೕ ಡ, ಕ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

735
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 8/3. ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 920290358898

736
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 59 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 5.47058E+11

737
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 93, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 5.1393E+11

738
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 7/ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 9.71836E+11

739
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 30/4,29/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 9.9437E+11

740
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02471 8.55429E+11

741
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/2,17/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 8.49991E+11

742
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 90/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 4.34848E+11

743
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 5.00299E+11

744
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 3.63967E+11

ಅ ೕಕ  ಡ, ಅನಉಗವ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕ ವಲಉ

ದ ಖ   ೕ ಡ, ಪಉರ

ಡ  ಗ ಜಉ, ವಳ ರಹ

ಗ   ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ೕ  ೕಂ ವ , ಅರ ೕಹ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ U◌್ಪ ಡ, 

ನಹ ವ

ಜಯಮ  ೕಂ ಪಉಟ ಡ, ೕಮನಹ

ಜಯಣ   ಕ ಯಯ , ೕ ಪಉರ

. .ಜಯಮ  ೕಂ ಚ ೕ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ



745
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32/1,32/24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 5.61267E+11

746
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 229/1,228/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 9.889E+11

747
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 4,4/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 5.43949E+11

748
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 4.94844E+11

749
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 3/2,20/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 8.66134E+11

750
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/3,38/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 5.26684E+11

751
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 52/4, 38/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 2.09524E+11

752
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 40/5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 3.90085E+11

753
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 33, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 8.94541E+11

754
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 7.10127E+11

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ಗ   ಡ, ತನ

ಡ  ಡ, ೕ ವ

ವ ಂ ಡ  ೕ ಡ, ವ

.ಎ . ಗ   ಡ, ತನ

ರ ಶ  ಸಣ ಯಣ ಡ, . ಪಉರ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ೕ ರನಹ

ಜ ರಯ   ಷಪ , ೕ ರನಹ  ಪ ಲಉ

ೕಮ ಂ ಡ  ೕ ಡ, ವರ

ಗಮ  ೕಂ ಜಪ , ಬಸ ಘಟ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

755
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 766686802287

756
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 118, 67/13, 45/2, 
45/1, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 753179216043

757
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 100/1, 72/2, 
87/1 1,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03894 879811122136

758
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 5/ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 3.21286E+11

759
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46/ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.45 0.04278 3.48528E+11

760
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 31, 46/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 6.15922E+11

761
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.85 0.05585 2.17559E+11

762
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 41/3, 29, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 7.95904E+11

763
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 4, 7/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 9.36823E+11

764
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/4, 22/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 5.19668E+11

ವಮ  ೕಂ ೕರಭ ೕ ಡ, ಆ ಹ

ಡ  ಈರಪ , ೕಮನಹ ವಲಉ

ಎ. . ಂಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ಹನಉ ಡ  ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಜಯ ವÉಉೀ ಡ  ಡ, ಗ ಹ

ಜಯ ವÉಉೀ ಡ  ಡ, ಗ ಹ

ಪಉ ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಗ ಹ

ೕ ಡ  ಮರ ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಯ ೕಧಮ  ೕಂ ಪಉಟ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

. ವಣ   ಪಉ ೕ ಡ, ಕ



765
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 5.12733E+11

766
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 33/3, 28, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 6.24362E+11

767
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 5/ 16, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02416 3.68815E+11

768
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 2.35517E+11

769
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 21, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 7.57614E+11

770
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 20, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 2.99358E+11

771
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 30/1, 46/7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 6.75847E+11

772
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 43/2, ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 6.9772E+11

773
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 42 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 6.93086E+11

774
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 6.80489E+11

ಅ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಪನಹ

ಪಉಟ   ಮ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಜವರÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ಕಬ

ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ೕಮನಹ ವ

ಡ  ೕ ಡ, ರಉ

ಅಜ   ಲ , ದ

ೕರ   ವಣ , ತನ

ಜಯಣ   ಗಯ , ಕಬ

ೕತಮ  ಡ, .ಎ . ವಲಉ

 ೕಂ ಜಗ ೕಶ, .ಎ . ವಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

775
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 8.62394E+11

776
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/3,18/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 9.2622E+11

777
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 3.52173E+11

778
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 8.304E+11

779
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 4.23566E+11

780
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 29/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 5.39437E+11

781
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 37/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 9.9437E+11

782
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 3.90085E+11

783
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 8/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 5.43949E+11

784
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 3.21286E+11

ದ ಖರ  ಈ ಡ, ೕನಹ

ಗರತ  ೕಂ ಧಮ ಪ , ೕನಹ

ಪಉಟ ಜಉ  ಲ ೕ ಡ, ಮಉ ಪಉರ

ಸಉ ಶ  ಜಯಮ , ಮಉ

ೕ ಡ  ಲ ಡ, ಅನಉಗವ

ಅ ತ ಜಉ  ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ೕ ಡ  ರÁ ಡ, ಂಗರಸನಹ

◌ಂiÀÉ◌ೂ◌ೀ ಶ  ಡ ಡ, ಆ ಹ

ೕರಮ  ೕಂ ಡ, ಕಬ

ಗ   ಹನಉಂ ಡ, ದ



785
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 148-1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 3.48528E+11

786
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 42p4, 23,15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 495951667544

787
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 152/1.114/1.18/1.
199.52

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 348527596563

788
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 203/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 938222382346

789
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 40/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 284811957461

790
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 76 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 374557472081

791
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1.71 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 982701841241

792
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 242575683601

793
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 182 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 439427628015

794
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 309 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 337733155438

ಲಕ ÀÀÉ◌್ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಯಸಮದ

ಜವರಯ   ಂಗಯ , ಯಸಮಉದ

ಈಶ ರಪ   ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಮ ಷÀ◌್ಣ  ೕ ಡ, ಮಲ ೕಡನಹ

ಡ  ಸಣ ಡ, ಗಲಹ

ಮ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕ ವಲಉ

ಕ ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ಸಉ ೕ ಡ  ಚನ ೕ ಡ, ಕಬ

ಗÉ◌ೂ◌ೀ ಂದ ಜಉ  ಪಉಟ , ಂ ಮ

ಜಯಮ  ೕಂ ಬಸವಯ , ಮಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

795
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/p4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 873465846464

796
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 43/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 836168122796

797
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 232476621069

798
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 59 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 2.83269E+11

799
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 165/8,4/3,165/3 ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 2.98334E+11

800
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 60/13,60/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 7.27622E+11

801
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 73/7,69/7,234/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 5.26321E+11

802
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 36/p11 ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 951945870519

803
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 222,213/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 510263097451

804
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 419/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 823160168476

ದÉ◌ೂ ೕ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ೕ ಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಅನಉಗವ

ಆ ದ  ೕ ಡ, ೕ ರಹ

ಡ  ಡ, ೕ ಹ

ಗಉಂಡಯ   ಗಯ , ೕ ಹ

ೕ ಂ ಡ  ಂಕ ಡ, . ಸಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ೕ ವಲಉ

ಲಕ ÀÀ◌್ಷ ಮ  ೕಂ ೕ ಂದಯ , ೕನಹ

ಧರ  ಂಗಯ , ಹ ಹರಪಉರ

ೕ ಸ  ಮ ಪ , ೕ ವಲಉ



805
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 417/2,418/2,420/2
,458/2,459/1

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 557437526819

806
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 23/p3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 673746562410

807
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 54/6,2/p6195/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 581850906190

808
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 29/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.01517 353620480323

809
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 296198993240

810
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 129/p9,2.00,129/1
00,63/2,1.03

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 647419046006

811
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 297/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03894 804383065966

812
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 375505180196

813
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 16/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 374557472081

814
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 98 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 618987114844

ಗ ಮ  ೕಂ ಚನ ಬಸಪ , . ಪಉರ

ಗÁಧರ  ಭಉ ಂ ಡ, ಮಉತ

ಸಉ  ಇ  ಕಉ , ಅ ವರ

ಅ . .ಎ .  ಂಗ ಜಉ, 

ೕ ವಲಉ

ರಘಉ  ಡ, ವರ

ಲ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಗ ಹ

ಡ  ಹಲ ಡ, ೕರ ಗಲ

ಕÁಳಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ದ

ಲಕ ÀÉ◌್ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಅ ವರ

ಗರÁಜಉ  ಡ, ರಗಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

815
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 179 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 841240241710

816
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 42/5,31/2,24/p5,5
3/1

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 145236987523

817
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 9.74793E+11

818
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 48/p43,p44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 940103984856

819
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 90/3,28/6,32/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 757613712620

820
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 109 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 4.76967E+11

821
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/6c ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 519631044114

822
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 11,19p14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 647419046006

823
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 583215079245

824
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 129/p4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 519631044114

ತ ಮ  ೕಂ ಳಯ , ಅ ವರ

ಗ   ಅರ ಡ, 

ೕಮನಹ ವಲಉ

ಕಉ ರ  ಚನ , ನಹ ವ

  ೕ ಡ, ೕ ವಲಉ

ಜಮ  ೕಂ ಷ , ಗ ಹ

ಗ   ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಪಉಟ   ವÉಉೀ ಡ, ೕನಹ

ಬಸವ ಜಉ  ಮ ಂ ಡ, ಅ ವರ

ೕಹನïಕಉ   ೕ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ವÉ◌ೀ ಡ  ಡ, .ಎ . ವಲಉ



825
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25,126/2b ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 647419046006

826
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 67/2,63/2,66/p ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 396768793281

827
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5,6.11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 443663279285

828
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 339/p.2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 901585123776

829
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 51/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 456719196977

830
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 37/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 755455688963

831
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45/3,59/3b ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 796696365553

832
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 31/4,30/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 660951390574

833
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 85/3,80/18,53 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 604602314314

834
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 258/p1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 521062577723

ವÉಉೀ ಡ  ೕ ಡ, ೕನಹ

ಪಉಟ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ತನ

. ವಣ   ಡ, ೕ ಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಕ ಡ, ತನ

ಜಉ  ಈ ಡ, ೕನಹ

ನÁ ಯಣ ಡ  ಂ ಡ, ಮಉ

ವಣ   ಮ ಯಪ ಡ, . ಪಉರ

ಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ಕ ಕಡ ರಉ

ರಮ  ೕಂ ಡ, ತನ

ತಮ ಣ ಡ  ಪಉಟ ಡ, 

ೕಮನಹ ವಲಉ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

835
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 224/24,235 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 977848078371

836
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 107/4,106/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 571982654077

837
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 12/6,9/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 586459676360

838
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 66,38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 827798333005

839
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/p38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02015 583215079245

840
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25/1a ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 322817727175

841
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 35 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 668697563711

842
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 64,116,51/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00875 284648762935

843
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.03065 343369066269

844
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/p13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04896 311731454212

ಪ ಂತಕಉ ರ  ವಣ , ದ

ವಣ   ಕ ೕ ಡ, ಪಉರ

.ಎಂ. ೕ  ೕಂ ಡ, ೕಮನಹ  
ವಲಉ

ೕರಮ  ೕಂ ೕ ಡ, . ಪಉರ

ಪಉಟ ಡ  ಮರಉ ಡ, 

ಕಡ ರಉ

ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, . ಪಉರ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, . ಪಉರ

ಂ ೕ ಡ  ಚಲಉ ಡ, ರಉಪ ಹ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ವ



845
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 199/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 689422513378

846
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 10/p8,97/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 520164091316

847
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29/3,29/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 455586722267

848
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 111,95/2,29,6/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 591579465427

849
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 36/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 229791079752

850
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.03065 888298971938

851
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 58/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 284716060078

852
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 160/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 314268307352

853
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 160/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 825559958234

854
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 571982654077

ಪರ ಶ  ಡ, ೕಮನಹ

ತಮ ಉಣ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

ಚನ ಯ   ಮ ಯಯ , ೕಮನಹ ವಲಉ

ಬಸವ É◌ೀ ಡ  ಡ, ಮ ನಹ

ವ ತಮ  ೕಂ ಚ ೕ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ವ ಜ  ಜವ ಡ, ಮ

ವÉ◌ೂಗಣ   ಬಸ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಬಸ ಡ  ಕಪ ಡ, . ಪಉರ

ಹಉ ೕ ಡ  ಡ, ಮಉ

ರ  ೕಂ ರ , ೕನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

855
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 85/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 2.90212E+11

856
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45/2,47/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 817164056554

857
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 47/3,51/7,51/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 991256637520

858
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 8/3,30/3,30/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 685635567956

859
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 377 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 623097282011

860
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9/p17 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 577911982019

861
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 51/4,48/1,114 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 424270104298

862
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 84/3,11/4,11/5,1/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 753190499237

863
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 746437287695

864
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 61 1/ 62 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 998357744404

ಸಉಬ ಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ದ

ಡ  ಂ ಡ, . ಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಜಯ   ಂಪಯ , ಪಉರ

ಹಉ ೕ ಡ  ಮ ಯಪ , ಗ ಹ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ಸಉ ತ  ೕಂ ಡ, ರಉದ ವರಹ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ವ ಡ, ಕಬ

ಅ ೕಕ  ಡ, ಅನಉಗವ

ಶ  ಡ, ಂಗರಸನಹ



865
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 658478618216

866
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 17 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 664702928055

867
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38,1/ 66 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 310303139342

868
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 984593003983

869
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 196/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 875114848496

870
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 80/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 571982654077

871
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26/ 18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 872645869693

872
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 222 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 823030971226

873
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 646024768815

874
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26/ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 816489777943

ಕ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕಮನಹ

ಜಯಲ ಮ  ೕಂ ಡ, ಗ ಹ

ಆ ದ  ಲ ೕ ಡ, ವರ

ೕ ಡ  ಲ ಮ , ಪಉರ

ಸಉ  ೕಂ ೕ ಶ, ವರ

ಂಕ ಶ  ಡ, ದ

ಡ  ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ೕ ಡ  ಕ ಡ, ಮ

ರ ಕಉ ರ   ಈಶ , ಅ ವರ

ಕಉ ರ  ಡ, ೕರ ಗಲ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

875
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 18/2, 18/3, 23/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 310303139342

876
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 58 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 232836586390

877
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29/6, 32/1, 33/5, 
33/6 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 275716368784

878
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38/5, 38/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 511224422637

879
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02416 649260534109

880
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 19/7, 19/2, 17/2, 
17/1, 20,2/4,  

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 869519615185

881
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 51/2,51/1,20,51/4,
10,67/2 ,172/3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 654834791097

882
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ
61/3,45,37/1,21/1
1 3/14 3/13 3/12 

3/10

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 856391244481

883
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/2,1,22/4,22/3,5
,5/ 7

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 937413195189

884
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 51/2,51/1,20,51/4,
10,67/2 ,172/3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 680165552751

ೕ ಡ  ಡ, ಅನಉಗವ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಡ, ಮ

ೕ ಡ  ಡ, ಮ

ತಮ ಣ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಮ

ೕ ಡ  ಡ, ಜ ೕನಹ

ಂಗ   ಲ ೕ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ತÀ◌್ರಮ  ೕಂ ಅರ ಡ, ಕಬ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಟ ನಹ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ೕಮ ಖರ  ೕ ಡ, ಅ ವರ



885
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ
61/3,45,37/1,21/1
1 3/14 3/13 3/12 

3/10

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 697045045854

886
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 22/2,1,22/4,22/3,5
,5/ 7

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 410506261720

887
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 664157231515

888
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/p43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 585212989887

889
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/p43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 600526515837

890
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 172,172/p2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 781837264741

891
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 3/161,8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 374557472081

892
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 81/1,81/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 804383065966

893
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 519631044114

894
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 16/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 683530483959

ಕರಪ À◌್ಪ  ವಪ , ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಈರಯ , . ಲನಹ

ಅರಸಯ   ಈರಯ , . ಲನಹ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಅಣ ಪ , ಯಸಮಉದ

. . ಗಪ   ಕ ೕ ಡ, ೕನಹ

ಡ  ವರ ಡ, ಕಬ

ಆ . . ಂಕ ಶ  ಕ ೕ ಡ, ಗ ಥಪಉರ

ಜ   ಚನ , ಗ ಹ

ಜವ ಡ  ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ರ ಶ  ಜವ ಡ, ಅ ವರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

895
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 419,420,421 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 647419046006

896
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 78/1,62/88 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 412872238268

897
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 34/p13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 839381493514

898
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 154/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 853977356052

899
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 50,74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 731354482313

900
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 78/3,96 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 843347011577

901
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 143/p ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 901356713390

902
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 97/4,207/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 922525395337

903
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 7,8/29 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 836111039468

904
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 51/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 936349499214

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, ವಳ ರಹ

ಪಉಟ   ೕ ಡ, ಕ ನಹ

ಡ  ಈ ಡ, ೕನಹ

ಡ  ಅಂ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಜಯಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಹನಉ ಡ, 

ವಳ ರಹ

ಪರ ಶ  ಡ, ಅ ವರ

ಧ ಡ  ಹರಉ ಡ, ಅ ವರ

ಯಮ  ೕಂ ಂ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ೕ ಶ  ಬಸ ಡ, ತನ

ಜಯ   ಯಯ , ವ



905
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 12/8,12/7,31/2,37/
3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 493053197386

906
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 12/4,30/1,59/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 516396952628

907
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 888540695593

908
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 178/1,178/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 3786676221007

909
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 300/1,300/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 671954318255

910
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 87/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 834536005288

911
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 56/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 857230320571

912
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 101 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 215434140705

913
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 186/3,186/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 825559958234

914
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04278 615063238897

ಲ ಮ  ೕಂ ಕ ೕ ಡ, ೕಮನಹ ವಲಉ

ಪಉಟ ಡ  ೕ ಡ, ಮಉತ ,

ಜಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಪಉರ

ಡ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಜಗ ೕಶ  ೕ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಂ ಡ  ಸಣ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ವ ಡ  ಹಉ ಡ, . ಪಉರ

ಂಕ ಶ  ಡ ಯ , ಕಬ

ತÉ◌ೀಜ   ತ ೕ ಡ, ಹ ಪ ಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

915
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 48/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 202953174235

916
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 74/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 727086464745

917
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 76/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 673982943751

918
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 80 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 571982654077

919
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 135/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 247279450804

920
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 135/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 748360603965

921
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18,21/7,27/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 235517024419

922
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 47/3,51/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 562044722827

923
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 48/1,51/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 7.9233E+11

924
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 316/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 437446557653

ಕ ೕ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಕಬ

ಜಉ ಥ  ಡ, ಮ ನಹ

ಡ  ಸಉ ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ವರಉ ೕ ಡ  ಹಉ ಡ, . ಪಉರ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಪಉರ

ಡ  ಡ, ಯಸಮಉದ

ಡ  ಡ, ೕನಹ

ಎಂ. . ಗ   ಂಕಟರಮಣಯ , ಸ

ಲ ಣ ಡ  ಹಉ ಯಪ ಡ, ವರ

ಧಮ ಪ   ಜವ ಡ, ಅಂಬಉಗ



925
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 24,33/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 876982957150

926
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 106/23,20/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 990929703829

927
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25/p16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 523623536824

928
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1558 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 889221092194

929
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 47/2,48/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 404298093458

930
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 338/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 832107824086

931
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 110/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 775388705138

932
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 494524243927

933
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 202453379320

934
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 93/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 829839247556

ಸಉ ಶ  ಈರ ೕ ಡ, . ಪಉರ

ರ ಶ  ಜವರಯ , ೕ ಹ

ಧಮ   ಡ, ಟ ಹ

ಅ ತ ಜಉ  ದ ಬಸವಯ , 

ಕ ಬಸವನಹ

ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಮಹ ವರಹ

ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಪಉರ

ಡ  ಹನಉ ಡ, ಕ ನಹ

ವ ತಮ  ೕಂ ಡ, ಮ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ನಹ ವ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕ ವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

935
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 33 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 571982654077

936
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 496 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 440386766713

937
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 83 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 484132595426

938
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 84 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 679357303853

939
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29/2,26/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 432507794228

940
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 4/6,27/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 854678758798

941
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 602/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 583654760729

942
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 56/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 600897181379

943
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 49/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 543884682202

944
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 3/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 605111082762

ವನ  ೕಂ ೕ ಡ, ಆ ಹ

ನರ ಂಹ   ಶವ , ಮ

ದÁ◌್ಯವಮ  ೕಂ ಡ, ಮ

ಲ ೕ ಡ  ಡ, ಕ ನಹ

ೕ ಡ  ಉಪ ಡ, ದ

ಅಣ ಪ   ಡ, . ಸಹ

ಮ ೕ ಡ À ಪಉ ೕ ಡ, ಗ ಹ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಆ ಹ

ಜವ ಡ  ೕ ಡ, ಕಬ

ಗಪ ಡ  ಡ, 

ೕಮನಹ ವಲಉ



945
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 150/2,182 ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 859609660678

946
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 5.17032E+11

947
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 20/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 331507780297

948
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 229 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 887873109190

949
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 553593446525

950
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 186/,186/2,186/5,
186/6

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 526566227416

951
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 213604445423

952
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 296/1,35/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 656587874918

953
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 132 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 952688810318

954
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 455329221569

ಕ ಯಯ   ವಯ , ಉ ರವ

ೕ ಡ  ಡ, ಕರಉದಉರಗಉಂ

ಡ  ಅ ಡ, 

ೕಮನಹ ವ

ಕ ೕ ಡ  ಅರ ಡ, ೕಮನಹ ವ

ಡ  ಹಉಚ ಡ, ಮ

ಕಉ ರ  ಡ, ೕ ಪಉರ

ದ ಖರ  ಕ ೕ ಡ, ೕನಹ

ಕ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕನಹ

ಸ ೕಜ ೕಂ ೕ ಡ, . ಸಹ

ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಮಉ ಪಉರ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

955
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38/ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 489285604363

956
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 399/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 723261287929

957
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 107/12,107/15107
/9

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 689159232408

958
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 213/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 217500745077

959
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 842505328987

960
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 272/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 48197110056

961
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 132/2,25/4,7/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.0219 509302173234

962
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 55/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 556067878145

963
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 216/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 216982298685

964
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 525488740584

ಡ  ಡ, ಮಉತ

ಡ  ೕ ಡ, ಮಉತ

ಕರಯ   ಜಯ , ೕಮನಹ ವಲಉ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಜವ ಡ, 

ನಹ ವ

ಂ ಡ  ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಡ  ಡ, ೕಮನಹ ವ

ಡ  ೕ ಡ, ಕಲ ಉಗಉಡಗನಹ

ಎಂ. . ಜಉ ಥ  ಳಪ , ಳ ೕಡಉ

ಶವ É◌ೀ ಡ  ಡ, ಡ ೕನಹ

ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಹ ಪ ಲಉ



965
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 371 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 706348427177

966
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 864970434913

967
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 51/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 708063329217

968
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 214/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 338307824176

969
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 406708150828

970
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 153/1,153/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 567982002494

971
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 229/1,294/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 579280847684

972
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 37/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 453038383682

973
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 541316512532

974
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 237 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 444171187695

ಸ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ

ಡ  ಈರÉ◌ೀ ಡ, ಪಉರ

ಈ ಡ  ಡ, ೕನಹ

ಮ ದÀ◌್ರ  ಪಉಟ , ಮ

ಉ ಶ. .  ಚನ ೕ ಡ, ಯಪಉರ

ಪಉಟ   ೕ ಡ, ಪಉರ

. ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಕಮ

ಯ ೕಧ  ಡ, ಕ ನಹ

ಯಪ   ಹರಉ ಡ, ಅ ವರ

ಮ ೕಶ  ಸಣ , ಕಉದಉರಗಉಂ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

975
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 126/4,10/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 585134354676

976
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 59/1,57/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 360920707901

977
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 44/2,45/2 ಪ. ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 681993684990

978
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 32/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 510010367319

979
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 67/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 501648110591

980
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/21,2/ 2,14/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 350223251176

981
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 60,57, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 896960947843

982
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 952873646816

983
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 34/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 812483866300

984
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 72/3,5/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 774523623744

ಪಉಟ   ಡ, ಕ

ಮ ಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಪಉರ

ಧಮ   ಸಯ , ವರ ವಲಉ

ರ ಶ  ಸ ೕ ಡ, ಮ

ಜಯಮ  ೕಂ .ಜವ ಡ, ಕಬ

ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ರಉಪ ಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ರಉ

ಡ  ೕ ಡ, ರಉ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಯಣ  ನರ ಂ ಡ, .ಎ . ವಲಉ



985
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 10/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 773233942309

986
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 323 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 501652761847

987
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 157 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 353683337984

988
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 174/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01188 744435489992

989
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 7.33451E+11

990
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 458/2,731/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 374795180767

991
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 422/2,454 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 273328359173

992
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 402/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 298283716950

993
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 867946280381

994
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 91/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 670655136473

ಗಮ  ೕಂ ಮ ೕ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಲ ೕ ಡ  ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಕಉ ರ   ಸಣ ಹಉ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಯಣ ಡ  ೕ ಡ, 

ನಹ ವ

ರಉ  ೕಂ ೕ ಡ, ಮ ಪಉರ

ಪಉಷ ಲ  ೕಂ ಡ, ಳಲಉ

ಜಮ  ೕಂ ಕÉ◌ಂ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಡ  ಲ ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ

ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ಪಉಟ ಡ, ವರ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

995
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 49/9,48/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 766686802287

996
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 18/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 547057922554

997
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 296 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 202443266712

998
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 47/4,48/1,47/6,47/
8

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 655560162861

999
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 81/2 ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 5.22943E+11

1000
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 8/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 465530396924

1001
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 296/ 412 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 467976717162

1002
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 15/1,15/2,15/4,15/
5

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 7.92555E+11

1003
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 85/1, 85/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 724529930901

1004
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 42,45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607

ಡ  ೕ ಡ, ಂಚನಹ

ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಕಉದಉರಗಉಂ

ಡ ಡ  ಡ, ಂಚನಹ

ವÉಉೀ ಡ  ಲ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ಜಯ   ನರಸಯ , ಮಹ ವರಹ

ಡ  ಂ ಡ, . ಪಉರ

,ಎ .ಪರ ಶ  ಂ ಡ, 

ೕ ವ

ಸಉ ಶ  ಂ ಡ, ಕ ನಹ

ಡ  ಜವ ಡ, ಪನಹ

ಡ  ಡ, . ಲನಹ



1005
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 50/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 358462029651

1006
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45/9,58/21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 360923286001

1007
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 743828959345

1008
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 198/17 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 513930263502

1009
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 166 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 745216142646

1010
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 87/1 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 687378847490

1011
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 43/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 334453580302

1012
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 41 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 335134645178

1013
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 218/2,217/1,48/ 3
217/2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 871725327064

1014
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 6/1,6/4 ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 808804915905

ಪಉಟ ಡ  ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಡ  ಬಸ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಕಉ ರ  ಡ ಡ, ನಹ ವ

ಡ  ಸ ೕ ಡ, ೕ ವ

ಮಉ ೕ ಡ  ಅಯ ಣ , ಮ

ಂಕಟ ಡ  ೕ ಡ, 

ಕಉದಉರಗಉಂ

ಎ. .ರ ಶ  ಂಕ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಡ  ಂ ಡ, . ಪಉರ

ರ ಶ  ಸ ೕ ಡ, ಹ ಪ ಲಉ

ಜಯ   ಜವರಯ , .ಎ . ವಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1015
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 66/2,67/2,63/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 383883952816

1016
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 212587587173``

1017
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 533889478758

1018
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 23/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 382815478380

1019
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 105 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 392091759926

1020
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 151/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 581930413395

1021
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 92 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 704170562591

1022
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 27/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 345537353117

1023
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 57/2,57/5,55 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 624636672514

1024
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 936348296922

ೕ   , ಚ. ಪಉರ

ಳಮ  ೕಂ ಸಉ ಡ, ನಹ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ಅಪ ಣ ಡ, ಮಉ

ಅಪ ಣ ಡ  ೕ ಡ, ಮಉ

ಪಉಟ ಡ  ಅರ ಡ, ೕಮನಹ

ಜಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಅರ ೕಹ

ಅಪ ಣ ಡ  ೕ ಡ, ಮಉ

ೕರಮ  ೕಂ ಹನಉ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಲಕ ÀÉ◌್ ೕ ಡ  ವ ಡ, ಮ

ವ ಡ  ಂಗ ವ ಡ, 

ೕ ರನಹ



1025
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 306/3 ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 460169919910

1026
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 23/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 595712115137

1027
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 191/3,191/2,79/2,
5

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 942742811603

1028
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 635305793961

1029
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 82 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 841233662667

1030
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 103/3,164/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 794535070799

1031
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 83 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 810076255093

1032
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 22/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 264566706104

1033
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/1,14/8, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 329237661069

1034
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 32/2,41/1,41/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 442125161184

ಜಯ ಉ  ತಯ , ಕಬ

ಕÉ. .   ಜವರಯ , 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ

.ಎ . ಂಕ ಶ  ಲ ೕ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ಕ ಯಯ   ಸಣ ಯ , ಅನಉಗವ

ದÉ◌ೂ ೕ ಡ  ೕ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ೕಹ  ಕಉ   ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಈ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ತ

ಜ ಡ  ೕ ಡ, ೕಮನಹ

ೕ ಡ  ಕÉ◌ಂ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಜಉಳ ೕಂ ಅ ೕ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1035
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 163/4,164/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 522159326895

1036
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 433532152630

1037
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 216,214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 696514192356

1038
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 33 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 801870353588

1039
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 19/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 225474781754

1040
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 384,352/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 907163424522

1041
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 189 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 748781999813

1042
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 28/2,290/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 441786013991

1043
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 292 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 356924717991

1044
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 61/ 2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 815995966283

ಮಲಮ  ೕಂ ಡ, ಕ ನಹ

. . ೕ ಗ ಥ  . . ಷ ಯ , ಬನ

ೕ ಡ  ಡ, ೕನಹ

ವಣ   ಕ ೕ ಡ, . ಪಉರ

ರ ಕಉ À  ಡ, ಕಬ

ಕ ಜಉ  ಸ ೕ ಡ, ಂ ಮ

ಡ  ಜವ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ದÁ  ೕಂ ಗ ಜಉ, ಅ ವರ

ೕರÉ◌ೀ ಡ  ಯಣ , ೕರ ಗಲ

.   ಡ, 

ೕಮನಹ ವಲಉ



1045
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 5/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 539039741990

1046
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/1,38/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 394514417082

1047
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 57/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 221072959207

1048
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 296/ 179 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 239270805813

1049
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 96 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 938222382346

1050
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 104/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 644274220574

1051
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 391/5,391/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 334383126933

1052
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 18/3,18/2,23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 406154912608

1053
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 974429248417

1054
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 61 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 741150855297

  ಜಪ , ಂ ಮ

. . ಗ ಥ  ಪಉಟ ಡ, ರಗಉ

ೕ ಡ  ಹಉ ೕ ಡ, 

ನಹ ವ

ಪಉ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಮಉ

ಂ ಡ  ಡ, ಪಉರ

ಂ ಡ  ಡ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕಮ

ಕ ಡ  ಹಉಚ ಮ , ಟ ಹ

ಡ  ಡ, ಮಲ ಯ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1055
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 2,60 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 301961692193

1056
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 66 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 208635311122

1057
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 96,60 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 502569449484

1058
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 77/4,2/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 977585299462

1059
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 477947753761

1060
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 119/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 731354482313

1061
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03989 843347011577

1062
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 187/3,187/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 901356713390

1063
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 922525395337

1064
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 836111039468

ಗ   ನರ ಂ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಸಣ   ಡ, ಜಉಂಜನಹ

ಗಉರಉ   ೕ ಡ, ವ

ೕ ಶ   ಯಣ ಡ, ಕಬ

ಸಣ ಮ ಡ  ಡ, . ಪಉರ

ಜಪ   ಜಮ , ಂ ಮ

ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ವ ತಮ  ೕಂ ಡ, 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ದÉ◌ೀವ ಜಉ  ಯಲಯ , ಗಉಡ ದ ರಣ

ಡ  ಡ, ಪನಹ



1065
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 936349499214

1066
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 105/1,104/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 493053197386

1067
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 516396952628

1068
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 2/1,2/2,3/1,3/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.95 0.05795 888540695593

1069
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 274 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 3786676221007

1070
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 31/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 671954318255

1071
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 27/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 834536005288

1072
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 19/2,19/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 857230320571

1073
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 250,229/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 215434140705

1074
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 59, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 825559958234

ಅ ತ ï ಜಣ , ಜ ವರ ವಲಉ

ಗಪ À◌್ಪ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

.ಎ . ವಲಉ

ಡ  ಬಸ ಡ, ಮಲ ಯ ನಹ

ವಪ À◌್ಪ  ಂ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಕ ದ  ಪಉ ೕ ಡ, . ನಹ

ನÁಗರತ  ೕಂ ಎಂ.ಜಯ ಮ, .ಎ . ವಲಉ

ಪಉಟ ಡ  ೕ ಡ, ಮಉ ಪಉರ

ಮ ಂ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಕಉರಉಬರಹ

ಡ  ಈ ಡ, ೕ ವಲಉ

ಲ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1075
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 29/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 615063238897

1076
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 27/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.56 0.04607 202953174235

1077
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 48 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 727086464745

1078
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 164/7, 160/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 311352349239

1079
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 4/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 581850906190

1080
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 825559958234

1081
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 156, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.95 0.0589 829680344129

1082
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 301280712397

1083
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 131/7,131/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 835089051355

1084
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 107/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 542304414921

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ಡ, . ಪಉರ

ಕ ಬಸಪ   ಹಉ ಯಪ ಡ, . ಪಉರ

. ಗ  ೕಂ ಎಂ. .ರ ಶ, ಮಳ ವಲಉ

ಎಂ.ಕ.ರ ಶ  ಡ, ಮ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಎಂ. ಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಎಂ. ಹ

ರ ಕಉ ರ  ಡ, ಪಉರ

ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ನ ಮ ನಹ

. .   ಕ ೕ ಡ, ದ

ಜವ ಡ  ೕ ಡ, ಪಉರ



1085
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 81/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04013 375500640493

1086
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 241/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 566962483423

1087
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 564109712344

1088
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 294/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 240300605211

1089
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 339747135018

1090
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 7/ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 421514293899

1091
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 22/ 2,22/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 576804067280

1092
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 28/32,28/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 823881386301

1093
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 56,21,106/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.85 0.05585 944591960321

1094
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 170/2,27/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 512733208792

ಲ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಮ

  ಚಲಉ ಡ, ಮ

ಧರ  ದ ಖರಯ , ಮಉದ ನಹ

ರ ಶ  ೕ ಡ, . . ಪ ಲಉ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಪರ ಶ  ೕ ಡ, . . ಪ ಲಉ

ಧಮ   ಚಲಉ ಡ, ೕ ಹ

ದ ಡ  ಚ ೕ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಡ  ಡ, ಗ ಹ

ಎ .ಎ . ಗ ಜಉ  ಸಣ ೕ ಡ, 

ೕಮನಹ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1095
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 30/4,29/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 327625326154

1096
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02495 991256637520

1097
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/2,17/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 571982654077

1098
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 90/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 488201313245

1099
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 125/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 243852965163

1100
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517

1101
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 501613375488

1102
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32/1,32/24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 614672101043

1103
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 864283492059

1104
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 589280866371

ಎಂ.ಎ. ಜಉ ಥ  ಅ ಡ, ಮ

ನರ ಂಹÉ◌ೀ ಡ  ಜವ ಡ, ಮ

ಕಉ ರ  ಹÉ◌ೂ ೕ ಡ, ತನಹ

.ಎ .ಕಉ ರ  ಸಕಉಂ ಡ, ೕ ಹ

ವ ಂಗಮ  ೕಂ ಡ, ಜಉಂಜನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಕಬ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಂ

ಎಂ.ಎ . ಗ   ಂಕಟರಮಣಯ , 

ಸ

ಅ . .ಎ .  ಂಗ ಜಉ, 

ೕ ವಲಉ

ಯಮ  ೕಂ ಡ, ಗ ಹ



1105
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 229/1,228/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 603809830716

1106
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 222 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 244617973929

1107
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 387 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 966429908695

1108
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 506403833984

1109
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 668 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 988900453803

1110
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 23/38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 289330884597

1111
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 154/1,150/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 299308719587

1112
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 62/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 864970434913

1113
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 90/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 704091256525

1114
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 108/2,109/1,107 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 998743033088

ಜಉಂ ಡ  ಂ ಡ, ಹ ಪ ಲಉ

ಡ  ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಗÉ◌ೀ ಡ  ಡ, ಕ ನಹ

ವಮ  ೕಂ ಡ, ದ

ಂಪಮ  ೕಂ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ನಹ

ಆ . . ಂಕ ಶ  ಕ ೕ ಡ, ಂ ಮ

ಹನಉಮ   ಮ , ಮಹ ವರಹ

ಉಪ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಪಉರ

ಮ ಷ   ಗಪ , ಎ.ಗಉಡಉಗನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1115
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 40/43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 849991368699

1116
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 823216006629

1117
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 4,4/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 225474781754

1118
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 431063617579

1119
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 894324177042

1120
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/2,20/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 670897498284

1121
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/3,38/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 7283558410

1122
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45/5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 879811122136

1123
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 50/3, 50/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 565537975069

1124
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 143/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 385104908626

ಯಲಯ   ಯಯ , ಗಉಡ ದ ರಣ

ಈರಣ ಯ   ದ ಡ, ಹ ಪ ಲಉ

ಜಯ ಂ  ಮಉತ ಯ ಡ, 

. ಲನಹ

ರಮ  ೕಂ ೕರಪ , ಸ

ಜವ ಡ  ಡ, . ಲನಹ

ಜ  ೕಂ ಗಉಂಡಪ ಡ, ದ

ಡ  ಡ, ದ

ಡ  ಡ, ದ

. ೕ ಡ  ೕ ಡ, ವಲಉ

ಮ ಮ  ೕಂ ಡ, ಪನಹ



1125
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 52/4, 38/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 687378847490

1126
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 126/4, 10/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 845932693167

1127
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 40/5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 468850796373

1128
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 40/3,40/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 302114911378

1129
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 193/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 996460072886

1130
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 940103984856

1131
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ
60/4,37/3,40/9,57/
3,24/2,39/3,41/5,3

/3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 981027584803

1132
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ
61/3,45,37/1,21/1
1 3/14 3/13 3/12 

3/10

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 276727223791

1133
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 22/2,1,22/4,22/3,5
,5/ 7

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 687723567478

1134
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 319889874051

ಮ ಗಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಚನಹ

ಗËರಮ  ೕಂ ಡ, ೕಮನಹ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ಪಉಟ ಡ, 

ಎಂ. ಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಮ

ಗ   ಂ ಡ, ಕಉದಉರಗಉಂ

ಡ  ಂ ಡ, ೕಮನಹ

ಗಮ  ೕಂ ಡ, . ಲನಹ

ಡ  ಪಉ ಡ, 

ಎ.ಗಉಡಗನಹ

.ಎಂ.ಮ ಶ ರ  ಮಲಪ , ಡ ಗದ ವ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಚನ ಯ , ೕ ಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1135
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 61/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 221010346988

1136
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 29/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 443663279285

1137
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 647419046006

1138
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 74/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 804383065966

1139
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 184/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 345732751005

1140
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 52/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 730621596762

1141
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 531140221688

1142
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 9/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 943264005119

1143
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 7/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 618425047395

1144
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 118 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 351361057690

ಮ ಡ  ಂ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಕ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಗ

ಂತ ಜಉ  ಡ, ೕ ಪಉರ

ಲ ೕ ಡ  ಡ, ಜಉಂಜನಹ

ವ ಜ  ಡ, ಜಉಂಜನಹ

ಗಉರಉ   ಡ, ವಳ ರಹ

ಬಸವ ಜಉ  ಹಉ ೕ ಡ, ಗ ಹ

ಹಉ ೕ ಡ  ಯಪ , ಗ ಹ

ಪ ೕಳ ೕಂ ವ ಂ ಡ, ಗ ಹ

ಪಉಟ ಯ   ಲ ಯ , ಮ



1145
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 809408459084

1146
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 221/2,214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 757613712620

1147
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26/ಎ8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 470722492474

1148
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 368859012570

1149
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 701507308276

1150
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 781167923079

1151
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 577997229671

1152
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 369381672853

1153
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 11/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 751714497381

1154
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 57/5,58/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 571982654077

ದ ಂ ಡ  ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಲ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಲ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಕಉ ರ  ಜವ ಡ, ಅ ವರ

ಡ  ಡ, ಮಉತ

ಸ ಗಪ   ಜವ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಲಕ ಪ   ಕ ಯಪ , ೕ ಪಉರ

ಡ  ಚನÉ◌್ ೕ ಡ, ಂ

ಅರ ಡ  ೕ ಡ, ಕಬ

ರ ಕಉ ರ  ೕರಣ ಡ, ೕಕನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1155
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 88/5,86/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 360958896638

1156
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 908224565506

1157
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 24/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 570029360255

1158
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 60/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 523623536824

1159
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 32/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 641996414017

1160
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 525488740584

1161
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 0.56 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 225428390074

1162
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 242575683601

1163
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 136/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 618987114844

1164
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 113/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 841240241710

ಮಧಉ  ನರ ಂ , ಸ

ಶÉ ಡ  ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ದÉ◌್ ೕಶ  ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಜವ ಡ  ರÁ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಕಲ ನ ೕಂ ಮ ೕಶ, ಂಗರಸನಹ

ರಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ವಳ ರಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಮ ಜ ಉನಯ , ೕಮನಹ

ಡ  ಕÁ ಡ, ಹಉಳಉ

ರದಮ  ೕಂ ಡ, ಕಬ

. . ಜಉ ಥ  ೕ ಡ, 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ



1165
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 37/4 ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 439427628015

1166
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 269/2,269/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.03958 337733155438

1167
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 100/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 873465846464

1168
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 828058901091

1169
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 118 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 519631044114

1170
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 581850906190

1171
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 221/2,214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 353620480323

1172
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 26/ಎ8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 296198993240

1173
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 31 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 647419046006

1174
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46/ 5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 804383065966

ರ  ಜವ ಡ, ಮ

ರ ಶ  ಡ, ದ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, . ಪಉರ

ಗ   ಡ, ಕಮ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ವಣ   ಹಲ ಡ, ೕನಹ

. . ವ ಜಉ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ೕ ಪಉರ

ವಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ಅ ವರ

ಸಉ ಶ  ಗ , ಎಂ. ಹ

ೕ ಶ  ಡ, ಂ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1175
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 41/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 495951667544

1176
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 313/4 ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 571982654077

1177
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 306/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 348527596563

1178
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 314/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 938222382346

1179
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 20/2 ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 375505180196

1180
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 74/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 284811957461

1181
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 194/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 374557472081

1182
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 132/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 982701841241

1183
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 113/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 396768793281

1184
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 151 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 229073841780

. . ಡ  ಕಉ ೕ ಡ, ೕ ಹ

ಡ ಯ   ಕ ಯಯ , .ಎ . ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ವ ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ನಹ

ಳಯ   ಬಸವಯ , ರಉ

ಧ ಡ  ಡ, ಂ

ಡ  ಅಂ ಡ, ಂಚನಹ

.ಎ.ಸತ ಯಣ  ಅ ೕ ಡ, 

ಹಉಳಉ

. .ಪಉಟ ಜಉ  ೕ ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

ಡ  ಡ, ಅಂಕನಹ



1185
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 27/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.04013 443663279285

1186
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 901585123776

1187
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 33,22/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 456719196977

1188
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 100 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 755455688963

1189
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/6, ಪ. ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 796696365553

1190
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 27/2,45,42/1,38/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 331507780297

1191
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 887873109190

1192
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 2/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 553593446525

1193
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 337/6 ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 526566227416

1194
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 213604445423

ಜಉಳ ೕಂ ಪಉಟ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ಚ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಹ

ಶ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ಡ  ೕ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಜಯ   ಮ ಯ , ೕ ಪಉರ

ಂಪ É◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ಹ

ಡ  ಡ, ಅಂಬಉಗ

ಳಮ  ೕಂ ಕ ಡ, . ಪಉರ

ಸಣ ಯ   ಗಯ , ಟ ಹ

ವಮ  ೕಂ ಕರ , ನಹ ವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1195
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 170/6,170/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 656587874918

1196
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 161/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 952688810318

1197
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 136/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 455329221569

1198
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 113/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 489285604363

1199
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 37/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 660951390574

1200
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 269/2,269/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 604602314314

1201
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 100/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 521062577723

1202
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 977848078371

1203
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 571982654077

1204
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 586459676360

ಈರಮ  ೕಂ ಡ, ಅ ವರ

ಮ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕ ಹ

ತ ಮ  ೕಂ ಳಯ , ಅಪ ೕಡನಹ

ಕÉ. . ಧರ  . .ಪಉಟ ಡ, 

ಕಲ ಉಗಉಡಗನಹ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ಳ ಹ

ಡ  ೕ ಡ, ರಉ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ಪಉಟ ೕ ಡ, ಕಣಜನಹ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಜವ ಡ, ೕ ಹ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಮ , ನಹ

ರ .ಎಂ. .  ಸಣ ೕ ಡ, ನಹ



1205
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 827798333005

1206
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 74/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 583215079245

1207
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 322817727175

1208
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 239 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 668697563711

1209
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 277 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 723261287929

1210
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 54/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 689159232408

1211
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 33/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 217500745077

1212
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 842505328987

1213
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 5/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 48197110056

1214
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 32/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 284648762935

ಭಉ ಂ ಡ  ೕ ಡ, ಂ

ೕ ಶ  ಡ, ನಹ ವಲಉ

ಕಉ   ಟ ಯ , ೕರ ಗಲ

ಡ  ರಉಮ ಡ, ಮಉ

ಆ ದ  ಗ ಯ , ಗ ಹ

ನÁಗ ಜಉ  ಡ, ನಹ

ಸÁ ತ ಮ  ೕಂ ಪಉಟ ಡ, ನಹ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ವರ

ಕಉ ೕ ಡ  ಈ ಡ, ದ

ಜಪ   ಡ, ವರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1215
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 657187318544

1216
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 51 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 876982957150

1217
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 19/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 990929703829

1218
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 523623536824

1219
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 60/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 889221092194

1220
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 90 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 404298093458

1221
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 212 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 343369066269

1222
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 64 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 311731454212

1223
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 41/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 509302173234

1224
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 689422513378

ಡ  ರÁ ಡ, ಲ ಹ

ಜಉಳ ೕಂ ೕ ಡ, ಆ ಹ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಡ, 

ನಹ ವ

ಕಮ  ೕಂ ಡ, ಂ ಮ

ಅ ೕಕಕಉ   ಚಉಂ ಡ, 

ಕ ಬಸವನಹ

ಷ ಕಉ ರ  ಮ ಪ ಡ, ಸ

ಜಯಮ  ೕಂ ವ ಡ, ವರ

ವ ತಮ  ೕಂ ತಮ ಣ ಡ, ಗನಹ

ತಮ ಣ ಡ  ಹರ ಡ, ಗನಹ

ಯ ೕಧಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಅನಉಗವ



1225
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/2,8/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 832107824086

1226
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 556067878145

1227
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 7/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 520164091316

1228
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 30/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 455586722267

1229
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 80/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 591579465427

1230
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 229791079752

1231
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 35/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 888298971938

1232
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 72/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 775388705138

1233
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 28/5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 284716060078

1234
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 314268307352

ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ವ ಜಉ  ಲ ೕ ಡ, . ಲನಹ

ತÉ◌ೂ◌ೀಪಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ಂ ಡ  ಸಣ ೕ ಡ, . ಪಉರ

ಡ  ಡ, ನಹ ವ

ಲ ಮ  ೕಂ ಂ ಡ, ನಹ

ಡ  ೕ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಮ   ಮ , ೕರ ಗಲ

ಎ.ಎ .ಜಯ ಮ  ೕ ಡ, ಆ ಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1235
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/3,18/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 825559958234

1236
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 571982654077

1237
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 262/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 216982298685

1238
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 262/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 2.90212E+11

1239
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 86/4,86/5,4/8,86/3
ಎ,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 525488740584

1240
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 86/4,86/5,4/8,86/3
ಎ,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 577911982019

1241
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/1. ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 706348427177

1242
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 313,313/6 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 864970434913

1243
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 202453379320

1244
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 685635567956

ವಣ ಡ  ಕ ೕ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಮ ಡ  ಂ ಡ, ಮಉತ

ದ ಮ  ೕಂ ಬಸ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ದ ಮ  ೕಂ ಬಸ ಡ, ೕ ರನಹ

ಗಪ ಡ  ಬಸ ಡ, ೕಮನಹ

ವಣ ಡ  ಕ ೕ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ವಣ   ಂಕಪ ಯ , ಹ ಹರಪಉರ

ಅನಉ ಧ ೕಂ ಸ ೕಶ, ಂ

ಶಕಉ   ಈರ ಡ, ಗ

.ಎ .ಗ ಶ  ೕ ಡ, ಮಹ ವರಹ



1245
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 11/4,84/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 623097282011

1246
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 708063329217

1247
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 338307824176

1248
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 406708150828

1249
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 991256637520

1250
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 53/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 817164056554

1251
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 63/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 567982002494

1252
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 17/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 579280847684

1253
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 453038383682

1254
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 541316512532

ಎ. . ಂ q À  ೕ ಡ, ಅಂಬಉಗ

ಮ ಉಯ   ಡ ಯಯ , ಗಉಡ ದ 
ರಣ

ಯಣ ಡ  ಡ, ಅಂಕನಹ

,ಎ . ಗ   ಡ, ತನ

ಡ  ಸ ೕ ಡ, ತನ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, 

ನಹ ವ

ವಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಮಉ

ಎ.ಎ . ದ ಖ   ವಪ , 

ನಹ ವ

ೕ ಡ  ಪಯ , ಗರಹ

ಜವ ಡ  ಜವ ಡ, ಆ ಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1255
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 444171187695

1256
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 585134354676

1257
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61 ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 360920707901

1258
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 77/1, 14/1, 14/2, 
75/7, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 681993684990

1259
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 154 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 510010367319

1260
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 160 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 494524243927

1261
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 155/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 501648110591

1262
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 160/2,155/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 424270104298

1263
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 17/4 , 140, 37-8, 
37/9,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 753190499237

1264
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 746437287695

ಸಉ ೕ ಡ  ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಗಮ  ೕಂ ಪಉ ೕ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಗಯ   ಮ ಯಯ , ಗಉಡ ದ ರಣ

ಸಣ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಜಯಲ ಮ  ೕಂ ಹನಉಂ ಡ, ವಳ ರಹ

ವಣ   ೕರಭದ ಯ , ಟರಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ನಹ ವಲಉ

ಜ ಡ  ಂಕ ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ೕ ರನಹ

ೕ ಸ  ಡ, ಟ ಹ



1265
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 998357744404

1266
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 100 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 658478618216

1267
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 91/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 350223251176

1268
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 421/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 829839247556

1269
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 664702928055

1270
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 22/1 ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 896960947843

1271
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 63/1ಎ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 746437287695

1272
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 39/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 310303139342

1273
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 952873646816

1274
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/1ಎ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 812483866300

ಹಉ ೕ ಡ ï ಡ, ಗ ಹ

ಜಉಂ ಡ  ಡ, . ಪಉರ

ಬಸ ಡ  ಹರಉ ಡ, ಅ ವರ

ಎ.ಎ . ೕ   ಜಪ , ಅ ವರ

ತ ಮ  ೕಂ ಳಯ , ಅ ವರ

ಯ   ಹನಉಮ ಯ , ಮಉ

ಡ  ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಎಂ. .ರ   ಡ, ಳಲಉ

ಹÉ .ಎ . ಂಕ   ಲ ೕ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ಬಸ ಡ  ವ ಡ, ೕಮನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1275
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 319/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 774523623744

1276
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 156 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 984593003983

1277
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 160 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 773233942309

1278
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 42/1, 42/2, 35/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 875114848496

1279
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 963259658741

1280
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 36, 37 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 440386766713

1281
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1 221+ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 501652761847

1282
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 353683337984

1283
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 125/5, 125/1, 
124/1, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 744435489992

1284
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 7.33451E+11

ೕ ಡ  ಗಉಂ ಡ, ಅಂಬಉಗ

ಡ  ಡ, ಮಹ ವರಹ

ರಉದ ಪ   ಪಉಟ ಡ, . ಪಉರ

ಎ. . ೕಹ  ಕಉ   ಎ.ಆ .ಕ ೕ ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

ಲ ತಮ  ೕಂ ಕ ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ಎಂ.ಎ .ವನ  ೕಂ ೕ ಡ, ಆ ಹ

ಲಕ À◌್ಷ ಣ  ೕ ಡ, ೕಹಳ

ಜಉಂ ಡ  ಜವ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ವ ಂ ಡ  ೕ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಪರ ಶ  ಈ ಡ, . ಲನಹ



1285
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 374795180767

1286
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 273328359173

1287
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 298283716950

1288
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 176 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00811 867946280381

1289
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 39/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 670655136473

1290
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 28/ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 766686802287

1291
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 484132595426

1292
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 679357303853

1293
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 547057922554

1294
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 202443266712

ಜಉಂ ಡ  ಡ, 

. ಲನಹ

ಅ ತ ಮಯ   ಮ ಮಯ , ಸ

ವ   ವ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ವ ಜಉ  ೕ ಡ, ೕಹ

ಎ.ಎ . ೕಷ  ವ ಂ ಡ, ಆ ಹ

ಡ  ಡ, ಅಂಕನಹ

ಚಉಂ ಡ  ಂ ಡ, ಗರ ಸಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಚ ೕ ಡ, ದಉ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಚ ಯ ನಹ

ಗಣ   ಪಉ ೕ ಡ, ೕಮನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1295
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 872645869693

1296
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 296/ 252 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 823030971226

1297
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 217/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 655560162861

1298
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 67/1, 67/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 5.22943E+11

1299
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 118, 67/13, 45/2, 
45/1, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 465530396924

1300
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 100/1, 72/2, 
87/1 1,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 467976717162

1301
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/2, 1/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 7.92555E+11

1302
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 724529930901

1303
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 49/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 369852147858

1304
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 5/ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 358462029651

ಈ ಡ  ಡ, ೕ ಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, . . ಪ ಲಉ

ಡ ಮ  ಕಓಂ ವ ಜಉ, ಹ

ಯಲಮ  ೕಂ , ಮ

ವÉ◌ೀ ಡ  ಡ, ೕ ಪಉರ

ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ನಹ ವ

ಈಶ ರಪ   ಈರಪ , ಳಲಉ

ಹÉ . ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಮ   ಈರ , ಅಂಕನಹ

ಮ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಯಸಮಉದ



1305
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 646024768815

1306
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 63/4, 62/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 816489777943

1307
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 62/5, 303/124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 360923286001

1308
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 35/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 743828959345

1309
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 129, 63/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 513930263502

1310
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 20/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 745216142646

1311
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 687378847490

1312
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/ 5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 334453580302

1313
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 129/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 335134645178

1314
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 115/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 871725327064

ಡ  ೕ ಡ, ಮ

ಯಮ  ೕಂ ಯಲಪ , ಅರ ೕಹ

ಧ ಂದ   ಷ , ಅರ ೕಹ

ವ ತಮ  ೕಂ ಡ, ಹಉಳಉ

ವ ಂ ಡ  ಗಣ ಡ, ೕಹ

ಪರ ಶ  ಬಸ ಡ, . ಪಉರ

ೕರ ಂ ಡ  ಗಣ ಡ, ಂ

.ಎ .ಕಉ ರ  ಡ, 

ನಹ ವ

ಚಲಉವಮ  ೕಂ ಡಯ , ೕರ ಗಲ

ಈ ಡ  ಡಯ , ೕರ ಗಲ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1315
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 99/21, 100/5, 
112/8 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 808804915905

1316
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 383883952816

1317
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 118 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02471 212587587173``

1318
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 34/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 533889478758

1319
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 48/3, 28,30, ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 310303139342

1320
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 36/8, 36/7, 19/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 232836586390

1321
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26/ 18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 382815478380

1322
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 392091759926

1323
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 31, 46/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 581930413395

1324
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 704170562591

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಡ

ಡ  ಕಉ ೕ ಡ, ಬನ

ರÁ ಡ  ಡ, ದಉಮ

ಡ  ಡ, ಮಉ

ಡ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಮ ಪಉರ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಟ ಹ

ವಮ  ೕಂ ಮ ೕ ಡ, ಜಉಂಜನಹ

ಡÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕಹ

ಡ ತ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಹ

 ಕಉ   ೕ ಡ, ನಹ



1325
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 41/3, 29, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 275716368784

1326
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 4, 7/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 511224422637

1327
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 22/4, 22/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 649260534109

1328
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 869519615185

1329
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 33/3, 28, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 654834791097

1330
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 16, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 856391244481

1331
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 937413195189

1332
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 21, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 680165552751

1333
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 20, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 697045045854

1334
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 30/1, 46/7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 410506261720

 ಕಉ   ೕ ಡ, ನಹ

ಸÁ◌್ವ ಡ  ಡ, ತಲ ಆಲದಹ

.ಈ.ಪರ ಶ  ಈರಮ ೕ ಡ, 

ೕ ರನಹ

ವ ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ಹಉನಉಮಯ , 

ೕ ರನಹ

ಹ ೕ   ಡ, ಕ ನಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ವರ

ಜವ ಡ  ಂ ಡ, ಸ

ಧ ಡ  ೕ ಡ, ಸ

ಡ  ೕ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ಡ ಮ ಉ ೕಂ ೕ ಡ, ಮ ಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1335
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 43/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 664157231515

1336
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 42 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 345537353117

1337
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 624636672514

1338
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 8/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 936348296922

1339
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 9/ 23, 71/3, 71/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 460169919910

1340
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 44/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 595712115137

1341
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 266/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 585212989887

1342
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 18/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 600526515837

1343
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 4/5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 781837264741

1344
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 33/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 942742811603

ಪಉಟ ಜ  ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ

ಎಂ.ಎ . ಂ ಡ  ಡ, 

. ಲನಹ

ಮ  ೕಂ ಜಉಂ ಡ, ಅರ ೕಹ

ಕÉ◌ೀಶ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ಮಉ

ಗ ಮ  ೕಂ ಯ ೕ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ರ ಶ  ೕ ಡ, ಸ

ಹÉ◌ೂ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ನಹ ವ

ಗ ಥ  ಗಉ ೕ ಡ, ಟ ಹ

ಂ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ರಉ ನಹ

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ಹಉ ೕನಹ



1345
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 0.5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 635305793961

1346
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 0.5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 841233662667

1347
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 0.26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 794535070799

1348
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1.6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 374557472081

1349
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 0.61 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 804383065966

1350
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 0.39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 519631044114

1351
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 0.2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 683530483959

1352
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 0.20, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 647419046006

1353
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 45/3, 59/3© ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 432507794228

1354
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 61/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 854678758798

ಮ ೕಶ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

.ಎ .ಮಧಉ  ಲ ೕ ಡ, ಜ ೕನಹ

. . ಕರ  ಂ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಕಬ

ಶ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ಮಉ

ಗÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ನಹ ವ

ಜವರÉ◌ೀ ಡ  ಕ ಯಪ , ಅಮ ೕಡನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಯ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಸ É◌ೂ◌ೀ ಡ  ಮ ೕ ಡ, . ಪಉರ

ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, . ಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1355
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 63/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 412872238268

1356
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 94/2, 94/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 583654760729

1357
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/3, 22/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 810076255093

1358
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 55 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 264566706104

1359
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 329237661069

1360
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 442125161184

1361
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 87/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 522159326895

1362
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 27/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 600897181379

1363
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 60, 530/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 543884682202

1364
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 51/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 605111082762

ಡ  ಡ ಡ, ಮ

ಡ.ಎಂ.ಎ .  ವ ಂ ಡ, 

ಮ

ಜಉಂಡÉ◌ೀ ಡ  ಡ, ಮ

ವ ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ಡ, ಮ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಡ, 

ನಹ ವ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ರಉದ ವರಹ

ಬಸವ ಜಉ  ಲಕ ಪ , ಮ ರಉ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಚಉಂ ಡ, ಮಉ

ಜಉಂ ಡ  ಕ ೕ ಡ, . ಪಉರ

ಎಂ. ಡ  ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ



1365
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 91/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 433532152630

1366
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 421/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 839381493514

1367
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 853977356052

1368
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 22/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 731354482313

1369
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 63/1ಎ ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 843347011577

1370
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 39/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 901356713390

1371
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 696514192356

1372
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/1ಎ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 801870353588

1373
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 319/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 225474781754

1374
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 42/1, 42/2, 35/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 907163424522

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಜಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಟ ಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಟ ಹ

ಜಉ ಥ  ಡ, ಕಬ

ಪ ೕ .ಎ. .  ಮ ಡ, 

ಗಉಡ ದ ರಣ

ಪಉ ೕ ಡ  ಸ ೕ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಡ, ೕರ ಗಲ

ಸÁ◌್ವ ಡ  ಈ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ವÉಉೀ ಡ  ಸಉ ೕ ಡ, ಕ ವನಹ

ಕಉ ರ  ಡ, ಉ ರಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1375
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 132/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 922525395337

1376
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36, 37 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 748781999813

1377
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1 221+ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 836111039468

1378
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 936349499214

1379
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 125/5, 125/1, 
124/1, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 493053197386

1380
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 296/ 252 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01212 516396952628

1381
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 217/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 888540695593

1382
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 67/1, 67/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 3786676221007

1383
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03894 671954318255

1384
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 49/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 834536005288

ಪರ ಶ  ೕ ಡ, ೕ ರಹ

ಅ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ರಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ನಹ ವ

ಡÉ◌್ ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ರಉದ ವರಹ

ಕಉ ರ   ಸಣ ಹಉ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಈ ಡ  ಅ ೕ ಡ, ತನ

ಂಡ ಶ ರ  . .ಕ ಯ , 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ೕ ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ಸಉ ೕ ಡ  ಮ ಡ, ಆ ಹ

ಡ  ೕ ಡ, ವಲಉ



1385
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 857230320571

1386
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 63/4, 62/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 215434140705

1387
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 62/5, 303/124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 441786013991

1388
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 35/2 ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 356924717991

1389
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 129, 63/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03324 815995966283

1390
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 539039741990

1391
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/ 5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 825559958234

1392
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 129/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 615063238897

1393
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 115/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 202953174235

1394
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03894 727086464745

ಹÉ . .ರ ಶ  ಜವ ಡ, ಟರಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಪಉರ

.ಆ .ಪಉ ೕ ಡ  ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಕ ಯಯ   ವಯ , ಉ ರಹ

ಎಂ. . ಜಉ ಥ  ಂ ಡ, ನಹ

ದÉ◌ೂ ೕ ಡ  ಡ, ಮಉ ಪಉರ

. . ಶ  . . ಮ ಯ , ಸ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಮ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ಡ, ಮಉ

ಸಉ ತ ೕಂ ಂ ಡ, ವರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1395
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 118 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 394514417082

1396
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 34/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 673982943751

1397
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 48/3, 28,30, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 239658741253

1398
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 9/ 23, 71/3, 71/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01982 247279450804

1399
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 17/4 , 140, 37-8, 
37/9,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 221072959207

1400
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 239270805813

1401
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 748360603965

1402
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 156 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 938222382346

1403
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02471 644274220574

1404
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 334383126933

ಎಂ. .ಪಉಟ   ಎಂ. . ೕ ಡ, 

ೕ ಪಉರ

ಡ  ಸಣ ಡ, ಹಉ ೕನಹ ಪಉರ

ಡ  ಡ, ಪನಹ

ೕಧ ೕಂ ಷ , ಳ ಹ

ಜಗ ೕಶ  ಸಉ ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ರದಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜ, ಪಉರ

ಂ ಡ  ಪಉಟ ಂ ಡ, ಗ

. .ರಘಉ  ೕ ಡ, ಂಪಉರ

ಪಉ ೕ ಡ  ಯಣ ಡ, ಮ

ಜಗ ೕಶ  ಪಉ ೕ ಡ, ಮ



1405
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 406154912608

1406
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 974429248417

1407
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 176 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.0021 741150855297

1408
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 39/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 301961692193

1409
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 28/ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.0021 208635311122

1410
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 502569449484

1411
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 977585299462

1412
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 100/1, 72/2, 
87/1 1,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03324 477947753761

1413
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 118, 67/13, 45/2, 
45/1, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 235517024419

1414
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 100 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 859609660678

ಕ ೕ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ಡ  ೕ ಡ, ೕನಹ

ಡ  ಡ, ಪಉರ

ಜಯ   ಡ, ರಉ

ಸಣ ಯ   ಯಯ , ಗಉಡ ದ ರಣ

ಮಉ   ಲ ಣ , ಗ ಹ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಡ, . . ಪ ಲಉ

ಆ .ಎ .ಉ ಶ  ಗ ಜ, ಅ ವರ

ಹನಉ ಡ  ಹನಉವÉಉೀ ಡ, 

ಜಉಂಜನಹ

ಪರ ಶ  ಂ ಡ, ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1415
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 160 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 562044722827

1416
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 85/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 7.9233E+11

1417
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 40/3,40/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.0064 437446557653

1418
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 193/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 2.02067E+11

1419
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ
60/4,37/3,40/9,57/
3,24/2,39/3,41/5,3

/3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 3.78414E+11

1420
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 18/1. ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 6.6241E+11

1421
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 132/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 9.55682E+11

1422
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 5.17032E+11

1423
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 11/4,84/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 823881386301

1424
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 6 ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 311352349239

ಎಂ.ಆ . ಡ  ಡ, ಮ

ಎಂ.ಎ .ತಮ ಣ ಡ  ಡ, 

ಳ ೕಡಉ

ಗ ಜ  ಡ, ೕ ಪಉರ

ೕಮ ಡ  ೕ ಡ, ಗರ ಸಹ

ಜಯಲ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ನಹ

ಗÉ◌ೀ ಡ  ಮ ಲ ೕ ಡ, 

ಡ ಮ ೕನಹ

ತ ಮ  ೕಂ ಮ ೕ ಡ, ಅರ ೕಹ

ಗË ಡ  ಂ ಡ, ಅರ ೕಹ

ಕಮ  ೕಂ ಡ, 

ಜ ಯ   ಜ ಯ , ಗರವ



1425
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 581850906190

1426
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 825559958234

1427
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 514030038862

1428
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 53/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 720125393037

1429
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 63/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 245183255478

1430
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 705496899985

1431
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 725148141329

1432
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 921614277711

1433
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 391381752814

1434
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 10/2. ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 486405655977

ಂಕ ಡ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ಎ. .   ೕ ಡ, ನಹ ವಲಉ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಬನ

ವÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ಮಲ ಯ ನಹ

ಕÉ◌ಂ ಡ  ಡ, ಅಂಬಉಗ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಅಂಬಉಗ

ಗ ಜ  ಮ ೕ ಡ, ಂ ಮ

ೕ ಡ  ಡ, . ಹಳ

. . ಜಉಂ ಡ  ಕ ೕ ಡ, 

ಜಉಂಜನಹ

ಡ  ಗಉಂ ಡ, ಮ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1435
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 817164056554

1436
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 61 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 832090009514

1437
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 77/1, 14/1, 14/2, 
75/7, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 348527596563

1438
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 154 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 877507868723

1439
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 160 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 519667699116

1440
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 155/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.32 0.00804 579629390993

1441
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 160/2,155/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.32 0.00804 523693920572

1442
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 10/8,9/3,57/5,52/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 663145479133

1443
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 146/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 389521326377

1444
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 51/2,51/1,20,51/4,
10,67/2 ,172/3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 896727284732

ಮ ಯ   ಸಯ , ಗಉಡ ದ ರಣ

ಪಉ ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಜ ೕನಹ

ರತ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ಗ ಡ, ಗ

ಡ  ಡ, ಹಲ ನಹ

ಕಉ ರ  ಚ ೕ ಡ, ಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಚ ೕ ಡ, . ಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಗ

ಹÉ .ಎ . ಡ  ೕ ಡ, 

ಹಸಉ ನ ಟ ವ

ಡ  ನ ಡ, ಅ ವರ



1445
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 22/2,1,22/4,22/3,5
,5/ 7

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 910674370308

1446
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 585509905429

1447
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ
61/3,45,37/1,21/1
1 3/14 3/13 3/12 

3/10

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 393926453828

1448
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 86/4,86/5,4/8,86/3
ಎ,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 311352349239

1449
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 86/4,86/5,4/8,86/3
ಎ,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 755541184593

1450
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 313,313/6 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 623097282011

1451
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 253472705504

1452
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 668682459948

1453
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26/ಎ8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 995177093461

1454
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 313/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.0036 989924369835

ಮ ಂ ಡ  ಡ, ಅ ವರ

ಂಕ ಶ  ಕ ೕ ಡ, ಗ ಥಪಉರ

ಎ .ನಟ ಜ  ಂ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಡ  ಲ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಕಉ ರ   ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ರಪ   ೕ ಡ, ಕಉದಉರಗಉಂ

ೕ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ಚನ ಮ ನಹ

ಗÉ◌ೀ ಡ  ವ ಂ ಡ, ನಹ

ದÁ◌್ಯ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಎಂ. ಸಹ

ಪಉಟ ಜಉ  ಜವರಯ , ಮ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1455
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 306/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 590612251791

1456
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 314/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 873465846464

1457
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 20/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 281706643847

1458
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 57/5,58/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 235901947087

1459
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 88/5,86/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 718999635068

1460
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 813593942497

1461
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 24/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 235517024419

1462
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 566397019711

1463
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 446439592973

1464
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 463682718630

ಡ  ಡ, ಪನಹ

ಡ ಮ  ೕಂ ಪಯ , ಪಉರ

ಂ ಡ  ಂ ಡ, . ಪಉರ

ಕರ   ಹರ , ಹಉಳಉ

. .ರ ಶ  ಬಸವ ಜ , ಗ

ಜಉ ಥ  ಶ ಡ, ಡ ಆಲದಹ

ಧರ  ೕಂ ೕ ಡ, ಹ ಪ ಲಉ

ಎ.ಎಂ. ಂಗ ಜಉ  ಡ, ಅನಉಗವ

ಎ .ಆ .ಲ ೕ ಡ  ಡ, ಕ

ಡ  ಳಪ , ಅ ವರ



1465
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 996460072886

1466
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 74/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.33 0.00899 227756004461

1467
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 460125763256

1468
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 27/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 203180924364

1469
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 29/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 855325013707

1470
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 33,22/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 936822548514

1471
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 100 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.0036 994370026022

1472
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/6, ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 652579511985

1473
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 27/2,45,42/1,38/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 506403833984

1474
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 732152579123

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಲ  ೕಂ ಂತ ಜಉ, ೕ ರನಹ

ಶ ಡ  ಮ ಂ ಡ, ನಹ

ಂಪ   ಈರಯ , ೕಮನಹ

ಎಂ.ಆ . ಗ ಜ  ಡ, ನಹ

ಆ . . ಂಕ ಶ  ಕ ೕ ಡ, ಗ ಥಪಉರ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಸ

ಜ ಯ   ಜ ಯ , ಗರವ

  ಷ ಪ , ೕನಹ

ಲಕ ÀÀ◌್ಷ ಯ   ಂ ಳಯ , ೕನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1475
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 2/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 358899976442

1476
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 337/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 512908452731

1477
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 430843005796

1478
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 41 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 680488671459

1479
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 7/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 624362390690

1480
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 31 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 500317743822

1481
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 41/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 853914740276

1482
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 60/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 327798405085

1483
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 239 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 606741234194

1484
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 277 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 627080046427

ಡ  ಕ ಯಪ , ಅಮ ೕಡನಹ

ಜಉಳ ೕಂ ಕಉ ರ, ಂ

ಎಂ. . ಗ   ಹನಉ ಡ, 

ಮ

ಗ   ಹನಉ ಡ, ಮ

ಡ  ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಡ  ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಪಉಟ ಲ ಮ  ೕಂ ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

ಎಂ. .ಬಸವ ಜಉ  ೕ ಡ, 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

ವಣ   ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ



1485
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 54/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 743315086961

1486
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 33/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 845873198694

1487
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 90 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 379834628210

1488
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 212 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 982459490352

1489
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 64 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 757531488322

1490
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 41/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 519280730319

1491
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 74/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 512926434017

1492
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 184/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 693578950975

1493
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 52/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 911402731671

1494
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 374314652410

ಸಉ ಶ  ಡ, ಕಮ

ೕ ಡ  ಡ, ೕರ ಗಲ

ಡ  ೕ ಡ, ಕಬ

ಲ ೕ ಯಣ  ಜವ ಡ, ಮ

ಪಉಟ ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, 

ನಹ ವ

ಡ  ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಡ  ರÁಮ ಂ ಡ, ಮಉ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

ಸಉ ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

ಗ ಮ  ೕಂ ಯಣ, ಮ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1495
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 118 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 381043080594

1496
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 732602303432

1497
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 221/2,214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 912903343000

1498
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/ 5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 709891727756

1499
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 74/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 991256637520

1500
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 194/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 451177497943

1501
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 690274184842

1502
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 971834007311

1503
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 233197982471

1504
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 965144723120

ಜಯಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಉ, 

ೕ ರನಹ

ದÀÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, ೕರನಹ

ಡ  ಡ, ಮ

ಚ ೕ ಡ  ಚಲಉ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಮiÁಯಣ ಡ, ಕ

ಲ ಮ  ೕಂ ಷ , ೕನಹ

ಡ  ಕಉ ೕ ಡ, ಬನ

ಡ  ಡ, ಕಬ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಜ ೕನಹ

ಂಕ ಡ  ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ, ಕ. ಹ



1505
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 223565674830

1506
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 291830893259

1507
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 11/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 489219222798

1508
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 0.56 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 301582090156

1509
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 136/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 827318937963

1510
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 113/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 730621596762

1511
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 37/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 669521167194

1512
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 269/2,269/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 550116544536

1513
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 100/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 374557472081

1514
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 566962483423

ಕರಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಉ, ಕ ನಹ

ಯ ೕಶ  ಬಸ ಡ, ವ

ಗÉ◌ೀಶ. . .  ಕ ೕ ಡ, ೕನಹ

ಡ  ಡ, ಂ ಮ

◌ಂiÀÉ◌ೂ◌ೀ ಶ  ಹಲ ಡ, ೕಹ

ೕ ಡ  ಡ, ರಉ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಳ ಹ

ಗ   ಈ ಡ, ೕನಹ

. . ಷ ಪ   ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ವಣ   ಡ, ಬನ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1515
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 378508660052

1516
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 3/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 671954318255

1517
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 673982943751

1518
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 5/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 489612675060

1519
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 621462029108

1520
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 10 ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 673982943751

1521
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 51 ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 936822548514

1522
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 19/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 523898764592

1523
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 15/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 637340585627

1524
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 60/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 963999940277

ಶÁ◌ಂ ಡ  ಚನ ೕ ಡ, 

ೕ ಪಉರ

. .ರ   .ಆ . ೕ ಂದಯ , ತನ

ಜಯ   ಜಯ , .ಎ . ವಲಉ

ರ ಶ  ಗಉಂ ಡ, ಮ

ಗ ಯ   ಜ ಯ , ಗರವ

ಂಕಟ ಯ   ಜ ಯ , ಗರವ

. . ದ ಖ   ಹನಉ ಡ, 

ಸ

ದ ಕ  ೕಂ ೕ ಡ, ಕ ನಹ

ಜಉಂ ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ಮ ಕಯ   ಡ, ರಉಪ ಹ



1525
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.0309 412872238268

1526
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/2,8/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 697045045854

1527
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 576484281748

1528
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 7/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 715780491144

1529
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 30/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 2.6847E+11

1530
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 80/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 6.23097E+11

1531
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 5.81851E+11

1532
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 35/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 417364997439

1533
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 72/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04278 849485132763

1534
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 132/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 577997229671

ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಹ

ಹಉ ೕ ಡ  ಡ, ಅ ವರ

ೕ ಡ  ಡ, ರಉದ ವರಹ

ಎ. . ಧರ  ೕ ಡ, ಳ ಹ

ಡ  ಡ, ದ

ೕಷ  ಡ, ೕ ಪಉರ

ರಮ  ೕಂ ಜಪ , ನಹ

ನರ ಡ  ಜವ ಡ, ಳಲಉ

ರತ ಮ  ೕಂ ಡ, ಲ ಹ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಸ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1535
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 113/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 429615792609

1536
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 151 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 369381672853

1537
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 170/6,170/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 869265944996

1538
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 161/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 556855941173

1539
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 930114993809

1540
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 118 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 766686802287

1541
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 753179216043

1542
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 221/2,214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 879811122136

1543
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46/ 5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 657182191033

1544
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 74/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 760659267750

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕ

ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಳಲಉ

ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಪಉರ

ಧ ೕಂ ೕ ಂ ಡ, ಳಲಉ

ಜಮ  ೕಂ ಗ , ಮ ಪ ಲಉ

. . ಗ   .ಎಂ.ಪಉ ೕ ಡ, ತನ

ಚನ   ಳ , . ಲನಹ

ರ ಶ  ಡ, ಸ

ೕ ಡ  ಡ, ಕಡ ರಉ

ೕ   ಲ ೕ ಡ, ಸ



1545
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 194/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 787174780003

1546
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 12/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 586066298405

1547
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 513341995498

1548
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 14/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 850848692907

1549
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 836111039468

1550
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 580914804333

1551
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 613568573667

1552
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 11/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 360920707901

1553
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 0.56 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 221072959207

1554
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 136/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 395122742916

ೕ ಡ  ಮಉ ೕ ಡ, ಮಉ

ಮ ಪ   ಡ, ಮ

ೕ ಶ  ಡ, ಕಡ ರಉ

ಕÉ◌ೀಶವ   ಮ , ಮ

ಡ  ೕ ಡ, ಮ ನಹ

ಹಉ ೕ ಡ  ಡ, 

ಕಲ ಉಗಉಡಗನಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಜ ೕನಹ

ಜಮ  ೕಂ ವ ಡ, ಮ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ತನ

ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಹನಉ ತಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1555
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 113/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 850848692907

1556
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 37/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 920290358898

1557
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 269/2,269/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.033 817164056554

1558
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 100/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.024 9.91257E+11

1559
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 6.73983E+11

1560
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04896 2.09138E+11

1561
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 3/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 5.69395E+11

1562
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 4.42923E+11

1563
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 7.88587E+11

1564
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 32/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 2.78327E+11

ಡ  ಜವ ಡ, ಯಕನಹ

ಮಹ ವಪ   ಡ ಕ ೕ ಡ, 

ಯಕನಹ

ಂತಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಟರಹ

ಷ ಪ   ೕ ಡ, ಟರಹ

ಜಉಂಡÉ◌ೀ ಡ  ವಪ ಡ, ಂ

ಡ  ಡ, ಜಉಂಜನಹ

ಗ ಜಉ  ಡ, ಆ ಹ

ಚನÉ◌್ ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಗನಹ

ಮ   ನರ ಂಹ , 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ೕ ವ



1565
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 2.48882E+11

1566
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 51 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 2.17559E+11

1567
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 19/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 7.95904E+11

1568
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 15/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 9.36823E+11

1569
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 60/6 ಪ. ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 5.47058E+11

1570
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 5.1393E+11

1571
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 22/2,8/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 9.71836E+11

1572
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 52/2 ಆಲೂಗ 1 0.34 0.00923 4.86406E+11

1573
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 7/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 6.17015E+11

1574
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 30/2 ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 9.9437E+11

ವÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ನಹ

ಅ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಗ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಮಉ

ೕ ಡ  ಈ ಡ, ನಹ

ರಯ   ಚನ ಯ , ಮ

ೕ ಡ  ಡ, ಹಲ ನಹ

ಡ  ಡ, ಮಉ

ಮ ಯ   ಲ ಯ , ಗ ಹ

ಡ  ಡ, ಗನಹ

ಗಯ  ನ ಈರಯ , ನಹ ವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1575
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 80/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 8.55429E+11

1576
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 8.49991E+11

1577
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 35/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 3.90864E+11

1578
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 72/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 4.34848E+11

1579
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 5.00299E+11

1580
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 113/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 3.63967E+11

1581
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 151 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 5.61267E+11

1582
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 41 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.0309 9.889E+11

1583
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 7/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 5.43949E+11

1584
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 31 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 4.94844E+11

ಚಲಉ ಡ  ಡ, ನಹ

. .ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ಜಣ , . ಹ

ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಗನಹ

.ರ ಶ  ಹರಉ ಡ, ಅ ವರ

ಡ  ೕ ಡ, . ಲನಹ

ಲ ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ಗ

ಆ . . ಂಕ ಶï  ಕ ೕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ವ   ವ ಡ, .ಎ . ವ

ಡ  ಅಪ ಣ ಡ, ಎಂ. ಹ

ಕಪ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಕಉರಉಬರಹ



1585
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 41/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 8.66134E+11

1586
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 60/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 5.26684E+11

1587
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 239 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 2.09524E+11

1588
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 277 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 3.90085E+11

1589
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 54/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 8.94541E+11

1590
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 33/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 7.10127E+11

1591
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 90 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 8.23216E+11

1592
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 212 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 6.06351E+11

1593
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 64 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 3.21286E+11

1594
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 74/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 3.48528E+11

ೕದ ೕಮ ಪಉಟ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಅಣ ಯ   ಡ, ಕರಉದಉರಉಗಉಂ

ಜಗ ೕಶ  ಡ, ಪಉರ

ೕ ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ಮ ೕ ಡ  ಸಣ ಂ ಡ, ಮಳ ವಲಉ

ಎಂ.ಎ . ಜಉ ಥ  ಡ ಡ, 

ಮಲ ೕಡನಹ

ಡ  ಡ, ನಹ ವ

ವ ಂ ಡ  ೕ ಡ, ನಹ

ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1595
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 184/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04278 5.19668E+11

1596
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 52/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 5.12733E+11

1597
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 6.24362E+11

1598
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 118 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 3.68815E+11

1599
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 2.35517E+11

1600
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 221/2,214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02416 7.57614E+11

1601
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46/ 5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 2.99358E+11

1602
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 74/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 6.75847E+11

1603
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 194/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 6.9772E+11

1604
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 35 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 6.93086E+11

ಡ  ಡ, ತನ

ಎಂ. .ಸಉ ಶ  ಡ, ಮ

ರ ಶ  ಡ, ೕ ಪಉರ

v ೕ ಡ  ಗಉ ೕ ಡ, ಮ

ಡ  ಹನಉ ಡ, 

.ಎ . ವಲಉ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಕ ಡ, ಆ ಹ

ಗ   ಕಉಂ ಡ, ಗ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, 

ಕಲ ಉಗಉಡಉಗನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಮ

ಮಹÁ ಂ ಡ  ಡ, ಹ



1605
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 6.80489E+11

1606
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 8.62394E+11

1607
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 9.2622E+11

1608
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 3.52173E+11

1609
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 8.304E+11

1610
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 11/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 4.23566E+11

1611
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 0.56 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 5.39437E+11

1612
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 136/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 6.15922E+11

1613
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 113/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 232476621069

1614
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 37/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01283 8.75101E+11

ಡ  ೕ ಡ, ೕಹ

ಚನ ಮ  ೕಂ ಂಚಯ , ರಉದ ವರಹ

ಈರ ೕ ಡ  ವ ಡ, ೕನಹ

ವಯ   ಡ, ಯಸಮಉದ

ಅನ ಯ ೕಂ ಧರ, ಯಸಮಉದ

ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ನಹ ವ

ಡ  ಹಉ ೕ ಡ, 

ನಹ ವ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ವರ

ಗ ಥ  ಜವ ಡ, ದಉಮ

ಧನ ಲ   ಮ , ದಉಮ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1615
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 269/2,269/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 9.74793E+11

1616
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 100/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 2.83269E+11

1617
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 2.98334E+11

1618
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.05206 7.27622E+11

1619
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 3/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 5.26321E+11

1620
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 940103984856

1621
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 951945870519

1622
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 32/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 510263097451

1623
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 823160168476

1624
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 51 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 757613712620

ಡÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ದಉಮ

ಪ ೕಳÁ ೕಂ ವ , ದಉಮ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ಈರಮ  ೕಂ ಡ, ಳಲ

ಡ  ಡ, ದಉಮ

ಂ ಡ  ಡ, ಅ ವರ

ಗ   ಡ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಚ ೕ ಡ  ಡ, . ಹ

ಪ À◌್ರ ೕ   ಡ, ವರ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ವರ



1625
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 19/6 ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 930114993809

1626
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 580914804333

1627
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 60/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 4.34425E+11

1628
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 421913223951

1629
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/2,8/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 869265944996

1630
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 556855941173

1631
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 7/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 836111039468

1632
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 30/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 817164056554

1633
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 91/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 9.91257E+11

1634
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 421/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 6.73983E+11

ಗಯ   ಮ ಯಯ , ಅ ವರ

ಧ ಡ  ಕಉ ೕ ಡ, ಆ ವಲಉ

ಂತಮ  ೕಂ ಅಪ ಣ ಯ , ಮಉ

ಡ  ಡ, ಜಕ ನಹ

ವ ಂಗಪ   ಪಉಟ ಡ, 

ಡ ಯ ನಹ

ಮ ಪ À◌್ಪ ಡ  ಡ, ಮ

ಜಮ  ೕಂ ಪಉಟ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಪಉಟ ಲ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, 

ನಹ ವ

ಸಉ ಶ  ಡ, ಹ

ಗÀ◌್ಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಮಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1635
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 2.09138E+11

1636
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 5.69395E+11

1637
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 63/1ಎ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 4.42923E+11

1638
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 39/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 7.88587E+11

1639
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 2.78327E+11

1640
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 15/1ಎ ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 2.48882E+11

1641
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 319/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 6.17015E+11

1642
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 42/1, 42/2, 35/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 4.86406E+11

1643
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 766686802287

1644
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 36, 37 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 753179216043

ವÉ◌ೀ ಡ  ಂ ಡ, ಎ.ಗಉಡಉಗನಹ

ಭಉವ ಶ  ಂ ಡ, ವರ

ಸ ಮ  ೕಂ ದ ಯ , ಕ ನಹ

ಹನಉ ಡ  ಗಉಂ ಡ, ಹಉಳಉ

ಡ  ಜವ ಡ, ಗನಹ

ರ ಶ  ಡ, ೕ ಪಉರ

ತಕಉ ರ  ಡ, ರಉಪ ಹ

ಡ  ಗಉಂ ಡ, ಹಉಳಉ

ಂ ಡ  ಪಉಟ ಡ, ಎಂ. ಹ

.ಆ . ವಣ   ಡ, ಹಉ ೕನಹ



1645
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1 221+ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 879811122136

1646
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 39 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 657182191033

1647
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 125/5, 125/1, 
124/1, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 760659267750

1648
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 296/ 252 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 787174780003

1649
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 217/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 586066298405

1650
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 67/1, 67/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 513341995498

1651
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/2, 1/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 850848692907

1652
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 613568573667

1653
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 49/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 360920707901

1654
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 221072959207

ೕಶ  ಪಉಟ ಡ, ಮ

ಜಯ   ಬಳಯ , ಜಉಂಜನಹ

ಗ   ಡ, ಸ

ಕಉ ರ. .ಎ .  ೕ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ವ   ಡ, ಆ ಹ

ಡ  ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ಡ  ಡ, ಹಉಳಉ

ಲ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ದÉ◌ೂಡ ಯ   ಈರಯ , ನಹ ವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1655
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 63/4, 62/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 395122742916

1656
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 62/5, 303/124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 850848692907

1657
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 35/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 920290358898

1658
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 129, 63/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 5.47058E+11

1659
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 20/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 5.1393E+11

1660
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/ 3 ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 9.71836E+11

1661
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 18/ 5, ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 8.55429E+11

1662
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 129/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 8.49991E+11

1663
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 115/2 ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 4.34848E+11

1664
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 99/21, 100/5, 
112/8 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 5.00299E+11

ಹÉ . ಗಣ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಹಉಳಉ

ಸಉ ಶ  ಪಯ , ಗರ ಸಹ

ವಪ   ಜವ ಡ, ಟರಹ

ಮ ೕ ಡ  ಕ ಂ ಡ, ಕಉರಉಬರಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಮ ಯ , ಸ

ಮ ಯ   ಬ ಗ ಯ , ಗರವ

ವಣ   ಮ ಯ , ಗರವ

ಗ   ಶಕಉ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಲ ಯ   ಜ ಯ , ಗರವ

ಡ  ೕ ಡ, ಟ ಹ



1665
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 3.63967E+11

1666
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 118 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 5.61267E+11

1667
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 34/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 9.889E+11

1668
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 48/3, 28,30, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 4.94844E+11

1669
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 36/8, 36/7, 19/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 8.66134E+11

1670
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 26/ 18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 5.26684E+11

1671
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 9/ 23, 71/3, 71/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 2.09524E+11

1672
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/4 , 140, 37-8, 
37/9,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 8.94541E+11

1673
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 7.10127E+11

1674
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 8.23216E+11

ಈರÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ಂ ಮ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಡ, ಬ ೕಹ

ಳಪ   ಈರಯ , ೕಹ

ಡ  ೕ ಡ, . . ಪ ಲಉ

. . ಗ ಶ  ಚ ೕ ಡ, ೕಹ

ಂಗಮ  ೕಂ ಹನಉ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಂಕ   ೕ ಡ, ೕಹ

ದ   ಸಣ ಂ ಡ, ಮ

 ೕಂ ಡ, ಅ ವರ

ಮ  ೕಂ ಅ ೕಕ, ಅ ವರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1675
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 156 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 6.06351E+11

1676
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 6.15922E+11

1677
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 132 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 629888072996

1678
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 529664738797

1679
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 751654075079

1680
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 176 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 611248160807

1681
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 39/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 630956209143

1682
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 28/ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 560003306839

1683
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 515960651683

1684
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 631097376293

ಡ  ಡ, ಅ ವರ

ಡ  ಸಣ ಡ, ಹ

ಷ   ಡ, ೕಹ

ಗ ಜಉ  ಡ, ರಉದÀ◌್ರ ವರಹ

ಮ ಂ ಡ  ಮ ೕ ಡ, 

ಡ ಮ ೕನಹ

ಜಯ ಮ  ಡ, ೕನಹ

ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

ೕ ಂದ   ರಉಮಲ , ದಉಮ

ವಪ À◌್ಪ  ಣ ಡ, ಮ

. .ಯ ೕಧ  ಂಕ ಶ, . ಲನಹ



1685
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 68656790775

1686
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 388279515096

1687
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 507838427289

1688
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 118, 67/13, 45/2, 
45/1, 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 975918249376

1689
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 100/1, 72/2, 
87/1 1,

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 379260456554

1690
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 959452840634

1691
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46/ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 893017350028

1692
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 31, 46/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 830023436779

1693
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 620995974163

1694
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 41/3, 29, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 292951446991

ಯಣ ಡ  ಂ ಡ, ನಹ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, . ಪಉರ

ಮ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ದಉಮ

ಡ  ಂ ಡ, ದಉಮ

ಅಂ ೕ ಯಪ   ಇ ಸಪ , ನಹ

ಡ  ಡ, ಳ ಹ

ಳ É◌ೀ ಡ  ಡ, ಳ ಹಳ

ಪಉಟ ಜಉ  ಚಉಂ ಡ, ಮಉ

ಡ  ಜವ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಸಉ ೕಲಮ  ೕಂ ವಣ , ಡ  ಆಲದಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1695
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 4, 7/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 779018671091

1696
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 22/4, 22/3, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 829999811204

1697
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 29 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 584708393131

1698
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 33/3, 28, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 233985005955

1699
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 5/ 16, ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 801817082770

1700
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/ 7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 281522811533

1701
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 21, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 776729311732

1702
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 20, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 728909378824

1703
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 30/1, 46/7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 870040298530

1704
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 43/2, ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 481021752070

ಜ ಡ  ೕ ಡ, ೕ ರನಹ

ೕ  ೕಂ ಮ ೕ ಡ, ಅಂಬಉಗ

ಮ   ಡ, ಪನಹ

ಬಸವ É◌ೀ ಡ  ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಜವರಯ   ಗಯ , ಗ

ಡ  ೕ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಪಉ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ೕಹ

ಪಉಟ ಲಕ ÀÀ◌್ಷ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, 

ನಹ ವ

ಮ ಂ ಡ  ಂ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಜ ಯ   ಬ ಗ ಯ , ಗರವ



1705
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13/ 42 ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 379029522665

1706
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 13/ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 414720995049

1707
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 8/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.0048 745876664986

1708
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 5/10, 5/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01925 458806798244

1709
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 18/2, 19/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02135 371918220484

1710
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 209/P6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.024 561305675083

1711
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25/P4, 20/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 316963065827

1712
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 213/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03065 270799115783

1713
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 28/P3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03065 397883238630

1714
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 214/1, 59/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 737611536339

ಗ ಯ   ಗ ಯ , ಗರವ

ಹನಉ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ವÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ಡ  ಚನÉ◌್ ೕ ಡ, ಂ

ವ ತ  ಂ ಡ, ನಹ

ಡ  ಡ, . ಲನಹ

É . .   ೕ ಡ, ಮಉ

ೕಧರ  ೕ ಡ, ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1715
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 17/3, 174/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04278 46910647477

1716
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 197/P4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 443590887182

1717
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 127 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 315337077622

1718
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 17/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 634005010610

1719
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 801451287235

1720
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 893354301995

1721
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 11/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 960479623104

1722
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 20/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 324053288574

1723
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 74/P4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 879391621718

1724
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 650783734216

ಡÉ◌್ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ನಹ

ಶ  ೕ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ಕಉ ರ  ೕ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

. . ಶ  ೕ ಡ, ಹ

ದ ಖರ  ಚಉಂ ಡ, ಗನಹ

ಚಉಂ ಡ  ೕ ಡ, ಮಉ

ಸಉಕನ  ೕಂ ೕ ಡ, ಸ

ಜಯ ಮ  ಸ ಡ, ಳಲಉ

ಮ ಡ  ತಮ ಣ ಡ, 

ಂತ ೕಡನಹ

ಡ  ಡ, ಗ ಹ



1725
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 26/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 323264933599

1726
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 365/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 406019169918

1727
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 45/P7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 387044695457

1728
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 50/P5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 464480441479

1729
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 847768616257

1730
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 67 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 821421442881

1731
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/1B, 14/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 207476136285

1732
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 523441309262

1733
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 47/P11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 645268013934

1734
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 47/P23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 900353349033

ಡ  ೕ ಡ, ನಹ ವ

ಜವ ಡ  ಸಣ ಮ ೕ ಡ, ಅ ವರ 
ಸಹ

ಜವ ಡ  ೕ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

.ಎ . ರಪ   ಂ ಡ, ಅಂಬಉಗ

ವಮ  ೕಂ ಪಉಟ ಮಯ , ನಹ

ಎ.ಎ .ಉ ಶ  ಲ ೕ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಗಮ  ೕಂ ಡ, ಡ ನಹ

ಜಉ ಥ  ವÉ◌ೀ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಜಯಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ವ

ಪ ಶ  ಈ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1735
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 5/10, 5/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 322178754636

1736
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 18/2, 19/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 600044339004

1737
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 209/P6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01877 479654242888

1738
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 25/P4, 20/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 966514449448

1739
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 213/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 744357978072

1740
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 28/P3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 537566728970

1741
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 214/1, 59/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 771099687358

1742
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 17/3, 174/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 864126477594

1743
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 197/P4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 915752910676

1744
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 127 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 972016351471

ಕಉ ರ  ಈ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಸ ೕ ಡ  ಡ, . . ಪ ಲಉ

ಎಂ.ಎ .ರ   ಸಣ ತಮ ಯ , ರನಹ

ಮ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ರಉ

ಡ  ಡ, ವಲಉ

ೕ ಡ  ಈ ಡ, ತನಹ

ಡ  ದÁ◌್ಯ ಡ, ಪಉರ

ಜಉ ಥ. . .  ೕ ಡ, 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಡ  ಡ, ರಉದ ವರಹ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ



1745
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 936740227965

1746
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 286173210081

1747
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 881606212853

1748
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 11/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 378431772391

1749
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 20/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 211598682638

1750
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 74/P4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 962606827447

1751
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 476309502582

1752
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 26/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 389729247710

1753
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 365/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 841717201701

1754
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45/P7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 782699606599

ಎ. . ಡ  ಡ, 

ನಹ ವ

ಗಯ  ನï ಟ ಯ , ೕ ಹ

ನÁಗ ಜಉ  ಚ ೕ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ದ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ಗÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ಮ

ಡ  ಡ, ಹಉಳಉ

ವಕಉ   ಡ, ಮ

ಚನ ಮ  ೕಂ ಂಕಟ , ಂ ಮ

ಡ  ಂ ಡ, ಆ ಹ

ಎ. .ಪ ಭಉ  ಬಸ ಡ, ಅರ ೕಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1755
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 50/P5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 685000078245

1756
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 239493317331

1757
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 67 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 863914362916

1758
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 17/1B, 14/2 ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 642737079789

1759
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 541849506721

1760
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 47/P11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 759144871030

1761
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 47/P23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 223435851879

1762
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 5/10, 5/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 507122940780

1763
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 18/2, 19/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 963392365223

1764
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 209/P6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 656227999512

ವಪ   ಂ ಡ, . ಪಉರ

ಧ ೕಂ ೕ ಂ ಡ, ಳಲಉ

ಗÁಧರ   ಮ ೕ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಯ   ಜವರ ಯ , ರಉಪ ಹ

ೕ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ದ

ಅ . .ಎ .  ಂಗ ಜಉ, 

ೕ ವಲಉ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ಬಸ ಡ, ರಉಪ ಹ

ಗ ಜ  ಜವ ಡ, ಸ

ವ ಂಗಪ À◌್ಪ  ಪಉಟ ಡ, 

ಡ ಯ ನಹ

ೕ ಡ  ಡ, ತನ



1765
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25/P4, 20/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 678683533444

1766
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 213/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 393927652782

1767
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 28/P3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 953877736015

1768
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 214/1, 59/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 944970636460

1769
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/3, 174/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 638282920459

1770
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 197/P4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 914519523332

1771
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 127 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 568044781592

1772
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 17/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 484494797725

1773
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 376414457512

1774
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 133901011001462

ಜಯ ಷ   ಷ , ತನ

ರದಮ  ೕಂ ಡ, ಕಬ

ಡ  ೕ ಡ, . ಪಉರ

ಮ ೕ ಡ  ಡ, ಯಸಮಉದ

. .ಅ ೕಕ  ಕ ೕ ಡ, ೕ ರನಹ

ಡ  ಂ ಡ, ಸ

ೕ ಡ  ಬಲ ಡ, ಮಳ ವಲಉ

ಡ  ಡ, ಅಂಬಉಗ

ಮ ೕಶ  ಡ, ಅಂಬಉಗ

ಡ  ಡ, ಮಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1775
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 11/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 421330214905

1776
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 20/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 486326596678

1777
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 74/P4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 350981603470

1778
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 511132590972

1779
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 26/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 711501738796

1780
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 365/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 291968156083

1781
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 45/P7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 813281603654

1782
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 50/P5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 355654228439

1783
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 888118798584

1784
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 67 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01877 811354616898

ತÀ◌್ರಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ನಹ

ಗ   ಗಉ ೕ ಡ, ಚಕ ಕಡ ರಉ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಗ , ಕ ಕಡ ರಉ

ಲ ಮ  ೕಂ ಗಉ ೕ ಡ, ಕ ಕಡ ರಉ

ಗ   ಂ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಡ  ಡ, ಹಉಳಉ

ತಮ ಣ ಡ  ಕಳ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಜಉ ಥ  ಕ ೕ ಡ, ಅಂಬಉಗ

ಪಉಟ ಡ  ಡ, ಅ ವರ

ಸಉ ಶ  ಪಯ , ಗರ ಸಹ



1785
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 17/1B, 14/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 751654075079

1786
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 754617668112

1787
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 47/P11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.85 0.05585 516680461086

1788
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 47/P23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 779423818628

1789
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 57/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 692285919555

1790
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 57/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 701801118337

1791
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 971797211432

1792
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/2,48/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 451907205678

1793
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 147 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 887987296345

1794
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 75/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 946986327373

ಪಉಟ ಡ  ೕ ಡ, 

ಡ ಯ ನಹ

ಕÉ.ಆ . ೕಮ ಖರ  ಡ, ನಹ

ಧರ  ೕ ಡ, ಸ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಡ, ಕಮ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಕÁಳಪ   ೕ ಡ, ನಹ

ಗ   ದ , ನಹ

ಂಗಮ  ೕಂ ಸಉ ೕ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ಸಹ ವ  ೕ ಡ, ನಹ

ಬಸ ಡ  ಡ, ಂಗರಸನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1795
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 126/20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 995945721558

1796
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 126/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 740933226621

1797
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 77/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 755467648490

1798
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 97/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 219298209851

1799
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 76 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 361625520965

1800
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 79 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 371219040238

1801
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 50 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 437756277455

1802
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 31/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 382961177316

1803
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 256237547133

1804
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 58169884242

ಗ ಜ  ೕ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಂ ಜಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಪಉರ

ೕ ಡ  ಡ, ಅ ವರ

ಡ  ಜವ ಡ, ೕಹ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ನ ವ ಡ, ದ

ಂತಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ದ

ಹÉ . . ೕ ಡ  ಪರ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಜಯಮ ಉ ೕಂ ಂಕ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಗಉರಉ   ಡ, ಅನಉಗವ



1805
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 871206269804

1806
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 710534303630

1807
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 37/2, 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02001 9900742571

1808
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 885668290229

1809
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ ,3/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 339039279859

1810
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 399479576550

1811
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 26, 30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 454088739580

1812
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 29,30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 947919746231

1813
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 575170535131

1814
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 9901376975

ಂತಮ  ೕಂ . . ವಪ , ಸ

ಸಉ ತ ೕಂ ಪಉಟ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

 ೕಂ ಗ , 

ಅ ವರ ಸಹ

ಗ   ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ೕ ಸ  ಚಉಂ ಡ, ನಹ

ಗಣ   ಬಸ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ರಉಮ ಡ  ಹಉ ೕ ಡ, 

ನಹ ವ

ಎ. .ಜಯ ಮ  ೕ ಡ, ೕನಹ

ನÁ ಯಣ ಡ  ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

  ಸಣ ೕ ಡ, ೕಮನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1815
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 595390099284

1816
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 27/3, 50/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 255193573454

1817
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 30/5, 20 ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 849291622613

1818
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 63 ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 348528958651

1819
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16/9 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 675600668168

1820
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04278 997931370571

1821
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 76 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 976246746943

1822
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 10 ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 850508995966

1823
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 253977171193

1824
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 497225097854

ಜಯಮ  ೕಂ ಮ ದ , ಚನ ಮ ನಹ

ಗಳ ೕಂ ಗ , .ಎ . ವಲಉ

ಅಣ ಪ ಯ   ೕ ಂದ ಯ , ಗರವ

ನರ ಂಹ ಯ   ೕ ಂದ ಯ , ಗರವ

ಜಯ   ಲಯ , ಮಉ

ಮಧಉ ದ   ಡ, ಅಂಬಉಗ

ರಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ನಹ ವ

ಕ ಯಯ   ಗಯ , ಮಹ ವರಹ

.ಎ . ಗ ಥ  ಡ, 

ನ ಮನಹ

ೕ ಡ  ಈ ಡ, ೕಪನಹ



1825
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 55 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 574063129679

1826
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 19/1, 19/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 976239800442

1827
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 54/6, 59/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 995792269023

1828
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 11/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 293178883305

1829
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 97/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 963065562730

1830
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 847548884531

1831
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 54/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 516681886192

1832
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 57/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 343204159761

1833
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 57/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 750155234003

1834
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 785214375213

ಮ ಜ  ಹನಉ ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

. .ಚ ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಡ  ಅ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಗËರಮ  ೕಂ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಡ ಮ ೕನಹ

ಜವ ಡ  ೕ ಡ, . ೕನಹ

ರ ಶ  ಈ ಡ, . ೕನಹ

ಧ ಡ  ೕ ಡ, ಮ

ಡ  ಳ É◌ೀ ಡ, ಕಲ ಉಗಉಡಗನಹ

ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1835
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 46/2,48/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 465217067917

1836
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 147 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 553033029902

1837
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 75/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 823100863568

1838
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 126/20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 777282397403

1839
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 126/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 326443750870

1840
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 77/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 6858830969854

1841
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 97/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 592961831892

1842
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 76 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 322662997087

1843
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 79 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 831029530547

1844
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 50 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 459478228694

ಪಉ ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಜ ೕನಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಲ ೕ ಗರ

ಎ. .ಸ ೕ ಡ  ೕ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ಜಗ ೕಶ  ಹನಉ ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

ದÀ◌್ರ   ಂಕಟ , ೕ ಪಉರ

ಇಂದ ಮ  ೕಂ , ೕನಹ

ದÉ◌ೂ   ಡ, ೕನಹ

ೕ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ಂ ಮ

ಮ ೕ ಡ  ಡ, ೕಹ

. . ರದ ೕಂ ಡ, ೕ ವಲಉ



1845
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 31/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 221069887022

1846
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 836275065251

1847
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 949825596097

1848
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 986235552473

1849
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 601401045448

1850
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 37/2, 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 904073020260

1851
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 972140835705

1852
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ ,3/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 893297710650

1853
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 704420331499

1854
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 26, 30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01687 374058473195

. . ಜಉ ಥ  ಜವ ಡ, ಕ

ರದಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಅ ವರ

ೕಮ ಂ ಡ  ೕ ಡ, ವರ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಪಉ ೕ ಡ  ರÁ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ನÁಗ   ಮ , ಮ ರಉ

ವ ಂ  ಹನಉ ಡ, ಆ ಹ

ಹಉ ೕ ಡ  ಡ, ನಹ

ಮಉಡ ಯ   ಹನಉಮಯ , ೕ ಪಉರ

ಜವ ಡ  ಯಣ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1855
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 29,30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 360597744375

1856
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02681 742904445977

1857
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 782217009955

1858
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 403406670937

1859
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 27/3, 50/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 242094957085

1860
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 30/5, 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 852753576563

1861
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 63 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 404832637418

1862
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 672284442095

1863
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 16/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 549477757125

1864
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 76 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 951883790334

ಬಸ ಡ  ಕಪ ಡ, ಪಉರ

ಶ  ಡ, ಅಂಬಉಗ

ಮಯ   ಕಣಉಮಯ , ನಹ

ಬಸವ ಜ  ಜವ ಡ, ನಹ

ಕಥ ೕನ  ಪ ಂ , ನಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, . ಪಉರ

ವ ಡ  ಜಉಂ ಡ, ಆ ಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕಹ

ಹನಉ ಡ  ಡ. ಪನಹ

. .ಪರ ಶ  ೕ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ



1865
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 620714463500

1866
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 467476856961

1867
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 942862878918

1868
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 55 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 333431711728

1869
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 19/1, 19/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 790089110743

1870
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 54/6, 59/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.0366 220906700045

1871
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 11/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 219376236706

1872
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 97/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 590461801640

1873
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.0309 717328062848

1874
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 54/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 828213839596

. .ರ ಶ  ೕ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಜವರ   ರಉಮಲ , ಪನಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಮ ಲ ಮ  ೕಂ ಯಣ ಡ, ಉ ರ

ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ದ ಂ ಡ  ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಸ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಮಳ ವಲಉ

.ಎ .ಮಲ   ಸಣ , 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಚ ೕ ಡ  ಡ, ಸ

ಡ  ಜವ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1875
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 57/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 970028648592

1876
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 57/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 224551276900

1877
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 253977171193

1878
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/2,48/1 ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 312949950193

1879
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 147 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 680984310347

1880
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 75/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 648422221901

1881
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 126/20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 433963497389

1882
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 126/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 927582841367

1883
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 77/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 271702038132

1884
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 97/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 491291297966

ಜಗ ೕಶ  ಹನಉ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಬಸವ ಜ  ಂ ಡ, ಬನ

ೕ ಡ  ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ದ ಯ   ಜಯ , ಳಲಉ

ೕ ಡ  ಡ, ಂ

ೕ ಂದ   ರಉಮಲ , ಪನಹ

ಡ  ಬಸ ಡ, ೕನಹ

ವ ಮ  ೕ ಡ, ಅನಉಗವ

ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಗ

ಡ ಮ  ೕಂ ಮಉದ ಯ , ಟರಹ



1885
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 76 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 416769751570

1886
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 79 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 981312119506

1887
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 50 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 692443438723

1888
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 31/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 871654234335

1889
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 787046471204

1890
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 901058229716

1891
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 535782496369

1892
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 46/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 903864615978

1893
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 37/2, 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 714642082818

1894
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 520203367475

ಪಉಟ ಡ  ಡ, ೕ ಹ

ವಣ   ಪಯ , ತನಹ

ವ ಜಉ  ಹರಉ ಡ, ಅ ವರ

ರÁ ಡ  ಲ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ವ ಡ  ಂಗ ವ ಡ, 

ೕ ರನಹ

ಲ ಮ  ೕಂ ಈರ , ರಉ

ಪಉಟ   ೕ ಡ, ಕÀ◌್ಕ ನಹ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಕ ೕ ಡ, ಚನ ಮ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1895
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ ,3/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 824349458063

1896
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 14/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 965233802853

1897
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 26, 30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 927804952098

1898
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 29,30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 811234377402

1899
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 583108863942

1900
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 478076723320

1901
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 598020529408

1902
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 27/3, 50/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 731648653299

1903
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 30/5, 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 904268737855

1904
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 63 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 662740952447

ಡ  ವರ ಡ, ಕಬ

ಸಣ ಪ   ಮ ಯಯ , ೕ ಹ

ಂಕಟ   ಮ , ಳ ೕಡಉ

ಡ  ಡ, ದಉಮ

. . ಮ ದ   ಹಲ ಡ, ೕರ ಗಲ

ೕ   ಂ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ನÁಗ ಜ  ಡ, ನಹ

ಡ  ಲ ೕ ಡ, ೕಹ

ಜಯ ಮ  ಡ, ಮಉ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ಡ, ಮಉ



1905
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 9885715255338

1906
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 448107803062

1907
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 76 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.10 0.0021 590478550357

1908
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 946491257051

1909
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 678572439984

1910
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 839042095729

1911
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 55 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 5238182115006

1912
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 19/1, 19/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 913873788825

1913
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 54/6, 59/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 458393547879

1914
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 11/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 818687051600

ಮ ವಪ   ಪಉಟ ಪ , ಡ ಯ ನಹ

ಷ ಕಉ ರ  ಪಉ ೕ ಡ, ಹ

ಗಯ   ಗಯ , ರಉಪ ಹ

ಶ ಡ  ೕ ಡ, ಹಲ ನಹ

ಗಉರಉ   ಂಕಟ ೕ , ಎಂ. ಸಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕ ವ

ಜಯ ಮ  ಡ ಡ, ಅ ವರ

ಹÉ . .ಪ   ಡ, . ಹ

ಬಸವ ಜಉ  ಈರಮ ೕ ಡ, 

ೕ ರನಹ

ಡ  ಹನಉ ಡ, ೕ ರನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1915
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 97/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 598522802667

1916
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 523410514405

1917
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 54/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 232119199752

1918
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 183/6A, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 318616392386

1919
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 183/6B ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 621480287027

1920
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 188/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 205977569971

1921
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 191/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 811169823416

1922
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ  191/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 41696079762

1923
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 178/7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 403215965615

1924
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 111/8, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 553936979798

ಜಯಕಉ   ೕಟಪ , ಸ

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ಂ

. ಂಕ ಶ  ೕ ಡ, ರಉಪ ಹ

ಂ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ೕಹ

ಜವರಮ  ೕಂ ಮ ಯಯ , ಗಉಡ ದ ರಣ

ಡ  ೕ ಡ, ಸ

ಜವ ಡ  ಕÉ◌ಂ ಡ, ಸ

ಮ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ತನಹ

ಜಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಅರ ೕಹ

ನ ಡ  ಡ, ಜ ೕನಹ



1925
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ  3/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 339316826060

1926
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 191/5,  ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 865601175576

1927
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 191/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 870356390456

1928
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 188/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 321822575699

1929
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 188/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 448237883544

1930
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 767051383006

1931
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 524942562981

1932
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 208/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 229571909736

1933
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 385532348855

1934
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 162/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 979329321781

ಸ ೕಶ  ಂ ಡ, ಡ ಮ ೕನಹ

ಯಮ  ೕಂ ಗಉಂಡಯ , ಟರಹ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ೕ ವ

ಡ  ಂ ಡ, ಗ

ಗ  ಂ ಡ, ೕಹ

ಹÁ   ಮ  , ೕ ಹ

ಕ ಯಪ   ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಜಯಕಉ   ಅ ೕ ಡ, ಆ ಹ

. ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಮಹ ವರಹ

ಜಗ ೕಶ  ರಉದ ಪ , ಡ ಯಕನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1935
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 161 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03894 795573275232`

1936
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 115/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 920771929656

1937
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 221 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 957461023574

1938
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 156/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02425 325807472228

1939
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 42736 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 675341839356

1940
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 156/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 864506685688

1941
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38/P23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 866526798423

1942
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 42737 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 943707351380

1943
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 144/9, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.01013 907570175612

1944
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 126/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 502333406797

ಡ  ವÉ◌ೀ ಡ, ಮಉ

ಲ  ೕಂ ಡ, ೕಹ

ಪÁವ ತಮ  ೕಂ ಧಮ , ರಉಪ ಹ

ಪಉ ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಜ ೕನಹ

ಜವ ಡ  ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಗ ಜ  ಡ, ವರ

ೕ ಸಯ   ಮ ಯ , ಎಂ. ಸಹ

ಪತïಕಉ ರ  ಡ, ಸ

ದÀ◌್ರ   ಸಣ ಪಣ , ಹಲ ನಹ

ಟ ಯ   ಕಉಂಚಯ , . ಹ



1945
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ ,7/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.0309 268363360378

1946
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 126/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 781587084767

1947
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 208389372773

1948
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 200/2, 200/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 717411299246

1949
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 568361833990

1950
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 26/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 6735887713488

1951
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 178/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 956462829349

1952
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 171/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 873483655317

1953
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 389 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 821259533132

1954
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 244,66 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 408484129372

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ದÉ◌ೂ ೕ ಡ, ಆ ಹ

ಶ ತಮ  ೕಂ ಆ ದ , ಮ ಪಉರ

.ಎ . ಡಪ   ಂ ಡ, ಯಣಪಉರ

ಪಣ   ಪರ ೕರ , 

ಹಉಳಉ

. . ವ ತಮ  ೕಂ ೕರಣ ಡ, 

ೕರನಹ

ಮ ಪ ಯ   ಷ ಯ , ೕಹ

. ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಡ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಡ, ಆ ಹ

ಕ ಯಮ  ೕಂ ಓ ೕ ಡ, ತನಹ

ಹÉ . .ಮಹ ವಪ   ಚನ ಪ , ವಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1955
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 66 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 642990013090

1956
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 556204234960

1957
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 206 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 706175635699

1958
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 71/2, 145/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 384806678525

1959
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 203/P ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 542757146171

1960
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 111/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 99010481668

1961
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 157/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 589075107916

1962
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 173/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 873315329111

1963
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 181/1, 173/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 644152744768

1964
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 179/1, 179/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 959526990660

ಷ ಪ   ಈ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ರಉದ ಮ , ಡ ಯ ನಹ

ಪಉಟ ಮಯ   ೕ ಠಯ , 

ಡ ಯ ನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ರಉದ ಮ , ಡ ಯ ನಹ

ಕ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕಣಜನಹ

ದÉ◌ೀವ ಜಉ  ೕ ಡ, ರಉಪ ಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ರಉಪ ಹ

ಕಳ ಡ  ಕಳ ಡ, ಡ

ಪಉಟ ಮಯ   ೕ ಠಯ , 

ಡ ಯ ನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ವ



1965
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 140/1, 180/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 684084098792

1966
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 144/4, 140/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 458916599900

1967
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 252 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 294389440227

1968
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 204/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 897921912654

1969
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 228 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 697964346845

1970
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 140/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 285465800383

1971
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 135/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 401553969670

1972
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 206/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 499670629350

1973
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 159 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 326705901164

1974
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 200 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 263854865223

ವ ತಮ  ೕಂ ಡ, ನಹ

ಶÁರದಮ  ೕಂ ಡ, ೕರ ಗಲ

ಸಉ ಶ  ವ ಂ ಡ, ಪಉರ

ಪ É◌ೀ ಡ  ಡ, ಳಲಉ

ವ ತ  ರಉಮಲಯ , ಗ

ವಣ   ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ೕ ಡ  ಡ, ದ

ಜಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ದ

ಡ  ಬಸ ಡ, ೕನಹ

ೕ ಡ  . ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1975
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 10/3, 9/10, 4/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 567887597016

1976
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 4/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 810005945392

1977
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ
187/1, 129, 

187/3BI, 187/4, 
178/3, 18/9

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 566962483423

1978
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 18/9, 184/13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 671954318255

1979
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 62/6, 63 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 673982943751

1980
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 214/3, 214/4, 
214/7

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 489612675060

1981
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 173/1, 204/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 621462029108

1982
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 111/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 673982943751

1983
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 27/3A, 27/3B, 
27/1, 27/2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 936822548514

1984
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 1, 2/1, 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 523898764592

ಹನಉ ಡ  ಂ ಡ, 

ನಹ ವ

ಧ ೕಂ ಹನಉ ಡ, ಅರ ೕಹ

ಜಯಲ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ನಹ

ವಣ   ಸ ೕ ಡ, ೕಹ

ಪ ಶ  ೕ ಡ, . ಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

. .ಮಹ ವಪ   ಚನ ಪ , ೕಹ

ಪ ಶ  ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಗ ಜಉ  ಣ ಡ, ಹ

ಸ É◌ೂ◌ೀ ಡ  ಂ ಡ, 

ನಹ ವ



1985
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9/P4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 637340585627

1986
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 963999940277

1987
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 9/P4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 412872238268

1988
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 104/P, 49/13, 3/6, 
95

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 697045045854

1989
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 94/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 576484281748

1990
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 22/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04967 715780491144

1991
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 34/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 467349338046

1992
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 21/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 6.23097E+11

1993
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 33/2, 88/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.0274 5.81851E+11

1994
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 28/2, 80/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 417364997439

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ರÁ ಡ, ಕಮ

ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಗ

ಅ ತ ಜಉ  
ದ ಬಸವಯ , ಕಕಬಸವನಹ

ಹನಉ ಡ  ೕ ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಪ ಲಉ

ಂ ಡ  ಂ ಡ, ನಹ ವ

ಕ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕಣಜನಹ

. ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಮಹ ವರಹ

ಅ ೕ  ೕಂ ವ ಯ , ನಹ

ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

1995
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 9/P5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01737 849485132763

1996
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 83/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 577997229671

1997
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 429615792609

1998
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 200/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 369381672853

1999
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25/4, 83/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 ,20204097875

2000
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 45/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 ,246557207266

2001
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 3/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 ,715869196799

2002
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 40/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 ,648741433658

2003
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 69/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 ,445816227993

2004
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 22/1, 20/4, 21/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 ,929372587323

ಬಚ ಯ   ಮ ಯ , ಗ

ಸಉ ೕಲಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ಕಮ

ಲ ಣ   ಹನಉಂ ಡ, ಟರಹ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ೕಭ ೕಂ ಗ , ಯಸಮಉದ

ಗ ಜ   ದ  ನಹ

ಡ  ರಉಮ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಹನಉವÉಉೀ ಡ  ಡ, ಪನಹ

ಸಉ ತ  ೕಂ ೕ ಡ, ನಹ ವ

ೕ ಡ  ಚಉಂ ಡ, ಮಉ



2005
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 199, 203/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 ,498891473297

2006
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 193/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 245183255478

2007
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 32/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 705496899985

2008
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 20/15, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04278 725148141329

2009
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 86/22, 86/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 486405655977

2010
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 20/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 817164056554

2011
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 20/11 ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 832090009514

2012
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 7/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 519667699116

2013
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 23/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 910674370308

2014
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 15/7, 2/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 585509905429

ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಗ

ದÉ◌ೀವ ಜಉ  ಕ ಡ, . ಪಉರ

ೕ ಡ  ಚಉಂ ಡ, ಮಉ

ಡ  ಂ ಡ, ಮಉ

ಭದ ಮ  ೕಂ ಷ ಪ , ಡ ಯ ನಹ

ಭದÀ◌್ರಮ  ೕಂ ಷ ಪ , ಡ ಯ ನಹ

ಮ ಯ   ನ ಯ , ಗರವ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಜಯ   ಪಉಟ ಯ , ಡ ಯ ನಹ

ಸಉ ಶ  ೕ ಡ, ಅರ ೕಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2015
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 20/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 393926453828

2016
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 311352349239

2017
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 365 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 755541184593

2018
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 74/P26, 27/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.0273 623097282011

2019
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 37, 34/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 253472705504

2020
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 5/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 668682459948

2021
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 2/3, 24.4A, 2/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 995177093461

2022
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 131/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 235517024419

2023
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 54/1, 54/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 446439592973

2024
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 29/7, 163 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 463682718630

ಕಉ ರ   ಸಣ ಹಉ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಜಮ  ೕಂ ಜಗ ೕಶ, ಆ ಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಅರ ಡ, ತನ

ಜಉಂ ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ಎಂ.ಎ .ನಟ ಜ  ಸಉಬ , ಸ

ಕ ಮ  ೕಂ ಂ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ೕ ಡ  ವ ಡ, ಕ

ಡ  ಸ ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಕ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಡ ಯ ನಹ



2025
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 174/1, 122/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 996460072886

2026
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 163/2P, 191/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 227756004461

2027
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 235 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 460125763256

2028
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 294/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 203180924364

2029
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 221/2, 221/3, 
244/2,219

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 855325013707

2030
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 214, 245 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 936822548514

2031
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 294/4A2,294/41,2
94/4B1,294/4B2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 680488671459

2032
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 338/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 624362390690

2033
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 143/1,138/2A1,31
2/1

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 500317743822

2034
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 162/1A4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 853914740276

ಗಯ  ನï ಟ ಯ , ವಳ ರಹ

 ಕಉ ರ  ೕ ಡ, ನಹ

ವ ಜ  ಈ ಡ,, ತನಹ

ಂಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ಸ

ಚ ೕ ಡ  ರಮಉ ಡ, ಮ

ಗ ಜ  ಂ ಡ, ಹಸಉವನ ಟ ವಲಉ

ಕ ಡ  ೕ ಡ, ಕಲ ಉಗಉಡಗನಹ

ಶÉ◌ೀಷ  ೕ ಡ, ಅ ವರ

ಅಂ ಡ  ಡ, ೕಹ

ವಕಉ ರ  ಡ, ಮ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2035
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 162/1A3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 327798405085

2036
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 298 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 606741234194

2037
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 315/3, 
272/2,343/3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 627080046427

2038
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 271/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 743315086961

2039
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 294/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 519280730319

2040
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 205, 204/3A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 512926434017

2041
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 204/33 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 693578950975

2042
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 78 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 911402731671

2043
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 77,78 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0306 374314652410

2044
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 313/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 381043080594

ಮ ಕ  ದ ಯ , ಮಹ ವರಹ

. . ಜಉ ಥ  ಕಉಂಟಪ , 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ವ ಂ ಡ  ಗಣ , ಂ

ಎಂ. .ರಉ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕಹ

ಡ  ಗಉಂ ಡ, ಹಉಳಉ

ಗ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ , ೕ ರನಹ

ಶ  ಬದ ಯ, ೕ ರನಹ

ಕ ೕ ಡ  ೕ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

.ಎ .ಪಉ ೕ ಡ  ಯಣ ಡ, ಗ

ಪಉ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ೕಹ



2045
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 366/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 732602303432

2046
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 2/1,66/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 912903343000

2047
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 222/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 709891727756

2048
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 191/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 991256637520

2049
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 210 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 451177497943

2050
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 65/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 690274184842

2051
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 348,348/2,349/1,3
48/1

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 811036523493

2052
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 216/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 258351614799

2053
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 267/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 538691649920

2054
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 40/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 391381752814

ಯ ಕಉ ರ  ಂಗ , ೕಹ

ಂಗ   ಜ , ೕಹ

ನರ ಂಹಯ   ಂಕಟ ಮಯ , ಹಉಳಉ

ಪಉಟ ಜ  ಮಲಪ , ನಹ

ದÉ◌ೂ ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಪಉಟ ಜಉ  ಮಲಪ , ನಹ

ಅ ತ  ಡ, ಎಂ. ಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಮ

ೕ ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, .ಎ . ವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2055
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 216/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 877507868723

2056
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 267/5,21/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 579629390993

2057
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 199 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 235901947087

2058
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 186/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 732152579123

2059
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 62/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 358899976442

2060
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 207/1,207/3,206 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 512908452731

2061
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 231/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 430843005796

2062
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 70/2,70/3,38/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 845873198694

2063
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 133/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 379834628210

2064
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 982459490352

ಕÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕಹ

ಂ ಡ  ಸಣ ತ ೕ ಡ, ನಹ

ಜಉ ಥ  ಡಪ , ಮ

ಸÁ◌್ವ ಡ  ೕ ಡ, ಮ

ವÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ೕಹ

ಈ ಡ  ಡ, ಎ.ಗಉಡಉಗನಹ

ಡ  ಸಣ ಮ ೕ ಡ, ಆ ಹ

ಆ . ವಪ   ಮ ಂ ಡ, ಅಂಕನಹ

ಂಕಟ ಡ  ೕ ಡ, 

ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ವಣ   ಡ ಕ ೕ ಡ, ಡ ಯ ನಹ



2065
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 297/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 757531488322

2066
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 271/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 514030038862

2067
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 52/1,86 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 921614277711

2068
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 80/2,80/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 348527596563

2069
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 80/2,80/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 523693920572

2070
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 344/1,349/P ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 663145479133

2071
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 2/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 389521326377

2072
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 199, 203/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 896727284732

2073
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 314P ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 989924369835

2074
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 132/2,123 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 590612251791

ಕ ಯಪ   ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಧರ  ಸ ೕ ಡ, ೕ ಹ

ಸ ೕಶ  ಈ ಡ, ಮ ರಉ

ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ಕಉ ರ  ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ವಳ ರಹ

ೕ ಡ  ಡ, ೕರನಹ

ಮ ಡ  ತಮ ಣ ಡ, 

ಂತ ೕಡನಹ

ಪ ಸನ   ಜಪ , ಟರಹ

ಈರಮ  ೕಂ ಬಸಪ , ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2075
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 2/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 873465846464

2076
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 337/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 281706643847

2077
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 1/ 43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 718999635068

2078
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 183/6A, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 813593942497

2079
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 183/6B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 566397019711

2080
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 188/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 994370026022

2081
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 191/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 652579511985

2082
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ  191/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 506403833984

2083
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 178/7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 971834007311

2084
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 111/8, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 233197982471

ಂಗಪ   ಸಣ ಗಣ , ನಹ

ಗಉಂ ಡ  ಡ, ೕರ ಗಲ ವ

ಹನಉ ಡ  ೕ ಡ, ಂತನಹ

ರ ಶ  ಕ ೕ ಡ, ನಹ ವ

ಕರ  ಡ, ಮಉ ಪಉರ

ಣಉಕ ೕಂ ಗಉರಉ , ಎಂ. ಸಹ

ನಟ ಜಉ  ಚ ೕ ಡ, ೕಹ

ಡ  ಅಣ ಪ ಡ, ಅ ವರ

ಶÁ◌ಂತಮ  ೕಂ ಡ, ಅ ವರ

ಲಕ ÀÀ◌್ಷ ಮ  ೕಂ ತ ೕ ಡ, ೕಹ



2085
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ  3/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 965144723120

2086
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 191/5,  ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 223565674830

2087
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 191/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 291830893259

2088
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 188/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 489219222798

2089
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 188/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 301582090156

2090
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 827318937963

2091
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 345404165300

2092
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 208/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 225474781754

2093
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 421913223951

2094
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 162/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 869265944996

ವಣ ಡ  ಡ, ದ

ಜಮ  ೕಂ ಪಉ ೕ ಡ, ಅ ವರ

ಡ  ೕ ಡ, ಂ

ಗ ಜಉ  ಚ ೕ ಡ, ಎಂ. ಹ

ಲಕ ಯ   ಂಬಯ , ೕನಹ

ಮ ೕಶ  ಡ, ಹಸಉ ನ ಟ ವ

ಡ  ೕ ಡ, ಅಂಗಉಬ

ಲ ಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, ಎಂ. ಹ

ಪಉ ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ಎಂ. ಹ

ತಮ ಣ ಡ  ಡ, 

ಕಲ ಉಗಉಡಉಗನಹ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2095
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 161 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 556855941173

2096
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 115/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 836111039468

2097
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 221 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 817164056554

2098
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 156/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 9.91257E+11

2099
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 42736 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 6.73983E+11

2100
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 156/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 2.09138E+11

2101
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 38/P23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 5.69395E+11

2102
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 42737 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.0309 4.42923E+11

2103
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 144/9, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 7.88587E+11

2104
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 126/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 2.78327E+11

ಹನಉವÉಉೀ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ರ ಶ  ಈ ಡ, ೕನಹ

ರಮ  ೕಂ ಡ, ತನ

ವಪ   ಲ ೕ ಡ, ರಉದ ವರಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಕ ಡ, ತನ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ನಹ

ೕ   ಂ ಡ, ಲ ಹ

ಜವರಮ  ೕಂ ಷಪ , .ಎ . ವಲಉ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ಮ ರಉ

ಪ ಸನÀ◌್ನ  ಜಪ , ಟರಹ



2105
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ ,7/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 2.48882E+11

2106
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 126/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 2.17559E+11

2107
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 25/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 7.95904E+11

2108
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 200/2, 200/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 9.36823E+11

2109
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 4.86406E+11

2110
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 26/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 6.17015E+11

2111
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 178/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 3.90864E+11

2112
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 171/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 5.19668E+11

2113
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 389 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 5.12733E+11

2114
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 244,66 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 6.24362E+11

ಜಗ ೕಶ  ಜವ ಡ, ರಉ

ಷ ಠಪ   ಡ, ನಹ

ಜಉ ಥ  ಡ, ವಲಉ

ದÉ◌ೂ   ಡ, ರಗಉ

ಸÁ◌್ವ   ತಯ , ಹಉಳಉ

ಗಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ

ಂಕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಗ ಥಪಉರ

ಗಳ ರಮ  ೕಂ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಡ  ೕ ಡ, ನಹ ವ

ಮ ಷ   ಡ, ಗ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2115
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 66 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 3.68815E+11

2116
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 2.35517E+11

2117
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 206 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 7.57614E+11

2118
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 71/2, 145/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 2.99358E+11

2119
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 203/P ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 6.75847E+11

2120
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 111/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 6.9772E+11

2121
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 157/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 6.93086E+11

2122
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 173/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 6.80489E+11

2123
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 181/1, 173/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 8.62394E+11

2124
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 179/1, 179/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 9.2622E+11

ಡ  ೕ ಡ, ಅಂಗಉಬ

ದÁ◌್ಯವಮ  ೕಂ ಹನಉ ಡ, ಅಂಬಉಗ

ಗಮ  ೕಂ ಗಯ , ಅ ವರ

ಲಕ ÀÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಜಯ ಗ   ವರ , ತನಹ

ತ   ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ

ವಣ   ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಗ ಜ  ಮ ೕ ಡ, ಂ ಮ

ಡ  ಂ ಡ, . ಪಉರ

ೕ ಡ  ಡ, ನಹ



2125
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 140/1, 180/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 3.52173E+11

2126
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 144/4, 140/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 8.304E+11

2127
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 252 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 4.23566E+11

2128
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 204/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 5.39437E+11

2129
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 228 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 766686802287

2130
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 140/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 753179216043

2131
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 135/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 879811122136

2132
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 206/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 657182191033

2133
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 159 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 760659267750

2134
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 200 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 787174780003

ಜಪ   ೕ ಂದಪ , ಅ ವರ

ಜಉಂ ಡ  ಡ, ಆ ಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಅನಉಗವ

ವಣ   ಸಣ ಯ , ವರ

ವÉಉೀ ಡ  ಈರ ಡ, ಗ

ತÀ◌್ರ  ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ

ೕ ಲ  ಮ ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಡ  ಚಲಉ ಡ, ಚ. ಪಉರ

ಬಸವ ಜಉ  ಡ, ಯಸಮಉದ

ಜವ ಡ  ಕÉ◌ೂ◌ೀ ಡ, ತಲ ಆಲದಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2135
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 10/3, 9/10, 4/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 586066298405

2136
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 4/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 513341995498

2137
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ
187/1, 129, 

187/3BI, 187/4, 
178/3, 18/9

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 850848692907

2138
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 18/9, 184/13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 613568573667

2139
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 62/6, 63 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 360920707901

2140
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 214/3, 214/4, 
214/7

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 221072959207

2141
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 173/1, 204/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 395122742916

2142
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 111/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 850848692907

2143
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 27/3A, 27/3B, 
27/1, 27/2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 920290358898

2144
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 1, 2/1, 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04967 5.47058E+11

ಕÉ◌ಂಪಮ  ೕಂ ಂ ಡ, ತಲ ಆಲದಹ

ಪಉಟ ಈರಮ  ೕಂ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ಪಉಟ   ಕ ೕ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, . ಲನಹ

ಂಕಟಮ  ೕಂ ಮ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಡ  ಡ, ೕ ಪಉರ

ಯಣ ಡ  ಡ, ಪನಹ

ದ ಖರ  ಮಲಪ , ನಹ

ಕರÉ◌ೀ ಡ  ಯಪ ಡ, 

ನಹ ವಲಉ



2145
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 9/P4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.024 5.1393E+11

2146
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 38/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 9.71836E+11

2147
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 9/P4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 9.9437E+11

2148
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 104/P, 49/13, 3/6, 
95

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 8.55429E+11

2149
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 94/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 8.49991E+11

2150
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 22/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.024 4.34848E+11

2151
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 34/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.024 5.00299E+11

2152
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 21/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04067 3.63967E+11

2153
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 33/2, 88/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.024 5.61267E+11

2154
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 28/2, 80/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 9.889E+11

ಬಸ ಡ  ಹರಉ ಡ, ಅ ವರ

ಡ  ಂ ಡ, ಚನಹ

ಡ  ಯಣ ಡ, ಚನಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಅ ವರ

ವÉ◌ೀ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ ವ

ಡ  ಂ ಡ, ಎ.ಗಉಡಉಗನಹ

ವ ಜ  ೕ ಡ, ಅ ವರ

ಡ  ಡ, . ಲನಹ

ಅಜ ಪ   ಚನ ಪ , ಡ ಯ ನಹ

ಪಉಟ ಮಯ   ೕ ಠಯ , 

ಡ ಯ ನಹ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2155
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 9/P5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 5.43949E+11

2156
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 83/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 4.94844E+11

2157
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 8.66134E+11

2158
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 200/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 5.26684E+11

2159
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 25/4, 83/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.024 2.09524E+11

2160
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 45/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.024 3.90085E+11

2161
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 3/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 8.94541E+11

2162
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 40/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 7.10127E+11

2163
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 69/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 8.23216E+11

2164
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 22/1, 20/4, 21/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 6.06351E+11

ಲ  ೕಂ ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ಂಬಮ  ೕಂ ಡ, 

ಹಸಉ ನ ಟ ವಲಉ

ಕ ಯಪ   ಡ, ಜ ೕನಹ

ದÉ◌ೀವ ಯ   ೕಳ ಯ , ದ ಹ

ಡ ಮ  ೕಂ ಪಯ , ರಉದ ವರಹ

ರ ಶ  ಜವ ಡ, ಟರಹ

ಜಯ   ಂಗಯ , ಹ ಹರಪಉರ

± ಡ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ಗ   ೕ ಡ, ನಹ

ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ಈರಭ ೕ ಡ, ಗ



2165
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 199, 203/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.04013 3.21286E+11

2166
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 193/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 3.48528E+11

2167
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 32/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 392471213643

2168
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 20/15, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.80 0.05561 509215628078

2169
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 86/22, 86/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 461469695063

2170
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 20/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 831148569298

2171
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 20/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 456050445301

2172
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 7/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 385786806842

2173
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 23/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 207069483248

2174
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 15/7, 2/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 788409412060

ಪಉ ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಗ ಹ

ವಪ   ವ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಡ  ಮ ಂ ಡ, ಮಉ

ಡ  ಂ ಡ, ೕ  ಯಣಪಉರ

ಕಉ ರ  ಓ ಡ, ಎಂ. ಹ

ಹಉ ೕ ಡ  ಡ, ೕ ರನಹ

. .ಮಹ ವಪ À◌್ಪ  ಚನ ಪ , ೕಹ

ಗಯ ಉ  ವಯ , ಹಉಳಉ

ಡ  ಪಉಟ gಮ , ಡ ಯ ನಹ

ಪಉಟ ಮ   ವಪ , ಡ ಯ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2175
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 20/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.95 0.0582 410323410906

2176
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 264520972396

2177
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 365 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 646706046554

2178
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 74/P26, 27/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 557204537987

2179
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 37, 34/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 435005639591

2180
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 5/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 410323410906

2181
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 2/3, 24.4A, 2/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 500003593336

2182
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 131/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 447581208065

2183
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 54/1, 54/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 707236964060

2184
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 29/7, 163 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 946378735587

ಡ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಅ ವರ

ಚಉಂ ಡ  ಂ ಡ, ಗರ ಸಹ

ಪ ಶ  ಈ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಚನÀ◌್ನಮ  ೕಂ ಂಚಯ , ರಉದ ವರಹ

ಕರಯ   ವಪ , ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಡ  ಂ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಅಜ   ಲ , ದ

ಸಉ ಶಕಉ   ೕ  ಮ , 

ಗರ ಸಹ

ಬಉ  ಹಉ ೕ ಡ, ನಹ ವ

ಡÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, 

ಹನಉ ಟ ವ



2185
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 174/1, 122/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 453949243965

2186
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 163/2P, 191/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 5583759800261

2187
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 235 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 742116806265

2188
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 294/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 487093967848

2189
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 221/2, 221/3, 
244/2,219

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 742204191484

2190
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 214, 245 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 7870102737726

2191
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 294/4A2,294/41,2
94/4B1,294/4B2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 621792214754

2192
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 338/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 965431373551

2193
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 143/1,138/2A1,31
2/1

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 621784984535

2194
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 162/1A4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 706005926498

ಚನ ಯ   ಡ ಯ , ಗ

ೕ ಡ  ಡ, ರಉದ ವರಹ

ದ ಖರÀಯ   ಹನಉ ಡ, ಸ

ಳ É◌ೀ ಡ  ಡ, ಲ ಹ ೕ

ರ   ಸಣ ೕ ಡ, ನಹ

ಹಉ ೕ ಡ  ಡ, 

ಕಲ ಉಗಉಡಗನಹ

ಈರಪ À◌್ಪ ಡ  ವ ಡ, ೕನಹ

ಹನಉ ತÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, 

ಉ ರಹ

ಡ  ಡ, ಮ

ಡ  ಅ ೕ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2195
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 162/1A3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 252107350028

2196
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 298 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 933958963643

2197
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 315/3, 
272/2,343/3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 817102144347

2198
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 271/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 562443136689

2199
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 294/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 777626140199

2200
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 205, 204/3A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 623309718513

2201
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 204/33 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 740718839105

2202
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 78 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 777626140199

2203
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 77,78 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 623309718513

2204
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 313/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 740718839105

ದಯಕಉ ರ  ೕ , ಹ

ಡ  ಹನಉ ಡ, ೕನಹ

ಡ  ಡ, ಪನಹ

ಗಉರಉ ದ ಪ   ೕ ಡ, ತನಹ

ವಣ   ೕ ಡ, ೕಹ

ಜಉಳ ೕಂ ಪಉಟ ಡ, 

ೕ ವಲಉ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಮ

ಗ ಜ   ದ , ನಹ

ಜ  ೕಂ ಮ ೕಶ, ಮಲ ೕಡನಹ ೕ



2205
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 366/1 ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 706005926498

2206
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 2/1,66/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 262160394471

2207
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 222/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 777626140199

2208
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 191/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 623309718513

2209
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 210 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0 740718839105

2210
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 65/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 415769098578

2211
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 348,348/2,349/1,3
48/1

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 788807537077

2212
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 216/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 379217167369

2213
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 267/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 767787056358

2214
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 40/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 777242365594

ಜಯಮ  ೕಂ ಜ ಯ , ಗರವ

ಈರಪ   ಡ ಯ , ಗ

ಸÁ◌್ಬ ಡ  ಮ ಡ, ಮಉ

ವಣ   ಹರಉ ಡ, . ಪಉರ

ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಎ.ಗಉಡಉಗನಹ

ಜವ ಡ  ೕ ಡ, ಮಉ

ಶ  ನ ವ ಡ, ದ

ಡ  ಡ, . ಲನಹ

ಬಸವ É◌ೀ ಡ  ಡ, . ಪಉರ

ಬಸ ಡ  ಡ, . ಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2215
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 216/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 321212601749

2216
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 267/5,21/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 989485806529

2217
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 199 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 271331693901

2218
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 186/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.95 0.05795 272916883801

2219
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 62/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.95 0.05795 466087001704

2220
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 207/1,207/3,206 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 608059759056

2221
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 231/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 567982002494

2222
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 70/2,70/3,38/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0 321212601749

2223
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 133/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 9287363250066

2224
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 321212601749

ಶ ಡ  ಮ ಂ ಡ, ೕಹ

ದ ಮ  ೕಂ ಪರ ಶ, ಜ ೕನಹ

ರ ಶ  ಗಉಂ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ಯ ೕಧ ೕಂ ಡ, ಹಉಳಉ

ಡ  ೕ ಡ, ಮ

ಪದ  ೕಂ ಧ ಡ, ೕಹ

ಸÁ◌್ಬ ಡ  ೕ ಡ, ಎಂ. ಹ

ಡ  ಜವ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಮ ದ   ೕ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ತÁ ಥ. . .  ಡ, . ಲನಹ



2225
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 297/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 8.62394E+11

2226
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 271/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 9.2622E+11

2227
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 52/1,86 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 3.52173E+11

2228
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 80/2,80/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 8.304E+11

2229
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 80/2,80/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 623309718513

2230
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 344/1,349/P ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 740718839105

2231
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 2/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 976078575878

2232
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 199, 203/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 374857377128

2233
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 314P ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 7909277799793

2234
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 132/2,123 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 288665829391

ಪರ ಶ  ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಮ ದÀ◌್ರ  ೕ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಂಪಮ  ೕಂ ಕ ಯ , ಮಉ

ಮ ೕಶ  ಡ, ಅಂಬಉಗ

ಮ ೕ ಡ  ಡ, ಹಲ ನಹ

ಡ  ಡ, ಹಲ ನಹ

ೕ ಸ  ವ ಂ ಡ, ಮಉ

ಂ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ರಉಮನಹ

ಗ ಜಉ  ಡ, ೕಹ

ೕ ಸ  ವ ಂ ಡ, ೕಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2235
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 294/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 231458963214

2236
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 221/2, 221/3, 
244/2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 535381192562

2237
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 214, 245 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 694007522104

2238
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 225, 223/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 729440124252

2239
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 162/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 514172392914

2240
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 143/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 588661109781

2241
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 162/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 8.62394E+11

2242
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 162/1A3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.80 0.05466 9.2622E+11

2243
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 106/P1, 344/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 3.52173E+11

2244
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 297 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 8.304E+11

ಅರಸಯ   ಈರಯ , . ಲನಹ

ಪಉಟ   ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಂಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ನಹ

ಜಪ   ಂಗಪ , ನಹ

ದÁ◌್ಬ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ೕರ ಗಲ

ರಮ  ೕಂ ಜಪ , ನಹ

ಕಉ ರ  ಡ, ಸ

ಗಉಂ ಡ  ಡ, ಸ

ಲ ತಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ಪಉ ೕ  ಕಉ   ಕಉ , ಸ



2245
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 315/3, 372/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 255948047088

2246
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 271/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517

2247
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 294/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 32566539032

2248
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 106/P1, 344/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 815612705599

2249
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 311/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 254711713947

2250
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 22/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 349001819693

2251
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 210,199 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 8.62394E+11

2252
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 98/1P,319/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 9.2622E+11

2253
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 66/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.85 0.05585 3.52173E+11

2254
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 216/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 8.304E+11

ವ ತಮ  ೕಂ ಕಳ ಡ, ಡ

ತಮ ಣ ಡ  ಡ, 

ಕಲ ಉಗಉಡಉಗನಹ

ಚ ೕ ಡ  ಚಲಉ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ನಹ

ಅ ೕಕ  ಡ, ಮ ನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಂ

ಳಮ  ೕಂ ಸಉ ೕ ಡ, ಮ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಡ ಡ, 

ಎ.ಗಉಡಉಗನಹ

ಜಉಂ ಡ  ಡ, ಗ ಹ

ಂ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2255
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 104 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 -

2256
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 162/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 878442293640

2257
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 93,92/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 594768330732

2258
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 216/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 456602095581

2259
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 104 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 493670296730

2260
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 199 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 862540603974

2261
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 207/1,207/3,206 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 487730617127

2262
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 231/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 493670296730

2263
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 133/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 232970175983

2264
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 205, 204/3A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 439427628015

ವ ಜಉ  ಪಉ ೕ ಡ, ೕಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಕ ಡ, ತನ

ದ ಖರ  ೕ ಡ, ಲನಹ

ಗ ಜ  ಚ ೕ ಡ, ಎಂ. ೕಹ

ರ ಶ  ಈ ಡ, ೕನಹ

ಹನಉವÉಉೀ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಅ ವರ ಸಹ

ಅಮ ಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಮಉತ

ಲಕ ÀÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಡ ಮ ೕನಹ

ಗ ಜ   ದ  ನಹ

ೕ ಡ  ವಮ , ಎಂ. ಹ



2265
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 204/33 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 940216415243

2266
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 126/2A,46/1A,25/
2A 126/2B

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 29048602600

2267
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 57/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.0366 880459081349

2268
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 57/3 ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 346341223116

2269
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 38/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 553593953037

2270
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 46/2,48/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 209128029688

2271
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 147 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 941358045464

2272
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 75/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 684242501269

2273
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 126/20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 972198586249

2274
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 126/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 975896586558

. . ಗ   ಪಉಟ ಡ, 

ಡ ೕನಹ

ರ ಶ  ೕಗಯ , ಎಂ. ಹ

ಅರಸÉ◌ೀ ಡ  ಸಉ ೕ ಡ, ೕಹ

ಜಯ   ಗಯ , ಮಹ ವರಹ

ಗ  ಂ ಡ, ೕಹ

ಡ  ಂ ಡ, ಗ

ಕ ಯಪ   ವಯ , ೕಹ

ಂಕ ಶ  ಲ ೕ ಡ, ೕ ವ

ವ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ೕ ಹ

ಶ ಡ  ೕ ಡ, ಹಲ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2275
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 77/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 337133155438

2276
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 97/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 886263048302

2277
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 76 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 817102144347

2278
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 79 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 933958963643

2279
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 50 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 421150702091

2280
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 31/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 409332521993

2281
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 672387276889

2282
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 46/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 685373183642

2283
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 46/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 431510225986

2284
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 46/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 4279566744775

ಂ ಡ  ಡ, ನಹ ವ

ಗ   ಡ, ತನ

ಡ  ೕ ಡ, ನಹ ವ

ಜಪ À◌್ಪ  ೕ ಡ, ನಹ

ಲಕ ÀÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

  ೕ ಡ, ಪಉರ

ವಪ   ಡ, ಟರಹ

ರಮ  ೕಂ ರÁ ಡ, ತಲ ಆಲದಹಹ

ಸಣ ಯ   ಕ ಯಯ , ಕಮ

ಹಉ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ



2285
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 37/2, 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 4356907975575

2286
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 886162448583

2287
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ ,3/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 557106406404

2288
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 14/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 549944549844

2289
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 26, 30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 622512972075

2290
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 29,30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 764578490906

2291
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 829787746043

2292
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 967422926023

2293
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 485453572602

2294
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 27/3, 50/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 938194863150

ವನ  ೕಂ ಂಗ ಜಉ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಪಉಟ ಮಯ   ೕ ಠಯ , 

ಡ ಯ ನಹ

ಲ ೕ ೕಂ ಅರಸಯ , ಡ  ಆಲದಹ

ರ ಶ  ಡ, ಮ

ಲ ಮ  ೕಂ ಕ ೕ ಡ, ಚನ ಮ ನಹ

ರ ಡ  ಜವ ಡ, ಳ ಹ

ೕ ಡ  ಜಉಂ ಡ, . ಪಉರ

ಉ ಮ  ೕಂ ವಪ , ೕ ವಲಉ

ಕಉ ರ  ಡ, ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ೕಹನಕಉ ರ  ದ ಪ , ರಗಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2295
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 30/5, 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 881434496904

2296
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 63 ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 418922915862

2297
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 16/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 8796848681029

2298
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 16/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 466875851314

2299
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 76 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 553266506268

2300
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 805618062411

2301
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 374440752937

2302
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 255183929983

2303
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 55 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 698300742706

2304
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 19/1, 19/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 381849260033

ವ   ಜವರಪ , ನಹ ವ

ಜವರಪ   ಮ ಸಯ , 

ನಹ ವಲಉ

ಡ  ಚ ೕ ಡ, ೕಹ

ಷ   ೕಪಯ , ೕರ ಗಲ ವಲಉ

. .ಸತ   ರಉಮಲ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ಜಉ ಥ  ಳಪ , ಳ ೕಡಉ

ಡ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ವ ಡ  ೕ ೕ ಡ, ೕಹ

ಮ   ಡಕಣ , ಹಉಳಉ

ರಮ  ೕಂ ರಉದ ಂ ಡ, ದಉಮ



2305
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 54/6, 59/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 675863822899

2306
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 11/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 267059622128

2307
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 97/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 7286196269860

2308
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 392471213643

2309
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 54/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 509215628078

2310
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 5/10, 5/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 461469695063

2311
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 18/2, 19/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 831148569298

2312
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 209/P6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 456050445301

2313
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 25/P4, 20/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 385786806842

2314
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 213/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 207069483248

ಜಉ ಥ  ಡ, ಕ ೕನಹ

ೕತಮ  ಮ ಯ , ಸ

ಷ ಕಉ   ೕ ಡ, ಮಉ

ಂಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ಸ

. . ಗಪ   ಕ ೕ ಡ, ೕನಹ

ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಸ

ಪಉಟ ಡ  ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಗ   ಲ ೕ ಡ, ಟರಹ

ಗಮ  ೕಂ ಸಣ ಪ , ಕ ೕನಹ

ಜವ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಮ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2315
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 28/P3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 788409412060

2316
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 214/1, 59/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 264520972396

2317
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 17/3, 174/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 646706046554

2318
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 197/P4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 557204537987

2319
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 127 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.0366 435005639591

2320
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 17/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 933958963643

2321
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 1/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 817102144347

2322
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 500003593336

2323
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 11/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 784806403207

2324
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 20/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 991425184011

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಮಉ

  ಮ ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ಡ  ಂ ಡ, ೕಮನಹ ವ

ಡ  ೕ ಡ, ಎಂ. ಹ

ವಣ   ಮ ಯಪ , ಮ

ಪಉಟ ಲ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

ಪಉಷ  ೕಂ ಡ, ನಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ನಹ

ನÁ ಯಣ ಡ  ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಲ ೕ ಡ  ಡ, ಹಉಳಉ



2325
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 74/P4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 225564483937

2326
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 25/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 453949243965

2327
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 26/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 447581208065

2328
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 365/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 707236964060

2329
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 45/P7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 697981193666

2330
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 50/P5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 677512877790

2331
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 474052675373

2332
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 67 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 558375980261

2333
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 17/1B, 14/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 742116806265

2334
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 630284177681

ಮ   ೕ ಡ, ಮಲ ಯ ನಹ

ಗÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ೕ ವಲಉ

ಡ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ಮ ೕಶ ಡ  ಡ, ಬಸ Àಘಟ

ಕಉ ರ.ಎಂ. .  ಡ ೕ ಡ, 

ೕಹ

ನ  ೕಂ ಷ ಕಉ ರ, .ಗಉಡಉಗನಹ

ಜಉಳ ೕಂ ಲ ಣ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ದ   ಡ, . . ಪ ಲಉ

ಂಕ ಶ  ಡ, ಸ ಸಹ

ಂತ ಜಉ  ೕ ಡ, ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2335
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 47/P11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 787010273726

2336
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 47/P23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.85 0.05585 621792214754

2337
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 398 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 965431373551

2338
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 319/1B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 852542675612

2339
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 274/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02166 663195115673

2340
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 528/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 621784984535

2341
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 625/6, 548/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.01188 706005926498

2342
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 481/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 686332117947

2343
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 590/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 252107350028

2344
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 590/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 679470753652

. .ಅನಉ ಯ  ಯಣ, 

ಗಉಡ ದ ರಣ

ಜವ ಡ  ೕ ಡ, ಸ

ಮ ೕಶ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಕಉರಉಬರಹ

ಈ ಡ  ಡ, ಎಂ. ಸಹ

 ಕಉ   ಗ , ಮ

ಜಗ ೕಶ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ಲ ಮ  ೕಂ ಂಕಟ ಟ , ಅಮ ೕಡನಹ

ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಸ

ಸಣ   ೕ ಡ, ಡ ಮ ೕನಹ

ದಕಉ ರ  ಚನ ಶ ಡ, ಮಉ



2345
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 288/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02825 435005639591

2346
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 1/1B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 557204537981

2347
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 55/2, 18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 411498585265

2348
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 477317380298

2349
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 4/1B ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 995023375772

2350
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 38/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 410302410906

2351
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 1/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 790098462609

2352
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 33/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 435907975575

2353
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 34/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 343745238787

2354
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 1/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.0387 217273009187

ಸಉ ೕಲಮ  ೕಂ ಮ , ಹಉಳಉ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, ಸ

. . ೕ ಡ  ಡ, ಸ

ದÁ◌್ಯ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ಚಯ   ಂಗಯ , ಹಉಳಉ

ರಉ  ೕಂ ಡ, ಹಉಳಉ

ಎಂ. .ರಉ ೕಶ  ಎಂ. .ಬಸಪ , ಸ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಸ

ಶ ಡ  ಡ, ಸ

ಯಣ  ೕ ಡ, ಯಣಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2355
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 27/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02825 3851 0490 8626

2356
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 498 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 7092 6852 6917

2357
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 3/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 3580 9635 4677

2358
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 25/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 2425 7568 3601

2359
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 60/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 9224 3975 5038

2360
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 481 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 6585 4546 8204

2361
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 31/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 718911452151

2362
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 183/6A, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 229918242408

2363
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 183/6B ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.75 0.05201 639456765807

2364
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 188/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02166 9433560571662

ಡ  ಡ, ಳ ೕಡಉ

ವಣ   ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಗ   ೕ ಡ, ಕಮ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಅರ ೕಹ

ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ಕಬ

ಪಉಷÀ◌್ಪ ೕಂ ಪ ಶ, ಕಉದಉರಉಗಉಂ

ಮ ಶ  ೕ ಡ, ಮಲ ಯ ನಹ

  ಸಉ ೕ ಡ, ಕಮ

ಳಪ   ೕ ಡ, ನಹ



2365
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 191/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 783890657332

2366
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ  191/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 457451568957

2367
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 178/7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 434821721767

2368
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 111/8, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 752082920276

2369
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ  3/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 874894281032

2370
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 191/5,  ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02425 571607746106

2371
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 191/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 872913381494

2372
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 188/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 744004719547

2373
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 188/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 86679925

2374
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 906690198770

ಯಲಯ   ಯಯ , ಗಉಡ ದ ರಣ

ಡ  ೕ ಡ, ನಹ

ತಮ ಣ ಡ  ಚಉಂ ಡ, ಎಂ. ಹ ೕ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಡ  ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಹಉಳಉ

ವ ಡ  ಂಕ ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

ಪಉ ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಡ ಮ ೕನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ೕಹ

ಪಣ   ಪರ ಶ ರ , ಹಉಳಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2375
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 9880567197

2376
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 208/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 931258683112

2377
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 9199337289404

2378
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 162/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 970736044763

2379
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 161 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 210168624237

2380
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 115/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 331405936850

2381
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 221 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 849357088716

2382
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 156/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 820320016303

2383
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 42736 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 371224498390

2384
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 156/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 803513106081

ದÉ◌ೀವ ಜ  ಜಪ , ಗಉಡ ದ ರಣ

ಪಉ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಮ ನಹ

ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಮ

ಜಪ   ೕ ಡ, ನಹ

ೕ ಶ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಕಉರಉಬರಹ

ಇಂದ ಮ  ೕಂ ಗ ಶ, ಕಉರಉಬರಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಹಉಳಉ

ವ ಜ  ಡ, ಹ

ದÀ◌್ರಪ   ಪಉಟ ಮಯ , ಗಉಡ ದ ರಣ

ಂ ಡ  ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ



2385
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 38/P23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 707508093832

2386
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 42737 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 613513231494

2387
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 144/9, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 968713476131

2388
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 126/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 365767411149

2389
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ ,7/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 568120900812

2390
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 126/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 703627344953

2391
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 25/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 518851913812

2392
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 200/2, 200/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 725128836006

2393
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 996682102101

2394
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 26/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 201510369033

ಸಉಬ ಹ ಣ   ಡ, ಮ

ೕ ಡ  ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ರಉ  ೕಂ ಡ, ಗನಹ

ಎಳಮ  ೕಂ ಮ ಂ ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಕಉಸಉಮ ೕಂ ೕಶ ರಪ , ನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಲಕ ÀÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಸ

ಡ  ಮ ಡ, ಎಂ. ಹ

ಸಉ ೕಲ ೕಂ ಶ ಥ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಂ ಡ  ಡ, ಮ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2395
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 178/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 595821977776

2396
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 171/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03989 930208293569

2397
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 389 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495

2398
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 244,66 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 857615729188

2399
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 66 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 468858213322

2400
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 757089329493

2401
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 206 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 350537169622

2402
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 71/2, 145/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.000001517 460105324814

2403
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 203/P ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 322960812686

2404
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 111/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 558485404658

. . ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ಚ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಎಂ. ಹ

ಮಉ   ಡ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಪಉಟ ಜಉ  ವಣ , ನಹ

ಜಉ ಥ  ಅ ಡ, ಮ

ಡ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಹ

  ಪ ರಉ ೕ , ಕ ೕನಹ

ವಮ  ೕಂ ಡ, ಸ

ಜಯ   ಡ, ನಹ

ಹನಉ ಡ  ಜವ ಡ, 

ಎಂ. ಸಹ ಲ



2405
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 157/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0576 201072705711

2406
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 173/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 906620181516

2407
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 181/1, 173/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 212804175448

2408
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 179/1, 179/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 742898240661

2409
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 140/1, 180/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 344528301735

2410
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 144/4, 140/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 363616365210

2411
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 252 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 474966068086

2412
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 204/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 623448884417

2413
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 228 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.0366 253699808371

2414
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 140/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 739976167471

ದ  ಗ ಜಉ, ಮಉ

ಡ  ಡ, ಮ ನಹ

ಲ ಮ  ೕಂ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಜಉಂ ಡ  ಡಪ , ಮ

ವ ತಮ  ೕಂ ಮ ೕಶಯ , . ರಣ

ೕ ಡ  ಡ, ಎ.ಎಂ.ಹ

ಗಮ  ೕಂ ೕ ಡ, . ರಣ

ನÁ ಯಣ  ೕ ಡ, ಗನಹ

ಡ  ಡ, ಎ.ಎಂ.ಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ರ ಶ, ಗನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2415
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 135/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.0387 823495942700

2416
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 206/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 675086618396

2417
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 159 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04848 951945870519

2418
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 200 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 706809958459

2419
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 10/3, 9/10, 4/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 933201975136

2420
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 4/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02471 555167889235

2421
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ
187/1, 129, 

187/3BI, 187/4, 
178/3, 18/9

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02681 953551931010

2422
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 18/9, 184/13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 925926305699

2423
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 62/6, 63 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.0366 566066888847

2424
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 214/3, 214/4, 
214/7

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 958429767143

ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಎಂ. ಹ

ೕ  ೕಂ ಹನಉ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ರÁ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ವಲಉ

ಪಉ ೕ ಡ  ಡ, ಎಂ. ಸಹಳ

ರ ಶ  ೕ ಡ, ಕಉರಉಬರಹ

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ಎಂ, ಸಹ

ಕಉ ರ  ರಉದ ಪ , ನಹ

ಸಣ ಮ  ೕಂ ಡ, ಕಉರಉಬರಹ

ಸÁ◌್ವ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಸ

ಕರ   , ಹಉಳಉ



2425
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 173/1, 204/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 344085639421

2426
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 111/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 446260513713

2427
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 27/3A, 27/3B, 
27/1, 27/2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 850848692907

2428
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 1, 2/1, 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 258543888461

2429
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 9/P4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 64123023579

2430
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 38/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 269807910337

2431
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 9/P4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 563135710881

2432
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 104/P, 49/13, 3/6, 
95

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 589495283859

2433
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 94/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 444999998757

2434
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 22/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 43320694415

ರತ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಉ, ಕ ಮ ೕನಹ

ಗ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಮಉ

ಮ ಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, .ಎ . ವಲಉ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ಎ.ಎಂ.ಹ

ಪ Éರ ಶ  ಡ, ಎ.ಎಂ.ಹ

ಗ   ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಗಮ  ೕಂ ಕ ಡ, ಆ ಹ

ಡ  ನ ಡ, ದಉಮ

ಜಉಂ ಡ  ಡ, ಹಉಳಉ

ೕ ಸ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2435
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 34/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03324 372989603734

2436
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 21/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 430663356973

2437
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 33/2, 88/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.0057 358864810741

2438
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 28/2, 80/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 927472342967

2439
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 9/P5, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 76435286556

2440
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 83/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 236498113358

2441
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 29 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 465614622907

2442
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 200/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 338374861686

2443
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 25/4, 83/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 793140060745

2444
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 45/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 224300236149

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ೕಹ

ಡ  ಡ, ನಹ

ವ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ೕಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಅ ವರ

ಡ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಕಬ

ಡ  ಕ ಂ ಡ, ಕಉರಉಬರಹ

ಡ  ೕ ಡ, ನಹ

ಅನಉ ಯ  ಡ, ಟರಹ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಪಉಟ ಹನಉಮಯ , 

ಹಉಳಉ



2445
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 3/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 524508451870

2446
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 40/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03894 966978970442

2447
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 69/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 452517870540

2448
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 22/1, 20/4, 21/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 736816049335

2449
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 199, 203/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 265213995785

2450
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 193/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03324 450221484666

2451
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 32/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 951540097182

2452
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 20/15, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 801450620329

2453
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 86/22, 86/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 694014722459

2454
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 20/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 317826073342

ಕಉ ರ  ಂ ಡ, ಕಉರಉಬರಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ಪ ಶ  ಡ, ಮ ನಹ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಡ, ಕಮ

ಡ  ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ವ ಜ  ಮ ಡ, ಅ ವರ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಸಉ ೕ ಡ, ಬಸ ಘಟ

ೕ ಡ  ಡ, ೕಮನಹ ವ

ದÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ಬ ೕಹ

ಶ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ಮಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2455
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 20/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 41489050018

2456
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 7/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 534585654339

2457
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 23/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 407878939334

2458
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 15/7, 2/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 418597076246

2459
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 20/5 ಆಲೂಗ 1 0.25 0.0057 635008910979

2460
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.0057 772344124908

2461
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 365 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 338509330876

2462
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 74/P26, 27/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 252094709266

2463
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 37, 34/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.85 0.05585 989212113588

2464
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 5/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 439991716109

ಡ  ಗಉಂ ಡ, ಹಉಳಉ

ಲಕ À◌್ಷ ಣ  ೕ ಡ, ಹ

ಸಉಕನ  ೕಂ ೕ ಡ, ಸ

ಜಮ  ೕಂ ನ ವ ಡ, ತನ

ಂಗ ಯ   ಚನ ಬಸವ ಯ , ಮ ನಹ

ನಟ ಜ  ಸಉಬ , ಸ

ಗ   ಹನಉ ಡ, ಮ

ಜಕಉ ರ  ಲ ೕ ಡ, ಬನ

ಧರ  ೕ ಡ, ಸ

ಸಣ ಡ  ವ ಡ, . ಹ



2465
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 2/3, 24.4A, 2/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 518851913812

2466
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 131/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 385752217406

2467
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 54/1, 54/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 725116244182

2468
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 29/7, 163 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 383153129669

2469
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 174/1, 122/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 257667282551

2470
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 163/2P, 191/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 426663483132

2471
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 235 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 721671501395

2472
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 294/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 411669885952

2473
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 221/2, 221/3, 
244/2,219

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 987833191258

2474
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 214, 245 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 413524920804

ಜಉ  ಡ, ಬಸ ಘಟ

ಜಯಮ  ೕಂ ಚ ೕ ಡ, . ಹ

ಕಉ ರ  ಚ ೕ ಡ, . ಹ

ಯಣ   ಡ, . ಹ

ವ ಡ  ಡ, ಬನ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ಡ, . . ಪ ಲಉ

ಡ  ಡ, . ಹ

ಪಉಟ ಜಉ  ಚಉಂ ಡ, ಮಉ

ಜಯಮ  ೕಂ ಮ ಯ , ಸ

ಡ  ೕ ಡ, ೕಮನಹ ವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2475
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 294/4A2,294/41,2
94/4B1,294/4B2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04896 862030262163

2476
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 338/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 491911377084

2477
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 143/1,138/2A1,31
2/1

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.75 0.05201 683934883154

2478
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 162/1A4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 400015450404

2479
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 162/1A3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 598858576177

2480
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 298 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 945647166358

2481
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 315/3, 
272/2,343/3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 859243613473

2482
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 271/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 469063299711

2483
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 294/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 6843033585808

2484
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 205, 204/3A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 462514667274

ನರ ಂಹಯ   ಂಕಟ ಮಯ , ಹಉಳಉ

ಶ ಡ  ಗಉಂ ಡ, 

ಡ ೕನಹ

  ಸಉ ೕ ಡ, ಕಮ

ನ ಮ  ೕಂ ಪಉಟ ಡ, ಳ ೕಡಉ

ಸಉ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕಮ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ಧ ಜಯ  ಡ, ಅ ವರ

ಹÉ◌ೀ ವ  ೕಂ ೕ ಶ, ಅ ವರ

ಯ ೕಧ ೕಂ ಂಕ ಶ, . ಲನಹ

ಜಯ   ತಯ , ೕರ ಗಲ ವಲಉ



2485
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 204/33 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 332197712098

2486
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 78 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 669815765273

2487
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 77,78 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 516820388372

2488
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 313/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 780188742036

2489
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 366/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 41489050018

2490
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 2/1,66/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 534585654339

2491
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 222/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 407878939334

2492
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 191/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 418597076246

2493
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 210 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 635008910979

2494
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 65/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 772344124908

ಕ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ತನಹ

ರ ಶ  ಡ, ೕಹ

ೕ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ಂ

ೕಮ ಖರ  ಡ, ನಹ ವ

ೕತಮ  ೕ ಡ, ೕನಹ

ಡ  ಡ, ಗಉಡ ದ ರಣ

ಸಣ ಜಉ  ಹಉ ೕ ಡ, ಅರ ೕಹ

. ಗ  ೕಂ ಎಂ. .ರ ಶ, ಮ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ಡ ಡ, ಚನಹ

ಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2495
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 348,348/2,349/1,3
48/1

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 338509330876

2496
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 216/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 252094709266

2497
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 267/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 989212113588

2498
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 40/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 439991716109

2499
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 216/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 518851913812

2500
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 267/5,21/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 385752217406

2501
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 199 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 725116244182

2502
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 186/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 383153129669

2503
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 62/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 257667282551

2504
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 207/1,207/3,206 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 426663483132

ಸಣ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಮ ಪಉರ

ಜಉ ಥ  ಂ ಡ, ನಹ

ಳ É◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ಮ

ಂತ ಜಉ  ಂ ಡ, ವಳ ರಹ

ಡ  ರಉಮ ಡ, ಅ ವರ

ಹÉ◌ೂ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಟ ಹಳ

ಹಲಗಪ   ಈ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಸಣ ಡ  ಸಣ ಜವ ಡ, 

ಡ ಮ ೕನಹ

ಅ ಡ  ಜವ ಡ, .ಆಲದಹ

ೕ ಡ  ಡ, ರಉ



2505
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 231/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 721671501395

2506
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 70/2,70/3,38/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 411669885952

2507
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 133/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 987833191258

2508
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 413524920804

2509
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 297/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.0078 862030262163

2510
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 271/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 491911377084

2511
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 52/1,86 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 683934883154

2512
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 80/2,80/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01493 400015450404

2513
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 80/2,80/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.0057 598858576177

2514
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 344/1,349/P ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 0974409863334

ಚನÉ◌್ ೕ ಡ ಬ  ಜವ ಡ, ಎಂ. ಹ

ೕಮ ಖರ  ಡ, ಕಬ

ವ  ೕಂ ಸಉ ಶ, ಚನಹ

ೕ  ೕಂ ೕ ಡ, ಕಣಜನಹ

ಗಮ  ೕಂ ಮ ಂ ಡ, ಹ ಹರಪಉರ

ಪ À◌್ರ ಶ  ಡ, ಮ ನಹ

ಅ ೕಕ  ಸಉ ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ರ ಶ  ಂ ಡ, ಪನಹ

ಂಕಟ ಜಉ  ಂಕ ಶಪ , ಕಮ

ಡ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಯಸಮಉದ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2515
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 2/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 703717713873

2516
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 199, 203/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 758714236759

2517
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 314P ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 575737435033

2518
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 132/2,123 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02111 275486811864

2519
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 373 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 9907045351597

2520
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 83/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 328347600057

2521
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 35/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 932319775557

2522
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 95 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03324 274208904424

2523
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 53 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 384007776904

2524
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 613711450551

ಕಉ ರ  ಯಣ ಡ, ಗ

ಮಣ   ಂ ಡ, ೕರ ಗಲ ವ

ಗÉ◌ೀ ಡ  ಡ, ಪಉರ 
ೕಮನಹ ವ

ಶ ಡ  ಗಉಂ ಡ, ನಹ

ಶ ಡ  ಗಉಂ ಡ, 

ಡ ೕನಹ

ಂಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ನಹ

.ಎಂ. ದ ಖರ  ಮಲಪ , ನಹ

ರಮ  ೕಂ ಜಪ , ನಹ

ಮಲಯಪ   ೕ ಡ, ಮಉ ಹ

ಸಉಂದ    ಸಉ ೕ ಡ, ಎಂ. ಹ



2525
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 53 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 827830966163

2526
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 53 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 430940698800

2527
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 35/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 994299849108

2528
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 19 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 850746354310

2529
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 19 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 593395664733

2530
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ ,5/1, 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 661697800013

2531
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ ,8/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 466789234526

2532
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 72 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 789077775188

2533
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 63, 64, 74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 417770581604

2534
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 47/4, 49/1, 52/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.0078 768409144714

ಸಉ ಶಕಉ ರ  ೕ  ಮ , 

ಗರ ಸಹ

ಕ ಯ   ಪಉಟ ಯ , ಹಉಳಉ

. .ರ ಶ  ಹರಉ ಡ, ೕಹ

ರತ ಮ  ೕಂ ಪಯ , ಹಉಳಉ

 ಕಉ ರ  ೕ ಡ, ನಹ

ರ ಶ  ಗಉಂ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ಗಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ಹ

ಡ  ಗಉಂ ಡ, ಮ

ಬಸವ   ಂ ಡ, ಬನ

ಡ  ಮಉ ೕ ಡ, ಸ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2535
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 10/P24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.0078 226434530759

2536
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 3/6, 10/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 852592765869

2537
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 3/3, 3/8, 2/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 45136465371

2538
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 2/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 751575805750

2539
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 17/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.0057 723071781803

2540
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 54/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 638081790493

2541
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 47/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 520807328339

2542
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 88 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 973332881328

2543
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 505690933435

2544
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 71/2, 74/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 552081172820

ಮ ಡ  ಮ ಡ, 

ಗಉಡಉಗನಹ

ಮ   ಮ ಪ ಯ , ಹಉಳಉ

ಗಯ   ಟ ಯ , ಹಉಳಉ

ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ಸಣ ೕ ಡ, ನಹ

ಡÀ◌್ಡಮ  ೕಂ ವ ಜಉ, ಹ

ಡ  ಪ  ಡ, ಹ

ಡ  ಪಉಟ ಹನಉ ಡ, ಸ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಜಪ , . ರಣ

ಗಮ  ೕಂ ಡ, ಎಂ. ಸಹ

ಳಸಮ  ೕಂ ಚನ ಯ , ಹ



2545
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 101/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 407747254829

2546
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 20/P8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 811599759222

2547
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 28 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 231962430877

2548
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 28 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 725008774354

2549
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 28 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.09232 996308899438

2550
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 5/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 751067358452

2551
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 52 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.75 0.05201 670231060179

2552
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 28 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 963191076166

2553
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 32/1, 44/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 787768898801

2554
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 35/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 499126314047

ರಯ   ಚ ೕ ಡ, ಗನಹ

ಡ  ಡ, ನಹ

ಯಮ  ೕಂ ಮ ಂ ಡ, ಕಉರಉಬರಹ

ಸಉ ಶ  ಡ, ಸ

ಗ   ಮಉ ೕ ಡ, ಸ

ವಣ   ಪಉಪ ಯ , ಮ ೕ ವರಪಉರ

ಜಉಂ ಡ  ಡ, ಮ

ಭದ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ , ಅಂಕಪಉರ

ಅ ತಪದ ಭಯ   ಷ ಪ , ಸ

ೕ ಡ  ಡ, ಬನ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2555
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 40/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 478886338275

2556
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 30/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01493 74742808437

2557
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 6/1E ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 408139578740

2558
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 88/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03324 688988954502

2559
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 9/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 562113322015

2560
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 462320509313

2561
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 81/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 897371227676

2562
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 31/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.0078 729511849132

2563
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 973405989932

2564
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 33/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 536655986508

ಗಉರಉಬಸವಯ   ದ ೕರಯ , . ರಣ

ಂ ಡ  ಜವ ಡ, ಮ

ಡ  ಡ, ಹಉಳಉ

ಗ ಶ  ಚ ೕ ಡ, ೕಹ

ಹನಉ ಡ  ೕ ಡ, ೕಹ

ಷ   ಡ, ಮಉ

ವÉಉೀ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಸ

ಈಶ ರಪ   ಜಪ , ನಹ

ರಉದ ಪ   ಜಪ , ಕ ೕನಹ

ಯ ಕಉ ರ  ಂಗ , ೕಹ



2565
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 75/P10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 208764197494

2566
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 27/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04278 767269303271

2567
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 84/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 382815478380

2568
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 31/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.0078 602431165369

2569
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 72/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 32394678732

2570
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 241605814864

2571
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 27/5B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 265820748183

2572
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 50/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 655264261197

2573
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 50/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 668794219765

2574
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 811191449372

ರಉ  ೕಂ ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ಮ ಂ ಡ  ಮ ೕ ಡ, 

ಡ ಮ ೕನಹ

ಸಉ ಶ  ಸಯ , ಸ

ಡ  ಂ ಡ, ಮ ನಹ

ಡ ಮ  ೕಂ ಡ, ಬನ

ಡ  ಜವ ಡ, ಡ ಯ ನಹ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ವ ಡ, ಬನ

ಡ  ಡ, ಬನ

ಗ   ಮಉ ೕ ಡ, ಸ

ಹನಉ ಡ  ೕ ಡ, ಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2575
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 15/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 328214636922

2576
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 18/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 378295170346

2577
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 24/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 590804547088

2578
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 3/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 957840599289

2579
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 92/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 286149005618

2580
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 14/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 760688784703

2581
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 4/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03324 40753735163

2582
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 22/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 91565757934

2583
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 13/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 747746157259

2584
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 28/15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 623728609960

ವಪ   ಚ ೕ ಡ, . ಹ

ಡ  ಹನಉ ಡ, ಹಉಳಉ

ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಸ

ತಮ ಣ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಅಮ ೕಡನಹ

ಮಧಉ  ಡ, ಮ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಅ ತ ಮಯ   ಮ ಮಯ , ಸ

ವÉಉೀ ಡ  ಬಸ ಡ, ಕ ೕನಹ

ಂಕ ಡ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ಮ ಜಉ  ಈರ ಜಉ, ಕ ೕನಹ



2585
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 3/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04278 445326720789

2586
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 79/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02471 296807518687

2587
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 33/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.75 0.05201 347440873144

2588
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 27/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 651060718194

2589
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 93/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 587316459867

2590
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 15/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01493 278646623719

2591
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 8/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 437108519585

2592
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 14/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04896 695292848137

2593
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 32/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.0057 422730123037

2594
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 63 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 233837032830

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕ ಕಡ ರಉ

ಜವರಮ  ೕಂ ಡ, ಕ ಮ ೕನಹ

ನರ ಂಹಯ   ಂಕಟ ಮಯ , ಹಉಳಉ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

ಗಮ  ೕಂ ಜಉಂ ಡ, 

ೕ ರನಹ

ರ ಂಗ   ಸಣ ದ , ಗ ಹ

ಚನ ಶವ  ಡ, ಪಉರ

ಡ  ೕ ಡ, ೕ ವಲಉ

ೕ ಡ  ಡ, ಕಮ

ಗ   ಡ, ನಹ ವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2595
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 5/1B ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04278 343443941171

2596
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 16/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 703228416791

2597
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 20/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 407034212112

2598
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 83/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03324 267574244732

2599
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 337475476517

2600
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 5/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 789756618688

2601
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 5/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 974226338269

2602
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 13/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 452061366100

2603
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 33/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 325649511751

2604
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 79/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 669096678861

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ನಹ ವ

ಡ  ಡ, ಅಮ ೕಡನಹ

ಕ ಮ  ೕಂ ಪಉ ೕ ಡ, ಡ ಮ ೕನಹ

ಅ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ತ ಪಉರ

ಚನÉ◌್ ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಗನಹ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಬ ೕಹ

ಕಉ ರ   ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ಗ   ತ ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ವ ಜಪ   ಮ ಂಗಪ , . ರಣ



2605
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 4/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03589 457531392402

2606
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 97/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 296807518687

2607
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 20/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 347440873144

2608
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 9/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 651060718194

2609
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 7/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 587316459867

2610
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 4/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 278646623719

2611
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 42/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 437108519585

2612
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 5/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 695292848137

2613
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 18/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 422730123037

2614
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 233837032830

ಜಉಳ ೕಂ ಕ ಡ, ಕಉರಉಬರಹ

ಜಮಉ   ಅಬ ಉ  ರ , ಕ ೕನಹ

g◌ಂಗಮ  ೕಂ ವಯ , ಹಉಳಉ

ರದಮ  ೕಂ ಗ ಥ, ಹಉಳಉ

ಗಮ  ೕಂ ಪಉ ೕ ಡ, ತ ಪಉರ

ರದಮ  ೕಂ ಸ ೕ ಡ, ಸ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಮಉ ೕಹ

ಂಕ ಶ  ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ಗ   ಹನಉ ಡ, ಪಉರ

ವÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ನ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2615
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 46/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 343443941171

2616
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 46/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 703228416791

2617
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 7/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 407034212112

2618
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 7/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 267574244732

2619
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 38/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 337475476517

2620
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 48/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 789756618688

2621
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 21/1A1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 974226338269

2622
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 47/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01283 452061366100

2623
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 325649511751

2624
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 23/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01143 669096678861

ಸ   ಚನ ಪ , ೕಹ

ೕ ಸ  ಹನಉ ಡ, ತ ಪಉರ

ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಹಉಳಉ

ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಮ ದ   ಡ, ನಹ ವ

ಡ  ಈ ಡ, ಯಸಮಉದ

ವಪ À◌್ರ   ಸಣ ಡ, ೕ ಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಅ ವರ ಸಹ

ತಮ ಣ ಡ  ಈ ಡ, ಂಗರಸನಹ

ಕ ೕ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ೕ ವ



2625
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 457531392402

2626
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 7/1 ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 651060718194

2627
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 587316459867

2628
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 19/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.0057 278646623719

2629
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 96 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03574 437108519585

2630
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 66/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 695292848137

2631
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01494 422730123037

2632
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 3/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 233837032830

2633
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 21/32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.0171 703228416791

2634
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 42/15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 407034212112

ಡ  ಡ, ದ

ಪಉಟ ಣ ಯ   ಜ ಯ , ಗ ಹ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, 

ೕರ ಗಲ ವ ಉ

ಂ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಮ

ಡ  ೕ ಡ, ತ ಪಉರ

ಳಯ   ಜವರಯ , ಸ

ಡ  ಡ, ಗನಹ

ವಪ   ೕ ಡ, 

ೕಮ ಖರ  ಈರಪ , ಡರಹ

ವÉಉೀ ಡ  ಮ ಡ, ಮಲಪ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2635
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 37/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.0057 296807518687

2636
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 66/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 347440873144

2637
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2/6 ಪ. ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 651060718194

2638
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 587316459867

2639
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 21/32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 278646623719

2640
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 42/15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 437108519585

2641
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 37/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 695292848137

2642
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 97/10, 97/9, 97/15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 422730123037

2643
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 20/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 233837032830

2644
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ ,3/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 343443941171

.ಆ . ವಬಸಪ   ರಉದಪ , ಡರಹ

ಡ  ಂ ಡ, ಹ

ಳಮ  ೕಂ ಂ ಡ,  ೕ ವಲಉ

ಕÁ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ಹಉ ಹ

ಳ É◌ೀ ಡ  ಡ,  ೕ ವ

◌ಂiÀÉ◌ೂ◌ೀ ೕ   ಂ ಡ, ಹಉ ಹ

ಷ   ಹನಉ ತ , ಳಲಉ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಮಲ ಯಕನಹ

ಮ ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ಡ  ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ



2645
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 39/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 703228416791

2646
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 42/12, 32/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 407034212112

2647
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 35/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 267574244732

2648
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 36/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 337475476517

2649
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 79/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 789756618688

2650
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1/12, 31/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 974226338269

2651
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 2/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 452061366100

2652
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 40/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 325649511751

2653
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 42/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 669096678861

2654
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  ಲ

121/1, 121/16, 
121/3, 122/15, 

122/16, 122/17, 
122/18, 122/19, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.0219 457531392402

ಡ  ಚಉಂ ಡ, 

ಜವರಯ   ಮ ಯ , ಣವನಹ ವಲಉ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, 

ಗಉಂ ಡ  ಡ, 

ಡ  ೕ ಡ, 

ಸಣ ಶ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ವಲಉ

ಮ ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ರ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ೕರನಹ

ಅ ೕಕ  ಡ, 

ದÁ◌್ಯವಮ  ೕಂ ಡ, ಕರನಹ2654 ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 122/18, 122/19, 
122/20, 122/21, 
122/22, 122/23, 
122/24, 122/25

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.0219 457531392402

2655
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 85/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 806479137594

2656
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 267/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 831617881614

2657
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 317/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 468850796373

2658
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 339 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 516874886099

2659
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 317/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 574570308600

2660
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 153/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 879037015441

2661
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 145 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 710038520971

2662
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 130 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 547406936018

2663
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 213/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 201025049323

2664
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 100 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 437429625900

ದÁ◌್ಯವಮ  ೕಂ ಡ, ಕರನಹ

ವಣ   ಡ, ಕರನಹ

ಂ ಡ  ಂ ಡ, ಬ ೕ

ಡ  ಸ ೕ ಡ,  ೕ ವ

ೕಲಮ  ೕಂ ಡ, 

ಮಣ   ಡ, ೕರನಹ

ಪಉ ೕ ಡ  ಸಉ ೕ ಡ, 

ಎಂ. .ಯಶ  ಕಉ ರ  ಡ, 

ೕ ಡ  ಈ ಡ, 

ೕಹನ  ಡ, 

ಹನಉ ಡ  ಡ, 



2665
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 234/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 787892617617

2666
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 234/1, 132 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517

2667
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 132 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 398347628669

2668
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 265/45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 618889449912

2669
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 277 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 3422453553599

2670
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 266/1B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 365174622269

2671
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 335 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 95610970661

2672
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 226 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 468858213322

2673
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 5/10, 5/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 757089329493

2674
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 18/2, 19/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 350537169622

ಸ ೕಶ  ಡ, 

ಪ ೕ   ಡ, 

ಡ  ೕ ಡ, 

ೕ ಡ  ಡ, ೕರನಹ

ಡ  ೕ ಡ, 

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಡ, 

ಪಉಟ ಜ  ಬಸವಯ , ಹಉ ಹ

ಹನಉ ಡ  ೕ ಡ, 

ಕರನಹ

ದ ಮ  ೕಂ ಡ, ನಹ

ಡ  ಡ, 

ಕಉ ೕ  ೕ ವ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2675
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 209/P6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 460105324814

2676
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 25/P4, 20/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 322960812686

2677
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 213/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 558485404658

2678
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 28/P3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 201072705711

2679
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 214/1, 59/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 906620181516

2680
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 17/3, 174/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 212804175448

2681
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 197/P4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 742898240661

2682
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 127 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 344528301735

2683
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 17/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 363616365210

2684
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 474966068086

ಹ ಶ ರ  ೕರಪ , ಡರಹ

ಶÉ◌ೈ  ೕಂ ಅ ೕಕ, ಪಉರ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ರ ಯ ನಹ

ಮ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, 

ಜವ ಡ  ೕ ಡ, 

ಡ  ಚಲಉ ಡ, 

ರ ಶ  ೕ ಡ, 

ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ಡ  ೕ ಡ, ೕರನಹ

ಂಕಟಯ   ಮ ಯ , ದಉಂಡ ಯ ನಹ



2685
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 623448884417

2686
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 11/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 253699808371

2687
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 20/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 739976167471

2688
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 74/P4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 823495942700

2689
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 25/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 675086618396

2690
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 26/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 951945870519

2691
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 365/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 706809958459

2692
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45/P7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 933201975136

2693
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 50/P5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 555167889235

2694
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 953551931010

ಪ ಶ  ಡ, ಉಳಉ

ಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ೕರನಹ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಪದಉಮನಹ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ಡ, ೕರನಹ

. .ಇಂ ೕಶ  ೕ ಡ, ೕರನಹ

ರ ಕಉ ರ  ಜವ ಡ, 

ರ ಶ  ಕ ೕ ಡ, 

ಪಉ ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, 

ವ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಕಲಹ

ಎ . ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಸ ಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2695
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 67 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 925926305699

2696
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 17/1B, 14/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 566066888847

2697
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 958429767143

2698
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 47/P11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 789538190993

2699
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 47/P23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 729670263174

2700
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 31/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 299678347418

2701
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 220 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 299678347418

2702
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 208/P11, 208/P ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 204372531475

2703
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 104 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 460563222819

2704
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 208/P21, 208/P25 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 447378451206

ಂಗ ಜಉ  ಬಸ ಡ, ೕನಹ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ಂಗ ಜಉ, ೕನಹ

ಅ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಹಉ ಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಅಂಬಉ   ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಹÉಣವನಹ ವಲಉ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಎಂ. . ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ೕ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಕಬ

ಗಉರಉ ಡ  ೕ ಡ, ೕರನಹ



2705
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 54/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 676882496335

2706
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 169/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 822809202697

2707
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 103 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 791736995710

2708
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 207/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 417511831901

2709
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 171/3, 73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 208243199227

2710
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 208/P17 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 424296229126

2711
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 25/P28 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 963092308672

2712
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 996135593447

2713
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 33/5, 33/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 763319962987

2714
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 12/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 26144045

ಲ ಷ   ೕ ಡ, ಅ ೕರಹ

ಡ  ೕ ಡ, ರಗನಹ

ಡ  ಚಲಉ ಡ, 

ಡ  ಸ ೕ ಡ, ೕನಹ

ಕಉ ಲಪ   ಲ ಡ, 

ದಉಂಡ ಯ ನಹ

ಈರÉ◌ೀ ಡ  ಅ ೕ ಡ, ಹಉ ಹ

ಡ  ಮ ೕ ಡ, 

ಣವನಹ ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಡ  ಹನಉವÉಉೀ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಬವ ಡ  ಅಣ ಯ , ಕಬ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2715
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 19/2, 5/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 594263113003

2716
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 202/1, 170/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 830830844622

2717
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 159/4, 197/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 743643374208

2718
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 76/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 440713046774

2719
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 35/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 727090392750

2720
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 32/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 789052195005

2721
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 54/7, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 504157054516

2722
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 498632116827

2723
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 110/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 915869588588

2724
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 28/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 468858213322

ಕಉ ರ  ಜವ ಡ, ಕಬ

ಗಣ   ಜವ ಡ, ಕಬ

ಡ  ಂಕ ಡ, ಪದಉಮನಹ

ಪಉಟ ಯ   ಗಯ , 

ಗ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ವಣ   ಸ ೕ ಡ, ಉಡಉ

ಜಉ ಥ  ೕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಸÁ ತÀ◌್ರಮ  ೕಂ ಡ, 

ಳಮ  ೕಂ ಡ, ಣವನಹ ವಲಉ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ಡ, ೕಡ ಮನಹ



2725
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 194/2, 165 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 827608475972

2726
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 5/10, 5/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 334018037794

2727
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 278852881279

2728
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 47/P14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 247024015546

2729
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 47, 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 949295977851

2730
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 47/P25 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 239469698378

2731
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 56/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 588231443781

2732
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 68/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 728252073570

2733
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 69/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 290435283318

2734
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 47/P14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 493632874311

ಜಯಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ೕನಹ

ೕಕÉ◌ೀಶ  .ಎ .ಸಉಬ , ಕಬ

ಂಕ ಶ  ೕ ಡ, 

ೕ ಡ  ಜವ ಡ, 

ರಉಮ ಡ  ಡ, 

ಂತಈ ಡ  ಡ, 

ಮ ೕಶ  ಡ, ಕಬ

ಂಕ ಡ  ಡ, 

ದಉಂಡ ಯ ನಹ

ಂಕ ಡ  ವÉ◌ೂಗಪ ಡ, 

ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ರ ಯ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2735
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2/2, 47/P16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 785145364570

2736
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 82/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 224138315901

2737
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 67 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 245860022578

2738
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 47/P10, 66/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 482105275153

2739
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 48/P3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 870880180290

2740
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 765211926074

2741
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68/4, 72/2, 55 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 908320347311

2742
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 55 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 294403397424

2743
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 331623706321

2744
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 6/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 584558724250

ಜಯಣ   ಸಉ ೕ ಡ, ಕಬ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕಬ

ಲಕ ಪ ಡ  ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಜವರಯ   ಮ ಯ , ಣವನಹ

. ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಜಉಂಡ   ಜಉ , 

ೕ ವಲಉ

ಲ ಷ   ಲ ೕ ಡ, ಸ ಪಉರ

ಡ  ಡ, ಜ ನಹ

ಡ  ಕಳ ಡ, ೕರನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಕ ಯ ವ



2745
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 27 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 916564993909

2746
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 47/P19 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 454034741462

2747
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 960458269232

2748
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 66/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 539867513995

2749
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 66/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.00923 373812551204

2750
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 46/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02681 815355967424

2751
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 26/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.90 0.05795 788265620509

2752
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 55/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 382622936498

2753
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 71/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 218288173220

2754
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 47/P27 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 873234432857

ಪಉಟ   ಲ ೕ ಡ, ಕಬ

ಪ ಶ  ಡ, ಕಬ

ಜಯಮ  ೕಂ ಮ ೕಶ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಮ ೕಶ ಡ  ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಎಂ. . ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ರಗನಹ

ಯಶ ತಕಉ   ಡ, ದಪಉರ

ೕ ಶ  ೕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಗÉ◌ೀ ಡ  ಡ ತ ೕ ಡ, ೕರನಹ

.ಈ. ಗ   ಈ ಡ, ೕರನಹ

ವಣ   ಅ ೕ ಡ, ದಉಂಡ ಯ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2755
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 25/3, 25/2, 17/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 658104883791

2756
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 55/1,65 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 267179864455

2757
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 45/P23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.0036 566207672946

2758
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 47 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 964518016059

2759
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 47/P15, 66/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 421562995016

2760
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 6/2A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 842274986928

2761
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 32,32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 899466831559

2762
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 113114 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 905141570613

2763
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 107 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 675644475342

2764
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 49/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 662835485012

. .ಪ ತ  ೕಂ ವ ಕರ, ಚನ ಂ ಹ

ಟ ದನರ ಡ  ಡ, 

ದÁ◌್ಯವಮ  ೕಂ ಪಉ ೕ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಎಂ.ಎ .ಅ ೕ   ಲಚ ಡ, 

ಸಉ ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ರ ಯ ನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ೕರನಹ

ರಉ ೕ ಡ  ಡ, ಬ

ಜಯಕಉ ರ  ಡ, ಅಂಕಪಉರ

.ಎ .ಮ ಜ ಉನ  ಜಪ , ಡರಹ

ಗಣ ಡ  ೕ ಡ, ೕಡ ಮನಹ



2765
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ದ 59/1A,45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 937478987593

2766
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 23/P7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 575681733198

2767
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45/P6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 322506938706

2768
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 30/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 266115755005

2769
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 739200450067

2770
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 74/P8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02056 6202639945177

2771
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 564406037203

2772
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 61/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 299308719587

2773
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 9911882164524

2774
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 897788569186

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಕಬ

ೕ ಡ  ರಉಮ ಡ, 

ದಉಂಡ ಯ ನಹ

ೕಥ ಜಉ  ನ ಪ , ಮಉಕಉಂ ರಉ 
ಸಹ

ಜ   ಮ , ಕಬ

ೕ ಡ  ಡ, ತನಹ

ಎಂ. .ಜವ ಡ  ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಪರ ಶ  ೕ ಡ, ೕನಹ

ಪಉ ೕ ಡ  ಡ, ಮಉದ ನಹ

ರ ಶ  ಅ ೕ ಡ, ದಉಂಡ ಯ ನಹ

ಎಂ. . ಡ  ೕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2775
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 19/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 412155232913

2776
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 32/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 583406438575

2777
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 26/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 765042426795

2778
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 23/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 651746666584

2779
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 242/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 448798888867

2780
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 206, 202 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 811138655314

2781
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 91/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 822231520890

2782
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 183/2A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 463163613347

2783
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 108/2, 109/2, 
109/3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 502720492980

2784
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 88, 89 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 937002088201

ರತÀ◌್ನಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಡ  ಜವ ಡ, 

ಡ  ಸ ೕ ಡ,  ೕ ವ

ಡ  ಡ, ೕನಹ

ಸಉ ೕಲ ೕಂ ಪಣ , ಪದಉಮನಹ

ಅ ಡ  ಹಉ ೕ ಡ, 

ಕಉ ೕ  ೕ ವಲಉ

ಡ  ಜವ ಡ, ಸ ಪಉರ

ಸ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕ ರಉ

ಡ  ೕ ಡ, 

ಹನಉಮಮ  ೕಂ ಹನಉ , 

ರ ಯ ನಹ



2785
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 183/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 724216791218

2786
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 71/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 135091115422

2787
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 64/4 ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 622208628967

2788
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 69, 87 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 615961742250

2789
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 91/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 451045468643

2790
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 86/2, 75/36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 247766901535

2791
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 75/1, 77/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 562773288444

2792
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 165 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 2048691015652

2793
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 258/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 238490322938

2794
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 183/2, 183/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 452706613847

ಹನಉ ಡ  ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಉ ಪ   ಅ ೕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಜವ ಡ  ಕಳ ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಈ ಡ  ಂ ಡ, ದರಹ

ಕಉ ರ  ಡ, ಉಡಉ

ಲ ೕ ಡ  ಶಕಉ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಭÁಗ ಮ  ೕಂ ಸಉ ೕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಡ  ಶಕಉ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಹನಉ ಡ, ವ

ಜವ ಡ  ಂಕ ಡ, 

ೕ ಮಲಪ ನಹ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2795
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 90/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 897447973230

2796
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 130 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 507902065627

2797
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 70/2, 71/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 809909769089

2798
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 36/2, 74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 578668322773

2799
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 70/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 959258754932

2800
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 69 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 665554611657

2801
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 103, 94/1, 104/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.45 0.04278 989785991132

2802
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 46/2, 72/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 453679247580

2803
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 149 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 570082998134

2804
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 51/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01925 679049651965

ೕ ಡ  ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಬಸವ ಜಉ  ಂ ಡ, ದರಹ

ೕ ಡ  ಡ, 

ಕಉ ೕ  ೕ ವ

ಈರÉ◌ೀ ಡ  ಡ, ಮಉದ ನಹ

ೕಷ  ಜಯಣ , ಮಉದ ನಹ

ಗಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಪದಉಮನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಪದಉಮನಹ

ಲ ಷ   ೕ ಡ, 

ರಉ  ೕಂ ೕ ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಸಉ ೕಲಮ  ೕಂ ಂ ಡ, 

ಡ ಮಲಪ ನಹ



2805
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 19 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.45 0.04373 436331878776

2806
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 708205101887

2807
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 74/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 805294301752

2808
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 42/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 472859464437

2809
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 131/6 ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 653282242652

2810
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 130/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 813933222825

2811
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 41/22, 41/24, 
108/3A

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.0309 780763093205

2812
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 102/7, 39/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 686255621099

2813
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 99/11, 64/1A, 
64/1B

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 256743387763

2814
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 38/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 743975762579

ಜಉ ಥ  ವಣ , ಕ ಯ ನಹ

ಜವರÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ವಲಉ

ತಉಳ  ೕಂ ವಪ , ಅಂಕನಹ

ಕಉ ರ  ಡ, ಉಡಉ

ಮ ಉಯ   ಕದರಯ , ಜ ೕನಹ

ಕಮಲ ೕಂ ವ ಜಉ, ಮಉದ ನಹ

ಗ   ಅ ೕ ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಂಕ ಡ  ವÉ◌ಂಕ ಡ, 

ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ವ ತಕಉ ರ, 

ಮಉಕಉಂ ರಉ

ತ ಮ  ೕಂ ಮಣ , ರ ಯ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2815
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 102/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 966363279658

2816
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 22/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 998420754984

2817
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 74/P ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 328158075161

2818
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 91/P ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 952846551669

2819
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 36/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 945682780526

2820
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 41/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 633553095605

2821
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 65/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 445445157937

2822
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 67/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 590782338554

2823
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 66/16, 66/18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 615680847384

2824
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 32, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 367437006176

ಡ  ೕ ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಸಉದಶ ನ  ಂಕ ಡ, 

ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಂಕ ಡ  ೕ ಡ, ಅಂಕನಹ

ೕ ಡ  ಕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಗ ಜ  ಜವ ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಓಂ ಶ  ಬಸಪ , ಡರಹ

ಸಉ ೕ ಡ  ಡ, ಮಉದ ನಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಡ  ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ಪ ೕಧ  ೕ ಡ, ವಲಉ



2825
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 119/2B, 119/2A2, 
60/12, 148/1

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 857646652793

2826
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 67/3, 59/1, 59/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 419894273563

2827
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 117, 132/1, 146/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 898003791477

2828
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 93/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 667455465561

2829
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 92/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 622586893003

2830
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 109/3, 123/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 310303139342

2831
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 66/13, 178/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 232836586390

2832
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 109/3, 85/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 382815478380

2833
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 69/6, 68/2, 72/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 392091759926

2834
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 40/p15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 581930413395

ಗಣ   ಜವ ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ಸತ ಯಣ  ಪಉಟ ಮಯ , 

ವಲಉ

ಡ  ಗಣ ಡ, ಕಲಹ

ೕ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಮಉತಣ   ಅ ೕ ಡ, ವಲಉ

. . ವ ಜಉ  ೕ ಡ, 

ಹನಉಮಮ  ೕಂ ಮ ಡ, ೕ ನಹ

ಡ  ಡ, ಜ ನಹ

ಲ ಡ  ೕ ಡ, 

ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಂತ ಜಉ ಬಇ  ೕ ಡ, 

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2835
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 704170562591

2836
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1/p43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 275716368784

2837
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1/p43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 511224422637

2838
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 172,172/p2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 649260534109

2839
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 3/161,8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 869519615185

2840
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 81/1,81/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 745216142646

2841
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 687378847490

2842
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 16/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 334453580302

2843
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 419,420,421 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 585212989887

2844
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 78/1,62/88 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 600526515837

ಅನಉ ಯ ೕಂ ೕ , ಅ ೕರಹ

ರ ಕಉ ರ  ಹನಉ ಡ, 

ೕ ಮಲಪ ನಹ

ವಪ À◌್ಪ  ರಉದ ಪ , ಡರಹ

ರ ಕಉ ರ  ಲ ೕ ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ

ವಣ   ಅ ೕ ಡ, ದಉಂಡ ಯ ನಹ

ನÁ ಯಣ ಡ  ಅ ೕ ಡ, 

ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಎ.ಆ . ಶ  ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ೕ ಡ  ಜವ ಡ, 

ಡ  ದÁ ಡ, ಕನರಹ

ಪತ ಉ  ಕ ೕ ಡ, 

ಕಉ ೕ  ೕ ವ



2845
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 34/p13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 781837264741

2846
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 154/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 942742811603

2847
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 50,74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 635305793961

2848
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 78/3,96 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 841233662667

2849
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 143/p ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 493053197386

2850
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 97/4,207/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 516396952628

2851
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 7,8/29 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 888540695593

2852
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 51/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.0057 3786676221007

2853
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 12/8,12/7,31/2,37/
3

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 671954318255

2854
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 12/4,30/1,59/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 834536005288

ಕಉ ರ  ಡ, 

ಕಉ ೕ  ೕ ವ

ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಕಟ ಸಹ

ತವ É◌್ಮಉೀ ಡ  ಡ, ಸ ಪಉರ

ಡ  ಡ, 

ಡ  ಕÁ ಡ, 

ಲ ತ ೕಂ ಪಉಟ ಡ, 

ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಶÁ◌ಂ ಡ  ೕ ಡ, 

ಜವರ   ೕಗ , ರ ಯ ನಹ

ಹನಉವÉಉೀ ಡ  ೕ ಡ, 

ರ ಯ ನಹ

ಡ  ಡ, ಡರಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2855
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 ,445816227993

2856
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 178/1,178/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 ,929372587323

2857
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 300/1,300/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 ,498891473297

2858
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 87/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 427260167451

2859
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 56/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 700001980422

2860
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 101 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 5006477010339

2861
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 186/3,186/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 ,808918240127

2862
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 ,370656940620

2863
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 48/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 ,453535099879

2864
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 74/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 ,530029823974

ಅಪ   ಮ ಡ, ಮಲಪ ನಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಜ ನಹ

ಪರ ಶ  ಡ, ಜ ನಹ

ಗ   ಹನಉವÉಉೀ ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ಡ  ೕ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಡ  ಡ, ಸ ಪಉರ

ಜಯಣ   ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ನÁಗ ಜ  ದ ಂಗಪ , ಸ ಗರಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಹನಉ ಡ, ವ

ಲ ೕ ಡ  ಡ, ಕಬ



2865
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 76/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 ,989524587532

2866
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 80 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 ,912138346583

2867
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 135/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 ,98528546674

2868
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 135/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 ,604563007577

2869
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 18,21/7,27/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 ,913338529969

2870
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 47/3,51/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 ,20204097875

2871
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 48/1,51/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 ,246557207266

2872
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 316/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 ,715869196799

2873
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 24,33/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 ,648741433658

2874
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 106/23,20/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02495 ,903281133432

ಮ ಡ  ೕ ಡ, ವಲಉ

ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಕಲಹ

ಡ  ೕ ಡ, 

ಕಉ ೕ  ೕ ವ

.ಎ . ವಪ   ಲಕ ಪ ಡ, ಕಬ

ಗ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಉ, ಮಉದ ನಹ

ತವ É◌್ಮಉೀ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ೕಗನರ ಂಹಯ   ನರ ಂಹ , 

ಮಉಕಉಂ ರಉ ಮ ೕನಹ

ಪಉಟ ಡ  ೕ ಡ, ಕರನಹ

ಲ  ೕಂ ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ಹಉ ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಕಲಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2875
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 25/p16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 ,273254321383

2876
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1558 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 ,455677711354

2877
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 47/2,48/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 ,689282284804

2878
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 338/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 709185979223

2879
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 110/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 621980806786

2880
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 807564067160

2881
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 411464617727

2882
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 93/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 316951363472

2883
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 33 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 245060827651

2884
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 496 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 430936012809

ಂಕ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಜಉಳ ೕಂ ಜಯಣ , ಮಉದ ನಹ

ಂಗಯ   ಡ ಯ , ೕ ವ

ತಮ ಯ   ಡ, 

ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಉ ಶ  ಷ ಪ , 

ಡ  ಪಉ ೕ ಡ,  ವ

ಗ ಜಉ  ಗಉಂ ಡ, ರಗನಹ

 ೕಂ ಚನ ಶವ, ಸ ಗರಹ

ಗ ಜಉ  ಗಉಂ ಡ, ರಗನಹ

ಜವ ಡ  ಡ, ಬ ೕ



2885
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 83 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 278510750172

2886
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 84 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 2230206125582

2887
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 29/2,26/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 751107423489

2888
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 4/6,27/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 837399504680

2889
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 602/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 740436088330

2890
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 56/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 648497193794

2891
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 49/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 463821984691

2892
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 3/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.45 0.04278 569019085444

2893
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 150/2,182 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 874167499514

2894
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 16/2 ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 709789788471

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಬ ೕ

ಸ ವ  ಪಉಟ ಮಯ , 

ಮಉಕಉಂ ರಉ

ಜಗ ಥ  ತ ೕ ಡ, 

ದ ಖರ  ಮ ಯ , ಡರಹ

ಮ ಡ  ೕ ಡ, ವ

ರ ಶ  ೕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಡ  ಜವ ಡ, ಬ ೕ

ೕ ಡ  ಡ, ಸ ಪಉರ

ಗಲ ೕ ೕಂ ಡ, ಹ

ಷ ಯ   ಗ ಯ , ಡನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2895
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 20/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 925605503637

2896
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 229 ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 394153899905

2897
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 15 ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 553809507970

2898
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 186/,186/2,186/5,
186/6

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 552091952346

2899
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 13/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 445811670873

2900
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 296/1,35/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 483266945762

2901
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 132 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.0078 420506798962

2902
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 133 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 347913886167

2903
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 38/ 23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 254290699156

2904
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 399/3 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 899778034641

ಅ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ನಟ ಜ ಯ   ಯ , 

ಡನಹ

ಯ   ಪ ಯ , ಡನಹ

ವಪ   ರಉದ ಪ , ಡರಹ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಕಬ

ಧ ೕಂ ಉ ಶ, ಮ ೕ ವರಪಉರ

ಡ  ಡ,  ೕ ವಲಉ

ಡ  ಂ ಡ, ಹ

ಜಯ  ನಟ ಜ ಯ , ಡನಹ

ಚನ ಯ   ರಯ , ಡರಹ



2905
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 107/12,107/15107
/9

ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 505231896110

2906
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 213/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 797151914507

2907
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 15/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 836007506313

2908
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 272/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 481338256172

2909
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 132/2,25/4,7/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 898418863138

2910
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 55/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 571982654077

2911
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 216/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 619565278235

2912
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 61/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 794725653694

2913
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 371 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00095 821372479284

2914
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 784832869815

ೕ ಡ  ಡ, ೕಪನಹ

ಅಪ   ಮ ಡ, ಮಲಪ ನಹ

ಚನÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಮಲಪ ನಹ

ಡ  ಜವ ಡ, ಕಬ

ಚನ ಯ   ಹಉಚ ಯ , ಕಬ

ದÉ◌ೀವ ಡ  ೕ ಡ, ಸ ಪಉರ

ಗ   ಶಕಉ ಡ, ೕರನಹ

ಪಉಟ ಜ  ಮ ೕ ಡ, ೕನಹ

ಗ  ೕಂ ಗ ಜಉ, ಕಲಹ

ಬಸ ಡ  ೕ ಡ,  ೕ ವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2915
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 51/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 384905951642

2916
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 214/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01493 936253260235

2917
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 784224104517

2918
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 153/1,153/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.0057 785744459491

2919
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 229/1,294/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 750020698316

2920
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 37/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 642970491440

2921
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 17/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 938437900824

2922
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 237 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 384905951642

2923
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 126/4,10/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 936253260235

2924
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 59/1,57/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00593 637222042348

ಸÁ◌್ವ ಡ  ಚಲಉ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಪಉಟ   ರಉದ , ಹ

ಡ  ಂ ಡ, ಹ

ಗ   ಯಣಯ , 

ಸಉ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ದ ಸಹ

ಡ  ಡ, ಯ ಹ

ಧ ೕಂ ಉ ಶ, ಮಲ ವರಪಉರ

ಯಧಉಕಉ ರ  ೕ ಸ, ಪಉರ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಕಬ

ಡ  ೕ ಡ, ರ ಯ ನಹ



2925
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 44/2,45/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00328 989688169519

2926
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 32/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03889 203560653650

2927
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 67/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 454558500619

2928
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 14/21,2/ 2,14/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00593 305978405858

2929
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 60,57, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 384905951642

2930
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00593 936253260235

2931
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 34/ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 399375479218

2932
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 72/3,5/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01899 695191256184

2933
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 10/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02397 578595907884

2934
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 323 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 721416465853

ಡ  ಡ, ಬ ೕ

ಗಣ   ೕ ಡ, ವಲಉ

ರ ಶ. . .  ೕ ಡ, ರಗನಹ

. .ಆ ದ  ಧ ಡ, ೕರನಹ

ಅಣ ಪ   ೕ ಡ, ವಲಉ

ಎ .ಆ . ೕ ಲ  ಡ, ಕನಹ

ಮ  ೕಂ ತಮಣ ಡ, ಡನಹ

ವರದ ಜಉ  ಅಪ ಣ ಡ, ಮ ೕ ವರಪಉರ

ವ ಜ  ಅ ಡ, ತನಹ

ಅಣ ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಣವನಹ ವಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2935
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 157 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 384905951642

2936
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 174/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 936253260235

2937
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 ,771137287647

2938
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 458/2,731/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00898 ,565661086296

2939
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 422/2,454 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,656483747113

2940
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 402/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 ,643701762471

2941
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 14/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01899 ,611854126587

2942
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 91/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 ,562746326398

2943
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 49/9,48/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.05127 ,589589614931

2944
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 18/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.0178 ,949524859462

ಜವರÉ◌ೀ ಡ  ಡ, ಮ ೕ ವರಪಉರ

ಡ  ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಪ  ಕಉ   ೕ ಡ, ರಗನಹ

ೕಲಮ  ೕಂ ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಮ ೕ   ಂಕಟ , ವಲಉ

.ಮ ೕ ಡ  ೕ ಡ, 

ಲ ಷ   ೕ ಡ, 

ಪಉಟ ಜಉ  ೕ ಡ, ಪದಉಮನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ಗ ಮ  ೕಂ ಅಣ ಪ , ಉಡಉ



2945
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 296 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 ,546067224062

2946
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 47/4,48/1,47/6,47/
8

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00593 ,625565980145

2947
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 81/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.00617 408461258768

2948
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 8/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04008 920297506050

2949
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 296/ 412 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01515 826566359325

2950
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 15/1,15/2,15/4,15/
5

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.80 0.05555 586555834311

2951
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 45/11,45/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 230324369046

2952
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 42,45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 455244056095

2953
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 50/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 618333045367

2954
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45/9,58/21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 766686802287

ಜಯಣ   ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ಕ ಣಮ  ೕಂ ಳ , ಪದಉಮನಹ

ವಪ   ಂಕ ಶ, ೕನಹ

ಡÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, ಮ ೕ ವರಪಉರ

ಲ ೕಶ  ಲ ೕ ಡ, ೕನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಕ ಯ ನಹ

ಡ  ೕ ಡ, 

ಯಶ  ಕಉ   ಡ, 

ರಉಮ ಡ  ಡ, 

ಸಉ ದಮ  ೕಂ ೕ ಡ, 

ಕಉ ೕ  ೕ ವಲಉ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2955
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 132/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 384905951642

2956
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 198/17 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 936253260235

2957
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 166 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 320196259640

2958
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 87/1 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 207922383262

2959
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 43/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00898 544631224263

2960
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 41 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 674856542538

2961
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 218/2,217/1,48/ 3
217/2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01804 645325193999

2962
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 6/1,6/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01187 862706202062

2963
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 66/2,67/2,63/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 635720555556

2964
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 25/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.90 0.05765 341759755285

ಡ  ೕ ಡ, ೕರನಹ

ಗ   ಪಉಟ ಡ, ೕಕನಹ

ಂತಮ  ೕಂ ಂಕ ಶ, ಣವನಹ ವಲಉ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಮ ೕ ಡ, 

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಸಣ ಡ, ಸ ಪಉರ

ಸಉ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ದ ಸಹ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಸಉ ೕ ಡ, ಸ ಪಉರ

ಎಂ. .ಸಉದಶ ನ  ಂಕ ಡ, 

ೕ ಮಲಪ ನಹ

ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಕ ಸಹ



2965
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 9/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02469 335021283168

2966
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 23/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01515 432444526485

2967
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 105 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02469 967153213991

2968
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 151/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 242329738803

2969
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 92 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.0178 363215601085

2970
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 27/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 519746653748

2971
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 57/2,57/5,55 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 916628804944

2972
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 13/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02469 468806136989

2973
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 306/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04008 604920680420

2974
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 23/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 274671115244

ಡ  ಈ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಡ, ೕಕನಹ

ಡ  ಹನಉವÉಉೀ ಡ, ತನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ೕಕನಹ

ರ ಕಉ ರ  ಹನಉ ಡ, ಅ ೕರಹ

. .ರ ಶ  .ಆ . ೕ ಡ, ಬ ೕ

ಜಯಮ  ೕಂ ಶಕಉ ಡ, ೕರನಹ

ಡ  ಹನಉವÉಉೀ ಡ, 

ೕಕನಹ ಪ ಲಉ

ಜಯಮ  ೕಂ ಲ ಣ , ಅ ೕರಹ

ಲ ಣ   ವಪ , ಅ ೕರಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2975
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 191/3,191/2,79/2,
5

ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.00617 747487790824

2976
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 981979562024

2977
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 82 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 295849349758

2978
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 103/3,164/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 872685528041

2979
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 83 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 587569632078

2980
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 22/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04008 446369179393

2981
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 14/1,14/8, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 800246886260

2982
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 32/2,41/1,41/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 290983295090

2983
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 163/4,164/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.0178 64548059298

2984
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 594274791211

ಡ  ೕ ಡ, ರಗನಹ

ಪಉ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕ ಯ ವ

ಜವ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ವಲಉ

. . ೕ ವ  ೕಂ ಚನ ಡ, ೕಕನಹ

ಗಲ ೕ ೕಂ ಡ, ಹ

ಡÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, ಮ ೕ ವರಪಉರ

ಜಉಂಡ   ೕ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ರಉಮ ಡ  ಡ, 

.ಆ . ವಪ   ರಉದ ಮ , ಡರಹ

ಮ ಯ   ಲಕ ಯ , ರ ಯ ನಹ



2985
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 216,214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 600564990450

2986
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 33 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02154 236421240689

2987
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 19/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 470212703371

2988
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 384,352/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01187 927263179419

2989
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 189 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 786225751731

2990
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 28/2,290/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 986707278138

2991
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 292 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.90 0.0571 932822428840

2992
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 61/ 2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 384905951642

2993
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 5/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.03322 936253260235

2994
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 38/1,38/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 497162860551

ಜಯಮ  ೕಂ ಹನಉ ಡ, ವ

ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಸ ಪಉರ

ಯಧಉಕಉ   ೕ , ಪಉರ

ಂ ಶ  ಪಉ ೕ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಜಉ ಥ. .ಆ .  ಗ . . . 

ೕಡ ಮನಹ

ಜವರಯ   ಲಕ ಯ , ರ ಯ ನಹ

ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಕ ಸಹ

ವರಉದ ಪ   ಹಲ ಡ, ಡರಹ

ೕಮ ಖರ  ಈರಪ , ಕಬ ಚ ಪಉರ

◌ಂiÀÉ◌ೂ◌ೀಗ ಯ   ಗ ಯ , 

ಡನಹ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

2995
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 57/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 642535954225

2996
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 296/ 179 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 89310767080

2997
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 96 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 262155106909

2998
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 104/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 931751171508

2999
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 391/5,391/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 384905951642

3000
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 18/3,18/2,23 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 936253260235

3001
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1/ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 432450537899

3002
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 61 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 719681117716

3003
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1/ 2,60 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01515 842505328987

3004
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1/ 66 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 297773044821

ಡ  ಡ, 

ಸಉ ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ೕ ಡ  ಡ, 

ೕ ಡ  ಡ, ಸ ಪಉರ

ಸ ವಯ   ೕರಭದ ಯ , ವಲಉ

ಗ   ೕ ಡ, ೕರನಹ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಕ ಸಹ

ಪಉಟ ಜ  ಚಲಉ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಪ É◌್ ೕಮ ೕಂ ಗ ಥ, ಚನ ಂ ಹ

. . ೕ ಸ  ಹನಉ ಡ, 

ಕಉ ೕ  ೕ ವ



3005
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 96,60 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 534538445401

3006
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 77/4,2/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 762161316125

3007
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 17/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 232710454529

3008
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 119/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515

3009
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.0178

3010
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 187/3,187/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01804 754727638811

3011
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 375458438574

3012
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 322229905838

3013
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.03695 993327196582

3014
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 105/1,104/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04633 974283026307

ಡ  ವ ಡ, ಅವ ರಹ

ಪ   ಕ ೕ ಡ, ಕಉ ೕ  ೕ ವ

ವರದ ಜಉ  ಅಪ ಣ ಡ, ಮ ೕ ವರಪಉರ

ಪಉ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕ ಯ ವ

ಡ  ಡ, 

ಲ ಮ  ೕಂ ಡ, 

ಕಉ ರ  ಜವ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಡ  ಚಉಂ ಡ, 

ಅನಉ ಯ ೕಂ ೕ , ಅ ೕರಹ

ವಮ  ೕಂ ೕ ಡ, 

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3015
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.03296 589489366988

3016
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 2/1,2/2,3/1,3/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 752120401522

3017
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 274 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 666919362369

3018
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 31/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 902951728003

3019
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 27/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 255367360416

3020
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 19/2,19/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 678680715005

3021
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 250,229/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 488463387801

3022
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 187/3,187/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.0157 444432651106

3023
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.45 0.04218 525112422227

3024
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04647 480563423289

ವÉ◌ೀ ಡ  ಜವ ಡ, ಸ ಪಉರ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಪ  ಕಉ ರ  ೕ ಡ, 

ಮ ೕ ವಪಉರ

ಪಉ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ಮಉಕಉಂ ರಉ

ಶ  ಡ, ಡಹ

ಡ  ಡ, 

ಯಧಉಕಉ ರ  ೕ ಸ, 

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ವಲಉ

ಗ ಜಉ  ಗಉಂ ಡ, ರಗನಹ



3025
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 872022140589

3026
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 105/1,104/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02397 324361098696

3027
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04008 685725220442

3028
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 125/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.80 0.055 651116672317

3029
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03889 832123816055

3030
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04273 833879910520

3031
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 131/7,131/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 773494139693

3032
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 107/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02397 801967974553

3033
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 81/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02492 881779038298

3034
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 241/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 384724645072

ಜಯಣ   ಡ, ಅಂಕಪಉರ

◌ಂiÀÉ◌ೂ◌ೀಗನರ ಂಹಯ   ನರ ಂಹಯ , 

ಎಂ. ಸಹ

 ೕಂ ಚನ ಶವ, ಸ ಗರಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಸ ಪಉರ

ಗ ಜ  ದ ಮಲಪ , ಸ ಗರಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಮ ೕ ವರಪಉರ

ಚನ ಮ  ೕಂ ಜಪ , ಡರಹ

ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ನÁಗ ಜಉ  ಮ ೕ ಡ, ಕಬ

ಸಉ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ದ ಸಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3035
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 132/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02492 777540858333

3036
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 294/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02702 648662252765

3037
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1/ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02492 545876324483

3038
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 7/ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 766686802287

3039
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 22/ 2,22/4, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04008 320196259640

3040
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 28/32,28/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 207922383262

3041
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 56,21,106/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00922 544631224263

3042
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 170/2,27/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 674856542538

3043
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 30/4,29/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 645325193999

3044
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 25/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 862706202062

ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ೕರನಹ

ಕ ತ ೕಂ ೕ ಶ, ಕ ಸಹ

ಸಉ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ದ ಸಹ

ಪ  ಕಉ   ೕ ಡ, ರಗನಹ

ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಕಲಹ

ಶÉ◌ೀಖರ  ೕ ಡ, ಅ ೕರಹ

ಳ É◌ೀ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ಹ

ಡ  ಡ, ಅಂಕನಹ

ಂಗ ಜಉ ನï ಸಣ ಯ , ಕಬ  ಚ ಪಉರ

ರಉಮ ಡ  ಡ, 



3045
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 17/2,17/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02164 635720555556

3046
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 90/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02397 341759755285

3047
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 125/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02397 335021283168

3048
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01899 432444526485

3049
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 967153213991

3050
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 32/1,32/24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02164 242329738803

3051
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 363215601085

3052
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 3/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 519746653748

3053
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 229/1,228/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 916628804944

3054
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 222 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 468806136989

ೕಹ  ಕಉ   ಡ, 

ವಲಉ

ಯಶ  ಕಉ   ಡ, 

ದ ಯ   ಡ ಯ , ಡರಹ

ಗ   ಂಚ , ೕಡ ಮನಹ

ಗಣ ಡ  ಅಪ ಣ ಡ, ವಲಉ

ರ ಶ  ಗಪ ಡ, ೕ ಮಲಪ ನಹ

ಮ ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, 

ಗಣ   ಜವ ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ಡ  ಡ,  ೕ ವಲಉ

ೕ ಡ  ಅ ೕ ಡ, ಜ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3055
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 387 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 604920680420

3056
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 14/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 274671115244

3057
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 668 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 747487790824

3058
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 23/38 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 981979562024

3059
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 154/1,150/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 295849349758

3060
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 62/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.00602 872685528041

3061
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 90/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 587569632078

3062
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 108/2,109/1,107 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 446369179393

3063
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 40/43 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00593 800246886260

3064
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 290983295090

ಗ   ಹನಉ ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ಡ  ಡ, 

ಣವನಹ ವಲಉ

ೕ ಡ  ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಂ ಡ  ಂ ಡ, ಬ ೕ

ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಜಉ ಥ  ೕ ಡ, 

ಮಧಉಕಉ ರ  ೕ ಸ, 

ಖರ ಯ   ಡ, ಡನಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಡ ಯಯ   ದ ಯ , 

ದಉಂಡ ಯ ನಹ



3065
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 4,4/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 64548059298

3066
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 15/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00593 594274791211

3067
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00977 621980806786

3068
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3/2,20/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 807564067160

3069
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 38/3,38/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 411464617727

3070
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1/ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 316951363472

3071
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 61 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01187 245060827651

3072
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1/ 2,60 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01187 430936012809

3073
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1/ 66 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01757 278510750172

3074
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 96,60 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 2230206125582

ಯ   ಪ ಯ , ಡನಹ

ೕವಮ  ೕಂ ಡ ಡ, ಡನಹ

ಡ  ಡ, ಅಂಕಪಉರ

ೕ ೕಶ  ಂ ಡ, ಹ

ಡ  ಈ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ಳಮ  ೕಂ ಂ ಡ, ೕ  ೕ ವ

ಂ ಶ  ಪಉ ೕ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಧ ೕಂ ಉ ಶ, ಮಲ ವರಪಉರ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಕಬ

ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3075
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 77/4,2/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00898 751107423489

3076
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 17/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 837399504680

3077
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 119/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01515 740436088330

3078
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01875 648497193794

3079
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 187/3,187/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02469 463821984691

3080
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.03742 569019085444

3081
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04867 874167499514

3082
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 709789788471

3083
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 105/1,104/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 925605503637

3084
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 394153899905

ಡ  ೕ ಡ, É◌ೂ◌ೀರನಹ

ರ ಶ  ೕ ಡ, 

ಮಮತ ೕಂ ಮ ಶ, ಮ ೕ ವರಪಉರ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಸಉ ೕ ಡ, ಕಬ

ಡ  ೕ ಡ, ರಗನಹ

ಧರ ಶ ಯ   ಯ , ಡನಹ

ೕ ಡ  ಜವ ಡ, 

ಪಉಟ ಡ  ಲ ೕ ಡ, 

ದಉಂಡ ಯ ನಹ

. . ೕ ಸ  ಹನಉ ಡ, 

ಕಉ ೕ  ೕ ವಲಉ

ಡ  ವ ಡ, ಅ ೕರಹ



3085
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2/1,2/2,3/1,3/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 553809507970

3086
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 274 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 552091952346

3087
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 31/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01492 445811670873

3088
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 27/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 483266945762

3089
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 19/2,19/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 420506798962

3090
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 250,229/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 347913886167

3091
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 119/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 254290699156

3092
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01187 ,98528546674

3093
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 187/3,187/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 ,604563007577

3094
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01492 ,913338529969

ಪ   ಕ ೕ ಡ, ಕಉ  ೕ ವಲಉ

ಜಉ ಥ. .ಆ .  ಗ . . . 

ೕಡ ಮನಹ

ಪ É◌್ ೕಮ ೕಂ ಗ ಥ, ಚನ ಂ ಹ

ಂಗÉ◌ೀಶ  ಪಉ ೕ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ವರದ ಜಉ  ಅಪ ಣ ಡ, ಮ ೕ ವರಪಉರ

ಗ   ೕ ಡ, ೕರನಹ

ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಕ ಸಹ

ಪಉಟ ಜಉ  ಚಲಉ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ವ ಡ, ಚನ ಂ ಹ

ಪಉ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕ ಯ ವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3095
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06062 ,20204097875

3096
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 ,246557207266

3097
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 105/1,104/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00593 ,715869196799

3098
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.05952 ,648741433658

3099
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2/1,2/2,3/1,3/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.0178 ,903281133432

3100
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 274 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00593 ,273254321383

3101
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 27/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00118 254290699156

3102
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 161/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.56 0.01445 872030430497

3103
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1/P117 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01493 853959584534

3104
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1/P72 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 917773192618

ಯಧಉಕಉ ರ  ೕ ಸ, ಪಉರ

ಡ  ಜವ ಡ, ಕಬ

ಚನ ಯ   ಹಉಚ ಯ , ಕಬ

ದÉ◌ೀವ ಡ  ೕ ಡ, ಸ ಪಉರ

ಗ   ಶಕಉ ಡ, ೕರನಹ

ಪಉಟ ಜ  ಮ ೕ ಡ, ೕನಹ

ಗ  ೕಂ ಗ ಜಉ, ಕಲಹ

ಮ ದ ಪ   ಡ, ಗ ಹ

ಜಪ   ೕ ಡ, ಚ ರನಹ

ಈ ಡ  ಡ, ಗ ಹ



3105
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 116 ಪ. ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 445029524444

3106
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1/P79 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 750531626339

3107
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 105/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 356880939002

3108
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 296/P6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.84617 545783730764

3109
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 ,929372587323

3110
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00921 ,498891473297

3111
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 ,929372587327

3112
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 52/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.59417 ,498891473290

3113
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.59417 863290522025

3114
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 12/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 961264054499

ಪಉಟ ಯ   ಹನಉಮಯ , ನಹಹ

ಪಉಟ ಯ   ಹನಉಮಯ , ನಹಹ

ೕರಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ರಉ

ಖರ  ಮಉ , ನಹ

ಮಉ   ಡ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

.ಎಂ. ಜಉ  ಮಉ , ನಹ

ಆ ದ  ಅ ಡ, ಕಡಗ

ಯ ೕಧಮ  ೕಂ ಕಲಪ , ಬ ಹ ವರಹ

ಕಲಪ ಮಉ   ಮಉ , ಬ ಹ ವರಹ

ವ ಜಉ  ೕ ಡ, ಕಡಗ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3115
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 22/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 660469300636

3116
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 26/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 475741905641

3117
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.59417 990957942239

3118
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 50/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 689506658350

3119
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 50/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 217595860161

3120
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 26/1P ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 862386303932

3121
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 40/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 642950981811

3122
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 71,50/1P ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 350133962447

3123
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 73/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 369080370479

3124
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 23/P8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 436240010322

ಗËರಮ  ೕಂ ಕರಪ , ನಹ

.ಎ .ರ   ೕ ಡ, ಕಡಗ

ಯಣ  ಮ , ಬ ಹ ವರಹ

ಪ À◌್ರ /ಸಉ ೕ   ಡ, ನಹ

ಡ  ಡ, ಗ ನಹ

ವಣ   ಡ, ರಉ

ಡ  ಅ ೕ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ನ

.ಎ . ಗ   ಡ, 

ಡ ಂಡಗಉಳ

ತಮ ಣ ಡ  ೕ ಡ, ಲಉ ಲಉ



3125
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 332/14A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 837336462682

3126
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 50/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 729110885484

3127
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 6/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 673497168626

3128
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 12/A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 478220253876

3129
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 544517355136

3130
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 15/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 ,929325879671

3131
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 16/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 ,919353282202

3132
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 7/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 244285392721

3133
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 109/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 738317223538

3134
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 84,83 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 820766881288

ಯಲಪ ಡ  ಡ, ೕ ಪಉರ

ಂಕ ಡ  ಡ, ಲ

ಮ ಯ   ೕಕ ಯ , ನಹ

ಮಉ   ಡÀ◌್ಡಯ , ಬ ಹ ವರಹ

.ಎಂ. ಜಉ  ಮಉ , ನಹ

ಯ ೕಧ ೕಂ  ಕಉ , ಕಡಗ

ಹಉ ೕ ಡ  ಡ, ರಉ

ಮ ೕ ಡ  ಗಉಂ ಡ, ವ

ಗÀ◌್ಯಮ  ೕಂ ಗಉಂ ಡ, ೕ ನಹ

ಗಉಂ ಡ  ೕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3135
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 25/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 863290522027

3136
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 26/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 961264054498

3137
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 81 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 552360427592

3138
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 87 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 863290522021

3139
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 961264054494

3140
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 ,277068524122

3141
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 72/2A2,87/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 342065170564

3142
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 279/2 ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 979761317003

3143
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 51/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.0057 806936453021

3144
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 56/1,90/1B ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 3.47417 832086538665

ವಣ   ಡ, ಮಉಗ ರಉ

. . ಕ   ಪಉಟ ಪ , ಕಡದರವ

. . ರ   ಷ , ತನಹ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ೕ ಸ  ಷ , ಬ ಹ ವರಹ

ಸಉ ೕಲಮ  ೕಂ ಷ , ಬ ಹ ವರಹ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ನಹ

ಹಉಚ ಯ   ಗ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಗ ಯ   ಜ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಲವ



3145
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 7/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 484876474551

3146
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 277 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 525126905500

3147
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 66/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 831410138245

3148
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 48/P1 ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 483417874904

3149
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 60 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.01553 430846635118

3150
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 12/1A ಆಲೂಗ 1 1.15 3.41917 924169510769

3151
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 51/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 277136520807

3152
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 51/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 233207738103

3153
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 69/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 956474561530

3154
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 71/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.59417 368054498486

ಗ ಜಉ  ಂಕಟಪ , ಬ ಹ ವರಹ

ಅಮ ಯಮ  ೕಂ ಮ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ದ ಯ   ಮ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಂಗಯ   ಣಯ , ರಉ

ವಣ   ಲ ೕ ಡ, ಡ ಂಡಗಉಳ

ಗಉಂ ಯ   ಲಚ ಯ , ಐದ ವಲಉ

ಧಮ   ಯಣ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

ವಣ   ಡ, ರಉ

ಕÁ ಡ  ಹನಉ ಡ, ನ

ಗ   ಡ, ಯಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3155
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 117 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 345644612337

3156
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 81/3,81/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 3.68417 251882427477

3157
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 7/2, ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 666150555958

3158
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3/1,314/26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 526776398504

3159
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 37/P3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 780663456376

3160
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 25/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 863290522027

3161
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 961264054498

3162
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 11/1 ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 ,587450949912

3163
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 44/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 ,797036422104

3164
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 19/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 ,980093756851

ವ ಕರ  À ಡ, ಕಉರಉದಉಗಉಂ

ಡ  ಡ, ನ

ಜಉ ಥ  ಡ, ರದಹ

ತಕಉ   ದ ಪ , ಂಗಟ

ದÀ◌್ದ ಗ   ಮ , ರದಹ

ೕಹ  ಕಉ   ಅ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಣಉಕ ೕಂ ಜ ಡ, ೕರ ಗಲ ವಲಉ

ದ ಯ   ಜವರ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಸಉ ಶ.ಎ . .  ಬಸವ ಜಉ, ರಉ

ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ವರ ವಲಉ



3165
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 15/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 863290522027

3166
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 13/9 ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 961264054498

3167
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 16/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 678575664139

3168
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 7/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.00118 211710328334

3169
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 36/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 292556050181

3170
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 475546197883

3171
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 12/5 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 863290522027

3172
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 2 ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 961264054498

3173
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 164/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 398011092207

3174
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 130 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 970942365048

ದ ಖ   ನಪ , ರದಹ

ೕ  ೕಂ ೕ ಯ , ಐದ ವ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಸ É◌ೂ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ನಹ

ಅ ೕಕ  ಯಪ , ನ

ಷ   ಗಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಧಮ   ಸಯ , ವರ ವಲಉ

ೕ ಯ   ಲ ಯ , ನಹ

ಗ   ೕ ಡ, ನಹ

ವ ಜಉ  ಜವ ಡ, ಲಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3175
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 207 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 580251667119

3176
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 159/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 777112572534

3177
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 18/4,18/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 569935485074

3178
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 45/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 714957600305

3179
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 162/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 975739576004

3180
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 863290522027

3181
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 961264054498

3182
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 138 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 906525229512

3183
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 184,189,186 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02471 611449697979

3184
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 136,137,138 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 663125157158

ೕಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಂತ ಜಉ  ಮ , ರಉ

ಜಉಂಡಪ   ೕ ಡ, ೕ

ತÉ◌ೂ◌ೀಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, ವ

ಗ   ವ ಡ, ನಹ

ಲಪ   ಮ ಪ , ನಹ

ಜಯ  ಂ ಡ, ರಉ

ಮ ೕ ಡ  ಡ, ರಉ

ಸÁ◌್ವ   ಡ, ರಉ

ದÉ◌ೂ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಯ ರಉ



3185
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 56 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 863290522027

3186
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 92 ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 961264054498

3187
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 102 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 ,818032890001

3188
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 27/3A1,50/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 863290522025

3189
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ ,10/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 961264054499

3190
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 58/3,17/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 ,860854646322

3191
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 45/1,27/3A1,50/1 ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 ,904456938797

3192
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 128 ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 863290522027

3193
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 961264054498

3194
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 94/4,94/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 ,368454123169

ಈ ಡ  ಅ ೕ ಡ, ನ

ಜಯಮ  ೕಂ ಜ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಬಸವ ಜಉ  ಮ , ಬ ಹ ವರಹ

ಗ   ಗಯ , ಬ ಹ ರಹ

ಂಪಮ  ೕಂ ಲಕ , ರಉ

ಂಕ ಶ  ಜವ ಡ, ಮ ೕನಹ

ಲ ತÁ  ೕಂ ೕಕ ಯ , ನಹ

ಕಮ  ೕಂ ಸಣ ಮ ಯ , 

ನಹ

ದ ಖ   ೕ ಡ, ಲ

ಡ  ೕ ಡ, ರಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3195
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 863290522025

3196
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 79 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 961264054499

3197
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 48/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01212 ,984110776382

3198
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 106 ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 ,684014862869

3199
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 132,204 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 ,661195297157

3200
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 101/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 ,720846878765

3201
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 184, 235, 250 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00329 ,337287090028

3202
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 111,45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 ,209702525152

3203
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 269,117,249/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03684 ,981131899118

3204
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 37/3,291/14 ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 ,824709970055

ಮ ಷ ಪ   ಂಕಟ ಮಯ , ನ

ಸಉ ಶ  ಡ, ನಹ ವಲಉ

ಜ   ರಉದ , ರದಹ

ಅ ಯ   ಮ ಯ , ಐದ ವ

ಜಮ  ೕಂ ಡ, ಂಗಪಟ ಣ

ಮ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ನ

ಚಲಉ ಡ  ಮ ಉ ಡ, ಡ ಪಉರ

ದÁ◌್ಯವಪ   ವಪ , ಲಹ

ಮ ಮ  ೕಂ ಕಉಂ ಡ, ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

 ೕಂ ಭಉಂಟ ಯ , ಐದ ವಲಉ



3205
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 222/P1 ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 ,677234908807

3206
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 293/1 ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 ,247937526311

3207
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 131/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 ,551912005710

3208
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 ,781038537749

3209
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 308/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 ,216467555861

3210
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 250 ಆಲೂಗ 1 0.75 0.0219 ,651108672737

3211
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 236/4 ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 ,922250495472

3212
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 21/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 ,898988592165

3213
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 266/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 ,28412210963

3214
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 157 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 ,743014778994

ರಯ   ಕಉಟಯಯ , ವ

ಗಯ   ಗಯ , ಯಪಉರ

ಂಚಮ  ೕಂ ಂಗ ಯ , ಕಉಪ

ಡ  ಗಉಂ ಡ, ರಉ

ಥ ಕಉ ರ  ಡ ಡ, ಸ

ಧಮ ಯ   ಕ ಯ , ರಉ

ರಮ  ೕಂ ಜ ಯ , ನಹ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ೕರನಹ

ಸ É◌ೂ◌ೀಮ ಖರ  ಡ, ಡಉ

ಯಉ.ಎ .ಹ ೕ   ಯಉ.ಎಂ. ಂತಪ , ಉಗ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3215
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 863290522027

3216
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 69 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 961264054498

3217
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 7 ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 ,646679623463

3218
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 ,348729637755

3219
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 73/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 ,48265401957

3220
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02008 ,533728538687

3221
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 28/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.0219 ,977066247067

3222
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 88/P10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 ,423098720116

3223
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 28/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03689 ,665555633179

3224
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 48/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02495 ,997169276121

ಕ ಯಪ   ಮ ಪ , ನಹ ವಲಉ

ೕ ಡ  ಬಸ ಡ, ನ

ಂಗ ಯ   ಸಣ ಯ , ೕನಹ

ಂಚ ಯ   ಸಣ ಮ ಯ , ಕಉ ಳಉ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ವ

ಂಕ ಶ  ಮ ಯ , ನ

ದÁ◌್ಯವಮ  ೕಂ ಡ, ಕರನಹ

ವಣ   ಡ, ಕರನಹ

ಜಉಂಡ   ಲಪ ಟ . ಂಗಟ

ಹನಉವÉಉೀ ಡ  ಂಕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ



3225
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 88 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 ,648820465472

3226
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 ,864085527535

3227
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ ,5/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 ,290557571239

3228
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 ,454736250413

3229
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 42834 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 ,758119374509

3230
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 5/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.0366 ,279280070981

3231
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 ,525600580290

3232
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 43/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 ,359772868102

3233
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 28/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 ,741939465892

3234
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 863290522027

ಹ ೕಶ  ಅ ಡ, ಮ ವರಹ ವ

ಗÉ◌ೂ◌ೀ ಂ ಡ  ಡ, 

ೕಡನಹ

ಂಕ ಶ  ೕ ಡ, ಆಲದಹ

ಷ ಯ   ಮ ಯ , ನಹ

ರ ಶ  ಜವ ಡ, ಚ ರನಹ

ಶÉ◌ೂ◌ೀಭ ೕಂ ಸತ , ಜ ವರ ವಲಉ

ದ ಯ   ಕ ಯ , ನಹ

ಮಉ   ಡ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಖರ  ಮಉ , ನಹ

ೕಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, ವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3235
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 961264054498

3236
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 22/13, 22/18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 434397418729

3237
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 35/p14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 467477117162

3238
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 69/2, 70/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 392847490256

3239
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 17/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 235490554436

3240
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 53/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 513332127023

3241
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 53/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 421082850512

3242
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 85 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02471 465530396924

3243
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 25/10, 26/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 314890374697

3244
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 10/2, 8/3, 26/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 298334234960

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

.ಎ . ೕ  ಬಉ  ಗ ಜ , 

ಮಉಗ ರಉ

ಸÁ◌್ವ   ಸಯ , ನ

ನರಸಮ  ೕಂ ಕಉಳ ಯ , ವರ ವಲಉ

ಬಸವ ಜಯ   ಬಸವಯ , ರದಹ

ಡ  ಲ ೕ ಡ, ನ

  ಮ ಯ , ಉಗ

ಡ  ೕ ಡ, ನ

ಜಯಪ ಶ  ೕ ಡ, ಟ ನಹ

ಧನಲ ೕ ೕಂ ೕ ಲ, ನ



3245
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 12/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 241867341519

3246
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 10/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 219701402578

3247
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 18/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 217806135237

3248
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 53/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 586651883215

3249
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 35/p14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 479253909297

3250
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 27 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 550133996448

3251
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 51 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 739405232419

3252
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 11/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 907687675073

3253
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 53/15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 577822572105

3254
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 21/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 980490134341

ಡ  ಹನಉ ಡ, ನ

ದ ಪ   ಡ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಮ ದ   ಗಉಂ ಡ, U◌್ಪ ನಹ

ಡ  ಜವ ಡ, ಡ ಪಉರ

ಪ ಕ   ಡ, ಉ ರಉ

ಡ  ೕ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

ೕಮ ಖರ  ಪಉ ೕ ಡ, ಮ ೕನಹ

ಗಉರಉ ೕ ಡ  ಹಉ ಡ, 

ಕಲ ಉ ವಹ

ಪಉಟ   ಡ, ವನಹ

ಕರಪ   ಡ, ಜ ೕಡನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3255
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 863290522027

3256
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 961264054498

3257
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 423/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 739640760024

3258
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 41/1, 353/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 873690701380

3259
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 265/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 55458450

3260
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 58/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 881552571773

3261
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 204/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 881991656013

3262
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 200/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 3326517951650

3263
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 485/2p ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 880040173694

3264
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 425/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 932359705492

ಮಲ ೕಂ ಗ , ೕ ಪಉರ

  ಳಯ , ನ

ಡ  ೕ ಡ, ಹನಉ ತಪಉರ

ಗ   ಳಯ , ನಹ

ವ ಕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ದ ವಲಉ

ವರದ ಜಉ  ಕರ , ನಹ ವ

ಸ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ನ

ಗ   ಜವ ಡ, ನ

ಲಕ ಯ   ಗಯ , ವರ ವಲಉ

ಕಉ ರ  ಳಯ , ನ



3265
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 290/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 208997614377

3266
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 21/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 753795617761

3267
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 6/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03894 907820841680

3268
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 229/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 780147906116

3269
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 247/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 461175166782

3270
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 470378345730

3271
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 233131623798

3272
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 246/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 881788164407

3273
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 5/2b ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 962253355106

3274
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 257/2, 357/2 ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 857827433327

ಈರÉ◌ೀ ಡ  ಬಸ ಡ, ವ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ಕಡದರವ

ಗಉಂ ಡ  ನರ ಡ, ಉ ರಉ

ಷ ಕಉ ರ  ಸ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಪ ಶ  ಂ ಡ, ಲಉ ಲಉ

ೕ ಡ  ಡ, ನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಯ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ವಣ   ಮ ೕ ಡ, ವ

ಮ ಶ  ಚ ೕ ಡ, ಕ ೕ ಡ ೕ

ವಣ   ಳಯ , ನ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3275
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45/1, 45/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 756405849483

3276
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 59/1, 59/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 461870889590

3277
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 57 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 960142813211

3278
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 29, 28 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 541275890190

3279
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 198/3 ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 851500967327

3280
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 278/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 513837269724

3281
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 59/2, 230/4 ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 509618403062

3282
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 59/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 375392182881

3283
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 404/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 233604108280

3284
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 144/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 997916890937

. .ಗಉಂ ಡ  ೕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಧಮ ಜಉ  ಚ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ವಪ   ಅರ ಡ, ಡ ಪಉರ

ವ ಜಉ  ಂ ಡ, ಅ

ಸಯ   ಸಯ , ವರ ವಲಉ

ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಗ ಯ   ಗ ಯ , ೕನಹ

ಅ ಡ  ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಹನಉ ಡ  ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಜವ ಡ  ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ



3285
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 423/5, 423/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 784412943487

3286
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 28/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 550427939774

3287
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 105 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 425631639824

3288
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 694006955083

3289
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 512/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 249495429780

3290
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 202 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 32660124378

3291
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 34/2, 34/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 424907947128

3292
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 256 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 300520327454

3293
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 19 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 863290522027

3294
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 961264054498

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಯ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಗಉಡ ವಲಉ

ಸಣ ಪಉ ೕ ಡ  ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಜಉ ಥ  ಪಉಟ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ತಮ ಣ ಡ  ಪಉಟ ಡ, 

ೕಮನಹ ವಲಉ

ಜಯಮ  ೕಂ ಆ ದಪ , ರಉ

ಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ಉ ರಉ

ದÉ◌ೀ ರಮ  ೕಂ ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

.ಎ .ರ   ಡ, ಟ ನಹ

ಧವÉಉೀ ಶ  ಹಲ ಡ, ಂಡ

ದÉ◌್ ೕಶ  ದ ೕ ಡ, ಂಡ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3295
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 211/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02015 ,274121235009

3296
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 245/2,234/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03065 ,497929842815

3297
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 246/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03065 ,821605890704

3298
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 234/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01445 ,922595672041

3299
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 273 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 ,344886524429

3300
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 207/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 ,30481738894

3301
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 261 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 ,737300209798

3302
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 149/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 ,706960881526

3303
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 234/2 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 ,914304514251

3304
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 377/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 ,490959009047

ವಣ   ೕ ಡ, ಖ

ರ ಕಉ   ಯಲ ಡ, ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ರ ಶ  ಂ ಡ, ಯಲಗಉಂದ

ದ ಜಪ   ಡ, ಸ ೕನಹ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ನಹ

ವ ತಮ  ೕಂ ಡ, ಆಲದಹ

ಂಕ ಶ  ಡ, ಉ ರಉ

ಪರ ಶ  ಡ, ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಷ   ಜ ಯ , ೕನಹ

ಪಉ ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಟ ನಹ



3305
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 284/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 ,648235986477

3306
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 17 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 863290522027

3307
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.80 0.05466 961264054498

3308
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 54/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 ,655431535628

3309
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 59/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 ,957184765506

3310
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 37/10 ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 ,902781999783

3311
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 51/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 ,384499263178

3312
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 16/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 ,723514299238

3313
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 51/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 ,477247754242

3314
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 111/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 ,298120145996

ಜವ ಡ  ೕ ಡ, ಆಲದಹ

ವ ಡ  ಂ ಡ, ಡ ಪಉರ

ಕ ೕ ಡ  ಕÁ ಡ, ಮಉಗ ರಉ

ಡ  ಂ ಡ, ವ

ಡ  ಡ, ದ

ಅ ೕಕ  ಯ , ಪ ಲಹ

ಮ ಯ   ಂಕಟಯ , ವರ ವಲಉ

ಮ ದ   ಂ ಡ, ನಹ

ಸತ ಯಣ  ಡ, ೕ ಪಉರ

. .ಕಉ ರ  ರಮಉ ಡ, ಟ ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3315
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 111/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 ,863762990881

3316
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 53/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 ,261845033638

3317
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 19/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 ,521100758615

3318
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 863290522027

3319
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 54 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 961264054498

3320
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 185/6, 159/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 609335738491

3321
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 168/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 458843503949

3322
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 168/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 36032028965

3323
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 161/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 389597718631

3324
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 151/6, 56/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 895380345173

ಜಉಳ ೕಂ ಅ ೕ ಡ, ನಹ ವಲಉ

ೕ ಡ  ಡ, ನ

ಮ ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಗಉಂ ಡ, ವ

ಮ ೕಶ  ಂಚಯ , ಉಗ

ಸ ೕ ಡ  ಯ ೕ ಡ, ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಡ  ಅ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಕ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ವರ ವಲಉ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ನ

ಗ ಶ  ಡ, ಪಉರ

ಅ ನಉ  ಷ ೕ    ಷ ೕ , ಖ



3325
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 78/3C4, 81/3, 
84/3, 73/10

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 320802534853

3326
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 166/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 400485647173

3327
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 102 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 992607239801

3328
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 59/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 863287649168

3329
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 166/1 ಪ. ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 806380892677

3330
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 4, 136/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 715259778763

3331
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 39/2, 56/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 370022238435

3332
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 121/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 280387763789

3333
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 147 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 704763190885

3334
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 147 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 582396306351

ಲ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ವ

ರ ಶ  ಹನಉ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಡ ಪಉರ

ಶ ಥ  ೕ ಡ, ವ

ಂಚಯ   ಮ ಯ , ನಹ

ಅಣ ಪ   ಡ, . ಸಹ

ರ   ೕ ಡ, ಂಗಪಟ

ದ   ಜ , ರಉ

ೕ ಶ  ಬಸವ , ರಉ

ಜವ ಡ  ಅರ ಡ, 

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3335
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 146, 147 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 599881717502

3336
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 39/2, 70/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 563703290857

3337
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 56, 57/1, 136/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 304035176919

3338
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 81/2S ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 5913045677546

3339
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 26, 153/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 821816086204

3340
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 26/1, 165/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 890411110988

3341
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 2/6, 113/4, 114/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 805747050230

3342
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 168/10, 175/713 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 557625019897

3343
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 168/1, 168/15, 
162/6

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 816377042100

3344
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2/6, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 432046257346

ಳಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಅ ಹ

ಸ É◌ೂ◌ೀ ಡ  ಪಉಟ ಡ, 

ಮ ವರಹ ವ

ಂಗಮ  ೕಂ ಗಯ , ಮ ವರಹ ವ

ಶವಯ   ವಉಗಯ , ಉಗ

ಲ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ನ

ಷ ಕಉ ರ  ಡ, ಡ ಪಉರ

ಶ ಕ  ೕಂ ಗ , ಉಯ ೕಡನಹ

ರ .ಎ .ಎ.  ಅರ ಡ, 

ಜಉಂ ಡ  ಡ, ಯಪಉರ

ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಟ ನಹ



3345
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 56/4, 111/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 453525939385

3346
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 25 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 705695712608

3347
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 2/24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 475539351487

3348
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 168/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 540033036607

3349
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 2/6, 163/4 114/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 242218070873

3350
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 162/2. 182/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 607553709626

3351
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 5/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 780726966327

3352
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 33/4, 33/7, 33/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 975060839128

3353
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 319/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 870726466569

3354
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 199, 175/2A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 512856600793

ಕಉ ಡ  ೕ ಡ, ಎ ೕ ವ

ಧಮ   ಸಯ , ವರ ವಲಉ

ಗಣ ಡ  ತಮ ಣ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಕಉ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ನ

ಬಸವ ಜಉ  ರಉ ೕ ಡ, 

ಜ ವರ ವಲಉ

ಕ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಕಲ ಉ ವರಹ

ದ ಮಲಪ   ಮ ೕ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

U◌್ ಧರಪ   ಮ ೕ ಡ, ಉಗ

ಯ  ಹ   ಯ  ರ ೕ , 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಯ  ಮಮ   ಯ  ಅ ೕ , 

ೕ ಗಉಡ ವ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3355
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 145 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 532196211016

3356
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 56/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 573555227376

3357
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 2/6, 113/4, 143/4, 
114/2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 407380678143

3358
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 156/1A, 181/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 992048247557

3359
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 5/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 573455194573

3360
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ  33/8, 91/52 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 948067026595

3361
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ
2/3, 12,11/1, 
153/3, 23/2, 

153/4, 8/5, 153/4 

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 433757298314

3362
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 140/5, 153/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 954236152149

3363
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 102 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 661508843089

3364
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 194 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 388755612600

◌ಂiÀÉ◌ೂ◌ೀ ಶï  ಡ, ನ

ಶÁಮ   ಮ , ಡ ಗದ ವ

.ಆ .ಜಗ ೕಶ  ಡ, ಕಡಗ

. .ಇಂ ೕಶ  ೕ ಡ, ೕರನಹ

ದÉ◌ೀ ರಮ  ೕಂ ಪ ಶ, ವ

ಗರತ  ೕಂ . . , 

ಜ ವರ ವಲಉ

ಂಕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

ರ ಶ  ಕ ೕ ಡ, 

ಪಉ ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, 

ಶÁರದಮ  ೕಂ ಗ , ವ



3365
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 188 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 571953837706

3366
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 57/2C,57/2D ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 795070560866

3367
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 71,73/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 439821931557

3368
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 73/4,74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.40 0.04278 338603155239

3369
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 73/2,68/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 672251445185

3370
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 72/4,84/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 867044681266

3371
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 76,70/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 877728833791

3372
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 73/1,77/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 557437526819

3373
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 72/5,78/3A1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 620487895592

3374
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 79/5A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 837160215795

ಗÁಧರ  ೕ ಡ, ವ

ೕಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಚನ ಶ ಡ  ೕ ಡ, ಟ ನಹ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ಅ ೕ ಡ, ಉಗ

ಎ .ಆ .ಲ ಣ  ಡ, ಲ ೕ ಗರ

ಷಣ ಉಖ   ವ ಂಗ , ಂಗಟ

ೕಹ  ಕಉ   ಲ ೕ ಡ, ರಉ

ಈ ಡ  ಂ ಡ, ವ

ಡ  ಹನಉ ಡ, ನ

ಎ . . ೕ ಶ  ಬಸವ , ರಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3375
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 79/2,71/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 829802946924

3376
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 79/5B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 326031193069

3377
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 75 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 219017060139

3378
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 37,78/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04991 954028988383

3379
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 79/2,89,79/5A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 689282284804

3380
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 90 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 325462813273

3381
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 77/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 504379738539

3382
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 73/4,67 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 251843067082

3383
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 78/3B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 264939614678

3384
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 72/3,83 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 314735374871

ಡ  ಕಉ ೕ ಡ, ಂಗಪಟ ಣ

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಂಕ ಶ, ವರ ವಲಉ

ಅನ   , ಕ ೕಹ

ಸಉ ೕ ಡ  ಮ ಡ, ವ

ಪವ ಡ  ಡ, ಂಡ

ಗಉರಉ   ಮಳ ಡ, ಗನಹ

ಕಳ ಡ  ಡ, ಅ

ಂದಮ  ೕಂ ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, ಆಲದಹ

ೕ ಸ  ಮ ಯ , ಮ ೕನಹ



3385
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 73/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.028 282319270324

3386
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 68/3,73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 244545122554

3387
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 79/8,89 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 981797562024

3388
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 73/1,70/2,76 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 733345398757

3389
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 32/1,9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 975097976123

3390
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 84/5,78/3C2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 908224565506

3391
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 73/1,73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 856298023481

3392
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 168/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 262854853104

3393
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 89 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 863290522027

3394
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 961264054498

  ಂ ಡ, ಡ ಂಡಗಉಳ

.ಎ . ೕ  ಬಉ  ಗ ಜ , 

ಮಉಗ ರಉ

ಅ ತ ï ಜಣ , ಜ ವರ ವಲಉ

ತಮ ಯ   ಮಉರಉಸ ಯಕ, ಪ ಲಹ

ಆ . . ಂಕಟ ಮಉ  ಹನಉ ಡ, 

ಮ ವರಪಉರ

ೕ ಸ  ಮ ಯ , ಮ ೕನಹ

ತವ É◌್ಮಉೀ ಡ  ಪಉಟ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ಉಯ ೕಡನಹ

ರದಮ  ೕಂ ಬಸವ , ರಉ

ಈ ಡ  ಡ, ಸ ೕನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3395
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 7/6, 7/3, 45/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 298308078979

3396
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 43/1,77/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 764756638823

3397
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 43/1, 44 ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 874920540782

3398
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 6, 3/1 ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 920597895159

3399
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 72/2, 74/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 364344406597

3400
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 77/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 203469415313

3401
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 14/1, 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 982115027177

3402
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 31/p, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 415317219423

3403
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 77/6, 66/1, 76/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.0036 928119182198

3404
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 735989868961

ಸಣ ತ ೕ ಡ  ಸ ೕ ಡ, 

ಜ ವರ ವಲಉ

ಡ  ಜವ ಡ, ನ

ಜಯ   ಳಯ , ಜ ವರ ವಲಉ

  ದÁಸಯ , ನ

ೕಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

.ಎ . ರಮ  ೕಂ . .ಪ , ವ

ವಣ   ಮ , ಬ ಹ ವರಹ

ೕ ಡ  ಅರ ಡ, 

ವಉಗಯ   ದ ಯ , ಉಗ

ಡ  ದÁ◌್ಯ ಡ, ನಹ



3405
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 75/7, 8/5, 45/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 337932581670

3406
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 77/1, 43/3, 29/1, 
76/4a

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 735471313368

3407
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 43/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 427355794091

3408
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 622865282738

3409
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 76/3, 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 928426511884

3410
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 52 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 445330673275

3411
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 74/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 848845983761

3412
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 31/p4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 586229908992

3413
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 41/1, 41/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 258907832294

3414
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 40/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 492459577543

ಡ  ಂ ಡ, ನಹ

ಸಲಮ  ೕಂ ಲ ಯ , ಪಉರ

ಲ ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಸಉ ೕಲಮ  ೕಂ ಡ, ಕಲ ಉ ವರಹ

ಶÉ◌ೀಖ ಡ  ೕ ಡ, ಗನಹ

ಯ ೕಧ  , ನ

ಡ  ಚನ ಬಸ ಡ, ಮ ವರಪಉರ

ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಚ ರನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

ಜಯಮ  ೕಂ ೕಮಣ , ನ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3415
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 596043362897

3416
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 66/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 837035853405

3417
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 29/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 492865249318

3418
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 32/p4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 615970608446

3419
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 29/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 603389707722

3420
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 905519244341

3421
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 43/3, 77/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 242193251865

3422
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 50/1, 51 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 492469025404

3423
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 42/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 417331918504

3424
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 49/4,49/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 720801526319

.ಎ .ಪಉರಉ ೕತಮ  ದ ಮಲಪ , 

ಡ ಗದ ವ

ಸತ ಕಉ   ಚ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಗ   ಗಯ , ಬ ಹ ವರಹ

.   ಮ ಯ , ಕ ಗದ ವ

ಮ ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ೕಹ

ಳ É◌ೀ ಡ  ಹನಉ ಡ, ನ

ಂಕಟರಮಣ   ಸಗನ , ಡ ಗದ ವ

ಡ  ಜವ ಡ, ಅ ಹ

ದÉ◌ೀವ ಜಉ  ಬಸಪ , ರಉ

ಧ ಶ  ಮ ೕಶಪ , ರಉ



3425
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 78/1,74/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 779752901489

3426
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 74/5,78/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 623818284735

3427
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 8 ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 863290522027

3428
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 961264054498

3429
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 34/1, 34/2, 51/2, 
53/1

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 24317786863

3430
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 31/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 576821709233

3431
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 69/6, 57/5c, 8/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 908148909111

3432
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 36, 67/4, 67/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 259391462881

3433
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1/2, 11/3, 57/a, 
57/5b

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 973141229492

3434
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 8/1a, ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 708392686838

ಂ ಡ  ಡ, ನಹ ವಲಉ

ಕ ಡ  ಬಸ ಡ, ಆಲದಹ

ಲ ಮ  ೕಂ ಗಯ , ಹನಉ ತಪಉ

ಂಗಮ  ೕಂ ಕ ೕ ಡ, ನಹ

ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ವ

ದ   ಡ, ಚ ೕಡನಹ

ಕ ೕ ಡ  ಈ ಡ, 

ಅಬ ಉ    ಮಹಮ  ಖ ಧ , 

ಗಉ ೕನಹ

ಮಲ ೕಂ ಗ , ೕ ಪಉರ

ಗಯ   ಮ ಯ , ತನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3435
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 70/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 959743764357

3436
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 63/4, 66/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 492469025404

3437
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 30/1, 70/1, 78/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 531950236027

3438
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 40/4 ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 537442974322

3439
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 10/1, 30/4, 68/15 ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 781651435847

3440
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 110 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 724596647345

3441
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 5/5, 7, 91/4, 30/3 ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 395087163572

3442
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 9/2, 20/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 7295992150470

3443
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 5/3, 39/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.45 0.04302 572649164438

3444
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 53/4, 59/10, 70/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 334856882099

ಜಯಮ  ೕಂ ಈರಭದ ಯ , ಗಉಂಡ ಹ

ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಕಡದರವ

ಗಯ ಉ  ವಯ , ನಹ

ರ  ಜವ ಡ, ಮ

ೕಮ  ೕಂ ಲ ಣ ಯಕ, ನಹ

ಂತಮ  ೕಂ ಅ ೕ ಡ, ಚ ೕಡನಹ

ಳಯ   ಬಸವಯ , ರಉ

ಅ ತ ï ಪಉ ೕ ಡ, ಆಲದಹ

ಯಣ   ಬ ೕ ಡ, ೕರಹ

ೕ ಡ  ಡ, 

ಜ ವರ ವಲಉ



3445
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 47/2, 67/14, 40/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 481644785699

3446
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 39/1, 65/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 849738189044

3447
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 39/1, 73/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 325802106698

3448
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 49/2, 56/5, 67/3, 
59/5

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 975082309460

3449
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 68/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 355861094996

3450
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 3/1, 5/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 606401183384

3451
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 48, 67/4, 54/2, 
36, 52/1, 67/10

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 826649370216

3452
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 39/1, 52 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 247404635305

3453
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 57/2, 69/6, 49/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 999335286410

3454
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 79 ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 743660672628

ೕ ಡ  ಡ, ಆಲದಹ

ದÁ ಡ  ಡ, ಅ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಕ ೕ ಡ, ೕ ಗಉಡ

ಪಉ ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ಂಡ

ಅಣ ಪ   ಜವ ಡ, ನ

ಮ ದ   ಡ, ಡ ಪಉರ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಡ, ೕ ಗಉಡ

ಅ ೕ ಡ  ಪಉ ಡ, ಬಉ ೕನಹ

ಜಮ  ೕಂ ಈ Àಡ, 

ಜಯ   ವಉಗಯ , ಉಗ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3455
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 8/4, 38/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 968618620531

3456
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 36, 39/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 255952737512

3457
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 52, 19, 12/7, 12/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 766510006150

3458
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 9/2, 3/7, 35 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 295658955290

3459
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 108 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 522158700916

3460
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 69/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 808918240127

3461
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 34/2, 51/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 494238214196

3462
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 40/3, 70/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 969161109776

3463
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 55/1,55/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.02376 563703290857

3464
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45, 66/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 455677711354

ವ   ೕ ಡ, ಹರಉವನಹ

ಶÉ◌ೂ◌ೀಭ ೕಂ ೕ ಡ, ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಪ À◌್ರ   ಡ, ಕಡಗ

  ಪಉ À ಡ, ಬಉ ೕನಹ

ಡ  ಹನಉ ಡ, ನÀರ ೕಪಉರ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಹನಉ ಡ, 

ಮ ವರಹಳ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ಹನಉವÉಉೀ ಡ, ರಉ

  ಅಣ ಯ , ೕಕನಹ

ೕಕಪ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಸಉ ಶ  ಸಗ ಡ, ೕ ಗಉಡ ವ



3465
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 21/2, 68/4, 75/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 381422467632

3466
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 8/1A2 ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 313743077058

3467
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 25/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 631359802767

3468
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 109/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 472196831177

3469
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 25/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 925400611744

3470
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 56/11,73/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 798243878503

3471
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 56/2,56/4,59/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 498513477380

3472
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 67/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 200779322426

3473
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 863290522027

3474
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 961264054498

ರ ೕಶ  ಗ , ನಹ

ವಣ   ಬಸವ ಯ , ೕನಹ

ಮಉ ೕ ಡ  ಡ, ಯ ರಉ

.ಎ . ರಮ  ೕಂ ಪ ಶ, ವ

ತÀ◌್ರಮ  ೕಂ ಡ, ಡ ಪಉರ

ಜಗ ೕಶ  ಜವ ಡ, ಉ ರಉ

ಡ  ೕ ಡ, ೕ ಗಉಡ ವ

ಪರ ಶ  ಡ, ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಡ  ೕ ಡ, ಚ ಡನಹ

. . ೕಮಸಉಂ ರ  ೕಟಪ , 

ಡ ಗದ ವ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3475
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 17/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 288943004839

3476
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 9,9/P13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 879381477004

3477
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 9/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 250080362007

3478
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 4/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.96 0.05795 661043110273

3479
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 53/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 764485478812

3480
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 75 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 595263753965

3481
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 55/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 863290522027

3482
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 11/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 961264054498

3483
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 50/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 390573976673

3484
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 41/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 225246335583

ಂ ಡ  ಅ ೕ ಡ, ರಉ

 ೕಂ ಂ ಡ, ರಉ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ಸಣ ಪ , ನಹ

ಜವ ಡ  ಹನಉ ಡ, ಹರಳಹ

ಡ  ಕರ ಡ, ನ

ಜವ ಡ  ೕ ಡ, ರಉಮನಹ

ಕಉ ರ  ೕ ಡ, ಮಉಗ ರಉ

ಜವ ಡ  ಈ ಡ, 

ಅ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಜ ರ

ಡ  ಡ, ಖ



3485
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 3/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 258747667864

3486
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 56/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 433963497389

3487
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 15/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 286216917580

3488
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 15/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 586458168320

3489
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 46 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 618985040910

3490
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 9/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 821617506447

3491
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 11/P9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 755020273675

3492
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 15/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 218885467851

3493
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 3/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 601364789006

3494
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 796615174867

. .ಪಉಟ ಡ  ಡ, 

ರಉ

ಲ ಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ನ

ಡ  ಮ ೕಔಡ, ೕರಹ

ಬಸವ ಜಉ  ಡ, ವ

ಚ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಅ ತ ಮಯ   ಮ ಮಯ , ಸ

ಪಣ  ಕ ೕ ಡ, ಆಲದಹ

ವ ಂ  ಚ ೕ ಡ, 

ೕ ಡ  ಡ, ಗನಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3495
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 15/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 415033032967

3496
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 575231010771

3497
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 94 ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 337503369339

3498
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 6/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 325456055589

3499
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 138/1B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 686566029259

3500
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 157 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 717422449673

3501
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 78 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 575231010770

3502
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 96 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 337503369335

3503
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 90/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 798031232771

3504
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 3/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 99516600075

ಡ  ೕ ಡ, ನ

ಬಸವ ಜಉ  ದ ಯ , ರಉ

ಹನಉ ತಯ   ವಯ , ರಉ

ಬಸ ಡ  ಂ ಡ, ವ

ಂಕ ಡ  ಡ, 

ದಉಂಡ ಯ ನಹ

ವ ತಲ ೕ ೕಂ ಜಯಕಉ , 

ಬ ಹ ವರಹ

ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ವಣ , ಕ ಹ

ಂ ಡ  ಹನಉ ಡ, ರಉಮನಹ

ಡ  ಹನಉವÉಉೀ ಡ, ರಉ

ದ   ೕ ಡ, ಕ ನಘಟ



3505
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 47/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 754658418620

3506
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 95 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 575231010770

3507
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 337503369335

3508
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 44/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 974506864587

3509
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 603158949705

3510
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 575231010770

3511
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 337503369335

3512
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 31/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 395395130123

3513
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 31/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 26968515900

3514
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 31/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 26968515900

ಂತ ಜಉ  ಡ, ಕರವ

◌ಂiÀÉ◌ೂ◌ೀ   ಪಉ , 

ೕ ಗಉಡ ದ ವಲಉ

ಗಣ   ೕ ಡ, ೕ ಗಉಡ ದ ವ

ಯ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ದ ವಲಉ

ಡ  ಡ, 

ಜ ವರ ವಲಉ

ಮ ಯ   ಡ ಯ , ವ

.ಆ .ಹನಉ ಡ  ಡ, 

ಉಯ ೕಡನಹ

ೕ ಡ  ಮ ೕ ಡ, ೕ ಗಉಡ ದ ವಲಉ

ಜಯಮ  ೕಂ ಯ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ಣಉ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3515
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 33/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 805089155012

3516
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 33/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 706596328950

3517
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 88 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 978366937577

3518
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 88/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 283091608839

3519
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 86 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 575231010770

3520
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 82 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 337503369335

3521
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 21/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 865293956125

3522
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 11/1,12/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 941175069934

3523
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 18/1,19/30,16/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 283268620266

3524
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 575231010770

ಜವ ಡ  ಅರ ಡ, 

ಹನಉ ತÉ◌ೀ ಡ  ಜವ ಡ, 

ಪ ಪಉರ

ಬಸ ಡ  ಲ ೕ ಡ, ಹರಉವನಹ

  ಣಉ ೕ , ಲ

ಂ ಮ  ೕಂ ಣಉ ೕ , ಲ

ಣಉ ೕ   ೕ ಡ, ಲ

ರಮ  ೕಂ ಅರ ಡ, 

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕ ತ ೕ

ೕಮ ಖ   ಡ, ರಉ

ೕ ಡ  ಡ, ಗತವ



3525
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 19/30 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 337503369335

3526
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 75/1,35/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 208870969205

3527
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 44/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 244760595443

3528
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 275365881832

3529
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 71 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.0021 271188964056

3530
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 71 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00618 401941692765

3531
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 113/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 536376890474

3532
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 110 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 669242243063

3533
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 75/2 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 333417360311

3534
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 101/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 232932839129

ಲ ಣ  ನ ಯ , ಪಉರ

ಜಉ ಥ  ಲ ಂ ಡ, ಹರಉವನಹ

ವ ಜಉ  ಚಲಉ ಡ, ಹ

ಅ ಡ  .ಆ . ೕ ಡ, ಕಡಗ

ಡಯ   ಗಯ , ಕಲಹ

ಚ ೕ ಡ  ೕ ಂ ಡ, ಅ

ಅ ತ ಮ  ಗಣ ಡ, ನ

ಗ ಶ  ಷ , ನ

ಜಯ   ವಯ , ಉಗ

ಂತ ಜಉ  ವ ಡ, ರಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3535
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 38/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 469869990856

3536
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 38/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 857440670031

3537
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 35/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.0021 468473530837

3538
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 102,97 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 587003854710

3539
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 43/2,42/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 277926531872

3540
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 113/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 786188772012

3541
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 100 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 833052734210

3542
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 18/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 575231010770

3543
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 23/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04677 337503369335

3544
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 4/5 ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 565246002708

ಜಯಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಕ ೕ ಡ, 

ನಹ ವಲಉ

ಅರ ಡ  ೕ ಡ, 

ದ ಖರ  ೕ ಡ, 

ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಡ ಂಡಗಉಳ

ೕ ಡ  ಅರ ಡ, 

ಡ  ಹನಉ ಡ, ನ

  ಂ ಡ, ಹರಉವನಹ

ಲ ಡಯ   ಹನಉಮಯ , ಂಡ

ಡ  ಡ, ಗ ನಹ

ಜಯ   ಕ ಯ , ಕಡದರವ



3545
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 25/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 652758670586

3546
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 25/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 775272428309

3547
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 33/4,33 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 648704131566

3548
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 4/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 786732083972

3549
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 571123378539

3550
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 59/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 240164788667

3551
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 57/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 990799368647

3552
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 50/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 279385225306

3553
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 40 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 555097855366

3554
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 59/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 542050439702

ಮ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಆಲದಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ಆಲದಹ

.ಎ .ಅಣ   ೕ ಡ, ಜ ರ

ಆ .ಲ ೕ ಡ  ಡ, ಮಉಗ ರಉ

ಸಗನಯ   ಮ ಯ , ನಹ

ನÁಗ ಜ  ೕ ಡ, ಉ ರಉ

ಡ  ಹಉಚÉ◌್ ೕ ಡ, ದರ

ಕ ೕ ಡ  ಡ, ಹರಉವನಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಹರಉವನಹ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಎಂ. . ಡ, ನ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3555
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 40/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 834982494665

3556
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 25/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 575231010770

3557
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 337503369335

3558
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 31/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 482356105905

3559
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 70/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 439064341707

3560
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 15/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 522127246607

3561
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 14/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 575231010770

3562
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04607 337503369335

3563
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 391 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 951008319577

3564
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 23/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 421451178305

ಎಂ.ಆ .   ಡ, ನ

ಂಕ ಡ  ಮ ಯ , ನ

ಡ  ಂ ಡ, ನ

ಜಉಳ ೕಂ ಪಉ ೕ ಡ, ಯ ರಉ

ಮಳ ಡ  ಹನಉ ಡ, ೕ ಪಉರ

ೕ ಡ  ಹನಉ ಡ, 

ಎ ೕ ವಲಉ

ಗËರಮ  ೕಂ ಡಪ , ಬ ಹ ವರಹ

ಡ  ೕ ಡ, ಉ ರಉ

ಡ  ೕ ಡ, ಉ ರಉ

ಪಉಟ ಜ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ದ ವಲಉ



3565
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 85 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 858997368327

3566
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 195 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 643270869133

3567
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 181 ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 926963948903

3568
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 134/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 902806302287

3569
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 109/3 ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 302548447914

3570
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 410 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 794535070799

3571
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 322/2, 340/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 391050893160

3572
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 341/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 448294878978

3573
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 315/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 421750204940

3574
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 317/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 933336042514

ಮ ಜ ಉನ  ಪಉಪ ಯ , ಹ

ವಣ   ಡ, ರಉ

ದÀ◌್ರ ಯ   ೕ ಯ , ನ

ಸಣ ಮ  ೕಂ ಮ ೕ ಡ, ರಉಮನಹ

ಮ ಯ   ವ ಯ , ಐದ ವ

ಗಮ  ೕಂ ಮ ಯ , ನ

ಗ   ಕಉಂ ಡ, ರಉ

ಎ. . ವಣ   ಡ, ಅ

ಜವ ಡ  ಂಕ ಡ, ಉ ರಉ

ಡ ಇ  ಕ ೕ ಡ, ನ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3575
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 297/3,207/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 489285604363

3576
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 389/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 903369066976

3577
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 311/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 286750890257

3578
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 981419875166

3579
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 357/1A,390/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 959571201573

3580
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 55/1B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 329237661069

3581
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 228 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 871971082901

3582
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 84/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 575231010770

3583
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 84/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 548754565942

3584
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 88/7,86/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 744210995856

ೕ ಡ  ಡ, ಳತಮ ನಹ

ಕÉ.ಎ . ವಪ ಡ  ಂ ಡ, ನ

ಗ   ಲ ೕ ಡ, ನ

ಲಕ ÀÀÉ◌್ ೕ ಡ  ಡ, ನ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, 

ಕಮಲಮ  ೕಂ ಡ, ನ

ಚಲಉ ಡ  ಂಕ ಡ, ಉ ರಉ

ವÉಉೀ ಡ  ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

ಗ   ೕ ಡ, ನರ ೕಪಉರ

.ಎ . ರ  ಕಉ   ಡ, ಕಡಗ



3585
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 84/2, 84/2, 83/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 575231010770

3586
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 312 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 337503369335

3587
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 364/1A,350/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 449661596917

3588
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 78/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 808770237832

3589
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 162 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 364658329107

3590
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 75 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 758950019745

3591
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 358 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 596924702395

3592
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 575231010770

3593
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 337503369335

3594
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 439105683643

ಡ  ಹನಉ ಡ, ಕಡಗ

ೕ  ಬಉ  ಗ ಜ , ಮಉಗ ರಉ

ೕ ಡ  ಡ, ರಉ

ಲಕ ÀÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ರಉ

ಗಮ  ೕಂ ಗಉಂಡಯ , ನಹ

ರ ಶ  ಡ, ರಉ

ೕ  ಬಉ  ಗ ಜ , ಮಉಗ ರಉ

ಮಉತಮ  ೕಂ ೕ ಡ,

ಗ   ಚನ , ಕಉಪ

ತ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ನ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3595
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 5/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 693455909473

3596
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 24/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 732189854066

3597
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 24/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 210066346043

3598
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 113/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 746885540273

3599
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 106/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04607 685232603881

3600
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 395165911931

3601
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 29 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 550772429257

3602
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 25/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 898656471900

3603
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 115/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 991414113605

3604
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 40/P53 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 462803316252

ಮ ಯ   ಕ ಯ , ಮ ೕನಹ

ಡ  ಡ, ಆಲದಹ

ಡ  ಡ, ನಹ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಡ ಪಉರ

.ಎ.ರಉ ೕ ಡ  ಏ ಡ, ಡ ಪಉರ

ಯಣ  ೕ ಡ, ರಉ

ಹಉ ೕ ಡ  ಡ, ಉ ರಉ

ಮ ದ   ಚ ೕ ಡ, ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಹನಉ ತಪಉರ

ಡ  ಡ, ಆಲದಹ



3605
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 44/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 884694177967

3606
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 575231010770

3607
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 337503369335

3608
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 113/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 865272087232

3609
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 93 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 313469318459

3610
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 113/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 697048468981

3611
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 16 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 488610061546

3612
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 130202 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 682766978991

3613
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 70/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 397688253320

3614
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 836376642444

ಗ   ಕ ಯಯ , ಯ ರಉ

ಯಣ ಡ  ಜವ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವ

ಸ ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ನ

ಧರ ಕಉ   ಈರಯ , ಂಡ

ಹನಉ ತÉ◌ೀ ಡ  ಲ ಡ, 

ಡ ಂಡಗಉಳ

ೕ ಡ  ಡ, ರಉ

ಕರ ಯ   ಯ , ಯಲಗಉಂದ

ಡ  ಂ ಡ, ನ

ಅ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ವ

ಡ  ಂ ಡ, ವ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3615
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 98 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 575231010770

3616
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 97 ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 337503369335

3617
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 116129 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 688188774176

3618
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 15/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 649454923241

3619
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 21/5,21/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 997291811355

3620
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 11/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 624390435533

3621
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 13/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 757201643868

3622
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 19/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 244921117239

3623
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 575231010770

3624
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 199 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.05 0.0309 337503369335

ವ ಜಉ  ಕ ೕ ಡ, ನಹ

ಜಯಲ ಮ  ೕಂ ಂಪ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಶÁ◌ಂ ಡ  ಜವ ಡ, ೕರಹ

ತಉಳ ಂ  ಗಪ , ವನಹ

ಮ ೕ ಡ  ಗಉಂ ಡ, ವ

ಗಉಂ ಡ  ಡ, ವ

ಜಮ  ೕಂ ಡ, ವ

ದÉ◌್ ೕ ಡ  ಂ ಡ, ಳತಮ ನಹ

ಲ ಷ   ಡ, ನಹ

ಂಕ ಡ  ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ, ಕÉ◌ೂ◌ೀರಹ



3625
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 22/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 889530176333

3626
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 18/3,114/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 5433818445175

3627
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 114/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 785063467171

3628
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 115/3,117/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 864141463676

3629
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 575231010770

3630
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 337503369335

3631
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 76/1 ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 838948051198

3632
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 857062303866

3633
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 108/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 414100778285

3634
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 300 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 978289175980

ಹನಉಮಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ೕರಹ

ಪಉ ೕ ಡ  ಡ, ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಮಳ ಡ  ೕ ಡ, ಉ ರಉ

ವಮ  ೕಂ ವಪ , ಕಣವನಹ

ಡ  ಂಕ ಡ, ವ

ಪಉಟ ಮ  ೕಂ ಡ, ಡ ಂಡಗಉಳ

ಡ ಯ   ಳಯ , ನಹ

ಸಣ ಡ  ೕ ಡ, ತ

ರಉದ   ೕ ಡ, ೕ

ಜಯ   ಕ ಯಯ , ರಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3635
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 30/8 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 575231010770

3636
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 12/9 ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 337503369335

3637
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 351 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 542064101348

3638
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 297/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 569145300266

3639
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 226/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 736873931854

3640
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 26/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03989 575231010770

3641
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 265/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 337503369335

3642
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 3598891102511

3643
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 112/19, 114/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 806643858187

3644
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 21/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.024 575231010770

ಧಮ   ಸಯ , ವರ ವಲಉ

ವಪ   ಯಕ, ಪ ಲಹ

ಶವ   ಸ ೕ ಡ, ಣವನಹ

ಪಉಪ ಜಉ  ಚ ೕ ಡ, ಛತ ನಹ

ಮ ಯ   ೕಕ ಯ , ನಹ

ೕಹ   ಡ, ನಹ

ಕಉ ರ  ದÁ◌್ಯ ಡ, ರಉ

.ಆ .ಹನಉ ಡ  ಡ, ರಉ

.ಎಂ.ಕಉ ರ  ಡ, ಕ ನಘಟ

ಡ  ೕ ಡ, ಗಉಂಡ ಹ



3645
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 28/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00995 337503369335

3646
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 23/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00995 836007506313

3647
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 18/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 921614277711

3648
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 14/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.0331 797151914507

3649
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 45/6, 44/4, 34 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 836007506313

3650
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 37, 64 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 968951808082

3651
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 44/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 797151914507

3652
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 25/P14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 836007506313

3653
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 31/5, 173/4B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 647511697521

3654
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 167/1, 167/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 473174730955

ಮ ದÀ◌್ರ  ಅ ೕ ಡ, ಳತಮ ನಹ

ಜಕಉ ರ  ಅ ೕಗಡ, ನಹ

ಗಮ  ೕಂ ವಣ  ನ

ವ ಕ ಡ  ಯ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ದ ವಲಉ

ಸಉ ಶ  ಸಗ ಡ, ೕ ಗಉಡ ವ

ಯಶÉ◌ೂ◌ೀಧ ೕಂ ಜಉ ಥ, 

ಉ ೕಡನಹ

ಅ ತ ಮ  ಗಣ ಡ, ನ

ಡ  ೕ ಡ, ೕರಹ

ಮ ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಕಣವನಹ

ಂಕ ಶ  ಡ, ಉ ರಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3655
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 25/P13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 355383549200

3656
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 105/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 561185388383

3657
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 101/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 797151914507

3658
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 51 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03114 836007506313

3659
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 51 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02117 81420966327

3660
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 40/3, 38/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 806302254743

3661
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 35/2, 40/3, 12/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 673184185286

3662
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 22/p59 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 861368121704

3663
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 105/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 797151914507

3664
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 101/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04872 836007506313

ಜ ಖರ  ಹನಉ ಡ, ಹ

ರ ಕಉ ರ  ಯ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಸಗನÉ◌ೀ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ವಮ  ೕಂ ಸಣ ಂಗ ಯ , ಕಉಪ

ಬಸ ಡ  ಅ ೕ ಡ, ಚ ೕಡನಹ

ಷÉ◌್ ೕ ಡ  ೕ ಡ, ನ

  ಬಸ ಡ, ಯಪಉರ

ಜಉ ಥ  ಕ ೕ ಡ, ನಹ ವ

ಂಗ   ಹನಉಮ , ಡ

ೕಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ



3665
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 216, 218 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02705 521189802467

3666
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 159 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 201773836946

3667
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 188/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 819565768336

3668
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 166/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 602444575414

3669
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 187/6, 55/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 984669882864

3670
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 55/8, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 455128841722

3671
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 117/1, 117/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.90 0.05795 824217412441

3672
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 12/4, 152/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 875674568538

3673
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 2/3, 214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00787 360381182608

3674
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 190/4, 162/4, 
162/6

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01662 341964751143

  ಕÉ◌ಂ ಡ, ಡ ಂಡಗಉಳ

ೕಪಣ   ಮಪ , ನಹ

ಸಉಬ ಣ   ಅ ೕ ಡ, ೕರಹ

ಎಂ. . ಶ ಥ  ದ ಖರಯ , 

ವಲಉ

◌ಂiÀÉ◌ೂ◌ೀ ಶ  ಕ ೕ ಡ, ಕ ಂಡಗಉಳ

ಮಲಯ   ಈರಯ , ನಹ

ಡ  ಮ ೕ ಡ, ಆಲದಹ

ಹನಉ ತಯ   ೕ ಡ, 

ಕರನಹ

ಜಉಂ ಡ  ಡ ಡ, 

ಡ ಯ ನಹ

ಡ  ಂಕ ಡ, ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3675
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 105/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 797151914507

3676
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 101/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 836007506313

3677
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ ,200,206/1,259/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 655915645138

3678
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 206/1,199 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 832231268730

3679
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ ,46/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 881088810462

3680
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ ,232/3,232/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 8827282700191

3681
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 18/3,114/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 797151914507

3682
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 114/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 836007506313

3683
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕ ಯ 3/28,2/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 902951728003

3684
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 5/21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 255367360416

ಮ ೕ ಡ  ಬ ಡ, ಮ ಹ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕಕನಹ

ಚನÉ◌್ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಯಲಪ ಡ  ಡ, ೕ ಪಉರ

ಲ ಡ  ಡ, ಅನಉಗ ಳಉ

ಉ ಮ  ೕಂ ೕಮ ಖ , ೕಕನಹ

ೕ ಡ  ಮ ಡ, 

ಜ ವರ ವಲಉ

ಅ ಷ  ಗ ಜ, ನ

ಲ ಡ  ೕ ಡ, 

ೕ ಮಲಪ ನಹ

. . ಕರ  ಪಉಟ ಪ , ಕಡದರವ



3685
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 195/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 678680715005

3686
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 221/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 488463387801

3687
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 248/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 444432651106

3688
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 67/P6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 525112422227

3689
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 313 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01183 480563423289

3690
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 67/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 872022140589

3691
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 93,139 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 324361098696

3692
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 72/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 685725220442

3693
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68,58/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 651116672317

3694
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 60 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 832123816055

ಡ  ೕಗಡ, ದರ

ಕ ೕಶಪ   ಬಸ ಡ, ರಉ

ಗಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ನಹ

ಜಯಕಉಂಅಋ  ೕ ಡ, ಲ

ಸಉ ಶ  ೕ ಡ, ಲ ೕ ಗರ

ಳಮ  ೕಂ ಗ , ರಉ

ೕ ಡ  ಡ, ದ

ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ಉ ರಉ

ಗ   ಡ, ಡ ೕನಹ

ಹಉ ಯಮ  ೕಂ ದ ಖರಯ , ಬ ೕನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3695
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 60,325 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 833879910520

3696
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 187 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 773494139693

3697
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 17/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 801967974553

3698
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 32 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 881779038298

3699
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 49 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03894 384724645072

3700
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 198/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 777540858333

3701
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಂ ಮ 296 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 648662252765

3702
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 296 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 545876324483

3703
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 18/3,114/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 797151914507

3704
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 114/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 836007506313

ರÁ ಡ  ಲ ಡ, ಹಉ ೕನಹ

ಡ  ೕ ಡ, ನಹ ವ

ತಮ ಯ   ಸಣ , ಪ ಲಹ

ಡ  ಅ ೕ ಡ, ಆಲದಹ ಪ ಲಉ

ಂಡಉ ಗ  ಡ, ೕ ಂದಪಉರ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ೕ

ಡ  ಲ ೕ ಡ, ೕಹ

ತ ೕ ಡ  ಡ, ೕ

ಂತ ಜ  ಮ ಂಗಪ , ೕಕನಹ

ಮಯ ಂ   ಜ ಧ ನಯ ಂ , 

ಹ



3705
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1/P145,1/P157 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 496593977122

3706
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1/P12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 978521060774

3707
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1/P145,1/P157 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 607191834091

3708
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 33/2,52/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 206056767814

3709
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 102 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 618231855272

3710
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 17 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 794725653694

3711
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 87 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 821372479284

3712
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 69/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 784832869815

3713
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 18/3,114/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01901 797151914507

3714
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 114/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 836007506313

ಶ ಥ  ಈ ಡ, ಕಡದರವ

ದ ಮಲಪ   ಮ ೕ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

ಜವ ಡ  ಅರ ಡ, 

ಡ  ಮಉ ಯಪ , ರಉ

ಗ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ರಉ

ಡ  ಗಉಂ ಡ, ನಹ

ಸಗಉನಯ   ವಯ , ದ

ಡ  ಡ, ೕ ಪಉರ

ವÉ◌್ಮಉೀ ಡ  ಂಕ ಡ, ನಹ

ಪಉಟ ಜಉ  ಅಡವಪ , ಲ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3715
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 91/5,91/7 ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 784224104517

3716
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 29/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 785744459491

3717
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 750020698316

3718
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 100 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 642970491440

3719
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 85 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 938437900824

3720
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 18/3,114/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 797151914507

3721
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 114/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.0057 836007506313

3722
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 24.25 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 637222042348

3723
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 97 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 989688169519

3724
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 55/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00804 203560653650

ಮಉರ ಯ   ಕಚ ಯ , ಪ ಲಹ

À◌ಂಕ ಡ  ಡ, ಂಗಪಟ ಣ

ಹ . . ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ನ

ೕ ಡ  ಡ, ಮಉಗ ರಉ

ಬ¸ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ಕ ಗದ ವ

ನÁ ಗ   ಡ, ಆಲದಹ

. ಗ   ಡ, ಉ ರಉ

ರಮ  ೕಂ ಬ ೕ ಡ, ಯಲಗಉಂದ

ಬಸವ ಜಉ  ಡ, ರಉ

ೕ   ಶಕಉಂತಲ, ನಹ



3725
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 52/P5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 454558500619

3726
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 44 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 305978405858

3727
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 18/3,114/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 797151914507

3728
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 114/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03324 836007506313

3729
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 49/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 399375479218

3730
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 110/7 ಪ. ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 695191256184

3731
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 94/5 ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 578595907884

3732
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 15/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 721416465853

3733
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00689 797151914507

3734
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 64/1,64/3 ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 836007506313

ಷ ಕಉ ರ  ಹನಉ ಡ, 

ಉ ಡನಹ

ಗ ಥ  ಕ ೕ ಡ, ಅನಉಗ ಳಉ

ರಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ರಉ

ದÀ◌್ರ ಖರ  ೕ ಡ, ಆಲದಹ

ವಣ   ಬಸವ ಯ , ೕನಹ

ಗಯ   ಶಕಉನಯ , ನಹ

ದ ಯ   ಜವರ ಯ , ನಹ

ಂ ಡ  ಡ, ಉ ರಉ

ಪದ ಜಉ  ಸ ೕ ಡ, ಅ

ಸಣ ಮ  ೕಂ ಈಶ ರ ಯ , ಂಗಟ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3735
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 32/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 ,771137287647

3736
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 314/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 ,565661086296

3737
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 404/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 ,656483747113

3738
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 281 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02111 ,643701762471

3739
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 78/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04552 ,611854126587

3740
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 ,562746326398

3741
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 34/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 ,589589614931

3742
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 188/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 ,949524859462

3743
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 326/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 ,546067224062

3744
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 198/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 ,625565980145

ಕ ೕ ಡ  ಅರ ಡ, ಡ ಪಉರ

ಜವರÉ◌ೀ ಡ  ಂಕ ಡ, ನ

ಡ  ಜವ ಡ, ರಉ

ವ ತಮ  ೕಂ ವ ಡ, ಂಗಟ

ಸಉ ೕ   ಡ, ನಹ

ೕ ಡ  ಡ, ೕ ಗಉಡ ದ ವ

ಮ   ಮ , ಡ ಗದ ವ

ಪಉಟ ಡ  ಮ ಯ , ಯ ರಉ

ಜವರÉ◌ೀ ಡ  ಅರ ಡ, 

ಜಯಲ ಮ ಉ ೕಂ ಡ, 

ಮ ವರಪಉರ



3745
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 83/2,86 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 408461258768

3746
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 81/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 920297506050

3747
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 88/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 826566359325

3748
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 87 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 586555834311

3749
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 230324369046

3750
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 41 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 455244056095

3751
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 74/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02471 618333045367

3752
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 96/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 766686802287

3753
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 18/3,114/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 797151914507

3754
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 114/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00305 836007506313

ಬಸವ ಜಉ  ವಉಗಯ , ಉಗ

ಗÉ◌ೀ◌ಂದ   ೕ ಡ, ಕರವ

ಕಉ ರ  ಂಕ ಡ, ಉ ೕಡನಹ

ರಘಉ  ಹನಉಂ ಡ, ಆಲದಹ

ಹನಉ ಡ  ಡ, ಉ ರಉ

ಗ   ಗಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಗಣ ಡ  ತಮ ಣ ಡ, ೕ ಗಉಡ ವ

ಸÁ◌್ವ   ಡ, ನ

ಈರಮ  ೕಂ ಪಉಟ ಮ ೕ ಡ, ದ

ಯ ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3755
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 78/2, 8/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 320196259640

3756
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 26/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 207922383262

3757
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 544631224263

3758
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 674856542538

3759
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 54/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 645325193999

3760
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ ,4/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03684 862706202062

3761
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 103/6 ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 635720555556

3762
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 47/6, 83/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 341759755285

3763
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 15/2 ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 335021283168

3764
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 24/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 432444526485

ಪ ಶ  ಂ ಡ, ನಹ

ಳಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಉ ರಉ

ಂ ಡ  ಜವ ಡ, ಡ ಪಉರ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ವ

ಕಉ ರ  ಸ ಯ , ಕ ಳಉ

ಜವ ಡ  ಈ ಡ, 

ಗಯ   ಸಯ , ಬ ೕನಹ

ಗ   ಡ, ನ

ಗ ಜಉ  ಂಪ ಯ , ನಹ

ಈರಪ   ಈ ಡ, ದ



3765
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 64 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 967153213991

3766
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 97/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 242329738803

3767
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 47/4B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 363215601085

3768
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 119/2B4,126/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 519746653748

3769
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 16/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 916628804944

3770
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 130,130/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00594 468806136989

3771
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 42/2 ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 604920680420

3772
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 274671115244

3773
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 72 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 747487790824

3774
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 55/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00923 981979562024

ಮಯ   ಬಸವಯ , ಐದ ವಲಉ

ಹಉ ಯಮ  ೕಂ ದÀ◌್ರ ಖರಯ , 

ಬ ೕನಹ

ದÀ◌್ರ ಖರ À ಹಉ ಯಪ , 

ಮ ವರಹ ವ

ಚನ ಬಸವಯ   ಜಉಂಡಯ , 

ಳತಮ ನಹ

ಗÉ◌ೀ ಡ  ಕಳ ಡ, ಹನಉ ತಪಉರ

ಶÁ◌ಂತÉ◌ೀ ಡ  ಂ ಡ, ಆಲದಹ

ಬಸವ ಯ   ಹಉಚ ಯ , ೕನಹ

ವಪ   ಮ ಯ , ನಹ

ಮಣ   ಷ , ಖ

ಗಉರಉ ಡ  ಯಣ ಡ, 

ಲಉ ಲಉ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3775
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 11/1B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 295849349758

3776
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 67/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 872685528041

3777
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 30/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 587569632078

3778
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 72, 55/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 446369179393

3779
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 53/2A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 800246886260

3780
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 61, 60/2, ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 290983295090

3781
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 348/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 64548059298

3782
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 7/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 594274791211

3783
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 113/1 ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05201 600564990450

3784
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 100/7, 99, 100/1 ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 236421240689

ರಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ , ಡ

ಯತ ಮ  ೕಂ ಂ ಡ, ಖ

ಕÁ ಡ  ರನಉ ಡ, ನ

ಗಮ  ೕಂ ಪಉಟ ಜಉ, ರಉ

ಪಉಟ   ಗಉಂ ಡ, ರಉ

ಷ   ಪ ಯ , ಪ ಲಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಆಲದಹ

ಂತ ಜಉ  ಂ ಡ, ವ

ಗಮ  ೕಂ ಕ ಯ , ೕನಹ ೕ

ಪರ ಶ ಯ   ಸಣ ಯ , ಕಉಪ



3785
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 110/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 470212703371

3786
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 93/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 927263179419

3787
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 53/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 786225751731

3788
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 444/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00594 986707278138

3789
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 74/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 932822428840

3790
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 360/58 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 384905951642

3791
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 87/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 936253260235

3792
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 372/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 497162860551

3793
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 29/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02705 642535954225

3794
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 58/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 89310767080

ಕ ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ವನಹ

ರಮ  ೕಂ ಅರ ಡ, 

ವಕಉ ರ  ೕ ಡ, ನಹ

ಹÉ .ಎ .ರ ಶ  ವ ಮಉ, ಹರಳಹ

ೕ ಡ  ಗಣ ಡ, ರಉ

ೕ ಡ  ಡ, ಆಲದಹ

ಗËರಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಹ

ಜವ ಡ  ಅರ ಡ, 

ಡ  ಡ, ಖ

ವಮ  ೕಂ ಂ ಡ, ಖ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3795
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 262155106909

3796
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 350/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03989 931751171508

3797
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 444/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 797151914507

3798
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 74/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 836007506313

3799
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 12/2, 59/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 432450537899

3800
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 73,74 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 719681117716

3801
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 4/6,79 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 842505328987

3802
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 7/3,4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00978 297773044821

3803
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 75/P13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 534538445401

3804
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 3/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01782 762161316125

ೕಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, ವ

ೕಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, ವ

ತಉಳ ಂ  ಗಪ À◌್ಪ, ವನಹ

ಸಣ ಯಮ  ೕಂ ಗಮ , ದ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಗಉ ೕ ಡ, ೕನಹ

ಗÉ◌ೀ◌ಂದ   ಡ, ಕರವ

ಸಉ ೕಲಮ  ೕಂ ಷ , ಬ ಹ ವರಹ

ವಣ   ಡ, ರಉ

ಮ ೕಶ  ೕ ಡ, ಆಲದಹ

ಂತ ಜಉ  ಮ , ರಉ



3805
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 64/8,1/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 232710454529

3806
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 444/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 797151914507

3807
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 74/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00923 836007506313

3808
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0618 754727638811

3809
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 5/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 375458438574

3810
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 5/8 ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 322229905838

3811
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 35 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 993327196582

3812
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 76 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02495 974283026307

3813
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 40 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.0021 589489366988

3814
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 42/1, 58/1 ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01493 752120401522

ಮಉ   ಡ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ವರ ವಲಉ

ಮ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ನ

ಗಉಂ ಡ  ೕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಮಉ   ಡ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಹಉಚ ಯ   ಗ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಂಗಯ   ಣಯ , ರಉ

ಜವ ಡ  ಅರ ಡ, 

ಚಲಉ ಡ  ರಮಉ ಡ, ಡ ಪಉರ

ಗËರಮ  ೕಂ ಜ ಯ , ಗನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3815
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 58/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 666919362369

3816
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 40/12, 57/7, 61/6, 
39/5, 83/19

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 232840159434

3817
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 14/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 709185979223

3818
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 621980806786

3819
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 57/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.0057 807564067160

3820
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 15/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 411464617727

3821
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 15/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01188 316951363472

3822
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 14/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.0057 245060827651

3823
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 72/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 430936012809

3824
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 40/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 278510750172

ವಪ   ವಪ , ಲಹ

ಗಮ  ೕಂ ಕಣ ಡ, ಮಉದ ನಹ

ರ ಶ  ಂ ಡ, ಯಲಗಉಂದ

ಲಪ   ಕದರಯ , ನಹ

ಮ ದ   ಪಉ ೕ ಡ, ಈಚಲಹ

ಜಯಲ ೕ ೕಂ ಮ ೕ ಡ, ೕನಹ

ಮ ೕಶ  ೕ ಡ, ಆಲದಹ

ಮ ೕಶ  ಮ ೕ ಡ, ರಉ

ಪಉಟ ಯ   ಹನಉಮಯ , ನಹ

ಶ  ಂ ಡ, ನಹ



3825
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 3/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.033 2230206125582

3826
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 61/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01517 751107423489

3827
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 82 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 837399504680

3828
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 740436088330

3829
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 50 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01517 648497193794

3830
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02376 463821984691

3831
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00899 569019085444

3832
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03419 874167499514

3833
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02111 709789788471

3834
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 39/P6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.0309 925605503637

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ರಉ

ವಣ ಡ  ರÁ ಡ, ಖ

ಯ ೕಶ  ಪಉಟ , ಮ ವರಪಉರ

ವ ಕ ಡ  ಯ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ದ ವಲಉ

ಡ  ವ ಡ, ಂಡ

ೕ ಡ  ಅರ ಡ, 

ಡ  ೕ ಡ, ವರ ವಲಉ

. .ಮ ಜ ಉನ  . .ಚ ೕ ಡ, ಉಗ

ಜಯಮ  ೕಂ ವ ಜಉ, ಯ ರಉ

ಸಉ ೕ ಡ  ಗಉ ೕ ಡ, ನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3835
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 27 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 394153899905

3836
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 553809507970

3837
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03324 552091952346

3838
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 49 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 445811670873

3839
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 27/15, 28 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04013 483266945762

3840
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 11/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 420506798962

3841
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 28/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01806 347913886167

3842
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01493 254290699156

3843
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 35 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01188 899778034641

3844
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.0057 505231896110

ವಣ   ಗಉ ೕ ಡ, ನಹ

ಕಣ ಡ  ಗಉ ೕ ಡ, ನಹ

ಜಯಮ  ೕಂ ಜಉಂಡಯ , ನಹ

ಗಉಂ ಡ  ೕ ಡ, ಖ

ೕಶ  ದ ಯ , ಮ ವರಹ ವಲಉ

ಬಸವ ಂ ಡ  ಡ, ರನಹ

ಶ ಥ  ಷ ಪ , ವನಹ

ಡ  ವಮ , ಲಉ ಲಉ

ಲ ಮ  ೕಂ ಗಉ ೕ ಡ, ೕನಹ

ವ ಜಉ  ಬಸಪ , ರಉ



3845
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06131 797151914507

3846
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 39/P21 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.01758 836007506313

3847
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 14/4 ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 481338256172

3848
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01515 898418863138

3849
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 22/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 571982654077

3850
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 11/2A,12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00593 619565278235

3851
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 444/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00593 797151914507

3852
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 74/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 836007506313

3853
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ ,117 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02492 ,445816227993

3854
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ ,94/4,95/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01187 ,929372587323

ತÉ◌ೂ◌ೀಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಂತ ಜಉ  ಮ , ರಉ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ೕ ಂದ ಯ , 

ೕನಹ

. . ವಣ , ಬಸವ ಯ , ಮ ನಹ

 ೕಂ ದ ಪ , ಂಗಟ

  ಲಪ , ಂಗಟ

ಗ ಜಉ  ತ ಮ , ಡ ಪಉರ

ವ   ಲ ೕ ಡ, ನ

ೕ ಡ  ಂ ಡ, ೕ ಂದಪಉರ

ಕಉ ರ  ೕ ಡ, ನ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3855
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 109/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00593 ,498891473297

3856
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 152/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02492 427260167451

3857
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 147/2A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 700001980422

3858
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ ,133/7,133/4,133/
2

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 5006477010339

3859
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 101/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 ,808918240127

3860
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 191 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00328 ,370656940620

3861
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 139/2,139/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 ,453535099879

3862
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 24/4,35/5,35/1,39/
3A

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04547 ,530029823974

3863
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 34/4,34/7,34/5,34/
6

ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00803 ,989524587532

3864
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 39/3A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01899 ,912138346583

ಂದ   ಡ, ಕರವ

ಜವರÉ◌ೀ ಡ  ಅರ ಡ, 

ಜಯ  ಂಗ ಡ, ರಉ

ತಉಳ ಂ  ಗಪ À◌್ಪ, ವನಹ

ೕ ಡ  ಡ, ಗತವ

ವಣ   ಮಉದ ಪ , ಕ ಪಉರ

ಂ ಡ  ಜವ ಡ, ೕರಹ

.ಆ .ಸಉ ೕ   ಡ, ನಹ

ಗ   ಡ, ನ

ವ ಜ  ಂ ಡ, ಅ



3865
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 15/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02492 ,98528546674

3866
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 15/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.45 0.01187 ,604563007577

3867
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ ,31/3,9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 ,913338529969

3868
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 48 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 ,20204097875

3869
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 47 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01515 ,246557207266

3870
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 20/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 ,715869196799

3871
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 30/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01515 ,648741433658

3872
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 61/P5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0396 ,903281133432

3873
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 52/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 ,273254321383

3874
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ ,88/4,57/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,455677711354

ಮ ದ   ಚ ೕ ಡ, ೕ ಪಉರ

ವಣ   ೕ ಡ, ರಉ

ಎ . ಘ ಂದ   ೕ ಸ , 

ಮ ವರಹ

ಳ ಡ  ಂಕ ಡ, ವ

ದÉ◌ೂ   ಬಸ ಡ, ಯಪಉರ

ಚ ೕ ಡ  ಕಳ ಡ, ಅ

ಬಸವ ಜಉ  ಚ ೕ ಡ, ಯಲಗಉಂದ

ಅ ತ  ಜಣ , ವರ ವಲಉ

ದÀ◌್ರ ಖರï  ಡ, ನಹ

ಶ ಕ  ೕಂ ಗ , ಉಯ ೕಡನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3875
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 79/2,79/5A,89 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.0178 ,689282284804

3876
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 161/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04008 872030430497

3877
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1/P117 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 853959584534

3878
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 1/P72 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 917773192618

3879
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 116 ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 445029524444

3880
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 1/P79 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 750531626339

3881
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 105/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.64 0.04985 356880939002

3882
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 296/P6 ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 545783730764

3883
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 52/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00898 653906613098

3884
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 22/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 660469300636

ೕಕಪ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಗÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ಖ

ಲಕ À◌್ಷ ಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ನ

ಜಯಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ಆಲದಹ

ಗ ೕ   ೕ , ವರಪಉರ

ಸಉ ೕ ಡ  ಮ ಡ, ವ

ಸಉ ೕ ಡ  ಮ ಡ, 

ಳ ಮ ನಹ

ಗಉಂ ಯ   ಲಚ ಯ , ಐದ ವ

ರ ಶ  ೕ ಡ, ತ ೕ

ಚನ ಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ತ ೕ



3885
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 26/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 475741905641

3886
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 990957942239

3887
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 50/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.15 0.00328 689506658350

3888
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 50/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 217595860161

3889
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 26/1P ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 862386303932

3890
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 40/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00898 642950981811

3891
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 71,50/1P ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 350133962447

3892
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 73/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 369080370479

3893
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 23/P8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 436240010322

3894
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 332/14A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 837336462682

ೕಪ É◌ೀ ಡ  ಅರ ಡ, 

ಶÁ◌್ಯಮಣ   ೕ ಡ, ಖ

ಶ ಕ  ೕಂ ಗ , ರಉ

ೕ ಡ  ೕ ಡ, ಹರಉವನಹ

ವ ಜಉ  ಗಣ ಡ, ಉಯ ೕಡನಹ

ವ ಕ ಡ  ಯ ೕ ಡ, ಲ

ಪ ಶ  ಂ ಡ, ನಹ ವಲಉ

ಗ ಥ  ಕ ೕ ಡ, ರಉ

ಜಯಮ  ೕಂ ಂ ಡ, ಮ ವರಪಉರ

.ಎಂ.ಲ ೕ ಡ  ಗಪ ಡ, 

ಕಲ ಉ ವರಹ
ೕಜ

ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3895
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 50/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 729110885484

3896
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 6/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 673497168626

3897
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 12/A ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 478220253876

3898
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03679 544517355136

3899
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 7/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04867 244285392721

3900
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 109/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01899 738317223538

3901
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 84,83 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 820766881288

3902
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 81 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 552360427592

3903
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 91/1,90/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 ,277068524122

3904
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 72/2A2,87/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02109 342065170564

ದÉ◌್ ೕಶ  ಮಳ ಡ, ೕ

ಕರ ಯ   ಯ , ಗನಹ

ಡ  ಕ ೕ ಡ, ಡನಹ

ಜಉಳ ೕಂ ಅ ೕ ಡ, ನಹ ವಲಉ

ಲ ಮ  ೕಂ ಕ ೕ ಡ, ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಹನಉ ಡ  ೕ ಡ, ರಉ

ದÁ◌್ಯ ಡ  ಸ ೕ ಡ, ಲ ೕ ಗರ

ಮ ಯ   ಚನ ಯ , ಅಗಲಹ

ಗಉಂ ಡ  ೕ ಡ, ರಉ

ಡ  ಹನಉ ಡ, ನರ ೕಪಉರ



3905
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 279/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02702 979761317003

3906
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 51/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 806936453021

3907
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 56/1,90/1B ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 832086538665

3908
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 7/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 484876474551

3909
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 277 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 525126905500

3910
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 66/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00803 831410138245

3911
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 48/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05195 483417874904

3912
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 60 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 430846635118

3913
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 12/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04008 924169510769

3914
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 51/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.30 0.00803 277136520807

ಗಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಖ

ಂ ಡ  ಜವ ಡ, ೕರಹ

ಕ ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ವನಹ

ವಣ   ೕ ಡ, ಖ

ವÉ◌ೂ◌ೀಹ  ಕಉ   ಹನಉ ಡ, 

ಕಡಗ

ಗ   ಡ, ನ

ಜವರÉ◌ೀ ಡ  ಅರ ಡ, 

ದ ಮಲಪ   ಮ ೕ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

ೕಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಡ  ಗಉಂ ಡ, ರಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3915
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 51/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03414 233207738103

3916
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 69/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 956474561530

3917
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 71/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 368054498486

3918
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 117 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 345644612337

3919
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 81/3,81/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 251882427477

3920
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 7/2, ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 666150555958

3921
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 3/1,314/26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 526776398504

3922
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 37/P3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 780663456376

3923
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 11/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,587450949912

3924
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 44/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04867 ,797036422104

ರ   ಹನಉ ಡ, ಆಲದಹ

  ಬಸ ಡ, ಯಪಉರ

ೕ ಯ   ಪ ಯ , ಐದ ವ

ತಉಳ ಂ  ಗಪ , ವನಹ

ದ ಮಲಪ   ಮ ೕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಮ ೕ ಡ  ಗಉಂ ಡ, ವ

ಜಯಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ಆಲದಹ

ಬಸವ ಯ   ಸಣ ಯ , ಕಉಪ

ದ ಮಲಪ   ಮ ೕ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

ತÉ◌ೂ◌ೀಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ



3925
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 19/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.0178 ,980093756851

3926
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 16/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.03296 678575664139

3927
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 7/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04867 211710328334

3928
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 36/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03414 292556050181

3929
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 68 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 475546197883

3930
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 164/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02469 398011092207

3931
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 130 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01515 970942365048

3932
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 207 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 580251667119

3933
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 159/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 777112572534

3934
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 18/4,18/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 569935485074

ಮ ೕ ಡ  ಅರ ಡ, 

ಜವರÉ◌ೀ ಡ  ವÉ◌ಂಕ ಡ, ಉ ರಉ

ೕಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ರ   ಹನಉ ಡ, ಆಲದಹ

ಮಣ   ೕ ಡ, ರಉ

ಂಕ ಶ  ೕ ಡ, ರಉ

ಗಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಡ, ಉಯ ೕಡನಹ

. ಡ  ಕಉ ೕ ಡ, ಂಗಪಟ ಣ

ಷ ಕಉ ರ  ಹನಉ ಡ, 

ಉ ಡನಹ

ದ ಮಲಪ   ಮ ೕ ಡ, ಜ ವರ ವಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3935
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 45/P2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 714957600305

3936
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 162/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 975739576004

3937
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 138 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 365.63656 906525229512

3938
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 184,189,186 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03679 611449697979

3939
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 136,137,138 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 663125157158

3940
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 46/1,26 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,818032890001

3941
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 27/3A1,50/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04867 ,929325879671

3942
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ ,10/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04985 ,919353282202

3943
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 58/3,17/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,860854646322

3944
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 45/1,27/3A1,50/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 ,904456938797

ಎ. .ಪ ೕಣ  ಮ ಯ , ಮಉಗ ರಉ

ರ ಶ  ಜವ ಡ, ಚ ರನಹ

ರ   ಡ, ರಉ

ಕರ  ಪಉಟ ಪ , ಕಡದರವ

ಡ  ೕ ಡ, ವರ ವಲಉ

ದÀ◌್ದಮಲಪ   ಮ ೕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ೕಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ನಹ

ಗಉಂ ಡ  ೕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಶವಯ   ವಉಗಯ , ಉಗ



3945
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 94/4,94/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,368454123169

3946
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 48/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 ,984110776382

3947
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 106 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,684014862869

3948
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 132,204 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,661195297157

3949
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 101/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 ,720846878765

3950
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 184, 235, 250 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 ,337287090028

3951
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 111,45 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 ,209702525152

3952
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 269,117,249/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 ,981131899118

3953
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 37/3,291/14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.0178 ,824709970055

3954
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 222/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02492 ,677234908807

ಬಲ ಮ  , 

ಂಗಮ  ೕಂ , 

ಗËರಮ  ೕಂ ಬ ೕ ಡ, ಯಲಗಉಂದ

ಬಸವ ಜಉ  ಬ ೕ ಡ, ಯಲಗಉಂದ

ಕ ೕಶಪ   ಬಸ ಡ, ರಉ

ದÀ◌್ದಮ  ೕಂ ಜಉಂಡಪ , ರಉ

ೕ ಡ  ಡ, ೕ ಗಉಡ ದ ವಲಉ

ಅ ಷ  ಗ ಜ, ನ

ಜಯಮ  ೕಂ ಡ, ನ

ಅ ೕ ಡ  ಪಉ ಡ, ಬಉ ೕನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3955
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 293/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02702 ,247937526311

3956
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 131/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04008 ,551912005710

3957
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,781038537749

3958
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 308/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01899 ,216467555861

3959
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 250 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03414 ,651108672737

3960
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 236/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 ,922250495472

3961
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 21/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0 ,898988592165

3962
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 266/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03021 ,28412210963

3963
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 157 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,743014778994

3964
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,646679623463

ಪಉರಉ ೕತಮ  ದ ಮಲಪ , ಗ ಹ

ಪÁ◌ಂಡಉ ಗ  ಡ, ೕ ಂದಪಉರ

ರ ಯ   ಕ ಯ ಯ , ಕಉಪ

ಜವ ಡ  ಂಕ ಡ, ನ

ರ   ಹನಉ ಡ, ೕ ಂದಪಉರ

ಸ É◌ೂ◌ೀ   ೕ ಡ, ನಹ

ಂ ಡ  ಜವ ಡ, ೕರಹ

ರ   ಹನಉ ಡ, ಆಲದಹ

ಮ ೕಶಪ   ಡ, ಹರಉವನಹ

ಲ  ಲ ಮ , ಹರಉವನಹ



3965
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 ,348729637755

3966
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 73/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.75 0.02164 ,48265401957

3967
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 73/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,533728538687

3968
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 28/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,977066247067

3969
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 88/P10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.90 0.02679 ,423098720116

3970
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 28/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,665555633179

3971
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 48/1A ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02469 ,997169276121

3972
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 88 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 ,648820465472

3973
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,864085527535

3974
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ ,5/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 ,290557571239

ಡ  ಗಉಂ ಡ, ರಉ

ದ ಮ  ೕಂ ಡಪ , ರಉ

  ಬಸಪ , ರಉ

ಮಉ ೕ ಡ  ಡ, ಯ ರಉ

ಮಯ ಂ   ಜ ಧ ನಯ ಂ , 

ಹ

ನÁ ಯಣ  ಮ , ಬ ಹ ವರಹ

ಡ  ಜವ ಡ, ರನಹ

ೕ  ೕಂ ೕ ಯ , ಐದ ವಲಉ

ಜಉ  ಮಉ , ನಹ

ಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ವರ ವಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3975
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.95 0.02702 ,454736250413

3976
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 42834 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,758119374509

3977
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 5/2B ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.0468 ,279280070981

3978
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.50 0.04547 ,525600580290

3979
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 43/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04647 ,359772868102

3980
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 28/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04657 ,741939465892

3981
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 22/13, 22/18 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03349 434397418729

3982
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 35/p14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 467477117162

3983
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 69/2, 70/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 392847490256

3984
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 17/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 235490554436

ಗಯ   ಮ ಯ , ತನಹ

ವ ಜಉ  ಬಸಪ , ರಉ

ಡ  ೕ ಡ, ಗಉಂಡ ಹ

ವ ಕರÉ◌ೀ ಡ  ಯ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಕರ ಯ   ಕ ೕ ಯ , ೕನಹ

ೕಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಗ ಥ  ಕ ೕ ಡ, ಅನಉಗ ಳಉ

ಸಉ ೕ ಡ  ಡ, ವ

ವಣ   ಡ, ರಉ

ಗಉಂಡಉ ಜಉ  ಂ ಮಯ , 

ನಹ ವಲಉ



3985
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 53/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04867 513332127023

3986
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 53/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 421082850512

3987
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 85 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02164 465530396924

3988
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 25/10, 26/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 314890374697

3989
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 10/2, 8/3, 26/3 ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 298334234960

3990
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 12/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04867 241867341519

3991
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 10/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04008 219701402578

3992
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 18/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 217806135237

3993
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 53/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04843 586651883215

3994
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 35/p14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 479253909297

ಸಉ ತ ೕಂ ೕ ಡ, ರಗಡಲಉ

ಷ ಕಉ   ಹನಉಮ ಡ, 

ಉ ೕಡನಹ

ರÁಮ ೕ ಡ  ಗಉಂ ಡ, ವ

ೕ ಡ  ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಷ ಯ   ಮ ಯ , ಗನಹ

ಷ   ಮ ಯ , ಪ ಲಹ

ಹ ೕಶ  ಂತಪ , ಉಗ

ೕಮ ಖರ  ಡ, 

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ನಹ

ರಮ  ೕಂ ಜ ಯ , ಗನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

3995
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 27 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 550133996448

3996
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 51 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00977 739405232419

3997
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 11/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.60 0.0157 907687675073

3998
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 53/15 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04867 577822572105

3999
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 21/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 980490134341

4000
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 423/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02492 739640760024

4001
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 41/1, 353/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 873690701380

4002
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 265/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 55458450

4003
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 58/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02397 881552571773

4004
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 204/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 881991656013

ಜಮ  ೕಂ ಡ, ಂಗಟಪಟ ಣ

ವಣ   ಲ ೕ ಡ, ಡ ಂಡ ಳ

ಡ  ೕ ಡ, ಂಪಉರ

ಡ  ಹನಉ ಡ, ಖ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ವ

ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಲ ಮ  ೕಂ ಜವ ಡ, ನ

ಜಯಲ ಮ  ೕಂ ಡ, ಮ ವರಪಉರ

ೕಪಣ   ಮಪ , ನಹ

ೕಶï ಬಉ  ಗ ಜ , ಮಉಗ ರಉ



4005
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 200/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 3326517951650

4006
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 485/2p ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 880040173694

4007
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 425/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 932359705492

4008
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 290/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 208997614377

4009
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 21/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 753795617761

4010
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 6/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04008 907820841680

4011
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 229/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04867 780147906116

4012
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 247/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02469 461175166782

4013
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02397 470378345730

4014
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 124 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 233131623798

ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ನ

. . ಕರ  ಪಉಟ ಪ , ಕಡದರವ

ಗಉಂ ಡ  ೕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ರ ಜ  ಷ , ತನಹ

ಸಉ ೕ ಡ  ಮ ಡ, ವ ಕ

ೕಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, ವರಹ

ೕ ಡ  ಡ, ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಈರಪ   ಈ ಡ, ದ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ಗಪ ಡ, ಕಲ ಉ ವರಹ

. .   ಡ, ರಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

4015
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 246/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.55 0.04657 881788164407

4016
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 5/2b ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01899 962253355106

4017
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 257/2, 357/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 857827433327

4018
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 45/1, 45/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02469 756405849483

4019
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 59/1, 59/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04657 461870889590

4020
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 57 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 960142813211

4021
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 29, 28 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 541275890190

4022
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 198/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 851500967327

4023
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 278/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 513837269724

4024
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 59/2, 230/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 509618403062

ಳಮ  ೕಂ ೕ ಡ, ಅ ಹ

ೕ ಸ  ಷ , ಬ ಹ ವರಹ

ಗ ಜಉ  ಂಕಟಪ , ಬ ಹ ವರಹ

ಅಮ ಯ ಮ  ೕಂ ಮ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಡ  ಡ, ಗ ನಹ

ೕಕಪ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಚಲಉ ಡ  ರಮಉ ಡ, ಡ ಪಉರ

ೕ  ೕಂ ಯ , ಐದ ವಲಉ

ಮಯ   ಬಸವಯ , ಐದ ವ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ವ



4025
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 59/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.25 0.03679 375392182881

4026
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 404/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.03322 233604108280

4027
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 144/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 997916890937

4028
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 423/5, 423/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 784412943487

4029
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 28/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 550427939774

4030
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 105 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.60 0.04867 425631639824

4031
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01899 694006955083

4032
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 512/8 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03679 249495429780

4033
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 202 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01899 32660124378

4034
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 34/2, 34/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 424907947128

ಜಉಳ  ಅ ೕ ಡ, ನಹ ವಲಉ

ೕ ಡ  ಪಉ ೕ ಡ, 

ವರ ವಲಉ

ಸಉ ೕಲಮ  ೕಂ ಷ , ಬ ಹ ವರಹ

ಜವ ಡ  ಈ ಡ, 

  ಂ ಡ, ಡ ೕಡಹ

ಷ   ಮ ಯ , ಪ ಲಹ

ಬಸವ ಂ ಡ  ಡ, ರನಹ

ಪರ ಶ ಯ   ಸಣ ಯ , ಕ ಳಉ

ಶ ಥ  ಷ ಪ , ವನಹ

ತಉಳ ಂ  ಗಪ , ವನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

4035
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 256 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 300520327454

4036
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 211/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,274121235009

4037
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 245/2,234/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 ,497929842815

4038
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 246/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05195 ,821605890704

4039
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 234/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.30 0.03889 ,922595672041

4040
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 273 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,344886524429

4041
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 207/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 ,30481738894

4042
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 261 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,737300209798

4043
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 149/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.20 0.00593 ,706960881526

4044
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 234/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 ,914304514251

ತÉ◌ೂ◌ೀಪಮ  ೕಂ ಂಕ ಡ, ವ

.ಎಂ. ಜಉ  ಮಉ , ನಹ

ಷ ಯ   ಮ ಯ , ಗನಹ

ಗಮ  ೕಂ ಕ ಯ , ೕನಹ

ಕ ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ವನಹ

ಮ ೕ ಡ  ಚ ೕ ಡ, ಕಣವನಹ

ಸಉ ಶ  ಬಸವ ಜಉ, ರಉ

ಹಉ ೕ ಡ  ಡ, ರಉ

ಗ   ಡ, ಯಪಉರ

ಜಉ  ಮಉ , ನಹ



4045
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 377/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,490959009047

4046
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 284/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06062 ,648235986477

4047
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 54/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 ,655431535628

4048
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 59/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01899 ,957184765506

4049
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 37/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,902781999783

4050
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 51/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.65 0.01899 ,384499263178

4051
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 16/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 ,723514299238

4052
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 51/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 ,477247754242

4053
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 111/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.0396 ,298120145996

4054
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 111/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.20 0.03679 ,863762990881

ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ, ನ

ಆ ದ. .  ಅ ಡ, ಕಡಗ

ಅ ತ ಮಉ  ಗಣ ಡ, ನ

ೕ ಸ  ಷ , ಬ ಹ ವರಹ

ಡ  ಗಉಂ ಡ, ರಉ

ೕ ಸ  ಷ , ಬ ಹ ವರಹ

ಂಕ ಶ  ಮ ಯ , ನ

ರ ಶ  ಜವ ಡ, ಚ ರನಹ

ರ   ಹನಉ ಡ, ಆಲದಹ

ಮಯ   ಬಸವಯ , ಐದ ವಲಉ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

4055
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 53/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.40 0.01187 ,261845033638

4056
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 19/5 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 ,521100758615

4057
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 185/6, 159/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 609335738491

4058
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 168/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 458843503949

4059
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 168/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 36032028965

4060
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 161/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 389597718631

4061
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 151/6, 56/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.35 0.04008 895380345173

4062
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 78/3C4, 81/3, 
84/3, 73/10

ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 320802534853

4063
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 166/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.70 0.05195 400485647173

4064
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 102 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.65 0.04657 992607239801

ಸಉ ೕಲಮ  ೕಂ ಷ , ಬ ಹ ವರಹ

ರ ಶ  ಜವ ಡ, ಚ ರನಹ

ಮ ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ನ

ಗಣ ಡ  ತಮ ಣ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ವಲಉ

ಂಗÉ◌ೀ ಡ  ೕ ಡ, ವ

ಅಮ ಯಮ  ೕಂ ಯ , ಬ ಹ ವರಹ

ಹ ೕಶ  ಂತಪ , ಉಗ

ೕ  ೕಂ ೕ ಯ , ಐದ ವ

ೕ  ಬಉ  ಗ ಜ , ಮಉಗ ರಉ

ಂ ಡ  ೕ ಡ, ನಹ



4065
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 59/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 863287649168

4066
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 166/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 806380892677

4067
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 4, 136/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.55 0.01492 715259778763

4068
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 39/2, 56/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 370022238435

4069
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 121/1, ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.03322 280387763789

4070
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 147 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 704763190885

4071
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 147 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 582396306351

4072
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 146, 147 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.35 0.00922 599881717502

4073
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 39/2, 70/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 563703290857

4074
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 56, 57/1, 136/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 304035176919

. . ಕರ  ಪಉಟ ಪ , ಕಡದರವ

ಗ ಥ  ಂಕಟರಮ ಡ, ಪಡಉವಲಹ

ರಯ   ಕಉ ಯಯ , ವ

ಡ  ಗಉಂ ಡ, ರಉ

ರಮ  ೕಂ ಪ , ವ

ಶ ಥ  ಈ ಡ, ಕಡದರವ

ೕ  ೕಂ ೕ ಯ , ಐದ ವಲಉ

ಜಉ  ಮಉ , ನಹ

ಮ ೕಶಪ   ಡ, ಹರಉವನಹ

ಲ ೕಂ ಲ ಮ , ಹರಉವನಹ

ೕಜ
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

4075
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 81/2S ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.85 0.02492 5913045677546

4076
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 26, 153/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.25 0.00593 821816086204

4077
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 26/1, 165/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01492 890411110988

4078
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 2/6, 113/4, 114/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 805747050230

4079
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 168/10, 175/713 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.10 0.03296 557625019897

4080
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 168/1, 168/15, 
162/6

ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.06172 816377042100

4081
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2/6, ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 432046257346

4082
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 56/4, 111/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.00 0.03086 453525939385

4083
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 25 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.50 0.01515 705695712608

4084
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 2/24 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.80 0.02374 475539351487

ವ ಕ ಡ  ಯ ೕ ಡ, 

ೕ ಗಉಡ ದ ವಲಉ

ಡ  ವ ಡ, ಂಡ

ೕ ಡ  ಅರ ಡ, 

ೕ ಡ  ಜವ ಡ, ರನಹ

ಯಣ  ಮ , ಬ ಹ ವರಹ

ಡ  ಗಉಂ ಡ, ರಉ

ಗ ಜಉ  ೕ ಡ, ವರ ವಲಉ

ಲಕ É◌್ ೕ ಡ  ಂಕ ಡ, ರಉ

ವಣ ಡ  ರÁ ಡ, ಖ

ಯ ೕಶ  ಪಉಟ , ಮ ವರಪಉರ



4085
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 168/12 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.03742 540033036607

4086
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಲ 2/6, 163/4 114/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 1.15 0.03414 242218070873

4087
ಆಲೂಗ   

ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ಸಸ  ಸಂರ ಾ ಔಷ ಗಳನು  ಾ  
ದರದ  ಅನು ೕ ತ ಸಂ ಗ ಾಧ ಾ  

ಾ   ಾಗೂ ೖತ ಉ ಾ ದಕ ಸಂ ಗಳ 
ಮೂಲಕ ೖತ  ತ ಸ ಾ .

ಕಸ 162/2. 182/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.70 0.02109 607553709626

4088 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ಾ ೕ ೌಡ  ಲ ೕ ೌಡ ೕರಗನಹ ಕ ಾ ಯ 37/3 ಇತ
ಂಗು

1 0.55 0.04125 953878116392 1425101023141

4089 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ಂಗಮ  ೂಂ ವ ಾ ೌಡ ೕಕನಹ ಾಲ ಾ 20 ಇತ
ಂಗು

1 1.90 0.1425 829680344129 13111048056

4090 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ಮಂ ಾ ಾ   
ಅಣ ಯ ಾ

ೕಕನಹ ಾಲ ಾ 8/9 ಇತ
ಂಗು

1 1.19 0.08925 301280712397 13111072690

4091 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ಲ ೕ ೌಡ  ಗಣ ೌಡ ೕ ಾಪ ರ ಾಲ ಾ 22 ಇತ
ಂಗು

1 1.25 0.09375 835089051355 0531101052664

4092 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ೕ ಾಸ ಾ   ಮ ಾ ಚನ ಂ ಹ ಕ ಾ ಯ 148-1 ಇತ
ಂಗು

1 1.20 0.09 542304414921 8502434774

4093 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ವ ಾ ೌಡ  ಲ ೕ ೌಡ ಂ ಾಟ ಾಲ ಾ 42p4, 23,15 ಇತ
ಂಗು

1 1.80 0.1365 375500640493 13111051046

4094 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ಅಣ ಪ   ಸಂ ೕ ೕ ೌಡ ಕಡಗ ಾಲ ಾ
152/1.114/1.18/
1.199.52

ಇತ
ಂಗು

1 1.30 0.0975 566962483423 902021031400911

ಡ  ೕ ಡ, ವರ ವಲಉ

. .ಮ ಜ ಉನ  . .ಚ ೕ ಡ, ಉಗ

ಜಯಮ  ೕಂ ವ ಜಉ, ಯ ರಉ

ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಂಗು

4095 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ಸ ೂೕಜಮ   ಜುಂ ೕ ೌಡ ಕಡಗ ಾಲ ಾ 203/2 ಇತ
ಂಗು

1 2.00 0.15 564109712344 0531101072048

4096 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ಾಜಯ   ಲಕ ಯ ಂಗಟ ಾಲ ಾ 40/1 ಇತ
ಂಗು

1 1.45 0.10875 240300605211 902621031400500

4097 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ಂಕ ೕಶ ಾಯ   
ೕ ಾ ಾಯ

ಐದಳ ಾವ ಾಲ ಾ 76 ಪ. ಾ
ಂಗು

1 1.20 0.108 339747135018 13111002101

4098 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ೕ ಾ ಾ   ೕ ಾ ಾಯ ಐದಳ ಾವ ಾಲ ಾ 1.71 ಪ. ಾ
ಂಗು

1 1.70 0.153 421514293899 13111062183

4099 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಬಸಯ   ಳ ಯ ಾಮ ೕವರಹಳ ಾಲ ಾ 3

ಪ. ಾ
ಂಗು

1 1.74

0.1556
576804067280 531101045295

4100 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ೖ.  ಜಯಮ  ೂೕಂ ಎ  
ಜವರಯ ಮಕು ಾಂ ಾ ಮ

182 ಪ. ಾ
ಂಗು

1 1.03 0.0927 823881386301 64050458045

4101 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಪ ಟ ಮ  ೂೕಂ ೕಶವಯ ಅಂಬುಗ ಾಂ ಾ ಮ

309
ಪ. ಾ

ಂಗು

1 0.40

0.036

944591960321 5451101000633

4102 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ರಂಗ ಾಯ  ೂೕಂ ರಂಗ ಾಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ

46/p4 ಇತ
ಂಗು

1 1.30 0.117 512733208792 85007178279

4103 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ .ಆ . ವ ಾ   ಾ ೕ ೌಡ ಾಲು ಾ ಲು ಕಸ ಾ 43/1

ಇತ
ಂಗು

1 1.07

0.08025

327625326154 2501101001890

4104 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಸ ಾ ವ   ಾ ಾಯಣ ನಂಜ ೕವರ ಾವಲು ಕಸ ಾ

132 ಇತ
ಂಗು

1 2.00 0.15 991256637520 520291027788674



4105 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಾಕರ  ಪ ೕ ೌಡ ಭೂವನಹ ಕಸ ಾ 59

ಇತ
ಂಗು

1 1.60

0.12

64127768291

4106 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ಕೃ ೕ ೌಡ   ಹನು ೕ ೌಡ ೕಜೂರು ಾಲ ಾ 165/8,4/3,165/3 ಇತ
ಅಲೂಗ

1 1.35 0.10125 488201313245 903021011400314

4107 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ಮಂ ೕ ೌಡ  ನಂ ೕ ೌಡ ಾಂ ಾ ಮ ದುದ 60/13,60/9 ಇತ
ಂಗು

1 0.88 0.066 243852965163 30590100000889

4108 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ಾ ತ ಮ  ಸು ೕ ೌಡ ೕ ಾಪ ರ ಾಲ ಾ 73/7,69/7,234/7 ಇತ
ಅಲೂಗ

1 1.44 0.108 33941172523

4109 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

ಪ ಮ  ಮಂ ೕ ೌಡ ಎಂ ೕ ಹ ದುದ 36/p11 ಇತ
ಂಗು

1 0.80 0.06 501613375488 902020161609534

4110 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ೕಹ  ಕು ಾರ   ೕ ೌಡೂೕರವಂಗಲ ಾವಲು ದುದ 222,213/6

ಇತ
ಂಗು

1 0.6 0.045 614672101043 50019673327

4111 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಎ  ಸುಜ  ೌಡ   ವ ಾಮುಕ ಡಲೂರು ದುದ 419/2,

ಇತ
ಂಗು

1 1.07

0.08025

864283492059 1262000100079001

4112 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ವ ಾ   ೂೕ ೌಡ ಕ ಡಲೂರು ದುದ

417/2,418/2,42
0/2,458/2,459/1

ಇತ
ಂಗು

1 2.0

0.15

589280866371 051101031899

4113 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಜಯಮ  ೂೕಂ ಜಗ ೕ ೂೕ ೕನಹ ಕ ಾ ಯ 23/p3

ಇತ
ಂಗು

1 0.80

0.06

603809830716 15301011000089

4114 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ೂೕ ೕ ೌಡ  ಪಟ ಾ ಾಯಪ ರ ಾಲ ಾ 54/6,2/p6195/4

ಇತ
ಅಲೂಗ

1 1.0

0.075

244617973929 33640631670
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ೂೕ ೕ ೌಡ  ಪಟ ಾ ಾಯಪ ರ ಾಲ ಾ 54/6,2/p6195/4 ಅಲೂಗ 0.075

4115 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಗ ೕಶ  ಲ ೕ ೌಡ ಸಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ 29/1,

ಇತ
ಅಲೂಗ

1 1.0

0.06

966429908695 1340100044189

4116 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಜಯಚಂದ   ಮ ಯ ಾರ ಾವಲು ಾಂ ಾ ಮ 12.0

ಪ. ಾ
ಂಗು

1 1.47

0.11

506403833984 902020121812597

4117 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಅಣ ಪ ೌಡ  ೂ ೕ ೌಡ ಮು ಾಂ ಾ ಮ

129/p9,2.00,12
9/100,63/2,1.03

ಇತ
ಂಗು

1 1.13

0.0848

988900453803

4118 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಂ ೕ ೌಡ  ರಂ ೕ ೌಡ ಅಂಬುಗ ಾಂ ಾ ಮ 297/2

ಇತ
ಶುಂ

1 1.2

0.09

289330884597 5451108001055

4119 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಾಗ ಾ ೕ ೌಡ  ನಂ ೕ ೌಡ  ಆಲದಹ ಾಂ ಾ ಮ 9

ಇತ
ಂಗು

1 0.83

0.0622

299308719587 3352119001638

4120 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ರಂ ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಾ ಾಂ ಾ ಮ 16/1,

ಇತ
ಂಗು

1 1.0

0.075

864970434913 3352101001285

4121 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಾಜಯ   ಾ ವಯ ಾ ಾವಲು ಾಂ ಾ ಮ 98

ಪ. ಾ
ಂಗು

1

0

704091256525 64031826274

4122 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಮ ಯ   ಜವರಯ ಮಕು ಾಂ ಾ ಮ 179

ಪ. ಾ
ಂಗು

1 1.0

0.075

998743033088

4123 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಮಹ ೕ ೕ ೌಡ  ಹು ೕಗ ೌಡಡ ಾಯಕನಹ ಾಂ ಾ ಮ

42/5,31/2,24/p5
,53/1

ಇತ
ಆಲೂಗ

1 0.79

0.0595

849991368699 846110510002363

4124 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಜವ ೕ ೌಡ  ಂ ೕ ೌಡ ಡ ಾಯಕನಹ ಾಂ ಾ ಮ

ಇತ
ಆಲೂಗ

1 0.8

0.06

823216006629 1871101007905



4125 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಲ ಮ  ೂೕಂ ರುಮ ೕ ೌಡ ಾ ಾವಲು ಾಂ ಾ ಮ 48/p43,p44

ಇತ
ಂಗು

1 1.9

0.1425

225474781754 902021051806291

4126 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ   ೂೕ ೌಡ  ರುಮ ೕ ೌಡಾ  ಾಂ ಾ ಮ 90/3,28/6,32/3

ಇತ
ಂಗು

1 0.65

0.04875

431063617579 3352101002782

4127 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಮಂಜುಳ ೂೕಂ ಂಕ ೕ ( ೂೕ ೌಡಾ  ಾವಲು ಾಂ ಾ ಮ 109

ಇತ
ಂಗು

1 1.15

0.08625

894324177042 3352101002696

4128 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ   ಗಂ ಾಧ   ಮ ಯ ಜುಂಜನಹ ಾಂ ಾ ಮ 15/6c

ಪ. ಾ
ಂಗು

1 0.45

0.03375

670897498284 902020151307709

4129 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ೕ ೌಡ  ನಂ ೕ ೌಡ ಜುಂಜನಹ ಾಂ ಾ ಮ 11,19p14

ಇತ
ಂಗು

1 1.9

0.1425

7283558410 902020100004084

4130 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಾರದಮ  ೂೕಂ ೕ ೌಡ ಜುಂಜನಹ ಾಂ ಾ ಮ 11

ಇತ
ೂ ಾ ೂ

1 1.5

0.1125

879811122136 902020100004083

4131 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಚಂದ ಯ   ನಂಜಯ ಮು ಾಂ ಾ ಮ 129/p4

ಪ. ಾ
ಂಗು

1 1.2

0.09

565537975069 60131000345

4132 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಸು ೕ   ೕ ಈ ೕ ೌಡ ಾಗರವ ಾಂ ಾ ಮ 25,126/2b

ಇತ
ೂೕ ಾ

1 1.00

0.075

385104908626 64129536494

4133 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಮ ಾಜು ನ ಎ    ಚ ೕ ೌಡಎಂ. ೕಹ ಾಂ ಾ ಮ 67/2,63/2,66/p

ಇತ
ಾ

1 1.00

0.075

687378847490 2962500100205301

4134 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಾಳಮ  ೂೕಂ ೕ ಾ ಗಯ ಾ ೕನಹ ಾಂ ಾ ಮ 5,6.11 ೂ ಾ ೂ

1 0.40

0.003

845932693167 1871101005138
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಾಳಮ  ೂೕಂ ೕ ಾ ಗಯ ಾ ೕನಹ ಾಂ ಾ ಮ 5,6.11 ೂ ಾ ೂ 0.003

4135 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ೂೕ ೕ   ಗಂ ೕ ೌಡ ೂಂ ಾಂ ಾ ಮ 339/p.2

ಇತ
ಂಗು

1 0.80

0.06

468850796373 64115191635

4136 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಜವ ೕ ೌಡ  ಂ ೕ ೌಡ ಾರನಹ ಾಂ ಾ ಮ 51/5

ಇತ
ಂಗು

1 0.42

0.0315

302114911378 64039876103

4137 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಾಪಮ  ೂೕಂ ೕ ಈರಯ ಡೂ ಕಸ ಾ 37/4

ಪ. ಾ
ಆಲೂಗ

1 1.45

0.1305

996460072886 846010110000068

4138 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ  ಪರ ೕ   ಾ ೕ ೌಡ ಹಂ ನ ಕಸ ಾ 45/3,59/3b

ಇತ
ಾ

1 0.37

0.02775

940103984856 1966101009523

4139 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಎ  ಲ ೕಶ  ಾ ೕ ೌಡ ಸಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ 31/4,30/5

ಇತ
ಂಗು

1 0.7

0.0525

981027584803 902021081603002

4140 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಂಕ ೕ   ೕ ರು ೕ ೌಡ ಂಗಪಟ ಣ ಕಸ ಾ 85/3,80/18,53

ಇತ
ಆಲೂಗ

1 1.44

0.108

276727223791 107901010019747

4141 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ವಯ   ಮ ಯಯ ಕಡದರವ ಾಲ ಾ 258/p1

ಪ. ಾ
ಂಗು

1 0.46

0.0414

687723567478 0531101060192

4142 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಮ ಯಯ   ೕ ಚನ ಯ ಕಡದರವ ಾಲ ಾ 224/24,235

ಪ. ಾ
ಂಗು

1 2.00

0.018

319889874051 902621031400023

4143 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಾಸಯ   ೕ ಚುಂಚಯ ಾ ಹ ಾಲ ಾ 107/4,106/6

ಪ. ಾ
ಂಗು

1 0.75

0.0675

221010346988 13063036029

4144 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಬಸವ ಂಗಪ   ರಂಗಯ ಟೂ ರು ಾಲ ಾ 12/6,9/2

ಪ. ಾ
ಂಗು

1 1.09

0.0981

443663279285 1311107284



4145 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಮೂ ಾಯ   ಮೂ ಾಯಐದಳ ಾವ ಾಲ ಾ 1/ 66,38

ಪ.ಪಂಗಡ
ಂಗು

1 1.68

0.1512

647419046006 85005074667

4146 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಮೂ ಾಯ   ಲಚ ನಯ ಐದಳ ಾವ ಾಲ ಾ 1/p38

ಪ.ಪಂಗಡ
ಂಗು

1 1.58

0.1422

804383065966 85021293783

4147 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ರಂಗ ಾ    ಶವ ೂೕಡ ಾಮನಹ ಕ ಾ ಯ 25/1a

ಇತ
ಂಗು

1 0.60

0.054

345732751005 0548101021355

4148 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಮಂಜು ಾಥ .ಆ   ರಂಗ ಾ ೂೕಂಡ ಾಮನಹ ಕ ಾ ಯ 35

ಇತ
ಾ

1 0.80

0.072

730621596762 0521101056795

4149 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ೕದಮೂ .ಎ   ೕ .  ಗಂಪಉಡು ಾ ಕ ಾ ಯ 64,116,51/1

ಇತ
ಂಗು

1 1.30

0.117

531140221688 0548101019281

4150 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಮ ಮ    ಈರಯ ಉಡು ಾ ಕ ಾ ಯ 17/ 14

ಪ. ಾ
ಂಗು

1 0.40

0.036

943264005119 0548101014709

4151 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಈರಯ   ಾಸಯ ಉಡು ಾ ಕ ಾ ಯ 17/p13

ಪ. ಾ
ಂಗು

1 0.40

0.036

618425047395 0548101014715

4152 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಧಮ   ಕ ಯಯ ಉಡು ಾ ಕ ಾ ಯ 199/2

ಪ. ಾ
ಂಗು

1 0.93

0.0837

351361057690 0548101008045

4153 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಪ ಟ ಾಜು  ಈರಯ ೂೕನ ೂೕಡನಹ ಾಲ ಾ 10/p8,97/2

ಪ. ಾ
ಆಲೂಗ

1 1.50

0.135

809408459084 10810134291

4154 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಜಯಶಂಕ   ಂಕಟರಮಣ ಟೂ ರು ಾಲ ಾ 29/3,29/4

ಇತ
ಂಗು

1 0.89

0.06675

757613712620 13111034950
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಜಯಶಂಕ   ಂಕಟರಮಣ ಟೂ ರು ಾಲ ಾ 29/3,29/4 ಂಗು 0.06675

4155 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಎಂ ಎ  ೂೕ ೕ   ೕ ೂೕಮ ೕಕಾರನಹ ಾಲ ಾ 111,95/2,29,6/1

ಇತ
ಂಗು

1 1.66

0.12375

470722492474 520101056436129

4156 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಸಂಪ  ಕು ಾ   ೕ ೌಡ ರಗನಹ ಕ ಾ ಯ 36/1

ಇತ
ಂಗು

1 0.80

0.06

368859012570 155301011000030

4157 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಜಗ ಾ   ಎ   ಸು ಾ ಯ ರಗನಹ ಕ ಾ ಯ 34

ಇತ
ಂಗು

1 0.80

0.06

701507308276 154301011000044

4158 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ವಣ   ೂೕ ೕ ೌಡ ೕಕರವ ಕಸ ಾ 58/1

ಇತ
ಂಗು

1 0.38

0.0285

781167923079 64046113266

4159 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಯ ೕ  ಕು ಾ   ಕೃ ೕ ೌಡಹೂ ನಹ ಕಸ ಾ 160/1

ಇತ
ಂಗು

1 1.27

0.09525

577997229671 520401016366011

4160 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಈಶ ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಹೂ ನಹ ಕಸ ಾ 160/2

ಇತ
ಂಗು

1 1.20

0.09

369381672853 041400101006102

4161 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಲ ೕ ೌಡ  ಸಣ ಪ ಸಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ 29/1,

ಇತ
ಂಗು

1 2.35

0.08625

751714497381 90272014150163

4162 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಸುನಂದ  ಮಂ ೕ ೌಡ ಯ ೕಹ ಕಸ ಾ

ಇತ
ಂಗು

1 0.64

0.048

4163 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಮಧು ಎಂ  ಮಂ ೕ ೌಡ ೂೕರವಂಗಲ ಾವಲು ದುದ 403/2

ಇತ
ಂಗು

1 0.85

0.06375

360958896638 5430101000406

4164 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಶಂಕ ೕ ೌಡ  ಪ ೕ ೌಡ ೖಲನಹ ದುದ 85/5

ಇತ
ಂಗು

1 0.30

0.0225

908224565506 0531101076593



4165 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಎ  ೌ ೕ ೌಡ  ಪ ೕ ಾ ೌಡಟ ಹ ದುದ 45/2,47/7

ಇತ
ಂಗು

1 1.00

0.075

570029360255 0372500100074101

4166 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಎಂ  ೕಹ    ಾ ೕ ೌಡಮಲ ಪನಹ ಕ ಾ ಯ 47/3,51/7,51/7

ಇತ
ಂಗು

1 0.85

0.06375

523623536824 30953684823

4167 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಎ  ಅನಂದ  ಅ ಾ ೕ ೌಡ ಕಡಗ ಾಲ ಾ 8/3,30/3,30/5

ಇತ
ಂಗು

1 0.64

0.048

641996414017 30171102684

4168 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಎ  ೕ ಕುಮ   ಾ ೕ ೌಡಮಂ ೕನಹ  ಾವಲು ದುದ 377

ಇತ
ಂಗು

1 1.00

0.075

525488740584 0372500100003001

4169 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಹಂಪನಹ ದುದ 9/p17

ಇತ
ಂಗು

1 1.00

0.075

225428390074 365104000036980

4170 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ೂೕಜ ಾಜ  ಾ ೕ ೌಡ ೂೕ ಮಲ ಪನಹ ಕ ಾ ಯ 51/4,48/1,114

ಇತ
ಂಗು

1 0.86

0.0645

889221092194 20269404645

4171 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ
ಂಗು  ತಗುಲುವ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ 

ಸಮಗ  ವ ಹ  ಮತು  ಸಮಗ  ೕಷ ಾಂಶ 
ವ ಹ  ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ ಉ ೕ   ವ ಂ ೕ ೌಡ ೕವ ೂೕಡನಹ ಾಲ ಾ 84/3,11/4,11/5,1/2

ಇತ
ಂಗು

1 0.80

0.06

489612675060 20176428684

4172 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಮಂಜು ಾಥ  ಆ   
ರಂಗ ಾ    

ೂೕಡ ಾಮನಹ ಕ ಾ ಯ 35 ಪ. ಾ  ೂ  ೕಣ ನ ಾ 1 0.80
1.25600

730621596762 531101069650

4173 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ವ ಾಯ   ಾ ಾ ಾಯ ಹಂಗ ಹ ದುದ 28/5, ಪ. ಾ  ೂ  ೕಣ ನ ಾ 1 0.25
12.28700

669521167194 20278516086

4174 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಹ   ವಣ ಬ ಹ ೕವರಹ ಾಲ ಾ 14/5 ಪ.ಪಂ ೂ  ೕಣ ನ ಾ 1 0.20 9.90500 550116544536 13540100195221

4175 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ೕ ಾ ಾ  ೂೕಂ ಲ ಣ ಾಯ ೂ ನಹ ಾಲ ಾ 18/3,18/2 ಪ. ಾ  ೂ  ೕಣ ನ ಾ 1 0.32
12.26000

374557472081 20300100037936

4176 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಗ ೕ   ಂಕಟ ಾಮು ೂೕರಮಂಗಲ ದುದ 262/2 ಇತ ೂ  ೕಣ ನ ಾ 1 1.36
18.64000

5430296000002

4177 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಾ ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ ಎಂ ೂಸಹ ಾಂ ಾ ಮ 44/8 ಇತ ೂ  ೕಣ ನ ಾ 1 1.20 505939249710 18711080059524177 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಾ ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ ಎಂ ೂಸಹ ಾಂ ಾ ಮ 44/8 ಇತ ೂ  ೕಣ ನ ಾ 1 1.20
9.18520

505939249710 1871108005952

4178 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಜವರ   ಸುಂಕ ಣವನಹ ಕ ಾ ಯ 41 ಇತ ಂಗು 1 0.80 0.36200 538691649920 520101034222320
4179 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ೂೕಭ  ಚಂದ ಸ ಾಂ ಾ ಮ 214 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.12 0.24250 514030038862 1871108007350

4180 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
 ಾ ಾಥ  ೕ   
ನಂಜುಂಡಪ ೂಡ ಗದ ವ ಾಲ ಾ 74/2 ಇತ ಅ

1
2.24 0.29600 720125393037 133901011006515

4181 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಸು ತ  ೂೕಂ ಾಮ ಾ ೖಲಹ ಾಲ ಾ 184/1 ಇತ ಅ 1 0.35 0.45000 245183255478 13061023501

4182 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಹ  ಮಂಜು ಾಥ  ೕ 
ಹು ೌಡ ಉಗ ಾಲ ಾ 52/1 ಇತ ಂಗು

1
1.1 0.08800 705496899985 041400101007328

4183 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ರು ೕ ೌಡ  ೕ  ಹು ೌಡ ಉಗ ಾಲ ಾ 25/ 1 ಇತ ಂಗು
1

2.00 0.08800 725148141329 041402101000793
4184 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಮಂ ೕ ೌಡ  ಕ ೕ ೌಡ  ೂಸ ದುದ 9/2 ಇತ ಂಗು 1 0.50 0.11600 921614277711 520101224957771

4185 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಜಯಮ   ಹನುಮಂ ೕ ೌಡ ೂ ಮ ನಹ ಕ ಾ ಯ 7/9 ಇತ ಣ ನ ಡ
1

0.4 0.11000 391381752814 14082200001302

4186 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ೕ ೕ   ೕ ಜವ ೌಡ ಅಗಲಹ ಕಸ ಾ 118 ಇತ ಶುಂ
1

1.34 0.03600 486405655977 13061031602

4187 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
 ಎ  ಮ ೕ   
ಾ ಾಯಣಶ ನಂ ೕ ೕವರ ಾವಲು ಕಸ ಾ 133 ಇತ ಂಗು

1
3.09 0.28640 817164056554 302100006239

4188 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಜಯಲ  ೂೕಂ ೕ  ಎ  
ಜ ಾಧ ನಯ ಂಗ ೖಲಹ ಾಲ ಾ 221/2,214 ಇತ ಅ

1
0.55 1.07500 832090009514 85028542098

4189 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಾಸಯ   ಪಟ ಯ ಡ ಾಯಕನಹ ಾಂ ಾ ಮ 26/ಎ8 ಇತ ಣ ನ ಡ 1 4.00 0.12550 348527596563 1871101001860

4190 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಸಣ ಯ   ಪಂಯ ಊರಮುಂದು ೂಸ ಕ ಾ ಯ 31 ಇತ ಂಗು
1

1.60 0.14500 877507868723 187210008204
4191 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಂಗಮ  ೂೕಂ ರಂಗಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 46/ 5 ಇತ ೂೕ ಾ ೂ 1 2.00 0.14500 519667699116 85041833793

4192 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಂಗಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕಶ ೂೕ ಾಮಘಟ ಕ ಾ ಯ 41/1 ಇತ ಾ
1

1.02 0.14500 579629390993 0548101012100
4193 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಸುಂದ ಮ  ೂೕಂ ರಂಗಪ ಕುದುರುಗುಂ ದುದ 313/4 ಇತ ಂಗು 1 0.32 0.10000 523693920572 13111059759

4194 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಮಂಜುಳ ೂೕಂ ಎ  ಎ  

ೕ ಾಮಚಂದ ೂ ಾ ವರ ದುದ 306/3 ಇತ ಂಗು
1

0.26 0.53500 663145479133 902220180001818

4195 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಪ ರು ೂೕತ ಮ  ಾ ೕ ೌಡ ಕುದುರುಗುಂ ದುದ 314/4 ಇತ ಂಗು
1

0.32 0.08000 389521326377 14002200121403

4196 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಾಯಮ  ೂೕಂ  
ರುಮ ೕ ೌಡ ೂ ೕನಹ ದುದ 20/2 ಇತ ೂೕಳ

1
3.3 0.25000 896727284732 1842500100739001

4197 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ರಂಗಯ   ೕ ಮ ಯ ಮ ನಹ ಾಲ ಾ 74/2 ಇತ ೂೕಳ 1 2.19 0.61000 910674370308 85032251489
4198 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಸಗುನಯ   ಾ ವಯ ದ ಕಸ ಾ 194/2 ಇತ ಾ 1 0.38 0.39317 585509905429 107901011003471

4199 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಹನುಮಂತ ಾಯ   

ೂೕಣ ಾಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ ಇತ ಂಗು
1

1.29 0.36700 393926453828 30590100007745



4200 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಜನಕ ಾಯ   ೕ 
ಕೃಷ ಾಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 32 ಇತ ಾ

1
3.20 0.36700 311352349239 520291027287195

4201 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಾಯ   ಮ ಾಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 14/ 1 ಇತ ಂಗು
1

1.30 0.37000 755541184593 85020481267

4202 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ವಪ ಾಯ   ರಂಗ ಾಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 15 ಇತ ಾ ಂ
1

2.20 0.29800 623097282011 85020481267

4203 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಚಂದ ಾಯ   ಟ ಾಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 15 ಇತ ಂಗು
1

2.20 0.37000 253472705504 214500101011423

4204 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ತಮ ಯ   ಮುರಡ ಾಯ ಕು ಾ ಳ ಾಲ ಾ 13 ಇತ ಂಗು
1

3.05 0.21300 668682459948 63111006191

4205 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಬಸವ ಾಯ   ಹುಚ ಾಯ ೂಪ ಲಹ ಾಲ ಾ 11/5 ಇತ ಾ ಂ
1

3.15 0.21300 995177093461 35021609757

4206 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಗುರುಮೂ   ಾಳ ಾಯ ಮು ದುದ 57/5,58/2 ಇತ ಆಲೂಗ
1

0.14 0.20800 989924369835 0372500100136401

4207 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಾಜಮ  ೂೕಂ ಪ ಟ ಾಯ ಮು ದುದ 88/5,86/5 ಇತ ಾ
1

0.41 0.20800 590612251791 0372500100146801

4208 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಅ ಾ ಾಯ   
ಚನ ಾಯ ಾಗರವ ಾಂ ಾ ಮ 36 ಇತ ೕ ಾ

1
1.31 0.66050 873465846464 902020121912749

4209 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಮಂಜು ಾಥ    

ಾ ೕ ೌಡ ರಗು ದುದ 24/2 ಇತ ಂಗು
1

0.65 0.09680 281706643847 1896101001406

4210 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ೂೕ ೕ   ೕ ೌಡ ಮುದ ನಹ ಕ ಾ ಯ 60/3 ಇತ ಾ
1

2.10 0.11600 235901947087 3042500102450201
4211 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಕೃ ೕ ೌಡ  ಸ ೕ ೌಡ ೂೕರಮಂಗಲ ದುದ 32/1 ಇತ ೂೕಳ 1 1.12 0.20000 718999635068 5430101000358

4212 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
.  ಾ ೕ ೌಡ  

ಕು ೕ ೌಡ ೂೕ ಕೃ ಾ ಪ ರ ದುದ 45 ಇತ ೂೕಳ
1

0.38 0.08800 813593942497 32151176928

4213 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ   ವಣ   ಬಸವ ಾಯ ೂೕಮ ನಹ ಾಲ ಾ 0.56 ಇತ ಂಗು
1

4,7/3 0.51200 235517024419 20140203669

4214 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಚಂದ ೕಖ   ಅ ಾ ಕ ಮ ೕನಹ ಾಂ ಾ ಮ 46/ 4 ಇತ ಾ
1

1.20 0.17360 566397019711 1871101005296

4215 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ತ ಮ   ೂೕಮ ೕಖ ಉಗ ಾಲ ಾ 136/2 ಇತ ಅ
1

0.33 0.11000 446439592973 520101056425089
4216 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಜವರಯ   ಂಚಯ ಹನುಮಂತಪ ರ ಕಸ ಾ 113/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 2.00 0.15400 463682718630 107901010018231
4217 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಾಪಮ  ೂೕಂ ೕ ಈರಯ ಡೂ ಕಸ ಾ 37/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3.25 0.63300 996460072886 846010110000068
4218 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ವ ಾಜು  ಾ ವಯ ಾಲು ಾ ಲು ಕಸ ಾ 269/2,269/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.21 0.16750 227756004461 5202910277648654218 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ವ ಾಜು  ಾ ವಯ ಾಲು ಾ ಲು ಕಸ ಾ 269/2,269/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 0.21 0.16750 227756004461 520291027764865

4219 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಮಂಜ ಾಯ   ಪಟ ಾಯ ೖಲಹ ಾಲ ಾ 100/2 ಇತ ಂಗು
1

0.23 0.15400 460125763256 13061031352

4220 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಮಂಜ ಾಯ   

ಾ ಾಯ ೖಲಹ ಾಲ ಾ 52/2 ಇತ ಂಗು
1

1.02 0.44400 203180924364 85021940288

4221 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಸಣ ಂಗ ಾಯ   
ಹುಚ ಾಯ ೂಪ ಲಹ ಾಲ ಾ 25 ಇತ ಾ

1
2.20 0.51200 855325013707 85054359384

4222 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಂಚಮ   ಂಗ ಾಯ ಕು ಾ ಳು ಾಲ ಾ 3/1 ಇತ ಾ 1 1.20 0.42996 936822548514 170010100086654

4223 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಚನ ಾಯ ಾಗರವ ಾಂ ಾ ಮ 4 ಇತ ಂಗು
1

1.23 0.36200 994370026022 50474775023
4224 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಲ  ೂೕಂ ೕ ಅರಸಯ ೂಡ  ಆಲದಹ ಾಂ ಾ ಮ 74/1 ಇತ ಂಗು 1 1.18 0.17050 652579511985 002000101053526
4225 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಜಯಚಂದ   ಮ ಯ ಾ ಾವಲು ಾಂ ಾ ಮ 12 ಇತ ಶುಂ 1 3.31 0.64975 506403833984 90202012812597
4226 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಮಂ ೕ ೌಡ  ಶಕು ೌಡ ಮುದ ನಹ ಕ ಾ ಯ 239 ಇತ ಂಗು 1 0.80 0.11600 732152579123 154301011000750
4227 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಚುಂ ೕ ೌಡ  ಂ ೕ ೌಡ ಾ ಾವಲು ಕ ಾ ಯ 277 ಇತ ಅ 1 2.04 0.08288 358899976442 436101001521

4228 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಎ   ೕ ೌಡ  
ಹನು ೕ ೌಡ ಮುಕುಂದೂರು ಕ ಾ ಯ 54/2 ಇತ ಅ

1
0.38 0.11600 512908452731 54023443990

4229 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಮ ೕ   ೕ ಂಗಯ ೕನಹ ಕ ಾ ಯ 33/ 2 ಇತ ಂಗು 1 0.40 0.15950 430843005796 0548101014889

4230 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ರಂಗ ಾ   ೂಡ ಾಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 21 ಇತ ಂಗು
1

3.14 0.30060 680488671459 13111069348

4231 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಸಣ ಪ ಾಯ   

ಂಗ ಾಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 5/ 12 ಇತ ಂಗು
1

1.60 0.10360 624362390690 13111070353
4232 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಾಣಯ   ಮೂಡ ಯ ೂೕಮನಹ ದುದ 32/ 1 ಇತ ಶುಂ 1 1.60 0.16750 500317743822 902020131912867

4233 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಾಸ ಾಯ   ರಂಗ ಾಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 13/ 10 ಇತ ಂಗು
1

0.80 0.51200 853914740276 85020805975

4234 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಎ ಎಂ ವಸಂತ ಾಧವ  ಎ  
ಮು ಂಕ ೕ ೌಡ ಅ ಹ ಾಲ ಾ 51 ಇತ ಂಗು

1
7.20 0.08288 327798405085 910010036644905

4235 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಬಸವ ಾಜು  ದ ಪ ೕ ಾಲ ಾ 19/6 ಇತ ಂಗು 1 0.80 0.11600 606741234194 34697995986

4236 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ದ ನಂಜಪ   ಈ ೕ ೌಡ ಉಗ ಾಲ ಾ 15/3, ಇತ ಅ
1

0.59 0.08288 627080046427 41400101006052
4237 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ೕ ಾಸ  ಸು ಾಕರಯ ೕವ ೂೕಡನಹ ಾಲ ಾ 60/6 ಇತ ಅ 1 0.20 0.16750 743315086961 041400101004347
4238 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಬಸ ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ ೂ ೕನಹ ಕ ಾ ಯ 90 ಇತ ಅ 1 0.36 0.30800 845873198694 0548101011588

4239 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಜಯಮ   ೂೕಂ ೂ ೕ ೌಡ ಕಲ ಹ ಕ ಾ ಯ 212 ಇತ ಂಗು ಅ
1

1.00 0.15930 379834628210 1872101001756
4240 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಾಂತಮ     ಂಗಪ ೂರೂರು ಕ ಾ ಯ 64 ಇತ ಂಗು 1 0.90 0.36200 982459490352 0548101021687

4241 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಆ  ಎ  ಸಂ ೂೕಷ  
ನರ ಂಹ ಾಮಘಟ ಕ ಾ ಯ 41/4 ಇತ ಾ

1
0.21 0.14500 757531488322 0548101019931

4242 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಜಯ ಾಮ  ಅ ೕ ೌಡ ೕಕರವ ಕಸ ಾ 8 ಇತ ಾ 1 0.61 0.07800 519280730319 13540100062900



4243 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ರ   ಾ ೕ ೌಡ ೕಜೂರು ಕಸ ಾ 22/2,8/1 ಇತ ಆಲೂಗ
1

0.13 0.12288 512926434017 2004001700006521

4244 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ೕಶ ಎ    ಾಗ ಾಜು ಾಸರ ೂಪ ಲು ಾಲ ಾ 52/2 ಇತ ಂಗು
1

0.40 0.19200 693578950975 3042500104042301

4245 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಪ ಟ ಾ ೌಡ  

ೕ ೌಡ ಅಗಲಹ ಕಸ ಾ 7/2, ಇತ ಆಲೂಗ
1

0.30 0.11600 911402731671 3042500104455301

4246 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ ೂಡ ಮಂ ಗನಹ ಕಸ ಾ 30/2 ಇತ ಶುಂ
1

0.45 0.08800 374314652410 2501101009867
4247 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಂಕ ೕಶ  ಸ ೕ ೌಡ ಅ ಕಸ ಾ 80/4 ಇತ ಗು ಾ 1 0.37 0.00800 381043080594 0531101036903

4248 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ರಂ ೕ ೌಡ  ಂ ೕ ೌಡ ೂಡ ೂ ೕನಹ ಕಸ ಾ 38/9 ಇತ ಆಲೂಗ
1

0.53 0.29500 732602303432 155901011006237

4249 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ೂೕ ೕ ೌಡ  ಅರ ೕ ೌಡ ಡೂ ಕಸ ಾ 35/2 ಇತ ಆಲೂಗ
1

3.20 0.53800 912903343000 846010100010523
4250 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಮಧು  ಾಪಣ ಹಂ ನ ಕಸ ಾ 72/3 ಇತ ೕನ 1 0.36 0.31920 709891727756 3885101000723

4251 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಸ ಾ ವ   

ಾ ಾಯಣ ನಂ ೕ ೕವರ ಾವಲು ಕಸ ಾ 132/3 ಇತ ಂಗು
1

5.00 0.34000 991256637520 520291027788674
4252 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಕ ಯಯ   ೂಂಗಯ ಅನುಗ ಾಳು ಾಲ ಾ 113/3 ಇತ ಶುಂ 1 1.37 0.36950 451177497943 041400101005883
4253 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಾಜಯ   ಜವರಯ ಅನುಗ ಾಳು ಾಲ ಾ 151 ಇತ ಶುಂ 1 4.00 0.36950 690274184842 041400101007765

4254 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ತ ಮ   ೂೕಂ ೕ ರಂಗ ಾಥ ೂೕ ಕೃ ಾ ಪ ರ ದುದ 27/2, ಇತ ಆಲೂಗ
1

0.62 0.31250 971834007311 902020191710184

4255 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಾಮಚಂದ   ೕ  

ಜವ ೕ ೌಡ ರು ೕನಹ ಾಂ ಾ ಮ 29/4, ಇತ ಆಲೂಗ
1

1.11 0.04000 233197982471 64001420643

4256 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಎ   ರಂಗ ಾ   

ೕ ೌಡ ಾ ೕನಹ ಾಂ ಾ ಮ 33,22/3 ಇತ
1

0.09 0.11600 965144723120 85042878564

4257 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಈ ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ ೂಡ ೂ ೕನಹ ಾಂ ಾ ಮ 100 ಇತ ಾ
1

1.20 0.11600 223565674830 64109983956

4258 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಾರ   ಎ   

ಕು ಾ ಮ ನಹ ಾಂ ಾ ಮ 15/6, ಇತ ಂಗು
1

0.15 0.24250 291830893259 20163840671

4259 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ವಮ  ೂೕಂ ನಂಜು ೕ ೌಡ  ಅಲದಹ ಾಂ ಾ ಮ
27/2,45,42/1,38
/3 ಇತ

1
0.97 0.45000 489219222798 64004321810

4260 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ರು   ಚಂದ ೌಡ ಹುಳು ಾ ಾಂ ಾ ಮ 38/2 ಇತ ಾ 1 0.20 0.24250 301582090156 1871101008139

4261 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಎ  ಾಮಚಂದ   ೕ 
ನಂಜಪ ೕಹ ಾಂ ಾ ಮ 2/2 ಇತ ಂಗು

1
1.80 0.11600 827318937963 0531101066675

4262 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ 14262 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಜಯ ಾಮ   ೕ ೌಡ ಾಂ ಾ ಮ ಾಂ ಾ ಮ 337/6 ಇತ ೂ ಣ ನ ಾ
1

1.00 0.10800 345404165300 14122610002514

4263 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ
ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ 
ರುಮ ೕ ೌಡ ಾ ಾವಲು ಾಂ ಾ ಮ 1/ 43 ಇತ ಶುಂ

1
0.50 0.13500 225474781754 3352119001373

4264 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ರಂಗ ಾ   ಮ ಯ ತ ೕ ಕಸ ಾ 170/6,170/7 ಇತ ಂಗು 1 0.20 0.14500 811036523493 85038177086
4265 SWAM ಾಂ ೕಕರಣ ಈರಯ   ಜವರಯ ಕಂಚ ಾರನಹ ಕಸ ಾ 161/3 ಇತ ಂಗು 1 0.80 0.15650 258351614799 14052250004111

4266 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ನಂ ೕ ೌಡ  ರಂ ೕ ೌಡ ಕ ೕನಹ ಾಂ ಾ ಮ 10/8,9/3,57/5,52/4 ಇತ ಂಗು 1 1.27 0.070 912913566841 18711018377

4267 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಮಂಜಯ   ಮಲ ಯ ಕಬ ದುದ 146/1 ಪ.  ಂಗು 1 0.60 1.260 745334961439 581402010014631

4268 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಾ ೌಡ  ವನಂ ೕ ೌಡ ಬನ ಾ ಾಂ ಾ ಮ 51/2,51/1,20,51/4,10,
67/2 ,172/3

ಇತ ಂಗು 1 1.30 0.700 340176567132 1871101000253

4269 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಾ ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ ಾ ೕನಹ ಾಂ ಾ ಮ 22/2,1,22/4,22/3,5,5/
7

ಇತ ಂಗು 1 1.30 0.700 817660289519 1871101000163

4270 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಗಪ ೌಡ  ಜವ ೕ ೌಡ ಕ ೕನಹ ಾಂ ಾ ಮ ಇತ ಂಗು 1 0.70 0.077 268469776945 846010100011986

4271 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

 ಆ  ೕಮ ಾಜು  ೕ ರಂಗಯ ೂರೂರು ಕ ಾ ಯ 21 ಪ.  ಂಗು 1 0.47 1.260 610948561697 54035055674

4272 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ವಶಂಕ   ೕ ಮ ಂ ೕ ೌಡ ಉಡು ಾ ಕ ಾ ಯ 61/3,45,37/1,21/11 
3/14 3/13 3/12 3/10

ಇತ ಂಗು 1 1.40 0.700 203825894851 072100101000009

4273 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಾಗ ಾ ೕ ೌಡ  ಎ   
ನಂ ೕ ೌಡ

ಚನ ಂ ಹ ಕ ಾ ಯ 86/4,86/5,4/8,86/3ಎ, ಇತ ೕನ 1 1.80 0.460 366665752652 902720171701814

4274 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಾಗ ಾ ೕ ೌಡ  ಎ   
ನಂ ೕ ೌಡ

ಚನ ಂ ಹ ಕ ಾ ಯ 86/4,86/5,4/8,86/3ಎ, ಇತ ೕನ 1 2.000 366665752652 902720171701814

4275 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಅ ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಕ ಾ ಯ ಕ ಾ ಯ 313,313/6 2 ಇತ ೕನ 1 0.57 0.146 378508660052 154301011001257

4276 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ೌರಮ  ೂೕಂ ನಂಜ ಾಯ ಾ ೕನಹ ಾಲಗ 40/3,40/2 ಪ.ಪಂಗಡ ೕನ 1 0.55 1.260 335129855998 13111073172

4277 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ೂೕರಯ   ಅ ಾಸಯ ೕ ಾಲಗ 193/ 1 ಪ.  ೕನ 1 4.0 1.260 364408964530 13063049685



4278 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಮಲ ಮ  ರಂಗ ಾ ಬ ಹ ೕವರಹ ಾಲಗ 60/4,37/3,40/9,57/3,2
4/2,39/3,41/5,3/3

ಪ.ಪಂಗಡ ೕನ 1 1.45 1.260 85019628987

4279 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಅಣ ಪ   ಸಂ ೕ ೌಡ ನರ ೕಪ ರ ಾಲ ಾ 18/1. ಪ.ಪಂಗಡ ೕನ 1 0.38 0.097 566962483423 9022021031400911

4280 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಬಸವ ಂಗಪ  ೕ ಮ ೕ ೌಡ ೌ ೕನಹ ಾಲ ಾ 132/1 ಪ.ಪಂಗಡ ೕನ 1 0.40 0.102 671954318255 85056936236

4281 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಮಂಜುಳ  ಜವ ೌಡ ೖಲಹ ಾಲ ಾ 44 ಪ.ಪಂಗಡ ೕನ 1 1.00 0.255 673982943751 13061033767

4282 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಉ ೕಶ  ನ ಂ ೕ ೌಡ ೕವ ೂೕಡನಹ ಾಲ ಾ 11/4,84/3 ಪ.ಪಂಗಡ ೕನ 1 0.50 0.128 489612675060 20176428684

4283 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಪರ ೕಶ  ಈರಯ ೕವ ೂೕಡನಹ ಾಲ ಾ 6 ಪ.ಪಂಗಡ ೕನ 1 0.40 0.102 621462029108 902621031501597

4284 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಮಂಜಮ  ೂೕಂ ಜವ ೕ ೌಡ ಾ ೕನಹ ಾಲ ಾ 44 ಇತ ೕನ 1 4.07 2.000 673982943751 13061033767

4285 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಂಚಮ   ಂಗ ಾಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 13/ 34 ಇತ ೕನ 1 0.60 0.153 936822548514 170010100086654

4286 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಾವ   ೂೕ ೕಶ ಾರನಹ ಾಲ ಾ 1/2, ಇತ ೕನ 1 0.55 0.141 523898764592 041400101008567

4287 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ೕಮಂ  ಕು ಾರ  ದ ಯ ಂಗಟ ಾಲ ಾ 53/1 ಇತ ೕನ 1 0.60 0.153 637340585627 902621081400523

4288 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ವಕು ಾರ  ನಂ ೕ ೌಡ ೕವ ೂೕಡನಹ ಾಲ ಾ 63/2 ಇತ ೕನ 1 0.40 0.102 963999940277 20100621811

4289 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ೕ ಾ  ೕಶ ೂ ನಹ ಾಲ ಾ 17/1, ಇತ ೕನ 1 0.40 0.102 412872238268 13111059862

4290 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಮ ಾ ಂ ೕ ೌಡ ೂೕಂ ಹು ೕ ೌಡ ಹಲ ನಹ ಾಲ ಾ 214 ಇತ ೕನ 1 0.40 0.102 697045045854 13063042589

4291 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ವಮ   ಸಣ ಂ ೕ ೌಡ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 13/ 32 ಇತ ೕನ 1 0.80 0.204 576484281748 13111069371

4292 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ತಮ ಯ   ಸಣ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 23 ಇತ ೕನ 1 0.60 0.153 715780491144 13111051535

4293 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ೂೕಮ ೕಖರ  ಾಸ ಾಯ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 10/2. ಇತ ೕನ 1 0.60 0.153 467349338046 20140204426

4294 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ವಪ ಾಯಕ  ರಂಗ ಾಯಕ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 15 ಪ.ಪಂಗಡ ೕನ 1 0.7 0.138 623097292011 13111044506

4295 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಲ  ಾಯ   
ೕ ಾ ಾಯ

ಐದಳ ಾವಲು ಾಲ ಾ 61 ಪ.ಪಂಗಡ ೕನ 1 0.9 0.177 581850906190 13111085269

4296 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಪಟ ಾ   ೖರಯ ಂಗಟ ಾಲ ಾ 77/1, 14/1, 14/2, 75/7, ಪ.  ೕನ 1 0.6 0.118 417364997439 520101225084658

4297 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ೕಣು ೂೕ ಾ   ಕೃ ೕ ೌಡ ಹೂ ನಹ ಕಸ ಾ 154 ಇತ ೕನ 1 2.00 0.219 849485132763 64021605337

4298 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಯ ೕ  ಕು ಾರ  ಕೃ ೕ ೌಡ ಹೂ ನಹ ಕಸ ಾ 160 ಇತ ೕನ 1 1.27 0.139 577997229671 520401016366011

4299 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ರು ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಹೂ ನಹ ಕಸ ಾ 155/1 ಇತ ೕನ 1 1.94 0.213 429615792609 041400101001355

4300 . . ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ೕನ   ೕ ಾ ಹಧನ

ಈ ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಹೂ ನಹ ಕಸ ಾ 160/2,155/2 ಇತ ೕನ 1 1.83 0.200 369381672853 041400101006102

4301 . . ೕರು ಅ ವೃ  ೕಜ ಗಪ ೌಡ  ಜವ ೕ ೌಡ ಕ ೕನಹ ಾಂ ಾ ಮ ಇತ 1 0.70 0.07668 268469776945 846010100011986
4302 . . ೕರು ಅ ವೃ  ೕಜ ವಪ ಾಯಕ  ರಂಗ ಾಯಕ ೂ ೕನಹ ಾಲ ಾ 15 ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.70 0.13802 62309 7292011 13111044506

4303 . . ೕರು ಅ ವೃ  ೕಜ
ಲ  ಾಯ   

ೕ ಾ ಾಯ ಐದಳ ಾವಲು ಾಲ ಾ 61 ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.90 0.17745 581850 906190 13111085269

4304 . . ೕರು ಅ ವೃ  ೕಜ ಪಟ ಾ   ೖರಯ ಂಗಟ ಾಲ ಾ
77/1, 14/1, 14/2, 

75/7, ಪ. ಾ 1 0.60 0.1183 417364997439 520101225084658

4305 . . ೕರು ಅ ವೃ  ೕಜ ೕಣು ೂೕ ಾ   ಕೃ ೕ ೌಡ ಹೂ ನಹ ಕಸ ಾ 154 ಇತ 1 2.00 0.21908 849485132763 64021605337

4306 . . ೕರು ಅ ವೃ  ೕಜ ಯ ೕ  ಕು ಾರ  ಕೃ ೕ ೌಡ ಹೂ ನಹ ಕಸ ಾ 160 ಇತ 1 1.27 0.13911 577997229671 520401016366011
4307 . . ೕರು ಅ ವೃ  ೕಜ ರು ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಹೂ ನಹ ಕಸ ಾ 155/1 ಇತ 1 1.94 0.2125 429615792609 041400101001355
4308 . . ೕರು ಅ ವೃ  ೕಜ ಈ ೕ ೌಡ  ಾ ೕ ೌಡ ಹೂ ನಹ ಕಸ ಾ 160/2,155/2 ಇತ 1 1.83 0.20045 369381672853 041400101006102
III ಾ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು
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ಕ .ಸಂ
.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ ೌ ಕ(ಸಂ ) ೌ ಕ( .)

I.

1 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ ಕೃ ೂಂಡ ಾ ಪ  ಬಸಪ  ತಳ ಾರ ೕಲು ಕಜ 91/4 ಎ . ಕೃ ೂಂಡ 1 21*21*3 139692 339791478388 .ಐ. .ಐ, .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 052201501760

2 ವಬಸಪ  ವಪ  ಮಜ ಯ ನಹ ಕಜ 55/3 ಾ ಾನ ಕೃ ೂಂಡ 1 12*12*3 31250 439804211401 ನ ಾ ಾ ಂ , ಾ ೕ 2812101008703

3 ೂೕಮಪ  ಚಂದ ಪ  ಲ ಾ ಗುತ ಲ ಗುತ ಲ 310/4 ಎ . ಕೃ ೂಂಡ 1 21*21*3 139692 335392685822
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಗುತ ಲ
89055131653

4 ಾಘ ೕಂದ  ೂಟ ಪ  ಮಂಜ ಾಪರ ೂಪ ಗುತ ಲ 13/3 ಾ ಾನ ಕೃ ೂಂಡ 1 21*21*3 77600 964994062956
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ, ಾ ೕ
3759332987

5 ರಳು ಪರ ಉಡಚಪ  ಯಲ ಪ  ಾಳ ೂೕಟದ ಯ ಾ ಪರ ಕಜ 4/1. ಎ . ರಳು ಪರ 1 0.10 351300 348442588279
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಾ ೕ
17203185500

6 ವಮೂ ಪ  ೂೕ ಪ  ಲ ಾ ಾ ಪರ ಎಂ.ಎ ಾ ೕ 25/3 ಎ . ರಳು ಪರ 1 0.10 224000 537080486908
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಕಬೂ ರ
89042762243

7 ಪರಶು ಾಮ . . ಳಲದವರ ಕ ಾ ಪರ ಾ ೕ 55/1 ಾ ಾನ ರಳು ಪರ 1 0.40 732450 772094187578
ಾ ೕ ೕಷ  ಾ ಂ , 

ಾ ೕ
520101076859289

8 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಂ ೕವ  ಂಗ  ಆ ೕ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 255/6 ಾ ಾನ ಾ 0.75 49367 925546220726
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರು
17083059168

9 ಮಲ  ಂಗ  ಆ ೕ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 255/5 ಾ ಾನ ಾ 0.75 49367 877892670706
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರು
17083021178

10 ಪ  ಂಗ  ಆ ೕ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 255/4 ಾ ಾನ ಾ 0.75 49369 483201923662
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರು
17083059179

11 ಬಸವ  ಮಲ  ಆ ೕ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 522/2ಅ/2 ಾ ಾನ ಾ 1.25 61506 235802891416
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರು
17083038818

12 ಕನಕ  ಬಸವ  ಆನ ೕ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 522/2ಅ/1 ಾ ಾನ ಾ 1.50 73808 769639215017 ಾ ಂ  ಆ  ಇಂ ಾ ಾ ೕ 846210110011896

13 ರ ೕಶ ಂಗಪ  ಾವ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 37ಅ/1 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 0.40 29490 442244636006 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000289139

14 ಚನ ಪ  ಚಂದ ಪ  ಮುಗದೂರ ಅಗ ಕಜ 260 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 75226 909740294323
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ಣ 

ಾ ಂ  ಅಗ
17066021157

15 ಪಟ ಾಯ  ದುರಗಪ  ಲ ಾ ಕೂರಗುಂದ ಗುತ ಲ 36/5 ಎ . ಾ 0.40 29490 241237958003
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ಣ 

ಾ ಂ  ಗುತ ಲ
17071569934

16 ರುದ ಯ  ಾಗಯ  ೕಮಠ ಕೂರಗುಂದ ಗುತ ಲ 31/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 28059 465874121623 ಐ. .ಐ. .ಐ ಾ ಂ  ಕೂರಗುಂದ 310501500028

17 ಶÉ◌ೀಖಪ  ವಬಸಪ  ೂೕ ಾ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 113/1ಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.90 88900 486864497341 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000290494

18 ಾಚಪ  ಚನ ೕರಪ  ಅಯ ಣ ನವರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 57/3ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.90 88900 531033542221 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000290500

19 ಂಗಪ  ೕಮಪ  ವಗ ಣ ನವರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 21/11ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.58 58587 939800090271 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000290487

20 ೂೕಟಪ  ೕರು ಾ ಪ  ಅಂಗ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 133/1ಕ ಾ ಾನ . ಡ 0.90 88900 254010808840 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000290418

21 ಾನಂದಪ  ವಪತ ಪ  ವಗ ಣ ನವರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 89/2ಕ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 79607 729259871200 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000290456

22 ಮುತ ಪ  ಉಪ  ಉಡಚಪ  ಹನುಮಂತಪ  
ತಳ ಾರ

ಹ ೕ ಗುತ ಲ 110/2ಬ ಎ . . ಡ 0.90 88900 863309512042 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000290449

23 ಶಂಕರಪ  ಪರಮಪ  ಹನುಮನಹ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 133/ಅ/14 ಎ . . ಡ 0.90 88900 503122190499 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000290470

24 ಬಸಪ  ಹನುಮಂತಪ  ಾ ತರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 95/ಕ ಎ . . ಡ 0.90 88900 638922030434 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ

25 ಾಮಪ  ಗಂಗಪ  ಾ ತರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 24/1 ಎ . . ಡ 0.90 88900 603571397936 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ

26 ಮಂಜಪ  ೕರು ಾ ಪ  ೕರೂರ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 215/1ಕ/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.45 45455 339202458861
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರು
8902016242-3

27 ಂಗನ ೌಡ ವನ ೌಡ ಮಲ ನ ೌಡ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 117,118/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.70 70708 579394177597 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000290531

28 ಕಲ ನ ೌಡ ಚನ ೕರ ೌಡ ಅಜ ನ ೌಡ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 12/1ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.90 88945 466104193433 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000290517

29 ಮಂಜು ಾಥ ಸಣ ಂಗಪ  ೕರೂರ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 440/3 ಾ ಾನ . ಡ 0.90 88945 301638747721
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರು
17083036480

30 ಬಸನ ೌಡ ವನ ೌಡ ಮಲ ನ ೌಡ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 119/3 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 79607 329380057846 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000290524

31 ಮ ೕಶ ಸಣ ಂಗಪ  ೕರೂರ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 542/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.90 88945 518634812073 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000290548

32 ೕರಪ  ೕರು ಾ ಪ  ೕರೂರ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 215/1ಕ/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.48 45455 904810068292
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರು
89081428655

33 ಫ ರಪ  ಚನ ಬಸಪ  ಕ ಮ ನವರ ತ ದ ಗುತ ಲ 17/3 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1.70 55661 924967923228
ಾಖ ಇ ೕಶ  ೖ  

( ೕ  ಾ ಂ  ಆ  
00000030354569980

34 ಂಗನ ೌಡ ೕಖರ ೌಡ ಹು ಾ ಳ ಂ ಹ ಾ ೕ 75/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 1.15 73462 493822060600 ೂ ೕಬ  ಕಂಪ

35 ಧಮ ೌಡ ೕಖರ ೌಡ  ಹು ಾ ಳ ಂ ಹ ಾ ೕ 75/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.92 60389 214080122141 ಕÉ   17070517170

36 ಮಲ ಪ  ೕರಪ  ಬ ಮ ಾ ಪರ ಎ  ಗುತ ಲ 34/3 ಾ ಾನ ಾ .1.15 73462 678939788904 ಂಟ  ಾ ಂ  ಆ  ಇಂ ಾ 3309300594

37 ಮಲ ಪ  ಸಂಗಪ  ತಳ ಾರ ತೂ ರು ಗುತ ಲ 141/1 ಎ   ಡ 0.98 97785 386000092652 ಉ ೕವನ ಾ ಂ 1131110010050360

2018-19 ೕ ಾ ನ  ೂೕಟ ಾ  ಇ ಾ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ದ  ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ.

: ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ೌ ಕ
ಸ ಾಯಧನದ ತ  

(ರೂ. ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾ  ಸಂ  ಮತು  ವರಆ ಾ   ಸಂ

ೕಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು



38 ಮಪ  ಾಡಪ  ತಳ ಾರ ತೂ ರು ಗುತ ಲ 143/8ಬ/1,143/7ಅ ಎ   ಡ 0.85 80800 849411633555 ಉ ೕವನ ಾ ಂ 1131110010050025

39 ಪರಸಪ  ಮಲ ಪ  ಪಂಚಗ ತೂ ರು ಗುತ ಲ 117/1+2/ಅ ಾ ಾನ  ಡ 0.80 75759 644023147356 ಉ ೕವನ ಾ ಂ 1131110010050361

40 ಬಸಪ  ಫ ರಪ  ಾಸಪ ನವರ ೖಲ ಾ ಾಪರ ಗುತ ಲ 63/2ಕ/3 ಎ   ಡ 0.55 55557 413479960639 ಉ ೕವನ ಾ ಂ 1131110010050024

41 ಫ ರಪ  ಮಲ ಪ  ತಳ ಾರ ತೂ ರು ಗುತ ಲ 143/1ಅ ಎ   ಡ 0.80 80810 956453011808 ಕÉ  ಾ ಂ 17076542099

42 ಾರು ೕಪ  ಹುಚ ಪ  ಹುಚ ನವರ ಭರ ಗುತ ಲ 17/1+3ಬ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.95 68031 354060041396 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ೖ. 3052500113641101

43 ಹನುಮಂತಪ  ಾ ಾ ಂಡಪ  ಭರ ಗುತ ಲ 40/3+4/ಅ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.40 33043 928726578735
ಕ ಾ ಟಕ  ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಕನವ
89029385645

44 ಹನುಂತ ೌಡ ಹನುಮ ೌಡ ೌಡ ಭರ ಗುತ ಲ 13/6 ಾ ಾನ . ಡ 0.48 43777 474910772395 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ೖ. 3052500114540401

45 ರುದ ಪ  ಮುಕಪ  ಸುರ ಹ  ಉಫ  ನ ೕಗ ಕುರುಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 62/4+5+6 ಾ ಾನ . ಡ 0.40 44308 808269439428
ಾ ೕ ೕಶ  ಾ ಂ  

ಕುರುಬ ೂಂಡ
41800101001659

46 ಾಗ ಾಜ ಪಟ ಪ  ಓ ೕ ಾರ ಕುರುಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 27/6,27/11 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.40 44647 686768072133 s ೕ  ಾ ಂ  ಆಫ ಇಂ ಾ 20211250237

47 ಅ ೕ ೕಕ ಾನಂದಪ  ಚನ ಮ ನವರ ೕವ ಾ ೕ 321/4ಡ ಾ ಾನ . ಡ 0.88 83748 515043308025
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ೕವ
89018096021

48 ರುದÀ◌್ರಪ  ೕಮಪ  ಮ ನವರ ಕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 101/2ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 75998 602112316166 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

49 ವಪ  ಯಲ ಪ  ತಳ ಾರ ಭರ ಗುತ ಲ 21ಅ/2x ಎ . ೂ ೂ 0.80 73840 802772294429

50 ಾಂ ೕಶ ಭರಮಪ  ತಳ ಾರ ಭರ ಗುತ ಲ 15/9 ಎ . ಕಲ ಂಗ 0.40 27026 498191689186 ಉ ೕವನ ಾ ಂ 1131110010050355

51 ವಪÀ◌್ಪ ಂಗಪ  ಬಣ ಾರ ಭರ ಗುತ ಲ 71/1ಅ+1ಬ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.60 39494 331031553048

52 ಕ ಯಪ  ಮಲ ಪ  ೂ ಕ ಯಪ ನವರ ಕೂರಗುಂದ ಗುತ ಲ 118/1+2/ಕ3 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 0.80 52137 328590264606
ಇಂ ಯ  ಓವರ  ಾ ಂ  

ಾ ೕ
288901000004411

53 ಮಲ ಪÀ◌್ಪ ಂಗಪ  ಚನ ೕರಪ ನವರ ೕವ ಾ ೕ 110/7 ಾ ಾನ . ಡ 1.2 115236 527660603103

54 ಮಹ ೕವಪ  ಚನ ಬಸಪ  ೂಳಲ ೕವ ಾ ೕ 127/4 ಾ ಾನ . ಡ 1.2 115236 522016979873

55 ಾನಂದ ೕರು ಾ ಪ  ಕ ೕ ೕವರ ೕವ ಾ ೕ 119/4 ಾ ಾನ . ಡ 2 192060 940349235247

56 ಮಲ ಪ  ವಪ  ಪರದ ೕವ ಾ ೕ 163/1+2ಅ/1ಬ ಾ ಾನ . ಡ 1.2 115236 790397297451

57 ಪವ ತ ೌಡ ಂಚನ ೌಡ ಾ ೕಲ ೕವ ಾ ೕ 88/1ಅ ಾ ಾನ . ಡ 1.00 100778 202827856297

58 ಬಸಪ  ಹನುಂತಪ  ತಳ ಾರ ೕವ ಾ ೕ 184/ಬ ಎ . . ಡ 1.35 129640 734938906217

59 ದ ಪ  ಫ ರಪ  ಪರದ ೕವ ಾ ೕ 265/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 560002490039

60 ಬಸವ ಾಜ ಂ  ಹನುಮಂತ ಂ  ಅಮರ ೂೕಳ ೕವ ಾ ೕ 271/5 ಾ ಾನ . ಡ 1.15 110434 498579499208

61 ಕಮಲವ  ರ ೕಶ ಆಲದಕ ೕವ ಾ ೕ 73/3 ಾ ಾನ . ಡ 0.6 60608 381334640775

62 ಜಗ ೕಶ ಚನ ಬಸಪ  ಾ ಮ ೕವ ಾ ೕ 126/4 ಾ ಾನ . ಡ 1.2 115236 332023767705

63 ಗಂಗವ  ಮಲ ಪ  ಬಂ ಾಪ ರ ೕವ ಾ ೕ 137/3 ಾ ಾನ . ಡ 1.2 115236 521371958080

64 ೕSಪ  ಬಸವ ಪ  ೂೕಟದ ೕವ ಾ ೕ 340/1+2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 2 192060 551114064774

65 ಬಸವ ಾಜ ೂೕಟ ಪ  ೂಂಬರ ೕವ ಾ ೕ 338/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.55 148846 914920033651

66 ಹನುಮಂತಪ  ಚನ ಬಸಪ  ಎ ಮ ೕವ ಾ ೕ 218/4 ಾ ಾನ . ಡ 1.6 153648 961443740844

67 ಮಲ ಪ  ಬಸವ ಪ  ಚನ ೕರಪ ನವರ ೕವ ಾ ೕ 212/1ಕ ಾ ಾನ . ಡ 2 192060 238611014884

68 ೕಲನ ೌಡ ಾಲನ ೌಡ ಾ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 33/3 ಾ ಾನ  ಡ 0.8 75785 741348784916 ೂೕ ಾರ ಅ ೂ ೕ

69 ಗುಡ ಪ  ಭರಮಪ  ಹುಲ ಬ ಾಪರ ಗುತ ಲ 88/2+3 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 0.6 39166 629339463564 ೂೕ ಾರ ಅ ೂ ೕ

70 ಪ ಾಶ ಗುಡ ಪ  ಹುಲ ಬ ಾಪರ ಗುತ ಲ 101/2 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 0.4 28967 970399079040 ೂೕ ಾರ ಅ ೂ ೕ

71 ಕ ಯಲ ಪ  ಅ ಪ  ಮರ ಬ ಾಪರ ಗುತ ಲ 203/3 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.8 58031 903928419552 ೂೕ ಾರ ಅ ೂ ೕ

72 ಮಲ ವ  ೕಲ  ಛಪ ರದ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 526/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.7 45900 945234244786
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರು
17083061858

73 ೕಜ ಾಜ ಅರುಣ ಾನ ಬಮ ನಕ ಗುತ ಲ 10/3 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 1.6 91110 954871113591
ೕಂಟ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ ಗುತ ಲ
1993153845

74 ಚನ ಬಸಪ  ಫ ರಪ  ಕ ೕ ೕವರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 129/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.98 80810 735124340976

75 ಫ ರಯ  ಮಲ ಯ  ಮಠದ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 30/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.98 96579 570130665836

76 ಾ ೕವಪ  ಂಗಪ  ೕ ೂಸೂರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 112/3ಕ ಾ ಾನ . ಡ 0.98 94268 435847874031

77 ಂ  ಹನುಮಂತಪ  ಅಮರ ೂಳ ೕವ ಾ ೕ 106/4 ಾ ಾನ . ಡ 1.18 113315 472652504439

78 ಶಂಕ ಪ  ದ ಪ  ೂಂಬರ ೕವ ಾ ೕ 135/2 ಾ ಾನ . ಡ 1.25 120037 522473080914

79 ೕರಪ  ಂಗಪ  ಚನ ೕರಪ ನವರ ೕವ ಾ ೕ 118/4 ಾ ಾನ . ಡ 1.2 115236 702857144926

80 ಾಸು ಂ  ಹನುಮಂತ ಂ  ಅಮರ ೂಳ ೕವ ಾ ೕ 271/3 ಾ ಾನ . ಡ 0.8 80810 357778233462



81 ಪ ಣ  ಬಸವಂತಪ  ೂೕಳಲ ೕವ ಾ ೕ 141/2+4ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.8 80810 831659574026

82 ಶಂಬಣ  ಬಸವಂತಪ  ಅಂ ೕವ ಾ ೕ 123/4 ಾ ಾನ . ಡ 1.4 134442 314876812006

83 ಫ ರಪ  ಬಸವ ಪ  ಚನ ೕರಪ ನವರ ೕವ ಾ ೕ 106/1 ಾ ಾನ . ಡ 2 192060 850900645063

84 ಅನಸೂ ಾ ದ ಪ  ೂೕಟದ ೕವ ಯ ಾ ಪ ರ ಕಜ 68/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.6 153648 942549912757

85 ಾಲ ೕಶ ೕಖರಪ  ಮುದಕಣ ನವರ ಉಪ  
ೕತನದ

ೕವ ಯ ಾ ಪ ರ ಾ ೕ 39/1ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.78 78789 742581245913

86 ಹನುಮಂತಪ  ಅ ಪ  ಕವ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 47/9,47/5,47/4ಬ ಎ . . ಡ 0.66 66660 889160069469 ಕÉನ ಾ ಾ ಂ  ಾ ೕ 2812101006528

87 ಮಹಮ  ಾಫ  ೕರ ಾಬ ಡಗೂರ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 44/3 ಅ.ಸಂ . ಡ 1.42 132380 531279930517 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 362500100380001

88 ಮ ಾಜು ನ ೕಲಪ  ಂಗದಹ ೂಂಬರ ಾ ೕ 9/2/3+4 ಾ ಾನ ೕವಂ 0.6 60600 774102745229
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಾ ೕ
17203173810

89 ಾಯಕ ರ  ಾ ೕ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 289/2+3+5 ಾ ಾನ . ಡ 1.2 113220 786394920602
ಂಟ  ಾ ಂ  ಆಫ ಇಂ ಾ 

ಾ ೕ
3470548120

90 ಆನಂದ ಬಸಪ  ಮ ಾ ಮಣ ನವರ ಆಲದಕ ಾ ೕ 131/3ಬ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.95 93430 672320791334 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 362500100034201

91 ಬಸವ ಾಜ ೕರೂರಪ  ೂೕ ಟ ರ ಆಲದಕ ಾ ೕ 207ಅ/3+5ಅಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.67 67678 823047028536 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 362500100217401

92 ಚನ ಬಪ  ಯಪ  ಮ ಹ ಕು ೕನೂರು ಾ ೕ 5/2+3 ಾ ಾನ . ಡ 0.88 85000 537729586715
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಸಂಗೂರ
17084055367

93 ದ ಪ  ರುದ ಪ  ಮಂ ೂ ೕ ನಕನಹ ಾ ೕ 89 ಾ ಾನ . ಡ 0.8 80355 750517521358
ಾ ೕ ೕಶ  ಾ ಂ  

ಕಬೂ ರ
156800101002327

94 ಮ ಾಂ ೕಶ ಬಸವ ಪ  ೂನ ಕು ೕನೂರು ಾ ೕ 74/6,20/1ಅ/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.58 57060 558062049579
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಸಂಗೂರ
17084092864

95 ಅನ ರ ಾಬ ಹು ೕನ ಾಬ ಮಸೂ ಕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 117/6 ಅ.ಸಂ . ಡ 0.77 76390 539600711184
ಾ ೕ ೕಶ  ಾ ಂ  

ಕುರುಬ ೂಂಡ
41800101000248

96 ವ ೕಗಪ  ಚನ ಬಸಪ  ಅರ ೕಶ ರ ೂಸ ಾ ೕ 37/4 ಾ ಾನ . ಡ 0.98 95000 239289591050

97 ಸಂಗಪ  ಕುರುವ ೕಪ  ಾದರ ಆಲದಕ ಾ ೕ 158/2 ಾ ಾನ . ಡ 2 188805 669106004374 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 362500100232101

98 ಮ ಾಜು ನ ವರುದ ಪ  ಆಲದಕ ಾ ೕ 136/5+6 ಾ ಾನ . ಡ 0.83 83136 334056222633

99 ಅಬು  ಹು ೕನ ಾಬ ಮಸೂ ಕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 117/1 ಅ.ಸಂ . ಡ 1.38 131183 328830756403

100 ಮ ಾಂ ೕಶ ೕರು ಾ ಪ  ಆಲದಕ ಾ ೕ 136/5+6 ಾ ಾನ . ಡ 0.83 83141 832534282885

101 ೕಖಪ  ೂೕ ಬಸಪ  ಮ ಾ ವಣ ನವರ ಆಲದಕ ಾ ೕ 163/1+2+3 ಾ ಾನ . ಡ 0.78 78503 951217962111 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 362500100033101

102 ಮಹ ೕವಪ  ಫ ರಪ  ಅಗ ಆಲದಕ ಾ ೕ 123/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.35 129900 995574616941 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 362500100016101

103 ಮೃತೂ ಂಜಯಪ  ಚನ ಬಸಪ  ಅರ ೕಶ ರ ಆಲದಕ ಾ ೕ 107/4 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.96 93280 235085045885 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 362500100001401

104 ಸು ೕಶ ಹನುಮಂತಪ  ಮು ಮಲ ಣ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 5ಡ/9 ಎ . ೂ ೂ 0.58 58587 239428496016

105 ಫ ರವ  ಮಲ ಪ  ಮು ಮಲ ಣ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 5/16ಡ ಎ . ೂ ೂ 0.58 58587 594646022434

106 ಫ ರಪ  ಹನುಮಂತಪ  ೕರಭದ ಣ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 99/5ಅ ಎ . ೂ ೂ 0.8 80756 857719406188

107 ಮ ಾಜು ನ ಬಸವ ಪ  ಾಗಮ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 326/4ಬ ಎ . ೂ ೂ 0.95 94792 275481828408

108 ಚನ ಬಸಪ  ಬಸವ ಪ  ಾಗಮ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 287/13 ಎ . ೂ ೂ 0.65 65658 831478708768

109 ಈರಪ  ಫ ರಪ  ಾಮಣ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 5/3ಡ ಎ . ೂ ೂ 0.5 50506 202558089780

110 ೂೕಮಪ  ರಕಪ  ಾ ವಣ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 5/ಅ1ಬ/1 ಎ . ೂ ೂ 0.95 94526 229755187307

111 ದುರಗಪ  ವಪ  ೕರಭದ ಣ ನವರ ಕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 99/5ಬ ಎ . ೂ ೂ 0.97 96654 869325570937

112 ಗಂಗವ  ಫ ರಪ  ಮು ಮಲ ಣ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 5ಡ/15 ಎ . ೂ ೂ 0.58 58587 297546420179

113 ಫಬು ೌಡ ವನ ೌಡ ಹಂ ನಮ ೂಂಬರ ಾ ೕ 250/1ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.8 80753 859893251245

114 ಜಯವ  ೕರಪ  ಅರವಂಟ ೂಂಬರ ಾ ೕ 332/1,332/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.4 43299 944775411525

115 ಶಂಭು ಂಗನ ೌಡ ವನ ೌಡ ಹಂ ನಮ ೂಂಬರ ಾ ೕ 112/1ಅ+1ಬ+2/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80100 734606166797

116 ಾಂ ೕಶ ಫ ರಪ  ೕರಭದ ಣ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 286/10 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.90 85348 85644589951

117 ಸು ಾಷ ೕಲಪ  ಗು ಣ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 287/6 ಎ . ೂ ೂ 0.78 78789 563262708029

118 ಮ ಾಂ ೕಶ ಈರಪ  ಾಲಮ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 5ಡ/6 ಎ . ೂ ೂ 0.5 50506 401358578839

119 ಪಟ ವ  ಈರಪ  ಗು ಣ ನವರ ಕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 99/3 ಎ . ೂ ೂ 0.95 94792 796338233179

120 ೂನ ವ  ವನ ೌಡ ಾ ೕಲ ೕರದಹ ಗುತ ಲ 25/1ಬ ಎ . ಾ ಂ 1.58 75607 548082525679 ೂೕ ಾವ  ಾ ಮ

121 ಾಲಪ  ಬಸಪ  ಮ ಾ ಡದ ೕರದಹ ಗುತ ಲ 51/4 ಎ . ಾ ಂ 1 52262 762123294727 ೂೕ ಾವ  ಾ ಮ

122 ಚನ ೕರಯ  ವಬಸಯ  ೕಮಠ ೂೕಡ ಾಳ ಗುತ ಲ 38/4 ಾ ಾನ ಾ 1 65297 243912047880
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರು
17083030148

123 ಅಕ ಮ  ವ ೕಗಪ  ಪ ಾರ ಗಣಜೂರು ಕಜ 48/3+11 ಾ ಾನ ಾ 1.30 75141 600132011413 ಂ ೕ  ಾ ಂ  ಕಜ 12212200033632



124 ೂಟ ಪ  ಾಗಪ  ಾ ಅಗ ಕಜ 172/4 ಾ ಾನ . ಡ 0.78 72764 805932724767
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಅಗ
17066025844

125 ಾಲಪ  ೕಮಪ  ಾ ೕನಹ ಕೂರಗುಂದ ಗುತ ಲ 98/1 ಾ ಾನ ಪ ಾ 0.40 30672 694725017943 ಂ ೕ  ಾ ಂ  ಾ ೕ 12712200047283

126 ಮಲ ನ ೌಡ ದ ನ ೌಡ ಹ ೕಮ ಂಕ ಾಪ ರ ಾ ೕ 20/3ಅ ಾ ಾನ ಪ ಾ 1.15 73462 843948936872
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ೕ ೂಸೂರ
17070521958

127 ಮಂಜಪ  ಾನಂದಪ  ಾಲ ಕುರಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 61/1+2/ಬ ಾ ಾನ ಾ 1.80 83583 507936621533 ಂ ೕ  ಾ ಂ  ೂಂಡ 12802250000480

128 ಾಗನ ೌಡ ಪರಸನ ೌಡ ಾಕ ಾಲ ಗುತ ಲ 68/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 1.45 92626 736682703310
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರ
89040575538

129 ದನ  ೂೕಡಚಪ  ಅರ ಹಂ ಗನೂರ ಕಜ 7/3 ಾ ಾನ . ಡ 1.40 132500 786743964217 ಉ ವನ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1131110010050257

130 ಮಂಜು ಬಸಪ  ಬ ೕಗ ಅಗ ಕಜ 121/1 ಾ ಾನ ಪ ಾ 1.00 65824 892447938362
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಅಗ
89062726392

131 ಕೃಷ  ಮಲ  ೖದೂರ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 519/2 ಾ ಾನ ಪ ಾ 1.45 92626 918527897908
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರ
17083016930

132 ಾಂತಪ  ಮುರರ ಪ  ಮುಗದೂರು ಾ ೕ ಾ ೕ 145/1 ಾ ಾನ  ಡ 0.8 80228 937798225485
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಾ ೕ
17203069923

133 ಬಸಪ  ಮ ಾರುದ ಪ  ಬಸಪ ನವರ ಆಲದಕ ಾ ೕ 112/5 ಾ ಾನ  ಡ 0.8 80228 276693997799 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಾ ೕ 362500100142801

134 ಅ ೂೕಕ  ಮ  ಮ ೂಪ ಗುತ ಲ 4 ಾ ಾನ ಾ 1 65824 205134572237
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಾ ೕ
17083069427

135 ವಪ  ಗ ೕಶಪ  ಾ ಡ ಅಗ ಕಜ 388/4 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.9 88979 418418443787
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಅಗ
17066029746

136 ಾಗಪ  ೕಕಪ  ಯ ನಹ  ಉಪ  
ಕನ ಮ ನವರ

ಾ ಪ ರ ಎ . ಗುತ ಲ 7/1ಬ/1ಕ ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 0.65 42784 784229219645
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗುತ ಲ
8905876642-1

137 ಹನುಮಂತಪ  ಬಸವ ಪ  ತಳ ಾರ ೂಪ ಗುತ ಲ 115/4 ಎ . ಪ ಾ ಯ 1.6 102208 667167509751
ೂೕ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
143025826

138 ಜಯಣ  ಬಸಪ  ಇಟ ಗುತ ಲ ಗುತ ಲ 190/2 ಾ ಾನ ಾ 0.4 29269 240663606924
ಂ ೕ  ಾ ಂ  

ಾ ನೂ ರ
12272200068930

139 ಹÉಗ ಪ  ೕಲಪ  ಾ ೕ ಾರ ೂಮ ನಕ ಗುತ ಲ 26/1 ಎ . ಪ ಾ ಯ 0.6 39494 523095474829

140 ಫ ೕಶ ೕಶಪ  ಈ ೂೕ ಬಸವನಕ ಕಜ 59/1+2+3 ಾ ಾನ . ಡ 2 192060 202469155672

141 ಸು ೕಶ ಾ ಮಪ  ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 123/ಅ/2 ಎ . ಪ ಾ ಯ 1.58 100931 594017763323

142 ೕ¯ಪ  ಪರಮಪ  ಾವ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 129/2 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 1.2 70268 953848523287

143 ಪ ಭಯ  ರುದ ಯ  ೕಮಠ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 55/3 ಾ ಾನ . ಡ 1.2 115236

144 ಜವ  ಹನುಮಪ  ೕ ನಕ  ಉಪ  ಉ ಾ ರ ೂಪ ಗುತ ಲ 34/3 ಾ ಾನ ಾ 0.8 52659 895371048289

145 ಾನಂದಪ  ಾಗಪ  ೂೕ ಾ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 56/2+36 ಾ ಾನ . ಡ 1.2 115236 866349190942
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ೂಸ
17076616336

146 ಂಗಪ  ಗುರು ಾದಪ  ಮ ಣ ನವರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 119/1+2+3 ಾ ಾನ . ಡ 1.6 134442 558681177780
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ೂಸ
17076596442

147 ಫ ೕ ೕಶ ಬಸವಂತಪ  ಪ ಾರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 60/2ಬ ಾ ಾನ . ಡ 1.2 115236 476828725866
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ೂಸ
89067615440

148 ವರುದ ಪ  ೕರಪ  ಕರಚಣ ನವರ ಹÉ◌ೂ◌ಂಬರ ಾ ೕ 243/3ಅ,243/2ಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.98 97228 940062437352
ಾ ೕ ೕಶ  ಾ ಂಕ  

ಕುರುಬ ೂಂಡ
41800101008454

149 ಸಹ ೕವಪ  ಭದ ಪ  ಾಗಮ ನವರ ಹÉ◌ೂ◌ಂಬರ ಾ ೕ 5/ಅ/1ಬ/1ಡ ಎ . . ಡ 0.98 97228 823664753162
ಾ ೕ ೕಶ  ಾ ಂಕ  

ಕುರುಬ ೂಂಡ
41800101003342

150 ಾ ಮಪ  ಹನುಮಂತಪ  ಾದರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 91/ಅ ಎ . . ಡ 1.4 134442 537552447817
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ೂಸ
17076544891

151 ಯಲ ಪ  ರಕಪ  ಾ ಲದ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 63/1ಬ ಎ . . ಡ 0.62 62627 592182134658
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ೂಸ
17076521590

152 ಸು ೕಶ ೕಖರ ೌಡ ಷ ನ ೌಡ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 160/1 ಾ ಾನ ಾ 0.8 47047 243070245878
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರು
17083034686

153 ಾಂ ೕಶ ಸು ಾಚ ಹುಳ ಲ ಪ ನವರ ೂೕಣನತಂ ಕಜ 35/3 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.58 53650 602636634064
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ೂಸ
17076542293

154 ವನ ೌಡ ಪಟ ನ ೌಡ ಕ ೕ ೌಡ ಕುರುಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 113/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.95 89510 793417132217 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

155 ಚಂದ ೕಖರ ಮ ಾ ೕವಪ  ಾವಕ ನವರ ೕವ ಾ ೕ 30/4 ಾ ಾನ ೕವಂ 0.80 36364 391375880962 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

156 ಬಸವ ಪ  ಯಲ ಪ  ಓಬಣ ನವರ ತೂ ರ ಗುತ ಲ 173/4 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60607 971326254122 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

157 ಾರು ೕಪ  ಬಸಪ  ತಳ ಾರ ತೂ ರ ಗುತ ಲ 13383ಬ/1,133/3ಅ/1 ಎ . . ಡ 0.80 80810 234628360697 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

158 ಚನ ಪ  ಮಲ ಪ  ಚನ ಮ ನವರ ೕವ ಾ ೕ 321/4ಕ ಾ ಾನ . ಡ 0.40 43068 523830141886 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

159 ಶಂಕ ಪ  ಪಟ ಪ  ಮ ಾ ಪ ರ ಕುರುಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 116 ಾ ಾನ . ಡ 0.90 84772 790945703678 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

160 ಮೃತು ಂಜಯ ೕರಭದ ೌಡ ಾ ೕಲ ಕ ಾ ಪ ರ ಾ ೕ 17/5ಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 665929922250 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

161 ಉ ೕಶ ಗುರು ಾದಯ  ೕಮಠ ಕಜ ಕಜ 15/3 ಾ ಾನ ಾ 1.00 53959 758900373864 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

162 ೕಖಪ  ಂಗಪ  ಕು ತೂ ರ ಗುತ ಲ 33/1ಅ/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60607 828196151228 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

163 ರುದ ಪ  ಬಸಪ  ಕ ಾಳ ಾ ೕನಹ ಕಜ 18/3 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.90 90912 615261703294 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

164 ಗುರು ಾದಪ  ಬಸಪ  ಕಲ ೂೕ ಇ ಾ ಲಕ ಾಪ ರ ಾ ೕ 50/2 ಾ ಾನ
ೂಡಂ ,

 
1.6 31671 500080287194

. .ಎ .  ಾ ಂ  
ಾ ೕ

17641000003243

165 ಗುಡ ಪ  ಹನ ಣ  ಏ ೕ ಸಂಗೂರ ಾ ೕ 64/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.30 15768 225081503676 ೂೕ ಾ ಾ ಅ ೂ ೕ

166 ರ ಕು ಾರ ಬಸವ ಾಜ ಮ ಾ ಡದ ಕಜ ಕಜ 249/ಅ/1 ಾ ಾನ ಾವ 2.00 34290 603471642220 ೂೕ ಾ ಾ ಅ ೂ ೕ



167 ವಬಸಪ  ಕ ಪ  ಗ ಾ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 26/1ಅ,69/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.90 90912 709762963961 ಾ  ಇ ೕಶ

168 ಗಂ ಾಧರ ರುದ ಪ  ಾಸೂರ ದ ೕವಪ ರ ಾ ೕ 17/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.98 19744 826219493878 ಜಯ ಾ ಂ  ಾ ೕ 138101010000057

169 ಬಸಪ  ೕವಣಪ  ೂರಪ ನವರ ೕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 44/2ಕ ಾ ಾನ . ಡ 0.30 29530 874806333320 ಾ  ಇ ೕಶ

170 ಚಂದ ೕಖರಪ  ಗುಡ ಪ  ಆಲದಕ ೕ ೂಸೂರ ಾ ೕ 337/2+3+4 ಾ ಾನ . ಡ 1.60 138283 334620994468 ಾ  ಇ ೕಶ

171 ಾ ೕಶ ಬಸ ಂಗಪ  ಮು ಗು ಲಗುಂದ ಗುತ ಲ 10/1,10/3,10/2 ಾ ಾನ ಾ ಂ 2.90 80800 ಎ  ಸ ಾ ಂ  ಾ ೕ 912010018428242

172 ಂಗಪ  ಬಸವ ಪ  ಮು ಗು ಲಗುಂದ ಗುತ ಲ 79/3ಬ ಾ ಾನ ಾ ಂ 1.28 40305 949818364299 ಎ  ಸ ಾ ಂ  ಾ ೕ 914010002426070

173 ಾಂತಪ  ಮಲ ಪ  ಮೂಗದೂರ ಮ ಹ ಾ ೕ 53/1+2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60607 627346476758
ಬೂ ಾರ ಅ ೂ ೕ ಎ ಂ  

ೖ.

174 ಜಗ ೕಶ ಾಚಪ  ನ ೕಕಲಕ ಾಪ ರ ಾ ೕ 28/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60607 239176824863
ಬೂ ಾರ ಅ ೂ ೕ ಎ ಂ  

ೖ.

175 ಶಂಕ ಪ  ಾಲಪ  ಬಂ ಾಪ ರ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 62/1ಅ,62/1ಬ ಾ ಾನ ಾವ 0.60 13679 762450204982
ಬೂ ಾರ ಅ ೂ ೕ ಎ ಂ  

ೖ.

176 ಬಸವ ಾಜ ಸಂಗಪ  ಕ ಾಳ ಾ ೕನಹ ಕಜ 126/1ಅ,126/2ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.97 97982 898876365585
ಬೂ ಾರ ಅ ೂ ೕ ಎ ಂ  

ೖ.

177 ಬಸಪ  ಾಲಪ  ೂೕಟದ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 128/1ಅ+ಬ+2ಕ ಾ ಾನ ೌ 0.60 43523 384090593689 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

178 ಮ ಾಜು ನ ಪ ರಪ  ೕವ ಾ ೕ 313/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.40 43468 692308435349 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

179 ಜಗ ೕಶ ದ ಂಗಪ  ಅಂಕಲ ೂೕ ೂೕಳೂರು ಕಜ 166/4 ಾ ಾನ . ಡ 0.58 58586 978631700803 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

180 ಮಲ ಪ  ಭರಮಪ  ನಕನಹ ಕ ಾ ಪ ರ ಾ ೕ 49/3ಬ,50/3ಬ,51/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.90 90162 605837158855 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

181 ಈರಪ  ಹನುಮಂತಪ  ೕವ  ಉಪ  ತಳ ಾರ ಕನ ಾಪ ರ ಕಜ 3/5ಅ ಎ . ೂ ೂ 0.40 39765 795321696730 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

182 ಹನುಮಂತಪ  ೂನ ಪ  ಾ ೕ ಾರ ಅಕೂ ರ ಗುತ ಲ 39 ಎ . ೂ ೂ 0.50 45570 265249622436 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

183 ಾ ಾ  ದತ ಪ  ಂ ಅಕೂ ರ ಗುತ ಲ 146/5+6ಬ+8 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80810 644895013066 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

184 ಪಟ ಪ  ವಪ  ಪ ಾರ ೂೕಳೂರ ಕಜ 55/8+10+12 ಾ ಾನ
ಕುಂಬಳ,

 
1.10 92562 697166650972 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

185 ವ ೕ  ಚನ ಬಸನ ೌಡ ೂಸ ೌಡ ೂೕಟದಯ ಾ ಪ ರ ಕಜ 87/2ಬ/1,87/2ಅ ಾ ಾನ ಂಗು 0.30 10243 693684598351 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

186 ಲ ಾ ಚನ ಬಸನ ೌಡ ೂಸ ೌಡ ೂೕಟದಯ ಾ ಪ ರ ಕಜ 87/2ಬ/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.95 95962 813136117382 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

187 ಾ ೕರಪ  ದ ಪ  ನಕನಹ ೕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 80/1 ಂದ 9/1ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.40 44379 777817684722 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

188 ಾಗ ಾಜ ಚಂದ ಪ  ಅರಗಂ ೕವ ಯ ಾ ಪ ರ ಕಜ 40/3 ಾ ಾನ . ಡ 1.18 113315 392954722575 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

189 ಫ ರ ಾ  ಫ ರಪ  ಹರಕಣ ನವರ ೕವ ಾ ೕ 320 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.51 47034 274278392557
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  ೖಸೂರ 

ಾ ೕ
64028510946

190 ಸಂಕಪ  ದ ಪ  ನಕನಹ ೕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 53/1ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.90 95962 403549975131 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

191 ಬಸಪ  ದ ಪ  ಪ ಾರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 165/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.98 97980 852342902593 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

192 ವನ ೌಡ ಮ ೌಡ ಹಂ ನಮ ೂಂಬರ ಾ ೕ 20/1 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.16 61802 842391370914 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

193 ಗು ಪ  ಸಣ ಭರಮಪ  ಂಗಮ ನವರ ೕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 84/2+3ಅ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.77 121506 909333980118 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

194 ಕು ಾರ ಾಲಪ  ಕನಕಪ ನವರ ಹನುಮನಹ ಕಜ 79/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.00 101013 997242747398 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

195 ಬಸವ ಾಜ ಚಂದ ಪ  ಅರಗಂ ೕವ ಯ ಾ ಪ ರ ಕಜ 40/4+5+6+ಅ ಾ ಾನ . ಡ 1.28 122918 432170917344 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

196 ದ ಪ  ಾ ಮಪ  ಮುಂ ನಮ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 146/1ಅ/2 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.32 53897 251885730939 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

197 ಗುರುಬಸಪ  ದ ಪ  ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 75/1ಅ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.40 63976 911822699700 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

198 ಉ ೕಶ ರುದ ಪ  ಕುಮು ರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 225/1ಬ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.55 106404 927107598333 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

199 ಅನ ಪ ಣ ವ  ದ ಪ  ೂಸ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 229/2,10/3 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.34 91988 745026123942 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

200 ಾ ಮವ  ದ ಪ  ೂೕ ಾಗರ ನ ೕಕಲಕ ಾಪ ರ ಾ ೕ 70/2ಅ/2 ಾ ಾನ . ಡ 1.20 115200 783856520156 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

201 ಬಸವ ಪ  ವಪ  ೂನ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 92/2 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.96 69637 742569953578 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

202 ಪ ಾಶ ಬಶ ಪ  ಾ ೕ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 79/6 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.78 56580 492303530338 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

203 ಾಗಪ  ಬ ಪ  ಾ ೕ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 79/8 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 693434803163 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

204 ವಬಸಪ  ರುಕಪ  ೂಸೂರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ
205/3, 
129/7ಅ

ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.67 98036 474107198627 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

205 ೕರಪ  ಬ ಪ  ಾ ೕ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 79/8,81/1ಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.75 70823 406632661646 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

206 ಸು ೕಶ ಬಸಪ  ೂೕಟದ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 201/2ಅ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.58 42072 480885635343 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

207 ಾಜ ೕಖರ ಮ ಾರುದ ಪ  ವ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 73/5ಅ+5ಬ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.55 39800 633762692492 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

208 ಾನಂದಪ  ಅಜ ಪ  ಮ ಹ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 78/1ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.70 65773 408478185780 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

209 ದÀ◌್ದಪ  ಶಂಬಣ  ೂೕ ಾ ಾರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 175,72 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 2.00 137296 872338645217 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ



210 ಾ ಮಣ  ದ ಪ  ೂಸ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ
7/3ಅ/1,

 
ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.85 92674 240528839950 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

211 ಾಗವ  ಾ ಮಪ  ೂನ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ
92/4,164/2+1ಅ+1ಬ+/1+

1ಬ/2
ಾ ಾನ . ಡ 0.98 98900 672689371536 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

212 ಬಸವ ಾಜ ಬ ಪ  ಾ ೕ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 79/12 ಾ ಾನ . ಡ 0.75 75759 450448716635 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

213 ಂಗಪ  ಾಗಪ  ಗ ಾ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 92/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

214 ಮಂಜಪ  ಗುರು ದ ಪ  ಮ ಹ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 78/1ಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.19 16604 264936804306 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

215 ಪ ಭು ಾಜ ಮ ಾರುದ ಪ  ವ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 73/5ಅ+5ಬ,14/1ಅ/2 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.95 68186 981376000898 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

216 ಮಹ ದು ಾ ನ ಅಬು ಲರ ಾನ ಮು ಾ ೕವ ಾ ೕ 322/2ಅ ಅ.ಸಂ . ಡ 0.40 43300 773764234039 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

217 ಉ ಪ  ಅಜ ಪ  ಮ ಹ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 78/1ಬ,78/1ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.90 90912 700700427220 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

218 ಚನ ವ  ಬಸವ ಪ  ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 74/2 ಂದ7ಬ/5+6/ಬ ಾ ಾನ . ಡ 1.16 111000 355642990380 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

219 ಬಸಪ  ಕ ದ ಪ  ಕುಮೂ ರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 16/2+3+4 ಾ ಾನ . ಡ 2.00 192000 320265559626 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

220 ಾಜ ೕಖರ ಮ ಾರುದ ಪ  ವ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 75/8,103/2,15/5 ಾ ಾನ . ಡ 1.45 128680 633762692492 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

221 ೕರಪÀ◌್ಪ ರುದ ಪ  ಗ ಾ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 40/2,40/3 ಾ ಾನ . ಡ 1.88 180500 414463862937 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

222 ಾ ಪ  ಫ ರಪ  ತಳ ಾರ ಇ ಾ ಲಕ ಾಪ ರ ಾ ೕ 10/2 ಎ . . ಡ 1.50 144000 959430545864 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

223 ೕಖರ ೌಡ ಮಹ ೕವ ೌಡ ಾ ೕಲ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 117/3 ಾ ಾನ . ಡ 0.98 98992 873601788936 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

224 ಮಂಜು ಾಥ ಬಸಪ  ೂೕಣನವರ ಯಲಗಚ ಕಜ 33/3,32/2+3+4/ಬ ಾ ಾನ . ಡ 1.89 181496 484966089413
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ೂಸ
17076513602

225 ದುರಗಪ  ಂಗಪ  ಓ ೕ ಾರ ಮ ಾಪ ರ ಕಜ 15/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80810 267313307359 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

226 ಕಲ ನ ೌಡ ಶಂಕರ ೌಡ ನಕನಹ ೕವ ಾ ೕ 337/1ಕ ಾ ಾನ . ಡ 1.00 101013 239707134256 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

227 ಾಮಪ  ೕವಪ  ಲ ಾ ಾ ಪ ರ ಎ . ಗುತ ಲ 25/ಇ ಎ . ೂ ೂ 0.80 80810 332274183135 . .  ಾ ಂ  ಾ ೕ 695210089526

228 ಚನ ವ  ೂೕಂ ೕಲಪ  ಕುನೂ ರ ಕಜ ಕಜ 231/3ಕ ಎ . ೂ ೂ 0.60 60606 844464648761 ಸ  ೕಸ  ಾಸ  ಕಜ 3631876280

229 ಾಂತವ  ಈರಪ  ೕತಸನ ಕ ಾಳ ಕಜ 73/3 ಎ . . ಡ 0.80 80810 363539188042
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಾ ೕ
17203172421

230 ಾಲ ೕಶ ರುದ ಪ  ಅ ಅಗ ಕಜ 34ಅ/2ಅ,34ಅ/3 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60606 547879714355 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

231 ಬಸಪ  ಫ ರಪ  ೂೕ ಬಸವನಕ ಕಜ 133/4 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60606 508671660239 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

232 ಸರ ಾ ಅಜ ಪ  ೕವಸೂರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 36/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 669281387856 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

233 ಬಸವ ಾಜ ಶಂಕ ಪ  ಕಂ ಸಂಗೂರ ಾ ೕ 9/3+4+5+7ಬ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80810 305552064653 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100625301

234 ಮರಬಸಪ  ಬಸವ ಾಜ ಕಂ ಸಂಗೂರ ಾ ೕ 29/1+2+3/ಬ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.72 67793 282405074722 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100625201

235 ೕರಬಸಪ  ಪ ಣ  ಕ ೕ ೂಂಡ ಾ ಪ ರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 29/2ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.95 95962 639649060209 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0.62500100625001

236 ಜಗ ೕಶ ಾಗಪ  ಮೂ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 91/1+2/ಕ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.95 95962 420779205577 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100625101

237 ಶಂಕರ ೌಡ ೕರಭದ ೌಡ ಚನ ೌಡ ಾ ಪ ರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 9,4 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.40 45068 423211413131

238 ದ ಪ  ಪಟ ಪ  ೕವಸೂರ ನ ೕಕಲಕ ಾಪ ರ ಾ ೕ 5/1+2 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 75874 674529132785 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

239 ಾಗಪ  ಕರ ದ ಪ  ೂಸ ೕ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 84/1+2ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.90 85328 213925417332 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ , ಆಲದಕ 0362500100553401

240 ಸು ೕಶ ಕಲ ಪ  ೂಸ ೕ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 52/2ಬ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.90 90912 339169552443 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ , ಆಲದಕ 362500100623101

241 ಪರ ೕಶಪ  .ಚ. ಮರ ಕುರಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 131/3 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.85 85861 647412191806 ಂ ೕ  ಾ ಂ , ೂಂಡ 12802200006600

242 ೂ ಯಪ  ದ ಪ  ಮೂ ಮ ಕುರಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 121/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 75226 467762954002 ಂ ೕ  ಾ ಂ , ೂಂಡ

243 ಗ ಪ  ಬಸಪ  ಾ ಕ ಂಗದಹ ಾ ೕ ಾ ಾನ 0.90 85328 ಂ ೕ  ಾ ಂ , ೂಂಡ 12802200026418

244 ಕಲ ಪ  ಚನ ಬಸಪ  ಮರ ಕುರಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 57/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.85 75226 9327196629 ಂ ೕ  ಾ ಂ , ೂಂಡ 12802200006595

245 ಮಂಜು ಾಥ ೂೕ ಪ  ಳ ಅಗ ಕಜ 498 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 230232614078
s ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ ಾ ೕ
20428154128

246 ಮ ಾ ೕಪ  ಬಸಪ  ೂಸ ೕ ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 37/3 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.95 94947 510808288141 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100623401

247 ೕರಭದ ೌಡ  ೕರನ ೌಡ ೂಸ ೌಡ ೂಂಬರ ಾ ೕ 45/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.95 94947 470019497266 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100624701

248 ವಬಸಪ  ಬಸವಂತಪ  ಕನ ಾಯ ನವರ ೕವ ಾ ೕ 136/4 ಎ . . ಡ 1.00 101791 286973226037

249 ಗುರುಪ  ಾಗಪ  ಕ ೕ ೂಂಡ ಾ ಪ ರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 50/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.40 42512 673919750384 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

250 ದ ಪ  ಬಸಪ  ೂಸ ೕ ಾ ಪ ರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 8/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80810 898357302375

251 ಬಸವ  ಬಸವ ಾಜ ೂಂಬ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 82/1 ಾ ಾನ
ೂ ೂ,

 
0.90 90912 756445558613 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

252 ಾಗಪ  ಕ ದ ಪ  ಕ ೂಂಡ ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 40/1ಅ/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 369551921676 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ



253 ವಬಸಪ  ಕ ದ ಪ  ಕ ೂಂಡ ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 40/1ಅ/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80810 981847545975 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100620501

254 ೕರಭದ ೌಡ ಈರನ ೌಡ ೂಸ ೌಡ  ಉಪ  
ಕ ೂಳನ ೌಡ

ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 58/1ಬ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80045 470019497266 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100624701

255 ಮಹ ೕವಪ  ೂೕಮಪ  ಹರ ಾರ ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 21/1+4 ಾ ಾನ . ಡ 0.65 84902 778437875789 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100624901

256 ೕರಪ  ಬಸಪ  ೕ ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 19/1ಅ ಾ ಾನ
ೂ ೂ,

 
0.98 98992 61043922448 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100620001

257 ಮ ಾಜು ನ ದ ಪ  ೂಸ ೕ ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 37/5ಅ ಾ ಾನ
ೂ ೂ,

 
0.80 80810 386108650813 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100623501

258 ಪ ಾಶ ೌಡ ಚನ ಪ ೌಡ ಾ ೕಲ ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 12/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.95 95962 854280116178 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

259 ಬಸವಂತಪ  ಾನಪ  ೂಸ ೕ ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 13/3+4 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.90 90912 674791520355 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100623001

260 ಮ ೕಶಪ  ಬಸಪ  ೂಸ ೕ ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 8/3 ಾ ಾನ
ೂ ೂ,

 
0.89 89901 613817623688 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100619601

261 ಈರಪ  ಗ ಪ  ಕು ಾ ರ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 85/1+2ಬ ಾ ಾನ
ೂ ೂ,

 
0.95 95962 687942593538 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100617401

262 ಚನ ಪ ೌಡ ರಕನ ೌಡ ಾ ೕಲ ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 23/1ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.95 95962 769094811441 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

263 ಬಸನ ಾಜ ಪಟ ಪ  ೂಂಬ ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 19/2ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.90 90912 754573097614 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

264 ಾಗ ಾಜ ೕರಪ  ಸಂಕಣ ನವರ ಗಣಜೂರ ಕಜ 85/1ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 868535215846 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

265 ಶಂಕರ ೌಡ ೂಡ ೌಡ ಾ ೕಲ ಾ ಪ ರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 33/4ಅ/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.90 90912 640121602814 ಉ ವನ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1131110010050022

266 ಮಲ ಪ  ಹನುಮಪ  ಾ ೕನಹ ಡಗೂರ ಾ ೕ 121/1ಬ/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.40 44679 996430762258 ಉ ವನ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1131110010050369

267 ಗ ಪ  ವಪತ ಪ  ಮೂ ಾ ಪ ರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 68/1ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.95 95962 278963858107 ಉ ವನ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1131110010050051

268 ಬಸಪ  ಪ ಣ  ಕ ೂಂಡ ಾ ಪ ರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 42 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.95 90927 858161169088 ಉ ವನ ಾ ಂ  ಾ ೕ 113111001005005

269 ಾನಂದಪ  ಈರಪ  ಕ ೂಂಡ ಾ ಪರ ಎ .ಎ ಾ ೕ 29/4 ಾ ಾನ
. ಡ,
 

0.90 90912 439444846547 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ  ಆಲದಕ 0362500100622801

270 ಸು ೕಶ ೕಕರ ೌಡ ಷ ನ ೌಡ ಗಳೂರು ಗುತ ಲ 160/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 1.00 38009 243070245878
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರು
17083034686

271 ಫ ರಪ  ಂಗಪ  ಗಡದ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 17 ಾ ಾನ ಅಂಜೂರ 1.40 40373 313427626325
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗುತ ಲ
89025657739

272 ಮ ಯಪ  ಹನುಮಂತಪ  ಬಂ ಾ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 4/7 ಾ ಾನ ಪ ಾ 1.75 97914 ಐ. .ಐ. ,ಐ ಾ ಂ  ಡಗೂರ 290001500522

273 ೕರಪ  ೕರಪ  ಾವ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 18/1 ,142/1ಬ/1 /3 ಾ ಾನ ಪ ಾ 0.80 52119 559949158481 ಐ. .ಐ. ,ಐ ಾ ಂ  ಡಗೂರ 310501500071

274 ಾಲಪ  ಕ ಯಪ  ಅಳಲ ೕ ಗುತ ಲ ಗುತ ಲ 69/8 ಾ ಾನ ಪ ಾ 1.00 59019 954956871843
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗುತ ಲ
17071530156

275 ಚನ ೕರಪ  ಸಣ ಪ ರಪ  ಅಂ ೕರ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 148/4ಅ+4ಬ/2ಬ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.75 75759 490513324035
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896421

276 ಅ ಾದ ಾ ೕಬ ಇ ಾಮ ಾಬ ೕವಂ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 150/5 ಅ.ಸಂ ೂ ೂ 0.80 80810 478169611706 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

277 ಪ ರಪ  ಂಗಪ  ೂೕಡ ಾಳ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 4/3ಬ,4/1ಬ/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.60 60606 474290179555 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

278 ರಕಪ  ೂೕ ಂದಪ  ಈ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 131/2/1,128/8,131/2 ಎ . ೂ ೂ 0.69 69696 934153332894 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

279 ರ ೕಶ ಮಪ  ಈ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 128/7 ಎ . ೂ ೂ 0.46 46464 884002516930 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

280 ಬಸವ  ಬಸಪ  ತಳ ಾರ ಭರ ಗುತ ಲ 21ಬ/2 ಎ . ಕಲ ಂಗ 0.60 43523 352091280316 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

281 ಮಲ ರ  ಶಂಕ  ಾಗ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 113/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.60 60606 748392631130
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896445

282 ಶಂಕರಪ  ೕಲಕಂಠಪ  ೂ ಾ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 18/5 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.75 75759 542354323273 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

283 ದತ ಪ  ೕಲಕಂಠಪ  ೂ ಾ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 76/2ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.75 75759 383380915594 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

284 ಮಂಜು ಾಥ ಫ ರಯ  ೕಮಠ ಬಮ ನಕ ಗುತ ಲ 113/1 ಾ ಾನ ೌ 0.80 80810
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896803

285 ಾ ಾ ಾ ೕಬ ಇ ಾಮ ಾ ೕಬ ೕವಂ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 150/2+3+4+5ಅ ಅ.ಸಂ ೂ ೂ 0.80 80810 559856401228 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

286 ಸತ ಾ ಾಯಣ ೂಟ ಪ  ಮಂಜ ಾಪ ರ ೂಪ ಗುತ ಲ 13/3 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1.69 107049 341969974735
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896438

287 ಕಮಲವ  ಗುಡ ಪ  ೕವಂ ಗುತ ಲ 153/1 ಾ ಾನ ಾ ಂ 2.40 134832 761063734740 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

288 ಾಜ ಾಬ ಘ ೕ ಾಬ ಯ ಾರ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 15/1ಅ/1ಅ/3 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.91 91921 315227142795 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

289 ಪ ರಪ  ಾಗಪ  ಾಲಣ ನವರ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 141/2ಬ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80810 919313590701 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

290 ಚನ ಬಸಪ  ಯಲ  ಾ ಮ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 127/5 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80810 566082792337 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

291 ೕಲ  ಮಲ ಪ  ಮುಂಡ ಾಡ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 64/1ಅ+ಬ/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.75 75759 624665845074
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896407

292 ೕರಬಸಪ  ವ ಾಯಪ  ಾದರ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 25/1 ಾ ಾನ ಂ 0.59 59597 640385281779 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

293 ಶಂಕರ ೌಡ ಾಗನ ೌಡ ಾದರ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 26/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80810 721993339034 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

294 ಜಗ ೕಶ ಚನ ಬಸಪ  ೂಡ ಮ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 97/2ಕ ಾ ಾನ ಂ 0.92 92931 598994798908 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

295 ಷóಣು ಖಪ  ಾನಪ  ಕ ಾ ರ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 121/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.75 75759 530328982847 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.



296 ಂಕಪ  ೂೕಟ ಪ  ಮಂಜ ಾಪ ರ ೂಪ ಗುತ ಲ 24/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 52659 581697924827 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

297 ಬಸವನ ೌಡ ಹನಮಂತ ಬದ ಾ ಳ ಗುತ ಲ 30/3+5 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.75 75759 449121691724
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896773

298 ವಪ  ಪ ರಪ  ಆ ೕ ಹನುಮನಹ ಕಜ 117/3 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 340792420315 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

299 ಮಂಜಪ  ವಪ  ೂಂಡ ಅಗ ಕಜ 341/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.60 55023 816187847642 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

300 ಂಗ ಾಜ ರುದ ಪ  ೂಂಡ ಾ ಾಪ ರ ಕಜ 16/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 1.38 132521 234240163460 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

301 ಮ ೕಶಪ  ೕರಭದ ಪ  ಬಳಲ ೂಪ ಕಜ ಕಜ 331/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 1.57 150767 806864676262 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

302 ಬಸನ ೌಡ ದ ಪ  ಮೂ ಮ ಕುರುಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 121/2 ಾ ಾನ . ಡ 1.65 158449 223960485567
ಕÉ◌ೂ  ಮ ೕಂದ  

ಾ ಂ , ನೂ ರ
1413025284

303 ವನ ೌಡ ಭರಮ ೌಡ ಮು ೌಡ ೕನಹ ಕಜ 48/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 1.33 127719 777877349008
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896537

304 ಜಯಪ  ಂಗಪ  ಜಂಗ ೂಸ ಗುತ ಲ 115/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.75 75759 546934252426
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ೂಸ
17076542736

305 ಮದ ನ ಾಬ ಇ ಾಮ ಾಬ ೕವಂ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 150/2 ಂದ5ಬ ಅ.ಸಂ ೂ ೂ 0.50 50506 475283521064
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896452

306 ಪ ಾಶ ಹನುಮಂತಪ  ಬದ ಾ ಳ ಗುತ ಲ 150/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.70 70707 695639349679
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896766

307 ರೂ ಾ ವಪ  ಮರ ಹ ತೂ ರ ಗುತ ಲ 89/1+2+3/ಅ,891+2+3 ಾ ಾನ ೂ ೂ 1.20 115236 997115919959
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896971

308 ಹನಮ  ೂಟ ಪ  ಮಂಜ ಾಪ ರ ೂಪ ಗುತ ಲ 3/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ+ಬದ 1.98 190139 229594820535
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612897015

309 ರ  ೂಟ ಪ  ಮಂಜ ಾಪ ರ ೂಪ ಗುತ ಲ 13/4 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 1.86 117869 315890924862
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612897046

310 ಪÀ◌್ರ ಾಶ ಹುಚ ಪ  ಕು ೂಸ ಗುತ ಲ 149/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.75 75759 233810200233
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  ಇಂ ಾ 

ಾ ೕ
64060596196

311 ಮಂಜಪ  ಬಸವ ಾಜ ತಳ ಾರ ಉಪ  
ಾಸಣ ನವರ

ಡಗೂರ ಾ ೕ 131/1 ಎ . . ಡ 0.80 79163 543662023152 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

312 ಮ ೕಶ ಬಸಪ  ದೂಳ ೂಂಡರ ೕವ ಾ ೕ 152/1+2 ಾ ಾನ . ಡ 0.70 65125 493063669543
ೂೕ  ಪ ಜ  

ಇಂಡ  ೖ.

313 ಾಮಪ  ಹನುಮಂತಪ  ೂ ಮ ನವರ ೕವ ಾ ೕ 25/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.40 134442 308384210560
ೂೕ  ಪ ಜ  

ಇಂಡ  ೖ.

314 ಬಸಮ  ದ ಪ  ಕ ೕ ವರ ೕವ ಾ ೕ 144/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.00 100169 757349929509
ೂೕ  ಪ ಜ  

ಇಂಡ  ೖ.

315 ವಕು ಾರ ಬಸವ ಾಜ ಕಬೂ ರ ೕವ ಾ ೕ 49/1ಅ+1ಬ+1ಕ+1ಡ ಾ ಾನ . ಡ 1.00 100779 913671713951
ೂೕ  ಪ ಜ  

ಇಂಡ  ೖ.

316 ಮಲ ಪ  ದ ಪ  ೂಂಬರ ೕವ ಾ ೕ 135/2 ಾ ಾನ . ಡ 1.00 100779 655544398550
ೂೕ  ಪ ಜ  

ಇಂಡ  ೖ.

317 ದ ವ  ಗೂಳಪ  ಪ ಕಜ ಕಜ 260/1ಅ+2ಅ+1ಬ/2 ಾ ಾನ . ಡ 1.00 94869 512414697131
ೕ ೂ  ಪ ಜ  
ಇಂಡ  ೖ.

318 ಾಜ ೕಖರ ೌಡ ಬಸನ ೌಡ ಾ ೕಲ ವರ ಾಹ ಾ ೕ 23/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 55023 604775378151
ೕ ೂ  ಪ ಜ  
ಇಂಡ  ೖ.

319 ಸಂ ೕವ  ಹನುಮ  ಭರಮ ಯವರ ೕರಲ ಗುತ ಲ 203/3 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.80 123566 445880242657
ೕ ೂ  ಪ ಜ  
ಇಂಡ  ೖ.

320 ಚನ ಬಸಪ  ದ ಯಪ  ಬಡ ಂಗಪ ನವರ ೕರಲ ಗುತ ಲ 170/ಅ+1 + +2ಅ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1..10 75513 913837237102
ೕ ೂ  ಪ ಜ  
ಇಂಡ  ೖ.

321 ೕ ೕಶಪ  ೂನ ಪ  ಮರ ಂಗಣ ನವರ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 57/1ಬ/2 ಎ . . ಡ 0.47 47475 246504322992 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

322 ಮಂಜಪ  ವ ಂಗಪ  ೂೕಟದ ೕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 162/3 ಾ ಾನ . ಡ 1.00 101013 713752009346 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

323 ಗಣಪ ಪ  ಕ ಯಪ  ೕವ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 52/2 ಎ . . ಡ 0.21 19326 554228777772 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

324 ಜಯಕು ಾರ ಮ ಾ ಂಗಪ  ಮುಂ ನಮ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 224/5ಬ ಾ ಾನ . ಡ 1.35 129640 206320234243 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

325 ಪ ರಪ  ಭರಮಪ  ಮರ ಂಗಣ ನವರ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 64 ಎ . . ಡ 1.00 43370 528901592365 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

326 ೕ ಾವ  ಾ ಮಣ  ಂ ಾಪ ರ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 46/1ಡ ಎ . . ಡ 0.70 70707 245411076183 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

327 ಮಲ ಪ  ಬಸಪ  ಸವ ರ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 16/2ಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 63195 628536489346 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

328 ಮ ಾ ಂಗಪ  ಬಸಪ  ಮುಂ ನಮ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 218/1+2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.60 60607 237946020781 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

329 ೖಲಪ  ಪಟ ಪ  ವ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 111/3 ಾ ಾನ . ಡ 0.96 96972 217993811827 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

330 ಬಸವ ಾಜ ಾಲಪ  ಬಂ ಾಪ ರ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 111/1/1ಅ,113/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.70 70707 408078658762 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

331 ಬಸವ ಪ  ಗ ಪ  ವ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 127/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60606 525433434038 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

332 ೕಲನ ೌಡ ವನ ೌಡ ಾ ೕಲ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 117/8 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60606 404919531103 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

333 ಶಂಕರ ೌಡ ಸಂಕನ ೌಡ ಗ ಯಪ ೌಡ ಉಪ  
ಾ ೕಲ

ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 66/6 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60606 715099501579 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

334 ಪ ಣ  ಮಲ ಪ  ಯಳೂ ರ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 57/1ಬ/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60606 554132286060 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

335 ೕವ ಪ  ೕಖಪ  ಮ ಹ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 1/3ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60606 779091657756 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

336 ವಪತ ಪ  ಬಸಪ  ಸವ ರ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 60/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 71606 731590769780 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

337 ಜಗ ೕಶ ಕಲ ಪ  ಕುಮೂ ರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 225/1ಕ/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 289757605260 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

338 ಸು ೕಶ ಕಲ ಪ  ಕುಮೂ ರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 225/1ಕ/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.78 77451 552483790141 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.



339 ಚಂದ ೌಡ ಕಳಕನ ೌಡ ೕ ೌಡ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 33/3ಅ/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.40 44917 964847632700 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

340 ರ ೕಶ ಾಗಪ  ಹಂ ಾ ಳ ಕÉ ಮ ಹ ಾ ೕ 87/1ಅ+1ಅ/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.54 24546 314738164879 ಾ ೕ ೕಶ  ಾ ಂ  ಾ ೕ /003000101015597

341 ಜಗ ೕಶ ವಕು ಾರ ಬ ೕಗ ಅಗ ಕಜ 251 ಾ ಾನ ಾ 5.19 103267 989050783178 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ , ಾ ೕ 3052500100367301

342 ೕರನ ೌಡ ಶಂಕರ ೌಡ ಾ ೕಲ ಸಂಗೂರ ಾ ೕ 71 ಾ ಾನ ಾ 1.10 19377 509002325846 ಎಕ  ಾ ಂ  ಾ ೕ 9.1601E+14

343 ಆನಂದ ಶರಣಪ  ಆ ೕಟ ೂಸ ಾ ೕ 33/2ಅ+ಕ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.60 109837 954042912579
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಾಸ ನಗರ ಾರ ಾಡ
8900978949-2

344 ಗ ಪ  ರುದ ಪ  ಬಸಪ ನವರ ಆಲದಕ ಾ ೕ 112/3 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.80 58031 646469975418

345 ಲ ತವ  ನ ಪ  ಅಗ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 17/2/ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 597155441634 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

346 ಮಹ ೕವಪ  ಮ ಮ ಪ  ಮ ಯಣ ಣವರ ೂಸ ಾ ೕ 62/3 ಾ ಾನ . ಡ 0.75 75759 85835354766 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

347 ೕ ಾ ಪ  ಾ ೂೕಟಪ  ೂೕ ೂೕ ಡಗೂರ ಾ ೕ 8/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 709454910263 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

348 ಭರಮಪ  ಯಪ  ಾಸಣ ನವರ ಡಗೂರ ಾ ೕ 96/1ಬ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.98 98992 914905374451 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

349 ಗ ೕಶ ಹನುಮಂತಪ  ತಳ ಾರ ಡಗೂರ ಾ ೕ 192/8 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 811605762582 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

350 ಚನ ಬಸನ ೌಡ ಮಲ ನ ೌಡ ಕ ೕ ೌಡ ಕ ಂಗನಹ ಾ ೕ 132 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.60 55024 581458341592 ಂ ೕ  ಾ ಂ  ೂಂಡ 12802200026441

351 ಶಂಕರ ೌಡ ಚನ ಬಸನ ೌಡ ಕ ೕ ೌಡ ಕುರುಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 11/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.20 18193 534174807848
ಾ ೕ ೕಶ  ಾ ಂ  

ಕುರುಬ ೂಂಡ
041800101004212

352 ೕರು ಾ ಪ  ಚನ ಬಸಪ  ೕವ ೂಂಬರ ಾ ೕ 283 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.97 97982 448672665995
ಾ ೕ ೕಶ  ಾ ಂ  

ಕುರುಬ ೂಂಡ
520101076868199

353 ೕಮನ ೌಡ ಮ ಾರುದ ೌಡ ೕ ನಮರದ ೂಂಬರ ಾ ೕ 156/1+2+4 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.88 88891 637452021517 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

354 ಾದರ ಾ ಬ ಮಹ ದಶ ೕಪ ಾಬ ಹರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 296/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.70 65125 986328926761 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

355 ಂಗಪ  ೕರು ಾ ಪ  ೕವ ೂಂಬರ ಾ ೕ 291/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.40 40556 907088407123
ಾ ೕ ೕಶ  ಾ ಂ  

ಕುರುಬ ೂಂಡ
520101076884518

356 ಮಹಬೂಬ ಾಬ ಮಹ ದಶ ೕಪ ಾಬ ಹರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 296/3 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80810 914628740564 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

357 ಾಗಪ  ರಕಪ  ಅರವಂಟ ೂಂಬರ ಾ ೕ 171/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.60 60607 769059468001 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

358 ಮ ಾಜು ನ ಚನ ಬಸಪ  ಕರಚಣ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 250/1+4+5ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.30 34011 592078032404 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

359 ಬಸವ ಾಜ ವಪ  ೕವಸೂರ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 66/2ಅ+ಬ/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.68 63102 294734133614
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಗಳೂರು
17083022762

360 ೕರನ ೌಡ ಮ ೌಡ ಸಂಕನ ೌಡ ಳ ಗುತ ಲ 100 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.60 60607 732106025419 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

361 ೂೕಮನ ೌಡ ಸಂಕನ ೌಡ ಬಸನ ೌಡ ಳ ಗುತ ಲ 361 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.60 60607 766658025337 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

362 ಹನುಮಂತ ೌಡ ಮ ೌಡ ಸಂಕನ ೌಡ ಳ ಗುತ ಲ 101 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.40 45379 272798862355 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

363 ೂೕಟ ಪ  ಪರಮಣ  ಸಂಗೂರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 48/5 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 893098455171 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

364 ಚನ ಬಸಪ  ಗ ಪ  ವ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 22/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60607 832960484394 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

365 ಸು ೕಲವ  ಗಂಗಪ  ಗಂ ದ ಪ ನವರ ಸಂಗೂರ ಾ ೕ 97/1+2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 494688301142 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

366 ೕರಪ  ೕರಪ  ಕ ಾ ರ ೌ ಾಪರ ಾ ೕ 41/2ಬ,41/5 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.50 50506 500897771122 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

367 ಕಲ ಪ  ದ ಪ  ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 50/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

368 ಸಣ ಪ ರಪ  ಯಮನಪ  ತಳ ಾರ ನ ೕಕಲಕ ಾಪ ರ ಾ ೕ 62/4 ಎ . . ಡ 0.80 80810 619337213195 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

369 ಮಂಜಪ  ಬಸವ ಾಜ ಅರ ಕ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 124/4 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 371138533832 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

370 ೕಖಪ  ಭರಮಪ  ೂಡ ಮ ಡಗೂರ ಾ ೕ 18/1ಅ+1ಬ+1ಕ/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60607 762826698833 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

371 ಬಸವ ಾಜ ಯಲ ಪ  ಮರಡೂರ ೕವಂ ಗುತ ಲ 79/2 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1 52774 852526328860 ೂೕ ಾವ  ಾ ಮ

372 ಪ ಾಶ ೂೕ ಂದಪ  ಸೂ ಮೂಕಮ ನವರ ೕರದಹ ಗುತ ಲ 52 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1.2 59016 813391061829 ೂೕ ಾವ  ಾ ಮ

373 ೂನ ಪ  ಮಲ ಪ  ದಂ ನ ೂೕಳೂರು ಕಜ 168/9,168/5,168/17,1 ಾ ಾನ . ಡ 0.40 43085 770866642663 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

374 ವಪ  ಂಗಪ  ಮಣೂ ರ ಅಗ ಕಜ 308/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.62 62626 359212431156 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

375 ಫ ರವ  ಹನುಮಂತಪ  ಹ ಜನ ರ ಾಪ ರ ಕಜ 60/4 ಎ . . ಡ 0.80 79578 673577398907 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

376 ಅ ೂೕಕ ೌಡ ೂೕಮ ೕಖರ ೌಡ ಾ ೕಲ ೕವ ಯ ಾ ಪ ರ ಕಜ 22/3 ಾ ಾನ . ಡ 0.87 39456 291613822280 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

377 ಮ ಾಜು ನ ೂೕಟ ಪ  ಾ ಅಗ ಕಜ 105/2 ಾ ಾನ . ಡ 1.80 172854 831693261513 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

378 ಪರ ೕಶಪ  ಮಣ  ಉ ಾ ರ ಬೂದಗ ಕಜ 53/2 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.40 33642 463065406757
ೂೕಟ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ , 

ೕ ನೂ ರ
2811812216

379 ಹನುಮಂತಪ  ೕಖಪ  ೂಸಮ ಬೂದಗ ಕಜ 36/9 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.50 102972 964392892815
ೂೕಟ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ , 

ೕ ನೂ ರ
5211933857

380 ವಯ  ೕರಯ  ಬಂ ಾ ಮಠ ಬೂದಗ ಕಜ 20/5+6/2ಎ 20/5+61ಎ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.56 40621 670471991679
ೂೕಟ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ , 

ೕ ನೂ ರ
2811812339

381 ಪರಶು ಾಮ ೂಡ ಬಸಪ  ೂಸಮ ಬೂದಗ ಕಜ 19/3ಅ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.50 30626 526486135158
ೂೕಟ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ , 

ೕ ನೂ ರ
5211934311



382 ೕಲನ ೌಡ ಾಲನ ೌಡ ಾ ೕಲ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 33/3 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.80 58031 741348784916 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

383 ಂಗಪ  ಬಸವಂತಪ  ೕನಹ ಮ ಾಪರ ಕಜ 13 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.80 58031 777289166935
ೂೕಟ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ , 

ೕ ನೂ ರ
2811812247

384 ಚನ ೕರ ೌಡ ಕ ೕ ೌಡ ಕ ೕ ೌಡ ಮ ಾಪರ ಕಜ 54/2 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.80 58031 371074443503
ೂೕಟ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ , 

ೕ ನೂ ರ
5211934762

385 ದ ಪ  ಫ ರಪ  ಾದರ ಮ ಹ ಾ ೕ 87/4 ಾ ಾನ . ಡ 0.65 65656 886605179165 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000032656

386 ದ ಪ  ಫ ರಪ  ಾದರ ಮ ಹ ಾ ೕ 100/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.54 54545 886605179165

387 ಪರ ೕಶಪÀ◌್ಪ ಕಲ ಪ  ೂಡ ಬಸನಕ + ೂೕಮನಕ ಕಜ 114/3 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.20 82378 877950792022
ೂೕಟ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ , 

ೕ ನೂ ರ
5211933833

388 ಬಸನ ೌಡ ಧಮ ೌಡ ಮು ೌಡ ಬೂದಗ ಕಜ 28/1+2 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.20 82378 847710525300
ೂೕಟ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ , 

ೕ ನೂ ರ
5211933871

389 ಗ ೕಶ ಕಲ ಪ  ಹೂ ಾರ ಬೂದಗ ಕಜ 14/1 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 1.00 72539 837125603465
ೂೕಟ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ , 

ೕ ನೂ ರ
5211933802

390 ಂಗಪ  ಬಸಪ  ಕುರ ೂೕ ಬಸನಕ + ೂೕಮನಕ ಕಜ 61/3ಬ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.70 50777 898949710301
ೂೕಟ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ , 

ೕ ನೂ ರ
5211934441

391 ಮಂಜು ಾಥ ಾನಪ  ವಪ ರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 174/4 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.80 58031 741893262931 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

392 ೕರಪ  ಬುಜಂಗಪ  ಾ ಾರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 69/2ಕ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.80 58031 713231333245 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

393 ದ ಪ  ಾವ ಪ  ಡಬ ಣ ನವರ ನ ೕಕಲಕ ಾಪ ರ ಾ ೕ 33/1ಅ/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.98 98992 602990536663 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

394 ಾಫರ ಾಬ ಹಸನ ಾಬ ಮಡೂ ರ ಕುರಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 56/1ಬ ಅ.ಸಂ ೂ ೂ 0.80 80810 282670265611 ಯೂ ಯ  ಾ ಂ  ಾ ೕ 637502010001385

395 ಪರ ೕಶ ರುದ ಪ  ಗಡ ಕ ಾ ಪ ರ ಾ ೕ 4/1,6/1ಬ,14/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.33 32931 905966023116 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

396 sಸಂಗಪ  ದ ಪ  ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 75/2 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.98 98260 643539791659 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

397 ಾಜ ೕಖರಪ  ವರುದ ಪ  ವಪ ರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 174/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.40 44790 688446154811 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

398 ೕರಭದ ಪ  ಸಂಕಪ  ದ ೂಂಬರ ಾ ೕ 229/1/1ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.98 98992 917208776600 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

399 ಗಣಪ  ರಕಪ  ಳವ ೂಂಬರ ಾ ೕ 250/1+4+5/ಬ2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 1.60 153648 756248332082 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

400 ಜಯಕು ಾರ ಬಸವ ಾಜ ಕ ಅಗ ಕಜ 211/ಬ/1,195/ಬ/4 ಾ ಾನ . ಡ 1.60 153648 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

401 ದ ಪ  ಮಲ ಪ  ಹ ಭರ ಗುತ ಲ 21/ಅx-6 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60607 937094201645 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

402 ಚನ ೕರಪ  ಬಸಪ  ಅಯ ಣ ನವರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 181/2 ಾ ಾನ . ಡ 1.20 115236 457587880504 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

403 ೕರಣ  ಚಂದ ೕಖರಪ  ಅಂಗ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 51/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.20 115236 348185899538 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

404 ಜ ಾಲು ೕನ ಾಬ ೕ ಾ ಾಬ ಭೂ ಕನವ ಕಜ 217/1ಅ+2+3+4/1 ಅ.ಸಂ . ಡ 1.60 153566 555735469026 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

405 ರ ೕಶಪ  ಪ ಭಪ  ಆ ೕರ ಹಂ ಗನೂರು ಕಜ 48/3 ಾ ಾನ . ಡ 1.60 151727 751849179872 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

406 ಂಗಪ  ಭರಮಪ  ೕನಹ ಬಸವನಕ ಕಜ 138/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.38 132521 827190244499 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

407 ಂಗಪÀ◌್ಪ ಫ ರಪ  ಹಂ ಗನೂರು ಕಜ 48/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.58 151727 247661798107 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

408 ಪ ಾಶ ಶಂಬಣ  ೕನಹ ಬೂದಗ ಕಜ 94/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 1.20 115236 653533989483 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

409 ಂಗನ ೌಡ ೕಮನ ೌಡ ಮು ೌಡ ೕನಹ ಕಜ 46/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.80 171837 481903589081 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

410 ೌಡ ರುದ ೌಡ ೕಮನ ೌಡ ಾ ಾಪರ ಕಜ 10/2 ಾ ಾನ . ಡ 1.98 190121 657548426850
ಬೂ ಾರ ಅ ೂ ೕ ಎ ಂ  

ೖ.

411 ೕಮಣ  ವಪ  ೂೕ ಹ ಬಸವನಕ ಕಜ 129/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 612410195180
ಬೂ ಾರ ಅ ೂ ೕ ಎ ಂ  

ೖ.

412 ಾನಂದಪ  ೕಲಪ  ಸಣ ಮ ಬೂದಗ ಕಜ 26/2ಬ+2ಕ+2ಡ ಾ ಾನ . ಡ 0.83 83841 822319447392
ಬೂ ಾರ ಅ ೂ ೕ ಎ ಂ  

ೖ.

413 ಹನುಮಂತಪ  ಪಟ ಪ  ೂೕ ಹ ಬಸವನಕ ಕಜ 65/1ಅ/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 497719282994
ಬೂ ಾರ ಅ ೂ ೕ ಎ ಂ  

ೖ.

414 ಾಲ ೕಶ ವಪ  ೂೕ ಹ ಬೂದಗ ಕಜ 130 ಾ ಾನ . ಡ 1.20 115236 645669941525
ಬೂ ಾರ ಅ ೂ ೕ ಎ ಂ  

ೖ.

415 ಮಹ ೕವಪ  ಾಗಪ  ಕುರ ೂೕ ಬಸವನಕ ಕಜ 8/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.20 115236 318990451036
ಬೂ ಾರ ಅ ೂ ೕ ಎ ಂ  

ೖ.

416 ಹನುಮಪ  ಮಲ ಪ  ಪ ಾರ ಬೂದಗ ಕಜ 12/1/1ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.76 76769 509222291789 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

417 ೕಶಪ  ಭರಮಪ  ೕನಹ ಬಸವನಕ ಕಜ 138/5 ಾ ಾನ . ಡ 0.70 70709 924889189760 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

418 ಬಸವ ಪ  ಮ ಯಪ  ೕನಹ ಾ ಾಪರ ಕಜ 6/2+3+4+5 ಾ ಾನ . ಡ 1.10 105633 391039159848 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

419 ಶಂಭು ಂಗಪ  ಬಸವ ಪ  ೕನಹ ಯಲಗಚ ಕಜ 110/1,111/4 ಾ ಾನ . ಡ 0.95 95962 770197196285 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

420 ಹನುಮಂತಪÀ◌್ಪ ಭರಮಪ  ೕನಹ ಬಸವನಕ ಕಜ 138/4 ಾ ಾನ . ಡ 0.70 65124 240218226062 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

421 ಸು ೕಶ ೌಡ ಕ ೕ ೌಡ ಕ ೕ ೌಡ ಬಸವನಕ ಕಜ 55/4 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 309275311566 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

422 ಮೂಕಣ  ಸಂಗಪ  ಬಂ ಬೂದಗ ಕಜ 36/3 ಾ ಾನ . ಡ 1.50 144045 216399553296 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

423 ಯಲ ಪ  ಚಂದ ೕಖರಪ  ಮ ೕಶಣ ನವರ ಬಸವನಕ + ೂೕಮನಕ ಕಜ 134/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.56 147295 255995910377 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

424 ಪರಸಪ  ೂನ ಪ  ಯಮ ನವರ ಬಸವನಕ + ೂೕಮನಕ ಕಜ 85/1+2ಅ ಎ . . ಡ 1.15 110434 480145983041 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.



425 ರತ ವ  ಮ ಾ ಂಗಪ  ಮುಂ ನಮ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 217/1ಅ/1 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.60 43523 785991234218 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

426 ೕವ ಾಜ ಂಗಪ  ೂೕಗಪ ನವರ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 44/2ಅ ಎ . . ಡ 0.80 76329 340529246472 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

427 ಸ ೂೕಜವ  ಯಂಕಪ  ಲ ಾ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 215 ಎ . . ಡ 0.80 78795 804318852208 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

428 ಶಂಕ ಪ  ಾಮಪ  ಲ ಾ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 145 ಎ . . ಡ 0.44 44445 357821628194

429 ಾಪ ೌಡ ಚನ ಬಸನ ೌಡ ಮು ೌಡ ೕ ೂಸುರ ಾ ೕ 314/5 ಾ ಾನ . ಡ 0.70 70707 763521752935
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ೕ ೂಸೂರ
17070518583

430 ೕರಪ  ಪರಸಪ  ಮು ಯಣ ನವರ ಅಗ ಕಜ 141/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.00 101013 748451275285
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಅಗ
89032981620

431 ಾವ ತವ  ಬಸವಂತಪ  ೂೕ ಾ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 41/5ಅ+6 ಾ ಾನ . ಡ 0.86 86328 974102537127 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

432 ಸುನಂ ಾ ಚಂದ ೌಡ ಕೂಕನ ೌಡ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 34/3 ಾ ಾನ . ಡ 0.99 99505 844117923543 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

433 ಚಂದ ೌಡ ವನ ೌಡ ಕೂಕನ ೌಡ ನ ೕಕಲ ಾಪ ರ ಾ ೕ 54/1+4+5+6ಅ ಾ ಾನ . ಡ 1.42 134154 482913164172 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

434 ಮ ೕಶ ಶಂಕ ಪ  ೕವಸೂರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 250/1+2/ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 500259336967 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

435 ೕಮನ ೌಡ ವನ ೌಡ ಕೂಕನ ೌಡ ನ ೕಕಲ ಾಪ ರ ಾ ೕ 54/1+4+5+6ಬ ಾ ಾನ . ಡ 1.20 115236 828693457043 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

436 ಮಂಜಪ  ಈರಪ  ೂೕಟ ಪ ನವರ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 33/3ಡ/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.40 47475 767651007165 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

437 ಅ ೂೕಕ ವಪ  ೂೕಟ ಪ ನವರ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 33/1ಡ/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.96 96972 674313548416 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

438 ಸಂಕಪ  ಕರ ದ ಪ  ೂೕಟದ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 148/5+6 ಾ ಾನ . ಡ 1.40 134442 236503401629 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

439 ಮೂಕಪ  ಂಗಪ  ೂನ ನ ೕಕಲಕ ಾಪ ರ ಾ ೕ 70/2ಬ/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.40 134442 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

440 ಈರಣ  ಾಗಪ  ೂಡ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 219/6 ಾ ಾನ . ಡ 1.09 104672 962532577171 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

441 ಾಂತಮ  ಷಡ ರಯ  ೂೕ ಹ ಮಠ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 31/2 ಾ ಾನ . ಡ 2.00 192060 361269628246 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

442 ಪ ೕರಪ  ಾಗಪ  ೂೕ ಾ ಾರ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ
60/1ಅ/1+2/ಇ,60/1ಅ/1+2/

ಬ
ಾ ಾನ . ಡ 1.04 99871 383001087887 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

443 ಾಂತಪ  ಮ ಾ ೕವಪ  ಾ ಾಳ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 60/1ಬ+2ಅ+ಬ/1ಅ/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.09 104672 303761016441 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

444 ಹನುಮಂತಪ  ಮೂಕಪ  ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 91/3ಅ/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.15 105953 324454432057 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

445 ಈರಪ  ದ ಪ  ೂೕ ಾ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 41/7ಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.83 83841 617798618593 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

446 ಬಸಪÀ◌್ಪ ವ ಂಗಪ  ೂೕಟದ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 96/1ಬ ಾ ಾನ ೌ 1.00 43523 793798531236 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

447 ಾಗಪ  ೕರಪ  ಾಳಪ ನವರ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 252/3 ಾ ಾನ ಬದ 0.48 48485 368334163435 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

448 ನ ವ  ೖ ಾ ಪ  ಕ ೕಮ ೂಂಬರ ಾ ೕ 219/1ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80343 581332704877 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

449 ಗುಡ ಪ  ಂಗಪ  ಷ ಕ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 326/3 ಾ ಾನ . ಡ 1.18 113315 736416734806 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

450 ಾಗಪÀ◌್ಪ ರಕಪ  ಳವ ೂಂಬರ ಾ ೕ 221/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 79354 566033516456 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

451 ಜಯಪ  ೂಡ ಜಯಪ  ಳ ೂಂಬರ ಾ ೕ 382/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 65125 414812065669 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

452 ಬಸಪ  ೂ ೕರಪ  ೂಡ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 219/7 ಾ ಾನ . ಡ 1.00 98992 402723207667 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

453 ಮ ೕಶಪ  ವಪ  ೂನ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 81/2ಬ+3ಬ+3ಅ/2 ಾ ಾನ . ಡ 1.44 138283 229432503766 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

454 ಬಸಪ  ಕನ ಪ À◌್ಪ ವಣ ನವರ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 85/2 ಾ ಾನ . ಡ 1.10 105633 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

455 ಚಂದ ೕಖರ ೂ ೕರಪ  ೂಡ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 219/2+ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80810 889148516800 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

456 ಜಯಲ ೕ ಮೂಕಪ  ೂಸೂರು ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 128/4,129/2ಬ ಾ ಾನ . ಡ 1.41 124363 490765751730 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

457 ಹನುಮ  ೂಟ ಪ  ಮಂಜ ಾಪ ರ ೂಪ ಗುತ ಲ 3/2ಅ ಾ ಾನ . ಡ 1.98 190139 229594820535
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612897015

458 ೌ ಶಂಕರ ಚನ ಬಸಪ  ಮರ ಹ ತೂ ರ ಗುತ ಲ 192/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.94 186298 271312259075
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612897022

459 ಮ ೕಶಪ  ಪಟ ಪ  ಕ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 164/1ಅ ಾ ಾನ . ಡ 1.45 139243 831958291148 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

460 ಾವ ವ  ಈರಪ  ಕ ಅಗ ಕಜ 216/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.18 113315 987786578483 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

461 ಸಣ ೕರಪ  ಭರಮಪ  ೂನ ಕು ೕನೂರು ಾ ೕ 115/5 ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60607 331976406388 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

462 ೂಡ ೕರಪ  ಭರಮಪ  ೂನ ಕು ೕನೂರು ಾ ೕ 115/11 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 905324695293 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

463 ಮ ೕಶಪ  ಭರಮಪ  ೂನ ಕು ೕನೂರು ಾ ೕ 74/4+3+5,117/2ಅ,43/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 76329 329580231983 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

464 ಜಯಕು ಾರ ಮ ೕಶಪ  ೂನ ಕು ೕನೂರು ಾ ೕ 114/1ಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.75 75759 205604664340 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

465 ಾಗ ಾಜ ವಪ  ಮನ ಂ ಕು ೕನೂರು ಾ ೕ 52/2ಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 929979465101 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

466 ಾಮಪ  ಾಮಜಪ  ಲ ಾ ಗುತ ಲ ಗುತ ಲ 413/1ಬ ಎ . . ಡ 0.60 60600 627129831432 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

467 ಾಮಪÀ◌್ಪ ಲಕ ಪ  ಲ ಾ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 72/2ಬ/2+1+2 ಎ . . ಡ 0.80 80810 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ



468 ಾಮಪ  ೕಕಪ  ಲ ಾ ಬಮ ನಕ ಗುತ ಲ 43/1ಅ/1ಅ ಎ . . ಡ 0.80 80810 680223929788 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

469 ಷಣು ಖಪ  ರಕಪ  ಕನವ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 96/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 76329 203982120708 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

470 ದ ಪ  ಕರ ದ ಪ  ಮ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 76/9ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.70 70709 847656665229 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

471 ಚಂದ ಾಂತ ೕರಪ  ೂೕ ೕಟ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 35/3ಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.60 60608 359010748601 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

472 ಕಲ ಪ  ೕರಪ  ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 57/1ಅ ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80810 425093320063 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

473 ೕರನ ೌಡ ಾಗನ ೌಡ ೂಸ ೌಡ ೂಂಬರ ಾ ೕ 329/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.58 151727 438657149455 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

474 ರಯ  ಶಂಕ ಯ  ರಕ ಮಠ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 4/3 ಾ ಾನ . ಡ 1.18 113315 578706201322 ಾಕ ಇ ೕಶ  ೖ.

475 ಬಸವ ೕಪ  ಾ ಮಪ  ದ ರ ೂಪ ಗುತ ಲ 120/4 ಎ . ಾ ಂ 1.30 63967 334962967087

476 ಕೃಷ ಪ  ಂಗಪ  ತ ಲಮ ಕಜ ಕಜ 313/2ಬ ಎ . . ಡ 0.90 90912 324931802831

477 ಪ ಣ  ಾಮಪ  ೖಲಣ ನವರ ಕನವ ಕಜ 284/12ಬ ಎ . ಕಲ ಂಗ 0.90 65285 8171832778181

478 ಂಗಪ  ೕರಪ  ಸರ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 104/1+2/ಬ ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 1.06 67712 724163228617 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

479 ಪಟ ಪ  ಮಲ ಪ  ಬಡಕ ಯಪ ನವರ ಕುರುಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 23/1ಬ ಎ . ೂ ೂ 0.95 86431 681540450846

480 ಮಲ ಪ  ಓಂ ಾ ಪ  ಲ ಾ ಗುತ ಲ ಗುತ ಲ 317/2 ಎ . . ಡ 0.85 85861 945357811665

481 ೂೕಮಪ  ಚಂದ ಪ  ಲ ಾ ಗುತ ಲ ಗುತ ಲ 310/4 ಎ . . ಡ 0.80 80810 335392685822

482 ಶಂಕ ಪ  ಬಸವ ಪ  ಕಲ ೂೕ ೂರಡೂರ ಗುತ ಲ 9/3ಬ ಾ ಾನ . ಡ 1.18 113315 255083490092
ಕÉ◌ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896520

483 ಮಲ ಪÀ◌್ಪ ೕಲಪ  ೂಳಣ ನವರ ೂರಡೂರ ಗುತ ಲ 92/3,92/10 ಾ ಾನ . ಡ 1.18 113315 360610929776
ಕÉ◌ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896513

484 ಕ ಾ ಚಂದ ೕಖರ ಕುಲಕ ೖಲ ಾ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 54/1+2+3ಬ/2,54/1+2+3 ಾ ಾನ ಾ 1.20 54110 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

485 ಬಸನ ೌಡ ಂಗನ ೌಡ ಮ ೌಡ ೖಲ ಾ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 1/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.40 42605 792934496107 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

486 ಭರಮಪ  ಹನುಮಂತಪ  ತಳ ಾರ ಭರ ಗುತ ಲ 14/4 ಎ . ೂ ೂ 0.60 60607 952015997631 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

487 ೕ ಶ ಬಸಪ  ೂಳಲ ೕವ ಾ ೕ 100/5 ಾ ಾನ . ಡ 1.20 114110 762489104499 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

488 ೂನ ಪ  ಭರಮಪ  ಮರ ಂಗಣ ನವರ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 64/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.58 58586 406558316298 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

489 ಸಹ ೕವ  ಅಜ ಪ  ೌಡ ೂಪ ಗುತ ಲ 24/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.90 121373 717579448212 ಾ ೕ ೕಶ  ಾ ಂ  ಾ ೕ 520101062904422

490 ಜ ಾನಂದ ಾ  ಚನ ೕರ ಾ  
ಅರ ಮಠ

ಗುತ ಲ ಗುತ ಲ 97/5 ಾ ಾನ
. ಡ,
 

0.40 44505 298517190664
ಬೂ ಾರ ಅ ೂ ೕ ಎ ಂ  

ೖ.

491 ಗಂಗವ  ಹುಲ ಪ  ಲ ಾ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 1,36,139 ಎ . ೂ ೂ 0.80 80810 254859283597 ೖ ಾ  ಇ ೕಶ

492 ಂಗ ಾಜ ೕವ ಪ  ೕ ೂಸೂರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 53/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810
ಬೂ ಾರ ಅ ೂ ೕ ಎ ಂ  

ೖ.

493 ರ  ರುದ ಪ  ಅಗ ಅಗ ಕಜ 372/2ಬ ಾ ಾನ . ಡ 1.20 115200 559931932257 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

494 ಪಟ ಪ  ಶಂಕರಪ  ಯ ಾರ ಕ ಾಳ ಕಜ 35/ಅ/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 634669905812 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

495 ಯಲ ವ  ಗುಡ ನ ೌಡ ಭರಮ ೌಡ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 141ಅ ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 1.95 95061 429837890265 ಾ ೕ  ೖ

496 ೌಡವ  ಬಸಪ  ಯ ಾರ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 209/1ಅ/1 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 0.40 22320 844256831707 ಾ ೕ  ೖ

497 ಪರ ೕಶ ರಯ  ೕರಯ  ಾ ಮಠ ಅಕೂ ರ ಗುತ ಲ 203/4 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 0.98 64507 202914229158 ಾ ೕ  ೖ

498 ಗುಡ ಪ  ಭರಮಪ  ಹುಲಮ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 12/6 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 0.76 50026 629339463564 ಾ ೕ  ೖ

499 ಹನುಮಂತಪ  ಗುಡ ಪ  ಹುಲಮ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 101/1 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 2.00 127761 252929428012 ಾ ೕ  ೖ

500 ಬಸಪ  ಹನುಮಪ  ಯ ಾರ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 209/ಬ ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 1.08 48917 346679289064 ಾ ೕ  ೖ

501 ಾಮು ಂಕಪ  ಇಟ ಗುತ ಲ ಗುತ ಲ 482/1 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 2.25 97095 818476724722 ಾ ೕ  ೖ

502 ವ ೕ  ಪರಮಣ  ಬಸಗ ಅಗ ಕಜ 183 ಾ ಾನ . ಡ 0.40 44875 992892988434 ೖ  ಇ ೕಶ

503 ಜಯ ವ ೕ  ಬಸಗ ಅಗ ಕಜ 162 ಾ ಾನ . ಡ 1.35 124056 788236525801 ೖ  ಇ ೕಶ

504 ಕ ಯಲ ಪ  ಯಮನಪ  ಅ ಕಜ ಕಜ 334/3ಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 351432334892 ಂ ೕ  ಾ ಂ  ಕಜ 1221220042652

505 ಸು ೕಲ ಯಮನಪ  ಅ ಕಜ ಕಜ 334/3ಅ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 578780328268 ಂ ೕ  ಾ ಂ  ಕಜ 12212210010039

506 ಸ ೕಶ ೌಡ ೕವನ ೌಡ ಮು ೌಡ ೕ ೂಸುರ ಾ ೕ 356/1 ಾ ಾನ ಾ 1.90 51983 201341424755 ೖ  ಇ ೕಶ

507 ಮೃತು ಂಜಯ ಪ ಣ  ಬಡಪ ನವರ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 173/1 ಾ ಾನ . ಡ 1.30 124839 413265037769 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

508 ಗ ೕಶ ಮೃತು ಂಜಯ ಬಡಪ ನವರ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 227/4+5 ಾ ಾನ . ಡ 1.10 105633 444195054200 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

509 ೕ ೕಶ ಮೃತು ಂಜಂiÀi ಬಡಪ ನವರ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 124/3ಅ ಾ ಾನ . ಡ 1.20 115236 516702922437 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

510 ಚನ ಬಸನ ೌಡ ಬಸಪ  ೂೕಟದ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 222/1ಅ/1 ಾ ಾನ . ಡ 2.00 191785 629147979309 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.



511 ಶಂಕ ಪ  ದ ಪ  ೂನ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 164.2+1ಅ+1ಬ/1+1ಬ/2 ಾ ಾನ . ಡ 1.45 134442 876244569932 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

512 ಸಣ ಪ ೕರಪ  ಾಯಪ  ತಳ ಾರ ನ ೕಕಲಕ ಾಪ ರ ಾ ೕ 62/7,76/4,62/9 ಎ . . ಡ 0.65 65658 619337213195 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

513 ಮಹ ದ ಾಫ  ಾ ಾ ಾನ ಾಬ ಕಬೂ ರು ಾ ೕ 151/7,151/6 ಅ.ಸಂ . ಡ 0.78 78789 480307662363 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

514 ೂನ ವ  ಮಲ ಪ  ತಳ ಾರ ನ ೕಕಲಕ ಾಪ ರ ಾ ೕ 62/14+15+16,62/1 ಎ . . ಡ 0.98 98992 496812806643 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

515 ಹ ಾ  ಅ ಾ ಾಬ ಅ ೕ ೂಸ ಗುತ ಲ 16/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 80810 612093239782 ೂೕ ಾ ಾ ಅ ೂ ೕ

516 ಲ ತವ  ಕ ಯಪ  ಕ ಾಳಪ ನವರ ೌ ಾಪ ರ ಾ ೕ 28/2+3+4ಬ/2 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 0.90 59241 263473798806 ೂೕ ಾ ಾ ಅ ೂ ೕ

517 ೂನ ಪ  ಫ ರಪ  ಕ ಾಳಪ ನವರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 45/1 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 0.80 52659 400323234742 ೂೕ ಾ ಾ ಅ ೂ ೕ

518 ಅಬ  ಮು ಾ  ಹು ೕನ ಾಬ ಮು ಾ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 232/1 ಅ.ಸಂ . ಡ 0.80 80810 685859737138 ೂೕ ಾ ಾ ಅ ೂ ೕ

519 ದ ಪ  ಬಸಪ  ಹೂಸೂರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 129/2ಕ ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 693213124764 ೂೕ ಾ ಾ ಅ ೂ ೕ

520 ದ ಪ  ಬಸಪ  ಹೂಸೂರ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 205/2 ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.80 58031 693213124764 ೂೕ ಾ ಾ ಅ ೂ ೕ

521 ಸು ೕ ಾನ ಚಮನ ಾಬ ಕಲಬು ಗಣಜೂರ ಕಜ 29/2ಬ ಅ.ಸಂ ೂ ೂ 1.90 182457 780367413347
ಕÉ◌ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
2811812698

522 ಾಜು ರಕಪ  ತಳ ಾರ ಉಪ  ಂಬಣ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 236/1ಅ+1ಬ/2 ಎ . ಬದ 0.80 80810 541133742902 ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ.

523 ಪಟ ವ  ಯಲ ಪ  ಕಮ ೂೕಡ ತೂ ರ ಗುತ ಲ 170/4 ಎ . . ಡ 0.70 70700 596580761517 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

524 ಾಗಪ  ಾ ಮಪ   ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 123 /1 ಎ . ಾ 0.80 52659 217759510092
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  ಇಂ ಾ 

ಾ ೕ
30977544844

525 ೕಖರ ೌಡ ೌಡ ಪ ೌಡ ಸಣ ೌಡ  ಳ ಗುತ ಲ 60/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.70 70707 981152744468 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

526 ಕ ಯಲ ಪ  ೕಲಪ  ಬಂ ಾಪ ರ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 141/2 ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 0.47 30937 266387186537
ಕÉ◌ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612898039

527 ಹನುಮಂತಪ  ಶಂಕ ಪ  ಸರಗುಣ  ೂರಡೂರ ಕಜ 108/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.40 39910 225132446388
ಇಂ ಯ  ಓವರ  ಾ ಂ  

ಾ ೕ
288901000003536

528 ಮರ ಪ  ಾ ಮಪ  ಕಂಬ  ಾ ಪ ರ ಎ . ಗುತ ಲ 52/4ಅ ಾ ಾನ ಾ , ೂ ೂ 1.20 98008 200073460520
ಕÉ◌ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896544

529 ದ ಂಗಪ  ಶಂಕರಪ  ಕಲ ೂೕ  ೂರಡೂರ ಗುತ ಲ 9/3ಅ ಾ ಾನ . ಡ 1.18 113315 974333752419
ಕÉ◌ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896469

530 ಗಂಗನ ೌಡ ದ ನ ೌಡ ಕ ೌಡ  ೕವ ಯ ಾ ಪ ರ ಕಜ 47/1ಬ ಾ ಾನ . ಡ 0.70 65122 666377118311
ಕÉ◌ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
01413025833

531 ಹನುಮಂತಪ  ಾಗಪ  ಬದ ಾ  ಳ ಗುತ ಲ 303/1+2,319/2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.50 50506 350554804812
ಕÉ◌ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612896797

532 ಭರಮಪ  ಂಗಪ  ಕುಂಚೂರ ಭರ ಗುತ ಲ 21ಅ/2x-7 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.80 75874 313382513777
ಇಂ ಯ  ಓವರ  ಾ ಂ  

ಾ ೕ
288901000003799

533 ಕೃಷ  ಕೃಷ ಪ  ೂಡ ಮ  ೂಪ ಗುತ ಲ 43/2 ಾ ಾನ ಾ 1.00 65824 377807244007
ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
9612897008

534 ವಪ  ಯಲ ಪ  ಮ ಾಳರ ಕ ಾ ಪ ರ ಕಜ 36 ಾ ಾನ . ಡ 1.20 110300 996555630437 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

535 ವಬಸಪÀ◌್ಪ ಚನ ಬಸಪ  ಅಗ  ಕ ಾಳ ಕಜ 105/6 ಾ ಾನ . ಡ 0.98 98798 507696114762 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

536 ಬಸವ ಾಜ ನ ಪ  ಮ ಹ  ಕ ಾಳ ಕಜ 109/5 ಾ ಾನ . ಡ 1.50 144045 363665708340 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

537 ಸು ೕಂದ  ಂಕ ೕಶ ೖವ  ಕನ ಾಪ ರ ಕಜ 12/2ಇ/1 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.85 85861 786317148682 ಆ ೂ ೕ ಾ ಸ  ಪಟೂರ

538  ಮಲ ಪ  ಹನುಮಂತಪ  ಕುರ ೂೕ ಬೂದಗ ಕಜ 50/2+1ಅ/1ಬ ಾ ಾನ ಕಲ ಂಗ 0.90 65285 726785128341
ಕÉ◌ೂ  ಮ ೕಂದ  ಾ ಂ  

ನೂ ರ
5211933789

539 ಹ  ೕಲಪ  ಜಂಗ ಹÉ◌ೂಸ ಗುತ ಲ 144/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.70 70707 947981383133 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

540 ೕಮಪ  ೂೕಮಪ  ಲ ಾ ನ ೕಕಲಕ ಾಪ ರ ಾ ೕ 28/2 ಎ . . ಡ 1.20 115236 331425721354

541 ಾಗನ ೌಡ ಬಸನ ೌಡ ಕ ೌಡ  ೕವ ಯ ಾ ಪ ರ ಕಜ 81/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.65 65656 475157563151 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

542 ಯಂಕಪ  ಪ ಣ  ಕನವ  ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 96/2ಅ ಾ ಾನ ಪ ಾ ಯ 0.80 52147 936118189126

543 ವಪ  ಚನ ಬಸಪ  ಜಂಪಣ ನವರ ಯ ನಹ ಕಜ 58/1+2+2 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.95 95962 205670534957 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

544 ಹನುಮಂತಪ  ಕ ಯಪ  ಹಳೂ ರ ಬ ಾಪ ರ ಗುತ ಲ 141/4 ಾ ಾನ . ಡ 0.80 80810 610893628703 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

545 ಬಸಪ  ಪ  ೂಳಲ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 141/2/3 ಾ ಾನ
ಾ ಂ ,
 

1.20 76656 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

546 ಾರು ಪ  ಚನ ಬಸಪ  ಗೂರವರ ೕವಂ ಗುತ ಲ 48/4 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1.08 53141 226268464843 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

547 ೕಖಪ  ಹನುಮಂತಪ  ಲ ಾ  ಗುತ ಲ ಗುತ ಲ 316/3ಬ,254/2ಅ/2 ಎ . ಾ 0.80 39828 514054254673
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  ಇಂ ಾ 

ಗುತ ಲ
30996051481

548 ಶ ಾಥ ಬಸವ  ಬಣ ಾರ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 141/3 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.65 61553 208917304435 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

549 ಾಂತ ೕರಯ  ರುದ ಯ  ಕುಲಕ ಕಜ ಕಜ 96/2 ಾ ಾನ . ಡ 0.95 95962 665018759842 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

550 ಮಲ  ೕಮ  ಾಗ ಮ ೂೕಳ ಗುತ ಲ 130/2/5+6 ಾ ಾನ ೂ ೂ 0.6 60606 876111941596 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

551 ಪ ೕಣ ಮುಳ ನ ೌಡ ಮು ೌಡ ೂೕಗ ಕಜ 24/1ಅ,24/1ಬ ಾ ಾನ ೂ ೂ 1.98 190139 627542877995 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

552 ಂಗಪ  ಾ ಮಣ  ಕೂರಗುಂದ ೕವ ಯ ಾ ಪ ರ ಕಜ 20/1ಬ ಾ ಾನ . ಡ 1.8 172854 227330572754 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.

553 ಮಲ ಪ  ಗುಡ ಪ  ಕೂರಗುಂದ ೕವ ಯ ಾ ಪ ರ ಕಜ 14/1ಅ ಾ ಾನ . ಡ 1.12 94494 334523179554 ೕ ಾ ಅ ೂ  ೖ.



554 ಫ ರಪ  ಯಲ ಪ  ವ ನಪರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 112/1 ಾ ಾನ . ಡ 0.7 66228 870629141443

555 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕ ನ ಾ ಂಕ ಾ ಮನ ೌಡ ಚನ ಬಸನ ೌಡ ೂನ ನ ೌಡ ರದಹ ಗುತ ಲ 5/1ಬ/2ಅ ಎ . ೕ ನ ಾ ಂಕ 1 1.00 62500 507281581151 ಎ   ಾ ಂ , ಾ ೕ 916010066434851

556 ಾ  ೕಖರ ೕ ಾಯ ಪಟ ಾಯ  ದುರಗಪ  ಲ ಾ ಕೂರಗುಂದ ಗುತ ಲ 36/5 ಎ . ಾ 0.40 20000 241237958003
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಗುತ ಲ
17071569934

557 ತರ ಾ  ೕಖರ ೕ ಾಯ ದುರಗಪ  ಮ ಯಪ  ಾದರ ೂೕಮನಕ ಕಜ 79 ಎ . ತರ ಾ 0.40 8000 582071922924
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಯಲಗಚ
89078520155

558 ಾಂ ಕರಣ ೕಶಪ  ೂೕಮಪ  ಲ ಾ ಾ ಪರ ಎಂ.ಎ ಾ ೕ 25/2ಅ ಎ . 1.20 250000 375244000291
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಕಬೂ ರ
89030236949

559  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮರ ಪ  ಾ ಮಪ  ಕಂಬ ಾ ಪರ ಎ . ಗುತ ಲ 52/4ಅ ಾ ಾನ ಾ  (ಗ  ಾ ) 0.80 15600 200073460520
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ, ಾ ೕ
37829165583

560 ಚನ ೕರಪ  ಚನ ಬಸಪ  ೂೕಟ ೕರ ಕಂ ಾರಗ ಗುತ ಲ 152 ಾ ಾನ 1.20 23400 854774302671
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ, ಗುತ ಲ
31548295456

561 ವ ೕ ಪ  ೂೕಮಪ  ನೂ ರ ಾ ೕ ಾ ೕ 279/1+2+3/ಅ1 ಾ ಾನ 1.00 19500 249002715844
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಾ ೕ
172031152802

562 ದ ಂಗಯ  ರುದ ಯ  ಗುರುಮಠ ಮ ಹ ಾ ೕ 128/1+2+3/ಬ/2 ಾ ಾನ 0.40 7800 827296491993 ನ ಾ ಾ ಂ , ಾ ೕ 2812101011124

563  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಜಪÀ◌್ಪ ಾನಂದಪ  ಾಲ ಕುರಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 61/1+2/ಬ ಾ ಾನ ಾ  ( ) 1.00 30600 507936621533
ಾ ೕಷ  

ಾ ಂ .ಕುರಬ ೂಂಡ
520101076898391

564 ಮಲ  ಂಗ  ಆನ ೕ ಗಳೂರ ಗುತ ಲ 255/5 ಾ ಾನ 0.44 13464 877892670706
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಗಳೂರ
17083021178

565 ಬಸವ  ಮಲ  ಆನ ೕ ಗಳೂರ ಗುತ ಲ 522/2ಅ/2 ಾ ಾನ 0.43 13158 235802891416
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಗಳೂರ
17083038818

566 ಸಂ ೕವ  ಂಗ  ಆನ ೕ ಗಳೂರ ಗುತ ಲ 255/6 ಾ ಾನ 0.44 13464 925546220726
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಗಳೂರ
17083059168

567 ಪ  ಂಗ  ಆನ ೕ ಗಳೂರ ಗುತ ಲ 255/4 ಾ ಾನ 0.44 13464 483201923662
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಗಳೂರ
17083059179

568  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮೂಕಪ  ರುದ ಪ  ಸುರ ಹ  ಉಪ  ನ ೕಗ ಕುರಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 56/2ಅ+ಬ/2ಬ ಾ ಾನ ಾವ 1.00 6000 792180463082
ಾ ೕಷ  

ಾ ಂ .ಕುರಬ ೂಂಡ
520101076856794

569 ಮಂಜು ಾಥ ಕೃಷ ಪ  ಕದಂ ಕನವ ಕಜ 336/3 ಾ ಾನ 1.00 6000 494649670720
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಕನವ
89010067814

570 ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ೕರಪ  ಚನ ಬಸಪ  ಕ ಮ ನವರ ದಹ ಗುತ ಲ 17/3 ಾ ಾನ ಾ ಂ 1.20 13824 924967923228
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಳ
89063907140

571 ಕ ಯಲ ಪ  ೕಮಪ  ಹಳೂ ರ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 141/ಕ ೖ ಾ ಾನ 0.97 11174 373245991329 ಕ ಾ ಟಕ  ಾ ಂ , ಾ ೕ 3052500101136201

572  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂನ ಪ  ಮಲ ಪ  ದಂ ನ ೂೕಳೂರು ಕಜ
168/5, 168/11, 168/3 

168/15
ಾ ಾನ ೕರಲ 0.97 8924 770866642663

ೕ  ಾ ಂ  ಆ  
ಇಂ ಾ, ಾ ೕ

10531321801

573 ಂಗ  ವಪ  ಾಡರ ಾಲ ಗುತ ಲ 31/5 ಾ ಾನ 0.80 7296 482800220315 . .  ಾ ಂ , ಾ ೕ 695080020205

574 ಮಲ ವ  ೕರಭದ ಯ  ೕಮಠ ಾಲ ಗುತ ಲ 28/1 ಾ ಾನ 0.60 5472 420771171874
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಗಳೂರ
1783046353

575 ಜಯಪ ಾಶ ೕರಯ  ಕುಲಕ ಾಲ ಗುತ ಲ 27/4 ಾ ಾನ 0.60 5472 304985845294
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ, ಗುತ ಲ
31970480898

576  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ಾಜು ನ ೕಲಪ  ಂಗದಹ ೂಂಬರ ಾ ೕ 9/2/3+4ಅ ಾ ಾನ ಗು ಾ 0.50 12500 774102745229
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಾ ೕ
17203173810

577  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಬಸವ ಾಜ ಮಲ ಪ  ಾಳ ಕನವ ಕಜ 224/1ಕ ಾ ಾನ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.40 24000 630647344002
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಕನವ
89014067301

578 ಜಯಕು ಾರ ಮಲ ಪ  ಪ ಾರ ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ 3/4. ಾ ಾನ 0.56 30000 636759697765 ಐ. ,.ಐ. .ಐ ಾ ಂ , ಾ ೕರ 52201503057

579
ರತ ವ  ಮಲ ಪ  ಪ ಾರ ಕು ೕನೂರು ಾ ೕ 3/2. ಾ ಾನ 0.80 48000 309938897687

ೕ  ಾ ಂ  ಅ  
ಇಂ ಾ, ಾ ಡ 31771755545

580 ೕಮಪ  ೂಡ ಫ ೕರಪ  ಕಣ ಾವನೂರ ಗುತ ಲ 387/17 ಾ ಾನ 0.20 7500 230767779620
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಾವನೂರ
17074533993

581 ೂನ ಪ  ಾ ಮಪ  ಕಣ ಾವನೂರ ಗುತ ಲ 387/20 ಾ ಾನ 0.20 7500 810228908177
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಾವನೂರ
17074555259

582 ಆನಂದ ಗಂ ಾಧರಪ  ಉಪ ಭೂ ೕ ಾಪರ ಕಜ 54/4, 52/4 ಾ ಾನ 0.40 15000 991407497945 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ  ಾ ೕ 1542104000018595

583 ೕಖಪ  ಾಗಪ  ಲಚಮಣ ನವರ ಕನವ ಕಜ 5/4ಅ ಾ ಾನ 0.40 15000 904153264684 . .  ಾ ಂ , ಾ ೕ 695210028336

584 ಮಲ ಪ  ಬಸವ ಾಜ ೂಸ ಕ ಾ ಪರ ಾ ೕ 52/2 ಾ ಾನ 0.57 21375 625656101945
ಾ ೕ ೕಷ  ಾ ಂ , 

ಕುರಬ ೂಂಡ
520101076930226

585  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಕಬೂಲ ಾಬ ಮಹಮ ಹ ೕಫ ಕಳಸೂರ ಕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 139/2ಅ ಾ ಾನ  ಹೂ 0.80 12800 981604757161
ಾ ೕ ೕಷ  ಾ ಂ , 

ಕುರಬ ೂಂಡ
520101076892421

586 ಚಮನ ಾಬ ಮಹ ದಹ ೕಫ ಕಳಸೂರ ಕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 139/2ಕ ಾ ಾನ 0.80 12800 628675610472
ಾ ೕ ೕಷ  ಾ ಂ , 

ಕುರಬ ೂಂಡ
525001076892448

587 ಾಬು ಮೂಕಪ  ಮುಗದೂರ ಉಪ  
ವಮ ನವರ

ಕುರಬ ೂಂಡ ಾ ೕ 19/10 ಎ . 0.40 6400 447926601672
ಾ ೕ ೕಷ  ಾ ಂ , 

ಕುರಬ ೂಂಡ
520101076939460

588 ಪರಶು ಾಮ ೕಮಪ  ಹುಳ ಲ ಪ ನವರ ೂೕಣತಂಬ ಕಜ 35/1+2ಬ ಾ ಾನ 0.40 6400 982376980811
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ , ೂಸ
17076530989

589 ೕಮಪ  ಪರಶು ಾಮ ಹುಳ ಲ ಪ ನವರ ೂೕಣನತಂಬ ಕಜ 83/3 ಾ ಾನ 0.40 6400 497090212653 ಎ   ಾ ಂ , ಾ ೕರ 915010011985129

590 ಜಗ ೕಶ ಬಸಪ  ಮಲ ಪ ನವರ ೕಲಂಗದಹ ಾ ೕ 55 ಾ ಾನ 0.40 4000 395191225900 ನ ಾ ಾ ಂ , ಾ ೕರ 2812101011864

591 ೕರೂ ಾ ಪ  ೕರಭದ ಪ  ಕಲ ೂ ೕಗ ಕಜ 90 ಾ ಾನ 0.60 6000 610982785736
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಾ ೕ
17203044455

592 ಯಲ ನ ೌಡ ಬಸನ ೌಡ ರಕನ ೌಡ ಹನುಮನಹ ಕಜ 32 ಾ ಾನ 0.40 4000 848837828881
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಕನವ
89037579833

593 ಬಸಪ  ಾನಂದಪ  ಬಣ ಾರ ಕ ಾ ಪರ ಾ ೕ 52/5ಬ ಾ ಾನ 0.28 2800 209807096136 ನ ಾ ಾ ಂ , ಾ ೕ 2812101010488

594 ಬಸವ ಾಜ ಮು ಪ  ಕನವ ಕ ಾ ಪರ ಾ ೕ 4 ಾ ಾನ 0.80 8000 947314899874
ಕÁ ೕ ೕಷ  ಾ ಂ , 

ಕುರಬ ೂಂಡ
520101076870096

595 ಜಗ ೕಶ ಸು ಾಸ ಬಣ ಾರ ಕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 60/1. ಾ ಾನ 0.40 4000 411108752622
. .ಎ .ಎ .  ಾ ಂ , 

ಾ ೕ
50100184657674

596  ೂಸ ಪ ೕಶ ಸ ರ ವಪ  ಬಸವಂತಪ  ೂನ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 53/4 ಾ ಾನ ತರ ಾ 1.00 20000 570674978060
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಕಬೂ ರ
89047965475



597 ಗ ಪ  ಕ ಯಪ  ಅಗ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 59/3ಅ+3ಬ+3ಕ/3 ಾ ಾನ 0.70 14000 742974030292
ಕÁ ೕ ೕಷ  ಾ ಂ , 

ಕಬೂ ರ
520101234122877

598 ರುದ ವ  ಾಗಪ  ಳ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 78 ಾ ಾನ 0.80 16000 387952500605
ಕÁ ೕ ೕಷ  ಾ ಂ , 

ಕಬೂ ರ
520291018014602

599 ಾಜು ರಕಪ  ತಳ ಾರ ಉಪ  ಂಬಣ ನವರ ೂಂಬರ ಾ ೕ 236/1ಅ+1ಬ+2 ಎ . 1.00 20000 541133742902
ಕÁ ೕ ೕಷ  ಾ ಂ , 

ಕುರಬ ೂಂಡ
52010176942577

600 ಶಂಕರ ೌಡ ಹನುಮಂತ ೌಡ ಾ ೌಡ ಭೂ ೂೕ ಹ ಾ ೕ 33/1 ಾ ಾನ 1.00 20000 519588902790
ಕÁ ೕ ೕಷ  ಾ ಂ , 

ಕುರಬ ೂಂಡ
519588902790

601 ರುದ ಪ  ೕರಪ  ದ ೂಂಬರ ಾ ೕ 229/2 ಾ ಾನ 1.00 20000 343924646998
ಎ   ಾ ಂ , 

ಾ ೕ ನೂ ರ
911010060414944

602 ರ ೕಶ ಮಲ ಪ  ಹ ಜನ ಉಪ  ಾದರ ೕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 128/1 ಎ . 0.80 16000 616269411985
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಕಬೂ ರ
89042936131

603 ಪರಶು ಾಮ ೕಮಪ  ಹುಳ ಲ ಪ ನವರ ೂೕಣನತಂಬ ಕಜ 35/1+2ಬ ಾ ಾನ 1.00 20000 982376980811
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ೂಸ
17076530989

604 ಟ ಪ  ಮ ಾ ಪ  ಕು ೕನೂರ ಾ ೕ ಾ ೕ 310/2 ಾ ಾನ 0.80 16000 344548091713
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ, ಾ ೕ
64166598152

605 ದುರಗಪ  ಮ ಯಪ  ಾದರ ೂೕಮನಕ ಕಜ ಎ . 0.40 8000

606 sಸಂಜಯ ಾಂ  ಪಟ ಪ  ಸಂ ೕವಣ ನವರ ಗಳೂರ ಗುತ ಲ 559/ಎ/2ಎ -135 ಎ . 0.80 16000 924257586222 ೕ  ಾ ಂ  ಆ  
ಇಂ ಾ, ಾ ೕ

31672600479

607 ಾಂ ೕಶ ಸು ಾಸ ಹುಳ ಲ ಪ ನವರ ೂೕಣತಂಬ ಕಜ 35/3 ಾ ಾನ 1.00 20000 602636634064
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ೂಸ
17076542293

608 ಹನುಮಂತಪ  ಾ  ಂಗವ  ಬಣ ಾರ ಉಪ  
ಾದರ

ೂೕಣತಂಬ ಕಜ 59/13 ಾ ಾನ 1.10 20000 853575318817
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ೂಸ
17076551058

609 ಕಮಲವ  ಗುಡ ಪ  ೕವಂ ಗುತ ಲ 153/1 ಾ ಾನ ಾ ಂ 2.00 7628 761063734740
ಂಟ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ ಗುತ ಲ
1993146135

610 ಮಂಜು ಾಥ ಂಗಪ  ೕ ಾಳದ ಹರಲಹ ಗುತ ಲ 81/1 ಾ ಾನ 1.60 6102
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  ಇಂ ಾ 

ಗುತ ಲ
30934038928

611 ದ ಪ  ಚನ ಬಸಪ  ಾ ಡ ಹರಲಹ ಗುತ ಲ 68/2ಬ ಾ ಾನ 2.00 7628
ಂಟ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ ಗುತ ಲ
3460119432

612 ರ  ೂಟ ಪ  ಮಂಜ ಾಪರ ೂಪ ಗುತ ಲ 13/4 ಾ ಾನ 1.60 6102 315890924862
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ, ಾ ೕ
31768408777

613 ಸತ ಾ ಾಯಣ ೂಟ ಪ  ಮಂಜ ಾಪರ ೂಪ ಗುತ ಲ 13/3 ಾ ಾನ 1.60 6102 341969974735
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ, ಾ ೕ
341969974735

614 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಸು ೕಲವ  ಗ ಪ  ಕ ಾಳ ಕಜ ಕಜ 213ಎ/2 ಾ ಾನ ಾ  ( ) 0.60 6120 204277889850 ಂ ೕ  ಾ ಂ , ಕಜ 12212210007603

615 ಬಸಪ  ವಪ  ಬ ೕಗ ಅಗ ಕಜ 8/1. ಾ ಾನ 0.40 4080 831446794582
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಅಗ
17066020663

616 ದುರಗಪ  ಮಲ ಪ  ಕ ಾ ಪರ ಎಂ. ಗುತ ಲ 63/1ಅ+1/ಬ ಾ ಾನ 0.80 8160 471189189119
ಂಟ  ಾ ಂ  ಆ  
ಇಂ ಾ, ಗುತ ಲ

3517308767

617 ವ ಂಗಪ  ಮಲ ಪ  ೂಡ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 171/1ಅ/2,171/1ಬ ಾ ಾನ 0.80 8160 302710654363
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಯಲಗಚ
89027351049

618 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಕ ಾ ಚಂದ ೕಖರ ಕುಲಕ ೖಲ ಾ ಾಪರ ಗುತ ಲ 54/1+2+3ಬ/2 ಾ ಾನ ಾ  (ಗ  ಾ ) 1.00 6500 921332246162
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಾ ೕ
89081875761

619 ಪರ ೕಶ ರಯ  ೕರಭದ ಯ  ಾ ಮಠ ಅಕೂ ರ ಗುತ ಲ 203/5ಅ+ಬ+6+ಡ ಾ ಾನ 1.40 9100 202914229158 ಂ ೕ  ಾ ಂ , ಾ ೕ 12712200012229

620 ೕಯ ವಷ ದ  ವ ಹ ವಬಸಪ  ೂನ ಪ  ಅಂ ೕರ ಹರಳಹ ಗುತ ಲ 83/1 ಾ ಾನ ಾವ 0.80 1600 349267008629
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ಾ ನಗರ ಾ ೕ
17088047953

621 ಬಸಪ  ಗುಡ ಪ  ಕ ಣ ನವರ ಬ ಾಪರ ಬ ಾಪರ 202/1 ಾ ಾನ 1.00 2000 587412842401
ಂಟ  ಾ ಂ  ಆ  
ಇಂ ಾ, ಗುತ ಲ

1993142710

622 ಲ ತವ  ೕರಪ  ೂಸ ಕ ಾ ಪರ ಾ ೕ 18/2ಅ ಾ ಾನ 1.00 2000 493691623653
ಾ ೕ ೕಷ  ಾ ಂ , 

ಕುರಬ ೂಂಡ
41800101001729

623 ೕಯ ವಷ ದ  ವ ಹ ಕು ಾರ ಉ ಪ  ಅಗ ಕ ಾಳ ಕಜ 36/3 ಾ ಾನ ಾ ಂ 0.50 1910 828742385166 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ 1542104000018350

624 ಚನ ಬಸಪ  ೕರ ಾ ಪ  ಾ ಕ ಾಳ ಕಜ 37/2 ಾ ಾನ 1.00 3820 995662216367 ನ ಾ ಾ ಂ , ಾ ೕ 2812101010316



625 ಫ ೕರ ೌಡ ಾ ವನ ೌಡ ಕ ನ ೌಡ ಕ ಾಳ ಕಜ 38/3ಅ ಾ ಾನ 1.00 3820 379588600953 ನ ಾ ಾ ಂ , ಾ ೕ

626 ಅ ೂೕಕ ಕಲ ಪ  ೕನೂರ ಕನ ಾಪರ ಕಜ 10/1ಬ ಾ ಾನ 1.10 4195 571566906286
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ, ಾ ೕ
10531351520

627 ಪರ ೕಶ ರಪ  ಕಲ ಪ  ೕನೂರ ಕನ ಾಪರ ಕಜ 10/3ಬ ಾ ಾನ 0.40 1525 762154483251
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ, ಾ ೕ
30712655286

628 ಕಲ ಪ  ಯಲ ಪ  ಹುಲ ಭರ ಗುತ ಲ 9/4+5 ಾ ಾನ 0.80 3051 321091867447 ಕ ಾ ಟಕ ಾ ಂ , ಾ ೕ 3052500113728501

629 ಬಸಪ  ೕಪ  ೂಳಲ ಹ ೕ ಗುತ ಲ 141/ಬ/3 ಾ ಾನ 0.80 3051 218317334456
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಗುತ ಲ
17071518606

630  ಾ ಕ ಚನ ವ  ಾಮಪ  ಹನುಮ ಾಗರ ಗಣಜೂರ ಕಜ 24/3 ಎ .  ಾ ಕ 1 0.80 100000 937254124297 ೕ ಾ ಾ ಂ , ಾ ೕ 174110032671

631 ೂನ ಪ ೌಡ ೕಖರ ೌಡ ಗಂಗನ ೌಡ ಕಂ ಾರಗ ಗುತ ಲ 29/2 ಾ ಾನ  ಾ ಕ 1 6.38 75000 210152448312
ಟ  ಾ ಂ  ಆ  
ಇಂ ಾ, ಗುತ ಲ

1993174059

632 ಾ  ೌ ಮ ಣ  ಕ ಯುಪ  ಬಂ ವಡ ರ ಬ ಾಪರ ಗುತ ಲ 97/3 ಎ . ಾ  ೌ 1 2.10 200000 913231519429
ಂಟ  ಾ ಂ  ಆ  
ಇಂ ಾ, ಗುತ ಲ

3695621061

633 ಬಸಪ  ಂಗಪ  ಕಂಬ ಬ ಾಪರ ಗುತ ಲ ಾ ಾನ ಾ  ೌ 1 200000 446086545521
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ, ಾ ೕ
54037385805

634 ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕ ಲ ಣ ವಪ  ಡಗ ಾಳ ರ ಾಪರ ಕಜ 7/1+2ಅ ಾ ಾನ ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕ 1 1.70 87500 989664273106
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ೂಸ
17076514505

635 ಾವ  ಪ ನ ೕತನ ಾಗಪ  ಮಲ ಪ  ಮು ಬಮ ನಕ ಗುತ ಲ
99/4, 105/2, 102/2, 

16/2, 99/1
ಾ ಾನ ಾವ ಪನ ೕತನ 2.10 26000 818312655659

ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 
ಾ ಂ , ಗುತ ಲ

17071573327

636 ರಂಜನ ಾಂತ ೕರಪ  ಹ ೕ ಬಮ ನಕ ಗುತ ಲ 9/1ಅ, 9/1ಬ/1 9/2ಅ ಾ ಾನ ಾವ ಪನ ೕತನ 3.29 13000 952580629713 ಐ. . .ಐ ಾ ಂ 1542104000013606

637 ಾವ ವ  ಾಗಪ  ಮು ಬಮ ನಕ ಗುತ ಲ 99/2 ಾ ಾನ ಾವ ಪನ ೕತನ 1.00 13000 411048920188
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಗುತ ಲ
89030925383

638 ಕೃ  ೂಂಡ ಮಲ ಪ  ಂಗಪ  ಉಂ ಾಲ ಗುತ ಲ 22/2 ಾ ಾನ ಕೃ  ೂಂಡ 1 21*21*3 75000 247075668937
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಗಳೂರ
17083047233

639 ಮ ೕಶ ಂಕಪ  ಮಂಜ ಾಪರ ೂಪ ಗುತ ಲ 16/1 ಾ ಾನ ಕೃ  ೂಂಡ 1 20*20*3 75000 737836322386
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ, ಾ ೕ
31912692508

640 ಪಟ ಾಜ ಾಮು ಕ  ಬಳ ಾರ ಸಂಘ ೕವ ಾ ೕ 32/1, 34/2ಬ, 34/2ಬ ಕೃ  ೂಂಡ 1 80*31*3 400000
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ U◌್ಫ ೕಣ 

ಾ ಂ  ೕವ
89104746427

641 ಹ ರು ಮ ಉಡಚಪ  ಯಲ ಪ  ಾಳ ೂೕಟದ ಯ ಾ ಪರ ಕಜ 4/1. ಎ . ಹ ರು ಮ 1 0.10 832484 348442588279
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಾ ೕ
17203185500

642 ಬಸಪ  ಹನುಮಪ  ತಳ ಾರ ಬ ಾಪರ ಗುತ ಲ 131/1 ಎ . ಹ ರು ಮ 1 0.10 425000
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಾ ೕ
17203185500

643 ರಳು ಪರ ಾಂತಪ  ಮಲ ಪ  ತಳ ಾರ ಕುರಬ ೂಂಡ ಕಜ 18/3 ಎ . ರಳು ಪರ 1 0.10 289305 584111245294
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಾ ೕ
17203185500

644 ಾಕಪ  ೕರಪ  ಲ ಾ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 218/4ಬ ಎ . ರಳು ಪರ 1 0.10 314380 962687317118
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಕಬೂ ರ
89074219072

645 ವಪ  ಬಸವಂತಪ  ೂನ ಕಬೂ ರ ಾ ೕ 53/4 ಾ ಾನ ರಳು ಪರ 1 0.20 372600 570674978060
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ಾ ೕ
17203185500

646 ಐ. .ಎ ಂಗನ ೌಡ ೕಖರ ೌಡ ಹು ಾ ಳ ಂ ಹ ಾ ೕ 75/2ಅ ಾ ಾನ ಐ. .ಎ 1.00 1200 493822060600
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ೕ ೂಸೂರ
17070530349

647 ಮಂಜಪ  ಾನಂದಪ  ಾಲ ಕ ಂಗದಹ ಾ ೕ 61/1+2/ಬ ಾ ಾನ ಐ. .ಎ 1.33 1600 507936621533
ಾ ೕಷ  

ಾ ಂ .ಕುರಬ ೂಂಡ
520101076898391

648 ಧಮ ೌಡ ೕಖರ ೌಡ ಹು ಾ ಳ ಂ ಹ ಾ ೕ 75/1ಬ ಾ ಾನ ಐ. .ಎ 0.98 1176 214080122141
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ೕ ೂಸೂರ
17070517170

649 ಾ ೕ ಾಬ ಹು ೕನ ಾಬ ಾಗನೂರ ೕ ೂಸೂರ ಾ ೕ 236/1ಅ/1 ಾ ಾನ ಐ. .ಎ 0.98 1180 51668750408
ಕ ಾ ಟಕ ಾಸ ಾ ೕಣ 

ಾ ಂ , ೕ ೂಸೂರ
17070523773

650 ಫಕು ಾಬ ಹು ೕನ ಾಬ ಾಗನೂರ ಂಕ ಾಪರ ಾ ೕ 25/2ಬ ಾ ಾನ ಐ. .ಎ 0.98 1180 364294535635
ೕ  ಾ ಂ  ಆ  

ಇಂ ಾ, ಾ ೕ
10531335701
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ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ ) ೌ ಕ( .)

I.
1 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ವ ೕ ಡ  ಕ ೕ ಡ ಕ ನಹ ಜಯ ರ 25 ನ 0.40 0.02 808200650169 841110100004090

2 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ದ   ಡಯ ಡ ನ ಜಯ ರ 26/4 ನ 0.40 0.02 665712711700 10570162988

3 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ . ಡ  ಕ ೕ ಡ ಕ ನಹ ಜಯ ರ 28/7 ನ 0.40 0.02 333391339050 841110100002911

4 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಮಹ ವ   ಮ ಜಪ ಅರ ನ ಜಯ ರ 120/1 ನ 0.40 0.02 665712711700 10570162988

5 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ವಮ  ೕಂ  ಬಸವಣ ೕ ಡನ ಂ ವ ಣ
4/3
4/9 ನ 0.40 0.02 296229928927 310801000004308

6 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ  ಮಹ ವಪ   ಬಸಪ ಲಹ ವ ಣ 3/2. ನ 0.40 0.02 531203272183 13035025124

7 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಅ ಜಪ   ಅ ಜಪ ಹಡಜನ ವ ಣ 60/2 ನ 0.40 0.02 628117582616 13101031881

8 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಮಹ ವ    ಂಗಪ ರ ಟ ಹ ವ ಣ
134/18
134/42 ನ 0.40 0.02 787164197073 13101067874

9 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಯ  ಹ ೕ  ಉ  ಹ ಕಸ 90 ನ 0.40 0.02 846384701514 540100000963

10 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಗ    ಮಯ ಂ ಕಸ 77/1 ನ 0.95 0.06 936131484190 85042151903

11 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಎಂ. .   ವ ದನಹ ಕಸ
110/2
112/2 ನ 0.40 0.02 609286353853 511250010000130-1

12 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ . ವ ರ  ಅ  ಯ ಕಸ 11/2 ನ 0.40 0.02 927269447021 13118016162

13 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೕಲ ಠ   ಷ ಡಕ ಕಸ 33 ನ 0.40 0.02 485250010245220-1

14 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ
ಪ ೕ ಡ  ಕಪ ೕ ಡ ಎಂ ಹ ಇಲ ಲ

259/14
259/14ಎ
259/13
259/17

ನ

1.00 0.06 338699103998 54016145109

15 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ
ರತ ಮ  ೕಂ ಡ ಡನಹ ಇಲ ಲ

206/7
206/5
206/3
206/2

ನ

0.80 0.05 352175087383 4040101001227

16 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೕಗ ಯ   ಡ ಜವರ ಯ ಕಮರಹ ಇಲ ಲ 16/2 ನ 0.20 0.01 365203621315 3838101001735

17 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ರತ  ೕಂ ಉ ಶ ತಹ ಜಯ ರ 106 ನ 0.32 0.03 401796226164 22030110070758

18 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ   ಅಜಪ ಂ ವ ಜಯ ರ 379 ನ 0.48 0.04 500455307483 310601000000476

19 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಗ ಂ ಕ ೕಂ ಂಗಣ ಬರಡನ ರ ಜಯ ರ 7ಆ .ಎ /2 ನ 0.80 0.08 350687818762 841110110000973

20 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಎ .  ೕಂ ಬಸವ ಂಗಪ ನ 0.80 0.08

21 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಟ ರಮ  ೕಂ ಕ ಡ ವ ಣ 67/2 ನ 0.40 0.04 566486885843 4791101005515

22 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಂಕ ಶ  ಂಕ ಡ ೕಹ ವ ಣ 768/1 ,768/2 ನ 0.40 0.04 453028827622 13103024703

23 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ದಪ   ಟ ಜಯ ವ ರ ವ ಣ 28/2 ನ 0.40 0.04 53610024664

24 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ .ಎಂ.ಪ   . ದಪ ಂಬರಹ ವ ಣ 120/2ಎ ನ 0.40 0.04 786000100156

25 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಎಂ.ಮಲ ಧ   ಮಲ ಧ ೕಗನಹ ವ ಣ 45 ನ 0.40 0.04 13035027880

26 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ವಮ  ೕಂ  ಬಸವಣ ಕಸ
25/2
25/1 ನ 0.60 0.06 17162010026183

27 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಷ ಪ   ಬಸಪ ಕಸ 188/1ಎ ನ 0.40 0.04 13074073013

28 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಂತಮ  ೕಂ ೕ ಶ ಸ ೕ ಇಲ ಲ 178/2 ನ 0.65 0.06 268046064314 4040108000711

29 ಎ .ಎ .ಎಂ ಕಂದು ಾ  ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಕಲ ನ ೕಂ ರ ಶ ಸ ೕ ಇಲ ಲ 181 ನ 0.20 0.02 641991470904 4040101000046

ೕಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು

2018-19 ೕ ಾ ನ  ೂೕಟ ಾ  ಇ ಾ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ದ  ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ.

: ೖಸೂರು ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ೌ ಕ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಆ ಾ   ಸಂ ಾ ಂ   ಾ



ಕ .ಸಂ.
ೕಜ

ಯ 
ಸರು

ಘಟಕ/
ಾಯ

ಕ ಮ/ಚ
ಟುವ

ಫ ಾನು
ಭ ಯ 

ಸರು
ಾ ಮ

ೂೕಬ ಸ ೕ  
ನಂ.

ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./

ಾ ಾ
ನ

I.

1 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಸಣ ಂಗ
ಯ  / 

ಂಗಪ
ೂಸ ೂೕ ೂೕ ಾಲ 35 ಇತ

ೕವಂ  
(ಎ .ಎ )

2 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. . 
ಾಮಕೃಷ

ಪ  / 
ೕರಯ

. 
ೂಲ ಹ

ಕಸ ಾ 28 ಇತ
ೕವಂ  

(ಎ .ಎ )

3 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. . 
ಾ ೕಂದ  / 
ಂಕಟಪ

ತುಂ ಾ ಕಸ ಾ 99 ಇತ ೕವಂ

4 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.  
ಲ ೕನರಸ
ಯ  / 
ಪಟ ಾಮ
ಯ

ಂ ೂೕ
.ಎ . 

ದುಗ
5/1 ಇತ

ೕವಂ , 
ಬಟ  

(ಎ .ಎ )

5 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ದ ಾಜು 
/ ೕ. 
ನರ ಂಹಯ

ಂ ೂೕ
.ಎ . 

ದುಗ
22/2 ಇತ

ಬಟ  
(ಎ .ಎ )

6 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೌರಮ  / 
. . 
ಾಗ ಾಜು

ೌಜುಗಲು
.ಎ . 

ದುಗ
42/1ಎ2 ಇತ

ೕವಂ  
(ಎ .ಎ )

7 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾತಯ  / 
ೂಡ ಾತ

ಯ
ಎ ಾಂಪರ ೂೕ ಾಲ 80 ಇತ

ೕವಂ  
(ಎ .ಎ )

8 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗಂಗಮ  / 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ

ೂೕ ಗರಹ .ಎ . 
ದುಗ

40/2 ಇತ
ಬಟ  

(ಎ .ಎ )

ೕಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು

2018-19 ೕ ಾ ನ  ೂೕಟ ಾ  ಇ ಾ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ 
ಾಲೂ ಕು: ೂರಟ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ



9 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮಚಂದ
ಯ  / 
ನರಸಪ

ಾವತೂ
ರು

ೂಳವನಹ
8/1ಎ ಇತ ಾಕಡ

10 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗುರು ದ
ಯ  / ೕ. 
ಜವರಪ

ೂ ೕ ೌ
ಡನ ಾಳ

.ಎ . 
ದುಗ

5/4 ಇತ
ಬಟ  

(ಎ .ಎ )

11 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ನರ ಂಹ ಾ
ಜು / ೕ. 
ನರ ೕ ೌಡ

ೂಡ ಹ
ೂಳವನಹ

84/2 ಇತ
ೕವಂ  

(ಎ .ಎ )

12 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೂಡ ದ
ಮ  / ೕ. 
ಓಬಳಪ

ಾ ಾಪರ
ೂಳವನಹ

112/6 ಪ. ಾ
ೕವಂ  

(ಎ .ಎ )

13 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಕೃಷ ಾ
 / 

ೕ ಾ ಾ
ೂೕನಹ ೂಳವನಹ

23/1 ಪ. ಾ
ೕವಂ  

(ಎ .ಎ )

14 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೂಳ ಾ ಾ
 / 

ೕ ಾ ಾ
ಬುಡ ಾರನ
ಹ

ೂಳವನಹ
35 ಪ. ಾ

ೕವಂ  
(ಎ .ಎ )

15 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಕ ಾ / 
ಪ ಸನ

ಅ ಾಂಪರ
ೂಳವನಹ

110/1 ಪ. ಾ
ೕವಂ  

(ಎ .ಎ )

16 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗಂಗಮ  / 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ

ೂೕ ಗರಹ .ಎ . 
ದುಗ

41/1ಎ, 
41/1 , 

40/3
ಇತ

ಬಟ  
(ಎ .ಎ )

17 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
. ಪ ಾ  

/ ಾಸಪ
ಅಗ ಾರ

ೂಳವನಹ
0.40 ಇತ

ೕವಂ  
(ಎ .ಎ )

18 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ರ ೕ  
ಎ .ಆ . 
/ 
ರಂಗ ಾಮ
ಯ

ೕಗ ಾಲ
.ಎ . 

ದುಗ
36/1 ಇತ

ಾಕಡ 
(ಎ .ಎ )

19 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಯ ೂೕಧ
ಮ  . . / 
ದ ಾಜ

ಯ  .

ಕುರಂ ೂೕ
.ಎ . 

ದುಗ
89 ಇತ

ಾಕಡ 
(ಎ .ಎ )

20 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗಯ  / 
ೕ. 

ಸೂಲಯ
ೂಂ ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

76 ಪ. ಾ
ೕವಂ  

(ಎ .ಎ )



21 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಸಂ ೕವಯ
 ಎಂ.ಆ . / 

ಾ ಾಂ ನ
ಪ

ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ 11/6 ಪ. ಾ
ಬಟ  

(ಎ .ಎ )

22 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ  / 
ೕ. 

ಮುದ ರಂಗ
ಪ

ಮ ೕ ಾವ ೂೕ ಾಲ 88 ಪ. ಾ
ಬಟ  

(ಎ .ಎ )

23 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕಮಯ  / 
ಹನುಮಂತ
ಪ

ಮ ೕಶಪ
ರ

ಕಸ ಾ 32 ಪ.ಪಂಗಡ
ೕವಂ  

(ಎ .ಎ )

24 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. . 
ೂಡ ಾವ

ಲ ಯ  / 
ಾವಲ ಪ

ಚನ ಪಟ ಣ
.ಎ . 

ದುಗ
79/ 9 ಪ.ಪಂಗಡ

ೕವಂ  
(ಎ .ಎ )

25 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮುತ ಾಜು
 ಎಂ. / 
ಮುತ ಾಯ
ಪ

ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ 10/4 ಪ. ಾ
ಸುಗಂಧ ಾಜ 

(ಓ.ಎ )

26 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. . 
ಮಂಜು ಾಥ
 / ೕ. 
ಹನುಮಂತ
ಪ

ೖ ೕನಹ
ೂಳವನಹ

69/1 ಪ. ಾ
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

27 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ನರಸಪ  / 
ಓಬಳಪ

ೕ ೂೕಬನ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

7/2 ಇತ
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

28 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎಂ. . 
ರಂಗಪ  / 
ಪಟ ಣ

ಮ ೕ ಾಯ
ನಹ

.ಎ . 
ದುಗ

39/3, 
31/3

ಇತ
ಬಟ  
(ಓ.ಎ )

29 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಂ ೕರಯ  

/ ಸೂಲಯ
ೂಂ ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

7/2 ಪ. ಾ
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

30 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಕುಂ ೕ ಾಮ
ಯ  / ೕ. 

ೂ ೂ ೕಬ
ಣ

ೕಲ ಾನಹ
ಕಸ ಾ 121/1ಎ ಇತ ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )



31 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. . 
ಾಗ ಾಜ

ಯ  / 
ಹು ಯಪ

ೕಲ ಾನಹ
ಕಸ ಾ 49/7 ಇತ

ಬಟ , 
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

32 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾ  

/ ಚ ೕ ೌಡ
ೕಲ ಾನಹ

ಕಸ ಾ 108/4 ಇತ
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

33 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಲ ೕ ೕವ
ಮ  / 
.ಎ . 
ಾಗಪ

ೕವರಹ ಕಸ ಾ 3/3 ಇತ
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

34 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎ . 
ಾಜ ೕಖರ

ಯ  / ೕ. 
ದ ಪ

ೖ ೕನಹ
ೂಳವನಹ

182 ಇತ
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

35 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗಯ  / 
ೕ. 

ಸೂಲಯ
ೂಂ ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

76 ಪ. ಾ
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

36 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಂಕಟ ಾ
 / 

ಹನುಮಂತ
ಯ

ಂ ೂೕ
.ಎ . 

ದುಗ
24/ 3 ಪ. ಾ

ಬಟ  
(ಓ.ಎ )

37 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಬಸವ ಾಜು 
/ 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಇರಕಸಂದ ೂೕ ಾಲ 33/ 4 ಪ. ಾ
ಂಡುಹೂ 

(ಓ.ಎ )

38 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಕೃ ೂ ೕ
ಾ  / 
ಾ ೂೕ
ಾ

ೂಡ ಹ
ೂಳವನಹ

24/3 ಇತ
ಬಟ , 
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

39 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮೂಡ
ಯಪ  / 

ಂಕಟಪ
ೌಜುಗಲು

.ಎ . 
ದುಗ

19/1 ಇತ
ೕವಂ   

(ಓ.ಎ )

40 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. 
ೕ ಾಸ / 
ಮ ಯ

ಎ. 
ಂಕ ಾಪರ

ೂೕ ಾಲ 24/3 ಇತ
ಬಟ  
(ಓ.ಎ )

41 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮುದ ರಂಗ
ಯ  / 
ರಂಗಯ

ತ ೕನಹ
ೂೕ ಾಲ 16/1 ಇತ

ಬಟ  
(ಓ.ಎ )

42 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗಂಗಮ  / 
ೂಡ ಾ

ಮಯ

ಕುಮು ೕನ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

15/2 ಇತ
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )



43 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಎ . 
ಾಂತ ಾಜು 

/ 
ಾ ಾಯಣ

ಪ

ಾಮ ಾಜನ
ಹ

ಕಸ ಾ 70/3 ಪ. ಾ
ಬಟ  
(ಓ.ಎ )

44 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ರ ಕು ಾ
 ಎಂ. / ೕ. 
ಮ ಯಪ

ೂರಟ ಕಸ ಾ 33/1 ಪ. ಾ
ಬಟ  
(ಓ.ಎ )

45 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗಂಗಮ  / 
ಗಂಗನ ೂೕ

ೕವರ
ಹಳ

ಕಸ ಾ 53/1 ಪ. ಾ
ಾಕಡ 

(ಓ.ಎ )

46 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮಂಜುಳ / 
ಲ ಣ ಾ ಅರ ಾಪರ

ೂಳವನಹ
74/2ಎ ಪ. ಾ

ೕವಂ  
(ಓ.ಎ )

47 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಲ ೕನರ ಂ
ಹಯ  

.ಎ . 
 / ೕ. 

ಂಕಪ

ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 22/3ಎ ಪ. ಾ
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

48 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕಮಯ  / 
ೕ ಾ ಾ

ಯ

ಮ ೕಶಪ
ರ

ಕಸ ಾ 32 ಪ. ಪಂಗಡ
ಬಟ   
(ಓ.ಎ )

49 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಜಯಮ  / 
ಟ ಳ ಪ

ವಡ ಕಸ ಾ
90/7, 

22/ 1, 22
ಇತ

ೕವಂ  
(ಓ.ಎ )

50 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾ ಾಯಣ
ಪ  ಎಂ. . 
/ ೕ. 

ಕ ಪ ಯ

ಾ ೕನಹ ೂಳವನಹ
42/1 ಇತ ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

51 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ವ ಾಮ
ಯ  / 

ಾಮಯ

ೂಡ ಾಲ
ನಹ

ೂೕ ಾಲ
15/11, 
110/6, 
110/19

ಇತ
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

52 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮ ರಂಗ
ಯ  / ೕ. 

ಕ ಮ
ಯ

ಮ ಾಯ
ಕನಹ

ೂೕ ಾಲ 13/11 ಇತ
ಬಟ  
(ಓ.ಎ )

53 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಜಯ ಾಮಯ  ಮ ೕ ಾವ

.ಎ . ದುಗ
108/4 ಇತ

ಬಟ  (ಓ.ಎ )

54 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಅಕ ಾಗಮ  ೕವರಹ

ಕಸ ಾ
148 ಇತ

ೕವಂ  
(ಓ.ಎ )



55 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ನರಸಮ  / ಲ ೕನರಸಪೕಲ ಾನಹ

ಕಸ ಾ
1,8 ಇತ

ೕವಂ  
(ಓ.ಎ )

56 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಎ .ಆ . ಪದ  . ೂಲ ಹ

ಕಸ ಾ
6/1, 4/1 ಇತ

ೕವಂ  
(ಓ.ಎ )

57 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಗ ಾಜು / ಎಂಹನುಮಂತ ೂೕ ಾಲ 61 ಇತ

ಬಟ (ಓ.ಎ
)

58 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಕಮ  / ೕಹನುಮಂತ ೂೕ ಾಲ 29/1 ಇತ

ಬಟ  
(ಓ.ಎ )

59 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಮ ಯ  / ಂಕಟಪಕುಮು ೕನಹ

.ಎ . ದುಗ
3/1 ಪ. ಾ

ೕವಂ  
(ಓ.ಎ )

60 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ದ ಪ  / ಾಗಯಭಕ ರಹ

ೂಳವನಹ
82 ಪ. ಾ

ಬಟ  
(ಓ.ಎ )

61 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಕಮ  / ಮ ಯೕಲ ಾನಹ

ಕಸ ಾ
18 ಪ. ಾ

ೕವಂ  
(ಓ.ಎ )

62 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಅಬು  ರ ೕಂ ಕುರುಬರಹ ೂಳವನಹ 5/2 ಇತ

ೕವಂ  + 
ಬಟ  
(ಓ.ಎ )

63 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಮಂಜು ಾಥ / ಓಬಳ ೕವರಹಕಸ ಾ 7/1 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ (ಓ.ಎ

64 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಪಟ ಪ  / ಕ ಹನುಮಂತಯಹೂ ಕುಂ

ಕಸ ಾ
124/1 ಇತ

ೕವಂ  (ಓ.ಎ

65 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಗರತ ಮ  ಅ ಾಂಪರ

ೂಳವನಹ
361 ಇತ

ೕವಂ  (ಓ.ಎ

66 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಮಕ  / ೕ ಾ ಾಯಕೂೕ ಗರಹ

.ಎ . ದುಗ
42 ಇತ

ಾಕಡ (ಓ.ಎ )

67 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಂಗಪ  / ಅಕ ಣೂಳವನಹ ೂಳವನಹ

126/ ೖ  
- 6

ಇತ ೕವಂ  (ಓ.ಎ

68 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ೂಡ ಯ  / ೂೕ ಗರಹ

.ಎ . ದುಗ
54/1 ಇತ

ಾಕಡ (ಓ.ಎ )

69 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಮಂಜು ಾಥ ಎ ೂಡ ಾಲನಹ

ೂೕ ಾಲ
3/4 ಇತ ೕವಂ  (ಓ.ಎ

70 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ವ ಾಂ ಎ . ೂಡ ಾಲನಹ

ೂೕ ಾಲ
117/2, 117/4 ಇತ

ಬಟ  (ಓ.ಎ )

71 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ೕ ಾಸ / ೕ ಕ ನಹ

ೂಳವನಹ
5/4, 63/1 ಇತ

ೕವಂ  (ಓ.ಎ

72 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಕ ಾಪಯ  ಹ

ೂಳವನಹ
97 ಇತ

ೕವಂ  (ಓ.ಎ

73 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಪಟ ಾಜು ಎಂೌ ಜುಗಲು .ಎ . ದುಗ 6 ಇತ ೕವಂ  (ಓ.ಎ

74 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾನಂದಯ  ಎಂೌಜುಗಲು

.ಎ . ದುಗ
6 ಇತ

ಬಟ  
(ಓ.ಎ )



75 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಆ . 
ಚ ಗ ಾಮ
ಯ  / ೕ. 

ಾಮಚಂದ
ಯ

ಂಕಣ ನಹ .ಎ . 
ದುಗ

20/3, 
15/4, 
112/3

ಇತ ಬಟ  
(ಓ.ಎ )

76 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. 
ಾತ ಂಗ

ಯ  / 
ೕರಣ

ಾರ ೂಂಡ
ನಹ

ೂೕ ಾಲ 22/ 3 ಇತ
ೕವಂ  

(ಓ.ಎ )

77 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
. . ದ ಗಂಗಯ  ೕಲ ಾನಹ ಕಸ ಾ 4 ಪ.ಪಂಗಡ ೕವಂ  (ಓ.ಎ

78 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಅ ಾ 
ಎಂ.ಆ . / 

. 
ನರ ಂಹ ಾ
ಜು

. . ಪರ
ೂಳವನಹ

211/2 ಪ.ಪಂಗಡ ೕವಂ  (ಓ.ಎ

79 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

 . 
ನರ ಂಹ ಾ
ಜು / 
ಗಂಗಪ

. . ಪರ
ೂಳವನಹ

211/1 ಪ.ಪಂಗಡ ೕವಂ  (ಓ.ಎ

80 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಾಗ ಾಜು 
 / 

ಾಮಕೃಷ  
ಅಗ ಾರ

.ಎ . 
ದುಗ

15 ಇತ ಾ ಂ

81 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ದ ಂಗ
ಯ  / 
ಪಟ ಾಲ
ಯ

ಬಡಮುದ
ನ ಾಳ

.ಎ . 
ದುಗ

23 ಇತ ಾ ಂ

82 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಲ ೕನರಸ
ಯ  / ೕ. 

ೂಡ ಯ
ೕಗ ಾಲ

.ಎ . 
ದುಗ

83/4 ಇತ ಾ ಂ

83 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ೂ ೕ  
ಎ . . / 
ಜಯ ೕರ 
ಸಮಥ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 151/10 ಇತ ಾ ಂ

84 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಕೃಷ ಮೂ
 / 

ೂಡ ಯ

ೕನಹ .ಎ . 
ದುಗ

16/2,7, 
14,5

ಇತ ಾ ಂ

85 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಮ ಾಲ
ಮ  / ೕ. 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಅಗ ಾರ
.ಎ . 

ದುಗ
42/2, 
41/3ಎ

ಇತ ಾ ಂ



86 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
2 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಮ ಕ  / 
ರಂಗ ಾಮ
ಯ

ಸುಂಕದಹ ೂೕ ಾಲ 74, 83 ಇತ ಾ ಂ

87 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ2 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಎ . 
ನಟ ಾಜು / 
ವರುದ

ಯ

ಎ ಾಂಪರ ೂೕ ಾಲ 71 ಇತ ಾ ಂ

88 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಬಸವ ಾಜು 
ಎಂ.ಎ . / 
ದ ಪ

ೂಡ ಾ ೂಳವನಹ
112/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

89 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ರ ನಂದ  
ಎ . . 
/ ೕ. 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ

ಂ ಾಪರ
ೂಳವನಹ

41/1ಎ, 
41/7, 
27/8

ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

90 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಲ ಯ  / 
ೕ. 
ಾಮಯ

ೂಡ ಾ ೂಳವನಹ
397/3ಎ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

91 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಂಗಣ  / 
ಾಮಯ

ಂ ಾಪರ
ೂಳವನಹ 41/4, 

33/4
ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

92 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎ . 
ಾ ಾಯ

 / . 
ನಂ ೕ ೌಡ

ಹರಪ ೂಂಡ
ನಹ

ೂಳವನಹ
2/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

93 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಜಮ  / 
ಾ ಾಯಣ
ಾ

ಅ ಾ ಹ
ೂಳವನಹ

37/7 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

94 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ೕವಲಮ  

/ ಕೃಷ ಪ
ೂೕನಹ ೂಳವನಹ

10/5ಎ2 ಪ. ಾ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

95 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ವಸಂತಕು
ಾ  / 

ೕ. 
ಂಕಟಪ

ವ ೕರಹ
ೂಳವನಹ

39/2 ಪ. ಾ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

96 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಗಂಗ ಾಜು 
/ ಪ ಯ

ೕ ೕನಹ ೂಳವನಹ
24 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

97 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎಂ. 
ರಂಗಯ  / 
ಮಲ ಯ

ೕಟ ೂಂ
ಡನಹ

ೂೕ ಾಲ 3 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ



98 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾ  
.ಆ . / 
ರೂ ಾ  
.

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 25/4 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

99 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ೕ ೕರಮ  

/ ರುದ ಯ
ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 25/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

100 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಈ. 
ನರಸಯ  / 
ಈರಣ

ಾ ಾಪರ
ೂಳವನಹ

91/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

101 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ವಮ  
ಎಂ.ಎ . / 
ಮುದ ಾ
ಜು .

ೂೕಂಪರ
ೂಳವನಹ

109/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

102 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮಂಜುಳ
ಮ  / 
ಚಂದ ೕಖರ
ಯ

ಎ ಾಂಪರ ೂೕ ಾಲ 55/4 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

103 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಈರಣ  / 

ಕ ಣ
ಲ ದಹ ೂೕ ಾಲ 94/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

104 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮಂಜು ಾಥ
 ಾ  . 
/ .ಎ . 

ೕರ ಾ ತ ಾ
ಯ

ವಡ ಕಸ ಾ 30/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

105 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಮಕ  / 

ನರ ಂಹಯ
ಂ ಹ ೂೕ ಾಲ 120 ಪ. ಾ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

106 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಲ ೕ ಾ ಾ
ಯಣ / 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ
266, 
268/1

ಪ. ಾ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

107 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಲ ೕನರಸ
ಯ  / ೕ. 

ೂಡ ಯ
ೕಗ ಾಲ

.ಎ . 
ದುಗ

83/4 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

108 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಜಯರಂಗ
ಮ  

.ಅ . / 
ೕ. 
ೂಡ ಯ

. 
ೂಲ ಹ

ಕಸ ಾ 27 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ



109 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಂಕಟಪ  / 

ಚನ ಪ
ಾವತೂ

ರು
ೂಳವನಹ 37/2 , 

37/1
ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

110 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಶಂಕರ ಂಗ
ಮ  
ಎಂ.ಎ . / 
ಈ. 
ನರಸಯ

ಾ ಾಪರ
ೂಳವನಹ

91/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

111 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕವ ಾಜು 
/ 
ಅನಂತ ಾಜು

ಂ ಾಪರ
ೂಳವನಹ

9/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

112 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗಂಗ ಾಮಕ
 / 
ಮು ಾಮ
ಯ

ೂಡ ಾ ೂಳವನಹ
6/3 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

113 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೖ.ಆ . 
ಸು ೕಶ / 

. . 
ರುದ ಯ

ಗಳರ ಾಳ ೂೕ ಾಲ 9/1, 9/3 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

114 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಬಸಮ  / 
ಅಂ ನಪ

ಕ ೕ ೂಸ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

90 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

115 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಗಮ  
ಎ . / 

ಾಜ ೕಖ

ೕವರ
ಹ

ಕಸ ಾ 42/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

116 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎಂ.ಆ . 
ೕರಂಗಯ

 / ೕ. 
ರಂಗ ಾಮ
ಯ

ೕಗ ಾಲ
.ಎ . 

ದುಗ
56/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

117 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ದ ಾಮ
ಯ  / 
ಾಮಣ

ೕಗ ಾಲ
.ಎ . 

ದುಗ
64 ಪ. ಾ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

118 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ವಕು ಾ
 . . / 

ೕ. 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ವ ೕರಹ ೂೕ ಾಲ 21/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

119 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ನರ ಂಹ ಾ
ಜು .ಎ . 
/ 
ನರ ಂಹಯ

ಜಂ ೕನಹ .ಎ . 
ದುಗ

35/4, 
35/6

ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ



120 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. . 
ಗಂ ಾಧರ
ಯ  / 
ಮ ಯ

ಕುರುಡು
ೂೕನಹ

ಕಸ ಾ 45/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

121 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗುರು ಾ  
. . / 
. . 

ಕೃಷ ಮೂ
ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 71/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

122 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಸುನಂದಪ  
/ ಕ ಯಣ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 74 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

123 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮಕೃಷ
ಯ  ಆ . / 

ಾಮಚಂದ
ಪ

ೂಡ ಾಲ
ನಹ

ೂೕ ಾಲ 98/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

124 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಂಕಟರಮ
 . . 

/ ೕ. 
ಕುಂಭಯ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ

26/5, 
26/3, 
11/3

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

125 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ವಸಂತಯ  
/ ದ ಪ

ತ ೕನಹ
ೂೕ ಾಲ 9/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

126 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಾಗಮ  / 
ೂಡ ಾ

ಮಯ
ಬೂದಗ

.ಎ . 
ದುಗ

23 ಪ. ಾ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

127 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಲಕ ಣ  / 
ಸಣ ಲಕ
ಪ

ಾ ೕನಹ ೂೕ ಾಲ 29/3 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

128 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಗಂ ಾಧರ
ಯ  / 
ರಂಗಯ

ಲ ದಹ ೂೕ ಾಲ 54 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

129 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಆಲಪ  / 
ರಂಗಯ

ಓಬ ಾಯ ನ
ಾಳ

ೂೕ ಾಲ 5/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

130 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಜಗಂ ಾಧ
ರ / 

ೂಡ ಹನು
ಮಂತಯ

ಕ ೕಕಲ ಹ
ೂೕ ಾಲ 9 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

131 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ೕ ಾಸ / 
ಮ ಪ

ಎಂ. 
ೂಸಹ

ೂೕ ಾಲ 37 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ



132 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಎ .ಎಂ. 
ಾಂತ ಾಜು 

/ 
ಮ ಾ ಂಗ
ಯ

ಎಂ. 
ೂಸಹ

ೂೕ ಾಲ 36,37 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

133 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಎ. .  
ವ ಾಜು / 

ಆಂ ನಪ
ವ ೕರಹ: ೂೕ ಾಲ 22/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

134 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

. 
ಾಮಯ  / 

ಗಂಗಯ

ೖರ ೂಂ
ಡು

ೂೕ ಾಲ 25/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

135 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಪಟ ಬಸ
ಮ  / . . 
ವಣ

ಕ ೕಕಲ ಹ
ೂೕ ಾಲ 15, 18/4 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

136 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ವಕು ಾ
 / 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ವ ೕರಹ ೂೕ ಾಲ
19/10, 
21/10

ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

137 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

. . 
ೕರಭದ

ಯ  / 
ೕರಣ

ಾ ೕನಹ ೂೕ ಾಲ 53 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

138 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ೂೕ ಮ
ಲ ಯ  / 

ಕ ಮಲ
ಯ

ೖರ ೂಂ
ಡು

ೂೕ ಾಲ
20/12, 
19/12

ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

139 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಮಂಜು ಾಥ
 . / 
ಮ ಯ

ಎಂ. 
ೂಸಹ

ೂೕ ಾಲ 15/4 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

140 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

. 
ಮುತ ಾಯ
ಪ  / 
ಕುಂಟಲಕ
ಪ

ಾ ೕನಹ ೂೕ ಾಲ 35/23 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

141 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

. . 
ನಂಜುಂಡ
ಯ  / 
ಹನುಮಂ ೕ
ೌಡ

ವ ೕರಹ ೂೕ ಾಲ 24/6 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

142 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಜಯಣ  / 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ವ ೕರಹ ೂೕ ಾಲ
21, 2, 
19, 12

ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ



143 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಕ ಲಕ
ಯ  / 
ಲಕ ಣ

ಕ ೕಕಲ ಹ
ೂೕ ಾಲ 3/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

144 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ರಂಗ ಾಥ
ಯ  .  / 

ಕ ರಂಗ
ಯ

ದುಡ ನಹ
ೂೕ ಾಲ 75/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

145 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಪರ ೕಶ ರ
ಯ  / ೕ. 

ೂಡ ಯ
ಕ ಕಸ ಾ

54/1, 
55/5, 
55/8

ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

146 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

. . 
ೌಡಪ  / 
ೕ. 

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ

ವಡ ಕಸ ಾ 91/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

147 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ನರ ಂಹ
ಮೂ  / 
ಗು  
ಂಪಯ

ಕ ಾ ೕನ
ಹ

ಕಸ ಾ 36 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

148 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಕೃಷ ಮೂ
 / ೕ. 

ೕರಣ

ೌರ ಾನಹ
ಕಸ ಾ 78/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

149 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಾಗಣ  / 
ಾಗಯ

ವಡ ಕಸ ಾ 69/1,69/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

150 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ರಂಗ ಾಮ
ಯ  / ಎಂ. 
ಲಕ ಣ

ಎಂ. 
ಂಕ ಾಪರ

ೂಳವನಹ
23/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

151 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಾಮಕೃಷ
ಪ  / ೕ. 
ನರ ೕಯಪ

ೕ ೕನಹ ೂಳವನಹ
23 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

152 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಲ ತಮ  / 
. 
ಾಗ ಾಜ

ಯ

ಅ ಾಂಪರ
ೂಳವನಹ

107/2ಎ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

153 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಆ ಲ
ಮ  / 
ಆ ಾ ಾ
ಯಣ 

ಎಂ. 
ಅಗ ಾರ

ೂಳವನಹ
15 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ



154 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಎಂ.ಎ . 
ಶಂಕರ ಂಗ
ಮ  / ಈ. 
ನರಸಯ

ಭಕ ರಹ
ೂಳವನಹ

91/3 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

155 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ೕ ಾಸ
ಯ  / 
ನರ ಂಹಯ

ೂಡ ಾ ೂಳವನಹ
74/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

156 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಮ ಾಬ ೕ
ಶ ರ . 
ಾ  / 

ಗಣಪ  . 
ಾ

ಾ ೕನಹ ೂಳವನಹ
112 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

157 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಸು ೕಲಮ  
/ 
ಮುತ ನರ ಂ
ಹಯ

ಜುಂಜು ಾ
ಮನಹ

.ಎ . 
ದುಗ

6/2 ಇತ ಕಂದು ಾ

158 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಸ ೂೕಜಮ
 / 
ಮುತ ನರ ಂ
ಹಯ

ೂಡ ಾಲ
ನಹ

ೂೕ ಾಲ 106 ಇತ ಕಂದು ಾ

159 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಕ ಾವ  / 

ೕರ ಾಗಪ
ಾತ ಾನಹ

ೂೕ ಾಲ 139/4 ಇತ ಕಂದು ಾ

160 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಕ ಹನು
ಮಂತಯ  / 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಗಂ ಾನಹ
ಕಸ ಾ 19 ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ

161 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎ. ಚರ  / 
. 

ಆನಂದಕೃಷ

ೌರ ಾನಹ
ಕಸ ಾ 92/3 ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ

162 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಎ . 
ಗುಂಡಯ  / 
ವಣ

ನ ಹ ೂೕ ಾಲ 46 ಇತ ಕಂದು ಾ

163 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. . 
ಾಮಯ  / 
ಕ ನರ ಂಹ

ಯ

ಗಳರ ಾಳ
ೂಳವನಹ

75 ಇತ ಕಂದು ಾ



164 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. . 
ಸಂ ೕವ
 / 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ

ೂಗ ಘಟ
ೂಳವನಹ

129/3 ಇತ ಕಂದು ಾ

165 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮಂಗಳಮ  
/ 
ಮ ಾ
ಜು ನಯ

ಾ ಪರ ೂೕ ಾಲ 28/6 ಇತ ಕಂದು ಾ

166 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮ ಾಜು 
/ . 

ಾಮಯ

ಮುಸು ನಕ
ಲು

ಕಸ ಾ 9 ಇತ ಕಂದು ಾ

167 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕರುದ
ಯ  / ೕ. 
ಮು ಯಪ

ೂಲ ೕವ
ನಹ

.ಎ . 
ದುಗ

25/1 ಇತ ಕಂದು ಾ

168 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. . 
ಅಶ ತ ಯ
 / ೕ. 
ಕಲ ಯ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 51/3 ಇತ ಕಂದು ಾ

169 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮ ಾಲ
ಮ  / 
ಹನುಮಂತ
ಯ

 
ಅಗ ಾರ

.ಎ . 
ದುಗ

43/1 ಇತ ಕಂದು ಾ

170 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ೕ ಾ  

/ ಸಣ ಯ
. 
ೕ ನಹ

ೂೕ ಾಲ 11/6 ಇತ ಕಂದು ಾ

171 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಜಯಣ  
. . / 
ೕ. 

ಹನುಮಂತ
ಯ

ವ ೕರಹ ೂೕ ಾಲ
21/2, 
19/12

ಇತ ಕಂದು ಾ

172 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎಂ. . 
ಪಟ ನರಸ
ಮ  / 
ಮಂಜು ಾಥ

ಣಸಂದ ೂೕ ಾಲ 41 ಇತ ಕಂದು ಾ

173 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಪಣ  / 
ೕ. 
ಕ ಮು

ಯಪ

ೂಡ ಾ ೂಳವನಹ
122 ಇತ ಕಂದು ಾ

174 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ರಂಗಮ  / 
ನರ ಂಹಯ

ೕಗ ಾಲ
.ಎ . 

ದುಗ
4/2 ಇತ ಕಂದು ಾ



175 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕಮಕ /
ೂಳ ಾ ಾ

ೂೕನಹ ೂಳವನಹ
10/5ಎ1 ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ

176 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮಕೃಷ
ಯ  / 
ನರ ೕಯಪ

ೕ ೕನಹ ೂಳವನಹ
23 ಇತ ಕಂದು ಾ

177 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಜಣ  / 

ನರ ೕಯಪ
. . ಪರ

ೂಳವನಹ
26/2 ಇತ ಕಂದು ಾ

178 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎ . 
ಾಜ ೕಖರ

ಯ  / ೕ. 
ದ ಪ

ೖ ೕನಹ
ೂೕ ಾಲ 181 ಇತ ಕಂದು ಾ

179 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮ ಲ
ಮ  / . 

ಾಲ ಾಜು

ಚುಂ ೕನಹ ೂಳವನಹ 42/1, 
44/2

ಇತ ಕಂದು ಾ

180 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಆ . 
ಮಂಜು ಾ

 / 
ಾಮಯ

ಲಂ ೕನಹ
ೂಳವನಹ

50/2 ಇತ ಕಂದು ಾ

181 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗಂಗ ಾಜ
ಮ  / 
ಸುಬ ಣ

ೂಡ ಾ ೂಳವನಹ
95/1ಎ2 ಇತ ಕಂದು ಾ

182 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಂಕ ೕಶ
ಮೂ  
ಎ . . / 

ಂಕಟಪ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 377 ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ

183 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಹನುಮ ಾ
 / 

ಲ ಾ

ಶಕು ಮ
ನಹ

ೂಳವನಹ
178/1 ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ

184 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮಕೃಷ
ಯ  / 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 273/2 ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ

185 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ನರ ಂಹ
ಮೂ  / 

ೕ. 
ಹ ನರಸ
ಪ

ೂೕಡ ಹ ೂಳವನಹ
55 ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ



186 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

. . 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ  / 
ಹುಚ ಪ

ೕಡರ 
ಅಗ ಾರ

ೂೕ ಾಲ 23 ಇತ ಕಂದು ಾ

187 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಚಂದ ಪ  / 
ಪಟ ಯ

ೖ ೕನಹ
ೂಳವನಹ

56 ಇತ ಕಂದು ಾ

188 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಾಮಯ  / 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ದ ೂೕ
ೂಳವನಹ

61/3 ಇತ ಕಂದು ಾ

189 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

. . 
ಹನುಮಂತ
ಮೂ  / 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ

ೂಗ ಘಟ
ೂಳವನಹ

129/4 ಇತ ಕಂದು ಾ

190 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಚನ ಬಸಮ
 / .ಎಂ. 
ವಕು ಾರ

ಯ

ಾ ೕನಹ ೂಳವನಹ
37/6 ಇತ ಕಂದು ಾ

191 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಲ ಮ  / 
ಎಂ. . 
ಕು ಾ

ಾವತೂ
ರು

ೂಳವನಹ
38/6ಎ1 ಇತ ಕಂದು ಾ

192 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ನರ ಂಹ
ಮೂ  / 
ಗಂಗಪ

ಅ ಾ ಹ
ೂಳವನಹ

33 ಇತ ಕಂದು ಾ

193 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ದ ಾಮ
ಯ  / 
ಾಮಣ

ೕಗ ಾಲ
.ಎ . 

ದುಗ
64 ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ

194 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

.ಆ . 
ರ ೕ  / 

ಾಮಯ

. . 
ೕ ನಹ

ೂೕ ಾಲ 51/2
ಪ.ಪಂಗಡ

ಕಂದು ಾ

195 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಅನುಸೂಯ
ಮ  / 
ರಂಗ ಾಂ
ಯ

ೖರ ೂಂ
ಡು

ೂೕ ಾಲ 34/11 ಇತ ಕಂದು ಾ

196 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

.ಆ . 
ಾ ಾಯ

 / . . 
ಾಮಕೃಷ

ಮು ೌಡನ
ಹ

ೂೕ ಾಲ 15 ಇತ ಕಂದು ಾ



197 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ೕರಮುದ
ಯ  / 
ೂೕಟಯ

ಬೂಚನಹ ೂೕ ಾಲ 36 ಇತ ಕಂದು ಾ

198 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

.ಆ . 
ರಂಗ ಾಜು 
/ 
ರಂಗರಸಯ

. . 
ೕ ನಹ

ೂೕ ಾಲ 53/3 ಇತ ಕಂದು ಾ

199 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಾವಲ ಯ
 / 
ಮರುಡಪ

ಲ ದಹ ೂೕ ಾಲ 106, 108 ಇತ ಕಂದು ಾ

200 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಕೃ ಾ ಾ
 / 

ೕ ಾ ಾ
ೂೕನಹ ೂಳವನಹ

23/1 ಇತ ಕಂದು ಾ

201 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ೕರ ಂಗ
ಯ  / 

ೂಡ ೕರ
ಕ ಣ

ಬಜ ನಹ ಕಸ ಾ 15 ಇತ ಕಂದು ಾ

202 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷಾ ಣ 
ಾಯ ಕ ಮ

ಾಗಪ  
 

ಾಗಯ
ಗರಗ ೂ ಕಸ ಾ 69/2 ಪ. ಾ ರಳು ಪರ

203 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷಾ ಣ 
ಾಯ ಕ ಮ

ದ ಗಂಗ
ಮ  ೂೕಂ 

ೕವ ಾಜು

ಕ ೕ ೂಸ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

35/11 ೕ 
ಾ

ಪ.ಪಂಗಡ

ರಳು ಪರ

204 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ನಟ ಾಜು / 
ಾಮಯ

ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ 13/3 ಪ. ಾ ಣ ನ ಸ

205 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಕ ಣ  / 
ಂಪಯ

ೕಡರ 
ಅಗ ಾರ

ೂೕ ಾಲ 54/ 1 ಪ. ಾ ೂ ಾ ೂ

206 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಲಕ ಪ  / 
ಕದುರಪ

ಕುರುಬರಹ ೂಳವನಹ
16/3, 38 ಪ. ಾ ೂ ಾ ೂ

207 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎ .ಎಂ. 
ಾಗಪ  / 

ಮುದ ಹನು
ಮಂತಯ

ಕುರುಬರಹ ೂಳವನಹ
54 ಪ. ಾ ೂ ಾ ೂ

208 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ನಗಂಗಯ

 / ಹ ಯಪ
ಾತ ಾನಹ

ೂೕ ಾಲ 73/1ಎ1
ಇತ

ೂ ಾ ೂ

209 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. 
ಾ ಾಯಣ

ಪ  / 
ಹನುಮಪ

ಮ ೕಶಪ
ರ

ಕಸ ಾ 132/6

ಇತ

ೂ ಾ ೂ



210 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ  / 

ನರ ೕಯಪ
ೂಸ ೂೕ ೂೕ ಾಲ 29/1ಎ ಪ. ಾ ೂ ಾ ೂ

211 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಬಸವ ಾಜು 
/ 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಇರಕಸಂದ ೂೕ ಾಲ 33/ 4 ಪ. ಾ ೂ ಾ ೂ

212 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಆ . 
ರಂಗ ಾಮ
ಯ  / . 
ರಂಗಯ

ಕ ಕಸ ಾ 208 ಪ. ಾ ಣ ನ ಸ

213 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಲ ಯ  / 
ಬುಡ ಹನು
ಮಂತಯ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 263 ಪ. ಾ ೂ ಾ ೂ

214 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಮ ಯ  / 
ಂಕಟಪ

ಂ ೂೕ
.ಎ . 

ದುಗ
3/1 ಪ. ಾ ೂ ಾ ೂ

215 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಜಯಮ  / 
ಾಗ ಾಜ

ಯ
ಕ ಕಸ ಾ 101 ಇತ ಣ ನ ಸ

216 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಎ . 
ಮ ಾ
ಜು ನಯ  / 
ವಶಂಕರ

ಯ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 17/2 ಇತ ೂ ಾ ೂ

217 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಂಪ ಾಜು 
/ 
ಮು ೂ ೕಬ
ಳಯ

ೂಸ ೂೕ ೂೕ ಾಲ 17/3 ಇತ ೂ ಾ ೂ

218 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಸುದಶ  
. . / 
ಕ ಣ

ೕಡರ 
ಅಗ ಾರ

ೂೕ ಾಲ 53 ಪ. ಾ ೕ

219 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎ. 
ಮಂಜು ಾ

 / 
ಅರಸಪ

ಾವತೂ
ರು

ೂಳವನಹ 27/1, 
52/1 1

ಇತ

ಬೂದುಗುಂಬಳ



220 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎ .ಎ . 
ಆನಂದಕು

ಾ  / 
ಎ . . 
ನಂಜಪ

ೂೕಂಪರ
ೂಳವನಹ

63/1ಎ

ಇತ

ೂ ಾ ೂ

221 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕಲಮ  / 
ೕ. 

ಅರಸಪ

ಾವತೂ
ರು

ೂಳವನಹ
22/2ಎ

ಇತ
ಣ ನ ಸ

222 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಅ ೕ  
ಾ  / 
ಾ ಾ 
ಾ

ಾ ೕನಹ ೂಳವನಹ
28/1

ಇತ

ಣ ನ ಸ

223 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಆ . 
ಾಮಕೃಷ

ಯ  / 
ಾಮಚಂದ

ಯ

ೂಡ ಾಲ
ನಹ

ೂೕ ಾಲ 98/2

ಇತ

ಬದ

224 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ದ ಾಜು 
/ ೕ. 
ನರ ಂಹಯ

ಂ ೂೕ
.ಎ . 

ದುಗ
1/5

ಇತ

ೂ ಾ ೂ

225 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಸಣ ಮ  / 

ಕ ಾಸಪ
ೌ ಕ ಲು

.ಎ . 
ದುಗ

39/6

ಇತ

ೕ

226 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ೌರಮ  / 
ಾಗ ಾಜಪ

ವರಹ ಕಸ ಾ 4
ಇತ

ತರ ಾ

227 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ವಣ  
ಎ . . / 

ೕ. 
ಭದ ಣ

ವರಹ ಕಸ ಾ 31/, 31/2

ಇತ

ತರ ಾ

228 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಕಮ  / 

ಮುತ ಯ
ಾ ಶ ಾರ

ೂಳವನಹ
118/3

ಇತ
ಣ ನ ಸ

229 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೂೕ ಂದ
ಾಜು / 
ೕ. 
ಪ ಣ

ೂಡ ಹ
ೂಳವನಹ

94

ಇತ

ಣ ನ ಸ

230 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ರಂಗಪ  / 
ೕ. 

ರಂಗ ಾಮ
ಯ

ಗಟ ೂಲ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

98

ಇತ

ೂ ಾ ೂ



231 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಸಂ ೕವ ಾ
ಯ 
ಎ. . / 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ

ಅಗ ಾರ
.ಎ . 

ದುಗ
40/8

ಇತ

ೂ ಾ ೂ

232 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. 
ಾಗ ಾಜು 

/ . 
ೂಂಬಯ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 64

ಇತ

ೕ

233 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಭೂತಣ  / 

ಾತಣ
ಬಡಮುದ
ನ ಾಳ

.ಎ . 
ದುಗ

9
ಇತ

ೂ ಾ ೂ

234 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎಂ. . 
ದ ಪ  / 
ಕ ಾವಲ

ಪ ಮಣು ನಕು

.ಎ . 
ದುಗ

34 ಇತ

ೂ ಾ ೂ

235 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಮಕೃಷ ಯ  ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ 22/4 ಪ. ಾ ಣ ನ ಸ

236 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಂ ೕರಯ  

/ ಸೂಲಯ
ೂಂ ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

7/2 ಪ. ಾ ೂ ಾ ೂ

237 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮಹಂ ೕ  
/ ೕ. 
ಚಂದ ೕಖ

ಲಂ ೕನಹ
ೂಳವನಹ

102

ಇತ

ಬದ

238 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಯರಗುಂಟ
ಮ  / ೕ. 
ಚಂದ ೕಖ

ಲಂ ೕನಹ
ೂಳವನಹ

110

ಇತ

ಬದ

239 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಜಣ  / 

ನರ ೕಯಪ
ಎ ಾಂಪರ ೂೕ ಾಲ 13/2

ಇತ
ಣ ನ ಸ

240 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಗ ಾಜು 

/ ನ ಯ
ಹ

ೂಳವನಹ
92 ಪ. ಾ

ಬದ  
, ಂ ಾ

241 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಜಣ  / 

ನರ ೕಯಪ
ಎ ಾಂಪರ ೂೕ ಾಲ 17

ಇತ
ಹುರು

242 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಮಯ  / 
ೂಡ ಯ

ಹನುಮಂತ
ಪರ

ಕಸ ಾ 51/4

ಇತ

ಹುರು

243 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಮ ಯ  / 
ಂಗಪ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 70/1

ಇತ
ಹುರು



244 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕವ ಾಜು 
ಎ  / ೕ|| 
ಂಪಯ

ೖರ ೂಂ
ಡು

ೂೕ ಾಲ
34/2,68/

2
ಇತ

ೂ ಾ ೂ

245 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. ಎ  
ಮಂಜು ಾ

 / 
.ನಂಜಪ

ೂಡ ಾ ೂಳವನಹ
112/9

ಇತ

ಬೂದುಗುಂಬಳ

246 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ವ ಾ  
.  / 
ೂಡ ಾವ

ಲಪ

ಬುಕ ಪಟ
ಣ

.ಎ . 
ದುಗ

179

ಇತ

ೂ ಾ ೂ

247 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಗ ಾಜು 
/ 

ೂಡ ಾವ
ಲಯ

ಬುಕ ಪಟ
ಣ

.ಎ . 
ದುಗ

179 ಪ. ಾ ಹುರು

248 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗಂಗ ಾಜು 
/ 

ೕ. ಾಮ
ಯ

ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ 13/2 ಪ. ಾ ಣ ನ ಸ

249 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಎ  
ರ ಕು ಾ
 / ಂಕಪ

ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 22/3ಎ ಪ. ಾ ಹುರು

250 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಗ ಾಜು 
/ 
ಮುತ ಾಯ
ಪ

ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ 7/2 ಪ. ಾ ಬದ

251 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ವಮ  / 
ಾಗ ಾಜು

ಮಣು ನಕು .ಎ . 
ದುಗ

90/2
ಇತ

ೂ ಾ ೂ

252 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮಕೃಷ
ಯ  / 
ನರ ೕಯಪ

ೕ ೕನಹ ೂಳವನಹ
23

ಇತ

ಬದ

253 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ದ ಪ  / 
ಾಗಯ

ಭಕ ರಹ
ೂಳವನಹ

82 ಪ. ಾ ೂ ಾ ೂ

254 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

. 
ೕ ೕ  

ಕು ಾ  / 
ೕ. ಎ . 
ೂೕ ಾ

ದ ೂೕ
ೂಳವನಹ

64/5 ಇತ ಪ  ೂೕಧಕ ಬ



255 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ಎಂ.ಎ . 
ಶಂಕರ ಂಗ
ಮ  / ಈ. 
ನರಸಯ

ಾ ಾಪರ
ೂಳವನಹ

91/2 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ

256 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ಲ ಮ  / 
ೂಡ ರಂಗ

ಯ

ೕ ೕನಹ ೂಳವನಹ 2/1, 
18/15

ಪ.ಪಂಗಡ

ಕೃ ೂಂಡ

257 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ವಸಂತಕು
ಾ  / 

ೕ. 
ಂಕಟಪ

ವ ೕರಹ ೂೕ ಾಲ
39/2, 
40/2

ಪ. ಾ ಕೃ ೂಂಡ

258 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ದ ಂಗ
ಯ  / 
ಸಣ ಹು
ಯಪ

ಸಂ ೕನಹ ೂೕ ಾಲ 19/1 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ

259 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ
ಗಂಗಣ  / 
ಅಂ ನಪ

. 
ಾ ೕನಹ

ಕಸ ಾ
54/2, 
31/2

ಪ. ಾ ಕೃ ೂಂಡ

260 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

. . 
ನ ೕ  
ಕು ಾ  / 

ೕ. . . 
ಕೃಷ ಯ  

ರಂಗನಹ ಕಸ ಾ 4/1 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ

261 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ೕರ  
ಉ ೕ ಾ / 

. 
ಅಬು  
ಬ ೕ

ೂರಟ ಕಸ ಾ 22/1 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ

262 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ
ಮಂಜಮ  / 

ಾಜಣ
ವಡ ಕಸ ಾ 161 ಪ.ಪಂಗಡ ಕೃ ೂಂಡ

263 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ
ಮ ಕ  / 

ಜವರಪ
ಕ ೕ ೂಸ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

58/2 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ

264 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ೂಡ ಯ  
/ 
ಸಂ ೕವ ಾ
ಯ

ೂೕ ಗರಹ .ಎ . 
ದುಗ

54/1, 
40/1, 
52/2

ಇತ ಕೃ ೂಂಡ

265 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ೂಳಸಮ   
/ ೕ. 

ಕ ರಂಗಪ

. 
ಾ ೕನಹ

ಕಸ ಾ 21 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ



266 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ
ಮ ಯ  / 

ಅಂ ನಪ
ಕ ೕ ೂಸ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

35 ಪ.ಪಂಗಡ ಾ  ೌ

267 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ಮುದ ಮ  
/ ೕ. 
ಮುಕುಂದ
ಪ

ೕಗ ಾಲ
.ಎ . 

ದುಗ
185 ಪ.ಪಂಗಡ ಾ  ೌ

268 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ
ಲಕ ಪ  / 
ಕದುರಪ

ಕುರುಬರಹ ೂಳವನಹ 16/3, 
26/2, 38

ಪ. ಾ ಾ  ೌ

269 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ದ ಗಂಗ
ಯ  / 
ಮ ಪ

ೂ ಾ ರನ
ಹ

ೂಳವನಹ
77/4, 
20/2, 
20/3

ಇತ ಾ  ೌ

270 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ
ಕ ಣ  / 

ಈರಯ
ಾ ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

1/1, 1/4, 
5/3ಎ, 8/2

ಇತ ಾ  ೌ

271 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

. . 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ  / 
ಹುಚ ಪ

ೕಡರ 
ಅಗ ಾರ

ೂೕ ಾಲ 23 ಇತ ಾ  ೌ

272 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ಎಂ. 
ಾಮಚಂದ

ಯ  / 
ಅ ೂ ೕಬಳ
ಯ

ಾದ ಾರ ಕಸ ಾ 16 ಪ. ಾ ಾ  ೌ

273 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ೂಡ ಯ  
.ಆ . / 

ರಂಗಯ  .

ಕುರುಡು
ೂೕನಹ

ಕಸ ಾ 8/1, 3/3ಎ ಇತ ಾ  ೌ

274 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಕುಂಭ  
/ 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ
274/1,2, 

298/3
ಪ. ಾ

 
ಾ ಕ

275 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

. . 
ಂಪಯ  / 

ಹನುಮಯ  
ಎಂ.

ಎಂ. 
ೂಲ ಹ

ೂೕ ಾಲ
27/2, 

27/3, 8/2
ಇತ

 
ಾ ಕ

276 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಯ ೂೕಧ
ಮ  / 
ಎ . 

ಾಜಣ

ಗರಗ ೂ ಕಸ ಾ 71 ಪ. ಾ
 

ಾ ಕ



277 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಾಮಯ  / 
ೕ. 

ಮುದ ಪ

ೂ ಾ ರನ
ಹ

ೂಳವನಹ
52/2 ಪ.ಪಂಗಡ

 
ಾ ಕ

278 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ
ಗಂಗಣ  / 
ಅಂ ನಪ

. 
ಾ ೕನಹ

ಕಸ ಾ
54/2, 
31/2

ಪ. ಾ
 

ಾ ಕ

279 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ
ಮ ಯ  / 

ಅಂ ನಪ
ಕ ೕ ೂಸ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

35 ಪ.ಪಂಗಡ
 

ಾ ಕ

280 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ
ಾಮಯ  / 
ೂಡ ಯ

ಹನುಮಂತ
ಪರ

ಕಸ ಾ
51/4, , 
51/4ಎ2

ಪ.ಪಂಗಡ
 

ಾ ಕ

281 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಾಗ ಾಜ
ಯ  / ೕ. 

. 
ೌಡಯ

ಗುಂ ನ ಾ
ಳ

ಕಸ ಾ 98/3 ಇತ
 

ಾ ಕ

282 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಖರ 
ೕ ಾಯ

ಮಂಜಮ  / 
ಾಜಣ

ವಡ ಕಸ ಾ 161 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ಾ ಯ

283 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಖರ 
ೕ ಾಯ

ವರ ೕವಮ
 / ೕ. 
ಅಶ ತ ಯ

ಕ ಾ
ೂಳವನಹ

19/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಾವ

284 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಖರ 
ೕ ಾಯ

 . 
ನರ ಂಹ ಾ
ಜು / 
ಗಂಗಪ

. . ಪರ
ೂಳವನಹ

211/1 ಪ.ಪಂಗಡ
ಅಂ ಾಂಶ 

ಾ

285 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಖರ 
ೕ ಾಯ

ಅ ಾ 
ಎಂ.ಆ . / 

. 
ನರ ಂಹ ಾ
ಜು

. . ಪರ
ೂಳವನಹ

211/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ಾ ಯ

286 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಖರ 
ೕ ಾಯ

ನರ ಂಹ ಾ
ಜು / 

ೂ ೕಬಳ
ಪ

ೕ ೕನಹ ೂಳವನಹ
48 ಪ.ಪಂಗಡ ಕಂದು ಾ

287 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಖರ 
ೕ ಾಯ

ಲ ಮ  / 
ೂಡ ರಂಗ

ಯ

ೕ ೕನಹ ೂಳವನಹ
2/1 ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಂ ಾಂಶ 
ಾ

ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ



288 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಖರ 
ೕ ಾಯ

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ  / 

ನರ ೕಯಪ
ೂಸ ೂೕ ೂೕ ಾಲ 29/1ಎ ಪ. ಾ

ಅಂ ಾಂಶ 
ಾ

289 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಖರ 
ೕ ಾಯ

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ  / 
ಕ ಹನು

ಮಂತಯ

ಾಮ ಾಜನ
ಹ

ಕಸ ಾ 42/4 ಪ. ಾ ಾವ

290 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಖರ 
ೕ ಾಯ

ಮಂಜಮ  / 
ಾಜಣ

ವಡ ಕಸ ಾ 161 ಪ.ಪಂಗಡ ಾವ

291 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಖರ 
ೕ ಾಯ

ಕೃಷ ಪ  / 
ಮ ಯ

ೂಡ ಾ ೂಳವನಹ
85/1 ಪ. ಾ

ಅಂ ಾಂಶ 
ಾ

292 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಖರ 
ೕ ಾಯ

ಾಮಯ  / 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ದ ೂೕ
ೂಳವನಹ

61/3 ಪ. ಾ ಾವ

293 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಾಮಯ  
.  / 
ೕಮಣ

ಾ ಾಲುಕುಂ
ಟ

.ಎ . 
ದುಗ

40/4 ಇತ
ೕ  ಕ 

ಕಟ

294 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಈರಮ  / 
ರಂಗ ಾಮ
ಯ

ಉ ಾಸಪರ ೂೕ ಾಲ 13/9 ಇತ
ಪವ  

ೕಯ

295 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಸ ಾ ವ
ಯ  / 

ಂಗಯ

ಮ ೕಶಪ
ರ

ಕಸ ಾ 79/3 ಇತ
ೕವ  

ಕತ ಸುವ 
ಯಂತ

296 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಇಂ ರಮ  
/ 
ಸುಬ ಾ
ಯಪ

ಕುರುಡು
ೂೕನಹ

ಕಸ ಾ 26/6 ಇತ
ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

297 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ೕರಮುದ
ಯ  / 
ೂೕಟಯ

ೖರ ೂಂ
ಡು

ೂೕ ಾಲ 100/2 ಇತ
ಪವ  

ೕಡ

298 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಚನ ಬಸವ
ಯ   / 
ಬಸವ ಾಜು
 ಎಂ.ಎ .

ಮಣು ನಕು .ಎ . 
ದುಗ

106/2 , 
105/1, 
106/3

ಇತ
ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

299 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಮ ಾ
ಜು ನಯ  
/ 
ಲ ಣ

ೂೕಡ ಹ ೂಳವನಹ
123 ಇತ

ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ



300 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ದ ಗಂಗ
ಯ  / 
ಮ ಪ

ೂ ಾ ರನ
ಹ

ೂಳವನಹ 48/11, 
67

ಇತ
ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

301 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ
ಗಂಗಮ  / 
ಮಂಜಣ

ೂ ಾ ರನ
ಹ

ೂಳವನಹ
74 ಇತ

ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

302 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ
ಮಂಜಮ  
/ ಾಜಣ

ವಡ ಕಸ ಾ 16/2 ಇತ
ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

303 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಮಂಜುಳ
ಮ  / 
ಚಂದ ೕಖ
ರಯ  ಎ .

ಎ ಾಂಪರ ೂೕ ಾಲ
55/3, 
55/4

ಇತ
ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

304 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಗಂ ಾಧರ
ಯ  / ೕ. 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ೌರ ಾನಹ
ಕಸ ಾ 17/1 ಇತ

ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

305 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಕ ಮ
ಯ  / 
ಮ ಯ

ೂೕಡ ಹ ೂಳವನಹ
10/1 ಇತ

ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

306 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ನರ ಂಹ
ಯ  / 
ಹು ಯಪ

ಕ ಾ
ೂಳವನಹ

48 ಇತ
ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

307 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ರ ಕು ಾ
 ಎಂ. / 
ೕ. 

ಮ ಯಪ

. 
ಾ ೕನಹ

ಕಸ ಾ 33/1 ಇತ
ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

308 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಲಕ ಮ  
.ಆ . / 
ೂೕ ಂದ

ಪ

ಂಗಳಮ ನ
ಹ

ೂೕ ಾಲ
22/1, 
22/4

ಇತ
ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

309 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಚಂದ  
/ 
ಗುರು ದ
ಯ

ೂೕಡ ಹ ೂಳವನಹ
123 ಇತ

ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

310 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ದ ಂಗ
ಯ  / 
ದ ಯ

ಸಂ ೕನಹ ೂೕ ಾಲ 58, 58/1 ಇತ
ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ



311 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ವಣ  
ಎ . . / 

ೕ. 
ಭದ ಣ

ೕವರಹ ಕಸ ಾ
31/1, 
31/2

ಇತ
ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

312 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಮ ಾ
ಜು ನಯ  

.ಆ . 
/ ೕ. 
ರುದ ಯ

ಹೂ ೕಕುಂ
ಕಸ ಾ 16, 27/1 ಇತ

ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

313 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಲ ತಮ  / 
ಾಗ ಾಜ

ಪ
ಅ ಾಂಪರ

ೂಳವನಹ
107/1 ಇತ

ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

314 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ನಟ ಾಜು 
.ಎ . / 
ಾ ೕ ೌಡ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 97 ಇತ

ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

315 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ  / 
ೕ. 

ೕರಪ

ಬಜ ನಹ ಕಸ ಾ 20/2 ಪ.ಪಂಗಡ
ಅ   
ಸು ಯುವ 

ಯಂತ

316 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಂಕಟ ಾ
ಮಯ  / 

ೕ. 
ಮಹ ೕವ
ಯ

ೂಗ ಘಟ
ೂಳವನಹ

76/4 ಇತ ೖ ಾ

317 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಂ ೕರಯ
 / 
ಸೂಲಯ

ೂಂ ಹ
.ಎ . 

ದುಗ
7/2 ಇತ

ಪವ  
ೕಯ

318 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ನಗಂಗಪ
 / ೕ. 
ಕ ಯಣ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 74 ಇತ

ೂೕ  
ಗ

319 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಅಕ ಾಗ
ಮ  / 
ಮಲ ಪ

. 
ೂಲ ಹ

ಕಸ ಾ 148 ಇತ
 ೕಯ  

ಪಂ

320 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ನಟ ಾಜು 
.ಎ . 
ೕ. 
ಾ ೕ ೌಡ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 97 ಇತ

ೂೕ  
ಗ

321 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಾಗ ಾಜು 
.ಎ . / 
ಾ ೕ ೌಡ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 119/2 ಇತ

ೂೕ  
ಗ



322 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಮ ಕ  / 
ೕ. 

ಮೂಡ
ಯಪ

ಚನ ಪಟ ಣ
.ಎ . 

ದುಗ

119/1, 
49/ 4, 
49/ 3

ಇತ
ೂೕ  
ಗ

323 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

. 
ಚಂದ ಕ ಾ 
/ . 
ಮ ಯ

ಕುರುಡು
ೂೕನಹ

ಕಸ ಾ 16/9 ಇತ
ಪವ  
ಲ

324 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

.ಎ .
 
ರ ಕು ಾ

 / 
ಂಕಪ

ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 22/3ಎ ಇತ
ೂೕಟ  
ಲ

325 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

.ಎ . 
ಗುರುಮೂ

 / 
ದ ಾಮ
ೂೕ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 65 ಇತ

ಾ ಕ

326 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಾಗಪ  / 
ೕ. 
ಾಗಯ

ಗರಗ ೂ ಕಸ ಾ
69/1, 
69/2

ಪ. ಾ
 

ಾ ಕ

327 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಾಮಹನು
ಮಕ  / 
ಆ ೕಣ
ಪ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 20/4 ಪ. ಾ

ೂೕಟ  
ಲ

328 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಎಂ. 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ  / 
ಮುದ ರಂಗ
ಯ

ೂಗ ನಹ .ಎ . 
ದುಗ

88 ಪ. ಾ
ೂೕಟ  
ಲ

329 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಎ .ಆ . 
/ 
ಅಂ ನಪ  
/ 
ರಂಗ ಾಮ
ಯ

ನ ಲುಕು
.ಎ . 

ದುಗ 26/2ಎ ಪ.ಪಂಗಡ
ೂೕಟ  
ಲ

330 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ  / 

ನರ ೕಯ
ಪ

ೂಸ ೂೕ ೂೕ ಾಲ 29/1ಎ ಇತ
ೂೕಟ  
ಲ



331 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ
ಕು ಾ  / 

ಂಕಟಪ
ವ ೕರಹ ೂೕ ಾಲ 39/1 ಇತ

ೂೕಟ  
ಲ

332 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಸಂ ೕವಮ
 / 
ಓಬಳಯ

ಸೂ ೕನಹ .ಎ . 
ದುಗ 27 ಇತ

ೂೕಟ  
ಲ

333 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಂಪ ಾಜು 
.ಎಂ. 

/ 
ಮು ೂ ೕ
ಬಳಯ

ೂಸ ೂೕ ೂೕ ಾಲ 17/3 ಇತ ಾ ಕ

334 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಎಂ. . 
ಾಮಚಂದ

ಯ  / 
ೂಡ ಾ

ಮ ಾಯ

ೂಗ ನಹ .ಎ . 
ದುಗ

92, 92/2 ಇತ ಾ ಕ

335 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಸ ೂೕಜ
ಮ  / 

ಾಜಪ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ

148, 
149/6, 
148/1

ಇತ ಾ ಕ

336 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಕ ಣ  / 
ೕ. 
ಾವಲ ಪ

ಚನ ಪಟ ಣ
.ಎ . 

ದುಗ
90/2 ಇತ

ಪವ  
ೕಯ

337 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ೂಡ ಾವ
ಲ ಯ  / 
ಾವಲ ಪ

ಚನ ಪಟ ಣ
.ಎ . 

ದುಗ 79/ 9 ಇತ
ಕ ೂಚು
ವ ಯಂತ

338 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಎ . 
ಾಗಮ  / 
ಾಜ ೕಖ

ೕವರ
ಹ

ಕಸ ಾ 42/2 ಇತ
ಪವ  

ೕಡ

339 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಕ ನರಸ
ಮ  / 

ಾಮಚಂದ
ಯ

ೕನಹ ೂೕ ಾಲ 5/4 ಇತ ೕಯ

340 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಲ ಮ  / 
ೕ. 
ೂಡ ಯ

ಂ ೂೕ
.ಎ . 

ದುಗ 8/1, 8/2 ಇತ
ಬ  
ಕಟ

341 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ೂನ ಪ  
/ 
ಕಂಬ ಾಯಕ

ಕ ರಸನಹ .ಎ . 
ದುಗ 56/1 ಪ.ಪಂಗಡ

ಪವ  
ೕಡ



342 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ದ ಪ  / 
ದ ಂಗ 
ಾಯಕ

ಮ ೕ ಾವ
.ಎ . 

ದುಗ 113 ಪ.ಪಂಗಡ
ಪವ  

ೕಡ

343 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಾಮಕೃಷ
ಯ  / ೕ. 
ಕದುರಯ

ಕ
.ಎ . 

ದುಗ 78/ 13 ಪ. ಾ
ಪವ  

ೕಡ

344 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ
ವಣ  / 

ಎ ಯಪ
ೂೕ ಗರಹ .ಎ . 

ದುಗ 34 ಪ. ಾ ಬ  ಕಟ

345 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ೂೕ ಂದ
ಾಜು 

ಎಂ. . / 
ಮ ಯ

ಮ ೕಶಪ
ರ

ಕಸ ಾ 19/2 ಪ. ಾ ೕ ನ ಾ ಂಕ

346 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ಾಗಪ  
/ ೕ. 

ಾಗಣ

ಗರಗ ೂ
ಕಸ ಾ  69/2 ಪ. ಾ ೕ ನ ಾ ಂಕ

347 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ನರ ಂಹಯ
 / 

ೂ ೕಬ
ಯ

ಗರನಹ
ಕಸ ಾ 23 ಪ. ಾ ಾ  ೌ

348 ಾ ೕಯ ಕೃ ಾಸ ೕಜ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ ಮ

ಾಮ ಾ
 / 

ೂೕ ಾ
ಾ

ವಡ ಕಸ ಾ 106/ 6 ಪ. ಾ ಾ  ೌ

1 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಂಕಟ ಾ
ಮಯ  / 

ಾ ಾಯಣ
ೂೕ

ೕವ
ರಹ

ಕಸ ಾ 56/1 ಪ. ಾ ಹೂವ

2 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

.ಎ . 
ಾಂತ ಾಜು

 / 
ಾ ಾಯಣ

ಪ

ೌರ ಾನಹ
ಕಸ ಾ 70/3 ಪ. ಾ ಹೂವ

3 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ
ಅರಸಪ  / 
ನರಸಪ

ಎಂ. 
ೂಸಹ

ೂೕ ಾಲ 22/3 ಪ. ಾ ಾ

4 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಮ ಪ  
. / 
ೕರ ಾಗ

ಪ

ಾದ ಾರ ಕಸ ಾ 40/2 ಪ. ಾ ಾ

.ಎಂ. .ಎ . ೖ (ಹ  ೕ ಾವ )



5 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕಮಕ  / ೂಳ ಾ ಾ
ಶಕು ಮ
ನಹ

ೂಳವನಹ

10/5J1
ಪ. ಾ ತರ ಾ

6 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ರ ಕು ಾ   
ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 22/3J ಪ. ಾ ಹೂವ

7 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ವಸಂತಕು
ಾ  / 

ಂಕಟಪ
ವ ೕರಹ ೂೕ ಾಲ

39/2
ಪ. ಾ ಾ

8 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ  

/ 
ನರ ೕಯ
ಪ

ೂಸ ೂೕ
ೂೕ ಾಲ

29/1J

ಪ. ಾ ಾ

9 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಮಕ  / ನರ ಂಹಯಂ ಹ ೂೕ ಾಲ 120 ಪ. ಾ ಾ

10 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಾ ಾಯಣ
ಾ  / 
ೂಡ ಾ
ಾಯಣ ಾ

ಯ

ೂಡ ನರ
ಸಯ ನ ಾ
ಳ

ೂೕ ಾಲ 12/3 ಪ.ಪಂಗಡ
ಹೂವ, 
ೂ ಾ ೂ

11 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಮುದ ಯ
 / 
ಮ ಯ

ಾಗಲ
ಹ

ಕಸ ಾ 44/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಟ

12 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಪಟ ರಂಗ
ಯ  / 
ರಂಗಮುತ
ಯ

ಹುಳ ೂ
ಪ ನಹ

ೂೕ ಾಲ 18/8, 18/10 ಪ.ಪಂಗಡ ಾ

13 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಮುದ ಯ
 / 
ಈರಮಲ
ಯ

ಕುರುಬರಹ
.ಎ . ದುಗ 21/3 ಇತ ಹೂವ

14 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 266,268/1 ಇತ ಾ



15 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಆ . ಮೂ  
ಹನುಮಂತ

ೂೕ ಾಲ 9 ಇತ ಹೂವ

16 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

. 
ೕರಭದ

ಯ  / 
ೕರಣ

ಾ ೕನಹ
ೂೕ ಾಲ 57 ಇತ ಹೂವ

17 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

. . 
ಕೃಷ ಮೂ

 / 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ

ೂಗ ಘ
ಟ

ೂಳವನಹ 129/4 ಇತ ಾ

18 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಸಂ ೕವ
ಮ  / 

ಕ ರಂಗ
ಯ

. 
ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ

17/8, 
74/9,    
74/10

ಇತ ಹೂವ

19 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ದ ಗಂಗಪ  
ಚನ ವ ೕರ
ಹ

ೂೕ ಾಲ 4/1 ಇತ ಾ

20 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ
ಾಮಕ  / 

ಅರಸಪ
ಾತ ಾನಹ

ೂೕ ಾಲ 24/1,23/2 ಇತ ಾ

21 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ  

/ 
ೂೕ ಂದ

ಯ

ಕ ೂ
ಡ ಾ

ೂೕ ಾಲ 61/2 ಇತ ಹೂವ

22 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ೕರ ಾ ತಯ  
ಮಲಪನಹ

ಕಸ ಾ 27/7,26 ಇತ ಹೂವ

23 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  / ಾಗ ಾಜುಕಂಬದಹ ಕಸ ಾ 4 ಇತ ಹೂವ



24 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕಣು ಾ ಾಧ  ವಡ ಕಸ ಾ 25/26 ಇತ ಹೂವ

25 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾವಲ ಪ  
ೂಸ ೂೕ

ೂೕ ಾಲ 54 ಇತ ಹೂವ

26 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ ೕವಮ  ಕಂಬದಹ ಕಸ ಾ 3/3 ಇತ ಹೂವ

27 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ೂೕ ಂದ
ಪ  / 

ಂಕಟ
ಯಪ

ಕ ೂ
ಡ ಾ

ೂೕ ಾಲ 20/3© ಇತ ಹೂವ

28 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಮ ಪ  
/ 

ಂಕಟ
ಯಪ

ಕ ೂ
ಡ ಾ

ೂೕ ಾಲ 71/1 ಇತ ಹೂವ

29 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ  

/ 
ಮ ಯ

ಕ ೂ
ಡ ಾ

ೂೕ ಾಲ 31/3 ಇತ ಹೂವ

30 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಮ  / 
ಎಂ. 

ೂಸಹ
ೂೕ ಾಲ 15/2 ಇತ ಾ

31 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ೕರ ಂಗ
ಯ  / 

ೂಡ ೕ
ರ ಕ ಣ

ಬಜ ನಹ
ಕಸ ಾ 15 ಇತ ಾ

32 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮಂಗಳ ೌರಮ  ೂೕ ಾಲ ೂೕ ಾಲ 91/6 ಇತ ಾ



33 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಮೂ  ೕ ಾಪರ ೂೕ ಾಲ 40/8 ಇತ ಾ

34 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಕ  / 
ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 91 ಇತ ಹೂವ

35 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಎ . . ಚನ ಬಸವಯ  ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 334 ಇತ ಾ

36 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  / ೂಡ ರಂಗಯ
ೕ ೕನಹ

ೂಳವನಹ 2/1 ಇತ ಾ

37 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಕ ಣ  / ಅರಸಪ
ಎ ಾಂಪ
ರ

ೂೕ ಾಲ 16/5 ಇತ ಾ /ಹೂ

38 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕಮಯ ೕಹ ೂೕ ಾಲ3/2 3/3 3/8 ಇತ ಾ /ಹೂ

39 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾ / .ಆ
ಎ. 

ಂಕ ಾಪ
ರ

ೂಳವನಹ2/8, 17/5, 17/2ಇತ ಾ

40 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಪ  
ಕ ೂ

ಡ ಾ
ೂೕ ಾಲ 16/2 ಇತ ಹೂ

41 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಗುರು ಾಜು ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 360 ಇತ ೕಳ

42 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕ ೕರಮ  
ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 24/6 ಇತ ಾ



43 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . . ಸ ಾ ವಯ  ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 30/2 ಇತ ಾ

44 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜು / 
ೂ ೕನ

ಹ
ೂೕ ಾಲ 4/4 ಇತ ಹೂವ

45 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕರ ಾಗಯ   
ಾತ ಾನಹ

ೂೕ ಾಲ 24/6 ಇತ ಾ

46 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಕ ಂಕಟಪ  
ಬೂಚನಹ

ೂೕ ಾಲ 73/1 ಇತ ಾ

47 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . . ರಂಗರಸಮ  
ಬೂಚನಹ

ೂೕ ಾಲ 19/4 ಇತ ಾ

48 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಮ  / 
ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 12/4 ಇತ ಹೂವ

49 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಕ  / 
ಕ ೂ

ಡ ಾ
ೂೕ ಾಲ 5/1 ಇತ ಹೂವ

50 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಸುನಂದಪ  / 
ಾತ ಾನಹ

ೂೕ ಾಲ 74 ಇತ ಹೂವ

51 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕರಣ  / ೕಮಯ
ಂಗಳಮ

ನಹ
ೂೕ ಾಲ 37 ಇತ ಾ

52 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ನಗಂಗಪ  
ಾತ ಾನಹ

ೂೕ ಾಲ 70/2 ಇತ ಹೂವ



53 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮ ಕ  / ಗಂಗಯೕಹ ೂೕ ಾಲ 40 ಇತ ಾ

54 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ೖರ ಾಜು 
ಾತ ಾನಹ

ೂೕ ಾಲ 67/6 ಇತ ಹೂವ

55 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾ  ಕ ನಹ ೂಳವನಹ 285 ಇತ ಹೂವ

56 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಯರಗುಂಟಮ  
ಲಂ ೕನಹ

ೂಳವನಹ 102 ಇತ ೕಳ

57 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಮಲ ಮ  
ಬು ೕನಹ

ೂಳವನಹ 25 ಇತ ಹೂವ

58 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ  ಆ ೕನಹ ೂಳವನಹ 48 ಇತ ಾ

59 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಮಯ  
ೂಡ ಾ

ೂಳವನಹ 89/2 ಇತ ಾ

60 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . ೕರಣ  
ೂೕಡ ಹ

ೂಳವನಹ 52 ಇತ ತರ ಾ

61 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗ ಾಜು / 
ೕ ೕನಹ

ೂಳವನಹ 24 ಇತ ಾ

62 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  / ಂಕಟ ಯಪ
ಅ ಾ ಹ

ೂಳವನಹ 36/6,7,9 ಇತ ಾ



63 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗ ಾಮಕ  
ೂಡ ಾ

ೂಳವನಹ 123/1 ಇತ ಾ

64 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಲ ಯ  / ೂಡ ಾಮಯ
ೂಡ ಾ

ೂಳವನಹ 97/3J ಇತ ಾ

65 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಮಯ  / . . ಪರ ೂಳವನಹ 74/5 ಇತ ಹೂವ

66 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮ ಕ
ಅ ಾಂಪ
ರ

ೂಳವನಹ 109/3 ಇತ ಹೂವ

67 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಸಂ ೂೕ  ಕು ಾ  
ಪ ೕನಹ

ೂಳವನಹ 71/ , 71/ ಇತ ಹೂವ

68 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಹು ಯಪ  
ಎಂ. 

ಂಕ ಾಪ
ರ

ೂಳವನಹ198/6,198/7 ಇತ ಾ

69 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಾಪಣ  / 
ೕ. 
ಕ ಮು

ಯಪ

ೂಡ ಾ ೂಳವನಹ
6/3, 122 ಇತ ಾ

70 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಂಗಣ  / ಾಮಯಂ ಾಪರ ೂಳವನಹ 41/4, 33/4 ಇತ ಾ

71 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಾಲಕೃಷ  
ಬುಡ ಾರ
ನಹ

ೂಳವನಹ 105,99 ಇತ ಾ

72 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . . ರ  / 
ಂಗದ ೕರ

ನಹ
ೂಳವನಹ 54/1 ಇತ ಹೂವ



73 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ರ ನಂದನ ಎ ಂ ಾಪರ ೂಳವನಹ

27/8,41/
7, 

41/1ಎ,4
1/6

ಇತ ಾ

74 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮಹಂ ೕ  / ಚಂದ ೕಖ ೂಳವನಹ 110 ಇತ ತರ ಾ

75 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕನರಸಮ  
ಅ ಾ ಹ

ೂಳವನಹ 80 ಇತ ಾ

76 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಜಯಮ  / 
ಲಕ ಮುತ
ನಹ

ೂೕ ಾಲ 9/1 ಇತ ಾ

77 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ವಣ  / ಕ ೕರಣ
ಾಯ ೂಂ

ಡನಹ
ೂೕ ಾಲ 23/4 ಇತ ಹೂವ

78 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಪಟ ಯ  / ರಂ ಾಪರ ೂೕ ಾಲ 29/3 ಇತ ಾ

79 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕರ ಂಚಮ  
ಂಗಳಮ

ನಹ
ೂೕ ಾಲ 48 ಇತ ಾ

80 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮ ಯ  / 
ಾಲು ೕಹ

ೂೕ ಾಲ 17 ಇತ ಾ

81 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೖ.ಆ . ಸು ೕ  ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 9/1, 9/3 ಇತ ಾ

82 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಮ  / ಹನುಮಂತಯೕಹ ೂೕ ಾಲ 7J ಇತ ಾ /ಹೂ



83 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  / ಹನುಮಂತ ಾಯಪ
ಕ ೂ

ಡ ಾ
ೂೕ ಾಲ 60/2,3¹ ಇತ ಹೂವ

84 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ  
ಲ ದಹ

ೂೕ ಾಲ 5,54 ಇತ ಾ

85 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ  / ನರ ಂಹಯ
ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 115 ಇತ ಹೂವ

86 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಜಗ ೕ  / ಲ ಯ
ಅವ ಾರನ
ಹ

ೂಳವನಹ 15/5 ಇತ ಾ /ಹೂ

87 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಅಶ ತ ಯ  ೖ ಾಪರ ೂಳವನಹ 59/4 ಇತ ಹೂವ

88 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ. ನರ ಂಹಮೂ  ಣಸಂದ ೂೕ ಾಲ 24/1 ಇತ ಾ

89 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ಾಚಲಯ  
ಚ ೕನಹ

ೂಳವನಹ 25/¦2 ಇತ ಬಟ

90 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಮಚಂದ ಯ  
ಾಲು ೕಹ

ೂೕ ಾಲ 19/3 ಇತ ಾ

91 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ನರಸಮ  / ೕಮಣಕ ನಹ ೂಳವನಹ 39/7 ಇತ ಗು ಾ

92 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ರುಪತಯ  
ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 28,49 ಇತ ಾ



93 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜು / 
ಾತ ಾನಹ

ೂೕ ಾಲ 61 ಇತ ಾ

94 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಸಮೂ  ಹಂ ಹ ಕಸ ಾ 114/3 ಇತ ಾ

95 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ರಂಗಮ  / ಮಲ ಯ
ಾಗಲ

ಹ
ಕಸ ಾ 59/5 ಇತ ಾ

96 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಲ ೕ 
ಕ ಾ ೕನ
ಹ

ಕಸ ಾ 51/4 ಇತ ಾ

97 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . . ಮ ಾ ಂಗಪ  
ಮ ೕಶಪ
ರ

ಕಸ ಾ 83/1 ಇತ ಾ

98 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ತ ಮ  / ಹುಚ ಯ
. 
ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ 76/2 ಇತ ಾ

99 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕತಮ  / ೂಗಡು ಂಕ ೕಾಸರಹ ಕಸ ಾ 107 ಇತ ಾ

100 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಜಯಲ ಮ  ಹಂ ಹ ಕಸ ಾ 83/2 ಇತ ಾ

101 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಸ ಾ ವಯ   ಕಂಬದಹ ಕಸ ಾ 37/3 ಇತ ಾ

102 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಆನಂ  / ದ ಗಂಗಪಕಂಬದಹ ಕಸ ಾ 37/1 ಇತ ಾ



103 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಕುಂ ೕ ಾ
ಮಯ  / 
ಹನುಮಂತ
ಪ

. . ಪರ ೂಳವನಹ 76/1 ಇತ ಹೂವ

104 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ .ಆ . 
ಹು ೕಕುಂ

ಕಸ ಾ 16,27/1 ಇತ ಾ

105 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ .ಆ . ಾ  ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 25/4 ಇತ ಾ

106 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕ ೕರಮ  ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 25/1 ಇತ ಾ

107 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ರುದ ಯ  / ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 372,336 ಇತ ಾ

108 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮ ಾಜು ನಯ  
ಓಬ ಾಯಕ
ನ ಾಳ

ೂೕ ಾಲ 10/3 ಇತ ಾ

109 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಎ. ಮಂಜು ಾಥ 
ಾವತೂ

ರು
ೂಳವನಹ 27/1,52/1©1 ಇತ ಬೂದುಗುಂಬಳ

110 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . ೕ ೕ  ಕು ಾ  ದ ೂೕ ೂಳವನಹ 64/5 ಇತ ಾ ಂ

111 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಐ. . ಸು ೕ ಾ ಾ  
ಾ ೕನಹ

ೂಳವನಹ 9/2,9/3 ಇತ ಾವ

112 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ಮಂಜು ಾ  
ೂಡ ಾ

ೂಳವನಹ 112/9 ಇತ ಈರು

113 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾ ಾ  
ಾ ೕನಹ

ೂಳವನಹ 30/4© ಇತ ಾವ



114 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ದ ಂಗಯ  ೂಡ ಹ ೂಳವನಹ 47/6, 47/7 ಇತ ೂ ಾ ೂ

115 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . . ಸಂ ೕವ  
ೂಗ ಘ

ಟ
ೂಳವನಹ 129/2 ಇತ ಾ

116 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಅಶ ತ ಮ  
ೂಡ ಾ

ೂಳವನಹ 54/2 ಇತ
ಾ  + 

ೂ ಾ
ೂ

117 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಎ . . ಾಗರತ ಮ  
ಅ ಾಂಪ
ರ

ೂಳವನಹ

323/1J,
323/1¹, 

 324
ಇತ ಾ

118 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾವ ತಮ  
ೕ ೕನಹ

ೂಳವನಹ
29/1©,
29/1¹,2

9/1r

ಇತ
ಾವ+ ಂ

ಗು + ಂ

119 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಚಂದ ೕಖ  ಎಂ
ಾವತೂ

ರು
ೂಳವನಹ

62/4©,
63/2

ಇತ ಾ

120 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದ ಾಜು 
ೕಕಲ ಹ

ೂಳವನಹ 94 ಇತ
ಈರು  + 

ೌ ಾ ;

121 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕರರಸಪ  ಣಸಂದ ೂೕ ಾಲ 2/10 ಇತ ಾ

122 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ಎ . ಚಂದ ಕ ಾ 
ಮಣು ನ
ಕು

.ಎ . ದುಗ 60 ಇತ ಂಗು

123 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. ನಟ ಾಜು 
ಾಮ ಾಜ

ನಹ
ಕಸ ಾ 45/2 ಇತ ತರ ಾ

124 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ಜ ಾಧ ನಯ  
ಜುಂಜ ಾ
ಮನಹ

.ಎ . ದುಗ

18/1, 
18/6, 
19/1, 
19/5

ಇತ
ಾ + ಂಗು 
+ ಸ ೕಟ



125 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ನರಸಪ  / ಓಬಳಪ
ೕ ೂೕಬನ

ಹ
.ಎ . ದುಗ 7/1 ಇತ ಂಗು

126 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ರಂಗಮ  / ಮುತ ಾಯಪಂ ಹ ೂೕ ಾಲ 10/1 ಇತ ನು

127 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . ಾಗ ಾಜಯ  ೂಲ ಾಳು .ಎ . ದುಗ 112/3 ಇತ ಾವ

128 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . ಾಗ ಾಜಯ  ೂಲ ಾಳು .ಎ . ದುಗ 8/8 ಇತ ಾವ+ನು

129 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಕ ಯಮ  / 
ಲಕ ಮುತ
ನಹ

ೂೕ ಾಲ 6/1 ಇತ ಾ + ಂಗು

130 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜು 
ಾಲು ೕಹ

ೂೕ ಾಲ 19/1 ಇತ ಬದ

131 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜುಳಮ  
ಎ ಾಂಪ
ರ

ೂೕ ಾಲ 55/3,55/4 ಇತ ಾ

132 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . . ಾಮಯ  ೖರ ೂಂ
ಡು

ೂೕ ಾಲ 23/2 ಇತ ಾ

133 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಎ . ಸು ೕ  ಕು ಾ  ಅಗ ಾರ .ಎ . ದುಗ 100/1 ಇತ ಾ

134 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ  / ನರ ೕಯಪ
ಎ ಾಂಪ
ರ

ೂೕ ಾಲ 13/2 ಇತ ತರ ಾ

135 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಪ  
ಾ ಾಲು

ಕುಂಟ
.ಎ . ದುಗ125/1,138/1 ಇತ ಾ

136 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಪಟ ನರಸಮ  
ಕುರುಬರಹ

.ಎ . ದುಗ 123/2J ಇತ ಾಕಡ

137 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕ  ಪ ಭು ಾ ಾಲು
ಕುಂಟ

.ಎ . ದುಗ 48/2 ಇತ ಾಕಡ



138 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಪಟ ಗಂಗಣ  ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 216/1 ಇತ ಂಗು

139 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಸು ಾ  ಾ  
ೕನಹ

ೂೕ ಾಲ 3/2 ಇತ ತರ ಾ

140 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕರಣ  / ರುದ ಪ
ಹುಳ ೂ
ಪ ನಹ

ೂೕ ಾಲ 34/1 ಇತ ೕಳ

141 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ  / ನರ ೕಯಪ
ಎ ಾಂಪ
ರ

ೂೕ ಾಲ 17 ಇತ ತರ ಾ

142 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

.ಎ. 
ೂೕಮಪ
ಾ  / 

ಆ ಶಂಕರ 
ಾ ಾಯಣ
ಾ

ಜಗ ಾ ಥ
ಪರ

.ಎ . ದುಗ4/1,4/2J1,4/3ಇತ
ಾವ+ಸ

ೕಟ

143 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಮ ಪ  
/ 
ಮು ೕರ
ಣ

ಾ ಾಪರ ೂಳವನಹ 109/3, 15 ಇತ ಹೂವ

144 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ತುಳ ೕ ಾಂ / 
ೂೕ ಗರ

ಹ
.ಎ . ದುಗ 67/4 ಇತ ಂಗು

145 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಜಯಮ  / ಪಟ ಂಗಯ
ಾಲು ೕಹ

ೂೕ ಾಲ 13/3 ಇತ ಬದ  + ಾ

146 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೂೕಮ ೕಖರಯ  
ಕುರಂ ೂೕ

.ಎ . ದುಗ 29/2 ಇತ ಂಗು

147 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  / ಾಮಯ
ೕನಹ

ೂೕ ಾಲ 39 ಇತ ಾ



148 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ನಂಜಮ  / ವಣ
ೕನಹ

.ಎ . ದುಗ 10/ 3 ಇತ ಂಗು

149 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ದ ಯ  / ೕ
ಕ ಣ ನ

ಹ
.ಎ . ದುಗ 101 ಇತ ಾವ+ ೕರ

150 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಜಗಂ ಾಧರಯ  ಕ ೕಕಲ ಹ ೂೕ ಾಲ 9 ಇತ ಾ

151 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಚಂದ ೕಖರಯ  ಎ
ಎ ಾಂಪ
ರ

ೂೕ ಾಲ 55/2 ಇತ ಾ

152 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕನರಸಯ  
ಾ ೕ ಾ

ಳ
.ಎ . ದುಗ 83/4 ಇತ ಾ ಂ

153 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕಹ  ಕು ಾ  
ಮಣು ನ
ಕು

.ಎ . ದುಗ69,70/1,70/3 ಇತ ಂಗು

154 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ರಂಗಮ  / ೕೕಗ ಾಲ .ಎ . ದುಗ 4/2 ಇತ ಾ

155 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮುದ ರಂಗಮ  
ಮ ೕ ಾ
ಯ ನಹ

.ಎ . ದುಗ 56/2© ಇತ ಾ

156 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಬಸಮ  / ಅಂ ನಪ
ಕ ೕ ೂ
ಸಹ

.ಎ . ದುಗ 90 ಇತ ಹೂವ

157 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕ  / ಂ ಹ ೂೕ ಾಲ 76/3 ಇತ ೕ

158 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಕ ಾಜು / ಾ ಾಪರ ೂಳವನಹ 38/3J1 ಇತ ಾ

159 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮುತ ರಸಯ  
ಾವತೂ

ರು
ೂಳವನಹ 60/2,70 ಇತ ಾ

160 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕರಜ ಾಧ  ೂಳವನಹ ೂಳವನಹ 13/2 ಇತ ಂಗು



161 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಸ ೕವ ಾ  ಕ ನಹ ೂಳವನಹ233/1, 234/1 ಇತ ಾ

162 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಪ  / ೖಲಪಕ ನಹ ೂಳವನಹ 196 ಇತ ಹೂವ

163 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದ ಾಜು ಕ ನಹ ೂಳವನಹ 28/2 ಇತ ಾ

164 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಪಟ ನರಸಮ  
ಾ ೕನಹ

ೂಳವನಹ 77/2 ಇತ ಾ

165 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಪ  / 
ಾವತೂ

ರು
ೂಳವನಹ37/1©, 37/2¹ ಇತ ಾ

166 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಗರತ ಮ  ಂಗದ ೕರ
ನಹ

ೂಳವನಹ 1 ಇತ ಾ

167 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜು / ೕಗ ಾಲ .ಎ . ದುಗ 80/7J ಇತ ಾ

168 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಂತ ಾಜು 
ಎಂ. 

ೂಸಹ
ೂೕ ಾಲ 53/2,36 ಇತ ಾ

169 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ನಂಜಪ  / ನಂಜುಂಡ ಾ
ಾ ೕನಹ

ೂೕ ಾಲ 13/4 ಇತ ಾ

170 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕರಹನುಮಯ  
ಲ ದಹ

ೂೕ ಾಲ 49 ಇತ ಾ

171 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಘ ೕಂದ  
ಾತ ಾನಹ

ೂೕ ಾಲ 67/1,55/5 ಇತ ಾ

172 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಜ ೂೕ ಾಲಯ  ಂ ೂೕ .ಎ . ದುಗ 42,26/2 ಇತ ಹೂವ

173 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ವ ೕ / ವಪಕ ಕಸ ಾ 212 ಇತ ಬಟ

174 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜುಮ ೕ  ೂಗ ಘಟ ೂಳವನಹ 83/1 ಇತ ಾ



175 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೖಲಪ  / ೂಡ ಂಗಯ. . ಪರ ೂಳವನಹ132/1,133/1 ಇತ ಬಟ

176 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಗು ೕಕ ಯಪ  ೂ ೕನಹ ಕಸ ಾ 1/1, 1/6 ಇತ ಬಟ

177 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ತ ಯ  /  . ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ 85/2 ಇತ ಬಟ

178 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಲ ತಮ  / ೂ ೕನಹ ಕಸ ಾ 7/2 ಇತ ಹೂವ

179 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ನಜಮು ೕ ಾ ಾದ ಾರ ಕಸ ಾ 116 ಇತ ಬಟ

180 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ. ಾ ಮಲ ಯ  ಗಂ ಾನಹ ಕಸ ಾ 38/4 ಇತ ಂಗು

181 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಪಟ ಮ  / ಕ ಕಸ ಾ 213 ಇತ ಬಟ

182 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ತ ಮ  / ಹುಚ ಯ. ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ 94/1 ಇತ ಾ

183 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮುದ ಮ  . ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ 97/5© ಇತ ಬಟ

184 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ  ಕುರುಡು ೂೕನಹಕಸ ಾ 45/2,47/1,43/1 ಇತ ಾ

185 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಕ ಾಮಯ  ಅ ಾ ಹ ೂಳವನಹ 90 ಇತ ಬಟ

186 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ  ೕ ೕನಹ ೂಳವನಹ 28/1 ಇತ ಾ

187 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಪಟ ರಸಮ  ಣಸಂದ ೂಳವನಹ 41 ಇತ ಾ

188 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  / ೕಲ ಾನಹ ಕಸ ಾ 64 ಇತ ಬಟ

189 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೂಡ ಕ  / ಾಗಲಹ ಕಸ ಾ 1/3J ಇತ ಬಟ

190 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ವಕು ಾ  ಓಬಳ ೕವರಹ ಕಸ ಾ 20 ಇತ ಾ

191 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  / ೂಡ ಯಕ ಕಸ ಾ 38/4 ಇತ ಾ

192 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಮ  / ಾಳಪ. . ಪರ ೂಳವನಹ 105/4 ಇತ ಾ

193 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರವಣಪ  ಎ. ಂಕ ಾಪರೂಳವನಹ 27/2 ಇತ ತರ ಾ

194 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ನಂ ೕಶಯ  ಂಗದ ೕರನಹೂಳವನಹ 37/1 ಇತ ಾ

195 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕನಪ  / ಕ ಣಶಕು ಮ ನಹೂಳವನಹ 135/1 ಇತ ಾ

196 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ವಮ  / ಭದ ಣೂೕ ಾಲ ೂೕ ಾಲ186/1,186/3,187/1ಇತ ಾ

197 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . . ೕವ ಾಜು ಮ ಾಯಕನಹೂೕ ಾಲ 32 ಇತ ಬಟ



198 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೖಯ  ಅಫ  ಚ ೕನಹ ೂಳವನಹ61/1,61/2,63/1 ಇತ ೂ ಾ ೂ

199 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಜಯಮ  / ಾಮಯಅ ಾ ಹ ೂಳವನಹ 79/2 ಇತ ಬಟ

200 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಬಲ ಾಮಯ  ೂಡ ಹ ೂಳವನಹ 80 ಇತ ಬಟ

201 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕರಭದ ಯ  ೂಡ ಾ ೂಳವನಹ9,10/3J,11/3 ಇತ ಾ

202 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಎಂ . . ಪರ ೂಳವನಹ

130/12, 
130/13, 
132/2, 
130/15

ಇತ ಬಟ

203 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾ ಎ . / ೖ ಾಪರ ೂಳವನಹ 70/2 ಇತ ಪ ಾ ಯ

204 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೂಸೂರಯ  ಹನುಮಂತ ೂೕ ಾಲ 36 ಇತ ಹೂವ

205 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಮಕ  / ಗಂಗಪಂಗಳಮ ನಹ ೂೕ ಾಲ 11/2 ಇತ ಾ

206 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ  ೕಡರ ಅಗ ಾರೂೕ ಾಲ 23 ಇತ ಾ

207 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . . ರುದ ಯ  ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 372 ಇತ ಂಗು

208 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ರಂಗಪ  / ೕ ೕಗ ಾಲ .ಎ . ದುಗ 79/6¦-¦1 ಇತ ಬಟ

209 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಕು ಾ  / ಂಕಟಪವ ೕರಹ ೂೕ ಾಲ 39/1 ಇತ ಾ

210 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಭದ ಣ  / ಈರಣರಂ ಾಪರ ೂೕ ಾಲ 16,17/1 ಇತ ಾ

211 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮ ಕ  / ಮ ಯೕಹ ೂೕ ಾಲ 40 ಇತ ಬಟ

212 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಮಬಸವಯ  ೂಡ ಾಲನಹೂೕ ಾಲ 14/5 ಇತ ಬಟ

213 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ  ಅಗ ಾರ .ಎ . ದುಗ41/2,39/3 ಇತ ಾ

214 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಮಕೃಷ ಪ  ಕ ೂಡ ಾ ೂೕ ಾಲ 65/2 ಇತ ಬಟ

215 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಸಮೂ  ವಮ ಹ ೂೕ ಾಲ 2/5,2/12 ಇತ ಬಟ

216 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ೕಜ  / ರ ೕಂದೕಲ ಾನಹ ಕಸ ಾ 178 ಇತ ಾ

217 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಪ  / ರಂಗಪ 48 ಇತ ಾ

218 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . ೌ ಾಗ  ಾ ಶ ಾರ ೂಳವನಹ 98 ಇತ ಾ



219 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಾಕಮ  / ಾಪಯಹನುಮಂತ ೂೕ ಾಲ 29/1 ಇತ ಬಟ

220 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ  ಬುಡ ಾರನಹೂಳವನಹ 217 ಇತ ಾ

221 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . . ವಣ  ಾಗಲಹ ಕಸ ಾ 59/4 ಇತ ಬಟ

222 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ. ಮ ಾಜು ನ ೕ ಾಪರ ೂೕ ಾಲ 23/2,12/4 ಇತ ಾ

223 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಅರಸಮ  / ಹನುಮಂತಯಹನುಮಂತ ೂೕ ಾಲ 54 ಇತ ಬಟ

224 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಮ  / ನರ ಂಹಯಹನುಮಂತ ೂೕ ಾಲ 28/2J ಇತ ಬಟ

225 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಧನಂಜಯ / ತಂಗನಹ ೂೕ ಾಲ27/1,27/11 ಇತ ಬಟ

226 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಉಗ ಪ  / ನರ ೕ ೌಡಲಕ ಮುತ ನಹ ೂೕ ಾಲ 10 ಇತ ೂ ಾ ೂ

227 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  / ೂೕ ಂದಪಂಗಳಮ ನಹ ೂೕ ಾಲ 22/4 ಇತ ಾ

228 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಮುದ ರಂಗಮ  ಪರದಹ ೂೕ ಾಲ 41/6 ಇತ ಾ

229 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ನಂಜಮ  / ಾ ಾಯಣಪ. . ೕ ನಹ ೂೕ ಾಲ 19/1 ಇತ ಾ

230 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ . . ಮುದ ೕರಯ  ಓಬಳ ೕವರಹ ಕಸ ಾ 18 ಇತ ಾ

231 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ಕ ಯಣ  / . . ೕ ನಹ ೂೕ ಾಲ 19/1 ಇತ ಾ

232 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ ದ ಪ  ೖಎತು ಾನಹ ಕಸ ಾ 7/1©,52 ಇತ ಾ

233 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ

ಲಕ ಪ  / 
ೕ. 

ಕದುರಪ

ಕುರುಬರಹ ೂಳವನಹ
16/3, 38 ಪ. ಾ ೂ ಾ ೂ

234 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಹ  ೕ ಾವ
ೕ ಾ / 

ಜ ಾಧ
ಅ ಾಂಪ
ರ

ೂಳವನಹ
13/2 ಇತ ಂಗು

II

1 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

. 
ನರ ಂಹ ಾ
ಜು  
ಗಂಗಪ

. . ಪರ
ೂಳವನಹ

211/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು

2 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಾರದಮ  
ೂೕಂ 

ಆ .ಎ  
ರುದ ಯ

ಅ ಾಂಪರ
ೂಳವನಹ

74/1 ಇತ ಂಗು

ಾಜ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು



3 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ
ಅ ೕ  

ಾ   
ಾ ಾ ಾ

ಾ ೕನಹ ೂಳವನಹ
28/1 ಇತ ಂಗು

4 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಇ. 
ನರಸಯ  

 
ಕ ಣ

ಾ ಾಪರ
ೂಳವನಹ

91/1 ಇತ ಂಗು

5 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಕ ಣ  
 
ೕ ೌಡ

ಯ

ಕ ನಹ
ೂಳವನಹ

16/3 ಇತ ಂಗು

6 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

. ಎ . 
ರ ೕ  

 . , 
ಾಗ ಾಜು
ೌಡ

ಕ ನಹ
ೂಳವನಹ

84/1 ಇತ ಂಗು

7 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಆ . .
ಾಗರತ

ಮ  ೂೕಂ 
ಪ ಾನ 

ಾಗ ಾಜ

ಅ ಾಂಪರ
ೂಳವನಹ

97 ಇತ ಂಗು

8 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಎ . . 
ಾಂಬ ವ

ಯ   
ಎ .ಎ.ಗಂಗ
ಪ

ಅ ಾಂಪರ
ೂಳವನಹ

54/3,54/1 ಇತ ಂಗು

9 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ
ಕೃಷ ಪ  

 
ಮ ಯ

ೕ ೕನಹ
ೂಳವನಹ

85/1,4,5,6 ಪ. ಾ ಂಗು

10 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ೂಡ ದ
ಮ  ೂೕಂ 
ಅ ೂೕಬಳ
ಯ

ಾ ಾಪರ
ೂಳವನಹ

112/6 ಪ. ಾ ಂಗು

11 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

.ಆ  
ಆನಂದಕು

ಾ  
 

ಾಮಯ

ದ ೂೕ
ೂಳವನಹ

69/6 ಪ. ಾ ಂಗು

12 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ
ಲಕ ಪ  

 
ಕದುರಪ

ಕುರುಬರಹ ೂಳವನಹ
26/2 ಇತ ಂಗು



13 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಗಂಗಮ  
ೂೕಂ 

ಗಂಗನ ೂೕ
ಮ ೕವರ

ಹ
ಕಸ ಾ 53 ಪ. ಾ ಂಗು

14 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ
ಗಂಗಣ
 ಅಂ ನಪ

. ಾ ೕನಹ
ಕಸ ಾ 31/2 ಪ. ಾ ಂಗು

15 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಎಂ.  
ನಟ ಾಜು 

 
ೕರಣ

ೂರಟ ಕಸ ಾ
133/5,156/
1,118/1ಎ

ಇತ ಂಗು

16 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

.ಎ . 
ನರ ಂಹ ಾ
ಜು  
ನರ ಂಹ ಾ
ಜು

ಹನುಮಂತ
ಪರ

ಕಸ ಾ 48/3,42/2 ಇತ ಂಗು

17 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಸುಕನ  
ೂೕಂ 

ಎಂ. . 
ಾಲಕೃಷ

ೕಲ ಾನಹ
ಕಸ ಾ 86/5 ಇತ ಂಗು

18 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಎ .ಸುಕು
ಾ  

 
ಾಗಪ

ೂರಟ ಕಸ ಾ 145 ಇತ ಂಗು

19 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಎ . 
ವಕು ಾ

  ೕ. 
ನಂಜಯ

ೂರಟ ಕಸ ಾ 138/3 ಇತ ಂಗು

20 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

. ಾಮ
ಣ   
ರಂಗ ಾಮ
ಣ

ೂೕ ೕನಹ
ಕಸ ಾ 3/6 ಇತ ಂಗು

21 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

. .ಮುದ
ೕರಯ  

 
ನ ೕರ

ಯ

ಓಬಳ ೕವರ
ಹ

ಕಸ ಾ 17/1 ಇತ ಂಗು

22 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ
.ಎ . ಾ

ಜಣ   
ಾಗಪ

ವಡ ಕಸ ಾ 88 ಇತ ಂಗು



23 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ೕರ ಾಗ
ಯ   

ೕ. 
ಾಗಯ

ಗುಡಮುದ
ನ ಾಳ

.ಎ .ದು
ಗ

45 ಇತ ಂಗು

24 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಎ .ಎ .ಆ
ನಂದ ಾ  

 
ಸಂ ೕವ ಾ

ೕಗ ಾಲ
.ಎ .ದು

ಗ
121/1 ಇತ ಂಗು

25 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಪಟ ನರಸ
ಮ  ೂೕಂ 

. . ಾಮ
ಕೃಷ ಯ

ೂೕ ನ
.ಎ .ದು

ಗ
123/2ಎ ಇತ ಂಗು

26 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಮ ಾ
ಜು ನಯ  

ೖ.   
ಭದ ಯ

ೖರಸಂದ ೂೕ ಾಲ 12/3 ಇತ ಂಗು

27 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಾಮಚಂದ
ಯ   

ೕ.ನರ ಂಹ
ಯ

ೂಸ ೂೕ ೂೕ ಾಲ
51/3,14/

4
ಪ. ಾ ಂಗು

28 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಲಕ◌◌್ಮ
ಯ   
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 263 ಪ. ಾ ಂಗು

29 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ
ಮ ಕ  
ೂೕಂ 
ಾ ತಪ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 34/3 ಪ. ಾ ಂಗು

30 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಎ . . ಂಕ
ೕಶಮೂ

  
ಾ ತಪ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 377 ಪ. ಾ ಂಗು

31 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ೕವ ಾಜು 
 

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 304 ಪ. ಾ ಂಗು

32 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ
ಕು ಾ  

 
ಂಕಟಪ

ವ ೕರಹ ೂೕ ಾಲ 39/2 ಪ. ಾ ಂಗು



33 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಾಮ ಾಯ
  

ೂಮ ಾ
ಯ

ಾ ಾ ಾ
ಯ

ೂೕ ಾಲ 40/3ಎ1 ಇತ ಂಗು

34 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

. .ಗುರು
ಾ   

ಕೃಷ ಮೂ
ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 36 ಇತ ಂಗು

35 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

.ಆ . ಾ
ೕಂದ ಯ  

 
ರಂಗ ಾಮ
ಯ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 17/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು

36 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಆ . ಾಮ
ಕೃಷ ಯ  

 
ಾಮಚಂದ

ಯ

ೂಡ ಾಲ
ನಹ

ೂೕ ಾಲ 98/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು

37 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಾಮಕೃಷ
ಯ   
ಪಟ ನರಸ
ಯ

ೕಗ ಾಲ
.ಎ .ದು

ಗ
197 ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು

38 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

ಎಂ. ಂಕಟ
ಾಜು  
ೕ.ಮುಕುಂ

ದಪ

ೕಗ ಾಲ
.ಎ .ದು

ಗ
120/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು

39 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಾಯ ಕ ಮ

 
ಎ . . ಾಗ

ಾಜು  
ಕ ೕಹನುಮ
ಯ

ೕಗ ಾಲ
.ಎ .ದು

ಗ
183/1 ಇತ ಂಗು

40 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮು ಾಜು 
/ 
ಮೂಡ
ಯಪ

ೕಡರ 
ಅಗ ಾರ

ೂೕ ಾಲ 20/24 ಇತ ಬಟ

41 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ನರಸಯ  
/ ಜವರಪ

ೖ ೕನಹ
ೂೕ ಾಲ 23 ಇತ ಬಟ

42 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಉ ೕ  
.ಆ . / 

ರಂಗಪ

ಕ ಾಲನ
ಹ

ೂೕ ಾಲ 47/3 ಇತ ಬಟ



43 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಸುಮಂಗಳ
ಮ  / 
ಆ . 
ಬಸವ ಾಜು

ಕ ಾಲನ
ಹ

ೂೕ ಾಲ 49/3 ಇತ ಬಟ

44 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮ ಾ ಂಗ
ಯ  / 

ಾಮಯ

ಸಂ ೕನಹ
ೂೕ ಾಲ 19/2 ಇತ ಬಟ

45 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಕ ಕ ಯ
ಪ  / 
ಈರಣ

ಸಂ ೕನಹ
ೂೕ ಾಲ 26/1 ಇತ ಬಟ

46 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ರಂಗಯ  / 
ೕ. 

ಪಟ ರಂಗ
ಯ

ೂಡ ಾ
ಲನಹ

ೂೕ ಾಲ 18/4 ಇತ ಬಟ

47 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಸ ಾ ವ
ಯ  
ಎಂ.ಇ. / 
ಈಶ ರಪ

ೕರ ಾನ
ಹ

ೂೕ ಾಲ 76/ 2 ಇತ ಬಟ

48 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಂಪ ಾಜು 
.ಆ . / 
ಾಮ ಾಸ

ಪ

ಂ ಹ ೂೕ ಾಲ 53/15 ಇತ ಬಟ

49 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. . 
ೂಡ ಾ

ಮಯ  / 
ಕ ನಯ

ೂಡ ಾ
ಲನಹ

ೂೕ ಾಲ 51/1 ಇತ ಬಟ

50 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ರಂಗಪ  / 

ಾಮಯ

ಎ. 
ಂಕ ಾಪ

ರ
ೂೕ ಾಲ 35/1 ಇತ ಬಟ

51 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ನರ ಂಹ ಾ
ಜು ಎ . 
/ ೕ. 
ಲ ೕನರಸ
ಪ

ಮ ಾ
ಯ ನಹ

ೂೕ ಾಲ
21/2, 
22/3

ಇತ ಬಟ



52 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಹನುಮಕ  
/ ೕ. 

ಾಮ ಾಸ
ಪ

ಕ ೂ
ಡ ಾ

ೂೕ ಾಲ 5/1 ಇತ ಬಟ

53 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾ ಾಯಣ
ಪ  / ೕ. 
ಮ ಯ

ಕ ೂ
ಡ ಾ

ೂೕ ಾಲ 81/2 ಇತ ಬಟ

54 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮುತ ಾ
ಜು ಎಂ. / 
ಮುತ ಾ
ಯಪ

ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ 9 ಪ. ಾ ಬಟ

55 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಎ
. 
ಲ ೕನರಸ
ಯ  / 

ಂಕಪ

ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 22/3ಎ ಪ. ಾ ಬಟ

56 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗಂಗಮ  / 
ೕ. 

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 62/1 ಪ. ಾ ಬಟ

57 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಗ ಾಜು 
/ ೕ. 
ಮುತ ಾ
ಯಪ

ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ 33/2 ಪ. ಾ ಬಟ

58 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ನಟ ಾಜು 
/ ಾಮಯ

ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ 13/3 ಪ. ಾ ಬಟ

59 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಎ .
 
ಗುರುಮೂ

 / 
ದ ಾಮ
ೂೕ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 65 ಪ. ಾ ಬಟ

60 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಓಬಳ ಾಮ
ಯ  / ೕ. 
ಮುದ ಾ
ಮಯ

ೂಡ ಾ
ಲನಹ

ೂೕ ಾಲ 134/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಟ



61 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ನಗಂಗಪ
 / 
ಕ ಯಪ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ

74, 
73/1ಎ1

ಪ.ಪಂಗಡ ಬಟ

62 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಂಕಟಮ
 / ೕ. 

ಂಕಪ

ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 12/4 ಪ. ಾ ಬಟ

63 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ರ ಕು ಾ
 / 
ಂಕಪ

ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 22/3ಎ ಪ. ಾ ಬಟ

64 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮಕ  / 
ನರ ಂಹ
ಯ

ಂ ಹ ೂೕ ಾಲ 120 ಪ. ಾ ಬಟ

65 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮಹನು
ಮಕ  / 

ೕ. 
ಆ ೕಣ
ಪ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 20/4 ಪ. ಾ ಬಟ

66 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮ ಯ  
/ ೕ. 

ಾಮಯ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 19/2 ಪ. ಾ ಬಟ

67 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮೂ  
ಆ . / 

ಾಮಯ  
.ಎ .

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 51 ಇತ ಬಟ

68 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಕಮ  / 
ೕ. 
ಾಪಯ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 29/1 ಇತ ಬಟ

69 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾ ಾಯಣ
ಪ  / 

ಂಕಟ
ಯಪ

ಕ ೂ
ಡ ಾ

ೂೕ ಾಲ 16/2 ಇತ ಬಟ

70 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ವಣ  / 
ೕ. 

ೕರಪ

ಾಯ
ೂಂಡನಹ ೂೕ ಾಲ

25/3, 
23/2

ಇತ ಬಟ



71 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಈಶ ರಯ
 ಆ . . / 

ಂಕಟರವ
ಣಪ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 10/1 ಇತ ಬಟ

72 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಗವಮ  / 
ದ ಪ

ಾತ ಾನಹ ೂೕ ಾಲ 85/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಟ

73 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗಂಗಮ  
. / . . 

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 80/1ಎ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಟ

74 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮು ಾ ಂ
ನಪ  / 

ಾ ಾಂ
ನಪ

ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ 36 ಪ. ಾ ಬಟ

75 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೂಸೂರ
ಯ  / ೕ. 
ಗುರುವ

ೂೕ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 36 ಪ. ಾ ಬಟ

76 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಎ .
 
ಗುರುಮೂ

 / 
ದ ಾಮ
ೂೕ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 65 ಪ. ಾ ಬಟ

77 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಗ ಾಜು 
/ 
ಆ ೕಣ
ಯ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 61 ಪ. ಾ ಬಟ

78 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮಕೃ
ಷ ಯ  / 
ಶಂಕರಪ

ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ
23, 
22/4

ಪ. ಾ ಬಟ

79 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಲ ಮ  / 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ

ಕ ೂ
ಡ ಾ

ೂೕ ಾಲ 60/2 ಪ. ಾ ಬಟ



80 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಗ ಾಜು 
/ ೕ. 
ಮುತ ಾ
ಯಪ

ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ
33/2, 

7/2
ಪ. ಾ ಬಟ

81 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಗ ಾಜ
ಯ  / 

ದ ಪ

ೂಡ ಾ
ಲನಹ

ೂೕ ಾಲ 57/2 1 ಇತ ಬಟ

82 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಮಕ  / 
ಕ ಣ

ೂಡ ಾ
ಲನಹ

ೂೕ ಾಲ 48/1 ಇತ ಬಟ

83 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾ ಾಯಣ
ಪ  ಎಂ. / 
ಮೂಡ

ಯಪ

ೖ ೕನಹ
ೂೕ ಾಲ 55 ಇತ ಬಟ

84 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಸ ೂೕಜ
ಮ  / 

ೕ ಾಸ
ಮೂ

ೂಡ ಾ
ಲನಹ

ೂೕ ಾಲ 106 ಇತ ಬಟ

85 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಕೃಷ ಯ  
/ ಂಗಪ

ೂ ೕನ
ಹ

ೂೕ ಾಲ 6/1ಎ1 ಇತ ಬಟ

86 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮ ಾ
 / 

ಂಗಪ
ೕ ಾಳ ೂೕ ಾಲ 7/1 ಇತ ಬಟ

87 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಹ ಕ
ಯಮ  / 

ೕರಣ

ಎ ಾಂಪ
ರ

ೂೕ ಾಲ 33/2 ಇತ ಬಟ

88 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮು ಾ ಂ
ನಪ  / 

ಾ ಾಂ
ನಪ

ಟ ಹ ೂೕ ಾಲ 36 ಇತ ಬಟ

89 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಸುನಂದಪ
 / 
ಕ ಯಣ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 74 ಇತ ಬಟ

90 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಚಂದ ಣ  
/ ಾಮಣ

ೂ ೕನ
ಹ

ೂೕ ಾಲ 6/1ಎ2 ಇತ ಬಟ



91 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮು ೂ ೕ
ಬಳಯ  / 

ೕ. 
ಈ ೂೕಬಳ
ಯ

ೂಸ ೂೕ
ೂೕ ಾಲ 50 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಟ

92 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ವಮ  / 
ಓಬಳ ಾಮ
ಯ

ೂಡ ಾ
ಲನಹ

ೂೕ ಾಲ 98/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಟ

93 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ನಗಂಗಪ
 / 
ಕ ಯಪ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ

74, 
73/1ಎ1

ಪ.ಪಂಗಡ ಬಟ

94 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಆ . 
ಾಮಕೃ

ಷ ಯ  / 
ಾಮಚಂದ

ಯ

ೂಡ ಾ
ಲನಹ

ೂೕ ಾಲ 98/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಟ

95 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎಂ. 
ಂಪ ಾಜು 

/ 
ಮು ೂ ೕ
ಬಳಯ

ೂಸ ೂೕ
ೂೕ ಾಲ 17/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಟ

96 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಗ ಾಜ
ಯ  / 

ೕಮಯ

ೖ ೕನಹ
ೂೕ ಾಲ 59 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಟ

97 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಕಮ  / 
ಾ ಾಯಣ

ಪ

ೂಡ ಾ
ಲನಹ

ೂೕ ಾಲ 174 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಟ

98 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. 
ಾತ ಂಗ

ಯ  / 
ಈರಣ

ಾರ ೂಂ
ಡನಗು

ೂೕ ಾಲ 22/ 3 ಇತ ಬಟ

99 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಂಗಪ  / 
ತ ಯ

ೂಸ ೂೕ
ೂೕ ಾಲ 14/ 4 ಇತ ಬಟ

100 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಅರಸಮ  
/ ೕ. 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 54 ಇತ ಬಟ



101 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಈಶ ರಯ
 / 

ಂಕಟರಮ
ಣಪ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 10/1 ಇತ ಬಟ

102 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಜಣ  / 
ನರ ಂಹ
ಯ

ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 115 ಇತ ಬಟ

103 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕರಮು
ದ ಯ  / 

ೕ. 
ೂೕಟಯ

ೖರ ೂಂ
ಡು

ೂೕ ಾಲ 91 ಇತ ಬಟ

104 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಹನುಮಂತ
ಯ  / 
ಜವರಯ

ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 29 ಇತ ಬಟ

105 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಕ ಾವ
ಲ ಪ  / 

ೕರಣ

ಹುಳ ೂ
ಪ ನಹ

ೂೕ ಾಲ 6/2 ಇತ ಬಟ

106 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಆ . 
ಬಸವ ಾಜು
 / ೕ. 

ಾಮಯ

ಕ ಾಲನ
ಹ

ೂೕ ಾಲ 49/6 ಇತ ಬಟ

107 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಎಂ. 
ಮ ೕಶ
ಯ  / 
ಮಲ ರಸ
ಯ

ೖರ ೂಂ
ಡು

ೂೕ ಾಲ 73 ಇತ ಬಟ

108 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾಮಯ  

/ ಶಂಭಣ
ೂಡ ಾ

ಲನಹ
ೂೕ ಾಲ 4/2 ಇತ ಬಟ

109 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗಂಗಮ  / 
ನರ ಂಹ
ಯ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 28/2ಎ ಇತ ಬಟ

110 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಮಲ ಯ  
/ ಾಮಣ

ೂ ೕನ
ಹ

ೂೕ ಾಲ 6/1ಎ2 ಇತ ಬಟ



111 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಎ
. 
ರ ಕು ಾ

 / 
ಂಕಪ

ಹುಲುವಂಗ
ಲ

ೂೕ ಾಲ 22/3ಎ ಇತ ಬಟ

112 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎ. 
ೕರಂಗಪ

 / 
ಅ ೕರಂಗ
ಯ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 30 ಇತ ಬಟ

113 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ವಣ  / 
ೕ. 

ೕರಪ

ಾಯ
ೂಂಡನಹ ೂೕ ಾಲ 25/2ಎ2 ಇತ ಬಟ

114 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. 
ರುಪತ

ಯ  / 
ೂೕ ಂದ

ಪ

ಮೂಡ
ಾಳ

ೂೕ ಾಲ 19 ಇತ ಬಟ

115 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಎ .
 ವಣ  / 
ಸಣ ಹು
ಯಪ

ೂಸ ೂೕ
ೂೕ ಾಲ

2, 
39/3

ಇತ ಬಟ

116 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಎ .
 ವಣ  / 
ಸಣ ಹು
ಯಪ

ೂಸ ೂೕ
ೂೕ ಾಲ

2, 
39/2

ಇತ ೕರು

117 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮ ಾ
ಜು ನಯ  

.ಎ  / 
ದ ೕರ

ಯ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 17/2 ಇತ ೕರು

118 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಜಯಮ  
/ 

ಾಮಕೃ
ಷ ಯ  
ಎ . .

ನರ ಾಪರ ೂೕ ಾಲ 63 ಇತ ೕರು



119 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಗಭೂಷ
 .  / 

ೕ. 
ೕರಮಲ

ಪ

ಕ ಕಸ ಾ 46/3 ಇತ ೕರು

120 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಚಂದ ಪ  
/ 

ಕ ಾಮ
ಯ

ಾಗಲ
ಹ

ಕಸ ಾ 13, 9/1 ಇತ ೕರು

121 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಗಂಗಣ  / 
ಅಂ ನಪ

. 
ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ 31/2 ಇತ ೕರು

122 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮುದ ೕ
ರಯ  

. . / 
ಚನ ೕರ
ಯ

ಓಬಳ ೕವ
ರಹ

ಕಸ ಾ
18, 
17/1

ಇತ ೕರು

123 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಅ ಾ 
ಎಂ.ಆ . 
/ 
ನರ ಂಹ ಾ
ಜು .

. . ಪರ
ೂಳವನಹ 211/2 ಇತ ೕರು

124 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕರ ಾಸ
ಪ  

.ಆ . / 
ಾಮಯ

ಹುರುಳ
ೂಳವನಹ 24/2 ಇತ ೕರು

125 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. 
ನರಸ ಾಜು 
/ 
ೂೕ ಂದ

ಪ

ಚ ೕನಹ ೂಳವನಹ 45/5, 
45/6

ಇತ ೕರು

126 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕರ  
ಉ ೕ ಾ 
/ 
ಅಬು  
ಬ ೕ

ೂರಟ ಕಸ ಾ

221/1,
 

181/
11

ಇತ ೕರು

127 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಕಮ  / 
ಾ ಾ ಾ

ಮಹಂತ
ೂೕನಹ

ಕಸ ಾ 26/1 ಇತ ೕರು



128 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ನರ ಂಹ ಾ
ಜು 
.ಎ . / 
ೕ. 

ನರ ಂಹ ಾ
ಜು

ಹನುಮಂತ
ಪರ

ಕಸ ಾ 42/2 ಇತ ೕರು

129 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಲ ೕ ಾಂತ
ಾಜು 
.   / 
ಕ ಣ

ಮುಸು ನಕ
ಲು

ಕಸ ಾ 36/2 ಇತ ೕರು

130 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಗ ಾಜ
ಯ  ಎ / 

ೂಡ
ಯ

ಅರ ಾಪರ
ೂಳವನಹ 149 ಇತ ೕರು

131 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಶಂಕರ ಂಗ
ಮ  
ಎಂ.ಎ . 
/ ಈ. 
ನರಸಯ

ಾ ಾಪರ
ೂಳವನಹ 91/2, 

91/3
ಇತ ೕರು

132 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ನರಸಯ  
ಈ. / 
ಈರಣ

ಾ ಾಪರ
ೂಳವನಹ 91/1 ಇತ ೕರು

133 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. 
ಗಂಗಣ  / 

ೕ. 
ಪಟ ನಂಜ
ಪ

ಮ ೕ ಾ
ಯ ನಹ

.ಎ . 
ದುಗ 24/1 ಇತ ೕರು

134 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎಂ.ಎ . 
ರ ೕಶ / 
ಎಂ. . 
ನಂಜುಂಡ
ಪ

ಮ ೕ ಾ
ಯ ನಹ

.ಎ . 
ದುಗ 7/2 ಇತ ೕರು

135 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕಹ  
ಕು ಾ  / 

ೂಡ ಾ
ಲಯ

ಜುಂಜ ಾ
ಮನಹ

.ಎ . 
ದುಗ 70/1 ಇತ ೕರು



136 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ದ ಂ ೕ
ೌಡ 
.ಎ  / 
ೕ. 
ದ ಾ
ೕ ೌಡ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 217/1 ಇತ ೕರು

137 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಅ ೕ  
ಾ  / 
ಾ ಾ ಾ

ಾ ೕನಹ ೂಳವನಹ
28/1 ಇತ ೕರು

138 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಎ . 
ರು ಣ
ಮ  / 

ಾ ಾಯಣ
 ಾ

ಾ ಶ ಾರ
ೂಳವನಹ 65, 74, 

75
ಇತ ೕರು

139 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. 
ಸು ೕಲಮ
 / 
ಮುತ ನರ

ಂಹಯ

ಜುಂಜ ಾ
ಮನಹ

.ಎ . 
ದುಗ

32/4, 
32/5

ಇತ ೕರು

140 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮಂಜು ಾ
ಥ 

.ಆ . / 
ರುದ ಪ

ೖ ೕನಹ
ೂೕ ಾಲ 63/3 ಇತ ೕರು

141 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ವಕು ಾ
 
. . / 
ೕ. 

ಹನುಮಂತ
ಯ

ವ ೕರಹ ೂೕ ಾಲ
17/7, 
17/8

ಇತ ೕರು

142 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಗುರು ಾ
 . . / 
ಕೃಷ ಮೂ

 .ಎ.

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ
71/1, 
317

ಇತ ೕರು

143 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ರ ೕ   
/ . 
ಕೃಷ ಮೂ

ಹರಪ ೂಂ
ಡನಹ

ೂಳವನಹ
87/1 ಇತ ೕರು



144 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಶಂಕರ ಂಗ
ಮ  
ಎಂ.ಎ . 
/ ಈ. 
ನರಸಯ

ಾ ಾಪರ
ೂಳವನಹ

91/2 ಇತ ೕರು

145 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಗ ಾಜು 
.ಎ .

 / . 
ೂಂಬ

ಯ

ಾತ ಾನಹ
ೂೕ ಾಲ 63/2 ಇತ ೕರು

146 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ನ ಾ
 / 

ಾ ತಪ

ೂಗ ಘ
ಟ

ೂಳವನಹ 83/6, 
83/7

ಇತ ೕರು

147 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ನರ ಂಹ ಾ
ಜು . / 
ಗಂಗಣ

. . ಪರ
ೂಳವನಹ

211/1 ಇತ ೕರು

148 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಕ ಗಂಗ
ಣ  / 

ಂಕಟರವ
ಣಪ

ಾ ಶ ಾರ
ೂಳವನಹ 139/2 ೕ 

ಾ
ಇತ ೕರು

149 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಜಣ  / 
ನರ ೕಯ
ಪ

ಎ ಾಂಪ
ರ

ೂೕ ಾಲ 17 ಇತ ೕರು

150 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಆನಂದ 
ಾ  

ಎ .ಎ . 
/ 
ಸಂ ೕವ ಾ

ೕಗ ಾಲ
.ಎ . 

ದುಗ
121/1 ಇತ ೕರು

151 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಪ ಸನ ಕು
ಾ  / 

ಕ ಯಣ

ಶಂ ೂೕನ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

118 ಇತ ೕರು

152 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮಕೃ
ಷ ಯ  

. . / 
ಪಟ ನರ

ೕ ೌಡ

ಂಗಳಮ
ನಹ

ೂೕ ಾಲ 16/4 ಇತ ೕರು



153 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಮ ಕ  / 
ಾ ತಪ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ

21/5, 
284/2, 
36/3, 
36/1

ಇತ ೕರು

154 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮು ಾಜು
 / 
ಮೂಡ

ಯಪ

ೕಡರ 
ಅಗ ಾರ

ೂೕ ಾಲ 20/24 ಇತ ೕರು

155 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ನರಸಯ  
/ ಜವರಪ

ೖ ೕನಹ
ೂೕ ಾಲ 23 ಇತ ೕರು

156 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಉ ೕ  
.ಆ . / 

ರಂಗಪ

ಕ ಾಲನ
ಹ

ೂೕ ಾಲ 47/3 ಇತ ೕರು

157 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎ . 
ಾಗಣ  / 
. 
ಂಗಯ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

2/5, 3/2 ಇತ ೕರು

158 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಸಂ ೕವ
ಯ  / 

ದ ಯ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

50/4 ಇತ ೕರು

159 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ದ ಗಂಗ
ಯ  / 
ಲಕ ಣ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

2/2ಎ, 
76/6

ಇತ ೕರು

160 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಬಸವ ಾಜು
 / 

ದ ಂಗ
ಯ

ಕಲು ಗು
ಟ ರಹ

.ಎ . 
ದುಗ

2 ಇತ ೕರು

161 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಮ ಾಲ
ಮ  / ೕ. 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಅಗ ಾರ
.ಎ . 

ದುಗ
41/3 ಇತ ೕರು

162 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮಹನು
ಮಕ  / 
ಆ ೕಣ
ಪ

ಹನುಮಂ
ೂೕ ಾಲ 20/4 ಇತ ೕರು

163 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕವ ಾಜು
 / 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ
304, 
277/3

ಇತ ೕರು



164 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಗಯ  

/ ಸೂಲಯ
ೂಂ ಹ .ಎ . 

ದುಗ
76 ಇತ ೕರು

165 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ವಮ  / 
ೕ. 

ಎಂ. . 
ಾಗ ಾಜು

ಮಣು ನ
ಕು

.ಎ . 
ದುಗ

90/1, 
89, 
90/2

ಇತ ೕರು

166 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎಂ. 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ  
/ 
ಮುದ ರಂ
ಗಯ

ೂಗ ನಹ .ಎ . 
ದುಗ

88 ಇತ ೕರು

167 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಗ ಾಜು 
/ 
ಆ ೕಣ
ಪ

ಹನುಮಂ
ೂೕ ಾಲ 61 ಇತ ೕರು

168 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಆನಂದಕು
ಾ  

ಎ .ಎ . 
/ ನಂಜಪ

ೂಳವನಹ ೂಳವನಹ
63/1ಎ ಪ.ಪಂಗಡ ೕರು

169 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮಚಂದ
ಯ  / ೕ. 
ನರ ಂಹ
ಯ

ೂಸ ೂೕ
ೂೕ ಾಲ 31/3

ಪ. ಾ

ೕರು

170 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ನರ ಂಹ
ಯ  / ೕ. 
ನರ ೕಯ
ಪ

ೂಸ ೂೕ
ೂೕ ಾಲ 80

ಪ. ಾ

ೕರು

171 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಲಕ ಪ  / 
ಕದುರಪ

ಕುರುಬರಹ ೂಳವನಹ 16/3 ಪ. ಾ ೕರು

172 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. 
ಾವಲ ಪ

 / 
ೂಡ

ಯ

ರ ೕನಹ
ಕಸ ಾ 32/1 ಇತ ೕರು



173 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾಮ ಾ
 / 

ೂೕ ಾ
ಾ

ವಡ ಕಸ ಾ 106/ 6 ಇತ ೕರು

174 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

. . 
ೌಡಪ  / 

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ

ವಡ ಕಸ ಾ 91/1 ಇತ ೕರು

175 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

.ಆ .
 
ಅಶ ತ ಕು

ಾ  / 
. 

ಾಮಣ

ೂಂ ೕನಹ
ಕಸ ಾ 5/2 ಇತ ೕರು

176 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಎ . 
ಶಂಕರ ಾ
ಬು / 

ೕ ಾಸ 

ೌಳಕುಂ ಕಸ ಾ 16/2 ಇತ ೕರು

177 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಕ ಾಲ
ಯ  / ೕ. 
ೂೕಟಯ

ಬೂಚನಹಳ
ೂೕ ಾಲ 32/1 ಇತ ೕರು

178 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ೕರಮು
ದ ಯ  / 

ೕ. 
ೂೕಟಯ

ೖರ ೂಂ
ಡು

ೂೕ ಾಲ 91 ಇತ ೕರು

179 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಾನಂದ 
.ಎಂ. / 

ಮ ೕಶ
ಪ

ಲ ದಹ
ೂೕ ಾಲ 100/2 ಇತ ೕರು

180 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ವಸಂತಕು
ಾ  / 

ಂಕಟಪ
ೂರಟ ೂೕ ಾಲ

40/2, 
39/2

ಇತ ೕರು

181 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ೌರಮ  / 
ಾ ೕ ೌಡ

ವ ೕರಹ ೂೕ ಾಲ
3/2, 
3/12

ಇತ ೕರು



182 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಲ ಯ  / ಹನುಮಂತಯಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 263 ಪ. ಾ ೕರು

183 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ

ಅ ಾ 
ಎಂ.ಆ . 
/ 
ನರ ಂಹ ಾ
ಜು .

. . ಪರ
ೂಳವನಹ

211/2 ಪ.ಪಂಗಡ ೕರು

184 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಾಗ ಾಜು / ೂಸ ೂೕ ೂೕ ಾಲ 14/ 5 ಇತ ೕರು

185 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಾಗ ಾಜು ಾ ಾಲುಕುಂ .ಎ . ದುಗ 23/2 ಇತ ೕರು

186 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
 ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಸಣ ಂಗಯ  ತ ೕನಹಳ ೂೕ ಾಲ 35 ಇತ ೕರು

187 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಚಂದ ೕಖ  ಎೂೕಂಪರ ೂಳವನಹ78/6, 78/12 ಇತ ೕರು

188 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಕುಂಭ  
/ 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 269/2 ಪ. ಾ ೕರು

189 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಮ ಕ  / 
ಾ ತಪ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 34/1 ಪ. ಾ ೕರು

190 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ೂಡ ರಂ
ಗಮ  / 
ಮ ಯ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

89 ಪ. ಾ ೕರು

191 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ದ ಗಂಗ
ಯ  / 
ಲಕ ಣ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

76/6, 
2/2

ಇತ ೕರು

192 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಾಗಣ  
ಎ . / 

. 
ಂಗಯ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

2/5, 3/2 ಇತ ೕರು

193 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಟ ಮ  
/ 

ಟ ಂಗ
ಯ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

53 ಇತ ೕರು



194 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಮೂ  
ಆ . / 

.ಎ .
 ಾಮಯ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 9 ಇತ ೕರು

195 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ೕರಭದ
ಯ  / 
ಹ ರಂಗ
ಯ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 2/1 ಇತ ೕರು

196 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಾಕಮ  / 
ಾಪಯ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 29/1 ಇತ ೕರು

197 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಾಜಣ  
ಎ . / 
ನರ ಂಹ
ಯ

ಗರಗ ೂ
ಕಸ ಾ 71 ಇತ ೕರು

198 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

. 
ಅಬು  
ಬ ೕ  / 
ಗಪ  

ಾ

ೂರಟ ಕಸ ಾ 221/1 ಇತ ೕರು

199 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಎ . 
ಶಂಕರ ಾ
ಬು / 

ೕ ಾ 

ೌಳಕುಂ ಕಸ ಾ 16/2 ಇತ ೕರು

200 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಂಪ ಾ ೕ
ೌಡ 

ಎ .ಆ . 
/ 

ಾಮಕೃ
ಷ ಯ

ನರ ಾಪರ ೂೕ ಾಲ 15/2 ಇತ ೕರು

201 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಜಯಮ  
/ ೕ. 

ಾಮಕೃ
ಷ ಯ

ನರ ಾಪರ ೂೕ ಾಲ 8 ಇತ ೕರು

202 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

. . 
ಗುರು ಾ
 / 
ಕೃಷ ಮೂ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 69 ಇತ ೕರು



203 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

. 
ಾಗರತ  / 
. . 

ಗುರು ಾ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 12 ಇತ ೕರು

204 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ೕವ ಾಜು
 / 
ಹನುಮಂತ
ಯ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 277/3 ಇತ ೕರು

205 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ದ ಂಗ
ಯ  / ೕ. 
ಪಟ ದ
ಯ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

78/3 ಇತ ೕರು

206 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಸಂ ೕವ
ಯ  / 

ದ ಯ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

50/4 ಇತ ೕರು

207 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

. 
ಅಬು  
ಬ ೕ  / 
ಗಪ  

ಾ

ೂರಟ ಕಸ ಾ
181/ 1

1
ಇತ ೕರು

208 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಾಗರತ
ಮ  / ೕ. 
ಪಟ ಂಗ
ಪ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

2/1, 3/1 ಇತ ೕರು

209 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಾಮಕ  / 
ೕ ಾ ಾ

ಯಕ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

42 ಇತ ೕರು

210 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ೕರಭದ
ಯ  / 

ೂಡ ರು
ದ ಯ

ಪಟ ಸಂದ ೂೕ ಾಲ 310/1 ಇತ ೕರು

211 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ೕಕಂಠ
ಯ  / 

ಾಜ ೕಖರ
ಯ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

70/1 ಇತ ೕರು

212 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ನರ ಂಹ
ಯ  / 
ಕು ಕದುರ
ಯ

ಮ ೕಶಪ
ರ

ಕಸ ಾ 11/3 ಪ. ಾ ೕರು



213 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಹನುಮಂತ
ಾಯಪ  

/ ಂಪಯ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ

19/1,3,
4

ಪ. ಾ ೕರು

214 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

.ಎ .
 
ಗುರುಮೂ

 / 
ದ ಾಮ
ೂೕ

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 65 ಪ. ಾ ೕರು

215 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

. 
ೕ ಾ ೕ

 / ಎ . 
ಸ ೕ  
ಕು ಾ

ೂಗ ಘ
ಟ

ೂಳವನಹ
209 ಇತ ೕರು

216 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಎ . 
ಸ ೕ  
ಕು ಾ  / 

ಂಗಜ ಪ

ೂಗ ಘ
ಟ

ೂಳವನಹ
95, 206 ಇತ ೕರು

217 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಗಂಗಮ  / 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

54/2, 
10

ಪ.ಪಂಗಡ ೕರು

218 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
1 ೕ 
ವಷ ದ 

ವ ಹ

ಾಮಕ  / 
ೕ ಾ ಾ

ಯಕ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

42 ಪ.ಪಂಗಡ ೕರು

219 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ
ಮ

ಎ . . 
ವಣ  / 
ೕ.ಭದ

ಣ

ೕವರಹ ಕಸ ಾ
31/1, 
31/22

ಇತ ಾ  ೌ

220 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ
ಮ

ಈ. 
ನರಸಯ  
/ ಈರಣ

ಾ ಾಪರ
ೂಳವನಹ

91/5 ಇತ ಾ  ೌ

221 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ
ಮ

ಗಂಗಮ  / 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ

ೂೕ ಗರ
ಹ

.ಎ . 
ದುಗ

41/1ಎ, 
40/2, 
40/3

ಇತ ಾ  ೌ



222 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ
ಮ

ಹನುಮಂ ೕ
ೌಡ / 

ೕ ೌ
ಡ

ೖರಸಂದ ೂೕ ಾಲ 4/2, 5/1 ಇತ ಾ  ೌ

223 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಾ ಣ 

ಾಯ ಕ
ಮ

ಮೂ  
ಆ . / 

ಾಮಯ  
.ಎ .

ಹನುಮಂತ
ೂೕ ಾಲ 9, 51 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ

224 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಾಂ ೕಕ

ರಣ

ಕ ನರಸ
ಮ  / 

ಾಮಚಂದ
ಯ

ೕನಹ
ೂೕ ಾಲ 5/4 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ

225 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಾಂ ೕಕ

ರಣ

ೕ ಾಮ
ಯ  / 

ಂಗಪ

ಗುಂ ನ ಾ
ಳ

ಕಸ ಾ 74/2 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ

226 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಾಂ ೕಕ

ರಣ

ೂೕ ಂದ
ಾಜಯ  / 
ೕ. 
ೂೕ ಂದ

ಪ

. . ಪರ
ೂಳವನಹ

180/5 ಪ.ಪಂಗಡ ೕ ನ ಾ ಂಕ

227 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಾಂ ೕಕ

ರಣ

ಎ . . 
ೕರಭದ

ಯ  / 
ಎ . . 
ಭದ ಯ

ೂಡ ಾ ೂಳವನಹ 10/3ಎ, 
9, 11/3

ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ

228 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಾಂ ೕಕ

ರಣ

ನರ ಂಹ ಾ
ಜು 

.ಎ . / 
ನರ ಂಹ
ಯ

ಜಂ ೕನಹ .ಎ . 
ದುಗ

36/2, 
54/4

ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ

229 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

ದ ಗಂಗ
ಯ  / 
ಮ ಯ

ೂ ಾ ರನ
ಹ

ೂಳವನಹ

20/3, 
20/2, 
67, 

48/11

ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ

230 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ
ಾಂ ೕಕರ

ಣ

.ಎ . 
ಕೃಷ  / 

ೕ. 
ದ ಯ

ಬುರುಗನಹ
ಕಸ ಾ 12/2 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ

III
1 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಾಯ ಕ ಮ ಾ ಾಯಣ ಾಜು  ೂಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ 12/5 ಪ.ಪಂಗಡ ೖ ಾ ಆಸ

ಾ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು



2 ಸೂ  ಹ  ೕ ಾವಾಯ ಕ ಮ

.ಎ . 
ಾಂತ ಾಜು 

/ 
ಾ ಾಯಣ

ಪ

ಾಮ ಾಜನ
ಹ

ಕಸ ಾ 70/3 ಪ. ಾ ಹೂವ

3 ಾ ೕದ ಮ ಮತು  ಸಣ  ಉದ ಮ
ೕನು 
ಾ ಾ

ಗುರು ಾ
ಾಧ  

. . / 
ೕರಯ  

. .

ೂೕಡ ಹ ೂಳವನಹ
74/2 ಇತ

ೕನು 
 & 

ೕನು 
ಕುಟುಂಬ 
ಖ ೕ

4 ಾ ೕದ ಮ ಮತು  ಸಣ  ಉದ ಮ
ೕನು 
ಾ ಾ

ಂಕಟಲ
ಮ  / 

ಾಸಪ

ಂಪ ಾನಹ ೂಳವನಹ
ೖ ೂೕಟ ಇತ

ೕನು 
 & 

ೕನು 
ಕುಟುಂಬ 
ಖ ೕ

5 ಾ ೕದ ಮ ಮತು  ಸಣ  ಉದ ಮ
ೕನು 
ಾ ಾ

ಅಂ ನಮ  
/ 
ಹನುಮಂತ

ಾಯಪ

ೂೕಡ ಹ ೂಳವನಹ
ೖ ೂೕಟ ಇತ

ೕನು 
 & 

ೕನು 
ಕುಟುಂಬ 
ಖ ೕ

6 ಾ ೕದ ಮ ಮತು  ಸಣ  ಉದ ಮ
ೕನು 
ಾ ಾ

ಾ ಾಧ
 . . / 
ಗುರು ಾ

ಾಧ  
. .

ೂೕಡ ಹ ೂಳವನಹ
ೖ ೂೕಟ ಇತ

ೕನು 
 & 

ೕನು 
ಕುಟುಂಬ 
ಖ ೕ

7 ಾ ೕದ ಮ ಮತು  ಸಣ  ಉದ ಮ
ೕನು 
ಾ ಾ

ೕ ಾ ವ  
. . / 

ಮ ೕ  
ಕು ಾ

ೂರಟ ಕಸ ಾ ೖ ೂೕಟ ಇತ

ೕನು 
 & 

ೕನು 
ಕುಟುಂಬ 
ಖ ೕ

8 ಾ ೕದ ಮ ಮತು  ಸಣ  ಉದ ಮ
ೕನು 
ಾ ಾ

ಾಗ ಮ  / 
ೕರ ಾ ತ ಾ

ಯಪ
ವಡ ಕಸ ಾ 29/1 ಇತ

ೕನು 
 & 

ೕನು 
ಕುಟುಂಬ 
ಖ ೕ

9 ಾ ೕದ ಮ ಮತು  ಸಣ  ಉದ ಮ
ೕನು 
ಾ ಾ

.ಆ . 
ೕವ ಾಜು 

/ ರಂಗಯ

ೕಡರ 
ಅಗ ಾರ

ೂೕ ಾಲ 51/1ಎ ಇತ

ೕನು 
 & 

ೕನು 
ಕುಟುಂಬ 
ಖ ೕ



ೌ ಕ(
ಸಂ )

ೌ ಕ(
.)

1
0.40 6400

37959780
7570

41125001
00165301

1

0.40 6400
53565926

8251
64053539

409

1

0.40 6400
34819399
8109

85043391
230

1

0.31 4960
65796716
2688

64058142
908

1

0.35 5600
86195424
0374

64124753
695

1
0.27 4320

82755400
7339

85005652
857

1

0.60 9600
23600248
3711

64206661
484

1
0.25 4000

30947490
604

30173736
471

ಸ ಾಯ
ಧನದ 

ತ  
(ರೂ. 
ಲ ಗಳ

)

ಆ ಾ  
 ಸಂ

ಾ ಂ  
 ಾ

ೕ ಾ ನ  ೂೕಟ ಾ  ಇ ಾ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ 
ೌ ಕ



1
0.20 3200

85020248
549

1
0.30 4800

79896150
4789

10653692
823

1
0.50 8000

78457471
7486

64115738
747

1

0.60 9600
94632241
8078

85009414
057

1

0.15 2400
56576233
6283

64011268
982

1

0.30 4800
25947999
2926

64080413
359

1 0.20 3200
31802146

8988
13165033

704

1
0.50 8000

30947490
604

30173736
471

1
0.40 6400

21783657
8259

19111010
00253

1

0.60 9600
23280855

1330
85043911

228

1

0.30 4800
79827012

2457
30071836

302

1
0.40 4000 ######## ########



1

0.20 2000
68241839

7752
85024028

891

1

0.40 4000
41390081

2548
85030530

531

1

0.60 6000
80080595

1716
64131896

352

1

0.60 6000
74684758

1995
54029851

709

1

0.40 15000
67636250

4664
8505103

5883

1

0.60 6000
64691411

2629
1911101
022025

1 0.30 3000
38337347

1427
5402958

8861

1
0.30 3000

39968856
8330

3032541
8187

1
0.30 3000

72742976
8964

8501243
0007

1

0.40 4000 ######## 1.3E+10



1

0.80 8000 ########
4112500
1007057

01

1
0.19 1900 ######## 1.3E+10

1

0.60 6000 ######## 6.4E+10

1

0.25 2500 ######## 8.5E+10

1
0.30 3000 ######## 6.4E+10

1

0.20 2000 ########
8504067

9988

1

0.40 4000
60173229

9118
5405082

1878

1

0.40 4000
90488413

3052
6403782

4408

1
0.20 2000

39912599
2308

8504522
9924

1

0.40 4000
67127777

8949
5405082

9684

1
0.40 4000

52668756
4356

4112500102453901

1
0.30 3000

64105689
8881

3454239
6821



1

1.03 10300
53115835

2943
6.4E+10

1

0.47 4700
22537079

8786
#######

1
0.60 6000

40881358
5211

4112500102162401

1
0.40 4000

83076868
6512

#######

1

0.40 4000
78541851

1481
6.4E+10

1

0.40 4000
36324847

1246
4112500100587801

1
0.70 7000

83971887
9751

4112500102060201

1

0.40 4000
49010281

9458
6.4E+10

1
0.40 4000

31599341
4005

5.4E+10

1

0.50 5000
58737527

7663
8.5E+10

1 0.30 3000 ######## 6.4E+10

1 0.40 4000 ######## 8.5E+10



1 0.80 8000 ######## 8.5E+10

1 0.40 4000 ######## 8.5E+10

1 0.30 3000 ######## 8.5E+10

1 0.60 6000 ######## 8.5E+10

1 0.40 4000 ######## 8.5E+10

1 0.40. 4000 ######## 6.4E+10

1 0.50 5000 ######## 3.8E+10

1
0.40 4000 ######## 1.3E+10

1 0.25 2500 ########4112500101510301

1 0.20 2000 ######## 6.4E+10

1 0.39 3900 ########1911101023385

1 0.40 4000 ########64083318282

1 0.40 4000 ########64037216955

1 0.30 3000 ########31816845567

1 0.40 4000 ########54050825170

1 0.40
4000

########54050827881

1 1.29 12900 ########85036237051

1 0.60 6000 ########13165014012

1 0.40 4000 ########4112500100780901

1 0.40
4000

########85032482326



1

0.40 4000
97681364
7806

41125001
01997701

1

0.40 4000
29280360
0492

64074762
252

1 0.60 6000 ########2828101051711

1

0.40 12000
82639806

4827
4733101
003809

1

0.40 20000 ######## #######

1

0.90 3432
73522244

9251
41125001
02752501

1

0.40 1525
30469536

8579
35331692

484

1

1.60 6100
22520492

4990
34218600

125

1

0.50 1906
40171104

5421
41125001
00740801

1

0.60 2287
57664599

2839
32200010
1002382

1

1.00 3814
88797402

2781
41125001
00772701



1
1.00 3814

77260003
6200

13134045
387

1

0.80 3051
25316069

5862
64034064

390

1
0.40 12200

77097985
8186

64129671
842

1

0.40 12200
32006415

8840
41125001
02736601

1
0.40 12200

57784432
0239

85007805
144

1 0.40 12200
63833235

5303
85021661

307

1

0.60 18300
90604856

7260
64060786

176

1

0.60 18300
65410110

3163
64109553

615

1
0.40 12200

29512742
9240

64037639
277

1

0.40 12200
41978134

4782
85037758

618

1 0.60 18000
32074181

0810
52010102
5840890

1
0.30 9150

78586559
0400

13134031
747



1

0.20 6100
59315860

5475
64180360

822

1
0.30 9150

33734540
0265

85002227
326

1
0.80 24400

74955361
7262

85058015
871

1

1.00 30500
48886728

1089
64133547

332

1

0.30 9150
99740106

5446
54050833

282

1 0.30 9150
93732956

2887
85034839

614

1

0.40 12200
53050594

1489
47331010

01199

1
0.40 12200

20132381
2681

64085147
619

1

0.40 12200
30173852

2603
64042108

125

1

0.60 18300
22520492

4990
34218600

125

1

0.40 12200
60310382

7117
64029659

330



1 0.40 12200
29278710

1330
64098739

133

1

0.80 24400
80459000

6700
85034125

532

1

0.50 15250
85622044

6177
64124758

854

1

0.40 12200
54710269

0801
85034881

453

1

1.20 36600
39087757

9643
64035943

085

1 0.40 12200
99204094

1318
36489375

921

1

0.40 12200
22783399

8408
47331010

00067

1

0.60 18300
72969651

6570
10653712

557

1
0.30 9150

35787473
8162

33479996
125

1

0.40 12200
79776204

1049
13134030

992

1

0.60 18300
64529656

3104
47331010

05989



1

0.50 15250
64117019

695

1

0.20 6100
39391429

9274
13162023

857

1
0.40 12200

85014056
025

1

0.40 12200
64054372

924

1

1.00 30500
54029849

575

1
0.30 3060

51350879
1465

54029589
615

1
0.40 4080

63515109
3493

13167040
595

1
0.40 4080

67994487
6608

64116133
988

1
0.40 4080

22654210
0637

13134026
691

1
0.40 4080

50236105
4662

85024370
165

1

0.40 4080
57180070

3800
04361010

18035

1
0.50 5100

22192689
2981

13162043
079



1

0.80 8160
64374762

9728
32200010
1001955

1

0.30 3060
56309406

5119
13134031

500

1
0.40 4080

46999379
8683

13134046
073

1

0.40 4080
66467030

3459
34048592

646

1

0.40 4080
79776204

1049
13134030

992

1

0.40 4080
99485506

5284
13134038

119

1

0.40 4080
93701165

3251
13134043

899

1
0.40 4080

81368038
2065

41125001
01276601

1

0.40 4080
47873657

1591
13134037

896

1

0.40 4080
75315235

1802
41125001
01861701

1

0.40 4080
24132531

6663
64139413

460



1
0.40 4080

76008405
0381

64143068
914

1

0.80 8160
83232360

8046
54050834

377

1

0.40 4080
30855237

842

1

0.60 6120
41125001
02215301

1

0.40 4080
85002283

405

1
1.00 10200

64029649
847

1
1.00 10200

85008147
477

1

0.60 9120
64024801

1910
85023410

191

1

0.25 2550
37333179

3719
85028410

924

1

0.60 6120
88157685

5331
13165014

067

1

0.60 6120
93763553

6759
41125001
02800601



1

0.60 6120
80459000

6700
85034125

532

1

0.40 4080
26490798

4423
13162062

999

1

0.80 8160
76498840

7615
19111010

2284

1

0.40 7800
24123792

9249
52010126
1986593

1

0.40 7800
29513737

4022
64104162

775

1
0.30 5850

95642428
9147

41125001
00747101

1

0.30 5850
90414298

9554
41125001
00770301

1

0.80 15600
20847828

9125
52010101
2170808

1
0.40 7800

70068414
1342

13134019
403

1

0.40 7800
87394587

0896
54050750

247



1

0.40 7800
86776837

0625
52010104
8605855

1

0.30 5850
33039954

4632
38621010

00376

1
0.40 7800

67704623
7262

41125001
00605701

1

0.20 3900
73926996

8214
3688990

8208

1

0.30 5850
86972773

8525
64142215

2773

1

0.40 7800
88797402

2781
41125001
00772701

1
0.60 11700

38999119
6244

00910010
1022400

1

0.40 7800
64139413

460

1

0.40 7800
62857730

5738
47331010

07312

1

0.40 7800
51365028

2190
85021660

347

1
0.20 3900

69078191
8193

33344100
476



1
0.40 7800

34512719
2809

47331010
06818

1

0.60 11700
37333179

3719
85028410

924

1
0.40 7800

77439022
0135

19111010
02678

1

0.40 7800
20150367

9684
85035861

173

1
0.40 7800

91914126
3035

64139085
595

1

0.40 7800
24188279

9978
64087568

862

1
0.40 7800

61801901
0263

13162086
411

1

0.40 7800
47331010

08067

1

0.40 7800
54040345

2187
64133995

907

1

0.40 7800
67202010

3535
13162059

170

1

0.40 7800
50861483

7323
47331080

01780



1

0.30 1950
49618550

4708
20002010

092533

1
0.20 1300

30535899
0936

19111010
02191

1

0.80 5200
20645169

6300
64045620

277

1

0.20 1300
97955442

8564
64114059

289

1

0.20 1300
90936404

5185
64085710

028

1
0.15 975

71081180
4071

85013888
454

1
0.70 4550

29253841
8522

64027063
838

1
0.40 2600

35787473
8162

33479996
125

1
0.30 1950

59207931
1917

64108926
499

1

0.20 1300
5111477

89860
8.5E+10

1

0.30 1950
2290822

75134
1.07E+10



1
0.40 2600

6969557
50251

8.5E+10

1

0.40 2600
7521310

84860
41125001
02583400

1
0.30 1950

5281748
27178

85010678
017

1

0.25 1625
5657623

36283
64011268

982

1

1.00 6800
54050751

706

1
0.40 776000

66384430
2640

35541010
13482

1

0.20 388000
91343664

6777
13154048

792

1
0.40 8000

56878070
4565

64091343
332

1 0.40 8000
99592949

1204
41125001
01198701

1 1.00 20000
32215517

3632
13165017

193

1

0.40 8000
69315852

0261
13165019

962

1
0.20 4000

56702321
9192

85010155
406

1

1.00 20000
89391873

0432
75725001
01127701



1

0.40 8000
98237833

0469
41125001
02584801

1

0.30 6000
60173229

9118
54050821

878

1

0.40 8000
82152631

4023
64070602

553

1

0.65 13000
94619593

8062
85009353

603

1
0.40 8000

79630990
3267

85007858
391

1

0.40 8000
40299313

9975
34857437

704

1

0.30 6000
42250085

9048
13162075

512

1

0.20 4000
95419975

0770
64130425

429

1
0.80 16000

77523767
1977

41125001
02394501

1

0.80 16000
68347749

8238
41125001
00648001



1

0.40 8000
79517392

1646
6.42E+10

1
0.40 8000

90476765
9700

85031876
092

1

0.40 8000
89375276

0697
19111101

000604

1

0.20 4000
44732409

2919
64054372

924

1

0.30 6000
86195424

0374
85019400

199

1

0.40 8000
68849607

1821
41125001
01499601

1
0.40 8000

42242955
3680

64121241
104

1

0.60 12000
75037229

6701
41125001
00912201

1 0.80 16000
23819456

4223
19111010

22361

1

0.80 16000
78906868

7087
19111010

06521

1

0.20 4000
30411840

3562
41125001
02378801



1

0.28 5600
31333969

9181
41125001
01860401

1

1.00 16000
83026003

0883
04141010

50479

1 0.40 8000
79141573

9410
30634982

368

1 0.50

10000

805755655594

33556205
183

1 0.20 4000 793034170700
13134036

564

1
0.30 6000

72742976
8964

85012430
007

1

1.00 16000
33085303

4356
36449057

950

1

0.80 20000
272824121

103
640059151

88

1
0.40 8000

929557711
270

540508264
57

1 0.60 12000
707301728

741
85002283

358

1
0.40 8000

929557711
270

540508264
57

1

0.30 6000
648548091

210
540295904

50

1 0.20 4000
90832573

7572
13134053

104



1

0.40 8000
49644367

8677
13134045

343

1

0.80 16000
40431415

3982
850204020

80

1

0.40 8000
65405727

9146
13167052

534

1

0.40 8000
86699563

0652
85000684

805

1

0.40 8000
90351205

4485
64091337

770

1

0.30 6000
80975681

6040
64129461

948

1

0.50 10000
86608510

7681
85015299

749

1 0.40 8000
23616285

1484
64132050

772

1

0.40 8000
37333179

3719
85028410

924

1 0.40 8000
34474454

6582
64121978

328

1

0.50 50000
20876800

7517
47331010

01988



1

1.40 75000
80459000

6700
85034125

532

1

1.21 75000
20134773

975
85023714

257

1

0.80 75000
41978134

4782
85037758

618

1

1.10 75000
75478890

9791
41125001
02439001

1
2.00 75000

33818431
7373

41125001
01220101

1

1.38 75000
99605205

2422
41125001
02898001

1

0.79 75000
67267738

8680
54029858

965

1
161 75000

78980161
0211

64051872
089

1
2.24 75000

40498078
6160

36195030
626

1

0.90 75000
70946090

5504
31816845

567

1

0.86 75000
34195085

6040
64087585

684



1
0.70 790000

69551628
7900

8505055
7594

1

1.52 200000
29098973

0868
37239814

959

1
1.90 200000

32215517
3632

13165017
193

1
1.33 200000

681835474
850

64115738
180

1
0.98 200000

80422513
9363

30649896
710

1

2.00 200000
49618550

4708
20002010

092533

1

2.00 200000
23752342

8724
47331010

01132

1

2.20 200000
64566229

3389
54033006

355

1

1.00 100000
24162693

3556
13162064

293

1

1.80 75000
34360403

7059
47331010

01752

1

1.60 100000
71660949

3953
64101254

116



1
1.70 100000

43920469
3307

64141782
081

1
2.00 100000

33818431
7373

41125001
01220101

1
0.70 100000

69551628
7900

37902698
484

1

0.66 100000
64854809

1210
54029590

450

1

0.90 75000
88641697

8787
32200010
1000423

1 0.40 12000
7898016

10211
6405187

2089

1

0.40 16000
3515992

87037
8501086

4988

1

0.40 20000 ####### #######

1

0.40 12000
8263980

64827
4733101
003809

1

0.40 14000
5129446

95368
8501340

7781

1

0.40 20000
2013477

33975
8502371

4257



1

0.40 20000
9823783

30469

4112500
1025848

01

1

0.40 16000
9829713

23814

4112500
1014971

01

1 0.40 16000
7898016

10211
8504600

0028

1
0.40 20000

9554081
53057

8500703
0730

1

0.40 16000
2064516

96300
6404562

0277

1
0.57 15602

3304157
7939

1
1.00 13440

8051859
82970

8500789
0185

1
0.25 11400

4119913
72233

4112500
1015423

01

1

0.65 62000
5953644

80379
4733108
001561

1
0.88 36000 #######

8501628
4051

1

0.89 60000
7961336

14761
3.4E+10

1

0.76 62000
8621729

49045
6404664

3090



1

1.40 62000
6818354

74850
3636332

8090

1

1.29 62000
6099543

24999
6.4E+10

1

0.40 62000
7898016

10211
6405187

2089

1

0.92 62000
9974010

65446
5.4E+10

1

0.81 62000
9235644

08477

4112500
1016925

01

1

1.37 62000
9264057

72181
6414431

1915

1

1.63 62000
6505443

41817

3220001
0100038

0

1

0.47 62000
2253707

98786

3220001
0100049

6

1

0.69 62000
8022516

67352
6407447

2201

1

1.00 62000
2820833

38234
6410721

247

1

0.21 50000
3978650

48301
6411812

9255



1

0.66 50000
7503722

96701

4112500
1022600

01

1

1.60 50000
5776260

46413

4112500
1009122

01

1

0.90 62000
8815768

55331
1911101
024700

1

2.40 50000
3542771

23929
1313403

0903

1

0.23 60000
2802017

17788
4733101
010131

1

0.55 9000
8635958

69131
1911101
003203

1
0.79 2550

7274297
68964

8501243
0007

1
0.51 29500

5670232
19192

8501015
5406

1
0.40 14500

4262075
23148

8504601
6028

1

5.70 29500
3542771

23929
1313403

0903

1
0.60 29500

4635137
90998

1313403
5367



1

0.85 59000
3588007

64233
8503461

7716

1

0.23 59000
4933893

89872

9202500
1000889

01

1

0.80 40000
8097568

16040
6412946

1946

1

1.20 126000
4051198

67711
1313402

2143

1
1.54 143200

6638443
02640

3554101
013482

1

2.19 40000
2367597

11289
8502013

4926

1

4.11 40000
4139008

12548
8503053

0531

1

0.44 11500
6967784

64459
6416058

3730

1

1.60 45000
9823783

30469

4112500
1025848

01



1
0.61 45000

2409719
81461

6413807
5474

1
1.05 33216

6284886
52729

3111499
6160

1

1.60 125000
9541997

50770
6413042

5429

1

1.10 126000
2700005

67902
6405415

6721

1
1.80 71000

7821132
59271

6408042
5762

1

0.82 10000
9899449

0386

3220000
1010023

49

1

0.80 15522
7468475

81995
5402985

1709

1

1.36 45000
2278339

98408
4733101
000067

1

0.80 8000
4809945

00461
1313403

9101

1

0.80 14770
4474640

63049
5402759

7516

1

1.06 64250
8939225

52861
3305614

0427



1
1.00 64250

6661779
75771

3641281
1653

1

0.80 64250
4306348

79896
8504391

2765

1 0.30 29300 9682928
84082

3052097
9443

1

0.51 126000
7985924

17879

4112500
1006031

01

1
1.37 126000

6638443
02640

3554101
013482

1

1.05 200000
4113218

12266
6414064

5567

1

1.00 200000
9581260

08535
6412857

0210

1

1.00 90000
909864
487057

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 70000
531158
352943

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.60 102950
469106
455453

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 57550
851772
515231

ಾ ೕ  
ೖ



1
0.80 82450

345127
192809

ಾ ೕ  
ೖ

1
0.48 51800

809756
816040

ಾ ೕ  
ೖ

1
1.00 43500

419781
344782

ಾ ೕ  
ೖ

1

0.80 52000
982378
330469

ಾ ೕ  
ೖ

1
0.40 31500

201323
812681

ಾ ೕ  
ೖ

1

0.80 80000
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 82400
573815
608517

ಾ ೕ  
ೖ

1

0.80 50300
923565
483449

ಾ ೕ  
ೖ

1

0.30 15000
518750
868632

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 38200
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ



1

0.50 45000
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.35 31000
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.72 35650
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.17 105000
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 29700
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.90 54600
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.50 135000
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.00 90000
231636
745734

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.40 36000
422429
553680

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ



1

0.40 36000
800755
052344

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 66900
569866
223326

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.40 36000
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.06 95400
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.14 102600
455018
241023

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.50 135000
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 45300
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

2.60 116350
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 51300
557246
536484

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ



1

1.15 75200
793899
782070

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 72000
836068
235087

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.40 31000
776246
226428

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.40 32700
201347
733975

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.60 112000
961840
821820

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.60 130600
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.25 65000
918807
289680

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 72000
680100
401918

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 34600
393914
299274

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.47 36000
847887
411627

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ



1

0.88 58900
247846
209296

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.40 36000
741052
965884

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.68 47000
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.00 65800
322844
167895

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.38 24400
248180
230688

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 72000
375539
846587

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.67 60300
905529
013554

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.40 36000
401837
037248

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 43700
439989
518177

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 54000
567023
219192

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ



1

0.50 36000
858569
432688

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.30 27900
945438
135095

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.60 118900
316926
171938

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.85 47000
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 54700
263979
336427

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.90 35900
512944
695368

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.90 43700
813700
079648

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.40 36000
472193
599599

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 43700
320741
810810

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 43700
373073
257840

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ



1

0.90 24100
547102
690801

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.69 48400
577844
320239

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.30 117000
371853
892138

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.15 103500
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 7200
254257
499163

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 43200
362449
329917

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.20 77200
513650
282190

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.40 32700
848405
448677

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.00 65200
470322
578400

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.20 108000
550588
748408

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ



1

1.07 65800
320064
158840

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.40 36000
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 36800
694990
132654

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.95 63000
936968
418457

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.00 90000
253905
143951

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 43700
602836
601689

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.40 32700
301414
826954

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 43700
570755
146266

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

2.50 128950
390877
579643

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

1.20 99000
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ



1

0.36 32400
525133
829702

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

2.00 127000
226542
100637

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.40 36000
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 45650
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 54000
878039
679103

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 45300
248707
568763

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.60 54000
871317
140513

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.40 32700
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.56 47100
ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

2.00 118300
205179
560149

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ



1

1.00 53700
844251
001756

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
, ೂರಟ

1

0.80 54500
538359
403191

ನಂ  ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ
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01

1
1.00 8903

3068898
10049

3129967
5290

1

1.20 10683
6001643

82199
4733101
010118



1

0.60 5342
7945337

90848
8500877

3425

1

0.40 11500
3605512

32983
8500556

4992

1
0.35 10062

2550553
38912

6402122
0539

1
0.40 11500

5495487
67718

6400865
9390

1

0.60 5342
9851288

82164
3099882

8627

1
0.40 3561

6405501
33041

3510383
7443

1
0.40 3561

9882678
01336

3172270
4905

1

0.80 7122
7439320

73109
6405610

4689

1

0.60 5342
8879740

22781

4112500
1007727

01

1

0.80 7122
2367597

11289
8502013

4926

1

0.80 7122
2565281

95611
6413925

1702



1
0.60 5342

2168650
17061

6420637
1249

1

0.55 4896
2361628

51484
6413205

0772

1

0.80 7122
4139008

12548
8503053

0531

1

0.35 3116
4980316

35590
8501775

5418

1

0.75 19975
7951739

21646
6417614

7447

1

0.60 15980
4547634

61689

4112500
1029451

01

1

0.25 6237
9584246

91162

4112500
1024220

01

1 0.50 13317 3221551
73632

1316501
7193

1

0.20 1780
2400874

85785
6406394

9595



1

1.00 8903
9581260

08535
6412857

0210

1

0.80 7122
3872993

38241

4112500
1022153

01

1

0.40 3561
7910452

83067
6403775

5307

1

0.80 7122
8528143

55174

4112500
1011586

01

1

0.35 3116
5850117

03061
8501637

6190

1

0.40 3561
6969557

50251
8501628

4051

1

0.50 4451
4893954

58565
6401007

4871

1
0.40 3561

4197813
44782

8503775
8618

1

0.90 8013
8580334

00605
4733101
009257



1 0.60 159809461959380628.5E+10

1

0.25 5342
8263980

64827
4733101
003809

1 0.80 71224619426759036.4E+10

1 0.90 80137237454878801.1E+10

1
0.80 7122379597807570

4112500
1001653

01

1 0.30 26716737724515898.5E+10

1

0.40 7886
2416269

33556
1316206

4293

1
0.30 5915

7945337
90848

8502126
6023

1

0.40 7886
9249409

3109
3167110

3525

1
0.40 4381

9882678
01336

3172270
4905

1

0.60 6572
9851288

82164
3099882

8627

1

0.40 4381
8566083

50980
3045541

8392



1

0.40 4381
5860356

28758
8501522

6645

1

0.40 4381
6164615

88151
8500761

6259

1
0.40 4381

6128404
69346

8501156
1473

1

1.60 17525
2114315

53329
6405793

6048

1

0.70 7667
9813971

88406

4112500
1008117

01

1

0.80 8762
8528143

55174
8504186

2929

1

0.80 8762
2371714

11589
8501087

9870

1

0.80 8762
5641967

39485
4733101
004931

1

0.40 4381
3939142

99274
1316202

3857



1

0.40 4381
7516657

94691

4112500
1029211

01

1

0.40 4381
2565281

95611
1316207

6729

1

0.40 4381
92312710

9134
3092421

8052

1
0.50 5477

64055013
3041

3510383
7443

1

0.40 4381
9813971

88406

4112500
1008117

01

1

0.60 6572
21180560

4159
3028414

5686

1

0.40 4381
2513164

19205
6408331

8282

1

0.40 4381
7002995

96674
1316206

8902

1

0.80 8762
33646955

8707
3159462

9178

1

0.20 3943
4233813

58743
6411619

1044



1

0.40 7886
8607466

38225
8500708

3761

1

0.40 7886
4051198

67711
1313402

2143

1

2.00 21908
7058790

58604
6405207

2047

1

1.40 15335
3606907

51286
6400995

31940

1

11830
5814759

35529
3017373

6471

1

0.40 7886
2513164

19205
6408331

8282

1

1.00 200000
7503722

96701

4112500
1009122

01

1
2.00 200000

7495536
17262

5201012
5824613

0

1

1.91 200000
5814759

35529
3017373

6471



1

2.00 200000
3360029

07314
6402976

2642

1

0.40 75000
5860356

28758
8501522

6645

1

0.92 126000
4800945

00461
6400960

5412

1
0.83 70000

2421336
38402

6400960
5412

1

0.25 126000
6171587

61612
6404540

9345

1

0.90 70000
6208811

01812
1316204

2178

1

2.03 70000
6452965

63104
4733101
005989

1

1.71 70000
6818354

74850
64115738

180

1

1.38 70000
5684738

59417
64009605

412

1 0.86 800006982767256216.4E+10



1

0.80 72000
53115835

2943

ನಂ  
ಆ ೂ ೕ 
ಸ ೖಯ

1

0.45 7200
5826614

91945
5405076

7386

1

ೖ ೂೕಟ 3600
5063147

28840
6420092

6049

1

ೖ ೂೕಟ 3600
5907554

14904
5405076

8028

1

ೖ ೂೕಟ 3600
5702435

65381
6411132

3135

1

ೖ ೂೕಟ 3600
9445245

66511
6412861

2027

1

0.20 7200
4558487

35880

3220001
3100378

4

1

0.70 7200
7522875

06432
8504917

8554



ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ  ೕ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಸಂ ಾ  ೕಜ  (2401-00-108-2-30
 & ಾಲೂ ಕು:

ಕ ಮ 
ಸಂ

ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ

ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ

1 ಹ ೕ ಾವ ಸು ೕಂದ  ೂಳ , S/O ಂಕಟರಮಣ 
ೂಳ , ಾಕ ಡ

ಾಕ ಡ ೂೕಟ

2 ಹ ೕ ಾವ ಸು ೕಶ ಎ , S/O ಾಧು, ವಡ ವಡ ೂೕಟ

3 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಮಲ ಾಯ , W/O ಾನಂದ 
ಾಯ , ಾಕ ಡ

ಾಕ ಡ ೂೕಟ

4 ಹ ೕ ಾವ  ಚಂದ , S/O ಕೃಷ  ಮರ ಾಲ, 
ೂಸ ಾ

ೂಸ ಾ ೂೕಟ

5 ಹ ೕ ಾವ ರ ಾ ವ , w/O ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ 
ೂಳ , ಾಕ ಡ

ಾಕ ಡ ೂೕಟ

6 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಲ ೕ ೂಳ , S/O 
ಾಮಚಂದ , ಮಣೂರು

ಮಣೂರು ೂೕಟ

7 ಹ ೕ ಾವ ಕ ಮ  ಾ  W/O ಗಣಪ , 
ಾಕ ಡ

ಾಕ ಡ ೂೕಟ

8 ಹ ೕ ಾವ ವರದ ಾಯ, S/O ಕೃಷ ಾಯ 
ಾ ನು ಾಗ, ತ ಾ

ತ ಾ ೂೕಟ

9 ಹ ೕ ಾವ ರ ಾ ಕರ ೂಳ , S/O ಾಮಚಂದ  
ೂಳ , ಮಣೂರು

ಮಣೂರು ೂೕಟ

10 ಹ ೕ ಾವ ರ ೕಂದ  ಾಯ , S/O ಕ ಮ  
ಾಯ , ತ ಾ

ತ ಾ ೂೕಟ

11 ಹ ೕ ಾವ ಕ  ೕಜ , S/O ೖಕ  
ೕಜ , ೂಡವ ರು

ೂಡವ ರು ಉಡು

12 ಹ ೕ ಾವ ಸು ಾ  ಎ  , W/O 
ಾಂ ಾ ಾಮ , ಯ ಾ

ಯ ಾ ೂೕಟ

13 ಹ ೕ ಾವ ಉದಯ ಪ ಾ , S/O ನರ ಂಹ 
ಪ ಾ , ತ ಾ

ತ ಾ ೂೕಟ

14 ಹ ೕ ಾವ ೂೕಜ ಪ ಾ , S/O ಕೂಸ ಾರ ಾರ ೂೕಟ

15 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ  ಯೂರು W/O 
ಭುವ ೕಂದ  ಯೂರು

ಕ ಾರು ಉಡು

16 ಹ ೕ ಾವ ಾ ೕ   S/O ಕೃಷ  ೂ ಾ ರ ಟು ಉಡು

17 ಹ ೕ ಾವ  ಭುವ ೕಂದ  ಯೂರುS/O ತಂಕರು 
ಂಡ

ಕ ಾರು ಉಡು

18 ಹ ೕ ಾವ ಜಲಜ ಮರ ಾಲ W/O ಕೃಷ  ಮರ ಾಲ ಾಕ ಡ ೂೕಟ

19 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾಥ ಮಯ  S/O 
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಮಯ

ಾರು ೂೕಟ

20 ಹ ೕ ಾವ ಶ ಕ ಾ ಆ    W/O ರ ಾಜ 82ಕು ಉಡು

21 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ W/O ಚಂದ ಪ ಾ 108ಕಳತೂ ರು ಾಪ

22 ಹ ೕ ಾವ ದ ಾನಂದ ಾ ಗ S/O ಅಚು  
ಾ ಗ

ೂ ಾ ರ ಟು ಉಡು

2018-19 ೕ ಾ ನ  ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ರುವ ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ



23 ಹ ೕ ಾವ ೌ  ಮರ ಾ  W/O ೂೕಳ ಮರ ಾಲ ವಂ ಾರು ೂೕಟ

24 ಹ ೕ ಾವ ರತ ವ  W/O ರಘು ಾಮ ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

25 ಹ ೕ ಾವ ಾಂಡುರಂಗ ಾಯ  S/O ಅನಂತ 
ಾಯ

ವ ಉಡು

26 ಹ ೕ ಾವ ೌ  ೂೕ ಗ   S/O ೕ ೕ ಐ ೂೕ ೂೕಟ

27 ಹ ೕ ಾವ ೕಖರ ಮರ ಾಲ S/O ಯ 
ಮರ ಾಲ

ೂಸ ಾ ೂೕಟ

28 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಹ ಜನ S/O ೂರಗ 
ಹ ಜನ

ನಡೂರು ೂೕಟ

29 ಹ ೕ ಾವ ಾ ೕ  W/O ಸೂರ ನಡೂರು ೂೕಟ

30 ಹ ೕ ಾವ M.N ಸುಬ ಮಣ  S/O ನರ ಂಹಯ ಾಣ ೂೕಟ

31 ಹ ೕ ಾವ ಸ ೂೕಜ ಸಮ ಾರ W/O ಾ ೕದರ ಾರ ೂೕಟ

ಒಟು

ೕಜ
ಯ 

ಸರು: 
ಉ ಾ ದ

ಾ 
ಸು ಾರ

ಾ  
ಂ ನ

 
ಸಂ ೕ

ತ 
ೕ ಾಯ

 (2401-
00-
108-2-
51)

1 LODP ವ ಹ ಾಲ  S/O ಇ ೕ ಯ  ಲೂ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

2 LODP ವ ಹ ಾ  ಲೂ  W/O ೂ ೕ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

3 LODP ವ ಹ ೕ  ಾ ೂ ೕ W/O ಚಡ  
ಾ ೂ ೕ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

4 LODP ವ ಹ ಪ ಾ  ಯ ಯ ಾ   W/O 
ಅಂ ೂೕ  ಲೂ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

5 LODP ವ ಹ ಾಸ . .   S/O . 
ದೂಮಣ  

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

6 LODP ವ ಹ ೂ  ಲೂ  S/O ಾ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

7 LODP ವ ಹ ಬ ಾ ಾ  ಲೂ  S/O 
ೂೕಮಸ ಲೂ ಸ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ



8 LODP ವ ಹ
ಆ ೕ  ಫ ಾಯ  S/O ೖಮ  
ಫ ಾಯ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

9 LODP ವ ಹ
ಾ  ಲೂ  S/O ೂೕಮ  

ಲೂ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

10 LODP ವ ಹ ಸ ಾನಂದ ಪ ಾ   S/O ಮ ಾ  
ಪ ಾ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

11 LODP ವ ಹ
ಾ  S/O ಆಲ  ಲೂ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

12 LODP ವ ಹ
ಯ  ಲೂ   s/o ೂೕಬ  

ಲೂ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

13 LODP ವ ಹ
ೂೕ  ಲೂ  S/O ಾ  

ಲೂ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

14 LODP ವ ಹ ಎ ಜ  ಲೂ  W/O ಾ  
ಲೂ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

15 LODP ವ ಹ
ೂೕ ಾ ಲೂ  W/O 

ಇಸು ಯ  ಾಲ  ಲೂ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

16 LODP ವ ಹ ಐ ನ ೂೕ ಗ  S/O ವ ೕ ಯ  
ೂೕ ಗ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

17 LODP ವ ಹ ೂೕ  ಅಂ ೂೕ  ೂೕ  S/O 
ೂೕ  ೂೕ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

18 LODP ವ ಹ
ಂ ಾ ಲೂ   W/O ಚ  

ಲೂ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

19 LODP ವ ಹ ೕ ಾ. ಆ .  W/O ರ ಾ ಕರ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

20 LODP ವ ಹ ರ ೕಂದ  ಪ ಾ   S/O ೕನ ಪ ಾ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

21 LODP ವ ಹ ಸ ೂೕ  W/O ಆನಂದ ಪ ಾ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

22 LODP ವ ಹ ೕ ೂೕ  ಲೂ  S/O ಾ  
ಲೂ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

23 LODP ವ ಹ  ಡ ಾ  S/O ೕವಯ  
ಡ ಾ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

24 LODP ವ ಹ ಅನುಪ ಾ  D/O ೂೕಮಪ  ಕ ೕ ರ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

25 LODP ವ ಹ  ಲೂ  S/O ೂೕ  
ಲೂ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

26 LODP ವ ಹ ೂೕ  ೕ ಾ  ಲೂ  S/O 
ಾತು  ಲೂ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

27 LODP ವ ಹ ಉದಯ ಕು ಾ  ೕ ಾರ S/O  
ಚಂದ ೕಖರ ೕ ಾರ

ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

ಒಟು

1
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಾ ೕವ , S/O ಅಣ ಯ  , 
ಾಣ ಾ ೂೕಟ



2
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಾದ | ೂೕ  ಮ ಾ ೂ, C/O 
ೖಮ  ೕಟ  ಇಗ , ೕ ಾ ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

3
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಲ  ಅ ೕ ಾ, S/O ೕ   
ಅ ೕ ಾ, ಉಪ ರು ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

4
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೂೕಬ  ೂೕಜ, S/O 
ಮ ಾಯ  ೂೕಜ, ೕ ಾ ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

5
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಭ ಾ  , W/O ಾಮಣ  , 
ಆವ ಆವ ೂೕಟ

6
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕ ಫ  ೂೕಜ, W/O  
ೂೕ  ಅಂ ೂೕ  ೂೕಜ, 
ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

7
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೂೕ  ಾ  ಂ ೂ, S/O 
ೕಟ  ೕಸರ ಂ ೂೕ, 

ಕುಮ ೂೕಡು
ಕುಮ ೂೕಡು ಬ ಾ ವರ

8
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

 ೕಖರ , S/O ಾಗಯ  , 
ಂಜೂರು ೂಕ ಬ ಾ ವರ

9
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೂೕ   ಅ ೕ ಾ, S/O ೂೕ  
 ಅ ೕ ಾ, ಾಂ ೕಶ ರ ಾಂ ೕಶ ರ

10
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೂೕ  ಂ ೂ, S/O ೕಟ  
ಸ  ಂ ೂ, ಾಸ ನ, 

ಾಂ ೕಶ ರ
ಾಂ ೕಶ ರ

11
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕವ  , W/O ದೂಜ , 
ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

12
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಂ  ಾ , S/O ಜ ಾ ಯ 
ಾ , 80 ಬಡಗು ಟು

80 
ಬಡಗು ಟು

ಉಡು

13
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೂೕದ , W/O ವ ಾಮ 
, ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

14
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಉದಯ ಕು ಾ , S/O 
ಾಜ ೂೕ ಾಲ, ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

15
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಾಂತ , W/O ರಘು ಾಮ , 
ಅಂ ಾರು ೂ ಟು ಉಡು

16
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೂೕ  ಾ , S/O ಾ  
ಾ , ಉ ಾ ವರ ಉ ಾ ವರ ಉಡು

17
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ರಘು ಾಮ ಮಯ , S/O ಾಸು ೕವ 
ಮಯ , ಉ ಾ ವರ ಉ ಾ ವರ ಉಡು

18
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಪ ಾ  ಬ ಾ , S/O 
ಂಕಟಕೃಷ  ಬ ಾ , ಪತೂ ರು ಪತೂ ರು ಉಡು



19
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕ ಾ  ಾವ  ಎವ  
ೕಜ , s/O ೂೕ ಾ  

ೕ ಜ , ಕು ಾ ರು
ಕು ಾ ರು ಾಪ

20
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಾ  ಆ  ಅಂಚ , S/O . ಾಜು 
ಪ ಾ , ಮಟು ಮಟು ಾಪ

21
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಪ ಾಕರ , S/O ಾ ಾಯಣ 
, ಫ ಾರು ಫ ಾರು ಾಪ

22
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಾ ೕದರ ಪ ಭು, S/O ಪದ ಾಭ 
ಪ ಭು, ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

23
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ರ ೕಶ , S/O ಾಘವ , 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

24
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಶಂಭು ಶಂಕರ , S/O ೌಡ , 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

25
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಗುಂಡ ಪ ಾ , S/O ಬೂದ ಪ ಾ , 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

26
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕ  , W/O ರಘು ಾಮ , 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

27
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕ ಾದ ೖ, S/O ಸುಬ ಯ  ೖ, 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

28
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಕೃಷ  ಮೂಲ , S/O ಯ, 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

29
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

.  ಪ ಾ , S/O ಂಕ ೕಶ 
ಪ ಾ , ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

30
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕಧರ ಪ ಭು, S/O ಾ ಾಯಣ 
ಪ ಭು, ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

31
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಗ ೕಶ ಆ ಾಯ , S/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ ಮ ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

32
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಗಣಪ  ಭ , S/O ಾಸು ೕವ ಭ , 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

33
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಗುರು ಾಜ ಆ ಾಯ , S/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ , ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

34
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕ ಾಸ ಆ ಾಯ , S/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ , ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

35
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಾರ ಾ ಆ ಾಯ , W/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ , ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ



36
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಸ ಾ ವ , S/O ದುಗ ಪ  , 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

37
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

 ಎ  ಯ , S/O .ಎ  
ೖಮ , ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

38
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಶ ಳ , W/O ಾಜ ಾಮ 
, ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

39
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಜಯಂ  , W/O ಾಲಕೃಷ  
, ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

40
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಸರಸ  W/O ಪತು  ಾಯ , 
ಳ ಾ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

41
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಜಲಜ ಪ ಾ , W/O ಸು ಾಕರ, 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

42
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಯ ೂೕದ, W/O ಸು ೕಶ ಾಯ ,  
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

43
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕ ಾಸ ಪ ಭು, S/O ೂೕ ಾಲ 
ಪ ಭು, ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

44
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೂರಗ ಹ ಜನ,,S/O ಾಂತು ಹ ಜನ, 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

45
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಸ ಾ ವ , S/O ದುಗ ಪ  , 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

46
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

 ಎ  ಯ , S/O .ಎ  
ೖಮ , ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

47
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಶ ಳ , W/O ಾಜ ಾಮ 
, ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

48
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಜಯಂ  , W/O ಾಲಕೃಷ  
, ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

49
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಸರಸ  W/O ಪತು  ಾಯ , 
ಳ ಾ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

50
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಾ ೕದರ ಪ ಭು, S/O ಪದ ಾಭ 
ಪ ಭು, ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

51
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ರ ೕಶ ೖ, S/O ಾಘವ ೖ, 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

52
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಶಂಭು ಶಂಕರ , S/O ೌಡ , 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ



53
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಗುಂಡ ಪ ಾ , S/O ಬೂದ ಪ ಾ , 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

54
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕ  , W/O ರಘು ಾಮ , 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

55
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕ ಾದ ೖ, S/O ಸುಬ ಯ  ೖ, 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

56
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಕೃಷ  ಮೂಲ , S/O ಯ, 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

57
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

.  ಪ ಾ , S/O ಂಕ ೕಶ 
ಪ ಾ , ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

58
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕಧರ ಪ ಭು, S/O ಾ ಾಯಣ 
ಪ ಭು, ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

59
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಯ ೂೕದ, W/O ಸು ೕಶ ಾಯ ,  
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

60
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಾಲಕೃಷ  ಾಯ , S/O ೂರಗ 
ಾಯ , ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

61
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಾರ ಾ ಆ ಾಯ , W/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ , ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

62
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಗ ೕಶ ಆ ಾಯ , S/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ ಮ ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

63
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಗಣಪ  ಭ , S/O ಾಸು ೕವ ಭ , 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

64
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಗುರು ಾಜ ಆ ಾಯ , S/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ , ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

65
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕ ಾಸ ಆ ಾಯ , S/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ , ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

66
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಜಲಜ ಪ ಾ , W/O ಸು ಾಕರ, 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

67
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೕ ಾಸ ಪ ಭು, S/O ೂೕ ಾಲ 
ಪ ಭು, ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

68
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಾಲಕೃಷ  ಾಯ , S/O ೂರಗ 
ಾಯ , ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

69
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಜಯಂ  ಾಯ ,    W/O ಆನಂದ 
ಾಯ , ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು



70
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಗಣಪ, S/O ೂೕ ಂದ, ವಂ ಾರು
ಾ ೂೕಟ

71
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ಸೂಯ  ಗು ಾರ, S/O ಮ ಾರು 
ಾಥು ಗು ಾರ, ಪಡು, ಾಪ ಪಡು ಾಪ

72
2018-19 ೕ ಾ ನ ಂಗು 

ಮರು ಾ / ಪನ ೕ ತನ 
ವ ಹ

ೂರಗ ಹ ಜನ,,S/O ಾಂತು ಹ ಜನ, 
ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

ಒಟು

1 ೂಸ ಂಗು ಾ ತ  ಾಕು 
ವ ಹ

ೖ ಜಯ ಕು ಾ , S/O ೕನಪ , 
ಂಕ

ಂಕ ಾಪ

2 ೂಸ ಂಗು ಾ ತ  ಾಕು 
ವ ಹ

ಗಂ ಾಧರ ಪ ಭು, S/O ೕವಪ  
ಪ ಭು, ಆ ಾ

ಆ ಾ ಉಡು

3 ೂಸ ಂಗು ಾ ತ  ಾಕು 
ವ ಹ

ದ ಾನಂದ ಾ ಗ, S/O ಅಚು ತ 
ಾ ಗ, ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

4 ೂಸ ಂಗು ಾ ತ  ಾಕು 
ವ ಹ

ಪರು ೂೕತ ಮ ಮ ಾ , S/O 
ಂಕಪ  ಮ ಾ , 82 ಕು

82 ಕು ಉಡು

5 ೂಸ ಂಗು ಾ ತ  ಾಕು 
ವ ಹ

ಧ  ೖ, S/O ಪದ ಾಭ ೖ, 
41 ರೂರು

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

6 ೂಸ ಂಗು ಾ ತ  ಾಕು 
ವ ಹ

ಾಕ  ಾಯ , S/O ಾ ೕದರ 
ಾಯ , 41 ರೂರು

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

7 ೂಸ ಂಗು ಾ ತ  ಾಕು 
ವ ಹ

ರ ಾ ವ  ಾಯ , W/O 
ಾಂಡುರಂಗ ಾಯ , ೕ ಾವರ

ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

8 ೂಸ ಂಗು ಾ ತ  ಾಕು 
ವ ಹ

ಕುಶ   S/O ಗಣಪಯ  , 
ಯ ಾ

ಯ ಾ ೂೕಟ

9 ೂಸ ಂಗು ಾ ತ  ಾಕು 
ವ ಹ

ಉ ಾ, W/O ಾಸ ರ ಪ ಾ , 
ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

10 ೂಸ ಂಗು ಾ ತ  ಾಕು 
ವ ಹ

ಅಣ ಪ  ಾ , S/O ಚಂದು, ಾವ ವಡ ೂೕಟ

ಒಟು

1 R&R ಸ ೕ  ಭ  S/O ಠಲ ಾ  ಭ ಬ ಾ ಯೂ
ರು

ಉಡು

2 R&R ಯು.  ಪರ ೕಶ ರ S/Oಪಟ ಯ ಂಕ ಯೂ
ರು

ಉಡು

3 R&R ೕ ಾ ೂೕಜ ಉ ಾ ವರ ಉಡು

4 R&R ಲ ೕ ಾ ೂೕಜ W/O ಾ ಮು  
ೂೕಜ

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

5 R&R ಾ ಾಯಣ ಪ ಭು S/O ಂಕಟ ಮಣ 
ಪ ಭು

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

6 R&R ವನ ಾ  W/O ೕಖ  ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

7 R&R ೕ ಾ ಾ  W/O ಾ  ೂೕ ಾ ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

8 R&R ೂ ೕ  ೕ ಾ  ೂೕ ೂೕ W/O 
 ೂೕ ೂೕ

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

9 R&R ೕಖ   S/O ಅಂತಯ  ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

10 R&R ಾ  ಲ   W/O ೂೕ  ೌ  
ಲ

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

11 R&R ಾಸ     S/O ಕೃಷ   
, ಜ ಾ

ಜ ಾ ಾಪ



12 R&R  ೕ ೕ   W/O ಪ ೕಣ  
ಪಡು

ಪಡು ಾಪ

13 R&R ೂೕ  ೌ  S/O ೂೕ  
ಮ ೕಜ

ಮೂಡ ಡಂ
ಬೂರು

ಉಡು

14 R&R
ರಂಗಯ   S/O ಪದ ಯ  

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

15 R&R ಜಗ ೕ  ಾರಂ  S/O ೕ ಾಸ 
ಾರಂ

ಐ ೂೕ ೂೕಟ

16 R&R ಧ    S/O ಪದ ಾಭ 
ಾನು ೂೕಗ

41 ೕರೂರು ಬ ಾ ವರ

17 R&R ೕ ಾ ಾಮ  S/O  ೂೕ ಂ ಾ ೂೕಟ

18 R&R ಶ ಕ ಾ. ಎ .  W/O ಸೂಯ  
ಾ ಾಯಣ

34 ಕು ಬ ಾ ವರ

19 R&R ೂೕ . . ಅ ೕಡ W/O ೕಟ  
ಅ ೕಡ

ಾ ಾ ನ ೂೕಟ

20 R&R ಪ ಾ  ಮಲ  S/O ಚಂದ ಾಂ  
ಮಲ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

21 R&R ಆನಂ   W/O ರಘು ಾಮ ಕು ಹ ಬ ಾ ವರ

22 R&R ಸಂ ೕ   W/O ಲ ಣ ಾ ೂೕಟ
23 R&R ಅಣ ಪ  ಾ  S/O ಚಂದು ಾರ ೂೕಟ

24 R&R ವಸಂ . .  S/O ಠಲ ಅ ಾ ೂೕಟ

25 R&R ೕಜು ಕು ಾ   S/O ಎಲ ಪ  
ಕು ಾ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

26 R&R . . ಮ  S/O ಕುಟ ಪ ೕ ಾ ೂೕಟ

27 R&R ಾ ಪ ಾಡೂ  W/O ಾ ಜ ಾ ಾಪ

28 R&R ೕಖರ. . ಬಂ ೕರ S/O ಚಂದು 
ಪ ಾ

ಮಟು ಾಪ

29 R&R
M. N  ಸುಬ ಹ ಣ  S/O  
ನರ ಂಹಯ ಾಣ ೂೕಟ

30 R&R ಡೂ ಯ  ಆ  ೂೕ ೂನ  S/O 
ೕ  ೂೕ ೂನ

ಕು ಾ ಲು ಾಪ

31 R&R
ತ ನಂದ ಾಯ  S/O ಾಘ ೕಂದ  
ಾಯ ಕು ಾ ಲು ಾಪ

32 R&R ಆ . ಗುರು ಾಜ ಾ S/O 
ಾಮಚಂದ  ಾ

ಾ ಟು ಾಪ

33 R&R ಾಸು ೕವ ಾ  S/O ಅ ಾ  ಾ ನ ಾ ಲು ಾಪ

34 R&R ೖಮ  ಂ ಾ ಂ  S/O 
ೂ

ವ ಾಪ

35 R&R ಕೃಷ  ಪ ಾ    ಪ ಾ  
ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

36 R&R ಎ ಜ ತ.ಎಂ. ದ   W/O 
ಮುತು ಕು

ಾ ಾ ಬ ಾ ವರ

37 R&R
ೂೕ  ಎ  ೂ ೂನ  S/O 
ೕ  ೂ ೂನ ಕು ಾ ಲು ಾಪ



38 R&R ಎ . ಜಯಪ ಾ  SO ಎ . ಎ  
ಾ ಯ

ನಂ ಾರು ಬ ಾ ವರ

39 R&R
ೂೕ   ೂ ೂನ  S/O ೕವ  
ೂ ೂನ ಕು ಾ ಲು ಾಪ

40 R&R ವ ೕ ಯ   ೂೕಜ S/O ಲೂ  
ೂೕಜ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

ಒಟು

1 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ರುಪ ಾ , W/O  ೕಖರ 
, ೕ ಟು

ೕ ಟು ಉಡು

2
ಂಗು ಯ ಸಮಗ  

ೕಷ ಾಂಶ

ಂ  ಾ , S/O ಜ ಾ ಯ 
ಾ , 80 ಬಡಗು ಟು

80 
ಬಡಗು ಟು

ಉಡು

3 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೕ ಾಸ ಆ ಾ ಯ S/O ಆ ಾ ಯ 76 
ಬಡಗ ಟು

ಉಡು

4 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಗಂ ಾಧರ ಪ ಭು, S/O ೕವಪ  
ಪ ಭು, ಆ ಾ

ಆ ಾ ಉಡು

5 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ವ ಾಮ ಾಯ  S/O ಜಗ ಾ ಥ 
ಾಯ

82 ಕು ಉಡು

6 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೕ ಯ  ೂೕಜ S/O ೕ 
ೂೕಜ

ವ ಉಡು

7 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಕೃಷ  ಪ ಭು S/O ಾಮಪ  ಪ ಭು ಆ ಾ ಉಡು

8 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಾ ಾಯಣ ಾಸ  S/O ಜಯ ಾಮ 
ಉಡು

76 
ಬಡಗ ಟು

ಉಡು

9 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ನ ೕ  ಆಲ   ೕ ಾ S/O 
ಾ ಯ  ೕ ಾ

ೂರಂಗ ಾ ಉಡು

10 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಪ ಾ  ಬ ಾ , S/O 
ಂಕಟಕೃಷ  ಬ ಾ , ಪತೂ ರು

ಪತೂ ರು ಉಡು

11 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೂೕರ ಕು ಾರ ಕು ಾ ರು ಾಪ

12 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಸುಂದ   D/O ಾಡ  ಕು ಾ ರು ಾಪ

13 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಆ  ೂೕ ಆಳ  S/O ೂೕ  
ಆಳ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

14 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಕೃಷ  ಾರ S/o ಅಪ  ಾ ಕು ಾ ರು ಾಪ

15 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಾಘ ೕಂದ  ಆ ಾಯ   S/O  
ಕೃಷ ಮೂ  ಆ ಾಯ

ವ ಾಪ

16 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೖಮಂ   ೂೕಜ S/O 
ಂ ಾ  ೂೕಜ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

17 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಸುಂದ  ಆ ಾ ಕು ಾ ರು ಾಪ

18 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

 ಎ  ಾಮಚಂದ  ೖ S/O ಎ  
ೂೕ ಾಕೃಷ  ೖ

ಕಳತೂ ರು ಾಪ

19 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಎವ  ಾ  W/O ಸಂ ಾ  
ಾ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

20 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೂೕಜ  S/O ೂರಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ

21 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ನ ಕಸ ನೂ W/O ೂೕ ನ  
ಕಸ ೂ

ಕು ಾ ರು ಾಪ



22 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೂ ೂೕರ ಒ ವ  ಸು ಾ  W/O 
ಒ ವ  ೂರಮ  ಸು ಾ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

23 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೂೕ  ೂೕಜ S/O  ೂೕ  
ೂೕಜ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

24 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಅನ  ಾ  S/O ಅಸ ೕಯರ 
ಾ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

25 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಸು ಾಕರ  S/O ೂೕಕು ಕು ಾ ರು ಾಪ

26
ಂಗು ಯ ಸಮಗ  

ೕಷ ಾಂಶ
ಂಕಟರಮಣ ಆ ಾಯ  S/O 
ಾಸು ೕವ ಆ ಾಯ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

27 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಾಸ   S/O ಟ ಪ  ವ ಾಪ

28 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ದೂಂಬ ಾರ S/O ಾಳು 
ಾರ

ಕಳತೂ ರು ಾಪ

29 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಕೃಷ  ಪ ಾ  S/O  ಪ ಾ ಕು ಾ ರು ಾಪ

30 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಾ  ೂೕಜ S/O ಾ  
ೂೕಜ

ಕಳತೂ ರು ಾಪ

31 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಸು ಾಕರ  ಅರನ S/O ೂರಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ

32 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಕರು ಾಕರ  ೕಲಂಟ S/O ಈಶ ರ 
ೕಲಂಟ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

33 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಾಂಡುರಂಗ  S/O ಾ ಮ ಕು ಾ ರು ಾಪ

34 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಾ ೕ   S/O ಣಗಮ  ಕು ಾ ರು ಾಪ

35 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೕ ಾಮ ಚಂದ  ೖ ಾಯ, S/O 
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ, ಂಜೂರು

ೂಕ ಬ ಾ ವರ

36 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಆನಂ   W/O ರಘು ಾಮ ಕು ಹ ಬ ಾ ವರ

37 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಸು ಾತ W/O ಎ . . ಸು ಾಷ, 
52 ೕರೂರು

52 ೕರೂರು ಬ ಾ ವರ

38 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೕಜು ಕು ಾ   S/O ಎಲ ಪ  
ಕು ಾ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

39 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಲ ೕ ಾ ೂೕಜ W/O ಾ ಮು  
ೂೕಜ

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

40 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೕ ಾ ಾ  W/O ಾ  ೂೕ ಾ ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

41 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೂ ೕ  ೕ ಾ  ೂೕ ೂೕ W/O 
 ೂೕ ೂೕ

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

42
ಂಗು ಯ ಸಮಗ  

ೕಷ ಾಂಶ
ೂೕಕುಲ ಾಸ ಾಯಕ, S/O ಾ ೕಶ, 

ೖರಂಪ
ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

43
ಂಗು ಯ ಸಮಗ  

ೕಷ ಾಂಶ
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಭ , S/O 

ೂೕ ಾಲ ಭ , ಂಜೂರು
ಂಜೂರು ಬ ಾ ವರ

44 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಚಂದ ಾಂ , W/O  ಕ ಮ ಅ ಗ, 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ



45
ಂಗು ಯ ಸಮಗ  

ೕಷ ಾಂಶ

ಪರು ೂೕತ ಮ ಐ ಾಳ, S/O 
ಾಮಕೃಷ  ಐ ಾ , ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

46
ಂಗು ಯ ಸಮಗ  

ೕಷ ಾಂಶ

ಅ  ಎ. , S/O 
ಸೂಯ ಗ ಾಕರ , ೂಸೂರು ಕ ಬ ಾ ವರ

47 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಾಮಕೃಷ  ಭ , S/O .ಎ. 
ೂೕ ಾ  ಭ , ಂಜೂರು

ಂಜೂರು ಬ ಾ ವರ

48 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಾ ಾಯಣ ಪ ಭು S/O ಂಕಟ ಮಣ 
ಪ ಭು

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

49 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೕಖ   S/O ಅಂತಯ  ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

50 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಾರ ಾ ಆ ಾಯ , W/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

51 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಗ ೕಶ ಆ ಾಯ , S/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ ಮ ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

52 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಗಣಪ  ಭ , S/O ಾಸು ೕವ ಭ , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

53 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಗುರು ಾಜ ಆ ಾಯ , S/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

54
ಂಗು ಯ ಸಮಗ  

ೕಷ ಾಂಶ

ೕ ಫ  ೂೕಜ, W/O  
ೂೕ  ಅಂ ೂೕ  ೂೕಜ, 

ೕ ಾ
ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

55 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

. ಚಂದ  S/O ಕೃಷ  ಮರ ಾಲ, 
ೂ ಾಳ

ೂ ಾಳ ೂೕಟ

56 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೌ  ೂೕ ಗ   ೂೕ ೂೕಂ 
ೂೕ ಗ ಐ ೂೕ

ಐ ೂೕ ೂೕಟ

57 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಾಮ ಮರ ಾಲ  ಬಚ ಮರ ಾಲ 
ನಡೂರು

ನಡೂರು ೂೕಟ

58 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

 ಾಸು ೕವ ಉಡುಪ, S/  
ಸು ಾ ಯ ಉಡುಪ, ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

59 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಾಜಲ ೕ ಉಡುಪ, W/O ಾಸು ೕವ 
ಉಡುಪ

ಆವ ೂೕಟ

60 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಸುನಂದ ಎ   S/O ಸ ೕ  
ಕು ಾ  , ಾ

ಾ ೂೕಟ

61 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಾ ೂ ಾ  w/o ೂಗು  
ೂ ಾ , ಾ

ಾ ೂೕಟ

62 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ವಸಂತ  , S/O ಠಲ , 
ಆ ಾ

ವಡ ೂೕಟ

63
ಂಗು ಯ ಸಮಗ  

ೕಷ ಾಂಶ
ಪ ಾ   W/O ೕ ಾನಂದ 

ಸೂಡ, ಾಡೂರು
ಾಡೂರು ೂೕಟ

64 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಎ  ಎ  ಸುಬ ಹ ಣ , S/O ಎ  
ನರ ಂಹಯ , ಾಣ

ಾಣ ೂೕಟ

65 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಪ ೕಣ ಕು ಾ  S/O ಸ ಾನಂದ 
, ಾರ

ಾ ೂೕಟ

66 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ೕ ಾನಂದ ಸೂಡ, S/O ಕುಶಲ 
ಸೂಡ, ಾಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

67 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

. . ೂೕ , S/O ೕವಸ , 
ಾ

ಾ ೂೕಟ

68 ಂಗು ಯ ಸಮಗ  
ೕಷ ಾಂಶ

ಭ ಾ   ೂೕ ಯಣ  ಯ ಾ ೂೕಟ



69
ಂಗು ಯ ಸಮಗ  

ೕಷ ಾಂಶ
ೕಮ  ೕ ಾ , W/O ರ ೕಶ 

ಎ  , ಾ
ಾ ೂೕಟ

ಒಟು

1 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕ ಾಮ ಚಂದ  ೖ ಾಯ, S/O 
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ, ಂಜೂರು

ೂಕ ಬ ಾ ವರ

2 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಆನಂ   W/O ರಘು ಾಮ ಕು ಹ ಬ ಾ ವರ

3 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಸು ಾತ W/O ಎ . . ಸು ಾಷ, 
52 ೕರೂರು

52 ೕರೂರು ಬ ಾ ವರ

4 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕಜು ಕು ಾ   S/O ಎಲ ಪ  
ಕು ಾ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

5 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಲ ೕ ಾ ೂೕಜ W/O ಾ ಮು  
ೂೕಜ

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

6 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕ ಾ ಾ  W/O ಾ  ೂೕ ಾ ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

7 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೂ ೕ  ೕ ಾ  ೂೕ ೂೕ W/O 
 ೂೕ ೂೕ

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

8 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೂೕಕುಲ ಾಸ ಾಯಕ, S/O ಾ ೕಶ, 
ೖರಂಪ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

9 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಭ , S/O 
ೂೕ ಾಲ ಭ , ಂಜೂರು

ಂಜೂರು ಬ ಾ ವರ

10 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಚಂದ ಾಂ , W/O  ಕ ಮ ಅ ಗ, 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

11 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಪರು ೂೕತ ಮ ಐ ಾಳ, S/O 
ಾಮಕೃಷ  ಐ ಾ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

12 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಅ  ಎ. , S/O 
ಸೂಯ ಗ ಾಕರ , ೂಸೂರು

ಕ ಬ ಾ ವರ

13 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾಮಕೃಷ  ಭ , S/O .ಎ. 
ೂೕ ಾ  ಭ , ಂಜೂರು

ಂಜೂರು ಬ ಾ ವರ

14 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾ ಾಯಣ ಪ ಭು S/O ಂಕಟ ಮಣ 
ಪ ಭು

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

15 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕಖ   S/O ಅಂತಯ  ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

16 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾರ ಾ ಆ ಾಯ , W/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

17 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಗ ೕಶ ಆ ಾಯ , S/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ ಮ ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

18 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಗಣಪ  ಭ , S/O ಾಸು ೕವ ಭ , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

19 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಗುರು ಾಜ ಆ ಾಯ , S/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

20 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಕೃಷ ಪ ಾ  ೖದ , S/O 
ಂಕಟರಮಣ ೖದ , ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

21 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ
ೕ ಫ  ೂೕಜ, W/O  
ೂೕ  ಅಂ ೂೕ  ೂೕಜ, 

ೕ ಾ
ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

22 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಪ ಾ  ಮಲ  S/O ಚಂದ ಾಂ  
ಮಲ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

23 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಅ  ೕ ಾ , W/O ಕೃಷ ಯ  
ೕ ಾರ, ೂಸೂರು

ಕ ಬ ಾ ವರ

24 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕ ಾದ ೖ, S/O ಸುಬ ಯ  ೖ, 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ



25 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕ ಾಸ ಆ ಾಯ , S/O ರ ೕಂದ  
ಆ ಾಯ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

26 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ . ಚಂದ  S/O ಕೃಷ  ಮರ ಾಲ, 
ೂ ಾಳ

ೂ ಾಳ ೂೕಟ

27 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೌ  ೂೕ ಗ   ೂೕ ೂೕಂ 
ೂೕ ಗ ಐ ೂೕ

ಐ ೂೕ ೂೕಟ

28 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾಮ ಮರ ಾಲ  ಬಚ ಮರ ಾಲ 
ನಡೂರು

ನಡೂರು ೂೕಟ

29 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ  ಾಸು ೕವ ಉಡುಪ, S/  
ಸು ಾ ಯ ಉಡುಪ, ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

30 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾಜಲ ೕ ಉಡುಪ, W/O ಾಸು ೕವ 
ಉಡುಪ

ಆವ ೂೕಟ

31 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಸುನಂದ ಎ   S/O ಸ ೕ  
ಕು ಾ  , ಾ

ಾ ೂೕಟ

32 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾ ೂ ಾ  w/o ೂಗು  
ೂ ಾ , ಾ

ಾ ೂೕಟ

33 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ವಸಂತ  , S/O ಠಲ , 
ಆ ಾ

ವಡ ೂೕಟ

34 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಪ ಾ   W/O ೕ ಾನಂದ 
ಸೂಡ, ಾಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

35 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಎ  ಎ  ಸುಬ ಹ ಣ , S/O ಎ  
ನರ ಂಹಯ , ಾಣ

ಾಣ ೂೕಟ

36 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಪ ೕಣ ಕು ಾ  S/O ಸ ಾನಂದ 
, ಾರ

ಾ ೂೕಟ

37 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕ ಾನಂದ ಸೂಡ, S/O ಕುಶಲ 
ಸೂಡ, ಾಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

38 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ . . ೂೕ , S/O ೕವಸ , 
ಾ

ಾ ೂೕಟ

39 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಭ ಾ   ೂೕ ಯಣ  ಯ ಾ ೂೕಟ

40 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕಮ  ೕ ಾ , W/O ರ ೕಶ 
ಎ  , ಾ

ಾ ೂೕಟ

41 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾಘ ೕಂದ  ಉಡುಪ, S/O 
ಪರ ೕಶ ರ ಉಡುಪ, ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

42 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಅಣ ಪ  ಾ  S/O ಚಂದು ಾರ ೂೕಟ

43 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಸುಮ , S/O ಸುಂದರ , 
ಾಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

44 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ
ಎ  ಾಂ ಾ ಾಮ , S/O ಎ  
ಮಂಜಯ  , ಗು ಂ , ಮಂ ಾ

ಗು ಂ ೂೕಟ

45 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಕುಶ   S/O ಗಣಪಯ  , 
ಯ ಾ

ಯ ಾ ೂೕಟ

46 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಮಂಜು ಾಥ ಪ ಾ   ೂೕ ಂದ 
ಪ ಾ  ಾ

ಾ ೂೕಟ

47 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಉ ಾ, S/O ಾಸ ರ ಪ ಾ , 
ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

48 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕನ ಾಯ  S/O ೖಕುಲ ಾಯ 80 
ಬಡಗು ಟು

ಉಡು

49 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ರುಪ ಾ , W/O  ೕಖರ 
, ೕ ಟು

ೕ ಟು ಉಡು

50 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ
ಂ  ಾ , S/O ಜ ಾ ಯ 

ಾ , 80 ಬಡಗು ಟು
80 

ಬಡಗು ಟು
ಉಡು



51 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕ ಾಸ ಆ ಾ ಯ S/O ಆ ಾ ಯ 76 
ಬಡಗ ಟು

ಉಡು

52 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾ ಾಯಣ ಾಸ  S/O ಜಯ ಾಮ 
ಉಡು

76 
ಬಡಗ ಟು

ಉಡು

53 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ನ ೕ  ಆಲ   ೕ ಾ S/O 
ಾ ಯ  ೕ ಾ

ೂರಂಗ ಾ ಉಡು

54 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕ ಯ  ೂೕಜ S/O ೕ 
ೂೕಜ

ವ ಉಡು

55 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೂೕ ಾ  , W/O ಠಲ , 
ಪತೂ ರು

ಪತೂ ರು ಉಡು

56 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಕೃಷ  ಪ ಭು S/O ಾಮಪ  ಪ ಭು ಆ ಾ ಉಡು

57 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಗಂ ಾಧರ ಪ ಭು, S/O ೕವಪ  
ಪ ಭು, ಆ ಾ

ಆ ಾ ಉಡು

58 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ವ ಾಮ ಾಯ  S/O ಜಗ ಾ ಥ 
ಾಯ

82 ಕು ಉಡು

59 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಪ ಾ  ಬ ಾ , S/O 
ಂಕಟಕೃಷ  ಬ ಾ , ಪತೂ ರು

ಪತೂ ರು ಉಡು

60 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಉದಯ ಕು ಾ , S/O 
ಾಜ ೂೕ ಾಲ, ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

61 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ   ಭ  W/O 
ರ ೕಧರ ಆ ಯ ಪತೂ ರು ಉಡು

62 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ
ಸ ದ ಯ  S/O  
ಅಣಯ  ಯ

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

63 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಷ  ಪ   S/O ವಪ  
ಪ ಆ ಾ ಉಡು

64 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ
ಸ ೕತಮ   S/O 
ನರ ಂಹ

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

65 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಜಯಂ  ಾಯ ,    W/O ಆನಂದ 
ಾಯ , ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

66 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೂೕದ , W/O ವ ಾಮ 
, ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

67 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ  ದ ಸ S/O   
ಆ ಯ 82ಕು ಉಡು

68 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ದ ದ ಯ  S/O 
ೕ ಲ ಯ ವ ಉಡು

69 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕ  ಯ  S/O 
ಂದ  ಯ ವ ಉಡು

70 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೂೕರ ಕು ಾರ ಕು ಾ ರು ಾಪ
71 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕಫ  ಲ  ಂ ೂೕ ಾ ಕು ಾ ರು ಾಪ
72 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಸುಂದ   D/O ಾಡ  ಕು ಾ ರು ಾಪ

73 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಆ  ೂೕ ಆಳ  S/O ೂೕ  
ಆಳ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

74 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಕೃಷ  ಾರ S/o ಅಪ  ಾ ಕು ಾ ರು ಾಪ

75 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾಘ ೕಂದ  ಆ ಾಯ   S/O  
ಕೃಷ ಮೂ  ಆ ಾಯ

ವ ಾಪ

76 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೖಮಂ   ೂೕಜ S/O 
ಂ ಾ  ೂೕಜ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

77 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ  ಮ ಾ ೂ W/O ವಂಗತ 
ೂೕ  ಮ ಾ ೂ

ವ ಾಪ

78 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಸುಂದ  ಆ ಾ ಕು ಾ ರು ಾಪ

79 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ  ಎ  ಾಮಚಂದ  ೖ S/O ಎ  
ೂೕ ಾಕೃಷ  ೖ

ಕಳತೂ ರು ಾಪ



80 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಎವ  ಾ  W/O ಸಂ ಾ  
ಾ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

81 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೂೕಜ  S/O ೂರಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ
82 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಭುಜಂಗ  S/O ಂಕಣ  ಕು ಾ ರು ಾಪ

83 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ನ ಕಸ ನೂ W/O ೂೕ ನ  
ಕಸ ೂ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

84 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೂ ೂೕರ ಒ ವ  ಸು ಾ  W/O 
ಒ ವ  ೂರಮ  ಸು ಾ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

85 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೂೕ  ೂೕಜ S/O  ೂೕ  
ೂೕಜ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

86 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾ  ಾ  ಇ ೕಜ  S/O 
ೂೕ ಾ  ೕಜ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

87 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ೕನ ೂೕಜ W/O ೂೕ  ೂೕಜ ಕು ಾ ರು ಾಪ

88 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಅನ  ಾ  S/O ಅಸ ೕಯರ 
ಾ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

89 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಸು ಾಕರ  S/O ೂೕಕು ಕು ಾ ರು ಾಪ

90 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಂಕಟರಮಣ ಆ ಾಯ  S/O 
ಾಸು ೕವ ಆ ಾಯ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

91 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾಸ   S/O ಟ ಪ  ವ ಾಪ

92 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ದೂಂಬ ಾರ S/O ಾಳು 
ಾರ

ಕಳತೂ ರು ಾಪ

93 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಕೃಷ  ಪ ಾ  S/O  ಪ ಾ ಕು ಾ ರು ಾಪ

94 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಕರು ಾಕರ  ೕಲಂಟ S/O ಈಶ ರ 
ೕಲಂಟ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

95 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾ  ೂೕಜ S/O ಾ  
ೂೕಜ

ಕಳತೂ ರು ಾಪ

96 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಮುದು  ಮೂಲ  S/O ಾಡ ಮೂಲ ಕು ಾ ರು ಾಪ

97 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಸು ಾಕರ  ಅರನ S/O ೂರಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ

98 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟ ವ ಹ ಾಂಡುರಂಗ  S/O ಾ ಮ ಕು ಾ ರು ಾಪ

ಒಟು

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ( ಾ  ಕಂದು) ಜಯಪ ಾಶ ಾ ಯ, S/O . 
ಎ . ಾ ಯ, ನಂ ಾರು

ನಂ ಾರು ನಂ ಾರು

2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸು ೕ  ಾಯ , S/O ಉ ೕಂದ  
ಾಯ , 82 ಕು

ೂ ಟು ೂ ಟು

3 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಆನಂದ ಾಯ , S/O ಧೂಮ 
ಾಯ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಡೂ ರು

4 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾ ೂೕಬ, s/O ಾ ೂೕ,   
ಎ , ವ

ವ ವ

5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ಾಶ  , S/O ೕಜು , 
ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಕು ಾ ರು

6 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸ ೂೕಜ ಸಮ ಾ , W/O 
ಾ ೕದರ, ಾರ

ಾರ ಾರ

7 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಸು ೕವ ಐ ಾ , S/O ನರ ಂಹ 
ಐ ಾ , ಕಕು ಂ

ಕಕು ಂ ಕಕು ಂ

ಒಟು

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ



1 ಪ ೕಶ ಸ ರ (TC) ಎ  ಎ  ಸುಬ ಹ ಣ , S/O ಎ  
ನರ ಂಹಯ , ಾಣ

ಾಣ ೂೕಟ

2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಚಂದ ೕಖ  ಾಯ , S/O 
ೕರಪ  ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

3 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಶ ಕ ಾ ಆ  , W/O ರ ಾಜ, 
82 ಕು

82 ಕು ಉಡು

4 ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಭ , S/O 
ೂೕ ಾಲ ಭ , ಂಜೂರು

ಬ ಾ ವರ

5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ೕಣ ಕು ಾ  S/O ಸ ಾನಂದ 
, ಾರ

ಾ ೂೕಟ

6 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುನಂದ ಎ   S/O ಸ ೕ  
ಕು ಾ  , ಾ

ಾ ಾ

ಒಟು

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ ರ ಾ ಕರ ಾಯ , S/O ೕವ ಾಯ 
ಾಯ , ೖರಂಪ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ವಕರ ಾಯ , S/O ಾ ೕದರ 
ಾಯ , 41 ರೂರು

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

3 ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಸ ೕ  ಉಡುಪ, S/O  ೂೕ ಾಲ 
ಕ ಷ  ಉಡುಪ, ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

4 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸಂಕಯ  , S/O ಠಲ , 
ಯ ಾ

ಯ ಾ ೂೕಟ

5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸ ಾ ವ ಾಂ , S/O  ಾ ಾಯಣ, 
ಅಂ ಾರು

ಅಂ ಾರು ಉಡು

6 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯಪ ಾಶ ಾ ಯ, S/O . 
ಎ . ಾ ಯ, ನಂ ಾರು

ನಂ ಾರು ಬ ಾ ವರ

7 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯ ೂೕಧ , W/O ಶಂಭು , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

8 ಪ ೕಶ ಸ ರ ವಸಂತ  , S/O ಠಲ , 
ಆ ಾ

ವಡ ೂೕಟ

9 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ   ಆನಂದ ಾಯ , s/O 
ೕವಪ  ಾಯ , ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

10 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ  ಆ  ಕಮ ಾ ಭ , W/O 
ಾಮಚಂದ  ಭ , ವ

ಫ ಯೂರು ಾಪ

11 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕಮ  ೂೕ , S/O ಚ ಾನ, 
38 ಕಳೂ ರು

38 ಕಳೂ ರು ಬ ಾ ವರ

12 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾಮ ಚಂದ  ೖ ಾಯ, S/O 
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ, ಂಜೂರು

ೂಕ ಬ ಾ ವರ

13 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾನಂದ ಭ , S/O ಾಲಕೃಷ  
ಭ , ಾ

ಾ ೂೕಟ

14 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪರು ೂೕತ ಮ ಐ ಾಳ, S/O 
ಾಮಕೃಷ  ಐ ಾ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

ಒಟು

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ
ೕಮ  ಅ ತ , D/O ಜಯಂ  
ಾಲ , ಅಲಂ ಾರು, ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕಮ  ಜಯಂ  ಾ , W/O ಯು 
ಾಮಚಂದ  ಾ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ



3 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕಮ  ಮ ೂೕರಮW/O  ಕೃಷ  
, ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

4 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆ ೂ ೕ  ೂೕ , S/O 
ಾ ಾ  ೂೕಜ, ಮ

ಮ ಉಡು

5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ಾ ವ  , W/O  ಾಸು 
, ಾರು

ಾರು ಾಪ

6 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ  ಾ  ಲು , S/O 
ಅಂ ೂೕ  ೂೕ , ಹಲುವ

ಕ ಬ ಾ ವರ

7 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ  ೂೕ ಾ, S/O ಾಮ  
ೂೕ ಾ, ಳಕುಂ ಾಲು

ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

8 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾವ , W/O  ಬಸವ ಪ ಾ , 
ವಂ ಾರು

ಾ ೂೕಟ

9 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾ ಪ ಾ , W/O ಜಯ 
ಪ ಾ , ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

10 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಲ ೕ ಎ  , W/O 
ಾ ಾಜ , ಾರು

ಾರು ಾಪ

11 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಕೃಷ  ಭ , S/O .ಎ. 
ೂೕ ಾ  ಭ , ಂಜೂರು

ಂಜೂರು ಬ ಾ ವರ

12 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ೂ ಾ  w/o ೂಗು  
ೂ ಾ , ಾ

ಾ ೂೕಟ

13 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಧು ಾಲ ಪ ಾ  S/O ಪದು  
ಪ ಾ

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

14 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಡೂ ಯ  ಆ  ೂೕ ೂನ            
S/O ೕ  ೂೕ ೂನ

ಕು ಾ ಲು ಾಪ

15 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ   ೂೕಜ S/O . ಾ  
 ೂೕಜ

ಎಲೂ ರು ಾಪ

16 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕ . .  S/O . . ಾ ೂೕ ವ ಾಪ

ಒಟು

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ  ಎ  ಸುಬ ಹ ಣ , S/O ಎ  
ನರ ಂಹಯ , ಾಣ

ಾಣ ೂೕಟ

2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಶ ಕ ಾ ಆ  , W/O ರ ಾಜ, 
82 ಕು

82 ಕು ಉಡು

3 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕವ  , W/O ದೂಜ , 
ೂಮ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

4 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅ  ಎ. , S/O 
ಸೂಯ ಗ ಾಕರ , ೂಸೂರು

ಕ ಬ ಾ ವರ

5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕಮ  ೂೕ , S/O ೕ ಯ , 
38 ಕಳೂ ರು

38 ಕಳೂ ರು ಬ ಾ ವರ

ಒಟು

1 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಕ ಮ  ಾ ಯ  W/O ಗಣಪಯ , 
ಾಕ ಡ

ಾಕ ಡ ೂೕಟ

2 ೖ ೕ  ತರ ಾ ರ ಾ ವ  ೂಳ  W/O 
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ೂಳ , ಾಕ ಡ

ಾಕ ಡ ೂೕಟ

3 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಾಮ ೕ ಾ ಗ S/O ಾಳು 
ೕ ಾ ಗ, ಾರಂಪ

ಾರಂಪ ೂೕಟ

4 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಜಲಜ W/O ಸ ಯ ಮರ ಾಲ, ಾಕ ಡ ಾಕ ಡ ೂೕಟ

5 ೖ ೕ  ತರ ಾ . ಚಂದ  S/O ಕೃಷ  ಮರ ಾಲ, 
ೂ ಾಳ

ೂ ಾಳ ೂೕಟ

6 ೖ ೕ  ತರ ಾ ೕಖರ ಮರ ಾಲ S/O ಸ ಯ 
ಮರ ಾಲ, ೂ ಾಳ

ೂ ಾಳ ೂೕಟ



7 ೖ ೕ  ತರ ಾ ರ ಾ ಕರ ೂಳ  S/O ಾಮಚಂದ  
ೂಳ  ಮಣೂರು

ಮಣೂರು ೂೕಟ

8 ೖ ೕ  ತರ ಾ
ಮಂಜು ಾಥ ಮ ಾ  S/O  ಲ ೕ 

ಾ ಾಯಣ ಮ ಾ  ಳ ಾರು ಳ ಾರು ೂೕಟ

9 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಸ ಾನಂದ  S/O ನಪ   
ಮಣೂರು

ಮಣೂರು ೂೕಟ

10 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಜಯ ಾಮ  S/O ೂೕ ಂದ 
 ಮಣೂರು

ಮಣೂರು ೂೕಟ

11 ೖ ೕ  ತರ ಾ ೌ  ೂೕ ಗ   ೂೕ ೂೕಂ 
ೂೕ ಗ ಐ ೂೕ

ಐ ೂೕ ೂೕಟ

12 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಾ ಮ ಾ ಾಯ   S/O  ಾನಂದ 
ಾಯಕ ಾಕ ಡ

ಾಕ ಡ ೂೕಟ

13 ೖ ೕ  ತರ ಾ ರ ೕಶ ಮ ಾ   ಾಧವ 
ಮ ಾ  ಳ ಾರು

ಳ ಾರು ೂೕಟ

14 ೖ ೕ  ತರ ಾ  ಸು ೕ  ೖ     S/O  
ರ ಾ ಾ  ೖ ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

15 ೖ ೕ  ತರ ಾ  ಸು ೕಶ  ೖ     S/O  
ರ ಾ ಾ  ೖ ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

ಒಟು

1 ಪನ ೕತನ ಾಲಕೃಷ  ಾಮ , S/O ಬ ಯ 
ಾಮ , 82 ಕು

82 ಕು ಉಡು

2 ಪನ ೕತನ ಸ ಂಡ ಅಬ  ಾ ೕ, S/O 
 ಾ ೕ, ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

3 ಪನ ೕತನ ಾ  ೕಜ , S/O  ೂೕ  
ೕಜ , ವ

ವ ಾಪ

4 ಪನ ೕತನ  ೕಜ , S/O ೂೕ  
ೕಜ , ವ

ವ ಾಪ

5 ಪನ ೕತನ .ಎ . ಾಜಲ ೕ, W/O  
ಾಸು ೕವ ಉಡುಪ, ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

6 ಪನ ೕತನ  ೕ ಾ ಾಮ ಾಮಂ , S/O 
ಾ ಾಯಣ ಾಮಂ , ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

7 ಪನ ೕತನ ಸಂ ೕ  , W/O  ಲ ಣ , 
ಾ

ಾ ೂೕಟ

8 ಪನ ೕತನ ರ ೕ  ಾಯ , S/O ಸುಬ ಣ  
ಾಯ , ವಂ ಾರು

ವಂ ಾರು ೂೕಟ

ಒಟು

1 ಪನ ೕತನ ೕ ಾಸ ಾ , S/O ಗುರುವ 
ಾ , ಮೂಡು ಟು

ಕಟ ಾ ಾಪ

2 ಪನ ೕತನ ವರ ಾ ಅ ಗ, W/O ಸುಬ ಹ ಣ  
ಅ ಗ, ಆವ ,

ಆವ ೂೕಟ

3 ಪನ ೕತನ ೂೕ ಾಲಕೃಷ  ೖ, S/O ಅನಂತ 
ಾ ನು ಾ , 41 ರೂರು

41 ರೂರು ಬ ಾ ವರ

4 ಪನ ೕತನ ಸು ಾತ , W/O ಜಗ ಾ ಥ , 
38 ಕಳೂ ರು

38 ಕಳೂ ರು ಬ ಾ ವರ

5 ಪನ ೕತನ
ಪ ಾ   W/O ೕ ಾನಂದ 
ಸೂಡ, ಾಡೂರು ಾಡೂರು ೂೕಟ

6 ಪನ ೕತನ ಾಧು               W/O  ಕ ಯ 
ಮರ ಾಲ, ಹೂಸೂರು

ಹೂಸೂರು ಬ ಾ ವರ



7 ಪನ ೕತನ ಸು ೕಲಮ  ಭ , W/O ಾಮಚಂದ  
ಭ , 33 ರೂರು

33 ರೂರು ೂೕಟ

ಒಟು

1 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಪ ಾಂ  ಾಯ , S/O ಸ ಾನಂದ 
ಾಯ , ಅಂ ಾರು

ಅಂ ಾರು ಉಡು

2 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ
ೕ ಾಸ ಆ ಾಯ , S/O 

ಸುಬ ಹ ಣ  ಆ ಾಯ , 76 
ಬಡಗು ಟು

ಬಡಗು ಟು ಉಡು

3 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಎ  ಾಘ ೕಂದ , S/O ಮಂಜಯ  
, ವ

ವ ಾಪ

4 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಪ ೕ ಾ ಎ  ಪ ಾ , s/O 
ೂೕಕಯ  ಪ ಾ , ನಂ ಕೂರು

ಪಡು ಾಪ

ಒಟು

1 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಾರದ ಾಯ , W/O ಾಂಡುರಂಗ 
ಾಯ , ವ

ವ ಾಪ

2 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಸು ತ  ಾಯ , W/O  
ಾಮಕೃಷ  ಾಯ , ವ

ವ ಾಪ

3 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ Y.N ಮ ಪ  ಭಂ ಾ , S/O ಅಣು  
ಭಂ ಾ , ಎಲೂ ರು

ಎಲೂ ರು ಾಪ

4 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಕೃಷ  ಾಯ , S/O ಾಬಯ  
ಾಯ , 82 ಕು  (ST)

ೂ ಟು ಉಡು

5 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ
ಎ  ಸ ೕ  ಮ , S/O 
ಪ ಾ ಾಮ ಮ , ಜಮಂಗೂರು ೂಕ ಬ ಾ ವರ

6 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೕ ಾಸ , S/O ಾ ಾಯಣ 
, ನಂ ಾರು

ಾಲು ರು ಬ ಾ ವರ

7 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೂೕ ಾಲ , S/O ಗಣಪಯ  
, ನಂ ಾರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

8 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಮಂಜು ಾಥ S/O ೕ ಾಸ 
ಕ ಂ ಾ ಯ, ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

9 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಉದಯ ಕು ಾ  ಾಯ , S/O 
ೕ ಾಸ ಾಯ , ಂಜೂರು

38 ಕಳೂ ರು ಬ ಾ ವರ

10 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಸುಮ , S/O ಸುಂದರ , 
ಾಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

11 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಉ ಾ ಪ ಾ , W/O ಾಸ ರ 
ಪ ಾ , ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

12 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಮಂಜು ಕು ಾ , S/O ಬಸವ 
ಕು ಾ , ನಡುರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

13 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಸಂ ೂೕಷ , S/O ಾ ಾಯಣ 
, ೖ ಾ , ಾಣ

ಆವ ೂೕಟ

14 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಮಂಜು ಾಥ , S/O ೂೕ ಾಲ 
, ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

15 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಬಚ  ಾಯ , S/O ಅಂತಯ  
ಾಯ , ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

ಒಟು

1 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೂೕ ಾ  , W/O ಠಲ , 
ಪತೂ ರು

ಪತೂ ರು ಉಡು



2 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಪದ ಾಭ ಉ ಾ ಾ ಯ, S/O  
ಾಮ ಚಂದ  ಉಪ ಾ ಯ, ಗ

ಗ ಉಡು

3 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಸ ಾ ವ ಾಂ , S/O  ಾ ಾಯಣ, 
ಅಂ ಾರು

ೂ ಟು ಉಡು

4 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ರುಪ ಾ , W/O  ೕಖರ 
, ೕ ಟು

ಆ ಾ ಉಡು

5 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ  ೂೕ ಾ , S/O ಕ  
ೂೕ ಾ , ಕು ಾ ಲು

ಕು ಾ ಲು ಾಪ

6 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ
ೂ ಯ  ಆ  ೂೕ ೂನ , s/O 
 ೕ  ೂೕ ೂೕನ , ಕು ಾ ಲು ಕು ಾ ಲು ಾಪ

7 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ
ಕೃಷ  ಪ ಾ , S/O  ಪ ಾ , 
ಕು ಾ ರು ವ ಾಪ

8 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಸು ತ  ಾಯ , W/O  
ಾಮಕೃಷ  ಾಯ , ವ

ವ ಾಪ

9 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಜಯಪ ಾಶ, S/O ಎ  
ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ, ಮೂಡ ಟು

ಶಂಕರಪರ ಾಪ

10 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ
ಅಚು  ೖ, S/O Y ರಘು ಾಮ 

ೖ, ಡಂಬ , ಕ ಾ ಣಪರ ಕ ಾ ಣಪರ ಬ ಾ ವರ

11 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ
ಅ  . . S/O 
ಸೂಯ ಗ ಾಕರ , ೂಸೂರು ಕ ಬ ಾ ವರ

12 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಪ ೕಣ ಪ ಾ ಯ, S/O ರ ೕಶ 
ಪ ಾ ಯ, ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

13 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ
ಾ ಾಯಣ ಾಂಡ, S/O ೕನ 
ಾಂಡ, ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

14 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ

ಾಸ ರ ಪ ಾ , S/O ೕಂಕ  
ಪ ಾ  ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

15 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಾಂಡುರಂಗ , S/O ಪದ ಯ  
, ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

16 ದಲ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಅ ೂೕಕ ಕು ಾ  , S/O 
ಾ ೕವ , ಾಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

ಒಟು

1 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಗಂ ಾಧರ ಪ ಭು, S/O . ೕವಪ  
ಪ ಭು, ಆ ಾ

ಆ ಾ ಉಡು

2 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ  ಾಮ ಾ  ಭ , S/O   
ಕೃಷ  ಭ , ಳಪ

ಳಪ ಾಪ

3 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಾ ಯ  ೂೕಜ, S/O ಾ  
ೂೕ ಾ, ವ

ವ ಾಪ

4 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೂೕ  ೂೕ ೂನ  S/O ೂೕ  
ೂೕ ೂನ , ಮುಡು 

ಮೂಡು ಾಪ

5 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಮು  ಾಯ , S/O ೂಗು  
ಾಯ , ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

6 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಪ ಾಕರ ಾಯ , S/O ಮು  
ಾಯ , ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು



7 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೕ ೂೕ ಾಲ ಾಮ , S/O ಾಮ 
ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

8 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೕಮ  ಕುಸುಮ , W/O ಾ ೕವ 
, ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

9 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೕಮ  ಪ ಾವ , W/O 
ಸತ ಾ ಾಯಣ ಭ , ೂಸೂರು

ಕ ಬ ಾ ವರ

10 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ರ ಾ ವ   ಾಯ , , W/O 
ಾಂಡು ರಂಗ ಾ , ೕ ಾವರ

ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

11 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೕ ೕಖರ S/O  ಾಮ ಮರ ಾಲ, 
ೖರಂಪ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

12 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಯ ಕು ಾ , S/O ಾ ಾಯಣ 
ಕು ಾ , ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

13 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೕಧ  ಾ , S/O . 
ಮಂಜಯ  ಾ , ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

14 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ  ಅನಂತ ಪದ ಾಭ ಅ ಗ S/O 
ಾಮಕೃಷ  ಅ ಗ, ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

ಒಟು

1 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಪ ಾಕರ , S/O ಾಜು , 
82 ಕು

ೂ ಟು ಉಡು

2 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೂೕ ಾಲ ಪ ಾ , S/O ೕನಪ  
ಪ ಾ , ಾಂತೂರು

ಮುದರಂಗ ಾಪ

3 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೖ ಸಂಕಯ  , S/O  ಠಲ 
, ಯ ಾ

ಯ ಾ ೂೕಟ

4 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೕ ಭುಜಂಗ , S/O ಸಂಕಯ  
, ೕ ಾವರ

ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

5 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ೕ ಉದಯ ಕು ಾ  ಾಯ , S/O 
ೕ ಾಸ ಾಯ , ಂಜುರು

38 ಕಳೂ ರು ಬ ಾ ವರ

6 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ
ೕ ೂ  ಾ , S/O ಾ  

ನಂ ಾರು ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

7 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಜ, W/O ೕನ ಜಮಂಗೂರು ೂಕ ಬ ಾ ವರ

8 ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಕೃ , W/O , ಎ . ಉ ೕ  
ಕು ಾ , 41 ರೂರು

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

ಒಟು

1 ಾ  ೌ
ಮಂಜಮ        W/O . ಸುಂದರ 

 ಾಡೂರು ಾಡೂರು ೂೕಟ

ಒಟು

1 ೕರು ಸಂಗ ಹ  ಘಟಕ ೂೕಜ ಅ ೕ    S/O ,  ನ 
ಅ ೕ , ಕು ಹ

ಕು ಹ ಬ ಾ ವರ

2 ೕರು ಸಂಗ ಹ  ಘಟಕ  ಾ ೂೕ  S/O ಾ ೂೕ 
.ಎ , ವ

ವ ಾಪ

ಒಟು

1 ಮ ೕಂ  ೕ ನ  ಪ ಾ , w/O ದೂಜ ಪ ಾ , 
ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

2 ಮ ೕಂ  ೕ ಾರ ಫ ಾ , W/O ರ ೕ  ಎ  
ಪ ಾ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ



3 ಮ ೕಂ  ೕ ೌ ,     W/O ಾಘು ಪ ಾ , 
ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

4 ಮ ೕಂ  ೕ ಾಸು ಅ ೕ , S/O ಐತಪ  
ಪ ಾ  ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

5 ಮ ೕಂ  ೕ ಠಲ ಪ ಾ , S/O ಐತ ಪ ಾ , 
ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

6 ಮ ೕಂ  ೕ ೂೕ  ಂ ೂೕ, S/O ೂೕಮ  
ಂ ೂೕ, ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

7 ಮ ೕಂ  ೕ ರ ೕಶ ಪ ಾ , S/O ಎಲು  
ಪ ಾ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

8 ಮ ೕಂ  ೕ ಸು ೕತ ಪ ಾ , W/O ರ ಾ ಕರ 
ಪ ಾ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

9 ಮ ೕಂ  ೕ ಜ ೕಂದ  ಪ ಾ , S/O ಜಬ  
ಪ ಾ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

10 ಮ ೕಂ  ೕ ಾಸ ರ ಬಂ ೕರ, S/O ಂಕ 
ೂೕ ಾ ನ, ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

11 ಮ ೕಂ  ೕ ಾ ೕಶ ಕ ೕ ರ S/O ಾ ಾಯಣ 
ಕ ೕ ರ, ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

12 ಮ ೕಂ  ೕ ೕಖರ ಪ ಾ , S/O  ಜಬ  
ಪ ಾ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

13 ಮ ೕಂ  ೕ ೕ  ಂ ೂೕ, s/O ೂೕ  
ಂ ೂೕ, ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

14 ಮ ೕಂ  ೕ ಶ ಕ ಾ D/O ಾಮ ಲ ಡ, ಮಟು ೂೕ ಾಪ

15 ಮ ೕಂ  ೕ ಸು ಾಕರ ಪ ಾ , S/O ೂೕಳ 
ಪ ಾ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

16 ಮ ೕಂ  ೕ ೂರಗ ಸುವಣ , S/O ತ ಯ 
ಪ ಾ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

17 ಮ ೕಂ  ೕ ಶ ಾಥ ಪ ಾ , S/O ಾರು 
ಪ ಾ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

18 ಮ ೕಂ  ೕ ಎ  ಗುರು ಾಜ ಭ , s/O ಅನಂತ 
ಪದ ಾಭ ಭ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

19 ಮ ೕಂ  ೕ ಸು ೕ , S/O ಗುರುವ ಪ ಾ , 
ಉ ಾರ ೂೕ

ಉ ಾರ
ೂೕ

ಾಪ

20 ಮ ೕಂ  ೕ ಾಘ ೕಂದ  ಾಯ , S/O 
ಾಮಕೃಷ  ಾಯ , ವ

ವ ಾಪ

21 ಮ ೕಂ  ೕ ಹ ೕಶ ಪ ಾ , S/O ೕನ ಪ ಾ , 
ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

22 ಮ ೕಂ  ೕ ಸುನಂದ ಪ ಾ , W/O ೕವ  
ಪ ಾ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

23 ಮ ೕಂ  ೕ ಮ ಾಬಲ ಪ ಾ , S/O  ಸುವಣ , 
ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

24 ಮ ೕಂ  ೕ ಲ ಣ ಾ , S/O ಾ ಾ  
ಾಮಚಂದ  ಾ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

25 ಮ ೕಂ  ೕ ಐ  ಪ ಾವ , W/O ಯ , 
ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

26 ಮ ೕಂ  ೕ ರ  ೕ ಾರ, S/O ಮುತ  ೕ ಾರ, 
ೂೕ

ೂೕ ಾಪ

27 ಮ ೕಂ  ೕ ವನಜ W/O ೕರಪ  ಪ ಾ , ಮಟು ೂೕ ಾಪ

28 ಮ ೕಂ  ೕ ಪ ೕಪ ಪ ಾ , s/O ಸಂ ೕವ 
ಪ ಾ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ



29 ಮ ೕಂ  ೕ ಾರದ ಸುವಣ , s/O ಕೃಷ ಪ  
ೂೕ ಾ , ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

30 ಮ ೕಂ  ೕ ಾರ ಾ, W/O ಯ ಪ ಾ , 
ಮಟು

ೂೕ ಾಪ

31 ಮ ೕಂ  ೕ ಎ .ಪ ಾಶ ಭ  S/o ಅನಂತ 
ಪದ ಾಭ ಭ  ೂೕ

ೂೕ ಾಪ

32 ಮ ೕಂ  ೕ ಾ ಾ  ಬಂ ೕರ W/o ೕರಪ  
ಬಂ ೕರ ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

33 ಮ ೕಂ  ೕ ಸುಂದರ ಸುವಣ S/o ಐತಪ  ಪ ಾ  
ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

34 ಮ ೕಂ  ೕ ಸ ಾ ವ S/o ತಂಬು ಬಂ ೕರ ಮಟು ಮಟು ಾಪ

35 ಮ ೕಂ  ೕ ೂೕ ಯ  ೂ ೂನ S/o ೕ  
ೂ ೂನ  ಕು ಾ ಲು

ಕು ಾ ಲು ಾಪ

36 ಮ ೕಂ  ೕ ನ  ಆ  ಅಂಚನ S/O ಾಜು 
ಪ ಾ , ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

37 ಮ ೕಂ  ೕ ಾಂತ, W/O ಾಮ ಬಂ ೕರ, ಮಟು ೂೕ ಾಪ

38 ಮ ೕಂ  ೕ ಎಲ ಪ , S/O ಾಬು 
ಪ ಾ ,ಉ ಾರ ೂೕ

ಉ ಾರ
ೂೕ

ಾಪ

39 ಮ ೕಂ  ೕ ಅ ೂೕಕ ಲ ಡ S/o ಾಯು  ಲ ಡ 
ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

40 ಮ ೕಂ  ೕ ಠಲ ಪ ಾ  S/o ಾದು ಪ ಾ  
ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

41 ಮ ೕಂ  ೕ ಶರ  ಚಂದ  ಕು ಾರS/o ಾ ಾಯಣ 
ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

42 ಮ ೕಂ  ೕ
ಪ ಾಕರ ಾರ  S/O ೂೕಮಯ  

ಾರ, ಮಟು ಮಟು ಾಪ

43 ಮ ೕಂ  ೕ ಮುದು  ೂ ಾ ನ  ತನ  
ೂ ಾ ನ ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

44 ಮ ೕಂ  ೕ ಉದಯ  ಂಕಪ  ಪ ಾ  
ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

45 ಮ ೕಂ  ೕ ಾ ಪ ಾ  ೂೕಂ ರಘು ಪ ಾ  
ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

46 ಮ ೕಂ  ೕ ಾ ಪ ಾ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ 
ಪ ಾ   ಮಟು

ಉ ಾರ
ೂೕ

ಾಪ

47 ಮ ೕಂ  ೕ ಾಧು ೂ ಾ ನ  ೕವ  ೂ ಾ ನ 
ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

48 ಮ ೕಂ  ೕ ಆನಂದ ಪ ಾ   ಗು  ಪ ಾ  
ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

49 ಮ ೕಂ  ೕ ಾರ ಾಂಬ ೂೕಂ ಸುಂದರ ಭ  
ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

50 ಮ ೕಂ  ೕ ಾಲ  ಅ ೕ  ೂೕಂ ಗ ೕಶ 
ಪ ಾ   ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

51 ಮ ೕಂ  ೕ ಶಂಕರ ೂ ಾ   
ರ ೕಶ ೂ ಾ  ಮಟು

ಮಟು ಾಪ

52 ಮ ೕಂ  ೕ ಎಂ ಾಸ    ೕ  ಮೂಡು ಟು ಾಪ

ಒಟು

1 ಾ ಕ ಸಂ ೕಪ. .  S/O ಯು. ಗುಂಡು 
, ಅಂ ಾರು

ಅಂ ಾರು ಉಡು



2 ಾ ಕ ಗಣಪ  ಾಯ  S/O ಜಗ ಾ ಥ 
ಾಯ , ೂಸೂರು

ೂಸೂರು ಬ ಾ ವರ

3 ಾ ಕ ಅಚು  ಾಯ  S/O ಾಮ ಾಯ , 
ೂಸೂರು

ೂಸೂರು ಬ ಾ ವರ

ಒಟು

1 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ
ರ ೕಶ ಸಮ ಾರ  S/O ಾ ಾಯಣ 
ಸಮ ಾರ, ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

2 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ೂರಗ ಹ ಜನ S/O ಾಂತು ಹ ಜನ, 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

3 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಗಣಪ ಹ ಜನ S/O ೂೕ ಂದ , 
ವಂ ಾರು

ವಂ ಾರು ೂೕಟ

4 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ೂಕ  ಾಣ S/O ಗುಮ  ಾಣ, 
ರಂಪ

ರಂಪ ಬ ಾ ವರ

5 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಸಣು  ಹ ಜನ S/O ಸಖ , ರಂಪ ರಂಪ ಬ ಾ ವರ

6 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಆನಂದ ಹ ಜನ S/O ಐತ ಹ ಜನ, 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

7 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ೂೕ ಂದ ಹ ಜನ S/O ಗುಜ , 
ಗು ಂ

ಗು ಂ ೂೕಟ

8 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ೕಹನ S/O ೂ , ನಡೂರು ನಡೂರು ೂೕಟ
9 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ನ  W/O ಮ ಯ, ಯ ಾ ಯ ಾ ೂೕಟ

10 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ೕ ಾ D/O ಾಮ, ಕಕು ಂ ಕಕು ಂ ೂೕಟ

11 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಮುಕುಂದ S/O ಾ ಮ, ಾಲೂ ರು ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

12 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಚಂದ  S/O ಧೂಮ, ಆವ ಆವ ೂೕಟ
13 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಚಂದ  S/O ಮ ಯ, ೂೕಟ ೂೕಟ ೂೕಟ
14 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಮ ಯ S/O ಮುತ , ಯ ಾ ಯ ಾ ೂೕಟ

15 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಸ ೂೕಜ ಸಮ ಾರ W/O ಾ ೕದರ 
ಸಮ ಾರ, ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

16 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಾ ೕ  W/O .ಕೂಸ, ನಡೂರು ನಡೂರು ೂೕಟ

17 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಾ ಾಯಣ ಹ ಜನ S/O ೂರಗ  
ಹ ಜನ, ನಡೂರು

ನಡೂರು ೂೕಟ

18 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ರಂ . . ಎ  S/O ಾಮ , ಆವ ಆವ ೂೕಟ

19 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಪ ಾ ವ  W/O ೕಧರ, ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ

20 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ರಂಗ ಾಥ S/O ಣ ,ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ

21 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಉ ಾವ  W/O ಾ ಾಯಣ, 
ಎಲೂ ರು

ಎಲೂ ರು ಾಪ

22 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಾಲಕೃಷ  S/O ೂಕ  ಮು ಾ , 
ಎಲೂ ರು

ಎಲೂ ರು ಾಪ

23 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಪದ  W/O ಾ ಾಯಣ, ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ

24 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಸುಗುಣ W/O ತುಕ , ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ
25 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ೕಲ ಾ D/O  ತುಕ , ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ
26 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಸು ತ  W/O ಾಸ ರ, ಅದ ಾರು ಅದ ಾರು ಾಪ

27 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಸು ಾಂ  S/O ಸು ೕ , ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ

28 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಅ ತ D/O ನ ಪ , ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ
29 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಸು ೕ  S/O ಸ ೕ , ಅದ ಾರು ಅದ ಾರು ಾಪ
30 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಸೂರ  S/O ಜಯಂತ, ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ



31 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಸಂ ೕ  S/O ಸ ೕ , ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ
32 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಾ  S/O ಸಂ ೕವ, ಬ ಾ ವರ ಬ ಾ ವರ ಬ ಾ ವರ

33 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಹ ೕ  S/O ಾ ಾಯಣ ೕ , 
ಎಲೂ ರು

ಎಲೂ ರು ಾಪ

34 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಸು ೕಲ W/O ಕರು ಾಕರ, ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ

35 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಮಮತ W/O ಸ ೕ , ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ
36 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ರತ ಕರ, ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ
37 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಹ ತ, ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ
38 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಕೃಷ  S/O ೂೕರ, ಎಲೂ ರು ಎಲೂ ರು ಾಪ

39 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಅಂತು ಮು ೕರ S/O  ದು  
ಮು ೕರ, ಮ

ಮ ಉಡು

40 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಐತು ಂಗು  W/O ನರಂಗ, ಣ ಂ ಲ ಣ ಂ ಲ ಉಡು

41 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ . ೕಮ ಾಥ S/O ಗುರುವಪ , 
ಅಂ ಾರು

ಅಂ ಾರು ಉಡು

42 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಎ . ಶಂ  W/O ಗುರುವಪ , ಅಂ ಾರು ಅಂ ಾರು ಉಡು

43 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ೕನ S/O ನರಂಗ, ಣ ಂ ಲ ಣ ಂ ಲ ಉಡು

44 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಸುಂದ  W/O ಮುತು , 
ಬಡ ಯೂರು

ಬಡ ಯೂ
ರು

ಉಡು

45 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಾಘು ಾಣರ S/O ೕಹನ ಾಣರ, 
82ಕು

82ಕು ಉಡು

46 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಾಸು S/O ಕ ಯ ಹ ಜನ, 
ಬಡ ಯೂರು

ಬಡ ಯೂ
ರು

ಉಡು

47 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಾ ಲ W/O ಾ ಾಯಣ, 
ೂರಂಗ ಾ

ೂರಂಗ ಾ ಉಡು

48 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಸುಂದ  W/O ೂಗು , ೂರಂಗ ಾ ೂರಂಗ ಾ ಉಡು

49 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಆ ಾ  S/O ಅ ೂೕಕ, ಮ ಪರ ಮ ಪರ ಉಡು

50 ಾ ಳ ನ ಪ ಾಸ ಸುದಶ  S/O ೂೕ ಾಲ, 
ಅಂಬಲ ಾ

ಅಂಬಲ ಾ ಉಡು

ಒಟು

1 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ನಕರ S/O ಾಬು, ಕು ಾ ಕು ಾ ಉಡು

2 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ೕ ಾ. .  W/O ಕು  , 
ಬ ಾ

ಬ ಾ ಾಪ

3 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ೕ ಾಂಜ  ಸುವಣ  W/O ಮ ೕಶ 
ಸುವಣ , ಕಟ ಾ

ಕಟ ಾ ಾಪ

4 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಶ ಾಂ  ಪಡು , ನ ಾ ಲು ನ ಾ ಲು ಾಪ

5 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಲ   ಾ  ೂೕ ಗ  S/O 
ೕಟ  , ವ

ವ ಾಪ

6 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಾ  ಗಂ ಾಧರ ಸುವಣ  W/O  
ಗಂ ಾಧರ ಸುವಣ

ಪಡು ಾಪ

7 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ರ ೕಶ  S/O ಮ ಾಬಲ , 
ಾರು

ಾರು

8 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ೕ ಾ  W/O ಉದಯ , ಇ ಾ ಇ ಾ

9 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಸು   S/O ಸು ೕಶ , 
ೌಡೂರು

ೌಡುರು

10 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ವ ೕ W/O ೕ  ಅ ೕ , 
ಾರು

ಾರು



11 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಠಲ  S/O ೕನಪ  , 
ಾಣ

ಾಣ ೂೕಟ

12 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ೂೕ  ೂೕ  S/O ಯ  , 
38ಕಳು ರು

38ಕಳೂ ರು ಬ ಾ ವರ

13 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಸು ಾರಕ  S/O ಅನಂದ , 
ಂಜೂರು

ಂಜೂರು ಬ ಾ ವರ

14 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಪ ಾ   S/O ೕಖರ , 
ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

15 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಾಘ ೕಂದ  ಾಂಚ  S/O ಬಸವ 
ಮರ ಾಲ, ೂೕಟತಟು

ೂೕಟತಟು ೂೕಟ

16 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಲ ೕ W/O ಂಕಟ ಪ ಾ , 
ಹಂಗಳೂರು

ಹಂಗಳೂರು

17 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ೂ ೕ  W/O ಅಚು  ಾಯ , 
ಅಂ ಾರು

ಅಂ ಾರು

18 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ೂೕ ಾ. . ಪತ  W/O ಾಗ, 
ಕಟ ಲೂ ರು

ಕಟ ಲೂ ರು ವಂ

19 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ೕಲ ಾ. ಎ   W/O ಮಂಜಯ  
, ೂೕ ಾ

ೂೕಪ ಕುಂ ಾಪರ

20 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಸು ೕಶ ಬಟ ಾ  S/O ೕಷಯ , 
ಪಡು ಾ

ಪಡುವ ಂದೂರು

21 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ೌ  ೕ ಾ ಗ W/O ಾಮ 
ೕ ಾ ಗ, ಉಪ ಂದ

ಉಪ ಂದ ಂದೂರು

22 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಶಂಕರ ಪ ಾ  S/O ಮ ಾಬಲ 
ಪ ಾ , ಗ

ಗ ಂದೂರು

23 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ೂ ೕ   ಹ ೕ  W/O  ಹ ೕ  
ಪ ಾ , ವರಂಗ

ವರಂಗ ಅ ಾರು

24 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಮಧ ಾ  S/O ಕೃಷ ಪ  
ೂೕ ಾ , ಇವ ತು ರು

ಇವ ತೂ ರು ಾಕ ಳ

25 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ
ಉದಯ. ಎ . ೂೕ ಾ  S/O 
ಸುಬ ಯ  ೂೕ ಾ , ಇವ ತೂ ರು

ಇವ ತೂ ರು ಾಕ ಳ

26 ೂರ ಾಜ  ಪ ಾಸ ಸ ದನಂದ  S/O ೕನಪ  
, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

ಒಟು

1 ಹ ರು ಮ
ರ ೕಶ ಸಮ ಾರ S/O  ಾ ಾಯಣ 

ಸಮ ಾರ, ಾರ
ಾರ ೂೕಟ

ಒಟು

1
ಹ ರು ಮ ಯ  ಸಸ  

ಾ ಾ
ರ ೕಶ ಸಮ ಾರ S/O  ಾ ಾಯಣ 

ಸಮ ಾರ, ಾರ
ಾರ ೂೕಟ

ಒಟು

1 INM&IPM ೕಷಮ  , W/O  ಅನಂತ  
ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

2 INM&IPM ಅಚು  ಅ ಗ, S/O ಅನಂತ ಅ ಗ, 
ಾಂ ಾರು

ಾಂ ಾರು ಬ ಾ ವರ

3 INM&IPM ಶಂಭು ಶಂಕರ ಾ , S/O 
ಮಂಜು ಾಥ, ಗು ಂ

ಗು ಂ ೂೕಟ



4 INM&IPM ಶಂಭು , s/O ಕೃಷ ಯ  , 
ಗು ಂ

ಗು ಂ ೂೕಟ

5 INM&IPM ಾಂತ , W/O ಶಬ , ಾ ಾ ೂೕಟ

6 INM&IPM ಪ ಾ  ್ , S/O ನರ ಂಹ ್ , 
ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

7 INM&IPM ಭುಜಂಗ , S/O ೂೕಳ , 
ಹಲುವ

ಕ ಬ ಾ ವರ

8 INM&IPM

ಸುಮ  , W/O ೕ ಾ ಾಮ 
, ಾಡೂರು ಾಡೂರು ೂೕಟ

9 INM&IPM
ಅಣ ಯ  ಪ ಭು, S/O ಕೃಷ  ಪ ಭು, 
80 ಬಡಗು ಟು

80 
ಬಡಗು ್ಟು

ಉಡು

10 INM&IPM ನರ ಂಹ ೂಳ , S/O ಸೂಯ  
ಾ ಾಯಣ ೂಳ , ನಂ ಾರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

11 INM&IPM
ಮುರು ಧರ ೂಳ ,  S/O ಸೂಯ  

ಾ ಾಯಣ ೂಳ , ನಂ ಾರು
ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

12 INM&IPM ೕ ಾಮ ಚಂದ  ೖ ಾಯ, S/O 
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ, ಂಜೂರು

ೂಕ ಬ ಾ ವರ

13 INM&IPM ಪತು  ಾಮ , S/O ಕೃಷ  ಾಮ , 
ಅ ವ ರು

ಅ ವ ರು ಉಡು

14 INM&IPM  ಾಕರ , S/O  ಠಲ , 
ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

15 INM&IPM ಾ ೕದ  ಪ ಭು, S/O ಪದ ಾಭ 
ಪ ಭು, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

16 INM&IPM ಲ ಾ ಆ  , W/O ರಘು ಾಮ 
, ೖರಂಪ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

17 INM&IPM ಸು ಾ ಯ ಾಮ , S/O ಕೃಷ  
ಾಮ , ಅ ವ ರು

ಅ ವ ರು ಉಡು

18 INM&IPM ವಸಂ   , w/O ಾಲಕೃಷ  
, 34 ಕು

ೂಕ ಬ ಾ ವರ

19 INM&IPM
ಾಲಕೃಷ  , S/O ಕು ಾಲ , 

34 ಕು
ೂಕ ಬ ಾ ವರ

20 INM&IPM
ಮ ಾಬಲ , S/O ಯಣ  

, ಆವ
ಆವ ೂೕಟ

21 INM&IPM
ೕ ಾ ಾಮ ಅ ಗ, S/O ಅನಂತಯ  

 ಡಿಗ, 34 ಕು ೂಕ ಬ ಾ ವರ

22 INM&IPM ಸುಬ ಹ ಣ  ಭ , S/O ಅನಂತ 
ಪದ ಾಭ ಭ , 41 ರೂರು

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

23 INM&IPM ತ ರಂಜ  , S/O ಓಬಯ  
, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

24 INM&IPM ರ ೕಂದ  , S/O ಾಧವ , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ



25 INM&IPM ಅಂಜ ೕ  ೂೕಜ, w/O ಾ ೕರ 
ೂೕಜ, ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

26 INM&IPM ೂೕ ಾಲ ಪ ಾ , S/O ೕನಪ  
ಪ ಾ , ಾಂತೂರು

ಮುದರಂಗ ಾಪ

27 INM&IPM ಭ ಾ  ೂೕ ಾಲ ಪ ಾ , W/O 
ೂೕ ಾಲ ಪ ಾ , ಾಂತೂರು

ಮುದರಂಗ ಾಪ

28 INM&IPM
 ರ ೕಂದ ಾಥ , S/O  ಎ  

ಭುಜಂಗ , ಾರ ಾರ ೂೕಟ

29 INM&IPM ಸ ೂೕ   , W/O  ಾಸ ರ 
, ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

30 INM&IPM ೂೕಮ  ೂೕ , S/O ಚ ಾನ, 
38 ಕಳೂ ರು

38 ಕಳೂ ರು ಬ ಾ ವರ

31 INM&IPM ೂೕನ  ೂೕ , S/O 
ೂೕ , ೂಸೂರು

ಕ ಬ ಾ ವರ

32 INM&IPM ಪರು ೂೕತ ಮ ಮ ಾ , S/O 
ಂಕಪ  ಮ ಾ , 82 ಕು

ೂ ಟು ಉಡು

33 INM&IPM ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

34 INM&IPM ಸರಸ  ಪ ಭು, W/O ಲ ಣ ಪ ಭು, 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

35 INM&IPM

ೕಧರ ಾಮ , S/O ಾಂತಪ  
ಾ , ಡೂ ರು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

36 INM&IPM ಶಂಭು ಶಂಕರ , S/O ೌಡ , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

37 INM&IPM ೕಶ ಪ ಭು, S/O ಾಂಡುರಂಗ 
ಪ ಭು, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

38 INM&IPM ಗಣಪ  ಭ , S/O ಾಸು ೕವ ಭ , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

39 INM&IPM ಾಮಚಂದ  ಾ ೕ, S/O ಕೃಷ  
ಮೂ  ಾ ೕ, ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

40 INM&IPM ಾಲಕೃಷ  ಾಮ , S/O ಬ ಯ 
ಾಮ , 82 ಕು

ೂ ಟು ಉಡು

41 INM&IPM ಜಯಂ  ಎ  ಪ ಾ , W/O ಾಧು 
ಪ ಾ , ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

42 INM&IPM ಕಮಲ , W/O ಠಲ , 
ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

43 INM&IPM ಸಂ ೂೕಷ , S/O  ಠಲ , 
ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

12 INM&IPM ಕು ಂತು S/O ಐ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
13 INM&IPM ಗುರುವಪ  S/O  ಾಡ ಅಂ ಾರು ಉಡು
14 INM&IPM ರುಕ  W/O ಮ ಾ ೕವ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
15 INM&IPM .ಪದ  W/O .  ಗುಡ ಾಕ ಳ ಟು ಉಡು

16 INM&IPM
. ೂೕಮ S/O ಗುರುವ

ಬಡ ಯೂರು ಉಡು

17 INM&IPM ಐತು ಂಗು  W/O ನರಂಗ ಣ ಂ ಲ ಉಡು

18 INM&IPM
ಸುಂದ  W/O ಮುತ

ಬಡ ಯೂರು ಉಡು

19 INM&IPM ಾಘು S/O ೕನ ಾ ಾರ 82 ಕು ಉಡು

20 INM&IPM
ಅಮ  ಾ ಾರ W/O  ಡುಂಗು ಾ ಾರ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು



21 INM&IPM
ಮು  W/O ಐತು

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

22 INM&IPM ಜ W/O ಾಂಗ ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು

23 INM&IPM
ಅಂತು ಮು ೕರ S/O ದುಗು  ಮು ೕರ

ಮ ಪರ ಉಡು

24 INM&IPM ಸಂಪ S/O  ೕಂಕ  ಮು ೕರ ಮ ಉಡು
25 INM&IPM ಾ ಮ S/O . .ಮುದು ೂಡವ ರು ಉಡು
26 INM&IPM ಾಸು S/O ಕ ಯ ಹ ಜನ ಉಡು

27 INM&IPM
ಜಯಂ  W/O ಕೃಷ

ಬಡ ಯೂರು ಉಡು

28 INM&IPM
ಾಜ ೂೕ ಾಲ S/O . ಂ ಲ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

29 INM&IPM ಜಯಪ ಾ  S/O ಸೂಯ ಮೂಡು ಟು ಉಡು
30 INM&IPM ಗ ೕಶ S/O  ಾಧವ ವ ಉಡು
31 INM&IPM ಾದು  ಂಗು  W/O ಮುದು ವ ಉಡು
32 INM&IPM ಮ ಲ W/O ಆನಂದ ಮು ಉಡು
33 INM&IPM .ಮುದು  S/O  ಕ ಯ ಹ ಜನ ೂಡವ ರು ಉಡು

34 INM&IPM
ೕತು W/O ಾಂಡುರಂಗ 80 

ಬಡಗು ಟು
ಉಡು

35 INM&IPM ೕಮ W/O ಈಶ ರ ಅಂ ಾರು ಉಡು
36 INM&IPM ಸಂ  W/O ಕ ಯ ಅಂ ಾರು ಉಡು
37 INM&IPM ತುಕ  W/O ಕುಂದು ಅಂ ಾರು ಉಡು
38 INM&IPM ಪದ  W/O  ೕಂಕ ಅಂ ಾರು ಉಡು
39 INM&IPM ಸುಂದರ S/O ಾ ಾಯಣ ಅಂ ಾರು ಉಡು
40 INM&IPM ಕಮಲ D/O ೕತು ಅಂ ಾರು ಉಡು
41 INM&IPM ೕ  W/O ಾಬು ಣ ಂ ಲ ಉಡು
42 INM&IPM ಜಯಕರ S/O ಗುರುವ ಹ ಜನ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
43 INM&IPM ೕ ಾ ಹ ಜನ W/O ರ ೕಂದ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
44 INM&IPM ಸು ಾತ W/O ೕಹ ಅಂ ಾರು ಉಡು
45 INM&IPM ಯ ೂೕಧ W/O ಾಮಚಂದ ಅಂ ಾರು ಉಡು
46 INM&IPM ಗು  W/O ಣ 82 ಕು ಉಡು
47 INM&IPM ಯ ೂೕಧ W/O ಾಘು 82 ಕು ಉಡು
48 INM&IPM ೂೕಜ ಾ ಾರ S/O  ೕನ 82 ಕು ಉಡು
49 INM&IPM ೂೕ ಾಲ S/O ಕಂ ೂೕ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
50 INM&IPM ಲ ತ W/O ಅಪ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
51 INM&IPM ಶಕುಂತಳ W/O ೕಖರ ಹ ಜನ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
52 INM&IPM ಜಯಕರ S/O ಗುರುವ ಹ ಜನ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
53 INM&IPM ಕು  ಹ ಜನ S/O ಗ  ಹ ಜನ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
54 INM&IPM ಾಬು ಹ ಜನ S/O ಕುರುಂ ಲು ಣ ಂ ಲ ಉಡು

55 INM&IPM
ವ ಾಮ ಾ ಾರ S/O ಸ ಾನಂದ 
ಾ ಾರ

ಣ ಂ ಲ ಉಡು

56 INM&IPM ಸಣು  W/O ತುಕು ಅಂ ಾರು ಉಡು
57 INM&IPM ೂೕ ಂದ  S/O ೕ ಾತ ಅಂ ಾರು ಉಡು

58 INM&IPM
ಅ  ಾ ಾ ಾ W/O ೕ ಾ ಾ ಾರ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

59 INM&IPM
ನ  ಪ ತ ಗು ಯಂಗ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

60 INM&IPM
ೂೕಮ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

61 INM&IPM
ೂರಗ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

62 INM&IPM
ತುಕ  ಬರುಡ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು



63 INM&IPM
ಅಣು

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

64 INM&IPM
ೕ  W/O ಣ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

65 INM&IPM
ಮು  W/O ಐತು

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

66 INM&IPM
ಹ ಜನ ೂೕಮ S/O ೂೕನ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

67 INM&IPM
ನರಂಗ S/O ಗಣಪ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

68 INM&IPM
ಸು ಾಕರ S/O ಾಬು

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

69 INM&IPM
ಾಂತು ಾ ಾರ S/O ನ ೕಕ ಪ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

70 INM&IPM
ನ ೕ  ಪದ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

71 INM&IPM
ಡಂಗು ಾ ಾರ S/O ನ ೕ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

72 INM&IPM
ೂಗು  ಮು ಾ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

73 INM&IPM
ಅ  ಂಗಸು

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

74 INM&IPM
ಮು ಲು ಂಗಸು W/O ೂೕ  ಕೂ ಾ

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

75 INM&IPM
ೂರಪಳು ಾಕು  W/O ನ  ಾಕು

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

76 INM&IPM
ಅ  W/O ಗು

ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

77 INM&IPM ಗು  ಕೂ ಾ S/O ಕೂಸ 82 ಕು ಉಡು
78 INM&IPM ೖಕ  ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು
79 INM&IPM ಕುಂದು ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು
80 INM&IPM ಾ ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು
81 INM&IPM ೕತು ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು
82 INM&IPM ಜಬ ಅಂ ಾರು ಉಡು
83 INM&IPM ಸ ೕ ಾ ಅಂ ಾರು ಉಡು
84 INM&IPM ಕುಂದು ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು
85 INM&IPM ರುಕು ಅಂ ಾರು ಉಡು
86 INM&IPM ೕ ಾ ಕೂ ಾ W/O ೕಷ ಅಂ ಾರು ಉಡು
87 INM&IPM ಕುರುಂ ಲು S/O ಬಜ ಅಂ ಾರು ಉಡು
88 INM&IPM ಾಸ ಅಂ ಾರು ಉಡು
89 INM&IPM ೕತು W/O ಸುಬ ಅಂ ಾರು ಉಡು
90 INM&IPM ಕಮಲ ಅಂ ಾರು ಉಡು
91 INM&IPM ಬಡ ಅಂ ಾರು ಉಡು
92 INM&IPM ಯ ೂೕಧ W/O  ಮ ಅಂ ಾರು ಉಡು
93 INM&IPM ಂಗು ಅಂ ಾರು ಉಡು
94 INM&IPM ಲ ೕ /O ರಘು ಾಥ ಅಂ ಾರು ಉಡು
95 INM&IPM ಬುಕ  ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು
96 INM&IPM ೕಮ ಾಥ S/O ಗುರುವಪ ಅಂ ಾರು ಉಡು
97 INM&IPM ಶಂ  ಾ   W/O ಗುರುವಪ ಅಂ ಾರು ಉಡು
98 INM&IPM ಗ ೕ  ಾಯ  S/O ಭುಜಂಗ ಾಯ ಅಂ ಾರು ಉಡು
99 INM&IPM ಾ ಾ ಅಂ ಾರು ಉಡು

100 INM&IPM ನ S/O ೂರಗ ಾ ಾ ಬ ಾ ವರ
101 INM&IPM ಕುರುಂ ಲು W/O ಗಣಪ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
102 INM&IPM ಾಘು S/O ಯ ೂಕ ಬ ಾ ವರ
103 INM&IPM ಕು  ಾಣ S/O ಾಳು ಾಣ ಾವಂ ಬ ಾ ವರ



104 INM&IPM ರ ೕಶ ಾಯ  S/O ಯ ಾಯ ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ
105 INM&IPM ಹ ೕ  S/O ಬಸವ ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ
106 INM&IPM ೂರಗ ಹ ಜನ S/O ಾಂತು ಹ ಜನ ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ
107 INM&IPM ೂೕ ಂದ  S/O ಮಂಜು ಾಯ ನಂ ಾರು ಬ ಾ ವರ
108 INM&IPM ಾಧವ S/O ಬಸವ ಾ ಾ ಬ ಾ ವರ
109 INM&IPM ೕಂಪ ಹ ಜನ S/O ಅಂಕ ಹ ಜನ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
110 INM&IPM ಜ ಉ ಾ ರ W/O ೕನ ೂಕ ಬ ಾ ವರ
111 INM&IPM ಕೃ  W/O  .ಎ  ಉ ೕಶ 41 ರೂರು ಬ ಾ ವರ
112 INM&IPM ಸಂಪ ಹ ಜನ S/O ಾಂತು ಹ ಜನ ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ
113 INM&IPM ಮುಕುಂದ ಾಯ  S/O ಾವ ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ
114 INM&IPM ಎಲು  ಾಣ S/O ಒಡು  ಾಣ ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ
115 INM&IPM ಕೃಷ  ಭರತ  S/O ೂೕಮ ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ
116 INM&IPM ಾ ಾಯಣ ಹ ಜನ S/O ಸ ಯ ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ
117 INM&IPM ಗು ಾ  W/O ೕನ ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ
118 INM&IPM ಕಮಲ W/O  ನರ ಂಹ ಾಯ ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ
119 INM&IPM ಜ W/O ಂಪ 41 ರೂರು ಬ ಾ ವರ
120 INM&IPM ಕೂಕ  ಾಣ S/O ಗುಮ  ಾಣ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
121 INM&IPM ಕೃಷ  . S/O  ೂೕಮ ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ
122 INM&IPM ಸು  ಕು ಾ  S/O ೕಹ ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ
123 INM&IPM ಗು  ಹ ಜನ W/O ಾತ ಹ ಜನ ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ
124 INM&IPM ಸಣು  W/O ಸಕಲ 41 ರೂರು ಬ ಾ ವರ
125 INM&IPM ಜಯಲ ೕ W/O ಲಚ 52 ೕರೂರು ಬ ಾ ವರ
126 INM&IPM ಜಯ S/O ೂೕಂಕು ಾವಂ ಬ ಾ ವರ
127 INM&IPM ಸು ೕಕ W/O ಸು ಾಕರ 34 ಕು ಬ ಾ ವರ
128 INM&IPM ಸುಧ ಾಕರ S/O ಮುತು ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ
129 INM&IPM ಮಂಜು ಾಥ S/O ಾ ಾಯಣ ಉಪ ರು ಬ ಾ ವರ

130 INM&IPM
ಎ  ೕನ ಾಯ  S/O ಾ ಾಯಣ 
ಸಮ ಾರ

52 ೕರೂರು ಬ ಾ ವರ

131 INM&IPM ಮುತ ಕ  ಾ  ಮುತು  W/O ಬಸವ ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ
132 INM&IPM ಲ ೕ W/O ಬಸವ ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ
133 INM&IPM ನು  W/O ಾ ಾಯಣ ಹ ಜನ ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

134 INM&IPM
ಗಣಪ ಹ ಜನ S/O ೂೕ ಂದ ಹ ಜನ

ಾ ೂೕಟ

135 INM&IPM ರ ೕ  ಸಮ ಾರ S/O ಾ ಾಯಣ ಾರ ೂೕಟ
136 INM&IPM ಸ ೂೕಜ ಸಮ ಾರ W/O ಾ ೕದರ ಾರ ೂೕಟ

137 INM&IPM
ೕ ಸಮ ಾ  W/O ೕಹನ 

ಸಮ ಾರ
ಾರ ೂೕಟ

138 INM&IPM ಸೂರ ಹ ಜನ S/O ಪಂಜ ಯ ಾ ೂೕಟ
139 INM&IPM ಮ ಯ ಹ ಜನ S/O ಗಣಪ ಹ ಜನ ಯ ಾ ೂೕಟ
140 INM&IPM ಅಕ  ಹ ಜನ W/O ಗುಲ ಾ ೂೕಟ
141 INM&IPM ನ  ಹ ಜನ W/O ಮ ಯ ಹ ಜನ ಯ ಾ ೂೕಟ
142 INM&IPM ವ ಾಯ  S/O ಾಮ ಾವ ೂೕಟ

143 INM&IPM
ರ ೕ  ಾಯ  (ಸಮ ಾರ) S/O ಯ 

ಾಯ
ೂೕಟ

144 INM&IPM
ಮ ಯ ಹ ಜನ S/O  ಮುತು  ಹ ಜನ

ಯ ಾ ೂೕಟ

145 INM&IPM ೕನ ಹ ಜನ S/O ೂೕ ಂದ ಹ ಜನ ಯ ಾ ೂೕಟ

146 INM&IPM
ೂೕ ಂದ ಹ ಜನ S/O ಗುಜ  ಹ ಜನ

ಗು ಂ ೂೕಟ

147 INM&IPM
ಾ ೕ  ಹ ಜನ W/O .ಸೂರ

ನಡೂರು ೂೕಟ

148 INM&IPM
ಾ ಾಯಣ ಹ ಜನ S/O ೂರಗ ಹ ಜನ

ನಡೂರು ೂೕಟ

149 INM&IPM ೕಹ  ಎ  S/O ೂ ನಡೂರು ೂೕಟ



150 INM&IPM ಕು  ಹ ಜನ S/O ಬಸವ ಆವ ೂೕಟ
151 INM&IPM ಮುತ ಕ  W/O ಅಣ ಪ ಹ ೕಹ ೂೕಟ
152 INM&IPM ಾವ  W/O ಕ ಯಪ ಹ ೕಹ ೂೕಟ
153 INM&IPM ಪಷ  W/O ೂೕ ಂದ ಾರ ೂೕಟ
154 INM&IPM ಾಮ ಹ ಜನ S/O ದು ಾ ಕಕು ಂ ೂೕಟ
155 INM&IPM ಪ  W/O ಂಕ ಾ ೂೕಟ
156 INM&IPM ಂಗು ಹ ಜನ W/O ನಂ  ಹ ಜನ ೕ ಾ ೂೕಟ
157 INM&IPM ಅಕು  ಹ ಜನ W/O ೂೕಳ ಹ ಜನ ಅ ಾ ೂೕಟ
158 INM&IPM ಭ ಾ  W/O  ಾಮ ಾ ೂೕಟ
159 INM&IPM ೕ ಾನಂದ S/O ೂೕ ಾಲ ೕ ಾ ೂೕಟ
160 INM&IPM ಾಮ S/O ಾಂಪ ೂಸಳ ೂೕಟ
161 INM&IPM ಮ ಯ ಹ ಜನ S/O ಾಮ ಾಣ ೂೕಟ

162 INM&IPM
   ಚಂದ ೕಖರ S/O ಾ ಾಯಣ 
ಸಮ ಾರ

ಯ ಾ ೂೕಟ

163 INM&IPM ಆನಂದ W/O ೂೕ ಂದ ಾರ ೂೕಟ
164 INM&IPM ಚಂದ ೕಖರ S/O ನರ ಂಹ ಸಮ ಾರ ಾರ ೂೕಟ

165 INM&IPM
ನರ ಂಹ ಸಮ ಾರ S/O ಕೃಷ  ಸಮ ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

166 INM&IPM ಾ  ಹ ಜನ W/O ಕ  ಹ ಜನ ಾ ೂೕಟ
167 INM&IPM ಾಗ ಹ ಜನ S/O ನಂ  ಹ ಜನ ಾಡೂರು ೂೕಟ

168 INM&IPM
ಸೂಯ  ಗು ಾರ S/O ಮ ಾ  

ಾಥು ಗು ಾರ
ಪಡು ಾಪ

169 INM&IPM
ಜಯಪ ಾಶ S/O  . .ಸೂಯ  

ಾ ಾಯಣ
ಮೂಡು ಟು ಾಪ

170 INM&IPM ಉದಯ ಪಬಂದ S/O ಚಂದು ಪಬಂದ ಂಕ ಾಪ
171 INM&IPM ಎ  ೕವ ಾ  S/O . ೕನ ವ ಾಪ
172 INM&IPM ಸ ಾನಂದ S/O  ೕನ ವ ಾಪ
173 INM&IPM ಶ ಕಲ W/O ೕನ ವ ಾಪ
174 INM&IPM ಕೃಷ  ಮು ಾ  S/O ವ ಾಪ
175 INM&IPM ೕ ಾ W/O ಮಂಜು ಾಥ ವ ಾಪ
176 INM&IPM ಪಟ  ಾನರ S/O . ಠಲ ವ ಾಪ
177 INM&IPM ರು  W/O ಲ ಣ ವ ಾಪ
178 INM&IPM ಅಣು  ಮು ೕರ ವ ಾಪ
179 INM&IPM ನ ೕ  S/O ಶಂಕರ ವ ಾಪ
180 INM&IPM  ಶಂಕರ S/O ಅಂ ಾರ ವ ಾಪ
181 INM&IPM ಸು ತ  W/O ಸಂ ೕವ ವ ಾಪ
182 INM&IPM ಜಗ ೕಶ S/O ಾಬು ಮು ಾ ವ ಾಪ
183 INM&IPM ಗುಣಕರ S/O ಾಬು ವ ಾಪ
184 INM&IPM ಸು  S/O ಾಬು ಮು ಾ ವ ಾಪ
185 INM&IPM ಸುಕು ಾ  S/O  ಾತು ಮು ಾ ವ ಾಪ
186 INM&IPM ೕ ಾ W/O ೕಶವ ಾ ಾ ವ ಾಪ
187 INM&IPM ಲ ೕ W/O ಾಂತಪ ವ ಾಪ
188 INM&IPM ಯ ೂೕಧ W/O ಕೃಷ  ಮು ಾ ವ ಾಪ
189 INM&IPM ೕ ಾ W/O ೕಕರ ವ ಾಪ
190 INM&IPM ಶುಭ ೕ ಎ  W/O ರಘು ಾಥ ವ ಾಪ
191 INM&IPM ಅ  W/O ಸಂ ೂೕ ವ ಾಪ
192 INM&IPM ಜಯ ಾಮ S/O ಕುಡ  ೕ ವ ಾಪ
193 INM&IPM ಸುಮ  W/O ತಂಚ ವ ಾಪ
194 INM&IPM ಶ ಕ ಾ S/O ಅಣು  ಮು ಾ ವ ಾಪ
195 INM&IPM ಅ ೂೕಕ S/O ೕಖರ ವ ಾಪ
196 INM&IPM ಾಸು S/O ಾಬು ಪ ಾ ವ ಾಪ
197 INM&IPM ಪದ  W/O ಸುಂದರ ಂಕ ಾಪ
198 INM&IPM ಪ ಾ W/O ಸಂ ೕಪ ಂಕ ಾಪ
199 INM&IPM ಹ ಾ  W/O ಉ ೕಶ ಂಕ ಾಪ



200 INM&IPM ಸಂ ೂೕಷ S/O ಾಧವ ಂಕ ಾಪ
201 INM&IPM ಾವ  W/O ಾನಂದ ಂಕ ಾಪ

202 INM&IPM
ಜ ಮುಗ  D/O ಅಂಗ ೕ ಮುಗ

ವ ಾಪ

203 INM&IPM ಸುಂದ  ಮು ೕ  W/O ದುಗ ಣ ವ ಾಪ
204 INM&IPM ಲ ೕ W/O ಠಲ ಾನರ ವ ಾಪ
205 INM&IPM ಕ ಾವ  W/O  ಾದು ಾ ಾರ ವ ಾಪ
206 INM&IPM ೕ  W/O ಾಸು ೕವ ವ ಾಪ
207 INM&IPM ಅ  W/O ಾದು ವ ಾಪ
208 INM&IPM ಪ ೕ  S/O  ಕೃಷ  ಮು ಾ ವ ಾಪ
209 INM&IPM ಾಲ  W/O ಗುರುವ ವ ಾಪ
210 INM&IPM ಸುಂದ ವ ಾಪ
211 INM&IPM ನ  ಮು ಾ  W/O ೂೕಮಯ ವ ಾಪ
212 INM&IPM ಪದ ಾಭ S/O ಬೂದ ೕ ವ ಾಪ
213 INM&IPM ಸು ತ  W/O ರ ೕಶ ವ ಾಪ
214 INM&IPM ಸು ೕಲ ವ ಾಪ
215 INM&IPM ಸು ಾತ W/O ತುಕ ಾಮ ಾಯ ವ ಾಪ
216 INM&IPM ಾಂ ೕ W/O ೂೕಜು ವ ಾಪ
217 INM&IPM ಮಲ W/O ೕಖ ವ ಾಪ
218 INM&IPM ೕಮ W/O ಪತು ವ ಾಪ
219 INM&IPM ಾಧು ಮು ಾ  W/O ೕನ ಮು ಾ ಂಕ ಾಪ
220 INM&IPM ಯ ೂೕಧ W/O ೕಖರ ಂಕ ಾಪ
221 INM&IPM ಅಪ  W/O ೂಗು ವ ಾಪ
222 INM&IPM ೕ ಾ W/O ಕುಶ ವ ಾಪ
223 INM&IPM ರ  S/O ೕಂಕ ವ ಾಪ
224 INM&IPM  W/O ಅಂಗರ ವ ಾಪ
225 INM&IPM ಾ ಜ ಾರು ಾಪ
226 INM&IPM ೕಮ   W/O ಾಜು ಾರು ಾಪ
227 INM&IPM ಪದ  W/O ಕೃಷ ಾರು ಾಪ
228 INM&IPM ಸು ೕಶ S/O ನರಂಗ ಾರು ಾಪ
229 INM&IPM ಜಯ W/O ತ ಯ ಾರು ಾಪ
230 INM&IPM ಸುಂದರ W/O . ತಮ ಪ ಾರು ಾಪ
231 INM&IPM ಸುಂದರ S/O ಕು ಾ ಲು ಾಪ
232 INM&IPM ಾಬು S/O  ಾಮ ಕು ಾ ಲು ಾಪ
233 INM&IPM ಸುದ  D/O ಸಂ ೕವ ಕು ಾ ಲು ಾಪ
234 INM&IPM ಅಮ  W/O ಲು ಕು ಾ ಲು ಾಪ
235 INM&IPM ಾ  W/O ಅಣ ಯ ಕು ಾ ಲು ಾಪ
236 INM&IPM ಜ W/O ಾಮ ಕು ಾ ಲು ಾಪ
237 INM&IPM ತುಂ  S/O ಾಬು ಕು ಾ ಲು ಾಪ
238 INM&IPM ರತ  W/O ಸು ೕರ ಕು ಾ ಲು ಾಪ
239 INM&IPM ಸುಮ  W/O ಾಮ ಕು ಾ ಲು ಾಪ
240 INM&IPM ಕೂರಪಳು W/O ಾಪ
241 INM&IPM ಚಂಗ S/O ಗುರುವ ಾಪ
242 INM&IPM ದು  S/O ಮು ೕ ಾಪ
243 INM&IPM ಕ ಯ ಮು ೕ  S/O ತ ಯ ಾಪ
244 INM&IPM ಚುಂಬು  W/O ಾದು ಾಪ
245 INM&IPM ಗುರುವ S/O  ಮಂಜ ಮು ಾ ಾಪ

246 INM&IPM
ಮಲ ಮು ೕ  S/O ತ ಯ ಮು ೕ

ಎಲೂ ರು ಾಪ

247 INM&IPM ನ ಂಕ ಾಪ
248 INM&IPM ತುಕ   S/O  ಮು ಾ ವ ಾಪ
249 INM&IPM ೕ ಾ W/O ೕಶವ ವ ಾಪ
250 INM&IPM ಮ  W/O ಾ ಾ ವ ಾಪ
251 INM&IPM ಾ ೕಶ S/O ವ ಾಪ



252 INM&IPM ಬ ಾ ವ ಾಪ
253 INM&IPM ೕತು W/O ನರಂಗ ವ ಾಪ
254 INM&IPM ಯಮುನ W/O ವ ಾಪ
255 INM&IPM ೕತ W/O ಮಂಜ ವ ಾಪ
256 INM&IPM ಶಂಕರ S/O ಸಂ ೕವ ಾರು ಾಪ
257 INM&IPM ಲು W/O ಕುರುದಪ ಾರು ಾಪ
258 INM&IPM ಅ  W/O ಗುರುವ ವ ಾಪ
259 INM&IPM ೕಮ W/O ಕುಶ ವ ಾಪ

ಒಟು

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ  (2401-00-800-1-57)

1 ಖರ ೕ ಾಯ ಅಚು  ಾಯ , s/O ರಂಗ ಮ ಾ , 
33 ರೂರು

33 ರೂರು ೂೕಟ

2 ಖರ ೕ ಾಯ ಾ ೕ , W/O  ಸೂರ, ನಡೂರು ಾಡೂರು ೂೕಟ

3 ಖರ ೕ ಾಯ ಾ ಾಯಣ ಹ ಜನ, S/O ೂರಗ 
ಹ ಜನ, ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

ಒಟು

1 ಅನುಸೂ ತ ಾ ೕ ಾ 80ಬಡಗ
ಟು

ಉಡು

2 ಅನುಸೂ ತ ಾ ಐತು ಂಗು  W/O ನರಂಗ, ಣ ಂ ಲ ಉಡು
3 ಅನುಸೂ ತ ಾ ೕನ S/O ನರಂಗ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು
4 ಅನುಸೂ ತ ಾ ಜಯಂ  W/O ಕೃಷ ಬ ಾ ಯೂರು ಉಡು
5 ಅನುಸೂ ತ ಾ ಸುಂದ  W/O ಮುತು ಬ ಾ ಯೂರು ಉಡು
6 ಅನುಸೂ ತ ಾ ನ S/O ೂರಗ ಾ ಾ ಉಡು
7 ಅನುಸೂ ತ ಾ  ಕುರುಂಬಲು W/O ಗಣಪ ೖರಂಪ ಉಡು
8 ಅನುಸೂ ತ ಾ ರಘು S/O ಯ ೂಕ ಉಡು

9 ಅನುಸೂ ತ ಾ ರ ೕಶ ಾಯ  S/O ಯ ಾಯ ಾಲೂ ರು ಉಡು

10 ಅನುಸೂ ತ ಾ ಕು  ಾಣ  S/O ಾಳು ಾಣ ಾವಂ ಉಡು
11 ಅನುಸೂ ತ ಾ ಹ ೕ  S/O ಬಸವ ೕ ಾ ಉಡು

12 ಅನುಸೂ ತ ಾ ಅಚು ತ ಾಯ  S/O ರಂಗ ಮ ಾ

13 ಅನುಸೂ ತ ಾ ಲ ಣ ಾಯ  S/O ಯ ಾಯ

14 ಅನುಸೂ ತ ಾ ಾಮ ಾಯ  S/O ವ ಾಯ

15 ಅನುಸೂ ತ ಾ ಮಂಜು ಾಥ ಾಯ  S/O ನರ ಂಹ 
ಾಯ

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : SMAM (2401-00-800-1-53)

1 SMAM ವನಜ, W/O ೕಖರ, 
ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

2 SMAM ರುಪಮ ಎ  , W/O ೕಖರ 
, ಟು

ಆ ಾ ಉಡು

3 SMAM ೂೕ ಾಲಕೃಷ  ಪ ಭು, S/O  
ಸು ಾ ಯ ಪ ಭು, ಅಂ ಾರು

ೂ ಟು ಉಡು

4 SMAM ಸ ಾನಂದ , s/O ೕನಪ  
, ಪಕ ಳ

ಗ ಉಡು

5 SMAM ಾರ   , W/O ವಸಂತ , 
ಅಂ ಾರು

ೂ ಟು ಉಡು

ಅನುಸೂ ತ ಾ ಗಳ ಉಪ ೕಜ  ಮತು  ಬುಡಕಟು  ಉಪ ೕಜ  ಾ ಯ  



6 SMAM
ಾಲಕೃಷ  , S/O ಾ ಾಯಣ 

, ಡೂ ರು
ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

7 SMAM ಪರು ೂೕತ ಮ ಐ ಾ , S/O 
ಾಮಕೃಷ  ಐ ಾಳ, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

8 SMAM ಾಂ ಾ ಾಮ ಸೂಡ, S/O  ೕರಣ  
ಸೂಡ, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

9 SMAM ತ ರಂಜ  , S/O ಓಬಯ  
, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

10 SMAM ಶಂಭು ಶಂಕರ , S/O ೌಡ , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

11 SMAM ಾ ಾಯಣ ಕು ಾ , S/O ಮುದು  
ಕು ಾ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

12 SMAM ಜಯಂ , W/O ಾಲಕೃಷ  , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

13 SMAM ೕಖರ , S/O ಪತು  , 
ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

14 SMAM ೂೕ  ಲೂ , S/O  ಲೂ  
ೂೕ ಾ, ಎಲೂ ರು

ಎಲೂ ರು ಾಪ

15 SMAM ಅಂಜ  ೂೕ ಾ, W/O ಾ ರ 
ೂೕ ಾ, ಕಳೂ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

16 SMAM ಸು ತ , W/O ಾಮಕೃಷ  ಾಯ , 
ವ

ವ ಾಪ

17 SMAM ಯು ಾ ೕರ , w/O ಾಮಚಂದ  ೖ, 
ಇನ ಂ

ಇನ ಂ ಾಪ

18 SMAM ಪ ೕ  ಎ  ಪ ಾ , S/O 
ೂೕಕಯ  ಪ ಾ , ನಂ ಕೂರು

ಾಂತೂರು ಾಪ

19 SMAM ೂೕದ ಾಮ , S/O  ಾಸು ೕವ 
ಾಮ , ೂೕ

ೂೕ ಾಪ

20 SMAM ನರ ಂಹ  ಪ ಭು, S/O ಾಂಡುರಂಗ 
ಪ ಭು, ವ

ವ ಉಡು

21 SMAM
ಮ ೂೕಹರ  ಬಂ ೕರ, S/O . . 

ಬಂ ೕರ, ಕು ಾ
ಉ ಾ ವರ ಉಡು

22 SMAM ಮ ೕಶ ಕು ಾ , S/O ೂೕಮ 
ಪ ಾ , ಉ ಾ ವರ

◌ು ಾ ವರ ಉಡು

23 SMAM  ೕಮ ಾಥ, S/O ಗುರುವಪ , 
ಅಂ ಾರು

ೂ ಟು ಉಡು

24 SMAM
ೕಹನ ಾ  ಭ , S/O ೕವಯ  

ಭ , 41 ರೂರು
41 ರೂರು ಬ ಾ ವರ

25 SMAM ಎ  ದ ಾನಂದ ಾಯ , s/O 
ಅಪ ಾ ಾಯ , ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

26 SMAM ೕ ಾ ಾಮ ೕಷ  ಪ ಭು, S/O 
ೕ ಾಸ ಪ ಭು, ೂಸೂರು

ಕ ಬ ಾ ವರ

27 SMAM ಸಂ ೕವ ಪ ಾ , s/O ೕನ ಪ ಾ , 
ೖರಂಪ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

28 SMAM ೕಪ  ನ , S/O ಾಮಕೃಷ  
ನ , ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

29 SMAM ಶಂಕರ ಾಯ , S/O ಪಟ  ಾಯ , 
ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ



30 SMAM
ಾಧು ಮರ ಾ , W/O ೂೕ ಾಲ 

ಮರ ಾಲ, ಜಮಂಗೂರು
ೂಕ ಬ ಾ ವರ

31 SMAM ಉ ಾ  , W/O  ಾರ ಾಥ 
, ಗು ಂ

ಗು ಂ ೂೕಟ

32 SMAM ಉ ಾ  , W/O  ಾರ ಾಥ 
, ಗು ಂ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

33 SMAM ಪ ಾ  ಮೂಲ , S/O ಚಂದ ಾಂತ 
ಮೂಲ , ೖರಂಪ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

34 SMAM ಸಂ ೕವ ಮರ ಾಲ, S/O ಾ ಾಯಣ 
ಮರ ಾಲ, ನಡೂರು

ನಡೂರು ೂೕಟ

35 SMAM ರ ಾ ವ  , W/O  ಸಂ ೕವ 
, ೖರಂಪ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

36 SMAM ೖಮ  ೂೕಜ, S/O ಾವ  
ೂೕಜ, ಎಲೂ ರು

ಎಲೂ ರು ಾಪ

37 SMAM ಜಯಪ ಾ , S/O  ಾಮ ಪ ಾ , 
ಮೂಡು

ಾಪ

38 SMAM
ೕ ಾಂತ ಆ ಾಯ , S/O  

ಹಯ ೕವ ಆ ಾಯ , ನ ಾ ಲು
ಪಡು ಾಪ

39 SMAM ಾ ಾಯಣ ೕಸ , S/O  ಾಥು 
ಂಕ

ಂಕ ಾಪ

40 SMAM ೂೕರ  ಆಸ  ಾ ಂ , ಸಂ ಕ ಮೂಡು ೂೕ ಬ ಾ ವರ

41 SMAM
ೕ ಯ ಮರ ಾಲ, S/O ಕ ಯ 

ಮರ ಾಲ, ಗು ಂ
ಗು ಂ ೂೕಟ

42 SMAM ಇಂ ರಮ , W/O ಮಂಜು ಾಥ 
ಾ ರ, ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

43 SMAM
ೕಮ  ಅ  ೂೕ ಾ ಾ , D/O 

ಚಂದ ೕಖರ ಾ , ಾಡೂರು
ಾಡೂರು ೂೕಟ

44 SMAM ಕುಸುಮ  , W/O ಾಲಕೃಷ  
, ಆ ಾ

ಾ ೂೕಟ

45 SMAM ಸ ಾನಂದ ಾಯ , S/O ಐತು 
ಾಯ ,, ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

46 SMAM ನ , w/O ಮ ಯ ಹ ಜನ, ಯ ಾ ಯ ಾ ೂೕಟ

47 SMAM ಜ, W/O ೕನ ಉ ಾ ರ, ಾಡೂರು ಾಡೂರು ೂೕಟ



48 SMAM ಎ ಉ ಾ ಾಮ , W/O ಉ ಾ ಾಂತ 
ಾಮ , 38 ಕಳೂ ರು

38 ಕಳೂ ರು ಬ ಾ ವರ

49 SMAM
ಾನ ೕವ ಾಮ , S/O  
ಾ ಾಯಣ ಾಮ , 38 ಕಳೂ ರು

38 ಕಳೂ ರು ಬ ಾ ವರ

50 SMAM ರತ ವ  ಾಮಂ , W/O ೕ ಾ ಾಮ 
ಾಮಂ , ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

51 SMAM ೂೕರ  ಆಸ  ಾ ಂ , ಸಂ ಕ ಮೂಡು ೂೕ ಬ ಾ ವರ

52 SMAM ಸುಂದ , W/O ೂೕ ಂದ ಾರು ಾರು ಾಪ

53 SMAM ಲ ಾ ಕು ಾ  W/O ರ  ಕು ಾ , 
ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

54 SMAM ೕನ ಾಯ   S/O ಾಣು ಾಯ , 
ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

55 SMAM ೕಜು ಕು ಾಲ  S/O ಎಲ ಪ  
ಕು ಾಲ, ರಂಪ

ರಂಪ ಬ ಾ ವರ

56 SMAM ಆನಂದ ಾಯ , S/O ಧೂಮ ಾಯ , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

57 SMAM ೕನ ಾಯ , S/O ೂೕಮಯ  
ಾಯ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

58 SMAM ೕ ಾಸ ಪ ಭು, s/O ೂೕ ಾಲ 
ಕೃಷ  ಪ ಭು, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

59 SMAM ವಸಂ  ಾಯ  W/O  ೕನ ಾಯ  
ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

60 SMAM ಜಯ ಾಮ ಾಯ , S/O ೂೕ ಾಲ 
ಾಯ , ೕ ಾವರ

ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

61 SMAM
ವ ಾಮ ಾಯ , S/O ೕಷ ಾಯ , 

ೕ ಾ
ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

62 SMAM ರತ  ಾ  W/O ಾಳು ಾಯ , 
82ಕು

82ಕು ಉಡು

63 SMAM ಅಶು ೂೕಷ S/O ಸ ಾ ವ  
ಮ ಾಬ ೕಶ ರ,

ಾಡೂರು ೂೕಟ

64 SMAM ಆನಂ  ಆ    W/O ರಘು ಾಮ 
, ಕು ಹ

ಕು ಹ ಬ ಾ ವರ

65 SMAM  S.M  ಾ  S /O ಮ ಾಬ ೕಶ ರ, 
ಾಡೂರು

ಾಡುರು ೂೕಟ

66 SMAM ಾಲ  ೂ ೂ ಾ   S/O ೌ  
ೂ ೂ ಾ , ವ

ವ ಾಪ

67 SMAM ೕ ಾನಂದ , S/O ದ ಾನಂದ 33 
ರೂರು

33 ರೂರು ೂೕಟ

68 SMAM ೕವ   w/o ೕ ಾಸ ಾ ೂೕಟ

69 SMAM M.  ಾಸ ರ  s/o ೕನ ಮೂಡು ಟು ಾಪ

70 SMAM ೕ ಾಲ  ೂೕ ಾ s/o ೖಮ  
ೂೕ ಾ

ಮ ಪರ ಉಡು

71 SMAM ಸ ಾನಂದ ಾಯ  s/o ೂೕ ಾಲ 
ಾಯ

ಕ ಂ ೕ ಾಪ



72 SMAM ರ ೕ   s/o ಬೂಬ ವ ಾಪ

73 SMAM ನರ ಂಹ ಾಯ  s/o ಸುಬ ಣ  
ಾಯ

ಮೂಡು ಾಪ

74 SMAM ಅ  ಕಸ ನೂ W/o ೕ  
ಾಸ ನೂ

ಕು ಾ ಲು ಾಪ

75 SMAM ಆ ೕ  ಾಸ ನೂ W/o ಾ ೕ  
ಾಸ ನೂ

ಶಂಕ ಪರ ಾಪ

76 SMAM ಾ ೕಂದ  ಪ ಭು  ಾಬಣ  ಪ ಭು ಇನ ಂ ಾಪ

77 SMAM ಪ ಾಕರ  S/o ಾ ಾಯಣ ಫ ಾರು ಾಪ

78 SMAM ಾಸ   ಾಗ ಾಯ ಾಣ ೂೕ ಾ

79 SMAM
. ಆ . ೂೕ ಾಲ ಾ  S/O . 

ಾಮಚಂದ  ಾ ಗ
ಂಕ ಯೂ

ರು
ಉಡು

ಒಟು

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ   ೕಜ   2401-00-111-0-08

1   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಸಂ ೕ  , S/O ಜಯಂ , 34 
ಕು

ೂಕ ಬ ಾ ವರ

2   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ೌ  ,W/O ಪ ಾ ವ  , 
ಗು ಂ

ಗು ಂ ೂೕಟ

3   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಾಸ ರ , S/O ಾಮಣ  , 
ಗು ಂ

ಗು ಂ ೂೕಟ

4   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಲ ೕ/ಲ  ಮರ ಾ , W/O . 
ರಂಗ ಮರ ಾಲ, ಗ ಂ

ಗು ಂ ೂೕಟ

5   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಾ ಾ  , W/O ಮುತ ಯ  
, ಗು ಂ

ಗು ಂ ೂೕಟ

6   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಸತ ಾರಯಣ H.K S/O ಕೃಷ ಯ , 
ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

7
  ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 

ವ ಹ
ಸ ೕ  ಉಡುಪ, S/O  ೂೕ ಾಲ 
ಕ ಷ  ಉಡುಪ, ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

8   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಮಂಜು ಾಥ ಾ ಂ ಾಯ, S/O  
ೕ ಾಸ, ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

9   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಪ ಾಕರ , S/O ಕೃಷ ಯ  
, ನಂ ಾರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

10   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ೕ ಾಕರ ಾಯ , S/O 
ಾ ೕದರ ಾಯ , 41 ರೂರು

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

11   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ೕ ಗಣಪ  ಾಯ , S/O ಆನಂದ 
ಾಯ , ೖರಂಪ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

12   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಅಮೃ  ಕು ಾ , S/O ಯಣ  
, ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

13   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ರ ೕ  ಪ ಭು, S/O ಾಂಡುರಂಗ 
ಪ ಭು, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

14   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ರ ಾನಂದ ಪ ಭು, S/O . 
ಾಂಡುರಂಗ ಪ ಭು, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ



15   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಯ ೂೕ ಾ ಾಯ , W/O ಸು ೕ  
ಾಯ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

16   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಮ ೂೕಹ  ಾ , S/O ಲ ೕ 
ಾ ಾಯಣ ಾ , ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

17   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಉದಯ ಕು ಾ  ಾಯ , S/O 
ೕ ಾಸ ಾಯ , 38 ಕಳೂ ರು

38 ಕಳೂ ರು ಬ ಾ ವರ

18
  ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 

ವ ಹ
ಸುಂದರ ಪ ಾ , S/O ಸಂಕಯ  
ಪ ಾ , 41 ರೂರು

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

19   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಪ ಾ  , S/O ೕಖರ , 
ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

20   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಉ ೕಂದ  ಾಯ , S/O ಸುಬ ಣ  
ಾಯ , 82 ಕು

ೂ ಟು ಉಡು

21   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ರ ೕಂದ  ಪ ಭು, s/O ಪಟ ಣ , 82 
ಕು

ೂ ಟು ಉಡು

22   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಾ ೕದರ ಭ , S/O ಕೃಷ  ಭ , 
ಪತೂ ರು

ಪ ತೂ ರು ಉಡು

23   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ರಂಜ  ೕಲ  S/O ಉ ೕಂದ  
ಾಯ , ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

24   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಾರ ಾ , W/O ೂೕಜ , 
ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

25   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಶಮ  ಮ ಾಯ , S/O ಎ.  
ಮ ಾಯ , ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

26   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಾಮ ೂರಗ, S/O ಸುಬ  ಂಜೂರು ೂಕ ಬ ಾ ವರ

27   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಕು  ೂರಗ, S/O ೕಂಕ , ಂಜೂರು ೂಕ ಬ ಾ ವರ

28   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ರ ೕಶ ಾಯ , S/O ಯ ಾಯ , 
ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

29   ೕರು ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ

ಮುಕುಂದ ಾಯ , S/O ಾ ಮ 
ಾಯ , ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

ಒಟು

1 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ವ ಾಯ , S/O ೂಂಬ ಾಯ , 
ಹಲುವ

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

2 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ಯ ಹ ಜನ, S/O ಮುತ  
ಹ ಜನ, ಯ ಾ

ಯ ಾ ೂೕಟ

3 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕನ ಹ ಜನ, S/O ೂೕ ಂದ 
ಹ ಜನ, ಯ ಾ

ಯ ಾ ೂೕಟ

4 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ನ , W/O ಮ ಯ, ಯ ಾ ಯ ಾ ೂೕಟ

5 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕ ಂದ ಹ ಜನ, S/O ಗುಜ , 
ಗು ಂ

ಗು ಂ ೂೕಟ

6 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕಮ  ವನಜ, W/O ಮುದು  
ಕು ಾ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

7 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಜಗ ಾ ಥ , S/O ಠಲ 
, 38 ಕಳೂ ರು

38 ಕಳೂ ರು ಬ ಾ ವರ

8 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ
ೂೕಕುಲ ಾಸ ಾಯಕ, S/O ಾ ೕಶ, 
ೖರಂಪ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

9 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಸು ಾಕರ ಾಮ , S/O 
ೂೕ ಾಲಕೃಷ  ಾಮ , ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ



10 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಎ  ದ ಾನಂದ ಾಯ , S/O 
ಅ ಾ ಯ ಾಯ , ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

11 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ ಾ  ೖದ , S/O 
ಂಕಟರಮಣ ೖದ , ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

12 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕಮ  ಸು ೂೕಚನ ೂ ಾ , D/O 
ಅನಂತ ೂಸ ಾ

ೂಸ ಾ ೂೕಟ

13 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ರ  ಆ  , W/O ರಘು ಾಮ 
, ಹ ಹ

ಹ ಹ ೂೕಟ

14 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಘ ೕಂದ  ಉಡುಪ, S/O 
ಪರ ೕಶ ರ ಉಡುಪ, ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

15 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾನಂದ ಸೂಡ, S/O ಕುಶಲ 
ಸೂಡ, ಾಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

16 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಬು ಾಯ , S/O ಾಮ ಾಯ , 
33 ರೂರು

33 ರೂರು ೂೕಟ

17 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಶ ಕ ಾ ಆ  , S/O ರ ಾಜ 
, 82 ಕು

82 ಕು ಉಡು

18 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅ ೂ ೕನ  ೂೕ  ೂೕಜ, S/O 
ಬ ಾ  ೂೕಜ, ಮ

ಮ ಉಡು

19 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ ಯ  ಆ ಾ , s/O ಯಂ 
ಆಳ , ಮ

ಮ ಉಡು

20 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ಾಕರ ಾಯ , s/O ೕಶವ 
ಾಯ , ಅಂ ಾರು

ಅಂ ಾರು ಉಡು

21 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸು ಾ   , W/O ಾಸ ರ 
, ಕ ಂ ೕ

ಕ ಂ ೕ ಾಪ

22 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ   , W/O ಾಸ ರ , 
ಕ ಂ ೕ

ಕ ಂ ೕ ಾಪ

23 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯ ಎ  , W/O ಮಂಜಯ  
, ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

24 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕಶ ಪ ಭು, S/O ಾಂಡುರಂಗ 
ಪ ಭು, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

25 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯ ೂೕಧ , W/O ಶಂಭು , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

26 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆ ಾ  , W/O ಪ ಾಂತ , 
ೕ ಾ

ಾವ ೂೕಟ

27 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕನ ಾಯ , S/O ಕೂ ಾ ಾಯ , 
ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

28 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಚು  ಾಯ , s/O ರಂಗ ಮ ಾ , 
33 ರೂರು

33 ರೂರು ೂೕಟ

29 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕ ಸಮ ಾರ, W/O ೕಹನ 
ಸಮ ಾರ, ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

30 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸ ೂೕ ಾ ಸಮ ಾರ, W/O 
ಾ ೕದರ ಸಮ ಾರ, ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

31 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಧರ ೖ, S/O ಪದ ಾಭ 
ಾ ನು ೂಗ, 41 ರೂರು

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

32 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕನ S/O ನರಂಗ, ೂ ಾ ರ ಟು ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

33 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಧರ ೖ, S/O ಪದ ಾಭ 
ಾ ನು ೂಗ, 41 ರೂರು

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

34 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಚಂದ ಾಂ , W/O  ಕ ಮ ಅ ಗ, 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

35 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಶ ಧರ ೖ, S/O ಪದ ಾಭ ೖ, 
41 ರೂರು

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ



36 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಮೂ  ಭ , S/O ಾಸು ೕವ 
ಭ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

37 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಉಂಡ  ಾಯ , S/O ಾ ಾಯಣ 
ಾಯ , ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

38 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಶರ  ಕು ಾ  ಅ ಗ, S/O ಅನಂತ 
ಪದ ಾಭ ಅ ಗ, ಾಲೂ ರು

ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

39 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಶಂಕರ ಭಂ ಾ , S/O ಾ ಾಯಣ 
ಭಂ ಾ , ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

40 CHD  ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ
ತ. .   S/O ಚಂದ ೕಖರ 
, 33 ರೂರು

33 ರೂರು ೂೕಟ

ಒಟು

1  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕಮ  ಸು ಾವ  , W/O 
ಆನಂದ, ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

2  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕಮ  ಸ ೂೕ   , W/O 
ಾಸ ರ , ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

3  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕಮ  ೖತ   , W/O . 
ೂೕ ಾಲ , ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

4  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕ ಬಸವ ೕ ಾ ಗ, S/O ೂೕ ಂದ 
ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

5  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಸು ಾ ಾ ಬ ಾ , W/O ಪ ೕ  
ಬ ಾ , ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

6  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕ ಪ ಾ  ಭಂ ಾ , S/O 
ಕರು ಾಕರ ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

7  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಪ ಾ  , W/O ಜಯ , 
ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

8  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಾ ೕವ ಭ , S/O ಾಮನ ಭ , 
ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

9  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ  ರ ೕಂದ ಾಥ , S/O ಭುಜಂಗ 
, ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

10  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಪ ಾ  , S/O ನರ ಂಹ , 
ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

11  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕಮ  ದ ಮ  , W/O 
ೕ ಾಸ , ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

12  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಜಯಂ  ಎ  , W/O 
ಾ ಾಯಣ , ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

13  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕ ಾನಂದ , S/O ದ ಾನಂದ 33 
ರೂರು

33 ರೂರು ೂೕಟ

14  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕಮ  ಸ ಾ , D/O ಾವ  
, ಾ

ಾ ೂೕಟ

15  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕಮ  ಆ ಾ ಪ ಾಕರ , W/O 
ಪ ಾಕರ , ಾ

ಾ ೂೕಟ

16  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕ  ಕರು ಾಕರ , S/O 
ಸ ಾ ವ , ಾ

ಾ ೂೕಟ

17  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕಮ  ಸು ತ  , W/O 
ಸುಕು ಾರ , ಾ

ಾ ೂೕಟ

18  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಾ ಥೂ   ಾ ಥೂ , S/O 
ೂೕ , ಾ

ಾ ೂೕಟ

19  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕಮ  ಚಂದು ಮರ ಾ , W/O 
ಕೃಷ  ಮರ ಾಲ, ಾ

ಾ ೂೕಟ



20  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕಖರ , S/O ಾಳಪ  , 
ವಂ ಾರು

ಾ ೂೕಟ

21  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಕಕು  ಾ  ಜಲಜ, D/O ಯ 
ಪ ಾ , ಾ

ಾ ೂೕಟ

22  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ನ ೕನ ಚಂದ  , S/O ಾವ , 
ಾ

ಾ ೂೕಟ

23  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಯ ೂೕ ಾ ಎ  , W/O ೕನಪ  
, ಾ

ಾ ೂೕಟ

24  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಮೂ ಾಂ ಕ ಅ ಗ, W/O 
ಸತ ಾ ಾಯಣ ಅ ಗ, ಾ

ಾ ೂೕಟ

25  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ . . ೂೕ , S/O ೕವಸ , 
ಾ

ಾ ೂೕಟ

26  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಾಗರತ  ಎ  , W/O ಸು ಾಕರ 
, ಾ

ಾ ೂೕಟ

27  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಾಮ ಮರ ಾಲ, S/O ೂೕ ಂದ 
ಮರ ಾಲ, ಾ

ಾ ೂೕಟ

28  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ . . ಾನ  S/O ಕು ಯ , 
ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

29  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಸ ೕ  ಕು ಾ  , S/O 
ೂಪಯ  , ಯ ಾ

ಯ ಾ ೂೕಟ

30  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ೕಹ  ಎ , S/O ೂಟ , 
ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

31  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ನ , W/O  ಮ ಯ, ಯ ಾ ಯ ಾ ೂೕಟ

32  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಾ   , D/O  ವತ ಲ ಎ  
, , ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

33  ಕ  ಾಳು ಣಸು ವ ಹ ಪ ಮ ಾ , W/O  ೕ 
ರ ಾಜ , ಾ

ಾ ೂೕಟ

ಒಟು

1  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ೕ ಾ , W/O ಕರು ಾಕರ , 
ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

2  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಸುಮ  , W/O ಪಪ   , 
ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

3  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಪ ಾ   , S/O ೕಜು , 
ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

4  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಅಂಜ ೕ  ೂೕಜ, w/O ಾ ೕರ 
ೂೕಜ, ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

5  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಶ ಾಥ ಅ ೕ , S/O ಕೂಸಪ , 
ಕಳತೂ ರು

ಕಳತೂ ರು ಾಪ

6  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಾಕರ , S/O ೕಜು , 
ಕಳತೂ ರು

ಕಳತೂ ರು ಾಪ

7  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಲವ , S/O ೕನ , ಕಳತೂ ರು ಕಳತೂ ರು ಾಪ

8  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಾಘ ೕಂದ  ಾಯ , S/O 
ಾಮಕೃಷ  ಾ , ವ

ವ ಾಪ

9  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ರತ  ಪ ಾ , W/O ಾಸು ಪ ಾ , 
ವ

ವ ಾಪ

10
 ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ಾ ಾ  ಇ ೕ ೕಜ , S/O 
ೂೕ ಾ  ೕಜ , ಕು ಾ ರು

ವ ಾಪ

11  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಸ ಂ  ಅಲ  ಾ , S/O 
ಇ ಾನು ೕ  ಾ ೕ, ವ

ವ ಾಪ



12  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಕ  ೂೕ ಾ, S/O ಅಂ ೂೕ  
ೂೕ , ವ

ವ ಾಪ

13
 ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 

ಸ ರ
ೕ  ಬ ಾ , S/O ಶರ  

ಕು ಾ  ಬ ಾ , ಕು ಾ ರು
ಕು ಾ ರು ಾಪ

14  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಾ  ಂ ೂೕ , S/O 
ೌ  ಂ ೂೕ , ವ

ವ ಾಪ

15  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಾಘ ೕಂದ  ಆ ಾಯ , S/O 
ಕೃಷ ಮೂ  ಆ ಾಯ , ವ

ವ ಾಪ

16  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

. . ೂೕ , S/O . ಎ ಾ ೂೕ, ವ ವ ಾಪ

17  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಡ ಾ   ೂೕಂ ೂ ಾ   
ಾ ಂ  ವ

ವ ಾಪ

18  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

 ೕ ಾ ---- ೂೕಂ ಾ  ----
ವ

ವ ಾಪ

19  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಾ  ಪ ಾ ೂ   
ಪ ಾ ೂ ವ

ವ ಾಪ

20  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಕೃಷ  ಪ ಾ    ಪ ಾ  
ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

21  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ೕ ಾ ೂೕ  ೂೕಂ  
ೂೕ  ವ

ವ ಾಪ

22  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

ಾ  ಾ ಂ    
ಇ ೕ ಯ   ಾ ಂ  ವ

ವ ಾಪ

23  ಕ  ಾಳು ಣಸು ಪ ೕಶ 
ಸ ರ

  ಾಸ  ಂ ೂೕ ವ ವ ಾಪ

ಒಟು

1 Solar  drying  Sheet ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಾ  S/O 
ಕೃಷ  ಾ

ನಂ ಾರು ಬ ಾ ವರ

ಒಟು

1 PHM
ೕ ರಂಜನ , ಆಡ ತ 
ಾಲು ಾರರು : ನಂ  ಾ ಶೂ , 
ಾಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

ಒಟು

1 ೕರು ಸಂಗ ಹ  ಘಟಕ ಾಕರ , S/O ೕಜು , 
ಕಳತೂ ರು

ವ ಾಪ

ಒಟು

1 ಾ  ೌ ಸು ಾ  ಾಯ   ೂೕಂ ಾಮಕೃಷ  
ಾಯ  ವ

ವ ಾಪ

ಒಟು

1 ತರ ೕ ೕ ಾ  ಾ  ಮೂಡು ಟು ಕಟ ಾ ಾಪ

2 ತರ ೕ ಧನ ಾ   ಸು ೕಶ  ಕಳತೂ ರು ಕಳತೂ ರು ಾಪ



3 ತರ ೕ
ಸು ೕಶ  ೕಜು ಾ   
ಕಳತೂ ರು

ಕಳತೂ ರು ಾಪ

4 ತರ ೕ ರ ಂದ  ೖ ವ ವ ಾಪ

5 ತರ ೕ ಾ  ಎವ  ೂೕಜ ಕು ಾ ರು ಕು ಾ ರು ಾಪ

6 ತರ ೕ
ಾಘ ೕಂದ  ಾಯ   
ಾಮಕೃಷ  ಾಯ  ವ

ವ ಾಪ

7 ತರ ೕ ಾಚ  ೂೕಜ ವ ವ ಾಪ

8 ತರ ೕ . . ೂೕ   . . ಾ ೂೕ. ವ ವ ಾಪ

9 ತರ ೕ ದ ಾನಂದ ಾ  ವ ವ ಾಪ

10 ತರ ೕ ೂೕ ಾ  ಾಕ  ಡ ೂೕಜ ವ ವ ಾಪ

11 ತರ ೕ
ಜೂ ಯ  ೕ ೕಜ  ೂೕ 
ಎವ  ೕ ೕಜ  ವ

ವ ಾಪ

12 ತರ ೕ ಜಯಂ  ೂೕಂ ಕೃಷ   ವ ವ ಾಪ

13 ತರ ೕ ಾಘ ೕಂದ  ಆ ಾಯ  ವ ವ ಾಪ

14 ತರ ೕ ಾಡ  ಪ ಾ ೂೕ ವ ವ ಾಪ

15 ತರ ೕ
ೂೕ ಾ  ೂೕಜ  ಾ  

ೂೕಜ  ವ
ವ ಾಪ

16 ತರ ೕ
ಅಂ  ಡ ೂೕಜ ೂೕಂ ಾ ೕ  

ೂೕಜ ಕು ಾ ರು
ಕು ಾ ರು ಾಪ

17 ತರ ೕ
ಡ ಾ   ೂೕಂ ೂ ಾ   

ಾ ಂ  ವ
ವ ಾಪ

18 ತರ ೕ ಾ  ೂೕಜ ವ ವ ಾಪ

19 ತರ ೕ  ಜ  ವ ವ ಾಪ



20 ತರ ೕ ಫ  ಅ  ೂ  ವ ವ ಾಪ

21 ತರ ೕ ಾ ಂನ ೂೕ ವ ವ ಾಪ

22 ತರ ೕ ಾ ಸ   ೂೕಜ  ವ ವ ಾಪ

23 ತರ ೕ .ಪರು ೂೕತ ಮ ಾರ ಕಳತೂ ರ ಕಳತೂ ರು ಾಪ

24 ತರ ೕ  ಕಸ ೂೕ ವ ವ  ಾಪ

25 ತರ ೕ ೕ ೕಶ  ಾ  ಕಳತೂ ರು ಕಳತೂ ರು ಾಪ

26 ತರ ೕ ಶ ಾಥ ಅ ೕ  ಕಳತೂ ರು ಕಳತೂ ರು ಾಪ

27 ತರ ೕ ವ ೕ ಯ  ಸ ಾ ನ ೂಜ  ವ ವ ಾಪ

28 ತರ ೕ ಅ  ಾ ಂ ೕ  ವ ವ ಾಪ

29 ತರ ೕ  ಂ ೂೕ ವ ವ ಾಪ

30 ತರ ೕ ಐ   ಸ ಾ ನ  ವ ವ ಾಪ

31 ತರ ೕ ಸ ಂ  ಆಬ  ಪ ಾವ  ವ ವ  ಾಪ

32 ತರ ೕ ಪಪ  ಾ ಡ  ವ ವ  ಾಪ

33 ತರ ೕ ೕ  ೂೕಜ ವ ವ ಾಪ

34 ತರ ೕ
ೕ ಾ ೂೕ  ೂೕಂ  
ೂೕ  ವ

ವ ಾಪ

35 ತರ ೕ
ಾ  ಂ ೂೕ   ೌ  
ಂ ೂೕ   ಕಳತೂ ರು

ಕಳತೂ ರು ಾಪ

36 ತರ ೕ ನ  ಾನಂ   ೂೕ ಾ ವ ಾಪ



37 ತರ ೕ
ಎ ೕ  ೂೕಜ D/o ೕಟ  

ೂೕಜ ವ
ವ ಾಪ

38 ತರ ೕ ಾ  ನಜರ  ವ ವ ಾಪ

39 ತರ ೕ ಯ  ೂೕ ಾ ಕಳತೂ ರು ಕಳತೂ ರು ಾಪ

40 ತರ ೕ
ಾ  ಾ ಂ  ೂೕಂ ೖಕ   
ಾ ಂ  ವ

ವ ಾಪ

ಒಟು

1 ತರ ೕ
ಾ ೕಶ ಕು ಾ   ಾಜು ಕು ಾ  
ವ

ವ ಾಪ

2 ತರ ೕ

ಸುಂದರ  ಾ ಾ   ಕ ಯ 
ೕ ಾ

ಕು ಾ ರು ಾಪ

3 ತರ ೕ

ಾ  ಾ ಂ  ೂೕಂ ೖಕ   
ಾ ಂ  ವ

ವ ಾಪ

4 ತರ ೕ
ೕ ಾ ಾಮ ಾಯಕ  ಾ ಾಣ 
ಾಯಕ ವ

ವ  ಾಪ

5 ತರ ೕ
ಲೂ  ಮ ಾಯ   ಮ ಾಯ  
ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

6 ತರ ೕ
ಜೂ ಯ  ೕಜ  ಾ  
ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

7 ತರ ೕ
ಪ ಾಕರ ಪ ಭು  ೕ ಾ  
ಪ ಭು ವ

ವ ಾಪ



8 ತರ ೕ
ಗಣಪ  ಪ ಭು  ವ ಾಯ ಪ ಭು 
ವ

ವ ಾಪ

9 ತರ ೕ
 ಾಯಕ  ಾ ನಂದ 

ಾಯಕ
ವ ಾಪ

10 ತರ ೕ
ಾ ನಂದ ಾಯಕ  ಾಘ ೕಂದ  

ಾಯಕ ವ
ವ ಾಪ

11 ತರ ೕ
ಸ ಂ  ಆಲ  ಾ   

ಇ ಾನು ೕ  ಾ ೕ, ವ
ವ ಾಪ

12 ತರ ೕ
ಸುಮ   ೂೕಂ ಪಪ   
ಕು ಾ ರು

ಕು ಾ ರು ಾಪ

13 ತರ ೕ
ಅಂ  ಡ ೂೕಜ ೂೕಂ ಾ ೕ  

ೂೕಜ ಕು ಾ ರು
ಕು ಾ ರು ಾಪ

14 ತರ ೕ
ಾ  ಂ ೂೕ   ೌ  
ಂ ೂೕ   ಕಳತೂ ರು

ಕಳತೂ ರು ಾಪ

15 ತರ ೕ
ೕ  ಬ ಾ , S/O ಶರ  

ಕು ಾ  ಬ ಾ , ಕುತ ರು
ಕು ಾ ರು ಾಪ

16 ತರ ೕ
ರತ  ಪ ಾ , W/O ಾಸು ಪ ಾ , 
ವ

ವ ಾಪ

ಒಟು

1 ಾರ  ೂೕಟ
ಂಕಟ ಾ  ಐ ಾಳ  ೕ ಾ ಾಮ 

ಐ ಾಳ ಅಂಬಲ ಾ ಅಂಬಲ ಾ ಉಡು

2 ಾರ  ೂೕಟ
ಸು ೕಂದ  ಾಯಕ  ಾ ಾಯಣ 

ಾಯಕ ಗ
ಗ ಉಡು



3 ಾರ  ೂೕಟ
ಗ ೕಶ ಸುವಣ   ಂಕ ೕಶ  
ಸುವಣ  ಟೂ ರು

ಟೂ ರು ಉಡು

4 ಾರ  ೂೕಟ
ಉ ಾ . ಾ  ೂೕಂ ಲ ೕ 

ಾ ಾಯಣ ಾ  ಕುಂ ಟು ಕುಂ ಟು ಉಡು

5 ಾರ  ೂೕಟ
. ಾ ಾ . ೖ ೂೕಂ ಗ ೕಶ ೖ 

ಮ ಾಲ
ಮ ಾಲ ಉಡು

6 ಾರ  ೂೕಟ
ಅನುಪ ಾ ೂೕಂ ಅನಂತ ಕೃಷ  
ಕುಂ ಟು

ಕುಂ ಟು ಉಡು

7 ಾರ  ೂೕಟ
ಾ ೕಶ ಐ ಾಳ   ಪರಂದರ ಠಲ 

ಐ ಾಳ ಕುಂ ಟು
ಕುಂ ಟು ಉಡು

8 ಾರ  ೂೕಟ
ವಷ   ೂೕಂ ವಸಂತ ಾಮ  
ಅಂಬಲ ಾ

ಅಂಬಲ ಾ ಉಡು

9 ಾರ  ೂೕಟ ಬೃಂ ಾ ೂೕಂ ಾ ೕಂದ  ಅಜ ರ ಾಡು ಅಜ ರ ಾಡು ಉಡು

10 ಾರ  ೂೕಟ
ಾಗ ಾಜ ಾ ಯ  ಾಮಕೃಷ  

ಾ ಯ ಮ ಾಲ
ಮ ಾಲ ಉಡು

11 ಾರ  ೂೕಟ
ರ ೕಂದ   ಾಯ   
ಕುಂಜಪ  ಾಯ  ಮ ಾಲ

ಮ ಾಲ ಉಡು

12 ಾರ  ೂೕಟ
ೂೕ  ೂೕಂ ಾಲಚಂದ  ಮ ಾಲ

ಮ ಾಲ ಉಡು

13 ಾರ  ೂೕಟ ಮ ಾ  ೂೕಂ ೕಶ ಕುಂ ಟು ಕುಂ ಟು ಉಡು

14 ಾರ  ೂೕಟ ದ ಾನಂದ ಅ ೕ   ವ ವ ಉಡು

15 ಾರ  ೂೕಟ
ೂೕ ೕಶ ರ ಅನಂತ ಮೂ   
ಂಕಟ ಾ  ಐ ಾಳ ಾ ಕಳ ಟು

ಾ ಕಳ 
ಟು

ಉಡು

16 ಾರ  ೂೕಟ ಾ ೕ  ಾ ಗ  ೕವ ಾಸ ಾ ಗ ಮ ಾಲ ಉಡು

17 ಾರ  ೂೕಟ
ಉ ೕ  ಾಯ   ಅಚು  

ಾಯ
ವ ಉಡು

18 ಾರ  ೂೕಟ ಪ ಮ, ೂಡವ ರು ೂಡವ ರು ಉಡು

19 ಾರ  ೂೕಟ
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಭ   ನರ ಂಹ 
ಭ

ಕುಂ ಟು ಉಡು

20 ಾರ  ೂೕಟ
ಉ ಾ. ಎ  ಶಮ  ೂೕಂ ೕಧರ 
ಶಮ , ೂಡವ ರು

ಕುಂ ಟು ಉಡು



21 ಾರ  ೂೕಟ
ಪ ಾ   .  ೂ ಾ , 
76ಬಡಗ ಟು

76ಬಡಗ
ಟು

ಉಡು

22 ಾರ  ೂೕಟ
ಅ ೂಕ ಾಯ   ರಂಗ ಾಯ , 
ವ

ವ ಉಡು

23 ಾರ  ೂೕಟ ೕಶ  ೕ ಾ , ೂಡವ ರು ೂಡವ ರು ಉಡು

24 ಾರ  ೂೕಟ ೂೕವಧ ನ   ಸೂಯ , ಉಡು ◌ುಡು ಉಡು

25 ಾರ  ೂೕಟ
ೕವ ಾ   ಾಮಚಂದ  ಾ , 

ಾ ಾ
ಾ ಾ ಉಡು

26 ಾರ  ೂೕಟ ಾ ಾಯಣ . . ಾಯ , ಉಡು ಉಡು ಉಡು

27 ಾರ  ೂೕಟ
ತ ರಂಜ  ಾ   ಶಂಕರ , 

ಬನ ಂ
ಬನ ಂ ಉಡು

28 ಾರ  ೂೕಟ
ಪಪ . ಎ .ಜತ   ಸಂ ೕವ 
ಜತ , ಲ ೕನಗರ

ಲ ೕನಗರ ಉಡು

29 ಾರ  ೂೕಟ
ೂ ಾ  ಅ ಾ ೕ  ಾ ೕಶ ರ 
ಾ

ೂಡ ಣಗು
ಉಡು

30 ಾರ  ೂೕಟ ವಪ ಾ   ಚಂದ ೕಖರಪ ಮ ಾಲ ಉಡು

31 ಾರ  ೂೕಟ ೕಶ ರ ಭ   ಶಂಕ  ಭ ಉಡು ಉಡು

32 ಾರ  ೂೕಟ ಸು ೕಶ   ವ ಾಂ ಉಡು ಉಡು

33 ಾರ  ೂೕಟ
ಪ ಾಂತ   ಾಮಚಂದ  

, ೂಡವ ರು
ೂಡವ ರು ಉಡು

34 ಾರ  ೂೕಟ ವಸಂತ ಾ   ಾಮಚಂದ  ಾ ೂಡವ ರು ಉಡು

35 ಾರ  ೂೕಟ ೕವ  ೂೕಂ ಜಯ ಾಮ, ಪತೂ ರು ಪತೂ ರು ಉಡು

36 ಾರ  ೂೕಟ
ಾಘ ೕಂದ  ಭ   

ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಭ
ಕುಂ ಟು ಉಡು

37 ಾರ  ೂೕಟ
ಅ ೂೕಕ ಕು ಾ   ೂೕ ಾಲ 
ಕೃಷ , ೂಡ ಣಗು

ೂಡ ಣಗು
ಉಡು

38 ಾರ  ೂೕಟ
ೕ ಾ  ಭ   ಂಕಟ ಕೃಷ  

ಭ
ಕ ಾ ಉಡು



39 ಾರ  ೂೕಟ
ಾಮ ಪ ಜ   ಾಬು ಪ ಾ , 

ಪತೂ ರು
ಪತೂ ರು ಉಡು

40 ಾರ  ೂೕಟ
ಮ ಾ ಂಗ ಾಯ    ೂೕ ಂದ 

ಾಯ , ಉ ಾ ವರ
ಉ ಾ ವರ ಉಡು

41 ಾರ  ೂೕಟ
ಜಯ ಾಮ ಾಯ  ೂ  ಶಂಕರ 

ಾ ಾಯಣ ಾಯ , ಉಡು
ಉಡು ಉಡು

42 ಾರ  ೂೕಟ
ೕಹನ ಾ    ಉ ೕಂದ  
, ಉಡು

ಉಡು ಉಡು

43 ಾರ  ೂೕಟ
ಂಕಟ ಾ    ಪದ ನ  ಟೂ ರು

ಟೂ ರು ಉಡು

44 ಾರ  ೂೕಟ
 ಾ ರ ಲೂ  ೂೕಂ 

ೂೕಬ  ಲೂ
ಉ ಾ ವರ ಉಡು

45 ಾರ  ೂೕಟ
ಐ  ಜ   ೕ ಾ ೂೕಂ 
ಅ   ೕ ಾ

ಉ ಾ ವರ ಉಡು

46 ಾರ  ೂೕಟ
ರ ೕಶ. . ಪ ಾ   ಾಂತಪ  
ಪ ಾ

ಉ ಾರ
ೂೕ

ಉಡು

47 ಾರ  ೂೕಟ
ಪ ಮ ಶಂಭು ೂೕಂ ಶಂಭು ಶಂಕರ, 
ಉಡು

ಉಡು ಉಡು

48 ಾರ  ೂೕಟ
ಾಗ ೕ  ೕ ಾ  ಯೂ  
ೕ ಾ, ೂಡವ ರು

ೂಡವ ರು ಉಡು

49 ಾರ  ೂೕಟ
ೕಮ. . ಾ ಾ   ಕೃಷ  

ಾ ಾ , ಕ ಾ ಣಪರ
ಕ ಾ ಣಪರ ಉಡು

50 ಾರ  ೂೕಟ
ಾ  ಲೂ   ಜೂ  

ಲೂ , ೂಡವ ರು
ೂಡವ ರು ಉಡು

51 ಾರ  ೂೕಟ
. ೕಹ  ಾ  ಇ  ಅರು  

ಕು ಾ , ೂಡ ಣಗು
ೂಡ ಣಗು

ಉಡು

52 ಾರ  ೂೕಟ ೕಪ  ಚಡ  , ಉಡು ಉಡು ಉಡು

53 ಾರ  ೂೕಟ ಸುನಂದ ೂೕಂ ಾ ೕದರ, ವ ವ ಉಡು

54 ಾರ  ೂೕಟ
ಇಂ ಾ ೂೕಂ ಚಂದ ೕಖರ, 
ಕುಂ ಟು

ಕುಂ ಟು ಉಡು

55 ಾರ  ೂೕಟ ಸು ೕತ ೂೕಂ ಅ ೂೕಕ ಾಯ , ವ ಕುಂ ಟು ಉಡು

56 ಾರ  ೂೕಟ
ೕ ಾ  ೂೕಂ ರ ೕಶ ಾಯ , ವ

ವ ಉಡು



57 ಾರ  ೂೕಟ
ಕಸೂ  ೂೕಂ ೂೕಕುಲ ಾ  

ಾಯ  , ವ
ವ ಉಡು

58 ಾರ  ೂೕಟ
ಆ ಾಲ ಾ ಆ . ಅ ಗ ೂೕಂ 
ರ ಾ  ಅ ಗ

ಅ ವ ರು ಉಡು

59 ಾರ  ೂೕಟ
ಸು ೕಲ.ಆ . ಪತ  ೂೕಂ ರ ೕಶ. 
ಆ . ಪತ , ೂಡವ ರು

ೂಡವ ರು ಉಡು

60 ಾರ  ೂೕಟ
ೕ ಾ  ೂೕಂ ಜಗ ಾಥ, ೂಡವ ರು

ೂಡವ ರು ಉಡು

61 ಾರ  ೂೕಟ ಸುಂದ  ೂೕಂ ೕನಪ , ೂಡವ ರು ೂಡವ ರು ಉಡು

62 ಾರ  ೂೕಟ
ಜಯಲ  ೂೕಂ ಶಂಕರ ಪ ಾ , 
ೂಡವ ರು

ೂಡವ ರು ಉಡು

63 ಾರ  ೂೕಟ
ಾರ  ಪ ಾಂ  ೂೕಂ ಪ ಾಂ , 
ೂಡವ ರು

ಕುಂ ಟು ಉಡು

64 ಾರ  ೂೕಟ ಸುಕನ  ೂೕಂ ರಂ , ೂಡವ ರು ೂಡವ ರು ಉಡು

65 ಾರ  ೂೕಟ
ಸು ಾಕ  ಪ ಾ   ಾನು 
ಪ ಾ , ೂಡವ ರು

ೂಡವ ರು ಉಡು

66 ಾರ  ೂೕಟ
ಜಯ   ಾಳು ೕ ಾ , 
ೂಡವ ರು

ೂಡವ ರು ಉಡು

67 ಾರ  ೂೕಟ
ಅಗ  ಾಸ  ಾ   ಅಗ  

ೕ ಾ  ಾ , ಕು ಕ
ಕು ಕ ಉಡು

68 ಾರ  ೂೕಟ
. ೕ  ಾ   ಾಮ 

ಚಂದ ಾ , ಉಡು
ಉಡು ಉಡು

69 ಾರ  ೂೕಟ ಮಂಜಪ  , ರಂಪ ರಂಪ ಉಡು

70 ಾರ  ೂೕಟ
ಾಘ ೕಂದ   ಆ ಾಯ   

ಚಂದ ಯ  ಆ ಾಯ , ಉ ಾ ವರ
ಉ ಾ ವರ ಉಡು

71 ಾರ  ೂೕಟ
. ಸು ೕ  ಾಯ   . 
ಾಂಡುರಂಗ ಾಯ , ಮ ಾಲ

ಮ ಾಲ ಉಡು

72 ಾರ  ೂೕಟ ಸ ೂೕ  ೂೕಂ ಾಧವ, ೂಡವ ರು ೂಡವ ರು ಉಡು

73 ಾರ  ೂೕಟ
ಮಮತ ೂೕಂ ಶಂಕರ ಕುಂದ , 
ೂಡವ ರು

ೂಡವ ರು ಉಡು

74 ಾರ  ೂೕಟ
ಾಂ ಾ ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ  ಅ ೕ , 
ೂಡವ ರು

ೂಡವ ರು ಉಡು



75 ಾರ  ೂೕಟ ಸುಮನ ೂೕಂ ಶಂಕರ , ೂಡವ ರು ೂಡವ ರು ಉಡು

76 ಾರ  ೂೕಟ ಸು ಾತ ೂೕಂ ಸು ಾಕ , ೂಡವ ರು ೂಡವ ರು ಉಡು

77 ಾರ  ೂೕಟ
ಕು ಾರ ಾ   ಪರ ೕಶ ರ 

ೂೕ , ಮ ಾಲ
ಮ ಾಲ ಉಡು

78 ಾರ  ೂೕಟ
ೂೕದ. . ಸುವಣ  ೂೕಂ ಪ ಾ  

ಸುವಣ , ೂಡವ ರು
ೂಡವ ರು ಉಡು

79 ಾರ  ೂೕಟ
ವಂದನ ಾ  ೂೕಂ ಪ ಸನ  ಕು ಾ  

ಾ , ಉಡು
ಉಡು ಉಡು

80 ಾರ  ೂೕಟ
ಉಂ ಾರು ಜಯ ಾಮ ಭ   
ಜ ಾಧ ನ ಭ , ಕುಂ ಟು

ಕುಂ ಟು ಉಡು

81 ಾರ  ೂೕಟ ಾಧ . . ಎ , ಉಡು ಉಡು ಉಡು

82 ಾರ  ೂೕಟ ೕ ಾ   ೕಧರ, ಗ ಗ ಉಡು

83 ಾರ  ೂೕಟ
ಜ ಾಧ ನ ಮ   ಾಮಕೃಷ  
ಮ

ಆರೂರು ಉಡು

84 ಾರ  ೂೕಟ ೌಮ  ೂೕಂ ಾ ೕ , ಕುಂ ಟು ಕುಂ ಟು ಉಡು

85 ಾರ  ೂೕಟ . ಾ  ಎಂ , ಉಡು ಉಡು ಉಡು

86 ಾರ  ೂೕಟ
ಪದ  ಭ  ೂೕಂ ಾಸು ೕವ ಭ , 
ಕುಂ ಟು

ಕುಂ ಟು ಉಡು

87 ಾರ  ೂೕಟ
ಉ ಾ . . ಪ ಭು ೂೕಂ ಾ ೕಂದ  
ಶಮ , ಕುಂ ಟು

ಕುಂ ಟು ಉಡು

88 ಾರ  ೂೕಟ ಜಯ ಾಮ  , ಉಡು ಉಡು ಉಡು

89 ಾರ  ೂೕಟ
ಾ ಾ  ೂೕಂ ಜಯ ಾಮ, 

ಉಡು
ಉಡು ಉಡು

90 ಾರ  ೂೕಟ
ಾ. . ಪ ಾ  ೂೕಂ . 

ಕೃಷ ಾ  ಪ ಾ , 
ೂಡ ಣಗು

ೂಡ ಣಗು
ಉಡು

91 ಾರ  ೂೕಟ
ೕನ ಾ ಅಂ ಾ   ೂೕಂ  ೂೕ  

ಅಂ ಾ , ಉ ಾ ವರ
ಉ ಾ ವರ ಉಡು

92 ಾರ  ೂೕಟ
ಯು.ಪ ಾಕರ  ಯಪ , 
ಉ ಾ ವರ

ಉ ಾ ವರ ಉಡು



93 ಾರ  ೂೕಟ
ಪ ಾಂ   ಕೃಷ , ವ

ವ ಉಡು

94 ಾರ  ೂೕಟ
ಾಂಡುರಂಗ ಭಕ   ೂೕ ಂದ 

ಭಕ , ವ
ವ ಉಡು

95 ಾರ  ೂೕಟ ಾರದ ೂೕಂ . ರ ೕಶ, ಉ ಾ ವರ ಉ ಾ ವರ ಉಡು

96 ಾರ  ೂೕಟ ಪದ  ೂೕಂ ಅಪ , ಉ ಾ ವರ ಉ ಾ ವರ ಉಡು

97 ಾರ  ೂೕಟ
ಅ ೂೕಕ. .   ೂಡ ಣ  

, ೂಡವ ರು
ೂಡವ ರು ಉಡು

98 ಾರ  ೂೕಟ
ಗುಣವ  ೂೕಂ ಕೃಷ  ಕುಂದ , 
ಉಡು

ಉಡು ಉಡು

99 ಾರ  ೂೕಟ ಜ   ಜಗ ಾ ಥ, ಉಡು ಉಡು ಉಡು

100 ಾರ  ೂೕಟ
ೕ ಾ  ಭಕ   ಕಲ ಂ  
ೂೕ ಂದ ಭಕ , ಅಂ ಾ ಲು

ಅಂ ಾ ಲು ಉಡು

ಒಟು

1 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅಚು  ಾಯ  S/O ಾಮ ಾಯ , 
ೂಸೂರು

ೂಸೂರು ಬ ಾ ವರ

2 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಗಣಪ  ಾಯ  S/O ಜಗ ಾ ಥ 
ಾಯ , ೂಸೂರು

ೂಸೂರು ಬ ಾ ವರ

3 NHM ೂಂ ಾ  ತ
ರ ೕಶ ಸಮ ಾರ S/O  ಾ ಾಯಣ 
ಸಮ ಾರ, ಾರ ಾರ ೂೕಟ

4 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ ಆನಂದ ಾಯ , S/O ಧೂಮ 
ಾಯ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಡೂ ರು

5 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ ಚಂದ ೕಖ  ಾಯ , S/O 
ೕರಪ  ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

6 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸ ೂೕಜ ಸಮ ಾ , W/O 
ಾ ೕದರ, ಾರ

ಾರ ಾರ

7 NHM ೂಂ ಾ  ತ
ರ ೕಶ ಸಮ ಾರ S/O  ಾ ಾಯಣ 
ಸಮ ಾರ, ಾರ ಾರ ೂೕಟ

8 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಎ   ಆನಂದ ಾಯ , s/O 
ೕವಪ  ಾಯ , ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

9 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕು ಂತು S/O ಐ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
10 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಗುರುವಪ  S/O  ಾಡ ಅಂ ಾರು ಉಡು
11 NHM ೂಂ ಾ  ತ ರುಕ  W/O ಮ ಾ ೕವ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
12 NHM ೂಂ ಾ  ತ .ಪದ  W/O .  ಗುಡ ಾಕ ಳ ಟು ಉಡು

13 NHM ೂಂ ಾ  ತ . ೂೕಮ S/O ಗುರುವ ಬಡ ಯೂರು ಉಡು

14 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಐತು ಂಗು  W/O ನರಂಗ ಣ ಂ ಲ ಉಡು

15 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸುಂದ  W/O ಮುತ ಬಡ ಯೂರು ಉಡು

16 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಘು S/O ೕನ ಾ ಾರ 82 ಕು ಉಡು



17 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅಮ  ಾ ಾರ W/O  ಡುಂಗು ಾ ಾರ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

18 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮು  W/O ಐತು ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

19 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜ W/O ಾಂಗ ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು

20 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅಂತು ಮು ೕರ S/O ದುಗು  ಮು ೕರ ಮ ಪರ ಉಡು

21 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸಂಪ S/O  ೕಂಕ  ಮು ೕರ ಮ ಉಡು
22 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾ ಮ S/O . .ಮುದು ೂಡವ ರು ಉಡು
23 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಸು S/O ಕ ಯ ಹ ಜನ ಉಡು

24 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜಯಂ  W/O ಕೃಷ ಬಡ ಯೂರು ಉಡು

25 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಜ ೂೕ ಾಲ S/O . ಂ ಲ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

26 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜಯಪ ಾ  S/O ಸೂಯ ಮೂಡು ಟು ಉಡು
27 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಗ ೕಶ S/O  ಾಧವ ವ ಉಡು
28 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾದು  ಂಗು  W/O ಮುದು ವ ಉಡು
29 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮ ಲ W/O ಆನಂದ ಮು ಉಡು
30 NHM ೂಂ ಾ  ತ .ಮುದು  S/O  ಕ ಯ ಹ ಜನ ೂಡವ ರು ಉಡು

31 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕತು W/O ಾಂಡುರಂಗ
80 

ಬಡಗು ಟು
ಉಡು

32 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕಮ W/O ಈಶ ರ ಅಂ ಾರು ಉಡು
33 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸಂ  W/O ಕ ಯ ಅಂ ಾರು ಉಡು
34 NHM ೂಂ ಾ  ತ ತುಕ  W/O ಕುಂದು ಅಂ ಾರು ಉಡು
35 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಪದ  W/O  ೕಂಕ ಅಂ ಾರು ಉಡು
36 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸುಂದರ S/O ಾ ಾಯಣ ಅಂ ಾರು ಉಡು
37 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕಮಲ D/O ೕತು ಅಂ ಾರು ಉಡು
38 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ  W/O ಾಬು ಣ ಂ ಲ ಉಡು
39 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜಯಕರ S/O ಗುರುವ ಹ ಜನ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
40 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ ಾ ಹ ಜನ W/O ರ ೕಂದ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
41 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸು ಾತ W/O ೕಹ ಅಂ ಾರು ಉಡು
42 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಯ ೂೕಧ W/O ಾಮಚಂದ ಅಂ ಾರು ಉಡು
43 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಗು  W/O ಣ 82 ಕು ಉಡು
44 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಯ ೂೕಧ W/O ಾಘು 82 ಕು ಉಡು
45 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೂೕಜ ಾ ಾರ S/O  ೕನ 82 ಕು ಉಡು
46 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೂೕ ಾಲ S/O ಕಂ ೂೕ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
47 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಲ ತ W/O ಅಪ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
48 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಶಕುಂತಳ W/O ೕಖರ ಹ ಜನ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
49 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜಯಕರ S/O ಗುರುವ ಹ ಜನ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
50 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕು  ಹ ಜನ S/O ಗ  ಹ ಜನ ಣ ಂ ಲ ಉಡು
51 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಬು ಹ ಜನ S/O ಕುರುಂ ಲು ಣ ಂ ಲ ಉಡು

52 NHM ೂಂ ಾ  ತ
ವ ಾಮ ಾ ಾರ S/O ಸ ಾನಂದ 

ಾ ಾರ
ಣ ಂ ಲ ಉಡು

53 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸಣು  W/O ತುಕು ಅಂ ಾರು ಉಡು
54 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೂೕ ಂದ  S/O ೕ ಾತ ಅಂ ಾರು ಉಡು

55 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅ  ಾ ಾ ಾ W/O ೕ ಾ ಾ ಾರ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

56 NHM ೂಂ ಾ  ತ ನ  ಪ ತ ಗು ಯಂಗ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

57 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೂೕಮ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

58 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೂರಗ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು



59 NHM ೂಂ ಾ  ತ ತುಕ  ಬರುಡ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

60 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅಣು ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

61 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ  W/O ಣ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

62 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮು  W/O ಐತು ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

63 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಹ ಜನ ೂೕಮ S/O ೂೕನ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

64 NHM ೂಂ ಾ  ತ ನರಂಗ S/O ಗಣಪ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

65 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸು ಾಕರ S/O ಾಬು ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

66 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಂತು ಾ ಾರ S/O ನ ೕಕ ಪ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

67 NHM ೂಂ ಾ  ತ ನ ೕ  ಪದ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

68 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಡಂಗು ಾ ಾರ S/O ನ ೕ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

69 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೂಗು  ಮು ಾ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

70 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅ  ಂಗಸು ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

71 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮು ಲು ಂಗಸು W/O ೂೕ  ಕೂ ಾ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

72 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೂರಪಳು ಾಕು  W/O ನ  ಾಕು ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

73 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅ  W/O ಗು ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

74 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಗು  ಕೂ ಾ S/O ಕೂಸ 82 ಕು ಉಡು
75 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೖಕ  ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು
76 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕುಂದು ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು
77 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾ ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು
78 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕತು ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು
79 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜಬ ಅಂ ಾರು ಉಡು
80 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸ ೕ ಾ ಅಂ ಾರು ಉಡು
81 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕುಂದು ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು
82 NHM ೂಂ ಾ  ತ ರುಕು ಅಂ ಾರು ಉಡು
83 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ ಾ ಕೂ ಾ W/O ೕಷ ಅಂ ಾರು ಉಡು
84 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕುರುಂ ಲು S/O ಬಜ ಅಂ ಾರು ಉಡು
85 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಸ ಅಂ ಾರು ಉಡು
86 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕತು W/O ಸುಬ ಅಂ ಾರು ಉಡು
87 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕಮಲ ಅಂ ಾರು ಉಡು
88 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಬಡ ಅಂ ಾರು ಉಡು
89 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಯ ೂೕಧ W/O  ಮ ಅಂ ಾರು ಉಡು
90 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಂಗು ಅಂ ಾರು ಉಡು
91 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಲ ೕ /O ರಘು ಾಥ ಅಂ ಾರು ಉಡು
92 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಬುಕ  ಹ ಜನ ಅಂ ಾರು ಉಡು
93 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕಮ ಾಥ S/O ಗುರುವಪ ಅಂ ಾರು ಉಡು
94 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಶಂ  ಾ   W/O ಗುರುವಪ ಅಂ ಾರು ಉಡು
95 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಗ ೕ  ಾಯ  S/O ಭುಜಂಗ ಾಯ ಅಂ ಾರು ಉಡು
96 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾ ಾ ಅಂ ಾರು ಉಡು
97 NHM ೂಂ ಾ  ತ ನ S/O ೂರಗ ಾ ಾ ಉಡು
98 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕುರುಂ ಲು W/O ಗಣಪ ೖರಂಪ ಉಡು



99 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಘು S/O ಯ ೂಕ ಉಡು
100 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕು  ಾಣ S/O ಾಳು ಾಣ ಾವಂ ಉಡು
101 NHM ೂಂ ಾ  ತ ರ ೕಶ ಾಯ  S/O ಯ ಾಯ ಾಲೂ ರು ಉಡು
102 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಹ ೕ  S/O ಬಸವ ೕ ಾ ಉಡು
103 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೂರಗ ಹ ಜನ S/O ಾಂತು ಹ ಜನ ಡೂ ರು ಉಡು
104 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೂೕ ಂದ  S/O ಮಂಜು ಾಯ ನಂ ಾರು ಉಡು
105 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಧವ S/O ಬಸವ ಾ ಾ ಉಡು
106 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕಂಪ ಹ ಜನ S/O ಅಂಕ ಹ ಜನ ಆರೂರು ಉಡು
107 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜ ಉ ಾ ರ W/O ೕನ ೂಕ ಉಡು
108 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕೃ  W/O  .ಎ  ಉ ೕಶ 41 ರೂರು ಉಡು
109 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸಂಪ ಹ ಜನ S/O ಾಂತು ಹ ಜನ ಡೂ ರು ಉಡು
110 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮುಕುಂದ ಾಯ  S/O ಾವ ಾಲೂ ರು ಉಡು
111 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಎಲು  ಾಣ S/O ಒಡು  ಾಣ ಡೂ ರು ಉಡು
112 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕೃಷ  ಭರತ  S/O ೂೕಮ ಹಲುವ ಉಡು
113 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾ ಾಯಣ ಹ ಜನ S/O ಸ ಯ ಾಲೂ ರು ಉಡು
114 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಗು ಾ  W/O ೕನ ಡೂ ರು ಉಡು
115 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕಮಲ W/O  ನರ ಂಹ ಾಯ ಾಲೂ ರು ಉಡು
116 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜ W/O ಂಪ 41 ರೂರು ಉಡು
117 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕೂಕ  ಾಣ S/O ಗುಮ  ಾಣ ೖರಂಪ ಉಡು
118 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕೃಷ  . S/O  ೂೕಮ ಹಲುವ ಉಡು
119 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸು  ಕು ಾ  S/O ೕಹ ಡೂ ರು ಉಡು
120 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಗು  ಹ ಜನ W/O ಾತ ಹ ಜನ ಡೂ ರು ಉಡು
121 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸಣು  W/O ಸಕಲ 41 ರೂರು ಉಡು
122 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜಯಲ ೕ W/O ಲಚ 52 ೕರೂರು ಉಡು
123 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜಯ S/O ೂೕಂಕು ಾವಂ ಉಡು
124 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸು ೕಕ W/O ಸು ಾಕರ 34 ಕು ಉಡು
125 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸುಧ ಾಕರ S/O ಮುತು ಾಲೂ ರು ಉಡು
126 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮಂಜು ಾಥ S/O ಾ ಾಯಣ ಉಪ ರು ಉಡು

127 NHM ೂಂ ಾ  ತ
ಎ  ೕನ ಾಯ  S/O ಾ ಾಯಣ 

ಸಮ ಾರ
52 ೕರೂರು ಉಡು

128 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮುತ ಕ  ಾ  ಮುತು  W/O ಬಸವ ಹಲುವ ಉಡು
129 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಲ ೕ W/O ಬಸವ ೕ ಾವರ ಉಡು
130 NHM ೂಂ ಾ  ತ ನು  W/O ಾ ಾಯಣ ಹ ಜನ ಾವಂ ಉಡು

131 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಗಣಪ ಹ ಜನ S/O ೂೕ ಂದ ಹ ಜನ ಾ ಉಡು

132 NHM ೂಂ ಾ  ತ ರ ೕ  ಸಮ ಾರ S/O ಾ ಾಯಣ ಾರ ಉಡು
133 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸ ೂೕಜ ಸಮ ಾರ W/O ಾ ೕದರ ಾರ ಉಡು

134 NHM ೂಂ ಾ  ತ
ೕ ಸಮ ಾ  W/O ೕಹನ 

ಸಮ ಾರ
ಾರ ಉಡು

135 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸೂರ ಹ ಜನ S/O ಪಂಜ ಯ ಾ ಉಡು
136 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮ ಯ ಹ ಜನ S/O ಗಣಪ ಹ ಜನ ಯ ಾ ಉಡು
137 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅಕ  ಹ ಜನ W/O ಗುಲ ಾ ಉಡು
138 NHM ೂಂ ಾ  ತ ನ  ಹ ಜನ W/O ಮ ಯ ಹ ಜನ ಯ ಾ ಉಡು
139 NHM ೂಂ ಾ  ತ ವ ಾಯ  S/O ಾಮ ಾವ ಉಡು

140 NHM ೂಂ ಾ  ತ
ರ ೕ  ಾಯ  (ಸಮ ಾರ) S/O ಯ 

ಾಯ
ಉಡು

141 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮ ಯ ಹ ಜನ S/O  ಮುತು  ಹ ಜನ ಯ ಾ ಉಡು

142 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕನ ಹ ಜನ S/O ೂೕ ಂದ ಹ ಜನ ಯ ಾ ಉಡು

143 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೂೕ ಂದ ಹ ಜನ S/O ಗುಜ  ಹ ಜನ ಗು ಂ ಉಡು

144 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾ ೕ  ಹ ಜನ W/O .ಸೂರ ನಡೂರು ಉಡು



145 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾ ಾಯಣ ಹ ಜನ S/O ೂರಗ ಹ ಜನ ನಡೂರು ಉಡು

146 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕಹ  ಎ  S/O ೂ ನಡೂರು ಉಡು
147 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕು  ಹ ಜನ S/O ಬಸವ ಆವ ಉಡು
148 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮುತ ಕ  W/O ಅಣ ಪ ಹ ೕಹ ಉಡು
149 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾವ  W/O ಕ ಯಪ ಹ ೕಹ ಉಡು
150 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಪಷ  W/O ೂೕ ಂದ ಾರ ಉಡು
151 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಮ ಹ ಜನ S/O ದು ಾ ಕಕು ಂ ಉಡು
152 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಪ  W/O ಂಕ ಾ ಉಡು
153 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಂಗು ಹ ಜನ W/O ನಂ  ಹ ಜನ ೕ ಾ ಉಡು
154 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅಕು  ಹ ಜನ W/O ೂೕಳ ಹ ಜನ ಅ ಾ ಉಡು
155 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಭ ಾ  W/O  ಾಮ ಾ ಉಡು
156 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ ಾನಂದ S/O ೂೕ ಾಲ ೕ ಾ ಉಡು
157 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಮ S/O ಾಂಪ ೂಸಳ ಉಡು
158 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮ ಯ ಹ ಜನ S/O ಾಮ ಾಣ ಉಡು

159 NHM ೂಂ ಾ  ತ
   ಚಂದ ೕಖರ S/O ಾ ಾಯಣ 

ಸಮ ಾರ
ಯ ಾ ಉಡು

160 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಆನಂದ W/O ೂೕ ಂದ ಾರ ಉಡು
161 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಚಂದ ೕಖರ S/O ನರ ಂಹ ಸಮ ಾರ ಾರ ಉಡು

162 NHM ೂಂ ಾ  ತ ನರ ಂಹ ಸಮ ಾರ S/O ಕೃಷ  ಸಮ ಾರ ಾರ ಉಡು

163 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾ  ಹ ಜನ W/O ಕ  ಹ ಜನ ಾ ಉಡು
164 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಗ ಹ ಜನ S/O ನಂ  ಹ ಜನ ಾಡೂರು ಉಡು

165 NHM ೂಂ ಾ  ತ
ಸೂಯ  ಗು ಾರ S/O ಮ ಾ  

ಾಥು ಗು ಾರ
ಪಡು ಉಡು

166 NHM ೂಂ ಾ  ತ
ಜಯಪ ಾಶ S/O  . .ಸೂಯ  

ಾ ಾಯಣ
ಮೂಡು ಟು ಉಡು

167 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಉದಯ ಪಬಂದ S/O ಚಂದು ಪಬಂದ ಂಕ ಉಡು
168 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಎ  ೕವ ಾ  S/O . ೕನ ವ ಉಡು
169 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸ ಾನಂದ S/O  ೕನ ವ ಉಡು
170 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಶ ಕಲ W/O ೕನ ವ ಉಡು
171 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕೃಷ  ಮು ಾ  S/O ವ ಉಡು
172 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ ಾ W/O ಮಂಜು ಾಥ ವ ಉಡು
173 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಪಟ  ಾನರ S/O . ಠಲ ವ ಉಡು
174 NHM ೂಂ ಾ  ತ ರು  W/O ಲ ಣ ವ ಉಡು
175 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅಣು  ಮು ೕರ ವ ಉಡು
176 NHM ೂಂ ಾ  ತ ನ ೕ  S/O ಶಂಕರ ವ ಉಡು
177 NHM ೂಂ ಾ  ತ  ಶಂಕರ S/O ಅಂ ಾರ ವ ಉಡು
178 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸು ತ  W/O ಸಂ ೕವ ವ ಉಡು
179 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜಗ ೕಶ S/O ಾಬು ಮು ಾ ವ ಉಡು
180 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಗುಣಕರ S/O ಾಬು ವ ಉಡು
181 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸು  S/O ಾಬು ಮು ಾ ವ ಉಡು
182 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸುಕು ಾ  S/O  ಾತು ಮು ಾ ವ ಉಡು
183 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ ಾ W/O ೕಶವ ಾ ಾ ವ ಉಡು
184 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಲ ೕ W/O ಾಂತಪ ವ ಉಡು
185 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಯ ೂೕಧ W/O ಕೃಷ  ಮು ಾ ವ ಉಡು
186 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ ಾ W/O ೕಕರ ವ ಉಡು
187 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಶುಭ ೕ ಎ  W/O ರಘು ಾಥ ವ ಉಡು
188 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅ  W/O ಸಂ ೂೕ ವ ಉಡು
189 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜಯ ಾಮ S/O ಕುಡ  ೕ ವ ಉಡು
190 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸುಮ  W/O ತಂಚ ವ ಉಡು
191 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಶ ಕ ಾ S/O ಅಣು  ಮು ಾ ವ ಉಡು
192 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅ ೂೕಕ S/O ೕಖರ ವ ಉಡು
193 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಸು S/O ಾಬು ಪ ಾ ವ ಉಡು



194 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಪದ  W/O ಸುಂದರ ಂಕ ಉಡು
195 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಪ ಾ W/O ಸಂ ೕಪ ಂಕ ಉಡು
196 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಹ ಾ  W/O ಉ ೕಶ ಂಕ ಉಡು
197 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸಂ ೂೕಷ S/O ಾಧವ ಂಕ ಉಡು
198 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾವ  W/O ಾನಂದ ಂಕ ಉಡು

199 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜ ಮುಗ  D/O ಅಂಗ ೕ ಮುಗ ವ ಉಡು

200 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸುಂದ  ಮು ೕ  W/O ದುಗ ಣ ವ ಉಡು
201 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಲ ೕ W/O ಠಲ ಾನರ ವ ಉಡು
202 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕ ಾವ  W/O  ಾದು ಾ ಾರ ವ ಉಡು
203 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ  W/O ಾಸು ೕವ ವ ಉಡು
204 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅ  W/O ಾದು ವ ಉಡು
205 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಪ ೕ  S/O  ಕೃಷ  ಮು ಾ ವ ಉಡು
206 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಲ  W/O ಗುರುವ ವ ಉಡು
207 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸುಂದ ವ ಉಡು
208 NHM ೂಂ ಾ  ತ ನ  ಮು ಾ  W/O ೂೕಮಯ ವ ಉಡು
209 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಪದ ಾಭ S/O ಬೂದ ೕ ವ ಉಡು
210 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸು ತ  W/O ರ ೕಶ ವ ಉಡು
211 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸು ೕಲ ವ ಉಡು
212 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸು ಾತ W/O ತುಕ ಾಮ ಾಯ ವ ಉಡು
213 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಂ ೕ W/O ೂೕಜು ವ ಉಡು
214 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮಲ W/O ೕಖ ವ ಉಡು
215 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕಮ W/O ಪತು ವ ಉಡು
216 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಧು ಮು ಾ  W/O ೕನ ಮು ಾ ಂಕ ಉಡು
217 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಯ ೂೕಧ W/O ೕಖರ ಂಕ ಉಡು
218 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅಪ  W/O ೂಗು ವ ಉಡು
219 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ ಾ W/O ಕುಶ ವ ಉಡು
220 NHM ೂಂ ಾ  ತ ರ  S/O ೕಂಕ ವ ಉಡು
221 NHM ೂಂ ಾ  ತ  W/O ಅಂಗರ ವ ಉಡು
222 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾ ಜ ಾರು ಉಡು
223 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕಮ   W/O ಾಜು ಾರು ಉಡು
224 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಪದ  W/O ಕೃಷ ಾರು ಉಡು
225 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸು ೕಶ S/O ನರಂಗ ಾರು ಉಡು
226 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜಯ W/O ತ ಯ ಾರು ಉಡು
227 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸುಂದರ W/O . ತಮ ಪ ಾರು ಉಡು
228 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸುಂದರ S/O ಕು ಾ ಲು ಉಡು
229 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾಬು S/O  ಾಮ ಕು ಾ ಲು ಉಡು
230 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸುದ  D/O ಸಂ ೕವ ಕು ಾ ಲು ಉಡು
231 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅಮ  W/O ಲು ಕು ಾ ಲು ಉಡು
232 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾ  W/O ಅಣ ಯ ಕು ಾ ಲು ಉಡು
233 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಜ W/O ಾಮ ಕು ಾ ಲು ಉಡು
234 NHM ೂಂ ಾ  ತ ತುಂ  S/O ಾಬು ಕು ಾ ಲು ಉಡು
235 NHM ೂಂ ಾ  ತ ರತ  W/O ಸು ೕರ ಕು ಾ ಲು ಉಡು
236 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಸುಮ  W/O ಾಮ ಕು ಾ ಲು ಉಡು
237 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕೂರಪಳು W/O ಉಡು
238 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಚಂಗ S/O ಗುರುವ ಉಡು
239 NHM ೂಂ ಾ  ತ ದು  S/O ಮು ೕ ಉಡು
240 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಕ ಯ ಮು ೕ  S/O ತ ಯ ಉಡು
241 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಚುಂಬು  W/O ಾದು ಉಡು
242 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಗುರುವ S/O  ಮಂಜ ಮು ಾ ಉಡು

243 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮಲ ಮು ೕ  S/O ತ ಯ ಮು ೕ ಎಲೂ ರು ಉಡು

244 NHM ೂಂ ಾ  ತ ನ ಂಕ ಉಡು
245 NHM ೂಂ ಾ  ತ ತುಕ   S/O  ಮು ಾ ವ ಉಡು



246 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕ ಾ W/O ೕಶವ ವ ಉಡು
247 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಮ  W/O ಾ ಾ ವ ಉಡು
248 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಾ ೕಶ S/O ವ ಉಡು
249 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಬ ಾ ವ ಉಡು
250 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕತು W/O ನರಂಗ ವ ಉಡು
251 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಯಮುನ W/O ವ ಉಡು
252 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕತ W/O ಮಂಜ ವ ಉಡು
253 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಶಂಕರ S/O ಸಂ ೕವ ಾರು ಉಡು
254 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಲು W/O ಕುರುದಪ ಾರು ಉಡು
255 NHM ೂಂ ಾ  ತ ಅ  W/O ಗುರುವ ವ ಉಡು
256 NHM ೂಂ ಾ  ತ ೕಮ W/O ಕುಶ ವ ಉಡು
ಒ

1 RKVY ೂಂ ಾ  ತ ಅಚು  ಾಯ , s/O ರಂಗ ಮ ಾ , 
33 ರೂರು

33 ರೂರು ೂೕಟ

2 RKVY ೂಂ ಾ  ತ ಾ ೕ , W/O  ಸೂರ, ನಡೂರು ಾಡೂರು ೂೕಟ

3 RKVY ೂಂ ಾ  ತ ಾ ಾಯಣ ಹ ಜನ, S/O ೂರಗ 
ಹ ಜನ, ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

1 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ೂೕ ಾಲ ಪ ಭು, S/O ೕವಪ  
ಪ ಭು, ಆ ಾ

ಆ ಾ ಉಡು

2 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು
ಉದಯ ಕು ಾ , S/O 

ಾಜ ೂೕ ಾಲ ಆ ಾಯ , 
ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

3 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಕೃಷ  ಪ ಭು, S/O ಾಮಪ  ಪ ಭು, 
ಆ ಾ

ಆ ಾ ಉಡು

4 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು
ಸ ೕ  ಾ , S/O 
ಶಂಕರ ಾ ಾಯಣ, ಅಂ ಾರು

ಆ ಾ ಉಡು

5 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಎಂ ದ ಾನಂದ ಾಯ , S/O 
ಅ ಾ ಯ ಾಯ , ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

6 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಆ ಾ  ಾಯ , W/O ಎಂ. 
ದ ಾನಂದ ಾಯ , ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

7 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು

ಾಸ ರ ಪ ಾ , S/O ೕಂಕ  
ಪ ಾ  ನಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

8 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು
ಎ  ಾಂ ಾ ಾಮ , S/O ಎ  
ಮಂಜಯ  , ಗು ಂ , ಮಂ ಾ

ಗು ಂ ೂೕಟ

9 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು
ೕ ಾ ಾಮ ಾಯ , S/O 
ಾಮಚಂದ  ಾಯ , 
ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

10 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಮಂಜಮ  , W/O  ಸುಂದರ 
, ಾಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

11 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಸುಮ , S/O ಸುಂದರ , 
ಾಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

12 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು  ೕಹನ ಾಸ ಾಯ , S/O  
ೂಗ  ಾಯ , 34 ಕು

ೂಕ ಬ ಾ ವರ

13 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಮ ಾ ಉಡುಪ, W/O ಮ ೕಶ 
ಉಡುಪ, ಆವ

ಆವ ೂೕಟ



14 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು
ಮ ೕ  ಉಡುಪ, S/O ಮಂಜು ಾಥ, 
ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

15 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಭ , S/O 
ೂೕ ಾಲ ಭ , ಂಜೂರು

ೂಕ ಬ ಾ ವರ

16 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಪ ಸನ  . ಭ , S/O ಪ ಾ  ಭ  
, ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

17 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು
ಸು ೕಂದ  ಾಯ , S/O ಕೃಷ ಾಯ 

ಾಯ , ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

18 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು
ಾ ಮ ಪ ಾ  ಭ , S/O ಾ ಮ 

ಭ , ೕ ಾ
ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

19 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು  ಾಸು ೕವ ಉಡುಪ, S/  
ಸು ಾ ಯ ಉಡುಪ, ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

20 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಪ ಾಕರ ಾಮ , s/O ಅಣ ಪ  
ಾಮ , ೂ ಾ ರ ಟು

ೂ ಾ ರ
ಟು

ಉಡು

21 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಾಜಲ ೕ ಉಡುಪ, W/O ಾಸು ೕವ 
ಉಡುಪ

ಆವ ೂೕಟ

22 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಸು ೕ  ಾಯ , S/O ಉ ೕಂದ  
ಾಯ , 82 ಕು

ೂ ಟು ಉಡು

23 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು
ೕ ಾವ  ೕ ಾ , W/O 
ೕವಣ  ೕ ಾ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

1 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಕೃಷ  ಾಯ , S/O ಾಬಯ  
ಾಯ , 82 ಕು  (ST)

ೂ ಟು ಉಡು

2 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಆನಂದ ಾಯ , S/O ಧೂಮ ಾಯ , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

1 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಕೃಷ  ಭರತ ,S/O  ೂೕಮ, 
ಹಲುವ

ಕ ಬ ಾ ವರ

2 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ೂರಗ ಹ ಜನ S/O ಾಂತು ಹ ಜನ ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

3 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ೂೕ ಂದ ಾಯ  S/O ಮಂಜು 
ಾಯ

ನಂ ಾರು ಬ ಾ ವರ

4 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಾಧವ S/O ಬಸವ ಾ ಾ ಬ ಾ ವರ
5 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಮುಕುಂದ ಾಯ  S/O ಾವ ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ
6 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳು ಎಲು  ಾಣ ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

ಒಟು

1 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಾ ಂ  ಾ  S/O ಮ  , 
ಪತೂ ರು

ಪತೂ ರು ಉಡು

2 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಹಮ  ಇ ಾ  S/O 
ೕ  ಹಮ  ಹ ೕ

ಪತೂ ರು ಉಡು

3 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ವ ಾಮ                     S/O . 
ಾಮ ಭ

ಮ ಾಲ ಉಡು



4 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಅ  W/O ಬೂದು ಪ ಾ , 
ಸಂ ಕ

ಪತೂ ರು ಉಡು

5 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ
ೕಮ  ಆ ಾ  W/O ಾ ಮ ಾಯ 

ಅ ಾರ, ಮುಂಡ ಾ
ಪತೂ ರು ಉಡು

6 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಲ ೕ W/O ಾಜು ಪ ಾ , 
ಮುಂಡ ಾ

ಪತೂ ರು ಉಡು

7 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ವ  ಾಂ , ಮುಂಡ ಾ ಪತೂ ರು ಉಡು

8 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಅ  W/O ರಂಗ ಯ  ಾಯ , 
ಮುಂಡ ಾ

ಪತೂ ರು ಉಡು

9 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ೂ ಾ  ಾ  S/O 
ಮನು ೕ  ಾ

ಪತೂ ರು ಉಡು

10 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ರಜ  D/O ಮಂಜು ಾಥ ಪತೂ ರು ಉಡು
11 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಜಗ ಾ ಥ .   S/O ಾಳು ಪ ಾ ಪತೂ ರು ಉಡು

12 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಸು ತ  W/O ೂೕ ಾಲ ಆ ಾಯ , 
ೕ ಾವರ

ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

13 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಹ ೕ  S/O ಕೃಷ ಮೂ  
ಆ ಾಯ , ೕ ಾವರ

ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

14 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಅಣ ಯ  ಾಯ                 S/O 
ರಘು ಾಯ

ಪತೂ ರು ಉಡು

15 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ರಂಗಯ  ಾಯ   S/O ಸಂ ೕವ 
ಾಯ

ಪತೂ ರು ಉಡು

16 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ೕ ಾಸ  S/O ಾ ಾಯಣ 
, ಬ ಾ ವರ

ಬ ಾ ವರ ಬ ಾ ವರ

17 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ೂ ೕ . ಎ  ಾ  W/O  
ೕವ ಾ  ಾಂಸ

ಪತೂ ರು ಉಡು

18 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ೕವ ಾಜ ಾಂಸ   S/O 
ಾಲಕೃಷ  ಾಂಸ

ಪತೂ ರು ಉಡು

19 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಮ ೂೕರಮ. ಎ . ಅ ಗ  W/O 
ಂಕಟರಮಣ ಭ

ೂೕಟ ೂೕಟ

20 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಮ ಾ  ಸುವಣ  W/O ಜಹ ೕ  
ಸುವಣ , ಪತೂ ರು

ಪತೂ ರು ಉಡು

21 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಪ ೕ    S/O ಶಂಕರ ಪತೂ ರು ಉಡು

22 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಜಯಂ  W/O ಕೃಷ , 
ಬ ಾ ಯೂರು

ಬ ಾ ಯೂ
ರು

ಉಡು

23 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಸುಂದ  W/O ಸುಂದರ, ಮುಂಡ ಾ ಪತೂ ರು ಉಡು

24 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಶಂಕರ ಆನಂ  S/O ಾ ೕಂದ , 
ಮುಂಡ ಾ

ಪತೂ ರು ಉಡು

25 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಚಂದ ೕಖ  S/O ಾ ೕಂದ , 
ಮುಂಡ ಾ

ಪತೂ ರು ಉಡು

26 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ೕಫ  ಚ  S/O ಾಮ  
ೂೕ ೂೕ, ವ

ವ ಾಪ

27 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಚಂದ  ಪ ಾ  S/O ದೂಮ ಪ ಾ , 
ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

28 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ . ಾ ೕ  S/O . ಪರಂದರ ಠಲ ಉಡು ಉಡು

29 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಂಕಟರಮಣ ಆ ಾಯ  S/O 
ಾ ಾಯಣ ಆ ಾಯ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

30 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಾ. ೂೕ ಾಲಕೃಷ  ಾ  S/O 
ಕೃಷ  ಮೂ  ಾ , ಪತೂ ರು

ಉಡು ಉಡು

31 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ೕ ಾ ಾ , ಪತೂ ರು ಪ ತೂ ರು ಉಡು



32 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಾ ಪ ಾ  W/O ಟ  
ಪ ಾ , ಕ ಾ ಪರ

ಪತೂ ರು ಉಡು

33 ೕನು ಕೃ ಯ ಬ  ತರ ೕ ಶಂಕರ    S/O ಲ  ಪತೂ ರು ಉಡು
ಒ

1 ೕನು ೂ ೕ . ಎ  ಾ   W/O  
ೕವ ಾ  ಾಂಸ

ಪತೂ ರು ಉಡು

2 ೕನು ಮ ೂೕರಮ. ಎ . ಅ ಗ  W/O 
ಂಕಟರಮಣ ಭ

ೂೕಟ ೂೕಟ

3 ೕನು . ಾ ೕ  S/O . ಪರಂದರ ಠಲ ಉಡು ಉಡು

4 ೕನು ರಜ  D/O ಮಂಜು ಾಥ ಉಡು ಉಡು

5 ೕನು ಹಮ  ಇ ಾ  S/O 
ೕ  ಹಮ  ಹ ೕ

ಮ ಣು ಉಡು

6 ೕನು ೂ ಾ  ಾ  S/O 
ಮನು ೕ  ಾ

ಪತೂ ರು ಉಡು

7 ೕನು ಶಂಕರ   S/O ಲ  ಪತೂ ರು ಉಡು
8 ೕನು ಪ ೕ   S/O ಶಂಕರ ಪತೂ ರು ಉಡು

9 ೕನು ೕಹನ ಾವಸ  S/O ಾರಯಣ 
 ಾವಸ

ಪತೂ ರು ಉಡು

10 ೕನು ಾಲಕೃಷ  ಆ ಾ ಯ S/O 
ಾ ಸ ಾಮ ಆ ಾ ಯ

ಪತೂ ರು ಉಡು

11 ೕನು ಕೃಷ ಪ  ಪ ಾ  S/O ಾಡು 
ಪ ಾ

ಪತೂ ರು ಉಡು

12 ೕನು ರಂಗಯ  ಾಯ   S/O ಸಂ ೕವ 
ಾಯ

ಪತೂ ರು ಉಡು

13 ೕನು ತುಳ  ಾ   S/O ಮ ಾ ೕವ 
ಾಯ

ಪತೂ ರು ಉಡು

14 ೕನು ೕವ ಾಜ ಾಂಸ S/O ಾಲಕೃಷ  
ಾಂಸ

ಪತೂ ರು ಉಡು

15 ೕನು ವ ಾಮS/O . ಾಮ ಭ ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ
16 ೕನು ಜಗ ಾ ಥ .  S/O ಾಳು ಪ ಾ ಪತೂ ರು ಉಡು

17 ೕನು ಅಣ ಯ  ಾಯ S/O ರಘು ಾಯ ಪತೂ ರು ಉಡು

ಒ

1 ತರ ೕ ರಂಗ ಾಥ  S/O ಪದ ಯ  , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

2 ತರ ೕ ಜಯ  S/O ಜಗ ಾ ಥ , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

3 ತರ ೕ ರ ಾಜ  S/O ಾಮಣ  , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

4 ತರ ೕ ರ ಾ ಕರ ಮರ ಾಲ S/O ಾಜು 
ಮರ ಾಲ, ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

5 ತರ ೕ ಕರು ಾಕರ  S/O ಸುಬ ಯ  
, ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

6 ತರ ೕ ತ ನಂದ ಕು ಾ  S/O  ೂೕ ಾಲ 
ಕು ಾ , ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

7 ತರ ೕ ೕ ಾಸ ಕು ಾ  S/O ಉಗ  
ಾಂಡ, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

8 ತರ ೕ ೂೕ ಾಲ ಾಯ  S/O ಆನಂದ 
ಾಯ , ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

9 ತರ ೕ ಪವ   S/O ಾಸ  , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ



10 ತರ ೕ ವಸಂತವ  S/O ಶಂಕರ ಾವಂ ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

11 ತರ ೕ ೕನ ಪ ಾ  S/O ಯ ಪ ಾ , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

12 ತರ ೕ ಉದಯ ೂೕ ಾ  S/O ಪದು  
ಪ ಾ , ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

13 ತರ ೕ ಕ ಾವ  ಪ ಭು W/O ೕ ೕಂದ  
ಪ ಭು, ಹಲುವ

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

14 ತರ ೕ ಾಧವ ಾಯ  S/O ಸುಬು  
ಾಯ , ಹಲುವ

ಹಲುವ ಬ ಾ ವರ

15 ತರ ೕ ಲ  ೂೕಜ S/O ೂೕ , 
ೕ

ೕ ಬ ಾ ವರ

16 ತರ ೕ ಸುಂದರ  S/O  ಕೃಷ  , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

17 ತರ ೕ ಕು  ಾಣ S/O  ಾಳು ಾಣ, 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

18 ತರ ೕ ಠ ಲ ಕು ಾ  S/O ತುಕ  ಕು ಾ , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

19 ತರ ೕ ಉದಯ  S/O  ನಪ  , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

20 ತರ ೕ ೂೕ  ೂೕಜ S/O  ಾಲ ೂ  
ೂೕಜ, ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

21 ತರ ೕ ರಘು ಾಮ  S/O  ಸ ಾ ವ 
, ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

22 ತರ ೕ ಸುಮ   ಎ  W/o ಅಂ ಾರ  , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

23 ತರ ೕ ಅ  ಮರ ಾ   W/o ೂೕಜ 
ಮರ ಾಲ ಾವಂ  ಮು ೕ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

24 ತರ ೕ ಸ ೂೕ    W/o ಾಬು  
ೂೕಟದ ಮ  ಮು ೕ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

25 ತರ ೕ ೂಗು  ಪ ಾ  S/oಕು ತ ಪ ಾ  
ಮು ೕ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

26 ತರ ೕ ೕ ಾ  W/o ಕು ಾರ ಗರ  ಟು  
ಮು ೕ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

27 ತರ ೕ ಮಲ ಾ  W/o H E ಾಜ ಮು  
ಗರ  ಟು  ಮು ೕ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

28 ತರ ೕ ಾರದ ಎ    W/oಸುಂದರ  
ೂಸಮ  ೂೕಟದ ಮ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

29 ತರ ೕ ಾಂತ ಮ ಾಳ  W/o ಠಲ 
ಮ ಾಳ ಮು ೕ  ಗರ  ಟು

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

30 ತರ ೕ ೕ  ೕ ಾ W/o ಓಜವ  ೕರ 
ಉ ಾ ವರ

ಉ ಾ ವರ ಬ ಾ ವರ

31 ತರ ೕ ೂೕ  ಎ   W/o ಸುಂದರ ಮ ಾಳ 
ಗರ  ಟು

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

32 ತರ ೕ ೕ ಾ  W/o ಉದಯ  , ಕು  
ಹ

ಕು  ಹ ಬ ಾ ವರ

33 ತರ ೕ ಹ   ೂೕಜ S/O ೂೕ   
ೂೕಜ, ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

34 ತರ ೕ ರ ೕ. .  W/O ಭುಜಂಗ , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

35 ತರ ೕ ಸೂರ   S/O  ಾ ಾಜ , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ



36 ತರ ೕ ೕ ಾ.ಎ.  W/O ಆನಂದ , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

37 ತರ ೕ ಸಂಪ  W/O ಸುಂದರ , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

38 ತರ ೕ ರತ    W/O  ಸಂ ೕವ , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

39 ತರ ೕ ಸ ಾ ವ S/O  ಅಣ ಯ  , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

40 ತರ ೕ ಸು ೕ ಾ ೂೕಜ W/O ಅಂ ೂೕ  
ಾ, ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

41 ತರ ೕ
ಪ  ೂ ೂೕಜ W/O ೂೕ ೕ  

ಆ ಂ ೂೕ  ೂೕಜ, ೕ ಾ
ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

42 ತರ ೕ ರ   S/O ಾ ಾಯಣ , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

43 ತರ ೕ ಶಂಭು  S/O ಸಂ ೕವ  , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

44 ತರ ೕ ಆ ಾ W/O ಠಲ ಆ ಾಯ ಮ 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

45 ತರ ೕ ೕಖರ  S/O ಕೃಷ  , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

46 ತರ ೕ ರ   S/O ಾ ೕವ , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

47 ತರ ೕ ಪ ಾ W/O ಸು ೕ , ಾವಂ ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

48 ತರ ೕ ಶರ  S/O ಸುಂದರ, ಾವಂ ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

49 ತರ ೕ ಮಮ ಾ  W/O ಶಂಕರ , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

50 ತರ ೕ ಗು ಾ   W/O ಶಂಭು , 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

51 ತರ ೕ ರಘು ಮಡು ಾಳ S/O ಚಲ ಮ ಾಳ, 
ಾವಂ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

52 ತರ ೕ ರ  S/O ೂೕಜ ಪ ಾ , ಾವಂ ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

53 ತರ ೕ ಸು ೕ  ಾಯ  S/O ಕುಷ  ಾಯ , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

54 ತರ ೕ ಉದಯ  S/O  ಾಗಪ  , 
ಕಣ ಾರು

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

55 ತರ ೕ ಂಕ ೕ  S/O ಾದವ ಾಯ , 
ಡೂ ರು

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

ಒ

1 ೕನು ಅಣ ಯ  ಾಯ  S/O ರಘು ಾಯ , 
ಪತೂ ರು

ಪತೂ ರು ಉಡು

2 ೕನು ಜಯಂ  W/O ಕೃಷ , 
ಬ ಾ ಯೂರು

ಬಡ ಯೂ
ರು

ಉಡು

ಒ

1 ಸಸ  ಸಂರ ಅನು ಾಧ ಉಡುಪ, W/O ಾಧವ 
ಉಡುಪ

ಾ ೂೕಟ

2 ಸಸ  ಸಂರ ಾಧವ ಉಡುಪ, S/O ಮಂಜು ಾಥ 
ಉಡುಪ, ಗು ಂ

ಾ ೂೕಟ

3 ಸಸ  ಸಂರ ಮ ಪ  ೕ ಾ , S/O 
ಸುಬ ಣ  ೕ ಾರ, ೕ ಾ

ಕ ಬ ಾ ವರ



4 ಸಸ  ಸಂರ ೕ ಾನಂದ , S/O ದ ಾನಂದ , 
33 ರೂರು

33 ರೂರು ೂೕಟ

5 ಸಸ  ಸಂರ ಪ ಾಂ  ಾಯ , S/O ಸ ಾನಂದ 
ಾಯ , ಅಂ ಾರು

ಅಂ ಾರು ಉಡು

6 ಸಸ  ಸಂರ ಗಂ ಾಧರ ಪ ಭು, S/O ೕವಪ  
ಪ ಭು, ಆ ಾ

ಆ ಾ ಉಡು

7 ಸಸ  ಸಂರ ಾರ   , W/O ವಸಂತ , 
ಅಂ ಾರು

ಅಂ ಾರು ಉಡು

8 ಸಸ  ಸಂರ ಾಮ ಪ ಾ , S/O ೕಲ ಪ ಾ , 
ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

9 ಸಸ  ಸಂರ ಸುಂದರ ಪ ಾ , S/O ಬಡ  
ಪ ಾ , ಅಂ ಾರು

ಅಂ ಾರು ಉಡು

10 ಸಸ  ಸಂರ ರ ಾ  ಎ  , W/O ಸುಂದರ 
, ವ

ವ ಾಪ

11 ಸಸ  ಸಂರ ೕ ಾಸ ಪ ಾ ,, S/O ಅಬು  
ಪ ಾ , ಅಂ ಾರು

ಅಂ ಾರು ಉಡು

12 ಸಸ  ಸಂರ
ಹಮ  ಾ  ೂ ೂ ಾ , S/O 
ೂೕಮ  ೂ ೂ ಾ , ಮ ಪರ

ಮ ಪರ ಉಡು

13 ಸಸ  ಸಂರ ಮಧುಸೂಧನ ಾಯ , S/O 
ಾಂಡುರಂಗ ಾಯ , 82 ಕು

82 ಕು ಉಡು

14 ಸಸ  ಸಂರ ಸ ಾ ವ ಾಂ , S/O  ಾ ಾಯಣ, 
ಅಂ ಾರು

ಅಂ ಾರು ಉಡು

15 ಸಸ  ಸಂರ ಠಲ , S/O ೕನಪ  , 
ಆವ

ಆವ ೂೕಟ

16 ಸಸ  ಸಂರ ಸ ೕಶ , S/O ಭುಜಂಗ , 34 
ಕು

ೂಕ ಬ ಾ ವರ

17 ಸಸ  ಸಂರ ರ ಾಜ , S/O ನರ ಂಹ , 
ಾಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

18 ಸಸ  ಸಂರ ಾಮಕೃಷ  ಭ , S/O .ಎ. 
ೂೕ ಾ  ಭ , ಂಜೂರು

ೂಕ ಬ ಾ ವರ

19 ಸಸ  ಸಂರ ಮಂ ಾರ , S/O ೂೕ ಾಲ 
, ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

20 ಸಸ  ಸಂರ ಸು ತ , W/O ಮಂ ಾರ , 
ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

21 ಸಸ  ಸಂರ ಅಶು ೂೕ  ಾ , S/O ಎ  ಎಂ 
ಾ , ಾಡೂರು

ಾಡೂರು ೂೕಟ

ಒ

1  ೖತ  ತರ ೕ ಮಂಜು ಾ ೂೕಂ ನರ ಂಹ ಮೂ  
ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

2  ೖತ  ತರ ೕ ಾಂ ಾ ೂೕಂ ಮಂಜು ಾಥ ೕ ಾ ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

3  ೖತ  ತರ ೕ ಪ ಾಕ    ಠಲ  
ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

4  ೖತ  ತರ ೕ ಾಧವ ಾಯ   ೂಮ ಾಯ  
ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

5  ೖತ  ತರ ೕ ಾಂಡು ಾಯ   ೂಮ ಾಯ  
ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

6  ೖತ  ತರ ೕ ಗು ಾ  ಕು ಾ  ೂೕಂ ಗ ೕಶ 
ಕು ಾ  ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

7  ೖತ  ತರ ೕ ಸುಂಗ  ೂೕಂ ಗಣಪ  ಾಯ  ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ



8  ೖತ  ತರ ೕ ಾ ಾ ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾಯ  
ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

9  ೖತ  ತರ ೕ ಶಕುಂತ ಾ ೂೕಂ ಾಂ ಾ ಾಜ ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

10  ೖತ  ತರ ೕ ಭ ಾ  ೂೕಂ ರ ೕಂದ   ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

11  ೖತ  ತರ ೕ ಮಮ ಾ  ೂೕಂ ಸಂ ೕಷ  
ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

12  ೖತ  ತರ ೕ ೕವ  ೂೕಂ ಉ ೕಂದ  ಾಯ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

13  ೖತ  ತರ ೕ  ವ   ೂ  ೕ ಾ ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

14  ೖತ  ತರ ೕ ಸು ಾ  ೂೕಂ ಾಮ ಾಯ  ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

15  ೖತ  ತರ ೕ ಶಕುಂತಳ ೂೕಂ ೕ ಾ ಾಮ ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

16  ೖತ  ತರ ೕ ೕಣು ಾ ೂೕಂ ರಘು ಕು ಾ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
17  ೖತ  ತರ ೕ ಾರದ ೂೕಂ ಚಂದ  ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
18  ೖತ  ತರ ೕ ಾವ   ೂೕಂ ಾಸು ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

19  ೖತ  ತರ ೕ ಲ ೕ ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾಯ  
ೕ ಾ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

20  ೖತ  ತರ ೕ ೕ ಾ ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಆ ಾ  
ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

21  ೖತ  ತರ ೕ ಪ ೕ ಾ ೂೕಂ ೂೕ  ಕು ಾ  
ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

22  ೖತ  ತರ ೕ ಆ ಾ ೂೕಂ ಯ ಾಯ  ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
23  ೖತ  ತರ ೕ ಲ ಾ ೂೕಂ ರಘು  ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
24  ೖತ  ತರ ೕ ಸು ೕ ಾ ೂೕಂ ಾಮಚಂದ ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ
25  ೖತ  ತರ ೕ ೂೕ ಾ ೂೕಂ ಸ ೕ  ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

26  ೖತ  ತರ ೕ ೕ ಸು ೕಂದ   ಾಮಚಂದ  
ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

27  ೖತ  ತರ ೕ ೕಮ  ೂ ೕ  ೂೕಂ ಾಸು ಾಯ  
ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

28  ೖತ  ತರ ೕ ಾ ಮಲ ೂೕಂ ಅಚು  ಾಯ  
ೕ ಾವರ

ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

29  ೖತ  ತರ ೕ ಸು ೂೕಚ ಾ ೂೕಂ ಮ  ಾಯ  
ೕ ಾವರ

ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

30  ೖತ  ತರ ೕ ಾಂ ಾ  ೂೕಂ ಾಮ  ೕ ಾವರ ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

31  ೖತ  ತರ ೕ ಾ ೕ  ೂೕಂ ಆನಂದ ೕ ಾವರ ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ
32  ೖತ  ತರ ೕ ಾ ಾ ೂೕಂ ಸು ಾಕರ ೕ ಾವರ ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ
33  ೖತ  ತರ ೕ ಸ ಾ ೂೕಂ ಮಂಜು ಾಥ ಾವರ ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

34  ೖತ  ತರ ೕ ಾ ೂೕಂ ರುದ  ಆ ಾ  ೕ ಾವರ ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

35  ೖತ  ತರ ೕ ಾ ಾದ ೂಂ ಾಶ ೕ ಾವರ ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ
36  ೖತ  ತರ ೕ ಾದು ೂೕಂ ೂೕ ಾಲ ೕ ಾವರ ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ
37  ೖತ  ತರ ೕ ಗು ಾ  ೂೕಂ ಸ ಾ ವ  ೕ ಾವರ ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

38  ೖತ  ತರ ೕ ೕ ಾ ೂೕಂ ಸು ಾ ಯ ಾಯ  
ೕ ಾವರ

ೕ ಾವರ ಬ ಾ ವರ

39  ೖತ  ತರ ೕ ಇಂ ಾ ಎ  ಾಯ  ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
40  ೖತ  ತರ ೕ ಾ ಎ  ಪ ಾ  ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
41  ೖತ  ತರ ೕ ದಮಯಂ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
42  ೖತ  ತರ ೕ ಸು ಾ ಾ ೂೕಂ ಸುಂದರ ಆರೂರು ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
43  ೖತ  ತರ ೕ ಅ ೕ ಾ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ



44  ೖತ  ತರ ೕ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
45  ೖತ  ತರ ೕ ಸ ಾ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
46  ೖತ  ತರ ೕ ಪ ಸ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
47  ೖತ  ತರ ೕ ಜಯಲ ೕ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
48  ೖತ  ತರ ೕ ರ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
49  ೖತ  ತರ ೕ ಾರ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
50  ೖತ  ತರ ೕ ಕ ಾ ಾರ ಾರ ಬ ಾ ವರ
51  ೖತ  ತರ ೕ ೕವ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
52  ೖತ  ತರ ೕ ಾಂ ಾ ೂೕಂ ಪಟ ಯ  ಾಯ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
53  ೖತ  ತರ ೕ ಸ ಾ ೂೕಂ .   ಾಯ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
54  ೖತ  ತರ ೕ ೕ ಾ ೂೕಂ ಸಂ ೕವ ಾಯ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
55  ೖತ  ತರ ೕ ವಸಂ  ೂೕಂ ಾ ೕವ ಾ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
56  ೖತ  ತರ ೕ ಲ ೕ ೂೕಂ ಠಲ ಾ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

57  ೖತ  ತರ ೕ ಪಲ  ೂೕಂ ಾಮಚಂದ  ಾ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

58  ೖತ  ತರ ೕ  ೂೕಜ ೂೕಂ ೂೕ  
ಆಂ ೂೕ  ೂೕಜ

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

59  ೖತ  ತರ ೕ ಸು ಾ ಾ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ
60  ೖತ  ತರ ೕ ಅ  ೂೕಂ ಾಘ ೕಂದ  ಾ ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

ಒ

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾ ಪ ಾ  W/O ಗಂ ಾಧರ 
ಪ ಾ

ಮ ಪರ ಉಡು

2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕಧರ ಪ ಭು S/O  ೕವಪ  ಪ ಭು ಅಂ ಾರು ಉಡು

3 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಬ ಮಣ  ಾ  S/O ಎ  
ಕೃಷ  ಾ

82ಕು ಉಡು

4 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪರು ೂೕತ ಮ ಮ ಾ  S/O ಂಕಪ  
ಮ ಾ

82 ಕು ಉಡು

5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ದ ಾನಂದ S/O ಮು  ಸುವಣ ಮ ಪರ ಉಡು

6 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕ ಾಲ ಪ ಭು S/O  ೕವಪ  ಪ ಭು ಆ ಾ ಉಡು

7 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕ ಂದ ಪ ಭು S/O  ಠಲ ಪ ಭು ಅಂ ಾರು ಉಡು

8 ಪ ೕಶ ಸ ರ ರ ೕಂದ  ಕು ಾ  S/O ೂೕ ಂದ 
ಪ ಭು

ಅಂ ಾರು ಉಡು

9 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸ ೕ ತ   S/O ನರ ಂಹ ೂಮ ರ
ಟು

ಉಡು

10 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ  ಐವ  S/O ನ  ಐವ 76 
ಬಡಗು ಟು

ಉಡು

11 ಪ ೕಶ ಸ ರ ರಘುಪ ಾ  S/O ಚಲು ಪ ಾ ಕಟ ಂ ೕ ಾಪ

12 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಬು ಾಯ ಾಯಕ S/O ಚಂದ  
ಾಯಕ

ಕಟ ಂ ೕ ಾಪ

13 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಕಟ ಂ ೕ ಾಪ

14 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಗಂ  ಆ ಾಯ  W/O ಕೃಷ  
ಆ ಾಯ

ಕಟ ಂ ೕ ಾಪ

15 ಪ ೕಶ ಸ ರ ರಂಜ   W/O  ೕಧರ 
ಂಕಟರಮಣ

ಕಟ ಂ ೕ ಾಪ

16 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾ ಸ ಕಟ ಂ ೕ ಾಪ
17 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸ ೕಶ  S/O ೂೕಜ ಕಟ ಂ ೕ ಾಪ
18 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಸ ಾಯ ಾ ಕಟ ಂ ೕ ಾಪ

19 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕ ಂದ ಸಫ ಗ S/O ಚಕ ಸಫ ಗ ಕಟ ಂ ೕ ಾಪ



20 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂಂಗಪ  ಆ ಾಯ  S/O ಜ ಾಧ ನ 
ಆ ಾಯ

ಕಟ ಂ ೕ ಾಪ

21 ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಸಂ ೕ   W/O ಲ ಣ  

ಾ
ಾ ೂೕಟ

22 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕರು ಹ ಜನ W/O ಪಟ ಯ ಾ ೂೕಟ

23 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕನ ಹ ಜನ S/O ೂೕ ಂದ ಹ ಜನ ಯ ಾ ೂೕಟ

24 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಹ ಜನ ಯ ಾ ೂೕಟ

25 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ೕ  ಹ ಜನ ನಡೂರು ೂೕಟ

26 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಹ ಜನ ನಡೂರು ೂೕಟ

27 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಭ ಾ  ಪ ಾ  W/O ಕ ಯ ಪ ಾ ೕರೂರು ಬ ಾ ವರ

28 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ಾ  ಮಲ  S/O ಚಂದ ಾಂತ 
ಮಲ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

29 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಗ ೕಶ  S/O ೂೕ ಂದ ೕ ಾರ ೂಸೂರು ಬ ಾ ವರ

30 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮ ಾಥ ೕ ಾರ S/O ೂೕ ಂದ 
ೕ ಾರ

ೂಸೂರು ಬ ಾ ವರ

31 ಪ ೕಶ ಸ ರ ತುಳ  ಾ ಗ W/O ೂೕ ಾಲ ಾ ಗ ಬ ಾ ವರ

32 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯಂ  ಾ  W/O ಾಮಚಂದ  
ಾ  ಡೂ ರು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

33 ಪ ೕಶ ಸ ರ
ನರ ಂಹ ಭ  S/O ಕೃಷ ಮೂ  
ಭ  ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

34 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಮೂ  ಭ  S/O ವ ಾಮ 
ಭ  ಆರೂರು

ಆರೂರು ಬ ಾ ವರ

35 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಉದಯ ೕ ಾರ S/O ಅಚು  
ೕ ಾರ ೂಸೂರು

ೂಸೂರು ಬ ಾ ವರ

36 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ  S/O ಆನಂದ ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

37 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಮಲ ಾ W/O ಲ ಣ ೕ ಾರ ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

38 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ಣ ೕ ಾರ S/O ಾಮಚಂದ  
ೕ ಾರ

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

39 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ೕದರ ಪ ಭು S/O ಪದ ಾಭ 
ಪ ಭು

ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

40 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸರಸ  ಪ ಭು W/O ಲ ಣ ಪ ಭು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

ಒ

1 2-4  ಂ ನ  ಸ ಠಲ ಾಯ   S/O ೕವಪ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

2 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ಜ W/O ಾಮ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
3 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾರದ ಾಯ  S/O ಾಮ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
4 2-4  ಂ ನ  ಸ ವ ಾ W/O ಾ ಾಕೃಷ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
5 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಶವ ಾಯ  S/O  ಾಳು ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
6 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ೕಶ S/O ಾಬು ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
7 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕುಸುಮ W/O ೂೕ ಾಲ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

8 2-4  ಂ ನ  ಸ ರ ೕಶ ಾಯ  S/O ಕುಡು ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

9 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ಣ ಾಯ  S/O ತಬ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು



10 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ತ  ಾಯ  S/O ಾ ಾಯಣ 
ಾಯ

ಕೂ ಟು ಉಡು

11 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ತ  D/O ಅಣ ಯ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
12 2-4  ಂ ನ  ಸ ಶಕುಂತಳ W/O ಅರುಣ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

13 2-4  ಂ ನ  ಸ  ೕವ ಾಯ ಾಯ  S/O  ಾಬು 
ಾಯ

ಕೂ ಟು ಉಡು

14 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಬಯ  ಾಯ  S/O  ಅಪ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

15 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಗುಣ W/O ಸು ೕ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
16 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕಭ W/O ರಘು ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
17 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುನಂದ W/O ೕಶವ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
18 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅ ಾ ಾ  W/O ೕಶವ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
19 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂಮರ S/O ಅಂ ಾರ ಕೂ ಟು ಉಡು
20 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಂ  W/O ಗುಮ ಕೂ ಟು ಉಡು
21 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  W/O ಶಂಕರ ೂರಗ ಕೂ ಟು ಉಡು
22 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕುಬು  ಹ ಜನ W/O ನಕ ಕೂ ಟು ಉಡು
23 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ಾ W/O ಅನು  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
24 2-4  ಂ ನ  ಸ ವಸಂ  W/O ಾಗಪ ಕೂ ಟು ಉಡು
25 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಲ W/O ೂೕ ಾಲ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
26 2-4  ಂ ನ  ಸ ವಸಂ  W/Oಲ ಣ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
27 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಂದ  W/O  ಸಂ ೕವ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
28 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಂದರ S/O ಪತು  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

29 2-4  ಂ ನ  ಸ ಆನಂ  ಾಯ  W/O ಅಣು  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

30 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುನಂದ W/O ೂೕ ಂದ ಕೂ ಟು ಉಡು
31 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಸು ಾಯ  S/O ಅಪ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

32 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕೃಷ  ಾಯ  S/O  ಪಟು  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

33 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಸು ಾಯ  S/Oರುಕ ಮ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

34 2-4  ಂ ನ  ಸ ವಯ  ಾಯ  S/O  ಾಮ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

35 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪತು  ಾಯ  S/O ೂಗು  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

36 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ಾಯಣ ಾಯ  S/O ಾಮ 
ಾಯ

ಕೂ ಟು ಉಡು

37 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಬ ಮಣ  S/O ಪತು  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
38 2-4  ಂ ನ  ಸ ಶಂಕರ ಾಯ  S/O ಾಮ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
39 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗ ೕ  S/O ೂೕ ಾಲ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

40 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಶ ಾಯ  S/O ತಮು  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

41 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಶ S/O ಕೃಷ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
42 2-4  ಂ ನ  ಸ ರತ  ಾಯ  W/O ಪತು  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
43 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಮ  W/O  ಸ ೕ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

44 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಲಕೃಷ  ಾಯ  S/O ಾಸು 
ಾಯ

ಕೂ ಟು ಉಡು

45 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಸು ಾಯ  S/O ಕುಂಡು ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

46 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ೕಂದ  ಾಯ  S/O  ಟು  
ಾಯ

ಕೂ ಟು ಉಡು

47 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಖರ ಾಯ  S/O ಅಪ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

48 2-4  ಂ ನ  ಸ ಠಲ ಾಯ   S/O ಕುಂಡು ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು



49 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕತ  W/O ಟು  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

50 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ದರ ೂೕ  S/O  ಸಂ ೕವ 
ೂೕ

ಕೂ ಟು ಉಡು

51 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O ಟು  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
52 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಬು ಾಯ  S/O ಾಮ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
53 2-4  ಂ ನ  ಸ ಶಂಕರ ಾಯ S/O ಕೃಷ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
54 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸರಸ  W/O ೂೕ ಾಲ ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
55 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ತ ಾಯ  W/O ಜಯಕರ ಕೂ ಟು ಉಡು
56 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಸ ರ S/O ಅಣ ಯ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

57 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ಾಯಣ ಾಯ S/O ಅಪ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

58 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕನ ಾಯ  S/O ಚಂದು ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
59 2-4  ಂ ನ  ಸ ರು  W/O ಕೃಷ  ಾಯ ಕೂ ಟು ಉಡು

60 2-4  ಂ ನ  ಸ ಆ ಾ ಾಯ  W/O ಹ ಚ ಂದ  
ಾಯ

ವ ಾಪ

61 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಂದ  ಾಯ  S/O ಾ ಾಯಣ 
ಾಯ

ವ ಾಪ

62 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅಣು  ಾಯ  S/O ತುಕ  ಾಯ ವ ಾಪ

63 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಲ ಾಯ  W/O ನರ ಂಹ ಾಯ ವ ಾಪ

64 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ಾಯಣ ಾಯ  S/O ತುಕ  ಾಯ ವ ಾಪ

65 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸಂ ೂೕಷ ಾಯ  S/O ಬಡು  ಾಯ ವ ಾಪ

66 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಘು ಾಯ  S/O  ತಬುರ ಾಯ ವ ಾಪ

67 2-4  ಂ ನ  ಸ ವಸಂ  ಾಯ  W/O  ೂರಗ ಾಯ ವ ಾಪ

68 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಖರ ಾಯ  S/O  ಟ  ಾಯ ವ ಾಪ

69 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾಕರ ಾಯ  S/O ಾಬು ಾಯ ವ ಾಪ

70 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಶ ಾಯ  S/O ತ ೕಯ ಾಯ ವ ಾಪ

71 2-4  ಂ ನ  ಸ ರ ಾ ಾಥ ಾಯ  S/O ತ ೕಯ 
ಾಯ

ವ ಾಪ

72 2-4  ಂ ನ  ಸ ರ ೕಂದ  ಾಯ  S/O ೂೕಂಪ ಾಯ ವ ಾಪ

73 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅ ತ ಾಯ   W/O ೕಖರ ಾಯ ವ ಾಪ

74 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ಾ ಾಯ  W/O ಸಂ ೕವ ಾಯ ವ ಾಪ

75 2-4  ಂ ನ  ಸ ಹ ಚ ಂದ  ಾಯ  S/O ಸಂತು ಾಯ ವ ಾಪ

76 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂ ೕ  ಾಯ  D/O  ಸ ಾನಂದ 
ಾಯ

ವ ಾಪ

77 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕ ಾ ಾಯ  W/O ನರಂಗು ಾಯ ವ ಾಪ

78 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾಕರ ಾಯ  S/O ಾಂತು ಾಯ ವ ಾಪ

79 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ಾನಂದ ಾಯ   S/O ಾಂತು 
ಾಯ

ವ ಾಪ

80 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ಾ ಾಯ  W/O ಸ ಾ ವ ಾಯ ವ ಾಪ



81 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮಚುಲು W/O ಾಬು ಕ ಂ ೕ ಾಪ
82 2-4  ಂ ನ  ಸ ವಸಂತ S/O ೂೕಜ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
83 2-4  ಂ ನ  ಸ  ಸುಂದರ S/O ತಬುರ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
84 2-4  ಂ ನ  ಸ ಆನಂದ ಾಯ ಾಪ
85 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪದ  S/O  ದುಗ ಾಪ
86 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜಯ S/O ತ ಯ ಾಪ
87 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕಭ D/O ಕಮ ಾ ಾಪ

88 2-4  ಂ ನ  ಸ ಚಂದ ಾಂತ ಾಯ  S/O ಾಮಚಂದ  
ಾಯ

ಾಪ

89 2-4  ಂ ನ  ಸ ಯಮು ಾ W/O ಚಂದ ಾಂತ ಾಯ ಾಪ

90 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಂದರ ಾ ಾ  S/O  . ಮ ಪ ಾಪ

91 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಂತ W/O ಾಜು ಾಪ
92 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ತ ಾಪ
93 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O ಜ ೕಂದ ಾಪ
94 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ತ ಾಯ ಾಪ
95 2-4  ಂ ನ  ಸ  ೕವ ಾ ಾಪ
96 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮ ಾ ಾಪ
97 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸಂ ೕವ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
98 2-4  ಂ ನ  ಸ ಬ ತ ಾಪ
99 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕಭ W/O  ಉದಯ ಾಪ

100 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜ W/O ಾಜು ಾಪ
101 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪ ಾಂತ ಾಪ
102 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ತ  W/O ಶಂಕರ ಾಪ
103 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಮ ಾಪ
104 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ಜ ಾಪ
105 2-4  ಂ ನ  ಸ ನಯ ಾಜ ಾಪ
106 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅ ತ ಕು ಾ ಾಪ
107 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ಾಪ
108 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕ  W/O ೂೕಜ ಕು ಾ ರು ಾಪ
109 2-4  ಂ ನ  ಸ ಟು  W/O ಕು ಾ ರು ಾಪ
110 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅ  W/O ಪಮು ಕು ಾ ರು ಾಪ
111 2-4  ಂ ನ  ಸ ಶ ಕಲ W/O ಜಯಕರ ಕು ಾ ರು ಾಪ
112 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಂದ  W/O ಸು ೕಶ ಕು ಾ ರು ಾಪ
113 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ಾ D/O ಜಯ ಕು ಾ ರು ಾಪ
114 2-4  ಂ ನ  ಸ ನ  W/O ಐ ಾ ಕು ಾ ರು ಾಪ
115 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಮ  W/O ಜಯ ಕು ಾ ರು ಾಪ
116 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಂದ  W/O ಾಜು ಕು ಾ ರು ಾಪ
117 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಗು W/O ಕು ಾ ರು ಾಪ
118 2-4  ಂ ನ  ಸ ಹ  W/O ರಂಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ
119 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅ ೂೕ  S/O ೂೕ ಂದ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
120 2-4  ಂ ನ  ಸ ನರ ಂಹ S/O ಾ ಾಯಣ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
121 2-4  ಂ ನ  ಸ ಭರತ S/O ಾ ಾಯಣ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
122 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕನ ಾಯ  S/O ಕ ಯ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

123 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುನಂದ ಾಯ  W/O ಅರುಣ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

124 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕೃಷ  ಾಣರ  S/O ಗು  ಾಣರ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
125 2-4  ಂ ನ  ಸ ಚಂದು  S/O ಂಗ ಮ ನಕು ೕ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

126 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗುಣದತ  S/O ಸುಂದ  
ಮ ನಕು ೕ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

127 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕವ  ಾಯ   S/O ೕಂಕು ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ



128 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕವ  ಾಯ   S/O ೕಂಕು ಸುಬ  
ಾಯ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

129 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಂದರ  ಾಯ  S/O ಸುಬ  ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

130 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕೃಷ  ಾಯ  S/O ೕಂಪ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
131 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮ ಾ W/O ೂೕ ಾಲ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
132 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮ ಾ W/O ೂೕ ಾಲ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
133 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾರ ಾ W/O ೂೕಕಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
134 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂಗು  S/O ೕಂಟ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
135 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅ  W/O ಸುಂದರ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

136 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಂದ  W/O ೂೕ ಾಲ 
ಮ ನಕು ೕ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

137 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಗಣ W/O ಸಂ ೂೕಷ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
138 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕು  ಾಯ  S/O ಚಲ  ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
139 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜಯ ೕ W/O  ಸಂ ೂೕಷ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
140 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಬು ಾಯ  S/O ಚಲ  ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
141 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅನುಜ W/O ಕೃಷ  ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
142 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಶ ಾಯ  S/O ಂಕು ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
143 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಂದ  D/O ಮ  ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
144 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾ  S/O ಗುಂಡ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
145 2-4  ಂ ನ  ಸ  W/O ಳು ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
146 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುನಂದ W/O ಾಬು ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

147 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಂಡುರಂಗ ಾಯ  S/O ಾಸು 
ಾಯ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

148 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಂ ಾ W/O ೂೕ ಾಲ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
149 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸಂ ೕವ ಾಯ  S/O ರಂಗ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

150 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಬ ಹ ಣ  S/O ೂೕ ಂದ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

151 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಮ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
152 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕವ  ಾಯ  S/O ಾಸು ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

153 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕ ಾಲ ಾಯ   S/O ಕೃಷ  ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

154 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಂದ  ಾಯ  S/O ವಸಂತ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

155 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಜು ಾಯ   S/O ಯ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

156 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಂಡುರಂಗ ಾಯ  S/O ೂೕಮ  
ಾಯ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

157 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ಯ ಾಯ  S/O ಡು  ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

158 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ಾ ಾ  W/O ಯ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

159 2-4  ಂ ನ  ಸ ರ ೕಶ ಾಯ  S/O ಕೃಷ  ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

160 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಕು ಾ  W/O  ಕೂಸ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
161 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕ ಂದ ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ
162 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕುಸುಮ W/O ಸು ೕಶ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

163 2-4  ಂ ನ  ಸ ಆನಂದ ಾಯ  S/O ಾ ಾಯಣ 
ಾಯ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

164 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜಯ ಾಯ  S/O ಅಣ ಪ  ಾಯ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

165 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸಂ ೂೕಷ ಾಯ  ಾಮ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
166 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಗ  W/O ಗಣಪ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ



167 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾಕರ S/O  ಅಪ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
168 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅ ೂೕ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
169 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ೕಶ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
170 2-4  ಂ ನ  ಸ ಆ ಾ D/O ಪತು  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

171 2-4  ಂ ನ  ಸ ಯ ೂೕಧ W/O  ಾ ಾಯಣ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

172 2-4  ಂ ನ  ಸ  ಾಘು ಾಯ  S/O ಅಚು ತ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
173 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜ D/O ಐತ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

174 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾಕ  ಾಯ  S/O ೂಂಬ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

175 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಲ ಾಯ  S/O ಾಘು ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

176 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಸ  ಾಯ  S/O ೂೕಮ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

177 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

178 2-4  ಂ ನ  ಸ ನಯ ಾಯ  S/O ಅಪ ಣ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

179 2-4  ಂ ನ  ಸ ಉದಯ ಾಯ  S/O ಅಪ ಣ  
ಾಯ

19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

180 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮ ಾಬಲ ಾಯ  S/O ೕನ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

181 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಶ S/O ದುಗ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

182 2-4  ಂ ನ  ಸ ಉದಯ ಾಯ  S/O ಠಲ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

183 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂ ೕ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

184 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ೕಶ ಎ   S/O ೂೕಮ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

185 2-4  ಂ ನ  ಸ ರಘುಪ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
186 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮುಕುಂದ S/O ಕುಪ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

187 2-4  ಂ ನ  ಸ ಶರತ ಾಯ  S/O ಅಣ ಪ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

188 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕೂಸ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
189 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕ ಂದ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
190 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾತ W/O ಸ ಾನಂದ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
191 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಮು ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
192 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಮ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
193 2-4  ಂ ನ  ಸ ರ ೕಶ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
194 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗಣಪ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

195 2-4  ಂ ನ  ಸ ಶಂಕರ ಾಯ  S/O ಮುಕುಂದ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

196 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜಗ ಾ ಥ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
197 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪ ಸನ  S/O ಮುದು  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
198 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ  W/O ವ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
199 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪ ಾಕರ S/O ೂೕ ಂದ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
200 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮಂಜು ಾಥ S/O ಕೂಸು ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
201 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮಂಜು ಾಥ S/O 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
202 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕವ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
203 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪರಂದರ S/O ಾಣು ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

204 2-4  ಂ ನ  ಸ ಶ ಧರ ಾಯ  S/O ಾ ಾಯಣ 
ಾಯ

19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

205 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಶ  ಾಯ S/O ಆನಂದ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

206 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಹನ ಾಯ  S/O ಾಘು ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ



207 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕಭ D/O ಸಂ ೕವ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

208 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ಾಯಣ ಾಯ  S/O ೕಜ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

209 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂರಗ ಾಯ  S/O ಸುಕ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

210 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ಾಯಣ ಾಯ  S/O ಅ ೂೕ   
ಾಯ

19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

211 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಶ  ಾಯ  S/O ಸಂ ೂೕಷ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

212 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕಭ W/O ಸಂ ೂೕಷ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
213 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಲಕೃಷ  S/O ಾಮಣ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

214 2-4  ಂ ನ  ಸ ವಸಂತ ಾಯ  S/O  ಾಮಣ  
ಾಯ

19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

215 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕ ಾಲ S/O ೂರಗ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

216 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮಂಜು ಾಥ ಾಯ  S/O ಅಣ ಯ  
ಾಯ

19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

217 2-4  ಂ ನ  ಸ ಚು  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

218 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂ ೕ  ಾ  W/O ಆನಂದ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

219 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  W/O ೕನ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
220 2-4  ಂ ನ  ಸ ರ  S/O ೂೕನ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

221 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜಯ ಾಯ  S/O ಅನಂತ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

222 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಘ ೕಂದ  S/O ರು ಯ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

223 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಂಡುರಂಗ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

224 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪ ಾ  ಾಯ  S/O ೂೕಜ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

225 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪಟ  ಾಯ  S/O ಮುತು  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

226 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ಾವ  W/O  ೕಖರ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
227 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗ ೕಶ ಾಯ  S/O ೕನ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
228 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾತ W/O ಸು ೕಂದ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

229 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಖರ ಾಯ  S/O ೂರಗ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

230 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಂಡು ಾಯ  S/O ೂರಗ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ

231 2-4  ಂ ನ  ಸ ರತ ಾ  W/O ೂೕಮ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
232 2-4  ಂ ನ  ಸ ಯ ೂೕಧ W/O ಾ ಾಯಣ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
233 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O ಕೃಷ  ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
234 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಮ W/O ಜಗ ಾ ಥ ಾಯ 19 ೕ ಕ ಬ ಾ ವರ
235 2-4  ಂ ನ  ಸ ನ  W/O ಾಬು ಾ ೂೕಟ
236 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ  W/O . ಶಂಕರ ಾ ೂೕಟ
237 2-4  ಂ ನ  ಸ ರತ  D/O  ವಂ ಾರು ಾ ೂೕಟ
238 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಲು W/O ೕನ ವಂ ಾರು ಾ ೂೕಟ
239 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಶ S/O ಸಂ ೕವ ವಂ ಾರು ಾ ೂೕಟ
240 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  D/O ಾ ೂೕಟ
241 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕಮ D/O ಗು ಾ ೂೕಟ
242 2-4  ಂ ನ  ಸ ಚಂದು S/O ಗಣಪ ಾ ೂೕಟ
243 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಂಕ  S/O ಕ ಾ ೂೕಟ
244 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಗರತ  W/O ಮ ಾ ಂಗ ವಡ ೂೕಟ
245 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜ W/O ಾಬು ವಡ ೂೕಟ
246 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅ ತ W/O ಪ ಾಶ ವಡ ೂೕಟ
247 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಗಂ  W/O ೕಲು ವಡ ೂೕಟ



248 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕನ S/O ಾಳ ವಡ ೂೕಟ
249 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕೃಷ  S/O ೕಲ ವಡ ೂೕಟ
250 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಪ D/O ಸುಮಂಗಳ ವಡ ೂೕಟ
251 2-4  ಂ ನ  ಸ ನ  D/O ದೂಮ ವಡ ೂೕಟ
252 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಲ  W/O ಮ ಾಬಲ ವಡ ೂೕಟ
253 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಮಂಗಳ W/O ಐತ ವಡ ೂೕಟ
254 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮಂಜು S/O ಲ ವಡ ೂೕಟ
255 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಖರ S/O ಗುರುವ ವಡ ೂೕಟ
256 2-4  ಂ ನ  ಸ ಐತ S/O ದೂಮ ವಡ ೂೕಟ
257 2-4  ಂ ನ  ಸ ರೂಪ W/O ಚಂದ ಾಸ ವಡ ೂೕಟ
258 2-4  ಂ ನ  ಸ ಉದಯ ವಡ ೂೕಟ
259 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಮ W/O ಸು ಾ ವಡ ೂೕಟ
260 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಗರತ  W/O ಮ ೕ ವಡ ೂೕಟ
261 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ೕ W/O ಕೃಷ ವಡ ೂೕಟ
262 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಮ S/O ಾಣು ವಡ ೂೕಟ
263 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕ  S/O ಸಂಕ ವಡ ೂೕಟ
264 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅಬ ಕ  W/O ಸಂಕ ವಡ ೂೕಟ
265 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ  W/O ಸಂಕ ವಡ ೂೕಟ
266 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂ ೕ  W/O ಾಜು ವಡ ೂೕಟ
267 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕೃಷ  S/O ಬಸವ ವಡ ೂೕಟ
268 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ೕ ವಡ ೂೕಟ
269 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ W/O  ಸು ೕಶ ೂರಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ
270 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಮ  W/O ೂರಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ
271 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಗು ೂರಗ W/O ಪಮ  ೂರಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ
272 2-4  ಂ ನ  ಸ ಹ  W/O ರಂಗ ೂರಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ
273 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು  W/O ಭದ  ೂರಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ
274 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಂ  W/O ಪ ಾಕರ ಕು ಾ ರು ಾಪ
275 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  ೂರಗ W/O ಾಸ ರ ೂರಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ
276 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಶ S/O ಭದ  ೂರಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ
277 2-4  ಂ ನ  ಸ ನ  W/O ೕಖರ ಕು ಾ ರು ಾಪ
278 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  W/O ಂಗ ಾಯ ಕು ಾ ರು ಾಪ
279 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ಾ W/O ಪಮುತೂಂಜ ಕು ಾ ರು ಾಪ
280 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಬು S/O ಐ ಾ ೂರಗ ಕು ಾ ರು ಾಪ
281 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ಾ ಾಯ  W/O ಟ  ಾಯ ವ ಾಪ
ಒ

1 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪ ಕು  ಹ ಜನ S/O ಗ ಹ ಜನ ಕೂ ಟು ಉಡು
2 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O  ಹ ಾಸ ಕೂ ಟು ಉಡು
3 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜಯಕರ S/O ಗುರುವ ಹ ಜನ ಕೂ ಟು ಉಡು
4 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕತ W/O ರ ೕಂದ ಕೂ ಟು ಉಡು
5 2-4  ಂ ನ  ಸ ಶಕುಂತಳ W/O ೕಖರ ಹ ಜನ ಕೂ ಟು ಉಡು
6 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಬು ಹ ಜನ S/O ಗ ಹ ಜನ ಕೂ ಟು ಉಡು
7 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅಪ  ಹ ಜನ W/O ೕಚ ಹ ಜನ ಕೂ ಟು ಉಡು

8 2-4  ಂ ನ  ಸ ವ ಾಮ ಾ ಾರ S/O ಸ ಾನಂದ 
ಾ ಾರ

ಕೂ ಟು ಉಡು

9 2-4  ಂ ನ  ಸ ಭ ಾ  W/O ಾಜು ಕೂ ಟು ಉಡು
10 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕಜ ಾ ಾ  S/O ೕನ ಕೂ ಟು ಉಡು
11 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಲ  W/O ೕ  ಾಣ ಕೂ ಟು ಉಡು
12 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು  S/O ಣರ ಕೂ ಟು ಉಡು

13 2-4  ಂ ನ  ಸ ವರು  ಕು ಾ  S/O ಸೂಯ  
ಅಂ ಾರು

ಕೂ ಟು ಉಡು

14 2-4  ಂ ನ  ಸ ರ  ಕು ಾ  S/O ಬಸವ ಾ ಕೂ ಟು ಉಡು
15 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ಾ W/O ಾ ಾಯಣ ಕೂ ಟು ಉಡು
16 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ತ W/O ಾಮ ಕೂ ಟು ಉಡು



17 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಲ W/O ವಸಂತ ಕೂ ಟು ಉಡು
18 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಶ S/O ೂೕ ಾಲ ಕೂ ಟು ಉಡು
19 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  D/O ಕೃಷ ಕೂ ಟು ಉಡು
20 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಶ W/O ಜಗು ಕೂ ಟು ಉಡು
21 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕತು W/O ಾದು ಕೂ ಟು ಉಡು
22 2-4  ಂ ನ  ಸ ರತ   W/O ಸಂ ೕವ ಕೂ ಟು ಉಡು
23 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜ W/O ಾ ಾಯಣ ಕೂ ಟು ಉಡು
24 2-4  ಂ ನ  ಸ ಆ ಾ W/O  ೕಕರ ಕೂ ಟು ಉಡು
25 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O ನು ಕೂ ಟು ಉಡು
26 2-4  ಂ ನ  ಸ ಯ ೂೕದ W/O ಾಮ ಚಂದ ಕೂ ಟು ಉಡು
27 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲತ D/O ಾದು ಕೂ ಟು ಉಡು
28 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ಮ S/O ಶಂಕು ಕೂ ಟು ಉಡು
29 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾತ W/O ೕಹ ಕೂ ಟು ಉಡು
30 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸಣು  W/O ತುಕು ಕೂ ಟು ಉಡು
31 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪದ W/O ೕಂಗ ಕೂ ಟು ಉಡು
32 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕಮಲ W/O ಾನಂದ ಕೂ ಟು ಉಡು
33 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುನಂದ W/O ೕ ಾಸ ಕೂ ಟು ಉಡು
34 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕ ಂದ S/O ೕ ಾತ ಕೂ ಟು ಉಡು
35 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸಂ  W/O ಕ ಯ ಕೂ ಟು ಉಡು
36 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪದ  W/O  ೕಂಗ ಕೂ ಟು ಉಡು
37 2-4  ಂ ನ  ಸ  S/O ಾಜು ಕ ಂ ೕ ಾಪ
38 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಜ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
39 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾಶು ಕ ಂ ೕ ಾಪ
40 2-4  ಂ ನ  ಸ ರ  S/O ಂಕ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
41 2-4  ಂ ನ  ಸ ಹ ೕ  S/O ೂಂಗ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
42 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಮ W/O ಾ ಾಯಣ ೕ ಕ ಂ ೕ ಾಪ

43 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ೂೕಜ ಪ ಾ ೌ W/O ಸಂ ೕವ 
ಪ ಾ ೌ

ಕ ಂ ೕ ಾಪ

44 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಘವ ೂೕ ಾ  S/O ಚಲ ಾಪ
45 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಂದರ S/O ನಕ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
46 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕ ಯ S/O ಾಧು ಕ ಂ ೕ ಾಪ
47 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾಕರ ಾ ಾ ಾಪ
48 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ತ  W/O ೕಖರ ಾಪ
49 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಲ  W/O ೂರಗ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
50 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O ಾರು ಕ ಂ ೕ ಾಪ
51 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ತ  W/O ಐತ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
52 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾತ W/O ದ ಾನಂದ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
53 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ಾ W/O ೂೕ ಾಲ ಾಪ
54 2-4  ಂ ನ  ಸ ಶಂಕರ S/O ಚೂಂಗ  ೕ ೕ ಾಪ
55 2-4  ಂ ನ  ಸ ನೂನು S/O ೕ ಾ ಾಪ
56 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ಾಯಣ ಪ ಾರ ಾಪ
57 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅಪ  ಾ ಾನ ಾಪ
58 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪ ಾಶ S/O ಾ ಾಯಣ ೕ ೕ ಾಪ
59 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅಪ  W/O ಕೃಷ  ಾನರ ಾಪ
60 2-4  ಂ ನ  ಸ ೌ  W/O ಸು ಾಪ
61 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕು  S/O ಕು ಕ ಂ ೕ ಾಪ
62 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಶ S/O ನರಂಗ ಾಪ
63 2-4  ಂ ನ  ಸ ವ S/O ನರಗ ಾಪ
64 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಂ  D/O ಕು ಾಪ
65 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅ  ಕು ಾ ಾಪ
66 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮಂಜು ಾಥ ಾ ಾರ ಾಪ
67 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ಾ ೕ ಾಪ
68 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕು ಾರ S/O ಾಗಪ ಾಪ



69 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಯ ಾಪ
70 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸೂರ ಾಪ
71 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕತ ಾಪ
72 2-4  ಂ ನ  ಸ ಯ ೂೕಧ W/O ಾಂತು ಾಪ
73 2-4  ಂ ನ  ಸ ಂ ಾ ಾಪ
74 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕಭ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
75 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅ  ಕು ಾ ಾಪ
76 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪದ ಾಪ
77 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ಾ W/O ಠಲ ಾಪ
78 2-4  ಂ ನ  ಸ ಇಂ ಾ W/O ತುಕ ಾಪ
79 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ತ W/O ೂೕ ಾಲ ಾಪ
80 2-4  ಂ ನ  ಸ ರ   S/O ಂಕ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
81 2-4  ಂ ನ  ಸ ಹ ೕಶ S/O ೂಂಗ ಕ ಂ ೕ ಾಪ
82 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ತ W/O ಮ ಾಪ
83 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಲ  W/O ಜಯ ಾಪ
84 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O ಜ ೕಂದ ಾಪ
85 2-4  ಂ ನ  ಸ ಶ ಾ ಾಪ
86 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅ ಾ W/O ಸುಂದರ ಾಪ
87 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾತ W/O ಪ ಾಶ ಾಪ
88 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ಾ W/O ಕುಶ ಾಪ
89 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅ  W/O ೂಗು ಾಪ
90 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ಾ W/O ಉ ೕ  ೂೕ ಾ ಾಪ
91 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪ ಾ  S/O ತ ಯ ಾಪ
92 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ಾತ ಾಪ
93 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ W/O ಾಜು ಾಪ
94 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪ ಾ ಾಪ
95 2-4  ಂ ನ  ಸ ಶಂಕರ S/O ಚಂದು ಾಪ
96 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪದ  W/O ಕೃಷ ಾಪ
97 2-4  ಂ ನ  ಸ  W/O ಅಂಗರ ಾಪ
98 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಂತು S/O ಪ ರಲ ಾಪ
99 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಪಕ S/O ಾಜು ಾಪ

100 2-4  ಂ ನ  ಸ ಬಸಪ  S/O ಚನ ಬಸಪ ಾಪ
101 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅಪ  ಪನರ S/O  ೕವ  ಾನರ ಾಪ
102 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಜು S/O ರಲ ಾಪ
103 2-4  ಂ ನ  ಸ ಯ ೂೕಧ W/O ಾಂತು ಾಪ
104 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ಾಯಣ S/O ೕವ  ಾನರ ಾಪ
105 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಮ  W/O ಾಜು ಾಪ
106 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕೃಷ  S/O ೂರಗ ಾಪ
107 2-4  ಂ ನ  ಸ  ಾಂತ W/O ಅಪ  ಾ ಾನ ಾಪ
108 2-4  ಂ ನ  ಸ  ಾಂ  W/O  ಾಜ ೂೕ ಾಲ ಾಪ
109 2-4  ಂ ನ  ಸ ರ ಾಜ ಾಪ
110 2-4  ಂ ನ  ಸ ಆ ಾ W/O ನಯ ಾಜ ಾಪ
111 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅಪ  ಾ ಾನ ಾಪ
112 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಲ W/O  ತುಕ  ೕ ಂಕ ಾಪ
113 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾವ  W/O ೕವಪ ಂಕ ಾಪ
114 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  W/O ಾಬು ಂಕ ಾಪ
115 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O ಾ ೕಶ ಂಕ ಾಪ
116 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  W/O ಾಮ ಂಕ ಾಪ
117 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾವ  W/O ಾಂನದ ಂಕ ಾಪ
118 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಧು ಂಕ ಾಪ
119 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಂದ  W/O ಗುಟ ಂಕ ಾಪ
120 2-4  ಂ ನ  ಸ ಹ ಾ  D/O ಉ ೕಶ ಂಕ ಾಪ
121 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O  ವಕು ಾರ ಂಕ ಾಪ



122 2-4  ಂ ನ  ಸ ರಂಗಪ ಂಕ ಾಪ
123 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪದ ಮ  W/O ಠಲ ಂಕ ಾಪ
124 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕಭ W/O ೕಖರ ಂಕ ಾಪ
125 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕಭ W/O ಾ ಾಯಣ ಂಕ ಾಪ
126 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾರದ W/O ರಘು ಂಕ ಾಪ
127 2-4  ಂ ನ  ಸ ಉದಯ S/O ಚಂದು ಂಕ ಾಪ
128 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪದ  W/O ಸುಂದರ ಂಕ ಾಪ
129 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು  W/O ಾಘು ಂಕ ಾಪ
130 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  W/O ಆನಂದ ಂಕ ಾಪ
131 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ೕ ಾ W/O ಸ ನ ಂಕ ಾಪ
132 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪ ಾ W/O ಸಂ ೕಪ ಂಕ ಾಪ
133 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪ ೕ ಾ ಂಕ ಾಪ
134 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪ ೕಳ W/O ಸು ಾಕರ ಂಕ ಾಪ
135 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ಮಲ ಂಕ ಾಪ
136 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸಂ ೂೕಷ S/O  ಾಮ ಂಕ ಾಪ
137 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕವ  W/O ಾಧವ ಂಕ ಾಪ
138 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಣು ಾ W/O ಾಮಕೃಷ ಂಕ ಾಪ
139 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ ೕಶ S/O ನರಸಪ ಂಕ ಾಪ
140 2-4  ಂ ನ  ಸ ಯ ೂೕಧ W/O ೕಖರ ಂಕ ಾಪ
141 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ೂೕ ಂಕ ಾಪ
142 2-4  ಂ ನ  ಸ ಆರ  W/O ೖ ಾ ಂಕ ಾಪ
143 2-4  ಂ ನ  ಸ ಥುನ S/O ೕಶವ ಂಕ ಾಪ
144 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸಂ ೂೕಷ S/O  ಾಧವ ಂಕ ಾಪ
145 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ಾ W/O  ೕಶ ಂಕ ಾಪ
146 2-4  ಂ ನ  ಸ ೌ  W/O ೕಹನ ಾ ೂೕಟ
147 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗಂ  W/O ೂೕ ಂದ ಾ ೂೕಟ
148 2-4  ಂ ನ  ಸ ಪಟು  W/O  ೂೕಗು ಾ ೂೕಟ
149 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ೕ W/O ವ ಾಮ ಾ ೂೕಟ
150 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ  W/O  ಕ ಾ ೂೕಟ
151 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅಮ  W/O ಯ ಭಂ ಾ ಾ ೂೕಟ
152 2-4  ಂ ನ  ಸ ಣ  W/O ೕಖರ ಭಂ ಾ ಾ ೂೕಟ
153 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕುಷ  S/O ಮು  ಭಂ ಾ ಾ ೂೕಟ
154 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸೂರು W/O ಕ ಯ ಭಂ ಾ ಾ ೂೕಟ
155 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮಂಜು ಾಥ S/O ಕುಷ  ಭಂ ಾ ಾ ೂೕಟ
156 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  W/O ಉದಯ ಭಂ ಾ ಾ ೂೕಟ
157 2-4  ಂ ನ  ಸ  W/O ಸಂಕ ಭಂ ಾ ಾ ೂೕಟ
158 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕೃ  W/O ಮ ಾ ೂೕಟ
159 2-4  ಂ ನ  ಸ ಣು  W/O  ಪಂಜು ಭಂ ಾ ಾ ೂೕಟ
160 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕುಕ  W/O ಮ ಾ ಂಗ ಾ ೂೕಟ
161 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಕು W/O ಾಗ ಭಂ ಾ ಾ ೂೕಟ
162 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕ ಯಮ  W/O ಪಟ ಾ ೂೕಟ
163 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅಕ ಯ  W/O ಾಜು  ಭಂ ಾ ಾ ೂೕಟ
164 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ  W/O ಮಂಜು ಭಂ ಾ ಾ ೂೕಟ
165 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾವ  W/O ಯ ವಂ ಾರು ಾ ೂೕಟ
166 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಧ W/O ೕನ ವಂ ಾರು ಾ ೂೕಟ

167 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜಯಲ ೕ W/O ೕಖರ ವಂ ಾರು ಾ ೂೕಟ

168 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂರ  W/O  ನಂ  ವಂ ಾರು ಾ ೂೕಟ
169 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜಲಜ W/O ವ ಭಂ ಾ ಾ ೂೕಟ
170 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕ ಾಲ S/O ಯ ಾ ೂೕಟ
171 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅಕ ಯ  W/O ಅಂತು ಾ ೂೕಟ
172 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಧು W/O ಾಗ ಪಂಜು ಾ ೂೕಟ
173 2-4  ಂ ನ  ಸ ದು  W/O ಸೂರ ಾ ೂೕಟ



174 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮಂ  W/O ಂಕ ಾ ೂೕಟ
175 2-4  ಂ ನ  ಸ ಚಂದು W/O ಾಬು ಾ ೂೕಟ
176 2-4  ಂ ನ  ಸ ಭ ಾ  W/O  ಾಮ ಾ ೂೕಟ
177 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಮ  W/O ೕ ಾಸ ಾ ೂೕಟ
178 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ತ W/O ಮಂಜು ಾ ೂೕಟ
179 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಲು W/O ದುಗ ಾ ೂೕಟ
180 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಲ W/O ಆಂದ ಾ ೂೕಟ
181 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಬು S/O ಮಂಜ ಾ ೂೕಟ
182 2-4  ಂ ನ  ಸ ವ ಾಮ S/O ಾಬು ಾ ೂೕಟ
183 2-4  ಂ ನ  ಸ ರತ  W/O ೕಹನ ಾ ೂೕಟ
184 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮುತು  W/O . ದೂಮ ಾ ೂೕಟ
185 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕರು W/O ಬಚ ಾ ೂೕಟ
186 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜ W/O ಾಸ ರ ಾ ೂೕಟ
187 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕವ  W/O ಾ ಾಯಣ ಾ ೂೕಟ
188 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಮ S/O ೕರು ಾ ೂೕಟ
189 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  W/O ಮಂಜು ಾ ೂೕಟ
190 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗಣಪ S/O ೂೕ ಂದ ಾ ೂೕಟ
191 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾವ  W/O ಾ ಾಯಣ ಾ ೂೕಟ
192 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜ ಾಣ W/O ಾ ಾಯಣ ಾ ೂೕಟ
193 2-4  ಂ ನ  ಸ ನರ ಂಹ S/O ನಂ ಾ ೂೕಟ
194 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ೕ W/O . ಗಣಪ ಾ ೂೕಟ
195 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕ ಾಲ S/O ಂಕ ಾ ೂೕಟ
196 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜ W/O ೕನ ಾ ೂೕಟ
197 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಬಣ  S/O ಕೃಷ  ವಂ ಾರು ಾ ೂೕಟ
198 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ ಾ S/O ಮಂಜ ವಂ ಾರು ಾ ೂೕಟ
199 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ಾ ೂೕಟ
200 2-4  ಂ ನ  ಸ ನ ಾ ೂೕಟ
201 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ಾ ೂೕಟ
202 2-4  ಂ ನ  ಸ ಶಂಕರ ಾ ೂೕಟ
203 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಬ ಾ ೂೕಟ
204 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕ ಾ ೕ W/O ನರ ಂಹ ವಡ ೂೕಟ
205 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕದ W/O ೕವ ವಡ ೂೕಟ
206 2-4  ಂ ನ  ಸ ೌ  W/O ಲ ಣ ವಡ ೂೕಟ
207 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ೂಜ W/O ಶಂಕರ ವಡ ೂೕಟ
208 2-4  ಂ ನ  ಸ ನ  W/O ಕ ವಡ ೂೕಟ
209 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O ಶಂಕರ ವಡ ೂೕಟ
210 2-4  ಂ ನ  ಸ ಜ W/O ಂಕಟ ವಡ ೂೕಟ
211 2-4  ಂ ನ  ಸ ಉ ಾ D/O ವ ವಡ ೂೕಟ
212 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O ಅಣ ಯ ವಡ ೂೕಟ
213 2-4  ಂ ನ  ಸ ಣು  W/O ಾ ಾಯಣ ವಡ ೂೕಟ
214 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ  W/O ಕ ಯ ವಡ ೂೕಟ
215 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಲಚಂದ  S/O ನಂ ವಡ ೂೕಟ
216 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸಂ ೕವ S/O ಮ ವಡ ೂೕಟ
217 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸರಸ D/O ಸೂರ ವಡ ೂೕಟ
218 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಧ D/O ಅಂತು ವಡ ೂೕಟ
219 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸ ತ W/O ೕಶ ವಡ ೂೕಟ
220 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  W/O ನರ ಂಹ ವಡ ೂೕಟ
221 2-4  ಂ ನ  ಸ ವ ಾಮ S/O ೕಖರ ವಡ ೂೕಟ
222 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಸ S/O ೕನ ವಡ ೂೕಟ
223 2-4  ಂ ನ  ಸ ನರರ ಂಹ S/O ೂರಗ ವಡ ೂೕಟ
224 2-4  ಂ ನ  ಸ  ಎ  ಾಧ W/O ಶಂಕರ ವಡ ೂೕಟ
225 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಂ  D/O ಬಸವ ವಡ ೂೕಟ
226 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮಮತ D/O ಗು ಾ ವಡ ೂೕಟ



227 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮಲು  W/O ಬಚು ವಡ ೂೕಟ
228 2-4  ಂ ನ  ಸ ದು  W/O ಾಬು ವಡ ೂೕಟ
229 2-4  ಂ ನ  ಸ ವ ಾಮ S/O ಬ ಯ ವಡ ೂೕಟ
230 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸಂಪ W/O ಸಂ ೕವ ವಡ ೂೕಟ

231 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕಮ  ಾಣ W/O ಅಯ ಪ  ಾಣ ವಡ ೂೕಟ

232 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕೃಷ  S/O ಾ ಾಯಣ ವಡ ೂೕಟ
233 2-4  ಂ ನ  ಸ ಮಂಜು ಾಥ S/O ಕೃಷ ವಡ ೂೕಟ
234 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O ಚಂದ ವಡ ೂೕಟ
235 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಗರತ  W/O ಮ ೕಶ ವಡ ೂೕಟ
236 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅಬ ಕ  W/O ಸಂಕ ವಡ ೂೕಟ
237 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  S/O ಬಸವ ವಡ ೂೕಟ
238 2-4  ಂ ನ  ಸ ಉದಯ ವಡ ೂೕಟ
239 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸುಮ W/O ಸು ಾ ವಡ ೂೕಟ
240 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಗರತ  W/O ಮ ೕಶ ವಡ ೂೕಟ
241 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ೕ W/O ಕೃಷ ವಡ ೂೕಟ
242 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾಮ S/O ಾಣು ವಡ ೂೕಟ
243 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂೕ  S/O ಸಂಕ ವಡ ೂೕಟ
244 2-4  ಂ ನ  ಸ ಅಬ ಕ  W/O ಸಂಕ ವಡ ೂೕಟ
245 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾ  S/O ಸಂಪ ವಡ ೂೕಟ
246 2-4  ಂ ನ  ಸ ೂ ೕ  W/O ಾಜು ವಡ ೂೕಟ
247 2-4  ಂ ನ  ಸ ಕೃಷ  S/O ಬಸವ ವಡ ೂೕಟ
248 2-4  ಂ ನ  ಸ ಲ ೕ W/O ವಡ ೂೕಟ
248 2-4  ಂ ನ  ಸ ಸು ೕಲ  W/O ತುಕ  ೕ ೕ ವಡ ೂೕಟ
248 2-4  ಂ ನ  ಸ ಾವ  W/O ೕವಪ ವಡ ೂೕಟ
248 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  W/O ಾಬು ವಡ ೂೕಟ
248 2-4  ಂ ನ  ಸ ಗು ಾ  W/O ಾ ೕಶ ವಡ ೂೕಟ
248 2-4  ಂ ನ  ಸ ೕ  W/O ಾಮ ವಡ ೂೕಟ
ಒ

1 ಕೃ  ಾಗ  ಶಂಭು ಶಂಕ  ಾ  S/O ಗು ಂ ೂೕಟ

2 ಕೃ  ಾಗ  ಾಸು ೕವ ಉಡುಪ S/O ಸುಬ ಯ 
ಉಡುಪ

ಆವ ೂೕಟ

3 ಕೃ  ಾಗ  ಎ  ಾ ಾಲ  ಉಡುಪ W/O 
ಾಸು ೕವ ಉಡುಪ

ಆವ ೂೕಟ

4 ಕೃ  ಾಗ  ಕೃಷ  ಅ ಗ W/O 
ಶಂಕರ ಾ ಾಯಣ ಅ ಗ

ಾರ ೂೕಟ

5 ಕೃ  ಾಗ ಸ ೕ   S/O  ಶೃಂ ಾ  ಯ ಾ ೂೕಟ

6 ಕೃ  ಾಗ ಂ   ೂೕಜ S/O  ಶ ೕ   
ೂೕಜ

ಯ ಾ ೂೕಟ

7 ಕೃ  ಾಗ ಾ ನಂದ  S/O ಸ ಾ ವ ಾರ ೂೕಟ

8 ಕೃ  ಾಗ ೕ ಾ   D/O ಾ ನಂದ ಾ ೂೕಟ

9 ಕೃ  ಾಗ ೕ ಾನಂದ ಸೂಡ  S/O ಕುಶಲ ಸೂಡ ಾಡೂರು ೂೕಟ

10 ಕೃ  ಾಗ ಪ ಾ   W/O ೕ ಾನಂದ ಾಡೂರು ೂೕಟ

11 ಕೃ  ಾಗ ೕಮ   W/O ಾಕರ ಾರ ೂೕಟ
12 ಕೃ  ಾಗ ಕುಶಲ   ಯಣ  ಾರ ೂೕಟ

13 ಕೃ  ಾಗ ನರ ಂಹ ಭಂ ಾ  S/O ಸುಬ  ಭಂ ಾ ಾರ ೂೕಟ



14 ಕೃ  ಾಗ ಸೂರ ಹ ಜನ S/O ಪಂಜು ಅ ಾ ರು ಾರ ೂೕಟ

15 ಕೃ  ಾಗ ಪಟ ಯ  ಾಯ  S/O ೕವಣ  
ಾಯ

ಾರ ೂೕಟ

16 ಕೃ  ಾಗ ಬಚ  ಮರ ಾಲ S/O ೂರಗ ಮರ ಾಲ ಾರ ೂೕಟ

17 ಕೃ  ಾಗ ೕ  ಪ ಾ  S/O ೕನ 
ಪ ಾ

ಾರ ೂೕಟ

18 ಕೃ  ಾಗ ಭ ಾ    D/O  ೕರಮ  ಾರ ೂೕಟ

19 ಕೃ  ಾಗ ಎ ಾಘ ೕಂದ  ಉಡುಪ S/O 
ಪರ ೕಶ ರ ಉಡುಪ

ಾರ ೂೕಟ

20 ಕೃ  ಾಗ ಸಂ ೂೕ  ಕು ಾ   S/O 
ಗಣಪಯ  

ಾರ ೂೕಟ

21 ಕೃ  ಾಗ ಅ ೂೕ  ಕು ಾ   S/O 
ಮ ಾ ಂಗ 

ಾರ ೂೕಟ

22 ಕೃ  ಾಗ ಚಂದು ಾಯ  S/O ಾಳು ಾಯ ಾರ ೂೕಟ

23 ಕೃ  ಾಗ ೕಮ   ಾ  W/O ಗುಂಡು 
ಾಯ

ಾರ ೂೕಟ

24 ಕೃ  ಾಗ ಪ ೕ  ಕು ಾ   S/O  
ಸ ಾನಂದ 

ಾರ ೂೕಟ

25 ಕೃ  ಾಗ ಚಂದ ೕಖರ  S/O ೕನಯ  ಯ ಾ ೂೕಟ

26 ಕೃ  ಾಗ ಶಂಕ  ಾ  S/O ಗು ಂ ೂೕಟ
27 ಕೃ  ಾಗ   ೂೕ  S/O ೕವಸ ಾ ೂೕಟ

28 ಕೃ  ಾಗ ಪ ಾ  ಭ  S/O ಾ ಾಯಣ ಭ ಾಕೂ ರು ೂೕಟ

29 ಕೃ  ಾಗ ನಕರ  S/O   ಠಲ ಆವ ೂೕಟ

30 ಕೃ  ಾಗ ಸ ೂೕಜ ಸಮ ಾರ W/O   ಾ ೕದರ ಾರ ೂೕಟ

31 ಕೃ  ಾಗ ರ ೕ  ಸಮ ಾರ S/O ಾ ಾಯಣ 
ಸಮ ಾರ

ಾರ ೂೕಟ

32 ಕೃ  ಾಗ ವಸಂತ  S/O ಠಲ ಅ ಾ ೂೕಟ

33 ಕೃ  ಾಗ ೂ ೕ  ಭ  W/O  ೂೕ ಾಲ ಭ ಾರು ೂೕಟ

34 ಕೃ  ಾಗ ಾಸ ರ   S/O ಾಮಣ  ಗು ಂ ೂೕಟ

35 ಕೃ  ಾಗ ೕಶ ರ ಉ ಾಳ S/O ಾ ಾಯಣ 
ಉ ಾಳ

ತ ಾ ೂೕಟ

36 ಕೃ  ಾಗ ೕಘ ತ   S/O  
ಾ ಾಯಣ

ೕ ಾ ೂೕಟ

37 ಕೃ  ಾಗ ಎ  ಎ  ಸುಬ ಮಣ  S/O 
ನರ ಂಹಯ

ಾಣ ೂೕಟ

38 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೕಂದ  ಾಂಚ  S/O ಯ 
ಬಂ ೕರ

ಾರಂಪ ೂೕಟ

39 ಕೃ  ಾಗ ೂೕ ಂದ ಕೃಷ  S/O ಕೃಷ  ಪ ಾ ಾರಂಪ ೂೕಟ

40 ಕೃ  ಾಗ ಕ ಮ   W/O ೕಜಪ  ವಂ ಾರು ೂೕಟ
41 ಕೃ  ಾಗ ಹಸ  ಾ  S/O  ಶ ಂದ ಾರ ೂೕಟ

42 ಕೃ  ಾಗ ೂೕ ಂದ ಾಯ  S/O ಮಂಜು ಾಥ 
ಾಯ

ನಂ ಾರು ಬ ಾ ವರ

43 ಕೃ  ಾಗ ಾಜು ಕು ಾಲು S/O ೕಖರ ಕು ಾಲು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

44 ಕೃ  ಾಗ ಾಧವ S/O ಬಸವ (SC) ಾ ಾ ಬ ಾ ವರ



45 ಕೃ  ಾಗ ೕ ಾ ದ ಾನಂದ  W/O 
ದ ಾನಂದ 

ೂಸೂರು ಬ ಾ ವರ

46 ಕೃ  ಾಗ  ಾಯ  S/O ಕುಳ  ಾಯ ೂಕ ಬ ಾ ವರ

47 ಕೃ  ಾಗ ಾ  ಪ ಾ  ಭ  S/O ಾ  
ಭ

ೕ ಾ ಬ ಾ ವರ

48 ಕೃ  ಾಗ ೕಹ  ಾ   S/O ಭುಜಂಗ ಾಲೂ ರು ಬ ಾ ವರ

49 ಕೃ  ಾಗ ಆನಂದ ಾಯ  S/O ಪಟ  ಾಯ ಜಮಂಗೂರು ಬ ಾ ವರ

50 ಕೃ  ಾಗ ಸಂ ೂೕ   S/O ಗಣಪ  ಮೂಲ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

51 ಕೃ  ಾಗ ಕೃಷ  ಮೂ  ೖ S/O  ೂ ಾ  ೖ ಂಜೂರು ಬ ಾ ವರ

52 ಕೃ  ಾಗ ಪ ಾ  ಪ ಾ  S/O  ೂೕ ಂದ 
ಪ ಾ

ಹಂ ಾ ಬ ಾ ವರ

53 ಕೃ  ಾಗ ಸು ೕ  ಪ ಭು  S/O  ಲ ಣ ಪ ಭು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

54 ಕೃ  ಾಗ ಸರಸ  ಪ ಭು W/O ಲ ಣ ಪ ಭು ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

55 ಕೃ  ಾಗ ಧ  ೖ S/O  ಪದ ಾಭ ೖ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

56 ಕೃ  ಾಗ ಶ ಧ  ೖ S/O  ಪದ ಾಭ ೖ ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

57 ಕೃ  ಾಗ ೕಹ  ಾ  ಾಯ  S/O  
ೂಗ  ಾಯ

ೂಕ ಬ ಾ ವರ

58 ಕೃ  ಾಗ  ಾಮಕೃಷ  ಅ ಗ S/O ಪಟ ಣ  
ಾ ಮ ಅ ಗ

ೂಸೂರು ಬ ಾ ವರ

59 ಕೃ  ಾಗ   ಪ ಾ  S/O ಂಕ ೕಶ ಪ ಾ ಡೂ ರು ಬ ಾ ವರ

60 ಕೃ  ಾಗ ಪ ಾ  ಮಲ  S/O ಚಂದ ಾಂತ 
ಮಲ

ೖರಂಪ ಬ ಾ ವರ

61 ಕೃ  ಾಗ ೂೕಭ ಎ  ಬಂ ೕರ W/O 
ೂೕಮಯ  ಬಂ ೕರ

ಮೂಡು ೂೕ ಬ ಾ ವರ

62 ಕೃ  ಾಗ ಶ ಾಂತ ಕರಬ S/O  ಸುಬ ಮಣ  ಕರಬ 34ಕು ಬ ಾ ವರ

63 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೕವ ಮರ ಾಲ S/O ೕಂಕ  
ಮರ ಾಲ

ಜಮಂಗೂರು ಬ ಾ ವರ

64 ಕೃ  ಾಗ ಅಕ ಯ  ಪ ಾ 34ಕು ಬ ಾ ವರ

65 ಕೃ  ಾಗ ಸು ೕಲ ಪ ಾ  W/O ರ ೕಶ 
ಪ ಾ

34ಕು ಬ ಾ ವರ

66 ಕೃ  ಾಗ ವಸಂ   S/O ೕಚು ಪ ಾ 34ಕು ಬ ಾ ವರ

67 ಕೃ  ಾಗ  ಕೃಷ  ಾಯ  S/O  ಮ  ಾಯ ಜಮಂಗೂರು ಬ ಾ ವರ

68 ಕೃ  ಾಗ  ೕಧ  ಭ  S/O  ವ ಾಮ 
ಭ

34ಕು ಬ ಾ ವರ

69 ಕೃ  ಾಗ ಕೃಷ  ಭ  S/O ಅಣ ಪ  ಭಟ 34ಕು ಬ ಾ ವರ

70 ಕೃ  ಾಗ ಗು ಾ  ಪ ಾ  W/O ಜಯ ಾಮ 
ಪ ಾ

34ಕು ಬ ಾ ವರ

71 ಕೃ  ಾಗ ಮ ಪ  ೕ ಾರ S/O ಸುಬ ಣ  
ೕ ಾರ

ೂಸೂರು ಬ ಾ ವರ

72 ಕೃ  ಾಗ ೕ ಾ   W/O ಉದಯ ಕು ೕಹ ಬ ಾ ವರ



73 ಕೃ  ಾಗ ಸು ಾತ ಎ  W/O ಎ   ಸು ಾ 52 ರೂರು ಬ ಾ ವರ

74 ಕೃ  ಾಗ ಾಘ ೕಂದ  ಭ  S/O ಪದ ಾಭ 
ಭ

34ಕ ಬ ಾ ವರ

75 ಕೃ  ಾಗ ಆ ೂೕ  ಾಯ  S/O  ಲ ಣ 
ಾಯ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

76 ಕೃ  ಾಗ ಗಣಪ  ಾಯ  S/O ೂೕ ಾಲ 
ಾಯ

ಾವಂ ಬ ಾ ವರ

77 ಕೃ  ಾಗ ಪ ಾವ  W/O ಜಯ ಪ ಾ ಮಜೂರು ಾಪ

78 ಕೃ  ಾಗ
ಸು ಾ ಆ  ಪ ಾ  W/O ರ ೕಶ 
ಪ ಾ ಎ ಾ

ಾಪ

79 ಕೃ  ಾಗ ಶಂಕರ ಪ ಾ  S/O ೕನ ಪ ಾ ಬ ಾ ಾಪ
80 ಕೃ  ಾಗ ಪಷ  W/O ೕವ ಾ  ಪಡು ಾಪ
81 ಕೃ  ಾಗ ಪ  ಎ  W/O ಆನಂದ ಜ ಾ ಾಪ

82 ಕೃ  ಾಗ
ೖಕ  ೂೕಬ  ಪ ಾ ೂೕ  S/O 

ಾ ೂೕ  ಪ ಾ ೂ ಜ ಾ
ಾಪ

83 ಕೃ  ಾಗ ಸುನಂದ   W/O ೂರಗ ಎಲೂ ರು ಾಪ
84 ಕೃ  ಾಗ ದಮಯಂ   W/O ಆನಂದ ಇನ ಂ ಾಪ

85 ಕೃ  ಾಗ
ಾಂ ಾ ಮೂಲ  W/O ೂೕಮಯ  

ಮೂಲ ಎಲೂ ರು
ಾಪ

86 ಕೃ  ಾಗ
ಜಯಲ  ಎ  ಆಳ  W/O ಎ ಸುಬ ಣ  
ಅಳ ಾದೂರು

ಾಪ

87 ಕೃ  ಾಗ
ಜ ಾಧ ನ ಆ ಾಯ  S/O ಾಳಯ  
ಆ ಾಯ ವ

ಾಪ

88 ಕೃ  ಾಗ
ಾಮ ಕೃಷ  ಶಮ  S/O ೂೕ  ಲ ೕ 
ಾ ಾಯಣ ಶಮ ವ

ಾಪ

89 ಕೃ  ಾಗ
ಎಡ  ಂ ೂೕ ಾ  S/O ೌ  

ಂ ೂೕ ಾ ಳಪ
ಾಪ

90 ಕೃ  ಾಗ ಉದಯ S/O ಪಂಬು ಪಂಬದ ಂಕ ಾಪ

91 ಕೃ  ಾಗ
ಅಂಜ  ೂೕಜ W/O ಾ ೕ  

ೂೕಜ ಕು ಾ ರು
ಾಪ

92 ಕೃ  ಾಗ ಜಮು ೕ  S/O ಅಬು ಂಕ ಾಪ
93 ಕೃ  ಾಗ ಸ ೂೕಜ ತಂ  S/O ೕ ಾಸ ತಂ ಮಜೂರು ಾಪ

94 ಕೃ  ಾಗ
ೕ  ಉಡುಪ W/O ಕೃಷ  ಮೂ  

ಉಡುಪ ಾರು
ಾಪ

95 ಕೃ  ಾಗ
ೂೕ  ಾ ಂ  S/O ಇ ೂೕ  
ಾ ಂ ಕಳತೂ ರು

ಾಪ

96 ಕೃ  ಾಗ ಸಂ ೂೕ  S/O ಅನಂತ ಆ ಾ ವ ಾಪ

97 ಕೃ  ಾಗ ಜಲಜ ಪ ಾ  W/O ಸಂ ೕವ ಪ ಜ ವ
ಾಪ

98 ಕೃ  ಾಗ ಉದಯ S/O ಚಂದು ಂಕ ಾಪ

99 ಕೃ  ಾಗ ೕ   D/O ಕೃಷ  ಮೂ  ಉಡುಪ ಾರು
ಾಪ

100 ಕೃ  ಾಗ ಕಮಲ ಾಯ  W/O ೕನ ಾಯ ವ ಾಪ
101 ಕೃ  ಾಗ ೕ ಾ ೂರಗ W/O ವ ಾಪ
102 ಕೃ  ಾಗ ಲ ಾ W/O ಚನ ಪ ಉ ಾರ ೂೕ ಾಪ
103 ಕೃ  ಾಗ ರ ಾನಂದ S/O ನರ ಂಹ ಇನ ಂ ಾಪ
104 ಕೃ  ಾಗ ೕಪ  S/O ಮ ಪ  ೕ ಾ ಗ ಜ ಾ ಾಪ

105 ಕೃ  ಾಗ ಾಸ  ಬಂ ೕ ಾ S/O ಂಕ ೂೕ ಾ ಮಟು
ಾಪ

106 ಕೃ  ಾಗ ಸ ಾ ಪ ಾ  W/O ೂೕಕಯ  ಪ ಾ ನಂ ಕೂರು
ಾಪ

107 ಕೃ  ಾಗ ಸ ಂ  ಆಲ  ರ ೕ ವ ಾಪ

108 ಕೃ  ಾಗ ದ ಾನಂದ ಾಯಕ S/O ಾಧವ ಾಯಕ ಅ ವ ರು ಉಡು



109 ಕೃ  ಾಗ ಲ ೕ W/O  ಾಜು ಅ ವ ರು ಉಡು

110 ಕೃ  ಾಗ  ೕ ಾ  W/O ಕೃಷ  ೕ ಾ ಅ ವ ರು ಉಡು

111 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೕಶ ಾಯಕ S/O ಅಣ ಯ  ಾಯಕ ಅ ವ ರು ಉಡು

112 ಕೃ  ಾಗ
ಸು ಾ ಯ ಾಯಕ S/O ಾಂಡುರಂಗ 

ಾಯಕ ಅ ವ ರು ಉಡು

113 ಕೃ  ಾಗ ಾಘ ೕಂದ  ಾಯಕ S/O ಲ ಣ ಾಯಕ ಅ ವ ರು ಉಡು

114 ಕೃ  ಾಗ ೕಷಮ  W/O ಕೂಕ  ಾಯಕ ಅ ವ ರು ಉಡು
115 ಕೃ  ಾಗ ಗಣಪ  ಪ ಭು S/O ಕೃಷ  ಪ ಭು ಅ ವ ರು ಉಡು

116 ಕೃ  ಾಗ
ಮಂಜು ಾಥ ಾಯಕ S/O ಾ ಾಯಣ 

ಾಯಕ ಅ ವ ರು ಉಡು

117 ಕೃ  ಾಗ
ಲ ಣ ಾಯ  S/O ಾಸು ೕವ 

ಾಯ ಅ ವ ರು ಉಡು

118 ಕೃ  ಾಗ ಸಂ ೕ  W/O ಾ ಾಯಣ ಾಯ ಅ ವ ರು ಉಡು

119 ಕೃ  ಾಗ
ರ ರ  ಾ  S/O ಠಲ 

ಾ ಯೂರು ಉಡು

120 ಕೃ  ಾಗ
ಾದವ ಆ ಾಯ  S/O ಸು ಾ ಯ 

ಆ ಾಯ ಮ ಪರ ಉಡು

121 ಕೃ  ಾಗ
ದ ಾನಂದ ಾಯಕ S/O ಾ ೕದರ 

ಾಯಕ 82 ಕ ಉಡು

122 ಕೃ  ಾಗ ಮಧುಸೂದನ ಾಯ  S/O ಾಂಡುರಂಗ ಾಯ
80 
ಬಡಗು ಟು

ಉಡು

123 ಕೃ  ಾಗ ೕ ಾ ಪ ಾ  W/O ರಘು ಾಥ ಪ ಾ ಅ ವ ರು ಉಡು

124 ಕೃ  ಾಗ
ೕ ಾ ಾಮ ಾಯ  S/O ಾಮಚಂದ  
ಾಐ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

125 ಕೃ  ಾಗ
ಮಂಜು ಾಥ ಾಯ  S/O ಾ ೕ  

ಾಯ ೕವ ಉಡು

126 ಕೃ  ಾಗ ಸ ೕ  ಾಯ  S/O ಅಚು ತ ಾಯ ವ ಉಡು

127 ಕೃ  ಾಗ ರ ೕ  ಾಯ  S/O ೕಡು ಾಯ ಅ ವ ರು ಉಡು
128 ಕೃ  ಾಗ ಪ ಾಕ   S/O ಾಜು 82 ಕು ಉಡು

129 ಕೃ  ಾಗ ಉ ೕ  ಪ ಭು S/O ಮ ಾ ೕವ ಪ ಭು
80 
ಬಡಗು ಟು

ಉಡು

130 ಕೃ  ಾಗ ಪ ಾಕ  ಾಮ  S/O ೕಹನ ಾಮ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

131 ಕೃ  ಾಗ ಲ ತ ಕು ಾ  W/O ರ  ಕು ಾ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

132 ಕೃ  ಾಗ ಶ ಕ ಾ ಆ   W/O ರ ಾಜ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

133 ಕೃ  ಾಗ ವಣ  ಪ ಭು S/O ೕವಯ  ಪ ಭು ಣ ಂ ಲ ಉಡು
134 ಕೃ  ಾಗ ರ ೕಶ  S/O ೂೕ ಾಲ 82 ಕು ಉಡು

135 ಕೃ  ಾಗ
ಾ ೂೕ  ೕ ಾ S/O ೌ  

ೕ ಾ ಮ ಪರ ಉಡು

136 ಕೃ  ಾಗ ಾ ಾಯಣ  S/O ಸುಬ ಣ  ಪ ಾ ೂಮ ರ ಟು ಉಡು

137 ಕೃ  ಾಗ
ಸು ೕ  ಾಯ  S/O ಉ ೕಂದ  

ಾಯ 82 ಕು ಉಡು

138 ಕೃ  ಾಗ ಅಂ ಾ ಎ   W/O ಸು  ಕು ಾರ ಅಂ ಾರು ಉಡು



30)

ಸ  ನಂ ಪ ದ ೌಲಭ

ಇತ ೌ ಕ (ಸಂ) ೌ ಕ ( )
ಸ ಾಯಧನದ 

ತ  (ರೂ. 
ಲ ಗಳ )

235/4, 5, ಇತ ಕಲ ಂಗ  / 1.2 x 0.6 0.6
0.53930

79/11, ಇತ ಕಲ ಂಗ  / 1.2 x 0.6 0.5
0.47298

44/5, ಇತ ಕಲ ಂಗ  / 1.2 x 0.6 0.3
0.23870

111/1, 125/1, ಇತ ಕಲ ಂಗ  / 1.2 x 0.6 0.7
0.61970

26/8, 9, 14, ಇತ ಕಲ ಂಗ  / 1.2 x 0.6 0.4
0.38950

13/2 1 ಇತ ಕಲ ಂಗ  / 1.2 x 0.6 0.7
0.61970

42/3, 11 2 ಇತ ಕಲ ಂಗ  / 1.2 x 0.6 0.4
0.31473

50/7 ಇತ ಕಲ ಂಗ  / 1.2 x 0.6 0.5
0.54626

13/2 1 ಇತ ಕಲ ಂಗ  / 1.2 x 0.6 0.6
0.54634

52/4ಎ ಇತ ಕಲ ಂಗ  / 1.2 x 0.6 0.58
0.62048

31/5 ಇತ ಂಗು 6 x 6 0.4
0.15753

83/1ಎ1 ಇತ ಅ  / 2.5 x 2.5 0.6
0.33487

66/6, ಇತ ಕಲ ಂಗ  / 1.8 x 0.6 0.6
0.41757

87/13, ಇತ ಕಲ ಂಗ  / 1.2 x 0.6 0.2
0.19907

46/2, 1, ಇತ       ಂಗು       8X8 0.94
0.30839

176 ಇತ ಅ  / 2.5 x 2.5 0.8 0.32922
45/2 1, 
3 1

ಇತ       ಂಗು       8X8 0.22
0.11166

204/1ಎ, 
205/9,

ಇತ ಕಲ ಂಗ  2.5 X 0.6 0.22
0.15251

193/7, 8, 
194/1, 

ಇತ ಕಲ ಂಗ  2.5 X 0.7 0.46
0.22183

10/2 ಇತ ಅ  / 2.5 x 2.5 1
0.49020

82/10 ಇತ ಪಪ ಯ2.1 X 2.1 0.5 0.24322

415 ಇತ       ಂಗು       8X8 0.8
0.20405

ೕ ಾ ನ  ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ರುವ ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ

ಉಡು   ಉಡು  ಾಲೂಕು



3/35 ಇತ ಅ  / 2.5 x 2.5 0.28
0.17665

37/3, ಇತ ಅ  / 2.5 x 2.6 3.6 0.69341

202/40, 42 ಇತ       ಂಗು       8X8 0.22
0.08589

57/6,9 50/14, ಇತ ಕಲ ಂಗ  2.5 X 0.6 0.43
0.26348

123/26 , ಇತ ಕಲ ಂಗ  2.5 X 0.7 0.87
0.44660

108/1ಎ4, 2 ಪ. ಾ ಾ  2.0X 2.0 0.6
0.37595

108/2ಎ 1, ಪ. ಾ ಾ  2.0X 2.1 0.7 0.36505

84/1, 18ಇ ಇತ ಾ  2.0X 2.2 2.8
1.17289

278/7, ಪ. ಾ ಾ  2.0X 2.3 0.4
0.25900

21.92 11.91673

61/25, 
60/8 1, 7,

ಇತ ಂಗು 0.5
0.08750

113/7, 116/12 ಇತ ಂಗು 0.5
0.08750

35/1, 149/1, 
8,

ಇತ ಂಗು
1.00

0.17500

115/2 ಇತ ಂಗು
0.20

0.03500

262/6, 16/8, 
11,18/13 1,

ಇತ ಂಗು
1.00

0.17500

69/1 1, 4ಎ ಇತ ಂಗು 0.20 0.03500

69/6 , 7 ಇತ ಂಗು
0.40

0.07000



117/7ಎ 4, 
7ಎ 3, 7 , 
10,

ಇತ ಂಗು
0.90

0.15750

225/2 , 
69/6 , 7 , 
1 2

ಇತ ಂಗು
0.60

0.10500

87/8, 86/11, ಇತ ಂಗು
0.9

0.15750

104/14ಎ1, 
106/4 1, 
107/1ಎ

ಇತ ಂಗು
0.40

0.07000

84/6 2, 9, 
7 1, 214/1 ,

ಇತ ಂಗು
0.50

0.08750

68/27, 
83/7,63/15 1
- 2,

ಇತ ಂಗು
0.40

0.07000

88/1ಎ ಇತ ಂಗು
1.00

0.17500

91/1- 1, 
81/3, 214, 
252/,

ಇತ ಂಗು
1.00

0.17500

105/2, 7,6,  
106/14, 

ಇತ ಂಗು
0.40

0.07000

113/1, 
112/3 1

ಇತ ಂಗು
0.50

0.08750

117/11 1, 
2 2, 116/19, 
15

ಇತ ಂಗು
1.00

0.17500

249/3, 1 3 ಇತ ಂಗು
0.50

0.08750

70/14ಎ2 ಇತ ಂಗು
0.20

0.03500

220/7 10 ಇತ ಂಗು 0.50 0.08750

70/17 ಇತ ಂಗು
0.20

0.03500

56/4 1 ಇತ ಂಗು
1.00

0.17500

87/3 , 4, 5, 
3

ಇತ ಂಗು
0.40

0.07000

87 ಇತ ಂಗು
0.40

0.07000

131/6ಎ ಇತ ಂಗು
0.20

0.03500

69/4, 11, 6 -
2, 5 1

ಇತ ಂಗು
0.20

0.03500

15.00 2.62500

92/7, 113/3 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775



64/7, 366/8 , 
222

ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

48/4 ಇತ
ಂ

0.5 0.01888

239/2 , 
2 5

ಇತ
ಂ

0.7 0.02643

54/7 ಇತ
ಂ

0.2 0.00755

96/3 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

1/4 4 ಇತ
ಂ

0.2 0.00755

217/0 2 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

29/3 3, 2 3 ಇತ
ಂ

0.6 0.02265

1/6 1 ಇತ
ಂ

0.2 0.00755

35/7 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

9/2ಇ1ಎ ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

35/5, 34/2, 
37/3, 36/2, 3

ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

149/6 2 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

15/10 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

56/6 1, 23, 5 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

56/1, 77/1 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

150/1 3 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775



155/1, 1 1, 
1ಎ 3

ಇತ
ಂ

0.8 0.03020

67/7, 6, 5 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

10/7, 4, 14 ಇತ
ಂ

0.8 0.03020

136/8 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

289/2 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

825/2 ಇತ
ಂ

0.6 0.02265

484/6 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

138/10 1, 
211/2 4

ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

48/38 1, 2 ಇತ
ಂ

0.6 0.02265

499/ 3 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

499/1 1 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

136/2 2, 5 ಇತ
ಂ

0.2 0.00755

99/18, 99/5 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

54/16 2, 
6 1, 15 1

ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

99/4 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

99/17 ಇತ
ಂ

0.8 0.03020

99/18 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775



75/14 3 ಇತ
ಂ

0.6 0.02265

662/3, 1 ಇತ
ಂ

0.3 0.01133

48/5 2, 
11 3, 3 2

ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

298/14ಎ 2 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

59/1 1 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

404/ 2 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

698/2 ಪ.ಪಂ
ಂ

0.4 0.01510

62/2 3- 1, 
16, 14, 17, 15

ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

839 ಪ. ಾ
ಂ

1.0 0.03775

75/14 3 ಇತ
ಂ

0.6 0.02265

662/3, 1 ಇತ
ಂ

0.3 0.01133

48/5 2, 
11 3, 3 2

ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

298/14ಎ 2 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

59/1 1 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

136/8 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

289/2 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

825/2 ಇತ
ಂ

0.6 0.02265



484/6 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

138/10 1, 
211/2 4

ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

48/38 1, 2 ಇತ
ಂ

0.6 0.02265

499/ 3 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

499/1 1 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

136/2 2, 5 ಇತ
ಂ

0.2 0.00755

698/2 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

276/3 ಇತ
ಂ

0.2 0.00755

99/18 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

99/18, 99/5 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

54/16 2, 
6 1, 15 1

ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

99/4 ಇತ
ಂ

1.0 0.03775

99/17 ಇತ
ಂ

0.8 0.03020

404/ 2 ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

62/2 3- 1, 
16, 14, 17, 15

ಇತ
ಂ

0.4 0.01510

276/3 ಪ.ಪಂ
ಂ

0.2 0.00755

34/1 , 1 , 10 ಪ.ಪಂ
ಂ

0.4 0.01510



74/2 , 2 ಪ. ಾ
ಂ

0.4 0.01510

30/4ಎ1ಎ 4 ಪ. ಾ
ಂ

0.34 0.01284

839 ಪ. ಾ
ಂ

1.0 0.03775

43.74 1.65119

64/ಎ3 1 ಇತ
ಂ

0.60 0.04125

102/11 ಇತ
ಂ

0.40 0.02578

415 ಇತ
ಂ

0.40 0.02578

143/2 ಇತ
ಂ

0.50 0.03223

4/8, 16 ಇತ
ಂ

0.40 0.02578

9/1 5 ಇತ
ಂ

0.20 0.01375

309/1 ಇತ
ಂ

0.40 0.02578

96/1 ಇತ
ಂ

0.60 0.04125

14/16 ಇತ
ಂ

0.20 0.01172

132/2 ಇತ
ಂ

1.30 0.08594

5.00 0.32926
28/9 1, 6ಇ1, 

9
ಇತ ಂಗು 2 0.64300

137/6, 7, 
122/7

ಇತ ಂಗು 0.2 0.05910

49/7 ಇತ ಂಗು 0.2 0.06950

126/4, ಇತ ಂಗು 0.6 0.18770

11/2ಎ, 3ಎ, 1, 
13, 14,

ಇತ ಂಗು 0.4 0.12860

213/3 ಇತ ಂಗು 0.7 0.23805
239/2BI3, 

2BI2
ಇತ ಂಗು 0.5 0.16855

127/1 ಇತ ಂಗು 0.6 0.20850

445/2 ಇತ ಂಗು 0.6 0.15650

127/3 ಇತ ಂಗು 0.6 0.20850

4/6,136/7,5/1
0

ಇತ ಂಗು 0.64 0.18080



48/6,45/5 2 ಇತ ಂಗು 1.4 0.24730

4/2, 3, ಇತ ಂಗು 0.5 0.19975

75/21 2, 1, 
74/1ಎ 3, 44,

ಇತ ಂಗು 0.4 0.11820

9/2, 33/34, 
33/1

ಇತ ಂಗು 0.4 0.09740

4/11, 9,7 , ಇತ ಂಗು 0.4 0.10780

7/164/2, ಇತ ಂಗು 0.8 0.22600

207/2 1, 
216/1 4,

ಇತ ಂಗು 1 0.30590

29/2 2, 
1,31/2 1

ಇತ ಂಗು 0.6 0.18770

69/19, 31, ಇತ ಂಗು 1 0.33710

4 ಇತ ಂಗು 0.6 0.18770

18/11 1 ಇತ ಂಗು 0.5 0.16855
348/2 ಇತ ಂಗು 1 0.34750

40/39, ಇತ ಂಗು 0.5 0.16855

282/2, 5 ಇತ ಂಗು 0.8 0.22600

76/1 , ಇತ ಂಗು 1 0.31630

114/36,15,16 ಇತ ಂಗು 0.2 0.07990

13/12,4 ಇತ ಂಗು 0.4 0.15980

84/1, 
61/18 2,18ಇ

ಇತ ಂಗು 1 0.31630

62/13 - 2 ಇತ ಂಗು 0.6 0.12530

62/11, 
150/1 - 4,

ಇತ ಂಗು 0.2 0.06950

3/5 ಇತ ಂಗು 2 0.43500

224/10 , 
10 , 10ಎ,

ಇತ ಂಗು 0.4 0.13900

242/2, 1 ಇತ ಂಗು 0.2 0.06950

171/4,5A ಇತ ಂಗು 0.4 0.16380

114/2, 4, 
128/2, 

ಇತ ಂಗು 2 0.84060

62/11, 
150/1 - 4,

ಇತ ಂಗು 0.4 0.12860



47/83, 51/2, ಇತ ಂಗು 2 0.57020

62/11, 
150/1 - 4,

ಇತ ಂಗು 0.4 0.22200

328/1 ಇತ ಂಗು 0.8 0.17400

0.00 28.94 8.98405

ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 2 0.08624

9/2ಇ1ಎ
ಇತ

ಅ , ಂಗು, ಇತ
2 0.08624

ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1 0.04312

102/11 ಇತ ಂಗು 1 0.04312

3/8 3, ಇತ 2 0.08624

281/1ಎ ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 0.5 0.02156

119/1 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.04312

62/10 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.5 0.02531

84/9 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1 0.01687

150/1 3 ಇತ ಂಗು 2 0.03374

67/3A ಇತ ಂಗು 0.4 0.01656

11/2A,2C ಇತ ಂಗು 0.4 0.01690

179/2A2 ಇತ ಂಗು 0.4 0.01587

24/20P2,5P2 ಇತ ಂಗು 0.6 0.02742

329/10 ಇತ ಂಗು 0.6 0.02587

164/* ಇತ ಂಗು 1.0 0.04312

12/8P-3 ಇತ ಂಗು 0.6 0.02397

16/2P2 ಇತ ಂಗು 0.5 0.02156

76/C ಇತ ಂಗು 0.4 0.01621

19/15,27/1 ಇತ ಂಗು 0.4 0.01794

163/2AP ಇತ ಂಗು 0.4 0.01863



208/3A ಇತ ಂಗು 0.6 0.02708

157/3AB 
,4P2

ಇತ ಂಗು 0.4 0.01794

154/7 ಇತ ಂಗು 0.5 0.02191

84/1A3 ಇತ ಂಗು 0.5 0.02035

146/2,12P1,1
3,4P2,145/1A
,160/7,159/3

ಇತ ಂಗು 0.8 0.03450

204/9A ಇತ ಂಗು 0.5 0.02156

102/19,10,12
A,15B

ಇತ ಂಗು 0.5 0.02363

171/1,2,7,3,4,
224/2P4

ಇತ ಂಗು 0.7 0.01181

242/1,109/25 ಇತ ಂಗು 1.0 0.01687

90/28D,16A,1
6B,

ಇತ ಂಗು 0.5 0.00844

37/2,3,5 ಇತ ಂಗು 0.6 0.01053

158/5 ಇತ ಂಗು 0.6 0.01012

201/5 ಇತ ಂಗು 1.0 0.01687

21/4, 8, 
219/2 1, 5

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.80 0.03450

4/1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.02587

13381 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.01725

282/2, 5 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.01725

126/4, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.02587

239/2BI3, 
2BI2

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.50 0.02156

127/1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.02587

82/24, 25, 
33 3, 139/5

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.02587

234/3 2, 
113/3 1, 

4 1, 
227/5 2, 
114/1 3

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.02587

700/4, 135/* ಇತ ಅ , ಂಗು 1.00 0.04312



144/63, 75, 
36, 74, 53, 
37, 55, 61, 

38, 35, 

ಇತ ಅ , ಂಗು 2.00 0.08624

97/40, 37, 
158/5, 180/2, 

ಇತ ಅ , ಂಗು 1.40 0.06037

114/1 2, 
227/5 3

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.00675

11/2ಎ, 3ಎ, 1, 
13, 14,

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.00675

445/2 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.01012

99/18 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.70 0.01181

99/18, 99/5 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.00 0.01687

54/16 2, 
6 1, 15 1

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.00675

99/4 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.00 0.01687

96/3 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.44 0.00742

125/4ಎ ಇತ ಅ , ಂಗು 1.20 0.05174

57/6,54/9, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.01725

162/* ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.01725

47/5PI2 ಇತ ಅ , ಂಗು 2.00 0.08624

45/9 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.80 0.03450

91/29ಎ, 35, 
27, 25, 3,

ಇತ ಅ , ಂಗು 1.80 0.07762

24/2 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.60 0.06899

40/18, 25, 26 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.80 0.03450

191/2, 
59/12 6, 

199/2,
ಇತ ಅ , ಂಗು 0.50 0.02156

61/18ಇ, 9  
ಇತ

ಇತ ಅ , ಂಗು 2.00 0.03374

182/1, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.00675

188/2 , 
129/1 1

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.00675

87/3 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.01012

124/1P1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.00675



14/6, 
14/1 3, 14/ಎ

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.70 0.01181

0.00 56.40 1.94979
21/4, 8, 
219/2 1, 5

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.80 0.05643

4 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.04433

13381 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.03222

282/2, 5 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.03222

126/4, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.04433

239/2BI3, 
2BI2

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.50 0.03828

127/1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.04433

82/24, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.04433

234/3 2, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.04433

700/4, 135/* ಇತ ಅ , ಂಗು 1.00 0.06854

144/63, ಇತ ಅ , ಂಗು 2.00 0.12906

97/40, ಇತ ಅ , ಂಗು 1.40 0.09275

114/1 2, 
227/5 3

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.03222

11/2ಎ, 3ಎ, 1, 
13, 14,

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.03222

445/2 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.04433
99/18 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.70 0.05038

99/18, 99/5 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.00 0.06854

54/16 2, 
6 1, 15 1

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.03222

99/4 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.00 0.06854

80/2, 3, 74/5, 
237/4, 

ಇತ ಅ , ಂಗು 1.75 0.11393

96/3
ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.00956

69/19, 31, ಇತ ಅ , ಂಗು 1 0.01188

125/4, 2 2, 
22/3

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.35 0.00937

48/38 1, 2 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.0 0.00385



99/17 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00289

125/4ಎ ಇತ ಅ , ಂಗು 1.20 0.08064

57/6,54/9, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.03222

162/* ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.03222

47/5PI2 ಇತ ಅ , ಂಗು 2.00 0.12906

45/9 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.80 0.05643

91/29ಎ, 35, 
27, 25, 3,

ಇತ ಅ , ಂಗು 1.80 0.11696

24/2 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.60 0.10485

40/18, 25, 26 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.80 0.05643

191/2, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.50 0.03828

61/18ಇ, 9  
ಇತ

ಇತ ಅ , ಂಗು 2.00 0.12906

182/1, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.03222

188/2 , ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.03222

87/3 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.60 0.04433

124/1P1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.03222
14/6, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.70 0.05038

96/* ಇತ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00995

348/2 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.5 0.01381
120/3 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.2 0.00462

75/2, 1, 3, , 
ಇತ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00193

96/1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00193

112/1-p10 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00154

14/16 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.40 0.00154

72/18 2 ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು, ಇತ 0.4 0.02741

59/16 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1 0.06853

9/2ಇ1ಎ
ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1 0.06853



51/18AP2 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1 0.06853

62/10 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1 0.06853

84/9 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.06853

281/1ಎ ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 0.4 0.02741

240/92 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 0.4 0.02741

119/1 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.06853
102/11 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.06853

3/8 3, ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.06853

150/1 3 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.06853

149/6 2 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.06853

6/2. ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 0.2 0.01371

220/15 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ
0.4

0.02741

52/1P2 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.06853

35/7 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.2 0.08224

34/1 , ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.01187

35/5, ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.01187

93/8 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.00385

1/17P2 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.00385

10/1p1 ಇತ ಅ , ಂಗು, ಇತ 1.0 0.00385

67/3A ಇತ ಂಗು 0.4 0.02632
6/9-P2 ಇತ ಂಗು 0.2 0.01672
11/2A,2C ಇತ ಂಗು 0.4 0.02686

179/2A2 ಇತ ಂಗು 0.4 0.02522

24/20P2,5P2 ಇತ ಂಗು 0.6 0.04358

329/10 ಇತ ಂಗು 0.6 0.04112

164/* ಇತ ಂಗು 1.2 0.08251

439/20 ಇತ ಂಗು 0.3 0.02193

12/8P-3 ಇತ ಂಗು 0.6 0.03810

16/2P2 ಇತ ಂಗು 1.3 0.08827



76/C ಇತ ಂಗು 0.4 0.02577

19/15,27/1 ಇತ ಂಗು 0.4 0.02851
158/8 ಇತ ಂಗು 0.3 0.01946

163/2AP ಇತ ಂಗು 0.4 0.02960

208/3A ಇತ ಂಗು 0.6 0.04304

157/3AB 
,4P2

ಇತ ಂಗು 0.4 0.02851

155/1CP1 ಇತ ಂಗು 0.2 0.01672

160/1CP1 ಇತ ಂಗು 0.3 0.02028

154/7 ಇತ ಂಗು 0.5 0.03481

84/1A3 ಇತ ಂಗು 0.5 0.03235

146/2,12P1, ಇತ ಂಗು 2.9 0.20120

204/9A ಇತ ಂಗು 0.5 0.03426

102/19, ಇತ ಂಗು 0.5 0.03755

171/1,2, ಇತ ಂಗು 1.5 0.01752

37/2,3,5 ಇತ ಂಗು 0.5 0.00593

242/1,109/25 ಇತ ಂಗು 1.2 0.00468

196/4 ಇತ ಂಗು 0.3 0.00123

90/28D, ಇತ ಂಗು 0.8 0.00320

158/5 ಇತ ಂಗು 0.6 0.00231

0 76 4.14626

47/15, 150/3, ಇತ ಾ 0.4
0.07800             

66/13, ಇತ ಾ 0.2
0.03900             

74/1ಎ, ಪ.ಪಂ ಾ 0.4
0.07800             

191/17, ಇತ ಾ 1
0.19500             

106/2ಎ 2 ಇತ ಾ 0.2
0.03900             

278/7 ಪ. ಾ ಾ 0.2
0.03900             

46/2 ಇತ ಾ 0.6
0.11700             

3.00 0.58500

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :  ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  (2401-00-119-4-06)



61/18ಇ, 9  
ಇತ

ಇತ ಅಂ ಾಶ ಾ 2
0.61200             

115/2J, ಪ.ಪಂ ಅಂ ಾಶ ಾ 0.3
0.09180             

10/2. ಇತ ಅಂ ಾಶ ಾ 0.3
0.09180             

234/3 2, 
113/3 1, 

4 1, 
227/5 2, 
114/1 3

ಇತ ಅಂ ಾಶ ಾ 0.6

0.18360             

182/1, ಇತ ಅಂ ಾಶ ಾ 0.4
0.12240             

91/29ಎ, 35, 
27, 25, 3,

ಇತ ಅಂ ಾಶ ಾ 1.8
0.55080             

5.40 1.65240

222/4, ಇತ ಾಳು ಣಸು
1.20 0.24000             

9/1. ಇತ ಾಳು ಣಸು
0.40 0.08000             

5/4,6/7, ಇತ ಾಳು ಣಸು
0.90 0.18000             

85/22ಎ , ಇತ ಾಳು ಣಸು
0.80 0.16000             

14/23ಎ 2, ಇತ ಾಳು ಣಸು
1.00 0.20000             

47/15, ಇತ ಾಳು ಣಸು
0.80 0.16000             

14/17 ಇತ ಾಳು ಣಸು
0.40 0.08000             

40/18, ಇತ ಾಳು ಣಸು
0.80 0.16000             

105/1 ಪ.ಪಂ ಾಳು ಣಸು
0.50 0.10000             

136/1ಎ, ಇತ ಾಳು ಣಸು
1.00 0.20000             

53/26, ಇತ ಾಳು ಣಸು
1.20 0.24000             

21/4, 8, ಇತ ಾಳು ಣಸು
0.80 0.16000             

71/1 2, ಇತ ಾಳು ಣಸು
0.80 0.16000             

144/63, ಇತ ಾಳು ಣಸು
2.00 0.40000             

12.60 2.52000

217/4, ಇತ ಅ ಾನಸು 2.48
0.65100             

572/1 ಇತ ಅ ಾನಸು 2.00
0.52500             



366/2, ಇತ ಅ ಾನಸು 2.00
0.52500             

59/3, ಇತ ಅ ಾನಸು 1.00
0.26250             

209/2, ಇತ ಅ ಾನಸು 2.00
0.52500             

36/7, ಇತ ಅ ಾನಸು 3.00
0.78750             

89/1, ಇತ ಅ ಾನಸು 2.00
0.52500             

31/2 ಇತ ಅ ಾನಸು 1.00
0.26250             

175/4 4, 2 ಇತ ಅ ಾನಸು 3.00
0.78750             

219/2, ಇತ ಅ ಾನಸು 2.00
0.52500             

114/1 2, ಇತ ಅ ಾನಸು 0.4
0.10500             

24/2 ಇತ ಅ ಾನಸು 1.6
0.42000             

175/13 4, ಇತ ಅ ಾನಸು 2
0.52500             

62/13 - 2 ಇತ ಅ ಾನಸು 0.4
0.10500             

237/1, ಇತ ಅ ಾನಸು 2
0.52500             

280/1, ಅ ಾನಸು 0.4 0.10500             

27.28 7.16100

61/18ಇ, ಇತ ೂೕ ೂೕ 2
0.24000             

146/4, ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.5
0.06000             

35/7 ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.5
0.06000             

97/40, ಇತ ೂೕ ೂೕ 1
0.12000             

53/19, ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.5
0.06000             

4.50 0.54

43/1 2 ಇತ ಕಲ ಂಗ 0.4 0.08000

27/20 ಇತ ಕಲ ಂಗ 0.8 0.16000

123/3ಎ2 ಇತ ಕಲ ಂಗ 0.2 0.04000

204/1ಎ ಇತ ಕಲ ಂಗ 0.2 0.04000

125/4ಎ ಇತ ಕಲ ಂಗ 1.2 0.24000

123/26 ,34 ಇತ ಕಲ ಂಗ 0.85 0.17000



13/2- 1 ಇತ ಕಲ ಂಗ 1.8 0.36000

193/7,8,194/1
,199/2ಎ2,214

/7,
ಇತ ಕಲ ಂಗ 0.45 0.09000

13/3b-p2,p1 ಇತ ಕಲ ಂಗ 2 0.40000

66/1 ,64/8,5
6/10,

ಇತ ಕಲ ಂಗ 0.4 0.08000

57/6,54/9, ಇತ ಕಲ ಂಗ 0.4 0.08000

44/6,7,11,9,5,
8

ಇತ ಕಲ ಂಗ 0.4 0.08000

192/1 2,191/
7 12

ಇತ ಕಲ ಂಗ 0.45 0.09000

33/4 ಇತ ಕಲ ಂಗ 1.5 0.30000

33/9 ಇತ ಕಲ ಂಗ 1.3 0.26000

12.35 2.47000
14.93

49/5ಎ2, ಾಳು ಣಸು 1.0 0.10000

129/2 1 2 ಾಳು ಣಸು 0.8 0.08000

318/26 1, ಇತ ಾಳು ಣಸು 0.2 0.02000

318, 32 9 ಇತ ಾಳು ಣಸು 0.2 0.02000

45/9, ಇತ ಾಳು ಣಸು 1.0 0.10000

333/2, 1 2 ಇತ ಾಳು ಣಸು 0.6 0.06000

112/1 19, ಇತ ಾಳು ಣಸು 0.6 0.06000

30/4 , ಇತ ಾಳು ಣಸು 0.4 0.04000

4.80 0.48000

52/1, 44/35 ಇತ ೕರು 0.4 0.08000

51/2 1 ಇತ ೕರು 0.6 0.12000

172/3 2, 
4/7

ಇತ ೕರು 1.1 0.22000

75/ 1 ಇತ ೕರು 0.38 0.07600

191/2, 
59/12 6, 

199/2,
ಇತ ೕರು 0.5 0.10000

235/2, ಇತ ೕರು 1.3 0.26000



47/1 ಇತ ೕರು 0.4 0.08000

4.68 0.93600
1.41600

42//6 1 ಇತ ಅಂ ಾಶ ಾ 0.2 0.02040

51/18ಎ2 288 ಇತ ಅಂ ಾಶ ಾ 0.68 0.06936

117/1 10 ಇತ ಅಂ ಾಶ ಾ 0.2 0.02040

26/5 ಇತ ಅಂ ಾಶ ಾ 0.2 0.02040

1.28 0.13056

296/3ಎ1 5 ಇತ ಕಂದು ಾ 0.2 0.01300

435/2ಎ4 ಇತ ಕಂದು ಾ 0.2 0.01300

80/1 ಇತ ಕಂದು ಾ 0.2 0.01300

32/23, 8 ಪ.ಪಂ ಕಂದು ಾ 0.25 0.01625

42/8, 42/5 ಇತ ಕಂದು ಾ 0.4 0.02600

111/2, 16/3 ಇತ ಕಂದು ಾ 0.3 0.01950

12/5 1 ಇತ ಕಂದು ಾ 0.2 0.01300

52/1, 3 ಇತ ಕಂದು ಾ 0.4 0.02600

2/2, 4, 6, 8 ಇತ ಕಂದು ಾ 0.4 0.02600

120/3 ಇತ ಕಂದು ಾ 1 0.06500

14/15 ಇತ ಕಂದು ಾ 0.2 0.01300

83, 80/2 1 ಇತ ಕಂದು ಾ 0.2 0.01300

121/1 ಇತ ಕಂದು ಾ 0.5 0.03250

6/40, 34, 
8/1 2

ಇತ ಕಂದು ಾ 0.4 0.02600

115/29, 
117/32

ಪ.ಪಂ ಕಂದು ಾ 0.2 0.01300

5.05 0.32825

240/92 ಇತ ೂೕ ೂೕ 1.0 0.04000



19/11 ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.2 0.00800

16/2, 4, 17 ಇತ ೂೕ ೂೕ 1.0 0.04000

59/16 ಇತ ೂೕ ೂೕ 2.0 0.08000

86/2 3, ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.2 0.00800

62/13 1, 2 ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.2 0.00800

223/2 4, 
171/1, 2, 3, 4

ಇತ ೂೕ ೂೕ 1 0.04000

435/2ಎ4 ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.2 0.00800

96/18, 19 ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.2 0.00800

272/11, 13, 
5 1, 27/19

ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.2 0.00800

97/40, 160/2, 
97/37

ಇತ ೂೕ ೂೕ 2 0.08000

85/1 ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.4 0.01600

75/11 3, 
76/9, 4, 
75/14 5

ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.8 0.03200

92/2, 12, 
11 3, , 

111/5 2,5 1,
 14/19, 87/1, 

92/3

ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.8 0.03200

140/6, 163 ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.4 0.01600

11/4 3 ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.2 0.00800

10.80 0.43200

100/1 ಇತ ೕರು 0.6 0.02400

161/3, 17/1 ಇತ ೕರು 1.6 0.06400

209/2A ಇತ ೕರು 0.2 0.00800

223/3A ಇತ ೕರು 0.2 0.00800

453/2 ಪ.ಪಂ ೕರು 0.6 0.02400

453/1 2 ಪ.ಪಂ ೕರು 0.2 0.00800



99/12P4 ಇತ ೕರು 1 0.04000

54/25, 27, 36 ಇತ ೕರು 0.5 0.02000

148/1P2 ಇತ ೕರು 0.6 0.02400

309/1, 81/5 ಇತ ೕರು 1.2 0.04800

277/1 ಇತ ೕರು 0.2 0.00800

127/1 3 ಇತ ೕರು 0.4 0.01600

44/5, 43/8 2 ಇತ ೕರು 0.4 0.01600

375/2, 1 ಇತ ೕರು 1.0 0.04000

8.70 0.34800

51/14 4 ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.5 0.02000

54/2AP1 ಇತ ೂೕ ೂೕ 1 0.04000

85/221 ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.4 0.01600

177/2 ಇತ ೂೕ ೂೕ 1.00 0.04000

2/2, 6, 4 ಇತ ೂೕ ೂೕ 0.50 0.02000

114/2ಎ, 
26/22, 18 

ಇತ
ಇತ ೂೕ ೂೕ 2.00 0.08000

111/3, 6 ಪ. ಾ ೂೕ ೂೕ 0.50 0.02000

108/1 2 ಪ. ಾ ೂೕ ೂೕ 1.0 0.04000

6.90 0.27600
1.51481

49/8 3, 55/, 
57/107 2

ಇತ ಾ  ೌ 2 2.00000

2.00 2.00000

21/23, 30, ಇತ ೕರು ಸಂಗ ಹ  ಘಟಕ 2.8 0.75000

190/3 2, ಇತ ೕರು ಸಂಗ ಹ  ಘಟಕ 2.64 0.75000

5.44 1.50000

1/7, 1/6, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.24 0.03840

3/5. ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.204 0.03264



72/12ಎ, 2 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.264 0.04224

51/1 , 2 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.18 0.03008

67/27, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.3 0.04800

67/10, 11 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.5 0.08000

72/20, 9ಎ1 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.176 0.02816

8/9. ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.08 0.01280

3/17 , 4/56 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.152 0.02432

71/8, 71/5, 13 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.4 0.06400

9/7. ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.276 0.04416

72/32 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.084 0.01344

45/7ಎ27 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.46 0.07360

65/4 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.128 0.02048

38/4ಎ ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.244 0.03904

7/5, 67/1 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.264 0.04224

59/20 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.22 0.03520

32/9ಎ ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.208 0.03328

128/10 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.252 0.04672

278/102 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.48 0.07665

32/42 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.08 0.01280

72/5A, 71/16 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.092 0.01472

13/14ಎ ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.316 0.05056

13/16 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.236 0.03776

79/14 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.34 0.05440

17/ 1, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.328 0.05248

72/23 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.144 0.02304

48/19 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.136 0.02176



2/ ಎ, 1ಎ3 3 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.124 0.01984

9/1. ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.128 0.02048

6/10, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.54 0.08640

35/2ಎ1 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.232 0.03712

67/9 1,30, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.168 0.02688

81/17ಎ, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.176 0.02816

62/13, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.25 0.04000

66/6,7,5 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.504 0.08064

9/6. ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.296 0.04736

139/5 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.056 0.00896

86/2 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.3 0.04800

65/6 1, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.4 0.06400

13/14B, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.144 0.02304

113/2ಎ ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.264 0.04224

71/6 -3 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.12 0.01920

6/5, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.2 0.03200

20/3 , ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.4 0.06400

1/5A-1-p13 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.2 0.03200

16/11a2 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.06 0.00960

5/2, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.112 0.01792

79/4,21, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.6 0.09600

7/7,114/4, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.316 0.05056

7/6, ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.056 0.00896

50/14,15 ಇತ ಮಟು ಗುಳ 0.46 0.07360

12.89 2.06993

79/1 , ಇತ ಅ , ಂಗು 0.84 0.75000



146/1 1 ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು 1.56 1.00000

101/15, ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು 0.4 1.00000

2.80 2.75000

278/1 3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01000

839 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.01000

53.50 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

295/1 2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.7 0.01000

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು
0.4

0.01000

286/ 1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.01000

162/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01000

86/ 1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000
24/4ಎ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.01000

97/1 1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.01000

219/1 1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

99/ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000
171/1 2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01000
171/1 2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01000

278/7 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01000

108/1ಎ3 2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01000

108/1ಎ4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01000

97/1 1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.01000

469/5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.01000

411/ಎ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

410/2ಎ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

469/5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.01000

410/2ಎ5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

411/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000
411/2 3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000
3/114 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

411/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

442/3ಎ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000
422/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

491/1ಎ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01000



491/1ಎ1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000
492/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.01000

492/1ಇ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

492/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

490/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000
491/1ಎ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.01000
491/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000
491/1ಇ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

84/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01000

220 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01000

188/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.01000

188/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

220 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01000

93/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

95/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01000

1/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

232/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

1/164 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.1 0.01000

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.1 0.01000

17/1ಎ 2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.01000

16.70 0.50000
57/1 77 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.07500

112/2 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.07500

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.07500

30/2 9 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.07500

341/2ಎ5 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.2 0.07500

81/1ಎ10 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.07500

388/4 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.2 0.07500

117/47 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.2 0.07500

32/36 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.3 0.07500

163/15 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.5 0.07500



95/1 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.0 0.07500

53/26 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.0 0.07500

116/4,6, 7 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.2 0.07500

130/12 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.8 0.07500

123/7ಎ ಇತ ಅ , ಂಗು 0.4 0.07500

134/6ಎ ಇತ ಅ , ಂಗು 0.07500

163/23 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.07500

126/2ಎ ಇತ ಅ , ಂಗು 0.2 0.07500

123/8ಎ3 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.07500

37/4 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.2 0.07500

34/39 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.2 0.07500

167/2 ಇತ ಅ , ಂಗು 2.0 0.07500

82ಎ1 8 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.2 0.07500

288/3 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.2 0.07500

78/1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.3 0.07500

13/3 ಇತ ಅ , ಂಗು 2.0 0.07500

11.12 1.95000

278/10 ಪ, ಾ
Polyhouse 

Construction 2080 
ಚ. ೕ

1.05 8.71618

1.05 8.71618

278/10 ಪ, ಾ
Vegetable 

Cultivation 2080 
ಚ. ೕ

1.05 1.45600

1.05 1.45600

37/7, 70/2 ಇತ ಅ 1 0.01200

16/9 ಇತ ಅ 0.5 0.00582

212/6, 2, 
97/40

ಇತ ಅ 0.828 0.00960



222/ 3 ಇತ ಅ 0.6 0.00720

52/5 1, 1, 
51/1ಎ, 1 , 
1 , 2ಎ, 2 ,

ಇತ ಅ 1 0.00698

88/36ಎ, 36 ಇತ ಅ 0.8 0.01008

75/1,13 ಇತ ಅ 1 0.00796

31/4, 
30/6(ಎ) 4, 

29/6, 
24/10 2, 14

ಇತ ಅ 1 0.00698

54/2 2, 
1 , 1 , 

202/9, 6, 8, 
7, 184/3 1, 
44/10 , 6

ಇತ ಅ 1.6 0.00458

79/ 2 ಇತ ಅ 1.4 0.01680

47/77 3, 60 ಇತ ಅ 1.7 0.02122

21/4, 8, 
219/2 1, 5

ಇತ ಅ 1.9 0.02256

37/3ಎ, 1 , 
2 , 2ಇ

ಇತ ಅ 0.57 0.00691

56/29 , 21 ಇತ ಅ 0.8 0.00960

136/8 1 ಇತ ಅ 0.53 0.00638

180/4, 54/18, 
12

ಇತ ಅ 1.4 0.01760

37/2ಇ, 1 , 
2

ಇತ ಅ 0.86 0.01037

210/4, 3 ಇತ ಅ 0.63 0.00557

177/1ಎ, 1-
1, 67/1 10

ಇತ ಅ 0.2 0.00336

25/2, 4, 
12ಎ2, 18, 
19, 30, 32, 

36, 39

ಇತ ಅ 0.9 0.01152

219/3 2, 
5 ,103/4 2, 

10 2, 8 2
ಇತ ಅ 0.9 0.01104

2/44 2, 44, 
3 2

ಇತ ಅ 0.76 0.00912

366/2 ಇತ ಅ 1.4 0.01455

62/25, ಇತ ಅ 3 0.03600



128/6 ಇತ ಅ 0.9 0.00902

54/2AP1 ಇತ ಅ 1 0.02400

56/1 ಇತ ಅ 1.648 0.01978

118/4, 340/4, 
119/33

ಇತ ಅ 1.6 0.01973

171/20 2, 
185/1,

ಇತ ಅ 0.8 0.00960

53/26, 28 ಇತ ಅ 2.7 0.03398

4/16 , ಇತ ಅ 0.8 0.01056

143/4 ಇತ ಅ 1.3 0.01584

136/26, 27, 
11, 25, 12, 

10 2
ಇತ ಅ 0.2 0.00240

136/1 4, 11, 
10 2

ಇತ ಅ 1.18 0.01397

419/1, 433/4, 
221/31, 28, 

306/ 17
ಇತ ಅ 1.764 0.02117

825/* ಇತ ಅ 1.9 0.01980

530/3, 136/9 ಇತ ಅ 0.4 0.00480

54/16 2, 
6 1, 15 1

ಇತ ಅ 0.45 0.00547

71/15 2 ಇತ ಅ 1.024 0.01229

49/5ಎ2 ಇತ ಅ 0.5 0.01200

109//55, 49 ಇತ ಅ 0.956 0.01147

50/9 ಇತ ಅ 2.5 0.00958

46/6 ಇತ ಅ 0.8 0.00582

153/18 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300
188/2C1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

22/ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.01500
96/1B2P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300

113/2P ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

220 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00500

93/2B ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200

95/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00500

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400



ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

78/1P4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

84/1C,1A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00500

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

93/2P ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200

96/24 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.9 0.00900
286/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
286/12 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300
7/101 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
176/9 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800

170/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
1/3B ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

249/3A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200

198/14 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300

198/1H ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300

237/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800



249/5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

249/6 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600

311/12 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

310/1A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00500

310/1A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.99 0.00990

305/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600

304/3C ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

304/3D ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

104/3C ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

294/2A2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

294/2A3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

294/2A4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

237/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200

489/1A1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200

88/1B ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300
78/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
78/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.2 0.01200

79/1A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800
79/1B ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
132/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300
132/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

146/1A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
180/2A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
180/2B ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
181/2C ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600
181/2D ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
181/2A1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300
181/2E1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
181/2E2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
181/2A1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
181/2E2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300
187/5P22 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800
187/4P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300

188/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800
188/5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800

188/2E ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.9 0.00900
188/21 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800
140/1E ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

87/1P1P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.01500
118/3B ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

381/9P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00500



240/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000
521/1A-P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600

839/* ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000
132/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

142/7,5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000
233/D ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600

111/6,3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00500
108/1BP2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.6 0.01600

206/11 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600
219/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00500

469/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.02000
119/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.01500
219/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.4 0.01400
468/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.02000
220/5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.02000

87/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000
29/P4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800
11P-P ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.02000
521/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.6 0.01600

296/1P4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
87/C ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600
165/4C ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000
179/1P3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

34/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800
272/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600

92/14 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.02000

119/1P,2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2.1 0.02100
47/10 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

164/4A1P3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.01500

74/2B,2C ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.01500

278/1BP3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000
278/7A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800

278/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

146/2A2P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.8 0.01800
145/34 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2.5 0.02500
7/P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600

124/4AP22 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.02000
112/P3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

171/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00500

123/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2.5 0.02500

162/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600

108/1A,3P4,1B
2P7

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600

108//2B,1A4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00500

86/P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400



82/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000
145/3,4,5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

175/2,173/8 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000
292/2A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600
97/1P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00500
154/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000
77/190 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000
56/1A3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.01500
154/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

85/1P-P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000
160/2P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

190/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.01500

2/33. ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.2 0.01200

1/76. ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.3 0.01300
292/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.8 0.01800

292/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.01000

111/181P15 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.02000
121/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

30/4A,1F, P4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00348

96/18 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00528

80/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800
602/5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
602/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
602/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
601/17 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300
602/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.9 0.00880
601/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800

600/5P3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300
600/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800
601/13 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
601/14 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
601/15 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00640
600/8 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
600/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00320
600/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
599/10 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.6 0.01600
599/11 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200

602/2HP1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00480
601/67 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00240
599/9 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600
599/8 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00180
600/10 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
602/E ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600
599/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
601/7 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00580

601/BA ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00320
52/2,174/148 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800

4/8,3,4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
112/11,8/6 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800

2/P1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200



92/3,2,4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00368
4/11P,11P3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.0 0.00960

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00500
599/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00392
4/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.0 0.00988
4/1P4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.2 0.01200
4/1P5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
601/17 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00360

586/P21 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00760
586/1P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200

9/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00320
3/6,7 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00160
8/45. ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00328
5/5P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00312
4/1P,2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00204

5/1. ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00256
5/C1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00364
5/C4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00340

111/2P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
102/8 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
12/6,7 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00348

7/4P-P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00224
7/4P-P3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00224
2/P1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00160

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.00520
8/1C1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00312
2/1,4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00384

1/1P,P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00160
104/P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
4/C1P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00384
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00176
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00392
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00264
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00240
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.00600
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00176

45/15P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.00800
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00256
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00296

56/9 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400

45/15P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
600/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
30/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00368

112/A1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
112/B1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00328



2/1C1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
51/4P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00396

68/5P-11 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00380
4/6P ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00276

4/11B-1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00200
112/11P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00300

104/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00400
106/7P ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00410

197.69 2.03500

105/ 2 ಪ.ಪಂ 0.40 0.20000

108/1ಎ3 4, ಪ. ಾ 0.40 0.20000

108/2 , 1ಎ4, ಪ. ಾ 0.40 0.20000

1.20 0.60000

170/3 ಪ. ಾ ಅ 0.5 0.05597

ಪ. ಾ ಅ 0.4 0.02799
ಪ. ಾ ಅ 0.2 0.01119
ಪ. ಾ ಅ 0.2 0.01119
ಪ. ಾ ಅ 0.2 0.01119

140/1F ,1K ಪ. ಾ ಅ 0.26 0.01455
87/1P,P1 ಪ. ಾ ಅ 0.2 0.01119
118/3B ಪ. ಾ ಅ 0.4 0.02239

240/3 ಪ. ಾ ಅ 0.4 0.02239

381/9P2 ಪ. ಾ ಅ 0.2 0.01119
521/1A-P2 ಪ. ಾ ಅ 0.2 0.01119

ಪ.ಪಂ ಅ 0.3 0.015

ಪ.ಪಂ ಅ 0.3 0.015

ಪ.ಪಂ ಅ 0.3 0.015

ಪ.ಪಂ ಅ 0.3 0.015

4.36 0.27045

507/1ಎ 1 ಇತ
ಅ , ಂ

1.2 0.11700

59/14, 10, 16 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.312 0.04614

36/11 2, 
1ಎ 6

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.436 0.03320

273/10 , 8 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.3 0.02606

20/12 2 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.816 0.11700
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301/4, 
149/7 , 

263/*, 301/1
ಇತ ಅ , ಂಗು 0.704 0.03300

144/55, 37, 
38

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.9 0.03300

5/4 2, 
5/3 2

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.984 0.03300

170/8, 3ಎ ಇತ ಅ , ಂಗು 1.824 0.03300

225/2 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.98 0.03300

78/1 1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.84 0.03300

298/1ಎ4 2 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.824 0.04125

445/2 1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.816 0.03320

102/2ಎ ಇತ ಅ , ಂಗು 0.2 0.04668

128/6 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.904 0.04614

278/102 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.588 0.11000

184/2 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.6 0.15500

26/5 6, 5 3, 
5 1

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.388 0.12800

3/9ಎ ಇತ ಅ , ಂಗು 0.2 0.02334

340/1 3 9, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.4 0.03320

18/16ಎ1- 1, 
17/8ಎ2, 9ಎ1, 

9ಎ2, 32
ಇತ ಅ , ಂಗು 0.808 0.03987

161/25, 24 
173/11

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.2 0.03987

188/4, 2 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.296 0.04150

78/2, 
152/1 2, 

78/1
ಇತ ಅ , ಂಗು 0.972 0.03320

329/4, 2 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.672 0.03691

223/1 ಇತ ಅ , ಂಗು 2.928 0.03691

137/1 5, ಇತ ಅ , ಂಗು 1.2 0.02160

162/9, 
159/2 , 2

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.436 0.04807

ಅ , ಂಗು 0.00000

263/1 ಪ. ಅ , ಂಗು 0.448 0.03691



47/3 54 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.64 0.06009

0.00000

18/27 2, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.592 0.04614

333/2, 1 2 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.08 0.00000

69/35, 33, 19 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.956 0.04840

0.00000

84/1 2(140) ಇತ ಅ , ಂಗು 0.388 0.03691

150/1 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.568 0.02700

237/1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.988 0.03691

243/1ಎ1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.144 0.03320

245/1ಎ, 
15/20, 11/18

ಇತ \ 0.44 0.15755

ಅ , ಂಗು 0.00000
0.00000

181/1 4 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.212 0.10400

233/1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.68 0.03691

103/3 1, 
12 1, 11 1, 
10 3, 17ಎ, 
2 2, 15 3, 
5 2, 4 1, 

3 2

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.612 0.05960

55/2 1 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.02 0.14500

202/1 ಇತ ಅ , ಂಗು 2.9 0.38152

0.00000
0.00000

2/5. ಇತ ಅ , ಂಗು 0.236 0.03257

0.00000

424/1ಎ ಪ. ಅ , ಂಗು 0.468 0.40472

0.00000
0.00000

124/4ಎ 22 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.768 0.10400

111/6, 3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.46 0.13290



65/1, 38/4 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.46 0.15300

85/2, 32/19, 
1, 2, 16, 18, 
15, 3

ಇತ ಅ , ಂಗು 5 0.09400

0.00000

333/4 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.212 0.03257

233/1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.68 0.03691

195/5ಇ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.372 0.16500
ಪ. ಾ 0.00000

146/6,13 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.88 0.31000

164/1 ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು 0.2 0.31000

282/2 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.88 0.03691

74/1ಎ ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು 1.26 0.04614

133/9 5, 
11 1

ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು 0.676 0.04614

62/2 3 1 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.56 0.03691

404/5 ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು 0.66 0.04125

162/1, ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು 0.4 0.10400

112/8ಎ 2, 
485/3, 

112/6 3
ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು 0.916 0.10400

10/1ಎ 2 ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು 0.464 0.06950

74/3 ಇತ ಅ , ಂಗು 2.574 0.11320

0.00000

4 ಇತ ಅ , ಂಗು 0.896 0.06272

79/1 2, 
129/1 1,

ಇತ ಅ , ಂಗು 1.528 0.19048

0.00000
0.00000

26/3, 2, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.532 0.03691

44/6, 2, 3, 4 ಇತ ಅ , ಂಗು 2.216 0.22683

57/5 7, ಇತ ಅ , ಂಗು 1.28 0.03257
50/13, 50/2, 

50/14
ಇತ ಅ , ಂಗು 2.16 0.11700

277/6 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.04 0.08800

13/8,13/913/1
3

ಇತ ಅ , ಂಗು 1.38 0.08800



381/ 4 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.03 0.12400

155/1A2 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.35 0.02606

115/1ಎ6 ಇತ ಅ , ಂಗು 1 0.10400

40/9 2.41/9
2,ಇತ

ಇತ ಅ , ಂಗು 1.72 0.30884

0.00000
0.00000

1069ಎ2,104/
2ಎ3.ಇತ

ಇತ ಅ , ಂಗು 1.09 0.06011

0.00000

7/2,10/4,27, ಇತ ಅ , ಂಗು 2.66 0.07396

35/1ಎ4,1 2
2,ಇತ

ಇತ ಅ , ಂಗು 0.71 0.09450

124/5, 
116/11, 
123/6, 

132/1ಎ5

ಇತ ಅ , ಂಗು 1.002 0.11600

79.12 6.78598

52/20, 250/2 ಇತ ೕರು 0.5 0.05477

21/6, 15/6 ಇತ ೕರು 0.4 0.04382

19/4 , 13, 
6 3

ಇತ ೕರು 0.5 0.05477

162/1ಎ ಇತ ೕರು 0.4 0.04382

18/27 12 ಇತ ೕರು 0.4 0.04382

239/1 ಇತ ೕರು 0.5 0.05477

5/4,6/7, 2 3 
5/1

ಇತ ೕರು 1 0.10954

52/2, 3,1, ಇತ ೕರು 1 0.10954

14/ 5 ಇತ ೕರು 0.5 0.05477

9/ 5, 1 6, 
10

ಇತ ೕರು 0.8 0.08763

35/3ಎ ಇತ ೕರು 0.8 0.08763

338/1, 
336/ 1

ಇತ ೕರು 0.5 0.05477

530/3, 434/3 ಇತ ೕರು 0.4 0.04382

530/3ಎ ಇತ ೕರು 0.4 0.04382



692/2 ಪ.ಪಂ ೕರು 0.4 0.04382

117/5 ಇತ ೕರು 0.8 0.08763

1/2, 2/2, 2/4, 
2/6, 2/8

ಇತ ೕರು 0.6 0.06572

194/2, 
37/6ಎ 1, 

7 1, 3, 2 , 
17 ಇ ಾ

ಇತ ೕರು 1.5 0.16431

130/12, 1 
128/3 , 129

ಇತ ೕರು 2 0.21908

101/2 ಇತ ೕರು 0.4 0.04382

169/9ಎ ಇತ ೕರು 0.2 0.02191

158/11, 
92/9ಎ

ಇತ ೕರು 0.2 0.02191

406/3 ಪ.ಪಂ ೕರು 0.6 0.06572

124/6 ಇತ ೕರು 0.2 0.02191

205/3 ಇತ ೕರು 1.7 0.18622

ೕರು 0.4 0.07887

181/1 ೕರು 0.4 0.07887

71/16 9 ಪ.ಪಂ ೕರು 0.8 0.15774

219/1 1- 2 ಪ.ಪಂ ೕರು 0.2 0.03943

18.50
2.18422

26/50 ಇತ ೕರು 0.6 0.24341

171/1 2 ೕರು 0.5 0.20285

123/1 ೕರು 0.5 0.20285

124/4ಎ 22 ಇತ ೕರು 0.5 0.20285

162/1 ೕರು 0.5 0.20285

33/26, ಇತ ೕರು 0.8 0.18030

72/ 1 ಇತ ೕರು 0.4 0.09015

82/24, 25, 
33 3, 139/5

ಇತ ೕರು 0.9 0.20284

118/2 3, ಇತ ೕರು 0.6 0.13523



329/4 ಇತ ೕರು 0.4 0.09015

80/2, 3, 74/5, 
237/4, 

ಇತ ೕರು 2 0.45076

23/1 ಇತ ೕರು 0.2 0.04508

101/5ಎ , 
5ಎ3, 5ಎ7

ಇತ ೕರು 0.8 0.18030

96/* ಇತ ೕರು 0.5 0.11269

188/2 , 
129/1 1

ಇತ ೕರು 0.4 0.09015

177/3 2, ಪ. ೕರು 0.2 0.04508

10/2, 146/6 ಇತ ೕರು 1.5 0.33807

59/10 ಇತ ೕರು 1 0.22538

74/6 ಇತ ೕರು 0.4 0.09015

228/2 ಇತ ೕರು 0.3 0.06761

104/31, ಇತ ೕರು 0.6 0.13523

103/2, 3, 6, 7 ಇತ ೕರು 0.6 0.13523

98/1 3, 
82/ 1

ಇತ ೕರು 0.6 0.13523

136/9, 530/3 ಇತ ೕರು 0.4 0.09015

14/17, ಇತ ೕರು 0.8 0.18030

102/2,  ಇತ ೕರು 1 0.22538

342/1 2 ಪ.ಪಂ ೕರು 0.1 0.04057

105/ 2 ಪ.ಪಂ ೕರು 0.3 0.12171

278/1 ಪ. ಾ ೕರು 0.38 0.15416

278/7 ಪ. ಾ ೕರು 0.42 0.17039

172/3 2 ಇತ ೕರು 0.6 0.13523

311/1ಎ ಪ. ಾ ೕರು 0.2 0.08114

172/3 2 ಇತ ೕರು 0.4 0.09015

700/4, 135/* ಇತ ೕರು 1 0.22538

4/7 - 4, 7 , 
13

ಇತ ೕರು 1 0.22538



612/1 ಇತ ೕರು 0.6 0.13523

94/5, 4 2, 
3 2

ಇತ ೕರು 0.4 0.09015

6/7. ಇತ ೕರು 0.6 0.13523

179/1 ಇತ ೕರು 0.4 0.09015

154/1ಎ, 
105/ 1, 

112/23, 27
ಇತ ೕರು 0.6 0.13523

24.00 6.13036
42.50 8.31458

130/14 1, 
135/2ಎ

ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.4 0.07168

171/2 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.4 0.07168

76/3 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.4 0.07168

199/ 3 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.2 0.03584

61/2, 4, 9 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.8 0.14336

145/3, 7, 1 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.4 0.07168

163/7 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.6 0.10752

64/1 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.6 0.10752

88/36 , 
118/3, 4

ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.8 0.14336

88/36ಎ, 36 , 
36ಇ

ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.8 0.14336

139/1 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.4 0.07168

119/3 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.4 0.07168

44/6, 2, 3, 4 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.5 0.08960

54/6 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.4 0.07168

49/2ಎ, 10, ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.2 0.03584

124/1, 122/3 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.8 0.14336

170/3 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.2 0.03584

31/2 2 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.4 0.07168

14/1 1 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.2 0.03584



65/1 1 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.2 0.03584

21/2 3, 2 4 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.2 0.03584

85/7, 8 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.6 0.10752

86/1 3 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.6 0.10752

91/8 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.4 0.07168

87/3 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.6 0.10752

49/7 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.2 0.03584

91/8 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.2 0.03584

13/12, 32, 
21/9

ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.6 0.10752

80/6 2 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.2 0.03584

86/ 1 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.2 0.06451

124/4ಎ 2 ಪ. ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.2 0.06451

59/2 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.4 0.07168

111/ 1 ಇತ ಕ  ಾಳ ಣಸು 0.4 0.07168

0.00 13.90 2.54822

64/4ಎ ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.4 0.20638

219/4, ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.6 0.30957

106/2ಎ 1 ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.2 0.10319

128/6 ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.6 0.30957

38/5, 1, 6 ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.4 0.20638

172/1ಎ ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 1 0.51595

96/6 ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.8 0.41276

278/102, 
435/2ಎ1

ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.6 0.30957

278/39 , 
278/*

ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.6 0.30957

155/1ಎ 3, ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.4 0.20638

497/3 1 ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.4 0.20638



369/5, 367/9, ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 2.0 1.03190

19/9, 
42/10 6, 

30 1
ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.6 0.30957

113/4ಎ 3, ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.4 0.20638

329/1 , 6 ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.6 0.30957

280/1 ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.4 0.20638

242/6 -5 ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.2 0.10319

488/2G ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.2 0.10319

240/4c ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.2 0.10319

171/4,5A ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.4 0.20638

240/6 ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.2 0.10319

240/4F2 ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.2 0.10319

239/7A ಇತ ಕ  ಾಳ ನಸು 0.2 0.10319

11.60 5.98502

43/6 1 ಇತ ಅ 0.90 0.59950

0.59950

185/1ಎ3 ಇತ ೕರು ಸಂಸ ರ  ಘಟಕ 7.44000

7.44000

172/1ಎ ಇತ 1.152 0.75000

1.15 0.75000

172/1ಎ ಇತ 1.152 2.00000

1.15 2.00000

44/35 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

1.5 0.01000

106/2ಎ 1 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

3 0.01000



106/2ಎ 1 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

3 0.01000

106/2ಎ 2 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

3 0.01000

155/1ಎ 3 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

1.2 0.01000

278/102ಇತ ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

2 0.01000

147 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

2 0.01000

380/1 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

3 0.01000

236/1 4 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

1.1 0.01000

-- ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

-- 0.01000

115/1 1 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

0.61 0.01000

157/1 2 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

2 0.01000

329/1 1,329/
6

ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

2.36 0.01000

240/4 ,ಇತ ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

1.59 0.01000

101/53,ಇತ ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

1.23 0.01000

128/6 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

0.904 0.01000

242/6 -5 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

1.07 0.01000

28/1 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

2.5 0.01000

-- ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

-- 0.01000



302/1 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

0.22 0.01000

239/8ಎ ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

0.5 0.01000

-- ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

-- 0.01000

102/ಎ1 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

1 0.01000

-- ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

-- 0.01000

-- ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

-- 0.01000

-- ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

-- 0.01000

-- ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

-- 0.01000

116/ಎ11 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

0.65 0.01000

-- ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

-- 0.01000

24/4 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

0.8 0.01000

497/3 2 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

1.06 0.01000

497/3 1 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

1 0.01000

369/5 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

7 0.01000

240/6 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

1.5 0.01000

113/4ಎ 3 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

0.38 0.01000

-- ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

-- 0.01000



-- ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

-- 0.01000

-- ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

-- 0.01000

137/9 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

0.75 0.01000

513/6 ಇತ
ೕ N.D. ಗ  

ಕುಮ ಾ ಇವರ ಾ  
ೕ

0.75 0.01000

47.67 0.40000

77/9 ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

12.25 0.03000

238/1 ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

0.5 0.03000

513/6 ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

0.75 0.03000

296/20 ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

1 0.03000

154/1 2,7
2

ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

1.12 0.03000

155/1ಎ,1 .1 ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

2 0.03000

10/1,8/6,ಇತ ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

8 0.03000



12/24.ಇತ ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

3 0.03000

10/1 4,12/26 ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

1 0.03000

8/6 5,12/11
2

ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

1.43 0.03000

497/3 1 ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

5 0.03000

219/4,134/4
240/1ಎ

ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

5 0.03000

128/6 ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

3 0.03000

113/4ಎ 3 ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

3 0.03000

19/9, 
42/10 6, 

30 1
ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

3 0.03000

278/39 , 
278/*

ಇತ

IIHR ಂಗಳೂರು RH 
ೕಳ ಮತು  ಾ  
ಾ  ಂಗಳೂರು 

ಫಲಪಪ  ಪ ದ ಶನ

3.5 0.03000

53.55 0.48000

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230



ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230
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ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230
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ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230
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ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230
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ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230



ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಪ.ಪಂ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
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Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 
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Biomix, Shavel, 
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0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230



ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಪ.ಪಂ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಪ.ಪಂ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230



ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
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0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
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0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230



ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230



ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇತ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

ಇ
ತರ ಾ  ಸ ಗಳು, 

Biomix, Shavel, 
Grow Bags

0.02230

#REF! 2.23

101/15, ಪ.ಪಂ ಾ ಕ 0.4 1.5700

146/1 1 ಪ.ಪಂ ಾ ಕ 1.56 1.5700

278/10 ಪ,

Vegetable 
Cultivation 2080 

ಚ. ೕ
1.05 1.1648

74/1ಎ, 24, ಪ. ಾ 0.40 0.0975

115/2J, ಪ. ಅಂ ಾಶ ಾ 0.30 0.1148

278/7 ಪ. ಾ 0.20 0.0488

278/10 ಪ,
Vegetable 

Cultivation 2080 
ಚ. ೕ

1.05 6.9729

105/1 ಪ.ಪಂ ಾಳು ಣಸು
0.50

0.1250

153/18 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720
188/2C1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

22/ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.03600
96/1B2P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720

113/2P ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

220 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01200

93/2B ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

95/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01200



ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

78/1P4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

84/1C,1A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01200

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

93/2P ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

96/24 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.9 0.02160
286/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
286/12 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720
7/101 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
176/9 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920

170/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
1/3B ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

249/3A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

198/14 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720

198/1H ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720



237/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920

249/5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

249/6 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440

311/12 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

310/1A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01200

310/1A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

305/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440

304/3C ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

304/3D ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

104/3C ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

294/2A2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

294/2A3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

294/2A4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

237/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

489/1A1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

88/1B ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720
78/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
78/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.2 0.02880

79/1A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920
79/1B ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
132/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720
132/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

146/1A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
180/2A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
180/2B ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
181/2C ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440
181/2D ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
181/2A1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720
181/2E1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
181/2E2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
181/2A1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
181/2E2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720
187/5P22 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920
187/4P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720

188/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920
188/5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920

188/2E ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.9 0.02160
188/21 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920
140/1E ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

87/1P1P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.03600



118/3B ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400
381/9P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01200

240/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400
521/1A-P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440

839/* ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400
132/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

142/7,5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400
233/D ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440

111/6,3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01200
108/1BP2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.6 0.03840

206/11 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440
219/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01200

469/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.04800
119/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.03600
219/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.4 0.03360
468/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.04800
220/5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.04800

87/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400
29/P4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920
11P-P ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.04800
521/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.6 0.03840

296/1P4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
87/C ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440
165/4C ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400
179/1P3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

34/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920
272/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440

92/14 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.04800

119/1P,2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2.1 0.05040
47/10 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

164/4A1P3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.03600

74/2B,2C ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.03600

278/1BP3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400
278/7A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920

278/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

146/2A2P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.8 0.04320
145/34 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2.5 0.06000
7/P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440

124/4AP22 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.04800
112/P3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

171/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01200

123/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2.5 0.06000

162/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440

108/1A,3P4,1B
2P7

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440



108//2B,1A4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01200

86/P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
82/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

145/3,4,5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400
175/2,173/8 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

292/2A ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440
97/1P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01200
154/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400
77/190 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400
56/1A3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.03600
154/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

85/1P-P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400
160/2P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

190/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.5 0.03600

2/33. ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.2 0.02880

1/76. ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.3 0.03120
292/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.8 0.04320

292/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1 0.02400

111/181P15 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 2 0.04800
121/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

30/4A,1F, P4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00835

96/18 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01260

80/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920
602/5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
602/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
602/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
601/17 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720
602/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.9 0.02112
601/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920

600/5P3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720
600/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920
601/13 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
601/14 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
601/15 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01530
600/8 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
600/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00768
600/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
599/10 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.6 0.03840
599/11 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

602/2HP1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01150
601/67 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00576
599/9 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440
599/8 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00432
600/10 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
602/E ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01440
599/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
601/7 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.6 0.01390

601/BA ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00768
52/2,174/148 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920



4/8,3,4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
112/11,8/6 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920

2/P1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
92/3,2,4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00880

4/11P,11P3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.0 0.02300

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01200
599/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00940
4/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.0 0.02370
4/1P4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 1.2 0.02880
4/1P5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
601/17 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00860

586/P21 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01824
586/1P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

9/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00760
3/6,7 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00380
8/45. ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00780
5/5P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00740
4/1P,2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00490

5/1. ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00600
5/C1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00870
5/C4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00810

111/2P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
102/8 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
12/6,7 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00835

7/4P-P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00530
7/4P-P3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00530
2/P1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00380

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.5 0.01248
8/1C1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00740
2/1,4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00922

1/1P,P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00384
104/P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
4/C1P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00922
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00422
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00935
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00634
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00573
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00420

45/15P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.8 0.01920
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00610
ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00710

56/9 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480

45/15P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
600/2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480



30/1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00880
112/A1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
112/B1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00780
2/1C1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00650
51/4P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00950

68/5P-11 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00900
4/6P ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00660

4/11B-1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.2 0.00480
112/11P1 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.3 0.00720

104/4 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960
106/7P ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.4 0.00960

0.00 15.26374

105/ 2 ಪ.ಪಂ ಾ 0.4 0.25000

108/1ಎ3 4, ಪ. ಾ ಾ 0.4 0.25000

108/2 , 1ಎ4, ಪ. ಾ ಾ 0.4 0.25000

1.2 0.75000

52/2 ಇತ ಅ , ಂಗು, 0.904 0.01906

145/5, 356/2 ಇತ ಅ , ಂಗು, 2.324 0.14100

71/1, 119/1 ಇತ ಅ , ಂಗು, 1.988 0.01455

22/72, 71, 
130/64, 63, 

72
ಇತ ಅ , ಂಗು, 0.816 0.06000

329/2 , 4 
47/3, 4

ಇತ ಅ , ಂಗು, 1.376 0.03638

47/9, 328/2 ಇತ ಅ , ಂಗು, 0.832 0.03638

92/2, 12, 
11 3, , 

111/5 2,5 1,
 14/19, 87/1, 

92/3

ಇತ ಅ , ಂಗು, 1.2 0.04365

75/2, 1, 3, , 
74/1 3, 1 1, 

49/8, 6, 7
ಇತ ಅ , ಂಗು, 1 0.02910

98/4 1, 6 1 ಇತ ಅ , ಂಗು, 1.34 0.06548

55, ಇತ ಅ , ಂಗು, 1.2 0.04365

120/3 ಇತ ಅ , ಂಗು, 1.2 0.02910

231/4, 6, 5 ಇತ ಅ , ಂಗು, 0.92 0.05572

63/2, 1, 3 ಇತ ಅ , ಂಗು, 1.284 0.09000



65/1 3, 2, 
66/1 2, 1 1, 

1 3, 2 ,
ಇತ ಅ , ಂಗು, 1.636 0.09458

234/3 2, 
113/3 1, 

4 1, 
227/5 2, 
114/1 3

ಇತ ಅ , ಂಗು, 1.6 0.08730

95/20 2, 
15 2, 15 1

ಇತ ಅ , ಂಗು, 0.58 0.04350

79/1, 5, 4 , 
4 , 80/6 , 6ಎ

ಇತ ಅ , ಂಗು, 2.112 0.15000

95/15 3, 
15 6, 15 5, 

13, 18 3, 
16, 94/8

ಇತ ಅ , ಂಗು, 1.28 0.09630

47/5PI2 ಇತ ಅ , ಂಗು, 2.4 0.07275

262/3, 
156/0 1

ಇತ ಅ , ಂಗು, 1.788 0.08730

45/9 ಇತ ಅ , ಂಗು, 0.8 0.06000

66/13, 48/6, 
67/10, 44, 8

ಇತ ಅ , ಂಗು, 1.52 0.07500

55/49, 40, 
2 5, 39, 

54/53, 501/1, 
1 2

ಇತ ಅ , ಂಗು, 2.36 0.06920

32/23, 2, 24 ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು, 1.472 0.02336

74/1ಎ ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು, 1.26 0.02200

3/0 1, 
119/1 1, 2

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು, 1.332 0.07920

839/* ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು, 0.4 0.03240

132/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು, 0.3 0.02430

142//7,5 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು, 0.2 0.01620
219/1P2 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು, 0.2 0.01620

469/3 ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು, 0.3 0.02430

2.73 1.73796

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800



ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800
ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಪ.ಪಂ 0.00800

ಪ.ಪಂ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00800

ಇತ 0.00000



ಇತ 0.00000

ಇತ 0.00000
0.00 0.24000

ಇತ ಂಗು,ಅ , ಭತ 0.01800

ಇತ ಂಗು, ಅ 0.03600

ಇತ ಂಗು, ಅ , 0.01800

ಇತ ಂಗು, 0.01800

ಇತ ಂಗು, 0.05400

ಇತ ಂಗು, 0.05400

ಇತ ಂಗು, 0.01800
ಇತ ಂಗು, 0.01800

ಇತ ಂಗು, 0.01800

ಇತ ಂಗು, 0.01800

ಇತ ಂಗು, 0.01800

ಪ.ಪಂ ಂಗು, 0.07200

ಇತ ಂಗು, 0.01800

ಇತ ಂಗು, 0.01800

ಇತ ಂಗು, 0.05400
ಇತ ಂಗು, 0.05400

ಪ.ಪಂ ಂಗು, 0.01800

0.00 0.52200

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436



ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436



ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ
ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
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0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಪ.ಪಂ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳ ಣಸು,ಇತ

0.00436

0.240

ಪ.ಪಂ ಂಗು 0.04000

ಪ. ಾ ಂಗು 0.08000

0.12000

63/3ಎ, 15 ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳು ಣಸು, ೕರು

2.012 0.04000

64/9ಎ, ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳು ಣಸು, ೕರು

2.12 0.04000

6/37ಎ 1, ಇತ ಅ , ಂಗು 3.584 0.04000



44/6, ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳು ಣಸು

2.58 0.04000

42/19 3, ಇತ ಅ , ಂಗು 0.656 0.00970

52/2, ಇತ ಾಳು ಣಸು, ಅ , 
ಂಗು

0.816 0.01600

20/12 2, ಇತ ಅ , ಂಗು 1.624 0.03200

148/1ಇ2, 4 ಇತ ಂಗು, ೕರು 0.592 0.01184

21/1 11, ಇತ ಅ , ಂಗು, 0.72 0.01440

44/1, 16 ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳು ಣಸು

1.408 0.01940

21/1 3 ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳು ಣಸು

0.552 0.01104

87/17, 21 ಇತ
ಅ , ಂಗು, 

ಾಳು ಣಸು
1.168 0.02336

67/39, ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳು ಣಸು

0.812 0.01600

14/23ಎ 2, ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳು ಣಸು, ೕರು

1.192 0.03400

95/1 ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳು ಣಸು

1.612 0.02425

26/2 3, ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳು ಣಸು

0.584 0.01455

63/19 2, ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳು ಣಸು

0.548 0.01040

114/1 2, 
ಾ

ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳು ಣಸು, ೕರು

1.748 0.03872

6/26, 31, ಇತ ಅ , ಂಗು, 
ಾಳು ಣಸು

0.708 0.01455

6/24,7 ಇತ ಅ , ಂಗು 1.1 0.02619

74/5,  3, 7/6, ಇತ ಂಗು,  ಅ , 
ಾಳು ಣುಸ, ೕರು

2.4 0.02360

28.54 0.50000
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ಇತ ಅ , ಂಗು, ೕರು 0.00333

0.00 0.20

122/23 ಇತ ಂಗು 0.50 0.01000

97/3 ಇತ ಂಗು 1 0.01000

69/7,3,6,4 ಇತ ಂಗು 3.39 0.01000

143/ 2 ಇತ ಂಗು 3.3 0.01000

3/9. ಇತ ಂಗು 0.33 0.01000

102/8 ಇತ ಂಗು 0.62 0.01000

52/46P-1 ಇತ ಂಗು 1.71 0.01000

153/* ಇತ ಂಗು 0.50 0.01000

35/13 ಇತ ಂಗು 2.25 0.01000

83/30 ಇತ ಂಗು 0.79 0.01000

ಇತ ಂಗು 0.01000

ಇತ ಂಗು 0.01000

ಇತ ಂಗು 0.01000

ಇತ ಂಗು 0.01000

ಇತ ಂಗು 0.01000

ಇತ ಂಗು 0.01000
ಇತ ಂಗು 0.01000
ಇತ ಂಗು 0.01000

ಇತ ಂಗು 0.01000



ಇತ ಂಗು 0.01000

112/11P19 ಇತ ಂಗು 0.01000

186/10P2 ಪ. ಾ ಂಗು 0.01000

123/1A ಪ. ಾ ಂಗು 0.01000

124/4AP2 ಪ. ಾ ಂಗು 0.01000

108/1A,3P
4,1B2P7

ಪ. ಾ ಂಗು 0.01000

108/2B, ಪ. ಾ ಂಗು 0.01000

46/19P3 ಂಗು 0.01000

69/19 ಇತ ಂಗು 0.01000

195/2P2 ಇತ ಂಗು 0.01000

147/1P2 ಇತ ಂಗು 0.01000

254/1 ಇತ ಂಗು 0.01000

68/6 ಇತ ಂಗು 0.01000

41/7P2,40/
23

ಇತ ಂಗು 0.01000

38/21P2 ಇತ ಂಗು 0.01000

6/70. ಇತ ಂಗು 0.01000

2/13. ಇತ ಂಗು 0.01000

496/3 ಇತ ಂಗು 0.01000

73/1 ಇತ ಂಗು 0.01000

136/29 ಇತ ಂಗು 0.01000

136/25 ಇತ ಂಗು 0.01000

0.00 0.40000
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0.00 0.60
97/2P2 ಇತ 0.51
47/5P2 ಇತ 2

45/9,47/72b ಇತ 2

270/1-
P2,50/1P3

ಇತ 0.6

79/10,81/11P
3

ಇತ 1

85/10,9A2 ಇತ 1

263/3,170/16 ಇತ 0.6

14/1A1,1B3,1
4/6

ಇತ 2

188/2B,129/1
P1

ಇತ 1

191/2,59/2B,
199/2

ಇತ 1

159/7 ಇತ 1
54/2 ಇತ 0.92
33/8,44/1 ಇತ 1



146/2A2 ಇತ 1.88

72/2A ಇತ 0.8

93/1P12 ಇತ 1

55/58,34 ಇತ 1

34/1,23 ಇತ 1
4/55,96/* ಇತ 1

202/6 ಇತ 2

57/73 ಇತ 2

102/16 ಇತ 0.77
112/1P10 ಇತ 1

182/1 ಇತ 1

234/3 ಇತ 1

ಇತ
87/3P ಇತ 2
47/3,1 ಇತ 1

56/21 ಇತ 1.5
278/7a ಇತ

278/1BP3 ಇತ 1

40/39 ಇತ 1
243/17B ಇತ 0.27

19/6P3 ಇತ 0.66

51/4,91/8 ಇತ 0.5

41/9C ಇತ 2

84/1,61/18 ಇತ 2

122/16A1,16
A2,15B1

ಇತ 0.84

36/18 ಇತ 0.75

65/P4P2 ಇತ 3
283/1A ಇತ 1.5
132/3 ಇತ 1

180/22,12 ಇತ 1

142/7,5 ಇತ 1



152/*,86/9 ಇತ 2

269/2P2P ಇತ 0.73
95/15P3,15P
5,16,94/18

ಇತ 1

165/3,5,9 ಇತ 1

20/3 ಇತ 1

252/2 ಇತ 2

131/25,10 ಇತ 0.47

6/5AP3 ಇತ 8.2

136/26,27,11,
25

ಇತ 0.4

136/1P4,11,1
0P2

ಇತ 1

172/3BP2 ಇತ 2

4/7BP4,7B,1
3

ಇತ 2

231/4,6,5 ಇತ 1

28/20,14 ಇತ 1

499/1P ಇತ 1

69/19 ಇತ 1.11

79/7,1 ಇತ 1

2/2. ಇತ

81/11 ಇತ

124/1 ಇತ
138/4 ಇತ

124/3P3 ಇತ
73/6-P2 ಇತ

140/28 ಇತ

3/5A-P1 ಇತ
138/19 ಇತ

6/5A,196/2 ಇತ

77/22A ಇತ 1.5



133/1B ಇತ 1

2/28,25 ಇತ 1

30/46A ಇತ 1

30/46A10,15
3

ಇತ 0.4

32/6A ಇತ 0.4

81/6
ಇತ

0.4
97/3 ಇತ 0.4
30/2A2A ಇತ 0.4
37/13 ಇತ 0.4

109/2B
ಇತ

0.4
129/8 ಇತ 0.4
49/7,5,47/9 ಇತ 0.4

497/4A3
ಇತ

0.4

70/1A1
ಇತ

0.4

372/3
ಇತ

0.4

612/2
ಇತ

0.4

187/3
ಇತ

0.4
180/2A1 ಇತ 0.4

128/6
ಇತ

0.4
20/21 ಇತ 0.4
109/4 ಇತ 0.4

18/8.
ಇತ

0.4

178/2
ಇತ

0.4
481/36 ಇತ 0.4

70/28
ಇತ

0.4
180/2A1 ಇತ 0.4

18/8.
ಇತ

0.4
610/02 ಇತ 0.4
634/1 1 ಇತ 0.4
5/33. ಇತ 0.4
39/2 ಇತ 0.4
48/3 2 ಇತ 0.4

490/5
ಇತ

0.4

26/3b
ಇತ

0.4
322/2 ಇತ 0.4

ಇತ 1



ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1
ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1
ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1
ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

ಇತ 1

125.31



As given in FID ಷ ಾ

ಆ ಾ  ಸಂ ಾ ಂ  ಾ  ಸಂ

909011552338

401241815886

867342222814
137250010069250-1

620203358986

751288595213

754885519864

209764936039
1312200016530

751237194216
1312200020769

557573459431

429369192557

703848543806
73300101004268

628425432761
520101060323902

540310862152

510728461966

984837168290
1162200039501

578855781118 1482200064020

604501089081
1162200042834

313900427794
1182200025543

296215440329
157101011000593

514446449104
202476666243

228603793930 6162500100199000

803726542868
1482200051542



973595271278
2772200004019

852728191703 1812200081568

806062673964
1862250003248

933594804408
1592200026195

742395954217
182200068110

772331438418
917394694937

295623580183
13500100466201

918025277083

850115678264 760101002080

760003401531 121201010009882

386278335837 520101021817916

284256131792 30284949018

659796786702 121201010004110

943869640244 760101004695

916940118007 520101021821824



317301021666 10444009356

674407541249 760101006643

883934758265 760101001343

845875124891 76010102768

405906795511 1385101002787

598874351946 1442200071931

441264727356 760101005222

965067890389 4531

408237082859 760101000215

920642698700 760101002083

774503058604 13851101000099

203491703777 147501011000287

938302810223 760101007262

691276310774 790101001548

818482489924 1385101001522

815857896639 1442200036216

736886784756 641401503978

240797751626 1385101004440

696803437336 760104007053

820260085594 760101009601

609766231571 2772200006663



862857692527 1812200091633

269936808834 760101003710

758551949105 1812200011926

539338249037 2772210006340

823249454630 1812200053770

967142120010 1592200041693

835716682962 1302200048507

234112758344 466101179834

759478760194 1592200088441

671845675239 108501010007255

623971907627 101101010006382

687265732966 108501011000043

343548836564 108501010003288

613119000712 170700101002471

823939505580 1602200031099

244700467649 2786101000179

824377608724 60031331997



810074441434 0013/SB/01/012994

899034524507 3833101000462

614213911327 64041561019

307824491122 170502101000097

417863696916 117401010006076
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299491563220 636101002238

775118553051 1382200097368

629327581461 633101012213

504355593295 520101232261829

738400260411 1986101002098

893495718535 10210009691

369755460553 1102020009331

451058592977 1702030000191

577412055494 1812020000022

286146296920 1812210000107

617864181636 2892250001730

244272477210 1122200072724

750567533232 27122000014232



826848175485 1522250001441

423993129830 114001010006330

545706182567 54013271691

594601061402 520101024049073

982023022090 2102200002483

876331491339 130220002300

531042297402 122701010003734

937652223195 635101040930

712998088606 1382200038103

204046424104 655101004525

ಲಭ ಲ 121201010005834

661562422285 114001010002769

265604744917 2772200013989

829152767202 520101232297335

358344015724 118501011001168

657889128686 101101010003913

505545441988 89072189398

783973117764 1522200082693



392929148359 2502101000508

769433399379 1812200016890

579573787773 1812200010311

ಲಭ ಲ 121201010005834

596974308858 520191054341775

214258072596 89087055980

588742322804 1482200028904

994031939647 117401241001371

594779389220 117401011002223

676451971732 10302200037685

687869586838 1302200019756

443450586228 1812200088219

777935026235 297600101000367

476624478391 1812200000917

946452866335 170702101000720

909504202037 114001011005630

464632920317 170702101000720

645805345503 114001010004063

827504594613 2409101009418

679976418459 1402500100509400

231502959382 118501011000796

320430249355 1542030000695

591737041287 1692200004970

672854546855 2402200020199



654447552536 520100143246326

326847802566 639101009144

544734202787 018900101003360..

997705651262 520101069578555

893527789831 0822500100267601..

614213911327 6404156019

452512662093 0647101058362..

381517689778 656101031780

476373949588 114001011002674

792329894104 114001010001501

966332385839 64044979532

534206692030 114001231000404

237790926487 114001010002811

976798317087 4462010016280

537407234098 175700101000686

545091771102 1522210009091

557266744641 274250010003070-1

366432800534 2892200000056

326875132009 2892250006276

606458132853 1812200009315

666621893650 117401241001160

805417090852 520101024052600



583985469984 117401010007424

442135155428 12800101024472

283368358554 1262200022229

881631074834 125701010001094

410316497727 103700301000058

668947389691 404250010167250-1

728196284793 108501010003244

463327713048 182500100458301

413365989258 1482200026490

863898192261 108501011000073

20007361948

588514451118 2712210004775

601153459530 2712250006559

487376406656 20700101008689

255260145179 1522210033809

400759943080 1812200069644

956853567829 118501011004361

518737764420 118501011001678

505545441988 89072189398

589291089614 114008651000219

842506516835 2712250007768

456619568375 2712200014377

847956624453 125701010003078

437009185910 2712210008290



577412055494 1812020000022

492792125074 1522200120418

746117703435 1182200028235

626745932841 3747101002685

680135145884 2102200000200

793642159794 1522200079935

655251521228 114001011008515

514446449104 20247666243

234280868341 639101007079

811760799248 10444007575

685398254070 20227310109

474127015409 121101010015854

847589613687 113201011002726

730766784812 103701010006739

354488330555 520191003065762

434135249854 1262210038531

877495736302 143401011007986

784607224213 1812200025684

705810907341 114001010007208

332868097195 635101065439

918025277083 11850010007024

663243862816 2892200001694

831051841038 108501011001639

663243862816 2892200001694

922863797117 1122200053624

615135741529 2892610000226



951398921894 117401010004012

635918611589 17098516562

501539269048 1522210026425

599230192464 1812200002216

301946104980 114001011002922

909137265163 118501010005900

404937510571 118501010008015

839223153821 103701011000642

738816839880 118501051000084

252834884668 118501011002374

790933110373 118501010005982

558290633756 118501010006688

440774763826 118501010008239

997433417169 20247935138

563403463020 118501010005218

732811719362 2782200008596

743094998086 118501010002612

679976418459 118500301000081

797843762298 118501010007122

961359954802 118501011002655

961680259661 8903757652-6

671635151957 118501011000499

734386554289 15740100002868

479111015157 118501010007778



808907932201 8903876677-5

840422314309 118501010008426

416254951161 118501011000523

515147833669 2781400000153

515246310079 1622200007640

664336516476 1622200064246

316808472961 114001010000514

423531012179 118501010004791

493752827661 2772200022565

464165752653 118501010000231

957631889332 2102020000025

505545441988 89072189398

883436686678 118501011001711

917321061419 118501010008641

746044516027 520101018877296

936289645535 1452200083871

248193951302 119701011002358

711048134255 110401010000694

909568612117 1252210000300

705983092491 111608651000005

392316704163 149701011000012

554942686776 119701010005309

760434976415 520191053734889

810074441434 122701011000786

347639321889 119701011001024



997583210382 520101224636339

866647547322 743250010010180-1

779006862595 133020025580

721141391097 2409101000020

448920167515 2409101006204

266267870029 2409101005728

525159699101 7432500100201201..

562735247885 119701010006855

375664020857 0638101000479..

617096267133 37481421085

396503287184 111608651000005

89515690371 149701011000012

819865878417 114001011004170

0647766000042

705983092491 111608651000005

698732521822 119701231000284

489128551549

380586993138



206981684058

621936839310

810074441438

554942686776

430613012543

448920167515

876335279408

7110558134355

926516823347

981231361029

721141391097

562735247885

494380724380

711048134255

266267870029

740694097110

747825982294



841242932153

848816068922

528640513116

737511508969

524898830808

731887378971

909568612117

575642035134

736153634103

662394304863

208972148894

347639321889

950429333909

986857830125

617096267133

779006862595

939222006493



528540462115

749944590542

528646462116

727045590543

307512442003

56267222167

727076850334

543349128400

738716338913

926516823347

281552520583



360094620475

536215263932

329445940435

347639321889

936289645535

71104834255

779006862595

866647547322

760434976415

541810660975

972807341134



643498778003

814862808522

903567828025

633613738833

952303458573

906567329549

763439412218

890034423481

581390546248

365556010549

306647210197

707283295566

678198631366

795134767813

593333937635

212154050972

580628787828

610208790926



975064674761

294885809885

438443026103

32247825699

ಲಭ ಲ

ಲಭ ಲ

321445840578

451222269565

971901229303

518405699203

968788918282

303257757923

719552163370

237504445716

402809443365

393475650486

768268913738

733512440339



791269316363

647721262982

439042230263

443548949881

858133317457

438694806895

701920816554

945064383638

443905658216

276127381660

331749373888

538114890444

713684483002

668197589241

437383609330

996715998802

686339083630

593028540769



866508159147

840245581798

998900391096

403433220343

246140085731

682082319984

540659326734

909590608016

337142973035

241008251865

700453038958

238221155547

889243519749

208801147432

473713894204

382919590552

333282070294

714095219535



787358007982

784503393586

372191546333

514312646447

896415911324

486632786820

241982402159

828256680885

746581561123

532275162131

830465370590

528959503926

271087806647

230822713669

314557583611

429716302819

684374307422

818082405703



869752403498

207401751978

441975664338

797613213787

389503599100

786016961238

856784423059

601048506797

789129957155 1812200047090

493194945875 3992500100147300

879877951855 118507351000047

5947793892200 1302210001156

675742567143 1812200003854

918025277083 11850010007024

879877951855 118507351000047

955723897208 147501011001643

548378963054
616684064435
257926510947
381987482049

823249554630

745125196028

520783677033

267050036865



739895956565

615639901574

371339094988

748379164834

797829014060
647897429957
384511941771

673374482259

960763335465

290967406320
343034125669
805597701573
414002616573
292295726290

621670435924

837859340565
352957465630
831080975911
784911237746
585889957948
234280868341
739895956565
615639901574
312730276320
293703835733

888484474369
460097709368
917245891986
431033644668
429359274436
900446741292
280089577705
750735394721
426819418658

646544670047

821443519794
233269567189

763752212447

283053107923

451868815068

304964012794



730337878296

875387403211

655225203470

781665678228

222814085120

637947589064

287848891876

244917915762

548697024090

514538259642

750617511968

531706409366

620950784044

976965979067

233561936831

287848891876
244917915762
548697024090
514538259642
750617511968
531706409366
620950784044

797829014060
647897429957
384511941771
673374482259
960763335465
290967406320
343034125669
805597701573
414002616573
852803093186
739895936535
446669058222
630066305922
296322898519

986843796988
689058888501



318145344754
247802506510

4873764066556
764741348857
323484747176
275844349827
495120120535
415071668607
783973117764
944422619532
511116455916
255260145779
695380080407
708523693748
480669311454
93229914486
692557392660
645706555682

98

351981817415

640995382548

809754863352
310244629114
323287673136
917758247641

377483543735

324585644876
384484592484
386626744634

695385680621

879877951855
918025277083

332868097195

929907209991
892468037959
866169615987
505545441988
842812348125

956853567829

518737764420

589291089614

917394694937



772331438418

957631889332
33625133739
767476869209
966865588435
838597284725
752194287423
791666672783
878952552918
798775185599
914579591123
799160096100
234160385391
679118200671

519831658422

290829803387
519831658422

391700542441

735221879494
883090220997

906285863296

563982824901
974434323815

605960403855
88584982876
440106387219
440106387219
353780373862
709710403861
550342716325
953896905247
960012010307
527927063830
966533189031
651729793607

689834269859
251085121591
294067643657
375226631445
220888690500
280649911221



924222890114
234414412213

448891231129

968400856270

558388722627
447347987032
986309753782
447517960844
609618196484
743026755659
717858738050
968490856370
387394874449
236193581652
884180470679
785052317850
414064153502

824422012114

259100201250

984362023994
287595884135
822600844061
883346885238
833037712247
677625393118
414876424488
326879858382
244654278202
654244468701

833037712247

548724240561
24780420156
770973443451
833037712247
257595413845
984360222399

796638401200

815168320644



966533318903
684834629859
375663144512

8722920444612
984532697162
829670928889

8722394331122
916417591721
994583122996
998312291084

705810907341 114001010007208

917394694937 2102200033204

772331438418 466101182057

493653819905 101101010006134

343548836564 108501010003288

296322898519 101101241000159

512442668982 1482200021279

577412055494 1812020000022

796180524167 1812200003613

716309807684 2102200000548

802377564755 114001010008025

970399160297 1482200000846

468454989966 114001011000330

399572707407 2672210014159

946228733318 520291021162186

719866201627 114001011000938



953959241907 1122200046719

498093968714 1812200078070

834703472855 1812200035900

670960201413 1812200031472

745125196028 1812030004807

952254633089 2772200005396

863167775335 108501010005170

324841550971 2772610000958

826582756859 108501010007073

695727241481 117401011003466

621670435924 520101024070481

594779389220 117401011002223

708523693748 399250010007050-0

323484747176

275844349827

495120120535
255260145779
695380080407

ಲಭ ಲ

976044984870

569983289576



ಲಭ ಲ

ಲಭ ಲ

ಲಭ ಲ

ಲಭ ಲ

ಲಭ ಲ

843279374895

381172944170
512633901148

ಲಭ ಲ

ಲಭ ಲ

495190358157

612363139834

ಲಭ ಲ

393434614363

690370602752

834805224887

ಲಭ ಲ

399671392897

483988891406

ಲಭ ಲ

ಲಭ ಲ

ಲಭ ಲ

ಲಭ ಲ

ಲಭ ಲ

952303458573

ಲಭ ಲ

ಲಭ ಲ

ಲಭ ಲ



ಲಭ ಲ

265776831305

393434614363 182500100776601

834805224887 140801011000334

952303458573 2786101000524

381172944170 1442200052957

976044984870 630101062271

843279374895 182500100406801

265776831305 182500100063901
399671392897 1986108002024

245004482392 182500100156801

983289376078 1102010040379

720232530591 803250010231970-1

612363139834 1122200040833

682692835631 182500100707701

690370602752 182500100700501

569983289576 2332140000042
512633901148 1442200034579

495190358157 1385101013768





495190358157 1385101013768

483988831406 101601010006143

283114102998 1122200052024

867693987906 1122200033479

699016261024 1262200015067



679976418459 140250010050940-1

739895956565 1482200037828

460097709368 101101011000682

382105673460 1482200055926

783116757922 118501010007582

761382271904 SB/01/000073

440121686041 639101010447

312730276320 1482200062740

656212509443 2402200001774

315202842458 2922200001974

586418659997 108501011002395

997133181134 114001010002930

254328597351 1521400000559

785591242386 114001010008689

755496776330 2712210007211

767945668694 117401010001746

296701157109 1302200093588

909504202037 114001011005630





535869852746

745432304593

802798623630

431033644668

511933959617

493653819905

337198631527

635630134137

678972426016



849268870537

202390971118

518737764420

505545441988

917394694937

772331438418

726230142376

594601061402

219546559510

860060539231

217036387256

373162884699

482154502258

307824491122

792117269579

























906096627239

952254633089

324841550971

814426325134

464165752653

260300167097

765736888192

224160208937

793642159794

505719104587

589251695821
496268013721

556170693236



929907209991

918973079413

405375544345

405207107205

491574079541

680135145884

683235766227

366579342283

604958298981

843601169849

296335941338

718766664288

664336516476

945931132697

918025277083

879877951855

755759873003

846594204927

966332385839

247596175934

308691253545

295623580186

872975372364

400437974157

350359320032
754782100322

275844349827

674330744917

495120120535



827253912302

609944114168

745125196028

648795714470

808505042413

446046987777

495792892716

461044911749

241779951333

792117629579

663243862816

615135741529

946228733318

264150448241

644896265013

594601061402

435786077974

890137641392

273678213864

447642043979

818072401815

616603387481

531576404627

623072692645

777424710069

598506626850

699016261024

638581554851



686089497340

951509215490

811282104876

626283163659

978837395368 1252250003833

316516684779 1252200060262
202945170567 26900101006875
768444511969 125200085325
636724969887 2014188643824

266039576367 1572200035641
366612315968 638101002711
798276733116 693430423140

590887705032 122701011000241

203925092207 1102010086309

983725496565 1102200912012

826493769943 636101008347

784023226693 110401011000150
284062372912 1120102340928

711048134255 110401010000694
985293487177 101382200047447
572489463762 63120496823

307768519297 638108009013

462568490909 1300101011031
756694432451 7337000606000800

357744320469 8833119000263
357055078732

307768519297 638108009013
753397454015 130210100360
506844079632
74408896150 2812081250702
82007441201 51241304214

313717171449 157220000275

443161057607 3833119000125

775118553051 382200097360
347639321889 1452200026418





ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ ) ೌ ಕ( .)

I.
1 ೕ  ರಪ  ಚ ಬನ 81/4 ಅಂಗ ಕಲ   0.40 2600.00 351926455290, 29501000011630

1 ೕ  ಂಜಯ ವಣ   ಬನ 178 ಮ   0.80 5200.00 122003078018

2 ೕರ  ಮ ಯ ಬ ಪ ಡ 31 ಮ   0.80 5200.00 900117357509 4340101000872

3 ಬಸವ ಜ ವ ಡ  ವ ಬನ 52 ಪ.   0.2 1300.00 658610083947, 89081897898

4 ಬಸವ ಜ ಚ ಪ  ರಚ ಬನ  63 ಪ.   0.5 3250.00 254394839344, 29501000009210,

5 ಭದ  ಹ ತ ಮಳಲ ಂವ ಬನ 78/1ಬ ಮ   1.20 7800.00 892148510825, 0684322000000631

6 ಂಗಪ  ಯಣ ಯ ಬನ 56/6 ನ ಅಂ ಂಶ  0.39 3978.00 628235811853, 89025002000

7 ಈರಮ  ಜಪ  ಯ  ಬನ 62/12 ನ ಅಂ ಂಶ  0.40 4080.00 469746100816 89056865141

8 ಗಣಪ  ಮ ಬ ಶ ರ ಗ ೕಟ ಪ ಡ 44 ನ ಅಂ ಂಶ  0.40 4080.00 685476970956 3032200012459

9 ೕಪ ಪರ ಶ ರ ಯ ನ ಓ ಕ 114,115,117/2,119,120 ನ ಅಂ ಂಶ  1.00 10200.00 970018618845 3572200063180

10 ಬರ ವ ನ ಗಡ ಬನ 27/2 ಪ. ಅಂ ಂಶ  0.30 3060.00 357611781126, 122003186273

11 ಲಕ ಪ  ಯಪ  ತಳ ರ ಬದನ ೕಡ ಬನ 238/2 ಪ. ಅಂ ಂಶ  0.30 3060.00 645084312948, 029501000008031

12 ಪ ವ  ಥ ೕತ ರ ಡಲ ಬನ 67 ನ ೕರು 0.60 2400.00 338555410571 131900101004419

13 ಗಣಪ  ಯ  ಯ §£ÀªÁ 62/4 ನ ೕರು 2.40 9600.00 564212050907 17090016985

14  ೕಶ ರ ಗ ಪ ರ 67,70 ನ ೂೕ ೂೕ 0.30 1200.00 737241595083 7072500102801801

15 ಮ ಷ  ಮ ಯ  ಗ ಪಡ ರ 271,333,354,355/1+2,356 ನ ೂೕ ೂೕ 0.25 1000.00 790069226631 0520101026231

16 ಥ ಯ  ೕ ಅಚನ ರ 47ಬ ನ ೂೕ ೂೕ 0.40 1600.00 203762045449, 122002288391,

17 ಈರಮ  ಯ  ಯ ರ ಬನ 14, ನ ೂೕ ೂೕ 0.80 3200.00 652050732019, 03112200064233,

18 ರ ೕಂದ   ಯ ರ ಬನ 40/1, ನ ೂೕ ೂೕ 0.40 1600.00 953233380057 03112200052164,

19 ಥ ೕರಪ  ಡ ೕಲ ಪ ಗ ಬನ 133/1 ನ ೂೕ ೂೕ 0.40 1600.00 836744836061 029501000111917

20 ಲಮ  ೕರನ ಡ ೕಲ ಪ ಗ ಬನ 133/2 ನ ೂೕ ೂೕ 0.40 1600.00 790069226631 029501000007167

21 ೕರನ ಡ ರಪ  ಡ ೕಲ ಪ ಗ ಬನ 44 ನ ೂೕ ೂೕ 0.80 3200.00 852855048586 162601000000817

22 ೕಧರ ಮ ಣ  ಭಟ ೕಮ ಪ ಡss 3/1,9/3,15/1ಊ ನ ೂೕ ೂೕ 0.20 800.00 652050732019, 1508101001220

23 ಗ ನನ ಪರ ಶ ರ ಭಟ ಪ ಡss 95,47/2,30 ನ ೂೕ ೂೕ 0.95 3800.00 953233380057 3032200198180

24 ೕ ಲ ಷ   ಗ ಶ ಗ ರಲವ ಪ ಡ 78/1 ನ ೂೕ ೂೕ 0.10 400.00 245649096135 31196811935

25 ಪ ೕದ ೕ ಲ ಷ  ದ ಳ ನ ಪ ಡ 98 ನ ೂೕ ೂೕ 0.60 2400.00 367487839432 108201011001485

26 ಯಣ ಸತ ಯಣ ಭಟ ನ ಓ ಕ  110/1,88,28/1,96/2 ನ ೂೕ ೂೕ 1.80 7200.00 836744836061 03032200130136

27 ೕಶ ರ ಪರ ಶ ರ ಗ ನ ಕ 31/2,30 ನ ೂೕ ೂೕ 0.40 1600.00 2533491198385 20334235559

28 ಬಸಪ  ಯ  ಚಲ ೕ ಬನ 125/2 ಪ. ೂೕ ೂೕ 0.20 800.00 680462423369 17090044742

29 ಗಮ   ಷ   ಉ ಳ ಬನ 55 ನ ೂೕ ೂೕ 0.90 3600.00 943539447050 03492250001250

30 ರ  ಬಸವ ಜ ಬಸ ರ ಬನ 50/1 ನ ೂೕ ೂೕ 1.00 4000.00 576065101388 11132321150

31 ಅ ೕಕ ಮಣ ರಣ ಬನ ನ 0.40

ೕಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು

ಕಂದು ಾ  ವ ಹ

ಅಂ ಾಂಶ  ಾ  ವ ಹ

ೕರು ಎರಡ ೕವಷ ದ ವ ಹ

ೂೕ ೂೕ ದಲ ವಷ ದ ವ ಹ

2018-19 ೕ ಾ ನ  ೂೕಟ ಾ  ಇ ಾ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ದ  ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ.
: ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ೌ ಕ ಸ ಾಯಧನದ 

ತ  (ರೂ. 
ಲ ಗಳ )

ಆ ಾ   ಸಂ ಾ ಂ   ಾ

31 ಅ ೕಕ ಮಣ  ರಣ ಬನ 69/2 ನ ೂೕ ೂೕ 0.40 1600.00 402860892685 029501000011918

32 ದ ಮ ದ  ಗ ಕ ಕ 40/3,111/1,48/1ಅ,183 ನ ೂೕ ೂೕ 1.20 4800.00 883553346966 122002621253

33   ಮ ನ ಕ 27ಬ/3 ನ ೂೕ ೂೕ 0.80 3200.00 602469004577 03192200007710

34 ಸ ರ  ಮ ನ ಕ 27ಬ/4 ನ ೂೕ ೂೕ 0.80 3200.00 395159019482 03192200009660

35 ಪದ ಭ ಯ ಗ ಬಕ ಳ ಕ 136/2,77/5, ನ ೂೕ ೂೕ 0.80 3200.00 200762143228 03192200003524

36 ಯ ಯಣ ಗ ಸನಗ ಕ 15 ನ ೂೕ ೂೕ 0.70 2800.00 912676142934 122002261527

37 ಶ ಥ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಬಕ ಳ ಕ 9/1,14/2,8/1 ನ ೂೕ ೂೕ 0.60 2400.00 932022125341 03192210013913

38 ಕಮ ಕರ ಬ  ೕ ಅಚನ ರ 16 ನ ೂೕ ೂೕ 0.4 1600.00 520191054940598

39 ೕಧರ ಗಣಪ  ಗ ನ ಪ ಡ 9/1,11/1+2, ನ ೂೕ ೂೕ 0.40 1600.00 6334569576

40 ಮ ಶ ಮ ಭ ಶ ರ ಗ ಕಲ ಪ ಡ 71, ನ ೂೕ ೂೕ 1.20 4800.00 973087271700, 108201011000747

41 ಂಕಟ ಮಣ ಮ ಯ ಗ ಹ ಪ ಡ 71/3 ನ ೂೕ ೂೕ 0.40 1600.00 108201051000298

42 ನರ ಂಹ ಮಯ  ಗ ನ ಪ ಡ 97/6,97/14,97/12,107/9 ನ ೂೕ ೂೕ 0.20 800.00 889498957890 1508101005344

43 ಜ   ಕಡ ಳ ಕ ಪ.ಪ ೂೕ ೂೕ 0.20 800.00 17106069209

44 ಗಣಪ   ಯ ಮ ಹ ಬನ 13/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå  0.30 5850.00 319553653374 122002533842

45 ಗಮ  ಷ  ಉ ಳ ಬನ 55/1 ನ  0.30 5850.00 943539447050 03492250001250

46 ದ ದ ದತಪ  ಧ ಬನ ಬನ 88/2 ನ  0.20 3900.00 413959394923 03112200000539

47 ಬಸವ ಜ ವ ಡ ರವ ಬನ 52 ಪ.  0.40 7800.00 658610083947 89081897898

48 ಗ  ಶ ತಳ ರ ಬನ 206 ಪ.  0.80 15600.00 765070263130 03112200026540

49 ನಪ  ಬಸವ  ತಳ ರ ನ ರ ಬನ 45/5,15/3,45/2 ಪ.  0.40 7800.00 643049450523 03112200039606

50 ೕ ಲ ಮ ನ ಗಡ ಬನ 18 ಪ.  0.40 7800.00 574835225337 03032200181985

51 ಜಗ ೕಶ ಚನ ಪ  ಚನ ಯ ಬ ಬನ 17 ಪ.  0.40 7800.00 896331633279 03112210017770

52 ತ ಪ  ಚನ ಪ  ಚನ ಯ ಬ ಬನ 17 ಪ.  0.40 7800.00 452239631641 03112210017790

53 ಉ ಶಚನ ಪ  ಚನ ಯ ಬ ಬನ 17 ಪ.  0.30 5850.00 654277074446 131900101001316

54 ಲ ಯಪ  ಯಪ  ತಳ ರ ಬದವ ೕಡ ಬನ 19/4ಎ ಪ. ಗಡ  0.40 12240.00 315179281641 03032610001658

55 ವಕ  ರಪ  
ಮ ರ,GPSಮ ಯಣ  ಗಣ  ಮ ರ ಗ ಬನ 179/4

¸ÁªÀiÁ£Àå

  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 1.00 20000.00 291062702918 03112200031148

56 ಜಗ ೕಶ ಪತ ಯ  ಲ ರ ಬನ ಬನ 80/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 1.20 24000.00 477970752941 131900101002618

57 ಕಪ  ಥ ರ ಬನ ಬನ 174 ¸ÁªÀiÁ£Àå   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 2.00 40000.00 636063615843 03112200025291

58 ಪರ ಮ ಧಮ ಪ  ಕ ಣಕರ ಬನ ಬನ 239/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 16000.00 328198098063 03112210014906

59 ರ ೕ  ಯಲಪ  ಮ ಬನ ಬನ 163/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 16000.00 824198495960 131900101004678

60 ಪ ಂತ ೕಮ ಕರ ಬರಮ ೕರ ಗ ಬನ 212 ¸ÁªÀiÁ£Àå   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 16000.00 667030052423 131900101002056

61 ಥ ೕ  ಯ ನ ರ ಬನ 264/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 622738532842 03112200018781

62 ಹ ತ ಫ ರಪ  ಶಣ ನವರ ಬನ ಬನ 163/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 901493146344 03112200016118

63 ಮ ದ  ಶ ರ ಗ ಪ ಬನ 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 1.20 24000.00 522591482988 34900860198

64 ಪರ ಮ ಬ ಣ  ಉ ರ ಬನ ಬನ 177/2 ನ   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.60 12000.00 297153997322 122003315007

65 ಮ ದ  ಶ ರ ಗ ಪ  ಬನ 7 ನ   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.30 6000.00 522591482988 34900860198

66 ಯ  ಗಣಪ ಆ ರ ಡಕನಹ ಬನ 24ಅ ¸ÁªÀiÁ£Àå   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 16000.00 282535732317 2941108005460

67 ಕಮ ಕರ ಬ  ೕ ಅಚನ ಬನ 16,3 ¸ÁªÀiÁ£Àå   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.30 6000.00 990714574436 520191054940598

68 ಪರ ಶ ರ ಜಯ  ಗ ಳ ಬನ 182+187 ¸ÁªÀiÁ£Àå   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000 373696513516 122002091802

69 ಮ ತ  ಆ ರ ಸ ಬನ 76/6 ನ   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 398967808804 03672200016600

70 ೕ  ಘ ಂದ  ಭಟ ಪ ನ ಬನ 70ಬ/3 ನ   ತರ  ಪ ಶ ಸರ 1.60 32000.00 597783725021 32657736412

71 ಲ ೕ ಂತ ಧರ ಭಟ ಪ ಡ 70/2 ನ ತ 1.16 648.00 236818693014 03032250025343

ೂೕ ೂೕ ಎರಡ ೕ  ವಷ ದ ವ ಹ

ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ

  ತರ  ಪ ಶ ಸರ



72 ಷ  ಯಣ ಭಟ ಪ ಡ ಪ ಡ 61,48,50,54 ನ ತ 0.89 648.00 281229059368 03032200030894
73 ಂಕಟ ಮಣ ಮ ದ  ಗ ಪ ಡ 71/3a,77/2b,153/1b,159/2 ನ ತ 0.51 612.00 789449184423 1508101001131
74 ಪ ಕರ ೕಶ ರ ಗ ಪ ಡ 6,9,149,150/3 ನ ತ 0.36 432.00 8.16641E+11 1508101002578

75 ಕರ ದತ   ೕಶ ರ ಗ ಸಣ ಪ ಡ 2/1,5/5,7/6,11/1,11/3,13/8 ನ
ತ

0.86 378.00 383845022210 03032200049257

76 ತ
77 ತ
78 ೕಲ ಠ ೕ ದ   ಖ ಕಲ ಪ ಡ 73/4,73/5 ನ ತ 0.8 366.00 550247859275 03032200089369
79 ತ
80 ತ
81 ತ
82 ತ
83 ತ
84 ತ
85 ತ
86 ತ
87 ಥ ೕ ಲ ಷ  ಗ ಮ ರ ಪ ಡ 198,206/7 ನ ತ 0.47 540.00 532724172567 03032200077228
88 ಮ ದ  ಯಣ ಗ ಆಡ ಪ ಡ 8,92/1 ನ ತ 0.5 216.00 263259779225 122001357946
89 ಯ ನರ ಂಹ ಗ ಪ ಡ 41/1,158/2,155 ನ ತ 0.3 324.00 733842318315 1508101002657
90 ಗ ನನ ಯ ಗ ಬ ಪ ಡ 141/1 ನ ತ 0.60 540.00 668410697814 4340101000082
91 ೕಧರ ಯ ಭಟ ವನ ಪ ಡ 81 ನ ತ 1.35 1000.00 707362346130 108201010000939
92 ನರ ಂಹ ಜನಕ ಗ ಕಲ ಪ ಡ 65/2 ನ ತ 0.91 540.00 673256678540 03032200129067
93 ಸತ ಯಣ ಂಕಟ ಮಣ ಭಟ ಣ ಂವ ಪ ಡ 38,37,36,39,40 ನ ತ 2.00 1202.00 941858345125 54015936699
94 ೕಧರ ಮ ಣ  ಭಟ ೕಮ  ಪ ಡ 3/1,9/3,15/1 ನ ತ 0.39 270.00 359624565286 1508101001220
95 ದ ಥ ಗ ಮ ನ ಪ ಡ 39/5,34,48/1 ನ ತ 0.8 800.00 759061679002 03032200046193
96 ೕ   ಮ ಣ ಂವ ಪ ಡ 14,12/2,9/1 ನ ತ 1.42 953.00 450408991897 120001010010259
97 ಷ  ಲ ಣ ಡ ಪ ಪ ಡ 51/3 ನ ತ 0.4 432.00 367226034541 1508101006514

98 ಮ ಬ ಶ ರ ಲ ೕ ಯಣ ಭಟ ಪ ಡ ಪ ಡ 149/1,186/2 ನ ತ 0.43 432.00 836274938922 34060100000609
99 ಯಕ ಮ ದ  ಗ ಯಚ ಪ ಡ 147 ನ ತ 0.23 310.00 502519942743 122002861284

100 ಲ ೕ ಥ ಗ ಳ ನ ಪ ಡ 215,215/1 ನ ತ 0.41 432.00 543217324049 108201231001493
101 ಗಣಪ  ಷ ಪ  ಗ ಬ ಪ ಡ 139 ನ ತ 1.2 540.00 664464092328 1508101005269
102 ಗ ನನ ಥ ಗ  ಳ ನ ಪ ಡ 216,238,215/1 ನ ತ 0.66 594.00 740901342963 108201231001577
103 ಸತ ಯಣ ಗಣಪ  ಗ ಣ ಂವ ಪ ಡ 117/1 ನ ತ 0.8 540.00 986184389576 108201011000500
104 ಗಣಪ  ಗಣಪ ಭಟ ನ ಪ ಡ 1/2,1/3,97/13,10/13 ನ ತ 0.95 870.00 558800705886 122002028182
105 ೕ ಲ ಷ  ಗ ನನ ಗ ರ ಪ ಡ 82/2,76/3,76/1 ನ ತ 0.72 486.00 349327995219 011600101012931
106 ಂಕಟ ಮಣ  ಮಯ  ಗ ೕ ಹ ಪ ಡ 69/1,71/3 ನ ತ 0.98 540.00 684244075981 1082015000298
107 ಪ ೕಪ ಜ ಖರ ಡ ಹ ಪ ಡ 17/3,17/2 ನ ತ 0.3 162.00 719245466799 03032200190900
108 ೕಕ  ಮ ದ  ಗ ಕಳ ಪ ಡ 90/1 ನ ತ 0.56 540.00 255091041397 7072500103438601
109 ಮ ದ  ಜಪ  ಗ  ಮ ರ ಪ ಡ 160,173,170 ನ ತ 0.4 540.00 789297152633 1508101005358

1508101003380ಪ ಡ 24 ನ 0.63 393.00 552281178352

108201011001284

ಲ ೕ ಯಣ ಗಪ  ಭಟ ರ ಪ ಡ 9,59/1,30/1,31, ನ 0.65 856.00 988191100122 108201050000105

ಪ ಡ 31,33 ನ 2 1202.00 4844161314030

122002028046

ಮ ದ  ಯ ಗ ಡಲ ಪ ಡ 55/1, ನ 0.54 216.00 547505381096 4340108000003

ಪ ಡ 30/3,35/5,36/6,37/2 ನ 0.35 420.00 497918645159ಮ  ಂಕಟ ಮಣ ಗ ರ

ಮ ಉ ಮ ಶ ರ ಗ ವನಮ

ವ ಗಣಪಯ  ಗ ವನಮ

110 ನರ ಂಹ ಜನಕ ಗ ಕಲ ಪ ಡ 65/2 ನ ತ 0.91 540.00 673256678540 03032200129067
111 ಪ ವ  ಕಮ ಕರ ಭಟ ಆಡ ಪ ಡ 43/1 ನ ತ 0.25 162.00 203121512107 122002142601
112 ಮ ಶ ರ ಉ ಮ ಶ ರ ಗ ವ ಪ ಡ 399,264/2, ನ ತ 0.68 408.00 842007152003 622020277303

113 ಮ ದ  ಥ ಗ ಹ ಸರ ಪ ಡ 63/3 ನ ತ 0.12 144.00 864181031020 120001011003210
114 ವ  ನರ ಂಹ ಗ ಮ ನ ಪ ಡ 2/1.43/3.5/1 ನ ತ 0.71 652.00 813195358097 03032250004032
115 ಯಣ ವ ಮ ಗ ಮ ನ ಪ ಡ 2/1.3/14/3.10/1.48/3 ನ ತ 1.38 1305.00 867070654767 03032200037116
116 ಗಣಪ  ಯ ಗ ಮ ನ ಪ ಡ 44.46/1 ನ ತ 0.87 870.00 630604266461 03032200041363
117 ದ ಥ ಗ ಮ ನ ಪ ಡ 10/4.34.45/2 ನ ತ 1.1 1320.00 759061679002 03032200046193
118 ರ ೕಂದ  ಲ ೕನ ಯಣ ಗ ಮ ನ ಪ ಡ 45/1.4/1 ನ ತ 0.24 288.00 577299863683 03032250008898
119 ಸ ೕಸ ರ ಪ  ಭ ಮ ನ ಪ ಡ 49/2.51/2.54/2 ನ ತ 0.73 540.00 403922834994 1508101002322
120 ಗ ನನ ಗನಪ  ಗ ನ ಪ ಡ 93.99/1.88/2.78/1. ನ ತ 0.51 432.00 394628165157 1508101001490
121 ರ ೕಂದ  ಶ ಥ ಗ ಪ ಡ ಪ ಡ 100/1 ನ ತ 0.39 468.00 336339642536 1508101006057
122 ಸತ ಯಣ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಕಲ ಪ ಡ 101.11 ನ ತ 0.56 540.00 454226174190 34060100003882
123 ದ ಯ ಗಣಪ  ಗ ವ ಪ ಡ 79/1 ನ ತ 0.32 270.00 353536207766 12002856003
124 ಂಕಟ ಮಣ ಗನಪ  ಗ ಮ ಪ ಡ 7.18 ನ ತ 0.28 336.00 866323291629 1508101002518
125 ಬರ ಗಣಪ  ಗ ಮ ಪ ಡ 8.9/2.13.25/1.59/4 ನ ತ 0.52 624.00 796445422610 1508101006041
126 ಷ  ಯ ಗ ಯಚ ಪ ಡ 125/4.125/1 ನ ತ 1.2 1440.00 281336715770 764298508

127 ೕಪ   ಭ ನ ಲ ರ ಪ ಡ 157/2.156..153.153/1.153/2 ನ ತ 0.65 540.00 699895973467 158401011000248
128  ಗಣಪ  ಭ ಬ ಪ ಡ 36 ನ ತ 2 810.00 651746486776 122002177600
129 ೕಧರ ಎ  ಗ ರಲವ ಪ ಡ 63/2.78/2.61/2 ನ ತ 0.82 984.00 763728386242 7072500103319601
130 ಂಕಟ ಮಣ ಜಟ ಪ  ಪಟ ರ ಪ ಡ 60 ನ ತ 0.8 540.00 650612085423 03032200033008

131 ಜ ಕರ  ಮ ಶ ರ ಗ ಪ ಡ
226.228.230.229.237.269.27
0.271.275 ನ ತ 0.84 297.00 303279065811 1508101006627

132
ೕಪ  ಗಣಪ  ಗ ರಲವ ಪ ಡ

110/1.110/2.110/3.22/2.22/
4.22/5.20/2.21/1023.45.19.
18/3.18/2 ನ ತ 0.90. 1080.00 465423751067 122002122695

133 ಷ  ಯಣ ಭ ಪ ಡ ಪ ಡ 48/1.50/3.54.61 ನ ತ 0.89 594.00 281229059368 03032200030894

134 ಯ ಈಶಪ  ಗ ಡ ರ ಪ ಡ
26/1.18/1.16/1.16/2.16/3..1
/1.1/2.37/1 ನ ತ 1.35 918.00 344504522778 108201011000078

135 ಮ ಬ ಶ ರ ದ ಯ ಗ ಆಡ ಪ ಡ 54/1 ನ ತ 0.39 216.00 689452994267 1508101002689
136 ಅ ೕಕ ಸ ವ ಡ ಹ ಪ ಡ 27/1. ನ ತ 0.3 108.00 684839010239 03672250009802
137  ಮ ದ  ಗ ಆಡ ಪ ಡ 6 ನ ತ 0.15 108.00 402131745101 122002032642
138 ಥ ಯಣ ಗ ಪ ನ ರ 59/2, ನ ತ 0.65 800.00 262110186232 122002276634

139  ಮ ಷ   ಕ ನ ರ 62/2,66/2 ನ ತ 0.47 270.00 997590694946 03032200041551

140 ವ  ೕಧರ ಗ  ರ 180, 152 ನ ತ 0.65 378.00 474634083471 03032200124386

141 ಂಕಟ ಮಣ ನ ಪ  ಯ ರ 12/16 ನ ತ 1.18 432.00 908747486381 20311919921

142 ಜ ಧ ನ ಗ ಶ ಗ ಕ ನ ರ 95/2 ನ ತ 0.4 162.00 921719388575 33016490447

143 ರ  ೕಧರ ಗ ಗ ಹ ರ 133/2 ನ ತ 0.15 162.00 950956025333 03032200124386

144 ಥ L ಗ ಅ ಬಳ ರ 61/2, 62/1 ನ ತ 2 378.00 2462933386 111001011003389

145 ಗಣಪ  ಮ ಯ  ಗ ಪ ರ 35/1,36/1,92/1 ನ ತ 0.27 162.00 598888703871 520101231371086

146 ಮ ಂದರ ಗಣಪ  ಗ ಪ ರ 35/1,36/1,92/1 ನ ತ 0.3 162.00 652169613506 20417270873

147 ಂದ  ಗಣಪ  ಗ ಪ ರ 35/1,36/1,92/2 ನ ತ 0.31 162.00 754325304929 03032200150860



148 ಮ ಕರ ಮ ಭಟ ಕ ನ ರ 141/1,151/2,42/2,43/1,42/3 ನ
ತ

0.51 324.00 898790144899 0520101021086

149 ೕ ಲ ಷ  ಗಣಪ  ಭಟ ಕಲ ರ ರ 36/4 ನ ತ 1.14 685.00 894590739337 10816624270

150 ಘವ ಶವ ಗ ೕಮನ ರ 24/2,21/2,20/2,23/3,45/1ಅ
,24/4,24/3ಅ,

ನ
ತ

2.00 1202.00 415962661894 35014225851

151 ಅ ೕಕ ಯ ಬ ಗ ಹ ರ 127/2,133/1,152,155 ನ ತ 0.76 456.00 563755014283 0520101013975

152 ೕ ಸ ೕಪ  ಹಗ ಪಡ ರ 100,42,82/2ಬ,82/2ಅ,82 ನ ತ 0.39 270.00 632334796098 64027050885

153 ಗಪ   ಗಣಪ  ಗ ಳ ರ 214/2,12 ನ ತ 0.77 462.00 353836500371 03032200194236

154 ಗಣಪ  ಗ ಗ ಕಲ ರ 34 ನ ತ 0.2 270.00 969630261604 33397218193

155 ರ ೕಶ ದ ರ ಗ ಗ ಹ ರ 102,140,109,143 ನ ತ 1.06 162.00 204562733806 0520101027879

156 ಥ ೕಶ ರ ಗ ಳ ರ ರ 42,11,66, ನ ತ 0.62 372.00 660394580495 158401011000808

157 ವ ಮ ಯ ಗ ನ ೕಡ ರ
84/1ಕ,86/1,112,104/1,92/4,
103,104/2,90/1,114/2,105,1
00/2

ನ
ತ

0.95 571.00 800202534410 10816633228

158 ೕ ದ ಪರ ಶ ರ ಗ ಸಣ ರ 70 ನ ತ 0.95 432.00 601402897627 10816633375

159 ನಟ ಜ ಗ ಜ ಡ ಅಚನ ರ 2 ನ ತ 1.21 324.00 690843237665 011602101002744

160 ಗಪ   ಮ ಬ ಶ ರ ಗ ಯಡ ರ 29/1,30/3,14/2,22/7 ನ ತ 0.33 445.00 309042733888 37305307637

161 ರ ಶ ಶ ಗ ಸಣ ರ 58 ನ ತ 1.53 919.00 394316112477 20049012921

162 ಅ ತ ಮ ಷ  ಗ ಳ ರ ರ 34/2,35/2 ನ ತ 0.24 324.00 213854520709 34060100002829

163 ಮ ಷ   ಮ ಯ  ಗ ಪಡ ರ 271,354,355/1, ನ ತ 0.26 162.00 983722743736 0520101026231

164 ಥ ಗಣಪ  ಗ ರ 52/ಬ ನ ತ 1.26 757.00 277960940575 7072500100757401

165 ಗ ಜ ಮ ಷ  ಗ ಂಚಗ ರ 78 ನ ತ 0.3 360.00 295041684495 122002264765

166 ಗಣಪ  ಮ ಷ  ಗ ಟ ಪ ರ 133 ನ ತ 0.36 405.00 652915693408 302100100000738

167 ದ ೕ ಂದ ಗ ಸರ ರ 46,295,297,67/1 ನ ತ 0.9 541.00 420006098862 03032210009193

168 ಧರ ಹಗ ರ ಮ ರ 117,129,142,167 ನ ತ 0.93 559.00 344400760696 120001011004666

169 ವಸ  ಲ ೕ ಯಣ ಗ ಪ ರ 258,262,269,284,293,303 ನ ತ 0.52 540.00 900033229856, 34224615185

170 ಸತ ಯಣ ಗಣಪ  ಗ ಪ ರ 52,54,46,94 ನ ತ 0.95 571.00 705409656557 011600101012223

171 ಶ ಗ ನನ ಗ ಂಡ ಸರ ರ 286/5 ನ ತ 0.25 337.00 8927406893 0520101007242

172 ಗಪ  ಯ ೕಶ ರ ಭಟ ಗ ರ 26/2 ನ ತ 1.2 540.00 264856675338 7072500102806601

173 ದ ಖರ ಂಕಕಟ ಮಣ ಗ ಪಡ ರ 247,243,242,241 ನ ತ 0.92 553.00 275288798444 03032200063160

174 ಮ ಬ ಶ ರ ಮ ಯ ರ 29/2 ನ ತ 0.4 240.00 961867418766 122002642014

175 ಶವ ವ  ಗ ರ 81 ನ ತ 0.7 420.00 345637546023 7072500103362301

176 ಥ ಪರ ಶ ರ ಭಟ ನ ೕಡ ರ 175,181,125/1,236/3 ನ ತ 0.57 342.00 378809194921 64000515399

177 ಕಮ ಕರ ಯಣ ಗ ಮಣಜವ ರ 56,70,72,78,85 ನ ತ 0.95 571.00 959029087212 158401011000142

178 ಮ ದ  ಗಣಪ  ಗ ಯಡ ರ 124,122/2,122/1,125/1 ನ ತ 0.46 276.00 829522052096 03032200038344

179 ೕ  ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಯಡ ರ 390/2,384/1,389/2 ನ ತ 1.35 811.00 972252779363 6408757312

180 ಮ ಷ  ಅ ತ ಗ ಳ ರ 77/1,80,86 ನ ತ 0.35 420.00 316245775795 122002254666

181 ತ
182 ತ
183 ರ  ಯಕ ಹಳ ರ ೕ ಬನ 63/1 ನ ತ 1.20 721.00 695044184361 520101021330
184 ಜಯಮ  ಸ ದ ಡ ಮ ರವ ಬನ 7/3,60 ನ ತ 1.49 702.00 973650353781 03112250006242

ೕರ ೕ ಮ ಟ ರ ರ ರ 4ಅ ನ 2 645.00 281065262914 10816635929

ಸಮಗ  ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ಯಂತ ಣ

184 ಜಯಮ  ಸ ದ ಡ ಮ ರವ ಬನ 7/3,60 ನ ತ 1.49 702.00 973650353781 03112250006242
185  ಯಪ  ಡ ಬನ 240/3,261/9,266/3, ನ ತ 1.13 270.00 284869340434 122002448914
186 ೕ ಂದ  ಂಗಪ  ಡ ಬನ 216/14,216/15 ನ ತ 0.61 270.00 2.5472E+11 03112200017645
187 ಂಗಪ  ಚನ ಬಸಪ   ಡ ಬನ 277ಬ/1, ನ ತ 1.12 540.00 662592348343 03112200034434
188 ಲ ೕ ಯಣ ಗಣಪ  ಗ ಎಕ ಂ ಬನ 33/2, ನ ತ 0.4 216.00 459876861881 03492200000768
189 ಭಗವ  ಮ ಷ  ಗ ಮರ ಂ ಬನ 61, ನ ತ 1 601.00 846057097818 03032210010296
190 ಗಣಪ  ಮ ಷ  ಗ ಮರ ಂ ಬನ 72, ನ ತ 1.16 697.00 998477344663 17090022813
191 ಲಪ  ಬಸವಣ  ಯ ೕಣಗ ಬನ 36/1, ನ ತ 0.4 54.00 448598850851 17090031867
192 ಇಂ  ಗಣಪ ಯ  ೕ ಬನ 92,94 ನ ತ 2 864.00 865423730699 89083051865
193 ಂಗ  ವಪ  ಡ ಗಡ ಬನ 44,45 ನ ತ 0.46 600.00 262051720217 33134163980
194 ಗಣಪ  ತ ಪ  ಲ ಂದ ಬ ಬನ 242/1, ನ ತ 0.84 486.00 243141607887 03112200035198
195 ಮ ಕ  ಯ ಬನ 284/2,285 ನ ತ 0.4 540.00 904982394609 03112200077487
196 ರ ಶ ಮ  ಯ ಬನ 299, ನ ತ 0.28 378.00 349243717262 122003293525
197 ವ ಜ ಕಪ  ಯ ಡಲ ಬನ 115, ನ ತ 0.6 270.00 874958288029 03112200034737
198 ಭರತ ಪ  ಯ ಅಜ ರ ಬನ 181/2, ನ ತ 0.4 324.00 628541799669 122002311138
199 ಸ  ಭದ  ಯ  ಬನ 48, ನ ತ 0.35 270.00 789454720557 029501000008585
200 ಹ  ಶ ಯ  ಬನ 48,28 ನ ತ 0.59 354.00 885818625558 7072500102807901
201 ಟ ಪ  ಗ ಪ  ಯ  ಅಂಡ ಬನ 61,4 ನ ತ 1.61 968.00 258248608739 622011073311
202 ತ
203 ತ
204 ತ
205 ತ
206 ೕ ದ ಯ ಗ ಪ ಬನ 20/2, ನ ತ 0.58 270.00 255995722741 03494030003081
207 ಕನ ಪ  ಶ ಯ ೕಣಗ ಬನ 48,28 ನ ತ 0.54 450.00 908336453437 7072500102807701
208 ಈರಪ  ಶ ಯ ಬನ 48,39 ನ ತ 0.54 450.00 342384649891 03572200014395
209 ರ  ಗ ನನ ಭಟ  ಸ ಪ ಬನ 14, ನ ತ 1.1 661.00 847314836385 10816650131
210  ಪರ ಶ ರ ಮ ಬ ಶ ರ ಗ ಉ ಳ ಬನ 63/1,63/6 ನ ತ 1.47 900.00 812745824306 7072500100831801
211 ಮ ದ  ಫ ೕರಪ  ಕ ರ ಪ ಗ ಬನ 22/2, ನ ತ 0.74 270.00 599674466789 029501000011638
212 ೕ ಶ ರ ಮ ಶ ರ ಬರ ಬ ಬನ 133/2 ನ ತ 0.46 324.00 9.97431E+11 122002202550
213 ಮ ಶ ರ  ತ ಪ  ಬರ ಬ ಬನ 133/1.134 ನ ತ 1.4 324.00 784507962665 029501000004028
214 ೕಧರ ಯಣ ಯಕ ಎಕ ಂ ಬನ 44/1 ನ ತ 1.3 781.00 596663517594 03492200012711
215 ಲ ದ  ಯ ಭಟ ಉ ಳ ಬನ 24/2.23/2 ನ ತ 0.3 360.00 228073297753 20150498333

216 ವ  ಯ  ಬನ 11/1. ನ ತ 0.42 108.00 71069041254 64026942979
217 ರಮ  ಈರಪ  ಡ ಬನ 219/2.249/2 ನ ತ 1.8 540.00 827874123238 131900101002007
218 ಇಂ ಧರ ಸ ವಪ  ಡ ಅಜ ರ ಬನ 48/1.267/4 ನ ತ 1.47 432.00 212112061707 131900101000667
219 ದನ ಥ ಡ ಪ ಗ ಬನ 45/4, ನ ತ 0.4 480.00 256031442790 029501000009184
220 ರ ೕಂದ  ೕರಭದ  ಡ ಕಡ ೕಡ ಬನ 31/2. ನ ತ 2.47 216.00 341064320073 131900101000534
221 ಗ ಶ ಯ ಪ  ಯ ಕ ಳ ಬನ 49/3 ನ ತ 0.92 540.00 745378923090, 011600101021318
222 ಸತ ಯಣ ಗಪ  ಭ ಉ ಳ ಬನ 24/6.5/1.15/1 ನ ತ 0.65 378.00 4.69369E+11 03032200054250
223 ಮಲ ಸತ ಯಣ ಭ ಆನ ೕಡ ಪ ಬನ 17/1.28/1.14/2 ನ ತ 1.03 864.00 7.91415E+11 3492030001759,
224  ಲ ಣ ಯ ಅಂಡ ಬನ 20/2, ನ ತ 0.4 480.00 209407151426 3112200024010
225 ಶರತ ಗ ಜ ಡ ೕ ಬನ 105, ನ ತ 0.81 540.00 939857807023 2941101005102
226 ರಪ  ಈರಬಸಪ  ಡ ೕ ಬನ 105/1, ನ ತ 0.81 540.00 307197582463 029501000007144
227 ರಪ  ಕ ಯಪ  ರ ಬದನ ೕಡ ಬನ 159/3 ನ ತ 0.96 648.00 248953896722 31743552605

301594424024 03032210008896

613.00 360244904380 03032210010354

ಮಹಮ ದ ಅ  ಹ    ಸ ಬನ 42/1, ನ 0.8 481.00

ದ ಪ  ಅಜ ಪ  ಯ  ರ ಬನ 11/1, ನ 1.02



228  ಧ  ಯ ಬ ಬನ 22/2ಅ,15. ನ ತ 1.07 810.00 824548163242 122003336945
229 ೕರಜ ಶ ಕ ಮರ ಂ ಬನ 123, ನ ತ 1.03 324.00 425393622221 20239326104
230 ದ  ಮ ದ  ಗ ಉಂಚ ಬನ 32, ನ ತ 0.46 270.00 742036374001 0520101023314
231 ನ ೕರ ಅಹಮದ ಅಬ  ಪ ಗ ಬನ 60/6.33/3 ನ ತ 0.62 675.00 989446328663 31779358776
232 ಶ ಮ ದ  ಕ ಮರ ಂ ಬನ 123/1 ನ ತ 1.03 648.00 524227409029 30238935099
233 ಆ ದ ಈರಬಸಪ  ಡ ೕ ಬನ 123, ನ ತ 1.3 864.00 361207000468 979027633
234 ಗಣಪ   ಸ ವಪ  ಭ ಕ ಬನ 26/2. ನ ತ 2.39 1080.00 564112480347 30143619774.
235  ಶ ಕ  ಮರ ಂ ಬನ 123/4 ನ ತ 1.2 648.00 606265817131 33325512870
236 ಬಸಪ  ಮ  ಯ ಬನ 56/2.1.23/18. ನ ತ 1.99 2388.00 404305751580 122003186681
237 ಮ  ಥ ಕ ಬನ 40ಬ ನ ತ 0.78 216.00 824548163242 122003336945
238 ೕಶ ರ ಮ ದ  ಭಟ ಸ ವ ಕ 348,347 ನ ತ 0.6 450.00 542299122135 10816625671

239 ಂಕಟ ಮಣ ಯ ಗ ಗ ಕ 126.127/11 ನ ತ 1.94 810.00 830919858993 3.0322E+12
240 ಆದಶ  ಎ  ಣ ನಮ ಕ 91/1 ನ ತ 0.4 432.00 459335038774 03192210019296
241 ಯಣ  ಗ ಕಡ ಳ ಕ 229/1.230/2.237/2 ನ ತ 0.31 324.00 392706115525 20128569304
242 ೕ ಷ  ಗಣಪ  ಗ ೕಂ ಕ 276/3 ನ ತ 0.42 400.00 554931976040 03192200032704
243 ಥ ಲ ಗ ಕ ಕ 84/2.72/2 ನ ತ 0.72 162.00 697121502674 03192210018970
244 ಅ ಂದ  ಸತ ಯಣ ಗ ಮಣ ರ ಕ 125/3.117/ಬ.120/1.120/2 ನ ತ 1.85 1080.00 218183853855 846910110005230
245 ಯಣ  ಗ ವ ಕ 17.20. ನ ತ 1.5 459.00 461038371523 17091511390
246 ಸ ದ ಯಣ ಗ ರ ಕ 61/4.91.90 ನ ತ 0.81 487.00 972391283224 0520101165518
247 ಸತ ಯಣ ಯ ಗ ಕಡ ಳ ಕ 294/7.294/8.293/3. ನ ತ 0.39 506.00 299147117886 10816622079
248  ಂಕಟ ಮಣ ಗ ನ ಓ ಕ 123, ನ ತ 1.62 270.00 799727852452 622020060446
249 ನರ ಂಹ ಗಣ  ಯ ೕ ರ ಕ 163/ಬ3, ನ ತ 0.08 96.00 789592508124 03192250013524
250 ಪ ಕರ ಮ ಗ ಪ ಕ 20, 21, ನ ತ 0.24 162.00 611361050022 120001011001167
251 ಅ ತ ಮಕಷ  ಬಟ ನ ಕ 200, 265, 206 ನ ತ 0.96 577.00 235679520341 10816623855
252 ಮ ದ  ವ ಗ ಲ ಕ  2/2, 2/4 ನ ತ 0.4 480.00 767819457359 122301011000169
253 ಅ ೕಕ  ಬ ೕಂ ಕ 254/1, 254/2 ನ ತ 0.74 444.00 322051548902 03032200032791
254 ಲ ೕ ಯಣ ಮ ಗ ರ ಡ ಕ 43, ನ ತ 0.06 81.00 67395483529 30343022975
255 ಲ  ಮ ಯ ಲ ಕ 49/3, ನ ತ 0.34 408.00 959291424327 122002648105
256 ಪರ ಶ ರ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ೕಂ ಕ 105/2,17 ನ ತ 0.81 487.00 411568338082 30342965875
257 ನರ ಂಹ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಳ ೕಳ ಕ 150 ನ ತ 0.5 500.00 263367012372 7072500103379901
258 ಯಕ ಗಣಪ  ಗ ನ ಒ ಕ 65/1ಬ ನ ತ 0.41 270.00 232431569972 50100175892518
259  ಯ ಗ ಬಕ ಳ ಕ 78, ನ ತ 0.22 264.00 333955397905 03192200002782
260 ವ  ಅ ತ ಭಟ ನ ಕ 210, 207, 213, ನ ತ 1.47 883.00 488587508030 30340538323
261 ಶ ಥ ಂ ಭಕ ಳ ಕ 7/1, 13/2 ನ ತ 0.58 650.00 932022125341 7072500102792801
262 ಗಣಪ  ಮ ಗ ಭಕ ಳ ಕ 139, 138/2 ನ ತ 1.5 901.00 8484201545498 622020017457
263 ಗ ನನ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಳ ನ ಓ ಕ 124 ನ ತ 0.90 270.00 960688311095 574369462
264   ಮ ಸನಗ ಕ 50/1, 51/1 ನ ತ 1.1 324.00 735388567395 03192200042798
265 ಮ   ಗ ನ ಕ 68/1, 73 ನ ತ 1.12 673.00 807836077046 03032200129163
266 ಯಣ ಪ  ಗ ನ ಕ 68/2, ನ ತ 0.2 240.00 512878314273 03032200019374
267 ಗಣಪ  ಯ ಗ ಳ ನ ಓ ಕ 72, 62, 31/2 ನ ತ 1 540.00 231584744519 0520101015391267 ಗಣಪ  ಯ ಗ ಳ ನ ಓ ಕ 72, 62, 31/2 ನ ತ 1 540.00 231584744519 0520101015391
268 ಯ ಮ ಬ ಶ ರ ಗ ೕ ರ ಕ 178/3, ನ ತ 0.41 324.00 655163029712 0520101026269
269 ಂಕಟ ಮಣ ಗಣಪ  ಗ ೕಣ ರ ಕ 84/2, 79/2, 1/4 ನ ತ 0.87 600.00 691072283164 17091510793
270  ೕ ಲ ಭಟ ನ ಕ 75/1, 77/1, 58/1, 56/1 ನ ತ 1.35 811.00 608344372315 17091515985
271 ಮ ಶ ರ ಕರ ಭಟ ಗ ಕ 27, ನ ತ 0.97 324.00 262925185374 03192200011262
272 ಯ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ೕರಣ ಕ 41, 39/3, 29/3, ನ ತ 1.02 513.00 980038016794 7072500102796401
273 ೕದರ ಮ ಭಟ ಸ ವ ಕ 24, 36/2, 37,38, 186/2+3 ನ ತ 1.16 540.00 326149136222 30343068080
274 ೕಹನ ಂಕಟ ಮಣ ಭಟ ೕಣ ರ ಕ 56/2, 58/2, 75/2, 77/2 ನ ತ 2 1202.00 446553938477 915010056584901
275 ಯಣ ಗಣಪ  ಗ ಟ ಣಮ ಕ 66, ನ ತ 0.93 378.00 224084147314 520101231457169
276 ಯಣ ಸತ ಯಣ ಭಟ ನ ಒ ೕ ಕ 64, ನ ತ 0.4 135.00 971858690633 03032200130136
277 ೕಪ  ಯ ಗ ಣ ಕ 54ಅ/7, 54ಅ/4, ನ ತ 0.49 162.00 655057429833 10816678667
278 ಬರ ವ ಮ ಭಟ ಳ ೕಳ ಕ 23/1, ನ ತ 0.4 480.00 454209327837 0116001101008753
279 ೕ  ದ ಯ ಗ ಟ ಣಮ ಕ 83/5 ನ ತ 0.77 462.00 674700589116 011600101023931
280 ಂದ  ಮ ಥ ಟ ಚರ ಕ 99, ನ ತ 0.72 216.00 664403716366 122002999620
281 ಕಷ  ವ  ಗ ಟ ಣಮ ಕ 81/1, 81/2, ನ ತ 1.31 800.00 427258530971 0520101164174
282 ಗಣಪ  ಕಷ  ಗ ಗ ಕ 13/2, 8, 98/3, 100/4, ನ ತ 2 1080.00 419255146875 30341033310
283 ಲ ಯಪ  ಯಪ  ೕ ಬದನ ೕಡ ಬನ 19/4 ಪ. ತ 0.45 540.00 315179281641 3032610001658,
284  ೕಮಣ  ಡರ ಬದನ ೕಡ ಬನ 122/2 ಪ. ತ 0.82 660.00 590056436792 590056436792,
285 ನವ ೕತ ರ ಶ ಡ ರ  15/1 ನ ಕ 2.0 75000.00 957771643659 910010014876287
286  ೕಮಣ  ಡರ ಬದನ ೕಡ ಬನ 172/2 ಪ. ಕ 0.82 100000.00 590056436792 029501000007662
287 ಲಕ ಪ  ಯಪ  ೕ ಬದನ ೕಡ ಬನ 149/3 ಪ. ಕ 0.4 100000.00 645084312948 029501000008031
288 ಯಕ ಮ ದ  ಗ ವ ಕ 199/3,122/3 ನ ಣ   ನ ೕತನ 0.30 6000.00 960273992872 10816666118

289 ಗಣಪ  ಯ ಗ ವ ಕ 171ಬ ನ ಣ   ನ ೕತನ 0.30 6000.00 318990734030 7072500102845601

290 ಯಣ ಯ ಗ ರ ಕ 87/1 ನ ಣ   ನ ೕತನ 0.30 6000.00 587073560868 7072500100682801

291 ಗ ನನ ೕ ಮ ಗ ಂ ಕ 46 ನ ಣ   ನ ೕತನ 0.30 6000.00 220957928743 89065537028

292 ಅ ತ  ೕ  ಬನ  26/3ಅ ನ ಣ   ನ ೕತನ 0.40 8000.00 632177689881 17090025616

293 ಮ ಶ ರ ಯಣ ಭಟ ೕ ಕ ಬನ  16 ನ ಣ   ನ ೕತನ 0.30 6000.00 3112200009930

294 ಅ ತ ಪದ ಭ ಮ ದ  ಗ ಸಣ ಪ ಡ 40 ನ ಣ   ನ ೕತನ 0.40 8000.00 692044475463 7072500102790701

295 ಮ ಶ ಗ ಶ ಭಟ ತಟ ಪ ಡ 112/2 ನ ಣ   ನ ೕತನ 0.30 6000.00 983550303477 7072500100692301

296 ಮ ದ  ಯ ಗ ಡ ಪ ಡ 55/1 ನ ಣ   ನ ೕತನ 0.54 10800.00 547505381096 4340108000003

297 ಧರ ನರ ಂಹ ಗ ಮ ರ 40 ನ ಣ   ನ ೕತನ 0.71 14200.00 344400760696 120001011004666

298 ಮ ದ  ಲ ೕ ಯಣ ಗ ಗ ರ 7 ನ ಣ   ನ ೕತನ 0.20 4000.00 806633208685 7072500103363901

299 ೕ ಮ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಮ ರ 286/2,296 ನ ಣ   ನ ೕತನ 0.40 8000.00 554088093588 0520101012378

300 ಸತ ಯಣ ಗಪ  ಭಟ ಸಲ ಪ ಬನ  24/6 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 469368776694 03032200054250

301 ಮ ಬ ಶ ರ ಮ ಪ  ಗ ವ ಬನ  134/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 779830254719 20163320210

302 ಸ ದ ವಪ  ಡ ಅಜ ರ ಬನ  147/7 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 711676614489 03112200004130

303 ವಣ  ಪ  ಡ ಗ ಬನ  269/3 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 218499595672 03112200123494

304 ಮಹಮ  ಅ  ಅ  ಕ ಂ ಬ ಕಲ ಪ ಬನ  23/5 (ಅ. )  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 805134890954 03112200010903

305 ೕ   ಯ ಂಗ ಬನ  259 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 239526943233 031122054120

306 ಈರಮ  ಯ  ಯ ರ ಬನ  14 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 652050732019 03112200064233

307 ಥ ೕರಪ  ಡ ೕಲ ಪ ಗ ಬನ  133/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 836744836061 029501000111917

308 ಲಮ  ೕರನ ಡ ಡ ೕಲ ಪ ಗ ಬನ  133/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 790069226631 02950100007167

309 ವ ರ ೕರಪ ಡ ೕಲ ಪ ಗ ಬನ  45/5 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 390138162640 029501000013630

310 ಮ ಂಗಪ  ಯ   ಬನ  62/13 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 260438737408 03112200079051

ಕ

ಣ   ನ ೕತನ
ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ೕಜ



311 ದ ದ ಸ ೕ ಬನ  65/3 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 580435889221 64170194991

312 ದ ಫ ೕರ ಯ   ಬನ  29 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 264741954675 520101231393098

313 ಚಪ  ಳಪ  ಯ ಕ ಳ ಬನ  52 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 300542350931 03572200005881

314 ಯ  ಂಗಪ  ಯ  ಬನ  62/13 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 834678664584 03112200073847

315 ೕ ದ ಪರ ಮ ಯ ಮರ ಂ  ಬನ  39/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 351091468639 17090026267

316 ನ ಅ   ತಬ ದನಗನಹ ಬನ  45/ಅ4 ನ (ಅ. )  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10
2000.00

494640963580 03492200024240

317 ವ ತ ಬ ಂರಪ  ವದ ಲ ಬನ  79/6 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 812116378297 29501000013215

318 ಥ ಳಪ  ಯ   ಬನ  30 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 876550181586 03112200080101

319 ಂಗಪ   ಯಣ ಯ  ಬನ  56/6 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 628235811853 89025002000

320 ಈರಮ  ಚ ಯ ಬನ  62/12 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 469746100816 89056865141

321 ದ ೕಯ ಯ ಗ ಯಕ ಂ ಬನ  35/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 200959493125 64124373329

322 ಅ  ಸ ರ ಇ  ಬ ಬನ  36/2 ನ (ಅ. )  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 471385955941 10816691474

323 ಳಪ  ಯ  ಯ ಮಳಲ ಂವ ಬನ  87/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 667048917311 03492200000565

324 ೕಷ ಯಕ ೕ ಕ ಬನ  12/5 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 305990891114 30360963536

325 ಮ ಪ  ಮಕಟ ಮಣ ಗ ವ ಬನ  131/1, ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 471391497658 10816619099

326 ಶ ಥ ಜ ಖರ ಒ ಯರ ಅಜ ರ ಬನ  195 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 505695646606 131900101000748

327 ಂ ಮ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಪ ಬನ  1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 667048917311 0520101021797

328 ಲ ೕ ಯಣ ಗಣಪ  ಗ ಯಕ ಂ ಬನ  33/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 459879861881 03492200000768

329 ಕ ಕರ ದ ಖರ ಭಟ ಸಲ ಪ ಬನ  105/2ಬ ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 721812511654 03492030000612

330 ಯ ಯಣ ೕ ಂದ ಭಟ ಸಲ ಪ ಬನ  41/1,98/5 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 425705195057 7072500102799401

331 ಹ ತ ಗಣಪ  ಮ ಳ ಮಳಲ ಂವ ಬನ  13 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 314012072262 03492200005564

332 ಥ ಗ ನನ ಭಟ ಸಲ ಪ ಬನ  108/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 720154976418 03492200000922

333 ಪ  ರಪ  ಚ ಬನ  81 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 351926455290 029501000011630

334 ಶವ ನಕ ಯ ಉಮ ಬನ  8/1,20 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 753612551833 011600101018279

335 ಅ ತ  ಯಕ ಯಕ ಂ ಬನ  13/ಅ1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 326087656065 30325837276
336 ಸತ ಯಣ ೕಶ ರ ಗ ಯಕ ಂ ಬನ  102/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 390733188274 011600101020796

337 ತ ಗಣಪ  ಯ ೕ ಬನ  31/4 ನ ,  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 802656425701 03032200138164

338 ಶ ಥ ಗ ನನ ಭಟ ಸಲ ಪ ಬನ  108/2 ನ ,  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 432805561362 128601011002706

339 ೕಶ ರ ೕ ೕ ಬನ  49/3, ನ ,  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 996508155733 122003196098

340 ಸ ೕಶ ಸ ವಪ  ಡ ಅಜ ರ ಬನ 3/4 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 717223311794 ಂ  ಂಕ 

341 ಕರ ಜ  ಯ ಬಚ ಂವ ರ 70/4 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 723308496547 10638135123

342 ರ ನ ಆದ  ನ ಬಚ ಂವ ರ 93/1,101/4 ಅ.  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 2.00 40000.00 929536761590 10816683587

343 ೕ  ಘ ಂದ  ಭಟ ಪ ನ ರ 90 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 597783725021 32657736412

344 ಥ ಯ  ೕ  ಅಚನ ರ 16 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.30 6000.00 203762045449 158401011000515

345 ಪ ಶ ರ ಂತ ಮತ ಡಕನ ರ 47/2, 48, 228/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 2.00 40000.00 661219796257 0520101021072

346  ಅ ತ ಪ ಶ ಮತ ರ ರ 228/4 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 1.00 20000.00 648818570936 122002950265

347  ಪ ಶ  ಮತ ರ ರ 228/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 508715253186 122002950492

348 ದನ ಪ ಶ  ಮತ ರ ರ 228/3 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 1.00 20000.00 649270616747 0520101164256

349 ೕ ದ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಳ ರ ರ 24 ¸ÁªÀiÁ£Àå  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.50 10000.00 3.08567E+11 3032210029655,349 ೕ ದ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಳ ರ ರ 24 ¸ÁªÀiÁ£Àå  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.50 10000.00 3.08567E+11 3032210029655,

350 ಸ  ರ ದ ಳ ರ 219 ¸ÁªÀiÁ£Àå  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 490810229361 03112200087870

351 ಮ  ನ ಂದ  ಉಂಚ ಳ ರ 220 ¸ÁªÀiÁ£Àå  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 488847985355 03112200080660

352 ಗಣಪ  ಷ ಪ  ಗ ರ 163/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 432818415779 0520101017057

353 ೕ  ಘ ಂದ  ಭಟ ಪ ನ ರ 90 ನ ,ಮ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 597783725021 32657736412

354 ಜಯ ಯ ಯಣ ಬನ ಡಕನಹ ರ 12/7 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 122002461253

355 ಮ ವ ವ ಮ ಭ ಇಸ ರ 59/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 969976434619 7072500103016301

356 ಮ ಬ ಶ ರ  ಗಣಪ  ಗ ನ ೕಡ ರ 20/4 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 825658866368 34060100002285

357 ಲ ೕ ಯಣ ೕ ಮ ಗ ಮ ಗ ರ 215/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 963746535135 03032200128586

358 ಶವ ಮ ಷ  ಗ ಇಸ ರ 13717 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 958249558760 30661317026

359 ೕರ ೕ ಮ ಟ ರ ರ 4/ಅ ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 281065262914 10816635929

360 ಯಣ ಛತ ಪ  ಗ ಮ ಗ ರ 137 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 7072500102789400

361 ಂದ  ಗಣಪ  ಗ ಪ ರ 35/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 754325304929 03032200150860

362 ಗಣಪ  ಮ ಯ  ಗ ಪ ರ 92/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 598888703871 011600101016948

363 ಂಗ ಗ ಶ ಮ ರ 138 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 267767682806 0520101017625

364 ದ ೕಯ  ೕ ಲ ಷ  ಗ ರಕನಹ ರ 20/6 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 464363590590 11602101001718

365 ದ ೕಯ ಗ ಶ ಮ ರ 146/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 771903438036 120001141000083

366 ಂದ  ಷ  ಗ ಕ ನ ರ
120/2,137/1,120/1,127,129
/2,200/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 694175093594 2941101007664

367 ೕಧರ ಗಣಪ  ಗ ಡ ಮ ರ 47/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 400513247405 20087771280

368 ಅ  ಸಮ ದ ಅ  ದ  ಬ ಹ ಗ ಪ ಡ 46/2 ಅ,  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20
4000.00

55002172004 34060100001123

369 ಗ ಜ ೕಶ ರ ಭ ಬ ಪ ಡ 67 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 333124532408 4340101001017

370  ಗಣಪ  ಭಟ  ಪ ಡ 36 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 651746486776 1508101003324

371 ಂಕಟ ಮಣ ಜಟ ಪ  ಪಟ ರ ಪ ಡ 60 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 650612085423 03032200033008

372 ಮ ಬ ಶ ರ ಗಣಪ  ಭಟ ಜ ಪ ಡ 66 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 302479790150 1508101005951

373 ವ   ಮ ಡಲ ಪ ಡ 88/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 902814562185 122002441011

374 ಈಶ ರ ಮಯ  ಗ ವ ಪ ಡ 402/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 634302473155 108201010003993

375 ರ ೕಂದ  ೕಧರ ಗ ವ ಪ ಡ 221/3 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 485443807465 122002109094

376 ಂಕಟ ಮಣ ಥ ಗ ತಟ ಪ ಡ 92/4 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 407949446515 03032210012082

377 ಸ ೕಶ ರ ಪ  ಮ  ಪ ಡ 49/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 403922834994 1508101002322

378 ಯಕ ಸತ ಯಣ ಗ ತಟ ಪ ಡ 97/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 750692443502 158401011000068

379 ೕ  ಸತ ಯಣ ಗ ತಟ ಪ ಡ 97/3 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 619532416191 03032200084784

380 ಗ ನನ ಪರ ಶ ರ ಭಟ ಪ ಡ 95 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 735613270069 03032200198180

381 ಥ ಗಣಪ  ಗ ಅ ಗ ಪ ಡ 13/10 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 630887106265 7072500102804501

382 ವ ಮ ಮ ಭ ಶ ರ ಗ ರ ಕ 98/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 709956475391 122002855769

383 ಅ ತ ವ ಮ ಗ ಗ ಕ 21 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 753623687717 122002855769

384 ಗಣಪ  ೕಪಯ  ಗ ೕ ರ ಕ 22 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 259745277392 120001011000220

385 ಯಣ ಸತ ಯಣ ಭಟ ನ ಓ  ಕ 89/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 971858690633 03032200130136

386 ಘ ಂದ  ಗಣಪ  ಗ ಲ ಕ 133/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 369374078520 120001121000028

387  ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಸ ವ ಕ 364/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 949092618677 122003952794

388 ಶ ಗಣಪ  ಭ  ಮ ಸ ವ ಕ 351/3 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 383915476455 89081022019

389 ದ  ಬರ ಯ  ಂಗ ಕ 47/4 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 436138073249 89065541159

390 ಯಣ  ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಸ ವ  ಕ 360 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 371796679486 122002946849

 ಣ  ಪ ಶ ಸರ



391 ಥ ಗಣಪ  ಗ ಮ ನ ಕ 72/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 534927539313 120001010012961

392 ೕ ಶ ರ ಯ ಗ ಸ ವ  ಕ 274 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 970909410508 0520101024451

393 ನಯಪ ದ ಎ .ಎ  ಸ ವ  ಕ 291/3 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 449417729391 0520101026834

394 ರ ಪ  ಂಕಟ ಮಣ ಭಟ ಟ ನಮ ಕ 131/3 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 953010169536 03572200025385

395 ನ  ಅ ತ ಗ ಲ ಕ 3 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 380622204538 34060100001152

396 ಗ ಥ ಮ ದ  ಟ ಕ  ಕ 17 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 831944112703 03192200012245

397 ಯಣ ವ ಮ ಕ  ಕ 25 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 381618299490 03192250004369

398 ಅ  ಜ ೕ  ಅ  ರ  ಇಟ ಕ 60/4 ಅ.  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20
4000.00

794713723845 846910410000192

399 ಮ ದ  ಠ  ಗ ಇಟ ಕ 139,140/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 492239398583 856003994

400 ದ ದ ಗಣಪ  ಗ ನ ಕ 25/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 940309801078 10816629993

401 ದ ೕಯ ಗ ಶ ಪಟ ಹ ಕ 49/2 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 240509480846 3192200040906

402 ಅ ಲ ಜಬ ರ ಇ ಂ ಬ ಬ ಬನ 10/6,10/2,10/5 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.30 6000.00 608187211209 20128572033

403 ಂದ  ಮ ಥ ಚರ ಕ 99 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 664403716366 03192200027030,

404 ಟ ಪ  ಚನ ಪ  ಡರ ಚರ ಕ 100/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 883832861421 03192200022325,

405 ದ ೕಯ ಯಣ ಭಟ ಸ ವ ಕ 405/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.60 12000.00 996325253688 520101231439454

406 ೕಧರ ೕಶ ರ ಗ ವರ ಪ  ಕ 1/4ಬ,9/5,14/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 718364858113 03192200033970

407 ಲ ದ  ಗಣಪ  ಭಟ ಸ ವ ಕ 92/4 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 992460992198 30217239019

408 ನರ ಂಹ ಮ ದ  ೕ  ಂದ ಕ 221 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.30 6000.00 417252271712 03192200012674

409 ಪ  ೕಲ ಯಕ ಚರ ಕ 92 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 1.30 26000.00 266982954134 520101231460895

410 ೕಷ ಷ  ಯ ೕಂ ಕ  247/1 ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 8000.00 909908043822 10816620468

411 ೕಶ ರ ಶವ ಗ ೕ ಹ ಕ  1,49,143 ¸ÁªÀiÁ£Àå  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 16000.00 627448915692 7072500100856901

412 ಮ ದ  ನರ ಂಹ ಗ ಕ  ಕ  48/2ಅ,48/1ಅ ನ  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.15 3000.00 820774889614 03192200037162

413 ರ  ವ ತ ೕರಕರ ಬಚ ಂವ ರ 131 ಪ.  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 872548175938 03816621745

414 ಂದ  ಹನ ಂತ ಕರ ಅಚನ ರ 30/2 ಪ.  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.15 3000.00 71309480115 011602101001718

415 ಈರಪ  ಬಸಪ  ವಡ ರ ಕಲ ಗ - ಗ ಕ 101/3 ಪ.  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.30 6000.00 635260485252, 17091514981

416 ಗ ಶ ಬಸಪ  ವಡ ರ ಕಲ ಗ - ಗ ಕ 102/3 ಪ.  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.20 4000.00 783885230578, 89048311704

417 ಕ ವ  ನಪ  ತಳ ರ ನ ರ ಬನ  15/2 ಪ.  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 0.10 2000.00 03112210005046 03112210005046

418 ಪ ಣ  ಬಸಪ  ಭ ಬನ 208/10,208/11 ಪ.  ಣ  ಪ ಶ ಸರ 1.20 24000.00 776414218850 64051809005

419 ರ ೕಂದ  ರಪ  ಡ ರ  ಅಚನ 1/1 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.30 7875.00 309817539875 011600101007526

420 ಂದ  ರಪ  ಡ ರ  ಅಚನ 1/1 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.30 7875.00 822519676943 37856114057

421 ಮ ಜ ಈರಪ   ಡ ಬನ  ಡಲ 60/1 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 1.60 42000.00 798830386385 03112200001434,
422 ಮ ಥ ಠಪ  ಧ ಬನ  ಬನ 138/3 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 1.60 42000.00 412743041867 03112200041155,
423 ೕಧರ ೕ ಂದ ಯ ಬನ  ಮರ ಂ 143/5 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 10500.00 969818260683 17090025253,
424 ತ ಅ ೕಕ ಡ ಬನ  76 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 10500.00 279496945198 03112200054785,
425 ಂಗ ಜ ರಪ  ಡ ಬನ  270 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.30 7875.00 819705435315 131900101002054,
426 ಅ  ರಪ  ಡ ಬನ  265/13 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.30 7875.00 789661415273 20115677337,
427 ಅ  ೕಶ ರ ಡ ಬನ  236/2 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 21000.00 527748194534 03112200082051,
428 ಜ ಖರ ಸ ವಪ  ಡ ಬನ  237/2 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 21000.00 638992255381 03112200031968,
429 ಂದ  ಂಗಪ  ಡ ಬನ  ಮ ರವ 4/ಅ1,4/1 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 1.60 42000.00 254719799016 520101058925811,429 ಂದ  ಂಗಪ  ಡ ಬನ  ಮ ರವ 4/ಅ1,4/1 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 1.60 42000.00 254719799016 520101058925811,
430 ಂದ  ಥ ಡ ಬನ  ಕಡ ೕಡ 33 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 1.60 42000.00 528460943676 622011057061
431 ಈರಮ  ಯ  ಯ  ಬನ  ರ 14 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 10500.00 652050732019 03112200064233
432 ಜಯಲ ೕ ವ ಕರ ಬರ ಬನ  ನ ರ 244/4 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.30 7875.00 709245289204 03112200026684
433 ಕರ ಈರಪ  ಬನ  ಗ 50 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 10500.00 493882687665 03112200005557
434 ೕ  ಗ ೕ ಕಪ  ಬನ  ಮ ರವ 85 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 1.50 39375.00 413163996791 10518101025893,
435 ಂಜಯ ಸ ವ  ಡರ ಬನ  ಅಜ ರ 4/5 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.15 3937.00 452346477673 122002900983

436 ೕಮ  ತ  ಂಜಯ ಡರ ಬನ  ಸ ವ 7/6 ಮ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.15 3937.00 263061927821 122002901046
437 ಬಸವ ಜ ದ ಪ  ಡ ಬನ  ಗ 53 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 10500.00 563904237384 122002312585

438 ಮ ಶ ರ ಠಪ  ಧ ಬನ  ಬನ  5/2 ನ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.70 18375.00 215481437432 03112200003423
439  ರ ಂತ ವಸ ರ ರ  ಅಚನ  36 ಪ.     ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 1.20 31500.00 686924320734 122002265952
440 ರ  ವ ತ ೕರಕ ರ  ಬಚ ಂವ 131/1 ಪ.     ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 21000.00 872548175938 10816621745
441 ಯಮ  ಬಸವನ ಪ  ಚ ಬನ ಗ 242ಬ/26 ಪ. ,ಮ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 21000.00 271731375288 622011067830
442 ಬಸಪ ಮ ೕಶಪ  ಚ ಬನ ಗ 242ಬ/21 ಪ.     ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 10500.00 03112200042962
443 ಜಮ  ಬರಮಪ  ಚ ಬನ ಗ 242ಬ/16 ಪ. ,ಮ    ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 21000.00 271731375288 03112200053986
444 #REF! 472499.00
445 ರ ಂತ ೕ ಲ ಷ  ಗ ಮಣಜವ ರ 146 ನ ಅ  0.26 4160.00 585003697998 7072500100540400
446 ಮ ಶ ಯಣ ಗ ಪಡ ರ 311,325,353 ನ 0.22 3520.00 790484955824 622020002949

447 ೕ  ಘ ಂದ  ಭಟ ಪ ನ ರ 70ಬ/3 ನ 1.44 23040.00 597783725021 32657736412

448 ೕರ ನ ಆದಮ ನ ಬಚ ಂವ ರ 101/4,93/1 ಅ. ಅ 1.88 30000.00 929536761590 10816683587

449 ಮ ದ  ಮ ಷ  ಗ ಯಡ ರ 29/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ  0.38 6080.00 545635567708 10816661744

450 ಅಣ ಪ  ಮ ಪ  ಗ ಳ ರ 179/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.38 6080.00 934778749653 622020014401

451 ಪರ ಶ ರ ಜಯ  ಗ ಳ ರ 182+187 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.4 6400.00 373696513516 122002091802

452 ೕ  ಂಕಟ ಮಣ ಗ ರ ಮ ರ 390/2,384/1,389/2,256 ನ ಅ 1.09 17440.00 972252779363 122003001678

453 ಮ ತ  ಆ ರ ಸ ರ 76/6 ನ ಅ  0.40 6400.00 398967808804 03672200016600

454 ಯ  ಗಣಪ ಆ ರ ಡಕನ ರ 24ಅ ನ 0.66 10560.00 522591482988 2941108005460

455 ಕರ ಂಠ ವ ಮತ ಕಲ ಪ ರ 1/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.59 25440.00 764052400339 0520101021422

456 ೕ  ಕರ ಮತ ಡಕನ ರ 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ 0.91 14560.00 425890066068 0520101028361

457 ವ ಂದ  ಕರ ಮತ ಕಲ ಪ ರ 7,44 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ  0.80 12800.00 937669081824 0520101020290

458 ಜನ ಕರ ಮತ ಡಕನ ರ 7,44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.40 22400.00 806144500340 0520101020135

459 ದ ಘ ಂದ  ಮತ ಡಕನ ರ 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ  1.60 25600.00 307835327832 0520101020908

460 ಗಣಪ  ಲ ೕ ಯಣ ಗ ಳ ರ ರ 59/1,63/1,48/1,53/1,34/3,4
6/1

ನ 1.07 17120.00 333334423438 011600101023509

461 ರ ಶ ಗಣಪ  ಗ ಮಣಜವ ರ 137/2,137/1,121/4 ನ 0.36 5760.00 582666477545 2020849748

462 ಪದ ಭ ಮ ಷ  ಗ ಳ ನ ಓ ಕ  29/2,21/ಅ,21/3,51/7,53 ನ ಅ 2.00 32000.00 782646135953 03192200044791

463 ಯಕ ಮ ದ  ಗ ಕಡ ಳ ಕ  46/1,46/2 ನ ಅ  1.20 19200.00 960273992872 10816666118

464 ಯಣ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಸ ವ ಕ  360 ನ 1.20 19200.00 371796679486 20039914239

465 ಥ ವ ಮ ಗ ೕ ರ ಕ  80,76/1,92, ನ 0.54 8640.00 258787198130 03192200029221

466 ಂಕಟ ಮಣ ಯಣ ಗ ಸ ವ ಕ  414,416 ನ ಅ 0.90 14400.00 366436726407 03032200019949

467 ರ  ಲ ೕ ಯಣ ಗ ರ ಕ  106,77 ನ ಅ  0.85 13600.00 902659440214 7072500102802701

468 ಂಕಟ ಮಣ ಗ ನನ ಗ ಸ ವ ಕ  250 ನ 1.09 17440.00 405583031783 0520101018826

469 ೕ ದ ಯಣ ಗ ರ ಕ  21,22 ನ ಅ  0.90 14400.00 667216952454 622017518176

470 ಂಕಟ ಮಣ ಗಣಪ  ಭಟ ಸನಗ ಕ  11/ಬ1ಬ ನ 0.78 12480.00 985050131486 17106028014

   ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ



471 ಗಣಪ  ಯ ಗ ವ ಕ  171/ಬ,87/1,70,87/1, ನ 1.71 27360.00 318990734030 7072500102845601

472 ರ  ಯ ಭಟ ಸ ವ ಕ  411/2,410/1,410/2 ನ  ಮ ಅ 0.76 12160.00 495609623971 54015944996

473 ಯ ವ ಮ ಭಟ ಸ ವ ಕ  373/1,415/1ಬ1 ನ ಅ  0.96 15360.00 759084638339 64085642013

474 ಗಣಪ  ವ ಮ ಗ ಸ ವ ಕ  387/1,432,435 ನ 0.31 4960.00 227865334942 622020034029

475 ದ ಗಣಪ  ಗ ಸ ವ ಕ  3,97,391 ನ 0.20 3200.00 517992126537 122002925353

476 ನರ ಂಹ ಮ ದ  ಗ ರ ಕ  76,75/1,75/2 ನ ಅ 1.20 19200.00 726444549805 03192200034225

477 ಮ ಕರ ೕ ಮ ಗ ಕ ಕ  85/1,120/2 ನ ಅ  0.95 15200.00 64026908675 64026908675

478 ಗ ಜ ಲ ೕ ಣ ಗ ರ ಕ  82/1,106,77 ನ 1.00 16000.00 930537604166 7072500102699501

479 ಉ ಮ ಶ ರ ವ ಮ ಗ ೕ ರ ಕ  
33/2,30/1ಅ,121/1,25/2,12
0,37/2,

ನ
ಅ  1.32 21120.00 498851191410 7072500102798001

480 ದ ೕಯ ೕಶ ರ ಭಟ ೕ ರ ಕ  206,207,208/1,213,193/ಬ ನ 1.12 17920.00 306213516174 03032200132834

481 ಗ ನನ ೕ ಮ ಗ ಂ ಕ  45 ನ 2.00 32000.00 220957928743 161010034355

482 ಶವ ಗಣಪ  ಭಟ ೕ ರ ಕ  1,73,177 ನ ಅ 0.92 14720.00 663717610031 302100100000121

483 ಯ ಶವ ಗ ೕ ರ ಕ  64/2ಬ,112/2 ನ ಅ  0.71 11360.00 470062753897 03032210008790
484 ಗ ನನ ಯಣ ಭಟ ೕ ರ ಕ  19,52,55,13/2,14/2,15/2 ನ 0.42 6720.00 599772895631 622020209014

485 ಗ ವ  ಗ ಥ ಗ ೕ ಹ ಕ  36/3,39/1,33/1 ನ 0.49 7840.00 385644476376 707200102604001
486 ಶ ಥ ಗ ಥ ಗ ೕ ಹ ಕ  27/1,39/2 ನ ಅ 0.50 8000.00 275510018257 302100100000588

487 ೕತಮ ೕ ಲ ಷ  ಗ ಸಣ ಪ ಡ 130
ನ

ಅ  1.25 20000.00 395421614059 30226033968

488 ಘವ ಮ ಯ  ಗ ವ ಪ ಡ 19 ನ 0.40 6400.00 860597297128 108201010001665

489 ಸತ ಯಣ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಕಲ ಪ ಡ 101,110,111,112,113 ನ ಅ  0.25 4000.00 454226174190 34060100003882

490 ರ ೕಂದ  ೕಧರ ಗ ವ ಪ ಡ 209/3,215/3,221/2 ನ 0.46 7360.00 485443807465 122002109094

491 ರಣ ಶ ಥ ಗ ಪ ಡ ಪ ಡ 121 ನ 0.59 9440.00 522591482988 1508101002692

492 ಷ  ಮ ಷ  ಗ ಸಣ ಪ ಡ 83 ನ ಅ 0.39 6240.00 0303220028709 03032200028709

493 ಯ  ಗ ಥ ಗ ನ ಲ ರ ಪ ಡ 61/2 ನ ಅ  0.97 15520.00 598594503093 7072500103362501

494 ಥ ಯಣ ಗ ಮ ರ ಪ ಡ
30/3,29/2,28/3,23/1,36/4,3
6/7

ನ
0.93 14880.00 700958915214 17106070009

495 ಪ ೕಣ ವ ಂಗ ಡ ರ ಪ ಡ 54,61/2, ನ 0.41 6560.00 207261385422 4340101000101

496 ಥ ಯಣ ಗ ರಲವ ಪ ಡ 79/2 ನ ಅ 0.47 7520.00 511666006117 7072500103043201

497 ಥ ಮ ದ  ಗ ರಲವ ಪ ಡ 54/1,57,54/3,55 ನ ಅ  0.80 12800.00 673829351777 03032200069079

498 ಂಕಟ ಮಣ ಧರ ಗ ಮ ರ ಪ ಡ 92 ನ 0.62 9920.00 581706567914 1508101002658

499 ಅ ತ ಪದ ಭ ಮ ದ  ಗ ಸಣ ಪ ಡ 40
ನ

ಅ  0.82 13120.00 692044475463 7072500102790701

500 ೕಧರ ಎ  ಗ ಪ ಡ ಪ ಡ 119/5 ನ 0.26 4160.00 980260395219 1508101001559

501 ಮ ಕರ ೕಧರ ಗ ಕಳ ಪ ಡ 93/2 ನ 0.90 14400.00 993524228166 7072500100441501

502 ಪ ಂತ ವ ಂಗ ಡ ರ ಪ ಡ 61/2,54 ನ ಅ 0.40 6400.00 568918426806 4340101000104

503 ಸ ರ ಥ ಸ ರ ಕಲ ಪ ಡ 18/1 ನ ಅ  0.33 5280.00 821485728993 108201011000760

504 ಚನ ೕರ ೕ  ಡ ರ ಪ ಡ 62 ನ 0.41 6560.00 585474317097 4340101000349

505 ರ ಪ  ಷ  ಗ ೕಮ ಪ ಡ 23,3/2,11,12 ನ 0.13 2080.00 394449348394 4340101000432

506 ವ  ಷ  ಗ ಪ ಡ ಪ ಡ 104/2ಬ,100/3 ನ ಅ 0.09 1440.00 625784378011 1508101003142

 ಮ ಂ

506 ವ  ಷ  ಗ ಪ ಡ ಪ ಡ 104/2ಬ,100/3 ನ ಅ 0.09 1440.00 625784378011 1508101003142

507 ದ ಖರ ಮ ಷ  ಭಟ ನ ಪ ಡ 66/2,67/3,77/1, ನ ಅ  0.34 5440.00 603513111263 1508101000755

508 ಹ ತ ಫ ೕರಪ  ಷಣ ನವರ ಬನ ಬನ 163/2 ನ 0.20 3200.00 901493146344 03112200016118

509 ಜಗ ೕಶ ಪತ ಯ  ನ ಗ ಬನ ಬನ 80/1 ನ ಅ  1.20 19200.00 477970752941 131900101002618

510 ಥ ೕಮ ಯ ನ ರ ಬನ 264/3 ನ 0.40 6400.00 622738532842 03112200018781

511 ಕಪ   ರ ಬನ ಬನ 174 ನ 1.99 31840.00 636063615843 03112200025291

512 ಪ ಂತ ೕಮ ಖರ ಬರಮ ೕರ ಗ ಬನ 212 ನ ಅ 0.66 10560.00 667030052423 131900101002056

513 ವಮ  ರಪ  ಮ ರ ಗ ಬನ 179/4 ನ ಅ  0.99 15840.00 857330482804 03112200031148

514 ಮ ದ  ಶ ರ ಗ ಪ ಬನ 7 ನ 0.81 12960.00 522591482988 34900860198

515 ರ ೕ  ಯಲಪ  ಮ ಬನ ಬನ 163 ನ 0.66 10560.00 824198495960 131900101004678

516 ಪರ ಮ ಧಮ ಪ  ಕ ಣಕರ ಬನ ಬನ 239/2 ನ ಅ 0.66 10560.00 522591482988 03112210014906

517  ಜಪ  ನಗನಹ ಬದನ ೕಡ ಬನ 255 ನ ಅ  0.74 11840.00 984571377340 029501000003410

518 ಲ ೕ ಥ ಯ ರವ ಬನ 57/1 ನ 0.74 11840.00 569060881910 122002533081

519 ಮಹ ದ  ಸಮ ದ ಬ ಳನ ಬನ 80/2 ಅ. ಅ  0.56 8960.00 644836903648 29501000001956
520  ಕ ಯಪ  ಡ ರವ ಬನ 32 ನ 0.69 11040.00 459428325441 03112250008595

521 ನಯ ರ ಎ  ಲ ರ ಬನ ಬನ 78/8 ನ 0.75 12000.00 898302497559 03112200087287

522 ಪರ ಮ ಬ ಣ  ಉ ರ ಬನ ಬನ 177/2 ನ ಅ 0.30 4800.00 297153997322 122003315007

523 ಮ ದ  ಶ ರ ಗ ಪ  ಬನ 7 ನ ಅ  0.74 11840.00 522591482988 34900860198

524 ರಪ  ರಪ  ರ ಬನ ಬನ 53/3 ನ 0.80 12800.00 202470931930 03112200023211

525  ಂಜಯ ಡ ಅಜ ರ ಬನ 3/2,267/5 ನ 0.77 12320.00 263061927821 122002901046

526 ಯಕ ಯಣ ಗ ತಟ ಪ ಡ 76/2,76/1 ನ ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕ 927000.00 822082696350 122004230507

527  ೕ ಮ ಗ ಪ ಡ 2/1, ಮ ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕ 392000.00 925353050969 0520101021818

528 ತ ಗಣಪ  ಗ ೕ ಹ ಕ 182/ಬ ನ ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕ 100000.00 329589762645 122004345575

529 ಗ ನನ ಯ ಭಟ ಬಕ ಳ ಕ 97/3 ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕ 509068.00 622020077416

530 ಗ ನನ ೕ ಮ ಗ ಂ ಕ 45 ನ ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕ 1000000.00

531
ನ   ಗ ರ ರ 260/23 ನ ಹ ಮ  ಣ 512(ಚ. ೕ) 262222.00 907055327174 20150498912

532
ಮ ದನ ಮ ಷ  ರ ಪ ಡ 51/2 ನ ಹ ಮ  ಣ 1008sq.m 472296.00 567235608852 1508101000996

533
 ಅಹ  ಅ  ಕ ೕರ ಪ ಬನ 8ಅ/1 ಅ. ಹ ಮ  ಣ 2016sq.m 848824.00 840401954975 122003270915

534
 ಧವ ವಣಕರ ಕ ಲ ಪ ರ 6/ಬ ಪ. ಹ ಮ  ಣ 2080 ಚ. ೕ 940600.00 556095649416 20039913927

535 ಬಸವ ಜ ಮ ದ  ಂಬ
ಬನ

83/3 ಪ.
ಹ ಮ  ಣ 1040 ಚ. ೕ 487480.00 595129022930 37479978254

536  ೕ  ಯ ಯಣ ಮ ಷ  ಗ ವ ಂವ ಪ ಡ 167/4 ನ  ೕ  ಯ 200 . . 55000.00 582557827359 0520101026198

537
ರ ನ ಆ ನ ಬಚ ಂವ ರ 93/1,101/4 ಅಲ . ೕ  ಗಹ  ಘಟಕ

1200 cubic meter
75000.00 929536761590 10816683587

538
ಗ ಜ ಯಪ  ಡ ಅಂಡ ಬನ

12
ನ ೕ  ಗಹ  ಘಟಕ

1.43
75000.00 563478396382, 3112200009144,

539
ಕ ಬಸಪ   ಯಪ  ಡ ಅಂಡ ಬನ

128/a
ನ ೕ  ಗಹ  ಘಟಕ

2.99
75000.00 481295212672 03112200005151

ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕ

ಹ ಮ  ಣ



540 ರತ ಮ  ದ ಪ  ಕ ೕರ ಬನ 88 ನ
ೕ  ಗಹ  ಘಟಕ

1200 cubic meter 75000.00 029501000009003

541 ಗ ನನ ದ ಖರ ಯ ರ ಅಂಡ ಬನ 170
¸ÁªÀiÁ£Àå

ೕ  ಗಹ  ಘಟಕ
1200 cubic meter 75000.00 586801645043 622011072421

542 ಶ ವ ತ ಗ ಹಲಗ ಬನ 4/3
¸ÁªÀiÁ£Àå

ೕ  ಗಹ  ಘಟಕ
600 cubic meter 35795.00 524435783583 17090014525

543 ಲ ೕ ಬಣ  ಕ ವದ ಲ ಬನ 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå
ೕ  ಗಹ  ಘಟಕ 1200 cubic meter 75000.00 639222250720 54039904681

544 ಗಣಪ  ಯ ಗ ವ ಕ  171ಬ ನ
ೕ  ಗಹ  ಘಟಕ

45*50=59ft 39205.00 318990734030 7072500102845601

545 ಮ ಬ ಶ ರ ಗಣಪ  ಯ ಆಡ ಪ ಡ 33 ನ
ೕ  ಗಹ  ಘಟಕ

1200 cubic meter 75000.00 753184480301 1508101002644

546 ಸ  ಸ ೕ  ಭಟ ಅಚ ನ ರ 27 ನ ಅಂ ಂಶ  2.00 61200.00 698283398984 20311919841

547 ಮ ದ  ಯ ಆ ನ ರ 39/4 ನ ಅಂ ಂಶ  0.20 6120.00 508920756531 03032250005502

548 ಜಯ ಘ ಂದ  ಭಟ ಪ ನ  ರ
101,102,103,105,104,112,

113,114 ನ ಅಂ ಂಶ  0.60 18360.00 629446863303 64169758240

549 ಪ ೕಪ ೕಧರ ಗ ಡ ರ 20/2 ನ ಅಂ ಂಶ  0.40 12240.00 557468048441 2941101006736

550 ಬರ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಪ ನ  ರ 63/2 ನ ಅಂ ಂಶ  0.50 15300.00 252671098069 10988620595

551 ಮ ದ  ಮ ಬ ಶ ರ ಗ ಪ ನ  ರ 62 ನ ಅಂ ಂಶ  0.50 15300.00 270877215291 37771017231

552 ಪ ಶ ಗ ನನ ಲನಕರ ಬ ರ 30/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅಂ ಂಶ  0.55 16830.00 768902079545 122003840853

553 ಯ ೕ  ಪರ ಶ ರ ಗ ನ ಓ  ಕ  40/1 ನ ಅಂ ಂಶ  0.40 24480.00 738592837391 846910110004831

554 ೕಧರ ಯಣ ೕ ಂ ಕ  99/2 ನ ಅಂ ಂಶ  0.20 6120.00 802290513192 03032250005502

555 ಅ ಕ ಯಣ ಯ  ನ ಓ  ಕ  117/1,122 ನ ಅಂ ಂಶ  0.80 12240.00 954004182224 03192200045379

556  ಅಹಮ ದ ಅ ಲ ಕ ೕರ ಂ ಪ  ಬನ 8ಅ/1ಅ4 ನ ಅಂ ಂಶ  0.40 12240.00 840401954975 122003270915

557 ಮಲಪ  ಬಸ ತಪ  ದ ಪ ಪ ಗ ಬನ 51/5,50/3 ನ ಅಂ ಂಶ  0.80 24480.00 491359318214 029501000007154

558 ರ ಕರ ಬಡ  ಬನ 88 ನ ಅಂ ಂಶ  0.30 9180.00 522975320253 17090009581

559 ಪರ ಮ ವಪ  ಮ ಳ ವದ ಲ ಬನ 84/1 ನ ಅಂ ಂಶ  0.60 18360.00 249227628864 20311921645

560 ೕರಬಸನ ಡ ಕಲ ನ ಡ ೕಲ ಬನ 82/7 ನ ಅಂ ಂಶ  0.60 18360.00 809948217921 029501000010172

561 ಜಯ ೕಲ ಸ ವಪ  ಡ ಬನ 180 ನ ಅಂ ಂಶ  1.00 30600.00 318631155498 03112210017134

562 ರ ಹನ ಇ ಂ ಬ ಅಂಡ ಬನ 33/3 ಅಂ ಂಶ  0.40 12240.00 3112210012468

563 ೕ ದ ಪರ ಮ ಯ ದ ಮರ ಂ ಬನ 50 ನ ಅಂ ಂಶ  0.70 21420.00 351091468639 17090026267

564 ಮ ದ  ಮಲಪ ೕ ರ ಸಲ ಪ ಬನ 33/2 ನ ಅಂ ಂಶ  0.50 15300.00 206366766763 029501000010747

565 ಜಯಲ ೕ ಯಕ ಗ ಬನ ಬನ 202/1 ನ ಅಂ ಂಶ  0.70 24174.00 599290051735 17106033567

566 ನ  ರ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಬನ 83 ನ ಅಂ ಂಶ  1.00 30600.00 599290051735 20150498912

567 ೕಶ ರ ಯಣ ಗ ಮ ರ ಪ ಡ 221/1 ನ ಅಂ ಂಶ  0.25 7650.00 777239979427 052010101156

568 ೕಧರ ಮ ದ  ಗ ನ ಓ ಕ 69 ನ  6 1.05 9600.00 783885230578 03192200045180

569 ಶ ೕ ಲ ಷ  ಗ ಮಣಜವ ರ 239/1 ನ  6 0.19 9600.00 7072500100334401

570  ಆ  ಗ ನ ೕಡ ರ 69 ನ  2 1.05 3200.00 538588854460 20184578323

571 ಲ ೕ ಯಣ ಪರ ಮ ಯ ದ ಮರ ಂ ಬನ 45/2 ನ  6 0.40 9600.00 952019438223 122002201374

572 ಂ ಗ ಗಣಪ  ಗ ವ ನ ಪ ಬನ 17 ನ  4 0.80 7200.00 705311722152 10816632032

ೕ  ಗಹ  ಘಟಕ 

ಅಂ ಂಶ  ಪ ಶ ಸರ

 

572 ಂ ಗ ಗಣಪ  ಗ ವ ನ ಪ ಬನ 17 ನ  4 0.80 7200.00 705311722152 10816632032

573 ಗ ಶ ಬಸಪ  ೕ ಒಡ ರ ೕಡ ಗ ಕ 60/1 ಪ.  5 1.05 8000.00 783885230578 89048311704

574  ರಕಪ   ನ ಕ ಪ.  5 0.52 8000.00 722183726948 035722500005560

575   ಗ  ಶ ತಳ ರ ಬನ  216/2 ಪ.   1.00 200000.00 765070263130 03112200026540

II
1 ಸ ರ ಥ ಸ ರ ಕಲ ಪ ಡ 18/1.19/2 ನ ಅ 0.80 16479.00 551488636457 17090029847

2 ಡ  ಹ ಮ ಯ ಬನ  45/1 ನ ಅ 0.40 23066.00 685541235471 7072500102780801

3 ಜ ಧ ನ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಕಲ ಪ ಡ 93/1 ನ ಅ 0.36 13377.00 306152598581 29501000012921
4 ಂಗನ  ಡ  ಬನ  70ಬ,70ಕ ಅ 0.79 66846.00 484008553813 162601000000922

5 ೕತಮ ಮ ಬ ಶ ರ ಗ ದನಗನಹ ಬನ  128/2 ನ ಅ 1.60 8775.00
415978993008

1508101005255

6   ಬಡ ರ ಪ ಡ 30/1 ನ ಅ 0.40 85880.00 690230592498 622002563588
7 ಷ  ಜಯ ವ ವ ನ ಪ ಬನ  4/1ಬ,4/2,4/1ಅ ಅ 2.30 37526.00 17090025683

8 ೕ ಸ ಷ  ನ ಗ ಲ ಕ  ಬನ 53/2 ನ ಅ 1.60 21221.00 331293085612 108201131  000052

9 ೕ ದ ಗಣಪ   ಗ ಕಲ ಪ ಡ 116/3,116/2,116/1 ನ ಅ 0.40 22883.00 428216598312 108201011000645

10 ೕಶ ರ ಥ ಸ ರ ಕಲ ಪ ಡ 19/1,19/3 ನ ಅ 0.40 12364.00 772450201456 0520101164039

11 ಯಕ ೕಪ  ಗ ನವಣ ಬನ 115,116,117/1,119 ನ ಅ 0.26 45464.00 282535732317 2941108005460

12 ಯ  ಗಣಪ ಆ ರ ಡಕನ ರ 24ಅ ನ ಅ 0.80 17668.00 481607553492 64117621001
13 ಕರ ವ ಭಟ ೕ ರ ಕ 91 ನ ಕಲಂಗ 0.30 27030.00 825236464527 34567919277

14 ಂಕಟ ಮಣ ೕ ಮ ಗ ಸ ವ ಪ ಡ 34/2,34/3,36/1,36/3,463 ನ ಅ 0.50 18522.00 783062906195 03032250019068

15 ಗ ಶ  ಭಟ ಪ ಡ 45 ನ ಅ 0.26 17584.00 977792226270 122002141878

16 ೕ ಲ ಂ  ೕ ನ ಓ ಕ 121 ನ ಅ 0.30 26355.00 624741874744 520101231304028

17 ಯಣ ಮ ಬಲ ಭಟ ಣ ಪ ಪ ಡ 185,189/2, ನ ಅ 0.40 14894.00 719955895404 89080874994
18  ಮ ಕರ ಧರ ಭಟ  ಂ ಕ  123/6 ನ ಅ 0.33 41450.00 587073560868 302100100002380

19 ಯಣ ಯ ಗ ರ ಕ 71 ನ ಅ 1.00 14382.00 759947696110 03032200073679

20 ಪದ ಭ ವ ಭಟ ೕ ರ ಪ ಡ 91/1 ನ ಅ 0.30 21190.00 212356065893 122003914792

21 ಪ ಶ ಯಣ ಭಟ ೕಣಸರ ಕ 73 ನ ಅ 0.40 37415.00 706414189693 89082010397

22 ರ ಶ ಮ ದ  ಗ ಆ ೕಶರ ಕ 126 ನ ಅ 0.8 17396.00 284108439257 122002640639

23 ರ ಂತ ಧರ ಭಟ ಂ ಕ 123/4 ನ ಅ 0.32 45298.00 583078763991 122002388634

24 ಪ ಗಣಪ  ಡ ಅಂಡ ಬನ  67/2,127/2 ಮ ಅ 1.80 20640.00 276848523403 10816625728

25 ಸತ ಯಣ ವ ಭಟ ೕ ರ ಕ 77,96/1,98/4,99/1 ನ ಅ 0.70 14894.00 291164653527 122002640549

26 ೕ ದ ಧರ ಭಟ ಂ ಕ 123/5 ನ ಅ 0.33 23143.00 974798120967 846910110004831

27 ಯ ೕ  ಪರ ಶ ರ ಗ ನ ಓ ಕ 40/1 ಮ ◌್ 0.57 39835.00 661982684697 0520101008826

28 ವಸ  ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಮಣಜವ ರ 20 ನ ಅ 1.20 36427.00 327438384181 122003023670

29   ಯ ೕ ಬನ  74,75 ನ ಅ 0.80 81843.00 544292034036 122002388475,

30 ಗಣಪ  ಈರಪ  ಡ ಅಂಡ ಬನ  60 ನ  ಅ 2.00 21244.00 650100242233 122002448244

31 ಷ  ಯ  ಮ ಳ ಮಳಲ ಂವ ಬನ  28 ನ  ಅ 0.45 13076.00 720154976418 03492200000922

32 ಥ ಗ ನನ ಭಟ ಸಲ ಪ ಬನ  108/2 ನ ಅ 0.24 16223.00 493861574139 03112200033547

33 ಪ  ಮ ಂದ  ಗ ಂಗ ಬನ  212 ನ  ಅ 0.75 22188.00 6278485204264 122002484259

34 ವ  ಜಪ  ಯ ಪ ಬನ  25/2 ನ  ಅ 0.40 16011.00 366385323927 54060149596

35 ವ  ನರ ಂಹ ಭಟ ಕರ ರ 191,192,194 ನ ಅ 0.33 30191.00 410238655372 120001010014189

36 ರ ದನ ಮ ದ  ಗ ಲ ಕ ಬನ  19 ನ ಅ 0.98 16848.00 508920756531 03032250005502

37 ಮ ದ   ಯ ನ  ರ 39/4 ನ ಅ 0.40 22768.00 646943481554 03492200012542

38 ಮ ದ  ಂಕಟ ಮಣ ಭ ವ ಬನ  114/2,114/3,120/1 ನ  ಅ 0.56 22740.00 268090717136 052010105823

ಾಜ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು



39 ಷ  ಷ  ಭ ಬನ  35/2 ನ  ಅ 0.43 19934.00 846182994710 03492210027366

40 ೕ ಂತ ನ  ಯ ಮಳಲ ಂವ ಬನ  20 ನ  ಅ 0.40 26638.00 483588770165 30342427269

41 ಮ ಶ ರ ಲ ೕ ಯಣ ಗ ಆದ ಬನ  106/8 ನ  ಅ 0.38 11206.00 834678664584 17090021269
42 ಯ  ಂಗಪ  ಯ ಬನ  56/7,62/13 ನ ಅ 0.40 27960.00 943098523537 03112200004107

43 ಬಸವ ಜ ರಪ  ಡ ಅಜ ರ ಬನ  61,71/1ಅ ನ ಅ 0.40 13202.00 729257849236 10816627102
44 ಸ ಅಣ ಪ  ಶ ಗ ಅಚನ ರ  25/1 ನ ಅ 0.20 23902.00 443157578012 17090024849

45 ಕಪ  ಹ ತ ಯ ಮರ ಂ ಬನ 172 ನ ಅ 0.40 12524.00 809107558437 89067615326
46 ಗಣಪ  ಂಗಪ  ಯ ಬನ  62/13 ನ ಅ 0.4 44528.00 875072558706 79030178000

47 ಈರಪ  ಕ  ಯ  ಬನ 47/3 ನ ಅ 1.36 46030.00 382884592478 6.2202E+11
48 ಲ ೕ ಮ ದ  ಗ ೕ ಬನ 84ಅ ನ ಅ 1.05 13356.00 450882913298 3.4922E+12

49   ಯ  ಣಗ ಬನ 38 ನ ಅ 0.50 11795.00 407949290412 122002390187
50 ಗ ಜ ವಪ  ಮಣ ನವರ ವದ ಲ ಬನ  2/3 ನ ಅ 0.30 16516.00 260438737408 122002157719
51  ಂಗಪ  ಯ ಬನ  62/13 ನ ಅ 0.4 18979 980196917599 619002010003467

52 ರ ೕಂದ  ಮ ಗ ರ ರ  191/1 ನ  ಅ 0.40 26618.00 446028466543 3.4922E+12

53 ೕ ದ ದ ೕಯ ವ ಲ ಪ ಬನ 37 ನ 0.72 16603.00 258290023644 1.22002E+11

54 ಉದಯ ವ ನ ಗ ಹಲಗ ಬನ 86/4 ನ ಅ 0.40 69517 1.319E+14
55 ಂದ  ಂಗಪ  ಡ ಮ ರವ ಬನ 4/1,4/1ಆ ನ ಅ 1.6 25128.00 856736975222 1.22002E+11

56 ಂಕಟ ಮಣ ಯಣ ಯ   ಗ ರ  54/1 ನ ಅ ನ 0.73 12467.00 851990050428 32733574667
57 ಯಕ  ಗ ವ ಬನ  34 ನ ಅ 0.2 22707.00 426385319118 7072500100624601

58 ಅ  ಶ  ಇ ಂ ಬ ಬನ  10/1, ಅ. ಅ 0.36 62929.00 680174339210 89065530328

59 ೕ ಷ  ೕಶ ರ ಗ ಂ ಕ 121/1,143/2 ನ ಅ 1.20 10977.00 409021797774 32832221993

60 ಸತ ಯಣ ೕಶ ರ ಭ ಸ ವ ಕ 7/2,346/5 ನ ಅ 0.25 22020.00 416688337190 64000598569

61 ಕರ ಷ  ಗ ರ ೕಡ ಕ 69/1 ನ ಅ 0.73 14659.00 952588748993 122003001555

62 ದ ೕಯ ಗಣಪ  ಗ ಕ ನ ರ 58/2 ನ ಅ 0.45 49842.00 405108151177 03492200009210

63   ಮಸ ನ ಎಕ ಂ ಬನ  30,31/1 ನ ಅ 1.28 13760.00 613439313132 0520101162789

64 ಹ ಹರ  ಯಣ ಗ ರ 220/5 ನ ಅ 0.30 50652.00 912393172402 10816635872

65 ಅ ೕಕ ೕಪ  ನ ದನಗನಹ ಬನ  137 ನ  ಅ 1.20 36332.00 874714911002 029501000111479

66 ಥ ೕಗಪ  ತಣ ನವರ ಬದನ ೕಡ ಬನ  209/6 ನ  ಅ 0.80 34879.00 239589122622 108201010004591

67 ಗ  ಮ ದ  ಗ ಕಲ ಪ ಡ 135 ನ  ಅ 0.80 32551.00 747548025221 03192200028176

68 ಮ ದ  ಷ  ಮಠ ವ ಕ 195/3 ನ ಅ 0.80 54059.00 670017911089 120001010011939

69 ಮ ದ  ಸ ಶ ರ ಗ ರ ಕ 56,57 ನ ಅ 1.00 25746.00 759947696110 122002324771

70 ಮ ಷ  ಗಣಪ  ಗ ನ ಲ ರ ಪ ಡ 63/2 ನ ಅ 0.40 24635.00 490810229361 03112200087870

71 ಸ  ರ ಂತ ಳ ರ 10,228+229 ನ ಅ 0.75 27893.00 789034496147 105101011002448

72 ೕ ದ ಮ ಬ ಶ ರ ಗ ವ ಕ 163 ನ ಅ 0.60 21468.00 217411721732 108201011000068

73 ಂಕಟ ಮಣ ವ  ಗ ಹ ಪ ಡ 31,37 ನ ಅ 0.40 41895.00 403618688243 03492030000458

74 ೕಶ ರ ಷ  ಭಟ ಆನ ೕಡ ಪ ಬನ  10/1 ನ  ಅ 0.90 54059.00 409789155545 03192200013193

75 ಸ ೕ ಭ  ಕ ಕ ೕ ೕಂ ಕ 72/1 ನ ಅ 1.00 83153.00 278469694387 122001976284

76 ವ ಜ ಶವ ಗ ಸ ರ 81/1+2+3 ನ  ಂ  1.70 23132.00 866129386900 122002533218

77 ಈಶ ರ ಫ ೕರ ಯ ೕ ಬನ 11/1 ನ ಅ 0.40 21616.00 715883717905 122002148910

78 ೕಲಪ  ಅಜ ಪ   ದರ ವದ ಲ ಬನ  73 ಪ. ಅ 0.40 35821.00 782642220480 62201105761778 ೕಲಪ  ಅಜ ಪ   ದರ ವದ ಲ ಬನ  73 ಪ. ಅ 0.40 35821.00 782642220480 622011057617

79 ಖರ ರಪ  ಉ ರ ಬನ ಬನ 168 ನ  ಅ 1.09 30289.00 437077380561 03112250007510
80 ವಕ  ಜಪ  ಪ ಗ ರವ ಬನ 65 ಪ.  ಮ ಅ 1.00 22387.00 761525437835 029501000010181

81 ವ ತ ಪ  ಮ ವಪ   ವದ ಲ ಬನ  84/1ಬ ನ ಅ 0.4 22395.00 554335535999 122003167828

82 ಯ   ಯ ಉಮ ಬನ 10 ನ ಅ 1.00 36713.00 95400418224 03192200045379

83 ಅ ಕ ಯಣ ಗ ನ ಓ ಕ 122 ನ ಅ 0.60 33661.00 296105113068 03112200042962
84 ಬಸವ ಜ ಮ ೕ  ಚಲ ಗ ಬನ 242/ಬ ಪ.  0.80 23069.00 221494173831 Failed E payment

85 ಂ ಗ ಮ ಶ ರ ಧ ಬನ ಬನ 138/1 ನ ಅ ನ 0.40 23470.00 29501000006719

86
ಪ ಸನ ರ ಪರ ಶ ರ 

ೕರಮಲ ಣ ನವರ ಸನ ಪ ಬನ 121/31 ನ  ಅ ನ
0.40 20831.00 664942679288

1508101005406

87   ಡ ಬಡ ಪ ಡ 42/4,43/8,9,13,17 ನ  ಅ 0.40 32770.00 6.95501E+11 122003832717
88 ವ ತ  ಎ ವದ ಲ ಬನ  71/2 ಮ ಅ 0.70 17659.00 413959394923 03112200000539

89 ದ ದ ದತಪ  ಧ ಬನ ಬನ 88/2 ನ ಅ 0.35 20764.00 645816748814 03112200065515

90 ಫ ೕರವ  ಜಪ  ಪ ಗ ರವ ಬನ 65 ಪ.  ಮ ಅ 0.40 28342.00 307960621784 03112200011253

91 ದ ೕ ಮ ಗ ಂಗ ಬನ 1/2 ನ ಅ 0.58 57542.00 215481437432 03112200003423

92 ಮ ಶ ರ ಠಪ  ಧ ಬನ ಬನ 140/1 ನ ಅ 1.72 35661.00 320313606647 029501000007145

93 ಉದಯ ರ ಟ ಪ  ಡ ವದ ಲ ಬನ  66/2 ನ ಅ ನ 0.80 29759.00 444893279121 029501000007109

94 ಅ ೕಕ ಯಲಪ  ಮ ಳ ಪ ಗ ಬನ 45/2,45/3 ನ ಅ 0.60 34316.00 300459405640 029501000013218

95 ಮ ನ ಈಶ ರಪ  ಡ ವದ ಲ ಬನ  71/3,71/5 ನ ಅ 0.80 33275.00 553440034213 10816644661

96 ಸ ೕಶ ಪದ ಭ ವ ಳ ಕ 3 ನ ಅ 0.60 26618.00 122003027074
97  ಆ ದಪ  ಣ ಬನ ಇ 34 ನ ಅ 0.77 26144.00 4444259939117 Failed E payment

98 ಯ ೕ  ಗಣಪ  ಗ ಸಲ ಪ ಬನ  3/12 ನ  ಅ 0.56 56606.00 495327235012 122002273338
99 ಅಮ ಶ ಬಸವ ಂಗಪ  ಡ ಅಂಡ ಬನ  3 ನ ಅ 1.20 30618.00 517992126537 10816625365

100 ದ ಗಣಪ  ಭಟ ಸ ವ ಕ 397.391 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ 0.70 38997.00 158401131000024
101 ಧಮ  ೕಮ ಯ   ಬನ  6/1,28/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ 0.98 28145.00 319553653374 122002533842
102 ಗಣಪ   ಯ ಮ ಹ ಬನ  13/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ 0.80 26437.00 729257849236 03112200026163

103 ಲ ೕ ಪ  ಯ  ರವ  ಬನ  40ಅ ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ 0.80 28103.00 603615820674 122002253549
104 ಂದ   ಯ ಬನ  65/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ 0.59 97807.00 957771643659, 910010014876287,

105 ನವ ೕ  ರ ಶ ಡ ರ 11/2, ನ ಅ 2.40 16561.00 888879809322, 622020021973,

106 ೕಪ  ವ  ಭ ಸ ವ ಕ 380/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ 0.28 17780.00 323707640931 122002261174

107 ದ ಖರ ಂಕಟಮಣ ಗ ಂ  ಕ 139/2 ನ ಅ 0.47 11251.00 454656293245 622020020243
108 ಕರ ವ  ಭ ಸ ವ ಕ 380/4 ನ ಅ 0.28 20610.00 218180959682 10816630181

109 ಗ ನನ ಯಣ ಗ ರ ಕ 36,38 ನ ಅ 0.50 46268.00 925736123660 30342362753
110 ಥ ೕರಪ  ಡ ಬ ಬನ  69 ಅ 2 30686.00 930537604166 7072500102699501

111 ಗ ಜ ಎ  ಗ ರ ಕ 106 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ 0.68 26289.00 409132382795 122003016357

112 ಪ ದ ೕ ದ ಗ ೕ ರ ಕ 270/ಬ3,266/1,269/ಅ,ಬ ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ 0.76 20835.00 230794889157 0520101026271

113 ಸತ ಯಣ ಮ ಬ ಶ ರ ಗ ೕ ರ ಕ 19/2 ನ ಅ 0.40 22608.00 555994791230 0520101023719

114 ಕರ ಯಣ ಮ ಬ ಶ ರ ಗ  ಕ ಕ 15/3,70/5 ನ ಅ 0.58 22542.00 991251053900 0520101021806
115 ವಪ ದ ನ  ಡ ವದ ಲ ಬನ  1 ಅ 0.40 22320.00 882722382457 7072500103240101

116 ಯ ಮ ದ  ಗ ವ ಕ 87/2,85/2 ನ ಅ 0.59 22988.00 974640580451 89086898988

117 ಮಯ  ಯ ಗ ನ ಕ 31 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ 0.61 65684.00 703433315867 03492200034387

118 ಉ ಂದ  ಗಣಪ  ಭಟ ಸಣ ರ
13,14,15,16,29,35,37,40,41,45,4
3,45/1,45/3,45/4,45/5,72 ನ 1.50

16375.00 767929712204
122002261152

119 ಂಕಟಮಣ ೕಶ ರ ಗ ಂ  ಕ 139/1 ನ ಅ 0.37 14806.00 753623687717 122002855769



120 ಅ ತ ವ ಮ ಗ ಗ ಕ 21 ನ ಅ 0.27 140936.00 329589762645 122004345575

121 ತ ಗಣಪ  ಗ ಹ ಕ 182/ಬ ನ ಅ 4.00 23364.00 312236502473 520101231434274

122 ಸತ ಯಣ ೕ ಲ ಗ ಅಂದ ಕ 1/3,13 ನ ಅ 0.40 138708.00 659156211566 7072500100412701

123 ಂ ಮ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಬ ಪ ಡ 62,63 ನ ಅ 2.75 27321.00 902659440214 7072500102802701,
124 ರ  ಲ ೕ ಯಣ ಗ ರ ಕ 106 ನ  ಮ ಅ 0.67 19389.00 664671640892 122002643028

125 ಧ ಜಯ ಮ ಷ  ಗ ಮ ಕ 13/1+2 ನ ಅ 0.34 36169.00 2278654942 622020034029
126 ಗಣಪ  ವ ಮ ಭ ನಡ ೕಡ ಕ 387/3,73/2 ನ ಅ 0.83 38581.00 594458326344 7072500102621001

127 ೕ ಲ ಂಕಟಮಣ ಗ ಳ ೕಳ ಕ 171/1,171/2 ನ ಅ 1.20 67955.00 246735147146 03032200091348
128 ಮ ಬ ಶ ರ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಬ ಬನ  14/2,17ಕ ಅ 2 31396.00 213628737043 03112200014060
129 ಜಪ  ಳಪ  ಯ ಅಂಡ ಬನ  142 ಅ 0.60 37197.00 883832861421 03192200022325

130 ಟ ಪ  ಚನ ಪ  ಡ ಚರ ಕ 100,100ಆ/1 ನ ಅ 0.80 22731.00 294277329846 03492200036902
131 ೕ   ಡ ಣ ಬನ  2/2 ನ ಅ 0.60 40821.00 590937341774 32336902126
132 ವಣ ದ ಪ  ಥ ಡ ಬ ಬನ  107 ನ ಅ 1.60 18704.00 305949664103 1508101003536

133 ಯ ಂಕಟಮಣ ಗ ಪ ಡ 49/1,51/3,50/4 ನ ಅ 0.33 17605.00 276513963570, 03032200016924,

134 ಂಕಟ ಮಣ ಗಣಪ  ಯ ಬ ರ 6, ನ ಅ 0.40 26799.00 252671098069 10988620595

135 ಬರ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಪ ನ ರ 63/2 ನ ಅ 0.92 39086.00 557468048441 30593779959

136 ಪ ೕಪ ೕಧರ ಗ ಡ ರ 20/2 ನ ಅ + 0.80 29934.00 768902079545 7072500103747501

137 ಪ ಶ ಗ ನನ ಲನಕರ ಡಕನ ರ 21ಅ ನ ಅ + 0.60 71799.00 768902079545 7072500103747501

138 ಪ ಶ ಗ ನನ ಲನಕರ ನ ರ
30/1,30/2,30/3,30/4,31/1,30/2,
30/3,30/4,30/5 ನ ಅ + ಂ 1.40 31499.00 270877215291 37771017231

139 ಮ ದ  ಬ ಶ ರ ಗ ಪ ನ ರ 62,63/1 ನ ಅ + 0.98 146823.00 698283398984 20311919841

140 ಸ ೕನ ಸ ೕಶ ಭಟ ಅಚನ ರ 27 ನ ಅ + 2.00 21462.00 310454909349 029501000005973
141 ಕರಪ  ಈರಪ  ಮನ ಪ ವದ ಲ ಬನ  27ಅ/1ಬ ನ 0.40 41296.00 652502508635 029501000111477

142 ಅ ೕಕ ೕಗಪ  ತಣ ನವರ ಬದನ ೕಡ ಬನ  209/5 ನ ಅ 0.92 21633.00 897674656434 17090040033
143 ಯ   ೕ ಬನ  95 ನ ಅ 0.42 42066.00 319396181120 029501000005985
144 ಮದನ ಯ ೕ ಂದಪ  ಬದನ ೕಡ ಬನ  153/4 ನ ಅ 0.95 23147.00 029501000007338

145 ರ ರಪ  ಗಪ  ಂ ರ ರ ಬನ  201/1 ನ ಅ 0.4 12331.00 885568882490 122003421479

146 ೕ ದ ಮ ದ  ಗ ಕಡ ಳ ಕ 83/1,83/2,83/3,84/2 ನ ಅ 0.40 12108.00 468302099912 03032200143322

147 ಮ ಭ ಶ ರ ವ ಯ ಗ ಕ 58/1,56 ನ ಅ 0.20 15535.00 805890582361 911010029196919

148 ೕಧರ ಮ ದ  ಗ ಕಡ ಳ ಕ 84/3,83/4,83/5,83/6 ನ ಅ 0.35 32137.00 205421377326 011600101018819

149 ಅ ಧ ಂಜಯ ಡ ಡಲ ಬನ  61/2 ನ  ಅ 0.80 70633.00 877860734475 03032200121618

150 ಗಣಪ   ಯ ಕಲ ಪ ರ 5/5 ನ ಅ 1.60 48204.00 219759326043 03112200081923

151 ಹ ತ ಮ ಂಗ ಯ ಮರ ಂ ಬನ  254/4 ನ ಅ + 1.00 37159.00 545220771072 122002286597

152 ೕಹನ ಟ ಪ  ಯ ಅಂಡ ಬನ  3/2 ನ  ಅ 0.74 27294.00 601500600961 7072500103542601

153 ಂ  ಕನ  ಯ ಸ ರ 93/1ಅ ನ ಅ 0.80 17177.00 633740874484 122003176504

154 ಂತವ  ವಪ  ಮ ಳ ವದ ಲ ಬನ  84 ನ  ಅ 0.40 23355.00 433475452325 03112200056682

155 ವ ದ   ವಪ  ಡ ಅಂಡ ಬನ  68/1 ನ ಅ 0.50 8109.00 432805561362 128601011002706

156 ಶ ಥ ಗ ನನ ಭಟ ಸಲ ಪ ಬನ  108/2 ನ  ಅ 0.24 39219.00 807827708607 029501000008798

157 ಬಸವ ಜ ವನ ಡ ೕ ಬನ  100/2 ನ ಅ 0.67 23121.00 614540369133 7072500100683001

158 ಧರ ದ ೕಯ ಗ ಪ ಡ 254/1-4,255/2,257 ನ ಅ 0.40 62929.00 413386495310 122002448426

159 ಮ ಜ ಕನ ಪ  ಯ ವ ಬನ  77 ನ ಅ 1.20 36695.00 717903349957 053101000469

160 ಬಸವ ಜ ಟ ಪ  ಡ ಬನ  100/3 ನ ಅ 0.66 30698.00 952019438223 122002201374

161 ಲ ೕ ಯಣ ಪರ ಮ ಯ ದ ಮರ ಂ ಬನ  45/2 ನ ಂ 0.80 62929.00 492446189284 10816681829

162 ೕಲ ಠ ಗ  ಂವಕರ ಕಲ ಪ ರ 24/1 ನ ಅ 1.20 24407.00 451258004441 17090015494

163  ಪ ಶ ನ ಗ ಹಲಗ ಬನ  30/4 ನ ಅ + 0.49 40965.00 542210424181 37834139179

164 ಪ ಶ ಟ ಪ  ಡ ವದ ಲ ಬನ  2/1+2ಬ ನ ಅ 0.97 18941.00 236601801074 158401131000030

165 ೕ ದ ಗ ನನ ಗ ಸಣ ಪ ಡ 17/2,18/4 ನ ಅ 0.40 26890.00 906829032391 17090024850

166 ೕ ಸ ೕ ಲ ನ ಗ ಹಲಗ ಬನ  30/5 ನ ಅ 0.40 23900.00 324077073398 158401011000287

167 ಯ ಉ ಪ  ಭಟ ಬನ  35 ನ ಅ 0.48 23502.00 565868656003 122002287546

168 ವ  ಲ ೕ ಯಣ ಯ ಮರ ಂ ಬನ  45/1 ನ ಅ 0.40 45331.00 984594478549 03112200063039

169
ಅ  ಸಮ ದ ಅ   

ಬ ಬ ಬನ  220 ನ  ಅ 0.97 25480.00
379358923307

03112200077844
170 ವಮ  ಸಣ ಪ  ಯ ನ  ಬನ  374 ನ ಅ 0.42 22255.00 798830386385 03112200001434
171 ಮ ಜ ಈರಪ  ಡ ಡಲ ಬನ  60/1 ನ  ಅ 0.40 23173.00 898441397658 122003918447

172 ಲ ಶ ಂಗಪ  ದ ಪ ಪ ಗ ಬನ  50/4 ನ ಅ 0.40 26612.00 550229628230 122003834930
173 ಪವನ ರ ಕರ ಡ ಪ ಗ ಬನ 40 ನ ಅ 0.50 41744.00 352567442907 520101058965382
174  ದ ಖರ ಡ ಕಡ ೕಡ ಬನ 35/2 ಮ ಅ 0.69 46253.00 638992255381 03112200031968

175 ಜ ಖರ ಸ ವಪ  ಡ  ಬನ 237/2 ನ ಂ 0.82 15445.00 515416837990 120001010014188
176 ೕ  ಮ ದ  ಗ ಲ ಕ ಬನ 20 ಮ ಅ 0.90 31183.00 901871372914 520101058938873

177 ದ ಕನ ಪ  ಯ ಬ ಬನ 199 ನ ಸ ೕ 0.80 18089.00 485428907996 122002149991

178  ೕಮಪ  ಕ ರ ವದ ಲ ಬನ 514 ಮ ಅ 0.40 20589.00 332512848420 029501000007861
179 ಅ ೕಕ ಕಪ  ಬ ದನಗನಹ ಬನ  5/2 ನ  ಅ 0.40 46049.00 560803931579 03112200042008
180 ಜಗ ೕಶ ೕಲ ಠ ಡ ಬ ಬನ  54/2,55/2 ನ  ಅ 1.20 36444.00 874879309312 37306113776

181 ಜಯಲ ೕ ಮ ಶ ರ ಗ ಕ ಬನ  50/1 ನ ಅ 1.00 58438.00 710057206632 03112200009366

182 ಸ ದ ಲ ಣ ಳ ನಮ ಬನ 70/5 ನ ಅ 1.41 24354.00 949368227040 03112200028278

183  ಬಸವ ಜ ಡ ಅಜ ರ ಬನ 4/2, ನ ಅ 0.47 34378.00 656481192947 03492200021133

184 ಮ ಂದ  ಶ ಭಟ ಆದನ ಬನ 69,70,71,72 ನ ಅ ನ 1.05 33068.00 539504968738 03492200020932

185 ವಸ  ಶ ಭಟ ಆದನ ಬನ 76,77,78,79 ನ ಅ 1.01 60887.00 376855001077 0520101163446

186 ಶ ಂಕ ಶ ಯಕ ನ ಪ ಬನ 13 ನ ಅ 1.60 50891.00 560803931579 03112200042008

187 ಜಗ ೕಶ ೕಲ ಠ ಡ ಬ ಬನ 54,55 ನ ಅ 1.6 39824.00 880697860611 029501000007503

188 ವ ರ ಟ ಪ  ವದ ಲ ಬನ 66/3 ನ ಅ 0.86 35262.00 972004755494 162601000000879

189 ಂದ  ಟ ಪ  ವದ ಲ ಬನ 59/1 ನ ಅ 0.8 25524.00 8.22776E+11 30554840242
190 ೕ  ಹ ತ ಯ ಮ ಹ ಬನ 6/1/, ನ ಅ 0.89 28038.00 999385200934 0520101024682

191 ಗಮ  ಮ ನ ಡ ೕ ಬನ  127/2 ನ  ಅ 0.74 20742.00 232674842268 029501000007526

192 ಂ  ಬಸವಣ ಪ ಅಗಸನಹ ಬನ 56/2 ನ ಅ 1.00 26009.00 638486054429 029501000009001

193 ದ ಂಗಪ  ಬಸವಣ ಪ ಅಗಸನಹ ಬನ 56/1 ನ 2.00 46475.00 600315329343 03112200049758
194 ೕ ಗ ಷಣ ೕ  ಬನ  ಬನ  205/2,205/3,205/1 ನ  3.0 22391.00 869915679524 19162030004815
195 ದ ಯ ೕಶ ೕ ೕ  ಬನ  ಬನ  130 ನ  ಅ ನ 0.40 13451.00 675437914304 20039914057

196 ರ ಜ ದ ಪ  ಲ ಕ ನವರ ಬನ  1/1 ನ  0.90 35904.00 402344399364 03112200002252
197 ತ ಂಜಯ ದ ನ ಡ ಡಲ ಬನ  66/2 ನ  1.0 37726 306152598581 29501000012921
198 ಂಗನ  ಡ  ಬನ  70ಬ,70ಕ ನ  ಅ 0.8 82377.00 636063615843 30977544844

199 ಕಪ  ಥ ರ ಬನ ಬನ 174 ನ ಅ 1.20 22991.00 613398297853 30977544844
200 ಷ ಖಪ  ಗಪ  ವಕ ೕರ ಗ ಬನ 242ಬ/6 ಪ. ಕಲಂಗ 0.27 43523.00 577100780225 30977544844



201 ಉದಯ ರ ನಪ  ನ ೕರ ಗ ಬನ 210 ನ ಅ ನ 0.60 58031.00 581426251719, 30977544844
202 ಅ ೕಕ ಮಲ ಪ  ಡ ಗ ಬನ 239/2 ನ ಕಲಂಗ 0.80 48383.00 762771145322, 30977544844

203 ಶ ಯಲಪ  ರ ಅಜ ರ ಬನ 46/1ಅ ನ ಅ ನ 0.80 43523.00 867362100227 30977544844
204 ಅಣ ಪ  ರಪ  ಗ ಬನ 189 ನ ಕಲಂಗ 0.60 33576.00 4.20472E+11 30977544844

205   ಆ ರ ಸ ರ 76/1, ನ ಕಲಂಗ 0.40 19572.00 682547025577 03572210021249

206 ಆ  ಅ ಣ ಳ ನ ಓ ಕ 127/2 ಮ ಕಲಂಗ 0.40 18863.00 583597493538 03192200062234

207 ಪ ವ  ಂದ  ೕ ರ ಕ 7/2 ಮ ಅ 0.40 20520.00 805991674874 846910110001821

208 ಲ ೕ ಷ  ಯ  ಕಡ ಳ ಕ 45/2 ಮ ಅ 0.60 13431.00 801669215320 03192200031977

209 ಂಕಟಮಣ ವ ಮ ಗ ಡ ಗ ಕ 247/1,247/3,248 ನ ಅ 0.31 54438 399256048860 03112200022822
210  ಸ ದ ಳ ನಮ  ಅಜ ರ ಬನ  255 ಮ ಅ 1.39 28258.00 494791875964 03112210018994

211 ೕಜಪ  ಷ ಪ  ಯ ರ ಬನ  174,175 ನ ಅ 0.70 40926.00 668435691579 03112200025350
212 ಂಗಪ  ವ  ಡ ಅಂಡ ಬನ  46/1,46/3 ನ  ಅ 1.25 50870.00 289849727677 029501000008484

213 ದ ಸ ಗಣಪ  ಬದನ ೕಡ ಬನ 148 ಅ 1.29 28874.00 515950877418 029501000011115

214 ೕಧರ ಜಯ ೕಲ ಡ ೕ ಬನ 7/1 ನ ಅ 0.40 17847.00 396581923106 89068381746

215 ಷ ಪ  ಪ  ಯ ಬನ 66/2 ನ ಅ 0.40 23763.00 773320951040 029501000006484

216 ಗ ಜ ರಪ  ಯತ ಬನ 73/4, ನ ಅ 0.40 40369.00 572500983398 34060100001254

217 ದ ೕಯ ಧಮ  ಯ ಬನ 37 ನ ಅ 1.42 39797.00 399016071942 122002091303

218 ಗಣಪ  ಲ ಷ  ಭ ಕಲಗ - ಗ ಕ 96 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ 1.16 46960.00 867003072723 520101231412475

219 ಂಕಟಮಣ ಲ ೕ ಯಣ ಗ ಹ ಕ 185/1,185/2 ನ ಅ 1.40 19246.00 690685998217 622017522353

220 ೕ ದ ಮ ದ  ಹಗ ಮಣ ಕ 277 ನ ಅ 0.60 20450.00 653321600470 64033777197

221 ಪ  ಜಯ  ಭಟ  ಕ ಕ 118/5 ನ ಅ 0.40 33351.00 572085536822 122002485504
222 ಗಮ  ಫ ೕರ ಯ ಪ ಬನ  3 ಮ ಅ 0.9 15832.00 474966942630 03032200080657

223 ಷ  ಮ ಬ ಶ ರ ಗ ಕ ರ 25/3,4,5,6 ನ ಅ 0.44 18825.00 410658701528 011600101027001

224  ಗಣಪ ಡ` ಲ ವನಸರ ರ 39/1 ನ ಅ 0.60 27731.00 544938391403, 158401011000425,

225 ವ ಮ ಯ ಪ ರ 79/6, ನ ಅ 0.84 39357.00 730893462088, 03032200044281,

226 ಮ ದ  ಯಣ ಮಣಜವ ರ 182/1, 182/2, 182/3, ನ ಅ 1.20 7969.00 957771643659, 910010014876287

227 ನವ ೕ  ರ ಶ ಡ ರ 11/2, ನ ಅ 0.80 20620.00 371776009130 17091526689

228 ಂಕಟಮಣ ೕಶ ರ ದ ಕ 117 ನ ಂ 0.50 16572.00 532907966300 03112200095045,

229 ದ ಖರ ರಯ  ಕಲ ಪ ಬನ 23/2 ನ 0.41 19262.00 736286773989, 520101231354157,

230 ದತ ಜ ಅಣ ಪ  ಗ ಬನ 166/2,167/1,167/2,169/2 ನ ಪ ಯ+ಅ 0.44 52386.00 408915988818 23751530001296,

231 ಗಣಪ  ೕ ಮ ಗ ಲ ಕ 139/1,139/2,130,137 ನ ಅ 1.60 10364.00 385080728525 3492200017280

232 ಗ ಶ ಕ ಪ  ಯ ೕ ಬನ 113/3 ನ ಅ 0.20 17936.00 246588797583 03492200017280

233 ಜಲ  ಶ ಆದನ ಬನ 108/5 ನ ಅ 0.29 18915.00 924058688885, 03492030002799,

234 ಹ  ೕಧರ ಗ ಎಕಂ ಬನ ನ ಅ 0.30 26866.00 865562132993 131900101003872

235 ಂ ಗ ದ ೕಯ ಲ ಂಗ ಬನ 1,11,114 ನ ಅ 0.93 32610.00 772156211384, 03112200133333

236 ರ  ದ ಯ ಬ ಬನ 175 ನ ಅ 0.80 22320.00 563904237384 03112200014037,
237 ಬಸವ ಜ ದ ಪ ಡ ಗ ಬನ 53 ನ ಅ 0.4 13941.00 638469586480 6176309730

238 ಶ ಂ ಗ ಮ ೕಂ ಕ 232 ನ ಅ ನ 0.3 48210.00 664464092328 1508101005269
239 ಗಣಪ  ಷ ಪ  ಗ ಪ ಡ 139 ನ ಅ 0.4 14912.00 564841109452 011600101020250
240 ಗ ಶ ಯಣ ಗ ಟ ಪ ರ 107,117/2.11/2 ನ ಅ 0.27 54452.00 662393034796 0520101005682240 ಗ ಶ ಯಣ ಗ ಟ ಪ ರ 107,117/2.11/2 ನ ಅ 0.27 54452.00 662393034796 0520101005682

241 ಮ ಷ  ಯ ಗ ಂ ಕ 138.129 ನ ಅ 1.25 27549.00 779265805479 10816649579

242 ಧರ ಗಣಪ  ಗ ಣ ಪ ಡ 27/1, ನ ಅ 0.62 29315.00 430641846088 34801195247

243 ಥ ಯ  ಯ ಳ ಕಲ 50/2 ನ ಅ 0.60 19282.00 242278643085 36971641647
244 ಧರ  ಯ ಬ ರ 42 ನ ಅ 0.3 20282.00 712132145996 36971641648

245 ದ ಖರ ಯ  ಡ ಹ ಪ ಬನ 155/4 ನ ಅ 0.4 71632.00 238898873884 36971641649
246 ರಜತ ವಪ  ಡ ಗಡ ಬನ 15 ನ ಅ 1.49 58031.00 636063615843 30977544844.00

247 ಕಪ  ಥ ಡ ರ ಬನ ಬನ 183 ನ ಅ 0.8 80697.00 495660070048 36971641649

248 ಜ  ದ ಖರ ಯ ರ ಬನ ಬನ 170/1 ನ ಕಲಂಗ 1.64 21854.00 36971641649

249 ಉ ಶ ಈರಪ  ಡಲ ಬನ 45 ನ ಅ 0.40 40544.00 626478646859 10816618904.00

250 ಮ ಬ ಶ ರ ಲ ೕ ಯಣ ಗ ಆದ ಬನ 103/4,106/3,106/7 ನ ಅ 0.75 52978.00 632177689881 17090025616

251   ಅ ತ  ಗಣಪ  ಭ ಬನ 26/3ಅ ನ ಅ
0.98 17778.00 674847751996

03112200035540

252 ಷ ಪ  ಳಪ  ಯ  ಅಂಡ ಬನ 142 ನ ಅ 1.20 22048.00 697979900285 031122000033402

253 ಲ ಶ ಲ ಣ ಯ ಅಂಡ ಬನ 20/2 ನ ಅ 0.40 77244.00 665640373928 7072500103691501

254 ಪರ ಶ ರ ಗಣಪ  ಗ ಬ ಬನ 23/1+2 ನ ಅ 1.87 19644.00 291542183961

255 ಯಕ ಯ ಗ ಸಲ ಪ  ಬನ 92/4ಬ ನ ಅ 0.33 18236.00 946016265585 17090028719

256 ಅ ಯ ಂಡ ಯ ದ ಮರ ಂ ಬನ 39/3 ನ ಅ 0.60 36219.00 536597749654 03032200047460

257 ಅ ತ ೕಶ ರ ಗ ಮ ಕ 145/1+2+3,150/1,2 ನ ಅ 0.60 38085.00 367296941040 34021215411

258 ಲ ದ  ಯ ಗ ಇಸ ರ 33/1,33/5 ನ ಅ 1.00 15823.00 717456117843, 03492030001035,

259 ಗಪ  ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಬನ 117/3 ನ ಅ 0.40 24326.00 997740567303, 17090016453

260 ಮ ಶ ನರ ಂಹ ವ ವ ನ ಪ ಬನ 21/ಅ5 ನ ಅ 0.45 26239.00 950706117274 30339826155

261  ರಮ  ಈರಪ   ಯ ಮರ ಂ ಬನ 149/2 ನ ಅ 0.77 21999.00 221539560930 03032200067972

262 ನರ ಂಹ ೕಶ ರ ಗ ಕ ಂ ಪ ಬನ 14/2,18/1, ನ ಅ 0.47 25264.00 671132704833 03492030000684,

263 ೕ ೕ ಪ  ಖಪ  ಮ ಳ ಮಳಲ ಂವ ಬನ 29 ನ ಅ 0.48 37300.00 315452555833 36971641647

264  ಬಸವ ಜ ಡ ಬನ 3/15,16,17,18 ಮ ಅ 0.69 27030.00 705702347007 36971641647

265 ಬಸವ ಜ ೕಮ ಯ ರ ಬನ 23/4 ನ ಅ 0.50 57078.00 341936959570 36971641647

266 ೕ ಥ ವಪ  ಡ ಅಂಡ ಬನ 28/1,52/2 ನ ಅ 1.16 59047.00 527013358428 36971641647

267 ಈ  ಮಪ  ಯ ರ ಬನ 38/1 ನ ಅ 1.20 19628.00 441022897255 36971641647

268 ಜ ಧ ನ ಗಪ  ಭಟ ನ ಬನ 319/3ಕ ನ ಅ 0.28 21355.00 242404979513 36971641647

269 ಅಣ ಪ  ಟ  ಡ ಮರ ಂ ಬನ 98 ನ ಅ 0.40 31171.00 819085156755 36971641647

270 ದ ಪ  ಯಪ  ಅಂ ಗ ರವ ಬನ 29 ನ ಅ 0.40 11025.00 819085156755 36971641647

271 ದ ಪ  ಯಪ  ಅಂ ಗ ರವ ಬನ 29 ನ ಅ 0.20 19831.00 296070754442 89101850850

272 ಲ ೕ ಯಣ ಯ ೕ ಬನ 28/2 ಮ ಅ ನ 0.50 37425.00 390138162640 029501000013630

273 ವ ರ ೕರಪ  ಡ ಪ ಗ ಬನ 45/5 ನ ಅ 0.96 19445.00 901871372914 3112200036450

274 ದ ಕನ ಪ  ಯ ಬ ಬನ 27 ನ ಅ 0.40 58872.00 949391139442, 36971641647

275  ಚನ ಬಸವ ಕ ೕರ ಗ ಬನ 46,47,8/5, ನ ,ಮ ಅ 1.08 33820.00 290795554845 36971641647

276 ಯ   ಡ ಮರ ಂ ಬನ 133/2 ನ ಅ 0.81 47732.00 303312470754, 36971641647

277 ಇಂ ಧರ ಕಲಪ  ಡ ಡಲ ಬನ 59/7 ನ ಅ 1.20 73756.00 867379892803, 36971641647

278 ಗ ಣಮ  ಕಲಪ  ಡಲ ಬನ 58/2 ನ ,ಮ ಅ ನ 1.60 39262.00 757733305217, 59511019488
279 ಜಯ ಜ ಟ ಪ  ಡ ವದಲ ಬನ 44 ನ ಅ ನ 0.80 22563.00 651960761971 03492210020290

280 ಬ  ಮ ಆದ ಬನ 113/3,113/5 ನ ಅ 0.40 10104.00 336777155484, 03492210010935,

281 ಥ  ಯ ಉ ಳ ಬನ 74 ನ ಅ 0.20 15440.00 846057097818 03032210010296

282 ಭಗವ  ಮ ಷ  ಗ ಮರ ಂ ಬನ 72 ಮ ಅ 0.60 34133.00 738370529689 03032200116223



283 ದ ೕಯ ೕಶ ರ ಗ ಗ ಕ 72,73 ನ ಅ 0.86 39366.00 725276910445 03032030002725

284 ೕ ಲ ಷ  ಮ ಬ ಶ ರ ಗ ಗ ಕ 72,73 ನ ಅ 0.86 49987.00 491583437330, 03672200000586,

285 ಂ  ಮನ  ಫ ಂ ರ ರ 306/2,311/3, ಅಲ  ತ ಅ 1.14 31795.00 328422184963 03032200063285

286 ಉ ಪ  ಮ ಪ  ಗ ಬನ 53/2 ನ ಅ 0.80 34350.00 692499074290 7072500102803901

287 ೕಶ ರ ಗ ನನ ಗ ಸಣ ಪ ಡ 13/3,13/13,14/1,17/1 ನ ಅ 0.74 27109.00 471385955941 10816691474

288 ಅ  ಸ ರ ಇ ಮ ಹಬ ಬನ 36/2, ಅಲ  ತ ಅ 0.80 32110.00 432628157515 03032200215712,

289 ಧ ಜಯ ಮ ದ  ಗ ಕ ರ 112 ನ ಅ 0.85 39289.00 942840611861 03032200103206

290 ೕ ಲ ಷ  ಯ ಗ ಸ ವ ಕ 335 ನ ಅ 1.20 15343.00 952992220037 03492210006620,

291 ೕ  ಬ ಂವ ೕ ೕ ಎಕ ಂ ಬನ 7A/4 ಅಲ  ತ ಅ 0.60 17030.00 650808944214 89014054881

292 ಂದ  ಮ ಚ  ೕ ಬನ 3/1,3/2 ನ 0.72 21638.00 322051548902 03032200032791

293 ಅ ೕಕ ೕಬ ಬಲ  ೕಂ ಕ 254/1 ನ ಅ 0.60 78729.00 479601925169 03032200170397

294 ಥ  ವಮ  ಲ ದ ೕ ಬನ 3/2, ನ ಅ 1.60 27597.00 470062753897 03032210008790

295 ಯ ಶವ ಗ ೕ ರ ಕ 64/2ಬ ನ ಅ 0.58 17203.00 460471903032 011600101007978

296 ಶ ಂತ ಜ ಚನ ಬಸಪ  ಹ ಮ ರ 2/1, ನ ಅ 0.60 18897.00 420228112648 03572250012775

297 ಗಣಪ  ಕ  ಮ ಳ ಸಣ ರ 101/3, ನ ಅ 0.40 16461.00 337383269143 029501000012353,

298 ೕ ಜಯ ತಪ  ಯಪ  ಯಲವ ಬದನ ೕಡ ಬನ 266 ನ ಅ 0.34 7288.00 968263810014 122002260227

299   ಡ ಲ ವನಸರ ರ 28/2,28/3 ನ ಅ 0.23 25594.00 239479958749 03492200031251

300 ಘ ಂದ  ೕ ಲ ಯ ಬ ಬನ 26/2,31/1 ನ ಅ 0.47 13555.00 391548397316 03492210024023

301 ೕ   ಯ ಬ ಬನ 22/2ಬ ನ ಅ 0.27 23265.00 400513247405, 20087771280,

302 ೕಧರ ಗಣಪ  ಗ ಹ ಮ ರ 47/2, ನ ಅ 0.40 19861.00 492199584041 10816688188
303 ಧರ ಯ ಸಲ ಪ ಲ ಪ ಬನ 4,5ಅ ನ ಅ 0.80 44534.00 861007125078 122003210286

304 ಥ ಯಣ ಗ ವದ ಲ ಬನ 74/1 ನ ಅ 1.2 23843.00 750815559295 30977544844

305 ಯಲವ  ಬ ಣ  ಳ ನಮ ಗ ಬನ 193 ನ ಅ 0.28 65285.00 301299421506 30977544844

306 ೕಲಪ  ಮಣ  ಎಡ ಬನ ಬನ 156 ನ ಕಲಂಗ 0.90 43524.00 896930988231, 30977544844

307 ಮ ಥ ಪ ಕರ ೕತ ಗ ಬನ 160/5 ನ ಕಲಂಗ 0.60 58031.00 556902125417 30977544844

308 ಸ ದ ಗಣಪಯ  ಳ ನಮ ಗ ಬನ 204 ನ ಕಲಂಗ 0.80 25846.00 352175723012 03492210014112

309 ಯಣ ೕ ಮ ಭಟ ಉ ಳ ಬನ 16/3,16/4 ನ ಕಲಂಗ 0.40 38316.00 0311220000838

310 ಪರ ಶ ರ ಷ ಪ  ಪ ರ ಅಜ ರ ಬನ 161/3 ನ ಅ 1.00 36831.00 214592535188 029501000004451

311 ೕ ದ ಪರ ಶ ರ ಗ ಬದನ ೕಡ ಬನ 107/5 ನ ಅ 0.8 29128.00 990418431783 03492030000217

312 ಯ ಯಣ ಮ ದ  ಭಟ ಆನ ೕಡ ಪ ಬನ 43/1 ಅ 0.58 75513.00 472197520690 30977544844

313 ೕ  ಮ ಂಗಣ  ಳ ನಮ ಗ ಬನ 193 ನ ಅ 1.10 58031.00 417589036130, 30977544844

314 ೕ ಸ ಶ ಪಟ ಗ ಬನ 192/1 ನ ಕಲಂಗ 0.80 72539.00 930010103659, 30977544844

315 ಧ ಜಯ ಯ ಣ  ಮ ರ ಗ ಬನ 205/1 ನ ಕಲಂಗ 1.00 34061.00 359286047626, 30977544844

316 ಮಲ  ಂಗ ಅಜ ರ ಬನ 50/2 ನ ಕಲಂಗ 0.40 58031.00 927086395032 30977544844

317 ವ ಜ ೕಮ ಖರ ಭರಮ ೕರ ಗ ಬನ 212 ನ ಕಲಂಗ 0.80 34819.00 425727162369 30977544844

318 ಲ ವ  ಯಲಪ  ಳ ನಮ ಗ ಬನ 219/8 ನ ಕಲಂಗ 0.48 21191.00 273843710849 03492200009672

319 ೕಮ  ಲ ೕ ವ ಯ ಬ  ಬನ 25ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.40 81326.00 391723939328 520101058936064

320 ಬಸವ ಜ ಈರಪ  ಡ ನ ಬನ 3,78,379 ನ ಅ 2.00 15643.00 868697895270 03032200211941

321 ಮ ಬ ಶ ರ ಗಣಪ  ಗ ಅಂ ಂಡ ರ 39/1,2,3,5, 36,55 ನ ಅ 0.31 49527.00 586018683302, 32020931982,

ಅ322 ವ ೕ ಶ ರ ಗ ಸಣ ರ 89, ನ ಅ 1.52 36622.00 836644918331 122002289543

323 ಮ ನ ಲಪ  ಡ ಪ ಡ 6ಬ ನ ಅ 0.80 17419.00 481791524012 108201011000425

324  ಬಡ  ಮ ವನ ಪ ಡ 52/8 ನ ಅ 0.30 26704.00 484691199718 108201010003590

325  ಯಣ ಂಡಗನಮ  ಪ ಡ 155/1 ನ ಅ 0.49 15144.00 960203207242 108201231000809

326  ಓಮಣ  ಮ ಣ ಂವ ಪ ಡ 65 ನ ಅ 0.20 52157.00 237951927679 764445599

327 ಮ ದ  ಯಣ ಗ ಪ ನ ರ  59/3 ನ ಅ 1.06 50748.00 454226174190 34060100003882

328 ಸತ ಯಣ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಕಲ ಪ ಡ 101,110,111,112,113 ನ ಅ 1.47 14875.00 9449994506 108201231001138

329 ೕ  ಈ  ಬಡ  ಣ ಂವ ಪ ಡ 51 ನ ಅ 0.20 52386.00 272573457792 011600101017508

330 ೕ ಲ ೕ ದ ಭ ಅಂದ ಕ 78 ಮ ಅ 1.60 68887.00 385917489514 03032200107628

331 ೕ ಮ ಗಣಪ   ಭ ಳ ಕ 34 ನ ಅ 1.40 34352.00 283945008288 0520101018258

332 ಗಣಪ  ದ ಖರ ಗ ಪ ಬನ 15/4 ನ ಅ 0.80 89652.00 245502744788 03112200002325

333 ದ ಂಗಪ  ೕಪಣ  ಉ ಣದ ಕಡ ೕಡ ಬನ 161/2 ನ ಅ  2.40 48399.00 650612085423 1508101003627,
334 ಂಕಟ ಮಣ ಜಟ ಪ  ಪಟ ರ ಪ ಡ 60, ನ ಣ 0.8 37395.00 734362603303 32135883734

335 ಲ  ಲ ರ ರಕನ ರ 1/2, ಅ. ಅ  0.8 65285.00 745314633881 30977544844

336  ರಣ  ಮ ಬನ ಬನ 164/1 ನ ಅ  0.9 16240.00 652704780576 33326261540
337 ಗ ನನ  ಈಶ ರ  ಭಟ ಮ ಕ 268/1 ನ ಅ  0.27 31676.00 ಆ ರ ಲ 10313133771

338 ಯ ಯಣ ಸ ವ ಗ ಇಸ ರ 148/1 ನ ಅ 0.80 60031.00 901187551917 7072500100280901,
339 ಜಗ ಥ ಮ ವ ಭಟ ವ ನ ಪ ಬನ 27/ಬ,27/ಕ ನ ಅ + ಂ 1.22 21107.00 219326532266 17090027078

340 ೕ ದ ೕ ಮ ಗ ಕ ಂ ಪ ಬನ 8 ನ ಅ 0.55 136376.00 572439146997                                             1.58401E+14
341 ದ ಖರ ಯಣ ಗ ಕಳ ಪ ಡ 82,84,94,93/1,90/2,86 ನ ಅ 3.82 15366.00 568103792759 17090010609

342 ಗಣಪ   ಯ ೕ ಬನ 10 ನ ಅ 0.40 18707.00 719676762582 03192200002368
343 ಜಯ ಂಗ ಮ ನ ಮ ಮಠ ೕಂ ಕ 159/2 ನ ಅ 0.30 19100.00 546923604224 846910110000658

344 ಜ  ದ ೕಯ ಯ ಹ ಕ 159/3 ನ (ಮ ಅ 0.28 23785.00 457923592118 64027006608

345 ಆ ದ ಲ ೕ ಯಣ ಭಟ ಬನ 122 ನ ಅ 0.44 27828.00 222187142149 131900101005038
346 ಧಮ ಪ  ಮ ಯ ೕ ಬನ 137 ನ ಅ 0.67 30825.00 389298093440 4340101000132

347 ೕ ಲ ಗಣಪಯ  ಹ ತ ಬ ಪ ಡ 144ಬ2 ನ ಅ 1.03 16011.00 939222866494, 029501000005219,

348 ಥ ಬಸಪ  ಡ ವದಲ ಬನ 59/4 ನ ಅ 0.40 22987.00 271400627408 03112200096520

349 ಪ ಂತ ಜಯ ಂಗ  ಮಠ ಕಲ ಪ ಬನ 23/3, ನ ಅ 0.42 21550.00 36766995557
03112210006569,

350 ಶ  ಭದಪ   ಡ ಗ ಬನ 98/2 ಮ ಅ 0.40 16014.00 555209924636, 029501000005275,

351 ಸ ದ ಈಶ ರಪ  ಡ ವದಲ ಬನ 71/7 ನ ಅ ನ 0.39 32185.00 03492210019965,

352 ಂಕಟ ಮಣ ಯ ಗ ಬನ 118/2 ನ ಅ 0.70 98411.00 266982954134 5.20101E+14
353 ಪ ೕ  ೕ  ಯಕ ಚರಟ ಕ 92/2 ಮ ಅ 2.00 84184.00 572980891341 6177190891

354 ೕಮ  ಗ  ಆ ದ ಬ ಬನ 197 ಮ ಅ 1.60 37103.00 9.85085E+11 011600101009593

355 ಪದ ಭ ೕಶ ರ ಭಟ ಇಸ ರ 11/4. ನ ಅ 0.90 36511.00 9.85085E+11 011600101009593

356 ಪದ ಭ ೕಶ ರ ಭಟ ಇಸ ರ 6,7 ನ ಅ + 0.92 42015.00 3.79823E+11 03192200024517

357 ಕರ ಮ ಣ  ದ ಣ ನಮ ಕ 1,58,159 ನ ಅ + 1.40 31171.00 353954661119 20115676377

358  ಗಣಪ  ೕ ಂದ ಮ ರ ಪ ಡ 103/1ಬ2+6 ನ ಅ 1.20 35111.00 273471150922 32383709002

359 ಪ ವ  ಗಣಪ  ಗ ಮ ರ ಪ ಡ 103/1ಬ2/4 ನ ಅ 1.20 24326.00 790835943083 120001011001143

360 ಂದ  ಮ ದ  ಗ ಕ ಂ ಪ ಬನ 45 ನ ಅ 0.45 20207.00 772055322698 64026803912

361 ರ  ಗಣಪ  ಭಟ ೕ ರ ಕ 172/6 ಮ ಅ 0.40 57570.00 932921326759 120001011016131

362 ಶ ಮ ಬ ಶ ರ ಗ ಆದ ಬನ 100/3,102/2 ನ ಅ 1.17 17681.00 7.53902E+11 03572200033423
363 ಧರ ವ ಯ ಳ ಕ 50/4 ನ ಅ 0.35 20387.00 9.08021E+11 122002244422

364 ೕ ಲ ಷ  ೕ ಮ ಗ ಕ ಂ ಪ ಬನ 8, ನ ಅ 0.65 33417.00 4.85746E+11 122002260920



365 ಗ ಜ ಚನ ಬಸಪ  ಇಸ ರ 1/2, ನ ಅ 0.70 18691.00 8.25347E+11 622017519146
366 ಶ ಪದ ಭ ಗ ಕಡ ಳ ಕ 111/1 ನ ಅ 0.37 19943.00 3.58223E+11 622020209682

367 ಮ ದ  ೕ ಲ ಷ  ಭಟ ಸ ರ 97,97/1,97/4 ನ ಅ 0.39 17283.00 3.40524E+11 122002441781
368 ಯ ಮ ದ  ಗ ಸ ವ ಕ 286 ನ ಅ 0.40 35158.00 6.11746E+11 03572200014077
369  ಷ  ಯ ಬ ಬನ 4/2, ನ ಅ 0.99 34061.00 997276173181, 30977544844

370 ೕ  ಯಲಪ  ಮ ಬನ ಬನ 163/3 ನ ಅ 0.4 58031.00 667030052423, 30977544844
371 ಪ ಂತ ೕಮ ಖರ ಭರಮ ೕರ ಗ ಬನ 212 ನ ಕಲಂಗ 0.8 72539.00 328198098063, 30977544844
372 ಪರ ಮ ಧಮ ಣ  ಎಡ ಗ ಬನ 206 ನ ಕಲಂಗ 1 15587.00 709731113482, 122002150463,

373 ದ   ಯ ೕ ಬನ 113/4 ನ ಕಲಂಗ 0.2 13413.00 499725613801, 122002484293,
374 ಲ ಣ ಈಶ ರ ಯ ಲ ಕ ಬನ 9/5,29/12 ನ ಅ 0.31 57570.00 372189273473, 622020054830,
375 ಮ ಂದ  ಮ ದ  ಭಟ ಡ ಪ ಡ 14/2 ನ ಅ 1.17 26103.00 455325757496, 3032200101110,

376 ಥ ದ ೕಯ ಗ ೕ ರ ಕ 128/1,130/2 ನ ಅ 0.69 10364.00 745724089119, 122002390788,
377 ಗ ಜ  ಯ ೕ ಬನ 113/2 ನ ಅ 0.2 20920.00 221539560930, 3032200067972,
378 ನರ ಂಹ ೕಶ ರ ಗ ಗಡ ಬನ 14/2,18/1 ನ ಅ 0.4 47681.00 241700525168, 122002259722,

379 ೕ ಮ ಯಣ ಭಟ ಇಸ ರ 11/2, ನ 0.9 11689.00 688147992148, 3572200031729,
380   ಯ ಳ ಕ 33/3 ನ ಅ 0.2 17738.00 391381806996, 34050100002272,
381 ವ  ಡ ಪ ಕ 6/2, ನ ಅ 0.4 22698.00 733245430171, 03032210009898,

382 ನರ ಂಹ ಂಕಟ ಮಣ ಭಟ ರವ ಕ 168 ನ ಅ 0.6 22511.00 745266255205, 029501000007416,
383 ಂಗಪ  ಈಶರಪ  ಡ ವದ ಲ ಬನ 71/2 ನ ಅ 0.4 23329.00 279265649967, 03492200026900,
384   ಆದ ಬನ 113/1,113/6, ನ ಅ 0.47 64459.00 395421614059, 30226033968,

385 ೕತಮ ೕ ಲ ಷ  ಗ ಪ ಪ ಡ 130/1+2+3+4+5+6+7+8,133/1 ನ ಅ 1.31 31817.00 953518948183, 029501000012056,
386 ಜ ಖರ ರಪ  ಡ ಸ ಪ ಬನ 46/1 ನ ಅ 0.6 28841.00 321290153873, 1508101004059,
387 ರ  ಮ ದ  ಗ ಸ ಪ ಡ 155 ಮ ಅ 0.6 54385.00 327830441591, 520101231341284,

388 ಅನ ಣ  ಷ  ಗ ಸ ವ ಕ 344 ಮ ಅ 1.2 20722.00 690451078973, 622014020605,
389 ದ ೕಯ ಗಣಪ  ಗ ಳ ನ ಓ ಕ 117/1,117/3,117/4 ನ ಅ 0.68 21683.00 406496123060, 34546846631
390 ೕ  ಶ ಯ ಪ ಡ 106/1,106/2 ಮ ಅ 0.4 22964.00 642054030622, 122002224868,

391 ವ ಗಣಪ  ಗ ಳ ನ ಓ ಕ 24/1 ನ ಅ 0.63 43154.00 295505054492, 20049015252
392 ಮ  ಪರ ಶ ರ ಗ ಂಗನ ಕ 175/1,2,3 ನ ಅ 1 36760.00 660470336761, 158401011000017,
393 ನರ ಂಹ  ೕ ೕಂ ಕ 114/2,112/1,113/1,116/4 ನ ಅ 0.68 29365.00 432556114234, 0311221000648,

394 ಂಗಮ  ಇಂ ಧರ ಯ ಮ ರವ ಬನ 102/1 ಮ ಅ 1 18701.00 571270423941, 3192250007717,
395 ಪದ ಭ ಗಣಪ  ಗ ಳ ನ ಓ ಕ 117/4,116/5 ನ ಅ 0.4 31744.00 594553069490, 3032200062563,
396 ಮ ದ  ಥ ಗ ಬಪ ನ ರ 61 ನ ಅ 0.65 17537.00 277785599607, 03032200076920,

397 ೕಷ ದ ೕಯ ಗ ವಡ ಬನ 16/2 ನ ಅ 0.4 16281.00 249737093030, 03192200037794,
398 ಸತ   ಡ ೕಣಸರ ಕ 192/8 ನ ಅ 0.29 21129.00 753511847420, 64129961543,
399 ೕಧರ ಂಕಟ ಮಣ ನ ಕ ಲ ಪ ರ 9/2ಬ ನ ಅ 0.4 14638.00 701244262711, 03032200153979,

400  ಯ ಭಟ ೕಡ ಗ ಕ 60/2 ಮ ಅ 0.5 25934.00 535195666776, 17090012040,
401 ರಜ ೕಹನ ನ ಗ ಹಲಗ ಬನ 26/1 ನ ಅ 0.71 25084.00 299246740988, 4340108000968,
402  ಷ  ಡ ಪ ಡ 29 ನ ಅ 0.4 43247.00 672379810616, 36971641647

403 ಜಪ  ಸಣ ಪ  ಯ ರ ಬನ 56/4 ನ ಅ 0.8 31173.00 809948217921, 36971641648
404 ೕರಬಸನ ಡ ಕ ನ ಡ ೕ ಬನ 82/4 ನ ಅ 0.4 26764.00 368274651464, 36971641649404 ೕರಬಸನ ಡ ಕ ನ ಡ ೕ ಬನ 82/4 ನ ಅ 0.4 26764.00 368274651464, 36971641649
405 ವ ಕರ ೕರನ ಡ ಬನ 79 ನ ಅ 0.31 22647.00 822519676943, 36971641650

406 ಂದ  ರಪ  ಡ ಅಚನ ರ 1/1, ನ ಅ 0.4 20064.00 527013358428, 36971641651
407 ಈ  ಮಪ  ಯ ರ ಬನ 38 ನ ಅ ನ 0.39 24136.00 209407151426, 36971641652
408  ಲ ಣ ಯ ಅಂಡ ಬನ 20/2 ನ ಅ 0.4 15409.00 309817539875, 36971641653

409 ರ ೕಂದ  ರಪ  ಡ ಅಚನ ರ 1/1, ನ ಅ 0.4 48664.00 309817539875, 36971641654
410 ರ ೕಂದ  ರಪ  ಡ ಅಚನ ರ 11 ನ ಅ ನ 0.93 43692.00 976598778141, 36971641655
411 ಮ ೕಜ ರ ಶ ಧರ ಡ ಅಂಡ ಬನ 18 ನ ಅ 0.9 43247.00 493882687665, 36971641656

412 ಕರ ಈರಪ  ಡ ಗ ಬನ 49 ನ ಅ 0.8 14683.00 495222032533, 108201231000267,
413  ಇ  ಮ ಣ ಂವ ಪ ಡ 56 ನ ಅ 0.2 51565.00 367597949722, 122002390733,
414   ಯ  ಬನ 7/4,8 ನ ಅ 1.3 136791.00 284638119492, 011600101026101,

415 ೕ ಕರ ೕ ಮ ಗ ಮ ನ ಬನ 48,49 ನ ಅ 4.5 40070.00 778007769512, 7072500100695001,
416 ೕ ಲ ಷ  ಂಕಟ ಮಣ ಭಟ ಸಲ ಪ  ಬನ 30 ನ 0.9 20963.00 516888811075, 108201231000265,
417  ಈ  ಮ ಣ ಂವ ಪ ಡ 60/1 ನ ಅ 0.82 23100.00 819885310908, 03112200036002,

418 ಇಂ   ಡ  ಬನ 263 ಮ ಅ 0.4 17457.00 999173515862, 03492210006277,
419 ಇಂ ಧರ ಈರನ ಡ ಣ ಬನ 26/2,26/20 ನ ಅ 0.4 22233.00 420041540886, 029501000008335,
420 ಮ ನ ೕಗಪ  ತಣ ನವ ಬದನ ಡ ಬನ 209/4 ನ ಅ 0.4 35569.00 492539443523, 1508101001378,

421 ರ ಕರ ಸ ದ ಯಕ ಅಗ ಲ ಕ 64/4 ನ ಅ 0.8 12081.00 864802838030, 158401011000427,
422 ಯ ೕಶ ರ ಭಟ ಆನ ೕಡ ಪ ಬನ 27/1 ನ ಅ 0.22 14831.00 794713723845, 10816621439,
423 ಅ  ಜ ೕಲ ಅ  ರ ಕ ಖ ಇಟ ಕ 60/4 ಅ. ಅ 0.32 13639.00 887099490652, 0520101023990,

424 ದ ಖರ ಗಣಪ  ಭಟ ೕ ಪ ಕ 25/2 ನ ಅ 0.27 19566.00 275288798444, 03032200063160,
425 ದ ಖರ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಪಡ ರ 335,338,343/1,343/2 ನ ಅ 0.34 17335.00 509021354674, 915010020535322,
426 ೕ  ಮ ದನ ಗ ಮ ನ ಕ 321 ಮ ಅ 0.4 26706.00 322608430264, 1709152975-9,

427 ಹ ಷ  ಗಣಪ  ಗ ಣ ನಮ ಕ 170 ನ ಅ 1 14746.00 959291424327, 122002642105,
428 ಲ  ಯ ಅಂದ ಕ 49/3,4/7 ಮ ಅ 0.34 23940.00 618603899570, 03192210025760,
429 ಯಣ ಗಣಪ  ಗ ಕ ಕ 22/1 ನ ಅ 0.58 22269.00 232233564569, 122002482036,

430 ಯಣ ನರ ಂಹ ಗ ಕಡ ಳ ಕ 284/1,285/1 ನ ಅ 0.6 22347.00 782585616632 3302500100408701
431 ಜಯ ೕಪ  ಭಟ  ಕ ಕ 118/3,4,118/1+26 ನ ಅ 0.40 23565.00 749983684924, 120001010003721,
432 ೕ ಮ ಸತ ಯಣ ಭ ಕ 23/3.30/2 ನ ಅ 0.53 20801.00 709956475391 03192210018724

433 ವ ಮ ಮ ಬ ಶರ ಗ ರ ಕ 64/2,63/5 ನ ಅ 0.44 33609.00 811805371591 7072500103692401
434 ಸ ಕರ ಗ ಡ ಗ ಕ 172/2,175/2,171/2 ನ ಅ 1 25881.00 643074362247 03192200002280
435 ಶ ೕಬ ಬಲ ೕಂದ ಕ 250 ನ ಅ 0.74 12341.00 854807925476 89026032964

436 ಮಯ  ಯಣ ಗ ಅಗ ಲ ಕ 166/2,160/2 ನ ಅ 0.24 29664.00 449355123232 03032200164146
437 ಉ ಸ ಯ ಗ ಡ ಗ ಕ 175/3,177/2,174/2 ನ ಅ 0.86 29832.00 236278491929, 03192200041670,
438 ಂಕಟ ಮಣ ಗಣಪ  ಗ ೕಡ ಗ ಕ 107 ನ ಅ 0.8 97754.00 201340806081 122000678982

439 ಗಣಪ  ಥ ಗ ಂಗ ಬನ  143/2 ನ  ಅ 1.52 29299.00 493882687665 03112200005557
440 ಕರ ಈರಪ  ಡ ಗ ಬನ   49 ನ  0.68 44420.00 786657902516 03112210003790
441  ಮ ಪ  ಯ ಂಗ ಬನ  262/3 ಮ ಅ 0.80 29975.00 954890653833 029501000013198

442 ಮ ೕಶಪ  ಯಲಪ  ಮ ಳ ಪ ಗ ಬನ  45/1 ನ  ಅ 0.40 25006.00 700767982228 520101231311954
443 ಮ ಬ ಶ ರ ಗಣಪ  ಗ ಸ ರ 56/1 ನ ಅ 0.40 18955.00 784763803631 0520101025643
444 ೕಧರ ಮಪ  ಗ ಡ ರ 31 ನ ಅ , 0.50 14570514.00

445 ಅ ಕ 0.00 1130 03112200026964,

446 ಸ ದ ಯ  ಆ ಬನ ಬನ 40/2, ನ 0.43 1303 03032200128740,



447 ಗಣಪ  ಕರ ಬನ ಬನ 21/3, ನ ಅ 0.66 742 03492200000565,

448 ಳಪ  ಯ  ಯ ಬನ ಬನ 87/1, ನ ಅ / 0.40 1038 03492200024162,

449 ಗಣಪ   ಯ ಬನ ಬನ 84/1, ನ ಅ 0.40 1591 03492200020541,

450  ಜಪ  ಯ §£ÀªÁ¹ §£ÀªÁ¹ 70, ಮ ಅ 0.80 1588 64058887237,

451 ಶ ಂತ ೕತಮ ಯ , ಬನ ಬನ 32/2, ನ ಅ 0.80 1624 29501000011301,

452 ಮ ಶ ರಪ  ಮ ಳ ಬನ ಬನ 73+74/1, 73+74/2, ನ ಅ 0.80 1051 33418836265,

453 ವ  ದ  ಡ ರ ರ 2, ಮ ಅ 0.40 903 17090015971,

454 ಲ ಣ ಈಶರ ಯ ಬನ ಬನ 29/3, ನ ಅ 0.37 1306 029501000005628,

455 ಜ ಖರ ದಪ  ತಣ ನವರ ಬನ ಬನ 17/3,18/1PÀ ನ ಅ 0.580 1052 029501000006714,

456 ಖಪ  ದಪ  ತಣ ನವರ ಬನ ಬನ 17/1, ನ CrPÉ 0.290 737 029501000111542,

457 ಹ ತಪ ದಪ  ತಣ ನವರ ಬನ ಬನ 17/4, ನ CrPÉ 0.290 1295 029501000004974,

458 ¨sÀzÀæUËqÀ §AUÁgÀ¥Àà UËqÀ ಬನ ಬನ 73/1,13/2, ನ CrPÉ 0.760 1052 03492200003040,

459 ಗ ಜ ನಕ ಯ ಮಳಲ ಂ ಬನ 39/2, ನ CrPÉ 0.40 1840 03492200014266,

460  ಸಯ ಯ ಮಳಲ ಂ ಬನ 68/2, ಮ ಅ / 0.80 1033 03492250002570,

461 ಬಸ  ಂಗಪ  ಯ ಮಳಲ ಂ ಬನ 35, ಮ ಅ 0.40 991 03432200027115,

462 ೕ ಯ   ಯ , ಮಳಲ ಂ ಬನ 26/1, ನ ಅ / 0.40 910 03012200062164,

463 ಆ  ಎ . ೕ ಬ ಪ ಡ 58/1. ಅ.  ಮ ಅ / 0.35 1052 33656871116,

464 ವ   ಂಕಟಮಣ  ಗ ಅರ ರ ಕ 39, ನ ಅ 0.40 473 17090028050,

465 gÁªÀiÁ £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ, ಬನ 46/4,46/2, ನ ಅ 0.18 1767 64085642013,

466 ೕ ಯ ವ ಮ ಭಟ ಸ ವ ಕ 373/1 ನ ¨Á¼É 0.83 994 64009756722,

467 ರ ಪ   ಗಣಪ   ಗ ಮ ರ ಪ ಡ 294/1,255/1, ನ ಅ 0.47 1977 161010034355,

468 ೕ ೕ ಮ ವ  ಗ ಂ ಕ 45,46 ನ ಅ 1.04 779 011600101025162,

469 ಮ ದ   ಗಣಪ   ಗ ಮ ರ ಪ ಡ 256/3,255/1, ನ ಅ 0.42 987 29501000005821,

470 ೕ ದ ಣ  ಸಣ ಮಣ  
ಜಕಲಣ ನವರ ಬದನ ೕ ಬನ 101/3 ನ ಅ 0.43 823 29501000005821,

471
ೕಮ   ದ ಣ  ಜಕಲಣ ನವರ ಬದನ ೕ ಬನ 101/4 ಮ ಅ / 0.43 2032 29501000011487,

472 ೕಮ  ಮಲಮ ಪರ ಮ ಂ ಬದನ ೕ ಬನ 202/1 ಮ ಅ 1.20 517 846910110001789,

473 ೕಮ  ಉ  ೕ ದ ೕ ನ ಓ ಕ 151/1,144/1 ಮ ಅ / 0.28 578 846910510000783,

474 ಂತ ಮ ಗಣಪ  ೕ ನ ಓ ಕ 144/6 ನ ಅ / 0.22 1700 03032210009772,

475 ೕ ೕಶ ರ ಮಯ  ಗ ನ ಓ ಕ 31 ನ ಅ 0.66 1634 03492210016192,

476   ರಪ   ಡ ಣ ಬನ 86/8 ನ ಅ 0.80 1597 03492200018876,

477 ದನ ಡ ದ ಡ ೕ ಣ ಬನ 27/4, ನ ಅ 0.80 989 89067387386

478 ೕ ದ ೕಯ ಷ  ಗ ಂ ಕ 137/2ಎ,147/1ಎ ನ ಅ / 0.52 2959 116001016195

479 ೕ ಶ  ೕ ಸ  ಪ ಅಂಡ ಬನ 108, ನ ಅ 1.22 1462 029501000004857,

480 ಹ ತಪ  ಮಣ  ನಗ ಬದನ ೕಡ ಬನ 140/3 ನ 0.60 893 029501000008831,480 ಹ ತಪ  ಮಣ  ನಗ ಬದನ ೕಡ ಬನ 140/3 ನ 0.60 893 029501000008831,

481 ಅ ಯ ಧರ ಜಕಲಣ ನವರ ಬದನ ೕಡ ಬನ 99/5,99/11 ನ ಅ / 0.37 876 029501000008847,

482 ಮ ೕಜ ಧರ ಜಕಲಣ ನವರ ಬದನ ೕಡ ಬನ 99/6,99/12 ನ ಅ 0.35 909 029501000007797,

483 ದನ ಗಣ  ಜಕಲಣ ನವರ ಬದನ ೕಡ ಬನ 100/2 ನ ಅ 0.63 2132 10531354532,

484 ದಪ  ೕರಪ  ಕರ ಳನ ಬನ 2/3, ನ 1.00 2799 7072500102746401,

485 ಕಮ   ಹ ಹರ  ಗ ಲ ಬನ 4/1+2, ಮ ಅ 1.20 2670 7072500102786301,

486 ಅ ತ  ಮ ಣ   ದ ಕಕ ಕ 25/2, ನ ಅ 1.80 1791 03492200037098,

487 ೕ ವ  ಬಮಣ  ಭಟ ಣ ಕ 48/ಅ ಮ ಅ 0.80 1434 30363493624,

488 ಷ ದ  ರಪ  ಡ ೕ ಬನ 128/1,128/2,128/3, ನ ಅ 0.74 946 35014225851

489 ಘವ  ಶವ  ಗ ೕಮನ ರ 13/2, ನ ಅ / 0.69 1911 34571811642,

490 ಂಕಟಮಣ  ಮ ದ   ಗ ಅಗ ಲ ಕ 243/2, ನ ಅ 0.75 1355 029501000008585,

491 ಸ   ಭದ   ಡ ೕ ಬನ 48/2, ಮ ಅ 0.70 3165 0295010000111538,

492
ಧರ  ಸಣ ಮಣ   

ಜಕಲಣ ನವರ ಬದನ ೕಡ ಬನ 101/1, ನ ಅ 0.43 2265 17090014525

493 ಶ  ವ ತ  ಗ ಹಲಗ ಬನ 4/3, ನ ಅ 1.20 1600 64020166159,

494 ಮ ಶರ  ಲ ೕ ಯಣ  ಗ ಬನ 69/2, ನ ಅ 0.70 1075 011600101020054,

495 ಮ ದ   ೕಶ ರ  ಗ ಸ ವ ಕ 440/1,440/2, ನ ಅ 0.60 1162 122002068953,

496 ೕ  ದ ೕಯ  ಗ ಕ 13/1 ಮ ಅ 0.58 2144 10816619930,

497 ರ ಶ  ಗಣಪ  ೕಖ ಕ ರ ಪ ಡ 17,20,8/1, ನ ಅ 1.30 3130 10816633193,

498 ಶ ಧರ  ದರ  ಗ ಕ ನ ರ
95/1,250/2,250/3,251/3,25
0/1,32/2, ನ ಅ 2.40 4257 4340101000430,

499 ಯ  ಮ ದ   ಭಟ ಬ ಪ ಡ 179,180,181, ನ ಅ 2.80 1087 4340101000001,

500 ಅ ತ  ಸ  ಯಕ ಡ ಪ ಡ 45/ಬ/2,43/ಅ, ನ ಅ 0.60 1683 4340101000050,

501 ಂಕ ಶ  ಮ ಷ   ಯ ಬ ಪ ಡ 135, ನ ಅ 0.67 2670 120001011001993,

502 ಗ ನನ ಪರ ಶ ರ ಭ ಣ ಪ ಪ ಡ 90/1 ನ ಅ 1.11 2916 89073302450

503 ಲ ೕ ಷ  ಗ ಕಕ ಕ 17,16 ಮ ಅ 1.2 917 89056961978

504 ²æÃ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁgÁAiÀÄt ¨sÀlÖ ಕ®UÀzÉÝ ಕ 123/1 ನ ಅ 0.55 1447 89052240441

505 ಅ ಯ ಂಡ ಯದ ಮರ ಂ ಬನ 39/3 ನ ಅ 1.20 683 131900101002242,

506 ಥ ವಯ  ಡ ಡಲ ಬನ 113/2, ನ ಅ 0.26 1525 03492200006808,

507 ಂದ   ಂಗ  ಭಟ ಮಳಲ ಂವ ಬನ 91, ನ 1.00 1447 03492200016795,

508 ಗ ಜ    ಡ ಣ ಬನ 20/3, ನ ಅ 0.75 915 03112200032043,

509 ಂಜಯ ನ ಯ   ಬನ 182, ನ ಅ 0.60 1830 10816632768,

510 ಂಗ  ಗಣಪ   ಗ ಬ ಬನ 28/1, ನ ಅ 1.40 1405 029501000011630,

511
ಪ  ರಪ   
(ಮ ಳ) ಬನ 81/4 ನ ಣ 0.72 1373 025901000010267,

512 ೕರಭದ   ಬಸವ ಜ  ಡ ಬನ 98/2, ನ 0.90 1525 029501000009430,

513
ಅ ಯ  ನ ಬಸಪ   
ಬಕಣ ನವ ಬನ 61, ಮ ಅ 0.85 1220 029501000007526,

514 ಂಗ  ಬಸವ ಪ   ಅಗಸನಹ ಬನ 56/2, ನ ಅ 0.80 3032 17106052739,

515 ವ  ಯ ವ ಬಚ ಂವ ರ 14/4, ಮ ಅ 1.20 2344 17106038204,

516 ಯ  ನರ ಂಹ  ವ  ಬಚ ಂವ ರ 14/2, ನ ಅ 1.20 580
517 ಗಣಪ   ಂಕಟಮಣ  ಭಟ ಸಣ ಪ ಡ 144,149/1,143, ನ ಅ 0.38 610 32150727491



518 ಅ ೕಕ ಮಣ   ಬನ 69/2 ನ ಅ 0.40 2162 17090013713,

519 ಈಶರ ೕ ಂದ ಪಟ ರ ಮರ ಂ ಬನ 23, ನ 1.20 1051 89031634543,

520 ಪ ಶ    ಯ ೕ ಬನ 97/2, ನ ಅ 0.40 915 64122226491,

521 ಗಣಪ     ೕ ೕ ಬನ 95, ನ ಅ 1.40 2102 64185780843,

522 ಮ ದ   ಷ ಪ   ಗ ಂ ಕ 127, ನ ಅ 1.17 1794 131900101003558,

523 ಉ ಶ ಥ ೕತ ರ ಡಲ ಬನ 67, ನ ಅ 0.80 1458 011600101015225,

524 ಯ  ೕ ಂದ  ಭಟ ಇಸ ರ ರ
73/2,75/1,75/2,76/1,76/4,5
5, ನ 0.58 989 1508101004240,

525 ಗಣಪ  ಮ   ಗ ಮ ರ ಪ ಡ 238/1, ನ ಅ 0.43 610 029501000007413,

526 ಮ ನ  ವಪ   ಡ ಪ ಗ ಬನ 79/1, ನ ಅ 0.40 3241 302100100001267,

527 ಮ ದ   ಮ ವ  ಗ ರ ಪ ಡ 41/1,41/2,42/1,96/1,96/3, ನ ಅ 3.30 3048 302101300000203,

528 ವ   ಮ ದ  ಗ ರ ಪ ಡ 42/3,43/1, ನ ಅ / 1.70 611 131900101001101,

529 ರ ಶ  ವಪ   ಡ ಅಂಡ ಬನ 68/1, ನ ಅ / 0.50 1577 120001011002947,

530 ಅ ನ ಅ ಲ ವ ಬ ಅಂಡ ಬನ 68/3, ಅ. ಅ 0.60 1037 108201010003993,

531 ಈಶರ  ಮಯ   ಗ ಂ ಮ ಪ ಡ 404, ನ ಅ 0.57 1550 54015933803

532 ಮ ದ   ಥ ಭಟ ಬನ 32, ನ ಅ 0.59 1499 03032200108578,

533 ಮ   ೕ ಂದ  ೕ ಹ ಕ 55, ಮ ಅ 0.60 813 03112200124800,

534 ಂದ   ಭದ   ಯ ಮ ರವ ಬನ 106, ನ ಅ 0.38 788 03112200018869,

535 ಗಣಪ   ಬಸಪ   ಯ ಬನ 280/2, ನ 0.30 5730 03112200007401,

536 ರ   ಈರಪ   ಯ ಕಲಕರ ಬನ 55/1, ನ ಅ 2.00 762 03112210011340,

537
 ಜಮ    ( ) ಡ ಗ ಬನ 7/8, ಮ ಅ 0.29 1247 03032200046193,

538 ದ  ಥ  ಗ ಮ ನ ಪ ಡ 34, ನ ಅ 0.59 621 89069066494,

539 ಲ ದ  ಗಣಪ   ಮ  (ಭಟ ) ಸ ವ ಕ 351/2, ನ ಅ 0.32 3420 029501000002520,

540 ಂದಪ  ಮಲಪ  ಬಕಣ ನವರ ಬನ 60, ನ ಅ 2.00 2027 64071620684

541 ನರ ಂಹ  ಭಟ  ೕ ಬನ 157/1, ನ ಅ / 0.86 595 011600101013236,

542 ವ ಮ  ಯಣ  ಗ ರ ಪ ಡ 12, ನ ಅ 0.39 595 108201010004497,

543 ೕಷ  ಲ ೕ ಯಣ  ಗ ರ ಪ ಡ 12, ನ ಅ 0.39 1320 108201011001235,

544 ಗ   ಶವ  ಯ ವನ ಪ ಡ 93, ಮ ಅ 0.60 764 122001315554,

545 ಯ  ಟ ಪ   ಯ ಬನ 217, ನ ಅ 0.40 1663 17090008985,

546 ೕಕಪ     ಯ ೕ ಬನ 57,60, ನ ಅ 0.80 526 89019593612,

547   ರ ಶ  ಂ ೕ ರ ಬನ 23/2, ಮ ಅ 0.20 916 7072500102789901,

548 ಮ ಷ   ಅರ ಂದ  ೕ ಳ ೕಳ ಕ 142, ನ ಅ 0.60 980 03112210011968,

549  . ಯ ಮ ರವ ಬನ 106, ನ ಅ 0.38 1314 03192210022392,

550 ೕಮ   ಮಯ   ಮಠ ವಳ ಕ 81, ನ 0.50 1379 03032200032420,

551 ಅ ತ   ಂಡ  ಮಠ ವಳ ಕ 174, ನ ಅ 0.60 2102 03112200038310,

552 ಂಗ ಜ  ವಪ  ಡ ಅಂಡ ಬನ 71/5,71/4, ನ ಅ 1.30 1245 03672200012452,

553  ಶ ಯ ರ 4, ನ ಅ 1.57 1314 03032200129159,

554 ಮ ಭ ಶರ  ಗಣಪ   ಗ ೕಡ ಗ ಕ 105, ನ ಅ 0.50 788 619002010001591,

555 ಶ ದ ೕಯ  ಚರ ಕ 13/2, ನ ಅ  & ಣ 0.30 2723 131900101002120,

556 ೕ ಠ ಚನ ಬಸಪ  ಡ ಮ ರವ ಬನ 5/2, ನ ಅ 2.00 2574 131900101000802,

557  ಸ ದ ೕ ದವ ಬನ 65/1 ನ ಅ 1.30 879 03112200096235,

558  ೕಷ  ಎ   ಯ ನ ರ ಬನ 65 ನ ಅ ನ 0.23 1221 029501000009001,

559 ದ ಂಗ  ಬಸವ ಪ   ಅಗಸನಹ ಬನ 56/1, ನ ಅ 0.80 2844 30341033310,

560 ಗಣಪ   ಷ ಪ   ಗ ಕಜ ಮ ಕ 13/2, ನ ಅ 1.17 1482 03112200051780,

561 ವಮ   ಯ ಡಲ ಬನ 81 ಮ ಅ 1.60 1495 029501000006595,

562 ಷ ಪ   ಈರಪ   ಜ ರ ಬದನ ೕಡ ಬನ 125/2,124/3, ನ ಅ ನ 1.00 3192 89079577189,

563 ಹ   ಡ ಅರ ರ ಕ 51/2,51/1,51/3,51/4, ನ ಅ / 1.60 841 17090021452,

564 ೕ ಶ ಈ  ಯ ಬನ 44/1, ನ ಅ 1.15 992 64042164260

565 ರ ೕತಮ ಬರ ಯ §£ÀªÁ¹ 25/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಅ 0.40 2037 64058947061

566 ಸ ೕಶ ರ ೕತಮ  ಯ §£ÀªÁ¹ 51/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå CrPÉ 1.00 1607 03492200029027,

567 ಮ ಯ ಗ ವಡ ಬನ 2/4, ನ CrPÉ 0.80 1017 10816619168,

568 ಶ ಥ  ೕಪ   ಗ ಣ ಪ ಪ ಡ 154/3,.154/4, ನ ಅ 0.46 526 10193857436

569 ಪ ಂತ  ೕಲ ಠ  ಭಟ ಮ ಗ ರ 46,49/1,48,47, ನ ಅ / 0.21 2399 1508101003077,

570 ಗಪ   ಧರ  ಭಟ ಪ ಡ 70/1,68,69/2, ನ ಅ 1.60 1709 03032250025343,

571 ಲ ೕ ಂತ  ಧರ  ಭಟ ಪ ಡ 69/1,70/2, ನ ಅ 0.87 1032 029501000005275,

572 ಸ ದ  ಈಶರಪ  ಡ ವದಲ ಬನ 71/1, ನ ಅ 0.40 788 029501000005219,

573 ಥ  ಬಸಪ   ಡ ವದಲ ಬನ 59/2, ನ ಅ 0.30 1445 845671194,

574 ೕಧರ  ಮ  ಟ ರ 121, ನ ಅ 0.80 1046 03032200214295,

575
ಗಣಪ   ಜ  ಗ  GPA ಗಣಪ   
ಅ ತ  ಗ ಪ ಡ 82/3, ನ ಅ 0.36 1508 0520101165263,

576 ವ  ಮ   ೕ ತ ರ ಕ 86, ನ ಅ 0.61 2313 54059327733,

577   ಂಜಯ  ಡ ಅಜ ರ ಬನ 3/2,267/5, ನ ಅ 0.88 873 029501000111642,

578 ಣ ವ  ಧರ ಜಕಲಣ ನವರ ಬದನ ೕಡ ಬನ 101/2, ನ ಅ 0.43 1882 0673101007392,

579 ಂಕ ಶ ವ ಮತ ಬದನ ೕಡ ಬನ 154/2, ನ ಅ 0.80 1731 10816629868,

580 ಬರ  ಷ  ಗ ಂ ಕ 128/1, ನ ಅ 0.68 1708 03032200129159,

581 ಮ ಭ ಶರ  ಗಣಪ   ಗ ೕಡ ಗ ಕ 74, ನ ಅ 0.65 2002 03192200017389,

582 ಷ   ಗಪ   ಗ ೕಡ ಗ ಕ 241/1,241/2, ನ ಅ  0.77

583 ಯ ೕಶ ರ ಗ ವ ಬನ 32 ನ ಅ 0.80 1620.00 775764041367 03032200058875

584 ಕ ಕರ ದ ಖರ ಭಟ ಸಲ ಪ ಬನ 107/4,105/2 ನ ಅ 0.74 1080.00 721812511654 03492030000612

585 ಜಪ  ಯ  ಯ ಉಮ ಬನ 19/1, ನ ಅ 0.95 1620.00 725966322362 17090036796

586 ಯ   ಯ ಉಮ ಬನ 10,25,20 ನ ಅ 1.08 2700.00 554335535999 17090037676

587 ಸ ವ ರಪ  ಡ ಗ ಬನ 56 ನ ಅ 0.96 1620.00 731370262873 03112210006646

588 ಂದ   ಯ  ಬನ 21, ನ ಅ 1.18 2025.00 801788367440 64026967824

589 ಹ ೕಶ ಂ ಯ ಬನ 26/5,26/7,27/3,26/6 ನ ಅ 0.7 1080.00 925389680433 011600101023518

590 ಜ ಖರ ಸ ವಪ  ಡ ಬನ 1/2. ನ ಅ 0.87 1620.00 638992255381 03112200031968

591 ದ ೕಯ ಯ ಗ ಯಕ ಂ ಬನ 35/1, ಮ ಅ 0.40 1350.00 200959493125 64124373329

ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  



592 ಂಕಟ ಮಣ ಪರ ಮ ಯ ದ ಮರ ಂ ಬನ 70 ನ ಅ 0.85 540.00 2.77508E+11 17090010712

593 ಕಮ  ಹ ಹರ ಗ ಬನ 4 ನ ಅ 2 4725.00 563599912267 7072500102746401

594 ರ  ಮ ಬ ಶ ರ ಗ ಆದನ ಬನ 91/2,89/2 ಮ ಅ 1.62 2700.00 935473890139 7072500100254701

595 ೕಕಪ   ಯ ೕ ಬನ 26/3, ಮ ಅ 1.43 540.00 883632268053 17090048555

596 ಗಣಪ  ತ ಪ  ತಲ ಂದ ಬನ 93/1, ನ ಅ 0.80 1350.00 243141607887 03112200035198

597 ಪ ೕಣ ಜಟ ಪ  ಗ ರ ೕ ಬನ 2/2, ನ ಅ 1.21 2700.00 601072680221 03032210008640

598 ವ  ಯ ಬನ 11/1, ನ ಅ 0.84 945.00 710690412541 17090022092

599 ಂಗಪ  ದ ಪ  ಡ ಗಡ ಬನ 66 ನ ಅ 0.60 2025.00 374904321019 122002181968

600 ಶ ಯಣ ಗ ೕ ಬನ 1/2 ನ ಅ 1.5 1350.00 886408132564 7072500102824601

601 ಅ ೕಕ ಶ ಯ ೕ ಬನ 50 ನ ಅ 0.52 1755.00 828029153353 7072500102807801

602 ೕರಭದ  ಈರಪ  ಡ ಅಂಡ ಬನ 98/3 ನ ಅ 0.40 1350.00 676419531655 03112200019205

603 ಮ  ಡ ಯಚ ಬನ 175 ನ ಅ 0.08 270.00 483437610347 122002024358

604 ವ ಮ ಗ ನನ ಗ ಪ ಬನ 27 ನ ಅ 0.20 675.00 03032200038899

605
606

607 ೕಧರ ಂಕಟ ಮಣ ಭಟ ಲ ಕ  15/2,16/2,17/1,30/1,33 ನ ಅ 0.95 3206.00 908697926941 158401011000227

608 ೕಧರ ಟ ಯ  ಗ ಣ ಕ  182.187.188 ನ ಅ 0.47 1350.00 968842864033 158401011000176

609 ದ ೕಯ ಷ  ಗ ಂ ಕ  147/1ಅ,137/2ಅ ನ ಅ 0.52 1755.00 375662367279 30261945736

610 ಉ ಮ ಶ ರ ಅ ತ ಭಟ ಕಲ ಗ  - ಗ ಕ  13,27/1,10/4,12/3,31/2 ನ ಅ 0.29 978.00 783467820371 7072500103324501

611 ೕ ಲ ಮ ಭ ಶ ರ ಮಠ ವಳ ಕ  99 ನ ಅ 0.8 270.00 275499942983 03192210019929

612 ಸ ಯಣ  ಂಕಟ ಮಣ ಭಟ ಟ ನಮ ಕ  55,27/6,27/4,27/3,27/1,28/2, ನ ಅ 1.06 3375.00 743996025001 31345124945

613 ಲ ಣ ಹ ತ ಯ ಲ ಕ  36/3,36/1 ನ ಅ 0.38 1282.00 634265896862 120001011000104

614
615

616 ಗ ಶ ಂಗಪ  ಸಣ ಂಗಣ ನವ ಬನ 179 ನ ಅ 2 5400.00 972669286554 03112200017703

617 ನರ ಂಹ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ನ ಪ ಡ 107/3, 99 ನ ಅ 0.28 810.00 292836287922 108201010004274

618 ಕರ ಗಣಪ  ಗ ಪ ಡ 76/2,5/2,12/2,15/2,147/1ಅ ನ ಅ 0.27 810.00 587090215855 1508101000927

619 ವ  ಷ  ಗ ಪ ಡ ಪ ಡ 100/3,102/1ಅ,104/2ಬ ನ ಅ 0.52 1755.00 625784378011 1508101003142

620 ರಣ ಶ ಥ ಗ ಪ ಡ ಪ ಡ 121,122/2, ನ ಅ 1.1 2025.00 791078604418 1508101002692

621
622

623 ೕ ಂತ ೕ ಲ ಗ ಪ ಡ ಪ ಡ
26/1+2,26/4,26/2,26/5,26/6+7,
27/8 ನ ಅ 0.73 1080.00 344622937866 1508101001041

624 ೕ  ಹ ಹರ ಭಟ ಆಡ ಪ ಡ 58/3,55/2,65/5,60/4 ನ ,ಮ ಅ  0.27 540.00 557608298553 1508119006341

625 ಂಕಟ ಮಣ ಯಣ  ಭಟ  ಲ ವ ಪ ಡ 47/2,48/1,48/2,50/4 ನ ಅ  0.71 1350.00 461939671746 03032200005510

626 ಮ ಯ  ಗಣಪ  ಗ ನ ಪ ಡ 3 ನ ಅ  0.45 1080.00 982118263997 520101231308066

627 ಗಣಪ  ಯ ಭಟ ವ ಪ ಡ 24/1.24/2,24/3,24/4 ನ ಅ  0.51 1620.00 926863013962 108201010001035

628 ೕಶ ರ ಥ ಗ ಯಚ ಪ ಡ 166/3 ನ ಅ  0.30 405.00 775451098604 7072500103734201

629 ಯಕ ಸತ ಯಣ ಗ ತಟ ಪ ಡ 92/1,92/3 ನ ಅ  0.40 945.00 750692443502 158401011000068

630  ಮ ಯ  ಭಟ  ಳ ನ ಪ ಡ 102 ,103 ನ ,ಮ ಅ  1.73 1350.00 650479126383 108201131000059

0.45 997.00 944325398061 03032250012307

0.82 3187.00 674739559910
20049017044

ಮ ದ  ಪರ ಶ ರ ಗ ಯಚ ಪ ಡ 148/2,147/4,120/1 ನ ಅ

ಪ ಸನ  ಮ ಥ ಗ ಟ ನಮ ಕ  83/4,83/7 ನ ಅ

ಅ. ಅ 0.88 1485.00 867577263950 520101019932ಇ  ಅ ಲ ರ  ಇಟ ಕ  60/1,60/2

630  ಮ ಯ  ಭಟ  ಳ ನ ಪ ಡ 102 ,103 ನ ,ಮ ಅ  1.73 1350.00 650479126383 108201131000059

631 ಯಣ ಂಕಟ ಮಣ ದ ಳ ನ ಪ ಡ 163 ,164, 175 ನ ಅ  2.00 6750.00 888913790357 120001011002610

632 ಂಕಟ ಮಣ ಮ ಶ ರ ಗ  ಪ ಡ 231, 232, 233, 234,235,237 ನ ಅ  0.92 2700.00 430608999223 1508101001315

633 ಶ ಥ ಯಣ ಭಟ ಪ ಡ 51/2, 56/4ಬ ,56/4ಅ ನ ಅ  0.35 540.00 666445643751 1508101000315

634 ವಸ  ಮ ಶ ರ ಗ  ಪ ಡ 225, 226, 227, 228,237 ನ ಅ  1.13 2025.00 713904944030 122002080595

635
ಕಮ  ದ ಗ ಮ ನ ಪ ಡ

18/1,16/1ಅ,16/1ಬ,16/4ಕ,16/
4ಡ,16/3,17/1,17/3,17/4,51/2 ನ ,ಮ ಅ  0.89 1620.00 761388557386 0520101026481

636 ಶ ಥ ಗಣಪ  ಗ ಮ ರ ಪ ಡ 255, 256 ನ ಅ  0.41 1080.00 975135426463 0520101026248

637 ದ ಖರ ಮ ಷ  ಭಟ ನ ಪ ಡ 66/2,67/3, 77/1 ನ ಅ  0.51 1350.00 603513111263 1508101000755

638 ಮ ಬ ಶ ರ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಮ ರ ಪ ಡ
54/2,54/6,20/12,20/5,20/16,20
/11,20/3 ನ ಅ  1.53 2430.00 828067343561 03032200030854

639 ಮ ಬ ಶ ರ ಮ ಷ  ಗ ಬಲವ ಪ ಡ 367/2 ನ ಅ  0.65 1215.00 635712260836 1508101002492

640 ಕರ ಥ ಗ ಮ ಪ ಡ 49/3,36/2,32/7 ನ ಅ  0.17 675.00 206402701889 1508101001558

641 ಪರ ಶ ರ ೕ ಮ ಗ ಯಚ ಪ ಡ 2/3, ನ ಅ  0.14 540.00 930662517753 108201011001336

642 ವ  ಯ ಗ ಹ ಸರ ಪ ಡ 1/1, ನ ಅ  0.18 540.00 741663352234 03032200005510

643 ಂಕಟ ಮಣ ೕ ಮ ಗ ನ ಪ ಡ 65/1,69/2,74,75/1 ನ ಅ  1.20 1350.00 845138980661 108201010003885

644 ಗ ನನ ಗ ಶ ಗ ನ ಲ ರ ಪ ಡ 69, 70 ನ ಅ  0.31 810.00 663630841812 1508108006762

645 ಧರ ಕರ ಗ ಸಣ ಪ ಡ 109/1,110 ,181/2 ನ ಅ  0.89 810.00 208422183713 34469579229

646 ೕ ಲ ಗಣಪ  ಗ ಪ ಡ 243/1 ನ ಅ  0.32 540.00 930395681146 7072500100854701

647 ಮ ಪರ ಶ ರ ಗ  ಪ ಡ 242, 245, 246, 247 ನ ಅ  0.40 945.00 387123266061 7072500100887701

648
649

650 ಯಣ ೕ ಂದ ಗ ಪ ಡ 77, ನ ಅ 0.29 810.00 666515547668 1508101002573

651 ೕತಮ ಕಮ ಕರ ಡ ಳ ನ ಪ ಡ 47/1,49/1 ನ ಅ 1.24 2160.00 921870138322 108201231000177

652 ಬ ಗಣಪ  ಭಟ ಳ ನ ಪ ಡ 110,111, ನ ಅ 1.67 2700.00 358329730582 108201231000710

653 ಮ ದ  ಂಕಟ ಮಣ ಗ ವ ಪ ಡ 84/2,83/3,82/2 ನ ಅ 0.68 2025.00 387337264132 108201011000034

654 ೕ ಶ ರ ಗಣಪ  ಗ ಪ ಡ 244/2, ನ ಅ 0.52 405.00 353120782897 122002243199

655 ಹ  ರಪ  ಗ ರ ಪ ಡ 55/1,18/1,18/3, ನ ಅ 1 2025.00 318939857659 122002108863

656 ಂಕಟ ಮಣ ಲ ೕ ಯಣ ಭಟ ಮಣ ಕ  

19/2, 7, 6, 68/3, 51/1ಅ, 46/1, 
21/1 ನ ಅ 1.12 3780.00 5504905983691 0520101026314

657 ಆ  ಮ  ೕಂ ಕ  294/3 ನ ಅ 0.80 2700.00 909420796184 03192200006288

658 ಶ ರ ಮಪ  ಗ ಕಲಗ - ಗ ಕ  68 ನ ಅ 1.27 1620.00 775606094352 158401011000280

659 ಗಣಪ  ಮ ದ  ಗ ರ ಕ  58/1 ನ ಅ 0.25 843.00 866713073420 120001010009314

660  ೕ ಂತ ಗ ಕಡ ಳ ಕ  67/4, 67/5,68 ನ ಅ 0.23 776.00 750045914088 158401011000032

661 ಮ ೕಶ ರ ನರ ಂಹ ಭಟ  ನ ಕ  17/1, 23, 24 ನ ಅ 1.10 2700.00 728842314476 03192200006423

662 ಥ ದ ೕಯ ಗ ೕ ರ ಕ  33/3, 104, 124/1 ನ ಅ 1.27 2025.00 455325757496 03032200101110

663 ಥ ಮ ಭ ಶ ರ ಮಠ ವಳ ಕ  104/4, 104/10, 98/4 ನ ಅ 0.52 2025.00 923250903294 7072500102792201

664 ಥ ಂಕಟ ಮಣ ಗ .ಓ ಕ  162/3 ನ ಅ 0.11 371.00 201040714054 1873104000022570

665 ಪ ಕರ ಪರ ಶ ರ ಗ ಗ ಕ  91/, 163/1, 163/2 ನ ಅ 0.57 1923.00 899145280146 520101231404091

666 ಪ ಕರ ಯ ಭಟ ಟ ನಮ ಕ  155 ನ ಅ 0.81 2430.00 695948996266 10816621188

667 ಮ ದ  ೕ ಂದ ಗ ತ ೕಸರ ಕ  71 ನ ಅ 0.58 1350.00 681196329521 0520101026364

668 ಮ ದ  ನರ ಂಹ ಗ ಮ ನ ಕ  210/2, 216 ನ ಅ 0.77 1620.00 701862877089 37126437820

669 ಮ ದ  ಯ ಗ ಅಂದ ಕ  43ಬ ನ ಅ 2.00 2700.00 387114503190 7072500100082401

670 ರ ೕಂದ  ಸತ ಯಣ ಗ ಟ ನಮ ಕ  137, 138, 140/2, 141/2 ನ ಅ 1.05 3510.00 965876308635 03032200017699

1 3802.00 820120768727
32177369966

ಥ ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಕಳ ಪ ಡ 16/ಬ3, ನ ಅ



671 ರ ನರ ಂಹ ಲ ಕ  94, 97 ನ ಅ 0.55 810.00 568951504476 54015941269

672 ಕರ ಅ ತ  ಮ ಅರ ರ ಕ  18/3ಬ ನ ಅ 0.32 810.00 720145623014 89081022008

673 ವ ಮ ಂಕಟ ಮಣ ಭಟ ೕ ರ ಕ  200, 207, 214 ನ ಅ 0.62 1350.00 570982253136 120001011003180

674 ೕಧರ ಮ ದ  ಕ ಕ  18/8, ನ ಅ 0.70 2025.00 805874294949 158401011000748

675 ಯ ಶವ ಗ ೕ ರ ಕ  64/2ಬ, 114/4, 122/1, 112/2 ನ ಅ 0.86 1620.00 470062753897 03032210008790

676 ಗ  ಅ ತ ಗ ರ ಕ  83/1, 83/2, 84/1 ಮ ಅ 1.72 2025.00 986954985841 89050326056

677 ಂಕಟ ಮಣ ಮ ಷ  ಭಟ ೕ ರ ಕ  127 ನ ಅ 0.40 1350.00 913596441290 7072500102815101

678 ಶ ಥ ಶವ ಗ ಳ ೕಳ ಕ  92/2, 98/1,99/2 ನ ಅ 0.82 2160.00 965485087919 89065628348

679 ಜ  ಮ ದ  ಭಟ ೕಣಸರ ಕ  54/1, 54/2 ಮ ಅ 0.49 1350.00 815305851145 17091510920

680 ಶ ಥ ಲ ೕ ಯಣ ಗ ಅಗ ಲ ಕ  18, 4 ನ ಅ 0.62 2025.00 968550707470 120001010010116

681 ಅಣ ಪ  ಮ ಪ  ಗ ಳ ರ 179/1,179/3, ನ ಅ  1.12 3780.00 934778749653 0520101026200

682 ನರ ಂಹ ಯಣ ಭಟ ಯಡ ರ 86, 91, 131, 132, 133, 147 ನ ಅ  0.80 2700.00 887153919921 162601000000144

683 ದ ೕಯ ಉ ಪ  ಭಟ ಕರ ರ
203/2, 214, 207, 152, 51, 43, 
90/7 ನ ಅ  0.86 2025.00 396138214190 64148895860

684 ಸತ ಯಣ ಗಣಪ  ಗ ಪ ನ ರ 45/3, 60/1 ನ ಅ  0.70 1620.00 932819437430 0349220011237

685 ಮ ದ  ಯಣ ಗ ಳ ರ ರ 43, 49, 52 ನ ಅ  1.00 2700.00 469371579995 00520101019497

686 ಮ ಭ ಶ ರ ಗಣಪ  ಗ ಸ ರ 56/1, 56/2 ನ ಅ  1.30 3375.00 784763803637 00520101025643

687 ೕ  ಗಣಪ  ಭಟ ಕ ರ 118, 125/1 ನ ,ಮ ಅ  0.30 945.00 255116673092 03032020000875

688 ಮ ದ  ಗಣಪ  ಗ ಅಂ ಂಡ ರ 13/1ಅ, 17/2ಅ, 23/3 ನ ಅ  0.30 1012.00 366125729459 158401011000420

689 ಮ ಶ ರ ಸತ ಯಣ ಗ ಪ ನ ರ 117/1, ನ ಅ  0.90 1350.00 636966264154 122002260023

690 ಂ ಮ ಯಣ ಗ ರ 166/4+5+6+7 ನ ಅ  0.19 641.00 741729337348 0520101015067

691  ೕ ಮ ಗ ಳ ರ
206,207/1,211/2,212,216,222/2
,2,32,56/2,57,58,236,235/1 ನ ಅ  1.00 3375.00 716421073619 122002177156

692 ಅ ತ ಯಣ ಗ ಪ ನ ರ 6/6 ನ ಅ  0.11 270.00 459259987716 520101231396798

693 ಮ ದ  ಥ ಗ ಪ ನ ರ 61 ನ , ಅ  0.65 1080.00 594553069490 03032200062563

694 ಸ ದ ಗ ನನ ಭಟ ಬ ರ 119,94/2,91/2 ನ ಅ  0.37 945.00 622694505273 0520101027276

695 ೕ ದ ಗಣಪ  ಭಟ ಸಣ ರ 97,99 ನ ಅ  1.00 3375.00 932065825464 64026894741

696 ಪ ಕರ ವ  ಭಟ ಅಂ ಂಡ ರ 56 ನ ಅ  0.24 405.00 403031631806 64201269810

697 ಶ ಥ ಅ ತ ಗ ಯಡ ರ 150,19,4,6 ನ ಅ  0.55 1856.00 372538032774 011600101019200

698 ಂದ  ಷ  ಗ ಕ ನ ರ 120,137,170,177,190,204, ನ ಅ  0.30 675.00 694175093594 2941101007664

699 ಪ ಶ ನರ ಂಹ ಗ ೕ ರ ಕ  184/2 ,186/2 ,189/2ಅ, 189/1 ನ ಅ 0.52 1215.00 03032200184229

700 ರ ಶ ಗಣಪ  ಗ ಕ ಕ  133/2, 134/2 ,147/2ಅ ,148/1ಡ ನ ಅ 0.27 270.00 03192200013440

701 ನರ ಂಹ ಂಕಟ ಮಣ ಭಟ ೕ ರ ಕ  223/2,197,193/ಬ,208/1 ನ ಅ 0.46 1350.00 03032210009898

702 ಶವ ಗಣಪ  ಭಟ ೕ ರ ಕ  173, 177 ನ ಅ 0.93 2160.00 302100100000121

703 ಗ ನನ ೕ ಮ ಗ ಂ ಕ  120/3 ನ ಅ 0.50 405.00 2941101000970

704 ಮ ಷ  ವ  ಗ ಅಗ ಲ ಕ  145/2 ನ ಅ 0.70 810.00 030322035633

705 ಂಕಟ ಮಣ ಮ ಭ ಶ ರ ಭಟ ಮಣ ಕ  221 ನ ಅ 1.00 1350.00 1220001010004976

706 ೕಧರ ಗ ನನ ಭಟ .ಓ ಕ  90/3, 110/2, 51/2 ನ ಅ 0.57 1923.00 10816625412

707
124/2,122/2,47/2,63/1,72/2,73

707 ಶ ಥ ಮ ಷ  ಗ ೕ ರ ಕ  

124/2,122/2,47/2,63/1,72/2,73
/2,100/1,100/3,116 ನ ಅ 1.85 4725.00 011600101019997

708 ಗ ನನ ಯ ಭಟ ಬಕ ಳ ಕ  90/2 ನ ಅ 0.71 1350.00 62201427088

709 ೕಧರ ಮ ಭ ಶ ರ ಗ ಕ ಕ  58/1, 3, 63/7, 76/4 ನ ಅ 0.39 1316.00 7072500103217301

710 ಂಕಟ ಮಣ ಷ  ಗ ಸ ವ ಕ  252/2 ನ ಅ 0.80 2430.00 03032200196861

711 ಮ ಯ  ಯ ಭಟ ನ ಕ  279, 50, ನ ಅ 1.34 2835.00 17091517165

712 ಮ ಣ  ಂಕಟ ಮಣ ಭಟ ೕ ರ ಕ  14/1, 48/2 ನ ಅ 0.88 1350.00 161010033300

713  ಅ  ಜ ೕ  ಅ  ರ ಇಟ ಕ  60/4 ನ ಅ 0.32 810.00 10816621439

714 ಯ ೕಶ ರ ಭಟ ನ ಕ  38/2 ನ ಅ 0.17 574.00 17091511822

715 ಯಣ ಗಣಪ  ಗ ವ ಕ  78/1 ,84/3, 83/1 ನ ಅ 1.27 4050.00 17091527605

716 ೕಧರ ಮ ದ  ಗ .ಓ ಕ  5/2ಅ,5/3ಬ ನ ಅ 0.25 844.00 011600101027334

717 ದ ೕಯ  ಭಟ ಅಗ ಲ ಕ  

219/2ಪ,215/2ಪ,215/3ಪ,215/4
ಪ,215/5ಪ ನ ಅ 0.71 2396.00 03032200155502

718 ಮ ಗಣಪ  ಗ ತ ೕಸರ ಕ  72/2,70/2, 70/1,47/4 ನ ಅ 0.58 810.00 03032210008954

719 ಪದ ಭ ಮ ಷ  ಗ ಟ ನಮ ಕ  21/1ಅ, 53 ನ ಅ 1.32 1080.00 03192200044791

720 ಂಕಟ ಮಣ ೕ ಮ ಗ ಂಗನ ಕ  126/3ಬ, 129/3, 169/8, 129/2 ನ ಅ 0.38 1282.00 574375169

721 ಶ ಥ ಗ ಥ ಗ ೕ ಹ ಕ  39/2, 27/1 ನ ಅ 0.50 1687.00 302100100000588

722 ಗ ವ ಗ ಥ ಗ ೕ ಹ ಕ  39/1, 36/3, 33/1, ನ ಅ 0.49 1653.00 7072500102604001

723 ಸ ೕಶ ಪದ ಭ  ಳ ಕ  3, 4, 45 ನ ಅ  1.06 1890.00 10816644661

724 ಗಣಪ  ಮ ಣ  ಭಟ ರ ಪ ಡ 93 ನ ಅ  0.76 945.00 495504386833 108201011001350

725 ಗಣಪ  ಮ ಷ  ಗ ಮ ಗ ರ 170,171,172/1,175, ನ ಅ 0.48 810.00 773509418083 64026857404

726 ಯ ೕಶ ರ ಗ ರ 90/1,91/1,42/1,92/1,194/1ಬ ನ ಅ 0.90 3105.00 775937871318 0520101026310

727 ಅ ಅ  ಅ  ಸ ಂ ಕ ನ ರ 271/2 ನ ಅ  0.40 540.00 800985491377 122003559893

728 ಅಣ ಪ  ಯಣ ಗ ಮ ರ 145/2,139/1,152/6 ನ ಅ  0.22 742.00 832599339970 0520101012567

729 ಲ ದ  ಮ ಭ ಶ ರ ಭಟ ಲ ವನಸರ ರ 4/1, 62 ನ ಅ 1.13 3813.00 319598872116 161010051329

730 ಶ ಧರ ಭಟ ಕ ನ ರ 115, 136/1, 137/2 ನ ಅ 0.18 607.00 593908760389 10816618755

731 ದ ೕಯ ಗ ಶ ಮ ರ 145, 146, 147, 148, 152 ನ ಅ 0.61 2058.00 771903438036 120001141000083

732 ಕರ ಮ ದ  ಭಟ ಂ ಸರ ರ 81,30,31 ನ ಅ  0.89 1620.00 519305938358 3015517353-1

733 ಗಣಪ  ಮ ಪ  ಗ ರ 184, ನ ಅ 1.20 2864.00 778545386196 0520101017821

734 ೕ ವ  ಗಣಪ  ಗ ಟ ಪ ರ 144/1, 150 ಮ ಅ 0.37 675.00 421639640543 302100100000738

735  ಗಣಪ  ಗ ಳ ರ ರ ನ ಅ  0.89 2835.00 111001011000825

736 ಮ ಷ  ಮ ಭ ಶ ರ ಗ ಮ ರ 245/1, 245/2, 247/1, 247/3 ನ ಅ 0.48 540.00 656855482645 10816632600

737 ಗಮ  ಷ  ಉ ಳ ಬನ 55/1, ಮ ಅ 0.90 1890.00 943539447050 03492250001250

738 ಂದ  ಕ  ಬ ರ ಬಚ ಂವ ರ ನ ಅ 0.40 480.00 334564407761 03032200176494

739 ಪರ ಶ ರ  ಮ ಳ ಬ ರ 98, 39 ನ ಅ 0.52 1755.00 889079909846 122003670833

740 ಮ ಷ  ಂಕಟ ಮಣ ಭಟ ಕರ ರ 12, 17, 19/3 ನ ಅ 0.52 1755.00 627245777391 03032200043015

741 ನ

742
743 ೕ ಮ ರ ಭಟ ಕಳ ಪ ಡ 50, 23, 26, 28, 139 ನ ಅ 0.61 675.00 751990562671 64026912864

744 ೕ ಮ ಗಣಪ  ಗ ಪ ನ ರ 45/1, 47/2, 59/3 ನ ಅ 0.76 2565.00 420018346297 03032200133464

745 ವ ಮ ಯ ಗ ಳ ರ ರ 105/3,105/2,100/2,72/6, ನ ಅ  0.50 1350.00 906064650200 00520101011428

746 ಯ ೕ ಮ ಭಟ ಕಲ ರ ರ 1/3, ನ ಅ 0.83 2430.00 639570681536 54059327325

747  ಗಣಪ  ಗ ಪ ನ ರ 47/1, 59/2 ಮ ಅ 1.20 3375.00 989467747044 03032200133464

3547.00 514448489795 0520101161576 ಗಣಪ  ಗ ರ 183 ನ 0.64



748
ಶ ಥ ಮ ದ  ಭಟ ಸಲ ಪ ರ 133/1, 139/1, 137/3, 142/1, 

131/4, 133/4, 134/2, 137/1
ನ ಅ 1.00 2430.00 704008795701 0520101026381

749 ಈಶ ರ ಗಣಪ ಡ ಣ ಪ ಪ ಡ 44/1+2ಬ, 53/2 ನ ಅ 0.70 945.00 872056050380 122002179925

750 ಅಣ ಪ   ಡ ಳ ನ ಪ ಡ 1,77,176 ನ ಅ 0.61 5400.00 844429604160 03032210010615

751 ಥ ಗಣಪ  ಗ ವ ಪ ಡ 490/2,156/2 ನ ಅ 0.44 1350.00 335253053138 108201010000918

752 ಪ ಶ ಯ ಭಟ ಪ ಡ 44/4,43/10,203/2 ನ ಅ 0.46 1485.00 491306520301 03032250021756

753 ಗ ಶ ಥ ಗ ವ ಪ ಡ 485/2, ನ ಅ 0.17 573.00 430682755180 108201010004559

754 ಲ ಷ  ಂಕಟ ಮಣ ಗ ಪ ಡ 52/2,55/2 ನ ಅ ಅ 0.22 742.00 667929439472 1508101002292

755 ಯ ಯಣ ಗ ಣ ಂವ ಪ ಡ 119/1, ನ ಅ 1.60 3375.00 695672803230 0520101026385

756 ೕ ಮ ಷ  ಗ ಮ ನ ಪ ಡ 302,262/2,69/3,49/1 ನ ಅ 0.50 540.00 341805953897 03032210010132

757 ಧರ ಮ ದ  ಗ ವ ಪ ಡ 513/1, ನ ಅ 0.40 1350.00 363317430232 122002150394

758  ಮ ದ  ಗ ವ ಪ ಡ 605/1, ಮ ಅ 0.65 1350.00 204799014681 122002150407

759 ಮ ದ  ಯ ಗ ವ ಪ ಡ 513/5,477/2 ನ ಅ 0.42 1350.00 796285617062 122002860698

760 ವ ತ ೕಶ ರ ಭಟ ಸಣ ಪ ಡ 60,58, ನ ಅ 1.34 4522.00 489972464728 03032200023212

761 ೕಧರ ಮ ಭ ಶ ರ ಭಟ ಪ ಡ
173/1,175/1,176/ಅ1,176/2,204
/1 ನ ಅ 1.76 3375.00 989405086324 7072500102909701

762 ಗಪ  ಥ ಗ ವ ಪ ಡ 149/1 ನ ಅ 0.20 270.00 744092361527 122002861863

763 ಶ ಥ ೕಪ  ಗ ಣ ಪ ಪ ಡ 154/4,27,28,30,154/3,275,258 ನ ಅ 1.12 1350.00 780177535370 10816619168

764 ಹ ಹರ ಗ ನನ ಗ ಪ ಡ 17/2 ನ ಅ 0.4 1350 675950119278 4340101000278

765 ಬ ಮಣ  ಮ ದ  ಗ ವ ಂವ ಪ ಡ 225/2,220,80/4,201 ನ ಅ 0.47 675.00 363205001414 108201010002391

766 ಯ ೕ ಂದ ಗ ನ ಪ ಡ
25,100,103,106/1,106/2,168/2,
68 ನ ಅ 0.77 2430.00 499994906217 520101231396682

767
ಶವ ಮ ಷ  ಗ ಪ ಡ

128/2,128/1,127ಕ,127ಅ,126/2
,110/2,112/1,117/2,118/2, ನ ಅ 3.45 6750.00 748191861915

0520101024708

768 ವರ  ಶ ಥ ಭಟ ವ ಂವ ಪ ಡ 229/3 ನ ಅ 0.16 540.00 309347903089 108201011000917

769 ಷ  ಂಕಪ  ಗ ವ ಂವ ಪ ಡ 229/3 ನ ಅ 0.16 540.00 631245291677 108201011000030

770 ೕನದ  ವ  ಣ ಂವ ಪ ಡ 100 ನ ಅ 0.18 607.00 870177519111 6263485378

771 ಪ ಶ ಅ ತ  ನ ಣ ಂವ ಪ ಡ 114/1 ನ ಅ 0.92 2025.00 913770462335 11600101021664

772 ೕ  ೕಂ ಈ  ಬಡ ಣ ಂವ ಪ ಡ 51 ಮ ಅ 0.20 675.00 523745088131 108201231001152

773 ಸತ ಯಣ ಗ ನನ ಗ ರ ಪ ಡ 77/2,77/3,76/2 ನ ಅ 0.43 810.00 360760728298 1082011000062

774 ಸ ಶ ರ  ಗ ಮ ರ ಪ ಡ 201/5,201/4 ನ ಅ 0.37 1248.00 355654349346 1508101004249

775 ಗಣಪ  ಯ ಗ ಮ ರ ಪ ಡ 247/8, 247/5 ನ 0.15 506 607692883011 20390757146

776 ಯ  ಗ ಥ ಗ ಮ ಪ ಡ 61/1,61/2, ಮ 0.98 2700 598594503093 707250010336251

777 ೕಶ ರ ಗ ನನ ಗ ಸಣ ಪ ಡ 4, 6, 7, 13, 14, 17, 137 ನ 2.14 3375 692499074290 70725001002803900

778 ಲ ೕ ಯಣ ಂಕಟರಮಣ ಗ ಣ ಪ ಪ ಡ 102/1+2+3, 111/2, 143 ನ 1.8 6075 783140854753 7072500100222300

779 ಗ ಜ ೕ ಸ ಭಟ  ಕಳ  ಪ ಡ 14,17,25,27 ನ 0.8 1755 779557601553 011600101019204

780 ೕ ದ ಮ ದ  ಭಟ ಡ ರ ಪ ಡ 4/1+2 ನ 0.32 540 731632950991 122001997817

781 ೕ ಮ ಮ ದ  ಭಟ ಡ ರ ಪ ಡ 17/1, 17/2 ನ 0.22 540 674097210212 122002028705

ಅ

ಅ

ಅ



ಕ .ಸಂ. ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ ) ೌ ಕ( .)

I.
1 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಥ  ನವರ ಜ ರ ೕ 524/4 ನ 0.50 22379.00 8980 6999 9527 08322210052261
2 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈಶರ ಂಗಪ  ಪ ನ ವರ ಣ ಬಬ ಶ ರ 116/4 ನ 0.50 23596.00 5892 1717 0132 89024038005
3 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ  ದಪ  ಂಪ ಡ ರ ೕ 191/2/1 ನ 0.50 18892.00 2545 4842 7006 89075957461
4 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ವಪ  ರ ಜ ರ H ೕ 591/1ಕ/1 ನ 0.70 29291.00 7947 3079 2648 0
5 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂದ  ಗಪ  ೕ ರ ಕಳಕವಟ ೕ 146/1ಕ/1 ನ 0.40 14098.00 5215 5841 1051 0
6 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಗಪ  ೕ ರ ಕಳಕವಟ ೕ 145/2ಕ ನ 0.70 29291.00 5215 5841 1051 0
7 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಮಲಪ  ಬಸಪ  ತರ ಜ ರ H ೕ 316/2ಬ ನ 0.60 22185.00 7461 0216 6171 0
8 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಂತ ಮಪ  ಳ ರ ೕ 313/4 ನ 1.00 37831.00 3338 5074 7911 123002116403
9 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕಮಪ  ತಳ ರ ಳ ೕ 262 ನ 0.80 32137.00 7081 9378 6327 17167634126

10 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡಪ  ಂಚಪ  ೕ ರ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 73/2ಬ ನ ಬದ , 0.80 82459.00 6066 1444 0493 0

11 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಮಣ  ರ ನಗರ ೕ 424/1 ನ 0.80 32137.00 7530 1825 5699 08322200076963
12 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಶ ಪ  ರ ನಗರ ೕ 227/3 ನ 0.80 32137.00 3861 6448 2069 08322200034843
13 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲಪ  ೕ ಮ ೕಡ ೕ ೕ 268/3 ನ 0.80 32137.00 3142 1783 1932 17167529371
14 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಂಗಪ  ಣಗ ಜ ರ H ೕ 195/1ಅ/1 ನ 0.60 26443.00 3331 7847 3381 0
15 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಳಪ  ನ ಡ ೕ 742/2ಅ ನ 0.60 22789.00 8176 4471 9887 0
16 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದವ  ಮಲಪ  ಂ ಂವ ಜ ರ H ೕ 250/2ಬ ನ 0.60 22789.00 9557 9521 6678 0
17 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಂತಯ  ಮಠಪ ನ ಡ ೕ 697/2ಬ ನ ಂ 0.30 14576.00 6119 4272 9287 172065290469

18 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ೕ  ದ ದ ಥ ರ ೕ 341/3 ನ ಂ , ಕಲಂಗ 0.50 30345.00 9392 4900 2886 0

19 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ವಣ  ವ ಜ ರ H ೕ 501/1ಅ ನ 0.80 32137.00 7639 1043 2330 623170025516
20 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರ ಶ ರ ವಪ  ಹ ನಗರ ೕ 269/1 ನ 0.60 22789.00 3080 2793 5806 08322210041175
21 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಅಣ ಪ  ಕ ಅಳ ಳ ೕ 25/1, 7/1/5 ನ 0.60 16069.00 8576 0223 5591 132500018473
22 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಮ ಳಪ  ಗಗನ ನ ಡ ೕ 317/2ಅ ನ 0.70 28403.00 4049 8878 8845 7996354151
23 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಗವ   ಅಥ ನ ಡ ೕ 104/5 ನ 0.90 34984.00 9274 0849 6834 0
24 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅರ ಂದ ಯಬಣ  ಗಲ ೕಟ ರ ೕ -2 4/ಅ ನ 1.50 43855.00 4195 9300 0398 0
25 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಣ ಧ  ೕಡ ಬ ರ ೕ -2 123/2 ಪ. 0.40 17499.00 4958 9061 4140 0772500105039201
26 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಪ  ಗ ಪ  ದರ ೕ ೕ -1 363/X1 ಪ. 0.50 23277.00 6380 1001 7835 123002115251
27 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಗ ಪ  ದರ ೕ ೕ -1 329/5 ಪ. 0.60 25619.00 5684 1502 2501 17167590324
28 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಂಡಪ  ಂ ಜ ರ H ೕ -2 36/3ಕ/1 ನ 0.40 14049.00 2032 9536 4493 89076908207
29 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕಜಪ  ೕ ೕ -1 153/ಬ ನ 0.50 18483.00 3680 0031 9874 89024522724
30 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ ಟ ಪ  ಕಜ ನ ಡ ೕ -1 490/4 ನ ಂ 0.50 20976.00 4420 1251 3618 89089780858
31 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಮ ದ ಲ ಬ ೕಹ ಂವ ಜ ರ H ೕ -1 11/2 ನ 0.50 19924.00 2424 7831 1577 89023803591
32 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಜಕಪ  ಡ ರ ಜ ರ H ೕ -1 10/2ಅ/1 ನ 0.50 19738.00 9872 0066 0509 89047184899
33 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಈರಣ  ಗ ೕ ಕಳಕವಟ ೕ -2 50/4 ನ 0.50 22830.00 7293 6096 8863 123005228772
34 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಂಚಪ  ಅಂಬ ೕ ೕ -1 354/4 ನ 0.40 17755.00 8719 9959 9131 623170021827
35 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಪ ೕಟ ೕ ೕ -1 302/5 ನ 0.60 26443.00 9678 9993 0576 17167531175
36 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಮ  ಳ ಜ ರ H ೕ -1 146/1 ನ 0.40 17499.00 5334 8193 2563 17167584231
37 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಪ  ಂಗಪ  ಕಜ ೕ ೕ -1 638/3ಕ ನ 0.60 26443.00 9213 9116 0387 123003429992
38 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ವಪ  ಣಗ ಜ ರ H ೕ -2 195/2ಬ ನ 0.60 20704.00 2039 3223 3384 89068855061
39 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ   ಂ ರ ಜ ರ H ೕ -2 13/2 ನ 0.60 20555.00 2811 0827 0875 89004638379
40 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ವ  ತಮ ಣ  ರತ ೕ ೕ -1 279/3 ನ 0.40 17755.00 9762 6406 9468 123004256030
41 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಂಡ ೕಕ ೕಡ ರ ೕ -1 298/3 ನ 0.80 27647.00 9633 7456 9415 17167539888

42 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಉಫ  ವ ಂಡ ಂಗಪ  
ಸ ಂಡ ೕ ೕ -1 228/1ಕ/2, 228/1ಬ/2 ನ 0.50 22787.00 8698 0105 7694 08822200004684

43 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಸ ವ ೕ ೕ ೕ -1 276/1 ನ 0.30 10991.00 4890 7908 4841 17167606530
44 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಲ ಣ ವಕ ೕ ೕ -1 68/1 ನ 0.65 23424.00 5001 0104 8753 17167559168
45 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಪ  ೕಮಣ  ರ ೕ ೕ -1 127/4 ನ 0.97 32534.00 6906 6084 4593 89003266456
46 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಜ ಪ  ರ ೕ -1 330/1 ನ 1.27 40854.00 2942 2718 9916 17167533401
47 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಸನ ಬ ಇ ಂ ಬ ಗರ ೕ ೕ -1 693/2ಬ ನ 1.08 47105.00 3944 9370 8547 10465857326
48 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮನ ಡ ದನ ಡ ೕಲ ಂಗದ ಮಮ ರ 99/* ನ , ಂ 2.40 69173.00 2013 1483 6378 623020035151
49 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ವ  ಪ ರ ರ ೕ 93 ಪ. 0.40 16865.00 7977 4851 7417 17167614542
50 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ಸಪ  ೕ ನ ಟ ಕ. ಜಯ ರ 61/2ಅ/2 ಪ. 0.80 32137.00 2655 9167 0019 30201036220
51 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ೕ ಲ ಣ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 223/2 ನ ಂ 2.00 57676.00 5534 2123 5315 0504101048687
52 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ   ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 31/1/3 ನ 0.60 22789.00 8649 5022 2855 6403112954
53 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಕಪ  ೕ  ಉಫ  ತಳ ರ ಬ ರ ೕ -2 166/2ಅ, 166/2ಬ ನ 0.70 29291.00 8003 3903 2924 0
54 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಶ ಯಪ  ಂಡ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 222/1 ನ ಈ 0.50 50183.00 3575 9098 6125 08402200064131
55 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಪ  ದ ಖರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 166/1ಅ ನ ಈ 1.20 119223.00 5790 0390 2716 08402210020384
56 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ಮ ವಪ  ೕತ ರ ೕ -2 152/1 ನ 0.60 20528.00 8722 8955 4792 520101226872986
57 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಷಷ ಕ  ದ ಖರ  ಅರ ರ ೕ -1 786/3/1 ನ 0.60 26443.00 2291 6946 9653 10465789068
58 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ನ ವ ಯ ರ ೕ -1 628/2ಅ+2ಬ/1 ನ 0.70 24848.00 8386 7841 6135 62113861542
59 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಮಪ  ಜನ ಂಡ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 7/2ಅ2ಬ/3 ನ 0.60 22000.00 9503 5369 7055 123004788452
60 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ ಮ  ಲ ಬ ರ ೕ 58/5 ಪ. 0.80 39956.00 3420 9127 7150 17216489491
61 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕರ ರ  ದಳ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 100/2/ಬ ಪ. ಬದ 0.30 27307.00 6907 3832 8336 10465797013
62 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ೕವ ೕ ಪ  ಹ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 515/1 ನ ಕಲಂಗ 0.40 34061.00 2517 2525 1348 0

63 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಖರ ದಪ  ಘ ೕ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 117 ನ ಸವ , 
ಣ ನ 0.80 78201.00 7554 9330 8524 0

ೕಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು

2018-19 ೕ ಾ ನ  ೂೕಟ ಾ  ಇ ಾ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ದ  ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ.

ಾಲೂ ಕು : ಜಯಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ೌ ಕ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಆ ಾ   ಸಂ ಾ ಂ   ಾ



64 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಂಗಪ  ರ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 329/1 ನ , ಬದ 0.80 82459.00 2691 1927 4215 20334272761

65 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆದಪ  ಚ ಪ  ಅ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 145/2 ನ ಸವ , 
ಣ ನ 0.80 82459.00 3233 7521 3654 0504101030458

66 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ದಪ  ದವ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 215/1 ನ ಬದ 0.60 63904.00 4724 4390 7263 17168535588
67 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಂತ ೕಮಪ  ಂದರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 131/1 ನ ಂ 0.60 26443.00 2454 9408 1225 0504101031332
68 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ೕಮಣ  ಂಡ ರ ಳ ಗ ಣ 45/3 ನ 0.40 40287.00 3222 1050 7629 10762234766
69 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ೕಕ ಅಹ ದ ಮಮದ  ಇ ಮ ರ ಉ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 68/2ಅ+2ಬ/1 ನ ಬದ , ಗಲ 0.80 45409.00 3445 3987 7574 36450082778
70 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ೕ ಪ  ಲ ರ ೕ 180/3 ನ 0.50 26280.00 7416 8499 7191 89041964477
71 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ ದ ಬಸವ ಜ ಟ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 138/1 ನ ಂ 0.40 17397.00 8730 3248 4952 0504101036415
72 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ೕ ಪ  ಮಳ ದಪ  ಚಲ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 118/3 ಪ. ಬದ 0.80 82459.00 8750 4636 6456 37113
73 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಳ ದಪ  ಶರಣಪ  ರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 429/A3 ಪ. 0.40 15321.00 5881 2043 8481 0
74 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ  ೕಡ ಕ ರ ಗ ಣ 624/2 ಪ. ಂ 0.80 23846.00 3132 9207 8011 35525890587
75 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ದಸ ೕರ ಬ ರ ೕ -1 567/4ಬ ನ ಂ 0.40 9440.00 6486 6004 0315 10803528105
76 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಣಪ  ೕ  ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 41/3 ನ 1.20 43361.00 7356 6025 6874 89058867000
77 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಣ ದಪ  ೕರಪ  ರ ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 6/2+3/2 ನ 0.40 15243.00 2030 7879 6933 123001196796
78 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 30/1 ನ 0.80 27879.00 3293 6616 8712 331902010107861
79 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ  ಢ ಗ ಣ 11/3 ನ 0.40 17127.00 6818 7469 2851 6305028553
80 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಗಣಪ  ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 41/2 ನ 0.50 19338.00 8826 3059 5319 6002917012
81 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ  ಢ ಗ ಣ 11/5 ನ 0.80 32137.00 9166 0389 3353 6305028315
82 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ವ ೕ ರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 163/2 ನ ಂ 1.50 36711.00 4600 1155 0552 123003767512
83 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ೕಮಪ  ೕಡ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 206/2 ನ ಂ 0.50 23596.00 7357 1758 6088 0
84 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಜ ದ ನ ಧವ ೕ ಬಬ ಶ ರ 73/4 ನ 0.90 34984.00 7499 6147 2178 0
85 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಹಣ ತ ರ ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 48 ನ 0.60 9167.00 9886 6475 9049 0
86 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಕ ಯ ಮಡಪ  ಇಂಗ ಳ ಗ ಣ 2/RS/2 ನ 2.00 65483.00 9108 4139 7041 123000549777
87 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಮ ಪ  ಇಂಗ ಳ ಗ ಣ 2/RS/1 ನ 2.00 63176.00 6450 2771 1031 123000544611
88 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಮ ಪ  ಅ ದ ಗ ಣ 122/1ಅ ನ 0.80 32137.00 6637 1215 2258 123002773480
89 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಹ ವ ವಪ  ಸ ಗ ಣ ಗ ಣ 26/1 ನ ಂ 0.50 22027.00 2354 3298 7879 0
90 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಮ ಶಪ ಡ ೕಲ ನ ಗ ಣ 156/1+2/1 ನ ಂ 0.40 12163.00 4085 6710 8235 30345430325
91 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಗ ೕಶ ಮ ವಪ  ಬಗ ಣ ಳ ಗ ಣ 41/1ಬ ನ ಂ 0.40 14843.00 2934 3945 3309 17164078884
92 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಯಬಣ  ಸಮ ಂಡ ಣ ಳ ಗ ಣ 51/2 ನ ಂ 0.40 11555.00 7477 3255 9731 17164051330
93 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಅಮ ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 239/1 ನ ಬದ 0.80 70023.00 6448 7622 4185 0
94 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಗಪ  ಕ ರ ಗ ಣ 703 ನ ಣ ನ 0.50 48350.00 4764 1355 6868 10762234686
95 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಬಸಪ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 164/2 ನ ಂ 0.90 22637.00 2580 9534 5957 34397854662
96 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಘ ಂದ  ರ ಪ  ಹಡಪದ ಕತಕನ ಕ. ಜಯ ರ 65 ನ , ೕ 1.00 82575.00 9556 9079 7909 30677156455
97 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ವಪ   ( ಬರ) ಣ ಳ ಗ ಣ 38/2ಬ ನ ಂ , 0.80 24815.00 3627 6245 9085 123002414466
98 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪದಮಣ  ಮಲಪ  ೕ ರ ನ ಗ ಣ 160/2ಬ ನ ಂ 0.50 19393.00 2709 4799 1426 0
99 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ವಪ  ಹಡಗ ವಣ ಕ. ಜಯ ರ 131/1ಬ/ಅಬ ನ 0.30 10676.00 3159 7503 2414 437802010012682

100 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ  ದಪ  ಅರ ಗ ಣ ಗ ಣ 242/3 ನ ಂ 0.60 22928.00 5338 3035 7823 0
101 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ೕಮ ಯ ಕ ರ ನ ಗ ಣ 121/4 ನ ಂ 0.60 23342.00 5117 4533 3925 17213023364
102 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರ ಮ ಪ  ನ ಗ ಣ 184/2ಅ ನ ಂ 0.80 27111.00 7034 4277 7316 08282200025821
103 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸ ಂಡಪ  ರಪ  ದ ನ ಗ ಣ 26 ನ ಂ 0.80 17867.00 9591 7279 9535 17213020410
104 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಪ  ಳಪ  ಉಟ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 118/3ಬ ನ ಂ 0.40 14621.00 4061 9432 7327 0
105 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಮ ಂಡಪ  ರ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 132/3 ನ ೕ ಫಲ 0.80 27141.00 5578 5306 7047 08252200013714
106 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ರ ೕಮಣ  ಬಗ ರ ಳ ಗ ಣ 98/1 ನ ಂ 0.80 27401.00 9931 4463 7347 08002200093267
107 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ವ ಂಗಪ  ಣ ಬ  ಎ ಗ ಣ 413/5 ನ ಂ 0.40 12370.00 9721 4884 4586 17213055987
108 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಪ  ವ ಂಗಪ  ಣ ನ ಗ ಣ 66/4ಅ ನ ಂ , ಂ 1.00 31893.00 8929 4190 8586 17213016607
109 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ವ ಂಗಪ  ಣ ಬ  ಎ ಗ ಣ 438/4/2 ನ ಂ 0.40 8082.00 9067 6604 4701 17213014316
110 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಅ  ಗ ನ ಗ ಣ ಗ ಣ 103/1 ನ 1.40 45426.00 8996 3591 5842 0
111 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ರಪ  ಕತ ಗ ಣ ಗ ಣ 341/1C ನ ಂ 0.80 29675.00 7603 4447 5986 17164063732
112 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಂಗಪ  ಮಸ ಬ  ಎ ಗ ಣ 384/1 ನ ಂ 1.00 31080.00 6594 1383 5747 17164058937
113 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ಖರ ಮಲಪ  ಬ ಗ ಣ ಗ ಣ 240/2 ನ ಂ 1.00 26095.00 2171 4540 1536 08282200009765
114 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ದಪ  ರ ಮ ಳ ಗ ಣ 143/2ಬ ನ ಸವ 0.50 53717.00 7110 0056 1686 0055001700018832
115 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ದಪ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 552/3ಅ ನ ಂಬಳ, ಚವ 0.80 78805.00 9422 3987 4099 17216608170
116 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಂಗಪ  ರ ಡ ಗ ಣ ಗ ಣ 304/2+3 ನ ಂ , ಂ 0.80 21083.00 4999 2327 3363 17164077802
117 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗಪ  ೕ ಂದಪ  ಳ ಗ ಣ ಗ ಣ 106/6 ನ ಂ 0.40 14840.00 8254 2157 8098 17164039050
118 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಮ ೕಡ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 124/2 ಪ. ಸವ 0.40 43287.00 5475 6309 1980 35709050210
119 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ ಅಣ  ಲ ಣ ಗ ಣ 35/1ಅ+1ಬ+2/2+3ಕ ಪ. ಂ 0.50 51714.00 3268 0991 3694 08282200067305

120 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ  ಲ ಗ ಣ ಗ ಣ 209/2 ಪ. ಬದ , 0.50 51051.00 8950 5036 2820 08282210019560

121 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಪ ಣ  ವಡ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 178/4 ಪ. ಸವ 0.80 72457.00 3741 6474 3681 10762231200
122 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಹ  ಲ ಕ ರ ಗ ಣ 7/X1 ಪ. ಸವ 0.40 37992.00 4174 5340 7859 10762231618
123 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ ದ ಪ ಂಗ ೕಡ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 91 ಪ. , ಸವ 1.20 114708.00 8147 2468 9975 425202070009760
124 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಮ  ಲಪ  ದರ ಕ ರ ಗ ಣ 284/2ಅ/1 ಪ. ಣ ನ 0.90 91736.00 4692 0546 0017 30583366058
125 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ರ ವಪ  ಚಲ ಕ ರ ಗ ಣ 198/3ಅ ಪ. ಣ ನ 0.80 81578.00 3794 0067 9681 30936894434
126 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗ ೕ  ೕಡ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 16/2 ಪ. ಬದ 0.60 62913.00 5610 4113 3299 52136152806
127 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪವನ ಅಪ ಣ  ಗ ಳ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 378/X2 ನ 0.50 19732.00 4037 7314 2487 35969174954
128 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲವ  ಕಲಪ  ಡ ಬಬ ಶ ರ 612/3 ನ 0.90 34984.00 6490 2419 9781 89020929209
129 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ವ ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 176/1 ನ ಬದ 0.80 77924.00 6631 7235 6326 31836318536
130 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಮ ವಪ  ಬ ಗ ಣ ಗ ಣ 237/4 ನ ಂ 0.40 16634.00 9360 1070 5930 082822110902
131 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಮಪ  ರ ಳ ಗ ಣ ಗ ಣ 34/2 ನ ಂ 0.40 16634.00 2878 9472 1648 17164080167
132 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಷ ಬಸಪ  ಅರ ಣ ಳ ಗ ಣ 3/4ಅ ನ ಂ 0.40 13184.00 8627 9922 2298 17164091511
133 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಣ  ವಣ ದಪ  ಪಟ ಣ ಣ ಳ ಗ ಣ 70/2ಕ ನ ಂ 0.40 16634.00 8284 9453 7224 17164036661
134 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ದಪ  ರ ಡ ಂ ಗ ಣ 223/X4 ನ ಂ 0.40 16634.00 2127 8858 9561 0055001700008286
135 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗ ಯ ಮಲಪ  ಣ ಳ ಗ ಣ 62/2ಅ ನ ಂ 0.40 13184.00 4559 0609 2349 17164058700
136 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ೕ ಪ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 224/1 ನ ಂ 0.40 16634.00 5580 0932 7734 123000036174
137 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಜಗ ವಪ  ಬ ಗ ಣ ಗ ಣ 237/4 ನ ಂ 0.50 21545.00 4025 5926 4105 08282010000067
138 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ದ  ೕಮ ಯ ಬ ರ ಗ ಣ ಗ ಣ 529/1ಬX1 ನ ಂ 0.50 21545.00 9087 9600 6562 17164020196



139 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶರಣಪ  ಪ  ೕ ರ ಣ ಳ ಗ ಣ 55/2 ನ 0.60 26443.00 9570 2821 5349 17164045065
140 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಬ ಡ ಳ ಡ ಂ ಗ ಣ 224/1 ನ ಂ 0.60 26443.00 4527 9766 8980 0055000100997703
141 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಂಗಪ  ಶರಣಪ  ಬ ಗ ಣ ಗ ಣ 240/1 ನ ಂ 0.60 19374.00 2212 2686 0446 08282200001124
142 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ರಪ  ಂ ಕ ರ ಗ ಣ 31 ನ ಂ 0.60 23817.00 4024 2634 8873 35791382817
143 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ೕಮ ಂಗ ಂಡ ಮಖ ರ ಗ ಣ 72/3 ನ ಂ 0.60 19374.00 4447 8290 6100 08002200188754
144 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಇರ ದಪ  ದ ಯ ಂ ಕ ರ ಗ ಣ 32/1ಬ ನ ಂ 0.60 23817.00 9927 1980 8345 30951892063
145 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಸಪ  ಅರ ಣ ಳ ಗ ಣ 63/2 ನ ಂ 0.60 19374.00 6800 1692 2130 17164062499
146 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಬಣ  ದಪ  ಜನ ಡ ಗ ಣ ಗ ಣ 530/ಅ/4 ನ ಂ , ಲಕ 0.50 54626.00 6552 4354 7345 17164032362

147 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಶ ಮಳ ದ  ರ ಉಫ  
ರ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 4/13 ನ ತರ  

( ಣ ನ )
0.80 82459.00 8126 0201 7837 08002200203815

148 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ೕ ಲ ಳ ಮ ನ ಗ ಣ 53/1 ನ ತರ 1.20 119223.00 3061 6606 6393 123004446432

149 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ೕಮಣ  ರ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 7/2 ನ , ಬದ 1.20 119223.00 8213 7626 7878 082822129896

150 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ದಪ  ಂಚ ಳ ಗ ಣ 3/2 ನ , ಬದ 1.20 119223.00 5978 6771 9060 623100093714

151 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂದ  ಶ ಥ ಳ ಡ ಂ ಗ ಣ 215/3 ನ , 
ಣ ನ 1.20 119223.00 9845 6880 1597 123005275176

152 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಣ  ಗಪ  ರ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 5/6 ನ ಬದ , 
ಣ ನ 1.20 119223.00 3645 2221 8659 08282200058825

153 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಪ  ೕ ಲ ಳ ಮ ನ ಗ ಣ 53/2 ನ ತರ  (ಬದ ) 1.20 119223.00 8749 1089 2086 123004446474
154 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರ ಶ ಥ ಳ ಡ ಂ ಗ ಣ 215/1 ನ ತರ 1.20 119223.00 7935 5324 6963 123005287024

155 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ೕಮಣ  ರ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 135/1 ನ ತರ  
( )

1.30 128327.00 6993 2130 9077 08282210029901

156 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ  ಗಪ  ರ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 3/1 ನ ಈ , ಬದ , 
1.30 128327.00 7133 6570 4799 08282200013192

157 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ರ ವ ೕ ಪ  ಅ ರ ಗ ಗ ಣ ಗ ಣ 499/3 ನ ಂ 0.60 26443.00 2939 6901 5025 89073462947
158 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಇಂ ಮ  ಶ ರ ಗ ಣ ಗ ಣ 284/1ಬ ನ ಂ 0.60 23817.00 2543 1566 8963 89015407098
159 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶರಣಪ  ದ ಯ ಂ ಕ ರ ಗ ಣ 32/1ಅ ನ ಂ 0.80 28362.00 7840 8916 2024 30940743679
160 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ತಪ  ಪ ರ ಗ ಣ ಗ ಣ 348/2ಬ/3 ನ ಂ 0.80 28362.00 6419 8007 0763 17164026945
161 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ನ ಮ ಳ ಗ ಣ ಗ ಣ 494/4ಅ/1 ನ ಂ 0.80 28362.00 7160 6598 8562 17164037847
162 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಮ ತಪ  ಂಚ ಳ ಗ ಣ 23/6 ನ ಂ 0.80 28362.00 9547 6615 8290 08002210064956
163 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಥ ವಬಸಪ  ಕತ ಗ ಣ ಗ ಣ 308/1+2/ಬ ನ ಂ 1.00 32906.00 6384 4579 1786 123000804252
164 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂತ ಂಡಪ  ರ ಡ ಂ ಗ ಣ 225/2 ನ ಂ 1.00 32906.00 7242 4598 4276 074410400004811611
165 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ದ  ಂಗಪ  ಧ ಗ ಣ ಗ ಣ 24 ನ ಂ 1.00 32906.00 7635 0700 2317 17164024362
166 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಂಗಪ  ಹ ಡ ಂ ಗ ಣ 229/X3 ನ ಂ 1.20 37859.00 7430 8385 6631 0055000100052020
167 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ರಪ  ಉಮ ಕ ರ ಗ ಣ 646/1C ನ ಂ 0.40 14966.00 5987 1984 2542 123001927900
168 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಬಸಪ  ಅಮ ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 239/1 ನ ಂ 0.60 20618.00 6448 7622 4185 123000128487
169 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಲವ  ವಪ  ವ ೕರ ಗ ಣ ಗ ಣ 366/4 ನ ಂ 0.80 24049.00 8671 0602 7601 89018533619
170 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ಪ  ಇಂಗ ಶ ರ ಗ ಣ ಗ ಣ 264 ನ ಂ 2.40 51598.00 2073 3054 8850 08282200001177
171 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಜಪ  ಹಚ ಡದ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 1/1ಅ ನ ಂ , ಂ 0.80 27719.00 6865 0452 6055 08002250030373
172 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ೕಹರ ವ ಲ ಡಮ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 28/1ಅ ನ ಂ 0.80 23498.00 9166 1839 7038 17150028746

173 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಇ ಮಪ ಲ ಪ ಲ ರ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 165/1ಅ ನ ಂ 0.60 18154.00 3539 4882 6957 103401101001365

174 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಮ  ಅ ಬ ಡ ವರ ಕಳಕವಟ ೕ 143/3 ನ 0.80 39216.00 9220 6871 3698 0
175 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಗಪ  ಮ ಳ ಬಬ ಶ ರ 138/1 ನ ಂ 0.60 31536.00 4663 8368 4471 0
176 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಣ ಪ  ವಪ  ಂಧ ಜ ರ ೕ 605/1 ನ 0.70 34228.00 8921 2158 0493 0
177 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರವ  ಮದ ಡ ರ ಜ ರ ೕ 83/1 ನ 0.50 23913.00 4777 2487 2187 0
178 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಣ ೕ  ಹ ಅ ದ ಗ ಣ 246/2 ನ 1.00 46426.00 9966 9220 7562 0
179 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಸ ೕನ  ನ ಜ ಬ ರ ೕ 27/4 ನ 0.50 23914.00 9074 8846 7920 0
180 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಲ ಲ ಣ ರ ಜ ರ H ೕ 169/2ಅ ನ 1.30 65054.00 3110 3406 3969 01070487
181 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಮ ನ ಟ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 708/3 ನ 0.70 32715.00 6947 2276 3137 20199222924
182 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಪ   ನರ ಜ ರ H ೕ 142/2ಜ/1 ನ 0.60 31536.00 5087 2420 1471 0
183 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಣ ದ ಮದಪ  ರ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 90/3ಬ ನ 1.00 26833.00 7936 2254 2314 0
184 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಶ ಹಣ ತ ಮಸ ಜರ ೕ 218/1 ನ 1.10 52493.00 7194 2872 0419 0
185 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಯಲಪ  ಳ ಧನ ೕ 225/2 ನ 0.50 26280.00 5267 5582 4341 0
186 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ವಪ  ಗ ಣ ಹಡಗ ಕ. ಜಯ ರ 18/2 ನ ಂ 0.50 26280.00 7731 7572 6260 123002719252
187 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ಪ  ರಪ  ಲ ಜ ರ H ೕ 246/3 ನ 1.00 47594.00 7674 1160 4387 89000672346
188 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸತ ವ  ಗಪ  ಟಕಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 62/2 ನ 0.50 26280.00 9829 5184 5433 101301011002348
189 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ  ೕರಡ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 167/1 ನ 1.60 79344.00 5505 3747 1522 623290069408
190 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರಪ  ಠಲ ಹ ರ ೕ -2 601/2ಬ/1 ನ 0.60 33769.00 9457 7192 3865 89006104219
191 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಮ ಬ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 32/1ಅ ನ 0.80 39682.00 0 0744104000099703
192 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬವರವ  ತಮ ಣ  ಲ ಜ ರ H ೕ 299/4 ನ 1.60 51651.00 6905 4613 0890 89001583910
193 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಪ  ೕಮ ಯ ಣ ನ ಗ ಣ 90/1 ನ ಂ 0.80 28362.00 5826 9796 1267 0
194 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ತಪ  ರಪ  ಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 406/2 ನ 1.60 46127.00 7340 3398 0652 35547275271
195 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ  ಂ ೕ ಬಬ ಶ ರ 276/3, 276/4, 276/5 ನ 1.40 48892.00 6478 1043 9420 52067014839
196 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ಹಣಮಪ  ೕನಪ ನವರ ತ ಂ ಮಮ ರ 96/1 ನ ಂಬಳ 1.00 101013.00 9775 3595 8570 520101226895072
197 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಲ ಣ ಅಂಗ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 33/4 ಪ. ಂ 1.50 36711.00 8066 7457 5627 36465239067
198 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ದಪ  ಇಂ ಗ ಣ 110/3 ನ ಂ 0.40 16733.00 2335 3630 1056 0
199 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕರ ಠಲ ಉ ರ ಂಗಲ ಮಮ ರ 40/2 ನ ಈ 1.20 119223.00 2145 3991 0923 89065010751
200 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಕ  ಧವ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 129/2 ಪ. 0.90 41364.00 5943 3927 3564 0
201 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಹ ಂಗ ಲ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 26/1 ಪ. 0.40 24106.00 6654 6011 0733 0
202 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ  ಲ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 155/X2-P2 ಪ. 0.60 26443.00 5658 9380 3652 0
203 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಪ  ಬ ಪ  ಬನ ಂಡ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 167/2 ನ 0.80 32137.00 7890 0334 7150 13258100004126
204 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಬಸವ ಜ ಪ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 183/1 ನ 2.00 65483.00 2479 3860 8683 13250100013395
205 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಚ ನಗರ ೕ 48/5 ನ 0.80 25636.00 8375 0268 0207 0
206 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ  ೕ  ಲ ಧನ ೕ -2 240/5 ಪ. 0.80 37831.00 2706 6464 2078 006100101027017
207 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಪ ಂಗ ಲ ೕಹ ಂವ ೕ 18/1ಅ+1ಬ ಪ. 0.60 21078.00 4382 0293 7120 0
208 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಡ ಮಲನ ಡ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 158/6ಅ, 159/5ಅ ನ ಂ , 1.60 51934.00 2226 6331 5428 13258100003881



209 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಗನ ಡ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 3/1ಅ/1 ನ , ೕ ಫಲ 1.20 43229.00 8167 5706 5278 9352500100501101
210 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಪ  ಬ ಪ  ಬನ ಂಡ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 167/2 ನ 0.60 26443.00 7890 0334 7150 13258100004126

211 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಪ  ಉಫ  ಶ ಂತ ಬಸ ಂಡಪ  
ಇಸರ ಂಡ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 97/3 ನ 1.20 43361.00 7283 4733 6149 17154574102

212 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಪ ರ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 99/2ಬ/1 ನ 0.70 25637.00 9082 8835 0374 101301010018579
213 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಸ ಪ  ಕಟ ರ (ಉ ರ) ಳ ಬಬ ಶ ರ 95/3 ನ 1.70 50764.00 5194 7867 0923 89033444040
214 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ  ೕ ಂತ ಪ ರ ಅ ಣ ಬಬ ಶ ರ 94/3 ನ ಂ 0.60 23817.00 9345 6289 1964 17127604234
215 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ೕ ಂತ ಪ ರ ಅ ಣ ಬಬ ಶ ರ 94/5 ನ ಂ 0.60 23817.00 2475 4475 8004 17127587557
216 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲಪ  ಯಪ  ೕ ಳ ನಗರ ೕ -1 140/2ಬ ನ 0.46 16636.00 6281 1571 2225 123000306154
217 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಕಲಪ  ದ ಥ ಣಸ ೕ -1 52/4 ನ 0.24 9000.00 3987 1013 6749 0504101052727
218 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ರ ಮ ನ ಅಂಗ ಣಸ ೕ -2 54/* ನ 0.50 24981.00 7470 2604 1432 08322200053962
219 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕದ  ೕಸ ಅಳ ಳ ೕ -2 56/1 ನ 0.40 16542.00 3489 4241 4127 08322210029189
220 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ೕಲಪ  ಂಡ ನ ಡ ೕ -1 1021/1 ನ 1.00 36095.00 6091 8769 8013 022117
221 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ಂಡಪ  ಡನವರ ನಗರ ೕ -1 201/3 ನ 1.00 44089.00 3140 9005 9892 08002210005276
222 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಮ ಲ ಬ ರ ೕ -2 166/1 ಪ. 0.80 30344.00 4043 8851 6923 11034334863
223 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡ ಕ ಲ ಣ ವಳ ಗ ರ ೕ -1 166/1 ನ 0.70 24848.00 5718 4898 6826 89034144090
224 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳ ಂಡ ಪ ಣ  ಂಪ ಡ ರ ೕ -1 188/5 ನ 0.51 23587.00 5761 4520 1335 123001748387
225 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಮ ಂದ  ಓ ಲ ೕ ಬಬ ಶ ರ 720 ನ 1.60 45269.00 6413 5388 4866 651501004155
226 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಂದ  ಮಲ ದ ಓ ಲ ೕ ಬಬ ಶ ರ 720 ನ 1.80 59953.00 3146 5380 8258 651501001499
227 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ಕಲಪ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 551/3ಅ/1 ನ 0.60 29169.00 8343 6231 5569 30891187160
228 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ೕವಣ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 251/1 ನ ಕಲಂಗ 0.50 36803.00 6492 9011 8825 31878652061
229 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಡ ವನ ಡ ೕಲ ಕ ರ ಗ ಣ 462/1ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.40 30611.00 8829 7698 1781 30274379762
230 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಪ  ಚನ ಪ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 553/1 ನ ೕ ಫಲ 0.80 27670.00 5453 7781 5097 10762223017
231 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ಲವಪ  ಳ ಮ ನ ಗ ಣ 163/1ಅ ನ ಂ 0.60 18306.00 5863 4839 9933 0055000100997721
232 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಪ  ಮ ಂಡ ರ ಳ ಗ ಣ 69 ನ 0.60 31536.00 6419 3064 9910 30951267119
233 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ೕ  ಬರಖ ಕ ರ ಗ ಣ 284/1 ನ ಣ ನ 0.40 30744.00 2022 8226 7369 35525657982
234 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಂದ  ಲ ಜ ರ ೕ 147/2 ಪ. 0.40 14434.00 7245 4676 0314 0
235 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಬಸ ಂಡ ರ ನಗರ ೕ 16/3 ನ 1.00 37831.00 3389 3599 9995 650801000571
236 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಬಸ ಂಡ ರ ನಗರ ೕ 16/2 ನ 0.80 32137.00 4630 6657 3772 650801000570
237 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮ ಂಡ ೕಮ ಂಗ ರ ಜ ರ ೕ 565/1 ನ 0.70 29291.00 9808 5505 8006 650801501660
238 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ದಪ  ಅ ಜರ ೕ 244/4 ನ 1.20 43361.00 4176 6231 4107 08322200028930
239 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಶ ಬಸ ತ ಂ ರ ಜ ರ ೕ 90 ನ 0.40 14151.00 2578 3901 8076 08322200023520
240 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗವ  ೕಮ ಂಗಪ  ರ ಜ ರ ೕ 566/3 ನ 0.30 11499.00 5303 4848 0169 08322200016354
241 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗ ಈರಪ  ಅ ಜರ ೕ 216/4 ನ 0.40 17601.00 6849 2918 3680 08322200017530
242 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಪ  ಗನಬಸಪ  ಜಮ ಜರ ೕ 151/3 ನ 0.40 17884.00 7665 5194 8599 08322210028969
243 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ದಪ  ಚವಲ ಜರ ೕ 511/3 ನ 1.00 37831.00 5025 8030 7019 08322210044243
244 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಂತ ಸ ವ ಕಡ ೕಳ ಜ ರ ೕ 68/3 ನ 1.00 37831.00 9228 1964 4986 08322210049069
245 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ೕಮಣ  ರ ೕ ೕ 561/1 ನ 1.10 40596.00 2165 2624 4772 17167561698
246 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ದ ಯ ಧನ ಂಡ ಜ ರ ೕ 33/1 ನ 1.00 37831.00 8259 4277 9366 08322210006449
247 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ವಪ  ತ ಂ ಜ ರ ೕ 142/4 ನ 1.20 39707.00 5708 2139 3411 0
248 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡಪ  ಬಸ ಂಗಪ  ಅರ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 147/2 ನ ಅ ಣ 0.70 70509.00 2999 8139 4826 101301011002836
249 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತವ  ಯನ ಡ ರ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 152/* ನ 0.60 26443.00 5053 8341 1910 36568625227
250 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ಮಲಪ  ದಲ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 24/2ಬ ನ 0.50 35563.00 3295 6646 7858 13250100001085
251 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಹಣ ತ ಣ ರ ಡ ಮಮ ರ 117/1 ನ 1.00 71583.00 3762 1535 2153 896810110001986
252 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವನ ಡ ಂಗನ ಡ ೕಲ ಂ ಬಬ ಶ ರ 130/1 ನ 1.60 54422.00 7991 2499 3934 10812498408
253 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಪ  ಳ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 1129/1+2+3+4+5 ನ 0.34 15237.00 6288 6977 9264 17207014186
254 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಧಮ ಜ ೕ ರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 988/1 ನ 0.80 42878.00 3536 2525 3181 89053839522
255 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶರಣಪ  ಧಮ ಜ ೕ ರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 1022/2ಬ ನ 1.11 56831.00 6933 4303 0025 101301010017629
256 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಪ  ಗಪ  ರಜಕರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 421/2 ನ 0.34 17683.00 3750 6971 9129 101301010004280
257 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಹಣ ತ ಜ ಂ ಬಬ ಶ ರ 64/3 ನ 0.55 32387.00 2181 8889 5807 101301011002925
258 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಸ ವ ನಕ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 16/1ಅ/2 ನ ಅ ಣ 0.40 40449.00 2196 4719 6221 101301010016064
259 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚವ  ವ  ಲ ತ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 30/2 ಪ. ಂ 0.40 12862.00 2382 3538 0519 31834059886
260 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಸದಪ  ಬಗ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 300/2ಬ ನ , ೕ ಫಲ 1.00 27566.00 6030 4405 8154 123003727603
261 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂತಪ  ಮ ಳಪ  ಳ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 37/2ಅ ನ 1.20 43361.00 5942 1404 0669 132501000016907
262 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪದಮ ಂಡ ಂಚಪ  ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 134/1 ನ 0.30 10522.00 3616 1424 2818 13258100002192
263 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಉಫ  ಂ ವ  ಅ ೕಕ ಬಗ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 301/2ಬ ನ , ೕ ಫಲ 1.10 37539.00 8042 7247 1615 123003425943
264 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂತಪ  ವಣ ದ  ಬನ ಂಡ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 163/3 ನ 0.60 26443.00 4299 1272 6390 13258100000391
265 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ಂಚಪ  ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 43/2ಅ ನ 0.40 17089.00 3281 6197 7311 13250100011124
266 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಚಪ  ಮಣ  ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 42/4 ನ 0.40 17089.00 7564 7034 9301 13250100000930
267 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಕ ಯ ಂಚಪ  ಬನ ಂಡ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 160/1 ನ 0.70 29291.00 4061 4760 0316 13250100010323
268 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಪ  ದಪ  ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 181/1 ನ ಂ 0.40 12862.00 2500 6047 8377 123002589414
269 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಣ ಪ  ದ ಂಗಪ  ಯತ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 823/1 ನ 0.80 28483.00 9340 6595 2515 103401011004330
270 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ಈರ ಂಡಪ  ೕ ರ ೕ 157/3 ನ 0.40 18500.00 7812 9480 2212 17167522604
271 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ೕಮ ಂಗಪ  ೕ ರ ನಗರ ೕ 59/1 ನ 0.40 14062.00 2303 6845 4210 89003641010
272 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಂಡ ೕಕ ೕತ ರ ೕ 315/2B ನ 0.50 23092.00 4958 1404 6116 0
273 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಬ ಅ ಬ ಅ ರ ಕನಮ ೕ 231/4 ನ 0.50 22556.00 6228 0946 4446 17158041001
274 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಶ ಲ ಣ ಲ ೕ ೕ 581/2 ನ 0.40 16635.00 2865 5847 3024 123002115104
275 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಮಣ  ನ ನ ಡ ೕ 440/3 ನ 0.50 23596.00 5867 5672 0437 17167577824
276 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಖಮಹ ದ ಅ ಬ ಕಳಕವಟ ೕ 68/4 ನ 0.50 23232.00 5345 0883 2359 0
277 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ಸ ತ ಧನ ೕ 161/2 ನ 0.80 32137.00 9705 1187 7831 17216648942
278 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ೕ ಲ ೕತ ರ ೕ 224/2/2 ನ 0.50 23596.00 3695 2727 5039 0
279 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಉ ಶ ೕ ಲ ೕತ ರ ೕ 220/1ಅ ನ 1.00 37831.00 9043 0083 0762 0
280 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಮನ ಆಯತ ಡ ರ ೕ 222/5 ನ 1.20 43361.00 2588 3674 9832 123002366384
281 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪವ  ಪದ ಣ  ಆ ತ ಡ ನಗರ ೕ 521/1 ನ 0.80 32137.00 8165 0301 1169 0
282 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರತ ಪ  ಮನ ಆ ತ ಡ ರ ೕ 222/6 ನ 1.20 43361.00 4801 3427 3883 123002366419
283 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಮ ವ ೕತ ರ ೕ 298/2A ನ 0.80 27879.00 4348 2155 3992 0
284 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ಳಪ  ೕ ಮ ಕಳಕವಟ ೕ 78/2A ನ 0.50 23323.00 9080 3664 6877 08322210007701



285 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ಲ ಬ ಕಳಕವಟ ೕ 69/2 ನ 0.40 18063.00 8204 5285 9568 08322210023729
286 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ ಪ  ಲ ಣ ೕ ೕ 60/2 ನ 0.40 18120.00 7675 7667 3067 0
287 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಅ ಣ ಂಡ ಅ ಣ ಬಬ ಶ ರ 213/2 ನ 0.90 31330.00 4620 3407 8590 17167589830
288 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಣ  ಗಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 356/4 ನ ಕಲಂಗ 0.80 82459.00 8908 2200 3335 0
289 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಪಣ  ಬಸಪ  ಮದರ ಬಬ ಶ ರ 155/2 ನ 0.80 82459.00 2492 8414 3936 89040525156
290 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ವ ಮಪ  ಮದರ ಬಬ ಶ ರ 81/1 ನ ಕಲಂಗ 0.80 79009.00 2838 3866 7914 89681011000359
291 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅರ ಂದ ಕಲಪ  ಮಸ ನ ಡ ೕ 429/1 ನ 0.60 8963.00 2293 9561 8144 650801700582
292 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರನ ಡ ೕಮನ ಡ ಗಮ ಮ ಬಬ ಶ ರ 169/1+2 ನ ಈ 0.80 82459.00 8567 9727 6266 101301010016076

293 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಣ  ದಪ  ಗ ನ ಡ ೕ 467/3 ನ ಎ ೕ , 
0.80 82459.00 7149 7556 6693 17206517534

294 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಮ ಪ  ಳ ಂ ನ ಡ ೕ 1040/3ಕ ನ 0.40 18299.00 4517 1145 5690 17206537312
295 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಯಲಪ  ಣಗ ಜ ರ H ೕ 195/1ಅ/3 ನ 0.60 25772.00 9321 4260 2163 0
296 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ಪ  ನ ಡ ನಗರ ೕ 242/1ಕ ನ 0.80 32137.00 5214 4037 9019 08322200049266
297 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಭರಮಣ  ಗಪ  ನ ಕಳಕವಟ ೕ 102/1/1 ನ 1.00 37831.00 7933 3069 8881 08322210069701
298 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ಗ ಮ ವ ಣಗ ಜ ರ H ೕ 95/1ಅ+1ಬ/2 ನ 0.60 22789.00 2700 6018 5712 0
299 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಣ  ಲ ಣ ಳವ ೕಳ ನ ಡ ೕ 259/1ಅ ನ 0.60 63904.00 7281 0260 1364 89035928437
300 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ದ  ಲ ಷ  ಹ ೕ ೕ 258/1 ನ 0.80 20196.00 9043 3716 8523 10465802058
301 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಮಪ  ೕ ರ ೕ 109/3 ನ 0.60 26443.00 7739 4923 9749 0
302 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಲಕಪ  ಜ ನಗರ ೕ 483/1+2ಅ1 ನ 0.40 18432.00 3293 3657 3273 08002200067749
303 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಲ ರ ೕ 429/2+3 ಪ. 0.60 26443.00 2733 5374 5524 0
304 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಂಗ ಮ  ಲ ಕಳಕವಟ ೕ 130/1ಬ ಪ. 0.80 32137.00 7119 5424 4534 89068798747
305 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ೕನ ೕ  ಪ ರ ಉಫ  ಲ ನ ಡ ೕ 427/1 ಪ. 0.50 23596.00 4124 6025 3271 0

306 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಂಡ ೕಕ ಉ ರ ಉಫ  
ಪ ಲಕರ ನ ಡ ೕ 372/4 ನ 0.40 23428.00 4060 2560 9981 0

307 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಂತ ರ ಂಗಪ  ಪ ದ ನ ಡ ೕ 232/5 ನ ಂ 0.60 21727.00 2238 1459 7209 89025042011
308 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಂಡಪ  ರ ನ ಡ ೕ 892/3 ನ ಈ 1.80 173850.00 2871 6054 4778 17206537844

309 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಬಸವ ಜ ಬ ರ ಲ ೕ 203/5 ನ ಂ , 
, ಬದ 1.00 52542.00 3140 5112 7850 0504101043839

310 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಗಯ  ಮಠಪ ೕ ೕ 457/1, 457/2, 457/3 ನ 0.50 20146.00 9597 7638 0884 30801754002
311 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ೕರಪ  ಟ ಲ ನ ಡ ೕ 335/3C ನ 0.60 22241.00 4314 5550 9927 17206537617
312 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ಪರಸಪ  ೕ ೕ -1 92/1/5ಬ ನ 0.40 14049.00 6585 6482 3683 123003180706
313 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ಭರಮಣ  ೕ ೕ -1 92/1/6 ನ 0.40 14305.00 2074 1986 9077 650801501858
314 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ವ ಮಪ  ೕ ೕ -1 92/3ಬ+4 ನ 0.40 13655.00 4955 2989 0371 89054171711
315 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಕವ  ಗಪ  ಕಜ ೕ ೕ -1 489/3 ನ 0.39 16028.00 8425 2334 8654 17167526325

316 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಲವ  ಠಲ ಂ ಜ ರ H ೕ -2 147/2 ನ ಬದ , 
ಣ ನ 1.00 96358.00 7795 9427 1866 89101855882

317 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರತ ಉಫ  ಂ  ಮ ಮ ಜನ ನಗರ ೕ -1 87/4 ಪ. 0.40 17499.00 2276 1352 6486 08322200051023

318 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಪ   ವಡ ರ ಜ ರ H ೕ -2 25/2/2 ಪ. 0.40 14305.00 8442 9673 4197 623170010611
319 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮ ಂಡ ಕಲಪ  ಳ ರ ೕ -2 304/4/1 ನ 0.88 29870.00 2582 2991 0393 520101226869918

320 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ  ವಲಮ ೕಕ ೕ ೕ -1 9/1ಬ/3 ನ , ಬದ 0.80 82290.00 4262 0729 9748 89016567618

321 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ   ಲ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 576/3ಕ ಪ. 0.60 46886.00 8284 1690 2527 123001859337
322 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಪ  ಗಪ  ಡರ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 19/3 ಪ. ಗಡ ಈ 1.00 101013.00 4919 5542 5606 08342200016059
323 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ಠಲ ಂ  ಉಫ  ಆ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 162/2ಬ ನ ಈ 0.80 82459.00 5005 1074 6767 08342210068534
324 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ದಪ  ೕಳ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 123/2 ನ ಈ 0.60 63904.00 4769 6868 7908 08342210016836
325 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ಂಡಪ  ಮಮ ರ ಮಮ ರ 164/2 ನ ಬದ 2.00 192060.00 2349 6204 1540 08342200007453
326 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರಸಪ  ಠಲ ಂ  ಉಫ  ಆ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 163/1ಅ ನ ಈ 0.80 82459.00 3812 2380 4753 08342210017171
327 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ ಂತ ೕಮ ೕರ ೕ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 574/2 ನ ಈ 1.40 98442.00 3542 2111 6456 123610100070875
328 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಬಸಪ  ಡ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 45/2 ನ 0.60 22000.00 5099 6240 7133 0504101037266
329 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ದ  ಯಕ ಡ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 569/ಅ/4 ನ 0.60 46886.00 5179 0772 9676 103401011003411
330 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ತ ೕ  ಧರ ಡ ಬಬ ಶ ರ 831/5 ನ ಈ 0.40 45349.00 8155 6322 8002 331902010101917

331 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಶ ಗಪ  ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 224/3 ನ ಈ , ಬದ , 
1.00 101013.00 8693 0659 8478 08402200023645

332 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂದ  ವಪ  ಮ ಡ ಬಬ ಶ ರ 350/7ಬ ನ 0.36 29750.00 9336 2763 7242 331902010073219
333 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ರ ವ ಯ ಸವನ ಬಬ ಶ ರ 23/2 ನ 0.80 39121.00 3287 6077 4664 0840220022325
334 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಣಪಯ  ಗಯ  ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 149/2ಅ ನ ಕಲಂಗ 0.40 45349.00 9787 4990 6082 123002110230
335 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಂ ಶ ೕಥ ಪ  ೕಟ ರ ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 154/5 ನ 0.20 17031.00 7440 3164 3876 08402200024410
336 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ  ಮಲಕಪ  ರ ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 136/2 ನ ಂ 0.40 13528.00 8809 1726 9825 08402200018081
337 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಲ ಮಲಪ  ಸವನ ಬಬ ಶ ರ 61/2 ನ ಕಲಂಗ 0.30 30562.00 6457 6801 1151 123004434322
338 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಮಪ  ಕವಟ ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 155/2ಬ/1 ನ 0.30 22861.00 8809 8437 4637 0
339 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ೕ ಥ ಸ ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 15/2ಬ ನ ಣ ನ 0.40 45349.00 4628 7904 0126 08402200038850
340 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಯಲಪ  ಕಲ ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 154/4 ನ 0.40 28557.00 5997 8509 6505 08402200018208
341 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತರ   ಳ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 167/3 ನ ಈ 1.00 101013.00 8854 4816 9078 08342200022913
342 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ದ  ಮ ಕ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 150/3 ನ ಬದ , 0.90 91736.00 3203 9255 1346 17154550272
343 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಪ  ರಪ  ರ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 105/5 ನ ಈ 0.80 82459.00 6727 3652 9460 17159059335
344 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ದಪ  ೕಳ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 170/8 ನ ಈ 1.00 101013.00 4239 5053 7725 08342210016889
345 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಶ ಕಲಪ  ಮಮ ರ ಮಮ ರ 166/2ಬ ನ ಈ 1.00 101013.00 4279 5657 8696 08342210000084
346 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಕಲಪ  ಮಮ ರ ಮಮ ರ 166/2ಅ ನ ಈ 1.60 155642.00 8393 5207 6741 08342210000099
347 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ಬಸಪ  ೕಕಟ ರ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 251/1 ನ 2.00 192060.00 3007 4274 9090 33465944887
348 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಪ  ತಪ  ಮಮ ರ ಮಮ ರ 138/4 ನ ಈ 1.00 101013.00 8850 9494 9576 08342200033941
349 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ದಪ  ೕಳ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 170/7 ನ ಈ 1.00 101013.00 4769 6868 7908 08342210016836
350 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಮ ಂಡ ಮಮ ರ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 45/6 ನ ಈ 1.00 101013.00 2881 6825 1947 89046849752
351 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಗಪ  ಮ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 134/4 ನ ಈ 1.00 101013.00 9544 9182 6868 08342200003943
352 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಪ  ದಪ  ಬ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 349/1ಅ ನ ಈ 1.00 101013.00 6246 2744 2609 08342210015646
353 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಉ ಪ  ಚನಬಸಪ  ಣ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 214/2 ನ ಈ 0.50 50368.00 3588 1204 5187 08342200000887
354 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಕಲಪ  ಗ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 31/4 ನ ಈ 0.40 45349.00 7911 6684 9614 0



355 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶರಣಪ  ಗಪ  ಡ ಡ ಬಬ ಶ ರ 793/2ಅ/2 ನ ಈ 0.30 34012.00 3447 0545 8689 331902010073153
356 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಪ  ಪ ಡ ಮದ ಣ ಬಬ ಶ ರ 39/3 ನ ಈ 0.80 80863.00 6772 4698 8425 08342030001008
357 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ದ ನಕರ ಣ ಬಬ ಶ ರ 138/4 ನ ಈ 0.60 57597.00 8681 4558 8425 666202610000399
358 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ದಪ  ಕ ಕಲ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 145/1 ನ ಈ 2.00 192060.00 4319 2552 6874 10812477590
359 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸ ಂಡ ದಪ  ಘ ೕ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 116/3 ನ ಕಲಂಗ 0.80 76521.00 3241 3171 3104 0
360 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ಂತ ದಪ  ರ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 287/1ಅ+1ಬ+2/ಅ ನ 1.60 155642.00 7064 4592 2134 35769851415
361 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ ದ  ಳ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 167/4 ನ ಈ 0.60 63904.00 7670 4731 9924 35769851415
362 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ಬ ದ ಬ ೕ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 155/1 ನ ಈ 1.20 119223.00 2735 8817 8008 08342200058459
363 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗನಬಸಪ  ಮಲಪ  ಗ ಣ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 155/2 ನ ಈ 1.60 155448.00 6105 5865 1896 0
364 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಕಪ  ಗಪ  ೕಲಕರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 111/1A ನ ಈ 0.30 34012.00 9794 3123 9705 08342200029660
365 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಣ  ಮಲಪ  ಂ ೕಜ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 223/1+2+3/ಅ ನ ಈ 0.60 63904.00 8367 4392 6687 08342200040750
366 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಪ  ದಪ  ಘ ೕ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 113 ನ ಕಲಂಗ 1.00 101013.00 3984 5152 7242 0504101036442
367 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಬಸಪ  ೕಟದ ಣ ಬಬ ಶ ರ 204 ನ ಈ 0.80 82459.00 4949 3002 7549 101301011003125
368 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ೕಮ ಂಗ ಹ ಡ ಬಬ ಶ ರ 355/1 ನ ಈ 0.60 63904.00 4806 2926 1658 666202010002427
369 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮ ದ  ಹಣ ತ ವ ಡ ಬಬ ಶ ರ 355/3 ನ ಈ 0.80 82459.00 3090 0552 8878 666202010003018
370 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ   ಟಣಕರ ಡ ಬಬ ಶ ರ 347/2 ನ ಈ 0.40 45349.00 8498 0825 6445 666202010000688

371 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ಲಪ  ಜಡ ಬಬ ಶ ರ 117/2X1 ನ
ಈ , 
ಣ ನ ಡ, 0.80 81135.00 7748 8930 6891 08342210011504

372 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ  ಅ ನ ಬಬ ಶ ರ 192/3ಅ ನ ಈ 0.40 45349.00 7881 4597 7593 89046879701
373 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ರಪ  ಳ ಬಬ ಶ ರ 151/4 ನ ಈ 0.40 45349.00 6963 0399 8811 0
374 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಮಪ  ಮದರ ಬಬ ಶ ರ 132/X3 ನ ಈ 0.40 45349.00 9817 0315 6872 896810110004035
375 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಶ  ಶ ಥ ಮ ಕಳಕವಟ ೕ 16 ನ 2.40 72424.00 4652 7062 9286 375902010007177

376 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ದರ ಬ ಬ ಕರ ೕರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 157/2 ನ ಣ  
ಣ ನ 0.80 82459.00 9739 8488 0500 897510110000192

377 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ೕ ಂದಪ  ರ ರ ಬಬ ದ ಮಮ ರ 46/2 ನ ಈ 0.80 82459.00 2547 1053 4627 0
378 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರ ೕಮಪ  ಗ ಳ ರ ಮಮ ರ 126/2, 126/1 ನ ಈ 0.80 82459.00 7280 2460 1170 156701011000916
379 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಖರ ಂಡಪ  ರ ವರ ರ ಮಮ ರ 99/1 ನ 0.80 55271.00 6702 7846 5611 89014224924
380 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈಶರ ದ ಂಡಪ  ಂಗಲ ಮಮ ರ 73/1ಅ ನ , ಈ 1.20 100036.00 4213 8388 9338 89040236890

381 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ಮಪ  ಗಡ ನ ಂಗಲ ಮಮ ರ 36/3, 36/4, 36/5, 36/6, ನ ಣ ನ 1.00 101013.00 5324 5029 5837 0

382 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ದ ಖರ ರ ವರ ರ ಮಮ ರ 181/1 ನ 1.40 98442.00 6628 4476 2691 89014225112
383 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಈರಪ  ಮ ಡ ಮಮ ರ 118/4 ನ ಈ 1.90 182956.00 5128 2472 2843 0
384 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ದಪ  ವ ಬಬ ಶ ರ 185/2ಬ ನ ಈ 0.80 82373.00 9796 3130 6392 896810110001999
385 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ  ರಪ  ಳ ಬಬ ಶ ರ 151/1ಡ ನ ಈ 0.80 82459.00 2644 6595 0623 64085658679
386 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಯಲಪ  ಬಬ ಶ ರ 192/3ಬ ನ ಈ 1.20 119223.00 8221 8873 4869 896810110003516
387 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ಚಪ  ಜಮ ಣ ಳ ಮಮ ರ 26/1 ನ ಈ 0.30 34012.00 2935 1569 9142 896810110000847
388 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಲ ನ ಬ ನ ಫ ಬಬ ಶ ರ 121/1 ನ ಕಲಂಗ 1.00 101013.00 3560 2847 8430 896810110001798
389 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂದ  ಯಲಪ  ಣ ಬಬ ಶ ರ 37/2 ನ ಈ 1.20 119223.00 8834 2386 0324 31792398359
390 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ವ  ಚಪ  ಜಮ ಬಬ ಶ ರ 115/1 ನ ಈ 0.40 45349.00 7057 3740 2945 896810110002788
391 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ೕಮಪ  ರ ಬಬ ಶ ರ 406/6 ನ ಈ 0.40 45349.00 5327 2721 1410 896810110000481
392 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚಪ  ಹಣ ತ ಜಮ ಬಬ ಶ ರ 140/X2 ನ ಈ , ಸವ 1.20 119223.00 8712 4365 2575 89041091669

393 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಉಪ  ಮ ವ  
ದವ ಬಬ ಶ ರ 106/2 ನ ಈ 0.40 45349.00 7000 6559 8657 89070480516

394 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಮಪ  ನ ನಮ ಬಬ ಶ ರ 18/ಅ ನ ಈ , 
1.00 101013.00 5858 0969 9981 0

395 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಬಸಪ  ಲವ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 88/1 ನ ಈ 1.00 101013.00 8612 3956 4584 896810110000919
396 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಬಸಪ  ಲವ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 88/1 ನ ಕಲಂಗ 1.20 119223.00 8612 3956 4584 896810110000919
397 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಪ  ೕಮಪ  ಕ ಡ ೕ ಬಬ ಶ ರ 567/1 ನ 1.80 74838.00 4289 2087 6977 123004268057
398 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಅಣ ಪ  ಚ ಂ ೕ ಬಬ ಶ ರ 84/5 ನ 1.10 47560.00 8014 6962 6523 123001580626
399 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ೕಮಪ  ಜಡ ಬಬ ಶ ರ 96/2X1 ನ ಈ 0.40 43680.00 6417 2404 1881 896810110000045
400 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಖರ ದಪ  ಡ ಬಬ ಶ ರ 114/X1 ನ ಸವ , ಕಲಂಗ 0.40 41899.00 7018 8605 1061 08342200045615
401 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕರ ಅ ಪ  ಮದರ ಬಬ ಶ ರ 81/2 ನ ಈ 1.20 119223.00 6539 2318 1977 896810110002596
402 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ೕಮಪ  ಜಡ ಬಬ ಶ ರ 96/2X1 ನ ಈ 0.40 45349.00 7385 7790 3278 08342200023505
403 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಣ  ಗಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 356/4 ನ ಣ ನ 0.80 78805.00 8908 2200 3335 0
404 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಷ ಂತ ಯರ ಳ ಧ ಳ ಬಬ ಶ ರ 30/5, 30/6 ನ 1.00 47930.00 3045 4369 5939 89046154638
405 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಯಮನಪ  ೕ ಣ ಳ ಮಮ ರ 62/2 ನ ಈ 0.80 78017.00 7292 8803 4842 89040656917
406 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಮನಪ  ನ ಪ  ರ ೕ ೕ 618/9 ನ 0.80 32137.00 5187 9748 8758 89035940646
407 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಕ ಲ ಬ ನ ೕ ಬ ಗ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 270/3 ನ ಈ 1.00 101013.00 3367 6630 3505 0
408 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ಕಲಪ  ಗ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 301/* ನ ಈ 0.60 57318.00 8563 6845 9038 0834221000349
409 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ವ ಠಲ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 74/2 ನ ಈ 0.90 87096.00 2349 1204 1808 08342210001289
410 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ಕಲಪ  ಗ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 31/2/ಅ ನ ಈ 0.60 62094.00 8563 6845 9038 08342210003490
411 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಲ ೕಲಪ  ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 74/4 ನ ಈ 0.90 91478.00 4466 4363 8660 08342030000508
412 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ವ ಠಲ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 74/1ಅ ನ ಈ 1.00 101013.00 2349 1204 1808 08342210001289
413 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ ದಪ   ನವರ ಣ ಬಬ ಶ ರ 161/5 ನ ಈ 0.40 44105.00 2441 2104 8196 666202010002342
414 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಸನ ಬ ಜ ಬ ಗಡ ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 225/5 ನ ಈ 0.80 82459.00 5895 8921 7092 08402200014398
415 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಪ  ವ ಂಗಪ  ಂ ರ ಣ ಬಬ ಶ ರ 235/1 ನ 0.20 10375.00 5336 9700 7345 0
416 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ೕ ಪ  ದಪ  ಮಮ ರ ಮಮ ರ 127/1 ನ ಈ 0.60 62470.00 5194 2835 7026 08342030000619
417 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಥ ಸಪ  ರ ರ ೕ 358/3 ಪ. 0.90 34984.00 4983 8693 2731 2.3911E+12
418 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈಶರಪ  ವಪ  ಂಡ ಡ ಂ ಗ ಣ 99/2 ನ ಂ 1.40 34864.00 3497 9389 0781 89087292671
419 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಯ ದ ಣ  ಕಳಕವಟ ೕ 116 ನ 1.10 49616.00 5520 0200 0434 64025407954
420 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ೕ ದ ೕಲ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 582/1+2ಕ ನ 0.40 25645.00 3769 8380 6697 123003343559
421 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ೕ ದ ೕಲ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 582/1+2ಬ ನ 0.40 20537.00 3769 8380 6697 123003343559
422 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ೕ ದ ೕಲ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 582/1+2ಅ ನ 2.00 63025.00 3769 8380 6697 123003343559

423 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಥ ಮಪ  ೕರ ರ ರ ೕ 1070/4 ನ ಕಲಂಗ , 
0.80 75172.00 3336 6290 7903 006100101017152

424 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಂಡಪ  ಮಲಪ  ಬಗ ಸವನ ಬಬ ಶ ರ 52/4ಅ ನ 1.00 37831.00 6095 9847 2061 08402200023461
425 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಓ ಪ  ಯ ವ ಯರ ಅ ಣ ಬಬ ಶ ರ 269/3 ನ 0.80 32137.00 6167 0397 3089 0



426 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚಯ  ಪನಯ  ಮಠಪ ಜರ ೕ 395/2 ನ 0.40 21001.00 5802 9308 0366 0
427 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಮಲಪ  ಪಟ ಣ ಜರ ೕ 247/4 ನ 0.80 27695.00 3168 1808 8080 08322210011698
428 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮ ದ  ದಪ  ಕ ಅರ ೕ 399/3 ನ ಂ 0.80 23239.00 2804 2768 2086 0
429 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಶ ತ ೕ ನ ನವರ ಜ ರ ೕ 575/6 ನ 0.40 16693.00 7922 6099 6858 08322250001996
430 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಓ ಪ  ರ ಜ ರ ೕ 573/2ಅ ನ 0.40 16696.00 7001 0705 9826 0
431 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಂ ಂಡ ರ ಜ ರ ೕ 161/2 ನ 2.00 65483.00 2404 8431 0157 08322200010503
432 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ ಲ ಗ ಜ ರ ೕ 238/3 ನ 0.60 26443.00 6774 2668 2606 08322200009767
433 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಣ  ದ ಖರ ಯ ಜರ ೕ 602/3ಬ ನ 0.40 13736.00 5903 8037 7476 08322200018807
434 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಯ  ವಬಸಯ  ಮಠಪ ಜರ ೕ 433/2 ನ 0.60 22789.00 3752 9157 7323 08322210024613
435 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಮಲಪ  ಉಮ ಜರ ೕ 31/2 ನ 0.30 10675.00 8879 6874 8669 083222000247823
436 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಬಸ ಂಗಪ  ಸ ರ ಜ ರ ೕ 164/2ಬ ನ 1.60 54422.00 2214 0355 8558 08322200004720
437 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಣ ಪ  ವಪ  ವಗನವರ ಅಳ ಳ ೕ 77/2/1ಬ ನ 0.40 16696.00 6383 2318 8466 322200015609
438 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಷ ದಪ  ಮ ಂಡ ಜರ ೕ 269/4 ನ 0.70 29291.00 4047 6477 0715 123000610788
439 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಲರ ಕ ಇ ಂ ಬ ಖ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 210/3 ನ ಂ 0.40 18380.00 4555 9168 9041 52136149848
440 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ  ಂಡಪ  ಬಳ ರ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 43/2ಅ ನ 0.40 21024.00 7801 3115 8428 331902010107896
441 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ತಪ  ರ ಣ ಳ ಗ ಣ 49/2 ನ ಂ 0.80 32000.00 6103 8161 9122 17165006920
442 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಮ ನ ಬಬ ದ ಬ  ಎ ಗ ಣ 233/1ಬ ನ ಂ 1.00 32714.00 5356 9838 0096 0
443 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ೕಮಣ  ಮ ಜರ ೕ 475/1 ನ 0.50 19942.00 6550 1483 3202 08322200016649
444 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ಕಲಪ  ಹತರ ಹಡಗ ಕ. ಜಯ ರ 36/1 ನ 1.00 16453.00 3835 4353 5211 64050505619
445 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ  ವ ಯ ರ ಜ ರ ೕ 314 ನ 0.20 6321.00 7722 9870 5879 08322210040472

446 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ರ ದಪ  ಂ  ಉಫ  
ಂ ೕಳ ಜ ರ ೕ 411/2ಬ ನ 0.40 18533.00 7192 5310 5865 08552200036009

447 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಂಡ ಜಕಪ  ರ ಜ ರ ೕ 619/2ಅ ನ 0.80 32137.00 4676 4575 0230 08322200005456
448 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ಮ ನ ೕಲ ಅಳ ಳ ೕ 68/3 ನ 0.80 32137.00 2760 7919 0860 08322200006410
449 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ  ಪ  ಆಲ ರ ಜ ರ ೕ 604/5 ನ 0.80 32137.00 6288 2731 9241 08322210000988
450 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ಮ ನ ಗ ಣ ಜ ರ ೕ 691/1 ನ 0.80 32137.00 3154 5711 0078 08322210036842
451 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಪರಮಣ  ಮ ಂಡ ಜರ ೕ 359/2 ನ 0.80 32137.00 7016 3724 1809 123003435429
452 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ವ ೕ ತ ಅಳ ಳ ೕ 4/3 ನ 0.80 32137.00 2380 9998 5785 08322210028429
453 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕನ ಬ ನ ಬ ಂ ಜ ರ ೕ 661/4 ನ 0.40 18533.00 3288 2261 5858 08322210028877
454 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಶ ಜ ರ ೕ 633/4ಬ ನ 0.30 11683.00 4029 0931 9644 08322200003341
455 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ೕ ಲ ನ ಂ ಜ ರ ೕ 292/1ಅ ನ 0.40 18533.00 2160 7325 8195 33471968549
456 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಂತ ಮ ನ ೕ ರ ಜ ರ ೕ 533/6 ನ 0.40 18533.00 2370 1053 9650 08322210031839
457 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ತ ಮ ೕಸ ಅಳ ಳ ೕ 57/2ಅ ನ 1.00 34177.00 2300 8379 6146 08322200013923
458 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮ ಂಡ ಅ ಯ ರ ಜ ರ ೕ 518/1 ನ 1.00 37831.00 4244 8783 6687 08322210026329
459 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಂಡ ದಪ  ೕ ಜ ರ ೕ 142/1 ನ 1.00 37831.00 8175 2361 7644 08322200016185
460 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ದ ಂಡ ೕ ಜ ರ ೕ 142/2 ನ 1.00 37831.00 4627 8758 5755 08322200027904
461 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಪ ರ ಅಳ ಳ ೕ 39/2 ನ 1.40 48892.00 2394 0403 5432 08322200064948
462 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಪ  ಗಪ  ರ ಜ ರ ೕ 25/2 ನ 1.60 53254.00 5385 2453 9087 08012030001149
463 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ವಪ  ರ ಜ ರ ೕ 599/4 ಪ. 0.40 18533.00 4427 3339 2101 08322210008331
464 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ  ಈರಪ  ಂ ಜ ರ ೕ 670/2/2ಅ ನ 0.80 32137.00 3219 8188 6020 08322200019494
465 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಸ ಂ  ನವರ ಅಳ ಳ ೕ 28/4 ನ 0.80 32137.00 9394 0914 9012 08322200033316
466 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಮ ಡಗರ ಅಳ ಳ ೕ 79/1 ನ 0.80 32137.00 8638 7074 3156 08322200012472
467 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮ ಂಡ ವಣ ದ  ರ ಜ ರ ೕ 252/4 ನ 0.80 32137.00 2056 9989 0829 08322200031867
468 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ   ಹ ಕನಮ ೕ 420/2 ನ 0.80 29290.00 8385 0367 7222 123003537656
469 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಗಪ  ಹ ಕನಮ ೕ 420/1 ನ 0.80 32137.00 5440 7343 0441 123003537533
470 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ  ಂಡ ಅಳ ಳ ೕ 25/6 ನ 0.40 18533.00 2151 9674 5383 08322250002520
471 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಪ  ದಪ  ಗದ ನಗರ ೕ 488/3 ನ 0.40 14335.00 4835 2951 5475 08322200027474
472 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ಪ  ತ ಂ ಜ ರ ೕ 427/1ಬ ನ 0.40 14479.00 7340 1159 5205 650801501830
473 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಅಮ ಂಡ ಜಮ ಣಸ ೕ 42/7 ನ 0.40 18533.00 4653 9871 9209 08322200048023
474 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ನವರ ಅಳ ಳ ೕ 40/1 ನ 0.40 18533.00 9177 3553 0716 08322200020211
475 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಂ  ಡರ ಅಳ ಳ ೕ 76/1/1ಕ ನ 0.40 18533.00 8498 6466 7416 0
476 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ನವರ ಅಳ ಳ ೕ 31/6 ನ 0.40 18533.00 3620 5037 6309 08322200041073
477 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಕಪ  ಪ  ರ ಜ ರ ೕ 436 ನ 0.40 14335.00 3307 6089 4717 08322200016856
478 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ಮ ವ ನವರ ಅಳ ಳ ೕ 30/2/1 ನ 0.40 18533.00 2863 9844 2432 08322250007143

479 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲ ಠ ದ ಹಡಪದ ಉ  ಜ ರ ೕ 240/1 ನ 0.40 18533.00 4133 7714 5855 08322210049909

480 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲಕ  ಮ ಂಗ ರ ಜ ರ ೕ 597/1 ನ 0.60 25220.00 8692 2489 1814 08322200041069
481 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ  ೕಮ ಂಗ ೕ ಜ ರ ೕ 527/1 ನ 0.60 25220.00 2603 9890 4655 08322210005133
482 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ದಪ  ೕ ಕನಮ ೕ 388/2 ನ 0.60 25220.00 7080 0721 1263 08322210010850
483 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ದ  ಂಗಪ  ಜ ರ ೕ 158/3 ನ 0.60 25220.00 9584 0958 4455 08322200017245
484 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ಈಶರಪ  ಜ ರ ೕ 60/1 ನ 1.40 48892.00 4066 0155 7259 08322200036383
485 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಪ  ಮಗ ಮ ನಗರ ೕ 489 ನ 1.60 51383.00 7959 0687 7948 0
486 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ದಪ  ಕಟ ಇಂಗ ಳ ಗ ಣ 20/3ಅ ನ 1.20 43361.00 7678 0152 3647 123000647287
487 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ೕನ ಉ ಶ ರ ನಗರ ೕ 474/1 ನ 1.60 53254.00 5658 3145 5217 08322210033606
488 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ೕಮಣ  ಧಡ ನ ಡ ೕ -1 808/2ಅ ಪ. 0.75 29183.00 4355 0598 0116 17206553764
489 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಯಪ  ಕ  ಉಫ  ೕರ ಕನಮ ೕ -1 280/4 ಪ. 0.70 27804.00 8430 3021 1515 001000301004510
490 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ೕಪ  ಮ ಂಗಪ  ೕಳ ಜ ರ ೕ -1 267/1 ನ 0.30 11175.00 6314 7497 4308 001000301004500
491 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ಮ ನ ಜಲ ರ ಜ ರ ೕ -1 114/3 ನ 0.90 34472.00 7354 4928 3462 001000301004516
492 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಪ  ಮಲಪ  ೕಣಸ ೕ ೕ -1 445/4 ನ 0.80 26293.00 8909 6543 1369 001000301004519
493 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಲ ವಪ  ಲ ಂ ಬ ರ ೕ -2 119/8 ನ 0.40 17776.00 5874 4099 4776 64147170504
494 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ದಪ  ಧನ ಂಡ ಜ ರ ೕ -1 248/4 ನ 0.40 14326.00 5495 6724 4331 001000301004502
495 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ  ಸ ವ ಂ ಅಳ ಳ ೕ -1 38/6 ನ 0.40 17776.00 8665 1359 3258 001000301004517
496 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮ ಂಡ ವಣ ದ  ರ ಜ ರ ೕ -1 252/4 ನ 0.40 17743.00 2056 9989 0829 001000301004501
497 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಯಮನಪ  ನ ಂ ಜ ರ ೕ -1 292/1ಬ ನ 0.40 14326.00 9907 9521 5034 001000301004507
498 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಂಡಪ  ಡನವರ ನಗರ ೕ -1 400/4 ನ 0.30 11175.00 3991 7732 2320 123002266380
499 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರವ  ಚನಮಲಪ  ಡ ರ ೕ -2 436/1 ನ 0.50 15866.00 3356 8031 3344 001000301003283
500 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬರಮಣ  ಯಪ  ಮಲ ಂ ಬ ರ ೕ -2 118/2ಅ ನ 0.60 17382.00 2041 9834 8998 17167556576



501 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಖರ ಅಮ ಣ  ಬ ಂಡ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 192/1ಅ ನ ಣ ನ 0.60 63262.00 5755 6741 7068 001000301004567
502 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ಬಸ ಂಡಪ  ಪ ರ ೕ ೕ -1 454/1ಬ ನ 0.60 17519.00 6130 9902 7423 001000301004520

503 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ಪರಸಪ  ಂಪ ಯಪ ೕಳ ನ ಡ ೕ -1 676/3 ನ 0.80 25741.00 4654 8288 0972 001000301004499

504 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ದಶರಥ ತ ನಗರ ೕ -1 331 ನ 0.70 22295.00 3597 0915 6571 001000301004513
505 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧನ ಲ ತಮ ಣ  ರ ಳ ೕ ೕ -1 446/2ಬ ನ 1.20 42244.00 9004 6170 8780 001000301004518
506 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪದವ  ಅ ಯ ಯ ಂಡ ಜರ ೕ -1 414/1ಕ ನ 0.40 14293.00 8668 6322 9485 001000301004536
507 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಮ ಯಣ ರ ಅಳ ಳ ೕ -2 34/3 ನ 0.40 17232.00 3773 1495 2963 001000301004538
508 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗ ಈರಪ  ಅ ಜರ ೕ -1 216/4 ನ 0.40 14293.00 6849 2918 3680 001000301004551

509 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗ ಹಣ ತ ಯ 
ಸ ಣ ರ ಜ ರ ೕ -1 472/1ಅ/1 ನ 0.40 17743.00 9827 7983 0812 001000301004561

510 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಯ ಯಣ ರ ಅಳ ಳ ೕ -2 34/4 ನ 0.20 10375.00 8457 4371 9217 001000301004534
511 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಮ ರ ಅಳ ಳ ೕ -1 83/3 ನ 0.40 13794.00 6520 8247 9042 001000301004540
512 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಅ ಬ ಂ ರ ಜ ರ ೕ -1 36/2 ನ 0.80 25354.00 8649 5596 8278 001000301004528
513 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ವಪ ಡ ಮಲನ ಡ ೕಲ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 166/4 ನ ಣ ನ 1.20 97173.00 4312 3103 7293 0
514 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ರಪ  ಇಂ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 113/2ಅ ನ ಗಲ 0.80 59441.00 7367 8907 6474 001000301004606
515 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಪ  ಈರಪ  ೕ ರ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 112/1 ನ ಬದ 1.00 80326.00 5642 1006 2790 001000301004605
516 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ದ ಹಣ ತಪ  ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 203/1 ನ ಅ ಣ 1.20 97173.00 5772 6594 4992 001000301004614
517 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಥ ಮ ಳಪ  ಸಜನ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 12/2 ನ ಣ ನ 1.10 93425.00 3127 9351 8318 001000301004564
518 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಪ  ರಪ  ತಳ ರ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 38/3 ನ 0.80 32137.00 5166 7243 3474 001000301004565
519 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಬಸ ಂಡಪ  ಪ ರ ೕ ೕ -1 499/2ಅ1 ನ 0.15 4331.00 6652 8903 6937 001000301004508

520 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಗಪ  ಂಪ ಯಪ ೕಳ ಜ ರ ೕ 76/1 ನ 0.80 40332.00 3451 4243 9347 0

521 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಪ  ಲಪ  ಆ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 176/2ಬ/2 ನ ಈ 1.00 76050.00 5351 1850 1432 08342200038694
522 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯದಮ ಕ  ಮ ೕ ಕ ರ ಗ ಣ 583/2ಅ/1 ನ ಈ , ಸವ 1.00 101013.00 8486 4411 0972 0
523 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ೕ ೕರಪ  ೕನ ೕ ಬಬ ಶ ರ 91/3 ನ 0.80 39682.00 3734 5808 7729 0
524 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ೕಮ  ಂ ಳ ಬಬ ಶ ರ 22/1+2+3+4/1 ನ 0.50 23596.00 2559 3874 7335 89681011000034
525 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಗಪ  ಕ ಕ ಗಲಗ ಮಮ ರ 40/2AX1, 40/2AX2 ನ ಈ 1.10 110118.00 6463 5546 0993 6434043493
526 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ೕಮಣ  ದರ ಡ ಂ ಗ ಣ 70/1 ಪ. ಂ 0.40 14966.00 9247 2456 3079 0055001700000277
527 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಷ ದಪ  ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 181/3 ನ 0.60 21417.00 4087 5954 9800 13250100011857
528 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಣ  ವ ೕ ಪ  ರ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 48/2ಖ ನ 0.80 82459.00 6025 1352 4160 0
529 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಲ ಣ ಡ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 87/1 ನ ಬದ 0.60 63904.00 5926 1215 9552 17154547340
530 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಮಪ  ಗ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 5/1ಅ/1 ನ ಬದ 0.60 37429.00 3453 1490 6073 0
531 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಪ  ೕ ಪ  ಕರ ರ ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 157/3ಬ/1 ನ ಈ 0.80 79495.00 9333 0138 0018 08452200011353
532 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಂತ  ಉಳವ  ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 222/1 ನ 0.20 29606.00 8370 2588 1154 0744104000147408
533 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜನ ತ  ನ ೕರಅಹ ದ ಜವ ಉ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 12/2 ನ 0.80 58779.00 6127 8316 5833 0

534 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಶ ಷ ವ ಲಕ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 56 ನ ಕಲಂಗ , 
1.40 137432.00 8491 0761 0912 0772500102790101

535 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ದಪ  ಇಂ ಗ ಣ 110/3 ನ , ಬದ 0.60 60250.00 2335 3630 1056 0

536 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಲ ಬ ಬ ದಳ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 40/8 ನ ಈ 0.50 52078.00 7315 6725 3295 0

537 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಲ ಹ ಬ ಬ ದಳ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 41/1/ಅ ನ ಈ 0.50 52078.00 7315 6725 3295 89091381816

538 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಣ  ಮ ಷ  ಉ ರ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 428 ನ ಣ ನ 2.00 192060.00 9242 8856 1036 0
539 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಅ ೕಕ ರ ಮಮ ರ 52/2ಕ ನ ಕಲಂಗ 1.00 101013.00 5836 2589 1119 156701011001402
540 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ ದ  ಳ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 404/1 ನ ಈ 0.70 73182.00 7822 4656 6534 08342200026591

541 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಪ  ಲ ಣ ರ ಉಫ  
ಲ ಡ ಗ ರ ಮಮ ರ 58/3ಕ, 57/3ಕ ನ ಣ ನ 1.00 101013.00 8247 1556 5978 896810110003280

542 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಳಪ  ಅ ಹಡಗ ಕ. ಜಯ ರ 180/1ಅ ನ 0.60 23817.00 2374 8744 6970 0
543 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ಜ ನ ೕ ಬ ಟಮನ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 16/3 ನ ಂ , ಂ 1.00 32934.00 7663 3017 5122 0
544 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕ  ಯಪ   ಟಕಳ ೕ 211/1ಬ ನ 0.90 42843.00 7889 4679 1806 123002644740
545 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧಮ ಣ  ದಪ  ತ ಕನಮ ೕ 1013/2ಬ ನ ಂ 0.70 21982.00 9419 2459 4304 17158057599
546 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ವ   ವ ಡ ಬಬ ಶ ರ 685/1 ನ ಈ 0.50 49088.00 7965 6755 7684 0
547 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ವಪ  ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 131/2/2 ನ 0.40 16017.00 8590 0417 8862 101301011000950
548 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ  ಂ  ಂ ರ ಗ ರ ಮಮ ರ 60/4 ನ ಣ ನ 0.60 63904.00 5998 5424 9992 156701011001561
549 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂತವ  ಂಚಪ  ಬನ ಂಡ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 165/2ಅ ನ 0.80 32137.00 6437 7571 9380 0
550 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಸನ ಂಗ  ಬ ೕ ರ ಉ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 103/2ಅ ನ ಈ 1.30 128327.00 9452 7030 9790 0
551 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ವ ಚನ ಪ  ಮ ಡ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 125/2ಗ ನ 0.50 32128.00 6494 9013 0544 0
552 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ವಪ  ರ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 125/1ಬ ನ 0.30 17580.00 3159 4461 2735 0

553 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ಉಫ  ಅಣ ಪ  ದಪ  
ರ ಕನಮ ೕ 989/3 ನ ಂ 1.50 42544.00 9919 3021 8504 17158064051

554 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಳಪ  ಕರಬಸನವರ ಂ ಬಬ ಶ ರ 10/2 ನ ಮ 0.50 35761.00 2178 4728 4658 89030717419
555 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ವ ಕಪ  ಬರ ಹಲಗ ಬಬ ಶ ರ 196/3 ನ 1.10 40596.00 2246 7960 9843 31999016082
556 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ೕಮಪ  ಇಂಚ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 222/1 ನ ಈ 1.20 114781.00 8614 8119 9503 0
557 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಕಯ  ಮಠಪ ಣ ಳ ಮಮ ರ 104/2/2x1 ನ ಬದ 0.80 82459.00 6688 9946 9124 0
558 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ  ವಯ  ಮಠಪ ಣ ಳ ಮಮ ರ 104/1/2, 104/2/2/x2 ನ ಬದ 0.80 82459.00 7204 9196 2963 0
559 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಲ ಅಪ ಣ  ರ ಮಮ ರ 51/1ಬ/2 ನ ಈ 0.60 59462.00 8465 7373 2141 0
560 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಸಪ  ದಪ  ಅ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 175/5 ನ ಈ 0.80 78017.00 6065 0800 9179 0
561 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಅ ಬ ಕ ಗರ ಮಮ ರ 248/1ಬ/2 ನ ಈ 1.20 119223.00 9114 8311 4407 0
562 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ಚಪ  ಜಮ ಣ ಳ ಮಮ ರ 26/2 ನ ಂ 0.60 26443.00 2935 1569 9142 896810110000847
563 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ ಥ ದಪ  ಧ ಪ ನವರ ಬಬ ಶ ರ 46/4 ನ ಂ 1.10 40596.00 5321 4290 0044 896810110002635

564 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಲ ಅಕಬರ ಉಫ  ಬ 
ರ ಣ ಳ ಮಮ ರ 33/4 ನ ಈ 1.60 155642.00 6653 7441 9913 89050698004

565 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಪ  ಲ ಣ ತಳ ರ ೕ ೕ 403/1 ನ 0.30 32137.00 5548 6131 5606 89068918078
566 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಮ ಶ ೕಲ ಧನ ೕ 20/1 ನ 0.70 29291.00 5952 0383 6963 89012623691
567 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ದಪ  ನ ಡ ೕ 382/1ಅ, 382/1 ನ 0.60 22185.00 5274 1744 9684 17206526093
568 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಕಪ  ಮಪ  ೕ ಮ ಣಸ ೕ 43/3ಬ ನ 0.50 23596.00 8397 7936 0213 89009731962
569 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಅಣ ಪ  ೕತ ಧನ ೕ 126 ನ 0.80 27879.00 2164 9403 7727 89009731962



570 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಎಡ ಜ ರ H ೕ 203/1 ನ 0.90 30726.00 3113 6130 7504 17167552389
571 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಮ  ಜ ನ ಡ ೕ 867/5 ನ 0.40 13993.00 3994 7136 6916 17206561549
572 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಪರ ಂಡ ಚ ಂ ಜ ರ H ೕ 577/9 ನ 0.60 26443.00 4010 1269 5777 89000622996
573 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಕರ ಅಣ ಪ  ಂ ರ ಜ ರ H ೕ 141/1ಕ ನ 0.60 26443.00 9877 3035 4183 89071047387
574 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ಯಮನಪ  ರ ೕ 646/1ಬ ನ 0.80 32137.00 6889 7826 2631 89068749290
575 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನಬಸಪ  ನರಸಪ  ೕ ರ ೕ 296/3A ನ 0.40 18365.00 7936 1288 6780 89035881340
576 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ತ  ಳ ಜ ರ H ೕ 94/3ಅ ನ 0.60 26443.00 4239 0227 2652 8906878632
577 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ಂಗಪ  ಂ ೕ ಬಬ ಶ ರ 229/1 ನ 0.60 13951.00 3005 0248 4100 18628
578 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ೕರಪ  ಅಂಕಲ ನಗರ ೕ 87/1 ನ 0.50 19338.00 8302 1558 6521 0
579 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ೕಯ ಚನ ಪ  ಂವ ನಗರ ೕ 515/2 ನ 0.50 23596.00 8664 1439 0988 0
580 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ದಪ  ೕ ಮ ಣಸ ೕ 85/2 ನ 0.50 21545.00 7791 5245 2322 0
581 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಮಲ   ಜ ರ H ೕ 57/4 ನ 0.40 15980.00 9908 6450 5297 89036394231
582 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ  ಜ ರ H ೕ 57/3 ನ 0.80 27879.00 4443 2169 3399 006101023462

583 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಂಗಪ   (ಉ ರ) ಳ ೕ 143/6 ನ 0.60 26443.00 7188 3493 3849 0

584 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಯ  ಚನ ಯ  ಮಠಪ ರ ೕ 111/1/3 ನ 0.80 32137.00 8122 2041 1599 0
585 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ದ ೕ  ಹಡಗ ಧನ ೕ 145/7X ನ ಂ , ಂ 0.60 18835.00 9810 0829 4484 89046911168
586 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ಹಣ ತ ಧನ ೕ 280/7, 280/8 ನ 0.50 23552.00 9479 3537 8597 0
587 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲವ  ಹಣ ತ ಖ ಣಸ ೕ 76/4 ನ 0.50 23596.00 7972 8267 8318 0
588 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರ ಶ ರ ಗಪ  ಡಮ ಕಳಕವಟ ೕ 54/4 ನ 0.70 29291.00 4028 7570 4428 0
589 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಲಪ  ಮಪ  ಹ ೕಳ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 120/X3 ನ 0.40 16884.00 2264 2824 3800 0
590 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ಬಸಪ  ಂವ  ( ಳ) ನಗರ ೕ 515/1 ನ 0.50 23596.00 3397 7282 0731 17167590845
591 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ೕಮ ಂಗ ೕ ಮ ಣಸ ೕ 85/2 ನ 0.50 23596.00 4207 9845 2210 0
592 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ದ ಡ ರ ನಗರ ೕ 105/2 ನ 1.20 39103.00 3512 9006 8519 0
593 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಂಡ ಕಲ ಡ ೕಲ ಣಸ ೕ 96 ನ 1.20 36338.00 5280 8580 0497 0

594 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಂಗ ಅಮ ಂಡ ೕ ರ @ 
ಜ ರ ಣಸ ೕ 46/1 ನ 0.70 29291.00 9004 9456 0044 0

595 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ಂಗಪ  ಮಪ  ನ ಡದ ಜ ರ H ೕ 307/3 ನ ಪ 1.60 81383.00 8760 1811 3714 11192129024

596 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ಪರ ಮ ಆ ೕ  (ಹ ರ) ಬ  ಎ ಗ ಣ 192/1ಅ ನ ಂ 0.40 16467.00 7273 4749 4384 89086186028

597 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ವಪ  ಎಡ ಜ ರ H ೕ 140/1ಬ ನ 0.50 20146.00 3387 4506 0374 68007738376
598 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಪ ರಕರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 173/1 ನ ಂ 0.40 11644.00 9717 5526 0552 17213027267
599 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಹಣ ತ ೕಡ ೕ ೕ 352/1 ನ 0.80 32137.00 8535 1825 7541 123003473645
600 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ೕಮಣ  ಎಡ ಜ ರ H ೕ 109/2ಅ5 ನ 0.40 16321.00 5992 3771 2652 17167524033
601 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ದಪ  ಆ ೕ  (ಹ ರ) ಬ  ಎ ಗ ಣ 192/1ಬ ನ ಂ 0.40 16467.00 2590 0874 5561 89078008453
602 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಧ ಪ  ತಳ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 150/1ಅ/2 ನ ಂ 0.60 17885.00 4006 9691 6316 17213021083
603 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ  ಡ ೕಲ ೕ ೕ 219/2ಬ ನ 0.40 15243.00 3110 7769 5627 123003882489
604 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಮಲಪ  ೕ ನ ಡ ೕ 370/2 ನ 0.60 26443.00 5029 7560 4288 17206533703
605 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲಪ  ಲ ಣ ಂ ರ ೕ ೕ 308 ನ 0.50 23596.00 4420 4585 5661 89021659344
606 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಶರಣಪ  ಅವ ಬ  ಎ ಗ ಣ 24/3 ನ ಂ 0.90 23810.00 9553 0307 4284 89040577488
607 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ  ಕ ಜ ರ H ೕ 498/3ಬ ನ 0.80 32137.00 9619 1610 8112 17167572600
608 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಂಗಪ  ಗಪ  ರ ರ ೕ 9/4 ನ 0.80 32137.00 4548 7049 1113 0
609 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರ ಶ ರ ಲ ಣ ಟ ಲ ಕಳಕವಟ ೕ 115/3ಬ ನ 0.50 20146.00 8963 6336 2842 08322210026743
610 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಕರ ರ ಥ ಅವರ ಗ ಬ  ಎ ಗ ಣ 11/1ಅ ನ 1.90 62718.00 9994 7874 6229 17213015456
611 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ೕಮ ಂಗಪ  ಟ ಲ ಕಳಕವಟ ೕ 115/1ಕ ನ 0.40 18371.00 5615 9189 8311 006100101055005
612 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಚ  ೕವ ಅಥ ನ ಡ ೕ 729/4 ಪ. 0.40 14419.00 8385 0060 2409 17206541454
613 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಂಡಪ  ೕ ರ ನ ಡ ೕ 884/4 ಪ. 0.60 26443.00 7600 0815 9294 17206525476
614 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಯಲಪ  ೕ ಬ  ಎ ಗ ಣ 2/2ಅ/1 ನ ಂ 0.40 13644.00 2964 3700 5817 17213037059

615 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಮ ಮ ವಪ  ಉ ರ ( ರ ) ಬ  ಎ ಗ ಣ 433 ನ ಂ 0.40 17069.00 4869 0792 9803 17213024233

616 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ವಪ  ನ ಗ ಣ 17/3 ನ ಂ 0.60 19172.00 8596 3590 8237 17213020352
617 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ದ ಂಡಪ  ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 341/1ಬ ನ ಂ 0.40 11390.00 4406 9668 0431 17213024459
618 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತಪ  ಠಲ ಬ  ಎ ಗ ಣ 207/2ಅ ನ 0.20 6925.00 8072 3438 9024 89075710773
619 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಂತ ಂಡಪ  ಹಡಪದ ಬ  ಎ ಗ ಣ 309/1 ನ ಂ 0.40 16553.00 3496 0043 1122 89054663656
620 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ೕಮಣ  ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 303/1 ನ ಂ 0.50 16433.00 6868 7803 7021 89007486682
621 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಡಪ  ಇ ಂ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 326/1ಅ ನ ಂ 1.20 28940.00 3974 5517 0138 17213019303
622 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಚನ ಂಡಪ  ಬ  ಎ ಗ ಣ 421/2+3/2 ನ ಂ 0.50 19699.00 9867 0233 2186 17213027552
623 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರವ  ದಪ  ಧ ಳ ೕ ೕ 329/15 ನ 0.50 30263.00 3686 5481 1598 17167639930
624 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ದ ೕರಪ  ಇ ೕ ೕ 458/2ಅ ನ 0.50 23596.00 4044 3939 9984 17167546320
625 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕಲ ಠ ತಳ ನ ಡ ೕ 785/8, 785/13 ಪ. ಂ 0.70 19652.00 8977 0744 5208 89012678890
626 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಘ ಂದ  ಜಕಪ  ವತ ಂವ ರ ೕ -2 324/3 ನ 0.70 27275.00 2491 9552 5893 89078440189
627 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ  ವಪ  ಉ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 443/2 ನ ಂ , 1.20 34289.00 5457 0065 1161 17213032346
628 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಗಪ  ಣಗ ೕ ೕ -2 190/5ಬ ನ 0.70 29291.00 3051 2341 1811 520101257852882
629 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ೕಮಣ  ಜರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 162/2 ನ 0.90 15643.00 3753 8869 8778 101301011001137
630 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಕ ಪ  ಡನವರ ನಗರ ೕ -1 433/1ಕ ನ 0.40 14049.00 8703 5460 0119 08322200093867
631 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ಂತ ವಪ  ಬಗ ನ ಡ ೕ -1 269/1 ನ 0.40 17499.00 3925 9719 2631 623170004299
632 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ   ಅಂಕಲ ನಗರ ೕ -1 456/2 ನ 0.50 17803.00 6386 2384 0869 123002266958
633 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ   ಳ ಜ ರ H ೕ -2 106/3 ನ 0.50 23596.00 2489 9357 3058 17167590459
634 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಯ ಕಲಪ  ದ ಥ ಣಸ ೕ -2 52/3 ನ 0.40 12397.00 7000 0738 0992 0504101043063
635 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ದಪ  ೕ ೕ -1 303/4 ನ 0.60 25570.00 6724 4202 5716 89069225844

636 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ  ಮ ಕ ಬ ಉಫ  
ಮ ಂಗ ಬ ಮ ನ ರ ೕ ೕ -1 222/3ಬ ನ 0.40 17950.00 6925 3372 7147 17167545871

637 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ವ  ವಪ  ಮರ ರ ನಗರ ೕ -1 405/2ಬ ನ 0.70 29291.00 9409 2931 9258 08002210005223
638 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಯಪ  ತರ ಜ ರ H ೕ -2 5/2 ನ 0.80 27694.00 6840 6457 8768 89095952232
639 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ರ ಪ  ವಳ ನಗರ ೕ -1 438/1ಅ/2 ನ ಂ 0.60 23817.00 6511 9104 7950 0832220004597
640 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಪ  ಪರ ಂಡ ಡನವರ ನಗರ ೕ -1 432/1ಅ ನ 0.40 14039.00 7870 0475 3268 08322200064600
641 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಥ  ಎಲಪ  ೕ ೕ -1 92/3ಬ+4 ಪ. ಪ 0.60 28942.00 5112 1639 5153 6231700005616



642 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ ದಪ  ಹ ಜನ ಉಫ  ಡಮ ಕಳಕವಟ ೕ -2 44/* ಪ. 0.30 14441.00 2109 6126 6003 08322200033277

643 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ಪ  ೕಮಣ  ೕ ೕ -1 386/1 ಪ. 0.40 16880.00 8044 6107 0957 17167594851
644 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ೕಮಪ  ೕ ೕ -1 386/1 ಪ. 0.30 15302.00 2665 6706 6173 123002115647
645 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶರಣವ  ವಪ  ದರ ೕ ೕ -1 329/10 ಪ. 0.50 24836.00 3383 7614 2460 123004658489
646 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ದಪ  ಯ ನಗರ ೕ -1 140/3 ಪ. 1.00 37831.00 7900 4461 2101 89006391359
647 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಂಡಪ  ಡನವರ ನಗರ ೕ -1 400/1 ನ 0.40 17499.00 8083 9327 5253 123002267362
648 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನವ  ಗಪ  ಲ ಕಳಕವಟ ೕ -2 91/2/2 ನ 0.30 14441.00 2983 0534 9684 89069522052
649 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಪ  ಂಡಪ  ಡನವರ ನಗರ ೕ -1 400/2 ನ 0.23 8481.00 3866 6270 1955 89039537369
650 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸರಸ  ಮಲ ಂಡ ರ ಧನ ೕ -1 171/2ಡ ನ 0.28 13828.00 8355 6784 7977 17216542774
651 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಂಗಪ  ಪ  ೕತ ರ ೕ -1 218/1 ನ 0.50 18909.00 8973 1528 3487 17167636837
652 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಕಪ  ೕಕಪ  ೕ ಳ ೕ ೕ -1 217/1ಅ/2 ನ 0.86 34696.00 4634 6514 9663 17167613515
653 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ಚನ ಂಡ ರ ಧನ ೕ -1 171/2ಅ ನ 0.20 12956.00 7440 4842 9815 0
654 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ೕ ಥ ೕತ ರ ೕ -1 218/3 ನ 0.60 20576.00 7004 4253 8979 08822010004354
655 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಶ  ಂ ರ ೕ ೕ -1 216/3 ನ 0.40 13139.00 8592 8161 4017 08822200004665
656 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸ ಂಡ ದಪ  ೕತ ರ ೕ -1 223/3 ನ 0.50 18379.00 2671 4178 0033 17167628941
657 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಗಪ  ೕದ ರ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 47/2 ನ 0.50 23409.00 6253 4871 2399 89079605663
658 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶರಣಬಸಪ  ಗಪ  ೕದ ರ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 47/6 ನ 0.50 23596.00 9101 8724 2105 17162594200
659 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಮಲಪ  ಲಗ ರ ಮಮ ರ 49/2, 49/4, 46/2 ನ 0.80 24811.00 4274 2872 3749 17156019929
660 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಅ ೕಕ ರ ಮಮ ರ 52/2k ನ 1.00 72539.00 5836 2589 1119 17156058368
661 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡ ೕಕಪ  ದಪ  ರ ೕಳ ಮಮ ರ 60/2 ಂ 7ಬ ನ 0.60 46886.00 5169 3149 2170 17156021360
662 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಣ ಪ  ಮಲಪ  ಗ ರ ಮಮ ರ 51 ನ 1.00 72539.00 9756 2008 7515 17156049182
663 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ಮಲಪ ಗ ರ ಮಮ ರ 115/4 ನ 1.00 72539.00 3704 2595 6967 17156039195
664 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡ ೕಕ ಕ ಪ  ಮ ಮಮ ರ 89/1ಅ ನ 1.20 85490.00 4427 8837 4668 17156034981
665 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಮಲವ  ಪ  ಕಲ ರ ಮಮ ರ 121/2ಕ ನ 0.80 59713.00 7424 8166 4124 0
666 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಪ  ಬಸಪ  ರ ಗ ರ ಮಮ ರ 48/6 ನ 0.80 59713.00 3222 3098 7995 896810110003192
667 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಕ ಬ ಬ ಲ ಣ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 49/3ಅ ನ ಈ 1.80 173850.00 7774 6094 6996 10812475810
668 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದವ  ಹಣ ತ ೕಳಪ ೕಳ ರ ಮಮ ರ 58/2ಅ/1 ನ 0.80 59713.00 8915 4717 5610 89048436122

669 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಹ ದಸ ೕಮ ಅ ಲರ ನ ಅ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 419 ನ 0.80 32137.00 9008 7662 5658 897510110000221

670 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರವ  ಗಪ  ಹ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 97/6 ನ ಣ  
ಣ ನ 0.40 45349.00 7494 4340 6137 08342200065123

671 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಬಸಪ  ಕ ಗರ ಮಮ ರ 162/1 ನ ಈ 0.50 53051.00 5295 3027 9230 17159033780
672 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶರಣಪ  ಯಬಣ  ಕ ಗರ ಮಮ ರ 156/3 ನ ಈ 0.50 47934.00 6179 2701 2718 10812469955

673 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಬಸಪ  ೕಮಪ  ೕರ ಂ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 96/4ಇ ನ ಣ  
ಣ ನ 0.50 50387.00 2642 4833 4471 156701011000703

674 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಮಕ ಲ ಬ ದಲ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 84/ಬ/2ಕ+1/2 ನ ಈ 0.80 82459.00 8307 5008 6772 08342210000176

675 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ಕಪ  ಕಪ  ಡವ ಶ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 230/2 ನ 1.20 43361.00 5334 0763 8328 0
676 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಮಲಪ  ರ ನ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 22/1ಅ ನ 1.40 48892.00 5608 8019 7288 08342210020018

677 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಮಕ ಬ ಬ ದಲ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 131/1+2+3+4/ಅ2ಅ/1 ನ ಈ 0.30 34012.00 2956 5552 5581 0

678 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ಂಕಪ  ವಡ ರ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 18/2ಅ ಪ. ಈ 0.50 51101.00 4839 2474 3382 08342200013626
679 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಹಣ ತ ಅಂಬಲಜ ರ ಮಮ ರ 65/1ಬ ನ 0.20 13581.00 3489 4789 3244 15670101100829
680 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಗಪ  ಗ ಳ ರ ಮಮ ರ 123/1+2+3+/2 ನ 1.20 38302.00 2273 3863 8593 30250840564
681 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಹಣ ತ ಅಂಬಲಜ ರ ಮಮ ರ 65/1ಕ ನ 0.80 57358.00 4651 3636 6183 17156068489
682 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗ ಜ ರಪ  ಯರಗ ಂಗದ ಮಮ ರ 122/4 ನ 0.33 11418.00 9783 4990 5778 17216503472
683 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಪ  ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 61/1ಬ ನ 0.79 27409.00 6705 1500 7730 17162542398
684 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಮಳ ದಪ  ಚಲ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 213/2ಕ ಪ. ಸವ 0.40 41899.00 9011 7931 9050 0504101029157
685 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತಪ  ಮಳ ದಪ  ಚಲ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 118/3 ಪ. 0.80 56435.00 2655 0666 9015 0504101028725
686 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ಂಡ ಯಪ  ಂಡ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 222/2 ನ ಈ 0.50 54626.00 9114 5883 8603 0504108041809
687 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಲ ೕ ೕಮ ಯ ಂಬರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 278/1 ನ 0.60 35965.00 3404 4671 2517 20334272705

688 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಸ ಣ ಕ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 425/ಅ+2ಬ/2 ನ ಬದ , 
ಣ ನ 0.80 82459.00 5170 8161 3451 08402200064909

689 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಖರ ಹಣ ತ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 166/2ಕ, 166/3ಅ ನ ಬದ 0.75 77820.00 8714 9257 4459 08402200064909

690 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಮಪ  ಘಮ  ( ಘ ೕ ) ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 109/7 ನ ಈ 0.80 77114.00 6477 6119 7554 123001292174

691 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರವ  ೕ ಲ ಮಠ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 17/5ಅ ನ ಈ 0.50 54626.00 4555 4525 3770 37194914112
692 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಶ ಮಪ  ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 299/2 ನ ಈ 1.60 143377.00 6612 7959 3221 0504101039605
693 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಲ ಣ ೕಲ ರ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 980/4 ನ 0.80 82459.00 2932 4267 2940 0504101040209

694 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ೕಣ ಲಪ  ಸವ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 60/2ಅ ಪ. , ಬದ 0.90 91736.00 5220 2398 4098 89099025349

695 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಮಪ  ಘಮ  ( ಘ ೕ ) ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 109/7 ನ 0.80 32137.00 6477 6119 7554 0504101036257

696 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಕಪ  ಧ ಪ  ರ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 104/3 ನ ಬದ 0.40 45349.00 7166 5945 3361 123003491542

697 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಜರತ ಲ ನ ೕರಅಹ ದ ರ ೕ -1 930/8 ನ 0.40 24736.00 8533 5643 9190 20101004745491

698 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ಸ ವ ರ ೕ -1 950/3 ನ 0.50 31049.00 7841 9957 3005 89021082310
699 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಪ  ದಪ  ಳ ರ ೕ -1 787/3 ನ 0.60 26443.00 9952 9894 2248 89085531792
700 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ವ  ಧ ಪ  ಮ ಣ ಸವನ ಬಬ ಶ ರ 5/2ಬ ನ ಬದ 0.50 41022.00 7241 1692 3075 08402200042281
701 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಕರ ಪ ರ ಮ ಳ ಗ ಣ 52/1 ಪ. ಂ 0.40 10958.00 8906 2916 1742 0
702 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ೕಶಖರ ಮ ಳ ಗ ಣ 1114/3 ನ ಕಲಂಗ 1.00 101013.00 5019 5086 3311 08272210057827
703 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಲಪ  ಬಸಪ  ಮ ಳ ಗ ಣ 16/2ಬ ನ ಂ 0.40 13081.00 7333 1475 8986 62310014783

704 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ಡ ಂಗನ ಡ ೕಲ ಮ ಳ ಗ ಣ 6 ನ ಸವ , ಬದ , ಂ 0.80 78805.00 7112 0268 2114 103401010013746

705 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಯ ಯಶ ತ ರ ಮ ಳ ಗ ಣ 150 ನ ಂ 0.40 14840.00 9479 3376 8360 0055001700013721
706 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಬಣ  ವ ಂಗಪ  ಕ ಅರ ೕ 175/1ಅ/1 ನ ಂ 0.40 15754.00 6998 4809 4719 0
707 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲನ ಡ ೕರನ ಡ ೕಲ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 173/3 ನ ಣ ನ 1.20 119223.00 9315 6680 8812 0
708 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಗಪ  ಉ ರ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 76/1 ನ 0.30 10561.00 3730 3848 2063 08402200011017



709 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ  ಂ ಹಲಗ ಬಬ ಶ ರ 215/2 ನ 1.00 47507.00 7225 4187 7137 0
710 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ದಪ  ಕಲ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 59/3 ನ , ಕಲಂಗ 0.80 61488.00 4766 7902 6170 0
711 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಬ  ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 48/4 ನ 0.50 27737.00 3285 8771 7292 0
712 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಳಪ  ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 72/1 ನ 0.40 22128.00 2064 0929 2580 0
713 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಲಪ  ಗಪ  ಳ ಂ ಬಬ ಶ ರ 13/1ಕ ನ 0.40 24304.00 9780 1584 7073 0
714 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಮಮದ ಬ ಣ ೕಳ ಳ ಬಬ ಶ ರ 31/1ಅ ನ ಂ 0.30 19898.00 2845 9148 4100 0
715 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಣ ಪ  ಳಪ  ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 73/1ಅ ನ 0.70 31836.00 9258 2747 3511 17207028564
716 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸರ ರ ಅ ಲ ತ ರ ಅರ ೕ 528/1ಬ ನ 0.80 32137.00 6470 4493 7388 0
717 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಪ  ಬಸಪ  ಧನ ೕ 33/3 ನ 0.80 32137.00 4762 5872 0589 123001929872
718 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಪ  ವಪ  ಧನ ೕ 208/5 ನ 1.00 34177.00 2508 4313 6749 2391101002428
719 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಕಲಪ  ವಕ ರ ೕ 153/1 ನ 0.60 21845.00 7466 3370 9464 89076073526
720 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಸಣ ಪ  ಹರಕಲ ಡ ಬಬ ಶ ರ 755/3 ನ 0.30 25387.00 3348 0142 6624 0
721 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಥ ಷ  ರ ಜ ರ H ೕ 253/4 ನ 0.40 16640.00 6909 2787 4362 89067780901
722 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಪ  ಳಪ  ಜ  ( ) ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 134/2ಅX1 ನ 0.50 23596.00 9907 2156 9698 101301051000205
723 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ಹಣ ತ ಚ ರಹ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 168/3ಅ ನ 0.20 14020.00 7413 7505 2441 89076642632
724 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಲ ಬ ರ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 193/1 ನ 0.80 32137.00 8504 1047 3736 20320500908

725 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸದಪ  ದಪ  ಕಲ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 59/2ಅ ನ , 0.90 63251.00 6884 6568 4579 0

726 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಂಗಪ  ಬಡ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 44/1ಅ ನ 0.30 16879.00 6836 7882 1838 0
727 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಮಣ  ಕ ರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 951/1ಅ ನ ಂ 0.50 19288.00 7055 3479 1325 0
728 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ವಯ  ವಯ  ವಸ ದ ಹಡಗ ಕ. ಜಯ ರ 483/1 ನ ಬದ 0.60 41973.00 7045 1375 8577 0055000100963210
729 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಚಪ  ಮ ಪ  ೕ ರ ರ ೕ 788/2 ನ 0.60 22789.00 9209 6673 4607 17165556034
730 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಪ   ವಕ ೕ ೕ 70 ನ 1.40 48892.00 8247 9983 2515 0
731 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಖ ವ ಲ ಣ ಉ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 268 ನ ಂ 0.30 10355.00 4752 5893 8399 17213061286
732 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಲ ಣ ಉ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 268 ನ ಂ 0.40 16552.00 3980 8614 7252 17213060511
733 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಲ ಣ ಉ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 268 ನ ಂ 0.40 13102.00 6168 0050 1217 17213026728
734 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ತಪ  ಆ ಗ ಣ 40/1 ನ ಂ 0.40 13081.00 9302 3908 2740 11034304237
735 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ಮಡಪ  ಇಂಗ ಳ ಗ ಣ 6/1 ನ 0.40 16848.00 9466 2663 1504 331902010109532
736 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಲ ಣ ಉ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 268 ನ ಂ 0.40 9629.00 3980 8614 7252 17213060511
737 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಂಗಪ  ಂಗಪ  ಮಜ ಳ ೕ 208/2ಬ ನ 0.40 16519.00 9529 7226 4314 17167633870
738 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಮಪ  ಜ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 135/1+2/2 ನ 0.70 29291.00 6113 5060 3702 101301011002460
739 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಯಶ ತ ಗರ ೕ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 1/ಅ/2ಅ+2ಬ+2ಕ ನ 0.40 19634.00 4614 6018 6402 89024522101
740 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಮಲಪ  ಪ ದ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 1040/4 ನ 0.90 42352.00 7200 1645 3855 101301011003935
741 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಪರಸಪ  ಳ ಧನ ೕ -2 195/1 ನ 0.60 24269.00 4348 1506 9459 0
742 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ವಪ  ನ ದ ರ ೕ -2 794/4 ನ 0.50 24762.00 4187 8227 6437 0
743 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕ  ೕ ಥ ೕಳ ಧನ ೕ -2 212/3 ನ 0.30 14072.00 5395 4978 0607 89072712106
744 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಂಗ ಲ ಣ ಲ ಬ ರ ೕ -2 149/4 ಪ. 0.40 17291.00 9322 1568 8212 0744104000170178
745 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಲ ಂಗ ಲ ಧನ ೕ -2 246/3 ಪ. 0.50 20505.00 2850 7893 1903 0
746 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಯ  ಗಯ  ಮಠ ಧ ಳ ಬಬ ಶ ರ 188/2ಅ ನ 0.72 29859.00 8181 7214 8459 818172148459
747 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ಭರಮಣ  ದ ಧ ಳ ಬಬ ಶ ರ 174/2 ನ 0.70 24904.00 6811 3713 9092 12300
748 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಚ ಪ  ೕ ಳ ಹಲಗ ಬಬ ಶ ರ 216/1ಬ ನ 0.42 25129.00 3140 0562 3126 17208541167
749 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಮಲಪ  ಅ ಜಪ ೕಳ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 139/1ಬ ನ 0.40 21255.00 9990 6972 5180 123002993814
750 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಪ  ಚನ ಪ  ೕ ಹಲಗ ಬಬ ಶ ರ 216/1ಅ ನ 0.38 22694.00 3529 1184 8977 89007146317
751 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ನ ಮಲಪ  ಕ ಧ ಳ ಬಬ ಶ ರ 106/2 ನ ಂ 0.40 14022.00 5547 0722 2969 89068967365

752 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಸ ೕರ ಬ ಬ ತ ಡ ಉಫ  
ಡ ಡ ಬಬ ಶ ರ 1148/4 ನ ಂ 0.66 18650.00 9744 6860 3189 101301011005621

753 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ ದಪ  ಮಲ ಣ ಳ ಬಬ ಶ ರ 17/1ಬ ನ 1.00 34652.00 2779 8803 7924 17162535017

754 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಲಪ  ಂಚ ರ ಡ ಬಬ ಶ ರ 569/4, 569/5 ನ ಕಲಂಗ , 
1.60 155642.00 6646 2125 8465 17165514594

755 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ  ರಪ  ಯರಗ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 122/3 ನ 0.70 24211.00 8467 1730 7639 17162582400
756 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಸ ೕ  ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 22/1ಬ+2/2 ನ 0.40 18035.00 4298 3862 1006 123002809929
757 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಮನಪ  ವಪ  ಹತರ ಳ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 116/1 ನ ಬದ 0.40 41899.00 4443 6371 4918 89069355680
758 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ಂಡ ಖಪ  ಹತರ ಳ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 205/1 ನ ಬದ 0.40 41899.00 7463 8012 8242 17154573743
759 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಣ ಪ  ಯಮನಪ  ಹತರ ಳ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 117/4 ನ ಸವ 0.40 41899.00 7304 1079 9353 17154556740
760 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗ ಲ ಣ ಂಗನ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 701/2 ನ 0.60 25551.00 6543 9148 2018 20340116496
761 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಯ ವ ಬ ಡಲ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 139/2 ನ 0.40 18936.00 5110 2382 0453 623230011426
762 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಗ ಪ  ಹಣ ತ ಳ ಂ ಬಬ ಶ ರ 13/1ಕ ನ 0.40 19834.00 8563 6313 4061 101301011004631
763 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲಚ ಪ ಡ ೕಮನ ಡ ರ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 167/2 ನ 0.31 25639.00 2492 6231 3113 123003576695

764 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಗಪ  ಮಮ ರ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 49/2 ನ ಸವ , 0.50 54626.00 4172 6130 8683 89036672732

765 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಪ  ೕಲಪ  ಉ ರ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 97/1ಬ/1X2 ನ 0.44 23139.00 8749 7338 7052 123003396840
766 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಳಪ  ದ ಧ ಳ ಬಬ ಶ ರ 179/2 ನ 0.68 24358.00 8074 2609 1769 89011066219
767 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಲ ಣ ವಡ ರ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 99/8 ನ 0.41 24972.00 4663 9474 6226 17162588060
768 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲಪ  ಂಗಪ  ಹತರ ಳ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 208/1 ನ 0.60 31353.00 9539 1503 2077 35410889016
769 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಯ ಚನ ಪ  ಚ ರ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 213/2 ನ 0.60 31760.00 8482 8667 6085 17154579393
770 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಗಪ  ಳ ಡ ಂ ಗ ಣ 211/2 ನ ಂ 0.60 17470.00 5425 6591 7482 0055001700017037
771 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ ಚನ ಪ  ಹತರ ಳ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 255/1 ನ 0.60 31353.00 3783 6165 9595 17154573584
772 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಯ ಂ ಗ ಧನವ ಗ ಣ 57/1 ನ 2.00 59838.00 8242 1042 7750 3611094520
773 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಗಪ  ಬ  ಎ ಗ ಣ 280/* ನ ಂ 0.40 14966.00 9919 5881 3447 89076658336
774 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಕಪ  ೕಮ ಂಗಪ  ಬ  ಎ ಗ ಣ 176/* ನ ಂ 1.60 38557.00 2777 8221 0252 89087880094
775 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ   ಖ ತ ಗ ಣ ಗ ಣ 413/2 ನ 0.80 24847.00 6958 0270 9711 17164023890
776 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ೕರಪ  ಖ ತ ಗ ಣ ಗ ಣ 413/1ಬ ಪ. 0.80 27694.00 8288 9210 7522 17164061199
777 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಪ  ಅ  ಖ ತ ಗ ಣ ಗ ಣ 412/5 ನ 0.80 27694.00 2575 2251 8477 17164040883
778 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಥ ೕಹ ಂವ ೕ 6/2ಅ ನ 0.40 15449.00 3283 8075 9265 17216543336
779 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಲಕಪ  ೕ ಳ ಹಡಗ ಕ. ಜಯ ರ 433/2ಕ ನ ಂ 1.20 31172.00 6440 3463 1695 13250100014161
780 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕ ದ  ವಪ  ಳ ಗದ ಗ ಣ 22/3 ನ 0.50 26280.00 6637 3316 2313 17164055051
781 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಂಡಪ  ಗರ ಗದ ಗ ಣ 12/1+2/ಅ/2 ನ 0.50 26280.00 3128 1203 7452 17164040511
782 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ವಪ  ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 140/2 ನ 0.60 26078.00 4356 0891 7451 13250100012122



783 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಲ ಣ ಬಗ ಗದ ಗ ಣ 63/1ಅ ನ 0.40 21024.00 4556 6860 8391 89068621394
784 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಲ ಣ ಕಟ ಇಂಗ ಳ ಗ ಣ 20/2 ನ 1.20 17928.00 5151 4730 3483 29170110065013
785 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗ ಲ ಣ ಬಗ ಗದ ಗ ಣ 63/1ಬ ನ 0.40 19139.00 7817 4646 7495 89068570958
786 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಣ ದಪ  ಕಲಪ  ರ ಇಂಗ ಳ ಗ ಣ 56/2 ನ 1.90 73281.00 9138 8418 7476 6243529568
787 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ೕನ ೕ ಕನಮ ೕ 239/1ಕ ನ 0.30 12399.00 7064 9325 4014 89005873117
788 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರ ಂಡ ವ ಂಡ ರ ಕನಮ ೕ 1035/2 ನ , ಂ 0.80 33000.00 8811 8976 9132 17158044193
789 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ ಲ ೕಸ ಕನಮ ೕ 1087/1ಅ/2 ನ 0.50 22356.00 9172 8789 0499 623170098915
790 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ  ಅ ಲ ಬ ಕನಮ ೕ 733/2 ನ ಂ 0.80 35772.00 8585 4122 9271 0
791 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಣ  ಗಪ  ಜನ ಂಡ ಕನಮ ೕ 603/5 ನ , ಂ 0.60 31536.00 9423 3990 2227 17158061254

792 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಖರ ಬಸನ ಡ ೕಲ 
( ರ)

ಚ ಳ PM ೕ 28/2 ನ 1.20 50140.00 8079 5483 4813 6071179128

793 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಥ ೕ ಲ ಅವ ಕನಮ ೕ 687/2 ನ 0.70 35986.00 2428 7032 5639 31620984828
794 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಂಚಪ  ರ ಕಳಕವಟ ೕ 83/2/2 ನ 1.50 42414.00 4973 8073 6569 17167588713

795 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂತವ  ೕ ಂತ ಳ ಂ  ಉಫ  
ಂ ಕನಮ ೕ 696/2 ನ 1.20 45332.00 8132 2119 6749 0

796 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಸ ಂ ರ ಕಳಕವಟ ೕ 84/1 ನ 1.00 41626.00 4329 1742 1965 5046101000901
797 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಂ ೕರ ೕರ ಬ ಕನಮ ೕ 275/2ಬ/2 ಅ. ಂ 0.60 30114.00 6557 3933 2288 17158028308
798 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಬರಮಣ  ರ ಕಳಕವಟ ೕ 82 ನ 0.40 21024.00 3860 6528 3836 08322250003860
799 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂತಪ  ಪರಸಪ  ಕರ ಯ ಳ ೕ 5/X1 ನ ೕ 0.60 63904.00 5767 2924 7357 916010070901750

800 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಷ ಈರನ ಡ ೕಲ ಯ ಳ ೕ 9/1 ನ , ಬದ 1.60 136973.00 7300 5775 8151 0

801 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ೕಕ ಬ ನ ಫ ಯ ಳ ೕ 59/2 ನ ಣ  
ಣ ನ 1.60 136973.00 6774 0460 3024 60245795353

802 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಂ ಶ ಮ ರಸ ಬ  ಎ ಗ ಣ 24/4 ನ ಣ ನ 0.70 68740.00 4755 1540 8122 54056195323
803 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ  ೕಹನ ಚ ಣ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 284/4 ಪ. 0.80 31828.00 7384 5438 5001 31524199124
804 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ದ  ತಪ  ಸ ಳ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 268/2 ನ ಂ 0.40 16134.00 4874 6073 8269 10465794919
805 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ರನ ಡ ೕಲ ಟಕಳ ೕ -2 168/1 ನ 0.60 19155.00 9390 2652 4804 64134052097

806 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಮಲಕಪ  ಉಫ  
ಮ ನ ೕಲ ರ ೕ -2 165/3 ನ 0.70 29291.00 4178 1020 1125 64152681422

807 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಅ ಬ ಕನಮ ೕ 1045/10 ನ ಂ 0.50 20634.00 8707 6106 0667 89043121616
808 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ಮ ವ ಅವ ಕನಮ ೕ 1045/9 ನ ಂ 0.50 20717.00 9840 9262 4498 89004757432
809 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ಅಪ ಣ  ಉಫ  ಅಣ ಪ  ರ ಕನಮ ೕ 1045/4 ನ ಂ 0.40 15138.00 4602 3712 0288 17129528486
810 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಂತಪ  ಂಗಳ ಕನಮ ೕ 1045/7 ನ ಂ 0.40 15842.00 9800 2174 2089 010220010
811 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ ರ ಪ  ಆ ರ ಕನಮ ೕ 1045/2 ನ ಂ 0.50 21545.00 3242 6966 8416 89050588353
812 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಪ  ಪ ಣ  ವ ೕ ಬಬ ಶ ರ 407/1 ನ 1.20 43361.00 2172 8706 9258 35500289298
813 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಗಪ  ಮಡಸ ಳ ಗ ಣ 34/7 ನ 0.40 18693.00 7623 2895 5160 31826911936
814 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಇಂ  ೕರಪ  ಘ ೕ ಕನಮ ೕ 683/2 ನ 0.20 6925.00 8141 9510 2298 17158052331
815 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಅ ಬ ರ ಕನಮ ೕ 628/2 ನ 0.20 6925.00 8750 9296 9693 17138046190
816 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂತವ  ಲಕಪ  ಧ ಂಡ ರ ೕ -2 682/2 ನ 0.60 33836.00 5636 5776 5601 89095482185
817 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಬಸಪ  ಕ ಳ ಇಂಗ ಳ ಗ ಣ 28/3 ನ 0.40 18599.00 6362 2842 2596 89068570889
818 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಳಪ  ಣ ಳ ಇಂಗ ಳ ಗ ಣ 30/6 ನ 0.70 29291.00 5040 2876 2379 89043946343
819 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಂಗಪ  ರ ಕನಮ ೕ 1112/1+2ಬ ನ ಂ 0.80 24466.00 5730 6987 2557 17158047116
820 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮನ ಡ ೕರ ಡ ೕಲ ಕನಮ ೕ 397/1 ನ 1.90 89978.00 3596 0360 3739 17158034978
821 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಮ ಶ ಅರ ಣ ಗ ಣ 101/3 ಪ. 0.80 32137.00 5724 8064 4792 0
822 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶಪ  ಮಲಪ  ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 232/2 ನ 0.80 32137.00 4461 6963 7542 13250100006742
823 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಂ ಶ ಮ ರಸ ಬ  ಎ ಗ ಣ 31/ಬ ನ ಂ 1.20 37859.00 4755 1540 8122 123000785261
824 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಮ ಲ ಣ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 163/4 ನ ಂ 1.10 29327.00 5481 0319 5809 103401010016254
825 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ೕಮ ಯ ಗಳ ಮ ಳ ಗ ಣ 112/2 ನ ಂ 0.50 26280.00 8079 2319 9869 0
826 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಮ ತಪ  ಅಜ ಳ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 17/2 ನ ಪ 0.60 43494.00 7619 3842 9412 08282210042740
827 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಅ ಲ ದರ ಮ ಳ ಗ ಣ 167/3 ನ ಂ 0.40 13097.00 4685 3068 4896 17216522418
828 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಯಬಣ  ಳ ಡ ಂ ಗ ಣ 206/1 ನ ಂ 0.80 21831.00 2439 7594 1359 0
829 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ  ವಪ  ಸಮ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 101/2X2 ನ ಂ 0.70 29159.00 4199 0143 4295 08002210092840
830 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ವ  ನಪ  ಹಣಮ ಮನ ಗ ಣ 165/5 ನ ಂ 0.80 31673.00 9504 8077 7274 0
831 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಪ  ಪ  ಅಜ ಳ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 17/3 ನ ಪ 0.40 30890.00 9225 5421 9512 0
832 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ  ಅ ಲ  ಂಚ ಳ ಗ ಣ 29/4 ನ ಂ 0.80 27158.00 9740 4352 8565 0
833 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ   ೕಳ ಡ ಬಬ ಶ ರ 951/* ನ ಈ , 1.00 78920.00 3799 0559 9660 123004082946
834 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಗ ಳ ಡ ಬಬ ಶ ರ 872/4 ನ ಈ 1.10 109000.00 5370 3274 4332 666202120001739
835 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಲ ಣ ನ ಡ ೕ -1 281/4 ನ ಂ , 0.62 34377.00 9294 4032 9347 17206516018
836 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ಗ  ವ ಗ ಣ 123/4ಅ ನ 0.50 19942.00 7642 8931 6170 123000623005
837 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರ ಮ ಪ ಡ ರ ರ ೕ -2 649/4ಅ ನ 0.70 29291.00 8590 4645 7555 64012145186

838 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಕ ಯ ಗನ  ಉಫ  ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 118/1 ನ 0.80 24408.00 8542 0818 8707 60216757708

839 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಓಂ ಪ  ರಬಸಪ  ಲ ಗ ಣ 237/2 ನ ಂ 0.60 21428.00 7863 8278 6661 17164047357
840 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದವ  ಸ ವ ರ ರ ಜ ರ ೕ 447/4 ಪ. 0.80 32137.00 6653 5384 0164 13250100015388
841 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ  ಪ  ಬಗ ಗ ಣ ಗ ಣ 314/3 ನ ಂ 1.60 38557.00 5972 2258 2672 331902030094910
842 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ರ ವಪ  ಬಗ ಗ ಣ ಗ ಣ 52/1 ನ ಂ 2.00 45941.00 4348 1472 0161 0504101045943
843 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವಪ  ಬ ಪ  ಇ ಂ ರ ಕತಕನ ಕ. ಜಯ ರ 115/1ಅ+ಬ/2 ನ ಮ 0.40 34061.00 2630 6549 5996 64025512288
844 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಂ  ಲ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 162/1 ಪ. ಈ 1.40 137432.00 7960 6157 9399 0
845 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ೕಮಣ  ರ ಮ ನ ಗ ಣ 4/2 ನ ಂ 0.90 23800.00 9241 3940 6909 0055001700042237
846 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ೕಮ ಯ ದ ಳ ಮ ನ ಗ ಣ 64/2 ನ ಂ 0.70 21099.00 2703 8889 6968 0055001700024028
847 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಬ ಅ ಲ ಟ ಆ ಗ ಣ 266/2 ನ ಂ 0.40 13355.00 6209 2989 9071 0772500104294901
848 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಡ ವ ಬ ದ ಡರ ನಗರ ೕ 9/1+2/3 ನ 0.70 29291.00 6793 9109 2317 08322210038938
849 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ೕ  ಬರಕ ಕ ರ ಗ ಣ 73/2 ನ 0.80 65166.00 3266 2801 9659 36338257855
850 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ಲ ಹಣ ತ ಹಡಪದ ಮ ನ ಗ ಣ 154/5 ನ ಂ 0.50 18570.00 7338 2873 3493 0055001700008091
851 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಮ ಯ ರ ಮ ಳ ಗ ಣ 63/3 ನ ಂ 0.80 24049.00 9806 5974 1799 30931154132
852 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ದ ಯ ಟ ಮ ಳ ಗ ಣ 108/2ಅ/2ಬ/ಅ2 ನ 1.00 72539.00 3485 4104 1536 0055001700041487
853 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ವ  ಮಲಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 15/3 ನ ಂ 0.40 14089.00 8711 8956 8088 123001928642
854 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕರಪ  ಉಮ ಕ ರ ಗ ಣ 721/4 ನ ಂ 0.40 13781.00 4291 1996 6134 32317139233



855 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ಂಡಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 144/5 ನ ಂ 0.40 14127.00 4372 3962 3479 30234177220
856 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಮ ಬ ನ ಬ ಂ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 394/1/1 ನ ಂ 0.40 14127.00 7748 5273 3462 35650127325
857 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಬ ಂ ಕ ರ ಗ ಣ 343/5 ನ ಂ 0.40 14710.00 7501 5874 6155 31627457182
858 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ ಯಪ  ಳ ಡ ಂ ಗ ಣ 198/1 ನ ಂ 0.50 18570.00 4786 2110 2451 0055000100997864
859 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಋ ಶ ಮ ಕ ರ ಗ ಣ 155/5 ನ ಂ 0.50 18571.00 8396 1007 1354 20390767267
860 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಖರ ಕಲಪ ಡ ರ ಟಕಳ ೕ -2 170/2ಬ ನ 0.40 17499.00 8111 8635 4778 64153257999
861 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ಶ ಜಗ ಲ  ಸರ ೕಹ ಂವ ೕ -2 74/1 ನ ೕ ಧ 1.50 37454.00 7341 5303 0316 123003224928
862 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ  ಹಣ ತ ದ ೕಹ ಂವ ೕ -2 74/2 ನ ೕ ಧ 1.60 22768.00 7054 5075 6988 64098666389
863 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಂಗಪ  ಕ ರ ಗ ಣ 411/2/2 ನ 0.80 78017.00 2774 5964 0165 123004984762
864 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ರಪ  ನ ೕ ಕಳಕವಟ ೕ 84/5 ನ 0.70 32395.00 6561 2991 1906 29170110020470
865 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಠಪ  ರ ೕ 657/2 ನ 0.60 22789.00 6708 2120 5132 89038282832
866 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಬ ೕ ಲ ಗ ಜ ರ H ೕ 591/1ಬ ನ 0.60 22789.00 8321 9909 0770 17167627415
867 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಮಪ  ಆ ಜ ರ H ೕ 17/1 ನ 0.20 6925.00 2837 9762 6743 123003906013
868 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ವಬಸಪ  ಹಡಪದ ಜ ರ H ೕ 217/1ಬ ನ 0.60 23874.00 5360 3372 7477 89003596701
869 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ವ ಂಗಪ  ಗ ಜ ರ H ೕ 12/3ಕ/2 ನ 0.60 20138.00 7360 4943 9230 17167627437
870 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಲ ಣ ರ ಜ ರ H ೕ 544/1 ನ 1.00 14473.00 8853 5991 4926 17167552538
871 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಂಗ ಲ ರ ಕ. ಜಯ ರ 80/1+2+3+4 ಪ. 0.80 32137.00 7499 2986 3678 0
872 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಪ  ಕಲಪ  ೕಸ ಣಸ ೕ 43/1ಇ ಪ. 0.40 11311.00 8661 7257 8764 08322210027580
873 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ಖರ ದಪ  ರ ೕ -2 126/1+2+3+4+5ಬ ನ 0.80 29088.00 7831 8448 9144 0
874 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ಮ ಮ ಬ ನ ರ ನಗರ ೕ 507/2 ನ 1.00 35600.00 6379 3397 8395 08002200024182
875 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಣ ತ ಂಗಪ  ಕ ಳ ರ ೕ -2 597/2 ನ 0.40 11388.00 6519 8823 0716 89016691725
876 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಯ ಲಪ  ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 62/1ಕ ನ , ೕ ಫಲ 1.20 39035.00 9598 4185 4967 123002802390
877 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಖಪ  ೕ ಟ ಕ. ಜಯ ರ 25/3 ನ , ಂ 1.60 68983.00 6055 4840 4788 0504101044203
878 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಳ ದಪ  ಪ  ಪಟ ಣದ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 230/1 ನ 0.39 24330.00 6796 6201 2835 457802010008825
879 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ೕಪ  ಧನವ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 106/2 ನ 0.60 42900.00 5216 9509 5966 0744104000167147
880 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಈರಪ  ಗಲ ೕಟ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 217 ನ 0.60 17489.00 3085 5190 6726 20123009696
881 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಂತ  ೕ ಯ ಡ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 61/2ಬ ನ 0.50 22217.00 7856 1423 5222 123002802764
882 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಉ  ಟ ನ ಡ ೕಲ ಗರ ಮಮ ರ 227/1 ನ ಈ 2.00 192060.00 6923 5661 1142 0
883 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಮಪ  ತಪ  ಗಮ ಟ ಕ. ಜಯ ರ 93/3 ನ , ಂ 1.00 45279.00 5820 6325 9721 17154531736
884 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಪ  ರ ಂಗಪ  ನವರ ವಣ ಕ. ಜಯ ರ 386/1 ನ ಪ 0.80 48838.00 8032 8000 8533 437802010006777
885 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ  ಲ ಹಡಗ ಕ. ಜಯ ರ 45/1ಬ ಪ. 0.40 11530.00 7283 9404 2405 0
886 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶವಣ ರ ಮ ವ ಂ ಇಟ ಂ ಳ ೕ -2 240/1ಅ ನ 0.70 28540.00 9157 2252 6398 650601500784
887 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತ ೕ ತ ಬ ರ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 132/2+3ಬ ನ 1.20 58464.00 5893 6429 4049 0
888 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ೕಮಪ  ಅಳಲ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 83/1ಅ/2 ಪ. ಗಡ 0.70 29291.00 5825 1297 4011 0
889 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಅ ಬ ೕ ಕನಮ ೕ 207/2ಬ ನ 0.70 35474.00 9617 4429 1550 0
890 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಅ  ೕ ಕನಮ ೕ 1018/2 ನ ಂ 0.80 32754.00 3248 2580 4603 0
891 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ದಸ ೕರ ಬ ಕನಮ ೕ 590/2 ನ 1.00 48325.00 3628 0363 2380 0
892 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಮ ನ ಬ ರ ಕನಮ ೕ 749/3 ನ 0.70 32346.00 7307 9027 2213 0
893 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಲ  ೕಸ ಕನಮ ೕ 1089/3 ನ ಂ 0.30 13401.00 4032 2048 3753 0
894 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಲಚ ಪ  ಕಟ ರ ಕನಮ ೕ 711/4 ನ 0.70 36246.00 5554 4047 9068 0
895 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡ ಪ ಶ ಂ ಣವರ ಕನಮ ೕ 347/3 ನ 0.40 21024.00 6372 1564 0438 0
896 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಮಲಕಪ  ರ ಕನಮ ೕ 1062/3 ನ ಂ 1.10 39795.00 6881 6743 7979 17158036498

897 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ ದ ಅ ೕಕ ಎಳ  ಉಫ  ಯಳ ಕನಮ ೕ 379/2, 379/4 ನ 1.70 83808.00 9927 4425 5545 0

898 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಯ  ಚಯ  ಮಠಪ ಕನಮ ೕ 614/4ಅ ನ , ಂ 0.30 15768.00 3311 2217 8236 17158066592
899 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಕ  ಬಸ ಂಡ ಂವ ಕನಮ ೕ 986/1+2+1 ನ ಂ 0.50 26280.00 7477 4018 5209 0
900 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ಮಪ  ಟ ಲ ಕನಮ ೕ 232/3ಬ ನ 0.40 21024.00 5644 2576 1338 0
901 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಪ  ವಪ  ಕನಮ ೕ 997/3ಅ ನ ಂ 1.00 38811.00 3165 4518 5571 0
902 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಂಗ  ಅವ ಕನಮ ೕ -1 726 ನ ಂ 1.40 42814.00 3912 3889 4119 0
903 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂದ  ಜವನಪ  ಜವನರ ಕನಮ ೕ -1 19/6 ನ ಂ 0.40 14909.00 7460 1588 4616 0
904 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಳಪ  ಂಗಳ ಕನಮ ೕ -1 990/2ಬ ನ ಂ 0.60 22852.00 7267 2147 7678 0
905 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ನ ಬ ಕನಮ ೕ -1 896/2ಬ ನ ಂ 0.70 22639.00 4718 5167 7443 0
906 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗಪ  ಮಲಪ  ಮಸ ಜರ ೕ -1 595/1 ನ 0.40 14919.00 4129 7347 4617 0
907 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಡ ಬಸನ ಡ ೕಲ ಜ ರ ೕ -1 676/3 ನ 0.40 18693.00 6509 2688 5773 0
908 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಂ  ಧ ಪ  ಂ ಕನಮ ೕ -1 99/ಡ ಪ. 0.80 27444.00 7288 1927 7969 89017892183
909 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಮ ದಪ  ಬ ರ ಕನಮ ೕ -1 22/ಅ ಪ. 0.40 13541.00 6651 1749 3606 0
910 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ದಪ  ಸಮ ರ ಕನಮ ೕ -1 56/5 ಪ. ಂ 0.80 24308.00 4123 9705 8883 0
911 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಪ  ೕಮಣ  ನ ಡದ ಕನಮ ೕ -1 1039/2 ನ ಂ 0.30 10406.00 3871 2459 6616 0
912 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಲ ಅ ನ ಚಡಚಣ ಕನಮ ೕ -1 230/10 ನ 0.30 10682.00 8081 8079 3038 0
913 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಮಲಪ  ನ ಡದ ಕನಮ ೕ -1 1039/1 ನ ಂ 0.80 27284.00 4271 7207 6550 0
914 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಲ ದಪ  ಆ ರ ಕನಮ ೕ -1 842/1 ನ ಂ 0.20 9636.00 9393 9202 9042 0
915 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಯ  ನಯ  ಮಠಪ ಕನಮ ೕ -1 983/4 ನ ಂ 1.20 36446.00 5802 9601 6047 0
916 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ವ ಬ ರ ಕನಮ ೕ -1 1130/2+1A/2 ನ ಂ 0.40 11533.00 2081 2822 5985 0
917 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಷ ೕಮ  ೕ ರ ಕನಮ ೕ -1 897/1+2ಕ ನ ಂ 0.50 20740.00 2211 5988 4041 0
918 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಶ ೕಮ  ೕ ರ ಕನಮ ೕ -1 897/1+2 ನ ಂ 0.50 20733.00 7649 8059 8492 0
919 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ೕಂಡ ಅ ನ ನ ಡದ ಕನಮ ೕ -1 1038/3 ನ ಂ 0.50 20515.00 9190 8905 8860 0
920 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ   ಂ ಣವರ ಕನಮ ೕ -1 136/1 ನ 0.40 18128.00 2759 7552 2581 0
921 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ಬ ಕನಮ ೕ -1 227/8 ನ 0.30 14138.00 6796 8227 7167 0
922 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಮಲಪ  ಡ ಕನಮ ೕ -1 389 ನ 0.40 13428.00 7163 6516 6456 0
923 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ಳಪ  ಅಗಸರ ಕನಮ ೕ -1 402/5 ನ 0.70 16383.00 2802 2542 7779 0
924 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ಅಣ ಪ  ಅಡಳ ಕನಮ ೕ -1 1070/1ಡ ನ 0.50 23596.00 3802 8645 6773 0
925 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಹಮದ ಹ ೕಪ ನ ಬ ಕನಮ ೕ -1 23/6 ನ 0.60 20789.00 5963 0761 2713 0
926 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಕರ ೕ ಕನಮ ೕ -1 125/1ಬ ನ 0.60 21134.00 5493 1706 9159 0
927 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಮಲಕಪ  ರ ಕನಮ ೕ -1 1062/3 ನ ಂ 0.40 11490.00 6881 6743 7979 0
928 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶರಣಪ  ೕಮಪ  ಂ ರ ಕನಮ ೕ -1 962/3 ನ ಂ 0.40 11747.00 7943 2094 2253 17158039206
929 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಡಪ  ೕಮಣ  ಅ ತ ರ ಕನಮ ೕ -1 1050/2 ನ ಂ 0.38 13661.00 5502 2738 7927 17189571699
930 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ನಪ  ಕಟ ರ ಕನಮ ೕ -1 253/3ಅ ನ 0.40 17743.00 6266 9183 5063 17158061708



931 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ಅ ಬ ಅ ರ ಕನಮ ೕ -1 231/5 ನ 0.40 14293.00 2162 3014 6959 17158063738
932 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ೕಮಣ  ೕಳ ಕನಮ ೕ -1 623/6+7 ನ 0.38 17111.00 2023 0020 3764 89006805317
933 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಣ  ಸ ಪ  ಳ ಣ ಕನಮ ೕ -1 166/1 ನ 0.60 16609.00 8146 8973 7079 123002605664
934 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಇ ಮ  ಫ ೕದ  ಅ ರ ಕನಮ ೕ -1 1085/2 ನ 0.60 25544.00 3951 1032 0796 17158066762
935 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಧಮ ಣ  ವ ಕನಮ ೕ -1 193/1 ನ ಂ 0.57 21146.00 3004 6824 3892 17158031615
936 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಮ ಂಗ ಗ ಕನಮ ೕ -1 600/1 ನ 1.00 37831.00 8777 0056 9444 89068952326
937 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ದಪ  ಮ ಕನಮ ೕ -1 603/3ಬ ನ 0.80 32137.00 9886 4761 3279 17158061038
938 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಬಸಪ  ಮ ೕಥ ಕನಮ ೕ -1 868/2 ನ 0.40 14305.00 9352 8737 5563 123002563983
939 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಣ   ರ ಕನಮ ೕ -1 600/2ಬ ನ 0.80 32137.00 2283 7950 9307 89026442847
940 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈಶರ ವಪ  ಬರ ಕನಮ ೕ -1 1105/1 ನ 0.34 15811.00 2142 2340 4404 17158036341
941 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಚಲವ  ತಪ  ರ ಕನಮ ೕ -1 1049/5 ನ 0.50 23596.00 6887 7302 0447 123002605948
942 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತಣ  ಮಲಪ  ಗ ಳ ಕನಮ ೕ -1 107/6 ನ 0.40 17755.00 5451 7352 3766 89045097770
943 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರ  ಅ ಬ ಯಳ ಜರ ೕ -1 346/5 ನ 0.40 13685.00 8481 6129 8545 17158054418
944 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಲಪ  ವಪ  ಳವರ ಕನಮ ೕ -1 286/1 ನ 0.40 13442.00 8833 5628 5956 0
945 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಈರಪ  ಕಟ ರ ಕನಮ ೕ -1 244/* ನ 0.53 22863.00 2504 2617 7422 89045917886
946 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲವ  ಜ ರ ರ ಕನಮ ೕ -1 10/6 ನ 0.35 16061.00 3823 2425 3186 89095439218
947 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರ ಂಡ ಆಲ ಂಡ ರ ಕನಮ ೕ -1 1061/2 ನ ಂ 0.80 24708.00 6615 8491 1168 17158057317
948 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ಮಲಪ  ನ ಡದ ಕನಮ ೕ -1 1039/1 ನ ಂ 0.40 15215.00 8742 1586 2439 17153059722
949 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಓಗಪ  ಂಗಪ  ೕ ರ ಕನಮ ೕ -1 721/3 ನ 0.50 22118.00 9496 7126 0637 17158024110
950 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮ ಂಡ ಗಪ  ಬಡ ಕನಮ ೕ -1 920/1 ನ ಂ 0.80 24708.00 4131 6518 4746 17158061301
951 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಅ ಪ  ಅ ತ ರ ಕನಮ ೕ -1 69/5 ನ 1.20 43312.00 2263 8819 6660 17158023966
952 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಅಹ ದ ನ ಬ ಕನಮ ೕ -1 944/2ಬ ನ ಂ 1.00 26980.00 6049 5971 5405 17158068432
953 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಯಪ  ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 21/11 ನ 0.80 34885.00 7548 6861 0372 0
954 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶರದ ಕಪ  ಸವ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 105/1 ನ 0.80 30711.00 3944 2564 0521 0
955 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಕಪ  ಸವ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 105/2 ನ 0.80 36859.00 7173 5349 5233 0
956 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ಠಪ  ಟ ರ ಆ ಗ ಣ 99/1 ನ ಂ 0.80 23375.00 6535 8017 6458 0
957 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ದ  ಗಪ  ಅವ ಗ ಣ ಗ ಣ 473/1 ನ 0.80 35892.00 6064 1872 8025 17164091769
958 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತಪ  ರ ಂಗಪ  ಜ ರ ಗ ಣ ಗ ಣ 208/1 ನ 0.90 34268.00 8152 3273 4730 17164093063
959 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಥ ಬಸಪ  ಣ ಳ ಗ ಣ ಗ ಣ 286/3 ನ ಂ 0.80 22422.00 7202 9208 1043 0
960 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಈಶರಪ  ತಳ ರ ಗ ಣ ಗ ಣ 423/3 ನ ಂ 0.50 16529.00 2916 1534 1521 0
961 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಶರಣಯ  ಮಠ ಆ ಗ ಣ 280/2 ನ ಂ 0.40 13081.00 8038 7732 8368 103401051000499
962 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಂತಮ  ಶರಣಯ  ಮಠ ಆ ಗ ಣ 265/3 ನ ಂ 0.40 13081.00 8337 5492 8364 0
963 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ೕ ನ ಗರ ವ ಆ ಗ ಣ 346/4 ನ ಂ 1.10 29287.00 7528 3083 6042 849510510001437
964 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಹರ ಂಗ ಚ ಣ ಅ ದ ಗ ಣ 184/1ಅ ಪ. 1.10 36942.00 6739 7022 0036 2391101002358
965 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ಲ  ರ ಲ  ಗ ನ ಅ ದ ಗ ಣ 123/4ಬ ನ 0.70 27478.00 5685 9623 7880 30232081846
966 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಂಡಪ  ರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 366/2 ನ 0.40 13312.00 2967 7401 5646 17165522221
967 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಈರಪ  ಉಕ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 132/6 ನ ಈ 0.70 73182.00 9300 4589 9486 17154546947
968 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ೕಮಣ  ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 10/2ಕ ನ ಬದ 0.60 62764.00 2705 5368 7093 17216677938
969 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ  ಕಲಪ  ೕಡ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 133/1 ನ ಬದ 0.40 43085.00 4066 1342 6791 89068839128
970 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಸ ಮ ಲ ಟಕಳ ೕ -2 189/1, 189/2 ಪ. 0.80 30167.00 7128 0102 5380 071310003191
971 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವಪ  ಮಲಪ  ಕತ ಣ ಳ ಗ ಣ 1/1/1ಅ ನ ಂ 1.20 28502.00 7555 1824 8710 17164026608
972 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ದ ಂಡಪ  ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 338/1ಅ ನ ಂ 0.40 18657.00 8777 2641 6618 17213028793
973 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ವಪ  ಅಥ ೕಹ ಂವ ೕ 115/3 ನ 0.80 20828.00 9024 1724 7297 0
974 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕನಪ  ೕ  ಢ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 42/6 ನ 0.60 26478.00 3295 2254 7142 6109010355
975 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಲ ರ ಉ ಶ ಕಲ ಂಡ ಬರಟ ೕ 176/1 ನ 0.40 18657.00 5677 7246 8688 0744104000091701
976 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ಅಮ ಣ  ಣ ಳ ಣ ಳ ಗ ಣ 8/3 ನ ಂ 0.40 21024.00 5683 7429 5827 17164087550
977 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಪ  ೕರಪ  ಗರ ಗ ಣ ಗ ಣ 340 ನ ಂ 0.80 24408.00 4226 7657 5378 17164023889
978 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ  ಮ  ಂ ಗ ಣ 20/1 ನ 0.70 36792.00 8032 0794 9466 0
979 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಥ ಂಗಪ  ಧನ ೕ 151/1 ನ 0.40 18658.00 7894 9812 7387 17216580345
980 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಶನ  ಬ ಕ ರ ಗ ಣ 490/3 ನ 0.80 82459.00 5325 0672 8050 31126969744
981 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ  ಧವ ಕ ರ ಗ ಣ 419/4A ಪ. , ಬದ 0.70 73182.00 6242 1051 9939 34896447423
982 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಮಲ ೕಡ ಕ ರ ಗ ಣ 417/2/2 ಪ. , ಸವ 0.80 82459.00 9221 7997 6498 17157597762
983 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗ ೕ  ಧವ ಕ ರ ಗ ಣ 420/1 ಪ. 0.70 73182.00 6524 1064 1780 10762225912
984 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಭ  ಧವ ಕ ರ ಗ ಣ 418/1 ಪ. 0.60 63904.00 9169 2275 7263 123003892475
985 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸ ಂಡ ದಪ  ಘ ೕ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 115 ನ ಂ 0.50 21255.00 3241 3171 3104 0
986 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ಜಕಪ  ತಳ ರ ಆ ಗ ಣ 66/1 ನ 0.60 26443.00 7773 6247 4006 103401101000833
987 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಂಡ ಂಗಪ  ಂ ಕನಮ ೕ 1036/2 ನ ಂ 0.40 21024.00 8472 0355 0169 17158028965
988 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಹಣ ತ ಯರ ಳ ಕನಮ ೕ 26/1 ನ 0.60 25739.00 2300 8107 2503 498004280
989 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರ ಂಡ ಅಲ ಂಡ ರ ಕನಮ ೕ 1061/2 ನ ಂ 0.80 32425.00 6615 8491 1168 17158057317
990 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬರಮಣ  ಠಲ ಂಕ ಕನಮ ೕ 141/2ಕ ನ ಂ 0.40 18657.00 7326 5047 6092 17158045211
991 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ದ ಮ ೕಳ ಜ ರ ೕ 678/1 ಪ. 0.70 36792.00 6218 1952 9611 08322200023516
992 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ೕದ ಮ ದ  ಸರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 56/2 ನ ಂ 0.60 18306.00 9269 9185 5237 0504101042942
993 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವಪ  ವಪ  ಧನ ಂಡ ೕ ಬಬ ಶ ರ 394/3 ನ 0.40 17019.00 8415 1621 5711 0744104000142892
994 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕನ ಬಡಕಲ ಬ ಇ ಮ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 288/2ಬ ನ 0.60 25833.00 5329 3499 4343 35536200864
995 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರ ನ ಇ ಮ ಬ ರ ಧ ಳ ಬಬ ಶ ರ 27/3 ನ 0.50 23596.00 8095 8660 8280 89079786422
996 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಸ ವ ಲ ಜ ರ H ೕ -2 183/4 ನ 0.70 29291.00 3688 9960 1631 89060256586
997 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ೕಮಪ  ಕಲ ೕಳ ಜ ರ H ೕ -2 309/2 ನ 1.30 46127.00 9048 2574 8197 123003793202
998 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಂ  ಚಮ ಜ ರ H ೕ -2 323/2 ನ 1.10 30502.00 4449 4552 0108 0
999 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ನ ಪ  ರ ಣ ಳ ಗ ಣ 59/1 ನ ಂ 0.80 21838.00 7665 5578 7828 17164022740

1000 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನಬಸಪ  ವ ಂಡ ಳ ರ ಮ ನ ಗ ಣ 5 ನ ಂ 1.50 35565.00 8590 3551 3648 0
1001 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸರಸ  ದ ಂಡ ಬಗ ೕಹ ಂವ ೕ 248/3 ನ 0.60 29169.00 7092 9446 8727 89026223926
1002 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕತ ನ ಪ  ಬಮ ಣ ವರ ಯ ಳ ೕ 152/4 ನ 0.50 26280.00 7791 9755 9523 33874575913
1003 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಭರ ಶ ನ ಪ  ಬಮ ಣ ವರ ಯ ಳ ೕ 152/2 ನ 0.60 31513.00 8223 7702 8285 05362210000241
1004 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಗಪ  ನ ಡ ೕ 765/2 ನ 0.80 39374.00 5190 1647 7734 17206526548
1005 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಕ ಪ  ರ ಜ ರ H ೕ 299/1 ನ 0.60 31536.00 5311 2170 3560 89048567257
1006 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಭ  ಮ ಬ ಮ ದಮ ೕ ೕ 641 ನ 0.50 26280.00 2249 0708 6765 17167596905
1007 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಅ ತ ವಳಕರ ಬ ರ ೕ 64/4 ನ 0.20 10512.00 4080 6204 5913 64149292678



1008 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ೕರ ೕ ಲ ಗ ನ ೕ ೕ 219/2ಅ ನ 0.70 34425.00 6761 7969 2907 17167548747
1009 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ಪ  ಪ  ಬರ ೕ ೕ 615/2 ನ 0.50 26280.00 7021 3194 8601 17167557194
1010 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ೕಮಣ  ೕ ೕ 477/2 ನ 0.50 23913.00 3690 1584 9811 123000571203
1011 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಸಮ ಮ ಮ ಹ ರ ೕ 358/3 ನ 0.40 16917.00 6949 7256 2449 89071051042
1012 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಯಲಪ  ವಕ ೕ ೕ 125/2 ನ 1.00 52560.00 4448 7865 1882 89081259720

1013 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಮ ಥ ಮ ನ ೕ ೕ ೕ ೕ 14/1ಅ ನ 0.60 31221.00 9359 9442 9986 17167555540

1014 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ಂಗಪ  ರ ೕ ೕ 56/2 ನ 2.30 86386.00 2402 5879 8301 17167609315
1015 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲಪ  ಲ ಪ  ಲ ೕ ೕ 226/2ಅ ನ 1.40 56923.00 3307 8561 2604 17167569620
1016 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸ ಂಡ ಂಗಪ  ರ ೕ ೕ 256/1 ನ 2.50 79269.00 3920 4253 2560 17167554239
1017 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ಅ  ಕ ರ ರ ೕ 43/2 ಅ. 0.40 18379.00 6564 0462 3056 17167546896
1018 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯವ  ಕ ಪ  ಧನ ಂಡ ನಗರ ೕ 118/1+2/1 ನ 1.30 58158.00 6876 2290 8813 17167583996

1019 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ರ ಗಪ  ಂಡ ಮಖ ರ ಗ ಣ 80/3 ನ , ಬದ 1.00 100874.00 8205 1021 5124 60212865796

1020 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ಪ  ಹಣ ತ ೕ ಕ ಗಲಗ ಮಮ ರ 87/1 ನ 1.00 26645.00 3558 5976 8592 6290396629
1021 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂದ  ಹಣ ತಪ  ೕ ಕ ಗಲಗ ಮಮ ರ 87/2X1 ನ 0.50 12544.00 6503 5279 9862 08192200005304

1022 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ೕಮಣ  ದರ ಡ ಂ ಗ ಣ 70/1 ಪ. , ಬದ 0.60 59237.00 9247 2456 3079 1700000277

1023 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ೕ ಮಲಪ  ಜ ಂಡ ಮಖ ರ ಗ ಣ 65/4, 65/3 ನ 0.40 29928.00 5787 1328 7977 342300101000723
1024 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಮನ ಡ ೕಲ ಕ ಗಲಗ ಮಮ ರ 21/1ಅ ನ 0.80 18361.00 8750 6457 8666 08192200099214
1025 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಂದ ಡ ವನ ಡ ೕಲ ಕ ಗಲಗ ಮಮ ರ 30/4 ನ ಂ 0.40 13095.00 9850 4138 6053 6339928453
1026 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕರ ಡ ವನ ಡ ೕಲ ಕ ಗಲಗ ಮಮ ರ 30/5 ನ ಂ 0.40 13095.00 2107 2337 7824 6286925709
1027 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಮನ ಡ ೕಲ ಕ ಗಲಗ ಮಮ ರ 21/1ಬ ನ 0.40 12920.00 7485 6793 8067 08192200007162
1028 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ  ಮ ವಪ  ರ ಮ ನ ಗ ಣ 105/3 ನ ಣ ನ 0.80 79974.00 8816 1215 1238 0055000100971033
1029 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಡ ವ ಬ ದ ಡರ ನಗರ ೕ 9/1+2/3 ನ 0.70 19858.00 6793 9109 2317 08322210038938
1030 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಶ ಗಯ  ಮಠ ಳ ಬಬ ಶ ರ 147/3 ನ ಂ 0.30 12659.00 7512 4544 1167 375902010012553
1031 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಮ  ಪ  ಮಲ ಣ ಳ ಬಬ ಶ ರ 18/1ಬ ನ 1.10 40596.00 9127 9294 6667 89065883079
1032 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಲಪ  ಮಲಪ  ರಘ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 350/2/2 ನ 0.90 34984.00 3187 7065 0308 17162597074
1033 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ದಪ  ಸಮ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 239/3ಅ ಪ. ಬದ , ಸವ 0.60 63904.00 6566 1608 5825 17154535107
1034 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಎ  ಧವ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 4/1ಕ ಪ. 0.90 29906.00 8208 2037 0788 17162591298
1035 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಮ ಳ  ಧವ (ಲ ) ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 128/2X ಪ. 0.40 13407.00 2824 9711 8394 17162562835
1036 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ದಪ  ೕಮ  ಪ ರ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 316/1 ನ ಬದ , ಸವ 0.40 45349.00 4696 0174 5266 17154549846
1037 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಕಪ  ಪ ರ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 176/1ಬ ನ ಬದ 0.40 41899.00 6791 2294 3744 17154547475
1038 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ವಪ  ಇಸರ ಂಡ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 97/1/2 ನ ಸವ 0.40 45349.00 2184 2971 0795 17154506426
1039 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಯ ಚನ ಪ  ಚ ರ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 213/2 ನ ಸವ 0.40 41899.00 8482 8667 6085 17154579393
1040 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಳಪ  ಹತರ ಳ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 151/2ಅ2 ನ ಬದ 0.60 63904.00 2646 6056 8973 17154517869
1041 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ಪ  ವಪ  ಹತರ ಳ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 255/1 ನ ಸವ 0.60 63904.00 8238 9959 4156 17154517858
1042 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಕಪ  ಜಪ  ಮಲ ಣ ಳ ಬಬ ಶ ರ 17/1ಅ/1 ನ 0.80 32137.00 7038 3194 6511 31934857099
1043 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ದಯ  ಂಗಯ  ವರಮಠ ಹಡಗ ಕ. ಜಯ ರ 232/1 ನ ಂ 0.40 14194.00 5234 8341 8639 437802010002955

1044 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶರಣಪ  ವ ೕ ಪ  ರ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 50/1+2 ನ , ಬದ 0.80 78017.00 3946 7284 9270 89056016072

1045 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಬ ಬ ನ ಬ ಂ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 620/4 ನ 1.20 90522.00 8718 0542 0842 08002200050670
1046 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ಅ ಪ  ಹಡಲ ಗ ಹಲಗ ಬಬ ಶ ರ 91/1 ನ ಕಲಂಗ 0.70 73182.00 6644 0419 1343 17216618576
1047 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕರ ಯಶ ತ ೕರ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 1/ಅ/3ಕ ನ 0.30 11485.00 7306 5758 9366 08003190000605
1048 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಥ ಗಪ  ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 88/4, 88/5, 88/6 ನ ಂ 4.00 87736.00 5265 8215 2161 32771402740
1049 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಯ ಬ ೕಲ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 113/1ಅ ನ 1.00 37831.00 3591 2834 1719 101301010016236
1050 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ಅಣ ಪ  ಅ ದ ಗ ಣ 132/5 ನ 1.90 53040.00 4578 0550 7291 497996445
1051 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ಗ  ಗರ ೕ ಅ ದ ಗ ಣ 27/7 ನ 1.80 29976.00 9657 6662 8872 0
1052 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕರ  ರ ಅ ದ ಗ ಣ 133/4 ನ 0.40 13747.00 5312 2779 5648 756416952
1053 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಲ ಣ ಅ ದ ಗ ಣ 76/2ಅ+2ಬ+2ಕ2 ನ 0.20 6925.00 7186 4932 0127 0
1054 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ೕಮಣ  ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 39/2/1 ನ 1.00 37831.00 4879 6212 5978 30241545516
1055 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಮ ವ ಟ ಕ. ಜಯ ರ 53/5, 53/7 ನ 0.70 29291.00 9124 0270 2087 785590120
1056 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಶ ಮ ಂಡ ೕತ ರ ೕ -2 337/1C ನ 0.40 16841.00 2284 9308 0893 0
1057 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ಸಪ  ಯಕ ಡ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 12/4ಅ+4ಬ ನ 1.30 46127.00 2336 9536 3287 33985987206
1058 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಲ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 98/3 ಪ. 0.50 20146.00 3735 6958 9627 0772500100947401
1059 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಪ  ೕ  ತರ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 43/ಬ1 ನ , 0.80 51478.00 6523 9428 2696 6282324995

1060 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಬ ನ ಬ ಮಮ ರ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 820 ನ ಬದ 0.40 30744.00 4313 5447 0444 50188948210

1061 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಗಪ  ಹ ಜನ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 175/1 ಪ. 0.30 15768.00 6728 4180 0531 17207032886
1062 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧಮ ಜ ಕರ ಕನಮ ಕನಮ ೕ 1072/ಎ ಪ. 0.80 37373.00 7318 3352 5505 17158042323
1063 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಉಮಯ  ಕಯ  ಮಠ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 176/2 ನ 0.70 33904.00 6257 6368 0343 101301011000085
1064 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಮ  ಕಲಪ  ಬರಮಣ ೕಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 73/7 ನ 0.40 18693.00 3411 9330 2579 123610100017520
1065 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಯಪ  ಬರಮಣ ೕಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 73/6 ನ 0.50 20146.00 9906 7910 6700 10465786646
1066 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ವ  ದಪ  ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 974/5 ನ ಣ ನ 0.80 56263.00 9574 1498 2184 101301010016706
1067 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಯಪ  ಬರಮಣ ೕಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 73/3 ನ 0.50 22652.00 7350 1987 5944 20199222799
1068 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಸಪ  ದಪ  ಅ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 175/5 ನ 0.80 42048.00 6065 0800 9179 0
1069 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಯ ಜ ಪ  ೕ ರ ೕ 422/2 ನ 0.60 26443.00 2628 9685 8060 123002265875
1070 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ವಪ  ೕ ರ ೕ 132/4 ನ 0.50 23395.00 2312 1042 4252 123002114858
1071 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತಪ  ೕ ಂದಪ  ಚವ ರ ಳ ಬಬ ಶ ರ 77/1 ನ ಂ 0.30 18426.00 2572 1640 1821 SIX0834556
1072 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ಶ ಹಣ ತ ಮಸ ಜರ ೕ 218/3 ನ 1.10 36883.00 5677 9629 8188 08322200025987
1073 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಅಮ ಂಡ ರ ರ ೕ -2 1079/1 ನ 0.50 23596.00 9658 3063 1840 89008976641
1074 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ವ ಂಗಪ  ಅವ ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 74/* ನ ಂ 0.80 32137.00 7163 4847 7108 80873531215
1075 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ಅಲ ಡ ರ ನಗರ ೕ 21/1ಬ/1ಅ+1ಬ/2 ನ 0.30 15768.00 6561 4589 2580 0
1076 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕರಯ  ದ ಂಗಪ  ಮಠ ನಗರ ೕ 535/2 ನ 0.40 21024.00 3177 3801 2316 0
1077 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸ ಂಗಪ  ಮಲಪ  ರದ ಡ ಕಳಕವಟ ೕ 26 ನ 0.40 18658.00 4279 7501 4768 0
1078 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಪ  ಮಣ  ರ ಕಳಕವಟ ೕ 151/1ಬ/2 ನ ಂ 0.50 18605.00 3811 2423 4147 0
1079 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಣ  ಮಲಪ  ಂಗಳ ರ ೕ 387/2 ನ 0.80 37381.00 6271 8472 2237 0
1080 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಲಹ ೕದ ಡ ಬ ದಳ ಳ ೕ 283/2 ನ 0.50 26280.00 2642 7585 8585 0



1081 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಡ ಪರ ಡ ರ ನಗರ ೕ 14/3 ನ 0.60 31536.00 3498 0904 6589 08002250002610
1082 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ೕರಪ  ರ ಉಫ  ಧ ಳ ನಗರ ೕ 80/6 ನ 0.30 15768.00 4130 4693 3745 0
1083 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶಮ ೕ ೕನ ೕರ ಬ ಕ ಹಡಗ ಕ. ಜಯ ರ 219/1ಕ ನ 0.60 31536.00 2096 6201 4398 89066055816
1084 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಲ  ಹಸನ  ಟ ಆ ಗ ಣ 433/1ಅ/1, 434/2ಅ ಅ. 0.60 31536.00 2075 4204 0807 103401101000637
1085 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನವ  ದಶರಥ ಮ ಕನಮ ೕ -1 22/ಮ ಪ. ಂ 0.80 21519.00 6677 3251 9134 0
1086 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಲ ಣ ನ ಡ ನಗರ ೕ 514/5 ನ 0.60 22761.00 6572 4301 2802 08002250003573
1087 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಮ  ವಪ  ರ ನಗರ ೕ 38/1 ನ 0.60 23621.00 4901 4937 9769 08322210026574
1088 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ೕ ಥ ೕ ರ ಕಳಕವಟ ೕ 138/4 ನ 0.80 31017.00 7178 7970 4342 0
1089 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಗಪ  ೕ ರ ಕಳಕವಟ ೕ -1 145/2ಬ ನ 0.40 14490.00 2181 9897 3544 17167560184
1090 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತ  ಕಲ  ರ ಂಡ ಕನಮ ೕ 82/2ಅ ನ 0.40 13770.00 6022 1050 1780 17167560184
1091 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವಪ  ಂಡಪ  ೕಹ ಂ ಬ  ಎ ಗ ಣ 420/2ಬ ನ ಂ 0.40 9934.00 5848 5446 0672 89022462776
1092 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲವ  ಬಸ ಂಗಯ  ಬ ಬ  ಎ ಗ ಣ 262/1 ನ ಂ 0.50 16231.00 8404 6739 5989 89069108039
1093 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಕ  ಲ ಣ ಚ ಣ ಟಕಳ ೕ 71/3 ನ ಬದ 0.50 54626.00 3788 1917 3893 0

1094 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಡಪ ಡ ಅಮ ದ ಡ ೕಲ ಅರ ೕ 555/2 ನ ಈ , ಬದ , 
0.60 63904.00 3926 5804 4639 0

1095 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂದ  ದಪ  ಕ ಅರ ೕ 411/4 ನ ಬದ 0.50 54626.00 4312 9703 2578 0
1096 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ   ಚಡಚಣ ಅರ ೕ 11/4 ನ ಬದ 0.40 45349.00 7117 7265 2330 123001875111
1097 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡ ಷ ಪ  ಗಳ ಮ ಳ ಗ ಣ 97/1 ನ ಂ 0.60 18591.00 7311 5155 5454 0
1098 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಪ  ಮ ಇಂ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 145/3 ನ ಂ 0.40 14666.00 6307 0101 3083 0
1099 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ ಲ ಅ ರ ಗ ಗ ಣ ಗ ಣ 489/1C ನ ಣ ನ 0.70 73182.00 4381 5160 8308 0
1100 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ನ ಮಲಪ  ಂ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 373/2 ನ ಂ 0.60 22238.00 2129 4632 3046 17213024255
1101 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಚ ರ ಂಗ ರಜ ತ ಬ  ಎ ಗ ಣ 256/1ಬ/2 ನ ಂ 0.40 11393.00 9577 0212 6840 17213034376
1102 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ೕ ದ  ಯಬಣ  ತಳ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 145/1+2/2 ನ ಂ 0.80 22869.00 5016 6455 3010 89019330834
1103 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಮ ವ ಉಕ ಬ  ಎ ಗ ಣ 282 ನ ಂ 0.50 20928.00 4137 4519 5098 17213022510
1104 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಮಲಪ  ಣ ಬ  ಎ ಗ ಣ 245/2ಬ ನ ಂ , ಂ 0.80 22738.00 7047 9015 8804 17213014521
1105 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಳಪ  ರ ಣ ಳ ಗ ಣ 99/6 ನ ಂ 0.50 23402.00 8764 0613 9087 17164041650
1106 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂತಪ  ದ ಂಡಪ  ಹತ ಬ  ಎ ಗ ಣ 113/2/C ನ ಬದ 0.50 54626.00 2057 5418 2811 0

1107 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ  ವಪ  ೕಡ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 180/2ಅ ನ , ಬದ , 
0.50 54626.00 2252 7106 8382 17154517508

1108 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ನ ಶವ ಧವ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 166/1+2ಡ ನ ಮ 0.50 54626.00 4690 9953 7685 17154546992

1109 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ಖರ ದ ಗ ಣ ಗ ಣ 512/5 ನ ಬದ , 0.50 51997.00 6817 8353 4453 30455947358

1110 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಯ ಮ ಧವ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 155/1/2 ನ ಮ , ಸವ 0.50 54626.00 2613 6084 7538 17154522960
1111 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ಶರಣಪ  ಪ ಬ  ಎ ಗ ಣ 298/3 ನ , ೕ ಫಲ 0.80 28362.00 6054 0256 7723 35949220554
1112 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಪ  ವ ತ  ಕಲ ಅ ದ ಗ ಣ 185/1ಅ ನ 0.70 29291.00 4342 6761 9796 0744104000101318
1113 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ತ  ಬಸಪ  ಕಲ ಅ ದ ಗ ಣ 185/1ಅ ನ 0.60 25283.00 3189 0836 0045 0
1114 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ವಪ  ಟ ಬ  ಎ ಗ ಣ 252/2 ನ ಂ 0.60 19922.00 9165 3165 7927 17213034172
1115 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಹಣ ತ ಯ ಹತ ಬ  ಎ ಗ ಣ 123/1ಬ ನ 0.60 26443.00 2971 2575 7512 17213015966
1116 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಅ ೕಘ ದ  ದ ಬ  ಎ ಗ ಣ 175/2 ನ ಂ 0.80 23746.00 3073 3857 6911 89065495565
1117 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಲ ೕ ಗ ಶ ಹತ ಬ  ಎ ಗ ಣ 248/2 ನ 0.70 29291.00 4536 1759 1193 17213035733
1118 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಜ ಖರ ಂಡ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 307/3 ನ ಂ 0.80 32137.00 7156 8807 0850 89057091446
1119 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಯ  ರ ಂಗಯ  ಆಲ ಂಡ ಬ  ಎ ಗ ಣ 294/3 ನ ಂ 0.50 17573.00 4802 1995 7421 89026502182
1120 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಕರ ಡ ೕಲ ಅ ದ ಗ ಣ 36/1+2/ಅ/1 ನ 2.00 65483.00 5167 9532 7134 6312983517
1121 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ಗಪ  ಬ  ಎ ಗ ಣ 184/1 ನ ಂ 0.90 25765.00 6238 3788 8838 17213019389
1122 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಯ ಶರಣಪ  ಹತ ಬ  ಎ ಗ ಣ 166/2ಕ ನ ಂ 0.60 14130.00 8398 1165 1488 17213052760
1123 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಷ ಚನ ಂಡ ಂ ಳ ಕ ಳ ಗ ಣ 151/1ಅ ನ 0.40 18693.00 4483 3968 5455 0055001700005711
1124 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕಮನ ಡ ೕಲ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 104/3 ನ ಂ 0.90 30633.00 5883 6568 4066 08002210054225
1125 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಮಲಪ  ದಪ  ನ ಬ  ಎ ಗ ಣ 189/3 ನ ಂ 0.40 10449.00 8741 9195 8408 29170110077047
1126 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಬನ ಲ ರಜ ತ ಬ  ಎ ಗ ಣ 234/2 ನ ಬದ 0.50 54626.00 6299 0718 1645 89019994614
1127 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ವಣ ದಪ  ಂಡ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 267/3/ಬ ನ 0.50 50833.00 5950 7029 3897 20001329648
1128 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಂ ಂಡ ಹತ ಬ  ಎ ಗ ಣ 285/1 ನ 0.90 31330.00 7138 2436 8230 89025253849

1129 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅರ ಂದ ಮ ಂಡಪ  ಮಸ ಗ ಣ ಗ ಣ 478/2ಅ ನ ಬದ , 
, ೕ 0.90 91736.00 8469 5432 3938 17164039957

1130 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಯ ಮ ಆ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 49/3 ನ ಬದ , 0.50 54626.00 5210 0277 2018 89054030098
1131 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಲ ಣ ಡ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 87/1 ನ ಸವ 0.50 54626.00 9396 5354 5810 17154538798

1132 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ಂದ  ಕ ಅರ ೕ 411/1 ನ , ಬದ 0.80 80866.00 7347 4006 1435 123002346798

1133 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಉ ಕರ ಮ ನ ಳ ಅರ ೕ 414/7 ನ ಬದ , 
ಣ ನ 0.40 45349.00 4479 8144 1423 123004501527

1134 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಥ ೕ ತ ಸ ಳ ನ ಗ ಣ 31/2 ನ ಂ 0.70 21647.00 9149 7653 8821 89068743312
1135 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಯ ಹಣ ತ ತಳ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 207/1+2ಅ ನ 0.50 54626.00 9393 5608 2777 17213055954
1136 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಥ ಂಚಪ  ಮ ಬ  ಎ ಗ ಣ 192/2 ನ ಂ , ಂ 1.40 36557.00 3615 0770 3607 17213054075
1137 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ತ ನ ಪ  ಕ ರ ನ ಗ ಣ 126/2 ನ ಂ 0.40 18596.00 4388 9522 9926 17213019461
1138 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಬಸವ ಜ ಂಡ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 307/4 ನ ಂ , 0.80 28349.00 5983 6178 9276 89007360034
1139 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ ಪ  ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 320/1ಬ ನ ಂ , ಂ 1.20 36287.00 7792 8958 1225 17213022666

1140 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ೕ  ಇಂಚ ಅರ ೕ 550/1ಅ ನ
ಬದ , 

, ಣ
ನ

0.50 54626.00 2815 3019 5019 08002210004930

1141 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಷ ವಧ ನ ಚನ ಪ  ಟ ಬ  ಎ ಗ ಣ 97/2ಬ/2 ಪ. ಂ 0.80 32137.00 6818 0677 8340 89077554573
1142 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ  ಮ ವ ಣ ಬ  ಎ ಗ ಣ 245/10 ನ ಂ 0.50 21545.00 7383 3478 9693 89078376314
1143 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲವ  ಹಣ ತ ಪಟ ಣ ಬ  ಎ ಗ ಣ 253/* ನ ಂ 0.50 21545.00 9679 9334 2188 17213037082
1144 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಮಲಪ  ಜಮ ಬ  ಎ ಗ ಣ 244/1ಬ ನ ಂ 0.40 16634.00 4145 3188 2713 17213027096
1145 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಯ ದಪ  ನ ಗ ಣ 25/1 ನ ಂ 0.40 14966.00 5910 1932 6943 89099810601
1146 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ  ಪ ರಕರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 173/5 ನ ಂ 0.90 25173.00 8063 4524 4821 17213027278
1147 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಂಬವ  ಜಪ  ೕ ನ ಗ ಣ 22/1ಅ ನ ಂ 0.50 18890.00 3000 6611 6685 17213032186
1148 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡಪ  ವ ೕ ಂ ಬ  ಎ ಗ ಣ 418/1ಬ ನ ಂ 0.50 17463.00 3612 4237 6404 123004858987
1149 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಯ ಚನ ಪ  ಇಂಗ ಶ ರ ನ ಗ ಣ 137/1ಬ/2 ನ ಂ 0.80 28362.00 8400 8132 3360 7213037923



1150 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ ರಪ  ( ಶ) ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 147/2 ನ ಂ 0.40 16634.00 2649 5934 6319 17213052318
1151 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ಪ  ಮ ಗರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 144/1 ನ ಂ 0.40 16634.00 4959 9432 8341 17213051212
1152 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ನ ಶವ ಧವ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 166/1+2ಡ ನ ಆಸ  0.50 50183.00 4690 9953 7685 17154546992
1153 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಪರಸಪ  ಂ ಅ ದ ಗ ಣ 33/1ಬ ನ 1.00 33388.00 7150 7841 8286 497982885
1154 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಶ ವಣ ದಪ  ಂಡ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 8/2 ನ ಪ 2.00 96066.00 4822 5550 3621 17213041769
1155 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸನ ಡ ೕ ಂದಪ  ರ ಣ ಗ ಣ 133/1 ನ ಈ 0.60 59461.00 6273 3780 6134 08002200090368
1156 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಲ ವಶರಣ ೕ ಂ ಬ  ಎ ಗ ಣ 106/1ಅ ನ ಂ 1.60 47768.00 7243 5936 3853 29170110002742
1157 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಯ ಯಣ  ನ ಬ  ಎ ಗ ಣ 421/2+3/1 ನ ಂ 0.90 25765.00 8470 3230 3735 17213041271
1158 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ನಪ  ಪ ಬ  ಎ ಗ ಣ 266/2 ನ ಂ , 1.00 28463.00 8704 3894 9550 0
1159 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳವ  ಗಪ  ಬ  ಎ ಗ ಣ 237/1 ನ ಂ 0.90 30633.00 6976 0638 7926 89050560530
1160 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಧ ಪ  ತಳ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 197/2 ನ ಂ 0.90 30633.00 4006 9691 6316 17213021083
1161 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ  ಶರಣಪ  ಇಂ ಗ ಣ ಗ ಣ 512/6 ನ ಂ 0.80 28362.00 9473 5387 9363 123002754128
1162 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಂ  ಮ ಯ ಔರ ಗ ಣ ಳ ಗ ಣ 114/1 ನ ಂ 0.50 20976.00 5328 7839 0422 123003867028
1163 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಪ ೕಮ ಯ ಬ  ಎ ಗ ಣ 261/1 ನ ಂ 0.50 21545.00 4652 0079 5650 17213029730
1164 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಕ ಬ ಗ  ೕ ಬ  ಎ ಗ ಣ 147/5 ನ ಂ 0.50 20892.00 7299 1027 3251 17213042752
1165 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ವಪ  ೕಡ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 182 ನ , ತರ 0.40 45267.00 3897 8165 0073 17154531442
1166 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ೕಮಪ  ತ ಟ ಕ. ಜಯ ರ 106/3 ನ , ಸವ 0.50 46802.00 6801 0827 6811 623190083880

1167 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ತ ಈರಪ  ಉಕ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 132/4 ನ ,  
0.40 45282.00 4966 7576 8692 10465921133

1168 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಬಸಪ  ಇಂಗ ಶ ರ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 50/2 ನ , ಸವ 0.80 82459.00 8446 6433 3400 17154518705
1169 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಪ  ಣ ರಸ ಬ  ಎ ಗ ಣ 410/2 ನ ಂ 0.60 14152.00 3438 8964 2168 918010074436656
1170 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಣ  ಬಸಪ  ಬ  ಎ ಗ ಣ 193/4, 201/5 ನ ಂ 1.20 31172.00 3859 1893 3611 123005350224
1171 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಮ  ಮ ರಸ ಬ  ಎ ಗ ಣ 307/5 ನ ಂ , 1.20 31172.00 3107 2625 1195 123005212138
1172 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ದಪ  ಆ ಗ ಣ 54 ನ ಂ 1.20 26729.00 9931 7707 2777 123004852850
1173 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಮಲಪ  ಗಪ  ಕಡ ೕಳ ನ ಗ ಣ 102 ನ ಂ 0.40 14966.00 6134 9393 3566 123001190104
1174 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಕಪ  ದಪ  ನ ಗ ಣ 25/1 ನ ಂ 0.40 14966.00 4625 0450 7511 08282200081651
1175 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ೕ ಲ ಮಸ ಗ ಣ ಗ ಣ 315/3 ನ ಂ 0.40 14966.00 6969 0506 5626 17164035657
1176 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಪ  ೕಣ ರಸ ಬ  ಎ ಗ ಣ 381/2 ನ 0.40 19193.00 8044 8504 2992 10078762964
1177 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಂ  ೕಮ ಯ ಕ ಬ  ಎ ಗ ಣ 152/2 ನ ಂ 0.78 23464.00 4669 9006 5584 33313590738
1178 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ೕ ಂ ಂಡ ಹತ ಬ  ಎ ಗ ಣ 102/1ಅ ನ 0.70 24848.00 7048 2756 1288 17213052578
1179 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ದಪ  ನ ಬ  ಎ ಗ ಣ 189/1ಅ ನ ಂ , ಂ 1.00 31982.00 4682 3930 9058 123004878540
1180 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಯ  ದಯ  ಆಲ ಂಡ ಬ  ಎ ಗ ಣ 294/4 ನ ಂ 0.50 18891.00 3622 5076 9272 123005325800

1181 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಯ  ಪ ಡಯ  ಳ ರ (ಮಠಪ ) ಬ  ಎ ಗ ಣ 102/2ಅ ನ ಂ 0.75 22545.00 6711 1489 5757 123002419792

1182 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಳಗಪ  ಂಗಪ  ಬ  ಎ ಗ ಣ 161/2 ನ ಂ 1.00 17890.00 9523 1465 8857 0504101049528
1183 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ವಣ ದಪ  ಂಡ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 267/3/ಬ ನ ಂ , 0.40 12577.00 5950 7029 3897 89007218501
1184 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ  ಮಲಪ  ಣ ಬ  ಎ ಗ ಣ 245/5 ನ ಂ 0.40 16634.00 9604 9353 9924 17213019074
1185 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಮ ವಪ  ಔರ ಗ ಬ  ಎ ಗ ಣ 320/4 ನ ಂ 0.40 13184.00 6401 2898 7070 17213042424
1186 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕಮ ಂಗ ರಜ ತ ಬ  ಎ ಗ ಣ 89/1 ನ ಂ 0.40 16634.00 7898 4464 4825 89104253078
1187 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಬಸಪ  ಯ ೕ ಬ  ಎ ಗ ಣ 247/3 ನ ಂ 0.80 23919.00 2517 8949 3224 17213035121
1188 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಸ ಪ  ಡ ಣ ಳ ಗ ಣ 73/1 ನ ಂ 1.60 47768.00 5487 6163 1851 17164034915
1189 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಷಬ ಥ ೕ ತ ರ ಜ ರ ೕ 620 ನ 1.30 46127.00 4337 5844 2346 0
1190 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ  ೕ ತ ರ ಜ ರ ೕ 620 ನ 1.40 48892.00 2210 2280 6403 25511000006460
1191 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ತ ಎಸಪ  ರ ಜ ರ ೕ 620 ನ 1.30 46127.00 4335 6540 4082 08042200107241
1192 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಹ ಂಗ ಕ ಉಫ  ಲ ಆ ಗ ಣ 185/1 ಪ. ಂ 0.80 21838.00 9190 1042 9795 103401011003831

1193 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಂಗ ಹರ  ಲ ಕ ರ ಗ ಣ 603/2 ಪ. , ಬದ 0.50 54626.00 2073 5602 3388 0

1194 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರ ಮ ಶರಣಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 136/5 ಪ. 0.40 16859.00 9398 0319 3152 30236183505
1195 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ನಪ  ಪ ರ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 276/2+3 ನ ಈ 1.20 119223.00 6785 1926 1699 17154550409
1196 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ಬ ನಜ ಣ ಗ ಣ 47/3 ನ ಬದ 0.50 54626.00 3291 4693 3791 0800200077009
1197 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ದಯ  ೕರಭದಯ  ಜ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 126/2 ನ ಂ 0.70 26089.00 6380 8918 1732 3112828312
1198 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸ ಂಡ ಮ ಂಡ ಅ ಲ ಕಳಕವಟ ೕ 95 ನ 1.60 54422.00 9207 8170 7656 08322210026931
1199 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ರಗಪ  ೕ ರ ನಗರ ೕ 156/2 ನ 0.90 34984.00 9184 0114 7757 89055084996
1200 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ಂತ ೕಮಣ  ವಲ ರ ನಗರ ೕ 512/1 ನ 0.50 19817.00 2852 3428 7677 17167549842
1201 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರವ  ಪರಸಪ  ನಗರದ ನಗರ ೕ 509/1 ನ 1.80 59953.00 6703 9895 1010 08322200079916
1202 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಂಗಪ  ಬಸಪ  ೕ ರ ಕಳಕವಟ ೕ 138/1 ನ 0.40 18121.00 9792 0202 6958 17167563345
1203 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ಶ ಹಣ ತ ನಮ ನವರ ನಗರ ೕ 129/6 ನ 0.50 23596.00 8208 3838 1141 08322200049232
1204 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಕಪ  ರ ನಗರ ೕ 439/3 ನ 1.20 38919.00 2172 4474 7751 08002200118910
1205 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಅ ನ ಗ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 15/5 ನ 0.40 17112.00 3075 4652 2848 123003025222
1206 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ  ದಮ ಧನ ೕ 206/2ಡ ನ 0.20 14020.00 7014 2969 4624 17216560395
1207 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಲ ಚಪ  ಂಜರ ಡ ಕಳಕವಟ ೕ -1 93/2 ನ 0.50 19928.00 6754 7293 0223 08322210020255
1208 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಮ   ಅ ಬ ಡ ವರ ಕಳಕವಟ ೕ -1 143/3 ನ 0.80 27664.00 9220 6871 3698 08322210018054
1209 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ೕ ಲ ಡ ವರ ಕಳಕವಟ ೕ -1 143/2 ನ 0.80 27664.00 5886 8034 5990 0832225008319
1210 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಂಗಪ  ಂಗಪ  ಟ ಲ ೕ ಬಬ ಶ ರ 611/2 ನ ಣ ನ 0.40 31075.00 4769 1859 4739 10465815965
1211 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಂಡಪ  ಲ ಂ ಬ ರ ೕ 10/5 ನ 0.60 26443.00 5169 0995 6203 89068367890
1212 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ಬಸ ಂಡ ರ ಧನ ೕ 267/1ಅ ನ ಬದ 0.20 22675.00 5252 7886 1334 17216475965
1213 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಯ ಂಡ ರದ ಡ ಕಳಕವಟ ೕ 46 ನ 0.40 18192.00 2369 4080 2295 0
1214 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಪ  ಳಪ  ಆ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 176/1ಬ ನ 0.80 27694.00 5351 1850 1432 08342200038694
1215 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರಸಪ  ಳಪ  ಂ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 174/4 ನ 0.80 32137.00 3040 2381 8886 08342030001253
1216 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದರ ನ  ಸನ ಧನ ೕ 24/1ಬ ನ 0.50 26280.00 8338 0755 5069 17216505061
1217 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಂಡ ೕ ಥ ೕಳ ಧನ ೕ 212/4 ನ 0.40 21024.00 4539 9665 4516 89048951392
1218 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮನ ಡ ಕಲಪ  ರ ಇಟ ಂ ಳ ೕ 194/1ಕ ನ 0.50 15255.00 8085 8321 4714 17216538597
1219 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ಂತ ಚನ ಂಡ ರ ಇಟ ಂ ಳ ೕ 190 ನ ಂ , 0.70 17352.00 0 89003804702
1220 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ವ ಇ ರ ಮಡಸ ಳ ಗ ಣ 56/1 ನ ಂ 0.40 13595.00 9328 5701 6119 30499026153
1221 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ವಪ  ೕ ಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 494/1ಅ ನ 0.30 27811.00 6348 5083 8780 0
1222 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ದ ಪ  ನ ಂ ಬಬ ಶ ರ 171/1 ನ ಈ 1.00 101013.00 9911 6227 7584 896810110000174
1223 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಮಲಪ  ವ ಯರ ಣ ಬಬ ಶ ರ 53/1C ನ 1.20 43361.00 9496 1414 4484 64093842884
1224 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ  ನಕ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 6/3 ನ ಅ ಣ 0.30 34012.00 7860 7894 7065 101301011004648



1225 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಳಪ  ಧನ ಂಡ ೕ ಬಬ ಶ ರ 322/1 ನ 1.60 38736.00 2341 5088 1032 20342491342
1226 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ೕ ೕಮಪ  ೕ ಳ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 1001/4 ನ 0.40 16831.00 5656 9852 1375 0
1227 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಹ ದ ಬ ನ ಬ ನ ಫ ೕ ಬಬ ಶ ರ 598/3ಅ ನ 0.80 32137.00 6125 7400 0196 17126539105
1228 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಪ  ಲಚ ಪ  ತಳ ರ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 56/4 ನ 0.90 31459.00 7117 1984 6660 006100101053929
1229 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ವಪ  ಣ ಬಬ ಶ ರ 138/2ಅ, 138/3 ನ ಈ 1.00 97586.00 5364 4217 3855 0
1230 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಕಪ  ನರಸಪ  ಲ ಆ ಗ ಣ 455/1ಅ ನ 0.70 25664.00 2081 1669 3991 0
1231 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗವ  ಸದಪ  ನಕ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 6/1 ನ ಅ ಣ 0.20 22675.00 6298 8909 1575 101301011004658
1232 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಪ  ಪ  ಬರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 56/5 ನ 0.50 21125.00 2697 0512 2719 35541969004
1233 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತವ  ೕಮಪ  ಜ ನವರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 92/1 ನ 0.60 23446.00 6670 1665 6889 0
1234 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಲ ನ ಬ ಬಸರ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 42/2ಬ ನ , ಂ 0.80 34416.00 6071 1007 0911 101301011000175
1235 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಪ  ಮಲಪ  ಡ ಬಬ ಶ ರ 673/1 ನ  , ಂ 0.80 29972.00 6413 7409 9794 0

1236 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಂಗ ಪರ ಮ ಂಗ ರಜ ತ ಮ ಬಬ ಶ ರ 22/3ಬ ನ ಂ 0.30 12595.00 4321 3181 7941 101301011004247

1237 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡಪ  ಮಪ  ರತನಹ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 25/1ಬ ನ ಅ ಣ 0.40 42719.00 3822 1415 2214 101301010010511
1238 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಮಲಪ  ಮಠದ ಉಫ  ಬ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 171/3 ನ 1.80 79497.00 7685 3344 2863 0
1239 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರ ಂಡ ವಪ  ರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 999 ನ 0.20 9303.00 8150 8158 1366 0
1240 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಮಲಕಪ  ಂ ರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 909/3 ನ 0.40 14368.00 7812 8328 9728 89058088546
1241 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡಪ  ಉಮ ಣ   ಟಕಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 219/1 ನ 0.90 34984.00 6263 8162 3355 101301011001678
1242 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ದ ಂಡ ರ ಬಬ ಶ ರ 269/6 ನ 0.40 25109.00 2082 8845 6371 896810110000079
1243 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಪ  ಶ ಪ  ೕ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 108/2 ನ 1.60 49214.00 6282 9224 5581 101301011001294
1244 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಗಪ  ವಪ  ವಣ ವರ ಡ ಮಮ ರ 95/1 ನ ಈ 0.50 33849.00 8261 0607 7718 896810110002259
1245 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಮ  ದಪ  ಕಟ ರ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 77/4 ನ 0.50 22552.00 4097 7439 2575 89084721682
1246 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ   ಡಗ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 23/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.20 22675.00 6677 6419 6461 17128045829
1247 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಮಪ  ನಕ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 6/5 ನ ಅ ಣ 0.40 43917.00 8709 8865 2389 101301010005628
1248 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯವ  ಮಪ  ನಗದ ಮದ ಣ ಬಬ ಶ ರ 31/1/1ಅ ನ 0.60 45549.00 2414 1159 3284 0
1249 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗವ  ೕ ಲ ೕ ೕ ಬಬ ಶ ರ 69/2ಬ ನ 0.80 32137.00 2361 9107 5037 20341418590
1250 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಮ ಂಡ ಅಥ ೕ ಬಬ ಶ ರ 625/2+3ಅ/2 ನ 0.70 41050.00 7775 6104 6136 101301011002068
1251 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಪ  ದಪ  ಇಂಗ ಮ ಬಬ ಶ ರ 50/2 ನ 0.60 24693.00 2005 2687 0811 101301011004928
1252 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ತಪ  ಗಮ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 123/3A ನ 0.50 20449.00 7602 7322 2078 101301010002021
1253 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಲ ಣ ಗಲಗ ಬಬ ಶ ರ 328/1ಬ/1, 329/1ಬ ನ ಣ ನ 0.60 32010.00 5451 7493 4924 0
1254 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಂಡಪ  ಳದ ಂಗದ ಮಮ ರ 119/1ಬ ನ 1.20 77228.00 2537 3464 7892 33063395036
1255 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವಪ  ೕ ಲ ಬ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 171/2 ನ 0.50 23596.00 7869 9566 0314 101301011003882
1256 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಂತ ಂಚಪ  ರ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 36/5, 36/3, 36/4 ನ 0.90 29906.00 6625 3665 2375 101301010008319
1257 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ವಪ  ರ ಮ ಬಬ ಶ ರ 194/6 ನ 0.70 29291.00 6089 9671 1586 89082919765
1258 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ದ ಂಡಪ  ದಲ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 50/1 ನ 0.50 19942.00 2385 9871 8513 101301010008358
1259 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ ಹಣ ತ ರ ಮ ಬಬ ಶ ರ 194/4 ನ 0.60 26443.00 7404 7482 2826 101301011005974
1260 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಲ  ಪ ರ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 91/2/3 ನ 0.50 29489.00 4177 3859 6475 623230055442
1261 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಅಹ ದ ನ ಬ ಜ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 25/1ಅ/2 ನ 0.30 17590.00 9686 2232 7130 101301011004746
1262 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಪ  ಮ ಂಡ ಅಥ ೕ ಬಬ ಶ ರ 625/2+3ಬ/1 ನ 0.30 21030.00 2787 5352 1716 101301011002067
1263 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಪ  ಂ  ಧವ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 133/2X1 ನ 0.60 26443.00 8467 8419 4620 623230035083
1264 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಗಪ  ವಪ  ವಣ ವರ ಡ ಮಮ ರ 95/1 ನ ಈ 0.40 41899.00 8261 0607 7718 896810110002259
1265 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯವ  ಮಪ  ನಗದ ಮದ ಣ ಬಬ ಶ ರ 32/1 ನ ಈ 2.00 137432.00 2414 1159 3284 896810110003508
1266 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸತಪ  ಮಲಪ  ರಲ ೕ ಬಬ ಶ ರ 91/1 ನ 0.60 21833.00 2326 1520 5199 17207041529
1267 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ  ಬ ಮ ಬಬ ಶರ 235/1ಬ, 236/1ಬ ನ ಈ 1.20 119223.00 6344 8112 4907 123003399829
1268 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಪ  ದಪ  ಇಂಗ ಮ ಬಬ ಶ ರ 50/2, 50/1ಬ ನ ಈ 0.40 43922.00 2005 2687 0811 101301011004928
1269 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ಂಗ ಂಗ ರಜ ತ ಮ ಬಬ ಶ ರ 2/3 ನ 0.50 19153.00 4044 3984 7151 101301011001151
1270 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರವ  ಮಲಪ  ಂ ರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 909/1 ನ 0.60 26443.00 3302 6576 7083 1013010016978
1271 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಶ ಥ ೕ ಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 508/3 ನ 0.70 22768.00 6418 3147 4102 123000282382
1272 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ರ ದಪ  ಣ ಳ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 47/* ನ 0.50 23016.00 7334 8984 0814 101301010009448
1273 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ   ಡಗ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 23/1ಅ ನ ಅ ಣ, 0.60 51709.00 6677 6419 6461 17128045829
1274 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಠಲ ಅಂಬ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 31/1 ನ 0.50 26094.00 4916 9661 9799 101301011001462
1275 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಠಲ ಅಂಬ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 31/2 ನ 0.60 26443.00 6319 1189 5160 101301011005769
1276 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಹಣ ತ ಕಲ ೕ ಬಬ ಶ ರ 717/4 ನ 0.20 10375.00 2598 8904 1094 123003808062
1277 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಹಣ ತ ಕಲ ೕ ಬಬ ಶ ರ 717/5 ನ 0.30 11042.00 9084 6149 4276 123003809327
1278 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಣ   ಪ ರ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 112/1ಅ/1 ನ 0.60 30778.00 9170 4971 3514 101301011001695

1279 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಣ  ಹಣ ತ ರ 
( ವ ಂಡ)

ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 941/3 ನ 1.03 38660.00 8252 0982 5595 101301010010309

1280 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಪ  ೕಮಪ  ಡ ಮಮ ರ 133/5 ನ ಈ 0.80 81998.00 7306 2153 5839 896810110004315
1281 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ಗಪ  ಕತನ ಹಲಗ ಬಬ ಶ ರ 96/1ಬ/1 ನ 0.50 40474.00 9820 1939 0016 89008374943
1282 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಹಣ ತ ಚ ಂ ಹಲಗ ಬಬ ಶ ರ 262/1 ನ 0.65 49991.00 5380 7629 4398 89067070399
1283 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಪ  ದಪ  ಬಬ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 2/2ಬ ನ ಅ ಣ 0.40 42699.00 28257 238 0524 35970100885
1284 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಇಂ  ಗಪ  ನಕ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 8/3 ನ ಅ ಣ 0.30 32585.00 6817 9579 7769 101301010009120
1285 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ನ ಬ ಬಸರ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 43/1 ನ ಈ 0.50 54405.00 8803 8240 4609 89083707953
1286 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತಪ  ೕರಪ  ೕ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 91/2 ನ ಳ 0.40 43954.00 4308 5352 6976 101301050000033
1287 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಚ ಂಗ ರಜ ತ ಮ ಬಬ ಶ ರ 40/6 ನ ಈ 0.46 46473.00 2470 3413 4952 101301011001214
1288 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಬಸಪ  ಚ ಂ ಹಲಗ ಬಬ ಶ ರ 296/* ನ 1.20 75808.00 6779 4767 3146 17207028586
1289 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಪ  ಮಲಪ  ರಲ ೕ ಬಬ ಶ ರ 91/2 ನ 0.40 14305.00 5886 0022 2637 101301010017192
1290 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ೕಮಪ  ಜ ೕ ಬಬ ಶ ರ 717/7 ನ 0.30 14668.00 7800 6631 7744 35175562937
1291 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ಮ ವ ೕಟದ ಹಲಗ ಬಬ ಶ ರ 277/5 ನ ಂ 0.40 15939.00 3981 2955 6737 17207040229
1292 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಹಣ ತ ಕಲ ೕ ಬಬ ಶ ರ 717/6 ನ 0.30 11184.00 8921 2274 6905 101301011004678
1293 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಖರ  ಮಲಕ  ಮಠ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 407/2AX ನ ಂ 0.30 7974.00 2878 5030 0789 17207028698
1294 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸ ಂಗಪ  ರಪ  ರ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 83/2 ನ 0.40 18022.00 6042 9664 7111 101301011003654
1295 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಪ  ೕರಪ  ಧರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 346/5, 346/4 ನ 0.70 29291.00 5695 6297 3749 30060677874
1296 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಪ  ಅ ನ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 88/1ಅ ನ 0.65 27867.00 4229 8429 7701 17207034215
1297 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಡಪ  ಯಶ ತಪ  ರ ಕ ಳ ಗ ಣ 69/3 ನ 0.40 17311.00 4433 5586 3524 0
1298 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲವ  ಹಣ ತಪ  ಪಟ ಣಶ ಬ  ಎ ಗ ಣ 253/* ನ 0.40 12290.00 9679 9334 2188 17213037082
1299 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಲಪ  ಬಸಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 474/1ಅ ನ ಕಲಂಗ 0.60 63904.00 7754 7082 8142 31025145472



1300 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಜಗ  ೕಡ ಕ ರ ಗ ಣ 622/2ಬ ಪ. ಣ ನ 0.40 44109.00 8974 7632 3584 0
1301 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ  ಲ ಕ ರ ಗ ಣ 571/3 ಪ. ಕಲಂಗ 0.40 44912.00 8355 9280 1970 0
1302 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಮ ದಪ  ರ ಡ ಂ ಗ ಣ 126/2ಅ/2/ಅ ನ 0.50 28823.00 2136 2724 3848 0055001700007287
1303 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಖರ ಪರ ಂಡ ರ ಮ ಳ ಗ ಣ 22/1ಬ ನ ಬದ 0.40 41607.00 6657 5455 6732 0055000100988875
1304 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಂ ಪ  ಖರತ ಮ ನ ಗ ಣ 109/3, 109/4 ನ ಬದ 0.40 44434.00 8019 4503 4082 123001249672

1305 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ  ೕಡ ಕ ರ ಗ ಣ 453/6 ಪ. ಬದ , 0.40 45349.00 4204 5974 4482 30235425887

1306 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಯಲಪ  ರ ಗದ ಗ ಣ 41/5ಅ/1ಅ ನ ಂ 0.40 16553.00 3856 0515 5577 89045367705
1307 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡಪ  ದಪ  ರ ಗದ ಗ ಣ 50/1ಅ ನ ಂ 0.40 16555.00 4852 7030 8619 17164092537
1308 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಖಪ  ಚ ಪ  ಹ ಜನ ಚ ಳ PH ಮಮ ರ 14/1ಬ ಪ. 0.80 56263.00 9860 4590 8350 0
1309 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತ ಕ ಪ  ಮ ಳ ಗ ಣ 42/2 ನ ಂ 0.40 12392.00 9287 0615 3818 29170110075135
1310 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ಬಸ ತಪ  ಗ ನಕ ಬರಟ ೕ -2 233/3 ನ ಂ 0.40 11476.00 8601 1900 8266 012000100011503

1311 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಅಣ ಪ  ಲ  ಉಫ  ೕಡ ಕಳಕವಟ ೕ 72/1, 72/3 ಪ. 0.80 27267.00 4485 7791 9530 0

1312 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ಹಣ ತ ರ ೕರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 274/1ಬ ನ ಂ 1.10 23747.00 6514 5190 0307 0
1313 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಖರ ಳಪ  ಂಗಳ ಕನಮ ೕ 1041/1 ನ ಂ 0.80 27638.00 9773 8143 6110 0
1314 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಳಪ  ಂಗಳ ಕನಮ ೕ 1041/1 ನ ಂ 0.80 29241.00 6537 8841 7258 0
1315 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ  ೕಸ ಜ ರ ೕ 473/3+4 ನ 0.40 12906.00 6272 6811 8698 0
1316 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ  ೕಸ ಜ ರ ೕ 473/1ಬ ನ 0.60 21561.00 3080 9213 8672 0
1317 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಲ ವಪ  ಲ ಂ ಬ ರ ೕ 119/8 ನ 0.40 15053.00 5874 4099 4776 0
1318 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ಂಡಪ  ಂ ಕನಮ ೕ 1003/1+2+3/1 ನ ಂ 0.40 12159.00 2801 9336 1892 0
1319 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಮ ದ  ಅರ ೕ 313/4 ನ 2.00 62718.00 2959 8372 1855 0
1320 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗ ವಪ  ಇಂ ಡ ಬಬ ಶ ರ 1097/2 ನ 0.60 31536.00 3522 5790 2548 331902010098576
1321 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗವ  ಯಲಪ  ಲ ನ ಹಲಗ ಬಬ ಶ ರ 209/1+2/2 ನ 0.90 29118.00 2506 5571 0020 17207038072
1322 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಮಲಪ  ಕ ಡ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 418/2 ನ 1.00 37831.00 7721 5312 1260 0504101043556

1323 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಅ ಬ ಪರಸಪ ೕಳ ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 21/4 ನ ಈ 1.20 85490.00 3797 0258 8828 89047371221

1324 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವಪ  ಧ ಪ  ಪ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 122/4 ನ ಂ 0.40 10457.00 4474 9856 1436 08002210068709
1325 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಕಸ  ಲ ಇಟ ಂ ಳ ೕ 186 ಪ. 0.40 14592.00 9261 0399 2815 89095386242
1326 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಂಗಪ  ರ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 4/1 ನ 0.80 35200.00 2292 1724 9237 0
1327 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಗಪ  ನ ಪ  ಬ ರ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 200/1 ನ 1.20 56557.00 6529 0919 3096 0
1328 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ದ  ಅ ನ ಳ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 126/4 ನ , ಂ 0.90 40904.00 3338 4616 8569 101301051000034
1329 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ ದ ಈರಪ  ಗ ಇಟ ಂ ಳ ೕ 211/2 ನ 0.60 30710.00 6227 5674 3686 0
1330 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕನಪ  ೕಮಪ  ಹದ ರ ತ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 200/2 ನ ಬದ 0.70 59624.00 8785 3192 1863 50318738286
1331 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಯ ಲ ಣ ಗ ಇಟ ಂ ಳ ೕ 140/3 ನ 0.40 17019.00 6940 7411 7774 0
1332 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಪ  ಯಬಣ  ಕ ಆ ಗ ಣ 414/2 ಪ. 0.40 16920.00 7203 5754 1164 17164030852
1333 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ೕ  ಲ ಹಡಗ ಕ. ಜಯ ರ 153/1 ಪ. 0.70 40807.00 8776 0359 9124 437602010002846
1334 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕದ ಸನಪ  ಸ ಳ ಬಬ ಶ ರ 180/1 ಪ. 1.40 48892.00 7667 8488 7088 89093664723
1335 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ೕವಪ  ೕ ನ ಡ ೕ 343/2ಅ ನ 0.40 16729.00 4235 4402 7260 17206546688

1336 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಕಲಪ  ಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 513/1 ನ , ಂ , 1.40 44520.00 8060 5954 4460 623230007464

1337 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂದ ಬ ವಜ ನ ೕನ ಟ ಗದ ಗ ಣ 45/3ಬ ನ 0.40 17518.00 2414 2598 9422 17164074028
1338 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ಮ ಂಡ ಸಜನ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 2 ನ ಂ 0.80 12024.00 5113 5155 6412 13250100004518
1339 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವತಪ  ಂಡಪ  ೕ ರ ರ ೕ -2 840/2 ನ 0.60 22001.00 4856 5761 9590 17165558791
1340 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ೕರಪ  ಂಡಪ  ಳ ಬಬ ಶ ರ 59/1ಅ ನ 0.70 48558.00 5780 9188 9812 896810110003141
1341 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಸನ  ಲ  ಮ ಳ ಗ ಣ 171/1 ನ 0.30 14021.00 9585 7274 7159 0055000100991709
1342 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಣ  ಮ ಳಪ  ಂ ರ ೕ ೕ 482/2 ನ 0.80 32137.00 3941 1136 1968 89068802165

1343 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಷ  ಂಡಪ  ೕ ನ ವರ 
ಉಫ  ತ ಂ ಣ ಳ ಮಮ ರ 63/1ಅ, 63/1ಬ, 63/1ಡ ನ ಅ ಣ 1.60 148510.00 9149 5157 9852 89037183999

1344 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಮಣ  ಜಮ ೕ ೕ 78/2ಅ+2ಬ/2 ನ 0.60 26443.00 2249 1125 7098 89047192800
1345 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಮ ಂಡ ಸಜನ ರ ೕ -1 111/3 ನ ಬದ 0.80 41229.00 5113 5155 6412 13250100004518
1346 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಶ ೕಶ ರ ೕ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 574/4, 574/5 ನ ಪ 2.40 151171.00 9853 0021 7231 36338257855
1347 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರಸಪ  ಈಶರಪ  ಬ ರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 935/1 ನ 0.70 29291.00 4637 4234 0094 123003931925
1348 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಉ  ೕಮ ವ ೕಲ ಕ ರ ಗ ಣ 629/* ನ 2.40 72558.00 4650 1572 4361 10762228946
1349 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ  ನಪ  ಜ ೕ ೕ 310/1 ನ ಪ 1.00 51996.00 6754 7651 8848 17167648775
1350 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ತಪ  ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 64/3b ನ 1.00 52560.00 9485 5003 9346 60190909075
1351 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ತಪ  ರ ( ) ೕ ಬಬ ಶ ರ 64/3ಅ ನ 0.80 42048.00 2833 2757 9677 20172703870
1352 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ೕಮಪ  ೕ ೕ ಬಬ ಶ ರ 525/3 ನ 0.40 18658.00 2257 5901 7199 101301010018157
1353 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ  ಪ  ಇಟ ಂ ಳ ಧನ ೕ 6 ನ 0.60 26680.00 8356 9537 6707 17216642010
1354 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಕಪ  ನ ಪ  ಡನವರ ನಗರ ೕ 94/1 ನ 0.80 26941.00 4653 5036 6815 123003423526
1355 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ವಪ  ಳವರ ಕನಮ ೕ 286/1 ನ ಂ 0.30 15768.00 4467 6317 6351 17158080663
1356 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಬ ೕಲ ಟಕಳ ೕ 212/3 ನ 0.50 26280.00 5881 3148 6968 64149977582
1357 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ  ಳಪ  ಉಟ ಜರ ೕ 369/2ಅ ನ 0.40 19702.00 9346 2086 2375 0
1358 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮ ಂಡ ಗಪ  ರ ೕ 411/6 ನ 0.40 21024.00 8923 2565 3870 89068861438
1359 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ ಪ  ಲ ಣ ಜ ರ H ೕ 502/2ಡ ನ 0.80 36476.00 9837 2888 7688 17167562874
1360 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಪ  ಕಲಪ  ವಕ ರ ೕ 153/1 ನ 1.90 45197.00 6306 4245 5819 17167551238
1361 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಗಪ  ಉ ಗ ೕ ೕ 495/3 ನ 0.40 16301.00 2862 5016 6589 0
1362 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಪ  ತಪ  ತರ ಜ ರ H ೕ 165/2ಕ ನ 0.30 13767.00 3261 1634 8865 89005566763
1363 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಪ  ಯಪ  ಟ ಲ ನ ಡ ೕ 335/1 ನ 0.60 26354.00 6491 4260 1491 17206513380
1364 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ೕನಪ  ನಗರ ಕನಮ ೕ 634/2 ನ ಂ 1.30 40772.00 8999 7834 1847 13250100016605
1365 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ   ಉಟ ನಗರ ೕ 493/4 ನ 1.00 30401.00 6824 7138 6871 17167523595
1366 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಕಲಪ  ಅವ ಳ ೕ 260/2 ನ 0.80 19616.00 2561 6464 6465 17167634342
1367 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ಂಡ ಬಸ ಂಡ ಂಚ ಂಡ ಳ ೕ 42/3 ನ 0.50 26280.00 3168 9025 2171 006113901002579
1368 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಸ ೕರ ಶ ರ ವರ ೕ ೕ 635 ನ 0.30 11763.00 2286 6660 8255 0
1369 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ಪ ಕರ ಲಕ ೕ ೕ 6 ನ 0.50 33574.00 3720 9712 5364 17167541560
1370 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಶ ಈರ ಂಡ ರ ಕನಮ ೕ 56/4 ನ ಂ 0.50 26280.00 6872 4935 7959 17158057612
1371 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರ ಮ ಲ ಣ ಯಕ ಡ ನಗರ ೕ 27/1/1/4 ನ 0.40 16892.00 3815 4936 6504 0
1372 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಕಪ  ಂ ಂ ರ ೕ 408/2 ನ 0.40 17068.00 2440 6670 3564 89023539910



1373 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ೕಕ ಬ ಮನ ರ ಬ ಗ ನ ರ ೕ 661/2 ನ 0.80 38259.00 8250 926 8433 89058666278
1374 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಪ  ಲಕಪ  ಟ ಡ ೕ ೕ 592/1ಬ ನ 0.60 26680.00 5603 1138 7601 17167563924
1375 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಈರಪ  ರ ೕ 365/5 ನ 0.80 40977.00 8445 1281 7973 17167532769
1376 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಣ  ಲ ಣ ನ ಡ ನಗರ ೕ 298/2+2ಬ ನ 0.30 13649.00 6045 4638 0618 08002250004112
1377 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ೕಮಪ  ನ ಡ ೕ ೕ 453/6, 453/3 ನ 0.40 16301.00 2837 5496 6963 17167570410
1378 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗವ  ವಪ  ಮಸ ರ ೕ 31/3 ನ 0.30 10912.00 8876 3599 6669 0
1379 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕನ ಬ ಡ ಬ ಕನಮ ೕ 348/2ಅ ನ 0.40 21024.00 5034 0870 8063 17158065929
1380 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಪ  ಲ ಪ  ಲ ೕ ೕ 226/2ಬ ನ 0.40 7724.00 2222 5584 3411 17167539946
1381 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಮಲಪ  ರ ಕನಮ ೕ 37/2 ನ ಂ 0.40 16168.00 2309 8188 2391 17158057838
1382 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ಡ ಮಲ ಡ ರ ನಗರ ೕ 21/1ಅ+1ಬ/1/2 ನ 0.30 15768.00 8441 0099 4959 623170023438
1383 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ವ ಲ ಣ ಂ ರ ೕ ೕ 308 ನ 0.50 26280.00 5415 9077 2667 89020703735

1384 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಪ  ಂಡಪ  ಂ ಂವ ರ ೕ 385/1B ನ 0.60 12664.00 9968 2491 0227 623170027046

1385 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ಪ  ಪ  ಆಕಳ ಳ ೕ 208/6 ನ 1.20 50628.00 8071 5506 3354 89026461315
1386 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಬಗ ೕ ೕ 613/2 ನ 0.50 26280.00 4392 9288 0154 17167586330
1387 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಂಡ ವ ಡ ದ ಡ ನಗರ ೕ 9/1+2/4 ನ 0.60 22583.00 2704 1958 1411 08002200144433
1388 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ಅಮ ಣ  ಣ ಳ ಣ ಳ ಗ ಣ 8/3 ನ 0.40 15023.00 5683 7429 5827 17164087550
1389 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಮಲಪ  ಣ ಳ ಣ ಳ ಗ ಣ 12/4ಅ ನ ಂ 0.40 16301.00 8222 8431 8531 17164028797
1390 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ದಯ  ಮಲಕಯ  ಮಠ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 411/1x2 ನ 0.30 5271.00 7566 3148 4347 101301010010359
1391 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ  ಗಪ  ಆಲ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 94/4 ನ 1.20 43361.00 9996 8104 4227 35611743148
1392 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ  ಚಮ ಜ ರ H ೕ 595/3 ನ 0.80 42048.00 9425 0935 9630 89068974394
1393 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಮಣ  ಲ ರ ನ ಡ ೕ 486/2C ನ 0.50 26280.00 5745 2579 6624 89056168457
1394 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಮಣ  ಲ ರ ನ ಡ ೕ 486/2 ನ 0.30 13401.00 5901 0148 2046 17206518720
1395 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಚನ ಪ  ಜರ ಜ ರ H ೕ 573/1ಅ ನ 0.80 34301.00 2833 3298 9655 89000623036
1396 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಕಪ  ಬಸಪ  ಉ ಳ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 315/2 ನ 0.30 11763.00 7081 4534 5064 17165530264
1397 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಣ  ಪ ಣ  ೕ ಬಬ ಶ ರ 217/2 ನ 0.40 12969.00 7610 5507 1585 34014329120
1398 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ವಪ  ೕ ಬಬ ಶ ರ 79/4 ನ 1.00 37175.00 3177 1932 2023 17129525699
1399 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಯ ಅ ಡಪ  ಆ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 48/1 ನ 1.60 54422.00 3059 0149 4851 10867604480
1400 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಪ  ಅಣ ಪ  ಜ ೕ ಬಬ ಶ ರ 583/7, 612/2 ನ , ಂ 0.50 20799.00 6204 0153 8549 32645317394
1401 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಪ  ವಪ  ಂ ೕ ಬಬ ಶ ರ 627/3 ನ 0.50 20841.00 6387 3695 2785 17707043399
1402 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪತ ಮಲನ ಡ ೕಲ ೕ ಬಬ ಶ ರ 312/1 ನ 0.80 32137.00 4558 9527 9115 35960668793
1403 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈಶರಪ  ೕಪ  ಪ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 586/7 ನ 0.60 26433.00 4382 4904 5444 34770272941
1404 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಪ  ವಪ  ಧನ ಂಡ ೕ ಬಬ ಶ ರ 394/2 ನ 0.50 17370.00 3413 0057 6112 0504131000141
1405 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ  ಹಸನ  ಕಲ ೕ ಬಬ ಶ ರ 288/2ಅ ನ 0.50 21306.00 8633 5390 9240 20341420224
1406 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಉಮ  ಲ ಬ ರ ೕ 52/2 ಪ. 2.40 72558.00 5132 0441 8555 0
1407 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಮಲಪ  ಯಮನಪ  ಧನ ಂಡ ನ ಡ ೕ 233/2 ನ 0.80 42048.00 6353 3721 9630 17206546510
1408 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಬಸಪ  ಚ ಂ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 619/3 ನ 0.60 22789.00 8006 8858 4618 0772500102788401
1409 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ದಯ  ಮಠ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 51/2 ನ 0.60 26443.00 6648 1572 9686 89069415891
1410 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚಪ  ಳಪ  ಗ ೕ ಬಬ ಶ ರ 67/2ಬ ನ 0.30 10199.00 5902 5745 6852 89001722264
1411 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಗಪ  ಆ ಗದ ಗ ಣ 38/3ಬ ನ 0.40 16264.00 5759 3783 2883 89026319629
1412 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ವಪ  ವಡ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 10/6 ಪ. 0.40 15384.00 5888 4214 9310 123003811019
1413 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ರ  ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 51/3 ಪ. 0.50 17029.00 6091 3408 1070 0
1414 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ಮ ಪ  ರ ಧ ಳ ಬಬ ಶ ರ 31/2 ನ 0.60 25372.00 9858 7160 1667 89048652199
1415 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಓ ಪ  ರ ಜ ರ ೕ 313/2, 322/1 ನ 0.70 27852.00 4305 0808 2296 08322200067793
1416 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡಪ  ಮ ವ ಗ ಳ ಳ ೕ 207/5 ನ 0.60 25153.00 8075 3874 0640 3612500115547401
1417 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ ನ ಪ  ನಗರ ೕ ೕ -1 702/4 ನ 0.50 17163.00 4937 5139 1586 0
1418 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಪ  ಂಗಪ  ಸ ಳ ೕ ೕ -1 701/4 ನ 0.40 11538.00 5263 0034 7709 0
1419 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಬಸಪ  ಕನಮ ೕ -1 58/4 ನ ಂ 0.40 9939.00 2984 9376 7443 0
1420 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕಮಣ  ನಗರ ೕ ೕ -1 643/4 ನ 0.70 25325.00 4540 9457 4017 0
1421 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಂ ಸ ಅಣ ಪ  ರ ಅಳ ಳ ೕ 84/4 ನ 0.40 16536.00 9461 0294 8449 08322250001441
1422 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ದಪ  ಳ ೕ ೕ 420/1 ನ 0.80 29206.00 6686 7800 3057 89052158975
1423 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಪ  ಗಪ  ೕ ೕ 488/2 ನ 1.00 37831.00 3134 5696 7256 17167541810
1424 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಪ  ಗನವರ ಕನಮ ೕ 946/2ಬ ನ ಂ 0.60 26346.00 3626 3930 8927 89068855775
1425 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಪ  ದ ಯ ಬ ರ ಕನಮ ೕ -1 840/1ಬ ನ 0.50 15368.00 9713 5223 7594 0
1426 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಮಲಪ  ಜ ರ ೕ ೕ 30/* ನ 1.50 51657.00 6308 8261 8331 623170024410
1427 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಖಪ  ೕ ೕ 645/2 ನ 0.40 13086.00 4931 8403 2932 123003115136
1428 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಜಯ ರ ಂಗಳ ಕನಮ ೕ 991/1 ನ ಂ 0.40 14936.00 8898 7823 0416 89046572350
1429 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ವಪ  ಚ ಂ ೕ ೕ -1 434/1ಬ2 ನ 0.30 8770.00 7096 8230 1412 0
1430 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಕ ಪ  ಕಡಪ ನಗರ ೕ -1 294/4 ನ 0.30 8770.00 3496 0978 3791 0
1431 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಪ  ೕಮಣ  ರಬರ ೕ ೕ -1 487/1 ನ 0.40 11421.00 2825 7110 1171 0
1432 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಬ ಲ ೕ ೕ -1 21/2ಬ/1 ನ 0.30 8652.00 8197 4529 7377 0
1433 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತ ಯ  ಮಲಯ  ಮಠಪ ಕನಮ ೕ 1008/1ಅ/2ಅ ನ ಂ 1.20 45304.00 4147 4364 2690 17158029877
1434 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಇ ಂ ನ ಬ ಡ ಂ ಗ ಣ ಗ ಣ 137/3 ನ ಂ 0.80 24408.00 2634 2085 5327 32394322501
1435 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹ ೕಬ  ವರ ೕ ೕ 676/6 ನ 0.80 30064.00 3408 4755 7595 17167532930
1436 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ  ವರ ೕ ೕ 676/7 ನ 0.80 30108.00 4865 7237 5454 17167533194
1437 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ರ ಲ  ವರ ೕ ೕ 676/8, 676/6 ನ 0.80 30064.00 7954 9287 8969 17167530228
1438 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಯ ಂಡ ರ ನ ಡ ೕ 412/1 ನ 0.40 12969.00 6644 2870 1258 17206554292
1439 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮ ದ  ವಪ  ೕ ಯ ಳ ೕ 52/1ಬ ನ 0.40 16301.00 4574 1017 5338 0772500104997801
1440 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಅಣ ಪ  ಹನ ಕನಮ ೕ -1 118/1 ನ ಂ 0.30 10199.00 3308 3543 9914 0
1441 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ೕಂದ  ರಪ  ೕ ನ ಕನಮ ೕ -1 919 ನ ಂ 0.60 17297.00 4820 9081 3528 0
1442 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡ ೕಕ ಅ ನ ಳ ಅ ದ ಗ ಣ 60/1ಅ ನ 0.50 23177.00 7883 8005 4805 896897951
1443 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ  ಲ  ಉಫ  ೕಡ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 170/21, 170/17 ಪ. 0.50 23596.00 3073 2301 1086 20248889791
1444 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧ   ಲ ಮಖ ರ ಗ ಣ 221/2 ಪ. 0.80 30141.00 7820 8324 8183 08002200074210
1445 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಪ  ೕಜಪ  ಂ ೕ ೕ 318/5 ನ 0.40 21024.00 9770 5524 8701 17167570931
1446 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಕ ೕಮ ಯ ಉ ಗ ೕ ೕ 496/3ಅ ನ 0.50 26280.00 3874 4718 0078 89050295764
1447 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಸ ಗಣಪ  ಲ ಬ ರ ೕ 68/1 ಪ. 0.80 32137.00 7604 0212 1082 64198163337
1448 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ರ ಅ ನ ಧವ ರ ೕ 42/2ಅ ಪ. ಂ 1.00 32426.00 9017 4902 9764 89050172548



1449 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ೕಮಪ  ರ ಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 21/1+2/1 ನ 0.60 29169.00 8331 1503 8333 101301010018081
1450 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ಮಪ  ರಬರ ೕಹ ಂವ ೕ 230/1ಬ ನ 1.30 45165.00 9536 8237 4077 17216513414
1451 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ೕಮಪ  ಚ ಂ ಜ ರ H ೕ -2 580/4ಬ ನ 0.40 13086.00 2165 9485 0474 123002602482
1452 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ನ ಕರ ಧನ ೕ 304/2 ನ 0.80 31018.00 8398 7827 3957 0744104000018230
1453 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ದರ  ಆಲ ಲಕರ ರ ೕ 541/1 ನ 1.20 49906.00 8018 4434 7209 5046101000339

1454 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಹ ದಹ ೕಫ ಕಮ ೕನ ಉಫ  ಕ ೕರ  
ಟ ಲ ರ ೕ 60/2 ನ 0.40 12034.00 2823 5089 3422 123003181879

1455 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ದ ಕಲಪ  ಳ ಮ ನ ಗ ಣ 32/1 ನ ಣ ನ 0.60 58907.00 9335 2921 7075 0055000100988945
1456 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ  ( ೕ ) ಸ ಜಗ ಕನಮ ೕ 300 ನ , ಂ 1.40 42814.00 8115 3971 3191 08012030010270
1457 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಈರ ಂಡ ರ ಕನಮ ೕ 1130/1+2ಅ/1 ನ ಂ 0.80 23971.00 9060 0331 0119 17158043122
1458 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಂ  ಶರಣ ಡ ವ ಂಡ ರ ೕ 646/1ಅ ನ 1.20 41449.00 2508 7555 4395 89067889239
1459 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಂತ ಈರಪ  ನವರ ವಣ ಕ. ಜಯ ರ 803/1 ನ ಂ 0.40 14618.00 7084 2782 3811 0772500105060301
1460 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ಜ ಮ  ಡ ಂ ಡ ಂ ಗ ಣ 71/2X3 ನ 0.40 12969.00 6532 6937 4190 17167526109
1461 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ಮ ಂಡ ರ ಂ ೕ ೕ -1 555/1 ನ 2.00 42798.00 3289 3431 3214 623170029247
1462 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಅ  ೕಲ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 17/ಅ ನ ಂ 0.40 13325.00 7588 8168 9548 08012030005951
1463 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರವ  ಮಣ  ಕ ದ ಳ ಬಬ ಶ ರ 86/4 ನ ಂ 0.33 15564.00 8558 1682 7961 17162597824
1464 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಥ ಅಣ ಪ  ಚ ಣ ಕನಮ ೕ 366/2 ಪ. 0.40 16419.00 9198 6406 2670 32924456354

1465 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ೕಮ  ಉಫ  ೕಮ ತ 
ೕಡ ರ ೕ 428/1ಬ+2ಅ/X2 ಪ. ಂ 0.40 16419.00 4284 2985 7908 32508789386

1466 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಲಪ  ದಪ  ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 516/1ಕ ನ 0.20 10512.00 3530 6026 1147 17165560936
1467 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸತ ಪ   ೕತ ಧನ ೕ 156/3 ನ , 0.40 15427.00 9089 2278 5660 89010115667
1468 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ರ ೕ ನ ಕರ ಧನ ೕ 186/4ಬ ನ 0.50 24796.00 8714 0823 9433 08012010003103
1469 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ರ ೕ ನ ಕರ ಧನ ೕ 186/5 ನ 0.20 6507.00 8714 0823 9433 08012010003103
1470 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ  ಮ ಕನಮ ೕ 1108/4 ನ ಂ 0.80 30961.00 6764 828 4420 17158044160
1471 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ಪ  ರಪ  ಲ ಜ ರ H ೕ 246/3 ನ ಂ 0.50 22499.00 7674 1160 4387 89000672346
1472 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯವ  ಜಕಪ  ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 291/2 ನ 0.80 40051.00 7815 5015 0148 0
1473 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸವ  ೕ ಂದಪ  ಬ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 19/1ಅ ಪ. 0.90 34984.00 2698 9017 2521 17208525281

1474 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ  ಅಣ ಪ  ಉಫ  ಂಗಪ  ಂ ರ ಅ ಣ ಬಬ ಶ ರ 178/1X2 ನ 0.90 34984.00 2964 9150 8569 17208575232

1475 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಉಫ  ಸಯ ದ ಬ ದ  
ಉಫ  ಬ ಅ ರ ಅ ಣ ಬಬ ಶ ರ 278/1 ನ 0.80 32137.00 7690 4328 9681 913010022443553

1476 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ಬ ಬ ರ ಅ ಣ ಬಬ ಶ ರ 279/3 ನ 0.70 27629.00 9615 5357 1223 89031720657
1477 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಮ ಬ ವರ ಅ ಣ ಬಬ ಶ ರ 30/5 ನ 0.50 19154.00 9153 3537 8859 17208575345
1478 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಲ ಬ ಬ ಜಲ ಅ ಣ ಬಬ ಶ ರ 259/2 ನ 0.40 18693.00 9688 6937 9033 17208546552
1479 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಅ  ಬ ಅ ರ ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 27/2ಅ+1 ನ 0.90 34984.00 3077 3113 5104 17120041242
1480 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಲ ಲ  ಅ ರ ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 27/2ಬ+3 ನ 1.00 37831.00 7068 2700 7629 623230030641
1481 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಕ ಲ   ಅ ರ ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 28/3 ನ 0.80 32137.00 5546 6749 3531 896810110002215
1482 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಹ ದ ಬ ದ ೕ ಬ ಅ ರ ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 40/5 ನ 1.00 37831.00 3118 3108 9546 623230064706
1483 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ   ಅ ರ ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 28/5 ನ 0.80 32137.00 8184 6017 3646 0
1484 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಉಮರ   ಅ ರ ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 28/4 ನ 0.80 32137.00 7921 5035 9943 0
1485 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಷ  ಂ  ಕದಮ ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 73 ನ 0.80 30694.00 2604 1834 3309 17127550571
1486 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಣ  ಮ ಪ  ಪಣ ಕನಮ ೕ 78/4 ನ ಂ 0.40 14232.00 5961 4741 3210 0
1487 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಬ ೕಮ ಹ ಧನ ೕ 23/6 ನ 0.50 25654.00 4944 1925 1881 89052373130
1488 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ೕ ಲ ಅವ ಧನ ೕ 88/1 ನ 0.60 25815.00 9753 1593 3280 17216643625
1489 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಗಪ  ಜನ ಂಡ ಕನಮ ೕ 603/1 ನ 0.40 18658.00 2129 2985 2178 17158037049
1490 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಮಲಪ  ಗಲಗ ಮದ ಣ ಬಬ ಶ ರ 91 ನ 0.60 31448.00 8318 7649 9561 33349410008
1491 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಉ  ಲ ಕ ರ ಗ ಣ 642/1 ಪ. ಬದ , ಸವ 0.40 45349.00 2047 5227 8251 08272200138744

1492 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ಬ ಮ ಲ  ಉಫ  
ೕಡ ಕ ರ ಗ ಣ 506/1 ಪ.

, 
ಸವ , ೕ 0.90 91736.00 2989 3203 0592 08272200143767

1493 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚಪ  ಮ ವಪ  ೕ ಕ ರ ಗ ಣ 1/2 ನ
, 

ಣ  
ಣ ನ

0.70 73182.00 7089 5157 0316 10762235307

1494 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ೕ  ಚನ ಯ  ಮಠ ಕ ರ ಗ ಣ 543/A1/5 ನ ಕಲಂಗ 0.40 44602.00 9875 9385 1262 30235425978
1495 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಂಡಪ  ಂ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 452 ನ ಕಲಂಗ 0.60 46634.00 9241 9629 7592 64091586455
1496 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮ ದ  ಮ ೕ ಕಲ ಕ ರ ಗ ಣ 312/3 ನ ಣ ನ 0.80 59713.00 3488 6574 8884 32537668380
1497 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಲ ಣ ಬರ ಕ ರ ಗ ಣ 442/2 ನ ಚವ 0.40 41899.00 9499 9261 1407 64108930755

1498 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡಪ  ೕಮಣ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 734/1 ನ , 
ಣ ನ 1.00 68230.00 2132 3639 5799 10762222966

1499 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಣ  ಗಪ  ಕ ರ ಗ ಣ 461 ನ ಂ 0.40 9631.00 6063 4484 4751 30498841759
1500 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಅರಳಪ  ಗಮ ಕ ರ ಗ ಣ 6/1 ನ ಕಲಂಗ 0.60 43278.00 8921 0439 9059 10762226052
1501 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಈರಪ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 7/4ಬ ನ ಂಬಳ, ಂ 0.60 63904.00 6315 2220 0700 34569117884
1502 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಯ  ಂಗಯ  ಮಠ ಕ ರ ಗ ಣ 479/4 ನ ಕಲಂಗ 0.40 44602.00 2786 9239 2560 36043647871
1503 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ  ಈರಪ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 280/4 ನ ೕ ಫಲ 0.50 23596.00 6836 0158 4107 10762221203

1504 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಗ ೕಶ ಕ ಬಸಪ  ಶ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 76/1ಅ ನ
ಚವ , 

, 
ಣ ನ ಡ

0.40 41389.00 7656 8663 1693 10762230636

1505 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಬಣ  ರಪ  ಅಡಹ ಕ ರ ಗ ಣ 62/2 ನ ಂ 0.60 63904.00 2477 8272 6228 10762232157
1506 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ನ ೕ ತ ಕ ರ ಗ ಣ 139/3 ನ ಣ ನ 0.80 82459.00 7823 8447 7519 0
1507 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ವ  ಯಬಣ  ಅಡಹ ಕ ರ ಗ ಣ 62/4 ನ ಂ 0.60 22514.00 2927 4213 7807 0
1508 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ಯ ೕಲ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 104/1 ನ ಂ 0.40 14315.00 5933 5889 5656 0
1509 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಕಅಹ ದ ನ ಬ ಗ ನ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 219/ಅ/2/ಕ ನ ಕಲಂಗ 0.80 61590.00 9109 3532 6363 08342210013981
1510 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ  ನ ಬ ದಳ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 40/6, 40/5 ನ ಈ 0.50 54043.00 4252 8460 2095 08342250003752
1511 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಹ ದ ಬ ದ  ದಳ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 83/4 ನ ಈ 0.50 54167.00 7214 7391 9999 08342210013980
1512 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಕವ  ಂದಪ  ಡ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 20/5 ನ ಈ 1.00 101013.00 9542 0194 5680 08342200022372
1513 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜನ ತ  ಬ ವತನ ರ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 51/5 ನ ಈ 0.50 54084.00 2747 2097 9137 08342200067633
1514 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಪರಸಪ  ೕಲ ರ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 103/7 ನ ಈ 0.60 63446.00 3730 1055 0465 08343070000120
1515 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಮದ ಬ ಮವ ಬ ಗರ ಮಮ ರ 128/2 ನ ಈ 1.20 119223.00 2545 3729 8338 08342250016510

1516 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ಡ ವ ಂಡಪ ಡ 
ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 184/1 ನ ಂ 0.80 23741.00 2389 0186 9648 13250100014132



1517 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಲಮ ಕ ಬ ಬ ೕ ರ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 124/3 ನ ಳ 0.80 82459.00 4169 1506 3256 17168595402

1518 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಮ ಂಡಪ  ೕಡ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 131/3 ನ 0.50 31559.00 8069 0464 8166 89100026138

1519 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ಹಣ ತ ೕತರದ ( ಲ ) ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 245/* ನ ಬದ 0.60 63904.00 5106 6797 4137 17154547714

1520 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ಜಪ  ಡ ಳ ಉ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 104/2ಅ/2 ನ ಈ 0.50 54626.00 3981 6184 4557 123003619609
1521 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲಚಮಪ  ಗಪ  ವಡ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 182/1 ಪ. ಂ 0.60 15395.00 3405 4550 8719 123003868088
1522 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧನ ಂಗ  ಲ ಉ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 92/6ಬ ಪ. 0.50 28775.00 2578 9273 1697 13258100009503
1523 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಅವರ ಗ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 117/3 ನ 1.00 52560.00 8820 3119 1703 08342030000550
1524 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಡಪ  ಸಗ ಪ  ಕ ದ ರ ೕ 905/1 ನ 0.80 32137.00 4613 7650 4222 17165569611
1525 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ೕ ಂದಪ  ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 1/1ಬ/3 ನ 0.70 51532.00 9891 4832 8099 17208542740
1526 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಬ ಪ ಲ ಳ ಬಬ ಶ ರ 48/1, 48/3 ನ 0.70 25091.00 3452 1343 4079 17208522526
1527 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಬಸವ ಜ ಅಡಹ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 158/1ಕ ನ 0.40 18054.00 3360 5504 9935 35169669606
1528 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಮಪ  ಮ ಡ ೕ ಬಬ ಶ ರ 519/2 ನ 1.10 40596.00 5084 2167 3573 31692945535
1529 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಮಪ  ಮ ಡ ೕ ಬಬ ಶ ರ 519/3 ನ 1.10 40596.00 7574 4364 7928 039405201000563
1530 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ವ ಂಡ ೕದಲ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 29/4 ನ 0.30 13613.00 7687 6213 7763 101301011004403
1531 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಂಡ ಅ ಬ ರಮ ಂಡ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 819/1+2/2 ನ 0.60 26443.00 7695 9027 3092 17207013885
1532 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಖರ ಮಲಪ  ಣ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 183/1 ನ 0.60 21963.00 8450 8253 5556 50100091664497
1533 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತ ನ  ದ ೕ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 212/1ಅ ನ 0.60 26443.00 7372 0918 4315 08342200007880
1534 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಘ ಂದ ಂಗ ಜಯ ಂಗ ಹ ೕ ಬಬ ಶ ರ 666/3ಫ ನ 0.30 13613.00 3907 0355 6871 89063931275
1535 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ವ ಂಗಪ  ಹರ ಳ ಮ ಬಬ ಶ ರ 215/1ಬ ನ 0.20 6881.00 7277 4092 6077 101301050002007
1536 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮರ  ತರ  ಧರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 395/4/ಬ ನ 0.80 32137.00 8270 2583 4762 08342200061873
1537 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಯ ದ ಣ  ೕ ಳ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 33/1 ನ 0.90 47304.00 6370 0630 4621 103401011004861
1538 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಪ   ದ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 150/1 ನ 0.70 27093.00 7957 3833 6141 101301011001754
1539 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಯ ೕಮನ ಡ ೕಲ ಂ ಬಬ ಶ ರ 130/5ಬ, 121/5ಬ ನ 0.50 19631.00 7874 0416 1809 17208578562
1540 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಬ ಅ ೕನ ಜ ರ ಳ ಬಬ ಶ ರ 26/2ಅ ನ 0.70 29291.00 9731 7882 8657 17208576280
1541 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಮ ( ಯ) ಂಗಪ  ರ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 16/5 ನ 0.80 54504.00 9037 4668 1392 08342210020075
1542 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಬಸಪ  ಗ ಪ  ರ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 53/4ಇ ನ 0.40 31922.00 5893 6322 9625 08342250007894
1543 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ದಪ  ರ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 68/1ಬ/5, 53/4ಅ ನ 0.80 58768.00 8178 1214 4494 08342200027796
1544 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಪ  ಗಪ  ರ ಗರ ಮಮ ರ 163/2ಬ ನ ಈ 1.50 145326.00 8113 2208 3295 17159054701
1545 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಪ  ದಪ  ಬಬ ಶ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 345/D/A/1 ನ 1.20 40596.00 7670 7434 4107 08342200039961
1546 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲಪ  ಗಪ  ಗ ಡ ಮಮ ರ 106/2 ನ ಅ ಣ 1.00 84087.00 5529 0621 0732 156701011000469
1547 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವಯ  ಕಯ  ಮಠ ಡ ಮಮ ರ 168 ನ ಅ ಣ 2.00 142943.00 5315 8401 1156 08342200006601
1548 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ  ಮಪ  ೕಲ ರ ಡ ಮಮ ರ 139/1ಬ ನ ಅ ಣ 0.80 71878.00 3853 8382 8236 89034325871
1549 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕವ ಅಣ ಪ  ಲಕ ೕ ಬಬ ಶ ರ 241/1 ನ 0.80 37729.00 4155 4091 6608 35035341135
1550 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಶರಣಪ  ಂ ರ ಉಪ ಲ ಮಮ ರ 119/2ಅ, 119/2ಕ ನ 0.60 31357.00 2057 2139 4945 08342200023581
1551 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಪ  ಚನ ಪ  ದ ೕ ಬಬ ಶ ರ 755/1+2ಅ ನ ೕ ಫಲ 1.00 24912.00 2591 6101 3443 101301011000842
1552 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಂತ ಚಪ  ದ ೕ ಬಬ ಶ ರ 544/5 ನ 0.50 22132.00 8983 2609 2409 20198694377
1553 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಪ  ಚನ ಪ  ದ ೕ ಬಬ ಶ ರ 403/2 ನ 3.10 54323.00 2591 6101 3443 101301011000842
1554 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಮ ಪ  ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 32/1+2+3/4 ನ 0.80 32137.00 4068 7571 7095 101301010010467
1555 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗವ  ಮಲಪ  ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 32/1+2+3/3 ನ 0.80 32137.00 7975 4162 5846 0
1556 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ  ಮಲಪ  ದಲ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 24/2ಬ ನ , 0.50 27734.00 3295 6646 7858 13250100001085
1557 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ಂಡಪ  ವಪ  ಇಂಗ ಶ ರ ಮ ಬಬ ಶ ರ 34 ನ 0.80 13871.00 7158 5113 6517 123000776426
1558 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಶ ಕರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 529/7 ನ 0.70 27410.00 5447 3681 3117 1712955875
1559 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಯ ಅ ೕತ ಮಗ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 73/1ಬ ನ 1.50 51657.00 3388 3009 5422 36519045186
1560 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡ ೕಕ ಪ  ಡ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 40/1 ನ 0.50 21057.00 4705 5133 6396 17156044106
1561 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರಸಪ  ಂಡ ೕಕ ಡ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 40/2 ನ 0.40 31996.00 8080 8992 4629 896810110000897
1562 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಣಕವ  ಂಡ ೕಕ ಡ ಗ ರ ಮಮ ರ 7/2 ನ 0.40 34061.00 3074 5617 7658 17156100694
1563 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವ ೕ  ಧವ ಬಬ ಶ ರ 153/X1 ನ ಂ 0.40 14192.00 4547 7794 6835 896810110000441
1564 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ಗ ೕ  ಧವ ಬಬ ಶ ರ 153/X4 ನ ಂ 0.30 11585.00 7003 9260 2190 08342210008691
1565 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಂಬ ೕಶ  ತಳ ರ ಮ ಬಬ ಶ ರ 38/2 ನ 0.40 16889.00 8358 1138 5249 101301011001646
1566 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡಪ  ವಪ  ಆ ಡ ಮಮ ರ 164/1ಅ+1ಬ/2 ನ 1.80 112103.00 5484 2061 0657 08342200011156
1567 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕಮಪ  ಉ ರ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 97/1ಬ/X3 ನ 0.70 31498.00 5379 5217 6798 08402200031031
1568 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ವಪ  ೕ ಲ ಬ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 171/2 ನ 0.60 25413.00 7869 9566 0314 101301011003882
1569 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ನ ಮಪ  ಹ ೕಳ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 120/X2 ನ 0.40 15101.00 8782 2896 3775 17162582636

1570 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗ ಉಫ  ೕಮ ಥ ದಪ  
ಳ ರ ಧನ ೕ -2 191/2 ನ 0.40 15140.00 5576 4346 8019 123002743467

1571 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಈರ ಂಡ ಮಮ ರ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 92/X2 ನ ಈ 0.50 35826.00 2709 0153 9820 36484210997
1572 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಬ ಮ ಬ ಜ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 70 ನ 1.70 36771.00 3339 4721 6074 11034331136
1573 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಬಸಪ  ೕಳ ಣ ಬಬ ಶ ರ 18/1 ನ 0.70 27502.00 7940 3178 1760 123003037777
1574 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಸಪ  ರಹ  (ತಳ ರ) ಮ ಬಬ ಶರ 38/1 ನ 0.50 25315.00 7587 9826 8142 101301010018013
1575 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಲವ  ವಪ  ಅರ ಮ ಬಬ ಶ ರ 61/2X2 ನ 0.50 37119.00 3241 1703 4494 89066045069
1576 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ಕ ಯಪ  ದ ಡ ಬಬ ಶ ರ 672/1ಬ/1 ನ 0.40 15746.00 6677 1800 6104 666202010003253
1577 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ವಣ ದಪ  ಗ ಡ ಮಮ ರ 114/1ಅ ನ ಈ 1.20 112473.00 9989 2650 7528 89041150978
1578 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಮ  ಶ ಡ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 75/3 ನ 1.20 41843.00 2937 7399 9766 20341396288
1579 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಬ ಬ ಹಸನ ಬ ಪಡಸಲ ಮ ಬಬ ಶ ರ 28/1ಬ ನ 0.70 27093.00 9206 0488 7944 101301011000438
1580 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಖಣ  ಳಪ  ಡ ಮಮ ರ 138/3 ನ ಈ 1.40 129075.00 3119 6184 5127 08342200021274
1581 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಗಪ  ಗ ಡ ಮಮ ರ 106/2 ನ ಅ ಣ 1.00 90232.00 7189 6017 9872 8.9681E+14
1582 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರಸಪ  ವಪ  ವಣ ವರ ಡ ಮಮ ರ 108/* ನ 1.20 63738.00 5226 1679 8286 08342200037712
1583 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಯ  ಮ ವಯ  ಮಠ ಡ ಮಮ ರ 168/3 ನ ಅ ಣ 1.50 146537.00 2877 4085 1094 896810110004719
1584 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲನ ಡ ಹಣ ತ ಡ ೕಲ ಂಗದ ಮಮ ರ 111/* ನ 2.00 132168.00 3896 9039 5531 08752010004729
1585 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ   ದ ಮ ಬಬ ಶ ರ 96/1 ನ 0.40 13793.00 5783 5607 4615 101301051000466
1586 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ೕ ಲ ದ ಮ ಬಬ ಶ ರ 95/3 ನ 0.50 21182.00 9974 9485 6395 34551952552
1587 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಅ ೕಲ ಡ ಗ ಳ ಬಬ ಶ ರ 81/1 ನ 1.60 54422.00 4051 5481 6528 20342492073
1588 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಪ  ಬಸಪ  ೕರ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 350/2 ನ ಅ ಣ 1.30 121767.00 3516 0796 5107 08342200003890
1589 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಬ ರಪ  ೕ ಳ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 834/2 ನ 0.20 9680.00 4093 9174 4167 101301050001084
1590 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಖರ ಮಲಪ  ದ ೕ ಬಬ ಶ ರ 580/2ಅ ನ 0.50 29949.00 4042 2660 5249 123003808200
1591 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಬ ನ ಬ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 202/1 ನ 0.80 28483.00 2261 1169 1024 34344934903



1592 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಬ ಬ ಜ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 9 ನ 1.00 37831.00 9262 3364 8054 123001923019
1593 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ಬ ನ ವರ ಅ ಣ ಬಬ ಶ ರ 20/2ಬ ನ 0.80 32137.00 5801 7793 6759 17208572876
1594 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಗ ಜಯ ಮ ಬರಕ ಅರ ೕ 522/1ಅ ನ 0.80 26123.00 5295 1650 9945 08002210100676
1595 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತಣ  ಜಯ ದಳ ಅರ ೕ 655 ನ 0.80 26115.00 6037 6983 7400 89064255681
1596 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಬಸಪ   ಉಫ  ರ ಂ ಬಬ ಶ ರ 114/2 ನ 0.60 26443.00 6663 5152 6943 35965097416
1597 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ಶ ಲ ಣ  ಉಫ  ರ ಂ ಬಬ ಶ ರ 114/1 ನ 0.60 26443.00 9259 3850 2021 2121010003124
1598 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಕ ನ ಬ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 202/2 ನ 0.40 18474.00 4903 7545 7550 101301011003359
1599 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಉಮರ ಅ ೕನ ಬ ಯಲಡ ೕ ೕ -1 675/1ಬ ನ 1.30 46127.00 3763 1042 2322 006100101054151
1600 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚ  ೕ  ಲ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 94/2 ಪ. 0.70 28255.00 7635 5110 9016 1.23002E+11
1601 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಪ  ರಪ  ಜ ರ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 344/6 ನ 1.11 39640.00 7849 0304 4489 17162543584
1602 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಕರ ಂಡಪ  ವಳ ನಗರ ೕ 438/1ಅ/1 ನ 0.40 18693.00 5905 0630 1082 08002250001310
1603 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಂಡ  ಂವ ನಗರ ೕ 531/1ಅ ನ 0.50 23596.00 9757 0332 0932 08322200062698
1604 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳಪ  ಲಕಪ  ಕ ೕಳ ನಗರ ೕ 501 ನ 0.60 26443.00 5590 9710 7448 123003818106
1605 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ೕ ಲ ರ ಜ ರ ೕ 529/1 ನ 0.80 27517.00 5497 1279 9375 20175891452
1606 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ೕಮಣ  ಬಡ ಕನಮ ೕ 402/11 ನ 1.60 54422.00 3457 4995 2607 08322200007970
1607 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ  ಮಲಪ  ಆಲ ರ ಜ ರ ೕ 604/6 ಪ. 0.60 22789.00 6358 5859 9303 0
1608 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಜ ದ ಜಮ ಜರ ೕ 653/5 ನ ಂ 0.40 13490.00 4430 5354 4210 08322200094278
1609 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ವತಪ  ಮಸ ಜರ ೕ 595/2 ನ 0.30 10586.00 4928 2056 7093 08322200002798
1610 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಭ  ಂದ  ೕಸ ಜ ರ ೕ 477/8 ನ 0.80 32137.00 2301 3869 2223 08322200088917
1611 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  ದಪ  ಗಲ ೕಟ ಜ ರ ೕ 488/1 ನ 0.60 26443.00 9896 6181 3762 08322210040400
1612 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ನ ಂಡಪ  ರ ಜ ರ ೕ 642 ನ 0.50 15484.00 7790 7581 1763 08322200003530
1613 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಮ ಂಗ ಅಳ ಳ ಜ ರ ೕ 622/1 ನ 0.80 32137.00 7386 3805 6033 0
1614 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಮ ಂಗ ಅಳ ಳ ಜ ರ ೕ 622/1 ನ 0.80 32137.00 4598 8389 8690 08322200035772
1615 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯನ ೕ ಸ ಯ  ಕ ಣಸ ೕ 94/1 ನ 1.60 54422.00 2886 4634 9339 08322200017578
1616 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ೕರಪ  ರ ನಗರ ೕ 276/2ಬ ನ 0.40 16871.00 7030 4782 6125 08322200057096
1617 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ   ಲ ಣಸ ೕ 100/3 ಪ. 0.30 15416.00 2627 3968 5133 08322210007440
1618 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ರಪ  ಂಬ ಣಸ ೕ 43/8 ಪ. 0.40 16655.00 5623 6866 0605 08322210011032
1619 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಪ  ಚನಮಲಪ  ಬರ ಲ ಜ ರ ೕ 665/2ಇ ನ 0.20 6925.00 4981 2113 9979 08322200050990
1620 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಕರ ಬಸಪ  ತಳ ರ ಜ ರ ೕ 601/6 ನ 0.40 13251.00 6119 7831 7518 08322210010605
1621 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಪ  ಂಗಪ  ಡ ಂಗಪ ದ ೕಳ ಕನಮ ೕ 1027/1ಅ/1 ನ ಂ 0.60 24531.00 6109 4312 9221 17158041589
1622 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ನ ಪ  ಉಮ ರ ಡ ಬಬ ಶ ರ 571/1ಅ ನ 1.00 52560.00 7367 2917 6620 0
1623 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ೕ  ಲ ಜ ರ ೕ 606/2 ಪ. 0.60 26443.00 5529 5951 0649 08322200090972
1624 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ  ಕಲಪ  ರ ನಗರ ೕ 124/3ಅ ನ 0.50 23596.00 2833 3812 7902 08322200060806
1625 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಭರಮಪ  ಯಪ  ಫ ೕರಪ ೕಳ ನಗರ ೕ -1 496/1ಡ ನ 0.40 17532.00 3294 7810 1673 08322210068058
1626 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲವ  ೕಮ ಯ ನ ಜ ರ ೕ 292/2 ನ 0.80 32137.00 7687 0911 1207 08322210015619
1627 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ದಪ  ಮ ಜರ ೕ 327/5 ನ 0.70 29291.00 2313 9736 3590 08322210015749
1628 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡಪ  ೕಮಣ  ಣಸ ೕ 7/1 ನ 0.20 6925.00 9551 0488 0504 08322210009609
1629 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರಸಪ  ಮಪ  ತಳ ರ ಣಸ ೕ 16/6 ನ 0.40 18693.00 5644 3967 5239 08322200014399
1630 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ತ ೕ  ಂ ಜ ರ ೕ 150/2 ನ 0.50 23596.00 3121 3188 5466 08322200096318
1631 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಥ ಗ ನನ ೕಸ ಅಳ ಳ ೕ 38/ಬ ನ 0.70 24695.00 5614 6746 2476 08322030000190
1632 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅರ ಂದ  ರ ಜ ರ ೕ 579/2 ನ 0.60 21244.00 6797 5611 4729 08322200013899
1633 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ೕಂದ  ವತಪ  ಮ ಜರ ೕ 108/2ಬ ನ 1.00 34381.00 8441 9326 3400 08322200008278
1634 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ರಪ  ಮ ಜರ ೕ 438/1+2ಡ ನ 0.50 19664.00 7112 2596 1895 08322200059070
1635 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲಪ  ಲಕಪ  ಅ ಕನಮ ೕ 689/2 ನ 0.70 29291.00 5770 4634 4313 17158037334
1636 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ೕಮ ಂಗ ಜ ರ ೕ 148/3 ಪ. 0.50 23596.00 9454 4472 5305 08322200044585
1637 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂತ ಂಡಪ  ದಳ ಬಬ ಶ ರ 63/3ಬ ನ ಂ 0.40 15125.00 7987 7910 4331 896810110001994
1638 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ಪ  ದಪ  ನ ಬಬ ಶ ರ 206/3ಬ ನ ಂ 0.40 16462.00 4588 5540 4278 896810110000125
1639 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಗಪ  ಅಂಗ ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 36, 8/1 ನ , ಕಲಂಗ 1.80 110723.00 9972 7790 1617 30923078646
1640 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶರಣವ  ಮಲ ಜಪ   (ಅಂಗ ) ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 9/3 ನ , ಕಲಂಗ 1.60 127456.00 8014 3621 1650 17208546267
1641 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಲ ಣ ಜಡ ಬಬ ಶ ರ 137/1ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.70 52505.00 3649 4263 7111 0
1642 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಮಲಪ  ಉ ರ ಣ ಳ ಮಮ ರ 4/1 ನ ಈ 0.70 73182.00 3271 0390 3274 89065628224
1643 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚಪ  ಮಪ  ಜಮ ಬಬ ಶ ರ 104/2 ನ ಈ , ಅ ಣ 0.60 58978.00 6688 1456 9518 0
1644 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ರ ಸ ವ ವಳ ಗ ರ ೕ 179/1 ನ 1.20 43361.00 8242 9729 9345 025267
1645 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ವ ಗಪ  ತ ಂ ಬಬ ಶ ರ 119/1 ನ ಅ ಣ, ಈ 1.40 137432.00 4557 8126 4638 0
1646 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ ಬಸಪ  ಗ ರ ಮಮ ರ 47/3 ನ ಳ 0.80 82459.00 7684 1347 9339 156701011000185
1647 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ಂತ ದಪ  ನ ಬಬ ಶ ರ 206/3ಅ ನ ಂ 0.40 16494.00 7967 2725 3652 0
1648 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಡ ೕಕ ಪ  ಡ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 40/1 ನ 0.80 28483.00 4705 5133 6396 17156044106
1649 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಪ  ಚಪ  ಜಮ ಣ ಳ ಮಮ ರ  26/3, 26/1 ನ ಂ 0.40 18363.00 6402 9182 7194 17127555401
1650 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ವ  ಮಪ  ೕ ಣ ಳ ಮಮ ರ 26/9 ನ 0.80 59234.00 2600 4813 7253 17127564302
1651 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಗಪ  ವಪ  ನ ಮ ಬಬ ಶ ರ 82/2ಬ ನ 0.40 21074.00 3758 1492 8441 101301011004645

1652 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಕಯ  ಮಠ ಉಫ  
ಮಠದ ಣ ಳ ಮಮ ರ 92/3 ನ ಂ , 1.60 66344.00 3897 9068 9473 89041588694

1653 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಠಪ  ಸಪ  ಮದರ ಬಬ ಶ ರ 160/1 ನ 0.40 21845.00 3817 0056 0296 896810110002823
1654 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮ ಂಡ ಮಲಪ  ಸ ಣ ರ ೕ 438/1A ನ 0.80 21256.00 7509 6544 4649 89022579636
1655 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಲ ಅ ೕ ಪ  ಗಲ ೕಟ ರ ೕ 38/2ಬ/1 ನ 1.20 43361.00 6502 6465 3206 0
1656 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಗಯ  ಳಯ  ರಕಮಠ ಜ ರ ೕ 200/2ಬ ನ 0.60 26443.00 4033 1110 2863 0
1657 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಗ ವಪ  ಳಪ  ಬ ರ ೕ 89/1 ನ 0.80 32137.00 4482 8390 9968 520101226952912
1658 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ರ ದ ಯ ಗ ಳ ಕಳಕವಟ ೕ 104/2 ನ 2.20 54305.00 7944 9359 3153 0
1659 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಂತ ೕ ಲ ನಗರ ೕ 67/1ಬ ನ 0.80 32137.00 9916 4090 0469 123001902599

1660 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತ ಯ ಂಗಪ  ೕರ ರ ೕ 132/9 ನ ಬದ , 1.20 119223.00 8122 0415 4860 0

1661 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಂಗಪ  ೕರ ಬ ರ ೕ 158/1 ನ ಬದ , 1.10 110118.00 2009 5199 0522 5046101000352

1662 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಭದಪ  ಹಣ ತ ಜಮ ಬಬ ಶ ರ 140 ನ 0.50 40309.00 7138 0851 1187 896810110000889
1663 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಯ ಕಲಪ  ಡ ೕ ಬಬ ಶ ರ 660 ನ ಣ ನ 0.40 45349.00 6626 4532 3559 89026614477
1664 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ ದ ಧ ಪ  ಬ ರ ೕ 157/1 ನ 0.40 16865.00 7914 7466 4506 89040558013
1665 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಮ ವ ಂ ರ ೕ 127/4 ನ 1.00 37831.00 8945 8111 1738 89068338520
1666 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈರಪಣ  ಬಸಪ  ಡ ರ ೕ 20/2/A ನ 0.60 19805.00 5648 5774 2644 006100101013513



1667 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ  ದವ ಬಬ ಶ ರ 117/2 ನ 0.70 31121.00 3444 1665 2877 89067742423
1668 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ೕಮಣ  ೕ ಬಬ ಶ ರ 736/2ಅ/2 ನ 0.20 6925.00 5930 9219 4820 101301011001808
1669 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ  ಠಪ  ಲ ಬಬ ಶ ರ 103/3 ನ ಂ 1.00 32906.00 2908 0873 2298 896810110002520
1670 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಮಲಪ  ಲ ಬಬ ಶ ರ 102/1A ನ ಂ 1.00 32906.00 7081 2512 4167 0
1671 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕರ ಂಡ ಗ ಳ ಕಳಕವಟ ೕ 1/1ಅ ನ 0.90 31330.00 7924 7045 8670 08322250007906
1672 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಣ  ೕ ಲ ನಗರ ೕ 67/1ಕ/1 ನ 0.80 32137.00 5743 4545 0206 123003203293

1673 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ಥ ಉಫ  ೕಮ ಂಗ ಅ  
ಲ ರ ೕ 12/3 ಪ. 1.00 37831.00 4029 4666 5943 17167590028

1674 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಮ   ೕಡ ಬ ರ ೕ 31/1 ಪ. 1.40 48892.00 5810 8657 8881 026562
1675 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಲಸ ರ ಲ ರ ೕ 89/2 ಪ. 1.00 34177.00 2190 6119 1312 006100101028635
1676 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರ ಶ ರ ದ ಯ ಗ ಳ ಕಳಕವಟ ೕ 107/5 ನ 0.50 19942.00 4262 4284 5496 5046101000307
1677 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ಪ  ೕಮಣ  ಂ ರ ಧನ ೕ 133/4 ನ 1.40 48892.00 8088 0917 7775 17216537162
1678 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಯ  ಮ ಳಯ  ಮಠ ರ ೕ 429/4, 431 ನ 1.60 23557.00 3619 8606 4560 5046101000949
1679 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ಲ ಣ ರ ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 57/5/2 ನ 1.60 102986.00 8970 5752 3267 34527814578

1680 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚಪ  ಮ ನ ಅಂಗ  ಉಫ  ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 9/4 ನ 1.00 59006.00 8290 4422 8180 896810110003305

1681 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಮ ತಪ  ೕ ರ ೕ 132/8ಅ ನ 0.70 29291.00 8798 6991 2916 89023335065
1682 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಪ  ರಬಸಪ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 553/2ಬ ನ ಂ 0.40 13050.00 8665 6004 8735 0
1683 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಮಲಪ  ಉ ರ ಣ ಳ ಮಮ ರ 4/1 ನ ಈ 0.60 63904.00 3271 0390 3274 89065628224
1684 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹಣ ತ ಈರಪ  ದರ ರ ಮಮ ರ 77/2+3ಅ ನ 0.14 8471.00 8058 8260 5970 896810110002617
1685 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಯಲಪ  ಲ ಬಬ ಶ ರ 116/2 ನ 0.80 32137.00 2556 1215 2991 896810110000381
1686 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತಪ  ಳಪ  ಜಮ ಬಬ ಶ ರ 115/1 ನ ಈ 0.60 63904.00 6534 0394 3785 0
1687 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ತಪ  ಬಸಪ  ಜಮ ಬಬ ಶ ರ 140/X5 ನ ಈ 2.00 192060.00 7904 7033 9438 896810110001851
1688 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ವ ಗಪ  ತ ಂ ಬಬ ಶ ರ 117/12 ನ ಅ ಣ 0.80 82459.00 4557 8126 4638 17151504910
1689 ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೕ  ಧವ ಬಬ ಶ ರ 117/4, 153/X4 ನ ಈ 0.60 63904.00 3505 2600 7165 896810110000720

ಒಟು 1210.67 63242984.00

1 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Banana (TC) ರಯ  ಯ  ಮಠ ಗ ರ ಮಮ ರ 57/5ಬ ನ 0.80 8160.00 3697 1660 4189 17156094861
2 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Banana (TC) ಹಣ ತ ಈರಪ  ದರ ರ ಮಮ ರ 77/2+3ಅ ನ 1.00 10200.00 896810110002617
3 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Banana (TC) ಲ ೕ  ದ ಖರ ರ ಮಮ ರ 136/4 ನ 1.20 12240.00 34211449807
4 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Banana (TC) ಮಪ  ಮ ಅಜನ ಗ ರ ಮಮ ರ 46/2 ನ 1.00 10200.00 897510110000704
5 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Banana (TC) ಸ ವ ವ ಂಗಪ  ಕ ರ ಮಮ ರ 22/2 ನ 2.00 20400.00 10812481563
6 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Banana (TC) ಗಪ  ಯಪ  ಹಡಪದ ಗ ರ ಮಮ ರ 40/1+2+3+4+5 ನ 0.80 8160.00 17156056406
7 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Banana (TC) ಜನ ತ  ನ ೕರಅಹ ದ ಜವ ಉ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 12/2 ನ 1.00 10200.00 6127 8316 5833 17168551974
8 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ಮ ಶ ಮಲಪ  ೕಟದ ಣ ಬಬ ಶ ರ 132/4 ನ ಂ 0.40 1696.00 7212 5247 2833 101301010018055
9 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ಂ  ಚಪ  ಜಮ ಣ ಳ ಮಮ ರ 26/2 ನ ಂ 1.20 5088.00 17127555387

10 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ರ ಥ ದ ೕಯ ೕ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 64/3 ನ ಂ 1.20 5088.00 6027 8958 5978 89059871865
11 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ಶ ಧರ ಮ ಂಡ ಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 255/1 ನ ಂ 0.40 1696.00 623230039521
12 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ೕಮಪ  ತಪ  ಂಬ ತ ಂ ಮಮ ರ 68/2ಬ ಪ. ಂ 0.80 3392.00 89019122858
13 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ಸ ೕಶ ಮ ದ  ರ ಟ ಕ. ಜಯ ರ 79/2. ಪ. ಂ 0.80 3392.00 2781 9660 1171 89068944360
14 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ಕಲಪ  ಮಲಪ  ಣ ಳ ಣ ಳ ಗ ಣ 60/1ಬ/2 ನ ಂ 0.40 1696.00 17164087367
15 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ರ ಶ ದಪ  ರ ಣ ಳ ಗ ಣ 8/1 ನ ಂ 0.80 3392.00 17164071287
16 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ದರ  ಅ  ಗ ನ ಗ ಣ ಗ ಣ 40/1ಅ ನ ಂ 0.80 3392.00 8996 3591 5842 17164042406
17 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ೕ ಲ ಮ ಂಡಪ  ಮಸ ಗ ಣ ಗ ಣ 483/3 ನ ಂ 0.80 3392.00 5060 9490 2386 89068622263
18 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ರಪ  ಂಗಪ  ಅರ ಣ ಳ ಗ ಣ 43/3 ನ ಂ 0.80 3392.00 2152 1115 8585 17164057445
19 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ಅ ೕಕ ಬಸಪ  ಅರ ಣ ಳ ಗ ಣ 64/1ಬ ನ ಂ 0.80 3392.00 9352500100554901
20 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ದಪ  ಶರಣಪ  ಗ ಣ ಗ ಣ 153/3ಅ ನ ಂ 0.80 3392.00 17164027443
21 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ಮ ನ ಮ ಣ ಳ ಗ ಣ ಗ ಣ 505/1ಅ ನ ಂ 1.30 5512.00 7708 6883 1071 17164057285
22 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ದಪ  ರ ಂಗಪ  ಅರ ಣ ಳ ಗ ಣ 63/1 ನ ಂ 0.60 2544.00 17164023051
23 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ಹನ ಮ  ೕಸ ಗ ಣ ಗ ಣ 310/1ಬ ನ ಂ 0.80 3392.00 6601 8258 3874 30405960004
24 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ಬಸ ಂಡ ಶರಣಪ  ಂ ರ ಗ ಣ ಗ ಣ 291/1 ನ ಂ 0.40 1696.00 17164068796
25 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ಹಣ ತ ನ ಮಲಪ  ಂ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 373/2 ನ ಂ 0.60 2544.00 2129 4632 3046 123003347214
26 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ಮ ೕಶಪ ಡ ಡ ೕಲ ನ ಗ ಣ 156/1+2/2 ನ ಂ 1.20 5088.00 4811 6298 6350 623160024728
27 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Pomegranate ದ ಢ ಶರಣಪ  ೕಟ ಗ ಣ ಗ ಣ 101/1 ನ ಂ 0.40 1696.00 2099 4805 6655 89032925789

28 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes
ಅ ೕನ ಬ ಮ ಬ ಬ 

ಳ ಂಗಲ ಮಮ ರ 41/2 ನ 0.60 6000.00 17127559574

29 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಬಸಪ  ಲಪ  ಹಡಪದ ೕ ಬಬ ಶ ರ 497/2ಅ+2/ಬ1 ನ 0.40 4000.00 3672 7139 0309 17165513793
30 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ರಮ  ದ ಖರಯ  ಮ ಬಬ ಶರ ಬಬ ಶ ರ 127/3 ನ 0.80 8000.00 9767 5622 7292 89048639983
31 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ೕ  ಬಸವ ಜ ದ ಮ ಬಬ ಶ ರ 96/2ಅ ನ 0.30 3000.00 7605 1098 9333 89062546773
32 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಕ  ಅಮ ಂಡ ೕಳ ಧನ ೕ 134/3 ನ 1.40 14000.00 3916 4294 2628 375902010014778
33 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಕ  ೕ ಂತ ಮಸ ಜರ ೕ 481/1 ನ 0.40 4000.00 8096 5927 0451 08322210046290
34 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಂ  ಅ ೕಕ ಗರ ಜ ರ ೕ 33/1 ಪ. 0.60 6000.00 3328 4788 3729 60230527673
35 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಮಲವ  ನ ದ  ಂ ಂ ಳ ೕ 208/3 ನ 0.80 8000.00 6537 9965 4251 123000205996
36 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes  ಗಣಪ  ಚ ಣ ಡ ಬಬ ಶ ರ 987/4 ನ 0.80 8000.00 7883 9850 8912 123001442359
37 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಜಯಲ  ಶ ರಬರ ನ ಡ ೕ 1047/4 ನ 0.20 2000.00 2824 1150 7659 17206562655
38 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಸ ಯಣ ಲಕ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 138/1 ನ 0.80 8000.00 7838 2693 6479 52136143824
39 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes  ಪ  ಲ ರ ೕ 98/1 ಪ. 0.40 4000.00 331902010018888
40 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes  ಅಣ  ಲ ರ ೕ 9/2 ಪ. 0.40 4000.00 2569 2460 2203 89046810579

41 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಮ ನ ಪ  ಲ  ( ೕಡ) ಬ ರ ೕ 101/5 ಪ. 0.30 3000.00 3983 9351 9136 083222200002093

42 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ದಶರಥ ಗಪ  ೕ ಜ ರ ೕ 14/5 ಪ. 0.20 2000.00 8260 2421 6022 0822200002093
43 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಯಣ ಪ  ೕಡ ರ ೕ 455/4 ಪ. 0.50 5000.00 5946 4282 7601 89029804769
44 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಹ  ಹಣ ತ ವಡ ರ ಜ ರ ೕ 214/5 ಪ. 0.80 8000.00 2752 2411 3710 08322200027421
45 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ರ ಶ ೕಪ  ಲ  ಉಫ  ೕಡ ರ ೕ 102/1 ಪ. 0.50 5000.00 5406 5807 5440 2121010013916
46 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ೕ ತ ಗ ಪ  ಭ ೕ ಬಬ ಶ ರ 321/2ಬ ಪ. 1.60 16000.00 9737 5234 2641 17207044224
47 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಅಂಜ   ಗವ ಅ ದ ಗ ಣ 78/3ಬ ನ 0.60 6000.00 9045 3838 2271 6444892763
48 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ೕಮಪ  ಂಡಪ  ರ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 224/* ನ 1.00 10000.00 2444 2517 4788 30593477063



49 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಗಣಪ   ಐ ಗ ಣ 104/1ಬ+2/1 ನ 0.40 4000.00 993998631
50 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಹಣ ತ ಪರಸಪ  ಕವಲ ಉ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 18/4 ನ 0.80 8000.00 9500 3444 3956 123003332490
51 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes  ಅ ೕಕ ನ ಡ ನಗರ ೕ 492/ಬ/2 ನ 0.40 4000.00 8562 6304 3152 071310036290
52 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಧನ ಂಗ ವ  ಪ ರ ರ ೕ 92/1 ಪ. 0.19 1900.00 2375 6401 1283 17167597738
53 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ೕ  ಅ ಬ ಲ ೕ ೕ 677/2ಬ ಪ. 0.40 4000.00 8521 2759 9743 64203465620
54 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes  ಪರ ಮ ೕಡ ಧನ ೕ 239 ಪ. 0.60 6000.00 2849 7445 4877 342300101000855
55 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes  ಪ  ಲ ೕ ೕ 664/2 ಪ. 0.70 7000.00 9928 8742 1004 89050332912
56 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಂತವ  ಗಪ  ೕ ೕ 637/1+2ಅ ನ 0.30 3000.00 8924 2488 8721 89080195822
57 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Grapes ಅ ೕಕ ಮ ೕಡ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 124/1 ನ 0.50 5000.00 9583 6962 8161 6188693950
58 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Pomegranate ಇ ಲ  ದಸ ೕರ  ಎಂ ಳ ಕಲ ಮಮ ರ 40/4 ನ ಂ 0.60 2544.00 89004504522
59 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Pomegranate ಮಲಕಯ  ಂತಯ  ಮಠಪ ನ ಡ ೕ 697/2ಬ ನ ಂ 0.20 848.00 2898 3927 9082 17206533656
60 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Pomegranate  ದ ಬಬ ಶ ರ 228/1 ನ ಂ 1.00 4240.00 3647 2296 5687 896810110002361

61 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Pomegranate
ಅ ಸ ಅ ದ ಹ  ಉಫ  

ೕಡ ಕನಮ ೕ 160/5 ನ ಂ 0.50 2120.00 3699 6687 2932 89072005924

62 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Pomegranate ಬ ವನ ಡ ೕಲ ಕನಮ ೕ 33/2ಬ ನ ಂ 0.50 2120.00 8223 3818 6694 123002604069
63 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Pomegranate ಮ ನ ದಪ  ಕತ ಗ ಣ ಗ ಣ 446/3 ನ ಂ 0.60 2544.00 7066 2060 6340 17164083113
64 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 2ndYear Maint-Pomegranate ಉಮ ಣ   ಕನಮ ೕ 1043/1ಅ ನ ಂ 0.60 2544.00 7932 2368 7105 89061940522
65 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಮಳ ದಪ  ಪ  ಪಟ ಣದ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 230/1 ನ 1.00 30600.00 6796 6201 2835 437802010008825
66 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಈರಣ  ವ ೕ ಪ  ೕ ರ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 48/2ಬ ನ 1.00 30600.00 6025 1352 4160 331902010100804
67 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಗಪ  ಮಲಪ  ಲಗ ರ ಮಮ ರ 49/4 ನ 0.80 24480.00 4274 2872 3749 17156019929
68 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಕಲಪ  ಮಲಪ  ಗ ರ ಮಮ ರ 115/4 ನ 0.80 24480.00 3704 2595 6967 17156039195
69 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಅಣ ಪ  ಮಲಪ  ಗ ರ ಮಮ ರ 51 ನ 0.80 24480.00 9756 2008 7515 17156049182

70 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC)
ಸ ೕಮ ಉಫ  ಸ ೕಮ ಬ ಂದ ಬ 

ನ ಫ ಬಬ ಶ ರ 92/2 ನ 1.00 30600.00 3216 3845 4541 896810110000035

71 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Banana (TC) ಂಗಪ  ವ ಯ ಮದರ ಬಬ ಶ ರ 122/X2 ನ 0.80 8160.00 9007 0522 2842 123004753462
72 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Banana (TC) ೕಮಪ  ಂಡಪ  ಅಥ ೕ ಬಬ ಶ ರ 729/3A ನ 0.60 6120.00 7850 7712 1424 35276556429

73 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ 1stYear Maint-Banana (TC)
ಯವ  ಮಪ  ನಗದ ಇವರ ಮರಣದ 
ತರ ಗ ಪ  ಮಪ  ರ ಮಧ ಣ ಗ ಣ 31/1/1A ನ 0.60 6120.00 6374 8362 4534 896810110000029

74 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ವಪ  ರ ದಪ  ಕನಮ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 371/2ಬ ನ 0.80 24480.00 8558 7157 1619 89073907433
75 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ದ ಮಲಪ  ಕ ರ ಗ ಣ 279/1 ನ 0.80 24480.00 4803 3139 4443 30931210881
76 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಕಲಪ  ಶರಣಪ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 551/2ಅ/2 ನ 0.80 24480.00 5955 8093 5946 10762223073
77 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಈರಪ  ಮ ಂಡ ಮಖ ರ ಗ ಣ 360/2ಅ ನ 0.40 12240.00 6419 3064 9910 30951267119
78 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ದ ಖರ ಮಲಪ  ದ ೕ ಬಬ ಶ ರ 580/2ಅ ನ 0.40 12240.00 4042 2660 5249 123003808200
79 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಮಪ  ಂಡಪ  ಲ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 606/1ಅ/1+2/2 ನ 0.40 12240.00 2260 3517 4789 123003560629
80 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಅಲಯ  ರಯ  ಮಠ ಮದ ಣ ಬಬ ಶ ರ 94/1ಬ ನ 0.50 15300.00 2205 5699 3297 08342200028856
81 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ವಪ  ಜಣ  ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 771/2 ನ 0.50 15300.00 3003 5001 5240 35529452302
82 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಮ ಪ  ಮಲಪ  ಡ ಬಬ ಶ ರ 673/1 ನ 0.80 24480.00 6413 7409 9794 666202120001530
83 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಹಣ ತ ಬಸಪ  ಚ ಂ ಹಲಗ ಬಬ ಶ ರ 296 ನ 1.00 30600.00 6779 4767 3146 101301010017916
84 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ೕ ಲ ಹಣ ತ ಚ ಂ ಹಲಗ ಬಬ ಶ ರ 262/1 ನ 0.50 15300.00 5380 7629 4398 89067070399
85 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಕರ ಗಪ  ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 65/2 ನ 0.60 18360.00 3104 9529 3982 896810110000874
86 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಗ ಶ ಗ ಪ  ರ ಗ ರ ಮಮ ರ 83/2, 82/3 ನ 0.80 24480.00 5738 0463 7658 15670101100464
87 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC)  ಜ  ಇ ಮ ರ ಣ ಬಬ ಶ ರ 83/3, 206/1 ನ 0.60 18360.00 08342200008961
88 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಮ ವ ೕಕಪ  ಂ ರ ಣ ಬಬ ಶ ರ 177/2ಬ, 178/2ಬ ನ 0.60 18360.00 3431 2778 0827 17207036110
89 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC)  ದ  ಯಕ ಡ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 569/ಅ/4 ನ 0.60 18360.00 5179 0772 9676 103401011003411
90 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಬಸಪ  ಗಪ  ಗ ಳ ರ ಮಮ ರ 123/1+2+3+/2 ನ 1.80 55080.00 2273 3863 8593 30250840564
91 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Banana (TC) ಮಲನ ಡ ಹಣ ತ ಡ ೕಲ ಂಗದ ಮಮ ರ 111/* ನ 2.00 61200.00 3896 9039 5531 08752010004729
92 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಮಪ  ಬಸಪ  ಹಲಗ ರ ೕ 763/2ಡ ನ 0.40 12000.00 5074 2900 5672 89017523329
93 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಕಮ  ೕ ಲ ಡ ವರ ಧನ ೕ 170/2 ನ 0.40 24000.00 6868 1323 0542 17216641720

94 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m
ೕ  ಮಲಕಪ  ಉಫ  
ಮ ನ ೕಲ ರ ೕ 165/3 ನ 0.80 24000.00 4178 1020 1125 64152681422

95 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಂ ಂಡ ಡಪ  ರ ಕನಮ ೕ 739/2 ನ 0.80 24000.00 9299 8765 2462 11034307578
96 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ರ ಂಗಪ  ವ ಂಗಪ  ಂ ರ ಕನಮ ೕ 402/5 ನ 1.20 36000.00 3727 8006 1729 17158053130
97 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಮಲಕಪ  ಮಲಪ  ಡ ಕನಮ ೕ 389 ನ 0.60 18000.00 7163 6516 6456 17158041227

98 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ದ ಪ  ಳಪ  ಅಗಸರ ಉಫ  ಮ ಳ ಕನಮ ೕ 402/5 ನ 1.20 36000.00 2802 2542 7779 17158028910

99 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ವ ಕರ ೕ ಕನಮ ೕ 125/1 ನ 0.60 18000.00 5493 1706 9159 17158024267
100 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಕ ವ  ೕಮ ಥ ಳ ಧನ ೕ 170/2 ನ 0.40 12000.00 6868 1323 0542 17216641720
101 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ೕಮ ಂಗ ದಪ  ಳ ರ ಧನ ೕ 191/2 ನ 0.40 12000.00 5576 4346 8019 123002743467
102 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ವ ಕರ ಮಲಪ  ಳ ಧನ ೕ 215/4 ನ 0.40 12000.00 6939 0569 2780 89004038008

103 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ನಪ  ಉಫ  ಮ ವ ಬಸಪ  ಧನ ೕ 166/1 ನ 0.80 24000.00 4762 5872 0589 123001929872

104 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಪ ದ ಪ ಶ ೕ ರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 81/1/1ಡ ನ 0.80 24000.00 9376 1376 1640 30689081971
105 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಅಮ ಂಡ ವಪ  ಬ ಂಡ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 95/5 ನ 0.60 18000.00 9759 5977 4409 0504101047162
106 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಅ ಬ ವಪ  ಡ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 45/2 ನ 0.80 24000.00 5197 8267 7175 0504101031958
107 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಗನ ಡ ಕನ ಡ ೕಲ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 16/2ಇ/2 ನ 0.80 24000.00 7855 9566 6639 0504101032261
108 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ರಯ  ಬಸಯ  ಮಠಪ ಕನಮ ೕ 614/1ಬ ನ 0.80 24000.00 9444 6012 2640 89031539692
109 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಬಸಪ  ದಪ  ದ ಮ ಬಬ ಶ ರ 95/2 ನ 0.80 24000.00 3258 7035 9706 34714653050
110 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ದಪ  ೕ ಲ ದ ಮ ಬಬ ಶ ರ 95/3 ನ 0.50 15000.00 9974 9485 6395 34551952552
111 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಚಪ  ಸ ಪ  ಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 713/9 ನ 0.70 21000.00 5236 9538 4661 623230055328
112 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಶ ಮಪ  ೕ ಬಬ ಶ ರ 605/1 ನ 1.00 30000.00 6053 0361 5848 123003560607
113 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m  ದ ಂಡ ಸವನ ಬಬ ಶ ರ 5/1ಅ ನ 0.40 12000.00 2307 6885 5064 08402200018878
114 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಮ ವ ರನ ಡ ೕಲ ಟಕಳ ೕ 168/1 ನ 0.60 18000.00 9390 2652 4804 123001267158
115 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m ಅ ೕಲ ಳ ರ ಜ ರ ೕ 687/1+2 ನ 48000.00 5622 0814 9962 50100177991420

116 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Grape 4mX4m
ಯಪ  ೕಮಣ  ಬರ ಉ  ೕ ೕ 487/1 ನ 42000.00 89054221222

117 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Loose Flowers- ನ ಯಪ  ಉಫ  ಮಪ  ಬಸಪ  ಹಲಗ ರ ೕ 763/2ಡ ನ ,  
0.40 4000.00 5074 2900 5672 89017523329



118 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Loose Flowers- ನ ಬಸಪ  ಲಚ ಪ  ನ  ಉಫ  ನ ದ ರ ೕ 586/2ಬ ನ  0.40 4000.00 4164 6919 7875 89068747511

119 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Loose Flowers- ನ ಬಸ ಂಡ ಈರಪ  ಉಕ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 132/5 ನ ,  
1.00 16000.00 2032 5239 1663 17154550839

120 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Loose Flowers- ನ ೕ ಲ ಈರಪ  ಉಕ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 132/6 ನ ,  
1.00 10000.00 9300 4589 9486 17154546947

121 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Loose Flowers- ನ ನ ಪ  ಉಫ  ನ ಂಡ 
ದಪ  ರ ಉಫ  ಳ ರ ೕ 779/1+2 ಪ. ಗಡ 0.40 6400.00 5227 9022 8252 89027611588

122 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Loose Flowers- ನ ೕಮ ಂ   ಲ ಬರಟ ೕ 9/1 ಪ. 0.30 4800.00 3655 5186 3440 822888977

123 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Loose Flowers- ನ ಪ ಶ ೕಮ ಂಗ ಲ  ಉಫ  ಬರಟ ೕ 9/2 ಪ. 0.30 4800.00 7679 8810 7316 497984394

124 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ಅನ  ಯಲಪ  ತ ಡ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 101/3 ನ ಂ 1.00 12720.00 4696 9045 7882 08402200053083
125 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ಭಗ ತ ಮ ಧವ ಕವಲ ಕ. ಜಯ ರ 106/1ಬ ನ ಂ 0.80 10176.00 7476 6023 7382 123002418256
126 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ಶ ಮಪ  ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 299/1 ನ ಂ 1.20 15240.00 8067 8493 8551 0504101041037
127 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ಮಲಪ   ಸಮ ರ ಕನಮ ೕ 893/1+2/3/ಬ ಪ. ಂ 0.40 5088.00 2118 8074 1509 17158029742
128 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ೕ  ಮ ನ ೕ ರ ಕನಮ ೕ 888/2 ನ 1.40 17808.00 89005478005
129 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ಕರ ೕಮ ಂಡ ಎಳ ಕನಮ ೕ 668 ನ 0.80 10176.00 7535 4239 5830 17158048722
130 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ರ  ೕ ಲ ೕ ನ ಕನಮ ೕ 1108/3ಬ ನ ಂ 0.80 10176.00 9061 5967 0776 17158077967
131 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ಕ  ಮಲಪ  ಡ ಕನಮ ೕ 86/2 ನ ಂ 0.80 10176.00 2191 8672 3336 17158064197
132 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ೕರಹ ದ ನ ಬ ಕನಮ ೕ 944/1ಅ ನ ಂ 1.20 15264.00 6049 5971 5405 17158068432
133 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ಯವ  ಉಫ   ಈರಪ  ಂ ಕನಮ ೕ 33/2ಬ ನ ಂ 0.80 10176.00 8040 4061 8580 123002607333
134 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ಈರಪ  ದಪ  ಂ ಕನಮ ೕ 38/1ಅ ನ ಂ 0.60 7632.00 4517 9469 7815 123001237032
135 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ವಪ  ದಪ  ಕನಮ ೕ 968/1 ನ ಂ 0.80 10176.00 4571 3447 1030 17158034219
136 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ಮ  ಮ ನ ನ ಡ ಕನಮ ೕ 924/2 ನ ಂ 0.80 10176.00 4677 3182 0611 17158038167
137 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ಅ ೕಕ ಳಪ  ಂಗಳ ಕನಮ ೕ 990/2ಬ ನ ಂ 0.80 10176.00 7267 2147 7678 17158082399
138 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Pomegrante-5mX4m ಶ ಲ ಣ ನ ಡ ೕ 281/4 ನ ಂ 0.40 5088.00 9294 4032 9347 17206516018
139 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಈರಪ  ಮ ಂಡ ರ ಳ ಗ ಣ 69 ನ ಕಲಂಗ 0.80 16000.00 30951267119
140 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಸ  ಪತ ರ ೕಲ ಕ ರ ಗ ಣ 539/3 ನ ಣ ನ ಡ 0.80 16000.00 6863 2089 6874 123003692090
141 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ರಪ  ಜಕಪ  ರಬರ ಕ ರ ಗ ಣ 443/1+2/2 ನ ಕಲಂಗ 1.40 28000.00 3226 0173 0037 37853800627
142 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ದಪ  ಳಜಪ  ಯಳ ಕ ರ ಗ ಣ 294/1 ನ ಣ ನ ಡ 0.80 16000.00 7826 1440 8597 123001928449
143 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ವ ತ  ೕ ಲ ಣ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 178/4 ನ 1.00 20000.00 7193 0258 2632 20184594572
144 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಘ ಂದ  ೕ ಲ ಣ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 178/2 ನ 1.00 20000.00 7305 6778 6360 31438706676

145 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables
ಲಪ ಡ ಉಫ  ಲನ ಡ ಎ . 

ಬಗ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 27 ನ 1.00 20000.00 6042 7595 1569 0504108043972

146 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಇಂ  ಬ ಮ ರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 426/4 ನ 1.00 20000.00 7168 0297 8166 0504108047000
147 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables  ಜಯ ರ ಣ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 178/5 ನ 1.00 20000.00 5749 2298 2354 0504108044068

148 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ವ ತ  ಉಫ  ವ  ಚಯ  ಮಠಪ ಬಬ ಶ ರ 123/2 ನ 0.80 16000.00 3295 8368 4453 896810110000746

149 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಂ  ಉಫ  ಂಡಪ  ತ ಂ ಬಬ ಶ ರ 118/1 ನ 1.00 20000.00 6865 4689 7342 17127554258
150 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ೕಪ ರ ವ ೕ  ಚಲ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 100/2 ನ 8000.00 4669 2179 2294 0504101033855
151 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಅಣ ಪ  ವ ಂಗಪ  ೕಲ ಆ ಗ ಣ 250/1 ನ 20000.00 103401010002528

152 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables
ಥ ಮ ಂಡಪ  ಡ  
ಉಫ  ೕಲ ೕ ಳ #N/A 142/2 ನ ಕಲಂಗ 16000.00 3399 3734 6448 623170000261

153 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಅ ಬ ಂಗನ ಡ ರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 55/1 ನ 8000.00 6925 3408 8402 504108041400
154 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ದ ಖರ ಹಣ ತ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 166/2ಕ ನ 16000.00 8714 9257 4459 123003784572
155 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಶ ಮಪ  ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 299/1 ನ ಬದ 24000.00 8067 8493 8551 0504101041037
156 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಜಗ ೕಶ ಲ ಣ ಂಡ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 353/2ಕ ನ 20000.00 8384 5844 6069 0504101042341
157 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಕರ ಶ ಥ ಂಡ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 240/1ಬ ನ 20000.00 8612 9182 7738 0504101036424
158 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಮ ದ  ಂಡ ಕ ತರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 425/A+2B/1 ನ 20000.00 2347 2925 8797 08792010005207
159 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಶರಣಯ  ಗಯ  ಮಠಪ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 376/3 ನ 20000.00 4370 3511 3596 0504108042678
160 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ AEP-Vegetables ಚನ ಪ   ಂಡ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 221/2 ನ 20000.00 4804 4281 3910 0504101046450

161 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ನಮ  ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ಅಧ  ೕ ೕಮ ಂಗ ಕಯ  ಮಠ ರ ೕ 431/* ನ 361000.00 6100 4099 2013 103401011008108

162 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ಅ ೕಘ ೕಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ 
ಘ, ಅಧ , ಮ ೕಶಪ  ಂಗಪ  

ರ
ಜ ರ ೕ 336/* ನ 400000.00 8157 3506 8812 0744102000008143

163 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ಸತ ಲ ೕ  ಬಳ ರರ 
ಘ, ಅಧ , ೕ ಗ ಥ  ಪ ರ ಕಳಕವಟ ೕ 121/1+2/1 ಪ. 255000.00 6091 4475 7949 103401011008107

164 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ೕ ಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 

ಅಧ , ಮ  ೕಮಪ  ದ, 
|| ಅ. ರ

ೕ ಬಬ ಶ ರ 510/2 ನ 400000.00 6759 9180 7075 123005007116

165 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ಕ ೕಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ಅಧ , ಮಪ  ೕಮಪ  ಕ ಡ ೕ ಬಬ ಶ ರ 567/1 ನ 400000.00 101301011006226

166 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ಂ ಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ಅಧ  ದಪ  ಂ ೕ  ಳ ನಗರ ೕ 471/5 ನ 280000.00 8587 0828 1277 08322200098890

167 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಶ  ನಗರ ೕಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ಅಧ , ತಪ  ಲ ಣ ಫ ೕರಪ ೕಳ ನಗರ ೕ 466/1ಬ, 496/1ಕ ನ 258000.00 5691 6952 3382 08322200098905

168 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಮ ಲ ೕ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ 
ಅಧ  ಮ ವ ಲ ಂಗ ಚ ಣ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 612/1 ಪ. 4.00 400000.00 9909 1573 3031 103401011008373

169 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
 ಳ ಭ  ೕಟ  ರರ 
ಘ ಅಧ  ಂತ ೕಸನ 

ೕಡ
ವಣ ಕ. ಜಯ ರ 426/2 ಪ. 3.20 205000.00 5279 7053 0399 437801010019023



170 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ಂಗ ೕಟ  ರರ 
ಘ ಅಧ  ಸಹ ವ ಯಪ  ಕಂ ಗ ಣ 205/4,206/2 ನ 3.72 144000.00 8780 9692 4580 510101006578490

171 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ನರ ಂ ಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ 
ಅಧ  ಮಲಪ  ರಪ  ರ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 28/5 ನ ಂ 360000.00 2138 4384 1332 103401011002090

172 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಶ  ಬಸವಣ  ೕಟ  ರರ 
ಘ, ಅಧ  ಅ ೕಕ ಂಗನ ಂಡ 

ರ
ನಗರ ೕ 70/1ಅ/2, 70/ಬ/2, 

70/1ಬ/1ಅ ನ 217000.00 123004585859

173 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ಅಂ   ೕ  ಬಳ ರರ 
ಘ, ಅಧ  ದ  ಸ ೕಸ ಜ ರ ೕ 548/1 ನ 288000.00 08322200099000

174 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಗಮ ಥ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 

ಅಧ  ಖ ವ ಈರ ಂಡ ಗ ಳ ಕಳಕವಟ ೕ 63/2 ನ 1.82 400000.00 2485 6642 6736 08322200102251

175 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
 ಹ ನ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ಅಧ  ವಪ  ೕಮಣ  

ಕಳಕವಟ ೕ 4/2 ನ 361000.00 6784 8354 8909 08322200102025

176 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಂ ಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 

ಅಧ  ಮಲಪ  ಗಪ  ಸ ರ ಕಳಕವಟ ೕ 30/5 ನ 1.20 293000.00 6369 7785 5616 08322200102030

177 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಲ ೕ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, ಅಧ  

ಗಪ  ಮಲಪ  ೕರ ರ ಕಳಕವಟ ೕ 4/4 ನ 1.34 400000.00 08322200104849

178 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಥ  ಬಳ ರರ ಘ, 

ಅಧ  ಪ ತಯ  ದಯ  ಮಠ 
( ಮಠ)

ಬ ರ ೕ 157/4 ನ 2.02 400000.00 9307 2817 4977 103401011008414

179 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಅ ಕ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ಅಧ  ಳಪ  ತಮ ಣ  ಅಂಕಲ ನಗರ ೕ 41/3 ನ 0.24 284000.00 3076 6255 8323 103401011008352

180 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಅ ೕತ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, ಠಲ 

ನ ಪ  ಂ ನ ೕಮ ವರ ಹ ೕ 378/1 ನ 2.00 400000.00 4316 2558 9625 103401011008470

181 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ನಮ  ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 

ಅಧ  ರ ಂಗಮ  ೕ ಲಯ  ಮಠ ಯ ಳ ೕ 43/1 ನ 1.94 400000.00 6737 7907 0306 89106625659

182 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಮ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 

ಅಧ  ಪ ಶ ೕ ಲ ಡನವರ ಕಳಕವಟ ೕ 143/1 ನ 1.15 181000.00 7843 9167 8893 08322200096785

183 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಅ ೕಘ ೕಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ 
ಘ, ಅಧ  ಅ ೕಲ ಳ ರ ಜ ರ ೕ 687/1+2 ನ 319000.00 08322200109423

184 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಥ  ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 

ಅಧ  ಪರ ಶ ರ ಗಪ  ಡಮ ಕಳಕವಟ ೕ 54/4 ಪ. 198000.00 1028 7570 4428 08322250010090

185 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಸ ೕ  ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ಅಧ  ಜಗ  ಮಲ ಂಗ ಚ ಣ ಬ ರ ೕ 22, 22/1 ಪ. 400000.00 2281 8731 3940 0744102000008938

186 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
 ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 

ಅಧ  ಪರ ಮ ಅ  ೕಡ ೕಮ ವರ ಹ ೕ 102/1 ಪ. 314000.00 4349 4695 0285 89103132940

187 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ.  ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ಮ ಳ, ಅಧ  ಬಸವ ಜ ಗಣಪ  

ಪ ರ
ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 76/2ಅ+2ಬ/1, 

76/1ಬ+ಅ ನ 153000.00 7066 0732 4890 89096303626

188 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ೕಮ ಂ ಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ 
ಘ, ರ , ಅಧ  ಅರ ಂದ 

ೕಮ ಂಗ ಗಲ ೕಟ
ರ ೕ 114/3 ನ 310000.00 6870 4075 0092 103401011008547

189 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ದ ಶ ರ  ೕ  ಬಳ ರರ 

ಘ, ರ , ಅಧ  
ೕಮ ಥ ವ ಕರ ೕರ

ರ ೕ 22/1 ನ 279900.00 6545 5836 8476 123005386863

190 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ೕರ ವರ  ೕ  ಬಳ ರರ 
ಘ, ರ , ಅಧ , ಂ ಂಡ 

ಅಮ ಂಡ 
ರ ೕ 404/2 ನ 400000.00 3075 8330 3102 103401011008524

191 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ಬ  ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ನಗರ, ಅಧ , ೕ  ಬ  

ಆ ತ ಡ
ನಗರ ೕ 511/2 ನ 269000.00 3885 1547 0356 08322200109438

192 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ಬಸ ಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 

ನಗರ, ಅಧ , ಚನ ಡ 
ಗನ ಡ ೕಲ

ನಗರ ೕ 295/1+2 ನ 400000.00 2946 3136 6730 103401011008536

193 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ ಬಡ ತ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ಕಳಕವಟ , ಅಧ , ಅ ಲ ಂಗಪ  

ರ
ಕಳಕವಟ ೕ 130/2ಅ, 134/2 ನ 400000.00 9936 9214 0113 103401011008476

194 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ. ಅಂ ಭ  ೕ  ಬಳ ರರ 
ಘ, ಕಳಕವಟ , ಅಧ , ದ ಮ 

ಮಲಪ  ಗ ಳ
ಕಳಕವಟ ೕ 65/5 ನ 251000.00 6789 4436 4507 08322200102155

195 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ. ಮರ ೕಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ಕಳಕವಟ , ಅಧ , ೕರಪ  

ೕಮ ಂಗ ಟ ಲ
ಕಳಕವಟ ೕ 115/2 ನ 400000.00 6709 8226 0772 08322200104853

196 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ.  ಯಣ  ೕ  ಬಳ ರರ 
ಘ, ಕಳಕವಟ , ಅಧ , ೕಮ ಥ 

ಕ ಪ  ನ
ಕಳಕವಟ ೕ 100/1 ನ 162000.00 3504 6037 5053 08322200104815

197 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ. ಜಗ  ೕಟ  ೕ  

ಬಳ ರರ ಘ, ರ , ಅಧ , 
ೕಮ . ಕಮ  ಧನ ಂಗ ಚ ಣ

ರ ೕ 15/1ಅ/1 ಪ. 180000.00 123005333264

198 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ. ಬಸ ಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ಅಧ , ೕಮ  ಅ  ಹಣ ತ 

ರ ಡ
ಆ ಗ ಣ 321/2 ನ 400000.00 2950 0155 1657 89107397663



199 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ. ಬಸ ಶ ರ ೕಟ  ೕ  

ಬಳ ರರ ಘ, ಅಧ  ಜ ಂಗಪ  
ರಪ  ರ

ಮ ನ ಗ ಣ 103/2 ನ 400000.00 2601 8520 7564 89108285074

200 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ೕ  ಹ ನ ಅ ೕ ಘ, ಕ ಳ, 

ಅಧ , ದ ಖರ ಮ ಂಗ ಚ ಣ ಕ ಳ ಗ ಣ 60/1X ನ 400000.00 89094992061

201 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Community Tank
ಳ ಭ  ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ೕ , ಅಧ , ಲ ಣ ಅ ನಪ  

ಣ ಳ
ೕ ಬಬ ಶ ರ 300/1 ನ 400000.00 123005403278

202 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಮಲಪ  ೕ  ಧವ ಂ ಬಬ ಶ ರ 106/3 ನ 75000.00 2712 3991 3410 17208542604
203 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ದಪ  ವಪ  ಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 508/1 ನ 75000.00 3573 2562 6418 89014320082
204 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ವಪ   ಲ ಣಸ ೕ 100/3 ಪ. 45500.00 2627 3968 5133 08322210007440
205 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಕಲವ  ಮ ಳಪ  ಪಡ ರ ವಣ ಕ. ಜಯ ರ 444/3 ನ 75000.00 3782 8602 3735 11034331851
206 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಯಪ   ಕರ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 172/1ಕ ನ 75000.00 8694 7386 0308 30469390946
207 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ೕಮ   ಲ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 170/2 ಪ. 31000.00 4675 2606 0205 0772500105242501
208 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಸ  ೕಲ ಡ ಬಗ ಟ ಕ. ಜಯ ರ 31/3 ನ 27000.00 2978 1333 4668 123002773627
209 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಉ ಶ ೕಮನ ಡ ೕಲ ಳ ಬಬ ಶ ರ 31/1 ನ 75000.00 5475 8644 4094 68003954732
210 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಯಪ  ಮಣ  ರ ೕ 442/4ಅ/2 ನ 1.00 75000.00 7913 8126 5816 17167627540

211 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond
ದ ಂತ ೕಮಪ  ರ ಉಫ  

ಗ ರ ಂ ಬಬ ಶ ರ 102/2ಅ, 103/1ಅ ಪ. 1.39 75000.00 5484 5376 7723 123001921567

212 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond
ಪ ಶ ೕಮಪ  ರ ಉಫ  

ಗ ರ ಂ ಬಬ ಶ ರ 102/2ಅ, 103/1ಅ ಪ. 1.39 75000.00 2083 6171 4679 123003667461

213 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಂಗಪ  ಈಶರಪ  ರ ರ ೕ 437/2 ನ 1.00 75000.00 7921 8496 2135 17167540362

214 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond
ದ ಈಶರಪ  ಉಫ  ಈಶರ ಡ 

ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 706/1, 708/1 ನ 1.00 75000.00 8423 4702 8227 101301011000143

215 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ರಪ  ಬಸಪ  ಬಳಬ ರ ೕ 8/4 ನ 1.20 75000.00 3067 6206 6723 520101226936011

216 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಬಸವ ಜ ಚನ ಬಸವ ಜ ಭದಣ ನವರ ಉ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 36/3 ನ 75000.00 8438 9438 5103 29170110052877

217 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ೕ ಲ ವ ಂಗಪ  ಣ ಬ  ಎ ಗ ಣ 435/3, 419 ನ ಂ 75000.00 9067 6604 4701 17213014316
218 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಉತ   ಯಕ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 160 ಪ. 44000.00 7955 7799 6003 62359396887
219 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಪರ ಮ ಮಪ  ಂಡಸರ ಆ ಗ ಣ 82/1, 85/1, 85/4 ನ 75000.00 9461 2006 9648 0504101040781
220 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಗ ಥ  ಪ ರ ಕಳಕವಟ ೕ 130/2ಅ ಪ. 75000.00 6949 3744 1051 0744104000169974
221 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಕ  ಮ ವ ಚ ಣ ಕಳಕವಟ ೕ 135/2 ಪ. 75000.00 6166 8362 2168 103401011008499
222 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಕರ ರ  ಲ  ಉಫ  ಚ ಣ ಕಳಕವಟ ೕ 130/2ಡ ಪ. 75000.00 3164 0353 2178 0744104000184281
223 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond  ಕರ ಲ  ಉಫ  ಪ ರ ರ ೕ 354/3 ಪ. 75000.00 9534 3442 6746 08822010002886

224 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಜ  ಕರ ಲ  ಉಫ  ಪ ರ ರ ೕ 354/4 ಪ. 75000.00 9092 4192 4119 89064355200

225 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond  ತ  ರ ಗ ಣ 104/3ಬ ನ 75000.00 5120 5935 5165 89064717998
226 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಅ ತ ಕಲ ಂಡಪ  ೕ ಬ  ಎ ಗ ಣ 64/3 ನ 75000.00 7911 8260 8425 17213051530
227 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಪರ ಶ ರ ೕವಬ  ರ ರ ೕ 25/1ಅ ನ 75000.00 2220 9869 9617 89069086273
228 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಖ ವ ವಪ  ವ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 121/ಅ/1ಬ, 121/1ಕ ನ 75000.00 6824 8541 6932 123003777019
229 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಮ ಪ   ತರ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 43/1ಬ ನ 75000.00 6523 9428 2696 6282324995
230 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಮ ಪರಸ  ರ ನಗರ ೕ 68/2ಕ, 469/1ಡ ನ 75000.00 6790 5570 7211 123002267033
231 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ತಮ ಣ  ಂಡಪ  ೕ ನಗರ ೕ 225 ನ 67500.00 9754 4984 0893 08322200034019
232 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಪ  ದಪ  ವಳ ನಗರ ೕ 438/1B ನ 75000.00 6941 1793 0644 08322200049512
233 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಮಲಪ  ಮಲಪ  ಮಸ ನಗರ ೕ 282/1ಬ, 282/3 ನ 48000.00 8868 4699 7904 89046585520
234 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಪ ವ  ದಪ  ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 974/5 ನ 27000.00 9574 1498 2184 101301010016706
235 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಪರ ಮ ೕ ಮ ಂಚ ಇಟ ಂ ಳ ೕ 184/2ಅ ನ 75000.00 5465 0390 6648 33484225270
236 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond  ೕ  ಲ  ಉಫ  ೕಡ ಣ ಗ ಣ 39/5 ಪ. 75000.00 6917 2400 9042 10465833687
237 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಸಪ  ೕಮಪ  ಂಗ ರ ಮಮ ರ 90/1AX1 ನ 27000.00 3524 3382 6628 6277308324
238 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಮಲಪ  ವಪ  ನಗರ ೕ 68/3A ನ 75000.00 2761 4381 7844 123002597753

239 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಬಸಪ  ೕ ಲ ಅರ ಕಳಕವಟ ೕ 56/3, 80/4, 80/6, 81/4, 
81/3

ನ 75000.00 5164 2926 7064 123003994465

240 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ದಶರಥ ದಪ  ಸ ರ ಕಳಕವಟ ೕ 133/2/ಬ ನ 75000.00 3949 5983 9450 08322210015937
241 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಕರ ಯ ಂಡ ಡ ವರ ಕಳಕವಟ ೕ 111/6 ನ 75000.00 7211 6009 5581 006100101054560
242 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ರ ಂಗಪ  ವ ಂಗಪ  ಂ ರ ಕನಮ ೕ 102/* ನ 75000.00 3727 8006 1729 17158053130
243 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಗಪ  ರ ಂಗಪ  ಯಳಝ ಕನಮ ೕ 28/1B, 28/1ಅ ನ 75000.00 3822 5675 6958 17158058297
244 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಕಮಲವ  ಂಗಪ  ಂಗಳ ಕನಮ ೕ 949/1ಡ, 949/2 ನ 75000.00 2695 5583 0601 89047634964
245 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಶರಶ ಂದ  ಬಸಪ  ನ ಡ ನಗರ ೕ 290/4 ನ 60000.00 8951 9971 6957 520101226910829
246 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಮ ವ ದಪ  ವಗನವರ ಜ ರ ೕ 559/3 ನ ಂ 75000.00 9269 8752 4041 08322210023825
247 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ವಪ  ಬಸಪ  ೕಳ ಕನಮ ೕ 223/2ಅ ನ ಂ 67000.00 2981 8823 5419 123002604343

248 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond
ಕರ ಉಫ  ಕರ ಂಗ ಂಗಪ  

ಮಸ ನ ಡ ೕ 1040/1+2+4/ಅ ನ 66000.00 2414 3221 4305 89077745761

249 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಓ ಪ  ಂಪ  ೕ ರ ಕನಮ ೕ 721/3 ನ 31000.00 9496 7126 0637 123002604819
250 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಮಲಕಪ   ರ ನಗರ ೕ 134, 130/2ಡ/1 ನ 55000.00 6467 2192 6228 08002200023789
251 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Farm Pond ಹಣ ತ ಗಪ  ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 182/1 ಪ. ಗಡ 75000.00 08342210001328
252 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Green House-TS ಸ ವ ಅ ಪ  ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 203/1 ನ 509416.00 50454353730
253 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Green House-TS  ಬಲ ತ ೕ ರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 184/1 ಪ. ಗಡ 351744.00 4160 3450 9447 50454353730
254 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Integrated Pack House   ಧವ ಉಫ  ಲ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 121/1 ಪ. 1400000.00 6728 7303 9516 2391101003233
255 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Integrated Pack House ಮ ಂಡಪ  ಮಲಪ  ಯರ ಳ ಗ ಣ ಗ ಣ 364/2 ನ 1294000.00 08008340001393

256 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Integrated Pack House ಶರಣಬಸಪ  ವ ಂಗಪ  ಅರ ಜ ರ H ೕ 574/1ಬ, 354/3, 
346/2ಕ, 346/2ಅ ನ 1575000.00 5379 4303 4389 849576210000185

257 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Low Cost Onion Storage Structure
ಮಲಪ  ದಪ  ರವ ಉಫ  

ರ ವರ ರ ಮಮ ರ 198/ಅ1 ನ ಈ 87500.00 3090 9332 8850 89022036598

258 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Low Cost Onion Storage Structure ಮಲಪ  ಪ ಣ  ಜ ರ PM ಮಮ ರ 25/4 ನ ಈ 87500.00 4635 6856 7764 896810110002343
259 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Low Cost Onion Storage Structure ಗಪ  ಕಪ  ಉ ರ ಗ ರ ಮಮ ರ 53/3 ನ ಈ 87500.00 6447 7896 4572 08342030000604
260 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Low Cost Onion Storage Structure ಬಸಪ  ಂಡಪ  ರ ಜ ರ PM ಮಮ ರ 28/5 ನ ಈ 87500.00 9478 7312 3932 08342200027517
261 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Low Cost Onion Storage Structure ಮಪ  ಮಲಪ  ಜ ರ ಡ ಮಮ ರ 152 ನ ಈ 87500.00 7813 9497 6295 08342200030540
262 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Low Cost Onion Storage Structure ಂಗನ ಡ ಮನ ಡ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 184/3 ನ , ಈ 87500.00 8234 7457 9877 623290064727



263 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Low Cost Onion Storage Structure ಅ ೕಕ ಗನ ಡ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 3/1A/1 ನ , ಈ 87500.00 9352500100501101
264 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Low Cost Onion Storage Structure ಯ ೕಲಪ  ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 62/1ಕ ನ ಈ 87500.00 9598 4185 4967 11157062401
265 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Low Cost Onion Storage Structure ಮಲಪ  ಯಮನಪ  ಅವರ ಗ ಗ ರ ಮಮ ರ 39/1B/2 ನ ಈ 87500.00 2092 9049 3424 896810110002614
266 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Low Cost Onion Storage Structure ಪ ಣ  ಮಲಪ  ಗ ರ ಮಮ ರ 17/2 ನ ಈ 87500.00 7332 8409 9004 896810110002408
267 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Low Cost Onion Storage Structure ಗಪ  ಮಲಪ  ರ ಜ ರ PM ಮಮ ರ 2/1ಅ, 2/1ಬ ನ ಈ 87500.00 3451 4095 3500 30204117629
268 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Low Cost Onion Storage Structure ಮಣ  ರಪ  ೕ ಜ ರ PM ಮಮ ರ 23/2 ನ ಈ 87500.00 7784 1853 5662 08342250009435
269 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಮ ಂಶ ದ ಖರ ಲ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 139/1 '139/2 ನ , ಂ 2.00 200000.00 8042 2050 4129 103401010017227
270 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಮಲವ  ದ ದ ದಳ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 141/2A ನ 2.00 200000.00 3915 4655 0995 89013908700
271 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ೕ  ಮ ನ ೕ ರ ಕನಮ ೕ 926/3 ನ 200000.00 7449 5589 3695 89005478005
272 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಜಯ ೕ ೕರನ ಡ ೕಲ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 173/4 ನ 200000.00 8118 7332 2710 17208534738
273 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ೕ ಲ ಬಸಪ   ಉಫ  ರ ಂ ಬಬ ಶ ರ 114/2 ನ 200000.00 9259 3850 2021 123003343616

274 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಲ ೕಂ  ಂಡಪ  ದರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 25/2ಕ, 25/2ಇ, 25/2ಡ ಪ. ಂ 200000.00 6452 5678 2999 0504108042575

275 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಗ ಥ  ಪ ರ ಕಳಕವಟ ೕ 130/2ಅ, 134/2 ಪ. 2.00 200000.00 6949 3744 1051 0744104000169974
276 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಸ ವ ತಪ  ಣ ಳ ಮಮ ರ 42/3, 14/1 ನ ಂ 2.00 200000.00 3767 0734 5447 50200020139419
277 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಕಲಪ  ಅ ತ ೕ ಬ  ಎ ಗ ಣ 64/3, 65/2ಬ ನ 2.00 200000.00 3998 2331 7498 17213059721
278 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಗಣಪ  ಯಶ ತ ಗರ ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 81/5 ನ 2.00 200000.00 2955 3908 0654 08752010002148
279 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಮಲಯ  ಮ ಳಯ  ಮಠ ಬ ರ ೕ 135/4, 12/2/2 ನ 200000.00 3502 2414 1238 103401011007749
280 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಪ ೕಪ ಸಪ  ಮನ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 92/2, 185/3ಅ+3ಬ ನ 200000.00 3497 6968 4850 123000565879
281 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ೕ  ಅಣ ಯ ೕಲ ಮ ಳ ಗ ಣ 222/4, 222/3 ನ ಂ 200000.00 5090 8774 7198 123003737688
282 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ನ ವ  ದಪ  ಂ ಳ ಕ ಳ ಗ ಣ 151/2ಬ, 135 ನ 2.00 200000.00 50100256081105

283 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House
ಗಮ ಥ ಉಫ  ಗ ಶ 
ವಣ ದಪ  ಂಡ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 267/3/ಎ, 267/3/ಬ ನ ಂ 2.00 200000.00 7037 2328 5005 103401011008448

284 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಯಬಣ  ದಪ  ಪ ರ ರ ೕ 388/3 ನ 2.40 200000.00 9060 7439 4344 103401011008024
285 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಕರ ಇ  ಉಫ   ಲ ಉ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 37/1ಅ, 10/2 ಪ. 2.00 200000.00 6834 0058 4067 89002771094
286 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಂದ  ದ ಮಪ  ಗ ಣ ಗ ಣ ಗ ಣ 316/1, 316/2ಕ ಪ. ಂ 2.00 200000.00 3738 5758 1329 11034273626
287 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ರ ಶ ದ  ಮಲ ಣ ಳ ಬಬ ಶ ರ 17/1B ನ 200000.00 2779 8803 7924 08402200056089
288 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ೕ ಲ ದ  ನ ರ ೕ ೕ 283/2 ನ 200000.00 3676 6612 2778 650851000044

289 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House
ಯ ಉಫ  ಮ ಗಪ  ಕ ರ ಗ ಣ 411/4/4 ನ 200000.00 8143 9144 2826 123003830371

290 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House  ಮ ಗರ ಅ ದ ಗ ಣ 189/1 ನ 200000.00 5264 1662 0474 497999479
291 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಪರ ಮ ದ ಪಡ ರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 426/2ಬ/2 ಪ. 200000.00 5371 9562 5652 08812010000413
292 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House  ಮ ವ ೕ ಬಬ ಶ ರ 224/2 ನ 200000.00 7498 4705 5120 123004849701
293 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಗಪ  ಲ ಣ ೕ ಬಬ ಶ ರ 224/3 ನ 200000.00 5769 8682 3693 17207049120
294 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House   ಲ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 101/1, 101/2, 107/1 ಪ. 200000.00 8396 2970 0320 331902010109151
295 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಅ ೕಲ ರ ಶರಣಯ  ಮಠ ಜ ರ H ೕ 326/2ಬ, 326/2ಕ ನ 200000.00 8038 2153 0804 89000622963

296 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House
ವಪ  ದಪ  ರ ಉಫ  

ರ ಜ ರ H ೕ 572/2ಕ ನ 200000.00 5765 9543 4616 17167574142

297 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಹಣ ತ ಪ ಣ  ೕ ಜ ರ PM ಮಮ ರ 25/2 ನ 200000.00 6656 0185 5347 896810110002409

298 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House
ಕರ ೕಮಪ  ಮ ೕಳ ಉಫ  

ರಬರ ಕನಮ ೕ 113/3, 650/1A, 
667/2ಅ, 737/1

ನ 200000.00 2885 4451 1609 20560413523

299 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಮ ವ ಅಣ ಪ  ಭ ೕಹ ಂವ ೕ 244/2, 11/1 ಪ. 200000.00 6919 1158 6691 17216544873
300 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ರಕ ಅ ಲ ಬ ಬ  ಎ ಗ ಣ 147/1X1 ನ 200000.00 9653 6808 0691 17213027563
301 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಂ  ದ ಖರ ಗ ಡ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 934/2/1 ನ 200000.00 2821 5704 9216 89039952320
302 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಗಪ  ಕಪ  ಉ ರ ಗ ರ ಮಮ ರ 53/3 ನ 200000.00 6447 7896 4572 08342030000604
303 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಬಸವ ಜ ವ ಂಗಪ  ಪ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 233/2, 232/5 ನ 200000.00 2048 1285 5629 17168572359
304 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House  ಹಣ ತ ರ ಬ ರ ೕ 135/1 ನ 200000.00 3179 0697 7417 123005242786
305 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ದ ಖರ ಪರ ಂಡ ರ ಮ ಳ ಗ ಣ 22/1ಬ, 22/1ಅ ನ 200000.00 6657 5455 6732 0055000100988875
306 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House ಥ ಗಪ  ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 88/5, 88/6 ನ ಂ 200000.00 5265 8215 2161 32771402740
307 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Pack House  ೕ  ಚ ಣ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 334/9, 332/3, 332/2 ನ 200000.00 9673 0505 1201 123003870574
308 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಅ ೕಕ ಡಪ  ಂಡ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 35/1+2ಅಬ/1 ನ ಬದ 0.80 12000.00 2353 5153 6455 0504101032458

309 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಧಮ ಣ  ಯಪ  ಜಮ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 401/4 ನ , 
ಣ ನ 0.80 12000.00 9293 5006 4227 0504101021742

310 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ೕ ಲ ಬಸ ಂಡ ಯ ಂಡ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 95/3 ನ ಣ  
ಣ ನ 0.80 12000.00 6525 9276 3886 0504101037233

311 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಸ  ಪತ ರ ೕಲ ಕ ರ ಗ ಣ 539/3 ನ ಕಲಂಗ 0.80 12800.00 6863 2089 6874 123003692090
312 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ರಪ  ಜಕಪ  ರಬರ ಕ ರ ಗ ಣ 443/1+2/2 ನ ಕಲಂಗ 1.00 16000.00 3226 0173 0037 37853800627

313 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching
ಸ ೕ  ಉಫ  ಸ ೕ  ವ ಂಗ 

ಮಠ ಬಬ ಶ ರ 155/1 ನ ಕಲಂಗ 25600.00 7749 4474 0524 896810110005620

314 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ವ ತ  ಚಯ  ಮಠಪ ಬಬ ಶ ರ 123/2 ನ ಬದ 12800.00 3295 8368 4453 896810110000746
315 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಬಸವ ಜ ಗಪ  ಹಡಪದ ಗ ರ ಮಮ ರ 56/2 ನ ಕಲಂಗ 13600.00 7589 5700 7413 17156044649
316 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಠಲ ಮ ತ ಂ ಬಬ ಶ ರ 118/2, 118/4 ನ 12800.00 4214 6128 7997 89681031000002
317 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಖರ ದಪ  ಡ ಬಬ ಶ ರ 114/X1 ನ ಕಲಂಗ 6400.00 7018 8605 1061 08342200045615
318 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ವ ಂಗಪ  ಂಗಪ  ಟ ಲ ೕ ಬಬ ಶ ರ 611/2 ನ 3775.00 4769 1859 4739 10465914079

319 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching
ೕ ಥ ಮ ಂಡ ಡ  ಉಫ  

ೕಲ ಳ ೕ 142/2 ನ ಕಲಂಗ 12800.00 3399 3734 6448 623170000261

320 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching
ವನ ಡ ಬಸನ ಡ ೕಲ ಉಫ  

ರ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 78/2 ನ ಣ ನ 11104.00 3676 5940 2856 08342200016512

321 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಮಲನ ಡ ವನ ಡ ೕಲ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 1/1 ನ ಣ ನ ಡ 11104.00 8520 8588 6719 08342200016377
322 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ೕಮನ ಡ ದನ ಡ ರ ಚ ಳ PM ಮಮ ರ 82/1ಬ ನ ಣ ನ ಡ 25600.00 2311 5136 1350 08342200030256

323 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಮಪ  ಮಪ  ಅಜನ  ಉಫ  ಗ ಗ ರ ಮಮ ರ 46/2 ನ ಕಲಂಗ 6400.00 7404 3793 3510 89031647803

324 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಅಪ ಬ ಂಗನ ಡ ರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 55/1 ನ 6400.00 6925 3408 8402 0504108041400
325 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಶ ಮಪ  ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 299/1 ನ ಬದ 25000.00 8067 8493 8551 0504101041037
326 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ದ ಖರ ಹಣ ತ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 166/2ಕ, 166/3ಅ ನ ಬದ 12800.00 8714 9257 4459 123003784572
327 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಶ ಷ ಣ ಕ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 425/ಅ+2ಬ/2 ನ ಬದ 12800.00 5170 8161 3451 08402200064909
328 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಅ ೕಕ ಲಪ  ಂಚ ರ ಡ ಬಬ ಶ ರ 569/5, 569/4 ನ ಕಲಂಗ 9600.00 6646 2125 8465 123002254614
329 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Plastic Mulching ಂಗಪ  ಯಪ  ಉಮ ರ ಡ ಬಬ ಶ ರ 508/1A ನ ಕಲಂಗ 9600.00 7517 3025 5153 0744104000042857



330 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕ.   ಅ ೕ ಇಂಡ  
ಘ ಂದ  ಯಲ ರ ಲಕ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 1051/1/F ನ 1000000.00 4746 9649 9865 009612100000391

331 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ದ ಖರ ಗಪ  ೕ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 179/4B ಪ. ಗಡ 270000.00 9020 4327 5343 08348260000177

332 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಅಣ ಪ  ಪ  ರ ಜ ರ ೕ 436/4 ನ 109000.00 7760 1400 6924 08328340001346

333 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕ ಥ ೕಮ ಂಗ ರ ಜ ರ ೕ 432/2ಬ ನ 153000.00 2239 2743 0888 08328340000933

334 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಮ ವ ವಪ  ಮಸ ಜರ ೕ 259/3 ನ 173000.00 4552 6413 5297 08328340001416

335 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಂಗಯ  ವಬಸಯ  ಮಠಪ ಜರ ೕ 433/2 ನ 96000.00 3752 9157 7323 08328340001168

336 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಮಣ   ಭ ಜ ರ ೕ 319/2ಅ ಪ. 184000.00 6145 14323 3022 08328340001405

337 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಕ  ಮ ವ ಚ ಣ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 612/1 ಪ. 757000.00 6166 8362 2168 623190005528

338 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕ  ಮಲಯ  ಮಠ ಬ ರ ೕ 135/3 ನ 494000.00 7273 3037 4520 623190005528

339 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಜಯ ೕ ಕಳಕಪ  ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 405/1 ನ 216000.00 7345 4510 1997 123004621538

340 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಗ ಥ  ಪ ರ ಕಳಕವಟ ೕ 130/2ಅ, 134/2 ಪ. 808000.00 6949 3744 1051 623190005528

341 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ದನ ಡ ಮ ಡ ದ ರ ರ ೕ 911/2, 936/1 ನ 212000.00 5718 5433 6818 560931000677073

342 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಮ ಂಗ  ಲ ೕ ೕ 421/* ಪ. 310000.00 8148 3675 9986 560931000636049

343 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕ ತ  ಉಫ  ವಸ ಮ ಲ  
ಉಫ  ೕಡ ಆ ಗ ಣ 215/1ಬ ಪ. 91000.00 9352 6963 7481 375906040030724

344 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕಮ ಥ ವಪ  ಮಸ ನ ಡ ೕ 432/3 ನ 171000.00 9775 3040 8103 560931000470358

345 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಯ ಅಮ ಂಡ ಳ ಧನ ೕ 143/1ಅ, 143/1ಬ ನ 201000.00 7907 0034 9690 006105901170039

346 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕ ಲ ೕ ಪ  ರ ರ ೕ 36/2ಕ ನ 190000.00 3286 2024 9283 006105901170015

347 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಹಣ ತ ಗಪ  ರ ಜ ರ ೕ 479/4 ನ 204000.00 7970 8708 6026 08328340001354

348 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಶ ಮ ವಪ  ೕ ಜ ರ ೕ 25/1ಅ ನ 164000.00 08328340000990

349 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಅ ೕಕ  ಪ ರ ಉಫ  ಲ ರ ೕ 141/2 ಪ. 2.40 718000.00 7412 1757 8404 623190005528

350 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit  ಮ ವ ೕಣಸ ಣಸ ೕ 38/3, 128/1+2/2ಬ, 

38/7
ನ 437000.00 103409051000177

351 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit ಮಲಪ  ಲಕಪ  ನಗರದ ನಗರ ೕ 510/5, 510/2, 263/1ಅ ನ 800000.00 7830 7931 4024 103409051000179

352 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಕಮ   ೕಡ ಬ ರ ೕ 31/1 ಪ. 1.59 512000.00 5810 8657 8881 623190005528

353 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಬಪ  ಜಪ  ಹ ಜನ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 151/2 ಪ. 189000.00 8768 0523 3166 13250600003896

354 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಂತಪ  ವಣ ದ  ಬನ ಂಡ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 163/3 ನ 201000.00 4299 1272 6390 13250600003894

355 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಜ ಪ  ಗಪ  ಬ  ಎ ಗ ಣ 184/3 ನ 233000.00 4569 3358 8982 103409051000178

356 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಪ ವ  ಶರಣಪ  ಬಳ ರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 97/2 ನ 214000.00 4207 2329 7089 103406021000033

357 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಯಬಣ  ದಪ  ಪ ರ ರ ೕ 388/3 ನ 832000.00 9060 7439 4344 623190005528

358 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ನ ಪ  ಯಪ  ಂಗ ಳ ರ ೕ 418/2 ನ 200000.00 7724 2220 1887 103406021000034

359 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಪ ತಯ  ರ ದಯ  ಮಠ ರ ೕ 20/2/ಬ ನ 215000.00 4354 5975 2967 103409051000176

360 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕಮಯ  ೕ ಲ ಮಠ ರ ೕ 35/2ಅ/1 ನ 87000.00 5469 8091 6093 560931000470870

361 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಮ ರ ರ ೕಂದ  ರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 73/2 ನ 152000.00 623190005528

362 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಮಲ  ಹಣ ತ ದರ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 84/4 ಪ. 151000.00 9266 8944 9729 623190005528

363 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

 ಕಸ  ಲ  ಉಫ  ೕಡ ಬ ರ ೕ 105/3 ಪ. 800000.00 2357 8222 3352 103406021000032

364 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

 ಂ  ಅ ದ ಗ ಣ 164/2 ನ 173000.00 4349 6693 5857 123004595732

365 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಪರ ಮ  ಚ ಣ ೕ ೕ 687 ಪ. 772000.00 9158 2365 4342 623190005528

366 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕ  ಲಷ ರ ಲ  ಉಫ  ಪ ರ ರ ೕ 89, 10/1 ಪ. 724000.00 2190 6119 1312 623190005528

367 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕ   ಧವ ರ ಕ. ಜಯ ರ 104/5, 104/4 ಪ. 318000.00 4960 3584 1370 123005405447

368 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಮಪ  ೕಮ ಯ ಇಂಗ ಶ ರ ಉಫ  
ವಡ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 174/2 ಪ. 100000.00 3911 0352 9992 13250600003906

369 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ರ ಶ ಗಪ  ಣ ಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 539/1+2/ಡ ನ 147000.00 5706 3695 9450 37871361553

370 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಅಮರಪ  ಗನಬಸಪ  ಸಮ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 104/4ಅ, 105/1 ನ 141000.00 6170 9188 2466 89099797622

371 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

 ಉಫ  ರ   
ಧವ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 232/2ಕ ಪ. 255000.00 3842 7918 5949 103401011008455

372 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಹಣ ತ ಧ ಪ  ಗ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 311/3 ನ 234000.00 6660 7248 3590 08008340001382

373 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕನ ಶರಣಬಸಪ  ಅರ ಗ ಣ ಗ ಣ 365 ನ 961000.00 849576210000187



374 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಮ ಹರ ದಪ  ೕಸ ಣ ಳ ಮಮ ರ 124/1+2+3/X2 ನ 586000.00 3719 4335 3575 89095363020

375 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಗವ  ಮಲ  ದರ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 84/3 ಪ. 84200.00 4768 1752 3372 623190005528

376 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕಮಣ  ವ ಂಗಪ  ೕಣ ಕನಮ ೕ 713/3 ನ 159000.00 5801 2634 6894 89107346119

377 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಬಸವ ಜ ಅಮ ಂಡ ಗಲ ೕಟ ರ ೕ 379/1 ನ 536000.00 9660 6825 6040 560931000704076

378 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕ ಲ ಡ ಈಶರ ಡ ೕಲ ಕನಮ ೕ 913/1 ನ 266000.00 9421 5762 1707 123005432903

379 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಳಪ  ಅ ಜಪ  ರ ಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 46/1 ನ 97800.00 4873 3700 9867 623190005528

380 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ರವ  ಮಣ  ೕ ಬಬ ಶ ರ 734/3 ನ 231000.00 8869 1339 6584 623190005528

381 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಹಣ ತ ೕಮಪ  ತ ಡ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 59/1+2/ಬ/X2 ನ 86600.00 6015 8994 7257 623190005528

382 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಹಣ ತ ಬಸಪ  ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 107/4 ನ 130000.00 4470 7293 0698 623190005528

383 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕ ಶ ಚಯ  ಮಠ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 51/5 ನ 95000.00 4206 9010 6494 623190005528

384 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಠಲ ಚಪ  ಮಲ ಣ ಳ ಬಬ ಶ ರ 17/1ಅ/3 ನ 106000.00 5864 3217 8769 623190005528

385 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಳಪ  ಶರಣಪ  ರ ೕ 281/1 ಪ. 93000.00 8320 0954 1529 89106692116

386 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಧ  ನ ಂಗ ಲ ರ ೕ 149/1ಬ ಪ. 139000.00 3158 4361 6487 89103254437

387 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಶ ೕಮಪ  ತಳ ರ ೕ 334/3 ಪ. 112000.00 2440 7760 9332 89106518068

388 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

 ಂ  ಉಫ   ಲ  
ಉಫ  ಚ ಣ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 92/1ಅ+ಬ+2 ಪ. 171800.00 8005 9008 7118 13250600003953

389 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಮಲಪ  ವಪ  ವಡ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 10/8 ಪ. 165000.00 6764 5174 8475 623190005528

390 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ದಯ  ದಯ  ಮಠ ಮಟ ಕ. ಜಯ ರ 288/3ಅ ನ 172000.00 3832 5881 6633 650605054672

391 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಬಸವ ಜ ಮಲಪ  ಅರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 234/3 ನ 175800.00 3755 1120 3119 13250600003958

392 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಮ  ಯಶ ತ ಗರ ೕ ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 81/1ಅ, 81/2, 82/X2 ನ 265000.00 5402 0618 6480 123004649087

393 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕಷ ಂತ ಯರ ಳ ಧ ಳ ಬಬ ಶ ರ 30/5, 30/6 ನ 300000.00 2235 2603 5952 89108073023

394 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit ಂತಪ  ಬಸಪ  ಗ ಜ ರ H ೕ 12/3ಬ, 299/3ಬ, 

591/1ಕ/2
ನ 124000.00 4883 0570 5569 623190005528

395 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

 ೕ ಲ ಲ ಜ ರ H ೕ 328/2 ನ 270000.00 623190005528

396 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಯಪ  ೕಮಣ  ಬರ ಉ  ೕ ೕ 487/1 ನ 151000.00 2825 7110 1171 89103091208

397 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕ  ರ ಶ ರ ಕನಮ ೕ 445/2 ನ 177000.00 7023 9949 7415 623190005528

398 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ದಪ   ಮ ಂಡ ಜರ ೕ 268/1ಬ ನ 265000.00 6647 7422 2811 623190005528

399 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಬಸನ ಡ ಉಫ  ಬಸ ಂಡ ಮದ ಡ 
ೕಲ ಜ ರ ೕ 624/1, 126/1 ನ 278000.00 9707 0054 7910 123005448517

400 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ರ ೕಂದ  ಹಣ ತ ಮಣ ರ ಉ  
ರ ರ ೕ 334/1 ನ 147000.00 6197 2858 0795 89103066000

401 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಸಪ   ಬ ರ ೕ 609/2ಬ ನ 107000.00 3475 2721 6008 89106345990

402 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಮಲಪ  ಪ  ರ ಜ ರ ೕ 436/3 ನ 178000.00 3307 6089 4717 08328340001481

403 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಹಣ ತ ದಪ  ಧನ ಂಡ ಜ ರ ೕ 248/3 ನ 85000.00 8252 6537 9285 08328340001462

404 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit ಈಶರ ದ ಯ ಉಫ  ಮ ಟ ಲ ಜ ರ ೕ 478/2 ನ 193000.00 7335 3079 1316 08328340001492

405 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಕರ ಅಮ ಂಡ ರ ಜ ರ ೕ 91/3 ನ 613000.00 08328340001532

406 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕ ಲ ಮಲಪ  ಬಗ ೕಹ ಂವ ೕ 34/2A ನ 138000.00 3152 7240 6858 89096215786

407 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ೕಮ ಥ ಆ ದ ಸ ಳ ರ ೕ 375/2 ನ 486000.00 2554 9274 5383 623190005528

408 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಅ ೕಲ ಕಲಪ  ಳ ಜ ರ H ೕ 376/4 ನ 178000.00 3170 5036 2033 103406021000043

409 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ದಪ  ಮಲಪ  ಯರ ಳ ಜ ರ H ೕ 257/1 ನ 267800.00 7018 7808 8752 103406021000044

410 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಮಮ ಜ ದ ಬ ನಗ ೕ ೕ 289/1ಬ ನ 500000.00 3900 8107 3025 623190005528

411 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಸ ವ ಲ ಣ ಂ ರ ೕ ೕ 308/1 ನ 267000.00 5415 9077 2667 123005434025

412 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ರ ಶ ದ ಯ ಗ ಳ ಕಳಕವಟ ೕ 48/4 ನ 430600.00 3443 4820 9959 623190005528

413 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಬ ಧನ ಂಗ ಲ ಆ ಗ ಣ 189/1ಡ ಪ. 153000.00 8912 6601 3934 103407391000002

414 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಚನ ಮಲಪ  ಅ ನಪ  ಪ ಳ ಧ ಳ ಬಬ ಶ ರ 5/2ಅ ನ 111000.00 6195 6617 2987 89107473443

415 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಅಜಮತ  ನ ಬ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 24/1 ನ 100000.00 3451 9160 1635 89104972604

416 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ದಪ  ದ ಂಗಪ  ಬಡ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 44/1ಅ ನ 166000.00 6836 7882 1838 623190005528

417 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಂ ಂಡಪ  ವಪ  ಇಂಗ ಶ ರ ಉಫ  
ರ ಮ ಬಬ ಶ ರ 34/* ನ 157000.00 7158 5113 6517 623190005528

418 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಂಗ ಜ ರಪ  ಯರಗ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 122/4 ನ 70600.00 9783 4990 5778 623190005528



419 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಚನ ಬಸಪ  ಬಸಪ  ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 398/2 ನ 134000.00 2277 2740 6488 623190005528

420 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ರ ಶ ದಪ  ಮಲ ಣ ಳ ಬಬ ಶ ರ 17/1B ನ 149800.00 2779 8803 7924 623190005528

421 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಯಲವ  ಯಲಪ  ರ ರ ೕಳ ಬಬ ಶ ರ 81/1ಅ ನ 100000.00 9873 7241 1989 623190005528

422 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಶ ಮ ಪ ರ ರ ೕ 361/1 ನ 67000.00 7848 4912 5331 560931000663229

423 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಅ ೕ  ಕಲಪ  ರ ಜ ರ ೕ 243/5 ನ 99000.00 4311 8895 6409 08328340001443

424 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಅರ ಂದ ಯಬಣ  ಗಲ ೕಟ ರ ೕ 29/1, 4/ಅ ನ 238600.00 4195 9300 0398 331906040099095

425 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಬಸವ ಜ ಮ ಂಡ ರ ಂ ೕ ೕ 555/1 ನ 144000.00 3289 3431 3214 123005488118

426 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಲ  ಮ ವಪ  
ಂಪ ಯಪ ೕಳ ಜ ರ ೕ 363/5 ನ 129000.00 5419 5545 0003 08328340001473

427 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಸ ೕ   ಯಕ ೕಹ ಂವ ೕ 184/1 ಪ. 176600.00 9914 7929 4837 623190005528

428 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit ಪ ಂ  ೕ  ಉಫ   ೕಡ ಬ ರ ೕ 104/1 ಪ. 800000.00 2394 4333 4872 103406021000042

429 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit ಪ ಶ ಮ  ಲ  ಉಫ  ಚ ಣ ನಗರ ೕ 64/2 ಪ. 750000.00 5680  5551 0483 103401011008508

430 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ವ ಬ ಬಸ ಂಡ ರ ನಗರ ೕ 16/3 ನ 259000.00 3389 3599 9995 89108937188

431 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಸ ೕಶ ಮ ೕಹರ ಬ ರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 351/1 ನ 273000.00 8885 8247 0192 101307391000012

432 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ಜಯ ೕ ಮಲಕಪ  ಇ ಮ ರ ನಗರ ೕ 234/*, 91/* ನ 87800.00 08008340001185

433 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Primary/Mobile/Minimal Processing 
Unit

ವ ಬ ೕ ಲ ಗ 591/1ಬ ನ 137800.00 8321 9909 0770 89107855977

434 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ವ ತಪ  ರ ದಪ  ಇಂಗ ಶ ರ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 45/1ಬ/1X ನ ಂ 0.40 7400.00 9232 2782 3757 123002788942
435 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಗಪ  ರ ದಪ  ಇಂಗ ಶ ರ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 36/3 ನ ಂ 0.60 11100.00 8941 0222 9868 123000263970
436 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಘ ಜ ದ ಂಗಪ  ೕ ಂ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 78/2 ನ ಂ 2.00 37000.00 7825 5173 9758 34238298312
437 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಬಸವ ಜ ವಪ  ಪ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 232/5 ನ ಂ 0.80 14800.00 2048 1285 5629 13250100006669
438 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಸ  ೕಲ ಡ ಬಗ ಟ ಕ. ಜಯ ರ 31 ನ ಂ 0.80 14800.00 2978 1333 4668 123002773627
439 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಬಸವ ಜ ಮಲಪ  ಅರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 234/3 ನ ಂ 0.70 12950.00 3755 1120 3119 13250100002044
440 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮಲಪ  ರ ದಪ  ಇಂಗ ಶ ರ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 37/1ಅ/1ಬ ನ ಂ 0.60 11100.00 8783 4619 4087 123000264033
441 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಲ ಂಗ ೕಮ ಂಗ ೕಡ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 163/6 ನ ಂ 0.60 11100.00 9685 8446 4926 103401011002975
442 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕಮ ಂಗ  ಲ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 32/2ಕ, 33/1 ನ ಂ 1.20 22200.00 5726 2561 5069 103401051000063
443 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮಪ  ದಪ  ೕನ ಹಡಗ ಕ. ಜಯ ರ 89/1ಬ ನ ಂ 0.50 9250.00 8611 8688 8945 43780201004634
444 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಸ ೕ  ಅ ೕಕ ಸಜನ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 172/1 ನ ಂ 1.40 25900.00 11034337332
445 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime   ಲ ತ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 30/1 ನ ಂ 0.40 7400.00 2311 0086 5923 123002966314
446 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ ಶ ಹರ ಂಗ ರ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 33/2ಕ ನ ಂ 0.40 7400.00 3824 7574 9184 123002464643

447 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime
ದಪ  ಮಲಪ  ಗರ  ಉ  

ಇಂಗ ಶ ರ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 178/3 ನ ಂ 0.40 7400.00 6297 3421 2634 123002482573

448 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಗಪ  ಶರಣಪ  ಂ ರ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 41/10 ನ ಂ 0.40 7400.00 6059 6794 7582 08002200058507
449 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಅಣ ಪ  ೕಮಪ  ಂ ರ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 41/9 ನ ಂ 0.70 12950.00 34769 5305 2823 103401011000209
450 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮಲಪ  ರಪ  ರ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 28/5 ನ ಂ 1.20 22200.00 2138 4384 1332 437802010013567
451 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಶರಣಪ  ರಪ  ರ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 28/7 ನ ಂ 1.20 22200.00 103401011002470
452 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಜ ರ ದಪ  ಗಡ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 65/5 ನ ಂ 0.60 11100.00 2836 2743 6209 17168549013
453 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ವಪ  ಅ ೕ ಪ  ಂ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 124/5ಅ*1 ನ ಂ 0.80 14800.00 3733 4697 3792 103401231000054
454 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಹಣ ತ ಂಡಪ  ಗರ ಗದ ಗ ಣ 12/1+2/ಅ/2 ನ ಂ 7400.00 3128 1203 7452 17164040511
455 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಶ ಂಡಪ  ಗದ ಗ ಣ 11/1ಬ ನ ಂ 7400.00 9003 2235 7275 17164093143
456 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕ ಲ ಯಪ  ಗದ ಗ ಣ 36/1ಕ ನ ಂ 14800.00 4263 6484 0264 17164041082
457 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಬಸಪ  ಕಲಪ  ಗದ ಗ ಣ 37/ಅ ನ ಂ 14800.00 3455 0808 5475 123002414852
458 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಯಪ  ಮ ದ  ಗದ ಗ ಣ 37/ಬ ನ ಂ 14800.00 9052 8993 1293 17164030921

459 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime
ಹಣ ತ ಅ ೕ ಪ  ಉಫ  ಅ ೕ  ಗದ ಗ ಣ 37/ಬ ನ ಂ 11100.00 9919 6617 4346 17164046579

460 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಕಲಪ  ಲ ಣ ರ ಗದ ಗ ಣ 53/6 ನ ಂ 14800.00 8975 5677 8918 17164046750
461 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕರಪ  ರಪ  ನಕನಹ ಗದ ಗ ಣ 12/1+2ಬ/1 ನ ಂ 7400.00 8452 0802 5890 6501873870
462 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಳಪ  ಪ ಣ  ಕ ಳ ಇಂಗ ಳ ಗ ಣ 13/RS/1 ನ ಂ 7400.00 2923 5104 0850 103401010018147
463 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಶ ರಪ  ನಕನಹ ಗದ ಗ ಣ 12/1+2ಬ/1 ನ ಂ 7400.00 2831 6574 0526 6498934133

464 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime
ಅ ೕ ದ  ಉಫ  ಅಮ ದ  ವಪ  

ಳ ಗದ ಗ ಣ 22/3 ನ ಂ 7400.00 6637 3316 2313 17164055051

465 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಅಣ ಪ  ಈಶರಪ  ಉಫ  ಈಶರ ಇ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 314/1 ನ ಂ 7400.00 8398 5607 4104 331902010108811

466 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ ಯಲಪ  ಇ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 311/1 ನ ಂ 7400.00 7559 3012 9458 31690072319
467 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಕಮ  ಲಪ  ದರ ಕ ರ ಗ ಣ 284/2ಅ/1 ನ ಂ 14800.00 4692 0546 0017 123001927547
468 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ ಜಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 119/2 ನ ಂ 14800.00 5110 1822 9060 0055001700033381

469 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime
ಜ ರ ಆ ದಪ  ಉಫ  ಆ ದ 

ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 209/2 ನ ಂ 11100.00 9189 9237 5553 10762223222

470 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಬ ಲ ಬ ಕ ಕ ರ ಗ ಣ 86/1 ನ ಂ 14800.00 9537 4778 9318 30232443967
471 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಸ  ಸಮ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 124/X9 ನ ಂ 7400.00 4528 3432 8854 08002200191773
472 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕ ಂದ  ೕಡ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 38/1ಅ ನ ಂ 14800.00 4734 6872 7901 08282200031884

473 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime
ದಪ  ಉಫ  ಮಪ  ತಪ  

ದರ ಉಫ  ಡಮ ಗ ಣ ಗ ಣ 337/2A/2B ನ ಂ 11100.00 8534 9399 5162 17164026336

474 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime
ೕ  ಧ  ಲ  ಉಫ  

ಚ ಣ ಮಖ ರ ಗ ಣ 380/3ಅ ನ ಂ 7400.00 123003821038

475 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime  ಳ  ಲ ಮಖ ರ ಗ ಣ 61/* ನ ಂ 11100.00 4844 4669 4166 35322641485
476 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime  ದ ಡ ಂ ಗ ಣ 10/2 ನ ಂ 14800.00 5193 8244 7866 89028337771
477 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ವಪ  ಬಸಪ  ಂ ರ ಣ ಗ ಣ 166/2 ನ ಂ 14800.00 7880 1875 6947 123003861537



478 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime
ದಪ  ಬಸಪ  ಉಫ  ಬಸಣ  

ಂ ರ ಣ ಗ ಣ 166/4 ನ ಂ 7400.00 2793 2181 8129 123003088950

479 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime
ಗಪ  ೕಮಣ  ಉಫ  ೕಮ ಯ 

ಬರ ಮಡಸ ಳ ಗ ಣ 62/2B ನ ಂ 11100.00 5567 8970 7295 37170351711

480 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಶರಣಪ  ಲಕಪ  ಇ ರ ಮಡಸ ಳ ಗ ಣ 60/1A ನ ಂ 7400.00 9340 2103 7208 30066904462

481 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime
ಉಮರ   ಉಫ  ವಲ ಬ 

ಯ ದ ರ ಳ ಗ ಣ 22/1/A ನ ಂ 7400.00 9789 9026 6576 08002200040774

482 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ ಂಡ ಗಪ  ಗಳ ಮ ಳ ಗ ಣ 106/2 ನ ಂ 7400.00 8454 2202 8669 0055001700015066
483 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಶರಣಪ  ಮ ಕ ಣ ಗ ಣ 69/2ಅ ನ ಂ 7400.00 8956 7472 8190 08002200063143
484 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ವಪ  ರಪ  ನಕನಹ ಗದ ಗ ಣ 12/1+2ಬ/1 ನ ಂ 7400.00 3767 1986 6550 649934177
485 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕ  ಸ ೕಪ  ಣ ಳ ಇಂಗ ಳ ಗ ಣ 24RS/1 ನ ಂ 11100.00 8809 6393 9338 29170110080566
486 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ ನ ಅ ೕ ಪ  ಗದ ಗ ಣ 37/ಬ ನ ಂ 14800.00 5972 4347 9871 29173211032168

487 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕರಪ  ವಪ  ಆ ಗದ ಗ ಣ 26/1ಕ, 26/4ಅ, 38/2ಅ1 ನ ಂ 14800.00 5192 7428 1074 006100101028020

488 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕ   ಧವ ಕ ರ ಗ ಣ 419/3 ನ ಂ 7400.00 9106 6816 7656 10762225843

489 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ ನ ಂಗ ಆ ರ ( ೕಪ ) ಕ ರ ಗ ಣ 580/1A ನ ಂ 7400.00 9748 8059 7778 30175266537

490 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ದ  ಂಡಪ  ಬರ ಕ ರ ಗ ಣ 442/1 ನ ಂ 7400.00 3438 0869 7225 31758561533

491 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime
ಅ ನ ನ ಂಗ ಆ ರ ಉಫ  

ೕಪ ಕ ರ ಗ ಣ 610/1 ನ ಂ 7400.00 7358 0872 0119 31436618614

492 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕ ಥ  ಲ ಕ ರ ಗ ಣ 584/4 ನ ಂ 7400.00 5006 1301 5855 0055001700024718

493 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ರ ಂಗಪ   ಉ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 711/2, 684/1B, 683/4ಅ ನ ಂ 14800.00 2044 1670 2032 123001926587

494 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime  ೕ ಲ ಕ ರ ಗ ಣ 277/3, 277/4 ನ ಂ 11100.00 6347 3595 2226 30458858748
495 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಜ ೕ ಕರ ಡ ೕಲ ಕ ರ ಗ ಣ 540/2 ನ ಂ 7400.00 9117 5566 1447 30964679151
496 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ರಪ  ಮಪ  ಕ ರ ಗ ಣ 720/3 ನ ಂ 7400.00 3600 7037 5108 31003141937
497 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಕರ ಡ ಬ ಡ ೕಲ ಕ ರ ಗ ಣ 481/2B/2 ನ ಂ 7400.00 9977 5713 2497 10762228888
498 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ ೕಮಣ  ವಡ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 178/1ಅ/2 ನ ಂ 14800.00 7348 9755 6240 10762231277
499 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ದಪ  ಮಪ  ಕ ರ ಗ ಣ 720/2 ನ ಂ 7400.00 2978 4567 2427 30865275071

500 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕ ತ ಈರಪ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ

546/4A+B/2, 
545/4A+B/2, 
545/4A+B/1, 
546/4A+B/1

ನ ಂ 11100.00 2048 0090 4597 623190023081

501 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಆ ದ ಉಫ  ಅ ೕಲ ಧರ  ಲ ಕ ರ ಗ ಣ 54/1B ನ ಂ 11100.00 8333 1142 0155 10762235103
502 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕಮ  ಗಪ  ಕ ರ ಗ ಣ 461/* ನ ಂ 14800.00 6063 4484 4751 30498841759
503 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ವಣ ದ  ಪ  ಬಬ ಕ ರ ಗ ಣ 441/1B ನ ಂ 11100.00 8916 0161 2595 123001928733
504 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಅಮ ದ  ಂಗಪ  ತಳ ರ ರ ಳ ಗ ಣ 26/5 ನ ಂ 14800.00 8881 3233 7638 08002200034354
505 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಶ ಥ ಪ  ಗಡ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 341/1 ನ 5920.00 8829 6224 0979 89045933910

506 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime
ಲ ಂ  ೕಮ ಂ  ಲ  ಉಫ  

ೕಡ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 162/2, 163/6 ನ 11100.00 9685 8446 4926 103401011002975

507 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime  ಂ  ಉಫ   ಲ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 92/1ಅ+ಬ+2 ನ 11100.00 8005 9008 7118 13250100001525
508 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಇ ಮಪ ಲ ಜಪ ಲ ರ ಅಂಕಲ ಕ. ಜಯ ರ 165/1 ನ 14800.00 3539 4882 6957 103401101001365

509 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime
ಶ ಉಫ  ಶಪ  ಮಲಪ  ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 186/2 ನ 14800.00 4461 6963 7542 123004647488

510 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime  ಜ ಬ ಜ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 9/1ಬ ನ 14800.00 6666 2074 7668 11034314144

511 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ದ ಖರ ನ ಂ  ಯಕ ಬರಟ ೕ 29/5 ನ 14800.00 08752200017459
512 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮಲಪ  ಮ ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 216/2 ನ ಂ 7400.00 289 1428 5765 31631238200
513 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಡಪ  ದಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 24/1B ನ ಂ 7400.00 5223 3363 0641 123001653267
514 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಂಗಪ  ವಪ  ಅಡ ಕ ರ ಗ ಣ 700/1+2A/3 ನ ಂ 7400.00 4150 8855 0688 10762221940
515 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ  ದ ಯ ಳ ರ ಮ ಳ ಗ ಣ 54/1ಅ ನ ಂ 7400.00 2501 7167 9013 331902010110324
516 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಂ  ೕ  ಲ ಕ ರ ಗ ಣ 46/3A ನ ಂ 11100.00 4577 2717 6877 32358601768
517 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ನ ಲ ಮ ಬ ಗ ನ ಕ ರ ಗ ಣ 724/2ಅ ನ ಂ 7400.00 9406 9697 9170 31081267244
518 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಗಪ  ನ ಪ  ಕ ರ ಗ ಣ 706/1 ನ ಂ 7400.00 9552 2188 2910 30892628286
519 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ದ ಯ ದಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 15/3 ನ ಂ 7400.00 8390 0181 0753 10762224135
520 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಕಲಪ  ವಣ ದ  ಉಮ ಕ ರ ಗ ಣ 679/4 ನ ಂ 7400.00 7064 2758 9188 31783465679
521 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಬಸಪ  ಲಪ  ಉ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 710/4 ನ ಂ 7400.00 7925 2293 4413 35638345329
522 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಲ ೕ  ವಪ  ಅಥ ಕ ರ ಗ ಣ 11/1, 11/2 ನ ಂ 7400.00 8707 7094 0302 123001928631
523 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime  ದಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 15/1A ನ ಂ 7400.00 3205 3239 5602 34785480025
524 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಕಲಪ ಡ ಪರ ಂಡ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 9/5 ನ ಂ 7400.00 6274 7444 9140 30938270037
525 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಬ ಂಡ ಲತ ಯ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 12/2B ನ ಂ 7400.00 4339 4640 2927 34371684246

526 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ ನ ಹಣ ಯ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 13/3 ನ ಂ 7400.00 4730 2084 1080 30536491279

527 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಅ ಪ  ರಭದಪ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 371/1 ನ ಂ 7400.00 2382 5136 3876 30235425967
528 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ರ  ಅ ಪ  ಂಡ ಕ ರ ಗ ಣ 375/3 ನ ಂ 7400.00 6310 5874 6410 20390462721
529 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ವಣ ದ  ಕಲಪ  ಉಮ ಕ ರ ಗ ಣ 681/2, 682/2 ನ ಂ 7400.00 3760 3048 6326 10762231028
530 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಪ / ಪ ಂಗ ರ  ೕಡ ಮ ಳ ಗ ಣ 67/5 ನ ಂ 7400.00 5183 0579 6511 123002864798
531 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಸ ಪ  ಶರಣಪ  ಕ ಳ ಇಂಗ ಳ ಗ ಣ 13/2/2 ನ ಂ 7400.00 9612 7465 2244 17164078908
532 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ತಪ  ಅ ಯ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 13/1A ನ ಂ 7400.00 7429 5335 8502 30940755324
533 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಅ ಯ ತಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 13/1B ನ ಂ 7400.00 3885 4917 9617 30234915769
534 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ವ ಬ ಈರಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 19/2 ನ ಂ 7400.00 3214 3241 9677 31447351428
535 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಸತ ವ  ಮಲಪ  ರ ಕ ರ ಗ ಣ 15/3 ನ ಂ 7400.00 8711 8956 8088 31525644632
536 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಬಸಪ  ಭರಮಣ  ಂ ರ ಕ ರ ಗ ಣ 20/3 ನ ಂ 7400.00 10763233988
537 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಜನ  ಸ ಲ ಂಚ ಳ ಗ ಣ 83/1 ನ ಂ 7400.00 3993 8432 2087 08282200042430
538 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕ ತ ಮಲಕಪ  ಬ ನ ಗ ಣ 110/* ನ ಂ 14800.00 3054 4066 6664 17213024211
539 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ ನ ೕಮ ಯ ಣ ನ ಗ ಣ 90/1 ನ ಂ 14800.00 4757 9602 2438 29170110029107
540 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕ ತ ೕಮ ಯ ಣ ನ ಗ ಣ 90/* ನ ಂ 14800.00 3874 4538 2304 17213029809
541 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಬಸವ ಜ ಮಲಕಪ  ಲ ರ ನ ಗ ಣ 101/1A ನ ಂ 14800.00 3688 0528 2722 89064585631
542 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕ ಲ ವ ಂಗಪ  ಣ ಬ  ಎ ಗ ಣ 438/4/2 ನ ಂ 14800.00 9067 6604 4701 17213014316



543 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಬಸಪ  ರ ಂಗಪ  ಬ ನ ಗ ಣ 123/* ನ ಂ 14800.00 6722 2771 0638 17213051176
544 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಕಲಪ  ತಮ ಣ  ಬ ಬ  ಎ ಗ ಣ 440/1 ನ ಂ 14800.00 8827 7992 5219 17213051096
545 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ವ ತ ಯ  ಮಲಕಯ  ಮಠ ನ ಗ ಣ 38/1A ನ ಂ 14800.00 2948 6006 0723 331902010018378
546 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ ಂಡ ಬ ಡ ರ ನ ಗ ಣ 74/1 ನ ಂ 14800.00 2039 2547 3959 17213037355
547 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಡ ಮಲಕಪ  ಇಂಗ ಶ ರ ನ ಗ ಣ 17/1A ನ ಂ 14800.00 9724 2866 7276 17213021221
548 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಅನ ಣ  ಗಪ  ೕ ರ ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 162/4 ನ ಂ 14800.00 123005350745
549 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಶ ಂತ  ೕ ಯ ಡ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 61/2ಬ ನ ಂ 20350.00 7856 1423 5222 123002802764
550 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮಲಕಪ  ವ ಂಗಪ  ಣ ಬ  ಎ ಗ ಣ 413/6 ನ ಂ 14800.00 4694 5893 6975 17213053774
551 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ ಥ ನಪ  ಅರ ಗ ಣ ಗ ಣ 277/1, 277/2 ನ ಂ 14800.00 7582 9517 3815 17168545927
552 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ವಣ ದ  ೕಮ ಯ ಣ ನ ಗ ಣ 90/* ನ ಂ 14800.00 3977 2474 5053 17213024618
553 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಖ ವ ವ ನ ನ ಗ ಣ 28/3 ನ ಂ 14800.00 6389 1406 0557 31063542543
554 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮ ನ ರಪ  ರ ನ ಗ ಣ 7/1ಅ ನ ಂ 11100.00 9179 9315 9172 17213016618
555 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಶರಣಪ  ಹಣ ತಪ  ಬ ನ ಗ ಣ 131/1ಕ ನ ಂ 14800.00 8452 9158 2197 17213019198
556 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕಷ ಮಲಪ  ರ ಳ ನ ಗ ಣ 97/1 ನ ಂ 14800.00 6455 9456 5832 17213023342
557 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಜ ರ ವ ಕರ ಬ ಬ  ಎ ಗ ಣ 437/D ನ ಂ 11100.00 4103 0796 3355 17213030847
558 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಹಣ ತ ಮಲಪ  ಉ ರ ನ ಗ ಣ 49/3 ನ ಂ 14800.00 4549 0578 2266 17213015343
559 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕಮ ಯ ಬ ಡ ರ ನ ಗ ಣ 71/5 ನ ಂ 14800.00 8638 2589 8587 17213035755

560 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಈಶರ ದಪ  ದ ಡ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 87/1C, 87/1ಇ, 87/1ಫ, ನ ಂ 7400.00 7044 3494 3670 17207014062

561 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕ  ೕಮಪ  ಜ ೕ ಬಬ ಶ ರ 207/5, 717/7 ನ ಂ 7400.00 7800 6631 7744 35175562937
562 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಮಲನ ಡ ಕರ ಡ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 733/9 ನ ಂ 7400.00 9070 9534 0367 08012200067996
563 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಧರ ಬ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 744/2 ನ ಂ 14800.00 3407 7701 3176 623230002727
564 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಖ ವ ಪ  ೕ ರ ಅ ಣ ಬಬ ಶ ರ 27/1 ನ ಂ 14800.00 5303 5350 3982 17208572809
565 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಳಪ  ಅ ನ ಳ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 126/3 ನ ಂ 14800.00 4559 1373 4575 896810110004859
566 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ೕನ ನ ೕ ಬ ಇ ಮ ರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 310/1 ನ ಂ 7400.00 9962 2358 5186 17165513873
567 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ದ ಈರಪ  ಗಲ ೕಟ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 217/* ನ ಂ 11100.00 3085 5190 6726 20123009696
568 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ಶರಣಪ  ರಪ  ಅರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 8/1 ನ ಂ 18500.00 6737 9854 7847 29170110049600
569 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Rejuvenation-Lime ರ ಶ ಕಪ  ರ ಳ ಬಬ ಶ ರ 86/7 ನ ಂ 11100.00 08452200027265
570 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ದ ಖರ ೕರಭದಪ  ಳ ಡ ಂ ಗ ಣ 140/6 ನ 75000.00 3751 9111 7617 33190201001815
571 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ವಣ ದಪ  ಕಲಪ  ೕ ರ ಇಂಗ ಳ ಗ ಣ 56/2 ನ 75000.00 9138 8418 7476 123003664539
572 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers  ಕರ ಣಸ ಮ ನ ಗ ಣ 57/* ನ 75000.00 4578 4361 0012 0055000100988936
573 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ದಪ  ಂಚಪ  ೕ ಂ ಅ ದ ಗ ಣ 162/5 ನ 75000.00 8217 5880 3479 123002333165
574 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ೕ  ಪರ ಮ ಶ ಖ ಗ ಣ ಗ ಣ 373/2/2 ನ 75000.00 6787 5592 2663 6311588224
575 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers  ಯಶ ತ ಧನವ ಬ  ಎ ಗ ಣ 293/1ಬ ನ 75000.00 5788 5296 0072 6500105003

576 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers
ಪ ದ ಉಫ  ಘ ಂದ  ಪ ಶ 

ೕ ರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 81/1ಅ, 81/1ಡ ನ 75000.00 8797 2880 9831 30689081971

577 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಪರ ಮ ಮಲಕಪ  ೕ ಬ  ಎ ಗ ಣ 135/1ಕ+1ಡ ನ 75000.00 4331 2129 7235 31286879083
578 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಅಮ ದ  ಮ ಯಪ  ಂ ಂ ರ ೕ 413/1ಕ ನ 66250.00 9343 1771 4840 17167590878
579 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಮ ವ ಬಸಪ  ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 269/1 ನ 62500.00 3140 4354 6915 101301010017585
580 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಮ ಂ ಶ ೕ ತ ಅಥ ೕ ಬಬ ಶ ರ 215/2ಅ ನ 62500.00 2309 1144 4981 50100232920359
581 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ೕ ಂತ ಲ ಣ ಜ ೕ ಬಬ ಶ ರ 637/2 ನ 60000.00 3940 2908 4539 34425969695
582 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ೕ  ೕರಪ  ಗ ಣ ಬಬ ಶ ರ 53/2 ನ 66250.00 2846 5722 7082 17208579962
583 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ರಪ  ಕಪ  ಉ ರ ಗ ರ ಮಮ ರ 53/1 ನ 75000.00 5487 5240 1002 156701011000776
584 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಹಣ ತ ಪ ಣ  ೕ ಜ ರ PM ಮಮ ರ 25/2 ನ 75000.00 6656 0185 5347 896810110002409
585 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಬಸವ ಜ ೕಮಪ  ರ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 223/4 ನ 75000.00 9179 6291 5225 20334270967
586 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers  ಳಪ  ಟ ಲ ರ ೕ 937/2 ಪ. ಗಡ 100000.00 2526 5200 3740 17165008430
587 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಮ ಬ ನ  ವರ ಅ ಣ ಬಬ ಶ ರ 20/2C ನ 75000.00 8778 9360 6395 89020347437
588 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಚಪ  ಠಲ ಮಮ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 577/1 ನ 75000.00 4942 0389 5348 501001163635886
589 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers  ಈರನ ಡ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 72/2 ನ 1.60 65000.00 8691 6339 4120 13250100002976
590 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಮ  ಸ  ಂ ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 52/2ಅ, 52/2ಕ ನ 1.00 75000.00 7953 9706 6273 123003823976
591 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers  ಅಪ ಣ  ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 12/1ಅ/2, 12/1ಅ ನ 1.00 75000.00 8153 6478 7045 123002333074
592 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಬ ಡ ವಪ ಡ ೕಲ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 115/2+1ಬ ನ 1.00 75000.00 8467 8188 6026 30955129447
593 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಮ ವ ಯಪ  ಕಮ ಗ ಣ 138/4, 206/3 ನ 1.00 75000.00 8494 0472 7197 6290815224
594 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ೕ  ಅ ೕಕ ರ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 67/5, 3/1ಅ/1 ನ 1.00 65000.00 8896 5516 0852 9352500100813601

595 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಬಸವ ಜ ಗಣಪ  ಪ ರ ಮ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 76/2ಅ+2ಬ/1, 421/2ಬ ನ 2.56 75000.00 7066 0732 4890 9352000100007001

596 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಮ ಮ ಬ ನ ಬ ಗರ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 242/2 ನ 1.40 75000.00 7905 2894 9127 35011094953
597 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ರ ವಣ  ಸಮ ರ ನಗರ ೕ 141/1 ನ 1.00 67500.00 5197 2685 7579 071310036579
598 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಮಣ  ಪ ಣ  ೕ ಬಬ ಶ ರ 217/2 ನ 1.20 75000.00 7610 5507 1585 34014329120

599 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers
ಹಣ ತ ಬಸಪ  ಕ ೕ  ಉಫ  ೕ ಬಬ ಶ ರ 228/1 ನ 0.80 75000.00 6454 1268 3463 101301011004882

600 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಬಸಪ  ಅ ಶಪ  ದನ ೕ ಬಬ ಶ ರ 241/6, 241/5 ನ 0.80 75000.00 6698 5596 8036 35538406182

601 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers
ಈರ ಂಡ ಬಸಪ  ಉಫ  

ದಪ  ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 114/1+2+3, 537/1 ನ 1.20 75000.00 9002 3746 9512 35043631299

602 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಶರತಶ ಂದ  ಬಸಪ  ನ ಡ ನಗರ ೕ 533/1+2/4, 290/4 ನ 1.60 65000.00 8951 9971 9971 520101226910829
603 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಲ ಣ ಯಪ  ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 21/3 ನ 1.20 75000.00 8013 3924 1105 758707074
604 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ರಮ ನ ಬ ನ ಬ ಗರ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 242/3 ನ 1.00 75000.00 9888 4287 6891 35011093697
605 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಆ ದ ೕಮ ಥ ಸ ಳ ರ ೕ 384/1 ನ 0.80 75000.00 5236 7393 0996 520101251060504
606 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers  ಧಮ ಜ ರ ಬಬ ಶ ರ ಬಬ ಶ ರ 988/1 ನ 1.60 75000.00 3536 2525 3181 89053839522
607 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಮ ಶ ೕಶ ರ ೕ ಕ. ಜಯ ರ ಕ. ಜಯ ರ 574/4 ನ ಪ ಯ 1.67 75000.00 9853 0021 7231 123610100000663
608 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಸಪ  ಳಪ  ಂ  ಉಫ  ಆಯ ರ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 176/1ಬ ನ 75000.00 5351 1850 1432 08342200038694
609 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ೕರಭದಪ  ಮಲಪ  ಮ ಮಮ ರ ಮಮ ರ 134/7, 134/2 ನ 70000.00 6445 8160 0666 006100101054384
610 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಶರಣಬಸಪ  ವ ಂಗಪ  ಅರ ಗ ಣ ಗ ಣ 364/1 ನ 75000.00 5000 2313 8037 849510100002162
611 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ವಪ  ವಬಸಪ  ರ ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 50/1ಅ ನ 75000.00 6751 8606 3456 89038698567
612 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಮ ಂ ಶ ದ ಖರ ಲ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 139/*, 49/1ಬ ನ 75000.00 8042 2050 4129 103401010017227
613 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಹಣ ತ ಅ ಬ ನ ಜ ರ ೕ 293/4ಬ/1 ನ 75000.00 8805 8182 9853 08322200034559
614 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಬಸವ ಜ ಂಕಪ  ಉ ರ ೕ ೕ 379/4 ನ 75000.00 5931 1555 8960 17167572893
615 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಜ ಲ ಬ ೕರ ಏ ರ ನಗರ ೕ 78/1ಅ ನ 67500.00 3909 0526 8161 29170110068076



616 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಧ ಪ  ಮಲಪ  ರ ಂಡ ಕನಮ ೕ 75/4, ನ 75000.00 7284 8412 9068 17158063386
617 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಂಗಪ  ಂಡಪ  ಕ ರ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 9/2 ನ 65000.00 7873 3997 9282 89034408077
618 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor- ನ  Farmers ಪರ ದ  ಅಂಕಲ ನಗರ ೕ 87/1 ನ 58750.00 6319 4447 6075 08002200175703
619 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor-ಪ. /ST  ದಗ  ದರ ಅ ದ ಗ ಣ 88/1 ಪ. 100000.00 6242 7548 7308 6297382521
620 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor-ಪ. /ST ಮಲಕಪ  ರಪ  ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 104/1ಅ/2 ಪ. 100000.00 5379 6558 1817 17213014076
621 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor-ಪ. /ST ಬಸ ಂಡಪ  ೕಮಪ  ಚಟ ರ ಬ  ಎ ಗ ಣ 382/2, 80/1+2+3+4/3 ನ 100000.00 6695 9219 3603 650601508711
622 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor-ಪ. /ST  ೕ ಲ ಹ ಜನ ಬ  ಎ ಗ ಣ 232/5 ಪ. 100000.00 650601508710
623 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor-ಪ. /ST ಪರ ಮ ಅ  ಲ ರ ೕ 12/3 ಪ. 92750.00 4349 4695 0285 17167590017
624 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor-ಪ. /ST ೕ  ಲಸ ರ ಲ ರ ೕ 89/2 ಪ. 92750.00 2190 6119 1312 103401011007990
625 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor-ಪ. /ST ನರ  ೕ ಮ ಲ ರ ೕ 20/2 ಪ. 0.80 84000.00 3968 2730 4152 123002113843
626 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor-ಪ. /ST ಬಪ  ಜಪ  ಹ ಜನ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 151/2 ನ 1.00 100000.00 8768 0523 3166 13250100010964
627 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor-ಪ. /ST ಕರ ಈ  ಲ ಉ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 37/1ಅ, 10/2 ಪ. 1.00 100000.00 6834 0058 4067 89002771094
628 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor-ಪ. /ST ಅ ೕಕ ವಪ  ವಡ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 10/6 ಪ. 0.91 100000.00 5888 4214 931 123003811019
629 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor-ಪ. /ST   ಧವ ರ ಕ. ಜಯ ರ 104/4, 104/5 ಪ. 2.00 100000.00 4960 3584 1370 917010021108426
630 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Tractor-ಪ. /ST ಂಡಪ  ಯಲಪ  ಅಳಲ ಗ ಳ ಕ. ಜಯ ರ 83/2ಬ, 83/1ಡ ಪ. ಗಡ 100000.00 6693 5823 1172 123002204980

ಒಟು 67676233.00

1 SMAM SMAM-Mechanisation ಯದ ಸ ಯದ ನ ಕ . ಯತ ಕ. ಜಯ ರ 1015/1 ನ 27649.00 001000301004371
2 SMAM SMAM-Mechanisation  ಂ ಗ ಢ ಕ ೕಡ ಕ. ಜಯ ರ 234/2, 235/1+2ಅ/2 ನ 34000.00 2335 5080 7604 001000301004419
3 SMAM SMAM-Mechanisation ಅ ೕಕ ಂಗಪ  ರ ಮಧ ಕ. ಜಯ ರ 10/4 ನ 42000.00 7269 7268 8761 001000301004378
4 SMAM SMAM-Mechanisation ೕ ಲ ಮಲಕಪ  ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 5/5 ನ 42000.00 5576 4601 2097 001000301004492
5 SMAM SMAM-Mechanisation ದಪ  ವಪ  ಲ ಟ ಕ. ಜಯ ರ 136/2 ನ 16000.00 4125 4563 2941 001000301004492
6 SMAM SMAM-Mechanisation ಹಣ ತ ಕಲಪ  ಕಡಕ ಟ ಕ. ಜಯ ರ 255/1 ನ 20000.00 5911 3515 2363 001000301004484
7 SMAM SMAM-Mechanisation   ರ ರ ಕ. ಜಯ ರ 34/2, 32/1ಅ ನ 165308.00 3605 9036 8507 31453240038
8 SMAM SMAM-Mechanisation ಮ ೕಹರ ಮಲಪ  ಕ ಮ ಟ ಕ. ಜಯ ರ 25/4 ನ 212500.00 8618 9246 9548 6447342669
9 SMAM SMAM-Mechanisation ವಪ  ಪರಸಪ  ಜಮ ಐ ರ ಕ. ಜಯ ರ 75/1+2+4 ನ 165308.00 331902010107924

10 SMAM SMAM-Mechanisation ಬಸವ ಜ ಂಡಪ  ರ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯ ರ 223/4 ನ 62500.00 9179 6291 5225 20334270967
11 SMAM SMAM-Mechanisation ಸ ದ ಂ ಂಡ ರ ನಗರ ೕ 51/1/1ಬ ನ 62500.00 4786 3137 7850 50100185548572
12 SMAM SMAM-Mechanisation ರವ  ಅ ೕ  ೕ ೕ 329/8 ನ 62500.00 9576 5778 7031 17167552130
13 SMAM SMAM-Mechanisation ಳಪ  ಶರಣಪ  ರ ೕ 281/1 ನ 62500.00 8320 0954 1529 17167608378
14 SMAM SMAM-Mechanisation ಶ ಗಪ  ಣಗ ೕ ೕ 190/5ಬ ನ 212500.00 3051 2341 1811 520101257852882
15 SMAM SMAM-Mechanisation ೕಮಣ  ಮಣ  ನಗರ ೕ 270/2ಬ ನ 62500.00 8267 7080 5651 17167553836
16 SMAM SMAM-Mechanisation ಮ  ಲ ಅರ ೕ 445/1+2/3 ಪ. 62500.00 5237 2018 4159 160710036181
17 SMAM SMAM-Mechanisation ನಪ  ಬಸಪ  ಧನ ೕ 166/1 ನ 50000.00 4762 5872 0589 123001929872
18 SMAM SMAM-Mechanisation ಪ ವ  ಬಸವ ಜ ಆ ಗ ಣ 67/* ನ 216700.00 3181 8079 6158 103401010015835
19 SMAM SMAM-Mechanisation  ಕರ ಣಸ ಮ ನ ಗ ಣ 57/* ನ 62500.00 4578 4361 0012 0055000100988936
20 SMAM SMAM-Mechanisation ಜಯ ೕ ತನ ಡ ೕಲ ಮಖ ರ ಗ ಣ 87/1ಬ ನ 42000.00 7210 9486 7200 001000301004382
21 SMAM SMAM-Mechanisation ಈರ ಂಡ ಮ ಂಡ ಶ ರ ೕ ಬಬ ಶ ರ 242/1ಕ ನ 62500.00 8026 5005 5456 101301011001857
22 SMAM SMAM-Mechanisation ರ ಶ ಗಪ  ಣ ಳ ೕ ಬಬ ಶ ರ 539/1+2/ಡ ನ 62500.00 5706 3695 9450 101301011001371
23 SMAM SMAM-Mechanisation ೕಮಣ  ಮಣ  ಲ ಬಬ ಶ ರ 116/1 ನ 35800.00 4300 3149 4378 001000301004497
24 SMAM SMAM-Mechanisation ಕಂ ರ ಮ ಂಗ ಅಥ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 46/1, 46/2 ನ 44800.00 2086 7327 0992 001000301004480
25 SMAM SMAM-Mechanisation ರಪ  ಗಪ  ಂಕಪ ೕಳ ಡ ಬಬ ಶ ರ 960/3 ನ 20000.00 9541 5011 5054 001000301004490
26 SMAM SMAM-Mechanisation ಪ ೕಪ ಠಲ ರ ಯ ಂ ಬಬ ಶ ರ 34/2 ನ 216700.00 6370 0765 3476 2391101003154
27 SMAM SMAM-Mechanisation ಮ ವಪ  ದಪ  ಬಡ ಗ ದ ಬಬ ಶ ರ 33/3 ನ 206635.00 9487 4160 7514 101301011004535
28 SMAM SMAM-Mechanisation ಂಗಪ  ಂಚಪ  ಗ ಳ ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 212/1 ನ 20000.00 4208 0274 0721 11034302354
29 SMAM SMAM-Mechanisation ಂಗಪ  ಂಚಪ  ಗ ಳ ನಗನಹ ಬಬ ಶ ರ 212/1 ನ 19400.00 4208 0274 0721 11034302354
30 SMAM SMAM-Mechanisation ಶರಣಪ  ಯಬಣ  ಕ ಗರ ಮಮ ರ 156/3 ನ 35800.00 6179 2701 2718 001000301004465
31 SMAM SMAM-Mechanisation ವಪ  ರಪ  ಕ ಮಮ ರ 97/2 ನ 35800.00 4179 9466 2910 156701011000222
32 SMAM SMAM-Mechanisation ಕಲವ  ಹಣ ತ ೕಳ ಗರ ಮಮ ರ 98/2ಅ/1, 98/1ಅ/1 ನ 44800.00 8910 2474 0972 156701011000320
33 SMAM SMAM-Mechanisation ಈಶರಪ  ಬಸ ಂಗಪ  ಕ ಗರ ಮಮ ರ 163/3ಅ ನ 35800.00 2517 7834 5405 156701011000601
34 SMAM SMAM-Mechanisation ಗಪ  ಬಸಪ  ಹ ರ ಮಮ ರ 73/1ಬ ನ 13000.00 8669 6766 9569 17156040791
35 SMAM SMAM-Mechanisation ಪ ಂತ ಅ ಪ  ರ ಮಮ ರ 43/16, 43/17 ನ 13000.00 7493 5742 4581 0504101041437

ಒಟು 2550000.00

II
1 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅ ಾ ಾ ೕಬ ೕ ೖಲ ಾ ೕ ಾಗ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 591/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.80 105360.00 6793 7576 5259 ,17167627404

2 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅ ೂೕಕ ಾಮಪ  ಆಸಂ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 17/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 105360.00 2837 9762 6743 123003906013

3 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂಗಪ  ಕ ೕಪ  ಾಪ ರ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 299/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 105360.00 5311 2170 3560 123002653969

4 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಜಯಕು ಾರ ಸ ಾ ವ ವಳಸಂಗ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 179/1 ಾ ಾನ ಾ 2.40 316080.00 8242 9729 9345 006100101025267

5 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ೕಶ ಪರ ೂಂಡ ಮುಚ ಂ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 577/9 ಾ ಾನ ಾ 0.80 105360.00 4010 1269 5777 89000622996

6 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಕಲ ಪ  ಜ ಪ  ಕುಮಟ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 595/2ಅ/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 105360.00 9917 2311 8187 89044909116

7 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವಪ  ಜಕ ಪ  ಬಂಡ ಾರ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 10/2ಅ/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 105360.00 9872 0066 0509 89047184899

8 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ  ದ ಪ  ೂೕ ಕನಮ ೂೕ ಾ 388/2 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 7080 0721 1263 08322210010850

9 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೂೕದ ಹುಸನಪ  ಾ ಸ ದೂ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 180/1 ಾ ಾನ ಾ 1.00 263400.00 7667 8488 7088 89093664723

10 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಕಂದ  ನ ಾಜ ಾ ೕ ಮಮ ಾಪ ರ ಮಮ ಾಪ ರ 211/1+2/ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3490 0830 7974 08342200059388

11 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಲ ಾ ಗುಡು ಾಬ ಅ ಾ ರ ೂಳ ಕ ಲ ಮಮ ಾಪ ರ 28/5 ಾ ಾನ ಾ 0.80 105360.00 8184 6017 3646 915010055229649

12 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಉಮ ರ ಾ ಗುಡು ಾ ಅ ಾ ರ ೂಳ ಕ ಲ ಮಮ ಾಪ ರ 28/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7921 5035 9943 912010024587854

ಾಜ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು



13 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೖದು ಾಬ ಾದ ಾ ಅ ಾ ರ ೂಳ ಕ ಲ ಮಮ ಾಪ ರ 28/6 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7690 4328 9681 913010022443553

14 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಪದ ವ  ಧ ೕಪ  ಾಣಶ  ಉಫ  ಾಣಗ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 42/6 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 3704 6900 6278 520101226947404

15 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಗುರು ಂಗಪ  ಾಮ ೂಂಡಪ  ಾ ಾರ ಂಚ ಾಳ ಾಗ ಾಣ 132/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 2245 6847 0704 08282200013641

16 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಪ ಾ ವ  ಬಸವ ಾಜ ಬೂ ಆ ೕ ಾಗ ಾಣ 67 ಾ ಾನ ಾ 1.20 316080.00 3181 8079 6158 103401010015835

17 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅ ೂೕಕ ಬಸವ ಾಜ ಬೂ ಆ ೕ ಾಗ ಾಣ 67 ಾ ಾನ ಾ 1.20 316080.00 6251 0771 5811 916010070907666

18 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಾಜು ನ ಬಸವ ಾಜ ಬೂ ಆ ೕ ಾಗ ಾಣ 67 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5541 5778 7770 915010024695888

19 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ಾ  ಮ ಾಳಯ  ಮಠ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 12/2/4, 429/4, 431 ಾ ಾನ ಾ 2.00 526800.00 3619 8606 4560 5046101000949

20 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಚಂದ ವ  ಾಚಯ  ಮಠಪ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 12/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 3561 6134 3796 006102101110006

21 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾರು  ಾ ನು ಾ ಪ ಾರ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 39/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 105360.00 2394 0403 5432 08322200064948

22 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಹಣಮಂತ ಸಂತ ಾಮ ೂೕಸ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 57/2A ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 0 0

23 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರಗು ಾಥ ಗ ಾನನ ೂೕಸ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 38/ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5614 6746 2476 08322030000190

24 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಜಯ ಈರಯ  ಮಠಪ ಕನಮ ೂೕ ಾ 614/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4431 8975 3329 17158060227

25 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಬಸಪ  ಯಮನಪ  ನಗುಂ ಜ ರ ೂೕ ಾ 292/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9907 9521 5034 623170023201

26 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ೕಬ ೌಡ ದ ನ ೌಡ ಾ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 258/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6537 6412 7788 071310035241

27 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಜಕ ವ  ದ ನ ೌಡ ಾ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 258/1C ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5076 2714 8388 08322200057380

28 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಾ ೕವ ಪ ಣ  ಾ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 38/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4037 6783 7791 17206515865

29 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಶಂಕರ ೂೕಮಪ  ಾ ಮ ೂೕಳ ( ೕಕುರಬರ) ಕನಮ ೂೕ ಾ 113/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 2885 4451 1609 20560413523

30 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ೕಲವ  ಹಣಮಂತ ಖ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 76/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7972 8267  8318 08322210003742

31 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸ ೕಮ ನೂರ ಾಬ ಗ ದ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 913/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7598 3920 2253 17206536646

32 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರೂ ಾ ಪರ ಾನಂದ ಅಂಕಲ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 456/9, 456/10 ಾ ಾನ ಾ 0.70 184380.00 6491 4792 6104 08322200080256

33 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ಪ  ಗುರುಬಸಪ  ನರೂ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 68/3ಡ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3827 5770 5850 623170021442

34 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂ ೕ ಾ ೕ ೖಲ ನಗುಂ ಜ ರ ೂೕ ಾ 292/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2160 7325 8195 89024808690

35 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ಾಯ  ಲ ಣ ಪ ರಕರ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 213/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9771 1862 9879 89068731907

36 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮುತ ಾ  ಾ ಾಯಣ ಲ ಾ ೂೕಹ ಾಂವ ೂೕ ಾ 151/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9638 5643 7379 64132151352

37 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಮು ಾವರು ಲ ಾ ಟಕ ಳ ೂೕ ಾ 76/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9220 2309 1526 64182676608

38 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಂ ಪ  ಾಮ ಾ  ಾಲ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 579/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8400 7388 7969 89039996719

39 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರಮಲ ಪ  ಬಸಪ  ತ ರ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 316/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7461 0216 6171 17167569494

40 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಯಪ  ಾಮು ೕವಕ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 70 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8247 9983 2515 17167542031

41 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಗುಂಡಪ  ಾಮಪ  ತ ರ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 218/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5560 2312 9734 17167560026

42 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಧಮ ಾಜ ವ ಂಗಪ  ೕಳೂರ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 988/1 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 5856 8921 8485 17207020462

43 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಶರಣಪ  ಧಮ ಾಜ ೕಳೂರ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 1022/2B ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 6933 4303 0025 101301010017629

44 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದು  ಧಮ ಾಜ ೕಳೂರ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 988/1 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 3536 2525 3181 89053839522

45 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರಮಲ ಪ  ಪರಸಪ  ೂರ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 1022/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 2675 5706 8734 414010100036661

46 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಉ ೕಶ ಲ ಣ ೂೕ ಾ ಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 645/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8607 7084 3866 89039882282

47 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ಯ ತಂ ಶರಣಪ  ಾ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 96/3ಎ ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 9003 7831 2538 9352500100556401

48 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಚಂದಪ  ಬಸಪ  ಮುಚ ಂ ಕ. ಜಯಪರ ಕ. ಜಯಪರ 619/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8006 8858 4618 0772500102788401

49 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮಲ ಪ  ಾಬಪ  ಹತ ರ ಾಳ ಕುಮಟ ಕ. ಜಯಪರ 208/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6755 3743 6738 17154573051

50 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಂತಪ  ೕವಣ ದ  ಬನ ೂಂಡ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 163/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4299 1272 6390 13258100000391

51 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ನ ೕ ಾಬ ಮುತು ಜ ಾಬ ಣೂ ರ ಜುಮ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 59/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7664 0209 6499 0504101025136

52 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವೃಷಬ ಾಥ ೕಮಂತ ಾ ಪ ರ ಜ ರ ೂೕ ಾ 620 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4337 5844 2346 50100212173207

53 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಹುಬ  ೕಮಂತ ಾ ಪ ರ ಜ ರ ೂೕ ಾ 620 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 2210 2280 6403 25511000006460



54 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಮಂತ ಎಸಪ  ಾ ಪ ರ ಜ ರ ೂೕ ಾ 620 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 4335 6540 4082 897210110001412

55 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸುಸ ಾ ಾ  ಮ ಾ ೕವ ಾಲ ಾರ ೂೕಹ ಾಂವ ೂೕ ಾ 97/3 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 5867 7451 0343 17216589097

56 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೖಬೂ ಾಬ ಾ ಾ ಗಲಗ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 204/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2607 5300 1271 17206514894

57 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಪರ ೕಶ ರ ದ ಾಯ ಗ ಾ ಳ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 107/5, 106/6 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 4262 4284 5496 5046101000307

58 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ೂಂಡ ಪ ಣ  ಮಸ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 7/1 ಾ ಾನ ಾ 1.60 421440.00 4639 9548 9517 0.123002114

59 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ತಮ ಣ  ೕರಪ  ಅಂಕಲ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 338 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 4395 5568 2392 071310036329

60 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೂೕಮ ಾಥ ವಶಂಕರ ೂೕರ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 22/1 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 6545 5836 8476 5046101001104

61 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ಾ  ಸಂಗಯ  ಮಠ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 52/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6790 0884 6866 123003917402

62 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಜಯ ೕ ಗುರ ಂಗ ಾ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 41/7 ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 4739 6915 7684 5046101000794

63 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಜಗ ೕವಪ  ಾಳಪ  ಬ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 89/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4482 8390 9968 89048842942

64 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅಮ ೂಂಡ ಮಲ ಪ  ೂಸ ಾಣ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 438/1A ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7509 6544 4649 89022579636

65 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೂೕಮ ಾಥ ಅಣು  ಲ ಾ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 12/3 ಪ. ಾ ಾ 0.60 288072.00 4029 4666 5943 17167590028

66 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಕಮ ಾ ಾ  ಾಮು ಾ ೂೕಡ ಹುಬನೂರ ೂೕ ಾ 31/1 ಪ. ಾ ಾ 1.40 672168.00 5810 8657 8881 006100101026562

67 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೂೕಮು ಲಸ ರ ಲ ಾ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 89 ಪ. ಾ ಾ 0.80 384096.00 2190 6119 1312 006100101028635

68 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಧು ಾವ  ಪ ಾರ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 93/* ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 7977 4851 7417 17167614542

69 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ೕ ಾ ಾ  ಾಬು ಾಧವ ರಂ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 104/4, 104/5 ಪ. ಾ ಾ 1.60 768192.00 4960 3584 1370 917010021108426

70 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಧ ಪ  ೕಮಪ  ವಣ ವರ ಮದಗುಣ ಬಬ ೕಶ ರ 49/ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6140 8449 4408 896810110000863

71 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮುತ ಪ  ಕಲ ಪ  ವಣ ವರ ಮದಗುಣ ಬಬ ೕಶ ರ 47/ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9163 6969 0053 896810110002638

72 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಬು ಸಗ ೕಪ  ವಣ ವರ ಮದಗುಣ ಬಬ ೕಶ ರ 47/ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5876 7905 2273 08342210011224

73 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಯಂಕಪ  ೕಲಪ  ಉ ಾ ರ ಾರ ೂೕಳ ಬಬ ೕಶ ರ 97/1ಬ/1X2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8749 7338 7052 123003396840

74 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಮಪ  ಸಂಗಪ  ಬ ೕ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 90/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 5325 0809 9075 101301010004471

75 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಘ ೕಂದ ಂ  ಜಯ ಂ  ಹ ೕ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 666/3ಫ ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 3907 0355 6871 89063931275

76 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವ ೕ  ಅ ಾ  ಪ ಾ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 33/3ಡ ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 8615 2011 8722 101301011003471

77 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾರು  ಾವ  ಪ ಾರ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 99/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9082 8835 0374 101301010018579

78 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ೖಲ ವ ಂಗಪ  ಟಕ ಳ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 18/5 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 4998 8713 7617 623230011200

79 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೂೕ ಾ ೂೕ ಂದ ಪ ಾರ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 24/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3954 5799 6645 101301010016005

80 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕರಪ  ಮಲ ಪ  ೂದಲ ಾ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 24/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 3295 6646 7858 13250100001085

81 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಹಸನ ಾ ತಂ ಾಲು ಮು ಾ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 48/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3951 7458 0943 101301011004956

82 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೌ ಾ ಾಬ ತಂ ಾ ೕ ಾಬ ಜ ಾ ಾರ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 49/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9799 9871 9517 89042379724

83 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ೕ ಾ ಾ  ಗಂ ಮ ಾ ೕವ ಾ ೕ ೂೕಳ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 49/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2213 6756 2061 17208569160

84 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಾಂ ೕಶ ೕಮಂತ ಅಥ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 215/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2309 1144 4981 50100232920359

85 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಚಂದ ೕಖರ ೂೕ ಂದ ನರ ಾ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 23/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7462 4146 5386 17208533858

86 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಲ ಣ ದ ಾಯ ೂಕಟನೂರ ಕಂ ಾ ಬಬ ೕಶ ರ 260/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8852 7441 9113 896810110002366

87 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಗವ  ಯಲ ಪ  ಲ ಾನ ಹಲಗ ಬಬ ೕಶ ರ 209/1+2/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2506 5571 0020 17207038072

88 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರಮ ಾನ ರ ಾಕ ಾಬ ೕಖ ೂರ ೂೕ ಾ 1066/1C ಾ ಾನ ಾ 0.60 157040.00 2642 9565 2735 08002200223395

89 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೖಬೂಬ ೖಪನ ಾಬ ೕಖ ( ಾತ ಾರ) ೂರ ೂೕ ಾ 1066/1§ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8021 1260 7060 103401011001079

90 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಹಣಮಂತ ಲಕ ಪ  ನಗರದ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 510/4 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 3682 5474 4656 08322200050668

91 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಬಸವ ಾಜ ಾಪ ಾಯ ಾ ೕದ ಧನ ೂೕ ಾ 2/9, 2/10, 2/12 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7030 3060 1364 89087100220

92 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅರ ಂದ ಕಲ ಪ  ಮಸ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 429/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2293 9561 8144 17206514135

93 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಮ ೂಂಡ ವ ೂಂಡ ಾ ವರ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 330/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3635 1601 3584 17206546860

94 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಬಸವ ಾಜ ಮಲ ಾ  ೂನ ಾಡ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 334/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4639 5790 3663 17206515457



95 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮಹ ದ ಾ ೕಬ ಾಲ ಉಮ ಾ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 759/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3320 6455 6023 10465841021

96 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಹಬು ಾ ಾವಲ ಾ ನಂದರ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 17/1ಕ/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9036 9060 9073 89068813268

97 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ಾ ಾ  ಲ ಣ ಲ ಾ ಆ ೕ ಾಗ ಾಣ 213/3 ಪ. ಾ ಾ 0.80 384096.00 2211 1871 7601 36522995304

98 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಹಮ ದ ಸು ೕ ಾನ ೂರಬು ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 433/ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6650 0689 9127 89032559153

99 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಠ ಲ ಮ ಪ  ದ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 249/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5306 0306 8914 89070665280

100 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ಪ  ಲ ಣ ಾಪ ರ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 544/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8853 5991 4926 17167552538

101 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ವ  ಮಲ ಪ  ಾಂ ೕ ಾಂವ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 250/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9557 9521 6678 123002751728

102 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಳಪ  ಾ ಮ ಕಂ ೂೕ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 196/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9292 4812 9274 123002654124

103 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಘ ೕಂದ  ತಂ ಜಕ ಪ  ೕವತ ಾಂವ ೂರ ೂೕ ಾ 324/3 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 2491 9552 5893 89078440189

104 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಂಗಪ  ದುಂಡಪ  ಕಬೂ ರ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 265/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8625 7915 3783 123002998596

105 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ಾ  ತು ಾರಮ ಾಟ ಟಕ ಳ ೂೕ ಾ 284/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5174 1772 7842 64164014715

106 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ೕ ಾ  ೕರ ೂಂಡ ಗ ಾ ಳ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 1/1 ಾ ಾನ ಾ 1.20 316080.00 7924 7045 8670 623190085979

107 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಶಂಕ ಪ  ತಂದ ಾಳಪ  ದಳ ಾ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 330/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7008 9041 0614 17206515571

108 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಲ ಣ ವ  ಾನವರ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 77/2/2ಡ ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 9161 7325 2604 08322210030074

109 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ೕಶ ಾಮಣ  ಾಲ ಾರ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 486/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 6346 5691 5203 17206547116

110 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮಲ ಪ  ರಮಲ ಪ  ಮಸ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 282/1ಬ, 282/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8868 4699 7904 89046585520

111 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಂಗಪ  ಈರಪ  ೂ ೕ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 78/1 ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 9486 9677 1571 123001923100

112 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ಾಂತ ಂಚಪ  ೂಣೂ ರ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 36/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6625 3665 2375 101301010008319

113 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂ ೕ ಾ ಸ ಾ ವ ಪ ಾ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 628/3ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8310 9130 0165 17167585701

114 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಪ ೕಪ ಾಸಪ  ಮನಗೂ ಮಧ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 92/2 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 3497 6968 4850 123000565879

115 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಶಂ ಪ  ಾಸಪ  ಮನಗೂ ಮಧ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 180/2ಡ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4685 5662 7940 30409563014

116 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ೕ ಾಬ ಅ ೕ ಾಬ ಾತ ಾರ ಮಧ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 202/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.70 184380.00 8165 9026 5490 10465785359

117 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅಣ ಪ  ಮಲ ಪ  ಗ ಾ ಳ ಮಧ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 113/ಕ3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8429 6477 4944 331902010098146

118 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದುಂಡಪ  ಗುರಪ  ಸವ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 43709 ಾ ಾನ ಾ 0.80 200720.00 6806 9963 2119 17213014350

119 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಚನ ೌಡ ಗುರುಬಸಪ ೌಡ ಾ ಾರ ಆ ೕ ಾಗ ಾಣ 246/3ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 9250 1043 2932 849510110001550

120 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಂ ಾ ಾ  ಗುರಪ  ಸವ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 9/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 6401 5393 6539 17213016641

121 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರು ೕ  ಾ ಾಮ ಗಳ ಆ ೕ ಾಗ ಾಣ 66/4 ಾ ಾನ ಾ 1.00 263400.00 2628 9693 1288 89062709637

122 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ೖಲ ರುದ ಪ  ಸವ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 233/2A ಾ ಾನ ಾ 0.70 184380.00 5433 5749 7964 17213028001

123 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಯಪ  ಅಪ ಣ  ಪ ಾ ಆ ೕ ಾಗ ಾಣ 45/2 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 9807 0479 7107 103401011002696

124 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ೕ  ಶರಣಪ  ಾಲ ಾರ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 20/1 ಾ ಾನ ಾ 0.70 184380.00 5755 5595 0778 2121010022783

125 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅಪ ಾ  ಕೃ ಾ  ಾಧವ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 883/1ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9898 7697 0462 17206515491

126 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮೂ ಪ  ಹಣಮಂತ ಾವಳಸಂಗ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 252/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3502 5553 8281 89002120961

127 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವ ೂಂಡ ರುದ ೌಡ ರುದ ೌಡರ ಉಫ  ಾ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 10/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 0 0504101048971

128 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಲ ೕ ಾ  ಶಂಕರ ೌಡ ರುದ ೌಡ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 15/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6261 7419 7122 08002200049810

129 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಲ ಣ ಾರು  ಾಂಡ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 25/10 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 0 08322200048790

130 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕರಪ  ಾಮ ೕವ ಾನವರ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 30/4 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 2863 9844 2432 08322250007143

131 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಕೃ ಾ  ಾಂಡುರಂಗ ಾನವರ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 31/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4206 8914 0973 650801501050

132 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಮಂತ ಕೃಷ  ಬಂಡಗರ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 66/4 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 3634 4620 4640 650801501224

133 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಭ ಾ  ಾ ಾ ಾಬ ಬಂಡಗರ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 79/4 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 4195 4648 0658 08322210026762

134 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಈಶ ರ ಾಂಡು ಬಂಡಗರ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 76/1/1ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 9066 7748 7819 08322200020250

135 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಬ ಾ ಸ ಏಕ ಾಥ ಕದಂ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 22/2 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 9615 2894 9419 08322200020149



136 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಮ ಾಸ ೕಮಂತ ಾನವರ ಜ ರ ೂೕ ಾ 547/3ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 7575 6849 9671 08322200034452

137 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ಪ  ಂ ೂೕ  ಉಫ  ಸಂ ೂೕ  ಾ ಾ ಳ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 410/1 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 8587 0828 1277 08322200050301

138 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ಾಯ ಮನ ೕ  ಕುರುಬರ ಕನಮ ೂೕ ಾ 127/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5895 3304 6552 `'123002604183

139 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಗುರಪ  ಾಬು ೌಧ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 414/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7886 6029 9931 123002267328

140 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮಲಕಪ  ಭರಮಣ  ಫ ೕರಪ ೂೕಳ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 459/1ಅ/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3117 1569 5316 6513513382

141 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಂಗನ ೌಡ ಗ ಪ  ಾ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 96/8 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2791 5431 6199 08002030005757

142 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮಲ ಪ  ಬಸ ೂಂಡ ೂೕ ಾ ಳ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 70/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5979 4348 0905 123003560459

143 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಗಪ  ದ ೂೕಂಡಪ  ೂೕದಲ ಾ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 50/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2385 9871 8513 101301010008358

144 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಪ  ಮಲ ಪ  ಪ ಾ ಾಖಂಡ ಬಬ ೕಶ ರ 673/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6413 7409 9794 666202120001530

145 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವಪ  ಕ ಯಪ  ಾ ೕದ ಾಖಂಡ ಬಬ ೕಶ ರ 672/1ಬ/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6677 1800 6104 66620201003253

146 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂಗಪ  ವಪ  ಹ ೂೕಳ ಾಖಂಡ ಬಬ ೕಶ ರ 79/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4953 6740 9679 331902010073054

147 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವನ ೌಡ ಂಗನ ೌಡ ಾ ೕಲ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 130/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7991 2499 3934 2391101003274

148 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಂಗಪ  ಯಮನಪ  ಾ ಾರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 8/1, 132/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4169 0365 2535 123003838881

149 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಗುರು ಂಗಯ  ಾಡಯ  ಮಠಪ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 77/2B ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3113 8713 7334 123003890148

150 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅಜು ನ ದ ಾಯ ಅಂ ೕರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 82/1/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6185 3070 4362 17208519039

151 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ಾಯ ೕಮನ ೌಡ ಾ ೕಲ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 130/5ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7874 0416 1809 123001922492

152 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂಗ ೕಶ ಲ ಣ ೕ  ಉಪ  ಾ ೕರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 114/1 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 9259 3850 2021 123003346946

153 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ೖಲ ಬಸಪ  ೕ  ಉಪ  ಾ ೕರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 114/2 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 6663 5152 6943 35965097416

154 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಯಲ ಪ  ಾಗಪ  ಾ ಳ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 13/1ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 9780 1584 7073 101301010008284

155 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ೖಲ ಗುರಪ  ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 1034/1B ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8449 5172 2282 101301010006393

156 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಜಯ ೕ ೕಮಪ  ೂೕ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 1001/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5656 9852 1375 101301050001077

157 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ೂೕಹರ ಮಲ ಪ  ಕ ಮ ೂನು ಟ ಕ. ಜಯಪರ 25/4 ಪ. ಾ ಾ 0.60 288072.00 8614 9246 9548 6447342669

158 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅ ಾ ಾ ೕಬ ಾಸಪ  ೂೕ ನ ೂನು ಟ ಕ. ಜಯಪರ 61/2ಅ/2 ಪ. ಾ ಾ 0.80 384096.00 2655 9167 0019 30201036220

159 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ಪಕು ಾರ ವ ೕಗಪ  ಚಲ ಾ  ಉಪ  ೂೕ ೕರ ಜುಮ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 100/2 ಪ. ಾ ಾ 0.60 288072.00 4669 2179 2294 0504101033855

160 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ಾ ಂ  ಬದು  ಲ ಾ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 105/1 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 3173 0190 4542 331902010111225

161 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಬಸವ  ಬಸಪ  ಚಲ ಾ  ಉಫ  ಹ ಜನ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 66/1ಬ ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 5958 8379 4717 13258100004189

162 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರತನ ಂಗ ಹುನು  ಲ ಾ ಕುಮಟ ಕ. ಜಯಪರ 95/3 ಪ. ಾ ಾ 1.00 480120.00 8003 4518 1668 60243093967

163 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಗು ಾಬಚಂದ ಾಮಚಂದ  ಲ ಾ ಕುಮಟ ಕ. ಜಯಪರ 263/3 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 4882 7114 3378 34495883090

164 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರ ೕಶ ದ ಾ  ಧರ ಾಕರ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 89/4 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 5350 8960 5356 08012200031572

165 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ಾ ಾ  ಅ ೂೕಕ ಾ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 16/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6936 5035 9900 08322200017728

166 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರ  ಜ ಪ  ಎಡ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 213/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 3464 6414 4674 89036064235

167 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೂಂ ಾ ಜ ಪ  ಎಡ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 213/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 9712 8721 5827 89035380263

168 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ಪ  ಾಂಡು ಚಮ ೕ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 323/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4449 4552 0108 89031420075

169 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕವಣ ದ ಪ  ೕರಪ  ಾ ೕರ ಬುರ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 6/2+3/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2030 7879 6933 30232161018

170 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಾಜು ನ ಹಣಮಂತ ಾ ೕರ ಬುರ ಾಪ ರ ಜಯಪರ 48/* ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 9886 6475 9049 89013075721

171 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮುರ ದ  ಅಜು ನ ಾ ಾ ಳ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 126/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3338 4616 8569 101301051000034

172 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಂಗಪ  ಗಂಗ ಾ  ಉ ಾ ರ ಾರ ೂೕಳ ಬಬ ೕಶ ರ 76/1 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 3730 3848 2063 62390053410

173 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಲ ಾಬ ತಂ ಾ ಾ ಾಬ ಾ ಾ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 23/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3468 8333 3545 17208553728

174 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಲಪ  ಗುರು ದ ಪ  ೕ ಾರ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 163/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2415 0558 1751 101301011004708

175 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅನ ಪ ಣ  ಾಚಪ  ೂೕ ಾ ಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 261/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3024 9495 8659 35049058274

176 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಕ ೂ ಪ  ಯಮನಪ  ವಡ ರ ೂಡ ಾ ಮಮ ಾಪ ರ 61/1ಬ ಪ. ಾ ಾ 1.60 768192.00 4221 6691 8084 08342210031571



177 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಶಂಕ ಪ  ತಂ ಯಮನಪ  ಹ ಜನ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 9/* ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 6525 7759 7492 89005322126

178 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಜಕಪ ರ ಪ  ಕುರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 51/3 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 6091 3408 1070 101301011000352

179 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಾ ೕ  ಧ ಪ  ಾ ಾರ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 313/5 ಪ. ಾ ಾ 0.30 144036.00 5872 2249 0221 123004370252

180 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ೕಶ ಾಮು ಪ ಾರ ಉಫ  ಲ ಾ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 88/3 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 3555 6279 6955 123003385272

181 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕವ ಾ  ಮು  ಲ ಾ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 100/3 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 2627 3968 5133 08322210007440

182 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಚಂದ ಾಂತ ೕಮಪ  ೂ ೕರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 102/2A ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 5484 5376 7723 123001921567

183 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಪ ಾಶ ೕಮಪ  ೂ ೕರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 102/2A, 103/1A ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 2083 6171 4679 123003667461

184 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂ ಾ ಾ  ಮುತ ಪ  ಸು ಾಕರ ಉಪ  ೂ ೕರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 133/2 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 2656 9347 8785 101301011005655

185 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ  ದ ಾಯ ಹ ಜನ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 108/2ಅ ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 9954 5789 7587 89062715507

186 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಶ ಾಂತಯ  ೕ ೖಲಯ  ಮಠ ಯ ಾ ಳ ೂೕ ಾ 43/1 ಾ ಾನ ಾ 2.00 526800.00 2692 1574 2695 17145516731

187 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಪ ಾಶ ದ ಾಯ ೂೕ ಾಗ ಾಣ ಾಗ ಾಣ 510/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2656 8115 2164 006100101028526

188 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ಾಥ ಅಣ ಪ  ಚ ಾ ಣ ಕನಮ ೂೕ ಾ 366/2 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 9198 6406 2670 32924456354

189 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ಾಂ ಾ ಧ ಪ  ಂ ಕನಮ ೂೕ ಾ 99/ಡ ಪ. ಾ ಾ 0.80 384096.00 7288 1927 7969 123005038258

190 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವಪ  ೂ ಪ  ಜ ರ ಜ ರ ೂೕ ಾ 564/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7553 2081 9973 08322200041257

191 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮಕಬುಲ ಾ ಗುಡು ಾ ಅ ಾ ರ ೂಳ ಕ ಲ ಮಮ ಾಪ ರ 28/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5546 6749 3531 896810110002215

192 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮಹ ದ ಾಬ ಬಂದ ೕ ಾಬ ಅ ಾ ರ ೂಳ ಕ ಲ ಮಮ ಾಪ ರ 40/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3118 3108 9546 123004543024

193 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಪಂಡ ೕಕ ನಂ ಪ  ಗುಡ ಹಂಚ ಾಳ PM ಮಮ ಾಪ ರ 40/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4705 5133 6396 17156044106

194 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಚನ ಪ  ಸಂಗಪ  ಡವ ೕಶ ರ ಮಂಗಳೂರ ಮಮ ಾಪ ರ 84/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7542 4323 9460 156701011000569

195 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಕಲ ಪ  ಲ ಣ ೖ ಾವ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 501/1ಬ/1, 501/1ಬ/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8385 0479 1304 650601507257

196 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂಗಪ  ಾಳಪ  ಮುಚ ಂ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 580/4A ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9213 5672 4833 17167528436

197 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ೕಶ ೕಮಪ  ಮುಚ ಂ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 580/4ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2165 9485 0474 123002602482

198 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಮಪ  ಾಬು ಂ ಾರ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 13/1, 14/3ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7014 5870 0755 89024057925

199 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಗುಲಶನ  ಾ ಾ ಾಬ ಾನ ೕಕರ ೂರ ೂೕ ಾ 939/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2677 7013 1831 89093724966

200 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರ ೕಂದ  ಹಣಮಂತ ಧರ ಾಕರ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 387/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3872 5215 0923 89003917658

201 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಕಲ ಪ  ಗುರು ಂಗಪ  ೂಂಧ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 41/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7052 2234 9726 08322200013098

202 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ೕಶ ಮಲ ಪ  ೂಡ ಮ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 37/2ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3413 7497 1532 08322210007696

203 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸ ೂೕ  ಹಣಮಂತ ೂಸಮ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 24/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4856 4249 8965 08322210001994

204 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಲ ಣ ಹೂವಣ  ೖ ಾವ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 501/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7639 1043 2330 623170025516

205 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಪ ಾಯ ಬನ ೂಂಡ ಾ ಾರ ಧನ ೂೕ ಾ 267/1A ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5252 7886 1334 17216475965

206 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅಮ ೂಂಡ ಶಂಕ ಪ  ೂೕ ಾಪ ರ ಧನ ೂೕ ಾ 282/* ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 8482 0907 2442 0504101026215

207 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಳಪ  ಾಗಪ  ಕುರುಬರ ಕನಮ ೂೕ ಾ 127/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8043 1614 2842 29170110037799

208 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಚನ ವ  ಲ ಣ ೂನ ಾಡ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 514/4 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 5295 674262 123000146451

209 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೂೕ ಾ ಗಣಪ  ಾ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 46/* ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 8607 1514 8900 123001819780

210 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾವ ಾಬ ಶಂಕರ ೌಡ ಾ ೕಲ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 14/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 2949 4761 7486 6189452629

211 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾವ ಾಬ ಬಸ ೂಂಡ ಾ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 16/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 3389 3599 9995 650801000571

212 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕರ ಾ  ಾ  ಉಫ  ವ ಾ  ಾನವರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 355/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9924 9206 0318 08322210052257

213 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಹಣಮಂತ ಕಲ ಪ  ದ ಾಥ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 52/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3987 1013 6749 0504101052727

214 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ಾ ಾಂಡು ಾ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 43/4 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 3427 5943 9933 08322200010435

215 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ಾ ಾ  ಬಸ ೂಂಡ ಾ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 16/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 4630 6657 3772 650801000570

216 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅರುಣಕು ಾರ ಬಸ ೂಂಡ ಾ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 21/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 6652 4101 6495 08002200128762

217 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಪರ ೕಶ ರ ವಪ  ಹ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 269/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3080 2793 5806 89099470516



218 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಬು ಅ ಪ  ಹ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 278/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7876 8507 6677 123003994715

219 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅಂಬಣ  ೕಮಣ  ೂಣಸ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 518/1+2/1D ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6944 0330 3935 123002597130

220 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂ ೕವ ಹಣಮಂತ ೂೕಣಸ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 247/1+2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 3141 5443 0443 123001242361

221 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅರ ಂದ ಹಣಮಂತ ೂೕಣಸ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 247/1+2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 4711 1196 5368 123001248737

222 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮಲ ಪ  ಯಮನ ಾ  ಧನ ೂಂಡ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 233/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6353 3721 9630 17206546510

223 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ಪ  ಮ ೕ ಾ  ಳ ಾಂ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 1040/3ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8515 4360 7105 623170016487

224 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೂೕಮ ಂಗ ದ ಪ  ಪ ಾ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 1039/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7550 9987 3558 17206532959

225 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ೕಶ ೕರಪ  ಹೂ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 276/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7030 4782 6125 08322200057096

226 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ಾಶಂಕರ ದುಂಡಪ  ಾವಳ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 438/1ಅ/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5905 0630 1082 08002250001310

227 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವಯ  ಮ ಾ ಂಗಯ  ಮಠಪ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 500/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2050 1155 4986 123002597742

228 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ಪ  ಾಮಣ  ೌಡನವರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 333/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4647 0958 3003 08322200036793

229 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕವಣ ದ ಪ  ವಪ  ಧನ ೂಂಡ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 424/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8819 5685 0938 123004177135

230 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಕ ಪ  ವಪ  ಧನ ೂಂಡ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 424/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 0 123002353320

231 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಾಜು ನ ಸಂಗಯ  ಮಠಪ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 516/5ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4066 2970 3175 17167607181

232 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ತು ಾ ಾಮ ಅಮ ೂಂಡ ಜಮಖಂ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 42/6 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 8018 7157 4742 08322200048019

233 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಯಲ ಾ  ೕರಪ  ೂೕ ಮ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 86/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6364 2667 6292 08322200064538

234 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ೖಲ ಅಮ ೂಂಡ ಜಮಖಂ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 42/7 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4653 9871 9209 08322200048023

235 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಲಪ  ೕ ಾ ಾಮ ೂೕಡ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 268/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3142 1783 1932 17167529371

236 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಬು ಾಮ ೂಂಡ ರ ಾ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 114/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3634 7520 6586 30816386891

237 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮು ಾ ಕ ದಸ ೕರ ಾಬ ಮು ಾ ಕನಮ ೂೕ ಾ 590/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 3628 0363 2380 13250100007450

238 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಜು ೕರ ಮ ಬೂಬ ಾಬ ೌಂ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 306/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6535 0004 3628 89030220178

239 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಉ ೕಶ ಸದಪ  ಮುಚ ಂ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 253/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8704 1480 6148 2391101002495

240 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂ ೂೕಷ ರುದ ೌಡ ರುದ ೌಡರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 315/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2241 7593 8764 6418773815

241 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಚಂದು ಲ ಣ ಕದಂ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 20/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5289 2152 8438 6362594689

242 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅಮ ದ  ಗುರಪ  ಾಗನೂರ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 92/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4358 6899 9969 8322210007769

243 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಾ ೕವ ವಸಂತ ಾ ೕಲ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 14/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 3029 9292 9994 08322250004934

244 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವಪ  ದ ಪ  ಾಪ ರ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 572/2ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5765 9543 4616 17167574142

245 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೖ ೂ ೕನ ಾ ಾ ಾಲ ೕ ಾ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 557/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4244 5050 9615 89001726508

246 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ಾಸ ೖರು ೂ ೕ ಧನ ೂೕ ಾ 180/5 ಪ. ಾ ಾ 0.30 144036.00 4893 6144 1540 89069022300

247 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ೕಶ ಚನ ಪ  ಕ ಮ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 97/1ಬ/1 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 6558 0564 3810 916010055479333

248 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಖು ಾಸು ಲ ಾ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 98/3 ಪ. ಾ ಾ 0.60 288072.00 3735 6958 9627 0772500100947401

249 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೂೕಪ  ಾಬು ಲ ಾ ಂಚ ಾಳ ಾಗ ಾಣ 83/2ಬ ಪ. ಾ ಾ 0.60 288072.00 5359 9573 9091 64193044814

250 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಗುರವ  ಾಗಪ  ಬಸ ಡದ ( ಾದರ) ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 413/2D ಪ. ಾ ಾ 0.60 288072.00 8217 4737 9804 123001044222

251 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವಸಂತ ಾವ  ಪ ಾರ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 92/1 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 5838 7634 0846 89069284833

252 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಪರಶು ಾಮ ಮ ಾ ೕ  ಹು ಮ ಮಖ ಾಪ ರ ಾಗ ಾಣ 9/1ಬ ಪ. ಾ ಾ 0.60 288072.00 3117 2378 9087 123003309244

253 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಧನ ಂಗ ಸುಬು  ಲ ಾ ಉ ಾ ಳ ಕ. ಜಯಪರ 92/6ಬ ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 25878 9273 1697 13258100009503

254 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರ ೕಶ ೕಪ  ಾ ೂೕಡ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 102/1 ಪ. ಾ ಾ 0.80 384096.00 5406 5807 5440 2121010013916

255 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಯಲ ವ  ಾನಂದ ೂ ೕರ ಉಪ  ಹ ಜನ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 102/1 ಪ. ಾ ಾ 0.30 144036.00 9804 9546 8258 123003576130

256 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಹಣಮಂತ ವಪ  ವಡ ರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 10/2 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 6215 3254 2705 0881220000835

257 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅ ೂೕಕ ವಪ  ವಡ ರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 10/6 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 5888 4214 9310 123003811019

258 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಲ ಾ  ವ ಂಗಪ  ಗುಡ ಮಂಗಳೂರ ಮಮ ಾಪ ರ 51/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5467 1471 0399 156701011001371



259 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಗುರು ದ ಪ  ಾಮ ೂಂಡಪ  ಾ ಾರ ಂಚ ಾಳ ಾಗ ಾಣ 132/3 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 9574 4275 1581 0055001700027502

260 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕರಪ  ಯಲ ಪ  ಬಗ ಾಗ ಾಣ ಾಗ ಾಣ 35/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2022 4339 9557 89055780631

261 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರ  ವಶಂಕ ಪ  ೕ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 180/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8152 7684 1272 17164044298

262 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಶಂಕರ ೕಮಂತ ಹಂ ಾಗ ಾಣ ಾಗ ಾಣ 16/2, 15/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8534 4872 9302 17164034755

263 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಮಪ  ಜಗ ೕವಪ  ಾ ೕ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 494/ಕ/4 ಾ ಾನ ಾ 0.35 92190.00 7226 3880 9843 375902010010755

264 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಮ ೕನ ಮ ಾ ೕವ ೂಕ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 86/1 ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 2500 6774 6992 375902010007710

265 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂ ೕವ ಅಣ ಪ  ಲಕ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 241/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4155 4091 6608 35035341135

266 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕವಣ ದ  ೕಖಪ  ಪ ಾ ಕುಮ ಬಬ ೕಶ ರ 176/2C ಾ ಾನ ಾ 0.50 131700.00 5418 1981 4264 89005726796

267 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಬಗವಂತ ಪರಸಪ  ೂಕಟನೂರ ಾ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 93/2A ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 5979 7776 5027 123003680017

268 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಹು ೕನ ಾಬ ೖದು ಾಬ ಮು ಾವರ ಅಜು ಣ ಬಬ ೕಶ ರ 279/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9615 5357 1223 89031720657

269 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾವ  ಅಪ ಣ  ಉಫ  ಂಗಪ  ಕುಂ ಾರ ಅಜು ಣ ಬಬ ೕಶ ರ 178/1X2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 2964 9150 8569 17208575232

270 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾವಲ ಾಬ ೖಬು ಾಬ ೌಜಲ ಅಜು ಣ ಬಬ ೕಶ ರ 259/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9688 6937 9033 17208546552

271 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ೕ ಾಯ ಾ ಾ ಾ ೕಬ ಾ ೕಲ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 113/1A ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3591 2834 1719 101301010016236

272 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಬಸಪ  ಸ ಾ ವ ಕಣಮುಚ ಾಳ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 144/1B ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4520 5615 5585 34533249903

273 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂ ಾ  ೂೕ ಾ ಾದವ ಕಂ ಾ ಬಬ ೕಶ ರ 117/2, 117/4 ಾ ಾನ ಾ 0.70 184380.00 3441 6652 8775 89067742423

274 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವನ ೌಡ ಂಗನ ೌಡ ಾ ೕಲ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 130/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 210720.00 7991 2499 3934 2391101003274

275 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಪ  ಶ ಪ  ಾ ೕ ಾರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 108/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 6282 9224 5581 101301011001294

276 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ಾಸ ೂೕ ಾ ಚ ಾ ಣ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯಪರ 332/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 5941 5159 3720 123003870619

277 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮನು ಶಂಕ ಪ  ಸವ ಐ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 105/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7173 5349 5233 623290067309

278 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಗಣಪ  ೂೕ ಾ ವಂ ಾ ಬುರ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 41/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 7356 6025 6874 89058867000

279 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಷು  ಗಣಪ  ವಂ ಾ ಬುರ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 41/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 0 331902010111374

280 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಶರದ ಶಂಕ ಪ  ಸವ ಐ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 105/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 3944 2564 0521 623290056251

281 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ೖಲ ೕಮಣ  ಪ ಬುರ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 39/2/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 4879 6212 5978 30241545516

282 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ಮ ಾಬು ವಂ ಾ ಬುರ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 30/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 3293 6616 8712 331902010107861

283 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ  ೂ ೕ ಾ ಚ ಾ ಣ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯಪರ 332/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 9673 0505 1201 123003870574

284 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಸವ  ೂೕ ಂದಪ  ಬಜಂ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 19/1ಅ ಪ. ಾ ಾ 0.60 288072.00 2698 9017 2521 17208525281

285 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕತ ವ  ಅ ೂೕಕ ಾದರ ಹಲಗ ಬಬ ೕಶ ರ 132/7, 132/4 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 2484 9212 1095 89001332762

286 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೂೕಮಲ ಪರಶು ಾಮ ಗ ಾ ಮಮ ಾಪ ರ ಮಮ ಾಪ ರ 345/A/A2/23 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 7534 9002 9719 37842110354

287 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ಾ ಾ ೕಬ ಮಲಕಪ  ವ ಾರ ಕನಮ ೂೕ ಾ 22/* ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 8983 3029 4353 11034290289

288 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾವ ಾಬ ಮ ಾರುದ  ಬನೂ ರ ಕನಮ ೂೕ ಾ 22/ಅ/* ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 6651 1749 3606 17158040530

289 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಜಯ ೕ ವ ೕ  ಗುರಪ ೂೕಳ ಕನಮ ೂೕ ಾ 22/ಅ/6 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 5634 9907 8435 17158091857

290 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ತು ಾ ಾಮ ಗುರಪ  ಾಂಬ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 43/8 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 5632 6866 0605 08322210011032

291 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಾಜು ನ ಬಸಪ  ಗಂಗೂರ ಮಮ ಾಪ ರ ಮಮ ಾಪ ರ 205/3 ಾ ಾನ ಾ 0.50 131700.00 3545 1126 9220 08342200040991

292 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಮಪ  ಬಸಪ  ಗಂಗೂರ ಮಮ ಾಪ ರ ಮಮ ಾಪ ರ 205/4 ಾ ಾನ ಾ 0.50 131700.00 2219 7105 2594 08342200010917

293 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾನೂರಅ  ಾಬು ಾಬ ಅ ಾ ರ ೂಳ ಕ ಲ ಮಮ ಾಪ ರ 27/2ಅ+1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3077 3113 5104 17120041242

294 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಕಲ ಪ  ಸಂಗಪ  ಗಡಂ ೂಡ ಾ ಮಮ ಾಪ ರ 106/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5529 0621 0732 896810110000364

295 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಂಡುರಂಗ ಾ  ಾವ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 123/4ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7642 8931 6170 123000623005

296 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಕಲ ಯ  ದ ಂಗಯ  ವಸ ದ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 503/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9504 0271 7290 123002265558

297 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಧಮ ಾಜ ಸು ಾಕರ ಕನಮ ಕನಮ ೂೕ ಾ 1072/ಎ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7318 3352 5505 849510100011164

298 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ೖಲ ವಬಸಪ  ಹಡಪದ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 217/1ಬ, ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5360 3372 7477 89003596701

299 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೂನ ಪ  ಯಲ ಪ  ಕಲ ಳ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 311/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9006 1387 1731 89076971520



300 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವಪ  ಅವ ಣ  ಾಪ ರ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 256/3ಡ ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 7441 4553 7832 08002200112440

301 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಚನಬಸಪ  ಾಪ ಾಯ ಅವ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 329/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6801 4186 1204 89051712257

302 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಶ ೕಕ ನೂರಅಹ ದ ಾಖಂಡ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 306/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4803 5119 6746 89096000789

303 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಳಪ  ಾಬು ಕುಮಟ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 550/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9799 6033 9859 89048235335

304 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕವಂ ಾ ೕ ಾ ಕ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 498/3ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9619 1610 8112 17167572600

305 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅ ಾ ಾ ೕಬ ಾಬು ಮುಚ ಂ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 577/1, 575/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4893 6256 6188 89054989770

306 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಧ ಪ  ಶಂ ಪ  ಮುಚ ಂ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 578/3ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 8730 2851 2069 89040653360

307 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ಮಪ  ಂಗಪ  ಕುಮಟ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 576/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5615 2145 8779 123002998675

308 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಯಶವಂತ ೂೕ ಾನ ಾನವರ ಜ ರ ೂೕ ಾ 569/2, 575/6 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 7922 6099 6858 650801000628

309 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಧು ಾ ಾ ಾನವರ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 31/6 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 3620 5037 6309 37955381065

310 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾವ  ೂೕಮ ಂಗ ೕ ಜ ರ ೂೕ ಾ 527/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2603 9890 4655 08322210005133

311 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ೕಶ ಂ ೂೕ  ಾ ಾ ಳ (ಕುರಬರ) ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 471/4 ಾ ಾನ ಾ 0.50 131700.00 8814 4243 4145 08322200076370

312 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ಪ  ಮ ಪ  ಾ ೂೕ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 461/3 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 6873 4075 7657 071310036574

313 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಥಲ ಾಂ ಾಥ ಬ  (ಪಂ ತ) ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 523/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9515 8551 6046 6597041704

314 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ಾ ಾಮ ಾ ಮ ಾವ ಾ ೕಲ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 79/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8938 1436 0986 08322200025799

315 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಈರನ ೌಡ ಾ ೕಬ ೌಡ ಾ ಾರ (ರುದ ೌಡರ) ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 535/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2998 1182 4809 30469390708

316 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಶಂ ಪ  ೕಮಪ  ಕುಮಟ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 594/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8056 1156 4653 123003472085

317 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ವ ಂಗಪ  ಾಪ ಾಯ ಅವ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 329/2ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3818 9155 9164 123003471207

318 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಬಸವ ಾಜ ಾಬು ಚಮ ೕ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 595/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9425 0935 9630 89068974394

319 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂಗಯ  ಮಲ ಯ  ಮಠಪ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 516/5ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 9406 5663 3321 17167534846

320 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ರ ೕಂದ  ಾಮ ಾವ ಾ ೕಲ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 79/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8708 6502 7059 5046101000882

321 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಬರಮಣ  ಪರಸಪ  ಪ ಾ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 304/1B ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 7648 0744 3120 650801701914

322 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಬು ೕಮಣ  ಾ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 232/2 ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 8576 5351 1359 08322200047301

323 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಾ ೕವ ಹ ಾ ೂೕತ ಧನ ೂೕ ಾ 188/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4418 6434 3360 89004717783

324 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೂೕ ಾ ದತು  ೂೕತ ಧನ ೂೕ ಾ 188/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 210720.00 6247 7157 7731 006100101028668

325 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಗುರಬಸಯ  ಮ ಾಳಯ  ೕಮಠ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 592/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4784 9404 5063 89031421557

326 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮಲಕಪ  ಮಲ ಪ  ಾ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 32/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6800 3452 4479 08002250003569

327 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅ ೂೕಕ ಐ ೂಂಡ ರುದ ೌಡರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 19/6 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3581 0712 7756 123004276760

328 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಜಯಕ  ಾ  ಾ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 44/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 0 08322200034660

329 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಮ ಾಯ ಾ ಾಯಣ ಾ ಾರ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 34/4 ಾ ಾನ ಾ 0.20 52680.00 8457 4373 9217 08322200014906

330 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ಾ ಾಬ ತು ಾ ಾಮ ಬಂಡಗರ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 79/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8638 7074 3156 08322200012472

331 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಕೃ ಾ  ಾಂಡು ಾನವರ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 31/7 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4206 8914 0973 650801501050

332 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಮಂತ ಕೃಷ  ಬಂಡಗರ ಅಳ ಾಳ ೂೕ ಾ 66/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3634 4620 4640 650801501224

333 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಮ ೕವ ಶಂಕರ ಾಟ ಟಕ ಳ ೂೕ ಾ 209/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3006 6936 5465 50021038007

334 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅಜು ನ ೂೕ ಾ ಾಧವ ಟಕ ಳ ೂೕ ಾ 246/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8680 0095 7841 64148999642

335 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಕೃ ಾ  ಾತು ಾ ಾಟ ಟಕ ಳ ೂೕ ಾ 214/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4348 5319 0927 60243930077

336 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ವಪ  ದುಂಡಪ  ಳೂರ ೂರ ೂೕ ಾ 905/2 ಾ ಾನ ಾ 0.70 184380.00 2506 3752 1792 30299564961

337 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಶರಣ ೌಡ ಪರಮ ೌಡ ಾ ೕಲ ೂರ ೂೕ ಾ 601/2ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 7476 2510 1091 89018834298

338 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ೖಲ ವಬಸಪ  ೂೕ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 213/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4716 4257 9948 17167634353

339 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ೕಬ ಾಲ ದಸ ೕರ ಾಬ ಾ ಾರ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 136/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2203 1693 1829 101301011000694

340 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದಸ ೕರ ಾಬ ಾಲ ಾಬ ಾ ಾರ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 193/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 3264 4659 9912 20341418487



341 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾ ಾಬ ಾಲ ಾಬ ಾ ಾರ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 193/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8504 1047 3736 08812010001140

342 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮು ಾರಖ ಹು ೕನ ಾಬ ಮು ಾ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 202/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 4903 7545 7550 101301011003359

343 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಶಂಕರ ೌಡ ಬಸಪ  ಹಲಗ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 97/X2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6093 1673 2187 123003668919

344 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸಂಗವ  ಗುರುಬಸಪ  ಾ ೕರ ಸವನ ಬಬ ೕಶ ರ 73/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5567 8673 4882 08402200051991

345 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಬಸಪ  ೕಮಪ  ಹಲಗ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 94/1+2/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9554 3209 2416 123003668884

346 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಅ ೂೕಕ ಾ ಮಪ  ಾಖಂಡ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 661/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9487 0458 7868 20341396404

347 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೖ ಾಬ ಾ ಮ ಾಬ ಮು ಾವರ ಅಜು ಣ ಬಬ ೕಶ ರ 30/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9153 3537 8859 17208575345

348 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮಲ ಪ  ೕಜಪ  ಾದರ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 106/2 ಾ ಾನ ಾ 0.30 79020.00 3498 2770 0447 89681011000951

349 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ಾ ಾಮ ತುಳಜು ಾಧವ (ಲ ಾ ) ಾರ ೂೕಳ ಬಬ ೕಶ ರ 128/2ಎ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2824 9711 8394 17162562835

350 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಬೂಬ ಹು ೕನ ಾಬ ಮು ಾ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 202/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 2261 1169 1024 34344934903

351 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಆನಂದ ೕಘು ಾ ೂೕಡ ಕುಮಟ ಕ. ಜಯಪರ 268/3 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 6489 0446 7302 30123775679

352 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸು ೕಲ ೕಘು ಾ ೂೕಡ ಕುಮಟ ಕ. ಜಯಪರ 268/4 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 4633 4120 5005 62353270032

353 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಚಂದ ೕಖರ ಾ ಾ ಲ ಾ ಬರಟ ೂೕ ಾ 89/4 ಪ. ಾ ಾ 0.70 336084.00 2847 9935 2452 2391101002911

354 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಲ ಾ  ೕರು ಲ ಾ ಧನ ೂೕ ಾ 240/5 ಪ. ಾ ಾ 1.00 480120.00 2706 6464 2078 006100101027017

355 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಸುಖ ೕವ ೕರು ಾ ಐ ೂ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 107/5, 109/5 ಪ. ಾ ಾ 0.60 288072.00 8776 2369 3609 123005405265

356 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಸ ೕರು ಾ ಐ ೂಳ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 109/3 ಪ. ಾ ಾ 0.40 192048.00 3543 0320 6997 982421330

357 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕರಪ  ೂೕಮಪ  ೕರ ಾಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 21/1+2/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8331 1503 8333 101301010018081

358 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೖದು ಾಬ ಉಫ  ಸಯ ದ ಾಬ ಾದ ಾ ಉಫ  ಾ ಾಬ 
ಅ ಾ ರ

ಅಜು ಣ ಬಬ ೕಶ ರ 278/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 7690 4328 9681 913010022443553

359 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಗುರಪ  ಸಂಗಪ  ಕ ಾ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 848/1B ಾ ಾನ ಾ 0.50 131700.00 3457 2018 0167 17207020927

360 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮಲ ನ ೌಡ ಕಲ ಪ  ಾ ೕಲ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 26/A/6 ಾ ಾನ ಾ 0.60 158040.00 4030 6324 5379 123001921090

361 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕ ೖಲ ಸ ಪ  ೂಕಟನೂರ ಾ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 95/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5194 7867 0923 89033444040

362 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಮ ಾಜು ನ ಮು ಪ  ಹ ಸವನ ಬಬ ೕಶ ರ 16/3ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6011 3623 3743 08402200003094

363 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಬಸವ ಾಜ ದ ಾಮಪ  ಹ ಸವನ ಬಬ ೕಶ ರ 17/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 5889 1479 3895 08402200014789

364 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ದ ಪ  ಾಮಪ  ಜ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 135/1+2/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 6113 5060 3702 101301011002460

365 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಖ ಾಬ ೖಬು ಾಬ ಗಲಗ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 75/3, 75/ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8203 9490 7031 101301050000949

366 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಪ  ೂಂ ಾ ಾಧವ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 133/2X1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 8467 8419 4620 623230035083

367 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ಾಮಪ  ಾಳಪ  ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 134/2AX1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 105360.00 9907 2156 9698 101301051000205

368 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Grape 1st Year Maintenance ೕಣು ಾ ಮ ೕಶ ಅರ ೕ ಗುಣ ಾಗ ಾಣ 101/3 ಪ. ಾ ಾ 0.80 384096.00 5724 8061 4792 08002200186688

369 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ಣ ಾಬು ಾ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 729/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9673 1969 0066 123005354310
370 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕ ಾ ಮ ಾ ೕವ ಚ ಾ ಣ ಕಸ ಾ ಜಯಪರ ಜಯಪರ 612/1 ಾ ಾನ ಾ 1.20 54300.00 6166 8362 2168 103401011008499
371 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂ ೂೕಷ ೕ ೖಲ ೂೕರ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 22/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2501 1247 0501 08822200005913
372 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಗಂಗ ಾ  ಾಹ ೕವಪ  ೕವ ಕಂ ಾ ಬಬ ೕಶ ರ 170/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 2038 9731 5722 896810110003538
373 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಗಪ  ಗುರು ಾದಪ  ಬ ಹಲಗ ಬಬ ೕಶ ರ 163/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9236 0978 6984 896810110002521
374 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅನು ೖ ಾ ಂಗಪ  ೂೕಮಣ ವರ ಕಂ ಾ ಬಬ ೕಶ ರ 0 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 0 60237507526
375 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ೕ ಾ  ಶಂಕರ ೌಡ ರುದ ೌಡ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 15/1 ಾ ಾನ ಾ 0.20 9050.00 6261 7419 7122 123003899356
376 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ಾಬ ಮ ಾ ಕ ಮು ಾ ಟಕ ಳ ೂೕ ಾ 146/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7053 1680 6458 36936827645
377 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ೂೕಕ ಮಲ ನ ೌಡ @ ಮಲ ೂಂಡ ಾ ಾರ ಧನ ೂೕ ಾ 268/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2714 6095 4332 17216476050
378 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂ ೕ ಾ ಅಜು ಣ ಯಡ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 213/2ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5814 6120 1661 89068629304
379 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಬು ದುಂಡಪ  ಎಡ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 135/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2466 7335 2637 520101226863669
380 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕಶ ಈಶ ರ ಾ ಾರ ಧನ ೂೕ ಾ 271/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9429 9703 5314 17216644255
381 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕಬ ೌಡ ಾಮನ ೌಡ ಾ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 14/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2727 7747 5227 08322200050726
382 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಹಣಮಂತ ಸಂಗಪ  ೂರ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 70/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4952 0467 7116 08322200047580
383 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಮಪ  ಾಪ  ಉಟ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 493/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2902 7135 3998 123001460854
384 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸವ ಾಜ ಾ ಾ ಲ ಾ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 303/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6643 1071 7539 33349383232
385 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಜಕ ಪ  ಕ ಪ  ಟಗುಡ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 584/2ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9945 9233 6436 08822200011083
386 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಂ ಾ ಾ  ದ ೂಂಡ ೂೕ ಜ ರ ೂೕ ಾ 142/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4627 8758 5755 08322200027904
387 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ೂೕಕ ಮುಪ ನಯ  ಮಠಪ ಜ ರ ೂೕ ಾ 291/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5162 2372 3919 08322210023844
388 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಪ  ೕಮು ೖ ಾವ  ೕಮು ೖ ಾವ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 140/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5884 7042 3182 89074097845
389 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಶರಣಪ  ದಶರಥ ೕ ಾಳ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 202/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6373 8373 0724 89004395345
390 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ವೃ  ಾರು  ಎಡ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 203/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3113 6130 7504 006100101055393
391 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂ ಾ ಮ ಪರಸಪ  ೂರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 469/1ಡ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6790 5570 7211 123002267033
392 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಗಣಪ  ೕಮಣ  ಎಡ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 294/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2991 1599 1977 341339256602
393 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಏಕ ಾಥ ಹಣಮಂತ ಾಣಗ ಾಜಪ ರ ಎ ೂೕ ಾ 195/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3312 5260 6654 89024152886



394 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ಾ ಾಬ ಾಮು ಾಣಗ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 290/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5644 7626 6153 623170024001
395 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ  ವಪ  ಾಣಗ ಾಜಪ ರ ಎ ೂೕ ಾ 195/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2039 3223 3384 89068855061
396 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕರಪ  ರಗಪ  ಾ ೕ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 156/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9184 0114 7757 89055084996
397 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ಣ  ತಳ ಾರ ಉಫ  ೂೕ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 125/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4283 5925 9935 08322200055537
398 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕ ಾ ಪ ಾಶ ಾ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 227/8 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5684 3167 1929 08002250000621
399 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಂಜು ಾಥ ದ ಣ  ಸ ಅರ ೕ ೂೕ ಾ 548/5 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 5993 6541 6333 331902010098202
400 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಮು ಪ  ಸ ಅರ ೕ ೂೕ ಾ 548/6 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 7183 9220 0596 08002200005102
401 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅಕ ಾ  ಶಂಕರ ಾ ಮ ೂೕಳ ಕನಮ ೂೕ ಾ 650/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6302 7232 5016 89053731914
402 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕ ಾಂತ ದ ಾಮಪ  ಹಂ ಾಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 298/2 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 3860 8837 4109 20341418691
403 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಗ ಾಜ ದ ಾಮಪ  ಹಂ ಾಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 298/1 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 8605 9039 2680 34306492346
404 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂ ೕಪ ಾಸಪ  ಉಪ  ಾ ೕ ಾಥ ತಳ ೕ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 802/2 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 9479 6079 3224 30859873384
405 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ೕಂ ಾ  ಾಸಪ  ಉಪ  ಾ ೕ ಾಥ ತಳ ೕ ೂನ ಾಡ ೂೕ ಾ 802/1 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 7555 7090 4779 17168549353
406 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ಯ  ಮ ಾಳಯ  ೕಮಠ ಹುಬನೂರ ೂೕ ಾ 135/4 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 3502 2414 1238 103401011007749
407 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೌರಮ  ಮ ಾಜು ನ ಉಫ  ಮಲಕಪ  ಾ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 38/7 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 4531 1929 3138 103401011008623
408 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾಜು ನ ಬಸವ ಾಜ ಬೂ ಆ ೕ ಾಗ ಾಣ 67/* ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 5541 5778 7770 915010024695888
409 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಂಜು ಾಥ ಬಸವ ಾಜ ಬೂ ಆ ೕ ಾಗ ಾಣ 67/* ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 5489 3771 2732 50100256120300
410 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ೂೕಕ ಬಸವ ಾಜ ಬೂ ಆ ೕ ಾಗ ಾಣ 67/* ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 6851 0771 5811 50100248939835
411 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಯವ  ಜ ಪ  ಪ ಾ ಜಂಬ ಎ ಾಗ ಾಣ 184/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 6060 1815 5725 17213020250
412 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸವ ಾಜ ಗುರು ಾದ ಬಸರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 58/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 9188 7165 4690 33266384422
413 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ವ ಂಗಪ ಂಗಪ ೂಟ ಲ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 611/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4769 1859 4739 10465815965
414 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ೕಲ ವ ಂಗಪ  ರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 71/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 2387 6831 8823 123003808981
415 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾನಂದ ಶಂ ಪ  ೂೕ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 15/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3146 3374 0902 17167524351
416 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೖ ಾಲ ಾ ೕವ ೕಜ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 636/1A ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 8188 1196 2809 37051854755
417 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ೂಂಡ ಾಳಪ  ಾ ಾರ ಧ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 9/2 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 3862 8263 7788 89108388794
418 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಂತಪ  ಬಸಪ  ಾ ೕ ಾಗ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 591/1ಕ/2 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 4883 0570 5569 89004887632
419 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಮ ೂಂಡ ಮಳ ೂಂಡ ಾ ಾರ ಧ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 6/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7772 4274 9321 123003470430
420 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕ ಾಂತ ಲ ಣ ೕಜ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 637/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3940 2908 4539 34425969695
421 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಈರಪ  ೕಮ ಾಯ ಬ ೕರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 20/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2718 9729 6114 34906167958
422 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ತುಳ ಾ ಾಮ ೂೕ ಂದಪ  ಂಜರ ಾಡ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 529/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 5931 3953 0162 123004134431
423 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕ ಪ  ಈರಪ  ಧನ ೂಂಡ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 105/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 8920 5649 2435 20342491308
424 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ರತ ಪ  ಲಗಮಣ  ಾಲ ಾಂ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 243/2/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7417 4774 9868 35544981450
425 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕ ೖಲ ೕಮಣ  ಬಳಗ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 78/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6366 1746 7405 623230043141
426 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಜ ೌ ಾ ಾಬ ೂರಬು ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 521/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 5786 1078 5165 35144784865
427 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾ ೕವ ಶಂಕರ ಬು ೕ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 11/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9142 5497 6498 2391101002883
428 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಂಡುರಂಗ ಾ ಾಯಣ ಾರ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 189/2ಬ/2 ಾ ಾನ ಾ 0.20 9050.00 7426 8170 7807 17164056565
429 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಬು ಮ ಾ ೕವ ಾಧವ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 156/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 45250.00 7802 6458 7556 6548180009
430 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಠ ಲ ಾ ಮ ಹಂ ಅ ಾ ಾದ ಾಗ ಾಣ 122/2/1 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 4612 2175 4568 6194609801
431 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಶರಣಪ  ಾಯ ೂೕ ಜಂಬ  A ಾಗ ಾಣ 29/2/A ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4130 7602 9334 17213022349
432 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕ ೖಲ ಾಯಬಣ  ೂನಕನಹ ಗುಗದ ಾಗ ಾಣ 12/1+2/ಅ/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6021 5854 6601 6662196531
433 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಗೂಳಪ  ಗುಣ ಾಳ ಇಂಗ ಾಳ ಾಗ ಾಣ 30/RS/6 ಾ ಾನ ಾ 0.70 31675.00 5040 2876 2379 123005497961
434 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಾಯಪ  ೕ ಾಳ ಗುಗದ ಾಗ ಾಣ 1/1ಕ/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7100 4801 8187 6665543448
435 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾ ೕವ ಚಂ ಾ ಮ ೕ ಾಳ ಗುಗದ ಾಗ ಾಣ 2/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 5046 9104 3061 08002210002734
436 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ವಪ  ೕ ಾಳ ಗುಗದ ಾಗ ಾಣ 22/4 ಾ ಾನ ಾ 0.50 22625.00 5404 6220 3174 29170110074817
437 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ  ಶಂಕರ ಹುಣಸ ೂಮ ನ ಾಗ ಾಣ 57/* ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 4578 4361 0012 0055000100988936
438 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಉ ಾ ಾ  ೕಮ ಾವ ಾ ೕಲ ಕನೂ ರ ಾಗ ಾಣ 629/* ಾ ಾನ ಾ 2.00 90500.00 4650 1572 4361 10762228946
439 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕ ಾ ಂ ೂಂಡ ಹತ ಜಂಬ ಎ ಾಗ ಾಣ 285/1 ಾ ಾನ ಾ 0.90 40725.00 7138 2436 8230 89025253849
440 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾ ೕವ ಹಣಮಂತ ಾಯ ಹತ ಜಂಬ ಎ ಾಗ ಾಣ 123/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 2971 2575 7512 17213015966
441 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಹಣಮಂತ ಅಣ ಪ  ಾ ಅ ಾ ಾದ ಾಗ ಾಣ 131/1 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 4085 3681 9066 497996423
442 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಜಕು ಾರ ಲ ಣ ಾ ಅ ಾ ಾದ ಾಗ ಾಣ 72/4ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 4047 5223 4771 497983107
443 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ವಪ  ಮಲ ಪ  ೂ ಾ ಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 534/3 ಾ ಾನ ಾ 0.70 31675.00 4208 8601 7942 30826850515
444 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ರಮ ಾನ  ಕ ೕಮ ಾಬ ೂನ ಾಡ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 78/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6655 6307 8291 89083344251
445 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಗುರು ಾಳಪ  ದುಂಡ ಾ  ಾಲ ಾ ಕುಮ ಬಬ ೕಶ ರ 123/5 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 8089 1764 7413 17208524152
446 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ೕಲ ೕ ಪ ೌಡ ಾ ಾರ ಕುಮ ಬಬ ೕಶ ರ 32/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3736 6848 3240 89009650709
447 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸದಪ  ಸಂಗಪ  ೂೕ ಾ ಳ ಕುಮ ಬಬ ೕಶ ರ 133/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4140 1523 0375 17208539146
448 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಮಪ  ದ ಾಯ ೂಕಟನೂರ ಾ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 86/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2546 8187 5035 17208580810
449 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸಪ  ಮಲ ಪ  ಾ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 97/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2196 6913 9184 123004707765

450 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸದಪ  ಮಲ ಪ  ೂೕದಲ ಾ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 153/ಬ+ಕ, 153/1ಕ, 
153/1ಅ

ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 9369 6109 1971 20341418272

451 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಗಂಗಪ  ಾ ಯ ನಕ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 15/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8779 0164 8415 20342491262
452 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕ ಾಬ ಸು ಾ ನ ಾಬ ಬಸರ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 43/1 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 8803 8240 4609 101301010018530
453 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಓಂ ಾ ಪ  ಹಣಮಂತ ಾ  ನಕ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 136/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6443 5061 6436 101301011004453
454 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಾಯ ಾಬು ಾ ಾರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 131/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2225 5176 8461 17208512216
455 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅಂಬವ  ಾ ಮಪ  ಜ ಾ ಾರ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 150/1C ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7849 9525 9174 123003068478
456 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ  ೕ ಪ ಾ ಾರ ಕುಮ ಬಬ ೕಶ ರ 32/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2738 9120 8760 89097968976
457 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಂ ೂಂಡಪ  ೕವಪ  ಇಂಗ ೕಶ ರ ಕುಮ ಬಬ ೕಶ ರ 34/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7158 5113 6517 101301010017847
458 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಮಕೃಷ  ೂೕ ಾ ಾಧವ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 25/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7870 4550 3144 101301010016149
459 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕಮ ಾಬ ಾಲು ಮು ಾ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 48/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3285 8771 7292 101301011005002
460 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕಲ ಪ  ಮನ ೕನಪ  ೕ ೕಮ ಾಖಂಡ ಬಬ ೕಶ ರ 977/6 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9116 5489 8399 123002715906
461 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪ ಣ  ಾಳಪ  ಆಲಗೂರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 515/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5057 6783 5897 17127515912
462 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಂಗಪ  ಅ ಾ ಜಪ  ೕರ ಾಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 47/2/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9864 8266 2260 36071281877
463 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಹಣಮಂತ ಶಂಕ ಪ  ೂ ೕ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 115/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4072 5638 4935 123003577270
464 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ೕಲ ಮ ೂೕಹರ ಾಧವ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 35/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5702 1514 9875 101301011005693
465 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಮ ೂಂಡ ಮಲ ಪ  ೂೕ ಾ ಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 534/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6399 3060 6537 623230039510
466 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಳಪ  ಬಸಪ  ಣೂ ರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 269/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5840 0088 3877 123003545931
467 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಲ ಾಬ ಅ ಾ ಬ  ಮು ಾ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 99/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9895 5279 1981 101301011006016
468 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ಣ ಚಂದಪ  ಾಣ ೕರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 36/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3198 9822 3979 123000854725
469 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ಾ ಾ ಪರಸಪ  ಟಕ ಳ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 127/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9406 9035 8912 89048842522



470 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಗವ  ವಪ  ಟಕ ಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 96/4 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 3468 0935 7205 101301011006509
471 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ಣ ವನ ೌಡ ಉಫ  ೕನಪ  ಾ ಾರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 127/3 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 6978 7373 4069 89045501185
472 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಯಬಣ  ರುದ ಪ  ಪ ಾ ರ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 388/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9060 7439 4344 103401011008024
473 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಬು ಮಲ ಪ  ಜ ರ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 30/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6308 8261 8331 623170024410
474 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ಯ  ಮ ಾಳಯ  ೕಮಠ ಹುಬನೂರ ೂೕ ಾ 135/4 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 3502 2414 1238 103401011007749
475 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೂೕರಮ  ಮ ಾಜು ನ ಉಫ  ಮಲಕಪ  ಾ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 38/7 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 4531 1929 3138 103401011008623
476 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ಾ  ದು  ಾದವ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 608/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3174 0273 2070 17167599349
477 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂ ೂೕಷ ಾಯಬಣ  ಪ ಾ ರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 271/* ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 7854 3977 2239 5046101000982
478 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ೕಶ ತಮ ಣ  ಅಂಕಲ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 38/9 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 7934 6954 6406 123003468943
479 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಲಕ ಪ  ನಗರದ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 510/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 5573 5963 1830 006100101056391
480 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಶಂಕರ ಾಸು ಲ ಾ  ಉಫ  ಾ ೂೕಡ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 117/2 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 9317 6847 2155 123005064084
481 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಠ ಲ ೕಮು ಲ ಾ ಹುಬನೂರ ೂೕ ಾ 105/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 4325 2094 7071 17216494014
482 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ಾ ಹಣಮಂತ ೂೕರ ಹುಬನೂರ ೂೕ ಾ 135/1 ಾ ಾನ ಾ 1.20 54300.00 3179 0697 7417 123005242786
483 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಗುರು ಂಗಮ  ೕ ೖಲಯ  ಮಠ ಯ ಾ ಳ ೂೕ ಾ 43/1 ಾ ಾನ ಾ 1.60 72400.00 6737 7907 0306 08672250008176
484 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪರ ಾನಂದ ೕ ೖಲಯ  ಮಠ ಯ ಾ ಳ ೂೕ ಾ 43/1 ಾ ಾನ ಾ 1.60 72400.00 8592 7893 6056 08242200075717
485 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಕಲ ಪ  ೌದ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 284/* ಾ ಾನ ಾ 1.20 54300.00 6814 5233 6658 123001521478
486 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ೕ ಾ ಮ ಾ ೕವ ೂಣಸ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 38/11, 38/12 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 7493 2885 2410 103401011007961
487 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ರಂಗ ಾಥ ೕವ  ಪ ಾರ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 130/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 1.20 54300.00 6949 3744 1051 0744104000169974
488 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪ ಲ ಂಗ ಮಲಕು ಾ ೂೕಡ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 116/2 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 6998 4284 3359 08322210072402
489 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ವಪ  ೕಮಣ  ೂರವರ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 4/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 6784 8354 8909 08322200050002
490 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ವಪ  ಉಫ  ಾನಂದ ಾಗಪ  ಅಂಕಲ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 36/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9689 9835 1643 08322200074511
491 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಶರಣಯ  ೂೕಜಯ  ೕಮಠ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 326/2ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 4098 1884 8802 89003906271
492 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಈರಪಣ  ಬಸಪ  ಹಂಡ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 20/2/ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5648 5774 2644 520101226868660
493 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪರ ೕಶ ರ ಸಂಗಪ  ೂಡಮ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 54/4 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 4028 7570 4428 08322250009017
494 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೂೕಮಲು ಾಧು ಪ ಾರ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 102/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5631 3596 8647 89046349037
495 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೂೕಮು ಾಮ ಾಸ ಲ ಾ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 5/2B ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5705 6114 8533 89030866868
496 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ಾಕರ ಾಯ ೂಂಡ ಡ ವರ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 111/6 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7211 6009 5581 00610010105460
497 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ಪ  ಬಸಪ  ೕ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 370/1 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 7025 6001 5630 17167543964
498 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ಾ ಾ ೕಬ ಬಸಪ  ಂಗದ ರಂ ಾಪ ರ ಜಯಪರ 101/4 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 7438 0426 2302 10465917218
499 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಮಲ ಪ  ಯರ ಾಳ ಧ ಾ ಳ ೂೕ ಾ 135/1 ಾ ಾನ ಾ 2.00 90500.00 7018 7808 8752 89001508954
500 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ಾ ಾ ಗುರಪ  ಮುಚ ಂ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 312/2ಅ2, 312/2ಅ1 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 5742 0340 2823 123003471581
501 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ರ ೕಶ ಠ ಲ ಜಗ ಾಪ ೂರ ೂೕ ಾ 338/2ಬ/1 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 6961 0269 5553 89017461043
502 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ರ  ಬಸಪ  ನಡು ನಮ ೂರ ೂೕ ಾ 1080/8 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 4443 2860 0897 33435398423
503 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಸಂಗಪ  ಗ ಾ ಳ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 64/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6398 0707 3150 5046101000765
504 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ರ  ಕಲ ಪ  ೂಳಸಂ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 376/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 5629 4825 2912 08542200033391
505 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಆದಪ  ಧಮ ಣ  ೂಣಸ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 310/* ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 4479 5659 1867 17167597579
506 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ೕಲ ಕಲ ಪ  ೂಳಸಂ ಾಜಪ ರ H ೂೕ ಾ 376/4 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 3170 5036 2033 08542200023679
507 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಂಟು ಅಂಬು ಾ ೂೕಡ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 14/11 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 6103 4499 6161 103401011007687
508 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ಾ ಾ  ಾಮ  ಚ ಾ ಣ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 130/2ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 6327 7078 8301 623170011933
509 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪಂ ತ ಮ ಾ  ತರ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 99/4 ಾ ಾನ ಾ 0.35 15838.00 8086 9766 1530 89018554539
510 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ೕಂದ ಾಥ ಾ  ಾಧವ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 144/7 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6029 1009 3955 849510110000338
511 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ೂೕಕ ಬಸಪ  ಅರ ೕ ಹುಣ ಾ ಳ ಾಗ ಾಣ 64/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.90 40725.00 9520 0694 9917 9352500100554901
512 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕ ಾ  ಗಣಪ  ಕ ಂ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 138/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4218 1231 5609 2391101003027
513 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ತುಳ ಾಮ ಅ ಾ ಾಬ ಧನವ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 80/2 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 6163 6895 3609 6309406077
514 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಈಶ ರ ಮ ಾ  ತರ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 95/1B ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 5631 4916 0844 17164032066
515 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕೃ ಾ  ಗಣಪ  ಕ ಂ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 201/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4612 7227 3630 2391101002408
516 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ರ ಾನ ಾ ೕಮ ಾಬ ಾಗ ಾನ ಕನೂ ರ ಾಗ ಾಣ 508/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6383 9567 2298 10762222445
517 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ವ ಂಗವ  ಉಫ  ಾರ  ಾ ಾ ೌಡ ಾ ೕಲ ಕನೂ ರ ಾಗ ಾಣ 488/* ಾ ಾನ ಾ 2.00 90500.00 0 30200152124
518 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ೕ ಾ ಾ ತರ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 247/2 ಾ ಾನ ಾ 0.45 19000.00 2550 5262 3824 331902010111312
519 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಜಯ ೕ ಂ ೂಂಡ ಹತ ಜಂಬ ಎ ಾಗ ಾಣ 102/1A ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 7048 2756 1288 17213052578
520 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ  ಾ ಾಯಣ ತರ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 107/4 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 9453 2327 7370 32821454568
521 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ಾಯಣ ಾರು  ತರ ಾ ೕ ಾಗ ಾಣ 107/9 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 3639 1851 0023 17164050007
522 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕುತಬು ನ ಾ ೕ ಾ ದ ೂೕ ಮಮ ಾಪ ರ ಮಮ ಾಪ ರ 212/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7372 0918 4315 08342200007880
523 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ರ ಾ ಾ  ಬಸಪ  ನಗುಂ ಜ ರ ೂೕ ಾ 542/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6988 9251 4305 08322200024387
524 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸಪ  ೕರಪ  ಅಂಕಲ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 87/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8302 1558 6521 123002267419
525 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾಜು ನ ಸಂ ೂಂಡ ಾ  ೂೕ ಜ ರ ೂೕ ಾ 504/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6662 0767 4830 005500010096668
526 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕಶ ರತು  ಲ ಾ  ( ಾ ೂೕಡ) ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 72/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7906 3399 8312 30327114641
527 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅಂಬಣ  ಾಮ ಂಗ ೂಂಧ ಜ ರ ೂೕ ಾ 455/1ಅ+ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3964 6735 4634 08322200068029
528 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ಾಸ ಅ ಪ  ೕಪ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 255/2ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6896 0163 5674 089003698158
529 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ಪ  ಕಲ ಪ  ನಗುಂ ಜ ರ ೂೕ ಾ 535/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 6322 0335 3215 08322210022524
530 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸವ ಾಜ ಾಮ ೂಂಡ ರ ಾಂ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 555/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 3289 3431 3214 623170029247
531 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೂನ ಪ  ೕಮ ಾಯ ಪ ಾ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 591/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3373 5070 3154 089050745147
532 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಉ ೕಶ ಂಗಪ  ಬುಳ ೂಂಡ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 633/1/1B ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4912 3776 4370 623170003171
533 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾನಪ  ಕಲ ಪ  ೂೕಸ ೂೕಣಸ ೂೕ ಾ 43/1ಇ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8661 7557 8764 08322210027580
534 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕಲ ಪ  ಾಬು ೌಡನವರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 457/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4142 7110 0198 375902010006456
535 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪರಸಪ  ಲಕ ಪ  ನಗರದ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 510/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8067 8883 9285 123004880122
536 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ಣ ಾಬು ಅಂಕಲ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 456/8 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7035 3799 2655 08002250003535
537 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂ ೂೕಷ ದ ಾ  ಾಮ ೂಂಡ ಜ ರ ೂೕ ಾ 452/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4047 6477 0715 08322200021097
538 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸವ ಾಜ ಇರ ದ ಪ  ೂೕ ಜ ರ ೂೕ ಾ 199/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 9011 7793 2809 2391101003001
539 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕ ನ ದ ೂಂಡ ಾ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 417/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 9284 4208 9611 08322200085979
540 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾಂ ೕಶ ೕ ೖಲ ಾ ಾರ ಜ ರ ೂೕ ಾ 77/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9112 9707 8880 08322210005041
541 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸ ೂಂಡ ಮದ ೌಡ ಾ ೕಲ ಜ ರ ೂೕ ಾ 126/2 ಾ ಾನ ಾ 1.20 54300.00 9707 0054 7910 29170110030592
542 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ತಮ ಣ  ಕಲ ಪ  ಹಂಗರ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 367/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 8828 9338 8914 623170002611
543 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ವ  ತಮ ಣ  ಹಂಗರ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 367/ಅ/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 6510 1079 4115 123003882503
544 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕ ಾವ  ಾಮಣ  ದ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 264/2ಬ2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3589 5064 9663 123002116924
545 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದುಗ ಪ  ೕಮಪ  ಾದರ ಉಫ  ಪ ಾ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 467/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5047 9650 4318 89050209604
546 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪ ಾಂತ ಾ ಳ ಬಡ ಕನಮ ೂೕ ಾ 368/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4432 6544 9837 08322210035860



547 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅಬು ಲರ ಾಕ ದಸ ೕರ ಾ ಮು ಾ ಕನಮ ೂೕ ಾ 120/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6971 7337 2409 08322200075792
548 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕಶ ಸಂಗಪ  ಾಣಗ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 190/5ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 3051 2341 1811 520101257852882
549 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ವ  ಉಫ  ವ ೂಂಡ ಂಗಪ  ಭೂಸ ೂಂಡ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 228/1ಕ/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8698 0105 7694 123005354434
550 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಜಯ ೕ ಪ ಭು ಆಲಗೂರ ಜ ರ ೂೕ ಾ 604/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6288 2731 9241 08322210000988
551 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾರ ಾ  ೕ ೖಲ ಾಘ ೕ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 620/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 3128 3250 5050 123004299187
552 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ೕಲ ಯಮನಪ  ಬಜಂ ೂೕಣಸ ೂೕ ಾ 44/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3344 3424 9456 08322210026613
553 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಚನ ಪ  ನಂದರ ಜ ರ ೂೕ ಾ 620/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8982 8742 7849 08322200017582
554 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಂ ೂಂಡ ದ ಪ  ಾ ಾರ ಧ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 30/9 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7513 3835 3550 89001488664
555 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಮ ೂಂಡ ಈರಪ  ಅಥ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 324/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8927 4767 6599 123004865031
556 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸುನಂ ಾ ಈರಪ  ೕಟಕ ಹಲಗ ಬಬ ೕಶ ರ 163/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3016 2688 2986 896810110000284
557 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಶಂ ಪ  ೕಮನ ೌಡ ಾ ಾರ ಧ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 16/A ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5367 3069 6032 89007363692
558 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಗುರುಮೂತ ಯ  ಅಪ ಯ  ೕಮಠ ಧ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 116/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 0 17167626148
559 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಗಪ  ೕಮನ ೌಡ ಾ ಾರ ಧ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 16/3 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 4895 2923 8349 123003881350
560 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಪ ಾಯ ೕಮನ ೌಡ ಾ ಾ ಳ ಧ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 16/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7444 2863 1965 890059185231
561 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ಮಯ  ಗಂಗಯ  ಮಠ ಧ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 188/2A ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8181 7214 8459 123002274131
562 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಚಂದ ಾಂತ ಾಚಪ  ದ ಾ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 544/5, 544/6 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 8983 2609 2409 2019869477
563 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕ ೖಲ ಲ ಣ ರಬೂರ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 108/9, 108/10 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9705 1560 7703 17127564482
564 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ಾ ಬ  ದಸ ೕರ ಾಬ ೂೕ ಾರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 11/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2129 0415 8966 123003667879
565 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ವಪ  ಗುರು ಾದಪ  ಾ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 68/1+2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9824 4595 3547 101301010007543
566 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಕಬೂಲ ದಸ ೕರ ಾಬ ಾ ೕ ಾರ ಉಫ  ದಳ ಾ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 147/1ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 6180 6645 4181 89010573739
567 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ಪ  ಧೂಳಪ  ಕರಬಸನವರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 10/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2178 4728 4658 123004931753
568 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ಣ ಾ ಮ ಅಡ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 83/5 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 4574 3067 5928 101301011002258
569 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೂೕ ಾ ಲ ಣ ಪ ಾರ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 112/2 ಾ ಾನ ಾ 0.20 9050.00 2756 9336 9046 08812010000991
570 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಖ ೕ ನ ಾದ ಾ ಾ ಕಮ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 49/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2611 7737 1275 101301010016627
571 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸುವ ಾ  ಾಚಪ  ದ ಾ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 755/1+2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 0 38309773628
572 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಲ ಾಬ ಾದ ಾ  ಕಮ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 50/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8775 1695 0913 89091690096
573 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ಣ ಾಳಪ  ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 190/2, 191/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8856 9903 6773 101301010018396
574 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೌರಮ  ಮುತ ಪ  ಜಂಗಮ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 194/1D ಾ ಾನ ಾ 0.20 9050.00 5894 7474 7423 123004943985
575 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮುತ ವ  ಾಯನ ೌಡ ಾ ಾರ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 152/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5053 8341 1910 36568625227
576 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಹಣಮಂತ ಸತ ಪ  ಹಡಪದ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 117/1A ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6904 6952 0020 101301010016487
577 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕ ಪ  ಾಳಪ  ೖ ಾಪ ರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 18/4A/4B ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4401 7933 3938 17208546442
578 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸವ ಾಜ ಹಣಮಂತ ೂ ೕ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 115/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6340 1157 7178 123003669435
579 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಚಂದ ಪ  ದ ಪ  ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 51/2/3A ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8991 6010 7124 101301010009440
580 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಠ ಲ ಈರಪ  ೂಕಟನೂರ ನಂ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 38/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6891 2657 7935 896810110002496
581 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಜಯಕು ಾರ ಉಫ  ಾಜಕು ಾರ ಸಂಗಪ  ಬ ಕಂ ಾ ಬಬ ೕಶ ರ 340/1B ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7986 6366 5358 101301011004779
582 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಬು ೂೕಜಪ  ೕ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 153/ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3680 0031 9874 89024522724
583 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪ ಾಶ ಅಮ ೂಂಡ ಾ ಾರ ಜ ರ ೂೕ ಾ 78/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5892 7089 5050 08322210062414
584 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕಸೂ ಾ  ಾಬು ೌಡ ಾ ೕಲ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 219/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3110 7769 5627 123003882489
585 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕಂದ  ದುಂಡಪ  ಕೂಸುರು ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 588/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9929 2054 5023 623170025764
586 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂ ೂೕಷಕು ಾರ ಗುರು ಾಥ ೂನ ಾಡ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 298/2ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7879 3994 2410 08002200190338
587 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಗಂಗಪ  ವ ಂಗಪ  ಹುಣ ಕ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 590/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9642 9596 8066 17167526472
588 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ  ಾವ ಾಬ ಕಬೂ ರ ಾಜಪ ರ ಎ ೂೕ ಾ 232/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2421 9887 5010 89014148340
589 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಈರ ಾ  ಾನಯ  ಮಠಪ ಕನಮ ೂೕ ಾ 614/4ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9855 7486 7406 17158050139
590 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಅಪ ಾ  ಾಂ ಕನಮ ೂೕ ಾ 1010/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3400 4260 9008 123001335095
591 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸಪ  ವ ಾ  ಮುಂ ಾ ಕನಮ ೂೕ ಾ 740/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8061 5755 3924 123002606102
592 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಂತವ  ೕ ಾಂತ ಗುಳ ಾಂ  ಉಫ  ಗು ಾಂ ಕನಮ ೂೕ ಾ 696/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8132 2119 6749 89093987176
593 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಆ ೕಪ  ಾಮಪ  ಾ ೕ ಾರ ಕನಮ ೂೕ ಾ 826/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7601 9222 6864 123004154221
594 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬುಳಪ  ೂೕಮಣ  ಾ ಮ ೂೕಳ ( ೕಕುರಬರ) ಕನಮ ೂೕ ಾ 113/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7177 4344 5685 17158034275
595 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಮಣ  ದ ಪ  ಾ ೂೕಳ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 287/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9740 4323 4251 123002267850
596 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಯಪ  ದ ಪ  ಾ ೂಳ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 287/4ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5696 8362 5264 123002266798
597 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಶಂಕರ ೂೕಮಣ  ಾ ಮ ೂೕಳ ( ೕಕುರಬರ) ಕನಮ ೂೕ ಾ 113/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2885 4451 1609 20560413523
598 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸಪ  ದುಂಡಪ  ೌಡನವರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 400/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3991 7731 2320 123002266380
599 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ಾಮ ಹಣಮಂತ ೂೕಡ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 352/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8535 1825 7541 123003473645
600 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಲಕಂಠ ಬಸಪ  ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 314/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4126 4498 0733 623190051825
601 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕಶ ರ ಾ  ಾ ಾ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 309/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5974 8864 5233 50100185548329
602 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ವಪ  ಪ ಣ  ೕಕುರಬರ ಕನಮ ೂೕ ಾ 1115/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5593 6953 3652 17158047332
603 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲಕಪ  ಬಸಪ  ೕ ನ ಕನಮ ೂೕ ಾ 616/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4394 3566 8925 08322200063444
604 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಬು ಂಚಪ  ಬಡಕು ಕನಮ ೂೕ ಾ 651/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4658 5639 2981 17158080459
605 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಈಶ ರ ವಪ  ಕುರುಬರ ಕನಮ ೂೕ ಾ 1105/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2142 2340 4404 171580363412
606 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂ ೕವ ತು ಾ ಾಮ ಸಮ ಾರ ಕನಮ ೂೕ ಾ 1110/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3883 6829 0274 17158037549
607 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಂಗಪ  ಂಚಪ  ಬಡಕು ಕನಮ ೂೕ ಾ 651/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5000 0822 2523 17158048289
608 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪರಸಪ  ಕ ಪ  ಬಡಕು ಕನಮ ೂೕ ಾ 651/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3503 0775 1980 89098500101
609 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಏಸಪ  ವಪ  ಾ ೕ ಾರ ಕನಮ ೂೕ ಾ 721/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5236 8513 4604 17158029141
610 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಲಪ  ೂೕಬ ಣ  ಪ ಾ ಕನಮ ೂೕ ಾ 1008/1ಬ+2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7400 5186 7427 123002607413
611 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ಾ ಾ ಕು ೕರ ಸಮ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 141/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4991 2116 1586 08322210004218
612 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ೂಂಡ ದಪ  ೂೕ ಜ ರ ೂೕ ಾ 142/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8175 2361 7644 08322200016185
613 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಜಗನು ೂೕಳು ಲ ಾ ಹುಬನೂರ ೂೕ ಾ 44/4 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 7423 1248 3542 123005014102
614 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಚಂದ ೕಖರ ಮ ಾ ೕವ ೂೕಣಸ ೂೕಣಸ ೂೕ ಾ 43/B/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4538 1973 2280 08322210029401
615 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ೂೕಕ ಧ ಪ  ಬಜಬಳಕರ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 290/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 433066208054 17167560264
616 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಆನಂದ ಅ ೂೕಕ ಯಳ ೕ ಕನಮ ೂೕ ಾ 379/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 997244255545 123003556931
617 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಶಂಕರ ೌಡ ಾವ ಾಬ ಾ ಾರ ಕನಮ ೂೕ ಾ 1117/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 904040803162 17158087932
618 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪ ಣ  ಾಮಣ  ೂನ ಾಡ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 298/1§ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 278841474327 123002265531
619 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಗಪ  ೂೕಮ ಂಗಪ  ೂಟ ಲ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 115/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 945798852865 08322210026560
620 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಗಪ  ಬರಮಣ  ದಂ ನ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 49/1/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 800886413900 17167549401
621 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ರ ಾ ಾ  ಂಚಪ   ಂ ಾರ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 83/2/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 497380736569 08322200019514
622 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಚನ ೌಡ ಾಪ ೌಢ ಾ ೕಲ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 92/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 420797569072 08322200088526
623 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ಾಸ ಸಂಗಪ  ಂ ಾರ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 83/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 893877717506 5046101000746



624 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಮ ಾಯ ೂೕಮಣ  ನಖರಗುಂ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 37/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 795125002920 89039404941
625 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಈರವ  ಚನ ಮಲ ಪ  ಹಂಡ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 436/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 335680313344 89062835696
626 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ೂೕಕ ೂೕಮ ಂಗಪ  ಕೂಟ ಲ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 115/1ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 561591898311 123001435089
627 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕಲ ಪ  ಗುರು ಂಗಪ  ೂಂಧ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 41/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 705222349726 08322200013098
628 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಡ ದ  ಾಪ ಾಯ ಮಸ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 70/1/1C/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 943803563341 89000863523
629 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾಜು ನ ೕಮ ಾಯ ನಖರಗುಂ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 48/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 930269664116 89043145004
630 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಯಪ  ಶಂ ಪ  ದಂ ನ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 100/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 950552469782 08322210038382
631 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅಮಗೂಂಡ ಾಗಪ  ಪ ಾ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 435/3ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 575714941548 89046596307
632 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಆನಂದ ೕಮಣ  ೕಂಡ ಾಜಪ ರ ಹ ೂೕ ಾ 161/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 490956563039 17167555992
633 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಮಣ  ಕಲ ಪ  ಾಲ ಾಂ ಹುಬನೂರ ೂೕ ಾ 119/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 381781130146 64114348986
634 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾರು  ಾ ನು ೕಂಡ ಾಜಪ ರ ಹ ೂೕ ಾ 92/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 272694638840 89018586334
635 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಮು ತು ಾ ಾಮ ಚ ಾ ಣ ಉಫ  ಲ ಾ ೕ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 52/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 690084165953 17167646802
636 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೂೕಮ ಾಥ ೕಮಣ  ಪ ಾ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 435/3ರ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 537316552599 006100101024544
637 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅಮಗೂಂಡ ೂೕಪಣ  ಾಗಲ ೂೕ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 33/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 837197894806 123003182090
638 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಂಗಪ  ೂೕಪಣ  ಾಗಲ ೂೕ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 33/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 533478164759 08822200009982
639 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ತು ಾ ಾಮ ಈರಣ  ಾಗ ೕ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 50/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 729360968863 123005228772
640 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ವಪ  ಾಮಪ  ಚಮ ೕ ಾಜಪ ರ ಎ ೂೕ ಾ 548/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 0 123003471309
641 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ಾತ ಗುರಪ  ಮುಚ ಂ ಾಜಪ ರ ಎ ೂೕ ಾ 312/2C2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 574203402823 123003471581
642 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಶರಣಯ  ೂೕಜಯ  ೕಮಠ ಾಜಪ ರ ಎ ೂೕ ಾ 326/2ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 409618848820 89003906271
643 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಧ ಪ  ವ ಾಯ ಉಫ  ಸು ೕಶ ಮುಚ ಂ ಾಜಪ ರ ಎ ೂೕ ಾ 366/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 298296253922 89093047813
644 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ೂೕಕ ಬಸನ ೌಡ ಾ ಾರ ಧನ ೂೕ ಾ 102/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 876403476538 08002200124750
645 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಆನಂದಪ  ಾನಪ  ಾ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 55/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 477892527893 08322200080873
646 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಧರಪ  ಮಲ ಪ  ಾಣಗ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 190/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 746439952389 623170017866
647 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸುಂದ ವ  ಮಲ ಪ  ಾ ೕ ಾಗ ಾಜಪ ರ ಎ ೂೕ ಾ 12/3ಅ/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 902867511855 89057889207
648 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಬು ದ ಂಗಪ  ಾ ೕ ಾಗ ಾಜಪ ರ ಎ ೂೕ ಾ 12/2ಕ/1 ಾ ಾನ ಾ 0.20 9050.00 351299260919 89076294456
649 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕ  ೕಮಪ  ಾ ೕದ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 510/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 675991807075 623230052882
650 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸ ಾ ವಪ  ಸಂಗಪ  ಹ ಕುಮ ಬಬ ೕಶ ರ 120/1ಅ1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 80663494552 33522828255
651 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ೕಶ ಮಂಜು ಾಥ ಬ ಕಂ ಾ ಬಬ ೕಶ ರ 330/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 366296935014 123000154315
652 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಮಣ  ಬಸಪ  ೕರ ಾಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 146/3ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 332617780645 123004005675
653 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಮಪ  ಈಶ ರಪ  ಾ ೕದ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 499/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 323796575350 17165560845
654 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ಣ ಮುರ ಪ  ಟಕ ಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 562/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 967613769340 623230050567
655 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಚಂದ ವ  ಸ ಪ  ಂ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 143/1+2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 906536962078
656 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾ ೕ  ಅಣ ಪ  ಮುಚ ಂ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 84/5 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 801469626523 123001580626
657 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ವಪ  ಮನ ೕ  ೕರ ಾಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 161/1 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 427295912190 33161510355
658 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ಪ  ಯಲ ಪ  ತಳ ಾರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 125/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 447142953598 123001921307
659 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸಪ  ಚಂದಪ  ಾ ಾರ ( ಾಲ ) ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 156/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 991769111323 101301022003578
660 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸಪ  ೕಮಪ  ಾ ೕರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 16./1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 548776186487 17208568666
661 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಮಣ  ಯಮನಪ  ಾ ಾರ ಯಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 157/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 624571657559 17208537648
662 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾಜು ನ ಾಪ ಾಯ ಂ ಾಳ ಾರ ಾಡ ಬಬ ೕಶ ರ 338/3ಬ/1,338/3ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 497875048730 123000498754
663 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸ ಾ ವ ವಪ  ಾ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 604/6 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 249743606817 123003560663
664 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ವನ ೌಡ ಸಂಗಪ  ಾ ಾರ ೂಡ ಾ ಮಮ ಾಪ ರ 150/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 249657656817 896810110000707
665 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ನರಸಪ  ಾಳಪ  ಂ ಮಮ ಾಪ ರ ಮಮ ಾಪ ರ 174/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 304023818886 08342030001253
666 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಮಪ  ಾ ಮಪ  ಅಜನ ಮಂಗಳೂರ ಮಮ ಾಪ ರ 46/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 740437933510 897510110000704
667 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪಂಡ ಕ ನಂ ಪ  ಗುಡ ಹಂಚ ಾಳ PM ಮಮ ಾಪ ರ 40/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 470551336396 17156044106
668 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪರಸಪ  ಪಂಡ ಕ ಗುಡ ಹಂಚ ಾಳ PM ಮಮ ಾಪ ರ 40/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 808089924629 08342250030760
669 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಂಡಪ  ಾಯಪ  ಾ ಾರ ೂಡ ಾ ಮಮ ಾಪ ರ 111/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 486371386930 89044120496
670 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ನ ೌಡ ವನ ೌಡ ಾ ೕಲ ಹಂಚ ಾಳ PM ಮಮ ಾಪ ರ 1./1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 0 08342200016377
671 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಗಪ ಾಯಪ ಾ ಾರ ೂಡ ಾ ಮಮ ಾಪ ರ 111/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 857482592582 89045338117
672 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೌಡಪ  ೌಡಪರಪ ೌಡ ಾ ೕಲ ೕ ಾಪ ರ ಮಮ ಾಪ ರ 25./3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 943284234109 896810110000359
673 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಂಗಪ  ಚನ ಪ  ಾ  ಉಫ  ಅಂಗ ೂಳ ಕ ಲ ಮಮ ಾಪ ರ 39/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 425910812012 89047327034
674 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಸಪ  ಕ ಪ  ಣೂ ರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 497/1ಡ ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 650220054230 17165528694
675 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದುಂಡಪ  ಉಮಣ  ಟಕ ಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 219/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 626381623355 123610100099773
676 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಓ ಪ  ಲ ಣ ಪಡಸಲ ಅಜು ಣ ಬಬ ೕಶ ರ 305/4 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 404918112630 123003453630
677 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೌಡಪ  ಾಯಪ  ನಕ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 39/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.50 22625.00 299601902047 101301010008743
678 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾ ೕವಪ  ವಪ  ಧನ ೂಂಡ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 394/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 0 123003808039
679 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಗವ  ೕ ಾಂತ ೂಣೂ ರ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 36/2 ಾ ಾನ ಾ 0.20 9050.00 844585944809 101301010010451
680 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ತುಕ ಪ  ಮಲ ಪ  ಾಖಂಡ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 661/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 456238174638 10130101011001659
681 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದಶರತ ವಪ  ಧನ ೂಂಡ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 394/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 751136754356 123003560958
682 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೌರವ  ದ ನ ೌಡ ಾ ಾರ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 8./3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 918532047500 123003668169
683 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕವ ಹಣಮಂತ ಾ ಮ ೂಂಡ ಅಜು ಣ ಬಬ ೕಶ ರ 306/5 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 741881622978 123003466093
684 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ಪ  ಾಬು ಾ ಾನಗರ ಊಫ  ಾ ೕ ಾರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 603/6 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 981537555694 123005084125
685 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಗ ಪ  ಬಸಪ  ಗುಣ ಾಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 500/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 949716528077 123003852556
686 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಾಯ ಈರಪ  ಜಂಗಮ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 65/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 433356160697 123003966380
687 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸನ ೌಡ ಾಮನ ೌಡ ಾ ೕಲ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 775/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 764028735245 08812200002510
688 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಓ ಪ  ಾ ಾ ಾವ ೕಯರ ಉಫ  ಒ ಯರ ಅಜು ಣ ಬಬ ೕಶ ರ 269/6 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 616703973089 17208563544
689 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಮಪ  ೕಮಪ  ಕ ಾಡ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 567/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 428920876977 123004268057
690 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ೕ ಾ ವಪ  ಉ ಾ ರ ಹಲಗ ಬಬ ೕಶ ರ 202/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 630377781516 89085918827
691 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ಪ  ದ ಪ  ಾ ಮ ೂಂಡ ಅಜು ಣ ಬಬ ೕಶ ರ 306/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 447013286381 17208540606
692 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೂೕಮ ೕಖರ ದ ೂಂಡ ೂ ಾ ಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 244/2ಅ,244/8 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 755140861649 101301011004496
693 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಮಪ  ಬಸಪ  ೕರ ಾರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 33/1ಬ+2/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 325239461345 123003423491
694 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಯಪ  ವಪ  ಧಮನ ೂಂಡ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 394/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 341300576112 0504131000141
695 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಜು ೕಮಣ  ಾ ೕದ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 510/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 297436143635 32996620514
696 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೂೕರವ  ಕಲ ಾ  ೂೕಸಲೂರ ಾರ ೂೕಳ ಬಬ ೕಶ ರ 47/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9140 9524 7810 89068841489
697 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ಪ  ಚಂ ಾ ಮಪ  ೕ ಮ ಾಖಂಡ ಬಬ ೕಶ ರ 1139/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7758 3671 9309 331902010073428
698 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಗುರ ಂಗಪ  ವಪ  ಕರ ಾರ ಾಡ ಬಬ ೕಶ ರ 340/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 597802382173 89068890606
699 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಬು ವಪ  ಟಕ ಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 582/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 455902263681 '20341395911
700 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಶ ಧರ ಾಮ ೂಂಡ ೂೕ ಾ ಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 255/1 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 361439351562 623230039521



701 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ಾ  ಯಲ ಪ  ಚವಡ   ಉಫ  ೌಡ ಾಖಂಡ ಬಬ ೕಶ ರ 672/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 501422708396 331902010098036
702 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕ ಾ ೕಮಪ  ೕಜ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 717/7 ಾ ಾನ ಾ 0.20 9050.00 780066317744 35175562937
703 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕ ಪ  ಮಲ ಪ  ಲಸಂಗ ಾಖಂಡ ಬಬ ೕಶ ರ 916/3ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 971016751415 331902010101038
704 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ಮ  ಶಂ ಪ  ಮಲ ಾಣ ದೂ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 18/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 912792946667 89065883079
705 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕವ ೕರಪ  ೕರ ಾಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 415/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 952265905176 123004005653
706 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಗಪ  ದ ಾಯ ಮನಗೂ ಾ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 43601 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 383811309591 101301011000299
707 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕವ ಪ  ೕಮಪ  ಾ ೂೕಡ ಅಜು ಣ ಬಬ ೕಶ ರ 110/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 353683052086 123003859539
708 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಗಪ  ಬಸಪ  ಬೂ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 311/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 578647893892 17165512858
709 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ಾ  ಮನ ೕ  ಾ ೕದ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 184/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 489245961463 101301011005646
710 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾ ೕವ ಕ ಪ  ಪಡಸಲ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 98/4 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 282844400866 89048004894
711 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕ ಾ  ಾ  ಾಧವ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 33/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 272399762854 89097684848
712 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ಮ ಾಲ ಾ ಾಧವ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 105/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 425368319905 1230001921216
713 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ನ ಪ  ಕಲ ಪ  ೖ ಾ ಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 691/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 220874051831 101301011001460
714 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಗುರು ಾದಪ  ಮಲ ಪ  ಾಖಂಡ ಅಜು ಣ ಬಬ ೕಶ ರ 159/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 501963929440 17208519471
715 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೌ ಾ ಾಬ ಕ ೕಮ ಾಬ ೂನ ಾಡ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 78/* ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 730201424731 20342491750
716 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಗುರಪ  ಂಚಪ  ೂಣು ರ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 104/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 708381456773 123002261814
717 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾರ  ಅ ೕಲ ಾಡ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 81/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 405154816528 20342492073
718 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಯಂಕಪ  ವಪ  ಾ ಮ ೌಡ ಅಜು ಣ ಬಬ ೕಶ ರ 305/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 323153717793 17208535788
719 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಬು ಸತ ಪ  ಸಂ ಾಪ ರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 675/4 ಾ ಾನ ಾ 0.20 9050.00 586873156486 17208531997
720 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕಮ ಾ ಕು ಾ ೕಶ ಾಡ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 75/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 293773999766 20341396288
721 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಗ ೕಶ ಾಮಣ  ಗುಡ ೂಕು ಂ ಬಬ ೕಶ ರ 36/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 890379173206 101301011006348
722 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಗಪ  ಗುರು ಾದಪ  ಬ ಹಲಗ ಬಬ ೕಶ ರ 163/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 923609786984 896810110002521
723 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಹಣಮಂತ ಈರಪ  ಬರ ಹಲಗ ಬಬ ೕಶ ರ 137/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 645886179529 101301050001501
724 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂ ೕ ಾ ಬಸವ ಾಜಉಫ  ಬಸಪ  ೕ ಾರ ೂೕಳ ಬಬ ೕಶ ರ 4./3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 836467372294 123005164409
725 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾನಂದ ಅಮನ ೂಂಡ ೂಳಸಂ ಾರ ೂೕಳ ಬಬ ೕಶ ರ 90/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 942979717060 0744104000188876
726 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ಪ  ಕಲ ಪ  ಆಸಂ ಾರ ೂೕಳ ಬಬ ೕಶ ರ 50/6 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 578502178635 123002106733
727 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಯಲ ಪ  ಾಮಪ  ಹ ೂೕಳ ಾರ ೂೕಳ ಬಬ ೕಶ ರ 120/X3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 226428243800 123004555722
728 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಗಪ  ಠ ಲ ಚಗ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 13./8,13./5 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 542725833022 1013011004576
729 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೂೕ ಾನ ಾಮಕೃಷ  ಾಧವ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 13./1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 337366960497 101301011006281
730 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ೕಲ ಮ ೂೕಹರ ಾಧವ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 35/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 370770947657 101301011004692
731 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಲವ  ಾಂಡುರಂಗ ಮಲ ಾಣ ದೂ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 18/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 594738809773 17162585682
732 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ಪ  ೕಮಪ  ೂೕಲ ಾರ ಾರ ೂೕಳ ಬಬ ೕಶ ರ 125/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 888212691922 123000894509
733 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಯಲ ಪ  ಮಲ ಪ  ರಘ ಾರ ೂೕಳ ಬಬ ೕಶ ರ 350/2/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 318770650308 17162597074
734 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಧ ಪ  ಕಲ ಪ  ೕವತ ಾಂ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 16/1ಅ/1 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 473364459512 101301010009005
735 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೖಬೂಬ ಬಂದ ೕ ಾಬ ೖ ಾ ಾ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 319/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 866055738944 33087365354
736 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕರಪ  ಮಲ ಪ  ರಘ ಾರ ೂೕಳ ಬಬ ೕಶ ರ 350/2/2 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 839139052495 123001234042
737 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾ ೕವ ಾಯಪ  ಾಲ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 61/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 486013800263 33214471860
738 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಠ ಲ ಾ ಂಗಪ  ಹೂ ಾರ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 13./2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 783425191161 101301010007305
739 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಖಪ  ಬಸಪ  ೂದಲ ಾ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 50/6 ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 252274316818 101301010009422
740 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅಜು ನ ಾಬಣ   ಾ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 58/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 477952481637 89100786962
741 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ನ ಾಬ ಬು ಾನ ಾಬ ಾರಗೂರ ಐ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 175/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 597952474186 17216580844
742 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ಾ ಾ ೕಬ ಂಗನ ೌಡ ಾ ಾರ ಜುಮ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 55/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 692534088402 0504108041400
743 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ೕ ಾ  ಾಮಪ  ಅಮರಪ ೂೕಳ ಜುಮ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 134/2 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 243668379580 123003690864
744 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಧಮ ನ ೌಡ ಅ ಾ ಾಯ ೌಡ ಾ ೕಲ ಜುಮ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 26./3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 935251029766 123000639990
745 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದಯ ೂಂಡ ಮಲ ಪ  ಹತ ರ ಾಳ ಕುಮಟ ಕ. ಜಯಪರ 80/2+3/ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 915081914562 17154560938
746 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಶ ಾಂತ ಬಸ ೂಂಡಪ  ಇಸರ ೂಂಡ ಕುಮಟ ಕ. ಜಯಪರ 97/3 ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 728347336149 17154574102
747 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಶ ಾಥ ಶಂ ಪ ಗಡ ಕಸ ಾ ಜಯಪರ ಕ. ಜಯಪರ 141/1 ಾ ಾನ ಾ 0.50 22625.00 882962240979 89045933310
748 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ೕಮ ಬು ಾಣ ಾಬ ಮರಗೂರ ಐ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 175/3 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 916579863294 2391101002108
749 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಂ ಾ ಾ  ಾವ ಂಗ ಲ ಾ ಮಧ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 435/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 785196154900 37036909238
750 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಮಲ ಪ  ಬಸಪ  ಇಂಗ ೕಶ ರ ಕವಲ ಕ. ಜಯಪರ 50/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 0 17154518705
751 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಮಪ  ಾಂಡಪ  ಾ ಪ ರ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯಪರ 224/* ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 244425174788 17168592467
752 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸುಖ ೕವ ವಪ  ಾವ ಮಧ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 121/ಕ1 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 682485416932 17164075805
753 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾರ  ಬಸವ ಾಜ ಪ ರ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 183/1 ಾ ಾನ ಾ 1.80 81450.00 247938608683 13250100013395
754 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಆನಂದ ವ ಂಗಪ  ಾಸ ನ ಕುಮಟ ಕ. ಜಯಪರ 292/5 ಾ ಾನ ಾ 0.70 31675.00 33161535802
755 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ  ಸಂ ೂೕಷ ಸಪ ಂ ಮಧ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 157/1 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 0 375902010015001
756 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ಾ ಾ ೕಬ ವಪ  ಾಖಂಡ ಜುಮ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 45/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 519782677175 0504101031958
757 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಸು ೕವ ದುಂಡಪ  ಕ ಾಡ ಮಧ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 386/* ಾ ಾನ ಾ 1.00 45250.00 855795497729 849510110027054
758 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ೌಡ ಾಮನ ೌಡ ಾ ೕಲ ಮಧ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 110/3 ಾ ಾನ ಾ 0.70 31675.00 545489252306 30232579884
759 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಾ ೕ  ಾ ಮ ೂಂಡಪ  ಾ ೂೕಡ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 131/3 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 806904648166 89100026138
760 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಗಪ  ಮಲ ಪ  ಬಬ ೕಶ ರ ಕತಕನ ಕ. ಜಯಪರ 67/* ಾ ಾನ ಾ 0.70 31675.00 774808937650 30033030636
761 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಈರಪ  ವ ೂಂಡಪ  ೂೕ ಾ ಪ ರ ಕತಕನ ಕ. ಜಯಪರ 30./1 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 243106399392 623290052778
762 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಜು ಪರಸಪ  ಾಯಕ ಾಡ ಟ ನಹ ಕ. ಜಯಪರ 7/2ಬ/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 561952762757 33392353239
763 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಮಚಂದ  ಯಲ ಪ  ಪ ಾ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 154/2 ಾ ಾನ ಾ 0.50 22625.00 906753319587 13258100000671
764 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕರಪ  ಂಚಪ  ಪ ಾ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 43/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 328161977311 13250100011124
765 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಶಂಕ ಪ  ಲಗಮಣ  ಬನ ೂಂಡ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 163/3 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 272436318530 13258100000386
766 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಯಲ ಪ   ಲಗಮಣ  ಬನ ೂಂಡ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 163/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 353710213166 13258100002089
767 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಶರಣವ  ಪ ಣ  ಕುರಬರ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 68/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.50 22625.00 462170155339 13250100002173
768 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪದಮ ೂಂಡ ಂಚಪ  ಪ ಾ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 134/1 ಾ ಾನ ಾ 0.25 11313.00 361614242818 13258100002192
769 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ರು ಾ ಯ  ಗುರಯ  ಗ ಾ ಾ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 59/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 511729141977 17168087114
770 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಂತಪ   ಉಫ  ಚಂದ ಾಂತ ಮಲ ಪ  ಾ ಾರ ಕತಕನ ಕ. ಜಯಪರ 11/1ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.70 31675.00 744434426524 13258100001972
771 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಇ ಾ ಲ ಇ ಾ ಮ ಾ ೕಬ ಬ ೕಘರ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 197/2 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 204890797799 132581000001275
772 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕಲ ಪ  ವಪ  ರ ಾಭರಮ ಜುಮ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 2/1+2/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 823539316820 0504840007751
773 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ಾ ೕರ ಇ ಾ ಮ ಾಬ ಬ ೕಘರ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 197/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 265888480089 13258100001279
774 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಜು ಾಬು ಾವ ೂೕ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 236/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 331588374715 0504101050587
775 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕ ಾ ಮ ಾ ೕವ ಚ ಾ ಣ ಕ. ಜಯಪರ ಕ. ಜಯಪರ 612/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 616683622168 0744104000192927
776 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಾನಪ  ಬನ ೂಂಡ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 137/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 207692600941 849510110005990
777 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಷು  ಾಮ ೕವ ವಂ ಾ ೂನು ಟ ಕ. ಜಯಪರ 53/7,53/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 912402702087 785590120



778 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಜು ಗುರ ಂಗಪ  ಾ ಾರ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 228/1, ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 905485964003 13250100019051
779 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಾಮಪ  ಬನ ೂಂಡ ಮದ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 7/2ಅ2ಬ/3 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 950353697055 123004788452
780 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕಮ ಾ ಾ  ೕಳಪ  ವ ರ ಬುರ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 52/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6768 3340 9954 331902010110240
781 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ೕ ಾ  ಾಬು ೂಡ ಾ 0 0 0 ಾ ಾನ ಾ 0.00 18100.00 0 123002332821
782 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಮ ಂಗ ತು ಾ ಾಮ ಾ ೂೕಡ ಮದ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 124/4 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 5441 2484 0515 31161654461
783 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಣ  ವಶಂಕರ ಪ ಮದ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 406/1ಕ ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 8775 9039 2706 89103127894
784 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಈರಣ ೌಡ ಗುರ ಂಗ ೌಡ ಾ ಾರ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 75/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 6991 5128 6311 2391101002400
785 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅನ ಪ ಣ  ಗುರು ಾದಪ  ಅರ ೕ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 37/1 ಾ ಾನ ಾ 1.80 36200.00 9365 1305 3036 13250100000665
786 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಪ ಾಯ ಾಮಣ  ಅ ಾ ಲ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 96/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 9785 7494 9324 08322210025520
787 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪರ ಾನಂದ ಾಬು ಪ ೕರಪ ೂೕಳ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 325/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8652 3664 9470 08002200178318
788 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅ ಾ ಾಬ ಾಲ ಾಬ ಮು ಾ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 69/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8204 5285 9568 123003034357
789 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ಾಕರ ಾಯ ೂಂಡ ಡ ವರ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 111/6 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 7211 6009 5581 32228553369
790 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ಣ ಶಂ ಪ  ಮುಚ ಂ ಾಜಪ ರ ಎ ೂೕ ಾ 578/3ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 5319 4626 2679 89028032655
791 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ಪ  ಾಯ ೂಂಡ ರದ ಾಡ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 46/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 2369 4080 2295 123005254394
792 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಠ ಲ ಅಜು ನ ಚಡಚಣ ಕನಮ ೂೕ ಾ 230/9 ಾ ಾನ ಾ 0.00 18100.00 4554 2853 7792 623120010100
793 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾ ಾ ಂ  ಬದು  ಲ ಾ ಗ ಾಳ ಜಯಪರ 105/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 3173 0190 4542 331902010111225
794 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮಲ ಪ  ಬ ಪ  ಬನ ೂಂಡ ಗ ಾಳ ಜಯಪರ 136/* ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 5137 7331 1768 13250100011163
795 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾವ  ಾಂಡುರಂಗ ವಂ ಾ ಮಧ ಾ ಜಯಪರ 17/2+3ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8390 3559 9882 89058203082
796 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ರುದ ಪ ೌಡ ಮಲ ನ ೌಡ ಾ ಾರ ಗ ಾಳ ಜಯಪರ 158/6ಅ, 159/5ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 2226 6331 5428 13258100003881
797 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಂತವ  ಂಚಪ  ಬನ ೂಂಡ ಗ ಾಳ ಜಯಪರ 165/2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 6437 7571 9380 13250100019616
798 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಚಂ ಾ ಮ ದ ಪ  ವ ರ ಬುರ ಾಪ ರ ಜಯಪರ 52/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 9871 6287 5640 331902010107908
799 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ನ ೌಡ ಗುರ ಂಗಪ  ಾ ಾರ ಗ ಾಳ ಜಯಪರ 228/3 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 6785 3624 5087 17168572279
800 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಹಣಮಂತ ಪರಸ ಾ  ಾ ೕರ ಬುರ ಾಪ ರ ಜಯಪರ 49/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4520 4804 5899 623290054583
801 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ೕಶ ಸ ೕ ಾ  ಪ ಾ ಬುರ ಾಪ ರ ಜಯಪರ 22/1ಬ+2/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 4298 3862 1006 123002809929
802 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕರು ಾ ೂಂ ಾ ಾ ಅ ಾ ಾದ ಾಗ ಾಣ 160/2 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 4349 6693 5857 123003491734
803 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದ ಪ  ಂಚಪ  ೂೕ ಾಂ ಅ ಾ ಾದ ಾಗ ಾಣ 162/5 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 8217 5880 3479 123002333165
804 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕ ೖಲ ಅಂತಪ  ಾ ೕರ ಾಗ ಾಣ ಾಗ ಾಣ 420/1B ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 5182 2540 4695 17164060967
805 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಂಡೂ ಅಂ ಾ ೕ ಾವ ಬಳಮಕರ ೂಮ ಾಳ ಾಗ ಾಣ 102/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 5773 8211 3250 5.50001E+13
806 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಶವ ಹಣಮಂತ ಹಂ ಅ ಾ ಾದ ಾಗ ಾಣ 120/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 4687 2827 2846 123002810301
807 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಲ ಣ ಾಯಪ  ವಂ ಾ ಬುರ ಾಪ ರ ಜಯಪರ 21/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 8031 3924 1105 758707074
808 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದುಂಡಪ  ದ ಪ  ಾ ಾರ ಧ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 6/3ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.30 13575.00 4085 6015 3203 89010936728
809 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕ  ಸದಪ  ದಳ ಾ ಹಲಗ ಬಬ ೕಶ ರ 165/1A ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 0 0
810 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸ ಾ ವ ಚನ ಪ  ಾ ಮ ೌಡ ಗ ದ ಬಬ ೕಶ ರ 125/2ಪ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 0 0
811 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಪ ಾಶ ೕಮ ೂಂಡ ಉಫ  ೕಮಪ  ಾ ಾರ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 345/5 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 0 0
812 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಂಗಪ  ಾಡಪ  ಚನ ೕರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 241/7 ಾ ಾನ ಾ 0.20 9050.00 0 0
813 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಮ ೂಂಡ ಾಮ ೂಂಡ ತುಬ ಬಬ ೕಶ ರ ಬಬ ೕಶ ರ 224/1B ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 0 0
814 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಹಣಮಂತಪ  ನಂ ಪ  ಹೂ ಾರ ಧ ಾ ಳ ಬಬ ೕಶ ರ 184/1ಬ, 184/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 0 0
815 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಜಗ ೕಶ ಮಲ ನ ೌಡ ಾ ೕಲ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 64/1 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 0 0
816 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ದುಂಡಪ  ಾಯಪ  ಂ ಾರ ಬುರ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 73/1 ಾ ಾನ ಾ 0.20 9050.00 616949513803 331902010105339
817 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಮ  ಚಂದು ಾ ವಂ ಾ ಬುರ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 31./1/3 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 864950222855 6403112954
818 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಮ ಪ  ಾ ೂೕ ಾ ತರ ಮಧ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 43/ಬ1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 6523942882696 6282324995
819 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಬಸಪ  ಾಮಪ  ಾಘಮ  ( ಾಘ ೕ ) ಜುಮ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 109/7 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 647761197554 123001292174
820 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸಂಗನ ೌಡ ಸಂಕನ ೌಡ ಾ ೕಲ ಜುಮ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 16/2ಇ/2 ಾ ಾನ ಾ 0.80 36200.00 785595666639 0504101037261
821 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾಗಪ  ಶರಣಪ  ಪ ಾ ಮಧ ಾ ಕ. ಜಯಪರ 410/3 ಾ ಾನ ಾ 0.60 27150.00 824374365542 123002166862
822 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಈರಪ  ಬ ಪ  ಬನ ೂಂಡ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 167/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 789003347150 13258100004126
823 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಈರಪ  ಸು ೕಶ ಾ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 232/2 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 271706261910 37838164099
824 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಂಚಪ  ಾಮಣ  ಪ ಾ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 42/4 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 756470349301 13250100000930
825 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಕಲ ಪ  ಹಣಮಂತ ಾಲ ಾ ಕುಮಟ ಕ. ಜಯಪರ 245/* ಾ ಾನ ಾ 0.50 22625.00 510667974137 17154547714
826 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ೕಮು ೕರು ಾ ೂೕಡ ಹಡಗ ಕ. ಜಯಪರ 153/1 ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 877603599124 437802010002846
827 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಾರಅಹ ದ ಾ ೕ ಾಬ ಾ ರ ಾರ ಉ ಾ ಳ ಕ. ಜಯಪರ 95/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 0 30054162669
828 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಸು ೕಲ ೕಶವ ಾಧವ ಕವಲ ಕ. ಜಯಪರ 166/1+2ಬ ಾ ಾನ ಾ 0.40 18100.00 505713891891 6165252913
829 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-New AEP Grape ಅಮ ೌಡ ಮದ ೌಡ ಾ ೕಲ ಜ ರ ೂೕ ಾ 126/2 ಾ ಾನ ಾ 2.00 90050.00 0 07441040010047630
830 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಶಂಕರ ೌಡ ೂೕಲಪ  ಾ ಾರ ನಹ ಕ. ಜಯಪರ 131/1ಕ, 131/1ಬ ಾ ಾನ ಂ 62500.00 3665 6401 0399 37867676310
831 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಾರಅಹ ದ ಾ ೕ ಾಬ ಜ ಾ ೕರ ಾರ ಉ ಾ ಳ ಕ. ಜಯಪರ 95/2A ಾ ಾನ ಾ 62500.00 3395 8995 2827 30054162669
832 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ೕವಣ ದ ಪ  ೕರಪ  ಾ ೕರ ಬುರ ಾಪ ರ ಕ. ಜಯಪರ 6/2+3/2 ಾ ಾನ ಾ 62500.00 2030 7879 6933 30232161018
833 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಅಪ ಾ  ಶ ಾಂತ ಾಧವ ಜುಮ ಾಳ ಜಯಪರ 350/5 ಾ ಾನ ಾ 62500.00 6393 8562 1429 0504101049848
834 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಮು ಪ  ಮಲಕಪ  ಳೂ ಂಡ ಕನೂ ರ ಾಗ ಾಣ 190/1 ಾ ಾನ ಾ ಂ 62500.00 4757 0822 7243 31223295660
835 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಾಮ ೕವ ೕಖು ಲ ಾ ಉ ಾ ಳ ಜಯಪರ 27/2 ಪ. ಾ ಂ 112500.00 5288 7615 0335 123003601169
836 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಶರಣಪ  ಹಣಮಂತ ಬಳೂ ೂನ ಾಗ ಾಣ 131/1ಕ ಾ ಾನ ಂ 62500.00 8452 9158 2197 17213019198
837 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಬಸ ಾ  ಾವತ ಾ  ಅಡ ಾಖಂಡ ಬಬ ೕಶ ರ 800/2ಅ/ಬ ಾ ಾನ ಾ 62500.00 7416 8623 7303 666202010000448
838 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಭಗವಂತ ಎಸು ಾ ಧನವ ಜಂಬ  A ಾಗ ಾಣ 293/2 ಾ ಾನ ಾ 62500.00 7675 3334 2561 623290066430
839 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಾನ ಾ  ಬಸಯ  ಮಠಪ ಕನಮ ೂೕ ಾ 40/2 ಾ ಾನ ಾ 62500.00 7111 3609 9676 123003882966
840 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಸಂ ಾ ಮ ಪರಸಪ  ೂರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 469/1ಡ ಾ ಾನ ಾ 62500.00 6790 5570 7211 123002267033
841 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಶಂಕರ ೌಡ ಗುರು ೌಡ ಾ ಾರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 320/1ಅ ಾ ಾನ ಾ 62500.00 4553 5945 0503 123005269990
842 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಾನಂದ ಾಮ ೂಂಡಪ  ಾ ಾರ ಂಚ ಾಳ ಾಗ ಾಣ 14/2ಅ ಾ ಾನ ಾ 62500.00 9967 1291 5037 0055001700042273
843 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಮಲ ಪ  ಪರಸಪ  ಕವಲ ಉ ಾ ಳ ಜಯಪರ 18/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 112500.00 9452 2819 1078 89012177768
844 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಮ ಾ ೕ  ಎಕ ಾಥ ಮಂ ಗುಣ ಾಗ ಾಣ 177/3 ಾ ಾನ ಾ 62500.00 9686 7530 6665 08002200185483
845 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಕಸೂ ಾ  ಮ ಾ ೕವ ಹ ಜನ ೂಮ ಾಳ ಾಗ ಾಣ 27/1 ಾ ಾನ ಂ 62500.00 7411 2970 5290 0055001700042635
846 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಮ ಾ ೕವ ಾಯಪ  ದಂ ಕನೂ ರ ಾಗ ಾಣ 137/3 ಾ ಾನ ಾ 62500.00 5482 6742 5179 35517493002
847 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ೕ ೖಲ ೕಮಪ  ಭೂ ಾ ಜುಮ ಾಳ ಜಯಪರ 216/* ಾ ಾನ ಾ 62500.00 9227 5126 7655 0504108042077
848 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಜಕ ವ  ಾ ಾ ಾ ೕಬ ಾ ೕಲ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 113/1A ಾ ಾನ ಾ 62500.00 9148 4289 5799 31071271547
849 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಕಸೂ ಾ  ಮ ಾ ೕವ ಹ ಜನ ೂಮ ಾಳ ಾಗ ಾಣ 27/1 ಪ. ಾ ಂ 50000.00 7411 2970 5290 0055001700042635
850 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ೕ ೖಲ ಮುತ ಪ  ಪ ಾ ಂಚ ಾಳ ಾಗ ಾಣ 23/5 ಾ ಾನ ಂ 62500.00 5233 4786 7410 08002250025756
851 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಪರಸಪ  ಅನ ಪ  ಮಂ ಾರ ಂಚ ಾಳ ಾಗ ಾಣ 18/* ಾ ಾನ ಂ 62500.00 2547 8403 2759 08282200022232
852 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ CHD-Water Tanker ಾಜು ಾ  ಪ ಾರ ಟ ನಹ ಜಯಪರ 250/2ಬ ಾ ಾನ 0 62500.00 0 32859703747

ಒಟು 66160233.00



1 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಶಂಕರ ಂಗ ಲಕ ಪ  ೂರ ೂರ ೂೕ ಾ 548/1 ಪ. ಾ 80600.00 7495 5409 9487 89095087139
2 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಕುಪ ಣ  ಮಲ ಪ  ಜಮಖಂ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 244/2C, 244/1C ಾ ಾನ 77500.00 702454982913 17213041340
3 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ೕ ೖಲ ಬಸಪ  ಪ ಾ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 193/1 ಾ ಾನ 77500.00 851897767092 17213036689
4 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ೕ ಾ ಾಮ ಹ ಾ ಉ ಾ ರ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 194/1, 198/1 ಾ ಾನ 77500.00 592934664311 17213035290
5 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಕೃ ಾ  ಹ ಾ ಉ ಾ ರ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 429/1 ಾ ಾನ 77500.00 416840015945 17213016142
6 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ರು  ೕ ಾ ಾಮ ಗಳ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 66/4 ಾ ಾನ 77500.00 262896931288 89062709637
7 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾ ಾಯಣ ಹ ಾ ಉ ಾ ರ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 194/3, 198/3 ಾ ಾನ 77500.00 812424536534 17213015864
8 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಸಂಗಪ  ಮಲಕಪ  ಬೂ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 217/B ಾ ಾನ 77500.00 485522012629 17213020001
9 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಶರಣಪ  ಪಂಚಪ  ಾಪ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 254/2B, 256/1B/1 ಾ ಾನ 77500.00 742651758785 17213014361

10 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಶರಣವ  ಗುರ ಾದಪ  ಜಮಖಂ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 244/1ಡ, 244/1ಡ ಾ ಾನ 77500.00 477351304275 123610100083587
11 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾಂತಪ  ಪಂಚಪ  ಾಪ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 256/1ಅ, 223/2 ಾ ಾನ 77500.00 232902475653 17213013991
12 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾನಪ  ಪಂಚಪ  ಾಪ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 254/2ಅ ಾ ಾನ 77500.00 ,545504144687 17213042139
13 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾಗಪ  ೕರಪ  ಪ ಾ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 264/2 ಾ ಾನ 69000.00 877679222763 17213051744
14 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ವಗೂಂಡಪ  ಕಲ ಪ  ಉ ಾ ರ ಜಂಬ  ಎ ಾಗ ಾಣ 287/7 ಾ ಾನ 77500.00 908715625977 17213021855
15 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾ ಾಲ ೕರ ಾಬ ೂೕ ಾ ೂೕ ಾ 437/2ಅ1 ಅ.ಸಂ. 77500.00 913951057701 123003014160
16 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ೖಬೂಬ ೕರ ಾಬ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 437/2ಅ ಅ.ಸಂ. 77500.00 333651886705 123003882207
17 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ತಮ ಣ  ೕರಪ  ಅಂಕಲ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 36/1ಬ ಾ ಾನ 77500.00 439555682392 071310036329
18 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಂಗಪ  ನಂದಬಸಪ  ೕ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 380/1 ಾ ಾನ 77500.00 700514592969 89045668714
19 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ದು  ದೂಂ ಾ ಾದವ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 388/1ಅ- 1 ಾ ಾನ 77500.00 632631483601 623170022582
20 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾ ೕ ಾ  ಅಮ ದ  ಖ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 76/3 ಾ ಾನ 77500.00 643270236490 08322210002215
21 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾಂದ ಾ ೕಬ ೕರ ಾ ೕಬ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 437/1 ಅ.ಸಂ. 77500.00 547427130507 123003994679
22 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಅ ೕನ ಾಬ ದಸ ೕರ ಾಬ ಏ ಾಪ ರ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 490/4 ಅ.ಸಂ. 77500.00 523865669498 123003900011
23 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಪ ಾ  ಬುಜಬ  ಆಯತ ಾಡ ಾ ಾನಗರ ೂೕ ಾ 286/2ಕ/2 ಾ ಾನ 77500.00 234513451809 08322200052097
24 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಮ ಾಜು ನ ೕಮ ಾಯ ೂಳಸಂ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 31/4 ಾ ಾನ 77500.00 229206400115 331902010109150
25 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಜಗ ೕಶ ಪರ ೕಶ ರ ನಖರಗುಂ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 37/2ಅ ಾ ಾನ 77500.00 445046243317 36681411849
26 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಮಲಕಪ  ಸಗ ಪ  ಾಗಲ ೂೕಟ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 105/2 ಾ ಾನ 77500.00 569268584470 006100101056665
27 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಸಂಗ ೕಶ ೕಮ ಾಯ ನಖರಗುಂ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 48/2 ಾ ಾನ 77500.00 469292514666 89068809308
28 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಅಮಗೂಂಡ ನಂದಬಸಪ  ೕ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 379/2ಬ ಾ ಾನ 77500.00 654310249059 08822200013087
29 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಅಮಗೂಂಡ ದಗೂಂಡ ಾಗಲ ೂೕಟ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 698/* ಾ ಾನ 77500.00 284417537735 623170018768
30 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ದಗೂಂಡ ಪ ಣ  ಮಸ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 7/1 ಾ ಾನ 77500.00 463995489517 123002114280
31 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ೕಳ ಾನ ದ  ಕಲ ಪ  ನ ೂೕ ೂಣಸ ೂೕ ಾ 73/1 ಾ ಾನ 77500.00 264521078165 08322200020095
32 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ೕ ಂದ  ಾಮಪ  ಹ ಜನ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 44/* ಾ ಾನ 77500.00 642015155363 08322210015193
33 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond .ಆ . ಾ ೕಂದ ಕು ಾರ ಾರ ಕಳ ಕವಟ ೂೕ ಾ 101/2 ಾ ಾನ 77500.00 602102424936 08322210046136
34 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾಜು ದ ಗೂಂಡ ಹೂಸ ಾಣ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 420/2 ಾ ಾನ 77500.00 929027525712 123003606305
35 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ೕಮಣ  ೂೕಮಣ  ಸೂರ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 36/3 ಾ ಾನ 77500.00 572364298172 123004714773
36 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾ ಾ ಹಣಮಂತ ೂೕರ ಹುಬನೂರ ೂೕ ಾ 135/1 ಾ ಾನ 77500.00 317906977417 123005242786
37 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಅಮಗೂಂಡ ಾಗಪ  ಪ ೕ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 411/6 ಾ ಾನ 77500.00 892325653870 123002114257
38 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾರ  ಅ ೕಲ ಾಡ ಾಗ ಾಳ ಬಬ ೕಶ ರ 81/1 ಾ ಾನ 77500.00 405154816528 20342492073
39 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾಮಣ  ಮ ೕ  ಪ ಾ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 314/2 ಾ ಾನ 77500.00 822248164211 651551051030
40 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಸಂ ೕವ ಅಣ ಪ  ಲಕ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 241/1 ಾ ಾನ 77500.00 415540916608 35035341135
41 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಮ ಪ  ಟ ಪ  ಾ ಾರ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 108/2 ಾ ಾನ 77500.00 628292245581 101301011001294
42 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾಜ ೕಖರ ರ ೕಶ ಜಗ ಾಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 741/1ಕ ಾ ಾನ 77500.00 381000749564 20342491320
43 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾಮಪ  ದ ಪ  ೂ ಾ ಳ ೂೕ ಬಬ ೕಶ ರ 495/2 ಾ ಾನ 77500.00 399404806099 64078921345
44 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾ ಮಪ  ಚನ ಯ  ಮಠ ಉಪ  ೕಮಠ ಕತಕನ ಕ. ಜಯಪರ 78/2 ಾ ಾನ 77500.00 2121010016755
45 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ರು ಾ ಯ  ಗುರಯ  ಗ ಾ ಾ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 59/1ಅ ಾ ಾನ 77500.00 511729141997 17168087114
46 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ಾಂತವ  ಂಚಪ  ಬನಗೂಂಡ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 165/2ಅ ಾ ಾನ 77500.00 643775719380 13250100019616
47 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ವಶಂಕರ ಬಸಪ  ಬಳಬ ಾ ಪ ರ ೂೕ ಾ 8/2 ಾ ಾನ 77500.00 401625727318 5046101000896
48 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ವಪತ  ಾಚಯ  ಮಠಪ ಕಂ ಾ ಬಬ ೕಶ ರ 123/2 ಾ ಾನ 77500.00 329583684453 896810110000746
49 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ೕಶವ  ೕರು ಲ ಾ ಕುಮಟ ಕ. ಜಯಪರ 277/6 ಪ. ಾ 56250.00 829107457797 17154533722
50 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Farm Pond ರುದ ಪ  ೕಮಪ  ಅಳಲ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 83/1ಅ/2 ಪ. ಾ 56250.00 582512974011 29170110030905
51 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Diesel Engine ಶಂಕರ ಂಗ ಲಕ ಪ  ೂರ ೂರ ೂೕ ಾ 548/1 ಪ. ಾ 26775.00 7495 5409 9487 89095087139
52 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Green House-TS ರುದ ಪ  ೕಮಪ  ಅಳಲ ಗ ಾಳ ಕ. ಜಯಪರ 83/1ಅ/2 ಪ.ಪಂಗಡ 847770.00 582512974011 29170110030905
53 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Green House-TS ೕಶವ  ೕರು ಲ ಾ ಕುಮಟ ಕ. ಜಯಪರ 277/1ಅ ಪ. ಾ 854100.00 829107457797 17154533722

54 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Green House-TS-Cost of Planting 
Material

ಶಂಕರ ಂಗ ಲಕ ಪ  ೂರ ೂರ ೂೕ ಾ 548/1 ಪ. ಾ 232650.00 7495 5409 9487 89095087139

55 ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ Green House-TS-Cost of Planting 
Material

ೕಶವ  ೕರು ಲ ಾ ಕುಮಟ ಕ. ಜಯಪರ 277/1ಅ ಪ. ಾ 126000.00 829107457797 17154533722

ಒಟು 5914395.00
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75/1ಅ
ನ  

0.8 0.5971 370705451661

353 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕಮ . ಗವ  ಗಪ  

ಗ ರ ಕ ದ
77/1

ನ  
0.5 0.4047 879491011398

368 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕಮ . ಮ  ಲ ಣ 

ದರ ಮ ಣ ಂ ರ
65/2ಬ

ಪ.  
1 0.725 363738945709 918010101358522

374 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ. ವ ಪ  ಕಪ  

ಲ ಚ ಗಲ ೕಟ
202/15

ಪ.  
0.6 0.367 346683806125

377 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕಮ . ರವ  ಯಮನಪ  

ಚಲ ಮ ಳ ಂ ರ
60/6,59/4

ಪ.  
1 0.72539 594162539381 918010096875035

381 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ. ಸ ವ ಮವ  

ದರ ಳ ಕ ದ
127/2

ಪ.  
0.27 0.52031 696276796576 89063926764

383 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ. ನರ ಂಹ ಕಪ  

ಸರ ವ ಳ ಕ ದ
93

ಪ.  
0.8 0.57148 6969916509782

391 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ. ಹನಮಪ  ಮನ ಡ 

ದರ ರ ಂ ರ
96

ಪ.
1 0.72539 294601727335 919010008378583

393 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ೕ. ಮನ  ಮಪ  ನಮ ಕ ದ
75/2+3

ಪ. ಗಡ
2 1.08184 630808877855

2018-19  ನ  ೕಟ  ಇ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಯಧನ ಲಭ ಗಳ  ಪ ದ  ಫ ಭ ಗಳ ವರ.



407 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ. ಅ ೕಕ ಯಮನಪ  
ಡರ ಉ ೕಲ  ರ ಂ ರ

116/1
ಪ. ಗಡ

0.8 0.5714 579719656703 918010101358412

409 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ. ನರ ಂಹ ಕಪ  

ಸರ ವ ಳ ಕ ದ
93

ಪ.  
0.8 0.57148 6969916509782

417 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ. ಹನಮಪ  ಮನ ಡ 

ದರ ರ ಂ ರ
96

ಪ.
1 0.72539 294601727335 919010008378583

421 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ. ದ ಪ  ಯಪ  

ೕಲ ಆನ ಕ ದ
31/8

ನ  
0.8 0.571 422552979252 2073710

430 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ಂತವ  ಯಮನಪ  
ೕ ಕ ನ ಲ

13/1.
ನ  

0.8 0.5471 9.17424E+11 89082487371

432 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ದ ಖರ ಗ ನನ 

ಯ ರ ಲವ ದ ಡ
59/1,59/2

ನ  
2 1.37296 5.66157E+11 8.5322E+12

434 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಕಳಕಪ  ಯ ರ ನಸ
32/*

ನ  
0.9 0.49642 6.45018E+11 10803805997

435 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಣವ  ಸ ಡರ ಗ
22/2.

ನ  
0.8 0.5471 7.11384E+11 17115522388

442 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಪ  ರ ನಸ
36/3

ನ  
0.8 0.59713 8.26759E+11 17113543264

445 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಗ ಶ ಸರಗ ಗ ಳ ಎ  
50/2

ನ  
0.8 0.59713 4.30709E+11 17113516081

446 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ವಪ  ರ ಗ ಳ ಎ  
231/1ಅ

ನ  
0.8 0.59713 6.4692E+11 17113514798

455 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಷ ಖಪ  ದ ಪ  ಕ ನ ಲ
10/1.

ನ  
0.8 0.5479 8.15012E+11 30977544844

458 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ದ ೕ ರವರ ನಸ
65/1

ನ  
0.8 0.5479 6.22229E+11 30977544844

469 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಯಣ ಸಣದ ಹನಮ ರ
52/3

ನ  
2 1.2776 3.25957E+11 8.9691E+14

479 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕಶ ಗಪ  ೕಟ ರ ಳ
81/*

ನ  
1.5 0.96763 6.63539E+11 30977544844

484 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಥ ಯ ರ ರ
74/9

ನ  
1.2 0.90999 4.96343E+11 2.097E+14

485 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಯಲಪ  ತಪ  ರ
39/2

ನ  
0.58 0.42518 4.89165E+11 89031614185

488 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಗ ಪ   ಹನಮರ ರ
39/3

ನ  
0.6 0.48533 3.0893E+11 32950717008

491 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಮ ಂಗಪ  ಕಡಪ ದ ಡ
50/1+2/2

ನ  
1 0.65293 2.24175E+11 10406878583

498 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಡ ವ  ಯಲಪ  ಕಲ ರ
58/1

ನ  
1 0.65824 6.95543E+11 89009069961

499 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಆ ದ ಯಲಪ  ಉಂ ಹಲ ರ
72/6

ನ  
1.2 0.8549 8.17692E+11 8.0722E+12

506 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ದ ೕಯ ೕಲ ದ ಡ
143/1/1

ನ  
0.48 0.33919 9.5863E+11 1.27301E+14

507 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಜಯ ರ ಅಂಗ ನಸ
6/2.

ನ  
0.8 0.45433 3.88694E+11 17113537318

508 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಂತಪ  ರ ನಸ
41/1

ನ  
0.8 0.45395 6.7804E+11 8.0722E+12

510 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಅ ೕಕ ಅಂ ರ ಗ ಳ ಎ  
86/1

ನ  
0.6 0.43756 5.73333E+11 17113527990

514 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಬಸ ತಪ  ಅಂಗ ಗ ಳ ಎ  
97/2

ನ  
1 0.72539 2.89755E+11 17113549299

515 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಅಂ ನಪ  ಹಳದ ಳ
44/1

ನ  
2.4 1.21309 2.17019E+11 17113315136

516 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜ ೕ ಕ ನಸ
23/3.

ನ  
1 0.27975 3.17953E+11 17113332865

517 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಗಪ  ಅಂದಪ  ಯ ರ ಕ ನಸ
13/4.

ನ  
0.8 0.57148 6.3972E+11 17113324763

518 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜ ಸರಗ ತಲ ಳ
269/2

ನ  
2 1.09127 5.93653E+11 17113517303

519 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಮ ೕಹರ ಈಳ ರ ರ ಳ ಎ  
10/4.

ನ  
0.8 0.57148 4.97874E+11 17113525846

522 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಪ ೕ  ಕ ಡ ೕಲ ಂದ ರ
323/2

ನ  
0.4 0.30227 4.1849E+11 5.10101E+14

524 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಹನ ತ ಗ ಪ  ತ  ಇ ರ
1/2.

ನ  
1.2 0.60476 4.79863E+11 30977544844

525 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಬಸನ ಡ ೕವ ಮ ಗರ ರ
123/7

ನ  
1.2 0.90999 7.32009E+11 30977544844

530 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಣವ  ರ ನಸ
45/3

ನ  
0.8 0.57148 6.6475E+11 70330003156

532 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ಗ ರಪ ಲ ಂ 
ಪ ಲ ಳಚ ಡ

15/2.
ನ  

1 0.65824 8.32985E+11 64160850403

533 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ಅ  ಉಫ  ರಮ  
ಹ ಂಗ ಕ ನಸ

13/1.
ನ  

0.7 0.52017 3.00072E+11 33609864274

534 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಪ ಶ  ರ  ಇ ರ
33/5

ನ  
1 0.65824 5.35231E+11 8.0102E+12

535 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜ  ಹಳಕ ಹನಮ  ಇ ರ
58/2

ನ  
1.6 1.11393 2.70035E+11 33071500868

540 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಅರ ಂದ ೕ ರ ಳಚ ಡ
212/2,221/2

ನ  
1 0.72539 5.79027E+11 89097656956

541 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಅಮರ ಅ ೕಕ ಈಳ ರ ಳಚ ಡ
185/1

ನ  
1.4 0.98442 9.2315E+11 9.3125E+15

543 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಹನ ತ ಮ ರಮ ಲ ರ
303/*

ನ  
2 1.27761 6.21799E+11 1.01701E+14

549 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಂಗಪ  ಟ ಳ ಹಳ ರ
59/10,59/3

ಪ 
1.1 0.79015 6.60632E+11

554 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜ ಉಗಲ ಟ ಗ ಳ ಎ  
18/3.

ನ  
1.2 0.78212 7.05847E+11 37792023851

556 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ರ ಡ ದ ಡ 

ೕಲ ನಸ
33/*

ನ  
2 0.58943 7.52793E+11 30977544844

558 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ಯಲಪ  ಮಪ  

ಬ ರ ಂ ಳ ರ
43/*

ನ  
1.1 0.72018

562 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ  ದಪ  ಲ ಹನಮ ರ
48/4

ಪ 
2 1.27761 8.9691E+14

568 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಷ ಪ  ಂಕಪ  ಡರ ಪ ರ
110/3

ನ  
1.1 0.79015 6.54679E+11 3.71001E+13

571 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ೕರಯ  ಸರಗ
ಯರ ಪ  ಎ  176/4

ನ  
1 0.59713 7.06586E+11 36237702255

572 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಬಸವ  ಅಂ ರ ಗ ಳ ಎ  
86/2

ನ  
0.8 0.5471 7.32787E+11 3.76002E+14

576 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಗಪ  ಹಣ ತ 

ಗ ಳ ನಗ ಅನಗ
309/1

ಇತ
0.9 0.63 554727858434 17122060332

582 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಂಡಪ  ಕಪ  

ಹ ಂದರ ಅನಗ
74/2ಅ

ಇತ
0.6 0.461 393186818550 10816820922

588 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಗಪ  ಮ ಯಪ  

ಡ ೕಳ
118/5

ಇತ
0.5 0.399 271401325313 039300101009981

594 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕಮ  ಕ ವ  ಗಪ  

ೕಟ ರ ರಕಲ ಅನಗ
285/5

ಇತ
0.8 0.571 741483426770 039300101004556

598 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ದ ಪ  ಲಪ  

ಗ ಳ ನಗ ಅನಗ
143/3

ಇತ
1 0.725 333753414757 17122044843

604 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ದ ಕರ ಬಣ  

ಢ ನಗ ಅನಗ
150/4

ಇತ
0.5 0.404 753400267558 17122024270

605 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಹಣ ತ ಠಲ 

ರ ರಕಲ ಅನಗ
66/*

ಇತ
1.3 0.919 325630485695 8901591705

607 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಕ ಯಪ  ದಕಪ  

ಛ ನಗ ಅನಗ
247/1ಕ

ಇತ
0.8 0.571 440693835592 10812685873

608 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕಮ  ನವ  ಕ ಣ  

ಓ ಮ ರಮ ಅನಗ
181/1

ಇತ
0.5 0.404 380464896785 520191053292169

612 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಈರಪ  ಅಯ ಪ  

ರಕಲ ಅನಗ
346/2+1

ಇತ
0.8 0.571 954885802377 8903366184

614 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕಮ   ಂಕಟ ವ 

ಯಕ ಅನಗ ಅನಗ
157/7

ಇತ
2 1.372 538618389276 00000030354569980



616 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ

ೕ ಥ ಂಕಪ  
ಂಪ ಂಗನ ವರ 

ಉಪ  ಡಮ
ಲ

ಂ ಅನಗ

296/4ಅ+4ಬ +4

ಇತ

1.6 1.113 380984199618 36971641647

618 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಚ ಪ  ಹಣಮಪ  

ಡಮ ನಗ ಅನಗ
245/4

ಇತ
1.2 0.854 444001126013 17122021687

619 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಗ ಪ  ಂ ಣ  

ನವರ ನಗ ಅನಗ
200/4

ಇತ
0.4 0.34 741424285215 1000121085

620 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ೕ ದ ಪ  ಪ  ನಗ ಅನಗ
381/3ಬ

ಇತ
0.4 0.34 331122288429 17122015277

621 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಕಪ  ಬಣ  

ಢ ನಗ ಅನಗ
228/ /10

ಇತ
0.6 0.468 748749867454 17122019667

622 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಧಮ ಣ  ಲ ಪ  

ಡಮ ನಗ ಅನಗ
211/1ಬ/1

ಇತ
1.2 0.854 829187177852 17122033488

627 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಬಸ ತಪ  

ಹನ ತಪ  ಳ ಂಡ ಯ ಅನಗ
56/6

ಇತ
0.6 0.468 344458767706 35519327361

631 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಚಯ  ಬಸಯ  

ನ ವರ ಅರ ಅನಗ
162/3

ಇತ
1.2 0.854 608516703722 35519327361

633 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಕ ಯಪ  ಯಮನಪ  

ಳ ನಗ ಅನಗ
398/1ಬ

ಇತ
1.1 0.79 840297128156 35519327361

634 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಪ  ಬಸ ಂಗಪ  

ೕ ಮ ಅನಗ
110/3+2ಬ

ಇತ
0.8 0.571 256024936113 35519327361

640 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಚ ಪ  ಮಲಪ  

ರ ಳ SH ಅನಗ
87/10

ಇತ
0.6 0.4 765779381790 35519327361

642 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಅಪ ಣ  ಲಕ ಪ  

ರ ಂ ರ SK ಅನಗ
57/1+2ಬ

ಇತ
1 0.633 272690889948 35519327361

644 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಂಕಟ ವ 

ಅ ಬ ಯಕ ಅನಗ ಅನಗ
155/2

ಇತ
2 1.372 881593097718 00000030354569980

649 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕಮ  ಕ ವ  ಗಪ  

ೕಟ ರ ರಕಲ ಅನಗ
285/1

ಇತ
0.8 0.571 741483426770 89108923517

658 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಲ ಪ  ಮಪ  

ಅಡ ಮ ಳ SH ಅನಗ
69/1,69/2

ಇತ
1.2 0.854 584248828133 510101005086751

662 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ೕ ಠಲ ದ ಪ  ಡ ಗರ ಅನಗ
137/1ಅ/1

ಇತ
0.8 0.621 521134638882 510101005086751

667 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ೕ ದ ಪ  ಗ ಪ  ನಗ ಅನಗ
83/7

ಇತ
0.8 0.571 328954065210 89088359364

669 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಯಲಪ  ಯಪ  

ಢ ನಗ ಅನಗ
27/5

ಇತ
0.4 0.333 561249208942 17122021938

673 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ದ ಯ  ಂಡಯ  

ೕ ಮ ಅನಗ
204/2

ಇತ
1.6 1.113 345026693808 012100100018021

674 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಲ ಪ  ಹನಮಪ  

ರ ಪ  ಎ  ಅನಗ
141/3ಅ

ಇತ
0.4 0.34 505796429855 10703427258

677 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ದ ಪ  ಯಲಪ  

ಳ ಳ ಅನಗ
55/2

ಇತ
0.8 0.571 295050870416 520101261775126

679 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಮಪ  ೕಮಪ  

ರ ೕ ೕಳ
208/1

ಇತ
0.8 0.511 320090122398 17218107176

681 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ದ ಪ  ಯಲಪ  
ೕ ೕಳ

295/2ಬ
ಇತ

1 0.725 287230528691 029600101007698

682 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕಮ  ಗಮ  ವನ ಡ 

ಲ ೕಳ ೕಳ
35/*

ಇತ
2 1.372 696045047409 150001011001102

683 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕ ಹಣ ತ ಡ 
ಂಕಣ ಡ ಹಲಗ ಢವ ಶ ರ ೕಳ

61/*
ಇತ

2 1.372 591387820828 10812666101

698 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ೕ ೕತಪ  ರಪ  ಲ ನಗ ಅನಗ
119/1ಬ

ಪ.
0.4 0.34 647784813553 039300101008426

699 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕಮ  ೕನವ  

ಂಡಪ  ಲ ಗ ಳ ೕಳ
30/1

ಪ.
1 0.725 239601703422 64195565813

702 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ೕಮ  ಲ ವ  ೕಮಪ  

ತಳ ರ ಲ ಂ ಅನಗ
233/5

ಪ.
0.4 0.34061 - 37022079879

842 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಹಣ ತ ಮಪ  ಕದಮ ಗ ಳ ವಳ
438/2

ನ  
0.6 0.46887 _912613381206 000010980887852

891 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ಯವ  ೕಮಪ  

ದರ ರ ರ ಳ
28/1/1

ಪ.  
0.3 0.24361 _ 560101000090161

903 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಗಪ  ಪದ ಣ  ಯಲ ರ ಳ ರ ಳ
701

ನ  
0.9 0.60267 819198756224 000010980887852

904 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ಪ  ಮ ಳಪ  

ಕಮಲ ಹನ ರ ಳ
93/4.

ನ  
1.2 0.78212 _535518582371 000010980887852

915 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ವಪ  ಡಪ  ೕ ರ ಜಮ
5/2ಬ/1

ನ  
0.78 0.53342 _617313999109 30977544844

943 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ೕಳ ಕಲ ೕಳ ವಳ
66/1/2

ನ  
0.4 0.34061 _517476560353 35550334210

959 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
 ೕಮ ವ 

ಜಗ ಪ ಕ ಲ ವಳ
.159/3

ನ  
0.4 0.34061 _ 9218200117701110'_

960 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ೕ ಲ ದ ಪ  ದಲ ವಳ
73/2.

ನ  
0.6 0.46887 _ 9218200117701110'_

963 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ೕ ಲ ಪ  ಳ ೕ ರ ಜಮ
9/1.

ನ  
1.2 0.78212 _ _9218200117701110

1025 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ    ಭಗ ನ ರ  ಕಲ ೕಳ ವಳ
56

ನ   
0.4 0.30317 619222996008 _80048044088

1044 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
 ಗಯ  ಚಯ  

ಮಠ  ಂಗಳ ವಳ
283/5

ನ   
0.6 0.46887 _350748156552 _9218200117701110

1057 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
 ವ ಬ ಮ ವ 
ಆಲ ರ  ವಳ ವಳ

302/1
ನ   

1 0.4884 _ _9218200117701110

1083 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
 ಮ ಣ  ಂಗಪ  

ಮ ಡ  ಂಗಳ ವಳ
 432/2

ನ   
0.6 0.46194 216774611238 _9218200117701110

1085 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
 ಂಡಪ  ಪ ಣ  

ೕಲ  ಂಗಳ ವಳ
 289/9

ನ   
0.9 0.66126 794583567893 _9218200117701110

1151 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ  ಅ ಣ ವಬಸಪ  ೕಲ  ಜಗ ಳ ರ ಳ
82/4

ನ   
0.7 0.49153 _ _9218200117701110

1163 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ಧ ಪ  ಅ ಪ  

ನ ಂಡ ರ ಜಮ
186/2/3

ನ  
0.4 0.45349 _765063441461 _000035550334210

1166 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಅಕ ವ  ೕ  ಹರ ವಳ ವಳ
420/7

ನ  
1.6 0.54422 _705152477820 _000035550334210

1174 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಮಲಪ  ಂಗಪ  ಕಲ ೕಳ ವಳ
120/2,19/1

ನ  
0.5 0.23144 _ _000035550334210

1185 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ೕಲವ   ವ ಳ ಂಗಳ ವಳ
132/2ಡ

ನ  
0.9 0.34893 _938178981993 _9218200117701110

1214 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ಮಪ  ಂಗಪ  

ಢವ ಶ ರ ಮ ಡ ರ ಳ
155/1ಬ

ನ  
0.4 0.27729 _321616075298 _9218200117701110

1215 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಂಗ ಬಸಪ  ೕಲ ಜಗ ಳ ರ ಳ
84/3ಡ,84/3ಕ

ನ  
0.4 0.32481 _984355619467 _9218200117701110

1216 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಳಪ  ಮಪ  ದ ಮ ಜಗ ಳ ರ ಳ
38410

ನ  
0.4 0.32481 _795616320629 _9218200117701110

1247 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಹಣ ತ ಲಕ ಪ  ಕಳಸ ಜಗ ಳ ರ ಳ
41/1/2

ನ  
0.39 0.31668 _ _9218200117701110

1252 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
 ಲಕ ಪ  ೕಮಪ  
ಮಚ ರ  ರ ಜಮ

 218/1+2+3ಗ/1
ಪ   

0.5 0.31787 _ _54013328594

1253 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ಮಲಪ  ೕಮಪ  
ಕಮಲ  ಹನ ರ ಳ

 93/8
ನ   

1 0.65824 _ 9218900130631110

1258 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ  ದಕಪ  ಸಪ  ಸ ಳ  ಂಗಳ ವಳ
 440/2ಬ/2

ನ   
0.6 0.3915 _ 9218900132521110

1273 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ  ವಪ  ಮಲಪ  ಉ ಗ  ಜಗ ಳ ರ ಳ
 162/1/2

ನ   
0.8 0.5471 _230474531211 000035550334210

1283 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಂ ಪ  ಮಪ  ೕಲ ಮ ಜಮ
141/1

ನ  
1.5 0.96793 _ _9218200117701110

1284 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ
ಠಲ ಬಸಪರಪ  

ೕ ಮ ಮ ಜಮ
1/1ಅ

ನ  
0.28 0.22736 _895237373418 _9218200117701110

1288 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ಲ ಣ ಪ ಣ  ಕ ರ ಮ ಜಮ
197/1/3

ನ  
0.45 0.34234 _220864864560 _9218200117701110

1310 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ೕ ಲ ಮಲಪ  ಸವದ ಜಮ ಜಮ
223/1ಕ

ನ  
0.8 0.5471 _ 000035550334210

1329 ಪ ನ   ಂ ಹ ೕ ವ ವವ  ಈರಪ  ಗ ಳ ೕ ಳ ಇಲಕಲ
51/6,31/3 1.6 0.78121 4.80884E+11

31 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಹ
ೕಮ . ೕ  ಂಡಪ  
ನಗದ ಗ ಕ ದ

65/2ಬ,65/2/ಕ
ನ

2 0.204 953749413550 32919874935



32 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಹ
ೕ. ಶ ಚ ಡಪ  

ಅಂಗ ಗದ ನ ಕ ದ
2/2

ನ
2.6 0.2652 455959335832 0502101052639

33 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಹ
ೕ. ೕ ಂದಪ  ಯಲಪ  

ೕಳ ಕ ದ
16/3

ನ
0.45 0.0459 412578961234 42156478912

34 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಹ
ೕ. ೕ ಲಪ  ವ ಂಗಪ  

ಭಗವ ೕ ರ ಕ ದ
91/1

ನ
0.3 0.0306 767079307243 11029267790

35 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಹ
ೕ. ೕ ಂತ ಂಡಪ  

ಲ ಪಲ ೕ ಂ ರ
1/1ಬ

ಪ. 
1 0.102 661495840505 62120042498

37 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕ. ಥ ಯಪ  
ೕರನ ವರ ವ ಳ ಕ ದ

76/5ಅ
ನ

1.2 0.3672 965447538212 101701010016068

38 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕ ಲಚ ಪ  ರಪ  
ಂಬರಮ ವ ಳ ಕ ದ

80/2
ನ

1 0.306 602388444737 89079469516

39 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕಮ  ಕಮ  ರ  

ನ ೕಳ ಳ ಕ ದ
50/1

ನ
1.6 0.4896 655279694594 17133548474

40 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕ. ಹನಮಪ   ೕಲಪ  

ಳ ೕ ಂದ ಪ ಕ ದ
52/3

ನ
1 0.306 900213302147 110301011003121

41 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ

ೕ. ಹನಮಪ  ತಮ ಪ  
ಷ ಪ ನವರ ಉ  

ರ ಕ ಕ ದ
216/1ಅ

ನ
1.2 0.3672 381443552182 08532200016217

42 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕಮ   

ಯಣ ಲ ಳ ಕ ದ
64/1

ನ
2 0.612 932732111863 17118155958

43 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕ. ಲಪ  ರಗಪ  

ೕ  ಉ  ವಡ ರ ರ ಗಲ ಟ
102/1ಅ

ಪ.
1.4 0.4284 951023595131 17117533422

44 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ ೕಮ  ಗವ  ಯ ದರ ರ ಗಲ ಟ
1112/2

ಪ.
0.7 0.2142 212295908285 17117513235

45 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕ. ಗಪ  ಗಪ  
ಲ ಅಂಕಲ ಕ ದ

92/1
ನ

4.2 0.5508 929721414803 08532200018210

46 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕ. ದ ಪ  ಯಮನಪ  

ದಕನ ವರ ಕ ದ
12/1,24ಬ+5

ನ
0.9 0.2754 826561047670 110301011000097

47 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕ. ೕ ಲ ಹನಮಪ  

ರ ೕಲ ಕ ಕ ದ
1/4ಅ

ನ
0.4 0.1224 885499476845 89035338721

48 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕ. ಬಸವ ಜ ಹನ ತ 

ೕ ನ ಳ ಳ ಕ ದ
34/2,3

ನ
0.9 0.2754 851183455826 33616287468

49 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕ ಲನ ಡ ಅಪ ನ ಡ 
ಡರ ಕ ಕ ದ

28/5 /2
ನ

1.6 0.1224 909631686874 110301010004720

50 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕ.ಫ ೕರಪ  ಮರಗಪ  

ದರ ಕ ದ ಕ ದ
134/3

ಪ.
1 0.405 613741597436 89092878340

144 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಹನ ತ ಫ ೕರಪ  ರ ೕ ಕ ದ ಡ
93/3

ನ
0.8 0.2448 8.22693E+11 8.0622E+12

145 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಅಯ ಪ  ಬಸಪ  ಗಲ ನಸ
44/5

ನ
0.8 0.2448 5.14766E+11 17113534838

146 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ
ೕಮಪ  ಯಮನಪ  

ರವರ ಳಚ ಡ
234/9

ಪ 
0.4 0.1224 3.69427E+11 33057986150

147 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಮ ದ  ರಪ  ಲ ದ ಡ
22/1.

ಪ 
0.6 0.1836 8.95824E+11 8.06221E+12

148 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಲ ಣ ಮಪ  ರ ರ ರ
215/2

ಪ 
0.4 0.1224 5.60783E+11 8.1622E+12

149 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ
ಬಸವ ಜ ಮಲಪ  
ಉಗಲ ಟ ಳಚ ಡ

18/3.
ನ

2 0.61116 7.05847E+11 37792023851

150 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಆ ದ ಯಲಪ  ಉಂ ಹಲ ರ ರ
72/6

ನ
0.63 0.19584 8.17692E+11 8.0722E+12

151 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಕಪ  ನಪ  ಲ ರ ರ
159/1

ಪ 
1 0.195 3919811697

152 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ  ದಪ  ಲ ಹನಮ ರ
48/4

ಪ 
1.5 0.2925 6.30582E+11 8.9691E+14

192 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ
ಹನ ತ ಡ 

ರಕನ ಡರ ತ ಳ
74/4

ನ  
1 0.102 6.79669E+11 8902445340-8

193 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಬಸಪ  ಜಪ  ಅಟಗ ವಡವ ಳ
35/24/1

ನ  
0.8 0.0816 5.28078E+11 54047616311

194 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಬಸಯ  ಬ ರ ಪ ಳಚ ಡ
227/6ಅ

ನ  
0.4 0.0408 5.65234E+11 17113545488

195 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಂದಪ   ರ ೕ ನ ದ ಡ
87/1

ನ  
1 0.102 3.21524E+11 3.76102E+14

196 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಬರಮ ಡ  ಗನವರ ನಸ
40/4ಅ

ನ  
0.4 0.0408 5.29692E+11 10810293853

197 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ
ೕರಪ  ವ ೕಗಪ  
ಗಲ ಳಚ ಡ

127/2
ನ  

0.2 0.0204 9.3521E+11 17113564411

198 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಕಮಲವ  ಸತ ಪ  ಗ ರ ಕಟ ದ ಡ
166/2ಬ

ನ  
0.47 0.04794 9.54728E+11 89068875098

199 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಅ ೕಕ ಕಪ  ಚಲ ಳಚ ಡ
189/5ಅ

ಪ 
 

( )
1 0.065 7.65542E+11 17113517212

200 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ರಗಪ  ಹನಮಪ  ದರ ಗ ಳ ಎ  
11/4.

ಪ 
0.2 0.0204 5.0641E+11 17113536993

201 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ೕಮಪ  ಯ ರವರ ಳಚ ಡ
234/9

ಪ 
0.4 0.0408 3.69427E+11 33057986150

202 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ ಮಲಪ  ವಪ  ರವರ ಳಚ ಡ
234/1

ಪ 
0.4 0.0408 5.22477E+11 17113514765

203 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ
ಹನಮಪ  ೕಮಪ  

ದ ಡ
118/6

ಪ 
0.63 0.06426 2.98378E+11 8.0622E+12

204 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಯ ೕಟ
ಮ ದ ಡ ಂ 

ೕಲ ಹಳ ಳ
19

ಪ 
1 0.102 9.33919E+11 17115029006

228 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕ ಹಣ ತ ಡ 
ಂಕನ ಡ ಹಲಗ ಢವ ಶ ರ ೕಳ

61
ಇತ -

1 0.306 5.91388E+11 10812666101

229 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕಮ  ಗಮ  ವನ ಡ 

ೕಲ ೕಳ ೕಳ
35..

ಇತ -
2 0.612 6.96045E+11 1.50001E+14

230 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ ಸಪ  ೕಮಪ  ನ ೕಳ
104/2

ಇತ -
0.8 0.2448 3.08312E+11 1.29301E+14

231 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕಮ  ರ  ಸತ ಪ  
ಂಚ ರ ಡ ೕಳ

294/2
ಇತ -

0.8 0.2448 2.87254E+11 3312425656

232 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ಸತ ಪ  ೕಮಪ  

ಂಚ ರ ಡ ೕಳ
294/1

ಇತ -
0.8 0.2448 4.80021E+11 17121040395

233 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ವ ಂಗಪ  ಪರಸಪ  

ಸವ ಳ ೕಳಮ ಅನಗ
156/1b

ಇತ -
1.4 0.4284 8.65028E+11 64102095312

234 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ ದ ಯ  ಂಡಯ  ೕ ಮ ಅನಗ
204/2

ಇತ -
1.2 0.3672 3.45027E+11 62342216114

235 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ೕಟ
ೕ ೕ ಲ ಮಲಪ  

ಯ ರ ಉಪ  ರ ೕಳ
104/2

ಇತ -
1 0.195 9.98222E+11 32314352097

262 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ದಲ   
ಅ ೕಕ ಂಡಪ  

ಂ ನ ವರ ರ ಂವ ೕಳ
16/2.

ಇತ -
1.5 0.153 7.54554E+11 10812670785

263 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ದಲ   
ದ ಖರ ಂಡಪ  

ಂ ನ ವರ ರ ಂವ ೕಳ
16/1.

ಇತ -
1.5 0.153 7.67223E+11 10812670796

264 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ದಲ   
ೕ ೕಮಪ  ಕಷ ಪ  

ಯ ರ ಡ ೕಳ
74/1

ಇತ -
1.2 0.1224 5.197E+11 17121029257

265 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ದಲ   
ದ ಪ  ಗಪ  
ರಕಲಮ ತರ ಅನಗ

125/1ಅ+ಬ
ಇತ -

0.8 0.0816 3.31373E+11 5.82802E+14

266 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ದಲ   ತಪ  ಯಮನಪ  ೕ ಡ ೕಳ
220

ಇತ -
0.8 0.052 9.90643E+11 30357925686

267 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ದಲ   
ಕಪ  ಷ ಪ  

ವಣ ವರ ಡ ೕಳ
206/2

ಇತ -
1.2 0.078 7.55782E+11 33150720147

268 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ದಲ   ದ ಪ  ಳಪ  ಡ ೕಳ
 271/6,272/7

ಇತ -
1 0.065 9.43038E+11 31579529218

320 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  ಚನ ಮಲಪ  ಗಪ  ಅ ಜಗ ಳ ರ ಳ
37/3

ನ
0.4 0.0408 _ _262125161842

321 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  
ಂ ವ  ಪರ ದ 

ಗಳ ೕಡ ವಲ ರ ಳ
237/1+2+3+4/3

ನ
0.6 0.0612 _ _102101011004230

322 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  ಅಂಬವ  ಬಸಪ  ಟ ಡ ವಲ ರ ಳ
233/1+2+3+4+5/

ನ
0.6 0.0612 _ _476623241159

323 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  ಪ  ಬಸಪ  ೕ ಸ ಲ ರ ಳ
114/3 /2

ನ
0.8 0.0816 _ _872551848056

324 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  
ದ ಹಣ ತ 

ಣ ವಲ ರ ಳ
131/1

ನ
0.32 0.03264 _ _858832827440

325 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  
ದ ವ  ಮ ಂಗಪ  

ಂಚ ವಲ ರ ಳ
104/3ಬ,104/3

ನ
0.4 0.0408 _ _583673285597

326 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  
ಪ  ಡ ಬಸಪ  
ನ ವರ ಮ ಜಮ

148/4
ನ

0.4 0.0408 _ _609507031956



327 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  ಮಲಪ  ಖರ ಮಳ ಣ ರ ಜಮ
43546

ನ
0.6 0.0612 _ _749829270687

328 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  ಹಣ ತ ಈರಪ  ಪ ರ ರ ಜಮ
140/4/1

ನ
0.4 0.026 _ _406571572954

329 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  ಮಲಪ  ಂಕಪ  ಬರ ರ ಜಮ
140/3

ನ
0.25 0.01625 _ _437554545946

330 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  ಅ ಪ  ಮಪ  ಡ ಮ ಜಮ
75/2

ನ
1.9 0.1938 _ _935196152512

331 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  ಅ ಪ  ವಪ  ಚ ಳ ಮ ಜಮ
173/2

ನ
0.4 0.026 _ _589695739704

332 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  ಬಸಪ   ಗಪ  ರ ಮ ಜಮ
72/3

ಅ.  
0.4 0.026 _ _241357010018

333 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  ಮ ಬ  ಂ ರ ಜಮ
234/4

ನ
0.2 0.013 _ _364782675624

334 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  ಗಪ  ಸಪ  ಕನಕನ ವರ ಮ ಜಮ
117/9

ನ
0.2 0.013 _ _890720280051

335 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ದಲ  
ಮಪ  ಪರ ದ 
ಗಳ ೕಡ ವಲ ರ ಳ

279/1
ನ

0.4 0.0408 _ 89054902277

393 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   
ಚಯ  ಚಯ  

ಮಠ ಮ ಜಮ
216/1

ನ
0.6 0.117 _355872235787 _520101211621044

394 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   
 ವ / ಂಗ 

ಸತ ನ ವರ ಳ ಜಮ
164/2

ಪ 
0.6 0.117 _891323186793 _520101206295649

395 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ೕಮಪ  ಮಲಪ  ಪ ರ ರ ರ ಳ
65/2

ನ
0.79 0.243 _825798935913 _33460051728

396 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ಮಲಪ  ಹಣ ತ ಹ ಮದರ ಜಮ
36/3

ನ
0.5 0.0975 _760198867753 _148401011000149

397 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ೕ ಂದ ಮಪ  ಳಗ ಮದರ ಜಮ
43/1+1/2

ನ
0.5 0.0975 _228393754173 _08042200011978

398 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ಳಪ  ಮಪ  ಅಥ ದಲ ವಳ
382/2,254/1

ಪ 
1 0.306 _625994259993 _20172752921

399 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ಮಲಪ  ದ ಪ  ತಳ ಮ ಜಮ
56/3

ಪ 
0.4 0.078 _785496450605 _520101210701281

400 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ಮಲಪ  ದ ಪ  ತಳ ಮ ಜಮ
56/3

ಪ 
0.4 0.1224 _785496450605 _520101210701281

401 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ೕ ಲ ಗಪ  ೕ ರ ಜಮ
411/6

ಪ 
0.4 0.078 _828105785242 _89062307268

402 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ಕಮಲವ  ೕಮಪ  ಜಗ ಳ ರ ಳ
70/1

ಪ 
0.8 0.156 _200760116891 _17131543035

403 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ಪ ಶ ತ ಂಗ ಜಗ ಳ ರ ಳ
160/1+1

ಪ 
0.2 0.039 _652274616896 _17131563981

404 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ಪ ಣ  ಮಪ  ಅಥ ದಲ ವಳ
150/3ಎ

ಪ 
0.5 0.0975 _745305544206 _30774549194

405 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ೕ ಲ ಮಪ   ಅಥ ದಲ ವಳ
254/1

ಪ 
0.5 0.0975 _533298666056 _20172734333

406 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ಕಮ  ಚನ ಬಸಪ  ರ ಜಮ
110/2

ನ
0.6 0.1836 _891873981726 _520101206274293

407 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ಬಸಪ  ಚನ ಪ  ಜಗ ಳ ಮ ಜಮ
4/2ಬ/2

ನ
0.8 0.2448 _539025657225 _520101206274293

408 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   
ಮಲಪ  ೕಮಪ  
ಉ ಗ ಜಗ ಳ ರ ಳ

31/1/1.
ನ

0.4 0.1224 _568045663797 _102101011001395

409 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   
  ಬಸಯ  ತಯ  

 ವಲ ರ ಳ
30/2

ನ  
0.3 0.0918 _ _89007650542

410 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   
 ಪರ ದ ಮಲಪ  

ಂ ರ ವಲ ರ ಳ
255/7

ನ
0.4 0.1224 _ _08372200110095

411 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   
  ಮ ವ ಪರಪ  

ಂಚ ವಲ ರ ಳ
85/5

ನ
0.8 0.2448 _ _1174110010050095

412 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ    ಜಗ ೕಶ ಮಲಪ  ಂ ವಲ ರ ಳ
135/1

ನ
0.4 0.1224 _ _89099340156

413 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ    ಮಲಪ  ಬಸಪ  ೕಲ ಠ  ಜಗ ಳ ರ ಳ
52

ನ
0.4 0.1224 _ _89076343846

414 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ    ಧ ಪ  ಮಲಪ  ಹನ ವಲ ರ ಳ
206/2ಬ

ನ
0.4 0.1224 _ _17131544426

415 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   
  ಹಣ ತ 

ಜಣ ವಲ ರ ಳ
102/5

ನ
0.4 0.1224 _ _89090942364

416 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ    ಳಪ  ಗಪ  ಉ ರ ವಲ ರ ಳ
254/2

ನ
0.4 0.1224 _ _17131538321

417 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   
 ಚನ ಮಲಪ  ಗಪ  

ೕಲ ಠ ಜಗ ಳ ರ ಳ
52

ನ
0.4 0.1224 _ _102101010007408

418 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ    ದ ಪ  ಅ ಪ  ಅ ಜಗ ಳ ರ ಳ
23/3.

ನ
0.4 0.1224 _ _102101011004492

419 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   
 ದ  ರ ಶ 
ಉ ಗ ಜಗ ಳ ರ ಳ

101/1
ನ

0.4 0.1224 _ _89073397691

420 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   
 ಪ ೕಣ ಚನ ಪ  
ಪಟ ಣ ಜಗ ಳ ರ ಳ

70/2/2
ನ

0.4 0.1224 _ _89100805002

421 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ    ಸ ವ ಂಕಪ  ಜಕ ರ ವಲ ರ ಳ
268/2

ನ
0.4 0.1224 _ _89001210971

422 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ    ಅಲಪ  ಮಲಪ  ಮ ಡ ವಲ ರ ಳ
256/2ಬ

ನ
0.4 0.1224 _ _1174110010050613

423 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ   ಗಪ  ಲ ಣ ಹ ಮದರ ಜಮ
124/7

ನ
0.7 0.2142 _404320859872 _3163101003339

486 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂಡ 
ಮ ವ ಮಪ  

ರನ ವರ ಸ ಳ ಜಮ
36/1ಬ

ನ  1
_ 0.75 _233433679386 _913010031394570

496 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪವರ ಲ ರ 
ೕಮಪ  ಮಪ  

ಮಚ ರ ಮ ಜಮ
206/1ಕ

ಪ.
69 0.5 _308134427256 _17131014919

597 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ
ಥ ದಪ  

ಮ ಡ ೕಳ ೕಳ
215/1

ಅ. 1
0.8 2.1672 9945573456 233331755394

598 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ
ಭಗ ತ ದಪ  
ಪರಮ ಂಡ ೕಳ ೕಳ

252/1
ಅ. 1

0.8 2.1672 9483238258 948278613828

599 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ
ಮ ೕರ ಪರಪ   

ಮ ಡ ೕಳ ೕಳ
248/4

ಅ. 1
0.7 1.8963 9482820048 844280103153

600 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದಪ ಶ ಹನಮಪ  ಕರ ೕಳ ೕಳ
341/4

ನ 1
0.4 1.0836 7676719817 894044118904

601 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದಮ ೕರ ೕಶ ವ ರ ೕಳ
105/1ಕ

ಅ. 1
0.4 1.0836 9483238258 765974001519

602 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಸ  ಹನಮಪ  ಕರ ೕಳ ೕಳ
341/5

ನ 1
0.4 1.0836 7676719817 959668667586

603 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದಸ ೕಶ ಹನಮಪ  ಕರ ೕಳ ೕಳ
341/7

ನ 1
0.4 1.0836 7676719817 336359432210

604 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ
ಮಪ  ಂಡಪ  

ಪ ನ ವರ ೕಳ ೕಳ
228/4

ನ 1
1.2 3.2508 9019832317 359410179547

605 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದರ ಶ ೕಶ ವ ರ ೕಳ
105/1ಅ

ಅ. 1
0.4 1.0836 9483238258 943348615793

606 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ
ೕ ಂತ ಧಮ ಣ   

ದನ ವರ ೕಳ ೕಳ
256/2

ನ 1
0.4 1.0836 9743659722 -

607 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ತಪ  ಅಲಪ   ಂಕದ ೕಳ ೕಳ
198/1

ನ 1
0.8 2.1672 9972707240 671954560215

608 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ
ಭರಮಪ  ಲ 
ನರಸ ಂಡ ೕಳ ೕಳ

237/3, 237/4, 
ಅ. 1

1.3 3.5217 9449712543 685919156969

609 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ
ಭರಮಪ  ಮಣ  

ರ ಳ ೕಳ
48/1ಬ 

ಅ. 1
0.5 1.3545 6362578218 607794204578

610 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ
ಠಲ ವ ಬ 
ಂ ಳಕರ ೕಳ ೕಳ

272/1+2/ , 
ನ 1

2 5.418 9964593665 505745069030

611 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ
 ೕಮಪ  

ಪರಮ ಂಡ ೕಳ ೕಳ
246/1

ಅ. 1
1.6 4.3344 9945349575 662364575733

612 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ದ ಪ  ಅ ಪ  

ಕಲ ನ ವರ ದನ ೕಳ
149/1/1

ನ 1
0.6 0.67759 9901811785 879378351302

613 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ ಷ ಪ  ಮ ಪ  ಸರ ದನ ೕಳ
 12/1

ನ 1
0.6 0.67759 9741301573 260315171807

614 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶಮಲಪ   ಸಗರಪ  ೕ ಸ ದನ ೕಳ
96/1

ನ 1
0.7 0.79052 9611958407 775481093558

615 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಠಲ  ಮಪ  

ೕ ಂದ ಡ ದನ ೕಳ
37/5

ನ 1
0.7 0.79052 9591799298 961069496541

616 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶಹಣ ತ ಠಲ ವಚ ಗ ದನ ೕಳ
109/2A+B

ನ 1
0.8 0.90345 9972335724 65440148834



617 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಹಣಮಪ   ಅ ಪ  
ಕಲ ನ ವರ ದನ ೕಳ

74/1
ನ 1

0.8 0.90345 9740605004 698391206619

618 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ ಂಕಪ  ಹಣಮಪ  ದನ ೕಳ
3/4

ನ 1
0.35 0.39526 9611619094 510840084939

619 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶಲ ಪ  ಂಡಪ  ರ ದನ ೕಳ
49/3

ನ 1
0.4 0.45172 - 298011316587

620 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ ಂಕಪ  ಂಡಪ  ದನ ೕಳ
6/3

ನ 1
0.4 0.45172 - 389124596852

621 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ೕಮ ಪ  ೕಮಪ  

ದನ ೕಳ
3/10

ನ 1
0.4 0.45172 9741538482 760529527088

622 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಂಡಪ  ಗಪ  

ಮ ದನ ೕಳ
80/1

ನ 1
0.5 0.56466 9740725647 637653669767

623 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಂಕನ ಡ ಯಣಪ  

ೕ ಸ ಉಪ  ಂಗನ ಡ ದನ ೕಳ
23/3b

ನ 1
0.5 0.56466 9902452016 826083537705

624 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಂಕನ ಡ ಸ ಡ  

ೕಲ ದನ ೕಳ
35/4ಎ

ನ 1
0.5 0.56466 9901417444 559408698496

625 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ ೕಶ ಂಡಪ  ಕಮ ದನ ೕಳ
26/2

ನ 1
0.5 0.56466 9945349284 307676807645

626 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶಲ ಣ ಂಕಪ  ರ ರ ದನ ೕಳ
147/3

ನ 1
0.6 0.67759 9945873201 752911436719

627 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಮಲಪ  ೕಮಪ   @ 

ಮ ದನ ೕಳ
81/2

ನ 1
1 1.12932 9008818207 405805476548

628 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ ದ ಸ ಶವ ಂಗಳ ದನ ೕಳ
65/1

ನ 1
1 1.12932 9741493707 575336353660

629 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
 ಂಡಪ  

ಚಕ ರ ದನ ೕಳ
27/1

ನ 1
0.8 0.90345 - 325706253397

630 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ೕಕಣ  ಹನ ತ 

ರ ದನ ೕಳ
184/1/2

ನ 1
0.8 0.90345 9972047185 762168844869

631 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಮಪ  ೕಮಪ  

ಂಗನ ಡ ದನ ೕಳ
23/1

ನ 1
0.8 0.90345 9902381133 860546438094

632 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
 ಮ ದ ಪ  

ಲಬಸ ದನ ೕಳ
53/1

ನ 1
0.95 1.07285 - 744845954569

633 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಅ ನ ಂಡಪ  

ಗಣ ವರ ದನ ೕಳ
65/2

ನ 1
0.95 1.07285 - 879955059785

634 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಗ ಥ  
ಲಬಸ ದನ ೕಳ

58/1
ನ 1

0.95 1.07285 9880507193 419573865518

635 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಂಡ ೕಕ ಗಪ  

ರ ದನ ೕಳ
185/3A

ನ 1
0.95 1.07285 9740418810 403335864394

636 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ ಂಡಪ  ಂಕಪ  ಕಮ ದನ ೕಳ
25/1

ನ 1
0.95 1.07285 9945349284 307435734838

637 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶಹಣ ತ ಕ ಪ  ದನ ೕಳ
52/4

ನ 1
0.95 1.07285 - 354701519812

638 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಯಲವ  ಂಕಪ  

ಕ ದ ದನ ೕಳ
30/2

ನ 1
0.8 0.90345 - 348122078724

639 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಇಂ  ಂಕಪ  . 

ೕಲ ದನ ೕಳ
151/1

ನ 1
0.55 0.62112 - 325521793176

640 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ತಪ  ಹಣಮಪ  

ಜಲ ದನ ೕಳ
57/1

ನ 1
1 1.12932 - 329496463825

641 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ೕ ಲ ಸತ ಪ  

ತಲಮ ದನ ೕಳ
49/4ಅ

ನ 1
1 1.12932 - 903591747513

642 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ಅ ನ ೕರಪ  
ಪರ ಶ ರ ಸ ೕ ೕಳ

35/3
ನ 1

0.6 0.67759 9902255715 217350860441

643 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ಪ ಶ
ರ ಶ  ಅ ನ  
ಪರ ಶ ರ ಸ ೕ ೕಳ

26/2ಬ
ನ 1

0.6 0.67759 - 905027145234

644 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ  ಹಣ ತ ಜಪ  ಅರ ಹಲಗ ೕಳ
147/2

ನ 1
0.8 0.0408 961055086237 11127299459

645 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ  
ಗಪ  ಳಜಪ  

ಮರದ ರ ೕಳ
356/3,356/3

ನ 1
0.4 0.0816 994122157798 08372200077554

646 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ  ಹಣ ತ ಸತ ಪ  ರ ಚಕ ರ ೕ ರ
28

ನ 1
2 0.0816 449369235713 17135517001

647 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ  
ಷ ಪ  ಮಪ  

ಚಪ ನವರ ಳ ೕ ರ
36/2

ನ 1
1 0.0816 243019732771 11127318576

648 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ  
ೕಮ . ಂ  
ಡಪ ಡ ೕಲ ರ ೕ ರ

19/1.
ನ 1

0.8 0.204 972463862854 17134565726

649 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ  
ಗನಬಸಯ  ಬಸಯ  

ಮಠದ ಚಕ ರ ೕ ರ
88/2

ನ 1
0.4 0.102 498563461128 17135539386

650 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ  
ೕಮ . ೕ  ಹಣ ತ 

ೕಳ ೕಳ
/1ಬ/2,104/K30

ನ 1
0.8 0.14076 415993622044 101900101012839

651 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ  
ಮ ನ ಡ ೕ ಂತ 

ೕಲ ಹಲಗ ೕಳ
12/1.

ನ 1
1.38 0.0408 647999207560 30192439192

652 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ  
ಮ ಂಗಪ  ಸ 
ತ ಮ ಮ ಂಗ ರ ೕಳ

125/1
ನ 1

0.8 0.0816 817745720736 33118026852

653 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ  ಸ ಮಪ  ೕಲ ಳ ೕಳ
64

ನ
 

( ) 1
1.2 0.078 632307572649 5282500100851601

671 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ ತಪ  ಗಪ  ವಜ ರಮ ೕ ರ
54/4

ನ
(1.8*1.

8) 1
0.6 0.1836 915381478848 17138040170

672 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ಆ ದ ದ ಂಗಪ  

ಳ   ೕಳ
120/6ಬ/2

ನ
(1.8*1.

8) 1
0.4 0.1224 222825505733 30531000001038

673 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರಈಶ ರಪ  ಮಲಪ  ಹ ಂಗ ೕಳ ೕಳ
295/4,299/3,296/7

ನ
(1.8*1.

8) 1
0.6 0.1836 394493997064 0372200019605

674 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ೕಮ   ಲ ಪ  

ಕ ೕಳ
91/11,91/12

ಪ.
(1.8*1.

8) 1
0.4 0.1224 725348211517 6563571719

675 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರಅ ನ ಬಸಪ  ಮ ಗ ಳಗ ೕಳ
273/1

ಪ.
(1.8*1.

8) 1
1 0.306 604466240612 2796101008008

676 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ತಪ  ಂಡಪ  

ಮ ವ ಳಗ ೕಳ
124/1ಬ/2,132/4

ಪ.
(1.8*1.

8) 1
0.8 0.2448 218549183091 2796101005181

677 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಂಕಪ  ಸತ ಪ  ರ ರ ೕಳ
117

ನ
(1.8*1.

8) 1
1 0.306 616113472380 17135545607

678 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ಮ ಂಗಪ  ಮಪ  
ದ ನ ವರ ಳಗ ೕಳ

139/3
ಪ.

(1.8*1.
8) 1

0.2 0.0612 705397208903 026100100006766

679 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ೕ ಂತ ಅಯ ಪ  

ರ ಅ ಮರ ೕಳ
67/4

ನ
(1.8*1.

8) 1
10.4 0.1224 402246658451 2796101000224

680 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ೕಳಬಸಪ  ಮ ಪ  

ನ ತ ೕ ೕ ರ
44/4

ನ
(1.8*1.

8) 1
1 0.306 506705222933 520101052178370

681 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ ರಪ  ಬಸಪ  ಗ ಳ ೕ ರ
68/2

ನ
(1.8*1.

8) 1
1 0.306 433542780395 025010200015816

682 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ಗಪ  ೕಮಪ  

ದಳ ಬ ರ ೕಳ
32/2ಬ

ನ
(1.8*1.

8) 1
0.6 0.1836 386822548514 17134545154

683 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಡಪ  ಈರಪ  ಗನ ವರ ೕಳ ೕಳ
23/3+2+3/ಬ

ನ
(1.8*1.

8) 1
0.4 0.1224 499289318694 17137016502

684 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಠಲ ಮ ದ  ೕಲ' ಗ ರ ೕ ರ
11/1.

ನ
(1.8*1.

8) 1
0.4 0.1224 532534541240 17138527946

685 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರಹಣ ತ ಂಕಪ  ಅಂ ಚ ಳ ೕಳ
127/1

ನ
(1.8*1.

8) 1
0.4 0.1224 430980755865 3285051050

686 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  ಲ ಪ  ನ ದ ಚಕ ರ ೕಳ
42/1.

ನ
(1.8*1.

8) 1
1 0.306 797690452336 17134559406

687 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ವ ತ ಪ   ರಪ  

ಗ ರ ೕ ರ
422/6

ನ
(1.8*1.

8) 1
0.35 0.1071 392939751306 35969774485

688 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರಹಣ ತ ಂಕಪ  ಅಂ ಚ ಳ ೕಳ
127/1

ನ
(1.8*1.

8) 1
0.4 0.1224 430980755865 3285051050

689 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  ಲ ಪ  ನ ದ ಚಕ ರ ೕಳ
42/1.

ನ
(1.8*1.

8) 1
1 0.306 797690452336 17134559406

690 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ವ ತ ಪ   ರಪ  

ಗ ರ ೕ ರ
422/6

ನ
(1.8*1.

8) 1
0.35 0.1071 392939751306 35969774485

691 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಶ ಮಪ  ಡ ರ ೕ ರ
142/2,144/2

ನ
(1.8*1.

8) 1
0.35 0.1071 939148469269 17137044788

692 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರಬಸಪ  ಕಪ  ಸರ ಟ ಡ ೕ ರ
152/3

ನ
(1.5*1.

5) 1
0.8 0.324 729964324911 08602200003845

693 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರಹಣ ತ ಚಪ  ಅರ ರ ೕ ರ
156/3

ನ
(1.5*1.

5) 1
0.4 0.162 961055086237 11127299459

694 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕಳಬಸಪ  ಗಪ  ವಜ ರಮ ೕಳ
54/2

ನ
(1.5*1.

5) 1
0.2 0.081 547932398057 17138036152

695 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ಠಲ ಮಲಪ  ೕಳ @ 

ೕರ ಳ ೕಳ
271/3ಬ,271/3ಅ

ಪ.
(1.5*1.

5) 1
0.3 0.1215 709264515760 08742200003906



696 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ಪ ಯ  ೕರಭದ ಯ  

ಮಠಪ ೕಳ ೕಳ
289/2

ನ
(1.5*1.

5) 1
0.6 0.243 979359753506 08372200054758

697 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರಷ ಕ ಕಲಪ  ಮ ವ ಳಗ ೕ ರ
290/2ಬ

ಪ.
(1.5*1.

5) 1
0.5 0.2025 712723864276 1713304022

698 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ಮ ಂಗಪ  ಮಪ  
ದ ನ ವರ ಳಗ ೕಳ

139/3
ಪ.

(1.5*1.
5) 1

0.2 0.081 705397208903 026100100006766

699 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ವ  ಂಡಪ  

ನ ೕಳ
123/3

ನ
 

( ) 1
0.6 0.117 392763473817 0784101006672

700 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರಜಯಪ ಶ ಶ ಉ ರ ನ ೕ ರ
123/3

ನ
 

( ) 1
0.4 0.078 349303947858 30647285545

701 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಳಪ  ಠಲ ತಳ ರ ೕ ರ ೕಳ
154/1+2ಬ

ಪ.
 

( ) 1
0.6 0.117 617536507617 172600101002684

702 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರಹಣ ತ ಂಕಪ  ಅಂ ಚ ಳ ೕಳ
127/1

ನ
 

( ) 1
0.4 0.078 430980755865 3285051050

703 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಂಡಪ  ಲಕ ವ  ದರ ರ ೕಳ
62/3

ಪ.
 

( ) 1
0.5 0.0975 253501460215 17134560273

704 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಪ ಶ ಸರ
ಪರ ದ ಯಲಪ  

ಳಗ ೕಳ
/3ಬ/1,289/3ಬ

ಪ.
 

( ) 1
0.6 0.117 220813345013 113701010011998

765 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಯ ಕ  ಂಡ
 ೕ ತ 

ದನ ವ ೕಳ ೕಳ
270/2,270/3

ನ 1
1.2 0.75 475484614636 08372200090557

806 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಯ 

 ೕ ಬಸ ಶ ರ  
ಅ   ಘ ( ) 
ಹಲಗ ರ ಂವ ೕಳ

13/2.
ನ

 
ಂ 1

4 4 305792509118 08743070000749

808 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಯ 

ಲಕ ವ   ಅ  
 ಘ

 ಲ ಷ  ಮ ದ  
ಳವ ೕಳ ೕಳ

72/4

ನ

, 
ಅ ಣ, 
ಕಲಂಗ 1

4 4 - 113701011004179

1 ೕಯ  ಸ ಖರ ಯ 
ೕ. ಕಪ  ಯಮನಪ  

ಸರ ವ ಳ ಕ ದ
93/4

ಪ. 1
0.4 0.2 327464899525 101701010013370

2 ೕಯ  ಸ ಖರ ಯ 
ೕ ಹಣ ತ ಯಲಪ  

ರ ಕ ಂ ರ ಕ ದ
74/1

ಪ. 1
0.4 0.2 3.24142E+11 30291133557

3 ೕಯ  ಸ ಖರ ಯ 
ೕ ಮಪ  ಹಣಮಪ  

ದರ ಛ ಕ ದ
64/1

ಪ. 1
0.4 0.2 7.99593E+11 17120522493

11 ೕಯ  ಸ ಖರ ಯ 
ಂಗಪ  ರ ಪ  

ಟ ಳ ಹಳ ಳ
59/3

ಪ 
0.4 0.2 6.60632E+11 89042660445

13 ೕಯ  ಸ ಖರ ಯ 
ಶ ರ ಠಲ 

ಂ ನಮ ಸ ರ ದ ಡ
93/1

ಪ 
0.4 0.2 7.97801E+11 3.76102E+14

18 ೕಯ  ಸ ಖರ ಯ ೕತಪ  ರಪ  ಲ ನಗ ಅನಗ 119/2ಬ ಪ. 1 0.2 3.47785E+11 3.93001E+13

19 ೕಯ  ಸ ಖರ ಯ 
ೕಮ  ೕನವ  

ಂಡಪ  ಲ ಗ ಳ ೕಳ
30/1..

ಪ.
1 0.2 2.39602E+11 64195565813

22 ೕಯ  ಸ ಖರ ಯ 
ೕ ಹಣ ತ ೕಮಪ  

ತಳ ರ ಲ ಂ ಅನಗ
234/1ಅ/1

ಪ.
1 0.2 2.78837E+11 30051851460

23 ೕಯ  ಸ ಖರ ಯ 
ೕಮಪ  ಮಪ  

ಮಚ ರ ಮ ಜಮ
206/2ಕ

ಪ  
1 0.2 _308134427256 _17131014919

1 SMAM ೕಜ ತ  & ಉಪಕರಣ
ೕ ಘ ಂದ  ಮಪ  

ೕ ರ ಗಲ ಟ
1116/5

ಪ. 1
1.06 0.1 597853051764 89078584416

8 Unspent ಔಷ  ಖ ೕ  ೕ ಲ ಮಲಪ  ೕ ರ ಜಮ  411/6 ಪ.  1.2 0.0594 _828105785242 _89062307268

193 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ೕಮ  ವ  

ನ ಬ ಧ ರ ರ
438/2ಬ/3

ನ
1 1.12932 4.79863E+11 8.1622E+12

194 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಹನ ತ ಗ ಪ  ತ  ಇ ರ 1/2. ನ 1 1.12932 6.95543E+11 8.0102E+12

195 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ೕಮ  ಡ ವ  ಯಲಪ  

ಕಲ ದ ರ
58/1

ನ
1 1.12932 8.56987E+11 89009069961

196 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಮ ಂಗ ಪರ ಮ 

ಲ ನ ರ ರ
210/*

ನ
1 1.12932 7.83592E+11 8.1622E+12

197 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಯಲಪ  ೕಮಪ  

ಬ ರ ಂ ಳ ರ
43/2+3/ಬ

ನ
1 1.12932 3.8209E+11 8.1622E+12

198 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಕಪ  ಠಲಪ  

ೕಳ ಳ ರ
50/1

ನ
1 1.12932 2.87041E+12 8.6922E+12

199 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸ ವ ದ ಪ  
ಯರಗ ಹನಮ  ಸ ರ

34/5
ನ

1 1.12932 6.21799E+11 5.20101E+14

200 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಹನ ತ ೕರಪ  

ಮ ರಮ ಲ ರ
303/1

ನ
1 1.12932 7.50002E+11 1.01701E+14

201 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಅ ೕಕ ದ ಪ  
ಯರಗ ಹನಮ  ಸ ರ

34/6
ನ

1 1.12932 7.6165E+11 8.1622E+12

202 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಪ  ಲ ರ 301/3ಅ,301/1+ ನ 1 1.12932 8.69225E+12

239 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ

ೕಮ  ಗವ  ಹನಮಪ  
ಫ ೕರನ ವರ
 ಉಫ  ದರ ನಗ ಅನಗ

181/5
ಪ ಷ  

1 1.12932 6.65574E+11 17121065467

240 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ವಪ  ಲಕ ಪ  ೕ ನಗ ಅನಗ 397/1ಬ ಇತ 0.4 0.45172 4.26832E+11 17122054613

241 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ
ದ ಖರ ಬಣ  
ಡ ನಗ ಅನಗ

150/4
ಇತ

0.55 0.62112 7.534E+11 17122024270

242 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಗಪ  ಗಪ  ರ ನಗ ಅನಗ 402/6,402/8 ಇತ 0.25 0.28233 5.74733E+11 10812691922

243 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ
ಕ ಯಪ  ಯಮನಪ  

ಳ ನಗ ಅನಗ
398/1ಬ

ಇತ
0.4 0.45172 8.40297E+11 17122024043

244 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರಹಣಮಪ  ಲಕ ಪ  ೕ ನಗ ಅನಗ 397/3 ಇತ 0.8 0.90345 3.91969E+11 17122044672

245 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ
ೕಮ  ೕಮವ  

ಹಣ ತ ಡಮ ನಗ ಅನಗ
228/15

ಇತ
0.4 0.45172 9.42752E+11 32002825671

246 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಮಣ  ಗಪ  ರ ನಗ ಅನಗ
 402/3,402/7

ಇತ
0.3 0.33879 2.72079E+11 17122014829

247 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ
ನಪ  ಮಪ  
ೕಳಮ ನಗ ಅನಗ

417/1
ಇತ

0.6 0.67759 8.02023E+11 17122035667

248 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ
ಮಲಪ  ಮಪ  

ೕಳಮ ನಗ ಅನಗ
411/1, 417/2ಅ

ಇತ
1 1.12932 5.6915E+11 17122030501

249 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರಯಲಪ  ಯಪ  ಡ ನಗ ಅನಗ
27/5..

ಇತ
0.5 0.56466 5.61249E+11 17122021938

250 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಮಣ  ಯಲಪ  ಗರ ನಗ ಅನಗ
227/1

ಇತ
0.4 0.45172 5.0138E+11 30347362667

251 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರಲಕ ಪ  ಲ ಪ  ಡಮ ನಗ ಅನಗ
72/4

ಇತ
0.3 0.33879 2.62269E+11 17122024247

252 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಧರ ಚ ಪ  ೕ ನಗ ಅನಗ
394/1+2ಅ

ಇತ
1 1.12932 3.91145E+11 17122042846

253 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  ಲಪ  ಗ ಳ ನಗ ಅನಗ
143/3

ಇತ
0.7 0.79052 3.33753E+11 17122044843

254 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರಮಲಪ  ಚ ಪ  ೕ ನಗ ಅನಗ 365/2+3 ಇತ 1 1.12932 4.49678E+11 10816851123
255 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  ಪ  ನಗ ಅನಗ 381/3ಬ ಇತ 0.4 0.45172 3.31122E+11 17122015277

256 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ವ ಪ  ಸಗ ಪ  ಲ ನಗ ಅನಗ
120/4

ಪ.
1 2.03277 814590051006 10812670707

403 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಥ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
404 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ದ ಪ  ಪರ ಶ ರ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
405 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಂಕಪ  ಯಲಪ  ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032

406 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ
ಂಗಪ  ಂಕಪ  

ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

407 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ  ಮಪ  ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
408 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತಹಣ ತ ಡ ೕಲ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032

409 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ
ಂಡಪ  ಂಡಪ  

ಂ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

410 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ದ ಮಣ  ಗಲಗ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

411 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ
ರ ಧರ ಮಪ  

ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

412 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಂಗಪ  ಮಪ  ರ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

413 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಮಣ   ಂಗನ ಡರ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

414 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತಬಸನ ಡ ೕಲ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032

415 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಂಕಪ  ಹಣಮಪ  ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

416 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತಹಣ ತ  ೕ ರ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

417 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಶ ಶಪ  ಕ ದ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

418 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಗನ ಡ  ೕಲ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
419 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಯಪ  ತ ಕಮತರ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
420 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತಬಸಪ  ಂಕಪ  ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
421 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತಅ ಕ ಅ ವಚ ಗ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032



422 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ
ಹಣ ತ  ೕಮಪ  

ನ ರ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

423 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಸ ಹಣ ತ ಗಲಗ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

424 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಳಬ  ಪರಮ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
425 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತಲ ಣ  ಸರ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
426 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಮಪ  ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
427 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ೕಶ ಶವ ಂಗಳ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032

428 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ
 ಮಪ  

ಂಗನ ಡರ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

429 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ೕ ಂದಪ  ಲಬಸ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

430 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಮಪ  ಪರ ಶ ರ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032

431 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ
ಹಣ ತ ಂಕಪ  
ವಚ ಗ ದನ ೕ ರ ನ 1

0.0032

432 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತಅ ನ ಜಲ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032

433 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ
ಂಗಪ  ೕ ಂದಪ  

ಸರ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

434 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ೕಕಣ  ಷ ಪ  ರ ರ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

435 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತಪ ಹ ದ ಂಗಪ  ರ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

436 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ವ ಜ ಅ ನ ಕ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

437 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಂಕಪ   ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
438 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಪ ಣ  ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
439 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಗ ಥ ಲಬಸ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032

440 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ
 ಮಲ ನ ಡ ಸ 

ೕ ಸ ೕಲ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

441 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ೕಶ ಂ ಕಮ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032

442 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ
ಹಣ ತ ಸತ ಪ  

ರ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

443 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ
ಠಲ ಮಪ  

ೕ ಂದ ಡರ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

444 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ
ಂಡಯ  ದಯ  

ಮಠ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

445 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ
ಂಕನ ಡ ಷನ ಡ 

ೕಲ ದನ ೕ ರ ನ 1
0.0032

446 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಂಡಪ  ಕಮ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
447 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಯಪ  ದ ಡ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
448 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತಬಸಪ   ಮ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
449 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ ಂಕಪ  ನ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
450 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತ  ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
451 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತಬಸಪ  ಮಲಪ  ಕ ರ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032
452 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಚ  ಮದ ತಕಲಪ  ಗನ ವರ ದನ ೕ ರ ನ 1 0.0032

512 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ೕ ನ ಂಕ  ಖ ೕ
ಬಸವ ಜ ದ ಡ 

ೕಲ ನಸ
57/2

ನ
, 

ಎ ಬ 1
1 0.7 3.93639E+11 30265078427

517 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ೕ ನ ಂಕ  ಖ ೕ
ಖರಯ  ಕ ಬಸಯ  

ಗ ಳ ಎ  
21/6,14/10,14/3

ನ
, 

ಎ ಬ 1
1 0.7 3.91166E+11 17113533936

519 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ೕ ನ ಂಕ  ಖ ೕ
 ದ ಂತ 

ದ ಡರ ಗ ಳ ಎ  
35/1

ನ
, 

ಎ ಬ 1
1 0.7 5.96686E+11 17113516285

526 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ೕ ನ ಂಕ  ಖ ೕ
 ವನ ಡ ಗನ ಡ 

ೕಲ  ಣ ಕ ಜಮ
 5/2

ನ  ಂ 1
0.625 _031010200006963

527 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ೕ ನ ಂಕ  ಖ ೕ ಶ ಬಸಪ  ಜ ಮದರ ರ ಳ 74/2/1 ನ ಂ 1 0.625 _3163101008086

535 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ೕ ನ ಂಕ  ಖ ೕ
ೕ ಬಸಪ  ಹನಮಪ  

ಮ ರ ಕ ಓತ ಇಲಕಲ
1/1.

ಇತ ಂ
3.2 1.125 8.56438E+11 3.5425E+14

539 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  RKVY MATCHING
ೕ ಹಣ ತ ಯಲಪ  

ರ ಕ ಂ ರ ಕ ದ
74/1

ಪ. 1
0.4 0.25 3.24142E+11 30291133557

540 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  RKVY MATCHING
ೕ ಮಪ  ಹಣಮಪ  

ದರ ಛ ಕ ದ
64/1

ಪ. 1
0.4 0.25 7.99593E+11 17120522493

547
ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  RKVY MATCHING

ನಶ ರ ಠಲ 
ಂ ನಮ  ಉಫ  

ಲ ಸ ರ ದ ಡ
93/1

ಪ 1
1 25000 3.76102E+14

548
ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  RKVY MATCHING
ಂಗಪ  ಗ ಜಪ  

ಟ ಳ ಹಳ ಳ
59/1

ಪ 1
1 25000 89042660445

553
ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  RKVY MATCHING ೕತಪ  ರಪ  ಲ ನಗ ಅನಗ
119/2ಬ

ಪ.
1 0.25 3.47785E+11 3.93001E+13

554
ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  RKVY MATCHING
ೕಮ  ೕನವ  

ಂಡಪ  ಲ ಗ ಳ ೕಳ
30/1..

ಪ.
1 0.25 2.39602E+11 64195565813

557
ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  RKVY MATCHING
ೕಮಪ  ಮಪ  

ಮಚ ರ ಮ ಜಮ
206/2ಕ

ಪ  
1 45000 _308134427256 _17131014919

565
ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  RKVY MATCHING  ಗಪ  ಗ ೕಳ
93/11

ಪ. 1
0.4 0.25000 - 6566393221

566
ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  RKVY MATCHING
 ಹಣಮವ  ತಳ  @ 

ಂಗ ರ ೕಳ
190/1, 189/5, 188/4, 191/1, 188/3

ಪ. 1
1.2 0.75 - 30953941441

568
ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  RKVY MATCHING
ಅ ೕಕ ವ ವ   
ಹ ಜನ ಳ ೕಳ

38/3
ಪ. 1

0.8 0.4 - 31200820072

569
ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  RKVY MATCHING
ಯಲವ  ಹಣ ತ 

ವರಮ ರ ೕ ರ
66/14ಬ2

ಪ. 1
0.4 0.25 - 148301011000676

600
ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  NHM Matching
ೕ ಜ ದ  ಲಪ  

ಡ ೕಳ
173/1

ಪ. 1
1.57 795675660556 10812693747

25
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ ೕಟ 

ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ
ಗವ  ೕರಬದ ಪ  
ಡದ ಳಚ ಡ

101/*
ನ 1

1 5400 5.90432E+11 89023534752

33
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ ೕಟ 

ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ಈರಮ  ಈರಪ  ಅಂಗ ಳಚ ಡ
100/1

ನ 1
1 5200 9.68163E+11 17113521024

47
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ ೕಟ 

ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ಲ ಣ ಮಪ  ಕ ಮ ರ ರ
215/2

ಪ 1
1 9000 5.60783E+11 8.1622E+12

50
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ ೕಟ 

ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ
ಷ ಪ  ೕಮಪ  

ಲ ನ ರ ರ
176/6

ಪ 1
1 7710 9.31977E+11 8.1622E+12

56
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ ೕಟ 

ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ
ೕಮಪ  ಕಲಪ  
ಟ ಯ ರ ೕಲ ಂದ ಳ

246/2/ಅ,50/2ಬ
ನ 1

1 7500 7.56779E+11 17116054906

60
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ ೕಟ 

ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ಮ ದ ಡ ೕಲ ಹಳ ಳ
19/*

ನ 1
1 7500 9.33919E+11 17115029006

91
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ ೕಟ 

ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ಆ ದ ೕ ಲ ಂಚ ವಲ ರ ಳ
168/19

ನ
,ತರ 1.7 12750 _890430096540 _17131543727

92
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ ೕಟ 

ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ
ಮ ೕರ ನ ಪ  

ರನ ವರ ಸ ಳ ಜಮ
36/5

ಅ 
2.1 6750 _811641118686 _34795366660

1  ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವ ರ ಆ ಲವ 29/1. ನ  , 1 1 50399 9.33056E+11 17112528939

3  ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ
ೕ  ೕರ ಬ 

ನ ಫ ಲವ ದ ಡ
35/2ಅ,47/4,47/

ನ  1
1 137296 9.39518E+11 3.17001E+12

9  ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ
ಂಗ ಜ ಶ ಥ 

ಲರ
357/1ಬ

ನ  , ಂ 1
1 86275 7.97362E+11 10810304196

25  ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವಯ  ಈರಯ  ೕ ೕಳ ೕಳ 398/P1 ಇತ 1.2 0.8549 5.29434E+11 4.7151E+12

1 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕಮ . ಮಲವ  ರಪ  

ಆನ ಕ ದ
19/4/113

ಂ
1.44 0.01

2 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕಮ . ರವ  ಕಲಬಸಪ  

ದ ರಮ ಗಲ ೕಟ
170/3

ಂ
1.16 0.01

3 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ಮ . ಸ ೕ  

ಬಸವ ಜ ಭಗವ ಚವ ರ ಗಲ ೕಟ
76/2ಅ/2

ಂ
1.4 0.01

4 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕಮ  ಣವ  ೕಮಪ  

ಬಜನ ವರ ಗ ಗಲ ೕಟ
163/4

ಂ
2 0.01

5 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕಮ . ಂತವ  ಠಪ  

ಹಡಪದ ಗ ಂ ರ
64/2

ಂ
2.42 0.01

6 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕಮ . ಕ ವ  

ಭರಮಪ  ಡಮ ಕ ದ
23/3

ಂ
2.23 0.01

7 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ

ೕಮ  ೕ  
ೕ ಲಯ  
ದ ೕ ಮಠ ಚವ ರ ಗಲ ೕಟ

24/1+1
ಂ

1.22 0.01

8 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕಮ   ಚಯ  
ದ ೕ ಮಠ ಚವ ರ ಗಲ ೕಟ

28/ಬ/2
ಂ

0.92 0.01

9 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕಮ . ಣವ  ಗಪ  

ಕ ಳ ಚವ ರ ಗಲ ೕಟ
60/3,60/2ಅ

ಂ
1.15 0.01

10 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕಮ  ಸಣ ವ  
ೕಮಪ  ದ ರಮ ಗಲ ೕಟ

59/*
ಂ

1.44 0.01



11 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕಮ  ರವ  ಕಲಬಸಪ  

ದ ರಮ ಗಲ ೕಟ
170/3

ಂ
1.25 0.01

12 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ಮ  ೕ  ೕ ಯ  
ದ  ಮಠ ಚವ ರ ಗಲ ೕಟ

24
ಂ

1.8 0.01

13 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕಮ .  ಚಯ  
ದ ೕ ಮಠ ಚವ ರ ಗಲ ೕಟ

28
ಂ

2.26 0.01

16 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ ೕ ದ ಪ  ಅವ ಪ  ರಮ ಗಲ ೕಟ 152/1+2 ಂ 1.42 0.01

17 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಕನ  ದಕಪ  

ರಮ ಗಲ ೕಟ
82/2ಅ

ಂ
3.25 0.01

18 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ ೕ. ದ ಪ  ದಕಪ  ರಮ ಗಲ ೕಟ
151

ಂ
1.25 0.01

19 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ ೕ. ಶ ೕಮಪ  ರ ರಮ ಗಲ ೕಟ
42/3

ಂ
1.15 0.01

20 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ ೕ. ಮಲಪ  ಅ ಡಪ ೕರಲ ಗಲ ೕಟ 156/2,156/5,156/4 ಂ 1.83 0.01

21 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಂದ ಪ  ವಪ  

ಲ ನ ವರ ರ ಗಲ ೕಟ
263/7

ಂ
1.25 0.01

22 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ದ ಪ  ಕಲಪ  

ಕ ಮ ರ ಗಲ ೕಟ
72/5

ಂ
1.14 0.01

23 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಮಪ  ೕಮಪ  

ದಳ ನಮ ಗಲ ೕಟ
23/2

ಂ
2.31 0.01

24 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ರ ಶ ಅ ನ 

ಮ ಕ ದ
63/2

ಂ
2.24 0.01

25 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಶ ಅ ನ 

ಮ ಕ ದ
63/3

ಂ
2.21 0.01

26 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ ೕ. ೕ ಲ ಠಲ ಆನ ಗಲ ೕಟ 59/4ಅ ಂ 1 0.01

27 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ೕಮಪ  ಹಣಮಪ  

ನ ರ ಗಲ ೕಟ
74/1+2/ಬ1

ಂ
1.06 0.01

28 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ನಪ  ೕ ಪ  

ರ ರ ರ ಗಲ ೕಟ
635/1ಬ

ಂ
2.4 0.01

29 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ ೕ. ರಪ  ೕಪ  ದ ರ ಗಲ ೕಟ
550/3

ಂ
1.65 0.01

30 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಕಲಪ  ೕಮಪ  
ವಡ ಆನ ಕ ದ

58/1
ಂ

1.36 0.01

31 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ೕಮಪ  ನಪ  

ೕ ರ ಉ  ಡದ ಆನ ಕ ದ
29/1ಅ

ಂ
1.15 0.01

32 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಠಲ ಭರಮಪ   

ೕನ ಆನ ಕ ದ
27

ಂ
1.15 0.01

33 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ೕ ಲ ಹನ ತ 

ೕಲ ರ ಆನ ಕ ದ
32/1

ಂ
1.42 0.01

34 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ ೕ. ಬಸಪ  ಲಪ  ವ ೕ ಂದ ಪ ಕ ದ
64/3

ಂ
1.12 0.01

35 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ದ ಪರಸಪ  

ಭಗವ ಚವ ರ ಗಲ ೕಟ
80/4

ಂ
1.15 0.01

36 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಜ ಪ  
ವಣ ದ ಪ  ಡ ಚವ ರ ಗಲ ೕಟ

76/2ಅ/1
ಂ

1.15 0.01

37 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಬಸವ ಜ ವಪ  

ಬಗವ ಚವ ರ ಗಲ ೕಟ
77/1ಅ

ಂ
1.34 0.01

38 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಮ ನ 
ಯಪ  ಂ ರ ಗದ ನ ಕ ದ

149/1+2/ಅ3
ಂ

2.4 0.01

39 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಕಳಕಪ  ಂಡಪ  
ಂಚಮಲ ಣ ವರ ಭಗವ ಗಲ ೕಟ

169/5
ಂ

2.25 0.01

40 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಲಪ  ದಪ  

ಕ ಮ ಂ ಗಲ ೕಟ
10/3

ಂ
1.42 0.01

41 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಂಡ ಕಪ  ಯಲಪ  
ಂಚಮಲ ನ ವರ ಂ ಗಲ ೕಟ

15/1
ಂ

2.4 0.01

42 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ

ೕ. ಹಣ ತ 
ಂಡ ೕಕಪ  

ಂಚಮಲ ನ ವರ ಂ ಗಲ ೕಟ
7/4/2

ಂ
1.6 0.01

43 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ದ ಪ  ಅಂ ಪ  
ಜ ರ ಗ ಗಲ ೕಟ

77/10
ಂ

2 0.01

44 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಗಪ  ಗ ಪ  

ಕ ದ ಗ ಗಲ ೕಟ
63/1

ಂ
1 0.01

45 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಮ ಯಪ  ಮಲಪ  
ಂ ರ ಗದ ನ ಕ ದ

149/1+20/1
ಂ

2.6 0.01

46 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ ಗಪ  ಯಪ  
ಂ ರ ಗದ ನ ಕ ದ

149/4
ಂ

1.15 0.01

47 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ದ ಪ  ೕಲಪ  

ಳ ೕ ಂದ ಪ ಕ ದ
241/3

ಂ
1.26 0.01

48 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಬಸಪ  ಹನಮಪ  

ಭಗವ ಚವ ರ ಗಲ ೕಟ
81/7

ಂ
1.63 0.01

49 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಮಪ  ೕಮಪ  

ದ ರಮ ಗಲ ೕಟ
171/2

ಂ
2.4 0.01

50 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಜಯ ರ 

ಕಲಬಸಪ  ದ ರಮ ಗಲ ೕಟ
170/2

ಂ
1.15 0.01

51 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಗಪ  ಕಲಬಸಪ  

ದ ರಮ ಗಲ ೕಟ
170/1

ಂ
1.2 0.01

52 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ ಗಪ  ಮಲಪ  

ಹ ಳ ರಮ ಗಲ ೕಟ
71/2ಅ

ಂ
2.26 0.01

53 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ದ ಪರಸಪ  

ಭಗವ ಚವ ರ ಗಲ ೕಟ
80/4

ಂ
2.03 0.01

54 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
. ಜಯ ರ 

ಕಲಬಸಪ  ದ ರಮ ಗಲ ೕಟ
170/2

ಂ
1.65 0.01

55 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಗಪ  ಕಲಬಸಪ  

ದ ರಮ ಗಲ ೕಟ
170/1

ಂ
1.61 0.01

56 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಗಪ  ಮಲಪ  

ಹ ಳ ರಮ ಗಲ ೕಟ
71/2ಅ

ಂ
2.05 0.01

57 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಬಸಪ  ಹಣಮಪ  

ಭಗವ ಚವ ರ ಗಲ ೕಟ
81/7

ಂ
1.15 0.01

58 ತ  ಸ ಯ ಸ ಗಳ ತರ
ೕ. ಪರಸಪ  ಹನಮಪ  

ಬನ ವರ ಗ ಗಲ ೕಟ
76/2

ಂ
2.25 0.01



ಕ .ಸಂ. ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ ೌ ಕ(ಸಂ ) ೌ ಕ( .)

I.
1 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಾಲಪ   ಮು ಾಮಪ . ೂಸಹ ಜಯಪರ 102/2, 144/1 ಾ ಾನ 0.65 0.54 554842753606 0427108013896
2 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಪ ಾಲಪ   ೕ  ಳ ಪ ಆಲೂರು ದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 134 ಾ ಾನ 1.60 0.32 769223232664 0475101011139
3 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎಂ. ಂಕ ೕ   ಾರಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 12/1,15/1, 12/2 ಾ ಾನ 0.15 0.12 ~ 427101007993
4 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಾಮಪ   ೕ  ಮು ಾಮಪ ೕರಸಂದ ಕುಂ ಾಣ 56/1 ಾ ಾನ 0.37 0.28 963852187824 0475101008896
5 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎಂ ಮು ಾಜು  ೕ  ಮು ಯಪ ಆಲೂರು ದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 203/6, 206/2 ಾ ಾನ 0.50 0.45 636660643184 0475101012574
6 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾರದಮ  ೂೕಂ ಮ ಯಪ ಗು ೂ ೕಬನಹ ಕಸ ಾ 8/1. ಾ ಾನ 0.20 0.19 925965581123 075200101002510
7 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಜಯ ಂಹ  ಾ ವಪ ಉಗನ ಾ ಕಸ ಾ 56/5,644, 64/5,65/1ಎ ಾ ಾನ 0.50 0.30 242798531169 0474108033226
8 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎಂ ಾಗ ಾಜ  ಾರಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 15/1. ಾ ಾನ 0.25 0.14 586405988235 8501593177-0
9 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಮು ನಂಜಪ  ಉ.ಮು ಆಂ ನಪ   ೕ . ಬಚ ಪ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 193/7 ಾ ಾನ 1.60 1.56 489286941564 20253264716

10 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ತಮ ಯ   ೂಡ ಬಚ ಪ ೌಡಪ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 15/4, ಾ ಾನ 0.42 0.45 567296329532 5405354745-0
11 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಳ ಮು ಯಪ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 29/7,9/3 ಾ ಾನ 0.79 0.78 443932574641 1972500100486401
12 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೖ. . ಾಗ ಮ  ೂೕಂ . ಾ ಾಯಣ ಾ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಯ ಯೂರು 140/2, 140/3,140/4 ಾ ಾನ 0.66 0.69 486192824636 0474101033914
13 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರ  ೕ . ಾಸಪ ಾ ಾಳ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 70/p18, 70/p1 ಾ ಾನ 0.78 0.73 538903104829 8092500100561701
14 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ವ ೕ  ಾ   ಾ  ಾ ಜಯಪರ ಹುರುಳುಗು 141, ಾ ಾನ 0.60 0.61 430631831433 075200101002748
15 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ . ಮಂಜು ಾ   ಾ ಾಯಣ ಾ ೂೕರಮಂಗಲ ಜಯಪರ 118/5,107/1 ಾ ಾನ 0.33 0.23 249095412671 0225305000003643
16 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಖ ೕ  ಾ   ೕ . ಾ  ಾ ಹುರುಳುಗು ಜಯಪರ 7/4, ಾ ಾನ 0.33 0.34 887806737591 043310036824
17 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಮ ಯ   ಮು ಮ ಯ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 45/2,6/2 ಾ ಾನ 0.57 0.59 992279651815 64017380634
18 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ   ಾಮಯ ಗಂಗ ಾರ ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 276,133/1 ಾ ಾನ 1.69 1.56 622355934072 043310001588
19 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಪಣ   ಮು ಾಮಪ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 30/5,30/6,46 ಾ ಾನ 0.37 0.34 953591791243 143201231000342

20 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ . ವಣ   ೕ . ಸು ಾ ಯಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 39,2/ಪ32, 13/5,17/7, 17/8 ಾ ಾನ 1.49 1.19 468716721731 043310002796

21 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಚನ ಪ ೂಡ  ಕುರುಬರಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 13 ಾ ಾನ 0.9 0.92 999264195226 0427101004882
22 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಮಣ   ಅಪ ಯ ಣ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 144 ಾ ಾನ 1.42 1.15 379031793907 043310036824
23 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಪಮ  ೂೕಂ ಜಯ ಾಮಯ ಆಲೂರುದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 147/1,193/12 ಾ ಾನ 1.10 1.10 934045745347 604191715
24 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಜಯಮ  ೂೕಂ ಚನ ಕೃಷ ಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 61/3,61/2, 30/5,71/3 ಾ ಾನ 0.83 0.45 403004387600 17451000002279
25 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಚನ ಕೃಷ ಪ   ಆಂ ನಪ - ಹುರುಳಗು ಜಯಪರ 14/1,22/1, 25/2,24 ಾ ಾನ 1.00 0.31 573844480571 075200101003879
26 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಆ . ಂ ೕ ೌಡ  ಾಮಕೃಷ ಪ ಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 19/2, ಾ ಾನ 1.00 0.33 689263458782 9302500100099901
27 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಮು ಂಕಟಪ   ಾ ವಪ ಮಂ ಜಯಪರ 9/4, ಾ ಾನ 0.38 0.16 232708658658 0438101000014
28 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೂಡ ಪ ಯ   ಕ ಮು ಾಮಪ ಕ ಮರ ಜಯಪರ 92/2,85/3,103 ಾ ಾನ 0.49 0.20 863217203001 0427101016931
29 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ   ಕ ೖರಪ ೂಡ  ಕುರುಬರಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 67,68/1 ಾ ಾನ 0.84 0.30 448545448685 0438101189645
30 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಚನ ಪ ಹುರುಳಗು ಜಯಪರ 4/7,37 ಾ ಾನ 0.60 0.39 605463012828 0427101017980
31 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಎಂ. ಂಕ ೕ   || ಮು ಾ ಾಯಣಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 67/5 ಾ ಾನ 3.20 0.53 653742715262 0427101004882
32 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಮು ಂಪಣ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಐಬ ಾಪರ 136 ಾ ಾನ 0.79 0.23 240419804949 14862191019017
33 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ   ಮುತ ಪ ಹುರುಳಗು ಜಯಪರ 35/1 ಾ ಾನ 0.55 0.50 701243679803 176010032067
34 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಆ .ಆಂ ನಪ   ಾಮಯ ಜುಟ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 7/3,7/4 ಾ ಾನ 0.54 0.55 657049238149 0474101037351

35 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . ಾಜಣ   ಂಕಟಪ ಕ ಣ ನ ೂಸಹ ಕುಂ ಾಣ 25/2,26/1, 26/2,26/3, 
28/1,28/2, 28/3

ಾ ಾನ 1.75 0.56 262969461947 5405100000029

36 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಎ . ೕ ಾಮಯ   ೕ . ಾ ಾಯಣಪ ಕುಂ ಾಣ ಕುಂ ಾಣ 29/3,29/4,10/2B,46/2 ಾ ಾನ 1.37 0.46 707388952212 18660010100120

37 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಸು ೕ   ಬಚ ಣ ಾ ಡರಹ ಕುಂ ಾಣ 81,82/2, 101/3,127/4, 
110/2, 105/2ABC

ಾ ಾನ 1.83 1.62 572923971739 0475101076854

38 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಾಮಪ ಸೂಲಕುಂ ಕುಂ ಾಣ 56/2,76/3 ಾ ಾನ 0.63 0.24 878710592635 0475101077280
39 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೂಣ ಪ   ತಮ ಣ ಪ ಕುಂ ಾಣ ಕುಂ ಾಣ 50/1 ಾ ಾನ 1.18 0.66 448186246947 186600101000284
40 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೕವಣ   ಕ  ಓಬಳಪ ಕ  ಓಬ ೕನಹ ಕುಂ ಾಣ 1/4, ಾ ಾನ 0.80 0.72 854247737047 3825101000760
41 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ . .ಮಂಜು ಾಥ  ಎ .ಎಂ.ಪ ಾಲಪ ಾರ ೂಂಡನಹ ಕುಂ ಾಣ 71/2 ಾ ಾನ 1.92 0.48 629813434736 20228979407
42 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಾಜು  ೂಡ ಪ ಯ ಾ ಕುಂ ಾಣ 3/3, ಾ ಾನ 0.56 0.50 722634266709 54050100002523
43 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಆಂ ನಪ   ಸುಬ ಣ ನು ವಂಡನಹ ಜಯಪರ 22/2,37/6 ಾ ಾನ 0.95 0.75 216301262436 54701010000499
44 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ೕ   ಎಂ  ಮು ಾಮಯ ಜ ಾರ ಜಯಪರ 71/4 ಾ ಾನ 0.25 0.10 783070112697 1427101010406
45 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಮುದುಗು ಜಯಪರ 19 ಾ ಾನ 0.44 0.28 682762632085 176010031868
46 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ .ಮಂಜುಳ ೂೕಂ ೕ ಾಸಮೂ ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 47/1,47/2 ಾ ಾನ 0.73 0.29 618704457040 0427101010031
47 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಪ   ಾಮಣ ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 52/2 ಾ ಾನ 0.28 0.23 394016613693 0427107013808
48 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಲ ಮ  ಎ  ೂೕಂ ಮ ಕ ಮರ ಜಯಪರ 93/3 ಾ ಾನ 0.84 0.13 860576592216 0427101016939
49 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಎಂ.ಮಂಜು ಾ   ೖಯಣ ಮಂ ಜಯಪರ 85/1,86/1 ಾ ಾನ 1.30 0.43 874719832097 20027452528
50 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಎ . ಾ ಾಯಣಪ   ೕ.ನರ ಂಹಪ ೂಮ ಸಂದ ಜಯಪರ 51/2,44/2 ಾ ಾನ 1.16 0.27 441488572305 64037429883
51 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಮು ಾಮಪ ಕ ನಹ ಜಯಪರ 72/4 ಾ ಾನ 0.61 0.72 267366287593 15480101000909
52 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . ೂಣ ಪ   ೂಕ ಪ ಮ ಹ ಜಯಪರ 94/2,98 ಾ ಾನ 94/2,98 0.26 598364262825 0427101004093
53 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . . ಕ ಣ   ಗಂಗಪ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಹರಳೂರು 40,65/3 ಾ ಾನ 0.89 0.77 544796963647 599202010002961
54 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಕ ಣ   ೕ . ಕ ಮು ಯಪ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಹರಳೂರು 37/1,27/1, 31/1 ಾ ಾನ 0.36 0.40 456423475965 604191715
55 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಪ ಾಜು  ೕ . . ಾ ಾಯಣಪ ಕುಂ ಾಣ ಅರ ೕಶನಹ 103 ಾ ಾನ 0.40 0.45 659119322024 17451000002279
56 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜು  ಬ ೕ ೌಡ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಮ ೕಪ ರ 16/6,17/1, 16/7 ಾ ಾನ 0.50 0.55 779354971235 0474108031417
57 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ .ಎಂ. ನ ಪ ಯ   ಕ ಮು ಾಮಪ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಮ ೕಪ ರ 6/2,5/2,12/1 ಾ ಾನ 0.65 0.64 493934967614 ~
58 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ   ಕ ಾಗಪ ಾ ಾಯಣಪರ ಜಯಪರ 53/2 ಾ ಾನ 1 0.29 695102602787 64037429883
59 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜು  ಗುಂಡಪ ೕವ ಾಯ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 13/6,78/8, 65 ಾ ಾನ 0.98 0.66 392423102330 ~
60 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ.ಎ .ಮು ಂಕಟಪ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಹರಳೂರು 7 ಾ ಾನ 0.86 0.82 996585113480 1972500101029801
61 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಮಪ   ಾಕಣ ಾ ೕಪ ರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 34/2 ಾ ಾನ 1.60 0.41 598034628770 0210104000061074/77559295
62 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೂ ೕ ೌಡ  ಾ ಾಯಣಪ ಜ ಾರ ಜಯಪರ 48,49 ಾ ಾನ 0.83 0.32 803945036841 0427101002727
63 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಎ . ಾಜ ೂೕ ಾ   ೕ. . . ಾ ಾಯಣ ಾ ಂಪ ಮ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 22/3 ಾ ಾನ 0.50 0.18 478910505373 1972500100149001
64 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಾಮಯ   ವರದಣ ಜ ಾರ ಜಯಪರ 144/1 ಾ ಾನ 0.21 0.13 873317508536 0427101007251
65 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಕ  ೂೕಂ ಂಪಣ ೂೕ ಾ ಕುಂ ಾಣ 201 ಾ ಾನ 1.00 1.01 294836670282 3825101001696
66 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಆಂ ನಮ  ೂೕಂ ೕ .ಆಂ ನಪ ಅರಸನಹ - ದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 30,33/1 ಾ ಾನ 0.73 0.32 205776704739 0475101077275
67 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ. ಾಮಚಂದ ಪ   ಆಂ ನಪ ಆಲೂರು ದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 298 ಾ ಾನ 1.50 1.19 323722917038 0775101000122

68 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . ಾಜಣ   ಕ ೕರ ೖರಪ ಾ ಡರಹ ಕುಂ ಾಣ 100/1,100/1,100/2,100/2,
100/4

ಾ ಾನ 0.90 0.29 466022615256 0475101077434

69 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . . ಾ ಾಯಣ ಾ   ಚನ ಾಯಪ ದಂ ಾನಹ ಜಯಪರ 26/1,27/2 ಾ ಾನ 0.52 0.14 950717752789 0438101029048

ೕಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು

2018-19 ೕ ಾ ನ  ೂೕಟ ಾ  ಇ ಾ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ದ  ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ.

: ಂಗಳೂರು ಾ ಾಂತರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ೌ ಕ ಸ ಾಯಧನದ ತ  
(ರೂ. ಲ ಗಳ )

ಆ ಾ   ಸಂ ಾ ಂ   ಾ



70 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಾಯಮ  ೂೕಂ ೕ . ಾಜಣ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 42/1,41/3 ಾ ಾನ 0.32 0.28 633794712212 0427108012681
71 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೖ ೕ ೌಡ  ಆಂ ನಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 41/3,42/1 ಾ ಾನ 0.32 0.32 200763292435 0127108018981
72 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೖ. . ೕ ಾ  ೌಡ  ಕೃಷ ಪ ಯಂಬ ಹ ಕಸ ಾ 48/1,66/3 ಾ ಾನ 0.40 0.14 244900745219 0474101039821
73 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎಂ.ನಂಜಪ   ಮು ಾಮಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 63/1 ಾ ಾನ 0.87 0.30 482996126541 0427101002426
74 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಅ  ಕು ಾ   ಎ .ಚಂದ ಪ ಂಪ ಂಗನಪ ರ ಕಸ ಾ 54 ಾ ಾನ 0.75 0.27 526091954665 143201011001258
75 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಜಯ ಾ ೕ ೌಡ  ೕ .ಕೃಷ ಪ ಆವ ಕಸ ಾ 276/2,284/3 ಾ ಾನ 1.30 1.15 680931812778 845410110010002
76 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಕೃಷ ಪ   ೂಡ ಳ ಪ ೕವನಹ ಕಸ ಾ 244/2 ಾ ಾನ 0.30 0.26 470706012590 143201011000887
77 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ನ ೕರಪ   ರಂಗಪ ೕವನಹ ಕಸ ಾ 72 ಾ ಾನ 0.21 0.14 595100800150 075200101009133
78 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಪಂಕು ಾ   ಕಪ  ಚಂದಪ ನ ಾ  ೖ ೕವನಹ ಕಸ ಾ 127 ಾ ಾನ 2.00 0.21 302375972075 075200101010935
79 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಪ ಾ   ಆ .ಬ ೕ ೌಡ ರಂಗ ಾಥಪರ ಜಯಪರ 1,95,196 ಾ ಾನ 1.60 0.24 ,230650661366 32414837306
80 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಕ ೕಶಪ   ಮು ಯಪ ೂಬ ರಗುಂ ಕಸ ಾ 76 ಾ ಾನ 0.63 0.22 748216573714 0427101005965
81 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಸ ೕ   ಾ ಾಯಣಪ ಾ ಕುಂ ಾಣ 103 ಾ ಾನ 0.40 0.45 200577780781 54050100002252.
82 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಗಪ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 4/2,3/3, 44/6,29/2 ಾ ಾನ 0.76 0.49 569362201224 143201231000220
83 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ . ಾಮಚಂದ ಪ   ಬಚ ಪ 0.64 043310033749
84 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಮು ಕೃಷ ಪ   ಬಚ ಪ ಜಯಪರ ಜಯಪರ 156 ಾ ಾನ 0.60 0.64 401730098176 043310004000
85 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಲ ೕಪ .   . ಜಯ ಾಮಯ ಆಲೂರು ದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 191/3 ಾ ಾನ 0.35 0.40 485997241254 599202010001969
86 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ ೂೕ ಾ ಕುಂ ಾಣ 180 ಾ ಾನ 0.85 0.82 678521581359 3825101002436
87 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . ಾ ಾಯಣ ಾ   . .ಕೃಷ ಪ ಬೂ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 214, 214/p36 ಾ ಾನ 10.01 1.01 479548739431 74066134642
88 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಜಣ   ಾ ಾಯಣಪ ೖಲ ಕುಂ ಾಣ 129/1 ಾ ಾನ 0.54 0.55 399032225367 0427101005965
89 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಮಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ ಾಗಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 50/4 ಾ ಾನ 0.96 0.92 541346308406 85004301693
90 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ.ಮಂಜು ಾಥ  ಅ ಾ ಜಪ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 45/7,45/8 ಾ ಾನ 0.38 0.40 0621/83682/00555 9302500100306801
91 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಮು ಯಪ   ಳ ೂಣ ಪ ೂಡ ಮು ೕನಹ ಜಯಪರ 35,48 ಾ ಾನ 1.04 1.03 691890024534 185100101001882
92 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಪ ಾಜು  ೕ . . ಾ ಾಯಣಪ ಅರ ೕಶನಹ ಕುಂ ಾಣ 14/2,30 ಾ ಾನ 0.76 0.21 659119322024 17451000002275

93 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . ಾಜಣ   ೕ. ಂಕಟ ಾಮಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 16/3,16/4, 9/1,20/3, 25/6 ಾ ಾನ 0.85 0.64 456850622171 54185305903

94 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಕಟರಮಣಪ   ೂಣ ಪ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 121 ಾ ಾನ 0.35 0.40 210876642639 520101260227818
95 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ರ ಕು ಾ   ಕೃಷ ಪ ೂಡ  ಕುರುಬರಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 56/4,76/9 ಾ ಾನ 0.42 0.45 716051917364 04381011995759
96 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟಪ ೕವ ಾಯ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 38/3 ಾ ಾನ 0.57 0.40 672874965077 85016296259
97 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೖಯ  ಾದ   ಾ ಾ  ಾ ಬೂ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 46,43/1 ಾ ಾನ 0.91 0.82 903414446999 043310002236
98 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಯಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ . ಲ ಯ ಬೂ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 214 ಾ ಾನ 0.68 0.64 30426880510 64144321912
99 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . ೕ ೌಡ  ೕ.ಗು ಯಪ ಆಲೂರು ದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 240,243/1 ಾ ಾನ 1.34 1.02 358148174705 0475101008862

100 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಆಂ ನಪ   ನಂಜಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 65/6 ಾ ಾನ 1.00 0.72 857833448113 185100101000130
101 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ   ಮು ಂಕಟಪ ವರ ೕನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 73 ಾ ಾನ 0.34 0.28 878131207597 64144321912
102 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಎ .ನಂಜುಂಡಭಟ   ಸೂರಪ ಬೂ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 3 ಾ ಾನ 1.50 0.84 268340473466 043310033749
103 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ತಮ ಣ   ೕ . ಮು ಂಪಯ  ಉ|| ಅಪ ಯ ಣ ಬೂ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 214,118/2, 214/ 5 ಾ ಾನ 1.58 0.84 487845197519 043310004000
104 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಪಮ  ೂೕಂ ಾಮಣ ಾ ೕಪ ರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 32 ಾ ಾನ 0.68 0.45 292089571523 599202010001969
105 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಂಕಟ ಾ   ಮು ೖರಪ ಗಂ. ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 118/5 ಾ ಾನ 0.74 0.53 610233451106 64177901188
106 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾತ ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ ಗಂ. ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 119/5 ಾ ಾನ 0.38 0.21 968389391349 119001378686
107 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮ ಲ ೂೕಂ . ಂಕಟ ಾಜು ೕವನಹ ಕಸ ಾ 9 ಾ ಾನ 1.60 0.64 969129309499 50100055000119
108 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಮಣ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ೂಡ ಾಗರಹ ಜಯಪರ 148/1,151/7,151/8 ಾ ಾನ 2.45 0.69 746394199721 8502371089-7
109 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . .ರ ಕು ಾ   .ಎ .ಕೃಷ ಪ ಾ ಕುಂ ಾಣ 42/1,42/2 ಾ ಾನ 1.31 0.33 757599424992 54050100000433
110 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಆ . ೕಶವ  . ಾಮಚಂದ ಪ ಮಂ ಜಯಪರ 160 ಾ ಾನ 1.20 0.30 991037633578 20157618112

111 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಮಕೃಷ ಪ ೂೕಮ ತ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 44/6,58/5, 119/6, 
122/2,38/5

ಾ ಾನ 1.84 0.12 649981991043 427101005061

112 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಅಮರ ಾ ಾವಕನಹ ಕಸ ಾ 78,80/2 ಾ ಾನ 0.47 0.12 586790341005 185100101000792
113 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಕೃಷ ಪ  ಐಬ ಾಪರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 124 ಾ ಾನ 0.80 0.35 937042958247 64037494503
114 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ  ಆಲೂರು ದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 315/1 ಾ ಾನ 0.79 0.25 983275331801 85047385744
115 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  ಎ ಗಡ ದ ಾ ೕನಹ ಜಯಪರ 61/p1 ಾ ಾನ 0.85 0.29 627259417378 5000101038825
116 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ನ ಂಕ ೕ  ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 85,55/1 ಾ ಾನ 0.94 0.34 905144389005 3825101001915
117 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾ  ಆ ಗ. ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 259 ಾ ಾನ 1.09 0.38 830223914669 35778115973
118 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ . ಾಮಯ   ೂಣ ಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 35 ಾ ಾನ 0.60 0.26 940335381532 0427101012312
119 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ನಂಜಪ   ಗು ಯಪ ೂೕರಮಂಗಲ ಜಯಪರ 96/4 ಾ ಾನ 0.41 0.13 991846388853 64148940778
120 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . . ಾಮು  ಕ ಾರಪ ಮ ಹ ಜಯಪರ 14,18,10 ಾ ಾನ 0.34 0.26 473038038938 154801011001076
121 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ . ೂೕ ಾಲಕೃಷ   ಾ ಾಯಣಪ (ಅಂಹ ಕಲರು) ಜ ಾರ ಜಯಪರ 48 ಾ ಾನ 0.37 0.17 896396000424 64099053520
122 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ೕ ೌಡ  ಾ ಾಯಣಪ ಮಂ ಜಯಪರ 197 ಾ ಾನ 0.40 0.19 678048153541 8504136036-1
123 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ಾ  ೂೕಂ ನ ೕ  ಕು ಾ .ಎ ಸೂಲಕುಂ ಕುಂ ಾಣ 56/1 ಾ ಾನ 0.24 0.10 867633903424 64068561031
124 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ .ಪಟ ಣ   ಮು ಾಮಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ 16/2, ಾ ಾನ 0.88 0.82 478008430178 0474101028816
125 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಮ   ೂೕಂ ಮುರ ಕೃಷ  ಾದಹ ಕಸ ಾ 269 ಾ ಾನ 1.26 0.26 542450393430 500101011376171
126 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ .ಕಲ ಾಸು ೕ   ಎಂ ಸು ೕ ಾಯಸಂದ ಕಸ ಾ 46,47,48 ಾ ಾನ 2.80 0.45 473567164573 04162010036268

127 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ .ರತ ಮ  ೂೕಂ ಚಂದ ಪ ಜಯಪರ ಾ ೂೕಹ 98,99, 100/1, 100/2A, 
100/2B, 100/3

ಾ ಾನ 1.84 0.65 649981991043 0427101005061

128 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ವ ಾ. .ಆ  ೂೕಂ ಾಸು ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 66/B2 ಾ ಾನ 0.47 0.19 586790341005 185100101000792
129 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಎ .ಆನಂದಕು ಾ   ನಂಜಪ ೂೕರಮಂಗಲ ಜಯಪರ 102 ಾ ಾನ 0.80 0.25 937042958247 64037494503
130 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಾಮಯ ಜುಟ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 7/9,7/4 ಾ ಾನ 0.79 0.80 983275331801 85047385744
131 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . ಾ ಾಯಣಪ  ನ ಚಪ ಆಲೂರು ದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 183/1A3, 185/2 ಾ ಾನ 0.85 0.87 627259417378 005000101038825
132 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ .ಆಂ ನಪ ಆಲೂರು ದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 179/1 ಾ ಾನ 0.94 0.92 905144389005 3825101001915
133 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಆಂ ನಪ  ಮು ಹನುಮಪ ಜುಟ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 31/p6,16/2 ಾ ಾನ 1.09 1.01 830223914669 35778115973
134 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಸ ೕ  ಎಂ. ಎ   ೕ . ಎಂ.ಎ . ಾ ಾಯಣಪ ಸಣ ಅ ಾ ಕಸ ಾ 78,80/2 ಾ ಾನ 0.41 0.24 735108635458 4435101000783
135 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ.ಎ .ರ ಕು ಾ   ೕ . . . ಾ ಾಯಣಪ ಅರ ೕಶನಹ ಕುಂ ಾಣ 30 ಾ ಾನ 0.80 0.23 781921687154 54050100001224

136 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ. ಾ ಾಂ ನಪ   ಆಂ ನಪ ೂೕಮ ತ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 44/6,58/5, 119/6, 
122/2,38/5

ಾ ಾನ 1.31 1.01 661956905641 0433100367

137 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಗಪ   ದ ಪ ಾವಕನಹ ಕಸ ಾ 78,80/2 ಾ ಾನ 0.41 0.28 735108635458 4435101000783
138 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ .ಎ .ಆಂ ನಪ ಐಬ ಾಪರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 124 ಾ ಾನ 0.32 221060974524 85034176133
139 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ . ಾಜಣ   ಸಂ ೕವಪ  ಆಲೂರು ದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 315/1 ಾ ಾನ 0.80 0.82 584347335621 0475101010812
140 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಅನ ಪ ಣ ಮ  ೂೕಂ  ಸುಬ ಾಯಪ ಗಡ ದ ಾ ೕನಹ ಜಯಪರ 61/p1 ಾ ಾನ 0.70 0.14 687947148578 8092500100960001
141 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಸು ೕ  ಎ   ೕ . ೂಣ ಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 85,55/1 ಾ ಾನ 1.31 1.10 792273984454 1486219 1004686
142 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಜಣ ಗ. ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 259 ಾ ಾನ 0.80 0.82 260362685945 043310004604
143 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಂ ನಪ  .ಮು ಾಮಪ ೂೕರಮಂಗಲ ಜಯಪರ 99 ಾ ಾನ 0.47 0.13 971577459267 0427101007919
144 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾರು   ಾಮಣ ೂಟ ವರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 214 ಾ ಾನ 0.76 0.26 521523643586 043310031807
145 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೕಮಣ   ಕ ಮು ಯಪ ೂಡ ಕುರುಬರಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 44/1 ಾ ಾನ 0.84 0.82 200463193024 520101033157819
146 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೕಧರ  ಕ ನರ ಂಹ ಾ ಾಗಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 31/4,48/9 ಾ ಾನ 0.41 0.45 881584557034 3800101002276
147 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ.ಎಂ.ಕೃಷ ಪ   ಮು ೂಣ ಪ ೂಮ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 42/1 ಾ ಾನ 0.82 0.82 291133404918 4028101002046
148 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ   ಮು ನಂಜಪ ೖಲ ಕುಂ ಾಣ 121/1,144 ಾ ಾನ 1.25 1.19 380047689648 0474101042636



149 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೂಣ ಪ   ಾ ಂ ನಪ ಞಞ ಕುಂ ಾಣ 180 ಾ ಾನ 1.20 1.10 633267429175 474101030914
150 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೂಣ ಪ   ಳ ಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 105 ಾ ಾನ 0.51 0.18 682566497330 3825108001281
151 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಕಟ   ಾಮಯ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 121 ಾ ಾನ 0.35 0.40 943470220336 10532721332

152 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ೕರಪ   ಳ ಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 22/1,23, 28/2,36/2, 
66/2,110

ಾ ಾನ 1.79 0.32 570417409897 043310031996

153 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . ಂಕಟ ಾಮಯ   ೕ . ೕಮಣ ಮ ೕಪ ರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 37/1,24/1, 31/6,31/5 ಾ ಾನ 0.74 0.73 392326480532 143201011000021
154 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಮಣ   ನರಸಪ  ಉ||ನರ ಂಹ ೌಡ ೖಲ ಕುಂ ಾಣ 166 ಾ ಾನ 1.20 1.19 761152035581 3825101002001

155 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ನಂಜಪ   ನ ಪ ಾವಕನಹ ಕಸ ಾ 64/5,133/5,27/4,17/5,149/
2,15/6,30/5

ಾ ಾನ 0.53 1.06 260834717244 0474108033157

156 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎಂ.ಮಂಜು ಾಥ  ಾರಪ ಾ ಾಳ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 19,82/1,98 ಾ ಾನ 1.00 0.96 685537221033 64205705638
157 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ರ   ಬಚ ಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 13/9 ಾ ಾನ 0.33 0.34 544380051144 043310031818
158 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ರತ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಂ ನಪ ೂೕರಮಂಗಲ ಜಯಪರ 79 ಾ ಾನ 1.97 0.42 325114697508 0427101003015
159 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಸುಬ ಣ   ಳ ಪ ೂಡು  ಮು ೕನಹ ಜಯಪರ 46,38 ಾ ಾನ 1.24 0.73 790946339760 31593888464
160 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಸ ೕ  ಎಂ. ಎ   ೕ . ಎಂ.ಎ . ಾ ಾಯಣಪ ಸಣ ಅ ಾ ಕಸ ಾ 11/2, ಾ ಾನ 1.43 1.32 789333415795 1972500100208501
161 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ವಣ   ೕ.ಮು ಯಪ ೕವ ಾಯ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 15/7,15/8 ಾ ಾನ 0.60 0.47 467229561979 15290100018001
162 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ. ೕನಪ   ಆ ಾ ಾಯಣಪ ಾ ೕಪ ರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 71 ಾ ಾನ 1.00 0.64 677040410834 599202010001853
163 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎಂ. ಾಮಯ   ಮು ಚನ ಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 2/p23 ಾ ಾನ 0.80 0.82 754372426966 64186129334
164 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ೕ . ನಂಜುಂಡಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 12/5,8/1 ಾ ಾನ 1.57 0.32 814341989851 043310034681
165 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎಂ.ಎ. ೕವ ಾ   ಅಶ ಥಪ ಸಣ ಅ ಾ ಕಸ ಾ 11/3, ಾ ಾನ 0.43 0.47 704411475162 0474101021865
166 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಎಂ. ಾಜಣ   ೕ.ಮು ಂಕಟಪ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 28/1 ಾ ಾನ 0.39 0.44 459223034953 6388531083
167 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಬಚ ಣ   ಬಚ ಮ ೕವ ಾಯ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 5/2, ಾ ಾನ 1.07 0.60 893270650522 64121962294
168 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . .ಚಂದ ೕಖ   ಎಂ. ಳ ಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 78 ಾ ಾನ 1.32 0.43 649220177674 185100101000717
169 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೕಶವಪ   ಎ .ಕರಗಪ ಜಯಪರ ಜಯಪರ 44/1,19/2 ಾ ಾನ 1.33 0.31 517322611251 30408963692

170 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೕ  ನೂರೂ ಾ   ಅ ೕ  ಾ ಹುರುಳುಗು ಜಯಪರ 2/6A,7/1, 7/2,147/1, 
177/3,177/5

ಾ ಾನ 1.16 0.11 715065380704 0427101009793

171 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . . ಾ ಾಯಣ ಾ   ಹನು ೕ ೌಡ ಜ ಾರ ಜಯಪರ 1/5,1/6,2/5,2/6,3/5,3/6 ಾ ಾನ 2.00 0.49 889875563679 0427101005798
172 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಾಗ ಾಯ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 1/2, ಾ ಾನ 0.31 0.34 5867834565003 0438101189245
173 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ  ಾ ಾಂ ನಪ ೂ ೕಬನಹ ಕುಂ ಾಣ 42/2 ಾ ಾನ 1.00 1.01 950084326678 475101079527
174 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಜಣ   ೂಡ ಕ ಾ ಕುಂ ಾಣ 150/1,3/4 ಾ ಾನ 0.61 0.64 831058943370 85016239314
175 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಆ . ಜಮ  ೂೕಂ ಾಸು ೕವ ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 143/2 ಾ ಾನ 0.40 0.14   698408738185 185100101002468

176 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಗ ಾಜಪ   ಂಪಣ ೂಡು  ಮು ೕನಹ ಜಯಪರ 68/p31,68/p32,68/p20,68/
p35

ಾ ಾನ 1.07 0.32 678230535831 0438101005802

177 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಮಂ ಜಯಪರ 1/26, ಾ ಾನ 0.80 0.20 500522470894 30498596646
178 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಮ   ಮು ಾ ಾಯಣಪ ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 63/1,65/1 ಾ ಾನ 0.76 0.30 523982127962 0427101016025
179 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಎಂ. ಂಕ ೕ   || . ಮು ಾ ಾಯಣಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 67/5 ಾ ಾನ 3.20 0.35 653742715262 0427101004882
180 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . ಾ ಾಯಣಪ   ೖ ೕ ೌಡ . ೂಸಹ ಜಯಪರ 89 ಾ ಾನ 0.52 0.95 786739980385 64015087162
181 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ ೕ ಾಮಯ ಕುಂ ಾಣ ಕುಂ ಾಣ 178/1 ಾ ಾನ 0.49 0.21 966688990563 18660010100545
182 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೂಣ ಪ   ಾ ಂ ನಪ ಕುಂ ಾಣ ಕುಂ ಾಣ 180 ಾ ಾನ 1.00 0.37 633267429175 474101030914
183 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಕಟರಮಣಪ   ೕ . ೂೕಮಣ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 4/2,126/2 ಾ ಾನ 1.02 0.82 210876642639 52010126227818
184 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಜಣ   ೕ .ನಂಜಪ ಾರ ೂಂಡನಹ ಕುಂ ಾಣ 60/1 ಾ ಾನ 1.72 1.19 390692275764 520331002003583

185 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಆ . ಾಘ ೕಂದ    . ಾಮ ರಬ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 98/2,98/3, 98/4,98/5, 
98/6,98/7

ಾ ಾನ 2.00 0.81 966815487963 50100060659408

186 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಾಜಪ   ಮು ಂಕಟಪ ಾಲ ೂಂಡನಹ ಕಸ ಾ 27/4,28/4 ಾ ಾನ 0.49 0.54 216293396748 520101061062940
187 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . .ಕೃಷ ಪ   ೂೕ ಂದಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 30/2,23/2 ಾ ಾನ 0.73 0.56 287050170338 07200101003660
188 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾರದಮ  ೂೕಂ . ಂಕಟ ಾಯಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 7 ಾ ಾನ 1.20 0.42 947740397451 0427108012118
189 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಮಪ   ೕ . ಹನುಮಯ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 29/3A,8/1 ಾ ಾನ 0.36 0.26 876091279560 604191771
190 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಜು  ಂಕಟ ಾಯಪ ೕವ ಾಯ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 57/1,53/1,12/2 ಾ ಾನ 0.90 0.18 984532874023 3825108001281
191 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಟಪ   ೕ . ಲ ಯ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ 9/1, ಾ ಾನ 0.32 0.34 793508411481 0474101030828
192 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮ ಾಯಪ   ಮು ಾಮಪ ಆಲೂರುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 67/2 ಾ ಾನ 1.00 0.95 488184972864 0472101010684
193 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎಂ.ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ಮು ಾಮಪ ಾರಹ ಕುಂ ಾಣ 44,45/1 ಾ ಾನ 1.00 0.87 583300252590 197250010122520
194 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ. ಚ ೕ ೌಡ  ಆಂ ನಪ ಅರುವನಹ ಕುಂ ಾಣ 17/5, ಾ ಾನ 0.51 0.40 785854822416 222401000000602
195 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ದ ಮ  ೂೕಂ ೕರಪ ೕನಹ ಕುಂ ಾಣ 167/6,167/5 ಾ ಾನ 0.37 0.40 243622213524 15290100012574
196 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ದ ಮ  ೂೕಂ ೕರಪ ೕನಹ ಕುಂ ಾಣ 168/10, 168/11, 168/12 ಾ ಾನ 0.72 0.21 243622213524 15290100012574

197 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ. ಾ ಾಂ ನಪ   ಆಂ ನಪ ೂೕಮ ತ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 44/6,58/5, 119/6, 
122/2,38/5

ಾ ಾನ 1.31 1.28 661956905641 0433100367

198 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . ಾಮಚಂದ ಪ   ಹನುಮಪ ಪಂ ತಪ ರ ಕುಂ ಾಣ 44/1,45/1 ಾ ಾನ 1.10 1.10 203784598787 0475108078079
199 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ನರಸಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ೕಸ ಾನಹ ಕುಂ ಾಣ 49/2,76/4, 81/5,94/8 ಾ ಾನ 0.81 0.77 598827474760 3825101002188
200 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಾಮಪ   ಮುತ ಪ ಚಪ ರದಹ ಕುಂ ಾಣ 2/9, ಾ ಾನ 0.59 0.57 903303844505 3825108001281
201 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ಕೃಷ ಪ ಂಪ ಮ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 25 ಾ ಾನ 0.70 0.73 325199824309 0212104000037828
202 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಳ ಪ ಾವಕನಹ ಕಸ ಾ 16,54/16, 55/5 ಾ ಾನ 1.21 1.20 723415054756 4435101001281
203 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎ .ಆ . ಜಯಕು ಾ   ೕ. ಾಮಯ ಗುಟ ಹ ಕಸ ಾ 32,37/4, 165/2 ಾ ಾನ 2.00 1.92 894323576505 075200101009234
204 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಆ .ಪಟ ಾಜಪ   ರುದ ಮು ಯಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ 21/1, ಾ ಾನ 1.10 1.10 452929401348 452929401380
205 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎಂ. . ಾದವ  ಎಂ. ೂೕ ಾಲಪ ಅಕು ೕ ಕಸ ಾ 141/5,141/7,140/6 ಾ ಾನ 0.92 0.35 515483602362 075200101001891
206 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎಂ. . ಾದವ  ಎಂ. ೂೕ ಾಲಪ ಅಕು ೕ ಕಸ ಾ 140/4 ಾ ಾನ 0.32 0.17 515483602362 075200101001891
207 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೖ ಎ  ಾ ಮ  ಾ ಾಯಣಪ ಅಕು ೕ ಕಸ ಾ 3/8,37/3, 133 ಾ ಾನ 1.85 1.78 724331453880 143201011000875
208 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಪಷ  ೂೕಂ ೂೕಮಣ ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 61/1,61/2, 61/3 ಾ ಾನ 0.54 0.57 953667872711 0427101010557
209 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಮುದ ಪ   ೌಡಪ ಪರ ಜಯಪರ 10/2,74 ಾ ಾನ 0.75 0.26 867734213654 0438101197755
210 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಂ ನಪ   ಾಮಯ  ಉ ಕ ಾಮಯ ತ ೕನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 8/7, ಾ ಾನ 0.67 0.23 901248099212 54046351705
211 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಮಯ   ಮು ಾಮಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 20,62/15, 43/3 ಾ ಾನ 1.16 1.01 837428295947 0474101031034
212 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಯಪ   ಕ ರುಮಪ ೂೕಮತ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 165/1,165/3 ಾ ಾನ 1.84 0.73 289022788796 043310004635
213 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ. ಂಕಟಪ ದಲಪರ ಅ ಾ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 39/2,39/4 ಾ ಾನ 0.92 0.60 998712157832 161510032379
214 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾಜ ೕಖ  ೌಡ  ೂಕ ಪ ಐಬ ಾಪರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 155/2 ಾ ಾನ 1.00 0.35 472538839242 64069696580
215 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ . .ಮು ೕ ೌಡ  ೕ . ೕರಣ ೂಡ  ಕುರುಬರಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 32/1 ಾ ಾನ 1.08 0.23 959377529775 520101250173041
216 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎಂ. ಂಕ ೕಶಪ   ನ ಪ ಯ ಮ ೕಪ ರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 50/P3,50/p6 ಾ ಾನ 0.75 0.51 425050127127 599202010002452
217 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಂಪಣ ೂಡು  ಮು ೕನಹ ಜಯಪರ 91/1 ಾ ಾನ 1.20 1.01 962146238481 31781485393
218 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಅ ಾ ಬ ಾ   ೂೕ ಾ ಾ ಹುರುಳುಗು ಜಯಪರ 25/6,119 ಾ ಾನ 0.79 0.53 442664943965 0427101018018
219 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಎಂ.ಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ ಜಯಪರ ಕ ನಹ 71/7,71/8, 80/1 ಾ ಾನ 0.67 0.42 506371642609 143201231000145
220 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ತುಳಸಮ  ೂೕಂ ೕ . ೕ ಾ ಜಯಪರ ಜಯಪರ ಅ ಾ 57/3 ಾ ಾನ 0.23 0.23 334166027034 520101260230118
221 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಮು ಾಯಮ  ೂೕಂ ಾ ಮಣ ೂಡ  ೂಲ ಹ ಕುಂ ಾಣ 6/1,6/3 ಾ ಾನ 1.37 1.30 486546181486 0475101003378
222 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ     ಚಂದ ಾಸ ೂಮ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 41/1 ಾ ಾನ 0.74 0.73 791448576029 0225301000028506
223 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ .ಆಂ ನಪ   ಂಕಟಪ  ಐಬ ಾಪರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 180 ಾ ಾನ 0.61 0.55 505766623124 119001146984
224 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾಸ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಮ ಾರ ಕಸ ಾ 152 ಾ ಾನ 0.49 0.54 432131728042 4435101000588
225 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ದ ಾಜು  ಾ ಾಯಣಪ ೕವನಹ ಕಸ ಾ 134/P38 ಾ ಾನ 0.80 0.82 701522783319 0225301000022752



226 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ವ ಾಜು  ಮು ಾಮಪ ಅರುವನಹ ಕುಂ ಾಣ 87 ಾ ಾನ 1.00 1.01 487406901319 3825108002247
227 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಸುಬ ಲ ೕ ೂೕಂ ೕ ಎ .ಮು ೂಣ ಪ ಂಗ ೕರ ೂಲ  ಹ ಕುಂ ಾಣ 88,89 ಾ ಾನ 1.30 1.28 569809915302 2201960956
228 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ಉ ಾ ೕ   ೂೕಂ ೕ .ಮ ೕ ಜುಟ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 43/2 ಾ ಾನ 1.20 1.19 371378414378 6196566079
229 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಂದ   ಯರರಪ ಾರ ೂಂಡನಹ ಕುಂ ಾಣ 54/3,55/3, 56/3,57/3 ಾ ಾನ 1.08 1.08 823670889566 520101029427459
230 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಜಣ    ೕ. ೂ ಾ ಂ ನಪ ಚಪ ರದಹ ಕುಂ ಾಣ 24 ಾ ಾನ 1 1.01013 283752523787 16310100042915
231 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ನರಸಮ  ೂೕಂ ಮ ಯಪ ೂ ಾ ಕುಂ ಾಣ 130 ಾ ಾನ 0.8 0.76875 625080021184 3825108001281
232 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಎಂ.ಧಮ ಾ   ಮು ಬಸಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 260/2,255/4,250/2,103/2 ,103 ಪ. ಾ 0.63 0.45 935649824675 185100101000298
233 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೕನಪ   ೖರಪ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 181/ 2 ಪ. ಾ 0.8 0.824 775210582698 64190216899
234 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೕ  ೂೕಂ ಮ ಾಯಪ ಅ ಘಟ ಕಸ ಾ 67/5 ಪ. ಾ 0.15 0.17006 517285178251 64159862570
235 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  . ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ . ಮ ಾಯಪ ಅ ಘಟ ಕಸ ಾ 26/6, ಪ. ಾ 0.15 0.17006 957820285384 520101061103922
236 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮಂಜಮ  ೂೕಂ . ಾ ಾಯಣ ಾ ಅ ಘಟ ಕಸ ಾ 26/4, ಪ. ಾ 0.14 0.10288 620812039089 52010106107730
237 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  . . ೕವ ಾಜು  ೂಡ ಳ ಪ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಾ ಾಳ 168 ಪ. ಾ 1.2 0.95434 742769368462 0474101038763
238 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಎ .ಎಂ.ಮು ಚನ ಾಯಪ   ಎ .ಎಂ.ಮು ಆಂ ನಪ ೂೕಲೂರು ಕುಂ ಾಣ 5/p2 ಪ. ಾ 0.8 0.59713 241218577038 64177982103
239 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  . . ಂಕ ೕಶ  ಂಕಟರಮಣಪ ೕಲನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 2/2,69 ಪ. ಾ 1.31 0.639 990439212166 64011031123
240 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  .ಎಂ.ನರ ಂಹಮೂ   ಮು ಕ ರಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 2/ 18 ಪ. ಾ 0.8 0.8245 602610782086 64151295563
241 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಎ . ಾ ಾಯಣಪ   ೕ. ಾಗಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 2/p31, 2/p35 ಪ. ಾ 1.57 0.76872 845685830923 64183293513
242 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕೃಷ ಪ   ಕ ಣ ಗಂಗ ಾರ ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 146/ 1 ಪ. ಾ 0.86 0.8245 551329856221 043310001779
243 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಂಕಟರಮಣಪ   ೕ . ಮು ಂಕಟಪ ಂಪ ಮ ನಹ ಕಸ ಾ 66,81/1 ಪ. ಾ 1.36 0.4159 ~
244 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಪ   ಂಕಟಪ ೕ ಾಚನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 118/B37 ಪ. ಾ 0.8 0.824 431970471822 845410110010566
245 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ನರ ಂಹಯ   ೕ . ಓಬಯ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 8/2, ಪ. ಾ 0.64 0.63904 325516014955 0475101077144
246 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ನರ ಂಹಪ   ಮದೂ ರಪ ಆಲೂರು ದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 29/ 3 ಪ. ಾ 0.6 0.63904 576519105018 475101010220
247 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ರುಮಳಮ  ೂೕಂ ಮು ಾಮಪ ೕಸ ಾನಹ ಕುಂ ಾಣ 66/3,139/3 ಪ. ಾ 1.19 1.18 777704684190 311000101002543
248 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  . ೕಹ  ಾಬು  ಕ ಮು ಯಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 61/2,63/9, 63/10,64/2 ಪ. ಾ 0.84 0.54626 796064029337 0427101009036
249 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ನಂಜಪ   ಕ ಮು ಾಮಪ ೖಲ ಕುಂ ಾಣ 146/P1,9/4,33/1 ಪ. ಾ 0.63 0.63904 380734818133 311002101000028
250 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೂೕ ಾಲಪ   ನಲ ಪ ಮ ೕನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 55 ಪ. ಾ 0.63 0.4688 963640287387 161510032158
251 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ಂ ನಪ   ೕ . ಓಬಯ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 03, ಪ. ಾ 0.8 0.7752 367562357479 0475101077150
252 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕೃಷ ಪ   ೕ . ತಪ ೂೕನು ಉ. ಾಗಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 2/p17 ಪ. ಾ 0.8 0.7318 261281746464 1132500101400501
253 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕೃಷ ಪ   ಕ ಮುದ ಪ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 37/p5,84 ಪ. ಾ 1.2 1.19223 927936916204 143201231000145
254 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಮು ಾಮಪ ಂಕ ಾಪರ ಕುಂ ಾಣ 01,30/2 ಪ. ಾ 0.85 0.87 908209815694 520101260230118
255 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಗ ಾಜು  ೂಡ ಹನುಮಪ  ( ೖತ ) ೕವ ಾನಹ  ಕುಂ ಾಣ 69/B3 ಪ. ಾ 0.3 0.34012 607225999106 186600101003332
256 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾರದಮ  ೂೕಂ ಆ .ಎ.ಮು ೕ ಾಡ ೂನ ಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 136 ಪ.ಪಂಗಡ 2 0.4529 662429018348 8502910214-6
257 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕ ಾ ಗಪ   ಮು ಯಪ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 98/1,98/2 ಪ.ಪಂಗಡ 1.2 0.824 450562294622 0474101032856
258 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ಾಯಣ ಾ    ಕ ಪ ಯ                              ,                                                                                                 ಕ ೂಲ ಹ ಕುಂ ಾಣ 37/4, ಪ.ಪಂಗಡ 0.96 0.91736 333607477004 ~
259 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಾಮಯ   ೕ. ೂಡ ಪ ಯ ಾಮನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 137 ಪ.ಪಂಗಡ 2 1.92 427677862653 85029640016
260 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ಮು ಯಪ ಗು ೂ ೕಬನಹ ಕಸ ಾ 37 ಪ.ಪಂಗಡ 0.4 0.34061 279989156223 0474101038590
261 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕೃಷ ಪ   ೕವಪ  (ಕಂಪ ) ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 165/2,183 ಪ.ಪಂಗಡ 0.73 0.453 216293396748 0472101010684
262 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಸುಬ ಯ   ೕ . ಮು ಾಮಪ  (ಕಂಪ ) ಾಮನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 73/1 ಪ.ಪಂಗಡ 0.43 0.453 317443820768 8501633438-7
263 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಅಕ ಯ ಮ  ೂೕಂ ೕ.ಮು ಯಪ  (ಕಂಪ ) ೂಂ ೕನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 24/p8 ಪ.ಪಂಗಡ 0.8 0.76845 303308832225 0427108254618
264 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ನ ಪ   ಮು ಾಮಪ  ( ೖತ ) ದಲೂರು ಕಸ ಾ 246 ಪ.ಪಂಗಡ 0.39 0.33209 449978243293 4435101000046
265 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಪ   ರುಮಳಪ  ( ೖತ ) ೂಡ ಸ ಕಸ ಾ 10/4,10/5 ಪ.ಪಂಗಡ 0.24 0.20436 835179627195 129410035152
266 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೖಯ  ೕ   ೖಯ  ಕ ೕಂ ಾ ೂಂ ೕನಹ ಜಯಪರ 6/1, ಅ.ಸಂ 1.03 1.01013 660700692268 0427101004882
267 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೖಯ  ಆ ೕ   ಾ ಾ  ಾ ಬೂ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 43/1 ಅ.ಸಂ 0.24 0.2267 455945496396 107291000105449
268 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಜಣ   ೕ . ಾಮಣ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 33/1,2/2 (ಅಂಗ ಕಲ) ಾ ಾನ 0.4 0.453 493916300575 64144321912
269 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  VM ೖರಪ   ಮು ಬಚ ಪ  ಾಬಸಂದ  ಕಸ ಾ 481, 59/2, 67/3 ಾ 1.2 0.78211 960277870576 620014071853
270 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  P ಕೃಷ ಪ   ಾಪಣ  ೂಸ ೂೕ  ಕಸ ಾ 191/1 A, 545 ಾ 0.8 0.59203 773841538827 620014071853
271 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಚನ ಾಯಪ   ಚನ ಪ  ಕ ನ ಾ ಳ ಜ ೕನಹ 78 ಾ 1.6 1.55641 604215123246 620014071853
272 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೕ. ೕಶವ  . . ಕ ಪ ಯ  ದ ಲಹ  ನಂದಗು  68/4 ಾ 0.25 0.21288 651772590648 650014071853
273 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೕ.ಲ ಣ .  . . ಕ ಪ ಯ  ದ ಲಹ  ನಂದಗು  68/3 ಾ 0.25 0.28343 964578653649 650014071853
274 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೕ.ಹುಲೂ ರಪ   ಂಪಯ  ಾ ಗರ ಜ ೕನಹ 11/1 ಾ 0.8 0.59713 850190873631 650014071853
275 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ವಸಂತಮ  ೂೕಂ ಮ ಯಪ  ಕ ನ ಾ ಳ ಜ ೕನಹ 79/2, 82/2 ಾ 0.9 0.91736 391412884919 650014071853
276 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕ ಮ ಣ   ೖರಪ  .ಸತ ಾರ ನಂದಗು  37/12, 37/14, 50/3 ಾ 0.6 0.46887 538289751713 650014071853
277 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಬಸವ ಾಜು   ಕು ಾರಪ  ಕಣೂ ರಹ  ಕಸ ಾ 84/1, 142/1, 134/1 ಾ 0.64 0.45962 889631032299 650014071853
278 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಾಜು  ಅಶ ಥಪ  ೂಣ ೕನಹ  ಕಸ ಾ 48/5, 11/7 ಾ 0.4 0.32722 878480024019 650014071853
279 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ರ ೕ   ಕೃಷ ಪ  ಕುರುಬರಹ  ಕಸ ಾ 114/6, 160/4, 33/7, 26/1, 114/5 ಾ 0.75 0.52031 310678851288 650014071853
280 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಆಂ ನಪ   ಮು ಾಮಪ  ಾ ಾಪರ ಸೂ  41/1 ಾ 0.7 0.4105 289309297066 650014071853
281 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  . . ೕ ಾಸ  ೖರಪ  ಹುಣ ೕಹ  ಜ ೕನಹ 50/2 ಾ 0.8 0.82458 985123011253 650014071853
282 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ರ ೕ   ಕೃಷ ಪ  ಹುಣ ೕಹ  ಜ ೕನಹ 39/1, 71/1, 31/2 ಾ 0.7 0.49273 755653005307 650014071853
283 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  .ಎ .ಮಂಜು ಾ   ಾಗಪ  ಾಮಸರನಹ  ಜ ೕನಹ 12/1. ಾ 0.8 0.82458 941307327245 650014071853
284 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಪಣ  ಅರಸನಹ  ಸೂ  10/1, 1/3, 23/2 ಾ 1 1.01013 901237189576 650014071853
285 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಎಂ.ಕೃಷ ಪ   ೕಟಪ  ಕಲ ಹ  ಕಸ ಾ 138 ಾ 1 1.01013 301616361716 650014071853
286 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಭದ ಪ   ೕ ಮ ೕಪ  ಂಬ ಾನಹ ನಂದಗು  112/3 ಾ 1.35 1.32879 710535605635 64142484324
287 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  .ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟರಮಣಪ  ಮಟ ಹ  ಜ ೕನಹ 54 ಾ 0.8 0.76124 204190308962 650014071853
288 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  . . ವಪ   ಕ ಪ ಯ  ದ ಲಹ  ನಂದಗು  68/5 ಾ 0.3 0.34011 386247836649 650014071853
289 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಮೂ   .ಆಂ ನಪ  ಅರ ೕ ಾಕನಹ  ಜ ೕನಹ 10/4, 10/25, 10/19, 10/18 ಾ 0.55 0.59265 631768081229 620014071853
290 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಶಂಕರಪ   ಾ ಾಯಣಪ  ಾಮಸರನಹ  ಜ ೕನಹ 10/8. ಾ 0.3 0.29302 957452036323 840430110000015
291 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಜಮ  ೂೕಂ ಾಮಯ  ಾಗೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ  124 ಾ 1.6 1.55 54492929640327 840430110000015
292 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೂಡ ಮ  ೂಂ ಮು ಾಮಪ  ನಂದಗು  ನಂದಗು  46/2, 37/6 ಾ 0.9 0.91736 804393608193 840430110000015
293 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ಟಪ   ಮು ಾಮಪ  ೂರ  ನಂದಗು  109/1, 135/1, 111/p1 ಾ 0.9 0.91 427908789186 840430110000015
294 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಲ   ೂೕಂ ಮು ನಂಜಪ  ಾ ಾಯಣ  ಅನು ೂಂಡನಹ  41/3, 41/4, 41/5, 41 ಾ 0.9 0.917 549636053720 840430110000015
295 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  HR ೕಧ   .  ಾ ಾ  ಾ ೂೕಹ  ಅನು ೂಂಡನಹ  165/1, 106/3 ಾ 0.8 0.82 465819776261 840430110000015
296 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೌರಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ  ೂರ  ನಂದಗು  15/3. ಾ 0.5 0.54626 407615942146 31342017084
297 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಚನ ಾಯಪ   ಗಂಗಪ  ಆಲ ೂಂಡನಹ  ಜ ೕನಹ 1/p64, 20 ಾ 0.4 0.45349 840430110000015
298 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಪ   ಮು ಯಪ  ೂಮ ನಬಂ  ಜ ೕನಹ 36 ಾ 0.9 0.917 834357589541 840430110000015
299 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮಂಜು ಾ   ಾ ಾಯಣಪ  ಕುರುಬರ ೂಲ ಹ  ಜ ೕನಹ 33/8, 33/7 ಾ 0.34 0.24243 262869632569 840430110000015
300 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮ ಯಪ   ಾಮಯ  ದಬ ಗುಂ ಜ ೕನಹ 19/p1 ಾ 0.4 0.45349 770244125302 620014071853
301 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಮಣ   ಕ ಾಮಣ  ಾಣ ಾಕನಹ  ನಂದಗು  3 ಾ 1.2 1.19222 212277726066 620014071853
302 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಆ .ಜಗ ೕ   ಾಮಚಂದ ಪ  ಂಬ ಾನಹ ನಂದಗು  93/2, 93/5 ಾ 0.74 0.76891 620014071853
303 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಆ  ಮು ಾಜು  ಾಮಣ  ಇಟ ಸಂದ  ನಂದಗು  135/2, 98/2, 38 ಾ 1.5 1.33861 799074787001 840430110000015
304 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮ ಯಪ   ಮು ಂಕಟಪ ಕ ನ ಾ ಳ ಜ ೕನಹ 83/3, 84/2 ಾ 0.6 0.63904 572617873566 650014071853
305 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಎಂ. . ೖಯ ಣ   ಂಚಪ ಾಕನಹ ಜ ೕನಹ 71/1, 8/7 ಾ 0.73181 970133732365 650014071853
306 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಅಪ ಾ ಮ ಯಪ ನಹ ನಂದಗು  17/1. ಾ 0.8 0.82458 606693083820 650014071853
307 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಪ   ಕ ೖರಪ ಕಣೂ ರಹ  ಕಸ ಾ 50/1 ಾ 0.8 0.59713 701820063962 650014071853
308 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕಲ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಕಲ ಪ ಕ ನ ಾ ಳ ಜ ೕನಹ 71/3A, 72/3 ಾ 1.15 1.1467 920755136096 62192868623



309 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕ ಾ ಣಮ  ೂಂ ಕೃಷ ಪ ಅನು ೂಂಡನಹ ಅನು ೂಂಡನಹ  88/1 ಾ 1.2 1.19222 605159571964 62192868623
310 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  . ೖ ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ ದಳಸ ನಂದಗು  175/3 ಾ 1 1.19222 623201780925 62192868623
311 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಾಜು  ಂಕಟ ಾಮಯ  ಡಗಟ ಜ ೕನಹ 139/5, 129/4 ಾ 0.65 0.68542 540776114541 62192868623
312 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಳ ಣ   ಬಚ ಣ  ಲ ೂ ಂಡಹ  ಕಸ ಾ 18 ಾ 0.7 0.22334 383443226922 62192868623
313 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕೃಷ ಪ   ಾಮ ಾ ಮಪ  ಾ ಗರ ಜ ೕನಹ  76 ಾ 0.68 0.46887 833879862392 650014071853
314 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ತುಳ ಾ   ೕ. ಎಂ. ಾ ಾಯಣಪ  ಾಮರಸನಹ  ಜ ೕನಹ  54/5 ಾ 0.3 0.24541 347141670791 840430110000015
315 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  M ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಯಪ  ಅಪ ಸಂದ  ಜ ೕನಹ  18 ಾ 0.8 0.82458 698258910925 62192868623
316 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಾಜಪ   ಕೂರಲಪ  ಾಚರಕನಹ  ಜ ೕನಹ  70/1, 90/2 ಾ 0.5 0.37267 818830968383 129201011008516
317 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಪ   ನಂಜಪ  ೕವ ಹ  ಜ ೕನಹ  78 ಾ 2 0.33454 327853855225 6255101001794
318 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಶ ಕ ಾ ೂೕಂ ಜ  ಕು ಾ  ಇಂ ನಹ  ಜ ೕನಹ  15/2, 62/8 ಾ 0.7 0.58024 801659287160 32176934089
319 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  . ಾಪಣ   ಕೃಷ ಪ  ೂಡ ೕನಹ  ಜ ೕನಹ  32/3, 32/3 ಾ 0.7 0.73181 306004746571 55640100005528
320 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ೕ.ಹನುಮಂತ ಾಯಪ  ಹುಣ ೕಹ  ಜ ೕನಹ  5/2. ಾ 2.8 0.82458 767990967717 54038127671
321 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಪ ಾ   ಾಳಪ  ೂಡ ೕನಹ  ಜ ೕನಹ  14 ಾ 0.8 0.82458 542131684463 85046662845
322 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೂ ಾ ೌಡ  .ಕ ೕ ೌಡ ಕ ೕರನ ೂಸಹ  ಜ ೕನಹ  67 ಾ 1.7 0.57187 597508268829 54054186354
323 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಕಪ   ಕ ಾ ವಪ  ಕ ಾ ವಪ  ಸೂ  165/1, 165/2, 66/5A ಾ 0.7 0.533 621704998373 62192868623
324 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಯಪ  ಲ ೂ ಂಡಹ  ಕಸ ಾ 139/11 ಾ 0.5 0.38239 475635363886 62192868623
325 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಆಂ ನಪ   ೖರಪ  ಕಲ ಹ  ಕಸ ಾ 138/B4, 49/1 ಾ 1.03 0.725 670151338067 62192868623
326 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಂಕಟಪ   ಮು ಯಪ  ೕಮಂಡಹ  ಕಸ ಾ 75/2 ಾ 0.8 0.59713 810010386968 650014071853
327 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೂೕ ಾಲಪ   ಾಮಣ  ಕುರುಬರಹ  ಕಸ ಾ 59/5, 50/5 ಾ 0.5 0.40474 284982576129 650014071853
328 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಾಜು  ಮು ಯಪ  ಯಳಚ ಾಯ ನಪ ರ ಕಸ ಾ 11/6, 11/4, 49/6 ಾ 0.8 0.59713 988837562837 650014071853
329 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ೖರಪ   ಾ ಾಯಣ ಾ  ಆಲಪ ನಹ  ಜ ೕನಹ  52, 82 ಾ 0.8 0.82458 475635363886 650014071853
330 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ೕ   ೕ. ಾ ಾಯಣಪ  ಹಲಸಹ  ಸೂ  8/1, 9/3 ಾ 0.8 0.59713 618465324258 598101205924
331 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಮಲ ಪ  ಸ ಾಕನಹ  ಸೂ  41 ಾ 0.58 0.39682 826495938851 7102500101819000
332 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮ ಯಪ   ಮು ಂಕಟಪ  ಹುಲೂ ರು ಅ ಾ  ಕಸ ಾ 10/3. ಾ 0.7 0.49273 572617873566 0598101201311
333 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೂೕಮ ೕಖ   ಾ ಾಯಣಪ  ಕಲ ಹ  ಕಸ ಾ 53/2, 55/1 ಾ 1.2 0.43 955070279218 10699492015
334 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  .  ಮು ಾಜು  ತಮ ಣ  ಕಲ ಹ  ಕಸ ಾ 58/4A2 ಾ 0.6 0.4 745618617745 138401011000190
335 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಮಚಂದ ಪ   ೕ. ಂಕಟರಮಣಪ  ಅ ಾ ೂಡ  ಕಸ ಾ 308 ಾ 0.6 0.38238 970768536139 10699471527
336 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೂೕಡಪ   ಮು ಯಪ  ಕುರುಬರಹ  ಕಸ ಾ 72, 70/2 ಾ 0.4 0.34061 541747833129 20216783861
337 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಚಂದ ೕಖ   ಾ ಾಯಣಪ  ಕಲ ಹ  ಕಸ ಾ 54/3, 54/5 ಾ 1.2 0.43 815042354658 10699474914
338 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೂೕ  ೂೕಂ ಐಯ ಪ  ಗಣಗಲೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ  197 ಾ 0.8 0.82458 501939709621 823108017203
339 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಂಕಟರಮಣಪ   ಂಕಟಪ ೖರಹ  ಅನು ೂಂಡನಹ  17/1A, 113 ಾ 1.4 1.37432 983248379130 64188117757
340 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮ ೕ  HT  ಮ ಾಯಪ  ಹಂ ೕನಹ  ಅನು ೂಂಡನಹ  106 ಾ 0.6 0.639 609367606763 4009101001287
341 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕೃಷ ಪ   ಾಸ ಟ ಪ  ಗಣಗಲೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ  72, 74 ಾ 1.6 1.55 506896635130 823101000029
342 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  N ೕವ ಾಜು  HD ಾ ಾಯಣಪ ಹುಣ ೕಹ  ನಂದಗು  51 ಾ 1.1 1.10118 635284659682 650014071853
343 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  B ೂೕ ಂದ ಾಜು  ಬುಡ ಪ  ೕಡೂರು  ನಂದಗು  6/2, ಾ 0.98 0.66126 292185092145 650014071853
344 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  M ಗ ೕ   TV ಮ  ಂ ಾಪರ ನಂದಗು  28/1 ಾ 1.2 0.35606 805995321044 62192868623
345 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  R ಸ ತ ೂೕಂ ಶಂಕ  ಕಂಬ ಪರ ನಂದಗು  96/22, 93/1 ಾ 0.45 0.49987 998953673163 62192868623
346 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  S ಆಂ ನಪ   ಸುಬ ಣ   ಸತ ಾರ ನಂದಗು  96/B50 ಾ 0.6 0.6 245064386600 499101028692
347 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಚನ ಪ   ಪಚ ಪ  ೂಡ ನ ಾ ಳ ಜ ೕನಹ  80 ಾ 0.9 0.91736 735583422432 0598101029337
348 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ವಕು ಾ   ಚನ ಪ  ೂಡ ನ ಾ ಳ ಜ ೕನಹ  72/2, 60/p1 ಾ 0.7 0.73181 285431596389 138401011000288
349 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  .ಎ. ೕಶವ  ಅ ಾ ೌಡ ೂಂಚನಹ  ಜ ೕನಹ  42/2, 43/2 ಾ 0.8 0.82458 763873067112 64033701172
350 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಪ   ನಂಜಪ  ೕವ ಹ  ಜ ೕನಹ  72/2, 26/4, 30/4, 62/1 ಾ 1.4 0.25827 327853855225 6255101001794
351 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಂಕ ೕ   ಳ ಪ  ಹುಣ ೕಹ  ಜ ೕನಹ 35/5, 68/p9 58/1 ಾ 0.8 0.82458 785030013133 6452500100078400
352 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ನಂಜಪ   ಾಮಯ  ೂೕ ಂದಪರ ಜ ೕನಹ  44/p13 ಾ 0.4 0.34 321724642836 54054183513
353 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  . ಾಜಪ   ಕೃಷ ಪ  ಗುಂಡೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ  35/1, 124, 14/p3 ಾ 0.8 0.82 331269765321 64142484324
354 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಚಂದ ೕಖ   ಗುರಪ  ಮುತೂ ರು ಅನು ೂಂಡನಹ  155/2 ಾ 0.3 0.32 321492595587 62192868623
355 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಚಂದ ೕಹ   ಗುರಪ  ಮುತೂ ರು ಅನು ೂಂಡನಹ  155/1 ಾ 0.3 0.34 318139754024 62192868623
356 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಮ   ಅಂಕ  ಾ ಾಯಣ  ಅನು ೂಂಡನಹ  207/1 ಾ 1.4 0.9 934861935627 13179023905
357 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಪಟ ಪ   ಮು ಾಮಪ  ಯಮ ಂಡಹ  ಅನು ೂಂಡನಹ  42/3 ಾ 0.2 0.226 244736203085 85025104895
358 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಂಕಟಪ   ೕಟಪ  ಾಗೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ  61/1 ಾ 0.5 0.45671 381915927043 850154525085
359 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಸುಬ ಮ   ರುಕ ಮ  ಮಂಡಹ  ೂೕದನ ೂಸಹ  ಅನು ೂಂಡನಹ  42/2 ಾ 0.25 0.226 786346130235 64020238955
360 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ   ೕಹ  ಕು ಾ    ಮ ಾಯಪ ಸ ೕತನಹ  ಅನು ೂಂಡನಹ  195/1, 195/2 ಾ 1 0.452 302569583098 54024495959
361 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  AV ಪ ಾಶ ್  ಂಕ ೕಶಪ  ಅ ೕಹ  ಅನು ೂಂಡನಹ  42/3 ಾ 0.7 0.53 968900568092 0823101103066
362 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೌರಮ ೂೕಂ ಚನ ಮ ಯಪ  ಮ ಸಂದ  ನಂದಗು  9/3. ಾ 0.4 0.45349 250028419587 840430110000015
363 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ೕ ೌಡ  ಾ ಾಯಣಪ .ಸತ ಾರ ನಂದಗು  96/5, 96/p4 ಾ 0.7 0.73181 634280164985 840430110000015
364 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ .M   TV ಮ  ಂ ಾಪರ ನಂದಗು  25/4. ಾ 0.49 0.14586 211481303821 62192868623
365 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  D ಾಗ ಾಜಪ   ಬಚ ಣ  N ೂಸಹ  ನಂದಗು  21/1. ಾ 1.1 0.33402 325821252878 4436101000001
366 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕೃಷ ಪ   ೕ.ಮು ಾಮಪ  C T ೂಲ ಹ  ನಂದಗು  39/1 ಾ 0.8 0.82458 309691378909 13178036449
367 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೂೕಮ ೕಖ   ೕ.ಬಸಪ  ಸ ನಹ  ನಂದಗು  51/3 ಾ 0.4 0.4 879363644431 13178019220
368 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಜಯ ಾಮಪ   ಮು ಾ ಮಪ  ಲ ಾ ಲು ನಂದಗು  22 ಾ 0.4 0.14777 715987042419 04991010217625
369 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೕರಭದ ಯ   ಮು ಾಮಪ  ದ ನಹ ನಂದಗು  32/1, 30/2, 32/2 ಾ 0.6 0.63 598197484166 64168102461
370 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ವ ೕ  ೕ   ಅ ೕ  ೕ  ಮ ಸಂದ  ನಂದಗು  8/3, 8/18 ಾ 1.6 0.38557 788897614033 4436101003932
371 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಪಣ   ಮು ೌಡಪ  ಅ  ಸೂ  133/2, 133/3, 209/1 ಾ 0.29 0.32878 863336335266 62192868623
372 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೕಗಳಪ   ಅರಸಪ  ೂಣ ಹ ಪರ ಸೂ  1/3, 68/3 ಾ 1.2 1.19222 412872125100 62192868623
373 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  TN ೕವ ಾಜು  ಾ ಾಯಣಪ  ಮಟ ಾಲು  ಸೂ  2/14. ಾ 1.3 0.84405 302545246611 7102500100630300
374 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಮಣ   ಕ ಮು ಾಮಪ  ಕಲ ಹ  ಕಸ ಾ 97/4 ಾ 0.4 0.45349 748265664756 650014071853
375 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  N ೂೕ ಾಲ  ಾ ಾಯಣಪ  ಕುಂಬಳಹ  ಕಸ ಾ 110/2 ಾ 0.33 0.281 487194131878 650014071853
376 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಳ ಮ  ೂೕಂ ೂಡ ಮು ಾ ಮಪ  ಕುರುಬರಹ  ಕಸ ಾ 82/7, 103/1, 102/2 ಾ 1 0.72539 381592236446 650014071853
377 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  M ೂೕ ಂದಪ   ಕ ಮು ಯಪ  ಮಲ ಸಂದ  ಕಸ ಾ 50/4, 51, 52/2 ಾ 0.8 0.82458 747929232094 650014071853
378 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮ ಯಪ   ಮ ಾ ನಪ  ೂೕಂಪರ ಕಸ ಾ 5/16, 5/3 ಾ 0.7 0.533 732367186074 650014071853
379 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  R ಈಶ ರ ಾ   ಾ ೂೕ ಾ  ೂೕಂಪರ ಕಸ ಾ 34/2 ಾ 0.35 0.28631 939370375644 10699468162
380 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಂ ೕ ೌಡ  ಮು ಯಪ  ಮಲ ಸಂದ  ಕಸ ಾ 76/3, 67/3 ಾ 0.6 0.3743 555651469714 6255101000291
381 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಗಂಗಣ   ಹುಲು ಮು ಯಪ  ಕುರುಬರಹ  ಕಸ ಾ 120/2, 127/2, 84/1 ಾ 0.6 0.46887 974837694062 37771567127
382 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಚಂದ ೌ   ಜಯ ಾಮಯ  ಭಕ ರಹ  ಕಸ ಾ 80/4. 78/5 ಾ 0.58 0.45324 367189282165 6255101002136
383 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಶಂಕರಪ   ಅಪ ಯ ಪ  ಅ  ಸೂ  52/3, 53, 230/3, 230/9 ಾ 0.66 0.73181 738888153278 62192868623
384 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  N ಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ  ಅ ಾ ೂಡ  ಕಸ ಾ 305/1 ಾ 1 1.01013 789100033543 62192868623
385 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಪ ಾ  ಮು ಯಪ   ಾ ಾಯಣಪ  ನಂದಗು  ನಂದಗು  185, 179/P4 ಾ 1 1.01013 866994159978 840430110000015
386 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಂಪಮ  ೂೕಂ ಾಗ ಾಜಪ  ನಂದಗು  ನಂದಗು  40/2 ಾ 0.5 0.54626 693319603938 840430110000015
387 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮಲ ಪ   ಕ ಪ ಯ  ನಂದಗು  ನಂದಗು  198/1, 154/3 ಾ 1 1.02831 297231398560 840430110000015
388 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  U ಾಮಯ   ಉತ ನಳ ಪ  ಾಮ ೂೕ ಂದಪರ ನಂದಗು  177, 179/p28 ಾ 1 0.9 457921775071 840430110000015
389 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಪ  ಾಮ ೂೕ ಂದಪರ ನಂದಗು  35/p1 ಾ 0.6 0.63904 822440432933 499101021599
390 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಗಂಗಪ   ಮು ಯಪ  ಾಮ ೂೕ ಂದಪರ ನಂದಗು  191 ಾ 0.9 0.91736 682810023477 0499101012810
391 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ  ಅಗಸರಹ  ನಂದಗು  29/2 ಾ 0.6 0.63904 969939189283 1875108011784



392 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಪ   ೖರಣ  ಇಟ ಸಂದ  ನಂದಗು  18 ಾ 1.25 0.813 975329075052 0499101030422
393 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೖ  ಉ ಾ  ಶ ೕ   ಅಬು  ರ ಾ  ಗಣಗಲೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ  170/1, 170/2 ಾ 1.4 0.9 535984867828 62192868623
394 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  JL ಾಜಣ   ಲ ಯ  ಜ ೕನಹ ಜ ೕನಹ  183/p2 ಾ 1.2 0.8549 922576183023 62192868623
395 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  JV ೕ ಾಸ  ಂಕಟರಮಣಪ  ಜ ೕನಹ ಜ ೕನಹ  285 ಾ 0.8 0.82458 693963898257 62192868623
396 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ಾಯಪ   ಮು ಾಮಪ  ಚಂ ಾ ಪರ ಜ ೕನಹ  4/3. ಾ 1.2 1.19222 946558032190 62192868623
397 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಆಂ ನಪ   ಯರ ಪ  ತಗ ೂಸಹ  ಜ ೕನಹ  35/2, 29/3, 29/2 ಾ 2 1.01013 631164252572 840430110000015
398 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಚನ ಾಯಪ   ಮು ಯಪ  ಆಲ ೂಂಡನಹ  ಜ ೕನಹ  1/p14 ಾ 0.8 0.82458 603164319352 10729100010003
399 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  TV ಜಯ ಕು ಾ   ಂಕಟ ಾಮಯ  ಂಡು  ಜ ೕನಹ  7 ಾ 0.6 0.6 446499704490 0484101017988
400 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಚನ ೕಶವ  ಗಂಗಪ  ಆಲ ೂಂಡನಹ  ಜ ೕನಹ  41/2, 72 ಾ 0.8 0.82458 962544011912 1875101013144
401 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಅಕ ಯ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಮು ಾಮಪ  ಾ ೕನಹ  ಸೂ  1/4. ಾ 0.8 0.82458 963112098928 62192868623
402 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ರತ ಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ  ಕ ೂೕ ಗ ಸೂ  51/1A, 5/81C, 67/1, ಾ 1.3 1.01013 243899969334 62192868623
403 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಾಮಚಂದ ಪ  ಕ ೂೕ ಗ ಸೂ  45 ಾ 1 1.00992 801752928437 62192868623
404 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಪ   ಂಕಟಪ  ಟ ಹ ಸೂ  31, 32/4 ಾ 1.2 0.72539 800846866245 62192868623
405 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಅಶ ಥಪ   ಮು ಂಕಟಪ  ಅನುಪಹ  ಸೂ  31/3, 31/6, 31/7 ಾ 1.2 1.00793 414981121651 62192868623
406 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೕ ಾಸ TN  ನಂಜುಂಡಪ  ಮ ಪ ನಹ  , ಯೂರು ಸೂ  44/2, 52 ಾ 1 0.72539 627495234976 62192868623
407 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಮಣ ೌಡ  ೕ ೕ ೌಡ ಅ  ಸೂ  49/1, 114/1B ಾ 1 0.72539 836314121655 62192868623
408 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  AM ಕೃಷ ಪ   ಾ ೕ ೌಡ ಅ  ಸೂ  81/1, /2/1, 82/2 ಾ 1.1 1.00793 801468419807 62192868623
409 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ವಣ   ನಂಜಪ  ಮ ಪ ಹ , ಮಟ ಾಲು  ಸೂ  57/2A, 1 ಾ 1.2 0.8549 778135682904 62192868623
410 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕ ಾ ಾಯಣಪ   ಕ ಾಗಪ  ಸೂ  ಸೂ  418 ಾ 1.4 0.8549 671388695198 62192868623
411 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಅಕ ಯ ಮ  ೂೕಂ ಂಚಪ  ಸೂ  ಸೂ  417 ಾ 2 0.8549 702039608287 62192868623
412 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಾಜ PC  ಕ ಮು ಾಮಪ  ಹ ಯೂರು ಸೂ  25/2, 8/1 ಾ 0.7 0.40474 542914157209 62192868623
413 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಸು ತ ೕ   ೂೕಂ ಾಮಕೃಷ  T ಅಗ ಾರ ಸೂ  68/3, 71/2 ಾ 0.8 0.80588 394456485032 64142484324
414 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ಾಯಣಪ  TA  ಅಪ ಯ ಣ  ಮ ಪ ನಹ  , ಸೂ  71/2 ಾ 0.8 0.82458 281878970633 64142484324
415 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟರಮಣಪ  ಒಳ ಪರ ಸೂ  13/1, 13/2, 14/1, 14/4 ಾ 0.4 0.45349 967445604204 64142484324
416 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೂೕ ಾಲ B  ೖರಪ  ಭುವನಹ  ಸೂ  163, 165 ಾ 1 0.65824 765041184607 64142484324
417 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೂೕ ಂದಪ   ಮು ಾಮಪ ಭುವನಹ  ಸೂ  45 ಾ 0.8 0.5479 443063636575 64142484324
418 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕ ಾ ಾಯಣಪ   ನಂಜಪ  ಅಂ ೂೕನಹ  ಸೂ  25, 36 ಾ 1.3 1.19223 434686358433 64142484324
419 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಕೃ ೕ ೌಡ  ನಂಜಪ  ಟ ಹ ಸೂ  34/2 ಾ 1 0.72539 354223621288 64142484324
420 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮ ಾಯಪ   ಾಪಯ  ೕಮಸಂದ  ಸೂ  48/2 ಾ 1 0.99175 529554112944 64142484324
421 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ   ಅ ಾ  ಬ   ೕ  ಅ ೕ  ಾ ಂಕ ೕಶಪರ ಸೂ  48/2 ಾ 1.2 0.43361 307361995732 64142484324
422 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಪ   ಮು ಾಮಪ  ಬ ಾನಹ  ಸೂ  55/1 ಾ 1.5 1.46537 721994772401 64142484324
423 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಪ   ಮು ಯಪ  ದ ನಹ ಸೂ  8/1, 8/2, 31 ಾ 0.8 0.82 381713571697 64142484324
424 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  SM ಮು ಾಜು  SM ಮು ಾ ಾಯಣಪ  ಸೂ  ಸೂ  203, 363/1, 363/2, 352/1 ಾ 1 1.01013 490191582007 64142484324
425 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಮಲ ಪ  T ಅಗ ಾರ ಸೂ  38/1 ಾ 1.2 1.19222 826495938851 64142484324
426 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮಲ ಪ  ಸ ಾಕನಹ  ಸೂ  19/2. ಾ 1.6 1.53457 931809679883 64142484324
427 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  AM ಪ ೕ  ಕು ಾ   ಮು ಯಪ  ಒಳ ಪರ ಸೂ  35/2 ಾ 1 0.72539 492107469529 1322155000030643
428 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  TN ೕ ಾಸ  ಾ ಾಯಣಪ  ಮಟ ಾಲು  ಸೂ  6 ಾ 0.8 0.82458 824972179134 7102500100693100
429 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಾಯಮ  ೂೕಂ ಾಮಚಂದ ಪ  ಅ  ಸೂ  87/1, 90 ಾ 0.9 0.91736 388491423687 7102500102557170
430 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  RM ಾ ಾಯಣ ಪ  ಮು ಾಮಪ  ಾಳ ಕುಂ  ಸೂ  30/2 ಾ 0.6 0.63904 916579283846 0499101022970
431 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮಲ ಪ / ಮ ಯಪ    ಾಸಪ  ಯೂರು ಸೂ  173 ಾ 0.8 0.822 345321324032 840430110000015
432 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  TD ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ ಣ  ಯೂರು ಸೂ  175 ಾ 1.2 0.40014 609743481668 840430110000015
433 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಂಕಟ ಾಮಪ   ಳ ಂಕಟಪ  ೕಮಕ ನಹ  ಸೂ  102/1 ಾ 0.8 0.59713 639035202664 650014071853
434 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ತಪ   ಪ ಯ  T ಅಗ ಾರ ಸೂ  48/5, 48/8 ಾ 0.8 0.82458 922675660278 7102500101617701
435 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಪದ  K ೂೕಂ ಂಪಣ  P  ೕಡು ಸೂ  4 ಾ 1.4 0.48892 862891417748 0212104000037651
436 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಪ ೕಳ ೂೕಂ ಹನು ೕ ೌಡ ದ ನಹ ಸೂ  43 ಾ 0.6 0.26444 283975814356 7102500101928501
437 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  T ೕಟಪ   ಮ ಾಯಪ  ೂಡ ಗ ಗನ  ಕಸ ಾ 68, 124/1 ಾ 0.7 0.73181 954837015887 138401011002493
438 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಮಚಂದ ಪ   ೂೕಮಯ ೂರಳೂರು ಕಸ ಾ 184/1 ಾ 0.8 0.55432 608449732913 6255101002743
439 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  KM ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ ಮು ಾಮಪ  ೂರಳೂರು ಕಸ ಾ 38/8 ಾ 0.8 0.63904 527841095425 2015816520
440 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ರು ಯಮ  ೂೕಂ ಸಂದಪ  ಹಲಸಹ  ಕಸ ಾ 30/3. ಾ 0.3 0.25545 301372562771 0598101204085
441 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಜುರಪ   ಾಪಣ  ಹಲ ನ ಾ ಪರ ಜ ೕನಹ 10/1. ಪ. ಾ 0.3 0.44215 487307288769 000035550334210
442 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಂಕ ೕಶಪ   ಗುರಪ  ಂ ಾಪರ ನಂದಗು  46/1. ಪ. ಾ 0.4 0.45349 466505512257 443610100186
443 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ರತ ಮ  ೂೕಂ . . ಳ ಪ  ೂರ  ನಂದಗು  15/1, 14/5 ಪ. ಾ 0.3 0.34011 804755973717 499101015106
444 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ  ಾಳಪ ನಹ  ನಂದಗು  46/1 ಪ. ಾ 0.8 0.82458 751608281130 31342017084
445 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ಬಂ ಮು ಯಪ   ಕ ನ ಾ ಳ ಜ ೕನಹ 75/7 ಪ. ಾ 0.7 0.533 849175490004 650014071853
446 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  .ಎಂ. ೂೕ ೕ   ಮು ಯಪ  ಾಣ ಾಕನಹ  ನಂದಗು  53/1. ಪ. ಾ 0.6 0.63904 206345351068 30584520588
447 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೖರಪ   ಮು ಾಮಪ  .ಸತ ಾರ ನಂದಗು  96 ಪ. ಾ 0.7 0.73181 477520792939 650014071853
448 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  . .ಯ ಾ   ಕ ಯಲ ಪ  ಗುಂಡೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ  53/2, 61, 28/3 ಪ. ಾ 0.8 0.82458 64142484324
449 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಆಂ ನಪ   ೂಣ ಪ  ೂಡ ಹುಲೂ ರು ಕಸ ಾ 56 ಪ. ಾ 0.8 0.82458 650014071853
450 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಜ ಾಬು  ದಂಡಪ  ದ ನಹ ನಂದಗು  31, 28/1, ಪ. ಾ 0.79 0.8153 620014071853
451 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಯಲ ಪ   ಮು ಾಮಯ ಾಣರಹ ನಂದಗು  28/2. ಪ. ಾ 1.1 0.99848 453624779317 620014071853
452 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ೕ ಾಸ  ಾ ಾಯಣಪ  ಓಬಳಹ ನಂದಗು  127, 127/1, 127/2 ಪ. ಾ 1.17 0.83353 974389951666 620014071853
453 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕ ಮು ಯಪ   ಾಸಪ ದಬ ಗುಂ ಜ ೕನಹ 1/p2, ಪ. ಾ 0.6 0.63904 409372013039 000035550334210
454 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಲ ಪ   ಮು ಯಪ  ಜ ೕನಹ ಜ ೕನಹ 3/1. ಪ. ಾ 0.8 0.82458 997836714088 000035550334210
455 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಎಂ . ಾಗ ಾಜು  ಮು ಯಪ  ಂ ಾಪರ ನಂದಗು  53/2, 54/1 ಪ. ಾ 0.7 0.73181 694909476593 840430110000015
456 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಎಂ. ಂಕ ೕ   ೕಟಪ  ೂರ ಹ  ನಂದಗು  2/9. ಪ. ಾ 0.4 0.34061 62192868623
457 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ೂಡ ಾಕಪ  ವ ಾಪರ ನಂದಗು  117/2 ಪ. ಾ 0.8 0.82458 365514349731 650014071853
458 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮುಳ ಾ ಲಪ   ಕ ಯಪ  ಂ ಾಪರ ನಂದಗು  51/2 ಪ. ಾ 0.53 0.57409 985669823292 840430110000015
459 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮದೂ ರಪ   ಲ ಯ  ಮಟ ಾಲು  ಸೂ  1 ಪ. ಾ 0.4 0.45349 297968613789 64142484324
460 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  N ಾಮಮೂ   K ಾ ಾಯಣಪ  ಪ ೕನ ಅಗ ಾರ ಕಸ ಾ 98/1 ಪ. ಾ 0.3 0.33724 212398703393 62192868623
461 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಾಸಪ  ದಬ ಗುಂ ಜ ೕನಹ  21 ಪ. ಾ 0.9 0.9 523380753698 650014071853
462 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಾಜು  ಾಸಪ  ದಬ ಗುಂ ಜ ೕನಹ  13/p7 ಪ. ಾ 0.4 0.45 323604859792 000035550334210
463 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ನರ ಂಹಯ   ಗಂಗಪ  ಾಮ ೂೕ ಂದಪರ ನಂದಗು  33/1 ಪ. ಾ 0.4 0.45 936164363384 840430110000015
464 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಆಂ ನಪ   ಾ ಾಯಣಪ  ೂಕ ಸಂದ  ನಂದಗು  75/2 ಪ.ಪಂ 0.7 0.73181 322872374225 000035550334210
465 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  . ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಪಯ  ಾ ವಸಂದ  ಸೂ  57/2, 38/2 ಪ.ಪಂ 1 1.01013 778998676378        
466 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಆಂ ನಪ   ಕ ಪ ಯ  ಾ ವಸಂದ  ಸೂ  59/3 ಪ.ಪಂ 0.8 0.82458 620014071853
467 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಮು ಯಪ   ಕ ಪ ಯ  ಾ ವಸಂದ  ಸೂ  57/3 ಪ.ಪಂ 0.6 0.54 620014071853
468 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಾಳಪ   ನರಸಪ  ಅಂ ೂೕನಹ  ಸೂ  39/3, 39/1, 39/5 ಪ.ಪಂ 0.51 0.55553 64142484324
469 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಹನುಮಪ   ಮು ಯಪ  ಂಕ ಾಪರ ಸೂ  20/p1 ಪ.ಪಂ 0.8 0.5479 652396349508 64142484324
470 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ   ಾಗಪ   ೂಡ ಾಗಪ  ಎ  ೂಸಹ  ನಂದಗು  77/p1 ಪ.ಪಂ 0.6 0.63904 789730531189 650014071853
471 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಂಕಟಪ   ಗುಡ ಪ ಯ  ೂರ  ನಂದಗು  32/1, 33/2 ಪ.ಪಂ 0.7 0.73 569484601708 840430110000015
472 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಕ ಾಗಪ   ಕ ಮ ಯ  ಹ ಯೂರು ನಂದಗು  116, 177 ಪ.ಪಂ 0.8 0.82 429876192958 840430110000015
473 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  MH ಕೃಷ ಪ   ಹನುಮಂತಪ  ಮುತ ಂದ  ಸೂ  16/3, 129/3 ಪ.ಪಂ 0.6 0.63904 792076803102 0598101014480
474 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ ೕ ಾವ  ಭದ ಪ   ೕ ಹನುಮಂತಪ   ಮುತ ಂದ  ಸೂ  16/1, 129/1 ಪ.ಪಂ 0.6 0.46887 618772212884 13322155000015200



475 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ C ಾಜಣ   ಚನ ಾಯಪ   ೖರ ಾಯ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 103/1 ಾ ಾನ 0.72 0.8 7278 8754 3464 9110100 44193254
476 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಾಯಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ  ಾ ನ ೂ ನಹ ಕಸ ಾ 25/1 ಾ ಾನ 0.68281 0.76 4361 5240 7355 0436101 028403
477 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  ೂೕಂ ವಣ ೂ ೕಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 117/2 ಾ ಾನ 1.10118 1.14 7065 7926 5303 202 75593916
478 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ಂಕಪ  ಾ ನ ೂ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 21/1,21/6 ಾ ಾನ 0.4045 1.08 3848 0481 0283 4361 01028404
479 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಲ ಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ  ೌಡಸಂದ ಕಸ ಾ *7/1 ಾ ಾನ 0.26058 0.5 4122 3812 5407 5572500 101763901
480 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಅಜ ಪ  ಾ ಡಳು ಕಸ ಾ 72/11,75/2 ಾ ಾನ 0.597 0.6 2027 0336 0663 4734101 001727
481 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಭದ ಯ  ತಡ ೕಘಟ ಾ ಮ ೂಂಡು 67/1 ಾ ಾನ 0.56166 0.6 8645 6936 4686 18911 01001152
482 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಪ ದ ಯ ೕರ ೂೕಂಡನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 81/2 ಾ ಾನ 0.808 0.8 4046 5874 0903 43610 1028420
483 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾವ  ೂೕಂ ಬಸವ ಾಜು ಮು ೕನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 10/2F,10/2G ಾ ಾನ 0.36 0.4 2138 9457 9176 45625001 00010601
484 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಾಯ  ೂೕಂ R ೂೕ ಂದ ಾಜು ಾಣಸ ಾ ಕಸ ಾ 22/2 ಾ ಾನ 0.249 0.7 4320 9776 4150 0406 101038446
485 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾಥ  ಪ ೕ ೌಡ ಮು ೕನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 10/2E ಾ ಾನ 0.17675 0.23 45625001 00353901
486 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ P ಗ ೕ   ಪ ೕ ೌಡ ಮು ೕನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು *9/1 ಾ ಾನ 0.18575 0.25 4980 1778 5115 520101019 692826
487 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ೕಶ  K ೂೕಂ  ೕಣು ಾ ಾಧ ಕೃಷ ಾಜಪರ ಕಸ ಾ 17 ಾ ಾನ 0.367 0.6 1477012 11000088
488 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಯ   ಕ ಮ ಾಯಪ  ೂರಟ ಕಸ ಾ 72/2 ಾ ಾನ 0.83 0.87 6420 1121 0983 62541010 00063
489 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಂಗಮ  K ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಮಯ  ಬೂಸಂದ ಕಸ ಾ 21/1 ಾ ಾನ 0.257 1.2 9357 9316 9312 331000 19912
490 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ  ೂೕಂ ಚಂದ ೕಖ  ಾಣಸ ಾ ಕಸ ಾ 118/3, 118/1 ಾ ಾನ 0.29327 1.1 3300 4593 8522 100020 369759
491 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಷಣು ಖ S K  ಕೃಷ ಪ  ೕ ಹುರ ಹ ಕಸ ಾ 45/2 ಾ ಾನ 0.65824 0.1 3414 7941 9613 201070 23542
492 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ೂಡ ಯ   ಾಗಪ  ಕೂ ಪರ ಕಸ ಾ 22/2,28,25,27,168 ಾ ಾನ 0.34265 0.6 7255 0276 8428 540356 53890
493 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವರುದ ಯ   ೕರಣ ಹ ರುವ ಾ ಮ ೂಂಡು 151/3, 151/4 ಾ ಾನ 0.80946 1.55 7030 2760 2335 048620 100 55410
494 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಂಗಯ  G S   ದ ಗಂಗಪ  ೂಲ ಹ  ಕಸ ಾ 134/4,139/1 ಾ ಾನ 0.50694 0.6 4479 4119 1914 244201 10029893
495 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ T H ೕರಬಸವಯ     ಹನುಮಂತ ಾಜು ಾ ಮ ೂಂಡು ಾ ಮ ೂಂಡು 94 ಾ ಾನ 0.32824 2.8 5386 8885 8282 6244837 5334
496 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ  ೂೕಂ ಚಂದ ೕಖ  ಾಣಸ ಾ ಕಸ ಾ 118/3, 118/1 ಾ ಾನ 0.16745 1.1 3300 4593 8522 10002 0369759
497 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ ಭ ೂೕಂ ಸುಬ ಮಣ ೂನ ಸಂದ ಕಸ ಾ 98/3 ಾ ಾನ 0.944 1.1 9943 4635 5131 9120200 32895782
498 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಸುಬ ಮಣ   G ಸುಬ ಮಣ ೂನ ಸಂದ ಕಸ ಾ 94/6 ಾ ಾನ 0.359 0.4 8335 5672 9317 9120200 32895782
499 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಮ   ಓಬಳಯ  ಾ ೂೕ ಾಯಕನಹ ಕಸ ಾ 35 ಾ ಾನ 0.34015 0.35 8568 6828 5291 9120200 32895782
500 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚಂದ ಹ   ಹು ೕರಪ ೂ ೕ ಾ ಮ ೂಂಡು *11/3 ಾ ಾನ 0.55672 0.69 7128 1673 6479 191910 1014251
501 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಾಥ T P   T K  ಪರು ೂೕತಮ ತಡ ೕಘಟ ಾ ಮ ೂಂಡು 97/5,60/4,60/3,59/2 ಾ ಾನ 0.5077 0.73 2888 5569 7254 436101 028971
502 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ K R ಾಸು ೕವ ಗುಪ   ಾಮಯ  ೕ ೂಡ ಕ ೕನಹ ಕಸ ಾ 73/1 ಾ ಾನ 0.24049 0.8 8930 3354 8877 45331 0289
503 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಲ ಯ   ಗಂಗರುದ ಯ  ನ ೂ ೂೕಂಪರ 125 ಾ ಾನ 1.01 1 8486 0040 8106 4419101000 325
504 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪಟ ಶಂಕರಪ   ವಶಂಕರಯ ೂ ೕ ಾ ಮ ೂಂಡು *11/1 ಾ ಾನ 0.45168 0.4 2483 2334 8461 191910101 4794
505 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಚಂದ   ೕವಣ ಯರಮಂಚನಹ ಕಸ ಾ 21/9 ಾ ಾನ 0.372 0.4 9125 6706 5036 85050 445686
506 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಯ   ೕ  ಾಪಣ ಹಂ ಪರ ಕಸ ಾ 95/2,108/1,117 ಾ ಾನ 1.19222 1.2 4653 6930 8848 1161010 11000924
507 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಯ   T ೕ ೌಡ ಇಮ ೕನಹ ೂೕಂಪರ 24/2B 23/12B ಾ ಾನ 0.968 1.1 3125 9327 2587 451410100 1411
508 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರುದ ಯ   ಈರ ೖರಪ ಮಂಟನಕು ಕಸ ಾ 43/4B ಾ ಾನ 0.794 0.84 6751 6013 8489 473410 1006501
509 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ T H ೕರಬಸವಯ     ಹನುಮಂತ ಾಜು ಾ ಮ ೂಂಡು ಾ ಮ ೂಂಡು 98 ಾ ಾನ 0.30297 0.32 5386 8885 8282 6244837 5334
510 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಕ ಯಮ  ೂೕಂ ಗಂಗನರಸಯ ಾ ಾ ಮ ೂಂಡು 18/14,18/6,19/1 ಾ ಾನ 1.104 1.15 5434 3187 3513 191910 1013338
511 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಗ ೕಶ  ದ ಾಮಯ  ಹ ರುವ ಾ ಮ ೂಂಡು 173/4B,173/4A ,165/20 ಾ ಾನ 0.59265 0.55 6146 9958 2740 043610 1038219
512 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಂಜಪ   ಮುದ ಪ  ೂ ೕ ಾ ಮ ೂಂಡು 15/2 ಾ ಾನ 0.55672 0.6 4952 4511 9730 191910 1000090
513 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಂಗಪ   ೕ ದ ಾಮಯ  ಹ ರುವ ಾ ಮ ೂಂಡು 173/2,165/7 ಾ ಾನ 0.40413 0.42 5202 9938 0459 043610 1038218
514 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ೕ  ೂೕಂ ಾಷ ಾಂ ಾ ಮ ೂಂಡು ಾ ಮ ೂಂಡು 133/2 ಾ ಾನ 0.58813 0.6 57626701 1233 0436101 021796
515 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ೕಶ T C  ನ ಪ ೂನ ಸಂದ ಕಸ ಾ 96/3,96/1,86/5 ಾ ಾನ 1.41358 1.44 3465 5657 2634 155301000 30641
516 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾವ   T S ೂೕಂ ೂೕಮ ೕಖರಯ  ಾವ ಾ ಮ ೂಂಡು 56/2 ಾ ಾನ 0.34383 0.6 7384 8214 1103 4.36101E+11
517 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಮಣ   ರಂಗಪ  ಕ ೕ ೌಡನಹ ಕಸ ಾ 71/1 ಾ ಾನ 0.453 0.4 3605 9768 3236 044510 1012994
518 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂಡ ಯ   ಈರಪ ಗ ೂೕಂಪರ  100/1A,134         ಾ ಾನ 0.12055 0.6 5144 5244 1131 328510 1003033
519 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೖಲಮ  ೂೕಂ ಂಕಟಪ ಲಕ ಪ ನಹ  ಾ ಮ ೂಂಡು 52/4,52/7,52/2 ಾ ಾನ 0.51896 0.96 7999 1602 3060 2442011 0088616
520 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರಮಣ  ಂಕಟಪ ಲಕ ಪ ನಹ  ಾ ಮ ೂಂಡು 53/1 ಾ ಾನ 0.23598 0.4 9446 9371 2848 24420110 021453
521 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವರದ ಾಜು  ಮುದ ಯ ಜಕ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 84/12,83/7 ಾ ಾನ 0.42966 0.45 7344 2840 5368 445101 238142
522 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ    ಂಕಟಯ ಾ ಮ ೂಂಡು ಾ ಮ ೂಂಡು 42/5,35/5 ಾ ಾನ 0.63904 0.68 8402 4767 0147 0436101 037934
523 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ ಾಮತ ಾ  R  J G ರಂಗ ಾ ಮಯ  ಜಕ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 155/4 ಾ ಾನ 0.24077 1.56 3988 9588 9702 0592500101 339601
524 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜು M C  ಚನ ಪ ಾಚನಹ ೂೕಂಪರ 136 ಾ ಾನ 1.19222 1.2 6839 3750 5966 04771010 15639
525 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ   ಗಂಗಯ  ಕುಲುವನಹ  ಾ ಮ ೂಂಡು 8 ಾ ಾನ 0.62292 1.2 5820 2037 0940 10490101 1002219
526 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಕ   ಾ ಾನ 0.34595 4562500 100020201
527 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕದಮೂ   ಓಬಳಯ ೂ ೕ ಾ ಮ ೂಂಡು 14 ಾ ಾನ 1.01013 1.04 4920 8444 7368 6748101 000680
528 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಕ  ೂೕಂ  ಹನುಮಂತಯ  ೂೕಳ ಾರನಹ ಕಸ ಾ 59/2 ಾ ಾನ 0.82458 0.8 9557 2807 7512 812884805
529 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಜು Y K  Y L ಕೃಷ ಪ  ೂೕಂಪರ 9/1,10/2, 10/3 ಾ ಾನ 0.839 1.07 3586 8096 2886 640631 99120
530 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ C ಪಟ ಾಜು  ಲುವರಂಗಯ ೕಪ ಹ ೂೕಂಪರ 17/2, 31,32 ಾ ಾನ 0.74044 0.74 6690 8256 3668 10490105 1001121
531 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ  P  ಪಟ ಯ ಗು ಂದ ೂೕಂಪರ 15/40 ಾ ಾನ 0.843 0.85 7622 7222 3690 4514 101000868
532 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವರುಣ  ಶ ರೂ ಾ ಾ ಜಕ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 148.149/1 ಾ ಾನ 0.61764 1 5914 3248 6027 8492101 00020290
533 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ p  ೂ ೕ  ೂೕಂ ಶ ರೂ ಾ ಾ ಜಕ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 14.157/3.157/4.158/4 ಾ ಾನ 1.27761 2 2191 7933 2205 5648020 10006855
534 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಪ   ಪಟ ಬಸವಯ ಹ ರುವ ಾ ಮ ೂಂಡು *3/10 ಾ ಾನ 0.15771 0.5 2592 2089 8093 850173 59345
535 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕು ಾರಯ   ರಂಗ ಾಮಯ ಾಚನಹ ೂೕಂಪರ 107/1 ಾ ಾನ 0.498 0.44 7593 3745 4530 3285101 002580
536 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಟ ಳಯ   ಪ ಾಹನುಮಯ ಸೂಲುಕುಂ ಾ ಮ ೂಂಡು 44 ಾ ಾನ 0.73181 0.7 7657 5803 4903 1919101 000303
537 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಬಸವಯ    ರುದ ಯ ಾ ೂಸಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 20/1 ಾ ಾನ 0.5264 0.8 2837 6987 7590 6191300 39683
538 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಂಗಮ ೂೕ ೕನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 19/13 ಾ ಾನ 0.15469 0.8 4595 2368 6910 191910 1011550
539 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಪ ಾಜು  ೖಲಪ ಕ ಾರನಹ ಕಸ ಾ 23/9.23/6 ಾ ಾನ 0.404 0.38 0445101 238033 0445101 238033
540 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾ  ೕ  ಅಬು  ಾ ೂ ೕ ಾ ಮ ೂಂಡು 22/P3 ಾ ಾನ 0.45349 0.4 1919101 2539 191910 12539
541 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ೖರಯ   ಪಟ ೖರಯ ಕ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 32/2.32/3 ಾ ಾನ 0.72 0.8 4361 1001 8135 0436101 018135
542 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಕೃಷ ಯ   ಗರುಡಯ ಕ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 35 ಾ ಾನ 0.26788 0.28 4361 0101 7510 04361010 17510
543 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂ ೕ ೌಡ   ಾ ಾಯಣಪ ೂ ೕಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 17/4 ಾ ಾನ 0.68245 0.7 31690500070
544 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಾಜು  ೂೕಪಯ ಾ ಡರಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 62/3 ಾ ಾನ 0.7318 0.7 9120200 32895782
545 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಕೃಷ ಯ  ಎ  ೕ ಅಂ ಾನಪ ನರ ಂಹಯ ನ ಾಳ ಕಸ ಾ 33/2 ಾ ಾನ 1.14683 1.17 9120200 32895782
546 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜಮ  ೂೕಂ ಾಗ ಾಜು ಅಗಸರಹ ಕಸ ಾ 16/1A.14/2B1 ಾ ಾನ 0.34 0.30 9120200 32895782
547 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಕು ಾ    ಗಂಗಯ ಅಗಸರಹ ಕಸ ಾ 14/5.117/3.17/4 ಾ ಾನ 0.87 0.80 9120200 32895782
548 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಳಮ  ೂೕಂ ಈರಣ ಕಂ ಾಳು ೂೕಂಪರ 139.143.133 ಾ ಾನ 1.26 1.30 9120200 32895782
549 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಂಗ ಾ   ೂೕಪಯ ಾ ಡರಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 62/2 ಾ ಾನ 0.63 0.65 9120200 32895782
550 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  ೂೕಂ ದ ಗಂಗಯ ೕಶ ರಪರ ಕಸ ಾ 19/2 ಾ ಾನ 0.62 0.60 9120200 32895782
551 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ಾಮು ಎ   ಮ ಯಪ ಾ ೂೕ ಾಯಕನಹ ಕಸ ಾ ಾ ಾನ 1.92 2.00 9120200 32895782
552 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗುರು ಾ   ೂೕ ಂದಪ ಾ ೂೕ ಾಯಕನಹ ಕಸ ಾ 104/2 ಾ ಾನ 0.53 0.80 9120200 32895782
553 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ ಸು ೕಲ  ರ ೕ ಗುಂ ೕನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 2/2.96/3 ಾ ಾನ 0.29 1.60 7307 7867 0872 103236 79138
554 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಲ ಮ  ಎ  ಉಗ ಯ ೂ ೕಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 113 ಾ ಾನ 0.43 0.40 641523 66624
555 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ K R ಾಗರತ ಮ   ಜಗ ಾ ೂಸಹ ಕಸ ಾ 57/2.57/4 ಾ ಾನ 0.70 1.27 7236 8832 9616 520101 029957393
556 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮ ೂೕಂ ಈಶ ರಪ ಅಜು ನ ಟ ಹ ಕಸ ಾ 33 ಾ ಾನ 0.82 0.80 4541 3447 1256 1333010 10008374
557 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ T V ಸುನಂದ ೂೕಂ ಂಕಟಪ ಮದಲ ೂೕ ಕಸ ಾ 68 ಾ ಾನ 0.66 1.20 6600 3665 3622 6412822 4307



558 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕತ    ನ ಾಮಯ ೕ ಾಸಪರ ಕಸ ಾ 195/4 ಾ ಾನ 0.21 1.02 6480 4777 2307 04862010 052284
559 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಎ  ಚಂದ ಮ  ೂೕಂ ಎ   ಾ ಾಯಣ ೌಡ ಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ *4/3 ಾ ಾನ 0.78 1.20 9845 6033 3568 602735 60848
560 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಯ    ಕ ಮ ಯ ಾಮ ಾಪರ ೂೕಂಪರ 22/2.23/2 ಾ ಾನ 0.82 0.80 5434 2635 4621 042720 10085318
561 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ತ  ೂೕಂ ಾ ವಪ ಭು ಮರಳಕುಂ  ೂೕಂಪರ 106/1A2 ಾ ಾನ 0.51 0.73 5016 7311 9325 0683101 030258
562 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಉ ೕಶಯ  ಎ  ೕವಣ ದ ಪ ಅಜು ನ ಟ ಹ ಕಸ ಾ 33.25/1 ಾ ಾನ 1.04 1.82 5016 7311 9325 068310 1030258
563 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಯ       ಗಂಗಪ ಕ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 79/1 ಾ ಾನ 0.31 0.40 9741 1797 9027 0436101 025492
564 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಮಗಪ ಭು AC   ಅಮ ೕಶಪ ೕ ಾರಮಭಟ ರ ಾಳ ಕಸ ಾ *2/5 ಾ ಾನ 0.17 0.58 6523 8571 4755 361230 44793
565 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಪ   ಗುಂಡಯ ಾ ೂೕಹ ಕಸ ಾ 47 ಾ ಾನ 0.55 0.60 4447 0433 3046 131750 12193
566 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಮರಪ  ಬಸಪ  ಾ ಪರ  ಬಸಪ ೕ ಾರಮಭಟ ರ ಾಳ ಕಸ ಾ *2/5 ಾ ಾನ 0.26 0.80 6374 2055 3357 10930313 0000002
567 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ    ಗಂಗಯ    ಕಂ ೕ ೌಡ ೂಸಹ ೂೕಂಪರ 88/8.85/6.89/1A1 ಾ ಾನ 0.64 0.60 9601 9795 9498 1161010 11005429
568 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಕಂ ೕ ೌಡ   ಗಂಗಯ ೂಸಹ ೂೕಂಪರ 89/2.89/A1 ಾ ಾನ 0.45 0.40 9995 0288 7605 5815020 10000497
569 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ N P ನರಹ  ಾ   ೕ ಪ ಹ ಾ ಹ ಜಗ ೂೕಂಪರ 166/2.167/2 ಾ ಾನ 0.92 0.90 3485 9592 3136 044510 1028144
570 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ D V ೂಸಳಯ   ೕರಗಂಗಯ ೕವರ ೂಸಹ ೂೕಂಪರ 159 ಾ ಾನ 0.30 1.60 3085 8140 6356 328510 1003249
571 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂಡ ಯ   ೂಡ ಯ ಂಗ ೂೕಂಪರ 113 ಾ ಾನ 0.75 0.80 6756 3506 0345 622181 92014

572 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಯ   ಹುಚ ಯ
ಸೂಲುಕುಂ ಾ ಮ ೂಂಡು 72/1.69/1.50/5.46/3.39/1.47/

2
ಾ ಾನ 1.58 1.65 6171 7804 6399 191910 1001262

573 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾ  ಲ ೕ ಾ ಾಯ ತಡ ೕಘಟ ಾ ಮ ೂಂಡು 31/1.23/5.23/6.23/2 ಾ ಾನ 0.53 0.80 6365 9251 8046 331655 2851
574 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈಶ ರಯ   ೕ ರುದ ಯ ಾ ೂಸಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 10/6.14/1A ಾ ಾನ 0.58 0.58 8282 6700 9542 043610 1024581
575 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಪ ೌಡ C A   ಅಪ ಣ ೌಡ ಕ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 94/4 ಾ ಾನ 0.28 0.30 5889 2244 5446 540356 58549
576 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಯ   ರಂಗ ಾಮಯ ೂ ೕಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 57/2 ಾ ಾನ 0.14 0.30 2985 7360 1410 0436101 018951
577 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತಯ ೂ ೕಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 55/1 ಾ ಾನ 0.20 0.35 9711 9142 3192 489410 1002258
578 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತಯ ಅ ೕಸಂದ ಾ ಮ ೂಂಡು 26/2 ಾ ಾನ 0.73 0.70 4040 8505 4082 1919101 002688
579 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ೕ    ಅಶ ಥ ಾ ೕ ೌಡ ಾದಕುಂ ಾ ಮ ೂಂಡು 133 ಾ ಾನ 0.35 0.39 8607 9228 9418 850030 61616
580 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕೃ ೕ ೌಡ  ನರ ೕ ೌಡ ತಡ ೕಘಟ ಾ ಮ ೂಂಡು 71/6.151/2 ಾ ಾನ 0.32 0.40 5403 5636 1266 540356 36126
581 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮುದ ಾಜಪ   ೌರಮ ೂ ೕ ಾ ಮ ೂಂಡು 92/2.94/1 ಾ ಾನ 0.56 0.70 5942 6909 0531 54035 674333
582 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ತ ಮ  ೂೕಂ  ಗಂಗಣ ಓ ಬ ಾಳಪರ ಾ ಮ ೂಂಡು 252 ಾ ಾನ 0.86 0.90 3793 2331 9437 4562500 100550801
583 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಯ ಗುಂ ೕನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 43 ಾ ಾನ 0.59 0.70 5127 9832 0472 2442011 0069028
584 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಣ ನರ ಾಪರ ಾ ಮ ೂಂಡು 5 ಾ ಾನ 0.39 0.40 2786 8551 4607 1054010 11009389
585 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನು ೕ ೌಡ ೂೕ ೕನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 19/8 ಾ ಾನ 0.10 0.29 8632 6240 73118 20204 857657
586 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ M L ಾ ೕ   ಂಗಪ ೂೕರಘಟ ಾ ಮ ೂಂಡು 123/1 ಾ ಾನ 0.43 0.38 7822 7973 7627 043610 1027052
587 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಣ   ಶಂಕರಪ ೂೕ ಾಳ ಾ ಮ ೂಂಡು 2/4.2/5 ಾ ಾನ 0.91 0.92 4325 2142 4692 043610 1015650
588 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲಕ ಣ   ಚನ ಯ ಂ ೕನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 38 ಾ ಾನ 0.93 1.20 5427 0421 7807 043610 1018544
589 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮುತ ಣ    ೕರಣ ಕ ೕ ಾರನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 35/2 ಾ ಾನ 0.22 0.20 8449 3267 5137 0436101 023632
590 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ R ಾ ೕಪತಯ    ಾಮಣ ಾ ೕನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 3/9.3ಎ.10/1 ಾ ಾನ 0.30 0..80 8726 9528 4652 4562500 100007804
591 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ T ವಂಕ ೕ   ರುಮಲ ಯಪ ಮ ಾ ಮ ೂಂಡು 217.170.149/2.150/1 ಾ ಾನ 1.44 1.50 9412 4456 8188 043610 1008054
592 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಮ  ೂೕಂ ಪಟ ಾಜು ಾ ಡರಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 27/9.27/3.27/4 ಾ ಾನ 0.92 0.95 31690500070
593 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಮ ಮಯ   ಹನುಮಂತಯ ಅಲ ಾಯ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 16/3.15 ಾ ಾನ 0.39 0.63 31690500070
594 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾಜು  ರಂಗಯ ಾ ೂೕಹ ಕಸ ಾ 14/8 ಾ ಾನ 0.45 0.44 31690500070
595 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಂ ೕವಯ   ಚನ ಪ ದ ಲಹ ಕಸ ಾ 18/2.42/1 ಾ ಾನ 0.92 0.90 31690500070
596 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ P R ಬಸವ ಾಜು  ೕವಣ ೖರ ಟ ಹ ಕಸ ಾ 44 ಾ ಾನ 1.37 1.40 31690500070
597 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಮ ಯ   ಮ ಪ ಯಲಚ ಕಸ ಾ 104/2 ಾ ಾನ 0.68 0.65 31690500070
598 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಪ  T   ೂೕಪಯ ಕಸ ಾ ಜಗ ೂೕಂಪರ 41/15 ಾ ಾನ 0.31 0.40 31690500070
599 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕುಮಟ ಾಮಯ   ಾಗಯ ಜಗ  ಂ ೕಹ ೂೕಂಪರ 53/2.53/4.53/6.35 ಾ ಾನ 0.87 0.85 31690500070
600 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ P N  ಹನುಮಂತ   ೕ ನರ ಂಹ ಾಣಸ ಾ ಕಸ ಾ 66/4 ಾ ಾನ 0.20 0.53 31690500070
601 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ   ಮ ಾಯಪ  ೖಲನಹ ಕಸ ಾ 6/3.32/1 ಾ ಾನ 0.32 0.50 31690500070
602 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಮುತು ಾ ಾ ಮ ೂಂಡು ಾ ಮ ೂಂಡು 149/3 ಾ ಾನ 1.37 1.40 31690500070
603 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ  ಆ   ಾಪಣ ೂೕಲ ೕವನಹ ಕಸ ಾ 39/2.39/3 ಾ ಾನ 0.73 0.70 31690500070
604 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಾಜು ನಯ   ಗಂಗಯ ಯಲಚ ಕಸ ಾ 15/11 ಾ ಾನ 0.46 0.65 31690500070
605 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಕು ಾ  ೖ   ೖಲಪ ಯಲಚ ಕಸ ಾ 15/7 ಾ ಾನ 0.28 0.35 31690500070
606 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ನಂಜಪ ಯಲಚ ಕಸ ಾ 15/3 ಾ ಾನ 0.49 0.69 31690500070
607 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂಡ ಾರಯ   ಾ ಾಯಣಪ ೂೕ ನಕು ಕಸ ಾ 71/1 ಾ ಾನ 0.57 0.56 31690500070
608 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜು  ಾ ಾಯಣಪ ಾಣಸ ಾ ಕಸ ಾ 84/3.78 ಾ ಾನ 0.31 1.00 31690500070
609 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಚಂದ ಯ   ೕವಯ ಾಣಸ ಾ ಕಸ ಾ 95/2 ಾ ಾನ 1.13 1.20 31690500070
610 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸು ಾಕ    ೖರಪ ೂರವನಹ ಕಸ ಾ 14/2 ಾ ಾನ 0.36 2.00 31690500070
611 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಂಪಂ   ಾರಪ ಾ ಡಳು ಕಸ ಾ 24/1 ಾ ಾನ 1.01 1.01 31690500070
612 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾಜು  ನರಸಯ ೂೕಲ ೕವನಹ ಕಸ ಾ *9/1 ಾ ಾನ 0.35 0.58 31690500070
613 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ B  ಪ ಸನ ಕು ಾ   H N  ಬಸವ ಾಜು ಹ ರುವ ಾ ಮ ೂಂಡು 156/3.158/3.159/3 ಾ ಾನ 1.74 1.80 31690500070
614 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ   ಕಂಬಯ ಾ ಡರಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 81/1.63.64 ಾ ಾನ 0.40 0.61 31690500070
615 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ೕ   ದ ಾಮಯ ಹ ರುವ ಾ ಮ ೂಂಡು 165/7.173/2.165/8.173/11 ಾ ಾನ 0.73 0.76 31690500070
616 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಂಗಯ   ೖರ ಂಗಯ ೂ ೕನಹ ೂೕಂಪರ 5 ಾ ಾನ 0.38 0.64 31690500070
617 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಲ ೕಂದ   ರುದ ಯ ಕಂ ಾಳು ೂೕಂಪರ *5/4 ಾ ಾನ 0.82 1.20 31690500070
618 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾಥ ಎ   ದ ಾಮಯ ಹನುಮಂತಪರ ೂೕಂಪರ 3.13 ಾ ಾನ 0.64 0.63 31690500070
619 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಗಣ ನ ೂ ೂೕಂಪರ 87/3.47/1.27/2.85/2.85/1 ಾ ಾನ 0.41 0.71 31690500070
620 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವ ಂಗಯ   ಗಂಗಪ ಹ ರುವ ಾ ಮ ೂಂಡು 147/3 ಾ ಾನ 0.59 0.60 31690500070
621 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ರಂಗಪ ಕುಂಟ ೂಮ ನಹ  ೂೕಂಪರ *2/2 ಾ ಾನ 0.45 0.46 31690500070
622 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ   ಕಂಬಯ ಾ ಡರಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 63 ಾ ಾನ 0.16 0.25 31690500070
623 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಹುಚ ಮ  ೂೕಂ ೂನ ಯ   ಚ ೂ ೕಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 11/4 ಾ ಾನ 0.45 0.56 31690500070
624 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಂ ನಪ    ೂನ ಗಂಗಯ ಕ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 66/2.66/3ಎ ಾ ಾನ 0.73 0.75 31690500070
625 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಯ   ಕ ಮ ಯ ಜಕ ಸಂದ ಕಸ ಾ 26/3.26/5 ಾ ಾನ 0.58 0.54 31690500070
626 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಣ   ಾಪಯ   ಚ ೂ ೕಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 22/17 ಾ ಾನ 0.60 0.58 31690500070
627 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಉ ಾ ೂೕಂ   ಾಘವಯ ೂನ ಸಂದ ಕಸ ಾ 93/2 ಾ ಾನ 0.73 0.80 9439 5584 4939 9120200 32895782
628 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ D K  ಗಂಗನರಸಯ   ಂ ೕ ೌಡ ೕಗನಹ ಕಸ ಾ 17 ಾ ಾನ 0.73 0.70 2952 6185 7063 9120200 32895782
629 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸು ಾತ  ಹನುಂತ ಾಜು ಯರಮಂಚನಹ ಕಸ ಾ 5/25.10/2 ಾ ಾನ 0.64 0.60 3518 7713 5804 9120200 32895782
630 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಕೃಷ ಯ   ಮ ಪ ಕ ಗನೂರು ೂೕಂಪರ 28/1.33/2 ಾ ಾನ 0.64 0.60 6276 3523 9506 9120200 32895782
631 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ೖರಣ ೂೕಳ ಾರನಹ ಕಸ ಾ 53/1 ಾ ಾನ 1.33 1.35 5092 5777 2750 31690500070
632 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಹನುಮಂತ ಾಯ K L   ಲ ಪ ಂ ೕಹ ಕಸ ಾ 19/4.17/2.18/3.18/4 ಾ ಾನ 0.45 1.57
633 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ  ಗಂಗಯ   ಂಪಯ ೖರಸಂದ ಕಸ ಾ 112/4.111/3 ಾ ಾನ 0.25 0.37 31690500070
634 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  B S ಾ ಾ   ಎ  ಪಟ ಾಜು ೕ ಾಸಪರ ಕಸ ಾ 132/6.132/4.132/5 ಾ ಾನ 0.30 1.20 31690500070
635 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಣ   ನರ ಂಹಯ ೂಡ ಕ ೕನಹ ಕಸ ಾ 73/2 ಾ ಾನ 0.56 1.20 31690500070
636 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ಬಸವಯ   ಗುರುಚನ ಯ ಕಸ ಾ ಜಗ ೂೕಂಪರ 36/2.41/1 ಾ ಾನ 0.44 0.31 31690500070
637 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಾಂತ    ಕ ಹನುಮಯ ಜಗ  ಂ ೕಹ ೂೕಂಪರ 42/14 ಾ ಾನ 0.23 0.40 31690500070
638 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾರದಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಪ ಮಂಟನಕು ಕಸ ಾ 172/1.171 ಾ ಾನ 2.11 5.00 31690500070
639 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಚನ ಯ   ಮು ಯಪ ೂನ ಸಂದ ಕಸ ಾ 83 ಾ ಾನ 0.31 1.02 7387 2210 8210 31690500070



640 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಕ  ೂೕಂ ವಗಂಗಯ ಮದಲ ೂೕ ಕಸ ಾ 72 ಾ ಾನ 0.45 0.80 9145 2347 4979 31690500070
641 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಪ   ಂಕಟಪ ಮಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ 55 ಾ ಾನ 1.52 1.83 7905 0151 0523 31690500070
642 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಕ ಾಜಮ  ೂೕಂ ರಂಗಯ ಬಳ ಾ ಮ ೂಂಡು 27/3.27/1 ಾ ಾನ 1.13 1.40 31690500070
643 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ H S  ೕಲಕಂಠಯ   ಶಂಬು ಂಗಯ ಬಳ ಾ ಮ ೂಂಡು 99/4.99/1 ಾ ಾನ 0.13 0.39 31690500070
644 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಂಗ ಾ ಮಯ   ಾ ಾಯಣಪ ಓ ಬ ಾಳಪರ ಾ ಮ ೂಂಡು 39/1 ಾ ಾನ 0.86 1.60 31690500070
645 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಪ ಾ ಕಸ ಾ ಾ ಾನ 0.56 31690500070
646 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರ ೖರಮ   ಂಗಪ ಬಳ ಾ ಮ ೂಂಡು 78/1 ಾ ಾನ 0.54 0.80 31690500070

647 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಗಂಗಪ   ದ ಾಮಯ
ಹ ರುವ ಾ ಮ ೂಂಡು 165/7.173/2.173/4A1.165/19 ಾ ಾನ 0.75 31690500070

648 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ K  ಂಕಟನರ ೕ ೌಡ  ಕಂ ೕ ೌಡ   ಚ ೂ ೕಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 50/3 ಾ ಾನ 0.30 0.43 31690500070
649 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ TB ಶ ಾಥ  ೖರಹನುಮಯ ೂೕಟನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು *10/3 ಾ ಾನ 0.56 0.56 31690500070
650 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಸನ ಕು ಾ   ಕ ಣ ಜಗ  ಂ ೕಹ ೂೕಂಪರ 45/3 ಾ ಾನ 0.39 0.53 31690500070
651 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂ ೕ ೌಡ  ಾ ಾಯಣಪ ೂ ೂೕಂಪರ *1/2 ಾ ಾನ 0.87 0.85 31690500070
652 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾ   ರಂಗ ಾ ಮಯ ಬಳ ಾ ಮ ೂಂಡು 62/2.62/3 ಾ ಾನ 0.81 0.80 31690500070
653 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂಸಳಯ   ೕರಣ ಹ ರುವ ಾ ಮ ೂಂಡು 165/5.165/4 ಾ ಾನ 0.59 0.55 31690500070
654 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಜು  ಮ ದ ಪ ಇಸುವನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 136 ಾ ಾನ 1.16 1.20 31690500070
655 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜು ಎಂ ಇ  ಈಶ ರಪ ಮರಳಕುಂ  ೂೕಂಪರ 24/2 ಾ ಾನ 1.10 1.20 31690500070
656 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ ಗುರು ಂಹ   ಅಶ ಥ ಾ ಾಯಣ ಾ ೖರಸಂದ ಕಸ ಾ 236/1 ಾ ಾನ 0.44 0.63 31690500070
657 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ TB ಶ ಾಥ  ೖರಹನುಮಯ ೂೕಟನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 79/1 ಾ ಾನ 0.39 0.36 31690500070
658 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆಂ ನಪ    ನಂಜುಂಡಪ ಾ ನ ೂ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು *3/1 ಾ ಾನ 1.14 1.20 31690500070
659 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಯಣ  H N  ಂ ೕ ೌಡ ಾದಕುಂ ಾ ಮ ೂಂಡು 39/9 ಾ ಾನ 0.70 0.75 31690500070
660 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ ೂೕ ಂದ ಾಜು ಾ ಮ ೂಂಡು  ಅ ಾ ಾ ಮ ೂಂಡು 29/2.29/3 ಾ ಾನ 0.48 0.80 31690500070
661 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದಂಬರ ದತ ಾ ಯ ತ  ದತ ಾ ಯ ತ ಂ ೕಹ ಕಸ ಾ 34/1.57/2 ಾ ಾನ 1.51 1.58 31690500070
662 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಮ  ೂೕಂ ೕಷಪ ಬುಗ ಹ ೂೕಂಪರ 28/P2 ಾ ಾನ 0.31 0.40 31690500070
663 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರುದ ಯ  ಎ   ದ ಂಗಯ ಜಗ  ಂ ೕಹ ೂೕಂಪರ 44/7 ಾ ಾನ 0.62 0.93 31690500070
664 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಾಜಮ  ೂೕಂ ಾಮ ೌಡರು ೂ ೂೕಂಪರ 30/1 ಾ ಾನ 0.92 1.20 31690500070
665 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಕೃಷ ಯ ಮದಲ ೂೕ ಕಸ ಾ 126/1 ಾ ಾನ 0.73 0.77 31690500070
666 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ S ಗಂಗ ಾಜು  ಶಂಭಯ ಾಚನಹ ೂೕಂಪರ 74/1 ಾ ಾನ 0.75 0.72 4157 8344 6535 62346 997703
667 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ R ಸುಕು ಾ   M V  ಾಮಚಂದ ಹುಲ ಹ ೂೕಂಪರ 26/3 ಾ ಾನ 0.34 0.30 9335 9344 0095 1443010 11008509
668 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಗ ಾಂಬ  ೖ ಾಂತಕು ಾ ೕವರ ೂಸಹ ೂೕಂಪರ 12/1.106 ಾ ಾನ 0.71 1.51 2645 0302 3824 5010000 8991885
669 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಾಮಕ   ಆಂ ನಪ ಕಸ ಾ ಜಗ ೂೕಂಪರ 49/2.46/7.46/1 ಾ ಾನ 0.66 1.00 3045 7686 8686 545410 1000643
670 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ M  ರೂಪ ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಮರಳಕುಂ  ೂೕಂಪರ 56/4.56/10 ಾ ಾನ 0.42 0.40 2945 8090 6866 54001 984548
671 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಬಸವ ಾಜಯ ದ ಲಹ ೂೕಂಪರ *8/3 ಾ ಾನ 0.71 0.80 2691 8813 6198 64077 126961
672 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜು  H R  ದ ಂಗಪ ೂಸಹ ೂೕಂಪರ 83/3 ಾ ಾನ 0.50 0.79 6795 5194 5270 4419101 000588
673 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ B R  ಅ  ಕು ಾ   ಾಮ ಂಗಯ ನ ೂ ೂೕಂಪರ 124/5 ಾ ಾನ 0.70 0.70 2224 6954 8428 191910 1012044
674 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಮಲ ಯ   ದ ಮಲ ಯ ಹ ೕ ಜಗ ೂೕಂಪರ 39/7.39/11 ಾ ಾನ 0.92 0.90 7797 2949 9403 641171 32917
675 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ B ಮಂಜು ಾಥ  ಬಸವ ಾ ಾ ೕನಹ ೂೕಂಪರ 25/7 ಾ ಾನ 0.65 1.00 4489 6721 0965 3285101 001799
676 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ L  ಕೃಷ ಅರ   ಲ ಣ ಾ ಎ ಾ ತನಹ ೂೕಂಪರ 3 ಾ ಾನ 0.61 0.60 2767 7846 4627 54010 770023
677 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಮೂ  K T   ಮ ಹನುಮಯ ಕುಂಟ ೂಮ ನಹ  ೂೕಂಪರ 20/2 ಾ ಾನ 0.76 0.80 4623 5685 9552 442010 1001337
678 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ೌಡ  ಈರ ಾನಯ ೕಪ ಹ ೂೕಂಪರ 51 ಾ ಾನ 0.75 0.75 5093 6301 2947 328510 1001866
679 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ   ೂ ೕ ೌಡ ಾಚನಹ ೂೕಂಪರ 107/2 ಾ ಾನ 0.87 0.90 5427 8618 3592 047710 1012997
680 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತಯ ಬರ ಕಸ ಾ 67 ಾ ಾನ 0.88 1.00 2298 8393 9812 9532500 100248701
681 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಇರಸಯ   ಗಂಗಯ ಮದಲ ೂೕ ಕಸ ಾ 52.50.62 ಾ ಾನ 1.01 1.00 5289 0405 9834 52019100 26684205
682 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ G  ಾಜ ೕಖರಯ   ಗಂಗಪ ಕ ೕ ೌಡನಹ ಕಸ ಾ 17/3 ಾ ಾನ 0.77 0.80 2291 5788 9371 119001 113834
683 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಮಲ ಪ ಕ ೕ ೌಡನಹ ಕಸ ಾ 17/5 ಾ ಾನ 0.24 0.65 5428 0842 1299 119001 113674
684 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನ ಮ  ೂೕಂ ಾಪಣ ಹಂ ಪರ ಕಸ ಾ 109/2 ಾ ಾನ 1.09 1.09 9864 5835 9543 044510 1033621
685 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ M  ಾಮಯ   ಮು ಯಪ  ಂಪ ಂಗನಹ ಕಸ ಾ 21/5.23/1 ಾ ಾನ 0.76 0.99 7893 9870 0418 0445101 239866
686 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಕುಂಭಯ   ನರಸಯ ೂರವನಹ ಕಸ ಾ 16 ಾ ಾನ 0.22 0.98 3914 0325 1923 6254101 000709
687 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಚಲಯ   ಂಕಟರಮಣಯ ಾಣಸ ಾ ಕಸ ಾ 77/P4 ಾ ಾನ 0.59 0.55 5570 2824 4179 625410 1001127
688 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಮು   ಾರದಮ ೂೕಲ ೕವನಹ ಕಸ ಾ 102 ಾ ಾನ 0.29 1.40 9749 3899 4035 3545101 005538
689 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಯ   ೕಲಯ ಭಟ ರಹ ಕಸ ಾ 1/4.8/4 ಾ ಾನ 0.72 0.69 7955 4392 7244 SB01008449
690 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಯ   ಂಕಟ ಾಮಯ ಾಣಸ ಾ ಕಸ ಾ 77/P3 ಾ ಾನ 0.66 0.63 3594 3813 4984 068310 1017970
691 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾ   ಚನ ಹನುಮಯ ೂನ ಸಂದ ಕಸ ಾ 7/3.7/10.7/13 ಾ ಾನ 0.45 0.40 46509398 7655 625410 1001146
692 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ೂೕ ಂದಯ   ಂಕಟರಮಣಪ ಾ ಗದಹ ಕಸ ಾ 42/1.36 ಾ ಾನ 0.30 0.48 5670 8318 4515 8501755 7472

693 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ S ಾಗ ೂ ೕ  ೂೕಂ S  ಗುರುಮೂ
ೂನ ಸಂದ ಕಸ ಾ 74/4.74/5.111/2.110/1.111/1

.109
ಾ ಾನ 1.45 4.30 9063 7260 9493 0427201 0117093

694 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಯ   ಶಂಕರಪ
ಹಂ ಪರ ಕಸ ಾ 2/7.147/1ಎ1.147/1 .147/1 ಾ ಾನ 1.10 1.20 2806 6964 9398 473410 1002490

695 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ S H ಾಮಕೃಷ ಯ   ಹನುಮಂತಯ ಸೂಲುಕುಂ ಾ ಮ ೂಂಡು 69.50.47/2.72 ಾ ಾನ 1.03 1.02 191910 1000294
696 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣಪ   ೂೕ ಂದಪ ಓ ಬ ಾಳಪರ ಾ ಮ ೂಂಡು 141/1 ಾ ಾನ 0.35 0.39 3977 2862 2455 4562500 100775001
697 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಕೃಷ ಯ   ಗರುಡಯ ಕ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 32/3 ಾ ಾನ 0.49 0.48 9676 9899 3094 043610 1017510
698 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಯ   ರುಮಲಯ ಂಕ ಾಪರ ಾ ಮ ೂಂಡು 19/4 ಪ. ಾ 0.45 0.40 31690500070
699 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ಬರಗುರಯ ಬಳ ಾ ಮ ೂಂಡು 140 ಪ. ಾ 1.40 1.6
700 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ಗಂಗಯ ಹಸರುಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 35 ಪ. ಾ 0.05 0.28 2352 8357 5971 0436101 029221
701 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ   H  ೂನ ಯ ಓಬ ಾ ಪರ ಾ ಮ ೂಂಡು 67/2B ಪ. ಾ 0.71 0.75 3016 2510 8500 45625001 00005301
702 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಓಬಳಯ ಾ ೂೕ ಾಯ ನಹ ಕಸ ಾ 35 ಪ. ಾ 0.32 0.28 4699 1106 9877 9120200 32895782
703 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಗುರುವಯ ದಲ ೂೕ ಕಸ ಾ 102/4, 109/3 ಪ. ಾ 0.73 0.70 2236 2243 0639 9120200 32895782
704 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹುಚ ಾಮಯ   ಪಟ ಾಮಯ ಹ ೕ ಜಗ ೂೕಂಪರ *119 ಪ. ಾ 0.45 0.4 31690500070
705 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಯ   ಮ ಪ ಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ 10 ಪ. ಾ 0.61 0.57 31690500070
706 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜು  ಹುಚ ಂಕಟಪ ಹಂ ೕಪ ರ ಕಸ ಾ 121 ಪ. ಾ 0.82 0.8 31690500070
707 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತಯ ೂೕರಘಟ ಾ ಮ ೂಂಡು 46/1.105/1 ಪ. ಾ 0.33 1.9 31690500070
708 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಪಯ   ಾರಯ ಕುಂಟ ೂಮ ನಹ ೂೕಂಪರ 48/P9 ಪ. ಾ 0.45 0.4 31690500070
709 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಂಗ ಾ ಮಯ   ಕ ಣ ೂಡ ಾ ಮ ೂಂಡು 27/1 ಪ. ಾ 0.73 0.7 31690500070
710 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗ ೖಲಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಯ ಾಚನಹ ೂೕಂಪರ 60/5 ಪ. ಾ 0.55 0.57 31690500070
711 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯಲ ಮ  ೂೕಂ ೂೕ ಾ ಮದಲ ೂೕ ಕಸ ಾ 52/3 ಪ. ಾ 0.48 0.90 3169 4771 7550 07150010 1013457
712 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹುಚ ಮ ೂೕಂ ಅಂ ಪವ ಾಯ ಾ ೕನಹ ೂೕಂಪರ 88/291 ಪ. ಾ 0.22 0.60 2786 9315 9371 043610101 6377
713 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ   ಗಂಗಯ ಲ ಣಪರ ಾ ಮ ೂಂಡು *9/3 ಪ. ಾ 0.16 0.40 04361010 14880
714 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಯ   ಾಮಯ ಾಕನಕು ಾ ಮ ೂಂಡು 24.25/4 ಪ. ಾ 0.26 0.60 4421 5749 1624 0436101 021945
715 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಮೂ   ದ ಾಮಯ ಕಸ ಾ ಜಗ ೂೕಂಪರ 41/1 ಪ.ಪಂ 0.30 0.45 5759 6848 7733 31690500070
716 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜು  ಾಮಪ ಜಗ  ಂ ೕಹ ೂೕಂಪರ 42/4.42/2 ಪ.ಪಂ 0.36 0.49 31690500070
717 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಗಳಮ  ೂೕಂ ೕರಪ ಕಸ ಾ ಜಗ ೂೕಂಪರ 56/1 ಪ.ಪಂ 0.30 0.4 31690500070
718 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಯ   ಮ ಯ ಜಗ  ಂ ೕಹ ೂೕಂಪರ 47/4 ಪ.ಪಂ 0.22 0.35 31690500070
719 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗ ರಂಗಯ    ಕ ರಂಗಯ ಅಗಳಕು ೂೕಂಪರ *9/1 ಪ.ಪಂ 0.82 0.8 9120200 32895782



720 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಗಂಗಯ   ದ ಯ ೂಸಹ ೂೕಂಪರ 19/4 ಪ.ಪಂ 0.61 0.64 6054 2866 5375 31690500070
721 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ಸ ೕ   ೕರಂಗ ಾ ಆ ಾಲ ಹ ತೂಬ 27/5,29/10,28/2 1.50 135000      
722 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ . .ಕೃಷ ಮೂ   ಕ ಂಕಟರಮಣಪ ಾ ಕಲ ಮ ನಹ ೕ ತೂಬ 8, 1.90 102986
723 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ೌಡ  ೕ. ಾ ಾಯಣಪ ಾ ಗರಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 3/2,10,45,46/1 1.00 90000
724 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಮು ನರಸಯ ಾರನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ * 1.70 164746
725 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಕು ಾ   ನಲ ಗಂಗಪ ಕಲು ೂೕ ತೂಬ 67 0.90 91736
726 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಸನ ಕು ಾ   ನರ ಂಹಮೂ ರುಮ ೂಂಡನಹ ತೂಬ 29 0.75 74340
727 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾ ಾಯ   ೕಮ ಾಯ ಳ ನ ಾಯ ರಂಡಹ ತೂಬ 8/7p1 0.50 33102
728 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಣ   ಮುದ ಂಗಪ ಆರೂ ಾಸಲು 126/3 0.70 63900
729 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪಟ ಾಯಮ  ೂೕಂ ಾಮಚಂದ ಯ ಆರೂ ಾಸಲು 133/1 1.20 63900
730 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಸಂ ೕವಪ   ಾಪಯ ೂಸಹ ಾಸಲು 113/13,113/12,113/16 0.40 32700
731 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ . . ದ ಪ   ಗಂಗಪ ಾಗಸಂದ ಕಸ ಾ 11 0.40 34061
732 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಮೂ   ಮು ಯಪ ಾಗ ೕನಹ ಕಸ ಾ 6/3,6/4 0.55 43124
733 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ   ಾಳಪ ಆರೂ ಾಸಲು 205/p1 0.90 66100
734 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂಡ ಂಕಟ ಾ   ಗಂಗಪ . .ಲಕ ಸಂದ ತೂಬ 25/p2 0.90 91736
735 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಕ ರಪ   ನರ ಂಹಯ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 113/p7,156 0.80 82458
736 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಪ ಯ   ನರ ಂಹಯ ಅಂತರಹ ೕ ತೂಬ 5,27/4 0.90 84518
737 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆಂ ನಪ   ೂಡ ರಂಗಯ . .ಲಕ ಸಂದ ತೂಬ 1/2,3 0.60 54329
738 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗನರಸಪ   ಅಪ ಣ ಬನವ ಾಸಲು 1,52,151 1.80 105400
739 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ೌಡ  ೂಡ ಳ ಪ ಗಂಡ ಾಜಪರ ತೂಬ 56 0.80 58117
740 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಚಂದ ಪ ತೂಬ ತೂಬ 4/3A,4/3B 0.40 32722
741 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ೕ ೌಡ  ಕ ಣ ಅಂತರಹ ೕ ತೂಬ 18/2,40/2 0.90 73570
742 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಲ ಯ ಗಂಗಸಂದ ತೂಬ 92/2 1.20 35606
743 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪರ ೕಶಪ   ಪಟ ನಂಜಪ ದು ೕ ನಹ ತೂಬ 48 0.40 45349
744 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಂಬ ೕ   ಾಮಚಂದ ಪ ತಪ ೕಹ ತೂಬ 38/39,38/2A 0.50 54626
745 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ವಶಂಕ   ಾಗಪ ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 150/3 0.65 58500
746 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಆ .ಅ ಾ  ಾಬು  .ರು ೕ ೌಡ ಹಣ ೂಡ ಳವಂಗಲ 258/2 0.75 30714
747 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಚನ ಯ   ಾರಯ ಕ ಾಘಟ ೂಡ ಳವಂಗಲ 65/10,66/9,133/1 1.20 119222
748 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜು  ಬಸಪ ೂಡ ಾ ೂಡ ಳವಂಗಲ 24/3, 0.60 63904
749 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಆ .ಪ ಾ   ಾಮಯ ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 73 0.40 37558
750 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ .ಚಂದ ೕಖರಯ   ನಂ ೕ ೌಡ ಾ ೕಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 24/1, 0.70 67574
751 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಂಜ ೕ ೌಡ  ಮು ಾಮಪ ಾ ೕಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 24/2,19/1 1.40 126000
752 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ಾ   ಕ ಣ ಹು ಕುಂ ೂಡ ಳವಂಗಲ 34/1,34/3 1.00 106000
753 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರಸಮ  ೂೕಂ ಾ ೕ ೌಡ ಕ ಾಘಟ ೂಡ ಳವಂಗಲ 121,142/2 1.20 119222
754 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮುರುಡಪ   ಮುತ ಯ ಸಂಕರಸನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 11/1,16/2 1.00 101013
755 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ಕೃಷ ಪ   ೕ.ನಂಜಪ ಾ ೕಶ ರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 36/3,102/4 0.60 63904
756 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕುನ ಾ ೕ ೌಡ  ೕ ೕ ೌಡ ೂೕ ೕನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 17 1.00 90000
757 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ  ೂೕಂ ಜಯ ಾಂ ಹು ಕುಂ ೂಡ ಳವಂಗಲ 35/B2,34/2 0.66 42128
758 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾರದಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಯ ಕೂ ೕನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 79/14,163 1.80 173834
759 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಗಂಗ ಾಜು  ೕ ೌಡ ಾ ೕಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 31/1, 1.50 42218
760 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೌಡಪ   ೕ. ಹನುಮಂತಪ ಗುಣಸಂದ ೂಡ ಳವಂಗಲ 14/5,46/2 0.96 91638
761 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರಮಣಪ   ಸಂ ೕವಯ ತರಬನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 51/2 0.90 91735
762 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮ ಾ ಮಯ   ಾಮಯ ಮ ೕ ೌಡನಹ ಾಸಲು 14/1,25 0.60 54000
763 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರಮಣಯ   ಾಪಯ ಬನವ ಾಸಲು 242/7,242/1 1.10 69000
764 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರ ಾ ತಯ   ಹನುಮಂತಯ ಮ ೕ ೌಡನಹ ಾಸಲು 8/p4 0.90 81000
765 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಾಮಯ ಮ ೕ ೌಡನಹ ಾಸಲು 14/1,7/p2,6 0.70 63000
766 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  ೂೕಂ ೖರಣ ಮ ೕ ೌಡನಹ ಾಸಲು 25 0.59 53000
767 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತಪ ತೂಬುಕುಂ ೂಡ ಳವಂಗಲ 87/1A 0.86 82458
768 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಪ   ಗಂಗಪ . .ಲಕ ಸಂದ ತೂಬ 7, 1.09 101013
769 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಪ   ಅ ಗಪ ಜು ಾ ಸಂದ ಮಧು 63/1 0.96 96374
770 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಸುಬ ಯ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ಅಂತರಹ ೕ ತೂಬ 56/1 0.40 77522
771 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಯ   ಂಪಯ ಸೂಲುಕುಂ ಾಸಲು 16, 0.88 49200
772 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಗಮ  ೂೕಂ. ೕ ೌಡ ತೂಬುಕುಂ ೂಡ ಳವಂಗಲ 62 0.17 13661
773 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ. ೂೕ ಂದ ಾಜು ೂೕ ೂಂಡನಹ ತೂಬ 54/2,140/1 0.84 59870
774 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಪ   ಂಕಟರಮಣಪ ದ ಲ ಾಳ ತೂಬ 18/2, 1.00 101013
775 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರಸಮ  ೂೕಂ. ಾಬಣ ೖರಸಂದ ಾಳ ಮಧು 89/1,24/1,29/2 1.90 182955
776 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ದು ಾ ಾ   . . ಾಮ ಾ ಮುತು ಗದಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 48/1,37/1 1.20 119222
777 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಹನುಮಕ  ೂೕಂ. ಟ ಳ ಪ ತೂಬುಕುಂ ೂಡ ಳವಂಗಲ 51/1, 0.35 31500
778 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗಣ   ೕ ೌಡ ತೂಬುಕುಂ ೂಡ ಳವಂಗಲ 62, 0.30 34012
779 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಯ   ಂಕಟರಮಣಯ ಅಪ ಾರನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 65/2, 0.80 76845
780 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಯ   ಂಕಟರಮಣಯ ಅಪ ಾರನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 43/p3 0.80 54710
781 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮುತ ಾಯಪ   ನರ ಂಹಯ ಆರೂ ಾಸಲು 286/1,285/1 0.40 29968
782 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈಶ ರಪ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ಾಲನಹ ಾಸಲು 522/2 0.50 34348
783 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾ  ೂೕಂ. . .ಸಂಪ ಬನವ ಾಸಲು 487/1,487/2 1.20 57000
784 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂಡ ನರಸಪ   ೕ. ನರಸಪ ಕಲು ಕುಂ ಾಸಲು 48/5, 0.70 62900
785 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮುತ ಾಯಪ  ್ ೂಡ ರಂಗಪ ಾಡುಅಲಪ ನಹ ಾಸಲು 62/p2 0.40 36000
786 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಶ ರ  ೕ. ನರ ಂಹಯ ಕಲು ಕುಂ ಾಸಲು 35, 0.80 54750
787 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮುತ ಮ  ೂೕಂ. ಮುತ ಾಯಪ ಸೂಲುಕುಂ ಾಸಲು 20/p2 0.50 38200
788 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಜು  ಲ ಯ ೂ ಾ ೕನಹ ಾಸಲು 35/6, 0.80 72000
789 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಪ   ಮು ಾಮಪ . .ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 30/4,31/5 1.00 101013
790 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ. ಗಂಗಯ ಾಕ ಾಸಲು 15, 0.40 45000
791 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕರಗಪ   ಂಪಹನುಮಯ ಕ ತುಮಕೂರು ಕಸ ಾ 80/1,96/3,96/4 0.93 94517
792 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕತ ಾ  ೂೕಂ. ಚಂದ ಾಯ ಮಜು ಾ ೂಸಹ ತೂಬ 61/2 0.60 63904
793 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಮೂ   ನರಸಪ ಬನವ ಾಸಲು 292/p56 0.90 91736
794 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂಡ ಾಮಯ   ೂಡ ೌಡಯ ನ ನ ಮಡುಗು ಾಸಲು 45/3 0.30 34000
795 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದ ಾಜು  ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ಉಜ ಾಸಲು 60/1 0.40 31343
796 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಪಯ   ಓಬಳಪ ಉಜ ಾಸಲು 55/3 0.80 45000
797 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ. ಾಮಯ ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 90/6 0.33 31801
798 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ೕ ೌಡ  ಾಮಯ ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 76/2,22/2 0.70 73181
799 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಂಗಮ  ೂೕಂ. ಮು ಯಪ ಕಸವನಹ ಕಸ ಾ 16/8,17/2 1.37 131058
800 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ಪಟ ಯ ೕ ಾಪರ ಕಸ ಾ 13/10 0.73 75964
801 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ೌಡ  ಮು ಾಮಪ ಾ ಪರ ಕಸ ಾ 90/95 0.72 75036
802 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ. ಚ ೕ ೌಡ ಣ ಕಸ ಾ 79/1 0.52 54626



803 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಾಯಮ  ೂೕಂ. ಹುಚ ಪ ೂಡ ತುಮಕೂರು ಮಧು 131/1,131/3 0.28 31744
804 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕವಣ ದ ಯ   ೕರಣ ೌಡಹ ಮಧು 3 0.50 54626
805 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ , , ೕ ೌಡ  ೕವ ಾಜು ನರಸಯ ನಅಗ ಾರ ಮಧು 72/6, 0.45 49987
806 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. ೕ ಾಸ  ೌಡಪ ೂ ಾ ವರ ಮಧು 148/1, 0.80 82548
807 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಕೃಷ ಪ   ಲ ೕನರ ಂಹಯ ತೂಬುಕುಂ ೂಡ ಳವಂಗಲ 16, 1.10 110118
808 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಪ   ಮುನಯ ಾ ೕಶ ರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 63/2, 0.40 45349
809 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ರ ೕ   ಆ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ಾ ೕಶ ರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 85,143/6,143/12 1.00 101013
810 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ  ಕು ಾ   ೕವಣ ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 144/2c,144/1,144/3c 1.00 101013
811 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ   ಮೂಡ ಯ ತೂಬುಕುಂ ೂಡ ಳವಂಗಲ 86/2,86/5,86/7 1.30 128327
812 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ . . ಪ ೕ   ೕವ ಾಜು ಂಗನಹ ಕಸ ಾ 148/2, 0.45 35035
813 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ನ ೕ   ಲ ಯ ಓ ೕನಹ ಾಸಲು 39/1 0.60 23817
814 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರಸಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ ಾಮಯ ೂಸ ೂೕ ಾಸಲು 60 0.60 42223
815 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಲ ಯ   ಮ ಯ ೂೕ ೕನಹ ಾಸಲು 1/p3 0.70 49200
816 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧನ ಾಲ   ಮ ಯ ಗುಂಡುಂ ಾಸಲು 78/1b 0.21 19200
817 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ೕಯಪ   ಯರ ಪ ೂೕ ೕನಹ ಾಸಲು 5 0.80 54700
818 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ  ಕು ಾ   ಾಗ ಾಜಯ ಜ ೕನಹ ಾಸಲು 16/2,16/3 0.50 38200
819 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಂಜುಂಡಪ   ಬಸಣ ಉಜ ಾಸಲು 54/1 0.45 34400
820 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ   ಅಣ ಯಪ ಓ ೕನಹ ಾಸಲು 1/1,1/3 0.50 38200
821 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಪಣ   ನಡುಪಣ ಉಜ ಾಸಲು 43/1b 0.45 35480
822 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾ    ೕರ ಮ ಯ ಾಡುಕುಂ ಾಸಲು 26/7 0.40 22669
823 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಮಯ   ದ ಯ ಮ ೕ ೌಡನಹ ಾಸಲು 8/p7 0.90 80532
824 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರಂಗಪ   ಮ ಾಸಪ ಮ ೕ ೌಡನಹ ಾಸಲು 8/p9,7,23,1 1.20 108000
825 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಣ   ಾಮಯ ಮ ೕ ೌಡನಹ ಾಸಲು 38/2,6,7/p2,,36 0.70 49200
826 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಈಶ ರ   ಮಲ ಯ ಾಡುಕುಂ ಾಸಲು 7/2,2/p5 0.68 34317
827 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆದಶ ೌಡ  ಮು ೕ ೌಡ ಅಕ ತಮ ನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 87/1,87/2,87/3,89/4 1.95 121474
828 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೖ ಾರಪ   ಮಲ ಪ ಆರೂ ಾಸಲು 205/p2 1.00 64785
829 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಣ   ಂಕಟಪ ತಮ ಾನಹ ಾಸಲು 66/p6 1.80 85872
830 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜು  ಳ ಪ ೌಡಹ ಮಧು 94/4,91/1 1.05 94500
831 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. ನರ ಂಹಯ   ಮುತ ಾಯಪ ೂೕ ಹ ಮಧು 233/4,233/9 0.95 85500
832 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಹನುಮಕ  ೂೕಂ. ೕ. ಚ ೕ ೌಡ ಮದ ೂಂಡನಹ ಮಧು 16/2 0.85 21003
833 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ನರ ಂಹಮೂ   ಲ ೕನರ ಂಹಯ ೂೕ ಹ ಮಧು 242/3c, 242/3 0.65 46514
834 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಶವಮೂ   ಚನ ಾಯಪ ಮದ ೂಂಡನಹ ಮಧು 16/5 0.40 26280
835 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ ೌಡಹ ಮಧು 8/4,18/5,18/6 1.00 101013
836 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾಜು  ಾ ಾಯಣಪ ೌಡಹ ಮಧು 18/8,15/3,15/5 0.90 91375
837 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಂಜುಂಡಪ   ಬಸಪ ೌಡಹ ಮಧು 4/1, 0.25 28343
838 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಹ ೕವಯ   ರಂಗಪ ಾಮ ೕವನಹ ಮಧು 143/12,143/a 0.80 82342
839 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ. ೕ. ದ ಗಂಗಪ ಮೂಗಚ ೕನಹ ತೂಬ 29/4 0.80 69018
840 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ರಪ   ಮು ೕ ೌಡ ಕ ೕನಹ ತೂಬ 38/2,11/2 0.70 63000
841 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ಾಮಚಂದ ಪ   ರತ ಮ ತೂಬು ತೂಬ 4/3a,4/3a 1.01 72018
842 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . ಉ ೕ   ಬಸಪ ಾರಹ ತೂಬ 36/4,36/5 0.90 28823
843 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ.ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ. ೂೕ ಂದಪ ೂೕ ೂಂಡನಹ ತೂಬ 54/4 0.40 18607
844 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ಅಶ ಥ ಾ ಾಯಣ  ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ಾರ ಾಳ ತೂಬ 91/24,5/4 0.70 63000
845 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಣ   ಾಮಯ ೂೕ ೂಂಡನಹ ತೂಬ 13,16,42/11 1.01 99000
846 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಕೃಷ ಪ   ಕ ಂಕಟರಮಣಪ ತೂಬು ತೂಬ 19/1b 0.35 16863
847 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಚಂದ ಪ   ನಲ ಪ ಬಚ ಹ ತೂಬ 8/p2,185/p4 1.10 99000
848 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಪ   ಾಪಣ ೕ ಾಪರ ಕಸ ಾ 6/1, 0.80 72000
849 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  ೂೕಂ. ಸಂ ೕವಪ ಂಗನಹ ಕಸ ಾ 224 0.75 67500
850 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ತಮ ಣ ಪ ಾಸ ೂಂಡನಹ ಕಸ ಾ 10 1.00 93000
851 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ   ಲ ಯ ಮ ಾ ತಹ ಕಸ ಾ 58/1 0.55 49500
852 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸು ತ  ೂೕಂ. ೕವ ಾಜು ಂಗನಹ ಕಸ ಾ 148/3a 0.25 60307
853 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂ ೕ ೌಡ ತಂ ೕನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 61/10 1.00 101013
854 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಶ ಥಮ  ೂೕಂ ಾಗ ಾಜು ಾ ಪ ಕಸ ಾ 38/1,37/2 1.27 125365
855 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಮಯ   ಂಪ ಂಗಯ ೂೕಳೂರು ಕಸ ಾ 1,06,114 0.95 96374
856 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ೕ ೌಡ  ಆಂ ನಪ ೕ ೕನಹ ತೂಬ 94/3 1.33 125422
857 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ ಲ ಯ ಲಘು ೕನಹ ತೂಬ 95/1 0.40 40413
858 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ ಕ ಂಕಟಪ ೕ ೕ ೂೕ ತೂಬ 138 0.35 39680
859 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಭವ  ೂೕಂ ೕ ೕ ೌಡ ೕ ೕನಹ ತೂಬ 96/1B 1.15 114670
860 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಯ   ಯರಪ ಲಘು ೕನಹ ತೂಬ 55/4 0.40 39677
861 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾ   ಲ ಯ ಲಘು ೕನಹ ತೂಬ 61/2 0.45 49163
862 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಕು ಾ  ೂೕಂ .ಎ .ಲ ೕಪ ಗುಂಜೂರು ತೂಬ 56 0.60 38659
863 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸು ಾತ ೂೕಂ ಂಪಣ ಾ ೕಶ ರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 11/2, 0.40 40420
864 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾಜು  ಕ ಯಪ ದು ೕ ನಹ ತೂಬ 05/3, 0.80 54710
865 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಮ  ೂೕಂ ಾಗ ಾಜು ದು ೕ ನಹ ತೂಬ 5/5, 0.70 44217
866 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮ ಪ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 80/4 0.80 82374
867 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ   ೂಡ ಯಲ ಪ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 113/p17 0.60 63904
868 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ಾಮಯ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 39/2b,41/3 0.80 81893
869 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . ೖರಪ   ಬಚ ಯ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 103 1.90 50263
870 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸುಬ ಣ   ಮು ಆಂ ನಪ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 59/3,59/4,59/6 0.90 85109
871 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಗ ೕ   ಮು ಯಪ ೂ ಾ ಘಟ ಕಸ ಾ 71/2 0.70 23407
872 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಗ ೕ   ಮು ಯಪ ೂ ಾ ಘಟ ಕಸ ಾ 70/2,70/5 0.70 82458
873 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಯಲ ಪ   ಾಮಕೃಷ ಪ ೂಗ ಘಟ ಕಸ ಾ 26 0.80 82458
874 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ಾಮಯ ೕಡಹ ಕಸ ಾ 53/3 0.50 54600
875 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕಮ ೕಖರ  ರುದ ಪ ಾ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 13/1, 0.80 82458
876 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ಂಕಟ ಾಜು  ಲ ೕನರ ಂಹಪ ತೂಬಗುಂ ೂಡ ಳವಂಗಲ 5/2, 1.30 84405
877 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚ ೕ ೌಡ ನ ಅ ಾ ೌಡ ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 30/1, 0.34 32961
878 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅ ಾ ೌಡ  ಾಮಯ ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 25/2A,24/2 0.60 58320
879 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೌಡಯ   ಅ ಾ ೌಡ ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 22/1A,23/4 1.11 93591
880 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರಣ   ಕ ಣ ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 25/1, 0.40 44378
881 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜ ಾಥ  ಕೃಷ ಪ  ರುಮ ೂಂಡನಹ ತೂಬ 194 1.00 101013
882 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮುತ ಮ ೂೕಂ ಪ ೕ ೌಡ ಾಣ ಾಳು ಾಸಲು 25/8,25/1 1.30 67000
883 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಯಪ   ಮುತ ಾಯಪ ೂ ೕ ಪರ ಾಸಲು 22/2, 0.40 28649
884 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರ ಮ ಯ   ೂಡ ಚನ ಪ ಾಡುಕುಂ ಾಸಲು 21 0.80 54700
885 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ   ನರ ಂಹಮೂ ೂಸಹ ಾಸಲು 45/1 0.40 30697



886 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಪ   ೂಡ ಮು ಯಪ ೕ ಾಮನಹ ಾಸಲು 12/3, 12/4 0.90 47000
887 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಕೃಷ ಪ ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 178/3 0.30 34012
888 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ   ಕ ಣ ೂೕ ೂೕನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 75/4,75/6,75/7 1.40 137432
889 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೖ ೕ ೌಡ  ಾರಯ ಾ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 168/4 0.80 82458
890 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ  ಾ  ೂೕಂ ೕ ಾ ಹುಸೂ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 107/1c 0.90 30340
891 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಸ ಾನಂದಮೂ   ಾಲ ೕತ ಯ ಕನ ಮಂಗಲ ಮಧು 64/3 0.35 25969
892 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. .ಕು ಯ  ೂೕ   ಕು ಯ ಾ ೕಶ ರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 7/6,7/5 0.70 24072
893 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ ೕ   ಾಲ ೕತ ಯ ಕನ ಮಂಗಲ ಮಧು 64/2 0.35 29803
894 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ನರ ಂಹಯ   ನರ ಂಹಯ ೂೕ ಹ ಮಧು 242/3A, 0.18 10556
895 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ   ೂೕಂ ಾಗ ಾಜು ಮ ೂ ೕಹ ಮಧು 122/1, 2.00 49056
896 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚಲುವಹನುಮಯ   ಕ ಹನುಮಯ ೂ ಾ ಘಟ ಕಸ ಾ 98 0.55 59265
897 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಯಮ  ೂೕಂ ಆಂ ನಪ ಳ ನ ಾಯ ರಂಡಹ ತೂಬ 17/p12 0.80 82458
898 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಪ   ಕ ಯಪ ಬಚ ಹ ತೂಬ 21/1A 1.10 35383
899 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂೕಮ ೕಖರ  ನರ ಂಹಯ ಜ ೕನಹ ಾಸಲು 10/2, 0.80 60200
900 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕಲಮ  ೂೕಂ ಂಕಟಪ ನ ನ ಮಡುಗು ಾಸಲು 45/1 0.60 63000
901 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಮೂ   ಮದೂ ರಪ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 147 0.80 54777
902 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗಪ   ೂಸೂರಪ ದು ೕ ನಹ ತೂಬ 63/2,63/4,63/5 0.50 54626
903 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಕ ಪ ಯ ಕ ಮು ೕನಹ ತೂಬ 30/1A2,30/1B 0.90 91736
904 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾಜು  ಮು ಯಪ ಾರ ಾಳ ತೂಬ 146/4,146/2,146/1 0.58 58462
905 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಮೂ  ಮು ಯಪ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 113/p10 0.70 73181
906 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರಮಣಪ   ನರಸಪ ಾವಲಹ ತೂಬ 76/7 0.60 63904
907 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾ ಾಯಣಪ   ಮು ಂಕಟಪ ಾ ಕಲ ಮ ನಹ ೕ ತೂಬ 7/p2 1.20 119222
908 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ಾ ಾಯ   ಕೂ ಾ ಾಯ ಮಜು ಾ ೂಸಹ ತೂಬ 56/2, 0.79 89873
909 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂಡ ಯ   ಂಕಟಪ ಉಜ ಾಸಲು 99/3,99/13 0.40 45000
910 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾ   ೂ ೕ ೌಡ ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 44,45 0.40 48534
911 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ . ಾಮಚಂದ ಯ   ೕ,ರಂಗಯ ಭ ಾ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 28/1,28/2 1.16 75480
912 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ನರಸಮ  ೂೕಂ ೂಡ ಮು ಾಮಪ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 113/p8 0.78 73181
913 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ   ನಂಜಪ ಾ ೕಶ ರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 117,102/4 0.35 28421
914 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಾಮಪ ಾ ೕಶ ರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 123/2B1,3/1,3/4 0.40 45349
915 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ಕೃಷ ಪ   ೕ.ನಂಜಪ ಗುಣಸಂದ ೂಡ ಳವಂಗಲ 08/1, 0.25 14688
916 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೖಯಣ ಪ   ಕ ಹನುಮಯ ಗುಣಸಂದ ೂಡ ಳವಂಗಲ 26 0.90 91736
917 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಪ   ಕ ಪ ಯ ಗುಂಜೂರು ತೂಬ 63/1 0.80 54710
918 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಆನಂದ  ಕೃಷ ಪ ಾರ ಾಳ ತೂಬ 63/5,63/6 0.45 41734
919 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಹು  ಾ   ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ ಾ ಾವಲಹ ತೂಬ 42/2 0.40 8368
920 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರು ಾ  ೂೕಂ ೕ ಾ ಾಯ ಮಜು ಾ ೂಸಹ ತೂಬ 33/4 0.80 82458
921 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮೂತ ಪ   ನರ ಂಹಯ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 1138/p17 0.40 45349
922 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಚಂದ ಾಯ   ಕೂಲ ಾಯ ಮಜು ಾ ೂಸಹ ತೂಬ 55/3 0.60 63603
923 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾಯ   ಾ ಾ ಾಯ ಮಜು ಾ ೂಸಹ ತೂಬ 50/2,52 0.69 72136
924 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹುಚ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಯ ೕ ೕಮು ೕನಹ ತೂಬ 79/p1 0.60 45349
925 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ.ಎ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ೕ ೌಡ ಅ ಾ ಳಸಂದ ತೂಬ 10/1, 0.17 12071
926 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ೕ ೌಡ  ೂ ೕ ೌಡ ಅ ಾ ಳಸಂದ ತೂಬ 46 0.90 89798
927 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ .ಆ .ಅ ೂೕ   ರಂಗ ಾಮಯ ಯದ ಹ ತೂಬ 26 2.00 98411
928 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ೕ ೌಡ  ಂಕಟ ಾ  (106) ಂಗನಹ ಕಸ ಾ 231/p1,230/2 0.75 77820
929 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ ಆಂ ನಪ ಂಗನಹ ಕಸ ಾ 230/4 0.37 30672
930 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸು ಾ ಾ  .ಎ  ೂೕಂ ಸ ೕ  ಬನವ ಾಸಲು 478 1.20 73222
931 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಪ ಣ   ಾಗ ಾಜಪ ಮುಕ ಘಟ ತೂಬ 19/6, 0.40 43550
932 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಶ ಥಮ  ೂೕಂ ಾಗ ಾಜು ಾ ಪ ಕಸ ಾ 48/4 0.40 39742
933 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ಮಂಜುಳ ೂೕಂ ನರ ಂಹಮೂ ಗುಂಜೂರು ತೂಬ 57/p7 0.60 45284
934 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಪ   ಂಕಟ ಾ ಮಪ ಾ ೂೕನಹ ತೂಬ 133/3,133/9 0.60 63904
935 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಘವಯ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ಸೂ ರು ಕಸ ಾ 68/1,68/2A,68/4 0.40 32297
936 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ   ಆಂ ನಪ ಕುರು ತೂಬ 26-Feb 0.80 26979
937 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಸಪ   ೂಡ ಮು ಯಪ ೌಡಹ ಮಧು 84/1,86/1 0.45 45927
938 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚಲುವಹನುಮಯ   ಕ ಹನುಮಯ ೂ ಾ ಘಟ ಕಸ ಾ 98 0.75 26491
939 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆನಂದಕು ಾ   ಹನುಮಣ ಮಧು ಮಧು 11-Jan 0.50 19322
940 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಆನಂ   ತಮ ಣ ಪ ದಂಡು ಾಸ ೂ ಹ ತೂಬ 138/4, 3A 0.80 45226
941 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  ೂೕಂ ಅಳ ಪ ಾಮ ೕವನಹ ಮಧು 140/2 0.37 41947
942 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ರ ೕ   ಂಕಟರಮಣ ೌಡ ಾ ಗರಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 60/7 0.80 72000
943 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . ೕಣುಕು ಾ   . ಂಕಟ ಾ ೌಡ ಾ ಡರಜಕ ಸಂದ ೂಡ ಳವಂಗಲ 03-Jan 1.20 119222
944 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ . ಾಮಚಂದ ಯ   ೕ,ರಂಗಯ ಭ ಾ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 27/2,27/3 1.50 81896
945 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆನಂದಮ ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ ೌಡ ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 236 0.60 23817
946 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಪ   ಮು ಾಮಪ ಗಂ ಾನಹ ತೂಬ 107/9 0.50 19322
947 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ೂಸಹ ಾಸಲು 54/6,62 0.80 82458
948 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ ೂೕ ಂದ ಾ ೂೕ ೂಂಡನಹ ತೂಬ 63/1 0.40 12574
949 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ೕ ೌಡ  ಬಚ ಪ ಕಂ ಗ ಾಳ ತೂಬ 126/1 0.30 34012
950 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ಕು ಾ   ಲ ೕನರ ಂಹಯ ಕ ೂಸಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 9/13, 0.40 34061
951 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸುಬ ಣ   ಮು ಸಂ ೕವಪ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 111/p13 0.80 82458
952 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೖತ  ಎಂ. ೂೕಂ ಾ ಾಂ ನಪ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 110 0.50 77522
953 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾ   ೌಡಪ ೂ ಾ ವರ ಮಧು 148/4,149/2 1.04 52469
954 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಂಜುಂ ೕ ೌಡ  ಕ ಪಟ ಣ ಾ ೕಶ ರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 35/4,35/5 1.00 101013
955 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಶ ಥ ಾ ಾಯಣ  ೕಲಪ ಮ ೂ ೕಹ ಮಧು 143/8,138/5,143/7B 1.85 178403
956 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಂ ೕಯ  ಮು ಾಮಯ ವಪರ ಕಸ ಾ 1,37,136 0.89 82458
957 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ . . ೂ ೕ ೌಡ  ೖಯಣ ೂಡ ತುಮಕೂರು ಮಧು 98 0.40 43081
958 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ   ೂಡ ೕರ ಪ ಯ ಂಗ ೕರನಹ ಾಸಲು 21 0.60 38100
959 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಭ ಷ   ಜಯ ಾಮ ೂಸ ೂೕ ಾಸಲು 89 0.60 54000
960 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಭರ ೕ   ಜಯ ಾಮ ೂಸ ೂೕ ಾಸಲು 89 0.60 54000
961 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜಪ   ೂೕ ಾಲ ೌಡ ಾ ಾ ಹ ಾಸಲು 15 0.50 38000
962 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ದ ಯ   ಾಗ ಮಲ ಸಂದ ಾಸಲು 19 0.45 30400
963 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಂಜುಂಡಪ   ಮುತ ಪ ಗುಂಜೂರು ತೂಬ 24/6, 0.50 21545
964 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ಎ .ಜಗ ೕ   ದ ಪ ಗಂ ಾನಹ ತೂಬ 31 1.20 119222
965 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚಂ ಕ ೂೕಂ ಮ ೕಶಕು ಾ ೕ ಾಸಪರ ತೂಬ 41/6 2.00 45941
966 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ .ಪಟ ಪ   ಸುಬ ಾಯಪ ಳ ನಜೂ ಾನಹ ತೂಬ 47/8 1.00 65824
967 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲತ ೂಂ ವಜ ಪ ಅ ಾ ಳಸಂದ ತೂಬ 30/5, 0.40 17510
968 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಸ ೕ   ೕ. . ೕ ೌಡ ಗುಣಸಂದ ೂಡ ಳವಂಗಲ 19/4,19/5 0.40 45349



969 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಪ   ಮು ೕ ೌಡ ಗ ೂೕ ೂಡ ಳವಂಗಲ 45/4 0.60 63904
970 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ.ಸ ೕ   ಅರಸಪ ೂಡ ಾ ೂಡ ಳವಂಗಲ 130/4 0.80 36926
971 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಸು ೕ   ಂಕಟಪ ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 21/2,21/3 1.40 40014
972 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳ ಣ   ಹನುಮಣ ಹುಸೂ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 61/3 0.60 58319
973 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಚಂದ   ಮು ಆಂ ನ ಪ ಹುಸೂ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 149/3b2 0.40 45349
974 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಆಲಪ ಯ   ಕರಗಯ ಏ ಾ ಪರ ಕಸ ಾ 112/2,113/5,113/2 1.20 119222
975 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಂಜಪ   ಗಂಗಪ ಾ ಪರ ಕಸ ಾ 13/4, 0.62 40561
976 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಮೂ    ಕೃಷ ಮಂ ಾ ಡರಹ ಕಸ ಾ 64/1, 0.60 58320
977 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ೕಲಪ   ಾಮಯ ಮಂ ಾ ಡರಹ ಕಸ ಾ 47/6,47/4a 0.80 82458
978 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . . ವರುದ ಪ   ೕ. ೕರಭದ ಯ ಮ ಾ ತಹ ಕಸ ಾ 42/5,3,4,41/7 2.00 192060
979 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆಂ ನಪ   ಾಮಯ ಾಜಘಟಟ ಕಸ ಾ 17/2, 0.60 54000
980 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಪ   ಈರಣ ಎಂ.ಎಂ. ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 66/5,90/5 0.20 17068
981 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಉ ಾ ೕ  ೂೕಂ ಎ  ಾಜ ಪ ೂಸಹ ಾಸಲು 146/1 0.50 29751
982 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ ೂ ಾ ೕನಹ ಾಸಲು 2/53,2/57,11/12 0.40 45000
983 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರಸಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಯ ೂಸಹ ಾಸಲು 5/2, 0.30 24000
984 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜೂಲಪ   ನರಸಪ ನ ನ ಮಡುಗು ಾಸಲು 37/10 0.40 32400
985 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕ  ಾಬು  ಅಪ ಣ ೂಸಹ ಾಸಲು 23,24/1 0.40 27000
986 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ   ನರಸಪ ನ ನ ಮಡುಗು ಾಸಲು 13/6, 1.00 54000
987 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರಸಪ   ಯರ ಪ ೂ ೕನಹ ಾಸಲು 04/1, 0.70 49000
988 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಮ   ಚನ ಪ ಾಡುಕುಂ ಾಸಲು 14/2, 0.80 52000
989 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕರ ಮ ಯ   ಕ ಚನ ಯ ಾಡುಕುಂ ಾಸಲು 24/2, 0.35 28420
990 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪವ  ಕು ಾ  ೂೕಂ ಾನಂದ ೂ ಾ ೕನಹ ಾಸಲು 5/2C,5/5 0.80 50360
991 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಕ ಯ ಮ  ೂಂ ಳ ಪ ನ ನ ಮಡುಗು ಾಸಲು 53/4,53/6 0.60 63000
992 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಎ  ೂೕ ಾಲಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ ಾ ೕಶ ರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 31/3, 0.65 68542
993 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕಶ ೌಡ  ಮು ಯಪ ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 28 0.80 82458
994 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ಾ ೂೕಂ. ಾಜು ಾಬು ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 77/4 0.40 45349
995 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ೕಂದ   ೕರ ಾ ತಯ ಗುಂಡಸಂದ ೂಡ ಳವಂಗಲ 37/4 0.50 54600
996 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಆ  ಂಕ ೕ ೌಡ  ಾಮಕೃಷ ಪ ೂಮ ನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 28 0.40 45349
997 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ ೂೕ ೕ   ಮು ೕ ೌಡ ಮಧುರನ ೂಸಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 61 1.00 90000
998 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯ  ಾ   ೕ ಾ ಹುಸೂ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 107/1b 0.90 24727
999 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಬ ೕ ೌಡ  ಂಕಟಮ ಶ ವಣೂರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 85 1.00 90000

1000 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಭದ ಜ ಾ   ೕರಭದ ಯ ಾ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 196 0.60 33110
1001 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಂದಕು ಾ   ಚ ೕ ೌಡ ಹುಸೂ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 16/6,16/7,22/9 0.60 47563
1002 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಮೂ   ನರ ಂಹಯ ಅಕ ತಮ ನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 83/2 0.80 76852
1003 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ  ಾಮಯ   ರಂಗಯ ಾ ೕಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 33/11 0.40 11340
1004 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ  ಾ ಾಯಣಪ   ರಂಗಯ ಾ ೕಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 11/2, 0.40 11902
1005 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ  ಾಮಯ   ರಂಗಯ ಾ ೕಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 11/6, 0.30 24361
1006 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಾ ಾಂ ನಪ   ೕರಪ ೂನಘಟ ಕಸ ಾ 373 0.57 60708
1007 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ  ಳ ಪ   ಸಂಪಂಗಪ ಹಸ  ಘಟ ಕಸ ಾ 49/2 0.50 33784
1008 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ  ಕೃಷ ಪ   ೂ ೕ ೌಡ ೂನಘಟ ಕಸ ಾ 42, 1.00 65824
1009 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ ಚಂದ ೕಖ   ಮಲ ಯ ಹಸ  ಘಟ ಕಸ ಾ 62/2, 0.87 39680
1010 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ೕಶ   ೂೕ ಂದ ೌಡ ಸೂ ರು ಕಸ ಾ 6/4, 0.43 19026
1011 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ನಂಜುಂಡಯ ಏ ಾ ಪರ ಕಸ ಾ 47/1, 0.75 77819
1012 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ  ಮಂಜುಳ ೂೕಂ. ೕ ಆನಂದಕು ಾ ಾಸ ೂಂಡನಹ ಕಸ ಾ 38/1, 0.63 56700
1013 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಆ  ಚಂ ೕ  ಕು ಾ   ಾಮಕೃಷ ಯ ೂೕಳೂರು ಕಸ ಾ 28/1, 0.55 58578
1014 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಅರಳುಮ ಕಸ ಾ 117/2,118/1b,118/1a 0.60 52243
1015 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಾಪಣ   ೕರಣ ಅರಳುಮ ಕಸ ಾ 8/2,50/1 0.40 39769
1016 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ ಾಜಪ   ಅಡ ಯಪ ಾದ ೂಂಡನಹ ಕಸ ಾ 53/6, 0.97 91736
1017 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾ   ರಂಗಪ ಾ ಪ ರು ಕಸ ಾ 54 0.28 31744
1018 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾಜು  ೂಡ ಮು ಯಮ ಾಜಘಟಟ ಕಸ ಾ 245/2, 0.30 28476
1019 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಳ ಪ   ಮು ೂಣ ಪ ಆ ಾ ಾಯಣ ೂಸಹ ಕಸ ಾ 39/6, 1.15 103500
1020 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಆ  ಎ ೂೕಮ ಂಗಯ    ಆಂ ನಪ ಾಜಘಟಟ ಕಸ ಾ 124/4,185/2a2 0.40 45349
1021 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸಂ ೕವಮ  ೂೕಂ. ಾಮಯ ವಪರ ಕಸ ಾ 82 0.80 82458
1022 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜುಳಮ  ೂೕಂ. ಾಪಣ ೂೕಳೂರು ಕಸ ಾ 153/1p2 0.75 77304
1023 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಾಜ ೕಖರಯ   ೕರಭದ ಯ ೂನಘಟ ಕಸ ಾ 54, 0.55 58578
1024 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂ ೕ ೌಡ  ಅಕ ಲಪ ಕ ಾಯಪ ನಹ ತೂಬ 43/2, 0.40 45349
1025 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ ನರ ಂಹಯ   ಆಂ ನಪ ೕನಹ ತೂಬ 6 1.20 35606
1026 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ   ಮಂಜುಳ ೂೕಂ. ೂೕ ಂದಪ ನರಗನಹ ತೂಬ 4/5, 0.40 12011
1027 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಪ   ಮು ಾಮಪ ದು ೕ ನಹ ತೂಬ 69 0.50 54626
1028 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾಮಪ   ಮು ಅಂ ನಪ ಾರ ಾಳ ತೂಬ 56/4, 0.40 36000
1029 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕಮಲಮ  ೂೕಂ. ಮು ಾಮಪ ಾವಲಹ ತೂಬ 75/1, 0.60 40358
1030 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ. ಜಯಣ ಕ ಾಯಪ ನಹ ತೂಬ 24/3, 0.40 27465
1031 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಧನಂಜ   ಂ ೕ ೌಡ ಕ ಮು ೕನಹ ತೂಬ 30/1a1,27/2,30/4 0.50 108598
1032 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೌಡ   ೖ ಾ ನರಗನಹ ತೂಬ 3/3,4/7,3/2 0.80 21511
1033 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಗ ೕ   ನರ ಂಹಮೂ ಲ ೕ ೕ ಪರ ತೂಬ 109, 1.00 101013
1034 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಂ ನಪ   ೂಡ ಪ ಾರ ಾಳ ತೂಬ 43/1,35/3,35/5 0.80 31956
1035 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಎ  ೂೕಮ ೕಖ    ಎಂ ೌಡ ನರಗನಹ ತೂಬ 24/1, 0.50 49690
1036 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾಗಪ   ಾಕಪ ಕಲು ೂೕ ತೂಬ 1/p13 0.80 45226
1037 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಎ  ಾಮಯ    ಎಂ ೌಡ ನರಗನಹ ತೂಬ 19/1, 0.80 82458
1038 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಚ ೕ ೌಡ  ಪ ೕಲಪ ಸುತ ಹ ಾಸಲು 48/3, 0.80 43569
1039 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರಸಮ  ೂೕಮ. ಮ ಯ ಂಗ ೕರನಹ ಾಸಲು 17/2, 0.60 39487
1040 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕರಭದ ಪ ಾ ಗರಹ ಾಸಲು 25 0.40 34061
1041 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ   ನರ ೕಯಪ ಮಲ ಸಂದ ಾಸಲು 57/1,57/2 0.80 54700
1042 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರಂಗ ಾ ಮಯ   ೕ. ಹನುಮಂತಯ ಗುಮ ನಹ ಾಸಲು 46/p2 1.50 95524
1043 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮುದು ಕೃಷ   ದ ಪ ಾಡುಕುಂ ಾಸಲು 14/2, 0.50 32400
1044 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜ ಾಕು ಾ   ರಂಗಪ ಂಗ ೕರನಹ ಾಸಲು 16/8, 1.00 54000
1045 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಕುಮಳ ಸ ೕ  ಕು ಾ   ಅಕುಮ  ಉ ಾ ಮ ೕಶ ರಯ ಭಕ ರಹ ಾಸಲು 31/3, 1.20 62900
1046 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾಮಪ   ೕ, ಕ ಾಳಯ ಎ  ಎಂ ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 33 0.30 28404
1047 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮುತ ಾಯಪ   ೕ ಮುತ ಯ ಬನವ ಾಸಲು 161/2, 0.80 82400
1048 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ   ಭರ  ಕು ಾ   ಕ ಂಕಟರಮಣಪ ಾ ಕಲ ಮ ನಹ ೕ ತೂಬ 6/1,6/2,6/3 1.20 113615
1049 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಶ ಥಮ  ೂೕಂ. ಅಶ ಥಯ ೌಡಹ ಮಧು 61/1b 0.50 14386
1050 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಜ ಾಕು ಾ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ಗಂಡ ೂ ಪರ ಮಧು 125, 0.20 28614
1051 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೖಲಮ  ೂೕಂ ಆಂ ನಪ ಕನ ಮಂಗಲ ಮಧು 34 1.60 102918



1052 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೖಲಪ   ೖಲಪ ನ ೕನಹ ಮಧು 27 0.50 34061
1053 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಯ   ಹನುಮಯ ಂ ಗನಹ ಮಧು 105/3 0.95 95147
1054 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹು ೕ  ಷ ೕ   ಾ ಾ ಾ  ಾ ೕ ಕ ೕಂ ೂ ೕನಹ ಮಧು 52/5,52/2b,37 0.95 74646
1055 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ. ಂಪಯ ಗದಹ ಮಧು 24/3, 0.37 30045
1056 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ  ಎಂ ಾಂತಪ   ಮು ಾಮಯ ೌಡಹ ಮಧು 93/1 0.80 82458
1057 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಪ ಾಜಮ  ೂೕಂ. ೂೕ ಂದ ಾಜು ಗೂಳ ಮಧು 49/10,50/2 1.05 56026
1058 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ ವಣ   ಾ ರಂಗಪ ಾರಸಂದ ಮಧು 6/1,8/1,1/1a 0.60+0.80 30474
1059 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ೕ  ೌಡ  ೕಶವಮೂ ಮದ ೂಂಡನಹ ಮಧು 99/3,99/4,100/2 1.50 42218
1060 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ  ಎ  ಮಂಜು ಾ   ಎಂ ನಂಜಪ ಕ ೂ ೕಡು ಮಧು 40/2, 0.70 73181
1061 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜು  ಮುತ ಯ ಗಂಡ ೂ ಪರ ಮಧು 67/5, 0.40 45349
1062 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ಾಜ ೕಖರಯ ಗೂಳ ಮಧು 75 0.20 22675
1063 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ೌಡ  ಾಮಯ ಾದ ೂಂಡನಹ ಮಧು 32/17,32/19 0.35 34743
1064 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ ಆ  ಶ ಾ   ರಂಗ ಾ ಮಯ ಮ ೂ ೕಹ ಮಧು 125/3,125/4,125/5 0.55 49987
1065 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೕ ೌಡ  ಹನು ೕ ೌಡ ಾರನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 73/4 0.80 82458
1066 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ.ನರಸಪ ೂೕ ೕನಹ ತೂಬ 41/p3,11,10 1.20 119222
1067 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜುಳ ೂೕಂ ಂಕಟರಮಣಪ ಾಚಹ ತೂಬ 11/2, 0.40 45349
1068 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೂಮ ಯ   ಲಕ ಪ ಗುಂಜೂರು ತೂಬ 32 0.80 54710
1069 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ೌಡಪ ರ ಾರ ತೂಬ 42/1 0.40 45349
1070 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ. . . ಂ ೕ ೌಡ ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 29/9,51/2 0.80 82458
1071 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ತ ಾಜ   ಾಗಪ ಾಡುಕುಂ ಾಸಲು 18 0.70 39194
1072 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ   ನರಸಪ ಮರ ೕನಹ ಕಸ ಾ 84/12,.84/6 0.70 77819
1073 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ನರ ಂಹಮೂ   ಕ ನರಸಪ ಗುಮ ನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 67/2,67/1 1.04 30000
1074 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಕೃಷ ಪ   ಮುತ ಪ ಬನವ ಾಸಲು 120/p19 0.80 44000
1075 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ ಾಂತಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಚನ ೕರನಹ ಾಸಲು 5/7,5/55 0.59 35700
1076 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಪಮ  ೂೕಂ ಮು ಾಮಪ ಎ  ಎಂ ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 36/2 0.58 62049
1077 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸತ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಸುಬ ಾ ೂಸ ೂೕ ಾಸಲು 29/1, 0.70 40810
1078 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ   ಾಗಪ ಗುಂಡುಂ ಾಸಲು 92/1 0.80 46999
1079 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಲ ಾಗ   ಗಂ ಾ ಾಡುಕುಂ ಾಸಲು 17/4,26/6,28/3 0.60 36394
1080 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  ೂೕಂ ರ ೕ ತೂಬ ತೂಬ 18/1,18/2 0.70 72774
1081 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಯತ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರಮಣಪ ಾಚಹ ತೂಬ 40/2 0.40 39741
1082 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ಮ ೂೕಂ ಮು ಾ ೕ ೌಡ ೕರ ಘಟ ಕಸ ಾ 96/3,96/4,23/2 0.74 76891
1083 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ   ಕ ಪಟ ಯ ಬನವ ಾಸಲು 172,133/2 0.50 38200
1084 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾಮಪ   ಕ ಾಳಯ ಎ  ಎಂ ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 37/5,33 0.60 58297
1085 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಯ   ೂಡ ಮು ಯಪ ಎ  ಎಂ ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 34/4,163/4 0.75 72212
1086 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ನಂ ೕ ೌಡ  ಾನಪ ಣ ಕಸ ಾ 99/3 0.92 97983
1087 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಾಜು ನ  ೕಶವ ಾಜು ಬಂ ೕನಹ ಾಸಲು 12/2, 0.30 22900
1088 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಾಜು ನ  ೕಶವ ಾಜು ಬಂ ೕನಹ ಾಸಲು 12/2, 1.20 43361
1089 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ರಂಗಪ   ಅರಸಪ ೂ ಾ ೕನಹ ಾಸಲು 15/5,15/16,24/2 0.73 45226
1090 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪಷ ಲತ ೂೕಂ ವಕು ಾ ೂಸಹ ಾಸಲು 151/2 0.40 45300
1091 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾನಂದ   ೕ. ದ ಯ ಾಡುಕುಂ ಾಸಲು 17/1, 0.60 43500
1092 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮುತ ಾಯಪ   ೕರ ಾ ತಯ ಅಡಕ ಾಳ ಾಸಲು 25/3,32/1 1.80 34548
1093 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಯ   ಾಮನರಸಯ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಸಲು 8/1a1,43/4 1.50 96000
1094 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಪ   ಕೂಲ ಪ ಂಗ ೕರನಹ ಾಸಲು 5/3, 1.20 43361
1095 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಶಯ  ಎಂ.  ಮುತ ಾಯಪ ಂಗ ೕರನಹ ಾಸಲು 44/1,4/16,4/7,4/9 0.90 47305
1096 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಯಪ   ಮುತ ಾಯಪ ೂ ೕ ಪರ ಾಸಲು 22/2, 0.80 66500
1097 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮನರಸಯ   ಾಮಯ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಸಲು 8/2, 1.20 62900
1098 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ   ಾಸಪ ೂೕಡಲಬಂ ಾಸಲು 24/3,24/4 0.50 31900
1099 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ. ಾ ಾಯಣಪ   ಮುತ ಾಯಪ ಾಡಲಪ ನಹ ಾಸಲು 67/1 0.60 54000
1100 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಶ ಥ ಾ ಾಯಣ  ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ ೂಸಹ ಾಸಲು 4/2, 1.30 74162
1101 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಕೃ ೕ ೌಡ  ಗಂ ೕ ೌಡ ೂ;ಸಹಳ ಾಸಲು 11, 0.65 37010
1102 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಕ  ೂೕಂ ರಂಗಯ  ಉ//ರಂಗಪ ಗರಡಗಲು ಾಸಲು 21/2, 0.80 63900
1103 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಾಯಪ  . .  ೕಪ ಪ ಉಜ ಾಸಲು 3/3, 0.30 34011
1104 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮುತ ಾಯಪ   ಕ ಣ ಾಸರ ಾಳ ಾಸಲು 40 0.60 43000
1105 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಪಣ   ಎಂ. . ಂಕಟ ಾಮಯ ಉಜ ಾಸಲು 126 0.60 36713
1106 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಲ ಯ ೂ ಾ ೕನಹ ಾಸಲು 35/6 0.80 82458
1107 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ಆ .ಮುತ ಾಯಪ   ರುದ ಯ ಕನ ೕನಹ ಾಸಲು 30 0.75 77820
1108 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಸುವಣ ಮ  ೂೕಂ ರ ೕಶ ಕಲು ಕುಂ ಾಸಲು 2 0.60 35222
1109 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಪಯ   ಕ ಮುತ ಯ ಂಗ ೕರನಹ ಾಸಲು 4/1, 0.50 25020
1110 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮ ರತ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಯ ೂ ಾ ೕನಹ ಾಸಲು 8/6, 0.50 28650
1111 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ಲ ತ ೂೕಂ .  ಯರ ಪ ಯ ನ ನ ಮಡುಗು ಾಸಲು 44/1,44/2 1.40 90500
1112 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಹನುಮಂತಯ   ಹನುಮಂತಯ . . ೕವ ಾಲ ಾಸಲು 13/2,13/3 0.30 34012
1113 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಪ   ಮುತ ಾಯಪ ಾಡಲಪ ನಹ ಾಸಲು 22,30/2 0.70 38975
1114 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಂಗಯ   ಂಗಯ ಅಕ ತಮ ನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 52/2p1 0.50 50855
1115 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜುಳಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರಮಣಯ ತರಬನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 14/2, 0.40 27786
1116 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಯು.ಎ . ೕ ಾಸಭಟ   ಯು ೕಪ ಭ ಹು ಕುಂ ೂಡ ಳವಂಗಲ 240/2 0.30 24361
1117 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಹನುಮಯ   ೂಡ ಹನುಮಪ ತರಬನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 14/2, 0.60 43756
1118 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪಟ ಾಮಯ   ಚನ ಯ ಾ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 168/8,118/2 0.80 82458
1119 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ. ಾಜ ೕಖ   ಅ ಾ ಜಪ ಹುಸೂ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 1,25,123 0.40 39736
1120 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 77/1,170/8.170/2 0.50 36206
1121 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಜಗ ಾಂಬ ೂೕಂ ೂೕಮ ೕಖ ಾ ೕಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 38/3, 0.80 50916
1122 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ . .ದ ಾಜು  ಕ ಪಟ ಯ ಅಪ ಾರನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 22 1.00 44921
1123 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ೌಡ   ಕ ಣ ಾ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 4/1, 0.80 13892
1124 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ರ ೌಡ   ಕ ಣ ಾ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 4/1, 0.80 26447
1125 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ   ರುದ ಪ ಸಕ ೂಲ ಹ ೕ ಕಸ ಾ 85/5 0.75 77819
1126 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ದ ಾಮಯ   ೂಡ ಹನುಮಯ ಗುಂಡ ಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 27/6,28/6,28/10,28/12,28/13 1.50 51657
1127 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ.ಎ . ದ ಂಗಯ   ಲಕ ಪ ಅಕ ತಮ ನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 17, 1.00 101013
1128 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾಥ  ಾಮಕೃಷ ಪ ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 127/4,127/5 0.90 21541
1129 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ದ ಯ   ಾರಯ ೂೕ ೕನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 38/4,38/5 0.90 74560
1130 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಣ   ನರ ೕ ೌಡ ಸಕ ೂಲ ಹ ೕ ೂಡ ಳವಂಗಲ 18 0.90 80886
1131 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ನಟ ಾಜು  ಎಂ.ಬಸಪ ಕಸಘಟ ೂಡ ಳವಂಗಲ 32/1B,30/2 0.50 38239
1132 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ಮಂಜು ಾಥ  ದ ಗಂಗಯ ಹು ಕುಂ ೂಡ ಳವಂಗಲ 25/2, 1.00 56015
1133 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ಪ   ಮು ಾಮಪ ಾ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 8/3,8/8,8/9,8/10 0.80 82458
1134 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಪ   ಂಕಟಪ ಬೂಚನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 20/2, 0.60 54000



1135 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಯ   ಹನುಮಂತಯ ಾ ೕಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 33/6 0.40 39742
1136 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾ ೕ ೌಡ  ೖರಪ ಾ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 19/2A 0.50 54626
1137 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ .ಎ್.ಅರ  ಾ   ೖ ಾ ಸಕ ೂಲ ಹ ೕ ೂಡ ಳವಂಗಲ 59/3,60/1,60/2 1.00 101013
1138 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಅಂಜ ಾಮೂ   ಲಕ ಪ ಅಕ ತಮ ನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 53/2, 0.60 63904
1139 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ .ಎಂ. ಾ ಾಯಣಪ   ಮ ಯಪ ಶ ವಣೂರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 14/8,14/9,14/10 0.40 39742
1140 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ವಮೂ   ಚ ೕ ೌಡ ಹು ಕುಂ ೂಡ ಳವಂಗಲ 240/1 0.30 19651
1141 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಎ. ಾಜ ೕಖ   ಅ ಾ ಜಪ ಹುಸೂ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 120/3,120/6 0.80 54710
1142 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಪ ೕಲಪ   ಹನುಮಪ ಗುಂಡಸಂದ ೂಡ ಳವಂಗಲ 50/p13 0.20 22675
1143 ಹ ೕ ಾವ  ೕಜ ಹ  ೕ ಾವ ಾಗಭೂಷ   ಹನುಂತಯ ಾ ೕಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 45/1,50 1.00 101013

1144 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ದಲ ೕ ವಷ ದ
 ವ ಹ ೖಲಮ  ೂೕಂ ಆಂ ನಪ ಕನ ಮಂಗಲ ಮಧು 34/1 ಾ ಾನ 1.00 0.0986 992624816264 9100101005914

1145 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ದಲ ೕ ವಷ ದ
 ವ ಹ .ಎ .ನರ ಂಹಯ   ನರ ಂಹಯ ಕುಕ ನಹ ಮಧು 85, ಾ ಾನ 0.40 0.03944 645366207240 520101216275233

1146 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ದಲ ೕ ವಷ ದ
 ವ ಹ ಂಕಟ ಾ   ೂೕಡಪ ದು ೕ ನಹ ತೂಬ 28/P2 ಾ ಾನ 0.80 0.07888 943164926850 520191041880966

1147 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ದಲ ೕ ವಷ ದ
 ವ ಹ ೖಲಕ  ೂೕಂ ೕ.ಹನುಮಂತಪ ತೂಬ ತೂಬ 135/P2 ಾ ಾನ 0.68 0.06704 506629304283 520191011335607

1148 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ದಲ ೕ ವಷ ದ
 ವ ಹ ಹನುಮಪ   ಆಂ ನಪ ಾ ೕಶ ರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 38/2 ಾ ಾನ 0.60 0.05916 247028426673 1982500100273301

1149 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ದಲ ೕ ವಷ ದ
 ವ ಹ

.ಎ .ಜಯ ಾಮಯ   ಸುಬ ಣ  (ಪವ ) ರ ಾಮ .ಆ ಸೂ ರು ಕಸ ಾ 47/1, ಾ ಾನ 0.80 0.07888 351285679390 0034101001314

1150 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ . . ಾ  1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ೕಟಪ  ಉ. ೌಡಪ  ಾಮಣ . ೕಲನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 138 ಾ ಾನ 0.80 0.0816 478478343734 520101216255860 (0092/SB     
/01/012966

1151 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ . . ಾ  1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಆ .ಮಂಜು ಾ   ಾಮಯ  ಎ . ೂಡ ಪ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 35/10,34/3 ಾ ಾನ 0.48 0.04896 455296309299 222401000000022
1152 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ . . ಾ  1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಾರದಮ  ೂೕಂ ೕ ಾಸ ಚನ ಂಪನಹ ಾ ಾನ 0.4 0.03336 601026521859 186600101003590
1153 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಅಕ  ಅ  ಾ   ಖ ೕ  ಾ ಡ ಪ ನಹ ೕ ಸೂ  21/2, 51/2, 51/3, ಾ ಾನ 1.33 0.13568 821773944359 7102500100760601

1154 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಹನುಮಪ   ಮು ಯಪ  ಂಕ ೕಶಪರ ಸೂ  20/p1, ಾ ಾನ 0.66 0.0673 652396349508 7102500101184601

1155 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  1 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಮಲ ಪ  ಸ ಾಕನಹ  ಸೂ  41 ಾ ಾನ 0.58 0.05916 826495938851 7102500101819001

1156 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  1 ೕ ವ ಹ ಗ ರಂಗಯ   ಮು ಯಪ  ತ ೂೕಂಪರ 74 ಾ ಾನ 0.50 0.051 5864 6575 3744 4420101 000609
1157 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  1 ೕ ವ ಹ ಾಜ ೂೕ ಾ  G R  ಾಮಯ ೂೕ ನ ಕಸ ಾ 108/1 ಾ ಾನ 0.50 0.051 2977 1221 6851 1062010 0000659
1158 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  1 ೕ ವ ಹ T ಹನುಮಂ ೕ ೌಡ   ಮ ಯ ಲಕ ಪ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 49/5 ಾ ಾನ 0.50 0.051 5365 7641 6209 04361010 13669
1159 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕ  ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ೕ. .ಅಶ ತ ಯ ೌಡಹ  (ಮ) ಮಧು 58/3, ಾ ಾನ 0.80 0.03264 54057099988

1160 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕ  ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಅಕ ಯ ಮ  ೂೕಂ ೕ. ಾಪಣ ೂಡ ಾ  ( ೂ) ೂಡ ಳವಂಗಲ 216/1B ಾ ಾನ 0.90 0.03672 542939168391 64095634882

1161 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕ  ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ . ಾಮಕೃಷ ಯ   ೕ. ನ ಮ ಯ ೂಡ ಾ  ( ೂ) ೂಡ ಳವಂಗಲ 193, ಾ ಾನ 0.70 0.02856 239504420340 9100101000945

1162 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕ  2 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ R  ರು  ಾ  ೂೕಂ ರುದ ಾಯ ಲಕ ಸಂದ ಾ ಮ ೂಂಡು 60/2 ಪ.ಪಂ 0.8 0.0244 2492 3096 6188 640163 36856

1163 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕ  2 ೕ ವಷ ದ ವ ಹ ಾರಹನುಮಯ   ೕರಣ ೂನ ಸಂದ ಕಸ ಾ 71/1 ಪ. ಾ 0.56 0.017 7819 5674 5064 04902200 102954

1164 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ಾಗ ಾಜು  ಕ  ಆಂ ನಪ ೂಣ ಪ ನಹ  (ಕ) ಕಸ ಾ 7/2,1/3 ಾ ಾನ 0.50 0.03112 691538305090 664101036266

1165 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ಎ .ಲ ಣ  ಎ .ನ ೕ ಓ ೕನಹ  ( ಾ) ಾಸಲು 40/2, ಾ ಾನ 0.55 0.03424 301255661234 8090100013410

1166 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ಎ .ನ ೕ ಓ ೕನಹ  ( ಾ) ಾಸಲು 39/1, ಾ ಾನ 1.60 0.10272 728472903489 13177026602

1167 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ಮು ೕ ೌಡ  ಚನ ಾಯಪ . ೕಸ ಾನಹ ಕುಂ ಾಣ 88/3 ಾ ಾನ 0.44 0.10560 650221379538 3825101001063

1168 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ .ಪ ಾಲಪ   ಳ ಪ . ಆಲೂರುದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 194/5 ಾ ಾನ 1.60 0.14848 769223232664 0664101048327

1169 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ಮು ಾ ಮಪ . ಾಜರಹ ಕುಂ ಾಣ 7/3,44,45,29 ಾ ಾನ 2.00 0.18560 583300252590 1972500101225201

1170 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ . ಂಕ ೕ   ೌಡಪ . ೂಂ ೕನಹ ಜಯಪರ 37/1A ಾ ಾನ 1.00 0.09280 930590404657 31091833082

1171 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ .ಎಂ.ಕೃಷ ಪ   ಮು ಂಪಯ . ಗುಡುವನಹ ಜಯಪರ 25/2, ಾ ಾನ 1.00 0.09280 873940672046 0438101028561

1172 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ಅಶ ಥಪ   ಮು ಾಮಪ . ೖ ಾಪರ ಜಯಪರ 47 ಾ ಾನ 0.40 0.03712 801438375628 30427125966

1173 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಆಂ ನಪ . ೂ ೕರಹ ಜಯಪರ 39 ಾ ಾನ 1.00 0.09280 577181854579 176010031135

1174 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ಅಶ ಥಪ   ಎ  ಅಣ ಪ . ಮ ಹ ಜಯಪರ 53/1,63/9,52/1 ಾ ಾನ 0.80 0.07424 894054849121 0438101029609

1175 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ಕೃಷ ಮೂ   ಂಪಣ ೕಸ ಾನಹ 79/3 ಾ ಾನ 1.00 0.08560 379947012747 311000101002052

1176 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ವಕು ಾ   ನ ಾಯಪ ೕಸ ಾನಹ 88/3 ಾ ಾನ 0.44 0.03766 602218869292 4075101011791

1177 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ೌಡ  ಗು ಯಪ ಆಲೂರುದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ ಾ ಾನ 0.80 0.06848 358148174705 0475101008862

1178 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ೕಟಪ   ಾಪಣ ೖಲ 11/1 ಾ ಾನ 1.60 0.07329 687441395662 311000101003046

1179 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ೂೕ ೕ   ಾಮಣ ಾಜರಹ 18/2 ಾ ಾನ 0.75 0.06420 3825101001047

1180 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ ಅರು  ಕು ಾ    ಂಕಟಪ . ೂ ೕರಹ ಜಯಪರ 38/2B ಾ ಾನ 0.78 0.07221 767625598023 30900464525

1181 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಎರಡ ೕ 
ವಷ ದ ವ ಹ  ಂಕ ೕಶಯ   ಗುಂಡಪ . ಮ ಹ ಜಯಪರ 63/5,53/7,34/2 ಾ ಾನ 1.00 0.09280 406475836494 5470101000839

1182 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಮ ಂ ಚನ ೕಶವ  ಾರದಮ ಕೂ ೂೕನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 79/14 ಾ ಾನ 1.00 0.160 576984451016 20069873320

1183 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಮ ಂ ಕ ಮು ಯಪ   ೂ ೕ ೌಡ ಅ ಾ ಳಸಂದ ತೂಬ 46/p15 ಾ ಾನ 1.00 0.160 826799451572 16310100030720

1184 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಮ ಂ ೌರಮ  ೂೕಂ ಸಂ ೕವಪ ಂಗನಹ ಕಸ ಾ 224,225/2 ಾ ಾನ 1.00 0.160 790132680276 3488257245

1185 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಮ ಂ .ನ ೕ  ಕು ಾ   ಎ.ಕೃಷ ಪ ಮಧು ಅ ಾ ಮಧು 28/5,28/8,28/9 ಾ ಾನ 0.40 0.064 337764939647 9200101014261

1186 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಮ ಂ ಾಗ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಮಧು ಅ ಾ ಮಧು 14/3A ಾ ಾನ 0.40 0.064 551641428059 882101017965

1187 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಮ ಂ ಾಯಪ   ಮು ನರಸಪ ೌಡಹ ೕ ಮಧು 23/1, ಪ.ಪಂಗಡ 0.80 0.128 437348246763 20145741387

1188 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಮ ಂ ಎಂ. ೕ ಾಸಮೂ   ಾ ೕ ೌಡ ಾಮ ೕವನಹ ಮಧು 60/2,61 ಾ ಾನ 0.40 0.064 505836432763 520101216268989

1189 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ ಬಸಪ   ನಂಜುಂಡಪ ೂಡ ನ ಾ ಳ ಜ ೕನಹ 16/6. ಾ 1.00 0.160 353157312971 64064642642

1190 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ K ಪದ ಮ   ೂೕಂ ಕ ಾಯಪ ಗುಂಡೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ  25/2, SDP 0.40 0.064 706924592275 0823101011319

1191 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ ಾಜಪ   ಂಕಟರಮಣಪ ದ ನಪರ ಅನು ೂಂಡನಹ  44/1 SDP 0.40 0.064 396334761940 0823101015084

1192 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ ಂಕ ೕಶಪ   ಂಕಟರಮಣಪ ಾರಂ  ಅನು ೂಂಡನಹ  6/1, 1/1 SDP 0.40 0.064 968601868807 0823101000129

1193 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ ಕೃಷ ಪ   ಕುಂಟಮು ಯಪ ಾರಂ  ಅನು ೂಂಡನಹ  11/1, 11/2 SDP 0.70 0.110 317174353282 0823101102573

1194 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ AS ೕತ  ೂೕಂ BT ೕ ಾಸ ವನುಮನಹ  ಸೂ  1/2, 2 ಾ 0.60 0.201 358058712889 7102500101822100

1195 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ BT ೕ ಾಸ  ಮ ಾಯಪ ಟ ಹ  ಸೂ  2 ಾ 1.75 0.247 589123115178 7102500100710500

1196 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ M ಾಗ ಾಜು  ಮು ಯಪ ಕ ಅರಳ  ಸೂ  18/1, 18/1 ಾ 0.70 0.112 792172303971 85020453195

1197 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ ಅಕ ಯ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಯಪ ೂಣಕನಹ  ಜ ೕನಹ 90/4 ಾ 0.40 0.053 491441333721 64026548474

1198 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ GT ರ ೕ   ಮ ಾಯಪ ಗುಂಡೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ  9/2, 27 SDP 2.00 0.320 488740055185 50100100135481

1199 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ ಾಪಯ   ಂಕಟ ಾ ಗುಂಡೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ  35/3, SDP 0.60 0.096 925537123974 0823101102651

1200 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ ಾಸ  ಕೃಷ ಪ   ಟ ಪ ಗಣಗಲೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ  76/2 SDP 2.00 0.320 506896635130 0823101000029

1201 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೂ C ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಂಕಟಪ ವ ಾಪರ ಅನು ೂಂಡನಹ  1/1, SDP 1.00 0.160 834625384832 293901000001582

1202 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಂ  ಮ ಂ ೖಯ   ಾ ಾಮು  ಮಲ ಪರ ಕಸ ಾ 79 ಾ ಾನ 0.60 0.096 5351 0794 0766 04451 01012526

1203 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಂ  ಮ ಂ ೕ ಾ ಾಮಯ   ಂಪಹನುಮಯ ಾ ೂೕ ಾಯಕನಹ ಕಸ ಾ 115 ಾ ಾನ 1.00 0.16  2269 7866 5942 1003 1439844

1204 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಂ  ಮ ಂ ಂಪಲ ಮ  ೂೕಂ ಈ ಕ ಯ ಹುಲು ಅ ೂೕಂಪರ 12 ಾ ಾನ 0.60 0.096 234968812659 196800101002705



1205 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಂ  ಮ ಂ ಈರ ಕ ಯ   ಲ ಯ ಹುಲು ಅ ೂೕಂಪರ 13 ಾ ಾನ 0.60 0.096 992686533661 0436101037894

1206 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಂ  ಮ ಂ ಲ ಯ   ಮುತು ಾಯಪ ಬರಗೂರು ಾ ಮ ೂಂಡು 23 ಾ ಾನ 1.50 0.240 335826497771 0436101033232

1207 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಂ  ಮ ಂ . . ೕವ ಾಜು  ೂಡ ಳ ಪ , ಾ ಾಳ ಕುಂ ಾಣ 168 ಾ ಾನ 0.80 0.13 742769368462 0474101038763

1208 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಂ  ಮ ಂ ೖ.ಎ .ಮು ಾಜಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಾವಕನಹ ಕಸ ಾ 145/2 ಾ ಾನ 1.17 0.19 272592266260 0474101014527

1209 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಂ  ಮ ಂ ಯು. ಕೃಷ ಪ   ನರ ಂಹಯ ಗಂ ಾ ಾರ ಾ ಾನ 1.00 0.06 446145650129 520101061109361

1210 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಂ  ಮ ಂ ಮು ಾಯಮ  ೂಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ಂಕಟ  ೂೕ ಾ ಾನ 1.00 0.06 359318286388 03922200025560

1211 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಂ  ಮ ಂ ಎ  ಆಂ ನಪ   ಸುಬ ಯ ನುಮಂಟನಹ ಾ ಾನ 1.00 0.06 216301262436 5470101000499

1212 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಂ  ಮ ಂ ಆ  ಮಂಜು ಾ ೂಡ ಪ ನಹ 35/10 ಾ ಾನ 0.48 0.05 455296309299 222401000000022

1213 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಂ  ಮ ಂ ೕಟಪ   ಾಮಣ ೂಡ ಪ ನಹ 138 ಾ ಾನ 0.80 0.08 478478343734 520101216255860

1214 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಕೃಷ ಪ   ಗಂ ಾಧರಪ ಕೂ ೂೕನಹ  ( ೂ) ೂಡ ಳವಂಗಲ
137/3B,
137/3C

ಪ.ಪಂಗಡ 0.59 0.1180 390349694593

1215 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಯಪ   ಮು ಾಮಪ ಅ ಾ ಳಸಂದ  (ತೂ) ತೂಬ 46 ಪ.ಪಂಗಡ 0.50 0.1000 272007715351

1216 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ಮಹ ೕವಯ   ಸುಬ ಾಯಪ ಂಗನಹ  (ಕ) ಕಸ ಾ 213 ಾ ಾನ 1.00 0.2000 502030850053

1217 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ. ಾಮಯ   ಆಂ ನಪ ಾಮ ೕವನಹ ಮಧು 103, ಪ.ಪಂಗಡ 0.40 0.0800 472076656891

1218 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ನ ಲು ೂೕಸು& ೕ ಎ . ಾಗ ಾಜು  ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ . ೕರಹ ಕಸ ಾ 5/3, ಾ ಾನ 1.00 0.20 816521043011 0475101009137

1219 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಟ ೕ ೂೕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಯಪ  ಉ. ನಲ ಪ . ನೂ ರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 9/4,66/3 ಪ.ಪಂಗಡ 1.09 0.08 881816190325 32705402819

1220 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಟ ೕ ೂೕ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ. ಾಪಣ . ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 181/5 ಪ.ಪಂಗಡ 2.00 0.08 882501251655 4028110000108

1221 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾಗಲ ಾ . . ೂಂಡಪ   ಂಕಟಪ . ಾಮನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 51/1,51/2 ಪ.ಪಂಗಡ 0.60 0.12 486259689170 143201011000343

1222 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೂ ಾ ೂ AEP SM ಾಸಪ   ಕ ಮು ಂಕಟಪ .ಸತ ಾರ ನಂದಗು  18 SDP 0.60 0.10 333786450208 4436101000925

1223 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೂ ಾ ೂ AEP ಮು ಯಪ   ಗಂಗಪ ನಂದಗು  ನಂದಗು  5 SDP 0.60 0.10 596096723209 499108028053

1224 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೂ ಾ ೂ AEP ಾ ನಮೂ   ಕ ವಣ ೂಡ ನ ಾ ಳ ಜ ೕನಹ 133 ಾ (133) 0.40 0.08 523206911794 138401011001033

1225 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕ  AEP ಾಮಪ   ಾ ಾಯಣಪ ದ ನಪರ ಅನು ೂಂಡನಹ  12/2. ಾ (133) 1.20 0.20 259276118077 0823101102065

1226 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕ  AEP ಕೃಷ ಪ   ಅಬ ಯ ಪ ವ ೕಹ  ಜ ೕನಹ 54 ಪ.ಪಂಗಡ 0.60 0.1240 688668129596 85013671075

1227 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೖ H R ಾ ಾಯಣ ಾ   ರುದ ಯ ಹ ರುಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 141/p2 ಪ.ಪಂ 0.8 0.10 6202 7467 3945 641 35937680

1228 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೖ ಗ ರಂಗಯ   ಕ ರಂಗಯ ಅಗಳಕು  ೂೕಂಪರ *9/1 ಪ.ಪಂ 1.00 0.20 2540 6109 3751 328510100 5889

1229 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೖ  ತರ ಾ ಚನ ಗಂಗಯ   ನ ಾಯಪ ಭಟ ರಹ ಕಸ ಾ 86/1 ಾ ಾನ 0.90 0.18 3517 4771 0221 1190013 44250

1230 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಪ ೕಶ ಸ ರ . . ಾಜಣ   ಗಂ ಾಧರಪ ಕೂ ೂೕನಹ  ( ೂ) ೂಡ ಳವಂಗಲ 137/3B ಪ.ಪಂಗಡ 0.59 0.05900 657812190575 4434101000324

1231 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಪ ೕಶ ಸ ರ . .ಹನುಮಂತ ಾಜು  . ರುಮಳಯ ೂಮ ನಹ  ( ೂ) ೂಡ ಳವಂಗಲ 49/1 ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 0.10000 439958933498 1319806459-7

1232 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಕೃಷ ಪ   ಲ ೕನರ ಂಹಯ ತೂಬಕುಂ  ( ೂ) ೂಡ ಳವಂಗಲ 16 ಾ ಾನ 0.50 0.08000 708735598154 520101196173716

1233 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಪ ೕಶ ಸ ರ ರುದ ಮೂ   .ಆ  .ನಂಜುಂಡಪ ಸಂಕರಸನಹ  ( ೂ) ೂಡ ಳವಂಗಲ 17, ಾ ಾನ 1.00 0.10000 436873335392 20222905179

1234 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಶ ಥ ಾ ಾಯಣ  ೕ. ಾ ಾಯಣಪ ೂಸ ಾ ೕನಹ ೕ ಾಸಲು 8, ಪ.ಪಂಗಡ 0.60 0.09600
1235 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ( ಹೂ)ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ . ೖಲ ಕುಂ ಾಣ 138/7,22/4 ಪ.ಪಂಗಡ 1.60 0.15000 980842114793 311000101000219

1236 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ( ಹೂ)ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ . ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ 43/2 ಾ ಾನ 0.25 0.04000 560938521514 129410034034

1237 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ( ಹೂ)ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕರಭದ ಪ . ೂಡ ಸ ಕಸ ಾ 57 ಾ ಾನ 0.40 0.04000 304681180089 5404633727-0

1238 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ( ಹೂ)ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಶ ಥ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ.ಮು ಾಮಪ . ಯಂಬ ಹ ಕಸ ಾ 102/9,109/6,10 ಾ ಾನ 1.26 0.10000 960534182200 6400320797-2

1239 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ( ಹೂ) ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಮಯ  ಎಂ  ಮು ಾ ಮಪ ೖಲ ಕುಂ ಾಣ 138/6 ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 0.16000 886852980521 913110007995794
1240 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಾ ೌಡ  ನಂಜಪ  ಉ ಾ ರಹ  ಕಸ ಾ 2/1B, 2/2C, 1/1 ಾ 1.20 0.20 392743816344 622372994315

1241 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಾಮ ಾ   ಕ ಮು ಂಕಟಪ ೂಣ ೕನಹ ಕಸ ಾ 47/5,47/4 SDP 0.80 0.10 540528447338 138401011002249

1242 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಆಂ ನಪ ಕುರುಬರಹ  ಕಸ ಾ 48, 47, 50 SDP 1.70 0.20 584055974282 0598101202589

1243 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ೕಹ  ಕು ಾ   ಮು ಯಪ ೂಡ ಹುಲೂ ರು ಕಸ ಾ 111/2 SDP 1.50 0.15 809760669167 138401011000099

1244 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಬಚ ಪ   ಮು ಾಮಪ  ಲ ೂ ಂಡಹ  ಕಸ ಾ 112 ಾ 0.48 0.048 243884386460 138401010006627

1245 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ MR ಾ ಾಯಣಪ   ಾಮಯ ನಡುವ  ಕಸ ಾ 130/1B1 ಾ 0.53 0.053 599491593937 6255101001219

1246 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಂಪ ಾಜು  ಷ ಪ  ಕಲ ಹ  ಕಸ ಾ 138/12,35/4, ಾ 1.15 0.12 815721135273 62334935445

1247 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಕೃಷ ಪ   ದ ಪ ಲ ೂ ಂಡಹ  ಕಸ ಾ 1 ಾ 1.00 0.20 888683910181 2201960048

1248 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಕೃಷ ಪ   ಮು ಾ ಲ ೂ ಂಡಹ  ಕಸ ಾ 261 ಾ 0.80 0.136 813414996245 2201960208

1249 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಾ ಾಯಣಪ   ನಂಜುಂಡಪ ನಡುವ  ಕಸ ಾ 178, 179 ಾ 1.00 0.13 433780642041 22620100011443

1250 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ M ೂೕ ಂದಪ   ಕ ಮು ಯಪ ಾಭಸಂದ  ಕಸ ಾ 143/1,142/1 ಾ 0.80 0.10 747929232094 0598101018763

1251 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಾಮಚಂದ ಪ   ಮು ಾಮಪ ಾಭಸಂದ  ಕಸ ಾ 76 ಾ 0.80 0.10 720108297433 2201966506

1252 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ೕ ಾಸ  ಮು ಆಂ ನಪ ಕಲ ಹ  ಕಸ ಾ 35/1, 96/2, 96/5 ಾ 1.20 0.20 333221981541 3233006788

1253 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಾರದಮ  ೂೕಂ ಮದೂ ರಯ ಾ ಾಳು ಕಸ ಾ 13/7.13/12 ಪ. ಾ 0.46 0.07 7650 4374 0054 119001 439539

1254 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ T ಮಂಜು ಾಥ  ಮ ಯ ೂರಟ ಕಸ ಾ 59 ಾ ಾನ 1.00 0.10 4212 4612 2075 6254101 000219

1255 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಹೂ ಚಂದ ಪ   ಂಕಟಪ ಾ ಮ ೂಂಡು ಾ ಮ ೂಂಡು 35/5 ಾ ಾನ 0.40 0.04 8402  4767 0147 0436101 037934

1256 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ದ ಾಮಯ   ೂಡ ಹನುಮಯ ಗುಂಡ ಹ  ( ೂ) ೂಡ ಳವಂಗಲ 27/6,28/8, 28/12,28/13 ಾ ಾನ 1.50 0.39000 311076456088 913010052900299

1257 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾಮಯ   ನರ ಂಹಯ ಕ ಮು ೕನಹ  (ತೂ) ತೂಬ 79, ಪ.ಪಂಗಡ 0.50 0.15000 744122589764 30467321894

1258 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ೖಯಣ   ನಂಜಪ ದಂಡು ಾಸ ೂ ಹ  (ತೂ) ತೂಬ 24/3, ಾ ಾನ 0.80 0.24000 875317716919 520101207109040

1259 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾಮಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಗಂಡ ಾಜಪರ (ತೂ) ತೂಬ 67/1 ಾ ಾನ 0.20 0.06000 595766648192 3826101001501

1260 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂಡ ೂೕ ಾಲಪ   ಹುಚ ಮು ಯಪ ೂಣ ಾರನಹ  (ತೂ) ತೂಬ 63/2 ಪ. ಾ 0.46 0.11708 983650965551 64025072663

1261 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎಂ. ಾಗ ಾಜು  ಾರಪ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 20/2, ಾ ಾನ 1.22 0.12 350488419704 1819002110-7

1262 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಪ   ಎ  ಅಪ ಯ ಣ ಕ ನಹ ಜಯಪರ 42/2, ಾ ಾನ 1.90 0.24 454238733697 0438101012260

1263 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ . .ರ ೕ   ೕರಣ . ೂಡ ಕುರುಬರಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 31 ಾ ಾನ 0.40 0.12 369829999192 438101193511

1264 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಪ   ಎ  ಅಪ ಯ ಣ . ಕ ನಹ ಜಯಪರ 42/2 ಾ ಾನ 1.90 0.21 454238733697 0438101012260

1265 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎಂ ಾಗ ಾಜು  ಾರಪ . ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 20/2, ಾ ಾನ 1.22 0.12 350488419708 8092500100449201

1266 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಯಪ   ೂಡ ಾಗಪ ೕಸ ಾನಹ ಕುಂ ಾಣ 79/2 ಪ.ಪಂಗಡ 0.60 0.11 712201684008 3.11E+14

1267 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ . ಂಪಮ   ೕ .ಎಂ. ಂಪಣ . ೂೕಣೂರು ಜಯಪರ 56/1,52/5 ಾ ಾನ 0.65 0.15 343710907288 15290100040583

1268 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ .ಎ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂೕಣ ಪ . ಾ ಾಳ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 90/2,149/2 ಾ ಾನ 3.21 0.21 849888405688 4028110000008

1269 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ೌರಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ . ಜಯಪರ ಜಯಪರ 407/5 ಾ ಾನ 1.31 0.21 764261227356 0438101198354

1270 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ . ಪ ಾ   ಶಂಕರಪ . ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 129/2 ಾ ಾನ 0.47 0.05 772977775616 0427101007569

1271 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ .ಆ .ನಂ ಾ   ಎ . ಾಮಯ . ಾ ಾಯಣಪರ ಜಯಪರ 86 ಾ ಾನ 1.20 0.31 386028781908 ,5470101000045

1272 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ . ಕ ಣ   ಬಚ ಪ . ಾ ಾಯಣಪರ ಜಯಪರ 50/3 2 ಾ ಾನ 0.80 0.20 484260946524 64068258707

1273 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎಂ. ಂಕ ೕ   ಾರಪ . ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 12/2,15/1,12/1 ಾ ಾನ 0.42 0.10 588854271770 427101007993

1274 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ . ಮ ನಹ ಜಯಪರ 52/2 ಾ ಾನ 0.26 0.06 740778433384 15290100007640

1275 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ ಾಯಪ   ಸು ೕ ೌಡ. ೂೕರಮಂಗಲ ಜಯಪರ 13/2 ಾ ಾನ 0.50 0.15 919641480701 19722500400383301

1276 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ರ ೕಶ  ಮು ಬಚ ಪ . ೂೕರಮಂಗಲ ಜಯಪರ 45/2 ಾ ಾನ 0.47 0.10 268496014919 185100101001463

1277 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ . ಮ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 52/2 ಾ ಾನ 0.26 0.07 740778433384 15290100007640

1278 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ .ಜಯ ಾಮ  ಪಟ ಪ ಕಗ ಲಹ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ 9/3,9/2,8/1/B ಾ ಾನ 1.00 0.10 703806332976 0474101028888

1279 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ . ಾ ೕ   ಎ .ಕೃಷ ಪ ೂೕರಮಂಗಲ ಜಯಪರ 219 ಾ ಾನ 0.80 0.18 423426540585 20210100023200

1280 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ .ಜಯ ಾಮ  ೕ .ಪಟ ಪ ಧಮ ಪರ ಜಯಪರ 12/1, ಾ ಾನ 0.48 0.13 446776954898 520101033158858

1281 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ .ರ   ಬಚ ಪ ಕಗ ಲಹ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ 13/9 ಾ ಾನ 0.33 0.08 544380051144 043310031818

1282 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ಾಯಪ   ೂೕ ಾಲಪ ಆವ 69/2ಎ ಪ. ಾ 0.65 0.20 537298900281 0427101010211

1283 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಕಂದು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ಾಶಮೂ   ಚನ ಪ ಕ ಾಘಟ ೂಡ ಳವಂಗಲ 173/3 ಾ ಾನ 1.00 0.195 64125087429
1284 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಕಂದು ಪ ೕಶ ಸ ರ .ಮು ಯಪ   ಂಚಪ ಮಧುರನ ೂಸಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 51/3 ಪ.ಪಂಗಡ 0.60 0.117 942317928698 9100101002886
1285 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಕಂದು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗಯ    ಬಂ ಮ ಯ ೖಯಪ ನಹ  ( ಾ) ಾಸಲು 75/2,75/2 ಪ. ಾ 0.94 0.1833 325158902159 1563225001287
1286 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಕಂದು ಪ ೕಶ ಸ ರ ರುಮಲಯ   ೕ.ಗುರುವಯ ಭಕ ರಹ ಾಸಲು 16/1, ಪ. ಾ 1.00 0.195 874958530536 9100101024576



1287 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಕಂದು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಪಮ  ೂೕಂ ೕ.ಲ ಯ ಇಸೂ ರು ಮಧು 27/5, ಪ. ಾ 0.60 0.117 852726460427 520101216245512
1288 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಕಂದು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ಾ ವ  ೂೕಂ ಾಗ ಾಜು ಕನ ಮಂಗಲ ಮಧು 86/2,86/3 ಪ.ಪಂಗಡ 0.50 0.0975 353721274493 9200101017078
1289 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಕ ಯ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಯ ಸೂಲುಕುಂ ಾಸಲು 34/2 ಾ ಾನ 0.40 0.1224 484253114388 156322500000048
1290 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಶ ಥಪ   ಾಗಣ ಾ ಡರಹ ಾಸಲು 1 ಾ ಾನ 1.00 0.3060 314831236893
1291 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆನಂದಪ   ಾಲಪ ಾ ಡರಹ ಾಸಲು 1 ಾ ಾನ 1.00 0.3060 891024783494
1292 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮುತ ಾಯಪ   ೂ ಯಪ ಭ ಾ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 15/p4 ಪ. ಾ 1.00 0.3060 785350582955 54046665609
1293 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯಮ  ೂೕಂ ೕ.ಲ ಾ ಾಯ ೕ ನ ಾಯ ರಂಡಹ ತೂಬ 39/2,1/1 ಪ. ಾ 1.00 0.3000 393914748140 54061624642
1294 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ.ಆಂ ನಪ ಾಡನೂರು (ಮ) ಮಧು 280 ಪ. ಾ 0.70 0.2142 359071508458 3972500100234000
1295 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ಯ   ಹನುಮಯ ಾಡನೂರು (ಮ) ಮಧು 170/1B,174/3B ಪ. ಾ 0.50 0.1500 401524919798 3972500100174300
1296 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಲ ಮ  ೂೕಂ ೖಲರಂಗಯ ಮ ೂ ೕಹ  (ಮ) ಮಧು 56, ಪ. ಾ 0.50 0.1530 958847644689 9200101012721
1297 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂ  ಮುತ ಾಯಪ   ಮುತ ಾಯಪ ಅಡಕ ಾಳ ( ಾ) ಾಸಲು 32/2 ಪ. ಾ 1.00 0.3060 999397599344 9100101016946
1298 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರಸಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಪ ೂಸ ಾ ೕನಹ ೕ ಾಸಲು 8/p4 ಪ. ಾ 1.00 0.3060 517254646480 85005731896
1299 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ಂಕಟಪ   ಕೂಲ ಪ ೂ ೕನಹ ಾಸಲು 8/p20 ಪ. ಾ 0.80 0.2000 605083610696 13177021241
1300 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ೕಶಪ  ಾ ತಪ ಾ ಡಹ  ( ಾ) ಾಸಲು 1/p6 ಪ. ಾ 0.85 0.20 230210594629 85001569269
1301 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ದ ಪ   ಾಬಣ ಾ ಡರಹ  ( ಾ) ಾಸಲು 1, ಪ. ಾ 1.00 0.30 617614242744 13177021252
1302 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ ರುದ ಮ  ೂೕಂ ೕ.ಗಂಗಪ ಉಜ  ( ಾ) ಾಸಲು 55/7, ಪ.ಪಂಗಡ 0.20 0.06 438752662701 64088697456
1303 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  TC ಪ ೕಶ ಸ ರ .ಎ . ಾಗಮ  ೂೕಂ ಕುಂಬಣ ಬನವ  ( ಾ) ಾಸಲು 362, ಪ.ಪಂಗಡ 0.80 0.20 763552801910 0430101906698
1304 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಪ   ಹನುಮಪ ಟ ಹ 31 ಾ ಾನ 0.65 0.08775 830223914669 4075101009690
1305 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಶ ಥಪ   ಬಚ ಪ ಕುಂ ಾಣ ಕುಂ ಾಣ 138 ಾ ಾನ 0.40 0.3837 453859323246 186600101000524
1306 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ TC ಾ .ಎಂ. ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಾಯ ಅ ಾ ಕಸ ಾ 119/1 SDP 0.50 0.1530 2660486233461 840310100007168
1307 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ TC ಾ .ಮು ೕ ೌಡ  ಕೃಷ ಪ ಪ ೕನಅಗ ಾರ ಕಸ ಾ SDP 1.20 0.3672 356558734469 64025793743
1308 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  AEP ಲ ೕ ಾಂತ  ಹನುಮಂತಯ ಜಗ  ಂ ೕಹ ೂೕಂಪರ 42/14 ಪ. ಾ 0.33 0.1098 8782 8717 9971 442010100 1622
1309 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  AEP ದ ಗಂಗಯ   ಮು ಂಕಟಯ ಅಗಳಕು ೂೕಂಪರ 5/1.5/2 ಪ. ಾ 0.80 0.117 6171 8694 3701 328510 1004944
1310 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  AEP ಾರದಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಪ ಮಂಟನಕು ಕಸ ಾ 171 ಪ. ಾ 2.10 0.6426 641590 42397
1311 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  AEP ಾಗ ಾಜು  ಾಮಪ ಜಗ  ಂ ೕಹ ೂೕಂಪರ 42/4,42/2,42/3 ಪ.ಪಂ 0.49 0.14112 8718 9019 9681 104901010 011577
1312 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  AEP ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಮೂ ಅಗಳಕು ೂೕಂಪರ 42/1 ಪ.ಪಂ 0.21 0.06426 4669 3135 1358 3285101 004136
1313 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ಕಂದು ಲ ೕನರಸಮ  ೂೕಂ ಹು ೕ ೌಡ ಾಣಸ ಾ ಕಸ ಾ 94 ಾ ಾನ 1.0 0.19 2924 1252 9896 04451 08037671
1314 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕತಲ ಾಹನ ಗಂ ಾಧರಪ  . .  ಪಟ ಗಂಗಪ ಾ ಗರಹ ೕ ೂಡ ಳವಂಗಲ 57/4 ಾ ಾನ 1 3.62 755926318227 10635024925

1315 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕತಲ ಾಹನ ಾಜು .  ಾ ಂ ನಪ ವಡ ರಹ ೕ ಕಸ ಾ 82 ಾ ಾನ 1 9.10
1316 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕಥಲ ಾಹನ ೕ.ಕೃಷ ಾ   ಕ ಮು ಯಪ ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ 56/2,172/3 ಾ ಾನ 0.67 9.05435 352059497068 32469923348
1317 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕಥಲ ಾಹನ ಸು ಾ ೂೕಂ  H D  ರಂಗ ಾಥ ಂಕ ಾಪರ ಾ ಮ ೂಂಡು ಾ ಾನ 2 3.18 9324 6103 5768 1472010 0023727

1318 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Cold Room Stagging
. ಾಗಶ ವಂ  ೂೕಂ ೂ ಪ  ೕ ಾಂ

ಾವಲಹ ೕ ತೂಬ 26/14, ಾ ಾನ 0.78 5.25 961413428996 64100101005388

1319 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Cold Room Stagging ಲ ಣ  ೕ.ಮ ಯಪ ಕುರು ತೂಬ 71/6 ಾ ಾನ 0.47 5.25 644584381875 50100213504482

1320 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Cold Room Stagging
ಎಂ. .ರ ಉ ಾ  ಉ/ ಎ .ರ ಉ ಾ   ಹ ಾ  ಾ  ಉ// ೖಯ  
ಅಬು ಾ  ರಹ ಾ

ೂಸ ಾ ೕನಹ ಾಸಲು 10 ಾ ಾನ 1.20 5.25 938952347843 17441930000440

1321 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Cold Room Stagging ಜಯಲ  ೂೕಂ ಜಗ ಾ ಥ ಾಜು ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 66/2 ಾ ಾನ 3.77268 246241549849 20285284714
1322 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ Cold Room Stagging ಾಂತ ಾಮು ೂೕಂ ಾಮು ೌಡಸಂದ ಕಸ ಾ 92 ಾ ಾನ 1.00 5.25 7345 829 5977 0520010 0001242
1323 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ ಲ ಪ   ೕ. ಕ ಹನುಮಂತಪ ೂಮ ನಹ ಾಸಲು ಪ.ಪಂಗಡ 1 2.00
1324 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ ನರ ೕಯಪ   ಯರಣ ೂ ೕನಹ ಾಸಲು ಾ ಾನ 1 2.00
1325 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ ೖ ಾರಪ   ಮು ಾಮಪ ಮ ಾ ತಹ ಕಸ ಾ 36/2 ಪ ಷ  ಾ 1 2.00 502675982243 54061630713
1326 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ ಾ ಾಂ   ಮ ಾಯಪ ಾವಕನಹ ಕಸ ಾ 127/4,33/3,34 ಪ. ಾ 1 2.00 0475101075201
1327 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ ಮು ೕ ೌಡ  ಾ ಾಯಣಪ ಮಟ ಾಲು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 47/2,7/2,4/1, ಾ ಾನ 1 2.00 9845408230 973842840786
1328 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಣ ೕಲನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 79,81 ಾ ಾನ 1 2.00 872831142829 54021029402
1329 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ ಮು ಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ . ೕಸ ಾನಹ ಕುಂ ಾಣ 138/2 ಪ.ಪಂಗಡ 1 2.00 ~ ~
1330 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ ಆನಂದಕು ಾ   ಕೃಷ ಪ ಜ ಾರ ಜಯಪರ 10/1,11/1,15/1 ಾ ಾನ 1 2.00 514998954591 427101006107
1331 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ ಂಕ ೕಶಯ   ಂಕಟ ಾಮಪ ಜ ಾರ ಜಯಪರ 14/8 ಾ ಾನ 1 2.00 37574536873
1332 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ  ಾಟಪ   ಕ ಾಟಪ ೕನಹ  ಸೂ 55/2, 1/1 ಪ.ಪಂ 1 2.00 348059536721 64137321966
1333 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ  ಾಗ ಾಜಪ  ಬಚ ಪ ೂಸಹ  ನಂದಗು 21/4, 14/1 ಾ 1 2.00 325821252878 4436101000001
1334 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ  ಜಯ ೕ ೕ ೌಡ  ಾಮಯ ಹಂ ೕನಹ  ಅನು ೂಂಡನಹ 121/1, 122/1, ಾ 1 2.00 347459959994 64203657696
1335 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ  ಾಗ ಾಜ  ಾ ವಣ ೂಡ ಹುಲೂ ರು ಕಸ ಾ 65/1 ಾ 1 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                     64053902910
1336 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ ನರ ಂಹಮೂ   ೕ ರಂಗಪ ಗಂ ೕನಪರ ೂೕಂಪರ 29.39/3 ಪ.ಪಂ 1 2.00 6914 6635 6404 047710 1015361
1337 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ H M  ಕು ಾ   ಎ ಆಂ ನಪ ಹ ರುಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 73/2.24/2 ಾ ಾನ 1 2.00 641526 21473
1338 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ ಾ ಾಂ ನಪ   ಮೂಡ ಯಪ ಾ ೂೕ ಾಯಕನಹ  ಕಸ ಾ 59/4.57/2 ಾ ಾನ 1 2.00 2855 0009 4708 5572500 101058701
1339 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ ರಂಗ ಾಮಯ   ನರಸಪ ಕ ಾರನಹ ಕಸ ಾ 117/1 ಾ ಾನ 1 2.00 2707 0663 4866 5572500 101467701
1340 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ  ೌ G  ೕ     ಗಂಗ ಾಗಯ ಂಕ ಾಪರ ಕಸ ಾ 12/2.26/6 ಾ ಾನ 1 2.00 5835 3845 3019 5201410 00256222
1341 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ ಂಕಟ ಾಮಪ   ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ ಾವಲಹ ೕ ತೂಬ 88 ಾ ಾನ 3400 13.2290 492599598306 520101207164104
1342 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ.ಕ ರಪ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 68/1 ಪ. ಾ 2000 8.41583
1343 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ ೂೕ ಪ  ಲ ೕನರಸಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಯ ಾಚಹ ತೂಬ 61/1 ಾ ಾನ 3960 15.45
1344 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ ಮದೂ ರಪ   ಬಂಗ ಪ ಕಲು ೂೕ ತೂಬ 48 ಪ. ಾ 3248 12.592 882804088443 106001011006361
1345 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ ೕಮ  ಮು ಾಯಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಏ ಾ ಪರ ಕಸ ಾ 123 ಪ. ಾ 4000 13.88 735556862502 664101026266
1346 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ ಚಂದ ೕಖರ  ೕ ಾಸಯ ಗುಂಜೂರು ತೂಬ ಪ.ಪಂಗಡ 2000 8.37 532021330111 163101000758299
1347 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ ಹನು ೕ ೌಡ  ಹನುಮಂತಯ ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 32/1 ಾ ಾನ 1056 4.87 986741827702 918010098804257
1348 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ .ಎ. ಾ ಾಯಣ ಾ   ಆಂ ನಪ ಾವಲಹ ೕ ತೂಬ 15,16/1,129/1 ಾ ಾನ 4000 15.54 405913199773 040802101001108
1349 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ ಸ ೕ  .ಎ.  ಅರಸಯ ೂಡ ಾ ೂಡ ಳವಂಗಲ 130/2,173/2 ಾ ಾನ 4000 12.35 946879762196 309007056196
1350 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಹ ರುಮ  ಘಟಕ ಾ ಣ ೕ. ಾಮಚಂದ ಪ   ೕ.ಲಗುಮಪ ಚನ ಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 84 ಪ. ಾ 3520 13.74 ~ ~
1351 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಹ ರುಮ  ಘಟಕ ಾ ಣ ಾಗ ಾಜು. ಎ  ಅ ಪ ೕವ ಾಯ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 58/1 ಪ. ಾ 3840 15.02 715891158217 520101255578117
1352 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ  ಂಪಣ   ಮು ಂಕಟಪ .ಸತ ಾರ ನಂದಗು  18 ಪ. ಾ 2000 8.25332 452344380212 0598882006224
1353 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ ಮಂಜು ಾಥ ಾ   M ಕೃಷ ಪ ಗುಂಡೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ ೕ 69/2, 69/3 ಪ. ಾ 2000 8.464 236522221456 132100101010556
1354 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ ಕ ಮ ಣ   ೖರಪ .ಸತ ಾರ ನಂದಗು 37/14 ಾ ಾನ 3000 11.75
1355 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ೌ ಮುದ ಮ  ೂೕಂ ಾಗಣ ಹತು ಗುಂ ಾಳ ಾ ಮ ೂಂಡು 70/2 ಾ ಾನ 3024 11.67 520101 259649176
1356 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೂಸ ಡ ಾ ಂಕಟ ಾಮಪ   ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ ಾವಲಹ ೕ ತೂಬ 88 ಾ ಾನ 3400 2.3800 492599598306 520101207164104
1357 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೂಸ ಡ ಾ ೂೕ ಪ  ಲ ೕನರಸಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಯ ಾಚಹ ತೂಬ 61/1 ಾ ಾನ 3960 2.7720
1358 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೂಸ ಡ ಾ ಮದೂ ರಪ   ಬಂಗ ಪ ಕಲು ೂೕ ತೂಬ 48 ಪ. ಾ 3248 2.2736 882804088443 106001011006361
1359 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೂಸ ಡ ಾ ಚಂದ ೕಖರ  ೕ ಾಸಯ ಗುಂಜೂರು ತೂಬ ಪ.ಪಂಗಡ 1.4000 532021330111 163101000758299
1360 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೂಸ ಡ ಾ ಅಲ ೕಲಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕಶ ರಲು ಬನವ ಾಸಲು 314 ಪ. ಾ 2016 1.4112
1361 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೂಸ ಡ ಾ ಹನು ೕ ೌಡ  ಹನುಮಂತಯ ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 32/1 ಾ ಾನ 1056 0.7392 986741827702 918010098804257
1362 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೂಸ ಡ ಾ ಾಗ ಾಜು. ಎ  ಅ ಪ ೕವ ಾಯ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 58/1 ಪ. ಾ 3840 2.6880 715891158217 520101255578117
1363 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೂಸ ಡ ಾ ಂಪಣ   ಮು ಂಕಟಪ .ಸತ ಾರ ನಂದಗು  18 ಪ. ಾ 2000 1.40 452344380212 0598882006224
1364 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೂಸ ಡ ಾ ಮಂಜು ಾಥ ಾ   M ಕೃಷ ಪ ಗುಂಡೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ ೕ 69/2, 69/3 ಪ. ಾ 2000 1.40 236522221456 132100101010556
1365 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಕೃ ೂಂಡ ಅಶ ಥಪ   ಾಗಪ ಾ ಡರಹ ೕ ಾಸಲು 1, ಾ ಾನ 1 0.75
1366 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ ೕ ಚನ ಾಯ ಾ  ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ ಕಮಲೂರು ತೂಬ 47/6,47/7,47/8,47/9 1 4.00
1367 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಕೃ ೂಂಡ ಎಂ. ಾಜಣ   ಮು ಂಕಟಪ . ಅರುವನಹ ಕುಂ ಾಣ 97/1 ಾ ಾನ 1 0.75 933001113493 3825101002406



1368 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಕೃ  ೂಂಡ ಬಸವ ಾಜು  ಪಚ ಣ ೂಡ ನ ಾ ಳ ಜ ೕನಹ 61/P1 ಾ ಾನ 1 0.75 207410734985 0598101029339
1369 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಕೃ  ೂಂಡ ವಣ   ಮು ಾಮಪ ೂಡ ನ ಾ ಳ ಜ ೕನಹ 61/P1 SDP 1 0.75 891088766941 138401011001074
1370 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಕೃ  ೂಂಡ ಾಮಯ   ಹನುಮಂತಯ ಟ ಹ ಕಸ ಾ 44/2 1 0.75 5365 1378 3236 850204 76788
1371 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಕ ಂಚಪ   ೂೕಟಮು ಯಪ ೂನಘಟ ಕಸ ಾ ಪ. ಾ 1 1.00 308542402607 ೂಡ ಬ ಾ ಪರ
1372 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಕ ಕ ಾರಪ   ಾಮಪ ೂನಘಟ ಕಸ ಾ 123/p17 ಪ. ಾ 1 1.00
1373 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಕ ಾಮಂ ನಪ   ಮು ಾಮಯ ೂನಘಟ ಕಸ ಾ 52/1,52/2,52/3 ಾ ಾನ 1 0.75
1374 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಕ .ಆ .ಪ ಾ   .ಗಂ ಾಧರಯ ಕ ತುಮಕೂರು ಕಸ ಾ 25 ಪ. ಾ 1 1.00 343360384775 ೂಡ ಬ ಾ ಪರ
1375 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಕ ನಂಜುಂ ೕ ೌಡ  ಆಂ ನಪ ೂನಘಟ ಕಸ ಾ 38/3,357 ಾ ಾನ 1 0.75 581134404035 ೂಡ ಬ ಾ ಪರ
1376 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಕ ಾ ಮಲ ಎಂ ೂೕಂ   ಜಯಕು ಾ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 45 ಾ ಾನ 1 0.75 618227281367 185100101001079
1377 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಕ  ಾಮಯ  ಎಂ  ಮು ಾ ಮಪ ೖಲ ಕುಂ ಾಣ 138/6,22/4,103/2 ಪ.ಪಂಗಡ 1 1.00 886852980521 913110007995794
1378 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಾ ಕ ಮು ಾಜು  ಬುಡ ಪ ಾರಹ ಕುಂ ಾಣ 220/5 ಪ. ಾ 1 1.00 411230635003 311000101001440
1379 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಆನಂ  ಕು ಾ   ಕೃಷ ಪ 0.75
1380 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ  ಾ ಕ  ಂಚಮ  ೂೕಂ ೂಡ ಪ ಯ ಾ ಾಪರ ಸೂ  24/p21, 35 ಪ. ಾ 1 0.854 311467821369 7102500101956400
1381 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಸಣ  ಾ ಕ ರು ಾ ಾಧ    ಈಶ ರಯ ಾ ೕನಹ ೂೕಂಪರ 88/3.80.76/3.79/1 ಾ ಾನ 1 0.75 6039 2085 3856 3285131 000708
1382 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ಹಣು  ಾ ಸುವ ಘಟಕ ಾ ಣ ೕ.ರ ೕ   ೕ . ಾ ಾಯಣ ಾ ಗಂಗ ಾರ ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 131/4 ಪ. ಾ 1 8.40 ~ ~
1383 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕ  AEP ಚಂದ ಪ   ಬಸಪ  ೂಡ ನ ಾ ಳ ಜ ೕನಹ 61/1. SDP 0.80 0.07296 938919417080 64106882453

1384 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕ  AEP ಾಲಕೃಷ   ಮು ೕ ೌಡ ಇಂಜನಹ  ಜ ೕನಹ  45, 17/1 ಾ 0.80 0.07296 878825203100 54054185408

1385 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ರಳು ಪರ  M ಅರೂ  ಕು ಾ   ಮು ಾ  ೂ ಪರ ಜ ೕನಹ 49/22, ಾ 0.10 1.56 204083103938 130501010005836
1386 ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ ೕಥಲ ಗೃಹ ನರ ಂಹಮೂ   ಂಕಟ ಾಮಯ ಾ ಾಳು ಕಸ ಾ ಾ ಾನ 1.00 87.50 9160200 15253987
1387 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ  ಖರ ಯ ಸ ೕ   ಕ ಂಕಟಪ ಾ ಂಡರಹ  ( ಾ) ಾಸಲು 1/p7 ಪ. ಾ 1.00 0.50 4431108000318

1388 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ  ಖರ ಯ ೂೕಮ ೕಖರ  ನರ ಂಹಯ ಜ ೕನಹ ೕ ( ಾ) ಾಸಲು 10/2, ಪ. ಾ 0.45 0.22 55640100000330

1389 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕ  AEP ಆಂ ನಪ   ಣ ಪ ದಳಸ  ದ  175/P5 ಪ. 0.80 0.32 99167817967 0474101032856
1390 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ತರ  ಯಣಮ  ೕಂ ಲ ಯ ತವಟಹ  ಜ ನಹ  1/54. ಪ.  1.00 0.20 95632247859 0474108032630
1391 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ತರ ಾ  ಕ ಾ ಗಪ   ಮು ಯಪ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ 98/1,98/2 ಪ.ಪಂಗಡ 0.80 0.16 450562294622 328510 1002614
1392 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ತರ ಾ  ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ೕ  ೂಡ ಬಚ ಪ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ 181/ 1 ಪ. ಾ 0.80 0.16 689328829940 641590 42397 
1393 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ  ಖರ ೕ ಾಯ ಾಮಮೂ   ದ ಾಮಯ ಕಸ ಾ ಜಗ ೂೕಂಪರ 41/14 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ 0.40 0.20 5759 6848 7733 1982500100028200
1394 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ  ಖರ ೕ ಾಯ ಾರದಮ  ೂೕಂ ಎ  ಗಂಗಮ ಕಸ ಾ ಮಂಟನಕು 172/1 ಪ ೕಷ  ಾ 0.80 0.40 5113 5522 7348 520101200928607
1395 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ .ಸ ಾನಂದ  ಎಂ.ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ತಪ ೕಹ  (ತೂ) ತೂಬ 11/1, ಾ ಾನ 1 0.11200 283212240449 4812010038199
1396 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ದ ಗಂಗಯ   ೕ. ದ ಗಂಗಪ ಮೂಗಚ ೕನಹ  (ತೂ) ತೂಬ 09/2, ಾ ಾನ 1 0.14500 272615459257 4421101003236
1397 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ . .ಅ  ಕು ಾ   ೂೕ ಾಲಕೃಷ ೂಡ ಳವಂಗಲ ( ೂ) ೂಡ ಳವಂಗಲ 102/1 ಾ ಾನ 1 0.75000 857089163279 4434101003688
1398 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ನರಸಮ  ೂೕಂ ೕ. ಂಕಟ ಾಮಪ ೖರಸಂದ  (ಮ) ಮಧು 52/3 ಾ ಾನ 1 0.14500 935877813014 4434108001958
1399 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೖ ಾರಪ   ಮು ಾಮಪ ವಡ ರ ಾಳ  (ಕ) ಕಸ ಾ 36/3 ಪ. ಾ 1 0.10000 502675982243 9100101002886
1400 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮ ಯ   ರುಮಳಯ ಕೂ ೂೕನಹ  ( ೂ) ೂಡ ಳವಂಗಲ 130/1A ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.07500 966558926130 9200101017027
1401 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ .ಮು ಯಪ   ಂಚಪ ಮಧುರನ ೂಸಹ  ( ೂ) ೂಡ ಳವಂಗಲ 51/3 ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.75000 942317928698 520101007332153
1402 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಗಂಗ ಾರಯ   ಂ ೕ ೌಡ ಮ ೂ ೕಹ  (ಮ) ಮಧು 84/1 ಾ ಾನ 1 0.08000 731090291570 664101043360
1403 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮು ಾಜಪ .ಎ.  ಅಕ ಲಪ ಗಂ ಾಧರಪರ (ಕ) ಕಸ ಾ 33/2,29/1B ಾ ಾನ 1 0.09245 407126346205 20143877784

1404 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ
ಾಗ ಾಜು  ಕ ೂನ ಯ

ಪ ರು ( ೂ) ೂಡ ಳವಂಗಲ
103/1,125/2,124/1,
106/4,122/3,124/3 ಾ ಾನ 1 2.00000 230293121062 20143877784

1405 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ .ಎ .ಮು ಾಜು  ದ ಪ ಗುಂಡುಂ  ( ಾ) ಾಸಲು 55/5 ಾ ಾನ 1 0.14000 822661050076 520101216254244
1406 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ .ಎ .ಮು ಾಜು  ದ ಪ ಗುಂಡುಂ  ( ಾ) ಾಸಲು 55/5 ಾ ಾನ 1 0.19500 822661050076 9200101011373
1407 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಕು ಾ   ಾಳಪ ೂೕ ಹ  (ಮ) ಮಧು 120/1 ಾ ಾನ 1 0.14500 717363779295 3826101001229
1408 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮು ಾಜು  ಸಂ ೕವಯ ಕನ ಮಂಗಲ (ಮ) ಮ 60/6,60/7,60/14 ಪ. ಾ 1 0.35000 307769811000 38261014501
1409 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮ ಯ   ರುಮಳಯ ೂ ಹ  (ಕ) ಕಸ ಾ 101,31/1,111,112 ಪ. ಾ 1 2.29555 707579571920 520101210640983
1410 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಕ ಪ ಯ   ನರ ಂಹಯ ಅಂತರಹ  (ತೂ) ತೂಬ 5, 27 ಪ. ಾ 1 0.10000 471288520795 85013671075
1411 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮು ಯಪ   ೕ.ಮು ಾಮಪ ಗಂ ಾನಹ  (ತೂ) ತೂಬ 107/9 ಾ ಾನ 1 0.02500 914365595967 85031212112
1412 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  ಕೃಷ ಪ   ಅಬ ಯ ಪ  , ವ ೕನಹ  ಜ ೕನಹ 54 ಪ.ಪಂ 1 0.10 688668129596 7102500102149800
1413 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  ಾ ಾಯಣಪ   ಬಜ ಪ ಸ ಾಕನಹ  ಸೂ 29 ಾ 1 0.10 616877478756 7102500100417801
1414 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮಹ ೕವಪ ಾ ೕನಹ ೕ ಸೂ 89/3 ಪ.ಪಂ 1 0.10 293939932449 7102500101682900
1415 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  ಚನ ಕೃಷ ಪ   .ಮು ಂಕಟಪ ಟ ಹ  ಸೂ 40/1 ಪ ಾ 1 0.07092 415331503880 6255101001219
1416 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  ೖ ೕ ೌಡ  ಲ ಣ ೌಡ ಅ  ಸೂ 114/2 ಾ 1 0.10 681218010292 64134753558
1417 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  MR ಾ ಾಯಣಪ   ಾಮಯ ನಡುವ  ಕಸ ಾ 103/1B1 ಾ 1 0.08 599491593937 64137233274
1418 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  B ಮು ೕ ೌಡ  ೖರಪ ಭುವನಹ  ಸೂ 4/1. ಾ 1 0.08 924496048722 64137321966
1419 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  ಗುಟ ದಮು ಯಪ   ಕ ಾಟಪ ೕನಹ  ಸೂ 2/2, 2/1 ಪ.ಪಂ 1 0.10 381795848631 7102500102113400
1420 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  ಾಟಪ   ಕ ಾಟಪ ೕನಹ  ಸೂ 1/1, ಪ.ಪಂ 1 0.10 348059536721 24430110054598
1421 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  ೂಡ ಂಕಟಪ   ಮು ದ ಮ ಯ ತಮ ರಸನಹ  ಸೂ 78/3 ಪ.ಪಂ 1 0.10 738413754094 0598101208110
1422 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  ಮು ಯಮ  ೂೕಮ ಮು ಯಪ ೂಣ ಹ ಪರ ಸೂ 46/2 ಪ. ಾ 1 0.10 514666643665 0499101031151
1423 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  K ಶಂಕರಪ   ಂಪಣ ಅಪ ಸಂದ ಜ ೕನಹ 47/5, 47/1, 47/2 ಾ 1 0.05 328069205884 64159415645
1424 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  ಂಪಣ   ಂಕಟಪ . ಸತ ಾರ ನಂದಗು 18 ಪ. ಾ 1 0.10 236522221456 520101042692330
1425 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೕಯ  ಾಗ ಾಜು  ಬಂ ಮು ಯಪ ೂಣಕನಹ  ಜ ೕನಹ 107 ಪ. ಾ 1 0.24 353157312971 3372500100321400
1426 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ ಕ  KN ಶಂಕರ ಾ ಾಯಣ  KB ಾ ಾಯಣಪ ೂಳತೂರು ಕಸ ಾ 190 ಾ 1 2.50 314413756330 37951789395
1427 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ ಕ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ ಲ ಣ ೂೕಲೂರು ಜ ೕನಹ 42/p14 ಾ 1 2.50 938014487990 197200100436301
1428 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ (Cutting Mechine) ಖ ೕ ಾಜಣ   ೕ . ಾಮಣ ಕಗ ಲಹ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ 2/2,33/1 ಾ ಾನ 1 0.26 493916300575 311002101000028
1429 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ  ಕಟ  ಷ  ಖ ೕ . ಪ ಾ   ೕ . ೂ ೕ ೌಡ ಜ ಾರ ಜಯಪರ 1/1,1/2 ಾ ಾನ 1 0.22 912067967519 311000101002073
1430 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ FAI ೕಯ  ಖ ೕ ನಂಜಪ   ಕ ಮು ಾಮಪ ೖಲ ಕುಂ ಾಣ 146 ಪ. ಾ 1 0.10 380734818133 311000101001440
1431 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೂೕ ೂೕ ಟ  ಖ ೕ ಮು ಯಪ   ೂಡ ಾಗಪ ೕಸ ಾನಹ ಕುಂ ಾಣ 79/2 ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.3248 712201684008 9302500100147301
1432 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೂೕ ೂೕ ಟ  ಖ ೕ ಮು ಾಜು  ಬುಡ ಪ ಾರಹ ಕುಂ ಾಣ 220/5 ಪ. ಾ 1 0.3148 411230635003 0475101012871
1433 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ೂೕ ೂೕ ಟ  ಖ ೕ ಆ . .ಚಂದ ಪ   ಆ . . ಂಪ ಮ ಯ ೂನ ಹ ಜಯಪರ 111/3,111/7,101/7,101/12 ಾ ಾನ 1 0.448 542792346597 13191009350
1434 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಮು ೕ ೌಡ ಎ   ಸಂ ೕವಪ ೕವ ಾನಹ ಕುಂ ಾಣ 61/5 ಾ ಾನ 1 0.08 740731439558 5470101000124
1435 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಫವ  ೕಯ ಶ ಕು ಾ   ಾ ಾಯಣ ೌಡ ೕವ ಾನಹ ಕುಂ ಾಣ 1/4, ಾ ಾನ 1 0.08 936319274302 03922200001476
1436 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಫವ  ೕಯ  ಮು ಾಜು  ಕ ಮು ೂಣ ಪ ಾ ಾಯಣಪರ ಜಯಪರ 21/2, ಾ ಾನ 1 0.056 725459857359 4435101002577
1437 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಫವ  ೕಯ ಎಂ. ಕು ಾ   ಮು ಾಮಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ 55/2 ಾ ಾನ 1 0.10 669217844536 0475101080842
1438 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ . . ೕಹ  ಕು ಾ   ೕ . ೂೕ ಾಲಪ ೂಮ ಾರ ಕಸ ಾ 75/1 ಾ ಾನ 1.60 0.20000 537567097448 520101256437756
1439 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ   ಾ ೕ   ೕ  ಕೃಷ ಪ ಉಗನ ಾ ಕಸ ಾ 101/40,111/3C ಾ ಾನ 0.42 0.10000 512504049450 0475108011646
1440 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಕೃಷ ಪ   ನರಸಪ ಂಪ ಮ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 44,45 ಾ ಾನ 1.00 0.10000 824881143508 0438108025977
1441 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಚಲಪ ಅರಸನಹ - ದ ನಹ ಕಸ ಾ 72/1 ಪ. ಾ 1.10 0.08865 784079810951 Billanakote
1442 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ  ಾ ಕ  ಖ ೕ ಾಪಮ  ೂೕಂ ಕ ಮು ಯಪ ೂಮ ಸಂದ ಜಯಪರ 69/1 ಾ ಾನ 1 2.00 232375784604 Billanakote
1443 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ Multipurpose Power weeder ಜಯಲ ಮ  ೂೕಂ ಮ ಯ ೂೕಟನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 39 ಪ ೕಷ  ಾ 1 0.35 4235 7998 5858 0477101 015361
1444 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ Multipurpose Power weeder ೖರಯ   ೕ ಗಂಗ ೖರಯ ನ ೂೕ ೂೕಂಪರ 111/4 ಪ ೕಷ  ಾ 1 0.35 7744 2429 8503 047710 17461
1445 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ Fortun 9Hb Power Weeder ನರ ಂಹಮೂ  ಆ   ರಂಗಪ ಗಂ ೕನಪರ ೂೕಂಪರ 29.39/3 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ 1 0.50 6914 6635 6404 5572500 100692601
1446 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ Boomer Sprayer model ಜಯಮ  ೂೕಂ ಪಟ ೂನ ಯ ವಗಂ ೂೕಂಪರ 64 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ 1 0.16 3492 1820 0100 473410 1001727
1447 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ Multipurpose Power weeder .  ಉ ೕ   ಗಂಗಪ ೂಡ ಾ ಮ ೂಂಡು 223/2.230/1. ಾ ಾನ 1 0.30 3680 1888 7191 45625001 00007801
1448 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ Multipurpose Power weeder N ಲ ಮ  ೂೕಂ ನಂಜಪ ಾ ಾಳು ಕಸ ಾ 75/2 ಾ ಾನ 1 0.35 2027 0336 0663 1341150 00018496

ಾಂ ೕಕರಣ ಖ ೕ  
( ೂೕಟ ಾ ಯ  ಾಂ ೕಕರಣ)



1449 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ Shaktiman post hole Digger ಾ ೕಪತಯ   K ಾಮಣ ಓ ಬ ಾ ಪರ ಾ ಮ ೂಂಡು 209/1.209/2.224/5 ಾ ಾನ 1 0.38 8726 9528 4642 36974 809631
1450 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ FORCE OX -25 Orchard DLX ಹನುಮಕ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತಯ ಕೂ ಪರ ಕಸ ಾ 26/6 ಾ ಾನ 1 1.89 4253 4897 5283 2614101 015750
1451 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ FORCE OX -25 Orchard DLX ೕಹ  ಕು ಾ   ಾಮಣ ಜಕ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 150/3.105/4.98/2.105/5 ಾ ಾನ 1 2.36 7247 9094 0929

1452 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ
Honda Fj 500 RD model PetrolRun 

Power Tiller
ಶ ಕ ಾ D R   ೕ ಾಳ ೕಗನಹ ಕಸ ಾ 58/2 ಾ ಾನ 1 0.49 3191 5889 3628 6592200063760

1453 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ  ೌ ಸ ೕ   ಕ ಂಕಟಪ ಾ ಂಡರಹ  ( ಾ) ಾಸಲು 1/p7 ಪ. ಾ 1 2.00 822354098624 7102500101986400
1454 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ  ೌ ರುಮಳಯ   ೖಲಪ ೂಮ ನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 1/1, ಪ.ಪಂಗಡ 1 2.00 917285235264 7102500102113400
1455 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ  ೌ  ಂಚಮ  ೂೕಂ ೂಡ ಪ ಯ ಾ ಾಪರ ಸೂ  24/P2, 94, 35 ಪ. ಾ 1 2.00 311467821369
1456 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ  ೌ  ೂಡ ಂಕಟಪ   ಮು ದ ಮ ಯ ೕನಹ  ಸೂ  78/3, 45/1 ಪ.ಪಂಗಡ 1 2.00 738413754094 0474101038590
1457 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ  ೌ  ಾ ಣ ನರ ಂಹಮೂ   ಎ. . ಕ ೕರಪ ಕ ತತ ಮಂಗಲ ಜಯಪರ 33 ಪ. ಾ 1 2.00 441910 1000918
1458 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ  ೌ  ಾ ಣ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ೕ . ಮು ಯಪ ೕ ೕ ಕಸ ಾ 1/3A,37,75/1,8/1 ಪ.ಪಂಗಡ 1 2.00 279989156223 54035 667428
1459 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ  ೌ ಮ ಯ   ೕ ೕರ ಂಕಟಯ ೂೕಂಪರ ಹನುಮಂತಪರ 86/8.86/7 ಪ ೕಷ  ಾ 1 2.00 7385 0493 9943 4421101000796
1460 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ  ೌ ನರ ಂಹ ಾಜು  ಮ ಯ ಕಸ ಾ ೕಗನಹ 1/10.83/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ 1 2.00 2217 4101 4942
1461 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ ಕ   ಲ ಮ  ೂೕಂ ಕ ರಪ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 68/1 ಪ. ಾ 1 2.50 250431191361 85036018211
1462 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ ಕ   ಸುಬ ಹ ಣ   ೖ ಾರಪ ಕನಸ ಾ  ಮಧು 54 ಪ. ಾ 1 2.36316 3826101001229
1463 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾ ಕ   ಕೃಷ ಾಯ   ೌಮ ಾಯ  ಸುತ ಹ ಾಸಲು 73, ಪ. ಾ 1 2.50 651200175153
1464 ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ ಾಂ ೕಕರಣ ಮ ಯ   ರುಮಳಯ ೂ ಹ ಕಸ ಾ 112,111,31/1 ಪ. ಾ 1 0.13684 707579571920
1465 ಾಜ ವಲಯ ೕಜ
1466  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  

ಯಂತ ಣ
ಔಷ  ತರ . ವಶಂಕ   ೕ . ಚನ ಪ ೂಡ ಾಗರಹ ಜಯಪರ 148/2 ಾ ಾನ ~ 7226773770954

1467  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಮು ೕ ೌಡ  ೖರಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 93/8 ಾ ಾನ ~ 445902333119

1468  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಚನ ಮ  ೂೕಂ ಎಂ. ಾ ಾಯಣಪ ಕ ಮರ ಜಯಪರ 122/17 ಾ ಾನ ~ 871354557049

1469  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . .ಮು ಕೃಷ ಪ   ಕ ಂಪಯ ಂಕಟ ೂೕ ಜಯಪರ 30/3, ಾ ಾನ ~ 685391570961

1470  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಚನ ಕೃಷ ಪ   ಆಂ ನಪ ಹುರುಳುಗು ಜಯಪರ 3,24,34/1 ಾ ಾನ ~ 573844480571

1471  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಮು ಾಮಪ   ಳ ಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 23/1, ಾ ಾನ ~ 647354968283

1472  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ತಮ ಣ   .ನಂಜಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 93/6 ಾ ಾನ ~ 682378341002

1473  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ರತ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಂ ನಪ ೂೕರಮಂಗಲ ಜಯಪರ 79 ಾ ಾನ ~ 325114697508

1474  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ಕ ಣ   ಬಚ ಪ ಾ ಾಯಣಪರ ಜಯಪರ 50/3p2 ಾ ಾನ ~ 484260946524

1475  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಮ   ಮು ಾ ಾಯಣಪ ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 65/1 ಾ ಾನ ~

1476  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾ ೕಶ ್  ಮು ಾ ಾಯಣಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 265 ಾ ಾನ ~

1477  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಂಕಟ ಾಯಪ   ನರ ಂಹಯ ನುಮಂಡನಹ ಜಯಪರ 35 ಾ ಾನ ~ 503912217697

1478  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . . ೖರಪ   ೂಡ ೖರಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 91/1 ಾ ಾನ ~ 951970954168

1479  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . .ಮು ಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 108/p2 ಾ ಾನ ~ 579917311250

1480  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಸುಬ ಣ   ಳ ಪ  ೂಡು ಮು ೕನಹ ಜಯಪರ 46 ಾ ಾನ ~ 790946339760

1481  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ . ಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಮ ನಹ ಜಯಪರ 48/1,49/1,5282 ಾ ಾನ ~

1482  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ನರ ಂಹ  ಎ. . ಕ ೕರಪ ಕ ತತ ಮಂಗಲ ಜಯಪರ 33 ಾ ಾನ ~ 782598441477

1483  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ರಂಗಪ ಂಗ ಾರ ಜಯಪರ 179 ಾ ಾನ ~ 579503023620

1484  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೕ  ನೂರು ಾ   ಅ ೕ  ಾ ಹುರುಳುಗು ಜಯಪರ 7/1,7/2 ಾ ಾನ ~ 705065380704

1485  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆಂ ನಪ   ಸುಬ ಣ ಜ ಾರ ಜಯಪರ ಾ ಾನ ~

1486  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಎ . ೕಮ ಾಜು  ೕ. ೂ ೕ ೌಡ ೂಲ ಹ ಜಯಪರ 33/3 ಾ ಾನ ~ 218490397779

1487  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾ ತ ಮ  ೂೕಂ ೕಮ ಾಜು ೂಲ ಹ ಜಯಪರ 32/2 ಾ ಾನ ~

1488  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಂಕಟ ಾಮಪ   ಂಕಟಪ ೂಲ ಹ ಜಯಪರ 13/2,12/2 ಾ ಾನ ~ 332910598938

1489  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ. ೕವ ಾಜು  ಮು ೕರಪ ಜ ಾರ ಜಯಪರ 82,90 ಾ ಾನ ~ 853761939443

1490  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಾಮಪ   ಂಪಣ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ ಾ ಾನ ~

1491  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆಂ ನಪ   ನಂಜಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 65/6 ಾ ಾನ ~ 857833448113

1492  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ರಂಗಪ ಂಗ ಾರ ಜಯಪರ 179 ಾ ಾನ ~ 579503023620

1493  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ . ೖ ೕ ೌಡ  ೕ. ಾಗಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 93/2 ಾ ಾನ ~ 928896475461

1494  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೂ ೕ ೌಡ  ೕ.ಮು ಾಮಪ ಧಮ ಪರ ಜಯಪರ 12/1, ಾ ಾನ ~ 446776954898

1495  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಾಮಪ   ಳ ಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 129/2 ಾ ಾನ ~ 647354968283

1496  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ನ ಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 49/11,49/9 ಾ ಾನ ~ 595887858119

1497  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಕೃಷ ಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 11/1,30/2 ಾ ಾನ ~ 975834034277

1498  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆಂ ನಮ  ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 49/1,51/7,49/7 ಾ ಾನ ~ 549179751763

1499  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ. ಕೃಷ ಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 22/2, ಾ ಾನ ~ 697539114851

1500  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಮಕೃಷ ಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 8/2, ಾ ಾನ ~ 589612397024

1501  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೂೕ ಾಲ ೌಡ ೂಸಹ ಜಯಪರ 84 ಾ ಾನ ~ 535202884287

1502  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಮು ಾಜು ೂೕಣೂರು ಜಯಪರ 17/1, ಾ ಾನ ~ 430478886090

1503  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಎ . ಾ ೕ ೌಡ ೂಸಹ ಜಯಪರ ಾ ಾನ ~ 727816543269

1504  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೂಡ ೖರಪ   ೂೕ ಾಲಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 107/1 ಾ ಾನ ~ 7737701199700

1505  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆ . ರ ೕ   ಎಂ. ಾಮಯ ೂಸಹ ಜಯಪರ ಾ ಾನ ~

1506  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ. ಂಕ ೕ   ಾರಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 12/1,12/2,15/2 ಾ ಾನ ~ 588854271770



1507  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ. ಾಗ ಾ   ಾರಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 12/1,12/2,15/2 ಾ ಾನ ~ 586405188235

1508  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ. ಅಶ ಥ ಾ ಾಯ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 12/1,12/2,15/3 ಾ ಾನ ~ 990766629059

1509  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಾಯಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ಂಕಟ ೂೕ ಜಯಪರ ಾ ಾನ ~

1510  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ೂೕ ಾಲ   ಕ ೖರಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 101/3 ಾ ಾನ ~ 896370136633

1511  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ.ಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ ಮ ನಹ ಜಯಪರ 53/1,53/2 ಾ ಾನ ~ 963655005799

1512  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ. ೂೕ ಂದಪ   ಎಂ.ಮು ಾಮಪ ಗುರು ಾಯನ ೂಸೂರು ಜಯಪರ 12 ಾ ಾನ ~ 754419281034

1513  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ .ಜಗ ೕ   ಾ ಾಯಣಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 117/5 ಾ ಾನ ~ 419040080568

1514  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . .ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ ರಂಗ ಾಥಪರ ಜಯಪರ 44/2 ಾ ಾನ ~ 723773149927

1515  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಲ ಮ  ೂೕಂ . .ಕೃಷ ಪ ರಂಗ ಾಥಪರ ಜಯಪರ 44/1 ಾ ಾನ ~ 886748493613

1516  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಚನ ಪ   ೖರಪ ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 111/3 ಾ ಾನ ~ 391292084752

1517  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೂ ೕ . .ಎಂ ೂೕಂ ೕ.ಮು ಾಮಪ . ೂಸಹ ಜಯಪರ 152/11,108/3 ಾ ಾನ ~ 739428431933

1518  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೂಣ ಪ   ಕ ಮು ಾಮಪ ಕ ತತ ಮಂಗಲ ಜಯಪರ 48/1,482 ಾ ಾನ ~ 562886820811

1519  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಚನ ಕೃಷ ಪ   ನಂಜಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 65/1 ಾ ಾನ ~ 808309169215

1520  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಎ . ಾ ೕ ೌಡ  ಾ ಾಯಣಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 120/3 ಾ ಾನ ~ 755875026638

1521  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . .ಚಂದ ೕಖ   ಳ ಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 78 ಾ ಾನ ~ 649220177674

1522  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಮುದ ಪ   ೌಡಪ ಪರ ಜಯಪರ 10/2, ಾ ಾನ ~ 867734213054

1523  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . .ಮು ಾಜ  ಚನ ಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 59 ಾ ಾನ ~ 531564141303

1524  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕ ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 129/3 ಾ ಾನ ~ 923655394123

1525  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ .ಪ ಾ   ಶಂಕ ಪ ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 129/2 ಾ ಾನ ~ 772977775616

1526  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ೕ.ಮು ಆಂ ನಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 34/3, ಾ ಾನ ~ 628733833859

1527  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಮು ಯಪ   ೕ. ೖರಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 34/3 ಾ ಾನ ~ 921916118293

1528  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ೂಣ ಪ   ೂಕ ಪ ಮ ಹ ಜಯಪರ 94/2 ಾ ಾನ ~ 598364262825

1529  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಮಣ   . ಾ ಾಯಣಪ ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 80/4 ಾ ಾನ ~ 900168889506

1530  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಗಪ ದಂ ಾನಹ ಜಯಪರ 69/2,37/2,36/1A ಾ ಾನ ~ 492506111953

1531  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಂಕಟ ಾ   . ಾ ಾಯಣಪ ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 3/p3,128/6 ಾ ಾನ ~ 555151588464

1532  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಎ .ಮು   ೕತಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 68/7 ಾ ಾನ ~ 691405168503

1533  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ೕಲಕಂಠ ಾಬು  .ಎ .ಪಟ ಣ ೂಂ ೕನಹ ಜಯಪರ 42/1,42/2 ಾ ಾನ ~ 580070054855

1534  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೕ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ ಮ ನಹ ಜಯಪರ 59 ಾ ಾನ ~ ~

1535  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ಾಮಚಂದ   ತಮ ಣ ೂಡ ಾಗರಹ ಜಯಪರ 125 ಾ ಾನ ~ ~

1536  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . . ಂಕ ಾಮಯ   ೂಡ ಪ ಯ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 94/3,246/4,94/4,91/3 ಾ ಾನ ~ 539191238347

1537  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಕೃಷ ಪ .   ಂಕಟ ಾಮಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 50/4 ಾ ಾನ ~ 798483040938

1538  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ವಕು ಾ  .ಎಂ  ಮು ಾ ೂಸಹ ಜಯಪರ 117/6 ಾ ಾನ ~ 34952186256

1539  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . .ಮು ಕೃಷ ಪ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 149/3,149/1,117/6B ಾ ಾನ ~ 514828382534

1540  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಮು ಾ ಮಪ   ಹನುಮಪ ಂಕಟ ೂೕ ಜಯಪರ 35/3A ಾ ಾನ ~

1541  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ಾಮಮೂ   ಕೃಷ ಪ ೕ ೌಡನ ೂಸಹ ಕಸ ಾ 43/6 ಾ ಾನ 0.39 836288381304

1542  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ಾಮಮೂ   ಕೃಷ ಪ ಉಗನ ಾ ಕಸ ಾ 46/* ಾ ಾನ 0.40 836288381304

1543  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಕೃಷ ಪ   ೕ.ಮು ಯಪ ಾಯಸಂದ ಕಸ ಾ 44/p1 ಾ ಾನ 0.87 424625275404

1544  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆ .ಕೃಷ ಪ   .ರಂಗಣ ಅಕು ೕ ಕಸ ಾ 42/1B ಾ ಾನ 0.47 421849032680

1545  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ. ಲ ಯ   ಮು ಾಮಪ ಅಕು ೕ ಕಸ ಾ 141/4,141/6 ಾ ಾನ 0.52 523588881223

1546  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ .ಎಂ.ಆನಂದ  ಕಂ ಾ ಕ  ಮು ಯಪ ಾವಕನಹ ಕಸ ಾ 51/16,51/18 ಾ ಾನ 0.18 563317212946

1547  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ತಮ ಯ   ಅಪ ಣ ೕವನಹ  ೌ ಕಸ ಾ 42/1 ಾ ಾನ 0.29 511326928915

1548  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಕೃಷ ಪ   ಕ ಪ ಯ ೂಡ ಸ ಕಸ ಾ 230/2,10/9 ಾ ಾನ 0.22 424681668373

1549  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆಂ ನಪ   ೕ.ಮು ಾಮಪ ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ 207/*,101/* ಾ ಾನ 1.12 312008568114

1550  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ.ಎ .ನಂ ೕ   ನಂಜುಂಡಪ ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ 41/* ಾ ಾನ 0.85 915099166096

1551  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಕ ಂಚಪ   ಕ ಂಚಪ ಾಯಸಂದ ಕಸ ಾ 88 ಾ ಾನ 0.90 629375928768

1552  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಯಪ   ರುಕಪ ಾವಕನಹ ಕಸ ಾ 16,55/1,33/4,148 ಾ ಾನ 0.99 454814119420

1553  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಚನ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಾವಕನಹ ಕಸ ಾ 51/4,64/3,51/9 ಾ ಾನ 0.31 45258432117

1554  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಎಂ. ಾ ಾಯಣಪ   ಮು ಯಪ ದಲೂರು ಕಸ ಾ 122/p17 ಾ ಾನ 0.80 207912954905

1555  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೕ ಾಸು  ಾಗಪ ಅಕು ೕ ಕಸ ಾ 143/2,143/5 ಾ ಾನ 0.30 904948694271

1556  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆಂ ನಪ   ೕಟಪ ಆವ ಕಸ ಾ 25/3, ಾ ಾನ 0.59 883834492865

1557  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಲಗುಮಪ   ಮ ಯ ಕ ಸ ಕಸ ಾ 3/* ಾ ಾನ 0.77 451658761109

1558  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಹನುಮಪ   ೕ.ಮು ಾಮಪ ಆವ ಕಸ ಾ 27/1,16/3 ಾ ಾನ 0.96 580118664882

1559  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಜಣ   ಹನುಮಂತಪ ಅ ಕಸ ಾ 16/3, ಾ ಾನ 0.21 960192986905



1560  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮ ಯಮ  ೂೕಂ ೕ.ಮು ಾಮಯ ೂಡ ಸ ಕಸ ಾ 6/2, ಾ ಾನ 0.82 781136039968

1561  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಆ .ಮು ಕು ಾ   ೕ. .ಎಂ. ಾಜಣ ಾದಹ ಕಸ ಾ 258/3,258/2 ಾ ಾನ 1.15 541685839485

1562  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ.ಕೃಷ ಪ   ೕಟಪ ಆವ ಕಸ ಾ 25/2, ಾ ಾನ 0.56 525373562489

1563  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾ ಟಪ   ೕ.ಲ ಯ ೂಡ ಸ ಕಸ ಾ 9/1, ಾ ಾನ 0.32 376764283575

1564  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆಂ ನಪ   ಹನುಮಪ ಆವ ಕಸ ಾ 28/3, ಾ ಾನ 0.73 227640995290

1565  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಚನ ಮ  ೂೕಂ ರುಕನವರ ಮು ಯಪ ಾವಕನಹ ಕಸ ಾ 51/4 ಾ ಾನ 0.16 452584932117

1566  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಕೃಷ ಪ   ಮು ಯಪ ಾಯಸಂದ ಕಸ ಾ 14/p1,13/2 ಾ ಾನ 0.87 424625275040

1567  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾರಪ   ಪ ೕ ೌಡ ಸಣ ಅ ಾ ಕಸ ಾ 7/5, ಾ ಾನ 2.00 70014970779

1568  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಅಶ ಥ ಾ ಾಯಣ  ೂಡ ೌಡಪ ಆವ ಕಸ ಾ 63/4 ಾ ಾನ 0.76 964211206492

1569  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ಾಮಮೂ   ೂಡ ಪ ಕಸ ಾ 57/1B ಾ ಾನ 0.55 283729371803

1570  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮಂಜಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ಅ ಘಟ ಕಸ ಾ 26/4, ಾ ಾನ 0.14 620812039089

1571  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆಂ ನಪ  ಅ ಘಟ ಕಸ ಾ 48/* ಾ ಾನ 1.09 9489270669388

1572  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ .ಮು ಯಪ   ನಂಜಪ ಾಸರಹ ಕಸ ಾ 86/3,48/1,100/1,76,78 ಾ ಾನ 0.61 267101764617

1573  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ. ಾಮಕೃಷ ಪ   ಅಂಜ ಾ ಾ ಸಣ ಅ ಾ ಕಸ ಾ 42/1, ಾ ಾನ 0.61 511326928915

1574  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಪ ೕಪಕು ಾ   ಾಮಯ ಕಸ ಾ 62/2, ಾ ಾನ 0.15 951707587096

1575  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಎ .ಸು ೕ   . . ಾಗ ಾಜ ೂೕಕ ಕಸ ಾ 110/3 ಾ ಾನ 0.73 975714950279

1576  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಎ . ೂೕ ಾ   . . ಾಗ ಾಜು ೂೕಕ ಕಸ ಾ 110/1 ಾ ಾನ 0.55 949792750572

1577  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಎ .ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  . . ಾಗ ಾಜು ೂೕಕ ಕಸ ಾ 108/2 ಾ ಾನ 0.82 6070466855608

1578  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೖ.ಎ . ಾಮು  ಾ ಾಯಣಪ ಕಸ ಾ 3/8, ಾ ಾನ 0.78 7243314533880

1579  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಂಕಮ  ೂೕಂ .ರಂಗಣ ಕಸ ಾ ಾ ಾನ 0.40 592111794866

1580  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಗಂಗಮ   ೕ.ಮು ನರ ಂಹಯ ೂಡ ಕುರುಬರಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 66/1,21/4 ಾ ಾನ 0.60 874677888861

1581  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ . ೂೕದಂಡ ಾಮಯ   ೕ. . ಾ ಾಯಣ ೌಡ ಭಟ ಾ ೕನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 44,9/4 ಾ ಾನ 1.95 646880576563

1582  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ಾಗ ಾಜ  ೂೕದಂಡ ಾಮಯ ಭಟ ಾ ೕನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 9/2,9/3,9/5 ಾ ಾನ 1.48 366721493034

1583  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ವಣ   ಮ ಯಪ ೕ ಾನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 44/4 ಾ ಾನ 0.63 426782874109

1584  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಂಪಮ  ೂೕಂ ಕ ರಂಗಪ ಮ ೕನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 57 ಾ ಾನ 0.60 471556869058

1585  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮಂಜು ಾ   ಾ ಾಯಣಆ ಾ ಮ ೕನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 54/16 ಾ ಾನ 0.25 348738622431

1586  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ. ಾರಪ   ಾರಪ ಾಪನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 27/3,30 ಾ ಾನ 0.80 827392631933

1587  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . .ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾ ಮಪ ೂಂ ೕನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 20 ಾ ಾನ 0.58 ~

1588  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಮಯ   ಮು ಾ ಮಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 2 ಾ ಾನ 0.61 ~

1589  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೌಡಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 18/3,4,19/3 ಾ ಾನ 0.80 ~

1590  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಗ ಾಜ  ಆಂ ನಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 27/1,3/23 ಾ ಾನ 0.60 ~

1591  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ.ಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ ಬೂ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 209/2 ಾ ಾನ 0.95 861390855347

1592  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಮು ಯಪ   ೂಡ ಗಂಗಪ ೕ ಾಚನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 118/ 8 ಾ ಾನ 0.80 487870158543

1593  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಜ ೕಖ  ೌಡ  ೂಕ ಪ ಐಬ ಾಪರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 155/2 ಾ ಾನ 2.00 472538839242

1594  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೕ ಾಮಯ   ೂಕ ಪ ಐಬ ಾಪರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 162/2 ಾ ಾನ 1.00 760618983332

1595  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಾಜು  ೂಕ ಪ ಐಬ ಾಪರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 4/5, ಾ ಾನ 1.00 ~

1596  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಸಂಪಂಗಪ   ೕ ೕರಪ ಗ. ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 119/7,186/3,146/ 15 ಾ ಾನ 2.00 967347761495

1597  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಎ . ಾಜಣ   ಸಂಪಂಗಪ ಗ. ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 186/4,146/ 30 ಾ ಾನ 1.60 494045207510

1598  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಯಪ   ಾಳಪ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 40,1 ಾ ಾನ 0.80 487340457895

1599  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ಳ ಪ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 31/2,30/7,44/6,43/1 ಾ ಾನ 0.90 310513372324

1600  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ . ಾಮಣ   ಸಂಪಂಗಪ ಗ. ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 105/2 ಾ ಾನ 0.46 942027025393

1601  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಎ . ೂೕ ಂದ ಾಜು  ಸಂಪಂಗಪ ಗ. ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 119/6 ಾ ಾನ 0.42 980442519644

1602  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಮಯ   ಂಕಟ ಾಮಯ ಗ. ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 112 ಾ ಾನ 0.71 967583024251

1603  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಗಪ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 43/2 ಾ ಾನ 0.66 569362201224

1604  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಅಶ ಥಪ   ೕ. . ಾ ಾಯಣಪ ೂಡ ಕುರುಬರಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 46/2,45/6,46/4 ಾ ಾನ 1.20 422223983868

1605  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಕೃಷ ಪ   ಕ ೖರಪ ೂಣ ನ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 67,38/1 ಾ ಾನ 0.80 448545448685

1606  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ . . ೂೕ ಾಲ ೌಡ  ಎಂ. ಂಕಟಪ ನಲ ಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 48/1 ಾ ಾನ 0.66 997059779245

1607  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ೂಣ ಪ   ೌಡಪ ಗ. ೌಡಪ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 12/1,18/2,20/1,65/3 ಾ ಾನ ~ 843359264602

1608  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಲ ಮ  ೂೕಂ .ಎ . ೕ ೌಡ ೂನ ಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 16/2,16/3 ಾ ಾನ ~ 552984684552

1609  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ. ಂಕ ೕ   ನ ಪ ಯ ಮ ೕಪ ರ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 118/ 8 ಾ ಾನ ~ 425050121127

1610  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಮು ಯಪ   ೕ. ೂಡ ಗಂಗಪ ~ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 118/ 8 ಾ ಾನ ~ 487870158543

1611  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ವಣ   ಮ ಯಪ ೕ ಾನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 44/4 ಾ ಾನ ~ 426782874109

1612  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಕೃಷ ಪ   ಮು ಾ ಮಪ ೕ ಾನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 62 ಾ ಾನ ~ ~



1613  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ .ಮಂಜು ಾ    ಾಮಣ ಾಜರಹ ಕುಂ ಾಣ 22/2, ಾ ಾನ 0.50 372916704554

1614  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಆಂ ನಪ  .  ೕ.ಮು ಬಚ ಪ ರಬ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 120/2 ಾ ಾನ 0.88 604042919697

1615  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾ ಂ ನಪ   ಓಬಯ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 30 ಾ ಾನ 0.72 367562357476

1616  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ . ೂೕ ೕ   ಾಮಣ ಾಜರಹ ಕುಂ ಾಣ 18/21/6 ಾ ಾನ 1.19 467464575099

1617  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ.ಮು ಬಚ ಪ ರಬ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 6/3,44 ಾ ಾನ 1.10 589421082260

1618  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ.ಸ ೂೕ  ೌಡ  .ಮು ಆಂ ನಪ ರಬ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 44,45,118/5,118/5 ಾ ಾನ 1.40 927945575093

1619  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಸನ  ಕು ಾ   ಕ ಪಟ ಯ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 21/2 ಾ ಾನ 0.70 919994115907

1620  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಕ ಪಟ ಯ   ೕ.ಮು ಾಮಪ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 21/5 ಾ ಾನ 0.40 489809123517

1621  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ವಣ   ಮು ಯಪ ಂಡು ಕುಂ ಾಣ 171/4 ಾ ಾನ 0.54 ~

1622  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾರಪ   ಮು ಾಮಪ ಚಪ ರದಹ ಕುಂ ಾಣ 16 ಾ ಾನ 1.52 905420908648

1623  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಆಂ ನಪ   ಕ ಪಟ ಯ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 21/7 ಾ ಾನ 0.70 953946112919

1624  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಮು ಾಜು  ೕ.ಚನ ಪ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 11/1 ಾ ಾನ 0.64 588314231315

1625  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಪ ಾ   ೕ. ಕ ಣ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 11/1 ಾ ಾನ 0.40 468592558548

1626  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ. ೕವ ಾಜು  ೕ.ಮು ಯಪ ಆಲೂರುದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 136/4 ಾ ಾನ 0.30 479248874651

1627  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಬಸ ೕ ೌಡ .ಎಂ  ಮು ಯಪ ಆಲೂರುದುದ ನಹ ಕುಂ ಾಣ 95 ಾ ಾನ 0.37 617803588907

1628  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ~ ~ ಕುಂ ಾಣ ~ ಾ ಾನ ~ ~

1629  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆ . ಾಗ ಾಜು  ಾ ಾಂ ನಪ ೂ ಾ ಕುಂ ಾಣ 26 ಾ ಾನ 0.40 337865954800

1630  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ~ ~ ಕುಂ ಾಣ ~ ಾ ಾನ ~ ~

1631  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆ . ಾ ಾಂ ನಪ   ರಂಗಪ ಾಮ ಾಥಪರ ಕುಂ ಾಣ 100/ 4 ಾ ಾನ 1.20 314660980897

1632  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಹನುಮಯ   ಮು ಂಜಪ ಶ ಾಥಪರ ಕುಂ ಾಣ 226 ಾ ಾನ 1.20 775194995530

1633  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಉತ ನಲ ಪ   ಮು ಯಪ ೂಡ ಾಗರಹ ಜಯಪರ 177 ಪ. ಾ ~ 598230748026

1634  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . . ಂಕ ೕ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 108/p2 ಪ. ಾ ~ 419021433864

1635  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೖ.ಮ ಯಪ   ಯರಪ ಾ ೂೕಹ ಜಯಪರ 86/1,76/2 ಪ. ಾ ~ 46415827733

1636  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ೖಯಣ   ಾಪಣ ಜ ಾರ ಜಯಪರ 64/3 ಪ. ಾ ~ 765835398958

1637  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಮಣ   ಾರಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 124 ಪ. ಾ ~ 709552131797

1638  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . . ೕಹ  ಾಬು  ೂಡ ಪ ಯ ೂಸಹ ಜಯಪರ ಪ. ಾ ~ 725549752552

1639  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಕೃಷ ಪ   ೕರಪ ಬುಳ ಹ ಜಯಪರ 118/2 ಪ. ಾ ~ 473348696201

1640  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎಂ. ಮು ೖರಪ   ಮು ಾಮಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 55/8 ಪ. ಾ ~ 366407770653

1641  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . . ಾಗ ಾಜ  ನ ಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 23-Jan ಪ. ಾ ~ 773159627211

1642  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಚನ ಾಯಪ   ೕ.ಮ ಯಪ ಪರ ಜಯಪರ 58/2 ಪ. ಾ ~ 912203325774

1643  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಯಪ   ನಂಜಪ ಾಸರಹ ಕಸ ಾ 76,48/1,73,86/3,100/1 ಪ. ಾ 0.55 267101764617

1644  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಯಪ   ಕ ಕುಂಟಪ ೂಡ ಸ ಕಸ ಾ 50/4 ಪ. ಾ 0.44 893334668936

1645  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ಾಮಯ   ಎ .ಎಂ. ೌಡಯ ಕುರುಬರಕುಂ ಕಸ ಾ 1/* ಪ. ಾ 1.00 808126542302

1646  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆನಂದ   ದುಗ ಪ ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ 134 ಪ. ಾ 1.60 361691946355

1647  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೌಡಪ   ಾಪಯ ೕ ೌಡನ ೂಸಹ ಕಸ ಾ 84/2 ಪ. ಾ 0.40 361838903265

1648  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಂಕ ೕಶ.   ೂೕ ಂದಪ ಅ ಘಟ ಕಸ ಾ 27/2, ಪ. ಾ 0.92 205875020798

1649  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಕ ಮದೂ ರಮ  ೂೕಂ ಓಬಯ ದಲೂರು ಕಸ ಾ 8/1, ಪ. ಾ 0.50 867877399843

1650  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಮ ಪ ಅ ಘಟ ಕಸ ಾ 49/2 ಪ. ಾ 0.73 320149678106

1651  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಎ. ೕ  ೂೕಂ . ಮ ಾಯಪ ಕಸ ಾ 67/5 ಪ. ಾ 0.15 517285178251

1652  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮ ಾಯಪ ಅ ಘಟ ಕಸ ಾ 26/6, ಪ. ಾ 0.15 957820285384

1653  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಾರಪ   ೂಡ ಮ ಯಪ ಗಂಗಮುತ ನಹ ಕಸ ಾ 12/B1 ಪ. ಾ 1.90 472045377439

1654  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ 45/p1 ಪ. ಾ 0.60 975714950279

1655  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಪಣ   ಹನುಮಂತಪ ಬೂ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 214 ಪ. ಾ 0.60 277981820334

1656  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೕ ಾಮಯ   ೕ. ಾ ಾಯಣ ಾ ೂನ ನ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 9/1, ಪ. ಾ 0.80 664826901441

1657  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ನಂಜಪ   ಪ ಜಪ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 37/ 11 ಪ. ಾ 1.00 679173043951

1658  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಗ ಾ   ಅಣ ಪ ೕವ ಾಯ ನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 58/1 ಪ. ಾ 0.85 715891158217

1659  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ೂಡ ಬಚ ಪ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 181/131 ಪ. ಾ 0.80 68932882994

1660  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಾಗಪ   ನಲ ಪ ಮ ೕನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 55 ಪ. ಾ 0.60 237689533672

1661  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೕ ಾಮಪ   ಾಳಪ ಾಪನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 2 ಪ. ಾ 0.30 671182548105

1662  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಕೃಷ ಪ   ಕ ಮುದ ಪ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 37/ ,84 ಪ. ಾ 1.20 927936916204

1663  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಹನುಮಪ   ೕ.ಗಂಗಪ ೕ ಾಚನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 118/ 11 ಪ. ಾ 0.20 548651338004

1664  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಅಕ ಯ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ೕ ಾಚನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 118/ 11 ಪ. ಾ 0.20 419065004892

1665  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ.ಮು ಕ ರಪ ಕಗ ಲಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 2/ 21 ಪ. ಾ 0.80 681291775212



1666  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ನರ ಂಹಯ   ಕ ೖಯಪ ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 37/ 9 ಪ. ಾ 0.40 645211851668

1667  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಕ ೖಯಪ   ನಡು ೕನು ಹರಳೂರು ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 37/2- 2 ಪ. ಾ 0.40 982924420671

1668  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ೂಡ ಯ   ಹನುಮಪ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 1/ 9 ಪ. ಾ 0.90 276476291351

1669  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಆಂ ನಪ   .ಓಬಯ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 1/ 2 ಪ. ಾ 0.80 ~

1670  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮ ಣ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೕವ ಾನಹ ಕುಂ ಾಣ 69/ 52,69 ಪ. ಾ 0.71 793883995840

1671  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಯಪ   ೂಡ ಮು ಯಪ ೂಡ ೕಮನಹ ಇ ಕುಂ ಾಣ 104 ಪ. ಾ 0.32 433600912594

1672  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆ .ಮು ಾಮಪ   ಾಮಯ ಶ ಾಥಪರ ಕುಂ ಾಣ 227 ಪ. ಾ 0.80 448336544266

1673  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಭದ ಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಪ ಪಂ ತಪ ರ ಕುಂ ಾಣ 10/1 ಪ. ಾ 0.66 320336921822

1674  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಸುನಂದಮ  ೂೕಂ ಮು ಂಕಟಪ ಶ ಾಥಪರ ಕುಂ ಾಣ 184/ 19 ಪ. ಾ 0.80 998031450050

1675  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಗ ಾ   ಹನುಮಪ ೕವ ಾನಹ ಕುಂ ಾಣ 69/ 3 ಪ. ಾ 0.30 607225999106

1676  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ ಔಷ  ತರ ಎಂ. ಮೂ   ಮು ಾಮಪ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 10/1,3/19,11/3,11/2,12/4 ಪ.ಪಂಗಡ ~ 54015938959

1677  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ .ಎ . ೂೕಭ ೂೕಂ ಎಂ.ಮೂ ೂಸಹುಡ ಜಯಪರ 33/2 ಪ.ಪಂಗಡ ~ 828927156260

1678  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ . ಕೃಷ ಪ   ಾಳಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 119/4,32/2 ಪ.ಪಂಗಡ ~ GCZ4087367

1679  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮದೂ ರಪ   ಮು ಾಮಪ ಜ ಾರ ಜಯಪರ 1/p24 ಪ.ಪಂಗಡ ~ 836500261742

1680  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ೂೕ ಾಲಪ   ೂಡ ಬಚ ಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 122/22,148/2 ಪ.ಪಂಗಡ ~ 825952274172

1681  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಾಳಮ  ೂೕಂ ಕ ಾ ಾಯಣಪ ೂಸಹ ಜಯಪರ 92/2,8/1 ಪ.ಪಂಗಡ ~ 821576219663

1682  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಯಪ   ರುಮಳಪ ೂಡ ಸ ಕಸ ಾ 10/1,10/* ಪ.ಪಂಗಡ 0.24 835179627195

1683  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಕೃಷ ಪ   ಕ ಪ ಯ ೂಡ ಸ ಕಸ ಾ 10/9, ಪ.ಪಂಗಡ 0.22 453789152617

1684  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಮು ಯಪ   ರುಮಳಪ ೂಡ ಸ ಕಸ ಾ 10,10/4 ಪ.ಪಂಗಡ 0.24 540462524960

1685  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗಗಳ ಸಮಗ  
ಯಂತ ಣ

ಔಷ  ತರ ಆ . . ೂಂಡಪ   ೕ. ಂಕಟಪ ಾಮನಹ ಚ. ಾ.ಪಟ ಣ 51/1,2,54/16,133/2 ಪ.ಪಂಗಡ 0.60 486259689170

1686 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಂಗ  ಾಧ  ೂೕಂ ೕವಲ  ರ ೕ  ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಲ 227/3 ಾ ಾನ 4000 15.62400 647140260768 809001833255
1687 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ೕ ಾ ೂೕಂ ೖ.ಆ .ಅ  ಕು ಾ ೖ ಾಪರ ಾಸಲು 30/3, 32/1 ಾ ಾನ 4000 15.55500 2540909900130000
1688 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ೂೕಮಪ  (NOC) BR ೂೕ ೕನಹ ೕ ೂಡ ಳವಂಗಲ 1/85, ಾ ಾನ 3144 12.24200 661675737878 664201005964
1689 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ .ರಘು  ಂಕಟ ಾಮಪ ಮೂ ೕನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 25/1, ಾ ಾನ 4000 15.67000 924469102464 50100266247404
1690 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ. ೕರಪ ಎ .ಎಂ. ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 9/1, ಾ ಾನ 4000 15.54000 4421101002135
1691 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಗ ೕಂದ .   ಕೃಷ ಪ  (NOC) BR ಕಂ ಗ ಾಳ ತೂಬ 220/2 ಾ ಾನ 3744 14.55800 620693038175 664201005964
1692 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಲ ಣ  ೕ.ಮ ಯಪ  (NOC) BR ಕುರು ತೂಬ 71/1ಎ ಾ ಾನ 3000 11.70000 644583381875 664201005964

1693 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ . ಾ ೕ ೌಡ  ಳ ಪ  (NOC)Sneha ೂೕ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 6/1,13/1013/11, 39/1,39/2 ಾ ಾನ 4000 15.62000 406323080503 50200017778097

1694 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಬೃಂದ  ಕೃಷ ಮೂ  (NOC) BR ಕುರು ತೂಬ 71/1 ಾ ಾನ 4000 15.54900 565974082322 664201005964
1695 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಾಮಮೂ . ಎಂ  ೕ.ಮು ೕ ೌಡ (NOC Slv) ಎ .ಎಂ. ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 148,55/2 ಾ ಾನ 2016 8.44400 440454812204 50200034077735
1696 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಮು ಾಜು  ಆಂ ನಪ  (NOC) BR ಾರಹ ೕ ತೂಬ 7/2A ಾ ಾನ 4000 15.54000 935955660709 664201005964
1697 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಕ ಪ ೕಲಪ   ದ ಾಮಯ  (NOC Slv) ಎ .ಎಂ. ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 11/2, 10/3 ಾ ಾನ 2000 8.44400 768822724211 50200034077735
1698 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಎ . .ಗು  ಗು ಾ  ಎಂ.ಗು  ಗು ಾ ಸುತ ಹ ಾಸಲು 52 ಾ ಾನ 4000 15.55300 910010045081915
1699 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ೖಲ ಾ ೕಖ  ೂೕಂ ಾ.ಯು.ಚಂದ ೕಖ ಾವಲಹ ತೂಬ 99/2,99/3 ಾ ಾನ 4000 15.55000 670577291399 64100101007555
1700 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಶಂಕ   ಮು ಯಪ  (NOC-BR) ರುಮ ೂಂಡನಹ ೕ ತೂಬ 44/10,44/5 ಾ ಾನ 960 4.44722 272171452982 664201005964
1701 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ೕಣು ೂೕ ಾ   ಂಪಯ ಗಂ ಾನಹ ತೂಬ 77/2 ಾ ಾನ 4000 15.54700 211112734614 50100253000820
1702 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಂಪಯ  ಾಂತಕು ಾ   ಂಪಯ  (NOC Sri L) ಗಂ ಾನಹ ತೂಬ 79/2 ಾ ಾನ 4000 15.54000 970665029235 50200034077735
1703 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಜಯಲ  ೂೕಂ ಜಗ ಾ ಥ ಾಜು ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 64/6,64/7,64/8 ಾ ಾನ 4000 15.67000 246241549849 20285284714
1704 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ೕ ಾಮ ಾಲ  ೂೕಂ .ಎ .ಆ .ಎ. ಾಜು (NOC) HR ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 64/4B,64/4A ಾ ಾನ 4000 15.67000 358329487712 561010200003353

1705 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಎಂ.ಎ . ಾಧ ೂೕಂ .ಎ . ಂಕ ೕಶಪ ಸಣ ಅ ಾ ಕಸ ಾ 44/4,45/26,45/20,45/21 
& 45/14

ಾ ಾನ 0.32( ) 2000ಚ ೕ 8.55 607133720367 6529686063

1706 ಕೃ  ಾಗ ಹ ರುಮ  ಘಟಕ ಮು ೂಣ ಪ   ಮು ಾಮಪ ಾಜರಹ ಕುಂ ಾಣ 17/2, ಾ ಾನ 15.68 675348214331 0427101019250

1707 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ  ಘಟಕ ೕಮ . ಾ ಹ ಪ ಾ  ೂೕಂ ಹ ಪ ಾ ೕಲನಹ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ 111/2,111/3, 50/10,500/3 ಾ ಾನ 2840ಚ. ೕ 11.09

1708 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ  ಘಟಕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ನಂಜುಂಡಪ ಐಬ ಾಪರ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ 126/1 ಾ ಾನ 2016ಚ. ೕ 8.543
1709 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಮಂಜು ಾ   ಾಮಕೃಷ ಪ ಐಬ ಾಪರ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ 16/2, ಾ ಾನ 2048ಚ. ೕ 8.678
1710 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಮು ಯಪ   ಮು ೖರಪ ಕ ೂರ  ನಂದಗು  165/5 ಾ ಾನ 3952 15.43 847747027138 326701601000014
1711 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಂಪಮ  ೂೕಂ ಂಪಣ  ಉ ಾ ರಹ  ಕಸ ಾ 85/1 ಾ ಾನ 1008 4.719 212703545377 3925385769
1712 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಜಯಲ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಳ ಪ  .ಸತ ಾರ ನಂದಗು  83/1, 80/4 ಾ ಾನ 3852 15.62 217899057092 0598882006223
1713 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಾಂತಮ  ೂೕಂ ಮು ಾಜು .ಸತ ಾರ ನಂದಗು  37/13, 37/11 ಾ ಾನ 4000 15.62 783649025705 0598882006223
1714 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಮು ಾ    ಅಪ ಯ  ಾಗ ಾಯ ನ ೂೕ  ಅನು ೂಂಡನಹ ೕ 101/1 ಾ ಾನ 4000 15.68 893677798868 31713993929
1715 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ GM ಾಜಣ   ಮು ಾಮಪ  ಗಣಗಲು ಕಸ ಾ 11/7. ಾ ಾನ 1968 8.342 963143053457 30619864252
1716 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ C ೂೕಮ ೕಕ   ಕ ೕರಪ  ೕ ಾಸಪರ ಕಸ ಾ 165/06 ಾ ಾನ 3840 15.01
1717 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಂಪಯ   ಗಂಗರಂಗಯ ೕಶ ರಪ ರ ಕಸ ಾ 19/1 ಾ ಾನ 2016 ಚ 8.54
1718 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ A ಆನಂ    ಅಳುಗು ಾ ಕ ಂ ಬಳ ಾ ಮ ೂಂಡು 169 ಾ ಾನ 4000 ಚ 15.67 8090019 30374
1719 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಸು ಾ ೂೕಂ  H D  ರಂಗ ಾಥ ಂಕ ಾಪರ ಾ ಮ ೂಂಡು *3/3 ಾ ಾನ 4000 ಚ 15.30 9324 6103 5768 849210 100020137
1720 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ N K  ನರ ಂಹಮೂ   N  ಕೃಷ ಮೂ  ಹ ೕ ಜಗ ೂೕಂಪರ 120 ಾ ಾನ 4000 ಚ 15.20 545410 1001273
1721 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಂ ೕ ೌಡ  ಗಂಗ ಾ ೕ ೌಡ ಪಲ ರಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 2/1A ಾ ಾನ 2016 ಚ 8.52

1722 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಚಲುವಹನುಮಯ   ಕ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ  (NOC Slv) ೂ ಾ ಘಟ ಕಸ ಾ 98 ಪ. ಾ 2000 15.18800 443498730637 50200034077735

1723 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಸುಬ ಮ  ೂೕಂ ಕ  ಓಬಳಯ ಕಲು ೕವನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 45/1 ಪ. ಾ 2000 15.05400 727231400566 50200034077735
1724 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಂಕ ಾಚಲಯ   ಗಂಗಪ  (NOC) Sneha ಅಪ ಕ ೕನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 73/1 ಪ. ಾ 2080 15.71000 243611265479 50200017778097
1725 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಮು ಗಜ ಲಪ   ಾ ಕಲಪ  ಾ ಾಪರ ಸೂ  62 ಪ. ಾ 3500 24.65 50200034077735
1726 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಮಂಜು ಾಥ R S  ಾಜಣ  ದ ಲಹ  ೂೕಂಪರ 14/p6 ಪ. ಾ 2000 ಚ. ೕ 15.25 8502 7484 7722
1727 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಮು ಾಮಕ   ನರ ಂಹಯ ೖರ ಾಯ ನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು *5/1 ಪ. ಾ 2016 ಚ. ೕ 15.34
1728 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ ಾಮಯ   ಆಂ ನಪ  (NOC) BR ಾಮ ೕವನಹ ೕ ಮಧು 1,02,103 ಪ.ಪಂ 2080 15.70 472076656891 664201005964
1729 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ T ಮು ಾಜು  ೕ. ಪ ಣ  ಡಕನಹ  ನಂದಗು  36/2 ಪ.ಪಂ 3024 5.622 296294624995 326701601000014
1730 ಕೃ  ಾಗ ಾ ೌ T ಮು ಾಜು  ೕ. ಪ ಣ  ಡಕನಹ  ನಂದಗು  36/2 ಪ.ಪಂ 3024 15.58 296294624995 326701601000014



1731 ಕೃ  ಾಗ ೕಸ  ಪಂ  ಶಕುಂತಲಮ  ೂೕಂ ಾಮಕೃಷ  ೂನ ಸಂದ  ೂೕಂಪರ *7/5 ಾ ಾನ 0.40 0.075 6189 8505 9966 1190010100 7187

1732 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಂಗ  ಾಧ  ೂೕಂ ೕವಲ  ರ ೕ  ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಲ 227/3 ಾ ಾನ 4000 0.77500 647140260768 809001833255

1733 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ .ರಘು  ಂಕಟ ಾಮಪ ಮೂ ೕನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 25/1, ಾ ಾನ 4000 0.77500 924469102464 50100266247404

1734 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ. ೕರಪ ಎ .ಎಂ. ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 9/1, ಾ ಾನ 4000 0.57022 4421101002135

1735 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಗ ೕಂದ .   ಕೃಷ ಪ  (NOC) BR ಕಂ ಗ ಾಳ ತೂಬ 220/2 ಾ ಾನ 3744 0.77500 620693038175 664201005964

1736 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಲ ಣ  ೕ.ಮ ಯಪ  (NOC) BR ಕುರು ತೂಬ 71/1ಎ ಾ ಾನ 3000 0.77509 644583381875 664201005964

1737 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ . ಾ ೕ ೌಡ  ಳ ಪ  (NOC)Sneha ೂೕ ಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 6/1,13/1013/11, 39/1,39/2 ಾ ಾನ 4000 0.77500 406323080503 50200017778097

1738 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಬೃಂದ  ಕೃಷ ಮೂ  (NOC) BR ಕುರು ತೂಬ 71/1 ಾ ಾನ 4000 0.77500 565974082322 664201005964

1739 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಾಮಮೂ . ಎಂ  ೕ.ಮು ೕ ೌಡ (NOC Slv) ಎ .ಎಂ. ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 148,55/2 ಾ ಾನ 2016 0.44834 440454812204 50200034077735

1740 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಮು ಾಜು  ಆಂ ನಪ  (NOC) BR ಾರಹ ೕ ತೂಬ 7/2A ಾ ಾನ 4000 0.77500 935955660709 664201005964

1741 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಕ ಪ ೕಲಪ   ದ ಾಮಯ  (NOC Slv) ಎ .ಎಂ. ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 11/2, 10/3 ಾ ಾನ 2000 0.44834 768822724211 50200034077735

1742 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ೖಲ ಾ ೕಖ  ೂೕಂ ಾ.ಯು.ಚಂದ ೕಖ ಾವಲಹ ತೂಬ 99/2,99/3 ಾ ಾನ 4000 0.77500 670577291399 64100101007555

1743 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಂಪಯ  ಾಂತಕು ಾ   ಂಪಯ  (NOC Sri L) ಗಂ ಾನಹ ತೂಬ 79/2 ಾ ಾನ 4000 0.77500 970665029235 50200034077735

1744 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಜಯಲ  ೂೕಂ ಜಗ ಾ ಥ ಾಜು ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 64/6,64/7,64/8 ಾ ಾನ 4000 0.77500 246241549849 20285284714

1745 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ೕ ಾಮ ಾಲ  ೂೕಂ .ಎ .ಆ .ಎ. ಾಜು (NOC) HR ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 64/4B,64/4A ಾ ಾನ 4000 0.77500 358329487712 561010200003353

1746 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಘಟಕ ಾ ಣ . ಾಜಣ   ಎಂ. ಂಪಣ ಗು ಜಯಪರ 31 ಾ ಾನ 15*15*3 ೕ 0.44 258185386265

1747 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಘಟಕ  ಾ ಣ ಎಂ.ಎ . ಾಧ ೂೕಂ .ಎ . ಂಕ ೕಶಪ ಸಣ ಅ ಾ ಕಸ ಾ
44/4,45/26,45/20,45/21 

& 45/14
ಾ ಾನ

0.32( ) 
15*15*3 ೕ 0.44 607133720367 6529686063

1748 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಘಟಕ ಾ ಣ ಾ ಾಂ ನಪ   ೕ . ಂಪಯ ಚಪ ರದಹ ಕುಂ ಾಣ 3 ಾ ಾನ 21*21*3 ೕ 0.4483 3127514252

1749 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಘಟಕ ೕಮ . ಾ ಹ ಪ ಾ  ೂೕಂ ಹ ಪ ಾ ೕಲನಹ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ 111/2,111/3, 50/10,500/3 ಾ ಾನ 11.09 0.00

1750 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಘಟಕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ನಂಜುಂಡಪ ಐಬ ಾಪರ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ 126/1 ಾ ಾನ 0.772
1751 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಘಟಕ ಮಂಜು ಾ   ಾಮಕೃಷ ಪ ಐಬ ಾಪರ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ 16/2, ಾ ಾನ 0.448
1752 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಘಟಕ  ಾ ಣ ಎ.ನಂಜಪ   ಅಪ ಯ ಣ ೕ ಾಚನಹ ಚನ ಾಯಪಟ ಣ 11 ಾ ಾನ 21*21*3 ೕ 0.775 809250010076901

1753 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಾ ೌಡ  ನಂಜಪ  ಉ ಾ ರಹ  ಕಸ ಾ 2/1B, 2/1C ಾ 0.94 0.778 392743816344 62372994315

1754 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ  ಾ ಾಪರ ಸೂ  163 ಾ 0.8 0.775 293191321105 0499108028581

1755 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಜಯಲ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಳ ಪ  .ಸತ ಾರ ನಂದಗು  83/1, 80/4 ಾ 0.8 0.775 217899057092 85056628109

1756 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ  A  ೕ   ಆಂ ನಪ  ಂಕ ಾಪರ ಾ ಮ ೂಂಡು  29/3,26/3 ಾ ಾನ 1 0.78 4227 1454 5200 04455 101237331

1757 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಾಗ ಾಜು N R  ರಂಗಯ ನರ ೕಪ ರ ೂೕಂಪರ 30/1 ಾ ಾನ 1 0.78 50100 229004401

1758 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಜಗ ೂ ೕಹ  ಾ   ರ  ಸುಬ ಾ ೂೕರಘಟ ಾ ಮ ೂಂಡು  109/4 ಾ ಾನ 1 0.78 73101010000 5906

1759 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಪಂ ಾ   ದ ಗಂಗಯ  ಅಗಳಕು  ೂೕಂಪರ 83/2 ಾ ಾನ 1 0.78 3285101000 625

1760 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಪಂ ಾ   ದ ಗಂಗಯ ಅಗಳಕು ೂೕಂಪರ 83/2 ಾ ಾನ 1 0.78 3285101 000625

1761 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ದ ಂಗ ೕವರು  ವರುದ ಯ ೂೕಂಪರ ೂೕಂಪರ 48 ಾ ಾನ 1 0.78 7914 7209 7257 10490101 0008277

1762 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಬಸವ ಾಜು  ಈ ೕ ೌಡ ಅ ೕರಹ ೂೕಂಪರ 35/2,79/3 ಾ ಾನ 1 0.78 8998 7430 4758 640556 07334 

1763 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಾಗ ಾಜು  M K  ಂಪಹನುಮಯ ಾ ೂೕ ಾಯ ನಹ ಕಸ ಾ 105 ಾ ಾನ 1 0.78 2797 2047 1007 2013838 5451

1764 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ಪ ಟ ಯ ೂ ೕನಹ ೂೕಂಪರ 119/3 ಾ ಾನ 1 0.77 64078 477851

1765 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ೂೕ ಾಲ  ಮು ಯಪ  ೂ ಪರ ಜ ೕನಹ   50/P1 ಪ. ಾ 0.42 1.395 576044695318 85040312454

1766 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಮಂಜು ಾಥ ಾ  JK  M ಕೃಷ ಪ ಗುಂಡೂರು ಅನು ೂಂಡನಹ ೕ 69/2,69/3 ಪ. ಾ 0.4 1.395 784826966433 132100101010556

1767 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಾ ಾಯಣಮ ೂೕಂ ಾಸಪ  ದಬ ಗುಂ  ಜ ೕನಹ   21 ಪ. ಾ 2.20 1.395 523380753698 13178034511

1768 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ ಮು ಗಜ ಲಪ   ಾ ಕಲಪ  ಾ ಾಪರ ಸೂ  62 ಪ. ಾ 0.82 1.395 0499101027084

1769 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಮಂಜು ಾಥ R S  ಾಜಣ  ದ ಲಹ  ೂೕಂಪರ 14/p6 ಪ. ಾ 1 0.65 8503 7484 7722 384610 1002787

1770 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಮಮತ ೂೕಂ ೂಡ ಂಕಟಪ ಮ ಕ ಗನೂರು ೂೕಂಪರ 79/7 ಪ. ಾ 1 0.806 0436108 024258

1771 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ೖರಹನುಮಯ    ಹನುಮಂತಯ ಮಂಟನಕು ಕಸ ಾ 45 ಪ. ಾ 1 1.39 5674 6254 0648 5572500 101510301

1772 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಘಟಕ ಾ ಣ ೕ. ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ 36/2,76/5 ಪ. ಾ 1320ಚ. ೕ 1.395 247899015203 0474101036099

1773 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ ಘಟಕ  ಾ ಣ ಗಂಗಪ   ಮು ಯಪ ಬ ಮಂಗಲ ಕುಂ ಾಣ 3 ಪ. ಾ 15*15*3 ೕ 0.807 186600101002183

1774 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ  ೂಂಡ T ಮು ಾಜು  ಪ ಣ  ಡಕನಹ  ನಂದಗು  36/2 ಪ.ಪಂ 1.22 0.80604 296294624995 0499101010083

1775 ಕೃ  ಾಗ ಕೃ ೂಂಡ .ಎ .ನಟ ಾ   ೕ .ಲ ಯ ಕ ೂಲ ಹ ಕುಂ ಾಣ 25/6,25/4 ಪ.ಪಂ
0.43  

12*12*3 ೕ
0.560 707517756630 85056083752

1776 ಕೃ  ಾಗ ೂಸ ಡ ಾ  ಾಡುವದು ಂಗ  ಾಧ  ೂೕಂ ೕವಲ  ರ ೕ  ಪ ರು ೂಡ ಳವಂಲ 227/3 ಾ ಾನ 4000 2.80000 647140260768 809001833255
1777 ಕೃ  ಾಗ ೂಸ ಡ ಾ  ಾಡುವದು ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ೂೕಮಪ  (NOC) BR ೂೕ ೕನಹ ೕ ೂಡ ಳವಂಗಲ 1/85, ಾ ಾನ 3144 2.20080 661675737878 664201005964
1778 ಕೃ  ಾಗ ೂಸ ಡ ಾ  ಾಡುವದು ಗ ೕಂದ .   ಕೃಷ ಪ  (NOC) BR ಕಂ ಗ ಾಳ ತೂಬ 220/2 ಾ ಾನ 3744 2.62080 620693038175 664201005964
1779 ಕೃ  ಾಗ ೂಸ ಡ ಾ  ಾಡುವದು ಬೃಂದ  ಕೃಷ ಮೂ  (NOC) BR ಕುರು ತೂಬ 71/1 ಾ ಾನ 4000 2.80000 565974082322 664201005964
1780 ಕೃ  ಾಗ ೂಸ ಡ ಾ  ಾಡುವದು ಾಮಮೂ . ಎಂ  ೕ.ಮು ೕ ೌಡ (NOC Slv) ಎ .ಎಂ. ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 148,55/2 ಾ ಾನ 2016 1.40000 440454812204 50200034077735
1781 ಕೃ  ಾಗ ೂಸ ಡ ಾ  ಾಡುವದು ಕ ಪ ೕಲಪ   ದ ಾಮಯ  (NOC Slv) ಎ .ಎಂ. ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 11/2, 10/3 ಾ ಾನ 2000 1.40000 768822724211 50200034077735
1782 ಕೃ  ಾಗ ೂಸ ಡ ಾ  ಾಡುವದು ೖಲ ಾ ೕಖ  ೂೕಂ ಾ.ಯು.ಚಂದ ೕಖ ಾವಲಹ ತೂಬ 99/2,99/3 ಾ ಾನ 4000 2.80000 670577291399 64100101007555
1783 ಕೃ  ಾಗ ೂಸ ಡ ಾ  ಾಡುವದು ಜಯಲ  ೂೕಂ ಜಗ ಾ ಥ ಾಜು ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 64/6,64/7,64/8 ಾ ಾನ 4000 2.80000 246241549849 20285284714
1784 ಕೃ  ಾಗ ೂಸ ಡ ಾ  ಾಡುವದು ೕ ಾಮ ಾಲ  ೂೕಂ .ಎ .ಆ .ಎ. ಾಜು (NOC) HR ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 64/4B,64/4A ಾ ಾನ 4000 2.80000 358329487712 561010200003353

1785 ಕೃ  ಾಗ ೂಸ ಡ ಾ  ಾಡುವದು ಚಲುವಹನುಮಯ   ಕ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ  (NOC Slv) ೂ ಾ ಘಟ ಕಸ ಾ 98 ಪ. ಾ 2000 2.52000 443498730637 50200034077735

1786 ಕೃ  ಾಗ ೂಸ ಡ ಾ  ಾಡುವದು ಸುಬ ಮ  ೂೕಂ ಕ  ಓಬಳಯ ಕಲು ೕವನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 45/1 ಪ. ಾ 2000 2.52000 727231400566 50200034077735
1787 ಕೃ  ಾಗ ೂಸ ಡ ಾ  ಾಡುವದು ಂಕ ಾಚಲಯ   ಗಂಗಪ  (NOC) Sneha ಅಪ ಕ ೕನಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 73/1 ಪ. ಾ 2080 2.62080 243611265479 50200017778097

1788 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ೌರಮ  ೂೕಂ ಮ ಾಯಪ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 993846377761 62280690353

1789 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಆಂ ನಪ   ಮುಳು ಾ ಲಪ ನಡು ನಪ ರ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 966579708651 62280690353

1790 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಆಂಬುಜ ೂೕಂ ಕೃಷ ಮೂ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 201134455462 62280690353

1791 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ೖಲಜ ೂೕಂ ಮು ಾಜು ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 - 62280690353



1792 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಮಮತ ೂೕಂ ಮೂ  . ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 841872329591 62280690353

1793 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಾಬು  ಾಗ ಾಜಪ ೕತಕದಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 717312387407 62280690353

1794 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ೕ ಾಸ  ಳ ಮು ಯಪ ನಡು ನಪ ರ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 821705733628 62280690353

1795 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಾಜಣ   ಸುಬ ಣ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 541908547008 62280690353

1796 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಆನಂದ  ೌಡಪ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 697241956014 62280690353

1797 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಕಲ ನ ೂೕಂ ೕ ಾಸ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 427174548648 62280690353

1798 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಅಣ ಯ ಪ ಮ ಸಂದ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.072 826062883186 664201006023

1799 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ H ೂೕ ಾಲ   ಮು ಯಪ ೕಮಂಡಹ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.072 886479971381 664201006023

1800 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಂಕಟರಮಣ  ಮ ಯಪ ೕಮಂಡಹ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.072 889917129594 664201006023

1801 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಯಪ ೕಮಂಡಹ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.072 922451925597 664201006023

1802 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಮು ಾಜು  ಮು ಯಪ ೕಮಂಡಹ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.072 617835678151 664201006023

1803 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ ಣ ಭಕ ರಹ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.072 250714620435 664201006023

1804 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಕೃಷ ಪ   ೂಡ ಣ ಭಕ ರಹ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.072 203304124462 664201006023

1805 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ GN ಾಮಕೃಷ ಪ   ಸಂಪಣ ಂ ಾನಹ ನಂದಗು - ಾ 4 0.072 659136109333 664201006023

1806 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಮು ಯಪ   ಸಂಪಣ C T ೂಲ ಹ ನಂದಗು - ಾ 4 0.072 586882396199 664201006023

1807 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ರ ಕು ಾ   ಂಕಟ ಾಮಪ ೂಸ ೂೕ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.072 350670451127 664201006023

1808 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಕೃಷ ಮೂ   ಮು ಯಪ ಕುರುಬರಹ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.072 377005129216 664201006023

1809 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಚಂದ ೕಹ   ಗುರಪ ೕ ಮಲ ಸಂದ ಅನು ೂಂಡನಹ - ಾ 4 0.072 318139754024 664201006023

1810 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಚಂದ ೕಕರ  ಗುರಪ ೕ ಮಲ ಸಂದ ಅನು ೂಂಡನಹ - ಾ 4 0.072 321492595587 664201006023

1811 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಪರ ೕಶ ರ  ಾಗಣ ೂಸ ೂೕ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.072 769173828187 664201006023

1812 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ V ಸಂಜ   M ಂಕ ೕಶ ್ ೂಸ ೂೕ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.036 613722050601 664201006023

1813 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣಪ   ಬಚ ಪ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 4 0.072 547183791030 62280690353

1814 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ರ ೕಂದ ಾ   NB ಾ ಾಯಣಪ ನಂದಗು ನಂದಗು - ಾ 4 0.072 610150992539 62280690353

1815 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಕೃಷ ಮೂ   ಕ ಣ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 986926534479 62280690353

1816 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಡ ಪ   ಾಳಪ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 SLK1147339 62280690353

1817 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ೌಡಪ   ೕ. ಂಕಟಪ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 241288754300 62280690353

1818 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ   ಮು ಯಪ ನಡು ನಪ ರ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 491781527253 62280690353

1819 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಂಕ ೕಶಪ   ಮ ಯ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 474414946909 62280690353

1820 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ರತ ಪ   ಮು ಯಪ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 326864943762 62280690353

1821 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಹನುಮಂತಪ   ಮು ಬುಡ ಪ ೕಮಂಡಹ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.072 997059983068 664201006023

1822 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ TD ಾಗ ಾಜ  ಾ ವಪ ಮ ಸಂದ ಕಸ ಾ - ಾ 4 0.072 523421558354 664201006023

1823 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಚಂದ ಪ   ಕ ಮು ಯಪ ವ ಾಪರ ನಂದಗು - ಾ 4 0.072 817576911360 664201006023

1824 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ MC ಮು ಾಜು  ಚನ ಾಯಪ ೕತಕದಹ ನಂದಗು - ಾ 4 0.072 671688135070 664201006023

1825 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಮು ೕ ೌಡ  ಾ ಾಯಣಪ ೕತಕದಹ ನಂದಗು - ಾ 2 0.036 214107933604 664201006023

1826 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ . . ೕಮಂತಕು ಾ   ೕ. .ಎ .ಚ ೕ ೌಡ ಹುಸೂ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 16/6, ಾ ಾನ 4 0.072 529235305572 664101036821

1827 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ .ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ಗಂಗಹನುಮಯ ಗಂಡ ಗೂ ಪರ ಮಧು 45/2 ಾ ಾನ 4 0.072 837731826236

1828 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ ಎ . ೂೕ ಾ   ೕ.ಎಂ.ಸುಬ ಯ ಾರಸಂದ ಮಧು 72/17 ಾ ಾನ 4 0.072 357881601425

1829 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ . ೖ ೕ ೌಡ  .ಗಂಗ ೖಲಯ ಮಧುರನ ೂಸಹ ೂಡ ಳವಂಗಲ 70/11 ಾ ಾನ 3 0.054 372056493501

1830 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ ೖಲಪ   ೕ. ಂಕಟಪ ಂ ಾ ಪರ ಮಧು 95/3 ಾ ಾನ 4 0.072 964536277219

1831 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ .ಮಂಜುಳ ೂೕಂ ಕ  ಆಂ ನಪ ಹುಸೂ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 92/1 ಾ ಾನ 4 0.072 367349476431 664101030184

1832 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ . .ಕೃಷ ಮೂ   ೕ. ೕ ೕ ೌಡ ಾ ೕಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 36/1 ಾ ಾನ 4 0.072 898241792052



1833 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ . .ಪ ಾ   ಎ . .ಹನುಮಂತಯ ಂ ಾ ಪರ ಮಧು 95/1 ಾ ಾನ 4 0.072 618554447790

1834 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ .ಆ . ೕ ಾಸಮೂ   ಾಮಯ ಾ ೕಪರ ೂಡ ಳವಂಗಲ 87, ಾ ಾನ 4 0.072 365708744046

1835 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ ಾಮಕೃಷ ಯ   ೖಲಪ ಇಸೂ ರು ಮಧು 19/p15 ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.04 562583904193

1836 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು ಾ ಾ  ಘಟಕ ಚಂದ ೕಖರಯ   ಎಂ    ಚನ ಾಯಪ ೕದಕದಹ ನಂದಗು - ಾ - 0.50 997511017453 499101017925

1837 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  
ಾ ಂ  ತರ ಲ ೕ ೌಡ  ನಂಜುಂಡಪ  ಉ// ತಮ ಯ ಪ

ಕುಂಟನಹ ಕಸ ಾ 79/4B ಾ ಾನ 0.42 0.50 591097292783

1838 ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  
ಅ ವೃ

ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  
ಾ ಂ  ತರ ಎ .ನರ ಂಹಮೂ   ನರ ಂಹಯ

ೂ ಾ ಘಟ ಕಸ ಾ 51/3B ಾ ಾನ 0.80 0.50 643537660000

1839 ಾ ವಲಯ

1840 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ ಾಗ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಮಧು ಅ ಾ ಮಧು 29/2 ಾ ಾನ 2 0.036 337764939647 9200101014261

1841 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ ಎಂ.ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ಮು ಚನ ಪ ೖರಸಂದ ಮಧು 37 ಾ ಾನ 2 0.036

1842 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ ಈರಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಯ ಳ ನಜೂ ಾನಹ ತೂಬ 14 ಾ ಾನ 2 0.036

1843 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ ಕ  ಆಂ ನಪ   ೂ ೕ ೌಡ ಹುಸೂ ರು ೂಡ ಳವಂಗಲ 138 ಾ ಾನ 2 0.036

1844 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ ಆ .ಎ . ಾಜಣ   ನಂಜಪ ಾಜಘಟ ಕಸ ಾ 187/1 ಾ ಾನ 2 0.036

1845 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ ಆ . ೕಶವಮೂ   ಚಂದ ಪ ೖರಸಂದ ಾಳ ಮಧು 33 ಾ ಾನ 2 0.036 837634133850 619002055502

1846 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ ಎಂ. . ಾ   ೕ. ಕ ಣ ಾರಹ ತೂಬ 42 ಾ ಾನ 2 0.036 964708822128 40800101001765

1847 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು , ಾ ೂೕ  ಮತು  ಾ ಂ  ತರ ಶ ಕ ಾ ೂೕಂ ರ ೕಂದ ಂ ಬಚ ಹ ಕಸ ಾ 62/1 ಾ ಾನ 2 0.036 234957782072

1848 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಹನುಮಂತ ಾಜು  ಗಂಗಪ ಂಪ ಂಗನಹ ಕಸ ಾ 10 ಾ ಾನ 3 0.054 6694 6434 2639 ~
1849 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಂಪಮ  ೂೕಂ ಸಂಪಂ ಾಮಯ ಅ ನಕುಂ ಕಸ ಾ 161/2 ಾ ಾನ 3 0.054 8025 9676 3010 ~
1850 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಎ  ಲ ಾಂತ  ದ ಗಂಗಯ ೂೕಲ ೕವನಹ ಕಸ ಾ 43/1 ಾ ಾನ 2 0.036 4067 7916 6255 ~
1851 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ೕ ಾ ಾಮ  ಂಪಹನುಮಯ ಾಚ ಾಯ ನಹ ಕಸ ಾ 115 ಾ ಾನ 3 0.054  2269 7866 5942 ~
1852 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಂಗ ಾಜು  ೕ ದ ಪ ೂಸಹ ೂೕಂಪರ 80/6 ಾ ಾನ 2 0.036 9336 1997 7264 ~
1853 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಾಜು  ೕ ದ ಪ .  ಾಜೂರು ೂೕಂಪರ 30/2 ಾ ಾನ 3 0.054 3699 4209 3583 ~
1854 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಾಳಮ  ೂೕಂ ಈರಣ ಕಂ ಾಳು ೂೕಂಪರ 139/2.133/1 ಾ ಾನ 3 0.054 2794 6108 4450 ~
1855 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ೂಡ ಾಮಯ   ಾಮಯ ಮ ಕ ಗನೂರು ೂೕಂಪರ 13/2ಎ ಾ ಾನ 2 0.036 4787 2370 3730 ~
1856 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ T R  ಾಮಕೃಷ ಯ   ರುದ ಯ ಾವ ಾ ಮ ೂಂಡು 63/11.63/13A ಾ ಾನ 2 0.036 9653 6230 2255 ~
1857 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಲಕ ಣ   ಚನ ಪ ಂ ೕನಹ ಾ ಮ ೂಂಡು 38 ಾ ಾನ 2 0.036 5427 0421 7807 ~
1858 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಂ ೕ ೌಡ  ೂನ ಗಂಗಯ ಬಳ ಾ ಮ ೂಂಡು 47 ಾ ಾನ 2 0.036 8434 2400 9379 ~
1859 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ. ಾಜಕು ಾ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಪ. ಾ 2 0.036 820196941931 62280690353
1860 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಮು ಯಮ  ೂಂ ೂೕ ಾಲಪ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಪ. ಾ 2 0.036 453044882882 62280690353
1861 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಆನಂದ  ಾಮಚಂದ ಪ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಪ. ಾ 2 0.036 635930103867 62280690353
1862 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಅ ೕ   ಎ   ಾ ಾಯಣಪ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಪ. ಾ 2 0.036 - 62280690353
1863 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಾ  ೂೕಂ ಾಮಕೃಷ ಪ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಪ. ಾ 2 0.036 536370552353 62280690353
1864 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ರ   ಕ ಣ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಪ. ಾ 2 0.036 471640288345 62280690353
1865 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ೖಲಜ ೂೕಂ ಸುಬ ಮ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಪ. ಾ 2 0.036 477106317566 62280690353
1866 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ಸ ಾಯಧನ ಮ ೂೕ  ಆ   ಾಜ ೂಂಡ ಹ ನಂದಗು - ಪ. ಾ 2 0.036 354013978269 62280690353
1867 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಂಕ ೕ   ಾಮಕೃಷ ಪ ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ ~ ಾ ಾನ 2 0.036 746328731204 ~
1868 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಆನಂದ  ದುಗ ಪ , ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ ~ ಪ. ಾ 2 0.036 361691946355 ~
1869 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಮಂಜು ಾಥ  ೖರಣ , ಕ ಸ ಕಸ ಾ ~ ಾ ಾನ 2 0.037 484373310622 ~
1870 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಸ ೕ  (ಶ ಕು ಾ )  ಾಜಣ ಕ ಸ ಕಸ ಾ ~ ಾ ಾನ 2 0.036 422933146162 ~
1871 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಅ ೂೕ   ೕ ಾಸಪ ೂಡ ಸ ಮ ~ ಪ.ಪಂಗಡ 2 0.036 574991931568 ~
1872 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಎ.ಎ .ನಂ ೕ   ನಜುಂಡಪ , ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ 41 ಾ ಾನ 2 0.036 915099166096 ~
1873 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಎ .ಮೂ   ಾ ಾಯಣಪ ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ 7 ಾ ಾನ 2 0.036 ~ ~
1874 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಎ .ಎಂ ಪ ಾ   ಮು ಯಪ ,  ಾವಕನಹ ಕಸ ಾ ~ ಾ ಾನ 2 0.036 758737550306 ~
1875 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ೕಹ  ಾ    ಂಪಣ ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ ~ ಾ ಾನ 2 0.037 639109080484 ~
1876 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ನರಸಪ   ಾಪಣ ಅ ಕಸ ಾ ~ ಪ. ಾ 5 0.090 340463351841 ~
1877 ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃ ೕನು  ತರ ಎ .ಜಯ ಾಮಯ   ೕ. . ಾ ಾಯಣಪ ಅ ೕಶ ರ ಕಸ ಾ 133/1 ಪ. ಾ 4 0.081 ~ 129410036991
1878 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . . ಮಯ   ಂಕಟ ಂ ಂ ಸ 776,74/6 ಾ ಾನ -9 0.60 0.63259 452319243156 917010080711984

1879 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎಂ. ಮಯ   ಂಕಟಪ ಂ ಂ ಸ 41/1 ಾ ಾನ -9 0.30 0.31629 488582722203 17451000006531

1880 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕ ವಮ  ೕಂ ಂಗಣ ಂ ಂ ಸ 44 ಾ ಾನ ಏಲ  0.60 0.56632 449989837214 13177020010

1881 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ಷ   ಎಂ ಮಯ ಂ ಂ ಸ 43/2 ಾ ಾನ ಏಲ  0.50 0.44193 341796747613 30494856011

1882 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . . ವ  ೕ ಂದಪ ಗನಹ ಬ 80/3 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.40 0.19638 997285676660 4561101001576

1883 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ದಮ  ೕಂ ದ ಂಗಪ ಗನಹ ಬ 29/4 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.60 0.29458 554046560653 009300101006891

1884 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಶಥಮ  ೕಂ  ಕಬಸಪ ಗನಹ ಬ 31/2 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.40 0.19638 934113247038 106001191000332

1885 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ .ಎ . ಂತ   ಗಪ ಗನಹ ಬ 31/3 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.60 0.29458 345669747278 4561101002334

1886 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ರ   ಯಪ ಕ ೕನಹ ಬ 51 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.60 0.29458 239689565593 331801000000867

1887 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಲಯ    ಮಲಯ ಕಲ ಮನಹ  ಬ 4 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.40 0.19638 491882129388 4561101001976

1888 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ , ಷ ಪ   ನರಸಪ ಗಚ ೕನಹ ಬ 78 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.60 0.29458 383297848135 009300101005810

1889 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಧರಪ   ಲ ಮ ೕನಹ  ಬ 3/1 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.80 0.39277 848212728731 5461101002072

1890 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಯ   ಂಕಟಪ ಗಚ ೕನಹ ಬ 28 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.60 0.29458 547802729845 4561101001108

1891 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . ಯಣ   ಕಬಸಪ ಗಚ ೕನಹ ಬ 25/2 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.40 0.19638 914229279482 4561108000909

1892 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ಷ ಪ   ಲ ಯ ಗಚ ೕನಹ ಬ 13/ 2 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.60 0.29458 611584212355 106001191000254

1893 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ೕಯಪ   ಯರ ಪ ೕನಹ  ಸ 5 ಾ ಾನ  0.40 0.3645 544851032658 13177038517

1894 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಗಪ   ನರ ಂಹಯ ಂ ಂ ಸ 79/5ಎ ಾ ಾನ  0.70 0.61122 247262315037 64169862829

1895 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ . ವ   ಎ , ಗ ಂ ಂ ಸ 5/15, 6/1 ಾ ಾನ  0.45 0.42474 622648830045 50070100000085

1896 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ  ಜಯ   ಎ , ಗ ಓ ನಹ ಸ 6/4 ಾ ಾನ  0.50 0.47193 955239598256 916010006411009

1897 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಪ   ಜಪ ಡರಹ  ಸ 1 ಾ ಾನ 0.40 0.37754 976747241017 85021604553



1898 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸತ ಯಣ   ಸ ೕ ಸ 29/1 ಾ ಾನ 0.50 0.47193 378898310509 13177023191

1899 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಣ   ಕ ಯಣಪ ಓ ನಹ  ಸ 27/1 ಾ ಾನ 0.80 0.75509 928391950139 20153313475

1900 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ದಮ  ೕಂ . . ಮಯ ಂ ಂ ಸ 76 ಾ ಾನ 0.40 0.37754 13177037488

1901 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ .ಆ . ಯಣ   ನ  ಮಯ ಸ ೕ ಸ 27/1 ಾ ಾನ 1.00 0.94387 219889875657 85026079026

1902 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹ   ಯರ ಣ ಂ ಂ ಸ 6/6 ಾ ಾನ 0.40 0.37754 346726724236 13177014416

1903 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಯ   ದಪ ಂ ಂ ಸ 16/2 ಾ ಾನ 0.60 0.56632 592141802676 16310100008031

1904 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕರಚನ ಮ  ೕಂ ಮಯ ಸ ೕ ಸ 25/2 ಾ ಾನ 0.65 0.61351 839283539589 85025662806

1905 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ನಲಯ   ಮಯ ಡರಹ  ಸ 1/ 3 ಾ ಾನ 0.40 0.37754 702005712061 13177021161

1906 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ೕರಪ ಕ ಸ 23/ 1 ಾ ಾನ 0.40 0.37754 212077195614 64074707063

1907 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಂದಪ   ಓಬಳಪ ಸ ೕ ಸ 99/3, 41/ 7 ಾ ಾನ 0.45 0.47444 417854819940 32924808965

1908 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಧನ    ಮಯ ಂ ಂ ಸ 78/11 ಾ ಾನ 0.20 0.21086 430724489641 30388330035

1909 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ದಮ  ೕಂ ಮಯ ಂ ಂ ಸ 74/4, 78/3 ಾ ಾನ 0.60 0.63259 281619451160 13177037488

1910 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ಕ   ಮಯ ಸ ೕ ಸ 41/ 7 ಾ ಾನ ಏಲ  1.00 0.94387 971043045589 30135561186

1911 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕನರಸಯ   ನರ ೕಯಪ ಆ ಸ 48/2 ಾ ಾನ ಏಲ  0.70 0.6607 610385490523 85001132183

1912 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅವಲಪ   ಅವಲಪ ರಲಹ ಸ 10/ 1 ಾ ಾನ ಏಲ  0.80 0.75509 970558787320 13177016548

1913 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಷ ಪ    ಗಯ ಉಜ ಸ 120/4, 118/6 ಾ ಾನ ಏಲ  0.70 0.6607 417967795983 13177025609

1914 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ರತ ಮ  ೕಂ ಚನಯ ಓ ನಹ ಸ 10/4 ಾ ಾನ ಏಲ  0.40 0.37754 439820173933 13177024672

1915 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಸ ಡ  ನರಸಪ ಉಜ ಸ 15/2 ಾ ಾನ ಏಲ  0.80 0.75509 931721304285 13177024413

1916 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯಮ  ೕಂ ೕ ಮಯ ಮಲ ದ  ಸ 33 ಾ ಾನ ಏಲ  0.80 0.75509 825695067071 13177028485

1917 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹ   ಮಯ ಂ ಂ ಸ 28/6 ಾ ಾನ ಏಲ  0.45 0.42474 371656149946 85032160409

1918 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ . ವ    ಯಣಪ ಂ ಂ ಸ 88/4, 2/3 ಾ ಾನ ಏಲ  0.80 0.75509 547166223062 13177012464

1919 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಮ  ೕಂ ಂಕಟರಮಣಪ ಉಜ ಸ 71/2 ಾ ಾನ ಏಲ  1.00 0.94387 393986999198 64164160121

1920 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಪ   ತಯ ಉಜ ಸ 17/1 ಾ ಾನ ಏಲ  0.80 0.75509 391491170032 13177017701

1921 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕ ವಮ  ೕಂ ಕ  ಹ ತಪ ಆ ಸ 493/2 ಾ ಾನ ಏಲ  1.00 0.94387 384177084030 13182041512

1922 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಶಥಮ  ೕಂ ಲ ಯ ಆ ಸ 72/1 ಾ ಾನ ಏಲ  0.65 0.61351 443975676196 85026600371

1923 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಣ   ಟಮಲಯ ೕನಹ  ಸ 9/2 ಾ ಾನ ಏಲ  0.35 0.33035 284806342927 85015462707

1924 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಮ  ೕಂ ಷ ಪ ಟ  ನಹ ಸ 11/12, 2/57, 2/53, 2/52 ಾ ಾನ -9 0.70 0.73802 529957453954 1321155000075821

1925 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ .ನ   ಲ ಯ ಂ ಂ ಸ 52/1 ಾ ಾನ ಏಲ  0.60 0.56632 728472903489 13177026602

1926 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ನ   ಪಯ ಬ ದ  ಸ 4/4, 10/1ಎ1 ಾ ಾನ ಏಲ  0.70 0.73802 852825850612 13177019946

1927 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಹ ತ ಯಪ   ಮನಅಗ ರ ಸ 24/ 18 ಾ ಾನ ಏಲ  0.60 0.63259 316579301975 520101196116909

1928 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಮ  ೕಂ ೕ ಡ ರ ರ ಸ 51 ಾ ಾನ ಏಲ  0.70 0.73802 718619979977 4434101003601

1929 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ತ ಜ   ಗಪ ಂ ಸ 18 ಾ ಾನ ಏಲ  0.70 0.73802 433814378659 85000735920

1930 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . . ಮಯ ಾ ಾನ   ಘಟಕ 2

1931 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಮ  ೕಂ ಮಲಯ ಂ ಂ ಸ 92/2 ಾ ಾನ ಏಲ  0.30 0.28316 338281586596 85043721022

1932 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಣ   ಅಣಯ ಪ ಓ ನಹ ಸ 1/16, 1/20 ಾ ಾನ 0.50 0.52716 411002336416 16310100071948

1933 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ದಮ  ೕಂ ಚನ ಯ ಡ ರ ರ ಸ 59 ಾ ಾನ 0.70 0.73802 785605063552 005000101039371

1934 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ಮ  ೕಂ ಮಪ ಂ ಂ ಸ 12/4, 10/1ಎ ಾ ಾನ 0.50 0.47193 454509177022 13177041202

1935 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ದ   ಮಲಯ ಂ ಂ ಸ 92/6 ಾ ಾನ 0.50 0.47193 993023340960 0664101050596

1936 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೕಂ ಅಶಥ ಓ ನಹ ಸ 42/ 6 ಾ ಾನ 0.40 0.37754 414391169117 85018084945

1937 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎಂ.ಮ ದ   ಮ ನ ಓ ನಹ ಸ 54 ಾ ಾನ 0.50 0.47193 766285540205 85042836023

1938 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಓಬಳಪ   ನರ ಂಹಯ ೕನಹ  ಸ 10/5ಎ ಾ ಾನ 0.55 0.51912 425840881588 85001855250

1939 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಸ ಒ.ಎ .  ಲ ಯ ಓ ನಹ ಸ 30/3ಎ ಾ ಾನ 0.50 0.47193 879339195788 13177022846

1940 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರಸಪ   ಪಣ ನಹ ಸ 14/2 ಾ ಾನ -9 0.30 0.31629 2205525421100 13177015657

1941 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ನ ಪ   ಟ ನರಸಪ ಂ ಂ ಸ 56/1 ಾ ಾನ -9 0.80 0.84345 313628268009 0664101033191

1942 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ .ಎ . ಷ   ಬ ಂ ಂ ಸ 8 ಾ ಾನ -9 0.60 0.63259 911158579339 85033240352

1943 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕ ನರಸಮ  ೕಂ ನರಸಪ ನಹ ಸ 8 ಾ ಾನ -9 0.36 0.31629 536039804384 85034357697

1944 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಣ   ಂಡಪ ಓ ನಹ ಸ 30/1, 37/5 ಾ ಾನ ಏಲ  0.65 0.61351 357689321475 13177035469

1945 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಣ   ಂಡಪ ಓ ನಹ ಸ 24/11 ಾ ಾನ ಏಲ  0.65 0.61351 706364436406 13177024399

1946 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಮ ಂ ಸ 27/4, 7/2 ಾ ಾನ ಏಲ  0.70 0.6607 322278168642 13177028655

1947 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ ಮ   ಕಚನ  ಷ ಸ ೕ ಸ 9, 8/2ಎ ಾ ಾನ ಏಲ  0.60 0.56632 776383486584 13177043855

1948 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಚನ ಷ ಪ   ಚನ ಯಪ ೕ ಕಸ 44/1, 110/1 ಾ ಾನ ಏಲ  0.80 0.75509 480219482754 520101007335489

1949 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ರ ೕಂದ   ಗಪ ಓ ನಹ ಸ 27/1 ಾ ಾನ ಏಲ  0.65 0.61351 992265019028 13177024015

1950 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ    ಓ.ಎ . ೕ ಓ ನಹ ಸ 33/15, 33/6 ಾ ಾನ ಏಲ  0.55 0.51912 469701809132 13177016515

1951 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ದಯ ಓ ನಹ ಸ 2/6, 2/11 ಾ ಾನ ಏಲ  0.45 0.45474 288429699823 13177012805

1952 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆ ದಪ   ಲಪ ಡರಹ  ಸ 1 ಾ ಾನ ಏಲ  0.60 0.56632 891024783494 3826108005088

1953 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಶಥಪ   ಗಪ ಡರಹ  ಸ 1 ಾ ಾನ ಏಲ  0.60 0.56632 314831236893 13177021183

1954 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕನರ ಂಹ   ನರ ಂಹಯ ಸ ೕ ಸ 63/3 ಾ ಾನ ಏಲ  0.45 0.42474 210737066292 13177029749

1955 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಕಯಮ  ೕಂ ಮಯ ಂ ಸ 34/2 ಾ ಾನ ಏಲ  0.20 0.18877 484253114388 15632250000048

1956 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . ಜಣ   ಕ ಂಕಟ ಮ ಓ ನಹ ಸ 30/5 ಾ ಾನ ಏಲ  0.30 0.28316 958029016329 13177026760

1957 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ತಮ  ೕಂ . ಜಣ ಓ ನಹ ಸ 12/5 ಾ ಾನ ಏಲ  0.25 0.23596 650311593870 13177038119

1958 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಷ ಪ   ಡನರ ಡ ಚನಹ ಸ 10, 39/3 ಾ ಾನ -9 0.50 0.53 912493179577 31633660796

1959 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಹ ಮಕ  ೕಂ ನರ ಂಹಯ ಂ ಂ ಸ 41/1 ಾ ಾನ ಏಲ  0.80 0.75509 996542907703 85033120748



1960 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಗಮ  ೕಂ ಟಮಲಪ ೕನಹ ಸ 1 ಾ ಾನ ಏಲ  0.80 0.75509 400338627578 664101037853

1961 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ . ಂಕಟ ಮಯ   ಯಣ ಓ ನಹ  ಸ 1/21, 1/14 ಾ ಾನ ಏಲ  0.25 0.23596 967099236278 16310100012991

1962 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ದ   ಕ ಮಯ ಸಹ ಸ 80/18 ಾ ಾನ ಏಲ  0.60 0.56632 539383431402 13177015589

1963 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಪ   ಕ ಗಪ ದ ದ 114/1 ಾ ಾನ ೕ 0.45 0.22335 858420511994 7102500101975801

1964 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . . ಂಕ ಶ ಡ  ೕ ಡ ೕಮಕನಹ 103 ಾ ಾನ ೕ 1.00 0.29781 299149189569 64010096624

1965 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಬಚ ಣ   ಗಪ ಯ 207, 86 ಾ ಾನ ೕ 0.60 0.29781 299753485626 64186653075

1966 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ ಮಪ   ಳ ಂಕಟಪ ೕಮಕನಹ 102/1 ಾ ಾನ ೕ 0.60 0.29781 639035202664 7102500102724901

1967 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಪ    ಂಪಣ 46/2 ಾ ಾನ ೕ 0.27 0.13401 434502241188 114200101001051

1968 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ . . ಷ ಪ   ಂಪಣ ಕ ಗ 59/ 3 ಾ ಾನ ೕ 0.60 0.29781 647933581994 7102500101703801

1969 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ಯಣಪ ಕ ಗ 299/4, 257/1 ಾ ಾನ ೕ 0.60 0.29781 801712681961 64160505751

1970 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ಮ ಣ   ರಪ . .ಸತ ರ ದ 50/3 ಾ ಾನ ೕ 1.00 0.49635 538289751713 0499101026811

1971 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಮ  ೕಂ ತಮ ಣ .ಸತ ರ ದ 89/2 ಾ ಾನ ೕ 1.00 0.49635 446680507273 0499108025785

1972 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . . ಮಯ   ಂಜಪ 261/2, 237/3, 422 ಾ ಾನ ೕ 0.68 0.33751 781587537800 7102500100622901

1973 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಣಮ   ಮ ಣ .ಸತ ರ ದ 96/ 21 ಾ ಾನ ೕ 1.00 0.54598 865260264903 0598101201369

1974 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ವ ತಮ  ೕಂ ವಪ ಡ  ಕಸ 126/3 ಾ ಾನ 0.60 0.28162 883743997872 64186056840

1975 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ವಪ   ಣ ಪ ೕಳಪ ನಹ  ಕಸ 73 ಾ ಾನ 0.70 0.32856 983638476680 05981011201367

1976 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಷ ಪ   ೕ ಡ ಡ  ಕಸ 46 ಾ ಾನ 0.70 0.32856 600085930310 0598101014835

1977 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ .   ೕ ಡ ಡ  ಕಸ 26, 27/3 ಾ ಾನ 0.70 0.32856 807498911055 0598101008246

1978 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . .ಆಂ ನಪ   ಕನ ಪ ಡ  ಕಸ 50/2, 51,52 ಾ ಾನ 0.60 0.28162 400833990726 138401010007048

1979 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಈರಣ   ಣ ಪ ಡ  ಕಸ 15/2 ಾ ಾನ 0.70 0.32856 456252606091 64139945224

1980 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಕಯಮ  ೕಂ ಡ ಯಣಪ 417 ಾ ಾನ . . 1.40 1.34531 702039608287 7102500101671201

1981 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ಯಣಪ   ಕ ಗಪ 248/1 ಾ ಾನ . . 1.40 1.34531 671388695198 7102500101293501

1982 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯಮ   ರಣ ಅ 112/1 ಾ ಾನ . . 1.04 0.99937 273880676844 7102500101757601

1983 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂತ   ಯಣಪ ನ ನಹ  28 ಾ ಾನ . . 0.36 0.34592 836324572091 7102500100673101

1984 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ . ಯಪ   ಣ ಪ ಅ 108/1  ಾ ಾನ . . 0.80 0.76875 671355571621 7102500100589101

1985 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ವಣ   ಂಕ ಶಪ ರ ದ 165/1, 168/ 44 ಾ ಾನ ೕ 1.20 0.5956 371630560504 4436101000826

1986 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಳಪ   ಡಪ ಯ ರ ದ 116/6 ಾ ಾನ ೕ 0.90 0.44671 4009 0499101018268

1987 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಣ   ಯಪ ರ ದ 121/2, 120/2 ಾ ಾನ ೕ 0.60 0.29781

1988 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗ . .ಎ   ಜಪ ರ ದ 222/2 ಾ ಾನ ೕ 1.20 0.59562

1989 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಡ  ಮಪ ಗ ಳ ಜ ನಹ 44/1ಎ, 54/1, 8/52/2 ಾ ಾನ
ೕ ನ ಂಕ  
ಖ ೕ

1.00 0.7 720849226008 63178001832

1990 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಮ   ಂಕಟಪ 22/1 ಾ ಾನ ೕ 1.20 0.56382 484203306934 1702500102689501

1991 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕಪ ಯ   ಂಕಟಪ 8/1/ 1 ಾ ಾನ ೕ 1.30 0.6108 252586764813 64153212460

1992 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಕಲಮ   ಡ ಂಕಟಪ 38/1ಎ, 22/5ಎ ಾ ಾನ ೕ 1.90 0.42286 989510197777 0598110000036

1993 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎಂ. ಜಣ   ಮಹ ವಪ ಕ ಗ 67/2,66/5 ಾ ಾನ ೕ 0.40 0.18794 344052961486 4029101000946

1994 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ .ಬಸವ   ವ ಂಗಯ ಗ 27/2 ಾ ಾನ ೕ 1.00 0.46985 669278781237 62235531364

1995 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಪ   ದಪ ತ ಂದ 62/2, 4/1 ಾ ಾನ ೕ 1.00 0.46985 378739057885 0598101201699

1996 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ತಮ ಣ   ಯಣಪ 93/9, 93/10 ಾ ಾನ ೕ 0.43 0.20203 217196709972 0598101208505

1997 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಬಸಯ   ಂಡಪ ಂಡಹ 3/2 ಾ ಾನ ೕ 0.90 0.42286 465943233885 138401010004986

1998 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಓಬಯ   ಡಪ ಏಕ ಜ ರ 76/2 ಾ ಾನ ೕ 0.28 0.13155 962185336921 0598101020451

1999 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸ  ಯಪ   ದ ಮಯ ದನಹ  20/3, 1/3 ಾ ಾನ ೕ 0.60 0.29781 678486873519 7102500102030901

2000 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ಯಪ   ಪಯ ೕಮ ದ 48/2 ಾ ಾನ ೕ 0.80 0.39708 529554112944 0499101004861

2001 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎಂ.ಪ ೕಣ   ಯಮ ಕದ ಹ 64/1 ಾ ಾನ ೕ 1.60 0.79416 492107469529 1322155000030643

2002 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ದಪ   ಕ ಯಪ ಬಳ ರ 38/2, 38/1 ಾ ಾನ ೕ 1.00 0.49635 999746968777 64212974818

2003 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ.ಎಂ. ಯಣ   ಮಲಪ ಸ ಕನಹ 19/2 ಾ ಾನ ೕ 1.60 0.79416 931809679883 85013799357

2004 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಸ  ಂಡಪ ಮಪ ನಹ 91/1 , 86/2 ಾ ಾನ ೕ 1.00 0.49635 7102500101508701

2005 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ .ಬಸಪ   ಚನ ಮಲಪ ೕ ಚನಹ 16 ಾ ಾನ ೕ 0.99 0.46515 495795080436 13184033564

2006 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎಂ.ಜಯ ಮಯ   ಯಪ ವ ರ 17/1, 22/2 ಾ ಾನ ೕ 1.00 0.49635 816986204740 10699478181

2007 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಡ  ಜಪ ಟ ಹ 34/2 ಾ ಾನ ೕ 1.00 0.49635 354223621288 7102500101364601

2008 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಪ   ಂಬದನರ ಂಹಯ ಕಳ ಘಟ ಮ ಂ 36/4,107/5 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 1.00 0.49094 352558281352 0436108023522

2009 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಣಪ   ಚಯ ಮ ಂ ಮ ಂ 70/2 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.80 0.39278 321127229415 0436101014740

2010 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಯ   ಚಯ ಮ ಂ ಮ ಂ 65 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.40 0.19639 432807103881 00436101012978

2011 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗ   ಚನ ಮ ಮಣ ೕ ಹ ಮ ಂ 7/2 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 1.00 0.49097 352558281352 4036101022918

2012 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ .ಹ ಡ   ಮಯ ಲಕಪ ನಹ  ಮ ಂ 47/4 ಾ ಾನ -9 0.40 0.42173 536576416209 0445101235707

2013 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕರ ರಮ  ೕಂ .ಎ . ಷ ಪ ಬಳ ಮ ಂ 78/1 ಾ ಾನ -9 0.80 0.84346 596196318710 0436101021850

2014 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಹ ತಯ   ಕ ಯಪ . .ಚನ ಹ ಮ ಂ 11/5 ಾ ಾನ -9 0.45 0.47444 888275639356 436101019764

2015 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಡ  ಗ ಮಯ ನರಸ ರ ಮ ಂ 204/1 ಾ ಾನ  0.60 0.63259 252897457257 0436101032961

2016 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . ಂಕಟನರ ಡ  ಡ . .ಚನ ಹ ಮ ಂ 50/2 ಾ ಾನ -9 0.40 0.42173 664052410084 62337438554

2017 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಮ  ೕಂ  ಮ ಣ ಓಬಳ ರ ಮ ಂ 49 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.40 0.19639 392306064426 0436101025731

2018 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಹ ಮಯ   ಹ ತಯ ಓಬಳ ರ ಮ ಂ 49/ 1 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.60 0.29458 514277140756 0436101014408

2019 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . .ಯಶ   .ಎ . ಲಕಪ ನಹ  ಮ ಂ 24/2, 23/3 ಾ ಾನ ಏಲ  1.00 0.94387 826160216233 116101011004727

2020 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆ , ಗ   ಮಯ ಜಕನಹ ಮ ಂ 151/1 ಾ ಾನ ಏಲ  0.80 0.7551 454374671476 64052724006

2021 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ವಣ    ಗಪ ಬಳ ಮ ಂ 1,18,119 ಾ ಾನ -9 0.80 0.84346 385153761618 0436101014909

2022 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ದಪ   ಂಕಟರಮಣಪ ಮ ಂ 214 ಾ ಾನ ತರ 0.20 0.09386 772713666228 04330003568



2023 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಪ   . . ಷ ಪ ಮ ಂ 215 ಾ ಾನ ತರ 0.40 0.1877 256372426993 043313031060

2024 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . . ಯಣ   . . ಷ ಪ ಮ ಂ 214/ 36 ಾ ಾನ ತರ 0.40 0.1877 - 64134615847

2025 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . . ಟ    ಜವರ ಪ ಕ  ನಗರ ಮ ಂ - ಾ ಾನ ಏಲ  0.70 0.6607 448211680811 10356589405

2026 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ .ಎ . ಂಕ   ಜಯ ಲ ಪ ನಹ  ಮ ಂ - ಾ ಾನ ಏಲ  0.80 0.75509 724140296307 64155248814

2027 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗ   ಮಣ ಮ ಂ ಮ ಂ - ಾ ಾನ ಏಲ  1.00 0.94387 983230254872 62493015344

2028 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ   ಗ ಮಯ ಬಳ ಮ ಂ 62/3 ಾ ಾನ ಏಲ  0.40 0.42172 633992406755 4894101000230

2029 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ವ ೕ   ೕಂ ಮ ಂ ಮ ಂ - ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.60 0.29458 576267011233 0436101021796

2030 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ದ ಗಮ  ೕಂ ಅಡ ಯಪ ಲ ಪ ನಹ  ಮ ಂ 51 ಾ ಾನ ಏಲ  0.60 0.63259 833999332432 4894101000665

2031 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ರಯ   ಗಯ ಲ ಪ ನಹ  ಮ ಂ 54/2 ಾ ಾನ ಏಲ  0.55 0.5797 WVR31636998 0436101016016

2032 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಹ ತ    ಹ ಮಯ ಕ ರನಹ ಮ ಂ 39/5 ಾ ಾನ ಏಲ  0.50 0.47193 661205948086 0436101023612

2033 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯ  ವಂ ಾ ಾನ 0.94387 116101011004727

2034 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆ . ಗ ಾ ಾನ 0.7551 64052724006

2035 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ೕ ಂದಪ   ಚ  ರಹ ಮಪ

ಲಕಪ ನಹ  ಮ ಂ 20/2 ಾ ಾನ ಏಲ  0.6 0.56632 292299920946 85047412351

2036 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ
ಆಂ ನಮ  ೕಂ ಂಪ ರಯ

ವರದ ಯಕನಹ ಮ ಂ 30/2 ಾ ಾನ ಏಲ  0.4 0.37755 ಎ .ಡ . .1174283 0445101237626

2037 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ರತ ಮ  ೕಂ ೕ  ಹ ತ ಡ ಳ ಲ ಗಲ 55/1, 54/2 ಾ ಾನ 0.19 0.09328 876687025586 0436101030631

2038 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಡ  ರಣ ನರ ರ ಮ ಂ 209/1 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.80 0.39239 259553605094 0436101018558

2039 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯಮ  ೕಂ ಟಯ ಹ ಂತ ಯ ರ ಮ ಂ 24/8. 186/1 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.6 0.29457 664456819126 0436101036726

2040 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಹ ಹ ಮ ಂ 183/1 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.60 0.29457 737375234293 00436101019585

2041 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಹ ತ ಯಪ   ಯಪ ಮ ಂ ಮ ಂ 61/1 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 1.00 0.49095 763967515383 0436101008566

2042 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಹ ತ ಯಪ    ಗಹ ಮ ಇ ವನಹ ಮ ಂ 102 ಾ ಾನ ಏಲ  0.20 0.18405 ;856535747555 0436101028205

2043 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗ    ರಪ ದ ಂ ಮ ಂ 10211 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.40 0.19638 844150871055 62343365552

2044 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಮಯಮ  ೕಂ  ಡ ರಯ ದ ಂ ಮ ಂ 118,10/2 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.60 0.29457 263531441664 3196101018278

2045 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಮ  ೕಂ  ನರಸಪ ಲಕಪ ನಹ  ಮ ಂ 48/14, 5/7 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.70 0.34366 664429147996 4894101000376

2046 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ದ    ರಪ ದ ಂ ಮ ಂ 102/2 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.40 0.19638 873953695066 119002590486

2047 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ರಮ   ೕಂ ಚನ ಮ ಮಣ ಮ ಂ ಮ ಂ 37/1 , 65/3 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 1.00 0.49095 202612618742 85059219524

2048 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಶ ಥ .   ರಹ ಮಯ ಬನಹ ಮ ಂ 74/2, 79/1, 79/2 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.90 0.44185 709272221469 0436101022880

2049 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . . ಮ   . . ಪ ವ ಮ ಂ 35/16. 52/5 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.40 0.19638 612162118540 4562500100081001

2050 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕಟಪ    ಅರಸಪ ಹ ಡನಹ ಮ ಂ 50/3, 58/2 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.90 0.44185 545645445093 62342597823

2051 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ಮ  ೕಂ . . ದಯ ವ ಮ ಂ 63/13 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.40 0.19638 424563139771 0436101009537

2052 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ರಮ  ೕಂ  ಮ ಷ ಯ ಹ ಡನಹ ಮ ಂ 23/4 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.40 0.19638 646217459283 0436108023243

2053 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಡಯ   ಗಣ ಕ ರನಹ ಮ ಂ 33/3 ಾ ಾನ ೕ  ೕ 0.90 0.44185 730746804781 0436108023434

2054 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಲಮ  ೕಂ ಲ ಯ ಚನ ಯಪಟ ಣ ತರ 214 ತರ 0.20 0.09380 304260880510 043310033854

2055 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಷ ಪ   ಮ ಯಪ ಚನ ಯಪಟ ಣ ತರ 214 ತರ 1.00 0.18770 223500094278 043310001569

2056 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಣಪ   ಮಪ ಚನ ಯಪಟ ಣ ತರ 214 ತರ 0.60 0.28160 294864826586 64173397423

2057 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ವ ರ  ಮಪ ೕಬನಹ ಚನ ಯಪಟ ಣ ತರ 2/1, 148 ತರ 0.54 0.25562 503220623195 0475101011791

2058 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಷ ಪ   ಮಪ ಡ ಲಹ ಚನ ಯಪಟ ಣ ತರ 112/1 ತರ 0.80 0.40900 588083568260 04751010080685

2059 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ಯಪ    ಯಪ ಚನ ಯಪಟ ಣ ತರ 202 ತರ 0.60 0.30675 488184972864 0475101010684

2060 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಸ ಥ ಯಣಪ   ಮಪ ಮ ಥ ರ ಚನ ಯಪಟ ಣ ತರ 5/5 ತರ 0.60 0.30675 960534182200 64003207972

2061 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂ ನಪ   ಆಂ ನಪ ಮ ಥ ರ ಚನ ಯಪಟ ಣ ತರ 101/ 11 ತರ 0.80 0.40900 437688150662 3825101001563

2062 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ರತ ಮ  ೕಂ ಷ ಪ ಚಪ ರದ ಹ ಂ ಣ ತರ / 21/1, 21/9 ತರ / 0.50 0.25562 675770999589 3134131882

2063 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಪಣ   ಚನ ಯಪ  ೕಸ ನಹ ಂ ಣ ತರ / 75/ 1 ತರ / 0.80 0.40900 241599388540 3825101002661

2064 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಷ ಪ   ಂಕಟನರಸಪ ಚಪ ರದ ಹ ವನಹ ತರ / 21/10 ತರ / 0.50 0.20450 335941919926 2085031399

2065 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಪ   ಂಕಟಪ ವನಹ ತರ / 99/5 ತರ / 0.40 0.17893 315920511084 0475101002567

2066 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂ ನಪ   ರಪ ವನಹ ತರ / 178 ತರ / 0.70 0.35787 251153648388 0475101011672

2067 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ . ಡ  ಎ . . ಯಣಪ ನ ವನಹ ತರ / 39/ 1 ತರ / 1.00 0.46937 352035067871 161510031001

2068 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ವ ತಮ  ೕಂ ಯಣ ಕಗಲಹ ವನಹ ತರ / 86 ತರ / 0.39 0.18300 640159792368 043310003854

2069 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗ   ಆಂಜನಪ ಕಗಲಹ ಚನ ಯಪಟ ಣ ತರ / 27/1 ತರ / 0.30 0.14080 886791807686 043310037910

2070 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ದಪ   ಂಕಟರಮಣಪ ಂ ಣ  ತರ  / 2/4,
 ತರ  

/ 
0.20 0.09386 772713666228 04330003568

2071 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಪ   . . ಷ ಪ ಂ ಣ  ತರ  / 215
 ತರ  

/ 
0.40 0.18770 256372426993 043313031060

2072 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ . . ಯಣ   . . ಷ ಪ ಂ ಣ  ತರ  / 214/ 36
 ತರ  

/ 
0.40 0.18770 64134615847

2073 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆ ದ ೕಂ ರಪ ಕಗಲಹ ಚನ ಯಪಟ ಣ 109/2, 106 0.30 0.14079 828712349205 0474101039255

2074 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಷ ಪ   ಮಪ ಚನ ಯಪಟ ಣ 209/2 0.80 0.18770 861390855347 64073996779



2075 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಕ   ಚನ ಪ ಕಗಲಹ ಚನ ಯಪಟ ಣ 51/1 0.60 0.14080 412563052026 64185353323

2076 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಮ  ೕಂ ಮಪ ರಹ ಂ ಣ ತರ 186/4 ತರ 0.40 0.22495 895773487210 311000101002419

2077 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆ ದ  ಯಣ ೕಸ ನಹ ಂ ಣ ತರ 76/5 ತರ 0.50 0.25562 3825101002427

2078 ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯಪ   ೕಗಪ ಚಪ ರದ ಹ ಂ ಣ ೕ 21/12 ೕ 0.54 0.25562 775569099137 0475101081080



ಕ .
. ೕಜ ಯ ಸ ಘಟಕ/ ಯ ಕ ಮ/ಚ

ವ ಫ ಭ ಯ ಸ ಮ ೕಬ ಸ  . ಪ. / 
ಪ. ./ ನ

ಕ(
) ಕ( .)

I.
1 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಂಕಟ ಎಂ. ಡಹ ಅ 6/1, ಇತ ೕ 0.35 25782 235477552964
2 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಲಪ   ಯಲಪ ಸ ರ 23/2 ಇತ ೕ 0.62 54522 862073092678
3 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಂದಪ . .  ಂಜಪ ಮ ಳ ಕಸ 30/7,38,15/2,56/5 ಇತ 0.72 46106 846578898153
4 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಪ   ಯಣಪ ಸನ ರ ಅ 51/1 ಇತ 0.43 28100 232264096963
5 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ . ಗಪ ಇಂಡ ಕಸ 88/2 ಇತ ೕ 0.47 41948 589406373589
6 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಯ ದ ಅ 296/3 ಇತ 0.65 69229 279656628074
7 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣಪ   ಂಪಯ ಕ ಕಸ 47/1 ಇತ 0.47 26253 522074240468
8 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಶ ಂತಲ ೕಂ ಗ  ಸನ ರ ಅ 54/3 ಇತ ಂ  0.30 22674 343386138230
9 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   ಡಪ ಸನ ರ ಅ 16/1B,58/1A ಇತ ೕ 1.99 182955 696653160847
10 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ೕ ಲ   ಮ ಯ  ಪ ಹ ಕಸ 12/1A,13/2 ಇತ ೕ 0.50 47163 884547437530
11 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಥ  ಉ ೕ ಸ  / ಂಗ ಮ ಳ ಕಸ 250/2,465/10 ಇತ ಂ  0.60 54625 527289578095
12 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಕ ಪ ಪ ಹ ಕಸ 25,24/1 ಇತ ೕ 1.00 101013 501351507180
13 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ದ ೕಹನ  ಅ ಮಲಯ ಇಚ ಂ ಅ 2/2,74/4,83/1,83/4 ಇತ ೕ 0.60 57543 958378747353
14 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕ   ಂಪಯ ಪ ಹ ಕಸ 79/1,79/2 ಇತ ೕ 1.20 100531 295740685114 124501011001277
15 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟ   . ಂಡಪ ಎಂ. ಡಹ ಅ 2/5, ಇತ ಂ  0.70 73181 214620384133
16 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಸ ೕಜಮ  ೕಂ . ಯಣಪ ಯ ದ ಅ 148/1 ಇತ 0.80 59713 253574653692
17 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ಡ   . ಯಣ ರ ಅ 92 ಇತ ಆ ಗ 1.30 128327 619274159934
18 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅ ೕ    ಷ ಪ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 35,103/1 ಇತ 1.40 136450 376692793387
19 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಡಮ   ಕ ನಹ ಸ ರ 42/5,42/6,63 ಇತ ಆ ಗ 0.70 63573 681973105089
20 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ ದ ಪ   ಡ ಯಪ ಚನಹ ಅ 96/6 ಇತ ಆ ಗ 0.70 63904 598201621766 4282200006771
21 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .ಎ .   ಯಣ ಮ ಳ ಕಸ 548/2,549/2 ಇತ ಂ  1.00 91324 281937008219
22 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಎ  ಹ ಹ ಅ 183 ಇತ ೕ 1.60 155641 750895831173
23 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ಯಪ   ದ ಬ ಅ 53/1,52/1 ಇತ ಆ ಗ 1.50 142340
24 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಯಣ   ಮ ರ ಅ 87 ಇತ ತರ 1.30 108116 982901063491
25 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ    ಅ  ಅ ರ ಕಲಹ ಸ ರ 35/1,34 ಇತ ೕ 0.82 84086 470455664125
26 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಅ ೕ   ರ ಅ 3/2A ಇತ ಟ ೕ 0.60 49163 682657059500
27 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ    . ಮ ಯ ದ ಅ 315/1 ಇತ ೕ 0.80 78408 477992080144
28 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಂ ಬ ಅ 129/2,119/1,118/(297),102/1,182 ಇತ 1.00 72539 301413120896
29 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವ ಕರ   ಲ ೕ ಗರ ಅ 40/5,28/2 ಇತ ಟ ೕ 0.95 95962
30 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ಮ   ಪ ಹ ಕಸ 51 ಇತ 1.00 99535 738255381907
31 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ.   ಮ ಮಪ ರ ಅ 116,35/2,34/4,6/2B ಇತ ತರ 1.00 82458 800716710485
32 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಸ   .  ಮಯವಲ ಸಹ ಕಸ 41/5,40,41/2B ಇತ ೕ 0.70 52017 259494366747
33 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ವ ಕರ   . ಗಳ ಅ 34/5,23/1,41/3 ಇತ ಣ ನ 0.60 63904 980177562768
34 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯ  ಷ  ಸಯ  ೕ ತನ ಅಗ ರ ಸ ರ 8/1, ಇತ ಟ ೕ 0.90 91736 296119838975
35 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   ಂಚಪ ತನ ಅಗ ರ ಸ ರ 43 ಇತ ತರ 1.00 82206 859398108850
36 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . .ಗ   ಷ ಪ ರ ಸ ರ 29/1,102/2,87/1 ಇತ ತರ 2.00 164746 629989981460
37 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಸ. .ಎಂ.  . ಯಪ ರ ಸ ರ 38/3,34/2 ಇತ ತರ 1.00 91736 549134331186
38 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಪ   ಳ ಪ ರ ಂ ಸ ರ 49/1 ಇತ ತರ 1.00 94862 308017845813
39 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ಷ   ಟ ನಹ ಸ ರ 11,6/2 ಇತ ಟ ೕ 2.00 172854 245482735823
40 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಯಣಪ ನಹ ಸ ರ 16,14/1,13 ಇತ 1.40 137432 743364872636
41 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .   ಂಕಟ ತನ ಅಗ ರ ಸ ರ 7/4, ಇತ ತರ 1.30 83061 654292218818
42 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ದ   ರ ಸ ರ 36/3 ಇತ 1.00 94903 422002606522
43 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ ಯಪ ತನ ಅಗ ರ ಸ ರ 12 ಇತ 1.35 101207 314862033249
44 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ದ ಖ    ಂಕಟರಮಣಪ . ಸಹ ಸ ರ 126 ಇತ ಗಲ 1.90 182955 625280171873
45 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ   ಮಯ ಸ ರ 171/2,174/4 ಇತ ತರ 1.00 82458 257182955332
46 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟ   ನಹ ಸ ರ 97/1 ಇತ 1.52 42218 838127220255
47 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮಯ    ಂ ರ ಕಸ 121,22/1 ಇತ 1.00 82339 932187039216 656902010000980
48 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ದಮ  ೕಂ ಜಯ ಮ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 41/3A ಇತ ೕ 0.50 54626 223872279199
49 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ. ಯಣ   ಅಪ ಣ ತ ಂದ ಅ 52/2,50/1 ಇತ ೕ 0.70 67524 847042289716
50 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಲ   ಯಲಪ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 37/4,33/P28 ಇತ ಆ ಗ 0.60 63904 811889881834
51 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ . . ಜ ಖರ  ಎಂ. ಂಕಟ ಮ ಗರ ಅ 46/1,46/2,46/3 ಇತ ಅ  ಡ 0.60 63904 600910132506
52 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   ಂಕಟಪ ನಹ ಸ ರ 47,39/P50,138 ಇತ 0.40 45349
53 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ವ ಮ   ಂ ಯಮ ಸ ರ 71/4,70/2,199/2,199/3 ಇತ 1.94 186298 342035386466
54 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ . ಮ   ಮ ಸಮನಹ ಸ ರ 25,118/3 ಇತ ಟ ೕ 0.73 76317 225536169014
55 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . .   . ಷ ಪ ಸ ರ 25/1 ಇತ ತರ 0.80 45349 935584305040
56 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕಳಪ   ಆವಲಪ ಸ ರ 42/4,42/5 ಇತ ೕ 0.72 79366 923442498570 SB/PEN/50728
57 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . . ಕ ೕಂ ಆ . ನಹ ಸ ರ 72/3,68/1,71,68/3 ಇತ ತರ 2.00 192060 230171071279
58 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಪ ತ ಂದ ಅ 60/1 ಇತ 0.73 68154 426349025039 0881/SB/01/005828
59 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . . ದ ಖ   ಂಕಟ ೕಹ ಸ ರ 10/1, ಇತ ೕ 0.42 47616 599713995846
60 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಆ . ವಪ   . ಮ ನಹ ಸ ರ 67/4 ಇತ ೕ 0.24 32878 526298585781
61 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ೕ ಸ   ಪ ಂ ನಹ ಅ 67 ಇತ ತರ 0.80 54621 357612231872
62 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ .   . . ಮ ನಹ ಸ ರ 72/3,109/1 ಇತ ೕ 0.82 84519 868701809402
63 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .   ಯಣ ಕಗ ೕ ರ ಸ ರ 43/1 ಇತ 1.33 118373 981981916058
64 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಂಡ   ಭ ಂತಲ ಮ ಳ ಸ ರ 40,13/2 ಇತ ಅ  ಡ 1.60 155641 964472893167
65 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ನ ೕ  ರ  . ಂಡ ಕ ನಹ ಅ 17/1 ಇತ ೕ 0.40 45349 911403604493
66 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣಪ   ಮಪ ಲ ೕ ಗರ ಅ 51 ಇತ ಟ ೕ 0.75 77304 930219040852
67 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . . ೕ ಸ   . . ನ ಪ ನ ಅಗ ರ ಸ ರ 21/4,21/2 ಇತ 1.21 120215 546923525554
68 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕ ಪಣ   ೕ  ಲಯ ರ ಯಕನಹ ಅ 43/3,45/3 ಇತ ಟ ೕ 1.30 128327 432645895777
69 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಹ    .ಉ  ಲಹ ಸ ರ 6/2, ಇತ ಂತ 1.60 110415 753258736114
70 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ೕ   . ಷ ಪ ಸ ರ 25/3 ಇತ ೕ 0.44 49884 480046231023
71 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಂಕಟಪ ಚ ೕನಅಗ ರ ಕಸ 32 ಇತ ೕ 0.65 61586 650673729933 6752250005992
72 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ವಣ   ಜಪ ಚ ೕನಅಗ ರ ಕಸ 76 ಇತ ಬದ 1.40 128792 701012901449 6752250025907
73 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮಟ ಪ   ಜಪ ಯ ದ ಅ 268/4,257/3 ಇತ 0.57 44542 749690840064
74 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ತ    .ಅ  ಅ ರ ಕಲಹ ಸ ರ 88/1,35/1 ಇತ 0.98 63557 400731022642
75 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಶ ಥ  .ಎ .ಬಸವ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 31,203 ಇತ ಹ ಣ ನ 0.60 58247 204280598642
76 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಮಯ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 212/1,120/1 ಇತ ಂ  1.00 101013 809762779959
77 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗ   ಷ ಪ ಸ ರ 60/4 ಇತ ತರ 0.80 62063 938515028447
78 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಮ ಯ   ನಹ ಸ ರ 98 ಇತ ತರ 0.80 54627 387081572687
79 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯ ಣ   ಬ ಣ ದರ ಅ 469/1,471,478/1 ಇತ ತರ 0.90 82458 323875946626
80 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯ  ಅ   ಯ  ಸ ತನ ಅಗ ರ ಸ ರ 102,44/5 ಇತ 0.80 82458 767833435626
81 PMKSY ಯಮ  ೕಂ ನಲಪ ಂದ ಂ ಸ ರ 30/1,31,32 ಇತ 0.40 37232 410968195047
82 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಬ ಯ   ಯಲಪ ಕ ನಹ ಸ ರ 1/1,171/4,175/5,171/6 ಇತ 1.37 134487 324319126784 6572200008218
83 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ    ಮಹ  ಅ ರ ಕಲಹ ಸ ರ 21/2 ಇತ 0.69 50047 372376444023

ಆ   ಂ   

ಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗ

2018-19  ನ  ೕಟ  ಇ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಯಧನ ಲಭ ಗಳ  ಪ ದ  ಫ ಭ ಗಳ ವರ.

: ಂಗ  ನಗರ ಫ ಭ ಯ ವರ ಕ ಸ ಯಧನ
ದ ತ  

( . 
ಲ ಗಳ )



84 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .    ಷ ಸ ರ 90/2,89 ಇತ ತರ 0.90 73181 886352477363
85 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ   ಒಬ  ಕ ನಹ ಸ ರ 146/1,137/4 ಇತ ತರ 0.85 70045 409368026319
86 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ನ ಪ   ಳ ಪ ರ ಂ ಸ ರ 49/2 ಇತ ತರ 1.00 77043 519070201584
87 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗ   ಕ ನಹ ಸ ರ 117/1 ಇತ ತರ 1.80 155641 602015554832
88 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರ   . ಂಡಪ ಅರಮಟ ಕಸ 21,22/1,22/2,22/4 ಇತ ಟ ೕ 1.45 141652
89 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ ಪ   ಚ ವಯ ಸ ನಹ ಕಸ 151 ಇತ ೕ 0.65 67954 443651637846
90 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರಪ   ಡ ಅಬ ಯ ಡ ನಹ ಕಸ 16/3,17/4 ಇತ ತರ 1.00 101013 708333490580
91 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕರಪ   ರಪ ರ ಗನ ಕಸ 5/3, ಇತ 0.80 82458 664191646436
92 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಚಮದ ಖ   ಯಣಪ ಬ ಅ 126/1 ಇತ 1.00 101013 657409763955
93 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ ಧ . .   ಂಡ ಟ ನಹ ಸ ರ 35/1,45 ಇತ ತರ 2.00 169310 903246381131
94 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಡಪ   ಂಪಯ ಂ ರ ಕಸ 94/2,97/2 ಇತ 0.70 73181 391337012734
95 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ ದ .   .ಎಂ. ನ ಪ . ಸಹ ಸ ರ 15/1C,15/1B ಇತ ತರ 1.30 101013 278792866733
96 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಬಸವ   ಡ ೕಟಯ . ಸಹ ಸ ರ 115/4,1/1 ಇತ 0.59 55351 942516950680
97 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕ ಯಮ  ೕಂ . ರಪ ಸ ಕಸ 28/1,26/5 ಇತ 0.40 39764 293040998005
98 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ವ   ಯಲಪ ರ ಅ 54/2,35/1,34/4,43 ಇತ ಂ  0.50 53825 251593891276
99 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಸಯ   ಟ ಮಯ ಹ ಹ ಅ 12/1,31,117,184/1 ಇತ 0.50 40474 349323301749
100 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಪಮ  ೕಂ . ರಪ ಸ ಕಸ 327/2B ಇತ 1.00 101013 847270290720
101 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ . ಕ ಪ ಸನ ರ ಅ 17/2,17/2 ಇತ 0.70 72560 563245536522
102 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯ   ವಯ ಸ ನಹ ಕಸ 136 ಇತ ೕ 0.59 57813 681110297952
103 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಮ  ೕಂ . ಯಣ ಅ ಅ 43/1,50 ಇತ ಆ ಗ 2.00 192060 940656842406
104 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕರಪ   . ದ ಪ ಸ ಕಸ 140/2 ಇತ ೕ 0.80 16426 438952005076
105 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ     . ಂಡ ಕ ನಹ ಅ 17/1 ಇತ ಆ ಗ 0.40 45349 358111030564
106 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಪ   .ಮ ಯಪ ಸ ಕಸ 139/1 ಇತ 0.65 50322 943874085096
107 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕರಭದ ಪ   ಯಪ ಮರ ಕಸ 312 ಇತ ಂ  1.80 173851 598905094439
108 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ . ೕ   . ಗಪ ರ ಅ 102/4,142/2,142/3,142/1 ಇತ ಟ ೕ 0.32 36279 893216167238
109 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ  ೕಂ ಕ ನಹ ಅ 20/1 ಇತ ಆ ಗ 0.40 45349 421026159173
110 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .   ನ ಪ . ಸಹ ಸ ರ 85/P68 ಇತ ೕ 1.00 94716 276064837971
111 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ರದಮ  ೕಂ ಡ ಮ ಳ ಕಸ 14/3 ಇತ 0.45 38318 648676961148
112 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ . ಂಕಟ . ಸಹ ಸ ರ 136/3 ಇತ ತರ 1.80 112120 490202340134
113 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣಮ  ೕಂ ಯಪ ಹ ಹ ಅ 175/,63/P(477) ಇತ ತರ 0.85 69229 823461221823
114 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   . ಡ ಪ ಸ ಕಸ 168/1A ಇತ ಟ ೕ 0.60 63904 847270290720
115 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗ ಮ   ಯಣ ಡ ನಹ ಅ 86 ಇತ ಂ  0.40 45349 896495626388
116 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಡಪ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 34,36 ಇತ ತರ 2.00 171529 477462495123
117 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಲ   ಈರ ಸ ರ ಸ ರ 98/4,449/1 ಇತ ತರ 0.50 53647 866146048265
118 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟರಮಣ   ಂಕ ಪ ಡಅಗ ರ ಸ ರ 16/1, ಇತ ಟ ೕ 0.56 59643 271760386357
119 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಡ   . ಸಹ ಸ ರ 86,136/1 ಇತ ತರ 2.00 187769 383564422971
120 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ವ ಂಗ ಪ   ಎಂ. ಪ ಹ ಕಸ 35/1,78 ಇತ ತರ 1.30 119222 267265371928
121 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ದ   . ನ ಮರ ಕಸ 107,108 ಇತ ತರ 1.00 76794 934332838767
122 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಂಕ   .ಹ ತಪ ಡ ಮ ದ ಸ ರ 70/3,80/2 ಇತ ಂ  1.16 116124 693454528888
123 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .ರತ ಮ  ೕಂ ಂಕಟಸ   ಸಮನಹ ಸ ರ 6/2, ಇತ ತರ 0.63 67099 473627341815
124 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವ ದ  ಳ ಸ ರ 102/3,104/1 ಇತ ತರ 0.85 87611 842479148220
125 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ   ಂಕಟ ಗಳ ಅ 231 ಇತ ತರ 1.80 164746 994304023117
126 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎ .ಧನ   ೕ ಸ ಡ ಮ ದ ಕಸ 64/1,62 ಇತ ತರ 0.84 86581 827578749686
127 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಕ ಯಮ  ೕಂ . ತಪ ಸ ೕ ಕಸ 72 ಇತ 1.20 109222 859872092247
128 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಯ ಮ   ಕ ಪ  ಪ ಹ ಕಸ 25 ಇತ ತರ 0.48 51017
129 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮಪ   ಕ ಣ ಯ ಮರ ಕಸ 319/1,428/2 ಇತ ೕ 0.60 63904 998551952023
130 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .ಎಂ.ಅ   ಸಮನಹ ಸ ರ 21/2 ಇತ ತರ 0.48 51356 657417591305
131 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ಮ ೕಂ . ಮ ಳ ಕಸ 511/3 ಇತ ತರ 0.80 82458 595799465520
132 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಮ ಕ  ೕಂ ಂಪಣ . ಸ ಕಸ 337/2 ಇತ 1.00 101013 260140871960
133 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   . ೕ ಮಯ ಸ ಕಸ 316/2,315/2 ಇತ 1.50 146537 412466782589

134 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ.   . ಮ ಳ ಕಸ
550/6,544/1,455/4,251/9
,251/5,558/2,554/3,553/

8
ಇತ 1.20 119222 658893111732

135 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. .   ಂಕಟ ಸ ಕಸ 140/1A,140/1A ಇತ ೕ 0.50 53996 540650690441
136 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .   ಸ  ಗಳ ಕಸ 104,105 ಇತ 1.20 119222
137 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಮ ದ   . ಷ ಚನಹ ಅ 96/7 ಇತ ೕ 0.31 26397 443675883463
138 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎ . ದ ಖರ   ಯಣ ನಹ ಸ ರ 90/3 ಇತ ೕ 0.40 45062 891158759089
139 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವಣ   ದ ಪ . ಸಹ ಸ ರ 40/1 ಇತ ತರ 0.48 50154 307345602270
140 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಆ . ಕರ   ಕ ಮ ರ ಸ ರ 18 ಇತ ತರ 0.60 63904 925473533521
141 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ . ಸಮನಹ ಸ ರ 47/1 ಇತ ಟ ೕ 0.58 61255 836655763774
142 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ. ಷ ಪ    ಂಕಟಚಲಪ ಡ ಮ ದ ಸ ರ 48 ಇತ 0.30 15650 581909885141
143 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟ   ಂಕ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 34/2 ಇತ ೕ 1.40 137432 305680897227
144 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಜ ಪ   ಂಟ ಇಟ ಂ ಸ ರ 49/1 ಇತ ೕ 0.68 66036 540750511445
145 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ ದ   ಂಡ ಗಳ ಸ ರ 231 ಇತ 0.53 56533 287460041299
146 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ದ  . ಷ ಪ ರ ಯಕನಹ ಅ 15/2,15/6 ಇತ ೕ 0.35 37590 853938546775
147 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎ .   ಯಣ ಂ ನ ಅಗ ರ ಸ ರ 23/7 ಇತ ತರ 0.30 27209 916055558572
148 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರ .   ಮ ಯ ಸಮನಹ ಸ ರ 47/5 ಇತ 0.29 21378
149 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಈರಣ   ಳ ನ ಯ . ಸಹ ಸ ರ 14/1 ಇತ ಣ ನ 0.77 79365 496687198362
150 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಯ ಮ   ಈ  ಎ . ಡಹ ಸ ರ 33/P27 ಇತ ಣ ನ 0.40 45349 755292028108
151 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಬಸಪ   .ಎ . ಸಮನಹ ಸ ರ 49/1,49/5 ಇತ ತರ 0.60 63709 421023877377
152 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯ   ಳ ನ ಯ . ಸಹ ಸ ರ 14/2,84/2 ಇತ ಗಲ 0.98 98992 229116302280
153 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯ   ಯಲ ತ ನಹ ಸ ರ 32 ಇತ ತರ 0.48 46555
154 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವರಲ ಮ  ೕಂ ಯ ಕ ನಹ ಸ ರ 15/4 ಇತ ತರ 0.40 22674 919097808696 6.92104E+14
155 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟರಮಣ   ದ ಪ ಇಟ ಂ ಸ ರ 49/1,37/2 ಇತ ೕ 0.39 42566 276863428269
156 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ೕ ಲ   . ಯಣ ಲ ೕ ಗರ ಅ 40/2,41 ಇತ ತರ 1.30 119223 275821625719
157 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟರಮಣಪ   ಂಡಪ ರ ಅ 98/3 ಇತ ತರ 0.30 32916 694991693959
158 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕರಭದ ಪ   . ಮಯ ಇಟ ಂ ಸ ರ 49/1,36/8B2,36/8A,38/2 ಇತ ಟ ೕ 0.43 48182 412981449094
159 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ ಕ  ೕಂ ಪಣ ರ ಯಕನಹ ಅ 56/2,74/1,53 ಇತ 1.60 155641 431640792802
160 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಳ   ಎಂ.ಎ . ನ ಪ ಯ ದ ಅ 220/2 ಇತ ಂ  0.50 54627 371594590808
161 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕ ಯಮ  ೕಂ . ರಪ ಸ ಕಸ 35 ಇತ ೕ 1.50 146537 293040998005
162 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಪಣ   ಂಪಯ ಂ ರ ಕಸ 51 ಇತ ಟ ೕ 0.85 87611 697399141380
163 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಂಕಟ   ಯಣ  ಂ ರ ಕಸ 80/3 ಇತ ತರ 0.40 34910 447266386666
164 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣ   .ಯ ಹ ಹ ಅ 188/1 ಇತ ತರ 0.66 64656
165 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಪ   ಯಪ ಂ ರ ಕಸ 58/1,57/2,58/2 ಇತ ತರ 0.40 40814 275626882288
166 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಸ  . ಯಪ ಸ ಕಸ 120 ಇತ 0.50 54626 679021812252
167 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ ಪ   ಗಪ ತ ಹ ಕಸ 147,96/3 ಇತ ತರ 0.48 48557 427172425776
168 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಗ ೕ   .ಎ .ಬಸವ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 31,203 ಇತ 0.60 63904 549701671095
169 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ತ   . . . ಸಹ ಸ ರ 154 ಇತ ಗಲ 0.80 82452 838909609030
170 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕಲಮ   ಂ ರ ಕಸ 58/1,58/2 ಇತ ತರ 0.40 36133 611246565389
171 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಲಪ   ದ ಪ 143/1 ಇತ ತರ 0.70 73010 501015651912
172 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಮ   ಂಕಟ ಣಪ ಅ 360/2 ಇತ ತರ 1.30 101013
173 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎ. ಶ ಥ   ಅಕ ಲ  ೕಪ ದ ಸ ರ 86 ಇತ ೕ 0.80 77405 992322114089
174 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಳ ಪ   ಹ ಮಯ ರ ಅ 86/1 ಇತ ೕ 0.76 169591 327025055752
175 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕ   ಅಶ ಥ ರಯಣ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 27/1,40 ಇತ ೕ 0.76 80968 904050209561
176 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಯಪ   ಕ ಣ ಯ ರ ಸ ರ 12/2, ಇತ 0.20 18616 927459261877
177 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕ ಶಯ   ರಯಣಪ  ಗ ನಹ ಸ ರ 114,36/1 ಇತ ತರ 2.00 150849 623640473987



178 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಲ ಮ  ೕಂ ಟಪ ಗ ನಹ ಸ ರ 55/2 ಇತ ತರ 0.80 81977 547256932522
179 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ ಯಪ   ಜಪ ದರ ಅ 237,236,235/2 ಇತ ತರ 0.40 45349 956186514246
180 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಂಕಟಪ   ಕ ಣ ಯ ರ ಸ ರ 112/2a, 112/6, 112/7 ಇತ 0.50 31341 651694969365
181 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಮಯ ದರ ಅ 426/2 ಇತ ತರ 0.30 28753 314136592463
182 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಂಕ ಶಪ   ರಪ  ರ ಸ ರ 31/1, ಇತ 0.40 37232 584682166218
183 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . . ರಯಣ   ಯ ರ ಸ ರ 36/2,35/16 ಇತ 0.50 37232 454286741590
184 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಜಪ ದರ ಅ 426/1 ಇತ ತರ 0.30 28343 319023821327
185 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಘ ಂದ   ಅಶ ಥ ರಯಣ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 39 ಇತ ತರ 1.47 127871 564138951969
186 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ ಪ   ಂಕಟಪ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 100,140 ಇತ ತರ 0.70 73181 664016919720
187 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ. ೕ   ಅಪ ಣ ಡ ಮ ದ ಸ ರ 86/ 50 ಇತ ತರ 0.40 45349 706469560339
188 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಂದ   ಷ ೕಂ ರ ಅ 108,108/2,132/1,107,104/2 ಇತ ತರ 0.87 83354 445302579626
189 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಪ   ಯಪ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 130/3,129 ಇತ 0.40 37232 203527228193
190 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಮಯ ಸ ರ 95, 61/2B, 61/2a, 60 ಇತ ತರ 1.80 144583 324624478783
191 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ರ ೕಂದ   ಟಪ ಗ ನಹ ಸ ರ 99/1 ಇತ ತರ 1.30 128327 327813900611
192 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಲ ತಮ   ರಪ ಸ ರ ಸ ರ 6 ಇತ ತರ 1.30 100767 961066208551
193 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ಗಪ ಡ ಮ ದ ಸ ರ 86/ 46,141 ಇತ ತರ 0.40 45349 963385780345
194 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ನ ಪ   ಲಪ ಡ ಮ ದ ಸ ರ 72/1 ಇತ ತರ 0.60 63272 657360008374
195 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .ರ   ಯಣ ಆ ಂಡನಹ ಅ 110/1 ಇತ 0.80 82458 468492519011
196 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ.ರ   ಯಪ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 130/3,129 ಇತ 0.30 21675 949697557424
197 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಜಪ ದರ ಅ 426/5,425/2 ಇತ ತರ 0.30 27533 699980889225
198 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮಮ  ೕಂ ರ  ಸ ರ 90/1 ಇತ ತರ 0.40 39569 315280351533
199 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ಮ ದ   ಗ 17,114/ 10 ಇತ 0.40 45349 499332398380
200 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .   ಗ 119/1 ಇತ ಂ  0.60 63904 730248878156
201 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ೕ   . ಕ ೕರಭದ ಪ ಮ ಂಡಹ ಗ 109 ಇತ ಣ ನ 0.40 45349 575592623633 3221101004202
202 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . . ಜ    . ಷ ಪ ದರ ಅ 305/4,305/1,310/1 ಇತ ಆ ಗ 0.73 76317 701870424475
203 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಕ ಣ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 115/3 ಇತ ೕ 1.40 137432 371538662185
204 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕವಮ  ೕಂ ಯಣ . ಲಹ ಗ 54/2 ಇತ ಆ ಗ 0.60 52801 474267656844
205 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ.   ಎ . . ಲಹ ಗ 9/4. ಇತ 0.40 45349 624034421659
206 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ಗ ಜ ಗ 117/3 ಇತ 0.70 73181 260965830775
207 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ.   ಯಪ ಗ 119/1.115/1,53/2 ಇತ ತರ 1.80 155641 964462763390
208 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ . ಯಣ   ಮಯ . ಲಹ ಗ 2/3. ಇತ ಆ ಗ 0.80 82458 700895067704
209 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ಜ ಖ    ಎ . . ಲಹ ಗ 40/2,40/3 ಇತ ಆ ಗ 0.80 82458 508415017378
210 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಸ   .ಆ . ಲ ವ ದ ಗ 59/0,57/4 ಇತ ಆ ಗ 1.30 128327 874923055555
211 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಸಯ   ವ ತಪ ಮ ಂಡಹ ಗ 68/ 17 ಇತ ಣ ನ 0.98 89995 643986342075
212 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ಂಕ   .ಎ .ಎಂ. ೕ ಸ ಗ 6/4. ಇತ ತರ 0.60 63904 341122329854
213 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ದಯ   ಕ ಟ . ಲಹ ಗ 61/14,18/3,17/1 ಇತ ಆ ಗ 1.60 155641 457487105983
214 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   . ಷ ಪ ಪ ಹ ಕಸ 38/2,93/3,94/4 ಇತ ತರ 0.60 35315 786611762380
215 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣ ಡ   ಚ ನಹ ಕಸ 38/5 ಇತ 0.80 50899 691802722890
216 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಥ   ೕ ಲ ಹ ಕಸ 4/3,61/6 ಇತ ಡ ಣ ನ 0.40 45349 676438812403
217 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   ಯಣಪ ಯ ದ ಅ 266/3 ಇತ 0.45 39480 757152797924
218 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ.    ೕಲ ಅ 152 ಇತ ಡ ಣ ನ 0.26 28762 317800074984
219 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜ   .ಅಂ ನಪ ದ ದ ಅ 119,506,305/2 ಇತ 0.33 32919 879622821514
220 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .ಮ ಯಪ   . ಣ ಪ  ರ ಅ 56/2,74/2,54/1 ಇತ ತರ 0.70 67523 821659166578
221 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ .   ಮ ಡ ಹ ಅ 36,83/2,85/1 ಇತ ತರ 1.50 128327 816723965706
222 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ . ಷ ಪ ಲ ೕ ಗರ ಅ 60/4,208/2 ಇತ ಂ  0.34 38547 872175462144
223 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣಪ   . ಂಕಟಪ ರ ಅ 101/1,32 ಇತ ಟ ೕ 1.60 155644 713693835281
224 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟರ ಪ   ಅಪ ಯ ಇಂಡ ಅ 42/2 ಇತ ಆ ಗ 0.90 91736
225 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   . ಯಲಪ ಯ ದ ಅ 213/6 ಇತ ೕ 0.80 82458 716631780360
226 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ಮ ದ ಪ   ಎಂ. ಂ ರ ಕಸ 78,92/1,90/1,94/5 ಇತ ಟ ೕ 1.80 173851 449471206040
227 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗಮ   ಎ . ಸನ ರ ಅ 67/1 ಇತ ಂ  1.55 151421 222843045486
228 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಬ ಮ   . ಷ ಪ ಂ ರ ಕಸ 23/1 ಇತ ತರ 0.60 35085 844043311024
229 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಮ ಲ ೕ ಗರ ಅ 69/1 ಇತ ಟ ೕ 1.00 101013 891901629293
230 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ . ಯಣ   . ಮ ಬ ಅ 15/1 ಇತ ಆ ಗ 0.40 45349 854698439346
231 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಮ   ಜಪ ಶ ಂ ಗಟ ಹ ಸ ರ 36 ಇತ ೕ 1.06 107073 930991490227
232 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಮ   ಜ . ಸಹ ಸ ರ 22/2,32/4,32/3 ಇತ 0.85 87611 230792918206
233 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಶಹ   ೕಂ ಅ  ಅ ರ ಕಲಹ ಸ ರ 23/1,23/2,24/1 ಇತ ೕ 1.20 119222 421643001378
234 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎಂ. ಡಪ   . ಸ ರ 67/2 ಇತ ಡ ಣ ನ 0.69 72135 958918518500
235 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   . ಮ ಣ  ಯ ದ ಅ 149/1 ಇತ ೕ 0.40 45349 584271962958
236 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಮ   . ಮ ಯ  ರ ಯಕನಹ ಅ 27/2,28/1,27/3 ಇತ 1.78 171919 628532306737
237 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . . ೕ   . ಂಕಟ ಮ ಗರ ಹ ಗ 13/3,38/1ಎ ಇತ 1.00 101013 879410417581
238 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎಂ. ಂಕ ಶಪ   ಶಮಪ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 25,21/1,22 ಇತ 1.70 125889 840471011016
239 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . .ರ   . ಷ ಪ ಸ ರ 25/2 ಇತ ೕ 0.40 45349 477184545415
240 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಯಲಪ ೕಹ ಸ ರ 8/1,22/14 ಇತ ಡ ಣ ನ 0.74 76795 302043051128
241 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .ರ ೕಂದ   . ಅ ರ ಕಲಹ ಸ ರ 127/3 ಇತ ಡ ಣ ನ 0.71 68594 345521857666
242 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಪ    .ಅ  ಅ ರ ಕಲಹ ಸ ರ 42 ಇತ 0.38 29652 762430176749`
243 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಕ ಯಪ   ಮಯ ಂ ರ ಕಸ 17/4 ಇತ 0.40 45231 963926924285
244 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ ಯ   ಟ ಸ ಕಸ 165/2,162/2 ಇತ ಟ ೕ 0.90 91736 817131382661
245 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .ಆ . ಪ   ಮ ಸಮನಹ ಸ ರ 136/2,11/1ಎ ಇತ ೕ 0.75 77305 507077677368
246 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಸ   ಯಣ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 209 ಇತ ತಂಬ 0.50 53861 200819705351
247 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   . ಕ ಣ ಸ ರ ಸ ರ 213/2 ಇತ ಟ ೕ 0.44 47016 791361823706
248 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . . ೕಮ  ೕಂ ಂಕ  ಕ ಸಹ ಕಸ 112/ 6 ಇತ ತರ 0.60 82458 812486353575 10313065867
249 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂ   . ಂಕಡ ಕಗ ೕ ರ ಸ ರ 50/6 ಇತ ತರ 0.40 45349 666916926817
250 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಣ .   ಪಚ ಪ ಪ ಹ ಸ ರ 80/3 ಇತ ೕ 0.65 69229 274071332649
251 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   .ನ ಅ ಅ 346/2 ಇತ ತರ 0.60 63904 278614087765
252 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಲ   ಡ ಮ ಕ ದ ಸ ರ 15,78/1,52/4 ಇತ ೕ 1.08 108116 968105127530
253 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ನ ೕ   ಮ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 39 ಇತ ೕ 0.59 62838 527328496555
254 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎ .   ಯಣ . ಸಹ ಸ ರ 117/3 ಇತ 0.86 87569 913568500040
255 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮಪ   ಯಪ ಶ ಂ ಗಟ ಹ ಸ ರ 36,38/2 ಇತ ೕ 2.00 192060 572801712330
256 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಂದಪ   ರಪ ಸ ರ 135/1 ಇತ 0.39 44037 982705354824
257 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗ ಮ  ೕಂ ೕಹ ಸ ರ 18/3 ಇತ 0.80 77405 686463216603
258 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಪಣ   ಂಡ ರ ಅ 98/1 ಇತ ತರ 0.30 33005 739887757436
259 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣಪ   ಯಪ ಸನ ರ ಅ 35/1,8/4 ಇತ ೕ 0.55 58579 519776121187
260 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ಮ   ಆ . ಯಣ . ಲಹ ಗ 40/5,40/4,43/1 ಇತ ಆ ಗ 1.50 142370 601307051818
261 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ.ಎಂ. ರಪ   .ಎ. ಯಪ ಅ ಹ ಅ 86/3,86/5,78/1 ಇತ ಟ ೕ 0.43 46979 416487790684
262 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ಮ   . ಮ ಗರ ಅ 24 ಇತ ೕ 0.77 79366 571578592571
263 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಇಂದ ಮ  ೕಂ . . ವಣ ಇಚ ಂ ಅ 16/2,16/3 ಇತ ಂ  0.30 34012 211815598030
264 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಡ  , ಗಪ ಲ ೕ ಗರ ಅ 77,79 ಇತ ಎ  ೕ 1.20 119223 858332271139
265 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   ಮಯ ಬ ರ ಅ 119,44/2,39/2ಎ ಇತ 0.73 75244
266 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅ  ೕಂ ಸ ರ ದರ ಅ 213 ಇತ ಟ ೕ 0.52 55383 630875396739
267 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟರಮಣಪ   . ಯಣಪ ಯ ದ ಅ 276/1,276/7 ಇತ 0.85 62682 686475221501
268 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . . ಗ   . ಂಕಟ ಬ ಯ ಲ ೕ ಗರ ಅ 12/1,39/1 ಇತ ತರ 1.30 110118 410900756393
269 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆಂಜನಪ   ಮಪ ಲ ೕ ಗರ ಅ 1/2,1/1,119,4 ಇತ ತರ 2.00 178140 636881086236
270 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .ಸರಸ  ೕಂ . . ಶ ಥ ಅ ಅ 371/2 ಇತ ತರ 0.30 27209 798353345296
271 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .   . ಮಯ ಅ ಅ 22/2,22/6 ಇತ ತರ 0.80 82458 521085461866
272 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವ   . ಜಪ ಆ ಕ ಕಸ 468/7,549/6,549/4,549/7 ಇತ ತರ 1.00 101013 500889396542 60207898717
273 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಬ ಮ  ೕಂ ಆಶ ಥಪ ಡ ಮ ದ ಸ ರ 116,216 ಇತ ತರ 1.30 116406 594627139623
274 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟ   ಪ ಕ ನಹ ಸ ರ 143/2 ಇತ ತರ 0.70 73181 295703388572



275 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಣ . . .ಎ   ಂಕಟರಮಣಪ ಟ ನಹ ಸ ರ 92,91,87 ಇತ ತರ 0.60 131919 968102954419
276 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣ   ಕ ಂಕಟರಮಣಪ ನಹ ಸ ರ 112/1,9/2 ಇತ ತರ 1.30 108271 329491491462
277 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗಯ   ಡ ೕರಪ ದರ ಅ 197,314,315/1, ಇತ ತರ 0.40 39101 450989314248
278 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಂಬ ೕ   ಮ ನಹ ಸ ರ 16 ಇತ ತರ 1.30 75271 519845855724
279 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗ ಜ   ಯ ಸ ಸ ರ 274/1/2/3,274/2/3/4/6/7 ಇತ ತರ 0.80 54790 945556492054
280 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕ ಶಪ   ಗ ಪ ಅ ಹ ಅ 91/2ಎ.111 ಇತ ಂ  1.00 101013 546023388765
281 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಜ ೕ ಲ   . ೕ ಗಟ ರನಹ \ ಸ ರ 74/7,59/4 ಇತ ಜ 1.03 103110 609353026567
282 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ. .ಮ ವಪ   .ತಮ ಣ ಅ ಹ ಅ 78/2,78/313,81/1,90/4 ಇತ 1.50 99259 655130586664
283 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಪಣ   ರಪ ಶ ಂ ಗಟ ಹ ಸ ರ 27 ಇತ ೕ 0.44 49884 278437197687
284 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .   ಮ ಯ ಎ . ಡಹ ಸ ರ / 5,37/2,37/4,44/1,96/3,94 ಇತ ತರ 1.07 107115 238060093239
285 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣ   ಂ ನ ಅಗ ರ ಸ ರ 73/1,23/4 ಇತ ೕ 0.24 27158 534174276331
286 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಗ ಜ   ಆ . ಷ ಸ ರ 101/2 ಇತ ೕ 0.40 45349 774724229145 311500101003675
287 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕ ಣ   ಯಪ ಗರಹ ಕಸ ,32/1 ಇತ ೕ 0.75 77163 676624701795 33581242397
288 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಥ  . ಂಕಟ ಂಗ ದ ಕಸ 87/12 ಇತ 0.50 52927 462492960654 4372200213480
289 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಂಜಪ ಂಗ ದ ಕಸ 32/6 ಇತ 0.55 15592 649742875617
290 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಯಲ ಮ  ೕಂ ಂಕ ಶಪ ದರ ಅ 411/1,493/2,399/1 ಇತ ೕ 2.00 192060 715240224079
291 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ಂಕ ಶ  ಲ ಯ .ಕಲ ಗ ಸ ರ 136/13 ಇತ ತರ 2.00 190617 273854482182
292 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . .   .ಎ . ಡ . ಸಹ ಸ ರ 30/4,34/3,32/1 ಇತ ತರ 0.40 44164 462340973457
293 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಡ ಯಪ ಸ ರ 121/4 ಇತ ತರ 0.80 81886 624750026445
294 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಶ ಥ ಯಣ   ಮ ಯಪ ಸ ರ 143/3,86/2 ಇತ ತರ 0.80 81875 218592461696
295 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂತ ಪ ಕರ  ೕಂ ಪ ಕರ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 145/2 ಇತ ತರ 0.79 81428 274980642729
296 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟಮ  ೕಂ ಡ ರಪ ಸ ರ 39 ಇತ ತರ 1.00 99711 879317402575
297 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   ರಪ ದರ ಅ 496/2,496/4 ಇತ ತರ 1.30 128327 871401575931
298 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಮ  ೕಂ ವಣಕನಹ ಕಸ 59 ಇತ ತರ 2.00 192060 572786376022
299 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟ   ಂಕಟಪ ರ ಅ 16,13/1 ಇತ ತರ 0.80 82459 367335282353
300 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಶ ಂತಮ  ೕಂ ಮ ಂದ ಅ ಅ 6/2, ಇತ ೕ 1.00 100706 982798733013
301 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಫ ಜ   ಬ ಹಮ ಅ ರ ಕಲಹ ಸ ರ 99,97,12 ಇತ ತರ 1.30 117660 910052510407
302 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಡ   . ಸಹ ಸ ರ 32/6,32/5,30/5,41/7,41/6,32/2 ಇತ ತರ 0.80 82396 734901496026
303 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ   ೕ ಂದಪ ಅ ಅ 304,314/3,313, ಇತ 0.50 38239 619651890552
304 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರ  ೕಂ . . ಥ ಅ ಅ 371/2 ಇತ ಟ ೕ 0.36 40814 353277698643
305 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕ   ಂಪಯ ಕ ಕಸ 82/2,8/4 ಇತ ೕ 0.32 36279 283597987489
306 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವ ಕರ  ಂಕಟ ವಣಕನಹ ಕಸ 88/2ಎ ಇತ ೕ 0.80 81681 575582177355
307 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ಜಪ   ಂಕಟಪ ಆ ಕ ಕಸ 496/2 ಇತ ೕ 0.60 62810 579592099597
308 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಟ ಮ  ೕಂ ಡ ಮಪ ರ ಗನ ಕಸ 38/1 ಇತ 0.40 44321 293055914205
309 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ದ ಖರ   ಮರ ಕಸ 19/3,20/2 ಇತ ೕ 0.51 53975 282975136583
310 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಅಣ ಯ  ಸ ರ 53/2,136/1 ಇತ ತರ 1.30 110118 252348019756
311 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ಗ   ಮಯ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 11/1,131 ಇತ ತರ 1.80 128327 264580088972
312 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವ ತ.ಎ   ಯಣ ತನ ಅಗ ರ ಸ ರ 97/3 ಇತ 0.50 54627 627617836416
313 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ   ಮಣಕಯ . ಸಹ ಸ ರ 108/2,108/1,139/2 ಇತ ತರ 2.00 190728 584538609894
314 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮಲಮ  ೕಂ ಗ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 98,75/1 ಇತ ತರ 2.00 190010 543523248078
315 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . .ನರ ಂಹಯ   ಂಕಟರಮಣಪ ಂ ಸ ರ 42/2 ಇತ ಆ ಗ 0.50 54627 691537061029
316 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವ ಕರ  ಜಪ ಂ ಸ ರ 178,180 ಇತ ತರ 0.89 81542 308461105823
317 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಮ   ಮ ಸ ರ 152 ಇತ ಟ ೕ 1.80 155641 341759136813
318 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟ   ನಲಪ ರ ಸ ರ 35/8,33/4 ಇತ 0.80 63773 806080504763
319 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಂಕಟಪ ಡ ಮ ದ ಸ ರ 30/1,31/2 ಇತ ತರ 0.80 78336 664581521866
320 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ   ರಪ ಸ ರ 161/4 ಇತ 0.40 37232 466870463824
321 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜ   ೕರಪ ನಹ ಸ ರ 124/2 ಇತ ತರ 0.40 44837 763486014722
322 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಡ ಮಯ   ಮಯ ರ ಸ ರ 46 ಇತ ತರ 1.30 115015 219650396037
323 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . . ಲಯ   ಂಕಟರಮಣಪ ಇಟ ಂ ಸ ರ 98,17/1,76/1,1/3 ಇತ ತರ 1.00 101013 504157869378
324 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಥ  . ಂಪಯ ಕ ಕಸ 8/4,82/2 ಇತ ತರ 0.40 37413 393587635434
325 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ಯಣ  ೕ ಸಯ . ಅರ ೕ ರ ಕಸ 3/2, ಇತ ತರ 0.48 44602 764986901798
326 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   ರಪ ದ ಕಸ 74/2 ಇತ ೕ 0.83 85120 712522612732
327 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಪಯ   . ಯಪ ಹ ಹ ಅ 26/1,36 ಇತ ತರ 0.40 36387 758864142248
328 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಮ ಯ ಮ  ೕಂ ಎ . ಗಪ ರ ಅ 112 ಇತ ಂ  0.22 18018 395248844267
329 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ .   ಮ ಗ ಕಸ 37/5,36/2,36/4 ಇತ 0.87 58297 572277246107
330 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಮ   ಡ ನಹ ಕಸ 118/2 ಇತ ತರ 0.66 68999 221590560340
331 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕಪ   ಳ ಪ ಗರಹ ಕಸ 31/1,33/2,36 ಇತ 0.53 56087 379367168774
332 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎ . ಥ  . ಷ ಪ ೕ ಗ ಕಸ 80/4,80 ಇತ ೕ 1.20 119223 491176514282
333 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ದ ಪ   ಯಪ ಂ ರ ಕಸ 58/1,58/2 ಇತ 0.37 25545 887492573911
334 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಸ   ಕ ಅಪ ಣ ಮ ಳ ಕಸ 578 ಇತ ಣ ನ 1.80 173851 378627538902
335 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಳ ಪ   . ಂಕಟರಮಣ ರ ಯಕನಹ ಅ 55/2 ಇತ 1.60 149984 464156800236
336 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಂಕಟರಮಣ ಬ ಅ 211/1,206/1 ಇತ ತರ 0.79 75843 262788693126
337 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಪ   .ಆ   ಮ ರ ಸ ರ 35/1 ,35/5ಎ,35/5 ,34 ಇತ ೕ 0.80 63773 670725935924
338 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ಷ ಪ   ದಪ ಎಂ. ಡಹ ಅ 22/1, ಇತ ತರ 0.71 73462 930640888031
339 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ. . ೕ ಲ   ಮ ಯಪ ಅ ಮ ದ ಸ ರ 49/2,50/1 ಇತ ತರ 0.60 57974 403386921420
340 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ . ೕ ಂದ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 227,225/1,228,229 ಇತ ತರ 0.90 91736 763172848387
341 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಮಯ   ಹ ತಪ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 54/2 ಇತ ತರ 0.40 45349 328612873886
342 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕಮ ಖರ   . . ಂಕಟರಮಪ ಅ ಅ 148/1,149/1ಎ,150/1,156/2 ಇತ ಆ ಗ 1.15 114255 723116825611
343 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮಪ   ಯಣಪ ದರ ಅ 433,434 ಇತ ತರ 1.00 101013 843287330384
344 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟ   ಯಲಪ ಕ ನಹ ಸ ರ 174/1,173/1 ಇತ ತರ 1.80 146235 275034182147
345 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಥ  ಸ ರ 45 ಇತ ತರ 1.80 155641 919768729514
346 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣ   ಅಣ ಯ ಸ ರ 156/2 ಇತ 0.68 50479 267474925806
347 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆಂ ನಪ   ಯಪ ಸ ರ ಸ ರ 323/2 ಇತ ತರ 0.79 81337 370170207274
348 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ    ವ  ಅ ರ ಕಲಹ ಸ ರ 99/3 ಇತ ತರ 1.01 101108 949124640099
349 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರ   .ಎಂ. . ಸಹ ಸ ರ 104/2, ಇತ ತರ 0.54 62839 243147718936
350 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಶ   ಯಣ ಸ ರ ಸ ರ 257/2,123 ಇತ ತರ 0.65 67953 302167734836
351 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಲ ಮ  ೕಂ . ಮ  ಆ ಅ 36/1,42/1,49/14,49,42/2 ಇತ 1.51 146886 892575569383
352 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗ ಜ   ನಹ ಸ ರ 19/5, ಇತ ತರ 0.60 63096 587203771788
353 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . . ಗ ಜ   ಯ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 206/1 ಇತ 0.50 43867 495991151910
354 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅ ಧ  ೕಹ  ಸ ರ ಸ ರ 312/2,303/4 ಇತ ತರ 1.30 95962 874504038378
355 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕನಪ   ಅಪ ಯ ಡ ಮ ದ ಸ ರ 217 ಇತ ತರ 0.50 54181 675546251153
356 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅ ೕ .ಎ  ಆ ಂನಪ ಡ ಮ ದ ಸ ರ 3/5,2/8,2/7 ಇತ ತರ 1.80 164105 568066727818
357 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ   .ಎಂ. ಷ . ಸಹ ಸ ರ 104/5 ಇತ ತರ 0.70 72736 845352412181
358 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣ ಪ   ಷ ಪ ಎಂ. .ಹ ಸ ರ 77 ಇತ ತರ 1.80 155641 531001682481
359 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ . ಂತ   ವಣ ರ ಗ 102,101/3,101/4,93/2,99/3 ಇತ 0.80 57148 750630948022
360 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ. ಗ   ಅಗ ರಪ ರ ಗ 6/1. ಇತ ತರ 0.40 42575 984904084764
361 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ೕ ಸ  ಂಕಟ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 130/2 ಇತ ತರ 0.80 82404 685984169791
362 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ವ ಮ   ಮ ಯನಘಟ ಸ ರ 27/1 ಇತ ತರ 0.54 58578 567550255526
363 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಗ ರಪ   .ಮ ಯಪ ರ ಗ 148/1 ಇತ 0.40 44072 351342037569
364 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಶ  ಂಕಟ ರ ಗ 157/1 ಇತ 0.90 64843 448473793728
365 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ.ಮ ಯಪ   .ಮಲಪ ರ ಗ 151/3,151/2 ಇತ 0.55 42979 563019893006
366 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ವಣ   .ಮಲಪ ರ ಗ 166/1 ಇತ 0.40 34061 576631751119
367 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ ದ .ಎ  ಅಣ ಯಪ ಗ ಗ 4/18,3/1b,5/1b,5/2,4/2,3/2 ಇತ 0.40 32869 667864424456
368 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಡಪ   ಮಪ ಮ ತ ಂ ರ ಗ 48/p12 ಇತ 0.49 37475
369 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ೕಮಯ   ಂಗಪ ರ ಗ 208/1 ಇತ 0.34 28951 816076212798
370 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಪ   ಯಲಪ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 84/2,4/5,87/1 ಇತ ತರ 0.60 63097 509095857772
371 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ವ ಮಯ   ಎ . . ಮ ಯ ರ ಸ ರ 104/2,104/3 ಇತ 0.80 63773 284192216253



372 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟರಮಪ   ಹ ತಪ ಮಟ ನಹ ಸ ರ 11/2. ಇತ ತರ 69.00 72135 574762383429
373 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕರ ಂಗಯ ,s/o ಗಯ ಳ ಸನ ರ .4/1 ಇತ ೕ 0.57 12657 929820964685 445101019068
374 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕರ ಂಗಯ ,s/o ಗಯ ಳ ಸನ ರ .4/1 ಇತ 0.80 49015 929820964685 445101019068
375 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಂದಪ ,s/o ಡಪ ಂಗನಹ ಲ 96/6a ಇತ 0.39 14796 606878344868 207610100000335
376 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ G. ೕ ಲಪ , s/o ೕ ಂದಪ ೕ ಯಲ ಕ .8/1 ಇತ ತರ 0.48 39665 598620663900 89100101006155
377 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗಪ  , s/o ಗ ಮ ಂ ಪ ಸನ ರ .60/5,.61/2,60/15 ಇತ ೕನ 0.50 45349 502235007073
378 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಪ ೕ , s/o ಎ .ಚನ ಬಸವಯ ಕ ನಹ ಸನ ರ .85/3,86/3 ಇತ 2.00 190810 442620961572
379 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗಣ , s/o ನರ ಂಹಯ ೕನಹ ಸನ ರ .10/8 ಇತ 0.40 23723 578612227760 1229101031356
380 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರಪ , s/o ನರ ಂಹಯ ೕನಹ ಸನ ರ 14/1,14/2 ಇತ ೕ 0.80 24245 465495600625 1229101031458
381 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗ ಮ , w/o ಅಂ ನಪ ತನ ಸನ ರ 61/2B,69/7 ಇತ ತರ 0.79 81679 251067949540
382 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಡ, s/o ಗನರಸಯ ೕ ಡನ ಹ ಸನ ರ 78/1,77 ಇತ 0.22 24942 593016083237 116101010006011
383 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   . ಯಪ ಂಗ ಯ ನಹ ಯಲ ಕ 18/A,20/3B ಇತ 0.45 18285 714826793891 8104/A
384 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . . ಜಯಣ   . ಕ ಗಪ ತ ಸ ಘಟ 42/2,42/3 ಇತ ತರ 1.00 101013 408283110892 520101029334604
385 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ.ಮ ೕಹ   .ಆ ದ ಇಟ ಗ ರ ಸ ಘಟ 30/2,30/3 ಇತ ೕ 0.70 22132 620784746633
386 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ರ   . . ಗ ಜ ಇಟ ಗ ರ ಸ ಘಟ 30/5 ಇತ ೕ 0.40 10518 587753487669 36991649891
387 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅ .ಆ   . . ಮ ದ ಇಟ ಗ ರ ಸ ಘಟ 30/4 ಇತ ೕ 0.40 10518 476745466719 4788101000150
388 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎ . ಥ  . ದ ಪ ಸನ ರ 43/2 ಇತ 0.40 23725 678154671761 146201011002203
389 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಂದಪ   ಕ ಯಪ ಂಗಹ ಲ 85/ಎ/3 ಇತ ೕ 0.50 51807 214517685601 207610100000469
390 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂದ   ೕ ಲ ನಹ ಲ 18/2 ಇತ 0.55 31641 613172652643 476101008010
391 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ   . ಂಪಣ . . ಳ ಲ 33,36/3 ಇತ 0.60 36092 966745225844 476101009841
392 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ೕ ಂದ   ಮಪ ನಹ ಲ 6,106/2 ಇತ ೕ 1.00 25390 302262992123 476101017168
393 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಷ ಪ ಗದಹ ಲ 14/3,14/4 ಇತ ೕನ 0.30 33271 929154913820 146301011002128
394 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣ ಡ  ರ ಡ ತ ಸ ಘಟ 42/1,75/2 ಇತ ರ 1.90 39813 322893681893 520101252861129
395 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎ .   ಮ ಯಪ ಮ ಯಪ ಲ 74/14,74/2,75/3 ಇತ ಟ ೕ 0.80 82458 800954528489 848010100003190
396 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ರ ೕಂದ   ಎಂ. ಂಪಯ ದಪ ನಹ ಸ ಘಟ 9 ಇತ 0.60 22895 425041312204 64182970031
397 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ.ಮಲಪ   ಎಂ. ೕರಭದ ಪ ಂಗನಹ ಸ ಘಟ 10/2 3 ಇತ ತರ 0.30 28364 497781188796 520101017098218
398 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .ಎಂ.ಜಗ ೕ   ಮಯ ಂಗನಹ ಸ ಘಟ 21/2 ಇತ ೕನ 0.50 54626 400001333297 54052806720
399 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಸರಸ ತಮ  ೕಂ ೕ ಜ ಂ ಸ ಘಟ 60/17 ಇತ 0.40 17141 505628354228 8501710094-7
400 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಮ  ೕಂ .ಆ . ಯಪ ಅ ನಹ ಸ ಘಟ 85/2 ಇತ ಂ 1.55 45007 406303008780
401 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರಹ ಮಯ   . ಲಪ ಳ ಸನ ರ 4/2, ಇತ ತರ 0.40 45349 548700553676 490220102360
402 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .   ಂಕಟ ಮಯ ಆವ ಹ ಸನ ರ 102 ಇತ ತರ 0.40 44345
403 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆಂ ನಪ   .ಹ ಮಯ ಆವ ಹ ಸನ ರ 11/3, ಇತ ತರ 0.40 44632
404 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .   ಯ ರಪ ಕ ನಹ ಸನ ರ 2/2, ಇತ ೕ 0.80 26505
405 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಹ ಡ  ತ ಯಪ ನಗ ಸನ ರ 103/3 ಇತ ತರ 0.40 44339
406 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣಮ  ೕಂ ಪ ಲಪ ತರ ಣ ಲ 23/3 ಇತ ಂ  0.70 73181 365178855245
407 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂ ನಪ   ಕ ಜಪ ತ ಲ 80/2 ಇತ ೕ 0.30 28960 731484893979
408 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆಂ ನಪ   ಂಕಟರಮಪ ಂ ಪ ಸನ ರ 261 ಇತ ತರ 0.40 42948 850983301599
409 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆಂ ನಪ   ಕ ಜಪ ತ ಲ 80/2 ಇತ 0.30 34012 985060766410
410 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ.ಆ .   ಮಯ ಗದಹ ಲ 46/3 ಇತ 0.27 21287 549584600856
411 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ.ಆ . ೕ   ಮಯ ಗದಹ ಲ 26/4 ಇತ 0.50 39897 977284124145
412 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಪ   ೕ ಡ ಲ 50/ 12 ಇತ ತರ 0.80 77432 820137349461
413 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಣ . .ಎ  ಆಂ ನಪ ಗ ನಹ ಲ 28 ಇತ ತರ 0.60 63904 876370761349
414 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಜನಪ   ಮಪ ಗ ನಹ ಲ 50/ 43,50/ 3 ಇತ ೕ 1.60 81139 825523017643
415 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ ಪ   ನರ ಂಹಯ ಗ ನಹ ಲ 108/4,110/6 ಇತ 1.50 42579 405951623341
416 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ  ಸ ಸ   . .ಸ ಸ ಣ ರನಹ ಲ 4/76,45/5,46/5 ಇತ , ಂ 1.60 49395 394711867775
417 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ  ಸ ಸ   . .ಸ ಸ ಣ ರನಹ ಲ 47/4,48/4,45/2,46/2 ಇತ , ಂ 2.00 65483 311878573953
418 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಚ ಮ  ೕ  ೕಂ ೕ  ಸ ಸ ಣ ರನಹ ಲ 48/3 ಇತ ತರ 0.50 47330 211560633818
419 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ   ೕಂ  ಸ ಸ ಣ ರನಹ ಲ 45/4,46/4 ಇತ , ಂ 0.80 27110 877657733907
420 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ.ಜಯ ಲ ೕಂ ಘ ಂದ  ಕಡಬ ಸನ ರ 52/1,52/3 ಇತ ತರ 0.60 44822 806981335820 122001011004499
421 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಮ ಷ ಯ   ಗ ಯ ತನಹ ಸನ ರ 48/2 ಇತ ತರ 0.40 41012 597270041055
422 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಪ ಯ ಣ   ದ ಣ ಂ ಪ ಸನ ರ 236/2 ಇತ ೕ 1.00 22628 432952914733
423 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮಯ   . ನ ಪ ಲ ೕನಹ ಸನ ರ 21/1 ಇತ ತರ 0.40 29494 721199298876
424 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗ ಥ  ಂಡಯ ಂ ಪ ಸನ ರ 251/1 ಇತ ತರ 0.40 31627 337499336315
425 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಥಯ   ಂಡಯ ಂ ಪ ಸನ ರ 251/1 ಇತ 0.40 24971 287063785020
426 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಗ ೕ   ವಣ ದ ಪ ಂ ಪ ಸನ ರ 20/13 ಇತ 0.25 20451 342028380344
427 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಚನ ಮ  ೕಂ ಹ ಮಯ ಂಗನಹ ಸನ ರ 3/4. ಇತ ತರ 0.70 68369 654102533220
428 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ . ವ   ಎ . . ವಣ ದ ಪ ತನ ಸನ ರ 13/2 ಇತ ತರ 0.40 40025 651815256450
429 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ಂನಪ   ಯಪ ಲ 25/2,23 ಇತ ೕ 0.95 31260 542211306824
430 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವಣ   ಣ ಪ ಲ 50/ 12 ಇತ ತರ 0.80 77433 397051481775
431 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ಮ ಯಪ   . ಬ ಣ ಟ ಹಲ ಲ 40/3,41,42 ಇತ ೕ 0.50 13999 238976820780
432 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ೕ ಂ  ಗ  .ಎ .ವರದ ಜ ಗ ಲ 187/1,185 ಇತ ೕ 1.60 44588 417140943737
433 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .ವರದ ಜ   . .ಆ . ಗ ಲ 192/2 ಇತ 0.79 21830 859616972499
434 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .ವರದ ಜ   . .ಆ . ಗ ಲ 192/2 ಇತ ೕ 0.58 19119 859616972499
435 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎ.   ಅಜ ಪ ಡ ರನಹ ವ 13/7 ಇತ ೕ 0.29 28212 435333449740
436 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕಪ   ಅಜ ಪ ಡ ರನಹ ವ 13/6 ಇತ ೕ 0.29 28212 454064497789
437 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಲ ಣ   ಅಜ ಪ ಡ ರನಹ ವ 13/8 ಇತ ೕ 0.29 32879 823041984665
438 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ದ ಂಗಮ  ೕಂ ನ ಗಪ  ಂ 8/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.99 95007
439 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ. ಶ   .ಎ.ಅಶ ಥ ರಯಣ ೕಮನಹ ಉತರಹ 149/5,149/6 ಇತ 0.51 54666
440 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .ಸವ ಗಳ  ಎ . ಕರಪ ನಹ ವ 17 ಇತ ಟ ೕಟ 0.65 67882
441 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಚ ಂಗಯ   ಂಕಟಪ ರ ಂ 54,49,/1,36/6,36/3 ಇತ 1.60 79070
442 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಡ ಜಪ   . ಜಪ ನಹ ವ 24/1 ಇತ 0.40 28266 903484063377
443 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಯಲ ಮ  ೕಂ ಮ ಂಗಪ ಂಬಳ ೕ ಂ 45/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 82459 293080257198
444 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕ ವಣ   ನರ ಂಹಯ ನಹ ವ 16/3 ಇತ 0.45 30033 516938155906
445 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ಮ ಷ   ಯಪ ಅಗರ ಂ 153/6,153/8 ಇತ 0.80 42936 646375337353
446 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಕ ಮ  ೕಂ . ವ ಂಗಯ ೕ ರ ಂ 21/p3 ಇತ ಪ ಯ 0.80 45047 950726545222
447 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕರಮ  ೕಂ ಮ ಂ ಡ ಂಡನಹ ಂ 132 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 101013 735984139408
448 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಷ ಪ .ಎಂ. ವ ಂ 212/3 ಇತ 0.60 34152 637894484396
449 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಪಮ  ೕಮ ನ ಯಪ ರ ಂಡನಹ ಂ 28/3 ಇತ ೕ 1.20 37860 516311543892
450 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಮ ದ ಯ   ಯಪ ರ ಂಡನಹ ಂ 32/2 ಇತ ೕ 1.00 32906 956510034354
451 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಯಪ ಶ   ೕ ಂದ  ವ ತನಹ ಂ 31/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 63836 946908801406
452 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕ ಣ  ಟ ದಯ ಚ ೕನಹ ವ 17/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.97 97982 403932641715
453 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಲ ಮ  ೕಮ ಮ ತಯ ಯಲಚ ವ 172/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.65 65831 876064655136
454 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . .ಕದರಯ   ಹ ತಯ ವ ೕಹ ವ 14/4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.46 44009 466018669486
455 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಜಣ   ಪ  ಮ ಡ ಯಣ ರ ವ 24/p1 ಇತ 0.70 40968 417891479094
456 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ . . ವಣ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/p36 ಇತ 0.53 32033 976069966017
457 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಟ ಮಯ   ದ ಂಗಪ ೕ ವ 36/4 ಇತ 0.76 44065 288286635656
458 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ಗಪ   . ರಪ .ಎಂ. ವ ಂ 201/2 ಇತ ೕ 0.97 30262 948649275241
459 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ . .. ಂದ  ಸ . ಮ ಯ ಳ ಯಕನಹ ವ 152 ಇತ ೕ 0.78 80397 986964159507
460 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . . ಗ   . ಷ ಪ ಕಮ ಉತರಹ 85/7,90/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.94 38547 688387018007
461 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಲಪ   ಟ ರಯ ಚ ೕನಹ ವ 17/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.46 48451 703288099619
462 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ದ ಯ   ವಯ ವ ೕಹ ವ 1/4. ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 58904 583977149443
463 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಂದ   ಹ ತಯ ಣಕ ವ 25/1 ಇತ 0.40 10922 835397617017
464 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ .   . ವ ದ ಪ ನ ಂ 66/3 ಇತ 0.40 44760 843524294542
465 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಲ ಮ  ೕಂ ಯಣ ಂ 51/ 2 ಇತ 0.80 53810 299294130953
466 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . . ೕಹನ   . ಷ ಪ ಕಮ ಉತರಹ 90/9,85/6 ಇತ ಟ ೕಟ 0.32 36279 725236692356
467 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎ . ಕ   ಂಕಟ ಜಪ ಳ ಯಕನಹ ವ 157 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 82459 397313240060
468 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಂಗಮ  ೕಂ ಎಂ. ಂಡ ಡ ಯಲಚ ವ 159 ಇತ ಆ ಗ 2.00 191139 455071630242



469 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ ತಯ   . ಮಯ ಯಲಚ ವ 162,163 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 65882 495550147851
470 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವಮ   ೕಂ . ಳಯ ಅಜ ನಹ ವ 112/8 ಇತ ೕ 0.80 81242 732581364767
471 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಣ    ವಣ ೕ ವ 3/1, ಇತ ೕ 0.67 69485 407463242505
472 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಡ ಜಪ   ಣ ಜಪ ನಹ ವ 24/1 ಇತ ಂ  0.40 38834 903484063377
473 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಡ  ರಯ ನಹ ವ 85/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 82459 595316435253
474 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮಮ  ೕಂ ಣಕ ವ 55 ಇತ ೕ 0.40 13185 454372311819
475 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮಮ  ೕಂ ಣಕ ವ 55 ಇತ 0.80 45766 454372311819
476 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಪಗಪ   ಚನ ಪ ತರ ಉತರಹ 97/2 ಇತ 0.60 29951 913717716619
477 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟ ಗಯ   ಂಕಟ ಗಯ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/8 ಇತ 0.60 36066 888572423005
478 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಚ ಗಪ   ಚನ ಯಪ ರ ಂ 1/1, ಇತ ೕ 0.46 50257 265786575439
479 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕ ಣ   ಹ ಮಯ . ಲಹ ಂ 21/3 ಇತ 0.28 21710 890392645499
480 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಹ ಮಯ   ಈರಮಲಯ . ಲಹ ಂ 49/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 82459 993803226198
481 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕ ಂಗಮ  ೕಂ ರಪ ಂಬಳ ೕ ಂ 41 ಇತ 1.18 117236 605495902424
482 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಹ ತ   .ಹ ಮಯ ತರ ಉತರಹ 115/1 ಇತ 0.40 27645 752351315821
483 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ.ರ   .ಅರಸಪ ಉತ ಉತರಹ 19 ಇತ 1.28 69678 483029076073
484 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಯಪ ಶ   ೕ ಂದ  ವ ತನಹ ಂ 31/2 ಇತ 0.45 24659 946908801406
485 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಂಪಹ ಮಯ .ಎಂ. ವ ಂ 40 ಇತ ೕ 0.80 82459 260010835494
486 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ . ಜಪ ನಹ ೕ ವ 24/5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 44845 735536310923
487 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. .ಪ ಕ   . ಂಕ ಂಕದಕ ಉತರಹ 27/2 ಇತ 0.40 44212 933824275448
488 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. . ಜ  ೕಂ .ಎ . ಂಕ ಂಕದಕ ಉತರಹ 57/1,57/2,57/3,57/4,28/2,28/3 ಇತ 0.63 42826 474430563550
489 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಸ ಅ ೕ  ೕಂ  ಅ ಕಗ ೕ ರ ಉತರಹ 46 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 73181 905038963498
490 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮವ  ಅ ಬಕ  ಎ.ಎಂ  ಅ ಬಕ  ತರ ಉತರಹ 112/1 ಇತ 0.80 46839 809088395000
491 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ದ ಖರ   . ಂಡ ಕಮ ಉತರಹ 79/2 ಇತ ೕ 0.40 44845 954956763687
492 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ಂ ದಯ   ಡ ಡ ಉತರಹ 48/2,49/1 ಇತ ೕ 0.73 75239 920345108403
493 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಅ ೕಕ  . ಕ ಮ ಪ ಂಚನಹ ವ 56/4 ಇತ 0.80 45803 912845879461
494 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಅ ೕಕ  . ಕ ಮ ಪ ಂಚನಹ ವ 56/5 ಇತ ಂ 0.93 15949 912845879461
495 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವಣ   . ರಪ ಂ 54/5 ಇತ 0.40 30794 868041158942
496 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣಪ   . ಯಣಪ ಂ 61/6,56/1,12/2 ಇತ 1.50 90387 552574087598
497 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಆ ೕ    ಎಂ. ತರ ಉತರಹ 63/3 ಇತ 0.85 47300 754063071132
498 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ .ಲ ಯಣ  ಮಯ ೕಮನಹ ಉತರಹ 130/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 100820 815798771593
499 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಯಣಪ   ನ ಪ ೕ ವ 5/2. ಇತ ೕ 1.60 47768 879611443065
500 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವಜ ಪ   ಅಜ ಪ ರನಹ ವ 13/2 ಇತ ೕ 0.29 32878 486709569166
501 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆ .ಕರ ಕರ   . ಮ ದ ಂ ರ ವ 1/2, ಇತ 0.80 59665 206471924223
502 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಡ  . ಗ ವತಯ ರ ವ 24/1 ಇತ ಂ  1.40 135141 877474714770
503 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   . ಚ ಯ ೕ ವ 75 ಇತ 0.60 31036 606513001148
504 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರ .   ಚನ ಪ ವ ತನಹ ಂ 3/3, ಇತ 0.40 45349 783117496419
505 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ . .ಎಂ  ಮ ಂಗಯ . ಲಹ ಂ 2/1ಎ ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 82459 303774934281
506 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ೕಕಣ   ಡ ಂಗಪ . ಲಹ ಂ 6/1, ಇತ 0.28 20826 823978823302
507 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಬಸವ   ಚ ೕರಯ ಎಂ. ಷ ಗರ ಂ 52 ಇತ 0.64 37512 777778909229
508 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಜಣ   .ಕ ಯಪ ನಹ ವ 16/7,21/3 ಇತ ೕ 0.80 82459 963830872130
509 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಚನ ಹ ಮಯ   ಹ ಮಯ ನ ಗನಹ ವ 36/3,36/4,42/5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.88 89697 896328130191
510 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರ   ಜಪ ನಹ ವ 159,159/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.16 12883 504467115144
511 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ ಗ ಮಯ ವ ವ 17/3 ಇತ ಂ  1.20 75590 329098383085
512 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕ ಣ ಪ   ಳ ರಪ ರದ ಳ ವ 4/4, ಇತ ೕ 0.80 80170 359383236993
513 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕ ವಣ   ನರ ಂಹಯ ೕಳ ಯಕನಹ ವ 43/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 38985 516938155906
514 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಆಂ ೕ ಜ   ಪಣ 104 ಇತ ೕ 0.78 80397 951415031145
515 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗ   . ಂಗ ರಯ ವ ವ 152/1 ಇತ ೕ 1.00 101013 796594346635
516 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ನರಸಪ   ಳಪ  ಉತ ಉತರಹ 57/1 ಇತ 0.90 24542 996726879881
517 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣ   ಳಪ ಉತ ಉತರಹ 57/1 ಇತ 0.30 19287 298074594174
518 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗ   ಗಪ  ನಹ ವ 60/1 ಇತ 0.56 40838 257306151726
519 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ. .ಮಹ ವಮ   ಎ. ೕರಪ  ಡಹ ದ ಹ 20/1 ಇತ 0.60 63904 269380456418 4982010080531
520 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   . ಪಯ ಯಪ ನಹ ದ ಹ 83 ಇತ 0.60 41230 759596834087 840310110005498
521 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಷ ಪ   ಡ ಣ ಡಹ ದ ಹ 76 ಇತ 1.00 67798 942535063905 840310100003026
522 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವರದ   ಯಣಪ ಎ . ೕ ಹ ದ ಹ 66 ಇತ 0.70 60493 912327066319 32150159981
523 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಪಣ   ಜಪ ರ ದ ಹ 44/4 ಇತ 0.50 41006 963814797746
524 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟ ಮ   ಡ ಅಣಗಲ ರ ದ ಹ 56/1 ಇತ ಪ ಯ 1.20 66271 280395698504 1320103877
525 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಯಪ  ಗಲ .ಆ . 40/2,4/2 ಇತ 0.90 59297 423613804932
526 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಚನ ಮ  ೕಂ ಚನ ಯಪ ಂ ದ ಹ 52/1 ಇತ ಆ ಗ 0.50 54627 200097289579
527 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂ ನಪ   ನ ಪ ಂ ದ ಹ 61/ 31,67/1,70/3 ಇತ 0.60 63904 581840403304
528 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎಂ. ೕ   . ಯಪ ಂ ದ ಹ 56/1,57/16,57/17 ಇತ ೕ 0.74 29727 792466184532
529 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ೕ ಲ  ಂಕಟಪ ೕ ಹ ದ ಹ 39 ಇತ ತರ 0.80 60709 300993978458
530 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗಪ   ಮಪ ಂ ದ ಹ 68/4 ಇತ ತರ 0.50 34012 415602740765
531 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ. ಂಪಯ   ಮಪ ದ ಹ 76/3 ಇತ ೕ 0.28 8818 425474082366
532 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಎಂ.ಅಂ ನಪ   ಂಪಣ ದ ಹ 76/3 ಇತ ೕ 0.28 13490 815602003072
533 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಡ ಯ   ಜಪ ಅ ದ ಹ 138,26 ಇತ ೕ 1.02 37831 387577857998
534 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ  ಂ  ಅಣಗಲ ರ ದ ಹ 36 ಇತ ತಂಬ 0.31 28897 380117147131
535 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ  ಐ   ಎಂ. .ಐ ಅಣಗಲ ರ ದ ಹ 36/2,36/4 ಇತ ತರ 1.04 105015 623087093847
536 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಣಮ  ೕಂ . ಯಪ ಂ ದ ಹ 61/ 21 ಇತ ೕ 1.20 37860 482707816233
537 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ ಪ .ಎಂ  . ಮಪ ಕ ದ ದ ಹ 14/ 35 ಇತ ಟ ೕ 0.80 82459 830170872664
538 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಆ .ನಟ   ಜಣ ಕ ದ ದ ಹ 42/1,43/4 ಇತ ಂ 1.00 101013 74027291107
539 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಆ . ಥ  ಜಣ ಕ ದ ದ ಹ 43/1,44/3 ಇತ ಂ 1.00 95959 709557863720
540 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗ .   . ಂಕಟಪ ಸನ ರ ಅ 51/2 ಪ. 0.40 43435 821026124428
541 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕ ಸ  . ಂಕಟಪ ಸನ ರ ಅ 51/2 ಪ. 0.40 43406 474142978234
542 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರ .   . ಂಕಟಪ ಸನ ರ ಅ 51/2 ಪ. 0.40 43435 508204799581
543 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ. ಷ ಪ   ಅಳಳ ಪ ಸ ರ ಸ ರ 604,335/6,57/4,51/2 ಪ. ಪ ವಲ 0.60 62274 633222915468
544 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   . ಷ ಪ ಸ ೕ ಕಸ 75/2,74/215 ಪ. 0.80 82458 732753942210
545 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಮಪ ಲ ಗರ ಅ 61/2 ಪ. 0.38 43081 312177543223
546 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮಪ   ನ ಪ ಲ ಗರ ಅ 61/4 ಪ. ಣ ಣ 0.90 91736 235129269574
547 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   ಮ ಯಪ ಗ ಸ ರ 94/1 ಪ. ಲ  0.40 27668 528171154065
548 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಜಪ   ಡ ಯ ರ ಅ 102/1 ಪ. ತರ 2.00 108297
549 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕ   . ಯಪ ಹ ಹ ಅ 191 ಪ. ತರ 0.80 82459 904422812173
550 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ.ಆ . ಷ ಪ   ಮಯ ಆ ಹ ಅ 94/1,94/2 ಪ. 0.30 24542 206584952611
551 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಪಮ  ೕಂ .  ಗ ರನಹ ಸ ರ 3/2,36,36 ಪ. ತರ 0.69 71663 821808181157
552 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಧಮ  ೕಂ .ಯಲಪ ಗಳ ಸ ರ 101/2 ಪ. ಟ ೕ 0.91 81370 737023598151
553 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಮ  ೕಂ ಅಪ ಯ ಗಳ ಸ ರ 45/5 ಪ. ತರ 0.54 57561 508250520064
554 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟಮ  ೕಂ . ಪಯ ೕ ಕಸ 96,108/1 ಪ. ೕ 0.60 63904
555 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಲಪ   ಳ ಪ ಚ ೕನ ಅಗ ರ ಕಸ 13/2 ಪ. 0.23 26075
556 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ಆವಲಪ ಯಕನ ರ ಕಸ 60,73 ಪ. 0.30 34011
557 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ   . ಳ ಗಯ ಡ ಹ ಕಸ 90/1,105 ಪ. ತರ 0.80 82458
558 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಯಪ   ಡ ಬಚ ಮ ಗರ ಅ 126/2 ಪ. ತರ 0.48 48998
559 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಅಮ ಯ  ೕಂ ನ ಅ ೕಹ ಅ 8/1,9 ಪ. 0.90 46239
560 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರಪ   ಯಪ ದರ ಕಸ 28/6 ಪ. ೕ 0.60 62093 763669887137 154100101004356
561 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟಪ   ಂಗಪ ಪ ಹ ಕಸ 23/2 ಪ. 0.40 40827 686547049233 4602200013137
562 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ ಪ   ಮ ಯ ಪ ಹ ಕಸ 59/2,59/4,59/3 ಪ. ೕ 0.60 62805 475932186664
563 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ   ನ ಪ ಪ ಹ ಕಸ 59/1 ಪ. ೕ 0.65 68820 537078598609
564 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಪ   ಳ ಪ ೕ ಕಸ 48 ಪ. ೕ 0.80 82292 269326549445
565 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಪ   . ಮ ಯ ಪ ಹ ಕಸ 66/2 ಪ. ೕ 0.50 53871 410976484322



566 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎ . ಮ ಷ ಪ   ಯಣಪ ತಮ ಯಹನಹ ಕಸ 276/3. ಪ. ತರ 0.40 44426 231596166898
567 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಪಣ   ಕ ಕಪ ಆವಲಹ ಸ ರ 35 ಪ. ತರ 0.50 47442 564050107366
568 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಪಮ  ೕಂ ಸಹ ಗ 51 ಪ. 0.80 54790 687846030841 137400101014079
569 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗಪ   ಯಲಪ ಮ ಂಡಹ ಗ 108 ಪ. ಟ ೕ 0.27 24395 772027470823
570 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಚಮ  ೕಂ ಯಲಪ ಮ ಂಡಹ ಗ 109 ಪ. ಟ ೕ 0.40 35803 316207327370
571 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮಯ   ಯಲಪ ಮ ಂಡಹ ಗ 110 ಪ. ಟ ೕ 0.26 24811 252643294638
572 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಮ  ೕಂ ೕರಭದ ಪ ಇಂಡ ಕಸ 230/ 65 ಪ. ಡ ಣ ನ 0.80 80860 774259282523
573 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟಪ   ಸ ರ 204 ಪ. ತರ 0.80 81886 973114377855
574 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟಮ  ೕಂ . ಅಗಸ ಮ ನಹ ಕಸ 73,12 ಪ. ತರ 1.30 133262 772854582242
575 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಮ ದ ಪ   ತ ಸನ ರ ಅ 53/3,54/2,6 2 ಪ. ತರ 1.80 146537 309366246121
576 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಲಮ  ೕಂ ಯಪ ೕಹ ಸ ರ 60/3 ಪ. ತರ 0.30 34012 794931690911
577 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಗ   ಯಲಪ ಎ . ಡಹ ಸ ರ 33/ 81 ಪ. 0.40 37232 805346492488
578 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಎಂ.ರ   ಡ ಮ ದ ಸ ರ 86/p48,62/5,62/4 ಪ. ತರ 1.19 118229 793339738127
579 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಜಯ   ಪ ಭ ನಹ ಗ 64/p60 ಪ. 1.00 65824 590373650158
580 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ ಮ  ೕಂ . ಪಣ ಂ ನ ಅಗ ರ ಸ ರ 42/1,42/2,42/3,42/5 ಪ. ಟ ೕ 0.35 38708 822850014228
581 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕಡಪ   ಕ ಯಪ ಂ ನ ಅಗ ರ ಸ ರ 49 ಪ. ತರ 0.85 86639
582 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ ಯ   ಮ ಡಪ ನಹ ಸ ಘಟ 9/1. ಪ. ೕ 0.73 75243 665938544879 54058581622
583 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟ   ನ ಪ ಲ 42,11 ಪ. ತರ 0.60 44904 941077792180
584 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ರ    . ಂಪಣ ೕನಹ ಸನ ರ 62 ಪ. ತರ 0.60 45349
585 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟಪ   ಗ ಪ ೕನಹ ಸನ ರ 135/1ಎ ಪ. ೕ 0.80 18112
586 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ತಪ   ಕ ಮ ಯಪ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/p33 ಪ. 0.80 43762 621631923343
587 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಡ ಲ ಯ   ದ ಯ ೕ ರ ವ 129 ಪ. 0.80 43762 649218984719
588 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಶ   ಯಪ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/ 25 ಪ. 0.40 28176 793922743424
589 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಷ ಯ   ಲ ಯ ೕ ರ ವ 56/ 17 ಪ. 0.80 45691 387954682107
590 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ತ ಯ   ಮ ಯ ೕ ರ ವ 56 ಪ. 0.70 40980 512275058150
591 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಆಶ ಥ ಯಣ  ಮಯ ಕಮ ಉತರಹ 31/4 ಪ. ಟ ೕ 0.70 67158 879434700345
592 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಮ ಯ   ಮ ಯ ೕ ರ ವ 59 ಪ. ೕ 0.30 34012 276424133033
593 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ನರ ಂಹಯ   ಮ ಯ ೕ ರ ವ 59 ಪ. ೕ 0.45 49048 418552120704
594 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಪಪ   ೕವಯ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/ 10 ಪ. 0.80 54790 905994893797
595 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಆ .ಎಂ  ಚ ಪ ೕಹ ಂ 43/ 1 ಪ. 0.59 35996 338317104397
596 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಯಲಗಯ   ೕಟಪ ೕಹ ಂ 41/4 ಪ. ಟ ೕ 0.78 80397 759506471681
597 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ವಮ  ೕಂ .ಲ ಣ ಂಡನಹ ಂ 26 ಪ. ಟ ೕ 0.80 82393 568277828848
598 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಕರಪ   ಯಪ ಮ ದ ಕಸ ಪ. 0.60 63904 312722703989
599 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ .ಮ ವಯ   ಕ ಮಯ ಂ ರ ಕಸ ಪ. ೕ 1.00 101013 418666957365
600 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ೕತಮ  ೕಂ ಯಪ ಎ. ಡಹ ಕಸ ಪ. ತರ 0.66 68999 670337465142
601 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಹ ಮಕ  ೕಂ ಮ ಸಪ ಗ ಯ ನಹ ಉತರಹ 2/1, ಪ. 0.34 24367 381130420623
602 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಹ ಮಯ   . ಗಯ ನ ನಹ ವ 73/1 ಪ. 0.50 32814 690096024998
603 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಷ ಪ   .ಕ ಂಚಪ ಗ ಯ ನಹ ಉತರಹ 25/2 ಪ. 0.32 17412 294863652851
604 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ . ಮಯ   .ಕ ಂಚಪ ಉತ ಉತರಹ 112 ಪ. ೕ 1.69 158295 441526884458
605 PMKSY ಹ ೕ ೕ ವ ಂಕಟ ತಯ   . ಮ ಪ ೕಳ ಯಕನಹ ವ 58 ಪ. ೕ 1.00 100515 908411718428
606 NHM ರತ ಮ  ೕಂ  ಂಕಟ ನಹ ಸ ರ 86 ನ 1 4.05 1550000 673774321903 1074101115218
607 NHM ೕಥಲ ಹ   ಂಕಟ  ಬ ರ ಅ  46 ನ 1 0.18 140000 514088357679 919030021935860
608 NHM ೕ  ಯಣಪ   ಂಪಯ  ಕ ರ ಕಸ 65/3 ನ 1 0.4 778593
609 NHM ಟ ಟ ಎ  ಷ   ತ  ಮ ಳ ಕಸ 488/6,489/3 ನ 1 1 16000 832548011510 04602200046371
610 NHM ಟ ಟ ಲ ಯ   ಮಯ  ಗನ ಕಸ  31 ನ 1 1 16000 814578784264 119001775275
611 NHM  ಣ ನ ಮ  ೕಂ ಮಣ  ರ ಕಸ  119120 ನ 1 1 16000 243997950040 06702210004349
612 NHM ಂಡ ಗಯ   ಮ ಯ  ಮ ಯಕನಹ  ಸ ರ 22,63,66 ನ 1 1.31 75000 785965296716 00000038125296063
613 NHM ೕ  ೕ ಸ   ನ ಪ  ವಣಕನಹ  ಕಸ  62/8 1 0.16 253959 510101005498451
614 NHM ೕಟ  ಜಯ ಲ    ಡ  ಗಳ ಅ  230 ನ 1 2.2 75000 462629892045 04292200083797
615 NHM  ಹ  ಮ   ಬ  ನಹ ಸ ರ 23/2 ನ  1 7.5ಎಂ 240000 692128533924 85042364853
616 NHM ಂಡ ಯಣಪ   ಂಪಯ  ಕ ರ ಕಸ  65/3 ನ  1 1.07 59780 64030214636
617 NHM     ಗ  ಇಚ ಂ  ಅ  36/2 ನ  1 0.80 133244 462455253202 06712200003435
618 NHM ೕ  ಜಯ ಲ    ಡ  ಗಳ ಅ  230 ನ 1 2.1 1498000 462629892045 04292200083797
619 NHM ಕ  ಖ ೕ  ಜಪ     ಯಲಪ  ೕಲ ಅ  82,182/2 1 0.69 92750 704809672241 1065119000185
620 NHM ೕ  ಂಕ   ಸಪ  ಬ  ಅ  241/2 1 0.59 852105 510101005498451
621 NHM ತರ    ಷ ಪ   ಂಕಟ ಯಪ   ರ ಅ  85/1 ನ 1 1.00 16000 704419154975 06702200001888
622 NHM ತರ  ಯಣಪ   ಂಪಯ  ಅರ ರ ಕಸ  52,47/5 ನ 1 1.00 16000 522074240468 154100101004177
623 NHM ತರ  ಗ   ಟ ಣ   ಮ ದ  ಅ  259/2,258 ನ 1 0.80 12800 726971279303 06702210021970
624 NHM ತರ  ಭದ    ೕ  ಶಟ ಹ  ಕಸ  321/1 ನ 1 0.80 15360 296002322217 04602200046222
625 NHM ತರ  ಜಮ  ೕಂ ಯಣಪ  ತಗ  ಕಸ  68/2 ನ 1 0.96 72960 683109147683 119002627736
626 NHM ೕ  ೕತ ೕಂ ಶ   ಬರಹ  ಕಸ  48/2 ನ  1 392 ಚ ೕ 1517800 301442443070 04372200147053
627 NHM ಟ ಟ ಅಂ ೕನಪ   ಮ ರಪ  ಚ ನ ಅಗ ರ ಕಸ  89,33/2 ನ  1 0.60 9600
628 NHM  ಣ ನ ಕ   ಂಪಯ  ಪ ಹ  ಕಸ  79/1 ನ  1 0.90 14400
629 NHM  ಣ ನ ಮ ೕಶಯ  ಎ   ಜಪ ದ  ಅ  220,216/2 ನ  1 0.70 11200
630 NHM   /ಜ  ಎ  ಧ    ವ ಮ  ಅ ಮ ದ  ಸ ರ 7/1,2/4 ನ  1 0.71 200000 959172526333 1329153000000152
631 NHM ತರ  ಪಣ   ಯಪ  ರ ಅ  220/5, 391,395/16 ನ  1 0.69 16000 440881949831 06702250002221
632 NHM ತರ  ಜಪ    ಬಸಪ  ದ  ಅ  22/2 ನ  1 1.00 11040 269519593162 06702210004035
633 NHM ತರ  ಡಪ   ಂಪಯ  ಂ ರ ಕಸ  40/1,40 ನ  1 1.00 16000 391337012734 656902010004586
634 NHM  ಥ  ಆ ಧ  ತಗ  ಕಸ  100/2 ನ  1 0.50 8000 205274144471 33785804708
635 NHM ರಪ   ಡ ಬ ಯ  ಡ ನಹ  ಕಸ  17/4 ನ  1 0.40 6400 708333490580 04372200285483
636 NHM ಂ  ಮಯ   ಮಯ  ರ ಕಸ 113,33/2 ನ  1 0.50 8000 687023206860 06702210004353

637 NHM

ಂ  

 
ೖ  ಎ ೕ

ಸ ದ ಗ    ಂಕಟಪ  ರ ಅ  30 ನ  1 0.60 9600 458149978797 06702200003969

638 NHM ಂಡ  ಎ  ಗ ಮ  ೕಂ ಮಲ  ಣ ಗನಹ  ಕಸ  121/4, 112/1 ನ  1 1.79 75000 270737370688 04372200210654
639 NHM ಂಡ ಎಂ ಪಧ  ೕಂ ಮಹ ವ ಸ  ಗಲ ಕಸ 20/2 ನ  1 0.59 75000 676976579074 04372200084258
640 NHM  ಜಮ   ೕಂ ಯಣಪ  ತಗ  ಕಸ  68/1 ನ  1 0.80 8000 683109147683 119002627736
641 NHM  ಯ ೕಧಮ  ೕಂ ಚನ  ಮ ಳ ಕಸ  37 ನ  1 0.60 6000 586083420917 04602200069069
642 NHM  ಶ ಂಬ ೕಂ ೕ ಸ  ದರ ಡಹ ಕಸ 166/1ಎ,163/1 ನ  1 0.60 6000 952620532486 1065101020911
643 NHM ಜಯಮ  ೕಂ ಆ  ಮಪ  ಸ  ಕಸ 297 ನ 1 1.20 30600 858125339483 06752250010697
644 NHM ಂಕಟ    ಅವಲಯ  ಳ ಯಕನಹ ಕಸ 10/1 ನ 1 0.80 21420 627353339240 33599520863
645 NHM ೕ  ೕ ಸ   ನ ಪ  ವಣಕನಹ  ಕಸ  62/8 1 0.16 253959 510101005498451
646 NHM ಕ  ಖ ೕ  ಜಪ     ಯಲಪ  ೕಲ ಅ  82,182/2 1 0.69 92750 704809672241 1065119000185
647 NHM ೕ  ಂಕ   ಸಪ  ಬ  ಅ  241/2 1 0.59 852105 510101005498451

648 NHM  ಎರಡ  ವಷ ದ ವ ಹ ಳ ಪ   ಕ ಜಪ ತರ ಣ ಲ 218/2,28/6 ನ 0.4 3424 936337670107 848010110002766

649 NHM  ಎರಡ  ವಷ ದ ವ ಹ ಆ , ೕರಣ    ಬ ಣ    ಮ ದ ಲ 19/P3  ನ 1 8560 807543926218 848010100000023

650 NHM  ಎರಡ  ವಷ ದ ವ ಹ ವಣ     ಷ ಪ ಗದಹ ಲ 15/2,16/3,17/2A,17/2B ನ 1.47 12583 378839963207 146301011004556

651 NHM  ಎರಡ  ವಷ ದ ವ ಹ ಷ ಪ    ಮಪ ಣಸ ರನಹ ಲ 126/2,126/3,106/3 ನ 0.7 5992 963907743058 3252500100269800

652 NHM   ಪ ಶ ಸರ . ಮ    ಂಪಣ . . ಳ ಲ 31/1 ನ  0.5 6000 966745225844 476101009841
653 NHM   ಪ ಶ ಸರ ಗ   ಜಪ ಲ 33, 36/3 ನ 1 10000 566800083832 3252500100974500

654 NHM  ಎರಡ  ವಷ ದ ವ ಹ ಮಲಮ   ೕಂ  ೕ ಸರಘಟ 21/1 ನ 0.5 4280 387317362143 1812101084456



655 NHM  ಎರಡ  ವಷ ದ ವ ಹ ಗಳ ಗ  ೕಂ  ೕ ಸರಘಟ 20/2 ನ 0.65 5564 339145744473 O70300101015009

656 NHM ೕ  ಎರಡ  ವಷ ದ ವ ಹ ಡ  ೕ ಂದಪ ಅ ಶ ಥ ರ ಸರಘಟ 103/3 ,106, 103/2 ನ ೕ 2 11680 747128238931 118100101008240
657 NHM ೕ  ಎರಡ  ವಷ ದ ವ ಹ ವನಜ ಎ  ಡ ೕಂ ೕ  ಡ ೕನಹ ಸರಘಟ 146 ನ ೕ 1 3040 947534943260 O787101025230

658 NHM  ಯ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಲ ಮ  ೕಂ  ಹ ತಯ ತನ ಸನ ರ 2/2 ನ 0.4 12240 373825410381 445101236219

659 NHM  ೕ.ಆ  ಪ   ಪ ಲಪ  .ಎಂ ತರ ಣ ಲ 18/1,124 ನ 0.4 200000 490806168793 848010510001936
660 NHM  ಕ ೕಮ . ಮಲತ  ಹ ತಪ ಸರಘಟ 7/1, 23, 103/4 ,103/5 ನ 2 71250 977785630476 520101029350367
661 NHM  ೕ. ಮ ಷ ಪ . .    ಚನ ಪ ಲ 40 0.4 200000 774258024727 3252500102153700
662 NHM   ಪ ಶ ಸರ M.ಆಂ ೕನಪ    ಂಪಯ ಬ ೕರನಹ ಸನ ರ 57/2, 56/3 ನ 0.77 6000 342203748912 186010040573

663 NHM  ಯ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕ .K   ಯಣಮ ಮತಹ ಸನ ರ 34/2 ನ 0.7 21420 495405807181 64011486263

664 NHM  ಸ ಪ ಶ ಸರ ಸತ ಯಣ   R V ಯಪ ಮ ಂಡನಹ ಯಲ ಕ 55/2 ನ 0.4 12240 636165677286 1812101009766
665 NHM  ಸ ಪ ಶ ಸರ ಯಲಪ    ಉ ನಪ ಳ ಹ ಸನ ರ 51/4B  ನ 0.56 17136 330183896871 4902200104176
666 NHM  ಸ ಪ ಶ ಸರ ಕ ಡ ಯ   ಡ ಯ   ಳ ಹ ಸನ ರ 51/4A  ನ 0.57 17442 771910680615 116101011001980
667 NHM  ಸ ಪ ಶ ಸರ K ದವ    ಂಪಯ ಂ ರಹ ಸರಘಟ 6/4 ನ 0.4 12240 881246979041 105401010023085
668 NHM  ಜಯ ಮಯ   H J   H ಜಯನರ ಂಹಯ ಸರಘಟ ಸರಘಟ 78/2 ನ 0.76 16000 600529036543 683101017743
669 NHM  T ಯಣಪ   ಮ ಯಪ ಸರಘಟ ಸರಘಟ 35 ನ 0.62 40000 300619001548 520101029325494
670 NHM  ೕಹ    ಅಶ ತ  ಯಣ ಡ ಬರಹ ಸರಘಟ 103/2. 104/11 ನ 0.89 16000 896142688746 3404108000666
671 NHM   ಡ  ಟ ಮಪ ಮಹ ವ ಹ ಲ 21/1 ನ 0.4 8000 909950830757 146301011002895
672 NHM  ಡ  ಕ ಯಪ ಗ ನಹ ಲ 3/8 ನ ಟ ೕ 0.34 5440 240674777568 54058057391

673 NHM  ಷ ಪ   ಮಪ ಗ ನಹ ಲ 5/2, 4/1, 5/1, 56/2, 16/1 ನ ಂ  0.87 15520 774692788341 64136278262

674 NHM  G A ಪ    ಆಂ ನಪ ಗ ನಹ ಲ 28 ನ 0.24 3840 606061534211 64080135302
675 NHM  ಜಪ   ಆಂ ನಪ ಗ ನಹ ಲ 36 ನ 0.5 8000 950121873784 54058058282
676 NHM  ಂಪಣ   ಮಪ ಗ ನಹ ಲ 14/1, 20/1, 3/3 ನ 0.47 7520 336021449218 121801010007962
677 NHM  G A ಜಣ    ಆಂ ನಪ ಗ ನಹ ಲ 28, 3/6 ನ 0.68 10880 876370761349 54057388154
678 NHM  ಮ ಯಪ  ಉ ಚ ಪ   ಮ ಯ ಯ ನಹ ಲ 40/1, 39/1 ನ 0.8 12800 427097606389 848010110000194

679 NHM  ಯ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಷ ಪ  H V  ಂಕ ಮಣಪ ಸರಘಟ ಸರಘಟ 11/3, 11/2 ನ 0.4 12240 800968186417 3404101004027

680 NHM BANANA RIPEING UNIT ಯ ಯ ಯಲ ಕ ಯಲ ಕ ನ 292250 374762666553 1317729000004580
681 NHM BANANA RIPEING UNIT ಈ ಮ ಷ   ಏ ಮ ಯಲ ಕ ಯಲ ಕ ನ 410200 801705732749 1317729000004600

682 NHM ದಲ  ವಷ ದ ೕಟಗಳ 
ವ ಹ  (ಅಂ ಂಶ ) ಆ . ತ ೕಂ,  ಎ  ೕ ಶ ೕಳ ಯಕನಹ ವ 60/32 ನ   1 0.5 5100 549264737990

683 NHM ದಲ  ವಷ ದ ೕಟಗಳ 
ವ ಹ  (ಅಂ ಂಶ )  .ಎ  ಡ ೕಂ, ಎ   ಕ ೕಳ ಯಕನಹ ವ 50/32 ನ   1 0.5 5100 763743016754

684 NHM ದಲ  ವಷ ದ ೕಟಗಳ 
ವ ಹ  (ಅಂ ಂಶ ) . . ಗರ   ಹ ಮಪ ವ 130 ನ   1 0.8 8160 529963480167

685 NHM ದಲ  ವಷ ದ ೕಟಗಳ 
ವ ಹ  (ಅಂ ಂಶ ) ಎಂ. ರ    ರಪ  ಡಹ ಉತರಹ 128 ನ   1 1 10200 750215219651

686 NHM ದಲ  ವಷ ದ ೕಟಗಳ 
ವ ಹ  (ಅಂ ಂಶ )  . ವ ಮ     ಎಂ ಅಂಗಪ ವ ಉತರಹ 129/2 ನ   1 0.49 4998 276304963774

687 NHM ದಲ  ವಷ ದ ೕಟಗಳ 
ವ ಹ  (ಅಂ ಂಶ ) ವರಲ ೕ ೕಂ, ಯಪ ಡಹ ವ 16 ನ   1 0.8 8160 694549335581

688 NHM ಪ ಶ ಸರ   (ಅಂ ಂಶ 
) ಹ ತಯ .   ಪಣ  ಎಂ ವ ಂ  113/1 ನ   1 0.4 12240 602055806403

689 NHM ಪ ಶ ಸರ   (ಅಂ ಂಶ 
) ರಜ  ಎಂ.   ಂಕ ಶ ಂಕದಕ ಉತರಹ 28/2,57/1,57/2,57/3,57/4 ನ   1 0.6 18360 474430563550

690 NHM ಪ ಶ ಸರ   (ಅಂ ಂಶ 
) ಪ ಕ  ಎಂ.   ಂಕ ಶ ಂಕದಕ ಉತರಹ 29/2 ನ   1 0.65 19890 933824275448

691 NHM ಪ ಶ ಸರ   (ಅಂ ಂಶ 
) . . ಷ ಪ   ಕ ಣ ತರ ಉತರಹ 170/2,177/A, 178/1,92/2 ನ   1 1.00 30600 455177569381

692 NHM ಪ ಶ ಸರ   (ಅಂ ಂಶ 
) ಜಣ   ಪ  ೕ ಡ  ಯಣ ರ ವ 24/P1 ನ   1 0.7 21420 417789147094

693 NHM ಪ ಶ ಸರ   (ಅಂ ಂಶ 
) ಎಂ. ಮ ಷ   ಯಪ  ಅಗರ ಂ  153/8,153/6 ನ   1 0.65 19890 646375337353

694 NHM ಪ ಶ ಸರ   (ಅಂ ಂಶ 
) ರ ೕಂದ  ಆ .  ಡ ಜಪ ವ ವ 45/3,37/5 ನ   1 1 30600 476789516668

695 NHM ಪ ಶ ಸರ   ಷ ಗ ಅಕ ಮ   ೕಂ, ವ ಂಗಪ ರ ಂ  20/P3 ನ  ಗ 1 0.4 4000 950726545222
696 NHM ಪ ಶ ಸರ   ಷ ಗ ಡ ಜಪ   ಜಪ ಮ ನಹ ವ 24/1 ನ  ಗ 1 0.4 4000 903484063377
697 NHM ಪ ಶ ಸರ   ಷ ಗ ಎ. ಶವ  ಅಶ ಥ ಯಣ ೕಮನಹ ಉತರಹ 149/5 149/6 ನ  ಗ 1 0.4 4000 449689504520
698 NHM ಪ ಶ ಸರ   ಷ ಗ ೕನ    ಅಂ ೕನಪ ತಟ ಉತರಹ 69/10 ನ  ಗ 1 0.4 6400 295112935169
699 NHM ಪ ಶ ಸರ   ಷ ಗ   ವ ಯ ತಟ ಉತರಹ 189/1 ನ  ಗ 1 0.4 6400 983393077775
700 NHM ಪ ಶ ಸರ   ಷ ಗ    ರಪ ತಟ ಉತರಹ 79/ 1A ನ  ಗ 1 0.4 6400 563858345270
701 NHM ಪ ಶ ಸರ   ಷ ಗ ಕ ಂಗಮ  ೕಂ, ಪ . ಲಹ ಂ  41 ನ  ಗ 1 1.2 12000 605495902424
702 NHM ಪ ಶ ಸರ   ಷ ಗ ಎ    ವ ದ ಯ  ನ ಂ  66/3 ನ  ಗ 1 0.8 12800 843524294542
703 NHM ಪ ಶ ಸರ   ಷ ಗ ಂಕಟಪ   ಂಜಯ ನ ಂ  5/1 ನ  ಗ 1 0.6 6000 820597637377

704 NHM ದಲ  ವಷ ದ ೕಟಗಳ 
ವ ಹ  . . ೕ   ಜಯಣ ರ ಂ  23/6 ನ  1 0.8 5200 622338395117

705 NHM ಯ ಕ  ಂಡ ವಮ  ೕಂ ಲ ಣ ಳ ಂಡನಹ ಂ 26/p27 1 0.8 75000 568277828848
706 NHM ಯ ಕ  ಂಡ ಹ ತಯ   ಅಂ ನಪ ನಗ ರನಹ ವ 11/p6 1 0.4 75000 502032938166

707 NHM ರ ತ ಯ(ಹ  ಮ  
ಘಟಕ) ಅ ಕ ಲ ದ  ಪದ ಹ ತಯ   ಆಂ ನಪ ಣಗ ರನಹ ವ 11/p6 ಹವ  ಣ 1 0.40 1126000 502032938166

708 NHM ರ ತ ಯ(ಹ  ಮ  
ಘಟಕ) ಅ ಕ ಲ ದ  ಪದ ಹ ತಯ   ಆಂ ನಪ ಣಗ ರನಹ ವ 11/p6 ಸ  1 0.40 201600 502032938166

709 NHM ರ ತ ಯ(ಹ  ಮ  
ಘಟಕ) ಅ ಕ ಲ ದ  ಪದ ಷ  ಯ   ಲ  ಯ ೕ ವ 56 ಹವ  ಣ 1 2 832936 387954682107

710 NHM  ಮ ಂ   ಕದರಯ   ಹ ಮನರಸಯ ವ ೕಹ ವ 14/2 ನ ೕ  ಡ 1 0.4 6400 466018669486
711 NHM  ಮ ಂ ಹ ಮಯ   ಈರಮಲಯ ಂಬಳ ೕ ಂ 49/1 ನ ಟ ೕಟ 1 0.8 12800 993803226198
712 NHM  ಮ ಂ ಜಯಲ ಮ   ಮ ಂಗಯ ಂಬಳ ೕ ಂ 45/1 ನ ಟ ೕಟ 1 0.8 12800 293080257198
713 NHM  ಮ ಂ ಜಯಲ ೕ  ಜಯ ಯಲಚ ವ 59/3 ನ ತರ 1 1.00 16000 749751008644
714 NHM  ಮ ಂ ಮ ಂ ಡ  ದ ಯ ಳ ೕಂಡನಹ ಂ 132 ನ ಟ ೕಟ 1 1.00 16000 648460942336
715 NHM  ಮ ಂ ಎಂ. .ಪ ಕ   ಂಕ  ಭ  ಎಂ ಂಕದಕ ಉತರಹ 22/1,22/2 ನ ಕ ಗ 1 1.2 16000 933824275448

716 NHM
ೕತರ ವ ಹ  ಮ  

ಕ
  

. ರಪ   ಮ ಣ  ಎಂ ವ ಂ  46 ನ ಕ 1 2.8 200000 348731094696

717 NHM
ೕತರ ವ ಹ  ಮ  

ಕ
  

ಆ . ಯಣಪ   ದ ಯ ನ ಂ  29/1,29/2 ನ ತರ 1 4.25 200000 233341492020

718 NHM
ೕತರ ವ ಹ  ಮ  

ಕ
  

.   ಹ ಮನರಸಯ ನಹ ವ 65/1,64/16 ನ ತರ 1 6.03 200000 473796415060

719 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ತ  . ಡಹ ಉತರಹ 73/3 ನ  1 0.4 0



720 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಗಪ ತರ ಉತರಹ 94/2 ನ  1 0.87 0

721 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಂಚಮ  ೕ ಉತರಹ 199/2 1 0.9 0

722 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಪಟ ಮ ೕ ಉತರಹ 196/2 1 1 0

723 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) . ಷ ಪ ೕ ಉತರಹ 176/2 ನ  1 1.2 0

724 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಮ ೕ ಉತರಹ 175/p39 ನ  1 1.2 0

725 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM)  ೕ ಉತರಹ 114115 ನ  1 1.2 0

726 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಶ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/p25, 196 1 0.8 0

727 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಂಕಟ ಗಯ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/p1 ನ  1 1 0

728 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ವಯ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/p1 1 1 0

729 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಕ ಳಯ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 197 1 1.2 0

730 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ನರಸಮ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 118/2 ನ  1 0.58 0

731 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಈರ ಕ ಯ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 120/2 ನ  1 1.2 0

732 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ನರ ಂಹಯ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 131/2 ನ  1 1.63 0

733 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಷ  ತರ ಉತರಹ 55/p2 ನ  1 2 0

734 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಕ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 82/2 ನ  1 0.8 0

735 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ವಪ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 114/2,181,115 ನ  1 0.8 0

736 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ತಗಡಪ ಉತರಹ 12 ನ  1 1.2 0

737 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ವಯ  ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/p12 ನ  1 0.8 0

738 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಡ ಉತರಹ 134 ನ  1 0.95 0

739 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಂಚಪ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/p10 1 0.8 0

740 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ರ ಶ ಎ ಉತ ಉತರಹ 19 ನ  1 1.2 0

741 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM)  ಷ ಪ ಂ 14/1, 14/2 ನ  1 0.45 0

742 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಮ ಯ  ರ ಂಡನಹ ಂ 91 1 0.38 0

743 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಯಲಗಯ ೕಹ ಂ 41/4 1 1.18 0

744 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಎಂ. ಂಪ  ಂ ಂ 113/3A, 113/4 ನ  1 0.26 0

745 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಷ ಪ ಂ 43/1 ನ  1 1 0

746 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) .ಎಂ. ವ ಂ 5/17, 302 ನ  1 0.4 0

747 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಬಸವ ಎಂ. ಷ ಗರ ಂ 52/2 ನ  1 0.64 0

748 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಯಣಪ ಂ 12/2,56/161/6 ನ  1 2 0

749 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಜಯಪ ಶ ಸತನಹ ಂ 31/2 ನ  1 0.8 0

750 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಜಯಮ .ಎಂ. ವ ಂ 40 ನ  1 0.8 0

751 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಚ ಗಪ ರ ಂ 1/1 ನ  1 0.45 0

752 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ೕರಮ ಂಡನಹ ಂ 132 ನ  1 1 0

753 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ದ ಂಗಮ ಂ 1/27,8/2 ನ  1 1 0

754 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ತ ಮ .ಎಂ. ವ ಂ 212/3 ನ  1 0.8 0

755 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಯಣ ಯ ೕ ವ 59 1 0.8 0

756 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಕ  ಯ ೕ ವ 59 1 0.8 0

757 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಡ ಲ ಯ ೕ ವ 129 1 0.8 0

758 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಟ ಮಯ ೕ ವ 36 ನ  1 0.8 0

759 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ತ ಯ ೕ ವ 56 1 0.8 0

760 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಹ ಮಯ ನ ಗನಹ ವ 73/1 1 0.8 0

761 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಂತಮ  ವ ವ 17/3 ನ  1 2 0

762 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಕ ಹ ಮಯ  ನ ಗನಹ ವ 36/3,36/4,42/5 ನ  1 0.88 0

763 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) . ಜಣ ನಹ ವ 16/7,21/3 ನ  1 0.8 0

764 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಡ ರ ವ 24/1 ನ  1 1.4 0

765 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) . ಯಣಪ ೕ ವ 5/2 ನ  1 1.6 0

766 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಲಪ ಚ ೕನಹ ವ 17/5 ನ  1 0.46 0

767 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಕ ವಣ ೕಳ ಯಕನಹ ವ 16/8,43/1 ನ  1 0.8 0



768 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ದ ಯ ವ ೕ ವ 1/4 ನ  1 1 0

769 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಯಪ ೕ ವ 75 ನ  1 1 0

770 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) .ಆ ೕ ನ ವ 56/4 ನ  1 0.93 0

771 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಂಗಮ ಯಲಚ ವ 159 ನ  1 2 0

772 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಮಮತ ಣಕ ವ 55 ನ  1 1 0

773 NHM ಎ.ಇ.   ಸ ಜನಪ    ನ ಪ ಂ ೕದರಹ 61/P31,70/3, ನ  ಗ 1 1.11 5100 581840403304
774 NHM ಎ.ಇ.   ಸ ಷ ಪ   ಂಕಟಪ ಂ ೕದರಹ 68/2,43/4 ನ  ಗ 1 0.38 3800 587462951667
775 NHM ಎ.ಇ.  ವ ಹ ಪ ಶ  ಷ ಪ  ರ ೕದರಹ 33/1 ನ  1 0.5 4000 638170575877
776 NHM ಯ ಕ  ಂಡ ಯ    ಂ ವ 61/P3 ನ 1 0.9 75000
777 NHM ಯ ಕ  ಂಡ ಸ ೕಶ   . ಂಕಟ ೕರ ಣ ವ 40/2 ನ 1 0.82 54187 923801597415

778 NHM ೕಟ ಯ  ಂ ಕರಣ 
ಕ  ಖ ೕ ನರ ಂಹಯ   ಕ ೕರಪ ಂ ೕದರಹ 87/1.87/2 1 1.6 90650 583428109277

779 NHM ಂಕ   ಈರಣ ೕನ ಸ ರ ೕದರಹ 24/03 ೕ ೕ ಣ ನ 1 1.1 1332000 704996821969
780 NHM ಂಕಟ ಮ  ಈರಣ ೕನ ಸ ರ ೕದರಹ 24/05 ೕ ೕ ಣ ನ 1 1.2 1368000 602226777578
781 NHM ಂಕ   ಈರಣ ೕನ ಸ ರ ೕದರಹ 24/03 ಸ ಗಳ 1 1.1 247520 704996821969
782 NHM ಂಕಟ ಮ  ಈರಣ ೕನ ಸ ರ ೕದರಹ 24/05 ಸ ಗಳ 1 1.2 252480 602226777578
783 NHM   ಗ  ಎಂ   ಷ ಪ ಂ ೕದರಹ 61p /13 ನ 1 2 200000 314111149389
784 NHM  ಹ  ವ ಘಟಕ ಎ    ಯಣ ಎಂ. ನಹ .ಆ . 11/14 ನ 1 0.6.04 636265 328348749909
785 NHM ೕ  ೕ ಸ   ನ ಪ  ವಣಕನಹ  ಕಸ  62/8 ಪ.  1 0.16 253959 510101005498451
786 NHM ಕ  ಖ ೕ  ಜಪ     ಯಲಪ  ೕಲ ಅ  82,182/2 ಪ.  1 0.69 92750 704809672241 1065119000185
787 NHM ೕ  ಂಕ   ಸಪ  ಬ  ಅ  241/2 ಪ.  1 0.59 852105 510101005498451
788 NHM ೕ  ೕ ಸ   ನ ಪ  ವಣಕನಹ  ಕಸ  62/8 ಪ.  1 0.16 253959 510101005498451
789 NHM ಕ  ಖ ೕ  ಜಪ     ಯಲಪ  ೕಲ ಅ  82,182/2 ಪ.  1 0.69 92750 704809672241 1065119000185
790 NHM ೕ  ಂಕ   ಸಪ  ಬ  ಅ  241/2 ಪ.  1 0.59 852105 510101005498451
791 NHM  ೕ. ಮ ಷ ಪ . .    ಚನ ಪ ಲ 40 ಪ. 0.4 200000 774258024727 3252500102153700
792 NHM ಯ ಕ  ಂಡ ವಮ  ೕಂ ಲ ಣ ಳ ಂಡನಹ ಂ 26/p27 ಪ. 1 0.8 75000 568277828848
793 NHM ಯ ಕ  ಂಡ ಹ ತಯ   ಅಂ ನಪ ನಗ ರನಹ ವ 11/p6 ಪ. 1 0.4 75000 502032938166

794 NHM ರ ತ ಯ(ಹ  ಮ  
ಘಟಕ) ಅ ಕ ಲ ದ  ಪದ ಹ ತಯ   ಆಂ ನಪ ಣಗ ರನಹ ವ 11/p6 ಪ. 1 0.40 1126000 502032938166

795 NHM ರ ತ ಯ(ಹ  ಮ  
ಘಟಕ) ಅ ಕ ಲ ದ  ಪದ ಹ ತಯ   ಆಂ ನಪ ಣಗ ರನಹ ವ 11/p6 ಪ. 1 0.40 201600 502032938166

796 NHM ರ ತ ಯ(ಹ  ಮ  
ಘಟಕ) ಅ ಕ ಲ ದ  ಪದ ಷ  ಯ   ಲ  ಯ ೕ ವ 56 ಪ. 1 2 832936 387954682107

797 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಪಟ ಮ ೕ ಉತರಹ 196/2 ಪ. 1 1 1200

798 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಶ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/p25, 196 ಪ. 1 0.8 960

799 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ವಯ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/p1 ಪ. 1 1 1200

800 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಕ ಳಯ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 197 ಪ. 1 1.2 1440

801 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಂಚಪ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/p10 ಪ. 1 0.8 960

802 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಮ ಯ  ರ ಂಡನಹ ಂ 91 ಪ. 1 0.38 456

803 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಯಲಗಯ ೕಹ ಂ 41/4 ಪ. 1 1.18 1416

804 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಯಣ ಯ ೕ ವ 59 ಪ. 1 0.8 960

805 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಕ  ಯ ೕ ವ 59 ಪ. 1 0.8 960

806 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಡ ಲ ಯ ೕ ವ 129 ಪ. 1 0.8 960

807 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ತ ಯ ೕ ವ 56 ಪ. 1 0.8 960

808 NHM ೕಟ ಯ  ಂ ಕರಣ 
ಕ  ಖ ೕ ನರ ಂಹಯ   ಕ ೕರಪ ಂ ೕದರಹ 87/1.87/2 ಪ. 1 1.6 90650 583428109277

809 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಂಚಮ  ೕ ಉತರಹ 199/2 ಪ. 1 0.9 1080

810 NHM ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ವ ಹ  
(INM/IPM) ಹ ಮಯ ನ ಗನಹ ವ 73/1 ಪ. 1 0.8 960

811 NHM ಂಕ   ಈರಣ ೕನ ಸ ರ ೕದರಹ 24/03 ಪ. ಗಡ ೕ ೕ ಣ ನ 1 1.1 1332000 704996821969
812 NHM ಂಕಟ ಮ  ಈರಣ ೕನ ಸ ರ ೕದರಹ 24/05 ಪ. ಗಡ ೕ ೕ ಣ ನ 1 1.2 1368000 602226777578
813 NHM ಂಕ   ಈರಣ ೕನ ಸ ರ ೕದರಹ 24/03 ಪ. ಗಡ ಸ ಗಳ 1 1.1 247520 704996821969
814 NHM ಂಕಟ ಮ  ಈರಣ ೕನ ಸ ರ ೕದರಹ 24/05 ಪ. ಗಡ ಸ ಗಳ 1 1.2 252480 602226777578
815 SMAM ಂ ರಣ ಲ ಮ  ೕಂ  ೕ ಲ ಡಹ ಕಸ 111 ಇತ 1 0.92 10000 119000513934
816 SMAM ಂ ರಣ ರತ ಮ  ೕಂ ಆಂ ನಪ ಬನಹ ಸ ರ 27/1 ಇತ 1 0.5 12500 390872979213 020710026312
817 SMAM ಂ ರಣ ಎ  ಮಯ    ಂ ಸ ರ 152 ಇತ 1 1.42 10000 256208818787 160910032214

818 SMAM ಂ ರಣ ೕ ಮ    ಕ ಂಡಪ ಬನಹ ಸ ರ 26 ಇತ 1 0.63 10000 404491995690 0439101020384

819 SMAM ಂ ರಣ ಪಯ   ಬಸಪ ಮ ದ ಕಸ 184/P42 ಇತ 1 0.8 35000 04372210007817
820 SMAM ಂ ರಣ ಎ  ದ ಖ    ಗಪ ಬರಹ ಕಸ 10/2 ಇತ 1 0.94 8000 04372200059148
821 SMAM ಂ ರಣ ಎ   ಇಂ  ೕಂ ವ ಜಪ ತಮ ಯಕನಹ ಕಸ 176 ಇತ 1 1.76 7396 85021533227
822 SMAM ಂ ರಣ ಂತ   ಕ ಯಪ ಸ ಕಸ 176 ಇತ 1 0.37 30000 54940100000532
823 SMAM ಂ ರಣ ಂಕಟ ಮಯ   ಆಂ ನಪ ವ ರಹ ಯಶ ತ ರ 28/4 ಇತ 1 0.4 30000 859170819861 3851101010095
824 SMAM ಂ ರಣ ಚನ ಮ  ೕಂ ಂಡಪ ಮತಹ ಯಶ ತ ರ 24, 6/1 ಇತ 1 0.56 35000 867586995508 62509129028
825 SMAM ಂ ರಣ ಂಕಟಪ   ಯಪ ಮತಹ ಯಶ ತ ರ 32/3/ 32/5 ಇತ 1 0.35 30000 383118455416 000710101010028
826 SMAM ಂ ರಣ ಂಡ    ದ ಪ ಮತಹ ಯಶ ತ ರ 45/2 ಇತ 1 0.64 30000 326510827716 64053076573

827 SMAM ಂ ರಣ A ಯಣಪ   ಅಡ ಯಪ ಳ ಹ ಯಶ ತ ರ 125/2 ಇತ 1 0.35 5664 411751969991 0445101025194

828 SMAM ಂ ರಣ H. ಮ ದ   ನ ಪ ೕ ಡನಹ ಯಶ ತ ರ62/1, 63/1, 62/11, 62/10, 62/1, 113/2 ಇತ 1 0.62 30000 234565140991 18422191006415
829 SMAM ಂ ರಣ ನರ ಂಹಯ   ಅರಸಪ ವ ರಹ ಯಶ ತ ರ   39/1 ಇತ 1 0.3 30000 648786728426 915010047486746
830 SMAM ಂ ರಣ ನ ದ ಪ   ಮಲಯ ತರಬನಹ ಯಲ ಕ 52/1, 6/3 ಇತ 1 0.31 30000 955613560461 1835566139
831 SMAM ಂ ರಣ ಜಯಮ  ೕಂ  ಆಂ ನಪ ಮಳ ರ ಯಲ ಕ 129/2, 133/4, 87 ಇತ 1 0.19 35000 285376505506 1835534924
832 SMAM ಂ ರಣ ೕ   ಯಪ ನಹ ಯಲ ಕ 131/1 ಇತ 1 0.42 30000 790760010749 520101029351606
833 SMAM ಂ ರಣ ೕ ಡ  ರಪ ೕಗನಹ ಯಲ ಕ 25/2 ಇತ 1 0.7 20000 501163641641 54058207939

834 SMAM ಂ ರಣ A ಯಣಪ   ಅಡ ಯಪ ಳ ಹ ಯಶ ತ ರ 125/2 ಇತ 1 0.35 10400 411751969991 0445101025194



835 SMAM ಂ ರಣ T R ೕ    T C ಮ ದ ಟ ಯನ ರ 35/2, 7/5 ಇತ 1 0.65 5253 904553793379 3252500100696800

836 SMAM ಂ ರಣ    ಚನ ಯ ಯಶ ತ ರ 71/4, 72/10 ಇತ 1 0.92 28683 991123524531 04902200081329
837 SMAM ಂ ರಣ ಕ ೕ  ೕಂ ಂಕಟ ಷ ಪ ವಡ ರ ,  ಉತರಹ 82/2 ನ  1 0.8 35000 906774288940 04562010093405
838 SMAM ಂ ರಣ ವಯ   ಡಯ ಲ  ಮ ,  ಉತರಹ 162/4 ನ  1 2..12 3446 352120347233 0492101000147
839 SMAM ಂ ರಣ ತ ೕಂ .ಎ . ೕ ಶ ರ ೕಳ ಯ ನಹ ವ 60/30 ನ  1 0.5 25000 0884101016920 0884101016920
840 SMAM ಂ ರಣ ರತ ಮ   ದ ಯ  ೕಳ ಯ ನಹ  , ವ 51 ನ  ೕ , 1 2.02 25000 0426108038712 0426108038712
841 SMAM ಂ ರಣ ಕ ೕ  ೕಂ ಂಕಟ ಷ ಪ ವಡ ರ ,  ಉತರಹ 82/2 ನ  1 0.8 45000 906774288940 049210100147
842 SMAM ಂ ರಣ ನ ಪ   ಹ ತಪ ಜಯನರಗ , ಂ  53/1,56/2 ನ  ಅ , ಂ , ಂ 1 0.41 27200 636046617663 9022500102261601
843 SMAM ಂ ರಣ .ಎಂ. ಂತಲ  ೕಂ  ಮ ಘಟ , ಂ  27/1A1 ನ  1 6.13 10000 632245520088 141101011004277
844 SMAM ಂ ರಣ ಂಜಯ   ಖರಪ ನಗ ರನಹ , ವ 39/2,38/2,40,42 ನ  ಅ 1 1.06 60000 777460520121 06733070000363
II
1 CHD CHD Crop ಯಣ   ಂಕಟ ಮ ವಲ ಸಹ ಕಸ 23/2,25/2 ನ ಟ ೕ 0.80 40900 429846455317 4372200074106
2 CHD CHD Crop ಮ ಕ  ೕಂ ಪಣ ರ ಯಕನಹ ಅ 56/2 ನ ಟ ೕ 0.90 46010 431640792802 6752200009207
3 CHD CHD Crop ಯಣಪ   ಯಪ ಸನ ರ ಅ 8/4, ನ ಟ ೕ 0.40 20450 519776121187 3468101004064
4 CHD CHD Crop ಯಣಪ   ಂಕಟಪ ರ ಅ 101/1 ನ ಟ ೕ 0.80 40900 713693835281 4292200126862
5 CHD CHD Crop ಮ ೕ    ಬಸವ ಡ ನಹ ಕಸ 46/2 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 780692634595 64078209224
6 CHD CHD Crop . ಂಕ   ಸಪ ಬ ಅ 214/2 ಪ. ಟ ೕ 0.59 55238 683523638226 4292010007313
7 CHD CHD Crop ಎಂ.  ಮಯ   ಮದನ ಯಪ ಅ ಹ ಅ 74/5 ಪ. ಟ ೕ 0.30 28087 868731273110 3468108000193
8 CHD CHD Crop . ಜಪ   ಡ ಯ ಭ ರ ಅ 106,116 ಪ. ಟ ೕ 0.60 56175 872793273175 6702210022428
9 CHD CHD Crop ಎಂ. ೕ   . . ಯಪ ರ ಅ 148 ಪ. ಟ ೕ 0.38 35577 317489211134 54058086707
10 CHD CHD Crop ಎಂ. ಜಪ   ಯಪ ಸ ಕಸ 247/1 ನ ಟ ೕ 0.50 25562 916944932969 6752210000524
11 CHD CHD Crop ಎ . ಮ   ನರ ಂಹಯ ಂಪವ ರಹ ಕಸ 28 ನ ಟ ೕ 0.71 36298 691979304895 4602200022866
12 CHD CHD Crop ಯಲಪ   ಮಯ ಕ ಗ ಕಸ 16/2,99/2 ನ ಟ ೕ 0.80 40900 323421178770 54021576488
13 CHD CHD Crop ಪ ಕ   ಂಕಟಪ ಹ ಹ ಅ 180/4,180/6 ನ ಟ ೕ 0.37 18916 672975078883 6702610001909
14 CHD CHD Crop ೕಲಮ  ೕಂ ೕಮ ಖ ೕನಹ ಕಸ 31/1 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 437220279396
15 CHD CHD Crop ಯಪ   ಆಮಯ ಭ ರ ಅ 51 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 820138354178 6702210004238
16 CHD CHD Crop ಂತಮ  ೕಮ ಪಣ ರ ಅ 98/5 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 406780861852 6702250013076
17 CHD CHD Crop ೕ ಲ  ಅಬ ಯ ರ ಯಕನಹ ಅ 64/2a,75/1A,75/1B ನ ಟ ೕ 0.60 30675 866164371769 6752200000138
18 CHD CHD Crop ಎ. ಯಣ   ಅಪ ಣ ಬ ರ ಅ 26/5 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 885377531983 6702210004667
19 CHD CHD Crop .ಎ .ಅಶ ಥಪ   ಲ ಯ ಭ ರ ಅ 105 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 486729852360 6702210008419
20 CHD CHD Crop ಎಂ.  ನದ . ಯಪ ವಲ ಸಹ ಕಸ 20/1 ನ ಟ ೕ 0.54 27607 640224616890 4372200017500
21 CHD CHD Crop ಎ. ೕರಭದ ಪ   ಅಜ ಪ ಸ ಕಸ 137/1,134,105 ನ ಟ ೕ 0.80 40900 4372200028654
22 CHD CHD Crop ಎ . ಜಪ   ಲ ಯ ಭ ರ ಅ 95/4 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 923461971395 6702250006378
23 CHD CHD Crop . ಂಡಪ   ಕಪ ಸನ ರ ಅ 70 ನ ಟ ೕ 0.80 40900 782490707681 39210100008373
24 CHD CHD Crop . ಥ  ಂಪಯ ಕ ಅ 82/2 ನ ಟ ೕ 0.20 10225 393587635434 3468101001667
25 CHD CHD Crop ಅಳಳ ,ಮ  ೕಂ . ಮ ಯಪ ಗ ಕಸ 39 ಪ. ಟ ೕ 0.60 56175 355370827404 119000223712
26 CHD CHD Crop ಯಮ  ೕಂ ಕಪ ಯ ದ ಅ 220/1 ಪ. ಟ ೕ 0.35 32768 282638664270 6702250014768
27 CHD CHD Crop ಮದನ ಯಪ   ಯಪ ಸ  ಗಲ ಕಸ 71,75 ನ ಟ ೕ 0.46 23847 574243963821 6752200002710
28 CHD CHD Crop ಅ ದಮ  ೕಂ ಕ ಂಜಪ ಂ ಸರಘಟ 59 ನ ಟ ೕ 0.6 30675 926897472767 520101029393783
29 CHD CHD Crop ಎ .ಪ ಲಪ   . ಯಣಪ ದಪ ನಹ ಸರಘಟ 3/3 ನ ಟ ೕ 0.4 20450 517109762346 54058205488
30 CHD CHD Crop . . ೕರಣ   ಂಪಯ ಹ ಸರಘಟ 77/5ಎ ನ ಟ ೕ 0.4 20450 955761829661 520361022735555
31 CHD CHD Crop ಎಂ.ಮಲಪ  ಎಂ. ೕರಭದ ಪ ಂಗನಹ ಸರಘಟ 10/2 3 ನ ಟ ೕ 0.20 10225 497781188726 520101017098218
32 CHD CHD Crop ಎ .ಎಂ.ಅಶ ಥಪ ೕಗನಹ ಸರಘಟ 81 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 520101029378539
33 CHD CHD Crop ಲ ಮ  ೕಂ . ಯಪ ಕಡತನಮ ಸರಘಟ 91,98 ನ ಟ ೕ 0.60 30675 326401000001627
34 CHD CHD Crop ಗಮ  ೕಂ .ಜವಗಯ ಮ ಸರಘಟ 137 ನ ಟ ೕ 0.75 38343 887580333800 3404101001331
35 CHD CHD Crop ಯಣಪ ೕಗನಹ ಸರಘಟ 30/2 ನ ಟ ೕ 0.45 23006 998093934456 64163023276
36 CHD CHD Crop .ಪ ಲಪ   .ಪ ಲಪ ನಹ ಸರಘಟ 27/3,41/5 ನ ಟ ೕ 0.80 40900 907041866395 520101029317114
37 CHD CHD Crop ಜಣ   ಮಪ ಂ ಸರಘಟ 63/3 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 573187877893 33499173232
38 CHD CHD Crop ಜಯಲ ೕ.ಎ  ೕಂ ಜಯ ಯಲಚ ವ 59/3 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 749731008644 100170201
39 CHD CHD Crop . .ಕದರಯ   ಹ ಮನರಸಯ ವ ೕಹ ವ 14/4 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 466018669486 1229101015567
40 CHD CHD Crop ಬಸವ   . ವಣ ಯಲಚ ವ 173, ನ ಟ ೕ 0.40 20450 745970082502 1229101035173
41 CHD CHD Crop ಲ ಮ  ೕಂ ಮ ತಯ ಯಲಚ ವ 172/2 ನ ಟ ೕ 0.60 30675 876064655136 100238001
42 CHD CHD Crop ೕರಮ  ೕಂ ಮ ಂ ಡ ಂಡನಹ ಂ 132 ನ ಟ ೕ 0.80 40900 735984139408 100276401
43 CHD CHD Crop   . . . ರ ಯಪವ ೕಹ ವ 68 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 486959992961 1229101018947
44 CHD CHD Crop ಅಶ  ಯಣ  ಮಯ ಕಮ ಉತರಹ 31/4 ನ ಟ ೕ 0.70 35787 879434700345 62316848113
45 CHD CHD Crop . . ೕ ಡ  . ರ ಡಯ ವ ೕಹ ವ 39/12 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 528824468377 1229101020499
46 CHD CHD Crop ಡ  ರಯ ನಹ ವ 85/1 ನ ಟ ೕ 0.40 20450 595316435253 85057094457
47 CHD CHD Crop ಎಂ. ೕಹನ   . ಷ ಪ ಕಮ ಉತರಹ 85/6,90/9 ನ ಟ ೕ 0.32 16360 725236692356 4742200006983
48 CHD CHD Crop ಮ ತಯ   . ಮಯ ಯಲಚ ವ 162,163 ನ ಟ ೕ 0.6 30675 495550147851 1229101032064
49 CHD CHD Crop ಆ . . ಂದ  . ಮ ಯ ೕಳ ಯಕನಹ ವ 152 ನ ೕ 0.70 28672 986964159507 119001323546
50 CHD CHD Crop ಷ ಪ   ಡ ಯಪ ಂಗ ರ ವ 41/1 ನ ೕ 0.40 16384 2850101008860
51 CHD CHD Crop ಆ .ರ ೕಂದ   ಡ ಜಪ ೕ ಂದ ವ 35/2 ನ ೕ 0.40 16384 476789516668 1229108026588
52 CHD CHD Crop ಲಪ   . ಟ ರಯ ಚ ೕನಹ ವ 17/5 ನ ೕ 0.40 16384 703288099619 317200101000671
53 CHD CHD Crop ಕ ವಣ   ನರ ಂಹಯ ನಹ ವ 16/3 ನ ೕ 0.40 16384 516938155906 1229101033865
54 CHD CHD Crop ಎಂ. ಗಪ   . ರಪ .ಎಂ. ವ ಂ 201/2 ನ ೕ 0.70 28672 948649275241 4622010047679
55 CHD CHD Crop . ೕ ಂದ   ಹ ತಯ ಣಕ ವ 31/3 ನ ೕ 0.40 16384 835397617017 1229101016180
56 CHD CHD Crop ಮಮತ ೕಂ ೕಳ ಯಕನಹ ವ 55 ನ ೕ 0.40 16384 454372311819 1229101031012
57 CHD CHD Crop ಜಣ   . ವಣ ವ 3/1. ನ ೕ 0.40 16384 407463242505 6732200008800
58 CHD CHD Crop .ಹ ತ ಯ  . ಡ ಯ ೕಳ ಯಕನಹ ವ 76/2 ನ ೕ 0.80 32768 64088678002
59 CHD CHD Crop ೕ .ಎಂ  ಗಪ ಂ ದರಹ 34 ನ ೕ 0.40 15184 960351777065 840310100014330
60 CHD CHD Crop ಯಮ  ೕಂ ಆಂಜನಪ ಂ ದರಹ 70 ನ ೕ 1.00 37960 438538808008 840310110005456
61 CHD CHD Crop ಆಂಜನಪ   . ಮ ಪ ಂ ದರಹ 37/2,56/2 ನ ೕ 0.60 22776 352152453985 840310110014688
62 CHD CHD Crop .ಎ.ಮ ೕಹ  ಡ  .ಅಶ ಥಪ ದರಹ 175/1,175/3 ನ ೕ 0.45 17082 764175918106 64146400406
63 CHD CHD Crop .ಎಂ. ಯಪ   ಯಪ ಡಹ ೕ ದರಹ 93/1 ನ ೕ 0.40 15184 265676935631 840310100002668
64 CHD CHD Crop ಯಣಪ   ಯಪ ಯಪ ನಹ ದರಹ 144/3 ನ ೕ 1.00 37960 561950813451 840310110007692
65 CHD CHD Crop .ಎಂ. ೕಶ  . ಯಪ ಂ ದರಹ 56/1,37/1 ನ ೕ 0.40 15184 792466184532 840310110012003
66 CHD CHD Crop ದ ಪ   ಡ ಮಪ ಂ ದರಹ 48/1,68/1 ನ ೕ 0.40 16384 211371011680 840310110004408
67 CHD CHD Crop ಳ ೕಂ ೕ  ಂ ದರಹ 33,42/2 ನ ೕ 0.60 16384 369530183498 840310100013666
68 CHD CHD Crop ಯ ೕದಮ  ೕಂ ಕ ಯಪ ಂ ದರಹ 21/3 ನ ೕ 0.20 8192 434595342544 840310110002485
69 CHD CHD Crop ಥ  ಷ ಪ ಕ ದ ದರಹ 14/ 14 ನ ೕ 0.40 16384 755428448075 64204822527
70 CHD CHD Crop ಜಪ   ಎ  ಷ ಪ ಂ ದರಹ 14/ 35 ನ ೕ 0.40 16384 539859213242 84310110001711
71 CHD CHD Crop ಎಂ.ಗ ಶ  . ಷ ಪ ಕ ದ ದರಹ 14/ 2,14 ನ ೕ 0.80 32768 314111149389 9110027070173
72 CHD CHD Crop   . ಕ ಣ ಡ ನಹ ದರಹ 10/ 11 ನ ೕ 0.40 16384 858730960756 64165377462
73 CHD CHD Crop   ಆಂ ನಪ ಂ ದರಹ 57/13,25/3B ನ ೕ 0.60 24576 561642311979 840310100006218
74 CHD CHD Crop ಆಂ ನಪ   ಕರಪಣ ದರಹ 76/3 ನ ೕ 0.28 11469 815602003072 85023178973
75 CHD CHD Crop ಡ ಯ   ಜಪ ಆ ದರಹ 11, ನ ೕ 0.80 32765 387577857998 159301011000203
76 CHD CHD Crop ಯಣಪ   ಯಪ ಂ ದರಹ 61/p55 ನ ೕ 0.80 32768 316415126525 840310100007223
77 CHD CHD Crop ಂಪಯ   , ಮಪ ದರಹ 76/3 ನ ೕ 0.28 11469 425474082366 9092500100098500
78 CHD CHD Crop ಂತಮ  ೕಂ ಯಪ ಂ ದರಹ 61/p51 ನ ೕ 0.40 16384 847046763447 84031000007157
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79 CHD CHD Crop ಷ ಪ   ೕ ಂದಪ ಯರಪ ನಹ ೕ ದರಹ 21,102,103,5/1 ನ ೕ 0.40 16384 839894478660 182110100065402
80 CHD CHD Crop ಥ  ಜಣ ಂ ದರಹ 12/2. ನ ೕ 1.00 40960 709557863720 85027927704
81 CHD CHD Crop ನಟ   ಜಣ ಂ ದರಹ 60/2,12/4 ನ ೕ 0.80 32763 740272911107 1322155000041090
82 CHD CHD Crop ಂಕಟ ಲಯ   ಂಕಟಪ ಂ ದರಹ 33,18/3 ನ ೕ 0.60 24576 976151369250 840310100007418
83 CHD CHD Crop ಆಂಜನಪ   ಮ ಪ ದರಹ 34/2 ನ ೕ 0.30 12288 679573870415 840310110014515
84 CHD CHD Crop ಗ ಂದ   . .ಆಂ ನಪ ದರಹ 14/ 23 ನ ೕ 0.30 12288 928909842713 138901011000032
85 CHD   ಉ ೕಜನ ಗ ಮ  ೕಂ ಮ  ಣ ಗನಹ ಕಸ 97/2 ನ 1.8000 325000 270737370688
86 CHD   ಉ ೕಜನ .ಎ.   ಕ ೕರ ಅ ಅ 54/1 ನ 0.4000 200000 308351368800
87 CHD   ಉ ೕಜನ .ಎ   . ಯಣ ಸ ಕಸ 89/5 ನ 0.4700 100000 597562882765
88 CHD   ಉ ೕಜನ . .ಎ    ಂಡ ಇಂಡ ಕಸ 134/3 ನ 0.7200 232000 826072160662
89 CHD   ಉ ೕಜನ ಷ ಪ    ಂಡ ನಮ ಳ ಕಸ 33/5 ನ 1.0800 360000 637826791719
90 CHD   ಉ ೕಜನ ಪ ಶ.ಎ   . ಯಣ ಕ ನಹ ಅ 96/1,96/2 ನ 0.4800 160000 345076138339
91 CHD   ಉ ೕಜನ ರ ಂಗಪ   . ಕ ಮಲಯ ಇಚ ಂ ಅ 1/1p ನ 0.3800 107520 745163831970
92 CHD   ಉ ೕಜನ  ಧನ   ವ ಮ ಅ ಮ ನ ದ ಸ ರ 2/4. ನ 1.0600 160000 959172526333
93 CHD   ಉ ೕಜನ ೕರ   . ನ ಪ ಕ ನಹ ಸ ರ 10/1, 10/2 ನ 0.5200 200000 365731052963
94 CHD   ಉ ೕಜನ ಅಮರವ  ೕಂ ಇಚ ಂ ಅ 36/4 ನ 0.3300 100000 712556672370
95 CHD   ಉ ೕಜನ ಪದ  ೕಂ ಮಹ ವ ಡ ನಹ ಕಸ 20/2 ನ 0.0000 265000
96 CHD   ಉ ೕಜನ ನರ ಂಹಯ   ಅಣ ಯ ನ ಕಸ ರ ಕಸ 38/6 ನ 0.3800 108000

97 CHD   ಉ ೕಜನ ಯ .  ೕಂ ಎ .ರ ನ ಕಸ ರ ಕಸ 31/2,31/4,31/3 28 ,44/6, 
44/8 ನ 0.3200 78000 498124135828

98 CHD   ಉ ೕಜನ ಮ ವ  ಷ ಡ ನಹ ಕಸ 22/1 ನ 1.1000 120000 850509122570
99 CHD   ಉ ೕಜನ ರ ಶ. .ಎ   ನ ಪಣ ಂ ರ ಕಸ 46/3 ನ 1.2000 165000 370146531036
100 CHD   ಉ ೕಜನ ಜಯ ಮ   ಂಕಟಪ ಪಳಘಟ ಅ 63/3 ನ 0.2800 60000 952263304572
101 CHD   ಉ ೕಜನ ಎ . ಷ   ಇಂಡ ಕಸ 134/2 ನ 0.2700 60000 955016214055
102 CHD   ಉ ೕಜನ ಂಕಟ   ಕ ಮ  ದ ಅ 55 ನ 1.1000 79480 745282623777
103 CHD   ಉ ೕಜನ ಜಯಲ ಮ  ೕಂ ಷ ಪ ವ ವ 98/1 ನ 0.4000 120000 535353647666
104 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 938190372321
105 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 954657800282
106 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 286775811450
107 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 907913244047
108 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರಸ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 259418502206
109 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 963380833461
110 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 645392623520
111 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 588742334999
112 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 700543334806
113 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 643316593711
114 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 7150758679756
115 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 534794313562
116 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 645382523520
117 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ. ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 970997529315
118 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 648396566326
119 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 866644815219
120 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 625164599546
121 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 338940730759
122 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 844068187194
123 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಧ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 836415421166
124 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 390599846111
125 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 658321575685
126 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 300416882794
127 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಮ ಷ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
128 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 739351292087
129 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 934416164515
130 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 690051148563
131 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಷ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 518714912212
132 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ. ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 411148238964
133 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಮ . ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 520371285707
134 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 312294987604
135 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 780379383332
136 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎಂ.ಎ .ಪ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 254692780561
137 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 965395371282
138 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತರಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 291452700435
139 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 552866448586
140 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಎ .ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 331920249157
141 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 566471546036
142 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 705579230463
143 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ. .ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 490787923468
144 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಣ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 322944909707
145 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ. ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
146 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
147 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ . . ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 338209280192
148 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎಂ. ಡ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 338209280192
149 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಯ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 749380706950
150 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 313275943448
151 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರಸ ತಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 887096503196
152 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 222187696511
153 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 802600324344
154 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲಜ.ಎ . ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 348353012641
155 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲಜ. .ಎ . ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 YRR7928484
156 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 634456407841
157 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ಮಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 852740540654
158 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 885771659327
159 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 XRR7408793
160 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 XRR7498660
161 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 951998056745
162 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ . .ಎಂ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 223088307966
163 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಶ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 93330493981
164 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 359104469980
165 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅನ ಣ ಮ .ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 639748198549
166 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 623879095230



167 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಳ. ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 779733253115
168 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 595662130741
169 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಟ ಯಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 886441486205
170 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ .ಎ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 83687588183
171 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರಸ ತಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 XRRMCL6066963
172 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಲ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 831932427981
173 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 566455178286
174 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಥ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 284377856051
175 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 78955129908
176 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕಜಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 961895328093
177 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 511437824052
178 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 751267477890
179 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 417079341900
180 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 353351149137
181 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 644594063467
182 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 845028526715
183 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 717657545153
184 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನರ ಂಹ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 80604007347
185 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 856635099802
186 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 683511657791
187 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 398818687995
188 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ . .ಎಂ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 207708130936
189 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 340659703881
190 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 767979202698
191 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ .ಎಂ. ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 954231209190
192 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 303221361592
193 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 398867055033
194 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 357420188907
195 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ  ಡ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 880549120570
196 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆಶ  ಸ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
197 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ. . ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 598318378658
198 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 667084249396
199 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ತಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 829649600087
200 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 367005632878
201 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅರಸಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 211457214441
202 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 600210897240
203 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 878369189653
204 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
205 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಎಂ. ದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 603123433109
206 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗರತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 518957298316
207 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಪ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 900701628448
208 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಂ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 417046082484
209 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 304305052299
210 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 876598098756
211 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 903435036076
212 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಭ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 477186305393
213 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 759213320364
214 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
215 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 630595243423
216 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 955264005830
217 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ೕ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 658666705762
218 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 82926645875
219 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಧ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 474599463108
220 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ೕಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 950253588396
221 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ  ಆ ದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 787159198217
222 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 294903742252
223 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
224 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 555625774950
225 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 253442060915
226 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 983736060722
227 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 470040834641
228 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 564902189926
229 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 830979543238
230 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 969956816862
231 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 299364972012
232 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 648747272130
233 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 922053524304
234 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 318954662727
235 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 903956389202
236 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 XRR3864055
237 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಮಠಪ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 27482921133
238 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 889251848556
239 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 963469134328
240 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 292002359043
241 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
242 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 251876561967
243 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎಂ.ಆ .ಪ ಮಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 287832313161
244 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 697700141214
245 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 229070045451
246 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಎ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 441826760781
247 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 634396198524
248 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 456743247212
249 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಯ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 307761437887
250 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಗ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 YZV2507044
251 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಜಯಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 XRR5793252
252 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
253 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಎ.ಚಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 840889608160
254 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 383951282222
255 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 488738915349



256 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 863408636379
257 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 743050571424
258 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎ , ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 RR1037787
259 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 694707582343
260 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 608878547854
261 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 903033682366
262 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 812508720722
263 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 440334534633
264 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 703912464807
265 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 412097618208
266 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ೕ  ಉ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 99516286972
267 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 506539390842
268 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 274748020789
269 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರಸ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 919709925264
270 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 296539012368
271 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 719573565207
272 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 744287298764
273 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 6556057666
274 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 398882122511
275 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 737466982461
276 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 224308030789
277 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 253386432946
278 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ ಶ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 405289855453
279 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 301695998314
280 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 593923290131
281 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 239979868868
282 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 755499591038
283 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 634396198524
284 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 641638488760
285 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವನ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 852338130244
286 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 314149653585
287 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 609581395948
288 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 440334534633
289 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
290 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂದ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 340879384335
291 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವರಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 739830453749
292 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವನ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 852338130244
293 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 311079448485
294 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 646611885792
295 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 5309+18927640
296 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 345815000649
297 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 413854962267
298 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 986596758467
299 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 472353898058
300 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 868385988993
301 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 345568869240
302 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 283626037015
303 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
304 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂದ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 280420521059
305 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR6947915
306 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000
307 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 828813149753
308 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ಯಣ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 932472242360
309 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ೕ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 779596383766
310 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000
311 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 310556020166
312 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR4023560
313 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 847826287183
314 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯಣಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 812941441639
315 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 595195814608
316 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ. ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 543188621641
317 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 458852586856
318 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 907475257829
319 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 315691365286
320 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 609595028271
321 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಗ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 633183910852
322 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000
323 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂದ .ಎಂ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 260338726554
324 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 761021083260
325 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000
326 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರಳ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 275093971097
327 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರಸಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 989234782640
328 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 407351318866
329 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 664116040416
330 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಧಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 301266129122
331 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮವ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 844967334642
332 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 398652839248
333 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಣ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 682998695190
334 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 273958271502
335 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕಧ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 736747208730
336 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 854570184268
337 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕಜಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 333715982888
338 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 KT110892181327
339 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕಟ ಜಪ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR0682372
340 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 403533379983
341 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . ಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 883093279160
342 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 520841298445
343 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಟ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR0682666
344 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 214527273518



345 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 687176736466
346 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ವ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 300605435457
347 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 992872852676
348 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಧ ಜ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR6488506
349 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಳಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 930658160371
350 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ವ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 715225809185
351 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲವ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 833426376202
352 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ. ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 859200226131
353 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 747808022076
354 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 775550935543
355 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ವ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR5621024
356 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 781758712891
357 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ. ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 MBO1751510
358 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 503962790891
359 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . ಜಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000
360 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 518850092712
361 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 825249805198
362 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000
363 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರದಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 555808178528
364 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ಯ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 287405712203
365 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಭ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 961590750041
366 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000
367 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 727238750944
368 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 960520234184
369 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಖ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 9122759150006
370 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000
371 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 423950133281
372 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಭ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 796053131551
373 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 879365435857
374 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 647792328262
375 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 360058601448
376 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಗ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 420601034334
377 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 852369989313
378 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . . ಪ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 545587756043
379 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ಯಣ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 658739534260
380 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 514457968861
381 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 80474207206557
382 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 366529675642
383 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 940455889623
384 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 234853570411
385 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 462863280196
386 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 458295716449
387 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅನ ಯ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 255716735176
388 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ . ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 277731279550
389 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 774059583494
390 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 257188513959
391 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ತ ಪ ಸನ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 262177565045
392 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 619108758281
393 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಎ . ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 7437775599234
394 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಚಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 776908844137
395 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ತ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 579601109415
396 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 964227644933
397 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 666377585086
398 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎ.ಎ , ೕಜಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 790445234019
399 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 554702868173
400 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಧರ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 75977864284
401 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 261817966686
402 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಧ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 754088250158
403 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆಂ ಜ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 679923325150
404 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂಜ  ಭ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 954873492738
405 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 955287932597
406 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 406041649362
407 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR4035994
408 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 736083895634
409 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 922077212689
410 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ರ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 708647211968
411 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಂ  ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 425938272296
412 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 413521162515
413 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 7822088008048
414 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 922293971085
415 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 867058721169
416 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 744669622039
417 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘವ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 997593852820
418 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 932472242360
419 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 599211008605
420 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜನ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 969525875495
421 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 374365611182
422 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ . ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 684236197283
423 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂಜಲಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 908851747878
424 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 328378109612
425 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಬ. .ಎ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 347436814581
426 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎ. . ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 622682594282
427 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000
428 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 917346001580
429 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕಟಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 735585609079
430 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 568389524168
431 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 624448527363
432 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 426796512109
433 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 675032177253



434 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 442286580833
435 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 498808953699
436 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 210500023709
437 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 468444684981
438 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ. ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 973596832570
439 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ.ಎ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 301781478825
440 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000
441 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 MCL7222888
442 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಳ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 585144913411
443 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 961571775171
444 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 361071404216
445 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 810585769839
446 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 570126145853
447 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 827046604265
448 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 482454356282
449 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಧ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 383828018231
450 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 529491657440
451 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR0122598
452 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 632563481539
453 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR4031761
454 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಧ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 966636786321
455 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ .ಎಂ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 464922986121
456 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 850927588165
457 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000
458 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR6751879
459 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR7718810
460 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 9663712526354
461 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 205931677314
462 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭವ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR0682526
463 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 219093207809
464 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 824811803109
465 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 914142250531
466 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 209171736246
467 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಡ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 529006981630
468 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 957511278014
469 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 860603193956
470 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 874133694810
471 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 262684351307
472 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 623288871554
473 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 727001027536
474 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಪ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 210315690259
475 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 400848069906
476 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000
477 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 916954363589
478 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 254964646297
479 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ವ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 562656655907
480 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 269050004049
481 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 986633327466
482 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎಂ.ಲ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 657215579414
483 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 376675402123
484 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜವ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 269972218336
485 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ  ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 811724630540
486 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 594523926335
487 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 760934558605
488 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 524064669158
489 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 946638936165
490 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 607247553760
491 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಟ ಡ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 935750410187
492 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 846978022733
493 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 808369289197
494 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 486039578133
495 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 829820611506
496 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 802036288726
497 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 380410465017
498 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 582450865926
499 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 353249296109
500 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR0682542
501 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗರತ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 XRR4026191
502 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 304826390195
503 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಜರಹ ಂ  ನ 1 2000 902680192779
504 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕಧ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 248897267965
505 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಧ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 699638627096
506 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 946262863016
507 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 90089852842978
508 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಜ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 959373310633
509 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಉ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 827714053174
510 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 963938481447
511 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಣಕಟಪ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 708018674757
512 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 318845291455
513 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 270728622510
514 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 572790569293
515 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಪ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 745283922089
516 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 251188080672
517 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 389273690659
518 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 538481473794
519 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
520 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 619472330582
521 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 444408654431
522 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000



523 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಬ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 218852401136
524 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 553436555284
525 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪಗಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 425044646354
526 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಣ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 731310726154
527 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 329766652017
528 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಹ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 860678349413
529 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 904133107658
530 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಲ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 979435252974
531 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ೕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 522764707114
532 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 968146018395
533 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 708429670430
534 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 234789635085
535 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 652649109063
536 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 911412155483
537 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 974103924206
538 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 897673382144
539 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 996780943596
540 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 885305138990
541 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 533896890435
542 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 988692290251
543 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 3176658534129
544 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 427280358598
545 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 754461978496
546 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 89252817984
547 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 832190895532
548 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 385526832510
549 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 62018868980
550 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 395789056900
551 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 367980038803
552 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 520094490771
553 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 339699250054
554 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 449420889156
555 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 688699963874
556 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 960785175347
557 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 655904051415
558 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 365225058065
559 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ  ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 617097465717
560 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕದಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 840854922941
561 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 930859710188
562 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ್ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 884690855802
563 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 800268637105
564 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಯಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 990434927713
565 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 565949734152
566 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ೕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 716639413253
567 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 298221624254
568 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 222591496949
569 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 630048863574
570 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 861966733271
571 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 950114631696
572 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 245745802783
573 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆಪ  ಉ ಸ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 828353834979
574 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 354506576820
575 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಲಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 547286455496
576 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕಟಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 346495538857
577 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 579727895155
578 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 987986472272
579 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 641490343641
580 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 768407400412
581 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 919590505495
582 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕಟಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 416923121550
583 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 630048863574
584 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 978946313333
585 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ  ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 640402102874
586 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 605848043999
587 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ  ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 717310421834
588 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 611670509075
589 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ  ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 466288812236
590 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 671025325975
591 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಯ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 719631971556
592 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ನ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 947575935193
593 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 713877816498
594 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಉ ಸ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 510894474108
595 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 652438457260
596 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 800268637105
597 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 69805377768
598 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 7313107254
599 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 896789304535
600 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ೕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 790783661814
601 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗರತ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 694982933261
602 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 468751656630
603 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ ಅ ಂದ  ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 234101558144
604 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 611654550648
605 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 830721902265
606 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 513017223542
607 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 286163226236
608 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 493712430141
609 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 274241600634
610 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 731291294281
611 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 873598935252



612 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
613 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 486055456116
614 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 731291294281
615 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 830721902265
616 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 513017223542
617 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 603081480138
618 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 756092919734
619 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 309266381522
620 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 808604578809
621 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 951284013477
622 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 611654550684
623 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 243750410921
624 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಜ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 956060213060
625 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 695208002209
626 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 407527431612
627 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 205524233860
628 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 658943372053
629 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 954490729048
630 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 286163226332
631 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 8605050119450
632 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 715341382910
633 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 694765416237
634 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 348621260431
635 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಂತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 301112237699
636 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 752220463432
637 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 444624263835
638 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 286163226236
639 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ ಮಠ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 8553030199
640 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 8427167863483
641 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಡ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 255148443911
642 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 776260448717
643 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 828579490590
644 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 257201474471
645 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 866873288512
646 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 847165989275
647 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಷ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 576288134708
648 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 7205214747
649 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ವಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 576788137082
650 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ಸ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 295278364965
651 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 65992931767
652 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 3743270197228
653 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 397145097248
654 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 205344106365
655 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 2420842853170
656 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 248905399729
657 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 872360655966
658 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗರತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 205344106365
659 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 658868256432
660 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 825889987290
661 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 749956689227
662 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 784113396665
663 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 730945968507
664 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
665 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 432236058493
666 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 584505701556
667 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 471027270328
668 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 202670594145
669 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 767954359255
670 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 381632256801
671 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 269048169237
672 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 695162618316
673 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 703159186777
674 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 535669052377
675 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 411376824328
676 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಶ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 721563566849
677 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಠ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 805891471737
678 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 365845265847
679 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಷ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 861183760960
680 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ◌ು ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 319378953777
681 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 226476095969
682 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 587933689131
683 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 426306799498
684 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 400003712494
685 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 745683632776
686 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 619710902003
687 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 5000023665936
688 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 7631515347915
689 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 371967014224
690 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 745683632776
691 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಠ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 805891471237
692 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 954140593384
693 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 920610222272
694 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
695 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
696 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 234109948082
697 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 979317174097
698 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 962984583017
699 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 461281348754
700 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 66256107404



701 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 598133055174
702 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
703 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
704 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಎ .ಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 929288351302
705 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕ ಂ  ನ 1 2000 353927275716
706 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಬ ಮಣ ಕ ಂ  ನ 1 2000 595209223468
707 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಜ ಕ ಂ  ನ 1 2000 967578194501
708 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕಜ ಕ ಂ  ನ 1 2000 876692208088
709 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ . .ಆ ಕ ಂ  ನ 1 2000 557657129774
710 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಧ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000
711 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ  ಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 606665194432
712 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 691711843624
713 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ವ ಸ ಕ ಂ  ನ 1 2000 833117383339
714 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘನ ಕ ಂ  ನ 1 2000 540270180767
715 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಕ ಂ  ನ 1 2000 342496960913
716 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  ಜ ಧ ಕ ಂ  ನ 1 2000 826596495219
717 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಕ ಂ  ನ 1 2000 938260737151
718 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 924754158366
719 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಲ ನ ಕ ಂ  ನ 1 2000 828177440978
720 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ . ಕ ಂ  ನ 1 2000 832634101915
721 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ನ 1 2000 353365621380
722 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ನ 1 2000 392706201411
723 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 853310986528
724 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಕ ಂ  ನ 1 2000 722358364153
725 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 509402288103
726 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ನ 1 2000 VAN0804252
727 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 970202336893
728 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗರತ ಕ ಂ  ನ 1 2000 449395203314
729 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಕ ಂ  ನ 1 2000 ;323558479182
730 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 ;635641883226
731 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಕ ಂ  ನ 1 2000 XHL3044575
732 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಜ ಕ ಂ  ನ 1 2000 XHL0651430
733 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 833739200539
734 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ ಕ ಂ  ನ 1 2000
735 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಕ ಂ  ನ 1 2000 XHL4332771
736 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತಮ ಕ ಂ  ನ 1 2000
737 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಭ ಕ ಂ  ನ 1 2000 XHL0763342
738 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ನ 1 2000 YTQ0272828
739 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 232122891266
740 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಕ ಂ  ನ 1 2000 468148926149
741 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ನ 1 2000 977855747827
742 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 538601192963
743 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ.ಆ ಕ ಂ  ನ 1 2000 652997789268
744 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ಪ ಕ ಂ  ನ 1 2000 XHL0257816
745 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 746315633797
746 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ನ 1 2000
747 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಪ ಕ ಂ  ನ 1 2000 323561313863
748 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಕ ಂ  ನ 1 2000 527407307484
749 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 762241005201
750 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಕ ಂ  ನ 1 2000 740679507453
751 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 659929431767
752 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಕ ಂ  ನ 1 2000
753 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕ ಂ  ನ 1 2000 890368149208
754 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕ ಂ  ನ 1 2000 509141645876
755 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪಸ ಕ ಂ  ನ 1 2000 630048863474
756 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ನ 1 2000 282898633508
757 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 854897699022
758 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಳ ಕ ಂ  ನ 1 2000
759 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಕ ಂ  ನ 1 2000 659929431767
760 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಜ ೕಶ ಕ ಂ  ನ 1 2000 893290895531
761 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 254067772518
762 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ವ ಕ ಂ  ನ 1 2000 755516846673
763 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ನ 1 2000 345211460768
764 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 725596225346
765 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 963870044703
766 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ನ 1 2000 595209223468
767 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 306469348650
768 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ನ 1 2000 602434055986
769 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 405488560081
770 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಕ ಂ  ನ 1 2000 420204443506
771 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 676815253093
772 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 926576940890
773 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರದಮ ಕ ಂ  ನ 1 2000 700250190397
774 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಪ ಕ ಂ  ನ 1 2000 960435727252
775 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ವ ಕ ಂ  ನ 1 2000 780131997148
776 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ತ ಕ ಂ  ನ 1 2000 410510025231
777 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಕ ಂ  ನ 1 2000 88848338788
778 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಕ ಂ  ನ 1 2000 670390925154
779 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಣ ಪ ಕ ಂ  ನ 1 2000 295278364965
780 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಕ ಂ  ನ 1 2000 420204443506
781 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ದ ಕ ಂ  ನ 1 2000 896716952827
782 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 XUL3568953
783 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕ ಂ  ನ 1 2000 721356060574
784 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 699532359561
785 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 390722278233
786 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅನ ಯ ಕ ಂ  ನ 1 2000 LRJ1189489
787 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 487483038924
788 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಬ ಕ ಂ  ನ 1 2000 6703909251543
789 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣ ಕ ಂ  ನ 1 2000 878424228553



790 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ವ ಕ ಂ  ನ 1 2000 340568437943
791 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ  ಕ ಂ  ನ 1 2000 290468437942
792 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಕ ಂ  ನ 1 2000 522967603217
793 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ಕ ಂ  ನ 1 2000 950664816105
794 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಸ ಕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 488365124646
795 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಕ ಂ  ನ 1 2000 883524573681
796 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 367886016350
797 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಂ  ನ 1 2000 865172120462
798 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ ಕ ಂ  ನ 1 2000 MCL405221
799 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಕ ಂ  ನ 1 2000 865172126462
800 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ಕ ಂ  ನ 1 2000 XHL2985455
801 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವತ ಲ ಕ ಂ  ನ 1 2000 209827870255
802 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಮಯ ಕ ಂ  ನ 1 2000 XHL2985463
803 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ  ಕ ಂ  ನ 1 2000 YER9068255
804 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ .ಎ .ಆ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 903226113714
805 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ಗ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 253910842642
806 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 596873648724
807 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000
808 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 263961127020
809 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ.ಲ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 300471265538
810 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 552998535979
811 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000
812 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ . ಶ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 303896290864
813 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದನ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 99167622459
814 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000
815 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 804707206557
816 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ  ಕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 895960297997
817 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 234853570411
818 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯದ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 497221325692
819 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯಕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 395769278169
820 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000
821 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 90249724887
822 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 366529675642
823 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕಧ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 663414690263
824 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 509337578542
825 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಚಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 776908844137
826 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 234853370411
827 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 647315161491
828 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ. .ಎ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 932555610605
829 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 368786723658
830 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 113137953323
831 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 837038342098
832 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದಯ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 362454299580
833 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 836597560536
834 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 246924493880
835 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 683131444178
836 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 890552969987
837 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ೕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 512380798887
838 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ತ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 641627142085
839 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ  . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 590674022795
840 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 579601109415
841 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 563744894807
842 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 824382572147
843 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ರ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 TNH2331767
844 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000
845 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 542755770192
846 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವನ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 806980059531
847 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 812629229128
848 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 514386506688
849 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 9480297376327
850 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 484224559354
851 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 958295716449
852 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 225853095405
853 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 XHL0763342
854 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ೕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 385526096078
855 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 210830344271
856 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕವತ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 228441017522
857 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 807345433627
858 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕಜ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 420121631362
859 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕಟಲ ಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 249592441758
860 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಎ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 617439360301
861 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000
862 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 277646402490
863 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಂ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 REJ5838580
864 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನವ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 REJ5838578
865 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ . . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 431258880560
866 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ವ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 756402919280
867 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 515909784063
868 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000
869 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭವ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 614285447449
870 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ . . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 277131279550
871 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  . .ಎ ಂ  ನ 1 2000
872 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಭ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 662428932763
873 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 742272807938
874 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 942382539380
875 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರದ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 650505092694
876 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ವ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 538051400036
877 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 795864294626
878 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 462034893376



879 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ . . . .ಎ ಂ  ನ 1 2000
880 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಪ . . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 385526096078
881 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 756402919280
882 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 763605559570
883 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 267555485481
884 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 668981254204
885 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 XRR0522169
886 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 507264081873
887 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಸಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 570622517855
888 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 257814110373
889 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಎ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 668981254204
890 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 267555485481
891 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000
892 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 596873648724
893 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 804707206557
894 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 303896290864
895 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 300471205538
896 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 903226113714
897 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಲ ಲಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 263961127020
898 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಗ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 253910842642
899 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 647315161491
900 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಚಮ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 776908844137
901 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 902497027887
902 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ◌ಾರ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 812629229128
903 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ. .ಎ . .ಎ ಂ  ನ 1 2000 563744894807
904 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಪ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ ನ 1 2000 355781864283
905 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ.ಎ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 922398595215
906 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 721209283573
907 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಂತ  ಭ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 986622303859
908 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಳ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 803618841840
909 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಮಲ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 369776743793
910 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ   ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 707989752744
911 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಭ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
912 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಷ  ದ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 364912228219
913 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 KA0220110020665
914 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ನ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 239082218895
915 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 721134630119
916 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 238966102069
917 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ಕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 DL3312/99-2000
918 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 XMK7687502
919 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 419303196047
920 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಘ ಂದ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 KA0519980013696
921 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಅ ೕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 KA0420030005444
922 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 AIQPG7281F
923 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕಪ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 206199440824
924 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ೕ  ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 745385956508
925 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಸಕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 449676833259
926 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 630509064917
927 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎ.ಎ . ೕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 REJ4377727
928 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 KA05520100006482
929 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ  ಪ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 424719013865
930 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 894060915973
931 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ೕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 232437779309
932 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ೕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 429357163552
933 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 938875437865
934 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ  ಉದ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 765653742311
935 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಭ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
936 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ದ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
937 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 625174206510
938 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಲ ನ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 497503994839
939 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ೕಮ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
940 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 ;754459930774
941 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ೕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
942 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಧ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 286165428237
943 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ನ ೕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 973058614273
944 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಪ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
945 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಹನ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
946 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
947 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
948 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶಱ ೕ ಮ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
949 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
950 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘನ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 86692572646
951 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತನ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
952 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
953 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅರ ಂ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
954 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  ಂಕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
955 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶಮ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
956 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಧ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 368325496650
957 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
958 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಡ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
959 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
960 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಲ ರ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
961 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
962 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 203969986504
963 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
964 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
965 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ನ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
966 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 KA0520150006049
967 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಜ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000



968 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 857343374180
969 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
970 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 392021678873
971 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಈಶ  ಪ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 738078121236
972 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಈಶ  ಭ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
973 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಷ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 913027727889
974 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತನ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 686016995187
975 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 266747086554
976 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆದಶ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 999776380835
977 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 699977679526
978 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಳಮ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 852087005099
979 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 364525455811
980 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 874736193021
981 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ೕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 509150309533
982 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 868001510985
983 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
984 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 401331765837
985 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
986 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ  ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 819689536556
987 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  ಪ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 354169417277
988 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 408490790907
989 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಶ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 318178922450
990 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 215004201028
991 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ೕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 634124331688
992 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 857222411652
993 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ದ  ಲಕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 851023520015
994 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 310289610847
995 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ  ಭ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 516805393572
996 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 842752625896
997 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 476632643835
998 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘ ಂದ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 899260252777
999 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಷ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1000 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಚನ ೕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 651048976510
1001 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1002 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂ ಕ ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 442610053225
1003 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ  ಆ .ಆ .ನಗರ ಂ  ನ 1 2000 777648190623
1004 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 361890151077
1005 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 479815843633
1006 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 888027210119
1007 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1008 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1009 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1010 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1011 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1012 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 253618331401
1013 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 861658774670
1014 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 942518060465
1015 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 622668323160
1016 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವನ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 467833256929
1017 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪನ ಣ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 4843931187823
1018 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1019 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಗ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1020 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1021 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1022 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಗ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1023 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1024 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘ ಂದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000
1025 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 404593715325
1026 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 217114481126
1027 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕನಕ ರತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 509091485945
1028 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 748479493012
1029 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 82031939669
1030 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 526053925443
1031 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 855931829125
1032 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಲ ಲಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 508057710887
1033 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 936742759742
1034 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 579500928266
1035 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 470026030430
1036 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 70919194708447
1037 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಧ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 879569244332
1038 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 4078187751483
1039 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 222758464665
1040 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 314589952528
1041 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 553532574947
1042 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 272907056777
1043 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 601578265573
1044 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 964875367929
1045 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 368348263425
1046 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 91469312250
1047 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 231316674896
1048 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 76969611441
1049 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 518351907129
1050 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 485165185739
1051 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 511340388814
1052 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 469444061833
1053 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 244708018691
1054 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 622917337075
1055 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ೕಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 333955845519
1056 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 907992652059



1057 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 695604168254
1058 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 744387129063
1059 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಬ ಮಣ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 858752083235
1060 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 990634764789
1061 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಲಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 276594997007
1062 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 441455807095
1063 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 971306121790
1064 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 387832945549
1065 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 307902793723
1066 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ಸಯ ದ ಅ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 859684413068
1067 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 911250059032
1068 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 743323172962
1069 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 466213119963
1070 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ  ಮಗಲ  ೕನ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 683707329393
1071 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಭ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 93834851264
1072 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 675596299904
1073 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 223960620081
1074 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 291545517879
1075 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲಜಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 477102505774
1076 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯಣಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 976030394710
1077 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 249190450431
1078 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 750271375354
1079 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 738694158777
1080 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 750345428376
1081 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 924262105102
1082 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರಸ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 809327958025
1083 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ೕ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 959489471141
1084 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 790033720731
1085 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉತ ಯ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 2764354019369
1086 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 261542065363
1087 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕದಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 875847076667
1088 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ . ತ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 486594389077
1089 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಟ ಯಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 552726753698
1090 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 404593715325
1091 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 817664387409
1092 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ನ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 433214038163
1093 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 387832945549
1094 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗರತ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 367617376983
1095 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 755499591038
1096 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 290840082399
1097 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಎ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 563645798625
1098 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವ  ೕಲ ಂದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 769696114441
1099 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಯ ಮಗಧ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 683707329393
1100 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ಸಯ ದ ಅ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 859684413068
1101 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 791567267361
1102 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 470026030430
1103 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಪ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ನ 1 2000 639608131427
1104 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕದ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 540180032790
1105 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ. ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 993896716370
1106 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕಜಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 891318992060
1107 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕದಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 752118076549
1108 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ.ಎ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 462392854565
1109 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 452890744931
1110 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 782495659521
1111 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 938678954437
1112 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ವ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 429466169170
1113 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 794720483711
1114 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 249255933506
1115 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಯ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 441081858957
1116 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1117 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 717966788013
1118 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 374343750622
1119 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 577587337386
1120 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಟ ಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 600525142598
1121 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 972714624919
1122 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 629947062038
1123 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 820626894237
1124 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರಸ . ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 603669815970
1125 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 878550730054
1126 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 966732871192
1127 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 931270238750
1128 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 538870758854
1129 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ  ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 854068146781
1130 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 520367636200
1131 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 724748982486
1132 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 625110794788
1133 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 911792641756
1134 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 741725629041
1135 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ವ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 926841112873
1136 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1137 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 361178694113
1138 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 768980162409
1139 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 49671908406
1140 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 657645389452
1141 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 502327326770
1142 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 XRR6195077
1143 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮವ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1144 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಎ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 880055679505
1145 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕಧ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 30677314697



1146 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 524054978943
1147 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 797664346007
1148 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ದ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 71833245574
1149 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 632755231184
1150 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 453404711737
1151 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 XRR5277546
1152 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 798982486731
1153 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕಟ ಮಯ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 577799241128
1154 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕದ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 618542774661
1155 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 658745724843
1156 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 988226613755
1157 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 628852072575
1158 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕತ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 477186305933
1159 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 890101898330
1160 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 712970132902
1161 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂದ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 219469978869
1162 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ  ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 234082218895
1163 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 306526586888
1164 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಹ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 257635670708
1165 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 841678704687
1166 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದನ ನ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 972219177127
1167 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಯ ಅರ ಂ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 407667660264
1168 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಯ ಮಗಧ ೕ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 683707329393
1169 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ಸಯ ದ ಅ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 859684413068
1170 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 791567267361
1171 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 470026030430
1172 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 374343750622
1173 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 280169933218
1174 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಪ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1175 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ  ಪ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 851180960783
1176 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಟ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 537948937353
1177 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1178 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭವ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1179 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ  ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1180 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 545827690957
1181 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಪ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 836690881082
1182 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ  ಯಣ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1183 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಸ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 502362032004
1184 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂತ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1185 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 247615370899
1186 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 975532287889
1187 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 698184489740
1188 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 962987951240
1189 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1190 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಪ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 316024820283
1191 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ೕ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 334466499567
1192 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ೕ  ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 671083726634
1193 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ತಯ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1194 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 355781864283
1195 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1196 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 203969986504
1197 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಜಗ  ೕಹನ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 447867503662
1198 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ  ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 494384983816
1199 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 564339105259
1200 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ  ಷ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 689584092544
1201 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 709447990294
1202 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನಮ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000
1203 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ . .ಎ ೕ ಮ ಬ ವ ಂ  ನ 1 2000 583761996809
1204 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ ಪ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 481803816805
1205 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲಭ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 752812663766
1206 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತ ಂ ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1207 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1208 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ  ಸ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 697693523798
1209 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 590124225038
1210 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಒಂ  ಬನವ ಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 735262512728
1211 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 736506095718
1212 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 862100411983
1213 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 547336754178
1214 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಜ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 695171097776
1215 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಜ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 548487270187
1216 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 375758796053
1217 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1218 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 771043251556
1219 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ  ೕಹ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 327266147922
1220 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  ಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 340686107213
1221 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭ  ಬ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 870721252488
1222 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ  ವಟ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 493691611253
1223 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1224 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ  ಪ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 717344036420
1225 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 AXAPK1682M
1226 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 211309988100
1227 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಭರತ ಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 872916527469
1228 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1229 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎಂ.ಸ ೕ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 593969096626
1230 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಗ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 994284999465
1231 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 796538090874
1232 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1233 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕಹ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1234 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . . ತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 358610985369



1235 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎ . .  ಕಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1236 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ದ  ವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 406017781506
1237 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವನ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 968666558069
1238 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 KA532013004174
1239 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ  ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 924554193020
1240 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಂಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 807411504740
1241 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 706597711634
1242 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1243 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1244 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 938786524126
1245 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎ .ಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 744915403649
1246 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಚನ ಶವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 914655455362
1247 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎ .ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 341061980740
1248 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 KA6320110002576
1249 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಎಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 870046925502
1250 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 285317803064
1251 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ  ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1252 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 967227568902
1253 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1254 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಎ .ನಟ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 580091172515
1255 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ  ವ ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 918096079214
1256 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ   ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 SVF8136138
1257 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಶ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 584854931847
1258 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಂದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 SVF8136137
1259 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 ADGPV5687F
1260 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 957674274391
1261 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ  ಅ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1262 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಸ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 ANVPS3030Q
1263 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 ABMPN5001D
1264 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎ. . ರಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 AB8PN52D
1265 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1266 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 331226146782
1267 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನರ ಂಹ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 593027726663
1268 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಶಮಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 420902113482
1269 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 35109837438
1270 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಟಕ ಮಪ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 824877966645
1271 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 695934416656
1272 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 431428829705
1273 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಟ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1274 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಮಜ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1275 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಮ ವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1276 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 884332912902
1277 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1278 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1279 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 20010020539
1280 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1281 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1282 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1283 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಟ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1284 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 845508478203
1285 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 325980634760
1286 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 957674274397
1287 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 372190325797
1288 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆನ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 463943240013
1289 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 979955556641
1290 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ◌್ ಪ ವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 989567578477
1291 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 245071424542
1292 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 411918886364
1293 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 411372193169
1294 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1295 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಶ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 21577559031
1296 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ವದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 656783929438
1297 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 778028410315
1298 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 962746709457
1299 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ  ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 692351604384
1300 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . ೕಪ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 658189541648
1301 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 272108233304
1302 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . ವಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 82236994156
1303 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ  ದ ಡ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 802711015098
1304 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 833501291857
1305 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ರಯಣ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 247395801838
1306 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 702899307641
1307 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 262341286844
1308 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಂದನ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 944255504097
1309 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಮಲ ಂ ಪ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 310264837389
1310 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ  ಂ ಪ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 5167443201878
1311 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 749172867543
1312 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 851283948637
1313 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 873588709479
1314 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 534196390816
1315 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 347476894976
1316 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ವ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 557352217054
1317 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪಳ ಯಪ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 281926980425
1318 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 800989737936
1319 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಪ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 691637038751
1320 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 899693585239
1321 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 939356746707
1322 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 326913037332
1323 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 875314027450



1324 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1325 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 ZU10581959
1326 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 616429473233
1327 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 821798328978
1328 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಧ ಯ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 942735631423
1329 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 676318907785
1330 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 329727101890
1331 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 282353922453
1332 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಳ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 230350779784
1333 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಪ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 220650876665
1334 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1335 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶರಣ  ಲ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1336 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 600619057646
1337 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 523968358602
1338 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1339 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1340 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 3982021125799
1341 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಖ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 444558653073
1342 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಂ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 876357862115
1343 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 378408964238
1344 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 745728382152
1345 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 762141159678
1346 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 7406056688
1347 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 752448733124
1348 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ  ಯಣ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 707989752744
1349 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ  ದ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 364912228219
1350 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 637253470143
1351 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1352 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1353 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮಲ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1354 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 602788661828
1355 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 911566484464
1356 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ೕ  ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 442229579937
1357 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 805048948312
1358 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಯ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 578822909313
1359 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 225592550650
1360 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 808189642944
1361 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1362 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಹ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 849371108615
1363 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 080424910321
1364 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1365 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 942735631423
1366 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1367 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂ ಲ ಂ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1368 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ  ಅಜ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 315153811654
1369 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1370 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 573163224101
1371 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 828530591017
1372 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶವ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1373 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ  ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 829324701599
1374 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1375 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ತ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1376 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000
1377 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 7469177075636
1378 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆಸ  ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 211472223549
1379 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ  ಅಜ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 315183511654
1380 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 530341956994
1381 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶವ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 368930384354
1382 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ  ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 829324701599
1383 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 57934779554
1384 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ೕಮಲ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 8293738796666
1385 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 978140515668
1386 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಚ ನ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 499519744267
1387 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಣ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 U2J3496403
1388 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 258800299196
1389 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 259352923023
1390 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 389391803060
1391 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 9061924853387
1392 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 663965639891
1393 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 828530591017
1394 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 806388577745
1395 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 367593488075
1396 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಣ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 651169413625
1397 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 930954269735
1398 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 935393393931
1399 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 715893626177
1400 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 347385919482
1401 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ೕ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 932923544292
1402 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸಹ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 370935282795
1403 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಈರಮ ಣಸ .ಆ . ನ 1 2000 939382992437
1404 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶವ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 293792124324
1405 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 U2J5492236
1406 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಷ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 264109404101
1407 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 448865040547
1408 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕಜ ಜ ಖ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 788497397190
1409 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂಡ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 371866197281
1410 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಪ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 454674719748
1411 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ೕಪ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 434147671118
1412 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000



1413 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1414 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭರ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 808353794028
1415 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1416 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದಶ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 442886067220
1417 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರದಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 930560602617
1418 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 692277650427
1419 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅರ ಂದ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 492343820021
1420 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1421 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 636279732773
1422 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 258933722217
1423 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಗ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1424 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 XUL3568953
1425 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 219734230546
1426 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕಟ ಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 223187458691
1427 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 571996878221
1428 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 506060290723
1429 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ   T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 646854130835
1430 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ಂ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 924285571924
1431 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 473818136842
1432 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 W200474403
1433 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 646370360961
1434 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ೕಷ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 931394179394
1435 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ  T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 771453287377
1436 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 798088706797
1437 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ  T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1438 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1439 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 880274304402
1440 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1441 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಲ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1442 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 975747800994
1443 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 LRJ1217710
1444 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 926746362695
1445 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 838465371453
1446 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 460934036432
1447 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ  ಪಲವ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 795782544678
1448 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 885025636769
1449 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 393494487139
1450 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 MCL2252096
1451 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 980211650089
1452 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ೕ  T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 U2J4198164
1453 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 589700191831
1454 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸವ  ಗಳ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 615794059740
1455 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1456 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 406029919982
1457 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 203773746576
1458 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಕಲ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 260965251483
1459 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ  ಲ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 657768429811
1460 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ  ಹ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 307048808355
1461 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಗ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1462 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 U2J1404912
1463 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 U2J1404904
1464 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1465 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಣವ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 218659082233
1466 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 437862553970
1467 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 595689352528
1468 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1469 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಷ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 326895892028
1470 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 501878308784
1471 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 U2J7484322
1472 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 U2J6601124
1473 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 2240185033
1474 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಲ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 737583631512
1475 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 6663775771935
1476 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ೕ  ಅಬ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 U2J4747317
1477 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ತ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 835014277603
1478 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 22079448694
1479 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನರ ಂಹ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 223292922182
1480 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜರಮ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1481 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 SVF5123492
1482 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ತ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000
1483 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 506172892989
1484 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಭ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 769926608129
1485 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂ ಕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 706059442545
1486 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 358713961737
1487 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 260001269860
1488 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 399966705642
1489 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 324175670768
1490 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 305145819743
1491 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ಉಪದ ಯ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 U2J2407070
1492 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ತ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 833142334389
1493 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 SVF7846496
1494 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ದನ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 HZU3399334
1495 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಖ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 668825596758
1496 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಣ ಕರತ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 220950167555
1497 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮಲ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 570269189810
1498 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ  T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 640956174579
1499 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 669716282796
1500 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 416319534365
1501 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಚನ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 850469869675



1502 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಣ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 AN597244391987
1503 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ T.S. ಳ .ಆ . ನ 1 2000 60592550090
1504 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 957674274391
1505 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1506 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 840069861082
1507 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ೕ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 20180006892
1508 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 395620470008
1509 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 757753715454
1510 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ  ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 3721903240013
1511 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಜ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 536501801027
1512 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1513 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 463095309652
1514 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1515 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 999447991443
1516 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 931873861336
1517 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸಹನ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 503750627640
1518 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 47668+6775712
1519 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತನಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 476698927238
1520 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 714902314421
1521 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 291402245227
1522 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 627819747227
1523 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪಳ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 656427602550
1524 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 419186863664
1525 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 644592398854
1526 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 748416291578
1527 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಚ ನ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 699194679565
1528 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 397405131953
1529 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 U2J6096143
1530 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 633823157380
1531 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಭ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 224019613195
1532 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 TM36/219/0195251
1533 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 755708412514
1534 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕಟ ಯಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 359015940953
1535 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 406307111444
1536 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 735738128652
1537 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 801482109121
1538 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 CVSPS0340C
1539 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 732224793043
1540 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1541 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 U2J2407088
1542 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 674941025167
1543 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 498399741351
1544 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಕಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 710272091413
1545 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 U2J4797007
1546 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 924285571925
1547 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 557488382228
1548 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 617262646584
1549 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 AIMPA7454J
1550 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಲ ನ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 CQY3802824
1551 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 847527745442
1552 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 204091803663
1553 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 3105+91693944
1554 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 635134009659
1555 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 913383365840
1556 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 953168317349
1557 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 925517550905
1558 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . . .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 658189541648
1559 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 864189946685
1560 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 954198449238
1561 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 452829360135
1562 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಶಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 215757755903
1563 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಶ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 288641065538
1564 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸವ ಭ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 778078410315
1565 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 434364233980
1566 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 676515219981
1567 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 335520252263
1568 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಷ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 403213866934
1569 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಥ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 399206934470
1570 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 469875717066
1571 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 334612685146
1572 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ ಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 512623897008
1573 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 690117221555
1574 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 423156477128
1575 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 933281922460
1576 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಪಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 941811884197
1577 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 DHO7230154
1578 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 986963581751
1579 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 245809769079
1580 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 769091293935
1581 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 928935361101
1582 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 371946791232
1583 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 9716431589901
1584 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1585 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1586 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
1587 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ಷ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 721747467361
1588 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕನ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 718331708276
1589 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 876946021629
1590 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 822369941561



1591 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 266339215257
1592 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 272108233304
1593 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 338292269945
1594 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 ABYPR9127L
1595 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 815688280368
1596 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 294306526818
1597 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ಗ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 864170510947
1598 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 U2J7435944
1599 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ ಸ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 U2J6188807
1600 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 255957716225
1601 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 716112969057
1602 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 302088812856
1603 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಓಂ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 974790908360
1604 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಗಯ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ACSPN4559K
1605 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 728537619604
1606 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 416884853734
1607 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗರತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 278883725394
1608 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಜ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:115/2016
1609 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ಖ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 248432049905
1610 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 631732858816
1611 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1612 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರದ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:380/16
1613 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:398/12
1614 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 856127721360
1615 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ  ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 303590043926
1616 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 458869327594
1617 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:289/118
1618 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:244/13
1619 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 311884765575
1620 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:306/18
1621 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕದಗಲ ಯ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ACEPN6893Q
1622 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತ ಯ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:447/17
1623 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಹಮ  ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:257/17
1624 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1625 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:KGSC/0616
1626 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1627 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1628 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1629 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:222/15
1630 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:435/12
1631 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 772709047606
1632 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:213/2013
1633 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:1835
1634 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1635 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:KGSC/0335
1636 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಯ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1637 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಜ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:410/2018
1638 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:KGSC:2226
1639 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:1029
1640 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:101/18
1641 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಣ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 481981854577
1642 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 361735882387
1643 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಭ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:105/18
1644 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗರತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 AEUPN3045A
1645 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಮ ಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:105/18
1646 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:297/3
1647 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:348/18
1648 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:588/2016
1649 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:866/13
1650 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 244547096779
1651 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕಜಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 663794602065
1652 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂ ಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:1062/14
1653 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಳ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 497873462039
1654 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವತ ಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 802808956533
1655 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:409/18
1656 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:389/16
1657 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1658 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1659 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 887155030104
1660 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 501091606538
1661 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 851719285339
1662 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 646763360980
1663 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ  ಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 2458035173743
1664 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:361/18
1665 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 925785715664
1666 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 467344878110
1667 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂದ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 518877731173
1668 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ARVPM8198H
1669 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 XXX2524
1670 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 903306805763
1671 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 281245280967
1672 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 337427259212
1673 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಯ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 913243431940
1674 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ  ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:394/12
1675 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:166/15
1676 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಷ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 KGSC/AM/132
1677 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ನರ ಂಹಯ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 634304851247
1678 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1679 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:KGSC/1319



1680 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:1450/18
1681 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1682 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂ ಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:KGSC/2047
1683 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಪ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:543
1684 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ದ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1685 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಮ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 643923614899
1686 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ  ಯ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 214495106563
1687 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 502839314432
1688 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:IIBT
1689 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಪ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1690 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಪಣ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 866258738841
1691 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1692 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1693 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1694 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:683/12
1695 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1696 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1697 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 445977609309
1698 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರದ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 235448767921
1699 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:3219/18
1700 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 733792954324
1701 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ಂತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 438476140806
1702 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ  ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
1703 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ  ಸ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 AAYUP1610L
1704 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗರ ಡ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 369035818981
1705 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಗರ ಡ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 655948079702
1706 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 364884289506
1707 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಸನ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 486875940958
1708 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 549198880111
1709 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 288378246738
1710 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ನ ಡ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 759511978591
1711 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 366548427208
1712 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ತಪ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 400025141739
1713 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 725026933106
1714 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಟ ಮ ಯಪ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 684594241305
1715 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 284117439938
1716 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 823739438245
1717 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಹ  ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 295212865981
1718 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಂದ  ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 406478044880
1719 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಭ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 679852516248
1720 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಯ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J4439015
1721 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 637361640506
1722 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 358982966413
1723 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ   ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 348027220546
1724 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 254571064439
1725 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 744928782543
1726 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ  ಷ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J0470823
1727 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಯ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 666209674935
1728 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 701978296723
1729 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 540743179193
1730 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J3602000
1731 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಚ ಡ ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 374942019734
1732 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಚ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 263083155155
1733 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಘಬ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 568755031993
1734 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 494915634810
1735 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಂ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 482593626725
1736 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇ ಜ  ಯ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J6097349
1737 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 696038197957
1738 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕ  ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 935990607548
1739 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 907246969860
1740 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಪ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 548730808775
1741 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಜ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J6566867
1742 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 498699065460
1743 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 971258931543
1744 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವ  ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 411458815014
1745 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಂ  ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 573183223883
1746 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವನಜಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 934621203005
1747 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಗ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 922635915069
1748 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಶ ರಯ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 842870689999
1749 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಹ ವ ಪಟ ಣ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 254695022438
1750 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರಣ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J5038625
1751 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 929588612234
1752 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 761187902321
1753 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 886438512319
1754 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 417840169656
1755 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಪ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 405151994307
1756 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 578221131709
1757 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 880353442923
1758 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ  ಡ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 969825309010
1759 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ಡ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 759511978591
1760 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಳ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 485668853087
1761 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಂಡ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 HGB5587399
1762 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯಣಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 257107819139
1763 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ  ಡ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 969825903010
1764 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪಸನ  ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 486875940958
1765 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಜ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 628909635183
1766 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎರಣ  ದಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 531093921083
1767 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ  ಡ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 427278536542
1768 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 442153345346



1769 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 51140157082
1770 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದಶ  ದ ಪ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 936353019383
1771 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ  ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 1292023504888
1772 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಗ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 203633029183
1773 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ  ರ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 238512695380
1774 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಮರ ದ ಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 608626037674
1775 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 252779193417
1776 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 01291059506753
1777 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 948789965913
1778 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಪ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 355882428696
1779 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಎ ಜ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 630111946527
1780 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J6079529
1781 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಂ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 982751330523
1782 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕನ  ಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 597743604674
1783 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 422991121531
1784 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 993485082477
1785 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಂದ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 813052030451
1786 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 996456537840
1787 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 601922977009
1788 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 728298644427
1789 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 685846474195
1790 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 926926771874
1791 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಜ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 943071272719
1792 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 225387276267
1793 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 324852045979
1794 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 285133859682
1795 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 825488812889
1796 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ  ರ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 464478428375
1797 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 867120051424
1798 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವತ ಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 953874517950
1799 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 498581327777
1800 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣ ಲತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 407901477542
1801 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಬಸಪ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 988171653465
1802 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 355609051602
1803 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 319626838765
1804 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 87605265749
1805 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 510427715719
1806 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 99724966450
1807 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 502000000235
1808 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 452885804473
1809 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ  ಯಣ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 707989752744
1810 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 507701944201
1811 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ  ದ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 394912228219
1812 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಪ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 536488341694
1813 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಚನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 547308680149
1814 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕಜ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 996267797679
1815 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 416419301173
1816 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂ ೕ  ೕಸ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 570792942097
1817 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 918550157253
1818 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 329011581427
1819 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 648909432499
1820 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 AICPP9729M
1821 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 9933614625035
1822 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 145344654228
1823 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕಣ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 661807915612
1824 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಪ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 9783542474013
1825 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J7289150
1826 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 912247424863
1827 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯಣ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 683856735047
1828 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 263366725246
1829 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U27286164
1830 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 695955577784
1831 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ  L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 336043080006
1832 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ದ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 702899307641
1833 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 833501291859
1834 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ಯಣ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 247395801838
1835 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ  L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 241365503438
1836 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 852964547037
1837 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 265016239429
1838 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವರ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 440087243958
1839 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 534196390816
1840 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 975717367237
1841 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 347476894976
1842 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 244733131957
1843 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಂದನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 944255504097
1844 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 821798328978
1845 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭವ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 449348990810
1846 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 872313170001
1847 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣಕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 649976458476
1848 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 467101078840
1849 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 649811064204
1850 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 705911644036
1851 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಮಣ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J6393193
1852 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 691954542203
1853 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 849371108615
1854 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 505519057646
1855 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಭ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 985985147354
1856 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 975747800994
1857 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 602788661828



1858 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 442229579937
1859 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 911566484464
1860 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
1861 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 381426471342
1862 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 609014479323
1863 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 230347400696
1864 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಪ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 225592550650
1865 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 828530591017
1866 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 422704045918
1867 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ ನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 252893428478
1868 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 499519744267
1869 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಚ ನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 978140515668
1870 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 57934779554
1871 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 829373879666
1872 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 373518031075
1873 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 949850442343
1874 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 497418227333
1875 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J0470658
1876 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J3492923
1877 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 753681200909
1878 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 269070687035
1879 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 273844646289
1880 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 560558611877
1881 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 632716598608
1882 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 13242457824
1883 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಧ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 944368020344
1884 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ  L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 829324701599
1885 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 69163703871
1886 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 94530398893
1887 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 504953872493
1888 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 511596872857
1889 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 677162429046
1890 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 805048948312
1891 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 993485082477
1892 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J7300478
1893 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂ ಕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 225387676267
1894 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 220650876665
1895 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 578822909313
1896 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 70798975244
1897 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 752448733124
1898 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 762141159678
1899 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 530341956994
1900 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 381575757847
1901 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಖ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 983122506171
1902 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 324852045979
1903 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಳ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J0325860
1904 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 335560390849
1905 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 ;883911096186
1906 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಪ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 836130597600
1907 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ  ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 336546319009
1908 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 20180025528
1909 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಸ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 400085437836
1910 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ  ಆ ದ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 652736109950
1911 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 A1YPJ7581K
1912 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 W2U3729498
1913 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಸ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 AQ2PB1972F
1914 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 APIPK7260F
1915 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 KA0320100002741
1916 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 030124652009
1917 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 459689964375
1918 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 884277064501
1919 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 391687561537
1920 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ  ಶಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 762743741043
1921 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ವಸ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 983041590292
1922 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಪ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 815413904233
1923 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 616429473233
1924 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 455181722599
1925 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 950522049775
1926 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 262341286844
1927 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 881686851639
1928 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅರ ಂದ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 703147732174
1929 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ೕ ಲ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 837106409353
1930 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 606789897507
1931 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂಜನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 662561996786
1932 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಹ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 573163224101
1933 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಧ ಜಯ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 879456750868
1934 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಬ  L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 676318907785
1935 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 652959864908
1936 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ವ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 557352217054
1937 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂಜ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 224058404872
1938 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 329727101890
1939 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 939356746707
1940 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 789897749656
1941 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 706170995199
1942 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 389453159177
1943 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ  ಪ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 694728920019
1944 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 368930384354
1945 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಸ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 352425987111
1946 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 912456782345



1947 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 713672636039
1948 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 ARJPP35169
1949 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಳ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 710359457006
1950 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 881686851638
1951 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 335581175853
1952 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J02312670
1953 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣದನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J4264776
1954 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂದ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J6364020
1955 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಪ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J5966528
1956 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ  ಶಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 912698176075
1957 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 841273093101
1958 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಪಣ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 874229430265
1959 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 452973205881
1960 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ  L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 123465768915
1961 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 875314027450
1962 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 691637038751
1963 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 69008527550
1964 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 751449649273
1965 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 288597548552
1966 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 56878321651
1967 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 154872324657
1968 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಪ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 245963565881
1969 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 946300437091
1970 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಖ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 444558653073
1971 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 165982635898
1972 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಣ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 62943394730
1973 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಂ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 791318837996
1974 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 326913037332
1975 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 34087603524
1976 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 3578756678
1977 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 749172867543
1978 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 800989737936
1979 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 245722831615
1980 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಥ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 56924041425
1981 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 253490495183
1982 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 165787465987
1983 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 434983135119
1984 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯದ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 732940992569
1985 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 662593670818
1986 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ  ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 73630882566
1987 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 6563313370955
1988 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶವಣ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 743511901190
1989 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 165986469896
1990 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 963230921749
1991 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘನ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 504695752176
1992 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 305788043217
1993 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಧ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 380074749563
1994 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 336441337487
1995 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಜ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 942035991799
1996 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 584122278796
1997 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 229894663898
1998 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 97735372224
1999 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 597743604674
2000 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 747190503294
2001 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪಲ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 281926980425
2002 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಪ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 201200851824
2003 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ L.B. ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 ASSPS90Z1K
2004 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 650886988538
2005 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಹರ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 923388231415
2006 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 446502779540
2007 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID260/16
2008 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:447117
2009 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 515932251381
2010 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕಟಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 249249367508
2011 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 249249367508
2012 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ಪಟ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2013 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಗ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ACUPL905F
2014 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರಭದ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 959967791441
2015 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 317567508251
2016 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:ITBISGT
2017 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:505/17
2018 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:305/16
2019 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಶ ರಯ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2020 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 413432641563
2021 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2022 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2023 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 30381035743
2024 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 KGSC/2349
2025 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 809779494738
2026 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕಧ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:241/2000
2027 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಂತಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:154/18
2028 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 252692706063
2029 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:128/18
2030 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ  ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:495/2016
2031 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:12/2019
2032 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:132/17
2033 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ALFPR6585H
2034 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 268292866277
2035 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 672952881464



2036 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅನ ಣ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:839/18
2037 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 526576105600
2038 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2039 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 608946020118
2040 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 878480253255
2041 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 995290245789
2042 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 582620444733
2043 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 582620444733
2044 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID"289/15
2045 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2046 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:129/17
2047 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID"342/17
2048 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 912335270572
2049 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 866593645712
2050 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘನ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 380489365019
2051 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 366173093189
2052 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 515604579081
2053 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 366860555106
2054 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:KGSC/7515
2055 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ವ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2056 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:465/15
2057 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:226/16
2058 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕಧ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 322521566509
2059 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2060 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 489514868491
2061 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಂ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 KGSC/2243
2062 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 889091252671
2063 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಣ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2064 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಷ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:534/11
2065 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 825539605296
2066 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 489548292435
2067 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವರಲ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2068 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:44/16
2069 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ  ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:150/15
2070 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ತ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2071 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ವ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:412/18
2072 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:114/12
2073 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಭ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:335/17
2074 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅನ ಣ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2075 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಣ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 603192987236
2076 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID"200/17
2077 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ವ  ಅ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:124/17
2078 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2079 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ೕ  ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:974/14
2080 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2081 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ತಪ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2082 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತ ಪದ ಬ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2083 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ  ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2084 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 458388623188
2085 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಮಗಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID;409/15
2086 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಖ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID;49/13
2087 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID;1047/14
2088 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID;25/14
2089 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID;301/17
2090 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 2176954097363
2091 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2092 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:2698/18
2093 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಗ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID1:90/2015
2094 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:349/12
2095 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:527/16
2096 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘವ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2097 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ  ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000 ID:315/15
2098 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ  ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2099 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಟ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2100 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2101 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ೕ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2102 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2103 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ೕ  ಡ ಕಬ  .ಆ . ನ 1 2000
2104 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 648018377951
2105 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 498596285929
2106 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಒ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 850377833993
2107 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 501437656015
2108 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J7299514
2109 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 794523213679
2110 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗರತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 821596493149
2111 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
2112 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರಸ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 236938171031
2113 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 972482823716
2114 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ  ೕ ನ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 994592198069
2115 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಪ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J7071541
2116 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 963425084802
2117 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸವ ಗಳ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 169877921811
2118 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರದಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 198466871364
2119 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J3748647
2120 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 664117218360
2121 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 221861578526
2122 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 468791646137
2123 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 834725092320
2124 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 315359068438



2125 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪಟ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 930127519777
2126 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಧ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 774988841569
2127 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 984662472283
2128 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಬ ಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
2129 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಶ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 754819655434
2130 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ  ವನ ನ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J7022866
2131 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 493588174702
2132 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 749413961193
2133 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J0468969
2134 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 418668965034
2135 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 386184101747
2136 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಳ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 724434187767
2137 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 721488315605
2138 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 805093932145
2139 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 748802277882
2140 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 397529064700
2141 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಹ  ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 630070827392
2142 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 XMA3371416
2143 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ  ದ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 463149618448
2144 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 364868644832
2145 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J6967088
2146 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 310917159049
2147 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ನ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 431402071831
2148 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರಸ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 727773063371
2149 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರದ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J6999338
2150 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 854123316739
2151 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J3620515
2152 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J7275779
2153 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 963705206211
2154 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 755084819641
2155 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನರಸಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 388929091280
2156 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 674033513590
2157 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ತಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 471742485736
2158 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 280564374936
2159 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 923884947300
2160 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 56705312227717
2161 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 660756523938
2162 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅನ ಣ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J5967054
2163 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 218225959194
2164 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 733539073794
2165 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 767203892245
2166 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 309321107795
2167 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 359667014144
2168 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಭ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J7360282
2169 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 776705743456
2170 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಳ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J0325860
2171 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶರ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 478805298894
2172 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ನ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 800317231813
2173 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಣ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 569435931911
2174 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 846643962826
2175 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 874951951026
2176 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 990551460385
2177 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 341087949661
2178 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 405312888337
2179 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ಅ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 88714193432
2180 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 613766678626
2181 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 592597233245
2182 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಭಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 234323687050
2183 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 601611683668
2184 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 586100869311
2185 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಂ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 649396878964
2186 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಭ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 739025186614
2187 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕಜ ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 350274154312
2188 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ೕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 418156794668
2189 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 629465383448
2190 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 401057748375
2191 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J823623
2192 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 711308147214
2193 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಭ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 216379128252
2194 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 868637286226
2195 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂದ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 799469414212
2196 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 244600188718
2197 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 790804582202
2198 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಖ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 972482823716
2199 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 799494414212
2200 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವತ ಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 2832404235
2201 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 HGB5590708
2202 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 491366173225
2203 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 486277421694
2204 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಯ  ಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 751525633347
2205 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 DLKA5320150009668
2206 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 639514078655
2207 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 780226728706
2208 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಪಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 827416505586
2209 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 782037298750
2210 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 564429303473
2211 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ೕ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
2212 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 315945747712
2213 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 257885050348



2214 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 437098443777
2215 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘ ಂದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 U114626164
2216 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಶವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 653104740918
2217 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಈಶ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 399100854096
2218 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದಮ  ೕ ಂ ೕಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 747394332027
2219 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 U2J4124996
2220 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 450420757878
2221 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಹ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 990618969484
2222 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 226105712148
2223 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 IBW0799353
2224 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಗ ೕ  ವಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 81813452466
2225 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ   ಮ ೕನ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 885993440658
2226 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಸ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 621062554563
2227 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 668197444363
2228 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ  ಹ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 658451535719
2229 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 512714723852
2230 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಪಣ ಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 635922673320
2231 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 332171689042
2232 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮವ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 AAWP31625
2233 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಪ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 327981860928
2234 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 249997539252
2235 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 684089303982
2236 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 763317683878
2237 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ೕ  . .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 553587700751
2238 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 265373140090
2239 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 5853969881266
2240 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
2241 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಕ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 231759189619
2242 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 U2J6824361
2243 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 730060965885
2244 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಸನ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 802582275396
2245 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ  ಮಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 591848977897
2246 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಗ ೕ  ಗ ಗ ಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 248023563249
2247 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಜ ಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 SVF6529663
2248 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 KA53EN0930
2249 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 913070868789
2250 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ವಲಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 626579948751
2251 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 265142221865
2252 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 815109260821
2253 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ದ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 839683185162
2254 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 618633914554
2255 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 657160373916
2256 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಷ  ಪದ ವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 293669867444
2257 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಪ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 424601162760
2258 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 364386616794
2259 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 269869596273
2260 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 47017360173
2261 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 322709454175
2262 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
2263 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಪ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 976492624862
2264 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಮ ಷ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
2265 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 791167685573
2266 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಸ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 310155956359
2267 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 257486470614
2268 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವತ ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 MGB8061939
2269 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 956421212935
2270 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
2271 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 963705206211
2272 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಉ ಪ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 360434379459
2273 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆಂ  ಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 420504012747
2274 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 972065005399
2275 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 848220018985
2276 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 686501868958
2277 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 657160373916
2278 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 459772209240
2279 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 479258532732
2280 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 971449325386
2281 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷಗಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 258400340626
2282 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 779929799004
2283 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
2284 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 538738551848
2285 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 331293351832
2286 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 720308202566
2287 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 259033448351
2288 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 600884503909
2289 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ ಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 776488826711
2290 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ  ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 929757225874
2291 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 265313140090
2292 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 226699699863
2293 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 671181950623
2294 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 584850976169
2295 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 811478951027
2296 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 635970797358
2297 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 946856026562
2298 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ ಮಣ ಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 846024629970
2299 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 U2J3512548
2300 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 4572968654
2301 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 935393393933
2302 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 610030042595



2303 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸವ  ಗಳ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 623269345884
2304 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 748802277882
2305 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 304644837083
2306 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 787584042607
2307 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 714496521515
2308 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಪ ಜ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 200780396466
2309 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಕದಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 985666929176
2310 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 524534312204
2311 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಶ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 669836831674
2312 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 772483633549
2313 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 290272138526
2314 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಧನಲ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 462742987822
2315 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಆ ಷ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 350202550391
2316 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 690954345539
2317 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂಜ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 470412504425
2318 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಪ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 406772987766
2319 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 368143773164
2320 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪವ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 462222357116
2321 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ  ನ ೕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 487508977695
2322 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 358682424048
2323 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 '265041767797
2324 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 266285594157
2325 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 SCQ4118675
2326 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 ZU13049061
2327 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 317593127579
2328 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 ZUI6271399
2329 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 CIFOM3489H
2330 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 551381612856
2331 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಂದ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 319381550863
2332 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 663212082837
2333 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ತಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 935529362270
2334 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 439255406772
2335 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ ಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 858544430663
2336 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 BCW3000601
2337 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಪ ಶ.ಎ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 659817593411
2338 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 239157848857
2339 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಅರ ನ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 243076750754
2340 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ೕ  ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 5055178
2341 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 BCW2965580
2342 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಆ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 996739595502
2343 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 650064534518
2344 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 PA2847247
2345 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ೕಲ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 998199263268
2346 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 572594126087
2347 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 792506550353
2348 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ. ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 309121297984
2349 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 529071057021
2350 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 884247323736
2351 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 814744696292
2352 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಯಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 562336739841
2353 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ಲ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 798089897437
2354 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 624519877315
2355 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 314705785046
2356 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 606298338982
2357 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 715073997082
2358 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಥಪ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000
2359 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಈರಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 956810029670
2360 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 645200173428
2361 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 503112183116
2362 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂ ಕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 283403509977
2363 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 487720390604
2364 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 312515075693
2365 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 464065477955
2366 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 281768099072
2367 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 732992487315
2368 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಣ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 879341404583
2369 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಭ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 341346781692
2370 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 424690360072
2371 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 261964902307
2372 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂಜ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 499330404395
2373 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 291630257279
2374 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 944023010314
2375 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 768638746007
2376 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 986206938852
2377 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 932572763724
2378 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 397670599423
2379 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 957073152287
2380 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ನ ಕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 706675391812
2381 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 748908917373
2382 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯಲಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 743437091655
2383 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 874339729026
2384 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 422787647874
2385 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ೕಲ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 243034719668
2386 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಶ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000
2387 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 426472623493
2388 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 794088943334
2389 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನಪ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 744313888723
2390 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 503112183116
2391 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ತ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 390558345353



2392 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ   ಇ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 ZU10714188
2393 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಆ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 969667829644
2394 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000
2395 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 615132547811
2396 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000
2397 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ವ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 42480835032
2398 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 222017702615
2399 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 660756523938
2400 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಷ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 592597233245
2401 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ತ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 501437656615
2402 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸರಸ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 735814307368
2403 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 586100869311
2404 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಕಮ ನಹ .ಆ . ನ 1 2000 825488812884
2405 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 994230727464
2406 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದನ ಭ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 AJKPB3625K
2407 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 965907763943
2408 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 KA0720730000738
2409 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹರ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 AGOPD0169M
2410 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಚ  ೕಷ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 DL-13/100475/2000
2411 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 332927742531
2412 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 AJTPT4558L
2413 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 DL-0320120356139
2414 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ೕಕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 388485211312
2415 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಣ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 KA5120100016004
2416 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ತ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 944913434792
2417 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 565173884247
2418 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 989168140166
2419 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಷ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 681845502086
2420 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 KA5320120019482
2421 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 434951916227
2422 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 558025818631
2423 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 775524386703
2424 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 480888629927
2425 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 AUJPK6963F
2426 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ ಶ ರ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 DLFAP004210732004
2427 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 527352635194
2428 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ೕಂ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 DLMH0320060003686
2429 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಷ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 650659759016
2430 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 KA320130025456
2431 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ರಯಣ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 AIHPR8846C
2432 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಪ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 AP00320150011763
2433 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 898243169065
2434 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000
2435 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 798777323261
2436 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಪ ತ ಯ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 560512030683
2437 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 DLFAAPOZ8180052002
2438 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000
2439 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 395798600133
2440 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಣ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 743969513151
2441 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 938786524126
2442 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 921519822535
2443 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 AFPPC4418N
2444 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 AEDPT1766R
2445 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 821759759194
2446 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಜ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 JH09/181/05-06
2447 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 DL13172/2006-07
2448 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 817663133366
2449 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 700532139496
2450 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 646446595446
2451 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ದ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 235901652080
2452 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 844778911984
2453 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 TQH0517003
2454 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ  ರ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 694385780790
2455 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ೕ  . ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 487063917805
2456 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಂದ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 692084043430
2457 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ರ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000
2458 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 SVF8044349
2459 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ೕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 331561973413
2460 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ೕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 TN02200900007543
2461 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ೕ ದ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 AJRP1720
2462 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಪ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 589666983360
2463 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ತ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000
2464 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 501703918341
2465 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕಟ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 872833764709
2466 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 12958/97 Dl
2467 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಷ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 AVAPU89048
2468 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘವ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 KA5320180022314
2469 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ತ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 425189044706
2470 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000
2471 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 972184346895
2472 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮಲ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 675711186466
2473 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 632920345951
2474 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 KA5120130002010
2475 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಪ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 KA01mm3881
2476 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 CMCPA7926B
2477 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 932614000888
2478 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 3063080088667
2479 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 P7323812
2480 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 BCTP55628G



2481 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 ALAPD6130D
2482 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 950598050822
2483 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 433869797947
2484 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 372190325797
2485 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಣಜ  ದತ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 211548254766
2486 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 586100869311
2487 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 364869389848
2488 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 938716086330
2489 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 796306471298
2490 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 230347400696
2491 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂ ಲ ಂ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 828530591017
2492 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 265016239429
2493 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 975717367239
2494 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಐಶ ಯ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 AHCPS9775J
2495 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 573163224101
2496 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂಜಲ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000
2497 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 241365503438
2498 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 75144964273
2499 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಪ  ಗವ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 82752991785
2500 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ  ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 YPJ8423790
2501 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಅ ೕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 985985147354
2502 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 790237757817
2503 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಭವ ೕ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 779348990810
2504 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000
2505 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಸ  ಗ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 214476223549
2506 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ  ಅಜ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 315153811654
2507 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 530341956994
2508 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶವ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 368930384354
2509 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಣ ಂ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 829324701599
2510 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಖ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 FB67G5406
2511 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಮ  ಜಗ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 798474346828
2512 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 445263597577
2513 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 50337172100
2514 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 KA5320130026783
2515 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 ALXPM8166F
2516 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 HGB0824680
2517 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 YTA0421792
2518 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲನಟರ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 AGRPD5033B
2519 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮಲ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 ABMPN5250C
2520 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಯಣ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 ACHPN8907A
2521 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಉ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 409910946515
2522 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 395852369750
2523 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 855045383189
2524 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 855438318912
2525 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 AJMPU8429K
2526 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತಪ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 326158589227
2527 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಗ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 926410126023
2528 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ೕಟ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 218829617535
2529 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 32952571005
2530 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸಮ  ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 899562966298
2531 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 80989260782
2532 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 901654190012
2533 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 445199440006
2534 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 CCNP5T808C
2535 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 565033030451
2536 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 666208735071
2537 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 489160729876
2538 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 966065557526
2539 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 953505362041
2540 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಭ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 7868765334072
2541 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 999148372855
2542 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 505624483527
2543 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 KA0320000013272
2544 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ನ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 635985649859
2545 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 342490361660
2546 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 49342530132
2547 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 916264008915
2548 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 643422712449
2549 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಂ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000
2550 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಪ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 CEHPR3105
2551 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 7569033306336
2552 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 SCQ4031431
2553 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಟ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 605668447888
2554 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 7328342065859
2555 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಫ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 778574767749
2556 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 639057148892
2557 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 DAQPK969N
2558 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 32039856
2559 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವ  ಡ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 780155484057
2560 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 959072406012
2561 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 819772723912
2562 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 990270204201
2563 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ೕದ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000
2564 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000
2565 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000
2566 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬಸವ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000
2567 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000
2568 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000
2569 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಧಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000



2570 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಥ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000
2571 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಣ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000
2572 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 44788141378
2573 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 920059937257
2574 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ  ಚ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 GADR-00125928
2575 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 534196390816
2576 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 437499259
2577 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 531541754ST
2578 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 797168376484
2579 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 49136101
2580 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 KA01200600126
2581 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 707928235526
2582 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 440659706504
2583 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಅ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 ZCS2386258
2584 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 DAPPK9654E
2585 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಂಜನ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 SUE5005272
2586 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 979044639477
2587 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 817173867474
2588 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 745728382152
2589 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಲ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 741425598096
2590 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 494918179436
2591 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 480770586558
2592 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 999587674361
2593 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಶ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 748418258892
2594 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 873588709479
2595 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 2823539322453
2596 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಂ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 398201125799
2597 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 786348437963
2598 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ  ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 636214902916
2599 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 260078966048
2600 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 413750453847
2601 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ವಸ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 298852211023
2602 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 226057707160
2603 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 851283948367
2604 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 925630996786
2605 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 939356746707
2606 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 884435345596
2607 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 866128959067
2608 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಚ  ಸರ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 630196084489
2609 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 489612131526
2610 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 20110037836
2611 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ  ಸ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 32410400453
2612 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 353741979717
2613 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 553214329422
2614 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 MUMPS6954J
2615 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 449782913823
2616 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 452469294096
2617 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 366640957383
2618 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 759468293864
2619 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 527964723592
2620 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 K2W2177202
2621 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಗ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 883503877265
2622 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 538020539223
2623 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಪ  ಪ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 637676375088
2624 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂದ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 TN2219970003586
2625 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 745060755990
2626 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ  ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 592882814386
2627 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ದ ಖ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 900042489572
2628 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 16702/2000
2629 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 SUF74533168
2630 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 662960170040
2631 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 SUF5593660
2632 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ  ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 18601A3140
2633 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 BCW1667740
2634 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಬ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 DSIPD0076C
2635 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಗ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 528769775382
2636 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 TN0719830000537
2637 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 381575757847
2638 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 ZU15040472
2639 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಸಯ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 AANPM6941M
2640 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮಲ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 57026918
2641 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 337719779424
2642 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ದ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 966193124695
2643 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತಹ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 350282216626
2644 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 ASCPD5692B
2645 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ಕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 707928275526
2646 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000
2647 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 TQHO523894
2648 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000
2649 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 3377199779424
2650 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದಶ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 842028730388
2651 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 BBUPS4814D
2652 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 651402786843
2653 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 377612705349
2654 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 912843156572
2655 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 918010832128
2656 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 568532530527
2657 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಪ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 639507636941
2658 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅರ ಂದ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 263552645043



2659 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 321774045084
2660 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಷ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 217069505165
2661 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 22757113209
2662 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 823604350451
2663 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 ADSPM9867C
2664 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 AFAPM2J88A
2665 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 ZBG6608715
2666 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 307860694126
2667 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 832078073600
2668 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಎಂಜ ನ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 758147149328
2669 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 216447394462
2670 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಹ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 ACWPN7779N
2671 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 624734246666
2672 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 794421444253
2673 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 BCW6601116
2674 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 501810880274
2675 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 826019882734
2676 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 503672507750
2677 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 397958132696
2678 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 AKB2361244
2679 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಚ ನ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 2015637814
2680 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 ABEPI11SON
2681 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ೕನ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 295520308165
2682 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ಪ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 DJJPD68442
2683 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಷ  ೕಪ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 63427752866
2684 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಳ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 501878308784
2685 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 165896596756
2686 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರನಲ  ೕಸ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 KA0319930001694
2687 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 324481890011
2688 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 892522679753
2689 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 ASHPC23HC
2690 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 35291561196
2691 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಖ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 963258817431
2692 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಚಲ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 945852527620
2693 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 ZUI4117503
2694 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 938276334222
2695 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 895172666622
2696 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 24429
2697 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 278957920399
2698 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 AFNRP15744
2699 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಣ ಜ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 AUHPS669N
2700 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 EEJS644E
2701 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 5240283099471
2702 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  ಪ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 456183439493
2703 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 KA0320002579
2704 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಸ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000
2705 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ದಶ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 629458506147
2706 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 461772777797
2707 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಖ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 237670478282
2708 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ರ  ಬ ವ .ಆ . ನ 1 2000 6732184884774
2709 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 862663529630
2710 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 825761255816
2711 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವನ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 947601356262
2712 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 757753745454
2713 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 934496850341
2714 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಗವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 612617333299
2715 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ  ಭ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 349736320532
2716 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 752296370856
2717 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 862651132988
2718 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಸ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 829053494977
2719 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ಮತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 410510025231
2720 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 623916349949
2721 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 42474449503
2722 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 902951314599
2723 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 626058466583
2724 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 67287983709
2725 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 409295821226
2726 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 872600485232
2727 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 567795722494
2728 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ೕತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 623011715808
2729 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 731109140723
2730 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಚಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 366186951771
2731 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 990590941050
2732 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 711092221838
2733 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 753135475742
2734 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 785321092125
2735 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 289132755188
2736 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ನ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 994806168707
2737 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಪ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 558344082348
2738 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 SVFS176755
2739 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 ABLPP76755
2740 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 ABC2361124
2741 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 885961462969
2742 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 474221976176
2743 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 213457502836
2744 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 937548866510
2745 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಗ ವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 572884308731
2746 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 22639758839
2747 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 909018765925



2748 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 729785749645
2749 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಚನ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 426104990685
2750 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 122007005441
2751 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 669541321878
2752 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
2753 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 756684391286
2754 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 6753959
2755 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 946888833086
2756 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ  ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 875140722512
2757 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಭ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 XMK0623355
2758 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 872886770734
2759 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 BQEPS6523H
2760 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಖ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 491675463996
2761 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000
2762 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಹ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 664000832856
2763 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 593267466722
2764 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 929288351302
2765 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 353927275716
2766 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 340259442959
2767 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಣ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 759468293864
2768 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಖ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 514218956263
2769 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 ◌ಃಘಭ2404531
2770 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ದ ಖ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 7102772091413
2771 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕನಕ ಧ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 220950167555
2772 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 640956174579
2773 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 931271510795
2774 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಸ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 577444597681
2775 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 ATUPR4139C
2776 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಖ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 39246791003
2777 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 944449292721
2778 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 595209223463
2779 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ ಮಣ ಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 647000231818
2780 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘ ದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 263800437647
2781 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಶ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 431264835422
2782 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ದ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 355972136842
2783 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 366640957383
2784 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 AHHPB969414
2785 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 527050407911
2786 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 4886910182323
2787 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 801611723334
2788 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 BJIPS8557E
2789 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 751399917807
2790 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಜಯ + .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 469287856596
2791 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಪ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 932342011974
2792 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 SBF5176615
2793 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 495619950355
2794 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 413447397366
2795 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 887748433195
2796 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 796890195191
2797 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 876036720471
2798 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಜ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 751368817887
2799 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 20000069192
2800 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ  .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 19970008342
2801 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ೕ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 2016000009
2802 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 'BORNMTG4753
2803 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಂ .ಆ . .ಆ . ನ 1 2000 19950018788
2804 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 495784506758
2805 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ  ರ ರ .ಆ . ನ 1 2000 641133848425
2806 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 491099490330
2807 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ರ .ಆ . ನ 1 2000 811040962612
2808 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 332596977975
2809 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಪ ೕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 APYPM7556A
2810 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಅ  ತ ರ .ಆ . ನ 1 2000 267190430445
2811 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 AAHPF5301
2812 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 668994846824
2813 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ತ ರ .ಆ . ನ 1 2000 371481194929
2814 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಂ ರ .ಆ . ನ 1 2000 920933226574
2815 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 353103153071
2816 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 915509024553
2817 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ರ .ಆ . ನ 1 2000 883023349443
2818 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಖ ರ .ಆ . ನ 1 2000 533384786921
2819 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಖ ಕವನ ರ .ಆ . ನ 1 2000 399805232760
2820 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J3327616
2821 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಟ ರ .ಆ . ನ 1 2000 275288477192
2822 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ನ ರ .ಆ . ನ 1 2000 368036077456
2823 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ರ .ಆ . ನ 1 2000 662301594456
2824 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ರ .ಆ . ನ 1 2000 W203879103
2825 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 667721764555
2826 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ೕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 647165531174
2827 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ಳ ರ .ಆ . ನ 1 2000 230350779784
2828 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 40078771899
2829 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ರ .ಆ . ನ 1 2000 592257947611
2830 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 880510177589
2831 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಪ ಣ ರ .ಆ . ನ 1 2000 544065547425
2832 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 48417342562
2833 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ರ .ಆ . ನ 1 2000 395379829745
2834 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತಪ ರ .ಆ . ನ 1 2000 326158589227
2835 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ  ೕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 438569192847
2836 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ರ .ಆ . ನ 1 2000 W201937747



2837 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 910302438746
2838 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದಳವ ರ .ಆ . ನ 1 2000 448520523894
2839 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 734943676653
2840 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶವ ರ .ಆ . ನ 1 2000 293792134324
2841 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದವ ರ .ಆ . ನ 1 2000 376188918241
2842 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ  ರ ರ .ಆ . ನ 1 2000 465213934239
2843 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 562357648360
2844 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತ ರ .ಆ . ನ 1 2000 516865993173
2845 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅನ ಣ ರ .ಆ . ನ 1 2000 731996691288
2846 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಗ ರ .ಆ . ನ 1 2000 592617253449
2847 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ತ ರ .ಆ . ನ 1 2000 435350055457
2848 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ರ .ಆ . ನ 1 2000 651066765942
2849 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 371980287626
2850 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ರ .ಆ . ನ 1 2000 470642557559
2851 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 V2J6601124
2852 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಕಲ ರ .ಆ . ನ 1 2000 943761204911
2853 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ರ .ಆ . ನ 1 2000 346441596116
2854 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಂದ ರ .ಆ . ನ 1 2000 864331828596
2855 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 812825611165
2856 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ರ .ಆ . ನ 1 2000 812815843635
2857 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ರ .ಆ . ನ 1 2000 219239200579
2858 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಪ ರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J4714721
2859 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತ ರ .ಆ . ನ 1 2000 896242951161
2860 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 79594367786
2861 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ರ .ಆ . ನ 1 2000 812111661555
2862 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತ ರ .ಆ . ನ 1 2000 501878308784
2863 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಷ ರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J5388053
2864 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 360724785496
2865 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 507630038777
2866 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 489839949257
2867 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 236384315380
2868 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಲ ರ .ಆ . ನ 1 2000 201735352377
2869 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 236384315380
2870 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಜಯ ರ .ಆ . ನ 1 2000 953606913769
2871 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 U2J715902
2872 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನಕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 350686575638
2873 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 329963555221
2874 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 398871514198
2875 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಚ ನ ರ .ಆ . ನ 1 2000 518581761204
2876 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಳ ರ .ಆ . ನ 1 2000 637427753860
2877 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 624223527903
2878 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ರ .ಆ . ನ 1 2000 554244812705
2879 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಟ ರ .ಆ . ನ 1 2000 221137364607
2880 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 515278803469
2881 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 858042845605
2882 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ವ ರ .ಆ . ನ 1 2000 72293612334
2883 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 315626013858
2884 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ಂದ ರ .ಆ . ನ 1 2000 977197483435
2885 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 793658573972
2886 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ರ ರ .ಆ . ನ 1 2000 135971369713
2887 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉ ರ .ಆ . ನ 1 2000 990047834962
2888 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ವ ರ .ಆ . ನ 1 2000 424957896769
2889 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ರ .ಆ . ನ 1 2000 437280242666
2890 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಖ ರ .ಆ . ನ 1 2000 477193960368
2891 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ರ .ಆ . ನ 1 2000 605158159280
2892 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಂ ರ .ಆ . ನ 1 2000 198725981269
2893 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಆ ರ .ಆ . ನ 1 2000 569874193185
2894 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 753223148847
2895 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ ರ .ಆ . ನ 1 2000 791920392514
2896 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ  ಭ ರ .ಆ . ನ 1 2000 432865414265
2897 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ .ಆ . ನ 1 2000 698741369134
2898 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ರ .ಆ . ನ 1 2000 864170510947
2899 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರ ಗ ರ .ಆ . ನ 1 2000 499867263466
2900 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ ರ .ಆ . ನ 1 2000 862295735467
2901 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಜ  ಪ ರ .ಆ . ನ 1 2000 536501801027
2902 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ರ .ಆ . ನ 1 2000 542411928091
2903 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಸ  ವ ರ .ಆ . ನ 1 2000 AHPD4964Q
2904 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 907439158900
2905 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ  ಲ ಂ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 844331481079
2906 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000
2907 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ೕಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 TQH2996445
2908 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಸ ಇ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 510827980576
2909 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ ಮ ಶ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 921948309439
2910 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಧನಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 377386024449
2911 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 852476676936
2912 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ತ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 212747745751
2913 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ  ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 991448708306
2914 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 415650812472
2915 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ಥ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 565659893526
2916 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ  ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 964516262566
2917 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000
2918 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 977497887210
2919 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 728624513389
2920 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಯ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 861537308616
2921 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಡ ಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 937072819852
2922 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 752889015793
2923 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶಬ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 840203028173
2924 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 486768540354
2925 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 781449995597



2926 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 329346274603
2927 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ತ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 815151386064
2928 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 9845999968
2929 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಲಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 570269189810
2930 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000
2931 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 369739924583
2932 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 777342879865
2933 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000
2934 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಣ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 367413662853
2935 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 725284683215
2936 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 2258155091291
2937 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 845579343533
2938 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 751954108580
2939 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 644189138710
2940 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅನ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 351335276575
2941 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 749284366325
2942 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 415462943434
2943 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 807798357914
2944 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 807798357914
2945 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಗ ೕ  ಪ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 939576871976
2946 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ೕ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 203910525834
2947 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 87303036742
2948 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 595750754324
2949 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000
2950 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 586802547598
2951 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ತ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 586802547398
2952 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 583164802747
2953 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಲ ರ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 212543720898
2954 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 794919844333
2955 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 637427753860
2956 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರದ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 501878308784
2957 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 425450008128
2958 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 243016092118
2959 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 326714720740
2960 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 856998752890
2961 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ  ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 369632342548
2962 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 671916204558
2963 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 243016092118
2964 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಪ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 639507636941
2965 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕದ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 596815702730
2966 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 773608945548
2967 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 938448686735
2968 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 684545119073
2969 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ದ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 777242231156
2970 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ೕ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 365838411882
2971 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 878384661981
2972 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 231113816231
2973 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 750347988201
2974 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಶ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 271403364887
2975 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 406774664219
2976 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 441005025634
2977 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 317132648225
2978 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 270178514752
2979 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 712482478188
2980 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದಶ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 242464790562
2981 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಣ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 216823587321
2982 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಲತ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 439934085152
2983 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000
2984 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ ಮಣ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 448369768810
2985 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 212216764978
2986 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 421554875075
2987 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 749967672675
2988 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ವ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 679212976316
2989 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಳ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 763370463417
2990 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 657980766982
2991 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ತ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 594710616881
2992 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 759936870398
2993 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 261567951568
2994 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 408963409717
2995 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 836336020728
2996 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕಜ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 469477192910
2997 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕಟ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 800216958166
2998 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ದ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 868744505573
2999 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 834717378557
3000 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 307276962238
3001 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 832339803224
3002 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 218466183136
3003 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 508039952993
3004 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 886994785352
3005 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಣ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 91022346056
3006 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 621943860220
3007 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 909318075933
3008 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 234204232266
3009 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರ ಅಂ ೕ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 788977927125
3010 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 233814678270
3011 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 274081713409
3012 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಖ ಹಲ .ಆ . ನ 1 2000 710272091413
3013 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ಭ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 281177275834
3014 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 607670823893



3015 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 576269914548
3016 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 303075161354
3017 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 283469662161
3018 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ತ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 514606255117
3019 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 584446127645
3020 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 739329721539
3021 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 877571653617
3022 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ೕ  ಂ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 579789899405
3023 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 517255266032
3024 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 298520368239
3025 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 592764224211
3026 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 278071852858
3027 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ಮ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 603136876823
3028 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಸ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 436694917329
3029 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂ  ಆ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 828997777453
3030 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 344080241041
3031 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 699432433677
3032 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 370391154279
3033 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕಳ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 308840555483
3034 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 406880232816
3035 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಯ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 339844102602
3036 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸಲ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 547331070966
3037 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 553730928589
3038 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 662649980688
3039 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಹ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 463096708150
3040 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ೕ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 332938666015
3041 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 954938169454
3042 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಗ ಂಭ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 852608402963
3043 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಜ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 920791308825
3044 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರತ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 743246375493
3045 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 832957967701
3046 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ಮ ೕ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 474623433952
3047 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 412224227546
3048 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವನಜ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 765889334353
3049 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ  ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 898907299765
3050 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 629674321115
3051 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 506860780435
3052 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 984513896287
3053 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 980562722500
3054 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 417490956421
3055 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 508961940664
3056 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವತ ಲ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 901477897650
3057 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 790407103110
3058 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಚಲ ಮ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 239714220115
3059 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಷ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 264109404101
3060 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 527208852062
3061 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಲ ನ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 405124435857
3062 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 437570468061
3063 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಯ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 382585889169
3064 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 287865784687
3065 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 710780470059
3066 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 706582508313
3067 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಸನ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 813044541682
3068 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 215056275136
3069 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂ  ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 962338489687
3070 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3071 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 353524484710
3072 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 324039995208
3073 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 920826582221
3074 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 613493233978
3075 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ಇಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 389001915382
3076 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 850017379167
3077 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 81461936882
3078 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಚನ ಮ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 569920350167
3079 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಇಂದ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 947729083971
3080 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 612099723731
3081 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3082 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 792885039865
3083 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3084 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 439577393417
3085 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 801243845554
3086 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 925700813087
3087 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ  ಪ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 930052010588
3088 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ  ಷ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 949415601495
3089 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 491846572791
3090 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 506383654080
3091 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸಹನ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 5969248779240
3092 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3093 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 681771461336
3094 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮಪ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 690603103715
3095 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 258640351452
3096 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 708479501029
3097 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 494045345033
3098 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಮಳ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 996871950257
3099 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ  ಕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 938671950257
3100 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 938600814675
3101 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ರಯಣ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 929766644932
3102 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 613244363473
3103 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಲ ನ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 924558768861



3104 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 REJ0612119
3105 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 723681074084
3106 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲಜ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 266832403982
3107 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 XHL3565728
3108 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 786417403256
3109 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅನ ಣ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 461424050891
3110 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಖ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 AFRPC1876J
3111 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 798568631886
3112 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 493470911220
3113 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 403620056487
3114 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರ ಭ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 716923283066
3115 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ  ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 846672430832
3116 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 898152756399
3117 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಣ ಪ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 630024763842
3118 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 494273104314
3119 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 361492890054
3120 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವತ ಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 665549382627
3121 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 420942926727
3122 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲಜ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 XHL4901988
3123 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 842522605060
3124 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 871120752970
3125 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 794961475305
3126 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 812963895496
3127 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ರ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 339103655270
3128 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 775442585859
3129 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 890054997124
3130 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಘವ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 484549357249
3131 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 961750738070
3132 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಣ ಮ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3133 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 769999657534
3134 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರ ಪ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 321865436307
3135 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 445932551932
3136 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 369560069658
3137 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 492662674735
3138 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 230390714014
3139 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 684160563830
3140 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂತಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 630641882226
3141 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಷ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3142 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 626450871445
3143 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 240996768409
3144 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3145 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 428488709527
3146 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 520962331959
3147 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 974422241154
3148 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಮ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 504165094173
3149 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 313046743103
3150 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 337213192644
3151 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 645180097053
3152 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಭ ೕಧ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 787228080881
3153 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 614486997362
3154 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆರ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 248990797607
3155 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 949199346209
3156 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಪ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 617300330483
3157 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕನ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 337103454135
3158 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ ದ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 896668676184
3159 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 5176218223119
3160 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 935604345646
3161 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3162 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಂ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3163 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3164 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಐಶ ಯ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 634327805856
3165 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದಯ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 692447029620
3166 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 98430043792
3167 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 685316263604
3168 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 281924112774
3169 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 223721119559
3170 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 354141786837
3171 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರಜ  ೕಧ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 263686782619
3172 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 831281039597
3173 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 270438056809
3174 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3175 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಭ ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 269646734162
3176 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 510284521858
3177 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 121EC53827382
3178 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 731918753213
3179 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಯ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 QC6757165
3180 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ದ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3181 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 DLA177587451
3182 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3183 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 897855352228
3184 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ತ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 289653579522
3185 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 KA0520110012751
3186 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 TAN2370260
3187 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3188 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ ಂದ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3189 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3190 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 5991410882642
3191 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 825952750285
3192 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 80423317786



3193 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕಮಲ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 872815354625
3194 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅ ತ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 686387473900
3195 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 350865105030
3196 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 8801640961302
3197 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಅಪಣ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 422744681478
3198 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 6704439336314
3199 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯಲ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 296038849355
3200 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 202086648412
3201 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 636734680438
3202 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 904221343833
3203 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ ೕಲ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 761721335181
3204 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 742327044921
3205 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 955118274284
3206 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕವತನ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 473222958335
3207 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕಜಮ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 AGDP36012M
3208 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 483930919131
3209 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ ದ ಯ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 BUR/8RN/2029
3210 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 6288595
3211 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 913269829698
3212 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 KT/12/089/2016198
3213 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂಕ  ಮಯ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 946424879635
3214 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ಪ ಶಱ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 MCL6757199
3215 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪದ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 942694649713
3216 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3217 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3218 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ  ಪ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 962291646311
3219 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಯ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 920324607345
3220 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 920324607345
3221 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 DZ-NPS3288N
3222 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಳ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 894263900237
3223 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹಷ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 TNH0613570
3224 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಂ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 SVF4969002
3225 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 886175106522
3226 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 MCL4057221
3227 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸ ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 239312874987
3228 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ  . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 TNH3186038
3229 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಗ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 ID"MCL4056834
3230 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 327279071465
3231 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 530503850395
3232 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಮ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 832224937564
3233 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 VID:MCL4941506
3234 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಬ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 933951333236
3235 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮಮತ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 284658362470
3236 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ತ  ರಣ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 548849012556
3237 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಆ  ಕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 637859733359
3238 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲಜ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 487483038924
3239 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಷ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 893568912206
3240 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ  ರ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 FSY2606911
3241 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ಖ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3242 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವತ ಲ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 209827870255
3243 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3244 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ  ಪ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 KA012010012185
3245 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಪ ಕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 617175235336
3246 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3247 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 263131017850
3248 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ನ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 377085809610
3249 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 321919974914
3250 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ದ ದ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 18PC0036
3251 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ  . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 950925596317
3252 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ   ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 WEC5382738
3253 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ  ಡ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 212733104846
3254 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಶ ಂ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 94064256109
3255 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಜಪ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 959326591635
3256 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ರ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 316078213567
3257 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 470346693572
3258 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 72711575703
3259 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಂದ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 608237531688
3260 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ ೕಶ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 9880959005
3261 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕಜ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 WEC53827382
3262 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಹ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 396774805943
3263 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 AGDP56012M
3264 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಮ ಷ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3265 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ತನ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 779505564881
3266 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಕ  ಂದ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3267 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸತ ಮಹ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3268 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ವಣ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3269 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಯಕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 654719184990
3270 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕರಭದ ಪ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3271 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಉಮ ರ ಂದ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3272 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಲ  ಗ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 MCL6783534
3273 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕತ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000 815054398824
3274 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ಸಹನ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3275 CHD     ೕಟ ತರ  ಯ ಕಮ ೕ . .ನಗರ .ಆ . ನ 1 2000
3276 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಮಪ    ಂಚಪ ಗ ನಹ ಲ ಪ. 0.4 0.00348 5.57783E+11
3277 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಹ ತಪ    ಡ ಮಪ ರ ದ ಲ ಪ. 2 0.00884 5.2304E+11
3278 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಜಪ    ವಪ ನಹ ಲ ಪ. 0.78 0.00696 4.13991E+11
3279 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಯಪ   ಂಕಟರಮಣಪ ರ ದ ಲ ಪ. 2 0.00768 7.9418E+11
3280 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ವ   ಸಪ ಸನ ರ ಪ. 2.1 0.00926 6.04034E+11
3281 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ    ಗ ಗ ದ ಸನ ರ ಪ. 1.54 0.00848 6.78054E+11
3282 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಹ ತಯ    ರ ಅರಸಯ ವನ ರ ಸನ ರ ಪ. 0.73 0.00114 2.47525E+11



3283 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಉ  ೕಂ ಷ ೕನಹ ಸನ ರ ಪ. 1.62 0.00848 2.24354E+11
3284 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಪ   ಬಸವ ವನ ರ ಸನ ರ ಪ. 0.2 0.00154 6.28315E+11
3285 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಎಂ. . ಮ ಪ   ಹ ತ ಯಪ ಮತಹ ಸನ ರ ಪ. 0.2 0.00154 5.92835E+11
3286 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಜಯ ಮಯ   ಡಪ ಲ ನಹ ಸನ ರ ಪ. 0.85 0.00464 8.20363E+11
3287 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ವಣ   ಂಪಯ ಲ ನಹ ಸನ ರ ಪ. 0.45 0.00154 4.92419E+11
3288 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಅಂಜನಪ   ಂಪಯ ಬ ೕರನಹ ಸನ ರ ಪ. 0.32 0.00076 3.42204E+11
3289 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ನ ಗಪ   ಧರಪ ಬ ೕರನಹ ಸನ ರ ಪ. 1.41 0.00464 6.22188E+11
3290 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಹ ತ   ಹ ಮಯ ಮತಹ ಸನ ರ ಪ. 0.4 0.00076 2.5543E+11
3291 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಹ ತಪ   ಲಪ ಮತಹ ಸನ ರ ಪ. 0.68 0.0027 9.30494E+11
3292 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ವ ದ  ಜಣ ಡ ದಹ ಸರಘಟ ಪ. 0.74 0.0078 9.616E+11
3293 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ  ಪ ಕ   ಕ ಡ ಪ ಮತ ಸರಘಟ ಪ. 1 0.00994 5.87959E+11
3294 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಗಮ  ೕಂ  ಜವರಯ ಮತ ಸರಘಟ ಪ. 0.8 0.0077 8.8758E+11
3295 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಮ ಯಮ    ಮಪ ಮತ ಸರಘಟ ಪ. 0.3 0.00152 5.35729E+11
3296 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ೕ ಲಪ    ಮಪ ಕಡತನಮ ಸರಘಟ ಪ. 0.51 0.00502 9.83667E+11
3297 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ತ ಯಪ    ಮಪ ಕಡತನಮ ಸರಘಟ ಪ. 0.52 0.00502 2.28494E+11
3298 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಮಪ   ಈರಪ ಕಡತನಮ ಸರಘಟ ಪ. 0.9 0.00702 8.32724E+11
3299 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಪಟ ಮ ಡ ಉತರಹ ಪ. ತರ 1 1 6930
3300 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಶ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ ಪ. 1 0.8 5886
3301 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ವಯ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ ಪ. ತರ 1 1 7272
3302 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಕ ಳಯ  ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ ಪ. ತರ 1 1 7443
3303 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಂಚಪ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ ಪ. ತರ 1 0.8 6246
3304 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಹ ಮಯ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ ಪ. ತರ 1 0.8 5886
3305 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಮ ಜ ಕಮ ಉತರಹ ಪ. ತರ 1 0.88 5886
3306 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಂಚಮ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ ಪ. ತರ 1 0.9 3798
3307 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಹ ಮಯ ನ ಗನ ವ ಪ. ತರ 1 0.8 5202
3308 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ಂಕಟ ಈರಪ ೕನ ಸ ರ ಪ. 1.2 0 602226777578
3309 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ವ   ಭಯ ಂ ಪ. 0.45 0 429219956822
3310 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ ರಪ   ಪ ಲಪ ಆ ಪ. 1.2 0 46536782053
3311 Unspent SCP & TSP ಸಸ  ರ  ಔಷ ಗಳ ತರ . ಮಪ  ರಪ ಪ. 0.8 0 203527383727

3312 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ .  ೕ ಲಪ     ಪ ಲಪ ತರ ಣ ಲ 97/4, 102/3 ನ ಂ , 0.85 0.06375 663533038290 85011308975

3313 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ ಎಂ.ರ    ಮ ಯಪ . .ಹ ಲ 33, 36/3 ನ 0.69 0.05175 434378755850 146301011000489

3314 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ ಮ    ಂಪಣ . .ಹ ಲ 36/3, 33 ನ  0.75 0.05625 966745225844 476101009841

3315 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ .   ವಣ ಲ 31/1 ನ ತರ 0.92 0.069 417349748987 848010110000379

3316 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಷ ಪ  T K   ಡ ಂಪಯ ತರ ಣ ಲ 385, 3/6, 102/2, 22/1, 

21/2 ನ 0.87 0.02425 222285248440

3317 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ T P   ಪ ಲಪ ತರ ಣ ಲ 87/P46 ನ 0.17 0.00485 736991846328

3318 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ನ ನಮ   ಡ ಚನ ಯಪ ಮರಳ ಂ ಲ 78/2 ನ 0.76 0.0183 346415238129

3319 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ    ಡ ಚನ ಯಪ ಮರಳ ಂ ಲ 72/2 ನ 0.53 0.0126 319340179311

3320 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಕ ಚನ ಯಪ   ಚನ ಪ ಮರಳ ಂ ಲ 80/2 ನ 0.18 0.0048 537218030276

3321 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ರತ ಮ  ೕಂ ಕ ಚನ ಯಪ ಮರಳ ಂ ಲ 79 ನ 0.6 0.0145 806842309276

3322 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಂಕ ಶಪ   ಮಪ ರ ದ ಲ 49/5, 43/3 ನ 0.7 0.01165 592246179564

3323 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಷ ಪ    ಮಪ ರ ದ ಲ 10/2, 49, 38 ನ 0.7 0.01165 682841419302

3324 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ K N ಜ  ಯಣಪ ಲ 106 ನ 0.6 0.0145 988558881037

3325 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ D.ಆ   ವಣ  ಲ 59/P16 ನ 1 0.0145 212055333991

3326 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ . ಮಣ   ಂಪಣ ಲ 51/1 ನ 0.6 0.01065 490320274959

3327 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಜಣ   ವಣ  ಲ 46/1 ನ 0.31 0.0058 532310485282

3328 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಆ  ಪ   ಪ ಲಪ ಲ 124 ನ 1.03 0.02115 490806168793

3329 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ

B M    
ಮ ಯಪ ಲ 74/14, 74/2 ನ 1.2 0.02115 800954528489

3330 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ರತ ಮ  ೕಂ .ಎಂ. ಗ ಲ 24/2, 43/1 ನ 0.51 0.0153 697732639509

3331 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಡ  ವಣ ಲ 77/2 ನ 0.32 0.0115 677806576055

3332 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಎಂ.ಆ  ೕ    ಮಯ ಗದಹ ಲ 26/4 ನ 0.79 0.01255 977284124145

3333 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ   ವಣ ಲ 91/1 ನ 0.31 0.0058 933995606100

3334 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಎ . ಗ ಜ   ಂಡಪ ಲ 180/4, 180/5 ನ 0.96 0.01725 439717243173

3335 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಜಯಲ ೕ ೕಂ  ಪ ಂ ಮ ದ ಲ 2/5, 7/2B ನ 0.8 0.019 818237001246

3336 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ T D ಶ    ಡ ಪ ಲಪ ಮ ದ ಲ 101/3, 101/2 , 90/1, 

90/2, 90/3 ನ 0.85 0.0209 984092879664

3337 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಪ ಲಪ   ಕ ಪ ಲಪ ಗ ಸನಹ ಲ 7/2B ನ 0.64 0.0152 976494353115

3338 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಳ ಪ   ಕ ಜಪ ತರ ಣ ಲ 218/2, 153/2P ನ 0.54 0.00965 936337670107

3339 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ  T P ಗ   ಳ ಪ ತರ ಣ ಲ 218/1, 28/5 ನ 0.24 0.01355 407032225710

3340 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಬಸಮ  ೕಂ ಂತಪ ಗ ಟ ಲ 13/1 ನ 0.77 0.0133 774110085051

3341 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ   ಂಡಯ ಂ ಪ ಸನ ರ 251/2 ನ 0.45 0.0058 287063785020

3342 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಗ   ಂಡಯ  ಂ ಪ ಸನ ರ 251/2 ನ 0.45 0.0058 337499336315

3343 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ದ ಯಪ   ನರ ಡ ಂ ಪ ಸನ ರ 245/2 ನ 0.82 0.0135 265368050692

3344 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಷ   ದ ಯ ಲಹ ಸನ ರ 28 ನ 1.8 0.0135 727389964819

3345 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಗ   ಚನ ಯ ಲಹ ಸನ ರ 58/5 ನ 0.93 0.0135 460147787347

3346 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಯಲಪ    ಉ ನಪ ಲಹ ಸನ ರ 57/7 ನ 0.9 0.01445 330183896871



3347 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಕ ಡ ಯ   ಡ ಯ ಲಹ ಸನ ರ 142, 51/4A ನ 0.97 0.01155 771910680615

3348 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಇಂದ ಮ    ವಣ ನರ ೕ ರ ಸನ ರ 81/1, 82/2 ನ 1.8 0.0125 841065304235

3349 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಗಮ    ವಣ ನರ ೕ ರ ಸನ ರ 80 ನ 0.96 0.0106 482776410280

3350 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಧರಯ    ಮಲಯ ನರ ೕ ರ ಸನ ರ 19/1 ನ 1.97 0.0173 837008104758

3351 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಮಯ    ನ ಪ ಲ ೕನಹ ಸನ ರ 21/1 ನ 1.1 0.0135 721199298876

3352 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಧ ಜಯ ಡ   ಲಪ ತನಹ ಸನ ರ 12/6, 45/4A4-P2 ನ 1.41 0.0173 217075960310

3353 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಹ ತಯ    ರಪ ಲ ೕನಹ ಸನ ರ 45/5, 45/3, 45/4 ನ 1.69 0.0192 358966771483

3354 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ದ ಖ  S M   ದ ೕರಯ ಂ ಪ ಸನ ರ 216/3, 216/4, 216/5 ನ 0.53 0.00675 235112312055

3355 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಚನ ದ ಯ   ಂಡಯ ಂ ಪ ಸನ ರ 275/5, 275/2 ನ 1.17 0.0173 971119363122

3356 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಯಣಪ   ಅಡ ಯಪ ಲಹ ಸನ ರ 124, 125/2 ನ 0.8 0.01155 411751969991

3357 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಟ  ಮಯ   ನರ ಂಹಯ ಂ ಪ ಸನ ರ 264, 269 ನ 0.39 0..00480 575851466730

3358 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಮ ಯಣ   M ನರಸಯ ಂ ಪ ಸನ ರ 121/1 ನ 1.43 0.0173 476497649736

3359 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಗಮ   ಡ ಆಂ ನಪ ತನ ಸನ ರ 148/1 ನ 0.83 0.0106 973146865618

3360 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಹ ತಯ   ಮ ಯಪ ಸನ ರ ಸನ ರ 82/4, 141/8 ನ 0.45 0.00385 608462402058

3361 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಗ    ೕರಯ ತನ ಸನ ರ 69/2, 69/5, 68/2A ನ 0.53 0.0038 823673575520

3362 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಜಯಮ  ೕಂ ನರ ಂಹಯ ಮಲ ದ ಸನ ರ 3/2, 4 ನ 1.61 0.0173 837953959385

3363 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಷ    ವಣ ದ ಪ ಂ ಪ ಸನ ರ 232/P-P6 ನ 0.4 0.0019 984594142066

3364 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಜ   ಂಕಟ ಮಯ ಅವ ಹ ಸನ ರ 102 ನ 1.62 0.0192 347363992803

3365 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ೕ    ಕ ಣ  ತ ೕನಹ ಸನ ರ 6, 80/1B ನ 0.97 0.0076 374427767137

3366 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಯಪ   ಬಸಪ ೕಟ ಸನ ರ 92/9, 75 ನ 1.37 0.0173 409393277351

3367 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ

M C    ಎಂ  
ಚನ ಪ ಮತ ಸರಘಟ 30 ನ 0.65 0.0145 893996737031

3368 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ N ಪ ಲಪ   ಯಣಪ ದಪ ನಹ ಸರಘಟ 3/5 ನ 1 0.0203 517109762346

3369 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಅಣ ಯ ಪ   ಯಣಪ ಚಲಹ ಸರಘಟ 23/1 ನ 0.7 0.0193 404905974622

3370 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಗಪ   ಆಂ ನಪ ದಪ ನಹ ಸರಘಟ 4, 50 ನ 1 0.02315 817496605176

3371 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ

ಂಕ    ಎ 
ಆಂ ನಪ ಸರಘಟ 90/4, ನ 0.8 0.0193 490913856383

3372 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಆಂ ನಪ   ಜಪ ಸರಘಟ 21/16, 88/4 ನ 0.97 0.02315 304264441345

3373 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ

ಗಹ ತಪ  H   
ಹ ತಪ ಸರಘಟ ಸರಘಟ 59/8 ನ 0.6 0.0145 908459003774

3374 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ H K ೕರಣ   ಂಪಣ ಹ ಸರಘಟ 121/1 ನ 1 0.02495 955761829661

3375 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ N ವಣ    ಯಣಪ ದಪ ನಹ ಸರಘಟ 102/2, 56/4B ನ 1 0.02495 212740706916

3376 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ .ಆ    ಷ ಪ ದಪ ನಹ ಸರಘಟ 2/2 ನ 0.78 0.0192 405126217731

3377 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ N ಬ ೕ ಡ  ಗ ಜಪ ದಪ ನಹ ಸರಘಟ 108/8 ನ 0.2 0.0048 929234077501

3378 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ K ಂಕಟಪ   ಷ ಪ ಸರಘಟ ಸರಘಟ 248/1 ನ 0.85 0.02015 425647674863

3379 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ H V ಷ ಪ   ಂಕಟರಮಣಪ ಸರಘಟ ಸರಘಟ 11/3, 11/2 ನ 0.63 0.01535 800968186417

3380 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಬ ಣ    ಯಣ ಹ ಸರಘಟ 71/4, 71/5 ನ 0.81 0.0201 662604917160

3381 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಷ ಪ    ಮಪ ಹ ಸರಘಟ 95/1, 110/1, 28/2, '1/2 ನ 0.84 0.01925 201552941245

3382 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ

H K ೕ ಲ ಡ  H W  
ಂಪಯ ಹ ಸರಘಟ 111/1 ನ 1 0.00385 841983347045

3383 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಲ ಮ  ೕಂ ಎ  ಆ  ಣ ಪ ೕಗನಹ ಸರಘಟ 28/1 ನ 0.6 0.0067 606266722264

3384 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ P ಪ ಲಪ    T ಪ ಲಪ ನಹ ಸರಘಟ 117/2, 103/2,117/3 ನ 1 0.01425 907041866395

3385 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ . ಮ ಯ ರ ಂಡನಹ ಂ 91,33 ಪ. ತರ 0.60 4842

3386 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಐಲಗಯ ಹ ಂ 41/4 ಪ. ತರ 1.00 6228

3387 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಕ ಣ ಂಡನಹ ಂ 26 ಪ. ತರ 0.80 3114

3388 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಯಣ ಯ ೕ ವ 59 ಪ. ತರ 0.80 6246

3389 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಕ  ಯಕ ೕ ವ 59 ಪ. ತರ 0.80 6246

3390 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಡ ಲ ಯಕ ೕ ವ 129 ಪ. ತರ 0.80 6228

3391 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಯಕ ೕ ವ 56 ಪ. 0.70 5544

3392 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಮ ಯಕ ೕ ವ 59 ಪ. ತರ 0.80 6237

3393 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಯಣ   . ಭಯ ಂ '7/1 ನ 0.45 0 429219956822

3394 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ೕ ಸ   ಂ 93/2 ನ 1.52 0 828885924109

3395 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಸ   '6/9 ನ 0.62 0 674035877306

3396 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಎ .ಎ .ಅಪ ಮ ೕಂ ಣ ಪ 85/6 ನ 0.15 0 631129326569



3397 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಗ   ನಹ 10/ 4 ನ 1 0 344714097933

3398 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ೕ  ಎ .ಎ   ಗ ನಹ '31/3 ನ 0.55 0 344714097933

3399 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ    ಕ ಣ ನಹ 10/ 1 ನ 2 0 858730960756

3400 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಂಕಟ ಮ   ಡ ಅಣಗಲ ರ 59/1 ನ 1.32 0 280395698504

3401 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಪ   ಡ ಮ ದ 65/7 ನ 0.20 0 721188387974

3402 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ನ ೕ    . ಯಣಪ ಮ ದ 65/6 ನ 0.20 0 407507997201

3403 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಜ ದ ನ ಡ ಂ 36/3 ನ 0.40 0 303411938565

3404 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಆಂ ಪ   . ಮ ಯ ಂ 56/2,37/2 ನ 0.49 0 352152453985

3405 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ .ಲ ಪ   . ರಪ ಂ ರ 119/4 ನ 0.41 0 585759715892

3406 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ೕ   . ಗಪ ಂ 34 ನ 0.51 0 960351777065

3407 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಕಲ ನ  ಮ ದ ಪ ೕ ರ 33/1 ನ 0.30 0 918077021334

3408 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಮಪ   . ಮ ಪ ಚರಹ '29/1 ನ 0.88 0 420502726563

3409 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ . ಎ . ಯಣ   ನ 30 ನ 0.50 0 260486233461

3410 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಎ . ೕ ಲಪ   .  ಮಪ ನ 47/1,51 ನ 0.40 0 503843030462

3411 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಎ . ೕ ಂದ   . ನ 76/1 ನ 0.55 0 585297542706

3412 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಂಪ ಣ   .ಈರಪ ೕ ರ 31 ನ 0.92 0 808508888996

3413 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಂಕಟ   ಈರಪ ೕನ ಸ ರ '24/5 ನ 1.20 0 602226777578

3414 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಯಣಪ   ಜಪ ೕ ಹ 66 ನ 2.70 0 774915617029

3415 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ರ ಂದ   ಚ ರನಹ '21/2 ನ 0.50 0 408983227707

3416 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಡ ಮ   ಯಪ ಚ ರನಹ 94/7 ನ 0.32 0 489342467444

3417 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ   ಜಪ ಚ ರನಹ 32/1 ನ 0.58 0 230024336152

3418 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಜಯಣ 36/4ಎ ನ 0.42 0 495204643065

3419 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಷ   . ಮಪ ನಹ 81 ನ 0.26 0 849203362538

3420 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಮ ಯಮ  ೕಂ . ಮಪ ನಹ 1 ನ 0.20 0

3421 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ನಕಮ  ೕಂ . ಗ ನಹ 81 ನ 0.27 0 793057835022

3422 Pests & Dise control ಸಮಗ ೕಟ   ತ ಣ 
ಔಷ  ತರ ಮಕ  ೕಂ . ಂಕ  ಎ . ನಹ 81 ನ 0.26 0

3423 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ . ಂಕಟ   ಸಪ ಇಂಡ  ಕಸ 55 ಇತ 4 7200 365867979857 62280690353

3424 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಪ .ಎ  ಅ ನಪ ಕ ಯಪ ನಹ  ಗ ಪ. 1 4050 657871215229 62280690353

3425 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಅಣ ಮ   ಕಣ ಪ ನ ೕಗನಹ ಗ ಇತ 2 3600 62280690353

3426 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಈರಪ   ಈರಪ ಇಂಡ ಅ 167/2 ಇತ 4 7200 757486251123 62280690353

3427 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಎ . ಯಣ  . ೕ ಸಯ  ಅರ ರ ಕಸ ಇತ 2 3600 764986901798 119001947509

3428 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ . ೕ  ೕಂ ಬ ಮ ರ ಅ ಇತ 2 3600 919724727980 5853101003627

3429 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ನ .   ೕ ಲ ಬಗ  ಗ 152 ಇತ 4 7200 652261457009 4602200108290

3430 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ  ೕಂ ಂತ ದ ಅ ಪ. 2 8100 986269591326 187510400043485

3431 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಮ   ಷ ಪ ಂಪಲಘಟ ಕಸ ಇತ 2 3600 698476970605 6702250015659

3432 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ   ಮರಗ ಡ ನಹ ಸ ರ 134 ಇತ 4 7200 552521804543 62280690353

3433 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಂಕ    ಮಣ ನ ಸ ರ 52,46 ಇತ 4 7200 759148942850 62280690353

3434 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಷ   ಮ  ಇಗ ಅ 59 ಇತ 4 7200 869239365485 62280690353

3435 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಜಯ ಕ    ಂಡ ನ ಸ ರ 73/1 ಇತ 4 7200 816652906885 62280690353

3436 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಸರಸ ತಮ  ೕಂ ದ ಅ ಇತ 1 1800 263033845968 62280690353

3437 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಆಂ ನಪ   ೕಪಯ ಬಹ ರ ಪ. 2 8100 953029889336 62280690353

3438 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಜಪ   ೕಪಯ ಂಪಲಘಟ ಕಸ ಪ. 2 8100 346296500086 62280690353

3439 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಎಂ. ಷ ಪ   ಯಪ ದ ಅ ಇತ 2 3600 721412451663 62280690353

3440 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಸರಸ ತಮ  ೕಂ ಮಣ ರಗಜಕ ನಹ ಕಸ ಇತ 2 3600 635728611692 62280690353

3441 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ದ ಖ   ಗಪ ಬರಹ ಕಸ ಇತ 4 7200 968179997980 62280690353

3442 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಂಕ   ಎಂ. ದ ಅ ಪ. 4 16200 405259388212 62280690353

3443 Apiculture ಸ  ಮ ವನ ಪ ಂಕ   ಯಪ ಡ ಮ ದ ಸ ರ ಇತ 1 50000 547784774815 62280690353

3444 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಜಣ . .ಎ  ಅಪ ಯ ೕ ಲ ರ ಲ 184/5 ಇತ 2 3600 545924616726 841330110000067

3445 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ . ಯಣ   .ಚನ ಯಪ ೕ ಲ ರ ಲ 63/1 ಇತ 2 3600 658851888245 841330110000067

3446 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ . ಂಕಟ   ಟ ಪ ಮಹ ವ ಹ ಲ ಇತ 2 3600 675305961581 841330110000067

3447 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಡ ಟ ಪ   ದ ಪ  ಮಹ ವ ಹ ಲ ಇತ 2 3600 766660390995 841330110000067



3448 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಯಮ  ೕಂ ಂಕಟ ಮಪ ಮರಳ ಂ ಲ 50 ಇತ 2 3600 603866190072 841330110000067

3449 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಎಂ. . ಜಣ   . ಡ ಯಪ ೕನ ಂ ಲ 37/7 ಇತ 2 3600 789384102198 841330110000067

3450 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ . ೕ   ಕ ಹ ಮಯ ಯಕನಗರ ಸರಘಟ ಇತ 2 3600 345522817893 841330110000067

3451 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಷ   ಂಕಟರಮಣ ಪ ಸರಘಟ ಸರಘಟ ಇತ 2 3600 820522360206 841330110000067

3452 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಗ   ಂಕಟರಮಣ ಪ ಸರಘಟ ಸರಘಟ ಇತ 2 3600 900995860166 841330110000067

3453 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ೕ     ರಪ ೕ ಲ ರ ಲ 78/4 ಇತ 4 7200 891949189385 841330110000067

3454 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ನರ ಂಹ   . ಕ ಯಪ ಡ ರ ಸರಘಟ ಪ. 2 8100 750362629311 841330110000067

3455 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಹ ತ ಯಪ   ಕ ರಯ ಪರವತಯ ನ ಳ ಸನ ರ 293 ಪ. 2 8100 706084172474 841330110000067

3456 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ .ಎಂ.ಆಂ ನಪ   ಂಪಯ ಂ ಪ ಸನ ರ ಪ. 2 8100 342203748912 841330110000067

3457 Apiculture ಸ  ಮ ವನ ಪ ಷ ಪ   ಮ ಚನ ಪ ಚಲ ಹ ಸರಘಟ 93/2 ಇತ 1 49999 209942947692 841330110000067

3458 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ . ದ   . ಕ ಣ ಗ ಸಹ ಯಲ ಕ 1/4. ಪ. 2 8100 719717293766 841330110000067

3459 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಲ ಣ ಡ   ಕ ಯ ಯ ೕಣನ ಂ ಉತರಹ ಇತ 2 3600 688609942859 404101608954

3460 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಯ ಪ  .   ಳಯ  . ಂ ಇತ 2 3600 227259483678 841330110000076

3461 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಪ  ಶಮ  ಎ .ಎ   ೕಧ  ಸ .ಎಂ. .ನಗರ ಂ ಇತ 2 3600 963336639482 841330110000076

3462 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ವ   ಬನ ಕ ಂ ಇತ 2 3600 280175260564 520101001447404

3463 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಕಮ  ೕಂ .ನರ ಂಹಯ ೕಳ ಯಕನಹ ವ ಇತ 2 3600 358871126613 841330110000076

3464 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ೕ    ಧ ಜಯಪ .ಎಂ. ಂಬಳ ಂ ಇತ 2 3600 653503506817 841330110000076

3465 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಮ .ಎ .   ವ ಕ  ಕ ಳಮ  ಳ ಂ ಇತ 2 3600 744010976948 841330110000076

3466 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ರತ  ೕಂ ಗ ೕ ಉತರಹ ಪ. 2 8100 447254143965 841330110000076

3467 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಗ   ಳಯ ೕಳ ಯಕನಹ ವ ಪ. 2 8100 624953147746 841330110000076

3468 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಗಮ  ೕಂ ಮಯ  .ಎಂ ಂಚನ ಳ ಂ ಪ. 2 8100 716923794198 841330110000076

3469 Apiculture ಸ  ಮ ವನ ಪ . ಶ    ನ ಪ ಬ ಂ ಇತ 1 50000 279958801486 841330110000076

3470 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಆ . ೕ  ದ   .ಆ . ಮ ದ ಜಯನಗರ ಂ ಇತ 2 3600 201907032668 841330110000076

3471 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಜಯಲ .ಎ  ೕಂ ಜಯ ಮ ಯಲಚ ವ ಇತ 2 3600 749751008644 841330110000076

3472 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ರತ ಮ  ೕಂ ಟ ೕ ಉತರಹ ಪ. 2 8100 606797723757 841330110000076

3473 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಚ ಂಗಯ   . ಂಕಟಪ ರ ಂ ಇತ 2 3600 244508003093 841330110000076

3474 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ .  ಂದ   ವರದ  ೕನಹ ಂ ಇತ 1 1800 644248811060 841330110000076

3475 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಕ ಮ   ಂಡಪ ಕ ಂ ಇತ 2 3600 490801029847 841330110000076

3476 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಓಬಳ ಜ  ಈರಪ ಗ ಯನ ಳ ಂ ಇತ 1 1800 917241216163 841330110000076

3477 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಕ ವಣ   ನರ ಂಹಯ ೕಳ ಯಕನಹ ವ ಇತ 2 3600 516938155906 841330110000076

3478 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಲ ಮ  ೕಂ ಜಯಣ  ನಹ ವ ಇತ 2 3600 400620356908 841330110000076

3479 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ .ಎ .ಬಸವ   ನರ ಂಹಯ ೕಳ ಯಕನಹ ವ ಇತ 2 3600 202106705389 7882500100352800

3480 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಧ.  ೕಂ ಬಸವ ೕಳ ಯಕನಹ ವ ಇತ 2 3600 522321129257 1229101026411

3481 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಧನ   ಷ ಪ ಬಸವನ ಉತರಹ ಇತ 2 3600 899808211353 841330110000076

3482 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ವ   ಸ ದ ಜಯನಗರ ಉತರಹ ಇತ 1 1800 847018928340 841330110000076

3483 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಂಕ ಶ   ಮಯ ಲ ಯಕನಹ ವ ಇತ 2 3600 518053000008551

3484 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಸ ಣ ಲ  ಂ ದ ಬರಹ ವ ಇತ 2 3600 586327128693 140001011003934

3485 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಬಸಪ   ಯಪ ದರಹ ಇತ 2 3600 406782338947 64006508331

3486 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಷ ಪ . .   ಪಯ .ಆ . ದರಹ ಇತ 2 3600 200371555141 840310110008878

3487 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ   ಆಂಜನಪ .ಆ . ದರಹ ಇತ 2 3600 637316658599 132601010009741

3488 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ    ಪ  .ಆ . ದರಹ ಇತ 3 5400 388314535031 942500102689401

3489 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ . ವ   ಡ ಬಚ ಪ .ಆ . ದರಹ ಇತ 2 3600 802860335565 8612101102400

3490 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ನಕಮ  ೕಂ ಗ ೕ ನಹ ದರಹ ಇತ 2 3600 622208021837 840310110004340

3491 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಂಪಣ   ಹ ತಯಪ ದರಹ ಇತ 1 1800 718229029263 85005046051

3492 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಂಕ ಶ.   ಕ ಬನಹ ದರಹ ಇತ 2 3600 887699430119 64175059935

3493 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ .   ಂಕಟ .ಆ . ದರಹ ಇತ 2 3600 389340068459 518053000005637

3494 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ೕಹ   ಯಪ ದರಹ ಇತ 2 3600 675742816178 64048223108

3495 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ೕ  ಅನ  ೕಂ ಅನ  ೕ .ಆ . ದರಹ ಇತ 1 1800 561946807279 790101021607

3496 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಅನ  ೕ   ಟ  ೕ .ಆ . ದರಹ ಇತ 1 1800 826038551135 2739101003363

3497 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಎ.   ಆಂ ನಪ .ಆ . ದರಹ ಇತ 2 3600 561642311979 840310100006218

3498 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಈ. ಜಪ   ಈರಪ ೕನ ಸ ರ ದರಹ ಇತ 2 3600 875197788196 1001006656

3499 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ .ಎ .ಅಶ ಥ   ಂಡಪ ಂ ವ ಇತ 2 3600 980989515557 1040102010000480



3500 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಂಕಟಪ   ಂಡಪ ಂ ವ ಇತ 2 3600 955169545220 1001000907

3501 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಲ ಮ  ೕಂ ಲಪ ಡ ವ ಇತ 3 5400 432481619197 85039899136

3502 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಧ ೕ   ಹ ತ ದರಹ ಇತ 2 3600 843446038108 85039391407

3503 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ೕ  ೕಂ ಲ ಯಕನಹ ವ ಇತ 2 3600 554940860913 2757101002571

3504 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಯಣ   ಂ ಯ ಂ ವ ಇತ 2 8100 130501011000564

3505 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ೕ   ಕ ಮಯ ಂ ವ ಇತ 2 3600 21710100015147

3506 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ವಣ   ೕಟದಪ ಂ ವ ಇತ 2 3600 64141067593

3507 Apiculture ಸ  ಮ ವನ ಪ ಯಪ   ಆಂಜನಪ ದರಹ ಇತ 1 50000 719229268644 841330110000076

3508 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಉ   ಯಣ ಂ ವ ಇತ 3 5400 271374472506 130501010006349

3509 KBY /  ಂಡ ಸರಸ ತಮ  ೕಂ ಈ ಪ ಹ ಕಸ 24/6, 24/7, 25 ಇತ ಷ 3802 2.97361 827259889954 1329155000018706
3510 KBY /  ಂಡ . ಂಕಟ   ಸಪ ಇಂಡ ಕಸ 55 ಇತ ಷ 1920 1.792 365867979857 33420100006588
3511 KBY /  ಂಡ ಗಲ ಯ   ಮಣ ಚನಹ ಅ 7/1 ಇತ 2080 1.82835 864830259820 04292200067620
3512 KBY /  ಂಡ .ಎಂ. ಯಲಪ   ಯಪ ನಹ ಸ ರ 39/ 17 ಇತ 2500 1.75 259608166422 04292610000250
3513 KBY /  ಂಡ ನ ಪ   . ಪಣ ಸ ೕ ಕಸ 67/2 ಇತ ಜ 3840 3.463 208122796915 04372200077940
3514 KBY /  ಂಡ ಯಣ   ಕಸ 38/5 ಇತ 4000 3.575 734893504036 04372200287583
3515 KBY /  ಂಡ ಂಕಟ   ಂ ಂತಲಮ ಳ ಸ ರ 38/1 ಇತ 4000 2.8 354951428727 20011985032
3516 KBY /  ಂಡ . ಕ   ಯ ಬ ಅ 218 ಇತ 4000 3.11261 424414089823 0731053000000354
3517 KBY /  ಂಡ ಗ   ಬಸವ ಡ ನಹ ಕಸ 89/2 ಇತ ಜ 3852 3.469 734893504036 04372200287583
3518 KBY /  ಂಡ ಚ ಮ  ೕಂ . ರಪ ಜಕ ನಹ ಗ 163/1 ಇತ 3772 3.40088 664555168206 50100222616290
3519 KBY /  ಂಡ ಎಂ.ಮಹ ವಪ   . ರಪ ಜಕ ನಹ ಗ 54/ 11 ಇತ 3000 2.875 749407995269 50100222616261
3520 KBY /  ಂಡ ಂ   . ಪ ಡ ನಹ ಕಸ 113/5, 113/6 ಇತ ಜ 4000 3.575 685199788192 043722000484
3521 KBY /  ಂಡ ಎಂ. ೕರಭದ ಪ   . ರಪ ಜಕ ನಹ ಗ 54/ 10 ಇತ 4000 3.575 597576770349 50100178203007
3522 KBY /  ಂಡ .ಎ . ದ ಖರ  ಂಡ ಇಂಡ ಕಸ 124/3 ಇತ ಜ 2650 2.63 6743785546354 0664053000003058
3523 KBY /  ಂಡ ಎ. ಯಣ   ಅಪ ಣ ಬ ರ ಅ 46/2 ಇತ 1000 1.14834 847042289716 06702210004667
3524 KBY /  ಂಡ ೕಮ ಖರ   ಂಡ ಇಂಡ ಕಸ 50/1 ಇತ ಜ 2000 2.175 269699573474 144607351000017
3525 KBY /  ಂಡ ವಮ  ೕಂ ಲಪ ಗ 112/1ಎ, 112/1  112/4 ಇತ 4000 3.55 814033673992 656902010000906
3526 KBY /  ಂಡ ಎ . ಜ   ಂಡಪ ತ ಂದ ಅ 54/2 ಇತ ಜ 2000 2.16638 458273060511 130501010010748
3527 KBY ಮಮತ ೕಂ ಪ   ಡ ಹ ಅ 75/13 ಇತ ಜ 2230 8.62774 561010200003353
3528 KBY ಉ  ಎ    ಯಣಪ  ಯಮ ಸ ರ 163 ಇತ 2528 9.76767 561010200003353
3529 KBY ಅ ೕ      ಂಕಟ ಬ ರ ಅ 47/2,47/3 ಇತ 2080 8.7792 80316941398 1065101008544
3530 KBY / ೕ. ಕ ಪ   ಮಯ , ಇಂಡ ಕಸ 133/1 ಪ. ಂ  984 9.52 660646470913 04602200124825
3531 KBY ಯಪ   ಬಸಪ  ಇಂಡ  ಕಸ 143/ 7 ಪ. 1440 10.98 510101005498451
3532 KBY ಯ    ಚ ಯಕನಹ ಗ 89/2 ಇತ 1920 8.09333 316686698600 721902010000631
3533 KBY ಷ   ಭದ  ಕ ದ  ಸ ರ 46/1 ಇತ 3586 13.94 677911431293 1065101111520
3534 KBY ಸಣ   ಡ ಗಪ , ೕನ ದ ಗ 3/2, ಇತ 4000 15.57 659515127888 145501011008620
3535 KBY  ೕ ಂದ    ಪ  ಣ ಗನಹ ಕಸ 155 ಇತ 4000 15.52 819206524057 04372610006323
3536 KBY  ಷ ಪ   ಯರ ಪ  ಉ ಡ ಬ ಯ ಂಗ ದ ಕಸ 52/3 ಇತ 4000 15.66 510101005498451
3537 KBY ಂಕಟ   .  ರ ಅ 234/5 ಇತ 3536 13.76 561010200003353
3538 KBY ಥ   ಂಕಟ ಂ ಮ ದ ಕಸ 116/3 ಇತ 4000 15.56 510101005498451
3539 KBY ಡ   ೕಟಯ . ಸಹ ಸ ರ 115/2 ಇತ 2026 8.49166 510101005498451
3540 KBY .ಆ . ಮ ಯಪ   ಯಪ ಅರ ರ ಕಸ 59/4ಎ ಇತ 2000 8.419 446093284454 3038347993
3541 KBY ಈಶ ರ . .ಎ   ಂಡಪ ಗಳ ಡ ನಹ ಸ ರ 5/4, ಇತ ಜ 2000 8.42692 986225110614 54027389551
3542 KBY ಸಪ   ಮಪ ಇಂಡ  ಕಸ 109/1 ಪ. ಜ 1024 8.63 916830595427 20235038370
3543 KBY ಮಹ ವಯ   ಮ ಇಂಡ  ಕಸ 113/3 ಇತ 4000 15.39 998812560714 04602600002910
3544 KBY ಯ   ೕ ಯ ಇಂಡ  ಕಸ 143/2 ಪ. 4000 25 221003940711 04372200312333
3545 KBY /  ಂಡ  . . ೕರಣ    . ಂಪಣ ಚನ ದ ಯಲ ಕ 27/1 ಇತ 1600 1.51852 955761829661 520361022735555
3546 KBY /  ಂಡ ಎಂ. . ಜಣ   ಡ ಯಪ  ೕನ ಂ ಟ ಯ ರ 36/5 ಇತ 742 0.5194 789384102198 20860100006264
3547 KBY /  ಂಡ ಜ ೕ.ಎಂ ಯ  ೕಂ ಮ ಧ  ಯ ಂಗ ಜ ರ ಯಲ ಕ 3 ಇತ 3984 3.5638 599461677920 2699101000190
3548 KBY /  ಂಡ ೕ. . . ೕ     . ಂಕಟಪ ಚ ಹ ಯಲ ಕ 70 ಇತ 4000 2.8 633418630520 54058584431
3549 KBY / ಆ . ಜಣ   ಮಯ ನ ಹ ಯಲ ಕ 46/3 ಇತ 3452 6.97556 226534842193 7500101015921
3550 KBY /  ಂಡ ೕ .ಎ.   ಎ. . ಂಕಟಪ ಚಲ ಹ ಯಲ ಕ 66 ಇತ 4000 3.575 372317062253 3851101001689
3551 KBY /  ಂಡ ಜಯಮ  ೕಂ   ಂಕ ಚಲಯ ೕ ನಹ ಯಲ ಕ 93 ಇತ 3768 2.6376 381960750403 31042028029
3552 KBY /  ಂಡ ೕ ಡ    ಯಣಪ  ಗ ಟ ಯ ರ 447 ಇತ 3968 2.7776 796735190327 561010200003353
3553 KBY . .ಜಯ ಮಯ   . ಗಪ ಸನ ರ 91/1 ಇತ 4000 15.086 07252180000618
3554 KBY /  ಂಡ .ವ ತ ೕಂ .ಎ . ಜಣ ಆವಲಹ ಯಲ ಕ 107 ಇತ 3376 2.97202 711776501697 04282010135903
3555 KBY ಯ ದ   ಘ ಲಪ ನಹ ಸ ಘಟ 80/3 ಇತ 3872 14.1 938685311148 003010100000252
3556 KBY / /  ಂಡ ೕ    ಕ ಣ   ತ ೕನಹ ಸನ ರ 80/1 ಇತ 3992 19.0694 374427767937 1337155000020540
3557 KBY / ಗ ಜ   ಕ ಣ  ತ ೕನಹ ಸನ ರ 80/1 ಇತ 2932 13.4374 397740564426 1337155000020530
3558 KBY ಎಂ. ಮಯ   ಣ ಪ ಕ ನಹ ಲ 194/3,212/1 ಇತ 4000 15.303 903725751843 3252500100751900
3559 KBY ಬಸಮ  ೕಂ . . ಂತಪ ಗ ಟ ಲ 13/1 ಇತ 3920 15.07 774110085051 64211608763
3560 KBY . .ಹ ಡ  .ಎ. . ಂಕಟಪ ಚ ಹ ಸರಘಟ 71 ಇತ 4000 14.88 818640514353 50100184404725
3561 KBY ದ  ಜಣ ಡ ದಹ ಸರಘಟ 50/5,50/6 ಪ. 3980 25 961599613831 1835603355
3562 KBY /  ಂಡ . ಯಣ   ಷ ಪ  ಅಗರ ಂ 82 ಇತ ಜ 4000 3.57607 50100133285520
3563 KBY /  ಂಡ ಷ ಪ   . ಡ ಯಪ  ಂ ರ ಂ 43/1 ಇತ 2016 1.84834 2850101008860
3564 KBY /  ಂಡ .ಅಂಜ    . ಳರಸಯ  ಯಲಚ  ವ 79 ಇತ 2080 1.84834 60205304602
3565 KBY /  ಂಡ ದ ಖ   ದ ಪ  ಕ  ವ 49 ಇತ 2080 1.84834 12291010023332
3566 KBY /  ಂಡ ೕಮ . .ಎಂ. ಂತ  ಂ, ಮ ಘಟ  ಂ 27/1ಎ ಇತ 4000 3.57607 141101011004277
3567 KBY /  ಂಡ ವ ಕರಪ   ಂಗಪ  ಡ ರನಹ ವ 21 ಇತ ಷ 1904 1.848 1229101027493
3568 KBY ೕಮ . ಶ  ಎ  ಂ, ೕರಯ   ಂ 7 ಪ. 4000 5.04 2373891000095
3569 KBY / /  ಂಡ . ಪ   ಕ ಯಪ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 77 ಪ. 1792 16.30892 0664201005964
3570 KBY / /  ಂಡ ಹ ಮಯ   ಗಪ , ನ ಗನಹ ವ 73/1 ಪ. 2080 18.06616 037640876316
3571 KBY / ಕ ಗಯ   .ಕ ಯಪ ೕಹ ವ 1/1, ಪ. 2000 15.906 06732250007230
3572 KBY  ಂಡ ಮ .   ವಣ ಗಣಪ ಹ ವ 26/1 ಇತ 2000 0.44834 64068574798
3573 KBY /  ಂಡ ಜ ಖರ. .   . . ೕ ವ 109/5 ಇತ 4000 16.375 037640876316
3574 KBY ನ ಮ  ೕಂ ಓಬಳಯ ೕಹ ಂ 36 ಪ. 1900 14.4 510101005498451
3575 KBY ಪರಮ ವಯ   .ಭದ ಯ ವ ವ 126/19 ಇತ 4000 15.57 0664201005964
3576 KBY   ಚ ಏಲಗಯ ೕಹ ಂ 43/ 1 ಪ. 1040 7.7921 037640876316
3577 KBY ಲ ಮ  ೕಂ ೕ ಂದ ೕಹ ಂ 38 ಪ. 1056 8.77 0664201005964
3578 KBY / /  ಂಡ . ಮಯ   . ಂಚಪ ಉತ ಉತರಹ 112 ಪ. 1792 16.61392 0786101036360
3579 KBY ಳ ೕಂ . ಕ ಳ ವ ದರಹ 75/2 ಇತ 3584 13.48 143101011002489

3580 KBY ಎಂ.ಎ .  ಅ  ಗ ಡ ನಹ ದರಹ 10/ 4 ಇತ 3952 15.34

3581 KBY ೕತ ಎಂ.ಎ  ೕಂ ಧ .ಅ ಡ ನಹ ದರಹ 31/3 ಇತ 3952 15.34 561010200003353

III
1 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   

ಸ ಯಧನ ಎಂ. ಥ  ಯಪ ಇಂಡ ಅ 73/1 ಪ. 2 8100 927449568952

2 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಆ . ಥ  ಮ ಸ ರ 561 ಇತ 4 7200 830098064053

 ವಲಯ ೕಜ ಗ



3 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಆ .ಮಹ ವ  ಮಯ ಇಂಡ ಕಸ 133/1 ಪ. 4 15300 655785129620

4 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಆ .ಯಲಪ   . ಮ  ಮ ಗರ ಅ 89/1ಎ ಇತ 4 7200 606356803394

5 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ೕದಪ   ಂಕಟಪ ವ ರ ಸರಘಟ 62/20 ಪ. 2 8100 228985140079 841330110000076

6 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಂಕಟ ಮಯ   ಗಯ  ೕ ಳ ಸನ ರ ಪ. 2 8100 586647974214 841330110000076

7 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ .ಆ . ಜಯಲ  ೕಂ ಗಹ ತಪ ಸರಘಟ ಸರಘಟ ಇತ 2 3600 697213118666 841330110000076

8 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಹ ತ .   .ಹ ತಯ ಸರಘಟ ಸರಘಟ 248/5 ಇತ 2 3600 627245684420 841330110000076

9 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಎ . ಗ   ಂಡಯ ಐವ ಡ ರ ಸರಘಟ ಇತ 1 1800 482873628088 841330110000076

10 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ . ಥ  .ಎ . ಷ ಪ ಗ  ಲ 190/1ಎ2 ಇತ 3 5400 864027826413 841330110000076

11 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಹ ತಪ . .ಎಂ  . ಮಯ ಸರಘಟ ಸರಘಟ 294/3 ಇತ 4 7200 930185741499 841330110000076

12 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಆಶ ಥ ಯಣ  ಮಯ ವ ಂ ಪ. 2 8100 841330110000076

13 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಲಪ   ಕ ಹ ಮಯ ಳಕಮ ಉತರಹ ಪ. 2 8100 879434700345 841330110000076

14 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ವ ತ . .ಆ   ಗ ಮಯ ಜ ಳ ವ ಇತ 1 1800 255801559997 841330110000076

15 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಷ ಪ . .ಎ   ಡಪ ಂಬಳ ಂ ಇತ 2 3600 929118128738 841330110000076

16 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ನರ ಂಹಯ   ತಪ .ಎಂ. ವ ಂ ಪ. 3 12150 981362852157 841330110000076

17 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಆ .ಮ   ಟ ಯ ಗ ಥ ಚ ೕನಹ ವ ಇತ 2 2650 908398765862 788250100251201

18 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಜಯ   ವಣ ದ ಯ ಬರ ಳ ವ ಇತ 2 3600 493326561164 841330110000076

19 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ವ  .ಎ   . ಂಗಪ . ಲ ಹ ಂ ಇತ 2 3600 939490883261 841330110000076

20 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಯಶ  .ಆ   ಮ ದ ಪ ಕ ಣನಗರ ಂ ಇತ 2 3600 640530538339 841330110000076

21 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ  ಉ  ಅ ೕ  ೕಂ ಹ ೕ  ಅಲ . .ನಗರ ಉತರಹ ಇತ 2 3600 905038963498 841330110000076

22 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಎ .ಎ .ಅ   ದ ಮಯ ಗರ ವ ಪ. 2 7727 922516705355 841330110000076

23 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ರ   ಎ .ಎ   ದ ಯಪ ಗರ ವ ಪ. 2 7726 241494442639 841330110000076

24 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ದ ಪ   ವಣ ಬಸವನ ಳ ವ ಇತ 2 3600 691516274411 841330110000076

25 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ   ಂ ವ 38/4 ಇತ 4 7200 578057445889

26 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ . ಷ ಪ   ಪ ಕ ನಹ ೕ ದರಹ 29 ಇತ 4 7200 533599728901 8192068032

27 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ೕ   ನ ಪ ಕನ ಗಳ ದರಹ ಇತ 2 3600 754007564057 27271011003105

28 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಯಮ  ೕಂ ಯಣಪ ದರಹ ಇತ 1 1800 356698363489 37829098230

29 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಎಂ. ಷ    ಪ ೕ ನಹ ದರಹ 18/2 ಇತ 4 7200 489203362538 64139489509

30 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಮ  ಲ ಪ ದರಹ ಇತ 1 1800 355423312024 85044795470

31 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ  .ರ   ಷ ಪ ಡ ವ ಪ. 2 8100 485255064386

32 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ ಗ ಮ  ೕಂ ಮಣ ನಹ ವ ಇತ 2 3600 903364927956

33 Apiculture  , ಂಬ, ಂ   
ಸ ಯಧನ   ಸಣ ಮಯ ಂ ವ ಇತ 2 3600 721978127897

34 TP ಸಸ  ರ ಹ ತಯ   ರಪ ಲ ೕನಹ ಸನ ರ 45/3, 48/7C ಇತ 0.69 0.0138 358966771483 O445101022196
35 TP ಸಸ  ರ ಂಕಟ ಮಯ   ಗಯ ೕ ಳ ಸನ ರ 2 ಇತ 1.2 0.025 586647974214 3851101006019
36 TP ಸಸ  ರ ಂಕಟಪ   ಗ ಪ ೕನಹ ಸನ ರ 135/1A ಇತ 1.5 0.03 281256797076 1835563900
37 TP ಸಸ  ರ ಎ. ೕ ಲಯ   ಅಪ ಣ ಪ ಚಲಹ ಸರಘಟ 103/1  ಇತ 1.6 0.032 475497448686 8501881708-9
38 TP ಸಸ  ರ ಅಣ ಯ ಪ   ಯಣಪ ಚಲಹ ಸರಘಟ 67/1, 4/1, 23/1  ಇತ 2 0.04 404905974622 214000
39 TP ಸಸ  ರ ವಣ   ತಮ ಣ ಪ ರ ನ ರ ಸರಘಟ 128 ಇತ 0.8 0.016 206422592440 13199041319
40 TP ಸಸ  ರ R. ೕರಣ    ಬ ಣ ಮ ದ ಲ 19/p3 ಇತ 2 0.04 807543926218 848010100000023
41 TP ಸಸ  ರ ಅ    ಬ ಣ ಮ ದ ಲ 16/1, 13 ಇತ 2 0.04 258405681200 54058870352
42 TP ಸಸ  ರ B K     ಎ  ಷ ಪ ಗ ಲ 190/2, 190/3, 190/4 ಇತ 1.9 0.038 864027826413 476101006542
43 TP ಸಸ  ರ ಎ . ೕ ಂದ   ಮಪ ಸ ಯಕನಹ ಲ 106/2, 6 ಇತ 1.02 0.0204 302262992123 476101017168
44 TP ಸಸ  ರ ಎ .ಪ ಲಪ    ಯಣಪ ದಪ ನಹ ಸರಘಟ 3/3B  ಇತ 0.61 0.0122 54058205488
45 TP ಸಸ  ರ H N ರ   ಯಣಪ ಡ ದಹ ಸರಘಟ 10/1, 4/1  ಇತ 1.4 0.028 554495242170 3404101000207
46 TP ಸಸ  ರ ಯಣ   ಎ. ಆಂ ನಪ ಸರಘಟ 90/2   ಇತ 0.9 0.018 850544384078 118100101001127
47 TP ಸಸ  ರ ಆಂ ನಪ   ಜಪ ಸರಘಟ 88/4   ಇತ 0.97 0.0194 304264441345 118100101001322
48 TP ಸಸ  ರ ಮ ಯ   ಮ ಡಪ ೕನಹ ಸರಘಟ 9/1 ಇತ 0.73 0.0146 665938544879 54058581622
49 TP ಸಸ  ರ ಂಕ     ಅಂ ನಪ ಸರಘಟ 90/4 ಇತ 1.69 0.016 490913856383 520101029322177
50 TP ಸಸ  ರ ಲ ಮ  ೕಂ   ತ ಯಪ ಕಡತನಮ ಸರಘಟ 96/2, 98/2, 93/2, 89/2 ಇತ 0.8 0.0338 312414500685 326401000001627
51 TP ಸಸ  ರ . ದವ    ಂಪಯ ಂ ರಹ ಸರಘಟ 6/4, 12/2, 10/1  ಇತ 1.03 0.0206 881246979041 105401010023085
52 TP ಸಸ  ರ ಯಣ ಡ  ರಪ ತ ಸರಘಟ 75/2, 42/1 ಇತ 1.91 0.03655 322893681893 520101252864129
53 TP ಸಸ  ರ H.K ೕರಣ    ಂಪಣ ಚನ ದ ಸರಘಟ 27/1 ಇತ 1.86 0.0372 955761829661 520361022735555
54 TP ಸಸ  ರ ನ ಣ   ೕ ದ ಸರಘಟ 92, 67/1  ಇತ 1.07 0.0214 684869777854 1835557136
55 TP ಸಸ  ರ T. ಂಕ ಶಯ   ಮ ಯ ಡ ದಹ ಸರಘಟ 1, 30  ಇತ 1.08 0.0216 979360669995 3404101004249
56 TP ಸಸ  ರ ಜಣ   ಡ ಯಪ ಚಲಹ ಸರಘಟ 76/p13, 37  ಇತ 0.9 0.018 329493791900 520101029379969
57 TP ಸಸ  ರ ಯಣ ಪ   ಅಡ ಯಪ . ಳ ಹ ಸನ ರ 124 ಇತ 0.45 0.016 411751969991 445101025194
58 TP ಸಸ  ರ ಕ ಡ ಯ   ಡ ಯ ಬಡಕನ ಳ ಸನ ರ 51/4A  ಇತ 0.57 0.0154 771910680615 116101011001980
59 TP ಸಸ  ರ ಕಪ   ವಣ ದ ಪ ಲರ ಳ ಸನ ರ 30 ಇತ 1.55 0.031 429750012769 116101011007980
60 TP ಸಸ  ರ ಮಯ    ಚನ ಪ , ಲ ೕನಹ ಲ ೕನಹ ಸನ ರ 21/1 ಇತ 1.1 0.022 721199298876 18422281000996
61 TP ಸಸ  ರ ಮಲ   ಚಪ ಮರಳ ಂ ಲ 72/3 ಇತ 1.04 0.0208 885581419991 476101006011
62 TP ಸಸ  ರ ಎ  ಗ    ಂಡಪ ಗ ಲ 180/4, 180/5 ಇತ 0.96 0.0192 439717243173 37298983111
63 TP ಸಸ  ರ ಆಂ ನಪ   ಂಡಪ ದಪ ನಹ ಸರಘಟ 60 ಇತ 2 0.03865 655998674311 520101029354346
64 TP ಸಸ  ರ ಯಪ   ರಪ ಅ ನ ಗಲ ಲ 82/1, 91/1, 92 ಇತ 2 0.04 934186030874 17598
65 TP ಸಸ  ರ ವ   ಸಪ ಸನ ರ 117 ಇತ 1.4 0.0238 604033682769 62418144777
66 TP ಸಸ  ರ ಹ ತಯ   ಡ ಯಪ ರ ದ ಲ 51, 45, 69 ಇತ 2 0.04 523040490793 O476101009244
67 TP ಸಸ  ರ ಮ ಷ ಪ   ಚನ ಪ ಗ ಲ 40, 50/P28 ಇತ 2 0.04 774258024727 3252500102153700
68 TP ಸಸ  ರ ಜಪ   ಕಪ ನಹ ಲ 200/P47 ಇತ 0.78 0.0156 413990695766 476101008732
69 TP ಸಸ  ರ ಂಕಟ   ಚನ ಪ ಗ ಲ 11, 42  ಇತ 0.57 0.0114 941077792180 848010110008461
70 TP ಸಸ  ರ ಯಪ   ಯಪ ತರ ಣ ಲ 87/P49 ಇತ 0.68 0.0136 847613203643 325250010150720'1
71 TP ಸಸ  ರ ರಮ  ೕಂ   ವಣ ವಡ ರ ಳ ಉತರಹ 175/p96 ಇತ 1 0.5 1000 976069966017



72 TP ಸಸ  ರ ಎ.ರ   .ಅರಸಪ ಉತ ಉತರಹ 19 ಇತ 1 1.28 2000 483029076073
73 TP ಸಸ  ರ ಂಕಟ ಗ  ಂಕಟ ಗಯ ಗಯ ಉತರಹ 175/p ಇತ 1 2.2 2000 888572423005
74 TP ಸಸ  ರ ಪ ಯ   ಚನ ಪ ತರ ಉತರಹ 94/2 ಇತ 1 2.07 1000 913717716619
75 TP ಸಸ  ರ ಂಪಮ  ೕಂ ಚನ ಯಪ ರ ಂಡನಹ ಂ 28/3 ಇತ 1 1 2000 516311543892
76 TP ಸಸ  ರ . ಮ ದ ಯ   ಯಪ ರ ಂಡನಹ ಂ 38/1, 38/2 ಇತ 1 1 2000 956510034354
77 TP ಸಸ  ರ ಆ . ಯಣಪ  ದ ಯ ನ ಂ 29/1,29/2 ಇತ 1 1 2000 233341492020
78 TP ಸಸ  ರ ಡ  ಭಗವತಯ ರ ವ 24/1 ಇತ 1 1 2000 877474714770
79 TP ಸಸ  ರ ಕಯ   ಜಪ ನಹ ವ 126/3,82/2 ಇತ 1 1 2000 685433165706
80 TP ಸಸ  ರ ಜಣ   ವಣ ೕ ವ 3/1 ಇತ 1 1 1000 407463242505
81 TP ಸಸ  ರ ಡಪ   ನ ಪ ಕ ವ 102/1 ಇತ 1 1 2000 231602272419
82 TP ಸಸ  ರ ಟ ಮಯ   ದ ಂಗಪ ೕ ವ 36/4 ಇತ 1 0.76 1000 288286835656
83 TP ಸಸ  ರ ತಪ    ಕ ಮ ಯಪ ಸದರ  ಳ ಉತರಹ 175/p23 ಇತ 1 0.8 2160 621631923343
84 TP ಸಸ  ರ ಶ   ಯಪ ತಟ ಉತರಹ 175/p25/196/2 ಇತ 1 0.8 2160 793922743424
85 TP ಸಸ  ರ ವಮ  ೕಂ  ಲ ಣ ಂಡನಹ ಂ 26/p27 ಇತ 1 0.8 2880 568277828848
86 TP ಸಸ  ರ  ಆ .   ಚ ಯ ೕಹ ಂ 43/p1 ಇತ 1 0.58 2040 338317104397
87 TP ಸಸ  ರ ಷ ಪ   ಲ ಯಕ ೕ ವ 56 ಇತ 1 0.8 2880 387954682107
88 TP ಸಸ  ರ ಯ    ಯ ೕ ವ 59 ಇತ 1 0.8 2880 276424133033
89 TP ಸಸ  ರ ಮಮತ. .ಬ  ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
90 TP ಸಸ  ರ .   ಬಸವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
91 TP ಸಸ  ರ ಯ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
92 TP ಸಸ  ರ ಹರತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
93 TP ಸಸ  ರ ೕತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
94 TP ಸಸ  ರ ಉಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
95 TP ಸಸ  ರ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
96 TP ಸಸ  ರ ಲ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
97 TP ಸಸ  ರ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
98 TP ಸಸ  ರ ಪ. .ಎ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
99 TP ಸಸ  ರ ಷ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
100 TP ಸಸ  ರ ಗ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
101 TP ಸಸ  ರ ಯ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
102 TP ಸಸ  ರ ಹರತ . .ಎ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
103 TP ಸಸ  ರ ಪದ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
104 TP ಸಸ  ರ ವಣ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
105 TP ಸಸ  ರ ಎ .ವನಜ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
106 TP ಸಸ  ರ ಸ ೕಜ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
107 TP ಸಸ  ರ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
108 TP ಸಸ  ರ ಳ. .ಎ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
109 TP ಸಸ  ರ ೕಮಲ. ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
110 TP ಸಸ  ರ ಮವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
111 TP ಸಸ  ರ ಳಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
112 TP ಸಸ  ರ ನ ೕ  ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
113 TP ಸಸ  ರ ಭವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
114 TP ಸಸ  ರ .ಜಯಲ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
115 TP ಸಸ  ರ ದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
116 TP ಸಸ  ರ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
117 TP ಸಸ  ರ ಮ .ಎ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
118 TP ಸಸ  ರ ಶ .ಎ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
119 TP ಸಸ  ರ ಅ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
120 TP ಸಸ  ರ ಗಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
121 TP ಸಸ  ರ ರತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
122 TP ಸಸ  ರ ಂ .ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
123 TP ಸಸ  ರ ಜಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
124 TP ಸಸ  ರ ರಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
125 TP ಸಸ  ರ ಮ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
126 TP ಸಸ  ರ ೕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
127 TP ಸಸ  ರ ಯ ೕಧ. ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
128 TP ಸಸ  ರ ಗ . ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
129 TP ಸಸ  ರ ರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
130 TP ಸಸ  ರ ಮ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
131 TP ಸಸ  ರ ಮ ಹ ಮಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
132 TP ಸಸ  ರ ಗರತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
133 TP ಸಸ  ರ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
134 TP ಸಸ  ರ ಸ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
135 TP ಸಸ  ರ .ಎ . ೕ. ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
136 TP ಸಸ  ರ ಲ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
137 TP ಸಸ  ರ ಯ ೕಧ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
138 TP ಸಸ  ರ ಗಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
139 TP ಸಸ  ರ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
140 TP ಸಸ  ರ ಮ ಹ ಮಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
141 TP ಸಸ  ರ ಶ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
142 TP ಸಸ  ರ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
143 TP ಸಸ  ರ ಮವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
144 TP ಸಸ  ರ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
145 TP ಸಸ  ರ ಪದ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
146 TP ಸಸ  ರ ಆ . ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
147 TP ಸಸ  ರ ವಜಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
148 TP ಸಸ  ರ ಪಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
149 TP ಸಸ  ರ ಗ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
150 TP ಸಸ  ರ ವರಲ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
151 TP ಸಸ  ರ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
152 TP ಸಸ  ರ ಮಮತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
153 TP ಸಸ  ರ ಗಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
154 TP ಸಸ  ರ ವಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
155 TP ಸಸ  ರ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
156 TP ಸಸ  ರ ರಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
157 TP ಸಸ  ರ ಯ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
158 TP ಸಸ  ರ ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
159 TP ಸಸ  ರ ಗ ಲ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
160 TP ಸಸ  ರ ೕ ವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
161 TP ಸಸ  ರ ಲ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
162 TP ಸಸ  ರ ಂಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
163 TP ಸಸ  ರ ಂತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
164 TP ಸಸ  ರ ೕತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
165 TP ಸಸ  ರ ೕಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
166 TP ಸಸ  ರ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
167 TP ಸಸ  ರ ರ ಂಭ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
168 TP ಸಸ  ರ ಸರಸ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400



169 TP ಸಸ  ರ ಮಲಜಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
170 TP ಸಸ  ರ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
171 TP ಸಸ  ರ ಶ ೕಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
172 TP ಸಸ  ರ . ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
173 TP ಸಸ  ರ ದವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
174 TP ಸಸ  ರ ಟ ಯಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
175 TP ಸಸ  ರ ಯ ನ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
176 TP ಸಸ  ರ ಸ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
177 TP ಸಸ  ರ ದ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
178 TP ಸಸ  ರ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
179 TP ಸಸ  ರ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
180 TP ಸಸ  ರ ಧ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
181 TP ಸಸ  ರ ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
182 TP ಸಸ  ರ ಪಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
183 TP ಸಸ  ರ ಮವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
184 TP ಸಸ  ರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
185 TP ಸಸ  ರ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
186 TP ಸಸ  ರ ವನ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
187 TP ಸಸ  ರ ಅನ ಣ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
188 TP ಸಸ  ರ ಮವ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
189 TP ಸಸ  ರ ಬಯಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
190 TP ಸಸ  ರ ಲಜ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
191 TP ಸಸ  ರ ಶ ಕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 400
192 TP ಸಸ  ರ ಗ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
193 TP ಸಸ  ರ ಂತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
194 TP ಸಸ  ರ ಪ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
195 TP ಸಸ  ರ ಜಯಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
196 TP ಸಸ  ರ ೕಮಲ. ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
197 TP ಸಸ  ರ ೕ ಂ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
198 TP ಸಸ  ರ ಲ ತಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
199 TP ಸಸ  ರ ಪ ತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
200 TP ಸಸ  ರ ಳ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
201 TP ಸಸ  ರ ಂತಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
202 TP ಸಸ  ರ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
203 TP ಸಸ  ರ ಆ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
204 TP ಸಸ  ರ ಕಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
205 TP ಸಸ  ರ ದ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
206 TP ಸಸ  ರ ವ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
207 TP ಸಸ  ರ ಮ ಲ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
208 TP ಸಸ  ರ ಗ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
209 TP ಸಸ  ರ ಪ ಲತ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
210 TP ಸಸ  ರ ಮ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
211 TP ಸಸ  ರ ಗ ೕ ಂ  ಉಪನಗರ ಂ  ಇತ 1 390
212 TP ಸಸ  ರ ನ ಮ ೕಂ ನ ಯಪ  ದರಹ 52/1 ಇತ 5 0.56 1950 200097289572
213 TP ಸಸ  ರ ದ ಪ   ಡ ಮಪ  ದರಹ 48/1 ಇತ 5 0.45 1950 211371011680
214 TP ಸಸ  ರ . ಎ  ರ ೕಂದ   ಚ ರನಹ ದರಹ '21/1 ಇತ 5 0.97 1950 408983227707
215 TP ಸಸ  ರ .  .   ಮ ಯ ಚ ರನಹ ದರಹ 43/1ಎ ಇತ 5 0.55 1950 882397472195
216 TP ಸಸ  ರ ರ ೕಂದ    . ಚ ರನಹ ದರಹ 39/2 ಇತ 5 0.84 1950 408983227707
217 TP ಸಸ  ರ   ಜಪ ಚ ರನಹ ದರಹ 41/3 ಇತ 5 0.4 1950 230024336152
218 TP ಸಸ  ರ ಡ ಮ   ಯಪ ಚ ರನಹ ದರಹ 94/8,94/7 ಇತ 5 0.42 1950 489342467444
219 TP ಸಸ  ರ ಂಕಟ   ಮ ಯ ಚ ರನಹ ದರಹ 79/4 ಇತ 5 0.07 780 327413558856
220 TP ಸಸ  ರ ಜಯಮ  ೕಂ ಮಯ ಚ ರನಹ ದರಹ 43/5ಎ ಇತ 5 1.03 1950 974796653529
221 TP ಸಸ  ರ ವ  .  ರಪ ಆ ದರಹ 67/1 ಇತ 5 0.15 780 706884462912
222 TP ಸಸ  ರ ಶ ಥ   . ಂಕಟ ರ ಣ ದರಹ 44/7 ಇತ 5 1.09 1950 888740596255
223 TP ಸಸ  ರ ಎ . . ಮ ಲ ೕಂ ಂಕಟ ರ ಣ ದರಹ 44/9 ಇತ 5 0.2 1170 932438610653
224 TP ಸಸ  ರ .  ಮ    ಂಪಣ ರ ಣ ದರಹ 37/4 ಇತ 5 0.99 1950 681128800975
225 TP ಸಸ  ರ ಎ . . ೕ    ರ ಪ ರ ಣ ದರಹ 37/2 ಇತ 5 0.29 1950 412687958169
226 TP ಸಸ  ರ ವಣ  .   ೕಟಪ ಂ ನಹ ದರಹ 22 ಇತ 5 0.49 1950 svf0720763
227 TP ಸಸ  ರ ಯಪ   ಪಯ ಯಪ ನಹ ದರಹ '2/5 ಇತ 5 0.47 1950 759596834087
228 TP ಸಸ  ರ   ಆಂ ನಪ ಂ ದರಹ 57/13 ಇತ 5 0.25 1170 561642311979
229 TP ಸಸ  ರ ಆಂ ನಪ    ಮ ಯ ಂ ದರಹ 50/2,31/1, ಇತ 5 0.56 1950 352152453985
230 TP ಸಸ  ರ ೕ  .ಎ    ಯಪ ಂ ದರಹ 56/1 ಇತ 5 0.49 1950 792466184532
231 TP ಸಸ  ರ ಂ ನಪ   ನ ಪ ಂ ದರಹ 37/1 ಇತ 5 0.3 1950 581840403304
232 TP ಸಸ  ರ ಥ  ಗ ಡ ಬನಹ ದರಹ 81 ಇತ 5 0.81 1950 316275203913
233 TP ಸಸ  ರ ಂಪಣ  ಈರಪ ೕ ರ ದರಹ '31/3 ಇತ 5 1.02 1950 808508888996
234 TP ಸಸ  ರ ಕಲ  ೕಂ ಮ ದ ಪ ೕ ರ ದರಹ 33/1 ಇತ 5 0.3 1950 918077021334
235 TP ಸಸ  ರ ಳ ಮ  ೕಂ ಷ ಪ  ದರಹ 31/4 ಇತ 5 0.81 1950 374566452773
236 TP ಸಸ  ರ ರಯಣಮ  ೕಂ ಈರಪ  ದರಹ 36/1 ಇತ 5 0.28 1950 687920468899
237 TP ಸಸ  ರ ಯಪ   ಮಪ ಂ ರ ದರಹ 70 ಇತ 5 1.01 1950 302456005932
238 TP ಸಸ  ರ ಂಕಟಪ   ಪ ಂ ದರಹ '20/3 ಇತ 5 0.9 1170 370126582990
239 TP ಸಸ  ರ ಜ ಖ   ಮಪ ಮ ಂಡನಹ ದರಹ 88 ಇತ 5 0.2 1170 619737313629
240 TP ಸಸ  ರ ೕ ಂದ   ಅಪ ಯ ೕ ಹ ದರಹ '31/1 ಇತ 5 0.26 1950 862956636479
241 TP ಸಸ  ರ ಂಕಟ ಮ   ಡ ೕ ಹ ದರಹ 59/1 ಇತ 5 1.22 1950 280395698504
242 TP ಸಸ  ರ ರಣಪ   ಮಪ ೕ ಹ ದರಹ 39/2 ಇತ 5 0.59 1950 563724177034
243 TP ಸಸ  ರ . ಷ ಪ  ಡಹ ದರಹ 176 ಇತ 5 1.01 1950 942535063905
244 TP ಸಸ  ರ ಆಂ ನಪ    ಮ ಯ ಂ ದರಹ '25/4 ಇತ 5 0.9 780 352152453985
245 TP ಸಸ  ರ  ಎ .  ಪ  ಕ ಣ ಲ ನಹ ದರಹ 43484 ಇತ 5 0.67 1950 699242996236
246 TP ಸಸ  ರ ಜಯಣ  ಎ.  ಆಂ ನಪ  ದರಹ 36/4ಎ,36/3 ಇತ 5 0.77 780 495204643065
247 TP ಸಸ  ರ ಂಪಣ   ಜಪ ರ ದರಹ 44/4 ಇತ 5 57 1950 963814797746
248 TP ಸಸ  ರ ಪ   ತಮ ಣ ರ ದರಹ '6/1 ಇತ 5 0.58 1950 768820219108
249 TP ಸಸ  ರ ಮ ಹ   ಜಪ ಂ ದರಹ 72/2 ಇತ 5 0.85 2730 svf2418846
250 TP ಸಸ  ರ ಕ ಮಯ   ಂಕಟಪ ಂ ದರಹ 81 ಇತ 5 0.26 1950 svf7511694
251 TP ಸಸ  ರ ೕ  ಎ .   ಕ ಮಯ ಡ ದರಹ 42/4 ಇತ 5 0.64 1950 svf7511710
252 TP ಸಸ  ರ ಮತಮ  ೕಂ ಎ . ಷ ಪ ಕನ ಗಲ ದರಹ 44,45,49 ಇತ 5 1 1950 824718615210
253 TP ಸಸ  ರ ರಯಣ  .  ಕ ರಪ ಕ ದರಹ 30,29 ಇತ 5 0.7 1950 500659844913
254 TP ಸಸ  ರ ನಟ  .ಎ . ದರಹ ದರಹ 83/2 ಇತ 5 0.6 1950 580091172515
255 TP ಸಸ  ರ ದ ಪ   ಯಣಪ ಯಪ ನಹ ದರಹ 63/1 ಇತ 5 0.2 1170 904603795710
256 TP ಸಸ  ರ ಗ   ಕ ಣ ನ ದರಹ 38/2 ಇತ 5 0.62 1950 947533277555
257 TP ಸಸ  ರ ೕ   ಕ ಮ ಯ ಂ ದರಹ 81 ಇತ 5 0.68 1950 HGB3040979
258 TP ಸಸ  ರ ಯಲಪ  ಎ . ಂ ದರಹ 122/2 ಇತ 5 1 1950 985721176604
259 TP ಸಸ  ರ   ಮ ಯ ಂ ದರಹ 84/5 ಇತ 5 0.64 1950 HGB3042850
260 TP ಸಸ  ರ ಜಪ  ಎ . .  ಯ ಂ ದರಹ 75/2 ಇತ 5 85 1950
261 TP ಸಸ  ರ ಅ ೕಕ ಎ .   ಭ ದರಹ 21 ಇತ 5 0.3 1170 9460
262 TP ಸಸ  ರ ಆ ದ   ದರಹ 38/4 ಇತ 5 0.25 1170 130501011002
263 TP ಸಸ  ರ ಮಯ  .  ಅಚ ಂಕಟರಮಣಪ ವ ದರಹ 158 ಇತ 5 0.27 1950 439101011445
264 TP ಸಸ  ರ  ಎ.  ಆಂ ನಪ ಂ ದರಹ 57/13 ಇತ 5 0.83 1950 8403101000218
265 TP ಸಸ  ರ ಅಂಡಪ   ಮಯ ಯಪ ನಹ ದರಹ 82/1,60/3 ಇತ 5 0.7 1950



266 TP ಸಸ  ರ ನ ಪ   ಅಪ ಯ ಣ ಯಪ ನಹ ದರಹ 72 ಇತ 5 0.35 1950 kt/12/099/580
267 TP ಸಸ  ರ ಟ ಮ  ೕಂ ಟ ಪ ಕಮ ದ ದರಹ 7 ಇತ 5 0.8 1950 629717367917
268 TP ಸಸ  ರ ಅರ ಂದ ಎ .  ಣ ಪ ದರಹ 174 ಇತ 5 1950 DHD7245419
269 TP ಸಸ  ರ ಯಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ದರಹ 155/ 2 ಇತ 5 0.48 1950 356698363489
270 TP ಸಸ  ರ ಡ ಎ .ಎ .  ಮಣ ದರಹ 128/ 15 ಇತ 5 0.44 1950 594377357770
271 TP ಸಸ  ರ ಎ .ಎ .ಅಪ ಮ  ಣ ಪ ದರಹ 90 ಇತ 5 0.28 1950 kt/12/0999/521051
272 TP ಸಸ  ರ ೕ ಜ ೕಂ ಂಕ  ಎ . ದರಹ 14 ಇತ 5 1 1950 648504303107
273 TP ಸಸ  ರ ಂಕ  .ಎ ದರಹ 41/2 ಇತ 5 0.96 1950 325873818142
274 TP ಸಸ  ರ ೕ  ದರಹ 37/5 ಇತ 5 0.31 1950
275 TP ಸಸ  ರ ಜಯ ಮಪ    ಗ ರದ ೕ ಹ ದರಹ 49/1 ಇತ 5 0.46 1950 438079229947
276 TP ಸಸ  ರ ಜಪ ದರಹ ಇತ 5 1950
277 TP ಸಸ  ರ ಎ . ದ ಖರಯ    ಂ ದರಹ 41/4 ಇತ 5 0.25 1950 849104335475
278 TP ಸಸ  ರ ಬ ದರಹ ಇತ 5 1950
279 TP ಸಸ  ರ ಎ. ಯಪ   ಆಂ ನಪ ಂ ದರಹ 57/1 ಇತ 5 0.55 1950 561642311979
280 TP ಸಸ  ರ ಮಯ  ಂಕಟಪ ಯಪ ನಹ ದರಹ 193/ 16 ಇತ 5 0.8 1950 svf0549535
281 TP ಸಸ  ರ ಷ   ಮಪ ಡ ಬನಹ ದರಹ 82 ಇತ 5 0.26 1950 kt/12/99/639137
282 TP ಸಸ  ರ ನಕಮ  ೕಂ ಗರ ಡ ಬನಹ ದರಹ 81 ಇತ 5 0.27 1950 svf0965673
283 TP ಸಸ  ರ ಕ ಮರ   ಪಯ ಚ ರನಹ ದರಹ '31/5 ಇತ 5 0.35 1950 940263906721
284 TP ಸಸ  ರ ಟ ಮ  ೕಂ ಕ ಳ ಚ ರನಹ ದರಹ 41/2 ಇತ 5 0.55 1950 952272074734
285 TP ಸಸ  ರ . .ಪ    ಈರಪ ಚ ರನಹ ದರಹ 31/4 ಇತ 5 0.39 1950 251882143650
286 TP ಸಸ  ರ ಕ ಮ   ಜಪ  ಚ ರನಹ ದರಹ 94/6 ಇತ 5 0.56 1950 705785337967
287 TP ಸಸ  ರ ನ ಬಸವ  ಎ .   ನಪ ನಹ ದರಹ 56 ಇತ 5 1.2 1950 304030184479
288 TP ಸಸ  ರ ಜಯ ಮ  ೕಂ ಮಣ ದರಹ 48 ಇತ 5 0.4 1950 kt/99/174//53
289 TP ಸಸ  ರ ಕನ  ೕಂ ಜಯ ಂ ಡಹ ದರಹ 61/1,62/2, ಇತ 5 1.4 1950 80133392738/6
290 TP ಸಸ  ರ ಎ.   ಪಯ ಯಪ ನಹ ದರಹ 82/5 ಇತ 5 0.52 1950 561642311979
291 TP ಸಸ  ರ ಆಂ ನಪ   ಮ ಯ ಂ ದರಹ 56 ಇತ 5 0.49 1950 352152453985
292 TP ಸಸ  ರ ೕ  .ಎ    ಯಪ ಂ ದರಹ 56 ಇತ 5 0.41 1950 792466184532
293 TP ಸಸ  ರ ಂ ನಪ   ನ ಪ ಂ ದರಹ 43/ 15 ಇತ 5 0.25 1950 581840403304
294 TP ಸಸ  ರ ಎ . ಂಕ   ಮಪ ನಹ ದರಹ 81 ಇತ 5 0.45 1950 683315272831
295 TP ಸಸ  ರ ಥ  ಗ ನಹ ದರಹ 81 ಇತ 5 0.52 1950 316275203913
296 TP ಸಸ  ರ ಮ ಯಮ  ೕಂ  ಮಪ ನಹ ದರಹ 81 ಇತ 5 0.2 1170 620814964367
297 TP ಸಸ  ರ ಂಪಣ  ಈರಪ ೕ ರ ದರಹ 31 ಇತ 5 1.02 1950 80858888996
298 TP ಸಸ  ರ ಕಲ  ೕಂ ಮ ದ ಪ ೕ ರ ದರಹ 33 ಇತ 5 0.3 1950 918077021334
299 TP ಸಸ  ರ ಯಣಮ  ೕಂ ದ ಪ ೕ ರ ದರಹ 36 ಇತ 5 0.28 1950
300 TP ಸಸ  ರ ಜ ಧ   ಚ ರನಹ ದರಹ 32/5,32/6, ಇತ 5 0.8 1950 949142753790
301 TP ಸಸ  ರ ವಣ  .   ೕಟಪ ಂ ನಹ ದರಹ 22 ಇತ 5 0.53 1950 711019075977
302 TP ಸಸ  ರ ಎ . ೕ ಸ  ರ ಪ ರ ಣ ದರಹ 37 ಇತ 5 0.29 1950 412687958169
303 TP ಸಸ  ರ .  ಮ    ಂಪಣ ರ ಣ ದರಹ 37 ಇತ 5 0.99 1950 681128800975
304 TP ಸಸ  ರ ಜಮ ೕಂ ತಪ ಡಹ ದರಹ '19/1 ಇತ 5 0.8 1950 297095224126
305 TP ಸಸ  ರ ಷ ಪ   ಗ ರದ ಗಪ ೕ ಹ ದರಹ 48/10 ಇತ 5 0.76 1950 489937163610
306 TP ಸಸ  ರ ಎ . ಷಣಪ   ಂಕಟಪ ತಗ ದರಹ 74/2 ಇತ 5 0.76 1950 858620646644
307 TP ಸಸ  ರ ಬಚ ಣ   ಮಪ ಚರಹ ದರಹ 51 ಇತ 5 1 1950 882105678352
308 TP ಸಸ  ರ ಣ ಪ   ಡ ಮಪ ಚರಹ ದರಹ 51 ಇತ 5 0.4 1950 531682729527
309 TP ಸಸ  ರ ರ   ರಯಣಪ ೕ ಹ ದರಹ 49/5 ಇತ 5 0.7 1950 907104006733
310 TP ಸಸ  ರ ಡಪ   ಡ ಯಪ ಚರಹ ದರಹ 51 ಇತ 5 1.53 1950 304452258237
311 TP ಸಸ  ರ ತಮ ಣ  ಎ .  ಯಣಪ ನ ದರಹ '6/1 ಇತ 5 0.5 1950 798344797761
312 TP ಸಸ  ರ . ಷ ಪ   ಡ ಯ ಡಹ ದರಹ '16/1 ಇತ 5 0.54 1950 942535063905
313 TP ಸಸ  ರ .ಎ . ಸ ೕ   ಂ ನಹ ದರಹ 48 ಇತ 5 0.91 1950 631665572225
314 TP ಸಸ  ರ ೕರಪ ದರಹ ಇತ 5 1950
315 TP ಸಸ  ರ ಯರ ಪ   ಂಕಟರಮಣಪ ವ ದರಹ 161/1 ಇತ 5 0.38 1950 211390529068
316 TP ಸಸ  ರ ವ  ಎ .ಎ   ಜಪ ದರಹ 56/1 ಇತ 5 0.63 1950 285862802466
317 TP ಸಸ  ರ ಮಪ   ಜಪ ದರಹ 56/1 ಇತ 5 0.63 1950 672736900095
318 TP ಸಸ  ರ ಮ ೕಹ  ಡ   ಅಶ ಥಪ ದರಹ 175/3 ಇತ 5 1 1950 764175918106
319 TP ಸಸ  ರ ಂಕಟಪ  ಎ   ಯಣಪ ಗ ರ ದರಹ 34/ 46 ಇತ 5 1 1950 762410159203
320 TP ಸಸ  ರ ಎ .ಎ  ರ     ಲಪ ೕ ಹ ದರಹ 89/8 ಇತ 5 1 1950 909101438208
321 TP ಸಸ  ರ ಪ   ಷ ಪ ಂ ರ ದರಹ 33/2 ಇತ 5 0.5 1950 59101000099
322 TP ಸಸ  ರ ಮ ಂದ  ಎ .ಎ ತಗ ದರಹ 177/1 ಇತ 5 0.6 1950 237749292372
323 TP ಸಸ  ರ .ಆ  ಜಣ   ೕ ಮಪ ತಗ ದರಹ 73/1 ಇತ 5 0.6 1950 740437654250
324 TP ಸಸ  ರ . ರಪ   ಕ ರಪ ಆ ದರಹ 63 ಇತ 5 1.6 1950 465336782050
325 TP ಸಸ  ರ ನರಸಪ   ಯಪ ಲ ನಹ ದರಹ 23 ಇತ 5 1.1 1950 564653771080
326 TP ಸಸ  ರ ಮಹ ವಯ  ಎ .   ೕರಪ ಡಹ ದರಹ 20 ಇತ 5 2.07 1950
327 TP ಸಸ  ರ ಜಯಣ  ಎ.  ಆಂ ನಪ ದರಹ 36 ಇತ 5 1.37 1950 495204643065
328 TP ಸಸ  ರ ಎ .    ಪ  ಕ ಣ ಲ ನಹ ದರಹ 19 ಇತ 5 1.27 1950 699242996236
329 TP ಸಸ  ರ ಯಪ   ಮಯ ಂ ರ ದರಹ 70 ಇತ 5 1.01 1950
330 TP ಸಸ  ರ ಷ ಪ   ಡ ಣ ಡಹ ದರಹ 176 ಇತ 5 1.01 1950 942535063905
331 TP ಸಸ  ರ ಯಣಪ   ಮಪ ೕ ಹ ದರಹ 30 ಇತ 5 0.67 1950 653724177034
332 TP ಸಸ  ರ ಂಕಟ ಮ   ಡ ಅಣಗಲ ರ ದರಹ 59 ಇತ 5 1.32 1950 280395698504
333 TP ಸಸ  ರ ೕ ಂದ   ಅಪ ಯ ೕ ಹ ದರಹ 24 ಇತ 5 0.7 780 862956636479
334 TP ಸಸ  ರ ಯಣ   ಆಪ ಯ ೕ ಹ ದರಹ 31 ಇತ 5 0.26 1950
335 TP ಸಸ  ರ ಜ ಖ   ಮಪ ಮ ಂಡನಹ ದರಹ 88 ಇತ 5 0.9 780 619737313629
336 TP ಸಸ  ರ ಅ    ವ ದರಹ 24 ಇತ 5 0.8 780 204083103938
337 TP ಸಸ  ರ ಸಣ ಮ ಯ   ಯಣಪ ೕ ರ ದರಹ ,10/2 ಇತ 5 0.4 1950 782748689030
338 TP ಸಸ  ರ ಯಣ   ಮ ಯಪ ೕ ರ ದರಹ ,17/3 ಇತ 5 0.6 1950
339 TP ಸಸ  ರ .ಎ . ಬಸವ   ದ ಪ ನಹ ದರಹ 50/1,51/1 ಇತ 5 0.5 1950 984567800354
340 TP ಸಸ  ರ ವ ರಯಣ   ದರಹ ಇತ 5 390
341 TP ಸಸ  ರ ಕ ಂಕಟಪ   ಯಣಪ ಂ ರ ದರಹ 56/3 ಇತ 5 0.7 390 322767992416
342 TP ಸಸ  ರ ಬ ಯ   ಂಕಟರಮಣಪ ಂ ರ ದರಹ 42/3 ಇತ 5 0.6 390 554578647085
343 TP ಸಸ  ರ ಂಕಟ ಮಪ   . ಜಪ ೕ ರ ದರಹ 118/ 11 ಇತ 5 0.5 390 214829228324
344 TP ಸಸ  ರ ಯಲಮ  ೕಂ ಕ ಮಲಪ ಂ ರ ದರಹ 58/3 ಇತ 5 0.45 390 447454637861
345 TP ಸಸ  ರ ಟ ಮ  ೕಂ ಯಪ ಮ ದ ದರಹ 40/1 ಇತ 5 0.4 390 546573831463
346 TP ಸಸ  ರ ೕ ಸ   ಒಬಳ ರ ಣ ದರಹ 60/2 ಇತ 5 0.8 990 567680951364
347 TP ಸಸ  ರ ದ ಪ   ಪರ ಮ ದರಹ ದರಹ 58/1 ಇತ 5 0.6 390
348 TP ಸಸ  ರ . ನ ಪ   ರಪ ದರಹ ದರಹ 44/3 ಇತ 5 0.5 390 344563741310
349 TP ಸಸ  ರ . ಯಣ   ಡ ಬಚ ಣ ರ ದರಹ 48/3 ಇತ 5 0.6 390 9083051416314
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I.

1 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಯ  ಡ ಳ ಗ ಡ 746/2 ನ 0.70 0.20246 2823 1115 6105 000010980887852

2 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ದ  ವಲ / ವ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 464/1k ನ 0.60 0.26082 2315 8509 5734 000010980887852

3 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ ಂಡ ಬಸ ಂಡ ಟ ಲ ಲ ಗ 344/1 ನ ಂ 0.70 0.25836 7765 2627 1414 9218200121721110

4 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪ ಶ ಲ ಣ ಟ ಲ ಲ ಗ 199/4 ನ ಂ 0.80 0.31390 9133 3751 4639 9218200121721110

5 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ ಶ ಬಸ ಂಡ ೕಹ ಲ ಗ 369/3 ನ 0.20 0.10104 4433 0213 5792 9144101000927

6 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವ ಂಗ ಮ  ಆ ರ ಬಡ ಲ ಗ 236 ನ 0.80 0.19402 6823 5958 5816 9218200121731110

7 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ  ಕಲ  ೕಹ ಲ ಗ 442/1d ನ 0.20 0.10104 7228 1534 2963 31342017084

8 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ದ  ಈರ  ಹಗ ಬಡ ಲ ಗ 166/1b ಮ 0.80 0.29619 6822 3335 4419 9218200121731110

9 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಮ  ಅ ಬ 
ನ ಡ ಚಮ ಅ ತ ರ 79/15 ನ 0.40 0.20106 2839 3344 3305 00070110001192

10 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವ ಜ  ಅರಗಕರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 567/1b ನ 0.40 0.10851 3876 8948 6699 89031721913

11 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ಮಲ  
ಂವ / ತಣ ವರ ೕಹ ಲ ಗ 135/2 ನ ಂ 0.40 0.19014 4564 1241 8601 31023954734

12 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ಚ  ಬ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1185/3 ನ 0.73 0.29160 7775 0884 0595 31023954734

13 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬಸ  ೕಮ  ಂಚಣ ವರ ಅಡಹ ಲ ಗ 24/1 ನ ಂ 0.50 0.23144 7839 0719 2857 31023954734

14 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಅಣ  ೕಲ ಟ ಲ ಲ ಗ 43 ನ ಂ 0.80 0.31956 2041 8507 2072 31023954734

15 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಂಗ ಈರ  ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 14/1 ನ 1.50 0.51657 3714 7474 3129 31023954734

16 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬ ಡ/ಬಸ ಡ ಡ 
ೕಲ ಲ ಗ ಲ ಗ 63/2 ನ 1.50 0.50661 9592 8747 6064 31023954734

17 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬಸ ಂಗ ಈರ  ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 14/1 ನ 1.50 0.51657 6411 4456 0629 31023954734

18 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ತ ಂ  ಅಣ  ದರ ಕಕಮ ಲ ಗ 465/b/2 ನ 0.70 0.29019 8231 2008 5634 31023954734

19 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕರ ಬ ಬ ಅಂಕಲ ಕಕಮ ಲ ಗ 365/1 ಂ  & ಂ 1.65 0.55505 5605 1117 4647 31023954734

20 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಈರ  ಗ  ಝ ಮ ೕಥ ಲ ಗ 57/9 ನ ಅ ಣ 0.33 0.37413 2491 3652 6212 31023954734

21 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ  ವ  ಚ ನ ಕಟ ರ ಲ ಗ 538/3 ನ ಅ ಣ 0.80 0.82458 3474 3384 2037 31023954734

22 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಲ ಮಣ ಗ  ಬ ೕಹ ಲ ಗ 51/1k ನ 0.35 0.17681 8708 0067 5845 31023954734

23 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ಅ ನ ಹರ ಬ ರ ಲ ಗ 13/2 ನ 0.75 0.29959 8355 3070 0468 31023954734

24 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ  ಸ ೕ  ಹ ರಹ ಲ ಗ 52/1 ನ ಂ 0.65 0.26946 2217 5957 1614 31023954734

25 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ವ ಂಗ  ಂ ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 423/5 ನ 0.40 0.19014 31023954734

26 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ಬಲ ಧ  ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 422/2 ನ ಂ 0.55 0.23909 7063 5543 7432 31023954734

27 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪ ಶ ದ ಯ ಬಡವ ಳ ಟ ಲ ಲ ಗ 196/2 ನ ಂ 1.00 0.37831 9573 6366 4296 31023954734

28 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಶ ೕರ ನ ಬ ವರ ಲ ಗ ಲ ಗ 839 ಂ 0.40 0.18898 7016 6872 8272 31023954734

29 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ೕಮ  ಐಗ ಲ ಗ 516/8 ನ ಅ ಣ 0.54 0.57514 3288 7781 1105 31023954734

30 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ  ಮಲಕ  ಟ ಲ ಲ ಗ 210/1a ನ ಂ 0.60 0.26082 7194 2068 0235 31023954734

31 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕವ ದ ಖರ 
ರಬರ/ ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 609/3 ನ ಂ 0.25 0.12629 8224 9387 5908 31023954734

32 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ / ಂಡ ಮ ವ 
ಬಡವ ೕಳ ಟ ಲ ಲ ಗ 171/5 ನ ಂ 0.46 0.21292 9471 1828 1961 31023954734

33 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ / ಮ  ಯಲ  
ಕಟ ರ ಲ ಗ ಲ ಗ 293/2b ನ ಂ 0.25 0.12629 7743 7855 1536 31023954734

34 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಲ ಣ ಸ ೕ  ಹ ರಹ ಲ ಗ 52/1 ನ ಂ 0.55 0.23910 9889 1552 3391 31023954734

35 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಠಲ ಗ  ಬ ೕಹ ಲ ಗ 51/1b ನ 0.25 0.12629 3242 6389 5345 31023954734

36 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಧ  ಕ  ಂ ಟ ಲ ಲ ಗ 486/1a ನ ಂ 0.60 0.26082 5635 6627 9592 31023954734

37 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ಹ/  ಬ ಅಂಕಲ ಕಕಮ ಲ ಗ 416/2k ಂ ಂ 0.20 0.10104 7339 1116 0695 31023954734

38 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ರ ನ ಶ ೕ  ದರ ಲ ಗ ಲ ಗ 547/1a ಪ. ಣ ನ 0.60 0.63904 4831 1212 7361 00070110001192

39 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ದ ಯ ನ ಡ ೕಹ ಲ ಗ 145/1 ನ ಂ 0.40 0.19014 7577 4847 6264 31023954734

40 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ನ ಕಲ  ದರ ಕಕಮ ಲ ಗ 420/2b ನ 0.21 0.10609 2266 7915 0590 31023954734

41 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬಸ  ಗ  ಸವ ೕಹ ಲ ಗ 136/2 ನ ಂ 0.40 0.18770 3958 4398 3356 31023954734

2018-19  ನ  ೕಟ  ಇ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಯಧನ ಲಭ ಗಳ  ಪ ದ  ಫ ಭ ಗಳ ವರ.
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42 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ  ಕಲ  ಕಕಮ ಲ ಗ 614 ನ 0.39 0.18748 4930 6289 0403 31023954734

43 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅಲ ಂಡ ದ ಯ ಕಕಮ ಲ ಗ 426/3 ನ ಅ ಣ 0.60 0.63904 5369 2804 0076 31023954734

44 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ ಶ ವ ಯಣ ವ ಂ ಅವರ ೕಡ ಲ ಗ 44 ನ 0.66 0.27360 5583 0902 8348 31023954734

45 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ  ಮಲ  ಟ ಲ ಲ ಗ 343/3 ನ ಂ 0.60 0.26082 4517 3918 8717 31023954734

46 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ಯ ಶ ಖ ನ ಡ ೕಹ ಲ ಗ 145/1 ನ ಂ 0.32 0.16166 6223 5010 2728 31023954734

47 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ದ  
/ಯಮಕಣಮರ ಟ ಲ ಲ ಗ 209/1 ನ 1.20 0.43361 9836 7699 5894 31023954734

48 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ಂಗ  ಕಕಮ ಲ ಗ 612/5 ನ 0.44 0.18217 5469 2616 4113 31023954734

49 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ ವ ಮ ಹರ ೕಹ ಲ ಗ 181/3 ನ 1.00 0.37831 8536 9390 6161 31023954734

50 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ  ಳ  ಐ ೕಹ ಲ ಗ 99/1a/1 ನ ಂ 0.40 0.19014 8138 6602 6527 31023954734

51 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯಣ  ಕದಮ ೕಹ ಲ ಗ 410/2a ನ ಂ 0.37 0.18691 9993 2713 7889 31023954734

52 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ತ  ದ ಯ ನ ಡ ೕಹ ಲ ಗ 145/1 ನ ಂ 0.32 0.16166 5013 1833 2766 31023954734

53 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ  ದ ಯ ನ ಡ ೕಹ ಲ ಗ 145/1 ನ ಂ 0.30 0.15155 8892 7606 3921 31023954734

54 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಕತಅ  ಇ ಲ ಂಗರ ಂವ ೕಹ ಲ ಗ 320/1 ಂ 0.55 0.23909 8455 1910 0114 31023954734

55 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವ ತ  ದ ಯ ರ ಟ ಲ ಲ ಗ 507/1a ನ 1.00 0.37831 7506 7689 7721 31023954734

56 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ದ  ಂ ರ ಅಡಹ ಲ ಗ 112/8 ನ 0.41 0.20712 9530 7796 7193 31023954734

57 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವ ಬ ಗ  ಂವ ೕಹ ಲ ಗ 127/1 ನ ಂ 0.40 0.19014 2058 7337 9022 31023954734

58 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ಂಡ  ಡ  
ಂಪ ಡ ಟ ಲ ಲ ಗ 322/2 ಮ 1.10 0.40576 2791 8625 9960 31023954734

59 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ಗ  ಳ ಟ ಲ ಲ ಗ 218/2b ನ ಂ 0.40 0.19014 31023954734

60 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಆ ಮ ಗ  
ಶ ಮ ಕಕಮ ಲ ಗ 554/1 ನ ಣ 1.23 0.36496 6338 8143 7202 31023954734

61 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ಮಲ  ಂ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 16/1, 13/4 ನ 1.30 0.43653 4912 7175 7510 31023954734

62 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ  ಕಲ  ಸ ಬ ಅ ತ ರ 150/1 ನ 0.80 0.31956 7059 6371 5140 31023954734

63 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ  ವ  ಅಂ ಡ ರ ಲ ಗ 64/3 ನ 1.20 0.43104 7849 5549 0698 34672649991

64 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಶ ವ  ಹಗ ಬಡ ಲ ಗ 165/2 ನ 0.75 0.13266 2715 4409 3555 0192500101167301

65 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ಮ ಂಗ ಹಗ ಅಡಹ ಲ ಗ 165 ನ ಂ 0.35 0.17127 7824 9293 4260 370

66 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಕರ  ಮ  ೕಲ ಬ ಅ ತ ರ 101 ನ 0.60 0.26082 6141 7849 9981 9218200034771110

67 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬ ದ ಂಗ / ನ  
ೕ / ರಬರ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 51/2 ನ 0.60 0.26082 6457 1539 5646 9218200034771110

68 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ನ ಂಚ  ೕಲ ಪಥ ನಹ ಅ ತ ರ 110/3 ನ ಂ 0.40 0.14522 5558 2971 6730 9218200034771110

69 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ  ಂಗ  ಬಡ ಲ ಗ 11/2d/2 ನ 0.63 0.26117 2319 2795 6985 000010980887852

70 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ಶ ಕ ವ ರ ಅ ತ ರ 14/2k ನ 0.45 0.20830 2368 8784 6130 15070100029525

71 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ  ರಮ  ಮ ದ ಅ ತ ರ 12/1b/1 ನ 0.40 0.16706 4837 9580 6612 17188111882

72 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ರ  ಅಠವ ಂವ ಅ ತ ರ 156/2 ಪ.  & ಂ 0.80 0.31956 8460 8199 3598 89025024079

73 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಅ  ಆ ದ ಂ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 221/2 ಮ 0.40 0.12816 4187 1285 0693 00000054019811101

74 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಪಕ ಹಣ ತ ಕಮ ಕರ ಯ ಹಡಲ ಲ ಗ 83 ನ 0.40 0.16501 2289 4523 8505 00000054019811101

75 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಂಡ  ದ ಯ ಟ ಲ ಲ ಗ 310/1a ನ ಂ 0.60 0.21640 5132 8765 1151 00000054019811101

76 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ  ಭರಮ  ಬರ ಟ ಲ ಲ ಗ 368/3 ನ 0.30 0.13585 6472 3419 7210 00000054019811101

77 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ಶ  ದ ಯ 
ೕಹ ಅಡಹ ಲ ಗ 44/3 ಮ ಂ 0.33 0.10874 6793 1140 3098 00000054019811101

78 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ ವ ಳ  ಪ ರ ಅಡಹ ಲ ಗ 104/2b ನ 0.25 0.12659 3950 5813 0224 31236957982

79 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಭರ  ಮಲ  ಯನ ಅಡಹ ಲ ಗ 80/3 ನ 0.31 0.15660 3559 5955 1920 31236957982

80 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಶ ಅ ಣ ಬಳಕರ ಅಡಹ ಲ ಗ 31 ನ 0.80 0.31956 6307 2953 6458 17218491929

81 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯಲ  ಂಡ  ಡರ ಟ ಲ ಲ ಗ 59/4 ನ ಂ 1.10 0.32185 3653 9547 7425 9218200034771110

82 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಉ ಸ ಚನ ಬ  ಮ ದ ಅ ತ ರ 74/2 ನ 0.40 0.16983 4274 9581 3238 9218200034771110

83 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಜಯ ಮ ೕಹ ಲ ಗ 412 ನ 0.30 0.13338 9218200034771110

84 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ೕ ಯ  ಸವದ ಂಜರ ಡ ಲ ಗ 167 ನ 1.67 0.56177 8218200034771110

85 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಬಸ  
ಹಳ ದಮಳ/ಹಳ ಮಳ ದ ಂವ ಲ ಗ 618/2 ನ 0.65 0.26946 4690 0971 4892 8218200034771110

86 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬಸ  ಮಲ  ರ ರ ಗ ಡ 13/3 ನ 0.60 0.26082 2474 1700 8962 36971641647

87 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಭರತ ಧ  ಸ ರ ಗ ಡ 243/4 ನ 0.40 0.31259 8185 8666 2702 36971641647

88 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಡ ಡ ಮ ಡ ಳ ಂ ರ ಗ ಡ 36/2 ನ 0.50 0.23144 7013 7519 1622 36971641647

89 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪ ಶ ಮ  ಅ ರ ಗ ಡ 128/4+5 ನ 0.60 0.42743 4024 5816 8664 17148545953



90 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಠಲ ಭರ  ಅಥ ಅಥ 544/1a ನ 0.80 0.31956 4827 8336 1582 9218200034771110

91 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯ ಂಡ ವ  ಮ ದ ಅ ತ ರ 11/6 ನ 0.45 0.20829 7376 0570 3861 17188043310

92 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . /  ಬಸ ಡ 
ೕಲ ಮ ದ ಅ ತ ರ 206/3 ಮ 0.80 0.31956 5145 8505 8602 8900572310-5

93 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ರ  ಬಸ  
ರ ಅಡಹ ಲ ಗ 232 ಮ 0.60 0.26082 7926 5892 2651 31236957982

94 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ಂಡ  ನ ಡ ಅಡಹ ಲ ಗ 235/4 ನ 0.40 0.18986 9290 6676 6633 31236957982

95 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ೕ  ಕಮ ಕಟ ರ ಲ ಗ 702/1 ನ ಅ ಣ 0.80 0.82458 2948 1923 9569 31236957982

96 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಶ ಂತ ಕರ ಪ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 546/3 ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 8654 5570 4244 31236957982

97 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಕರ ಸ ವ ನ ಡ ಅಥ ಅಥ 1880/1d ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 8947 7641 1020 31236957982

98 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ  ಹಣ ತ ಗ ಕಟ ರ ಲ ಗ 516/1,516 ನ ಅ ಣ 0.80 0.82458 9873 1417 9726 31236957982

99 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬಸ ತ ಮ  ರ ೕಹ ಲ ಗ 43/3 ನ   & 0.40 0.36783 7821 3568 8608 31236957982

100 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ರ  ಮ  
ರ ೕಹ ಲ ಗ 92/1 ಮ ಅ ಣ 0.60 0.38650 6651 1522 5111 31236957982

101 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ಲ ಹಣ ತ ಬ ಪ ಅಥ ಅಥ 1092 ನ ಅ ಣ 0.45 0.49163 8893 3335 5046 31236957982

102 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಜಯ  ೕಸ ಐಗ ಲ ಗ 394/2a/2 ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 6904 1952 0859 31236957982

103 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ಂಡ ಸ ಬ ದರ ಡ ರ ಲ ಗ 124 ನ 0.30 0.15155 6440 2552 0533 31236957982

104 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ನ  ಗನಬಸ  ಹ ಲ ಗ ಲ ಗ 859/2 ನ 0.84 0.32567 5401 8522 3673 9218200034771110

105 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಹಣ ತ ಮ ಕ ನ ವರ ಅಡಹ ಲ ಗ 238/1 ನ ಅ ಣ 0.80 0.82458 7411 9773 8604 31236957982

106 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಕಲ  ಯ ಟ ಲ ಲ ಗ 309/1 ನ ಂ 0.25 0.11565 6050 5684 9481 00000054019811101

107 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಬಸ  ಲಕ  ಕ ಸ ಅಥ 406/1a ಮ  (ಪ. ) 0.39 0.19334 2305 6192 0569 00000054019811101

108 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ತ  ತ  ೕರ ಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 50/2 ನ 0.80 0.31956 9117 1740 1831 000010980887852

109 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ೕ  ಂತ  ೕರ ಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 51/1b ಮ ಂ 1.20 0.43361 4945 0343 6979 000010980887852

110 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ೕರ ತ ಗ ಡ ದ ಂವ ಲ ಗ 537/1+2/b ನ 0.80 0.31956 2390 1495 0132 9218200139111110

111 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ಗಲ ನ  
ೕಲ/ ದರ ಮ ೕಥ ಲ ಗ 31/7d ಮ 0.50 0.23144 4215 0957 1931 31236957982

112 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ  ಚ ಣ ಲ ಗ ಲ ಗ 380/1 ನ 1.60 0.47768 4703 1643 4410 31236957982

113 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪರ /ಪರ ಡ ವಬ  ರ ಅಡಹ ಲ ಗ 193/3 ನ ಅ ಣ 0.70 0.73181 7159 6185 1410 31236957982

114 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ  ೕಸ ಐಗ ಲ ಗ 395/1 ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 5463 4989 2997 31236957982

115 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಠಲ ಮ ವ / ರಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 591/1 ನ ಂ 0.40 0.18917 2741 1197 1734 31236957982

116 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಠಲ ಮ ವ / ರಡ ಯ ಹಡಲ ಲ ಗ 214/1+2a ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 2741 1197 1734 31236957982

117 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಧರ  ಬ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 28/1 ನ ಂ 0.50 0.20076 4613 6615 8587 00070110001192

118 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ಮ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 523/7 ನ 0.80 0.31956 2930 2958 3400 31236957982

119 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ  ದಶರಥ ಪ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 586 ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 3211 7232 0013 31236957982

120 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ  ಮಲ  ರ ಅಡಹ ಲ ಗ 166/1 ನ  & ಂ 1.40 0.48892 9672 7628 7958 31236957982

121 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬಸ ಂಗ  ಚನ  ೕಕ ಬ ಅ ತ ರ 287/1+2/1 ನ ಂ 0.78 0.21411 5042 2779 8414 9218200034771110

122 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ದ ಂಗ ◌ಿರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 96/1b ನ 0.90 0.34893 4556 9618 4496 374402010003487

123 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಂಡ ೕಕ  ೕಸ ಕಕಮ ಲ ಗ 537/2 ನ 0.88 0.33371 7624 6332 1053 9218200034771110

124 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಂಡ ೕಕ  ೕಸ ಕಕಮ ಲ ಗ ನ ಅ ಣ 0.60 0.56372 7624 6332 1053 9218200034771110

125 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಹಣ ತ ಮ ಕ ನ ವರ ಅಡಹ ಲ ಗ 238/1 ನ 0.62 0.22579 7411 9773 8604 31236957982

126 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಅ  ಹಗ ಬಡ ಲ ಗ 127/1, 127/2 ನ ಅ ಣ 0.40 0.41764 3726 2847 4320 31236957982

127 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಅ  ಹಗ ಬಡ ಲ ಗ 127/1, 127/2 ನ 0.70 0.20088 3726 2847 4320 31236957982

128 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಕ  ವ  ಲ ಗ ಲ ಗ 779/3 ಮ 0.52 0.24070 8210 3876 1601 31236957982

129 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಕ  ವ  ಲ ಗ ಲ ಗ 779/3 ಮ ಂ 0.40 0.07321 8210 3876 1601 31236957982

130 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದರ ಹಸನ ಬ 
ಮ ಂ ರ/ ಅಥ ಅಥ 1 ನ ಉ ಗ  & 

ಣ ನ 0.30 0.20671 9279 3885 7335 0327001009712

131 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ / ಯ ನರಸ  ಯ ರ ಬ ಅ ತ ರ 144/4b ನ 0.96 0.36318 5452 8523 3400 9218200139091110

132 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬಸ  ಯ  ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 176/3 ನ 0.60 0.26082 2869 4848 3635 05362200118310

133 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯಣ ಚನ  ಲ ಂ ಂ ಅ ತ ರ 157/1+2a ನ ಅ ಣ 0.50 0.54626 9858 1124 0611 9218200139091110

134 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಕರ ಕಲ  ೕಲ ರ ಗ ಡ 252/5,304/6 ನ 1.10 0.40596 8494 9988 7115 3008101010004781

135 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ   ಬರ ಬ ಲ ಗ 123/1 ನ 0.35 0.15047 5268 1421 3033 9218200139091110

136 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಕಲ   
ರಬರ/ / ಮ ಅಡಹ ಲ ಗ 77 ನ ಂ 0.20 0.10104 5316 0645 5088 9218200139091110

137 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಲ  ರ  ಒ ಯರ ಕಕಮ ಲ ಗ 400/4 ನ 0.50 0.22811 6338 6052 4623 17218457434



138 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ಂಡ ಮಲ /ಮಲ ಡ 
ನ ಡ ಲ ಲ ಗ 108/2 ನ 0.70 0.26515 2121 4001 3771 9218200139091110

139 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯಣ ೕತ ತ ಕಟ ರ ಲ ಗ 432/1 ನ ಅ ಣ 1.20 1.19222 8548 0818 4827 31236957982

140 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ಬಸ  ೕತ ಕಟ ರ ಲ ಗ 461/3b ನ ಅ ಣ 0.40 0.44863 31236957982

141 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ  ಗ  ಲ ೕಹ ಲ ಗ 110/6 ನ 0.40 0.19590 3230 5113 8820 31236957982

142 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬಸ  ನ  ಂವ ೕಹ ಲ ಗ 109/5a ನ 0.40 0.16679 7515 7591 1812 31236957982

143 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಧ  ರ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 577 ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 6718 6243 4394 31236957982

144 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಡ  ದ  ಡ ಐಗ ಲ ಗ 408/1 ನ 0.50 0.23144 4958 9244 1203 3864101003214

145 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ ಡ ಂಡ  ದರ ಐಗ ಲ ಗ 130/2 ನ 0.80 0.31956 2205 8692 2149 3864108004419

146 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ  ೕಮ  ಂಚ ಂಡ ಲ ಲ ಗ 229/2b ನ 0.34 0.16025 3504 1933 0984 9218200139091110

147 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಜಯ ತ ೕ  ಸಲಗರ ಲ ಗ ಲ ಗ 759 ನ 1.20 0.43361 6270 6431 6453 9218200139111110

148 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ  ಮ  ಆ ರ ಬಡ ಲ ಗ 236 ನ 0.44 0.16917 7449 7640 2105 0192500101400601

149 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ ೕ  ಗ  ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 59/2 ನ 0.60 0.24197 4899 6381 6562 31342017084

150 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ತವನ  ಮ ಂಡ 
ಹ ದ/ಕ ಯ ಳ ರಹ ಲ ಗ 81,80b/5,79b/4 ನ ಅ ಣ 1.80 1.73851 6102 7769 8144 9218200123571110

151 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಲ ಣ ಮಲ  ಡ ಲ ಲ ಗ 8/1 ನ 0.40 0.18986 2813 9150 1317 17189569986

152 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ದ  ೕ ಅಥ ಅಥ 956/3 ನ 0.34 0.17015 7632 1860 1945 37072262119

153 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ಂದ ೕ  ಕಮ ಲ ಗ ಲ ಗ 784/3 ನ 0.75 0.29959 7820 8829 2453 89028627597

154 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಧ  ವ ಬ ಮ ಡ ಕ ಳ ಲ ಗ 135 ನ 0.75 0.29959 9213 7669 3757 89060286044

155 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವ  ೕಮ  ಸವ ೕಹ ಲ ಗ 132/1k ನ 0.35 0.17681 7940 2378 1505 000010980887852

156 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ  ಯ/ ಮ ಕ ಳ ಲ ಗ 117/3 ನ 0.35 0.17681 4568 7071 9302 89028696980

157 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅಣ  ವ ಂಡ ೕತ ಅಡಹ ಲ ಗ 178/2 ನ 0.60 0.26082 8693 2549 0376 17218454046

158 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಲ ೕ ಗ ಲ ಗ ಲ ಗ 332/1 ನ ಂ 0.79 0.31557 5424 5454 5020 3864101001098

159 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಶ ಜನ  ಆಜಮ ಬ 
ವರ ಐಗ ಲ ಗ 268/2+3/a ಮ  ( ಂ) 1.80 0.59953 5244 0250 2816 3864101001187

160 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಕಲ  ಪರ  ಲ ಗ ಐಗ ಲ ಗ 259/1+2+3/e ನ 0.40 0.18986 2211 4659 9038 3864101000007

161 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಥ ೕಸ ಬಸ ೕ ಅಥ ಅಥ 1295/3 ನ 0.68 0.28189 7712 8886 2680 05362210015875

162 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ   ಮಗ ಮ ರ ಂ ಅಥ 58/4 ನ 0.46 0.21292 8545 4505 9839 374502010127136

163 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ಅಲ  ದ ರ ಅಥ ಅಥ 956/1k ನ 0.40 0.18985 6756 6641 5256 9218200123571110

164 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಮ ದ  ಂ ಅಥ ಅಥ 127 ನ 0.36 0.17672 9276 0189 2075 9218200123571110

165 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಳ  ಕರ ಂಚ ಅಥ ಅಥ 565/2 ನ 0.56 0.24343 5114 0297 2823 0192500100732601

166 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ  ಖರ ಕರ ಡ ಮ ಡ ಐಗ ಲ ಗ 234/1 ನ 1.55 0.47559 5435 9481 4517 3864101000005

167 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ
ೕಮ . ದ  ಆ ೕ ಥ 
ಗ / ದ  ೕರ 

ಹನಮ ಡ
ಅಥ ಅಥ 924/2 ನ 0.41 0.20712 5582 8271 5967 05362200150519

168 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ೕರ ೕಮ / ೕ  
ಹನಮ ಡ/ಹಣಮ ಣ ಅಥ ಅಥ 924/3 ನ 0.45 0.22733 8222 0987 8695 05362210003531

169 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ ಶ ಬಸ ಂಡ ಲ ಗ ೕಹ ಲ ಗ 369/3 ನ 0.45 0.20829 4433 0213 5792 9144101000927

170 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ೕತ ರ ಕರ ಟ ರ ದ ಂವ ಲ ಗ 558/4 ನ 0.75 0.29959 9543 0501 2090 05362200100346

171 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಜಯ  ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 593/2h ನ 0.25 0.12629 8130 9439 8831 33930372159

172 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗಣಪ  ಅ  ಪ ರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 522/1d ನ 0.23 0.09867 3161 1717 5619 89012541978

173 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಹ  ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 588/3d ನ 0.34 0.16321 2873 9887 2388 89052827982

174 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಭರತ ಬ ೕತ/ ಕಮ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 593/2m ನ 0.32 0.15304 5598 6914 0111 89030044338

175 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಂದ  ಕಲ  ಳಗ ಐಗ ಲ ಗ 177/2 ನ 0.52 0.24070 5271 0280 6345 3864101000006

176 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ಲ ಮಲ  ಂ ಅ ತ ರ 278/5 ನ 0.40 0.18742 3704 1374 7164 2732500100093001

177 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ಚನ  ೕ ಬ ಅ ತ ರ 208/4 ನ 0.81 0.32355 9864 1382 8972 1069101019480

178 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಠಲ ಅಪ  ಅಥ ಬ ಅ ತ ರ 290/1 ನ 0.36 0.17703 7172 6627 1430 17188048681

179 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಭರ  ದ  ಖ /ಖಡ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 461 ನ 0.50 0.23144 6701 8678 7920 1721705649-8

180 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ ಂಗ ಯ  ಂಬ ಬಳ ಡ ಲ ಗ 44/5 ಪ. ಣ ನ 0.80 0.82458 8700 3137 3074 31236957982

181 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಖ ವ  ಗ ಗ ಡ 274/2a ಪ. 0.70 0.29019 6299 0522 2240 9218200139111110

182 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ  ಂ/ ದನ ಆ ರ ಅ ತ ರ 159/2 ಪ. 0.80 0.31956 6658 5654 0260 167810033280

183 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ ವ  ಕದಮ ಕಟ ರ ಲ ಗ 948/1 ಪ. ಬದ  & 
ಣ ನ 0.80 0.82458 4868 9037 5431 00070110001192

184 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಮ ಬನ ೕ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 349/2b ಪ. ಬದ 0.40 0.45349 3691 4936 9572 9218200184731110

185 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ ಶ ಬಸ ತ ಯಳ /ಸಮ ರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 451/2k ಪ. ಣ ನ 0.40 0.45349 3169 5324 4080 9218200184731110



186 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪ ದ ಲ ಣ ಂಬ ಟ ಲ ಲ ಗ 42 ಪ. ಂ 0.85 0.32954 2728 5628 2914 89048885725

187 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .  ಅ ೕಕ 
ತಳ / ಂಬ ೕ ಗ ಡ 652/2 ಮ  (ಪ. ) ಣ ನ 0.70 0.73181 7802 5063 6694 00070110001192

188 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಂ ಮ  ಂ ಗ ಗ ಡ 314/2 ನ 0.53 0.32148 8663 5406 4500 9218200139111110

189 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಷ ದ ತ ಯ ಇ ಮ ರ 
ೕಲ ಗ ಗ ಡ 106/6 ನ 0.40 0.26440 6904 4102 6403 9218200139111110

190 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ಂದ ಕರ ೕಲ ಳ ಅಥ 58/3 ನ 0.63 0.44237 5092 1005 1325 9218200139111110

191 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ಲ ಸನ  ೕತ ಹ ಳ ಅಥ 136/12b ನ 0.77 0.30757 6007 7050 1455 9218200139111110

192 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಠಲ ರ /  
ಂ ಂವ ರ ಂ ಅಥ 138/4 ನ ಅ ಣ 0.77 0.79365 4402 4800 7885 9218200139111110

193 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕರ  ರ  ಂ ಂವ ರ ಂ ಅಥ 131/1+2+3 ನ ಅ ಣ 0.70 0.73181 3721 3318 2943 9218200139111110

194 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ  ಂಗ  ಸ ಳ ಗ ಡ 67/1 ನ 0.70 0.48481 7335 5378 5221 9218200139111110

195 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರಣ ೕತ ಪ ದ ಶ ಉ ರ ಕ ಗ ಡ 29 ನ ಅ ಣ 1.50 1.46537 8931 9932 0568 36971641647

196 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅಣ  ವ  ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 128/2 ನ ಂ 0.30 0.13133 4329 8612 0235 9218200184731110

197 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯ ವ ಮ ದ  ಜಗ ಪ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 76/2 ನ 0.40 0.19400 6825 8779 8646 9218200184731110

198 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಇ ಂ ಹಸನ ಬ ಅಥ ಅಥ 1250/4 ಂ ಂ 0.58 0.21887 7892 1844 1897 9218200184731110

199 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .  ಅ ಬ 
ೕಲ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 316/7 ಮ ಅ ಣ 0.45 0.49163 3673 4530 0228 9218200184731110

200 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಕ  ಅ ೕಕ ೕಲ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 312/4a ಮ ಅ ಣ 0.70 0.73181 6019 0790 0420 9218200184731110

201 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ಠಲ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 185/1 ನ ಂ 0.30 0.13133 7685 6621 8818 9218200184731110

202 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ  ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 128 ನ ಂ 0.60 0.22642 2719 2904 7227 9218200184731110

203 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಹಣ ತ ಅಣ  
ದರ/ ೕಲ ಕಕಮ ಲ ಗ 465/1b ನ ಂ 1.40 0.48892 9778 5679 6327 00070110001192

204 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ವ ಂಗ ನ ಡ ಲ ಲ ಗ 115/1 ನ 1.00 0.32906 3746 7112 2340 00070110001192

205 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಂಗ ದ ಕಕಮ ಲ ಗ 391/2b ನ ಂ 0.40 0.20207 7420 6221 3215 00070110001192

206 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ಂ ಶ ವ  ಅಥ ಅಥ 773/3 ನ  & ಂ 0.25 0.09846 8865 3751 8486 00070110001192

207 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಲ ಅ ಮ ಚ ಣ ೕ ರ ಗ ಡ 127 ನ 0.80 0.31956 7484 6915 8452 000010980887852

208 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಜಯ ಕರ ೕಲ ಗ ಗ ಡ 404/2b, 404/2e ನ 1.90 0.62718 2960 9918 1030 542402010036892

209 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬ  ೕಲ ಗ ಗ ಡ 223/5 ನ ಅ ಣ 0.80 0.82458 6553 1678 6157 542402010000223

210 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಧ  ಕ ರ ಡ ಳ ಗ ಡ 744/3 ನ 0.60 0.26082 2908 8645 6197 000010980887852

211 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಈಶ ರ ೕ ರ ಗ ಡ 94/1 ನ 0.80 0.31956 3262 0885 7314 000010980887852

212 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪ ಶ  ಗ ಡ ಳ ಗ ಡ 740/1k ನ 0.40 0.18401 9000 9333 6372 375202010320346

213 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ದ  ಯ ಗ ಗ ಡ 324/4a ನ 0.30 0.15118 9136 4504 5212 000010980887852

214 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಅಣ  ಹಣ ತ 
ಗ ಳ ಚಮ ಅ ತ ರ 48/7 ಮ ಅ ಣ 0.80 0.82458 3076 3719 7223 31342017084

215 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬ ನ ೕ ಬ ತ ಳ ಚಮ ಅ ತ ರ 322/1 ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 5151 9772 4018 31342017084

216 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ  ಮ ಬ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 10/2k ನ 0.50 0.23144 6560 2376 1610 31342017084

217 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಂದ  ಂ  ಬಣಜ ಡ ಂ ಅ ತ ರ 111/3 ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 7981 3745 0934 31342017084

218 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಆ ೕ ಥ ಸಕ  ಬಣಜ ಡ ಂ ಅ ತ ರ 136/4 ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 5425 8772 9831 31342017084

219 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ಂತ ಂ  ಬಣಜ ಡ ಂ ಅ ತ ರ 111/4 ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 5602 2796 2357 31342017084

220 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಕ  ೕರನ ಡ 
ೕಲ ಂ ಅ ತ ರ 116/1a ಮ ಅ ಣ 1.00 0.49328 5352 7085 6732 31342017084

221 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಕಲ  ಲ ಣ ದ ಂವ ೕರಣ ಅ ತ ರ 61/1 ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 3573 0764 9524 31342017084

222 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ಂಡ  ಂ ಅ ತ ರ 133/1/1b ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 4411 0612 6519 31342017084

223 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ಲ ಗ  ಗ ಳ ಚಮ ಅ ತ ರ 332/2b ನ 0.60 0.26082 7932 5882 2865 31342017084

224 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಮ ಲ / ಲ  
ಅಪ  ಹ ರ ಂ ಅ ತ ರ 136/1 ಮ ಅ ಣ 0.40 0.45349 8680 2460 8076 31342017084

225 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ಲ  ಅಪ  ಂ ಅ ತ ರ 137/2 ಮ ಅ ಣ 0.40 0.45349 5580 4597 1685 31342017084

226 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ಲ ಣ ಗ ಳ ಚಮ ಅ ತ ರ 48/2 ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 5198 5255 8989 31342017084

227 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಶ ಮ  ಶಮ ಂ ಅ ತ ರ 127/2 ನ ಅ ಣ 1.00 0.87426 7328 8622 1614 31342017084

228 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಖರ ಗ  ರ ೕಹ ಲ ಗ 40/3a/4 ನ 0.40 0.19242 8825 8192 6490 00070110001192

229 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವ  ದ  ಂವ ೕಹ ಲ ಗ 126/5+7+8 ನ 0.40 0.20207 5146 7435 1038 00070110001192

230 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ಮ  ಪ ರ ೕಹ ಲ ಗ 120/6 ನ 0.30 0.15155 2246 0172 6663 00070110001192

231 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅಣ  ಕಲ  ಂ ೕಹ ಲ ಗ 436/2 ನ 0.40 0.19224 4156 4484 7649 00070110001192

232 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ಲ ಪರ ಂಡ ಂವ ೕಹ ಲ ಗ 121/8 ನ 0.30 0.15155 8259 5200 0526 00070110001192

233 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಕಲಸ  ವ ಂಗ  ಣ ಡ ಲ ಲ ಗ 115/2 ನ 1.00 0.32906 3377 9390 8698 00070110001192



234 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಲ ಠ ರ ಂಗ ಂ ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 424/1 ನ  & ಂ 1.40 0.48892 4244 3132 9691 00070110001192

235 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವ ಬ ಮ  ಂ ಬ ರ ಲ ಗ 127/1 ನ ಂ 0.60 0.26082 9375 9970 9912 00070110001192

236 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ನ  ಕರ ಂವ ೕಹ ಲ ಗ 141/4 ಮ 0.40 0.20207 5894 5880 4899 00070110001192

237 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಪ ವ  ೕ ದ ಟ ಲ ಲ ಗ 98 ಮ  & ಂ 1.00 0.37831 2701 5191 5059 00070110001192

238 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಚ  ಂಗ  ಲ ಐಗ ಲ ಗ 416 ನ ಂ 0.50 0.23144 9350 5543 8555 31023954734

239 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಯ ಬಸ  ಅಡಹ ಲ ಗ 136/17 ನ ಂ 0.25 0.12629 7895 8760 4244 31023954734

240 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ  ವ ಂಡ ಳ ಲ ಗ ಲ ಗ 60/1 ನ 0.39 0.18754 7639 4578 4535 31023954734

241 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪರ ಮ ಗ  ರ ಅಡಹ ಲ ಗ 163/3b ನ 0.40 0.19014 5801 4967 0497 31023954734

242 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ಬ  ಸರಗರ ೕಹ ಲ ಗ 326/1a ನ 0.40 0.19014 8917 8531 7625 31023954734

243 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ಂತ ಕ  ಐಗ ಲ ಗ 199 ನ 0.95 0.35539 8769 0907 9813 31023954734

244 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ವ  ಶ ಳ ಲ ಗ ಲ ಗ 60/6 ಮ 0.55 0.23909 6857 7919 3985 31023954734

245 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬಸವ ಜ  ನ ಡ ಟ ಲ ಲ ಗ 91/2a ನ ಂ 0.50 0.23144 8777 3922 4983 31023954734

246 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬಸವ ಜ ಯ ಕವ ಟ ಲ ಲ ಗ 105/4 ನ ಂ 0.55 0.08791 4472 9415 1453 31023954734

247 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ತ  ಸರಗರ ೕಹ ಲ ಗ 347/2k ನ 0.20 0.10104 6964 3463 7275 31023954734

248 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಮ ವ ಂ ಲ ಗ ಲ ಗ 716/2 ನ 0.30 0.15155 5474 2026 3496 31023954734

249 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ಬ ಣ ಜ ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 42/3 ಂ 0.48 0.22218 9792 2430 1156 31023954734

250 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯ ದ  ಬಡವ ೕಳ ಟ ಲ ಲ ಗ 478/1 ನ 1.23 0.15318 2486 9897 1856 31023954734

251 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ಅಣ  ಡಗರ/ಯಲಜ ಕಕಮ ಲ ಗ 38/2 ನ ಂ 0.40 0.19014 3410 1556 4542 31023954734

252 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಡ  ಯ  ರ ಟ ಲ ಲ ಗ 403/2 ನ 0.39 0.06898 8665 4422 1898 31023954734

253 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ  ಬಸ  ಂ ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 582/3 ನ ಂ 0.20 0.10104 5488 4107 0948 31023954734

254 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಚನ  ಚನ  ಅರ ಳ ಐಗ ಲ ಗ 153/3 ನ ಂ 0.25 0.12629 9473 6241 9834 31023954734

255 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ಂಡ  ಅಲ ಳ ಕಕಮ ಲ ಗ 222/4 ನ ಂ 0.68 0.28189 4478 9954 4101 31023954734

256 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪರಸ  ಪ  ಕಕಮ ಲ ಗ 42/4a ನ 0.50 0.23144 3235 3937 4834 31023954734

257 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ನ ಯ  ಹರ ಬ ರ ಲ ಗ 12/2 ನ 0.40 0.19014 7203 7944 5658 31023954734

258 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಅಣ  ಅಣ  
ದರ/ ೕಲ ಕಕಮ ಲ ಗ 420/1 ಂ 0.38 0.18494 5896 8544 9097 31023954734

259 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅಣ  ಗ  ಡ ಪ ಳ ಅಡಹ ಲ ಗ 151/8 ನ ಅ ಣ 0.45 0.49163 5020 6687 9564 9218200123571110

260 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ  ಗ  ರ ೕಹ ಲ ಗ 40/8 ನ 0.60 0.26082 6912 3167 5385 8901887005-4

261 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ ಶ ಹಣ ತ ರ ಅಡಹ ಲ ಗ 171/2b ನ ಂ 0.30 0.15155 5237 5665 4822 9218200123571110

262 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಲ ನ/ ನ 
ವರ ಅಡಹ ಲ ಗ 42/1 ಂ ಂ 0.90 0.34893 4878 4830 6273 17189578323

263 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ನ  ೕಮ  ಅಡಹ ಲ ಗ 171/4 ಮ ಂ 0.60 0.26082 6038 4870 1910 9218200123571110

264 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಲ ಣ ಮಲ  ಕಟ ರ ಲ ಗ 1117/6 ನ ಂ 1.12 0.36026 3410 9556 8505 17189030682

265 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬ ವ  ಯ ಹಡಲ ಲ ಗ 233/6 ನ 0.35 0.17681 4571 0916 1746 9218200123571110

266 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಡ ಯ ಮಗ ಮ ಯ ಹಡಲ ಲ ಗ 103/1g ನ 0.40 0.18986 5840 3196 1393 0192500102208801

267 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ  ಮ ಐಗ ಲ ಗ 290/3 ನ 0.30 0.15155 4124 4084 5968 9218200123571110

268 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ಮಲ  ಸವ ೕಹ ಲ ಗ 132/2b ನ 0.38 0.18466 6826 5009 6513 89040561900

269 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ಲ ೕಮ  ಸ ಅಥ 503/3b ನ 0.65 0.26946 4240 2609 0704 032700101038894

270 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಲ ಣ ಸ ೕ  ಲ ಗ ಐಗ ಲ ಗ 140, 138/2 ನ 0.67 0.27775 4494 1104 2480 3864101001985

271 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವ ಂಡ ಹಣ ತ ನ ಡರ ಸ ಅಥ 309/10b ನ ಅ ಣ 0.80 0.82458 4240 1050 9442 05242200030156

272 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪ ೕದ ಸ ವ ಕ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 129/2 ನ 0.20 0.10104 8454 7156 8003 64189477209

273 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ  ರ  ಸವದ ಅಥ ಅಥ 2101/1f ನ ಅ ಣ 0.35 0.39680 7065 5882 7809 34524408864

274 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಇಂದ  ಆದ  ಹಣ ಅಥ ಅಥ 1291/1d ಮ 0.45 0.20829 5127 1617 0727 289201500378

275 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪರ  ಅಲ  ಸಪ ಗರ ಅಥ ಅಥ 1379/1b ನ 0.52 0.24069 6598 1935 1588 032700101039314

276 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅಣ  ೕಮ  ರಹ ಅಥ ಅಥ 34/2 ನ ಂ 0.39 0.18657 8688 5580 3000 50200003978945

277 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ಂತ ಕಲ  ಅವ ಅಥ ಅಥ 1899/2a ನ 0.85 0.32954 3062 2228 1599 31236957982

278 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವ ಡ ಂಗ  ದರ ೕಹ ಲ ಗ 253/2b ನ 0.20 0.10104 6648 2352 6804 00070110001192

279 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ ಯ ದ ಲ ಗ ಐಗ ಲ ಗ 24/4a ನ 0.90 0.34893 7575 2236 6389 9218200123571110

280 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ಂಡ  ಸ ಸ ಅಥ 412/2b ನ 0.96 0.36317 2311 4078 6546 0524220004021

281 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಹಣ ತ ಂಗ  ಜಮ ಲ ಗ ಲ ಗ 606/1+2+/b ನ 0.40 0.20207 3301 1397 9924 9218200184731110



282 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಅ ಸ  ಲ ಣ ಕದಮ ಯ ಹಡಲ ಲ ಗ 240/1/1b/2 ಮ ಬದ 0.20 0.16636 2851 1577 3272 1069101018372

283 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪ ೕಮ/ಪ ಮ  ಅ ಬ 
ಮ ಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1208/3 ನ 0.80 0.20043 9271 0085 8761 9218200184731110

284 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ  ೕಮ  ಬ ಡ ಲ ಗ 64/1+2 ನ ಂ 0.45 0.20830 4375 4916 4938 000010980887852

285 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ಯ  ದ  ಇ ದ ಂವ ಲ ಗ 587/4 ಮ 0.40 0.18986 3689 3216 5674 323100101003564

286 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ಶ ಖ ೕಲ ಸ ಅಥ 488/1b/2,488/1a/2 ನ ಅ ಣ 1.50 1.46537 3373 1756 8157 17188026815

287 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಆ ದ ದ  ಸ / ೕತ ಅವರ ೕಡ ಅಥ 76/1+2/1c+1d+1e ನ 0.26 0.13134 2306 3043 1319 64192660573

288 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬಸ  ಕರ ಂಬ ಮ ೕಥ ಲ ಗ 50/5 ಪ. ಣ ನ 0.40 0.45349 4462 7848 0862 00070110001192

289 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಜಯ ಲ ಚನ  ಬನ ೕ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 465/1k ಪ. ಬದ 0.40 0.45349 6538 8894 2469 9218200184731110

290 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅಮ  ಲಗಮ  ಸ ಜ ಉ ರ ಕ ಗ ಡ 285/1+2/a ನ 0.85 0.32954 8053 8276 8051 10809617523

291 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಜಯ ಹಣ ತ ಕ ದ ಕ ಅಥ 178/1 ನ ಅ ಣ 0.80 0.82458 7928 9867 9303 10815532899

292 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ೕಕ ಮ/ ವ ಯ ಅಪ ಜ ಐ ರ ಗ ಡ 402/1 ನ 0.20 0.16241 4474 2033 9977 00070110001192

293 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ   ಅಪ ಜ ಐ ರ ಗ ಡ 402/1 ನ 0.20 0.16241 8377 8249 1418 00070110001192

294 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ಪರ ಡ ೕಲ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 373/1+2c ನ 0.40 0.19400 3549 3822 5654 9218200184731110

295 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಶ ಮ ವ ಕ ಅಥ ಅಥ 1182/1e ನ ಅ ಣ 0.60 0.57370 7797 8189 3188 31236957982

296 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ಯ  ಕ ಅಥ ಅಥ 1182/1d ನ ಅ ಣ 0.60 0.62954 8535 9038 8944 31236957982

297 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ ಡ ಕಲ ಡ ೕಲ ರ ಗ ಡ 305/1+2 ನ 1.10 0.35954 7986 7754 1092 30081010100000040

298 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕರ ಡ ಕಲ ಡ ೕಲ ರ ಗ ಡ 252/2 ನ 0.40 0.11431 2071 0372 7543 3008101010001699

299 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ೕ  ಬ ೕಲ ರ ಗ ಡ 304/2 ಮ 0.90 0.30251 7274 5324 3015 3008101010007307

300 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಜ ಡ ಕಲ ಡ ೕಲ ರ ಗ ಡ 252/1 ನ 0.40 0.11431 6571 4893 6648 3008101010004780

301 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ವ ಂಗ ಪರ ಂ ೕ ಗ ಡ 373/1a ನ ಎ   & 
ೕ 1.20 1.19222 6049 0075 5634 00070110001192

302 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ತಮ  ೕ  ಜಗ ಪ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 120/3 ನ 0.40 0.18986 2636 3351 2780 1069101014726

303 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅಣ  ಕ  ಲ ೕಹ ಲ ಗ 101/2 ನ ಂ 0.25 0.12629 2621 1603 7742 17218502295

304 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪ  ಭ  ತಳ ೕ ಗ ಡ 654/2 ಪ. ಣ ನ 0.35 0.39680 6881 1458 9119 00070110001192

305 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ ವ ಯಲ  
ಪ ಳ/ ರ ೕಹ ಲ ಗ 395/1 ಪ. ಕಲಂಗ 0.40 0.36763 5676 0208 7841 31023954734

306 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ  ಮ  ಘ ಗ ಗ ಡ 452/7 ನ 0.30 0.15118 9423 9708 6171 000010980887852

307 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ವ ಮ ಚ ಣ ೕ ರ ಗ ಡ 55/1 ನ 0.80 0.31956 7442 1519 8669 000010980887852

308 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯಕ ರ ಥ ೕ ರ ಗ ಡ 136/6 ನ 0.40 0.27561 6095 6818 1793 000010980887852

309 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ /  ವ ಂಡ ೕಹ ಲ ಗ 399 ನ 0.40 0.20207 6575 2100 4756 00070110001192

310 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಆ ದ ಜ ಖರ ಮ ಜನ ಅಥ ಅಥ 1711/1 ನ ಂ 0.84 0.32566 5291 9226 2228 032700101001151

311 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ತಮ  ಅಪ ಜ ಅಥ ಅಥ 60/1 ನ ೕ  & 
ಬದ 1.38 1.35468 6729 6605 7803 31023954734

312 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗಪ   ಘ ೕ ಅಥ ಅಥ 527 ಪ. ಣ ನ 1.60 1.55641 6965 4957 4639 9218200139091110

313 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವ  ಜ  ಮರ ಕಕಮ ಲ ಗ 511/2 ನ 0.58 0.25213 9957 4031 9987 31023954734

314 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅಡವ  ದ ಖರ ಮಠದ ಐಗ ಲ ಗ 218/4 ನ 0.40 0.19014 8682 0875 0330 31023954734

315 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅಲ ಂಡ ಅ ಬ ಈರ ಂಡ ಕಕಮ ಲ ಗ 152/1 ನ 0.70 0.29019 7615 9281 6024 31023954734

316 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ಬಸ  ಉಟ ಕಕಮ ಲ ಗ 217/3 ನ ಂ 0.35 0.17681 4517 6712 8835 31023954734

317 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಮ  ಮ ವ ಲ ಗ ಲ ಗ 589/3 ಮ 0.23 0.11618 2018 5247 0706 31023954734

318 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಆಮ ದ  ಂ ಮ ಗ ವ ರ ಅ ತ ರ 2/1b ನ ಣ ನ 0.70 0.73181 2664 9055 7271 31023954734

319 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ  ಆ ದ ಬ ರ ಟ ಲ ಲ ಗ 44/2 ನ ಂ 0.80 0.31956 3286 3607 7639 31023954734

320 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪರ  ಬಸ ಡ ಪ ರ ೕಹ ಲ ಗ 83/6 ನ 0.30 0.15155 5833 9767 0341 31023954734

321 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಹಣ ತ ಕರಬ  ಳ ಟ ಲ ಲ ಗ 134/7 ನ ಂ 1.00 0.37831 4494 8739 8884 31023954734

322 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ಗ  ೕಮ  ಕ ಳ ಲ ಗ 128/1 ಮ 0.23 0.11619 7153 7204 1439 31023954734

323 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ಗ ೕ  ಸನ ಮ ದ ಅ ತ ರ 191/3 ನ ೕ 1.00 1.01013 6485 6728 0916 000010980887852

324 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಇ ಂ ೕರ ಬ 
/ಮ ಂ ರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 303/3+1a ಂ ಅ ಣ 0.80 0.82458 9557 8456 9536 000010980887852

325 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ೕರ ನರಸ  ಲಡ ಅವರ ೕಡ ಅಥ 116/1 ನ 2.00 0.44870 8024 8682 8136 000010980887852

326 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ತ  ವ ಡ ಗ ಡ ಅವರ ೕಡ ಅಥ 117/4c/1 ನ 0.71 0.29433 9027 5981 1082 000010980887852

327 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಜಯ ಲ ಂದ  ಬಣಜ ಡ ಅವರ ೕಡ ಅಥ 32/4 ನ 0.35 0.17261 2220 7425 0077 000010980887852

328 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಜಯ ಅ ಬ ೕಸ ಕಟ ರ ಲ ಗ 941/6 ನ 0.60 0.26082 9880 4848 7219 000010980887852

329 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಹ ದಹ ಫ ಹಸನ ಬ ನ ಕಟ ರ ಲ ಗ 937/1b/1 ಂ 0.75 0.29959 3742 7706 3044 000010980887852



330 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ ವ ದ  ಗ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1022/6,1022/5d ನ 0.80 0.31956 7568 1405 2758 000010980887852

331 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅಣ  ೕಮ  ಪಡಸಲ ಕಟ ರ ಲ ಗ 415/2a ನ 0.50 0.22921 8910 2241 3112 000010980887852

332 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅಣ  ವ ಂಡ ಅವರ ೕಡ ಅಥ 33/2a ನ 0.63 0.26117 7366 4550 2573 000010980887852

333 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ಖರ ಯ  ಸನ ಕಟ ರ ಲ ಗ 113/2 ನ 0.45 0.20830 8815 9694 2992 000010980887852

334 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ  ಅಪ ಯ ರ ಡ ಲ ಗ 21/2 ನ  & ಂ 1.00 0.37831 4383 0895 9867 000010980887852

335 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ ೕನ ಂಡ ೕಕ ಫಡತ ಐಗ ಲ ಗ 397/10b ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 2092 3431 5826 64015781402

336 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ  ೕ  ಧವ ಐಗ ಲ ಗ 323/2 ನ ಂ 0.40 0.19590 5555 9131 0618 64015781402

337 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ಅಣ  ಂಜ ಡ ರ ಲ ಗ 45/3 ನ ಅ ಣ 0.60 0.63904 5882 5749 8801 64015781402

338 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಹಣ ತ ಅ  ಚ ಣ ಕಟ ರ ಲ ಗ 441/3b ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 8265 7720 0972 64015781402

339 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಮ ೕಸ ಐಗ ಲ ಗ 395/3 ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 3672 8681 5545 64015781402

340 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ಮ ಂದ  ಪ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 441/2a ನ ಅ ಣ 0.80 0.82458 7820 7201 5765 64015781402

341 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಹಣ ತ ದ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 523/3 ನ 0.40 0.19346 7935 3814 2551 64015781402

342 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕವ ಬ ವ ಕ ಕಟ ರ ಲ ಗ 273/3 ನ 0.80 0.31956 2770 2720 3753 64015781402

343 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ರ  ಲ ಣ ೕತ ಕಟ ರ ಲ ಗ 460/3 ಮ ಅ ಣ 0.40 0.45349 5144 1791 9238 64015781402

344 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಮ ವ ೕಸ ಯ ಹಡಲ ಲ ಗ 252/2 ನ ಅ ಣ 0.80 0.82458 8852 4810 4810 64015781402

345 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಬಸ  ವ ಂಗ ಬ ಲ ಲ ಗ 208/1+2/2 ನ 0.40 0.19576 6232 7375 4870 000010980887852

346 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಮ  ಧರ ಮ ದ ಅ ತ ರ 126/2 ಮ ಅ ಣ 0.40 0.45349 9535 5139 3846 000010980887852

347 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ   ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 189/2 ನ 0.34 0.17176 3625 8170 8874 000010980887852

348 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯ ಂಡ  ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 189/2 ನ ಂ 0.34 0.10442 2455 5310 5736 000010980887852

349 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಪ ೕಣ ಅ ಬ ೕಥ ಅವರ ೕಡ ಅಥ 58/2a ನ 0.33 0.16670 7669 3779 3577 000010980887852

350 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಚನ  ಗ  ೕತ ಕಟ ರ ಲ ಗ 457/2 ನ 0.50 0.23144 2233 5383 2398 000010980887852

351 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ಗ  ಠಲ ದಡ ನವರ ಆ ರ ಅ ತ ರ 110/4 ಮ 0.40 0.20207 7855 0848 9526 000010980887852

352 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ಯ ಷ ಖ ಗ ಳ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 280/1b ನ ಂ 0.60 0.26082 9906 6945 7591 000010980887852

353 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ಬ  ತ ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 39 ಂ 0.88 0.34117 3460 9998 2426 31023954734

354 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯಶ ತ ೕ  ಲಕ ೕಹ ಲ ಗ 453/1 ನ 1.48 0.46092 8351 9690 3516 31023954734

355 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ಭರ  ಅಡಹ ಲ ಗ 82/2a ನ 0.35 0.17681 2352 2608 5868 17218457161

356 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ  ಠಲ ಆ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1216/4 ನ ಂ 0.38 0.19197 3537 7247 9149 000010980887852

357 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .  ೕ ಲ ೕತ ಕಟ ರ ಲ ಗ 469/4b/1 ಮ ಅ ಣ 0.60 0.63904 2050 7654 1092 31342017084

358 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಮ ವ ೕಸ ಯ ಹಡಲ ಅ ತ ರ 252/1 ನ ಅ ಣ 0.60 0.63904 7572 6301 0808 64015781402

359 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ೕ  ವ ಅಡಹ ಲ ಗ 17/5a/2 ನ ಂ 0.40 0.16648 9246 4622 6053 64015781402

360 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಧ  / ೕ  ಆಲ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 395/4a ನ ಂ 1.77 0.51843 9152 9101 2663 64015781402

361 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಅಪ ಬ ಕ ಅಡಹ ಲ ಗ 177 ನ 0.60 0.26082 5563 9868 1943 64015781402

362 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ರ ಂಗ ಹಗ ಬಡ ಲ ಗ 135/2a ನ 0.80 0.31956 3638 2324 4004 64015781402

363 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ಯಮನ  ಸವ ಐಗ ಲ ಗ 76/2 ನ 0.80 0.31956 5131 3475 8831 64015781402

364 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ  ಬಸ  ತಣ ವರ ಅಡಹ ಲ ಗ 106/1d ನ 0.25 0.12629 4064 1044 0000 64015781402

365 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ  ಗ  ಉಂ ಲ ಗ ಲ ಗ 333/6 ನ 0.40 0.28409 8781 0789 5083 64015781402

366 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ  ಗ  ಉಂ ಲ ಗ ಲ ಗ 333/6 ನ ಂ 0.60 0.18200 8781 0789 5083 64015781402

367 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ತವನ  ಯಮನ  ಸವ ಐಗ ಲ ಗ 76/6 ನ 0.80 0.27514 5646 9128 5743 64015781402

368 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ಸ ವ ಡರ ಲ ಲ ಗ 191/2 ನ ಅ ಣ 0.60 0.63904 4971 2037 7589 000010980887852

369 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ಸ ವ ಡರ ಲ ಲ ಗ 191/2 ನ 0.38 0.13383 4971 2037 7589 000010980887852

370 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ದ  ಪ  
ಈಶ ರಪ ಳ ಟ ಲ ಲ ಗ 79/1 ಮ ಂ 0.80 0.31956 8319 7905 6910 31023954734

371 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯಣ  ಕರ ಐಗ ಲ ಗ 355/1 ನ 0.60 0.26082 60093 9204 2367 31023954734

372 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ  ೕಮ  ಬಸರ ಕಕಮ ಲ ಗ 71 ನ 0.46 0.16850 6965 2664 1753 31023954734

373 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ   ಗ ೕಹ ಲ ಗ 319/2 ನ ಂ 0.20 0.10104 6184 2872 9947 31023954734

374 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಲ ಣ ಮಲ  ಂ ಡ ಲ ಗ 179/1d ನ ಂ 0.40 0.19014 6085 1331 7224 31023954734

375 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ ೕ  ಧ  ದಳ ಕ ಳ ಲ ಗ 6/3k ನ 0.50 0.23144 6935 4828 0467 31023954734

376 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವಲ ಕ ಲ ಬ ಮ ಕಕಮ ಲ ಗ 217/6 ಂ ಂ 0.60 0.26082 2468 4364 5333 31023954734

377 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ಂ ಶ ಮಲಕ  ಡ ಲ ಗ ಲ ಗ 52/1a ನ ಂ 0.30 0.15155 7414 3315 6095 31023954734



378 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ವ ಗಣಪ  ೕ ಲ ಗ ಲ ಗ 588/3a ನ ಂ 0.55 0.20755 4468 6909 6749 31023954734

379 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಹ ತ ಂ ದ ವ ಲಕ ಲ ಗ ಲ ಗ 933/4 ನ ಂ 0.33 0.16671 3191 5792 8813 31023954734

380 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಲಕಷ ಣ ಈಶ ರ ಮ ಕಟ ರ ಲ ಗ 247/1 ನ 0.66 0.27361 5639 5628 5684 31023954734

381 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ ನನ ಸ ವ ಂಗ ಟ ಲ ಲ ಗ 20/2+1a/4 ನ ಂ 0.78 0.27080 2989 5916 3812 31023954734

382 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ . ರ  ಮ ಂಗ ಟ ಲ ಲ ಗ 472/2 ಮ ಂ 0.40 0.19014 8912 9237 0084 31023954734

383 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯಲ  ಂಡ  ಡರ ಟ ಲ ಲ ಗ 61/7 ನ ಂ 1.60 0.37268 3653 9547 7425 31023954734

384 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ನ ಚನ  ಟ ಲ ಲ ಗ 311/2 ನ ಂ 1.20 0.37860 5456 4514 2928 31023954734

385 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಕ ವ  ವ  ಅ ಕ ಳ ಲ ಗ 49/3 ಮ  ( ನ) 2.15 1.01245 3834 7254 9754 31023954734

386 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ  ಕ  ಕ ೕಪ ಳ ಕ ಳ ಲ ಗ 32/4 ನ 0.38 0.18494 9967 8651 9294 31023954734

387 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಜಬ  ಶ ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 428/3 ನ  & ಂ 0.80 0.31956 7899 9338 7683 31023954734

388 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮಲ ನ ಜ ೕ  
/ ವ ರ ಐಗ ಲ ಗ 506 ನ 0.66 0.27361 6486 4097 2519 31023954734

389 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ನ ೕ ಬ ನ ಬ ನ ಫ ಸ ಅಥ 494/2 ನ 0.41 0.20712 7174 1729 4922 31342017084

390 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಈರ  ಪರ  ದ ಡ ಅಥ ಅಥ 1276/1+2/b+2a ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 4940 8702 1638 000010980887852

391 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಆ ದ ಖರ ಮಟ ರ ಅಥ ಅಥ 431/p1 ನ ಂ 1.80 0.59953 5792 7836 7555 000010980887852

392 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಕರ ಳ  ಬಮ ಣ ವರ ಅಥ ಅಥ 198/1 ನ 1.92 0.62863 5363 9301 4689 650501705837

393 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ  ದ  ಡ ಳ ಅವರ ೕಡ ಅಥ 30/3 ನ 0.84 0.32566 4004 7228 2124 650501705742

394 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ಸ ವ ಘ ರ ಗ ಡ 305/3 ನ ಂ 1.50 0.45291 9600 4034 0190 17148553974

395 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ಳ  ಗಡ ಅಥ ಅಥ 285/1 ನ ಅ ಣ 0.86 0.87658 5021 3931 1132 032700101034324

396 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .ಲ  ಸ ವ ಹಗ ಕಟ ರ ಲ ಗ 844/1 ಮ 0.80 0.31956 2153 0511 9388 000010980887852

397 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ ಲ ದ  ಅಂ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1159/3b ನ 0.45 0.20830 6094 5460 2281 000010980887852

398 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ನರ ಂಹ ಥ ೕ ದ ಂವ ಲ ಗ 553/1 ನ 0.70 0.29019 9819 3665 9406 000010980887852

399 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಆ ದ ಈರ  ಧಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 990/1 ಪ. ಣ ನ 0.80 0.78016 7356 5908 6952 64015781402

400 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಯಮನ  ಭ ಕಟ ರ ಲ ಗ 915/2d, 915/2a ಪ. ಅ ಣ 1.00 1.01013 4304 0304 1944 64015781402

401 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಹಣ ತ ಆ ದ ಂ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 358/2 ನ ಅ ಣ 0.80 0.82458 6660 3890 4573 64015781402

402 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ ವ ಲ ಣ ೕತ ಕಟ ರ ಲ ಗ 458/1d ನ ಅ ಣ 0.80 0.82458 8051 0047 6543 64015781402

403 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ಮಹಮ ದ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 988 ಪ. ಬದ  & 
ಣ ನ 1.50 1.46537 5931 6112 2529 000010980887852

404 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ರ ಶ  ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 978/2d ಪ. 0.80 0.29393 7097 0801 3535 000010980887852

405 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಮ  ರ/ಧಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 978/2d ಪ. ಅ ಣ 1.00 1.01013 5769 0679 7333 64015781402

406 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕಮ .  ೕಮ  ಂ ರ ಐಗ ಲ ಗ 89/3 ನ ಅ ಣ 1.00 0.96571 7867 5850 9284 64015781402

407 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯಶ ತ ೕ  ಧವ ಲ ಗ ಲ ಗ 386/2 ನ 0.40 0.28264 8786 8654 9579 64015781402

408 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಯಶ ತ ೕ  ಧವ ಲ ಗ ಲ ಗ 386/2 ನ ಂ 0.40 0.11413 8786 8654 9579 64015781402

409 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ ವ ಸ ಮ ಯ ಐಗ ಲ ಗ 398/1 ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 2108 5726 3094 64015781402

410 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಜಕ  ಕ  ಕಟ ರ ಲ ಗ 922d ನ ಅ ಣ 0.40 0.45349 5367 9682 5575 64015781402

411 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ಮಲ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 528/6, 525/1k, 526/1k ನ ಅ ಣ 0.80 0.78016 8277 7516 0950 64015781402

412 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ಮಲ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 528/6, 525/1k, 526/1k ನ 1.40 0.35790 8277 7516 0950 64015781402

413 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಶ ಂತ ಅಣ  ೕತ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 504/3 ನ 0.59 0.25647 8879 6065 2775 374402010008688

414 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಲಗಮ  ರ  ದ ಳ ಂವ ಅ ತ ರ 41 ನ ಂ 0.45 0.18068 9022 5998 9575 17187021024

415 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ಯ ಬಸ ಡ / ರ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 176/2 ನ 1.80 0.54341 7252 3998 8850 64015781402

416 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಸ ವ ತಮ  ಭ ಅಥ ಅಥ 806/2a ಪ. ಬದ 0.32 0.36279 3126 9818 3365 05362200020425

417 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ದ ಯ ಅಣ  ಡ ಅಥ ಅಥ 4647/1 ಪ. ಅ ಣ 0.45 0.49163 2599 6803 9924 37143202820

418 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ೕ  ವ ಂಗ ಂಬ ಅಥ ಅಥ 530/1 ಪ. ಣ ನ  & 
ೕ 0.80 0.82458 9590 0879 4596 38005366785

419 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ  ಅಣ  ಸಮ ರ/ಅಜಟ ವ ೕಹ ಲ ಗ 236/3a/1 ಪ. ಅ ಣ 0.40 0.44890 4584 1898 6365 9144108000871

420 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ  ೕ ವ ಗ  ದ  ಂಧ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 141/3 ಪ. ಅ ಣ 0.75 0.77304 5316 2995 9261 34575882291

421 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಯಲಪ  ಬಸಪ  ಅವ ರಮ ರ 250/2 ನ PMKSY 0.60 0.16541 919082855579 4220010000712

422 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಶವ  ಬಸಪ  ಳ ೕಪ ಲ ಂಗಲ 10/.2 ನ PMKSY 0.80 0.78402 294319014516 30977544844

423 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಸಣ ಪ  ದ ಪ  ಮರ ಗ ರ ಸರ 178 ನ PMKSY 0.50 0.54626 705967083917 30977544844

424 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಉ ಶ ಬಸವ ಪ  ಸ ಕರ ೕ ಹ ಲ ಂಗಲ 85/3 ನ PMKSY 1.00 1.01013 728790499069 30977544844

425 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಡ ಪ  ಬಸಪ  ೕಲಮ ನ ವರ ಕರ ೕ ಹ ಲ ಂಗಲ 193/1a/1 ನ PMKSY 1.00 1.01013 493361717105 30977544844



426 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY 
ಡ  ಬ 

ನ ವರ ಕರ ೕ ಹ ಲ ಂಗಲ 1/4. ನ PMKSY 0.40 0.45349 301841135649 30977544844

427 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಯಲಪ  ಳಪ  ಪ ಳ ಮರ ಗ ರ ಸರ 139/6 ನ PMKSY 0.70 0.73181 293957386885 30977544844

428 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಬಸಪ  ವ ಂಗಪ  ರಕ ಪ ಳ  ಲ ಂಗಲ 9/1b,/1+b ನ PMKSY 1.20 1.19222 326366837194 30977544844

429 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಮಲನ ಡ ವನ ಡ ೕಲ ದ ಸ ದ ಲ ಂಗಲ 300 ನ PMKSY 5.00 0.91957 461819635328 30977544844

430 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY 
ಡ ಂ ಮ ಡ 

ೕಲ ರಮ ರ 37/3 ನ PMKSY 2.00 1.9206 5228512417931 30977544844

431 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY 
ಬಸವ ಜ ಉಡಚಪ  

ಲಮ ನ ವರ ಕರ ೕ ಹ ಲ ಂಗಲ 191/1 ನ PMKSY 1.00 1.01013 263772816507 30977544844

432 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಠ ಲ ಬಸಪ  ಂ ಕರ ೕ ಹ ಲ ಂಗಲ 195/1+2b ನ PMKSY 0.70 0.73181 412414463788 30977544844

433 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಜಗ ೕಶ ಬಸನ ಡ ೕಲ ೕ ರ 128/2 ನ PMKSY 1.00 1.01013 231612991715 30977544844

434 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಜ ಂಗಯ  ದ ಯ  ಮಠ ೕಟ ರ 17/2. ನ PMKSY 0.95 0.95962 222149951008 30977544844

435 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY  ದ ಪ  ಕ ರ ಗ ಸರ 191 ನ PMKSY 1.00 0.99483 296031349596 30977544844

436 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಗಪ  ದ ಪ  ಂಟಕಪ ನ ವರ ಳ ರ 62/1a ನ PMKSY 0.80 0.82458 649391348292 30977544844

437 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಗಪ  ಸ ಪ  ದ ನ ವರ ಳವ ಲ ಂಗಲ 238/2 ನ PMKSY 1.00 1.01013 291811322333 30977544844

438 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಪ  ಈರಪ  ದ ನ ವರ ಳವ ಲ ಂಗಲ 156/15 ನ PMKSY 1.80 1.73851 519265516513 30977544844

439 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಕಲಪ  ಸ ಪ  ಸಮ ಣ ೕಕ ರ 164/1+3a ನ PMKSY 1.46 1.42895 512779781491 30977544844

440 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಪರ ಮ ವ ಸ ಲವ ರ 322/8 ನ PMKSY 0.70 0.73181 436818844185 30977544844

441 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಸ ವ ಈರಪ  ಬ ಣ ೕಕ ರ 259/1 ನ PMKSY 0.40 0.45349 817009586161 30977544844

442 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಬಸಪ  ೕರಪ  ಬ ಣ ೕಕ ರ 253/3 ನ PMKSY 0.30 0.34012 451402153996 30977544844

443 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ವ ತ ೕ ಲ ವ ಲಕ ೕ ರ 37/1 ನ PMKSY 1.10 1.10118 344716189167 30977544844

444 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಯಲವ  ಗಪ  ಆ ರ ವರ ೕ ಹ ರ 106/2+2a ನ PMKSY 1.30 1.28327 461603619980 30977544844

445 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಜ ಖರ ಮಪ  ಬ ವರ ೕ ಹ ರ 106/2b+2a ನ PMKSY 0.30 0.34012 916298527394 30977544844

446 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಳಪ  ಂಚಪ  ಚವರ ಳವ ಲ ಂಗಲ 250/1+2ಬ ನ PMKSY 0.80 0.82458 972119914206 30977544844

447 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ೕವನ ಡ ದ ಡ ೕಲ ೕ ರ 310/6 ನ PMKSY 1.15 1.15123 652845941117 30977544844

448 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಮಪ  ಫ ೕರಪ ಬ ಕ ಸರ 17/.2 ನ PMKSY 0.50 0.54626 242957870485 30977544844

449 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಈರಯ  ಂಡಯ  ನ ದಮಠ ಗ ರ ಪ ಸರ 92/6A/6B ನ PMKSY 1.00 1.01013 484532816116 30977544844

450 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಂದ   ಸರ ೕ ರ 310/6 ನ PMKSY 0.80 0.61342 705067044862 30977544844

451 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ರಯ  ಚನ ಬಸಯ  ಮಠ ರ ಂದ ಸರ 269/1a ನ PMKSY 1.80 1.73851 530973913871 10980887852

452 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಗವ  ರ ಡ ನ ಪ ಡ ರ ಂದ ಸರ 269/1a ನ PMKSY 1.60 1.55641 911357730209 10980887852

453 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಬ ಡ ದ ಡ ಟಲ ಕ ಸರ 106/3ಬ ನ PMKSY 5.00 2.2155 689232106320 64015781402

454 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಡ ಕರಬಸಪ  ನ ಪ ಡರ ಕ ರ ಸರ 11/.3 ನ PMKSY 1.20 1.19222 861641762731 30977544844

455 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY 
ಬಸವ ಜ ಮ ವಯ  

ರಕಮಠ @ ರ ಹಣಬರಹ ಸರ 5.4.3 ನ PMKSY 2.00 1.9206 245163583415 30977544844

456 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಉಳವಪ  ಬಸ ತಪ  ಉಳ ಹಣಬರಹ ಸರ 87/1ಬ ನ PMKSY 2.00 1.9206 737713864298 30977544844

457 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಡ ದ ನ ಡ ೕಲ ವಲಗ ಸರ 50/3 ನ PMKSY 0.80 0.82458 574472152211 30977544844

458 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ರ ಂತಪ  ಅ ಪ ಂವ ಸರ 5/2. ನ PMKSY 1.10 1.10118 769261423649 30977544844

459 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಗಪ  ದ ಪ  ಉಳ ಪ ಂವ ಸರ 264/ಬ ನ PMKSY 1.00 1.01013 479836022829 30977544844

460 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಪ  ಮಲಪ  ಉಡ ಲ ಂಗಲ 72/2 ನ PMKSY 2.00 1.9206 308191174566 30977544844

461 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಯಲಪ  ಮ ಪ  ಉಡ ಲ ಂಗಲ 71/2,72/1 ನ PMKSY 2.00 1.9206 494452014311 30977544844

462 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ರ ಶ ಬಸಪ  ಉಡ ಲ ಂಗಲ 73/2ಪ ನ PMKSY 1.00 1.01013 590358562389 30977544844

463 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಗಪ  ನಪ  ದ ಗಬಸವ ಲ ಂಗಲ 65/3,66/2 ನ PMKSY 2.00 1.9206 505128976567 30977544844

464 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಪ  ತಪ  ಬ ಳ ಲ ಂಗಲ 101/3 ನ PMKSY 0.60 0.63904 373782223932 30977544844

465 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಜಗ ೕಶ ಬಸವ ಪ  ದಳ ಂ ಸರ 88/1 ನ PMKSY 0.55 0.59265 321386148388 30977544844

466 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಈರಪ  ಖಪ  ಅ ಂ ಳ ರ 2/.2 ನ PMKSY 0.80 0.82458 941921928740 35519327361

467 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಮ ಳಪ  ಕಲಪ  ಪ ಂ ಳ ರ 29/.1 ನ PMKSY 0.80 0.82458 386351140822 35519327361

468 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಚನ ಬಸಪ  ರಭದ ಪ  ಳ ರ 18/4. ನ PMKSY 1.00 1.01013 681908830771 35519327361

469 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಖರ ಪ  ಅ ಮ ರಕರ ೕ ಹ ಲ ಂಗಲ 24/1. ನ PMKSY 0.80 0.82458 227050395658 35519327361

470 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಓ ೕ ನ ಜ ಬ ಡ ನ ವರ ರಕರ ೕ ಹ ಲ ಂಗಲ 1/2. ನ PMKSY 1.00 1.01013 595389701903 35519327361

471 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಬಸವ ಜ ಚನ ಬಸಪ  ಅ ಂ ಳ ರ 4/1+2/2 ನ PMKSY 1.00 0.9 714234904948 35519327361

472 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಮಲಪ  ರಭದ ಪ  ೕ ಳ ರ 18//1. ನ PMKSY 0.80 0.72 0 35519327361

473 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಬಸಪ  ಗಪ  ಳ ಳ ರ 48/2ಬ/1 ನ PMKSY 0.55 0.60088 776429997442 35519327361

474 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಮ ಳಪ  ಮಪ   ೕವ ಳ ರ 248/2ಬ/1 ನ PMKSY 0.57 0.62273 234330020517 35519327361



475 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಅ ಪ  ರಭದ ಪ  ೕ ಳ ರ 19/1. ನ PMKSY 1.00 0.9 682204182936 35519327361

476 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಕರ ಡ ಳ ದ ಡ ೕಲ ಗ ಪ ಸರ 35 ನ PMKSY 0.80 0.82458 0 10980887852

477 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಕಲಯ  ೕವ ತ ಯ  ರ ಗ ಪ ಸರ 196/1 ನ PMKSY 0.60 0.63904 475141565222 10980887852

478 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಶ ◌ೀರಪ  ಟ ವರ ೕ ಹ ರ 109/4 ನ PMKSY 0.40 0.45349 519609788940 30977544844

479 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಬಸಪ  ದ ಪ  ದ ಡರ ಣ ನಮರ ಸರ 46/5. ನ PMKSY 1.10 1.10118 812527507993 30977544844

480 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಮ ಡ ಗ ಪ  ೕಲ ವಲಗ ಸರ 19/2. ನ PMKSY 0.40 0.45349 285331403010 30977544844

481 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಮ ಯಪ  ಫ ೕರಪ  ಗ ವಲಗ ಸರ 51/2+3+4 ನ PMKSY 1.10 1.10118 0 30977544844

482 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ವ ತ ಪ  ವಬಸಪ  ಶಣ ವರ ಗ ಸರ 49/1ಬ,49/2 ನ PMKSY 0.80 0.82458 334320518962 30977544844

483 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಗಣ  ಮಲಪ  ತ ರ ಗ ರ ಸರ 251/5+6+7 ನ PMKSY 1.00 1.01013 0 30977544844

484 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY  ರ ಂಡಪ  ಕ ವರ ೕ ಹ ರ 38/4 ನ PMKSY 0.40 0.45349 206556431542 30977544844

485 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಗಪ  ರ ಂಡಪ  ಕ ವರ ೕ ಹ ರ 43/1 ನ PMKSY 0.40 0.45349 498471194610 30977544844

486 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಆ ಥ ನ ಪ  ವ ರ ವರ ೕ ಹ ರ 54/2,62/1 ನ PMKSY 0.70 0.73181 506356748057 30977544844

487 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಬಸಪ  ಮ ವಪ  ಬ ಣ ೕಕ ರ 248/1ಅ+1ಬ ನ PMKSY 0.70 0.73181 711758965824 30977544844

488 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಥ ಬಸವ ಪ  ಬ ಣ ೕಕ ರ 248/2ಅ+11ಬ ನ PMKSY 0.80 0.82458 3515761211368 30977544844

489 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY  ಬಸವ ಪ  ನವರ ೕ ರ 326/5ಅ ನ PMKSY 0.65 0.67954 322884613007 30977544844

490 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ರಣ ತವನಪ  ರನ ವರ ಗ ೕ  ರ 149/6 ನ PMKSY 0.50 0.54626 931782037985 30977544844

491 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಡ ಬಸಪ ಡ ೕಲ ಅವ ರ ರ 64/16 ನ PMKSY 0.60 0.63904 231027112649 30977544844

492 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಅ ಪ  ಮಪ  ರ ರ 61 ನ PMKSY 0.40 0.45349 307667386018 30977544844

493 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಜಯ ಶರಭ ಂಗಯ  ರ ಲವ ರ 343/1 ನ PMKSY 5.00 0.92308 317217452724 30977544844

494 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಮ ಹರ ಮ ಳಪ  ಉಳ ಸರ ಸರ 133/2ಬ ನ PMKSY 0.60 0.63904 801938256526 30977544844

495 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಯಲಪ  ವ ಸ ಲವ ರ 322/1,322/93 ನ PMKSY 0.80 0.82458 318914207123 30977544844

496 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ತ ಪ  ಳಪ  ೕ ೕ ರ 9/1. ನ PMKSY 0.80 0.82458 687841918529 30977544844

497 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಯಲಪ  ಬಸಪ  ಬ ಣ ೕಕ ರ 281/1ಅ+ಬ ನ PMKSY 1.40 1.37432 584247685045 30977544844

498 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಮಪ  ಈರಪ  ಂ ೕ ರ 9/2. ನ PMKSY 1.00 1.01013 867369649158 30977544844

499 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಪ  ವಪ  ಬ ೕ ರ 274/6+9 ನ PMKSY 0.40 0.45349 505121670896 30977544844

500 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಧರ ಮಲಪ  ಉಡ ಂವ ರ 58/16,58/15 ನ PMKSY 0.60 0.63904 381429818808 30977544844

501 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಲ ಡ ದ ನ ಡ ೕಲ ವಲಗ ಸರ 33/6 ನ PMKSY 0.40 0.45349 592864373827 30977544844

502 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಥ ಂಗಪ  ೕಲ ರ ವರ ೕ ಹ ರ 145/8 ನ PMKSY 0.80 0.26447 624060839589 30977544844

503 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಂತ ೕಸ ಬನ ವರ ಪ ರ 68/7 ನ PMKSY 0.49 0.53698 750360545897 30977544844

504 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಕರ ಮ  ಆ ರ ೕ ಹ ಸರ 89/3 ನ PMKSY 0.80 0.82458 446502757675 30977544844

505 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY 
ಮ ೕರ ನ ಪ  ನರ @ 

ಳ ನಮ ಗ ಸರ 25/1+2 ನ PMKSY 0.60 0.63904 852070620816 30977544844

506 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಪ  ನಪ  ಟ ಳವ ಲ ಂಗಲ 48/1 ನ PMKSY 1.00 1.01013 868587276614 30977544844

507 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಫ ೕರಪ  ವಪ  ಆ ರ ೕ ಹ ಸರ 3/1ಅ ನ PMKSY 0.40 0.45349 860837237117 30977544844

508 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಂತ ೕಸ ಬನ ವರ ವರ ೕ ಹ ರ 36/10 ನ PMKSY 0.46 0.48075 0 30977544844

509 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಶ  ಅ ಇ ಂ ರ ನ ರ ರ 105/1 ನ PMKSY 2.00 1.9206 761754645914 10980887852

510 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY 
ಹ ಬ ದ ಒರ ಬ 

ಜ ರ ಕಲಮರ ಸರ 33 ನ PMKSY 0.40 0.16947 712867895431 35519327361

511 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಪ ಶ ರಭದ ಪ  ಜ ಗ ಸರ 3/2,226/1+2 ನ PMKSY 0.50 0.54626 246008959908 35519327361

512 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಪ  ಯಲಪ  ಡ ಡ ಆ ೕಳ ಲ ಂಗಲ 131/4 ನ PMKSY 0.60 0.63904 269065738225 70130110000084

513 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ೕಶ  ಡಪ ಲವ ರ 323/1 ನ PMKSY 0.65 0.28255 713106025842 54004666282

514 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಈರಪ  ರದ ಪ  ಅ ಂ ಲ ರ 4/1+2/2 ನ PMKSY 0.80 0.82458 0 30977544844

515 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY  ಈರಪ  ನ ೕ ರ 214/4ಅ,207 ನ PMKSY 0.80 0.82458 791063784410 30977544844

516 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY 
 ಇ ಮ  

ನ ಎಂ. . ಬ ರ 538/2ಅ/2 ನ PMKSY 0.57 0.60708 504488724902 30977544844

517 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಚನ ಬಸಪ  ಯಪ  ಗ ೕ ೕ ರ 273/4ಅ+4ಬ ನ PMKSY 0.60 0.63904 879357088619 30977544844

518 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಯಲಪ  ಮಪ  ಳವ ಲ ರ 37/1 ನ PMKSY 0.50 0.54626 956236109327 30977544844

519 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY 
ಮ ಳಪ  ಬಸವ ಪ  

ರ ಳವ ಲ ಂಗಲ 118/1 ನ PMKSY 1.30 1.28327 681848815278 30977544844

520 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಕಲಪ  ಉದ ಪ  ಉ ಗ ಗ ರ ಲ ಂಗಲ 86/3 ನ PMKSY 0.50 0.20076 807571606316 35519327361

521 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಕಲಪ  ದ ಪ  ಅಂಬನ ವರ ಕ ಕ ಲ ಂಗಲ 9/2. ನ PMKSY 0.40 0.45349 481202174760 35519327361

522 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಮ ಳಪ  ಉಳವಪ  ಟ ಡರಕ ಲ ಂಗಲ 112/4 ನ PMKSY 1.30 1.28327 243329420099 35519327361



523 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಚನ ಬಸಪ  ಬಸ ಂಗಪ  ರಮ ಡರಕ ಲ ಂಗಲ 162/2ಬ ನ PMKSY 1.30 1.28327 436764275319 35519327361

524 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಮ ಳಪ  ಂಗಪ  ಳ ರ 17/13ಬ,17/3ಬ ನ PMKSY 0.80 0.82458 693907345666 35519327361

525 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY 
ಕ ವ ವ 

ಂ ಳಕರ ದರಗ ಲ ಂಗಲ 131/3ಬ ನ PMKSY 1.00 1.01013 599497352359 9218900126441110

526 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ನಪ  ಷ ಪ   ಂ ಳಕರ ದರಗ ಲ ಂಗಲ 140 ನ PMKSY 1.00 1.01013 664727283190 30977544844

527 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಠ ಲ ಸ ಪ ರ ( ೕ ) ೕ ಗ ರ ಲ ಂಗಲ 88/3 ನ PMKSY 1.00 1.01013 448762674606 30977544844

528 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಅ ೕಕ ಗಪ  ಜಗ ಪ ದರಗ ಲ ಂಗಲ 37/5,37/11 ನ PMKSY 1.00 1.01013 374928534275 30977544844

529 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ೕ ತ ಬಸಪ  ನಮ ಗ ಲ ಂಗಲ 58/8,58/6 ನ PMKSY 0.60 0.45562 332121523704 10551444740

530 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಡಪ  ವ ದ ಪ  ನ ಪ ಡರ ಮರ ಗ ರ ಸರ 69/7,71/1,71/7 ನ PMKSY 1.00 1.01013 375326262072 30977544844

531 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ೕ ಲ ಬಸಪ  ಳ ಳವ ಲ ಂಗಲ 8/6. ನ PMKSY 1.20 1.19222 801638657600 11000101005994

532 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY  ಬ ೕ ರ 20/1,203 ನ PMKSY 1.00 0.98014 789442247561 36231144080

533 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಉಳವಪ  ಉಡ ಂವ ರ 309/4 ನ PMKSY 0.40 0.42718 216373545534 36231144080

534 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಅ ಶಪ  ಮಪ  ೕರಲಕ ೕ ರ 266,.267 ನ PMKSY 0.40 0.42718 523027696875 36231144080

535 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ೕವ ತ ಪ  ಬಸವ ಪ  ಮರ ೕ ರ 219 ನ PMKSY 0.40 0.42718 633259825323 36231144080

536 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಬಸವ ಜ ಅ ಬ ಣ ೕಕ ರ 256/3 ನ PMKSY 0.40 0.42718 982259579730 36231144080

537 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY  ಯಣ ಬ ೕ ರ 235/7+8+9 ನ PMKSY 0.40 0.42718 951340771015 36231144080

538 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಅ ೕಕ ಮ ವಪ  ಂವ ರ 61 ನ PMKSY 0.60 0.63692 802324090819 36231144080

539 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಕ ವ  ಬ ಬ ೕ ರ 8 ನ PMKSY 0.70 0.73181 450698203916 36231144080

540 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಯಲಪ  ಕ ಉಡ ಂವ ರ 58 ನ PMKSY 0.60 0.63692 225123466003 36231144080

541 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಗವ  ಸ ಪ  ಳ ಂವ ರ 162/4 ನ PMKSY 1.20 1.17189 996575648606 36231144080

542 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY 
ೕ ಲ ಬಸ ಂಗಪ  ಅಂಗ  @ 

ಬ ಲ ಂ ಸರ 125/2+1ಬ ನ PMKSY 1.30 1.28327 768031315386 30977544844

543 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಪತ ಯ  ದ ಯ  ಲಕ ಪ ಂವ ಸರ 242/6 ನ PMKSY 1.20 1.19222 531729955589 30977544844

544 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಫ ೕರಪ  ರಪ  ದ ರ ರ 307/14 ನ PMKSY 1.20 0.29763 699899286143 30977544844

545 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಉ ಶ  ಮ ಪ ರ 110/2,111/1 ನ PMKSY 0.60 0.63904 984130791263 30977544844

546 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಕರ ರಪ  ಮಪ  ಹವ ಕರ ರ ರ 238/1ಅ/2 ನ PMKSY 1.60 0.44422 461498553968 30977544844

547 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಪ  ದಕಪ  ಅಂಗ ವ ರ ಸರ 118/2ಅ ನ PMKSY 0.40 0.45349 0 30977544844

548 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಶ ೕನಪ  ಅಗ ಮ ಮರ ಗ ರ ಸರ 21/2. ನ PMKSY 1.00 1.01013 860016558880 31724664131

549 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY   ರದ ವರ ೕ ಹ ರ 41/8,29 ನ PMKSY 0.20 0.22017 421105246658 5081400001104

550 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY  ದ ಪ  ರ ೕ ರ 260/9 ನ PMKSY 0.40 0.45349 291676361292 30977544844

551 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದ ಪ   ೕ ಹ ೕ ರ 260/1 ನ PMKSY 1.40 1.37432 518839468879 30977544844

552 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ದಕಪ  ಬ ಅಲಪ ನ ವರ ಹ ಸರ 7/.2 ನ PMKSY 1.70 1.64746 637150100940 30977544844

553 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಬಸಪ   ಂ ಳ ಗ ರ ಸರ 26 ನ PMKSY 0.70 0.73181 453771214093 35519327361

554 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಚನ ಪ  ಈರಪ  ಕಕ ಯ ನ ವರ ಉಡ ಲ ಂಗಲ 205/1 ನ PMKSY 1.20 1.19222 251217395174 30977544844

555 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಂಗವ  ಬ ಹ ಜನ ರ ರ 244/1 ನ PMKSY 1.33 1.30778 434765584193 30977544844

556 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಮ  ಯಲಪ  ಗ ರ ರ 35/1 ನ PMKSY 0.60 0.63904 373837920580 30977544844

557 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಬಸಪ  ಗಪ  ತಳ ರ ಬಚ ನ ರ 22/1. ನ PMKSY 0.90 0.91736 772830117947 30977544844

558 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಯಲಪ  ಫ ೕರಪ  ನ ವರ ಗ ರ ಸರ 491/2ಬ ಪ. PMKSY 0.90 0.91736 893541864036 30977544844

559 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY 
ಯಣ ಹ ತಪ  

ವ ರ ಗ ನ ಪ ರ 128/18+19 ಪ. PMKSY 0.80 0.82458 623927935916 30977544844

560 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ಯಲಪ  ಬಸ ತಪ  ಮ ೕಳ ರ ಂದ ಸರ 88/3+4/ಅ ಪ. PMKSY 0.80 0.82 558697281908 30977544844

561 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY 
ಹ ತ ಮ ವಪ  

ೕ ಪ ನ ವರ ಕ ಕ ಲ ಂಗಲ 11/3. ಪ. PMKSY 0.80 0.82458 606583797026 30977544844

562 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY ರಗಪ  ಬ ದರಗ ಲ ಂಗಲ 34/3 ಪ. PMKSY 0.80 0.82458 585596674326 30977544844

563 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw UÀAUÀÁzsÀgÀ NªÀÄuÁÚ 
¥ÁnÃ® ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 29/1. ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 

PÁå©Ãd 0.60 0.63904 Company Payment

564 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ¨ÉÊgÀÄ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ 
¤®dPÀgÀ UÉÆAqÀªÁqÀ PÁPÀw 31/21 ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.80 0.82458 Company Payment

565 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ UÀAUÁgÁªÀÄ 
PÉÆÃgÀ ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 53/2 ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 0.45349 Company Payment

566 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw «oÀ×® gÁAZÀAzÀæ 
PÀA§gÀPÀgÀ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 33/1 ನ §zÀ£É 0.40 0.45349 Company Payment

567 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ªÀÄ®è¥ÀÀà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 
ºÀÄ®PÀ« »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 465/1b ನ ¨ÉArPÁ¬Ä 0.44 0.4807 Company Payment

568 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw FgÀ¥ÀÀà zÉÆqÀUËqÀ ¥ÁnÃ® ©.PÉ.PÀAUÁæ½ GZÀÀUÁAªÀ 26/2,26/8 ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 
©Ã£ïì 0.40 0.45349 Company Payment

569 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw CfÃvÀ ªÀÄ®è¥Àà §¸ÀÛªÁqÀ ºÀÁ®UÁ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 115/1/2 ನ §zÀ£É 0.50 0.46041 Company Payment



570 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ZÀAzÀÄæ §¸À¥Àà ²Awæ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 34/3 ನ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.40 0.45349 Company Payment

571 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 500/2d ನ ©Ã£ïì 0.40 0.45349 Company Payment

572 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ²ªÀ§¸ÀÄ £ÁUÀ¥Àà ZÀZÀr RtUÁAªÀ PÉ.JZï »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 29/* ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 
§zÀ£É 0.60 0.63904 Company Payment

573 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw f£ÀÀß¥Àà ªÀÄ®è¥Àà 
aPÀÌ¥ÀgÀ¥Àà ºÀÁ®UÁ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 45/*,44/2 ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.48 0.5244 Company Payment

574 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà 
ªÀÄ¹Û ºÀÄzÀ° »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 47/2 ನ PÁå©Ãd 

ZÀªÀ½PÁ¬Ä 1.26 1.24378 Company Payment

575 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ªÀÄºÀäzÀUËqÀ 
ªÀÄÄUÀÄlSÁ£À ¨sÀUÀªÁ£À

vÀÄªÀÄägÀUÀÄ¢
Ý »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 81/2 ಂ aPÀÄÌ 1.35 0.26104 Company Payment

576 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw C«ÄÃvÀ gÀ« ªÀÄoÀzÀ ¸ÀÄ¼ÉÃ¨Áa« »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 11/.08/4 ನ PÁå©Ãd 0.80 0.81878 Company Payment

577 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw gÁeÉÃAzÀæ CfÃvÀ 
ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ºÀÁ®UÁ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 509/2 ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.20 0.22675 Company Payment

578 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ²æÃªÀÄw.¦æÃw ¸ÀÄ²Ã® ªÉÊzÀå £ÀA¢ºÀ½î GZÀÀUÁAªÀ 89/3 ನ /ಮ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.90 0.91736 Company Payment

579 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw FoÀ×¥Àà gÁªÀiÁ 
¸ÁAiÀÄ§£ÀßªÀgÀ zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 728/2,464/2b ನ ©Ã£ïì 0.80 0.82458 Company Payment

580 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw C¥ÀÁàf zÉÆAr¨Á UÉÆqÀ¸É ¨ÁUÀ£ÀÆgÀ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 71/* ನ ZÉAqÀÄºÀÆ 0.40 0.45013 Company Payment

581 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw gÁªÀiÁ ¨sÀgÀªÀiÁ ¥ÁnÃ® RtUÁAªÀ PÉ.JZï »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 78/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 0.45349 Company Payment

582 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ²æÃªÀÄw.ªÀÄ®èªÀé 
dAiÀÄªÀAvÀ ¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 561/* ನ /ಮ ¨ÉArPÁ¬Ä 0.80 0.82458 Company Payment

583 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw §¸ÀªÀAvÀ vÀªÀ£À¥ÀÀà 
ZÀªÀUÉÆAqÀ zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 28-Jan ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ¨ÉAr 0.80 0.82458 Company Payment

584 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ²æÃªÀÄw.gÁd²æÃ CfÃvÀ 
¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 156/2,155/2 ನ /ಮ zÉÆtÚªÉÄt¹£ÀPÀ

¬Ä 0.43 0.46978 Company Payment

585 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ªÀÄºÀzÉÃªÀ AiÀÄ®è¥Àà 
eÁzsÀªÀ GZÀUÁAªÀ GZÀUÁAªÀ 44/19 ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.46 0.50255 Company Payment

586 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ¸ÀÄzÀ±Àð£À vÀªÀ£À¥Àà 
¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 146/2,143/1a ನ ZÉAqÀÄºÀÆ 1.00 1.01013 Company Payment

587 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ £ÁgÁAiÀÄt 
dÄAUÀgÀÄZÉ ¸ÀÉÆÃ£ÀÄ° ¨É¼ÀUÁ« 100/2 ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.24 0.27209 Company Payment

588 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw CfÃvÀ ¥ÁjÃ¸À ¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 186/1,168/3,151/3a,1 ನ zÉÆtÚªÉÄt¹£ÀPÀ
¬Ä 1.02 1.02109 Company Payment

589 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw eÁÕ£ÀÉÃ±ÀégÀ ªÀiÁgÀÄw 
¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 189/*,335/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 

©Ã£ïïì 0.80 0.82458 Company Payment

590 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw AiÀÄ®è¥Àà UÀAUÀ¥Àà 
¸ÁAiÀÄ£ÀßªÀgÀ zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 533/*,53/1+2+3+4 ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 

©Ã£ïì 0.80 0.82458 Company Payment

591 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw C±ÉÆÃPÀ PÀ®è¥Àà 
vÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« 333/1+2a/2 ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.60 0.55146 Company Payment

592 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw C£ÀAvÀ vÀªÀ£À¥Àà 
PÀ®UÉÆqÀ zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 200/1,200/3 ನ ¨ÉArPÁ¬Ä 0.80 0.82458 Company Payment

593 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ VjAiÀÄ¥Àà 
¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 591/2,500/4b ನ §zÀ£É ¨ÉAr 0.40 0.45349 Company Payment

594 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ZÀAzÀ£À ¸ÀÆgÀåPÁAvÀ 
¸ÁAiÀÄ§£ÀßªÀgÀ ªÀÄdUÁAªÀ ¨É¼ÀUÁ« 289/2 ನ ZÉAqÀÄºÀÆ 0.49 0.53533 Company Payment

595 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw PÁ²ªÀÄ C°¸Á§ vÀªÀÄäPÀnÖ zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 828/2 ಂ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.50 0.54626 Company Payment

596 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw gÁªÀiÁ zÀ£ÀÄ 
¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 227/1+5 ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ¨ÉAr 0.40 0.45349 Company Payment

597 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw £ÉÃªÀÄÄ ¨Á§Ä ¥ÁnÃ® ªÀÄdUÁAªÀ ¨É¼ÀUÁ« 52/4,70/3 ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 0.45349 Company Payment

598 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ²ªÁf PÀ®è¥Áà UÀÄgÀªÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 186/3 ನ ¸ÀªÀvÉPÁ¬Ä 0.40 0.45349 Company Payment

599 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ZÀAzÀæPÁAvÀ §æºÀät 
G¥ÁzÀAiÉÄ §¸ÀÛªÁqÀ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 342 ನ §zÀ£É 0.40 0.45349 Company Payment

600 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw C¨sÀAiÀÄ C£ÀAvÀ PÀÄqÀa ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 1077/2B ನ J¯ÉPÉÆÃ¸ÀÄ 0.80 0.73183 Company Payment

601 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw £ÁgÁAiÀÄt aªÀÄÄät ¥ÁnÃ® §¸ÀÄwð ºÀÄzÀ° 99/3 ನ §zÀ£É 0.70 0.68023 Company Payment

602 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw PÁ²ªÀÄ C°¸Á§ vÀªÀÄäPÀnÖ zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 828/2 ಂ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.50 0.54626 Company Payment

603 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ¤AUÀ¥Áà ªÀÄÄzÀÝ¥Áà ¥ÁnÃ® ¸ÀÄºÁ®VªÀÄrð »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 104 ನ mÉÆªÉÄmÉÆÃ 0.80 0.82458 Company Payment

604 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ¸ÀzÉ¥Áà ªÀÄ®è¥Áà UÀÄªÀiÁd PÉÆ®qÀ¸ÀPÉÆ¥
Àà »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 63/3 ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.60 1.55641 Company Payment

605 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ²æÃªÀÄw.±ÀÉÆÃ¨sÁ 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀlÖt±nÖ ªÀiÁjºÁ¼À »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 222/1 ನ /ಮ mÉÆªÉÄmÉÆÃ 2.00 1.30102 Company Payment

606 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ¤Ã®¥Àà ZÀAzÀæ¥Àà 
PÉÆÃ¯ÁÌgÀ gÀtPÀÄAqÉ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 22/2 ಪ. ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 0.37109 Company Payment

607 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ²æÃªÀÄw.UÀAUÀÆ¨Á¬Ä  
gÁªÀÄZÀAzÀæ E£ÁªÀiÁzÀgÀ ¸ÀÄ¼ÉÃ¨Áa« »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 82/8b ಪ. mÉÆªÀiÁåmÉÆ 

§zÀ£É 0.50 0.54626 Company Payment

608 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ AiÀÄ®è¥Àà 
ªÀÄwªÀqÀØgÀ ¨ÉtÂÚºÀ½î »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 430/1 ಪ. ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.50 0.54626 Company Payment

609 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw zÀÄgÀUÀ¥Áà ¨Á§Ä ¨sÀ¸ÀÛªÁqÀ zÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 651/1A ಪ. ¨ÉArPÁ¬Ä 0.60 0.63904 Company Payment



610 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw ªÀÄrªÁ½ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀtÆÚgÀÄ §qÀ¸À J¸ï »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 24/31 ¥À.¥ÀA ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 0.45349 Company Payment

611 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÞw £ÁUÀ¥ÀÁà §¸ÀªÀuÉÃ¥Áà 
§¼ÉÆîr §qÀ¸À J¸ï »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 9/5 ¥À.¥ÀA ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.70 0.67146 Company Payment

612 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ೕಲ ಜಯ ಂಗ ವ ಯ ಯ ರ ೕ 136/2 ನ 1 1.00 1.01013

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

613 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ ಂತ ಷ  ಉಮ ಗರ ೕ 164/2 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.70 0.73181

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

614 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ದ ಂತ ಚನ  
ಲ ಂ ಬಲ ಡ ಗರ ೕ 67,109 ನ ಣ ನ ಡ 1 1.10 0.79015

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

615 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ೕಲ ಅ ೕಲ ವ ಯ ಯ ರ ೕ 136/8 ನ ಣ ನ 1 1.00 1.01013

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

616 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಭರ   ೕಡಕರ ಎಕ ಂ ಸದಲ 270/1,271/1+4,199/1

ಬ ನ 1 1.30 1.28327
 

ಇ ಶ  ಪ  
ಯ 

617 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ  ಕಲ  ಮಗ ಮ ಜನ ಡ ಸದಲ 231/1,231/2,230/2 ನ ಬದ 1 1.60 1.55641

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

618 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅಭಯ ನರಸ  ಎಕ ಂ ಸದಲ 327/8ಬ ನ 1 0.50 0.54626

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

619 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅಣ ಪ  ಸ ವ ೕತ ಎಕ ಂ ಸದಲ 460/5,ಅ/1 ನ 1 0.30 0.34012

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

620 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಮ . ಸ ೕ  ಅ ಣ ಜ ಸದಲ 382/2,383/1ಅ ನ ಅ ಣ 1 0.80 0.82458

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

621 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ತ ಗಣಪ  ಂ ಮ ಕ ಡ ಸದಲ 60/2ಬ ನ ಕಲಂಗ 1 0.40 0.45349

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

622 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ ವ ಕರ ಸಲಗ ಎಕ ಂ ಸದಲ 108/1 ನ 1 0.40 0.44926

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

623 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬ  ೕರ ಮ ಕ ಡ ಸದಲ 60/1ಬ ನ ಜ 1 1.90 1.82955

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

624 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಅ ಬ ಅ ಬ 
ೕಲ ಮ ಕ ಡ ಸದಲ 54/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 2.00 1.9206

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

625 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಶ ಅ ಬ ೕಲ ಮ ಕ ಡ ಸದಲ 55/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 2.00 1.9206

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

626 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಬಸ  ಮ  
ಬಸ ಡನ ವರ ಹ ಗರ ೕ 59/6 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.52 0.56481

  
ಪ  ಯ 

627 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ  ಯ  ಇಟ ಳ ಉಮ ಗರ ೕ 241 ನ 1 0.80 0.82458

  
ಪ  ಯ 

628 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮಲ  ಂಗ  ಗ ಕ ರ ಗರ ೕ 81/3 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

  
ಪ  ಯ 

629 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬಸವ ಜ ಸತ  ಳನ ವರ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 23/1 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349

  
ಪ  ಯ 

630 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಷ  ದ  ನಸ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 7/6. ನ ಣ ನ ಡ 1 0.40 0.45349

  
ಪ  ಯ 

631 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ  ಬಸವ  ಇಟ ಳ ಗರ ೕ 98/3 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.60 0.63904

  
ಪ  ಯ 



632 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ ೕಜ ಅ ಬ ಕ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 197/1 ನ ಅ ಣ 1 0.60 0.63904

  
ಪ  ಯ 

633 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂಗ  ಳ  ಮ ಹ ಕ ರ ಗರ ೕ 191/1 ನ 1 0.60 0.63904

  
ಪ  ಯ 

634 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬಸವ  ಲ ಣ ಡ ಕ ರ ಗರ ೕ 197/1 ನ ಬದ 1 0.40 0.45349

  
ಪ  ಯ 

635 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂಪ  ಳ  ಕ ಕ ರ ಗರ ೕ 62/5 ನ ಕಲಂಗ 1 0.60 0.63904

  
ಪ  ಯ 

636 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಸ  ದ ಮ ಕರ ಂ ಕ ರ ಗರ ೕ 117/1ಅ+1ಬ+1 +1 ನ ಬದ 1 0.40 0.45349

  
ಪ  ಯ 

637 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅಣ  ಮಲ  ಕಳಸನ ವರ ಕ ರ ಗರ ೕ 92/2 ನ ಅ ಣ 1 0.72 0.75036

  
ಪ  ಯ 

638 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂದ  ಮ ೕ ಗ ರ ಗರ ೕ 218/1 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

639 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಳ  ೕಮ  ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 83/2,82/2 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

640 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಯ  ಯ  
ಬರ ಕ ರ ಗರ ೕ 52/3ಅ,52/3ಬ ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

641 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ತವನ  ಜ  ಹಲಕ ಗ ರ ಗರ ೕ 234/2ಬ ನ ಜ 1 0.40 0.45349

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

642 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ ಲ ಣ ಗ ಗ ರ ಗರ ೕ 32/3 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

643 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ ಂತ ಸತ  ೕಜ ಗ ರ ಗರ ೕ 218/4 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

644 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಯಲ  ಕಲ  
ದ ನ ವರ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 12/2ಬ ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

645 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಲಗಮ  ೕಮ  ಳನ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 31/1ಇ ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

646 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮಲ  ವ  ಂಚ ಡ ಖಡಕ ಟ ೕ 605/1 ನ 1 0.36 0.40814

ೕ ಯರ 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

647 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮಲ  ಈರ  ಖಡಕ ಟ ೕ 374/8 ನ ಸವ 1 0.36 0.40814

ೕ ಯರ 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

648 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕರ  ಕ ರ ಖಡಕ ಟ ೕ 436/1 ನ 1 0.90 0.91736

ೕ ಯರ 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

649 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಬ ಅ ಬ 
ಮಗ ಮ ಜ ಸದಲ 347/16ಬ ನ ಎ ಬ 1 0.38 0.43081

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

650 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಲ ಣ  ಡ ಜ ಸದಲ 443/3 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.22675

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

651 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬಸಪ  ಕರ ಲನ ವರ ಜ ಸದಲ 58/3 ನ ಎ ಬ 1 0.30 0.34012

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

652 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬಸ ಶ ರ ಕಲ  ಳ ಜ ಸದಲ 372/1ಅ ನ 1 0.50 0.54626

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

653 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಷ ಅ ಬ ೕತ ಎಕ ಂ ಸದಲ 257/3 ನ 1 0.80 0.82458

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

654 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ ಡ ಲ ಣ ೕತ ಎಕ ಂ ಸದಲ 199/2 ನ 1 1.00 1.01013 17173029824



655 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕರ  ೕರಭದ  
ಟ ಕ ರ ಗರ ೕ 76/1 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

656 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಪರ  ಮ  ೕಲ ಕ ರ ಗರ ೕ 87/6 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

657 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮಲ  ಮ  ದ ಂ ಳ  ಗರ ೕ 2/4, ನ ಅ ಣ 1 0.57 0.61119

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

658 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಬ ಮ ಂದ  ಜ ಸದಲ 172/1 ನ 1 0.40 0.45349
 ಆ ೕ    

ಪ  ಯ 

659 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ  ವ  ವ ರ ಜ ಸದಲ 193 ನ ಂ  1 0.60 0.63904 89009783875

660 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ರ ಭರ  ೕ 582/2,582/3 ನ ಬದ 1 0.28 0.31744

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

661 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಶ ಂತ ರ  ೕ 146/1ಬ ನ ಣ ನ ಡ 1 1.00 1.01013

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

662 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ಬ ಜಕ  ೕ 57 ನ 1 0.20 0.22675

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

663 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ಬ ಮ ಘ ೕ 17/3. ನ ಬದ 1 0.20 0.22675

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

664 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಮ .  ಬಸ  ೕ 146/3 ನ 1 0.75 0.77819

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

665 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ಲಗಮ  ಟರ ೕ 509/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.50 0.54626

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

666 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಲ ಣ  ಉಮ ಯ ರ ೕ 4/2. ನ 1 0.60 0.61297

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

667 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬ  ಂ ಯ ರ ೕ 263/6 ನ 1 1.20 1.19222

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

668 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ ವ  ೕಲ ಎಕ ಂ ಸದಲ 311/1ಅ+2ಬ+3/2 ನ 1 0.80 0.82458

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

669 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಮ  ಗ  ಡಬ ನ ವರ ಗರ ೕ ಗರ ೕ 58/2 ನ 1 0.80 0.82458

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

670 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ದ ಂತ ಕಲ  ರ @ 
ಬ ರ ಜ ಸದಲ 345/8 ನ ಂ  1 0.76 0.78747

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

671 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ  ಲ ಣ ಘ ೕ 61/3 ನ 1 0.90 0.91736

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

672 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕಲಪ  ಈರ  ಖಡಕ ಟ ೕ 356/13 ನ ಎ ಬ 1 0.30 0.34012

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

673 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ  ಭರ  ಅ ೕಳ 113/2ಕ,116/3ಬ,116/3

ಅ ನ ಕಲಂಗ 1 0.79 0.8153
ಅಪ ಸ ಇ ಶ  

ಪ  ಯ 

674 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ  ಮ ದ  ಬ ಮ ಕ ಡ ಸದಲ 134/2 ನ ಬದ 1 0.50 0.54626

ಅಪ ಸ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 



675 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕರ ಮ ವ ಪ ರ ರ ೕ 122/1 ನ 1 0.80 0.82458

ಅಪ ಸ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

676 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಷ  ಗಣಪ  ಟ ಎಕ ಂ ಸದಲ 168/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.33 0.37412

ಅಪ ಸ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

677 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಷ ವ ಬ ೕ ಮ ಕ ಡ ಸದಲ 98/5 ನ ಸವ 1 0.40 0.45349

ಅಪ ಸ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

678 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ  ವ  ೕತ ಎಕ ಂ ಸದಲ 243/2ಅ ನ 1 0.40 0.45349

ಅಪ ಸ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

679 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ವ  ೕತ ಎಕ ಂ ಸದಲ 295/2 ನ 1 0.50 0.54626

ಅಪ ಸ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

680 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ .  
ಮ ವ ಹ ರ ೕ 774/1 ನ 1 0.78 0.80602

ಅಪ ಸ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

681 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಪರ ಮ ಯಲ  
ಲಮ ಗ ರ ಗರ ೕ 110/1ಅ/1 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

682 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

  ಮಮ  
@ ಚ ನ ಅಂಕ ೕ 171/4 ನ 1 0.60 0.42743 05712200016628

683 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಬ  
ೕರ ಂ ಳ  ಎ 24/4. ನ ಬದ 1 0.40 0.45349

ಸ ಆ ೕ   
ಪ  ಯ 

684 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ ಬ ಸ ವ ಗರ ೕ ಗರ ೕ 115/1+2ಅ ನ ಣ ನ ಡ 1 1.60 1.11393 17171537716

685 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಗರ ಮ ವ ಪ ರ ಂವ ೕ 80/2 ನ 1 0.40 0.32418 520101217459281

686 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ ೕ ಕಲ  ರದ ಸದಲ 413/2 ನ 1 0.40 0.45349

 ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

687 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂ ಥ ಮ  ೕಲ ರ ೕ 162/2 ನ ಬದ 1 0.80 0.82458

ಅಪ ಸ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

688 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ರ  ಎಕ ಂ ಸದಲ 235/1ಅ ನ ಣ ನ ಡ 1 0.50 0.54626

ಅಪ ಸ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

689 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ವ ಮ ರ ಎಕ ಂ ಸದಲ 161/3ಬ,161/2 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.66 0.6947

ಅಪ ಸ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

690 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಯ  ಲಕ  ೕತ ಕ ರ ಗರ ೕ 798/1,807/1/1ಬ ನ ಣ ನ ಡ 1 0.60 0.63904

 ಆ ೕ    
ಪ  ಯ 

691 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ  ಲಕ  ತ ಕ ರ ಗರ ೕ 799/2 ನ ಅ ಣ 1 0.65 0.59264

 ಆ ೕ    
ಪ  ಯ 

692 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ ಸ ವ ಗರ ೕ ಗರ ೕ 116/1 ನ ಂ 1 0.40 0.45349

 ಆ ೕ    
ಪ  ಯ 

693 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ   ರ ೕ 140/1 ನ ಬದ 1 0.45 0.49987

 ಆ ೕ    
ಪ  ಯ 

694 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ  ೕಮ  ಈ ಗರ ೕ ಗರ ೕ 175/3 ನ 1 0.40 0.4432

 ಆ ೕ    
ಪ  ಯ 

695 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಸ ಮ ವ ೕದ ರದ ಸದಲ 196/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.53 0.56776

 ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

696 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ೕ ಸ ವ ಜ ರ ಂ ರ ಸದಲ 180 ನ ಣ ನ ಡ 1 1.60 1.55641 89052860690

697 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಜಯ ವ ತ ೕದ ರ ಡ ಸದಲ 69/4 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.29 0.32065 17175037786



698 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ಂಡ ಕ ೕ ೕ 255/1 ನ 1 0.20 0.22675

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

699 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ .  ಂ  
ಮಗ ಮ ನ ರ ಸದಲ 142/1 ನ  1 0.70 0.73181

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

700 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ೕತ ನರಸ  ೕ 605/2/2,10/2/2/3 ನ ಣ ನ ಡ 1 1.20 1.19222

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

701 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ ಜ ಅರ ಂದ ೕ 209/2 ನ ಜ 1 0.80 0.82458

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

702 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಶ ಅಣ  ನ ೕ 34/2 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.50 0.53619

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

703 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ  ಗ ೕ 35/2 ನ 1 0.60 0.58589

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

704 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬ  ಂ ಜ ಸದಲ 225/1 ನ 1 0.60 0.63904

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

705 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ ಪ ವ ಟ ೕ ೕ 73/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 1.00 1.01013

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

706 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮಲ ರ ದ ಂತ 
ಉ ೕಥ ೕ 44/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.25 0.28343

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

707 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ  ಅಪ  ಹಲ ಗ ಳ ಸದಲ 96/2 ನ 1 1.20 1.19222

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

708 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅಣ  ೕಮ  ೕಲ ೕ 57/1ಬ ನ 1 0.50 0.35291

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

709 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಮ . ಆ  ರ ಶ ಯ ಂಚ ೕ 80/1 ನ 1 0.40 0.43099

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

710 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ ದ ೕರ ಲಕ ೕ 119 ನ ಜ 1 0.40 0.45349

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

711 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಜ ಖರ ವ  ಂದರ ಬಲ ಡ ಗರ ೕ 79/1 ನ ಕಲಂಗ 1 0.80 0.82458

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

712 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ಬ ಕರ ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 164/11 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.22675

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

713 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ಯಲ  ೕ 40/2 ನ ಂ  1 0.5 0.54626

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

714 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕರ ೕ  ಕ ಖಡಕ ಟ ೕ 529/2 ನ 1 0.60 0.41908

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

715 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಡ  ಮ  ೕಲ ಂಚ ೕ 40/3 ನ ಬದ 1 0.40 0.45349

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

716 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕ ಲ ಲ ರ ರ ಂವ ೕ 19/1,19/7 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.22675

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

717 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಯ  ಬಸ  ೕಲ ರ ಂವ ೕ 88/1ಅ ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.22675

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 



718 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಸ ವ  ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 127/3 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.22675

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

719 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಗಣಪ  ಸತ  ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 178/4 ನ ಎ ಬ 1 0.39 0.44215

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

720 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಗ ಶ ರ ಸತ  
ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 180/5. ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.22675

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

721 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ೕ  ಉದಗ ರ ಂವ ೕ 75/1 ನ ಎ ಬ 1 0.37 0.41948

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

722 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕರ ತ ಂಗ  ಲ ನಣ ಸದಲ 160 ನ 1 2.00 1.27761

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

723 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ  ಂ ರ ರ 195 ನ 1 0.60 0.26082

ಸ ಆ ೕ   
ಪ  ಯ 

724 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಆ ದ ಕರ ಗ ಳ  ಎ 101/3,101/6,107/2ಬ,1 ನ 1 0.80 0.82458

ಸ ಆ ೕ   
ಪ  ಯ 

725 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ ಮ  ಡ ಂದಲ 401/6 ನ ಈ 1 0.45 0.49988

ಸ ಆ ೕ   
ಪ  ಯ 

726 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಮ . ೕ  ಮಲ  ಗ ಳ ಸದಲ 100/2 ನ ಂ 1 1.40 0.48892 05092200153878

727 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮಲ  ಕರ  ಗ ಳ ಸದಲ 100 ನ ಂ 1 0.80 0.2702

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

728 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಶ ಮ ವ ಂಚ ಖಡಕ ಟ ೕ 217/3 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.80 0.82458

 ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

729 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಜ   ಂಚ ಖಡಕ ಟ ೕ 88/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.60 0.63904

 ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

730 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಮ . ೕ  ಕರ ಕಮ ಖಡಕ ಟ ೕ 312/2 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.80 0.82458

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

731 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಪ ೕಣ ವ  ೕಲ ಖಡಕ ಟ ೕ 387/12 ನ 1 0.40 0.3061

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

732 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಪ ೕಣ ವ  ೕಲ ಖಡಕ ಟ ಸದಲ 387/9 ನ ಎ ಬ 1 0.80 0.82458

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

733 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ೕಕ ದರ ಅ ೕಜ ಸದಲ 736,740/3 ನ ಂ  1 1.00 1.01013

 ಆ ೕ    
ಪ  ಯ 

734 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ ಥ ಷ 
ಲ ಂ ಬಲ ಡ ಗರ ೕ 67 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.80 0.82458

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

735 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಲ  ೕ  ೕರ ನಣ ಸದಲ 46/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 1.00 1.01013

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

736 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಲ ಣ ಕಲಪ  ಕಮ ಎಕ ಂ ಸದಲ 459/1ಅ+1ಬ ನ ಂ 1 0.20 0.22675

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

737 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ಬ ರ ಮ ಕ ಡ ಸದಲ 61/2,62/1ಬ ನ ಣ ನ ಡ 1 2.00 1.9206

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

738 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಖ ವ ನ  ೕಲ ಸದಲ ಸದಲ 1081/2ಅ,1081/1ಬ ನ ಣ ನ ಡ 1 0.80 0.82458

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 



739 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕರ ಕಲ  ಂ ರ ಗರ ೕ 84/3ಅ ನ ಂ 1 0.40 0.45349

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

740 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ ದ  ೕತ ಎಕ ಂ ಸದಲ 327/2 ನ 1 0.37 0.41948

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

741 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಗ ಜ  ೕತ ಎಕ ಂ ಸದಲ 312/1 ನ 1 0.40 0.43732

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

742 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಮ  ವ  ಬಲ ಡ ಸದಲ 57/1+2,58/2,58/3 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.80 0.82458

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

743 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಜಯ ಮ  ಳ ಸದಲ ಸದಲ 1065/2ಬ ನ ಣ ನ ಡ 1 0.40 0.45349

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

744 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ೕ  ಎಕ ಂ ಸದಲ 174/3 ನ 1 0.40 0.43818

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

745 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಶ ಮಲ  ೕ ಅ ೕಳ 203/2 ನ 1 0.47 0.32387

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

746 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ ೕಲ ದ ಂ  ೕತ ಗ ೕ 374/3,373/6ಅ/2 ನ ಕಲಂಗ 1 1.00 1.01013

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

747 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಪ ಶ ದ ೕಯ ಗ ಗ ೕ 439,432,312/1,414 ನ ಕಲಂಗ 1 1.00 1.01013

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

748 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಠ ಲ  ಧನಗರ ಗ ೕ 399/1ಅ/1 ನ ಕಲಂಗ 1 0.76 0.78747

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

749 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಪ ರ ಮ ೕರ 
ಉ ಂ ರ ಸದಲ 36/1+2 ನ ಂ  1 0.76 0.8153

 ಆ ೕ    
ಪ  ಯ 

750 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕ ತ ಂದ  ಸ  
ಮಗ ಮ ಅ ೕಳ 366/1 ನ 1 0.55 0.40768

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

751 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಲ ಮ ದ  ಳ 352/3+4ಬ ನ ಕಲಂಗ 1 0.70 0.533

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

752 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ೕ ರ ಥ ೕಲ ಕ ಲ ಳ ೕ 161/2 ನ 1 0.40 0.3209

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

753 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ರ ೕಂದ  ಮ ದ  ಕ ಅ ೕಳ 110/1,110/2 ನ 1 1.00 0.65824

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

754 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕಮ ಕರ ೕಲ ಮಮ ರ  

ಎ 53/1 ನ ಕಲಂಗ 1 0.24 0.20436
 

ಇ ಶ  ಪ  
ಯ 

755 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಸತ  ೕಮ  ಮ ಕ ರ ಗರ ೕ 215/1 ನ 1 0.80 0.82458

  
ಪ  ಯ 

756 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕರ ಷ ಮ ಕ ರ ಗರ ೕ 176/3 ನ 1 1.00 1.01013

  
ಪ  ಯ 

757 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ  ಮಲ  ೕಲ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 26/2. ನ ಣ ನ ಡ 1 1.00 1.01013

  
ಪ  ಯ 

758 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ ಲ ಂತ  ೕಲ ೕಜ ಸದಲ 731/6 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.40 0.44771

 ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 



759 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಸನತ ರ ಅ ಬ 
ೕಲ ಂಜ ೕ 81/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 1.20 1.19222

 ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

760 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಲ ಣ ಮ ವ ಉಮ ಗರ ೕ 88/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.80 0.82458

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

761 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಯ  ಮ  
ರಗಪ ೕಳ ಕ ರ ಗರ ೕ 811/1 ನ ಣ ನ 1 1.00 1.01013 89094774586

762 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ  ಲ  ಮನ ಗರ ೕ ಗರ ೕ 206/3 ನ ಂ 1 1.10 0.35383

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

763 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ  ದ ಪ  ವ ರ ಮಮ ರ  ಗರ ೕ 65/1ಎ ನ ಕಲಂಗ 1 0.40 0.34061

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

764 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಮ .  ಶ ಈ ಕ ರ ಗರ ೕ 357/1,357/3,357/4 ನ ಂ 1 1.00 0.32906

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

765 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಲ ಣ ೕಮ  ಳಗ ಕ ರ ಗರ ೕ 556 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

766 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬಸವ  ದ  ಬಲ ಡ ಕ ರ ಗರ ೕ 88/3 ನ ಅ ಣ 1 1.20 1.19222

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

767 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಸತ  ಯಲ  
ಹಣಮನ ವರ ಮಮ ರ  ಗರ ೕ 46/2,47/5 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

768 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ನ ಲ ಂ ರ  ಕ ರ ಗರ ೕ 548 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

769 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ವ  ಂಚ  
ಹಣಮನ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 131/2 ನ ಅ ಣ 1 1.20 1.19222

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

770 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕ  ದ  ಕ ದ ೕಳ ಗ ರ ಗರ ೕ 100/1,107/1,107/2 ನ ಅ ಣ 1 0.60 0.63904

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

771 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ಬ ರ ವ ರ ಜ ಸದಲ 79/1,252/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.40 0.45349

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

772 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ೕಕ ಅ ಬ ೕ ಜ ಸದಲ 382/5 ನ 1 0.60 0.43425

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

773 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಷ ಲ ಣ ೕ ೕ 395/4 ನ 1 0.40 0.19018 10429477416

774 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಅ ರ ಳ  
ೕಲ ಸದಲ ಸದಲ 1011/2 ನ 1 0.80 0.82458

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

775 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಸ ವ ದ  ೕತ ಎಕ ಂ ಸದಲ 251/2,303/1 ನ 1 1.00 1.01013

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

776 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ .  ಪ ಶ 
ಂಚ ಜ ಸದಲ 410/2ಅ ನ ಣ ನ ಡ 1 0.38 0.43081

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

777 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಮಲ  ಡ  
ಮ ಂಗ ರ ಗ ರ ಗರ ೕ 19/2+3/ಅ ನ ಅ ಣ 1 0.75 0.73181 17174078509

778 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಹಣ ತ ವ  
ಹಣಮನ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 61/8 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013 17174041535

779 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ ಂತ ೕ ಂತ ಉ ಗ ರ ಗರ ೕ 235/1ಬ ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349 11121011001125-8

780 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ ತ  ದ  ನಸ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 92/1+2+3/1 ನ ಅ ಣ 1 0.59 0.59265 17174064030

781 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಲಗಮ  ಗ  ೕ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 88/15 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349 17174113148

782 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಕಲಪ  ದ 
ದ ನ ವರ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 75/1ಬ ನ ಬದ 1 0.35 0.3968

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  
ಯ



783 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

 ದ 
ದ ನ ವರ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 75/4 ನ ೕಜ 1 0.35 0.3968

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  
ಯ

784 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ರಣ ಳ  ದ ನ ವರ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 75/5,75/1 ನ ಅ ಣ 1 0.50 0.54626

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  
ಯ

785 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಸ ವ ಚನ  ರ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 77/1ಬ+/2 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  
ಯ

786 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ ð ಕರ ೕಲ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 14 ನ ಅ ಣ 1 0.50 0.54626

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  
ಯ

787 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ಮಲಪ  ಕಳಸನ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 20/02+3/1 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  
ಯ

788 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ಬ ದ  ೕಲ ಗ ರ ಗರ ೕ 22/2PÀ ನ ಅವ 1 1.00 1.01013

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  
ಯ

789 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ದ  ಳ  
ದ ನ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 19/2+3/§ ನ ಬದ 1 0.60 0.63904

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  
ಯ

790 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬ  ಲ  ಡಸ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 19/3 ನ ಕಲಂಗ 1 0.40 0.34061 17174044070

791 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕರ ಂಗ  ಕ ರ ಗರ ೕ 860/1jAzÀ13/6 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349 17174046805

792 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬಡಕ  ವ  ೕತ ಕ ರ ಗರ ೕ 863/1 ನ ಅ ಣ 1 0.60 0.63904 17174046805

793 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ  ಯಲ  ಪ ಮಮ ರ ಗರ ೕ 53/10,53/15 ನ ಅ ಣ 1 0.50 0.45349 17174084965

794 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಶ ಅಣ  ತ ಎಕ ಂ ಸದಲ 258/5§,258/5PÀ ನ ವ 1 0.90 0.73181 89056091855

795 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ ಬ ಬಸ  ಳ ಗ ರ ಗರ ೕ 83/5,83/12 ನ ಅ ಣ 1 1.30 1.28327

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

796 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಮ  
ನ ವರ ಗರ ೕ ಗರ ೕ 222/3 ನ ಣ ನ ಡ 1 1.00 1.01013 89030295178

797 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಯಣ  ವ ಸದಲ ಸದಲ 931 ನ 1 0.60 0.63904 20060313000096-1

798 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ೕತ ಅ ೕಕ ವ ಡ ಳ ಸದಲ 395/1 ನ ಎ ೕ 1 0.60 0.63904 20060313000102-2

799 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಪ ದ ಸ  ಸದರ ೕ ಜ ಸದಲ 415/3 ನ ಣ ನ ಡ 1 1.60 1.46537 20060313000108-1

800 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ೕ ರ ೕರ ಂವ ಸದಲ 234/5,246/6 ನ ವ 1 1.25 1.19222 20060313000096-8

801 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )   ಬ ಮ ಕ ಡ ಸದಲ 82/2 ನ 1 0.60 0.63904 20060313000103-5

802 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಜ ರ ಅಣ  ಬ ರ ಜ ಸದಲ 345/1C ನ ಂ  1 0.50 0.54626 10818048350

803 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ನ ಜ ಶ ಲ ಪ ಲ ೕ 587 ನ 1 0.6 0.63904 89071828815

804 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕಲ  ಅಪ  ಬನ ೕ 498/1C ನ ಣ ನ ಡ 1 0.26 0.29477 17155058007

805 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ತ  ಕಮ ೕ 73/1C/1 ನ ಣ ನ ಡ 1 0.8 0.82458 17155024022

806 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಮಪ  ಬಸ  ೕ 214/1,230/2J ನ 1 1.13 1.11939 17155012051

807 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಸತ  ಕಲ  ಜ ಸದಲ 413/1 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013 200603130000966

808 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಗಣಪ   ೕಲ ರ ೕ 78/4 ನ ಣ ನ 1 1.00 1.01013 200603130000962

809 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ   ಕ ಳ ನನ ಸದಲ 162/4ಅ+4ಬ ನ ಣ ನ 1 0.20 0.22675 200603130001028

810 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ಣ ಸತ  ಮ ಕ ಡ ಸದಲ 67/1 ನ ಅ ಣ 1 1.20 1.19222 200603130000963

811 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ದ ದ ಮ ವ 
ೕ ಎ ಸದಲ 321 ನ 1 0.78 0.80603 200603130001012

812 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕಲ  ೕಕ  ರ ಸದಲ ಸದಲ 1036/7ಬ ನ 1 0.78 0.58223 200603130001032

813 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬಸವ ಜ ಕರ ಂ ನನ ಸದಲ 164/2 ನ 1 0.40 0.45349 200603130001030



814 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ೕತ ವ ಯ ರ ೕ 126/1+2/2ಅ ನ 1 0.60 0.63904 200603130000960

815 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕರ  ದ  ಬ ರ ೕ ೕ 246/3ಅ ನ ಬದ 1 0.30 0.34012

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

816 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಭರಮಪ  ದ  ಕರ ಂವ ಗರ ೕ 90/5,90/4 ನ ಣ ನ 1 0.60 0.63904

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

817 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಳ  ಬ ವ ಕ ಲ ಳ ೕ 68/3 ನ ಣ 1 0.40 0.45349 006500101031340

818 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಬಸವ ಜ ವ ಳ  
ಲ ರ ಂವ ೕ 99/1ಡ ನ ಣ 1 1.20 1.19222 200603130001079

819 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಲ ಣ ಗಣಪ  ರಗಜನ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 101/1 ನ ಅ ಣ 1 1.40 1.37432 17174049534

820 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕವ  ಜ ೕ 11,5/2ಅ/1 ನ 1 0.30 0.34012 17155017322

821 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಮ  ಅ ನ ಕ ಗ ರ ಗರ ೕ 17/1/4 ನ ಅ ಣ 1 1.60 1.55641 5010020159108

822 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ . ಂ  
ದ ಂಗ  ಕ ಗ ರ ಗರ ೕ 244 ನ ಅ ಣ 1 0.80 0.82458 5010020073870

823 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ ಂ   ಂ  ೕತ ಗ ೕ 349/ಬ,372/1,372/2,37

2/3,348/1ಅ ನ ಕಲಂಗ 1 1.75 1.64746 200603130001078

824 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ  ದ  ೕ ಗ ೕ 417 ನ ಕಲಂಗ 1 1.10 1.10118 17166573241

825 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ೕಪಟ ೕತ ಗ ೕ 421/3,425/2,428/1ಬ.3

99/1 ,388/2ಬ,426/2 ನ ಕಲಂಗ 1 1.75 1.64746 200603130001080

826 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಉತಮ ಪರ ಮ ಕಮ ಂ ರ ಸದಲ 31/2,35/6 ನ ಣ 1 0.50 0.54626 200603130001077

827 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಲಗಮ  ಅ  ಂ ೕಳ ೕ 457/2+3+4+5 ನ ಬದ 1 0.50 0.54626 17155058176

828 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅರ ಂದ ರ  ಗ ೕ 224/4ಎ ನ 1 0.99 0.63818 17155052425

829 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ತ ಜಯ ರ ೕಲ ೕ 599/3 ನ  

ಣ ನ 1 0.20 0.22675 20253427558

830 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಜಯ ರ ೕಮ  
ೕಲ ೕ 599/1 ನ  

ಣ ನ 1 0.21 0.23808 17155024816

831 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಯ  ೕಮ  
ೕಲ ೕ 599/4 ನ 1 0.50 0.46277 17155016850

832 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಶ ಂತ ರ  ಗ ೕ 170/1ಬ ನ 1 0.45 0.49987 17155021906

833 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಹಣ ತ ಳಪ  ಕ ಗ ರ ಗರ ೕ 96/3,97/4 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013 5632180000135

834 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ರವ   ಅ ನ ಹಣಮಣ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 63/7 ನ ಅ ಣ 1 2.00 1.9206 89052209874

835 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂಡ ಕ ಜ ಪ  ಬಲ ಡ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 53/1 ನ ಅ ಣ 1 0.80 0.57148 89057345799

836 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕರ ಮಪ  ಡಸ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 69/6 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349 17174025466

837 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮಲಪ  ಮಪ  ದ ಂ ಳ ಗರ ೕ 2/5 ನ ಅ ಣ 1 0.55 0.59265

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

838 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )   ಎ ನವರ ಕ ರ ಗರ ೕ 85 ನ 1 0.40 0.30305

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

839 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಯಣ ವಪ  ರಹ ಮಮ ರ ಗರ ೕ 49/4 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

840 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬಸಪ  ಮಪ  ಮ ಂಗ ರ ಗ ರ ಗರ ೕ 41/1 ನ ಅ ಣ 1 0.55 0.59265

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

841 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಳಪ  ಪರಸಪ  ಹಣಮಣ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 31/3 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

842 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಷ ಲ  ಮ ನ 
ಕಣಗ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 76/7 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 



843 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ಯಲಪ  ಸನ ಗ ರ ಗರ ೕ 248/ಅ/1ಗ ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45081

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

844 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಸ ವ  ಈರಪ  ಬಸ ಂ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 89/9 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349 17174045926

845 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬಸವ ಜ ಸತ ಪ  ಳನ ವರ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 23/1 ನ 1 0.60 0.63904 17174068807

846 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ ವ ಭರಮಪ  ಕ ಕ ರ ಗರ ೕ 571/1+2/1ಬ ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013 17174039570

847 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ ಪ  ಳಪ  ವನ ಗ ರ ಗರ ೕ 63/1 ನ 1 0.60 0.59265 89051884679

848 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )   ಕಲಪ  ಗ ರ ಗರ ೕ 133/1 ನ ಅ ಣ 1 0.55 0.59265 17174045074

849 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮಪ  ಡಪ  ಲ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 86/1 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349 17174089792

850 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಮ ನ  ಮಪ  ಗ ರ ಗರ ೕ 35/3 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349 17174063693

851 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )   ಆ ದ ೕ ಗ ರ ಗರ ೕ 218/3 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349 20162852305

852 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಹನ ತ ದ ಪ  ಗ ರ ಗರ ೕ 196/1 ನ ಅ ಣ 1 0.50 0.54626 89065767891

853 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ ಮಪ  ಹಣ ನ ಗ ರ ಗರ ೕ 78/1 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349 89057116576

854 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದರ  ಪ ರ ಕ ರ ಗರ ೕ 53/4 ನ ಅ ಣ 1 0.80 0.77819 17174087274

855 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಯಪ  ಹನ ತ ವಗ ನ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 218/5ಕ,176/1ಇ ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

856 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಪರಸಪ  ಲಪ  ಕ ಗ ರ ಗರ ೕ 96/1 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

857 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮಪ  ಂಬಣ  ಕ ಮಮ ರ ಗರ ೕ 17/7/,18/13 ನ ಅ ಣ 1 0.35 0.3968 1240104000045000

858 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಯಲವ    ಹಣ ತ ಗ ರ ಗರ ೕ 174/2 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013 17174047537

859 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬಸವ  ಮಪ  ಹನ ನ ಗ ರ ಗರ ೕ 78/2 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

860 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ . ೕ  ಸ  
ಸದರ ೕ ಜ ಸದಲ 415/4,415/7 ನ ಣ 1 0.70 0.73181 200603130001082

861 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂಡ ಕ  ಹ ರ ನನ ಸದಲ 163/6 ನ ಸವ 1 0.20 0.22675 200603130001027

862 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂದ  ೕ  ರ ೕರ ಂವ ಸದಲ 245/1+2 ,269/3,269/

13,269/14
ನ 1 1.20 1.19222 200603130000967

863 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಗ ಜ ಮ ವ ೕ ಎ ಸದಲ 321 ನ 1 0.78 0.80603 200603130001014

864 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಹ ಣ ಅ  ಅವ ಎ ಸದಲ 147/1 ನ ಣ 1 0.40 0.45349 200603130001013

865 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ  ದ  ೕಲ ೕರ ಂವ ಸದಲ 472/3 ನ 1 1.10 1.10118 200603130001029

866 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಶ ಮ ದ  ಪ ಜ ಸದಲ 319/1ಅ,320/1 ನ 1 0.20 0.16241 200603130001017

867 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

 ಸ  ಮನ ವ 
ಸದರ ೕ ಜ ಸದಲ 415/6 ನ ಣ 1 0.90 0.91736 200603130001083

868 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕಜ ೕ ರ ೕರ ಂವ ಸದಲ 245/8,269/16 ನ ಣ ಣ 1 0.75 0.77819 200603130000970

869 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಚ  ಬಸವ  ಇಟ ಳ ಗರ ೕ 68 ನ 1 1.00 1.01013 200603130000977

870 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಲ ಣ ಂ  ಒಂ ಎ ಸದಲ 326/6ಬ ನ ಸವ 1 0.30 0.34012 200603130001098

871 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ ಂತ  ಂಕಪ ೕಳ ಜ ಸದಲ 415/8 ನ ಣ 1 0.20 0.22675 200603130001095

872 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮಲ  ದ ಂಗ ೕತ ಕ ರ ಗರ ೕ 702/4,701/5 ನ ಬದ 1 0.61 0.57148

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

873 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಉದ ಪ  ಂಚಪ  ಹಣಮನ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 138/1 ನ ಅ ಣ 1 0.35 0.3968

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

874 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂಗ  ೕಮ  ಮ ಗ ರ ಗರ ೕ 133/1 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 



875 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಳ  ಅ ನ 
ಹಣಮನ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 93/1ಬ+3/1 ನ ಅ ಣ 1 0.80 0.82458

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

876 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ  ಂಚ  ಹಣಮನ ರ ಗ ರ ಗರ ೕ 140/1ಬ,140/1ಬ/4 ನ ಅ ಣ 1 0.70 0.73181

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

877 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ನ  ದ ಂಗ ೕತ ಕ ರ ಗರ ೕ 701/5 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

878 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಮ  ನ  
ರಗಪ ೕಳ ಕ ರ ಗರ ೕ 810/1 ನ ಅ ಣ 1 0.45 0.49987

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

879 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂಡ  ವ  ಸನ ಗ ರ ಗರ ೕ 3 ನ ಅ ಣ 1 0.80 0.82458

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

880 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಯ ಮ ದ  ಕ ರ ಗರ ೕ 701/3 ನ ನ 1 0.40 0.45349

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

881 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಧರ ಮ ೕರ ರಹ ಸದಲ ಸದಲ 948/1ಡ,948/1ಕ,948/1

ಇ,948/1ಫ,948/1ಅ ನ 1 0.40 0.41948 200603130001087

882 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ   ೕತ ಎ ಸದಲ 261/1 ನ 1 0.70 0.73181 200603130001090

883 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ಬ ದ  ೕತ ಎ ಸದಲ 263/1 ನ ಕಲಂಗ 1 0.38 0.3968 200603130001088

884 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಜಯ ಶ ಥ ಕ ೕ ರ ಂವ ೕ 35/1ಅ/2 ನ ಣ ನ 1 0.57 0.59265 200603130001089

885 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ  ಲಗಮ  ಣ ಳ ಮಮ ರ  ಗರ ೕ 59/3 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349 00390000003779

886 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬಸ ಡ ಮಲ  ೕಲ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 26/1 ನ ಅ ಣ 1 0.95 0.96076 5010020061945

887 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ ಕಲ  ನಡ ಕ ರ ಗರ ೕ 491 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

   
ಪ  ಯ 

888 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ ವ ಪ  ಕ ಕ ರ ಗರ ೕ 572 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013

   
ಪ  ಯ 

889 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಜಯ  ೕಲ 208/1 ನ 1 0.80 0.82458

ನ 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

890 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕ ಥ ಳಪ   ೕರ ಅ ೕಳ 74/2 ನ 1 0.40 0.30863

ನ 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

891 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಸ ವ ಮ ದವ ಅ ೕಳ 114 ನ 1 0.40 0.31169

ನ 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

892 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಈರ ಡ ಯ ಡ ೕಲ ಅ 452/5 ನ 1 0.75 0.77819

ನ 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

893 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಜಯ ಳ ಡ ೕಲ ಂ ರ ಸದಲ 48 ನ ಣ ನ 1 0.40 0.45102

ನ 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

894 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ನವಲಪ   ಗ ೕ ಂಗಲ 0.4 ನ 1 0.60 0.62048

   
ಪ  ಯ 

895 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ಮ ವ ಅವ ರ ಕ ೕಳ ಸದಲ 14 ನ 1 1.86 1.73851 17135058192

896 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಯಪ  ಭರಮಪ  ನಸ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 0.35 ನ ಅ ಣ 1 0.35 0.3968 17174039003

897 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಲ ಜಯ ೕಲ ದ ಳ ಸದಲ 88/7 ನ 1 1.13 0.86263 200603130001106

898 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂ ಗ ಕಲಪ  ೕರ ಅ 347/6,347/2 ನ ೕ 1 1.00 1.01013 200603130001105

899 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಶ ಮ ತ ಗ ೕ 423/2• /423/5 ನ ಕಲಂಗ 1 0.43 0.48132 200603130001107

900 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ತಲ ಅ  ರ ಜ ಸದಲ 341 ನ ಧ ಜ 1 0.27 0.3061 5072200115660



901 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಲ ೕಂ  
ಯಕ ಡ ಳ  ಎ 226/2,227/2,227/4,22

8/1
ನ 1 0.92 0.91736 156200101000591

902 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ . ೕ  ದ ಂತ 
ಅ ಳ  ಎ 228/2 ನ ಣ ನ 1 0.66 0.68542 17166544630

903 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬಸವ ಜ ಕರ ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 178/6 ನ ಎ ಬ 1 0.80 0.82458 89054909942

904 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಗಣಪ  ಸತ  ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 178/1 ನ ಎ ಬ 1 0.60 0.63904 89054592015

905 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಚನ  ಅ ಬ ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 180/5 ನ ಕಲಂಗ 1 0.60 0.63904 89102137360

906 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಈರ ಡ ಮ ಡ ಜ ಸದಲ 189/2 ನ ಎ ಬ 1 0.35 0.3968 89043494736

907 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ .  ಜ  
ೕಲ ಜ ಸದಲ 176/13 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.22675 89010408154

908 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ತ  ೕ  ದತ ಜ ಸದಲ 449/1+2/ಬ ನ ಎ ಬ 1 0.40 0.4443 89048102144

909 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಪ ರ ಮ ೕರ 
ಉ ಂ ರ ಸದಲ 45 ನ ಂ  1 0.60 0.63904 89067006720

910 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ  ಳ  ೕಲ ಸದಲ ಸದಲ 17/2. ನ 1 0.70 0.46546 05072200051728

911 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಅಭಯ ರ ಮ ೕರ 
ಉ ಂ ರ ಸದಲ 45 ನ ಂ  1 0.60 0.63904 17176051165

912 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಮ  ಯ  
ೕಲ ಸದಲ ಸದಲ 17/1ಅ ನ 1 0.80 0.53787 05072200017100

913 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ  ಈರ  ಜ ಸದಲ 75/8ಎ ನ ಎ ಬ 1 0.25 0.28343 89043495424

914 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಮ ವ ಮಲ  
ಡ ೕಲ ಜ ಸದಲ 448/2 ನ ಎ ಬ 1 0.37 0.41958 89010124489

915 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಯಲ  ಜಕ  ೕ ಜ ಸದಲ 13/1. ನ ಎ ಬ 1 0.40 0.44744 89027460659

916 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಲ ದ   
ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 178/5 ನ ಎ ಬ 1 0.40 0.4523 89060879714

917 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಥ ಲ ಣ ೕತ ನ ೕ 258/5ಅ ನ ಸವ 1 0.60 0.63904 89065088208

918 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ೕಕ ಬಸ ಶ ರ ಳ ಜ ಸದಲ 373/1 ನ 1 0.75 0.77819 89023619376

919 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಷ ಸ ವ ನ ಜ ಸದಲ 447/2 ನ ಎ ಬ 1 0.30 0.34012 89011656221

920 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ಬ  ೕಪ ೕ 136/1 ನ 1 0.80 0.82458 166500101003222

921 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ   ವ ಜ ಸದಲ 238/1ಅ ನ ಕಲಂಗ 1 0.40 0.45349 35798907792

922 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ಬ ಂ  ಂ ಎ ಸದಲ 260/4 ನ ಸವ 1 0.75 0.77819 05742250001238

923 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ . ಕ  ಮ  ಸದಲ ಸದಲ 399/10,399/9 ನ ಸವ 1 0.88 0.8988 6003511033

924 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ  ದ  ೕಲ ಜ ಸದಲ 399/6 ನ ಣ ನ 1 0.40 0.45349 6094583737

925 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಬ  
ಮ ಮ ಜ ಸದಲ 347/8+9/14ಬ ನ 1 0.75 0.51931 89011008916

926 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ ಲ ಳ  ೕಪ ೕ 136/2 ನ ಣ ನ 1 1.00 1.01013 006500101019808

927 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )   ಖ ತ ಂಗ ಜ ೕ 533 ನ 1 0.80 0.82458 17145080318

928 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಪರ  ಮ  
ಹಣಮಣ ವರ ಮಮ ರ  ಗರ ೕ 42/5 ನ ಅ ಣ 1 0.60 0.63904 17174029618

929 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬ  ಂ  ಗಡಗ ಮಮ ರ  ಗರ ೕ 33/5 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349 17174048371

930 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಘ ಂದ  ಳ  ಕ ಗ ರ ಗರ ೕ 96/2 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013 89038532511

931 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಮ . ಸ  ಪರ  
ಹಣಮಣ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 138/1 ನ ಅ ಣ 1 0.35 0.3968 05632160000140

932 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಮ ಶ ಗಣಪ  ರಗಜನವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 56/4 ನ ಅ ಣ 1 1.15 1.1467 89089393246

933 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಪ ಶ ಂಕ  ಗಡಗ ಮಮ ರ  ಗರ ೕ 33/2 ನ 1 0.40 0.45349 17174039194

934 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಲ  ಅ  
ಪ ೕಳ ಗ ರ ಗರ ೕ 141/1ಅ ನ ಬದ 1 0.40 0.45349 89054483834

935 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಸ ವ ಂ ಗ 
ಹಣಮಣ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 77/3 ನ ಅ ಣ 1 0.60 0.63904 17174055821

936 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಂಡಪ  ಅ  
ಪ ೕಳ ಗ ರ ಗರ ೕ 136/2 ನ ನ 1 0.70 0.73181 17174094101

937 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅವ  ಲಕ  ಭಗವ ಕ ರ ಗರ ೕ 856/5 ನ ಣ ಣ 1 1.00 1.01013 17174059064

938 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕ  ದ  ರ ಳಗ ಗರ ೕ 5/3,7/1ಅ,10/1ಇ+2ಅ ನ ನ 1 0.80 0.82458 17171544576

939 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದಕ  ಅಪ  ಗ ಮಮ ರ  ಗರ ೕ 41/2ಬ ನ ಅ ಣ 1 0.80 0.82458 17174057181



940 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಹಣ ತ ಭರಮ  ಮಸ ಮಮ ರ  ಗರ ೕ 55/3 ನ ಅ ಣ 1 1.95 1.8387 6474101001618

941 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ , ರ  ಯ  
ರಗಜ ನ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 117/2 ನ ಅ ಣ, ಕಲಂಗ 1 1.00 1.01013 17174046055

942 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಠ ಲ ದ  ೕತ ಕ ರ ಗರ ೕ 751/3 ನ ನ 1 1.00 1.01013 17174033817

943 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಅ  ಂಚ  
ಹಣಮನ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 140/2/2 ನ ಅ ಣ 1 0.80 0.82458 17174085709

944 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕಲ   ಪಳ ೕಜ ಸದಲ 321 ನ ಂ 1 0.90 0.91736 30900325738-2

945 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂಗಪ  ೕಮಪ  ಮ ` ಕ ರ ಗರ ೕ 717/2 ನ ಕಲಂಗ 1 1.00 0.72539 17174059870

946 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ ೕಮಪ  ಂ ಗ ರ ಗರ ೕ 66/1+2/1 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

947 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ  ೕ  ವ ತ  
ರಹ ಎಕ ಂ ಸದಲ 272/4 ನ 1 0.20 0.22675 20060313000109-2

948 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ಬ  ವಲ ರ ಎಕ ಂ ಸದಲ 364/1 ನ 1 0.40 0.45349 20060313000109-3

949 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕಲ  ೕಕ  ರ ಸದಲ ಸದಲ 1029/1 ನ 1 0.51 0.36927 200603130001032

950 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬ ರ   ಗ ಸದಲ ಸದಲ 913/1ಅ ನ 1 1.20 1.19222 200603130001104

951 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಭರತ ೕ ಳ ೕ ಕರ ರ ಸದಲ 29/1 ನ 1 1.50 1.46537 200603130001101

952 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ ಪ  ಳ  ಂ ರ ಗರ ೕ ಗರ ೕ 127/2,127/5 ನ ಕಲಂಗ 1 0.60 0.46887 17171512011

953 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ೕಲ ಲ ೕರ ೕರ ಂವ ಸದಲ 214/7 ನ 1 0.87 0.88952 200603130001103

954 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ  ಅ ಣ ವ ಯ ರ ೕ 126/1+2/1 ನ 1 0.60 0.63904 200603130001096

955 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ ಮ  ೕ ಎ ಸದಲ 483/4 ನ ಣ ನ 1 0.80 0.82458 200603130001094

956 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಕಲ  ಗಣಪ  ಸದಲ ಸದಲ 971/1 ನ ಜ 1 0.60 0.63904 200603130001100

957 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ಮ ನ ಬಸವ  
ಬಲ ಡ ಕ ರÀ ಗರ ೕ 88/4 ನ ಜ 1 1.20 1.19222

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

958 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಉದ ಪ  ಪರಸ  ಕ ಕ ಗ ರ ಗರ ೕ 118/2,172/6 ನ ಅ ಣ 1 0.80 0.82458

ೕ ವ  
ಮಸ   

ಪ  ಯ 

959 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ . ಕ  ಪರಸ  
ಹಣಮನ ವರ ಮಮ ರ  ಗರ ೕ 54/2PÀ ನ ಅ ಣ 1 1.90 1.82955 89023564357

960 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಠ ಲ ನ  ರಗಪ ೕಳ ಕ ರ ಗರ ೕ 849§ ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013 17174038431

961 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ ೕಯ ಅ  ಂ ರ ಸದಲ 254/1+2/1§,210/1,25

5/5 ನ 1 0.72 0.75036 89091302594

962 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ರ ೕಂದ  ಲ ಣ ೕತ ಎಕ ಂ ಸದಲ 258/5C ನ 1 0.60 0.63904 0574220000888-4

963 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ದ  ೕ ಜ ಸದಲ 5*3,34*4 ನ 1 0.40 0.22737 89044468932

964 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ದ  ೕ ಜ ಸದಲ 4/1,4/3 ನ 1 0.39 0.24361 89036542215

965 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂ ಥ ಅಪ  ಳ ಕ ರ ಗರ ೕ 872/4 ನ ಆ ಗ 1 0.80 0.98965

 ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

966 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ವ ವ  ಂಚ ಖಡಕ ಟ ೕ 217/1 ನ ಬದ 1 0.40 0.44841

 ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

967 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಂದ  ಲ ಣ ಂಚ ಖಡಕ ಟ ೕ 217/1 ನ ಬದ 1 0.42 0.47156

 ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

968 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಅ ೕಕ ಮ ವ ಮಗ ಮ ಜ ಸದಲ 346/1 ನ 1 0.40 0.45349 8901269763-1

969 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ . ಂ  
ಮ ವ ಂಚ ಖಡಕ ಟ ೕ 217/1,217/2,390/9 ನ ಗಲ 1 0.90 0.91736 89066542038

970 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ದ  ದ  ೕ ಜ ಸದಲ 34/4,5/3 ನ 1 0.28 0.22737 89033351518

971 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ ) ಬ  ಸ  ೕಲ ಜ ಸದಲ 173/2 ನ ಕಲಂಗ 1 0.76 0.75036 30564582357

972 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )  ಶ ಂಚ ಖಡಕ ಟ ೕ 433/4,433/6 ನ ಗಲ 1 0.90 0.91736 52010125898177-4

973 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  
( ನ )

ೕಮ . ಸ ೕ  ಮ ವ 
ಪಟ ಂ ಜ ಸದಲ 82/6 ನ ಣ ನ 1 0.80 0.96374 851310100549-5



974 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ತ ಮ ವ ವಡ ರ ರ ೕ 489/2 ಪ ಷ  ಬದ 1 1.20 1.19222

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

975 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
)

ೕಮ . ಅ ೕ  ೕಮ ನ 
ಂಕ ಗ ಳ ಸದಲ 92/3 ಪ ಷ  ಣ ನ 1 0.70 0.73181

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

976 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
)

ೕಮ .  ಸ ವ 
ೕಳ ೕ 110/6,111/1 ಪ ಷ  ಣ ನ 1 0.99 1.00002

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

977 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಅಣ  ಬಜ ಗ ಮನ ವರ ೕ 290/1 ಪ ಷ  1 0.30 0.33094

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

978 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಲ  ಮ ರ ರ ಗರ ೕ 253 ಪ ಷ  ಅವ 1 0.60 0.63904

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

979 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
)

ೕಮ . ೕ   
ಂ ಸದಲ ಸದಲ 1024/ಗ ಪ ಷ  ಣ ನ 1 0.50 0.54626

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

980 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಹಣ ತ ಬಸ  ೕರ ರ ಂವ ೕ 140 ಪ ಷ  ಣ ನ 1 0.90 0.91736

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

981 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಅ ೕಕ ಮ ವ ವಡ ರ ರ ೕ 489/1 ಪ ಷ  ಜ 1 0.40 0.45108

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

982 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
)  ೕಮ  ೕರ ಕ ರ ಗರ ೕ 357/5 ಪ ಷ  1 0.50 0.54626

  
ಪ  ಯ 

983 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
)  ದ  ಗರ ೕ ಗರ ೕ 202/1, /1,205/1ಅ ಪ ಷ  ಅರ ಣ 1 2.00 1.9206

  
ಪ  ಯ 

984 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಸ ವ  ೕಳ ೕ 110/1 ಪ ಷ  ಬದ 1 0.65 0.68542

 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

985 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ದ ಪ  ಮ ವ ಭ ಕ ರ ಗರ ೕ 544/3 ಪ ಷ  ಜ 1 1.00 0.99573

 ಆ ೕ ಕ 
ಪ  ಯ 

986 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಮ  ಫ ೕರ  ಭ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 101/1 ಪ ಷ  1 0.40 0.45349

ೕ  ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

987 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
)

ೕಮ .   ಉಮ ಗರ ೕ 276/1+2+3/1ಅ ಪ ಷ  1 1.00 1.01013
  

ಪ  ಯ 

988 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಪರ ಮ ಈಶ ರ ತಳ ರ ಗರ ೕ 252/1 ಪ ಷ  1 0.80 0.82458

  
ಪ  ಯ 

989 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
)

ದ  ಂಡ ಕ 
ಳಕ ಖಡಕ ಟ ೕ 591/15,591/17,351/11 ಪ ಷ  ಣ ನ 1 0.40 0.45349

ಜಯ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

990 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಮ  ಹಣ ತ ೕರ ಗ ರ ಗರ ೕ 21/7. ಪ ಷ  1 0.70 0.73181

  
ಪ  ಯ 

991 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
)

ೕಮ .   
ಕ ೕಳಕರ ರ ೕ 150/1 ಪ ಷ  ಅ ಣ 1 2.00 1.9206

ೕ  ಸ  
ೖ  ಪ  

ಯ 

992 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ೕಮ . ಕ  ದ  ತ ಎ ಸದಲ 1/60. ಪ ಷ  ಂ 1 0.26 0.29477 200603130000964

993 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಮ ವ ೕಪ  ೕ ನನ ಸದಲ 148/1 ಪ ಷ  ಣ ನ 1 0.34 0.38547 200603130000965

994 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಮ ೕಹರ  ಂಬ ಸದಲ ಸದಲ 878/ಬ/4,870/7 ಪ ಷ  ಣ ನ 1 1.40 1.37432 200603130000957

995 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ೕಹನ  ಂಬ ಸದಲ ಸದಲ 878/ಬ/2,878/ಬ/6 ಪ ಷ  ಣ ನ 1 1.50 1.46537 200603130000958

996 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
)

ೕಮ . ದ  ೕ ಂತ 
ಸವ ರ ರ ಂವ ೕ 134/12 ಪ ಷ  ಎ ಬ 1 0.20 0.22675 17186592001

997 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಅಣ   ಳ ರ ಂವ ೕ 17/1 ಂದ6/ಕ/4 ಪ ಷ  ಣ 1 0.80 0.82458 89058661791

998 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಶ  ಅಣ  ರ ರ ಂವ ೕ 17/1 ಂದ6/ಕ/2 ಪ ಷ  ಣ 1 0.80 0.82458 89099596506



999 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ೕ ಪ ಮ ವ ದವ ಂದಲ 444/5,444/6 ಪ ಷ  1 0.40 0.45349

1000 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ನಕರ ಅಣ  ವಡ ರ ಗ ೕ 582/2ಕ ಪ ಷ  1 1.00 1.01013

1001 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಗಣಪ  ಯಶ ತ ೕಕ ಸದಲ ಸದಲ 870/4 ಪ ಷ  ಣ ನ 1 0.25 0.28343 20060313001008

1002 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ೕಲ ತ ಂಬ ರ ೕ 570/3 ಪ ಷ  ಣ ನ 1 0.40 0.45349 200603130000974

1003 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಳ  ಕರ ಂಬ ಗ ರ ಗರ ೕ 17/5. ಪ ಷ  1 0.40 0.45349 89087496878

1004 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಲ ಣ ಲವ  ಂಬ ಗ ರ ಗರ ೕ 83/6 ಪ ಷ  1 0.40 0.45349 5010020116472

1005 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಪ ಕರ ವ  ಂಬ ಂದಲ 444/1 ಪ ಷ  ಈ 1 0.73 0.75964

1006 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
)   ವಡ ರ ಂದಲ 307 ಪ ಷ  ಈ 1 0.80 0.82458

1007 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಬ ಮ ಸದಲ ಸದಲ 35/16 ಪ ಷ  ಎ ಬ 1 0.40 0.45186 89030653000

1008 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ೕಮ  ಮ ವ ೕ ನನ ಸದಲ 19/13,19/3,19/9 ಪ ಷ  ಜ 1 0.87 0.88952 20060313001033

1009 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ರ ೕಂದ  ಯಲ  ಘ ಂಗ ಜ ೕ 72/2,73/1 ಪ. 1 0.80 0.82458

ಇ   ಇಂಡ ೕ  
ಪ  ಯ 

1010 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಅ ೕ ವ  ರಡ ಪಟ ಣ ೕ 121/2ಬ ಪ. ಬದ ,ಚವ 1 0.60 0.63904

ನ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

1011 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಶ ಲ ಣ ರಡ ಪಟ ಣ ೕ 124/6+7,171/10,122/1 ಪ. ಜ, ನ 1 0.40 0.44576

ನ ಇ ಶ  
ಪ  ಯ 

1012 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ವ ಮಲ  ಯ ಳ  ಎ 193 ಪ. ಕಲಂಗ 1 0.80 0.82458 110810110000372

1013 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (ಎ  
) ಬ ಕರ ಯ ಪಟ ಣ ೕ 133/13 ಪ. ಂ 1 0.25 0.28343 32519453478

1014 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸವ ಜ ಮಪ  ಜನ ಯರ ಜಲ 26/1. ನ 0.9 0.60267 593138815285 000010980887852

1015 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸಪ  ಈರಪ  ಬ ಳ ಅರ ಂ 531 ನ ಅ ಣ 0.29 0.32878 513217116327 000010980887852

1016 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಸ ವ ೕಮಪ  ಳ ಕ ೕ ಅರ ಂ 243/2ಕ/1+3 ನ ಅ ಣ 0.5 0.54626 753574627529 000010980887852

1017 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸಪ  ಂಡ  ರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 339/7+8ಅ ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 370756054663 000010980887852

1018 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಶ ಂತ  ಮಲ  ಳ ಕ ೕ ಅರ ಂ 319/12 ನ 0.55 0.40248 258179782138 17173618935

1019 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸಪ  ಪರಸ  ಗಳ ೕಡ ಬಗರ ಳ ಜಲ 212/2,213A/1,213/A/2 ನ ಕಲಂಗ 1.00 0.72539 767026727943 10551444740

1020 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸ ಡ ಬಸ ಡ ೕಲ ರ ಅರ ಂ 121/6 ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 816770990321 000010980887852

1021 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ವ ಯವ  ಬಸ ಂಡ 
ಳ ಡ ಕ ೕ ಅರ ಂ 146/2ಅ/1+2ಅ/2/2ಅ/

3ಅ ನ ನ ನ 0.8 0.57148 762295481323 000010980887852

1022 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಶ ಥ ಮ ಂಗ  ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 396/6 ನ  0.6 0.46887 413851551392 000010980887852

1023 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ಲಕ ಪ  ಳ ಕ ೕ ಅರ ಂ 330/1 ನ ನ ನ 0.6 0.46887 366499378666 000010980887852

1024 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮ  ಬಸ  ಗರ ನ ಜಲ 433/2,433/3,431/4 ನ ಕಲಂಗ 0.9 0.64843 214234711144 000010980887852

1025 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸವ ಜ ಅ ನ ಕ ೕ ಅರ ಂ 412/5/1 ನ 0.5 0.37837 928702079043 000010980887852

1026 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ವಯ  ಸ ವಯ  ಮಠ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 474/1+2ಅ ನ 1.6 1.02986 340982112311 000010980887852



1027 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ  ಬನ ಪ  ದ ಡ ಕ ೕ ಅರ ಂ 166/2 ನ ಅ ಣ 1.6 1.55641 967440698812 000010980887852

1028 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಹನ ತ ಬಸಪ  ೕಲ ಕ ೕ ಅರ ಂ 142/2ಅ+2ಬ/4 ನ ಅ ಣ 1.2 1.19222 567220326922 000010980887852

1029 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಕ ಮ ೕರ  ಉಮ ಕ ೕ ಅರ ಂ 357/3/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 647976357474 000010980887852

1030 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಕ ಪ  ದ ಪ  ನ ಜಲ 280/1+2/1 ನ ಕಲಂಗ 0.6 0.46887 976971400819 000010980887852

1031 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ತ  ಸ ಪ  ಯನ ವರ ರ ಅರ ಂ 113/1ಅ,117/18,117/2

0
ನ 0.4 0.34061 312015983402 000010980887852

1032 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಹಣ ತ ೕಮಪ  ಅರ ನ ಜಲ 417 ನ ಕಲಂಗ 0.4 0.34061 987896337290 000010980887852

1033 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ  ೕರ  ತಪ ನ ಅರ ಂ 126/6A/1 ನ ಅ ಣ 0.3 0.34012 772506221076 30977544844

1034 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಯಲಪ  ಹಮ ನವರ ನ ಅರ ಂ 49/1+2/ಅ ನ ನ ನ 0.4 0.34061 801243597194 3621002100017995

1035 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲ ಣ ಬನಪ  ೕರನಗ ಕ ೕ ಅರ ಂ 294 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 770748311057 3621002100017995

1036 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯ  ದ ಪ  . ೕಲ ಕ ೕ ಅರ ಂ 320 ನ ನ ನ 0.5 0.52907 926173178857 3621002100017995

1037 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಈರಪ  ವ ಂಗಪ  ಕ ೕ ಅರ ಂ 207/5/2 ನ ಅ ಣ 0.65 0.69117 395950969042 3621002100017995

1038 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸಪ  ದ ಪ  ನ ಅರ ಂ 188/12 ನ ಅ ಣ 0.65 0.69299 211508229866 3621002100017995

1039 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಪ ವ  ಪ ಶ ಕ ೕ ಅರ ಂ 152/* ನ ಅ ಣ 1.75 1.69591 565742454901 3621002100017995

1040 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ಂದ ಯಣ 
ತಹ ೕಲ ರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 214/2/1 ನ ಅ ಣ 2.00 1.9206 721527158694 3621002100017995

1041 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ವ ವ  ಮಪ  ನ ಡ ಕ ೕ ಅರ ಂ 190/1 2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 464925309163 3621002100017995

1042 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಲಪ  ೕ ಂದಪ  ನ ಅರ ಂ 114/5+4ಅ/ಕ ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 931135376500 3621002100017995

1043 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕರಪ  ದ ಪ  ಮಕ ನವರ ರ ಅರ ಂ 2 ನ ಕಲಂಗ 0.8 0.57148 53591053981 30977544844

1044 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಸ ೕಪ  ದ ಪ  ಂ ಮಲ ಅರ ಂ 133/1ಬ ನ ಅ ಣ 0.5 0.54626 985560618848 30977544844

1045 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಂ ಶ ಮಪ  ರ ನ ನ ಅರ ಂ 350/1 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 371252990855 30977544844

1046 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲ ಣ ಬಪ  ಉ ರ ನ ಅರ ಂ 169/2ಬ,163/4ಅ ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 410152869864 35550334210

1047 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಷ ಪ  ತಪ  ೕರ ಡರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 411/5/3,412/5/3 ನ ಅ ಣ/ 0.8 0.72879 923753622545 35550334210

1048 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗಪ  ಯಲಪ  ಬ ಗ ಡ ಅರ ಂ 12/2. ನ ಅ ಣ 1.6 1.55641 545251021628 30977544844

1049 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಈಶ ರ ಡ ಪ  ೕ ರ ಅರ ಂ 327,326/1ಅ ನ 0.8 0.5471 635334449638 35550334210



1050 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಳಪ  ೕಮಪ  ೕ ರ ಅರ ಂ 74/1A/2 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 932530305218 35550334210

1051 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯಲಪ  ಯಪ  ೕ ರ ಅರ ಂ 90/12 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 664375546964 35550334210

1052 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗವ  ದ ಪ  ತಡಸನವರ ಗ ರ ಅರ ಂ 324/1+2+3/1,325/2ಬ+

3+4/1
ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 856285637777 NILN4055

1053 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ ಈಶ ರ ಗ ಂಗ ಜ ರ ಅರ ಂ 127/1ಅ ನ  0.65 0.69229 764532766473 NILN4055

1054 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಈರ ಡ ಯಪ  ೕಲ ರ ಅರ ಂ 121/4 ನ  1.6 1.55641 323664990369 NILN4055

1055 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಅ ಪ  ಮಪ  ಳ ರ ಅರ ಂ 170/6 ನ ಬದ 1.35 1.33262 262093736940 NILN4055

1056 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸನ ಡ ದ ಖರ ೕಲ ನ ಅರ ಂ 32 ನ 0.98 0.98992 436241479278 NILN4055

1057 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಅ ೕಕ ವ ಬ ೕಲ ನ ಅರ ಂ 31 ನ 2.00 1.9206 331331713405 NILN4055

1058 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಂಪಣ  ಯಪ  ವ ಚ ಯ ನಹ ೕ ಕ 152/6 ನ 0.8 0.82458 462231408052 NILN4055

1059 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಅಣ ಪ  ಬಸಪ  ನ ಮಲ ಅರ ಂ 184/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 789267031023 30977544844

1060 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸವ ಜ ಮಪ  ರ ನ ನ ಅರ ಂ 104,96/1 ನ ಅ ಣ 0.75 0.78408 680973243311 30977544844

1061 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಲ  ಅವದಪ  ಬ ರ ಗ ರ ಅರ ಂ 142/12 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 559540198639 30977544844

1062 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮ ವ ಕರ ಲ ರ ಅರ ಂ 121/2 ನ ನ ನ 0.5 0.40474 953915284413 30977544844

1063 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಯಲಪ  ರ ಮಲ ಅರ ಂ 42/2ಎ ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 297159759662 30977544844

1064 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ವಣ  ಕರ ಮ ಜಲ 190/6 ನ ಅ ಣ 0.5 0.54626 391383753557 30977544844

1065 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕಲ ಠ ಮರ ದ ಪ  ರ ಅರ ಂ 77/2,78/2,79/2 ನ ಕಲಂಗ 0.5 0.40474 435151927165 30977544844

1066 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಈರವ  ದ  ನ ರ ಅರ ಂ 67/1+2ಅ ನ ಅ ಣ 0.7 0.73181 949946304366 30977544844

1067 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಸ ಪ  ಅ ೕ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 477/2 ನ ನ ನ /ಕ

ಲಂಗ 0.8 0.57148 724267049940 00362320012310

1068 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸವ ಜ ಗ ಪ  ಸ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 285/6A+B+7A/1 ನ ನ ನ /ಕ

ಲಂಗ 0.4 0.34061 789586554071 00362320012310

1069 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಯಲಪ  ಮ ಜ  
ಂಡಪ  ಬ ಗ ಡ ಅರ ಂ 61/4 ನ ಅ ಣ 1.6 1.55641 323417748976 00362320012310

1070 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಸ ಪ  ರ ಂ ಅರ ಂ 70/1 ನ ಎ ೕ 1 1.01013 392947454752 00362320012310

1071 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ  ವ ೕಲ ರ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 397/ಅ ನ 0.4 0.32481 521651514408 00362320012310

1072 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಅ ೕಕ ಜ ಪ  ಪ ರ ಮಲ ಅರ ಂ 78/3,82/2 ನ  ೕ 2 1.9206 681354345510 00362320012310



1073 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಲಪ  ಯಮನಪ  ಸ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 425,556 ನ ಕಲಂಗ 0.36 0.30655 874116946259 00362320012310

1074 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಮಪ  ಗ ಮಲ ಅರ ಂ 135/3,228/11 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 917703783660 000010980887852

1075 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕರಭದ  ದ ಪ  ಳ ಡ ಮಲ ಅರ ಂ 111/2 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 344007252927 000010980887852

1076 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಘ ಪ  ದಪ  ರ ಂ ಅರ ಂ 48/1ಅ/3 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 349244604571 000010980887852

1077 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮ  ಡಪ  ವಗ ನವರ ಮಲ ಅರ ಂ 16/1ಅ+1ಬ,73/1 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 370029004142 000010980887852

1078 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಡಪ   ರ ಅರ ಂ 159/1 ನ ಅ ಣ 0.7 0.73181 268343573412 000010980887852

1079 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮ  ಯಲ  ಕ ೕ ಮ ನ ೕಲ ಜಲ 311/2/5 2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 217653688981 30977544844

1080 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಂಡ  ಲಕ  ಳಗ ಹ ರ ಅರ ಂ 110/3ಬ,1102+ಕ/1ಬ ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 922986876005 30977544844

1081 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲ   ೕ ಮ ರ . ಅರ ಂ 21/4. ನ 0.9 0.60267 750939262436 000010980887852

1082 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಥ ಸ ೕ ಬ ಗ ಡ ಅರ ಂ 45/1ಅ+ಪ2 ನ 0.77 0.43595 615483994502 000010980887852

1083 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಥ ಬಸವ  ಅರ ಂ ಜನ ಅರ ಂ 40/1+2+ಬ ನ ಂ 1.00 0.37831 719310231598 000010980887852

1084 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲ ಣ ಯಲಪ  ವಗ ಮಲ ಅರ ಂ 159/1+2+3 ನ ಕಲಂಗ 1.00 0.72539 438615128635 279805000495

1085 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಈರಪ  ಬಸಪ  ಲದ ಲ ಅರ ಂ 738/2 ನ  0.3 0.34012 515858983276

1086 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಸ ೕಪ  ಅ ಬ ಪ ಲಕ ದ ಡ ಜಲ 20 ನ ಂ 1.6 0.54422 205366179713 013500101002450

1087 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯಲಪ  ೕಮ  ರಮ ರ ಂ ಅರ ಂ 19/*5 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 69648791424 32222597529

1088 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಶ ಂತ  ಸತ ಪ  ೕ ೕ ಕ ೕ ಅರ ಂ 347/4ಬ ನ 1.00 0.65824 757096006658 17173574122

1089 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಪರಸ  ಬಸಪ  ಕ ಮಲ ಅರ ಂ 80/4,80/1 ನ ನ ನ 0.8 0.57148 442522029120 00362320012310

1090 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಠ ಲ ಮಲಪ  ವಗ ಮಲ ಅರ ಂ 217 ನ ಎ 0.4 0.45349 209395437903 00362320012310

1091 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ದ  ೕ  
ೕಳ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 314/5 ನ ಎ 0.4 0.45349 442398139964 00362320012310

1092 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ನ ಜ ಬ ಬ 
ಗ ನ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 339/4ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.8 0.57148 263567419673 00362320012310

1093 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ ಪ  ಲ ಪ  ಸಮ ಗ ಜಲ 141/2ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.4 0.34061 791000062605 30977544844

1094 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲ ಣ ಲ ಣ ಡ ಡ ಮ ಜಲ 103/1 ನ ಬದ 0.7 0.52017 932825757866 30977544844

1095 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ಂಗ  ೕ ಗ ರ ಅರ ಂ 172/1 ನ ನ ನ ಡ,ಬದ 0.4 0.34061 379096276766 30977544844



1096 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಲಪ  ೕ ಮಲಪ  ಲ ರ ಹ ರ ಅರ ಂ 224/1+2ಅ+3+4+8/1 ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 655610085858 30977544844

1097 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಹಣ ತ  ರಮಲ  
ಲ ರ ಹ ರ ಅರ ಂ 244/1+2ಅ+3+4+8/1 ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 244416940119 30977544844

1098 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲಕ  ಬಸ ತ ಕಮ ರ ಅರ ಂ 96/13,96/10,97/11,96/

7
ನ ನ ನ ಡ 2.00 1.9206 872077264353 3621002100017995

1099 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಸ ೕ  ೕಮ  ನ ಮಲ ಅರ ಂ 131/4,131/4 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 ******** 62349160296

1100 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
 ಳ  ಮಕ ಳ ಕ ೕ ಅರ ಂ 321/3,93/1 ನ ಅ ಣ 1.6 1.55641 944454426821 3621002100017995

1101 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ ಬಸ ತ ಕಮ ರ ಅರ ಂ 53/3ಅ,52/6,52/12 ನ ನ ನ ಡ 1.00 0.63904 319203304977 3621002100017995

1102 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಪ ವ  ವ ದ  . ೕಲ ಕ ೕ ಅರ ಂ 34/1 ನ ಟ 1.2 1.19222 907501964433 3621002100017995

1103 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಹಣ ತ ಮ  ೕರ ಡ ಕ ೕ ಅರ ಂ 151/2/1ಅ/1ಕ ನ ನ ನ ಡ 0.5 0.36918 ******** 3621002100017995

1104 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಅ ೕಕ ಲ  ಎ ರ ಅರ ಂ 166/1 ನ ಅ ಣ 2.00 1.74075 823494808744 00362320012310

1105 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ  ದ  ಸಮ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 87/2 ನ ಎ ೕ 0.4 0.45349 972952003736 00362320012310

1106 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮ ಮಲಪ  ಕ ರ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 424 ನ  0.76 0.95962 882495582356 00362320012310

1107 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಲಪ  ಮಪ  ೕ ಕ ೕ ಕ 131/1 ನ ಕಲಂಗ 1.00 0.72539 251894863282 651401502606

1108 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯಪ  ಈರಪ  ಮಲ ಅರ ಂ 223/2 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 487491239927 62349160296

1109 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮ ದ  ದ ಪ  ಡ ಜ ಮಲ ಅರ ಂ 141/2ಅ,141/2ಬ ನ ಅ ಣ 0.35 0.3968 558806141666 62349160296

1110 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಂತವ  ದ ಪ  ದಳ ಮಲ ಅರ ಂ 132/1ಬ ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 510404899130 62349160296

1111 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯಲಪ  ತಪ  ಪ ಕ ಮಲ ಅರ ಂ 188/1 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 591436786100 62349160296

1112 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಈಶ ರ ದ  ನ ಮಲ ಅರ ಂ 136/5,209/1 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 277010637378 62349160296

1113 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗ  ಂಡ  ವ ಮಲ ಅರ ಂ 196 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 359584164856 62349160296

1114 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸಪ  ೕಮಪ  ಗ ಮಲ ಅರ ಂ 186/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 219416053673 62349160296

1115 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಬ ರಮ ನ ಬ 
ಯ ಟ ಜಲ 163/3 ನ ಟ 0.4 0.45349 722131658242 30977544844

1116 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಠ ಲ ಫ ೕರಪ  ಜಲ ಮ ರ . ಅರ ಂ 52/ಅ4+18+34+44,52

ಅ2
ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 661188684889 30977544844

1117 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲ ೕ ಅಪ  ನ ಗ ಶ ಅರ ಂ 81/4 ನ ಂ 0.8 0.5471 270905638151 05122200124181

1118 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಅ  ಲ ಣ ಹಣಬರ ಮಲ ಅರ ಂ 113/2ಅ/3 ನ ಅ ಣ 0.65 0.69229 597124641958 05632200007884



1119 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಈರಪ  ಮಲ ಪ  ಮಲ ಅರ ಂ 223/2 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 883289594132 05632250011309

1120 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲ ಣ ಮಲಪ  ಕಮ ಮಲ ಅರ ಂ 228/6 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 670308250664 31796414039

1121 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಅಕ ವ  ಮ ವ ನ ಡ ಕ ೕ ಅರ ಂ 190/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 845307178609 30491010100010878

1122 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಹನ ತ ಧ ಪ  ರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 21/01. ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 398878121248 1018216349

1123 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಹನ ತ  ೕ ಂದಪ  
ಟನವರ ಮ ಜಲ 71/4,65 ನ ಂ 1.6 0.54422 328057657017 05102210000544

1124 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಯಮನಪ  ೕ ಂದಪ  
ಟನವರ ಮ ಜಲ 63/3,6/2/2ಅ,63/2 ನ ಂ 1.6 0.54422 682088280638 05102200004381

1125 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಪ  ಬಸವ  ೕಳ ರ ಅರ ಂ 403/1 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 558696866961 000010980887852

1126 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಂ  ಬಸ ಡ ೕಲ ಕ ೕ ಅರ ಂ 169/1ಅ/2+1ಬ2/2,169 ನ ಂ  1.25 1.24189 240907070655 3621002100017995

1127 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಹಣ ತ ಗಪ  ಇಟ ಳ ಕ ೕ ಅರ ಂ 98/5 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 666959230221 3621002100017995

1128 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಮ ೕಹರ  
ತಹ ೕ ರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 407/1,407/3 ನ ಕಲಂಗ 1 1.01013 949355189338 3621002100017995

1129 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ದ ಂತ  
ತಹ ೕ ರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 407/1,407/3 ನ 1 0.65824 438337164588 3621002100017995

1130 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಡಪ  ೕಮಪ  ಮಲ ರ ನ ಅರ ಂ 70/2 ನ ಬದ 0.35 0.3968 992193802963 30977544844

1131 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಳಪ  ಯಲಪ  ಮ ರ ನ ಅರ ಂ 63/1ಅ/2 ನ ಬದ 0.4 0.45349 ********* 30977544844

1132 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಹನಮವ  ೕಮಪ  ಅರ ಂ ಕ ೕ ಅರ ಂ 39/1 ನ ಅ ಣ 0.65 0.67935 606851167429 30977544844

1133 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗಪ  ಮಪ  ಢವ ಶ ರ ರ ಅರ ಂ 128/4ಅ ನ ನ ನ 1 0.72539 798513448050 30977544844

1134 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಅ ೕಕ ತಪ  ೕರ ರ ಅರ ಂ 21/02. ನ ೕ 0.8 0.82458 394844692080 30977544844

1135 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಮ ಧಮ ರ ಅರ ಂ 44,43/ /2 ನ ಅ ಣ 2 1.9206 791092817721 30977544844

1136 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ವ  ಯಲಪ  
ನವ ೕಳ ಗ ಶ ಅರ ಂ 31/4 ನ  ೕ 0.4 0.45349 344046719935 30977544844

1137 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕರಹ ದ ಹ ಬ ಕ ೕ ಕ 124/3 ನ 0.4 0.31259 86859089238 30977544844

1138 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
 ಹ ಬ ಯರಗ ಯರಗ 714/2 ನ 0.7 0.20247 781420784048 05172200033449

1139 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಪ  ರ ಕಡ ಯರಗ 139/3 ನ 1.4 0.90599 652382986016 31690500073

1140 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
 ಟ ಪ  ರ ಕಡ ಯರಗ 140/* ನ 1.2 0.78212 801714126041 31690500073

1141 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಂಗಪ  ವಪ  ಕ ಣ ವರ ಯರಝ ಯರಗ 438 ನ ಟ 0.4 0.45349 8955123352544 31690500073



1142 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ವಬಸಪ  ಂಗಪ  ಹ ಳ ಸ ರ ಯರಗ 101/2 ನ ಕಲಂಗ 1.8 1.24345 775648559180 5172200004404

1143 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮವ  ಂಚಪ  ಮಳಗ ಳ ನವ 296/3 ನ 1.9 1.21568 305586686058 05172210009934

1144 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ನ ಪ  ಮ ಂತಪ  
ತಪ ನವರ ರ ಳ ನವ 304/2 ನ ಬದ 1.1 1.10118 695541900960 30977544844

1145 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಮ ಂ ಬ ಬ 
ಅನ ರ @ ಅನ ಕಡ ಯರಗ 358 ನ 0.7 0.49153 625080933996 30977544844

1146 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಯಲ  ಯರಗಣ ೕಪ ಯರಗ 327 ನ ಟ 1.5 1.46537 ****** 30977544844

1147 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಮ ಯ  ೕಮ ಯ  
ಯ ರ ಹಲ ರ ೕಡ 278/1 ನ ತರ 0.4 0.45349 261615905079 30977544844

1148 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಲ ಸ  ವನ ಡ ೕಲ ಪ ರ ೕಡ 161 ನ 0.8 0.52529 647287560731 30977544844

1149 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಆ ೕ ಪ  ಉಲಪ  
ನಪ ನವರ @ ೕ ಯ ೕ ನವ 08/1 ನ 0.5 0.28423 526491148939 30977544844

1150 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗ  ವಬಸ  ಪ ಮ ರ ರ ೕಡ 44 ನ ನ , 

ೕಜ 2.00 1.9206 518622937933 30977544844

1151 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಮನ ಡ ಕನ ಡ 
ಮಣ ವರ ಯರಝ ಯರಗ 42/2 ನ 0.8 0.5471 955474693188 30977544844

1152 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ವಪ  ಆಲದಕ ೕಪ ಯರಗ 134 ನ 0.8 0.5471 847552760008 30977544844

1153 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗ  ದ  ಸ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 288/1+2ಅ ನ ಅ ಣ 1.2 0.8549 505523178650 64015781402

1154 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯಲಪ  ದ ಪ  ಮಕ ನವರ ರ ಅರ ಂ 06/10. ನ ಕಲಂಗ 0.4 0.25545 513053389345 30977544844

1155 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಸ ಅ ೕಕ ಎ ರ ಅರ ಂ 165/1 ನ  0.94 0.67749 287199629650 30977544844

1156 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ದ ಖರ ಬಸವ  
ನ ಕನ ವರ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 334/73 ನ 1.00 0.5788 239927623348 35550334210

1157 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯಲ  ಲ ಣ ವಗ ಮಲ ಅರ ಂ 158/6,158/8,158/11, ನ ಎ , ನ 1.00 1.01013 450062566553 62349160296

1158 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಂಪಣ   ಮಲ ಅರ ಂ 132/2,131/3ಬ ನ ಅ ಣ 0.49 0.53533 944008553934 62349160296

1159 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ  ಮಲಪ  ಪ ರ ಮಲ ಅರ ಂ 116/1ಅ,116/1ಬ ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 332724722793 62349160296

1160 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸಪ  ಮಲಪ  ಡ ಮಲ ಅರ ಂ 140/5,140/9,140/10 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 836334215459 62349160296

1161 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಹನ ತ ಮ ಕ ಕ ಮಲ ಅರ ಂ 515/ಬ/2 ನ ಅ ಣ 0.7 0.73181 643302829421 31979365505

1162 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಕಪ  ಂ ಮಲ ಅರ ಂ 134/4,134/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 731811359301 31346717366

1163 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಈರಪ  ೕಮಪ  ವ ಮಲ ಅರ ಂ 145/2ಅ ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 223486753912 05632200011750

1164 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ಲ ಯಲಪ  
ಕ ೕಪ ೕಳ ಕ ೕ ಕ 531/1 ನ ಬದ 0.6 0.42979 *********** 30977544844



1165 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದಮ ಣ  ದ ಪ  ಕ ೕ ಅರ ಂ 341/1 ಪ. ಕಲಂಗ 1.6 1.11393 980435770128 3621002100017995

1166 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯಲಪ  ಮಲಪ  ಕಳ ಯರಝ ಯರಗ 543 ಪ. 1 0.65824 870766428679 00000030376370957

1167 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಫ ೕರ  ಯಲ  ಆಲದಕ ೕಪ ಯರಗ 268/1ಅ ಪ. ಟ 1.8 1.73851 315417699902 30977544844

1168 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಠ ಲ ಸ ಪ  ಹ ಜನ ಕಡ ಯರಗ 340/25 ಪ. 0.8 0.52529 447985980193 30977544844

1169 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯಪ  ಮಲಪ  ಮ ಹ ಮಲ ಅರ ಂ 104/9 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 218520461654 000035550334210

1170 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಆ ದ ಅವ ಪ  ಮ ಹ ಮಲ ಅರ ಂ 85/6 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 504404529154 32602778344

1171 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಉದ ಪ  ೕ  ರ ಂ ರ ಂ ಅರ ಂ 55/6 ನ ಅ ಣ 0.3 0.34012 306699627781 000035550334210

1172 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಸ  ಕಲ  ಹನಮನ ವರ ಮಲ ಅರ ಂ 18/3ಅ+ಬ/1 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 929697491248 000035550334210

1173 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಕರ ವ ತ  ರ ಮಲ ಅರ ಂ 37/3ಕ ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 955368837599 000035550334210

1174 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಸಹ ವ ಮ ಳ ಕ ೕ ಅರ ಂ 329/1 ನ ಅ ಣ 1.2 1.18093 252650947388 10551444740

1175 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಲ ಣ  
ಬಮ ವ ೕಳ ಕ ೕ ಅರ ಂ 61/1ಬ/2 ನ 0.6 0.43595 991567754828 10551444740

1176 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಹಣ ತ ಬಸಪ  ಕ ಕ ೕ ಅರ ಂ 16/2/2ಅ,16/2/1 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 414896691186 10551444740

1177 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ವ ತ ಯಲಪ  ಉ ರ ನ ಅರ ಂ 60/1+2+3+4 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 954386614630 89039598061

1178 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ರ ೕಂದ  ಯಮನಪ  ಗ ನ ಅರ ಂ 144/4 ನ ಅ ಣ 0.45 0.45349 501458339451 909010041378256

1179 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ನವ  ಹನ ತ ಲ ಂದ ನ ಅರ ಂ 158/2+2+2 ನ ಅ ಣ 0.7 0.73181 643898374184 89041062162

1180 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸವ  ೕಮಪ  ಲ ಂದ ನ ಅರ ಂ 186/1ಅ/1+1ಅ/2 ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 780769321236 1004410010005186

1181 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲ ಣ ತಮ  ೕ ಮಲ ಅರ ಂ 39/2ಬ ನ ಅ ಣ 0.5 0.54626 694022516154 33332323555

1182 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ತಪ  ದ ಪ  ೕ ರಬರ ಮಲ ಅರ ಂ 23/01 ನ ಅ ಣ 0.5 0.54626 502788243084 000035550334210

1183 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲಕ ಪ  ದ ಪ  ಅರ ಂ ಮಲ ಅರ ಂ 58 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 617485021151 33000611084

1184 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಮಲಪ  ಕಳಸನ ವರ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 407,409 ನ ನ ನ 0.4 0.34061 957553331573 032800101016265

1185 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಅಪ ಯ  ಮ ಳ ಮಲ ಅರ ಂ 55 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 724354227658 3050101010011293

1186 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಂಡಪ  ಮ ಸಮ ಮಲ ಅರ ಂ 96/2 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 578976243540 05632200085124

1187 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ ವ  ಅಪ ಯ  ರ ಮಲ ಅರ ಂ 201 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 408608322290 05632200019957



1188 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಭರಮಪ  ಯಮನಪ  ಡ ಮಲ ಅರ ಂ 103/5 ನ ಅ ಣ 1.2 1.19222 391726741955 1240104000016931

1189 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಹಸನ ಬ ಮಹ ದಹ ೕ  
ನ ಗ ರ ಅರ ಂ 180/3ಬ+3ಡ ನ ಅ ಣ 0.3 0.34012 663214310604 05102200124173

1190 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
  ಡಲ ರ ಅರ ಂ 108/1+2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 590683507298 32202625664

1191 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಬಸವ  ೕಮಪ  ಮಗ ಮ  
@ ನ ಮ ರ ಪ. ಅರ ಂ 106/ಬ/4 ನ ನ ನ 0.4 0.45349 822094800251 05122200120150

1192 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಅ  ಮಲಪ  ವಗ ನವರ ಮಲ ಅರ ಂ 15/5,15/6 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 902522196625 000035550334210

1193 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಂಗಪ  ನಪ  ಲ ನ ಅರ ಂ 127/3ಅ ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 825913979938 17173589821

1194 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ಮ ಂದ  ರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 263/2 ನ ಅ ಣ 1.2 1.19222 757866601021 10551444740

1195 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಈರ  ವಪ  ಳ ಕ ೕ ಅರ ಂ 233/3ಅ ನ ಅ ಣ 0.5 0.54626 593893879064 10551444740

1196 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯಪ  ೕಮಪ  ಗ ರ ಅರ ಂ 132/1ಬ+ಅ/2 ನ ಅ ಣ 0.3 0.34012 571762729992 000035550334210

1197 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ  ಮಲಪ  ಳ ಕ ೕ ಅರ ಂ 224/2 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 325302830503 10551444740

1198 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ  ಮ ಡ ಜ ಮಲ ಅರ ಂ 22/1+2+3ಅ ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 590173425423 000035550334210

1199 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ವಪ  ಯಲಪ  ಮ ನ ಅರ ಂ 122/2+3+4 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 798002077790 000035550334210

1200 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಮ  ಂಡ  
ಮಠದ ರ ಂ ಅರ ಂ 102 ನ ಅ ಣ 0.3 0.34012 984222258188 000035550334210

1201 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ ಪ  ಮಪ  ಲ ನ ಅರ ಂ 141/2 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 324250361725 30857950170

1202 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಪ  ಅಂತರಗ ರ ಂ ಅರ ಂ 85/*/18+18ಬ ನ ಡ ನ 0.39 0.44215 285324455655 32324919338

1203 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಪರಸಪ  ಬಸವ  ಮ ಹ ಮಲ ಅರ ಂ 20/1 ನ ಅ ಣ 0.9 0.91736 555198401774 000035550334210

1204 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲಕ ಪ  ಸ ಪ  ಡ ಜ ಮಲ ಅರ ಂ 22/1+2+3ಅ/2 ನ ಅ ಣ 0.45 0.49163 299135065792 30943186228

1205 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಬಪ  ಲ ಂದ ನ ಅರ ಂ 160/2 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 898622616694 000035550334210

1206 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ  ಳಪ  ಕರಗ ಳ ಅರ ಂ 134/2ಬ ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 435056365069 000035550334210

1207 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ವ ದ  ಬ ನ ಅರ ಂ 94/1ಬ ನ  0.5 0.54626 679835493256 89007778164

1208 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸಪ  ಮ ೕ ನ ರ ಅರ ಂ 14/3ಅ ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 323577488879 89056157569

1209 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಪ  ಯಲಪ  ೕಳ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 99/2ಅ ನ 0.9 0.60267 271600990448 10818229960

1210 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ ಪ  ದ ಪ  ಳ ರ ಅರ ಂ 170/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 607165990022 3050101010005134



1211 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಆ ಥ ತವನಪ  ಮ ಮಲ ಅರ ಂ 54/12 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 256601144936 05632200005064

1212 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಕಲಪ  ಅಪ ಯ  
ಡದಪ ೕಳ ರ ಅರ ಂ 633/2 ನ ಗಲ ,ಟ 0.4 0.45349 924714606903 89044463739

1213 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಪ  ಬಸಪ  ಡ ಡರ ಗ ರ ಅರ ಂ 336/4,337/3 ನ ಅ ಣ 1.1 1.10118 949680703092 05102200066512

1214 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ವ ತ ಅಪ  ಡ ಜ ಮಲ ಅರ ಂ 35/4ಕ ನ ಕಲಂಗ 0.4 0.34061 697650246632 36887488988

1215 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ವಬಸಪ  ವ ಂಗಪ  
ದ ಡ ಡಲ ಅರ ಂ 119/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 830146154147 10062011002968

1216 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ  ಈರ  ರ ಅರ ಂ 487/3 ನ ಡ  

ನ ನ 0.4 0.45349 997534617345 8511101034571

1217 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಳಪ   ೕ ರ ಅರ ಂ 73,74/1A/2 ನ ಅ ಣ 0.9 0.91736 932530305218 786423523

1218 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಅ ಪ  ಪ ಲಕ ಮಲ ಅರ ಂ 194/1+2/ಬ ನ ಅ ಣ 0.3 0.34012 691475166702 05632200001950

1219 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಪರಪ  ದ ಪ  ರ ಮಲ ಅರ ಂ 107/2 ನ ಅ ಣ 0.35 0.3968 845145606285 05632200041406

1220 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಲ  ಬಸಪ  ಮಲ ಅರ ಂ 226/3 ನ ಅ ಣ 1.2 1.19222 753772462625 05632200012640

1221 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಡಪ  ರ  ಳ ಡ ಮಲ ಅರ ಂ 110/1ಬ/1 ನ ಅ ಣ 0.35 0.3968 450335337696 05632200047671

1222 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಠ ಲ ಮಪ  ನ ಮಲ ಅರ ಂ 108/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 650266926222 0512220071688

1223 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯಮನ  ಬಸಪ  ಳ ಡ ಮಲ ಅರ ಂ 55/9 ನ ಅ ಣ 0.35 0.3968 920284985959 36524032420

1224 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ಳ  ರ ಮಲ ಅರ ಂ 107/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 792952106564 05632200050238

1225 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಪ  ವಪ  ೕಳ ಮಲ ಅರ ಂ 212/* ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 760420221313 1240104000046604

1226 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಚನ ಬ  ದ ಪ  ಳ ರ ಅರ ಂ 170/1ಬ ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 743066352688 17173585066

1227 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಪ  ಬಸಪ  ಪ ಲಕ ಮಲ ಅರ ಂ 188/2 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 824504028741 3050101010004928

1228 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಪ ವ ಯಲಪ  ಮಲ ರ ನ ಅರ ಂ 83/14 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 553767867980 000035550334210

1229 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲಗಮಪ  ಲಕ ಣ  ನ ವರ ಗ ರ ಅರ ಂ 278/9 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 993437877810 30977544844

1230 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಲ.ಲ ಣ.ವ ರಹ ಮಲ ಅರ ಂ 183/2 ನ ಅ ಣ 1 1.01013 459579759397 30977544844

1231 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ವ /ಬಸವ .ಬಸ ಂಗ. ಗ ಮಲ ಅರ ಂ 182/2 ನ ಅ ಣ 1.2 1.19222 378010681568 30977544844

1232 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಪರಸಪ  ಯಲಪ  ಮಲ ಅರ ಂ 199/2 ನ ಅ ಣ 0.5 0.54626 470047155850 30977544844

1233 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ ಪ  ದ ಪ  ನ ಮಲ ಅರ ಂ 246/9 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 830592033167 30977544844



1234 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯಲಪ  ದ ಪ  ವ ರ ರ ಅರ ಂ 54/1+2+3+4+5 ನ ೕ 0.4 0.34061 625022796998 30977544844

1235 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಂತ.  ಸ ಗ ರ ಅರ ಂ 302/9 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 562424183322 30977544844

1236 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸಪ  ವಪ  ಮಸ ಮಲ ಅರ ಂ 159/1+2+3 ನ ಅ ಣ 0.5 0.54626 554924634831 30977544844

1237 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಲ  ಂಗಪ  ವ ರ ರ ಅರ ಂ 67/3+4 ನ ಕಲಂಗ 0.6 0.46887 517481723145 30977544844

1238 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಅಮ  ದ ಪ  ಜ ರ ರ ಅರ ಂ 78/2 ನ ಅ ಣ 0.3 0.32142 460142285305 30977544844

1239 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ವ. ೕಮಪ . ಗ ರ ಅರ ಂ 159/1 ನ ಕಮ 0.25 0.25131 361215454289 2592600100782801

1240 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ತ. ನ ಪ . ಳ ಫ ಳ ಅರ ಂ 183/1ಅ/2 ನ 0.65 0.45642 951881575992 05122200078546

1241 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗವ .ಬಸಪ . ೕ ರ ಂ ಅರ ಂ 34/2/6,34/1/3 ನ ಅ ಣ 1.4 1.37432 410327851111 3050101010006380

1242 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಂವ .ದ ಪ . ರ ಬಸ ಂ ಅರ ಂ 146/1 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 357584643520 35550334210

1243 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ನಪ .ಲಕ ಪ . ನಪ ೕಳ ರ ಅರ ಂ 139/1ಅ ನ  0.8 0.82458 746034325859 35550334210

1244 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ವಪ  ಡಪ  ನ ಮಲ ಅರ ಂ 127/*/4B ನ ಅ ಣ 1.09 1.09116 585379307236 279805000495

1245 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸಪ  ಳಪ  ಮ ಹ ಮಲ ಅರ ಂ 136/7 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 545829959139 64037568226

1246 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಂಕಪ  ಮಣ  ೕ ಮಲ ಅರ ಂ 134/9 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 559354671228 279805000495

1247 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ ಪ  ಂಪ  ಡ ಜ ಮಲ ಅರ ಂ 142/4ಅ ನ ಅ ಣ 0.3 0.45349 367815244120 279805000495

1248 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ ಪ  ಳಪ  ಮ ಹ ಮಲ ಅರ ಂ 136/7 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 485533540705 279805000495

1249 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಸ ವ ೕ ತ ಡದವರ ಮ ರ . ಅರ ಂ 18/02 ನ 0.6 0.43226 554091678891 5122200000620

1250 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದವ . ೕಮಪ . ೕತ ಅರ ಅರ ಂ 170/1ಅ+1ಬ+2+3+4

+5 ನ  0.4 0.34061 675945611390 00362320012310

1251 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ದ ಪ . ಮ ಷ ಪ . ೕ ನ
ವರ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 500/ಬ ನ ೕ 0.6 0.63904 220358754312 00362320012310

1252 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗಣಪ . ದ ಪ . ರಬರ ಮಲ ಅರ ಂ 50 ನ ಅ ಣ 1 1.01013 574757673899 00362320012310

1253 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಪ . ಂಡಪ .ಕಮ ಬ ಗ ಡ ಅರ ಂ 99/4 ನ 0.4 0.32481 285366228804 1240104000039561

1254 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಲ . ಂಡಪ .ಕಮ ಬ ಗ ಡ ಅರ ಂ 99/4 ನ 0.2 0.16241 7217078003888 1240104000038261

1255 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
 ಂಡಪ . ೕ ಜ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 191/1 ನ ೕ 0.4 0.45349 371030554095 00362320012310

1256 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಬಸವ ಜ.ಹನ ತ.ಚವರ
ರ ಅರ ಅರ ಂ 269/3ಅ ನ ೕ 0.4 0.34061 661925177252 31217876391



1257 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ವ ಂಗಪ .ಯಲಪ . ಜಲ ರ ಅರ ಂ 24/1ಅ+1ಬ/2 ನ ಅ ಣ 0.8 0.7778 677272441185 316337453285

1258 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಪ ಮ. ವಬಸಪ . ೕ
ಕ ಡಲ ಅರ ಂ 232/2 ನ ಅ ಣ 0.8 0.7851 668954599122 17178055827

1259 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮ . ಂಪ .ಸ ಕ ೕ ಅರ ಂ 197/1+2ಬ/ 2 ನ ಅ ಣ 1 0.98093 480285557930 304910101009741

1260 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
. ೕಮಪ .ಡವ ಶ ರ ಡಲ ಅರ ಂ 232/2 ನ ಅ ಣ 0.8 0.7851 509861802654 3055101010008004

1261 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಮ ದ ಪ . ನ ಪ . ಗಳ
ೕಡ ಡಲ ಅರ ಂ 299 ನ ಅ ಣ 2 1.9206 492502123788 89089581332

1262 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ವಪ .ಚನ ಪ .ಸ ಡಲ ಅರ ಂ 317/1+2+3+4 ನ ಅ ಣ 1 0.98093 568588820424 05102200046020

1263 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಠ ಲ. ಮಪ . ರ ಅರ ಂ 18/03 ನ ಅ ಣ 0.9 0.91428 989985955722 05102200028442

1264 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಮಲಪ .ಹನ ತಪ . ೕನ
ಲ ರ ಡಲ ಅರ ಂ 160/1+2 ನ ಅ ಣ 2 1.9206 973168026282 10818227736

1265 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗಪ  ಗ ಪ  ರ ಅರ ಂ 160/3+4+7+10/1 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 691887934965 17173533254

1266 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ವ ದ ಪ ಈರಪ  ಗ ಮಲ ಅರ ಂ 178/1 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 230950771818 279805000495

1267 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಚನ ಮಲಪ  ಅ ಪ  ಪ ದ ರ ಅರ ಂ 160/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 454551402824 35550334210

1268 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಲಪ .ಅ ೕ ಪ . ರ ಗ ರ ಅರ ಂ 323/10 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 973708405225 30975399829

1269 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ ಪ  ೕಮಪ  ಮಲ ಅರ ಂ 8/3+4ಅ,8/1ಬ ನ 0.25 0.28343 569771014126 30977544844

1270 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಈಶ ರ. ಮಪ . ಕ ೕ ಅರ ಂ 23/2ಅ+2ಬ/1ಅ,/523/

2ಅ+2ಬ/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 675533176578 10551444740

1271 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಂಚಪ . ಳಪ .ಬಸ ಂಗಪ
ೕಳ ಗ ರ ಅರ ಂ 334/4+5/2 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 297067475861 10551444740

1272 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಥ. ಅ ೕಕ ಣ ರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 124/2 ನ ಅ ಣ 0.7 0.73181 313353450249 10551444740

1273 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಕಲಪ  ಂತಪ  ರ ನ ಗ ರ ಅರ ಂ 281/2ಅ ನ ಅ ಣ 0.7 0.73181 977159883864 30977544844

1274 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲ ವ . ಲಪ .ಬಮ ವ ೕಳ ರ ಅರ ಂ 141/4 ನ ನ ನ 0.3 0.25546 244623231147 10551444740

1275 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಈರಪ  ಲಕ  ಖನ ಂವ ಕ ೕ ಅರ ಂ 42/2-p2 ನ ಅ ಣ 0.7 0.73181 964048788214 10551444740

1276 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲಕ ಪ  ಅಪ ಣ  ಸಮ ಗ ರ ಅರ ಂ 30/6 ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 527177646446 30977544844

1277 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಯಕ ಹಣ ತ 
ಮ ರ ಗ ರ ಅರ ಂ 208/2/3 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 996836681385 30977544844

1278 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಕ  ಲ ಣ ಲಪ ೕಳ ಜನ ಅರ ಂ 93 ನ ಅ ಣ 0.5 0.54626 316600184415 30977544844

1279 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಈರ  ವ ದ  ಮಠಪ ಗ ರ ಅರ ಂ 151/14 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 439335502884 30977544844



1280 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಲಗಮಪ  ದಶರಥ ಪಡದ ಗ ರ ಅರ ಂ 39/2ಅ/1 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 545924210858 17178513787

1281 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಡಪ  ಪರಪ  ನ ರ ಗ ರ ಅರ ಂ 157/4 ನ ಅ ಣ 0.3 0.34012 544928455231 30977544844

1282 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
 ಂಡ   ಕ ಮ ರ . ಅರ ಂ 85/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 556779740766 05122200068259

1283 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ತಮ ಣ  ಅಪ  ಡ ಜ ಮಲ ಅರ ಂ 38/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 411244218269 3050101010011449

1284 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗ  ಮ ಕ ಕ ಮಲ ಅರ ಂ 151/B/2 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 682510506614 62349160296

1285 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ದ ವ  ಶಮಕರ ಪ ರ ಮಲ ಅರ ಂ 188/1 ನ ಅ ಣ 1.15 1.14254 771512282238 5.6322E+12

1286 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಂಪ  ಡ  ನ ಮಲ ಅರ ಂ 214/3 ನ ಅ ಣ 0.55 0.57148 999479926881 62349160296

1287 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಬಸಪ  ಮಲಪ  ಡ ಮಲ ಅರ ಂ 140/5 ನ ಅ ಣ 0.5 0.54626 836334215459 62349160296

1288 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗ  ದ  ವರಮ ರ ಅರ ಂ 116/3ಅ/2 ನ ಅ ಣ 0.29 0.32878 863593521170 62349160296

1289 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ಮ ವ ಯಮನಪ  
ಮಕ ಳ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 25/1ಅ ಪ. ಬದ / ನ ನ

0.8 0.82458 695244506035 000035550334210

1290 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
 ಮಪ  ಮ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 151/4 ಪ.  ೕ 0.4 0.45349 274983413742 32746804745

1291 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಥ ಅ  ವ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 376/2 ಪ. ೕಜ 0.8 0.82458 639015123873 3050101010010254

1292 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

 ಯಲ  
ಸಮ ರ/ ವ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 380 ಪ. ೕಜ 0.5 0.54626 430648553122 17176540699

1293 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಸ.. ಮಪ . ೕಸ ಳ ಜಲ 161/1 ಪ. ೕ 0.4 0.45349 838412642242 35550334210

1294 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಉದ ಪ .ಯಲವ .ಮ ಪ ೕಳ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 649/1/5 ಪ. ೕ 1 1.01013 466696369721 35550334210

1295 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗಣಪ  ಪ  ಡ ಮಲ ಅರ ಂ 70/ಬ/1 ಪ. ೕ 0.6 0.63904 244271696647 124010400001687

1296 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಗಪ  ಪ  ತಳ ರ ಅರ ಂ 378/1/2 ಪ. ನ ನ ಡ.ಟ 0.8 0.82458 940767147484 00362320012310

1297 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಸ  ೕಳ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 368 ಪ. ಕಲಂಗ 0.67 0.46887 305371901872 4381010008936

1298 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಪ ಶ ಯ ಜಲ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 24/1ಅ ಪ. ೕ 0.3 0.34012 795865559039 35550334210

1299 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಅ ಪ  ಬಸ ಯಕ ಯಕ ನ ೕ ಕ 11/2 ಪ. 0.4 0.32481 226674886517 89057293895

1300 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಭರಮಪ .ಕ ಪ . ನ ವರ ಮಕ ಳ ೕ ಕ 233/1ಬ ಪ. ನ ನ ಡ 0.4 0.45349 688156796138 000035550334210

1301 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ .ಲ ವ .ಲ ಣ.ಹ ಮಮ ರ ೕ ಕ 634/2 ಪ. 1 0.65824 999147177894 000035550334210

1302 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಪ .ಸ ಪ  ಖನ ಂವ ೕ ಕ 589/9,588/5 ಪ. 0.37 0.30044 971881061657 000035550334210



1303 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ .ಯಲಪ . ಳ ಡಕಲಕ ೕ ಕ 179/1,179/2 ಪ. ೕ 0.9 0.91736 286623191764 000035550334210

1304 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
.ಲಗಮಪ .ಗ ೕ ಡಕಲಕ ೕ ಕ 179/3 ಪ. ೕ 1 1.01013 371099130590 000035550334210

1305 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮಪ  ಲಗಮಪ  ಬ ನ ವರ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 478/3+4 ಪ. ನ ನ ಡ 0.8 0.82458 905659123670 30501101010003663

1306 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಯಲಪ  ಮಲಪ  ಈ ನವರ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 727/2 ಪ. ನ ನ ಡ 0.5 0.54626 775185120283 3051101010001887

1307 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ಮಲಪ  ಭರಮಪ  ಖನ ಂವ ೕ ಕ 718/ಕ4 ಪ. ಣ ನ 0.59 0.54626 207869016930 279805000495

1308 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
2016-17  ನ  

ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ೕಮಪ . ವ . ೕ ರ ಂ ಅರ 44/1ಬ ನ ಅ ಣ 1.00 0.03004 ……. …….

1309 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಸವ ಜ. ದ ಪ . ಡಕನ ಳ ೕ ಕ 541/1 ನ 0.60 0.01886 ……. …….

1310 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಸವ ಜ.ಈರಯ .ಮಠಪ ಅರ ಅರ 29/1* ನ 0.80 0.02986 ……. …….

1311 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮ ನ. ಂಗಪ . ನ ೕ ಕ 1/1* ನ , ನ ನ 0.60 0.02306 ……. …….

1312 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮ ನ.ಚನ ಪ .ಕ ೕ ಜನ ಅರ 90/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.50 0.01921 ……. …….

1313 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ .ಕ ವ . ಠ ಲ. ಂ ರ ಅರ 3/2ಅ ಮ ಂ  0.70 0.0269 ……. …….

1314 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮಲಯ . ದ ಯ . ಮಠ ಳ ಅರ 37/1 ನ 0.40 0.01537 ……. …….

1315 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ವ ಂಡ. ಮ ಂಡ. ಂದ
ನ ವರ ಕ ೕ ಅರ 151/2 ನ ಅ ಣ 0.80 0.02758 ……. …….

1316 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮಲಪ . ೕಮಪ .ಛ ಹ ರ ಅರ 57/1 ನ 0.20 0.00768 ……. …….

1317 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಯಲಪ . ದ ಪ .ವ ರ ರ ಅರ 54/1+2+3+4 ನ ನ ನ 0.60 0.01841 ……. …….

1318 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಯಲಪ . ೕಮಪ . ಪ ರ ಮಲ ಅರ 215/3ಅ,192/2ಬ ನ ,ಕಲಂಗ 0.80 0.026 ……. …….

1319 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಅ ೕಕ.ಅಪ . ಮ ಮಲ ಅರ 106/1 ನ ೕ 0.80 0.03074 ……. …….

1320 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಜ ಪ . ಕರ. ಪ ರ ಮಲ ಅರ 208/2 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.02622 ……. …….

1321 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಂಚಪ . ಮಪ . ಸಮ ಗ ರ ಅರ 14/1ಅ,467/3 ನ ಅ ಣ 2.00 0.07258 ……. …….



1322 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಗಪ .ಸಣ ದ ಪ .ಹ ಡರ ಗ ರ ಅರ 341/4/5 ನ ಅ ಣ 0.60 0.02306 ……. …….

1323 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ದ ಡ.ಅ ಪ . ಸಮ ಗ ರ ೕ ಕ 76/2,79/2 ನ ಅ ಣ 0.90 0.03459 ……. …….

1324 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಶಮ ರ ಬ.ಹಸನ ಬ.ಅ ರ ಗ ರ ೕ ಕ 191 ನ ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1325 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮನ ಡ.ಬಸ ಡ. ೕಲ ಗ ರ ಅರ 201/1+2ಬ ನ ಅ ಣ 1.80 0.06533 ……. …….

1326 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ .ಸ .ಅಲಪ .ಹ ಡ
ರ ಗ ರ ಅರ 49/2 ಮ ಅ ಣ 0.70 0.0269 ……. …….

1327 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಕಲಪ . ೕಮಪ .ಹಣ ನ ಗ ರ ಅರ 161/2 ನ ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1328 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಸಪ . ಪ . ಡ ಡ ಗ ರ ಅರ 337/2 ನ ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1329 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮಲಪ . ಮಪ .ಡ ಜ ಮಲ ಅರ 142/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.60 0.02306 ……. …….

1330 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಸಣ ದ . ವಪ .ಹಣಬರ ಮಲ ಅರ 19/1ಬ ನ ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1331 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಅಕ ಪ . ಂಗಪ .ಮಮ
ರ ಮಲ ಅರ 13/ಅ ನ ಅ ಣ 0.80 0.03074 ……. …….

1332 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . ಂ . ಶ. ಳ
ಡ ಗ ರ ಅರ 32/ಪ2 ಮ ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1333 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

. ಂಡಪ . ನವರ ರ ಅರ 108/5ಅ,108/5ಬ+6ಅ
/2 ನ ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1334 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮ ೕರ. ತಪ . ಮ ಮಲ ಅರ 106/16,106/28 ಅಲ  ತ ಅ ಣ 0.40 0.01253 ……. …….

1335 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ದ ಪ . ಮಪ .ಡ ಜ ಮಲ ಅರ 142/1ಬ,142/2,142/4 ನ ಅ ಣ 1.00 0.03843 ……. …….

1336 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ದ ಪ . ಕರ. ಳ ಡ ಮಲ ಅರ 103/1+2ಅ/2 ನ ಅ ಣ 0.60 0.02306 ……. …….

1337 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮಲಪ . ದ ಬಸಪ .ವಗ ನವರ ಮಲ ಅರ 15/3,15/8 ನ ಅ ಣ 0.39 0.01499 ……. …….

1338 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . ೕಮಲ . ೕರ .ಕ
ಡಗದ ಮಮ ರ ೕ ಕ 29/4,40 ಮ 1.40 0.0161 ……. …….



1339 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಕರ. ಂಗಪ . ೕ ಕ ೕ ಅರ 126/1ಅ+1ಬ ನ ಅ ಣ 0.80 0.03074 ……. …….

1340 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಲ ಣ.ಹನ ತ. ಳ ಕ ೕ ಅರ 232/2ಅ,278/1ಅ+1ಬ ನ ಅ ಣ 0.90 0.03459 ……. …….

1341 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ರ . ಯಪ . ದ ಡ ಕ ೕ ಅರ 166/1 ನ ಅ ಣ 2.00 0.07258 ……. …….

1342 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಗ ತ.ಹನ ತ.ಪ ರ ಕ ೕ ಅರ 271/2ಅ/1ಬ+2ಅ ನ ಅ ಣ 0.50 0.01921 ……. …….

1343 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . ಂತವ .ಕಲಪ .ಕ ಕ ೕ ಅರ 270/6,270/10 ಮ ಅ ಣ 1.00 0.03843 ……. …….

1344 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಪರಪ . ಂಗಪ .ಮಟ ರ ಕ ೕ ಅರ 395/5 ನ ಅ ಣ 0.50 0.01921 ……. …….

1345 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ .ಮ . ಂಪ .ಸ ಕ ೕ ಅರ 197/1ಬ/2ಆ ಮಹ ಅ ಣ 1.40 0.05081 ……. …….

1346 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಚನ ಬಸಪ . ದ ಪ .ಮದ ಕ ೕ ಅರ 217/2ಬ+4ಬ+5/2 ನ ಅ ಣ 0.80 0.03074 ……. …….

1347 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಆ ದ. ಳಪ . ೕ ಕ ೕ ಅರ 201/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1348 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಸಪ .ಲ ಣ. ೕ ಮಲ ಅರ 150/3ಅ ನ ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1349 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . ಗವ .ಹನ ತ. .
ೕಲ ಗ ರ ಅರ 87/6 ಮ ಅ ಣ 0.80 0.03074 ……. …….

1350 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ವಪ .ಲ ಣ. ೕ ಮಲ ಅರ 190 ನ ಅ ಣ 1.00 0.03843 ……. …….

1351 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಯಮನಪ .ಬಸಪ . ರ ಮಲ ಅರ 243/6 ನ ಅ ಣ 0.60 0.02306 ……. …….

1352 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಠ ಲ. ವ ಯ.ವ ಯರ ಮಲ ಅರ 90/1 ನ ಅ ಣ 0.50 0.01921 ……. …….

1353 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಹನ ತ. ವ ಯ. ರ ಮಲ ಅರ 148/1+2ಅ ನ ಂ  0.26 0.00999 ……. …….

1354 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಂಗಪ . ಮಪ .ಕಮ ಮಲ ಅರ 238/3,238/3ಬ ನ ಅ ಣ 1.00 0.03843 ……. …….

1355 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . ನವ .ಈರಯ .
ಮಠ ಕ ೕ ಅರ 427/ಅ ಮ ಅ ಣ 0.45 0.01729 ……. …….



1356 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಅ ನ. ಮಪ .ಉ ರ ನ ಅರ 183/2 ನ ಅ ಣ 1.10 0.03992 ……. …….

1357 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮಪ . ಡಪ . ಕ ೕ ಅರ 171 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01221 ……. …….

1358 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಂ .ಮಲಪ .ಬ ರ ಕ ೕ ಅರ 271/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.5 0.01921 ……. …….

1359 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಸಪ .ಪರಪ . ೕ ಕ ೕ ಅರ 217/2ಕ+3 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1360 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮಪ . ಂಚಪ .ಕ ಕ ೕ ಅರ 121/7ಅ+4ಬ,121/6ಬ
/2 ನ ಸವತ 0.8 0.03074 ……. …….

1361 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಅಪ ಯ . ೕಮಪ . ಕ ೕ ಅರ 171 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1362 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ .ಪ . ಜಯ ರ.
ಪಟ ಣ ಕ ೕ ಅರ 271/1,6 ಮ ಅ ಣ 0.45 0.01729 ……. …….

1363 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ .ಸಹ .ಮಲಪ .ಕ ಕ ೕ ಅರ 320/1 ಮ ಅ ಣ 2 0.07258 ……. …….

1364 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಪರಪ . ನ ಪ . ಗಳ ೕಡ ಡಲ ಅರ 300/8+9,300/3 ನ ಅ ಣ 1.7 0.0617 ……. …….

1365 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಳಪ . ಂಗಪ . ಗ ಕ ೕ ಅರ 84/1,84/2+3ಬ ನ ಅ ಣ 1 0.03843 ……. …….

1366 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮ ವ. ಳಪ . ಗ ಅರ ಅರ 246/1 ನ ಅ ಣ 0.8 0.03074 ……. …….

1367 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಭರಮಪ . ದ ಪ . ಮಲ ಅರ 24/5* ನ ಅ ಣ 0.84 0.03228 ……. …….

1368 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಸಪ . ಪ . ರ ಮಲ ಅರ 200/2ಅ+2ಬ/3 ನ ಅ ಣ 1 0.03843 ……. …….

1369 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಹನ ತ. ಯಣ. ೕ ಣ ಳ . ಅರ 195 ನ ಂ 0.35 0.01345 ……. …….

1370 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಭರಮಪ . ವ ಂಗಪ . ವ ವ ರಹ ಅರ 47/5ಬ+5ಕ+5ಡ ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1371 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . ಗವ . ವಪ . ಮಲ ಅರ 210 ಮ ಅ ಣ 0.9 0.03459 ……. …….

1372 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಉದ ಪ . ಮಪ . ಣ ಳ ಮಲ ಅರ 147/2+3 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….



1373 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ .ಸ . ೕದ.ಕ ಮಲ ಅರ 196/1ಅ/ 2 ಮ ಅ ಣ 0.7 0.0269 ……. …….

1374 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಸ ಪ . ಕರ. ಳ ಡ ಮಲ ಅರ 104/10 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1375 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕರಭದ ಪ . ದ ಪ . ಳ ಡ ಮಲ ಅರ 110/3,111/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1376 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಲ. ೕ ಂತ. ಲ ಗ ಗ ರ ಅರ 148/7 ನ ಅ ಣ 0.3 0.01153 ……. …….

1377 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಸಪ . ಗಪ . ಗರ ಣ ೕ ಜಲ 291/2 ನ ಕಲಂಗ 0.9 0.03006 ……. …….

1378 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಂಡಪ . ೕಮಪ .ಅರ ಣ ೕ ಜಲ 419 ನ ಕಲಂಗ 0.4 0.01518 ……. …….

1379 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಈಶ ರ. ಂಡಪ .ಲಗ ಣ ೕ ಜಲ 381/4 ನ ಕಲಂಗ 1.86 0.01153 ……. …….

1380 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ದ ಖರ. ವಪ . ರ
ಹ ಣ ೕ ಜಲ 289/2ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.61 0.01345 ……. …….

1381 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಸ. ಂಡಪ . ಗರ ಣ ೕ ಜಲ 302/1ಬ ನ ಕಲಂಗ 1.60 0.02699 ……. …….

1382 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಹನ ತ. ೕಮಪ . ರ ಣ ೕ ಜಲ 289/1ಬ/1 ನ ಕಲಂಗ 0.45 0.01345 ……. …….

1383 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಸಪ . ಷ ಪ . ಣ ೕ ಜಲ 301 ನ ಕಲಂಗ 1.13 0.0206 ……. …….

1384 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕ .ಬಸಪ . ರ ಲ ೕಶ ರ ಜಲ 47/2 ನ ಕಲಂಗ 3.60 0.02095 ……. …….

1385 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಂಡಪ . ಂಡಪ . ಗರ ಣ ೕ ಜಲ 301/7 ನ ಕಲಂಗ 0.96 0.02133 ……. …….

1386 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಪರಪ .ಲ ಣ.ಕಮ ಬ ಗ ಡ ಅರ 99/1ಬ+2ಬ ನ ಅ ಣ 0.9 0.03459 ……. …….

1387 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

. ೕಲಪ .ಆ ರ ಮಲ ಅರ 133/3 ನ ಅ ಣ 0.6 0.02306 ……. …….

1388 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

s ದ ಪ . ಮಪ .ಡ ಜ ಮಲ ಅರ 53/2 ನ ಅ ಣ 0.2 0.00769 ……. …….

1389 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮ ವ. ತಪ .ಡ ಜ ಮಲ ಅರ 49/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.5 0.01921 ……. …….



1390 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಲ ಣ. ದ ಪ .ಡ ಜ ಮಲ ಅರ 52/6 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1391 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಷ ಪ .ಬಸಪ . ಂ ಗ ಳ ಅರ ಅರ 274/1 ನ ಅ ಣ 1.15 0.04174 ……. …….

1392 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . ವ . ಮಪ . ನ
ಡ ಅರ ಅರ 190/1 2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1393 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಷ ಪ .ಯಲಪ . ಗರ ಣ ೕ ಜಲ 301 ನ ಕಲಂಗ 0.55 0.01903 ……. …….

1394 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಂಕಪ . ಂಡಪ . ಗರ ಣ ೕ ಜಲ 288/3/3 ನ ಕಲಂಗ 0.91 0.02057 ……. …….

1395 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಗಪ .ಉದ ಪ . ೕ ಅರ ಅರ 34/4,38/6,38/5 ನ ಎ ೕ 1 0.03843 ……. …….

1396 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಹನ ತ. ೕಮಪ .ಕಚ ರ ಂ ಅರ 107/2ಬ,102/1ಅ/3ಅ ನ ಅ ಣ 0.7 0.0269 ……. …….

1397 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಕರ. ೕಲಪ .ಆ ರ ಮಲ ಅರ 131/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.8 0.03074 ……. …….

1398 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ವಪ . ಂಚಪ .ಹನಬರ ಮಲ ಅರ 19/1ಬ ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1399 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಭರಮಪ .ಆದಪ . ಮ ರ ಮಲ ಅರ 106/23,106/12 ನ ಅ ಣ 0.3 0.01153 ……. …….

1400 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ರ ಶ. ಂದ ಪ .ಸಗ ಗ ರ ಅರ 184/1 ಅ. ಅ ಣ 0.60 0.0219 ……. …….

1401 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಲ.ಅಪ . ಮ ಮಲ ಅರ 96/1ಬ ಅ. ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1402 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಡಪ . ಮ. ನ ಮಲ ಅರ 172/2 ನ ೕ ೕ 1.00 0.03694 ……. …….

1403 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಲ ಣ. ಂಡಪ . ಪ ೕಳ ಅರ ಅರ 265/1 ನ ೕ ೕ 0.80 0.03074 ……. …….

1404 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಂಪ . ಡಪ . ನ ಮಲ ಅರ 214/1 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.02565 ……. …….

1405 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . ದ ವ . ವ ತ . ಲ
ೕಡ ರ ಅರ 76/2 ನ  1.00 0.03843 ……. …….

1406 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮಲಪ . ೕಮಪ . ಸ ಹ ರ ಅರ 25/18, ನ ನ 0.40 0.01537 ……. …….



1407 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಅಲಪ  ಲ ಣ ೕಳ ನ ನ ಅರ 224 ನ ಂ  0.35 0.01345 ……. …….

1408 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮಲಪ .ಅಪ . ೕ ಪ ಳ ಅರ 39/3 ನ ೕ ೕ, ನ
ನ 0.80 0.03074 ……. …….

1409 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಗಪ .ಬಸವ ಪ . ದರ ೕ ಕ 12/1* ನ 0.35 0.01345 ……. …….

1410 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . ೕಲವ . ಮಯ .
ಮಠ ಅರ ಅರ 320/ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.40 0.01537 ……. …….

1411 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮಪ .ಪರಸಪ . ೕಟ ಳ ೕ ಕ 607/2 ನ 1.20 0.04039 ……. …….

1412 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . ರವ .ಅಪ ಯ . ಂಡ
ಪ ೕಳ ರ ಅರ 171/1ಅ ಮ ಂ  0.40 0.01537 ……. …….

1413 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ .ಲ .ಮ ವ. ಕ ೕ ಅರ 187/2ಬ ನ ಅ ಣ 0.70 0.0269 ……. …….

1414 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಸಪ . ೕಂಪ . ರ ಕ ೕ ಅರ 363/1ಬ ನ ಅ ಣ 0.70 0.0269 ……. …….

1415 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ದ ಪ .ಉಳ ಪ . ಂ ರ ಕ ೕ ಅರ 57/4ಬ ನ ಅ ಣ 0.30 0.01153 ……. …….

1416 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕ ಮಲಪ .ಮಲಪ . ರ ಳ ಹ ರ ಅರ 198/4 ನ ಅ ಣ 0.70 0.0269 ……. …….

1417 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಅ ೕಕ.ಲ ಣ.ಆ ನವರ ಕ ೕ ಅರ 94/3/1 ನ ಅ ಣ 1.20 0.04355 ……. …….

1418 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಲ ಣ. ಮಪ .ಸನ ಹ ರ ಅರ 154/2ಬ/1 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1419 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಅಲಪ . ಂಡಪ . ಂ ಹ ರ ಅರ 264/1 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1420 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಶ. ೕ ಮಲಪ .ಛ ಹ ರ ಅರ 138 ಅಲ  ತ ಅ ಣ 0.86 0.03305 ……. …….

1421 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಸ ಪ . ೕಮಪ .ಛ ಹ ರ ಅರ 150/1 ಅಲ  ತ ಅ ಣ 0.8 0.03074 ……. …….

1422 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಗಪ . ಜಪ .ಛ ಹ ರ ಅರ 138 ಅಲ  ತ ಅ ಣ 1.4 0.05081 ……. …….

1423 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಧ ಪ . ವಪ . ಡ ಹ ರ ಅರ 92/10+11 ನ ಅ ಣ 0.3 0.01153 ……. …….



1424 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಅ ೕಕ.ಯಲಪ . ರ ಹ ರ ಅರ 265/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1425 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ರ.ಲ ಣ. ರ ಹ ರ ಅರ 258/1+2ಬ ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1426 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಸವ ಜ. ೕಮಪ . ಂ ಹ ರ ಅರ 264/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1427 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಅ ಪ . ೕಮಪ . ಲ ಹ ರ ಅರ 244/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 ……. …….

1428 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಲಕ ಪ .ಮಲಪ .ಛ ಹ ರ ಅರ 83/1+2ಅ/2/3 ಅಲ  ತ 0.4 0.01537 ……. …….

1429 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ದ ಪ .ಕಲಪ .ಗಡ ಂಗ ರ ಅರ 30/1ಪ ನ  0.30 0.01153 ……. …….

1430 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕರಖ ಥ.ಪರಸಪ . ಮಲ ಅರ 198/4 ಪ. ಅ ಣ 0.50 0.01922 ……. …….

1431 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

.ಮ ೕಂದ . ಮಲ ಅರ 122/2ಕ,136/2 ಪ. ಅ ಣ 0.70 0.0269 ……. …….

1432 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಅ ೕಕ. ೕಂಪ .ಕದಮ ಹ ರ ಅರ 270/14 ಪ. 0.40 0.01219 ……. …….

1433 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ನಪ . . ವರಕರ ಹ ರ ಅರ 346/3ಬ ಪ. ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1434 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ದ ಂತ.ಫ ೕರಪ . ವರಕ
ರ ಹ ರ ಅರ 277/2+3ಅ ಪ. ಅ ಣ 0.40 0.01219 ……. …….

1435 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ದ ಪ .ಯಲಪ . ಮ ಹ ರ ಅರ 11 ಪ. ಅ ಣ 0.70 0.0269 ……. …….

1436 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಪ ಮ.ಮ ವ. ಡ
ಳಕರ ಹ ರ ಅರ 337/3+4 ಪ. ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1437 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಭರಮಪ .ಲ ಪ . ಂಗ ಮಲ ಅರ 136/2 ಪ. ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1438 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಹನ ತ.ಫ ೕರಪ . ಗ ಪ
ೕಳ ಣ ೕ ಜಲ 382/3 ಪ. ಕಲಂಗ 0.40 0.01461 ……. …….

1439 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಸಪ .ಫ ೕರಪ . ಗ ಪ
ೕಳ ಣ ೕ ಜಲ 382/3 ಪ. ಕಲಂಗ 0.45 0.01278 ……. …….

1440 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . . ಕರ. ನ
ಠ ಲ ೕಡ ಜಲ 124/1ಬ ಪ. ಬದ 0.80 0.02769 ……. …….



1441 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಲಪ .ಯಲಪ .ಭ ಮಲ ಅರ 13-Feb ಪ. ೕ 0.40 0.01537 ……. …….

1442 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಕರ.ಲ ಣ. ವ ಬ ಗ ಡ ಅರ 27/3,27/4 ಪ. ಎ ೕ 0.90 0.03459 ……. …….

1443 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . .ಗಣಪ . ತಪ
ೕಳ ಮಮ ರ ೕ ಕ 324/2 ಪ. ನ ನ 3.20 0.01823 ……. …….

1444 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಅ ೕಕ.ಯಮನಪ . ೕ ಕ 212/3 ಪ. ಕಲಂಗ 0.80 0.03026 ……. …….

1445 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಶ. ಯಣ. ಂಚನವರ ಗ ರ ಅರ 73/5 ಪ. ನ ನ 0.80 0.03074 ……. …….

1446 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಫ ೕರಪ . ಂದಪ . ೕ ಂ ರ ಟ ಅರ 278/1 ಪ. ನ ನ 0.55 0.02114 ……. …….

1447 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . . ದ ಪ .ಭ ಜಲ ಜಲ 105 ಪ. ೕ ೕ 0.20 0.00451 ……. …….

1448 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . ೕರ . ವ.
ಭ ಜಲ ಜಲ 563 ಪ. ಬದ 0.40 0.01219 ……. …….

1449 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

.ಹನ ತ. ವಡ ರ ಮಲ ಅರ 198/3 ಪ. ಸವತ 0.60 0.02306 ……. …….

1450 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ರಪ .ಯಮನಪ .ಹ ಜನ ಹ ರ ಅರ 350/6 ಪ. ೕ ೕ 0.30 0.01153 ……. …….

1451 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮ ಷ .ಅಪ . ವಡ
ರ ಪ ಳ ಅರ 143/2 ಪ. ನ ನ , 0.46 0.01768 ……. …….

1452 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಪ ಣ .ಯಶ ತ. ೕ ರ ಪ ಳ ಅರ 155 ಪ. ೕ ೕ 0.35 0.01345 ……. …….

1453 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕ ಂದ.ಅಪ . ವಡ ರ ಂ ರ ಟ ಅರ 287/1 ಪ. ಅವ 0.20 0.00475 ……. …….

1454 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕಮ . ೕದವ .ಸ ಪ .ತಳಗ ಕ ೕ ಅರ 237/1ಬ ಪ. ಸವತ 0.52 0.01998 ……. …….

1455 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಪರ ದ. ೕಮಪ .ಸಮ ರ ಹ ರ ಅರ 337/3+4 ಪ. ೕ ೕ 0.30 0.01153 ……. …….

1456 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಗಪ . ತಪ .ಐದಮ ಕಪ ಲ ಡ 18 ಪ. ಬದ 1.00 0.03843 ……. …….

1457 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಕರ. ವಪ . ನ ಠ ಜಲ ಜಲ 694/5 ಪ. ಕಲಂಗ 0.40 0.01537 ……. …….



1458 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ೕತ. ೕಳಪ . ಮಲ ಅರ 189,198 ಪ. ಅ ಣ 0.40 0.01537 ……. …….

1459 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಬಸಪ . ದ ಪ . ೕಲ ಜಮ ಳ ೕ ಕ 140 ಪ. ನ ನ 0.45 0.01729 ……. …….

1460 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಯಲಪ .ಫ ೕರಪ . ಜಮ ಳ ೕ ಕ 110/ 2 ಪ. ನ ನ 0.40 0.01537 ……. …….

1461 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಲಪ .ಲಕ ಪ . ಮಮ ರ ೕ ಕ 320/3 ಪ. ೕ ೕ 2.10 0.02723 ……. …….

1462 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಯಲಪ . ೕಮಪ . ಲ ಳ ಲ ಳ ೕ ಕ 469 ಪ. 0.59 0.00961 ……. …….

1463 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮ ದ ಪ .ಯಲಪ . ಲ ತ ಳ ೕ ಕ 348 ಪ. ಅವ 0.90 0.01153 ……. …….

1464 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಕಲಪ . ೕಮಪ . ಲ ಳ ಲ ಳ ೕ ಕ 469 ಪ. ೕ 0.59 0.01153 ……. …….

1465 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಳಪ . ೕಮಪ . ಲ ಳ ಲ ಳ ೕ ಕ 469 ಪ. ನ ನ 0.59 0.01537 ……. …….

1466 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಲ ಣ. ೕಮಪ . ಲ ಳ ಲ ಳ ೕ ಕ 469 ಪ. ೕ 0.59 0.01153 ……. …….

1467 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮಪ .ಕ ಪ . ರ ೕಡ ಚ ಯ ನಹ ೕ ಕ 110 ಪ. ಕಲಂಗ 0.86 0.01537 ……. …….

1468 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಮ ವ.ಲ ಪ . ಯ ಚ ಯ ನಹ ೕ ಕ 74 ಪ. ಕಲಂಗ 1.05 0.01537 ……. …….

1469 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 
ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 

ತ .

ಪ . ಳಪ . ಡ ಸನ ೕ ಕ 190/1 ಪ. ನ ನ 0.40 0.01262 ……. …….

1470 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ ಖರ ನ  ೕ ೕ ೕ 159/1,61/2 ನ ೕಜ 0.50 0.54626 757074739277 62349160296

1471 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ  ೕರ  ಡಮ ಕಡಹ ೕ 71/6 ನ ಬದ 1.00 1.01013 623121527601 62349160296

1472 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಗ  ಡ ೕಲ ರಹ  ೕ 153 ನ ಬದ 0.80 0.82458 781713598408 62349160296

1473 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬ ಲ ಹ ಬ ಬ ರಹ  ೕ 84 ಂ 0.39 0.30747 902705673366 62349160296

1474 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಅ ಲ ರ ಲ ಣ ಹಲಕ ಕಡಹ ೕ 26/2,27/1,42/3 ನ ೕಜ 0.40 0.45348 377295064369 62349160296

1475 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಅ ೕಕ ಂತ  ಗ ಕಡಹ ೕ 160/8 ನ ೕ 0.80 0.82458 328561368789 62349160296

1476 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂದ  ಮ  ೕ ಕಡಹ ೕ 69/1 ನ ೕಜ 0.40 0.45349 897989021060 62349160296

1477 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬ  ಜ  ೕ . ೕ 276/2ಬ ನ ಕಲಂಗ 1.00 1.01013 603471995208 62349160296

1478 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ತ ಜಯ ಕ . ೕ 276/2 ನ ೕ 1.00 1.01013 821043777254 62349160296

1479 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಕಲ  ದ  . ೕ 279/1 ನ ಅರ ಣ 1.00 1.01013 864440333856 62349160296

1480 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ಪ ಕರ ಲದ . ೕ 302/1 ನ ೕ 0.40 0.45348 372649462417 62349160296

1481 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬಸವ  ದ  ಅಳ ಂ . ೕ 165/2 ನ ೕ 0.40 0.45348 332435892965 62349160296

1482 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ಮಲ  ೕ ೕ 725/2 ನ ಣ ನ 1.90 1.82955 447538078764 10980887852

1483 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಅ ತ ಅ ೕಕ ೕಲ ಳ ಶ ರ 218/2ಬ ನ ೕ 0.50 0.62839 808025999593 10980887852

1484 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬಸವ ಜ ಕರ ಳ ಳ ಶ ರ 20 ನ 1.20 0.35606 977034425192 10980887852



1485 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಮಹಮ ದಹ ೕಫ ಲ ಬ ಹಜರತ ಉ. ರ ಶ ರ 178/1 ಂ ೕ 0.50 0.54626 871891375955 10980887852

1486 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಪರ  ಮಲ  ಗ ಳ ಶ ರ 79/25,2,96,6 ನ ೕ ,ಬದ 1.11 1.11119 977945427032 10980887852

1487 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಸ  ವ ಬ ಡ ರ ಶ ರ 174/8,9 ನ ೕಜ 0.50 0.54626 754851643906 30977544844

1488 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಸ ವ ಮ ಗ ಳ ಶ ರ 223/1ಕ,224/1ಐ,88/1ಕ ನ ಸವ 0.54 0.58996 557203987169 10980887852

1489 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ವ ತ   ಡಸ ೕ 580/13 ನ ೕಜ 0.50 0.45348 445227890103 30977544844

1490 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಮ ೕಜ ರ ಷಣ ಖ  ಯಶ ತ ೕರಗಲ ಶ ರ 2 ನ ಸವ 0.40 0.45348 552187675214 30977544844

1491 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ಅಜ  ಂ ನ ಲ ಶ ರ 106/1 ನ ೕನ 0.40 0.45348 820023616816 279805000495

1492 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)   ಡಗನ ಯ.ಮರ 33147 ನ ಸವ 1.30 1.28327 924639666234 279805000495

1493 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ರ ೕರ ಬ ರ ಂವ ೕ 202/2 ಂ ಜ 0.80 0.82458 395022980093 36971641647

1494 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂ  ಬಸವ ಜ ೕ ೕ 509/5ಅ,1ಬ ನ ೕ 0.78 0.80396 716469107494 36971641647

1495 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂ  ಅ ೕಕ ಂ ಳ ೕ ೕ 190/8ಅ,ಬ ನ ಣ ನ 0.59 0.62839 254638237268 35550334210

1496 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ವ  ಡ  ೕಲ ೕ ೕ 225 ನ ೕ 0.69 0.63904 455131764390 35550334210

1497 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಡ  ಈಶ ರ ಂ ರ ೕ ೕ 404/6 ನ ೕ 0.40 0.45348 825798314021 35550334210

1498 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಮಲ  ವ  ಡ ೕ 252 ನ ಣ ನ 0.60 0.63904 662063846840 35550334210

1499 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂಡ  ೕಮ  ಮಗ ಮ ಗ ಳ ೕ 52 ನ ೕ 0.40 0.45084 518969881939 35550334210

1500 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಧ  ೕ ಂತ ಗ . ೕ 259/6 ನ ಜ 0.40 0.45348 272356753944 64015781402

1501 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಲ ಣ ಠಲ ರ ಕಡಹ ೕ 97 ನ ಜ 0.40 0.45348 442171363239 64015781402

1502 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ರ ಶ ಲ ಣ ಸಮ ರಹ  ೕ 242/1 ನ ೕ 0.50 0.54626 562950189074 64015781402

1503 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಮ  ೕಮ  ರ ೕ 36/3 ನ ಜ 0.40 0.45348 558288209165 36320012310

1504 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕ  ೕರ  ಡ ಜ ಕಡಹ ೕ 37/1 ನ ಅರ ನ 0.40 0.45348 657619716597 36320012310

1505 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಹಣ ತ ಂಡ  ಕ ಕಡಹ ೕ 13 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.82458 816605292864 36320012310

1506 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕರ ಡ ಳ ಡ ೕಲ ಆ ರ K.H ಶ ರ 17 ನ ೕಜ 0.50 0.54626 979796556365 32890167988

1507 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಥ ಈಶ ರ ವಕ ಡ ಶ ರ 161/6 ನ ಕಲಂಗ 0.98 0.98992 736678372108 32890167988

1508 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಮ   ರಕನ ವರ ಳ ೕ 655 ನ ಣ ನ  & 
ೕ 0.80 0.82458 969812942508 35550334210

1509 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ ಕರ ಕ ೕ ೕ 715/1 ನ ಣ ನ 0.80 0.82458 630485714133 35550334210

1510 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕ ಲ ಂತ  ಹಲಕ . ೕ 32/1 ನ ಜ 0.50 0.63904 760825265914 35550334210

1511 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬಸ  ೕಮ  ೕಲ ೕ ೕ 195/1 ನ ಣ ನ 0.40 0.45348 936215931006 35550334210

1512 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ತ  ೕತ ೕ ೕ 105/4 ನ ೕ 0.53 0.57903 562789691216 35550334210

1513 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಗ  ಮ  ಮ ಜ ಎ ೕ ಶ ರ 71/1,73/3,90/2 ನ ಣ ನ & ಬದ 0.80 0.82458 595756643916 35550334210

1514 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಕ ವ  ಮ ವ ೕ ೕ 121/12,13 ನ ಣ ನ 0.40 0.45348 397671727195 35550334210

1515 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ ಡ ಂಪ  ೕಲ ರಹ  ೕ 157/6 ನ ೕ 0.80 0.82458 714374840228 35550334210

1516 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬಸವ ಜ ಂಪ  ಮಗ ಮ ಡ ೕ 96/2 ನ ಣ ನ 0.80 0.82458 576960970254 35550334210

1517 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)   ಹಲಕ . ೕ 32/1 ನ 0.40 0.31058 645985700947 35550334210

1518 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಸ ವ ಂಡ ಕ ಂತ ಹ ಶ ರ 157 ನ ಣ ನ 0.60 0.63904 802408849889 10980887852

1519 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಪ ಣ ರ ಅ ೕಕ ೕಲ ಲ ಡ ಶ ರ 134 ನ 0.40 0.30814 732297541436 10980887852

1520 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ ದ ವ  ೕಲ ನ ರ ಶ ರ 162/2,93/1 ನ ೕ 0.70 0.73181 892540892537 10980887852

1521 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂದ  ಶ ಮ  ವ ಲ ಡ ಶ ರ 153/1 ನ 0.65 0.39503 625289139580 10980887852

1522 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಅಪ  ಮ ಳ ಆ ರ KM ಶ ರ 334 ನ ಕ ಗ 0.35 0.39680 829828584064 10980887852

1523 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಥ ದ  ಸದಲ ಳ ಶ ರ 20/3ಬ+420,20 ನ ೕ 0.60 0.63904 729028515344 10980887852

1524 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಅ ೕಕ ೕ ಂತ ನ@ ವಣ ವರ ಹ ಶ ರ 154/1 ನ ಣ ನ 1.00 1.01013 654611836537 10980887852

1525 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ನಪ ಶ ಪ  ಡ ಗ ರ KM ಯ.ಮರ 98 ನ ಅವ 0.70 0.73181 926072271190 5452200101372

1526 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬಸವ  ವ  ೕಲ ೕ ಯ.ಮರ 116/ಅ,2/9,116 ನ ಸವತ & ಗಲ 2.00 1.92060 615258158077 5452200049510

1527 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಅ ೕಕ ಕಲ  ಣ ಳ ೕ ೕ 190/7 ನ ೕ 0.60 0.63904 969642292513 35550334210

1528 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕ  ಂಡಪ  ಡ ಂಗನ ವರ ೕ ೕ 66/3 ನ ೕ 0.40 0.45348 330589751771 36971641647

1529 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂದ ಪ ಕರ ಶ ಂ ಹ ಳ ಶ ರ 41/3,42/5 ನ ೕ 2.00 1.92060 434250687606 15300100037842

1530 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಜನ  ೕಮ  ಕನ ವರ ಎ ಶ ರ 36/320 ನ ೕ 0.39 0.44214 454877182934 36231144080

1531 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಡ  ಮಲ  ೕಲ ಮಸರ ಶ ರ 25 ನ ಣ ನ 0.30 0.34012 871928808171 36231144080

1532 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಳ ಡ ಶ ಮಲ ಡನವರ ಗ ೕ ೕ 214/1 ನ 0.80 0.82458 999077925048 64015781402

1533 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕ ಲ  ಮರಬಸನ ವರ ಳ ಶ ರ 28 ನ ಬದ , ಣ ನ 0.40 0.45348 497188588164 64015781402

1534 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಭರಮ   ರ ಲ ಡ ಶ ರ 61 ನ ಸವ 0.40 0.45348 417758872284 35550334210

1535 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಶ ವ ಳ ಶ ರ 101/2 ನ ಂ 0.34 0.38546 235873538124 30977544844



1536 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಸ ವ ಳ  ಲ ಡ ಶ ರ 56 ನ ೕ 0.40 0.45348 642051599250 30977544844

1537 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ನ  ಅಕ ರ ಳ ರ ಶ ರ 95/1,90/1 ನ 0.79 0.81427 725797146988 30977544844

1538 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಮ ನ ವ  ಮಠಪ ಟ ೕ 159 ನ 0.50 0.54626 370217056170 35550334210

1539 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂತ  ವ ತ  ಗ . ೕ 280/3 ನ ಣ ನ 1.20 1.19222 833459470731 64015781402

1540 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ಶ ಡಸ ೕ 500/3 ನ 0.60 0.43595 908028641030 NILIN4055

1541 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬಸವ ಜ ಲಗಮ  ಟ ೕ 500/3 ನ 0.55 0.39962 349218908556 NILIN4055

1542 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ಮ   ರ ೕ 6 ನ ಬದ 1.00 1.01013 765109724750 64015781402

1543 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂ ಥ ಲ ಜ ೕ ೕ 28 ನ 0.40 0.20207 292875791634 35550334210

1544 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕಮ  ಂಡ ಕ ೕಡ ರ ೕ 34/1/* ನ ಅರ ನ 0.40 0.78335 979947949198 35550334210

1545 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬಸ  ೕಮ  ಂ ರ ಮ ಹ ೕ 278 ನ ೕ 0.58 0.61774 256849146961 35550334210

1546 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಈರ  ಮ  ರ ಟ ಮ ಹ ೕ 13/1I/* ನ ¸ÀªÀvÉPÁ¬Ä 0.78 0.82458 939293019995 35550334210

1547 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಅನ  ದ ಖರ ರ ಂವ ೕ 695/*/* ನ ಎ  ೕ 0.40 0.45348 236759594664 35550334210

1548 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಲ ಂತ ಂಗ  ಮ ಹ ೕ 12/2 /* ನ ಅರ ನ 0.80 0.73181 553853793968 35550334210

1549 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಮ ನ ಬಸವ  ಬಡಮಲ ನವರ ಡ ೕ 234/*/* ನ ಣ ನ 0.70 0.63904 301605748788 35550334210

1550 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂಪ  ವ ಂಗ ಪರ ೕಳ ಡಸ ೕ 42/1/A,42/B/* ನ ಂ  0.70 0.73181 334402652767 35550334210

1551 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಮ ಯಮನ  ಹಣಬರ ರ ೕ 97/8ಬ/* ನ ಅರ ನ 0.40 0.63904 452426007193 1240104000038810

1552 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ಶ ಮ ಡ ಡಸ ೕ 580/3/*580/4/*580/5/* ನ ೕ 0.50 0.63904 463757733689 89084022481

1553 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಧ  ಳ  ಗ ಲ ದ ೕ 275/1ಕ/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 0.45348 260065144732 89053604443

1554 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಭರ  ದ  ಗ ರ ೕ 19/1/* ನ ಅರ ನ 1.00 0.45348 807125600833 375102120002062

1555 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಯಲ  ಮಲ  ಕ ರ ಲ ದ ೕ 65/2/* ನ ಬದ 0.80 0.45348 499798640461 89108027044

1556 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ  ನ ಂ ಬಡ ಂ ೕ 118/1/* ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.20 0.63904 874828458929 375002010008390

1557 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕಹನ ಗ ಜ ಂ ರ ೕ ೕ 100/1/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 1.55641 834123762785 89043441900

1558 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕ  ಗ ಲ ದ ೕ 259/4/* ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.40 0.63904 628877869919 89022464138

1559 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಹ ತ ಂಡ  ಕ ಕಡಹ ೕ 13/*/* ನ ಅರ ನ 0.67 1.01013 816605292864 1003910010003770

1560 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಕಮ  ಬಸವ  ಗ ಲ ದ ೕ 258/2/*254/5ಬ/* ನ ಆಋ ೕಣ 0.39 0.45348 529269158561 17192013902

1561 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ  ಮ ಷ  ಗ ವರ ಕಡಹ ೕ 46/1/* ನ ೕ 0.67 0.45348 955189276707 37154726294

1562 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಲ ಣ ಯ  ಜಲ ಕಡಹ ೕ 199/2/* ನ ಅರ ನ 0.80 0.45348 518276686837 17192026682

1563 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಪ ವ  ಜಯ ರ ಕಡಹ ೕ 33/4/* ನ ಅರ ನ 0.40 0.45348 287785871620 375102010220623

1564 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಡ  ಮಲ  ಕಡ ಳ ೕ 324/*/* ನ ಅರ ನ 1.00 0.45348 824587107804 375102010211449

1565 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕಮ   ರ ೕ 168/*/* ನ Cj²t 0.50 1.01013 966246170422 89065147084

1566 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಮ ಳ  ೕಟ ಡ ೕ 380/2/* ನ ಎ  ೕ 0.50 1.92060 550739322956 89008855764

1567 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಮ ನ ಯಲ  ಕ ರ ಲ ದ ೕ 65/4/* ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.80 0.45348 598583105788 89049530316

1568 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂಗ ಡ ಈಠ  ೕಲ ರ ಶ ರ 35/9/* ನ ೕ 0.80 0.45348 791363276454 3057101010005440

1569 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂಗ  ಅ ನ ಬನ ಕ ೕಳ ಮ ಹ ೕ 86/3/* ನ ಅರ ನ 0.50 1.92060 425524587374 5132200122180

1570 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಉ ಶ ಶ ಥ ಕ ಡಸ ೕ 281/*/*282/*/* ನ ಅರ ನ 0.40 1.92060 958734822660 110110110001204

1571 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ  ತಮ  ತವಲ ಲ ದ ೕ 304/2/* ನ ಂ  0.40 0.45348 706682711115 89048773848

1572 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ದ  ಗ ಲ ದ ೕ 69/4/* ನ ಎ  ೕ 0.40 0.45348 587447977953 89017267807

1573 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ಮ ೕರ ೕ ಕಡಹ ೕ 69/2/* ನ ¸ÀªÀvÉPÁ¬Ä 0.40 0.45348 229471620404 89069180684

1574 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಮ  ದ  ರ ೕ 7/2ಬ/* ನ ಬದ 1.40 1.37432 537418212173 17192035653

1575 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಅ ಬ ಭರಮ  ೕ ಲ ದ ೕ 80/2ಅ/* ನ ಅರ ನ 0.40 0.73181 740480288246 362320012310

1576 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ  ದ  ರ ೕ 86/*/RS ನ ಬದ 1.00 0.63904 568212334919 35550334210

1577 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕ ಲ ದ ಂಗ ಮ ಹ ೕ 22/13/*22/8/* ನ ಅರ ನ 0.84 0.46481 603476924650 35550334210

1578 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಯ  ಮ ಮ ಹ ೕ 119/3/*,119/4/* ನ ಅರ ಣ 0.80 0.86640 767411215704 35550334210

1579 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಕ ವ  ವ ೕ ೕ 121/12/*,121/13/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.80 0.50256 397671727195 35550334210

1580 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂಗ ವ  ಸನ ಡ ೕ 309/*/* ನ ಅರ ನ 0.40 1.28327 961633186523 35550334210

1581 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಸ ವ ವಬಸ  ಡಮಠ ಎ ೕ ಶ ರ 245/1+5/2/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.80 1.01013 630988862877 35550334210

1582 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಠ  ೕರ  ಮ ಕಡಹ ೕ 36/5/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 0.54626 414588355718 3058101010008170

1583 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕರ ದ  ೕರ  ಮ ಕಡಹ ೕ 94/2/* ನ ೕ 0.40 0.45348 929961915688 3058101010001340

1584 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಲಕ  ಬಸವ  ೕಟ ಗ ಳ ೕ 97/1 ನ ಅರ ಣ 1.00 0.54626 744970899083 34043440042

1585 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕ  ಉ ಶ ಕ ಡಸ ೕ 283/*/* ನ ೕ 1.00 0.36394 534970034092 30419060337

1586 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕಮ  ಂಪ  ಮಗ ಮ ಡ ೕ 96/2/* ನ Cj²t 0.50 0.91736 831470551209 5132200069141



1587 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ಶ ಥ ೕ ೕ 324/5/* ನ ಅರ ನ 0.40 0.96972 862757262999 5132010002840

1588 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕಧರ ಮಲ  ಕ ಡ ೕ 117/*/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 1.01013 762008894304 5132210073149

1589 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಅ ಬ ಬಸ ಪ  ಕ ೕ ೕ 698/*/*700/2/* ನ ಅರ ನ 0.40 1.01013 566392893583 5132200010248

1590 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಕಲ ಡ ಂಗ ಡ ಂಗ ಡ ೕ ಶ ರ 232/2/* ನ  ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.55 0.45348 516889020511 17059523348

1591 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ವ  ಬಡಮಲ ನವರ ಡ ೕ 234/*/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.35 1.19222 572972968992 64166352185

1592 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಡ ಕಲ ಡ ೕಲ ಆ ರ .ಎಂ. ೕ 17 ನ ೕ 0.56 0.59643 960528411473 375702010006963

1593 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂಪ  ದ  ಗ ಳ ಶ ರ 77/1/*,77/2/* ನ 0.50 0.94793 737028340845 375002010004403

1594 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ  ಡ ೕ 300/*/* ನ ಅರ ನ 0.78 0.73181 270354567790 5132210049290

1595 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂ ಥ ಂಡ  ೕ ಕಡಹ ೕ 25/*/* ನ ಅರ ನ 0.63904 832668050088 3058101010001480

1596 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬಸ ಡ ಕಲ ಡ ೕಲ ರ ಣ ೕ 95/1/* ನ ¨Á¼É 1.90 0.43595 204283141691 S00000038007334504

1597 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಶ ನರಸ  ನರಸನ ವರ ಡಸ ೕ 574/2/* ನ ¨Á¼É 0.70 0.30833 997802032133 S00000038007334504

1598 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ರ ಶ  ಅಲಕ ರ ರಹ  . ೕ 37/*/* ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.60 1.46537 921268980005 1240102000000440

1599 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಠಲ ಕರ ಯ.ಮರ ಯ.ಮರ 37/3 ನ  ಣ ನ 1.00 0.63904 377702373685 35550334210

1600 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಠಲ ಬಸವ  ಮಣ ಯ.ಮರ 259/ಅ/1/30 ನ ಣ ನ 0.80 0.82458 578078118456 35550334210

1601 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಆ ದ ಬಸವ  ಮಣ ಯ.ಮರ 259/ಅ/1/29 ನ ಣ ನ 0.80 0.82458 238842083862 35550334210

1602 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬನವ  ವ ಂಗ ಹರ ರ ಶ ರ 201/1/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.60 0.63904 386011946770 375002010016331

1603 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ವ ಲ ಣ ನ ವರ ಆ ರ .ಎಂ. ಶ ರ 151/*/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 0.62838 366698113144 11006781860

1604 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)   ಮ ಹ ೕ 116/8 ನ ಅರ ನ 1.00 0.63904 206662850568 5132200099101

1605 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ವನ ಡ ಅ ೕಕ ೕಲ ಕಡಹ ೕ 212/6/* ನ ಎ  ೕ 0.40 0.45348 665147356445 17192025044

1606 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ಮ ಡ ೕಲ ಲ ದ ೕ 91ಅ/5 ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.40 0.91736 995636295611 89016176272

1607 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಸ ವ ಚನ ಬಸ  ಂ ೕ ೕ 156/4/*156/5/* ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.65 0.63904 462107582867 30281115809

1608 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕ ಲ ತವನ  ಹಲಕ ಕಡಹ ೕ 224/8/* ನ ¨Á¼É 0.40 0.32481 233229783269 32584719318

1609 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಅ ೕಕ ೕ ಂತ ಗ ಲ ದ ೕ 259/8 ನ ೕ 0.50 0.54626 731477350391 64166427618

1610 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬ  ದ ಂಗ ರ ಮಸರ ಶ ರ 43/1B+14/* ನ 0.22 0.25058 240714587937 375102010006111

1611 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ   ತ ಮ ೕ ರ ಶ ರ 140/2C/* ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.34 0.63904 741372478290 89068019069

1612 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಅ ೕ   ರ ೕ 129/3/* ನ Bಬದ 0.40 0.68999 733942632751 375102010219756

1613 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಭರ ಶ ಶ ಗ ಲ ಡ ಶ ರ 236/*/* ನ ಅರ ನ 0.60 0.63904 614554611054 375002010011425

1614 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂ ಥ  ೕ ಲ ದ ೕ 288/1/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.55 0.58578 927605013695 3050111030002560

1615 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106)  ಲಗ  ಬರ ಟ ೕ 316/2,421/1,421/4,422/4 ನ ಣ ನ 0.50 1.37432 992636408775 17056531352

1616 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ  ಅಪ  ಗ ಕ ರ ಯ.ಮರ 10 ನ ಣ ನ 0.40 0.58253 346396636599 110310110011071

1617 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಖರ ಬಸವ  ದ ಡ ಡಸ ೕ 43/*/*,32/*/* ನ ಂ  0.50 0.54626 289751999952 35550334210

1618 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂಗ  ಮ  ಮ ಹ ೕ 23/4/* ನ ಅರ ನ 0.48 0.52441 732135455431 35550334210

1619 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ದ ಂಗ ವ  ಡ ೕ 284/1/* ನ ಅರ ನ 0.85 0.86639 243335283105 35550334210

1620 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಲ ಣ  ಡ ೕ 306/2/* ನ ಅರ ನ 0.57 0.60708 993582804260 35550334210

1621 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂಡ   ಅಂಗ ಟ ೕ 169/2/*,167/7/*,168/3/*,168/4
/* ನ ಅರ ನ 2.00 1.92060 559375749269 36231144080

1622 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಗಣಪ  ಅಣ  ಸನ ಳ ೕ 303/7 ನ ೕ 0.50 1.01013 553447521013 89084805961

1623 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂಗ  ವ  ಮ ಹ ೕ 104/4/*,104/6/* ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.40 0.91736 786377703941 64021865523

1624 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ರ ಂದ  ವ  ಡ ೕ 326 ನ ೕ 0.50 0.36529 516655407658 5132200134485

1625 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಸ ವ ಶ  ಂ ಳ ಶ ರ 222/9/*,222/10/* ನ ೕ 1.20 0.49882 954081103960 375002010003990

1626 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಬ  ಳ ಶ ರ 69/1+2 ಂ ೕ 0.50 1.01013 498146615380 375002010014237

1627 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ೕ  ಪ  ಡ ಳ ಶ ರ 76/7ಬ/*,87/43/*,87/25/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 0.52441 428701469883 375002010006601

1628 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಯಲ   ಮ ಹ ೕ 63/4/* ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.80 0.63904 947413134273 35550334210

1629 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಘ ಂದ  ಕ ಕರ ಯ.ಮರ ಯ.ಮರ 264/55,264/110,264/111 ನ ೕ 1.00 1.37432 663896746364 35550334210

1630 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (106) ಂಪ   ಮಟ ಯ.ಮರ 50/2 ನ ಬದ 0.50 0.63904 456739464719 35550334210

1631 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ೕವ ವ ತ  ಯಶ ತ ೕರಗಲ ಶ ರ 2/14,2/13 ನ ಸವ 0.40 0.45348 545844862454 30977544844

1632 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ೕಲ  ಂಡ ಕ ಡ ರ ಶ ರ 227/7,227/12 ನ ಜ 0.40 0.45348 234897669838 30977544844

1633 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133)  ಂಡ ಕ ಡ ರ ಶ ರ 228/9 ನ ಜ 0.22 0.20301 495931855023 30977544844

1634 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ಭರ  ೕಮ  ಡ ರ ಶ ರ 12/1ಅ ನ ಜ 0.84 0.86580 354647388788 30977544844

1635 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ಅ ಬ ವ  ರಲಕ ಅ ನ ಶ ರ 75/8 ನ ಣ ನ 0.30 0.34012 423229194075 6600101041773

1636 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ಕರ  ಮ ಡ ೕಲ ಕಡಹ ೕ 19/1/* ನ 0.80 0.65824 752074865663 89085494454

1637 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ೕ ಲ ಅಣ  ಗ ಟ ೕ 256/1/* ನ ೕ 0.50 0.45348 271670608984 17056569603



1638 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133)  ಅಣ   ಗ ರ ೕ 93/2/* ನ ಈ 0.60 1.01013 906818252524 375102010220822

1639 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ೕ ಂತ ಅ ಬ ಕ ಕಡಹ ೕ 1/*/* ನ 1.20 0.65824 473392005682 17192027777

1640 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ದ  ಗ ಟ ೕ 256/1/* ನ ೕ 0.40 0.44755 306949277107 375102120002119

1641 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133)   ಮ ರಹ  . ೕ 131/*/* ನ ಎ  ೕ 0.60 0.82458 682576664285 62349160296

1642 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ಅಭಯ ರ ಂ ಥ ಮ ಕಡಹ ೕ 99/11/* ನ ಅ ನ 0.80 1.01013 379018891764 62349160296

1643 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ವ  ಗನ  ಕ ಕಡಹ ೕ 17/1/* ನ ಣ ನ 2.00 0.49163 605581148457 62349160296

1644 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ಜಯ ರ ದ  ಹಲಕ ಕಡಹ ೕ 143 ನ 0.40 0.32481 766985196918 62349160296

1645 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ಂ ಶ ತ  ಸ ವ ರ ಯ.ಮರ 183/*/* ನ 0.40 0.26421 652695324937 110310110001473

1646 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ಓಂಪ ಶ ತ  ಸ ವ ರ ಯ.ಮರ 206/1+2ಅ/1+1+2/* ನ ಕಲಂಗ 0.40 0.34061 855316211878 89054818239

1647 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ಬಸ ತ  ಳ  ಲಕ ಜನವರ ಕರ ಯ.ಮರ 96/*/*,98/*/*,97/*/* ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.00 1.01013 533464753842 110310100004269

1648 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ಅ ೕತ ಂಡ  ಧನಗರ ೕ ರ ಶ ರ 73/3+4+5/1 ನ ೕ 0.50 0.54626 360054941550 50100263286889

1649 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ೕರ ದ  ಮ ವಣ ೕಳ ಲ ಡ ಶ ರ 320/1,347/3 ನ ೕ 0.50 0.63904 817298078822 50100263286981

1650 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (133) ಜಯ ಮ ಡ ೕಡಕರ ೕ ರ ಶ ರ 202/3/* ನ PÁå©Ãd 0.40 0.45348 422821184524 30376370957

1651 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (422) ಅ ೕಕ ಅಣ  ಡಮ ಕಡಹ ೕ 183/19,11,5 ಪ. ಬದ 0.40 0.44004 598646265406 62349160296

1652 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (422) ಕ  ಲ ಣ ಂಬ ಶ ರ 652/265,2/3 ಪ. 1.34 0.47545 772266152101 10980887852

1653 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (422) ಅ ತ ರ  ಲ ದ ೕ 200/*/* ಪ. mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.50 1.01013 882569075669 89066815654

1654 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (422) ೕ  ಮ  ಡಮ ಕಡಹ ೕ 129/2/* ಪ. ಅರ ಣ 1.00 0.39679 273375533977 17192020249

1655 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (422) ಯಲ  ಷ  ಡ ಮ ಕಡಹ ೕ 96/1/* ಪ. ೕ 1.00 1.01013 932859522260 89049986313

1656 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (422)  ಂಪ  ವ ೕಳ ಲ ದ ೕ 206/2/*206/3/* ಪ. ೕ 0.40 0.81427 519233480404 17192021141

1657 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (422) ೕ  ಯಲ  ಸಮ ರ ಕಡಹ ೕ 129/1/* ಪ. ಅರ ಣ 0.40 0.39679 985722107785 17192020352

1658 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (422) ವ ಸಮ ರ ಡಮ ಕಡಹ ೕ 183/18/*129/3/* ಪ. ಅರ ನ 1.00 0.52440 509636417078 89052717287

1659 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (422) ಡ  ಂಡ  ಸಮ ಮದಮಕ ಳ ೕ 245/*/*249/3/* ಪ. ಅರ ನ 0.22 0.57903 473743250485 5132200097165

1660 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (422) ೕ ಂತ ದ  ತಳ ರ ಕಡಹ ೕ 6/2/*141/3/*7/2/* ಪ. ಅರ ಣ 0.80 0.82458 927163626407 64015781402

1661 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (422) ಥ ಕರ ವ ರ ಂವ ೕ 146/12 ಪ. ಬದ 1.00 0.62839 728499010996 32195264364

1662 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ PMKSY (423) ಮ ದ   ಘ ಹತರ ಯ.ಮರ 283/10 ಪ. ೕ 0.50 0.45348 45348 122501010010251

1663 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಚನ ಪ  ದ  ಕ ರ ಕಡಹ ೕ 74/1 ನ ಸವ 0.40 0.01537 38169547695 62349160296

1664 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)   ಧ ಪ  ಗ  ೕ 290/1ಬ ನ ಅ ಣ 0.90 0.03459 62349160296

1665 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ೕಮಣ  ಮ ೕರ ಕ ರ ಕಡಹ ೕ 58,49/6,49/8,49/2 ನ ಅ ಣ 1.00 0.03843 390281729181 62349160296

1666 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಬಸವ ಜ ದ ಪ  ರ ೕ 148/1 ನ ಅ ಣ 0.40 0.01537 541477568595 62349160296

1667 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಘ ಪ  ಯಲಪ  ೕಕ ಟ ೕ 68/1,464,465,469 ನ ನ 1.40 0.05209 920929186792 62349160296

1668 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ ಂಗ ವಪ  ಸನ ಡ ೕ 309 ನ 0.70 0.02614 961633186523 36971641647

1669 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಬಸ ಡ ಮ ಡ ನರಸನ ವರ ಡಸ ೕ 209 ನ ನ 0.7 0.0269 457667748463 36971641647

1670 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮಲಪ  ರ ದ  ಗ ಡ ೕ 323 ನ 0.60 0.02251 201682689616 36971641647

1671 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ ೕಹರ ದ  ೕ ಗವ ಳ ಶ ರ 274 ನ 1.80 0.02397 570744399457 9218200117701110

1672 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಅ  ಲ ೕಲ ಳ ಶ ರ 30-Jan ನ ನ ,ಬದ 0.80 0.02767 812950240626 9218200117701110

1673 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ರ  ಬಸವ  ನ ಳ ಯ ಮರ 108/1 ನ ರಲ, ಂ 1.00 0.02628 9218200117701110

1674 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಧನ ಲ ಲಖಮ  ೕ ಯ ಮರ ಯ ಮರ 224/2 ನ ೕ 0.85 0.03267 286158690279 9218200117701110

1675 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಜಯ ಬಸವ  ನ ಳ ಯ ಮರ 108/15 ನ ರಲ, ಂ 1.90 0.0456 956825970170 9218200117701110

1676 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಡಪ  ದ ಪ  ಮಗ ಮ ಬಸ ಡ ೕ 42865 ನ ಅ ಣ 0.50 0.01789 463375907343 9218200117701110

1677 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಭರ ಶ ಳ  ೕ ಳ ೕ 120/7,120/7ಬ/1 ನ ೕ 0.20 0.00769 748427106964 9218200117701110

1678 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಜ ಪ  ದ ಪ  ಪ ರ ಕಡಹ ೕ 38/2 ನ ಕಲಂಗ 0.40 0.01537 666487259929 362320012310

1679 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಂಡಪ  ಉದ ಪ  ೕ ಕಡಹ ೕ 48/1 ನ ಕಲಂಗ 0.95 0.03651 513373140332 362320012310

1680 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಳಪ  ಮ ೕ ಕಡಹ ೕ 258/6 ನ ಬದ 0.30 0.01153 626299891845 362320012310

1681 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಳಪ  ಚನ ಬಸಪ  ಣ ಹ  ಆ ರ ೕ 248 ನ ಗಲ 0.60 0.02306 222646880936 362320012310

1682 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ರ  ಮಪ  ೕ ಕಡಹ ೕ 46/4 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 362320012310

1683 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)   ನಪ  ಮ ಕಡಹ ೕ 64 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01531 601062894018 362320012310

1684 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ೕಮಪ  ದ ಪ  ರ  ೕ 23/2 ನ ಅ ಣ 0.6 0.02306 710581542681 362320012310

1685 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಪದಮಣ  ಸತ ಪ  ಕಲಮ ರ ೕ 48 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 998532569492 362320012310

1686 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ ಕರ ೕ  ೕ 307 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 485641438378 362320012310

1687 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಯ ಮಲಪ  ಂ ಕಡಹ ೕ 64 ನ ಅ ಣ 0.4 0.01537 931029819755 362320012310

1688 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮಪ  ಪ ಣ  ರ ೕ 76/1+2+3+4 ನ ನ 0.2 0.00769 903162422134 362320012310



1689 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಶ ಥ ಂಡಪ  ಮ ಠ  ೕ 31/4 ನ ಅ ಣ 0.5 0.01921 5212617047975 362320012310

1690 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ೕರ ಜ ಂಗ  ಮಠ ೕಡ ೕ 198/2 ನ 0.40 0.01537 640435048817 362320012310

1691 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಈರ  ಮ  ನರಸನ ವರ ಡಸ ೕ 221/3 ನ 0.40 0.01537 402489959910 362320012310

1692 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಂಡಪ  ದ ಪ  ರ ೕಡ ೕ 593 ನ 0.40 0.01537 362320012310

1693 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಜ  ವ  ೕಲ ರ ನ ೕ 95/4 ನ ಕಲಂಗ 0.50 0.01921 522652466796 362320012310

1694 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಸತ ಪ  ಅ ಪ  ಮರಬಸಣ ವರ ಳ ೕ 35 ನ ೕ 0.40 0.01537 484424687711 362320012310

1695 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಸತ ಪ  ವ ತ  ಗ  ೕ 256/6 ನ ನ 0.75 0.01551 259383711770 362320012310

1696 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)   ಕಲಪ  ಗಲಗ ರ ೕ 113/3ಬ ನ ೕ 0.40 0.01537 244884689005 50200013955757

1697 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ವ  ಶ ಲ ಂವ ರಹ   ೕ 162 ನ ೕ 0.40 0.01537 720726206456 50200013955757

1698 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ೕತಲ ಲ ಣ ಹಲಕ ಕಡಹ ೕ 243/2 ನ 0.40 0.01537 50200013955757

1699 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಸ ೕನ ಭರತ ೕ  ೕ 54/1 ನ ೕ 2.00 0.07258 20851022126617 50200013955757

1700 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಶ ಕ ೕ ಲಕ ರಹ   ೕ 248 ನ ೕ 0.80 0.03074 912482851684 50200013955757

1701 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಪ ಶ ೕ  ಲಕ ರ ೕ 108/2+3+4+5 ನ ೕ 0.40 0.01537 258780619440 50200013955757

1702 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ ೕರ  ರ ಳ ರಹ   ೕ 162 ನ ೕ 0.30 0.01499 720050773737 50200013955757

1703 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಸದ  ಂಪಣ  ೕ ರಹ   ೕ 176,175/2 ನ ೕ 0.24 0.00922 213335560892 50200013955757

1704 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ವಪ  ಈರಪ  ಡ ರಹ   ೕ 146/7 ನ ೕ 0.40 0.01537 285782619778 50200013955757

1705 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ ೕರ ಬರ  ಹ ರ ೕ 153/13 ನ ೕ 0.40 0.01537 707885349520 50200013955757

1706 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಕಲ   ರಹ   ೕ 194/3 ನ ೕ 0.35 0.01345 913251472856 50200013955757

1707 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ವ ೕಂಡ ಬರಮಪ  ಳ ರ ೕ 74/1 ನ ೕ 0.80 0.03074 816011876324 50200013955757

1708 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಜಯ ಲ ಂದ  ೕ ರ ೕ 129/1 ನ ೕ 0.40 0.01537 507248057126 50200013955757

1709 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮಪ  ವಪ  ೕ ರ ೕ 118/14 ನ ೕ 0.40 0.01537 308999598617 50200013955757

1710 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮಲ  ಮ  ಮಲ ಡನವರ ಎ ೕ ೕ 310/7+8+9/ಬ ನ ನ 0.40 0.01537 954093056187 50200013955757

1711 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಪ ೕಣ ಚಣ ಪ  ಹಲಕ ಕಡಹ ೕ 224/3 ನ ,ಅ ಣ 1.00 0.03842 836826421824 50200013955757

1712 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ ೕರ  ರ ಳ  ೕ 79/12 ನ 0.40 0.01537 64015781402

1713 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ದ ಖರ ೕರಬದ  ಡ ಡಸ ೕ 567/2 ನ 0.40 0.01537 945754200146 30977544844

1714 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ  ಮಲ  ಡಸ ೕ 561,603 ನ 0.50 0.02053 799612656644 30977544844

1715 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಬಸವ ಜ ವಪ  ಡ ಗನ ವರ ಳ ೕ 177 ನ ೕ 1.00 0.03843 935369139891 30977544844

1716 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಕರ ಬಸವ  ಳ ಡಸ ೕ 551/5 ನ 0.20 0.00769 443796070996 30977544844

1717 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಅ ೕಕ ಪರ  ಕ ಉಪ  ಡಸ ೕ 604 ನ 1.00 0.03179 889177603391 30977544844

1718 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಈರಣ  ಡಪ  ಡ ಗನ ವ ಳ ೕ 177/2 ನ 0.80 0.0279 589316448182 30977544844

1719 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ ವ ಂಡಪ  ಂ ಲ ಡ ಶ ರ 182 ನ ೕ 0.50 0.0225 236665665838 30977544844

1720 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಜಯ ತ ಕರ ಂ ಲ ಡ ಶ ರ 182 ನ ೕ 0.50 0.0225 576437523340 30977544844

1721 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ ೕಶ ವ ಕರ ಬಸ ಡ ಕಮತ ರ ಶ ರ 298 ನ ಜ 0.50 0.0225 804227876718 30977544844

1722 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)   ೕ  ರ ಯ ಮರ ಯ ಮರ 86/4 ನ 1.10 0.04185 750742453102 30977544844

1723 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಬಸ   ೕಲ ೕ ರ ಶ ರ 235 ನ ನ  ಜ 0.45 0.01729 477052690201 30977544844

1724 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಜಯ ಳಪ  ೕ ಆ ರ  ಎ ೕ 65 ನ 0.65 0.02498 846573807894 30977544844

1725 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಂಡಪ  ವ  ೕ ಅಂಕ ಶ ರ 148/4,148/6,148/8 ನ 0.50 0.01921 30977544844

1726 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ ನ ಪ ಪ  ಹ ಶ ರ 44 ನ ನ 0.60 0.02306 800634323209 30977544844

1727 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ವ ಂಡಪ  ಇ ಂ ರ ಯ ಮರ 121/2+3/ಬ ನ  0.7 0.0269 694476464298 30977544844

1728 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)   ದ ಮ ೕ ಕಡಹ ೕ 188 ನ ಅ ಣ 1.00 0.045 761321345091 30977544844

1729 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಂ  ಬಸ  ೕ ಆ ರ  ಎ ಶ ರ 225 ನ 0.60 0.02306 287914104245 30977544844

1730 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಂಗಪ  ವಪ  ಗ ಕಣಗ ಶ ರ 244/1,244/5 ನ ೕ  ನ 0.35 0.01345 459777293621 30977544844

1731 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಗ  ದ  ಮಠಪ ಡಸ ೕ 329 ನ 0.50 0.02114 564908588563 30977544844

1732 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಧ ಪ   ಬರ ರ ಂವ ೕ 705/6 ನ ಬದ 0.40 0.01537 349888989356 30977544844

1733 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಂಡಪ  ವಪ  ಳ ೕ ರ ಶ ರ 8/4+5+6+7ಪ1 ನ ನ 0.62 0.0279 756431686592 9218900131181110

1734 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಂದ @ ಶ ಮಪ  ವ ಲ ಡ ಶ ರ 153/1 ನ 1.30 0.04868 625289139580 9218900131181110

1735 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಚನ ಪ  ಂಡ ಗಳತ ಡ ೕ ಶ ರ 178/6ಅ ನ ನ 0.37 0.01665 659042537441 9218900131181110

1736 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಸ ೕನ ಅ ಬ ಡ ೕ ಶ ರ 115 ನ ನ 0.45 0.01569 756910915798 9218900131181110

1737 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಂದ  ಲಕ ರ ಶ ರ 212/13 ನ ೕ 0.52 0.0234 365855625977 9218900131181110

1738 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಬ ಂಗ ೕಮ ಂಗ ರಜ ತ ಲ ಡ ಶ ರ 61 ನ ನ 1.45 0.05106 858095805273 9218900131181110

1739 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)   ಪ ಶ ಲ ಹರ ರ ಶ ರ 136 ನ ೕ 0.5 0.01922 310823025697 9218900131181110



1740 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಳಪ  ದ ಂಗ ಮ ಹ ೕ 23-Feb ನ ಅ ಣ 0.50 0.01922 312935716957 9218200117701110

1741 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಗಣಪ  ಈಶ ರಪ  ಪ ರ ರ ನ ೕ 68 ನ 0.40 0.01535 385487055119 9218200117701110

1742 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಬಸವ ಜ ಬಸವ  ದ ಡರ ರ ಯ ಮರ 8-Jan ನ ೕ 0.40 0.01537 954352602610 9218200117701110

1743 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ತಪ  ದ ಂಗಪ  ಸ ವ ರ ಯ ಮರ 206/12ಅ/1+2+2ಬ ನ 0.50 0.01922 781542653679 9218200117701110

1744 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ವಪ  ವ ಂಗ ೕಲ ೕಡ ೕ 164/3 ನ ಬ 0.2 0.00769 466504124194 9218200117701110

1745 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಉಳ ಶ ರ ಮ ೕ ಹತರ ಯ ಮರ 147/2 ನ ರಲ 0.90 0.02369 592752795917 35550334210

1746 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಶ  ಶ ರ ಶ ರ 198 ನ ನ 0.47 0.01806 822332237101 35550334210

1747 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಜಕ ಪ  ಧ ಯಪ  ಅಕ ರ ಳ ರ ೕ 43/2 ನ ನ 0.40 0.01537 423192754839 35550334210

1748 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಂದ  ಲಕ ರ ಶ ರ 212/14,212/15 ನ ೕ, 1.48 0.06368 365855625977 9218200117701110

1749 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಅವ ಪ  ಮಪ  ರ ೕ 97/4ಬ ನ ಅ ಣ 1.00 0.03843 377726273450 35550334210

1750 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮಲಪ  ವಪ  ಣ ಟ ೕ 194 ನ 0.60 0.02306 273236664050 35550334210

1751 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಈರ  ಮಲ  ಅಮ ಣ ಶ ರ 62/2 ನ ೕ 0.50 0.01153 263571012790 35550334210

1752 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಲಗಮಣ  ಂಗಪ  ಲ ಡ ಶ ರ 130 ನ ನ 0.40 0.01537 35550334210

1753 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮಪ  ಅಕ ಪ  ಮಮ ರ ರ ೕ 67/20,67/21 ನ ಅ ಣ 0.40 0.01537 215978045252 30977544844

1754 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಲ ಂಡ ೕಕ ೕಡ ರ ೕ 34/1 ನ ಅ ಣ 0.76 0.02421 701398506067 30977544844

1755 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ದ ದಮಲಪ  ಟ  ೕ 300/1 ನ ನ 0.60 0.027 834620765488 64015781402

1756 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ ಂ ಶ ಧ ಪ  ಗ  ೕ 315/2 ನ ೕ 0.40 0.01537 378701628840 64015781402

1757 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಯಪ  ಮ ಮ ಹ ೕ 119/1 ನ ಅ ಣ 0.50 0.01633 767411215704 50200013955757

1758 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಳಪ  ತ ಮ ಹ ೕ 279 ನ ಅ ಣ 0.70 0.0269 568304659367 50200013955757

1759 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ದ ಪ  ಂಗಪ  ಮ ಹ ೕ 46/5,51 ನ 0.45 0.01729 660386463890 50200013955757

1760 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ದ ಖರ ವ ಂಗ ಕ ರ ನ ೕ 38 ನ 0.60 0.0224 729595977129 50200013955757

1761 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಭರ ಶ ೕ ತ ೕಡ ರ ೕ 34/2 ನ ಅ ಣ 0.50 0.01922 64015781402

1762 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ  ೕ  ಅಮ ಣ ಡಸ ೕ 496 ನ 0.40 0.01537 751308486926 64015781402

1763 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಮ ೕರ  ರ ಳ ರಹ   ೕ 162 ನ ೕ 0.30 0.01537 720050773737 50200013955757

1764 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ರ ಅಪ ಣ  ಹಲಕ ಕಡಹ ೕ 224/1 ನ 0.40 0.01537 216707944572 64015781402

1765 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಅ ೕಕ ಂಪಣ  ಕ ಡ ೕ 114/ಅ ನ 0.70 0.02506 473652369317 64015781402

1766 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಂ ಗ  ಮಗ ಮ ಅಂಕ ಶ ರ 141/2 ನ ೕ 0.46 0.01768 259881164346 NILIN4055

1767 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಜ ರ ವ ಖ ಳ ಶ ರ 224/5ಅ,224/5ಬ ನ ೕ 0.60 0.02306 214771776504 NILIN4055

1768 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಂದ ಬ ನ ಬ ಡ ನ ಉ ರ ಶ ರ 38/16+17 ಂ ನ 0.80 0.03074 307131193382 134901011001104

1769 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (106)  ಆ ಥ ಕಲಪ  ಗ ಟ ೕ 256/1 ನ 0.40 0.018 699056065790 5132200113753

1770 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)  ೕ ಂತ ಳಪ  ತಳ ರ ಕಡಹ ೕ 295/5 ಪ 0.4 0.01537 927163626407 64015781402

1771 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)   ೕ ಂತ ತಳ ರ ಕಡಹ ೕ 7/1 ಪ 0.4 0.01537 30738891262 64015781402

1772 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)  ವ ಂಡಪ  ಗರ ಕಡಹ ೕ 140 ಪ ೕ 0.4 0.01537 570275507250 64015781402

1773 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)  ಸ ವ ಲ ಣ ರಕ  ೕ 131/9 ಪ ಅ ಣ 0.4 0.01537 246443171078 64015781402

1774 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)   ಪ  ಕ ಮ ಕಡಹ ೕ 77/1 ಪ ೕ 1.2 0.04253 701114381997 64015781402

1775 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)  ಬಸವ  ಯಲಪ   ೕ 295/5 ಪ 0.4 0.01537 784730146865 64015781402

1776 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)  ಳಪ   ತಳ ರ ಕಡಹ ೕ 7/4 ಪ ೕ 0.3 0.03074 250167684928 64015781402

1777 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)  ಮಲಪ  ಪ  ತಮ ನ ೕಳ ಅಮ ಣ ಶ ರ 58/2/1 ಪ ೕ 0.8 0.03074 912272960738 30977544844

1778 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)  ಯಲಪ  ಕಲಪ  ತಳ ರ@ ಟಸನ ಯ ಮರ 116ಅ1/15 ಪ ೕ 0.4 0.01537 370032401180 30977544844

1779 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)  ದಶರಥ  ಕ ಮ ಕಡಹ ೕ 38/3 ಪ ೕ 0.6 0.02306 407441258204 30977544844

1780 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)   ಪ ಜಕ ಪ ೕಳ ಳ ಶ ರ 524 ಪ ನ 0.6 0.027 644579609814 9218900131181110

1781 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)  ಯಲಪ  ಕರ ಕಣಗ ೕ 118/1 ಪ ಬದ 0.6 0.02306 930919781409 9218900131181110

1782 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)  ಸ ಗ ವಡ ರ  ೕ 146/1 ಪ ೕ 0.8 0.03074 338912680151 62349160296

1783 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)   ಅಪ ಯ ಂಗ ಕಡಹ ೕ 38/4 ಪ ೕ 0.6 0.02306 315640626053 62349160296

1784 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)  ರ ೕಂದ  ೕ ದ ಂಬ ರ ೕ 101/3,112/1 ಪ ೕ 1 0.03843 941902933490 50200013955757

1785 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)  ೕ ದ ಮ ದ  ಂಬ ರ ೕ 112/1 ಪ ೕ 1 0.03843 50200013955757

1786 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (422)   ಕರ ಳ ಡ ೕ 365,425 ಪ 0.6 0.02306 906423371805 36971641647

1787 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (423)  ಬರ   ಕ ಯ ಮರ 116ಅ1/1 ಪ ಗಡ 1.2 0.04526 220321050762 122501010100752

1788 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (423)  ಕಪ  ಬಸಪ  ಕ ಗ ರ  ಯ ಮರ 22/16 ಪ ಗಡ ಚವ 0.8 0.02241 224424774765 5452250090268

1789 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (423)  ಳಪ  ಮಲಪ  ಗ ೕಳ ಯ ಮರ 116/ಅ/1,62/2 ಪ ಗಡ ನ 0.45 0.01729 876417367847 30977544844

1790 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (423)  ಥ ಬರಮಪ  ಘ ಯರ ಳ ೕ 144/1 ಪ ಗಡ ೕ 0.4 0.01537 633859510060 9218200117701110



1791 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  PMKSY 5% Drip (423)   ೕ ಂದ ಜನ ೕಳ ೕಳ ನ ಯ ಮರ 347/2 ಪ ಗಡ ಚವ 0.6 0.02306 9218900131181110

1792 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜಯ  ಯಲಪ  ಸನ ೕದರ ರ 46/1ಬ ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

1793 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ನ ಂಗಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 142/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.80 0.82458 30977544844

1794 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಹಣ ತ ಯಲಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 142/3,142/7 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.20 0.18555 30977544844

1795 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಪ  ಂಗಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 175/2 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.36764 30977544844

1796 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)   ಬಡಸದ ಕ. ರ 47/2 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.80 0.82458 30977544844

1797 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ನ ಂಜನ ವರ ಕ. ರ 172/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.80 0.78606 30977544844

1798 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಗಪ  ಮಣ  ತಳ ರ ಘ ೕ ೕ 41/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1799 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಚ ಪ  ಶಪನ ಕ. ರ 178 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.37109 30977544844

1800 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ವ  ಬಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 27/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1801 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕರ ವ ಂಗಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 142/19,142/20 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1802 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜಕ ಪ  ದ ಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 181/** ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1803 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಫ ರಪ  ಂಗಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 175/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.37109 30977544844

1804 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಠಲ ಮ ವ ಡಣ ವರ ಕ. ರ 138/2 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1805 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸಪ  ತ  ಸತ ನ ವರ ಂ ೕ ೕ 65/2 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1806 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಈರಪ  ಂಗಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 175/2 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.2 1.10292 30977544844

1807 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಲಪ  ಯಲಪ  ವ ರ ಕ. ರ 149/1ಅ ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.37109 30977544844

1808 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಲಪ  ೕಮಪ  ಡಪ ನ ಕ. ರ 178 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 30977544844

1809 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಷ ಂ  ಕಡ ಪ ಂವ ರ 100/8 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.50 0.54626 30977544845

1810 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಓಮ  ರ ದ ಡಚ ಡ ರ 27/4.90/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.20 1.19222 36231144080

1811 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅರ ಂದ ಮ  ಮ ನವ ರ 192/ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.0 1.01013 36231144080

1812 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ವ ರ ಅಂ ನ  ರ ಕಗ ಣ ರ 11 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.60 0.63904 00070110001192

1813 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಕ ಪ ಶ ರ ಕಗ ಣ ರ 13/1ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.31 0.35145 00070110001192

1814 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಪ ಶ ಖ  ಚವಲ ೕ ನವ ರ 37/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.60 0.63904 00070110001192

1815 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ವ ಯಲಪ  ಅಳವ ೕ ನವ ರ 163/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.60 0.63904 00070110001192

1816 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಚನ ಯ  ದ ಯ  ರ ಕಗ ಣ ರ 14/2ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.60 0.63904 00070110001192

1817 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಮಲಪ  ಲನ ವರ ಕ. ರ 167/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.80 0.82458 36231144080

1818 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಂತ ಮ  ೕಲ ಕ ನ ಪ ರ 25/22 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.60 0.63904 36231144080

1819 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅಣ ಪ  ಮಪ  ೕ ಕ. ರ 165/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.50 0.54626 36231144080

1820 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ೕಪ  ೕಲ ನ ಪ ರ 43/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 36231144080

1821 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ೕರ  ೕಲ ಕ ನ ಪ ರ 10/15 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.32 0.36227 36231144080

1822 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಯಲಪ  ೕಳದ ಡಚ ಡ ರ 37 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.37109 30977544844

1823 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ಲ ತಪ  ೕ ಡಚ ಡ ರ 104/2ಬಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.50 0.54626 30977544844

1824 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದಶರಥ ಯಲಪ  ೕಲ ವ ೕ ಲ ರ 45/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.60 0.63904 30977544844



1825 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ಲಸ ರ ಪಕ ಬ ತಹ ೕ ರ ಕಗ ಣ ರ 4/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.80 0.82458 30977544844

1826 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ೕಕ ಯಪ  ಲಕರ ಬಸ ಕ ರ 121/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.37109 30977544844

1827 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಮಪ  ಭರ  ಬಡಸದ ಕ ಅಂ ೕ ೕ 21/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.2 0.22675 30977544844

1828 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಲ  ರ  ಅಜ ಣ ವರ ಡಚ ಡ ರ 24/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1829 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಠಲ ಬಸ ತ ಚಲ ವ ೕ ಲ ರ 11/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1830 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸವ ಜ ಮ ವ ೕಲ ರ ಕ. ರ 71/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1831 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಲ  ಗ  ೕಲ ನ ಪ ರ 135/1 /1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1832 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಲ  ಮ  ಗಡ ೕರ ೕ ೕ 131/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1833 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಮ ದ  ೕಲ ಂಡಲ ೕ 25/3ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.46887 30977544844

1834 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ಠಲ ಡ ನ ಪ ೕ 209/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.2 1.19222 30977544844

1835 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂತವ  ದ ಪ  ಬ ರ ೕ 89/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.34061 30977544844

1836 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಆ ದ ಗ  ಲಕ ಕ ಅಂ ೕ ೕ 67/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1837 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಟ ಪ  ದ ಪ  ತಳ ರ ಕ ಹ ೕ ರ 45/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82458 30977544844

1838 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಈರಪ  ಟ  ತಳ ರ ಕ ಹ ೕ ರ 6/3 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.37 0.41022 30977544844

1839 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ವಯ  ಈರಯ  ರ ಡಚ ಡ ರ 28/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1840 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜ  ಲಕ ೕಲ ರ 8/5ಎ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1841 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ಯಲಪ  ತರ ಡಚ ಡ ರ 4/1.4/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1842 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ೕಮಪ  ಚವ ನ ವರ ೕಲ ರ 223/2ಎ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1843 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ರವಳಪ  ದ ಪ  ೕ ಅವ ರ 113 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1844 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಮಪ  ಮಪ  ಚ ಣ ಉಫ  
ಚವ ನ ವರ ಕ. ರ 52/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1845 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ವ ಬಸವ ೕಪ  ಪ ಂ ರ ೕ 130/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.00 1.01013 30977544844

1846 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಣ  ೕಲ ವ ೕ ಲ ರ 36/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.39 0.44215 30977544844

1847 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಅ ಪ  ಲ ರ ಕ. ರ 73 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1848 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ೕಮಪ  ಚವ ನ ವರ ೕಲ ರ 179/5ಅ/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1849 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ರ ಳಪ  ೕಲ ಕ ನ ಪ ರ 32 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1850 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ೕತ ೕಸ ಕ ಮ ಕಗ ಣ ರ 69/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1851 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ೕಮಪ  ಡಚ ಡ ರ 30/3.24/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 36231144080

1852 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ಕಲಪ  ಂಚ ಡ ರ ನ ಪ ರ 30/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1853 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಲ ಸಜ  ಸ ಪ  ಬಡಸನ ವರ ಕ ನ ಪ ರ 19/1,3,5,7 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 36231144080

1854 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಸ ಕ ಲ ೕಂಡ ಅವ ರ 50/5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 36231144080

1855 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ಲ ಣ ಲನವರ ಕಗ ಣ ರ 56 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 36231144080

1856 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜಯ ಲ ಕಲಪ  ಅ ೕಳ ಕಗ ಣ ರ 57/10,57/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 36231144080

1857 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂದ  ಕ ಅಳವ ನವ ರ 37/2ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 36231144080

1858 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಷ ಕರ ಅ ೕಳ ಕಗ ಣ ರ 57/20ಆ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.30 0.34012 36231144080



1859 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಠಲ ಗಪ  ರ ಕ. ರ 147 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1860 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸವ ಜ ದ  ವ ಕ. ರ 149/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1861 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಠಲ ಳಪ  ಚವ ಣವರ ೕಲ ರ 170/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1862 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಗಪ  ಳಪ  ಚವ ಣವರ ೕಲ ರ 170/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1863 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಠಲ ಮಪ  ಅವ ೕ ರ 118/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1864 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ  ಮ ವ ಕ ರ ಕ. ರ 17/1ಎ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1865 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಬಸಪ  ಡ ಪ ನವರ ೕಲ ರ 169/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1866 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಲ ೕ ೕ ಂತ ಲಕರ ಬಸ ಕ ರ 47/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1867 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಮ ಂಗ ಮಲಪ  ತ ಕ. ರ 114/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.37109 30977544844

1868 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಳಪ  ಚವ ಣವರ ೕಲ ರ 170/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1869 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕವ ಗಪ  ಂ ನ ಪ ೕ 293/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.80 0.82458 30977544844

1870 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ಯಲಪ  ಲಕರ ಬಸ ಕ ರ 23/5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1871 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಗ ಜ ಳಪ  ಉ ಗ ನವ ರ 79/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1872 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ನ ಪ  ೕ ಕರ ಕ. ರ 3/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1873 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ಕಲಪ  ೕ ರ ಬಸ ಕ ರ 73 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1874 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಸಣ ಪ  ಂಟನ ವರ ಕಗ ಣ ರ 53/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1875 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜಯ ಲ  ರ ಅವ ರ 158/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.80 0.82458 36231144080

1876 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂದ  ನ ಪ  ಅ ೕಳ ಕ ನ ಪ ರ 18/1,18/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.75 0.77304 36231144080

1877 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಗ  ಹಡಲ ಅವ ರ 109/1ಎ/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.80 0.82458 36231144080

1878 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜ ಮ ೕರ ರ ಕ. ರ 161/13 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 36231144080

1879 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂಡ ಕ ಗಪ  ೕ ರ ಕ. ರ 147/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1880 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಸ ಪ  ರ ಅವ ರ 152/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82458 36231144080

1881 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಈಶ ರ  ರ ಕ. ರ 18/2 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82458 30977544844

1882 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಪ  ಲ ಣ ರ ಕಗ ಣ ರ 44/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 36231144080

1883 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸಪ  ಭರಮಪ  ೕ ರ ಡಚ ಡ ರ 25/52,25/32 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.20 0.22675 30977544844

1884 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಂತ ಕರ ೕಲ ರ ೕ ಅಂ ೕ ರ 92/14 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 30977544844

1885 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಲ  ಯಲಪ  ತಳ ರ ಕಗ ಣ ರ 44/9,44/4 1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82458 30977544844

1886 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಧರ ಂದ  ಮ  ೕಲ ಕ ನ ಪ ರ 12/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1887 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಮಪ  ಬಡಬಸಣ ವರ ಬಸ ಕ ರ 4/1ಕ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.5 0.54626 36231144080

1888 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಈರಪ  ಭರಮಪ  ಟ ಕಗ ಣ ರ 33/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.2 1.19222 36231144080

1889 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಗರತ  ಂಡ ಕ ೕಲ ನ ಪ ೕ 257/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82458 30977544844

1890 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಮ ಂಗ ಮಪ  ಗಡ ೕರ ಅಂ ೕ ರ 63, 64/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.5 0.54626 30977544844

1891 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸವ ಜ ದ ಪ  ಳ ಕ. ರ 8/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1892 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ಳಪ  ಕರ ಕಸಮಳ ರ 78/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 000010980887852



1893 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜಯ ಲ ಳಪ  ಚವ ಣವರ ಕ. ರ 170/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 30977544844

1894 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸಪ  ವಪ  ಳ ಗ ಳ ರ 26 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1895 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ವ ರವ  ಲಕರ ಬಸ ಕ ರ 29/9,5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1896 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲ  ಅಪ ಣ  ಹಡಲ ಕಗ ಣ ರ 9/18 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.50 1.46537 30977544844

1897 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಪರ ದ ಯಲಪ  ಕರ ನ ಪ ೕ 133/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1898 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಳ  ತಮ  ಲಗಮಣ ವರ ಕಸಮಳ ರ 29 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1899 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ತವನಪ  ಅವ ರ 126/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1900 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಖರ ಮಲಪ  ಬರ ೕ ೕ 170/8 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.60 0.46887 30977544844

1901 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಸ ಪ  ಮ ವ ವಲ ಗ ಡ ರ 257/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.60 0.63904 30977544844

1902 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸಪ  ಫ ರಪ  ತಳ ರ ಕ. ರ 146/ ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.73 0.75243 30977544844

1903 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಲಪ  ಫ ರ  ವ ರ ಕ. ರ 148/21 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 36231144080

1904 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಗಪ  ಬಸಪ  ಕರ ಕ. ರ ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.40 0.45349 30977544844

1905 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಲಪ  ಮ  ಯ ರ ಕ. ರ 165/1ಎ,165/2,5 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 30977544844

1906 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಡಪ  ಬಸಪ  ವ ರ ಕ. ರ 162/5 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1907 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಯಲಪ  ಗಣ ವರ ಕ. ರ 174 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.98 0.98993 30977544844

1908 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಮಪ  ನಮ ಕ. ರ 165/3 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82458 30977544844

1909 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಅ ೕಕ ಭರಮಪ  ಕ. ರ 154 ಪ.
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82458 36231144080

1910 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಈರಪ  ಸಣ ಪ  ಬಡಸದ ಕ. ರ 60 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 36231144080

1911 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಬಸಪ  ಗಪ  ವ ರ ಕ. ರ 180 ಪ.
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1912 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಲ ಣ ರ  ಮ ಉಚ ಡ ಂ ೕ 43 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.0 0.27481 50200013955757

1913 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

 ಮ  ಪ ಂವ ರ 96/3 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 50200013955757

1914 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಲ ವ ತ ಳ ಂಡಕರ ಟ ರ 173 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.6 1.55641 50200013955757

1915 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ದ ಂತ ರವ  ಂ ರ ರ 107** ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 50200013955757

1916 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಜ ಂದ  ನಮ ಹ ೕ 170/ ಪ.
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1917 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ವ ಲ ಣ ೕಲ ರ ಅವ ರ 6/*/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.3 0.43081 89049167893

1918 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಗ  ಮ  ತಳ ರ ಅಂ ೕ ರ 105/4 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1919 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಚನ  ೕಮ  ಚಲ ಹ ೕ 181/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82458 30977544844

1920 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಗ  ಅಪ ಯ  ಂ ೕ ೕ 117/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1921 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ವ ಮ  ತಳ ರ ರ ೕ 78/1ಕ ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1922 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಮಲಪ  ಶ ರ ಗ ಡ ರ 51/3 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.5 0.54626 30977544844

1923 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಪ ಮ ಯಲಪ  ನಮ ಕ. ರ 165/4 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1924 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಲಪ  ಯಲಪ  ವ ರ ಕ. ರ 149/4 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82458 30977544844

1925 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಲಪ  ಲ ಣ ರ ಕಗ ಣ ರ 44/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.00 1.01013 30977544844

1926 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಶ ಪ ಶ ಮ ರ ಕ. ರ 22/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 30977544844



1927 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಠಲ ಹಣ ತ ೕಲ ೕಂ ಂ 23/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82458 30977544844

1928 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಪ  ವಪ  ಳ ಕ. ರ 10/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1929 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅರ ಂದ ಮ  ಮ ಅವ ರ 19/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.36419 30977544844

1930 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ದ ಪ  ತಳ ರ ಪ ರ 9/4 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 00000030376370957

1931 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅಪ ಣ  ವನಪ  ಅವ ೕ ರ 115/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

1932 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಸ ೕನ ದ ಪ  ಗನ ವರ ಅವ ೕ ರ 44 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 NILIN4055

1933 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಂಗಪ  ದ ಪ  ೕ ಅವ ೕ ರ 106/2 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.5 0.54626 NILIN4055

1934 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಮಣ ಪ  ಮಪ  ಎ ೕ ಡಚ ಡ ರ 11*6+7 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.37109 NILIN4055

1935 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಅ ೕಕ ಕಲಪ  ರ ಅವ ೕ ರ 158 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

1936 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಠಲ ಮಲಪ  ಮ ಡಚ ಡ ರ 78/3 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

1937 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಅ ೕತ ಕಲಪ  ಅ ೕಳ ಕ ನ ಪ ರ 38/*2 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.57724 NILIN4055

1938 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಂದ  ಮನಪ  ಎ ಡಚ ಡ ರ 13/1ಎ ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

1939 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

 ಳಪ  ಅವ ೕ ರ 126*2 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

1940 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಲ  ಲ ಣ ರ ಂಚ ಡ ರ 125/1 ಪ.

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.80 0.82458 30977544844

1941 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಮಪ   ಸಣ ಪ  ಯ ರ ಕ. ರ 170/2- 2 ಪ.
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1942 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಕಲಪ  ತಮ ಣ  ತಳ ರ ಕ. ರ 372 ಪ.
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1943 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಪ ಶ ಬಸ  ವ ರ ಕ. ರ 162/5 ಪ.
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1944 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಲಪ  ಮಲಪ  ತ ಕ. ರ 132/8,132/14 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.37109 30977544844

1945 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಮ  ಮಪ  ಟ ರ ಕ. ರ 52/1ಅ,50/13ಅ,50/14 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1946 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಅ ೕಕ  ಪರ ಕರ ನ ಪ ರ 8/1/1,8/3/4 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.40398 000010980887852

1947 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ದ ಂತ ಮ  ೕಲ ಕ ನ ಪ ರ 35/5 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 000010980887852

1948 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಮಲ  ಕಲ  ಗಡ ೕರ ೕ ೕ 119/1 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.2 0.22675 00000030376370957

1949 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಯಲ  ಮಲಪ  ತ ಕ. ರ 34/5 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1950 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ದ  ಟ ಪ   ರ ಡ ಕ. ರ 50/2 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1951 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಕರ ಗಪ  ಟ ೕಕರ ವಲ ರ 214/2 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

1952 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ಅಣ ಪ  ಬಸ  ಗರ ರ ೕ 78/3 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.0 0.92083 30977544844

1953 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ರ ಶ ಉಮ  ಗಡ ೕರ ೕ ಅಂ ೕ ರ 57 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.2 0.22675 00000030376370957

1954 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಲ  ಗ  ೕ ನ ಕ. ರ 35/1ಎ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 00000030376370957

1955 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲ  ೕನ ಪ  ಮ ಣ ವರ ಡಚ ಡ ರ 81/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 00000030376370957

1956 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ೕಕ ಂದ  ೕಲ ಕ ನ ಪ ರ 28/*5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 000010980887852

1957 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಸ ಯಲ ನ ಡ ೕಲ ಗ ಡ ರ 229/6,229/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 000010980887852

1958 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜ ಹರ  ಅ ೕಳ ಕ ನ ಪ ರ 62/*4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 000010980887852

1959 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕವ  ಅ ೕಳ ಕಗ ಣ ರ 62/2+3/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 000010980887852

1960 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಲಪ  ಸ ಪ  ಬಡಬಸನ ವರ ಕ ನ ಪ ರ 19/*/7,8 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45299 36231144080



1961 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸಪ   ಕಲಪ  ಳ ಕ. ರ 8/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1962 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬ  ಂದ  ೕಲ ಕ ನ ಪ ರ 23/*/14,

2/*/10,10/*6,12 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.39 0.36279 36231144080

1963 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಈರಪ  ಅರ ಕ ಗ ಡ ರ 242/*9/1ಅ,247/*/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1964 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕ ವ  ಬಸ  ಅ ವಲ ರ 54/*/2/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.5479 36231144080

1965 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಶಪ ಡ ಡ ೕಲ ಕ ನ ಪ ರ 58/*/2,10 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1966 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಲ ಣ ಕ ನ ಪ ರ 49/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1967 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಯ  ಮಯ  ರ ೕಲ ರ 243/*/5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 90901015168090

1968 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ಹ ತ ಮಗ ಮ ರ ಡ ೕ 330/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 919010015167819

1969 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ಅಪ ಣ  ಪ ಂ ೕ 27/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82458 0

1970 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಣ ಈಶ ರ ದ ಇಟ ರ 363/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44278 0

1971 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಡಪ  ಮ ದ  ೕಲ ೕ ಹ ೕ 159/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 919010015167990

1972 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕ ಸಪ  ಕ ಅಂ ೕ ೕ 13/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82459 919010015168210

1973 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಈರಪ  ರ ಕ ಅಂ ೕ ೕ 2/*/1ಅ/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 0

1974 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಣ ಚನ ಪ  ಮ ಕ. ರ 86/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44761 0

1975 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಈಶ ರ ಚಪ  ಂ ೕಲ ರ 133/*/7,27 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44278 919010015167741

1976 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸವ ಜ ವ ತ ಡ ಲಕರ ಂಡಲ ೕ 128/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 919010015168090

1977 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಸ ನ ಬಸವ ಜ ಡ ಕ ಅಂ ೕ ೕ 16/*/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82459 0

1978 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜಯ ಮ  ಡ ಂಜ ಡ ೕ 181/*/8 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 05892200018537

1979 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಗಪ  ಈರಪ  ನ ಳ ಇಟ ರ 286/*/2ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82459 919010010366859

1980 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಫ ೕರಪ  ಯಲಪ  ಳ ಂವಕರ ರ ರ ೕ 5/*/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1981 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ವ ಗ  ೕಮಪ  ತ ಕ. ರ 34/*/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1982 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಮ  ಗವ  ದ ಪ  ಗಳ ಕ ಅಂ ೕ ೕ 55/*/2ಕ/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1983 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಮ  ಮಲವ  ಕಲಪ  ಚವಲ ಂಡಲ ೕ 115/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1984 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಇ ಮ ನ ಮ ತಹ ರ ಕ. ರ 15/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1985 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ವ  ಪ ಂಜ ಡ ೕ 26/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1986 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಗ ಜ ಗ  ವ ನ ಪ ೕ 85/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1987 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ಭ ಶ ರ ಂಡಪ  ಭ ಅಂ ೕ ರ 97/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44215 36231144080

1988 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಂಡಪ  ವ ಂದ ಅಂ ೕ ರ 43/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.2 0.22675 36231144080

1989 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ವಪ  ಉ ಗ ಕ ಅಂ ೕ ೕ 63/*/2ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.00 1.01013 36231144080

1990 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ತವನಪ  ೕ ಲ ಬಸ ಡ ಅಂ ೕ ರ 97/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1991 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ನ ೕಮಪ  ಪ ೕಟ ಕಗ ಣ ರ 23/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.55664 36231144080

1992 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಶ ವ  ಂ ರ ಪ ರ ರ ರ 114/*/4+5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1993 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಧರ ಂದ  ಕ ಅ ೕಳ ಕಗ ಣ ರ 46/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1994 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಳಪ  ಹ ತ ಚವಲ ನ ಪ ರ 336/*/2ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 36231144080



1995 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕರ ದ ಪ  ೕಲ ೕ ರ 38/*/3ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1996 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಹ ವ  ಮ ಯನ ನವರ ನವ ರ 63/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82459 36231144080

1997 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಶ ದ ಪ  ಂ ೕಲ ರ 214/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1998 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಶ ಥ ದ ಜವ ೕ ೕ 119/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

1999 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ೕರ ಕ ಲ ಂಡ ಅವ ರ 50/*/5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.3711 36231144080

2000 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಗಪ  ನರಸಪ  ರವ ೕಲ ರ 145/*/1ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2001 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸವ ಜ ಪರ ಮ ಅವ ಘ ೕ ೕ 46/*/5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2002 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಷ  ಹ ತ ಮಳಕ ನ ಪ ೕ 348/*/1ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.00 0.72539 36231144080

2003 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ಭ ಶ ರ ವ  ಚವಲ ಂಡಲ ೕ 56/*/1ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.90 0.91736 36231144080

2004 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸವ ಪ  ಂಡಪ  ಭ ಅಂ ೕ ರ 39/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2005 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಸ ನ ಪ  ಬಡಸದ ಕ  ಅಂ ೕ ೕ 22/*/3ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2006 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಉದಯ ದ ಂತ ಲ ಕ ನ ಪ ರ 41/*/23 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.57574 36231144080

2007 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸವ ಪ  ಮರಬಸಪ  ಉ ಗ ಕ. ರ 12/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2008 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಪ  ಮಲಪ  ಹ ಲ ೕ 62/*/2ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.34061 36231144080

2009 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಬಸಪ  ಂಡಪ ನವರ ಕ. ರ 35/*/1ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2010 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬ  ತವನಪ  ಕ  ಅಂ ೕ ೕ 12/*/4ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 2.79805E+11

2011 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮನ ಡ ಕರ ಡ ೕಲ ಂಡಲ ೕ 52/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.57148 36231144080

2012 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ದ ಪ  ಗಣ ವರ ಕಗ ಣ ರ 41/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2013 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಕ ಯಣ ೕಲ ಲ ೕ 38/*/ಅ1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2014 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಲಪ  ದ ಪ  ೕ ಕರ ಕ. ರ 57/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2015 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಸ ಎ ೕ ವ ತ ಂಗನಮಠ ೕ 116/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2016 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಮಣ  ವ ಲ ೕ ೕ 130/*/5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2017 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ದನ ದ ಂತ ೕಲ ಕ ೕನ ಪ ರ 28/*/10 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.54 0.57574 36231144080

2018 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಸ ವ ಕಲಪ  ಂ ಳಕರ ನವ ರ 29/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.76275 36231144080

2019 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ೕತ ಅಣ ಪ  ೕಗ ಕಗ ಣ ರ 39/*/1ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2020 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂ  ರ ಕಡ ವ ೕ ಲ ರ 71/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2021 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ೕಮ  ಮವ  ಮಲಪ  
ಂತನ ವರ ಕ. ರ 163/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2022 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ಗಪ  ಪ ೕಟ ಅವ ರ 105/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2023 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ೕಹರ ಮ ದ   ೕಲ ಕ ಡ ರ 76/*/8 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44493 NILIN4055

2024 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜಪ  ಮ ಂತಪ  ೕ ನ ೕ ೕ 134/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2025 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಷ  ಶ ಪ ರ ಕ ರ 145/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44493 NILIN4055

2026 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ಗಪ  ಗಣ ವರ ಅವ ರ 74/*/2 -1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44493 NILIN4056

2027 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ರವಳಪ  ಗಣ ವರ ಅವ ರ 48/*/7 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2028 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜಯ ಅರ ಂದ ಲಕ ಗ ಡ ರ 252/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.81302 30977544844



2029 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂದ  ತವನಪ  ಡ ಕಸಮಳ ೕ 11/*/5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2030 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಮ  ಬ ಕರ ಕ ರ 124/*/4ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2031 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಪಕ  ಟ ರ ಕ ರ 112/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2032 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂ ಥ ಬಸಪ  ಂ ಗ ಡ ರ 303/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2033 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಭರಮ  ಅ ನ ಕಡ ಪ ಂವ ರ 100/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2034 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ರ ಶ ಯಲಪ  ಲನ ವರ ಡಚ ಡ ರ 15/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.9 0.91736 36231144080

2035 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸನ ಡ ಅ ಬ ೕಲ ೕಲ ರ 59/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2036 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಫ ೕರಪ  ದ ಪ  ಸನ ರಲ ರ 32/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2037 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂದ  ಕಲಪ  ಗ ನ ಪ ರ 41/*/2ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 36231144080

2038 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕರಭದ ಪ  ರ ಅಂಗ ಅಂ ೕ ರ 46/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2039 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಸ ನ  ಬಡಬಸನ ವರ ಕಗ ಣ ರ 67/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 36231144080

2040 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕ ಲ ಂದ  ಕಡ ನ ಪ ರ 44/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.2721 36231144080

2041 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ನ ಬ ಅ ಬ ಸ ಕ ಂಜ ಡ  ಎ ರ 86/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2042 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ರ ೕಂದ  ರವಳಪ  ಅವ ರ 132/*/5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2043 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಪ  ೕಮಪ  ತ ಕ. ರ 108/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2044 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂಗಪ  ಬಸಪ  ಕರ ಕ. ರ 155/*/* ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2045 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ವಪ  ಭರಮಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 27/*/1 ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.3711 36231144080

2046 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ಯಲಪ  ಸನ ದರ ಂ ರ 30/*/2 ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82459 36231144080

2047 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಷ  ಜಪ  ಕ. ರ 27/*/2 ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.38008 30977544844

2048 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಲಪ  ಯಲಪ  ವ ರ ಕ. ರ 148/*/17,59 ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2049 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಪ  ೕಮಪ  ಕ ಣ ವರ ಹ ೕ ರ 26/*/8ಅ,8ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.35 0.3968 00000030376370957

2050 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಯಲಪ  ಘಟ ದ ಹ ೕ ರ 43/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 00000030376370957

2051 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕ ಂತ ಅಣ ಪ  ತ ಪ ರ 67/*/2ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4506 00000030376370957

2052 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂ ಥ ಕ ತ ಹ ೕ ರ 46/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 00000030376370957

2053 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ಂದ  ಯಪ  ತ ಹ ೕ ರ 70/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

2054 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ದ  ೕ ಲ ಲಕ ೕಲ ರ 137/*/ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44371 30538816468

2055 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಮಲಪ  ಲಣ ವರ ಡಚ ಡ ರ 91/*/2ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.38 0.34012 10551444740

2056 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕತಲ ಬಸ  ೕಲ ೕಲ ರ 135/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4426 30538816468

2057 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಭರಮ  ೕ ದರ ಅ ೕಳ ಕಗ ಣ ರ 43/*/2ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.3711 10551444740

2058 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ೕರ ಮಲಪ  ವಣ ವರ ಂಡಲ ರ 81/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 279805000495

2059 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ೕರ ರ ತ ಹ ೕ ರ 92/*4,2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

2060 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂಡ ಕ ಲ ಣ ೕಲ ರ 22/*/28,30 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 510101005086751

2061 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ೕತ ಳಪ  ಅ ೕಳ ಕಗ ಣ ರ 54/*/1,14+15 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45246 10551444740

2062 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದಶ ನ ಗ ಶ ಇಟ ರ 306/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.73356 30977544844



2063 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಬಸಪ  ಕ. ರ 132/*/9,11 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2064 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಲಪ  ಫ ೕರಪ  ವ ರ ಕ. ರ 148/*/19,21 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

2065 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕನ ಪ  ರಪ  ಅಜ ನ ವರ ಡಚ ಡ ರ 24/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45129 10551444740

2066 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ರ ಶ ಬಸಪ  ೕಟ ಕ. ರ 54/*/1ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.81302 30977544844

2067 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಡಪ  ಮ ವ ಡ ರ ಡ ೕ 213/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 919010015167822

2068 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಠಲ ಬಸಪ  ೕ ರ ಅವ ರ 157/*/3,4,8,22,

31,29,28,32 ನ
ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 110710110012691

2069 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ  ಅವ ರ 115/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.34102 89015793659

2070 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಧರ ಂದ  ಮ  ೕಲ ಡಚ ಡ ರ 25/*/22ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.85 0.73874 110710110000168

2071 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಹನ ವಪ  ಗಳ ಕ. ರ 141/*/1ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82459 919010015167725

2072 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ಶ ಂಡಪ  ಉ ಗ ಕ ಅಂ ೕ ೕ 53/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 919010015167945

2073 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ತವನಪ  ಮಲಪ  ಕ ಅಂ ೕ ೕ 12/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 909010005768558

2074 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂದ  ತವನಪ   ಇಂಚಲ ಇಟ ರ 392/*/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44278 110210100009365

2075 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಪದ ಪ  ಮಪ  ಗ ಡ ಅಂ ೕ ರ 8/*/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44278 919010015167725

2076 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ವ ಲ ಣ ೕಲ ಬಸ ೕಕ ರ 64/*/2ಬ/3 2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

2077 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಲಪ  ಳಪ  ೕ ನ ಗ ಡ ರ 236/*/2,235/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.81428 36231144080

2078 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜಯ ೕಕಪ  ನ ನ ಪ ೕ 128/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2079 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅಶ ಕ ಇ ಮ ಬ  ಶ ಕ ಂಜ ಡ  ಎ ರ 60/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2080 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಸ ತವನಪ  ಮರ ಅವ ರ 152/*/38, 42 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2081 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಸ ವ ದ ಯ  ರ ನವ ರ 18/*/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2082 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)   ಜಗ ೕಶ    ರಪ ಂ ಂ 137/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
3 0.73822 30866288705

2083 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಮಲಪ  ಳನ ವರ ಕಗ ಣ ರ 27/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.7 0.73181 10551444740

2084 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಭರಮಪ  ರ ಕ ಣ ವರ ಹ ೕ ರ 131/*/5,2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.35 0.3968 30977544844

2085 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ೕಕ  ಲ ರ ೕ 71/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.34601 89032279396

2086 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಭರಮಪ  ೕ ಕರ ಕ. ರ 159/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2087 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮಲಪ  ಹ ತ ೕ ಕರ ಬಸ ೕಕ ರ 71/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2088 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಮ ಂಗ  ಗರಸಣ ವರ ಬಸ ೕಕ ರ 60/*/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2089 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ರ ಶ ಕಲ  ಕ. ರ 118/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.81302 30977544844

2090 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಠಲ ಕಲಪ  ಶ ರ ಅವ ರ 55/*/1ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.81302 30977544844

2091 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅರ ಂದ ಂಗಪ  ಅಂಗ ೕಲ ರ 10/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2092 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕನ ಪ  ಗಪ  ಂಗ ಡಚ ಡ ರ 55/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2093 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕತಲ ೕಸ ೕ ಡಚ ಡ ರ 82/*/1ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2094 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ನ ಳಯ  ರ ಕಗ ಣ ರ 11/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2095 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಈರಪ  ದ ಪ  ಳ ಕ. ರ 27/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2096 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಗಪ  ಳಪ  ಚವ ಣವರ ಕ. ರ 170/*/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844



2097 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಗ  ಮ  ವಲ ರ 169/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2098 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಣ ತ  ಂ ೕ ಂ 12/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2099 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಥ ಪಣ  ೕಲ ೕಲ ರ 56/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82459 30977544844

2100 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬ ಮ ತಪ  ಂ ೕ ಂ 13/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.56 0.54626 36231144080

2101 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂಗಪ  ಮ  ಅವ ರ 126/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 279805000495

2102 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಯಲಪ  ಚವ ಣವರ ಕ. ರ 173/*/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82459 279805000495

2103 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕವಪ  ಬಸಪ  ಂಡಪ ನವರ ಕ. ರ 171/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44577 30977544844

2104 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಮ  ಗವ  ದ ಪ  ಗಳ ಕ ಅಂ ೕ ೕ 56/*/3ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 30977544844

2105 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಶ ಪರಸಪ  ರ ಕ. ರ 19/*/1 ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 919010015167725

2106 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ವ ಮ ಪ  ರ ಹ ೕ 40/*/6 ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 919010015167725

2107 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಮ  ಮಲವ  ಯಲಪ  ತಳ ರ ಕಗ ಣ ರ 44/*/4 1 ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2108 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಜ ಂದ  ನಮ ಹ ೕ 170/ಡ/* ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.23081 36231144080

2109 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಥ  ೕಲ ರ ಂಡಲ ೕ 96/*/* ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2110 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಕಪ  ೕಲ ರ ಡಚ ಡ ರ 25/*/17ಅ ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 36231144080

2111 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕ ಪ  ಮಪ  ರ ಕ. ರ 18/*/2 ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 36231144080

2112 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಮ  ಲ ೕ ಠಲ ರ ಮ ರ ಂ ೕ 164/*/3 ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.60709 510101005086751

2113 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ದ ಪ  ೕಲ ರ ಅಂ ೕ ರ 82/*/2 ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.453 36231144080

2114 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ವಪ   ಯಲವ  ರ ಕ. ರ 21/*/ 2 ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44819 36231144080

2115 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಪರಸಪ  ಟ ಪ  ತಳ ರ ಕ ಅಂ ೕ ೕ 24/*/1+2ಬ ಪ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.0 1.01013 36231144080

2116 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅಣ ಪ  ಗಪ  ಗಣ ವರ ಅವ ರ 74/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

2117 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಯಪ  ಮ ದ  ೕಲ ಬಸ ೕಕ ರ 85/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

2118 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಠಲ ಮ ದ  ೕಲ ಬಸ ೕಕ ರ 64/*/2 /3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

2119 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ದ ಪ  ೕ ಕಗ ಣ ರ 48/*/7 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

2120 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಪ  ಬಸವ ಪ  ಅವ ರ 56/*/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

2121 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಶ ಬರವಳಪ  ಬ ಅವ ರ 68/*/13ಅ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

2122 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕ ಂ ಡ ದ ಡ ೕಲ ಅವ ರ 133/*/2ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 NILIN4055

2123 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ  ಕರ ಚವ ಣ ಬಸ ೕಕ ರ 27/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 89071851389

2124 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ವ ಪರಸಪ  ಟ ಕಗ ಣ ರ 34/ಅ/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 110710100008423

2125 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಷ  ಮಪ  ಂ ನ ಪ ೕ 59/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 17058521591

2126 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಮಲಪ  ಗ ಕ ನ ಪ ರ 9/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.81428 35588686691

2127 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಶ ಮಪ  ೕ ರ ಕ. ರ 146/ಅ/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 110710100008423

2128 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ೕತ ಂದ  ೕಲ ಕ ನ ಪ ರ 20/*/1-16ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 110710100010440

2129 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ಯ  ೕಲ ಕ ನ ಪ ರ 12/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.58 0.63904 89010589285

2130 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ತಮ ಣ  ವ  ಂಟನ ವರ ಕ. ರ 167/*/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 89032360590



2131 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ನ ಡ ೕಲ ನ ಪ ರ 16/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 89080963668

2132 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ವನ ಡ ಗಣಪ  ೕಲ ನ ಪ ರ 2/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.37 0.41828 6515622221

2133 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದತ  ೕ ಲ ಅ ೕಳ ಕಗ ಣ ರ 62/*/10 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.45349 110710100010753

2134 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂಡ ಕ ಯಲಪ  ೕಲ ರ ಡಚ ಡ ರ 23/*/5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 89016508200

2135 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ವಧ ನ ಂಡ ಕ ಹಡಲ ಕಗ ಣ ರ 65/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.81428 110710110001645

2136 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಪವ ಂಜಯ ನ ಪ  ಮರ ಕಗ ಣ ರ 52/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.6 0.63904 89029733886

2137 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಮ ದ   ೕ ಂ ೕ 50/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
2.00 0.45941 0549220031355

2138 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಪ  ಅ ನ ಅವ ರ 79/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
1.00 1.00003 89043625091

2139 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಠಲ ಕಲಪ  ಕರ ಟ ಂ ೕ 13/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
2.00 0.45941 35844447290

2140 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಸ ವ ೕಸ ಅಂ ಬರ ಂವ ರ 80/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.2 0.09636 20169541187

2141 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಸ ಪ  ಯಲಪ  ೕಳದ ಡಚ ಡ ರ 44/*/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.2 0.22675 110710100003076

2142 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅರ ಂದ ದ ಂತ ೕಲ ಂಜ ಡ  ಎ ರ 7/*/4 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.82459 110710110017815

2143 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ವ ಕರ ವ ತ ಪ  ಕ ಮ ೕ ೕ ರ 77/*/10 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.81302 30977544844

2144 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಶವ  ಂಗಪ  ಬರ ಇಟ ರ 281/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.81302 30977544844

2145 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಬಸಪ  ಠಕ ಪ  ಗ ಡ ರ 14/*5ಅ+ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2146 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ದ ಡ ಂಗನ ಡ ೕಲ ಅವ ರ 119/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2147 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ೕಕ ಂಗಪ  ೕ ಗ ಡ ರ 70/*/6 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2148 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ೕಧರ ಂದ  ಅವ ರ 160/*/22 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2149 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಟ ಬ ದಸ ರ ಬ ಫ ಸ ಕ. ರ 159/*/1ಅ/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2150 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಪ ಶ ರವಳಪ  ವಪ ನ ವರ ಅವ ರ 42/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.43924 30977544844

2151 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ರ ಕರ ಕಲಪ  ಂಗ ಡಚ ಡ ರ 63/*/5 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2152 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)

ೕಮ  ಜಮ  ಂಜಯ 
ರ ಅವ ರ 49/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2153 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಸ ದ ಪ  ೕ ಕರ ಕ. ರ 116/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44493 NILIN4055

2154 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಅ ೕಕ  ೕಲ ಕ ನ ಪ ರ 30/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44493 NILIN4056

2155 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ವ ತ ಗ ಶ ೕಲ ಬಸ ೕಕ ರ 95/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44493 NILIN4057

2156 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕಲಪ  ಹ ತ ಗಣ ವರ ಅವ ರ 76/*/2 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44493 NILIN4058

2157 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಠಲ  ೕಲ ಂಜ ಡ  ಎ ರ 55/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.44493 NILIN4059

2158 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ)  ೕಸ ರ ಅಂ ೕ ರ 9/*/1 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2159 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಪರ ಮ ಭರ  ಮಡ ಳಕರ ಬಸ ೕಕ ರ 122/*/3ಬ ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2160 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಂಡ ಕ ಮ ವ ರ ಬಸ ೕಕ ರ 71/*/* ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.8 0.81302 30977544844

2161 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  
( ಜ ವಲಯ) ಕ ದ ಪ  ಅವ ರ 137/*/3 ನ

ಪ ನ   
ಂ  ೕಜ  

( ಜ ವಲಯ)
0.4 0.4224 30977544844

2162 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ºÀtªÀÄAvÀ ºÁ®¥Àà §£Àd ºÀA¢UÀÄAzÀ PÀÄqÀa 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.60 0.63 621987519369 64037568226

2163 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ®PÀÌ¥Àà ºÀtªÀÄAvÀ ©¼ÀPÀgÀ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 85/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.36 0.36 949330105580 64037568226

2164 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀÄ¨ÁµÀ ¨Á¼À¥Àà ²AUÁr PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 70/2a ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.60 0.63 979849339099 64037568226

2165 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.¯ÁªÀtå ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà 
¯ÉÆÃPÀ£ÀßªÀgÀ ªÀÄgÁPÀÄr PÀÄqÀa 62/1 Cj²t 2.00 1.92 489003257306 5102210133686



2166 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - PÀÈµÀÚ¥Àà ¨Á¼À¥Àà ²AUÁr PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 71/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.50 0.54 894626382872 64037568226

2167 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄºÀzÉÃªÀ §½UÁgÀ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.25 1.23 506029593067 64037568226

2168 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ¨Á¼À¥Àà ²AUÁr PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 70/2b,71/b,72/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.70 0.73 399264481984 64037568226

2169 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨Á¼À¥ÀÀà gÁAiÀÄ¥Àà zÉÆqÀªÀÄ¤ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 77/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.70 0.73 646264737829 64037568226

2170 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - VgÉÃ¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà zÉÆqÀªÀÄ¤ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 103/1a,102/162/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 986529840614 64037568226

2171 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¤AUÀ¥ÀÀà gÁªÀÄ¥Àà zÉÆqÀªÀÄ¤ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 162/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.45 328457965135 64037568226

2172 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - dAiÀÄUËqÀ ¥ÀgÀUËqÀ ¥ÁnÃ® ¨ÉÆªÀÄä£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 19/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.80 0.82 513225255529 62349160296

2173 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÀ gÁªÀÄ ªÉÄÃn gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 26/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ¨Á¼É 0.80 0.53 385627969459 30538816468

2174 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀgÀ¸À¥Àà gÉÃªÀ¥Àà ¦qÁ¬Ä PÀlPÀ¨sÁA« PÀÄqÀa 135/8,135/13,135/15 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 300815956924 30977544844

2175 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀ¢UÉ¥Àà §¸À¥Àà ªÀÄoÀzÀ ªÀÄAlÆgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 148/2b ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr §zÀ£É 1.20 0.85 979943985567 30977544844

2176 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀgÀUËqÀ ªÀiÁ®UËqÀ ¥ÁnÃ® ªÀÄAlÆgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 93/1d ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã£ïì Cj²t 0.40 0.45 621987519369 64015781402

2177 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄ°èPÀÁdÄð£À ¸ÀvÀå¥Àà 
ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 877/1+2+3/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 949330105580 62349160296

2178 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - «oÀ×® ºÀÁ®¥Àà ºÀÄ¯ÉÆèÃ½î El£Á¼À PÀÄqÀa 163/4b/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.35 0.35 979849339099 5102200143051

2179 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - «oÀ×® AiÀÄ®è¥Àà CgÀ¨Áa« El£Á¼À PÀÄqÀa 66/1+2+3+4+5/2b ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.60 0.37 963447231726 30977544844

2180 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - AiÀÄ®è¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà »gÉÃPÉÆj §¸ÀÛªÁqÀ PÀÄqÀa 82/12,82/10 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 983029527756 62349160296

2181 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÉÃ±À ©üÃªÀÄ¥Àà ºÀtf C®UÀªÁr PÀÄqÀa 155/3, 153/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.19 482738250173 6474101000982

2182 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - zsÀªÀÄð¥Àà PÀmÉÖ¥Àà ¦gÁV PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 77/2B/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.60 0.55 257828247005 576902010022382

2183 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - «oÀ×® ®PÀëöät ®mÉÖ §¸ÀÛªÁqÀ PÀÄqÀa 84/3a ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 451389709104 62349160296

2184 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÉÃªÀ¥Àà ²ªÀ¥Àà ¥ÁnÃ® ¨ÉAqÀªÁqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 87/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.60 0.64 586473327921 62349160296

2185 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - CªÀÄätÚ ²ªÀ°AUÀ ªÀqÉØÃgÀ §¸ÀÛªÁqÀ PÀÄqÀa 13/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 0.91 855618595109 17179584431

2186 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁªÀÄ¥Àà ¨Á¼ÉUËqÀ ¥ÁnÃ® ¨ÉAqÀªÁqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 87/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã£ïì 0.40 0.45 256485616431 62349160296

2187 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁAiÀÄ¥Àà gÁªÀf ®mÉÖ §¸ÀÛªÁqÀ PÀÄqÀa 182/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.00 0.73 700710442743 62349160296

2188 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - «oÀ×® AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁgÁ¥ÀÆgÀ El£Á¼À PÀÄqÀa 182/3+4/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.70 0.54 5102200060729

2189 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - «oÀ×® AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁgÁ¥ÀÆgÀ El£Á¼À PÀÄqÀa 196/2/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.61 237562145045 30977544844

2190 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²ªÀ¥Àà ®PÀëöät ®nÖ zÉÃªÀ£ÀPÀnÖ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 17/1+2/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 
¸ÀªÀvÉPÁ¬Ä 0.80 0.60 424459208777 30538816468

2191 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà ±ÉÃUÀÄt² RtzÁ¼À PÀÄqÀa 52/2b/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.45 235072841563 31690500073

2192 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - C¥ÀÁà¸Á§ ©üÃªÀÄ¥Àà PÀªÀÄvÀV ºÀÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 214/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 983029527756 31690500073

2193 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÀzÉÃªÀ gÀªÀÄ¥Àà aUÀj RtzÁ¼À PÀÄqÀa 84/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 482738250173 31690500073

2194 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÀUÀªÀAvÀ ¤AUÀ¥Àà ¨Á§£ÀßªÀgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 329/3A+3B ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 257828247005 31690500073

2195 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ AiÀÄªÀÄ£À¥Àà 
UÉÆAr El£Á¼À PÀÄqÀa 27/2b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.45 451389709104 10980887852

2196 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - vÀÄPÁgÁªÀÄ ¸ÀAUÀ¥Àà UÉÆAr El£Á¼À PÀÄqÀa 27/6. ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.45 586473327921 10980887852

2197 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ºÀtAvÀ ¤AUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ El£Á¼À PÀÄqÀa 45/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.73 855618595109 10980887852

2198 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÀzÉÃªÀ ²°AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÉÃj El£Á¼À PÀÄqÀa 105/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.38 1.33 256485616431 10980887852

2199 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - PÀgÉÃ¥Àà ²ªÀgÁ¬Ä ZËUÀ¯Á C®R£ÀÆgÀ PÀÄqÀa 181/2+3/A ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 700710442743 36971641647

2200 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.±ÁAvÁ¨Á¬Ä ªÀÄ®è¥Àà 
¨Á«PÀnÖ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 93/1B ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 36971641647

2201 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - azÁ£ÀAzÀ C£ÁßgÁ¬Ä ¸À¯ÉÆÃlV ¥ÀgÀªÀÄ£ÀAzÀªÁr PÀÄqÀa 175/1/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 237562145045 36971641647

2202 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ®PÀÀëöät ±ÀAPÀgÀ ¥ÀÆeÁj C®R£ÀÆgÀ PÀÄqÀa 41/1B/1C ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 424459208777 36971641647

2203 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÀ®ÆègÀ SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 177/1+2+3/c ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 235072841563 36971641647

2204 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - azÁ£ÀAzÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÉÆ£ÀªÁqÀ SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 235/1+2/A/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.80 0.82 983029527756 36971641647

2205 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁªÀÄ¥Àà ¤AUÀ¥ÀÀà T¯ÁgÉ SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 171/1D ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 482738250173 36971641647

2206 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - VjªÀÄ®è ¨Á§Ä £ÀªÀ¯Áå¼À SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 188/1K,257/1B ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.50 0.55 257828247005 36971641647

2207 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥Àà zÉÃªÀ¥Àà ¢UÀgÁd C®R£ÀÆgÀ PÀÄqÀa 66/3,66/4b,66/5a/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 451389709104 36971641647

2208 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - vÀÄPÀÌ¥Àà C®è¥Àà CAUÀr ªÀÄgÁPÀÄr PÀÄqÀa 15/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 0.91 586473327921 36971641647

2209 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨Á®gÁd ¥ÀgÀ¥Àà ºÉÆgÀnÖ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 146/1b, 146/2b,146/2k ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 855618595109 36971641647

2210 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - w¥ÀàtÚ gÁªÀÄ¥Àà vÉÆÃUÀzÀ° ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 743/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.90 256485616431 36971641647

2211 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÀUÀªÀAvÀ gÁªÀÄ¥Àà 
SÁ£ÀUÉÆAqÀ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 20/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.14 700710442743 36971641647

2212 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À¥Àà ªÀÄ®è¥Àà PÉÃ¸ÀgÀPÉÆ¥Àà ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 42/6, 42/7, 42/10 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.08 1.08 700710442743 30977544844

2213 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÀÝ¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà ¨sÀzÀæ±ÉnÖ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 39/1+5/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.97 0.98 237562145045 30977544844



2214 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄÄvÀÛ¥Àà PÉA¥ÀtÚ CAUÀr ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 619/6A,622/2k ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.50 0.46 424459208777 30977544844

2215 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀgÀ¸À¥ÀÀà ¸ÀvÀå¥Àà §½UÁgÀ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 16/3p ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.90 235072841563 30977544844

2216 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀAUÀ¥Àà ©üÃªÀÄ¥Àà CAUÀr ªÀÄgÁPÀÄr PÀÄqÀa 35/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.18 0.55 235072841563 30977544844

2217 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - EªÀiÁªÀÄ¸Á§ UÉÊ§Ä ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 63/2b,63/1+2a/2p ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.73 597855599170 17132515846

2218 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÁæªÀÄ §¸À¥Àà ªÀiÁ£À±ÉnÖ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 98/2a/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.30 1.27 983029527756 30977544844

2219 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀAUÀ¥Àà VgÉÃ¥Àà PÁqÀ±ÉnÖ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 92/2b, 95/2a 89/3i ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.30 1.19 482738250173 30977544844

2220 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄ®è¥Àà ©üÃªÀÄÄà¥À ªÀiÁ£À±ÉnÖ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 98/2a/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.40 1.37 257828247005 30977544844

2221 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - £ÁUÀ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà ºÉÆ¸À¥ÉÃn ¸ÀªÀ¸ÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 228/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.90 0.92 451389709104 30977544844

2222 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄÄvÀÀÛ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà ºÉÆgÀnÖ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 189/bp,21/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.90 586473327921 30977544844

2223 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - £ÁUÀ¥Àà ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà CAUÀr ªÀÄgÁPÀÄr PÀÄqÀa 10/1b/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.90 855618595109 30977544844

2224 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÀgÀªÀÄ¥ÀÀà zÀÄAqÀ¥Àà 
ªÀiÁ£À±ÉnÖ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 101/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.90 256485616431 30977544844

2225 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ºÀÉÆ¼É¥Àà §¸À°AUÀ¥Àà 
¥ÀlÖt±ÉnÖ ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 145/1a, 145/1b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 700710442743 30977544844

2226 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - £ÁUÀ¥Àà gÁªÀÄ¥Àà ªÀiÁ£À±ÉnÖ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 98/1a+1b+1k+1d/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.19 30977544844

2227 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - FgÀ¥Àà ¨Á¼À¥Àà PÀqÀ®V ªÀÄgÁPÀÄr PÀÄqÀa 14/5, 14/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.45 0.45 237562145045 5602200030574

2228 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.VÃvÁ ©üÃªÀÄ¥Àà 
vÀÄ¥ÀàzÀ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 67/1b/p ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.10 1.08 424459208777 17182538398

2229 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà  ¤AUÀ¥Àà CAUÀr ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 60/3,60/A ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.90 235072841563 173010003077

2230 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀvÀå¥Àà PÉAZÀ¥Àà ºÁ¯ÉÆÃ½î ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 370/1k ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.90 1.83 714223609871 17182547278

2231 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ©üÃªÀÄ¥Àà ¥ÀgÀ¥Àà aªÀÄäqÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 494/1, 524/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 587423437067 30977544844

2232 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÀgÀvÉÃ±À ®PÀÌ¥Àà ªÀÄÄ£Áå¼À PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 38/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.90 839231343430 30977544844

2233 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÉ¥Àà ²ªÀ¥Àà AiÀiÁzÀªÁqÀ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 104/1p ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.40 1.37 488591796686 30977544844

2234 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÀÉ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà CAUÀr ªÀÄgÁPÀÄr PÀÄqÀa 44/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.60 0.55 683634513736 30977544844

2235 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀÀæ¯ÁízÀ ¨Á¼À¥Àà §½UÁgÀ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 68/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.50 0.46 447212652344 30977544844

2236 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÀ«ÃAzÀæ ¨Á¼À¥Àà ¸À¥ÀÛ¸ÁUÀgÀ ªÀÄgÁPÀÄr PÀÄqÀa 49 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 0.92 258478331020 30977544844

2237 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀiÁ£ÉÃ¥Àà ±ÀAPÀgÉ¥Àà 
AiÀiÁzÀªÁqÀ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 105/1p ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.90 826226129163 30977544844

2238 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ®UÀªÀÄ¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà 
§§¯ÉÃ£ÀßªÀgÀ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 76/4.77/6,77/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.50 1.47 880841312225 30977544844

2239 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ ºÉÆ¼É¥Àà 
UËgÀªÀéUÉÆÃ¼À PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 108/1A,109/1A, 110/1A ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.90 323857149964 30977544844

2240 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - PÀÈµÀÀÚ¥Àà CqÀªÉ¥Àà ¸ÀAPÀænÖ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 48/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.79 0.59 253239668572 30977544844

2241 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ®PÀÀÀëöät ¹zÁæªÀÄ ªÀiÁ£À±ÉnÖ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 103/4a,218/2b/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.78 1.71 417073261958 30977544844

2242 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²ªÀ¥ÀÀà ºÉÆ¼É¥Àà 
UËgÀªÀéUÉÆÃ¼À PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 108/2b/2, 108/2b/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 929945514742 30977544844

2243 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀzÁ²ªÀ vÀÄPÀÌ¥Àà ¨sÀzÀæ±ÉnÖ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 3/1+2/b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.56 657252350669 30977544844

2244 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÁzÉÃªÀ ªÀiÁgÀÄw PÀÄqÀa El£Á¼À PÀÄqÀa 233/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 561431666221 64037568226

2245 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀÄgÉÃ±À gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©gÁdÄ ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 96/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.90 1.83 457443178660 64037568226

2246 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À¥Àà VgÉÃ¥Àà ²zÁè¼À El£Á¼À PÀÄqÀa 174/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.73 244615852773 10980887852

2247 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨Á§Ä ¤AUÀ¥Àà ¥ÁnÃ® El£Á¼À PÀÄqÀa 217/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå J¯É§½î 0.40 0.45 300553773110 10980887852

2248 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¤AUÀ¥ÀÀà ²æÃ±ÉÊ® ¸À¯ÉÆÃvÀV SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 175/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 300553773110 36971641647

2249 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨Á¼ÀÉÃ±À gÁAiÀÄ¥Àà ºÉÆ£ÀªÁqÀ SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 235/4, 235/2b+3A+3B/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå
mÉÆªÀiÁåmÉÆ 

ZÉAqÀÄºÀÆ 
ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä

1.80 1.74 300553773110 36971641647

2250 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÀÁdÄ ¸ÀvÀå¥Àà CxÀtÂ SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 144/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 300553773110 36971641647

2251 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥Àæ±ÁAvÀ ©üÃªÀÄ¥Àà ¸À¯ÉÆÃvÀV SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 182/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.80 1.74 246873036534 36971641647

2252 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀUËqÀ ¸ÀvÀå¥Àà UÀÄqÉÆqÀV AiÀÄ¯ÁègÀUÀnÖ PÀÄqÀa 78,81/2b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.19 504492998783 36971641647

2253 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄ°èPÁdÄð£À µÀtÄäR ¥Á®¨sÁA« SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 43/2b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 900717636160 36971641647

2254 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - zsÀ±ÀgÀxÀ zÀÄAqÀ¥Àà PÀnÖ AiÀÄ¯ÁègÀUÀnÖ PÀÄqÀa 30 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 333959172058 36971641647

2255 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - zsÀªÀÄðtÚ ¸ÀvÀå¥Àà UÀ®UÉÃj SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 402556575241 36971641647

2256 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÉÃªÀ¥ÀÀà CdÓ¥Àà ®PÀëöät 
ºÀÄPÉÌÃj@G¥ÁàgÀ ªÀÄAlÆgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 393093447055 62349160296

2257 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÀ ªÉAPÀ¥Àà PÀjUÁgÀ PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 49/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 246873036534 62349160296

2258 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ zÉÆqÀØ©ÃªÀÄ¥Àà 
G¥ÁàgÀ PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 277/1,276/2b ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.90 0.92 504492998783 32357387868

2259 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.ªÀÄºÁAvÉÃ±À zÀÄ¥ÀzÁ¼À ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 19/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 900717636160 62349160296

2260 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸ÀªÀ¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄ®UËqÀ ¥ÁnÃ® ªÀÄAlÆgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 147/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 327647876582 62349160296

2261 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀÄgÉÃ±À ¨Á¼À¥Àà 
£ÀqÀPÀlÄÖ@PÀÄgÀtÂ ªÉÄÃR½ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 86/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.15 1.19 327647876582 62349160296



2262 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - E¸ÀªÉÄÊ® EªÀiÁªÀÄ¸Á§ ªÀÄÄ¯Áè gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 482/2 ªÀÄÄ¹èA £ÀÄUÉÎPÁ¬Ä 2.00 1.37 327647876254 62349160296

2263 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀAfÃªÀ ¸ÀzÁ²ªÀ ªÉÄÃwæ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 253/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.70 0.64 220802109519 62349160296

2264 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - PÀgÉÃ¥Àà ¹zÀÀà¥Àà ºÀ¸ÀgÉ C®R£ÀÆgÀ PÀÄqÀa ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 407950427158 62349160296

2265 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÀ ¨Á¼À¥Àà £ÀqÀPÀnÖ ªÉÄÃR½ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 86/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 
ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.95 0.96 953851280577 62349160296

2266 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁdÄ PÀÈµÀÚ¥Àà ªÉÄÃwæ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 280/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 0.62 949095684236 62349160296

2267 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - CuÁÚgÁ¬Ä ¤AUÀ£ÀUËqÀ 
¸À¯ÉÆÃvÀV SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 175/1/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 485924819506 36971641647

2268 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÀzÉÃªÀ gÀÁªÀÄ¥Àà T¯Áj SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 172/1b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.30 0.34 572103495848 36971641647

2269 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À¥Àà ²zÀÝ°AUÀ ªÀÄUÀzÀÄªÀÄä SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 177/1+2+3/b/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 234725949648 36971641647

2270 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ C®è¥Àà 
zÀÆ¥ÀzÁ¼À SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 178/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.19 497042440886 36971641647

2271 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃ±ÉÊ® CtÚ¥Àà £ÀªÀ¯Áå¼À SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 138/1A ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 848409078321 36971641647

2272 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À¥Àà ¨Á§Ä £ÀªÀ¯Áå¼À SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 188/1D ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.50 0.55 901893011964 36971641647

2273 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ZÀ£Àß¥Àà ¹zÀÝ¥Àà PÉÃ¸ÉnÖ §qÀ¨ÁåPÀÆqÀ PÀÄqÀa 123/1,134/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.60 0.64 606065054562 36971641647

2274 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥ÀÀà ®UÀªÀÄtÚ ²gÀUÁA« AiÀÄ¯ÁègÀUÀnÖ PÀÄqÀa 53/1+2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.17 226382650470 36971641647

2275 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀiÁgÀÄw ¹zÀÝ¥Àà PÀjUÁgÀ C®R£ÀÆgÀ PÀÄqÀa 60/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.19 527843077903 36971641647

2276 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃ±ÉÊ® ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄgÀUÀnÖ PÉÆÃ½UÀÄqÀØ PÀÄqÀa 68/1,69/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 926424139427 36971641647

2277 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁªÀÄ¥Àà PÀgÉÃ¥Àà ºÉÆgÀnÖ SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 70/1+2b/2a/2+2/b/2b/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 755501260042 36971641647

2278 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À¥Àà PÀgÉÃ¥Àà ºÉÆgÀnÖ C®R£ÀÆgÀ PÀÄqÀa 70/1+2+b/2a/2+2,67/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.50 0.55 755501260042 36971641647

2279 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÀzÉÃªÀ gÁªÀÄ¥Àà CxÀtÂ SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 146/2, 150/9, 146/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 291273253983 36971641647

2280 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.²æÃzÉÃ« PÀ®è¥Àà ¥ÁnÃ® AiÀÄ¯ÁègÀUÀnÖ PÀÄqÀa 82/2A ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 955399197786 36971641647

2281 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀÄgÉÃ±À ¸ÀAPÀgÀ ºÉÆgÀnÖ SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 70/1+2b/2E/2+2B/2,70 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 0.91 896267927646 36971641647

2282 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÀzÉÃªÀ ¹zÁæªÀÄ ºÉÆgÀnÖ C®R£ÀÆgÀ PÀÄqÀa 63/2b,63/1+2a/2p ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.90 0.92 255209489206 36971641647

2283 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.CPÀÁÌvÁ¬Ä ¸ÀAUÀ¥Àà 
zÀÆ¥ÀzÁ¼À ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 15/1k,18/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 255209489206 62349160296

2284 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀARgÀ ¨Á¥ÀÄ PÉÆÃ½ eÉÆÃqÀnÖ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.80 0.55 334862994500 5020020023466

2285 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥Àà C®è¥Àà D¹Ì §qÀ¨ÁåPÀÆqÀ PÀÄqÀa 84/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 641997068748 36971641647

2286 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ZÀAzÀÀæPÁAvÀ f£Àß¥Àà 
gÁªÀÄwÃxÀð ºÀÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 123/1,134/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.60 0.64 621572801536 36971641647

2287 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÀÁAiÀÄUËqÀ ©üÃªÀÄUËqÀ 
SÉÃvÀUËqÀæ RtzÁ¼À PÀÄqÀa 57/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.60 0.51 916136387602 17182552368

2288 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÀ« AiÀÄªÀÄ£À¥Àà ªÀÄgÀr PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 287/17 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.59 0.63 549645151522 3621002100017990

2289 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÁªÀr gÉÃªÀ¥Àà ¥ÀrØ §åPÀÆqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 161/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀªÀvÉPÁ¬Ä 0.60 0.64 483721675014 NILIN4055

2290 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨Á¼À¥ÀÀà ¹zÀÝ¥Àà §¸À½UÀÄAr RtzÁ¼À PÀÄqÀa 117/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 985818535835 31690500073

2291 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ®PÀÌ¥ÀÀà ±ÀAPÀgÀ PÀ¯ÁzÀV PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 338/5,338/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.80 0.82 671677256502 31690500073

2292 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀvÀÀå¥Àà PÀmÉÖ¥Àà ¦gÁV PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 76/1B ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.50 0.38 961028605011 31690500073

2293 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - £ÁªÀÄzÉÃªÀ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄtÂÚPÉÃj »qÀPÀ® PÀÄqÀa 199/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.39 1.36 274052432648 30977544844

2294 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀÄtAf VÃjAiÀÄ¥Àà ¨Á§tÚªÀgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 490/2, 497/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.98 1.90 445339550512 17182515553

2295 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀAfÃªÀ ±ÀAPÀgÀ RtzÁ¼É PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 373/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 0.66 840793263507 4055

2296 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.¹zÀÝ°AUÀªÀé C¥ÀàtÚ 
PÉÆÃgÉ ¥ÀgÀªÀÄ£ÀAzÀªÁr PÀÄqÀa 114/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.90 0.92 840793263507 4055

2297 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀÄgÀÄ°AUÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÉÆ£Áß½ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 17P ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.98 1.90 840793263507 30977544844

2298 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - azÁ£ÀAzÀ FgÀ¥Àà PÁqÀ±ÉnÖ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 126 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.98 1.90 869967626946 30977544844

2299 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁªÀÄ¥Àà §¸À¥Àà vÉÃUÀÆgÀ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 38/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.10 1.03 722026254703 30977544844

2300 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀÄgÉÃ±À §¸ÀUËqÀ ºÉÆ¸À¥ÉÃl ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 373/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 0.91 62349160296

2301 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀgÀ¸À¥ÀàÀ gÁAiÀÄ¥Àà PÀAPÀtªÁr El£Á¼À PÀÄqÀa 34/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 0.70 600652331996 62349160296

2302 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - C±ÉÆÃPÀ ¸ÀvÀå¥Àà PÀÄ®UÉÆÃqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 289/3p ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ©Ã£ïì 0.40 0.36 407874775305 62349160296

2303 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸ÀªÀ¥ÀÀæ¨sÀÄ ªÀÄ®UËqÀ ¥ÁnÃ® ªÀÄAlÆgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 146/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã£ïì 0.40 0.45 327647876582 64015781402

2304 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - CfÃvÀ C¥Áà¸Á§ ºÀgÀPÀ« ºÀÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 466/3b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.45 224739975414 36971641647

2305 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁªÀÄÄ CtÚ¥Àà PÀÄgÀtÂ ºÀÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 167/1+2+3+4b,167/1+2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 432573179842 36971641647

2306 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - FgÀ¥ÀÀà ²ªÀ¥Àà ¨sÀAV PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 9/1,9/2,9/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.98 1.90 343735681144 30977544844

2307 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À¥Àà ¥ÀgÀ¥ÀÀà §½UÁgÀ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 115/3A/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 917577982153 30977544844

2308 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - C®è¥Àà AiÀÄªÀÄ£À¥Àà 
GzÀÝ¥ÀàUÉÆÃ¼À ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 132/1a/12d/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.69 0.72 325569877112 30977544844

2309 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²ªÀÁ£ÀAzÀ UÉÆÃ¥Á® §AV ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 130 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 0.68 240931307074 30977544844



2310 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÉÆÃ±À£À© ZÁAzÀ¸Á§ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 102/5A ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.55 581828708147 30977544844

2311 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ©üÃªÀÄ¥ÀÀà ®PÀëöät CAUÀr ªÀÄgÁPÀÄr PÀÄqÀa 39/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 0.60 733872957642 30977544844

2312 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨Á¼À¥Àà ²ªÀ¥Àà PÁqÀ±ÉnÖ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 100/1+2P ,100/5P ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 0.92 762159045080 30977544844

2313 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ®PÀÀÀëöät §¸À¥Àà »gÉÃPÉÆr ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 406/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 707528367291 560101000090161

2314 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÀªÉÄÃ±À «oÀ×® »¥ÀàgÀV ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 229/1AB, 287/10,229 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.99 1.00 726214972223 560101000090161

2315 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À¥Àà ªÀÄºÁ°AUÀ PÀÄ®UÉÆÃqÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 350/17, 351/16, 350/19 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 221787776714 560101000090161

2316 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À°AUÀ¥Àà gÁªÀÄUËqÀ 
AiÀÄgÀqÀwÛ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 424/4k,404/2,404/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 499759505677 560101000090161

2317 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - «oÀ×® ®PÀÀëöät PÀÄj§¤ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 156/*,723/1b, 
382/1/1+1/2+2/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 405408996846 560101000090161

2318 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÀ §¸À¥Àà ªÀÄ®è£ÀßªÀgÀ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 40/1+2+3+4/j,40/1+2+ ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.98 1.90 568864555440 560101000090161

2319 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀgÀ¥ÀÀà ¸Á§Ä ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 457/3, 407 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 976769121265 560101000090161

2320 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ©üÃªÀÄ¥Àà VjªÀÄ®è 
AiÀÄqÀªÀ£ÀßªÀgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 410/1A/2,402/2 B/1A ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 348672387567 560101000090161

2321 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÁæªÀÄ ªÀiÁgÀÄw C¼ÀUÉÆÃr ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 759/k ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 271196628646 560101000090161

2322 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀAzÉÃ±À GªÉÄZÀAzÀæ ±ÀºÁ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 13/1A ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.00 1.28 422193540049 560101000090161

2323 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃ±ÉÊ® PÀjUÀÄ½ »¥ÀàgÀV ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 351/8,351/11, 350/6,3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.75 0.76 648011751559 560101000090161

2324 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²ªÁ£ÀAzÀ ¸ÀAUÀ¥Àà PÀlPÀ¨ÁA« ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 411/1D ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 312712097484 560101000090161

2325 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - «oÀÀ×® PÀjUÀÄ½ »¥ÀàgÀV ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 229/1A/5,227/8,289/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.95 0.96 219668182600 560101000090161

2326 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀAUÀ¥ÀÀà ©üÃªÀÄ¥Àà 
AiÀÄgÀqÉwÛ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 207/1A,208 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 955399197786 560101000090161

2327 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÁ°AUÀ §¸À¥Àà ªÀÄÄqÀ®V ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 94/1,9/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 896267927646 560101000090161

2328 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥Àà gÀÄzÀæ¥Àà §½UÁgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 226/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 255209489206 560101000090161

2329 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀAdÄ ªÀÄ®è¥Àà zÀgÀÆgÀ ºÀÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 381/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 549676561227 6474101001039

2330 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - FgÀ¥ÀÀà UÀÄgÀÄ²zÀÝ¥Àà »qÀPÀ® §Æ¢ºÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 53/1A/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 301701677177 6474101001445

2331 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ®PÀÌ¥Àà ²ªÀ¥Àà ¥ÉAqÁj ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 21 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 264140173700 6474101001040

2332 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.»ÃgÁ¨Á¬Ä ¹zÁæªÀÄ 
ªÀÄÆqÀ®V gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 309/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.60 0.55 914034735806 62349160296

2333 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀzÁ²ªÀ ªÀiÁgÀÄw ªÉÄÃwæ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 309/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ©Ã£ïì 0.50 0.48 560975379436 17198081977

2334 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - £ÁgÁAiÀÄt ±ÀAPÀgÀ ªÉÄÃwæ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 26/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.80 0.50 891268450189 30538816468

2335 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - C®UÉÆÃqÀªÀÄ ¨Á¼ÀUÉÆAqÀ 
¥ÁnÃ® ¸ÀªÀ¸ÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 145/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.80 0.17 793298073626 30538816468

2336 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀ¸ÀAvÀ ªÀÄ®è¥Àà ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 206/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 0.92 30538816468

2337 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.¸ÉÆÃ£ÀªÀé ¸ÁAiÀÄ¥Àà 
ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 227/1+2+3/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.37 30538816468

2338 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - C±ÉÆÃPÀ ºÁ®¥Àà £Á¬ÄPÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 65/3,65/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.40 0.28 485592804946 30538816468

2339 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÉæ¥Àà VgÉÃ¥Àà ºÉÆ¸À¥ÉÃl ºÀA¢UÀÄAzÀ PÀÄqÀa 140/1c+2/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.60 0.55 823187062976 30538816468

2340 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄ®è¥ÀÀà f£Àß¥Àà ºÀAf C®UÀªÁr PÀÄqÀa 146/3b,162/2/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.19 413495548445 30538816468

2341 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - £ÁªÀÄzÉÃªÀ PÀ®è¥Àà §£ÀºÀPÉgÉ £ÀA¢PÀÄgÀ½ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 229/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.70 0.73 549676561227 30538816468

2342 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥Àà PÉAZÀ¥Àà ¹¢ÝªÀÄgÀr ºÀÄ§âgÀªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 107/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 
mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.60 0.55 301701677177 30538816468

2343 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÀÁdÄ ²æÃPÁAvÀ PÀªÀÄw ªÉÄÃR½ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 18/7. ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÄºÀÆ 0.78 0.80 264140173700 30538816468

2344 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - AiÀÄ®è¥Àà ¥ÀæzsÁ¤ PÀ§r ºÀÄ§âgÀªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 117/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 
¸ÀªÀvÉPÁ¬Ä 0.80 0.82 914034735806 30538816468

2345 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀgÀUÉÆAqÀ ªÀÄÄUÉ¥Àà 
ªÀÄzÀUÀ£ÀßªÀgÀ ºÀÄ§âgÀªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 52/1+2+3+4+5+6+7/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 1.01 560975379436 30538816468

2346 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀÉÆgÀR£ÁvÀ CdÄð£À £Á¬ÄPÀ ¤qÀUÀÄAr PÀÄqÀa 6/2A ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.40 0.28 989421952255 30538816468

2347 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÀzÉÃªÀ ¨Á¼ÀUËqÀ ¥ÁnÃ® ¸ÀªÀ¸ÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 144/1A+2+3/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.60 1.03 356763789992 30538816468

2348 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - £ÁUÀ¥Àà AiÀÄªÀÄ£À¥Àà£ÀªÀ¯Áå¼À ¸ÀªÀ¸ÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 63/9/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.60 1.56 290384848152 30538816468

2349 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÀzÉÃªÀ zÀÄAqÀ¥Àà ºÀvÀÛªÁqÉ C®UÀªÁr PÀÄqÀa 153/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁå©Ãd 0.60 0.64 30538816468

2350 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃ±ÉÊ® ²ªÀgÁ¬Ä ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀ PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 283/1/2/b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.70 0.73 438747193717 30977544844

2351 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - GªÀÄätÚ ¹zÀÝ¥Àà §§£ÁíªÀgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 389/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 17182573105

2352 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²ªÀ¨ÉÆzÀ ¥ÀgÀ¥Àà d£ÀªÁqÀ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 117/p ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.98 1.90 673603457171 17182603857

2353 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - PÀgÉÃ¥ÀÀà ¨sÀUÀªÀAvÀ ºÀzÀPÀgÀ SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 66/5A/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 0.78 592449891012 17215732903

2354 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - C¥Áà¸ÁºÉÃ§ gÁAiÀÄ¥Àà ºÉÆ£ÀªÁqÀ SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 235/1+2E/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 
mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.00 1.01 989421952255 17215695109

2355 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÀzÉÃªÀ gÁAiÀÄ¥Àà PÀjUÁgÀ C®R£ÀÆgÀ PÀÄqÀa 62/1A/B/C/1C/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.45 356763789992 35749722222

2356 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - PÀÈµÀÀÚ¥ÀÀà ¨Á¼À¥Àà ¯Á° ºÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 545/1B+2+1/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 827749596581 313801000007319

2357 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÀ D£ÀAzÀ ¯Á° ºÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 532/B ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.60 0.64 507691370375 36971641647



2358 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.ªÀiÁAiÀÄªÀé ªÀiÁgÀÄw 
zsÀªÀÄðnÖ C®R£ÀÆgÀ PÀÄqÀa 82/4,82/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 251885495544 17215708936

2359 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀt¥Àw ®PÀëöät PÉÃ±ÉnÖ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 144/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.50 0.55 455700349430 5602200081565

2360 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀzÁ²ªÀ UÀÆ¼À¥Àà §½UÁgÀ ªÀÄgÁPÀÄr PÀÄqÀa 24/1A+1B/12 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.74 665818687898 10980887852

2361 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ©üÃªÀÄ¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà ¨É¼ÀUÀ° ºÀA¢UÀÄAzÀ PÀÄqÀa 192 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 0.78 744491486992 10980887852

2362 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ©üÃªÀiÁ ¹zÁæªÀÄ ºÀtUÀAr ªÀÉÆgÀ§ PÀÄqÀa 149/2A ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.60 0.50 201037625294 10980887852

2363 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ºÀtªÀÄAvÀ CqÀªÉ¥Àà §PÀÛj SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 130/1A ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.40 0.22 234975736132 10980887852

2364 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥Àà gÀÁªÀiÁ ¯Á¯É SÉÃªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 121 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.80 0.43 286043313983 10980887852

2365 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥Àà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà ಅಂUÀr ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 622/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 0.73 236785894994 10980887852

2366 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÀÆ¥Á® UÀAUÀ¥Àà PÀÄgÀtÂ ºÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 166/1B/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t ¨Á¼É 0.60 0.44 621592932957 10980887852

2367 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ºÁ®¥Àà ¸ÀvÀå¥Àà GvÁÛgÀ ºÀA¢UÀÄAzÀ PÀÄqÀa 165/2/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.40 0.32 248289787745 10980887852

2368 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀAUÀ¥Àà ZÀ£Àß¥Àà ±ÉÃlæ ºÀA¢UÀÄAzÀ PÀÄqÀa 56/1,75/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 0.95 318276391374 10980887852

2369 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÀ PÀ®è¥Àà ªÀqÀUÁA« §¸ÀÛªÁqÀ PÀÄqÀa 183/1b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t §¼ÉÆîÃ½î 0.80 0.82 712252278394 10980887852

2370 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - zÀÄAqÀ¥Àà ±ÀAPÀgÉ¥Àà ¸ÀÄvÁgÉ ªÀÄgÁPÀÄr PÀÄqÀa 53/2,53/5,53/6A ¸ÁªÀiÁ£Àå
PÀ®èAUÀr 

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 
mÉÆªÀiÁåmÉÆ

0.79 0.57 586473327921 10980887852

2371 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÀ ¹zÀÝ¥Àà CAUÀr ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 618/b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t §¼ÉÆîÃ½î 0.60 0.58 855618595109 10980887852

2372 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ©üÃªÀÄ¥Àà ªÉAPÀ¥Àà ¨ÁåPÀÆqÀ ºÀA¢UÀÄAzÀ PÀÄqÀa 282/2c ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t ¨Á¼É 1.00 0.66 351258453528 10980887852

2373 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - PÀgÉÃ¥Àà ¹zÀÀÝ¥ï D¹Ì ªÀÉÆgÀ§ PÀÄqÀa 41/5,41/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.61 351258453528 5082200296543

2374 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÉÊgÀ¥Àà ¨Á¼É±À zÉÃ¸Á¬Ä gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 114/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.74 697322702324 5082200251282

2375 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.¸ÀÄ«ÄvÁæ ²ªÁ£ÀAzÀ 
¤AUÀ£ÀÆgÀ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 19/5.19/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.98 1.90 935307263134 3073101010005680

2376 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀÁAiÀÄ¥Àà C®è¥Àà £ÁUÀ£ÀÆgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 238/8,237 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.59 1.55 983029527756 10815536065

2377 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÀgÀªÀÄÄ PÀ®è¥Àà 
UÉÆÃ®UÉÆAqÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 238/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.98 0.99 482738250173 30862124852

2378 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÀ«ÃgÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ 
zÀÆ¥ÀzÁ¼À ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 112/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.98 0.99 257828247005 17183041534

2379 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.¨sÀÁgÀw ªÀiÁtÂPÀ 
ªÀiÁºÁ®f ¨ÉPÉÌÃj gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 66/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 451389709104 5662250035008

2380 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - «oÀ×® ¹zÀÝ¥Àà zÁ£À²ÃnÖ ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 30/4b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 586473327921 17177041951

2381 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - CtÚ¸Á§ zÉÃªÀ¥Àà SÉªÀÄ¯Á¥ÀÄgÉ ¤qÀUÀÄAr PÀÄqÀa 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É PÀ®èAUÀr 0.80 0.55 855618595109 30872323720

2382 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.«dAiÀÄ®QëöäÃ 
C±ÉÆÃPÀ ªÉÄÃPÀ®ªÀÄgÀr ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 597/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.40 0.31 256485616431 89041557767

2383 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÀgÀvÉÃ±À ¨sÀÄd¥Àà 
¸À¥ÀÛ¸ÁUÀgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 629/1A ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ Cj²t 0.20 0.15 700710442743 17178075638

2384 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀiÁgÀÄw ©üÃªÀÄgÁ¬Ä ºÉÆ¸À¥ÉÃl ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 194/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.20 0.15 894626382872 17182574788

2385 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀÄgÀÄ°AUÀ ªÀÄUÀzÀÄªÀÄä ¤qÀUÀÄAr PÀÄqÀa 86/17 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.40 0.32 506029593067 1453000100002820

2386 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÀzÉÃªÀ ²ªÀ¥Àà eÉÆÃqÀnÖ ¸ÀªÀ¸ÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 37/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.20 1.10 399264481984 1453000100002831/

2387 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.CPÀÀÌªÀé ²ªÀ¥Àà PÀ¨ÁqÀV ¸ÀªÀ¸ÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 37/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr ¨Á¼É 2.00 1.37 646264737829 1453000100002829/

2388 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀgÀ¥Àà gÉÃªÀ¥Àà PÀ¨Ár PÀlPÀ¨sÁA« PÀÄqÀa 64/8b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.37 986529840614 1453000100002825/

2389 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.¸ÀgÀ¸Àéw PÀÈµÀÚ 
eÉÆÃqÀnÖ ¸ÀªÀ¸ÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 216/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.90 1.31 328457965135 1453000100002830

2390 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²ªÀ¥ÀÀæ¨sÀÄ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ zÉÃ¸Á¬Ä PÀlPÀ¨sÁA« PÀÄqÀa 64/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t PÀ®èAUÀr 1.00 0.65 513225255529 1453000100002826/

2391 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²zÀÁæªÀÄ ¹zÀÝ¥Àà zÀ§â£ÀªÀgÀ ºÀÄ§âgÀªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 89/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.60 0.64 385627969459 31557199272

2392 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À¥Àà C¥ÀàtÚ ®nÖ zÉÃªÀ£ÀPÀnÖ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 57/1+2/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.30 1.28 300815956924 576902010016381

2393 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀA¨sÀÆ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄUÀzÀÄªÀÄä ¤qÀUÀÄAr PÀÄqÀa 27, 28 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.94 0.95 979943985567 5722210001975

2394 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ eÉÆåÃw¨Á 
UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 132/1c ¸ÁªÀiÁ£Àå J¯ÉPÉÆÃ¸ÀÄ 6.95 0.96 480546932135 62349160296

2395 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - FgÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 134 ¸ÁªÀiÁ£Àå J¯ÉPÉÆÃ¸ÀÄ 1.80 1.74 875566963090 6474101001491

2396 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ©üÃªÀÄ¥Àà ®PÀëöät ¥ÀqÀvÁgÉ Vj£ÁAiÀÄPÀªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 5/2,1/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã£ïì 0.40 0.45 875566963090 62349160296

2397 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄ®è¥Àà PÁqÀ¥Àà f£ÀgÁ¼É eÉÆÃqÀnÖ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 5 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.19 925658055436 5020020064376

2398 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ®PÀëöät PÁqÀ¥Àà f£ÀgÁ¼É eÉÆÃqÀnÖ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 51/1k ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.20 1.19 965995289081 6474101001504

2399 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - PÀÈµÀÀÚ¥Áà ¥ÁªÀqÀAiÀiÁå 
ªÀÄoÀ¥Àw ¨ÉAqÀªÁqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 88/3p ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã£ïì 0.40 0.45 783120470000 62349160296

2400 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À¥ÀÀà UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ PÀÄgÀ¨ÉÃl Vj£ÁAiÀÄPÀªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 17/1a ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã£ïì 1.00 1.01 615209354155 62349160296

2401 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÁAvÉÃ±À zÀÄAqÀ¥Àà 
PÀÄgÀ¨ÉÃl ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 189/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 615209354155 6474101001489

2402 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀzÁ²ªÀ zÀÄAqÀ¥Àà PÀÄgÀ¨ÉÃl ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 199/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã£ïì 1.00 1.01 510169870756 6474101001487

2403 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÆeÁj ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 20/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.95 1.87 217861651051 6474101001490

2404 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÀªÉÄÃ±À ¨Á¼À¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 190/1b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 547972245304 6474101001295

2405 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - CtÚ¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà £ÁUÀ£ÀÆgÀ ºÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 306/1p ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 662138946620 6474101001080



2406 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÀzÉÃªÀ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ 
PÀªÀÄvÀV ºÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 330/3,331/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.80 1.74 457245745474 6474101001071

2407 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀiÁ±À¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ºÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 220/3a,219/2a ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.10 1.10 964282387556 6474101001310

2408 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃ±ÉÊ® ²æÃªÀÄAvÀ ºÀÄPÉÌÃj ¤qÀUÀÄAr PÀÄqÀa 55/1b,56/1c ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.19 875044743268 6474101001077

2409 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÀ«ÃAzÀÀæ gÀÄPÀäªÁé PÀªÀiÁ£É »qÀPÀ¯ï PÀÄqÀa 48/4,309 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 686047111227 6474101001072

2410 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀ¸ÀAvÀ ²zÁæªÀÄ ¯Á° ºÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 565/1a/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 823284645560 6474101001069

2411 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - C¥ÀàtÚ ²æÃªÀÄAvÀ ºÀÄPÉÌÃj ¤qÀUÀÄAr PÀÄqÀa 59/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.60 0.64 487241897016 6474101001484

2412 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀzÁ²ªÀ ²zÀÝ¥Àà ¯Á° ºÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 545/2/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.10 1.10 867821955852 541108027040

2413 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - CrªÉ¥Àà D®UÉÆAqÀ ¥ÁnÃ® £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 82/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.40 1.37 857217518454 64118363681

2414 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨Á¼À¥Àà gÁªÀÄ ¦AvÀA§gÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 431/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.80 1.74 713323903139 6474101001311

2415 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À¥Àà gÁªÀÄ¥Àà VgÉÆÃf ¨ÉAqÀªÁqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 122 ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã£ïì 0.80 0.82 6474101001503

2416 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - zÀÄAqÀ¥Àà gÁAiÀÄ¥Àà »gÉÃPÉÆr ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 17/10,17/13 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.80 1.74 800376402021 6474101001297

2417 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÉÃªÀ¥ÀÀà ²æÃªÀÄAvÀ ºÀÄPÉÌÃj ¤qÀUÀÄAr PÀÄqÀa 55/1b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.19 384102042380 6474101001068

2418 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀvÀå¥ÀÀà ²æÃªÀÄAvÀ 
ªÀiÁAiÀÄ£ÀßªÀgÀ ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 80/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.30 1.28 533957835315 6474101001478

2419 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - FoÀ×¥Àà ²zÀÝ¥Àà «Ä² ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 16/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ©Ã£ïì 2.00 1.92 449344305299 6474101001081

2420 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀæzsÁ¤ ªÀÄ®è¥Àà zÀgÀÆgÀ ºÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 380/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 603686825316 6474101001083

2421 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¤AUÀ¥Àà ¸ÀÄ¯ÁÛ£À ¥ÀÆeÁj gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 793/7a,808/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå J¯É§½î 1.20 1.19 235874741085 6474101001085

2422 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - «oÀ×® ±ÀAPÀgÀ ºÉUÀqÉ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 186/3d/1,186/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.90 0.92 235874741085 6474101001399

2423 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - «oÀ×® ±ÀAPÀgÀ ºÉUÀqÉ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 36/1a/1a ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.19 367951088278 6474101001401

2424 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀiÁgÀÄw ªÀÄºÀzÉÃªÀ ºÉÆ¼ÉPÀgÀ §¸ÀÛªÁqÀ PÀÄqÀa 38/3/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 0.92 449883510746 6474101001374

2425 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÀÄd¥Àà ¸ÀvÉÛ¥Àà vÀªÀÄzÀrØ C®R£ÀÆgÀ PÀÄqÀa 180/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 948725447219 6474101001075

2426 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÉÃ±À CuÁÚ¸Á§ ¥ÁnÃ® gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 90/1a+1b+1k+10/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.20 1.19 246602556437 6474101000029

2427 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÀ ¨Á¼ÀÄ 
zÀ¼ÀªÁ¬Ä@ªÀÄÄgÀUÀ£ÀßªÀgÀ ¥ÀgÀªÀÄ£ÀAzÀªÁr PÀÄqÀa 70,70/1a ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.10 1.10 591079140230 5082200293249

2428 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀgÁ¬Ä gÁªÀÄ¥Àà »gÉÃPÉÆr PÀÄqÀa PÀÄqÀa 17/11 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 0.90 0.91 591079140230 6474101001086

2429 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - £ÁgÁAiÀÄt ®UÀªÀiÁ ªÉÄÃwæ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 146/2+5/2,141/1+2b/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.00 1.01 610610753260 30538816468

2430 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.¸ÀÄ«ÄvÁæ ªÀÄºÀzÉÃªÀ 
¥ÀÆeÁj El£Á¼À PÀÄqÀa 238/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 394048581948 6474101001067

2431 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - PÀ®è¥Àà gÉÃªÀ¥Àà PÀ¨ÁqÀV PÀlPÀ¨sÁA« PÀÄqÀa 34/1c,34/3c ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.95 0.96 812225488274 17177017407

2432 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁªÀÄ¥Àà ºÁ®¥Àà PÀÄgÀ¨ÉÃl »qÀPÀ¯ï PÀÄqÀa 260/1b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.90 0.92 481069704836 1453000100000300

2433 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.¸ÉÆÃ£ÀÁ¨Á¬Ä 
PÀÈµÀÚ¥Àà ªÀÄÄqÀ®V gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 203/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 765719434970 6474101001076

2434 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀzÁ²ªÀ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 481/2c ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 713317173268 5082200205720

2435 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.ªÀÄºÀzÉÃ« ¸ÀvÀå¥Àà 
ªÀAlªÀÄÆgÉ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 303/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå J¯É§½î 1.20 1.19 376900335632 6474101001477

2436 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - AiÀÄPÀÄ¸Á§ °ªÀiÁªÀÄ¸Á§ ªÀÄÄ¯Áè gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 482/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀÄUÉÎPÁ¬Ä 0.80 0.62 911698783337 62349160296

2437 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ ªÀÄ®UËqÀ ¥ÁnÃ® £ÀÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 136/a ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.00 0.66 580095630936 62349160296

2438 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.±ÁåªÀÄ¯Á ±ÉÃRgÀ ¨Á£É ªÀÉÆgÀ§ PÀÄqÀa 91/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 409974083297 62349160296

2439 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ºÁ®¥ÀÀà ²zÀÝ¥Àà ªÀAlªÀÄÆgÉ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 561/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 1.92 871971537555 62349160296

2440 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - §¸À¥Àà ¨Á§Ä QZÀr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 286/a ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.78 1.72 817445130308 62349160296

2441 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ §¸ÀªÀgÁd 
AiÀÄªÀÄPÀ£ÀªÀÄgÀr ¤qÀUÀÄAr PÀÄqÀa 16 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 294923783549 6474101001296

2442 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.UËgÀªÀé ²ªÀ°AUÀ wUÀr ¸ÀÄvÀÛnÖ PÀÄqÀa 27/1b+4b+5b/1b ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.80 0.82 698428277554 576902010004108

2443 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - FgÀ¥ÀÀà ¸ÉÆÃ®§£Àß §rUÉÃgÀ El£Á¼À PÀÄqÀa 69 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 884018075455 6474101001074

2444 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃ±ÉÊ® ¨Á§Ä zÀgÀÆgÀ ºÁgÀÆUÉÃj PÀÄqÀa 328/7,373/3a+5b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.10 1.10 295820695203 6474101001476

2445 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - s¹zÀÝ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ªÁå¥Áj ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 22 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 407185108058 62349160296

2446 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - PÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ ºÉÆ¸À¥ÉÃl gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 227/12,227/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.20 0.18 871971537041 62349160296

2447 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.PÀ¯ÁªÀw zÀjUËqÀ ¥ÁnÃ® gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 168/6,194/3 ªÀÄ»¼É/¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 819902427251 89053415810

2448 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÉÃ¥Àà ²ªÀ¥Àà PÁqÀ±ÉnÖ ¥ÀÁ®¨sÁA« PÀÄqÀa 99/4b/100/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 983029527756 62349160296

2449 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - PÀgÉÃ¥Àà ¤AUÀ¥Àà AiÀÄqÀgÉnÖ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 353 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.56 482738250173 560101000090161

2450 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ©üÃªÀÄ¥Àà ¤Ã®¥Àà 
AiÀÄqÀªÀ£ÀßªÀgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 173/3k ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 0.91 257828247005 62349160296

2451 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀAUÀ¥Àà vÀªÀÄätÚ PÁqÀ±ÉnÖ ¥Á®¨sÁA« PÀÄqÀa 54/2a/1+2+3 
13/b/25/3a

¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 451389709104 62349160296

2452 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.¨ÉÆÃgÀªÀÀé §¸À¥Àà 
dªÀÄRAr ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 459/1a/1.2/b 120/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.30 1.28 586473327921 62349160296

2453 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ©üÃªÀÄ¥Àà §¸À°AUÀ AiÀÄgÀqÉwÛ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 31/2k/2a 31/2k/2k ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.36 855618595109 62349160296



2454 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁªÀÄ¥Áà ®PÀÌ¥Áà eÉÆÃqÀnÖ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 41/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 256485616431 300200003307

2455 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÀÁAvÀ¥Áà ªÀÄ®è¥Áà 
©½PÀÄA© ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ PÀÄqÀa 118/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 1.19 700710442743 300200003362

2456 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - µÀtÄäPÀ CtÚ¥Áà ªÀqÀUÁA« §¸ÀÀÛªÁqÀ PÀÄqÀa 48/10+1+12/2b,8/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.10 214552505952 300200003323

2457 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²ªÁ£ÀAzÀ ®PÀÀëöät ªÀÄgÁoÉ El£Á¼À PÀÄqÀa 143/3b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.50 0.55 400249584279 64037568226

2458 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÀÁd±ÉÃRgÀ §¸ÀAiÀiÁå «¨sÀÆw  ªÀÄgÀPÀÄr PÀÄqÀa 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå §¼ÉÆîÃ½î 0.10 0.73 263239219410 64037568226

2459 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw ²ªÀPÁÌ ©üªÀÄ¥Áà PÉÆÃgÉ ¸ÀªÀ¸ÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 43/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 545858151533 300200003314

2460 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥Áà N£É¥Áà ¥ÀÆeÉÃj El£Á¼À PÀÄqÀa 105/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 208118814165 6474101001078

2461 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀAUÀ¥Áà ²zÀÝ¥Áà AiÀÄqÀÆgÀ El£Á¼À PÀÄqÀa 54/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.19 723084198839 6474101001375

2462 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃ±ÉÊ® gÁªÀÄ¥Áà CªÀPÀÌ£ÀªÀgÀ El£Á¼À PÀÄqÀa 225/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 950264783319 6474101001073

2463 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÀ ªÀÄ®è¥Áà ZËUÀ¯É £ÀÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 91/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.00 0.97 382920512095 62349160296

2464 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ºÀÄ¯ÉÃ¥Áà ¤AUÀ¥Áà ºÉUÀqÉ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 293/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 318781866188 6474101001414

2465 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥Áà ¤AUÀ¥Áà ¦gÀV gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 185/2,185/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.45 318781866188 89058144401

2466 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ²zÀÝ¥Áà PÀjºÉÆÃ½ ºÀÄ§âgÀªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 135/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÉÄmÉÆÃ 1.20 1.19 714223609871 6474101001376

2467 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀAUÀ¥Áà PÀ®è¥Áà £ÀAzÀUÁAªÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 456/1b ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 587423437067 560101000090161

2468 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄ®è¥Áà ®PÀÀëöät zÀÄgÀzÀÄAr PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 5/2/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.80 0.57 839231343430 10980887852

2469 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀ¸ÀAvÀ C¥ÀàtÚ ºÉÆgÀnÖ PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 46/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.20 0.73 488591796686 10980887852

2470 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ºÀÁ®¥Áà gÁªÀÄ¥Áà ºÀÄPÉÌÃj PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 318/2b ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.60 0.31 683634513736 10980887852

2471 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥Áà ¤AUÀ¥Áà ¥ÀÄoÁtÂ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 10/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.50 0.52 447212652344 300200003718

2472 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÀgÀªÀÄiÁ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀÆeÉÃj C®R£ÀÆgÀ PÀÄqÀa 192/3k ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 258478331020 6474101001082

2473 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀAUÀ¥Áà gÁªÀÄ¥Áà UÁtÂUÉÃgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 1131a ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.95 0.96 568864555440 560101000090161

2474 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - zsÀªÀÄðtÚ ±ÀAPÀgÀ ZËUÀ¯Á £ÀÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 91/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ©£Àì 2.00 1.92 976769121265 6474101001398

2475 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - CfÃvÀ ®PÀÌ¥Áà eÉÆÃqÀnÖ ¸ÀªÀ¸ÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 40/11 ¸ÁªÀiÁ£Àå §¼ÉÆîÃ½î 2.00 1.92 298411024641 300200003305

2476 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - zÀgÉ¥Áà PÉA¥ÀuÁÚ 
GzÀÝ¥ÀàUÉÆÃ¼À ºÀA¢UÀÄAzÀ PÀÄqÀa 51/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 308562885075 17181525743

2477 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ®PÀäöät ®PÀÌ¥Áà eÉÆÃqÀnÖ ¸ÀªÀ¸ÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 41/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.25 1.14 677305896519 300200003304

2478 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀt¥Àw ¹zÀÝ¥Áà ±ÉÃnÖ PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 264/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.50 0.55 752898140668 64037568226

2479 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÉAPÀtÚ ®PÀëöät £Á¬ÄPÀ RtzÁ¼À PÀÄqÀa 24/11C ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.60 0.44 569906229232 31690500073

2480 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀaÃ£À ªÀÄºÁzÉÃªÀ ªÀÄgÀr ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 468/1+5 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 0.97 492065074545 8182200094903

2481 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ UÀt¥Àw £Á¬ÄPÀ §tzÁ¼À PÀÄqÀa 17/1D ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 797151456732 31690500073

2482 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀÄ¼À¥Áà eÉÆvÉ¥Áà »¥ÀàgÀV ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 32/1C+7§/1§ ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 640128960850 10815550251

2483 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà ¥ÀgÀ¥Áà a£ÀUÀÄAr ºÀA¢UÀÄAzÀ PÀÄqÀa 318/2C ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.20 1.19 931034380776 8043070002371

2484 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÀÁªÀÄZÀAzÀæ ¤AUÀ¥Áà UÀ®UÀ° »qÀPÀ®è PÀÄqÀa 46/27 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 221574986935 17183021346

2485 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄAdÄ£ÁxÀ FgÀ¥Á UÉÆÃPÁPÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 728/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.45 825349798647 17182518543

2486 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÀAUÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ zÁ¸À£ÀßªÀgÀ El£Á¼À PÀÄqÀa 180/1/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.45 519027919131 31690500073

2487 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÀUÀªÀAvÀ ©üÃªÀÄ¥Áà ºÉÆ¸ÀÆgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 332/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.45 328836611622 31690500073

2488 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄ®è¥Áà ±ÀAPÀgÀ ºÀ¼ÀÆîgÀÄ El£Á¼À PÀÄqÀa 49/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 250276712230 31690500073

2489 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀÄÄPÀÄAzÀ VjªÀÄ®è dA§V ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 222/3 343/1E ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.40 1.37 995890855084 31690500073

2490 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃPÁAvÀ ªÀiÁAiÀÄ¥Áà ºÉÆ¸ÀnÖ RtzÁ¼À PÀÄqÀa 55/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.50 1.47 607343090876 31690500073

2491 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÉÆÃ«AzÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ZÀªÁít ¤Ã®f PÀÄqÀa 115/2§ ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 1.01 914658197989 36508341187

2492 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÁæªÀiï ¨Á¼À¥Áà ZËUÀ® ªÀÉÆgÀ§ PÀÄqÀa 130/2r/1C ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 0.82 370743604342 17174525877

2493 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - CPÀÌªÁé ºÉÆ£Àß¥Áà vÀªÀÄäzÀrØ C¼ÀUÀªÁr PÀÄqÀa 93/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 1.92 351610714038 5602180003936

2494 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - CfÃvÀ ®PÀÀëöät £Á¬ÄPÀªÁr PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 143 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.85 0.76 898312620239 70110001192

2495 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¤Ã®PÀAoÀAiÀiÁå §¸ÀAiÀiÁå 
»gÉÃªÀÄoÀ PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 372/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.40 0.45 553942258360 31690500073

2496 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ZÀAzÀæPÁAvÀ gÁªÀÄ¥Àà 
¥ÁvÉÆæÃl@WÀAnZÉÆÃgÀ

zÀÉÃªÀ¯Á¥ÀÆgÀºÀn
Ö gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 51/3 ¥À.eÁ ©Ã£ïì 1.26 1.21 916136387602 64037568226

2497 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀzÁ²ªÀ AiÀÄ®è¥Àà 
¥ÁvÉÆæÃl@UÁAiÀÄPÀªÁqÀ PÀlPÀ¨sÁA« PÀÄqÀa 127/1b ¥À.eÁ PÁå©Ãd 

ºÀÆPÉÆÃ¸ÀÄ 1.60 1.56 549645151522 300200003524

2498 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.vÁ¤¨Á¬Ä gÁªÀÄ¥Àà 
¥ÁvÉÆæÃl PÀlPÀ¨sÁA« PÀÄqÀa 95/4,96/4 ¥À.eÁ PÁå©Ãd 

ºÀÆPÉÆÃ¸ÀÄ 1.60 1.56 483721675014 300200003545

2499 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.ªÀÄºÁzÉÃ« §¸À¥Àà 
qÉÆA§gÀ ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 115/2 ¥À.eÁ zÉÆtÚªÉÄt¹£ÀPÀ¬Ä 0.80 0.82 985818535835 62349160296

2500 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.gÉÃSÁ C¥Áà¸Á§ ¤qÉÆÃtÂ ¨ÉÆªÀÄä£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 17/2a/2 ¥À.eÁ PÀ®èAUÀr 0.60 0.55 671677256502 62349160296

2501 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw.gÀAd£Á UËvÀªÀÄ 
zÀgÀ¨ÁgÉ PÀÄqÀa PÀÄqÀa 299/2 ¥À.eÁ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.80 0.82 961028605011 62349160296



2502 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀt¥Àw ²æÃ¥Áw PÀÄqÀØ£ÀßªÀgÀ PÀÄqÀa PÀÄqÀa 662/1a/1b/1 ¥À.eÁ Cj²t 0.40 0.45 351610714038 560101000090161

2503 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥Àà ²ªÀgÁ¬Ä ªÀiÁAUÀ §Æ¢ºÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 3/6,64/12/21 ¥À.eÁ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 
mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.58 0.63 898312620239 50200013955757

2504 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ©üÃªÀÄ¥Àà ±ÀARgÀ ¥ÁvÉÆæÃl gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 391,393 ¥À.eÁ PÀ®èAUÀr 
ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 1.92 635579932062 64037568226

2505 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄAvÀ ²ªÀgÁ¬Ä PÀzÀA Vj£ÁAiÀÄPÀªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 71/3 ¥À.eÁ Cj²t 0.20 0.19 64037568226

2506 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²ªÀ¥ÀÀà ±ÀAPÀgÀ PÁA§¼É §¸ÀÛªÁqÀ PÀÄqÀa 42 ¥À.eÁ Cj²t 1.40 1.37 626569375829 62349160296

2507 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀzÁ²ªÀ ¸ÀAUÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 82/4,82/5 ¥À.eÁ PÀ®èAUÀr 0.60 0.47 350886098984 62349160296

2508 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁªÀÄZÀAzÀæ C¥Áà¸Á§ PÀ£ÀUÀ° ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 50/1 ¥À.eÁ §zÀ£É 0.60 0.55 2570732619546 62349160296

2509 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀvÀå¥ÀÀà ²ªÀ°AUÀ¥Àà PÀªÀiÁ® Vj£ÁAiÀÄPÀªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 125/5 ¥À.eÁ Cj²t 0.40 0.45 319655102985 300200003530

2510 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁªÀÄ¥Àà ¤AUÀ¥Àà UÀAnZÉÆÃgÀ zÀÉÃªÀ¯Á¥ÀÆgÀºÀn
Ö gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 37/4,37/5 ¥À.eÁ PÁå©Ãd 1.00 1.01 235358478641 300200003566

2511 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - AiÀÄ®è¥ÀÀà ªÀiÁgÀÄw ¨ÁªÀa ªÀiÁ«£ÀºÉÆAqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 13/b ¥À.eÁ ©Ã£ïì 1.80 1.74 608538292795 300200003547

2512 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀËvÀªÀÄ ²ªÀgÁ¬Ä zÀgÀ¨ÁgÉ PÀÄqÀa PÀÄqÀa 299/2 ¥À.eÁ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.80 0.77 417073261958 62349160296

2513 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UËvÀªÀÄ ²gÁd zÀgÀ¨ÁgÉ PÀÄqÀa PÀÄqÀa 295/2 ¥À.eÁ mÉÆªÉÄmÉÆÃ 0.80 0.82 929945514742 5081400001104

2514 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¤AUÀ¥ÀÁà gÁªÀÄtÚ PÁA§¼É PÀlPÀ¨Á« PÀÄqÀa 10*4b ¥À.eÁ CªÀgÉ 1.40 1.37 657252350669 300200003661

2515 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÉAPÀmÉÃ±À AiÀÄªÀÄ£À¥Áà 
ºÀ¼ÀzÀªÀÄ¤ PÀlPÀ¨Á« PÀÄqÀa 120/2,121/2 ¥À.eÁ Cj²t 1.60 1.54 561431666221 300200003662

2516 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁªÀÄZÀAzÀÀæ gÉÃªÀt¥Áà 
ºÀ¼ÀzÀªÀÄ¤ PÀlPÀ¨Á« PÀÄqÀa 120*3,121*3 ¥À.eÁ CjÀ²t 1.70 1.65 457443178660 Mudalagi

2517 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - C±ÉÆÃPÀ AiÀÄ®è¥Áà ºÀ¼ÀzÀªÀÄ¤ PÀlPÀ¨Á« PÀÄqÀa 120/1 ¥À.eÁ CªÀgÉ 1.20 1.19 244615852773 300200003594

2518 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - C±ÉÆÃPÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ 
¥ÀvÉÆæÃl PÀlPÀ¨Á« PÀÄqÀa 22/7 ¥À.eÁ CªÀgÉ 0.78 0.79 300553773110 300200003549

2519 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀÄAqÀ°PÀ ²ªÀ¥Áà PÁA§¼É PÀlPÀ¨Á« PÀÄqÀa 21/9 ¥À.eÁ CªÀgÉ 1.40 1.37 221787776714 300200003723

2520 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - vÀªÀÄä¤ ¤Ã®¥Áà PÁA§¼É PÀlPÀ¨Á« PÀÄqÀa 21/2,21/12 ¥À.eÁ CªÀgÉ 1.40 1.37 499759505677 300200003704

2521 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ºÀtªÀÄAvÀ gÁªÀÄ¥Áà 
UÁAiÀÄPÀªÁqÀ

zÀÉÃªÀ¯Á¥ÀÆgÀºÀn
Ö gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 74 ¥À.eÁ CªÀgÉ 0.40 0.45 405408996846 200200005261

2522 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²ªÀ¥Áà ²zÀÝ°AUÀ¥Áà ªÀiÁAUÀ El£Á¼À PÀÄqÀa 139/3b/1,139/3b/1 ¥À.eÁ Cj²t 0.80 0.82 903336336836 32460108923

2523 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - AiÀÄ±ÀªÀAvÀ ºÉÆ£Àß¥Áà ªÀiÁAUÀ RtzÁ¼À PÀÄqÀa 57/20,57/14 ¥À.eÁ Cj²t 1.20 1.17 218881424733 3073101010003430

2524 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀæPÁ±À ¦ÃgÀ¥Áà PÀzÀªÀÄ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 479/*/3 ¥À.eÁ Cj²t 1.10 1.10 300444195133 17182560129

2525 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²ªÁ£ÀAzÀ vÀªÀÄäuÁÚ 
PÀj©üÃªÀÄUÉÆÃ¼À ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 763/4,439/3 ¥À.eÁ Cj²t 0.79 0.80 657060518818 32460108923

2526 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - AiÀiÁºÀÆ£À ºÉÆ£Àß¥Áà ªÀiÁAUÀ 
@vÉgÀzÁ¼À RtzÁ¼À PÀÄqÀa 57/12,57/16,57/21 ¥À.eÁ Cj²t 1.80 1.74 300248828127 17174582451

2527 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - feÁ¨Á¬Ä PÀ®è¥Áà zsÀÄªÀiÁ¼À ¤Ã®f PÀÄqÀa 140/12 ¥À.eÁ Cj²t 0.90 0.92 433478929376 32460108923

2528 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀAUÀ¥ÀÁà «oÀ×® £ÀqÀÄ«£ÀPÉÃj ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃqÀ PÀÄqÀa 656/*/* ¥À.eÁ Cj²t 2.00 1.92 263735793315 36971641647

2529 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²æÃªÀÄw. D¹ävÁ ²ªÀgÀÄzÀæ 
PÀ¯ÉÆèÃ¼ÀPÀgÀ ºÁgÀÉÆÃUÉÃj PÀÄqÀa 65/*/* ¥À.eÁ Cj²t 0.70 0.64 645756101654 36971641647

2530 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¨sÀÆ¥Á® ¨Á¼À¥Áà ªÉÄÃPÀ½ ¤qÀUÀÄA¢ PÀÄqÀa 139/2 ¥À.eÁ PÀ®èAUÀr 1.20 1.19 300989631581 6474101001660

2531 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀgÀÄ±ÀgÁªÀÄ ¸ÀzÁ²ªÀ ZÁA§gÀ ¤Ã®f PÀÄqÀa 131/1 ¥À.eÁ CªÀgÉ 1.80 1.74 696436567558 300200003548

2532 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPgÀ gÉÃªÀ£À¥Áà ºÀ¼ÀîzÀªÀÄ¤ PÀlPÀ¨Á« PÀÄqÀa 117/5 ¥À.eÁ CªÀgÉ 1.20 1.19 626569375829 300200003557

2533 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¤AUÀ¥Àà gÉÃªÀ£À¥Áà ºÀ¼ÀîzÀªÀÄ¤ PÀlPÀ¨Á« PÀÄqÀa 120/4 ¥À.eÁ CªÀgÉ 1.85 1.78 555305638144 300200003729

2534 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀiÁgÀÄw ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ¨ÁªÀa gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 387 ¥À.eÁ CªÀgÉ 2.00 1.92 916136387602 300200003722

2535 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥ÀªÁr ¸ÀzÁ²ªÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ Vj£ÁAiÀÄPÀªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 42/1 ¥À.eÁ CªÀgÉ 1.60 1.47 549645151522 300200003599

2536 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - UÀAUÁzsÀgÀ ¸ÀAvÁæªÀÄ PÀzÀªÀÄ ¨ÉAqÀªÁqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 10/1 ¥À.eÁ CªÀgÉ 2.00 1.92 483721675014 64037568226

2537 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÀªÉÄÃ±À gÉÃªÀ£À¥Áà 
ºÀ¼ÀîzÀªÀÄ¤ PÀlPÀ¨Á« PÀÄqÀa 117/6 ¥À.eÁ CªÀgÉ 1.50 1.37 985818535835 300200003700

2538 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÁUÀgÀ ¸ÀvÀå¥Àà 
ªÀÄUÀªÀÄUÉÆÃ¼À ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 65/1 ¥À.eÁ PÁå¨ÉÃd 0.30 0.34 671677256502 576902010002544

2539 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²ªÀ°AUÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Áà 
²zÀÝAiÀÄå£ÀªÀgÀ zÉÃªÀ£ÀPÀnÖ PÀÄqÀa 22/14 ¥À.eÁ mÉÆªÉÄmÉÆÃ 0.60 0.64 961028605011 510101005086751

2540 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀvÀÛAiÀÄ¥Àà gÁªÀÄ¥Áà 
UÀAUÀ¥ÀàUÉÆÃ¼À ºÀA¢UÀÄAzÀ PÀÄqÀa 277/2 ¥À.eÁ Cj²t 0.80 0.82 274052432648 62349160296

2541 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀzÁðgÀ ¹zÀÝ¥Àà ZÀªÁít £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 29/1a ¥À.¥ÀA mÉÆªÀiÁåmÉÆ 
ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.50 1.37 300444195133 62349160296

2542 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - CgÀ¨sÀtÚ gÁªÀÄ¥Àà £ÀA¢ ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 95/6,94 ¥À.¥ÀA ©Ã£ïì 1.00 0.91 416392868264 62349160296

2543 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¸ÀÄgÉÃ±À ¸ÀzÁðgÀ ZÀªÁít £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 29/1a ¥À.¥ÀA Cj²t 2.00 1.92 217247631687 62349160296

2544 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄ®è¥Àà ¥ÁnÃ® ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 97/1b.95/6 ¥À.¥ÀA ©Ã£ïì 0.80 0.82 323794879945 62349160296

2545 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - PÉAZÀ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà zÉÃ¸Á¬Ä ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 91 ¥À.¥ÀA Cj²t PÀ®èAUÀr 1.68 1.63 694050851110 62349160296

2546 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¹zÀÝ¥Àà gÁA¥Àà UÉÆqÀa ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 173/4 ¥À.¥ÀA Cj²t 1.40 1.37 300444195454 62349160296

2547 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - «ÃgÀÄ¥ÁQë ®PÀëöät UÉÆqÀa ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 173/3a ¥À.¥ÀA Cj²t 1.80 1.15 483430119673 300200003519

2548 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - gÁªÀÄ¥Àà ¹zÀÀÝ¥Àà ¸À£À¢ ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 88/1b ¥À.¥ÀA ¨Á¼É 1.00 1.01 457430119222 89000255556

2549 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ªÀiÁgÀÄw ¸ÀzÁðgÀ ZÀªÁít £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 29/a ¥À.¥ÀA Cj²t 1.00 1.01 876884943445 36971641647



2550 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ±ÀAPÀgÀ ºÀtªÀÄAvÀ UÀ¹Û §qÀ¨ÁåPÀÆqÀ PÀÄqÀa 139/4 ¥À.¥ÀA Cj²t 0.30 0.34 245884943265 36971641647

2551 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಫ ೕರಪ  ಬಸಪ  ಕ ಣ ವರ ನ .12/1 ನ 0.6 0.344 539805784264 ,05162200202705

2552 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಫ ೕರಪ  ರಪ  ರ ಡ ಕಟ ೕಳ 130/1 ನ ಕಲಂಗ 1 0.725 371709386966 ,05502030006770

2553 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಬಸವ  ಕರ ಡ ೕಲ ಳ ಕಟ ೕಳ 205/1 ನ 1 0.311 965960647253 ,05502200012623

2554 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಂಡಪ  ದ ಪ  ರ ಡ ಗ ನ .10/5 ನ 0.40 0.31 828020411910 375602120000338

2555 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಪ ತ ಡ ಮ ನ ಡ ೕಲ ಸರ ಪ ನ .29/1 ನ 2 0.53 904407605873 89071052557

2556 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ -  ಫ ೕರಪ  ಪ ದ ಡಕ . ದರ .22/3 ನ 0.40 0.32 888878559344 375602120000338

2557 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ದ ಲಕ ಪ  ಳ ನ ವರ ರ ನ 83/2ಎ+ ನ 1 0.655 960437064718 375602010117501

2558 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಅ ೕತ ಉಪ  ೕ ಂದ ಡ . ಂ. ೕಲ ನ 101/1 ನ ನ ನ 0.8 1.92 564684172277 ,05162200031366

2559 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ವಪ  ಮಪ  ಂ ಹಲಗ ದಕ 264/7 ನ 0.40 0.59 513532547968 375602010122934

2560 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಶ ಕ  ಸಪ  ಲಬ ರ ನ 143/2 ನ 0.6 0.431 650413498020 3078101010014860

2561 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಅಂಜ  ಡ ಬಟ ದಕ ನ ತರ 2.00 1.92 328295024818 89031787352

2562 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಯ  ಕಲಕನ ಡ ೕಲ ಕ ನ 33/P2 ನ ಣ 2 1.92 227032460104 ,000035550334210

2563 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಗ ಪ  ಈರಪ  ವಗ ರ ಡ ಕಟ ೕಳ 265 ನ 0.8 0.54 990268975408

2564 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಳಪ  ಬಸಪ  ಬ ರ ಲಬ ರ ನ 73/1ಅ/2 ನ 1 0.65 644558889219

2565 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಬಸಪ  ಮ  ಡಮ ಲಬ ರ ನ 236/5 ನ ಅರ ನ 0.6 0.63 216956842896

2566 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಮಲಪ  ದ ಪ  ರ( ಜ ) ಕ ರ ನ 66/1 ನ 1 0.22 831661728230

2567 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ -  ಡ ೕಲ ಬ ರ ಕಟ ೕಳ 278/3, 278/4 ನ ಂ 0.9 0.34 930931573604

2568 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಈರಪ  ಳಪ  ಮ ಡ ಕ ರ ನ 96/2 ನ 0.7 0.49 847569195561

2569 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಮರ ಂಗಪ  ಲಪ  ಮದಕ ಗರ ನ 105/3 ನ 1.15 0.74 578579925359

2570 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಮ ವಪ  ವಪ  ಂ ರ ರ ನ .16/1 ನ 0.5 0.37 256661598243

2571 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ೕಮ ಯ  ಲ ಯ  ಕಲ ಲದ ಉಪ  
ೕಲ ಂಚ ರ ನ 176 ನ 1.58 1.01 236901217193

2572 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ದಪ ಲ ಇ ಂಪ ಲ ೕಲ ನರ ರ ಕಟ ೕಳ 185/1 ನ ಣ 1.2 1.19 519761670492

2573 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಮ ವಪ  ಮ  ಡಮ ಲಬ ರ ನ 142/4 ನ ಅರ ನ 0.9 0.91 922426999595 ,000035550334210

2574 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ೕರ ಮ ವ ಂಚ ನ 36/4 ನ 0.72 0.43 477743256212 510101005086751

2575 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಹನ ತ ಡ ಷ ಡ ಲಕ ನ ಡ ಲಬ ರ ನ ,16/5 ನ 0.89 0.57 629832192161

2576 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ೕರ ಮ ವ ಡ ಗ ನ .5/6 ನ 0.8 0.54 477743256212

2577 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ವಪ  ಮಲಪ  ದ ಡ ನ . ದರ .3/2 ನ 1 0.65 623698416165

2578 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಮಲಪ  ಲ ಣ ದ ರ . ದರ 180/2 ನ 1 0.6 298333626309 89040889374

2579 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಬಸನ ಡ ದ ಡ ಸ ಡರ ದ ರ . ದರ 22/4, 22/7 ನ 0.50 0.36 365286557368 252101000007700

2580 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ವಪ  ಮ ಂಗಪ  ತ ನ ವರ ಲ ರ ಕಟ ೕಳ .29/4 ನ ಅರ ನ 1 1.01 489396961984 ,05062210031542

2581 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಯಪ  ಂಡಪ  ರ ದ ರ . ದರ 6/2C/2 ನ 0.40 0.65 872367507413 17034528743

2582 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - s ಗಪ  ಂಕಪ  ರ ಂ ಕಮ . ದರ 32/4 ನ 1 0.65 218757325934 36971641647

2583 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ದಶ ನ ಂಕನ ಡ ಲಕ ಕಲ ಳ ನ 202/1A,202/1B ನ 2.40 0.57 267042948061 36971641647

2584 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ರಬಸವ ಜ ೕಮಪ  ರ ದ ರ . ದರ 176/4 ನ 0.8 0.54 962462175141 510101005086751

2585 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಅ ೕಕ ೕಮಪ  ರ ದ ರ . ದರ 176/3 ನ 0.8 0.54 971970407960

2586 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ದ ಪ  ವಪ  ಲಚ ಪ ನ ವರ ದ ರ . ದರ 40/3 ನ 0.6 0.42 854427988874

2587 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಂಗಪ  ವಪ  ದ ಡ) ನ . ದರ .3/3 ನ 0.8 0.54 965079085854

2588 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ -  ಬಸವ ಜ ಕಟ ೕಳ ಕಟ ೕಳ 363/1 ನ ಣ 1.46 1.4 437239173011 38007334504

2589 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಸಪ   ರ ಹ ರಗ ಕಟ ೕಳ 95/9 ನ ಣ 1.2 1.19 625284214667

2590 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಮವ  ದ ಪ  ಯರಗ ೕರಣಗ ಕಟ ೕಳ 146/3 ನ 0.8 0.54 352984318768

2591 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ವಪ  ನ ಪ  ಪಟ ಣ ಕಟ ೕಳ ಕಟ ೕಳ 463/2 ನ ಣ 2 1.92 687344820549 89047698500

2592 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಲ ೕಮನ ಡ ಡ ಡ ಬಟ ದಕ 49/1 ನ 2 1.26 659849004881 89099827387

2593 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ತಮ ಣ  ಬಸಪ  ಚನ ಬಸಣ ವರ ೕ ಪ . ದರ 96/3 ನ 0.8 0.54 653567377337 157201011002142

2594 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಫ ೕರಪ  ಸಣ ಳಪ  ೕ ರ ಹಲಗ ದಕ 264/8 ನ 0.8 0.72 224279606993 35519327361

2595 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಅಶ ಥ ಕರ ಡ ಸ ಡ ಡಕ . ದರ .2/3 ನ ನ ನ 1.2 1.19 829520648085

2596 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಬಸಪ  ವಪ  ರ ದಕ 98/3 ನ ನ ನ 0.72 0.64 842674636513

2597 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ರ ಶ ಅ ನ ಂಗಳ ದ ರ . ದರ 204/2 ನ ಅಂ ಂಶ 0.6 0.33 546049191166



2598 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಅ ಪ ಡ ವನ ಡ ಂಗನ ಡ ಸರ ಪ ಕಟ ೕಳ 56/1 ನ ಣ 0.4 0.45 312005946434

2599 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ¥Àæ«Ã£À ºÀtªÀÄAvÀ PÀ£À¸ÀUÉÃj zÁ.¸Á¯Á¥ÀÄgÀ PÉ.ZÀAzÀgÀV 269/3 ನ ªÉÄ£À¹£ÀPÁ¬Ä 0.88 0.89 539805784264

2600 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ²ªÀ¥Àà CrªÉ¥Àà ºÁ¯ÉÆÃ½î DuÉÃUÀÄ¢Ý ªÀÄÄzÀPÀ« 94/4 ನ ¨Á¼É 1.4 0.89 322558261420

2601 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಸ ತ ತ ಯ ರ @ ಕ ೕರಣಗ ಕಟ ೕಳ 436/1ಬ/1 ನ ಅರ ನ 1.52 1.34 618958839410 30203972609

2602 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಮ ನ ಬಸಪ  ದ ಡ ದ ರ . ದರ 183 ನ ನ ನ 0.9 0.91 466464672320 252101000004782

2603 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಮಪ   ಬಟ ದಕ 528/2, 537/3 ನ ಂ 1.8 0.59 646297786872 ,08372200032289

2604 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - s ೕಲ ಲ ಶ ಗ ರ ದಕ .23/2 ನ ಂ 1 0.37 577425295429 ,00000030354569980

2605 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ವಪ  ಲ ಪ  ನ ವರ ನ .11/2 ನ 0.8 0.45 840100685207 ,000010980887852

2606 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಮನ ಡ ಕನ ಡ ೕಲ ರ ನ 342/3 ನ ನ ನ 0.4 0.45 580068535658 ,000010980887852

2607 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಲ ೕ  ವಪ  ರ ಂ ಕ . ದರ 223 ನ ಂ 1.4 0.48 502498809190 ,000010980887852

2608 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಅಣ ಪ  ಪ ಣ  ಕಣ ನ ಟ ಕಟ ೕಳ 145 ನ ನ ನ 0.4 0.45 669807993034 35519327361

2609 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ರ  ಷ ಪ  ಚಪ ನ ವರ ಬಟ ದಕ 521/1 ನ ಂ 2 0.65 89029872037

2610 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಬಸವ ಜ ಮಪ  ರ ಬ ರ ಕಟ ೕಳ 293/3 ನ 1 1.01 786572275638 35550334210

2611 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಫ ೕರಪ  ಂಡಪ  ಗಡ ರ ದ ರ . ದರ 64/3 ನ 0.4 0.3 465488353906 35519327361

2612 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ತಪ  ವ ಯಪ  ಆ ಂ ಕ ದಕ . ದರ 41/1 ನ 1.2 0.78 647812292259 510101005086751

2613 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಂ ಗ ಸ ೕಪ  ಕ ಬ ಸ ೕ . ದರ 67/1+5 ನ ಕಲಂಗ 2.00 1.36 370684444456 3075101010001580

2614 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಂಗಪ  ೕಮಪ  ಳ ಡ ಗ ನ .11/1 ನ 0.50 0.37 902764734364 34520458911

2615 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಅ ೕಕ ಅಣ ಪ  ಮ ರ ಕ ರ ನ 91/5 ನ 0.40 0.22 212637377559 30868481207

2616 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ರ ಶ ಅ ನ ಂಗಳ ದ ರ . ದರ 204/2 ನ ಣ 0.40 0.45 546049191166 35519327361

2617 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ -  ಚನಬಸಪ  ರ ನ 40/2 ನ 1.50 0.96 356007230760 35519327361

2618 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಹವಲಪ  ಫ ೕರಪ  . ರ . ದರ 324/2 ನ 0.8 0.54 455577781552 35519327361

2619 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಷನ ಡ ಮನ ಡ ಲಕ ನ ಡ ಲಬ ರ ನ 65/4 ನ 1.1 0.72 932292237360 30811496026

2620 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಂದವ  ಗ  ರ ದಕ 39/1 ನ ಣ 2 1.92 505033211821 375602010115535

2621 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಂಕನ ಡ ಹನ ತ ಡ ೕಲ ನ 57 ನ 2 1.27 865619795460 ,05162200002129

2622 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ -  ೕಮಪ  ನರ ರ ಘಟಕ ರ ನ 56/5 ನ ಣ 0.9 0.68 256986325902 ,05062200083544

2623 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ೕ ಂದಪ  ಮ ಚವ ರ ಲಬ ರ ನ 74/2 ನ ಪ ಯ 2 0.96 867776597163 33313560000

2624 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಗ ನನ ೕಮಪ  ಹ ರ ರ ನ 138 ನ ಪ ಯ 0.6 0.43 957567905241 ,05062200228636

2625 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಮಪ  ಂಡಪ  ರ ರ ದಕ 81/3 ಪ. 1.96 0.84 281597985779 31032607961

2626 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ೕರಪ  ೕಮಪ  ಲ ರ ದಕ .9/2 ಪ. 0.4 0.45 459363965111 35519327361

2627 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಶಪ  ಮ ವ ಲ ರ ದಕ 95/8 ಪ. 0.33 0.33 346787231325 35519327361

2628 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಸಹ ವ ಳಜಪ  ಲ ಓಬ ರ ಕಟ ೕಳ 168/1 ಪ. ಬದ 0.77 0.79 458127061269 35519327361

2629 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ -  ಮಪ  ಬ ರ ಂಗ ಳ ದಕ 22 ಪ. 1 0.76 271812025986 31857025952

2630 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಠಲ  ಬ ರ ಂಗ ಳ ದಕ .22/8 ಪ. 0.4 0.32 368291000820 35146099152

2631 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ ಹ  ೕ ವ - ಳಪ  ವನ ವರ ದಕ ದಕ 71/2 ಪ. ಪ 0.4 0.31 756762085712 ,000035550334210

2632 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಡ ಪ  ಅ ಪ  ಗ ಳ ಸವದ 26/2 ನ ರಲ,  

ೕ 1.95 0.63845 741198220398 3081101010000475

2633 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ಮ  ಗಪ  ಂ ಸವದ ಸವದ 951/*/*2 ನ 2.00 0.57676 544453637509 0691101023616

2634 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಗಪ  ಬಸಪ  ರ ೕಳ ರ ೕಡ ರ ೕಡ 444/2 ನ ಣ ನ 0.80 0.82458 892729812951 30977544844

2635 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ಮ ಂ ಶ ಲ ಣ 
ಯಪ ೕಳ ಪ ಯರಗ 263/2 ನ 1.10 0.72018 708497441667 30977544844

2636 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮಪ  ಪ ಣ  ಕಡ ಯರಗ 280/* ನ 1.00 0.65824 760310606811 30977544844

2637 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವ ಜ ೕಮ ಪ  ಅಜ ನಕ ಕಡ ಯರಗ 315/* ನ 1.00 0.53106 667423030890 30977544844

2638 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಠಲ ಳಪ  ಚಚ ರ ೕಡ 276/2 ನ ಪ ಯ 2.00 0.8885 665556768237 30977544844



2639 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕ  ತಮ ರಪ  ಚಚ /

ಕ ದ ರ ರ ೕಡ 296/* ನ ಪ ಯ 2.00 1.26598 438996927107 30977544844

2640 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮ ಂ ಶ ಮಪ  ಕ ಯರಝರ ಯರಗ 593/* ನ 0.60 0.25643 512255106171 30977544844

2641 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಯಲಪ  ಮ ವಪ  ಸನ ವರ ಪ ಯರಗ 72/* ನ 0.80 0.48721 368411360192 30977544844

2642 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕ  ೕಮ ಂಗಪ  ಡರ ಹಲ ರ ೕಡ 282/1 ನ ಣ ನ 0.50 0.54626 910955661003 30977544844

2643 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮಹಮ ದಅ  ಇ ಮ ಬ ನ ಪ ಪ ಡ ಯರಗ 567 ನ ಣ ನ 1.10 1.10118 524014104505 05102200004082

2644 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮ ನ ೕಲಪ  ಮ ರ ೕಡ 27/5 ನ ಣ ನ 0.40 0.45183 - 30977544844

2645 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಗವ  ಮಲಪ  ಉ ಗ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 339/4 ನ ಕಲಂಗ 1.20 0.8549 - 3321185305

2646 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸನ ಡ ದ ಡ ೕಲ ಪ ರ ೕಡ 314/2 ನ ೕ 0.80 0.80397 - 510101005086751

2647 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮ ಂತಯ  ರಯ  ೕ ಮಠ ಹಲ ರ ೕಡ 120/3 ನ ಂ 1.60 1.55641 - 08043070002371

2648 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವಪ  ಹನ ತಪ  ಪ ಯರಗ 390/7 ನ 2.00 1.2712 805605206719 30977544844

2649 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಷ ಯ  ಬಸ ಯ  ಯ ರ ನ ಯರಗ 201 ನ 0.39 0.29124 630170805932 30977544844

2650 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ದ ಪ  ೕಮಪ  ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 464 ನ ಂ 1.20 1.19222 257068139496 30977544844

2651 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಂಡಪ  ದ ಪ  ಅರ ಕ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 150 ನ 0.88 0.5671 526856134228 30977544844

2652 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ಅ  ಂದ  ಗ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 236/1 ನ 0.80 0.5471 983882011942 30977544844

2653 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ಮ  ಯಪ  ಕ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 339/2 ನ 0.80 0.5471 970881570852 30977544844

2654 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕಮ ಂಗಪ  ವಪ  ಂ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 64/* ನ 0.40 0.30843 723542205723 652401502367

2655 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವರ ಬ ಬ ಂ ರ ಳ ರ ೕಡ 102/5 ನ 1.50 0.96793 646911609474 30977544844

2656 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ದ ಯ  ಗ ಯ  ಪ ನವರ ರ ರ ೕಡ 339/1 ನ ಅ ನ 1.20 1.19222 636796936968 30977544844

2657 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಗಪ  ಅಪ ಯ ಪ  ಂ ದ ರ ರ ೕಡ 433/* ನ 0.70 0.49153 488872857394 30977544844

2658 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ದ ಪ  ಉಳವಪ  ಡರ 
ಉಫ  ರ ಂತ ರ ರ ೕಡ 336* ನ ಪ 1.20 0.8549 359805018521 30977544844

2659 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಈರಪ  ಮ ಳಪ  ತ ಡ ರ ರ ೕಡ 370/5 ನ 0.75 0.77305 676438462896 652401502357

2660 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಶ  ಂಗನ ಡ ೕಲ ಹಲ ರ ೕಡ 284/*1 ನ 0.80 0.5471 554941298268 652401502353

2661 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ದ ನ ಡ ಬಸನ ಡ ೕಲ ಚಚ ರ ೕಡ 321/* ನ ಣ ನ 1.20 1.09947 806254177595 652401502345

2662 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ಮ ಳಪ  ೕಮ ಯಪ  ಆ ರ 
ಉಫ  ಧವ ರ ರ ೕಡ 1008/* ನ 0.80 0.5471 - 30977544844



2663 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಶವ  ಬಸವ ಪ  ಇಂಚಲ ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 842/2 ನ ಣ ನ 0.90 0.91736 647631110128 652401502345

2664 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವರ ಬ ಅ ಲ ಬ ರ ಚಚ ರ ೕಡ 233/6, 

233/11 ನ ಣ ನ 0.80 0.8664 923305474767 30977544844

2665 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ಮ ಂ ಶ ದ ಯ  ಪ ನವರ 
ಉಫ  ಶ ರಮಠ ರ ರ ೕಡ 334/*, 

336/* ನ ಅ ನ 2.00 1.9206 873098370101 30977544844

2666 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕಮ  ಫ ೕರಪ  ಮ ಳಪ  ಡರ
 ಉಫ  ಂಡನ ಪ ರ ರ ೕಡ 907*3 ನ ೕನ 0.80 0.82458 769896101722 30977544844

2667 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ಬಸಪ  ಯಲಪ  ಬರ ಉಫ  
ಳ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 353/8 ನ 0.40 0.30843 530240416149 30977544844

2668 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ಈರವ  ಖರ ಅಂಗ ಳ ರ ೕಡ 139/1 ನ ಣ ನ 1.00 1.01013 89038370958 652401502348

2669 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಂ ಗ ದ ಪ  ಚ ಣ ರ ರ ೕಡ 202/1 ನ 1.15 0.74953 389979679898 652401502339

2670 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಅ ೕಕ ಫ ೕರ ಡ ೕಲ ಗಲ ರ ೕಡ 92/* ನ 0.40 0.2962 - 652401502370

2671 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮ ವ ಲ ಣ ಚಚ ರ ೕಡ 29/2 ನ ಬದ 0.60 0.63904 817949440476 652401502354

2672 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಫ ೕರಪ  ಜಪ  ಟ ಳ ಗ ಳ ರ ೕಡ 27/* ನ 0.40 0.2962 919152626530 30977544844

2673 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಗಪ  ಮಲಪ  ಡ ಳ ರ ೕಡ 67/2 ನ ಣ ನ 1.45 0.93567 553914460750 30977544844

2674 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮ ಳಪ  ಂಗಪ  ತ ಡ ರ ರ ೕಡ 368/ಅ ನ ಬದ 0.70 0.73181 849086089486 30977544844

2675 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ಥ ೕಮ ಯಪ  ಆ ರ 
ಉಫ  ಧವ ರ ರ ೕಡ 1020/* ನ 1.15 0.65843 - 30977544844

2676 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕಮಪ  ಪ ಪ  ಗಲ ರ ೕಡ 91/5 ನ 0.40 0.30843 773089563103 652401502369

2677 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸ ಂಗಪ  ದ ಪ  ಶ ರ ೕ ಳ ನವ 309/* ನ ಪ 0.60 0.43595 600232470633 30977544844

2678 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸಪ  ಗಪ  ೕ ಳ ನವ 299/* ನ ಪ 0.90 0.60267 988260425263 30977544844

2679 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ದ ಪ  ವಪ  ಲದ ಡಮ ಯರಗ 106* ನ ೕ 0.80 0.80397 6.37647E+11 30977544844

2680 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸಪ ಪ  ಬಸಪ  ರ ೕಳ ರ ೕಡ ರ ೕಡ 444/4 ನ ಣ ನ 0.40 0.45349 - 30977544844

2681 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕ ಪ  ಬಸಪ  ದ ಹಲ ರ ೕಡ 11/* ನ ೕ 1.95 1.87259 559523162980 30977544844

2682 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕಷ ಬಸವ ಜ ಜ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 324/* ನ 0.50 0.32722 859857447098 30977544844

2683 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಂಡ ೕಕ ಮಲಪ  ೕಪ ರ ದ ರ ರ ೕಡ 191/3 ನ ಅ ನ 2.00 1.9206 884696132616 30977544844

2684 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಶ ಬಸವ ಜ ಜ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 321/* ನ 0.40 0.30843 642490893096 30977544844

2685 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಉ ಶ ಈರಪ  ೕಟ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 157/1 ನ 0.80 0.4338 663801450125 30977544844

2686 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಅನ ರ ಮಹಮ ದ  ನ ಪ ಪ ಡ ಯರಗ 570 ನ ಣ ನ 2.00 1.9206 560446164742 88004790410



2687 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಯಲಪ  ಹನ ತಪ  ಂ ಯ ೕ ನವ 130/6 ನ 0.80 0.5471 618553833818 30977544844

2688 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ರ  ಈರಪ  ಉಗರ ೕಳ ಸವದ 165/1 ನ 0.80 0.19086 844701169980 30977544844

2689 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಂಡ ೕಕ ೕವಪ  ಕ ಕ ನವ 60 ನ 0.58 0.39635 452837514823 30977544844

2690 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ದ ಪ  ಈರ ಗಪ  ೕ ಯ ೕ ನವ 128/* ನ 1.18 0.65824 671954146402 30977544844

2691 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಪ ಪ  ಪರಪ  ಬ ೕ ನವ 422/* ನ ಪ ಯ 1.00 0.65824 957438434963 30977544844

2692 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಈರಪ  ಮಲಪ  ಅಳ ೕ ಬ ೕ ನವ 549/*, 

550/* ನ ಪ ಯ 0.60 0.41832 947294438060 30977544844

2693 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮಣ  ಸ ಪ  ಉಗರ ೕಳ ಸವದ 947/1 ನ 0.48 0.34523 70547608235 30977544844

2694 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಉ ಶ ಚಯ  ಮಠ ಕ ರ ಸವದ 118/1 ನ 1.20 0.65824 552264796739 30977544844

2695 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಅರ ಂದ  ಲಕ ನವ

695/1,
 695/2+3+

4+5ಅ
ನ 1.60 1.01234 52613834863 30977544844

2696 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಂಗಪ  ಂಕಪ  ಟ ರ ರ ಯರಗ 18/1, 446/3 ನ 1.29 0.78212 293317773729 17215594687

2697 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕದ ಶ ೕಲಪ ನವರ ಗಲ ರ ೕಡ 60/* ನ 1.20 0.78212 8.43274E+11 05182200164685

2698 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ೕ  ಬಸವ ಜ ಳ ಗಲ ರ ೕಡ 60/* ನ 1.20 0.43595 338031348751 05192200134992

2699 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕ  ಯಲ ನ ಡ ೕಲ ಳ ರ ೕಡ 117/3 ನ ೕ , 

ಣ ನ 1.60 1.55641 6.86316E+11 652401502362

2700 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಗಪ  ಮಲಪ  ಗಲ ರ ೕಡ 91/6 ನ ೕ 1.00 0.64697 878936927198 652401502369

2701 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಂತವ  ಲ ಣ ಬ ಮಳಗ ರ ೕಡ 97/* ನ 1.00 0.65824 901041279786 30977544844

2702 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವನ ಡ ಬಸನ ಡ ೕಲ ಂತ ರ ರ ೕಡ 8/8 ನ ೕ , 

ಣ ನ 0.80 0.82458 376208330580 30977544844

2703 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಸ ವ ೕಮಪ  ಗಳ ೕಡ ಚಚ ರ ೕಡ 259/5 ನ ೕ , 

ಬದ 1.60 1.55641 845276528246 30977544844

2704 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮ ಶ ದ ಖರ ರ ಟ ರ ೕಡ ರ ೕಡ 413/2 ನ ೕ 1.00 1.01013 7.17754E+11 30977544844

2705 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಡ ಪ  ಬ ಮಳಗ ರ ೕಡ 131 ನ 0.80 0.52528 685254329057 30977544844

2706 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಪ ಪ ಡ ಬಸನ ಡ ೕಲ ಳ ರ ೕಡ 3/9 ನ 0.80 0.52528 930108777782 30977544844

2707 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮಲಪ  ಂಡಪ  ಗಲ ರ ೕಡ 91/3 ನ 1.00 0.63781 868233988098 30977544844

2708 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಶ ರ  ಎ  ಯಪ ಬಸರ  .ಎಂ ರ ೕಡ 94/2 ನ ಣ ನ 0.50 0.54626 399655775666 30977544844

2709 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕರಯ  ಗ ಯ  ಪ ನವರ ರ ರ ೕಡ 583/3 ನ 1.00 0.65824 598626464384 30977544844

2710 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮಲಪ  ದ ಪ  ಪ ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 64/1 ನ 1.00 1.01013 661147955283 30977544844



2711 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕ  ಯಲಪ  ರಗ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ 67/* ನ ಣ ನ 0.70 0.70045 637104003581 000000355119327361

2712 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಅ ಬ ವರ ಬ ಲ ಕ ಹ ನವ 43/2 ನ 0.80 0.52957 829169322619 000000355119327361

2713 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಗ ಶ ರ ಶ ಕಡಗದ ಸವದ ಸವದ 250/1 ನ 1.00 1.01013 919704650941 375802010009724

2714 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸಪ  ದ ಪ  ಗಲ ಗಲ ರ ೕಡ 228/2 ನ ೕ ೕ 0.50 0.30843 448412115503 30977544844

2715 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಈಶ ರ ಈರಪ  ೕ ಯ ೕ ನವ 103/2 ನ 1.00 0.37162 - 30977544844

2716 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮ ಗಪ  ರ ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 445/ ನ 0.90 0.91736 - 2550330002897

2717 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸ ಯ  ಮಲ ಯ  ಮ ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 513/2 ನ ಣ ನ 0.40 0.45349 - 2550330002901

2718 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವಪ  ವಪ  ಪಟ ಣ ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 416/1 ನ ಣ ನ 0.50 0.54626 - 2550330002896

2719 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಡ ಡ ಪ ಪ  ಬ ೕ ನವ 288/* ನ ಪ ಯ 1.00 0.51683 - 30977544844

2720 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಅ ೕಕ ಬಸ ತಪ  ಮ ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 839/1 ನ ಣ ನ 0.50 0.52626 - 2550330002910

2721 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಖರ ಮ ವಪ  ತಪ ನವರ ೕ ಳ ನವ 17/* ನ ಪ ಯ 0.80 0.5471 - 30977544844

2722 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವಪ  ಮಲಪ  ದನದಮ ಬ ೕ ನವ 115/* ನ 0.65 0.43595 - 30977544844

2723 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವಪ  ಕಲಪ  ಅಂಗ ೕ ಳ ನವ 301/* ನ 0.80 0.60267 - 30977544844

2724 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸವ ಜ ಫ ೕರಪ  ಬಣ ವರ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ 1017/* ನ 0.40 0.29621 - 30977544844

2725 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ನ ಪ  ಮಲಪ  ೕ ಳ ನವ 27/* ನ ಕ 1.40 0.75732 - 30977544844

2726 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಗನ ಡ  ಬಸನ ಡ ದ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ 1016/* ನ 0.90 0.59711 - 30977544844

2727 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಅ ೕಲ ರ ದ ಂತ ತ ರ ಯರಗ 55/* ನ 4.40 0.82998 - 30977544844

2728 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಳಪ  ಕರ ೕರಪ  ಮರಬದ ಟ ರ ಸವದ 117/* ನ ಬದ 1.00 1.01013 - 30977544844

2729 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಠಲ ಂಗಪ  ರ ಸವದ 79/3 ನ 0.60 0.42454 - 30977544844

2730 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ಬಸವ  ೕಮಪ  ನ ವರ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ 585/2 ನ 0.40 0.29621 - 30977544844

2731 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ೕ  ಸ ಹನ ಸವದ 278/* ನ ಣ ನ 1.60 1.19222 - 17191528899

2732 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ದ ಯ  ಮಲ ಯ  ಮ ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 524/* ನ ಣ ನ 0.60 0.63904 - 2550330002895

2733 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಂಚಪ  ಯಪ  ಮಳಗ ರ ೕಡ 4/2 ನ 1.40 0.78212 - 30977544844

2734 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಂದ  ಂಡಪ  ಗ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 236/2 ನ ಕಲಂಗ 1.75 1.20891 - 652401502341



2735 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ಬಸವ  ಮಲಪ  ವಣ ವರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 486/4 ನ ೕ 1.20 0.82458 - 30977544844

2736 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವನ ಡ ಂಗನ ಡ ೕಲ ಂತ ರ ರ ೕಡ 31/2 ನ 0.80 0.5471 - 30977544844

2737 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ಮ ಂ ಶ ಮ ವಪ  
ಮ ಪ ರ ರ ೕಡ 282/1 ನ 1.10 0.65824 - 30977544844

2738 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಈರನ ಡ ಬಸನ ಡ ೕಲ ಂತ ರ ರ ೕಡ 19/4 ನ ಕಲಂಗ 1.40 0.98442 - 30977544844

2739 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಗಪ  ದಪ  ೕ ಬ ೕ ನವ 308/* ನ ಕಲಂಗ 0.6 0.46887 - 30977544844

2740 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಗಪ  ಬಸ ತಪ  ೕಮಣ ವರ ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 413/* ನ ಣ ನ 0.40 0.45349 - 652401502341

2741 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ   ರ ಯರಗ ಸವದ 714/2 ನ 0.70 0.20247 - 05172200033449

2742 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕಮಪ  ಪ  ರ ಕಡ ಸವದ 139/*/3 ನ 1.40 0.90599 - 64142484324

2743 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ  ಪ  ರ ಕಡ ಸವದ 140/*/* ನ 1.20 0.78212 - 64142484324

2744 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಂಗಪ  ವಪ  ಕ ಣ ವರ ಯರಝ ಯರಗ 438 ನ ೕ 0.40 0.45349 - 64142484324

2745 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವಬಸಪ  ಂಗಪ  ಹ ಳ ಸ ಯರಗ 101/2 ನ ಕಲಂಗ 1.80 1.24345 - 05172200004404

2746 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ೕಮವ  ಂಚಪ  ಮಳಗ ಳ ಯರಗ 296/3 ನ 1.90 1.21568 - 05172210009934

2747 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮ ಂ ಶ ಕಲಪ  ಸಣಕಲ .ಎ .ಬಸರ ರ ೕಡ 167/15 ನ ೕ ಫಲ ಂ 1.00 0.2927 6.9145E+11 010900101020817

2748 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಜಗ ೕಶ ಲ ಣ ಪ ಯರಗ 373 ನ 1.20 0.78212 318224191637 30977544844

2749 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವ ತ ಪ  ಬಸವ ಪ  ರ ೕಳ ರ ೕಡ ರ ೕಡ 514/2 ನ ಣ ನ 0.40 0.30744 443735327143 89083971622

2750 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಪ ಣ  ದ  ಯ ನವರ ಯರಗಣ ಯರಗ 378 ನ 0.90 0.59729 342629216151 30977544844

2751 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಅ ೕತ ರ ತ ಂ ರ ಕಡ ಯರಗ 37/1 ನ 0.80 0.5471 770166235155 30977544844

2752 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬರ ಮಪ  ಡ ರ ಡಮ ಯರಗ 646/1 ನ 0.35 0.20305 700349460029 30977544844

2753 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ಲ ರ ನ ಇ ಮ ನ 
ಳ ಯ ೕ ನವ 117/2 ನ , ಂಬಳ 0.80 0.5471 383389107888 30977544844

2754 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಂಕಪ  ಮಪ  ಡ ರ ನವ 672/ ನ 0.45 0.26449 738443767242 30977544844

2755 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ಮಲಪ  ಡ ಪ  ಕ ರ 
@ ಳ ಂ ೕ ನವ 138/2 ನ 0.40 0.32272 742586364675 30977544844

2756 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ದ ವ ಂಗಪ  ಸ ಯರಗ 808 ನ ಅ ಣ 2.00 1.9206 54512331607 30977544844

2757 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಈರನ ಡ ದ ನ ಡ ೕಲ ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 109 ನ ಣ ನ ,

ೕ 1.60 1.55641 863291405584 30977544844

2758 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮಲ ನ ಡ ಬಸನ ಡ ಡರ ರ ೕಡ 42/1, 44 ನ ಣ ನ ,

ೕ 1.94 1.86298 502875000600 30977544844



2759 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸವ ಪ  ರ ಪ ರ ೕಡ 107/3 ನ ಣ ನ ,

ೕ 0.60 0.63904 476432231919 30977544844

2760 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕರಪ  ಅಣ ಪ  ಯ ಂ ಚಚ ರ ೕಡ 193/2 ನ ಣ ನ ,

ೕ 0.80 0.82458 755954092347 30977544844

2761 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸವ ಪ  ೕಮಪ  ಬ ಬಸರ ರ ೕಡ 10/2ಅ ನ ಣ ನ ,

ೕ 1.00 1.01013 575130321691 30977544844

2762 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸವ ಜ ಸಣ ಫ ೕರಪ  ರ ರ ೕಡ 786 ನ ಂ 0.80 0.82458 593598227654 30977544844

2763 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಪರಸಪ  ಈರಪ  ಅ ಡದ ಚಚ ರ ೕಡ 259/4 ನ ಣ ನ ,

ೕ 2.00 1.9206 337950014316 30977544844

2764 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ದಅ  ೕಮ  ಂ  
@ ಜ ರ ರ ರ ೕಡ 703/1 ನ ಕಲಂಗ 1.00 1.01013 254433325106 30977544844

2765 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ  ಯಲಪ  ಇಟ ಏಣ ರ ೕಡ 328/3 ನ 1.00 0.60664 878170844692 30977544844

2766 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮಲಪ  ಗಪ  ಇಂಗಳ ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 758 ನ ಣ ನ ,

ೕ 0.73 0.75243 695280780157 30977544844

2767 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಫ ೕರಪ  ದ ಪ  ರ ಮಳಗ ರ ೕಡ 103 ನ 0.80 0.5471 941263849008 30977544844

2768 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸವ ಜ ಖರಪ  ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 213/2 ನ ಣ ನ ,

ೕ 1.00 1.01013 - 30977544844

2769 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬ ಬ ದಣ ವರ ರ ರ ೕಡ 11 ನ

ಣ ನ ,
ೕ ,
ಬದ

1.69 1.63777 656783082974 30977544844

2770 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕಮಪ  ಬಸವ ಪ  ಚವಡಪ ನವರ ಪ ರ ೕಡ 178 ನ ಣ ನ ,

ೕ 0.60 0.63904 881835329261 30977544844

2771 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮಲಪ  ಪ  ದ ರ ರ ೕಡ 523 ನ ಣ ನ ,

ೕ 0.60 0.63904 803129854768 30977544844

2772 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮ ಬ ಶ ರ ಬಸಪ  ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 800/12 ನ ಣ ನ , 0.80 0.82458 307057079173 30977544844

2773 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸಪ  ಗಪ  ಪ ಪ ರ ೕಡ 43/3 ನ ಣ ನ ,

ೕ 0.77 0.79366 764710147739 30977544844

2774 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವನಪ  ಂಡ ೕಕ ಇಟ ಏಣ ರ ೕಡ 328/3 ನ ಬ 0.80 0.82458 996249520338 30977544844

2775 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ವರ ಬ ಮಹ ಬ ಬ 
ಪ ಳ ರ ರ ೕಡ 464/* ನ ಣ ನ ,

ೕ 1.45 1.41652 594665170968 30977544844

2776 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕಮಪ  ಂಗಪ  ನ ವರ ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 1079 ನ ಣ ನ ,

ೕ 0.80 0.82458 575491706298 30977544844

2777 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸಪ  ಲಪ  ದ ಏಣ ರ ೕಡ 337/1 ನ ಣ ನ ,

ೕ 1.20 1.19222 - 30977544844

2778 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಅ ಪ  ಈರಪ  ಜ ರ ಮರ ಂ ರ ೕಡ 64/* ನ ಂ 1.20 1.19222 - 30977544844

2779 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಂಡ ೕಕ ಪರಪ  ೕ ಇಂಗಳ ರ ೕಡ 44/1+2 ನ ಣ ನ 1.00 1.01013 877825421081 30977544844

2780 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವಪ  ಂಗಪ  ಪ ಇಂಚಲ ರ ೕಡ 96 ನ ಣ ನ ,

ೕ 1.00 1.01013 813890583580 30977544844

2781 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕಮಪ  ಯಪ  ಲ ಡ ಮರ ಂ ರ ೕಡ 64/* ನ ಣ ನ 0.80 0.82458 - 30977544844

2782 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ಂದ ಪ  ಪ  ಆ ರ @ 
ಧವ ರ ರ ೕಡ 1027/2 ನ ಣ ನ ,

ೕ 0.80 0.82458 957161213036 30977544844



2783 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕಮ  ೕಲವ  ಡ ಹನ ತಪ  
ಭ ಂ ಸವದ 576/* ಪ. 0.80 0.82458 642820036662 30977544844

2784 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ವಪ  ವನಪ  ದರ ಳ ರ ೕಡ 4/2 ಪ. ಬದ , 

ಣ ನ 0.99 1.00003 626854182160 652401502358

2785 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಪ  ಹಣ ತಪ  ಹ ಜನ ಕಡ ಯರಗ 49/* ಪ. 0.80 0.5471 464979399906 30977544844

2786 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಹ ತಪ  ೕಮಪ  ದರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 182/2 ಪ. 0.40 0.30843 686999144723 30977544844

2787 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಫ ೕರಪ  ದ ಪ  ಹ ಜನ ಕಡ ಯರಗ 340/14 ಪ. 0.70 0.49153 388974898467 30977544844

2788 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ  ದ ಪ  ಹ ಜನ ಕಡ ಯರಗ 425/16 ಪ. 0.80 0.5471 716397408137 30977544844

2789 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ

ೕ ಯಮನಪ  ಸಣ ೕಮಪ  ರವರ
 @ ಭ ಚಚ ರ ೕಡ 67/2 ಪ. ಣ ನ 2.00 1.9206 240053457656 30977544844

2790 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಬಸಪ  ಮಹ ವಪ  ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 357/* ಪ. 0.35 0.26988 - 30977544844

2791 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ದ ಪ  ಮ ವಪ  ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 357/. ಪ. 0.30 0.26988 810580087875 30977544844

2792 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಲ ಣ ಬಸವ ಜ ತಳ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 298/* ಪ. 0.40 0.30843 510453985512 30977544844

2793 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಆ ದ ಡ ಬಸಪ  ಯ ರ ಗಲ ರ ೕಡ 193/* ಪ. 0.80 0.53004 - 30977544844

2794 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಫ ೕರಪ  ವಪ  ತಳ ರ ಬಸರ  ಇ ಂ ನವ 78/* ಪ. 0.80 0.5471 - 30977544844

2795 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಯಲಪ  ಲಕ ಪ  ಯ ರ ದ ರ ರ ೕಡ 337 ಪ. ೕ 1.00 1.01013 210361526801 30977544844

2796 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕಮ  ರವ  ೕಮಪ  ನವರ ಪ ಯರಗ 91/1 ಪ. 1.20 0.78212 673276767638 30977544844

2797 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ಮಪ  ಯಲಪ  ತ ರ ಯರಝ ಯರಗ 443 ಪ. 0.80 0.5471 680420874674 30977544844

2798 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ
 ೕಟ  ಗ  
ಹ  ೕ ವ  ಪಧ  

ಅಳವ
ೕ ೕಮಪ  ಹನ ತಪ  ಳ ಯರಝ ಯರಗ 53 ಪ. 0.95 0.62533 675646004823 30977544844

2799 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕ ಬಸಯ  ಚನ ಪ  ರ ಏಣ ರ ೕಡ 60/1, 61/1 ನ 1.00 0.03843 7434 6272 9746 62349160296

2800 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕ ಬಸಪ  ಮಲಪ  ಐ ರ ಂ ೕ ನವ 124/1 ನ 0.80 0.03074 3107 7639 7497 1350003010025

2801 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕ ಥ ಯಪ  
ನಪ ನವರ ಯ ೕ ನವ 37/1 ನ 1.00 0.03843 8776 7419 3475 1350003010025

2802 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕ ದ ವ ಂಗಯ  
ಯ ೕ ಮಠ ಯ ೕ ನವ 16/4/ ನ 1.00 0.03843 7410 3242 9112 1350003010025

2803 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕ ಗಪ  ಕಲಪ  ವಟ ಯ ೕ ನವ 115/2 ನ ಪ 2.80 0.08736 - 1350003010025



2804 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಂಡಪ  ಯ ಳ 5/2. ನ 0.50 0.01921 - 11120390819

2805 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಪ   ಅಂತಕ ನವರ ನವ 534 ನ 1.60 0.05806 2638 3458 0990 691101017682

2806 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ವ ತ ಪ  ಮ ರ ೕಡ ಳ ರ ೕಡ 130,  25 ನ 1.00 0.03843 3823 3809 6723 54019811101

2807 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಈರನ ಡ ಸ ೕಲ ಳ ರ ೕಡ 25/3,  12/2 ನ 0.20 0.00769 8547 4882 4083 54019811101

2808 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ವಮ ೕಪ  ಫ ರ ೕಡ ಳ ರ ೕಡ 17/2ಅ ನ 0.80 0.03074 9725 7712 1897 54019811101

2809 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮ ವಪ   ಪ ನವರ ಳ ರ ೕಡ 26 ನ 0.70 0.0269 6973 1696 7094 54019811101

2810 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮ ಂ ಶ ೕ ಕರ ಳ ರ ೕಡ 44 ನ 1.00 0.03843 6280 9812 8876 54019811101

2811 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಗ ಶ ಪ ೕಲ @ ಮನ ಡ ಗಲ ರ ೕಡ 99/1ಅ ನ 0.60 0.02306 4953 5335 1349 54019811101

2812 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಂದ ಡ ಚ ೕಲ 
@ ಮನ ಡ ಗಲ ರ ೕಡ 99/1ಬ ನ 0.60 0.02306 3039 7667 8023 54019811101

2813 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮ ವಪ  ಯ ವ ರ ಕಡ ರ ೕಡ 66/3 ನ 0.80 0.03074 6165 3135 9928 5172200064830

2814 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕಮ  ಮ   ಕರ ರ ರ ೕಡ 758 ನ ೕ 0.80 0.03375 6812 0823 0774 54019811101

2815 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಬಸಪ  ೕ ಪಟ ಣ ಗಲ ರ ೕಡ 82/1 ನ 0.60 0.02306 6069 5517 8629 54019811101

2816 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಳನ ಡ ಬ ೕಲ ಳ ರ ೕಡ 29/1. ನ 1.00 0.03843 3802 2750 7032 54019811101

2817 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಬಸನ ಡ   ೕಲ ಗಲ ರ ೕಡ 20/1. ನ 0.80 0.03074 3400 1236 4272 54019811101

2818 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಬಸನ   ೕಲ ಳ ರ ೕಡ 49/2ಬ/2 ನ 1.00 0.03843 6228 8113 9540 54019811101

2819 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ದ ವ   ಬ ಡ ಯರಗ 177,  241/5 ನ
ಮ ೕ, 

ನ ನ ,ಈ 1.40 0.05209 5794 1201 2275 54019811101

2820 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಪ  ಕ ಪ  ರವನ ಳ ಉಗರ ಳ ಸವದ 408 ನ 0.40 0.01537 - 54019811101



2821 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಕ ಪ  ಸ ಉಗರ ಳ ಸವದ 947/1 ನ 0.40 0.01537 9960 8699 5073 54019811101

2822 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕಮ ಂಗಪ  ಸ ಮಲನವರ ರ ರ ೕಡ 582/1 ನ ನ ನ 1.00 0.045 8499 9897 2478 54019811101

2823 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಕರ ಡ  ೕ ಡ ಉಗರ ಳ ಸವದ 434 ನ ಕಲಂಗ 0.40 0.018 5173 0473 4961 54019811101

2824 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಬಸವ ಜ ಮ ಳಪ  ಮಲನ ವರ ರ ರ ೕಡ 1036/1 ನ ಮ ೕ 2.00 0.08708 2299 6651 8589 54019811101

2825 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮ ದ   ಅಂ ಪ ಯರಗ 45/1 ನ 1.20 0.04516 4982 2088 0194 19500101002817

2826 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮ ಂ ಶ ಂಗಪ  ಡ ದ ಪ ಯರಗ 13 ನ 1.00 0.03843 2989 5559 2464 33024988146

2827 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಎಂ ಥ  ಯ ಕಡ ರ ೕಡ 145 ನ 2.60 0.08367 - 54019811101

2828 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಎಂ ರ ಯ ಕಡ ರ ೕಡ 144/2,  144/3 ನ 5.00 0.12917 - 54019811101

2829 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಉದ ಪ  ಯಪ  ಮಳಗ 64,  67/1 ನ ಅವ , 1.20 0.05052 8252 2939 6572 54019811101

2830 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಬ ಇ ಂ ಬ ಅ ರ ರ ೕಡ ರ ೕಡ 686/2 ನ  1.20 0.05341 4186 5295 1877 54019811101

2831 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ದ ೕಮಪ  ದ ಪ ನವರ ಮಳಗ 33/2 ನ , ನ ನ ಡ 0.80 0.036 5552 4938 6669 54019811101

2832 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕಮಪ  ಲಕ ಪ  ಗ ರ ತಡಸ ರ ಯರಗ 539/1,  539/2 ನ ಮ , 
ನ ನ 2.00 0.08708 54019811101

2833 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

 ಗಪ  ಳ ಡ ಂ ರ ರ ೕಡ 200 ನ ಜ, ಬದ 1.60 0.07024 54019811101

2834 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕಲ ೕಮ ಂಗ ಗಬಸವ ಪ ರ ೕಡ 79/* ನ 1.20 0.03074 1377/10039/65587 54019811101

2835 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಅ ೕಕ ಲ ಣ ಚಚ ರ ೕಡ 279/4 ನ ಪ 2.00 0.0704 3519 0029 2182 54019811101

2836 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಶ ಮ ಳಪ  ಂದರ ಇಂಗಳ ರ ೕಡ 34/2ಬ ನ 1.00 0.03843 4096 7259 9015 54019811101

2837 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಲಕ ಪ  ಪರಸಪ  ಉ ರ @ 
ಸಣ ವರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 539/4 ನ ಕಲಂಗ 1.00 0.03843 6417 3176 0872 54019811101



2838 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಈರಪ  ಮಲಪ  ವಲ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 520/1 ನ ಕಲಂಗ 1.00 0.03843 9979 7108 1139 54019811101

2839 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕರಯ  ವಯ  ರ ಗಲ ರ ೕಡ 43/ ನ 1.90 0.06644 9873 5731 4432 54019811101

2840 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

 ಪತ ಯ  ಮಠ ರ ೕಡ ರ ೕಡ 588 ನ , ಂ 1.20 0.03074 7606 7849 8243 54019811101

2841 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಘ ಂದ  ಮಲಪ  ರ ಮಳಗ 80/* ನ 1.20 0.04434 7667 7852 8868 54019811101

2842 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ನ ಬ ಬ ಹ ಮನವರ ಂಚ ರ ಪ ಸವದ 49/2 ನ 0.80 0.03074 6092 1977 3711 54019811101

2843 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕಮ ಂಗಪ  ದ ಪ  ಗಣ ರ ರ ೕಡ 906/2 ನ ಬದ 0.40 0.01537 9080 5788 4407 54019811101

2844 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಂಡ ೕಕ ೕರಪ  ಗಬಸವ ರ ರ ೕಡ 595/5 ನ ಮ ೕ 1.00 0.03843 54019811101

2845 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಳಪ  ಪ  ಕಡ ತಡಸ ರ ಯರಗ 428 ನ 0.60 0.02306 4414 0408 5821 41/850

2846 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕಮ ಂಗಪ  ಚನ ಪ  ಇಂಗಳ ರ ರ ೕಡ 955 ನ 1.00 0.03843 2599 0869 2931 54019811101

2847 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಬಸವ ಜ ಲ ರ ಹ ರ ರ ೕಡ 3/1, 4/1 ನ 0.45 0.01729 - 54019811101

2848 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ವಪ  ಆ ರ ರ ರ ೕಡ 130 ನ ಮ ೕ 0.80 0.036 - 54019811101

2849 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮಲ ನ ಯಪ  ಸ ರ ರ ರ ೕಡ 905 ನ ೕ 0.60 0.02306 4561 6110 8780 54019811101

2850 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಅಪ ಯ ಪ  ಇ ಯ ೕ ನವ 44/7 ನ 1.60 0.05892 4260 0423 6184 54019811101

2851 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಅರ ಂದ ಈ ಅ ಮರದ ಂ ೕ ನವ 240 ನ 0.70 0.0267 4260 0423 6184 54019811101

2852 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಂಗಪ  ಗಪ  ವ ಯ ೕ ನವ 45/1 ನ 1.60 0.04478 6105 0679 0772 54019811101

2853 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮಪ  ಬ ಕ ಪ ಯರಗ 502 ನ 0.40 0.01337 5878 6406 5282 54019811101

2854 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಕಮಲವ   ರ ಯರಝ ಯರಗ 254 ನ 1.60 0.05804 9118 1417 1277 54019811101



2855 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮಪ  ೕ ರ ಯರಝ ಯರಗ 491/2 ನ 1.40 0.05209 7189 2741 8898 54019811101

2856 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಠಲ  ಚ ಡ ಪ ಯರಗ 382/2 ನ 0.80 0.03074 0456 2452 1234 54019811101

2857 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಅ ೕಕ ಮ ರ ೕಡ ಪ ಯರಗ 293/2 ನ 0.60 0.02306 4250 5613 5357 54019811101

2858 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕಮ   ಮ ರ ಯರಝ ಯರಗ 349/ಬ, 349/ಕ ನ 0.80 0.03074 6930 0436 9099 54019811101

2859 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕ ಗ ಜ ಪ ಕ ಯರಝ ಯರಗ 410,  488 ನ 1.60 0.05821 6560 1542 5714 54019811101

2860 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಪ ವ  ಂ ಮಲ ಡ ನವ ನವ 769/2,  768/4 ನ ಂ  0.40 0.06305 6948 7272 4176 309002569721

2861 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಂಡ ೕಕ ಅ ಅರ ಕ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 449/1 ನ 0.80 0.03074 7874 8901 4997 190900101000205

2862 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಗಪ  ಮಲಪ  ಸಣ ಮ ಳ ರ ೕಡ 101/2 ನ ಗಲಬ 1.00 0.03843 - 9218200106171110

2863 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಕ ಪ  ಯ ಲ ೕಡ ಯರಗ ಯರಗ 669/2 ನ ಅರ ಣ 1.07 0.07866 2638 4420 6814 4692500100419100

2864 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಂಗಪ  ೕಮಪ  ರ ದ ರ ಯರಗ 486/3 ನ
/ ಗಲ /

/ 
ಂಬಳ

0.80 0.03074 9892 7769 5345 3621002100017990

2865 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ವಪ  ಮಪ  ೕಲ ದ ರ ಯರಗ 486/4 ನ / ಗಲ /ಅ
ವ 1.60 0.05807 5346 1558 4692 5612210002712

2866 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಬಸಪ  ಒಡಕಪ  ಂ ರ ಂ ೕ ನವ 407/1 ನ 0.30 0.01153 9413 7635 3631 4639101001796

2867 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕ ಳಪ  ಂಡಪ  ಂ ಕ ನವ 339 ನ 0.70 0.02487 6169 4574 3799 30610174302

2868 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕ ಜ ಖರ ೕರಬಸಪ  ರದ ಂಚ ರ ಪ ಸವದ 69/2 ನ 4.00 0.03074 3327 2001 7078 691101020719

2869 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕ ಫ ೕರಪ  ರಪ  ನಪ ನವರ ಂ ೕ ನವ 138/1 ನ 1.20 0.04481 0859 7442 7916 30603444723

2870 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಪ ೕಣ ಪಟ ಣ ಂಚ ರ ಸವಸದ 62 ನ 0.70 0.0269 - 54019811101

2871 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕಮ ಂಗಪ  ಪ ಗಲ ರ ೕಡ 119/2 ನ 0.80 0.036 - 54019811101



2872 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಬಸನ   ೕಲ ಳ ರ ೕಡ 99/3 ನ 1.00 0.03843 6510 9169 4108 54019811101

2873 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಪಅಹ ದ ಗ ರ ಅ. ಂಚ ರ ಪ ಸವದ ನ 41.00 0.03074 4503 6243 8399 375802010010050

2874 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕ ಂದ ಪ ಶ ಲ ರ ರ ೕಡ 866/2 ಪ. ಣ ನ
, ಮ ೕ 1.00 0.045 - 54019811101

2875 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

 ವಪ  ಜಗನಪ  ಲ ರ ರ ೕಡ 394 ಪ. ಣ ನ 0.60 0.027 3471 2693 8207 54019811101

2876 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಹಣ ತ ತಪ  ಲ ರ ರ ೕಡ 17 ಪ. ಣ ನ 0.60 0.027 - 54019811101

2877 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕಮಪ  ಲಪ  ಲ ರ ರ ೕಡ 79/11 ಪ. ಣ ನ 1.00 0.045 6000 4349 3258 54019811101

2878 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕಲಪ  ಜಗನಪ  ಲ ರ ರ ೕಡ 75/15 ಪ. ಣ ನ 0.40 0.018 6149 6756 1253 54019811101

2879 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಠಲ ಲಪ  ಲ ರ ರ ೕಡ 79/11ಬ ಪ. ಣ ನ ,
ಮ ೕ 1.00 0.045 4014 8505 2127 54019811101

2880 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮಪ  ೕರಪ  ಲ ರ ರ ೕಡ 81/1 ಪ. ನ ನ 1.20 0.05341 8876 7033 9277 54019811101

2881 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ರ ಶ ಲಚ ಪ  ಲ ರ ರ ೕಡ 79/19 ಪ. ನ ನ , 
ಮ ೕ 0.80 0.036 2633 9987 3665 54019811101

2882 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಪ  ೕಕಪ  ಲ ರ ರ ೕಡ 81/1 ಪ. ನ ನ , 
ಮ ೕ 1.2 0.05341 4702 1680 2595 54019811101

2883 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕರ ಂಗ ಯಮನ  ಲ ರ ರ ೕಡ 79/17 ಪ. ನ ನ , 
ಮ ೕ 1 0.045 5313 0987 0312 54019811101

2884 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಪ ಪ  ಂಕಪ  ಲ ರ ರ ೕಡ 79/3 ಪ. ನ ನ , 
ಮ ೕ 0.65 0.02925 - 54019811101

2885 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ವಪ  ಲಚ ಪ  ಲ ರ ರ ೕಡ 79/4 ಪ. ನ ನ , 
ಮ ೕ 1 0.045 - 54019811101

2886 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಕ  ಮ  ಭ ರ ೕಡ ರ ೕಡ 901/* ಪ. ನ ನ , 
ಮ ೕ 1.20 0.05341 8513 0440 5790 54019811101

2887 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಂ  ೕಮಪ  ಲ ರ ರ ೕಡ 797 ಪ. ಣ ನ 0.80 0.03495 - 54019811101

2888 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಲಕ ಪ  ಹಣ ತಪ  ಣ ಕ ರ ರ ೕಡ 187/2 ಪ. ನ ನ 0.32 0.01211 3037 3554 5051 54019811101



2889 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ನಪ  ಸ ಪ  ಲ ರ ರ ೕಡ 105/2 ಪ. 0.6 0.02306 7658 0532 3647 54019811101

2890 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮಣ  ಫ ೕರಪ  ತಳ ರ ನವ 153 ಪ. 0.50 0.01922 - -

2891 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಪರ ಶ  ರ ೕಳ ಕಡ 341/8 ಪ. 0.80 0.03074 8159 5322 3240 19502101006316

2892 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮ ವ ಸಣ ಈರಪ  ತಳ ರ ಮಳಗ 102/6 ಪ. 0.60 0.02187 7020 6085 6692 54019811101

2893 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮ ವ ವ ಯಪ  ಸಪ ನವರ ಯರಝ 204 ಪ. 0.80 0.03074 2730 6590 4257 190900101002415

2894 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ೕ ಗಪ  ಅಪ ಣ  ಗ ೕಳ ಹಲ 65/11 ಪ. ಮ ೕ 0.40 0.018 6478 3516 5226 54019811101

2895 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಮ ವಪ  ಯರಝ 32/ಅ ಪ. 1.00 0.03843 7582 9063 2338 5172200120555

2896 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಅ ಪ  ಳಪ  ಹಮ ಣ ವರ ಕಡ 88/3 ಪ. 0.80 0.03074 4260 0423 6184 54019811101

2897 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ

2016-17  ನ  
ಸ ಯಧನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗಳ ಪ -5% 
ತ .

ಡ ಮ ಪ  ಯ ಆಲದಕ ಪ 268/1ಬ ಪ. 0.90 0.03376 7684 5243 0986 54019811102

2898 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ಮ ತಮ  ಮ ದ ವ ಲ ಗ 39/4, 117/2 ನ 0.35 0.07000 381502618435 323100101002387
2899 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ಸ ವ ತಮ ಣ  ಭ ಅಥ  ಅಥ 806/2ಅ ಪ. 0.30 0.06000 312698183365 05362200020425
2900 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ಳ ಬ ಅ ಬ ಡ ಳ ಗ ಡ 746/3 ನ 0.45 0.09000 972568501729 30283991027
2901 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ರ ಶ ಬ ವ ಡ ಳ ಗ ಡ 745/1 ನ 0.45 0.09000 219245260543 1003310010003899
2902 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ಪ  ೕ  ಂಬ ಗ ಗ ಡ 83 ಪ. 0.40 0.08000 392892052283 17175539107
2903 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ಲಕ  ಮಲ  ಯಕ ಸ ಅಥ 503/4ಡ ಪ. 0.60 0.12000 340847304465 31913680171
2904 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ೕಮ .  ಅ ೕತ ವ ಗ ಡ 55/2ಅ/3 ಮ   (ಪ. ) 0.80 0.16000 211617405559 05212210017134
2905 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ೕಮ . ರವ  ಸತ ಪ  ರ ಅಥ ಅಥ 806/3ಅ ಮ   (ಪ. ) 0.70 0.14000 595437172127 1069101013984
2906 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ೕಮ .ಸ ೕ  ಬಸ  ದರ ರ ಂ ಅಥ 73/2 ಮ   (ಪ. ) 0.40 0.08000 585931311167 374502010008641

2907 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ೕಮ . ೕ  ಲ ಂತ ವ ರ ಅ ತ ರ 113/5 ಮ   (ಪ. ) 1.00 0.20000 539358055316 35443425679

2908 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ದ ಬಸ ಡ ೕಲ ನ  ಇಂಗಳ ಂವ ಅಥ 250/1 ನ 0.75 0.15000 385767176451 11157052696

2909 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ೕಮ .  ಕರ 
/ಪ ರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 132/1+10/2 ಮ 0.65 0.13000 331785503332 89012877045

2910 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP ಸ ೕನ ಅ ಬ ೕಲ ಳ ಗ ಡ 500/1ಬ ನ 0.80 0.16000 222896498436 5212200030204
2911 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Veg AEP  ತಮ  ಅಪ ಜ ಅಥ ಅಥ 60/1 ನ 0.80 0.16000 672966057803 1069101021955
2912 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Banana AEP ಮ ಶವ ತ ರ ಗ ಡ 378/2 ಪ. 0.40 0.12240 333768476313 17148553634
2913 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Banana AEP ನ  ಂಗ  ಂದ ಡ ಳ ಗ ಡ 598/3 ನ 0.90 0.27540 379281659740 54052087446
2914 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Banana AEP  ೕಪ  ಲ ಗ ಲ ಗ 293/1 ನ 0.50 0.15300 608342395275 17189541892

2915 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Banana AEP ೕಮ . ದ ಮ  ಬಸ  ೕಲ ರ ಗ ಡ 5/2ಬ ಮ 0.80 0.24480 250136391588 17148539438

2916 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Banana AEP ಭರತ ಧ  ಸ ರ ಗ ಡ 243/4 ನ 0.40 0.12240 818586662702 1003410010004018
2917 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Mango AEP ೕವ ಅರ ಂದ ಲಕ ಬ ಅ ತ ರ 127/4 ನ 1.20 0.20736 209026489442 15070100077227

2918 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Mango AEP ೕಮ .ಉಜ  ೕಪ 
ಯ ೕ ರ ಗ ಡ 14/1 ಮ 0.40 0.06912 958005385941 375202010320988

2919 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Mango AEP ಅ ನ ಮ ವ ಂಪ ಡ ಗ ಡ 65/2ಇ ನ 0.60 0.10368 587347432577 17217029260
2920 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Mango AEP  ೕ ಸ ೕಲ ಅಥ ಅಥ 652/1 ನ 0.80 0.13824 325863120573 0192500100270901
2921 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ಂಡ ೕಕ ಚನ ಪ  ಗ ಂವ ಅ ತ ರ 67/2ಕ ನ 0.40 0.12000 570982444974 2732500100144901
2922 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ಮ ಠಲ ಟ ಗ ಗ ಡ 64/17, 64/9 ನ 0.40 0.12000 311706553859 17175543249
2923 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ಠಲ ಯಶ ತ ಟ ಗ ಗ ಡ 64/16 ನ 0.40 0.12000 957547755345 17175529166

2924 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP  ವ ಟ /ಪ ೕಲ ಗ ಗ ಡ 64/9 ನ 0.40 0.12000 714058496950 17175523721

2925 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ಗಪ  ಸ ಪ ಕ           . ಅವರ ೕಡ ಅಥ 71/6 ಪ. 0.66 0.19800 612829060430 520101239751988
2926 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ೕಮಪ  ಮ ೕಸ ಅಥ ಅಥ 1075/1ಅ ನ 0.50 0.15000 856319470136 05362250004723
2927 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ದ ಡ ಬಸ ಡ ೕಲ ರ ಗ ಡ 304/1ಬ ನ 0.40 0.12000 796970030094 10034100100048941
2928 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ಬಸ ಡ ಅಪ ಡ ೕಲ ರ ಗ ಡ 146/1+2/k ನ 0.70 0.21000 449386172803 1003410010001246
2929 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ಅಮ ಣ  ಲಗಮಣ  ಸ ಜ  ಉ ರ ಕ  ಗ ಡ 285 /1+2/ಅ ನ 1.20 0.36000 805382768051  10809617523
2930 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ಗಪ  ಕಲಪ  ಜಲ ಅಥ  ಅಥ 1171/ 1 ನ 0.60 0.18000 893176438417 0562200031507
2931 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ಮಲ  ಪ  ಧ ಡ ಅಥ ಅಥ 1152/2+3ಅ- 2 ನ 0.25 0.07500 933270994576 1069101012957
2932 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ದರ ರಜ  ಗ ಗ ಡ 597/12 ಂ 0.80 0.24000 788351870751 17175518520
2933 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ಇಂದ ವ  ಅದಪ  ಹನ ಅಥ ಅಥ 1291/1ಡ ಮ 0.50 0.15000 512716170727 289201500378

2934 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ೕಮ . ಂದ  ಆ ಥ 
ಗ ಅಥ ಅಥ 924/2 ಮ  ( ನ) 0.48 0.14400 558282715967 05362200150519

2935 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ಮ ೕರ ೕ / ೕಮ  
ಹಣಮ ಂಡ ಅಥ ಅಥ 924/2 ನ 0.48 0.14400 822209878695 05362210003531

2936 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape AEP ಮ ಬಲ  ಪಡ ಡ ಅಥ ಅಥ 1200/2-ಪ1 ನ 0.40 0.12000 318974346120 05362200037358
2937 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಂಗಪ   ಕಲಪ  ಸ ಟ ಲ ಲ ಗ  446/4 ನ 0.40 0.05088 945403653018  8902878084



2938 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ದ ಣ  ಮಲ  ಬಡವ ೕಳ/ಬಡವ ಟ ಲ ಲ ಗ 520/4 ನ 0.40 0.05088 706458302962 89006194453

2939 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಮ .  ದ ಣ  
ಬಡವ ೕಳ/ಬಡವ ಟ ಲ ಲ ಗ 520/4 ಮ 0.40 0.05088 479716777518 89079461062

2940 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ೕಮ . ದ  ೕಮಣ  ದರ ಲ ಗ ಲ ಗ 309/2ಅ ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.05088 818835818260 17189540901

2941 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಮಲಪ  ಂಡಪ  ಆಲ ಳ ಕಕಮ ಲ ಗ 222//4 ನ 0.40 0.05088 447899544101 17189532898
2942 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಮಲಪ  ರಪ  ಒ ಯರ ಕಕಮ ಲ ಗ 389/1 ನ 0.40 0.05088 829229968677 89063450194
2943 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಜಯ ಲ ಳಪ  ೕಲ ಕಟ ರ  ಲ ಗ 1186/10 ನ 0.40 0.05088 808807713803 89044858706
2944 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಪರಸಪ  ದ ಪ  ೕಲ ಮಸರ ಅಥ 93 ನ 0.30 0.03816 595765113882 032702101000528

2945 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ೕಮ .ಅಣ ಣ  ಮ ದ  
ದ ರ ಮಸರ ಅಥ 33 ಮ 0.60 0.07632 725919415419  89067962506

2946 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ೕವ ಅರ ಂದ ವ ಲಕ ಬ ಅ ತ ರ 127/4 ನ 1.00 0.12720 209026489442  15070100077227
2947 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಸ ವ ತಮ ಣ  ಕ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 154/4 ನ 0.80 0.10176 360176494451 0192500102499901
2948 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಆ ದ ಜ ಖರ ಮ ಜನ ಅಥ ಅಥ 1711/1 ನ 1.00 0.12720 529192262228 032700101001151

2949 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ವಲ ಕ ಬ  ಮ ಕಕಮ  ಲ ಗ 217/6 ಂ 0.40 0.05088 246843645333 89058774374

2950 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ೕಮ .ಎನಕ  ನ ಡ ಸವದ ಜರ ಡ ಲ ಗ 56/1 ಮ  ( ನ) 0.80 0.10176 345015271066 89087718804

2951 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ೕ ಂತ ಮ ವ ಹ ಲ ರ ಅಥ ಅಥ 1082/1ಡ/2, 1082/1ಡ/1 ನ 0.80 0.10176 907537804636 05362210009118

2952 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಮ ವ ಬಸಪ  ಉಟ ಕಕಮ ಲ ಗ 217/3 ನ 0.40 0.05088 451767128835 89017260040
2953 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಮ ವ ಲ ಣ ದರ ಕಟ ರ  ಲ ಗ 86 ನ 1.00 0.12720 414985757494 35805841917
2954 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಮಲಪ  ದ ಪ  ಲಜ ದ ಂವ  ಲ ಗ 590/3 ನ 0.80 0.10176 940826293293 323100101003056
2955 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಮಲಪ  ಮಪ  ೕದ ಕಟ ರ  ಲ ಗ 1070/5 ನ 0.40 0.05088 793666418500 31489392375
2956 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಪರ ಶ ರ ಪ  ದ ರ ಸರ ಅಥ 18/1ಬ ನ 0.40 0.05088 525925338436 520101239717070
2957 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo  ದ ಪ  ಲ ಗ  ಲ ಗ 519/1ಅ ನ 0.40 0.05088 717365671467 17189546562
2958 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ವ ಬ ಲ ೕರ ಡ ಕಟ ರ  ಲ ಗ 1128/2ಬ/3 ನ                  0.20 0.02544 403891734261 17189030977
2959 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ೕನ ಡ ಳ ಡ ಸವದ ಜರ ಡ  ಲ ಗ 56/3 ನ 0.80 0.10176 578891769161 11157034484
2960 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo   ಮಮ ರ ಗ ಡ 60/3 ನ 0.40 0.05088 864202309413 375202010001391
2961 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ೕ ಲ ಮ ೕರ ಪ ರ ಸರ ಅಥ 19/1 ನ 0.50 0.06360 441022930273 032702101000319

2962 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ೕಮ . ವ  ಅ ಬ 
ೕಲ ಕಟ ರ  ಲ ಗ 1223/1ಬ ಮ 0.80 0.10176 603411076678 89099845523

2963 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ೕಮ .ಮಲಮ  ಬಸಪ  ದರ ಟ ಲ  ಲ ಗ 448/1ಅ/2 ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.05088 412762139734 89023854105
2964 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಲ ಣ ಧ ಪ  ಡ ಮ ಟ ಲ  ಲ ಗ 328/3ಅ ಪ. 0.60 0.07632 401785542380 89030667375
2965 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ವಶರಣ ಚನ ಪ  ನಗರ ಟ ಲ  ಲ ಗ 519/2 ನ 0.60 0.07632 655104898513 89009567162
2966 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಸ ವ ಗ  ರ ಟ ಲ ಲ ಗ 66/6 ಪ. 0.40 0.05088 559618742471 89049446345

2967 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ೕಮ . ರ ವ  ವಣ  ರ ಅ  ಇಂಗಳ ಂವ ಅ ತ ರ 32/3 ಮ 1.00 0.12720 841336192261 32702101002810 

2968 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಭರಮ ಡ ನ  ರ ಟ ಲ ಲ ಗ 490/1 ನ 0.40 0.05088 934026851086 89045015345
2969 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ದ  ಮಲಕ  ಟ ಲ ಲ ಗ 210/1ಅ ನ 0.40 0.05088 719420680235 89005695814
2970 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಕಲ  ಅ  ಮ ಟ ಲ ಲ ಗ 522 ನ 0.40 0.05088 675632606057 89020879007
2971 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಈರ  ಅಣ  ಬ ರ ಅರ ಳ ಲ ಗ 126/4 ನ 0.80 0.10176 916313517228 17189587509
2972 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM New Pomo ಭರ ಶ  ೕರ ಡ ಕಕಮ ಲ ಗ 592/1 ನ 0.80 0.10176 361496780479 17189031766
2973 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ೕಮ . ೕ  ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 519/6 ಮ  (ಪ. ) 0.60 0.09600 916438681377 89055399292
2974 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ೕಮ .ಕ  ೕಶ ನ ಮ ದ ಅ ತ ರ 135/2 ಮ 1.00 0.16000 539284263610 17188105357
2975 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ವ  ಂಡ  ಲ ಗ ಲ ಗ 779/1 ನ 0.50 0.08000 411573154853 17189526169
2976 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಶರದ ಧನ ಲ ೕಲ ಡ ಳ ಗ ಡ 49/1 ನ 0.40 0.06400 701149035471 375202010326792

2977 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ೕತಲ ರ  ಂ ೕ ಥ ಲ ಡ ಳ  ಗ ಡ  326/1 ನ 0.50 0.08000 582113283829  1003310010000062

2978 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching  ಳ  ಅರ ಡ ಳ ಗ ಡ 6/1 ಅ ನ 0.40 0.06400 475710353197 309001771422
2979 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಅ ಲ ಬ ಇ ಮ ರ ಗ ಗ ಡ 389/1 ನ 0.60 0.09600 323959763687 542402010038545
2980 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಲ ಬ  ಇ ಮ ರ ಗ ಗ ಡ 389/1 ನ 0.60 0.09600 687305761364 542402010038583
2981 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಕರ  ಹವ ಳ ಗ ಡ 49/2ಬ ನ 0.40 0.06400 977640730878 17130022410
2982 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching  ತಮ ಣ  ಅಪ ಜ ಅಥ ಅಥ 60/1 ನ 0.80 0.12800 672966057803 1069101021955
2983 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಬ  ಸ ಪ ಗ ಡ 660/1 ನ 1.00 0.16000 446742237760 17130021256
2984 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಮ ವ  ಟ ಗ ಗ ಡ 389/2, 460/9ಬ ನ 0.80 0.12800 242570897916 542402010038200

2985 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಬ ಅಣ  ಯ ಂ ಡ ಳ ಗ ಡ 97/2ಗ ನ 0.40 0.06400 788719504719 14990100073473

2986 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಬ ಅಣ  ಯ ಂ ಡ ಳ ಗ ಡ 82/1 ನ 0.40 0.06400 788719504719 14990100073473

2987 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಜಯ ಮ ದ ವ 
ೕಲ ಗ ಗ ಡ 460/8/2 ನ 1.20 0.19200 207903623214 54242010038670

2988 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಅ ೕಕ ಮ ಭಗತ ಗ ಗ ಡ 392/3 ನ 1.50 0.24000 324673375608 17175562342

2989 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ೕಮ . ೕ  ಲ ಂತ ವ ರ ಅ ತ ರ 113/5 ಮ  (ಪ. ) 0.50 0.08000 539358055316 35443425679

2990 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಮ ದ  ಮ 
ಂಬ / ಂ ರ ೕ ಗ ಡ 48/2 ಪ. 0.80 0.09600 652250248782 1730021620

2991 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching  ದ  ಲ ಗ ಲ ಗ 519/1ಅ ನ 0.40 0.06400 717365671467 17189546562
2992 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಅಣ  ಮ ವ ಕನಕ ರ ಂ ಅಥ 180/3 ನ 0.50 0.08000 591322345820 032700101029061
2993 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಬಸ  ಮದ  ಮ ೕಡ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 513/3 ನ 1.00 0.16000 385145874446 89066152366

2994 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ರ ಥ ಮ ೕತ/ ಕಮ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 552/1 ನ 1.00 0.16000 786634712535 17217060084

2995 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ೕಮಪ  ಮಲಪ  ಯಡಹ ಣ ಅಥ 52/1ಅ ನ 0.80 0.12800 386867793770 31600293517
2996 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ದ ಕರ ಯಡಹ ಣ ಅಥ 249/10 ನ 0.40 0.06400 836404871466 05242200119426
2997 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಶ ರ ಮಕ ಲ ಸನ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 587/7 ಂ 1.00 0.16000 374502010129970
2998 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಅಪ  ಪರ  ಧನಗರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 515/1 ನ 1.00 0.16000 202401980893 34533043106
2999 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ೕಮ .ಆ  ಶ ರ ಸನ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 587/8 ಮ  ( ಂ) 1.00 0.16000 214223952208 89030044383
3000 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ಂಗ ವ  ಳ ಣ ಅಥ 249/4ಅ ನ 0.40 0.06400 700785627633 520221001663777
3001 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Plastic Mulching ೕತಲ ನ ಡ ಸವದ ಂ ರ ಡ ಲ ಗ 58/1 ನ 0.94 0.15000 743157637466 11157034508
3002 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Turmeric ಪರಸಪ  ಮ ಪ  ಕ ಮ ೕಥ ಲ ಗ 68/5 ಪ. 0.80 1.08400 849801749430 0197001800071301
3003 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Turmeric ಹಣ ತ  ೕರವ ಐಗ ಲ ಗ 233/1 ನ 0.40 1.86000 522004303318 3864767000026
3004 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Tractor ಸ ವ ವ ತ ಂಬ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 289/3ಅ ಪ. 1.00 1.00000 714126154805 918010029352765
3005 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Tractor ಸ  ಮ ಚ ಣ ೕ ಗ ಡ 657/3 ಪ. 1.00 1.00000 647715098534 89091258168

3006 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Turmeric ಲ ಣ ಥ ಸನ  @ ಳ ಸ ಅಥ 404/3 ಪ. 0.40 1.00000 233111234692 289001000777

3007 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Tractor ೕಮ . ಗ  ಂಡ  ದರ ಲ ಗ ಲ ಗ 919/1 ಮ  (ಪ. ) 0.75 1.00000 621196754236 17189616906

3008 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Tractor ಮ ವ ಮ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 523/7 ನ 2.00 0.75000 293029583400 520101252565352
3009 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house  ಅ ಣ ಬಳಕರ ಅಡಹ ಲ ಗ  31 ನ 1.80 2.00000 968278495198 17218467259
3010 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ವಪ  ಅಣ ಪ  ರ  ಕಕಮ ಲ ಗ 465/ಬ/1 ನ 2.00 2.00000 227909053893 89050690537

3011 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ೕಮ .  ಶ ಟನಕರ  ಕಟ ರ ಲ ಗ 1033/1 ಮ 2.00 2.00000 799453702439 148401011002638

3012 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ಮ ವ ಮಪ  ಅವ  ಕಟ ರ ಲ ಗ 532/7 ನ 2.00 2.00000 293029583400 15070100108618



3013 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ಮ  ಅಣ  
. ೕಲ/ ರ  ಕಟ ರ ಲ ಗ 498/1 ನ 2.00 2.00000 731709384723 323100101002337

3014 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ಬಸ  ಪರ  ೕಪ ಅಥ ಅಥ 1015/1B-P1 ನ 1.20 2.00000 653432278677 05362200107219

3015 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ೕಮ . ದ ಕ  ದ 
ಮಠಪ ಅಡಹ ಲ ಗ 244/8 ಮ 0.40 2.00000 278607787431 89034490404

3016 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ೕಮ .ಇಂದ  ಮ ೕರ 
ರ ಳ  ಕಟ ರ ಲ ಗ 1192/2 ಮ 1.60 2.00000 929149275491 041500101002892

3017 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ಚ  ಈರಪ  ಗ  ಕಕಮ ಲ ಗ 605/3 ನ 2.00 2.00000 913427208350 89059623914

3018 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ೕಮ . ಜ  ಂ ಮ  
ಸತ ಕ ಅಡಹ ಲ ಗ 194/4ಅ+7ಅ, 194/6 , 

194/6ಬ, 194/6ಅ ಮ  (ಪ. ) 1.80 2.00000 934540595480 89105797482

3019 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house  ಅಣ ಪ   ಬಡ ಲ ಗ 44/4, 42/3 ಪ. 1.00 2.00000 359880414382 0192500102377001
3020 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ಬಸಯ  ವಯ  ಬಬ ಮಠ ಚಮ ಅ ತ ರ 94/2ಬ, 94/2ಕ, ನ 1.00 2.00000 587010423754 1069119000739

3021 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ೕಮ . ಜ  ಠಲ ಂಬ ಗ ಡ ಗ ಡ 198 ಮ  (ಪ. ) 0.90 2.00000 947040663003 14800100075156

3022 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ಅ ಬ ಬಸಪ  ಕಟ ರ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 76/3, 44/2 ನ 1.10 2.00000 626674198291 650501504367
3023 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ಅಣ  ಯಮನ  ಸವ ಐಗ ಲ ಗ 10/1 ನ 1.60 2.00000 513134758831 3864101004470
3024 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pack house ರ ಶ ೕ  ಜಗ ಪ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 120/2 ನ 1.40 2.00000 814837476000 0192500102372301
3025 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಗ ಂ   ಗಡ ೕ ರ ಗ ಡ 127 ನ 0.80 0.75000 812949530254 10809623456
3026 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕರ ದಗಡ ೕಲ ರ ಗ ಡ 148/6 ನ 1.22 0.75000 212433457590 17148544993
3027 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಮ  ವಪ  ರ ಮ ದ ಅ ತ ರ 188/10, 188/8 ಮ 0.80 0.75000 513084643093 17188086922

3028 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕಷ ಗಪ  ರವರ/ಭ  ಹ ಲ ಗ 66/4 ಪ. 0.50 0.75000 398851942084 9144108001894

3029 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕಮ .  ಅ ಮ 
ಚ ಣ ರ ಗ ಡ 127 ಮ 1.60 0.75000 484076004241 375202030007815

3030 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಮ ವ ಮ  ದವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 427/2 ನ 1.00 0.75000 831204709855 05362200120862

3031 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕಮ . ವ  ಮ  ಕಕಮ ಲ ಗ 146/2ಬ ಮ 0.80 0.75000 929537398009 17189559504

3032 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಬಸ  ೕಮ  ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 251/1 ನ 1.20 0.75000 576576235245 89087997320
3033 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಲ ಣ  ಪ  ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 32/2 ನ 0.40 0.75000 807781813461 17189563804
3034 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಮ ವ ಮ  ಕಕಮ ಲ ಗ 51/1ಅ+1ಬ+2/3 ನ 0.80 0.75000 505759400027 89056120639
3035 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p  ಮಲ  ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 421/1ಬ ನ 1.20 0.75000 786554804598 17189556014

3036 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕಮ .ಲ  ಯ  
ಹಳಮ ಕಕಮ ಲ ಗ 85/2 ಮ 1.62 0.75000 907024348645 89082817673

3037 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಮ ನ ವಣ  ಜನ ಡ ಕಕಮ ಲ ಗ 375/1 ನ 0.80 0.75000 388625059166 17189544598
3038 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕ ಆ ದ ೕ  ಪ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 501/6 ನ 1.20 0.75000 247628728530 64190290329
3039 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಅ ೕಕ  ಕದಮ ಕಟ ರ ಲ ಗ 747/2ಕ ನ 1.20 0.75000 812737898080 17189051353

3040 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕಮ . ಸ  ರ ಂಗ ಉ ಗ ಕಕಮ ಲ ಗ 442/3ಬ ಮ 0.40 0.75000 833672375056 89088085368

3041 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಮ ವ  ಇರ  ಬಡ  ಹ ಲ ಗ 166/1 ನ 0.60 0.75000 293725942634 9144108002273
3042 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p  ಬ ದ ಡಕರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 420/2 ನ 2.00 0.75000 467061690713 17189033537
3043 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕ ತ ೕ  ದ ಡಕರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 420/3 ನ 1.60 0.75000 863137015558 05362200120877

3044 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಕಲಪ  ಚನಬಸಪ   ಡ ಡನ ವರ ಚಮ ಅ ತ ರ 77/2ಬ ನ 0.60 0.75000 249946066813 32549066607

3045 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಮಲಪ  ಠಲ ದರ ೕಲ ಕಟ ರ ಲ ಗ 498/2 ನ 1.10 0.75000 276248779184 89087100978
3046 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಹಣ ತ ಅ  ಚ ಣ ಕಟ ರ ಲ ಗ 441/3ಬ ನ 2.70 0.75000 826577200972 17189028834
3047 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p  ಮ ವ ಪ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 447/4, 446/9, 446/4 ನ 1.05 0.75000 586526615007 17189067045
3048 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕಮ ವ ಬಸ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1308/2 ನ 1.60 0.75000 522100331150 17189057286

3049 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕಮ .ಶ ಂತ  ಗ  
ನ ಡ ಲ ಲ ಗ 169/2 ಮ 0.40 0.75000 507908395925 89096477832

3050 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕದರ ಂ ವ 
ೕತ/ ಕ ಮ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 626/27 ನ 0.80 0.75000 806016961957 89050935375

3051 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಂ ವ ೕ ಂದ ಪ ರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 610/4ಅ ನ 1.20 0.75000 619015666468 89029684226
3052 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ನ ೕ ಬ ನ ಬ ಸ sಸ ಅಥ 494/2 ಂ 0.80 0.75000 717417294922 289001500185
3053 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಕಲಪ  ಬಸಪ  ಆ ರ ಬಡ ಲ ಗ 128/2ಬ, 129/4, ನ 0.60 0.75000 812099041810 1069101007110
3054 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕಮ ಡ ವ ಡ ದರ ೕಹ ಲ ಗ 398 ನ 1.60 0.75000 949737389214 3864101002072

3055 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕಮ . ೕ  ಕ  ಂಬ ಕಟ ರ ಲ ಗ 254/6 ಮ  (ಪ. ) 1.20 0.75000 325275113602 17189025049

3056 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕಮ . ಖ  ಷ  ಂಬ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 165/8 ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.75000 375454595552 0192500102663001

3057 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ವ ಬ ಸ ವ ಂಬ /ಹ ಜನ ಅಡಹ ಲ ಗ 102/7 ಪ. 0.40 0.75000 261647145631 54059474960

3058 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ಂಡ  ಶ  ದರ ಲ ಗ ಲ ಗ 547/1ಅ ಪ. 0.30 0.75000 228818710108 17189625252

3059 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p ೕಮ . ರ  ಅಣ  ಡಹಲ ಅಥ ಅಥ 663/1ಕ ಮ 0.80 0.75000 769225994701 32038923972

3060 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Individual p  ವ ಡ ಹಳ ದಮಳ ಅಥ ಅಥ 607/1 ನ 0.40 0.75000 757739513616 192500100668501

3061 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಅ ೕಕ ಭರಮಪ  ೕಹ ಲ ಗ
396/11, 396/8ಕ, 393/1, 

399, 414/2ಅ, 
397/1+5ಅ, 394/1

ನ 5.20 4.00000 344240298450 9144101001239

3062 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಮಲಪ  ಜ ೕಪ   @ 
ವ ರ ಐಗ ಲ ಗ

506, 505/3, 448/2ಬ, 
461/1, 505/2ಬ, 29/2, 

29/6, 509/4, 510/3
ನ 2.00 4.00000 648640972519 3864101005922

3063 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಬಸ ರಜ ಮಲಪ  ಳ ಕಕಮ ಲ ಗ
144/1, 190, 191/2, 
192/3, 380, 456, 

454/1ಬ, 455
ನ 8.5 2.00000 447483713338 89100325253

3064 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಮ ವ ಬ ಗ ರ ಯಕ ಂ ಲ ಗ

27/3ಅ, 48/3, 48/10, 
48/8, 101/1+2/3, 
103/1+2/3, 78/5, 

78/4ಅ, 96/2ಅ, 96/2ಇ, 
96/2ಡ, 121/2, 121/1, 

48/9, 101/1+2/10, 
90/2+3/1, 81/3

ನ 3.4 4.00000 381443333867 192500103258701

3065 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕಶ ೕ  ಜಗ ಪ ಯಕ ಂ ಲ ಗ
129/1, 125/2ಬ, 120/2, 
120/1, 128/2, 120/3, 
120/3+4, 19/3, 128/1

ನ 7.8 4.00000 313365936914 0192500103258801

3066 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಮಹಮ ದಹ ೕಫ ಮಹಮ ದ ಜ 
ವ ಕಟ ರ ಲ ಗ

689/3, 692/1, 687/1ಕ, 
696, 689/1, 692/2, 

689/2,690
ಂ 8.4 4.00000 458218950220 3864101005952..

3067 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಜಬ  ಬ . ೕಲ ದ ಂವ ಲ ಗ 56/2ಕ, 56/2ಬ, 57, 49/7, 
308/1ಬ ನ 6.4 4.00000 853412573990.. 520101257415043



3068 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕನ ಮ ಸಬ 
ಂಗರ ಂವ ೕಹ ಲ ಗ

300/5, 301/1, 301/2, 
302/2, 299/5, 299/4, 
320/5, 188/5+6/ಕ, 

320/4, 188/5+6/ಎಫ, 
319/2, 324/5, 372, 381/1

ಂ 13.47 2.00000 691717915987 3864101005944

3069 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಗಪ  ವ ಂಡ ಅಡಹ ಲ ಗ
179/2 ,179/11, 

166/2ಅ+2ಬ, 171/2ಅ, 
179/4, 193/7, 171/4

ನ 8.1 4.00000 359997086461 1069101026556

3070 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಅ ೕಕ ಮಲಪ  ಂ ಯಕ ಂ ಲ ಗ
5/2, 66/1, 13/4, 13/5, 
40/1, 45/3, 16/3, 13/2, 

5/1ಬ
ನ 10.6 4.00000 960200426441 1069101026558

3071 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ನ ಪ  ವ  ಂ ಕಕಮ ಲ ಗ
323/2, 420/2ಅ, 419, 

420/2ಅ, 155/1, 436/3, 
252/4,

ನ 8.40. 2.00000 719608902949 89104813804

3072 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕಡ  ರ ಂಗ ರ ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 32/2, 120/1, 612/1, 
281/2, 546/1ಅ, 20/2ಬ ನ 11.5 2.00000 203581409737 89104820764

3073 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ರ ಶ  ಅ ಬ ೕತ ಮಧ ಂ ಅ ತ ರ

482/1, 482/2ಬ, 
482/2ಅ, 482/3, 
532/1ಫ, 482/4, 

524/1ಬ/4

ನ 2.5 4.00000 700561950949 15070100109624..

3074 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕರ   ಬಡ ಲ ಗ 225/2, 222/2, 108/1ಬ, 
205, 228/1, 221/1, 33/1 ನ 12.2 4.00000 534551691950 38032102233

3075 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಚನ ಪ  ಮಲ  ಆ ರ ಬಡ ಲ ಗ 6, 51/4, 54/3, 31/2, 71/2 ನ 5.5 4.00000 299332796734 1069101026483

3076 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಸ ವ ಮ ಹರ ೕಹ ಲ ಗ

5/1, 181/3, 7/1, 51/4, 
43/5, 77/1, 43/4, 

51/2ಅ, 65/3, 51/2ಬ, 
51/3, 181/3

ನ 6.52 2.00000 853693906161 9144101001248

3077 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಹಣ ತ ೕಂಗಪ  ಅರ ಳ ಲ ಗ
221/6ಇ, 113/5, 142, 
114/1ಬ/3, 141/1ಅ, 

141/1ಬ
ನ 7 4.00000 786866821670 89102046733

3078 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಹ ೕರ ತ ಗ ಡ ದ ಂವ ಲ ಗ
537/1+2ಬ, 518/1ಬ, 
518/2ಬ, 542/2ಡ, 

362/4, 376/2, 536/1+2/ಬ
ನ 5.20 2.00000 239014950132 520101252213121

3079 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕ ಲ  ಅ ಬ ಬ ಐಗ ಲ ಗ

105/3, 112/2ಅ, 
113/3ಬ, 99/3, 

138/3+4+5/2, 108/1, 
34/1ಅ

ನ 6.40 4.00000 429957977588 3864101005941

3080 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಕರ ದ  ತ ಐಗ ಲ ಗ
100/1ಅ, 100/2+3, 
113/2ಅ, 111/2, 

101/3ಅ, 138/8, 99/1
ನ 6.10 4.00000 484559042046 3864101005942

3081 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕಮ . ಜ  ಂ ಮ  
ಸತ ಕ ಅಡಹ ಲ ಗ

194/4ಅ/7ಅ, 194/6ಸ, 
194/6ಅ, 194/6ಬ, 

196/2, 100/3, 209/3, 
160/2, 241/2, 242/1,

ಪ.  (ಮ ) 5.50 4.00000 934540595480 3864101006140

3082 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಯಪ  ಂ ಮ  ಂ  @ 
ಬರ ಬಡ ಲ ಗ

225, 228/5, 221/4, 
222/7,222/1,218, 228/1, 

228/2
ನ 4.40 4.00000 358809537695 05362250037731

3083 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಬಸವ ಜ  ಮ ಡ ದರ ಐಗ ಲ ಗ

422/2, 428/4ಬ, 428/7, 
427/3, 426/8, 422/4, 

426/1ಬ, 427/4, 
427/1428/4ಅ

ನ 10.20 4.00000 762902560773 3864101005985

3084 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕಷ ಅ ಪ  ಡಮ ಐಗ ಲ ಗ
511/2, 478/2, 443/2 , 
517/5, 493/1, 491/6, 

531/2ಬ, 510/2
ನ 7.53 4.00000 390682619930 3864101005984

3085 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಮಲಪ  ಬಸಪ  ಕಟ ರ ಯ ಲ ಗ

42/2, 104/5, 56/2, 76/5, 
44/3, 79/2k, 56/4, 55/2, 
117/2, 72/3, 125/2ಡ/2, 
92/1, 67/5, 10/5, 10/1

ನ 7.60 4.00000 659990891524 1069101026777

3086 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕಮ .ಅ  ಶ ರ ಸನ  ಮದ ಂ ಅ ತ ರ
587/8, 586/3, 587/1, 
585/5, 586/, 588/3ಡ, 

586/4,
ಮ  ( ಂ) 9.25 4.00000 214223952208 374502010134833

3087 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಮ ವ ೕಮ  ಡ ಅಥ ಅಥ
1983/3, 1998, 1981/2, 
1915/1ಅ/2, 1935/2ಅ, 
1983/3, 1659/1, 1980/3,

ನ 6.39 4.00000 . 89106632214

3088 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಮಲ  ೕ ಲ ಗ ಳ ಚಮ ಅ ತ ರ
326/3, 48/6, 359/4, 

370/1 , 331, 332/2ಬ, 
359/2, 326/2,48/3

ನ 7.70 2.00000 551167028275 1069101026586

3089 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಮಲ  ಮ  ಲ ಐಗ ಲ ಗ 441/1+2, 457/3, 453/1, 
454/1ಅ, 442/3ಬ, 443/2 ನ 2.80 4.00000 303044934707 3864101005990

3090 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ವ  ಮ ಯ ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 448, 498/3, 528/7, 449/1 ನ 9.20 4.00000 45504046686 15070100111745

3091 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಕಲಪ  ಬಸಪ  ಜಮ ಘಟನ ಲ ಗ
53, 61/3, 61/6, 54, 

52/2ಅ/1, 6/2, 79/2ಬ, 
86/1+2+3, 79/

ನ 4.10 4.00000 520101257827682

3092 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಬಸವ ಜ ನ  ರ ಐಗ ಲ ಗ

448/1, 
241/1+2+3+4+5+6/2+1, 

226/4ಅ, 240/1ಅ, 
415/1ಬ, 448/1

ನ 3.40 4.00000 200959248675 3864101005987

3093 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಮಪ  ಸತ ಪ  ಲ ಐಗ ಲ ಗ
458/3, 66/3, 457/3, 
85/1, 457/3, 440, 

403/2+3/ಬ,
ನ 8.80 4.00000 893914409358 3864101006056

3094 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕಮ  ಬಸ  ಕಟ ರ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 42/1, 80/1, 55/4, 158/9, 
42/4, 55/6, 79/2ಅ ನ 9.90 4.00000 872950002590 1069101026623



3095 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕಲ ಅ  ಂಚಣ ವರ ಅಡಹ ಲ ಗ
24/2ಡ, 233/1ಅ/2, 

24/2ಅ, 24/2ಬ, 22/1, 
59/1, 24/2ಕ, 24/3

ನ 8.20 4.00000 480864173565 89107248850

3096 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕಮ .  ಚ  ಮಠಪ ಅಡಹ ಲ ಗ
244/7, 244/1, 131/1ಬ, 
223/3, 244/8, 234/3ಅ, 

244/4, 234/3ಬ
ಮ 10.23 4.00000 594946923252 3864101006125

3097 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಸ ವ ರ  ಅಡಹ ಲ ಗ
233/3, 233/4, 246/2ಬ, 
247/1, 247/8, 247/7, 

233/1ಅ/2, 235/5, 222/1
ನ 6.30 2.00000 414085138819 89107248237

3098 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕಮ .ಲ  ದ ಖರ ೕಲ ಐಗ ಲ ಗ
235/1, 553/2ಬ, 234/1, 
553/2ಅ, 554/2, 554/3, 

234/3, 172/2ಅ
ಮ 10.45 4.00000 999868166041 3864101005983

3099 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಅಣ  ೕಸ ದ ಂವ ಲ ಗ
58/2, 57, 421/2, 401/2, 

19/1ಬ, 27/1ಕ, 
330/1+2

ನ 11.20 4.00000 43410907942 520101260018813

3100 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ದ ಂತ ಈಶ ರ  ೕಲ ಐಗ ಲ ಗ

410/2, 438/2ಅ, 
4/1+2/1, 466/5 -ಪ2, 
470/14ಫ, 205/1+/3, 

202/1ಅ, 209/5, 208/2, 
412/2ಅ

ನ 8.40 4.00000 320161425121 3864101006146

3101 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಯಕ ಮಲ  ಲ ಗ ಐಗ ಲ ಗ
277/1+2/ಅ, 

259/1+2+3/ಕ, 258/2, 
173/2, 263/2ಬ, 260/4

ನ 3.60 4.00000 941082285029 3864101006099

3102 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕಮ ಯ ದ ಲ ಗ ಐಗ ಲ ಗ 52/2ಬ, 22/2, 25/3, 
24/4ಅ, 22/1 ನ 4.00 4.00000 757522366389 3864101006049

3103 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಸತ  ಂಚ  ಲ ಗ ಐಗ ಲ ಗ 140, 15/1, 239/3, 138/1, 
228/1ಅ/3, 233/8 ನ 5.40 4.00000 903459799454 3864101005989

3104 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಅ ಲಸ ಮ ಮ ವರ ಐಗ ಲ ಗ
558/2ಅ, 559/1 , 558/1, 

558/2ಬ, 236/1ಬ, 
559/1ಅ

ಂ 6.20 4.00000 3864101006022

3105 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಸ ವ ತ ಮ ನಮಳ ಅಥ ಅಥ
415/2ಕ, 415/2ಬ, 

415/2ಅ, 478, 769, 
1561, 374/3ಬ, 374/2

ನ 5.80 4.00000 857980262144 89109019010

3106 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ೕಮಪ  ಗಪ  ಳ ಕಕಮ ಲ ಗ
453/1, 200/1ಬ, 457/6, 

454/1ಬ, 454/2, 
450/1ಬ, 457/5

ನ 4.52 4.00000 588597083125 89107378640

3107 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ನ ಜ ಗ ರ ಬ ವರ ಐಗ ಲ ಗ
153/1+2, 196/1, 

190/1 , 190/1ಬ, 160/5, 
122/2

ಂ 7.34 4.00000 959627502269 3864101006063

3108 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಲ ಣ ೕರಪ  ಣ ವರ @ ಸವ ಸವ ಅಥ
591/1ಅ, 287/2ಅ, 

544/1ಅ/2, 533/1ಅ/1, 
200, 541/3

ನ 7.58 4.00000 330882606933 05362200184943

3109 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಅರ ಂದ ಮ ವ ೕಕ ಯಕ ಂ ಲ ಗ
128/1,19/3,70/8,11/4,70/
4,128/2,20/5,40/5,129/3

ಅ,
ನ 2.60 4.00000 888382709738 3864101006292

3110 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community  ಠಲ ಕಕಮ ಲ ಗ
603/2ಬ,599/1ಅ,603/2ಕ
601/6,603/2ಅ/2,594/2,5

92/2,593/1+2+3/ಅ
ನ 7.28 4.00000 638699130849 89108986396

3111 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಜ ಪ  ಅ ಯ ಡನವರ ಐಗ ಲ ಗ
423/3,403/1ಅ/2,253/2,2
53/4ಬ,472/1ಅ/1,475/3,

476/1+2ಅ,413,462/2
ನ 3.94 4.00000 622208709309 3864101005988

3112 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Community ಕಪ  ವಪ  ಅ ಲ ಗ ಲ ಗ
49/3,141/4+5,68/1ಅ,70/
4,68/2,71/2ಅ,138/1,137

/1
ನ 7.55 4.00000 285051309586 89105571186

3113 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಕಪ  ೕಮಪ  ಚನ ಣ ವರ. ಅಥ ಅಥ 885ಅ/4ಬ, 884/4ಅ/2 ನ 1.90208 216061648863 37548839926

3114 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ೕಮ .ಶ ಂತ  ಬಬನ ಟ ಗ ಗ ಡ  468/3, 69/7 ಮ 10.00000 509931035407 14806600004422

3115 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ದ  ಶ  ಧನಗರ@ ಚಮ ಅ ತ ರ 229/2ಅ ನ 2.50000 1069883000033

3116 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ೕಮ  ಶರಣ  ದರ ಲ ಗ ಲ ಗ 384/1+2/2 ಪ. 3.91600 954412515696 650551000441

3117 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಮಹಮ ದಹ ೕಪ ಮಹ ದ ಜ 
ವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 689 ಂ 1.39405 458218950220 3864883000038

3118 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ೕ ಲ ೕ  ಜಗ ಪ  ಯಕ ಂ ಲ ಗ 120/3+4 ನ 1.56756 292789293725 1069883000030
3119 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ರಯ  ಶರಣಯ  ಮಠಪ ಲ ಗ ಲ ಗ 537/1  ನ 0.73000 375385843683 89096176845
3120 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ವಣ  ಬಸ  ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 287/1ಬ  ನ 4.50000 771959121579 89031568895
3121 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಹಣ ತ ೕಲ ಠ ಂ ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 564/3  ನ 4.40000 331564939254 89053936058
3122 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಕರ ೕರ  ಮಲ  ಲ ಗ ಲ ಗ 529/1ಅ  ನ 1.28000 418027360656 89083397123
3123 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಂಗಪ  ವಪ  ಬಸರ  ಕಕಮ ಲ ಗ 400/2 ನ 1.11735 618814458129 17189627827
3124 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಗಪ  ವ ಂಗ ಳ  ಕಕಮ ಲ ಗ 457/3, 457/4 ನ 2.28761 287940345850 17189540694
3125 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ನ ಪ  ವಪ  ಂ  ಕಕಮ ಲ ಗ 323/2 ನ 1.38694 719608902949 89088326622
3126 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಮಲ  ಮಲ  ಅಡಹ ಲ ಗ 166/2ಅ+2ಬ ನ 1.57606 50100005320831
3127 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಮಲ  ಮ  ಲ ಐಗ ಲ ಗ 500/1 ನ 1.37853 522137953310 3864882000012
3128 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಂಡಪ  ಂಡ ೕಕ ಬ ೕಹ ಲ ಗ 49/7ಕ ನ 1.21404 400822230949 89095026710
3129 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಹನ ತ ನ  ಅರ ಳ ಲ ಗ 121/6ಇ ನ 1.90296 786866821670 520221001661707
3130 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಸ ವ ದ  ಗ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1022/6 ನ 0.57798 756814052758 89054452170
3131 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಮ ವ ಮ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 523/7 ನ 1.90296 293029583400 520101252565352
3132 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಗ  ಗ  ಬ ೕಹ ಲ ಗ 51/1ಅ ನ 1.19064 593800352927 89095585011
3133 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಮ ದ   ಕದಮ ಅ ತ ರ 598/5+6 ನ 6.48223 857292750525 15076600006079
3134 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ವ ಷ   ಅಂಜನಕರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 597/1 ನ 5.22579 399065439573 15076600006061
3135 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಮ ವ ಲ ಣ ಡ ಲ ಲ ಗ 8/1 ನ 2.02986 89106519550
3136 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ವ ತ ವ ವ ಬ ಟ ಅರ ಳ ಲ ಗ 188, 196 ನ 1.22171 235271764940 89107725357
3137 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ದ ಖರ ಬಸ  ನ ಡ ಲ ಲ ಗ 167/4, 219/1 ನ 1.35100 969933896858 89106999817
3138 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ನ ನ ಬ ವರ ಕಕಮ ಲ ಗ 248/4 ಂ 3.20231 433716835116 89106516990
3139 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ರಕ ನ ೕ ಬ ವರ ಕಕಮ ಲ ಗ 248/1 ಂ 3.76976 882615728697 89106518148
3140 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Raisin Shed ಮಲ  ಗ  ಳ ಲ ಗ ಲ ಗ 530/2 ನ 1.82067 948516509431 8.90157E+11
3141 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM IPH ಮ ಬಲ ರ  ಲಡ ಅಥ ಅಥ 319/4 ನ 0.40 17.29362 414022351120 05368340000147



3142 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM IPH  ಅ  ಚ ಣ ಕಟ ರ ಲ ಗ 546/1ಕ, 419/2, 546/1ಡ ನ 3.60 17.50000 853734428231 05362200133224

3143 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM IPH ಅ ೕ ಕ  ೕಲ ಯ ಹಡಲ ಲ ಗ 144/1ಅ ನ 0.40 17.50000 247245958411 89108987298
3144 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Banana 1 year ೕಮ .   ರ ಗ ಡ 198/2ಬ ಮ  ( ನ) 0.75 0.07650 865171315893 89046806028

3145 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Banana 1 year ೕಮ . ಜ  ಕಲ ಡ ೕಲ ಗ ಡ ಗ ಡ 58 ಮ  ( ನ) 1.10 0.11220 386608463301 14800100045183

3146 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Banana 1 year ಬ ಲ ಣ ಹ ಳ ಗ ಡ 66 ನ 1.40 0.14280 690430170769 374302010005791
3147 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Banana 1 year ಲ ಣ ಯ  ಂಬ ಬಳ ಡ ಲ ಗ 44/1, 45/2 ಪ. 1.53 0.15606 959670731997 10196168498
3148 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Banana 1 year ಶ ೕರ ಕ  ಸನ ಮದ ಅ ತ ರ 587/7 ಂ 1.05 0.10710 286023897528 374502010129970
3149 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Banana 1 year ಅ ಬ ತ  ರ ಳ ರಹ ಲ ಗ 84/1+2+3/ಅ ನ 0.20 0.02040 818619589004 17190547970

3150 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Banana 1 year ಅ ಬ ಯ ಂ  
ವ ೕ ಉ ರ ದ ಗ ಡ 9/3/1+2ಬ ನ 0.20 0.02040 497622769570 10809608074

3151 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಗ ಶ ಪ ಶ ೕಲ ಲ ಡ ಗ ಡ 19/3 ನ 1.20 0.05088 947141285032 471702010010511
3152 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಶ  ಅಥ ರಹ ಲ ಗ 45/5 ನ 0.27 0.01145 303720526605 17190515358
3153 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಮಪ  ಪ  ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 405/10 ನ 0.80 0.03392 877940029005 652917189041436
3154 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಪ ಶ  ಅಥ ರಹ ಲ ಗ 45/4 ನ 0.27 0.01145 498653423557 17190558201
3155 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year s ಸ ಮ ೕಹರ ಧವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 217 ನ 1.00 0.04240 431094541002 17189013215
3156 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಮಲ ೕ ಂತ ಗ ಉ ರ ಗ ಡ 365/6 ನ 1.40 0.05936 598431369302 36434259863
3157 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಮಣ  ಮಲಪ  ಗ ಕಕಮ ಲ ಗ 234/2ಅ ನ 0.90 0.03816 259338617847 89057712987
3158 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ೕಮಪ  ಸತ ಪ  ಹ ರಹ ಲ ಗ 52/1 ನ 0.60 0.02544 221759571614 17190516850
3159 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಂಗ ವಪ  ಅಡಹ ಕಕಮ ಲ ಗ 255/4 ನ 0.60 0.02544 675419518593 17189564183
3160 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಯಲಪ  ವ ಯ ೕ ರ ಟ ಲ ಲ ಗ 103/1ಡ ಪ. 0.60 0.02544 793553536970 89057361404
3161 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಮ ವ ಭರಮಣ  ೕ ರ ಟ ಲ ಲ ಗ 104/2 ಪ. 0.80 0.03392 287499132937 89029767271

3162 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಮ . ವ  ವಪ  ನ ನಮ ದ ಂವ ಲ ಗ 23/2+3ಅ ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.01696 466377199021 323100101002475

3163 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಸ ೕನ ೕಮಪ  ಟ ಲ ಲ ಗ 12/1 ಪ. 0.80 0.03392 473327791586 89005810930
3164 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ದಪ  ದ ಪ  ದರ ಟ ಲ ಲ ಗ 104/3 ಪ. 0.80 0.03392 651828462474 89005503791
3165 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಮಪ  ಪರಸಪ  ಟ ಲ ಲ ಗ 12/1 ಪ. 0.60 0.02544 841851888950 11157066370
3166 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ss ಗಪ  ವ ಂಡ ೕಲ ವರ ಅ ತ ರ 190/1 ನ 0.60 0.02544 308088518055 1069101014973
3167 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಪರಪ  ಮಲಪ  ಡ ಬ ಅ ತ ರ 44/6 ನ 0.60 0.02544 762112007273 17188082167
3168 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಮಪ  ರಪ  ಗ ಕಕಮ ಲ ಗ 577/2ಬ ನ 0.40 0.01696 310506729340 17189541825
3169 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಶ ಮಲಪ  ಂ ರ ಲ ಗ ಲ ಗ 340/3 ನ 0.40 0.01696 487136676820 89065374298
3170 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಕರ ಡ ದ ಡ ೕಲ ಐಗ ಲ ಗ 6 ನ 0.40 0.01696 477045192187 3864101002094
3171 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಪ ಸನ ಪ ಶ ಲಕ ಸ ಅಥ 410 ನ 0.50 0.01920 917811213024 5242210014429

3172 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಈರ ಗಯ  ಂತ  
ಳ ಅಥ ಅಥ 1321/1 ನ 0.40 0.01536 315018587759 5362210069124

3173 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಬ ಧ ಪ  ಗ ಡ ಳ ಗ ಡ 130/2ಎ+2ಬ ನ 0.60 0.02544 524928989233 309000557627

3174 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಸನ / ೕಮ  ಮ  
ೕಲ ಡ ಳ ಗ ಡ 135/3 ನ 0.65 0.02756 945715867763 1003310010003880

3175 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಕರ ಡ ದ ಡ ೕಲ ಐಗ ಲ ಗ 6 ನ 0.40 0.01696 477045192187 3864101002094
3176 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ೕಮಪ  ಮಲಪ  ಡ ಬ ಅ ತ ರ 44/5 ನ 0.60 0.02544 420618501257 17188082429
3177 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಲ ಕಲಪ  ಬಸ ೕ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 88 ನ 0.60 0.02544 312392825166 11157134263
3178 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಅ ಶ ಪ ಶ ೕಲ ಲ ಡ ಗ ಡ 19/2 ನ 2.90 0.12296 471548397780 378102010067842
3179 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಬಸಪ  ಬಸ ಂಡ ದ ಂವ ರಣ ಅ ತ ರ 24/3 ನ 0.40 0.01696 857316673959 2732500100270100
3180 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಶ ರ ೕಶ ರ ನಕಡ ಸ ಅಥ 384/5 ಪ. 0.37 0.01536 336746957642 5242200075773
3181 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ವಪ  ಬಸಪ  ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 287/2ಅ ನ 1.00 0.04240 771959121579 89031568895
3182 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year  ತಪ  ಕಜ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1156/2 ನ 0.40 0.01696 763078367819 54059477304
3183 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಟ  ಅ  ದತ ೕಳ ಕಟ ರ ಲ ಗ 116/1/2ಅ/1ಅ ನ 0.40 0.01696 349152720412 041500101004014

3184 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ೕಮ . ಸ  ಅ  
ದತ ೕಳ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1161/2ಅ/3 ಮ 0.80 0.03392 01/004015

3185 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಅ ಬ ದ  ಂ ರ ಅಡಹ ಲ ಗ 112/8 ನ 0.35 0.01484 953077967193 1069101022440
3186 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ತಪ  ೕಮಪ  ೕಡ ಲ ಗ ಲ ಗ 19/1 ನ 0.36 0.01526 420518298386 17170042554
3187 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year  ರ  ವಡ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1201/4 ಪ. 0.80 0.03392 681064142870 374502010126717

3188 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ೕಮ . ಗ  ೕಮ  
ದಪ ಳ ಕಟ ರ ಲ ಗ 82/6 ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.01696 469432601206 34302772869

3189 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo 1 Year ಪ ದ ಲ ಣ ಂಬ ಟ ಲ ಲ ಗ 42 ಪ. 0.34 0.01441 272856282914 89048885725
3190 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ಅಲ ಡ ಈರ ಡ ೕಲ ರ ಗ ಡ 146/1+2/ಬ ನ 1.20 0.05088 498725909684 100341001000366-7
3191 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ಶ ಂತ ಮಪ  ಖ ಅಥ ಅಥ 442/3 ನ 0.55 0.02112 500539151767 17188042000
3192 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ಮ ನ ಕರ ರಪ  ಖ ಅಥ ಅಥ 442/1 ನ 0.80 0.03072 431062436922 11157136453
3193 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ರ ಪ  ಡಪ  ೕ ಂ ಅ ತ ರ 140/4ಕ ನ 0.60 0.02544 896400560870 192500100683501
3194 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ೕಹಲ  ಮಪ  ಗಡದ ವ ರ ಅ ತ ರ 79/2 ಮ 0.60 0.02544 341778789686 34814327011
3195 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ಅ ೕಕ ಮಲಕ  ಬ ಡರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 41/2 1 ನ 0.60 0.02544 427126504324 37440201003575

3196 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ಅ ಬ ಮಲಕ  ಮ ಡರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 40/3 ನ 0.60 0.02544 544823384183 37440201004371

3197 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ೕ ಲ  ಪ ೕಳ ಲ ಗ ಲ ಗ 168/1ಕ ನ 1.20 0.05088 833712631580 17189627168
3198 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ಕಲಪ  ಅ ಪ  ರ ಲ ಗ ಲ ಗ 562/1ಕ ನ 0.60 0.02544 717625534731 17189588321
3199 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ಳ  ಂಗಪ  ಇ ದ ಂವ ಲ ಗ 542/2ಡ ನ 1.00 0.04240 356474321974 309010101002825-8
3200 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ಮಳ ದ  ರ ಪ  ಒ ಯರ ಕಕಮ ಲ ಗ 400/4 ನ 0.80 0.03392 900944661460 89067768189
3201 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ಸತ ಪ  ಡಪ  ೕನ ಡ ಅಡಹ ಲ ಗ 127/1 ನ 0.40 0.01696 745874368670 1069101020415
3202 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ಮ ನ ೕಮಪ   ೕತ ಅಡಹ ಲ ಗ 231/4k ನ 0.80 0.03392 91001003891600 910010038916000
3203 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Pomo  2nd year ೕಮ .  ಶ ಖಡ ೕಟ ಲ ಲ ಗ 168/1ಕ ಮ 1.00 0.04240 672886487277 8901921600-0
3204 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ರ ಮ  ಟ ಗ ಗ ಡ 404/1 ನ 0.40 0.04000 578967925966 17175541300
3205 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಂದ  ಧ ಪ  ಗ ಡ ಳ ಗ ಡ 559/3 ನ 0.40 0.04000 314141718830 375202010325776
3206 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಜಯ ಹ  ೕಲ ಗ ಗ ಡ 546/1+2+3/ ನ 0.40 0.04000 13771110011017 17175524066
3207 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಬ ಲ ಣ ೕಲ ಗ ಗ ಡ 38/1,38/2 ನ 0.45 0.04500 245999324143 3006101010006704
3208 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಅ ಬ ಯ  ೕಲ ಗ ಗ ಡ 546/1+2+3 ನ 0.80 0.08000 758289055283 89030627615
3209 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಸಖ ವ  ೕಲ ಗ ಗ ಡ 543/8 ನ 1.00 0.10000 657701780417 1717551889-2
3210 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಠಲ ಮ ನರ ಗ ಗ ಡ 597/21+1ಬ ನ 0.85 0.08500 737268136188 1717554378-2
3211 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಪ  ೕ ಲ ಗ ಗ ಡ 352/1+2/ಎ ನ 0.30 0.03000 809478286063 1717552971-2
3212 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಮಲ  ಕಲ  ಮಗ ಮ ಗ ಗ ಡ 360/6 ನ 0.40 0.04000 738258583419 17175542019
3213 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year  ಲ  ಂ ಗ ಗ ಡ 284/2 ನ 0.35 0.03500 261073637849 89067372288

3214 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ೕಮ  ಜ  ಬ ರ ರ ಗ ಡ 133/1ಅ ಮ 0.40 0.04000 481779996308 30264555834

3215 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಂಡಪ  ಕರ ಜ ರ ಐಗ ಲ ಗ 72/3 ನ 0.55 0.05500 878362931041 3864101001336
3216 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಮಪ  ಗಪ  ೕಕರ ಬಡ ಲ ಗ 135/1ಅ ಪ. 0.40 0.04000 514991099658 3090101010031696
3217 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಮ ಬ ಅ ಬ ಪಡಸಲ ೕಹ ಲ ಗ 759 ನ 0.30 0.03000 756085243378 17218454658
3218 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಜಯ ತ ೕ  ಸಲಗರ ಲ ಗ ಲ ಗ 759 ನ 1.20 0.12000 627064316453 33259962855
3219 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಬ ನ ಬ ಸನ ೕಕಟ ರ ಲ ಗ 476/5*476/3 ಂ 1.00 0.10000 555064173055 650501701067

3220 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಬ ಮ ಬ ವರ ಐಗ ಲ ಗ 17/1 ಂ 0.40 0.04000 555212570989 3864101001064

3221 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಅರ ಂದ ಂಕಪ  ದಳ ಕ ಳ ಲ ಗ 20 ನ 0.40 0.04000 515570022358 17189528860
3222 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ತ ಕರ ಂ ರ ೕಹ ಲ ಗ 72/2 ನ 0.65 0.06500 648858688513 17218488349
3223 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಮ ಡ ಡ ೕಲ ಬ ಅ ತ ರ 180/2 ನ 0.73 0.07300 892371849161 8901818849-2
3224 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಠಲ ೕಮ  ಆಲದಮರ ಚಮ ಅ ತ ರ 78/3,78/5 ನ 0.33 0.03300 1069101016291



3225 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಅಣ  ೕಳ  ಅ ಕ ಂವ ಅ ತ ರ 29/1 ನ 0.23 0.02300 888438279489 17187011764
3226 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಗಪ  ಕಲ  ಸ ಚಮ ಅ ತ ರ 150/1 ನ 0.60 0.06000 705963715140 1069101014790
3227 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಗ  ಧಮ  ಮಣ ವರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 268/5+6 ನ 0.60 0.06000 329661265537 3090101010039252
3228 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಅಪ ಣ  ಧಮ ಣ  ಮಣ ವರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 268/9 ನ 0.60 0.06000 909580190249 30901010100/26838
3229 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಲಕ  ಲ ಣ ರ ಳ ಬ ಅ ತ ರ 385/3 ನ 0.30 0.03000 1069101021404
3230 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಪರ ಡ ೕಮಪ  ಚ ಡರ ಬ ಅ ತ ರ 287/3 ನ 0.60 0.06000 536206447611 17188061714

3231 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ೕಮ  ೕಲ  ಬಸ ಂಗ ವಜ ಡ ಬ ಅ ತ ರ 42/2ಅ ಮ 0.60 0.06000 465148473005 17188061475

3232 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಡ  ಅಪ ಣ  ಮ ಲ ರ ಗ ಗ ಡ 353/5 ನ 0.40 0.04000 680345804476 17175532237
3233 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ವ ಂಗ  ಗ ಡ ಗ ಡ 97/1 ನ 0.80 0.08000 961328991237 30161937853
3234 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ನ  ಅ  ಕ ಕರ ಡ ಳ ಗ ಡ 750/4 ನ 0.40 0.04000 228276765607 5848101000558
3235 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಸ ವ ಕರ ಮ ಲ ರ ಗ ಗ ಡ 353/1 ನ 0.40 0.04000 964646006385 1717551549-4
3236 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ವ ಬ  ಸಮಜ ಗ ಗ ಡ 36/9 ನ 0.40 0.04000 835164023196 17175578862
3237 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಮ ಮ  ೕಲ ಗ ಗ ಡ 339/2 ನ 0.40 0.04000 501403502661 1717552759-0
3238 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಮ ವ ಭರ  ಂ ರ ಗ ಗ ಡ 326/1 ನ 0.30 0.03000 955148109335 1717551479-5
3239 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ರ ಪ  ಸ ವ ಅಥ ಅಥ 374/3ಕ/1 ನ 0.40 0.04000 713976711365   3090101010027232
3240 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಸಪ  ಧ ಪ  ಂ ರ ಅಥ ಅಥ 635/6 ನ 0.30 0.03000 888414338537 1069108023657
3241 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಅಣ  ಧ ಪ  ಂ ರ ಅಥ ಅಥ 636/7 ನ 0.30 0.03000 416198405262 1069101023638
3242 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year sss ತ ಧ ಪ  ಂ ರ ಅಥ ಅಥ 635/5 ನ 0.30 0.03000 304746210438 1069101023639
3243 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಯಕ ರ ಥ ರ ೕ ರ ಗ ಡ 136/6 ನ 0.40 0.04000 609568181793 14800100102471
3244 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಈಶ ರ ಂ ಮ ಡ ಳ ಗ ಡ 630/3 ನ 0.40 0.04000 934101601615 37520201000713571
3245 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year s ದರ ಮಹ ದ ವರ ೕಹ ಲ ಗ 239/3 ಂ 0.40 0.04000 950824085934 9144101000922
3246 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಬ  ಸರಗರ ೕಹ ಲ ಗ 326/1ಅ ನ 0.50 0.05000 891785317625 3864101001711
3247 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year  ೕ  ಸ ರ ೕಹ ಲ ಗ 324/1 ನ 0.50 0.05000 643127347053 3864101001530
3248 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ರಕ ನ ೕ ಬ ವರ ಕಕಮ ಲ ಗ 248/1 ಂ 0.70 0.07000 882615728697 17189562288
3249 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ರಪ  ವ ಂಗ ಳ ಕಕಮ ಲ ಗ 456 ನ 2.00 0.20000 847899867510 89053912527

3250 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಮ ಸ ೕಂ ಮ ಂಬ ಗ ಗ ಡ 502/4 ಪ. 0.30 0.03000 520686690240 17175574448

3251 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ೕಮ  ಜಯ ೕ ಗ ಶ ಕದಮ ಅಥ ಅಥ 2098/1 ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.04000 615698877792 17188122475
3252 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year  ರಪ  ವಡ ರ ೕಕಟ ರ ಲ ಗ 1201 ಪ. 1.20 0.12000 681064142870 374502010126717
3253 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಶ ಮ ದ  ದರ ಡ ಲ ಗ 853 ಪ. 0.80 0.08000 525992087582 89008328704
3254 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಮ ವ ಮಪ  ಂಬ ಟ ಲ ಲ ಗ 225/2 ಪ. 0.80 0.08000 856603870930 17189545875
3255 ೕಯ ೕಟ  ಷ NHM Grape 2nd Year ಷ  ತ ೕನ ಂ ಆ ರ ಅ ತ ರ 99/2 ಪ. 0.20 0.02000 373899090700 17187019253

3256 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
¤ªÀðªÀºÀuÉ £ÁUÀgÁd ² dªÀ½ PÁzÉÆæÃ½î QvÀÆÛgÀ 234 ನ ¨Á¼É 0.60 0.0612 440881181584 5201010434460040

3257 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
¤ªÀðªÀºÀuÉ ²ªÀ¥Àà ² «ÄAqÉÆÃ½î UÀ¢ÝPÉÆgÉÆP

ÉÆ¥Àà £ÉÃ¸ÀgÀV 85/6,85/5,85/2 ನ ¨Á¼É 0.60 0.0612 934569793945 32998218244

3258 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
¤ªÀðªÀºÀuÉ ZÀAzÀæAiÀÄå gÁ aPÀÌªÀÄoÀ UÀ¢ÝPÉÆgÉÆP

ÉÆ¥Àà £ÉÃ¸ÀgÀV 55/3 ನ ¨Á¼É 0.40 0.0408 881324294156 34713246483

3259 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
¤ªÀðªÀºÀuÉ ªÀÄºÁAvÉÃ±À F EAZÀ® ¨sÁA«ºÁ¼À £ÉÃ¸ÀgÀV 88/4 ನ ¨Á¼É 0.40 0.0408 827873597924 9242500100448300

3260 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
¤ªÀðªÀºÀuÉ gÁªÀÄ¥Àà ºÀ vÀ¼ÀªÁgÀ ¨sÁA«ºÁ¼À £ÉÃ¸ÀgÀV 100/B ಪ. ¨Á¼É 0.50 0.051 303824239331 5192200009860

3261 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ 
¤ªÀðªÀºÀuÉ PÀgÉ¥Àà ºÀ vÀ¼ÁªÁgÀ ¨sÁA«ºÁ¼À £ÉÃ¸ÀgÀV 100/A ಪ. ¨Á¼É 0.50 0.051 624467524683 125001011001552

3262 ೕಯ ೕಟ  ಷ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ ¥Àæ«Ãt ¨Á§Ä ¸ÀgÀzÁgÀ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 377 ನ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 1.00 0.75 787905836191 33910344466

3263 ೕಯ ೕಟ  ಷ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ ±ÀAPÉæ¥Àà ² 
UÀÄgÀÄ¥ÀÄvÀæ£ÀßªÀgÀ GqÀPÉÃj ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 105/1B+C/B ನ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 1.00 0.75 688815146764 4738101002096

3264 ೕಯ ೕಟ  ಷ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ ÇõÓ,¹Ñ–Ð»Ðï ¾Ñ½Ô 
Ë ·Ù¤Ð¤ÐÀÐ¤ÐÔ PÀ®ÆègÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 103 ನ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 1.00 0.75 5192200067038

3265 ೕಯ ೕಟ  ಷ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ ÇõÓÊÙÖÓÀÐÔ»Ðï »°Ð 
”Ñ¹Ð¹ÐîÀÐ¤Ð £ÁUÀ£ÀÆgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 49/2 ಪ. PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 1.00 0.75 792002150644 125001010004428

3266 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ®ÑAUï UËqÀ¥Àà §¸À¥Àà AiÀÄgÀqÁ® GZÁÑ£ÀnÖ £ÉÃ¸ÀgÀV 14/5,44/2 ನ ¥Áè¹ÖPï 
ªÀÄ°ÑAUï 1.00 0.16 598999419177 5882200008788

3267 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ®ÑAUï gÀ«AzÀæ §¸À¥Àà ²zÁß¼À ¸ÀA¥ÀUÁAªÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 86/1 ನ ¥Áè¹ÖPï 
ªÀÄ°ÑAUï 1.00 0.128 502457092465 110210110017644

3268 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ®ÑAUï UËqÀ¥Àà §¸À¥Àà AiÀÄgÀqÁ® GZÁÑ£ÀnÖ £ÉÃ¸ÀgÀV 14/5,44/2 ನ ¥Áè¹ÖPï 
ªÀÄ°ÑAUï 0.20 0.032 598999419177 5882200008788

3269 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ®ÑAUï ÊÐ £ÓÀÐ ¤ÐÔ ÌÙÚ½´ê ‘Ñ·ÙÖõÓÏü QvÀÆÛgÀ 43/2 ನ ¥Áè¹ÖPï 
ªÀÄ°ÑAUï 0.40 0.064 504151466972 110210410000077

3270 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ®ÑAUï ÀÐ¦Ñ¤ÐÔ´  ¦ÐÔÃö»Ðï ÌÙÚ½´ê ÌÐÔÅ‘Ð«å(‘ÙŠ) QvÀÆÛgÀ 47/1+2+3 ನ ¥Áè¹ÖPï 
ªÀÄ°ÑAUï 0.40 0.064 457684903785 520101043462371

3271 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ®ÑAUï ÀÑÊÐÔ·ÙÓÀÐ † ÌÐ½´ê ÌÐÔ±ÇÓ‘Ð«å QvÀÆÛgÀ 259/6 ನ ¥Áè¹ÖPï 
ªÀÄ°ÑAUï 0.27 0.042 817009586161 5201010443459620

3272 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ®ÑAUï Smt.¿ÈÐæÀÐÔó.º.ÌÙÚ½´ê ÌÐÔ±ÇÓ‘Ð©å QvÀÆÛgÀ 240/9 ನ ¥Áè¹ÖPï 
ªÀÄ°ÑAUï 0.55 0.088 498872328616 155000101000336

3273 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ®ÑAUï  ¦ÐÔÃö»Ðï.ƒ.ÌÙÚ½´ê ÌÐÖÅ‘Ð«åKA QvÀÆÛgÀ 47/18+2 ನ ¥Áè¹ÖPï 
ªÀÄ°ÑAUï 1.65 0.264 962351915599 155000101000467

3274 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É AiÀÄ®è¥Àà VgÉ¥Àà §qÀ¸ÀzÀ VjAiÀiÁ®(PÉ©) £ÉÃ¸ÀgÀV 46/6 ಪ. vÀgÀPÁj ¨É¼É 0.40 0.08 931959295174 17028041373

3275 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É ®PÀëöä¥Àà ¸ÀzÉ¥Àà 
ªÀiÁ¸ÀÛªÀÄgÀr UÀdªÀÄ£Á¼À £ÉÃ¸ÀgÀV 148/1B ಪ. vÀgÀPÁj ¨É¼É 0.40 0.08 4370615451554

3276 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É §¸ÀªÀuÉ¥Àà ®UÀªÀÄ¥Àà 
ªÀiÁ¸ÀÛªÀÄgÀr ªÀtÆÚgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 3/4. ಪ. vÀgÀPÁj ¨É¼É 0.40 0.08 981861500262 17219587257

3277 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É ²ªÀ¥Àà ¤AUÀ¥Àà PÉÃj ªÀtÆÚgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 446/2B ಪ. vÀgÀPÁj ¨É¼É 0.30 0.06 462086730272 17219597107
3278 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É ªÀÄ®è¥Àà PÀgÉ¥Àà £ÁAiÀÄÌgÀ ªÀtÆÚgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 182/1-7 ಪ. vÀgÀPÁj ¨É¼É 0.40 0.08 822976524820 17219622476

3279 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà gÁªÀÄ¥Àà 
GzÀ£ÁAiÀÄÌgÀ ªÀtÆÚgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 137/15P ಪ. vÀgÀPÁj ¨É¼É 0.40 0.08 286458887124 17219587905

3280 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É ¤AUÀªÀé C¥ÀàtÚ PÀ¸À½î ªÀtÆÚgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 450/2 ಪ. vÀgÀPÁj ¨É¼É 0.30 0.06 991757746898 17219601308
3281 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É ¹zÀÝ¥Àà §¸À¥Àà §AV UÀtÂPÉÆ¥Àà £ÉÃ¸ÀgÀV 100/3 ಪ. vÀgÀPÁj ¨É¼É 0.40 0.08 739496867601 17016517029

3282 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ²æÃªÀÄw,ªÀÄ®èªÀé 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ºÉ§â½î vÉÃUÀÆgÀ QvÀÆÛgÀ 5/.3 ನ ¨Á¼É 1.00 0.306 993005364769 5682200010723

3283 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ›Ð¹Ðî»Ðï ÁÓ¤Ð¾°Ð·Ðõ»Ðï 
‘ÐÀÐÔ³Ð ¾°Ñ ÁÌÑÎÐ £ÉÃ¸ÀgÀV 89/1 ನ ¨Á¼É 1.05 0.3176 942803551591 5192200016515

3284 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ½ÊÐÀÐ ³Ð»Ðï ÊÐ·Ù»Ðï … ›ÐÃ ¾°Ñ ÁÌÑÎÐ £ÉÃ¸ÀgÀV 81/7 ನ ¨Á¼É 0.40 0.1224 389961090956 125001051000480



3285 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ gÀÄzÀæUËqÀ §¸ÀªÀuÉ¥Àà ¥ÁnÃ® QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 304/2,304/3 ನ ªÀiÁªÀÅ 2.70 0.26568 498465796716 5142200088711

3286 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ gÉÆÃºÀ£À °AUÀgÁd ¥ÁnÃ® QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 280/2 ನ ªÀiÁªÀÅ 2.70 0.26568 357441326577 30856975561

3287 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ ²ªÁ£ÀAzÀ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 
§ÄqÀgÀPÀnÖ  QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 305/4,306/2 ನ ªÀiÁªÀÅ 1.00 0.0984 671264532878 5142200106130

3288 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ CdÓ¥Àà ²ªÀ£À¥Àà §ÄqÀgÀPÀnÖ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 303/7 ನ ªÀiÁªÀÅ 0.80 0.07872 5142200158885

3289 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ PÀ®è¥Àà «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 
@FgÀ¥Àà ªÀÄÄ±ÉÃtÚªÀgÀ ªÀÄjUÉÃj QvÀÆÛgÀ 51/1,16 ನ ªÀiÁªÀÅ 1.00 0.0984 999006369420 31481974815

3290 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ ¥ÀÄAqÀ°PÀ gÁªÀÄ¥Àà 
ªÀÄÄ±ÉÃtÚªÀgÀ ªÀÄjUÉÃj QvÀÆÛgÀ 16 ನ ªÀiÁªÀÅ 1.20 0.11808 542744809851 89004140680

3291 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ ²æÃªÀÄw,±ÁgÀªÀé ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà 
§ÄqÀgÀPÀnÖ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 303/9,303/2 ನ ªÀiÁªÀÅ 0.80 0.07872 879896875873 5142250035371

3292 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ gÀÄzÀæ¥Àà UÀAUÀ¥Àà 
§ÄqÀgÀPÀnÖ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 303/5,303/10 ನ ªÀiÁªÀÅ 0.80 0.07872 657659095086 4243101005780

3293 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ ZÀA§uÁÚ @ ZÀA§¥Àà UÀAUÀ¥Àà 
§ÄqÀgÀPÀnÖ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 303/6,305/5 ನ ªÀiÁªÀÅ 1.00 0.0984 825055696324 17062061490

3294 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ ²æÃªÀÄw.dAiÀÄ²æ.vÁ.§AUÁgÉªÁé.°A
UÀªÉÄÃwæ ªÀÄjUÉÃj QvÀÆÛgÀ 15 ನ ªÀiÁªÀÅ 1.00 0.0984 930272993932 17062056638

3295 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ² ªÀiÁ«£ÀPÀnÖ @ 
CUÀ¹ªÀÄ¤ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 238/1C/3 ನ ªÀiÁªÀÅ 1.00 0.0984 995622054974 4243101000666

3296 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ Vj±À¨Á§Ä vÀAzÉ £ÀAdÄAqÀ¥Àà PÀÄ®ªÀ½î QvÀÆÛgÀ 323/2 ನ ªÀiÁªÀÅ 1.00 0.0984 713106025842 54004666282

3297 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ ¥sÀtÂÃ¥Àæ¸ÁzÀ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð 
»AzÀÄ¥ÀÆgÀ »gÉÃ£ÀA¢ºÀ½î QvÀÆÛgÀ 24/4,24/5 ನ ªÀiÁªÀÅ 0.80 0.13824 386073651891 54017700059

3298 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ ²æÃzsÀgÀ ²æÃ±ÉÊ® 
CwÛÃªÀÄgÀzÀ ªÀÄjUÉÃj QvÀÆÛgÀ 90/2B/1 ನ ªÀiÁªÀÅ 1.10 0.066 218619133210 30992899582

3299 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ±ÀAPÉæ¥Àà 
PÀqÉªÀÄ¤ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 261/2 ನ ªÀiÁªÀÅ 4.00 0.24 995593752905 5142200147100

3300 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ ²æÃPÁAvÀgÁªÀ £À PÀÄ®PÀtÂð 
@ §zÀgÀUÀrØ ¹zÀÝ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 108/3 ನ ªÀiÁªÀÅ 1.50 0.09 461224796523 89054944172

3301 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ §¸ÀAiÀÄå zÀ vÀA PÀ®èAiÀÄå 
¥ÀÆeÉÃj zÉÃUÀ¯ÉÆ½î QvÀÆÛgÀ 137/2 ನ ªÀiÁªÀÅ 3.40 0.20808 539970026916 17027024303

3302 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É gÁªÀÄ¥Àà ¨Á¼À¥Àà ªÀiÁjºÁ¼À ªÉÆÃºÀgÉ £ÉÃ¸ÀgÀV 48/1a/1b+2+3 ನ vÀgÀPÁj ¨É¼É 0.70 0.14 488962964467 5252210001311

3303 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É AiÀÄ®è¥Àà §¸ÀªÀuÉ¥Àà 
vÀ¼ÀªÁgÀ ªÉÆÃºÀgÉ £ÉÃ¸ÀgÀV 5./7 ನ vÀgÀPÁj ¨É¼É 1.00 0.2 673376892871 5252200019481

3304 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É ±ÀAPÀgÀ §¸À¥Àà ªÀiÁjºÁ¼À ªÉÆÃºÀgÉ £ÉÃ¸ÀgÀV 48/1a/1b+2+3 ನ vÀgÀPÁj ¨É¼É 0.70 0.14 468038289478 5252200024129

3305 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É ªÀÄ®è¥Àà PÀgÉ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ zÉÆqÀªÁqÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 398/3 ನ vÀgÀPÁj ¨É¼É 0.80 0.16 975790652394 17014092380

3306 ೕಯ ೕಟ  ಷ vÀgÀPÁj ¨É¼É AiÀÄ®è¥Àà UÀ¢UÉ¥Àà 
ªÀiÁzÀgÀ PÉÆgÀ«PÉÆ¥Àà ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 13/1a/2 ನ vÀgÀPÁj ¨É¼É 0.80 0.16 517367144671 374602120000069

3307 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥ÁåPï ºË¸À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ±ÀA 
PÀÄ®PÀtÂð §Æ¢ºÁ¼À ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 127/3 ನ ¥ÁåPï ºË¸À 2.00 2 718543476312 89065251652

3308 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ ºÉÆ¸À ªÀµÀðzÀ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

vË¹¥sï C¯ÁèªÀÅ¢Ý£ï 
¥sÀtÂ§AzÀ ªÀiÁjºÁ¼À »gÉ

¨ÁUÉÃªÁr
106/1, 100/2, 122/1, 

122/2 C.¸À ªÀiÁªÀÅ 0.3936 4.00 444224566408 17013125217

3309 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ ºÉÆ¸À ªÀµÀðzÀ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À CAd° ¸ÀÄ¤Ã® zÉÃ±À¥ÁAqÉ PÀ¯ÉèºÉÆÃ¼À GZÀUÁAªÀ 268/1 ನ ªÀiÁªÀÅ 0.03936 0.40 732009063702 0558101017486

3310 ೕಯ ೕಟ  ಷ ªÀiÁªÀÅ ºÉÆ¸À ªÀµÀðzÀ 
¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À 

ªÀÉÆÃ¢£À¸Á§ ¸ÀgÀzÁgÀ¸Á§ 
±ÉÃRf ªÀiÁjºÁ¼À »gÉ

¨ÁUÉÃªÁr 252/1, 252/3 C.¸À ªÀiÁªÀÅ 0.03936 0.4 511557346108 17013091025

3311 ೕಯ ೕಟ  ಷ  JgÀqÀ£ÉÃ ವಷ  
ಸ ಯಧನ

²æÃªÀÄw gÀÄQäÃtÂ «oÀ×® 
¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÀÄA¢ GZÀUÁAªÀ 304/1 ನ PÁdÄ 0.12 3 729933249254 5272200006250

3312 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

¸ÀAUÀªÁé ªÀiÁgÀÄw 
ªÀÄtUÀÄnÖ ºÀÄzÀ° PÁPÀw 74/2 ನ 0.1224 0.40 987330980843 17029065575

3313 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ ZÀ£Àß¥Áà J¸ï zÀÄVð PÉ. PÉ. PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 97/¦2 ನ 0.1224 0.40 537860811510 17029529164

3314 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

zsÀ£Áf ±ÀlÖ¥Áà ªÀÄºÁgÀ @ 
PÁA§¼É ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ ಪ. 0.0408 0.40 860707827656 05230100000731

3315 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸À«vÁ ªÀiÁrªÁ¼À¥Áà QtV ºÀÄzÀ° PÁPÀw ನ 0.0918 0.90 982252104842 14950100053859

3316 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÁAZÀ£À dUÀ¢Ã±À ¨É£ÀPÉ ತಗ PÁPÀw ನ 0.153 1.50 790705480152 8513101007807

3317 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

gÁdPÀÄªÀiÁgÀ £ÀgÉÃAzÀæ 
¥ÁnÃ® ತಗ PÁPÀw ನ 0.1428 1.40 299293927245 10356681127

3318 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ 
¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²ªÀUËqÁ £ÀgÉÃAzÀæ ¥ÁnÃ® ತಗ PÁPÀw ನ 0.7242 0.71 767268409765 10356681401

3319 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ zÀvÁÛ ¨Á¼À¥Áà PÉÆÃ®PÁgÀ ºÉÆ¤ßºÁ¼À ¨ÁUÉÃªÁr 71/2 ನ 0.75 1 420266909618 17010008436

3320 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ §¸À¥Áà ªÀÄÄzÀPÀ¥Áà 
ºÀAa£ÀªÀÄ¤ @ £Á¬ÄPÀgÀ PÀÄPÀqÉÆÃ½î ¨ÁUÉÃªÁr 39/2+1 ನ 0.75 1 412125668627 110410110004865

3321 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ NªÀÄuÁÚ PÀ®è¥Áà 
GZÀUÁAªÀPÀgÀ CwÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 48/* ನ 0.75 1 742763782900 10356709110

3322 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ರ  ಘಟಕ ªÀÄºÁ«ÃgÀ f£Àß¥Áà 
ºÀtªÀÄ£ÀßªÀgÀ C£ÀUÉÆÃ¼À ¨É¼ÀUÁ« ನ 10 852077790364 0032730000035

3323 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ರ  ಘಟಕ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ 
ªÀÄdÄPÀgÀ ¸ÉÆÃ£ÉÆÃ° GZÀUÁAªÀ ನ PÁdÄ 10 542941826166 05271400000631

3324 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಸ ರ  ಘಟಕ ¥ÀÄAqÀ°PÀ PÀ®è¥Áà 
§¸ÀÛªÁqÀPÀgÀ ¦ÃgÀtªÁr ¨É¼ÀUÁ« ನ PÁdÄ 5.214 560821000090726

3325 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ತರ   

ಸ ಯಧನ
ªÀÄ®è¥Áà AiÀÄ®è¥Áà 

ªÉÄÃ°£ÀªÀÄ¤ zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 598/2,598/4 ಪ.   ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2 1.00 810909529116 0557101012127

3326 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ತರ   

ಸ ಯಧನ
UÀAUÀ¥Áà AiÀÄ®è¥Áà 

ªÀqÀØUÉÆÃ¼À zsÀgÀ£ÀnÖ PÁPÀw 35/1 ¥À.¥ÀA ºÁUÀ®PÁ¬Ä 0.1792 0.92 714318769139 09122191010697

3327 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ತರ   

ಸ ಯಧನ £ÁUÀ¥Áà § §¼ÉÆîÃr ºÉÆÃ¤ßºÁ¼À »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 9/5 ¥À.¥ÀA   ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.12 0.6 202199196196 05402200026230



3328 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ತರ   

ಸ ಯಧನ ªÀÄrªÁ¼À ºÀ ªÀtÆÚgÀ §qÀ¸À PÉ.JZï »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 24/31 ¥À.¥ÀA   ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.08 0.4 576009426736 110410100009096

3329 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ತರ   

ಸ ಯಧನ
£ÁUÀ¥Áà zÀÄUÀð¥Áà 

vÀ¼ÀªÁgÀ £ÁªÀUÉ GZÀUÁAªÀ 201 ¥À.¥ÀA   ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.08 0.4 403945778959 17193535429

3330 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ತರ   

ಸ ಯಧನ
UÀ¢UÉ¥Áà ©üÃªÀÄ¥Áà ºÀjd£À 

@ ªÀiÁ¢UÀgÀ
«ÃgÀ¥À£ÀPÉÆ¥À

à »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 2/4 ನ   ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.12 0.6 805931908386 110410110014778

3331 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ತರ   

ಸ ಯಧನ £ÁUÀ¥Áà ²ªÀ¥Áà ªÀiÁ¢UÀgÀ «ÃgÀ¥À£ÀPÉÆ¥À
à »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 2/5 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.08 0.4 282352420867 110410510002445

3332 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ತರ   

ಸ ಯಧನ
gÁeÁgÁªÀÄ ±ÉlÖ¥Áà 

zÉÃªÀgÀªÀÄ¤ PÀ¯ÉèºÉÆÃ¼À GZÀUÁAªÀ 30 ನ   ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.1 0.5 229285131469 17030040352

3333 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ತರ   

ಸ ಯಧನ
AiÀÄ±ÀªÀAvÀ ±ÉlÖ¥Áà 

zÉÃªÀgÀªÀÄ¤ PÀ¯ÉèºÉÆÃ¼À GZÀUÁAªÀ 285/5 ನ   ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.1 0.5 800559526799 291600101005314

3334 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ತರ   

ಸ ಯಧನ ¸ÀAdAiÀÄ gÁªÀiÁ PÁA§¼É ºÉÆ£ÀUÁ PÁPÀw 58/1 ನ ©£ïì 0.08 0.4 491285093766 07560100330527

3335 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ತರ   

ಸ ಯಧನ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªÀiÁ PÁA§¼É ºÉÆ£ÀUÁ PÁPÀw 58/1 ನ ©£ïì 0.12 0.6 959053989870 332002010069601

3336 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಹ  ಮ  ಸ ಯಧನ UÀAUÀªÁé ²ªÀ£ÀUËqÁ ¥ÁnÃ® ೕರಪನ ೕ 36/8 ನ ಹ  ಮ 9.0912 0.1920 3020101010001121

3337 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಹ  ಮ  ಸ ಯಧನ UÀAUÀªÁé ²ªÀ£ÀUËqÁ ¥ÁnÃ® ೕರಪನ ೕ 36/9 ನ ಹ  ಮ 9.0912 0.1920

3338 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಹ  ಮ  ಸ ಯಧನ «£ÁAiÀÄPÀ dAiÀÄzÉÃªÀ 
±ÉæÃAiÀÄPÀgÀ PÀ¯ÉèÃºÉÆÃ¼À GZÀUÁAªÀ 123/2 ಪ. ಹ  ಮ 9.47 0.2000 700645498896 471502010106967

3339 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಹ  ಮ  ಸ ಯಧನ «£ÁAiÀÄPÀ dAiÀÄzÉÃªÀ 
±ÉæÃAiÀÄPÀgÀ GZÀUÁAªÀ GZÀUÁAªÀ 657/* ಪ. ಹ  ಮ 9.44 0.2000 700645498896 471502010106967

3340 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಹ  ಮ  ಸ ಯಧನ D£ÀAzÀ ¥ÀæPÁ±À ²æÃAUÁj SÁ¸À¨ÁUÀ ¨É¼ÀUÁ« 389/3 ನ ಹ  ಮ 5.445 0.1000 700645498896 471502010106967

3341 ೕಯ ೕಟ  ಷ
¥ÁåPïºË¸À ¤ªÀiÁðt  
ªÀiÁrgÀÄªÀÅzÀPÉÌ 

ಸ ಯಧನ
«dAiÀÄ®QëöäÃ £ÀÆ° ªÀqÀUÁAªÀ ¨É¼ÀUÁ« 284/1 ನ ¥ÁåPïºË¸À 2.00 0.10 893061641588 89096796734

3342 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¹zÀÝ¥Áà 
ZÀ£ÀßPÀÄ¦à ¸ÀAw£À§¸ÀÛ ªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 90/1 ¥À.¥ÀA ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.096 0.6 781906255764 64143728791

3343 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ ªÀÄºÁzÉÃªÀ AiÀÄ®è¥Áà ¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 380/* ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.085 0.58 729116708678 35203576983

3344 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ

PÀ®è¥Áà ªÀÄ®è¥Áà 
vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄdUÁAªÀ ¨É¼ÀUÁ« 303/1 ¥À.¥ÀA ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.0912 0.57 787955951920 968243852

3345 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ

AiÀÄ®è¥Áà ¨sÀgÀªÀiÁ 
ªÀiÁ¹ÛºÉÆÃ½ ªÀÄtÂPÉÃj PÁPÀw 159, 160 ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.072 0.45 749005155641 110610100007922

3346 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ ²ªÁf PÀ®è¥Áà UÀÄgÀªÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 186/2, 186/3 ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.096 0.60 913172132944 30112511518

3347 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ

gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄºÁzÉÃªÀ 
¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 215/2C ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.064 0.4 630579713229 09122191014091

3348 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ

¥ÀÁAiÀÄ¥Áà(C¥ÀàAiÀiÁå) 
¹zÀÝ¥Áà ¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 257/1+2+4+5/C

257/1+2+4+5/§ ನ ¥Áè¹ÖPï 
ªÀÄ°ÑAUï 0.0752 0.47 473511721699 35849372599

3349 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ

ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁqÀ¥Áà 
vÉÆÃlV ºÀÄzÀ° PÁPÀw 62/1§ ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.096 0.60 282547349965 17029035787

3350 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ ªÀÄ®è¥Áà ¨Á¼À¥Áà ®p× CUÀ¸ÀUÉ PÁPÀw 43/2 ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.096 0.60 341831580162 090701000008692

3351 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ ¨Á¼ÀÄ ¹zÁæ¬Ä ¯ÉÆÃPÀ¼É ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 7/1 ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.136 0.85 449393199705 89060490139

3352 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ ªÀiÁgÀÄw PÉÃzÁj ¥ÁnÃ® ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 10/1© ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.0928 0.58 702266779042 10988688124

3353 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ ¥ÀArvÀ ¨Á ¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 820/* ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.1328 0.83 617753828517 34616102582

3354 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ

ªÀÄºÁzÉÃªÀ AiÀÄ®è¥Áà 
eÁzsÀªÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 332/2 ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.064 0.4 891527541553 10911120445

3355 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ

¤AUÀ¥Áà ªÀÄºÁzÉÃªÀ 
ªÉÄÃ®UÉ ¸ÀAw£À§¸ÀÛ ªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 172/C ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.032 0.2 495115675468 64143539475

3356 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ PÀÈµÁÚ ®PÀëöät ¥ÀªÁgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 90/1 ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.064 0.4 557425281256 17031065480

3357 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ ²ªÁf «oÀ×® eÁzsÀªÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 29/1, 44/18 ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.096 0.6 258738262987 17031056703

3358 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ PÉÃzÁj ©ÃªÀiÁ mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 124/2 ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.064 0.4 915767808821 17031040679

3359 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ ªÉAPÉÆ ªÀiÁvÀÈ ¥ÁnÃ® ¸ÀAw §¸ÀÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 168/3 ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.032 0.2 685570208702 17193611662

3360 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ ¨Á¼ÀÁgÁªÀÄ zÁf¨Á ¥ÁnÃ® ¸ÀAw §¸ÀÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 160/5, 126/9 ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.0304 0.19 814439327695 110110110006601

3361 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ ²ªÁf «oÀ×® eÁzsÀªÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 22 ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.096 0.6 503013221163 17031054558

3362 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï 
ಸ ಯಧನ ¥ÀArvÀ ¨Á ¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 500/2 ನ ¥Áè¹ÖPï 

ªÀÄ°ÑAUï 0.064 0.4 796421127940 520101258503114

3363 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ

ªÀiÁgÀÄw gÁªÀÄÄ ¨ÉÃgÀqÀ @ 
£Á¬ÄPÀ ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 84/2 ¥À.¥ÀA ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.09 1.00 371519633539 05272200054449

3364 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ ¥ÀæPÁ±À gÁªÀÄÄ £Á¬ÄPÀ ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 42 ¥À.¥ÀA ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.05 0.50 604736250005 05272250001880

3365 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ PÁ¼ÀÄ gÀÄzÀæ¥Áà £Á¬ÄPÀ ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 84/3 ¥À.¥ÀA ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.05 0.50 647306702998 05272210019722

3366 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ

UÀÄAqÀÄ zÁPÀ®Ä ¨ÉÃgÀqÀ 
@ £Á¬ÄPÀ ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 84/1 ¥À.¥ÀA ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.05 0.50 306975826523 05272210019235



3367 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ

¤Ã®¥Áà ZÀAzÀæ¥Áà 
PÉÆÃ®PÁgÀ @ ªÀÄºÁgÀ gÀtPÀÄAqÉ GZÀUÁAªÀ 22/2 ¥À.eÁ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.05 0.50 397557599937 89040171308

3368 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ

§¸ÀªÀAvÀ ªÀiÁgÀÄw 
zÉÃªÀgÀªÀÄ¤ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 101/24, 101/2 ¥À.eÁ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.08 0.50 556440535585 89015871459

3369 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ £ÁgÁAiÀÄt aªÀÄäuÁÚ ¥ÁnÃ® GZÀUÁAªÀ GZÀUÁAªÀ 305/2 ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.045 0.30 998244587144 17030014208

3370 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ £Á£Á ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¸ÀA¨sÁf PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 104 ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.16 1.00 986898251813 110610110012627

3371 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ ªÉAPÉÆ ªÀiÁvÀÈ ¥ÁnÃ® ¸ÀAw §¸ÀÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 168/* ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.096 0.6 685570208702 17193611662

3372 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ vÁ£Áf zsÁPÀ®Ä PÀ¯ÉðPÀgÀ ¸ÀAw §¸ÀÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 96/1 ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.096 0.60 201570841270 17193657459

3373 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ ¸ÁUÀgÀ ¸ÁvÉÃj UÉÆqÀ¸É ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 30/1 ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.064 0.4 209479926720 0527220052594

3374 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ ªÀÄzsÀÄ «oÉÆÃ¨Á UÉÆqÀ¸É ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 57/1 ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.112 0.7 745638526400 05272200065815

3375 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ

¥ÀÁªÀðw £ÁgÁAiÀÄt 
ªÀÄdÄPÀgÀ ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 20/1 ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.064 0.4 324777498732 05272250022574

3376 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (EvÀgÉ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ ±ÉlÄÖ¥Áà SÉªÀÄuÁÚ ºÀÄAzÉæ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 77/2, 78/1 ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.065 0.69 854625721869 520291022262205

3377 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (EvÀgÉ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ

JPÀ£ÁxÀ AiÀiÁzÉÆÃ 
SÁAqÉPÀgÀ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 78/2§ ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.08 0.80 288242217618 291600101000007

3378 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (EvÀgÉ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ

gÁWÉÆÃ¨Á ®ÄªÀÄuÁÚ 
ªÀÄdÄPÀgÀ ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 54/* ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.05 0.5 627803252670 05272200008158

3379 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (EvÀgÉ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ

AiÀÄ®è¥Áà ¨sÀgÀªÀÄÄ 
¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 69/1 ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.05 0.5 923195288625 05272210001040

3380 ೕಯ ೕಟ  ಷ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (EvÀgÉ 
gÉÊvÀgÀÄ) ಸ ಯಧನ

«oÀ×® zsÀÆ¼À¥Áà 
ªÀÄdÄPÀgÀ ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 54/* ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.05 0.5 630405067019 05272200008162

3381 ೕಯ ೕಟ  ಷ ¸ÉÆÃ¯ÁgÀ PÉÆÃ®ØgÀÆªÀiï  
ಸ ಯಧನ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ £Á£ÀÄ VjªÀÄ® §qÀ¸À PÉ.JZï ¨ÁUÉÃªÁr ನ

¸ÉÆÃ¯ÁgÀ 
PÉÆÃ®Ø 

¸ÉÆÖÃgÉÃeï
5.525 715207801200 19606600000551

3382 ೕಯ ೕಟ  ಷ gÉÃ¦æÃdgÉÃmÉÃqÀ ªÁå£À C¤® «oÀ×® UÁªÀqÉ ¨ÉQÌ£ÀPÉÃj GZÀUÁAªÀ ನ gÉÃ¦æÃdgÉÃmÉÃ
qÀ ªÁå£À 440510258143

3383 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ  ವಷð 

ವ ಹ ೕಪ ಈಶ ರ ಇಣ ಉಮ ಗರ ೕ 317/2ಅ ನ 1 0.80 0.0816 113000101002940

3384 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ  ವಷð 

ವ ಹ ೕ  ವ ಂಗ ಬಡ ಖಡಕ ಟ ೕ 583/1 ಂದ15/3ಬ ನ 1 0.20 0.0204 011800101008258

3385 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ  ವಷð 

ವ ಹ  ಲ ಣ ರ ಖಡಕ ಟ ೕ 588/1 ಂದ10ಅ/1 ನ 1 0.60 0.0612 011800101008258

3386 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ  ವಷð 

ವ ಹ ರ ಂದ  ಆ ಥ ಟ ಗಳತ ಸದಲ 567/1 ನ 1 0.40 0.0408 89032473435

3387 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ  ವಷð 

ವ ಹ ಬಸ ತ ಬಸ  ರಹ ಳ  ಗರ ೕ 47/1 ನ 1 0.40 0.0408 374702010009826

3388 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ  ವಷð 

ವ ಹ   ಇಂಗ ೕ 110/2 ಪ ಷ  1 0.40 0.0408 17155018519

3389 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ  ವಷð 

ವ ಹ ದ ೕಯ ಮ ಧವ ಲಖ ರ 307/4 ಪ ಷ  1 1.00 0.102 5052200011631

3390 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ  ವಷð 

ವ ಹ ಲ ಣ ಅಣ  ಯ ಲಖ ರ 37/3 ಪ. 1 0.40 0.0408 05052200081423

3391 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಮ ಮಲ  ಕಳಸನ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 39/6 ನ 1 0.50 0.153 30436997551

3392 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಶಣಕರ ೕ  ಕ ಖಡಕ ೕ 529/2 ನ 1 0.50 0.153 31450470096

3393 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಬ ಬ 
ಯಕ ಡ ಜ ಸದಲ 285/1/1 ನ 1 0.50 0.134 31104071791

3394 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ವ  ಂ  ಂಬ ಗ ಳ ಸದಲ 148/2 ಪ ಷ  1 0.50 0.153 05092210006703

3395 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ ರಣ ಸತ  ಜ ಸದಲ 383/2ಅ,383/1ಬ ನ ತರ 1
 

ಂಡ 
20*20*3

0.75 651801500638

3396 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ ಮ ೕಹರ ವ ತ  ಕ ಮ ರ ಗರ ೕ 56 ಪ ಷ  ತರ , 1
 

ಂಡ 
20*20*3

0.75 05092200012240

3397 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ ೕ ಂತ  ಸಣ ಂದಲ 418,419,420 ಪ. 1
 

ಂಡ 
20*20*4

0.75 156100101000279

3398 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ ಂ ಥ  ಮ ನ ವರ ಂಜ ೕ 329/2ಬ,328/1 ನ ತರ 1
 

ಂಡ 
20*20*4

0.75 17184025544

3399 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಯ  ಂಡ ೕ. ೕ ಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ 
ಘ ಡ ಗರ ೕ 743 ನ ತರ 1

45*45*3 
ಸ ಯ 

 ಂಡ
4 89106661993

3400 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಯ  ಂಡ ೕರ ೕಶ ರ ೕ  
ಬಳ ರರ ಘ ಮಮ ರ  ಗರ ೕ 95 ನ ತರ 1

45*45*3 
ಸ ಯ 

 ಂಡ
4 89109406203

3401 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ ಮಕ ಲ ಅ ಬ ಗ ರ ೕ 39/2 ನ ೕಕ ೕ 1 0.25 0.04 113000101002653

3402 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ ಜ ರ ಅ ತ ೕ 9/8,39/3 ನ ೕಕ ೕ 1 0.60 0.09 17155028742



3403 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ  ಗ  ಗ ರ ಗರ ೕ 143/2ಬ,143/2ಕ ನ ೕಕ ೕ 1 0.40 0.07 17174117788

3404 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ ನರಸ  ಜಕ  ೕ 192/2,193/2ಬ ನ ೕಕ ೕ 1 1.60 0.256 17155066823

3405 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ ಅ ಬ ಬ ಂಗ ರ ೕ 637/3 ನ ೕಕ ೕ 1 2.00 0.32

3406 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ ಲ  ಗ ಖಡಕ ಟ ೕ 391/1,391/2 ನ ೕಕ ೕ 1 0.80 0.128 31986990629

3407 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ ದ ಂತ ಮ ಟ ಖಡಕ ಟ ೕ 187/1 ನ ೕಕ ೕ 1 1.00 0.16 011800101005623

3408 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ ಲ ◌ಾ ಸಣ ರ ೕ 41/2,41/3 ನ ೕಕ ೕ 1 1.00 0.16 113000101011007

3409 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ   ಕ ಗ ರ ಗರ ೕ 144/2 ಪ ಷ  ೕಕ ೕ 1 0.40 0.064 05632200005402

3410 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ ಅ ನ ಯಲ  ವಡ ರ ಕ ಲ ಳ ೕ 142/3 ಪ ಷ  ೕಕ ೕ 1 0.60 0.096 650201503634

3411 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ ಳ  ಬಸ ತ ಗರ ೕ ಗರ ೕ 202/4 ಪ ಷ  ೕಕ ೕ 1 0.80 0.128 17171511255

3412 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ ಶ ಂತ  ಸಣ ಂದಲ 418 ಪ. ೕಕ ೕ 1 1.20 0.192 916010029746920

3413 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ ಶ ಮ ವ ರ 54/7,54/10,32/7,32/4 ಪ. ೕಕ ೕ 1 0.80 0.128 89070179710

3414 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಡ ತರ ಸ ದ  ಂಬ ಳ  ಎ 73+74 ಪ ಷ  , 
ಬದ 1.00 0.2 156200101000271

3415 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಡ ತರ   ವಡ ರ ಂದಲ 2-Nov ಪ ಷ  ಈ 0.80 0.16 520101216011155

3416 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಡ ತರ ಪ ಕರ ವ  
ಂಬ @ಮ ರ ಂದಲ 444/1 ಪ ಷ  ಈ 0.60 0.12 520101252346927

3417 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಡ ತರ ೕಲ ತ ಂಬ  @ 
ಸಮ ರ ರ ೕ 570/3 ಪ ಷ  ಣ ನ ಡ 0.60 0.12 89030743552

3418 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಡ ತರ ಂಡ ಕ ಭರ  ಂಬ  @ 
ಸಮ ರ ರ ೕ 323/1 ಪ ಷ  ,ಸವ 0.60 0.12 520101230822564

3419 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಡ ತರ ಬಸ ತ ಅಪ  ವ ೕಳ ರ ೕ 338 ಪ ಷ  0.85 0.17 17155049376

3420 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಡ ತರ ಶ ಂತ  ಸಣ ಂದಲ 418 ಪ.
ಣ ಣ 1.20 0.24 916010029746920

3421 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಡ ತರ ಶ ಮ ವ ರ 54/7,54/10,32/7,32/4 ಪ.
ಬದ , ಗಲ

,
0.80 0.16 89070179710

3422 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಡ ತರ ಸ ವ ಅಣ  ಘ ಂಗ ಜ ೕ 62/1,63/3 ಪ. ಬದ 1.00 0.2 166502101000945

3423 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ ವ   ಪಡ ಉಮ ಗರ ೕ 144,115,116 ನ ತರ ಕ  
9*6*3

2 113000101000152

3424 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ಣ ವ ತ  ಗ  ಗ ರ ಗರ ೕ 143/17,143/2ಬ,143/2
ಕ ನ ಅ ಣ

ಅ ಣ 
ವ 

ತ  
ಮ  

ಸ 
ತ

2.3 918010051705308

3425 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ಣ ವ ತ ರ ಕಲ  ವಳ ಗ ರ ಗರ ೕ 140/2/1 ನ ಅ ಣ

ಅ ಣ 
ವ 

ತ  
ಮ  

ಸ 
ತ

2.3 918010051705311

3426 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ಣ ವ ತ ಮ ದ  ಯಲ  
ಹಣಮನ ವರ ಮಮ ರ  ಗರ ೕ 42/3,42/5 ನ ಅ ಣ

ಅ ಣ 
ವ 

ತ  
ಮ  

ಸ 
ತ

1.93792 89107758474

3427 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ಣ ವ ತ ಷ  ಅಪ  
ಹಣಮನ ವರ ಮಮ ರ  ಗರ ೕ 38 ನ ಅ ಣ

ಅ ಣ 
ವ 

ತ  
ಮ  

ಸ 
ತ

2 38209595159

3428 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ಣ ವ ತ ಮ ದ  ವ ದ  
ಪ ಳ ಕ ರ ಗರ ೕ 974/1+2 ಪ ಷ  ಅ ಣ

ಅ ಣ 
ವ 

ತ
1.4 89107902305

3429 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ವ ತ  ತಹ ೕ ರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 407/2,407/3 ನ 0.50 0.153 830187788914 17173590994

3430 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ಬಸಪ  ಬಸಪ  

ಕನ ವರ ಜಲ ಜಲ 705/2ಅ ನ 0.50 0.153 907184660241 2763101006084

3431 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ವ  ಗಪ  ಉಬನ ವರ ಜಲ ಜಲ 47/1/2ಬ/1ಅ ಪ. 0.50 0.153 317381098020 1718539085

3432 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ಲ ಣ ೕಮಪ  ಮನಕ ಜಲ 30/03 ನ 0.50 0.153 985797500396 13500101004064
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3433 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ವ  ಕರ ಸಮ ಗ ರ ಅರ ಂ 386/2ಅ/1 ನ 0.80 0.2448 367718649994 3824767721

3434 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ೕಷ ರ ೕಂದ  ಶ ಜಲ ಜಲ 111/3 ನ 0.60 0.0612 818970579316 17180561475

3435 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
 ಚಪ  ಮ ಲ ೕಡ ಜಲ 343/1,343/2 ನ 0.40 0.0408 901826990901 05782250003818'

3436 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ಆ ದ ಂ ಗ 

ಂಗ ಕರ ೕ ಕ ೕ ಕ 539/2 ನ 1.00 0.102 601849565953 200203130003448

3437 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ಬಸ  ಳ  ೕ ಕ 280/2 ನ 0.40 0.0408 802964949155 17186031690

3438 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ತಪ  ಬಸವ ಪ  ಕ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 154/7 ನ 0.60 0.0612 ****** 17180019497

3439 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ಷ ಪ  ೕಮಪ  ಸರ ಜಲ ಜಲ 389 ಪ. 0.40 0.0408 756561766177 17180571449

3440 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ಚನ ಬಸಪ  ಲಕ ಪ  ರ ಳ ೕ ಕ 607/1 ನ 1.20 0.1224 ******* SB01011449

3441 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ವಪ   ಈಳ ರ ಮಕ ಳ ೕ ಕ 37/2ಬ/1 ನ 0.40 0.0408 630931359277 10008260626

3442 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ರ  ಳಪ  ನನ ವರ ಜಲ ಜಲ 602/1 ನ 0.80 0.0816 876730908209 3053101010008390

3443 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ಂಗಪ  ೕಮಪ  ರ ಡಕಲಕ ೕ ಕ 46/1 ನ 0.40 0.0408 895618895605 32454955718

3444 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಬಸವ ಪ  ೕಮಪ  
ವಲಗ ಅ. ವಲ ೕ ಕ 96/2 ನ ಗಲ, ನ ನ 24 1.00 0.16 709356283030 676101030837

3445 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಪರಸಪ  ಮಪ  ದ ಮ ಅರ ಮ ೕ ಕ 90/4ಅ,91/2ಅ/2 ನ ಗಲ,ಟ 1.00 0.16 524441575771 290700101000350

3446 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಂಕಪ  ಂಗಪ  
ಡ ಮನ ವರ ಮ ಜಲ 46/1 ಪ. ಕಲಂಗ 1.00 0.16 308508502604 5782200041822

3447 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಕ ಪ  ದ ಪ  ಕ ಮ ಣ ೕ ಜಲ 368/3 ನ ಕಲಂಗ 2.00 0.128 776873806999 5782200028540
3448 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಹಣ ತ ತ ಗ ದ ಮ ಜಲ 181/3 ನ ನ ನ 2.00 0.128 748261298977 17180534418
3449 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಸ ಪ   ಮ ಲ ೕಡ ಜಲ 61/1 ನ ಕಲಂಗ 2.20 0.16 379013342620 782250000252
3450 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ  ಲ ಕ ನ ವರ ಬಗರ ಳ ಜಲ 56/ 2 ನ ಕಲಂಗ 2.20 0.16 786945565452 89040682711
3451 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಶ ಹ ಗ ದ ಮ ಜಲ 181/4 ನ ಕಲಂಗ 2.10 0.144 393600373170 17180554037

3452 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಉದಯ ರ ಬ ಕರ ಮಠ ಬಗರ ಳ ಜಲ 52/2 ನ ಕಲಂಗ 3.00 0.192 264030376411 1720104000017727

3453 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಸ  ಂ ಗರ s ರಹ ಜಲ 64/4 ನ ಕಲಂಗ 5.00 0.32 952663934112 677101019472

3454 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಜಯ ರ   ಜ ಲ ೕಡ ಜಲ 470 ನ ಕಲಂಗ 2.20 0.16 64962181336 677108013006
3455 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಯಲಪ  ಹ ಗ ದ ಮ ಜಲ 181/12 ನ ಕಲಂಗ 1.35 0.12 314056054594 17180544030
3456 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ದಕಪ  ಂ ೕ ಮ ಜಲ 147/3 ನ ಕಲಂಗ 1.30 0.112 201615308164 374802010347288
3457 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮಪ  ಪ ಕನ ವರ ಣ ೕ ಜಲ 380/4 ನ ಕಲಂಗ 3.00 0.192 652659759761 677108022684
3458 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಲ ಣ ಬ ಅಲಕ ರ ಜಲ ಜಲ 334/2 ನ ನ ನ 5.00 0.32 205392228218 89046173898
3459 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಹಣ ತ  ಗ ಣ ೕ ಜಲ 223/2,31/2 ನ ನ ನ 2.00 0.128 208186607196 17179038243
3460 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಕಲಪ  ಬಸಪ  ಗರ ಣ ೕ ಜಲ 291/3 ನ ನ ನ 4.00 0.256 420299094817 5782200006739

3461 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಬಸವ ಜ  ಗಶ s ರಹ ಜಲ 53/2 ನ ಕಲಂಗ 3.00 0.192 366465290580 89016583482

3462 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಬಸಪ  ಗಪ  ಗರ ಲ ೕಶ ರ ಜಲ 45 ನ ಕಲಂಗ 4.00 0.256 783941398152 677101027022
3463 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಲ ಣ ಗಪ  ಗರ ಣ ೕ ಜಲ 301/2 ನ ಕಲಂಗ 2.30 0.176 927833088447 5782200005703
3464 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಬಸಪ  ಷ ಪ  ಣ ೕ ಜಲ 293/ಬ,298/3 ನ ನ ನ 4.00 0.256 436694655349 677108016071
3465 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮಪ  ೕಮಪ  ಅರ ಣ ೕ ಜಲ 417 ನ ಕಲಂಗ 2.00 0.1151 948509672029 5782200012791
3466 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ರ ಶ ಬಸಪ  ಸಣ ಣ ೕ ಜಲ 386/2 ನ ಕಲಂಗ 2.20 0.16 688898689754 5782200024576
3467 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕಮಪ   ಗರ ಣ ೕ ಜಲ 301/1 ನ ನ ನ 2.20 0.16 720811189587 5782250002179
3468 ೕಯ ೕಟ  ಷ

ಕ ೕ  
ಗಹ  ಘಟಕ ಣ ಮ ವ ಯಲಪ  ಹ ೕ ಕ 15 ಪ. 0.50 0.75 693466845201 17186038710

3469 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ಕ ೕ  

ಗಹ  ಘಟಕ ಣ
ವ ಂಡ ಪರ ಡ 

ಂದನ ವರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 151/2/2 ನ ಅ ಣ 1.00 0.75 828127188917 17173614566

3470 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ಕ ೕ  

ಗಹ  ಘಟಕ ಣ
ಹನ ತ ೕ ಂದಪ  

ಟನವರ ಮ ಜಲ 65/2/2 ನ ಅ ಣ 1.00 0.75 328057657017 5102210000544

3471 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ಕ ೕ  

ಗಹ  ಘಟಕ ಣ ೕ ಸ ಮಪ  ಜಲ ಜಲ 161/1 ಪ. ಟ 1.48 0.75 838412642242 1832101005649

3472 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ಸ ಯ ೕ  

ಗಹ  ಘಟಕ ಣ
ೕ ಮ ನ ೕ  

ಬಳ ರರ ಘ ೕಸ ಳ ಜಲ 14/2+3,14/2+3+ಕ ನ  ಂ 13.39 4 926424139427 3070101040007790

3473 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ  ಣ ಮಲಪ  ಮಪ  ೕ ಕ ೕ ಕ 131/1 ನ ಂ 2.00 2 251894863282 651401502606

3474 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ  ಣ ದ  ಂದನ ವರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 150 ನ ಡ  
ನ ನ 2.00 2 828127188917 32280177413

3475 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ಅ ಣ ವ ತ  

ಖ ೕ ಳ  ಮ ಕಣ ಕ ೕ ಅರ ಂ 180/6,180/1ಬ/ 2 ನ ಅ ಣ 1 1.30 1.2 726598771904 89105127371

3476 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ  ೕಕರಣ ಯಮನ  ೕ ಂದಪ  
ಟನವರ ಮ ಜಲ 63/2 ನ ಂ / ಕ 1.10 0.75 682088280638 5102200004381
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3477 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ  ೕಕರಣ ವ ಯಲ  ಹ ೕ ೕ ಕ 44/3 ಪ. / ಪವ  
ಡ 0.50 0.5 693466845201 17186038710

3478 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಅ ನ ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3479 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಬಸವ ಜ ಕಮ ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3480 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಬಪ  ಕಮ ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3481 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕಮ  ರಬಚ ಳ ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3482 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ವ ಂಗ ರಬಚ ಳ ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3483 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ  ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3484 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ  ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3485 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ  ಂಗಮ ನ ವರ ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3486 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಮಲಪ  ಗ ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3487 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಅ ಣ ಮಲ ಅರ ಂ ….. ಪ. ……. 0.01 ……. …….
3488 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ದ ಪ  ನವ ಳ ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3489 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ವ ತ ರ ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3490 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಅ ಣ ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3491 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ರ  ರ ಮಲ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3492 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಥ ಸ ಟ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3493 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಂಡ   ಮ ರ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3494 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಬಸವ ಜ ಮ ಹತರ ಟ ಮ ರ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3495 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಂಡ   ಕ ಮ ರ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3496 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಮಲ  ಬ ರ ಪ ಳ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3497 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ವ ರ  ಗಡಗ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3498 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಆ ದ  ಂ ೕ ಗನ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3499 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ದ ಪ   ಅರ ಂ ಗನ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3500 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಲ  ಅರ ಂ ಗನ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3501 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಉ ಶ  ರ ಗನ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3502 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಉ ಶ ಲ ತಳ ಪ ಳ ಅರ ಂ ….. ಪ. ….. ……. 0.01 ……. …….
3503 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಬಸಪ  ಮ ಂಚ ಮ ರ ಅರ ಂ ….. ಪ. ……. ……. 0.01 ……. …….
3504 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಠ ಲ ಲ ೕಪ ೕಳ ಪ ಳ ಅರ ಂ ….. ಪ. ……. ……. 0.01 ……. …….
3505 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಂ ಥ ಬ ದರ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3506 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ  ಲ ಧವ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3507 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ಪ  ಹ ಹತರ ಟ ಮ ರ ಅರ ಂ ….. ನ ……. ……. 0.01 ……. …….
3508 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ ಂದ ಪ ಕರ ಶ ಂ ಹ ಳ ಶ ರ 41/3 ನ ಕ 1 0.16 434250687606 15300100037842
3509 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ ೕ ಡ ವ ೕಲ ಆ ರ KM ಯ.ಮರ 327/ಅ ನ ಕ 0.8 0.128 472649998341 32145175446
3510 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ ಬಸವ ಜ ಡ  ವನ ವರ ಳ ೕ 108 ನ ಕ 0.4 0.064 331259387065 36727784415
3511 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ  ಅ ೕಕ ಶ ಯ ರ ೕರಗಲ ಶ ರ 590/2+3+7 ನ ಕ 0.4 0.064 934982930492 5772200061531
3512 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ ಕ ವ  ವ ೕ ೕ 121/12/121/14 ನ ಕ 0.4 0.064 397671727195 5132200044147
3513 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ ವ ಂಗ  ಅಲಕ ರ . ೕ 285/5A ನ ಕ 0.6 0.096 491109822872 1240104000049140
3514 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ ಮ ಶ ಕರ ವಣ ವರ ಳ ಯ.ಮರ 461 ನ ಕ 0.4 0.064 255862626594 122501231000926
3515 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ ಯಲ  ಷ  ಡಮ ಕಡಹ ೕ 96/1 ಪ. ಕ 0.7 0.112 932859522260 89049986313
3516 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ ಸಮ ರ  ಯಲ ಕಡಹ ೕ 129/1 ಪ. ಕ 0.3 0.048 985722107785 17192020352
3517 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ  ಯಮನ  ಡಮ . ೕ 129/2 ಪ. ಕ 0.2 0.032 273375533977 17192020249
3518 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ   ಂಚ  ವ ೕಳ . ೕ 206/3 ಪ. ಕ 0.8 0.128 519233480404 17192021141
3519 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ ( ಸ) ಮಲ  ಲ ಣ ಜಲ . ೕ 299/1 ನ  ಂಡ 4.1 0.75 478766206311 89012227723

3520 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ ( ಸ) ಂದರ ಜಯ ಂದ ಂ ಹಡಲ ಶ ರ 94,326,113,353/2,353/10 ನ  ಂಡ 1.6 0.75 895174421104 841510100002899

3521 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ ( ಸ) ಶ ಥ ಅ ಬ ಹರ ಉ. ರ ಶ ರ 58 ನ  ಂಡ 20X20X3m 0.75 851913747710 134901011004611
3522 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ ( ಸ)  ಶ  ಸನ ರ ೕ 253 ಪ.  ಂಡ 3.25 0.75 300616400976 5132200041382
3523 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ ( ಸ) ಭರ   ಕ ಯ.ಮರ 116/A/1/61 ಪ.  ಂಡ 1.2 0.75 220321050762 122501010100752
3524 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ( ದಲ ಯ ವಷ ) ಂಗ  ಮ ವ ಅರ ೕ ಹ ಯ.ಮರ 77/6 ನ 0.6 0.0612 592993503359 36213730495

3525 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ( ದಲ ಯ ವಷ ) ೕ ಂದ  ೕಲ ರ ಶ ರ 41/1 ನ 0.8 0.0816 566795988358 89054782992

3526 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ( ದಲ ಯ ವಷ ) ಮ ಶ ಅ ೕಖ ಲ ರ ಶ ರ 337 ನ 0.8 0.0816 545492353106 6600101010617

3527 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ( ದಲ ಯ ವಷ ) ೕ ಲ ವ ತ  ಗ . ೕ 280/2 ನ 0.6 0.0612 371927609023 17192021389

3528 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ( ದಲ ಯ ವಷ ) ಬಸ  ಗ  ರ ಣ ೕ 53 ನ 0.2 0.0204 207640750346 201338117056527000

3529 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ( ದಲ ಯ ವಷ ) ಮ ಂ ಶ ತ  ಸ ವ ರ ಯ.ಮರ 183 ನ 0.26 0.0816 652695324937 110310110001473

3530 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ( ಸ) ಈಶ ರ ಮಲ  ಕ ರ ಶ ರ 290/2 ನ 0.6 0.1836 540422475581 375002010001443

3531 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ( ಸ) ವ ರ ವ ೕ ಕಣಗ ಶ ರ 63/1 ನ 0.4 0.1224 824321013045 17220001678
3532 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ( ಸ) ವ ಂ ಶ ರ  ಅ ಬ ಟ ಕಣಗ ಶ ರ 61/ಅ ಪ. 0.5 0.153 294611535382 89058247826
3533 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ಪ ಶ  ಂ ಳ ಶ ರ 222/63,222/57,222/5,222/4 ನ ತರ 0.7 0.14 848953164630 375002010003989
3534 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ರ ಶ  ಮನ ರ ಶ ರ 209/3 ಪ. ೕಜ 0.4 0.08 886279477006 89066929412
3535 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ಜ  ದ  ದರ ಯ.ಮರ 151/2 ಪ. ತರ 0.3 0.06 200137248470 5452030001088
3536 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ಬಸ  ಮಲ  ದರ ಯ.ಮರ 116A/1,51 ಪ. ತರ 0.7 0.14 384556598225 5452200141335
3537 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ವ ೕಳ   ಂಪ . ೕ 206/3,206/2 ಪ. ತರ 0.8 0.16 519233480404 17192021141
3538 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ಉ ಶ ಮ ಡಮ ಕಡಹ ೕ 96/2 ಪ. ತರ 0.8 0.16 502218952645 89046254779
3539 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ವ ಮ ಸಮ ರ ಕಡಹ ೕ 183/18 ಪ. ತರ 0.4 0.08 509636417078 89052717287
3540 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ದ ದ ಯಲ  ನ ಅಮ ಣ ಶ ರ 30/3ಬ+35,31/62 ಪ. ತರ 0.6 0.12 229624068749 17059538672
3541 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಕ ಲಕ  ಬಸ ಯರಗ ೕ 78/2 ಪ. ತರ 0.5 0.1 266110062294 11006795931
3542 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ಲ ಣ ಳ  ಸನ ಳ ಯ.ಮರ 383/1+3+5 ಪ. ತರ 0.5 0.1 961689458251 134901241000115
3543 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ದ  ಂಗ  ಯ ೕಳ ಯ.ಮರ 116/A/1/120 ಪ. ತರ 0.8 0.16 974185319793 5452210030221
3544 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ಭರ  ಲಗ  ಟ ಯ.ಮರ 116A/1/139 ಪ. ತರ 0.4 0.08 794790161157 5452200049558
3545 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ಮ ದ   ಘ ಹತರ ಯ.ಮರ 280 ಪ. ತರ 0.4 0.08 230857009846 122501010010251
3546 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ ಳಪ   ಘ ಹತರ ಯ.ಮರ 280/1 ಪ. ತರ 0.4 0.08 973059343516 122501011000969
3547 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ( ಸ) ಜ ನ ಹ ದ ಹ ಫ ಂ ಹ ಳ ಯ.ಮರ 46/4 ಸ ಂ 1.8 0.108 521306892907 6373536963
3548 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ( ಸ) ೕ ನ ನ ಹ ಫ ಂ ಹ ಳ ಯ.ಮರ 46/5 ಸ ಂ 1.8 0.108 577017258526 6373531761
3549 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಹ  ಮ ಅಣ  ದ  ಡರ ಉ. ರ ಶ ರ 28/15,28/14 ನ ಹ  ಮ 36X28M 4.715 590218211874 134901010000300
3550 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ ೕಪಕರಣ  ವ  ಮಲ ಯ.ಮರ ಯ.ಮರ 41/2 ನ Power Teller 1.9 0.5 50000 122501010006328
3551 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ಸ  ರ ಯ.ಮರ ಯ.ಮರ 81/1 ನ  ಸ 4.24 2 336197209310 122501011004943

3552 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಯ ೕ  ಗಹಣ ಳ ರವ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ ಹಡಲ ಶ ರ 220,221/1,223,313,318,219/
1,288/1 ನ ಸ ಯ ೕ  

ಗಹಣ 16.17 2 200000 841510110007661

3553 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಉತಮ ತ ಯ ತರ  (  ) ಅಣ  ದ  ಡರ ಉ. ರ ಶ ರ 28/15,28/14 ನ ಹ  ಮ ಯ  ಗ 1000m 0.7 70000 134901010000300

3554 ೕಯ ೕಟ  ಷ
NHM ೕ  ಪ ಶ 

ಸರ (ಎರಡ ಯ ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

ಶ ಯಣ ಸ ೕ ೕ ಂ ೕ 114/*/* ನ

NHM ೕ  ಪ ಶ 
ಸರ (ಎರಡ ಯ 

ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

1.20 0.048 74410025010090 378609843123
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3555 ೕಯ ೕಟ  ಷ
NHM ೕ  ಪ ಶ 

ಸರ (ಎರಡ ಯ ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

ಳ  ಚ ಂ ೕ 40 ನ

NHM ೕ  ಪ ಶ 
ಸರ (ಎರಡ ಯ 

ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

0.60 0.024 11131382397 415529803110

3556 ೕಯ ೕಟ  ಷ
NHM ೕ  ಪ ಶ 

ಸರ (ಎರಡ ಯ ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

ಂ ಮ ಆ ಕ ಳಕರ ಮ ರ ಂ ೕ 145 ನ

NHM ೕ  ಪ ಶ 
ಸರ (ಎರಡ ಯ 

ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

0.60 0.024 11131490302 396167524188

3557 ೕಯ ೕಟ  ಷ
NHM ೕ  ಪ ಶ 

ಸರ (ಎರಡ ಯ ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

ೕರಪ  ಗ ೕಲ ಬರ ಂವ ರ 10/*/2 ನ

NHM ೕ  ಪ ಶ 
ಸರ (ಎರಡ ಯ 

ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

0.40 0.016 11131434824 211049772244

3558 ೕಯ ೕಟ  ಷ
NHM ೕ  ಪ ಶ 

ಸರ (ಎರಡ ಯ ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

  ಗ ಡಕರ ೕ ಹ ೕ 226 ನ

NHM ೕ  ಪ ಶ 
ಸರ (ಎರಡ ಯ 

ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

0.40 0.016 17058634786 682941296480

3559 ೕಯ ೕಟ  ಷ
NHM ೕ  ಪ ಶ 

ಸರ (ಎರಡ ಯ ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

ಯಣ  ಡಕರ ೕನಕ ಂ 37/ಬ ನ

NHM ೕ  ಪ ಶ 
ಸರ (ಎರಡ ಯ 

ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

1.00 0.04 11131477642 715784290010

3560 ೕಯ ೕಟ  ಷ
NHM ೕ  ಪ ಶ 

ಸರ (ಎರಡ ಯ ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

 ಂವ ಫ ಂ ೕ ಂ 47 ಅಲ  ತ

NHM ೕ  ಪ ಶ 
ಸರ (ಎರಡ ಯ 

ವಷ ದ ವ ಹ  
ಸ ಯಧನ)

0.80 0.032 11131453869 853551046841

3561 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ  ( ದಲ ಯ 
ವಷ ದ ವ ಹ  ಸ ಯಧನ)

ೕ.  ಬ  ಬ ೕ ರ ೕ ಂ 52 ನ
 ಪ ಶ ಸರ  

( ದಲ ಯ ವಷ ದ 
ವ ಹ  ಸ ಯಧನ)

0.80 0.0816 535101009420 661693714367

3562 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ  ( ದಲ ಯ 
ವಷ ದ ವ ಹ  ಸ ಯಧನ)

ೕ. ಸ ಪ  ಮಲ  ಬ ಕ ನ ಪ ರ 148/4 ನ
 ಪ ಶ ಸರ  

( ದಲ ಯ ವಷ ದ 
ವ ಹ  ಸ ಯಧನ)

0.80 0.0816 54057031736 552052508117

3563 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ  ( ದಲ ಯ 
ವಷ ದ ವ ಹ  ಸ ಯಧನ)

ೕ. ದ ಪ  ೕರಭದ  ತಳ ರ ಹ ರ 67/2 ಪ.
 ಪ ಶ ಸರ  

( ದಲ ಯ ವಷ ದ 
ವ ಹ  ಸ ಯಧನ)

0.40 0.0403 110710100008645 566678437756

3564 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ರ ೕಂದ  ಠಲ ಯ ಅವ ರ 97/1 ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.60 0.1836 110710100002062 597119848367
3565 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ವನ ಡ ಸ ವ ೕಲ ಅವ ರ 21/1ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.1224 89082560862 836010637948
3566 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ  ಬಸಪ  ೕಲ ರ ಡ ರ 60/4ಅ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.50 0.153 89093938093 223584922980
3567 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  ಲಪ  ಸನ ಕ ನವ ರ 120/*/2ಬ ನ  ಪ ಶ ಸರ 0.50 0.153 110710410000525 915770068043

3568 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  ಮಲಪ  ಶ ರ ಗ ಡ ರ 51/3 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 31060130960 352321906657

3569 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಮಲಪ  ಯಲಪ  ವ ರ ಕ. ರ 148/59 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 05202200106619 366118209978

3570 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಮಪ  ಗಪ  ಗಣ ವರ ಕ. ರ 174/*/* ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 05202200083288 574405460858

3571 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಜಕ ಪ  ದ ಪ  ಡನ ವರ ಕ. ರ 181/* ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.4 0.08 110710510003106 849454897810

3572 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಬಸಪ  ತಪ  ಸ ನ ವರ ಂ ರ 65/2 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.4 0.08 17032527729 206331607949

3573 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಅ ೕಕ ಭರಮಪ  ಕ. ರ 154/*/2 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.4 0.08 05892200011780 583383960567

3574 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಡ ಪ  ಬಸಪ  ವ ರ ಕ. ರ 162/5 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.4 0.08 05892200011350 813370868253

3575 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  ಚ ಪ  ಶಪನ ಕ. ರ 178/* ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.4 0.08 17064692312 351224163225

3576 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಪ ೕರಪ  ೕಂಗಪ  ಡನ ವರ ಕ. ರ 175/1 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 17058565039 915413079922

3577 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಈರಪ  ೕಂಗಪ  ಡನ ವರ ಕ. ರ 175/2 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.60 0.12 54059772398 852597774699

3578 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಅ ೕಕ ದ ಪ  ಡನ ವರ ಕ. ರ 181/* ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 110710510003107 950575869117

3579 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಅ ನ ೕಂಗಪ  ಡನ ವರ ಕ. ರ 142/1 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 17058565039 339950900990

3580 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಜ ಂದ  ನಮ ೕ ಹ ೕ 170/ಡ ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 17058524310 356591999609

3581 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ೕಮ  ಯಲವ  ಲ ಣ  ರ ಂಜ ಡ ೕ 125/1 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 0.16 89034008250 718097772901

3582 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಕರ ವ ಂಗಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 142/*/23 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 110710110012865 235565355428

3583 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ದ ದ ಪ  ವ ರ ಕ. ರ 130/*/10 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 05202250031698 905974006046

3584 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಕಲಪ  ತಮ ಣ  ತಳ ರ ಇಟ ರ 372/* ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 05202200002767 368621050584

3585 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ವಪ  ಗಪ  ಗಣ ವರ ಕ. ರ 174/*/* ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 05202200100550 561262027164

3586 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ೕಮ  ವ  ಬಪ ಕ. ರ 27/1 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 17064662581 625864729237

3587 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಯಪ  ಸಣ ಪ  ಬಡಸದ ಕ. ರ 60/*/15 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 110710110017581 622374635506

3588 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಬಸಪ  ಗಪ  ವ ರ ಕ. ರ 180/*/35 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 05202200002767 710559577691

3589 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಠಲ ಮ ವ ಡಣ ವರ ಕ. ರ 138/*/2 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 05202250030590 529388245632

3590 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಮಪ  ಂಗಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 175/*/2 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 17058596001 938009932651

3591 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಮಲಪ  ಯಲಪ  ವ ರ ಕ. ರ 149/1ಅ ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 05202200109223 630232525325

3592 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಥ ದ ಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 181/*/* ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 110710100014453 662943146650

3593 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಪ ಶ ಬಸಪ  ವ ರ ಕ. ರ 162/*/5 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 17058538038 886476569452



3594 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ೕಮ ಂಗ ದ ಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 181/* ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 110710110003548 461381124948

3595 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಮಲಪ  ೕಮಪ  ಶಪನ ಕ. ರ 178/* ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 05202200109223 203039070006

3596 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಗಪ  ಯಲಪ  ವ ರ ಕ. ರ 148/11 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 05892200011741 882267746168

3597 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  ಭರಮಪ  ಕರ ಕ. ರ 155/*/* ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 110710110012865 719341740521

3598 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಮಹ ವ ಲ ಣ ೕಲ ರ ಅವ ರ 7/*/11,72,23, 
6/*/1

ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.38 0.076 89049167893 552144262509

3599 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಈಶ ರ  ದರ ಗ ಳ ರ 22/*/* ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 0.16 110710110017759 739503175582

3600 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ೕಮ  ವ  ಹ ತ ಗರ ಕ. ರ 146/ನ ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 05202250014959 912767911875

3601 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಕಲಪ   ತಳ ರ ಪ ರ 9/*/4 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 11071010009052 580770730503

3602 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಜಯ ಯ ಸನ ದರ ರ 46/1ಬ ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 89004579229 756311309874

3603 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಪರ ಮ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 138/2 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.08 05892200012145 620704781327

3604 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಪರ ಮ ಯ ನಮ ಕ. ರ 165/4 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.39 0.078 110710110016372 868730473659

3605 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಕರ  ತಳ ರ ಕ ಕ ರ 27 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 0.16 60302290315 888479767323

3606 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ ೕಮ  ಲ ೕ ಠಲ ರ ಮ ರ ಂ ೕ 164/*/3 ಪ  ತರ  ಪ ಶ ಸರ 0.80 0.16 36003699418 667726311869

3607 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಕಲಪ  ಮಲಪ  ಗ ಕ ನ ಪ ರ 27/1ಕ ನ  ಕ ಮ ಂಗ 1.00 0.16 35588686691 534744483202
3608 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಜ ಂದ  ನಮ ೕ ಹ ೕ 170/ಡ ಪ  ಕ ಮ ಂಗ 0.40 0.0525 17058524310 356591999609
3609 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಪ ೕರಪ  ೕಂಗಪ  ಡನ ವರ ಕ. ರ 175/1 ಪ  ಕ ಮ ಂಗ 0.60 0.096 17058565039 915413079922
3610 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ದ ಪ  ಚ ಪ  ಶಪನ ಕ. ರ 178/* ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.40 0.064 17064692312 351224163225
3611 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ದ ಪ  ಈ ರ ಕ ಅಂ ೕ ೕ 2/1ಅ/3 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.25 0.04065 17030525360 670856887653
3612 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ೕಮ  ಲ   ೕಲ ೕ ಹ ೕ 70/5 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.40 0.064 05142200091316 946669786372
3613 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಬಸವ ಜ ವ ಡ ಕರ ಂಡಲ ೕ 128/2 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.40 0.064 89068192114 991332579061
3614 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ೕತಲ ಂತಪ  ಮಣ ವರ ಪ ರ 82/4 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.36 0.05775 89009886156 625587840887
3615 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ೕ ಲ  ಪ ರ 78/1ಅ ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.36 0.05775 110710110009609 214838769009
3616 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ೕಷ  ಶ ರ ಹಟ ೕ ರ 8/1+2 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.34 0.05425 30544679341 688179816755
3617 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಅ ೕತ ಈರಪ  ಹ ೕ ಪ ರ 64/25,54/26 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.36 0.05775 110710100003721 677275099724
3618 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಬಸಪ   ಪ ರ 78/*/ಬ ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.36 0.05775 110710100001665 491136904552
3619 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಬ ಮ  ಂ ೕ ಂ 13/*/1 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.50 0.08 17218318659 785879455093
3620 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಯಣ  ಂ ೕ ಂ 12/*/* ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.50 0.08 05392200129642 289223381898
3621 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ವ  ೕ ಪ ಫ ಂ ಸ ಹರಸನ ಂ ೕ 4/*/2 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.40 0.064 05392200036125 391989861487
3622 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಕ ದ ನಕರ ಪ ಅವ ರ 161/1 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.54 0.08775 110710100003277 704795347108
3623 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಥ ಮಣ  ಅ ೕಕರ ಕ. ರ 59/3 ಅಲ  ತ  ಕ ಮ ಂಗ 0.37 0.06018 05202200086973 274977011800
3624 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಕಲಪ  ಮಣ ಪ  ಎ ೕ ಡಚ ಡ ರ 13/18 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.63 0.10025 31472608012 890171313004
3625 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಭರಮ  ಕ ೕಲ ನ ಪ ರ 39/* ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.39 0.062 110710110016438 600412252602
3626 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಂ  ರ ಕಡ ವ ಲ ರ 61/6ಅ ಅಲ  ತ  ಕ ಮ ಂಗ 0.40 0.064 60205468764 462211093763

3627 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಶ ಯಲಪ  ರ ಡ ಬಸ ೕಕ ರ 50/2,
92/2ಅ/1ಅ/1,2

ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.80 0.128 05892200009888 612616722471

3628 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಸ ಂ  ಕಡ ವ ಲ ರ 100/10 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.39 0.062 32146428669 531370855615
3629 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ದ ಂತ  ೕಲ ಂ ೕ 5/*/1 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.40 0.064 5752101000749 948521420566
3630 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಹ ತ ಮ  ೕಲ ನ ಪ ರ 27/1 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 1.00 0.16 110710100015537 242961675865
3631 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಶ ಮಣ  ೕಲ ನ ಪ ರ 19/2ಕ/2 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.40 0.064 110710100011638 305010947452
3632 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಕಲಪ  ಬಸಪ  ೕಪ ನವ ರ 26ಅ/1-10 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.80 0.128 110710100009168 550223193926
3633 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಮಲಪ  ಮ  ೕಲ ನ ಪ ರ 18/1 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.39 0.062 110710110015131 510009098591
3634 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಅ ೕಕ ೕರನ ಡ ೕಲ ವಲ ರ 122/1 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.40 0.064 31520800482 313626057122
3635 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಅಣ ಪ  ಮಪ  ಬಮ ೕಳ ಪ ರ 53/1ಅ,1ಬ ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.36 0.05775 110710100010977 431837418888
3636 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಅ ನ ಬಸಪ  ೕಪ ನವ ರ 26/ಅ/1-10 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.80 0.128 11131450201 377953612789
3637 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಜಗ ೕಶ ಬಸನ ಡ ೕಲ ಇಟ ರ 66/1 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.79 0.126 05202200003271 780948702671
3638 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಶ ಬಸನ ಡ ೕಲ ಇಟ ರ 339/2 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.78 0.124 09122191010239 729790223874
3639 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಂದ  ತವನಪ  ಇಂಚಲ ಇಟ ರ 392/4 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.40 0.064 05202200025030 690017309137
3640 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ರ ೕಂದ  ಬಸನ ಡ ೕಲ ಇಟ ರ 95/*/2 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.78 0.124 20041603977 529295521759
3641 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ರ ೕಂದ  ಳಪ  ಲ ರ ಇಟ ರ 53/3 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.38 0.06167 05202200046558 366226586186
3642 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ಮ ಂಗ ಈರವ  ಅಪ ಯ  ೕಲ ನ ಪ ರ 55/1/1,1/22 ನ  ಕ ಮ ಂಗ 0.90 0.1444 110710110014591 290722378067

3643 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕ  ಸ ರ  ಘಟಕ ಂ  ಅಪ ಣ  ದಳ ರ ಂ ೕ 279/*/2 ನ  ೕ  ಸ ರ  
ಘಟಕ 5 Tonn 10 910501044271 391070653996

3644 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕ  ಸ ರ  ಘಟಕ ಂ ಗ  ಳ ರ ಂ ೕ 20/*/ಬ ನ  ೕ  ಸ ರ  
ಘಟಕ 6Tonn 10 00000034032836592 852491692772

3645 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಯ ಕ ೕ  ಗಹ  
ಘಟಕ/ಸ ಯ ಮಲಪ  ೕ  ಬಳ ರರ ಘ ಇಟ ಇಟ ರ 238/1 ನ

ಯ ಕ ೕ  
ಗಹ  

ಘಟಕ/ಸ ಯ 
5.00 4 19600200002299 336921724876

3646 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಯ ಕ ೕ  ಗಹ  
ಘಟಕ/ಸ ಯ ತ  ೕ  ಧವ ಅ. ನ ೕ ಂ ೕ 51/*/4 ನ

ಯ ಕ ೕ  
ಗಹ  

ಘಟಕ/ಸ ಯ 
2.00 0.75 30058425446 538239009101

3647 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಯ ಕ ೕ  ಗಹ  
ಘಟಕ/ಸ ಯ ಅ ೕಕ ಬ  ರ ಂಡಲ ೕ 79/4 ನ

ಯ ಕ ೕ  
ಗಹ  

ಘಟಕ/ಸ ಯ 
1.20 0.75 31216370783 973556868223

3648 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಯ ಕ ೕ  ಗಹ  
ಘಟಕ/ಸ ಯ ೕಮ  ೕ  ದ  ರ ಂಜ ಡ  ಎ ೕ 125/7 ಪ

ಯ ಕ ೕ  
ಗಹ  

ಘಟಕ/ಸ ಯ 
1.00 0.75 375402010009199 464891041851

3649 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಘಟಕ ಅ ಲಗ ರ ಬ ರ ೕ ೕ 836, 740 ಅಲ  ತ  ವ ಘಟಕ 3.109 89107824904 262247548917

3650 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಘಟಕ ದ ೕಯ  ವ ಕರ ಪ ಟ ರ 321 ನ  ವ ಘಟಕ 3.213 19606600000643 408673470744

3651 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಹ ಮ   ಘಟಕ ಂಗಪ  ಂಗಪ  ರ ಪ ಂವ ರ 34RS/* ಪ  ಹ ಮ   ಘಟಕ 960ಚ ೕ 4.5264 17064603262 906599508070
3652 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಹ ಮ   ಘಟಕ ಪರ ಮ ದ ಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 138/2 ಪ  ಹ ಮ   ಘಟಕ 2016ಚ ೕ 9.22115 05892200012145 620704781327

3653 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಹ ಮ   ಘಟಕ (ಸ ಗಳ ಚ ) ಂಗಪ  ಂಗಪ  ರ ಪ ಂವ ರ 34RS/* ಪ ಹ ಮ   ಘಟಕ 
(ಸ ಗಳ ಚ )

960ಚ ೕ 0.672 17064603262 906599508070

3654 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಹ ಮ   ಘಟಕ (ಸ ಗಳ ಚ ) ಪರ ಮ ದ ಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 138/2 ಪ ಹ ಮ   ಘಟಕ 
(ಸ ಗಳ ಚ )

2016ಚ ೕ 1.4 05892200012145 620704781327

3655 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಪ  ಬಸ ತ ರ ಲ ಂ ಡ 120/3 ಪ. 0.50 0.153 691585029749 8182200046700

3656 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಂದ  ಂ ಮ  
ಸಮ ಯ ಗ ಯ ಗ 15/04. ನ 0.50 0.153 407240079343 32628577091

3657 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಜಯ ೕ ಬಸ ಡ ೕಲ ಗ ಳ ಯ ಗ 125/3 ನ 0.50 0.153 748971296771 30439232157



3658 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  ಮ ನ ಳ ಇಟ ಳ ಡ 4/2. ನ 0.50 0.153 727346781288 31476054613

3659 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಹ ZÀ£Àß¥Àà ¨Á®¥Àà zÀ£ÀUÀgÀ El£Á¼À PÀÄqÀa 188/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.40 0.04 716176871094 17182520528

3660 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಹ ¸ÀAvÉÆÃµÀ UÀÄgÀ¥Àà 
¥ÀÄeÁj gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 309/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 0.0816 301701677177 5082250017244

3661 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಹ C£ÀAvÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ 
ºÀªÁ¯ÁÝgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 695/1§ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.40 0.0408 324903558343 576902010021521

3662 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಹ ¨sÀgÀvÉÃ±À PÀÄªÀiÁgÀ 
¨ÁåPÀÄqÀ UÀÄAqÀªÁqÀ PÀÄqÀa 12/4,17/1,17/10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.34 0.034 425179923610 375302010010495

3663 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಹ ¨ÁºÀÄ§° PÀÄªÀiÁgÀ ¨ÁåPÀÄqÀ UÀÄAqÀªÁqÀ PÀÄqÀa 12/5,17/2,17/21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.34 0.0346 407608827470 5462200000760

3664 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ವ ಹ «ÃgÀ¨sÀzÀæ CtÚ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ºÁgÀÄUÉÃj PÀÄqÀa 255/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 0.40 0.0408 270788192166 10815537332

3665 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಂ  ವ ಹ ²ªÀ£ÀUËqÀ ¸ÁvÀUËqÀ ¥ÁnÃ® RtzÁ¼À PÀÄqÀa 25 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå ಂ 0.80 0.0339 522728907804 5602200056509

3666 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಂ  ವ ಹ UÀAUÀ¥Àà C £Á¬ÄPÀ zÉÃªÀ£ÀPÀnÖ PÀÄqÀa 65/2¥À ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå ಂ 0.40 0.0169 64099985054
3667 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಮ ತಮ ಣ  ಸನ ಅಲಖ ರ ಡ 212/2+3ಅ+3ಬ/1 ಪ. 0.60 0.12 370743477133 576902010014113

3668 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ೕನವ  ಮ ಸನ ಅಲಖ ರ ಡ 213/1+2ಅ+2ಬ+3ಅ
+3ಬ/2ಅ ಪ. 0.80 0.16 439580009344 576902010014114

3669 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಬ  ದ ಪ  ಜಮ ಅಲಖ ರ ಡ 213/1+2ಅ+2ಬ+3ಅ
+3ಬ/2ಅ ಪ. ಬದ 0.60 0.12 764961011686 576902010014115

3670 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಂದ  ಮ ಡ ೕಲ ಯ ಗ ಯ ಗ 161 ನ ಕಲಂಗ 0.70 0.112 640269637897 576902010000509
3671 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  ಮಲಪ  ಗ ಪ ಳ ಯ ಗ 113/4,113/8 ನ 0.70 0.112 456013997114 576902010016882
3672 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಮಪ  ಮಲಪ  ಗ ಕಣ ಯ ಗ 281/1ಬ ನ 0.60 0.096 800768354367 576902010022193
3673 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಪರಪ  ಗಪ  ಳ ಇಟ ಳ ಡ 111/5 ನ 0.59 0.118 249102907397 31045593032
3674 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಅಣ ಪ  ಗಪ  ಪ ರ ಡಕ ಡ 260/2ಕ ನ 0.40 0.08 918786902969 5602200063298
3675 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಲ ಳಪ  ಖ ಡ ಂ ಡ 139/2 ಪ. ಕಲಂಗ 0.60 0.12 645756101654 5722200024932
3676 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ರ ಶಪ  ಂಬ ಡ 396/14 ಪ. ಬದ 0.40 0.08 753538585968 89035501041
3677 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಮ  ಬಸಪ  ಂಬರ ಪ ಳ ಯ ಗ 115/2 ಪ. ಬದ 0.40 0.08 754118594527 89041557111

3678 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಭರಮಪ  ಮಪ  ಂಬರ ಪ ಳ ಯ ಗ 114/1ಬ/3 ಪ. 0.30 0.06 325816611055 576902010014282

3679 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಷ ಪ  ಮಪ  ಂಬರ ಪ ಳ ಯ ಗ 114/1ಬ/2 ಪ. 0.50 0.1 448655804957 31075999821
3680 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ  ಅಪ  ಡ ಡ ಯ ಗ 187/1 ಪ. 0.80 0.16 897593829531 17198043056

3681 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ಶ ಕಲಪ  ಕ ೕಡ ಯ ಗ 37/2ಡ ಪ. ಡ  
ನ ನ 0.40 0.08 579481331796 576902010014227

3682 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ  ಪ ಶ ಸರ ರಮ ದ  ಕಲಪ  ಕ ೕಡ ಯ ಗ 37/1ಡ ಪ. ಡ  
ನ ನ 0.60 0.12 662966200088 576902010014232

3683 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಲ ಳಪ  ಖ ಡ ಂ ಡ 139/2 ಪ. ಕಲಂಗ 0.60 0.096 645756101654 5722200024932
3684 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕಪ ೕಮಪ  ಕದ ಗಳ ೕಡ ಡ 564/8 ಪ. ಕಲಂಗ 0.79 0.126 237851471074 17182578874
3685 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ ತ ಯಮನಪ  ಕದ ಗಳ ೕಡ ಡ 384/1ಅ/1,384/1ಅ/2 ಪ. ಕಲಂಗ 0.64 0.097 976133540343 576902010008810
3686 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ರ ಶ ಕಲಪ  ಕ ೕಡ ಯ ಗ 37/1,37/2 ಪ. ಕಲಂಗ 0.40 0.064 465985951039 576902010014144
3687 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ  ರಪ  ೕ ೕಡ ಯ ಗ 50/2ಡ ಪ. ಕಲಂಗ 0.60 0.096 995313739236 576902010014231
3688 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಮಪ  ಪ  ಗ ಡ 127/1ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.37 0.059 992411592217 17179582581
3689 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಅ ತ ಬನಪ  ಅ ಡ 253/2ಅ ನ ಕಲಂಗ 0.37 0.0592 30280951949
3690 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಳಪ  ಯಪ  ತಮದ ಡ 41/1+2ಅ ನ ಕಲಂಗ 0.79 0.126 796195740918 30627635119
3691 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಂಪಣ  ಕರ ಕಣ ಯ ಗ 29/2 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.128 917010055476218
3692 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಮಪ  ಅಣ ಪ  ರ ಳ ಬಸ ಡ ಡ 156/11 ನ ಕಲಂಗ 0.40 0.064 916434844870 342900101000899
3693 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕ  ಅ ಮ ರ ಡ ಂ ಡ 182/1,182/6 ನ ಕಲಂಗ 1.10 0.176 963078196129 17174589398
3694 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ದ ಮಲ ಡ ೕಲ ಗ ಳ ಯ ಗ 136/ಅ ನ ಕಲಂಗ 0.60 0.096 580095630936 576902010006313
3695 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಲ  ಹ ೕಳ ಯ ಗ ಯ ಗ 441/1 ನ ಕಲಂಗ 0.60 0.096 947275524916 576902010012610

3696 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಲಗಮಪ  ಲಪ  
ಗರ ಕಣ ಯ ಗ 42/1ಅ ನ ಕಲಂಗ 0.50 0.08 425149035823 32205596252

3697 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ದ ಪ  ಲಪ  ೕ ಕಣ ಯ ಗ 385/1ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.60 0.096 18182068786
3698 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಯಪ  ಶ ಕ ಯ ಗ ಯ ಗ 157/2 ನ ಕಲಂಗ 0.60 0.096 367395015072 10758911905
3699 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಪ  ವಪ  ಪ ಡ ಯ ಗ 161/5 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.128 544168115908 5082210003295
3700 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಕರ ಮ ಕಣ ಯ ಗ 333/6 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.128 362035455979 10818226175
3701 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಲ ಣ ೕಮಪ  ಗ ಕಣ ಯ ಗ 281/4 ನ ಕಲಂಗ 0.70 0.112 367927774950 89066768340
3702 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಮಪ  ಬಪ  ಗ ಪ ಳ ಯ ಗ 108/9 ನ ಕಲಂಗ 0.60 0.096 363062750097 768593473
3703 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಮಲಪ  ಅಣ ಪ  ತ ಡರ ಲ ಂ ಡ 222/2ಅ ನ ಕಲಂಗ 1.30 0.208 557944546324 17182551591
3704 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ  ವ ಗ ಯ ಗ ಯ ಗ 87/4ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.89 0.142 570319402298 17198111982
3705 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಮ ವ ದ ಪ  ಉ ರ ಇಟ ಳ ಡ 180/2 ನ ಕಲಂಗ 0.33 0.0528 426713847698 5102200065510
3706 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಮಪ  ಯಮನಪ  ಉ ರ ಯ ಗ ಯ ಗ 180/2 ನ ಕಲಂಗ 0.33 0.0528 530737280018 190900101000283

3707 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಂಗ  ಂಡ  ಮಠ ಕಣ ಯ ಗ 147/6ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.128 251307390189 17182031015

3708 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕವ ಕರ ಖಣ ಕಣ ಯ ಗ 373/4 ನ ನ ನ 1.00 0.16 840793263507 89052873133
3709 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ೕಮಪ  ಬಸಪ  ಡಲ ಕಣ ಯ ಗ 183/1/ಅ ನ ನ ನ 0.80 0.128 239930263037 10818222433
3710 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಬಸ ಂಗಪ  ಮಪ  ಕ ೕ ಗ ಳ ಯ ಗ 88/2 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.128 744629180651 576902010013014
3711 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಭರಮಪ  ಕ ಪ  ಕಣ ಯ ಗ 252/6 ನ ನ ನ 1.00 0.16 266463506733 5102200058359
3712 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಮಲಪ  ತಪ  ಪರ ದ ಡ 71 ನ ಕಲಂಗ 0.40 0.064 465894254497 3101101010001860
3713 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಶ ಯಪ  ನ ಮ ರ ಡ 235/4 ನ 0.60 0.096 275443287982 17215733702
3714 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಲ ೕ  ರ ರಣ ಂಡ ಡ ಯ ಗ 35/4 ನ ಬದ 0.70 0.112 856422223382 17184527248
3715 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಮಲಪ  ದ ಪ  ಗ ಪ ಳ ಯ ಗ 113/6,113/3 ನ 0.70 0.112 206905313156 374802010349673
3716 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಮ ವ ತಮ ಣ  ತ ಡರ ಗಳ ೕಡ ಡ 401/1ಬ+2ಬ+2ಅ/2 ನ ಕಲಂಗ 1.00 0.16 301751833958 3073101010005800
3717 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಅಣ ಪ  ತಮ ಣ  ತ ಡರ ಗಳ ೕಡ ಡ 402/2ಬ/2ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.128 468398325248 3073101010008260
3718 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಗಪ  ಕಲಪ  ಕ ೕಡ ಯ ಗ 26/2ಕ ಪ. ಕಲಂಗ 0.50 0.08 245748967828 3074101010026950
3719 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕಕ ಮ  ಸಜ ಪ  ಕ ೕಡ ಯ ಗ 59/1ಬ/1 ಪ. ಕಲಂಗ 0.50 0.08 752143457316 89065180815
3720 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ  ಮ ವ ಂಬರ ಟ ಡ 193/1 ಪ.  ಂಡ 1 0.75 461710094308 5462200067605
3721 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಂಡ ೕಮಣ   ಗ ಳ ಯ ಗ 32/4 ನ  ಂಡ 1 0.75 526079587506 17198108492

3722 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ ಕರಣ ಲ ರವ  ೕ ಮ ಮ ಡಕಲ ಡ 197/1 ಪ. ಪವರ ಲರ 1 0.472 481582474046 576902010018008

3723 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ ಕರಣ ಅ ೕಕ ಬ  
ಂಬ ಬ ರ ಯ ಗ 48/2 ಪ. ಕರ 1 0.75 476804902935 650501506299

3724 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಯ ಮ ನ ೕ ವ  ಘ 
ಡ ಡ ಯ ಗ 107/1,109,115/2,151 ನ ಸ ಯ 1 4 994322492730 576901010050348



3725 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಯ ೕ ಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ ಯ ಗ ಯ ಗ 225/5 ನ ಸ ಯ 1 4 327461282575 576901010050352

3726 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಯ ಆದಶ  ಜಲ ರ  ತ ಘ ಸವದ ಯ ಗ 161,153,94,54 ನ ಸ ಯ 1 4 830517325501 5482200095487

3727 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಸ ಯ 
ಮ ನ ೕ  ಬಳ ರ ಘ 

ಬಸ ಡ ಬಸ ಡ ಡ 120/2ಕ,124/2 ನ ಸ ಯ 1 4 841479724186 5603070002032

3728 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ ಸ ಮ ಷ  ಂಬ ಲ ಡ 162/1ಅ,163/3 ಪ. ಕ ಸ 1 2 623171735707 5082200067569
3729 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ ಸ ಪ  ಬಸ ತ ರ ಲ ಂ ಡ 120/3 ಪ. ಕ ಸ 1 2 691585029749 8182200046700
3730 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ ಸ ಮಲಪ  ಚನ ಮಲ  ೕತ ಡ ಡ 314/2,314/3 ನ ಕ ಸ 1 2 717151518120 375302010011391
3731 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಮಲಪ   ಗ ಗ ಳ ಯ ಗ 86/2 ನ ೕ 0.90 0.225 459149355605 576902010009953
3732 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಅ ಬ ಅಪ ಣ  ಗ ಗ ಳ ಯ ಗ 87/1 ನ ೕ 0.80 0.2 704072639108 576902010008629
3733 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಸ ಲ ಬಸವ ಜ ಕ ರ ಯ ಗ 88/3,88/2 ನ ೕ 0.80 0.2 654032701096 541101020022
3734 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಕರ ಭರ  ೕ ಗ ಳ ಯ ಗ 86/1ಬ,82/5 ನ ೕ 0.80 0.2 386792374475 5082200005309
3735 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಭರ  ಅಪ  ಗ ಗ ಳ ಯ ಗ 86/1ಬ,82/5 ನ ೕ 0.90 0.225 276756952937 5082200073231
3736 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಲಪ  ಮಪ  ಕ ಗ ಳ ಯ ಗ 88/2 ನ ೕ 0.80 0.2 557279066417 5722250021688
3737 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ದ ಪ  ೕರಪ  ಕ ಗ ಳ ಯ ಗ 88/3,91/1 ನ ೕ 0.80 0.2 678325722246 5082200051362
3738 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಬಸ ಂಗ ಪ  ೕ ರ ಗ ಳ ಯ ಗ 87/1 ನ ೕ 1.00 0.25 811930494869 576902010016388
3739 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಜಕ ವ  ಚ ೕಲ ಗ ಳ ಯ ಗ 49/5 ನ ೕ 0.60 0.125 830054376501 5082210000787
3740 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಕಲಪ  ತಪ  ಡ ಡ 269/1,269/2 ನ ೕ 0.80 0.2 474373624488 375302010008526
3741 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ೕಲ ಂಡ ೕಕ ಡ ಡ 266/8+9+10 ನ ೕ 0.80 0.2 311225432113 375302010123252
3742 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಉ  ಸ ಜಗ ಪ ಡ ಡ 201/ಅ/2 ನ ೕ 0.40 0.1 413195644722 375302010009548
3743 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ  ೕ  ಜಗ ಪ ಡ ಡ 201/2 ನ ೕ 0.40 0.1 384667891981 375302010128186
3744 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಚನ ಮಲ  ವ ದ  ೕತ ಡ ಡ 270/2 ನ ೕ 0.40 0.1 851717597276 375302010009915
3745 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಸ ವ ತಪ  ಡ ಡ 269/1 ನ ೕ 0.40 0.1 762705885844 375302010009692
3746 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಬಸಪ  ತಪ  ಡ ಡ 269/1 ನ ೕ 0.40 0.1 762314345135 375302010007473
3747 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಆ ದ ಯಶ ತ ಸಣ ಡ ಡ 389/3ಅ ನ ೕ 0.40 0.1 245066553250 5462210026780
3748 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಜ ಖರ ಕರ ಖಣ ಳ ಕಣ ಯ ಗ 365/2 ನ ೕ 1.00 0.25 770098953564 917010038359150

3749 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಸತ ಪ  ಮ ಪ  ದಗನ ವರ ಬ ರ ಯ ಗ 52/1+2+3+4+5+6+7/
2 ನ ೕ 0.60 0.15 577755288088 5082200082657

3750 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಚನ ಮಲ  ವ ದ  ೕತ ಡ ಡ 270/2 ನ ೕ 0.55 0.135 851717597276 375302010009915
3751 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಸ ವ ತಪ  ಡ ಡ 269/1 ನ ೕ 0.55 0.137 762705885844 375302010009692
3752 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಬಸಪ  ತಪ  ಡ ಡ 269/1 ನ ೕ 0.54 0.135 762314345135 375302010007473
3753 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಂ ವ  ಲಪ  ಯ ಗ ಯ ಗ 275/6 ನ ೕ 0.50 0.125 911014834698 89052045268
3754 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ರಪ  ಲಪ  ಯ ಗ ಯ ಗ 57/1 ನ ೕ 0.70 0.175 733953696125 5082200034160
3755 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಪ  ದ  ಸಣ ಡ ಡ 468/2 ನ ೕ 1.02 0.255 566230020031 375302010007716

3756 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಂ ಮ ಸ ಮ ಸಣ ಡ ಡ 388/2 ನ ೕ 0.80 0.2 698993380177 5462200031234

3757 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ಮ ಕರ ಗಣಪ  ಸಣ ಡ ಡ 388/5 ನ ೕ 0.68 0.17 247218830699 375302010120864
3758 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಪ ೕ ೕದಕ ಬ ೕ ಲ ಮ  ಸಣ ಡ ಡ 389/7 ನ ೕ 0.80 0.2 729373870644 5462210026800.0
3759 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಲ ಣ ಗಪ  ಬ ರ ಲ ಂ ಡ 187/2ಪ ನ ಅ ನ ಸ ರ  

ಘಟಕ 1 1.2 617107653156 89105872031

3760 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಕರ ಮಪ  ನ ಲ ಂ ಡ 96/4,103/1+2ಕ ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 1.2 779363454065 17132053786

3761 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ವ ಂಗಪ  ಮಪ  
ನ ನ ರ ಡ 97/2,103/5ಅ+ಬ2 ನ ಅ ನ ಸ ರ  

ಘಟಕ 1 1.2 751976913270 89066890165

3762 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ತ  ಗಪ  ಲ ಂ ಲ ಂ ಡ 19/03. ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 1.2 811298813114 89105870827

3763 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಸಣ ಹನ ತ ಂಡಪ  
ಜನ ರಹ ಡ 55 ನ ಅ ನ ಸ ರ  

ಘಟಕ 1 1.88 576275382649 300200003536

3764 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಬಸಪ  ದ ಪ  ಡ ಲ ಂ ಡ 111/2 ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 1.6 210199603102 650005005198

3765 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಮ ಂ ಶ ಸ ವ ಲ ಗ ಂದ ಡ 113/1ಅ/3 ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 1.2 89108207425

3766 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ  ಯಮನಪ  ನ ನ ರ ಡ 134/2ಕ,130/10 ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 2.4 272824065227 30120000612

3767 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಚನ ಪ  ಅ ಪ  ಉ ಗ ಂದ ಡ 147/1ಅ ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 1.8 344547895215 89107677323

3768 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಸ ವ ಮಪ  ರ ಡಕ ಡ 77/1 ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 1.2 650108127971 89109050141

3769 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಮ ಷ ಪ  ಂಬ ಲ ಡ 162/16 ಪ. ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 1.2 623171735707 3069101010004230

3770 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಂಗಪ  ಶಪ  ಆಕ ಮರ ಡ 43/20 ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 1.2 713883023330 576901980050000

3771 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ೕಮಪ  ಮಲಪ  ಲ ಂ ಕಪ ಲ ಡ 111/2 ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 2 540549459937 300200002781

3772 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ವಪ  ಮಲಪ  ಲ ಂ ಕಪ ಲ ಡ 111/2 ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 1.2 624080671847 300200002798

3773 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಮಪ  ಬಸಪ  ಪ ದ ಲ ಂ ಡ 159 ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 1.2 331186803408 650005005197

3774 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಭರಮಪ  ಬಸಪ  ೕ ಕಪ ಲ ಡ 51/6,53/4,53/5 ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 2.4 749009291338 301200000598

3775 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಲ ಣ ಅಲಪ  ಡಲ ಕಪ ಲ ಡ 47/1,93/1 ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 2.4 570667111891 301200000599

3776 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಷ  ಮಗ  
ಗ ಮಠ ಗಳ ೕಡ ಡ 481/3ಬ ನ ಅ ನ ಸ ರ  

ಘಟಕ 1 1.2 878181700631 89104186939

3777 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಅ ನ ಸ ರ  ಘಟಕ ಮ ವ ಈರಪ  ಲ ೕಡ ಗಳ ೕಡ ಡ 350/1 ನ ಅ ನ ಸ ರ  
ಘಟಕ 1 1.24 503845095510 89104184513

3778 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಯಲಪ  ವಪ  ಕಕ ರನವರ ಣಗ ರ ಕಟ ೕಳ .18/2 ನ 0.4 0.04 799174793344 64148582722
3779 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ನ ೕರ ಬ ಅ ಲ ಬ ಸಯ ದ ಣಗ ರ ಕಟ ೕಳ 42/2 ನ 0.4 0.04 575434771972 ,05062250060478

3780 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಶಹ ರ ಬ ಹಸನ ಬ ಹ ರ ಣಗ ರ ಕಟ ೕಳ 84/2 ನ 0.4 0.04 233456777427 ,05062200270340

3781 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಅಜ ಪ  ಹಣಮಪ  ೕಡ ಳ ಕಟ ೕಳ 145/7 ನ ಂ  0.8 0.13 942656520237 ,05062200180841
3782 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಲ ಶ ಲ ರ . ದರ 83 ನ ಗ  0.73 0.11 822071676733 89079435269
3783 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಹನ ತ  ಯ ರ ೕರಣಗ ಕಟ ೕಳ 236/1 ,237 ನ ಂ  1.2 0.19 214301749019 ,05172200130190
3784 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ೕಕ ಥ ೕಮಪ  ರ ಕಣ ಕಟ ೕಳ 60/5 ನ 0.37 0.06 317601473649 ,05062210040510
3785 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಮಪ  ವಪ  ಲ ರ ದಕ 100/5 ನ ಗ  1.2 0.19 786960293227 17210025397
3786 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಶ ಂತ  ಬಸ ಂಗಪ  ಅಂಗ ಅವ ನ 243/4 ನ ಂ  0.8 0.13 597818331459 ,05162200113464
3787 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಖರಪ  ಬಸಪ  ರ ಗರ ನ 88/2 ನ ಗ  0.8 0.13 980757058759 ,05162200063184



3788 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ವಪ  ಯಲಪ  ಆ ನ ಘಟಕ ರ ನ 47/4 ನ 0.8 0.13 563759739067 30919029151
3789 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಶ ೕಮಪ  ಲ ರ ದಕ 131/2 ನ ಗ  1.3 0.21 931655682065 375602010114025
3790 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಶ ಥ ಜಗ ೕಶ ಧವ ಕ ರ ನ ,9/8 ನ ಂ  0.8 0.13 256857443176 64131229231
3791 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಆ ದ ರ ರ ದಕ 119/7 ಪ. ಗ  0.8 0.13 555502571919 38212142762
3792 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಪ  ಮ ರ ರ ದಕ 1195/ ಪ. ಗ  0.8 0.13 700964140780 89046796675
3793 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಮಪ  ಮ ವ ಲ ರ ಎ .ಎ ದಕ 22 ಪ. ಗ  0.4 0.06 907332220967 17210029925
3794 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಶಪ  ಮ ವ ಲ ರ ದಕ 95 ಪ. ಗ  0.33 0.05 346787231325 89056842328
3795 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ವಪ  ಮ ವ ಲ ರ ಎ .ಎ ದಕ 22 ಪ. ಗ  0.4 0.06 903606343098 89051746413
3796 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಕರ ನಪ  ಲ ಹಣ ರ ದಕ 83 ಪ. ಗ  0.6 0.10 254977838113 89068918556
3797 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಮ ರ ರ ದಕ 119/8 ಪ. ಗ  0.8 0.13 380227401599 38212136860
3798 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ  ಶ ಹರ ರ ದಕ 119/6 ಪ. ಗ  0.8 0.13 836595469441 89046797363
3799 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಬಸವ  ೕಮ ಪ  ರ ಬಟ ದಕ 442/1 ಪ. ಗ  0.8 0.13 779323570861 17210056461
3800 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ೕಮಪ  ಶಪ  ಲ ರ ದಕ 141/2 ಪ. ಗ  0.48 0.06 811361428884 17210074139
3801 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಬದ ಪ  ಲಕ ಪ  ಲ ಹಣ ರ ದಕ 71/7 ಪ. ಗ  0.8 0.13 206662918969 17210063376
3802 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಜಯ ಥ ಠಲ ಲ ಉಮ ರ ದಕ .26/1 ಪ. ಗ  0.7 0.11 925058532471 89023806398
3803 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಠಲ ಮಪ  ಲ ರ ದಕ 95/2 ಪ. ಗ  0.7 0.11 567362817782 17210023718
3804 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ೕರಪ  ಬದಪ  ಲ ಹಣ ರ ದಕ 92/4 ಪ. ಗ  0.7 0.11 535497296527 89015003334
3805 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಮ ಠಲ ಲ ರ ದಕ 95/3 ಪ. ಗ  0.7 0.11 654307996076 17210085573
3806 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಂಡಪ  ಮಪ  ಲ ರ ದಕ 95/1 ಪ. ಗ  0.7 0.11 17210020434
3807 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಹಣ ತ ಪ  ಲ ರ ದಕ 90/2 ಪ. ಗ  0.7 0.11 660295199245 17210036783
3808 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಖವ  ಬ ೕಪ  ಲ ಹಣ ರ ದಕ 89/3 ಪ. ಗ  0.8 0.13 832965018885 17210054102
3809 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಗ ಯಪ  ಕ ಪ  ಲ ರ ದಕ 89/1 ಪ. ಗ  1.2 0.19 322190973556 17210036750
3810 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಕ ವ  ಫ ೕರ ಡ ೕಲ ಮ ಳ ನ 41/2 ನ ಗ  0.2 0.03 895242448971 ,05162200142253
3811 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ  ಭರಮಪ  ಮ ಳ ನ ,22/2 ನ 0.4 0.06 434034559726 ,05162200012826
3812 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಪ ಶ ಗಪ  ವಜ ಮ ಘಟಕ ರ ನ 111/1 ನ 0.57 0.09 481168694057 375602010009339
3813 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ಮ ವ ಜಯ ಮ ಲ ರ ದಕ 115/2+3 ಪ. ಗ  1.47 0.15 785616678278 17210041636
3814 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಪ ಶ ಸರ ೕರಪ  ವಪ  ಲ ರ ದಕ 100/6 ಪ. ಗ  1.3 0.14 626820078818 17210036444

3815 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಎರಡ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಬಸವ ಜ ಗಪ  ತನ ವರ . ರ . ದರ .7/3 ನ ಂ 2 0.06 605447707916 30931894825

3816 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಎರಡ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಂಡ ೕಕ ನಪ  ಲ . ರ . ದರ 18 ನ ಂ 0.62 0.01984 271708770918 ,05062200040104

3817 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಎರಡ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಮ ವಪ  ಮಪ  ಉದ . ದರ .31/10 ನ ಂ 1.4 0.04 855102801864 17034550202

3818 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಎರಡ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಮ  ಅ ೕಕ ೕಲ ಡ ಕಟ ೕಳ 83/4 ನ ಂ 1.75 0.06 524409511699 5282500100058300

3819 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಎರಡ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಮಣ  ಹನಮಪ  ಷ ಡ ಸ ೕ . ದರ 15/70 ನ ಂ 1.2 0.04 538159886320 914010032887979

3820 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಎರಡ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಠಲ ೕಮಪ  ಲ . ರ . ದರ 149/5 ನ ಂ 2.4 0.08 442354580864 8905454703

3821 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಎರಡ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ವ  ಫ ಶ ರಮಠ ಅವ ನ 82 ನ ಂ 0.8 0.03 ,05162200106429

3822 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಉ ಶ ಂಡಪ  ಡ ಬಟ ದಕ 184/1 ನ ಂ 1.6 0.68 690489048176 17210060818

3823 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ  ಬಸವ ಜ ಡ ಬಟ ದಕ 69/1 ನ ಂ 1 0.04 835346496563 17210027509

3824 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ರ ನ ನ ಬ ಬಟ ದಕ 60/1 ನ ಂ 1.2 0.05 556731667637 34244860749

3825 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಬಸವ ಜ ಂಕಪ  ಡ ಬಟ ದಕ 69/1 ನ ಂ 2 0.08 227671011333 17210051521

3826 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ರ  ಷ ಪ  ಚಪ ನವರ ಬಟ ದಕ 521/1 ನ ಂ 2 0.08 503215126349 89029872037

3827 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ರ ಶ ಈಶ ರಪ  ಂ ಬಟ ದಕ 52/2 ನ ಂ 1.2 0.05 933257015262 17210025171

3828 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಲ ೕ   ರ ಂ ಕ . ದರ 223/3 ನ ಂ 1.6 0.07 502498809190 3075101010003050

3829 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ವ ರ ಅ ೕಕ ೕಲ ಡ ಕಟ ೕಳ 70/2 ನ ಂ 1 0.04 557812426562 ,05502200072060

3830 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ೕ ಸ ವನ ಡ ೕಲ ಡ ಕಟ ೕಳ 70/1 ನ ಂ 1 0.04 557812426562 ,05502200072074

3831 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ  ಬಸವ ಜ ಪಟ ಂ ಕಟ ೕಳ ಕಟ ೕಳ 481 ನ ಂ 2 0.08 736490046031 64169979031

3832 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಲ ದ  ಹನ ತ ನವರ ಲಖ ಯಕನ ಪ ನ 40/3 ನ ಂ 0.8 0.03 272441164679 ,05062200096089

3833 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಮ ವಪ  ಫ ೕರಪ  ರ ರ ನ 10/1+2 ನ ಂ 0.8 0.03 975461173690 ,05062250038884

3834 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಷ ಪ  ಧಮ ಣ  ರ ಸ ೕಟ . ದರ 15/58 ಪ. ಂ 1 0.04 36911631561

3835 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ನಪ  ಉಮಪ  ಲ ರ ದಕ 126/2 ಪ. ಂ 1 0.04 503556838075 17207542582

3836 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಈರಪ  ಗಪ  ಲ ರ ದಕ 133/2 ಪ. ಂ 0.6 0.03 955201498271 17210023059

3837 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಕಪ  ಗಪ  ಲ ರ ದಕ 133/3,133 ಪ. ಂ 2.4 0.10 669780554554 89070731378

3838 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಎರಡ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ರ ಶ ಅ ನ ಂಗಳ ದ ರ . ದರ 204/2 ನ ಂ 0.8 0.10 506449191166 252101000009449

3839 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಎರಡ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಂ  ಜಯಕರ ಲ ಂದ . ದರ ,15/1 ನ ಂ 1.45 0.03 553085851147 17210027509

3840 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಎರಡ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ ಷ ಪ  ಧಮ ಣ  ರ ಸ ೕಟ . ದರ 15/58 ಪ. ಂ 1.06 0.06 685381017033 36911631561

3841 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಎರಡ  ವಷ ದ ಂ   
ವ ಹ  ಬಸಪ  ಬಳಗನ ವರ ಬಟ ದಕ 521/4 ನ ಂ 1.2 0.05 320763409721 36911631561

3842 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಉ ಶ ಚರಚಪ  ಮ ಘಟಕ ರ ನ 29/2, 24/2ಅ, 30/1 ಪ. ನ ನ 0.5 0.10 972639639113 375602120000606

3843 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಂದ  ದ ಡ ೕಲ ಅವ ನ 13/1+2+3+4+5+7+8/2, 17/2 ನ ನ ನ 0.4 0.08 471395199969 ,05162200037260

3844 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಜಗ ೕಶ ಯಲಪ  ಧವ ಕ ನ 13 ,103 ನ ನ ನ 0.4 0.08 757742482868 64106205924

3845 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಮ ವ ಯಪ  ತಳ ರ ಉಪ  
ಡಮ ಪ ಲಕ . ದರ 105/5 ಪ. ನ ನ 0.44 0.09 568077117474 ,05832250006054

3846 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಲ ಣ ಹನ ತ ತಳ ರ ಪ ಲಕ . ದರ 79/2ಅ ಪ. ನ ನ 1.37 0.27 762497159085 64025196420

3847 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಠಲ ವ ಯಪ  ತಳ ರ ಉಪ  
ಡಮ ಪ ಲಕ . ದರ 105/5 ಪ. ನ ನ 0.44 0.09 734341280650 ,05832200034090

3848 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ರಚಪ  ರಚಪ  ಮ ಘಟಕ ರ ನ 29/1ಬ ಪ. ನ ನ 0.41 0.08 413562931731 375602010123038
3849 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಪ  ಹಣ ತ ದರ ಚ ಂವ . ದರ ,61/1 ಪ. ನ ನ 4.26 0.29 701862135587 252101000009449
3850 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಹನ ತ ಬಡಕಪ  ಭ ಲಬ ರ ನ 181/4,181/6 ಪ. ಸವ , 0.8 0.16 669728027432 17207636094
3851 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ರತ ವ  ಫ ೕರಪ  ಭ ಕಟ ೕಳ ಕಟ ೕಳ 850/3 ಪ. ನ ನ 1 0.14 507315998616 17034063820
3852 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ  ಬಸವ ಜ ಪಟ ಂ ಕಟ ೕಳ ಕಟ ೕಳ 481 ನ ಕಲಂಗ 1.1 0.12 2763108009606
3853 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಫ ೕರಪ  ಚ ಪ  ಸಜ ನರ ಡ ಗ ನ 51/1 ನ ನ ನ 1 0.20 12182200064425
3854 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಂ ಪ  ದ ಪ  ರ ಡ ಗ ನ .13/5 ನ ಸವ 0.4 0.08 828020411910 375602120000338



3855 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ sಸ ವ ಹಣಮಪ  ರ ಘಟಕ ರ ನ 119/1 ನ ಕಲಂಗ 1.44 0.24 483210559042 375602010121006
3856 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ  ಕ ಪ  ಮ ಳ ನ 22/1ಖ ನ ನ ನ 0.4 0.08 945501408818 ,05162200033765
3857 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಗಪ  ಈರಪ  ೕಟ ರ ಪ ನ 43/1 ನ ೕ 0.8 0.12 215558312236 ,05162250008407
3858 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಂಗಪ  ೕಮಪ  ರ ಡ ಗ ನ .11/1 ನ ಸವ 0.4 0.08 902764734364 34520458911
3859 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಮ ವಪ   ಳವಣ ಸ ದಕ 183/3 ನ ನ ನ 1.55 0.20 33928347399
3860 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ  ಹನಮಪ  ಳ ನ 95/2ಎ ನ ಸವ 0.4 0.08 241193370800 ,05162200145428
3861 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ  ೕಮಪ  ನರ ರ ಘಟಕ ರ ನ 56/10 ನ ನ ನ 0.93 0.19 347261844745 375602120000839
3862 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತರ   ಪ ಶ ಸರ ಮಪ  ೕಪ  ತಳ ರ ನ 92/7, 92/6 ನ ಸವ 0.4 0.08 266505692061 ,05162200029580

3863 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ವಪ  ರ ಂ ಕ . ದರ 221 ನ 1.21 0.12 974644201115 ,05832250002790

3864 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ವ ಂ ೕ ಪ . ದರ ,96/5 ನ 1.2 0.12 628942008279 17033543706

3865 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ಮ ಂ ಶ ಬಸಪ  ಗ ರ . ದರ 112 ನ 1.1 0.11 303203598601 17034552039

3866 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ  ಫ ೕರಪ  ಪ ದ ಡಕ . ದರ ,22/3 ನ 0.4 0.04 888878559344 64024006317

3867 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ಳಪ  ಬಸಪ  ಗ ರ . ದರ ,98/1 ನ 1.5 0.15 573705695968 54044940419

3868 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ಅ ೕಕ ಚ ಪ  ಸಜ ನವರ ಡ ಗ ನ 52/2+ಅ ನ 0.79 0.08 789184735341 375602010006202

3869 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ದ ಪ  ಬಡಕಪ  ರ ೕಡ ಕ ರ ನ 62 ನ 0.4 0.04 262518351462 375602010113043

3870 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ಅಪ ನ ಡ ಂಗನ ಡ ೕಲ ಲಬ ರ ನ 2 ನ 0.4 0.04 724939687874 375602010009933

3871 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ದ ವ  ಪ  ರದ ಕ ರ ನ ,99/2 ನ 0.4 0.04 421051364521 17207631507

3872 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ಹನ ತ ದ ಪ  ಉಮ ರ ಘಟಕ ರ ನ 110 ನ 0.5 0.05 655303948438 375602010113270

3873 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ಅ ಪ  ವಪ  ಳ ನ ,103/2 ನ 0.8 0.08 289228561455 ,05062200028588

3874 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ಗಪ  ಈರಪ  ೕಟ ರ ಪ ನ ,43/1 ನ 0.8 0.08 215558312236 ,05162250008407

3875 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ಧರ ಮ ವ ಸ ರ ಮ ಗ ನ ,51/2 ನ 0.52 0.05 557855168541 64131943531

3876 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ಫ ೕರಪ  ಂಕಪ  ತಳ ರ ಲಬ ರ ನ 215/9 ಪ. 0.4 0.04 517670079620 33625609837

3877 ೕಯ ೕಟ  ಷ ದಲ  ವಷ ದ   
ವ ಹ ರಗಪ  ಲಪ  ದರ ಂಚ ನ ,3/4 ಪ. 0.6 0.06 848835699659 375602010117653

3878 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂಡ ಣ ೕನವ  ೕಮಪ  ಲ zÁr¨Á¬Ä vÁAqÀ . ದರ 331/1B/2/1 ಪ. ಂ 21*21*3 ೕ _ 0.75 626158854165 ,05062200041067
3879 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂಡ ಣ ರಚಪ  ರಚಪ  ಮ ಘಟಕ ರ ನ 73/1 ಪ. ತರ 20*20*3 ೕ _ 0.75 413562931731 375602010123038
3880 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂಡ ಣ ಲ ೕಮನ ಡ ಡ ಡ ಬಟ ದಕ 49/1 ನ 20*20*3 ೕ _ 0.75 659849004881 89099827387
3881 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂಡ ಣ ಬಸಪ  ಂಗಪ  ರ ಕಮ . ದರ 92/4 ನ ಗ  21*21*3 ೕ _ 0.75 349217492954 11127329430

3882 ೕಯ ೕಟ  ಷ ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ ಯ  ಕಳಕನ ಡ ೕಲ ಕ ನ ,33, 37 ನ ಣ ನ , ಬದ , _ 1 0.75 227032460104 17207542559

3883 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಮ ಂ ಮ ೕಹರ ಹನ ತಪ  ೕಮನ ಹಲಗ ದಕ 82/2 ನ 2 0.32 662943150807 33258309689

3884 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಮ ಂ ಂದವ  ಗಪ  ರ ದಕ 39/1 ನ ಕಲಂಗ 1 0.16 505033211821 375602010115535

3885 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಮ ಂ ಷ ಪ  ಕಪ  ರ ೕಲ ಕಮ . ದರ 171/1 ನ ನ ನ 1.26 0.06 696944518678 17047014324

3886 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಮ ಂ ಂಕಪ  ಲ ಪ  ರ ಕಮ . ದರ 42/4 ನ ನ ನ 0.4 0.06 612206041689 17047036530
3887 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಮ ಂ ಧ ಪ  ಅ ನ ಂಗಳ ದ ರ . ದರ 204/2 ನ ಕಲಂಗ 0.5 0.08 458542194778 252101000000374
3888 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಮ ಂ ಸ ವ ಹಣಮಪ  ರ ಘಟಕ ರ ನ 119/1, 73/1 ನ ಕಲಂಗ 1.44 0.12 483210559042 375602010121006
3889 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಮ ಂ ಂಡಪ  ಸ ೕಪ  ಕ ಬ ಸ ೕ . ದರ 67/1+5 ನ ಕಲಂಗ 2.25 0.18 370684444456 3075101010001580
3890 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಮ ಂ ಈರಣ  ಬಸಪ  ಅಂಗ ಬ ಕಟ ೕಳ 312/2 ನ ತರ 1 0.13 836403118604 17034535783
3891 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಯಣ ಡಪ  ಭ ಹಲಗ ದಕ 260/2 ಪ. _ _ 1.60 743305127304 33000683774
3892 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಗಜಪ  ೕಮಪ  ಹ ರ ರ ನ .138. ನ ಪ ಯ _ _ 2.00 957567905241 ,05062200228636
3893 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಯಪ  ಹನಮಪ  ಹನ ವ ಪ ನ 208/2,219 ಪ. _ _ 2.00 ,05162200004098

3894 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕರ ನ ನ ಬ ಬಟ ದಕ 60/1 ನ ಂ _ _ 2.00 556731667637 34244860749

3895 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಏಕ ಥ  ೕಕ ಡ ಗ ನ 79 ಪ. _ _ 2.00 288611329576 17207544012
3896 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಜ ೕಕರಣ ಘಟಕ ೕ  ಗಪ  ೕ ರ ಕಟ ೕಳ ಕಟ ೕಳ 455 ನ _ _ 2.00 900115704682 17034062000
3897 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಈ  ಖರ  ಘಟಕ ಬಸಪ  ಮಪ  ರ . ದರ .231/3 ನ ಈ _ _ 0.88 520101250956806
3898 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಈ  ಖರ  ಘಟಕ ೕ  ಚನ ಪ  ಲಗ . ರ . ದರ .133/2 ನ ಈ _ _ 0.88 552579871337 89080126563
3899 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಈ  ಖರ  ಘಟಕ ಗಪ  ಮಪ  ಕಣ ೕ ಪ  .ಎ . ದರ .175/2 ನ ಈ _ _ 0.88 218757325934 157201011002501
3900 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಈ  ಖರ  ಘಟಕ ಮ ವ ಯಪ  ಡಮ ಪ ಲಕ . ದರ .105/5 ನ ಈ _ _ 0.88 298333626309 ,05832250006054
3901 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಈ  ಖರ  ಘಟಕ ರಚಪ  ರಚಪ  ಮ ಘಟಕ ರ ನ 73/1, 29/1 ಈ _ _ 0.88 413562931731 375602010103038
3902 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಈ  ಖರ  ಘಟಕ ಅ ನ ಡ ಡ ನ ಡ ೕಲ ಕ ದಕ 8/ಬ2+3 ನ ಈ _ _ 0.88 ,05162200149068
3903 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಈ  ಖರ  ಘಟಕ ಂಡಪ  ಗಪ  ವರ . ರ . ದರ ,344/1 ನ ಈ _ _ 0.88 985623416954 30787406558
3904 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಈ  ಖರ  ಘಟಕ ಅಪ ನ ಡ ಂಗನ ಡ ೕಲ ಲಬ ರ ನ 2 ನ ಈ _ _ 0.88 724939687874 375602010009933
3905 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಈ  ಖರ  ಘಟಕ ವಪ  ಯಲಪ  ಆ ನ ಘಟಕ ರ ನ .47/4 ನ ಈ _ _ 0.88 563759739067 30919029151
3906 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಹನ ತ ಠಲಪ  ಬ ರ ಳ ದಕ 169/4 ನ ಂ _ 2 0.25 545070409562 89028424905
3907 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಮಪ  ಂಡಪ  ಚ ರ ಚ ರ ದಕ 81/3 ನ ಂ _ 1.96 0.05 281597985771 31032607961
3908 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಗವ  ೕರಪ  ನರಸನ ವರ ಳ ದಕ 171/4 ನ ಂ _ 1.47 0.08 751585658617 32762407738
3909 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಳಪ  ಲಪ  ವನ ವರ ದಕ ದಕ 71/2 ಪ. ಂ _ 0.4 0.05 756762085712 34561149938
3910 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಹಣ ತ ಸತ ಪ  ಚ ರ ದಕ 150/1 ನ ಂ _ 1.6 0.20 929022570561 36415824841
3911 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಅ ೕಕ ಮ ಂಗಪ  ೕಲ ಡ ಕಟ ೕಳ 83/3 ನ ಂ _ 1.9 0.18 522770735849 909010036515564
3912 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಅ ಪ  ದ ಪ  ೕರಣಗ ಡ ಕಟ ೕಳ 85 ನ ಂ _ 2.8 0.25 418470571850 ,05502250021279

3913 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ರ  ನ ದಶ  ಲ ರ ಗ ರ ದಕ .22/3 ನ ಂ _ 1.32 0.09 651507039129 ,05062200102916

3914 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಲವ  ಪ  ಭ ಡ ಕಟ ೕಳ 225/2 ಪ. ಂ _ 1.2 0.13 317190538068 ,08602250008246
3915 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ಪ ಶ ಗಣಪ  ಬಸಪ  ತಳ ರ ಹಣ ರ ದಕ 113/1 ಪ. 1.2 0.18 668034713469 656802010003766
3916 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ಪ ಶ ಏಕ ಥ  ೕಕ ಡ ಗ ನ 79 ಪ. 1 0.31 288611329576 17207544012
3917 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ಪ ಶ ಮಲಪ  ವಪ  ಡ ರ ನ ,17/2, 25/5+6 ನ 0.4 0.12 550894855286 ,05062200178689

3918 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ಪ ಶ ಹನ ತ ಷ ಡ ಲಕ ನ ಡ ಲಬ ರ ನ 77,16/5,182/1 , 
197,198,76/1 ನ 2.05 0.26 629832192161 30223857356

3919 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ಪ ಶ ಳವ  ಪ  ಕ ಡ ಗ ನ 60/4 ನ 0.8 0.24 566368758482 30294169081

3920 ೕಯ ೕಟ  ಷ   ಪ ಶ ಸರ  
ಯ ಕ ಮ

ೕ ಫ ೕರಪ   ಟ ಳ ಂ ಸವದ 27/*/* ನ 0.50 0.15 919152626530 05422210016780

3921 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ೕ ಶ ಂತ ಂ ಗ ೕ ನ ನಹ ಸವದ 110/3 ನ 0.80 0.25 375267276839 375802010006282

3922 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ೕ ಮಪ  ಸ ಟ ರ ಸವದ 146/1 ನ 0.40 0.12 705457608235 05152200154320

3923 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ೕ ಮ ಬ ಶ ರ ಯ ಗ ರ ಂ ರ ಪ ಸವದ 58/*/* ನ 0.60 0.18 5.3496E+11 375802010006501



3924 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ೕ ಗಪ  ಪರಪ  ಡ ಂ ರ ಪ ಸವದ 54/1 ನ 0.60 0.18 - 05152200137431

3925 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ೕ ಮ ವ ಬಸಪ  ಜಲ ಡಮ ಯರಗ 366/2 ನ 0.40 0.12 - 019500101003689

3926 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ೕ  ಯಲಪ  ಇಟ ಏಣ ರ ೕಡ 328/3 ನ 1.60 0.49 8.78171E+11 17014547668

3927 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ೕ ಇ ಮ ಬ ಅ ೕನ ಬ 

ಸಣ ಸವದ ಸವದ 1103/2 ೕ ನ 0.40 0.12 6.60168E+11 32810279697

3928 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ೕಮ  ಲ ೕ ಂಚಪ  ಮಳಗ ಳ ನವ 296/2 ನ 1.0 0.31 - 89065529540

3929 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ೕ ಅ ಬ  ಲ ಕ ಹ ನವ 43/2 ನ 0.8 0.24 - 375802010015175

3930 ೕಯ ೕಟ  ಷ
  ಪ ಶ ಸರ  

ಯ ಕ ಮ
ೕ ೕ ಬ ಇ ಹ ೕಮನವರ ಕ ಹ ನವ 44/3 ನ 0.4 0.12 - 11120407892

3931 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ೕ ಫ ೕರಪ  ಯಲಪ  ಹ ಜನ ಕಡ ಯರಗ 425/17 ನ 0.80 0.08 385449351736 019502101000730

3932 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ೕಮ  ೕಮವ  ಂಚಪ  ಮಳಗ ಳ ನವ 296/*/2 ನ 1 0.10 305586686058 05172210009934

3933 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ೕ ೕಮಪ  ಹಣ ತಪ  ಳ ಯರಝ ಯರಗ 530 ನ 0.8 0.08 675646004823 190900101002414

3934 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ೕ ಲ ಣ ಬಸವ ಜ ತಳ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 98 ನ 0.73 0.07 - 190900101000774

3935 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ೕ ಫ ೕರಪ  ಮಪ  ಸಪ ನವರ ಯರಝ ಯರಗ 407 ನ 0.4 0.04 305586686058 019502101004625

3936 ೕಯ ೕಟ  ಷ
 ದಲ ಯ 

ವಷ ದ  ವ ಹ
ೕ ಮಪ  ಯಲಪ  ತ ರ ಯರಗಣ ಯರಗ 443 ನ 0.8 0.08 - 05172200134927

3937 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕಮ  ಗವ  ಮಲಪ  ಉ ಗ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 339/4 ನ  1.20 0.19 388293872974 3321185305

3938 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ಗಪ   ದ ೕ ಳ ನವ 290 ನ  0.60 0.10 901523614549 17191520516
3939 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ಥ ೕಮಪ  ಕ ಕ ೕ ಳ ನವ 249 ನ  0.60 0.10 494507514834 89036417885

3940 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ಲಪ  ಹನ ತಪ  ಸರಪನ ವರ ೕ ಳ ನವ 144 ನ  0.60 0.10 270591595386 89082312242

3941 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ  ೕ ನ ಪ   ರಪ ನ ವರ ೕ ಳ ನವ 12 ನ  1.00 0.16 995979729143 129010100064619
3942 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ವಪ   ತಪ ನ ರ ೕ ಳ ನವ 11 ನ  1.00 0.16 408518747933 129010100063948
3943 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ  ಪವ ತ ಡ ೕಲ ೕ ಳ ನವ 246 ನ  0.40 0.06 280550906942 691101017385
3944 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ರಗಪ  ಫ ೕರಪ  ಡ ೕ ಳ ನವ 95 ನ  1.00 0.16 326722747265 1711800101004510

3945 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ಕ ಪ  ಲಪ  ಸರಪ ನ ವರ ೕ ಳ ನವ 94 ನ  0.60 0.10 996380681294 3106101010000390

3946 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ಂದ  ಂಡಪ  ಗಲ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 236/2 ನ  1.76 0.28 764541947134 520291021735786

3947 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ಮ ನ ಬಸಯ  ಕಜ ಮಠ ಸ ಳ ಯರಗ   69/2 ನ  1.00 0.16 398459363857 169800101001219

3948 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕಮ   ಲ ೕ ಂತ 
ಮಲ ಣ ೕ ಪ ಯರಗ   361/1 ನ  1.00 0.16 214982976426 5172200109706

3949 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ದ ವ ಂಗಪ  ಸ ಯರಗ 808 ನ  2.00 0.32 - 17179018613
3950 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ೕರಪ  ಭರಮಪ  ದ ನವರ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ 419 ನ  0.50 0.08 965267071060 8901905086-8
3951 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ಮಪ  ೕ ಳ ಸವದ 54 ನ  0.80 0.13 831685279238 11120426791
3952 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ಆ ದ ಂಗಲ ಅ ಂ ಸವದ 165/1ಅ ನ  1.00 0.16 200599706925 30095387914
3953 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ಖರ  ತಪ ನವರ ೕ ಳ ನವ 295 ನ  0.90 0.14 845276528246 0691101014039

3954 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ಕ ೕ ಸ ವ ೕಮಪ  ಗಳ ೕಡ ಚಚ ರ ೕಡ 259/5 ನ  1.10 0.18 - 1.04201E+14

3955 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ಸ ಯ/ ಕ 

ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ 
ೕ ಕ ಮ  ೕ  ಬಳ ರರ

ಘ ಕ ಬದ ರ ರ ೕಡ 25 ನ ಸ ಯ   
ಂಡ 33.03 0.00004 - 104201011004040

3956 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ಸ ಯ/ ಕ 

ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ 
ಣ

ಅನ ತ ೕ  ಬಳ ರರ 
ಘದ ಯ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ

153,236/1, 12/2, 153, 
236/2,153/4,

153/2
ನ ಸ ಯ   

ಂಡ 45*45*3 0.00004 - 520101259229024

3957 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಕ  ಣ ೕ ಗಪ  ಬಸಪ  ರ ೕಡ ಮ ರ ರ ೕಡ 95 ನ ಕ 1 9*6*3 0.00002 714429332479 6202500100110201

3958 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಮ ಶ ಮ ಪ  ೕರವನ ಳ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3959 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಥ  ಉಗರ ೕಳ ಸವದ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3960 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಂಗಪ   ವಗ ರ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3961 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ೕರಪ  ಸ ಪ ವ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3962 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಗಪ  ದ ಪ  ನ ವರ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3963 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಮ ಶ ಬಸವ ಪ  ಗ ಕರ ನವ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3964 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ  ಫ ತಳ ರ ಬ ೕ ನವ - ಪ. ……. ……. 0 ……. …….
3965 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಹಣ ತ ಬಸಪ  ರ ಬ ೕ ನವ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3966 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಗನ ಡ ಬ ದ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3967 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ದ ಪ  ೕಮಪ  ನಪ ನವರ ನವ - ನ ……. 0 ……. …….
3968 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಪ ಪ  ಪರಪ  ಂ ಬ ೕ ನವ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3969 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಬ  ಮಲನ ಡ ೕಲ ೕ ಳ ನವ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3970 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಠಲ ೕಮಪ  ತಳ ರ ಂಚ ರ ಪ ಸವದ - ಪ. ……. ……. 0 ……. …….
3971 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ವರ ಬ ಅ ಬ 

ವರ ಯ ಯರಗ ಯರಗ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3972 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ದ  ಅ ಂ ನವ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3973 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಉ ಶ ಈರಪ  ೕಟ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3974 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ೕ  ಅ ಳ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3975 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಕ ಯ   ೕಲ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3976 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ತ ಯ  ಪ ೕಲ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3977 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಬಸಪ   ಂ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
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3978 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಮಲಪ  ನ ಜಪ ನವರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3979 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಬಸಪ  ಯ ತಳ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ಪ. ……. ……. 0 ……. …….
3980 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಪರಪ  ಬ ಅರ ಕ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3981 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ದ ಪ  ಮ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ಪ. ……. ……. 0 ……. …….
3982 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಪ ಶ ಬ ೕರಗ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ….. ……. 0 ……. …….
3983 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ   ದಳ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3984 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಈರಣ  ಅ ಬ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3985 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ಬಸವ ಜ ಮ ಡ ಡರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3986 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ ೕರಭದ ಪ  ಬ ಅರ ಕ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3987 ೕಯ ೕಟ  ಷ ತ  ಒಳ ಜ  ಪ ಸ ೕ  ಎ  ೕಲ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ - ನ ……. ……. 0 ……. …….
3988 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಈ  ಸ ರ  ಘಟಕ ೕ ೕಮ  ಅಪ ಣ  ಕಗ ಳ ನವ 81/2 ನ ಈ 2.49 0.88 380716312274 54056765146
3989 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಈ  ಸ ರ  ಘಟಕ ೕ ಬಸವ ಜ ಂಕಪ  ಪರ ಕಗ ಳ ನವ 221/3 ನ ಈ 1.91 0.88 308371643559 64099136917
3990 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಈ  ಸ ರ  ಘಟಕ ೕ ಗ ಜ ದ ಪ ನವರ ಮಳಗ ರ ೕಡ 27 ನ ಈ 3.20 0.88 559483254880 520101230093491
3991 ೕಯ ೕಟ  ಷ

ನ ಯ ಸ 
ಪ ಶ

ೕ ಶ ಪ ಅಂಕ ಳ ನವ 610/2 ನ ಂ  0.55 0.09 572359958105 17056016057

3992 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಫ ೕರಪ  ಯ ಆಲದಕ ಪ ಯರಗ 293/4 ನ ಆಸ  & 1.00 0.16 315417699902 05172200064400

3993 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಮ ಂ ಶ ಲ ಪ  
ಯನವರ ಪ ನವ 263/2 ನ 1.85 0.19

3994 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಮ ವ ಯಲಪ  ಆಲದಕ ಪ ಯರಗ 268/1ಅ ನ  0.60 0.10 517415375953 05172200005203

3995 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಯಲಪ  ಯಲಪ  ಆಲದಕ ಪ ಯರಗ 268/1 ನ  0.80 0.13 499197464875 05172200004852

3996 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಅರ ಂದ ಯಲಪ  ೕಣ ವರ ಪ ಯರಗ 293/3ಕ ನ  0.40 0.06 366624088312 010900101017706

3997 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಈರಪ  ಮ ಳಪ  ತ ಡ ರ ರ ೕಡ 370/5 ನ ಂ  0.60 0.09 - 17035035790

3998 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ೕಮ ಂಗ ಶಪ  ರ ಪ ಯರಗ 268/ಪ ನ 0.60 0.06 616415849677 17215604711

3999 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಅಜ ಪ  ವ ಂಗಪ  ರ ಪ ಯರಗ 200.201 ನ 0.80 0.13 620390288214 05172200115720

4000 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಂಡ ೕಕ ಹನ ತ 
ಯಪ ೕಳ ಪ ಯರಗ 98 ನ 1.00 0.16 904025823431 89052919545

4001 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ವಪ  ಹನ ತ 
ಯಪ ೕಳ ಪ ಯರಗ 21 ನ 0.80 0.13 551762223635 05172200022091

4002 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ೕ ೕಶ ತಮ ಣ  ಮ ಳ ಯರಗ 604 ನ ಂ  2.00 0.20 - 520101197164451

4003 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಪ  ಮ ಕ ಚಚ ರ ೕಡ 106/2 ನ ಸ  0.80 0.08 - 1.04201E+14

4004 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಶ ಧರ ಸ ರ ಕ ಸವದ 114 ನ ಂ  1.20 0.19 853553149840 33067011794

4005 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಮಹಮ ದ ರ ೕಕ ಮ ನ ರ ಂ /
ಗ ಳ ಸವದ 20/1 ನ ಂ  0.40 0.06 767515572777 17219468036

4006 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ದ ಯ  ದಯ  
ಅ ೕ ಮಠ ಂ ಸವದ 15/1 ನ ಂ  0.40 0.06 454580770993 30187676786

4007 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ದ ಪ   ಂ ಸವದ 520/3 ನ ಂ  0.60 0.10 899470155758 11120390784

4008 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಕಲಪ  ದ ಪ  ರ ಂ ಸವದ 603 ನ ಂ  0.60 0.10 422487382412 5.15225E+12

4009 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಆ ದ ರಕಪ  ಂಗಲ ಅ ಂ ಸವದ 165/1ಅ ನ ಂ  1.00 0.10 200599706925 30095387914

4010 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ನ ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕಮ   ರ  ರಕಪ  ಂಗಲ ಅ ಂ ಸವದ 161/1+2+3ಅ ನ ಂ  0.75 0.08 425916736109 1.9225E+15

4011 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
ೕ ಮಲಪ  ಫ ೕರಪ  ನವ ಂ ೕ ನವ 32/3 ನ ಬದ 0.80 0.16 -

20
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4012 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಅ ೕಕ ಮ ವಪ  
ರ ೕಡ  

@ಆ ದ ಯ ರ
ಪ ಯರಗ 293/2 ನ ೕ 0.60 0.12 -

4013 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಫ ೕರಪ  ಯಲಪ  ಆಲದಕ ಪ ಯರಗ 268/1ಅ ನ ೕ 0.40 0.08 315417699902 05172200064400

4014 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಬಸವ ಜ ಬನಪ  ಹ ರ @ 
ಸರ ಇ ಂ ಂಗಲ ಸವದ 219 ನ ಣ ನ 0.67 0.13 736393518102 17217277815

4015 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕಮ  ಗವ  ಮಲಪ  ಉ ಗ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 339/4 ನ ಕಲಂಗ 1.20 0.24 388293872974 3321185305

4016 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಗಪ    ನರ ಅ ಂ ಸವದ 70/*/1+2A ನ ಣ ನ 0.40 0.08 741967984733 0691101023909

4017 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ೕ ದ @ ವಪ  
ದ ಪ  

ಪಟ ಣ
ಂಚ ರ ಪ ಸವದ 111/2 ನ ೕ 1.60 0.32 423502254821 17199574542

4018 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಥರ  ಚರ  
ಗಲ ಳ ಸವದ 442/*/2ಅ ನ ಣ ನ 1.00 0.20 443030946687 17219468172

4019 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ೕರಪ  ಭರಮಪ  ದ ಕ ನವರ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ 419 ನ ತರ 0.40 0.08 965267071060 8901905086-8

4020 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ದಪ  ಅಮ ಪ  ಲ ಹಲ ರ ೕಡ 226 ನ ಣ ನ 0.40 0.08 593373981932 010900101021885

4021 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಪ ಶ ೕಕಪ  ಲ ಹಲ ರ ೕಡ 237/3 ನ ಣ ನ 0.40 0.08 692352581269 010902101001973

4022 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ರ  ೕಕಪ  ಲ ಹಲ ರ ೕಡ 226 ನ ಣ ನ 0.40 0.08 667617996993 520191054581369

4023 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಂಡ ೕಕ ದಪ  ಲ ಹಲ ರ ೕಡ 257/1 ನ ಣ ನ 0.40 0.08 481886879701 010900101020929

4024 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ೕಲವ  ಪ ಶ ಲ ಹಲ ರ ೕಡ 243 ನ ಣ ನ 0.40 0.08 632892351974 010900101021773

4025 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ೕ  ವ ಲ ಹಲ ರ ೕಡ 237/1 ನ ಣ ನ 0.40 0.08 565004184968 010900101021413

4026 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಫ ೕರಪ  ವಪ  ಪ ಯರಗ 101 ನ ೕ 0.27 0.05 711455463970 30881010010499

4027 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಪರ ಮ ಯಲಪ  ಪ ಯರಗ 100/4 ನ ೕ 0.25 0.05 930740931973 05172200063297

4028 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಯಲಪ  ಂ ಪ  ಯರಗಣ ಪ ಯರಗ 306 ನ ೕ 0.60 0.12 839609955830 05172200016227

4029 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ೕಮಪ  ಯಲಪ  ಯರಗಣ ಪ ಯರಗ 327 ನ ೕ , ಣ
ನ 0.60 0.12 803067818219 20895488079

4030 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಮವ  ಫ ಹ ಜನ ಯರಝ ಯರಗ 428 ಪ. ೕ ೕ
 & ಅವ 0.50 0.10 246389684358    520101218872166

4031 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಪ ೕರಪ  ಗ ಪ  ತಳ ರ ಬ ೕ ಸವದ 57,195,182,183 ಪ. 0.75 0.15 669125346802 17036030246

4032 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕಮ  ಚನ ಮ  ಪ  ಳ ಸವದ 38/*/ ನ ಣ ನ 1.00 0.20 - 89035907744

4033 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಕರಯ  ಮ ಮಠ ಳ ಸವದ 534/4 ನ ಣ ನ 0.80 0.16 - 17219439059

4034 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಉ ಶ ಈ ೕ ರ ಮರ ಂ ರ ೕಡ 42/1 ನ ೕ ೕ 0.40 0.08 879753639032    30418652484

4035 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಶ ಥ ಬ ವಣ ವರ ಮರ ಂ ರ ೕಡ 97/1 ನ ೕ ೕ 0.40 0.08 926147898484    159102101000667
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4036 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ೕರನ ಡ ಮ ನ 
ೕಲ ರ ೕಡ ರ ೕಡ 73 ನ ೕ ೕ 

ಣ ನ 0.80 0.16 967859132532    89037440959

4037 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕಮ  ೕಲವ  ಡ ಹನ ತಪ  
ಭ

ಉಗರ ೕಳ/ ಂ ಸವದ 576 ಪ. .ತರ 0.40 0.08 642820036662    17056020620

4038 ೕಯ ೕಟ  ಷ
ತರ  ಯ ಸ 

ಪ ಶ
 ಸರ ಯ

ೕ ಮಪ  ಪ  ಲ ಕಟಮ  ಂ ನವ 78 ಪ. ಈ 0.45 0.09 436611998611    30262737065

4039 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಂ ೕಕರಣ ೕ ೕಷ ಷ ಖಪ  
ದ ನ ಡ ರ ರ ೕಡ 838/* ನ ಸಣ  ಕ  20 Hp 2.17 0.75000 308618273618 9242500100813201

4040 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಯ ಕ  ಂಡ ೕ  ಬಸಪ  ಡದ ನ ಳ 43 ನ  ಂಡ 20*20*3 0.75000 533593685293 171800101004518

4041 ೕಯ ೕಟ  ಷ ಯ ಕ  ಂಡ ೕ ರ ಶ ಅ ಪ  ಅಂ ಪ ಯರಗ 192/4, 19 2/3,
 202/3 ನ  ಂಡ 20*20*3 0.75000 392992328323 05172200056715

4042 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Vegetable  ಹ ೕಶ ಂದ  ಂಬ ಗ ಗ ಡ 83 ಪ. 0.40 0.08000 849845744885 17175563684

4043 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Pach house ಂಡ ಕ ಯ  ಂಜರ ಡ ಐಗ ಲ ಗ 236/1 ಪ. 1.60 2.00000 575681980679 3864101002265

4044 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Pach house ಯ   ಂಬ ಮ ಅ ತ ರ 12/8ಬ ಪ. 0.80 2.00000 665927442329 17217027955
4045 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Pach house ಲ ಣ ಯಪ  ಂಬ ಬಳ ಡ ಲ ಗ 45/2, 44/1 ಪ. 1.53 2.00000 959670731997 10196168498
4046 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Pach house ಮ ವ ಗ  ದರ ಕಕಮ ಲ ಗ 605/4 ಪ. 1.2 2.00000 571303768219 89074109829
4047 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Pach house ೕಮ .ಜಯ ೕ ಸ ಚ ಣ ೕ ಗ ಡ 657/3 ಮ  (ಪ. ) 1.82 2.00000 633559797846 17130051098
4048 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanisation ಸ ಪರಸ  ೕ ಬಡ ಲ ಗ 222/3 ಪ. 0.79 0.10000 532862396274 34172511198
4049 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanisation ವ ಂಗ ಳ  ಕ ಕಟ ರ ಲ ಗ 972/6 ಪ. 1.29 0.37000 574454568600 916010068975534

4050 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ÊÙÖÓÀÐÔÅ –Ð ÆÐ 
ÀÐÔÔ·Ðì¹ÐîÀÐ¤Ð ´–Ð¯ £ÉÃ¸ÀgÀV 34/5 ನ RKVY 1.00 0.14 776220273133 2550330002894

4051 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ¤Ñ ¦ÐÔ»Ðï ¿ »ÐÖ¢ÙÓ§ ÌÐ±½¤ÐÌÐ«å £ÉÃ¸ÀgÀV 253/1 ನ RKVY 1.00 0.14 574869731008 17219591751
4052 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY —³Ñ ƒÆÙÖÓ‘Ð ÌÐÔ½ñÏü ¾ÙÚÃÖ¤Ð QvÀÆÛgÀ 184 ನ RKVY 1.00 0.63 279554022570 32194964793

4053 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY –ÐÔ¤ÐÔ»Ñ·Ð ¦ÐÔô Ç·Ðì ¦ÐÔô 
–ÑÏÀÐÔ¬Ð —§ ¦Ð¦ÑÃ(‘ÙŠ) £ÉÃ¸ÀgÀV 20/.3 ನ RKVY 1.00 0.11 848870994922 17062023691

4054 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ¤ÐÔ·Ðõ»Ðï ½ –ÐÔ–ÐÞ§ ¾ÙÎÐÀÐ¯ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 349/2 ನ RKVY 1.00 0.1224 574717500481 11000101011034
4055 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ÊÐ´ÓÆÐ ÇõÓÆÙÚÃ ‘Ð§‘Ð«å ¾ÙÎÐÀÐ¯ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 379 ನ RKVY 1.00 0.0968 456834797872 33508366668

4056 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY »Ð¤ÐÀÙÔÓÆÐ÷¤Ð ÀÐÔÖ 
–ÙÖÓÎÐ»Ðï–ÙÖÓÎÐ ‡®Ð‘ÙÓ§ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 119/3 ನ RKVY 1.00 0.134 533778818729 17014527914

4057 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ¸»Ð‘Ð ƒ ƒ ½Å ÀÐ¦Ñ–Ðþ¹Ð‘ÙÖ»Ðï QvÀÆÛgÀ 72/3 ನ RKVY 1.00 0.516 324696236906 110210110006479

4058 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ›Ð¹Ðî»Ðï.†¤Ð»Ðï.‘Ð‘ÐÜ ¦ÐÔô¹ÐÀÐ¤Ð ‡®Ð‘ÙÓ§ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 205/1 ನ RKVY 0.80 0.4 251217395174 89077125930

4059 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ÀÐÔÌÑ·ÙÓÀÙ»Ðï.ƒ.³ÐÎÐÀÑ¤Ð –ÙÖÓÀÐ¹Ð‘ÙÖ»Ðï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 110/2 ನ RKVY 0.80 0.63 805105834279 170140160911
4060 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ÊÐ±é½ÊÐ»Ðï.ÀÐÔ.ÀÐ¦Ñ·Ð¤Ð –ÙÖÓÀÐ¹Ð‘ÙÖ»Ðï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 154/8 ನ RKVY 1.00 0.28 739996924747 89053023311
4061 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ÌÐ¹ÐÀÐÔ ³Ð»Ðï. ¦ÐÔ.‘ÑÏ ½Ô®Ð¤Ð‘Ð«å ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 103/4 ನ RKVY 1.00 0.28 703852527300 89051755712
4062 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ›Ð¹Ðî»Ðï.¤ÐÔ.‘Ñ·ÙÖõÓÏ ‘Ð®Ð³Ð¹ÑÎÐ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 5/1B ನ RKVY 1.00 0.1 58930358150 17027549241
4063 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY »ÐõÊÐ¹Ðî.›Ð.³ÐÔ¤ÐÀÐÔ§ ½Ô®Ð¤Ð‘Ð«å ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 45/2 ನ RKVY 1.00 0.425 83182630286 11000101007478
4064 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ÀÐÔÌÑ ³ÙÆÐ.Á.„º’Á –ÙÖÓÀÐ¹Ð‘ÙÖ»Ðï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 162/3 ನ RKVY 1.00 0.63 249299410232 11000101009761
4065 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Smt.ÀÐÔÌÑ·ÙÓÁ.Á.ÀÐ¦ÑªÙÖÏü –ÙÖÓÀÐ¹Ð‘ÙÖ»Ðï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 96/1 ನ RKVY 1.00 0.0825 631963193077 11000101013015

4066 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ÀÐÔÅö‘Ñ¡Ôþ¹Ð ÀÐÔÖ–Ð»Ðï 
–ÙÖÎÐ»Ðï¹ÐîÀÐ¤Ð ‡®Ð‘ÙÓ§ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 119/2B ನ RKVY 1.00 0.08 521295700311 17014581767

4067 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ÀÐÔÃö»Ðï ƒ ÀÐÔÖÅÀÐÔº ¢ÑÅ‘ÙÖ»Ðï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 40/4 ನ RKVY 1.00 0.116 840792447411 5692200017530
4068 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ÇÀÐ»Ðï ƒ¯ÀÙ»Ðï ÀÐÔÖÅÀÐÔº ƒ¤ÐÀÐÏü ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 50/5 ನ RKVY 1.00 0.116 519428499660 569220000476
4069 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY »Ðõ‘ÑÆÐ »Ð¤Ð»Ðï Ç ́õ ³ÐÔ ÇÓ—ÌÐÏü ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 44/1 ನ RKVY 1.00 0.0968 856017944497 520101197009340
4070 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY “ ®ÙÖÓ¾Ñ ¡ ¦ÐÔ»Ðï ‡–Ð¤Ð”ÙÖ®Ð ·ÙÓ–Ñ ÀÐ QvÀÆÛgÀ 219/2,215/9 ನ RKVY 1.00 2.37445 232192850843 89082698949
4071 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ¤ÙÓ”Ñ Ç ·ÙÖÓ®ÐÀÐÔº ³ÐÔ¤ÐÀÐÔ§ QvÀÆÛgÀ 73/1 ಪ. RKVY 1.00 2 661410333885 2912101000383
4072 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ·ÐÔ–Ðþ»Ðï ¾ÙÚÃ»Ðï ÀÐ¦Ñ·Ð¤Ð œ ›Ð‘Ð ̄  ÊÐÔ¤ÙÓ¾Ñ¹Ð 3/.4 ಪ. RKVY 0.40 0.2 848835699659 375602010117653

4073 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ·ÙÓÀÐÔ»Ðï ÀÐ¦Ñ 
ÌÙÖÓÎÙ»Ðï¹ÐîÀÐ¤Ð œ‘ÐÜ¾ÙÓÏü‘Ð«å ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 11/.3 ಪ. RKVY 1.00 0.24 974389325538 89055375260

4074 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ½ÊÐÀÐ÷ ½ ³ÐÎÐÀÑ¤Ð ‘ÙÖ©¾Ñ— QvÀÆÛgÀ 62/1 ಪ. RKVY 1.00 0.24 748427997113 2550330002905

4075 ೕಯ  ಸ ೕಜ
ೕಯ  ಸ 

ೕಜ  (  ೕಖರ 
ಯ ಮ  ಂ ೕಕರಣ)

ೕಮ . ದ  ಂಡ ಕ 
ಳಕ ಖಡಕ ಟ ೕ 351/96,351/1 ಪ ಷ   G-9  AEP 0.40 0.2 011800101002170

4076 ೕಯ  ಸ ೕಜ
ೕಯ  ಸ 

ೕಜ  (  ೕಖರ 
ಯ ಮ  ಂ ೕಕರಣ)

ೕ.   ಉಮ ಗರ ೕ 276/1+2+3/1ಬ ಪ ಷ  
Power  Operated 

Weeder (Brush Cutter) 
2 HP  (Basava Traders)

0.80 0.1 10726661350

4077 ೕಯ  ಸ ೕಜ
ೕಯ  ಸ 

ೕಜ  (  ೕಖರ 
ಯ ಮ  ಂ ೕಕರಣ)

ೕ. ಮ ವ  ಉಮ ಗರ ೕ 273/5 ಪ ಷ  
Power  Oprated 

Knapsack Sprayer 1.3 
Hp (Basava Traders)  

10000/-

0.40 0.34 374702120000365

4078 ೕಯ  ಸ ೕಜ
ೕಯ  ಸ 

ೕಜ  (  ೕಖರ 
ಯ ಮ  ಂ ೕಕರಣ)

ಕರ ಹಣ ತ ವಡ ರ ಜ ಸದಲ 95/1 ಪ ಷ  
Power  Operated 

Weeder (Brush Cutter) 
2 HP  (Basava Traders)

1.00 0.1 64182672944

4079 ೕಯ  ಸ ೕಜ
ೕಯ  ಸ 

ೕಜ  (  ೕಖರ 
ಯ ಮ  ಂ ೕಕರಣ)

ಮ ಕರ ಅಣ  ಫ ೕ ಶಮ ಸದಲ 10/1. ಪ ಷ  Chaff Cutter 2 HP (S R 
Agro tech) 0.70 0.145 31988661831

4080 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ದ ೕಯ ೕ ದ ೕಧ ಡಲ ಅರ ಂ 504 ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ  6/18/4

4.00 0.068 211390569445 31031864078

4081 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಯಲಪ  ವ  ಉ ರ ನ ಅರ ಂ 60/1+2+3+4 ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ  6/18/4

1.80 0.0625 412559129370 3049101010008870



4082 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮ ವ ಚನ ಪ  ೕ ರ ಂ ಅರ ಂ 6/1/4 ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ  6/18/4

0.80 0.0625 954816798734 34254988178

4083 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮಲಪ  ವ  
ಂಗಮ ನವರ ಂ ೕ ಕ 44/2 ನ

ೕ  
ಅಪ  

ೕ  6/4/1
0.80 0.0642 243659946342 3320153236

4084 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಪ ಶ ಅಪ  ಸನ ಉದಗ ಜಲ 38 ಪ.
ೕ  

ಅಪ  ಎ  
  ೕ

1.60 0.1 307661859733 374802010357582

4085 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ದ ಮಲಪ  ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 1303 ಪ.

1. ೕ  
ಅಪ  ಎ  

  ೕ  
2.  ಪ

0.77 0.3 836952996901 8909282787

4086 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಯಶ ತ ಮಪ  ಂಚನವರ ಗ ರ ಅರ ಂ 36/1ಅ/1 ಪ.
ಟ  

ಅಪ  
ೕ  6/18/02

0.28 0.023 931832762558 17178549941

4087 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕಮ  ಹಣ ತ 
ರ/ ಬನ ವರ ಲ ೕಡ ಜಲ 71/1ಬ ಪ.

ೕ  
ಅಪ  

ೕ  6/4.
0.80 0.09 2919375818858 67710109773

4088 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಉದ ಪ  ಕ ಪ  ಮ ಪ ೕಳ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 649/1/5 ಪ.
ೕ  

ಅಪ  
ೕ  6/18/3.

1.20 0.0625 466696369721 17180031038

4089 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಕರ ಂಗಪ  ರ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 697702 ಪ.
ಟ  

ಅಪ  
ೕ  6/18/02

1.00 0.0385 304718698745 89068083477

4090 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಯಲಪ  ಡ ೕ ಅಂಕಲ ೕ ಕ 570/ಕ ಪ.

1. ೕ  
ಅಪ  ಎ  

  ೕ  
2.  ಪ

1.20 0.29 558436904321 676101014363

4091 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕರ  ೕ ವಗ ರ ಅರ ಂ 5/1ಬ ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

0.80 0.0625 375978515758 89020892212

4092 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಥ ಅ ಉ ರ ಣ ಳ . ಜಲ 69/4 ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

1.00 0.0625 645941599503 677101026405

4093 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಬಸವ ಜ ಮ ಡನ ವರ ಣ ಳ . ಜಲ 112/7 ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

2.00 0.0625 327183154121 677108022876

4094 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ದ ಪ  ಲಕ ಪ  ಉ ರ ನ ಅರ ಂ 60/1+2+3+4 ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

0.49 0.0625 618652869549 17173569292

4095 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮಪ  ಲ ಣ ಉ ರ ನ ಅರ ಂ 147/3ಕ,147/5 ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

0.90 0.0625 948352351256 89033490405

4096 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮಪ  ಹಣ ತ ಉ ರ ನ ಅರ ಂ 181/13ಅ ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

0.42 0.0625 935789541908 35095326386

4097 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಪರಪ   ಜಲ ಮ ರ ಅರ ಂ 55/6 ನ ಂ ನ ಮರ 
ಹತವ ತ 0.25 0.025 450087110018 5122200035540

4098 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮ  ಬಸವ ಜ ಕರಜ ಮಠ ೕ ಕ ಜಲ 54/1 ನ ಮ ಂಗ ಮ 1.95 0.26 696262979586 1832101005247

4099 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ದ ಮಲಪ  ಬಳ ತ ಳ ೕ ಕ 333 ನ  ಕ ಂ 4.05 0.1595 591501323540 849410110005876

4100 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಯಲಪ  ಲ ಣ ವಗ ಮಲ ಅರ ಂ 167/6 ನ ೕಟ   
ಲ 1.00 0.375 450062566553 450062566553

4101 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಯಣ ಂ ಪ  
ಹ ಕಟ ಕ ೕ ಕ 464 ನ  ಕಟರ 1.09 0.2 443077822708 88699435396

4102 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ  ಕಪ  ಚ ಳ ಲ ೕಡ ಜಲ 191/4 ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

2.38 0.0625 5782200004175

4103 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಮ ನ  ಕಮತ ಮಮ ರ ೕ ಕ 533/ಅ/3 ನ ಮ  5.32 0.08 668516752619 2592500102107100

4104 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಷ ಪ  ದ ಪ  ಪ ರ ರ ಅರ ಂ 91/1ಅ/2 ನ ಆ   
 ಪರ 3.08 0.2 227588496636 8900492268

4105 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮಲಪ  ದ ಪ  ರನ ವರ ಬಗರ ಳ ಜಲ 20/02 ನ  ಕಟರ 1.12 0.2 825253395123 1832101013599
4106 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಬಸಪ  ದ ಪ  ರನ ವರ ಬಗರ ಳ ಜಲ 20/6 ನ  ಕಟರ 2.34 0.2 479850452327 1892101008905

4107 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಸ ೕಶ ಬಸಪ  ಹ ರ ಅರ ಂ 70/9 ನ ಆ   
 ಪರ 1.03 0.28 807148945287 5901601000787

4108 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮ  ಂ  ಸರ ಲ ೕಡ ಜಲ 207 ಪ.
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

10.34 0.09 965888480506 677101013560



4109 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಂಡಪ  ಮಪ  ಸರ ಲ ೕಡ ಜಲ 15 ಪ.
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

5.31 0.09 923146052497 677101010830

4110 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕಮ  ಲಕ ಪ  ಸ ವ ರ ಅರ ಂ 90/9 ಪ.

ೕ  
ಅಪ  

ೕ & 
ಆ   

 ಪರ

0.90 0.025 762232314466 6541188493

4111 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಂತ ಮ ವ ಭ ಜಲ ಜಲ 105 ಪ.
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

1.24 0.3 412317066504 89303807306

4112 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ರ ೕಂದ  ಮ ಲ ಂದ ಕ ಜಲ 124/9ಬ ಪ.
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

3.22 0.3 788238921460 3053101010008210

4113 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಪ  ಬಸಪ  ದ ಮ ರನ ಜಲ 16/2/1 ಪ.
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

0.40 0.0625 904548319218 591017535

4114 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ವ   ಉಬನ ವರ ಜಲ ಜಲ 47 ಪ.

ಎ    
ೕ   

ಅಪ  
ೕ

0.60 0.1 317381098020 17180539085

4115 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಳಪ  ಪ  ನ ವರ ಮಕ ಳ ೕ ಕ 238/2 ಪ.
ಟ  

ಅಪ  
ೕ

0.68 0.023 642398209451 195000101013168

4116 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಂಪ  ವ  ಬ ಹ ರ ಅರ ಂ 23/2/1,23/2/3 ನ ಬ  ಪ 0.70 0.28 355282220676 3055101010008420
4117 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಳಪ  ರ ಅರ ಂ 444/2,44/4/3 ನ ಬ  ಪ 1.20 0.2 886358259033 31028671966

4118 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಬಸವ ಜ ಲ ವಗ ಮಲ ಅರ ಂ 158/7 ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

0.20 0.0625 296728402295 5632200010758

4119 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮ ವ ಚನ ಪ  ಗ ರ ಅರ ಂ 259/33 ನ  ಪ 1.23 0.28 316155396254 34732849857
4120 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ದ ೕ ಲ ಗ ರ ಅರ ಂ 25/6ಅ ನ  ಪ 1.00 0.28 240931307074 8904536433
4121 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಸ ಪ  ಕರ ರ ಳ ಹ ರ ಅರ ಂ 198/3 ನ  ಪ 1.00 0.28 384039732009 3055101010011390

4122 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಪ  ಮ ವ 
ೕಕನ ವರ ಹ ರ ಅರ ಂ 163/1ಅ+3/2+3 ನ  ಪ 0.40 0.28 264822215803 3055101010008120

4123 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಬಸಪ  ೕಲ ಠಪ  ವನ ಜಲ ಜಲ 573/3 ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

1.40 0.0625 812158689225 8901733789

4124 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಈಶ ರಪ  ಮ ವ ಕ ಜಲ ಜಲ 786/1ಬ/1 ನ
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

1.80 0.0625 610104355292 17180567193

4125 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಬಸಪ  ಲಕ ಪ  ಓಜ ಪ ೕಳ ಲ ೕ ಕ 497/2,497/3,505/3 ನ  ಪ 0.40 0.2 255620673733 374802010359460
4126 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಸ ೕಷ ಂತ ರ ರ ಜಲ ಜಲ 160 ನ  ಪ 1.54 0.2 571209717208 17180525787

4127 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಈರಪ   ಪಟ ಂ ರ ಅರ ಂ 566/2 ಪ. ಆ   
 ಪರ 1.20 0.2 655725226809 446101013479

4128 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಹನ ತ ಕ ಪ  ಸನ ಲಗ ಅರ ಂ 138/2 ನ ನ ಪ  
ವರ ೕಡ 1.80 0.35 685850855051 159200101003070

4129 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಈರಪ  ಗಡಗ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 332 ನ ಆ   
 ಪರ 1.52 0.28 736291494326 31861857908

4130 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕಮ ಂಗ ಮಪ  ಮಳಗ ಸ ೕ ಕ 199 ನ ೕಯ  , 
 ಪ 0.50 0.3 848099564145 5336108000663

4131 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕಷ ದ  ಮಠಪ ಸ ೕ ಕ 44 ನ ೕಯ  0.40 0.09 448079431470 0676101026785

4132 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಕರ ದ ಖರ ಜಲ ಜಲ ಜಲ 53/1+2 ಪ.
ೕಯ  , 

 ಪ 2.00 0.3 637299609889 05782200030740

4133 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ವಪ  ಬಸಪ  ೕ ಜಲ ಜಲ 561/1 ಪ. HTP ೕಯ  1.00 0.1 369601000002157

4134 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮ ಬ ಜ ಕ ೕ ಕ 92/3 ನ  ಪ 1.54 0.28 417273321611 3047101010017040

4135 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಂತ  ರ ರ ಜಲ ಜಲ 160 ನ

 ಪ , 
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

1.20 0.3 295665802875 30898694399

4136 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಮ ಜಲ ಜಲ 385/7 ನ HTP ೕಯ  1.29 0.3 895902700777 17180523326

4137 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ದ ಪ  ಲ ಡಪ ನವರ ಕ ರ ಪ ಜಲ 27/01. ನ

 ಪ , 
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

1.00 0.1

4138 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಪ ಶ  ರ ಜಲ ಜಲ 161/1 ನ

 ಪ , 
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

0.46 0.3 815651133298 17180564953

4139 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಅ ಲ ಬ  ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 46 ನ  ಪ 0.41 0.2 742311668071 304601010000827



4140 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮಪ   ಂದರ ಜಲ ಜಲ 392/2+33ಬ ನ

 ಪ , 
ೕ  

ಅಪ  
ೕ

0.97 0.3 521041924607 17180517170519600

4141 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಪ   ಕ ಜಲ ಜಲ 264/1ಬ ನ ೕಯ  1.60 0.0383 331993487027 33571881884381

4142 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಯಲಪ  ಗಡ ೕ ೕ ಕ 288/4 ಪ.
ೕಯ  , 

 ಪ 0.50 0.287 643359401469 916010024510577

4143 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಅ   ಕ ಅ. ವಲ ೕ ಕ 11/2 ಪ.  ಪ 0.60 0.2 226674226517 89057293895

4144 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಂತ ಮ ಭ ಜಲ ಜಲ 105 ಪ. ಂ ನ ಮರ 
ಹತವ ತ 0.50 0.0185 412317066504 36121022363

4145 ೕಯ  ಸ ೕಜ
ತರ  ಖರ ಯ 

ಪದ ಶ ಯಮನ  ಸರ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 67/1 ಪ. ತರ 0.40 0.08 17177552241

4146 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ೕಜ ೕ ಮಲ   
ತಮ ನ ೕಳ ಅಮ ಣ ಶ ರ 58/2/1 ಪ. ತರ 0.4 0.08 912272960738 8902945350

4147 ೕಯ  ಸ ೕಜ ತರ  ಖರ ಯ ಯಲಪ  ಫ ೕರಪ  ವ ರ ಕ ರ 148/21 ಪ ತರ  ಖರ ಯ 0.4 0.08 110710100009916 673175730490

4148 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಕ ಸ ಘಟಕ ೕ ಂತ ಮ ರ ಪಡಲ ಡ ಂ 1/* ಪ ಕ ಸ ಘಟಕ 4.53 2.00000 1703155195-7 741012080359
4149 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಕ ಸ ಘಟಕ ಜಯ ಮ ೕಲ ರ ಕ ಡ ರ 24/* ಪ ಕ ಸ ಘಟಕ 2.53 2.00000 89023903925 775069055603
4150 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಕ ಸ ಘಟಕ ಮ ವ ಮ ಪ  ರ ೕ ಹ ೕ 40/6 ಪ ಕ ಸ ಘಟಕ 2 2.00000 3024101010006280 552615597427
4151 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಕ ಸ ಘಟಕ ಶ ಪ  ಕರ ಕ. ರ 15/* ಪ ಕ ಸ ಘಟಕ 0.6 2.00000 05392200080185 295472734246
4152 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಕ ಸ ಘಟಕ ಮಪ  ಯಲಪ  ಡ ವ ೕಳ ಕ ಅಂ ೕ ೕ 7/1,7/2 ಪ ಕ ಸ ಘಟಕ 2 2.00000 05202200035220 0
4153 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY- ಂ ಕರಣ ಬಳ ತ  ಕ ೕಥ ಂ ಂ ೕ 123/*/3 ಪ ನ 0.07000 64102578650 0

4154 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY- ಂ ಕರಣ ಲ ಣ ಮಪ  ಗ ನ ವರ ಇಟ ರ 243* ಪ ಸಡ  
ಕರ 0.17000 20343124642 854983170753

4155 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY- ಂ ಕರಣ ಸ ಪ  ಗಪ  ಗ ನ ವರ ಡರಹ ರ 366/* ಪ ಸಡ  
ಕರ 0.26000 05202200038655 324744856374

4156 ೕಯ  ಸ ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಪ ೕಂಪ  ಕದಮ ಗಳ ೕಡ ಡ 384/16/1 ಪ. 0.4 0.20 237851471074 17182578874
4157 ೕಯ  ಸ ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ಮ ದ  ಕಲಪ  ಕ ೕಡ ಯ ಗ 37/1ಡ ಪ. 0.4 0.20 662966200088 576902010014232

4158 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ೕಷ ರಪ  ಯ ಗ ಯ ಗ 309/2 ನ  ಕತ ವ 
ತ 1.00 0.22 301701677177 5082250017244

4159 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಮಪ  ಲ ಣ ಪ ಳ ಯ ಗ 93/1 ಪ. ಕ ರ 1.00 2.155 678451618120 17177022531
4160 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಮ ನ  ಉಮ ಡ 368/3ಬ ನ ಪವರ ಲರ 1.00 0.546 794137432438 313801000002500

4161 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಜಬ  ಬರಮಪ  ಹರ ಡ 465/1,466/1ಬ ನ  ಕತ ವ 
ತ 1.00 0.28 632133303490 5602200008083

4162 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಗವ  ಸ ವ ಕ ಯಕ ಯ ಗ 77/7 ನ ಕ ರ 1.00 1.64825 980498357579 89039575372
4163 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಕ ೕಶ ರ  ಗ ಟ ಡ 25/4• ನ ಕ ರ 1.00 1.64825 442588094150 651401702129
4164 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಗ ನನ ಬಸಪ  ಡ ಡ 314/2 ನ ಕ ರ 1.00 1.64825 974784842287 375302010120788
4165 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಪ ೕಪ  ಗ ಡ ಡ 454/1 ನ ಕ ರ 1.00 1.64825 779063243330 375302010012313

4166 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ರ ಶ ಮ ದ  ಯಕ ಡ ಯ ಗ ಯ ಗ 393 ಪ.  ಕತ ವ 
ತ 1.00 0.28 923972497153 10758939023

4167 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಸ ವ ಕರ ಐ ಯ ವ ಯ ಗ 604/5 ಪ.  ಕತ ವ 
ತ 1.00 0.1065 705665455402 6474101000257

4168 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಗವ  ಗಪ  ವಡ ರ ಡಕಲ ಡ 197/2ಅ/1 ಪ. ಪ 1.00 0.0075 733064740206 17183061684

4169 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಶ ಸರ ರ ಚ ನ ಗ ಳ ಯ ಗ 29/1ಅ ಪ.  ಕತ ವ 
ತ 1.00 0.28 416392868264 17198109803

4170 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ  ಸರ ರ ಚ ನ ಗ ಳ ಯ ಗ 29/1ಅ ಪ.  ಕತ ವ 
ತ 1.00 0.28 416392868265 89099255556

4171 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಶ ಥ ಬಸವ ಜ ಯಮಕನಮ ಡ ಂ ಡ 16 ನ ಪ 1.00 0.066 750840985161 10758913991

4172 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ವ ತ ದ ಪ  ಲ ಯ ಗ ಯ ಗ 257/3 ನ ಪವರ ಲರ 1.00 0.3 938508605751 5082200297921
4173 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ  ಳಪ  ಡ ಂ ಡ 153/5 ನ ಪವರ ಲರ 1.00 0.3 295511995628 5723070001210
4174 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಅ ಬ ಕರ ಮಗ ಮ ಡ ಂ ಡ 28/04. ನ ಪವರ ಲರ 1.00 0.35 644331620224 576902010021817

4175 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ದ ಮಗ ಲ ಣ ಯ ಗ ಯ ಗ 679/1+2/2/1 ನ  ಕತ ವ 
ತ 1.00 0.28 916425937809 89069390870

4176 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ  ಂಡಪ  ಂಬ ಬಸ ಡ ಡ 17/1ಬ ಪ. ಪವರ ಲರ 1.00 0.546 747552317372 5602200045764
4177 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಬಸವ ಜ ಕಲಪ  ಕ ೕಡ ಯ ಗ 37/1,37/2 ಪ. ಪ 1.00 0.1 707202682783 576902010014129
4178 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ೕ  ಬಸವ ಜ ಕ ೕಡ ಯ ಗ 37/1,37/2 ಪ. ಪ 1.00 0.1 470313051281 576902010009149
4179 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಮಲಪ  ಪರಪ  ಪ ದ ಗಳ ೕಡ ಡ 35/1 ನ ಪ 1.00 0.085 601738929889.00 313801000008914
4180 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಸ ವ ವ  ಗ ಡ 4/1ಅ/1 ಪ. ಪ 1.00 0.085 561850693885.00 576902010016059.00

4181 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಬಸ ಂಗ ನ ಪ  ಗ ಳ ಯ ಗ 47/2 ಪ.  ಕತ ವ 
ತ 1.00 0.28 522072039351.00 576902010013140.00

4182 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಅ ಬ ೕಮಪ  ಸರ 
ಸಣ ಕ ನವರ ರ ಯ ಗ 281,291 ಪ.  ಕತ ವ 

ತ 1.00 0.28 915888236151.00 6474101000513.00

4183 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ೕ ಪ ಕರ ದವ ಯ ಗ ಯ ಗ 366 ಪ.  ಕತ ವ 
ತ 1.00 0.28 803340289894.00 89043104500.00

4184 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಲ ಳಪ  ಖ ಡ ಂ ಡ 139/2 ಪ. ಪ 1.00 0.1 645756101654.00 5722200024932.00

4185 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ದ ಂಕಪ  ರ ಯ ಗ ಯ ಗ 798/1ಕ ನ  ಕತ ವ 
ತ 1.00 0.28 936727893897.00 576902010003829.00

4186 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಕ ನ ವ ವ ಶ ಂ ಯ ಗ ಯ ಗ 269/1 ನ  ಕತ ವ 
ತ 1.00 0.22 817804111101.00 64108941112.00

4187 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಅ ಬ ವಪ  ಮ ಡ ಂ ಡ 167/17 ನ ಪವರ ಲರ 1.00 0.35 855185674857.00 5722200012564.00

4188 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಉದಯ ಮ ಮ ರ ಡ ಂ ಡ 172/2 ನ ಪವರ ಲರ 1.00 0.35 760782011066.00 5722250012595.00

4189 ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ಕರಣ ಸ ವ ಮಪ  ಕ ಯಕ ಯ ಗ 75/4+5+6/4 ನ ಕ ರ ತ 
ಯ 1.00 0.9 724248427308.00 5082200059497.00

4190 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ಏಕ ಥ ವ ೕಕ ಡ ಗ ನ ,79 ಪ. 0.40 0.2 923539788977 17207544012
4191 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ೕಮಪ  ಂಡಪ  ತಳ ರ ಲಬ ರ ನ ,285 ಪ. 0.40 0.2 34781260263
4192 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY ೕನವ  ೕಮಪ  ಲ . ರ . ದರ 331/1ಬ/2/1 ಪ. ಂ 9*6*3 ೕ 2 626158854165 ,05062200041067
4193 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY   ಹನ ತಪ  ದರ ಚ ಂವ . ದರ 61/1 ಪ. 9*6*3 ೕ 2 313580317783 37610484847
4194 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY  ನಪ  ಉಮಪ  ಲ ಚ ರ ದಕ 126/2ಕ ಪ. 9*6*3 ೕ 2 503556838075 17207542582
4195 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY  ತ  ಯಲಪ  ದರ ಬಟ ದಕ 408/4 ಪ. ತರ 9*6*3 ೕ 2 38302873880
4196 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY  ರಗಪ  ಲಪ  ದರ ಂಚ ನ 3/4,3/5 ಪ. 9*6*3 ೕ 2 848835699659 375602010117653

4197 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY  ಮಪ  ಂಡಪ  ರ ರ ದಕ 81/3 ಪ. 9*6*3 ೕ 2 281597985771 31032607961
4198 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಲವ  ಪ  ಭ ಡ ಕಟ ೕಳ 225/2 ಪ. ಂ 1.20 0.1 317190538068 ,08602250008246
4199 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಘ ಂದ    ೕಲ . ದರ 108 ನ ಂ 1.58 0.08 995193446785 64005278012

4200 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಮಪ  ಮಪ  ೕಗ ಪ ೕಳ ಉದ . ದರ 62/1, 62/2, 62/3 ನ 15.90 0.168 727519516122 17210029186

4201 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಫ ೕರಪ  ಫ ೕರಪ  ಮನ ವರ ಡ ಕಟ ೕಳ 273/1 ನ ನ ನ 1.36 0.28 584293715582 ,05502250004973

4202 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಮಹ ಬ ಬ ದಸ ರ ಬ ವರ ಕಣ ಕಟ ೕಳ .24/3 ನ ತರ 3.43 0.192 17207615586



4203 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಸ ಶ ಂಡಪ  ಡ ಡ ಹಲಗ ದಕ 215/1,121/3,88/1 ನ ಂ 1.54 0.448 332006350153 31490383865
4204 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಈರಪ  ಗಪ  ತನವರ . ರ . ದರ .12/3 ನ ಂ  , ಂ 4.50 0.162 848256025112 ,05062200123430
4205 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಳಪ  ಕರಬಸಪ  ಕಡ ಪ ನವರ ನರ ರ ಕಟ ೕಳ 146 ನ ಬದ 1.38 0.116 291935980269 ,05062200194914
4206 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಸಲವ  ಮ ವಪ  ಳವಣ ಸ ದಕ 14/3ಬ ನ ತರ 1.30 0.0812 592242752082 ,05062200151720
4207 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ದ  ನ ವ ರ ಗ ರ .ಎ ಶ ರ 142/1 ನ ತರ 1.23 0.358 739795233039 841510100000021

4208 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಮಲಪ  ಳಪ  ಲ ಅಗ ಕ 43/2 ನ ನ ನ 1.12 0.156 ,090701000008692
4209 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಯಣ ಡಪ  ಭ ಹಲಗ ದಕ 260/2 ಪ. 1.99 0.167 743305127304 33000683774
4210 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಪ ಶ ಡಪ  ಭ ಹಲಗ ದಕ 24/1ಎ ಪ. 0.40 0.448 347476543352 33986194578
4211 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ೕಷ ಕ ಪ  ನಮ ಟ ರ 57/5 ನ ತರ 1.85 0.65 314993045113 89004417939
4212 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಯಲಪ  ರಗಪ  ದರ ಬಟ ದಕ 289/3 ಪ. 1.60 0.448 825278313882 17210063387
4213 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಯಣ ಬಸಪ  ತಳ ರ ಹನ ರ ದಕ .26/1 ಪ. 1.00 0.2 258218431546 32711451085
4214 ೕಯ  ಸ ೕಜ RKVY Mechanization ಗಣಪ  ತಳ ರ ಹಣ ರ ದಕ 113/1 ಪ.  1.40 2.15 668034713469 656802010003766

4215 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಮ ವ ಬಸಪ  ಜಲ ಕಡ  ರ ಯರಗ 690 ನ

28HP MASSEY 
FERGUSON 

(TAFE)  TRACTOR 
4.16 2.5 833993223112 2018944468

4216 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ನಯ ಜ ಖರ ರದ ನ ನಹ ಸವದ 126/* ನ FAT ODC Electric Engine 2.00 0.22 434313084055 0691101022324

4217 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ವ ಬ ಬ ಂ ರ ೕಡ 8/2 ನ KK-JP -708 Knapsack

 Power spryer 1.60 0.08 967572584131 520101065367762

4218 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಮ ಬ ಶ ರ ಮಲಪ  ಬ ಟ ರ ರ ೕಡ 258/4 ನ TAFE (MF-6028) 

20.8 Hp 2.08 2 475407251523 05152200043790

4219 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಮ ಂ ಶ ಫ ೕರಪ  ಅರಬ ರ ರ ೕಡ 946/* ನ

S.R Agrotech Organic 
Debrio

 Chopper/Chaff Cutter  
2HP Electrical Motor

- 0.145 767937551195 17035022179

4220 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಮ ಂ ಶ ವಪ  ರ ಕರ ಂ ೕ ನವ 315 ಪ.

 (FAI-3WZ-30 W) 3 HP, 
29-50lts/min 

2600 rpm Petrol 
Engine Pump

- 0.1 332519841350 171800101001119

4221 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಯಲಪ  ಯಲವ  ದರ ಳ ನವ 478 ಪ. S R Agrotech 3 HP 

Organic Debris Chapper - 0.24 486289471556 691101018905

4222 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಪ  ಉ ಲ ಲ ಕ ನವ 247/2 ಪ. Gross Cutting Machine - 0.1675 517384481045 340702010009001

4223 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಅಣ ಪ  ಪ  ಲ ಲ ಕ ನವ 255 ಪ. Fortune Agro Impex FAT-

175-.3W2-30W 5HP - 0.1 560604122879 20342082260

4224 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಮ ಂ ಶ  ವಪ  ರ ಕರ ಂ ೕ ನವ 315 ಪ.

Organic Debrio Chopper
 FAT CC 02 2HP
 Electrical motor 

297-329kg

- 0.1565 332519841350 171800101001119

4225 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕಮ  ವ ವ  ಯ ದರ ಲ ಕ ನವ 196/8 ಪ.

S.R Agrotech Organic 
Debrio

 Chopper/Chaff Cutter  
5HP Diesel Engine

1.20 0.28 511082916181 17055086480

4226 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಜಯ ಮ ೕಜಪ  ಲ ಹಲ  ಂ ರ ೕಡ 215/2 ಪ.

Fortune Agro Impex 4 
Stroke Petrol Operator 

Sprayer
- 0.1195 672491069529 190900101002801

4227 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ವಪ  ವನಪ  ದರ ಳ ರ ೕಡ 4/2ಬ ಪ.

K.K. SRT 910 Kisan Kraft 
Power Weeder-Inter 

Cultivitor
- 0.63 626854182160 652401502358

4228 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ವಪ  ವನಪ   

ಉಫ  ಗರ ಮರ ಂ ರ ೕಡ 66/2 ಪ.
Kisan Kraft Brusa Cutter 

Modle
K>K. BC 8640 2 Hp

- 0.255 466538566307 2550330002909

4229 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ೕಲಪ  ಪ  ತಳ ರ ೕಶ ಪ ಸವದ 330/3 ಪ. 3 HP Organic Debris 

Chapper - 0.24 226355240554 6911010125498

4230 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕಮ  ಕ  ಖಪ  ಬ ಟ ರ ಸವದ 495 ಪ. ODC-03 Tractor Model 

Chaffer Cutter 15 Hp - 0.728 968722900444 17199549050

4231 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಗಪ  ಫ ೕರಪ  ತಳ ರ ಕ  ಉ ಸವದ 166 ಪ. FAI 825 ECO Power 

Sprayer 1 Hp - 0.1 - 17217304942

4232 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಫ ೕರಪ  ಗ ಪ  ತಳ ರ ಬ ೕ ಸವದ 4&5 ಪ. Fortune Agro Impex 

Boomer Sprayer 1.5 Hp - 0.1 669125346802 17036030246

4233 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಥ ವಪ  ಅಳ ೕ ರ ಯರಗ 4 & 5 ಪ.

Shaktikissan chaff cutter
 with commet 5 hp Diesel 

Engine
- 0.28 245988144738 17215582582

4234 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಪ  ೕ ದಳ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 240/5 ಪ. Kissankraft 6HP KK-IC-

300D - 0.35 845262478379 520101230066891

4235 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಬಸಪ  ಗಪ  ತಳ ರ ಬ ೕ ನವ 49 ಪ.

S.R Agrotech Organic 
Debrio

 Chopper/Chaff Cutter  
2HP Electrical

- 0.145 931326014600 17036028590

4236 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಮಪ  ಗಪ  ತಳ ರ ಬ ೕ ನವ 58 ಪ.

S.R Agrotech Organic 
Debrio

 Chopper/Chaff Cutter  
2HP Electrical

- 0.145 733338532987 89049259106

4237 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಬಸವ ಜ ಯ ದರ ಮರ ಂ ರ ೕಡ 101, 386, 481/1 ಪ.

S.R Agrotech Organic 
Debrio

 Chopper/Chaff Cutter  
2HP Electrical

- 0.145 424591347753 190900101000418

4238 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಯಲಪ  ಯಲಪ  ಆಲದಕ ಪ ಯರಗ 298 ಪ.

S.R Agrotech Organic 
Debrio

 Chopper/Chaff Cutter  
3HP Electrical Motor

- 0.2 499197464875 05172200004852

4239 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಫ ೕರಪ  ಯಲಪ  ಆಲದಕ ಪ ಯರಗ 293/4 ಪ.

S.R Agrotech Organic 
Debrio

 Chopper/Chaff Cutter  
3HP Electrical Motor

- 0.2 315417699902 05172200064400

4240 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಲ ಣ ಬಸವ ಜ ತಳ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 298/* ಪ.

S.R Agrotech Organic 
Debrio

 Chopper/Chaff Cutter  
3HP Electrical Motor

- 0.2 510453985512 520291019988767

4241 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ ಆ ದ ಡ ಬಸಪ  ಯ ರ ಪ ಯರಗ 193/* ನ

S.R Agrotech Organic 
Debrio  Chopper 2Hp 

Electrical
- 0.145 696248754476 652401502334

4242 ೕಯ  ಸ 
ೕಜ

ತರ  ಖರ ಯ 
ಪದ

ೕ ಮವ  ಫ ೕರಪ  ಹ ಜನ ಯರಝ ಯರಗ 242*/1 ಪ. - 0.2 246389684358 520101218872166

4243 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಮ ವ  ೕ ಗ ಅಥ 28/5ಅ/1 ನ 0.40 0.44800 212090395871 32463808059
4244 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ರ ಲ ಬ ಇ ಮ ರ ಗ ಅಥ  25/1 ಂ 0.40 0.44800 904153942480  05362200060629



4245 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಬ ಅಣ ಪ  ಯ ಂ ಡ ಳ ಗ ಡ 87/1 ನ 0.40 0.20800 788719504719  14990100073473

4246 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ವ ಬ ಂಗ ಮಗ ಮ ಐಗ ಲ ಗ  118/2 ನ 0.40 0.42000 513046742135 3864101001606

4247 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಯಪ  ಂಗಪ  ಹ / ವಳ ಲ ಗ ಲ ಗ 185/5 ನ 1.60 0.37000 998653427496   17189605586
4248 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಳಪ  ಂಡಪ  ಕಡ ೕಳ ಲ ಗ ಲ ಗ  176 ನ 1.20 0.37000 780219654422 17189579371
4249 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ತಪ  ಬಸಪ   ಅಥ  ಅಥ  56/1ಕ  ನ 0.40 0.37000 240958025708 916010022038990 

4250 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ೕಮ . ಯವ  ನ ಪ   ದರ  ಕಟ ರ ಲ ಗ 926/1+2  ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.37000 414294298065  17189031201

4251 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಸ ವ ಯಲಪ  ಭ ಕಟ ರ ಲ ಗ  863/6 ಪ. 0.80 0.37000 462722262319 89016669892
4252 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಪ ೕದ ಪ  ಒ ಯರ ಗ ಗ ಡ 221/10  ನ 0.40 0.44800 281309636776 14990100061163
4253 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಸ ಗಣಪ   ಗ ಗ ಡ 521/2ಡ, 521/4  ನ 0.60 0.44800 814232771410 17130030135
4254 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ನ ವ ೕ  ೕಲ ಗ ಗ ಡ 553/3 ನ 0.80 1.12500 703879161658 542402010037994

4255 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ೕಮ . ಖ  ಮಪ  . 
ೕಲ ಗ ರ . ಅಥ 30/5 ಮ 0.78 0.63000 844349016470 05362200098563

4256 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ದ ಂತ ಳಪ ಡ ಳ ಗ ಡ 97/2ಕ ನ 0.70 0.40610 643220252156 5848101000832
4257 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಅಣ ಪ   ಕರ ಗಲಗ ಘಟನ ಗ ಡ 69/2ಬ ನ 0.85 1.12500 775362872629 11157035987

4258 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಜ ಖರ ವ ೕ  ಜಮ ಘಟನ ಗ ಡ 52/2ಅ/1 ನ 1.00 1.12500 211671276412 05362200098563

4259 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಂ ಗ   ಟ  ಗ ಗ ಡ 30/6  ನ 0.40 0.28000 212434049295 17175529337 
4260 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ದ ದ ಠ ಲ ೕಲ ಗ ಗ ಡ 550/1 ನ 0.49 0.37000 651299103294 17175583306
4261 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation  ಂ  ದವ ಂ ಅ ತ ರ 25/3 ನ 0.73 0.40610 21614677770 0192500100839601
4262 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಂದ  ಕಲಪ  ಳಗ ಐಗ ಲ ಗ 177/2 ನ 0.55 0.40610 527102806345 3864101000006
4263 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಸ ೕವ ವ ತ ಂಬ ಮದ ಅ ತ ರ 289/3ಅ ಪ. 0.40 0.37000 714126154805 918010029352765
4264 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಪ ೕಣ ಕರ ನವ ಳ ಗ ಡ 30/8,30/9 ಪ. 0.40 0.25000 888029712000 0192500101766801
4265 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ೕಲ  ರ ನವ ಳ ಗ ಡ 31/7 ಪ. 0.40 0.32500 450198393688 15070100075221

4266 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ೕಮ .ಸ  ಜ ರ 
ಂ ೕ ಡ ಳ ಗ ಡ 658/20 ಮ 0.60 0.63000 874976164543 542402010001809

4267 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಮ ವ ಳಪ  ಡ ಳ ಗ ಡ 84 ನ 0.61 0.35000 942712975225 375202010320740
4268 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಲ ಣ  ಭರ  ಸನ ಗ ಅಥ 51/2 ನ 0.50 0.35800 316639378331 17130045176
4269 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ರ ಶ ೕ ಲ ಮಗ ಮ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 165/9ಅ, 165/10 ನ 0.40 0.44800 328103671193 05362200164151
4270 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಪರ  ಬಸ  ಚಮ ಅ ತ ರ 164 ನ 0.50 0.44800 896878870222 106985600115
4271 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಯ ಹಣ ತ ಕ ಸ ಅಥ 386/6 ಪ. 0.80 2.00000 847501357738 1069101020294
4272 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ೕಮ .ಜಯ ೕ ಬಸಪ  ಡ ಬಡ ಲ ಗ 186/1 ಮ 1.00 0.50000 704907204580 1069101025760
4273 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation  ೕ ಸ ೕಲ ಅಥ ಅಥ 652/1 ನ 0.80 0.08800 0192500100270901
4274 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಅಪ ಣ  ರಪ  ಡ ಬಡ ಲ ಗ 30 ನ 0.80 0.28000 681510823081 6505005004980
4275 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಸ ಮಪ  ಡ ಅಥ ಅಥ 1981/6 ನ 0.80 0.22000 896845336003 1069101019875
4276 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ದ  ಗ ಗ ಡ 484/4 ನ 0.80 1.12500 760006664404 542402010001349
4277 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಪರ ಮ ಂಡ ೕಕ ತ ಗ ಗ ಡ 307/2 ನ 1.20 1.12500 716744074864 542402010003405

4278 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ೕಮ . ವ  ಕರ ಠಕ ಣ ವರ ಕಕಮ ಲ ಗ 546/1ಅ ಮ 1.20 2.00000 825881046971 89091913795

4279 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ೕಷ ತಮ ಣ  ರ ರ ಟ ಲ ಲ ಗ 418/6 ನ 0.80 2.00000 585488933378 50100240075461
4280 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ಪ ೕಣ ಕರ ನವ ಳ ಗ ಡ 30/8,30/9 ಪ. 0.40 0.07500 888029712000 0192500101766801

4281 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ೕಮ . ಜ  ಮ ವ 
ವ ಬರ ಅ ತ ರ 111/3ಅ ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.10000 366880384818 1069101019837

4282 SMAM Mechanisation SMAM Mechanisation ೕಮ   ಂಗ ಅಗ  
ಇಂಗಳ ಂವ ಅ ತ ರ 44/1 ಪ. 0.40 0.63000 407398387968 1069101004332

4283 SMAM Mechanisation
SMAM AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ 
"vÉÆÃlUÁjPÉAiÀÄ°è 

AiÀiÁAwæÃPÀgÀt

¸ÀzÁ£ÀAzÀ AiÀÄ±ÀªÀAvÀ 
ZËUÀÄ¯É ¤AUÉÃ£ÀnÖ PÁPÀw 14/* ನ AiÀiÁAwæPÀgÀt 1 0.35000 458917501387 110610100003920

4284 SMAM Mechanisation ªÀÄ®è¥Áà ¨Á¼À¥Áà ®p× CUÀ¸ÀUÉ PÁPÀw 43/2 ನ AiÀiÁAwæPÀgÀt 1 0.26000 341831580162 090701000008692

4285 SMAM Mechanisation PÀÈµÁÚ ¥ÀÄAqÀ°PÀ ¥ÁnÃ® QtÂAiÉÄ GZÀUÁAªÀ 2/* ನ AiÀiÁAwæPÀgÀt 1 0.15650 384479156715 10911261465

4286 SMAM Mechanisation PÀÈµÁÚ AiÀÄ®è¥Áà ¥ÁnÃ® ºÉÆ£ÀUÁ PÁPÀw 259/4 ನ AiÀiÁAwæPÀgÀt 1 0.14950 305887373649 05342200030891

4287 SMAM Mechanisation ²ªÁf § §AUÉ£ÀßªÀgÀ ¸ÀÄ¼ÉÃ¨sÁ« »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 20/2 ನ AiÀiÁAwæPÀgÀt 1 0.00750 566313876973 10788760890

4288 SMAM Mechanisation ¨Á¼Á¸ÁºÉÃ§ f£Àß¥Áà 
ºÀtªÀÄtÚªÀgÀ C£ÀUÉÆÃ¼À ¨É¼ÀUÁ« 44/1 ನ AiÀiÁAwæPÀgÀt 1 0.06250 577232837017 60197522082

4289 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ೕಮ . ಸ ೕ  ಮ ವ 
ಪಟ ಂ ಜ ಸದಲ 82/6 ನ ಣ ನ  

1.05

Engine 
operated 
Power 

Weeder 6 HP 
(Shri Basava 

Traders)

0.475 8513101005495

4290 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ೕ.  ಲ ಣ ಉದಗ ರ ಂವ ೕ 88/1ಬ ನ ಣ ನ  
0.50

Chaff Cutter 
2 HP (S R 
Agro tech)

0.145 8905466914

4291 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ೕ. ಭರಮ ಡ ಮಲ ಡ 
ೕಲ ರ ಂವ ೕ 41/3,41/15 ನ ಎ ಬ  0.40

Chaff Cutter 
2 HP (S R 
Agro tech)

0.145 89090960064

4292 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ೕ. ಲ ೕರಣ ಗ ಖಡಕ ಟ ೕ 389/1 ನ ಬದ  0.40

Power  
Oprated 

Knapsack 
Sprayer 1.3 
Hp (Basava 

Traders)

0.1 31986990629

4293 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ೕ. ಲ ಣ ಈಶ ರ ಪ ರದ ಸದಲ 581 ನ ಬದ  0.53

Power  
Operated 
Knapsack 

Sprayer 1.3 
Hp (Basava 

Traders)

0.1 11130374997



4294 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ೕ. ಂದ  ಅ ಬ 
ೕರ

ಮಮ ರ  
ಎ ಸದಲ 78,79,80 ನ ಮ ಡ 1.00

Power  
Operated 
Weeder 
(Brush 

Cutter) 2 HP  
(Basava 
Traders)

0.08 05232200022864

4295 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ೕ. ತ ಆ ದ ನ ಳ  ಎ 157/3ಬ ನ  0.12

Power  
Operated 
Knapsack 

Sprayer 1.3 
Hp (Basava 

Traders)

0.1 156200101000261

4296 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ೕ. ಅಂ ಶ ಮ ದ  
ಕ 124 ನ  1.07

Chaff Cutter 
2 HP (S R 
Agro tech)

0.145 17175036817

4297 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ೕ. ಂಡ  ಈರ  
ತಪಕರ ರ ಂವ ೕ 99/5- 2 ನ  0.72

Chaff Cutter 
2 HP (S R 
Agro tech)

0.145 17186692233

4298 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ೕ. ಅ ೕಲ  ಠ ಜ ಸದಲ 82/5 ನ ಕಲ ಗ  0.95

Power 
Weeder 5Hp 

(Basava 
Traders)

0.475 37930623480

4299 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ೕ.  ಯಪ  ಮ ರ ಂವ ೕ 74/2,74/4 ನ
Chaff Cutter 

2 HP (S R 
Agro tech)

0.145 520101217484571

4300 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ಂ ಗ ವ ತ ಚ ನ ರ ಂವ ೕ 74/8 ನ ನ ನ ಡ 0.20
Chaff Cutter 

2 HP (S R 
Agro tech)

0.145 89062465714

4301 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ಮಲ  ತ ಳ ಕ ರ ಗರ ೕ 889/5 ನ  0.20
Chaff Cutter 

5 HP (S R 
Agro tech)

0.28 17174040199

4302 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ದ ಂತ ಚನ ಪ  ವ ರ ಕ ರ ಗರ ೕ 728/1+2/2,887/1ಅ+1
ಬ/1ಕ/1 ನ ಅ ಣ 0.40

Chaff Cutter 
5 HP (S R 
Agro tech)

0.22 17174060959

4303 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ ಅ ೕಜ ಇ ಮ ೕ ಡ ಳ ಸದಲ 46/2 ನ  0.52
Chaff Cutter 

3 HP (S R 
Agro tech)

0.24 052401000114222

4304 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ  (ಎ   ) ಅ ೕಕ  ನ ಂ ೕಜ ಸದಲ 523/1ಡ,515/2 ನ ತರ  0.40

Power  
Operated 
Knapsack 

Sprayer 1.3 
Hp (Basava 

Traders)

0.1 17176057010

4305 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ  (ಎ   ) ೕ. ಬ ಲ  ಧವ ಜ ಸದಲ 421/7ಬ ಪ ಷ  ಎ ಬ  0.20

Power  
Oprated 

Knapsack 
Sprayer 1.3 

Hp

0.1 89055881721

4306 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ  (ಎ   ) ೕ. ಂ ರ ದಶರಥ 
ಕ ಜ ಸದಲ 274/31,274/27 ಪ ಷ  ಣ ನ  

0.40

3 HP Chaff 
Cutter           

(S R 
Agrotech)

0.24 89047108828

4307 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ  (ಎ   ) ಧನ ಲ  ಜ ಸದಲ 150/1 ಪ ಷ  ಣ ನ  
0.20

Chaff Cutter 
2 HP (S R 
Agro tech)

0.145 38297111993

4308 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ  (ಎ   ) ಂ  ಂಡ ಕ ಟ ಡ ಳ ಸದಲ 306/1 ಪ ಷ  ³Ð¤Ð‘Ñ§ 0.30
Chaff Cutter 

2 HP (S R 
Agro tech)

0.145 31182458905

4309 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ  (ಎ   ) ಶ ಮ ವ ಭ ಕ ರ ಗರ ೕ 320/3 ಪ ಷ  ಣ ನ  
0.23

Chaff Cutter 
3 HP (S R 
Agro tech)

0.24 17174048111

4310 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ  (ಎ   ) ದಶರಥ ವ  ಗ  @ 
ಮ ರ ಳ ಡ ಗರ ೕ 123/19 ಪ ಷ  ³Ð¤Ð‘Ñ§ 0.32

Power  
Oprated 

Knapsack 
Sprayer 1.3 

Hp

0.09 89063741648

4311 SMAM Mechanisation SMAM ೕಜ  (ಎ   ) ಮ ಂದರ ಅಣ  
ಂಬ ಸವದ ಗರ ೕ 1/12,1/12,133/22 ಪ ಷ  ಣ ನ  

0.20

Chaff Cutter 
3 HP (S R 
Agro tech)

0.175 05482200023538

4312 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಮಲ   ತಮ ನ ೕಳ ಅಮ ಣ ಶ ರ 58/2/1 ಪ. ಡ 4.2 0.145 912272960738 89029453505

4313 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಅ  ಳ  ಡ ಡ ೕ 41 ಪ. ತರ 2.29 0.023 905573115068 5342101001433
4314 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ವ  ಣ ರ ಣ ೕ 75 ಪ. ತರ 2.37 0.1675 497499245814 5122200004872
4315 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಕರ ದ  ರಕರ . ೕ 131/7 ಪ. ೕ 4.05 0.55 386179150931 17192022316
4316 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಬಸವ ಜ ಕರ ಕಣಗ ಶ ರ 134/2,/134/3 ಪ. ೕ 1.07 0.145 452512192505 11006741511
4317 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಶ ೕಮ  ಲ ರ ದಕ 131/2 ಪ.  3.2 0.448 931655682065 375602010114025
4318 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಯ  ವ  ಕರ ಕಲ ರ 93/3A+B ಪ. 2.14 0.1232 249841373444 5142200040460



4319 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಲಗಮ  ಅಪ  ದ ಕರ ೕ 55/4,56,56/3 ಪ. ಣ 5 0.1455 248565622020 110310110008270
4320 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ದ   ೕಲ ರ ಶ ರ 53/8,53/2 ಪ. ತರ 8.22 0.168 388112407701 134901191000886
4321 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ರ  ಗ  ಕ ಡ ಯ ಗ 26/13 ಪ. ಕಲಂಗ 0.35 0.28 956249222328 89097131745
4322 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ದ ರ ಅರಬನ ಪ ಳ ಯ ಗ 95/6 ಪ. ಂ 3.16 0.28 428373068740 36129239800
4323 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಮ  ಸ ೕ  ಘ ಚ ಳ ಶ ರ 56 ಪ. ೕ 3.07 0.145 776285340757 134901051000354
4324 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಂಗ  ಡ  ಖನ ಳ ಳ ಶ ರ 200/1B,200/10 ಪ. ತರ 0.38 0.145 740905145110 6602101003149
4325 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಭರ  ಯಲ  ಘ ೕ ರ ಶ ರ 160/2A ಪ. ತರ 1 0.145 878102001039 520101254502807
4326 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಖ  ಅಪ  ಖನವರ ೕ ರ ಶ ರ 169/2 ಪ. ತರ 1.27 0.145 896579976206 89009284800
4327 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಲ ಣ ಳ  ಸನಹ ಚ ಳ ಶ ರ 383/1,383/3,383/5 ಪ. ತರ 0.6 0.145 961689458251 134901241000115
4328 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಖ ವ ಮಲ  ಗಡ ರ ರ ಶ ರ 43/3ಅ ಪ. ರಲ 1 0.145 847247182977 134901191000927
4329 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಸ ವ ಮಲ  ಡ ರ ರ ಶ ರ 43/3ಅ ಪ. 1 0.1 240875576651 520101227868915
4330 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ದ  ಡ  ಂಗ ಳ ೕ 237 ನ ಂ 5.6 0.02 984365545451 5132030000027
4331 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ವ ದ  ೕವ  ಪ ರ ರ ೕ 137/2 ನ ಂ 12.28 0.02 222562710929 17192026478
4332 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ದ ಖರ ಬಸ  ರ ಅವರ ೕಳ ೕ 115 ನ ಣ 2 0.28 881558680050 5132200078702

4333 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ತ  ದ ಂಗ  ಸ ವ ರ ಯ.ಮರ 187/1 ನ ಣ 2.25 0.116 781542653679 110310100002765

4334 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಜ ಖರ ಂಪ  ಕ ಬ ಯ.ಮರ 55 ನ ಣ 3.3 0.35 592317879525 5132200029845
4335 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಸ ನ ದ ರಗ ಕಣಗ ಶ ರ 17/1,140/3 ನ 4.31 0.1 867078682414 17025008995
4336 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಮಲ   ಂ ಳ ಶ ರ 224/7 ನ 2.2 0.068 317441584167 375002010010283
4337 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಪ ಶ  ಂ ಳ ಶ ರ 222/63 ನ 1.09 0.068 848753164630 375002010003989
4338 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಬಸ ಂಗ  ವಬಸ  ೕಗ ಲ ಂಗಲ 37/2B ನ 1.31 0.0383 303305771923 17028078347
4339 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ದ ಂತ ದ  ರ ಕ ಲ ಂಗಲ 35/ ನ 5.6 0.358 510236583271 89105770844
4340 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಯ  ಮನ ಡರ ಲವ ಲ ಂಗಲ 334/1 ನ 5.18 0.192 565848286408 5012500100419000
4341 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಪ ಶ ದ  ರ ಪ ನ ವರ ೕ ನ ೕಪ ಲ ಂಗಲ 120/2 ನ 0.17 0.145 378927147343 11000101006598
4342 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಂ ಶ ಕ  ಂ ೕ ವ ರ ರ 37/2 ನ 4.3 0.1675 240697105422 5142200019729
4343 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ  ರ ಶ ಕ . ೕ 49/2 ನ 5 ಎ. 2 643609792240 30385430055
4344 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ೕ  ಗ ಜ ಂ ಕರ ೕ ೕ 101/2 ನ 2.4 0.7475 827948049555 5123070000936
4345 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ತವನ  ತ  . ೕ 234/3B,232/1,113/1 ನ 1.1 0.3 608666152179 89108066298
4346 SMAM Mechanisation SMAM ಂ ಕರಣ ಂಡ  ವ ತ  ರವ ಯರ ಳ ೕ 1/4A ನ 1.1 0.02 741250818884 5472210030056

4347 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM) ೕ ಂತ ಮಲಪ   ರ ಪಡಲ ಡ ಂ 10/*/* ಪ ಂ ಕರಣ (SMAM) 1.51 0.19502 17031551957 741012080359

4348 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM)  ಲ ಣ ರ ಅಂ ಂ ೕ 81/*/1 ಪ ಂ ಕರಣ (SMAM) 1 0.19502 05392200156110 575117596793

4349 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM) ದ ಂಗಪ  ಅಗ ಮ ವಲ ರ 148/*/9 ನ ಂ ಕರಣ (SMAM) 0.8 0.17 110710100008417 724069559374

4350 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM) ಅ ತ ಅ  ಂ ಹಲಕ ರ 11/2ಬ/1 ನ ಂ ಕರಣ (SMAM) 0.38 0.15852 05392200006170 620548187654

4351 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM) ಠಲ ವ  ವ ಕ ಂ 50/*/2,51/*/2 ನ ಂ ಕರಣ (SMAM) 0.46 0.99118 11131406580 745050217628

4352 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM) ಹ ತ ಯಲಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 142/1 ಪ ಂ ಕರಣ (SMAM) 0.6 0.15522 110710110009769 268170783267

4353 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM) ೕಪಣ  ಮ ವ ಕ ಟ ಂ 50/*/2 ಪ ಂ ಕರಣ (SMAM) 1.66 0.18478 0535108014257 851309891782

4354 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM) ಮ ನ ಬಸವ ಪ  ತಳ ರ ರ ೕ 117/*/3 ಪ ಂ ಕರಣ (SMAM) 0.8 0.16 17030543469 842612016578

4355 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM) ೕರವ ದ  ಫ ಂ ರ ಂ 127/*/* ನ ಂ ಕರಣ (SMAM) 3.00 0.15602 017601504118 783330021984

4356 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM) ೕದ ಖ  ಂ ೕ 47/*/2 ನ ಂ ಕರಣ (SMAM) 1.00 0.3 31708382768 266931115315

4357 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM) ಲ ಣ ಮನ ಂಬರ ಉಪ  ಕರ ಂ ೕ ಂ ೕ 164/*/1 ಪ ಂ ಕರಣ (SMAM) 1.00 0.05144 17032044287 601117811489

4358 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM) ಮ ದ  ಯಣ ಳಣಕರ ಮನ ರ ರ 53/*/* ನ ಂ ಕರಣ (SMAM) 2.00 0.1628 19600100003025 856564297980

4359 SMAM Mechanisation ಂ ಕರಣ (SMAM) ೕಮ  ೕ  ೕ  ದ ಂ ೕ 50/*/4,50/*/5 ನ ಂ ಕರಣ (SMAM) 1.00 0.22 50100124715098 310503749113

4360
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

Coconut INM & IPM ಮ  ದ  ಡ ಳ ಅವರ ೕಡ ಅಥ 30/3 ನ ಂ  (INM) 1.20 0.07500 400472282124 650501705742

4361
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

Coconut INM & IPM ಉ  ಲಗಮ  ೕ ಐ ರ ಗ ಡ 274ಅ ಂ ಂ  (IPM) 1.00 0.05250 715146752497 374302010008237

4362
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

Coconut INM & IPM ೕ ಲ ಂಗಪ  ರ ಮ ದ ಅ ತ ರ 194 ನ ಂ  (IPM) 1.00 0.05250 794474312601 17188061497

4363
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

Coconut INM & IPM ಬಸ ಡ ಡ ೕಲ ಮ ದ ಅ ತ ರ 206/2 ನ ಂ  (IPM) 1.00 0.05250 486233689542 89031586949

4364
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

Coconut INM & IPM ಮ  ದ  ಡ ಳ ಅವರ ೕಡ ಅಥ 30/3 ನ ಂ  (IPM) 1.00 0.05250 400472282124 650501705742

4365
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

Coconut ¸ÀÄgÀd ZÀA ¸ÁzÀÄ£ÀªÀgÀ ¹zÀÝ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 274/1 ನ Coconut 2.00 0.105 367252150962 89057166301

4366
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

Coconut ¢ügÀd ZÀA ¸ÁzÀÄ£ÀªÀgÀ ¹zÀÝ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 274/2 ನ Coconut 2.00 0.105 273512705470 652401522602

4367
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

Coconut ¸Àw±À ²æÃ±ÉÊ® PÀjPÀnÖ ¨É¼ÀªÀr ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 379 ನ Coconut 2.00 0.15 456834797872 33508366668

4368
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಉ ದಕ ಂ ನ  ಸಮಗ 
ೕಗ ಮ  ೕಟ  
ೕಷ ಂಶಗಳ ವ ಹ

«ÃgÀtÚ AiÀÄ®è¥Áà 
PÀ¼À¸À£ÀßªÀgÀ SÁ¸À¨ÁUÀ ¨É¼ÀUÁ« 33/1+2§, 33/1+2C, 

28 ನ vÉAUÀÄ 0.075 2.00 800546618148 05981019459

4369
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

«ÃgÀtÚ AiÀÄ®è¥Áà 
PÀ¼À¸À£ÀßªÀgÀ SÁ¸À¨ÁUÀ ¨É¼ÀUÁ« 33/1+2§, 33/1+2C, 

28 ನ vÉAUÀÄ 0.105 2.00 800546618148 05981019459

4370
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

zÀ±ÀgÀxÀ PÉ. ²AzÉ ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ ¨É¼ÀUÁ« 31 ನ vÉAUÀÄ 0.042 0.80 260576519978 20277101844

4371
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

CRAqÉÃ±ÀégÀ C¥ÀàAiÀiÁå 
¸ÀtÚºÀÄqÀUÀ£ÀßªÀgÀ § CAPÀ®V »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 80/1PÀ ನ vÉAUÀÄ 0.063 1.20 709581839550 110710100009318

4372
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಬಸವ  (INM) ಜ ಳ ೕ ಕ 436 ಪ. ಂ 1 0.075 715276863577 3046101010000876ಂ  ೕಜ ಯ  
ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 



4373
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ೕಮ  (INM) ಜ ಳ ೕ ಕ 436 ಪ. ಂ 1 0.075 794753285270 3046101010005830

4374
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಈರಪ  ದ ಪ  ಪಟ ಂ (IPM) ರ ಅರ ಂ 566/2 ಪ. ಂ 1.2 0.063 655725226809 446101013479

4375
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ೕಶ ಪ  ೕಡ(IPM) ೕ ಕ ೕ ಕ 415/1 ನ ಂ 1.2 0.0625 882826429066 48201010009362

4376
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಜಣ  ಎ. (IPM) ೕ ಕ ೕ ಕ 271/1 2 ನ ಂ 1.65 0.0845 881259813948 17190029775

4377
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ನ ೕ ತ ಯ ಗ ಶ  ರ ಸ ಟ ಯ.ಮರ 164/1 ನ ನ ೕ ತ 
ಯ 1 1.2 0.075 392553374188 5472200001372

4378
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ನ ೕ ತ ಯ ಗ ಶ  ರ ಸ ಟ ಯ.ಮರ 164/1 ನ ನ ೕ ತ 
ಯ 1 1.2 0.063 392553374188 5472200001372

4379
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ನ ೕ ತ ಯ ಹಷ  ಗ ಶ ರ ಸ ಟ ಯ.ಮರ 164/2 ನ ನ ೕ ತ 
ಯ 1 1.2 0.063 684517638812 5472200042471

4380
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ನ ೕ ತ ಯ ದ ದ  ಳ ಸ ಟ ಯ.ಮರ 87/6 ನ ನ ೕ ತ 
ಯ 1 0.8 0.042 920701427141 17046591118

4381
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ನ ೕ ತ ಯ ವ  ಮಲ  ಳ ಸ ಟ ಯ.ಮರ 87/ಅ/6 ನ ನ ೕ ತ 
ಯ 1 0.8 0.042 693515272742 17046627116

4382
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಂ  ಯ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ತ ಣ ೕಜ ಖ  ಮಣಪ  ಂ ೕ 49/*/2 ನ

ಂ  ಯ ೕಟ 
ಮ  ೕಗ 

ತ ಣ ೕಜ
2.00 0.105 11131382455 847546637347

4383
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಂ  ಯ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ತ ಣ ೕಜ ವ  ಪ ಫ ಂ ಹರಸನ ಂ ೕ 1/*/3 ಅಲ  ತ

ಂ  ಯ ೕಟ 
ಮ  ೕಗ 

ತ ಣ ೕಜ
2.00 0.075 05392200036125 391989861487

4384
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಂ  ಯ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ತ ಣ ೕಜ ಬ ಮ ಮ ಂಗ ವ ೕಥ ಂ ಂ ೕ 105/*/6 ನ

ಂ  ಯ ೕಟ 
ಮ  ೕಗ 

ತ ಣ ೕಜ
2.00 0.105 11131407186 402834194004

4385
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಂ  ಯ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ತ ಣ ೕಜ ಅಪ ನ ಡ ಂಗನ ಡ ೕಲ ಲಬ ರ ನ 2 ನ , ಂ 2.68 0.021 724939687874 375602010009933

4386
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಂ  ಯ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ತ ಣ ೕಜ ವಪ  ಲ ಪ  ನ ವರ ನ .11/2 ನ , ಂ 1.83 0.05 840100685207 ,05162200089180

4387
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಂ  ಯ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ತ ಣ ೕಜ ದಶ ನ ಂಕನ ಡ ಲಕ ಕಲ ಳ ನ 202/1ಅ, 22/1ಬ ನ , ಂ 2.4 0.045 54044951169

4388
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಂ  ಯ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ತ ಣ ೕಜ ೕಮಪ  ೕಮಪ  ಲ ಆ ದಕ 110/1 ನ ತರ , ಂ 2.42 0.053 439035724281 17210036830

4389
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಂ  ಯ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ತ ಣ ೕಜ ಡ ಮಲಪ  ೕಮಪ  ವಡ ರ ಕಲ ಪ ನ 59/1 ನ ಂ 1.72 0.042 492476439665 17207602292

4390
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಂ  ಯ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ತ ಣ ೕಜ ವಪ  ಯಲಪ  ಆ ನ ಘಟಕ ರ ನ 47/4 ನ ಂ 1.2 0.075 563759739067 30919029151

4391
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ೕ ಜ ಖರ  ರದ ಂಚ ರ ಪ ಸವದ 69/2 ನ ಂ 1.55 0.08137 332720017078    0691101020719

4392
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ೕ ಬಸವ ಜ ರದ ಂಚ ರ ಪ ಸವದ 69/4 ನ ಂ 3.18 0.07245 834917438179    11120389305

4393
ಉ ದ  ರ  ಯ  

ೕಜ  ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ

ಂ ನ  ೕ ತ 
ಂ  ಅ  

ೕಜ ಯ ಸಮಗ ೕಟ & 
ೕಗ

ೕ ಪ ದ ಬ  ೕ ರ ಂ ರ ಪ ಸವದ 40/1 ನ ಂ 1.00 0.075 - 11120426269

II

1

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

IPM M Grant  ಅಣ ಪ  ಬಡ ಲ ಗ 42/3 ಪ. 0.90 0.08000 359880414382 0192500102377001

2

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

IPM M Grant ಹಣ ತ ಮಲಪ  ಭ / ರವ ಕಟ ರ  ಲ ಗ 1047/2ಡ ಪ. ಅ ಣ 0.40 0.03600 471753942408 17189047926

3

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

IPM M Grant ೕ ಪ ಯಪ  ಲ ಗ  ಲ ಗ 858/1 ಪ. ಬದ  & 
ಣ ನ 0.60 0.05400 260553302097 89082832443

ಂ  ೕಜ ಯ  
ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 

ವ ಹ

ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ಂ ನ  ೕ ತ 
ಂ  ಅ  

ೕಜ  ಸಮಗ ೕಟ & 
ೕಗ (INM/IPM)

ಜ  ವಲಯ ೕಜ ಗ
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ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

IPM M Grant ಮ ಪ  ಳಪ  ಯಕ ಮ ಥ  ಲ ಗ 68/4 ಪ. ಅ ಣ 0.80 0.07200 652730888188 17218462669

5

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

Unspent INM/IPM ¥ÀgÀ¸À¥Áà AiÀÄ®è¥Àà ¥ÁnÃ® PÉ. PÉ. PÉÆ¥Àà »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 311/2, 292/4 ¥À.¥ÀA 0.80 0.06 834046050812 17029527156

6

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

PÀ®è¥Áà ®PÀëöät £Á¬ÄPÀ PÀlÖt¨sÁ« PÁPÀw 43 ¥À.¥ÀA 0.70 0.063 258855448755 110610100001759

7

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ªÀÄ®è¥Áà AiÀÄ®è¥Áà £Á¬ÄPÀ ªÀÄtÆÚgÀ GZÀUÁAªÀ 104/1 ¥À.¥ÀA 1.10 0.099 224672384918 17062511395

8 ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ಅ ೕಕ ಕ ವ  ಹ ಜನ ವಲ ೕ ಕ 108/5 ಪ. ಟ  ನ 0.4 0.036 607097997878 607097997878

9

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕಪ   ಕದಮ/ ೕರ ರ ಅರ ಂ 41/ಬ/3 ಪ. ತರ 0.4 0.036 676157835006 8902089087

10

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ಮಲಪ  ಲ ಂಬ ಹ ರ ಅರ ಂ 334/2 ಪ. ಅ ಣ 0.4 0.036 265956205893 32472885953

11

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕಮ ಂಗ  ತಳ ರ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 130/1 ಪ. ನ ನ 0.8 0.072 790313551159 89059580424

12

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕಮ ನ  ವರಕರ ಹ ರ ಅರ ಂ 291/3ಅ ಪ. ಅ ಣ 0.38 0.034 617432676363 35251125934

13

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ಕರ ಚ ಜಲ ಜಲ ಜಲ 53/1+2 ಪ. ತರ 0.4 0.036 637299609889 05782200030740

14

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ಮ ವ ಳಪ  ಸನವರ ಳ ಅರ ಂ 66/1 ಪ. ಬದ 0.4 0.03 347237862301 5102200080908

15

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ಬಸಪ  ಉದ ಪ  ದರ ಜನ ಅರ ಂ 11/05 ಪ. ಬದ 0.4 0.036 332955805843 89008104046
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ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕಮಪ  ಲಕ ಪ  ೕ ರ ಜನ ಅರ ಂ 11/04 ಪ. ನ ನ ಡ 0.4 0.036 805170310771 5102200161743

17

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ಬಸಪ  ರ ಪ  ಭ ಮಲ ಅರ ಂ 146/2 ಪ.
ನ ನ ಡ, ೕ

0.51 0.0455 479097981753 5122200011812

18 ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ಪ ಶ  ಂಡ   ೕನ ವರ ಮಕ ಳ ೕ ಕ 298/3 ಪ. ನ ನ 0.34 0.036 769922373798 89065726231

19

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ಲ ಕರ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 460/2ಅ+2ಬ+3+4/ಕ ಪ. ಎ 0.87 0.078 397258014635 05112200132879

20

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ವ ಂಡ  ೕನ ವರ ೕ ಹ ೕ ಕ 298/4 ಪ. ನ ನ 0.4 0.036 621211496070 10818005767

21

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ದ ಪ  ತಪ  ೕನ ವರ ೕ ಕ 362/* ಪ. ಬದ ,ಟ 0.8 0.072 625100843119 17180069471

22

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ಮಲ  ಬಸ  ಡರ ಯ ೕ ಕ 07/01 ಪ. ಂ 0.31 0.028 636532009572 3054101010001790

23

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ಪ ೕರಪ  ಸ ೕಪ  ನ ವರ ಹ ೕ ಕ 357/* ಪ. ಬದ  & ಟ 0.74 0.066 220148483406 17180054023

24

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ಬಸವ ಜ ಕಲಪ  ನ ವರ ಹ ೕ ಕ 219/6 ಪ. ಬದ 0.4 0.036 766392030896 89024174004

25

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ಹನ ತ ಶ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 460/1+2A+2B+3+4/ಅ ಪ. ೕಜ & ವ 0.27 0.024 604024882779 775246920

26

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಂಪ  ಅಲ  ಹ ಜನ ರ ಂ ೕ 39/*/4 ಪ

ಅ ತ  
ಮ  ಡಕ  

ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ 
ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ 
ೕಜ (ಪ /ಪ )

1.60 0.144 17065493637 991233354410

27

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಠಲ  ರಕರ ಸಮ ಂ ೕ 206/1,155/4 ಪ

ಅ ತ  
ಮ  ಡಕ  

ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ 
ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ 
ೕಜ (ಪ /ಪ )

1.65 0.1455 54057933484 982273043297



28

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ದ ಪ  ೕಮಪ  ಭ ಂಗನಮಠ ೕ 96/*/2 ಪ

ಅ ತ  
ಮ  ಡಕ  

ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ 
ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ 
ೕಜ (ಪ /ಪ )

1.20 0.108 17032519117 628296955655

29

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಬಳ ತ  ಕ ಥ ಂ ಂ ೕ 123/*/3,152/2 ಪ

ಅ ತ  
ಮ  ಡಕ  

ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ 
ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ 
ೕಜ (ಪ /ಪ )

1.40 0.124 64102578650 611534665669

30

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಫ ರಪ  ಂಗಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 175/*/1 ಪ

ಅ ತ  
ಮ  ಡಕ  

ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ 
ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ 
ೕಜ (ಪ /ಪ )

0.80 0.072 17058600803 915413079922

31

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಯಲ  ಮ  ಲ ಂ ಥ ಂ ಂ ೕ 125/*/4 ಪ

ಅ ತ  
ಮ  ಡಕ  

ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ 
ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ 
ೕಜ (ಪ /ಪ )

1.20 0.108 156002101000880 548208302618

32

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಂ   ಕ ಹ ನ ಂ ೕ 341/*/2 ಪ

ಅ ತ  
ಮ  ಡಕ  

ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ 
ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ 
ೕಜ (ಪ /ಪ )

0.80 0.072 17032008736 762726642810

33

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ೕಮಪ  ನಪ  ಲ ಉಮ ರ ದಕ .25/1 ಪ, ಬದ 1.26 0.045 957674669955 17210024687

34

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಮಪ  ವಪ  ಲ ರ ದಕ 100/5 ಪ, ಈ 1.5 0.045 786960293227 17210025397

35

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಕಪ  ನಪ  ಲ ರ ದಕ 139/7,139/4 ಪ, ನ ನ 0.89 0.045 657596717394 89043567820

36

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಬಸ ತ ೕಮಪ  ಲ /ಜಲ ಆ ದಕ 97/1 ಪ, ತರ 0.84 0.05 864567110501 89074981451

37

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಂಡಪ  ಮಪ  ಲ ಆ ದಕ 167/3 ಪ, ತರ 1.68 0.045 915384744078 17210020434

38

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ರ ಶ ಶಪ  ಲ ರ ದಕ 103/2,93/9 ಪ, ಈ 1.55 0.055 272331594650 17210025024

39

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಬಸವ ಜ ಯಮನಪ  ದರ ಲಖ ಯ ನ ಪ ನ 36/5B ಪ, ೕ ೕ 1.27 0.02 33093702202



40

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಯಲಪ  ಗಪ  ದರ ೕ ಕಟ ೕಳ 52/11 ಪ, ಈ 1.09 0.0415 5062200123840

41

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಮ ವ ಯ ಮ ಲ ರ ದಕ 115/2+3 ಪ, ಬದ 1.47 0.045 785616678278 17210041636

42

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ೕಮಪ  ಕಪ  ಜಲ ಆ ದಕ 99/1 ಪ, ತರ 1.5 0.045 701372350409 17210042415

43

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಕ ಪ  ಧಮ ಪ  ಲ ರ ದಕ 98/2 ಪ, ಬದ 2 0.045 674189556378 17210053266

44

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ವಪ  ಮಪ  ಲ ಆ ದಕ 113/2 ಪ, ತರ 1.38 0.045 863648171179 17210049250

45

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ೕನವ  ಷ ಪ  ಲ ರ ದಕ 138/4 ಪ, ಬದ 2 0.045 277429807028 17210072461

46

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
 ರಗಪ  ದರ ಬಟ ದಕ 217/1 ಪ, ತರ 1 0.045 203462526403 17210067144

47

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ತ  ಯಲಪ  ದರ ಬಟ ದಕ 408/4 ಪ, ತರ 0.81 0.045 344500436192 17210066649

48

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ರಗಪ  ಯಲಪ  ಬಟ ದಕ 289/3 ಪ, ತರ 1.6 0.045 855958549809 17210033432

49

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ೕ ಲ ೕಮಪ  ಲ ಬಟ ದಕ 356/5 ಪ, ತರ 1.5 0.045 275099345839 64028002400

50

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಯಲವ  ಖಪ  ವಡ ರ ಹಣ ರ ದಕ 47/2 ಪ, ಗ  1.64 0.045 557050957151 656802010005492

51

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಮ  ಹನ ತ ದರ/ ಬಟ ದಕ 408/3 ಪ, ತರ 0.88 0.045 328463403907 17210066220



52

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಹನ ತ ರಪ  ದರ ಘಟಕ ರ ನ 123/4ಅ ಪ, ಬದ 1.07 0.0963 976820564646 375602126000837

53

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
 ಶಟ  ಕ ಕಲ ಪ ನ 54/6 ಪ, ತರ 0.8 0.072 633885648638 32176681446

54

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
 ಶಟ  ಕ ಕಲ ಪ ನ 54/1 ಪ, ತರ 0.8 0.059 584476654313 375602120001684

55

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ೕ  ಶಟ  ಕ ಕಲ ಪ ನ 54/5 ಪ, ಬದ 0.8 0.063 271730454147 36552800820

56

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ೕ ಂತ ಏಕ ಥ ೕಕ ಕಲ ಪ ನ .18/3, 18/2 ಪ, 0.6 0.06796 765302561524 17210049250

57

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ದ ಪ  ದ ವ  ದರ ಅವ ನ 236/5 ಪ, ತರ 0.17 0.09 327252889863 51622200058828

58

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಮಪ  ಗ ಪ  ದರ ಂಚ ನ .3/1 ಪ, ತರ 1.18 0.09 405062111800 375602010114052

59

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ರಗಪ  ದ ವ  ದರ ಅವ ನ 236/19 ಪ, ತರ 0.71 0.04 829107009874 ,05162250079595

60

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಷ ಪ  ಪರಮಣ  ಭ ಗ ರ ಕಟ ೕಳ 7/1+2 /1ಅ ಪ, ನ ನ 1.73 0.09 534718667333 3078101010012620

61

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ವ  ಪರಮಣ  ಭ ಗ ರ ಕಟ ೕಳ 7/1+2 /1 ಪ, ೕ ೕ 0.8 0.09 903867210201 17207625243

62

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ೕ ಲ ಶ ಲ ಹಣ ರ ದಕ 83 ಪ, ನ ನ 0.73 0.05744 822071676733 89079435269

63

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಗ ಯಪ  ಕ ಪ  ಲ ರ ದಕ 95/4 ಪ, ನ ನ 1.2 0.05 322190973556 89079435269



64

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಥ ಯಪ  ಹನ ವ ಪ ನ ,24/3 ಪ. ಈ 1.7 0.11735 374124827292 ,05062200071813

65

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ವನ ಡ ಮನ ಡ ೕಲ ಲಖ ಯ ನ ಪ ನ 87/6ಅ ಪ. ಈ 1.50 0.02 788449549263 64140027492

66

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಮಪ  ಸ ೕಪ  ತಳ ರ ನ 92/6, 92/7,4 ಪ. ಂ  0.44 0.05596 ,05162200029580

67

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಯಮನಪ   ೕಮಪ  ತಳ ರ ರ ದಕ 5/1,5/2 ಪ. ಈ 3.20 0.14 852132324887 36553132941

68

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಕ ಯಪ  ಂಗಪ  ತಳ ರ ಹಣ ರ ದಕ 62/4 ಪ.  1.00 0.05 431165529238 656802010004876

69

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಲ ವ  ಬಸಪ  ತಳ ರ ಹಣ ರ ದಕ 89/1 ಪ.  1.25 0.11 89041280272

70

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಅ ತ  ಮ  ಡಕ  
ಉಪ ಜ ಯ  ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ (ಪ /ಪ )
ಷ ಪ  ಗಪ  ತಳ ರ ಹಣ ರ ದಕ ,62/3 ಪ.  1.71 0.15 766298045135 656802010005530

71 ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕಮ  ೕಲವ  ಡ ಹನ ತಪ  
ಭ ಉಗರ ೕಳ/ ಂ ಸವದ 576 ಪ. ತರ 4.33 0.09 642820036662    17056020620

72

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ಈರಪ  ಶಪ  ಕ ೕಕ ಸವದ 28/2 ಪ. ಈ 0.40 0.03186 339995847169 17199662065

73

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ಫ ೕರಪ  ಸ ಚಲ ಯ ಂ ಸವದ 357 ಪ. ಈ 0.80 0.072 418780738629 5152200039880

74

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ಮ ಳಪ  ಶಪ  ಕ ೕಕ ಸವದ 28/2 ಪ. ಈ 0.40 0.03186 363676569961 17199553678

75

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ಫ ೕರಪ ಯ ದರ ಅ ಂ ಸವದ 35/2§ ಪ. ಈ 0.40 0.032 928731597214 89052280790



76

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ಮವ  ಫ ಹ ಜನ ಯರಝ ಯರಗ 428 ಪ. ಅವ   ೕ , 1.40 0.12105 246389684358    520101218872166

77

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ಯಲಪ  ಯಲವ  ದರ ಳ ನವ 478 ಪ. ಈ 1.00 0.08506 486289471556    0691101018905

78

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ಪ  ಉಮ ಪ  ಲ ಲ ಕ  ಂ ನವ 247 ಪ. ಈ 1.00 0.09 517384481045    340702010009001

79

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕಮ  ಶವ  ಪ  ಲ ಕಟಮ  ಂ ನವ 61 ಪ. ೕ 0.74 0.06628 375474480863    35814184416

80

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕಮ   ಂಡ ೕಕ ಲ ಕಟಮ  ಂ ನವ 75/2 ಪ. ೕ 0.74 0.036 363135914394    36096168171

81 ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ದ ಪ  ವಪ  ಲ ಕಟಮ  ಂ ನವ 83, 54/2 ಪ. ಗಲ 2.20 0.09 710576858900    17199641793

82

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕಮ  ೕ  ಮಪ  ಲ ಕಟಮ  ಂ ನವ 71/1 ಪ. ಬದ 1.00 0.09 876014296478    05152210094420

83

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ಮಪ  ಪ  ಲ ಕಟಮ  ಂ ನವ 78 ಪ. ಈ 1.00 0.09 436611998611    30262737065

84

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ಗ ಪ  ನಪ  ಲ ಕಟಮ  ಂ ನವ 111 ಪ. ಬದ 0.40 0.0447 326448303488    0691101022149

85

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ಫ ೕರಪ  ಯ ಆಲದಕ ಪ ಯರಗ 268/, 293/4 ಪ. 1.80 0.1453 315417699902    05172200064400

86

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ಹನ ತ ತಳ ರ ಯಡಹ ಸವದ 219/2 ಪ. ಈ 0.40 0.036 248229915619 17217313301

87

ಅ ತ ಗಳ 
ಉಪ ೕಜ  ಮ  
ಡಕ  ಉಪ ೕಜ  

 2013 ರ  
ಬಳ ಗ  ಇ ವ ತ

ಸಮಗ ೕಟ ಮ  ೕಗ 
ವ ಹ

ೕ ದ ಪ   ಇಂಚಲ ರವನ ಳ ನವ   96/2 ಪ. ಈ 1.00 0.089 544776136603 31049966284

88 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಗ ಂದ   ಗಡ ೕ ರ ಗ ಡ 122/5, 128 ನ 0.90 0.38475 812949530254 10809623456

89 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ರಘ ಥ  ದವ ೕ ರ ಗ ಡ 92/2 ನ 0.30 0.12825 877937684206 375202010002098

90 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಸ  ಭಗತ ೕ ರ ಗ ಡ 82/1 ನ 0.30 0.12825 828012082208 375202010323889



91 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಬ ದ  ಅರ ೕ ರ ಗ ಡ 11/1ಅ ನ 0.40 0.17100 504602684128 33986107970

92 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಬಬನ  ೕರ ಗರ ೕ ರ ಗ ಡ 57/1ಕ ನ 0.40 0.17100 526778948296 375202010320066

93 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP  ಲ ಣ ಗಡ ೕ ರ ಗ ಡ  129/4 ನ 0.20 0.08550 788377101448 89031592920

94 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP   ೕಡಕರ ೕ ರ ಗ ಡ 49/2, 48/2 ನ 0.30 0.12825 710462325899 375202010005668

95 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಯಕ ಥ ಅರ ೕ ರ ಗ ಡ 19/4 ನ 0.60 0.25650 838063789122 375202010327461

96 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಭರತ  ಭಗತ ೕ ರ ಗ ಡ 93/5 ನ 0.40 0.17100 653991690327 375202010006273

97 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಮ ವ ಗಣಪ  ಭಗತ ೕ ರ ಗ ಡ 83/8 ನ 0.40 0.17100 357140309358 89057261273

98 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP   ಭಗತ ೕ ರ ಗ ಡ 82/4 ನ 0.33 0.14107 896741788733 375202010007401

99 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಶ ೕಹನ ೕ ರ ಗ ಡ 10/4 ನ 0.72 0.30780 506223842281 375202010324978

100 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಬ ಗ  ೕತ ೕ ರ ಗ ಡ 95/4 ನ 0.30 0.12825 211885223042 375202010006949

101 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP  ಜಯ ದ ಗಡ ೕ ರ ಗ ಡ 100 ನ 0.30 0.12825 654333091539 89050703922

102 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ . ಜ  ಬ ರ ೕ ರ ಗ ಡ 133/1ಅ ಮ 0.20 0.08550 48179996308 30264555834

103 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಬ ವ  ಗಡ ೕ ರ ಗ ಡ 122/3 ನ 0.40 0.17100 208725984790 309003401464

104 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಮ ವ ಮ ಂಡ ೕ ರ ಗ ಡ 146/6 ನ 0.40 0.17100 671760988998 1115710231

105 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಮ ಶ ಮ ವ ೕ ರ ಗ ಡ 57/2 ನ 0.50 0.21375 940272798622 375202010328092

106 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಯಕ  ರ ಥ ೕ ರ ಗ ಡ 136/6 ನ 0.20 0.08550 609568181793 14800100102471

107 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಜಯ ಮ ೕಹರ ಭಗತ ೕ ರ ಗ ಡ 118/1 ನ 0.40 0.17100 911446940407 309003117808

108 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಪರ ಮ  ಕ ೕ ರ ಗ ಡ 69/2 ಪ. 1.00 0.82950 958890922411 375202010326367

109 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಸ ವ ವ ಯ ಂಬ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 171/1 ಪ. 0.71 0.58895 490124428427 89064803504

110 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ರ ಶ ವ  ಂಬ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 162/4 ಪ. 0.30 0.24885 366660293367 0192500102617301

111 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಕರ  ಂಬ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 161/31 ಪ. 1.00 0.82950 854365358609 0192500100958701

112 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಂ  ೕ ತ ದರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 195/1ಕ/3 ಪ. 0.38 0.31521 863080964132 89016310505

113 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಶ ಮ ೕಹರ ಗಡ ೕ ರ ಗ ಡ 74/1ಫ ನ 0.30 0.15075 654961793559 89053170821

114 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ದ ದ ಧನ ಲ ಗಡ ೕ ರ ಗ ಡ 125/3 ನ 0.30 0.15075 200640189388 375202010323882

115 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ .  ಆ ದ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 360 ಮ 0.45 0.19238 254315359858 374402010013795

116 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ .   ಂ ರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 505/3ಅ ಮ 0.25 0.10688 480790576937 374402010005745

117 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಬಸವ ಜ ಮ ಗ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 428/2 ನ 0.45 0.19238 264333141685 374402010005985

118 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಸಹ ವ ಅಂಬಣ  /ಬಡ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 500/2ಅ/1ಅ ನ 0.30 0.12825 235703225018 374402010013795

119 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಳ ಷ  ೕ ಂದ ೕತ ೕ ರ ಗ ಡ 83/6 ನ 0.30 0.12825 467434756963 89055708825

120 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಠಲ ೕ ಗ ಂ ೕ ರ ಗ ಡ 76/9 ನ 0.60 0.25650 261431339927 375202010328031

121 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ರ ಥ  ಧವ ೕ ರ ಗ ಡ 92/2 ನ 0.40 0.17100 877937684206 375202010002098

122 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP   ೕತ ೕ ರ ಗ ಡ 103/2 ನ 0.35 0.14962 899350252869 375202010007273

123 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಅ ಬ ೕ  ೕತ ೕ ರ ಗ ಡ 105/2 ನ 0.50 0.21375 767579021740 375202010327277

124 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP  ಮ ಭಗತ ೕ ರ ಗ ಡ 74/2ಕ ನ 0.80 0.34200 558091348586 89052022091

125 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP   ಭಗತ ೕ ರ ಗ ಡ 82/5 ನ 0.50 0.21375 780612853843 32537004906

126 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕ   ಭಗತ ೕ ರ ಗ ಡ 82/6 ನ 0.50 0.21375 461672045237 10809636465

127 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ವ ಬ ೕಸ ಡ ದ ಂವ ಲ ಗ 443 ನ 1.00 0.42750 321514613436 0192500101619801

128 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕ  ಪ  ಸಪ ಗರ ದ ಂವ ಲ ಗ 216/2ಅ ನ 1.00 0.42750 456948570082 323100101000893

129 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ನ ಬ ಅ ಲ ಸನ / ರ ದ ಂವ ಲ ಗ 530/5 ಂ 0.64 0.27360 521297217499 34665063144

130 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಮ ವ ೕಮ  ೕ ದ ಂವ ಲ ಗ 532/1ಕ ನ 0.80 0.34200 683741850711 323100101000080

131 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ದ ಮಲ  ರ ಳ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 165/4ಅ ನ 0.30 0.12825 965120470339 374402010011586

132 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಅ ಬ ಪರ  ೕಲ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 373/1+2 ನ 0.31 0.13253 354938225654 374402010001999

133 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಶ ಂತ ಂಗ  ಮಠ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 157/4ಅ/2, 157/5 ನ 0.65 0.27788 536429823519 374402010002223

134 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ . ಗಲ ಂಗ ಮಠ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 157/1 ಮ 0.60 0.25650 796314953463 374402010007397

135 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP  ಠಲ ೕ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 219/3ಅ ನ 0.50 0.21375 861419858832 374402010014674

136 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಧನ  ಪ ಮ  ೕ ದ ಂವ ಲ ಗ 8 ನ 1.00 0.42750 613792152807 05362200004262

137 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಪ ಶ ೕ  ಘ ದ ಂವ ಲ ಗ 589/2ಅ ಪ. 0.40 0.17100 673057064317 323100101001311

138 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಶ ನ  ಈ ದ ಂವ ಲ ಗ 529/2ಕ ನ 0.80 0.34200 279288524160 05362200062902



139 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಅ ಯ ಖರ ಕರಬಸಪ ಳ ದ ಂವ ಲ ಗ 562/3 ನ 0.80 0.34200 59982803688 05362200129873

140 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ನ ಪ  ವಪ  ದ ದ ಂವ ಲ ಗ 567/1ಕ ನ 0.40 0.17100 481394648748 05362200117709

141 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಬ ಅಣ  ಗಡ ೕ ರ ಗ ಡ 130 ನ 0.80 0.34200 706759797521 10809623886

142 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಕರ ಠಲ ಭಗತ ೕ ರ ಗ ಡ 108 ನ 1.00 0.42750 523718394619 309002602039

143 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ವ ಬ ಪರ ಡ ೕಲ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 289/3 ನ 0.30 0.12825 713180642825 374402010012134

144 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಜ ಡ ಬಸ ಡ ೕಲ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 293/3 ನ 0.35 0.14963 311501108541 374402010004312

145 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಪ  ಅಣ  ೕಲ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 362/2ಅ/2 ನ 0.30 0.12825 284149251238 374402010005613

146 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಮ ಡ ಅಣ ಡ ೕಲ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 379/1 ನ 0.35 0.14963 897308239249 374402010001396

147 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಮ ಡ ಅಲ ಡ ೕಲ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 589/4 ನ 0.35 0.14963 516351863773 374402120000327

148 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ . ೕ  ಅ ೕಲ ಂ ೕ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 357/2ಅ/1 ಮ 0.40 0.17100 897969004542 374402120000322

149 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP  ೕ  ಂ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 357/2ಅ/3, 354/4 ನ 0.25 0.10688 933096510154 374402120000238

150 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಅ ೕಲ ಅ ೕಕ ೕಲ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 316/1 ನ 0.60 0.25650 830080558109 374402010007631

151 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಳ  ಡ  ಗ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 444 ನ 0.35 0.14963 441084513901 374402010003296

152 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಶ  ದ  ಂ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 159/5 ನ 0.30 0.12825 534969306553 374402010009893

153 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಅ ೕಕ ಅಣ  ಲ ಂ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 314/5 ನ 0.40 0.17100 828852711324 374402010004046

154 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ .ನ   ಕ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 463/2 ಮ 0.40 0.17100 209311849036 17188140290

155 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ . ೕ   ಅ ರ ದ ಂವ ಲ ಗ 554/1 ಪ. 0.40 0.17100 727657144942 05362210019144

156 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಯ ಪ  ೕಮಪ  ಇ ದ ಂವ ಲ ಗ 623 ನ 0.40 0.17100 589743411786 520291018497840

157 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮಪ  ಅಣ ಪ  ರವ ದ ಂವ ಲ ಗ 27/1ಕ ನ 0.40 0.17100 808660041302 323100101002383

158 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ದ ಯ ಕಲಪ  ಬರ ದ ಂವ ಲ ಗ 11/2 ನ 0.40 0.17100 503872586614 520101258951320

159 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಬಸವ ಜ ಅಣ ಪ  ಸ ದ ಂವ ಲ ಗ 101/1ಡ ನ 1.00 0.42750 373887185775 374502010013617

160 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ . ೕ   ರವ ದ ಂವ ಲ ಗ 28/1 ಮ 0.40 0.17100 328039864948 37558632759

161 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಂಗಪ  ಪ  ಸಪ ಗರ ದ ಂವ ಲ ಗ 73 ನ 1.00 0.42750 377286850453 323100101000347

162 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಮಲಪ  ಂದ / ಶ 

ದ/ ದ ಂವ ಲ ಗ 70/1 ನ 1.00 0.42750 443243644795 1069101023636

163 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಲ ಣ ವ  ಡ ರ ದ ಂವ ಲ ಗ 362/4 ನ 0.40 0.17100 659044024218 35796244747

164 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ .ಜ ೕ  ವಲ ಬ ದ ಂವ ಲ ಗ 20/2ಅ ಮ  ( ಂ) 0.80 0.34200 769804317383 35182927583

165 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಶ ಂಗ  ದ/ ದ ಂವ ಲ ಗ 70/3, 199/3ಬ ನ 0.80 0.34200 329447307849 1069101023637

166 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕರಪ  ಲ ಇ ದ ಂವ ಲ ಗ 544/2 ನ 0.40 0.17100 536925971036 650501505367

167 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಪ ೕಣ ದ ಪ  ಪ ಳ ದ ಂವ ಲ ಗ 572/3 ನ 0.70 0.29925 794540437998 323100101003323

168 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಪ ೕಣ ೕ ತ ಳ ದ ಂವ ಲ ಗ 586/2 ನ 1.00 0.42750 550081709683 323100101002663

169 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಕಲಪ  ೕಮಪ  ಂ ರ ದ ಂವ ಲ ಗ 74/2 ನ 0.75 0.32062 457175425572 520291020689913

170 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ .  ಅ ಬ 

ೕಲ ೕ ರ ಗ ಡ 77/4 ಮ 1.00 0.42750 511551869326 17183553734

171 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ತ  ಂಗ  ಳ ದ ಂವ ಲ ಗ 232/2 ನ 1.00 0.42750 896180624716 323100101000811

172 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕ ತ ಂಗಪ  ಳ ದ ಂವ ಲ ಗ 232/2 ನ 1.00 0.42750 835303793407 323100101000812

173 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಪ ೕದ ದಪ  ಪ ಳ ದ ಂವ ಲ ಗ 571/11, 571/12 ನ 0.60 0.25650 461789927832 520101253692307

174 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಥ ಂಗಪ  ಡರ ದ ಂವ ಲ ಗ 546/1 ನ 0.80 0.34200 563892554696 520101239517918

175 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ನ ವ ಯಪ  ಇ ದ ಂವ ಲ ಗ 543/3 ನ 0.60 0.25650 496678783665 520291020699005

176 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ತ  ದ  ಇ ದ ಂವ ಲ ಗ 588/6 ನ 0.40 0.17100 810647787446 323100101002523

177 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಪ ಶ ಠಲ ಂಗ ರ ದ ಂವ ಲ ಗ 542/1ಬ ನ 0.50 0.21375 444774320889 520291020694161

178 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಅ ಪ  ೕನ ಪ  ಅ ದ ಂವ ಲ ಗ 563/3 ನ 0.40 0.17100 842801039339 05362210019029

179 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ . ನ  ಅ ೕರಹಮ  ದ ಂವ ಲ ಗ 20/2ಬ ಮ  ( ಂ) 1.00 0.42750 667762182179 33152808033

180 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಮ ಡ ಯ ಡ ೕಲ ದ ಂವ ಲ ಗ 572/1 ನ 1.00 0.42750 952678978626 11081268134

181 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕ ಂತ  ಯಕ ಡ ದ ಂವ ಲ ಗ 589/1ಬ ನ 0.80 0.34200 608731232154 52291020693937

182 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಜ ರ ಂಗ  ಡರ ದ ಂವ ಲ ಗ 546/2 ನ 0.80 0.34200 676608178035 05362200090443

183 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಅ ಬ ಧ  ದ ಳ ದ ಂವ ಲ ಗ 74/1ಅ+1ಬ+1ಕ/1ಅ+1ಬ ನ 0.40 0.17100 287464417347 323100101000643

184 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಅಣ  ಲ ಣ ಸಬ ದ ಂವ ಲ ಗ 59/1+2+3ಅ ನ 0.30 0.12825 741511369937 520291018498146

185 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ   ದ ಂವ ಲ ಗ 19/1ಬ ನ 0.50 0.21375 798938722772 520101239610934

186 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ . ೕ  ಕಲ  ಹಲಸ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 502 ಮ 0.90 0.38475 775742223263 0192500102779101



187 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಷ ಕಲ  ಹಲಸ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 503 ನ 0.90 0.38475 859072436275 15070100056247

188 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP  ಈರ  ೕಲ/ಬಸರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 388/3 ನ 0.22 0.09405 868019614310 374402010007077

189 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಮ ಂ ಶ ಂಗ ಮಠ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 155/1ಬ ನ 0.70 0.29925 957298359660 374402010002222

190 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ . ೕ  ಮ ಂ ಶ ಮಠ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 157/4ಬ ಮ 0.60 0.25650 714748477279 374402010005602

191 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಬ  ಹ ರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 494/5 ನ 0.28 0.11970 997843957409 374402010003469

192 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಮ ಬಸ  / ರ ಳ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 483/2ಬ ನ 0.30 0.12825 679423966662 374402010007924

193 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ರ ಶ ವ  ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 490/3ಬ ನ 0.32 0.13680 905450305591 374402010009392

194 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP  ಬ  ಅಗಸರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 476/1ಬ ನ 0.35 0.14963 358259484792 374402010003914

195 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP s ಠ / ೕಲ ಠ ಗಪ / ರಪ  

ರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 461/2 ನ 0.35 0.14963 653590066487 374402010012906

196 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಮ .  ಲ ಠ/ ಠ  

ರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 145/3+4 ಮ 0.25 0.10688 703770291154 374402010008589

197 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ರ  ದ ಯ ೕಡಕರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 501/2ಬ ನ 0.20 0.08550 207272748796 374402010005160

198 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಮ ವ ಅ  ಗ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 496/1ಅ ನ 0.50 0.21375 664397831556 374402010005981

199 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕಶ ಈರ  ಪ ರ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 157/4ಅ/1 ನ 0.66 0.28215 676119095397 374402010012536

200 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಬ ಂ  ಂ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 174/1 ನ 0.90 0.38475 454162531201 374402010004829

201 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ೕ  ಂ  ಂ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 180 ನ 0.90 0.38475 574450726553 3744020120000225

202 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಭರ   ಬ ೕಜ ದ ಂವ ಲ ಗ 445/5 ನ 0.40 0.17100 645215284052 520291020695247

203 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP  ಸ ವ ಂಡ ದ ಂವ ಲ ಗ 81 ನ 0.50 0.21375 435489121603 323100101004900

204 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ಮ ೕರ  ಬ ೕಜ ದ ಂವ ಲ ಗ 447/5 ನ 0.40 0.17100 292280848620 323100101005603

205 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ತಮ  ಲ ಣ ಸಬ ದ ಂವ ಲ ಗ 59/1+2+3ಅ ನ 0.70 0.29925 658546148451 323100101002678

206 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD-Grape AEP ತ  ಭಗ ತ ರಹ ದ ಂವ ಲ ಗ 97/2 ನ 1.00 0.42750 918546946409 520291020693457

207 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ಬ ಸತ  ಕ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 311/1ಅ ನ 1.20 3.16080 760893476597 374502010013620

208 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ವ ಜ ಭಗ ತ ಂ ಕರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 27 ನ 0.20 0.52680 878695140614 17217070922

209 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಳ  ಮ  ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 182/5 ನ 0.40 1.05360 455969961051 31455414708

210 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕ   ಪ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 500/4 ನ 0.50 1.31700 923121598079 05362200120916

211 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ಬ ಅ  ಚ ಣ ಕಟ ರ ಲ ಗ 419/1 ನ 0.40 1.05360 358909952925 15070100053897

212 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ಬ ಮಲ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 528/6 ನ 0.80 2.10720 827775160950 17189053043

213 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಠಲ ಂ  ಂ ಕಟ ರ ಲ ಗ 400/1ಬ/1ಅ ನ 0.50 1.31700 711253019183 35802369772

214 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮಪ  ೕಮ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 522/8 ನ 0.40 1.05360 579971085347 0192500101654301

215 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಮಲಪ  ಳ ಕಟ ರ ಲ ಗ 487/1 ನ 1.28 3.37152 381903084692 05362200120726

216 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಅ  ಚ ಣ ಕಟ ರ ಲ ಗ 419/2 ನ 0.55 1.44870 853734428231 15070100075585

217 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಚನ ಪ  ಭರ  ವಲ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 479/4 ನ 0.40 1.05360 553119483261 37561678235

218 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಸ ೕಶ ಶ ಗ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 536/7 ನ 0.80 2.10720 570459289167 374502010129494

219 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಭರ  ದ ಡ ಖ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 461/2ಬ/2ಅ ನ 0.60 1.58040 670186787920 1721705649-8

220 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಂದ  ಅಣ  ಂ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 461/2ಬ/2ಅ ನ 0.60 1.58040 542274070088 17217056704

221 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ   ವ ಬ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 482/11ಅ ಮ  ( ನ) 1.00 2.63400 83644151529 374502010129946

222 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ಕಮಲ ರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 482/11ಅ ಮ  ( ನ) 1.00 2.63400 753807152724 374502010129957

223 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮಲ ಡ ೕಮ ಡ ೕಲ ಐಗ ಲ ಗ 431 ನ 0.30 0.79020 951599939128 3864108000763

224 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮಲಕ  ಂಗಪ  ಂ ರ ಐಗ ಲ ಗ 33 ನ 1.00 2.36400 701318477785 3864101000865

225 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಶಹಜ ನ ಇ ಲ 

ಂಗರ ಂವ ಐಗ ಲ ಗ 271/5 ಂ 1.00 2.63400 459980319896 520101239500969

226 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ಯ ಂಗ  ಜ ರ ಐಗ ಲ ಗ 21/2ಬ ನ 0.40 1.05360 997935474100 3864101001475

227 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ನರಸ  ಮಲ  ಂ ರ ಐಗ ಲ ಗ 33 ನ 1.00 2.63400 853052808218 520101239514064

228 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಲ ಣ ಸ ೕ  ಲ ಗ ಐಗ ಲ ಗ 140 ನ 0.70 1.84380 449411042480 3864101001985

229 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಹಣ ತ ಕರ ರ @ 

ಯ ಹಡಲ ಐಗ ಲ ಗ 116/1ಅ ನ 1.00 2.63400 418576237053 032700101010211

230 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ದ ಡ ಡ ೕಲ ಐಗ ಲ ಗ 48/2 ನ 0.30 0.79020 524402502816 3864101000860

231 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅಡವ  ದ ಖರ ಮಠದ ಐಗ ಲ ಗ 218/4 ನ 0.40 1.05360 868208750330 3864101000030

232 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ . ೕ  ರ ೕಂದ  ಗ ಐಗ ಲ ಗ 161/2/ಅ ಮ 0.40 1.05360 842794076680 11157110810

233 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕ ಂತ ೕಪ  ಐಗ ಲ ಗ 199 ನ 0.70 1.84380 876909079813 3864101001061

234 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮಲ  ಪ  

@ ವ ರ ಐಗ ಲ ಗ 506 ನ 0.60 1.58040 648640972519 3864101000401



235 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಪ ದ ದ ಂತ ೕಲ ಐಗ ಲ ಗ 448/1 ನ 0.70 1.84380 239979304047 3864101000916

236 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ಲಸ ಂ ಮ ಬ ವರ ಐಗ ಲ ಗ 558/2ಅ ಂ 0.70 1.84380 638829232371 3864101000154

237 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ಬ ಯ ಜ ಐಗ ಲ ಗ 446/1+2 ನ 0.40 1.05360 496064579469 3864101000204

238 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ಬ ವ ಡ ೕಲ ಐಗ ಲ ಗ 116/1ಬ/3 ನ 0.30 0.79020 813966985488 3864101000350

239 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ದ ಡ ಸತ ಪ  ಬ ಐಗ ಲ ಗ 31/1+2+3+4ಬ/1 ನ 0.60 1.58040 708007076223 3864101000589

240 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ವ ಂಡ ಸ ೕ  ರ ಐಗ ಲ ಗ 130/3 ನ 0.60 1.58040 252672278971 3864101002854

241 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಂದ  ಕಲ  ಳಗ ಐಗ ಲ ಗ 177/2 ನ 0.40 1.05360 527102806345 3864101000006

242 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ . ಶ  ಬಸ  ಲ ಐಗ ಲ ಗ 206/1 ಮ 1.00 2.63400 754783647602 3864101000151

243 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ರ ಥ ಮ ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 583/9 ನ 0.50 1.31700 786634712535 17217060084

244 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ ವ ೕಪ  ಪ ರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 611 ನ 0.30 0.79020 693739678922 17217081855

245 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಯಣ ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 593/2ಎ ನ 0.20 0.52680 869624366171 89079091666

246 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಮ ವ ೕಸ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 489/3 ನ 0.20 0.52680 231887313906 1721704636-6

247 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ ದ   ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 581/8 ನ 0.37 0.97458 250252366925 11157114281

248 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕ ಪ  ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 583/4 ನ 0.55 1.44870 562948432664 15070100106992

249 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಅಣ  ಜಗ ಪ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 14/1/5 ನ 0.65 1.71210 299286793667 17217035808

250 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಪ ಶ ೕ ಲ ಕ / ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 593/2ಅ ನ 0.20 0.52680 667732009886 8904966043-7

251 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಮ ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 593/2 ನ 0.20 0.52680 431037790512 17217064668

252 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಬ  ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 589/1ಡ ನ 0.70 1.84380 581544648012 17217062402

253 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕ ತ ಕರ ಂ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 24/4ಅ ನ 0.30 0.79020 867078982580 17217083535

254 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಲ  ಂ  ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 591/11 ನ 0.20 0.52680 369143303675 34639266282

255 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕ ಂತ  ಅಪ ಜ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 454/6 ನ 0.50 1.31700 906728590628 0192500103243401

256 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಭರ ಶ ಭರ  ಗ ಜ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 439/3 ನ 0.50 1.31700 17217080249 0192500102975101

257 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಂಗ  ಮ ಳ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 583/6 ಪ. 0.60 1.58040 758233168035 916010063250021

258 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ    ೕತ / ಕ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 624/5 ನ 0.60 1.58040 892989833692 17217086762

259 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ ನ ೕಮ ಂಗ ೕಲ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 514/2 ನ 0.60 1.58040 764139924457 89082122386

260 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ತ  ೕಮ ಂಗ ೕಲ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 514/3 ನ 0.60 1.58040 813587359962 89082122331

261 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ   ಅ ಬ 

ಂ ರ/ ಂಬ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 21/5ಕ ಮ  (ಪ. ) 0.35 0.92190 947100958298 8906561521-5

262 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅಣ  ೕ  ಧವ ಐಗ ಲ ಗ 323/2ಡ ನ 0.40 1.05360 661157565476 3864101001771

263 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮಪ  ಂಡಪ  ರ ಐಗ ಲ ಗ 130/2 ನ 0.60 1.58040 220586922149 3864108004419

264 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ ೕ  ಐಗ ಲ ಗ 321/1ಅ/1ಬ ನ 0.40 1.05360 635182085289 3864101003520

265 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ದ ಖರ ವ ಡ ರ ಐಗ ಲ ಗ 188/4,188/3 ನ 0.50 1.31700 1069101005527 1069101005527

266 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ದ ಖರ ಕರ ಡ ಮ ಡರ ಐಗ ಲ ಗ 234/1 ನ 1.00 2.63400 543594814517 3864101000005

267 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಕಲಪ  ಪರಪ  ಲ ಗ ಐಗ ಲ ಗ 259/1+2+3/ಇ ನ 0.30 0.79020 221146599038 3864101000007

268 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಸ ವ ಧ  ಡರ ಲ ಲ ಗ 131/2 ನ 0.40 1.05360 206090473015 17189608598

269 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ಂ  ದ ನ ಡ ಲ ಲ ಗ 115/3 ಮ 0.20 0.52680 972791262276 89064022917

270 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ಶ ಕ   ೕರ ಗರ ಲ ಲ ಗ 64/3ಡ ಮ 0.40 1.05360 946398463045 08012030006302

271 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ   ಅ ಬ 

ರ ಐಗ ಲ ಗ 384/2 ಮ 0.60 1.58040 742821449063 3864101000897

272 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ಶಹ ನ  ಅಜಮ ಬ 

ವರ ಐಗ ಲ ಗ 268/2+3 ಮ  ( ಂ) 1.00 2.63400 524402502816 3864101001187

273 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ನಕರ  ಕದ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 598/5+6 ನ 0.50 1.31700 852268139282 11157071299

274 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಜಯ ರಕ/ ರಖ ಥ ಚ ಣ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 569/6 ನ 0.65 1.71210 809396067806 15070100059753

275 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಶ ಂತ ವ ಂ  ಹ ಳ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 571/3ಬ ನ 0.30 0.79020 847569160932 17217049968

276 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಗಣಪ  ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 581/5 ನ 0.43 1.13262 201906875372 17217109179

277 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಂ ವ ೕ ಂದ ಪ ರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 610/4ಅ ನ 0.60 1.58040 619015666468 89029684226

278 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಕರ ಳ  ೕ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 52/1ಬ ನ 0.40 1.05360 701367351314 17217077713

279 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಗಣಪ  ಅ  ಪ ರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 522/1ಡ ನ 0.23 0.60582 316117175619 8901254197-8

280 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ಜ  ಮ ವ ಸ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 486/2ಕ ಮ 0.20 0.52680 883980117521 89083078071

281 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ನ ಶ ರ ಮ ತ ವ ತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 599/1 ನ 0.45 1.18530 966187175506 89068059909

282 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕ   ವ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 627/1ಅ ನ 0.25 0.65850 971449173066 89072411802



283 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main   ರಕರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 571/3ಇ ನ 0.20 0.52680 425593701624 17217075295

284 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಜಯ  ೕ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 56/16 ನ 0.40 1.05360 503665454498 17217060131

285 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ ಗ ವ ಪ ರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 611/ಅ/1 ನ 0.20 0.52680 894861828822 89050935830

286 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಮ ವ ಸ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 486/2ಡ ನ 0.20 0.52680 892989833692 8903808911-2

287 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಭ ರಥ ೕ  ಅಂಜನಕರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 597/3 ನ 1.20 3.16080 365044478265 15070100049176

288 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಸ ರ  ೕ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 579/2 ನ 0.80 2.10720 804871034799 17217062741

289 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಲ ಣ ಮಲಪ  ಡ ಲ ಲ ಗ 8/1 ನ 0.34 0.89556 281391501317 17206538236

290 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಂಗಪ  ರಪ  ನ ಡ ಲ ಲ ಗ 251/1 ನ 0.32 0.84288 556744236932 89063720491

291 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಸ ವ ವಣ  ಐಗ ಲ ಲ ಗ 199 ನ 0.27 0.71118 294906836472 89005845501

292 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಬಸಪ  ತಮ ಣ  ಡಪ ನವರ ಲ ಲ ಗ 109/6 ನ 0.40 1.05360 558142640464 89068032976

293 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ರಪ  ಅವಣ  ಲ ಲ ಗ 197/3 ನ 0.40 1.05360 725363484743 17189554175

294 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ದ ಸ ವ ಡರ ಲ ಲ ಗ 191/2 ನ 0.34 0.89556 497120377589 3864101005891

295 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ ವ ರ ಪ  ಐಗ ಲ ಲ ಗ 191/1ಅ ನ 0.24 0.63216 308645202769 89069125894

296 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಕಲಪ  ವಪ  ಸ  @ ೕ ರ ಲ ಲ ಗ 192/1 ನ 0.24 0.63216 577010443391 17189613199

297 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಬಸಪ  ವ ಂಗಪ  ಲ ಲ ಗ 208/1+2/2 ನ 0.31 0.81654 623273754870 17189591071

298 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಷ ಮಲಪ  ಮ ಡ ಲ ಲ ಗ 129/2ಬ ನ 0.34 0.89556 549538763987 32377233723

299 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ಬ ವ ಂಗಪ  ನ ಡ ಲ ಲ ಗ 115/1 ನ 0.80 2.10720 337797908698 89049317308

300 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಕಳಸಪ  ವ ಂಗಪ  ನ ಡ ಲ ಲ ಗ 115/2 ನ 0.80 2.10720 337793908698 17189568064

301 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ವ ಂಗಪ  ಬಸಪ  ರ@ 

ಬರ ಲ ಲ ಗ 81/1 ನ 0.20 0.52680 814898272983 89026494840

302 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕ ತ  ಪ ರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 523 ನ 0.25 0.65850 214314514965 89076786561

303 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ದ ದ  ವಲ / ವ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 464/1ಕ ನ 0.60 1.58040 231585095734 526010100027380

304 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕ ಂತ ಅಪ ಣ  ಮ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 468/7 ನ 0.40 1.05360 224547712934 89071994203

305 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ರ   ಂ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 144/3 ನ 0.97 2.55498 684941585212 11157101340

306 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಅ ಬ ಂ ಕಟ ರ ಲ ಗ 400/1ಅ ನ 0.30 0.79020 282793863224 31746550401

307 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಯಕ  ರ ಶ ಂ ಕಟ ರ ಲ ಗ 400/1ಬ/3 ನ 0.60 1.58040 596993261129 20307243186

308 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕ ಲ ಯಮನ  ದರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 220/9 ಪ. 0.40 1.05360 309471861555 17189036174

309 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮಹ ದಹ  ಹಸನ ಬ ನ ಕಟ ರ ಲ ಗ 935/1ಅ ಂ 0.75 1.97550 374277063044 17189018984

310 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಲ ಣ ಮಲ  ಂಚಣ ವರ ಐಗ ಲ ಗ 194/1+2 ನ 0.80 2.10720 468016242009 1721844656-8

311 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಉಮರ ಬ ಕ ಕಟ ರ ಲ ಗ 6/2 ನ 1.20 3.16080 861001753597 89082226691

312 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಕ  ಹರಬಸ  ಮಠಪ ಕಟ ರ ಲ ಗ 754/1ಕ ನ 0.40 1.05360 461456367326 89063032381

313 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ ವ ರ ದ ಲ ಗ ಐಗ ಲ ಗ 24/4ಅ ನ 0.80 2.10720 757522366389 3864101002570

314 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಕಲ  ಬಸ  ಮಠಪ ಕಟ ರ ಲ ಗ 749/2ಅ ನ 0.70 1.84380 946244334027 89075600817

315 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ಅ ೕ  ಂ ವ 

ದ ಂವ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 583/2 ಮ 0.50 1.31700 488209823997 374502010129971

316 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ಕಮಲ  ಂದ  

ಗ ನ ವರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 482/3 ಮ 0.60 1.58040 344365501158 89034384407

317 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮಲ  ಗ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 546/1ಅ ನ 0.40 1.05360 405524958202 33135401121

318 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಸ ವ ಂಡಪ  ಚಮ ಕಟ ರ ಲ ಗ 847/2 ನ 0.55 1.44870 756576486203 17189036072

319 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಬಸಪ  ೕಮ ವ ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 440/6 ನ 0.70 1.84380 652164899133 17189047700

320 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಕರ ವಪ  ಜಗ ಳ ಕಟ ರ ಲ ಗ 748/1ಬ ನ 0.30 0.79020 619072219201 89093525723

321 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮಲ  ಠಲ ರ ೕಲ ಕಟ ರ ಲ ಗ 498/2 ನ 0.40 1.05360 276248779184 89087100978

322 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ತ  ಯಪ  ಸವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 520/4 ಮ 0.36 0.94824 752826727729 520291021446328

323 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ೕ  ಕ  ಂಬ ಕಟ ರ ಲ ಗ 254/6 ಮ  (ಪ. ) 0.32 0.84288 325275113602 17189025049

324 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ ವ ಮ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 523/7 ನ 0.72 1.89648 293029583400 0192500101092801

325 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಗ  ಗ  ಹಗ ಕಟ ರ ಲ ಗ 480/4ಕ ನ 0.30 0.79020 832660279459 0192500101023701

326 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಗ  ಗ  ಹಗ ಕಟ ರ ಲ ಗ 480/4ಬ ನ 0.50 1.31700 731072160504 0102500101763101

327 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main   ೕ ಕಟ ರ ಲ ಗ 622/4 ನ 0.37 0.97458 341540349378 1069101019522

328 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ವ ಂಡ ೕಮ ಡ ಮ ಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1262/4 ನ 0.20 0.52680 450605284186 05363070000268

329 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಜಯ ತ ೕ ತ ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 592/1 ನ 0.20 0.52680 469168139182 17217054140

330 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಥ  ಯಣ ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 593/2 ನ 0.25 0.65850 956463414279 89062522832



331 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಸ ಂ ಗ ಕದಮ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 603/1 ನ 0.50 1.31700 291805578639 8903040457-5

332 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಬ  ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 590/2ಅ/1 ನ 0.25 0.65850 31959513306 34287938004

333 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಬಬ ರ  ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 596/4 ನ 0.40 1.05360 599525606052 15070100108030

334 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಜಯ  ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 593/2ಎ ನ 0.25 0.65850 813094398831 33930372159

335 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ೕಕ ಅ ಬ ಯ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 10/1+2ಬ ನ 1.10 2.89740 959169953361 15070100049796

336 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಬ  ಸ ವ ೕಡಕರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 580/1ಅ ನ 1.44 3.79296 489689819956 5362200018595

337 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ಶ  ಮ ರಅ  ಹನ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 580/2 ಮ  ( ಂ) 2.00 5.26800 738377090813 05362200129965

338 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ಮ ಗಣಪ  ಜಗ ಪ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 60/1 ನ 0.56 1.47504 595054828922 17127067943

339 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಂ ಗ ವ  ಚ ಣ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 89/1 ನ 0.40 1.05360 622850675951 17217044891

340 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಸ  ಧವ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 10/4ಬ ನ 0.50 1.31700 817343201657 17217091240

341 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅಣ  ಪರ  ಧನಗರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 515/1 ನ 1.00 2.63400 202401980893 32702101005134

342 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  /   

ಮ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 524/1ಬ/1 ಮ 1.40 3.68760 871679710687 918010084935477

343 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಪ  ೕ ಲ ಬರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 188/4 ನ 0.50 1.31700 345054224169 89081050193

344 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕ ಲ ೕ ರ ೕ ಬರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 5/1 ನ 0.50 1.31700 331643845803 17189015177

345 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ   ಮಚ ಂದ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 526/1ಬ ಮ 0.70 1.84380 487465459219 89087274855

346 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ವ ಕರ ೕ ಲ ೕ ಬರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 188/6 ನ 0.50 1.31700 814743201630 89081050137

347 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ದ  ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1022/2 ನ 0.70 1.84380 423975285645 89058472589

348 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಬಸವ ಜ ಅಣ  ಗಲಗ ಕಟ ರ ಲ ಗ 492/1ಅ ನ 0.70 1.84380 808734302415 33327425634

349 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಕರ ಪರ ಮ ಕಟ ರ ಲ ಗ 956 ನ 0.50 1.31700 261134025587 32907964651

350 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ರಗ  ಅ  ಮ ಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 857 ನ 0.70 1.84380 557324057952 3864101005384

351 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ  ಅಣ   ೕಲ ಕಟ ರ ಲ ಗ 499/1 ನ 0.60 1.58040 731709384723 323100101002337

352 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಕರ ಡ ಬಸ ಡ ದ ಡರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 391 ನ 0.30 0.79020 352245898006 650501506010

353 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಷ  ಕ ಕಟ ರ ಲ ಗ 940/4 ನ 0.40 1.05360 357652193953 17189056792

354 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅಣ ಪ  ೕಮಪ  ೕಳ ಕಟ ರ ಲ ಗ 932/1ಅ ನ 0.40 1.05360 811241294562 918010098716723

355 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಚನ ಪ  ಗಪ  ೕತ ಕಟ ರ ಲ ಗ 460/2 ನ 0.30 0.79020 223353832398 89056564278

356 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅಪ ಣ  ಯಲಪ  ಧಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 933/2ಬ ಪ. 0.30 0.79020 889618534433 89050868679

357 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಅ ಬ ಧಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 988/10 ಪ. 0.30 0.79020 343961216816 17189041516

358 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಬಸ  ದ  ಬರ/ ಕಟ ರ ಲ ಗ 368/2 ನ 0.30 0.79020 885404886839 0192500100913001

359 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅಪ  ೕರಭದ  ಮಠ ಕಟ ರ ಲ ಗ 856/1 ನ 0.30 0.79020 487258310858 17189030218

360 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಲ ಣ ಈಶ ರ ಮ ಕಟ ರ ಲ ಗ 247/1 ನ 0.50 1.31700 563956285684 0192500100925901

361 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ ವ ಅ ನ ಕಟ ರ ಲ ಗ 812/1 ನ 0.40 1.05360 541990473378 910010050007818

362 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಗಪ  ೕಮಪ  ರಬಕ ಕಟ ರ ಲ ಗ 920/3ಡ ನ 0.40 1.05360 405988767485 17189018633

363 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಈಶ ರ ಬಸ  ಕರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 976/2 ನ 0.98 2.58132 17189040964

364 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮಲಪ  ಯಪ  ಲ ಕಟ ರ ಲ ಗ 500/1 ನ 0.40 1.05360 522137953310 374502120000893

365 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಜ ೕಪ  ೕಮಪ  ಸ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 986/3 ನ 0.40 1.05360 719009947459 89107952302

366 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ಲ  ಗ  ದರ ಐಗ ಲ ಗ 272/6 ಮ  (ಪ. ) 0.30 0.79020 925330866449 89091170112

367 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ನ  ಳಪ  ದರ ಐಗ ಲ ಗ 272/3 ಮ  (ಪ. ) 0.30 0.79020 357963414764 3864101001654

368 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಸ ವ ದ  ಬರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 368/2 ನ 0.40 1.05360 491755786578 323100101002322

369 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕ  ಮ ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 593/2 ನ 0.25 0.65850 909518907160 17217066938

370 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಂಗಪ  ಪರಸಪ   ಪ ನ ವರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 839/2ಬ ನ 0.40 1.05360 428012114261 0192500102888101

371 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಲ ಣ  ಅ ಪ  ಮ ಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 857 ನ 0.80 2.10720 849448628671 89025369536

372 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಸತ ಪ  ಳಪ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 809/1 ನ 0.70 1.84380 819825000317 89093536676

373 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಸ ವ ವ ಯ ಂಬ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 171/1 ಪ. 0.38 1.00092 490124428427 89064803504

374 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ದ  ಯಪ  ಬಜನ ಕಟ ರ ಲ ಗ 237/2 ನ 0.60 1.58040 662765029470 520101259266159

375 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಬ ನ ಬ ಸನ ಕಟ ರ ಲ ಗ 476/6 ಂ 0.40 1.05360 555064173055 650501701067

376 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ದ  ದ  ಕ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 903/1ಅ ನ 0.40 1.05360 875427234855 89019555815

377 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕವ ಬ  ಕ ಕಟ ರ ಲ ಗ 273/3 ನ 0.60 1.58040 277027203753 30818291656

378 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕರ  ಕ  ಕಣ ಕಟ ರ ಲ ಗ 255/1 ನ 0.30 0.79020 247632779537 17189041210



379 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ೕಕ  ಕದಮ ಕಟ ರ ಲ ಗ 747/2ಕ ನ 0.50 1.31700 812737898080 17189051353

380 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ವ ತ ಮ ಪ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 683/4 ನ 0.40 1.05360 572033556748 05362200146613

381 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಈಶ ರ ಕ  ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 746/6 ನ 0.40 1.05360 517822052143 89055325785

382 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ಕ ನರ ಂಗ ದವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 665 ನ 0.50 1.31700 780067418237 05362200121102

383 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ದ ಂಡ  ಲ ಗ ಕಟ ರ ಲ ಗ 899/1 ನ 0.50 1.31700 326461387854 17189065286

384 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮಹ ದಹ ಫ ಮಹ ದ ಜ ವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 658 ಂ 1.00 2.63400 458218950220 17189012212

385 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ ವ ೕನ  ಕಟ ರ ಲ ಗ 951 ನ 1.00 2.63400 476471616093 11157109815

386 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಳ  ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 809/5 ನ 0.40 1.05360 557817654423 89093669754

387 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಬಸ  ಅಣ  ೕಲ ಕಟ ರ ಲ ಗ 210/11 ನ 0.40 1.05360 923407632908 17190543567

388 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಯಣ ಅ  ಸಬ ಕಟ ರ ಲ ಗ 452 ನ 0.55 1.44870 849986931660 520101239505693

389 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಶ ಅ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 481/2ಅ ನ 0.40 1.05360 810497804162 650501500567

390 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅಪ ಣ  ಗಪ  ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 482 ನ 0.40 1.05360 998283121594 650501706146

391 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಜ  ಮಲ  ಮಗ ಮ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 283/6 ನ 1.00 2.63400 581672931605 17217062388

392 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ  ಕವ ಕರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 528/3 ನ 0.20 0.52680 740986888959 89029689393

393 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ರ ಶ ಅ ಬ ೕತ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 482/1 ನ 1.80 4.74120 700561950949 05362200129984

394 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಷ ತವನ  ಗ ಜ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 419/7 ನ 0.44 1.15896 764166650146 15070100089081

395 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ ಬಲ ಅಪ ಣ  ಗ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 436/5ಅ ನ 0.44 1.15896 884050089289 650501000263

396 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main   ರ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 530/8 ನ 0.20 0.52680 942663182016 17217074531

397 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ಬ ಪ  ಬನಜ ಕಟ ರ ಲ ಗ 971/6 ನ 0.40 1.05360 663399277967 89007725350

398 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ದ  ರ  ಅಂಕಲ ಕಟ ರ ಲ ಗ 890/1ಬ ನ 0.80 2.10720 849209472999 3864108004330

399 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಯಮನ  ಪ ಣ  ಳ ಕಟ ರ ಲ ಗ 474/1 ನ 1.00 2.63400 328342140354 05362210002004

400 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ   ೕ ಲ ಮಠಪ ಕಟ ರ ಲ ಗ 887/2 ಮ 0.50 1.31700 922168197705 89008128829

401 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಷ  ಸ ವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 426/2ಅ/2 ನ 0.60 1.58040 797130725939 89034110526

402 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಜಯ ರ ಲ ಣ ಕಟ ರ ಲ ಗ 903/2 ನ 0.80 2.10720 807406282351 50100201071525

403 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕಮ  ಯಲ  ರಮಲ  ಜಮ ಕಟ ರ ಲ ಗ 863/11 ಮ 0.50 1.31700 252557995881 89062057432

404 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main  ಹಣ ತ ಕಟ ರ ಲ ಗ 426/4 ನ 0.40 1.05360 477663599847 35813275076

405 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಮ ವ ಮ ಧವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 427/2 ನ 0.80 2.10720 831204709855 05362200120662

406 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಘ ಂದ  ೕ ಲ ಚ ಣ ಕಟ ರ ಲ ಗ 959/4 ನ 0.60 1.58040 568328211992 17189064373

407 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕರ  ತಪ  ಸನ ಕಟ ರ ಲ ಗ 203/1 ನ 0.40 1.05360 822343510046 17189014173

408 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಸ ವ ದ  ಗ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1022/6 ನ 0.40 1.05360 756814052758 17189036505

409 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಬಸ  ಕಲ  ಕರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 979/1ಬ ನ 0.80 2.10720 454065523770 17189017855

410 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅ ೕಕ ಕಲ  ದ ಡರ ಐಗ ಲ ಗ 225/1 ನ 1.00 2.63400 3864101004549

411 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ರ ೕಂದ  ಕಲ  ದ ಡರ ಐಗ ಲ ಗ 225/2 ನ 1.00 2.63400 754113645576 3864101000766

412 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ೕ  ಯ ಐಗ ಲ ಗ 290/3 ನ 0.40 1.05360 412440845968 3864101000310

413 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Grape Main ಅಂ ಶ ಬ ಐಗ ಲ ಗ 622/4 ನ 0.40 1.05360 290057263527 1069101020384

414 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD minor fruits ವ ಬ ಸ ವ ಂಬ /ಹ ಜನ ಅಡಹ ಲ ಗ 102/7 ಪ. ಫಲ 0.40 0.19864 261647145631 54059474960

415 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD minor fruits ಸ ವ ವ ಯ ಂಬ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 171/1 ಪ. ಫಲ 1.18 0.58601 490124428427 89064803504

416 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD minor fruits ರ ಶ ನ  ೕನ ಅಥ ಅಥ 408/1 ನ ಫಲ 1.04 0.28693 895613275758 31933786388

417 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD minor fruits ೕಲ ಪ ಶ ಪ ೕಟ ಗ ಗ ಡ 393/3 ನ ಫಲ 0.28 0.07725 610183207158 17175575850

418 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD minor fruits ೕ ಂತ ಭಗ ತ ಧನ ಡ ಳ ಗ ಡ 29/2 ನ ಫಲ 0.75 0.18303 423217863470 1003310010005363

419 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD minor fruits ಬಸ  ಂತ  ಜ ಡರ ಡ ಳ ಗ ಡ 132/5+6+7+8 ನ ಗ  ಹ 0.30 0.30363 319372669126 1003310010000461

420 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD minor fruits ಮ ಶ ಈರ ಡ ೕಲ ರ ಗ ಡ 146/1+2/ಬ/3 ನ ಗ  ಹ 0.70 0.70847 288846258978 17148531100

421 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD minor fruits ಅಲ ಡ ಈರ ಡ ೕಲ ರ ಗ ಡ 160/1ಅ ನ ಗ  ಹ 0.40 0.40484 498725909684 1003410010003667

422 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD minor fruits  ೕ  ಕರ ಗ ಡ ಗ ಡ 933/1 ನ ಗ  ಹ 0.40 0.40484 563895636134 14800100045233

423 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD minor fruits ೕಮ .  ಅ ತ ೕಲ ಡ ಳ ಗ ಡ 334 ಮ ಗ  ಹ 0.30 0.30363 613308282775 10809641840

424 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Pack House ಮಲಪ  ಗಪ  ಅವ  ಕಟ ರ ಲ ಗ 546/1ಅ, 525/1ಅ ನ  2.00 2.00000 405524958202 33135401121

425 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Pack House ಅ ಬ ಮಲಪ  ಅವ  ಕಟ ರ ಲ ಗ 526/1ಕ ನ  2.00 2.00000 827775160950  17189053043

426 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Pack House ಪರಸ ಡ ದ ಡ ೕಲ ಅಥ ಅಥ 1088/1ಕ ನ  1.60 2.00000 359083980266 032700101039393



427 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ಕಲ  ಅ ಪ  ಲ ಗ ಲ ಗ 562/1ಕ ಪ. ಂ 0.80 1.26000 717625534737 924700060000321

428 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ಅ ೕಕ ಕಲಪ  ರ ಟ ಲ ಲ ಗ 66/5 ಪ. ಂ 0.60 1.26000 312402351946 89030433039

429 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ಕರ  ಂಬ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 161/31 ಪ. ದ 0.40 1.26000 854365358607 924700060000321

430 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ಮ ವ ನ  ಯ ಅಡಹ ಲ ಗ 100/3 ಪ. ಂ 0.60 1.26000 831806117038 17218476503

431 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ದ  ಸ ವ ಡ ಲ ಗ 189/3 ನ , ಂ 1.60 0.50000 787194845805 123611011000106

432 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ಮ  ೕಮ  ಚ ಡರ ಬ ಅ ತ ರ 287/3 ನ 0.85 0.62500 827586467939 17188043014

433 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ಈರಪ  ದ ಖರ ಖಡ ಟ ಲ ಲ ಗ 123/2ಬ ನ 1.47 0.62500 534691730895 89048640875

434 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ನ ಬ ರ ಬ ತ ಳ ಚಮ ಅ ತ ರ 322/1 ಂ ಂ 0.50 0.62500 515197724018 30512646381

435 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ಬ  ಅಣ  ಳ ಡ ರಣ ಅ ತ ರ 116/9 ನ ಂ 0.60 0.62500 460135747684 374502010134709

436 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ದ  ಬಸ ಂಗ  ಟ ಲ ಲ ಗ 72 ನ , ಂ 0.80 0.62500 614858122037 89049311930

437 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ಲ ಣ  ಫಡ ಲ ಗ ಲ ಗ 362/3 ನ 0.60 0.57250 766927678696 924700060000321

438 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ರ ಶ ಳ ಲ ರ ಟ ಲ ಲ ಗ 127/3 ನ ಂ 1.00 0.57250 639932429270 924700060000321

439 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Water Tanker ಮಲ  ಡ  ಟ ಲ ಲ ಗ 466/1 ನ , ಂ 1.70 0.62500 838028501446 89053176607

440 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Individual Pond ೕ ಲ ಈಶ ರ ರ  ಅಥ  ಅಥ 1080/5 ನ 0.8 0.75000 592069983242 11157069166

441 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD Individual Pond ರ ಥ ಮ ೕತ/ ಕಮ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 583/9 ನ 0.80 0.75000 786634712535 17217060084

442 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD NHM MG Turmericu Uniin ಪರಸಪ  ಮ ಪ  ಕ ಮ ೕಥ ಲ ಗ 68/5 ಪ. ಅ ಣ 0.80 1.35500 849801749430 0197001800071301

443 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD NHM Tractor ಸ ವ ವ ತ ಂಬ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 289/3ಅ ಪ. , ಅ ಣ 1.00 1.57000 714126154805 918010029352765

444 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD NHM Tractor ಸ  ಮ ಚ ಣ ೕ ಗ ಡ 657/3 ಪ. ಅ ಣ 1.00 1.57000 647715098534 89091258168

445 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD NHM Tractor ಲ ಣ ಥ ಸನ  @ ಳ ಸ ಅಥ 404/3 ಪ. 0.40 1.57000 233111234692 289001000777

446 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD NHM Tractor ೕಮ . ಗ  ಂಡ  ದರ ಲ ಗ ಲ ಗ 919/1 ಮ  (ಪ. ) 0.75 1.57000 621196754236 17189616906

447 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD MG MG PH ೕಮ . ಜ  ಂ ಮ  

ಸತ ಕ ಅಡಹ ಲ ಗ 194/4ಅ+7ಅ, 194/6 , 
194/6ಬ, 194/6ಅ ಮ  (ಪ. ) 1.80 1.60000 934540595480 89105797482

448 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD MG MG PH  ಅಣ ಪ   ಬಡ ಲ ಗ 44/4, 42/3 ಪ. 1.00 1.60000 359880414382 0192500102377001

449 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD MG MG PH ೕಮ . ಜ  ಠಲ ಂಬ ಗ ಡ ಗ ಡ 198 ಮ  (ಪ. ) ಸ /ಡ  

ಣ ನ 0.90 1.60000 947040663003 14800100075156

450 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD NHM Individual ph ೕಷ ಗಪ  ರವರ/ಭ  ಹ ಲ ಗ 66/4 ಪ. 0.50 0.60000 398851942084 9144108001894

451 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD NHM Individual ph ೕಮ . ೕ  ಕ  ಂಬ ಕಟ ರ ಲ ಗ 254/6 ಮ  (ಪ. ) 1.20 0.60000 325275113602 17189025049

452 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD NHM Individual ph ೕಮ . ಖ  ಷ  ಂಬ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 165/8 ಮ  (ಪ. ) ಅ ಣ 0.40 0.60000 375454595552 0192500102663001

453 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD NHM Individual ph ವ ಬ ಸ ವ ಂಬ /ಹ ಜನ ಅಡಹ ಲ ಗ 102/7 ಪ. ಫಳ 0.40 0.60000 261647145631 54059474960

454 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD NHM Individual ph ಂಡ  ಶ  ದರ ಲ ಗ ಲ ಗ 547/1ಅ ಪ. ಂ 0.30 0.60000 228818710108 17189625252

455 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD RKVY MG PFH  ಹ ೕಶ ಂದ  ಂಬ ಗ ಗ ಡ 83 ಪ. ಂ 0.40 0.10000 849845744885 17175563684

456 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD RKVY MG PH ಂಡ ಕ ಯ  ಂಜರ ಡ ಐಗ ಲ ಗ 236/1 ಪ. ನ ನ 1.60 1.60000 575681980679 3864101002265

457 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD RKVY MG PH ಯ   ಂಬ ಮ ಅ ತ ರ 12/8ಬ ಪ. / ಬದ 0.80 1.60000 665927442329 17217027955

458 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD RKVY MG Mec ಸ ಪರಸ  ೕ ಬಡ ಲ ಗ 222/3 ಪ. ಅ ಣ 0.79 0.08000 532862396274 34172511198

459 ಸಮಗ  ೕಟ  ಅ  
ೕಜ CHD RKVY MG Mec ವ ಂಗ ಳ  ಕ ಕಟ ರ ಲ ಗ 972/6 ಪ. ಂ 1.29 0.29600 574454568600 916010068975534

460 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É ªÀµÀðzÀ 
¥Á®£É ªÉZÀÑ »°Ð’ÜÓ¤Ð»Ðï –ÐÔ »Ñ–Ñ·Ð ®ÙÖ ½¤Ð‘ÙÖ»Ðï QvÀÆÛgÀ 303 ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.10954 699899286143 3012101010012170

461 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É ªÀµÀðzÀ 
¥Á®£É ªÉZÀÑ ¤ÐÔ·Ðõ»Ðï ÆÐ –ÐÔ·Ð— ÌÐÔ±ÇÓ‘Ð«å QvÀÆÛgÀ 132 ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.10954 215423883827 5142200041240

462 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É ªÀµÀðzÀ 
¥Á®£É ªÉZÀÑ ½ÊÐÀÐ¤Ñ¡ † … ›ÐÃ ¾°Ñ ÁÌÐÎÐ £ÉÃ¸ÀgÀV 93 ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.10954 371996444452 3009101010004400

463 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É ªÀµÀðzÀ 
¥Á®£É ªÉZÀÑ ÊÐ ̧Ó»Ð Á ¾ÙÃö·Ð ‘Ð®Ð³Ð¹ÑÎÐ QvÀÆÛgÀ 33/2 ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.10954 878787287678 130500101002787

464 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É ªÀµÀðzÀ 
¥Á®£É ªÉZÀÑ ÀÐÔ¯ÀÑÎÐ»Ðï ÆÐ –ÐÔ·Ð— ÌÐÔ±ÇÓ‘Ð«å QvÀÆÛgÀ 132/2 ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.10954 352921522745 124310100965

465 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É ªÀµÀðzÀ 
¥Á®£É ªÉZÀÑ  ¦ÐÔÀÐÔ¹Ð»Ðï ½ ¹Ñ–ÐÄÑ»ÐÖ¤Ð ƒ ½®Ð–Ð«å QvÀÆÛgÀ 180 ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.07487 472615005995 5142200079667

466 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆÃzÀ®£É ªÀµÀðzÀ 
¥Á®£É ªÉZÀÑ —¤Ð¢Ñ Ç ¹ÐÀÐÃ–ÐÔ ·Ð ½›Ðà¹Ð‘ÙÓ§ QvÀÆÛgÀ 23 ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.18718 385574220334 32438270597

467 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®è¥Àà 
PÉÆÃqÉÆ½î wUÀqÉÆÃ½î  QvÀÆÛgÀ 100 ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.22388 445818896708 5182200014968

468 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄAdÆ£ÁxÀ AiÀÄ®è¥Àà 
±ÁAqÀV §¸ÀgÀSÉÆÃqÀ QvÀÆÛgÀ 47/2 ನ UÉÃgÀÄ 0.50 0.11194 760762947375 5142200117564

469 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ZÀAzÀæUËqÀ ±À ¥ÁnÃ® »gÉÃ£ÀA¢ºÀ½î QvÀÆÛgÀ 44/4¨sÀ ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.17911 485039033248 51672210000034

470 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃªÀÄw,dAiÀÄ²æÃ §AUÁgÉªÀé 
°AUÀªÉÄÃwæ ªÀÄjUÉÃj  QvÀÆÛgÀ 15 ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.32239 930272993932 5142200021244

471 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ ¸ÀA¢¥À « ¨É®èzÀ PÀqÀvÀ£Á¼À  QvÀÆÛgÀ 33/2 ನ PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÀ 1.00 0.75 878787287678 130500101002787
472 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ mÉÆÃªÉÄÃmÉÆÃ ¹Ñ–Ð»Ñï ‘ÐØ º ¾ÑÎÐÜ¤Ð ¿·Ð¤Ð–Ð¯ç ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 140/3 ನ mÉÆÃªÉÄÃmÉÆÃ 1.00 0.51125 664727283190 11000101009750
473 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ mÉÆÃªÉÄÃmÉÆÃ ÀÐ¦Ñº‘Ð ¾Ñ º ¾ÑÎÐÜ¤Ð ¿·Ð¤Ð–Ð¯ç ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 131/3 ನ mÉÆÃªÉÄÃmÉÆÃ 1.00 0.51125 599497352359 11000101008992
474 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ mÉÆÃªÉÄÃmÉÆÃ ƒÆÙÖÓ‘Ð ¹Ñ ¡–Ð³Ñ»Ð ¿·Ð¤Ð–Ð¯ç ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 37/11,37/5 ನ mÉÆÃªÉÄÃmÉÆÃ 1.00 0.51125 374928534275 542200101005134

475 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ mÉÆÃªÉÄÃmÉÆÃ Á¬ÐæÄý ÁÄÑÊÐ 
»ÐÀÑ¤Ð@ÀÐÔÖ‘ÑÇ ÌÙÖÓÏ¹Ñ–ÐÄÑ»ÐÖ¤Ð ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 88/3 ನ mÉÆÃªÉÄÃmÉÆÃ 1.00 0.51125 4487626745602 17027538579



476 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ mÉÆÃªÉÄÃmÉÆÃ ¤ÑÀÐÔ›Ð ·Ðõ ÁÄÑÊÐ »ÐÀÑ¤Ð @ 
ÀÐÔÖ‘ÑÇ ÌÙÖÓÏ¹Ñ–ÐÄÑ»ÐÖ¤Ð ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 112/1 ನ mÉÆÃªÉÄÃmÉÆÃ 0.80 0.409 235876502459 17027561440

477 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ mÉÆÃªÉÄÃmÉÆÃ ·ÐÔ¤Ð–Ð»Ðï ½ »ÐÖ¢ÙÓ§ ¿·Ð¤Ð–Ð¯ç ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 34/3,34/7 ಪ. mÉÆÃªÉÄÃmÉÆÃ 0.80 0.745 585596674323 11000101009713

478 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ºÀÆªÀÅ ¨É¼É ÊÙîÓÌÐÃ³Ñ ¡ ÀÙÔÓ©–ÐÔ®Ðç ‘ÐÃ‘ÐÔ¼ï £ÉÃ¸ÀgÀV 49/2 ನ ›Ð ®ÐÔ ÌÐÖÀÐÕ 0.80 0.3511 633587679662 520101065318214

479 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ºÀÆªÀÅ ¨É¼É –Û®Ð»Ðï Ç œ¹Ðî»Ðï–Û®Ð¤Ð ÀÐÔ¤Ð¯¹Ñ–ÐÄÑ»Ð
Ö¤Ð £ÉÃ¸ÀgÀV 195 ನ ›Ð ®ÐÔ ÌÐÖÀÐÕ 1.00 0.44888 375326262072 17028062268

480 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ºÀÆªÀÅ ¨É¼É ÊÐ·Ù»Ðï ½ ÀÐ±Öé¤Ð ÀÐÔ¤Ð¯¹Ñ–ÐÄÑ»Ð
Ö¤Ð £ÉÃ¸ÀgÀV 149/1+2a/1 ನ ›Ð ®ÐÔ ÌÐÖÀÐÕ 0.40 0.15555 695758202595 5192200014989

481 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ºÀÆªÀÅ ¨É¼É ¹Ñ–Ð»Ðï º  ‘ÐÎÐÊÐ¹ÐîÀÐ¤Ð ÀÐÔ¤Ð¯¹Ñ–ÐÄÑ»Ð
Ö¤Ð £ÉÃ¸ÀgÀV 80/6 ನ ›Ð ®ÐÔ ÌÐÖÀÐÕ 0.40 0.15555 599709701200 5192200065280

482 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ºÀÆªÀÅ ¨É¼É ¹Ñ–Ð»Ðï »°Ð ¹Ð ̧ÌÐÏü ÀÐÔ¤Ð¯¹Ñ–ÐÄÑ»Ð
Ö¤Ð £ÉÃ¸ÀgÀV 53 ನ ›Ð ®ÐÔ ÌÐÖÀÐÕ 0.40 0.15555 461825008715 32926650440

483 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ºÀÆªÀÅ ¨É¼É ½ÊÐÀÐ¤Ñ¡ Ã ÀÐÔÖ‘ÑÇ ‘ÐÃ‘ÐÔ¼ï £ÉÃ¸ÀgÀV 32/2 ನ ›Ð ®ÐÔ ÌÐÖÀÐÕ 1.00 0.44888 765969838172 5882200015004

484 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ¤Ãj£À mÁåAPÀgï gÀªÉÄÃ±À AiÀÄ®è¥Àà 
ºÀAa£ÀªÀÄ¤ D¤UÉÆÃ¼À ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 220/3 ನ ¤Ãj£À mÁåAPÀgï 1.00 1.125 401412268805 130500101002152

485 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ¡–Ð¸ÓÆÐ.º –Ð»Ðï. ÌÐ œ¹ÐÀÐÔº D¤UÉÆÃ¼À ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 82/5ƒ ನ ¤Ãj£À mÁåAPÀgï 1.00 1.125 479538947194 5692200039409

486 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ¤Ãj£À mÁåAPÀgï »ÐÔ ®ÐÅÓ‘Ð ‘Ð¤Ù»Ðï ÀÑÅÓ‘Ð¤Ð ‘ÐÔÃÀÐÏü QvÀÆÛgÀ 148 ನ ¤Ãj£À mÁåAPÀgï 1.00 0.625 889950841862 4243101002225

487 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ÇÀÐ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð º¡Å –Ð ¦ÐÔô 
Í¤ÙÓÀÐÔ¬Ð ‘ÙÖÓ©¾Ñ— QvÀÆÛgÀ 106/4 ನ ¤Ãj£À mÁåAPÀgï 1.00 0.625 413590949979 20336906901

488 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ qÁæöåUÀ£ï ºÀtÄÚ ½ÊÐÀÐ¤Ñ¡ ÆÐ ‘Ùõ»Ðï 
·ÙÖ®ÐçÀÐÔº ³ÐÔ¤ÐÀÐÔ§ QvÀÆÛgÀ 86/3B ಪ. qÁæöåUÀ£ï ºÀtÄÚ 0.40 0.40484 251927582155 5142200009190

489 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ¥ÁåPï ºË¸À ƒ‘Ðù¤Ð Á „º’Á –ÙÖÓÀÐ¹Ð‘ÙÖ»Ðï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 162/1,162/2 ಪ. ¥ÁåPï ºË¸À 1.00 2 317346403487 5182210001820

490 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ ÇõÓÊÙÖÓÀÐÔ»Ðï »°Ð 
”Ñ¹Ð¹ÐîÀÐ¤Ð £ÁUÀ£ÀÆgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 49/2 ಪ. PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 1.00 0.6 792002150644 125001010004428

491 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ vÀgÀPÁj ¥Àæ zÉÃ « ¹zÀÝ¥Àà §¸À¥Àà §AV UÀtÂPÉÆ¥Àà £ÉÃ¸ÀgÀV 100/3 ಪ.
vÀgÀPÁj ¥Àæ 

zÉÃ « 0.40 0.1 739496867601 17016517029

492 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ AiÀiÁAwæPÀgÀt ·ÙÓÀÐÔ»Ðï ÀÐ¦Ñ. 
ÌÙÖÓÎÙ»Ðï¹ÐÀÐ¤Ð œ‘ÐÜ¾ÙÏü‘Ð«å ¨ÉÊ®ºÉÆÃAUÀ® 11/.3 ನ AiÀiÁAwæPÀgÀt 1.00 0.192 974389325538 89055375260

493 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ AiÀiÁAwæPÀgÀt Smt ½ÊÐÀÐ÷ ½. ³ÐÎÐÀÑ¤Ð ‘ÙÖ©¾Ñ— QvÀÆÛgÀ 62/1 ನ AiÀiÁAwæPÀgÀt 1.00 0.192 748427997113 2550330002905

494 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀu

¨sÀgÀªÀiÁtÂ ®PÀëöät 
AiÀÄ¼ÀUÀÄPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 56/2C ನ ZÀAqÀÄ ºÀÆ 0.60 0.29333 213972688331 05382200054067

495 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀu

ªÀÉAPÀªÀiÁä ªÉAPÀlgÀªÀÄt 
£ÁAiÀÄPÀ ¸ÀÁªÀUÁAªÀ GZÀUÁAªÀ 58/1 ನ ZÀAqÀÄ ºÀÆ 0.38 0.18577 261508942889 332002120002304

496 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀu

gÁªÀÄÄ AiÀÄ±ÀªÀAvÀ 
mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 75/* ನ ZÀAqÀÄ ºÀÆ 0.60 0.29333 231482563134 17031026202

497 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀu

ªÀÄºÁzÉÃªÀ AiÀÄ±ÀªÀAvÀ 
mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 75/* ನ ZÀAqÀÄ ºÀÆ 0.60 0.29333 625985396582 89064016696

498 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀu

AiÀÄ®è¥Áà eÁzsÀªÀ @ 
ªÀÄAUÀÄ£ÀßªÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 49/1 ನ ZÀAqÀÄ ºÀÆ 0.56 0.27377 864166950752 89086152907

499 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀu

ªÀÄºÁzÉÃªÀ AiÀÄ®è¥Áà 
eÁzsÀªÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 44/19 ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.46 0.22488 891527541553 10911120445

500 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀu

±ÀAPÀgÀ ªÉÆ£À¥Áà 
mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 401/5 ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.60 0.29333 424190065715 17031027422

501 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀu

®QëöäÃ PÀ®è¥Áà 
PÉÆÃ®PÁgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 251/1 ಪ. ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.40 0.35199 232567532427 89024673423

502 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀu

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¹zÀÝ¥Áà 
a¤ßPÀÄ¦à ¸Àaw§¸ÀÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 90/1 ¥À.¥ÀA ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.40 0.35199 781906255764 64143728791

503 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀu

PÉÃzÁj ©üÃªÀiÁ 
mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 61/1PÀ, 124/2 ನ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.40 0.19555 915767808821 3025101010003671

504 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ªÀÄ®è¥Áà £ÁUÀ¥Áà 
PÉÆÃ®PÁgÀ @ PÁA§¼É ªÁWÀªÁqÉ GZÀUÁAªÀ 244/* ಪ. UÉÃgÀÄ 0.40 0.16277 591581897628 89060539937

505 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ¸ÁvÉÃj ®PÀëöät 
¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ ¨ÉQÌ£ÀPÉÃj GZÀUÁAªÀ 126/* ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.18031 913946203673 17030031686

506 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ gÁªÀiÁ ªÀÄ®è¥Àà PÁA§¼É ªÀÄAqÉÆÃ½î GZÀUÁAªÀ 110/* ¥À.eÁ UÉÃgÀÄ 0.20 0.08113 411959911824 34623397972

507 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ £ÁgÁAiÀÄt ®PÀëöät vÉgÀ¼É ªÀÄtÆÚgÀ GZÀUÁAªÀ 149/3 ನ UÉÃgÀÄ 0.70 0.15777 785303643198 89064053661

508 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ¨sÀgÀªÀÄÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 
ZÀªÁí£À ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 185/3 ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.09015 490527768897 05272200021199

509 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ NªÀiÁtÂ UÁªÀqÀÄ ªÉÆÃgÉ ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 315/6 ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.09015 824010006560 2912101004860

510 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ C±ÉÆÃPÀ zsÀ£Áf PÁA§¼É ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 234/* ¥À.eÁ UÉÃgÀÄ 0.40 0.16227 953125786619 10911279824

511 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ZÀAzÀÁæPÁAvÀ ªÉAPÀÆ 
¸ÁªÀAvÀ ¨ÉQÌ£ÀPÉÃj GZÀUÁAªÀ 30/1, 104/1 ನ UÉÃgÀÄ 2.00 0.45077 206533596677 89025011435

512 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ NªÀÄuÁÚ PÀ®è¥Áà 
GZÀUÁªÀAPÀgÀ CwÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 48/* ನ UÉÃgÀÄ 2.80 0.62837 742763782900 10356709110

513 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ®PÀëöät PÀÈµÁÚ ¸ÁªÀAvÀ ¨ÉQÌ£ÀPÉÃj GZÀUÁAªÀ 173/qÀ ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.18031 329812405061 17030057730

514 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ gÁeÉÃAzÀæ ªÀÄ®è£ÁxÀ 
ªÀÄUÀzÀÄªÀÄ ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î GZÀUÁAªÀ 96/3 ನ UÉÃgÀÄ 1.20 0.27017 341304056334 1634101006876

515 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ZÀÁ¼ÀÄ NªÀÄuÁÚ ¥ÁnÃ® CwÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 103/PÀ ನ UÉÃgÀÄ 0.60 0.13523 946235538051 89047334132

516 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ¨Á®PÀÈµÀÚ SÁZÀÄ vÉgÀ¸É GZÀUÁAªÀ GZÀUÁAªÀ 328/5 ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.18031 854087615203 17030046955

517 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ®PÀÀëöät ±ÀlÄÖ SÁAqÉPÀgÀ vÀÄgÀªÀÄÄj GZÀUÁAªÀ 73/4C/2 ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.09015 550715834704 291602101000239

518 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ¤AUÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ 
UÀÄAfPÀgÀ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 72/1/C ನ UÉÃgÀÄ 0.50 0.11269 219181612055 17030025367

519 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ªÀiÁgÀÄw ¨sÀgÀªÀiÁ ¸ÁªÀAvÀ ¨ÉQÌ£ÀPÉÃj GZÀUÁAªÀ 22, 23 ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.18031 817073928925 17030024170



520 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ C¯ÉPÀì ªÉÆÃw r¸ÉÆÃeÁ ¨É¼ÀUÀÄA¢ GZÀUÁAªÀ 133/2, 133/5 ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.09015 252644218414 05272200036991

521 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ «¯Á¸À ¥Àæ¨sÁPÀgÀ eÁzsÀªÀ ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 125/* ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.09015 482597635397 05272250007530

522 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ eÉÆÃw¨Á ±ÀlÄÖ¥Áà ªÉÆÃgÉ ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 161/C/1 ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.22539 613300575528 05272200026613

523 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ªÀÄÁgÀÄw gÀªÀ¼ÀÄ ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀªÀnÖ GZÀUÁAªÀ 124/* ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.09015 602159275174 64037596694

524 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ UÁªÀqÀÄ FgÀ¥Àà ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀªÀnÖ GZÀUÁAªÀ 104/1 ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.18031 422479326095 05272200033828

525 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ UÉÆÃ¥Á® ªÀiÁgÀÄw ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀªÀnÖ GZÀUÁAªÀ 132/C ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.18031 359043593354 30839096570

526 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ¸ÀÄªÀuÁð ªÀiÁgÀÄw UÀÄgÀªÀ ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 243/2 ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.22539 565095666200 05272200062467

527 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ ¤AUÀ¥Àà gÁªÀÄZÀAzÀæ 
¥ÁnÃ® ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 264/2 ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.18031 432014323590 05272210034936

528 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ಸ ಯಧನ CAd° ¸ÀÄ¤® zÉÃ±À¥ÁAqÉ PÀ¯ÉèºÉÆÃ¼À GZÀUÁAªÀ 268/1 ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.22539 732009063702 0558101017486

529 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu aAvÁªÀÄtÂ ¸ÉÆÃ. WÀ¸Áj §qÀ¸À PÉ.JZï »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 131/1 ನ UÉÃgÀÄ 1.80 0.19717 892601550764 31149221817

530 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

¤AUÀ¥Áà ºÀtªÀÄAvÀ 
UÀÄAfPÀgÀ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 72/1/C ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.04381 219181612055 17030025367

531 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

£ÁUÉÃAzÀæ ®PÀëöät 
CªÀÄgÉÆÃ¼ÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÀÄA¢ GZÀUÁAªÀ 344/2/J ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.10954 967543771493 05272200006246

532 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu ªÀiÁgÀÄw UÀÄAqÀÄ ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 189/* ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.04381 355116742351 05272200034289

533 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

vÀÄPÁgÁªÀÄ w¥ÀàtÚ 
ZÉÆÃ¥ÀqÉ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 69/18 ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.08763 811229553967 17030117690

534 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu gÀWÀÄ£ÁxÀ ±ÀlÄÖ PÀÄmÉæ ¸ÁªÀUÁAªÀ GZÀUÁAªÀ 96/* ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.04381 809008731134 32479826671

535 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu ªÉÆ£À¥Áà AiÀÄ®è¥Àà ¨Á¸ÀÌ® ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 58/1J/2 ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.04381 971729347024 291600101004099

536 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

¸ÁvÉÃj ¨ÁªÀPÀÄ 
AiÀÄ¼ÀÆîgÀPÀgÀ CwªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 170/C/2 ನ UÉÃgÀÄ 0.60 0.06572 832153317072 89048768158

537 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu ¸ÀÄ§âgÁªÀ ±ÁªÀÄuÁÚ ¸ÀtÂÚ ¨ÉQÌ£ÀPÉÃj GZÀUÁAªÀ 33/* ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.04381 352184023780 17030011977

538 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu ªÀÄºÁzÉÃªÀ gÁªÀiÁ ©eÉð ¸ÀAw§¸ÀÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 131 ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.08763 927888482162 8904063588-4

539 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu UÀt¥Àw AiÀÄ®è¥Áà ªÀÄgÀÄZÉ PÀ¯ÉèºÉÆÃ¼À GZÀUÁAªÀ 259/7 ನ UÉÃgÀÄ 0.60 0.06572 473567838842 89038257373

540 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu eÉÆåÃw¨Á gÁªÀiÁ ªÉÆÃgÉ ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 177/1 ನ UÉÃgÀÄ 0.60 0.06572 854911792422 520101226852888

541 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu gÀªÀ¼ÀÄ ºÀÆªÀ¥Áà ZÀªÁít ¨É¼ÀUÀÄA¢ GZÀUÁAªÀ 264/3 ನ UÉÃgÀÄ 0.20 0.0219 559769996981 111010110000228

542 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu EµÁðzÀ ZÁAzÀ¸Á§ ±ÉÃR ¸ÀAw§¸ÀÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 101/6 C.¸À UÉÃgÀÄ 0.34 0.03724 449425887869 1719366546-0

543 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu GªÉÄÃgÁ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ªÀÄÄ¯Áè ¸ÀAw§¸ÀÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 47/9 C.¸À UÉÃgÀÄ 0.67 0.07339 582215752149 89051587439

544 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

ªÀÄºÀªÀÄäzÀAiÀiÁ¹£ï 
ZÁAzÀ¸Á§ ±ÉÃR ¸ÀAw§¸ÀÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 124/¦1 C.¸À UÉÃgÀÄ 0.80 0.08763 362744361657 54003362401

545 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu PÀÈµÁÚ zÁPÀ®Ä PÀ¯ÉðPÀgÀ ¸ÀAw§¸ÀÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 246/1 ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.08763 500391945867 64193376974

546 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

¥ÁAqÀÄ ¨sÀgÀªÀÄuÁÚ 
PÁA§¼É ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 205 ಪ. UÉÃgÀÄ 0.30 0 792092311761 05272200036133

547 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀ®è¥Àà 
ªÉÆÃgÉ ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 174/8,143/10,173/© ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.04381 792921894864 10356678997

548 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

ZÀAzÀæPÁAvÀ £ÁªÀÄzÉÃªÀ 
¥ÁnÃ® ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 294 ನ UÉÃgÀÄ 1.20 0.13144 773003602520 05272210042785

549 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ¥À. ªÉÃvÁ¼À PÀ¯ÉèÃºÉÆÃ¼À GZÀUÁAªÀ 282/1C ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.10954 448888203193 05342180003023

550 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

¤AUÀ¥Áà gÁªÀÄZÀAzÀæ 
¥ÁnÃ® ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 243/2 ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.10954 432014323590 05272210034936

551 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu ¸ÁvÉÃj £ÁUÉÆÃ PÁUÀ£ÀPÀgÀ PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 202,203/2 ನ UÉÃgÀÄ 0.80 0.08763 737668968321 17030106814

552 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

gÀªÉÄÃ±À ®PÀëöät 
ZÀ®ªÉÃlPÀgÀ vÀÄgÀªÀÄÄj GZÀUÁAªÀ 52/15 ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.04381 613889242507 291600101001112

553 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

ºÉÆ£Àß¥Áà ¤AUÀ¥Áà 
PÀqÉÆÃ®PÀgÀ CwÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 112/6 ನ UÉÃgÀÄ 0.60 0.06572 471397906156 17030086024

554 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

gÀªÉÄÃ±À ªÉÊdÄ 
zÉÃ¸ÀÆgÀPÀgÀ ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î GZÀUÁAªÀ 159/7 ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.04381 796748172534 05230100001780

555 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu ªÀÄºÁzÉÃªÀ AiÀÄ®è¥Áà ¥ÁnÃ® GZÀUÁAªÀ GZÀUÁAªÀ 160/* ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.10954 946858298020 17030064362

556 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu

C±ÉÆÃPÀgÁªÀ ®PÀëöätgÁªÀ 
¥ÁnÃ® £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 173/2 ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.04381 792189427061 10196179170

557 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu ¢Ã°¥À ¥À. ªÀÄºÁgÀ @ PÁA§¼É ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 66/15 ಪ. UÉÃgÀÄ 0.60 0.1183 397740778590 006000101028439

558 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu ªÀÄ°ÃPÀ AiÀÄ®è¥Áà PÁA§¼É ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 67/6 ಪ. UÉÃgÀÄ 0.34 0.06703 760875949890 33125805375

559 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu ¸ÀA¨sÁf PÀÈµÁÚ ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 355/* ನ UÉÃgÀÄ 0.40 0.04381 450926671399 102501011001918

560 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀð 
¤ªÀðºÀu «dAiÀÄ «µÀÄÚ ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 180/* ನ UÉÃgÀÄ 0.70 0.07668 288239065972 291600101000967



561 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ ೕಜ ªÉÆ£À¥Áà ¨Á¼ÁgÁªÀÄ 
¥sÀUÀgÉ ªÀÄAqÉÆÃ½î GZÀUÁAªÀ 23/3, 60/10 ನ ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ 

ೕಜ 1 0.7 248870722564 32791688724

562 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ ೕಜ ºÀtªÀÄAvÀ ¤AUÀ¥Áà 
vÀ¼ÀªÁgÀ ¸ÀÄ¼ÉÃ¨sÁ« ¨ÁUÉÃªÁr 26/2 ¥À.¥ÀA ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ 

ೕಜ 1 1.125 207609303250 10788759422

563 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ ೕಜ
§¸À¥Àæ¨sÀAiÀiÁå 
zÉÆqÀØAiÀiÁå 

C®è£ÀßªÀgÀªÀÄoÀ
§ CAPÀ®V ¨ÁUÉÃªÁr 98/r ನ ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ 

ೕಜ 1 0.625 946967970656 10356672906

564 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ ೕಜ ºÀtªÀÄAvÀ ©. ¥ÁnÃ® ZÀAzÀÆgÀ ¨ÁUÉÃªÁr 35/3 ¥À.¥ÀA ¤Ãj£À mÁåAPÀgÀ 
ೕಜ 1 1.26 632792116261 17013001619

565 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd «dAiÀÄ «µÀÄÚ ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 180/*, 89/9 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.70 0.02163 288239065972 291600101000967

566 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

§¸ÀªÀAvÀ ªÀiÁgÀÄw 
zÉÃªÀgÀªÀÄ¤ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 50/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.80 0.0538 556440535585 30532450214

567 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd gÁªÀiÁ gÀªÀ¼ÀÄ ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 422/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 595196886466 17030076694

568 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¸À«ÄÃgÀ UÀÄAqÀÄ ºÀÄ®f PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 160/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 298483166781 17030010474

569 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¸ÀÄzsÁ UÀÄAqÀÄ ºÀÄ®f PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 3/2¦1, 4, 5/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 721423305077 17030029666

570 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÄ®è¥Áà £ÁUÀ¥Áà PÁA§¼É ªÁWÀªÁqÉ GZÀUÁAªÀ 244/* ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.04687 591581897628 89060539937

571 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¥ÀæPÁ±À PÀÈµÁÚ ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 296/2, 46/7 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 866303975899 89071192663

572 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀiÁgÀÄw ¨sÀgÀªÀiÁ ¸ÁªÀAvÀ CwÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 170/¥ÉÊ ನ D®ÆUÀqÉØ 1.30 0.02813 817073928925 17030024170

573 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

PÀÈµÁÚ ¥ÀgÀ±ÀgÁªÀÄ 
UÀÄgÀªÀ PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 360/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1 0.01841 987150186613 89052220537

574 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd «¯Á¸À §¼ÀªÀAvÀ UÀÄgÀªÀ PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 225 ನ D®ÆUÀqÉØ 1 0.0309 802923359752 17030015031

575 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÉÆºÀ£À UÉÆÃ¥Á¼À ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 226/*, 323/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.02343 269489373476 89040552612

576 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀ¸ÀAvÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ 
CPÀ£ÉÆÃf zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 825/1, 886/3, 826/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.77 0.05469 322082966535 373902010026027

577 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ±ÁAvÁgÁªÀÄ zÁPÀ®Ä ªÁtÂ ªÁWÀªÁqÉ GZÀUÁAªÀ 115/1, 116/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 266090066002 17193658475

578 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd £ÁUÀ£ÁxÀ gÁªÀÄÄ ¨sÀÆªÁ ªÁWÀªÁqÉ GZÀUÁAªÀ 120/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 934408342749 17193624161

579 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÉÆ£À¥Áà £ÁgÁAiÀÄt ¥ÁnÃ® PÉÆ£ÉªÁr GZÀUÁAªÀ 687/* ನ D®ÆUÀqÉØ 4.16 0.02767 843760377294 17030095142

580 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

C¥ÀÀàAiÀiÁå £ÁUÀ¥Áà 
£Á¬ÄPÀ ªÁWÀªÁqÉ GZÀUÁAªÀ 132, 144, 83/2 ¥À.eÁ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 605617794227 64052000616

581 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¤AUÀ¥Áà ¸ÀzÀÄ ºÉÆÃ¸À¥ÉÃl PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 96/5 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 479989486417 89093113957

582 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd AiÀÄ®è¥Áà ZÀ ¥sÀqÀPÉ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 608/1, 570/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.06 0.02596 233122081716 110610100009413

583 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd §ZÀÑ¥Áà ¤AUÀ¥Áà §ÄgÀ° PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 74/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.4 0.01236 322396115032 110610110002055

584 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd £ÁUÀ¥Áà UÀËqÀ¥Áà ¥ÁnÃ® CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 4/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.4 0.01236 559770946755 89037616528

585 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÄiÁgÀÄw ®UÀªÀiÁ ¸À£À¢ CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 38/4 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.60 0.01854 427190360599 370302010014031

586 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÁªÀÄ£À AiÀÄ®è¥Áà ZËUÀÄ¯É PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 324/26, 324/28, 

324/10 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.23 0.0071 958631090723 30045763309

587 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

PÁ²gÁªÀÄ §ÄzÀÝ¥Áà 
§qÀªÀuÁÚZÉ ZÀ®ªÉ£ÀºÀnÖ PÁPÀw 4/6, 25/4+6 +9+10 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.60 0.01854 421551080044 110610110002637

588 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÀ®è¥Áà ®PÀëöät £Á¬ÄÌ PÀlÖt¨Á« PÁPÀw 57, 48, 43, 44 ಪ. D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 280743412116 110610100001759

589 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd £ÁgÁAiÀÄt PÀ®è¥Áà ZËUÀÄ¯É PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 179/10+11, 109/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.58 0.01792 213574191541 110610100010051

590 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd eÉÆÃw¨Á PÀ®è¥Áà ZËUÀÄ¯É PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 109/3, 179/10+11 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.58 0.01792 477369213905 110610100001764

591 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

PÁ²£ÁxÀ vÁ£À¥Áà 
ºÉÆ£ÀUÉÃPÀgÀ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 328/2, 329/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 315463495818 110610110005187

592 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

CgÀÄt vÁ£À¥Áà 
ºÉÆ£ÀUÉÃPÀgÀ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 328/2, 329/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 894246951670 110610100002705

593 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd §¸ÀªÀAvÀ ®PÀëöät PÀÄgÁqÉ UÀÄUÉæ£ÀnÖ PÁPÀw 103/4, 127/5 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 353227223891 05522210007970

594 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¸ÀzÁ£ÀAzÀ AiÀÄ±ÀªÀAvÀ 
ZËUÀÄ¯É ¤AUÉÃ£ÀºÀnÖ PÁPÀw 14/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 458917501387 110610100003920

595 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

®PÀÀÀëöät UÀAUÁgÁªÀÄ 
qÉÆAUÀgÉ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 527/1, 335/*, 372/15 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 611287601299 110610100004935

596 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

FgÀ¥Áà ¨sÀgÀªÀiÁ 
ªÉÄlUÉÆqÀ° PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 94/3/©/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 372984736927 110610110000836

597 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¨Á¼ÀUËqÁ 
¸ÀA¨sÁf PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 98/4 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.55 0.01699 212551412768 110610110001555

598 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ®QëöäÃ FgÀ¥Àà §ÄgÀ° PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 50/2, 98/1, 72/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 933030384588 110610110002664



599 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

PÀ®è¥Áà ¤AUÀ¥Àà 
ªÀÄÄzÉØ£ÀßªÀgÀ CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 87/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.56 0.0173 209723313646 89042342525

600 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd gÁªÀiÁ ¥sÀQÃgÁ ¸À£À¢ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 6/1, 170/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 456100055634 32931103625

601 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

azÀA§gÀ ZÀ£Àß¥Áà 
¥ÀlÖt±ÉnÖ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 411/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 670402216897 110610400003522

602 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ±ÀÉlÄÖ £ÁUÀ¥Áà WÉÃªÀr CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 40/8 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 492735889982 89042781404

603 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd UËgÀ¥Áà PÀgÉ¥Áà ºÀqÀ®V ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 74/1, 66/13, 164/1, 

161/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 713894856204 110610110006363

604 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

§¸ÀªÀgÁd gÀÄzÀæ¥Àà 
ªÉÄÃ¼ÉzÀ ªÀÄÄvÁß¼À ¨ÁUÉÃªÁr 26/1, 25/5/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 356957175130 110410100014671

605 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¸ÀÄ¨sÁ±ÀZÀAzÀæ £ÀgÀ¹AºÀ 
PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄÄvÁß¼À ¨ÁUÉÃªÁr 9/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.80 0.05562 279128598249 110410110000231

606 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀÄ®è¥Áà 
CªÀÄgÁ¥ÀÆgÀ

«ÃgÀ¥À£ÀPÉÆ¥À
à ¨ÁUÉÃªÁr 55/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 710186047163 110410110011257

607 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd EAzÀæªÀé gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀmÁvÀ ºÀÁ®VªÀÄrð ¨ÁUÉÃªÁr 37/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.70 0.05 792731277304 89060418380

608 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

£ÀÆgÀªÀÄªÀÄäzÀ 
ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ ¹A¦ PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 259/1, 157/8 ಅ. D®ÆUÀqÉØ 1.30 0.04017 830783668503 17029522272

609 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd FgÀuÁÚ ¹zÀÝUËqÁ ¥ÁnÃ® ªÀiÁjºÁ¼À ¨ÁUÉÃªÁr 63/4, 63/2, 63/3, 

63/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.06 674587273461 17013056852

610 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

²ªÀ£ÀUËqÁ UËqÀ¥Àà 
ªÀÄgÀ®PÀ£ÀßªÀgÀ @ ¥ÁnÃ® ªÀÄÄvÁß¼À ¨ÁUÉÃªÁr 60/6, 9/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.6 0.04944 287993538070 110410100007596

611 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀiÁtÂPÀ £Á. CªÀÄlÆgÀ ªÀÄÄvÁß¼À ¨ÁUÉÃªÁr 61/2C ನ D®ÆUÀqÉØ 1.80 0.05 967814647848 89002080857

612 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¹zÀÝ£ÀUËqÀ zsÀªÀÄðUËqÀ 
¥ÁnÃ® ªÀÄÄvÁß¼À ¨ÁUÉÃªÁr 32/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 588603234647 89084340266

613 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

±ÀAPÀgÀ £ÁUÀ¥Áà 
PÀgÀ«£ÀPÉÆ¥Àà ªÀÄÄvÁß¼À ¨ÁUÉÃªÁr 383/2§ ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.025 610401098063 17016536608

614 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ ªÀÄºÀäzÀ ¹A¦ PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 150/3, 17/3§ ಅ. D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 540548078819 17029545198

615 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd CrªÉ¥Áà ²zÀVgÉ¥Áà CzÀÈ² «ÃgÀ¥À£ÀPÉÆ¥À

à ¨ÁUÉÃªÁr 45/2, 44/1, 18/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.061 827450532980 89075490053

616 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¸ÀAfÃªÀ gÁªÀÄ¥Àà ¥ÀmÁvÀ ºÁ®VªÀÄrð ¨ÁUÉÃªÁr 37/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 739526609164 89033697499

617 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¸ÉÆÃ£À¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà ZÀZÀr PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 133/3, 219/3, 219/8 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.061 671293255059 17029523649

618 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÉA¥ÀtÚ ¥ÀvÉæ¥Àà §ÄgÀ° ªÀiÁjºÁ¼À ¨ÁUÉÃªÁr 43/5, 71/2, 46/7 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.05 295858076086 17013056319

619 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd gÀªÉÄÃ±À ªÀÄ®è¥Áà ¥ÀjÃl zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 686/2+3+5+6 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.8 0.02472 973217029023 3740202010014437

620 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

vÀÁ£Áf ªÀÄºÁzÉÃªÀ 
¯ÉÆÃPÀ¼ÉÆZÉ zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 720/17/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.47 0.01457 243639215337 3428158755

621 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

gÀWÀÄ£ÁxÀ ªÀÄ®è¥Àà 
ªÀÄgÀUÀuÁZÉ zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 810/11, 810/1+5 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.35 0.01081 761345370706 64073613143

622 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

C±ÉÆÃPÀ ¨sÀUÀªÀAvÀ 
CPÀ£ÉÆÃf zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 825/1, 825/3, 825/4 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 740156321903 110110110022673

623 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

UÀt¥Àw ¨sÀUÀªÀAvÀ 
CPÀ£ÉÆÃf zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 826/2, 233/2PÀ, 

825/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.40 0.04326 802941432889 34639516642

624 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

£ÀÁUÉÆÃf UÉÆÃ¥Á® 
¸ÁªÀAvÀ ¨ÉQÌ£ÀPÉÃj GZÀUÁAªÀ 91/11 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.60 0.01854 471754609805 17030037123

625 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd £ÁªÀÄzÉÃªÀ ®PÀëöät ¸ÁªÀAvÀ ¨ÉQÌ£ÀPÉÃj GZÀUÁAªÀ 12/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 799862920542 89020882861

626 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

zÀvÁÛvÉæAiÀÄ C£Àß¥Áà 
¯ÉÆÃºÁgÀ ªÀÁWÀªÁqÉ GZÀUÁAªÀ 93/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 579396925250 89071604544

627 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÄ¯Áíj ¤AUÀ¥Áà ¨ÁvÀPÁAqÉ GZÀUÁAªÀ GZÀUÁAªÀ 126/* ನ D®ÆUÀqÉØ 0.40 0.01236 636695626543 17030123568

628 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd gÉÃSÁ ¨Á§Ä ºÁ®ènÖ ¨ÉQÌ£ÀPÉÃj GZÀUÁAªÀ 172/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 478865297145 17030033978

629 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÄºÁzÉÃªÀ gÁªÀiÁ ©eÉð ¸ÀAw §¸ÀÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 133/2, 64/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 927888482162 8904063588-4

630 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀÄ®UËqÀ C¥ÀàAiÀiÁå 
ºÀvÀÛgÀV PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 92/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 2 0.0618 670032672170 33468767686

631 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ²ªÁf ¨Á¼ÀÄ §Ä°ð PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 42/1C, 46/22 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.1 0.03399 529870772878 110610100003080

632 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd £Á£Á ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¸ÀA¨sÁf PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 104 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.10 0.03399 986898251813 110610110012627

633 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ¨sÀgÀªÀiÁ 
¥ÁnÃ® ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 173/3, 14 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 520482345232 110610110000222

634 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¨Á¼ÁgÁªÀÄ AiÀÄ®è¥Àà 
ZËUÀÄ¯É ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 123/1, 89/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 777351098049 110610110005920

635 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd D£ÀAzÀ ±ÀlÄÖ¥Áà ZËUÀÄ¯É PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 99/1, 99/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 943330660105 110610100006213

636 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÄ®è¥Áà gÁªÀiÁ zÀrØPÀgÀ §A§gÀUÁ PÁPÀw 152/* ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 367865154949 110610100009939

637 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

eÉÆÃªÀÄ¥Áà ¤AUÀ¥Áà 
CA¨ÉÃªÁr zÀÉÃªÀVj PÁPÀw 235/1, 235/2, 235/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 922039518589 110610100001691

638 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

GzÀAiÀÄ ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ 
¨sÉÆÃ¸À¯É PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 334/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 304142794436 110610110004695



639 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀ¸ÀAvÀ ¸ÁvÉÃj ¥ÁªÀ¯É PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 596/1, 149/1©, 129/8 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 200179747452 110610100003776

640 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ²zÀÝ¥Áà ¸ÀAUÀ¥Áà ¤ÃgÀ®V PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 291/1C, 287/4 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 587476353473 17029535281

641 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¸ÉÆÃªÀÄ¥Áà § 
qÉÆAUÀgÀUÁ« PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 224/5, 224/7, 224/6 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 750918927572 17029518595

642 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

FgÀAiÀiÁå ZÀ£Àß§¸ÀAiÀiÁå 
PÀA© PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 310/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 234134931230 17029551554

643 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd gÀªÉÄÃ±À §¸À¥Áà £ÀA¢ PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 210/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.60 0.01854 459758851731 89052347430

644 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

²zÀÁæ¬Ä C¥ÀàgÁAiÀÄ¥Àà 
qÉÆAUÀgÀUÁA« PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 196/1+2C ನ D®ÆUÀqÉØ 0.45 0.0139 284708583746 17029522997

645 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd §¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®è¥Áà ¥ÀlÖºÁ¼À PÀªÀÄPÁgÀnÖ ¨ÁUÉÃªÁr 86/1+3+4+5+6 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 932625269219 110910100008170

646 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¸ÉÆÃªÀÄ¥Áà PÀ 
qÉÆAUÀgÀUÁ« PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 288/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 992541894252 32895296386

647 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀÄ®è¥Áà C¥ÀàAiÀiÁå 
¥ÀnÖºÁ¼À PÀªÀÄPÁgÀnÖ ¨ÁUÉÃªÁr 78, 92, 76/C ನ D®ÆUÀqÉØ 1.80 0.05562 622789098341 05292010041731

648 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

AiÀÄ±ÀªÀAvÀ ¸Á§¥Áà 
dÄAd£ÀßªÀgÀ PÀÄPÀqÉÆ½î ¨ÁUÉÃªÁr 19/2, 25/47, 25/23 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.30 0.04017 654963954291 17016524900

649 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÀ®è¥Áà AiÀiÁzÉÆÃ ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 221 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 843384016175 35271533053

650 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÀÈµÁÚ ±ÀlÄÖ ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 46/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.35 0.01081 831968611057 35701490283

651 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

AiÀÄ®è¥Àà SÁZÀÄ 
ºÉÆ£ÀUÉÃPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 189/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.40 0.01236 917363126615 35644148764

652 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÄ®è¥Áà C ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 68/6 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.40 0.01236 544413145570 374102010014210

653 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

PÀÈµÁÚ eÉÆÃw¨Á 
ZÀ®ªÉlPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 33/C ನ D®ÆUÀqÉØ 0.40 0.01236 953656159994 33777958329

654 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¥ÀgÀ±ÀgÁªÀÄ £ÁUÉÆÃ ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 28 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 389331581196 34214244807

655 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀiÁgÀÄw zÉÃ. ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 179/3© ನ D®ÆUÀqÉØ 0.65 0.02008 450648951755 3025101010004374

656 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀÄºÁzÉÃªÀ ®. 
¸ÉÆÃ£ÉÆ¼ÀPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 239/* ನ D®ÆUÀqÉØ 0.40 0.01236 805184168587 33519588908

657 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

zÉÃªÀÉAzÀæ £Á 
¸ÉÆÃ£ÉÆ®PÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 2240/2§/2PÀ ನ D®ÆUÀqÉØ 0.64 0.01977 - 374102010025935

658 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÄzsÀÄ «oÉÆÃ¨Á UÉÆÃqÀ¸É ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 71/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 745638526400 05272200065815

659 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¦gÁf ¨ÁºÀÄgÁªÀ ¸ÁªÀUÁAPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 39 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.60 0.01854 732370980020 374102010028193

660 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÀÈµÁÚ ±ÀlÄÖ CdgÉÃPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 150 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 304278433069 3025101010003647

661 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

§¸À°AUÀ¥Àà ¥ÀvÉæ¥Àà 
CdÓ¥Àà£ÀßªÀgÀ ªÀiÁjºÁ¼À ¨ÁUÉÃªÁr 43/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.028 755600659941 17013046174

662 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

CtÄÚ ¥ÀgÀ±ÀgÁªÀÄ 
ZÀ®ªÉÃlPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 144 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 986371817018 35209910719

663 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd CtÚ¥Àà ® ¥ÁnÃ® ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 71/3, 20/27+37+22 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.061 280923549832 110610510002245

664 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¤AUÀ¥Áà ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ 
PÀAUÁæ¼ÀPÀgÀ CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 22/4, 17/4' 138/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.78 0.055 268932271482 89082047690

665 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

£ÁgÁAiÀÄt ®PÀëöät 
®ÄªÀiÁåZÉ CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 73/3, 112/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 221006865315 89038267212

666 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¸ÀÄ¨sÀuÁÚ ¤. ªÀÄ£ÀªÁqÀPÀgÀ ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 150/13, 98/3©, 

97/1© ನ D®ÆUÀqÉØ 0.90 0.02781 506439022788 110610110011863

667 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ²ªÀ¥Áà §¸ÀªÁtÂ ®p× CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 115/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.15 0.03553 824406377868 89050423549

668 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÉÊdÄ ®PÀëöät ®ÄªÀiÁåZÉ CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 74/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.85 0.026 435521198525 110610100010078

669 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd vÀªÀ£À¥Áà £Á£À¥Àà ¸À£À¢ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 170/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 755577405726 110610100008059

670 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd zÀÄAqÀ¥Áà §¸À¥Áà ºÉÆ¸À¥ÉÃl CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 113/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.65 0.02008 734259084899 89037780939

671 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÉA¥ÀtÚ ¨sÀgÀªÀiÁ ªÀÄlUÀÄrè PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 94/3/©/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 427309923264 005900101036519

672 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¨sÀgÀªÀiÁ ¸ÀvÀÛ¥Áà 
vÀªÀÄätÚªÀgÀ PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 36/17, 4/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.62 0.01915 860435098621 110610100007044

673 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

R£Àß¥Àà ©ÃgÀ¥Àà 
¸ÉÊ§tÚªÀgÀ zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 603/* ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 276379690522 520101229717581

674 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

§¸ÀªÀAvÀ gÁªÀiÁ 
¸ÀÄ¼ÀUÉÃPÀgÀ zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 744, 375/2, 375/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 698879931681 3019101010009913

675 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd gÀ«AzÀæ ®PÀëöät PÀzÀªÀÄ AiÀÄ¼ÀÆîgÀ ¨É¼ÀUÁ« 1112/6/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.24 0.00747 254766846402 520101218740596

676 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd zÀ¹ÛVÃgÀ PÁ²ÃªÀÄ ¥ÀoÁt PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 540/1§, 584 ಅ. D®ÆUÀqÉØ 0.60 0.01854 623628140967 110610100009830

677 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀiÁgÀÄw ¥À aªÀÅUÉÆÃ¼À ¨sÀÆvÁæªÀÄ£Àº

ÀnÖ PÁPÀw 55/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.90 0.05871 955537073526 332002010007468

678 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ±ÀºÀ£À±Á UÀ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 161 ಅ. D®ÆUÀqÉØ 0.60 0.01854 687100535576 11061010009627



679 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd zË®vÀ UÀ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 632, 152/1C ಅ. D®ÆUÀqÉØ 0.55 0.01699 250471919117 110610100009416

680 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd gÁdÄ zÉÆAr¨Á ¨ÁAzÀÄUÉð PÀlÖt¨Á« PÁPÀw 57/9, 6/1, 155/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 582466833307 15090100052624

681 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

AiÀÄ®è¥ÀÁà zÉÆAr¨Á 
¨sÁAzÀÄUÉð

¨ÉÆÃqÀPÉ£ÀºÀn
Ö PÁPÀw 65/1, 75/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 493432708492 110610110011987

682 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¸ÀA¨sÁf zÉÆAr¨Á ¨ÁAzÀÄUÉð PÀlÖt¨Á« PÁPÀw 57/9, 3/11 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 292132177594 110610110011986

683 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ¸À PÀÄgÁqÉ ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 33/10 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.60 0.01854 254024682322 110610110009257

684 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

gÀªÉÄÃ±À UÉÆÃ«AzÀ 
PÀÄmÉæ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 555/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 793819546707 010110400217866

685 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÉÆÃºÀ£À ªÀÄ gÉqÉPÀgÀ CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 71/6, 43/3, 175/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 673591964767 61210002602

686 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ±ÀAPÀgÀ UÀÄAqÀÄ ¥ÁnÃ® ¸ÀÉÆ£ÉÆÃ° GZÀUÁAªÀ 98/1, 35/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 799600236454 05272200034274

687 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd £ÁgÁAiÀÄt zÉÃªÀ¥Áà ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 179/3© ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 812335868815 34784849754

688 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀiÁvÀÈ ZÀÄqÀ¥Áà 
ZÀ®ªÉlPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 167/*, 174/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 858155943528 30251010001528

689 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd NªÀÄuÁÚ £ÁUÉÆÃ ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 160 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 276834233898 35150356976

690 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÁ½ gÁ ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 221/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 758632185851 34287640167

691 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

®PÀÀëöät ¤AUÀ¥Áà 
¥Á¯ÉðPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 240/2PÀ ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 521061125354 35810872370

692 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ gÁªÀiÁ 
±ÀºÁ¥ÀÆgÀPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 218/* ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 - 34287603066

693 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

CAd£Á gÁªÀÄZÀAzÀæ 
±ÀºÁ¥ÀÆPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 238/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 274925652559 32821235976

694 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¸ÀÄ¢ÃgÀ gÀªÀ¼ÀÄ 
ZÀ®ªÉlPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 166/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 473194703546 374102010028140

695 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÉÆ£À¥Áà UÀÄAqÀÄ 
ZÀ®ªÉlPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 174 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 361533492633 35162456061

696 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd «£ÁAiÀÄPÀ gÁªÀf ¥ÁnÃ® PÀ¯Éð GZÀUÁAªÀ 70/2, 65/18 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 185988021554 17193606651

697 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¸ÀÄ¤Ã® gÁªÀf ¥ÁnÃ® PÀ¯Éð GZÀUÁAªÀ 32, 67/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 632000090322 89002493333

698 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÄ®è¥Áà zÉÃªÀ¥Áà ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 21/1, 123 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 - 374102010022147

699 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¤Ã®¥Áà ZÀAzÀæ¥Áà ªÀÄºÁgÀ 
@ PÉÆÃ®PÁgÀ gÀtPÀÄAqÉ GZÀUÁAªÀ 22/2 ¥À.eÁ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 397557599937 89040171308

700 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

®PÀëöät zÉÃªÀ¥Áà 
ªÀÄÄZÀÑArPÀgÀ PÀ¯ÉèºÉÆÃ¼À GZÀUÁAªÀ 172/1© ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 925363735490 89040171308

701 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd §¸ÀªÁtÂ ¨sÀgÀªÀÄUËqÁ ¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 601/2, 572/C, 500/1§ ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.05963 425733766101 520101218754147

702 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd Gdé¯Á GvÀÛªÀÄ UÀÄgÀªÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 281/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 399043100476 17031042281

703 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¸ÀA¨sÁf PÀÈµÁÚ ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 355/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 450926671399 102501011001918

704 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÀ®è¥Àà PÀÈµÁÚ eÁzsÀªÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 375/1§, 375/1C ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 811061148332 3025101010001152

705 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ¨sÀÄdAUÀ 
¯ÉÆÃºÁgÀ PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 351/1, 350/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 557911627604 89049706393

706 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ±ÀAPÀgÀ UÀÉÆÃ«AzÀ qÉAUÉ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 135/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 657902112786 89018583876

707 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÀÈµÁÚ PÀ®è¥Àà ªÀÄÄAUÀw ¸ÁªÀUÁAªÀ GZÀUÁAªÀ 263/1, 263/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.54 0.01668 410037803904 149202101141274

708 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

C«ÄÃ£À zÀ¸ÀÛVÃgÀ 
dªÀiÁzÁgÀ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 513/15 ಅ. D®ÆUÀqÉØ 0.22 0.00679 398361598076 110610110009257

709 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÄ®èªÀé ªÀiÁgÀÄw §ZÀ£ÀnÖ CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 36/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.03 893409112978 89040363363

710 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd £ÁUÀ¥Áà AiÀÄ®è¥Áà ¥sÀqÀPÉ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 605/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.04 0.03213 977471988091 110610100001667

711 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd «gÀÄ¥ÁPÀë ¤AUÀ¥Áà ¥ÁnÃ® PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 538/4, 500/5 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 312959697740 110610110000591

712 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀAUÁgÁªÀÄ 
qÉÆAUÀgÉ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 335/1, 372/15, 

331/1/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 521127784459 110610110004689

713 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd AiÀÄ®è¥Àà ¨Á¼À¥Áà ¥ÁnÃ® UÀÄAeÉ£ÀnÖ PÁPÀw 29, 98 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 219845793813 110610100002277

714 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd gÁeÁgÁªÀÄ ¨Á¼À¥Áà ¥ÁnÃ® UÀÄAeÉ£ÀnÖ PÁPÀw 6/2, 19/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.70 0.05253 453135923833 110610100006005

715 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¹zÀÝ¥Áà ¨Á¼À¥Áà ¥ÁnÃ® UÀÄAeÉ£ÀnÖ PÁPÀw 98 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.70 0.05253 260912582436 110610100001257

716 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¥ÀæPÁ±À zÉÆAr¨Á 
¨ÁAzÀÄUÉð PÀlÖt¨Á« PÁPÀw 155/2, 57/9, 65/1, 

75/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 866056362552 110610400012688

717 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd £Á£Á zÀvÀÄÛ ¥ÁnÃ® PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 522/9 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.87 0.0266 713906745504 110610100003694

718 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd CªÀÄÈvÀ ¨sÀgÀªÀiÁ gÁeÁ¬Ä PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 48, 70/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.25 0.03862 792511609199 110610100004544



719 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

£ÁgÁAiÀÄt AiÀÄ®è¥Áà 
PÁªÀ¼À PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 103/7, 47/1, 47/10 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.95 0.05967 608161701065 110610100001477

720 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀiÁgÀÄw ¨sÀÁUÀuÁÚ gÁeÁ¬Ä PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 61/7, 61/4, 37/16 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.96 0.0295 847695769613 520101226846519

721 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ZÀ£Àß¥Áà ®PÀëöät ¥sÀqÀPÉ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 569/4C, 151/4, 151/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.28 0.03955 422853597802 110610110001636

722 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÉÊdÄ »gÁªÀÄ¤ PÀmÁA§¼É PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 377/16, 38/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.10 0.03399 678909948261 110610100006302

723 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀÄºÉÃ±À ±ÀAPÀgÀUËqÀ 
¥ÁnÃ® ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 11/3, 84/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.65 0.05 889519359506 110610100009515

724 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ²AUÀªÁé ²ªÀUËqÀ ¥ÁnÃ® PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 102/1, 28/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.23 0.035 619995255033 110610100008004

725 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

«oÀ×® gÁªÀÄZÀAzÀæ 
PÀt§gÀPÀgÀ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 39/22, 39/1, 39/29 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.061 880782701630 110610100007774

726 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÄ®è¥Áà ¨Á§Ä ¥ÁnÃ® PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 103/7, 105/3, 98/2, 

105/4 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.52 0.04135 578702574986 110610100006256

727 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

®PÀÀëöät gÀÄPÀäuÁÚ 
PÀmÁA§¼É PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 371/16, 384/1, 

3871/19 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.93 0.028 682528256213 110610100001444

728 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÀ®è¥ÀÀà eÉÆåÃw¨Á ¥ÁnÃ® CwÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 112/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.05 770780847050 17030012427

729 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÀ®è¥Áà PÀÈµÁÚ ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 464/2/4 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 695459064473 520291022087082

730 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

zÉÆqÀUËqÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ 
¥ÁnÃ® PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 60/4, 75/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 261149447482 110610100004235

731 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd gÀªÉÄÃ±À gÀªÀ¼ÀÄ ¥ÁnÃ® PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 33/12, 19/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.048 228325132194 110610100001784

732 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd §¸ÀªÀgÁd PÀ®è¥Áà ¥ÁnÃ® CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 108 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.65 0.02008 759812256144 05342200024448

733 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

dAiÀÄ¹AUÀ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ 
¨sÉÆÃ¸À¯É PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 75/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0593 258676488785 110610110006455

734 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd CdÄð£À ¹ ¯ÁqÀ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 36/2, 106/4 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.70 0.05 955537765404 370302010013927

735 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀÄ®è¥Àà FgÀ¥Àà 
ªÀiÁ¹ÛºÉÆÃ½ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 51/28, 161/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 540551078242 002045025443

736 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ²ªÀUËqÀ £Á ¥ÁnÃ® PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 98/6, 122/4 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.58 0.04882 733388648403 110610100007732

737 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ZÀAzÀÀæ¥Àà ¸ÀzÉ¥Áà ºÀnÖ § CAPÀ®V ¨ÁUÉÃªÁr 141/3§, 141/2§, 

142/2§ ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 801803689890 110410110003532

738 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ²ªÀ¥Áà ¥sÀ. GqÀPÉÃj PÀÄPÀqÉÆ½î ¨ÁUÉÃªÁr 69/8C ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04544 857094872202 110410100013011

739 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd CrªÉ¥Àà ² ¥ÁnÃ® ªÀÄiÁjºÁ¼À ¨ÁUÉÃªÁr 44, 94/3, 11/7, 11/19 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 388601100158 17013136024

740 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¥ÀæPÁ±À ¸ÉÆÃªÀÄ¥Áà ZÀZÀr PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 134/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.40 0.01236 804812763480 17029561062

741 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÉÆ¢£À¸Á§ ¸À ±ÉÃR ªÀiÁjºÁ¼À ¨ÁUÉÃªÁr 122/4+6, 251/1 ಅ. D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.042 511557346108 17013091025

742 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd §¸ÀªÀgÁd ºÁ qÉÆAUÀgÀUÁ« PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 305/4C, 305/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.80 0.05 494916867258 17029540484

743 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd FgÀ¥Àà § PÀgÉ£ÀßªÀgÀ PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 45/4, 125/2 ಪ. D®ÆUÀqÉØ 1.80 0.05562 600310143925 17029539354

744 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd UË¸À¸Á§ ªÀÄ. ²A¦ PÉ. PÉ.PÉÆ¥Àà ¨ÁUÉÃªÁr 17/3§ ಅ. D®ÆUÀqÉØ 0.65 0.02 570854698291 17029519112

745 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¸ÀÄ¨sÀÁµÀ ªÉÊdÄ 
ªÀiÁjºÁ¼ÀPÀgÀ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 216/6, 27/4 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.70 0.02163 831802357358 110610100008140

746 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀÄPÀÄÛªÀÄ UÀ 
ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 28/1, 161, 152/1C ಅ. D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 544826209021 110610100001458

747 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¨Á¼ÁgÁªÀÄ ªÀiÁgÀÄw 
gÀÄlPÀÄmÉ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 108/5 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.40 0.04326 787167568590 110610100004320

748 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¨sÀgÀªÀiÁ ªÀÄ®è¥Àà ¸À£À¢ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 6/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 274353392899 110610100007924

749 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd AiÀÄ®è¥Áà UÀÄd¥Àà §ÄgÀ° PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 93/15, 58/2/3, 71/6 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.30 0.04017 635111948553 110610110006576

750 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¨sÉÊgÀÄ £ÁUÉÆÃf 
qÀAUÀgÀ¯É PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 294/4, 25/2C ನ D®ÆUÀqÉØ 0.74 0.02286 526949571844 110610100001476

751 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¨Á¼À¥Áà UÀÄd¥Àà §ÄgÀ° PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 42/1C, 43/6, 37/13, 

33/8 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.55 0.01699 941336118346 110610110000182

752 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd UÀAUÁzsÀgÀ NªÀÄuÁÚ ¥ÁnÃ® ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 15/2, 15/4, 67/1, 

29/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 714160254354 110610100008057

753 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd FgÀ¥ÀÀà ZÀ£Àß¥Àà ¥ÁnÃ® PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 29/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.70 0.02163 784661687117 89042829357

754 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¸ÀÄgÉÃ±À ¹zÀ§¸À¥Áà lÄ¨ÁQ CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 105/* ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 993381386476 05342200015094

755 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd gÁdÄ ±ÀlÄÖ ¨É¼ÀUÁªÀAPÀgÀ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 595/*, 521/6 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 726428994485 11061010009563

756 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ²ªÀ¥Àà ªÀiÁgÀÄw zÀrØPÀgÀ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 77/J ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 479201212063 110610100008530

757 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd £ÁgÁAiÀÄt ¹zÀÝ¥Àà ¥ÁnÃ® UÀÄAeÉ£ÀnÖ PÁPÀw 98/* ನ D®ÆUÀqÉØ 0.23 0.0071 868541986067 110610100006759

758 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¨Á¼À¥Áà ¹zÀÝ¥Áà ®p× CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 132, 115 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.40 0.012 722140761146 89051010564



759 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ®UÀªÀiÁ ²ªÀ°AUÀ §ÄgÀ° PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 93/14, 72/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 321556714775 111010110003928

760 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¥ÁAqÀÄgÀAUÀ ¥À 
PÁ®PÀÄAzÉæ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 298/1, 

299/2+3,570/8 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 965416062592 110610100001590

761 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ±ÀAPÀgÀ ¤AUÀ¥Àà ¥ÁnÃ® PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 365/1C, 531/4, 500/5 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 969380931373 3019101010005121

762 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd AiÀÄ®è¥Áà ¨Á§Ä ªÉÄÃwæ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 513/2, 513/12 ¥À.eÁ D®ÆUÀqÉØ 0.83 0.0256 982174578017 110610110004668

763 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

²ªÀªÀÄÆwð zÉÃªÀ¥Áà 
ªÀiÁ¹ÛºÉÆÃ½ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 165/7, 61 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.50 0.01545 932343093837 110610110005281

764 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¸ÀÄgÉÃ±À eÉÆåÃw¨Á 
¨Á¼ÉÃPÀÄA¢æ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 510/1, 533/15 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.50 0.01545 365028195438 110610100004497

765 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ C ¥ÁnÃ® PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 21/1, 32/20 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.70 0.02163 981779647426 110610410001557

766 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÉÆÃºÀ£À ¨Á¼ÀÄ PÀqÉªÀÄ¤ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 142/2§+7+11+5 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 658201283895 110610110000369

767 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ²ªÀ£ÀUËqÀ PÀ®è¥Áà ¥ÁnÃ® CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 5/1, 4/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.92 0.02842 267366376372 89050292071

768 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

£ÁUÀ¥Áà «ÄÃ£Áf 
C¥ÀÄàUÉÆÃ¼À PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 279/3, 285/1, 545/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.42 0.04387 782622848497 110610100006478

769 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd «¯Á¸À UÀÄAqÀÄ C¼ÀUÀÄA¢ ZÀ®ªÉ£ÀºÀnÖ PÁPÀw 66/1, 67/4+5 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.35 0.04 955719365250 89037914353

770 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¨sÀgÀªÀiÁ ®PÀëöät ¥ÁnÃ® ZÀ®ªÉ£ÀºÀnÖ PÁPÀw 91/5, 91/8 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.29 0.00896 980911016777 89040570448

771 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

§¸ÀªÀtÂÚ C¥ÀàAiÀiÁå 
§ÄQÌºÁ¼À PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 91/6 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.70 0.05253 230837684946 89072783687

772 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd gÀªÀ¼ÀÄ ºÀÆªÀ¥Áà ZÀªÁít ¨É¼ÀUÀÄA¢ GZÀUÁAªÀ 317/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.65 0.02008 559769996981 111010110000228

773 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¤AUÀ¥Áà vÀÄPÁgÁªÀÄ 
gÀÄlPÀÄmÉ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 108/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.40 0.04326 239986497644 110610100000953

774 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¨sÉÊgÀÄ gÁªÀiÁ ¥ÁnÃ® PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 73/1r ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 437899821604 110610100000560

775 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd AiÀÄ®è¥Áà UÀËqÀ¥Áà ¥ÁnÃ® ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 2/10, 20/25, 58/8 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 614382618733 110610100008182

776 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd CrªÉ¥ÀÁà ¨Á§Ä UÀÄdÓ£ÀªÀgÀ PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 74/3C/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.40 0.01236 659117099962 89100758174

777 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÀgÉ¥Áà 
ºÀzÀUÀ® ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 24, 74, 66, 164/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 270875012305 110610100009700

778 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

gÉÃtÄPÁ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ 
¥ÁnÃ® ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 180/5, 187/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.65 0.02008 509062049777 116010110009051

779 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¨sÁªÀPÀuÁÚ AiÀÄ qÉÆAUÀgÉ C®vÀUÉ PÁPÀw 25/6 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 678006386162 3019101010001244

780 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÉÆÃºÀ£À «µÀÄÚ ¥sÀqÀPÉ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 551/1, 215/5 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 816667968779 110610100003996

781 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

®PÀÀëöät ¤AUÀ¥Áà 
ZÀ®ªÉl£ÀnÖ CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 71/4, 71/5 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.83 0.02564 661557875114 89040622412

782 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ PÀ®è¥Áà 
¥ÁnÃ® ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 2/4, 180/15 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.73 0.0225 735231924187 110610110000698

783 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd eÉÆÃw¨Á gÁªÀiÁ ªÉÆÃgÉ ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 173/C, 346 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.03 854911792422 520101226852888

784 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀÄºÁzÉÃªÀ ®PÀëöät 
¸ÉÆÃ£ÉÆÃ®PÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 240/2§ ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 805184168587 33519588908

785 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀiÁgÀÄw ¨ÉÊgÀÄ ¥Á¯ÉðPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 230 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 397366052736 35227213956

786 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd CdÄð£À F PÁA§¼É PÀ¯ÉèºÉÆÃ¼À GZÀUÁAªÀ 368 ¥À.eÁ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 8045336887782 17030076504

787 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd £ÁgÁAiÀÄt ®PÀÀëöät vÀgÀ¼É ªÀÄtÆÚgÀ GZÀUÁAªÀ 66/+6, 149/3, 151/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 785303643198 89064053661

788 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd f£Àß¥Áà ¨Á§Ä ªÀÄgÀÄZÉ PÀ¯ÉèºÉÆÃ¼À GZÀUÁAªÀ 140/10 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 507270096536 17030082462

789 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ºÉÃªÀiÁ¤ 
UÉÃ£ÀÄZÉ ªÀÄAqÉÆÃ½ GZÀUÁAªÀ 14/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 511687094530 20245128072

790 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀ®è¥Àà 
ªÉÆÃgÉ ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 28/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 792921894864 05272200007344

791 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¹zÀÝ¥Áà AiÀÄ®è¥Á 
C¸ÉÆÃUÉPÀgÀ ªÀÄAqÉÆÃ½ GZÀUÁAªÀ 210 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 635995430921 3025101010004088

792 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd £ÉÃªÀiÁ¤ £ÁUÉÆÃ ºÀÄAzÉæ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 26/3 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 361942012839 374102010009838

793 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd zÉÃªÀ¥Áà AiÀiÁzÉÆÃ ¥Án® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 138/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 816689404385 32765978084

794 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ²ªÁf gÁªÀiÁ ¨ÉÃQÌ£ÀPÉÃj ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 180/16, 180/7, 

153/40 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 685505356286 110610510002116

795 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd gÁdÄ ¨Á¥ÀÄ ¸ÀA¨sÁf ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 31/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.14 0.01668 376230189507 110610510002379

796 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀÄgÉ¥Áà ¨sÀgÀªÀiÁ 
ªÀiÁ¹ÛºÉÆÃ½ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 159, 160 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 623165795584 110610100008054

797 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÀªÀÄ®ªÁé ¸ÀvÉÛ¥Áà ®p× CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 115/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.20 0.00618 667614936296 89051535901

798 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¨Á¼À¥Áà ¸ÉÆÃ ªÀÄ¼ÀUÀ° CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 39/4, 43/6 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.30 0.02163 793897461164 89038674227



799 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¨sÀgÀªÀÄuÁÚ CªÀÄÈvÀ 
PÀÄmÉæ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 530/6 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.39 0.01205 952314849187 110610110009121

800 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀiÁgÀÄw PÉA. §ZÀ£ÀnÖ CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 156 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.38 0.01174 777575704972 0505101036171

801 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÀ®è¥Áà ¤AUÀ¥ÀÁà CA¨ÉÃªÁr PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 114/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.90 0.02781 349248932542 110610100004495

802 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¨sÀgÀªÀÄ¥Áà ¤AUÀ¥Áà 
CA¨ÉÃªÁr PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 128/1, 129/15, 

129/14, 213/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 433809924586 110610100002140

803 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¸ÀÄgÉÃ±À ¤AUÀ¥Áà CA¨ÉÃªÁr PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 84/1+2C, 84/1C ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 245394419168 110610100003183

804 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¥Àæ¨sÁPÀgÀ PÀ®è¥Áà ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 450/*, 144/* ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0518 886816092531 17030082462

805 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd eÉÆåÃw¨Á ²ªÀ¥Áà ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 121/* ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 510833726275 89003619415

806 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀÄ®è¥Áà UÀÄAqÀÄ 
ªÀÄÄAUÀ¯É ¸ÁªÀUÁAªÀ GZÀUÁAªÀ 215/* ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0518 894810252900 149200101003299

807 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¥ÀgÀ±ÀgÁªÀÄ PÀ®è¥Àà 
¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 144/*, 450/* ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 583446574626 89029542699

808 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd §¸ÀªÀAvÀ ¨Á¨Áf ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 290/16, 290/18, 48/4 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.40 0.04326 547888804595 89003572973

809 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd AiÀÄ®è¥Áà ¨Á¨Áf ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 300 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.06 544843168596 89023819079

810 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

PÀÈµÁÚ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ 
gÁdUÉÆÃ¼ÀPÀgÀ PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 206/4 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 739022456644 17030042815

811 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¥ÀgÀ±ÀgÁªÀÄ ªÀÄ¯Áèj ¥ÁnÃ® ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î GZÀUÁAªÀ 158/2, 162/5/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.40 0.01236 406583530543 17062544263

812 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

eÉÆåÃw¨Á ªÀiÁgÀÄw 
§qÀ¸ÀPÀgÀ PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 340/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 617587024013 17030036968

813 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

±ÀÁAvÁgÁªÀÄ PÀ®è¥Áà 
¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 450/* ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.052 478592706773 89029593291

814 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

ªÀiÁgÀÄw gÀªÀ¼ÀÄ 
§qÀ¸ÀPÀgÀ PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 42/1, 171/4 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.50 0.01545 669089148190 17030079708

815 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

¥ÀgÀ±ÀgÁªÀÄ ªÀÄºÁzÉÃªÀ 
vÀgÀªÁ¼À PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 336/* ¥À.¥ÀA D®ÆUÀqÉØ 0.80 0.02472 532237157952 17030095244

816 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÄºÁAvÉÃ±À « C®UÉÆAr CwÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 115, 118/1, 118/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 569106628110 89029187406

817 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¸ÀºÀzÉÃªÀ UÀt¥Àw ¥ÁnÃ® ºÀ®UÁ ¨ÁUÉÃªÁr 381/1/2, 380 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.43 0.04418 377976840682 332002010003744

818 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ¥Àæ¨sÀÄ §¸ÀªÀAvÀ ªÀUÀð PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 104/5/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 339566970922 11610400013234

819 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

gÉÃªÁtÂ ±ÀAPÀgÀ 
PÀÄªÀiÁ£ÁßZÉ §A§gÀUÁ PÁPÀw 155/5/3, 125/5 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.60 0.04944 983221187712 110610100008597

820 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd UÀt¥Àw PÀ®è¥Áà qÉÆ£ÀPÉÃj CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 32 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.20 0.03708 712479601524 89060951613

821 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÁqÀ¥Áà ¨Á ¥ÁnÃ® PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 94/3C ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 540975840384 110610100002212

822 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd PÀ®è¥Áà ©. qÉÆAUÀgÉ PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 336, 152, 153 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 357550388039 110610110000520

823 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd CdÄð£À UÀÄAd¥Áà §Ä°ð PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 42/1C, 43/6, 37/13, 

33/8 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.64 0.01977 907878046282 110610110012336

824 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀiÁgÀÄw ¨sÀgÀªÀiÁ ¸À£À¢ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 73/5, 72/14, 74/2 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 210460134470 110610110012520

825 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

AiÀÄ®è¥Áà ¨sÀgÀªÀiÁ 
ªÀiÁ¹ÛºÉÆÃ½ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 159, 160 ನ D®ÆUÀqÉØ 2.00 0.0618 749005155641 110610100007922

826 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀÄºÁzÉÃªÀ AiÀÄ®è¥Áà ¦±ÁtÂ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 187/1 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.40 0.01236 500866173750 34687785347

827 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ²ªÁf ªÀiÁvÀÈ gÁPÉë CA¨ÉÃªÁr GZÀUÁAªÀ 7/C, 124 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 987002744605 17062559360

828 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

®PÀÀëöät eÉÆÃw¨Á 
ZÀ®ªÉlPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 33 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 948100493034 3025101010004417

829 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ºÉÃªÀÄAvÀ ¨Á§Ä ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 225/1© ನ D®ÆUÀqÉØ 0.40 0.01236 - 20282048054

830 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd

zÀÉÃªÉAzÀæ £ÁgÁAiÀÄt 
¸ÉÆÃ£ÉÆ¼ÀPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 240/2§ ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 779726987383 374102010025935

831 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ®PÀÀëöät PÀ®è¥Áà ¸ÀA¨sÁf PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 30/14, 30/15, 30/30 ನ D®ÆUÀqÉØ 0.55 0.01699 871774552829 110610100005882

832 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ D®ÆUÀqÉØ ¨É¼ÉUÉ «±ÉÃµÀ 
¥ÁåPÉÃd ªÀiÁgÀÄw zÉÃ. ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 27 ನ D®ÆUÀqÉØ 1.00 0.0309 - 3025101010004374

833 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ Ct¨É ಸ ಯಧನ ªÀÄºÁzÉÃ« §¸À¥Áà 
¨É¼ÀPÀÆqÀ PÀÁPÀw PÁPÀw ನ Ct¨É 1 1.5 708882232137 31793986633

834 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ Ct¨É ಸ ಯಧನ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ f 
ªÁ¼ÀªÁ¼ÀPÀgÀ C£ÀUÉÆÃ¼À ¨É¼ÀUÁ« ನ Ct¨É 1 1.5 - 0558101023435

835 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
 ಹ  ಮ  ಸ ಯಧನ( 

Matching grants)
«£ÁAiÀÄPÀ dAiÀÄzÉÃªÀ 

±ÉæÃAiÀÄPÀgÀ PÀ¯ÉèÃºÉÆÃ¼À GZÀUÁAªÀ 123/2 ಪ. ಹ  ಮ 0.20 5.55 700645498896 471502010106967

836 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
 ಹ  ಮ  ಸ ಯಧನ( 

Matching grants)
«£ÁAiÀÄPÀ dAiÀÄzÉÃªÀ 

±ÉæÃAiÀÄPÀgÀ GZÀUÁAªÀ GZÀUÁAªÀ 657/* ಪ. ಹ  ಮ 0.20 5.55 700645498896 471502010106967

837 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಂಡ( Matching grants) zÀvÁÛ ¨Á¼À¥Áà PÉÆÃ®PÁgÀ ºÉÆ¤ßºÁ¼À ¨ÁUÉÃªÁr 71/2 ಪ.  ಂಡ 1 0.6 420266909618 17010008436

838 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಹ  ಮ  ಸ ಯಧನ( 

Matching grants)
CRAqÉÃ±ÀégÀ C 

¸ÀtÚºÀÄqÀUÀ£ÀßªÀgÀ CAPÀ®V ¨ÁUÉÃªÁr 80/1PÀ ¥À.¥ÀA ಹ  ಮ 0.1 4.356 89084420119



839 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಹ  ಮ  ಸ ಯಧನ( 

Matching grants)
s¸ÉÆÃ¥ÀuÁÚ C¥ÀàAiÀiÁå 

£Á¬ÄPÀ ªÁWÀªÁqÉ GZÀUÁAªÀ 200 ¥À.¥ÀA ಹ  ಮ 0.1 4.356 64106093604

840 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄºÁzÉÃªÀ UÁªÀqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 858959116566

841 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÀÆ¥Á° ¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 376230848704

842 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ §¸ÀªÀgÁd ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 894259487066

843 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «zsÁå PÀÄgÀuÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 678561041533

844 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀµÁð »gÉÃPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 838892512998

845 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ²æÃzsÀgÀ UÀÄ©â ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 6258691786016

846 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÉÊgÁ¨Á£ÀÄ ¥ÀAUÁgÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 422420192473

847 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¦æÃw zÉÃ¸Á¬Ä ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 744321734004

848 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±À²PÁAvÀ ¨ÉÆÃd ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 716340613632

849 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¨sÁgÀw ªÀÄUÀzÀÄªÀÄ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 601851652088

850 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¨sÀgÀªÀiÁtÂ PÉÆÃAPÀ¤ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 952821038173

851 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀgÀ¸Àéw UÁAªÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 331908308790

852 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C£Àß¥ÀÆtð ªÀÄUÀzÀÄªÀÄ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 996827734245

853 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±ÀÁAvÁ ºÉUÀqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 977975555070

854 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ J¸ï ±ÁAvÀ®QëöäÃ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 3479258184814

855 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄªÀuÁð PÉÆÃAPÀtÂ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 559375527096

856 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ²ªÀ°Ã¯Á ªÉÆÃ¢ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 318791942717

857 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ CgÀ«AzÀ dQÌlªÀÄoÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 83626706558

858 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÀÄµÀÁà PÀÄ®PÀtÂð ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 739733231443

859 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ UÉÆÃ«AzÀ VAqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 637328763912

860 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C±ÉÆÃPÀ zÀ¼À« ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 352358334744

861 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ VjeÁ G¦à£À ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 909510928166

862 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ zÀPÁë £ÀªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 804777190849

863 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¢Ã¥Á° C£ÀAvÀ¨sÀlÖ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 568676273351

864 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ gÁªÀÄ¸Áé«Ä ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 672687110022

865 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ²Ã¯Á ®PÀÌ£À ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 536637636264

866 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ PÀÈµÁÚ PÀÄ®PÀtÂð ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 776038724137

867 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£Á PÁA§¼É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 2728/50976710

868 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±ÉÊ¯ÉÃ±À zÀÄ¨sÁ±À ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 641509163100

869 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄºÁ°AUÀ vÀ®ÆègÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 336962694296

870 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄºÀäzÀ PÉÆÃ®a ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 632751739205

871 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á vÁªÀgÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 558464933611

872 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C«ÄÃvÀ vÁªÀgÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 776918578421

873 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¹zsÁxÀð vÀ®ÆègÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 510820943117

874 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄºÀÀäzÀ mÉÆÃ¦£ÀPÀnÖ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 630385224262

875 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀvÀì¯Á UÉÆÃªÉPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 744238787836

876 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ UÀËj ªÀÄºÉÃAzÀæPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 658775595655



877 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±ÉæÃAiÀiÁ ªÀÄºÉAzÀæPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 574854555692

878 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ¤vÁ ªÉÆÃ»vÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 934609484105

879 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÀÀæ«Ãt ²AzÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 202917203075

880 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÀÁºÀÄ® ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 274808860033

881 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¢Ã¥ÀPÀ UÉÆÃqÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 849724450368

882 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ CZÀð£Á eÁzsÀªÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 345459194580

883 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄºÁzÉÃª« G¦à£À ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 617768627743

884 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄavÁæ §qÀªÀ£ÁZÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 707394575083

885 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C¤Ã® gÁoÉÆÃqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 480733840954

886 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÀæUÀw ¥ÉÊ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 202978602511

887 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ dAiÀÄ²æÃ ¢ªÀvÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 906101171579

888 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¨sÀÁgÀw UÁªÀqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 2327284245668

889 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ¤vÁ J. ºÀ®UÉÃPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 293545785171

890 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄeÁvÁ J¸ï ªÀÄÄZÀAr ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 546760290033

891 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÉÃµÁä JªÀiï. ±ÉnÖ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 664469736025

892 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C¹ävÁ C¤Ã® ZËUÀÄ¯É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 276866374916

893 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C¤ÃvÁ eÁzsÀªÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 449273499043

894 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «ªÀÄ¯Á PÀÄPÀqÉÆÃ½îªÀÄoÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 587445712226

895 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «ÃuÁ ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 906118697289

896 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀAzÀ£Á £Á¬ÄPÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 413531657888

897 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C¥Àð£Á ¹AUÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 801518353951

898 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ²ÃªÀ°¯Á J¸ï. »gÉÃªÀÄoÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 697957123721

899 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ²æÃªÀÄw PÉÆÃgÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 451523485848

900 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸À«vÁ PÉ. zÉÆqÀªÀÄ¤ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 806673609623

901 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C²éÃ¤ ªÀiÁ¼ÀUÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 274008292800

902 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÉÊzÁ© MAw ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 584712545522

903 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄfvÀ ªÀÄ®UÉÆAqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 532554090740

904 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÀªÀ£À¹zÀÝ¥Áà ªÀÄwÛ®p× ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 896175134364

905 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÉÊdAiÀÄAw ªÉÄÃ¹Ûç ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 836689653546

906 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ¤vÁ ¨ÉqÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 684102241273

907 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÀÄZÁÑ £Á¬ÄPÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 707681361149

908 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÁªÀðw eÁzsÀªÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 599047427452

909 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÀÆeÁ zÉÆqÀªÀÄ¤ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 685104611237

910 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ eÉÆåÃw ¸ÀÄvÁÛgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 502579824572

911 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ NªÀÄuÁÚ GZÀUÁAªÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 742763782909

912 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C ¦. UÉÆÃdUÉÃPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 887615617991

913 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¹AzsÀÄ J¸ï C£ÀUÉÆÃ¼ÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 761726786931

914 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ °Ã¯ÁªÀw ¥ÀArvÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 388329020586



915 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¥ÀArvÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ«

916 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ²ªÁf C£ÀUÉÆÃ¼ÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 298444102146

917 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸Á«wæ «. ¸ÁtÂPÉÆ¥Àà ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 806980962273

918 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C¤ÃvÁ gÁ ¥ÀtzÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 725772287020

919 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ PÀ®à£Á ¢. ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 870904752274

920 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ dAiÀÄ¸ÀÄzsÁ JªÀiï 
¸ÁtÂPÉÆ¥Àà ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 283351107703

921 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C¨sÀAiÀÄ ¸À¥ÀPÀ¯É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 365773506552

922 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «dAiÀÄAvÁ PÉÆ£ÉÆ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 896122550162

923 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÉÄÃUÁ ªÉ¯ÉðPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 9442475867980

924 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ«ÄvÁ PÁA§¼É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 7153381357845

925 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÀÆ£ÀªÀÄ zÀÄPÀgÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 61048341807

926 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÀÄUÀÀzÀÄªÀÄ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 841207599233

927 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ©ÃªÀÄ¥Áà d£ÀUËAqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 226074041101

928 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ¤vÁ d£ÀUËAqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 952336610285

929 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÀzÀä²æÃ d£ÀUËAqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 860271762081

930 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ PÀ«vÁ ZÀUÀÆ¯É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 658744554411

931 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄgÉÃSÁ ZËUÀÆ¯É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 245577755745

932 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÉÊdAiÀÄAw ZËUÀÆ¯É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 121475523255

933 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±ÉÆÃ¨sÁ ºÀ®UÉPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 432998426296

934 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÉÃµÁä ºÀ®UÉPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 9742357222

935 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀiÁAiÀiÁ gÁAiÀÄPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 313043592425

936 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄgÉÃSÁ PÀt§gÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 776543952784

937 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «oÀ×®zÁ¸À ±À£À¨Á¬Ä ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 961691531904

938 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄzsÀÄgÁ UáªÀqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 507927278524

939 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «±Á¯ÁQë ªÉÆÃQë ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 958156659004

940 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±À²PÀ¯Á ¥Àæ¯ÁízÀ zÉÃ¸Á¬Ä ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 659687404732

941 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ CtÚ¥ÀÆuÁð £ÀgÀUÀÄAqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 233511655746

942 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄgÉÃSÁ £ÁAiÀÄPÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 388710725494

943 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ GªÉÄÃ±À UÀAqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 388710725494

944 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ²Ã¯Á ²ÃzÁåUÉÆÃ¼À ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 783270278023

945 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÀÄµÀÁà G¼ÁUÀ¢Ý ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 334029619544

946 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «dAiÀÄiÁ G¼ÁUÀ¢Ý ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 420926243595

947 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ VÃvÁ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 594508100549

948 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÉÆÃµÀ£À ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 559883427359

949 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ °Ã¯Áªw ªÀÄ®±ÉnÖ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 228061027052

950 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ²ªÀ°Ã¯Á UÀAUÁzsÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 756215961989

951 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±À²PÀ¯Á vÉÆAV ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 5524493774159

952 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ PÀ¸ÀÆÛj vÉÆÃgÁvÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 402785410990



953 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥®è« UÉÆÃgÀ¥ÉqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 273507555479

954 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ VÃvÁ C¤ßUÉÃgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 393355799150

955 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¤ÃvÁ AiÉÄ¯ÁèjZÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 775680422608

956 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «dAiÀÄ PÀzÀªÀÄ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 495584157781

957 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÀÆ¥Á° ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 652108395762

958 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±ÁAvÁgÁªÀÄ WÀ¸Áj ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 819828934874

959 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ¤Ã® zÉÆqÀØªÀÄ¤ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 560250538893

960 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÀæwÃªÀiÁ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 255745224144

961 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ®QëöäÃ C©ÃUÉÃgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 257877785444

962 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±ÁAvÁzÉÃ« ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 386824149550

963 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ dAiÀÄ²æÃ ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 722681428629

964 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¢Ã¦PÁ ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 244752531224

965 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±À²PÀ¯Á ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 9715840240650

966 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃPÀgÀ ªÀÄoÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 917854055364

967 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ PÁd® ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 931650687500

968 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ CtÚ¥ÀÆuÁð C°èªÀÄoÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 325444414444

969 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ªÀÄoÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 917854058364

970 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ J ºÉZï ¯ÉÃUÀAqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 7706130665040

971 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀAd£ÁªÁtÂ £Á¬ÄPÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 780040182217

972 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ CtÚ¥ÀÄuÁð CzÀ°ªÀÄoÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 87803236436

973 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ CªÉÆÃ® ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 489558646424

974 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ CQÃ§ aAZÀ° ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 452149192839

975 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±ÁgÀzÁ C¤® ºÉgÉPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 286443416944

976 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥Àæ¢Ã¥À ZÀ£ÀßtÚªÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 238360042312

977 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ UËj ºÉgÉPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 40429824519

978 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄAdÄ PÀÄgÀ§vÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 927011549578

979 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ VÃvÁ ZËUÀÆ¯É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 245225452221

980 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄAUÉÃ±À dAiÀÄ£ÁZÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 765395633659

981 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ D¸Áä CgÀ¨sÁA« ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 555111679516

982 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ dAiÀÄ²æÃ zÉªÀ¯Á¥ÀÄgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 75004684091147

983 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ P®à£ÁÀ £ÁUÀgÁ¼À ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 983759761516

984 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀAzÉÃ±À zÉÃ¸Á¬Ä ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 39825916168

985 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÀ« gÁoÉÆÃqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 53129234359

986 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¦æÃvÀªÀÄ «ÄÃxÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 33587444752

987 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ²ÃvÀ® ªÉÆÃgÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 78856115701

988 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÉÃµÁä ¨É®èzÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 40485919255

989 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÉÃµÁä awÛ¸À ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 351988218800

990 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ dAiÀÄªÀAvÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 72642435975



991 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÀÆeÁ ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 7499811448771

992 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ VÃvÁ ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 587937018587

993 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ PÀªÀÄ¯ÁQë ¥ÀÆeÁj ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 601497941755

994 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥Àæ¨sÁªÀw ¸À£À¢ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 575274414877

995 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ¨sÀgÁªÀ ªÀiÁ£Àß®PÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 593764603535

996 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¤w£À ¸ÀAPÀ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 840891272045

997 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ £À°£À UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 212654445324

998 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀiÁzsÀÄj ¥ÉÃUÀ¸ÉPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 61149048842

999 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ zÀ£À²æÃ gÁeÉÃ±À 
ºÀ®UÉPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 452828696945

1000 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ PÀ¸ÀÀÆÛj ¨É®èzÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 793181008275

1001 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀiÁzÀ« ¸ÀAUÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 403589345406

1002 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¹ävÁ UÉÆÃPÁPÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 988768798342

1003 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄAdÄ¼Á avÀ¤¸À ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 23626541667

1004 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¨Á§ÄgÁªÀ ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 882238572096

1005 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ £ÀÄ®vÉÆ£À G¥ÁàtÂ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 885630459098

1006 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀmÁvÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 568280032564

1007 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ eÉÆÃµÀ£Á ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 387160144911

1008 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ G±ÁAvÀ CgÀ¨sÁA« ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 374535866450

1009 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄªÀÄvÁ £À®ªÀqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 334752090406

1010 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¹ävÁ ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 555892534608

1011 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ CªÀÄÈvÁ ZÀ¯ÉÃðªÀÄoÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 701794197156

1012 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀAzÀ£Á ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 876668902531

1013 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ CAe£Á AiÀÄ¼ÀÆîgÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 778292796615

1014 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±ÀgÀ¸Á ¸ÀÄ¢Ã¸À ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 574844477522

1015 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸Àé¥Á PÀÄ±Á® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 723337412138

1016 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±ÉÊ£ÀÆgÀ £ÀzÁ¥À ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 569186035214

1017 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¦ f ¥ÀÄeÁgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 223547552244

1018 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄeÁvÁ ªÀiÁ®V ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 2247855541144

1019 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÉÃtÄPÁ ¥ÀÆeÁgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 255755685755

1020 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÉÃSÁ G¥ÁàgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 986538336371

1021 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀwÃ¸À ²gÀUÁA«PÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 909586317019

1022 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀAVÃvÁ ºÁ®¨Á« ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 631565612013

1023 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C¥ÀðuÁ zÉÃ±À¥ÁAqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 230328113400

1024 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÀAd£Á ªÀÄÄzÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 761036020919

1025 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀgÉÆÃeÁ ªÀÄÄV ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 98899499290

1026 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ CgÀaÃvÀ ªÀiÁjºÁ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 21733851873

1027 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸À«vÁ aÃ¯Á ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 72924972987

1028 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ UÁAiÀÄwæÃ gÉÃªÀtPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 897327748308



1029 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¢£ÀPÀgÀ ªÉÆÃgÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 2914922581202

1030 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÀÆ¥Á zÉÃ¸Á¬Ä ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 506783385621

1031 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C«ÄÃvÁ CªÀgÉÃPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 948011239331

1032 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ dAiÀÄ²æÃ PÁvÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 83658375738

1033 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÉÃSÁ PÀmÁA§¼É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 78707705258

1034 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¹äÃvÁ £ÁqÀPÀj ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 902313188746

1035 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄavÁ dqÀnÖ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 6701075989339

1036 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÉÄÃzsÁ ¨ÉÊ®ÆgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 2541894857882

1037 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄeÁvÁ  PÀAUÁæ¼ÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 329883905250

1038 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ GeÁªÀiÁ ªÀÄÄ¯Áè ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 500463602408

1039 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÀAd£Á ¸ÉÆÃzsÁ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 200558775892

1040 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£Á eÉÆÃUÁ² ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 254622188635

1041 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ J¸ï CA¸Á ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 653415360267

1042 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ °AUÀgÁd dUÀdA¦ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 317578304734

1043 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀÄªÀiÁgÀ 
PÀ¼ÀUÀÄrØ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 937165187493

1044 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÀÄgÀ«£À±ÉnÖ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 963233775728

1045 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄºÀÁAvÉ±À PÀªÀÄlV ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 297175110269

1046 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄºÁzÉÃªÀ J¸Àæ ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 963233775999

1047 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ J ¦. ¹Ã£Á ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 390112571354

1048 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀwÃ±À PÀÄªÀiÁgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 629553775846

1049 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «¯Á¸À zÉÃªÀUÉPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 875080935068

1050 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÀÆeÁ £Á¬ÄPÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 578454552122

1051 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ PÀ®à£Á UÉÆÃªÉPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 574874555214

1052 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀA¨sÁf gÁuÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 587952541122

1053 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ fÃªÉPÁë UÁªÀqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 980718608882

1054 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÉßÃºÀÁ UÁªÀqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 573261430647

1055 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÉÃµÁä LAiÀÄågÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 177578554455

1056 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «£ÉÆÃzÀ UÁAiÀÄPÀªÁqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 575214553022

1057 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¨sÀªÀÅ gÀÄ. ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 247884125552

1058 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ eÉÆåÃw «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 441514427589

1059 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «±Á® ªÀÄoÀzÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 431719952515

1060 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ £ÀÁUÀ¥Áà ¥ÀªÀiÁägÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 677084256118

1061 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀiÁzsÀÄj G¦à£À ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 240518575990

1062 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ AiÀÄ±ÉÆÃzÁ¨Á¬Ä £Á¬ÄPÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 897253376355

1063 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ Vj±À ºÉÆ¼É£ÀßªÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 801075565701

1064 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «zsÁå ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 230619022307

1065 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ D±Á ªÉÊzÁå ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 784777213938

1066 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ D±Á ZËUÀÆ¯É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 299283486061



1067 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¤ÃvÁ ¨ÁV ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 218282495482

1068 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸À«vÁ zÉÃ¸Á¬Ä ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 5068526547810

1069 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ zsÀ£À²æÃ ªÉÆzÀUÉPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 356167452930

1070 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÀgÀ±ÀgÁªÀÄ ªÉÆzÀUÉPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 32342368354

1071 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ®vÁ ¨ÉÊ®ªÁqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 791763412374

1072 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸À«vÁ a¯Á® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 3775985377569

1073 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¹ÃªÀiÁ PÀÄqÁ¼É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 261436753325

1074 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¨sÀÁgÀw PÀÄqÁ¼É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 446155870628

1075 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¢ÃPÁë PÀÄqÁ¼É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 493017286387

1076 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «zÁå ¹ AiÀÄÄªï ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 991655706618

1077 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ VÃvÁ UÁAªÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 254785444169

1078 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAUÁzsÀgÀ 
UÁAªÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 687744989522

1079 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C£ÀÄ¥ÀªÀiÁ dPÀwªÀÄoÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 218285714900

1080 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ D±Á «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 622902721028

1081 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ °Ã¯Á £ÀªÀiÁåUËAqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 803828771215

1082 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ZÉÃvÀ£À ¸ÉÆÃªÀÄ£ÀßªÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 681542008456

1083 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C¥ÀàÀAiÀiÁå PÉÆ®« ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 294752183182

1084 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ«ÄvÁæ £Á¬ÄPÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 251561634992

1085 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¯ÉÆÃ®£À ¥Àæ¨sÀÄ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 424907731647

1086 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀAzÀ£À PÀÄ®PÀtÂð ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 442815897013

1087 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «dAiÀÄ®QëöäÃ PÀ£À§ÄgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 8257315473308

1088 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸Á£ÀvÉæÃªÁé gÁªÀÄ¸Áé«Ä ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 2035569915703

1089 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ«ÄvÁæ ¥ÉÃ£ÀPÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 703628167738

1090 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ PÀÉÆÃªÀÄ® vÀªÀgÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 712041766980

1091 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±ÉæÃ¨Á£ÀÄ PÉÆ®a ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 398790264130

1092 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ «±Àé£ÁxÀ ªÀÄPÀÌ£ÀßªÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 598455298391

1093 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ « ¸ÉÃªÀÄ¯ÁvÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 353959856311

1094 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¹ävÁ gÉÃqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 407663556345

1095 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C¤vÁ PÀ£À§Vð ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 501181171973

1096 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ Ct¥ÀÆ£Àð CªÀw ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 989439839080

1097 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀAVÃvÁ ºÀzÀUÀ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 749750560150

1098 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄ¤µÁ C£ÀUÉÆÃ¼ÀPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 382158559678

1099 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ²ÃvÀ® ¨ÁqÀªÀ£ÁZÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 608437767105

1100 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀÄ£ÉÆÃd §zÀªÀ£ÁZÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 643041006503

1101 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ gÁªÀiÁ ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 383227705774

1102 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¥ÀæªÉÆÃzÀ ¯ÉÃUÀqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 697486603178

1103 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¨sÁgÀw UÉÆÃf ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 793640629935

1104 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¢Ã¥Á UÉÆÃf ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 778167483947



1105 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÁQë ¯ÉÃUÀqÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 711437558310

1106 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ²¯Áà gÁxÉÆÃqÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 480078133655

1107 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±À²zsÀgÀ ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 25874966544

1108 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ CAd° C£ÀAvÀ¨Á« ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 154788416633

1109 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ DgÀw ²gÀUÁAªÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 486079206977

1110 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¸ÀÄ£ÀAzÁ ¸ÀªÀzÀwÛ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 27427771700

1111 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ dAiÀÄ®QëöäÃ »gÉÃªÀÄoÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 254874662211

1112 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¤Ã±Á ¸ÀAvÉÆÃµÀ ZÀ®ªÁ¢ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 347481165945

1113 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ zÉÆ£ÀªÀiÁä ªÀÄwÛ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 291757719017

1114 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ PÀ®à£Á PÁA§¼É ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 567465799868

1115 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¨sÀUÀvÀ¹AUÀ ªÀÄgÁoÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 644518036726

1116 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C²¸À PÀzÀªÀÄ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 908208169414

1117 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ AiÀÉÆVÃvÁÀ ªÀÄgÁoÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 284908600498

1118 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ±zÁÝ ¯ÉÆÃw ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 899845929130

1119 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ C¤vÁ ±ÀA¨sÀÄZÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 587639178628

1120 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀ£ÀUÁ PËUÀ° ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 257845558955

1121 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ¢Ã¥Á° PÀzÀªÀÄ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 984176961568

1122 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ GzÀAiÀÄ ¥ÉÆÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 8159686257213

1123 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ®QëöäÃ ¥ÁnÃ® ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 294942063369

1124 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ²æÃzÉÃ« ºÀÄPÉÌj ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 905602885981

1125 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ಜ  ಗರ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 836277956842

1126 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ನಸ ನ ರ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 318476239409

1127 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ದ  ಕರ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 691301967805

1128 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ೕ  ಆರ ಎ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 441239154793

1129 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ  ಜಲ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 965759085280

1130 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ಮ  ಕ ಮ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 230899080614

1131 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ  ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 202537652216

1132 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ಕಲ  ಇಂಚ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 763360621013

1133 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ  ಂಡ ಡ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 978340352667

1134 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ  ೕರಗಲ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 979705198571

1135 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ೕಮ ಖರ ಮಠ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 917854055364

1136 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ಜ  ೕರಪ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 90680661663

1137 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ೕ  ೕಂ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 494763806609

1138 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ೕ  ೕನ ಕರ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 5989964477299

1139 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ಅ  ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 5989964477299

1140 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಟ ಮ   ೕಟ ªÀiÁ¯Á ². CQÌ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 916834672546

1141 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಬ ಬ ೕ ರ ರ ಂವ ೕ 166/11+12 ನ ಎ ಬ 1 0.25 0.09311 89054951510



1142 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ದ  ಪ  ಂ ರ ರ ಂವ ೕ 106/15ಎ ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.07449 1718661892

1143 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಸ ವ ಅ ಬ ಉದಗ ರ ಂವ ೕ 166/13 ನ ಎ ಬ 1 0.30 0.11174 30430803925

1144 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಗಜಬರ ಮಹಮ ದ ೕ ರ ರ ಂವ ೕ 177 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.07449 89057060916

1145 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

 ಗಜಬರ ೕ ರ ರ ಂವ ೕ 177 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.07449 89078492047

1146 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಕರ ಸತ  ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 178/6 ನ ಎ ಬ 1 0.30 0.11174 89055118112

1147 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಶ  ಕ ೕ ರ ಂವ ೕ 113/2 ನ ಎ ಬ 1 0.10 0.03725 89066846365

1148 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

 ವ  ೕಡಕರ ರ ಂವ ೕ 103 ನ ಎ ಬ 1 0.30 0.11174 89083929240

1149 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಗ ಶ ರ  
ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 180/5 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.07449 329901000001112

1150 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಗಣಪ  ಸತ  ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 178/4 ನ ಎ ಬ 1 0.35 0.13036 89054592015

1151 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ವ  ಮ ವ  
ೕಲ ರ ಂವ ೕ 28/3ಬ ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.07449 5340101000252

1152 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಅ ಬ ಕರ ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 164/11 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.07449 89068119858

1153 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

 ೕ  ಉದಗ ರ ಂವ ೕ 75/1 ನ ಎ ಬ 1 0.30 0.11174 89029063875

1154 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಈಶ ರ ಅಪ  ಫ ರ ಂವ ೕ 183/1 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.07449 10726658495

1155 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಸ ವ ರ  ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 127/3 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.07449 89061427644

1156 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

  ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 164/7,165/10 ನ ಎ ಬ 1 0.19 0.07077 89092923065

1157 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಅ ತ ರ ದ ಂಗ ರ ಂವ ೕ 118/1 ನ ಎ ಬ 1 0.16 0.05959 89089901397

1158 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಕ ಲ ಲ ೕ ರ ರ ಂವ ೕ 19/1,19/7 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.07449 89075222108

1159 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಚನ  ಅ ಬ ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 166/4 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.07449 89102137360

1160 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಜಗ ೕಶ ದರ ರ ಂವ ೕ 127/1 ನ ಎ ಬ 1 0.15 0.05587 89055041725

1161 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಶ ಖ ಕರ ಉದಗ ರ ಂವ ೕ 79/10ಎ+ಬ ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.07449 011800101012012



1162 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ಸ ೕಶ ಯ  ೕಲ ರ ಂವ ೕ 88/1ಅ ನ ಎ ಬ 1 0.25 0.09311 89054907140

1163 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   
ೕದಲ  ವಷ  ವ ಹ  )

ೕಮ .  ಕಲ  
ಂಬ ರ ಂವ ೕ 138/3 ಪ ಷ  ಎ ಬ 1 0.15 0.05587 17186555401

1164 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಮ ವ ಮಲ  
ಡ ೕಲ ಜ ಸದಲ 448/2 ನ ಎ ಬ 0.35 0.26535 89010124489

1165 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಅ ಬ ಅ  ಯ ಜ ಸದಲ 16/2 ನ ಎ ಬ 1 0.15 0.11372 5072200099293

1166 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ತ  ೕ  ದತ ಜ ಸದಲ 449/1+2/ಬ ನ ಎ ಬ 1 0.30 0.22744 89048102144

1167 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಈರ  ಮ  ಜ ಸದಲ 140/1 ನ ಎ ಬ 1 0.30 0.22744 89043494736

1168 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಮ  ಕಲ  ಜ ಸದಲ 78/8ಎ ನ ಎ ಬ 1 0.25 0.18953 89043495424

1169 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ೕಮ ,  ಜ  
ೕಲ ಜ ಸದಲ 176/13 ನ ಎ ಬ 1 0.25 0.18953 89010408154

1170 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಯಲ ಜಕ  ೕ  @ 
ಬರ ಜ ಸದಲ 13/1 ನ ಎ ಬ 1 0.25 0.18953 89027460659

1171 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಅ ಬ  ಉದಗ ಜ ಸದಲ 73/4 ನ ಎ ಬ 1 0.15 0.11372 89062898895

1172 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಅ ಬ  ಅ ಬ ಜ ರ ರ ಂವ ೕ 154/2 ನ ಎ ಬ 1 0.10 0.07581 89054590754

1173 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಂದ  ಗಣಪ  ೕರಪ ರ ಂವ ೕ 164/14 ನ ಎ ಬ 1 0.15 0.11372 89088660894

1174 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಕ  ಅ ಬ 
ಉದಗ ರ ಂವ ೕ 75/1 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.15163 89055081270

1175 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

 ಬಸವ  ಕ ೕ ರ ಂವ ೕ 113/7 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.15163 89103678343

1176 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಬಸ  ಮಲ  ರ ಂವ ೕ 172/9 ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.15163 89057311883

1177 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಜಯ ಂಡ  ರ ಂವ ೕ 63/2 ನ ಎ ಬ 1 0.15 0.11372 89058999387

1178 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ೕನ ರಮ ನ ನ ಫ ರ ಂವ ೕ 134/4 ನ ಎ ಬ 1 0.15 0.11372 89065211777

1179 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಅ ಬ ಹಸನ ಜ ರ ರ ಂವ ೕ 80/3 ನ ಎ ಬ 1 0.15 0.11372 89063953471

1180 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಅ ಬ ೕ ಬ 
ೕ ರ ರ ಂವ ೕ 19/8 ನ ಎ ಬ 1 0.15 0.11372 05092200116930

1181 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

 ಕಲ  ಉದಗ ರ ಂವ ೕ 27/2- 3 ನ ಎ ಬ 1 0.40 0.30326 89054478824

1182 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಮ ಲ ಂ ರ ಂವ ೕ 171/1 ನ ಎ ಬ 1 0.15 0.11372 329901000001254

1183 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಮಲ  ಪರ  ೕಲ ರ ಂವ ೕ 99/1ಕ ನ ಎ ಬ 1 0.20 0.15163 89054564167

1184 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಮ ಂಗ ಅಪ  ಫ ರ ಂವ ೕ 17/1 ಂದಕ/6 ನ ಎ ಬ 1 0.25 0.18953 89103688884

1185 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

 ಲ ಣ ಉದಗ ರ ಂವ ೕ 140/4ಅ ನ ಎ ಬ 1 0.10 0.07581 89061812670

1186 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಗ ರ ಬ ಜ ರ ರ ಂವ ೕ 154/8 ನ ಎ ಬ 1 0.15 0.11372 89088077844

1187 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಬಸವ ಜ ಕರ ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 157/7 ನ ಎ ಬ 1 0.30 0.22744 89054909942



1188 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ೕಮ . ದ  ೕ ಂತ 
ಸವ ರ ರ ಂವ ೕ 134/12 ಪ ಷ  ಎ ಬ 1 0.20 0.27293

1189 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ಬ ಮ 
ಂ ರ@ ಜ ಸದಲ 35/16 ಪ ಷ  ಎ ಬ 1 0.10 0.13646 89030653000

1190 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಎ ಬ   ಪ ಶ 
ಸರ )

ೕಲ ೕ  ಲ ಂ ರ ಂವ ೕ 30/10 ಪ ಷ  ಎ ಬ 1 0.10 0.13646 329901000001258

1191 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಮ ವ ಮ 
ಂ ಕರ ಳ  ಎ 103 ನ 1 0.19 0.09713 520101256777131

1192 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ರ ಥ ಹ  ೕಲ ಳ  ಎ 69/2 ನ 1 0.80 0.409 110810100001851

1193 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ೕಮ   ತ  
ಗ ಳ  ಎ 140/3 ನ 1 0.80 0.409 156200101002674

1194 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ವ   ಗ ಳ  ಎ 113/2 ನ 1 0.22 0.11247 156200101001330

1195 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ೕ ಭರ  ಗ ಳ  ಎ 140/1 ನ 1 0.80 0.409 17166526687

1196 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ವ ಸ ವ ೕಲ ಳ  ಎ 182/8,182/4,182/3 ನ 1 0.57 0.29141 156200101002664

1197 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ವ ಬ ಅ ೕ 
ನಲವ ಳ  ಎ 201 ನ 1 1.20 0.6135 156200101002201

1198 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಅ ಬ  ಂ ಕರ ಳ  ಎ ನ 1 0.30 0.15337 17166565560

1199 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಅ ಬ ೕ  ನ 1 0.20 0.10225 17175080765

1200 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಸ ವ ದ  ನಲವ ಳ  ಎ ನ 1 0.30 0.15337 110810100001172

1201 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ೕರಭದ  ವ ಜನ ನ 1 1.42 0.72597 17175053708

1202 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಅ ತ ರತ  ಳ  ಎ ನ 1 0.20 0.10225 17166513408

1203 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಕಲ  ಂಗ  ವ ನ 1 1.00 0.51125 17175074820

1204 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಕರ ಮ  ನಸ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 4/1ಎ ನ ಕಲಂಗ 1 1.00 0.43622 17174033136

1205 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ೕಮ . ರ  ರಗನ ವರ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 117/2 ನ ಕಲಂಗ 1 1.00 0.43622 17174046055

1206 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ೕಮ . ಯ  ಹ ತ 
ವಗ ನವರ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 212/1ಬ,212/2ಅ ನ ಕಲಂಗ 1 1.00 0.43622 17174070032

1207 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಶವ ಂಡ  
ಹಣ ತ ಳ ಗ ರ ಗರ ೕ 129/10,129/11 ನ ಕಲಂಗ 1 1.00 0.43622 17174112349

1208 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಲಕ  ಮ  ಳ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 711 ನ ಕಲಂಗ 1 0.40 0.17448 17174106720

1209 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಬಸ  ಲ  ಡಸ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 19/3 ನ ಕಲಂಗ 1 0.40 0.17448 17174044070



1210 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಂಡ ಕ ಜ  ಬಲ ಡ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 53/1 ನ ಕಲಂಗ 1 0.80 0.34897 89057345799

1211 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಡಪ  ಂಡ  
ಹಣ ತ ಳ ಗ ರ ಗರ ೕ 129/3ಅ ನ ಕಲಂಗ 1 0.40 0.17448 17174105477

1212 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಹಣ ತ ಸಣ ಮಲ  ಗ ರ ಗರ ೕ 246/3 ನ ಕಲಂಗ 1 0.40 0.17448 17174038168

1213 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ )

 ಮ ವ 
ಹಣಮಣ ವರ ಗ ರ ಗರ ೕ 145/2ಎ ನ ಕಲಂಗ 1 0.60 0.26173 89046063932

1214 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ )

 ಮ  ಕಪ ಲ ಗ ರ ಗರ ೕ 129/5,129/9 ನ ಕಲಂಗ 1 0.60 0.26173 17174105502

1215 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ರ ಶ ಳ  ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 87/7 ನ ಕಲಂಗ 1 0.40 0.17448 17174100706

1216 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ  ಎ  )

  ಕ ಗ ರ ಗರ ೕ 144/2,143/4,143/5 ಪ ಷ  ಕಲಂಗ 1 1.00 0.8012 05632200005402

1217 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ  ಎ  )

ಬಸ  ಷ  ಗ ರ @ 
ೕ ರ ಗ ರ ಗರ ೕ 87/1 ಪ ಷ  ಕಲಂಗ 1 1.00 0.8012 17174108116

1218 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  (ಕಲಂಗ  ಪ ಶ 
ಸರ  ಎ  )

ೕಮ . ಮಲ  
ತ  ಂಬ ಗ ರ ಗರ ೕ 17/5, ಪ ಷ  ಕಲಂಗ 1 1.20 0.96144 17174114108

1219 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  
ೕಜ  ( ಕ ) ಕರ ಸತ  ಮಗ ಮ ರ ಂವ ೕ 178/1 ನ ಕ 1 9*6*3 2 89055118112

1220 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  ( RKVY ೕಜ ಯ 
ವ ಸದ . 50% )

ೕಮ . ದ  ಂಡ ಕ 
ಳಕ ಖಡಕ ಟ ೕ 351/96,351/1 ಪ ಷ   G-9 1 0.40 0.25 011800101002170

1221 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  ( RKVY ೕಜ ಯ 
ವ ಸದ . 50% )

  ಉಮ ಗರ ೕ 276/1+2+3/1 ಪ ಷ  ಂ ೕಕರ 1 0.80 0.08 10726661350

1222 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  ( RKVY ೕಜ ಯ 
ವ ಸದ . 50% )

ಮ ವ  ಉಮ ಗರ ೕ 273/5 ಪ ಷ  ಂ ೕಕರ 1 0.40 0.272 374702120000365

1223 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  ( RKVY ೕಜ ಯ 
ವ ಸದ . 50% )

ಕರ ಹಣ ತ ವಡ ರ ಜ ಸದಲ 95/1 ಪ ಷ  ಂ ೕಕರ 1 1.00 0.08 64182672944

1224 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  ( RKVY ೕಜ ಯ 
ವ ಸದ . 50% )

ಮ ಕರ ಅಣ  ಫ ಶಮ ಸದಲ 10/1. ಪ ಷ  ಂ ೕಕರ 1 0.70 0.116 31988661831

1225 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  ( NHM ೕಜ ಯ 
ವ ಸದ . 50%  )

ಮ ೕಹರ ವ ತ  ಕ ಮ ರ ಗರ ೕ 56 ಪ ಷ   ಂಡ 1 0.40 0.75 05092200012240

1226 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  ( NHM ೕಜ ಯ 
ವ ಸದ . 50%  )

ಮ ದ  ವ ದ  
ವ ೕಳ ಕ ರ ಗರ ೕ 974/1+2 ಪ ಷ  ಅ ಣ ವ 

ತ 1 0.40 1.4 89107902305

1227 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  

ೕಜ  ( NHM ೕಜ ಯ 
ವ ಸದ . 50%  )

ೕ ಂತ  ಸಣ ಂದಲ 418,419,420 ಪ ಷ  1 0.40 0.75 156100101000279

1228 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಂ ಥ ಬನಪ  ಅರ ಂ ಅರ ಂ 325/1ಕ/ 2 ನ ಕಲಂಗ 0.60 0.27374 27374 570591551369

1229 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಖರ ಸ ಪ  ಅರ ಂ ಅರ ಂ 472/*/1+2 ನ ಕಲಂಗ 0.40 0.18249 18249 997503210724

1230 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಕದ ರ ಮ ಬ 
ಮ ರ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 472/*/1+2 ನ ಕಲಂಗ 0.40 0.18249 18249 943026743423

1231 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಈರ ಡ ೕಮ ಡ ೕಲ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 163/5ಬ/1 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.36498 36498 565321753377

1232 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಲಕ ಪ  ವಪ  ಅರ ಂ ಅರ ಂ 343/3 ನ ಕಲಂಗ 0.30 0.13687 13687 779295163054



1233 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಂಡಪ  ರಪ  ಳ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 281/*/2+3+5+6/6 ನ ಕಲಂಗ 0.60 0.27374 27374 912602036698

1234 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಗ ಪ  ದ ಪ  ಸ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 288/*/1+2ಅ ನ ಕಲಂಗ 0.60 0.27374 27374 505523178650

1235 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಮಲಪ  ಪರಪ  . ೕಲ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 268/*/1 ನ ಕಲಂಗ 0.40 0.18249 18249 962184659790

1236 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಅಲಪ  ಗಪ  ೕ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 155/4+5ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.20 0.09125 9125 906986737126

1237 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಮಲಪ  ಉದ ಪ  ಇಂಗ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 193/*/1ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.50 0.22811 22811 995835862460

1238 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಂಪ  ವ ಯ 
ರ ಂ /ಬಡಲಕ ನ ವರ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 268/1 ನ ಕಲಂಗ 0.40 0.18249 18249 694574372901

1239 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಯಣ ಹಣ ತ 
ತಮದ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 165/*/16 ನ ಕಲಂಗ 0.40 0.18249 18249 842421317663

1240 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಬಸವ ಜ ಗ ಪ  ಸ ರ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 303/1 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.36498 36498 789586554071

1241 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಮ  ವ  ಮಠ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 475/*/2ಅ ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.36498 36498 902844735087

1242 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಯಲಪ  ಂಚಪ  ಸ ರ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 303/1 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.36498 36498 205866687204

1243 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಪರ ಮ ಈರಪ  ಕಲ ಟ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 343/1ಬ ಪ. ಕಲಂಗ 0.40 0.32848 32848 908181531115

1244 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಸ  ೕಳ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 368 ಪ. ಕಲಂಗ 0.60 0.49272 49272 305371901872

1245 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಬಸವ ಜ ೕಮಪ  ಅರ ಂ ಅರ ಂ 464/3 ಪ. ಕಲಂಗ 0.30 0.24636 24636 203181229117

1246 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಉದಯ ರ ಬ ಕರ ಮಠ ಬಗರ ಳ ಜಲ 52/2 ನ ಂ  0.80 0.3911 39110 264030376411

1247 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಆ ದ ಖ ಖನ ಂ ಬಗರ ಳ ಜಲ 26/2+ ,25/8,25/4 ನ ಂ  0.80 0.3911 39110 499848459650

1248 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ವಪ   ಹ ಜನ ಬಗರ ಳ ಜಲ 43/381ಬ ಪ. ಂ  0.40 0.35599 35599 866327056458

1249 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಹಣ ತ  ಹ ಜನ ಬಗರ ಳ ಜಲ 43/381ಬ ಪ. ಂ  0.60 0.52399 52399 614090067623

1250 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಸ ೕ  ಮ ವ ಯ ರ ಬಗರ ಳ ಜಲ 113/1,113/2,113/4 ನ ಂ  1.20 0.58666 58666 213034395312

1251 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಂ   ಪ ಶ ಸರ  ಸ ವ ಪಡಸಲ ಬಗರ ಳ ಜಲ 119/3 ನ ಂ  0.80 0.3911 39110 799515302175

1252 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಂಗಪ  ವನಪ  ಅವ ಬಗರ ಳ ಜಲ 114/6 ನ ಂ  0.80 0.3911 39110 607297932201

1253 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಲ ಣ ಲಕ ಪ  ೕ ಬಗರ ಳ ಜಲ 18/6 ನ ಂ  0.80 0.3911 39110 816602888252 

1254 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಡಪ  ಬಸನ ಡ ೕಲ ಬಗರ ಳ ಜಲ 133/3ಅ ನ ಂ  1.20 0.58666 58666 719246347608

1255 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಷ ಪ  ಂಗಪ  ಬಗರ ಳ ಜಲ 155/3 ನ ಂ  0.80 0.3911 39110 574304748913

1256 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಠ ಲ ದ ಪ  ರನ ವರ ಬಗರ ಳ ಜಲ 20/8 ನ ಂ  0.80 0.3911 39110 356530525509

1257 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಂ   ಪ ಶ ಸರ ಂಕಪ  ಂಗಪ  
ಡ ಮನ ವರ ಮ ಜಲ 46/1 ನ ಂ  1.00 0.84871 84871 308508502604

1258 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಇ ಮ ಅಬ ಲ ಬ ನ ಫ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 13/01 ನ 0.30 0.3388 33880 839425484696

1259 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಗಜಬರ ಬ ನ ಜ ಬ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 1308 ನ 0.80 0.90346 90346 726532956300

1260 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ವನ ಡ ಡಪ  ೕಲ ಅ. ವಲ ೕ ಕ 730 ನ 0.40 0.45173 45173 685412798644

1261 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಮ ಕ ನ ೕ ನ ಬ 
ನ ಫ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 12 ನ 0.70 0.79052 79052 530316386279

1262 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಅ  ಗ  
ಮರ ಂಗನ ವರ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 17/2 ನ 0.60 0.67759 67759 830022894331

1263 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಂಗಪ  ಅ ಪ  
ಮರ ಂಗನ ವರ ಅ. ವಲ ೕ ಕ 11/2 s ನ 0.50 0.62113 62113 690070162898

1264 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಅ ಪ  ಬಸ ಕ ಕ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 18/6 ಪ. 0.55 1.01638 101638 226674886517

1265 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಬಸ ಂಗಪ  ಂಗಪ  
ಡ ಬಸನ ವರ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 736 ನ 0.55 0.62113 62113 883324044756
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1266 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಇ ಮ ಅ ೕರ ಬ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 1308 ನ 0.50 0.56466 56466 769988425668

1267 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಜಅಹ ದ ಇ ೕ ರ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 12 ನ 0.90 1.01639 101639 418411596609

1268 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಸ ೕಮ ಬ  ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 11/2 ನ 0.70 0.79052 79052 400430940849

1269 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸರ ಮಲಪ  ಗಪ  ಸನ ಡಕನ ೕ ಕ 580/ಕ ಪ. 0.50 1.01638 101638 969509697583

1270 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ಪ ಶ ಸ ರ ಥ ಸ ೕ  
ೕಳ ರ ಅರ ಂ 99/1ಬ,99/2ಅ ನ ಆಪಲ 1 1.00 0.2174 21740 382507939193

1271 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಟ  ಂಕ   ಖ ೕ ಬಸವ ಜ ಸ ವಯ  
ಮಠ ಡಕಲಕ ೕ ಕ 230 ನ 1.00 0.625 62500 841624311021

1272 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ ಟ  ಂಕ   ಖ ೕ ಅ  ಮಪ  ಸಮ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 723/1 ಪ. /ಟ 2.34 1.125 112500 249028104021

1273 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ
  ದಲ  ವಷ ದ 

ವ ಹ ಚನ ಮಲಪ  ಈ ಣ ೕ ಜಲ 271/3,272/4 ನ 1 2.00 0.21908 21908 ***

1274 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ

ಂಗ ಂಟ ( NHM 
 RKVY 

ೕಜ ಯ  ಸ ಯ 
ದನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗ  

ಮ ವ ಯಲಪ  
ಹ ( ಂಗ ಂಟ : 

60000/-) NHM
ೕ ಕ 15 ಪ.

ಕ 
ೕ  ಗಹ  

ಘಟಕ
0.50 0.6 60000 693466845201

1275 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ

ಂಗ ಂಟ ( NHM 
 RKVY 

ೕಜ ಯ  ಸ ಯ 
ದನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗ  
ಂ  ತ .)

ೕ ಸ ಮಪ  
( ಂಗ ಂಟ : 

60000/-) NHM
ಜಲ ಜಲ 161/1 ಪ.

ಟ
ಕ ೕ  

ಗಹ  ಘಟಕ
1.48 0.6 60000 838412642242

1276 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ

ಂಗ ಂಟ ( NHM 
 RKVY 

ೕಜ ಯ  ಸ ಯ 
ದನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗ  
ಂ  ತ .)

ವ ಯಲ  ಹ  
( ಂಗ ಂಟ : 40000/-

)NHM
ೕ ಕ 15 ಪ.  ಪವರ 

ಲ 0.50 0.4 40000 693466845201

1277 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ

ಂಗ ಂಟ ( NHM 
 RKVY 

ೕಜ ಯ  ಸ ಯ 
ದನ ಪ ವ 

ಶ ಯಮನ  ಸರ 
(RKVY  Pricision Farming in Veg 

(10000/-
ಅರ ಂ ಅರ ಂ 67/1 ಪ. ತರ 0.4 0.1 10000

1278 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ

ಂಗ ಂಟ ( NHM 
 RKVY 

ೕಜ ಯ  ಸ ಯ 
ದನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗ  
ಂ  ತ .)

 ಉರಬನ ವರ RKVY 
Mechnization

ಜಲ ಜಲ 47 ಪ.

ಎ    
ೕ   

ಅಪ  
ೕ

0.60 0.08 8000 317381098020

1279 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ

ಂಗ ಂಟ ( NHM 
 RKVY 

ೕಜ ಯ  ಸ ಯ 
ದನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗ  
ಂ  ತ .)

ಪ ಶ  ಸನ                RKVY   
Mechnization

ಉದಗ ಜಲ 38 ಪ.
ೕ  

ಅಪ  ಎ  
  ೕ

1.60 0.08 8000 307661859733

1280 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ

ಂಗ ಂಟ ( NHM 
 RKVY 

ೕಜ ಯ  ಸ ಯ 
ದನ ಪ ವ 

ಫ ಭ ಗ  
ಂ  ತ .)

ದ ಮ ಂ  RKVY   
Mechnization

ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 1303 ಪ.

1. ೕ  
ಅಪ  ಎ  

  ೕ  
/2.  ಪ

0.77 0.24 24000 836952996901

1281 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ದಲ ಯ ವಷ  
ವ ಹ   ೕಲ ೕಟ ೕ 62 ನ ೕ 1 0.25 0.017 291007062464 105001011001157

1282 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ದಲ ಯ ವಷ  
ವ ಹ ಯಣ  ೕಟ ೕ 132 ನ ೕ 1 0.2 0.01359 927164851418 105001010003180

1283 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ದಲ ಯ ವಷ  
ವ ಹ ವಕನ  ಮನ  ಪ ನ ೕಟ ೕ 139 ನ ೕ 1 0.2 0.01359 551327064295 105001010003745

1284 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ದಲ ಯ ವಷ  
ವ ಹ  ಯಣ ಪ ಣ ೕಟ ೕ 134/2 ನ ೕ 1 0.2 0.01359 664505103379 105001011004215

1285 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ದಲ ಯ ವಷ  
ವ ಹ   ೕಟ ೕ 36 ನ ೕ 1 0.2 0.01359 600007675211 105001011001202

1286 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ದಲ ಯ ವಷ  
ವ ಹ  ಅ  ಸ ೕಳಕರ ೕಟ ೕ 62 ನ ೕ 1 0.3 0.0204 992568708485 5900101007158

1287 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ದಲ ಯ ವಷ  
ವ ಹ ಅವ   ಂಟಕರ ೕಟ ೕ 8 ನ ೕ 1 0.2 0.01359 235722456198 105001010006678

1288 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ದಲ ಯ ವಷ  
ವ ಹ ಠಲ ಕರ ೕ ಯ.ಮರ 37/1 ನ ೕ 1 1 0.06799 377702373685 20325776032

1289 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ದಲ ಯ ವಷ  
ವ ಹ ೕಮ ವ ವ  ಂಕ ೕ ಯ.ಮರ 112 ಪ. ೕ 1 0.25 0.04929 931360404646 105001050000544

1290 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ದಲ ಯ ವಷ  
ವ ಹ ಷ ಮ ಯಕ ಅ ಳ ಯ.ಮರ 24 ಪ. ೕ 1 0.2 0.03943 592456813188 32960536916

1291 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ದಲ ಯ ವಷ  
ವ ಹ ದ ೕಯ  ೕಲ ಂ ನ ಯ.ಮರ 94 ಪ. ೕ 1 1 0.09708 954415634292 20202234271

1292 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ರಲ ( ಸ)  ಶ ಕನ ಗನ ಯ.ಮರ 24 ರಲ 1 0.8 0.35168 978164864446 5452200137150

1293 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ರಲ ( ಸ) ಗ ಶ ರಪ  ಕ ರ ಯ.ಮರ ಯ.ಮರ 175 ರಲ 1 0.4 0.15584 240199406922 5452200040740
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1294 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ರಲ ( ಸ)  ವ  ಮಲ ಯ.ಮರ ಯ.ಮರ 40/6 ರಲ 1 0.80 0.35168 240199406922 122501010006328

1295 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ರಲ ( ಸ) ವ  ಅ  ಂ ಹತರ ಯ.ಮರ 457/2 ರಲ 1 0.2 0.08792 220832906508 20247927762

1296 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ರಲ ( ಸ) ಸ ಠಲ ೕ ಹತರ ಯ.ಮರ 268 ರಲ 1 0.7 0.30772 921626163634 31061209944

1297 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ರಲ ( ಸ) ೕ  ಶ ಶ ಹತರ ಯ.ಮರ 197 ರಲ 1 0.4 0.17584 712078848851 5452200011999

1298 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ರಲ ( ಸ) ಂಡ  ಮ ಡ ೕಲ ಹ ಡಗನ ಯ.ಮರ 32 ರಲ 1 0.4 0.17584 447019303473 32642791379

1299 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ರಲ ( ಸ) ದ  ಳ  ಮ ಜ ಯ.ಮರ ಯ.ಮರ 75 ರಲ 1 0.4 0.17584 940400025316 5452200038568

1300 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ರಲ ( ಸ) ಶ ಥ ಯಣ ಪ ರ ಹತರ ಯ.ಮರ 45 ರಲ 1 0.3 0.13188 303880745302 32594750447

1301 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ರಲ ( ಸ) ಅ ೕತ ರ ಶ ಲಕ ಹತರ ಯ.ಮರ 61 ರಲ 1 0.3 0.13188 515035433690 11006720501

1302 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ರಲ ( ಸ) ಬಸವ  ದ  ಂ ಹತರ ಯ.ಮರ 339 ರಲ 1 0.3 0.13188 416611912382 11006782058

1303 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಂದ  ಹ  ಪ ರ ಅಂಕ ಶ ರ 154/1 ೕ 1 0.65 0.34531 842294902769 375702120001873

1304 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಂದ  ಕರ ಅಂಕ ಶ ರ 130/1+2+3,128/3+4 ೕ 1 0.75 0.39844 236204785646 375702010003651

1305 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಬ  ಅಣ  ಪ ರ ಅಂಕ ಶ ರ 48/8,46/1 ೕ 1 0.4 0.2125 791846983462 17025001354

1306 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಖ ವ  ರ ಅಂಕ ಶ ರ 154/1ಇ ೕ 1 0.4 0.2125 568117769629 17025108355

1307 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಬ ಹ ಪ ರ ಅಂಕ ಶ ರ 154/10 ೕ 1 0.58 0.30812 455601165702 375702010006787

1308 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಬ ವ ಂಗ ೕ ಅಂಕ ಶ ರ 120/1 ೕ 1 0.4 0.2125 729615057038 89020142145

1309 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ವ ಕರ  ಗ ಳ ಶ ರ 76/3,76/4 ೕ 1 0.27 0.14341 633028811703 375002010009677

1310 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ೕ ರ ಣ ವ ಅಂಕ ಶ ರ 154/1 ,259/13 ೕ 1 0.9 0.47812 586725395289 11006724889

1311 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಸ ವ ಶ  ಂ ಳ ಶ ರ 222/10,9 ೕ 1 0.45 0.23906 954081103960 375002010003990

1312 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪರ  ಮಲ  ಗ ಳ ಶ ರ 85/ಬ,ಕ,85/1ಕ,79/29ಅ ೕ 1 0.9 0.47812 977945427032 375002010002604

1313 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಕರ ಕಲ  ಅಂಕ ಶ ರ 25/3+4+5A/B,125/2A+2B ೕ 1 1.05 0.55781 875417318421 375702010002510

1314 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಲ ಣ ಳ  ಸನ ಳ ೕ 383/1,383/3,383/5 ೕ 1 0.6 0.5279 961689458251 134901241000115

1315 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಮಲ   ಂ ಳ ಶ ರ 85/3,86/7 ೕ 1 0.5 0.26562 317441584167 375002010010283

1316 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಂಡ  ವ  ೕಲ ಅಂಕ ಶ ರ 148/4,6,8,9,10,11 ೕ 1 0.35 0.18594 730285399145 33722605355

1317 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ಂಡ  ಂವ ಅಂಕ ಶ ರ 26 ೕ 1 0.4 0.2125 992112130106 89057462753

1318 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ಬಸವ ಜ ಅ ಬ ವರಮ . ೕ 314/2ಬ  G-9 1 0.4 0.45172 330917574547 89087341665

1319 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ೕಧರ ಪರಪ  ಮ . ೕ 112  G-9 1 0.4 0.45172 916921778829 110110110027026

1320 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ಅ ಬ ಶಪ ೕ  ಮ . ೕ 71/1,71/2  G-9 1 1.2 1.35516 550369958049 17192022804

1321 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ೕ ಲ ವ ತ  ಗ . ೕ 140  G-9 1 0.32 0.36138 371327609023 17192021389

1322 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ೕಪಕ ಮ ಹರ ರ . ೕ 223  G-9 1 0.8 0.90344 643557861224 17192021640

1323 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ೕ ಂತ ಅ ಬ ಕ ಕಡಹ ೕ 1  G-9 1 0.8 0.90344 473392005682 17192027777

1324 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ಕರ ಡ ಮ ಡ ೕಲ ಕಡಹ ೕ 19  G-9 1 0.8 0.45172 752074865663 89085494454

1325 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ಮಲ  ಲ ಣ ಜಲ . ೕ 299  G-9 1 0.4 0.45172 478966206311 89012227723

1326 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ಡ  ಶ . ೕ 56 ನ  G-9 1 0.8 0.655 479257190543 17192016062

1327 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ಅ ಬ ತ  . ೕ 35 ನ  G-9 1 0.4 0.45172 530274489048 1240104000061760

1328 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ೕ ಂತ ಅಪ ಣ ಹಲಕ ಕಡಹ ೕ 224 ನ  G-9 1 0.3 0.33879 973724680770 17192024710

1329 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ಲ ಣ ತವಣ  ಹಲಕ ಕಡಹ ೕ 224 ನ  G-9 1 0.5 0.56466 535409814905 89106121811

1330 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ಲ ತವಣ  ಹಲಕ ಕಡಹ ೕ 224 ನ  G-9 1 0.5 0.56466 233229783269 32584719318

1331 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ರ ಅಪ ಣ ಹಲಕ ಕಡಹ ೕ 224 ನ  G-9 1 0.2 0.22586 216707944572 17192021594

1332 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ರ ಂದ  ಂದ  ಹಲಕ ಕಡಹ ೕ 224 ನ  G-9 1 0.2 0.22586 752627318540 89034129082

1333 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ ಬ   ಹಲಕ ಕಡಹ ೕ 224 ನ  G-9 1 0.3 0.33879 369506752315 89034512861

1334 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  (G-9) ಸ  ಬ ಲ ಹ ಬ ರಹ  ೕ 84 ಂ  G-9 1 0.3 0.33879 902705693366 17174084658

1335 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಂಡ (2017-18ರ  ತ ) ಮ ವ ದ  ಂಬ ರ ೕ ಪ.  ಂಡ 1 1.6 0.6 375102010009221

1336 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಂಡ (2017-18ರ  ತ ) ಕ ೕ ಪ  ಪ ರ  ರ ೕ 215 ಪ.  ಂಡ 1 4 0.6 736522586440 5342101002822

1337 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅಣ  ಬಸವ ಜ ಘ ಯರಗ ೕ 247/A ಅಣ 1 - 1.5 712347842609 5132250025960

1338 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಅ ನ ಕರ ಲ ಲ ಡ ಶ ರ 22,23,25,1  1 3.2 2 273534437052 375002010007006

1339 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕರ ೕಮ . ದ  ಣ  ರ ಗ ರ ಎ ಯ.ಮರ 142/1,147 ೕ ನ ಂಕರ 1 1 0.625 739795233039 841510100000021

1340 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕರ ೕಮ .ಕಮಲ  ಮಲ  ೕಲ ಬ ಯ.ಮರ 25 ೕ ನ ಂಕರ 1 4.2 0.625 219897499807 110310100004082

1341 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕರ ಭರ  ಯಲ  ಘ ೕ ರ ಶ ರ 160/2ಅ ಪ. ೕ ನ ಂಕರ 1 0.4 1.125 878102001039 520101254502807

1342 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ MG ಮಲ   ತಮ ನ ೕಳ ಅಮ ಣ ಶ ರ 58/2/1 ಪ. ತರ 1 0.4 0.1 912272960738 8902945350

1343 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಫ ೕ  ಮ ಪ  ೕಲ ಮನ ರ ರ 141/*/3 ನ ೕ 1.60 0.31164 809635571773 535101014400

1344 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕ  ೕ  ಚ ಣ ೕ ೕ ಂ 33/*/1 ಪ ೕ 1.60 0.60014 375061829172 89031260803



1345 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಮ ವ ಅ  ರಕರ ಆಮ ಂ ೕ 166/ /1 ಪ ೕ 0.70 0.26256 987934538462 17032026891

1346 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ರ ಶ ಮ  ಧ ಪ ಂವ ರ 109/*/5 ನ ೕ 1.51 0.29411 924627248269 53922000606658

1347 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಅಪ ಯ  ಈರಪ  ಬರ ಂವ ರ 6/*/* ನ ೕ 0.40 0.07791 453637572802 11131458369

1348 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಮ ಕಲಪ  ಮ ೕಳಕರ ಳ ರ 208/*/0 ನ ೕ 0.80 0.15582 214222807800 37540201075145

1349 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಯಕ ಪವನಪ  ರ 34/Rs ನ ೕ 2.00 0.38956 566616836921 05392200060658

1350 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

 ಮ ದ  ೕ ರ ಂ ೕ ಂ ೕ 119/*/4 ನ ೕ 0.60 0.11686 885203232517 17032026438

1351 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಮ ಶ ದ ಪ  ತ ಕರ ಮ ರ ಂ ೕ 38/*/2 ನ ೕ 0.40 0.07791 284082182138 89016926034

1352 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಜಯ ಯಣ ವ ಂ ೕ 32/*/ಕ ನ ೕ 0.80 0.15582 662159013216 05512200016936

1353 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಬಬನ ಶ ಕರ ಗ ಲ ಂ ೕ 101/*/6 ನ ೕ 0.60 0.11686 657040282742 34598499038

1354 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಮ ದ   ೕ ಂ ೕ 50/*/1 ನ ೕ 0.80 0.15582 320065909251 05492200031355

1355 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

 ವ  ೕಲ ಸಮ ಂ ೕ 6/*/1 ನ ೕ 0.80 0.15582 557591366803 170032024419

1356 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಗಣಪ  ೕ ಂದ ಜ ೕಕರ ಂಡ ಡ ಂ 3/*/* ನ ೕ 0.40 0.07791 495532346437 0535101007497

1357 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಪವನ ಲ ಣ ವ ಂ 5/*/* ನ ೕ 0.40 0.07791 682253546757 1102500100720401

1358 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

  ಚ ಣ ವ ಂ 3/*/2 ನ ೕ 2.40 0.46748 438897846233 17218327346

1359 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ವ  ಯನ ವ ಂ ೕ 32/*/ಕ2 ನ ೕ 0.80 0.15582 760512645990 05512030000299

1360 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಮ ಶ ಯಣ ಫ ಂ ಂ 20/*/* ನ ೕ 1.20 0.23374 364655365128 1893101001846

1361 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಂ ಗ ಲ ಣ ವ ಮ ಡ ಂ 68/*/* ನ ೕ 1.40 0.27269 354335815586 54059777374

1362 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ರಅಹ ದ ಅ. ಗಲ ಂ 108/*/4ಅ ನ ೕ 0.80 0.15582 645549075718 05392200064732

1363 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಫ ಕರ  ದಳ ಸಮ ಂ ೕ 11/*/* ನ ೕ 0.80 0.15582 786211967342 11131469926

1364 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಸ ೕ  ಪರ ಮ ೕಪ ಇದ ಲ ಂಡ ಂ ೕ 69/*/* ನ ೕ 0.4 0.07791 883910029176 17031054401

1365 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕ  ೕ  ೕ ೕ ೕ ೕ 85/ಬ ಅಲ  ತ ೕ 1.5 0.29217 730424969825 17058529760

1366 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಯಣ ಕಲಪ  ೕಂ ೕಳಕರ ಡ ಲ ೕ 24/7 ನ ೕ 0.84 0.16361 234447015711 05892200007493

1367 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಕತ ನ ಮಹ ದ  ಯದ ಹಲ ೕ 25/2 ಅಲ  ತ ೕ 1.68 0.32723 628674974098 11131487946

1368 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಶ ರಕಪ  ವ ಂಜ ಡ  ೕ 42/1 ನ ೕ 0.59 0.11492 371817791308 31824353937

1369 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕ ಳ ಲ ಣ ಂ ಪಕರ ನ ೕ 22/2 ನ ೕ 0.4 0.07791 969016116086 17058587610

1370 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕಮ  ಮ  ರ ವ ಂಡ ೕ 79/3 ನ ೕ 0.57 0.11102 262955376910 89105162509

1371 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಪರ ಮ  ೕಲ ೕ ಹ ೕ 298/2 ನ ೕ 1.4 0.27269 285662599535 17058587927

1372 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ರ ಶ  ರಕಪ  ವ ಂಡ ೕ 79/6,79/12 ನ ೕ 0.41 0.07985 734663796619 89105162474

1373 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಜಯ ಲ ಣ ಂ ಪಕರ ನ ೕ 22/3 ನ ೕ 0.4 0.07791 501218942735 25043443153

1374 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ರ ಶ ೕ ಲ ತಕರ ಕ ೕ ೕ 119/2 ನ ೕ 1.66 0.32333 892127621455 1732534124

1375 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕಮ    ವ ೕ ೕ 79/4 ನ ೕ 2 0.38956 401620153329 05892200028530

1376 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಂ ಗ ಪ. ರಕರ ಟ ಂ ೕ 48/*/22,23 ನ ೕ 1.2 0.23373 806847618309 89014236123

1377 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಜಕ  ಶ ಕತಕರ ಪ ಂ ೕ 115/ಅ/1 ನ ೕ 1.2 0.23373 447440786652 11131392054

1378 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಮಹ ವ ಒ ೕರ ಕರ ಕಣ ಂ ಂ ೕ 97/*/4 ನ ೕ 0.6 0.11686 517047836653 05512030000468

1379 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

 ಭರಮಣ  ರವ ಅ. ನ ೕ ಂ ೕ 52/*/1 ನ ೕ 0.6 0.11686 512972533468 89035475316

1380 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಂಡ ಕ  ಟ ರ ಗ ಳ ರ 103/*/2,5,
85/1

ನ ೕ 1.93 0.37592 310280365670 05202200101639

1381 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

 ಮ ೕಜ ಕಸ  ದಗಡ ರ 170/2 ನ ೕ 1.34 0.261 875838575527 375402010471960

1382 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

 ಅ  ಲಮಣಕರ ಅ. ನ ೕ ಂ ೕ 70/*/1 ನ ೕ 0.4 0.07791 825947584753 30585182230

1383 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

 ಈಶ ರ ರ ಂ ೕ 207/*/4 ನ ೕ 0.6 0.11686 804652624719 60161126557

1384 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

 ಂಗಪ  ರವ ಹರಸನ ಂ ೕ 36/*/2 ನ ೕ 0.60 0.11686 535655066527 25035094552

1385 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಲ ದ   ಸಮ ಂ ೕ 90/ಬ ನ ೕ 2.00 0.38956 317886254697 89046748101

1386 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಯಣ ಪ ೕಲ ಜಳ ರ 10/*/* ನ ೕ 0.40 0.07791 739227140507 1634101008435

1387 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಲ ಣ  ಲ ಂ ಕರ ರ ಂ ೕ 151/*/* ನ ೕ 1.60 0.31164 607190891064 89008367028

1388 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಸ ಬ ವಲ ಗ ಡ ರ 94/* ನ ೕ 1.50 0.29217 329168161954 05202200037281

1389 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಮ ವ  ಬ ಒಲಮ ಂ ೕ 72/ /* ನ ೕ 0.80 0.15582 517529412522 17032030669

1390 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

  ರವ ಳ ರ 189/2ಆ ನ ೕ 1.98 0.38566 350490233126 11131410337

1391 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಅ ಲ  ವಘನ ಂ ೕ 110/*/1 ನ ೕ 0.40 0.07791 455587558617 11131462830

1392 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕಮಣ  ಮ ಪಡ ಕರ ಉಪ  ಅನಗಡಕರ ಮತ ಂ 76/*/* ನ ೕ 0.40 0.07791 545294917376 17218273944

1393 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಂಗಪ  ಕಲಪ  ಅನಗ ಂ 51/*/4+5 ನ ೕ 0.40 0.07791 434247894461 17031552338

1394 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕಮ  ಕ  ಧರ  ಉಪ  ರ ೕ ಹ ೕ 186/4 ಪ ೕ 1.00 0.37509 885862322027 05392200129918

1395 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಫ ೕರ ಯಲಪ  ೕಲ ರ ಮ ರ ೕ 45/2 ಪ ೕ 0.40 0.15003 848051430265 89026092538



1396 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ರ ಶ ಂದ ಕ ಥ ಂ ಂ ೕ 110/*/1 ಪ ೕ 0.66 0.2442 293641649126 156000101005909

1397 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಂಪ  ಅಲ  ಹ ಜನ ರ ಂ ೕ 39/*/4 ಪ ೕ 0.60 0.22504 991233354410 17064593637

1398 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಬಸಪ  ೕ ಲಪ  ದಗಡ ರ 59/*/* ನ ೕ 1.00 0.19478 592010000253 89080741839

1399 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಮ ದ  ರವ ರ ಡ ರ 71/*/3/1 ನ ೕ 0.80 0.15582 323610403180 89015352728

1400 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕಂದ  ರ ಹ ಹರ ಕ. ದಗಡ ರ 139/*/2 ನ ೕ 1.60 0.31164 898972275766 19600100068176

1401 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

 ಪರ ಮ ೕಲ ಬರ ಂವ ರ 90/*/1 ನ ೕ 0.80 0.15582 748395123337 89051123374

1402 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಂಗನ ಡ ಕರ ಡ ೕಲ ವಲ ರ 3/*/6 ನ ೕ 1.00 0.19478 334112011159 68004779610

1403 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಪರ ಮ ಯಣ ಕದಮ ೕಡಗಲ ರ 49/*/4 ನ ೕ 0.80 0.15582 569203842082 17031023948

1404 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕಷ ಪರ ಮ ೕಲ ದಗಡ ರ 165/*/1 ನ ೕ 0.80 0.15582 593736902306 89035071516

1405 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ರ ಶ ಮಹ ವ ೕಲ ಹಲ ೕ 93/1 ನ ೕ 0.60 0.11686 425377192977 5752101001386

1406 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ರ ದರ ಠಲ ೕಲ ರಣ ೕ 27/1 ನ ೕ 0.80 0.15582 559801586410 20170043143

1407 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಂಡ ಕ ಬಡ  ವ  ಉಪ  ೕಲ ರಹಲ ೕ 50/1,59/1 ನ ೕ 0.60 0.11686 995799544771 17064518184

1408 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಅ ೕಕ ಬ  ರ ಂಡಲ ೕ 79/4 ನ ೕ 0.80 0.15582 973556868223 31216370783

1409 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಅ ನ ವಪ  ಳ ಂಡ ೕ 75/2 ನ ೕ 0.64 0.12465 363321574477 64166017769

1410 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ರ  ಅಸಗರಅ  ರ ಂಡಲ ೕ 72/1 ನ ೕ 2.00 0.38956 507570336251 05892200022259

1411 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕ  ಠಲ ಳ ಂವ ೕ ಹ ೕ 147/*/* ನ ೕ 0.60 0.11686 963482581506 89038928343

1412 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕಧರ ಬ ಮ ೕಲ ರ 39/*/4 ನ ೕ 0.20 0.03895 677570200130 60095135543

1413 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಸರಸ  ಂಗಪ  ರ ಕರ ಅಂ ಂ ೕ 79/*/5 ನ ೕ 0.40 0.07791 775462797540 201695622617

1414 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಬಳ ತ  ಇಂಗ ಸಮ ಂ ೕ 203/*, 3/* ನ ೕ 0.80 0.15582 382687372737 17032010213

1415 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಠಲ ಕಲಪ  ಕರ ಟ ಂ ೕ 13/*/* ನ ೕ 0.80 0.15582 731494686322 35844447290

1416 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಲ ಣ ಮ ದ  ಂಜ ಒಲಮ ಂ ೕ 426/*/ಬ ನ ೕ 1.60 0.31164 672719167951 17032019147

1417 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಸ ಠ ಲ ಸಮ ಂ ೕ 90/ಬ/1 ನ ೕ 2.00 0.38956 536645975968 89046747946

1418 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ವಪ  ೕ ೕ  ೕರಬ ಂ ೕ 14/* ನ ೕ 0.40 0.07791 407902828997 17032049365

1419 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಮ  ಂ ಗ ಲಮ ಂ 48/*/1 ನ ೕ 0.60 0.11686 748661187366 68009377326

1420 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಠಲ ಷ  ರವ ಂ 59/*/* ನ ೕ 0.40 0.07791 617275033837 1893101010665

1421 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ದ ೕಯ ಅ  ಕ ಳ ಂ 8/*/1 ನ ೕ 2.00 0.38955 261208053466 17218277665

1422 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕಮ  ಲ ೕ  ಉಪ  ಪ ವ  
ವ  ೕಲ ೕ ಂ 64/*/5 ನ ೕ 0.80 0.15582 560418288809 17218294932

1423 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಶ ಂತ ಂಗಪ  ಉ ರ ಂ 110/*/11/1 ನ ೕ 0.40 0.07791 694685579043 05392200028743

1424 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ನ ಬಸ ಂವ ಪ ಂ 45/*/5 ಅಲ  ತ ೕ 0.40 0.07791 388776544427 17218291250

1425 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ನ  ೕಜ ಂ 47/*/* ಅಲ  ತ ೕ 0.40 0.07791 878320493997 17218295051

1426 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ವ ಕಲ ಡ ೕಲ ಂ 41/*/2 ನ ೕ 4.00 0.77912 833702645080 05392200129305

1427 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ವ  ಮನ ಲ ಂ 35/*/* ಅಲ  ತ ೕ 0.40 0.07791 896202424495 17218286750

1428 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

  ಸನ ಡ ರ ರ 10/* ನ ೕ 0.40 0.07791 649850690427 31493596746

1429 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ರಜ  ಮ ಕರ ಂ ೕ 45/*/2 ನ ೕ 1.20 0.23373 634928544890 069104000085515

1430 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಯಕ ಮಲಪ  ತ ಕರ ಅಂ ಂ ೕ 25/*/1 ನ ೕ 0.40 0.07791 825251397819 11131428505

1431 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

  ಜಗ ೕಶ    ರಪ ಂ ಂ 137/*/2 ನ ೕ 2.80 0.54538 758643946333 30866288705

1432 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಯಣ  ಂಜ ಡಕರ ನಕ ಂ 37/*/ಬ ನ ೕ 0.60 0.11686 715784290010 11131477642

1433 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕ   ಪ ಂ 50/*/* ಅಲ  ತ ೕ 0.80 0.15582 389632667452 11131469541

1434 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಮ ಷ  ಹ ತ ೕ ಲಕರ ಮತ ಂ 71/*/3+4+5 ನ ೕ 0.40 0.07791 670428879962 17218306063

1435 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಇಂ  ಸ ಂ 52/*/* ಅಲ  ತ ೕ 0.80 0.15582 371367858391 20169532285

1436 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಯಣ ಣ  ಅಂ ಕ ಂ 82/*/1 ನ ೕ 1.60 0.31164 646068598582 11131467918

1437 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ವ  ಮ ಣ  ಕ ಕರ ತ ಂ 6/*/2 ನ ೕ 0.60 0.11686 564776466223 10911201109

1438 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಹ ತ  ಂ   ಂ 38/*/* ನ ೕ 0.80 0.15582 328625104483 0535108015771

1439 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

 ಗಸರ ಂ 46/*/3 ನ ೕ 0.40 0.07791 608945343675 11131442235

1440 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಪ ಶ ರವ  ೕ ಲಕರ ಮತ ಂ 71/*/2 ನ ೕ 0.40 0.07791 660661883276 17218306449

1441 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಮ  ಅಣ  ೕಲ ಂ ಂ 16/*/* ನ ೕ 0.40 0.07791 343424020596 19600100043849

1442 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕಶ ರ ಲ ಣ ಂಜ ರ ಂ ೕ 216/*/2 ನ ೕ 2.40 0.46747 810275814004 89081695531

1443 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕತರ  ೕಜ ಟ ಂ 56/*/* ನ ೕ 0.40 0.07791 639380844062 0535101012230

1444 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಥ ಈಶ ರ ತ ಂ ೕ ಂ ೕ 228/*/2 ನ ೕ 0.80 0.15582 497083356052 17032044764

1445 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ಂಗಪ   ೕಲ ಉಚ ಂ ೕ 59/* ನ ೕ 0.80 0.15582 666192202657 17032040215

1446 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý  UÉÆÃqÀA© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀægÀuÉ

ೕ ಳ ಮ ದ  ಂಜ ರ ಂ ೕ 407/*/8 ನ ೕ 0.80 0.15582 277047239600 89109746716



1447 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý ಕ ಸ ಘಟಕ ಅ ಣ ಹ ತ ೕಲ ೕ ಹ ೕ 70/3,70/2 ನ ಕ ಸ ಘಟಕ 2 17058543526 775046577559

1448 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ ಜ ಂದ  ನಮ ೕ ಹ ೕ 170/ಡ ಪ   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ 0.80 0.65 17058524310 356591999609

1449 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ ಮ  ಮಲ  ಹ ಲ ೕ 62/*/2ಬ ನ   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ 0.40 0.18248 17058536074 590592380989

1450 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ  ಹ ತ ಮಳಕ ನ ಪ ೕ 348/1ಬ ನ   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ 0.80 0.36497 05142200007679 506775515528

1451 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ ವ ಕರ ದ ಪ  ಮ ಮ ನ ಪ ೕ 104/1 ನ   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ 0.80 0.36497 17058586402 540117266642

1452 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ ಮನ ಡ ಕರ ಡ ೕಲ ಂಡಲ ೕ 52* ನ   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ 0.80 0.36497 05892200022900 955791329041

1453 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ ಮ ನ ಮದರ ಬ ರ ರಣ ೕ 1/2 ನ   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ 0.60 0.27373 20170001282 732201698080

1454 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ ಮ ವ ದ  ವ ೕ ಹ ೕ 291/*/* ನ   ಕಲಂಗ   ಪ ಶ ಸರ 1.60 0.72995 89019171667 636790210666

1455 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

ೕಯ ೕಟ  ಷ  
ೕಜ ಯ ಪ ಷ  / ಗಡದ 

ಫ ಭ ಗಳ  40 ಸ ಯಧನದ 
ವರ (ವ ಸದ ತ )

ಂಗಪ  ಂಗಪ  ರ ಪ ಂವ ರ 34RS/* ಪ

ೕಯ ೕಟ  
ಷ  ೕಜ ಯ 

ಪ ಷ  / ಗಡದ 
ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

3.60954 17064603262 906599508070

1456 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

ೕಯ ೕಟ  ಷ  
ೕಜ ಯ ಪ ಷ  / ಗಡದ 

ಫ ಭ ಗಳ  40 ಸ ಯಧನದ 
ವರ (ವ ಸದ ತ )

ೕ ವ  ಹ ತ ರ ಹಲ ೕ 140/ಎ ಪ

ೕಯ ೕಟ  
ಷ  ೕಜ ಯ 

ಪ ಷ  / ಗಡದ 
ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

3.708 30281010002710 926229353985

1457 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

ೕಯ ೕಟ  ಷ  
ೕಜ ಯ ಪ ಷ  / ಗಡದ 

ಫ ಭ ಗಳ  40 ಸ ಯಧನದ 
ವರ (ವ ಸದ ತ )

ಪರ ಮ ದ ಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 138/2

ೕಯ ೕಟ  
ಷ  ೕಜ ಯ 

ಪ ಷ  / ಗಡದ 
ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

7.37692 05892200012145 620704781327

1458 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

ೕಯ ೕಟ  ಷ  
ೕಜ ಯ ಪ ಷ  / ಗಡದ 

ಫ ಭ ಗಳ  40 ಸ ಯಧನದ 
ವರ (ವ ಸದ ತ )

ೕಮ  ೕ  ದ  ರ ಂಜ ಡ  ಎ ರ 125/7 ಪ

ೕಯ ೕಟ  
ಷ  ೕಜ ಯ 

ಪ ಷ  / ಗಡದ 
ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

0.6 375402010009199 464891041851

1459 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

ೕಯ ೕಟ  ಷ  
ೕಜ ಯ ಪ ಷ  / ಗಡದ 

ಫ ಭ ಗಳ  40 ಸ ಯಧನದ 
ವರ (ವ ಸದ ತ )

ದ ಪ  ಲಪ  ಸನ ಕ ನವ ರ 120/*/2ಬ ಪ

ೕಯ ೕಟ  
ಷ  ೕಜ ಯ 

ಪ ಷ  / ಗಡದ 
ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

0.19125 110710410000525 915770068043

1460 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

ೕಯ ೕಟ  ಷ  
ೕಜ ಯ ಪ ಷ  / ಗಡದ 

ಫ ಭ ಗಳ  40 ಸ ಯಧನದ 
ವರ (ವ ಸದ ತ )

ಬಸಪ  ತಪ  ಸ ನ ವರ ಂ ೕ 65/2 ಪ

ೕಯ ೕಟ  
ಷ  ೕಜ ಯ 

ಪ ಷ  / ಗಡದ 
ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

0.1 17032527729 206331607949

1461 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

ೕಯ ೕಟ  ಷ  
ೕಜ ಯ ಪ ಷ  / ಗಡದ 

ಫ ಭ ಗಳ  40 ಸ ಯಧನದ 
ವರ (ವ ಸದ ತ )

ಅ ೕಕ ದ ಪ  ಡನ ವರ ಕ. ರ 181/* ಪ

ೕಯ ೕಟ  
ಷ  ೕಜ ಯ 

ಪ ಷ  / ಗಡದ 
ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

0.09125 110710510003107 950575869117

1462 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

NHM-ಹ  ಮ  ಘಟಕ ಣ 
ದ(ಸ ಗಳ ಚ ) ಪ ಷ  

/ ಗಡ ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ (ವ ಸದ ತ )

ಂಗಪ  ಂಗಪ  ರ ಪ ಂವ ರ 34RS/* ಪ

NHM-ಹ  ಮ  
ಘಟಕ ಣ 

ದ(ಸ ಗಳ ಚ ) 
ಪ ಷ  / ಗಡ 
ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

960ಚ ೕ 0.5376 17064603262 906599508070

1463 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

NHM-ಹ  ಮ  ಘಟಕ ಣ 
ದ(ಸ ಗಳ ಚ ) ಪ ಷ  

/ ಗಡ ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ (ವ ಸದ ತ )

ಪರ ಮ ದ ಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 138/2 ಪ

NHM-ಹ  ಮ  
ಘಟಕ ಣ 

ದ(ಸ ಗಳ ಚ ) 
ಪ ಷ  / ಗಡ 
ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

2016ಚ ೕ 1.12896 05892200012145 620704781327

1464 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

RKVY- ಕ ಸ ಘಟಕ ಣ 
ದ , RKVY MECH  ತರ  
ಪ ಶ ಸರ ಯ ಪ ಷ  
/ ಗಡ ಫ ಭ ಗಳ  40 

ಸ ಯಧನದ ವರ (ವ ಸದ ತ )

ಶ ಪ  ಕರ ಕ. ರ 15/* ಪ

RKVY- ಕ ಸ 
ಘಟಕ ಣ 

ದ , RKVY MECH 
 ತರ  ಪ ಶ 

ಸರ ಯ ಪ ಷ  
/ ಗಡ 

ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

9*6*3 1.6 05392200080185 295472734246

1465 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

RKVY- ಕ ಸ ಘಟಕ ಣ 
ದ , RKVY MECH  ತರ  
ಪ ಶ ಸರ ಯ ಪ ಷ  
/ ಗಡ ಫ ಭ ಗಳ  40 

ಸ ಯಧನದ ವರ (ವ ಸದ ತ )

ಮಪ  ಯಲಪ  ಡ ವ ೕಳ ಕ ಅಂ ೕ ರ 7/1,7/2

RKVY- ಕ ಸ 
ಘಟಕ ಣ 

ದ , RKVY MECH 
 ತರ  ಪ ಶ 

ಸರ ಯ ಪ ಷ  
/ ಗಡ 

ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

9*6*3 1.5431 05202200035220 0



1466 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

RKVY- ಕ ಸ ಘಟಕ ಣ 
ದ , RKVY MECH  ತರ  
ಪ ಶ ಸರ ಯ ಪ ಷ  
/ ಗಡ ಫ ಭ ಗಳ  40 

ಸ ಯಧನದ ವರ (ವ ಸದ ತ )

ಬಳ ತ  ಕ ೕಥ ಂ ಂ ೕ 123/*/3 ಪ

RKVY- ಕ ಸ 
ಘಟಕ ಣ 

ದ , RKVY MECH 
 ತರ  ಪ ಶ 

ಸರ ಯ ಪ ಷ  
/ ಗಡ 

ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

0.8 0.056 64102578650 0

1467 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

RKVY- ಕ ಸ ಘಟಕ ಣ 
ದ , RKVY MECH  ತರ  
ಪ ಶ ಸರ ಯ ಪ ಷ  
/ ಗಡ ಫ ಭ ಗಳ  40 

ಸ ಯಧನದ ವರ (ವ ಸದ ತ )

ಲ ಣ ಮಪ  ಗ ನ ವರ ಇಟ ರ 243* ಪ

RKVY- ಕ ಸ 
ಘಟಕ ಣ 

ದ , RKVY MECH 
 ತರ  ಪ ಶ 

ಸರ ಯ ಪ ಷ  
/ ಗಡ 

ಫ ಭ ಗಳ  40 
ಸ ಯಧನದ ವರ 
(ವ ಸದ ತ )

0.4 0.208 20343124642 854983170753

1468 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

RKVY- ಕ ಸ ಘಟಕ ಣ 
ದ , RKVY MECH  ತರ  
ಪ ಶ ಸರ ಯ ಪ ಷ  
/ ಗಡ ಫ ಭ ಗಳ  40 

ಸ ಯಧನದ ವರ (ವ ಸದ ತ )

ಸ ಪ  ಗಪ  ಗ ನ ವರ ಡರಹ ರ 366/* ಪ 0.4 0.26 05202200038655 324744856374

1469 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý

RKVY- ಕ ಸ ಘಟಕ ಣ 
ದ , RKVY MECH  ತರ  
ಪ ಶ ಸರ ಯ ಪ ಷ  
/ ಗಡ ಫ ಭ ಗಳ  40 

ಸ ಯಧನದ ವರ (ವ ಸದ ತ )

ಯಲಪ  ಫ ೕರಪ  ವ ರ ಕ ರ 148/21 ಪ 0.40 0.1 110710100009916 673175730490

1470 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý ೕ ನ ಂಕರ  ಂ  ೕ ಂ 50/*/* ಅಲ  ತ ೕ ನ ಂಕರ 0.625 05142200007679 554751314631

1471 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý ೕ ನ ಂಕರ ಖ  ಮಣಪ  ಂ ೕ 49/*/2 ನ ೕ ನ ಂಕರ 0.625 38100740177 847546637347

1472 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý ೕ ನ ಂಕರ  ಪರಪ  ೕಲ ಇದ ಲ ಂಡ ಂ ೕ 80ಅ/1 ನ ೕ ನ ಂಕರ 0.625 9247000600003201 510191404251

1473 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý ೕ ನ ಂಕರ ಚ ಂಗಪ  ಪ  ೕ ರ ಡ ೕ 211/1ಬ2 ನ ೕ ನ ಂಕರ 0.625 17058599909 269098230241

1474 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý ೕ ನ ಂಕರ ಮ  ಂಪ  ಅಲ  ಹ ಜನ ಉಪ  
ತಳ ರ ರ ಂ ೕ 39/*/4 ಪ ೕ ನ ಂಕರ 1.125 17064593637 991233354410

1475 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý NHM- ೕ  ಸ ರ  ಘಟಕದ  
10 ಸ ಯಧನದ ವರ

ವ ತ ೕ  ವಲಕರ ಓಲಮ ಂ ೕ 329/*/* ನ
NHM- ೕ  
ಸ ರ  ಘಟಕದ  

10 ಸ ಯಧನದ ವರ
1 2.5 86100100000606 423967705450

1476 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý NHM- ೕ  ಸ ರ  ಘಟಕದ  
10 ಸ ಯಧನದ ವರ

ೕ. ಶ ದ ೕಯ ವ ಕರ ಪ ಟ ಂ ೕ 321/1 ನ
NHM- ೕ  
ಸ ರ  ಘಟಕದ  

10 ಸ ಯಧನದ ವರ
1 2.5 19600100017033 336921724876

1477 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý NHM- ೕ  ಸ ರ  ಘಟಕದ  
10 ಸ ಯಧನದ ವರ

ೕ.  ಗ  ಮ ಕರ ಗಲ ಂ ಂ ೕ 97/*/1+2+3+4+5 ನ
NHM- ೕ  
ಸ ರ  ಘಟಕದ  

10 ಸ ಯಧನದ ವರ
1 2.5 17031017877 731227078128

1478 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý NHM- ೕ  ಸ ರ  ಘಟಕದ  
10 ಸ ಯಧನದ ವರ

ಶ ೕ ಮ ರಕರ ರ ಂ ೕ 290 ನ
NHM- ೕ  
ಸ ರ  ಘಟಕದ  

10 ಸ ಯಧನದ ವರ
1 2.5

1479 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý NHM- ೕ  ಸ ರ  ಘಟಕದ  
10 ಸ ಯಧನದ ವರ

ೕ ಶ ಲ ಣ ವನ ಕರ ರ 273/1 ನ
NHM- ೕ  
ಸ ರ  ಘಟಕದ  

10 ಸ ಯಧನದ ವರ
1 2.5 1132

1480 ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý NHM- ೕ  ಸ ರ  ಘಟಕದ  
10 ಸ ಯಧನದ ವರ

ೕ. ಲ ಣ ಮ ದ  ಂಜ ರ ಂ ೕ 401 ನ
NHM- ೕ  
ಸ ರ  ಘಟಕದ  

10 ಸ ಯಧನದ ವರ
1 2.5 ML-95

1481 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಳ ಡ ಪರ ಡ ೕಲ ರ ಯ ಗ 93/4 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.36 393987029237 576902010018193

1482 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಚನ ಡ ದ ಡ ೕಲ ರ ಯ ಗ 109/1+2/ಅ ನ ಕಲಂಗ 0.90 0.41 357416339381 32098573640

1483 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಬಸವಪ  ಮಲ ಡ ೕಲ ರ ಯ ಗ 96/2 ನ ಕಲಂಗ 0.72 0.32 327647876582 576902010022520

1484 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಅರಬ  ೕಮಪ  ರ ಯ ಗ 51/2 ಪ. ಕಲಂಗ 1.00 0.82 297403446986 17177024720

1485 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ವ ತ ವಪ  ಂಗ ರ ಯ ಗ 83/2ಅ ಪ. ಕಲಂಗ 0.50 0.41 690744653196 576902010013515

1486 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ರವ  ಲಪ  ಂಗ ರ ಯ ಗ 128 ಪ. ಕಲಂಗ 1.00 0.82 733456032501 17184559123

1487 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಲಕ ಪ  ರವ  ಂಗ ರ ಯ ಗ 162/1ಕ ಪ. ಕಲಂಗ 0.54 0.44 335519957221 17177048797

1488 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಯಲ ಡ ದ ಡ ೕಲ ರ ಯ ಗ 108 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.31 892190406839 17177014020

1489 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ೕಮ ಡ ಪರ ಡ ೕಲ ರ ಯ ಗ 16/5. ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.31 976157408324 1240104000027520

1490 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಮ  ವಯ  ಗಮ ರ ಯ ಗ 125 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.36 824174136383 576902010013087.00

1491 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಂದ ವ ಅ ಬ ರ ಯ ಗ 35/1+2+3+4+5/2 ನ ಕಲಂಗ 0.60 0.27 744518833261 5082210034320.00

1492 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ೕಮಪ  ವಪ  ಅ ೕ ರ ಯ ಗ 164/11 ನ ಕಲಂಗ 1.00 0.46 697242106307 3074101010022080.00

1493 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ವ ಯ ಬಸಪ  ಮಠದ ರ ಯ ಗ 148/2ಬ ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.36 591057705459 89034961985.00

1494 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ವಪ  ಜ ಂಗ ಚ ರ ಯ ಗ 70/2 ನ ಕಲಂಗ 1.00 0.46 307924583732 17177022949.00

1495 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಂಗ ಚನ ಪ  ಸರ ೕಪ ರ ಯ ಗ 42 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.36 213990795127 576902010006318.00

1496 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ  ನ ಪ  ರ ಂಡ ರ ಯ ಗ 147/1 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.36 602029546215 17177031806.00



1497 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಲಂಗ  ಪ ಶ ಸರ ಬಸ  ವ  ಗಮ ರ ಯ ಗ 125 ನ ಕಲಂಗ 0.80 1.35 767687553242 576902010014234.00

1498 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ವ ಹ ±ÀAPÀgÀ ²zÀUËqÀ ¥ÁnÃ® £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 107/1,107/2 ನ ೕ 0.80 1.35 274767754584 35788607509

1499 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ವ ಹ ¨sÀgÀªÀiÁ C¥ÀàuÁÚ ZËUÀ¯É £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 86/1§ ನ ೕ 1.00 2.70 276756952937 5082200073231

1500 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ವ ಹ ¨Á§ÄgÁªÀ CtÚ¥Àà PÉÆÃ½ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 288/1§ ನ ೕ 0.75 2.00 909583688691 33540555055

1501 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ವ ಹ ¹zÀÝ¥Àà ©üÃgÀ¥Àà PÀjºÉÆÃ¼À £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 88/3 ನ ೕ 0.70 1.89 678325722246 31802335640

1502 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ವ ಹ gÁAiÀÄUËqÁ ¥Àæ¨sÀÄ 
Q¯ÉèÃzÁgÀ £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 59 ನ ೕ 0.40 1.08 896761483846 17708

1503 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ವ ಹ CuÁÚ¸Á§ C¥ÀàuÁÚ ZËUÀ¯Á £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 87/2 ನ ೕ 0.80 2.16 704072639108 10758908890

1504 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕರ ಬ ಮ ಸಣ ಡ ಡ 468/2,468/3 ಪ. ೕ ನ ಂಕರ 1 1.26 989879773410 5462200025745

1505 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕರ ಕರ ಭರಮ  ದಳ ಡ ಡ 449/25 ನ ೕ ನ ಂಕರ 1 0.62 591079140230 5462210025659

1506 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕರ ಬಸಪ  ಮಣ  ಂಗ ಗಳ ೕಡ ಡ 728 ಪ. ೕ ನ ಂಕರ 1 1.26 784255613742 5123070002438

1507 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಂಡ ವ  ಬಸಪ  ಡಲ ಕಣ ಯ ಗ 248/1ಕ ನ  ಂಡ 1 0.75 524471685110 5602200074611

1508 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ವಪ  ಲ ಣ ಪ ಳ ಯ ಗ 93/1 ಪ. 0.40 0.81 524106965330 916010028902864

1509 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ಮ ವ  ರ ಯ ಗ 306/3 ಪ. 0.80 1.48 478366046496 30060483528

1510 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ದ ದ ಮ ರ ಯ ಗ 255/3 ಪ. 1.15 2.33 929960491315 576902010001872

1511 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಸ ಮ ರ ಯ ಗ 255/4 ಪ. 0.55 1.11 89909302139 576902010001871

1512 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ನಕರ ಬ ದವ ರ ಯ ಗ 277 ನ 0.40 0.45 225570741120 89063300181

1513 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ಂಗ ಬ ದವ ರ ಯ ಗ 288 ನ 1.05 1.18 813890796268 89054172374

1514 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ಂಗಪ  ಮಲಪ  ಗ ರ ಯ ಗ 279/4 ನ 0.50 0.56 758785800086 89073040720

1515 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ಗವ  ದ ಪ  ಗ ಮ ರ ಡ 193/1 ನ 0.40 0.45 767166399946 17215713924

1516 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ಮಪ  ದ ಪ  ಕಡಹ ಯ ರ ಡ 20/4. ನ 0.40 0.45 412839063103 5602200023041

1517 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ವ ೕರ ಮಹ ದ ಂಚ ರ ಡ 74/4,74/3 ನ 1.00 1.12 881180019671 32417336011

1518 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ಕಲಪ  ಮ ಯ ಯ ರ ಡ 54/1 ನ 0.80 0.90 843324848170 17215735438

1519 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  ಮಪ  ಯ ರ ಡ 56 ನ 2.00 2.25 641379348837 5602250002770

1520 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ಗವ  ೕಮಪ  ೕ ಯ ರ ಡ 62/4,52/2 ನ 0.40 0.45 606413068786 17215753219.00

1521 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಂತ ದ  ರವ ರ ಯ ಗ 262/1 ನ 0.60 0.68 641982622363 89105339294.00

1522 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ಅ ನ ಮಲಪ  ಗ ರ ಯ ಗ 279/4 ನ 0.45 0.50 783797477730 89086032180.00

1523 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ಠಲ ಅರಬ  ಪ ಳ ಯ ಗ 10/1ಅ,11/1ಅ/1 ಪ. 1.00 2.23 924402861896 89005724631.00

1524 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಬಸವ ಜ  ರ ದ ರ . ದರ ,7/2 ನ 1.00 0.45 786572275638 31140868942

1525 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಯಪ   ರ ದ ರ . ದರ 6/2C/2 ನ 1.00 0.45 827367507413 17034528743

1526 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ರ ಶ ಅ ನ ಂಗಳ ದ ರ . ದರ 204/2 ನ 1.20 0.68 546049191166 252101000009776

1527 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಬಸನ ಡ  ಸ ಡ ದ ರ . ದರ 22/4, 22/7 ನ 1.12 0.59 365286557368 252101000007700

1528 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಫ ೕರಪ  ಗಡ ರ ದ ರ . ದರ 64/3 ನ 1.00 0.45 465488353906 17034529098

1529 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD   ಹಣ ತ ದರ ಚ ಂವ . ದರ 61/1 ಪ. 1.00 2.03 313580317783 37610484847

1530 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಹಣ ತ  ದರ ಚ ಂವ . ದರ 54/1 ಪ. 1.00 2.03 645231568921 17034542510

1531 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಂಗಪ  ದ ಡ ನ . ದರ ,3/3 ನ 0.40 0.45 252101000009767

1532 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ವಪ  ಮಲಪ  ದ ಡ ನ . ದರ ,3/2 ನ 1.00 1.13 623698416165 252101000001129

1533 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ದ ಪ  ವಪ  ಲಚ ಪ ನ ವರ ದ ರ . ದರ ,40/3 ನ 0.80 0.68 854427988874 17034519046

1534 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಂಗಪ  ವಪ  ದ ಡ ನ . ದರ .3/3 ನ 0.40 0.45 958602369421 252101000009767

1535 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಅಶ ಥ ಕರ ಡ ಸ ಡ ಡಕ . ದರ .2/3 ನ 0.40 0.45 829520648085 17034558508

1536 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಮಲಪ  ಲ ಣ ದ ರ . ದರ 180/2/1 ನ 0.90 1.02 298333626309 89040889374

1537 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ರ ಶ ಅ ನ ಂಗಳ ದ ರ . ದರ 204/2 ನ 0.40 0.45 546049191166 252101000009776

1538 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ದ ಖರ ಅಜ ಪ  ಮನ ವರ ಕ ಂ ರ . ದರ .21/1 ನ 1.00 1.13 17034532873

1539 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಅ ೕಕ ೕಮಪ  ಂಬಲಗ  ಉಪ  
ರ ದ ರ . ದರ 176/3 ನ 0.80 0.90 20007465176

1540 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಬಸವ ಜ ೕಮಪ  ಂಬಲಗ  
ಉಪ  ರ ದ ರ . ದರ 176/4 ನ 0.80 0.90 54044975431

1541 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಯಪ   ರ ದ ರ . ದರ 6/2C/2 ನ 0.60 0.68 872367507413 17034528743

1542 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD   ಮಪ  ಬ ರ ಂಗ ಳ ದಕ .22/4 ಪ. 0.60 1.22 271812025986 31857025952

1543 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಠಲ  ಬ ರ ಂಗ ಳ ದಕ .22/8 ಪ. 0.40 0.81 368291000820 35146099152

1544 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ರಗಪ  ಲಪ  ದರ ಂಚ ನ 3/4,3/5 ಪ. 2 2 848835699659 375602010117653



1545 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಗಪ  ಂಕಪ  ರ ಂ ಕಮ ದಕ 32/3 ನ 1.20 1.13 218757325934 89003523222

1546 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ದ ಖರ ೕಲ . ದರ 70/2, 79/3 ನ 1.00 1.13 625099683845 ,0952500100221301

1547 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಹನ ತ ಡ ೕಲ . ದರ 115/1 ನ 1.00 1.13 604716862829 ,0952500100048101

1548 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD  ಕ ವ  ೕಲ . ದರ 71/ ನ 1.00 1.13 709694241895 ,0952500100091501

1549 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ PÀÈµÀÚ¥Àà ¨Á®¥Àà ®ªÀiÁtÂ zÁ.¸Á¯Á¥ÀÆgÀ PÉ.ZÀAzÀgÀV 39/3A ಪ. zÁ½A¨É 1 1 651011339276 89106940422

1550 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ಕರಪ  ೕಮಪ  ಲ zÁ.¸Á¯Á¥ÀÆgÀ . ದರ .8/5 ಪ. zÁ½A¨É 1 1 746249905279 31615177493

1551 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ಸ ನ ತಪ  ರ ರ ನ 184/1 ಪ.  ಂ 1.00 1.13 601384421931 3756020123921

1552 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ಳನ ಡ ಮಲ ನ ಡ ೕಲ ದರ . ದರ 63/1 ನ  3.10 0.63 397394377423 5502200008728

1553 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ವಪ  ಚಪ  ನವರ ದ ಪ . ದರ 24/3+4 ನ   ಂ 2.39 0.63 714035432744 35858198472

1554 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ರ  ೕಮಪ  ರ ಉಪ  ಲ ಕ ದಕ . ದರ .25/8 ಪ. ಂ 1.50 1.13 441889680641 ,05062210001337

1555 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ದ ಪ  ಳಪ  ಕ ಳ ಕಲ ಡ ದಕ 16/1+2/1 ನ ಎ ಬ 1.40 0.63 418067172279 656802010000383

1556 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ಶ ೕಮನ ಡ ಪ ನವರ ಹಲಗ ದಕ 44/1+2ಎ, 68/2 ನ  ಂ 2..84 0.63 641636044753 375602010111857

1557 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ಂಡಪ  ಬಸ ತಪ  ಳ ಕಟ ೕಳ 12/1ಎ/1, 67 ನ ಂ 1.64 0.63 247887958998 ,05062200075960

1558 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ಹನ ತಪ  ಂಕಪ  ೕಳ ಹಲಗ ದಕ 49/2 ನ 0.80 0.63 268990000123 54044954932

1559 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ೕರಭದ ಯ  ಅಡವಯ  ಕ ಮಠ ವ ಪ ನ 14/3 ನ ಂ 1.24 0.63 282142306280 17207581984

1560 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ಯಲ ನ ಡ ಹನ ತ ಡ ೕಲ ಳ ಕಟ ೕಳ 153/1 ನ ಂ 1.55 0.63 318040968284 375602010008149

1561 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ರಗಪ  ಗಪ  ದರ ಬಟ ದಕ 262/11 ಪ. ಂ 1.14 1.13 667004757463 17210067994

1562 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ಅಪ ಯ ಪ  ಷ ಪ  ಳವಲದ ಗ ರ ದಕ 153/3, 153/6 ನ ಂ 2.86 0.63 559029889835 17210059847

1563 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ಯಧನ ಗಪ  ಂಗಪ  ಹ ರ ದಕ 53/P1, 53/2, 91 ನ ಂ 3.08 0.63 590957337947 375602010005736

1564 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD M/G ಬಸವ ಜ ಂಗಪ   ರ ಕಮ . ದರ 92/4 ನ ಗ  0.6 0.602 349217492954 11127329430

1565 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD M/G ಏಕ ಥ ವ ೕಕ ಡ ಗ ನ .79. ಪ. 9*6*3 ೕ 0.25 288611329576 17207544012

1566 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD M/G ರಗಪ  ಲಪ  ದರ ಂಚ ನ 3/4,3/5 ಪ. 9*6*3 ೕ 1.39 848835699659 375602010117653

1567 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD M/G ಯಪ  ಹನಮಪ  ಹನ ವ ಪ ನ 208/2,219 ಪ. 9*6*3 ೕ 1.6 ,05162200004098

1568 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD M/G ರಗಪ  ಲಪ  ದರ ಂಚ ನ 3/4,3/5 ಪ. 9*6*3 ೕ 0.208 848835699659 375602010117653

1569 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD M/G ರತ ವ  ಫ ೕರಪ  ಭ ಕಟ ೕಳ ಕಟ ೕಳ 850/3 ಪ. ಣ 9*6*3 ೕ 0.06056 17034063820

1570 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD M/G ಏಕ ಥ ವ ೕಕ ಡ ಗ ನ .79. ಪ. 9*6*3 ೕ 1.6 288611329576 17207544012

1571 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD M/G ೕನವ  ೕಮಪ  ಲ . ರ . ದರ 331/1ಬ/2/1 ಪ. ಂ 9*6*3 ೕ 0.6 626158854165 ,05062200041067

1572 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD M/G ರಚಪ  ರಚಪ  ಮ ಘಟಕ ರ ನ 73/1 ಪ. 2.25 0.6 413562931731 375602010123038

1573 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD M/G ರಗಪ  ಲಪ  ದರ ಂಚ ನ 3/4,3/5 ಪ. 9*6*3 ೕ 0.25 848835699659 375602010117653

1574 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD M/G ೕಮಪ  ಂಡಪ  ತಳ ರ ಲಬ ರ ನ 285 ಪ. 0.40 0.25 923539788977 34781260263

1575 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD M/G ಯಣ ಬಸಪ  ತಳ ರ ಹಣ ರ ದಕ 62/2 ಪ. 4.30ಎ. 0.16 288611329576 32711451085

1576 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ  ವಪ  ಕ ಪ ಂ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 244 ನ 0.40 0.45173 448598373693 520101230067316

1577 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ೕಲ ಈರ  ಬ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 10/3 ನ 0.60 0.67759 541716705465 520101260269391

1578 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ೕರಭದ ಪ  ಬಸಪ  ಅರ ಕ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 449/2 ನ 0.60 0.67759 417606036097 520101260264187

1579 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಳಪ  ಬಸವ ಜ ಜ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 324 ನ 0.40 0.45173 642490893096 190900101000819

1580 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ತ ಮಲಪ  ಡ ಡ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 431/1 ನ 0.80 0.90346 552458479868 190900101001800

1581 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ  ಉ ಶ ಈರಪ  ೕಟ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 157/1 ನ 0.80 0.90346 663801450125 19090010100002

1582 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಂಡ ೕಕ ಅ ಪ  ಅರ ಕ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 449/1 ನ 0.80 0.90346 787489014997 520101230036755

1583 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ  ರ ಶ ಈರಪ  ೕಟ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 156/1 ನ 0.40 0.45173 228176600617 190900101000278

1584 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಪರಪ  ಬಸಪ  ಅರ ಕ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 449/2 ನ 0.60 0.67759 228176600614 010900101004827

1585 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಗಪ  ಬಸಪ  ರ ೕಡ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 95 ನ 1.00 1.12932 714429332479 9242500100173101

1586 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಸತ ಯ  ಫ ೕರ ಡ ೕಲ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 131/2 ನ 0.40 0.45173 939339484376 190900101000122

1587 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಡ ದ ಪ  ಬ ಮಳಗ ರ ೕಡ 129/1 ನ 0.60 0.67759 685254329057 190900101001091

1588 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಂಚಪ  ಸಣ ಯಪ  ಮಳಗ ರ ೕಡ 4/2 ನ 0.80 0.90346 210899135756 520101230056640



1589 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕಮ  ಂತವ  ಲ ಣ ಬ ಮಳಗ ರ ೕಡ 97 ನ 0.60 0.67759 901041279786 104201051000373

1590 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ದ ಪ  ೕಮಪ  ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 477 ನ 0.48 0.54207 257068139496 190900101000019

1591 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಬಸಪ  ಯಲಪ  ಳ  @ ಬರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 353/8 ನ 0.50 0.56466 530240416149 190900101000014

1592 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ೕರಣ  ಮ ಳಪ  ೕಟ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 446 ನ 0.40 0.45173 - 190900101001400

1593 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಬಸನ ಡ ಫ ೕರ ಡ ೕಲ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 131/2 ನ 0.54 0.60983 217598748606 190900101000843

1594 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕಮ  ಅ  ಂದ  ಗ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 236/1 ನ 0.80 0.90346 983882011942 520291021735809

1595 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಬಸಪ  ದ ಪ  ಂ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 317 ನ 0.40 0.45173 636806131901 520101230046912

1596 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಮ ವಪ  ಚನ ಮಲಪ  

ಪ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 357/3 ನ 0.30 0.3388 729283530816 190900101000016

1597 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಗಪ  ೕಮಪ  ಪ ನ ವರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 4/ 2 ನ 0.30 0.3388 929487578963 520101260264268

1598 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಂಡ ೕಕ ಅ ಶಪ  ಪರಸಣ ವರ @ 

ಈರಣ ವರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 151/1 ನ 0.40 0.45173 697281238057 190900101001423

1599 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಠಲ ೕಮಪ  ಪ ಣ ವರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 463 ನ 0.21 0.23716 535864885666 520101260264578

1600 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಬಸವ ಜ ಮಲಪ   ಡ ಡ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 435/2 ನ 0.50 0.56466 542515278459 190900101002396

1601 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಮ  ಯಪ  ಕ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 339/2 ನ 0.54 0.60983 970881570852 190900101000677

1602 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಂಡಪ  ದ ಪ  ಅರ ಕ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 238 ನ 0.45 0.50819 526856134228 190900101001124

1603 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಮಲಯ  ದ ಯ  ಗಲ ರ ೕಡ 1 ನ 0.40 0.45173 935215656240 520101230032318

1604 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಕರ ಡ ಬ ೕಲ ಮ ರ ರ ೕಡ 162/2 ನ 0.40 0.45173 939255938330 6202500100000901

1605 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಬಸಪ  ದ ಪ  ಗಲ ಗಲ ರ ೕಡ 81/3 ನ 0.40 0.45173 - 17035061639

1606 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಅ ೕಕ ಫ ೕರ ಡ ೕಲ ಗಲ ರ ೕಡ 92 ನ 0.40 0.45173 950060747609 520101230029155

1607 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ೕಮಪ  ಫ ನಪ  ಗಲ ರ ೕಡ 91/5 ನ 0.40 0.45173 773089563103 010900101003095

1608 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ೕ  ಬಸಯ  ೕ ಪ ಗಲ ರ ೕಡ 15 ನ 0.40 0.45173 808493902744 52001230040231

1609 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಮಲಪ  ಂಡಪ  ಗಲ ರ ೕಡ 91/3 ನ 0.40 0.45173 868233988098 5201230040191

1610 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಗಪ  ಮಲಪ  ಗಲ ರ ೕಡ 91/6 ನ 0.40 0.45173 878936927198 010900101009354

1611 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಮ ಂ ಶ ಮ ವಪ  

ಮ ಪ ರ ರ ೕಡ 282/1 ನ 0.40 0.45173 757853997532 17035023070

1612 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಮಲಪ  ಪ  ದ ರ ರ ೕಡ 523/3 ನ 0.40 0.45173 803129854768 190900101000225

1613 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಫ ೕರಪ  ವಪ  ರ ಮಳಗ ರ ೕಡ 103 ನ 0.53 0.59854 - 520101260264101

1614 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಬಸಪ  ಅ ಶಪ  ಪರಸಣ ವರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 145/3 ನ 0.40 0.45173 371301917924 190900101000255

1615 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಜಯ ಮ ೕಜಪ  ಲ ಹಲ   ಂ ರ ೕಡ 215/2 ಪ. 0.40 0.81311 672491069529 190900101002801

1616 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಹನ ತ ೕಮಪ  ದರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 182 ಪ. 0.40 0.81311 686999144723 190900101000467

1617 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ  ಬಸಪ  ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 181/2 ಪ. 0.40 0.81311 423387774356 520101230107423

1618 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಗಪ  ಯಲಪ  ತಳ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 296/2 ಪ. 0.80 1.62619 439378160391 190900101000304

1619 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ವಪ  ಯಲಪ  ತಳ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 296/2 ಪ. 0.20 0.40652 - 190900101000168

1620 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಲ ಣ ಬಸವ ಜ ತಳ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 298 ಪ. 0.48 0.97567 510453985512 190900101000774

1621 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಂಡ ೕಕ ಮಯ  

ಚನ ಮ ನವರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 49 ಪ. 0.75 1.52453 671240944648 190900101000028

1622 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಯಲಪ  ಮಪ  ತಳ ರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 289 ಪ. 0.77 1.56517 671240944648 190900101000864

1623 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ದ ಪ  ಮ ವಪ  ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 357* ಪ. 0.30 0.60983 810580087875 190900101002441

1624 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಬಸಪ  ಮ ವಪ  ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 357 ಪ. 0.30 0.60983 701529209393 10901014108



1625 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ವಪ  ಕಲಪ  ಅಂಗ ಳ ನವ 301 ನ ಪ ಯ 1.00 0.60718 382180594716 17191535759

1626 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಖರ ಮ ವಪ  ತಪ ನವರ ಳ ನವ 143

295 ನ ಪ ಯ 1.00 0.76717 608147510518 0691101014039

1627 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ನ ಪ  ಮ ವಪ  ತಪ ನವರ ಳ ನವ 16 ನ ಪ ಯ 1.00 0.76717 995979729143 129010100064619

1628 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಬಸ ಂಗಪ  ದ ಪ  ಶ ರ ಳ ನವ 309 ನ ಪ ಯ 1.00 0.60718 600232470633 375802010005626

1629 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಪ ಪ  ಪರಪ  ಬ ೕ ನವ 422 ನ ಪ ಯ 1.00 0.60718 957438434963 17036036000

1630 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಮ ವಪ  ಬಸಪ  ಸವದ ಳ ನವ 79 ನ ಪ ಯ 1.00 0.60718 937677648168 32360207394

1631 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಬಸಪ  ಮ ವಪ  ಸವದ ಳ ನವ 80 ನ ಪ ಯ 1.00 0.60718 255585741373 32908034443

1632 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಈರಪ  ಮಲಪ  ಅಳ ೕ ಬ ೕ ನವ 550, 549 ನ ಪ ಯ 0.60 0.36431 947294438060 375802010018378

1633 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ವಪ  ಮಲಪ  ದನದಮ ಬ ೕ ನವ 15 ನ ಪ ಯ 0.60 0.36431 798373884946 0691101019828

1634 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಡ ಡ ಪ ಪ  ಬ ೕ ನವ 288 ನ ಪ ಯ 1.00 0.60718 484976323517 89042997752

1635 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಬಸಪ  ಗಪ  ಬ ೕ ನವ 299/1 ನ ಪ ಯ 1.00 0.60718 988260425263 520101249623072

1636 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಬಸಪ  ಯಲಪ  ಬ ೕ ನವ 1 ನ ಪ ಯ 1.00 0.60718 243094805798 17036059663

1637 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಮಪ  ಗ ಪ  ತಳ ರ ಬ ೕ ಸವದ 58 ಪ. ಪ ಯ 1.00 0.60718 733338532987 89049259106

1638 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಕಪ  ಬಸಪ  ದನದಮ ೕ ಳ ಸವದ 361 ನ ಪ ಯ 1.00 0.60718 720978973386 17036059404

1639 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ

ಂಗ ಂಟ ( CHD 
 RKVY 

ೕ ಮವ  ಫ ೕರಪ  ಹ ಜನ ಯರಝ ಯರಗ 242*/1 ಪ. 0.80 0.25 246389684358 520101218872166

1640 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕರ ೕ ಲ ಣ ಕಪ  ಲ ಗಮ ದಗ ರ ೕಡ 80/2 ಪ. ೕ ನ ಂಕರ 2.15 1.26 695013647941 11120041518

1641 ಸಮಗ ೕಟ  
ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕರ ೕ ಹನ ತಪ  ೕ ದರ ತಡಸ ರ ರ ೕಡ 182 ಪ. ೕ ನ ಂಕರ 1.00 1.125 - 010901005271

1642 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಬಸಪ  ಮಪ  ೕ  ಲ ಗ  ಲ ಗ 584/1+2/ ನ ಣ ನ 0.40 0.03000 201433153613 17189532399

1643 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಬ  ಹರ ಬ ರ  ಲ ಗ 12/3ಅ ನ 0.80 0.06000 671774672545 89035683246

1644 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM  ಬಸವ ಜ ಗಪ  ಆ ರ ಬಡ ಲ ಗ 51/4 ನ 2.00 0.15000 229939082108 0192500101844201

1645 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ವ ಅಲ ಡ ಬ ಅವರ ೕಡ ಅಥ 77/1 ನ 1.00 0.07500 679481433740 05362200140309

1646 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮ ೕಹರ ೕಂ  ೕತ ಹ ಳ ಅಥ 130/4 ನ 1.00 0.07500 558596351688 17188573799

1647 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM  ಬಸಪ  ಹರ ಬ ರ ಲ ಗ 12/3ಬ ನ 0.80 0.06000 875563701127 17189538709

1648 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಷ ಪ  ೕ ಲ ಹರ ಬ ರ  ಲ ಗ 12./1 ನ 0.80 0.06000 265369073209 17189583898

1649 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮ .ಜಯ ೕ ದ ಂತ 
ಟಣಕರ ಕಟ ರ  ಲ ಗ 1035/5 ಮ 1.00 0.07500 876500452471 148401011002639

1650 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM  ಷ ಮಲಪ  ಂ ಲ ಗ ಲ ಗ 97/2 ನ 1.00 0.07500 222512993386 17189541847

1651 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಲ ಣ ದ ಯಪ  ರ  ಲ ಗ ಲ ಗ 96/1ಅ ನ  / ಂ 1.00 0.07500 336148657311 17189551038

1652 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಆ ದ ಲ ಣ ರ ಲ ಗ ಲ ಗ 96/2ಅ ನ 0.80 0.06000 496551175536 17189580626

1653 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM  ತಪ  ೕಮಪ  ಡ ಲ ಗ  ಲ ಗ 19/1 ನ ಂ 0.80 0.06000 420518298386 17170042554

1654 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಬಸಪ  ಪ  ಡ ಬಡ ಲ ಗ 6 ನ 0.94 0.07000 575991434143 0192500101120901

1655 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಭರ  ಸಪ  ಅವ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ  59/1 ನ ಚವ 0.40 0.03000 461100139303 0192500100858401

1656 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮಪ  ಂಡಪ  ಸ ಚಮ ಅ ತ ರ 42/2 ನ ಬದ , ಣ ನ 0.60 0.04500 601104894669 1069101016200

1657 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಚನ ಪ  ಳಪ  ಚ ಂ ಡ ಲ ಗ 188/4, 195/2ಬ ನ 0.40 0.03000 389504139516 89026278705

1658 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ರ ಶ  ಂ ಲ ಗ ಲ ಗ 15/2 ನ 0.80 0.06000 780780687102 89064045991

1659 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಕರ ಭರಮಪ  ಅವಘ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 61/1 ನ ಬದ 0.40 0.03000 200650297407 0192500103015801

1660 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ದ ಪ  ಜಪ  ದನದಮ ಬಡ ಲ ಗ 81/3 ಪ. 0.40 0.03600 678462781354 0192500101927301

1661 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮ . ಗ  ೕಮಪ  
ದಪ ೕಳ ಕಟ ರ ಲ ಗ 82/6 ಮ  (ಪ. ) ಂ 1.00 0.09000 469432601206 34302772869

1662 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮ .   
ಯಕ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 519/6 ಮ  (ಪ. ) ಸವ 0.60 0.05400 916438681377 89055399292

1663 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಲ ದ  ವ ಗ ರ ಗ ಡ 69/4, 68/1 ನ  1.00 0.07500 216164369025 17148526156

1664 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಹಣ ತ ದ ಯ ತಣ ವರ ಚಮ ಅ ತ ರ 123/7 ನ 0.60 0.04500 803565653022 17218482256

1665 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಶ ಮ  ಳ ಲ ಗ  ಲ ಗ  60/2 ನ 0.80 0.06000 327228850802 35624443195

1666 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM  ವ ೕಡ ಳ ಲ ಗ ಲ ಗ 60/1 ನ 0.80 0.06000 763945784535 17189629904

1667 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಶರಣಪ  ಚನ ಪ  ಲ ಗ ಲ ಗ 58/4 ನ 0.80 0.06000 617364354248 36414639543



1668 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಂದರ ಬ ವರ ಲ ಗ ಲ ಗ 70/2 ಂ 0.80 0.06000 638383717547 36414640355

1669 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಆ ದ ದ ಪ  ಸರ / ೕತ ಅವರ ೕಡ ಅಥ 76/1+2/1 +1 +1ಇ  ನ 0.75 0.05625 230630431319 64192660573

1670 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮ .ಜಯ ೕ ಗ ಶ ಕದಮ ಅಥ ಅಥ 2098/1 ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.03600 615698877792 17188122475

1671 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಗ ಶ ೕಮಪ  ಕದಮ ಅಥ ಅಥ 2098/1 ಪ.  ಮ  0.80 0.07200 795295912398 520221001654778

1672 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಸ ೕನ ಭಗ ತ ಬನ ೕ  ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 459/2ಅ/1  ಪ. ಬದ 0.60 0.05400 585614608513 374402010007852

1673 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಸಣ ಪ  ವ ದ  ಬನ ೕ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 466/6+5ಬ/5 ಪ. ಬದ 0.60 0.05400 438706974119 374402010001187

1674 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಅ ನ  ಘ ೕ ಕ ೕ ಅ ತ ರ 47/2 ಪ. ಣ ನ 0.80 0.07200 612786452452 34181878611

1675 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಆ ದ ಖರ ಮಟ ರ ಅಥ ಅಥ 431/ 1 ನ ಂ 1.00 0.07500 579278367555 64199747141

1676 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM  ನರಸಪ  ರ ಳ ಅಥ ಅಥ 1896/2ಬ ನ ಬದ 0.40 0.03000 688265092040 032705201000737

1677 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM  ೕಮಪ  ಮ ೕಸ ಅಥ ಅಥ 1075/1ಅ ನ 0.79 0.05925 856319470136 05362250004723

1678 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM   ಜ ಢ ಪ ರ ಅಥ ಅಥ 1829/1  1829/1ಅ ನ ಂ 1.00 0.07500 609741346847 11157044493

1679 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM  ೕ ಂತ ಮ ವ ಹ ರ ಅಥ ಅಥ 1082/1ಕ 1082/1ಡ/1 ನ 1.00 0.07500 907537804636 05362210009118

1680 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮ .ಲ  ಂದ  ಕ ೕ ಅಥ ಅಥ 1449/2 ಮ 0.80 0.06000 254162336556 31047275007

1681 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮ ನ  ರ ಳ ಅಥ  ಅಥ 1896/3ಅ 1896/2ಕ  
1896/1ಕ ನ 1.00 0.07500 585129672806 34708468214

1682 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಸ ವ ರಗಪ  ರಹ ಅಥ  ಅಥ  31/5 ನ 1.00 0.07500 621234863059 1069101014215

1683 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ದ ಮಪ  ದ ರ ಅಥ  ಅಥ 94/2 ನ 1.00 0.07500 541873598083 032700101032680

1684 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕ ಲ ಅಣ ಪ  ಅರ ಳ ಲ ಗ 85/4 ನ ಅ ಣ 0.52 0.03900 530277468649 374502010128583

1685 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಲಕ ಪ  ಮಲಪ  ಯಕ ಸ ಅಥ 503/4ಡ ಪ. ಅ ಣ 0.80 0.07200 340847304465 31913680171

1686 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಅ ೕಕ  ಮಲಪ  ಭ  ಕಟ ರ ಲ ಗ 1047/2ಅ ಪ. ಅ ಣ 0.40 0.03600 353402030032 17189066697

1687 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಗ ಪ  ದ ಪ  ಂಧ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 34/3 ಪ. ಅ ಣ 0.80 0.07200 531629959261 34575882291

1688 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಯಲಪ  ೕಮಪ  ಕ ವ ರ ಅ ತ ರ 71 ಪ. ಣ ನ 0.50 0.04500 620671779487 05362030002243

1689 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ದಪ  ದ ಪ  ದರ ಟ ಲ  ಲ ಗ 104/3 ಪ.  / ಂ 0.70 0.06300 651828462474 89005503791

1690 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ರ ಶ ಯಲಪ  ವಡ ರ ಅರ ಳ  ಲ ಗ 109/3 ಪ. 0.40 0.03600 907721945624 17189591707

1691 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಜಯ ರವ  ದರ  ಲ ಗ  ಲ ಗ 294 ಪ. 0.40 0.03600 444038291872 89032486547

1692 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮ . ಗ  ಂಡ  ದರ  ಲ ಗ  ಲ ಗ 919/1 ಮ  (ಪ. ) 0.70 0.06300 621196754236 17189616906

1693 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮ . ೕ  ೕಮಪ  ದರ ಅರ ಳ  ಲ ಗ 82/4 ಮ  (ಪ. ) ಂ 0.40 0.03600 673444553914 89012892814

1694 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಹಣ ತ ಕಲಪ  ಂಚ ನ ವರ ಅಡಹ  ಲ ಗ 29/9 ನ 0.30 0.02250 283877165089 0192500102946501

1695 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮ ಂ ಶ ಕಲಪ  ಂಚ ನ ವರ ಅಡಹ  ಲ ಗ 29/10 ನ 0.30 0.02250 853644305087 30992010095

1696 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಅ ಣ ಪ  ಅಡಹ  ಲ ಗ 63/3ಬ ನ 0.30 0.02250 540342278185 9144101000763

1697 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ದ ಯ ದ ಪ  ಸಲ ಯಕ ಶ ರ  ಅಥ 198/7 ಪ. ಅ ಣ 1.00 0.09000 670744767273 05242200005910

1698 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮ  ವ ಯ ೕಕರ ಟ ಲ ಲ ಗ 103/1ಇ ಪ. ಂ 0.44 0.03300 689983792366 89006550901

1699 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಬಸ ತ ಮ ಳ/ ೕರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 751/4ಅ ಪ. ಅ ಣ 0.55 0.04950 675806394115 17189039878

1700 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಹಣ ತ ದ  ಡ ಶ ರ ಅಥ 73/1ಅ ನ ಬದ 0.50 0.03750 950502430246 5242250002289

1701 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM  ಯ  / ರ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 176/10 ನ 0.40 0.03000 406378510426 05362200020888

1702 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM  ೕ ಸ ೕಲ ಅಥ ಅಥ 652/1 ನ 0.80 0.06000 325863120573 0192500100270901

1703 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮ .   ಂ ಅ ತ ರ 173/6 ಮ ಅ ಣ 0.80 0.06000 526296711480 05362200078216

1704 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಬಸಪ  ಯಪ  / ರ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 176/12 ನ 0.80 0.06000 286948483635 053622000118310

1705 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮಲ  ದ  ಒಣ ೕಳ ಕ ಅಥ 135/1ಬ ನ ಣ ನ 0.29 0.02175 435454456750 17179542424

1706 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಹಣ ತ ೕ / ಠಲ ಕ ಥ ನಹ ಅ ತ ರ 53 ನ ಕಲಂಗ / ಣ 1.00 0.07500 730947376910 89043040362

1707 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮ .ಪ ವ  ಮಲಪ  ಒಣ ೕಳ ಕ ಅಥ 177/1ಬ/2 ಮ ಅ ಣ/ ಣ ನ 1.00 0.07500 983750611755 17187534207

1708 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮ .ಮ  ವ  ಮ ದ ಅ ತ ರ 188/4 ಮ 1.00 0.07500 513084643093 17188086922

1709 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಷ ಲ ದ  ಗವ ರ ಗ ಡ 73/1 ನ 1.00 0.07500 609553996370 5848101001687

1710 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ವಧ ನ ಅ ಬ ಅ ರ ಗ ಡ 55 ನ ಂ 1.00 0.07500 459614510869 1003410010001068

1711 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಠಲ ದ ಯ ತಣ ವರ ಚಮ ಅ ತ ರ 123/5 ನ 0.60 0.04500 903907145220 89009678703

1712 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ವ ೕ  ತಮ  ಮ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 473/1 ನ 0.80 0.06000 454113381255 0192500101113001

1713 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ವ ಬ ಲ ೕರ ಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1128/2ಬ/3 ನ ಂ 0.39 0.02925 403891734261 17189030977

1714 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಪರಸಪ  ಆ ದ ಬ ರ ಟ ಲ ಲ ಗ 44/1ಅ ನ ಬದ 0.40 0.03000 500245751839 89039965215

1715 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮಪ  ೕಮ ವ ಅವ ಕಟ ರ ಲ ಗ 522/8 ನ 0.80 0.06000 579971085347 0192500101654301



1716 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮಳ ದ   ಒ ಯರ ಕಕಮ ಲ ಗ 400/4 ನ ಂ 0.60 0.04500 34819879023

1717 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮ ಗಣಪ  ಡಗ ಐಗ ಲ ಗ 280/2ಬ, 286/2ಬ ನ ಂ 0.40 0.03000 964870796836 3864101002526

1718 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ದಕ  ೕರ  ಮ ಲ ಗ ಲ ಗ 52/2ಬ ನ 0.60 0.04500 888334739767 89030460321

1719 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಜ ಲ ಬ ಅ ಲ ಬ ೕ ಯ ಹಡಲ ಲ ಗ 183/3 ಂ 0.40 0.03000 545040519628 1069101022234

1720 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮ . ರ  ಮ ವ ಡ ಬಡ ಲ ಗ 491/1ಡ ಮ ಅ ಣ/ 0.80 0.06000 931360853253 37065176318

1721 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಲ ಣ ೕಮ  ಡ ಬಡ ಲ ಗ 117/4 ನ 0.70 0.05250 619777382725 914010049732334

1722 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ರ ಶ ಲ ಣ ಡ ಬಡ ಲ ಗ 491/1ಅ ನ 0.80 0.06000 856823011092 64164211667

1723 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ದ  ಆ ರ ಬಡ ಲ ಗ 70/4 ನ ಅ ಣ 0.80 0.06000 396337469822 0192500102662101

1724 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಆ ದ ಖಪ / ದ ಕರ ಂಧ ಲ ಗ ಲ ಗ 683/1ಬ+2 ನ  0.60 0.04500 627210968252 17189578447

1725 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮ ವ ಕಲ  ದಳ ಕ ಳ ಲ ಗ 44/1+2/ಬ ನ 0.60 0.04500 550946770781 89063349388

1726 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮ . ಯ  ಬಸ  ಕ ಳ ಕಕಮ ಲ ಗ 85/2 ಮ 0.60 0.04500 643146987198 89049281252

1727 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮ ವ  ಕ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 23 ನ 0.60 0.04500 858402164643 1069101024161

1728 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಠಲ ೕಮ  ಡ ಬಡ ಲ ಗ 117/1 ನ 0.40 0.03000 880833824750 59250100001459

1729 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಳ  ಈರ  ಸನ ಯ ಹಡಲ ಲ ಗ 20/2 ನ 0.40 0.03000 797153799544 0192500102297801

1730 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ೕಮ  ಂಡ  ಸ ಚಮ ಅ ತ ರ 47/1ಇ ನ ಬದ 1.00 0.07500 266566458147 1069119000815

1731 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಬಸ ತ ೕಮ  ಕ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 119/1 ನ 0.80 0.06000 71770833216 1069108024521

1732 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮ ವ ಲ ಣ ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 86 ನ ಂ 0.80 0.06000 414985757494 35805841917

1733 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM  ಅ  ಹಗ ಬಡ ಲ ಗ 127/1 ನ 0.60 0.04500 372628474320 0192500102101901

1734 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ವ  ಅಣ  ರ/ ೕಲ ಕಕಮ ಲ ಗ 465/ಬ/1 ನ 0.60 0.04500 227909053893 34143345962

1735 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಚನ ಬ  ರಪ  ಒ ಯರ ಕಕಮ ಲ ಗ 400/4 ನ ಂ 0.80 0.06000 544378893630 17218462807

1736 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಜ ಖರ ಲ ಣ ಂಚಣ ವರ ಅಡಹ ಲ ಗ 245/2ಅ ನ 0.80 0.06000 615418552086 30817308152

1737 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM  ದ ಪ  ಲ ಗ ಲ ಗ 519/1ಅ ನ ಂ 0.80 0.06000 717365671467 17189546562

1738 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಭರ ಶ ಲ ಣ ಂಚಣ ವರ ಅಡಹ ಲ ಗ 246/1ಅ/2 ನ 0.80 0.06000 435294117633 89084716220

1739 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ದ ಯ ಅಣ  ರ ಕಕಮ ಲ ಗ 89/3 ನ 0.60 0.04500 462002377748 9144101000865

1740 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಲ ಣ ಮಲ  ಂಚಣ ವರ ಅಡಹ ಲ ಗ 194/1+2 ನ 0.80 0.06000 468016242009 17218446568

1741 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಮಲ  ಹಣ ತ ಡಮ ಕ ಅಥ 177/2 ನ 0.40 0.03000 277495206615 30397490191

1742 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ಲ  ಜಗ ಪ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 120/3+4 ನ / ಂ 0.80 0.06000 292789293725 1069101014221

1743 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ರಗ  ಅ  ಮ ಡ ಕಟ ರ ಲ ಗ 867 ನ 0.60 0.04500 557324057952 17189045861

1744 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ IPM ದ  ಅ  ದತ ಳ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1161/2ಅ/1ಅ ನ ಂ 0.40 0.03000 349152720412 041500101004114

1745 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 UÀÄgÀÄ¹zÀÝAiÀÄå ² »gÉÃªÀÄoÀ PÉÆÃl¨ÁV QvÀÆÛgÀ 108/4 ನ S-17 2.00 0.15 327086764809 5142200009340

1746 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 GªÉÄÃ±À ±ÀA UÀÄzÀV qÉÆÃA§gÀPÉÆÃ¥
Àà QvÀÆÛgÀ 375/3 ನ S-17 0.60 0.045 797512631717 4243101000967

1747 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17
ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀÄ 

£ÀAzÉ£ÀßªÀgÀ PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ 119/11 ನ S-17 0.60 0.045 852493687162 5142200078612

1748 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 G¼ÀªÀ¥Àà C £ÀAzÉ£ÀßªÀgÀ SÉÆÃzÁ£À¥ÀÆgÀ QvÀÆÛgÀ 270/2a ನ S-17 1.00 0.075 397104268058 5142200006980

1749 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 gÀªÉÄÃ±À AiÀÄ £ÀAzÉ£ÀßªÀgÀ PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ 106/3 ನ S-17 0.40 0.03 244347012794 520471009122323

1750 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 vÁAiÀÄ£ÀUËqÀ ² ¥ÁnÃ® SÉÆÃzÁ£À¥ÀÆgÀ QvÀÆÛgÀ 251/6 ನ S-17 0.70 0.0525 376949397758 5672200002925

1751 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ZÀ£ÀUËqÀ ² ¥ÁnÃ® SÉÆÃzÁ£À¥ÀÆgÀ 251/2 ನ S-17 1.00 0.075 295456420979 5672200004783

1752 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¸ÀÄgÉÃ±À ¤A G¥ÁàgÀ PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ 257/2 ನ S-17 0.60 0.045 565028513108 42200101006567

1753 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 §¸ÀªÀgÁd ¤ G¥ÁàgÀ PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ 257/1 ನ S-17 0.60 0.045 201335319088 89105062593

1754 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 FgÀ¥Àà ¥sÀ £ÀAzÉ£ÀßªÀgÀ PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ 94/6+7 ನ S-17 0.70 0.0525 454395543315 5142210012403

1755 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ²æªÀÄAvÀ § G¥Á¹ SÉÆÃzÁ£À¥ÀÆgÀ QvÀÆÛgÀ 255/4 ನ S-17 1.00 0.075 354363863990 17027543771

1756 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 §¸À¥Àà ¥À ¨ÉÃlUÉÃj PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ Oct-16 ನ S-17 1.00 0.075 652389201694 130500101004548

1757 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 G¼ÀªÀ¥Àà F £ÀAzÉ£ÀßªÀgÀ PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ 107/1a+2+3+3a/3 ನ S-17 0.60 0.045 791582280763 5142200089303

1758 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17
£ÁUÀgÀvÀß @ gÀvÀßªÀé 

¸ÉÆÃªÀÄ£ÀnÖ PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ 142 ನ S-17 0.40 0.03 973291410008 17027519884

1759 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 gÀ«AzÀæ zÉÃ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÀnÖ PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ 143/1 ನ S-17 1.00 0.075 871996533756 17027520505

1760 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¸ÀzÉ¥Àà § ªÀtÆÚgÀ ªÀÄ 
£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 149/1+2a/1r ನ S-17 0.80 0.06 695758202595 5192200014989

1761 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¨Á§ÄUËqÀ gÀÄ ¥ÁnÃ® aPÀÌ¨ÁUÉÃªÁr £ÉÃ¸ÀgÀV 116/1a ನ S-17 1.00 0.075 689232106320 10988786211

1762 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 zÉÃªÀÄ£ÀUËqÀ ²Ã ²Ã®ªÀAvÀgÀ £ÀAiÀiÁ£ÀUÀgÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 186/1+2+3+4 ನ S-17 1.00 0.075 627079912071 5182200017906



1763 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¸ÀzÁ²ªÀ ² ²Ã®ªÀAvÀgÀ ªÀPÀÄÌAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 1861+2+3 ನ S-17 1.00 0.075 381915288004 374602010018384

1764 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 «ÄÃ£ÁQë J¸ï ªÀÄÆPÁ² zÉÆqÀªÁqÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 409/1+2 ನ S-17 1.00 0.075 213141507117 17014030672

1765 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 zÉÃªÀÄtÚ AiÀÄ ¸ÀtÚ¥Àà£ÀªÀgÀ ªÀPÀÄÌAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 129/2 ನ S-17 0.58 0.0435 874458551033 130500101002074

1766 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ²ªÀ£ÀUËqÀ ZÀ ¥ÁnÃ® ¥ÀnÖºÁ¼À(PÉ©) ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 16/1+2 ನ S-17 1.00 0.075 0 11120039609

1767 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ÀÐÔÅö‘Ñ¡Ôþ¹Ð ½ ‘ÐÔ ¾Ñ¤Ð QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 244/2b ನ S-17 1.00 0.075 386041558166 3356003941

1768 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ªÀÄÈvÀÄådAiÀÄ ZÀ ªÀiÁjºÁ¼À QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 7 ನ S-17 1.00 0.075 827435649970 5144200027400

1769 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ZÀ£Àß¥Àà gÀÄ PÁzÉÆæÃ½î PÀqÀvÀ£Á¼À QvÀÆÛgÀ 5 ನ S-17 1.00 0.075 589303358150 34218716210

1770 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ±À²PÀ¯Á AiÀÄ ªÀPÀÄÌAzÀ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 263/4 ನ S-17 1.00 0.075 246641578645 34763831344

1771 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¤d°AUÀAiÀÄå ² »gÉÃªÀÄoÀ UÀÄrPÉÆl¨ÁV QvÀÆÛgÀ 108/3 ನ S-17 1.00 0.075 222149951008 170620887022

1772 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 §¸À¥Àà gÀÄ PÁzÉÆæÃ½î PÀqÀvÀ£Á¼À QvÀÆÛgÀ 49 ನ S-17 1.00 0.075 256593495111 11119990810

1773 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ªÀÄAdÆ¼Á § PÀÄA¨ÁgÀ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 244/2 ನ S-17 1.00 0.075 651886005523 5142200005212

1774 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ªÀÄºÉÃ±À ² ªÀPÀÄÌAzÀ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 263/3 ನ S-17 1.00 0.075 327573970973 33138511889

1775 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¸ÀwÃ±À ±À ªÀ¼À¸ÀAUÀ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 16 ನ S-17 1.00 0.075 553746031534 5142200082242

1776 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ªÀÄ®èPÁdÄð£À ¥sÀ ¥ÀmÁvÀ UÀÄrPÀnÖ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 34/2 ನ S-17 1.00 0.075 220825270451 31531597749

1777 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 UÀAUÀ¥Àà gÀÄ ¸ÀtÚQÌ UÀÄrPÀnÖ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 20-Mar ನ S-17 1.00 0.075 495376451079 20253993920

1778 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ªÀÄ°èPÁdÄð£À © ¥Áån UÀÄqÀzÀÆgÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 47/5 ನ S-17 1.00 0.075 0 17027554104

1779 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ZÀAzÀæ¥Àà § UÀÄAqÀ®ÆègÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 66/3,67/2 ನ S-17 1.00 0.075 828687623233 30195450907

1780 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 dUÀ¢Ã±À ¸ÉÆÃ ©PÀÌ£ÀßªÀgÀ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 220/4 ನ S-17 1.00 0.075 429843211742 4343101000505

1781 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 §¸ÀªÀé G dªÀÄ¼ÀÆgÀªÀÄoÀ PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ 152/2 ನ S-17 1.00 0.075 585928732088 5142210014518

1782 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ±ÀgÀzï d ©üPÀÌ£ÀßªÀgÀ QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 220/1 ನ S-17 1.00 0.075 571251172376 4243101003724

1783 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ªÀÄºÁAvÉÃ±À ² ²ÃA¢ ²ªÀ£ÀÆgÀ QvÀÆÛgÀ 55/1 ನ S-17 1.00 0.075 240697105422 5142200019729

1784 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ªÀÄ®è£ÁAiÀÄÌ UÀÄ ¥ÁnÃ® AiÀÄgÀqÁ® ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 64/10 ನ S-17 0.80 0.06 791905083649 130500101005587

1785 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà £Á ¨ÉÊ®£ÀßªÀgÀ AiÀÄgÀqÁ® ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 3/1A ನ S-17 1.00 0.075 977113326558 17015531850

1786 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ²æÃ±ÉÊ® § gÁºÀÄvÀ AiÀÄgÀqÁ® ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 132/3,131/4A ನ S-17 1.00 0.075 813135941717 5182210004213

1787 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ±ÀA 

PÀÄ®PÀtÂð §Æ¢ºÁ¼À ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 127/3 ನ S-17 1.00 0.075 718543476312 89065251652

1788 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 C±ÉÆÃPÀ PÉ vÀÄ¨ÁPÀ ªÉÄÃPÀ®ªÀÄgÀr QvÀÆÛgÀ 68/2 ನ S-17 1.00 0.075 650188167445 89055136298

1789 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 FgÀ¥Àà ² £ÀAzÀºÀ½î ¨ÉÊ®ÆgÀ QvÀÆÛgÀ 32/2-17 ನ S-17 1.00 0.075 236028062731 30899591686

1790 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17
²æÃ±ÉÊ¯ï § ªÀiÁjºÁ¼À @ 

¸ÀÄ¨ÉzÁgÀ ¨É¼ÀªÀr ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 8/.1 ನ S-17 1.20 0.09 801638657600 11000101005994

1791 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 §¸À°AUÀ¥Àà ªÀiÁ ¥ÀmÁvÀ UÀÄrPÀnÖ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 108/5A ನ S-17 1.20 0.09 652208180324 17014071766

1792 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 §¸ÀªÀgÁd gÁ ºÀ½îPÉÃj ªÀÄoÀ §Æ¢ºÁ¼À ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 71/1+2 ನ S-17 0.70 0.0525 539705409525 20342083988

1793 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17
²æÃPÁAvÀgÁªÀ £À PÀÄ®PÀtÂð 

@ ©zÀgÀUÀrØ ¹zÀÝ¸ÀªÀÄÄzÀæ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 108/3 ನ S-17 1.00 0.075 89054944172

1794 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17
PÀÈµÁÚf ±ÁåªÀÄgÁªÀ 

PÀÄ®PÀtÂð aPÀÌ£ÀA¢ºÀ½î QvÀÆÛgÀ 132 ನ S-17 1.60 0.12 707216792532 5142200000753

1795 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¸ÀÄgÉÃ±À § vÀ¼ÀªÁgÀ PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ 87,87/2 ನ S-17 1.00 0.09 355793942721 5672200006960

1796 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 AiÀÄ®è¥Àà ¥sÀ ºÀjd£À UÀ¢PÀgÀÄ«£ÀPÉ
Æ¥Àà £ÉÃ¸ÀgÀV 76/2 ನ S-17 0.60 0.054 8979567546718 89039769902

1797 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 AiÀÄ®èªÀé ² PÉÆÃjPÉÆ¥Àà zÉÃUÁAªÀ QvÀÆÛgÀ 231 ನ S-17 0.60 0.054 877104335492 374602010009485

1798 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 gÁdÄ ¥sÀ FgÀtÂÚ wUÀr £ÉÃ¸ÀgÀV 294/12,234/13 ನ S-17 0.30 0.027 981460685977 89029001455

1799 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 PÀgÉ¥Àà UÀ¢UÉ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ UÀÄrPÀnÖ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 71 ನ S-17 1.00 0.09 600062339407 17014017415

1800 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 gÀÄzÀæ¥Àà ¥sÀ ºÀÄt²ÃVqÀzÀ vÀÄgÀªÀÄj QvÀÆÛgÀ 190/13/2,192/2 ನ S-17 1.00 0.09 835446797321 520101254931151

1801 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 §¸À¥Àà £Á ºÀAa£ÀªÀÄ¤ ºÀÄt²ÃPÀnÖ QvÀÆÛgÀ 303/8,303/9,303/10 ನ S-17 1.00 0.09 124898810950 5182200020312

1802 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ±ÀAPÀgÉ¥Àà ² PÉÆjPÉÆ¥Àà zÉÃUÁAªÀ QvÀÆÛgÀ 208/2 ನ S-17 0.70 0.063 5221445797684 130500101001845

1803 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¥sÀQÌgÀ¥Àà « vÀ¼ÀªÁgÀ PÁzÉÆæ½î QvÀÆÛgÀ 22/5,23/3 ನ S-17 0.70 0.063 902241111432 155000101007014

1804 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà AiÀÄ ºÀÄt²ÃVqÀzÀ vÀÄgÀªÀÄj QvÀÆÛgÀ 90/1-13/1 ನ S-17 1.15 0.1035 2.14624E+11 17012538655

1805 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17
AiÀÄ®è¥Àà ºÀªÀ¼À¥Àà 

ºÉÆ¯ÉÃgÀ 
¥ÀÆ¯ÁgÀPÉÆÃ¥À

à £ÉÃ¸ÀgÀV 57/3,57/3,57/9+10+11 ನ S-17 1.00 0.09 916890460823 17028060500

1806 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 PÀ®è¥Àà ¥sÀ ºÀÄt²ÃVqÀzÀ vÀÄgÀªÀÄj QvÀÆÛgÀ 190/2-12+1+2+3 ನ S-17 1.51 0.1355 706396042863 5182210013180

1807 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 gÁAiÀÄ¥Àà PÀgÀr PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ 93/3 ಪ. S-17 0.79 0.071 249841373444 17027553553

1808 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¸ÀzÉÃ¥Àà gÁ UÀ¹Û UÀ¢ÝPÉÆjPÉÆ¥À
à £ÉÃ¸ÀgÀV 96/2 ಪ. S-17 0.60 0.054 834533499576 89039769800

1809 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 PÁ±À¥Àà ¤®PÀAoÀ¥Àà ºÀ°Ì ªÀPÀÄÌAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 133//2 ಪ. S-17 1.00 0.09 3882288035224 374602010020667



1810 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 VvÁ C±ÉÆÃPÀ ºÀÄ§â½î ¨ÉÊ®ÆgÀ QvÀÆÛgÀ 184 ಪ. S-17 0.8 0.072 279554022570 32194964793

1811 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17
C±ÉÆÃPÀ ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà 

ºÀÄ§â½î ¨ÉÊ®ÆgÀ QvÀÆÛgÀ 180/181 ಪ. S-17 0.40 0.036 624976175425 31039933443

1812 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17
vÀªÀÄätÚ ¤AUÀ¥Àà 

¨ÉÊgÀ£ÀßªÀgÀ PÀ®¨sÁA« QvÀÆÛgÀ 167/4 ಪ. S-17 0.58 0.052 960760902195 17027549138

1813 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ²ªÁ£ÀAzÀ PÀgÉ¥Àà zÉÃºÀ¯ÉÆÃ½î ºÉÆÃ½ºÉÆ¸ÀÆgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 316/5 ಪ. S-17 0.41 0.0365 872838479033 17015583491

1814 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 UÀAUÀ¥Àà PÀgÉ¥Àà 
zÉÃUÀ¯ÉÆÃ½î ºÉÆÃ½ºÉÆ¸ÀÆgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 305/12 ಪ. S-17 0.41 0.036 955996791847 17015595054

1815 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¨Á§Ä ²zÁæªÀÄ¥Àà zÉÃUÀ¯ÉÆÃ½î ºÉÆÃ½ºÉÆ¸ÀÆgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 306/1 ಪ. S-17 0.50 0.045 256569233574 17015538528

1816 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 AiÀÄ®è¥Àà VgÉ¥Àà §qÀ¸ÀzÀ VjAiÀiÁ®(PÉ©) £ÉÃ¸ÀgÀV 46/6 ನ S-17 1.10 0.099 931959295174 17028041373

1817 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17 ¹zÀÝ¥Àà §¸À¥Àà ¨sÀAV UÀtÂPÉÆ¥Àà £ÉÃ¸ÀgÀV 100/3 ನ S-17 1.07 0.096 739496867601 17016517029

1818 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ S-17
®PÀëöät UÀAUÀ¥Àà 

SÁ£ÀtÚªÀgÀ £ÁUÀ£ÀÆgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 491/4 ನ S-17 0.90 0.081 385295126887 125001011003579

1819 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ZÁ¼ÀÄ NªÀÄuÁÚ ¥ÁnÃ® CwÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 103/PÀ ನ ಆ ಗ 1.20 0.09 946235538051 8947334132

1820 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

NªÀÄuÁÚ PÀ®è¥Áà 
GZÀUÁAªÀPÀgÀ CwÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 48/* ನ ಆ ಗ 1.00 0.075 742763782900 10356709110

1821 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
gÁeÁgÁªÀÄ ¤AUÀ¥Áà »gÉÆÃf PÀ®SÁA§ PÁPÀw 13/* ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.00 0.075 449360736359 6275624171

1822 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

ZÀªÀ¥Áà ©üÃªÀÄ¥Áà 
ZËUÉÆAqÀ zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 20,34/5, 381, 28/3 ನ vÀgÀPÁj 1.63 0.08916 857654126613 64073796522

1823 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
®PÀëöät PÀÈµÁÚ ¸ÁªÀAvÀ ¨ÉQÌ£ÀPÉÃj GZÀUÁAªÀ 173/qÀ ನ UÉÃgÀÄ 1.00 0.075 329812405061 17030057730

1824 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

¤AUÀ¥Áà ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ 
UÀÄAfPÀgÀ vÀÄgÀªÀÄÄj GZÀUÁAªÀ 72/1C,33/1C,94/6 ನ UÉÃgÀÄ 0.57 0.04275 219181612055 291600101000278

1825 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
¨Á¼À¥Áà ®PÀÌ¥Àà ªÀiÁ¼ÀV ºÁgÀ£ÀPÉÆÃ¼À PÁPÀw 23/2 ನ ©£ïì 

mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.00 0.075 847475759951 5336101000216

1826 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

gÁªÀÄ£ÀUËqÁ PÉAZÀ¥Áà 
§zÀæPÁ½ ºÀÄzÀ° PÁPÀw 41/4§ ನ ©£ïÀì ZÀªÀ½ 0.80 0.06 597226679367 17029039714

1827 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁqÀ¥Áà 
vÉÆÃlV ºÀÄzÀ° PÁPÀw 62/1§ ನ

§zÀ£É 
mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä
1.00 0.075 282547349965 17029035787

1828 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
¥ÀArvÀ ¨Á¼ÀUËqÁ ¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 820 ನ vÀgÀPÁj 1.45 0.07602 617753828517 34616102582

1829 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

¸ÁvÉÃj ®PÀëöät 
¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ ¨ÉQÌ£ÀPÉÃj GZÀUÁAªÀ 126/* ನ vÀgÀPÁj 1.00 0.075 913946203673 17030031686

1830 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ªÀiÁgÀÄw ±ÀlÖ¥Áà PÁA§¼É CwÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 124/C ನ vÀgÀPÁj 1.00 0.03859 625790872371 89073285376

1831 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ªÀÄºÁzÉÃªÀ AiÀÄ®è¥Áà ¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 708, 691, 929 ನ vÀgÀPÁj 1.50 0.117 729116708678 35203576983

1832 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄºÁzÉÃªÀ 
¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 215/2§ ನ vÀgÀPÁj 1.30 0.08465 630579713229 64074146732

1833 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
¨Á§Ä UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ZËUÀÄ¯É PÀqÉÆÃ° PÁPÀw 111/2, 129/25 ನ ¥À¥Á¬Ä, ¨Á¼É 0.80 0.06 351284151802 110610100001926

1834 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

EªÀiÁæ£ÀSÁ£À ºÀ©Ã§SÁ£À 
¨Á¼ÉPÀÄA¢æ ºÀÄzÀ° PÁPÀw 71/2C ಅ. mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.80 0.06 956242861184 20290804395



1835 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ºÀ©Ã§SÁ£À ¨Á¼ÉÃPÀÄA¢æ ºÀÄzÀ° PÁPÀw 133 ಅ. vÀgÀPÁj 0.80 0.06 783690728665 6431121295

1836 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
§ÄgÁSÁ£À ¨Á¼ÉÃPÀÄA¢æ ºÀÄzÀ° PÁAiÀÄ 71/1C ಅ. vÀgÀPÁj 0.80 0.06 783812492369 34733445060

1837 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

dAiÀÄªÀAvÀ AiÀÄ±ÀªÀAvÀ 
¥ÁnÃ® AiÀÄ¼ÀÆîgÀ ¨É¼ÀUÁ« 1117/1/2, 243/3 ನ vÀgÀPÁj 1.62 0.11298 389353856950 018700101000667

1838 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

f£Àß¥Áà ªÀÄ®è¥Áà 
aPÀÌ¥ÀgÀ¥Àà ºÀ®UÁ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 44, 45 ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 484039966143 110910100000737

1839 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

§¸À°AUÀ¥Áà ¥À 
CdÓ¥Àà£ÀßªÀgÀ ªÀiÁjºÁ¼À »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 45/1 ನ vÀgÀPÁj 0.90 0.0675 755600659941 17013046174

1840 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
²ªÁ£ÀAzÀ ¸À PÀÄA¨ÁgÀ ¨Á¼ÉPÀÄA¢æ 

PÉ.JZï »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 141/1 ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 442497790126 05402200064984

1841 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
eÉÆåÃw¨Á ¤AUÁtÂ ¥ÁnÃ® R£ÀUÁAªÀ ©.PÉ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 88/5 ನ vÀgÀPÁj 0.80 0.0525 522832567975 176310032123

1842 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
gÁªÀÄPÀÈµÀÚ «. eÁzsÀªÀ ºÉÆ¤ßºÁ¼À »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 75/2C, 75/8 ನ vÀgÀPÁj 0.60 0.05 622729430588 05402030010581

1843 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
£ÁUÀ¥Áà § §¼ÉÆîÃr ºÉÆ¤ßºÁ¼À »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 9/5 ನ vÀgÀPÁj 0.80 0.04 202199196196 05402200026230

1844 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
¨ÁºÀ§° £ÉÃ SÁ£Á¥ÀÆj §¸ÀÛªÁqÀ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 223/3 ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 951422923871 05292010023690

1845 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

AiÀÄ®è¥Áà ¨sÀgÀªÀiÁ 
ªÀiÁ¸ÀÛºÉÆÃ½ ªÀÄtÂÚPÉÃj PÁPÀw 159/60 ನ vÀgÀPÁj 0.80 0.06 749005155641 110610100007922

1846 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

ªÉÊdÄ ®PÀëöät 
®ÄªÀiÁåUÉÆÃ¼À CUÀ¸ÀUÉ PÁPÀw 112/2 ನ vÀgÀPÁj 0.50 0.0375 435521198525 89037487386

1847 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
C¥Áàf zÉÆAr¨Á UÉÆqÀ¸É ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 53/* ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 609352820239 05272200014360

1848 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
«oÀ×® zsÀÄ ªÀÄdÄPÀgÀ ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 70/* ನ vÀgÀPÁj 0.60 0.045 630405067019 05272200008162

1849 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ªÀiÁgÀÄw zsÀÄ ªÀÄdÄPÀgÀ ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 76/¦2 ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 391465332194 052722000317209

1850 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
¨Á¼À£ÀUËqÁ ªÀÄ. ¥ÁnÃ® «ÃgÀ¥À£ÀPÉÆ¥À

à »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 30/5 ನ vÀgÀPÁj 0.80 0.058 565776723093 110410110015100

1851 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ªÀÄ®è¥Áà @ ªÀÄ®Äè ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 179/3© ನ vÀgÀPÁj 1.00 0.075 247718232345 374102010022147

1852 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
±ÀAPÀgÀ gÁªÀÄÄ UÉÆqÀ¸É ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 77 ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 - 05242200035040

1853 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

zÉÃªÉAzÀæ £Á 
¸ÉÆÃ£ÉÆ®PÀgÉ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 19 ನ vÀgÀPÁj 1.00 0.075 779726987383 374102010025935

1854 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ªÀiÁgÀÄw ¤AUÀ¥Áà ¥ÁnÃ® PÀ¯ÉèºÉÆÃ¼À GZÀUÁAªÀ 36 ನ vÀgÀPÁj 0.60 0.045 627323749648 17030098369



1855 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

®PÀÀëöät eÉÆåÃw¨Á 
ZÀ®ªÉlPÀgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 33/§ ನ vÀgÀPÁj 0.60 0.045 948100493034 3025101010004417

1856 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
§¸ÀªÀAvÀ UÀÄ ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 104 ನ vÀgÀPÁj 0.60 0.045 750267931367 37369391660

1857 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
UÁªÀqÀÄ ªÉÊdÄ ¥ÁnÃ® ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 179/1C ನ vÀgÀPÁj 0.60 0.045 271052330069 3025101010004386

1858 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

gÁªÀÄ£ÀUË zÀÄAqÀUËqÀ 
gÁªÀÄtÚªÀgÀ ªÀÄÄvÁß¼À »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 59/1 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.54 0.0405 950444929506 17016544440

1859 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

§¸À¥Áà ªÀÄÄ. ºÀAa£ÀªÀÄ¤  @ 
£Á¬ÄPÀgÀ PÀÄPÀqÉÆÃ°î »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 39/2/1 ನ ªÀiÁªÀÅ 1.00 0.075 412125668627 110410110004865

1860 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ 
ªÀÄAvÀÄgÀVªÀÄoÀ ¸ÀÄ¼ÉÃ¨Á« »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 39/2/1 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 0.075 716456720717 10788758418

1861 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
§Äd§° C¥ÀàuÁÚ ºÀtªÀÄUËqÀ zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 98/1, 210/10, 266/1 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.03 0.07735 806107227641 0529203003122

1862 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

¹zÀÝ¥Áà ¥sÀQÃgÀ¥Àà 
PÁzÉÆæÃ½ ªÀÄÄvÁß¼À »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 39/1 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.80 0.06 955565642045 11041100000330

1863 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ªÀÄºÁzÉÃª« ². £ÉÃgÀ®V PÉ. PÉ. PÉÆ¥Àà »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 59/¥À2 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.60 0.045 379763064172 17029570917

1864 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
¸ÉÆÃ£À¥Áà ¸ÀAUÀ¥Áà ZÀZÀr PÉ. PÉ. PÉÆ¥Àà »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 235/3 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.60 0.045 671293255059 17029523649

1865 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÀ®PÀUËqÁ 
¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 602/1C ನ vÀgÀPÁj 2.00 0.15 954131704098 31536612981

1866 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
¥ÀÀæ«Ãt UÉÆÃ¥Á® §ÄqÀ« zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 10/5, 10/6, 43/1 ನ vÀgÀPÁj 2.00 0.15 380826500917 374202010007441

1867 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

gÁªÀÄ¥Áà ZÀ£Àß§¸À¥Áà 
ªÀiÁ¼ÀV ºÀÄzÀ° PÁPÀw 70/5 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.80 0.06 847633027126 17061117276

1868 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

©üÃªÀÄ¥Áà PÀ®è¥Áà 
ªÀÄ¼ÀUÀ° ºÀÄzÀ° PÁPÀw 28/3C/1, 28/1 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ, 

 ªÀiÁªÀÅ 1.00 0.075 770897195381 33876611464

1869 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

§¸ÀªÀgÁd §¸ÀªÀAvÀ¥Áà 
ªÀiÁ¼ÀV ºÀÄzÀ° PÁPÀw 19/5+6 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ, 

 ªÀiÁªÀÅ 1.00 0.075 869574338701 17029010343

1870 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

±ÀÉlÖ¥Áà ²ªÀgÁAiÀÄ¥Áà 
R£ÀUÉtÂÚ ºÀÄzÀ° PÁPÀw 66/10§ ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ, 

 ªÀiÁªÀÅ 0.80 0.06 662207523894 17029093603

1871 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
AiÀÄ®è¥Áà ¹zÁæªÀÄ eÁzsÀªÀ £ÀA¢ºÀ¼Àî GZÀUÁAªÀ 49/1 ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 8694166950752 89086152907

1872 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

gÁªÀÄÄ AiÀÄ±ÀªÀAvÀ 
mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ¼Àî GZÀUÁAªÀ 75/1 ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 231482563134 170331026202

1873 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

ªÀÄºÁzÉÃªÀ AiÀÄ®è¥Áà 
mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ¼Àî GZÀUÁAªÀ 75/1 ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 625985396582 89064016696

1874 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

±ÀAPÀgÀ ªÉÆÃ£À¥Áà 
mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ¼Àî GZÀUÁAªÀ 401/5 ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 424190065715 17031027422



1875 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

¨sÀgÀªÀiÁtÂ ®PÀëöät 
AiÀÄ¼ÀUÀÄ®PÀgÀ £ÀA¢ºÀ¼Àî GZÀUÁAªÀ 56/2C ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 213972688331 05382200054067

1876 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

ªÀÄºÁzÉÃªÀ AiÀÄ®è¥Áà 
eÁzsÀªÀ £ÀA¢ºÀ¼Àî GZÀUÁAªÀ 44/19 ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 891527541553 10911120445

1877 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
PÉÃzÁj mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ¼Àî GZÀUÁAªÀ 124/2 ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.03 915767808821 3025101010003671

1878 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

¸ÀÄgÉÃ±À £ÁgÁAiÀÄt 
£ÁUÉÆÃfZÉ PÀ¯ÉèºÉÆÃ½î GZÀUÁAªÀ 169/§, 37/4 ನ vÀgÀPÁj 1.00 0.074 929326061960 17030099146

1879 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
¹zÀÁæªÀÄ AiÀÄ®è¥Áà ¸À£À¢ ºÁgÀ£ÀPÉÆÃ¼À PÁPÀw 2/5 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.70 0.0525 636802752046 5336108000522

1880 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
PÁqÀ¥Áà ²ªÀ¥Áà PÀÄj ºÁgÀ£ÀPÉÆÃ¼À PÁPÀw 16/1 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ, 

 ©£Àì 0.80 0.06 429452872715 5336101001276

1881 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
C±ÉÆÃPÀ ªÀÄ®UËqÀ ¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 384, 179/2§, 155/3 ನ ºÁUÀ®PÁ¬Ä 1.30 0.09 595533345580 31536621076

1882 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

FgÀ¥Áà §¸ÀªÀtÂÚ 
gÁªÀÄ£ÀPÀnÖ ºÁgÀ£ÀPÉÆÃ¼À PÁPÀw 28/1 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ, 

 ¨ÉAr 1.00 0.075 469627958942 5336108001355

1883 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ «Ã. gÉÆÃnÖ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 50/1, 50/3 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.40 0.105 562616837946 110410100003338

1884 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ªÀiÁgÀÄw ¹zÀÝ¥Áà §ÄgÀ°  PÉÃzÀ£ÀÆgÀ PÁPÀw 93/9, 99/5, 99/18 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.50 0.0375 258504768821 110610400013165

1885 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
²ªÁf ¨Á¼ÀÄ WÀÄªÀÄmÉ §¸ÀÄgÀvÉ GZÀUÁAªÀ 206/¦1 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 0.075 530998220232 89067923985

1886 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ªÀiÁgÀÄw ¨Á§Ä ¥ÁªÀ¸ÀPÀgÀ PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 185/25§, 203/6 ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 0.075 851515745423 17030022004

1887 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ªÀiÁgÀÄw UÀÄAqÀÄ ¥ÁnÃ® PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 189/* ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 0.06377 355116742351 05272200034289

1888 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
¸ÁvÉÃj £ÁUÉÆÃ PÁUÀ£ÀPÀgÀ PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 189/* ನ mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 0.06555 737668968321 17030106814

1889 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
CgÀÄt PÀ®è¥Áà PÉÆÃ®PÁgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 256/1,175/1 ¥À.eÁ vÀgÀPÁj 1.00 0.0900 421400222839 3025101010004764

1890 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

ªÀÄ®è¥Áà AiÀÄ®è¥Áà 
ªÉÄÃ°£ÀªÀÄ¤ zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 646,598/2, 373/2qÀ ¥À.eÁ vÀgÀPÁj 2.00 0.1115 810909529116 0557101012127

1891 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
¨Á¼À¥Áà ªÀiÁgÀÄw ºÀjd£À ºÁgÀ£ÀPÉÆÃ¼Àî PÁPÀw 18/1+2C ¥À.eÁ vÀgÀPÁj 0.62 0.0558 972638429560 5336101000696

1892 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

«oÀ×® £ÁUÀ¥Áà 
²AUÉÃ£ÀßªÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 207/2 64/2 ¥À.eÁ vÀgÀPÁj 1.00 0.0900 444889104975 30737411749

1893 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

vÀªÀÄäuÁÚ gÀÄzÀæ¥Áà 
§¸ÀÛªÁqÀPÀgÀ zsÁªÀÄuÉ J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 651/C+2/1

651/1C+/2/1 ¥À.eÁ vÀgÀPÁj 0.50 0.0450 372225462737 006003501110011

1894 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªÀiÁ PÁA§¼É 
@ ªÀÄºÁgÀ

¨sÀÆvÁæªÀÄ£Àn
Ö PÁPÀw 58/1 ¥À.eÁ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, 

©£Àì 0.96 0.0864 959053989870 332002010069601



1895 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
¢°¥À ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ PÁA§¼É ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 66/15, 66/12 ¥À.eÁ vÀgÀPÁj 1.00 0.0900 397740778590 34306124881

1896 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
¤Ã®¥Àà PÁA§¼É ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 67/11 ¥À.eÁ vÀgÀPÁj 1.00 0.0900 818607400230 10911126786

1897 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
§¸À¥Áà £ÁUÀ¥Áà £Á¬ÄPÀ PÀ®SÁA§ PÁPÀw 181/5 ¥À.¥ÀA vÀgÀPÁj 0.45 0.0405 903816098616 6486572732

1898 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

¸ÉÆÃ¥ÀuÁÚ C¥ÀàAiÀiÁå 
£Á¬ÄPÀ ªÁWÀªÁqÉ GZÀUÁAªÀ 200/* ¥À.¥ÀA vÀgÀPÁj 1.00 0.09 966629945152 64106093604

1899 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

£ÁUÀ¥Àà zÀÄUÀð¥Àà 
vÀ¼ÀªÁgÀ £ÁªÀUÉ GZÀUÁAªÀ 201/* ¥À.¥ÀA vÀgÀPÁj 1.00 0.09 403945778959 17193535429

1900 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 
ªÀiÁAiÀÄPÀÌ wªÀiÁtÂ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 210/* ¥À.¥ÀA vÀgÀPÁj 1.00 0.09 908787842164 520291000197969

1901 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

UÀAUÀªÁé £ÁUÀ¥Áà 
PÀgÀrUÀÄ¢Ý

PÀÉ. PÉ. 
PÉÆ¥Àà »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 56/12 ¥À.¥ÀA §zÀ£É 0.40 0.036 783725209423 17029526447

1902 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀUÀ¼À 
¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£É (J¸ï-

11) 

zÀÄUÀð¥Àà ¨Á¼À¥Áà 
vÀ¼ÀªÁgÀ ¸ÀAw§¸ÀÛªÁqÀ GZÀUÁAªÀ 136/*, 137 ¥À.¥ÀA ZÉAqÀÄ ºÀÆ 1.00 0.09 790417712374 17193676539

1903 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ PÀÈµÁÚ AiÀÄ®è¥Áà 
vÀ¼ÀªÁgÀ ºÀAUÀgÀUÁ GZÀUÁAªÀ 125 ¥À.¥ÀA vÀgÀPÁj 1.00 0.09 919264879368 35203402009

1904 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಅ ೕಕ ಲ ಫ  @ 
ಧನಗರ ಗಳತ ಸದಲ 33 ನ ಬದ 0.80 0.06 64163698207

1905 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಮ . ವ  ವ  
ೕಲ ಗಳತ ಸದಲ 308/7ಅ,325/5 ನ 1.00 0.075 520101217503434

1906 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕಮ . ರ  ದ  
ೕಲ ರ ೕ 379/1ಬ ನ ಣ ನ 0.60 0.045 17172568846

1907 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಳ  ೕಮ  ೕಲ ರ ೕ 420/1,2 ನ ನ ನ ಡ 0.60 0.045 17172615640

1908 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ವ ತ  ಮಲ  ಉಮ ಗರ ೕ 249/2ಎ ನ ಬದ 0.80 0.06 89051623300

1909 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ವ  ಮಲ  ೕಲ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 26/2. ನ ನ ನ ಡ 1.00 0.075 17174060068

1910 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕಮ .  ವ  
ೕಲ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 26/5. ನ ಬದ 0.40 0.03 89033500301

1911 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

 ಮ  ತಲಮ ಳ  ಗರ ೕ 14/1,45/ಅ/55 ನ ಬದ 1.00 0.075 374702010009743

1912 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕಮ . ಸರಸ  ಕರ  
ೕಲ ಉಮ ಗರ ೕ 99/4,112/4 ನ ಬದ 0.40 0.03 374702010110938

1913 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಮ  ದ  ೕತ ಕ ರ ಗರ ೕ 806/2 ನ ನ ನ ಡ 1.00 0.075 17174039626

1914 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕಮ . ವ  ನ  
ಳ ಇಂಗ ೕ 222/1 ನ ಈ 0.80 0.06 309002259721

1915 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಂದ ಂ  ಧವ ಯ ರ ೕ 104/1 ನ ಂ  0.40 0.03 520101230743036

1916 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಅ ೕತ ಅಣ  ಜ ೕ 9/6,9/15ಅ,5/2ಅ/1 ನ ಣ ನ ಡ 0.40 0.03 17155018224

1917 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಶ ಅ ಬ ಚ ನ ೕ 35/2 ನ ಣ ನ ಡ 0.50 0.0375 8904027531

1918 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ವ  ಚ ನ ೕ 35/2 ನ ಬದ 1.20 0.09 89012658057



1919 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಭರ  ಯಲ  ಧನಗರ ಖಡಕ ಟ ೕ 278 ನ 0.80 0.06 89098094733

1920 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ತ   ಅವಡ ನ ಖಡಕ ಟ ೕ 444/3 ನ ಬದ 0.30 0.0225 0118001014908

1921 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಯಲ  ಭರ  ವ ಖಡಕ ಟ ೕ 445/6 ನ ಬದ 0.80 0.06 32674023911

1922 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕಮ . ಶ ಂತ  
ಮ ನ ಡಕರ ರ ೕ 296/1 ನ ಂ  1.20 0.09 520101230718503

1923 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಯ  ಅಣ  ರ ಂ ೕ 104/9 ನ 0.38 0.0285 166500101005708

1924 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಆ ದ ರ ಥ ೕ ಂ ಸದಲ ಸದಲ 945/1+2+3+4+5ಕ ನ 0.80 0.059 05742250029184

1925 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಬ ಜಯ  
ೕ ಂ ಸದಲ ಸದಲ 944/2+3+4+5ಅ ನ 0.50 0.0375 05072200024730

1926 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಠ ಲ ಮ ಡರ ಜ ಸದಲ 72/5,72/7 ನ ಬದ 1.00 0.075 89009866809

1927 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಅ ಬ ಮ ಡರ ಜ ಸದಲ 72/4,77/6 ನ ಎ ಬ 1.00 0.075 89009867440

1928 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಠ ಲ ಕಲ  ಝಲ ಜ ಸದಲ 73/4ಬ ನ ಣ ನ 0.20 0.015 89044373786

1929 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಷಬ ಬ ೕಲ ಜ ಸದಲ 73/10 ನ ಎ ಬ 1.00 0.075 89105576519

1930 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

 ಭರ  ಝಲ ಜ ಸದಲ 69/1,72/1 ನ ಣ ನ 0.40 0.03 89064756777

1931 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಕರ ಕಲ  ಝಲ ಜ ಸದಲ 73/4ಬ ನ ಎ ಬ 0.20 0.015 89044466887

1932 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

  ಉದಗ ಜ ಸದಲ 73/4ಬ ನ ಮ 1.00 0.075 89030979087

1933 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಅ ಬ  ಉದಗ ಜ ಸದಲ 73/4ಬ ನ ಎ ಬ 1.20 0.09 89062898895

1934 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಬಸ  ಬ  ೕಲ ಜ ಸದಲ 73/4ಅ ನ ಮ 0.80 0.06 89017874083

1935 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಅ ೕಕ ಬಸ  ೕಲ ಜ ಸದಲ 70/2 ನ ಎ ಬ 1.20 0.09 89017874130

1936 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಹಣ ತ ಅಪ  ಝಲ ಜ ಸದಲ 64/4ಅ,69/5ಅ ನ ಮ 0.80 0.06 89018798939

1937 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಷ ಕಲ  ಝಲ ಜ ಸದಲ 72/1 ನ 0.40 0.03 89046395801

1938 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಅ ಸ ತ  ೕ ರ ಂಜ ೕ 27/1+2+3/2 ನ ಣ ನ 0.80 0.06 17184022190

1939 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ತಪ  ಅಪ  ಖ ೕಡಕರ ೕ 47 ನ ಮ 0.60 0.045 134010400024471

1940 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಷ ವ  ಲಪ ೕಳ ನವ ಳ ೕ 81/3,81/50 ನ , ಂ 0.60 0.045 520101259604190

1941 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

 ೕ ಳ ೕ ಕರ ರ ೕ 29/11,29/13,30/2 ನ ಮ 0.80 0.06 17172606146

1942 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಗ ನನ ಮ ವ ೕ ೕ 176/2 ನ ಣ ನ 0.40 0.03 520101230782252

1943 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ನ   ೕಟ ಗರ ೕ ಗರ ೕ 21/1+2+3+4,22/1 ನ ಮ 1.20 0.07 17171514494



1944 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಜಯ ಂಡ  ಗ ರ ಂವ ೕ 90/2,109/4,109/5,62/1 ನ 1.00 0.075 89058999387

1945 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಜ ರ ಲ ಜ ರ ರ ಂವ ೕ 147/1ಬ ನ ಣ ನ ಡ 1.00 0.075 32355781719

1946 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕರ ಮಹಮ ದ ಜ ರ ರ ಂವ ೕ 176/2 ನ ಣ ನ ಡ 1.00 0.075 05092200091210

1947 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಅಪ  ಜಕ  ೕ 603/5 ನ ಬದ , 0.70 0.06 17155036956

1948 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ನ ಇ ಂ ಡ ೕ ೕ 185/1ಬ,185/1ಕ ನ 0.55 0.04125 30964702794

1949 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಬ ೕ  ಮ ರ ೕ 33/2 ನ , ಣ 0.80 0.06 35970438961

1950 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಬ ವ  ಂಚ ಖಡಕ ಟ ೕ 88/1,5/1 ನ 1.00 0.075 011800101007157

1951 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಅ ೕತ ೕ ಂತ ತ ರ ಯ ಸದಲ 273/1 ನ 0.40 0.03 35187953187

1952 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಅ ೕಕ ಆದ ಡ ೕಲ ೕರ ಂವ ಸದಲ 30/1ಬ ನ 1.00 0.075 17155036956

1953 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಗ ಜ  ೕತ ಯ ಸದಲ 312/1 ನ 0.60 0.045 05872200011491

1954 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಳ  ಮ ದ  ವ ಯ ಸದಲ 349/3 ನ 0.90 0.0675 17173025321

1955 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಮ ದ ನ  ಟ ಗರ ೕ ಗರ ೕ 228/1,228/4,217/2 ನ ಪ 1.00 0.075 17171518681

1956 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಅ ಬ ದ  ಗ ಂಚ ೕ 63/1ಬ ನ , ಂ 1.00 0.075 33207465016

1957 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಮ ವ ತ ಂಡ ಯ ಸದಲ 485/2 ನ ಣ ನ ಡ 0.60 0.045 89002023322

1958 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಮಹಮ ದಹ ಣ ಲ 
ಂಗ ೕ ೕ ೕ 185/2,185/3 ನ 0.80 0.06 34541995383

1959 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ದ ಡ  ೕಲ ರ ೕ 406 ನ ಣ ನ ಡ 1.00 0.075 17172535231

1960 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಲ ಣ  ಡ ರ ೕ 425/1 ನ 0.80 0.06 17172595213

1961 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

  ಂ ಳಕರ ನವ ಳ ೕ 131/5 ನ ಎ ಬ 0.80 0.06 166500101003884

1962 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಬ ೕಂ ಂ ೕ 578/1 ನ 0.40 0.03 17155030239

1963 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಲ ಣ ಂಚ  ೕರ ೕ ೕ 38/1ಬ ನ 0.40 0.03 30037184594

1964 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕ  ಉಪ  ಅ ೕ  
ಉದಯ ರ ೕಲ ರ ಂವ ೕ 31/2 ನ ತರ 0.80 0.06 89066790647

1965 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಗರ ಮ  ಗಳ ೕಡ ಕ ರ ಗರ ೕ 513/3 ನ ಜ 1.00 0.075 17174082072

1966 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

 ಗಣಪ  ರ ೕ 315 ನ 1.00 0.075 17172526703

1967 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಅ ೕಕ ವ ತ  ಚನ ವರ ಲ ೕ 204/8,904/9 ನ ಣ ನ 0.80 0.06 34533755986

1968 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ವ  ೕ  ಕರ ೕ ೕ 99/1ಬ/1 ನ ಣ ನ 0.60 0.045 36035306759



1969 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕಮ ಕರ ಕಲ  
ಡಮ ರ ೕ 138/1ಬ ನ ಗಲ 0.80 0.06 37920737046

1970 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ದ ಕರ ನ ಗ ಳ ಸದಲ 10/2. ನ ಬದ , 0.60 0.045 33583004450

1971 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ದಶರಥ ವ  ಗ  @ 
ಮ ರ ಳ ಡ ಗರ ೕ 123/19 ನ ಣ ನ 0.32 0.024 89063741648

1972 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಮ ೕರ ಬಸ  ದರ ಕ ರ ಗರ ೕ 311/1 ನ ಣ ನ 1.00 0.075 17174034107

1973 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಕಲ  ಅಪ  
ಳ ನಮ ರ ಗರ ೕ 321/1 ನ 0.55 0.041 510101230795354

1974 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕಮ .  ಜಯ ಸನ ಮ ಕ ಡ ಸದಲ 867/ಎ ಪ ಷ  ತ ಣ ನ ಡ 0.50 0.054 05742200010700

1975 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ದ ಕರ  ಪ ತ ಎ ಸದಲ 584/1 ಪ ಷ  ತ ಣ ನ ಡ 0.80 0.072 89034428209

1976 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಮ ದ  ೕ  ಂ ರ ೕ 454/6 ಪ ಷ  ತ , ತರ 1.00 0.09 17172528632

1977 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕ ೕಪ ಂಚ  ಸಣ ಅಂಕ ೕ 102/1 ಪ ಷ  ತ ಣ ನ ಡ,ಬದ 1.20 0.108 17172557006

1978 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಮ ದ   ರ ಗರ ೕ 317 ಪ ಷ  ತ ಂ , 0.80 0.072 916010072053570

1979 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಮ ವ  ಉಮ ಗರ ೕ 273/5 ಪ ಷ  ತ ಣ ನ ಡ 0.80 0.072 374702120000365

1980 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಯಶ ತ ೕಮಪ  ಡ ಮ ಉಮ ಗರ ೕ 54/1,59/2 ಪ ಷ  ತ ಬದ 0.80 0.072 1340104000025434

1981 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

  ಉಮ ಗರ ೕ 276/1+2+3/ಬ ಪ ಷ  ತ ಣ ನ ಡ, 
ಂ 1.00 0.09 10726661350

1982 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಹಣ ತ  ಣ ಇಟ ಳ ಗರ ೕ 13/2 ಪ ಷ  ತ ಣ ನ 1.00 0.09 3747021920000197

1983 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಗ  ಮ ತ  ದರ ಗ ರ ಗರ ೕ 22/1/1 ಪ ಷ  ತ ಜ 0.70 0.063 17174074377

1984 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಗಪ  ಹಣ ತ ೕರ ಗ ರ ಗರ ೕ 21/8,22/1 ಪ ಷ  ತ ಜ 0.70 0.063 17192026172

1985 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಜಯ ಬಸ  ದರ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 22/1/3 ಪ ಷ  ತ ಜ 0.40 0.036 89086700909

1986 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

 ಂ  ವಡ ರ ರ ೕ 489/4 ಪ ಷ  ತ ಂ 0.60 0.054 17172569952

1987 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಮ ವ ಮ ವ ರ ಂವ ೕ 133/1ಅ/1 ಪ ಷ  ತ , ತರ 1.67 0.15 52010123078565

1988 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಲ ಅ ಬ ವನ ೕಳ ಂಚ ೕ 97/7,97/10 ಪ ಷ  ತ ಪ ,ತರ 0.67 0.06 05582200016456

1989 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಮ   ಗ  
ಗರ ಜಯನಗರ ಗರ ೕ 16/3ಬ ಪ ಷ  ತ 1.00 0.09 17174049396

1990 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕಷ ಸತ  ಸಣ ಂಚ ೕ 431/1 ಪ.
,ಬದ

1.40 0.126 31392284868

1991 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಸತ  ಅಣ  ಸಣ ಂಚ ೕ 432/ ಪ.
ಣ ನ ,ಸವ

1.20 0.108 31823679086

1992 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಡ  ಮ ಘ ಂಗ ಜ ೕ 62/4 ಪ. ತರ 0.80 0.072 1665021010000959

1993 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

 ಲ ಣ ಸಣ ಂದಲ 418 ಪ. ಉ ಗ 0.77 0.069 1561001010039922



1994 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಜಯ ರ  ರ ಂಜ ೕ 167/1b ಪ ಷ  ತ ಣ 0.90 0.081 17184024528

1995 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

 ಲ  ಧವ ಜ ಸದಲ 42/4 ಪ ಷ  ತ , ಎ ಬ 1.00 0.09 89067760292

1996 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಲ ಣ  ಂಬ ರ ೕ 50/1,52/2 ಪ ಷ  ತ ಣ ನ 0.75 0.0675 17147028991

1997 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕಲ ತ ಂಬ ರ ೕ 570/3 ಪ ಷ  ತ ಣ ನ 1.20 0.108 89030743552

1998 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಬಸವ ಜ ಮ  ಂಕ ಳಗ ಗರ ೕ 5/27,5/1 ಪ ಷ  ತ ಸವ , 0.57 0.051 17171517484

1999 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಯ ಂತ  ಸಣ ಂದಲ 418 ಪ. 2.00 0.18 89066242455

2000 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಸ ವ ಅಪ  ಘ ಂಗ ಜ ೕ 62/1 ಪ. ಕಲಂಗ 1.07 0.096 166502101000945

2001 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಮ ನ ೕ  
ೕಲ ರ ೕ 423/1 ಪ. ಂ 2.00 0.12375 17172578593

2002 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಂಡ ಕ ಜ  ಬಲ ಡ ಕ ರ ಗರ ೕ 88/1,76/4 ನ ಂ 0.40 0.06298 89057345799

2003 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ೕ ಲ ಜ  ಬಲ ಡ ಕ ರ ಗರ ೕ 88/3 ನ ಂ 0.50 0.0475 89057345711

2004 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ
ೕಟ  ಗಳ ೕಗ 

ಮ  ೕಟ ಸಮಗ ತ ಣ 
ೕಜ

ಅ ಣ ಸತ  ಮ ಕ ಡ ಸದಲ 67/1 ನ ಂ 1.20 0.12577 200603130000963

2005 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ  ಯಮನ  ಹ ಜನ ಪ ಳ ಅರ ಂ 146/3 ಪ. ಂ 0.4 0.036 234252862900 51222100030010

2006 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ  ಳ  ಮ ಗ ಣ ಳ ಅರ ಂ 101/9 ಪ. ಬದ 0.4 0.036 211819241514 760657958

2007 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದಶರಥ ಯಮನ  ಹ ಜನ ಪ ಳ ಅರ ಂ 146/2 ಪ. ಟ 0.4 0.036 257381247995 5122180005611

2008 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕ ಂತ ಮ ವ  
ಭ ಜಲ ಜಲ 105-563 ಪ. ತರ 1 0.09 412317066504 36121022363

2009 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಉದ ಪ   ಕ ವ  
ಮ ಪ ೕಳ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 649/1/5 ಪ. 0.4 0.036 466696369721 17180031038

2010 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕರ  ಮ ವ ಭ ಜಲ ಜಲ 563/105 ಪ. ತರ 2.24 0.09 712312229437 677101022669

2011 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಂಗ  ಲಕ ವ  ಒಳ ನವರ ಮ ಜಲ 137/1B+17 ಪ. ಬದ 0.4 0.036 971370712164 17180543864

2012 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಪರ ಶ ರ ಳಪ  ಸಮ ಜಲ ಜಲ 95/1A ಪ. ಬದ 0.8 0.072 418899884700 677101010500

2013 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಪ  ದಕಪ  ಈ ಜಲ ಜಲ 270/3 ಪ. ಂ 0.4 0.036 575539126603 17180554253

2014 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಚನ ಪ  ಅರಬ  ತಳ ರ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 254/1A ಪ. ೕಜ 0.4 0.036 217075888483 17177555560

2015 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ  ಸ ದ 
ಒಳ ನವರ ದ ಡ ಜಲ 589 ಪ. ನ ನ ಡ 0.4 0.036 589445352177 89004127159

2016 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಯಮನವ  ಠ ಲ ಸಮ ಳ ೕ ಕ 243/2/11 ಪ. ಬದ 0.4 0.036 5906000048842 304710101022316

2017 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಲ ಣ ಯಮನವ  ಹ ಜನ ಪ ಳ ಅರ ಂ 146/4 ಪ. ಬದ 0.8 0.072 900903935507 5122200099152

2018 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಕ ೕ ಪ  ಹಣ ತ 
ಜಮ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 229/1A/1+1A ಪ. ಎ 0.4 0.036 493022749825 1240104000043390

2019 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಗ ಪ  ಗ ವ  ಹ ಜನ ೕ ಕ 312/1 ಪ. ೕ 0.4 0.036 359606135882 89051282959

2020 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ  ಗಣಪ  ತಪ ೕಳ ಮಮ ರ ೕ ಕ 324/2 ಪ. ನ ನ 0.8 0.072 828969983795 30198907790

2021 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಗಣಪ  ಫ  ಡ ಮಲ ಅರ ಂ 70/1ಬ ಪ. 0.8 0.072 244271696647 1240104000016800

2022 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಪ  ಫ ೕನ ವರ ಮಕ ಳ ೕ ಕ 304/3B ಪ. ಬದ 0.4 0.036 618931751171 19500101004040

2023 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕ ಂತ ಕ ನ ವರ ಮಕ ಳ ೕ ಕ 219/4 ಪ. ಬದ 0.4 0.036 219037068977 89047502788

2024 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸಪ  ಲಪ  ಡ ನ ೕ ಕ 07/04 ಪ. ಟ ,ಎ ೕ 0.5 0.042 624380473432 8902628020

2025 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅ ಪ  ಕಲಪ  ೕನ ವರ ಮಕ ಳ ೕ ಕ 219/7 ಪ. ಟ 0.4 0.036 407711015135 17180029971

2026 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಪ ಶ ಅಪ  ಸನ ಉದಗ ಜಲ 38 ಪ. ತರ 0.73 0.065 307661859733 374802010357582

2027 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅವ  ಉದ ಪ  ಸನ ಉದಗ ಜಲ 38 ಪ. ತರ 0.34 0.03 374802010357875

2028 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ತಮ ಣ  ಉದ ಪ  ೕ ರ ಉದಗ ಜಲ 11/01 ಪ. ತರ 0.34 0.03 468065478469 52010100002481



2029 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅ ಪ  ಬಸ ಕ ಕ ಅರ ಂ  
ವಲ ೕ ಕ 11-Feb ಪ. ಬದ ,ಸವ 0.6 0.054 226674886517 89057293895

2030 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ ಪ  ಳಪ  ಕ ನ ೕ ಕ 14/1+5 ಪ. ಬದ ,ಸವ 0.4 0.036 623499769827 89103166050

2031 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಭರಮ  ಖರ ತಳ ರ ಅರ ಂ  
ವಲ ೕ ಕ 14 ಪ. ಬದ 0.2 0.01 372749184239 89057351611

2032 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸಪ   ನ ೕ ಕ 12/2 ನ ಟ 0.4 0.03 86059832609 8907400004

2033 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಠ ಲ ಳಪ  ಂ ಉ ರ ೕ ಕ 488 ನ ತರ 0.4 0.03 599656593582 32800101008549

2034 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕ ದಯ  ವ ಂಗಯ  
ಸ ಜಲ ಜಲ 667/2B ನ ತರ 0.4 0.03 716048973307 7332

2035 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಂಡ  ಯಲ  ೕ ಕ ೕ ಅರ ಂ 56/2 ನ ಟ 0.4 0.03 535321141750 89027646180

2036 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದಸ ೕರ ಬ ಬ 
ಂ ರ/ನ ಫ ಜಲ ಜಲ 231/3 ನ ತರ 0.4 0.03 545110506077 5251

2037 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಪ ಶ ಮ ೕಪ  ಝ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 10/9 ನ ವ 0.4 0.03 311399001038 17177528808

2038 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ ಂತಪ  ಮ ವಪ  
ಥರ ರ ಜಲ ಜಲ 207/1 ನ ಬದ 0.4 0.03 883177835602 153101011001057

2039 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ ಪ  ಡಪ  ಯರಗ ಳ ೕ ಕ 616 ನ ಬದ 1 0.03 691137964754 3047101010012250

2040 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮಪ  ವ ಂಗಪ  ಂದರ ಜಲ ಜಲ 392/2+3B ನ ತರ 0.4 0.03 521041924607 17180519637

2041 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸದ ಂಗಪ  ಳಪ  ಇಜ ನ ವರ ೕ ೕ ಕ 29/2 ನ ಬದ 0.4 0.03 34999785730 3054101010007590

2042 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಲ ಣ ದ ಪ  ಜ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 435/1+2 ನ ಟ 0.4 0.03 761174634888 17177602545

2043 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಂಗ  ಮ  
ಳ/

ಜಲ ಜಲ 390 ನ ತರ 0.4 0.03 311249716719 17180513635

2044 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕ ಂದ ಕಲಪ  ಪಡದ ನ ಅರ ಂ 121/3 ನ ೕಜ 0.4 0.03 710364640328 20129865018

2045 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದಸ ೕರ ಬ ಜ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 26 ನ ೕಜ 0.4 0.03 378310982879 17177575905

2046 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸವ  ಅ ಲ ಂ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 168/3ಬ ನ ೕಜ 0.4 0.03 220377315526 10818230715

2047 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಲ ಣ ಯಲಪ  ವಡ ರ ಂ ಮಮ ರ ೕ ಕ 104/5 ನ ಬದ 0.4 0.03 885716534631 482010100037581

2048 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ರ ಶ ಬ ಲ ಂ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 168/3ಅ ನ  ೕ 0.4 0.03 263496574789 5112200119428

2049 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಕರ ಅ ಲ ಂ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 168/3ಕ ನ ೕಜ 0.4 0.03 722451389760 17177544092

2050 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಪ ಣ  ಗಪ  . ಡರ ಗ ಜಲ 41/4 ನ ೕಜ 0.4 0.03 848657608183 10818214513

2051 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸ ೕಶ ೕ ಂತ ಶ ರ ಜಲ ಜಲ 160 ನ ತರ 0.4 0.03 571209717208 17180525787

2052 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ರ ಶ ಲ ಆ ನವರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 94/1/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 381166478933 17173607525

2053 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಈರಪ  ಚನ ಮಲಪ  ಂದರ ಜಲ ಜಲ 393 ನ ತರ 1 0.03 498790177813 17180515316

2054 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ರ ೕಂದ  ಮ ೕ  ವಡ ರ ಕ ಜಲ 124 ನ ತರ 0.4 0.03 788238921460 3053101010008210

2055 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅ ೕಕ ಮಪ  ಡ ೕ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 425/9 ನ ೕಜ/ಅ ಣ 0.4 0.03 3050101010012900

2056 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಗಪ  ಬಸಪ  ಜಲ ಜಲ 260 ನ ತರ 0.4 0.03 675186287420 89037745655

2057 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಹನ ತ ಮಪ  
ಡ ೕ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 112/1ಬ ನ ೕಜ/ಅ ಣ 0.4 0.03 231980468283 30302552796

2058 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಲ ಣ ಹ ಪ ದ ಉದಗ ಜಲ 93/6A ನ ತರ 3 0.09 414983010858 5201001198824110

2059 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸಪ  ಈರಪ  ಡರ ಲಗ ಅರ ಂ 150/2, 160/3A ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 399507119825 10817977008

2060 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ ವ ಂಗಪ  
ರವನ ವರ ಲ ೕ ಕ 208/3 ನ ೕ 0.4 0.03 738724774358 2763108010064

2061 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕ  ೕಮ  ಲ ಲ ೕ ಕ 208/3 ನ ಗಲ 0.4 0.03 382563627055 3047101010008470

2062 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅ ಬ  ಜಲ ಜಲ 51/2 ನ ತರ 4.01 0.03 625903623441 5782200023946

2063 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಮಪ  ಯಲಪ  ಹ ರ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 123/12 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 914641158086 17177520820

2064 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಶ  ಇ ರ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 22/2A ನ 0.4 0.03 418805500156 89045688786

2065 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ  ಂಕ  ಕನ ವರ ಜಲ ಜಲ 460 ನ ತರ 3.1 0.03 532219779418 532219779418

2066 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಂಗಪ   ಇ ರ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 51/3 ನ ಟ 0.4 0.03 912556219187 17177522817

2067 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಹಣ ತ ಂಡ  
ೕಸ ಳ ಜಲ ಜಲ 93/2 ನ ತರ 0.4 0.03 649000060050 677101027465

2068 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ವ ತ  ಂಗಪ  ಸ ಡ ಡ ಜಲ 53/1ಅ ನ ತರ 0.4 0.03 213892699935 35905844438

2069 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಯಲ  ೕಮ  ಡ ಳ ಜಲ 648 ನ ಬದ 0.4 0.03 782317791113 10818214535

2070 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಪ  ಅವ  ಝ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 95/8 ನ ಟ 0.4 0.03 716566028331 17177541705

2071 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಂಪ  ಂಗಪ  ಕಡಲ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 450/2,451/1ಕ+2 ನ ಎ 0.4 0.03 740515575415 17177538725

2072 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಣ ದ ಪ  ಅವ  ಝ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 95/4+5 ನ ಎ 0.4 0.03 815758546612 17177539058



2073 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಗಪ  ಂಡಪ  ಕಮ ರ ಅರ ಂ 43120 ನ ಎ 0.4 0.03 238760493763 305010101001079

2074 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಳಪ  ವ ತ  ೕಸ ಡ ಡ ಜಲ 158/1ಬ/1 ನ ತರ 0.8 0.06 215287030132 304701010022095

2075 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ ವ ಡಪ  ಯರಗ ಳ ೕ ಕ 350 ನ ತರ 0.4 0.03 266574405600 304710101002250

2076 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ ಪ  ಳಪ  ಜ ನ ವರ ೕ ಕ 43120 ನ ಗಲ 0.4 0.03 495218728709 30541010005982

2077 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ ವ ಹಣ ತ ಗ ದ ಮ ಜಲ 190/7 ನ ನ ನ ಡ 0.4 0.03 944155013878 17180535478

2078 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ ಪ  ಳಪ  ಜ ೕಳ ನ ಅರ ಂ 74/6ಕ ನ ೕಜ 0.4 0.03 853697550302 5802200025726

2079 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮಪ  ಅಪ  ಛ ಹ ರ ಅರ ಂ 122/1ಕ ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 713406101722 17178046776

2080 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಣ ಪ  ಸಳಪ  ಲ ೕ ಕ 1053/3 ನ ಬದ 0.4 0.03 253879688087 9019713004

2081 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಹ ತ ಬಸ  . ೕಲ ಕ ೕ ಅರ ಂ 141/2ಅ+2ಬ/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 876868036783 580220023327

2082 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದಶರಥ ಬಸ ತ ೕಲ ನ ನ ಅರ ಂ 97/1 ನ ಎ 0.4 0.03 640826371553 5612200000790

2083 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸ ತ ಂಡ  ರ ಮ ರ ಅರ ಂ 80/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 608318428168 89078903829

2084 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಂಡ  ವ  ಇ ಳ ಲ ಂ ಜಲ 62 ನ ತರ 0.4 0.03 329878238161 374802010355548

2085 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸ ೕ  ಹಣ ತ ಗ ದ ಮ ಜಲ 190/2 ನ ನ ನ ಡ 0.4 0.03 574323402740 17180532568

2086 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸಯ  ಂಪಯ  ೕ ೕ ಕ 237 ನ ಬದ 0.3 0.0225 422008104806 17186067810

2087 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಯಲಪ  ಹಣ ತ ಗ ದ ಮ ಜಲ 181/12 ನ ನ ನ ಡ 0.4 0.03 314056054594 17180544030

2088 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ ಂ ಶ ಹಣ ತ ಗ ದ ಮ ಜಲ 181/11,181/6 ನ ನ ನ ಡ 0.4 0.03 393600373170 17180554037

2089 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕ  ದ ಪ  ಬ ೕ ನ ಅರ ಂ 108/1 ನ ತರ 0.4 0.03 653251591731 35650228164

2090 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ ಪ  ಕ ದ  ಬ ೕ ನ ಅರ ಂ 108 ನ ೕಜ 0.4 0.03 306193543044 10818253369

2091 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಹಣ ತ ತಮ ಣ ಗ ದ ಮ ಜಲ 181/13 ನ ಬದ 0.4 0.03 748261298977 17180534418

2092 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಕ ದ   ಬ ೕ ನ ಅರ ಂ 108 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 250373664836 31719487952

2093 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಜಯ ೕ ವನಪ  ೕಲ ಲ ೕ ಕ 19 ನ ಬದ 0.4 0.03 812130638995 5201001198861090

2094 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಂಕಪ  ಈರ  ಡ ಲಗ ಅರ ಂ 162/14A,162/14B ನ ಬದ 0.4 0.03 619582045961 3047101010004940

2095 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಂಕಪ  ದ ಪ  ಡರ ಲಗ ಅರ ಂ 83/4,37 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 416023403838 3047101010007340

2096 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಕದ ರ ೕಮ ಬ 
ಮ ನ ರ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 142/5 ನ ಕಲಂಗ 0.4 0.03 943026743423 89063594760

2097 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ರ ಶ  ಜಲ ಹ ರ ಅರ ಂ 79/4 ನ ಅ ಣ 1 0.03 360714611769 30960167985

2098 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಈಶ ರ  ಕ ಹ ರ ಅರ ಂ 278/6 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 785697914871 89080317784

2099 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅರ ಂದ  ೕಕನ ವರ ಹ ರ ಅರ ಂ 167/5/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 975394782176 5102200048023

2100 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ ಪ  ಮ ಷ  ತನ ವರ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 500/13 ನ ನ ನ ಡ 
ೕ 0.4 0.03 220358754312 3050101010007753

2101 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ  ಳಪ  ರ ಅರ ಂ 444/3 ನ ಟ 0.8 0.06 886358259033 31028671966

2102 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ  ಲ ಟ ನ ರ ಂ ಅರ ಂ 46/2 ನ 0.4 0.03 476945459105 89006073073

2103 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಶ  ಕ ಮ ರ . ಅರ ಂ 84/4ಅ ನ ಟ 0.4 0.03 844019262772 844019262772

2104 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸ  ಡ ನ ವರ ಹ ರ ಅರ ಂ 195/1+2/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 942705900784 17178038630

2105 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಮಪ   ಡಬ ನ ವರ ಹ ರ ಅರ ಂ 197/* ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 975745721154 173010022165

2106 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸವ ಜ ೕ ಡಬ ವರ ಹ ರ ಅರ ಂ 232/1 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 599715525279 1730100000290

2107 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಗಪ  ಮಪ  ಹಡಪದ ಹ ರ ಅರ ಂ 24/04 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 454131041955 346302010021532

2108 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಈಶ ರ ಕ ಜಲ ಹ ರ ಅರ ಂ 290/3 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 569034287008 89080233008

2109 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸಪ   ಕ ೕ ಹ ರ ಅರ ಂ 10/01 ನ ಅ ಣ 0.43 0.03 354301478785 3555101010007254

2110 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಆ ದ  ಹ ರ ಅರ ಂ 342/3,342/5,77/10 ನ ಅ ಣ 1.19 0.06 724178559007 3155101010008487

2111 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ವಪ  ಬ ಜಲ ಹ ರ ಅರ ಂ 75/1,75/7,75/2 ನ ಅ ಣ 1.36 0.055 433826655160 17178038006

2112 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮಲ  ಲ ಹ ರ ಅರ ಂ 71/11 ನ ಅ ಣ 1.2 0.03 680664258814 89105517532

2113 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ ೕ ಕ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 09/02 ನ ಟ 0.4 0.02 641936836144 17177564552

2114 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ   ರ ಅರ ಂ 447/1ಅ ನ ಟ 2 0.06 310873539038 10021184772

2115 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ ಪ  ಈ ರ ಅರ ಂ 487/3 ನ ಟ 1 0.03 997534617345 8511101034571

2116 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕರಪ  ಲಕ ಪ  ೕಗನ ವರ ಲ ೕ ಕ 640 ನ ಬದ 1.00 0.03 380585258344 374802010009407

2117 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಠ ಲ ಉದ ಪ  ಲ ೕ ಕ 522 ನ ಪ ಯ 1.00 0.03 991933384389 374802010355776



2118 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ ಕ ನ ೕ ನ ಬ 
ನ ಫ

ಅರ ಂ  
ವಲ ೕ ಕ 13/02. ನ , 

ನ ನ 2.00 0.06 530316386279 0676101023368

2119 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅ  ಬಸವ ಪ  
ಡ ನ ವರ

ಅರ ಂ  
ವಲ ೕ ಕ 8 ನ ಟ 1.00 0.03 671997569024 89061110749

2120 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅ ಲ ಬ  ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 46 ನ ಎ 1.00 0.03 742311668071 0676101004259

2121 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕನ ಇ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 1308 ನ ನ ನ 1.00 0.03 606291660643 89093109735

2122 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ವನ ಡ  ಡಪ  ೕಲ ನ ೕ ಕ 11-Jan ನ ಟ 1.00 0.03 685412798644 3046101010001352

2123 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಇಬ ೕಮ  ಅ ೕರ ಬ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 1308 ನ ಂ 1.00 0.03 769988425668 17176550969

2124 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕವ  ಕರ ಂಗಣ ವರ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 728/2 ನ ***** 1.00 0.03 ****** 0676101013690

2125 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸವ ಜ  ಅ  ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 777/3 ನ ***** 1.00 0.03 ****** 89024010034

2126 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸ   ಹ ರ ಅರ ಂ 86/2 ನ ಅ ಣ 1.2 0.045 957473333771 173010000727

2127 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಶ  ಹ ರ ಅರ ಂ 87/2 ನ ಅ ಣ 1.00 0.03 557972953939 173010031390

2128 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಲ  ಲಕ  ಹ ರ ಂಕ ರ ಜಲ 63/1 ನ 2.00 0.06 333187231354 0677101008046

2129 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಪವ  ೕಮ ಯ  ಕ ಜಲ ಜಲ 264/1B ನ ಅ ಣ 0.8 0.06 331993487027 33571884381

2130 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಕ ವ  ೕಮಪ  ರ ಳ ಹ ರ ಅರ ಂ 68/1 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 381631625510 6611980724

2131 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ  ಅಲ ಡ ಗ ನ ಅರ ಂ 167/7ಬ ನ ಟ 0.8 0.06 781768218007 302501500256

2132 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಗ ನನ  ಗ ನ ಅರ ಂ 167/7ಬ ನ ಅ ಣ 0.80. 0.06 ****** 302501500457

2133 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಢ  ಗ ನ ಅರ ಂ 167/7ಬ ನ ಟ 0.8 0.06 302501003066 302501003066

2134 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ ನ  ಗ  ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 284/5 ನ ೕಜ 0.40 0.03 287909503520 374902010007079

2135 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಕರ ಂಚಪ  ಲ ಳ ೕ ಕ 256/2 ನ ಂ ,ಎ ೕ 0.4 0.03 631001925285 3046101010003437

2136 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಲ ಣ ಹ ಉ ರ ನ ಅರ ಂ 181/4 ನ ಟ 0.4 0.03 569544720734 89016270322

2137 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ  ಹಣ ತ ಉ ರ ನ ಅರ ಂ 181/13ಅ ನ ೕಜ 0.4 0.03 935789541903 17173545501

2138 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಲಕ ಪ  ಹಣ ತ ಉ ರ ನ ಅರ ಂ 181/4 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 953100068089 20340570632

2139 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ ಮಲ  ಕ ರ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 424 ನ ನ ನ 0.4 0.03 882495582356 17176527566

2140 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಪ ೕರಪ  ಮಪ  ಲ ಂದ ನ ಅರ ಂ 104/1 ನ ಗಲ 0.4 0.03 221106425284 3049101010005591

2141 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಮಪ  ಮಪ  ಗ ಮಲ ಅರ ಂ 120/2/2,120/3/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 778252581566 3050101010011014

2142 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ  ೕಮ ವ ಜಲ ಜಲ 264 ನ ಬದ 0.4 0.03 973991780960 0446101029064

2143 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸವ ಜ ಮಲ  ಹತರ ಟ ಮ ರ . ಅರ ಂ 81/9 ನ ಟ 0.40 0.03 414727204051 05122200033121

2144 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಗ  ೕ ತ ಸಪ ಗರ ಹ ರ ಅರ ಂ 130/4 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 938692078240 35213023029

2145 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ನ ಪ  ಮಪ  ರ ಳ ಹ ರ ಅರ ಂ 132/1 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 296825181898 89043589390

2146 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಹಣ ತ ಮಪ  ರ ಳ ಹ ರ ಅರ ಂ 364/1 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 265272708035 89047132726

2147 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಂ ಶ ಂಡ  
ರ ಮ ರ ಅರ ಂ 77/6 ನ  ೕ 0.4 0.03 300930792555 89086700455

2148 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ  ಬ ಳ ರ ಅರ ಂ 758/3 ನ ಅವ 0.4 0.023 842721498100 36960100000111

2149 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಈಶ ರ ವ ತ ಪ   ಬನ ವರ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 188/6 ನ 0.27 0.018 253942277179 89046894345

2150 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಗಪ   ಳ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 158/1/A ನ 0.8 0.06 997860994630 17180018530

2151 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ ಪ  ಬ ಡಕನ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 94/2 ನ 0.8 0.06 753120215481 3051101010001510

2152 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಮಪ  ಈ ಕ ೕ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 103/3 ನ 0.8 0.06 368736188438 17180054103

2153 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅಪ ಯ ಪ  ಈ ಕ ೕ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 103/2 ನ 0.6 0.045 929525825085 17180017751

2154 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಶ  ೕಲ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 372/1/1 ನ 0.4 0.03 458841673778 17180067746

2155 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ ಂಗ   ಳ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 158/1/A ನ 0.4 0.03 368715296865 17180055129

2156 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅಪ ಯ ಪ  ಶ ಖನ ಂ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 304 ನ 0.4 0.03 692128010481 17180060795

2157 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ವ  ಬ ಬನ ವರ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 171/2 ನ 0.4 0.03 730017825513 17180035747

2158 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮಲಪ  ಬ ಳ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 110 ನ 0.4 0.03 808027208596 89050730139

2159 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಗ ಜ ಬ ಳ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 120/3 ನ 0.4 0.03 718949131456 89033284696

2160 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸ   ಳ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 158/1/A ನ 0.4 0.03 591250542496 3051101010001820

2161 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ವ ಂಗ  ಬ ಳ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 137/5 ನ 0.4 0.03 992113749151 89078721679



2162 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ತಪ   ಕ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 159 ನ 0.4 0.03 362027459140 10817987914

2163 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಮ ಂಗ   ಖನ ಂ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 304/1+2 ನ ನ ನ 0.4 0.03 274327377535 17180035963

2164 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಮ   ವ ರ ಉದಗ ಜಲ 16-Feb ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 497296588244 374802010351925

2165 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ ಪ  ತಪ  ವ ರ ತಳಕ ಳ ಜಲ 82/7 ನ ಅ ಣ 0.35 0.025 995882455645 374802010353307

2166 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅಕ ಮ   ಂಕಪ  
ರ ದ ಡ ಜಲ 271/2 ನ 0.4 0.039 500760489004 89067743095

2167 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕ ಂತ  ಲ ಂ ಕ ಜಲ 71/1 ನ 0.4 0.03 473122549272 5782200027084

2168 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ ನ ಮ ಮಠ ಕ ಜಲ 59/1 ನ 0.4 0.03 281937077644 89023393764

2169 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮಲ  ಕ  ನ ನಮರ ೕ ಕ 529/7 ನ ಗಲ 0.4 0.03 981475169609 3047101010022270

2170 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅ ೕಕ ಯ ದ ರಹ ಜಲ 41 ನ ಬದ 0.4 0.06 562275197365 10818230023

2171 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ ಪ  ಳಪ  ಕರ ಂಗನ ವರ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 252 ನ ನ ನ 0.6 0.045 543964471001 676101011875

2172 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಬಸ ಂಗ  ಂಗಪ  
ಡ ಬಸನ ವರ ಅಕ ರ ಳ ೕ ಕ 808 ನ ನ ನ 0.6 0.045 883324044756 676101010454

2173 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ವ ಕ ಪ  ಹ ರ ಅರ ಂ 341/3,341/9 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 506843521684 30985443563

2174 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಮಪ  ಂಡ  ಡ ಮ ಕ ಂ ಜಲ 50/2 ನ 0.4 0.03 626457027484 78225000026

2175 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಈರಪ  ಬಸ  ದರ ಕ ೕ ಕ 64/5 ನ ಟ 0.4 0.03 862643834148 5782200000462

2176 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಅ  ಮ ೕಹರ 
ಂ ಕ ೕ ಕ 64/1ಅ,64/9 ನ ಟ 0.4 0.03 328174740402 5112210123743

2177 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ  ಡ ಮಲ  
ಡಮ ಕ ೕ ಕ 53/1+2/2ಅ ನ ನ ನ 0.4 0.03 548009072636 3691033797

2178 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಳ  ದ ಪ  ನ ಡದ ಮ ರ ಜಲ 99/3B ನ ನ ನ 0.4 0.03 904828327511 17180534098

2179 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಈರಪ  ಂಗಪ  ಜಲ ಜಲ 594/1 ನ ಬದ 0.4 0.03 529576129623 5782200000462

2180 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಮಪ  ಗಪ  ದ ಕ ೕ ಅರ ಂ 384/3 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 681183316515 3049101010009490

2181 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮಲ  ಯ ಂ ರ ಡ ರ ಅರ ಂ 100/2A/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 206013021348 3055101010011920

2182 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಹ ವ  ಳಗ ರ ಅರ ಂ 35/3D ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 475532186064 89030757361

2183 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಗ   ೕಳ ರ ಅರ ಂ 51/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 805524677727 30985443449

2184 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ  ಯ ಂಜರ ಡ ರ ಅರ ಂ 98/4B ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 430281522680 5102200063222

2185 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಮ ವ ಂಡಪ  
ಂಜರ ಡ ರ ಅರ ಂ 98/3 ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 911352590937 89032059922

2186 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ವಬ  ಯ ಮನಪ  
ಂಜರ ಡ ರ ಅರ ಂ 146/4A ನ ಅ ಣ 0.4 0.03 339256728286 89030753515

2187 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ  ಲ ತಹ ೕ ರ ೕ ಕ ೕ ಕ 327/1ಅ/1 ನ ಬದ 0.8 0.06 240073286214 3047101010007600

2188 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸ ವ  ಪ ರ ೕ ಕ ೕ ಕ 378/7 ನ ಂ 0.4 0.03 922619878899 3047101010020290

2189 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ದ ದ  ಉ ನ ೕ ಕ ೕ ಕ 538/2A ನ ಬದ 0.8 0.06 627899396021 3047101010008960

2190 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಈರಪ  ವ  ಗಡಗ ಂ ರ ಟ ಅರ ಂ 538/2A ನ ಎ 0.8 0.03 736291494326 31861857908

2191 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕಮ   ಂದ ಶ ಂ ಹ ಳ ಶ ರ 41/1,8 ನ ತರ 1 0.075 605337516264 17055532357

2192 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಂಡ  ಯ ಡ ೕಲ ಹ ಡಗನಹ ಯ.ಮರ 37/18,2 ನ ತರ 2 0.15 447019303473 32642791379

2193 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಯಲ  ಅಪ  ಕ ವ ರ ಯ.ಮರ 48/1ಅ,2ಅ ನ ತರ 1 0.075 278371549478 110310410000250

2194 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ  ಗ  ಯ ಯ.ಮರ 116ಎ/2/25 ನ ತರ 1 0.075 798339228530 5452200113500

2195 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ  ಂಗ  ಳ ಯ.ಮರ 118,712,14/2 ನ ತರ 1 0.075 947757241556 5452210002250

2196 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಥ ಡ  ದ ಂ  
ೕಲ ಬಗರ ಳ ಯ.ಮರ 53 ನ ತರ 1 0.075 359941018711 110310100006626

2197 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಳ ಡ ಯಲ ಡ ೕಲ ಬ ಯ.ಮರ 25 ನ ತರ 1 0.075 553308863618 110310100004082

2198 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಲಕ  ೕಮ  ಸನ ಬಗರ ಳ ಯ.ಮರ 56 ನ ತರ 1 0.075 784320295107 110310100002250

2199 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಓಮಪ ಶ ಸಲ ವ ರ ಯ.ಮರ 206/1+2ಅ/1+1+2 ನ ತರ 1 0.075 855316211878 89054818239

2200 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ೕಮ  ಮ  ಟ ನ ಳ ಯ.ಮರ 106/3,108/1 ನ ರಲ & ೕ ಫ 2.2 0.075 987373462141 20428683492

2201 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕಮ  ಕ  ಹಣಜ  ಬರ ಳ ೕ 169 ನ ತರ 1 0.075 735512073120 89019805471

2202 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಬಸ  ವ  ರ ಶ ರ 128/6,115/10ಬ,115/9 ನ ೕಜ 0.3 0.03 702372067364 13490150000221

2203 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಭಗ ತ ಹಣ ತ ಪ ರ ಳ ಶ ರ 175 ನ ತರ 1 0.075 951575053984 375002010002549

2204 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಈಶ ರ ಮಲ  ಂಗ ರ ಶ ರ 83 ನ ೕ 1 0.075 538396983428 134901011002225

2205 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ತ  ದ  ಡರ ರ ಶ ರ 195 ನ ೕ 1 0.075 720777706262 134901051000085

2206 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಅಣ  ವ  ಡರ ರ ಶ ರ 22 ನ ೕ 1 0.075 590218211874 134901010000300

2207 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಮ ೕರ ಕಲ  ಅವ ರ ಶ ರ 150/2,150/4 ನ ೕ 1 0.075 304288494013 134901010004733



2208 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಮಲ  ಗ  ೕ ಳ ಶ ರ 224/2 ನ ೕ 1 0.075 373817271079 375002120001012

2209 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಧರ ಅಪ  ವರದನ ವರ ರ ಶ ರ 21/3,25/3,25/4 ನ ೕ 1 0.075 620959949945 134901011000942

2210 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕಮ  ರ   ಣ ರ ಶ ರ 142 ನ ಂಡ 1 0.075 949648527809 33220703407

2211 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಬಸವ ಜ ಪರ  ೕತ ರ ಶ ರ 162/7 ನ ತರ 1 0.075 484617089250 134901011003410

2212 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಪರ  ೕಮ ಂಗ ಶಡ ಣ ರ ಶ ರ 142 ನ ೕಜ 1 0.075 969228506918 134901011000875

2213 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ವ  ೕರ ದ  ವಣ ೕಳ ಳ ಶ ರ 318,319 ನ ತರ 1 0.075 674460521765 375002010004337

2214 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಮಲ  ಂಡ  ವ ರ ಶ ರ 129/1 ನ ತರ 0.6 0.045 674460521765 134901050000172

2215 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಂಪ  ದ  ಗ ಳ ಶ ರ 77/1,77/2,87/28 ನ ತರ 0.6 0.045 737028340845 375002010004403

2216 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಕಲ ಡ ಂಗ ಡ ೕ ಶ ರ 232/2 ನ ತರ 0.5 0.0375 516889020511 17059523348

2217 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ರ ಶ ರ  ಬ ೕರಗಲ ಶ ರ 573 ನ ತರ 0.6 0.045 755604649350 17025029427

2218 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಜಯ ಮ ಡ ಡಕರ ೕ ರ ಶ ರ 202/3 ನ ತರ 0.3 0.0225 422821184524 89029204354

2219 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಘಟ ಪ   ಹ ಳ ಶ ರ 85/1ಕ,85/4ಅ,85/13,85/1ಅ,8
5/12,85/7 ನ ತರ 0.6 0.045 573615056696 375002120000708

2220 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಅ ನ ಕರ ಲ ಲ ಡ ಶ ರ 23,25/1 ನ ತರ 0.6 0.045 273534437052 375002010007006

2221 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಪ ಶ  ಂ ಳ ಶ ರ 222/57,222/60,222/63,222/6
5 ನ ತರ 0.6 0.045 848953164630 375002010003989

2222 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ದ ಂತ ವ ಂಗ ಗವ ಳ ಳ ಶ ರ 100/4+5,133/1ಬ ನ ತರ 0.6 0.045 531827241096 375002010012760

2223 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಮ ಶ ಕರ ವಣ ವರ ಚ ಳ ಶ ರ 450,461,464/1 ನ ತರ 0.6 0.045 255862626594 122501231000926

2224 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ  ಪರ  ಡ ಳ ಶ ರ 76/7 ನ ತರ 0.4 0.03 428701469883 375002010006601

2225 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಅ ೕಕ ಕರ ಯ ೕರಗಲ ಶ ರ 590/2,590/3 ನ ತರ 0.5 0.0375 934982930492 5772200061531

2226 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ  ಮಲ  ಅಂ ೕರಗಲ ಶ ರ 192 ನ ತರ 0.29 0.02175 520564310700 375702010007771

2227 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಮ ಶ ಧ  ಡ ಳ ಶ ರ 39 ನ ತರ 0.4 0.03 821896797394 375002010003242

2228 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಪರ  ದ  ತ ಳ ಶ ರ 61/1 ನ ತರ 0.5 0.0375 633265115657 375002010004247

2229 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಮ ಂ ಶ ನ  ಡ ಗವ ಳ ಶ ರ 95,110,146 ನ ತರ 0.6 0.045 887566934700 520101227891550

2230 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಪ ೕದ ಪರ  ಡ ಳ ಶ ರ 76/7ಬ,87/17,87/44 ನ ತರ 0.21 0.01575 285955752544 375002010007672

2231 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ  ಂಗ  ಚ ೕಚ ಶ ರ 36/2ಬ,13/1ಕ ನ ತರ 0.6 0.045 855537749989 33577698865

2232 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ದ   ಳ ಉ. ರ ಶ ರ 280/ಅ ನ ತರ 0.6 0.045 359469876918 134901010000310

2233 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಅ   ಯ  ೕಲ ಉ. ರ ಶ ರ 10/5ಅ ನ ತರ 0.6 0.045 313167783718 134901011000563

2234 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಬಸವ  ಕರ ಬ ೕ ರ ೕರಗಲ ಶ ರ 590/3,590/2 ನ ತರ 0.5 0.0375 862471916834 5340101000247

2235 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕಮ   ಂಡ  ೕಲ ಡಗನಹ ಯ.ಮರ 45 ನ ತರ 1 0.075 975826140173 5452200016390

2236 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕಮ  ಗಲ ಂಪ  ಯಮಕನ ರ ಯ.ಮರ 36,35 ನ ತರ 0.8 0.06 624857933743 110310100007509

2237 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕಮ  ಯ  ಭರಮ  ಮ ಮಚನಮ ಯ.ಮರ 118/3 ನ ತರ 0.6 0.045 240909195623 5472250024911

2238 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಸ ಠಲ ವ ೕ ಹತರ ಯ.ಮರ 267/1 ನ ತರ 0.8 0.06 921626163634 31061209944

2239 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (200) ೕ ಲ  ೕಮ  ಸನ ಬಗರ ಳ ಯ.ಮರ 56 ನ ತರ 0.85 0.06375 685351757476 110310100002965

2240 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (423) ಯ ಸ ಯಕ ೕಟ  ಶಕ  
(  ) ೕ ಯ.ಮರ 1 ಪ. ತರ 0.4 0.036 931360404646 105001050000544

2241 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (423) ೕ ಯಲ  ಪರ  ಮ ದರ ಯ.ಮರ 50/1+2+3+7 ಪ. ತರ 0.98 0.0882 340942429166 375102010011337

2242 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (423) ೕ ಭರ   ಕ ಯ.ಮರ 116/7 ಪ. ತರ 1.2 0.108 220321050762 122501010100752

2243 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (423) ೕ  ದ  ಂಕ ಅಲ ಳ ಯ.ಮರ 26 ಪ. ತರ 0.8 0.072 657839508837 105001011000950

2244 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (423) ೕಮ  ವ  ವ  ಸನ ಲ ಡ ಶ ರ 281/2 ಪ. ತರ 1 0.09 691819961564 134901051000311

2245 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (422) ೕ ರ ೕಂದ   ಕಳಸಪ ೕಳ . ೕ 104/3 ಪ. ೕ 1 0.09 956313240514 89034787097

2246 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (422) ೕ ಳ  ಮಲ  ಗ ಎ ೕ 200/1 ಪ. ಣ 0.3 0.027 360178392454 5132030007386

2247 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (422) ೕ ಡ  ಕಲ  ಮ ಕ ಎ ೕ 174/22,199/17 ಪ. ತರ 0.8 0.072 620217983179 5342108002700

2248 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (422) ೕ  ಳ  ಗ ಎ ೕ 201/3 ಪ. ತರ 0.4 0.036 743635240382 5132200073650

2249 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ (422) ೕ ಹ ಜನ ವಪ  ಅ ತ ಯ.ಮರ 153/7,8 ಪ. ತರ 0.9 0.081 641899210436 5452200005530

2250 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕಪ  ಮ ವ ಕ ಟ ಂ 50/*/2 ಪ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.40 0.126 0535108014257 851309891782

2251 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಬಸಪ  ಮಲಪ  ತಳ ರ ಪ ರ 43/*/1 ಪ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.072 110710110009781 318668565469

2252 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಜಯ ಮಲಪ  ವ ಂ 76/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.6 0.12 05392200054518 336395552721



2253 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಜ ರ ಬಸಪ  ಪ ರ 54/*/7 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.28 0.021 11071010003513 525585472437

2254 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕಮ  ತಲ ಂತಪ  ಮಣ ವರ ಹಟ ರ 34/*/2 ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.38 0.0285 110710100001210 625587840887

2255 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಅ ಸ ಅಂ ೕನ ೕ ಂ 32*/* ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
2.00 0.15 05392200165757 540547692796

2256 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಬಳ ತ  ಇಂಗ ರ ಂ ೕ 358/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.20 0.09 17032010213 382687372737

2257 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಆ ದ ಅ ಬ ೕಲ ರಲ ರ 174/1 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.20 0.09 20147825244 645346723322

2258 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಅ ೕಕ ಮಪ  ಚವಲ ಕ ನವ ರ 18/3 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.89 0.06675 110710100012712 969546741428

2259 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ದ ಪ  ಮ  ಚವಲ ಕ ನವ ರ 11/2 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 110710110004834 559946844229

2260 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕಮ  ಮ  ಂತಪ  ಮಣ ವರ ಪ ರ 25/*/4 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 110710100012110 378642143244

2261 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಬಸಪ   ಪ ರ 78/*/1ಬ ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.40 0.03 110710100001665 491136904552

2262 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಹ ತ ಪರ ಮ ೕರಲ ೕ ರ 96*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.12 89021902107 895101538176

2263 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕಮ  ಸಮ   ಫ ಂ ಸ ಟ ಂ 48/*/* ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 89041274698 477884229871

2264 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಗ ಶ ಶ ೕರಲ ಕ ಂ 58/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.40 0.03 05392250030565 204322977864

2265 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕಶ ಅಂ ೕನ ೕಜ ಟ ಂ 9/ಬ/* ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.12 19600100018668 846398523299

2266 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ  ಗಣಪ ವ ಡಚ ಡಕರ ಂ 51/*/2 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.12 20169568405 754454845663

2267 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಂದ  ಬಸವ  ತಳ ರ ಪ ರ 9/*/7

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.40 0.036 89064248051 474385090317

2268 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ  ಲ ಣ ಂ ಕರ ಪಡಲ ಡ ಂ 10*/*

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
2.00 0.144 05392200081954 500145194802

2269 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ತಮ  ಬಸ ತ ಪ ರ 29/*/ಕ ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.40 0.02175 89050548911 970668928062

2270 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಕ ಬಸ ತ ಹ ೕ ಪ ರ 47/*/6 ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.40 0.02175 1107100001828 679135340158

2271 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಅಭಯ ಅಣ ಭ ೕಲ ರಲ ರ 174/2 ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.20 0.09 20147831983 858747933953

2272 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ರಅಹ ದ ಮ ಹಟ ರ 84/2 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.78 0.0585 110710110000181 306472329066

2273 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಧನ ರ ಕ ಹ ಪ ರ 34/*/2ಬ ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.12 110710110014759 710661750082

2274 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಅ ಬ ಅ ಬ ೕಲ ರಲ ರ 174/1 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.20 0.09 20147822323 569088955406

2275 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕಮ  ಪ ವ   ಶ ರ ಹಟ ರ 20/*/2 ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 110710110000181 419641721501

2276 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕಷ  ಶ ರ ಹಟ ರ 32/*/1 ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.21 0.09075 30544679341 688179816755

2277 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕ ತ ಈರಪ  ೕಳದ ಪ ರ 34/*/1+2ಅ ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.20 0.09 89101602513 971512250271



2278 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಅಂ ೕನ ೕ ಮ ಫ ಂ ಸ ಒ ೕ ಂ 41/*/* ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
2.00 0.15 05392200001691 360715892732

2279 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ  ಸ ೕ ಟ ಂ 31/*/* ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 0535108015043 309732755335

2280 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕ ಬ ವ ಮ  ೕಲ ಕ ಳ ಂ 9/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
2.00 0.15 17218284979 771402560383

2281 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಈರಪ  ಂಗಪ  ಡಣ ವರ ಕ. ರ 144/*/3,175/*/2 ಪ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.144 54056772398 852597774699

2282 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಮಹ ವ ೕಮಪ  ಭ ಂಗನಮಠ ೕ 98/1 ಪ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.40 0.1224 32141318447 673328355202

2283 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಪ ೕಪ ಈಶ ರ ಬರ ರ ಲ ರ 158/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.15 0.0885 052022000692071 815789787124

2284 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಕಲಪ  ಮಲಪ  ಗ ಕ ನ ಪ ರ 9/3 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.00 0.075 35588686691 534744483202

2285 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಬಸವ ಜ ಫ ೕರಪ  ನ ಗ ಡ ರ 198/*/1 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 17030553080 457882100855

2286 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ದ ಂತ ಈರಪ  ಂ ಲ ರ 244/*/21,23,3 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 05202200004963 649009481149

2287 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಅ ಲ ವಬಸಪ  ಪ ಇಟ ರ 314/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.20 0.09 05202200013260 455088323227

2288 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ದತ  ಲ ಅ ೕಳ ಕಗ ಣ ರ 62/*/10 ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.39 0.10875 89012593552 605749226663

2289 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ರ ಕರ ಲ ಅ ೕಳ ಅವ ರ 102/*/1 ಅಲ  ತ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.12 89050851836 206985817217

2290 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ  ಯಲಪ  ಕದಮ ಡಗಲ ರ 23/*/7 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
2.00 0.15 17031033140 393337575246

2291 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ   ಂವಕರ ಆಮ ಂ ೕ 58/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.40 0.03 05512250017076 247434531881

2292 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ   ಂವಕರ ಆಮ ಂ ೕ 47/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.20 0.09 17032025649 540012151931

2293 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ  ತಮ  ೕತ ೕ ಂ 79/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.60 0.045 17218315251 529779349727

2294 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಲಖಮ  ಯಣ ೕಲ ೕ ಂ 91/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 17218297058 406428682229

2295 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಸ ಯಣ ವ ೕ ಂ 91/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 17218310467 797230930345

2296 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ವ ತ ಒಮ  ೕ ತ ಂ 34/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.60 0.045 0535101006888 269080417840

2297 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕ ಗ ಸ ೕ ೕ ಂ 46/*/3 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.85 0.14 11131390045 989229369798

2298 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಈಶ ರ ಶ ೕರಲ ಕ ಂ 59/*/ಅ ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 05392250049250 673213384746

2299 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಪರ ಮ ೕ ಂದ ರ ಕ ಂ 92/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
2.00 0.15 05392200015205 811965473431

2300 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಂಡ ಕ ೕಪ  ರ ಕ ಂ 92/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
2.00 0.15 89087303785 872596580035

2301 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಮ ಕರ ಮ ಪ  ೕಲ ಕ ಳ ಂ 9/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
2.00 0.15 17218319448 529881154276

2302 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಅಂ ೕಮ ಮ ೕಶ ೕ ಗರ ಂ 31/*/5 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.12 17218287970 765351768301



2303 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ  ಲ ಣ ಶ ರಕರ ಮತ ಂ 54/*/1+3 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.60 0.045 17218323498 635142502899

2304 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ  ಫ  ಧ ಲ ೕ ಂ 48/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.20 0.09 32192897320 344642226705

2305 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಮ ೕಶ ಫ  ಧ ಲ ೕ ಂ 48/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
2.00 0.15 11131382896 266105969551

2306 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ರ ಮ ೕಶ ೕ ಂ 46/*6 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 30834693378 271680955059

2307 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕ   ೕಲ ಕ ಳ ಂ 33/*/1 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 17218323114 561323566837

2308 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ   ೕಜ ೕ ಂ 55/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.60 0.045 05392200019670 402661524904

2309 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ದ ೕಯ ಅ  ಕ ಳ ಂ 8/*/1 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.20 0.09 17218277665 261208053466

2310 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಮ ಶ  ವ  ಉಪ  ೕಲ ೕ ಂ 9/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.40 0.03 17218319562 607074200127

2311 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಲ ರ ಬ ಂವ ೕ ೕ ಂ 23/ಬ/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.12 11131447482 423925470820

2312 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ನ  ಜ ಟ ಂ 50/*/1 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.80 0.06 0535101015711 563891460838

2313 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕಮ  ಅ  ಅಂ ೕನ ೕಂ ಂ 52/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.40 0.03 0535108014310 870953044734

2314 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕಮ  ಲ ೕ ಠಲ ರ ಮ ರ ಂ ೕ 164/*/3 ಪ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
0.27 0.0236 36003699418 667726311869

2315 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕಮ  ಂ  ಫ ೕ  ವ ಕರ ೕಥ ಂ ಂ ೕ 123/2 ಪ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.18 0.105 17193694413 214940849726

2316 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ

ೕಮ  ಲ ೕ  ಉಪ  ಫ ವ  ವಪ  
ೕಲ ೕ ಂ 84/*/4,64/*/5 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.20 0.09 17218294932 560418288809

2317 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ  ಂವ ಫ ಂ ೕ ಂ 47/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.12 11131453869 853551046841

2318 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಪರ ಮ ೕ  ವ ೕ ಂ 92/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.20 0.09 05392200168192 682189626736

2319 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಯಕ ಮಲ  ತ ಕರ ಅಂ ೕ ಂ 25/*/1 ಗ1 ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.12 11131428505 825251397819

2320 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ   ೕರಲ ೕ ಂ 96/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.12 05392250018342 573817859660

2321 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ಂವ ಲ ಫ ಂ ಂ 72/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.51 0.11375 11131405532 598296145210

2322 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ವ  ಂಗ ಫ ಂ ಟ ಂ 75/*/* ನ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.12 11131383742 765407749391

2323 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕಮ  ೕ  ಠಲ ರಕರ ಸಮ ಂ ೕ 206/*/1 ಪ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.20 0.108 60234602173 720951542862

2324 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಟ  ಗಳ ೕಟ ಮ  
ೕಗಗಳ ತ ಣ ೕಜ ೕಮ  ಪ ೕ  ಪ ರ ಂ ೕ 391/*/ಬ ಪ

ೕಟ  ಗಳ 
ೕಟ ಮ  ೕಗಗಳ 

ತ ಣ ೕಜ
1.60 0.144 35660969097 424887446085

2325 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ §gÀªÀÄ¥Àà PÀgÉÃ¥Àà 
¥ÀÆeÉÃj PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 252 ನ ªÉÄÃ£À¹£ÀPÁ¬Ä 2 0.15 266463506733 5102200058359

2326 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¹zÀÝ¥Àà £Á ¨ÁåPÀÄqÀ PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 390 ನ CgÉÆ¶£À 1.3 0.0975 384489252624 5102200058870

2327 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄ®è¥Àà zÀgÉÃ¥Àà 
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 45/2+3+4/C ನ Cj¶£À 1 0.075 527089717675 346302010019270

2328 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ £ÁªÀÄzÉÃªÀ zsÀgÉÃ¥Àà 
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 45 ನ Cj¶£À 1 0.075 390172662556 346302010019285

2329 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ zsÀgÉ¥Àà ªÀÄ ªÀÄÄvÁß¼À RtzÁ¼À PÀÄqÀa 05/02. ನ Cj¶£À 0.9 0.0675 727346781288 31476054613

2330 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¨sÀUÀªÀAvÀ gÁªÀÄ¥Àà 
SÁ£ÀUÉÆAqÀ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 20/2. ನ Cj¶£À 1 0.075 965883130990 89066877097



2331 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¥ÀæPÁ±À §¸À¥Àà 
a£Àß¥ÀàUÉÆÃ¼À

ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 569/1 ನ 0.075 221671631669 17182553521

2332 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ UÀAUÀ¥Àà gÁªÀÄUËqÀ 
AiÀÄgÀqÀwÛ

ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 424/4qÀ ನ Cj¶£À 1.2 0.09 213104148993 17182567771

2333 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ²ªÀ°AUÀ UÀAUÀ¥Àà 
AiÀÄgÀqÀwÛ

ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 222/4 ನ Cj¶£À 0.85 0.06375 950530887727 17182583158

2334 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà azÁ£ÀAzÀ 
PÁqÀ±ÉÃnÖ ¥Á®¨ÁA« PÀÄqÀa 222/5 ನ Cj¶£À 0.85 0.06375 863028328927 89067766465

2335 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ azÁ£ÀAzÀ ²ªÀ°ªÀÄUÀ 
PÁqÀ±ÉÃnÖ ¥Á®¨ÁA« PÀÄqÀa 94/2C,94/2§ ನ Cj¶£À 2 0.15 529868331377 17182543035

2336 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÀªÉÄÃ±À C PÀÄ®PÀtÂð ¨ÉPÉÌÃj gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 141 ನ Cj¶£À 1 0.075 849793662718 576902010022245

2337 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ GzÀAiÀÄ C PÀÄ®PÀtÂð ¨ÉPÉÌÃj gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 141/1 ನ Cj¶£À 1 0.075 423910573635 576902010022247

2338 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÁªÀ¸Á§ C zÉÃ¸Á¬Ä ªÀÄAlÆgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 35/1+2+3+5+5/2 ನ PÀ®èAUÀr 0.53 0.04 828784928865 64115316248

2339 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ UÉÆÃ«AzÀgÁªÀ C zÉÃ¸Á¬Ä ªÀÄAlÆgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 35/1+2+3+4+5/2 ನ PÀ®èAUÀr 0.53 0.04 744518833261 5082210034320

2340 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¥ÀzÀäuÁÚ ¨Á§Ä 
zsÀªÀÄðtÚªÀgÀ aAZÀ° gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 44/6 ನ Cj¶£À 0.53 0.04 313104408637 10758921684

2341 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ CuÁÚ¸Á§ ¨Á§Ä zsÀªÀÄðtÚªÀgÀ aAZÀ° gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 44/6 ನ Cj¶£À 0.53 0.04 557411234094 10758909281

2342 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ §¸À°AUÀ ¥Àæ¨sÀÄ Q¯ÉèÃzÁgÀ £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 87/1 ನ ¨Á¼É 0.53 0.04 811930494869 576902010016388

2343 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÁdÄ £Á£À¥Àà C¼Ád gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 225/5 ನ mÉÆªÉÄmÉÆ 1 0.075 786891571638 64140338623

2344 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ §¸ÀªÀgÁd ¸ÀAUÀ¥Àà 
AiÀÄgÀqÀwÛ

ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆq
À PÀÄqÀa 404/2 ನ Cj¶£À 0.5 0.0375 966739189351 17182583125

2345 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀAzÀ£Á gÁdÄ C¼Ád gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 225/5 ನ §zÀ£É 0.4 0.03 327461282575 5082200192504

2346 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ PÁwðPÀ gÁdÄ C¼Ád gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 225/3 ನ ªÉÄÃ£À¹£ÀPÁ¬Ä 0.4 0.03 328855221756 5082200218265

2347 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ vÀªÀiÁätÂ ¥ÀÆeÁj gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 658/C ನ Cj¶£À 0.53 0.04 356893675332 5082200013384

2348 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ vÀAiÀÄå§° ªÀÄÄ¯Áè gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 434/2§ ನ Cj¶£À 0.33 0.025 766682705473 576902010001317

2349 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ vÁ»gÀ° ªÀÄ ªÀÄÄ¯Áè gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 434/2C ನ J°§½î 0.33 0.025 464901426758 576902010000080

2350 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ PÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄ ºÉÆ¸ÀPÉÆmÉ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 227/1 ನ Cj¶£À 0.53 0.04 871971537041 89028090888

2351 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀiÁAiÀÄªÀé ¸À PÀjUÁgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 227/2C ನ Cj¶£À 0.33 0.025 89023716426

2352 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ «±Áé£ÁxÀ gÁdÄ C¼Ád gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 225/4 ನ ºÁUÀ®PÁ¬Ä 0.4 0.03 882272230051 5082210057986

2353 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ²zÁæªÀÄAiÀiÁå dAUÀªÀÄ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 125 ನ CªÀvÉ 0.53 0.04 576902010013087

2354 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ©üªÀÄgÁªÀ ©zÀj zÉÃªÁ¥ÀÆgÀºÀn
Ö gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 78/1 ನ Cj¶£À 1 0.03 635703246916 89046421367

2355 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ©zÀj zÉÃªÁ¥ÀÆgÀºÀn
Ö gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 78/3 ನ Cj¶£À 1 0.03 572565352104 89046421481

2356 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄºÁzÉÃªÀ PÀÄ®UÉÆÃqÀ ¨ÉªÀÄä£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 75/1C ನ Cj¶£À 0.4 0.025 461374165534 5082200060957

2357 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¨ÉÊgÀ¥Àà ±ÀAPÀgÀ 
PÀÄ®UÉÆqÀ ¨ÉÆÃªÀÄä£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 86/3 ನ Cj¶£À 0.4 0.025 520158498074 576902010003402

2358 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ Cfð£À vÉÆqÀPÀgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 565 ನ Cj¶£À 0.4 0.025 343855127108 17198070964

2359 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ²£Áf vÉÆqÀPÀgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 565 ನ Cj¶£À 0.8 0.025 439384638606 576902010020707

2360 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÀÄQätÂ zÉÃ¸Á¬Ä PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 69/2§ ನ Cj¶£À 1 0.025 985388178549 17182030497

2361 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ²ªÁf vÉÆqÀPÀgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 417/2¹/1 ನ Cj¶£À 1 0.025 439384638606 576902010020707

2362 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¤Ã®¥Àà ¥ÁnÃ® gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 57 ನ Cj¶£À 1 0.025 864833544014 5722200010276

2363 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ zsÀªÀÄðUËqÀ ¥ÁnÃ® ¨ÉÆªÀÄ£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 91/2 ನ Cj¶£À 1 0.025 689356781956 576902010004401

2364 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄºÉÃ±À ¥ÁnÃ® ¨ÉÆªÀÄ£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 90/2 ನ Cj¶£À 1 0.025 246602556437 6474101000029

2365 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ PÀ®èUËqÀ ¥ÁnÃ® gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 93/2 ನ Cj¶£À 1 0.025 297232701921 576902010000834

2366 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ CPÁÌvÁ¬Ä PÀj gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 283 ನ Cj¶£À 0.8 0.025 338848048216 17198083395

2367 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ®PÀät PÀ ªÀiÁªÀgÀPÀgÀ PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 89 ನ Cj¶£À 1 0.075 374615971649 17182028740

2368 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ GeÁ¯Á C ªÀiÁªÀgÀPÀgÀ PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 89/1 ನ Cj¶£À 0.3 0.0225 968347263877 89049142700

2369 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÁªÀÄ¥Àà ®PÀëtÚ £ÀA¢ ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 126/2 ¥À.¥ÀA ¨Á¼É 1.00 0.09 678451618120 17177022531

2370 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¹zÀÝ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà UÀzÁr ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 113/4 ನ PÀ®èAUÀr` 0.8 0.06 456013997114 576902010016882

2371 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÁªÀÄ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà UÀzÁr PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 281/1§ ನ J°§½î 0.8 0.06 800768354367 576902010022193

2372 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ £Á£Á¸ÁºÉÃ§ PÀÄ®PÀtÂð ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 103/2,103/1§ ನ J°§½î 1 0.075 721619802712 17177024209

2373 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄ®è¥Àà ¹zÀÝ¥Àà UÀzÁr ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 113/6 ನ J°§½î 0.8 0.06 206905313156 374802010349673

2374 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÁªÀÄ¥Àà ZÀ SÁ£ÀUÉÆAqÀ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 17/3C ನ Cj¶£À 1 0.075 989896028489 17181555972



2375 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄºÁzÉÃªÀ zÀ 
ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 45 ನ Cj¶£À 1 0.075 286043313983 346302010019286

2376 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¨sÀÆ¥Á® ¨Á¼À¥Àà ªÉÄÃR½ ¤qÀUÀÄA¢ PÀÄqÀa 139/2 ¥À.eÁ PÀ®èAUÀr 1 0.09 645756101654 5722200024932

2377 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ²æÃ±ÉÊ® ¨sÀÆ¥Á® ªÉÄÃR½ ¤qÀUÀÄA¢ PÀÄqÀa 107/1§,136/3,139/1§ ¥À.eÁ PÀ®èAUÀr 1 0.09 276018573003 5722200000800

2378 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÁdÄ PÉA¥ÀAiÀiÁå PÁA§¼É ¤qÀUÀÄA¢ PÀÄqÀa 136/2,136/7 ¥À.eÁ PÀ®èAUÀr 0.8 0.072 854010301075 576902010018490

2379 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ²ªÀ¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà PÁA§¼É ¤qÀUÀÄA¢ PÀÄqÀa 136/6 ¥À.eÁ PÀ®èAUÀr 0.8 0.072 218872924284 5722250012986

2380 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨sÀUÀªÀAvÀ 
¸ÀjPÀgÀ ºÁgÀÄUÉÃj PÀÄqÀa 392/5 ¥À.eÁ mÉÆªÉÄmÉÆ 0.58 0.0522 591482860100 89042971619

2381 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ avÁæ¨Á¬Ä ¨sÀUÀªÀAvÀ 
¸ÀjPÀgÀ ºÁgÀÄUÉÃj PÀÄqÀa 395/2 ¥À.eÁ §zÀ£É 0.6 0.054 379189760838 89047505177

2382 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ PÀ®è¥Àà ©üÃªÀÄ¥Àà 
ªÀqÀªÀqÉ ºÁgÀÄUÉÃj PÀÄqÀa 391/4 ¥À.eÁ §zÀ£É 0.28 0.0252 531939638915 35063210585

2383 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀiÁgÀÄw ¨Á§Ä PÉÆgÀ« ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 477/4 ¥À.eÁ PÀ®èAUÀr 0.3 0.027 304507864752 17182564191

2384 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ vÀÄPÁgÁªÀÄ PÀÈµÀÚ¥Àà 
PÁA§¼É ¤®f PÀÄqÀa 162/1 ¥À.eÁ Cj¶£À 0.26 0.0234 623171735707 5082200067569

2385 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ²ªÀ¥Àà ®PÀëöät £ÀA¢ ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 99/5 ¥À.¥ÀA ¨Á¼É 1.00 0.09 754316933941 17177021810

2386 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ §¸À¥Àà ¸Àdð¥Àà £Á¬ÄPÀ eÉÆÃqÀnÖ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 59/1§/1 ¥À.¥ÀA Cj¶£À 1.00 0.09 524106965330 916010028902864

2387 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ±ÀAPÀgÀ ¹ ¥ÁnÃ® £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 103/1 ನ zÁæQë 0.8 0.06 274767754584 35788607509

2388 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¨sÀgÀªÀiÁ C ZËUÀ¯Á £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 86/1§ ನ zÁæQë 1.9 0.1425 276756952937 5082200073231

2389 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¹zÀÝ¥Àà § PÀjºÉÆ½ £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 88/3 ನ zÁæQë 1.15 0.08 678325722246 5082200051362

2390 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ dAiÀÄ²æÃ §¸ÀUËqÀ ¥ÁnÃ® £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 125/3 ನ ¨Á¼É 0.6 0.045 748971296771 30439232157

2391 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ £ÁgÀAiÀÄt ªÀÄºÁzÉÃªÀ zÁªÀtÂ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 236/C ನ Cj¶£À 0.6 0.045 326069008562 5082200278219

2392 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¸ÀvÀåUËqÀ ¸À ¥ÁnÃ® ¨ÉÆªÀÄä£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 93/2 ನ Cj¶£À 1.6 0.12 556198152863 576902010000835

2393 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀ ¢UÉÎÃªÁr £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 82/1C ನ zÁæQë 0.6 0.045 386792374475 5082200005309

2394 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ PÀ®è¥Àà © PÀjºÉÆ½ £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 88/3 ನ zÁ½A¨É 1.2 0.09 375564503041 32461180547

2395 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÁAiÀÄUËqÀ ¥À Q¯ÉèÃzÁgÀ £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 89 ನ zÁæQë 1.1 0.0825 896761483846 5722200038150

2396 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÁªÀÄ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà SÉÆÃvÀ eÉÆÃqÀnÖ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 18/1C ನ Cj¶£À 0.8 0.06 456732454687 17174039626

2397 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ fvÉÃAzÀæ «oÀ×® PÁA§¼É ¤®f PÀÄqÀa 166/4 ¥À.eÁ mÉÆªÉÄmÉÆ 1 0.09 513602398928 17174556769

2398 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄ®è¥Àà «oÀ×® PÁA§¼É ¤®f PÀÄqÀa 166/4 ¥À.eÁ mÉÆªÉÄmÉÆ 1 0.09 276271412971 5082200199472

2399 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ £ÁUÀªÀé £ÁUÀ¥Àà 
UÁrªÀqÀØgÀ »qÀPÀ® PÀÄqÀa 197/2C/1 ¥À.eÁ Cj¶£À 0.8 0.072 733064740206 17183061689

2400 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¸ÀÄ¨sÁµÀ §¸À¥Àà RmÁ« PÉÆÃ½UÀÄqÀØ PÀÄqÀa 35/4 ನ Cj¶£À 1 0.05 533145239719 5722200010706

2401 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ²æÃ±ÉÊ® §¸À¥Àà RmÁ« §¸ÀÛªÁqÀ PÀÄqÀa 120/2PÀ ನ Cj¶£À 1 0.05 5082200186677

2402 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¥ÀgÀ¥Àà 
PÀAPÀtªÁr El£Á¼À PÀÄqÀa 37/12 ನ Cj¶£À 1 0.025 282214700312 89045156433

2403 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¸ÉÆªÀÄ°AUÀ 
¯ÁªÀgÀ El£Á¼À PÀÄqÀa 25/3C ನ Cj¶£À 1 0.025 686446351803 17182578411

2404 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ©üªÀÄ¥Àà §¸À¥Àà CAzÁ¤ El£Á¼À PÀÄqÀa 32/2 ನ Cj¶£À 1 0.025 542358138760 17182577291

2405 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ PÀÈµÀÚ¥Àà C ¸ÀAPÁ£ÀnÖ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 50/3,50/8 ನ Cj¶£À 1 0.04 382166290730 17181541947

2406 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄ®è¥Àà §¸À¥Àà ¸ÀAPÁ£ÀnÖ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 48/2,49/1 ನ Cj¶£À 1 0.04 371968146913 89068552918

2407 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄºÁAvÉÃ±À ªÀÄºÁzÉÃªÀ 
«ªÉÃQ ¤®f PÀÄqÀa 121/6 ನ Cj¶£À 0.7 0.03 231101998833 651401502439

2408 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ £ÉÃªÀÄuÁÚ zÉÃªÀ¥Àà 
ªÀqÁæ¼À

ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 672/1 ನ Cj¶£À 1 0.03 945450745373 576902010012785

2409 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄºÁzÉÃªÀ ²ªÀUËqÀ «ªÉÃQ ¤®f PÀÄqÀa 109/3 ನ Cj¶£À 1 0.03 701626464525 651401502434

2410 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÀ«ÃAzÀæ ªÉÄÃwæ ¤qÀUÀÄA¢ PÀÄqÀa 107/4 ನ Cj¶£À 1 0.03 483850458908 10758928726

2411 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ vÀªÀÄätÚ ¸ÀvÉ¥Àà »gÉPÉÆr ¤qÀUÀÄA¢ PÀÄqÀa 161/2C/2 ನ Cj¶£À 1 0.03 817530086764 5722200007498

2412 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ²zÀgÁ¬Ä PÀjUÁgÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀÄqÀa 136/1 ನ Cj¶£À 1 0.025 696803202434 5722200024763

2413 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ±ÀAPÀgÀ PÀjUÁgÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀÄqÀa 136/1 ನ Cj¶£À 1 0.03 730532894608 917010085734953

2414 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ £ÀgÀ¹AºÀ f rUÀæd C®R£ÀÆgÀ PÀÄqÀa 67 ನ Cj¶£À 0.8 0.03 784078976699 33230281256

2415 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄ®è¥Àà ®UÀªÀiÁ ªÉÄÃwæ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 280/2 ನ Cj¶£À 1 0.03 550488202199 10758911531

2416 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ AiÀÄ®è¥Àà ©üªÀÄ¥Àà UÀzÁr ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 282/5 ನ Cj¶£À 0.8 0.025 686961876125 3049101010003540

2417 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀ¸ÀAvÀ zÀÄAqÀ¥Àà PÀªÀÄj PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 355/3§ ನ Cj¶£À 1 0.03 318329252690 17182059440



2418 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ AiÀÄªÀÄ£À¥Àà ZÀ£Àß¥Àà 
ªÀiÁUÀzÀÄªÀÄ El£Á¼À PÀÄqÀa 31/2 ನ Cj¶£À 1 0.025 821289102433 17182524908

2419 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ©üªÀÄ¥Àà vÀªÀÄätÚ 
SÉÃvÀUËqÀgÀ

ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 402/2§/2qÀ ನ Cj¶£À 1 0.03 930428805958 3073101010005810

2420 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄ®è¥Àà C SÉvÀUËqÀgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 406/1 ನ Cj¶£À 1 0.03 557944546324 3073101010004489/

2421 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄºÁzÉÃªÀ £À dA§V ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 343/1C/1§ ನ Cj¶£À 1 0.03 915055799810 89083515626

2422 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄºÁzÉÃªÀ vÀ SÉvÀUËqÀgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 402/1+2C ನ Cj¶£À 1 0.03 301751833958 3073101010005809/

2423 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ UÀ£À¥Àw ±ÉÃUÀÄt¹ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 32/8 ನ Cj¶£À 0.4 0.02 746633871957 89067203537

2424 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ µÀqÁPÀëj UÀ«ªÀÄoÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 481/3§ ನ Cj¶£À 1 0.03 878181700631 17182574744

2425 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ±ÀAPÀgÀ PÀÄ®UÉÆÃqÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 350/14 ನ Cj¶£À 1 0.03 464438676115 17182567487

2426 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ AiÀÄ®è¥Àà ±ÉÃUÀÄt¹ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 32/1+2/§ ನ Cj¶£À 0.4 0.025 253095777131 17182555518

2427 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÁªÀÄ¥Àà zÀÄAqÀ¥Àà CAzÁ¤ El£Á¼À PÀÄqÀa 31-Jan ನ Cj¶£À 1 0.03 508578632659 17182578932

2428 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ C£ÀÆ¸ÀÆAiÀiÁ ¨É¼ÀUÀ° El£Á¼À PÀÄqÀa 37/14 ನ Cj¶£À 0.8 0.025 610711764779 89029666353

2429 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¥ÀgÀ¥Àà gÁªÀÄ¥Àà PÀAPÀtªÁr El£Á¼À PÀÄqÀa 34/2 ನ Cj¶£À 1 0.03 600652331996 17182552197

2430 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¥ÀgÀ¥Àà ªÀÄÄjUÉÃ¥Àà 
zÀgÀÆgÀ »qÀPÀ® PÀÄqÀa 188/4 ನ Cj¶£À 1 0.025 418545809357 576902010000624

2431 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¥ÀªÁr zÀgÀÆgÀ »qÀPÀ® PÀÄqÀa 188/3 ನ Cj¶£À 1 0.025 851519415027 576902010023031

2432 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¨Á§Ä §AqÀÄ qÁAUÉ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 99 ನ Cj¶£À 0.8 0.05 447735312386 17198054080

2433 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¨ÉÊgÀUËqÀ ²ªÀUËqÀ ¥ÁnÃ® ¨ÉÆªÀÄ£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 91/1 ನ Cj¶£À 0.8 0.025 318781866188 576902010006281

2434 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ºÁ®¥Àà gÁªÀÄ¥Àà PÀjºÉÆÃ¼É £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 88/2 ನ Cj¶£À 1 0.03 557279066417 5722250021688

2435 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ²ªÀ°AUÀ ºÉÆ¸ÀnÖ PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 206 ನ Cj¶£À 1 0.025 960464995754 3074101010013270

2436 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ §¸À¥Àà vÀÄPÀÌ¥Àà 
¨sÀzÀæ±ÉÃnÖ PÀ¥Àà®UÀÄ¢Ý PÀÄqÀa 3/1+2/§ ನ Cj¶£À 1 0.025 281107718559 346302010026418

2437 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¸ÀzÁ²ªÀ ¥ÀÆeÁj PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 251/4 ನ Cj¶£À 1 0.025 977835332432 3074101010014980

2438 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¥ÀzÀäuÁÚ ¥ÀÆeÁj PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 251/3§ ನ Cj¶£À 1 0.025 498150379903 3074101010014650

2439 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¸ÀÄeÁvÁ ¥ÁnÃ® ¨ÉÆÃªÀÄ£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 4-Jan ನ Cj¶£À 1 0.025 243326734873 5082200163435

2440 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¨ÉÊgÀUËqÀ ¸ÁvÀUËqÀ ¥ÁnÃ® ¨ÉÆÃªÀÄ£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 4-Dec ನ Cj¶£À 1 0.025 497880712039 576902010000802

2441 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ®QëöäÃ¨Á¬Ä ªÉÄÃwæ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 285/1 ನ Cj¶£À 1 0.03 315701619897 576902010008067

2442 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ zsÀ£À¥Á® PÀÄzÀgÉ aAZÀ° gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 453/2§/3 ನ Cj¶£À 0.8 0.025 732337233767 30210103312

2443 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ AiÉÆÃUÉÃ±À ¨ÉÊgÀUËqÀ 
¥ÁnÃ® ¨ÉÆªÀÄ£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 90/1C ನ Cj¶£À 1 0.03 312512850050 576902010022714

2444 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¹zÀÝ¥Àà ¨É£Áß¼É Vj£ÁAiÀÄPÀªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 3/1C/1 ನ Cj¶£À 0.8 0.025 897581080002 17184519124

2445 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ CrªÉÃ¥Àà ¥ÁnÃ® £ÁUÀgÁ¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 82/2 ನ Cj¶£À 0.8 0.025 857217518454 64118363681

2446 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ «oÀ×® UÀzÁr PÀAPÀtªÁr gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 281/4 ನ Cj¶£À 0.4 0.025 624890304611 5802200025750

2447 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¥ÀgÀ¥Àà zÁ¤ºÁ¼À El£Á¼À PÀÄqÀa 111/5 ನ Cj¶£À 1 0.03 249102907397 31045593032

2448 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ zÁ¤ºÁ¼À El£Á¼À PÀÄqÀa 111/5 ನ Cj¶£À 1 0.03 411032819463 17182540249

2449 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ©üªÀÄ¥Àà §¸À¥Àà zÁ¤ºÁ¼À El£Á¼À PÀÄqÀa 93/1 ನ Cj¶£À 1 0.03 757643632153 5102200179514

2450 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ azÁ£ÀAzÀ zÁ¤ºÁ¼À El£Á¼À PÀÄqÀa 111/2+3/r ನ Cj¶£À 0.8 0.03 620803143231 31049303703

2451 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ©üªÀÄ¥Àà ºÉÆ¸ÀnÖ R£ÀzÁ¼À PÀÄqÀa 136/1 ನ Cj¶£À 1 0.03051 724274097233 5602200055400

2452 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ PÀ¯ÁªÀw gÁ T¯ÁgÉ ¸ÀÄlÖn PÀÄqÀa 25-Mar ನ Cj¶£À 1 0.03 470077523851 3072101010006920

2453 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ±ÀAPÀgÀ ¥ÀgÀ¥Àà zÁ¤ºÁ¼À El£Á¼À PÀÄqÀa 93/1 ನ Cj¶£À 0.8 0.025 999175037202 17182567997

2454 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄ®è¥Àà CgÀ§tÚ £ÀA¢ ¤¥À£Á¼À gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 10/1§,11/1C/2 ¥À.¥ÀA Cj¶£À 0.8 0.072 662927062761 89068008896

2455 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ UÀÄ®eÁgÀªÀé UÀÄrªÀÄ¤ »qÀPÀ® PÀÄqÀa 197 ¥À.eÁ Cj¶£À 1 0.09 481582474046 576902010018008

2456 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ºÀtªÀÄAvÀ ¨Á§Ä PÉÆgÀ« ¤qÀUÀÄA¢ PÀÄqÀa 180/4 ¥À.eÁ PÀ®èAUÀr 0.7 0.063 648990408772 5082200094460

2457 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ gÀÄzÀæ¥Àà PÀ®è¥Àà 
PÁA§¼É PÉÆ½UÀÄqÀØ PÀÄqÀa 42/3 ¥À.eÁ PÀ®èAUÀr 0.6 0.054 510544850807 89035142456

2458 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄºÁzÉÃ« ¤ ¥ÁPÀAr PÀlPÀ¨ÁA« PÀÄqÀa 138/1 ನ CªÀgÉ 1.6 0.1 542434159485 89054721610

2459 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÉÃ° ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 344 ನ Cj¶£À 1 0.075 858820656505 3073101010007250

2460 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀgÀ¥Àà 
PÉÆÃ¥ÀàzÀ

ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 35/1 ನ Cj¶£À 1 0.075 601738929889 313801000008914



2461 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ²æÃªÀÄAvÀ gÁªÀÄwxÀð ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆq
À PÀÄqÀa 257/1§ ನ Cj¶£À 1 0.075 748999020940 31285398356

2462 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ £ÀgÀ¸À¥Àà zÀlªÁqÀ ºÁgÀÄUÉÃj PÀÄqÀa 371/1C ನ Cj¶£À 0.8 0.0475 862496328756 5602200043196

2463 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ±ÀAPÀgÀ ºÀ gÁªÀÄwxÀð ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 257/1§ ನ Cj¶£À 1 0.075 761715381036 36511668960

2464 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¹zÀÝ¥Àà C SÉvÀUËqÀgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ PÀÄqÀa 264/1C ನ Cj¶£À 0.8 0.06 992829446348 3073101010008230

2465 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¸À«vÁ C gÁªÀÄwxÀð ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆq
À PÀÄqÀa 257/4 ನ Cj¶£À 1 0.06 901120525501 33002013945

2466 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©ü zÀlªÁqÀ ºÁgÀÄUÉÃj PÀÄqÀa 191 ನ Cj¶£À 0.6 0.05 334072153282 17179537151

2467 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ¸ÀAUÀ¥Àà SÉvÀUËqÀgÀ ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆq
À PÀÄqÀa 264 ನ Cj¶£À 0.6 0.05 697045994439 5602200028726

2468 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸಪ  ವ ಂಗಪ  ನ ವರ ಓಬ ರ ಕಟ ೕಳ 8/1ಬ ನ ಈ 0.98 0.05375 320261810768 ,05062200052674

2469 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಅ ನ ಲಪ  ಹರನ ರ ನ 400/4 ನ ಈ 1.57 0.03 907525055333 ,05162250011840

2470 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಅಯ ಪ  ನವಲ ಂದ ರ ನ 102/3 ನ 1.77 0.05 412957407359 375602010113419

2471 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಡಪ  ಯಲಪ  ಡ ಕ ರ ನ 38 ನ ಈ 1.93 0.03 505880933913 17207649491

2472 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಧಮ ಣ ಂ ರ ನ 233/1ಬ ನ ಈ 1.72 0.065 732237002084 89043906387

2473 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಸಣ ಬಸಪ  ಮಣ  ಡಮ ಲಬ ರ ನ 236/4 ನ ಈ 0.77 0.03 570688651601 5062210002749

2474 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಈರಪ  ದ ಂಗಪ  ನವಲ ಂದ ರ ನ 265/3 ನ ಈ 1.2 0.03 250726266559 17207554122

2475 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಗಪ  ಯಲಪ  ಧವ ರ ನ 163/6 ನ ಈ 1.1 0.05 406683291662 1720551085

2476 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಂ ಗ ಧವ ಕ ರ ನ 11/2,11/5 ನ 1.31 0.03767 870341234852 17207623325

2477 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಈರಪ  ನ ನವರ ನ ಪ ನ 30/2 ನ ಈ 1 0.03 775789202399 17207554575

2478 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಲ ೕ  ಳ ಡ ೕಲ ಕಲ ಳ ನ 189/2 ನ ಈ 1.31 0.025 451849725820 5162200123279

2479 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಶ ರ ಂ ರ ನ ಪ ನ 143 ನ ತರ 1.65 0.03427 315425304979 30931894905

2480 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ವಪ  ಈರಪ  ರ ರ ನ 201/5 ನ ಈ 1.73 0.03 311609655006 5162210004166

2481 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸನ ಡ ಹಣ ತ ಡ ೕಲ ರ ನ 335/1 ನ ಈ 1.44 0.064 387422634786 17207627692

2482 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಈರಪ  ಬಸಪ  ಪಟ ಣ ನ 89 ನ ಈ 2 0.05 779157686773 5162200026811

2483 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ರ ಶ ಮಲಪ  ಮ ಪ ನ 28/1+2+3/1 ನ ಈ 1.14 0.07 264910916596 30827189573

2484 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಖರಪ  ಬಸಪ  ಗರ ನ 88/2 ನ 1.55 0.0537 980757058759 5162200063184

2485 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ವನ ಡ ೕಲ ಗರ ನ 174 ನ ಈ 1.86 0.03 392770773301 5162200095562

2486 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸವ ಜ ಮಲಪ  ಯ ರ ರ ನ 272 ನ ಈ 3.56 0.03 425025086497 5162200038730

2487 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಅಂ ಪ  ದ ಪ  ಅವ ನ 242/2,242/7 ನ 0.44 0.0165 739877969838 5162200131171

2488 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಅಪ ನ ಡ ಂಗನ ಡ ೕಲ ಲಬ ರ ನ 2 ನ 2.48 0.075 724939687874 375602010009933

2489 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ೕಮಪ  ಎ  ಗ ರ ಕಲ ಳ ನ 56/6 ನ ಈ 2 0.08 410271549576 5162210069847

2490 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಈರಪ  ಮ ಗ ಡ ಗರ ನ 220/1+1ಬ,202/1,202/2,202
/3, ನ , ತರ 1.8 0.06 720512536480 5062200219596

2491 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಮ ವಪ  ರ ರ ನ 370/4 ನ ಈ 0.59 0.02112 998056072837 17207632103

2492 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ವಪ  ಅಯ ಪ  ರ ರ ನ 370/5 ನ ಈ 0.59 0.0211 953058412445 89043907234

2493 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಅ ೕಕ ಅಣ ಪ  ಮ ರ ಕ ರ ನ 91/5 ನ 1.04 0.03 212637377589 30868481207

2494 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸಪ  ಬಸಪ  ಬಳ ರ ರ ನ 169/2ಬ ನ ತರ 0.94 0.0297 543436054152 5162200103419

2495 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ದ ಖರ ಗಪ  ಹ ಕ ಪ ನ .25/3 ನ ತರ 0.9 0.025 645946602355 64112006964

2496 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸವ ಜ ಈರಪ  ಧಮ ನ ವರ ರ ನ 201/1 ನ ಈ 2.44 0.04 720764126633 5162210020984

2497 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಫ ೕರಪ  ಬಸಪ  ಕ ನ ವರ ನ 12/1,12/2 ನ ಈ 2.4 0.06 5162200202705

2498 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಗಜಪ  ೕಮಪ  ಹ ರ ರ ನ 138 ನ ಪ ಯ 2 0.05 957567905241 5062200228636

2499 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಖರಪ  ಬಸಪ  ರ ರ ನ 214/1 ನ ಈ 1.6 0.03 240316882310 5162200002620

2500 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಮ ವಪ  ಂಗಪ  ಹ ಕ ರ ನ .16/4 ನ ಈ 2.05 0.025 381294281382 17207615983

2501 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಳಪ  ಮಲಪ  ಗ ಡ ಗರ ನ 202/5 ನ ತರ 0.4 0.04 277440126482 5162200081688

2502 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ನ ಪ  ಬಸಪ  ರ ರ ನ 200/2ಅ4 ನ ಈ 1.45 0.025 350104487600 5162200001763

2503 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಗಪ  ಡಪ  ರ ರ ನ 233/1ಅ ನ ಈ 1.73 0.075 844504346731 17207603159

2504 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಪ ಯಪ  ಲ ಪ  ಚವನ ವರ ಕ ರ ನ 107/2 ನ ಈ 1.44 0.039 374597111111 5062200135885

2505 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಂಗಪ  ಡಪ  ರ ರ ನ 401 ನ ಈ 0.62 0.02325 704103449060 5162200029893

2506 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ದ ಪ  ದಕಪ  ರ ರ ನ .85/1 ನ ಈ 3.7 0.03 326704765533 375602010119995

2507 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಯಲಪ ಡ  ೕಮನ ಡ 
ಯಲಪ ಡ ಗರ ನ 175/2 ನ ಈ 0.75 0.02478 709731765516 5162210077083



2508 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಯಪ  ಡಪ  ರ ರ ನ 370/1 ನ ಈ 3.29 0.075 376694331917 17207544067

2509 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಗಪ  ದ ಪ  ಚವನ ವರ ಕ ರ ನ .24/1 ನ ಈ 1.9 0.06 89004129532

2510 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸವ ಜ ರ ರ ನ 148/1 ನ ಈ 1.6 0.03 647844717496 5162210017329

2511 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಗ ಪ  ೕಟ ರ ಕ ರ ನ .17/1 ನ ತರ 0.38 0.014 588799051384 17207632498

2512 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಅ ನ ಯಲಪ  ಧವ ಕ ರ ನ ,9/6 ನ ಈ 2.32 0.032 30874330928

2513 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಮ ವಪ   ಳವಣ ಸ ದಕ ,183/3 ನ ಈ 1.55 0.05758 33928347399

2514 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ೕ  ಮ ವಪ  ಳವಣ ಸ ದಕ ,14/3 ನ ೕ ೕ 1.3 0.04256 ,05062200151720

2515 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಈರಪ  ಡ ಯಪ  ಂ ರ ಳ ಕಟ ೕಳ 12/4, 12/8 ನ ಈ 1 0.09 200663005404 64110093722

2516 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ವಬಸಪ  ಈ ಳ ಕಟ ೕಳ 131/1 ನ ಈ 0.8 0.06 202468487126

2517 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸವ ಜ ಈ ಳ ಕಟ ೕಳ 162/4 ನ ಈ 0.8 0.06 726821616232

2518 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಸ ೕವ  ಟ ಕಣ ಕಟ ೕಳ 53/7 ನ ಈ 1.47 0.1 232618649558 375602010004894

2519 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಖಪ  ಸಣ ದ ಪ  ರ ರ ನ 263/3 ನ ಈ 1.41 0.10575 954053748694 ,05162200055239

2520 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸಪ  ಮಲಪ  ಅಳ ಂ ಕ ಪ ನ 38/4 ನ ತರ 1.72 0.05 596180382396 3078101010006080

2521 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ವಪ  ಫ ೕರಪ  ದರ ಗಳ ನ 147/2 ನ ಈ 1.31 0.05 573291751378 3080101010004580

2522 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಈರಪ  ಳಪ  ಡರ ಕ ರ ನ 36/3 ನ 1.8 0.12 847569195561 17207557203

2523 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಗ ಪ  ಮ ವಪ  ಂ ರ ರ ನ 347/1 ನ ಈ 1.6 0.11199 833248798687 89081594065

2524 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ದ ನ ಡ ಡ ಡ ೕಲ ರ ನ 365/2 ನ ಈ 1.5 0.08385 491228447982 89063145806

2525 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಮಪ  ಈರಪ  ಳವಣ ಸ ದಕ 182/2 ನ ತರ 0.97 0.041 ,05162250005209

2526 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಉ ಶ ಕರ ಂಗಪ  ಗದಗ ಂಚ ನ .22/1 ನ ಈ 0.98 0.03 689822698936 64189656845

2527 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ  ಮಪ  ಬ ರ ಂಗ ಳ ದಕ .22/4 ನ 1 0.07 271812025986 31857025952

2528 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಠಲ  ಬ ರ ಂಗ ಳ ದಕ .22/8 ನ 0.4 0.03 368291000820 35146099152

2529 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಗಪ  ಬಸಪ  ಪ ೕಳ ಬಟ ದಕ 372/2 ನ ಈ 1.6 0.052 31010446588

2530 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ವ ತ ಷ ಪ  ೕಮ ಬಟ ದಕ .22/4 ನ 3.09 0.052 17210020875

2531 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಂ  ವ ತ ೕಮ ಬಟ ದಕ 233/2 ನ ಈ 1.31 0.052 3078101010010460

2532 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಅ ೕಲ ಹನ ತ ಡ ಮ ನ ವರ ಬಟ ದಕ 100/1 ನ ಈ 0.94 0.052 20273405064

2533 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸಪ   ನ ವರ ಪ ಡ ದಕ 103/7 ನ ಣ ನ 0.7 0.052 320261810768 ,05062200052674

2534 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ದ ಂತ ಕಲಪ  ರ ಡ ಕಟ ೕಳ 188/3 ನ ಈ 1.55 0.08 625474302584 ,05502210065126

2535 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಷ ತಮ ಣ  ಧವ ಕಣ ಕಟ ೕಳ 55/5 ನ ಈ 0.8 0.03625 255103245575 375602010121605

2536 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಫ ೕರಪ  ಫ ೕರಪ  ಮನ ವರ ಡ ಕಟ ೕಳ 273/1 ನ ತರ 1.3 0.08 584293715582 ,05502250004973

2537 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಮಲಪ  ಪ ಣ  ಕಪ ೕ ಪ . ದರ 216/4 ನ ಈ 1.87 0.13 549191477827 17033548080

2538 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸಪ  ಮಲಪ  ಪ ದ ೕ ಪ . ದರ 218/1,218/2 ನ ಈ 1.35 0.09125 502720329033 17033565549

2539 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ತಮ ಣ  ಬಸಪ  ಚನ ಬಸನ ವರ ೕ ಪ . ದರ 96/3 ನ ಈ 1.62 0.07165 653567377337 157201011002142

2540 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಯ  ಹನ ತ ಡ ೕಲ ಬಟ ದಕ 100/4 ನ ಈ 1.6 0.1 359540492934 36771332691

2541 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸಪ  ೕಮಪ  ರ ಬಟ ದಕ 442/1 ನ ಈ 0.65 0.045 879165534116 17210079433

2542 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ವಪ  ಈರಪ  ಜ ಬಟ ದಕ 479 ನ ಈ 0.65 0.045 290837037470 17210059224

2543 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ದ ದ ಯಪ  ಕ ರ ಪ ಡ ದಕ 34 ನ ಈ 0.65 0.045 873844616665 656802010002993

2544 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಮಲಪ  ನಪ  ಪ ರ ಹಲಗ ದಕ 80/2 ನ ಈ 0.65 0.045 983639801782 32683730099

2545 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಲ ಪ  ಬಸಪ  ಹಲಗ ದಕ 56/2 ನ ಈ 0.65 0.045 362904041380 32376637738

2546 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ರಪ  ಹನಮಪ  ರವರ ರ ದಕ 156/2,48/1 ನ ಬದ  ಚವ 0.4 0.035 280659306757 17210081238

2547 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಥ ನಪ  ಪ ರ ಹಲಗ ದಕ 80/1 ನ ಈ 0.65 0.045 891020701679 ,05062210018704

2548 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಠಲ ಮಪ  ರವರ ರ ದಕ 156/2 ನ ಬದ 0.4 0.035 453114055920 17210057443

2549 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಮ ವಪ  ೕಮಪ  ಪ ಪ ಡ ದಕ 51/1 ನ ಣ ನ 0.4 0.0335 737275970143 34171595181

2550 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ದ ಮ ದ ಪ  ಣ ಳ ಗರ ನ 98/4 ನ ಈ 0.4 0.03025 309993955169 ,05162210003164

2551 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ೕರಭದ ಯ  ಈರಯ  ಮಠಪ , ರ . ದರ 204/1, 205/1 ನ ಈ 2 0.07 600067319064 252101000003390

2552 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಂಡಪ  ಗಪ  ಬಟ , ರ . ದರ 334/1 ನ ಈ 1.6 0.03 793244864950 64030071140

2553 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ನ ಪ  ಂಕಪ  ಲಗ , ರ . ದರ 113/1 ನ ಈ 1.3 0.09 460696850088 17138510239

2554 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸಪ  ೕಮಪ  , ರ . ದರ 229/2ಅ ನ ಈ 1 0.03 402113414733 54058588913

2555 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ೕ  ನ ಪ  ಲಗ , ರ . ದರ 133/2 ನ ಈ 1.25 0.075 552579871337 89080126563



2556 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ದ ಂಕಪ  ಲಗ , ರ . ದರ 117/4 ನ ಈ 0.8 0.06 359803217729 ,05062200029794

2557 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಅ ನ ಂಡಪ  ಳ ಕಮ . ದರ 161/1 ನ ಈ 0.4 0.04 280165906028 17047024047

2558 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ  ಅ ನ ಳ ಕಮ . ದರ 126/1ಅ/1 ನ ಈ 0.4 0.02 865620411535 89028040510

2559 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಮಲಯ  ಮಠಪ , ರ . ದರ 204/1, 205/1 ನ ಈ 1 0.07 520101255481097

2560 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಹನ ತ ಯ  ೕಮ ಯ  ಯ ರ . ದರ . ದರ 79/1 ನ ೕ ೕ 1 0.0225 434978488932 0

2561 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಕ ವ  ಗಪ  ವಳ ಕಟ ೕಳ ಕಟ ೕಳ 630/2 ನ ಈ 1.6 0.1 232006858016 17034049590

2562 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಹನ ತ ಲ ಳ ಕಟ ೕಳ .6/5 ನ ಬದ 0.55 0.04125 707460837981 ,05062200024535

2563 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಂಗನ ಡ ಬ ೕಲ ಳ ಕಟ ೕಳ .6/6 ನ ಈ 1.5 0.09 534000119929 ,05062200179251

2564 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ನ  ಬ ಜ ಳ ಕಟ ೕಳ .5/5 ನ ಬದ 0.8 0.04 803142839931 ,05062200141688

2565 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ  ಬಸವ ಜ ಪಟ ಂ ಕಟ ೕಳ ಕಟ ೕಳ 481 ನ ಣ 1 0.075 736490046031 2763108009606

2566 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಬಸನ ಡ ಡ ೕಲ ಕಟ ೕಳ 58/6 ನ ಈ 0.4 0.04 855084161677 ,05062200162724

2567 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ರಗಪ  ಲಪ  ದರ ಂಚ ನ  3/5 ಪ, 1.34 0.0603 848835699659 375602010117653

2568 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಈಶ ರ ಷ ಪ  ಲ . ರ . ದರ 391 ಪ, ಈ 1.37 0.0647 869981424264 656802010002543

2569 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ದಪ  ೕಪಣ  ಲ ಓಬ ರ ಕಟ ೕಳ 140/3 ಪ, ಈ 0.52 0.1 839691848137 5062200036604

2570 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಏಕ ಥ  ೕಕ ಡ ಗ ನ 79 ಪ, 4.13 0.18 288611329576 17207544012

2571 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಲಚ ಪ  ಗಪ  ಲ ಓಬ ರ ಕಟ ೕಳ 191/3 ಪ, ಂ 1.2 0.045 433144462439 ,05062200004149

2572 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಂತವ  ಡಪ  ಲ ಓಬ ರ ಕಟ ೕಳ 190/1 ಪ, ಈ 1.17 0.075 999071459013 656802010000776

2573 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಮಪ  ಯ ಮ ಲ ರ ದಕ 81/5.115/2+3 ಪ, ನ ನ 0.8 0.045 644195743084 17210041670

2574 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಂ ಗ ಫ ೕರಪ  ಸರ ೕಡ . ದರ 35/1 ಪ, ಈ 0.8 0.08 584476521836 252101000003607

2575 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಥ ಘಪ  ೕಡ ಆ ಂ ಕಟ ೕಳ 111/1 ಪ, ೕ 1.2 0.06 424196047279 656802010002412

2576 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಸಹ ವ ಳಜಪ  ಲ ಓಬ ರ ಕಟ ೕಳ 168/1 ಪ, ಬದ , ನ 0.8 0.04 926961800074 32660258394

2577 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಶಪ  ಂಗಪ  ಲ ಉಮ ರ ದಕ .26/4 ಪ, ಗ  0.4 0.04529 805201609609 89023326005

2578 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಈಶ ರ ಷ ಪ  ಲ ಓಬ ರ ಕಟ ೕಳ 145/3 ಪ, ೕ 0.4 0.032 869981424264 ,05062200348171

2579 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಕಲಪ  ಖಪ  ವಡ ರ ಉಮ ರ ದಕ 253/1ಅ+1ಬ ಪ, ಗ  2.55 0.04 632651592842 656802010003262

2580 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಂಡ ೕಕ ಕ ಪ  ಲ ರ ದಕ 89/3 ಪ, ಗ  0.8 0.06 296621691284 17210033817

2581 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಮ ವ ೕಮಪ  ಲ ಆ ದಕ 110/2 ಪ, ತರ 2.41 0.04729 430425667339 89071715787

2582 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ೕಷ ಹನ ತ ಲ ರ ದಕ 103/ಅ ಪ, ಗ  1.72 0.04529 410369022671 17210056063

2583 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಕರ ಭರತ ಧವ ರ ಎ .ಎ ದಕ .13/1 ಪ. ಗ  0.4 0.04629 217543277046 89065103590

2584 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ೕಮ ಂಗಪ  ದ ಪ  ಲ ರ ಎ .ಎ ದಕ 241/1ಬ, 241/ ಪ. ಗ  0.4 0.04629 902944866494 89043567955

2585 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ೕಮಪ  ಂಡಪ  ತಳ ರ ಲಬ ರ ನ 285    ಪ. 0.60 0.027 923539788977 34781260263

2586 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಹನ ತಪ  ಯ ರ ರ ರ ನ 236/3ಕ ಪ. ಂ 1.21 0.04074 986951016573 17207585344

2587 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಂಗಪ  ಲಪ  ತಳ ರ ಸ ದಕ 159/3 ಪ. 0.80 0.05 528327491619 5162250019903

2588 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಲ ವ  ಕ ಪ  ಯ ರ ಡ ಕಟ ೕಳ 174/3 ಪ. ಈ 0.94 0.0846 928513648208 520101240997138

2589 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಯಪ  ಹನಮಪ  ಹನ ವ ಪ ನ 208/2, 52/39 ಪ. ಈ 1.45 0.07266 289095386330 ,05162200004098

2590 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ರಚಪ  ರಚಪ  ಮ ಂಚ ನ 73/1,29/1ಅ,29/1ಬ ಪ. ನ ನ 1.86 0.1665 413562931731 375602010123038

2591 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ದ ಪ  ಅಪ ಣ  ನ ವರ ಕ ರ ನ 89/1 ಪ. ಈ 0.81 0.0729 526236235063 89071999585

2592 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ೕಗ ಮ  ೕಟ ತ ಣ ಯಪ  ರಗಪ  ತಳ ರ ಮ ಳ ನ 92/1 ಪ. 0.86 0.0233 846090494557 ,05162210009947

2593 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಜಗ ೕಶ ಪ  ಮನ ಂ ಯ ಂ ಸವದ 350 ನ ಈ 0.40 0.03 575127885683    515220045326

2594 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಸಣ ಯಲಪ  ಪ ಸಮ ಸವದ ಸವದ 736 ನ ಈ 0.0225 949813334182    0691101013997

2595 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಮ ನ ದ ಪ  ಪಣ ವರ ಸವದ ಸವದ 493/5 ನ ಈ 0.40 0.03 843841504249    05152200108377

2596 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ  ಯಲಪ  ವ ಸವದ ಸವದ 287/2 ನ ಈ 0.40 0.03 344011676942    0691101015079

2597 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ  ಕರಯ  ಮ ಂಗಯ  ಮಠ ಳ ಸವದ 538/3 ನ ಈ 0.072 943255632765    17219439059

2598 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ  ಮ ವಪ  ಬ ಲ ಸವದ ಸವದ 381/2+3 ಅ12 ನ ಈ 0.35 0.02625 921718361030    0691101019352

2599 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಫ ೕರ ಡ ಕಳಸನ ಡ ಟ ರ ಸವದ 906 ನ ಈ 0.40 0.03 780417025287    05152200026954

2600 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಮ ವಪ  ಸಣ ಫ ೕರಪ  
ನವಲ ಂದ ಂ ಸವದ 100 ನ ಈ 0.40 0.03 594757772948    89023099739



2601 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ದ ಪ  ದಕಪ  ಪಣ ವರ ಸವದ ಸವದ 745/5 ನ ಈ 0.40 0.03 881777039016    17199600245

2602 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಬಸ  ಂದ ಪ  ತಕನವರ ಸವದ ಸವದ 755/1 ನ ಈ 0.0225 827863151361    0691101014829

2603 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಡ ೕಲಪ  ಯಪ  ಅ ಸವದ ಸವದ 164/2/2 ನ ಈ 0.40 0.03 489803464623    90691101003441

2604 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಂಗಪ  ಡಪ  ಕಳಸನ ಡ ಟ ರ ಸವದ 234 ನ ಈ 0.40 0.03 352621158436    05152210070687

2605 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಸತ ಪ  ಗಪ  ನ ನಹ ಸವದ ಸವದ 753/1 ನ ಈ 0.40 0.03 394037822295    0691101010777

2606 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಅಜ ಪ  ಕ ಪ  ಕಳ ಯರಝ ಯರಗ 234 ನ 1.23 0.045 375636690973    01950010101483

2607 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಮಪ  ಅ ಸವದ ಸವದ 431/4 ನ ಈ 0.40 0.03 522996143088 691101020207

2608 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಗ ಪ  ಡ ಸವದ ಸವದ 809/2 ನ ಈ 0.40 0.03 294261464820 691101021368

2609 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಗಪ  ಪಟ ದಕಲ ಸವದ ಸವದ 287/1 ನ ಈ 0.40 0.03 662517059051 691101014784

2610 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ದ ಪ  ಯಲಪ  ಕ ೕಕ ಸವದ ಸವದ 470 ನ ಈ 0.40 0.03 895469406509 375802010018126

2611 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ದ ಪ  ಳ ಸವದ ಸವದ 897 ನ ಈ 0.40 0.03 536297059080 36189095093

2612 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಅ ೕಕ  ಮ ಟ ರ ಸವದ 221 ನ ಈ 0.40 0.03 891855700707 1719957040-1

2613 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಫ ೕರಪ   ಕ ಕ ಸವದ 79 ನ ಈ 0.40 0.03 201312648899 11120370008

2614 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಮ   ಮಜ ಸವದ ಸವದ 583 ನ ಈ 0.40 0.03 779724644852 1719962527-2

2615 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಪ  ಗ ನ ನಹ ಸವದ ಸವದ 753/2 ನ ಈ 0.40 0.03 581714370319 691101018119

2616 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಫ ೕರಪ  ಅಡರಗ ಸವದ ಸವದ 529/2 ನ ಈ 0.40 0.03 426534905388 375802010007112

2617 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕಮ  ಂಗವ  ಗ ಪ  ಉಫ  ಬಸಪ  
ನ ನ ಸವದ ಸವದ 768/1 ನ ಈ 0.40 0.025 522154565385 375802010010639

2618 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ವ  ೕ ನ ನಹ ಸವದ 110/2 ನ ಈ 0.40 0.0185 229504862827 375802010004489

2619 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಶ ಂತ ಂ ಗ ೕ ನ ನಹ ಸವದ 110/3 ನ ಈ 0.40 0.0161 375267276839 375802010006282

2620 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಬಸವ ಜ ಯ ಪ ರ ನ ನಹ ಸವದ 130/1 ನ 0.40 0.03501 674301667183    375802010015906

2621 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ದ ಂತ  ರಮ ಂಚ ರ ಪ ಸವದ 110/2ಅ ನ ತರ 0.80 0.0293 398434696737    375802010006431

2622 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕಮ   ಯಲಪ  ನ ವರ ಪ ಯರಗ 340, 293/4 ನ 1.00 0.075 651894276126    89014967834

2623 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಮಪ  ಹನ ತ ಡ ಯನವರ ಪ ಯರಗ 38 ನ 1.00 0.075 930033684806    05172200063543

2624 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಮ ಂ ಶ ಲ ಣ 
ಯಪ ೕಳ ಪ ಯರಗ 263/2 ನ 1.00 0.075 708497441667 31374105247

2625 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಜಗ ೕಶ ಲ ಣ ಪ ಯರಗ 373 ನ 1.00 0.075 318224191637    05172200114526

2626 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ರ ಶ ಅ ಅಂ ಪ ಯರಗ 192/4 ನ 1.00 0.075 392992328323    89014009531

2627 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಯಲಪ  ಲ ನವರ ಪ ಯರಗ 272 ನ 1.00 0.075 380697677306    01950010105140

2628 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಂಡ ೕಕ ಹ ಡಯ ನವರ ಪ ಯರಗ 98 ನ 1.00 0.075 904025823431    89052919545

2629 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಮಪ  ಡ ಫ ೕರಪ  ಳ ಯ ಂ ಸವದ 376/4 ನ ತರ 1.00 0.0194 478745266899    05152200125807

2630 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಬ ನ ಬ ಹ ೕಮನವರ ಂಚ ರ ಪ ಸವದ 49/2 ನ ಈ 0.80 0.05894 347788380415    05152200137561

2631 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಬ ನ ಬ ಹ ೕಮನವರ ಂಚ ರ ಪ ಸವದ 49/1 ನ ಈ 1.40 0.07425 980539420037    375802010010039

2632 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಬಸಪ  ಲ ಪ  ಡ ೕ ಸವದ ಸವದ 589/4 ನ ತರ 0.28 0.021 235385552663    17199567433

2633 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ತಪ  ೕಲಪ  ಸವದ ಸವದ 79/2 ನ ಈ 0.50 0.0375 680096546350    0691101023635

2634 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಅ ನ ಯಲಪ  ಪ ರ ನ ನಹ ಸವದ 130/1 ನ 0.40 0.03 752883382058    0691101015123

2635 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ದ ೕನನ ವರ ಸವದ ಸವದ 202/3 ನ ಈ 0.4 0.0225 05152010002250

2636 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಕರ ಅ ನನದ ಸವದ ಸವದ 414/1 ನ ಈ 0.40 0.03 291306880537 0691108021543



2637 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ೕ  ಮನ ಂ ಯ ಂ ಸವದ 349/1 ನ ಈ 0.40 0.03 611275830322 05152200041425

2638 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಜಯನ ಡ  ೕಲ ಸವದ ಸವದ 288/2+3 ನ ಈ 0.40 0.03 460990019513 375802010018295

2639 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ  ಟ ರ ಸವದ 266 ನ ಈ 0.40 0.03 331714794231 05152200066598

2640 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕಮ  ಸ ೕ  ಟ ರ ಸವದ 315/2 ನ ಈ 0.80 0.02925 229376279545 05152200122647

2641 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಹನ ತ ಳ ಟ ರ ಸವದ 308/1 ನ ಈ 0.60 0.045 695453030215 05152200041183

2642 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಗಪ  ಚ ಕಗ ಳ ಯ ಂ ಸವದ 294/2 ನ ಈ 0.40 0.03 868082328412 05152200040982

2643 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ರ ಶ ಳ ಟ ರ ಸವದ 309 ನ ಈ 0.40 0.03 586937345455 05152250019843

2644 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಯಪ  ಸಮ ಸವದ ಸವದ 531/1 ನ ಈ 0.40 0.03 299118657398 0691101013680

2645 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಸಹ ವಪ  ಳ ಟ ರ ಸವದ 306,308/5 ನ ಈ 0.40 0.03 664839547007 05152200016199

2646 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ  ನ ನಹ ಸವದ 737/2+3 ನ ಈ 0.40 0.03 390559334815 05152200092676

2647 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಪ ನ ಡ ಕಳಸನ ಡರ ಟ ರ ಸವದ 234/4 ನ ಈ 0.40 0.03 348576255124 05152210070730

2648 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಬಸಪ  ಅವಪ  ೕ ಸವದ ಸವದ 847 ನ ಈ 0.40 0.03 630334051224 891101015303

2649 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಪ  ಫ ಬ ರ ಂ ಸವದ ಸವದ 822/ಹ2 ನ ಈ 0.40 0.025 713859522883 0691101020984

2650 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಫ ೕರಪ   ಉಂ ಸವದ ಸವದ 315/1§/3 ನ ಈ 0.40 0.03 799116897187 0691101015745

2651 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಬಸವ ಜ ಅ ಸವದ ಸವದ 482/3 ನ ಈ 0.40 0.03 775705615825 0691101023364

2652 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಪ ಶ ೕ ಸವದ ಸವದ 828/2 ನ ಈ 0.40 0.03 611237247090 0691101020218

2653 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ೕ ಪ  ಳ ಟ ರ ಸವದ 295/3 ನ ಈ 0.40 0.03 249617306623 05152180000284

2654 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ೕಲಪ  ಳ ಸವದ ಸವದ 727/1§ ನ ಈ 0.40 0.03 350418385302 0691101019528

2655 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಕರಪ  ಳ ಸವದ ಸವದ 790/1 ನ ಈ 0.40 0.03 536757887058 05152200163635

2656 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕಮ  ಂಚಪ  ಮಳಗ ಳ ನವ 296/2 ನ 1.00 0.075 928246884071 89065529540

2657 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಬಸನ ಡ  ಯನ ಡ ಕ  ಉ ಸವದ 86 ನ ಈ 0.60 0.045 820386703581 05152200074655

2658 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

 ೕ ಥ ಬ ಯನ ಡ ಕ  ಉ ಸವದ 832/2ಅ ನ ಈ 0.60 0.045 721491235784 375802010018654

2659 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಫ ೕರಪ  ಸಮ ಕ  ಉ ಸವದ 176/2 ನ ಈ 0.40 0.03 798061564847 17217280465

2660 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಡ ಪ   ಸವದ ಸವದ 773/2 ನ ಈ 0.40 0.03 678350858983 691101014718

2661 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಪರಪ   ಯವರ ಸವದ ಸವದ 757/2 ನ ಈ 0.40 0.03 598063683403 691101017903

2662 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಪ  ೕಲಪ  ಅ ಸವದ ಸವದ 431/1ಅ ನ ಈ 0.40 0.03 409322692680 691101015372

2663 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ತಮ ಣ  ಸ ನ ನಹ ಸವದ ಸವದ 489 ನ ಈ 0.40 0.03 701737265091 0691101008852

2664 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಪ   ಪ ತ ಸವದ ಸವದ 759/1ಅ ನ ಈ 0.40 0.03 231379112363 0691101021756

2665 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಶ  ಪಟ ಣ ಸವದ ಸವದ 368/2 ನ ಈ 0.40 0.03 342249426375 30826245804

2666 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕಮ  ಕ  ಫ ೕರಪ  ೕನನ ವರ ಸವದ ಸವದ 202/4 ನ ಈ 0.40 0.03 785461280255 375802010010646

2667 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಪ  ಪಟ ದಕಲ ಸವದ ಸವದ 735/1+2 ನ ಈ 0.40 0.03 859618006436 0691101009951

2668 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಠ ಲ ಕ ಪ  ಆ ರ ಸವದ ಸವದ 675/1 ನ ಈ 0.40 0.03 900851711759 171800101000434

2669 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಯಲಪ  ಕ ೕ ಸವದ ಸವದ 527 ನ ಈ 0.40 0.03 758704960183 375802010009013

2670 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಅ ೕಕ  ಸಮ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ 27 ನ ಈ 0.70 0.0504 320316123770 17056064919

2671 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಮಪ  ಸಮ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ 689 ನ 1.00 0.063 720224094682 17056054605

2672 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ಅಣ ಪ   ಲ ಲ ಕ ನವ 255 ನ ಈ 1.00 0.0775 560604122879 20342082260



2673 ಸಮಗ  ೕಟ ಮ  ೕಗ ತ ಣ ಸಮಗ ೕಷ ಂಶ 
ವ ಹ

ೕ ವಪ  ಹ ಯಪ ೕಳ ಪ ಯರಗ 21 ನ ಅವ 0.80 0.0449 551762223635 05172200022091

2674 ಮ ವನ ಮ   ಸ  ಮ ವನ ಪ ಸ ಂಗ  ರ ಉಪ  ಂಬ ಂ ೕ ಂ ೕ 316/*/* ಪ ಸ  ಮ ವನ 
ಪ

1.16 0.50 727017204782

2675 ಮ ವನ ಮ   ಸ  ಮ ವನ ಪ ಜಯ ನ ಫ ಂ ಸ ಟ ಂ 46* ಅಲ  ತ ಸ  ಮ ವನ 
ಪ

0.67 0.50 657044805201

2676 ಮ ವನ ಮ   
1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 1 
¸ÁÖöåAqï

²æÃªÀÄw gÀÆ¥Á ¸ÀÄ. WÀAn §¸ÀÛªÁqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.02

2677 ಮ ವನ ಮ   
1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 1 
¸ÁÖöåAqï

²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÁæ¼É ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.02

2678 ಮ ವನ ಮ   
1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 1 
¸ÁÖöåAqï

¸ÀvÀå¥Áà PÀÈµÁÚ gÀ§PÀ« ºÁgÀÄUÉÃj gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.02

2679 ಮ ವನ ಮ   
1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 1 
¸ÁÖöåAqï

zÉÆqÀØ¥Àà ²ªÀ¥Àà 
ZÁ¼ÉPÀgÀ ºÁgÀÄUÉÃj gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.02

2680 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

PÀÈµÁÚ £ÁgÁAiÀÄt 
UÉÆÃ¯Áå¼ÀPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.04

2681 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

gÁºÀÄ® CgÀÄt qÁAUÉ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.04

2682 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ F. ªÀÄÄvÀV eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.04

2683 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

¥Àæ¨sÁPÀgÀ PÁ²Ã£ÁxÀ 
qÁAUÉ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.04

2684 ಮ ವನ ಮ   
1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 1 
¸ÁÖöåAqï

¨sÀgÀªÀÄ¥Àà FgÀ¥ÀàtÚ 
AiÀÄgÀUÀnÖ

AiÀÄªÀÄPÀ£ÀªÀÄ
rð ºÀÄPÉÌÃj 0.02

2685 ಮ ವನ ಮ   
1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 1 
¸ÁÖöåAqï

²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ §rUÉÃgÀ PÉÆÃºÀ½î CxÀtÂ 0.02

2686 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ CvÁÛgÀ ¨É¼ÀªÀr ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.04

2687 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

¸ÀAUÀAiÀÄå UÀÄ. 
PÉÃjPÉÆ¥Àà ªÀPÀÄÌAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.04

2688 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

gÁªÀÄ¥Àà vÀ. ¨ÉÊgÀ£ÀßªÀgÀ PÀ®¨sÁA« ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.04

2689 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

®ªÀ  ªÀÄ. ªÀPÀÄÌAzÀ PÀ®¨sÁA« ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.04

2690 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

C©ü£ÀAzÀ£À ¨Á. ¥ÁnÃ® wUÀqÉÆ½î ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.04

2691 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

§¸À¥Àà gÀÄ. UËj AiÀÄgÀqÁ® ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.04

2692 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï ±ÀAPÀæ¥Àà ¸À. ºÀÄ° GUÀgÀUÉÆÃ¼À ¸ÀªÀzÀwÛ 0.04

2693 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï w¥ÀàtÚ ¸À. ¸ÀA§gÀV GUÀgÀUÉÆÃ¼À ¸ÀªÀzÀwÛ 0.04

2694 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï §¸À¥Àà ¥À. zÁ§tÚ£ÀªÀgÀ GUÀgÀUÉÆÃ¼À ¸ÀªÀzÀwÛ 0.04

2695 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï ¸ÀÄgÉÃ±À PÉ. £ÁAiÀÄÌ GUÀgÀUÉÆÃ¼À ¸ÀªÀzÀwÛ 0.04

2696 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï ZÀAzÀæPÁAvÀ PÉgÀ¨Á ªÀÄÄ¸À½ ¸ÀAqÀÆgÀÄ aPÉÆÌÃr 0.04

2697 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï ¹zÀÞgÁd ¸ÀÄgÉÃ±À ²gÀUÁ« §A§®ªÁqÀ aPÉÆÌÃr 0.04

2698 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï ¨sÀgÀªÀÄ¥ÀÀà zÀÄAqÀ¥Àà ºÀAf §A§®ªÁqÀ aPÉÆÌÃr 0.04

2699 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï ¨Á¨Áf gÁd£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ® §A§®ªÁqÀ aPÉÆÌÃr 0.04

2700 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï «±Àé£ÁxÀ ¢. £ÁUÀ£ÀÆgÀ §£ÀÆßgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.04

2701 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï ¤AUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ºÉÆ¸ÀPÉÃj gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.04

2702 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï gÀªÉÄÃ±À vÀÄAUÀ¼À ¥ÀAZÀUÁAªÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.04

2703 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï ²æÃªÀÄw ¸ÀÄ²Ã¯Á ªÀÄ. ¨É¼ÀªÀtQ ºÉÆ¸ÀPÉÃj gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.04

2704 ಮ ವನ ಮ   2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï ²æÃªÀÄw PÉÆÃªÀÄªÀé ²ªÀ¥Àà Dr£À WÀlPÀ£ÀÆgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.04

2705 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

§¸ÀªÀgÁd PÀÈµÀÚ¥Àà 
UÀAmÉÆÃr PÀªÀÄPÉÃj gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.04

2706 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

ಮ ಕ ನ ನ ಫ ಅ ವಲ UÉÆÃPÁPÀ 0.04



2707 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

ಯಕ  ಇ ದ ಡ UÉÆÃPÁPÀ 0.04

2708 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

ಮ ವ ಯ ಹ UÉÆÃPÁPÀ 0.04

2709 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

ವ ೕ   ಯರಗ ಳ UÉÆÃPÁPÀ 0.04

2710 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

ಸ   ತಳಕಟ ಳ ಳ UÉÆÃPÁPÀ 0.04

2711 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

ªÀÄ®è¥Àà gÁªÀÄ¥Àà 
²ªÀtÚªÀgÀ ªÉÆ¼ÀªÁqÀ CxÀtÂ 0.04

2712 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

£ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ ¥ÁnÃ® ²gÀUÀÄ¦à CxÀtÂ 0.04

2713 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

eÉÆåÃwPÀÄªÀiÁgÀ ¥ÁnÃ® PÁUÀªÁqÀ CxÀtÂ 0.04

2714 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

C¥Áà¸Á§ ¹zÁæAiÀÄ dwÛ PÀlUÉÃj CxÀtÂ 0.04

2715 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

¸ÀAdAiÀÄ ¥sÀ£ÁðAr¸ï ¯ÉÆAqÁ ¯ÉÆAqÁ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.04

2716 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

²æÃzsÀgÀ ©. 
»gÉÃ¨É¼Àî£ÀªÀgÀ wÃxÀðPÀÄAqÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.04

2717 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

gÀAfÃvÀ ¯ÉÆAqÉ PÀtPÀÄA© SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.04

2718 ಮ ವನ ಮ   
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

UÉÆÃ¥Á® PÉÆ¯ÉÃPÀgÀ PÀtPÀÄA© SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.04

2719 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

²æÃªÀÄw gÀÆ¥Á ¸ÀÄ. WÀAn §¸ÀÛªÁqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2720 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀqÁæ¼É ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2721 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¸ÀvÀå¥Áà PÀÈµÁÚ gÀ§PÀ« ºÁgÀÄUÉÃj gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2722 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

zÉÆqÀØ¥Àà ²ªÀ¥Àà 
ZÁ¼ÉPÀgÀ ºÁgÀÄUÉÃj gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2723 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¨sÀÆ¥Á® ¨Á¼À¥Àà ªÉÄÃR½ ¤qÀzÀÄA¢ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ಪ. 0.01

2724 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

PÀÈµÁÚ PÁA§¼É ¤®f gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ಪ. 0.01

2725 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ CvÁÛgÀ ¨É¼ÀªÀr ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2726 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¸ÀAUÀAiÀÄå UÀÄ. 
PÉÃjPÉÆ¥ÀàªÀÄoÀ ªÀPÀÄÌAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2727 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

²æÃªÀÄw G¼ÀªÀªÀé 
«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ¸ÀA¥ÀUÁA« ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2728 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ªÀiÁtÂPÀ vÀ. ¨ÉÃlUÉÃj PÀ®¨sÁA« ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2729 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

CPÁÛ¥À C° £ÀzÁ¥sÀ ºÀt§gÀºÀnÖ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï C.¸ÀA 0.01

2730 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

§¸À¥Àà gÀÄ. UËj AiÀÄgÀqÁ® ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2731 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¸ÀAdAiÀÄ ¥sÀ£ÁðAr¸ï ¯ÉÆAqÁ ¯ÉÆAqÁ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2732 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¥ÀæPÁ±À ¤AUÀ¥Àà PÁA§¼É eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ಪ. 0.01



2733 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

vÀÄPÁgÁªÀÄ ¦. PÁA§¼É eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ಪ. 0.01

2734 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

PÀÈµÁÚ £ÁgÁAiÀÄt 
UÉÆÃ¯Áå¼ÀPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2735 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

gÁºÀÄ® CgÀÄt qÁAUÉ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2736 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ F. ªÀÄÄvÀV eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2737 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ §rUÉÃgÀ PÉÆÃºÀ½î CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2738 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ªÀÄ®è¥Àà gÁªÀÄ¥Àà 
²ªÀtÚªÀgÀ ªÉÆ¼ÀªÁqÀ CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2739 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

£ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ ¥ÁnÃ® ²gÀUÀÄ¦à CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2740 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

eÉÆåÃwPÀÄªÀiÁgÀ ¥ÁnÃ® PÁUÀªÁqÀ CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2741 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

C¥Áà¸Á§ ¹zÁæAiÀÄ dwÛ PÀlUÉÃj CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2742 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

s¸ÀA¨sÁf ¤AUÀ¥Àà PÁA§¼É ¸À¥ÀÛ¸ÁUÀgÀ CxÀtÂ ಪ. 0.01

2743 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

GªÉÄÃ±À ®. vÀ¼ÀUÉÃj zsÀÆ¥ÀzÁ¼À UÉÆÃPÁPÀ ಪ. 0.01

2744 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ಮ ಕ ನ ನ ಫ ಅ ವಲ UÉÆÃPÁPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2745 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ಯಕ  ಇ ದ ಡ UÉÆÃPÁPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2746 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ಮ ವ ಯ ಹ UÉÆÃPÁPÀ ಪ. 0.01

2747 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ವ ೕ   ಯರಗ ಳ UÉÆÃPÁPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2748 ಮ ವನ ಮ   
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ಸ   ತಳಕಟ ಳ ಳ UÉÆÃPÁPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01

2749 ಗ  ೕಜ KBY Poly h ಚನ ಬ  ರಪ  ಒ ಯರ ಕಕಮ ಲ ಗ 400/4 ನ 0.40 7.88000 544378893630 6407499427

2750 ಗ  ೕಜ KBY Poly h ೕಪ/ ೕಪ ಬಸಪ  ಳ ಂವ ಅ ತ ರ 106/1 ನ 0.1 4.75272 438155960160 89046115292

2751 ಗ  ೕಜ KBY Poly h ೕಮ .ಮ  ೕ ಂತ 
ಕಣ ವರ ಡ ಳ ಗ ಡ 156/2ಬ ಮ  (ಪ. ) 0.14 11.08080 872076320710 50454353730

2752 ಗ  ೕಜ KBY Poly h ರಭ ೕ ಗ ಲಕ ಐ ರ ಗ ಡ 224/3 ನ 0.19 8.13960 205273513862 50454353730
2753 ಗ  ೕಜ KBY Poly h ಅಲ ಡ ಈರ ಡ ೕಲ ರ ಗ ಡ 146/1+2/ಬ/2 ನ 0.31 12.24528 498725909684 1003410010003667

2754 ಗ  ೕಜ KBY Poly h ಬ ಅಣ  ಯ ಂ ಡ ಳ ಗ ಡ 82/1 ನ 0.19 8.20800 788719504719 14990100073473

2755 ಗ  ೕಜ KBY Planting material ಮ ವ ದ  ಕ ೕ ಗ ಡ ಗ ಡ 384/2 ನ 0.2 0.76120 330651446990 14800100042354
2756 ಗ  ೕಜ KBY Planting material ೕಮ .  ಅ ೕಲ ಬ ರ ಂ ಅಥ 1732/1 ಮ  (ಪ. ) 0.1 1.27008 692014730195 032702101003805
2757 ಗ  ೕಜ KBY Planting material ದ ಯ  ಂ ರ ಅಥ ಅಥ 1218/4 ನ 0.2 1.40000 461856037458 22331000001595
2758 ಗ  ೕಜ KBY Planting material ಬಸಪ  ಲ ಣ ೕತ ಹಣ ರ ಅ ತ ರ 25/4 ನ 0.19 1.34400 426801082942 1069101026352
2759 ಗ  ೕಜ KBY Planting material ಅಲ ಡ ಈರ ಡ ೕಲ ರ ಗ ಡ 146/1+2/ಬ/2 ನ 0.31 2.17280 498725909684 1003410010003667

2760 ಗ  ೕಜ KBY Planting material ಬ ಅಣ  ಯ ಂ ಡ ಳ ಗ ಡ 82/1 ನ 0.19 1.34400 788719504719 14990100073473

2761 ಗ  ೕಜ KBY Planting material ೕಮ .ಮ  ೕ ಂತ 
ಕಣ ವರ ಡ ಳ ಗ ಡ 156/2ಬ ಮ  (ಪ. ) 0.14 1.81440 872076320710 64087019708

2762 ಗ  ೕಜ KBY Individual Pond ಶ ರ ಸ ವ ಂ ನವ ಳ ಗ ಡ 28 ನ 1 0.44835 333926202391 11157150285
2763 ಗ  ೕಜ KBY Individual Pond ಮ ವ ದ  ಕ ೕ ಗ ಡ ಗ ಡ 384/2 ನ 1 0.44835 330651446990 14800100042354
2764 ಗ  ೕಜ KBY Individual Pond ದ ಯ  ಂ ರ ಅಥ ಅಥ 1218/4 ನ 1 0.44835 461856037458 22331000001595
2765 ಗ  ೕಜ KBY Individual Pond ಅಲ ಡ ಈರ ಡ ೕಲ ರ ಗ ಡ 146/1+2/ಬ/2 ನ 1 0.77618 498725909684 1003410010003667

2766 ಗ  ೕಜ KBY Individual Pond ಬ ಅಣ  ಯ ಂ ಡ ಳ ಗ ಡ 82/1 ನ 1 0.44835 788719504719 14990100073473

2767 ಗ  ೕಜ KBY Individual Pond ೕಮ .ಮ  ೕ ಂತ 
ಕಣ ವರ ಡ ಳ ಗ ಡ 156/2ಬ ಮ  (ಪ. ) 1 0.80702 872076320710 64087019708

2768 ಗ  ೕಜ KBY Individual Pond ಬಸಪ  ಲ ಣ ೕತ ಹಣ ರ ಅ ತ ರ 25/4 ನ 1 0.44835 426801082942 1069101026352
2769 ಗ  ೕಜ KBY Individual Pond ಳ  ಈರ  ಸನ ಯ ಹಡಲ ಲ ಗ 20/2 ಪ. 0.40 0.56000 797153799544 192500102297801
2770 ಗ  ೕಜ KBY Diesel pum ಶ ರ ಸ ವ ಂ ನವ ಳ ಗ ಡ 28 ನ 1 0.20000 333926202391 11157150285
2771 ಗ  ೕಜ KBY Diesel pum ಮ ವ ದ  ಕ ೕ ಗ ಡ ಗ ಡ 384/2 ನ 1 0.20000 330651446990 14800100042354
2772 ಗ  ೕಜ KBY Diesel pum ೕಮ .  ಠಲ ಂಬ ಗ ಡ ಗ ಡ 198 ಮ  (ಪ. ) 0.1 0.36000 947040663003 14800100075156
2773 ಗ  ೕಜ KBY Diesel pum ೕಮ .  ಅ ೕಲ ಬ ರ ಂ ಅಥ 1732/1 ಮ  (ಪ. ) 0.1 0.35992 692014730195 032702101003805
2774 ಗ  ೕಜ KBY Diesel pum ದ ಯ  ಂ ರ ಅಥ ಅಥ 1218/4 ನ 1 0.20000 461856037458 22331000001595

2775 ಗ  ೕಜ KBY Diesel pum ೕಮ .ಮ  ೕ ಂತ 
ಕಣ ವರ ಡ ಳ ಗ ಡ 156/2ಬ ಮ  (ಪ. ) 0.14 0.36000 872076320710 64087019708



2776 ಗ  ೕಜ KBY 
ÊÙÖÓÀÐÔÆÙÓ“¤Ð  ¦ÐÔ 

³ÐÔÎÐ¡¹ÐîÀÐ¤Ð „º–ÙÖÓÎÐ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 162/3 ನ KBY 0.20 1.4 588027012854 64162952471

2777 ಗ  ೕಜ KBY ›Ð ·Ðõ–Û®Ð Å »Ñ«ÓÃ „º–ÙÖÓÎÐ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 178/1 ನ KBY 0.20 1.96834 223799592090 5182180012624
2778 ಗ  ೕಜ KBY „·ÐÆÐþ‘ÐÔÀÐ¦Ñ¤Ð ¾ÙÃö·Ð ³ÐÔ¤ÐÀÐÔ§ QvÀÆÛgÀ 61/2 ನ KBY 0.20 1.52 695065361839 5042010101840
2779 ಗ  ೕಜ KBY Á¤Ð±é ÀÐ¦Ñ ‘Ð§‘Ð«å ¾ÙÎÐÀÐ¯ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ® 92/4,94/3 ನ KBY 0.20 0.56834 219851035996 17014544805
2780 ಗ  ೕಜ KBY gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄÄvÁß¼À JªÀiï.PÉ.ºÀÄ§â½î QvÀÆÛgÀ 469/1a ನ KBY 0.10 2.64 368144194501 110210100003041
2781 ಗ  ೕಜ KBY ವಬಸವ ಚ ದಕ ನವರ ಕಲಮರ ಸರ 121/2ಬ ನ KBY 0.20 8.55 0 9242500100291200

2782 ಗ  ೕಜ  ಗ  ೕಜ ಬ ಮ ವ 
ವಡ ರ ನನ ಸದಲ 113/3 ಪ ಷ  ಣ ಣ ನ 1 2000 ಚ. ೕ 2.52 5400153411

2783 ಗ  ೕಜ  ಗ  ೕಜ ಂದ  ಮ  ಪ ರ ಜ ಸದಲ 107/2 ಪ ಷ  ತರ 1
1000 ಚ ೕ 
ಹ  ಮ 9.76 50454353730

2784 ಗ  ೕಜ  ಗ  ೕಜ ೕ.  ಸ ೕಂ ಗ ಶ ೕ 533/16 ನ ತರ 1
2080 ಚ ೕ 
ಹ  ಮ 10.916 89040017051

2785 ಗ  ೕಜ  ಗ  ೕಜ ಹಸನ ನಜ ನ ಪ ಲ ೕ 448/1,449/1 ನ ತರ 1
2080 ಚ ೕ 
ಹ  ಮ 9.516 918010113422798

2786 ಗ  ೕಜ  ಗ  ೕಜ ಕರ ವ ಟಕರ ರ ಂವ ೕ 10-Jun ನ ತರ 1
1000 ಚ ೕ 
ಹ  ಮ 4.745 50454353730

2787 ಗ  ೕಜ  ಗ  ೕಜ ೕ. ಹಮ ದರ ೕಕ 
ಮಹಮ ದ ೕಮ ಪ ಲ ಕ ೕ ಗರ ೕ 388/9 ನ ತರ 1

3000 ಚ. ೕ 
ರ  ಪರ 7.92 1340104000039010

2788 ಗ  ೕಜ  ಗ  ೕಜ ಠ ಲ ಬಸ ತ  ಂ ರ ೕ 180/1 ನ 1 1000 ಚ ೕ 0.7 285001000000721

2789 ಗ  ೕಜ  ಗ  ೕಜ  ಬಳ ತ ಅಂಕ ೕ 137/10 ನ ತರ 1
21*21*3 

ಂಡ 0.775 0541101011100

2790 ಗ  ೕಜ  ಗ  ೕಜ ಲ ಆದ  ಸನ ರ ೕ 41/2,41/3 ನ ತರ 1
21*21*3 

ಂಡ 0.775 0113000101011007

2791 ಗ  ೕಜ  ಗ  ೕಜ ಅರ ಂದ ಅ ತ ವ ೕಲ ಪಡ ಳ 31/1,31/4 ನ ತರ 1 ಪ 0.135 15080100080097

2792 ಗ  ೕಜ ಹ  ಮ  ಣ ೕ ಡ ಬಸನ ಡ. ಅಂಕಲ ೕ ಕ 10/*/5 ನ ಡ  
ನ ನ 1 0.2 8.55 ……. …….

2793 ಗ  ೕಜ ಹ  ಮ  ಣ ಮ ಶ ಬಸಪ  ಉ ನ ಪ ಡಕ . ದರ 67/1 ನ ಕ 0.4 3.37 5062200228940

2794 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಚವ ಂಡ  ರ ಡ ಳ ಗ ಡ 748/1b ನ 0.52 0.22604 4173 1307 4329 9218200139111110
2795 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF  ಸಹ ವ ಅವ ಕರ ಬರ ಅ ತ ರ 139/1k/1b ನ ಅ ಣ 0.69 0.57763 9218200123571110
2796 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ೕಕ ಸಹ ವ ಅವ ಕರ ಬರ ಅ ತ ರ 49/9 ನ ಅ ಣ 0.36 0.31631 4147 6888 5252 9218200123571110
2797 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ವ  ಮಲ  ಂ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 3/1 ನ ಅ ಣ 0.56 0.58387 8482 4677 9350 1069108015929
2798 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಪ ಶ ಬಸ  ನ ಅಥ ಅಥ 1296/2k,1296/2e ನ 0.20 0.10104 3639 6922 2882 30129340074

2799 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ೕಮ . /   
ಮ ಮದ ಂ ಅ ತ ರ 524/1b/1 ಮ 0.78 0.31157 8716 7971 0687 3238906067

2800 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಬಸ  ವ  ಯಲ ಅಥ ಅಥ 1101/2k ನ 0.69 0.25336 3013 8969 0177 11081275866
2801 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ದ  ಡ  ಡ ಡನವರ ಚಮ ಅ ತ ರ 85/1 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.57148 4234 4245 9172 32061074917

2802 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ೕಮ .ಪದ  ೕಸ 
ಇಂಚಲಕ ಲಗ ಅಥ 238/1a,238/1c ಮಹ  ( ನ) ಅ ಣ 1.20 1.19222 8651 9705 1079 05362200035764

2803 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಅಕಬರ ನ ಬ ವರ ಮ ೕಥ ಲ ಗ 60 ಂ 0.80 0.31956 4665 5014 8285 639501500713
2804 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ದ  ಧ  ಹಣ ಅಥ ಅಥ 226/5 ನ  0.34 0.38546 6920 9386 6193 032700101036976
2805 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಧಮ  ಚ  ದ ಹ ಳ ಅಥ 15/2 ನ 0.45 0.20829 6900 0741 8098 188000101004781
2806 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಲ ಣ ೕ  ತಳ ರ ಅವರ ೕಡ ಅಥ 49/3 ನ 0.69 0.28604 7787 6934 5369 17188544678
2807 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಧನ ಲ ಪರ  ಅ ಅಥ ಅಥ 1362/1 ನ 0.75 0.29959 3490 7469 5751 3090101010032699

2808 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ೕಮ . ಗ  ೕಮ  
ಬರ/ ಂಚ ದ ಂವ ಲ ಗ 18/2a ಮ 0.40 0.18742 3987 6129 1654 17188584724

2809 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ರ  ಮ ಂದ  ಮ ಡ ಡ ಲ ಗ 180/10, 181/9 ನ ಂ 0.65 0.37831 9474 3648 4051 000010980887852

2810 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಜ  ಂಡ  
ಡರ/ ಡರ ಅಥ ಅಥ 1313/4b ನ 0.58 0.25212 8564 9033 0010 0536200027263

2811 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಶ ಚ  ಡ ಹ ಳ ಅಥ 61/1k ನ 0.63 0.22944 4088 0808 5221 188000101004997
2812 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಶ ಚ  ಡ ಹ ಳ ಅಥ 60/1k ನ 0.47 0.21755 4088 0808 5221 188000101004997
2813 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಕಲ  ಅಪ  ಡ ಹ ಳ ಅಥ 61/1b ನ 0.38 0.13418 7875 0817 0706 526010100033576
2814 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಪ ೕದ ಪ ಮ  ೕ ದ ಂವ ಲ ಗ 8 ನ 0.60 0.26082 9484 8364 4840 05362200013129
2815 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ೕಂದ  ಪ ಮ  ೕ ದ ಂವ ಲ ಗ 8 ನ 0.97 0.14548 8634 3013 1343 05362210133760
2816 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಧನ  ಪ ಮ  ೕ ದ ಂವ ಲ ಗ 8 ನ 0.77 0.26315 6137 9215 2807 05362200004262
2817 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ವ   ಅಜ ನ ಕಟ ರ ಲ ಗ 1193/1b ನ ಅ ಣ 0.50 0.54626 2218 2565 4613 17189030376

2818 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಅ ಬ  ೕಸ ರ ಗ ಡ 341/1d ನ ಣ ಣ  
& ಸವ 0.85 0.82197 7888 5125 9742 50200013955757

2819 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF  ಬಸ ಂಡ ೕಲ ಂವ ಅ ತ ರ 70/3 ನ 0.56 0.24343 4546 0187 4073 374402010011632
2820 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಯ ಳ  ಬಮ ಣ ವರ ಅಥ ಅಥ 198/1 ನ 1.80 0.59953 2519 4312 3632 520291018496992
2821 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಶ ಥ ಖರ ಮಟ ರ ಅಥ ಅಥ 431/-p1 ನ ಂ 0.80 0.16274 9831 8530 6441 000010980887852
2822 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಬಸ  ದ  ರಬರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 381/6, 368/2 ನ 1.10 0.36154 8854 0488 6839 000010980887852
2823 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಈರ  ಬಸ  ಕ ಕಟ ರ ಲ ಗ 976/2 ನ 1.00 0.37831 5723 9336 5925 17189040964
2824 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ೕ ಲ ಳ  ದರ ೕಹ ಲ ಗ 7/5b ನ 0.33 0.16670 2342 2756 7977 9144101000294
2825 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ವ ಡ ಸ ೕ  ದರ ಐಗ ಲ ಗ 130/3 ನ 0.50 0.23144 2526 7227 8971 3864101002854
2826 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಮ ಬಲ ಲ ೕರ ಅಥ ಅಥ 1279/1 ನ 0.30 0.15155 3052 5322 9184 05362200049093
2827 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಲ ದ   ಹವ ರ ಅಥ ಅಥ 1251/1a ನ 0.83 0.32179 2540 6279 6085 34292115890
2828 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF  ಗ  ಗ ಳ ಚಮ ಅ ತ ರ 332/2a ನ 0.60 0.26082 4619 7103 6150 31342017084
2829 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ೕಧರ ರ  ಕಟ ರ ಲ ಗ 487/7 ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 3348 2664 0373 000010980887852
2830 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ರ ಶ ೕ ತ ರವತ ಕಟ ರ ಲ ಗ 975/3 ನ ಅ ಣ 0.80 0.82458 7020 7450 0807 000010980887852
2831 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ೕ  ಮಲ  ಂ ರ ಐಗ ಲ ಗ 88/3b,92/2b/1,88/2d ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 6774 7811 9753 000010980887852
2832 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ದ   ರ ಕಟ ರ ಲ ಗ 481/1e ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 5050 3172 5433 000010980887852
2833 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಜ ರ ಲ ಣ ಕ ಬ ಅ ತ ರ 148/1b ನ 0.40 0.19936 8031 6614 7576 64015781402
2834 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF  ಮಲ  ಳ ಕಟ ರ ಲ ಗ 487/1 ನ 1.20 0.43361 3819 0308 4692 05362200120728



2835 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಬ ದ  ಮ ಮ ದ ಅ ತ ರ 53/1 ನ 0.40 0.20207 3615 1826 2465 17188087835
2836 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ನರಸ   ಚ ಣ ಕಟ ರ ಲ ಗ 991/1+2/a/1 ನ ಅ ಣ 1.60 1.55641 8061 3005 8677 000010980887852
2837 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಅಪ  ಂ  ೕಹ ಲ ಗ 15/3 ನ 0.45 0.20829 17218492151

2838 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಮ  ದ  ಂ ರ ಅಥ ಅಥ 1214/1-p1,1215/2-
p1,1215/1a ನ 5.00 0.65299 11157117601

2839 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಕರ  ಕ ರ ಅ ಳ ಅ ತ ರ 12/1 ನ ಕಲಂಗ 0.60 0.63904 8036 1346 1294 000010980887852

2840 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಮ  ರ  
ಗ / ಗ ಕಕಮ ಲ ಗ 577/2b ನ  1.60 1.55641 3105 0672 9340 000010980887852

2841 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ೕ ಂದ  ಫಡ ೕಹ ಲ ಗ 453/7 ನ 0.50 0.23144 9144110000065

2842 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ದ ಯ  ಂ ರ ಅಥ ಅಥ 1218/2, 1218/4, 1215/1b ನ 1.40 0.21489 22331000001595

2843 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಪರ ಡ ದ ಡ ೕಲ ಬಡ ಲ ಗ 3/3 ನ 0.50 0.23144 4708 3317 1870 000010980887852
2844 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಬಸ  ಮ  ರ ಅಡಹ ಲ ಗ 173/4 ನ 0.50 0.23144 8627 3464 0530 000010980887852

2845 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ಘಟ ಳ  ದ ಂಗ  
ರ ಲ ಗ ಲ ಗ 127/1b/1 ನ ಅ ಣ 2.00 1.90473 17218445688

2846 S-19 RIDF-XXI Drip RIDF ದ  ಲ ಣ ಟ ಲ ಲ ಗ 518/3 ನ 0.50 0.23144 2042 5104 4293 0192500101053301

2847 S-19 RIDF-XXI RIDF ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj 
¥ÀzÀÞw ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ®PÀëöät ¥ÁnÃ® PÉÆAqÀ¸ÀPÉÆ¥

Àà »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 3/5. ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.20 1.19222 Company Payment

2848 S-19 RIDF-XXI RIDF ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj 
¥ÀzÀÞw ®PÀÀëöät £ÁUÀ¥Àà CAUÉÆÃf zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 3/4. ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.25 0.28343 Company Payment

2849 S-19 RIDF-XXI RIDF ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj 
¥ÀzÀÞw 

±ÀAPÀgÀ C¥Áàf 
gÁAiÀÄ¥ÀàUÉÆÃ¼À ¤AUÉÃ£ÀºÀnÖ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 92/1a ನ »gÉÃPÁ¬Ä 0.40 0.45013 Company Payment

2850 S-19 RIDF-XXI RIDF ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj 
¥ÀzÀÞw 

²æÃªÀÄw.±ÉÊ¯Á ªÀÄºÁ«ÃgÀ 
¥ÀgÀªÀiÁf ªÁWÀªÁqÉ »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 87/2 ನ ªÀiÁªÀÅ 0.20 0.07205 Company Payment

2851 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಮ ವ ಯಲ  ರ ೕ 11/1,11/4 ನ 1 0.93 0.94519
ೕ  

ಪ  
ಯ 

2852 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಅಮರ ಉದಯ ಂಗ ವ ಯ ರ ೕ 136/1 ನ 1 0.80 1.01013
ೕ  

ಪ  
ಯ 

2853 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ತಪ  ಲ  ಕ ಗ ರ ಗರ ೕ 96/3 ನ ಅ ಣ 1 0.80 0.82458 89095525266

2854 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಂಡ ಕ ಮಪ  
ರಗಪ ೕಳ ಕ ರ ಗರ ೕ 851/1 ನ ಕಲಂಗ 1 0.40 0.34061 17174065613

2855 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ೕ ಲ ಂಡ  
ಹಣ ತ ೕಳ ಗ ರ ಗರ ೕ 123/3ಅ,129/3ಬ ನ ಅ ಣ 1 1.00 0.72539 17174105422

2856 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ೕಮ . ಅ ೕ  ಮಲ  ಕ ರ ಗರ ೕ 758/6,178/2 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013 89068977044

2857 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ನ  ಲಕ  ೕತ ಕ ರ ಗರ ೕ 796/1ಬ ನ ಕಲಂಗ 1 1.60 1.11393 17174046260

2858 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF  ಸತ  
ಬರ ಕ ರ ಗರ ೕ 44/3,44/2 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013 17174039445

2859 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF
ಯಲ  ಂಚ  

ಹಣಮನ ವರ @ 
ಡ ಪ ೕಳ

ಗ ರ ಗರ ೕ 34/2,34/7 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013 89061871078

2860 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ೕರ  ಲ ಣ ೕ ಮಮ ರ 
 

ಗರ ೕ 74/3 ನ ಅ ಣ 1 1.00 1.01013 89003349537

2861 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಮ  ೕಮ  ಭಗವ ಕ ರ ಗರ ೕ 851/5 ನ ಕಲಂಗ 1 0.35 0.29803 89034473852

2862 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಆ ದ ಮ ವ ಯ ಕ ರ ಗರ ೕ 573/1ಅ ನ 1 0.40 0.32419 89012121748

2863 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಅರ ಂದ ಬಸವ  ಚನ ವರ ೕ ಗರ ೕ 180/3 ನ 1 0.25 0.28343 113000101016755

2864 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಠಲ ಲ ಣ ೕಡ (ಕ
ರ)

ಗರ ೕ 748/5,748/2 ನ ನ 1 0.80 0.82458 17174074559

2865 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಶ ಳ  ಈ ಗರ ೕ ಗರ ೕ 158/,211/2ಕ ನ ಂ 1 0.40 0.17103

ೕ ವ  
ಮಸ  

ಪ  
ಯ 

2866 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF  ೕಮಪ  
ರ ಗ ರ ಗರ ೕ 200/1+2 ನ ಕಲಂಗ 1 0.40 0.45349

ೕ ವ  
ಮಸ  

ಪ  
ಯ 

2867 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಗ  ೕಮ  
ರ ಗ ರ ಗರ ೕ 178/3,200/1+2 ನ ಕಲಂಗ 1 0.40 0.45349

ೕ ವ  
ಮಸ  

ಪ  
ಯ 

2868 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಲ ಣ ಳ  ಈ ಗರ ೕ ಗರ ೕ 215/2 ನ ಂ 1 0.30 0.13133 62349160296

2869 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಮ  ೕಮ  
ರ ಗ ರ ಗರ ೕ 178/5 ನ ಅ ಣ 1 0.40 0.45349 62349160296

2870 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ದಶರಥ ೕಮಪ  ಲ ಂದ ಗ ರ ಅರ ಂ 178/2 ನ ಅ ಣ 0.7 0.73181 867333697366 30977544844



2871 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಮ ೕರ ಲ ಸಗ ಗ ರ ಅರ ಂ 115/3ಅ/1,115/1ಬ ನ ಅ ಣ 1.00 1.01013 936925099250 17178532744
2872 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಗಪ  ಸಣ ದ ಪ  ಅಳ ೕ ಗ ರ ಅರ ಂ 291/1 ನ ಅ ಣ 1.35 1.32532 488260721584 89092996534
2873 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಂದ  ೕ ದ ಳ ಗ ರ ಅರ ಂ 177/7,405/8 ನ ಅ ಣ 2 1.9206 615721416751 17178521120

2874 S-19 RIDF-XXI ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  RIDF ಲ ವ  ಂಪಯ  ರ ಕ ೕ ಅರ ಂ 87/1ಅ/1ಅ ನ ಅ ಣ 0.4 0.34061 762387128140 10551444740

2875 S-19 RIDF-XXI RIDF (436) ಗ ಜ ಮ ಜ ಂ ಕರ ರ ೕ 319/3 ನ ಣ ನ 1.60 1.55641 998824316254 35550334210
2876 S-19 RIDF-XXI RIDF (436) ಸ ಪ  ಭರಮ  ಕ ಳ ೕ 489 ನ 0.40 0.32481 926900025121 35550334210
2877 S-19 RIDF-XXI RIDF (436) ೕಪಕ ಮ ೕಹರ ರ ಕಡಹ ೕ 223/5/* ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.80 0.54710 643557861224 17192021640
2878 S-19 RIDF-XXI RIDF (436) ಭರಮ  ಪರ  ಮ ರಹ  . ೕ 198/8/* ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.40 0.38547 603790568110 89006919584
2879 S-19 RIDF-XXI RIDF (436) ಅ   ರ ೕ 93/2/* ನ §zÀ£É 0.40 0.79365 917694684743 541101022418
2880 S-19 RIDF-XXI RIDF (436) ಂ ಥ ತವನ  ೕ ಕಡಹ ೕ 19/1/*19/3/* ನ ¸ÀªÀvÉPÁ¬Ä 0.60 0.81427 208169889253 1003910010003710
2881 S-19 RIDF-XXI RIDF (436) ವ ದ  ಂಚ  ಸಮ ರಹ  . ೕ 319/*/* ನ §zÀ£É 0.59 0.63904 410774273414 89090666585
2882 S-19 RIDF-XXI RIDF (436) ಶ ದ ಂತ ಕ ಕಡಹ ೕ 55 ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 1.87258 499146008854 62349160296

2883 S-19 RIDF-XXI RIDF ೕಜ ಯ  ಸ ಯಧನ 
ತ ದ ಫ ಭ ಗಳ ವರ ಭರಮಣ  ೕ ಧರ ಅ ೕಳ ಕಗ ಣ ರ 43/2ಬ ನ 0.40 0.45349 30977544844

2884 S-19 RIDF-XXI RIDF ೕಜ ಯ  ಸ ಯಧನ 
ತ ದ ಫ ಭ ಗಳ ವರ ದ ಗ  ರ ೕ 92/2 ನ 0.40 0.45349 30977544844

2885 S-19 RIDF-XXI RIDF ೕಜ ಯ  ಸ ಯಧನ 
ತ ದ ಫ ಭ ಗಳ ವರ ೕ ಸ ೕಮ ವ ಲಕ ೕ ನವ ರ 69 ನ 0.60 0.63904 00070110001192

2886 S-19 RIDF-XXI RIDF ೕಜ ಯ  ಸ ಯಧನ 
ತ ದ ಫ ಭ ಗಳ ವರ ಅ ೕತ ಅ ನ ಗಣ ವರ ಕಗ ಣ ರ 14/ಅ14/3ಬ14/1ಡ ನ 0.40 0.45349 00070110001192

2887 S-19 RIDF-XXI RIDF ೕ ೕರಭದ ಪ  ಅಣ ಪ  ಅಂಗ ೕ ರ ೕಡ 130 ನ ೕ 2 1.92 764702399310 30977544844

III
1 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಕಲಸ  ಂ  ನ ಡ ಅಡಹ ಲ ಗ 112/2 ನ 0.40 0.17985 9218200123571110
2 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಅಣ ಪ  ೕ ತ ಡಮ ಣ ಟ ಲ ಲ ಗ 519/2a ನ 0.73 0.29160 2962 4630 6741 323100101002086
3 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ಪರ ಡ ಅವ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 809/1 ನ 0.40 0.18742 2396 5332 6641 3864101003715

4 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಬಸ  ದ  ವಲ ರ/ ಕಕಮ ಲ ಗ 383/1b ನ ಂ 0.40 0.17099 9147 6465 0323 9218200123571110

5 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ರ ೕಂದ ಂಗ ಜಯ ಂಗ ರಜ ತ ಅ ತ ರ ಅ ತ ರ 357/4 ನ ಂ 0.90 0.30067 5344 2728 1205 000010980887852
6 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಪ ೕಪ ಪ ಪ ವ ಇಂ ಬಡ ಲ ಗ 184 ನ 1.60 0.43300 6785 5531 4354 9218200139091110
7 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಮಲ  ೕರಭದ  ರ ೕಹ ಲ ಗ 281/2b ನ 0.65 0.26946 2258 4910 1007 3864101002828
8 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಠಲ ಮ ೕಸ ಕಟ ರ ಲ ಗ 36/3 ನ ಂ 0.60 0.26082 8390 4489 6843 17189051987

9 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಕರ ಬಸ ಡ ದ ಡ/ ದ ಡ ಐಗ ಲ ಗ 391 ನ 0.50 0.22363 3522 4589 8006 9218200139091110

10 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ವ ೕಲ ಯಕ ಂ ಲ ಗ 83/2 ನ 0.40 0.19576 2409 7334 2276 31342017084
11 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಅ ೕಕ ಅಲ ಂಡ ಅಥ ಕಟ ರ ಲ ಗ 87/1b/1 ನ 0.39 0.30643 2408 1189 7665 31023954734
12 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಅ ಬ ಕರ ಧವ ಲ ಗ ಲ ಗ 801/2b ನ 0.37 0.17116 8319 3625 2713 31023954734

13 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ದ ದ ಹಣ ತ ಬಳಕರ ಅಡಹ ಲ ಗ 251/1 ನ 1.10 0.40596 2482 3397 0711 31023954734

14 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಮ ವ ನಗ  ಹಗ ಬಡ ಲ ಗ 160/2 ನ 0.40 0.07075 2170 9572 0966 31342017084
15 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ನ  ಅಪ  ಅವ ಲ ಗ ಲ ಗ 803/1a ನ 0.47 0.21755 6879 7158 6108 31023954734
16 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಠಲ ಗ  ಬ ೕಹ ಲ ಗ 148/1 ನ 0.30 0.15155 5099 1665 7860 31023954734
17 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ೕ ಲ ಯ  ಹರ ಕಕಮ ಲ ಗ 166/4 ನ  0.80 0.82458 3226 0846 3721 31023954734
18 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ದ  ಸ ೕ  ಟ ಲ ಲ ಗ 304 ನ ಂ 0.60 0.09688 5137 5881 1335 31023954734
19 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಧ  ೕಮ  ಮ ಕಕಮ ಲ ಗ 66/1b ನ 0.80 0.31956 4395 4377 4524 31023954734
20 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ಕಲ  ಮ  ಸ / ಚಮ ಅ ತ ರ 42/2 ನ ಅ ಣ 0.60 0.63904 5603 8448 9532 1069119000817

21 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ AiÀÄ®è¥ÀÀà FgÀ¥Àà 
¨Á¼ÀPÀÄA¢æ zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 759/3 ನ ZÉAqÀÄºÀÆ 0.40 0.45349 Company Payment

22 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ªÀÄ®è¥ÀÀà ¨Á¼À¥Àà ®nÖ CUÀ¸ÀUÁ PÁPÀw 44/4b ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.80 0.82458 Company Payment

23 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ zsÀ£À¥Á® ²ªÀgÁªÀÄ PÀ®UËqÀ zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 785/4 ನ ©Ã£ïì ¨ÉArPÁ¬Ä 0.34 0.38546 Company Payment

24 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ªÀiÁ®Ä £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄdÄPÀgÀ ¨ÁPÀ£ÀÆgÀ GZÀUÁAªÀ 86/* ನ ZÉAqÀÄºÀÆ 0.40 0.45013 Company Payment

25 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ CfÃvÀ vÀªÀ£À¥Àà ¥ÁnÃ® ±ÁºÁ¥ÀÆIÄ ¨É¼ÀUÁ« 44/3,38/2a ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.98 0.98992 Company Payment

26 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ §¸ÀªÀAvÀ vÀªÀ£À¥Àà 
ZÀªÀUÉÆAqÀ zsÁªÀÄuÉ J¸ï.J¸ï ¨É¼ÀUÁ« 28/1. ಅ. ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ¨ÉAr 0.60 0.54974 Company Payment

27 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ AiÀÄ®è¥Àà ¹zÁæªÀÄ 
ªÀÄAUÀ£ÀªÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ 49/1 ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 

PÁå©Ãd 0.60 0.63904 Company Payment

28 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ £ÁgÁAiÀÄt aªÀÄätÚ ¥ÁnÃ® GZÀUÁAªÀ GZÀUÁAªÀ 305/2 ನ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 0.45349 Company Payment

29 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ zsÀ£ÀÁf ±ÉmÉÖ¥Àà ªÀÄºÁgÀ eÉÃªÀVð GZÀUÁAªÀ 279/* ಪ. ¨Á¼É 0.40 0.31252 Company Payment

30 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (D-02) ರ ಂ ಶ ರ ಮಲ  ವ ಉಮ ಗರ ೕ 276/1+2+3/1 ನ 1 0.80 0.82458
ೕ  

ಇ ಶ  ಪ  
ಯ 

31 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (D-02) ಮ ಶ ಅ ಬ ೕಡಕರ ಎಕ ಂ ಸದಲ 203/7 ನ 1 0.80 0.82458
ೕ  

ಇ ಶ  ಪ  
ಯ 

32 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (D-02) ೕಲ ಅ ೕತ ಲ ಂ ರ ಸದಲ 143/1ಬ,2ಅ,143/2,35/
2

ನ ಣ ನ ಡ 1 0.40 0.45349
ನ 

ಇ ಶ  ಪ  
ಯ 

33 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (D-02) ದ ದ ದ ಂ  
ೕತ ಗ ೕ ಸದಲ 374/6ಬ,374/ಅ ನ ಕಲಂಗ 1 1.00 1.01013

ನ 
ಇ ಶ  ಪ  

ಯ 

34 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (D-02) ಮ ವ ೕಪಟ ೕತ ಗ ೕ ಸದಲ 399/14,422/14,22/3.4 ನ ಕಲಂಗ 1 2.00 1.9206
ನ 

ಇ ಶ  ಪ  
ಯ 

35 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ  (D-02) 
ಎ  ರ ಶ ಅಣ  ವ ಖಡಕ ಟ ೕ 591/1 ಪ ಷ  ಈ 1 0.40 0.45349

ೕ ಕ  ಸ  
ಪ ಗ ಯ 

36 ಹ  ೕ ವ ಷ ಹ  ೕ ವ  ಕರ ಲ ಪ ಮಲ ಅರ ಂ 112/2 ನ ಅ ಣ 0.8 0.82458 561582775752 31991502626
37 ಹ  ೕ ವ ಷ ಹ  ೕ ವ  ಮಪ   ಕ ಮಲ ಅರ ಂ 152/A/2 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 254565506818 174026957

 ವಲಯ ೕಜ ಗ



38 ಹ  ೕ ವ ಷ ಹ  ೕ ವ  ಉದ ಪ  ಅ ಕಟ ರ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 241/2ಡ ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 739102196275 32723893824
39 ಹ  ೕ ವ ಷ ಹ  ೕ ವ  ದ ಪ  ಅ ನವ ಳ ಮಲ ಅರ ಂ 232/3B ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 731886254077 05122200037543
40 ಹ  ೕ ವ ಷ ಹ  ೕ ವ  ಪ ಶ  ಅರ ಂ ಅರ ಂ 241/2ಡ ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 709727095591 17177583315
41 ಹ  ೕ ವ ಷ ಹ  ೕ ವ  ಂಗವ   ಮಲ ಅರ ಂ 138/3 ನ ಅ ಣ 0.5 0.54626 229777446067 05632200006997
42 ಹ  ೕ ವ ಷ ಹ  ೕ ವ  ದ ಪ  ಸ ಮಲ ಅರ ಂ 162/6 ನ ಅ ಣ 0.6 0.63904 867956587505 05632200007333
43 ಹ  ೕ ವ ಷ ಹ  ೕ ವ  ಬಸಪ   ಯ ಗ ರ ಅರ ಂ 135/1ಬ ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 917752996363 30977544844
44 ಹ  ೕ ವ ಷ ಹ  ೕ ವ  ಂಡಪ  ಪ  ೕ ರ ಂ ಅರ ಂ 13/1B ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 851455165603 35550334210
45 ಹ  ೕ ವ ಷ ಹ  ೕ ವ  ವ ತ ವ ಳಪ  ೕ ರ ಅರ ಂ 75/1 ನ ಅ ಣ 0.4 0.45349 392095128257 35550334210

46 ಹ  ೕ ವ
ಷ ಹ  ೕ ವ  

ಅಳವ  ಸ ಯ
ವ ತ  ಕಲ  ಅಳ ಂ . ೕ 59/5 ನ ಕಲಂಗ 1.00 1.01013 423177994866 64015781402

47 ಹ  ೕ ವ
ಷ ಹ  ೕ ವ  

ಅಳವ  ಸ ಯ
 ವ ಂಗ ಎಡ ನವರ . ೕ 182/4 ನ ೕ 0.50 0.54626 972906382461 64015781402

48 ಹ  ೕ ವ
ಷ ಹ  ೕ ವ  

ಅಳವ  ಸ ಯ
ವ ಬ ಮಲ  ಡ ರ ಶ ರ 146/1ಬ,146/3 ,174/6 ,179

/2 ನ ೕಜ 2.00 1.92060 809134901379 30977544844

49 ಹ  ೕ ವ
ಷ ಹ  ೕ ವ  

ಅಳವ  ಸ ಯ
ಅ ಬ ಅ ಲ ಬ ನ ಫ ಳ ೕ 437/3 ಂ ೕ 1.20 1.19222 756918654245 30977544844

50 ಹ  ೕ ವ
ಷ ಹ  ೕ ವ  

ಅಳವ  ಸ ಯ
ಂ ಥ ೕ ಂತ ನ@ ವನವರ ೕ ಹ ಶ ರ 154/1 ನ ಣ ನ 0.35 0.39680 483706531388 10980887852

51 ಹ  ೕ ವ
ಷ ಹ  ೕ ವ  

ಅಳವ  ಸ ಯ
ಕರ  ರ . ೕ 591/1 ಪ. ಅರ ಣ 0.67 0.70044 470627903996 62349160296

52 ಹ  ೕ ವ
ಷ ಹ  ೕ ವ  

ಅಳವ  ಸ ಯ
ಉ ಶ ಮ ಡಮ ಕಡಹ ೕ 96/2/* ಪ. mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.40 0.45348 502218952645 89046254779

53 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ)  ಸ  ಹಡಲ ಅವ ರ 109/2ಬ ನ
ಹ  ೕ ವ  

ೕಜ   (  
ವಲಯ)

0.40 0.45349 36231144080 351653114506

54 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ಮ ೕರ  ಳ ಕಗ ಣ ರ 14/2 ನ
ಹ  ೕ ವ  

ೕಜ   (  
ವಲಯ)

0.40 0.45349 36231144080 495979761900

55 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ೕ ಂತ ಂ ಥ ಉ ಧ ಡಚ ಡ ರ 119 ನ
ಹ  ೕ ವ  

ೕಜ   (  
ವಲಯ)

0.60 0.63904 36231144080 272174578451

56 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ಮಹಮ ದ ನ ಇ ಭಫ ಅಮ ಂ ೕ 166 ನ
ಹ  ೕ ವ  

ೕಜ   (  
ವಲಯ)

2.60 0.67363 551200039599 837577660322

57 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ವ ತ ನ ಪ  ೕಲ ಡಚ ಡ ರ 104/3 ನ
ಹ  ೕ ವ  

ೕಜ   (  
ವಲಯ)

0.40 0.45349 30977544844 814314271671

58 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ಅ ೕಕ ಕಲಪ  ರ ಅವ ರ 158/2 ನ
ಹ  ೕ ವ  

ೕಜ   (  
ವಲಯ)

0.40 0.45349 30977544844 446806554525

59 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ಪ ಮ ದಶರಥ ೕಲ ರಹಲ ರ 34/2 ನ
ಹ  ೕ ವ  

ೕಜ   (  
ವಲಯ)

0.40 0.45349 30977544844 3980338162259

60 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ಬಸಪ  ದ ಪ  ರ ಕ. ರ 135/5 ನ
ಹ  ೕ ವ  

ೕಜ   (  
ವಲಯ)

1.00 1.01013 30977544844 979164369384

61 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ನಪ  ಕಲಪ  ಅವ ರ 116/2 ನ
ಹ  ೕ ವ  

ೕಜ   (  
ವಲಯ)

0.40 0.45349 30977544844 465825199340

62 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ಸಣ ಳಪ  ೕಮಪ  ೕ ರ ಹಲಗ ದಕ 264/2 ನ 0.32 0.25985 511052237586 32600568973

63 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ವಪ  ಷಪ  ರ ಂ ಕ . ದರ 221 ನ ಕಲಂಗ 0.80 0.71658 974644201115 ,05832250002790

64 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ಜಗ ಥ ಕ ಪ  ಲ ( ಜ  
ಇ ಷ )

ರ ದಕ 126/2 ಪ. ಣ 1.20 0.8549 861783185491 35550334210

65 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ಗವ  ೕಮನ ಡ 
ಪ ನವರ( ಜ  ಇ ಷ )

ಹಲಗ ದಕ 17/1,17/2,17/3,18/7+1 ನ 1.30 0.84405 830711175233 35550334210

66 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ವಪ  ಕ ಪ  ಭಗವ ( ಜ  
ಇ ಷ )

ದ . ದರ 54/2 ನ ಣ 2.00 1.9206 790701510827 35550334210

67 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ಅ ವಪ  ದ ಪ  ೕರಣಗ (  
ಇ ಷ )

ಡ ಕಟ ೕಳ 85 ನ ಂ 1.00 0.37821 448020299169 ,000010980887852

68 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ವ ರ ಅ ೕಕ ೕಲ(  
ಇ ಷ )

ಡ ಕಟ ೕಳ 70/2 ನ ಂ 1.00 0.37831 557812426562 ,000010980887852

69 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ಅಂ ಪ  ಪ  
( ೕ ಯ )

ಕಟ ೕಳ ಕಟ ೕಳ 492/1 ನ ಮಣ ನ 1.90 1.3082 448020299169 35519327361

70 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ೕ ಮ ನ  ರ ರ ೕಡ ರ ೕಡ 146 ನ ೕ 1.60 1.55641 898274897810 30977544844

71 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ೕ ರ ೕ  ನ ಬ ಯರಗ ಯರಗ 316 ನ ಂ 1.00 0.32906 268046859349

72 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ೕ ಸ ೕಮ ದಸ ಬ ನ ಪ ಹಲ ರ ೕಡ 255/2 ನ 1.80 1.15374 326646116716 30977544844

73 ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ  ೕಜ   (  ವಲಯ) ೕ ದಶರಥ ಸ ಮನ ವರ ಯರಝ ಯರಗ 353 ನ 1.60 1.02798 - 20260666836

74  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

CtÚ¥Àà C®è¥Àà §rUÉÃgÀ J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½î ºÀÄPÉÌÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

75  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¸ÀAfÃªÀ ¨Á¼ÀUËqÀ 
EªÀÄUËqÀ£ÀªÀgÀ J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½î ºÀÄPÉÌÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

76  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

²æÃªÀÄw ²æÃzÉ« 
EªÀÄUËqÀ£ÀªÀgÀ J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½î ºÀÄPÉÌÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

77  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¨sÀgÀªÀÄtÚ §¸À¥Àà £ÁAiÀÄÌ ¨É¼À« ºÀÄPÉÌÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

78  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

C¥Áà¸ÁºÉÃ§ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ 
PÁA§¼É J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½î ºÀÄPÉÌÃj ¥À.eÁ 0.007



79  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¨sÀgÀªÀÄ¥ÀÀà FgÀ¥ÀàtÚ 
AiÀÄgÀUÀnÖ

AiÀÄªÀÄPÀ£ÀªÀÄ
rð ºÀÄPÉÌÃj ¥À.¥ÀA 0.007

80  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

Dgï. ºÉ.Zï. C¼ÀªÀÄ¤ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

81  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

²æÃªÀÄw PÀ«vÁ ¨Á§Ä 
ZËUÀÄ¯Á zÉÃªÀVj ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

82  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

PÉÃzÁj ©üÃªÀiÁ 
mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

83  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

CgÀÄt PÉÆÃ®PÁgÀ £ÀA¢ºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« ¥À.eÁ 0.007

84  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

GªÉÄÃ±À £ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ 
PÁPÀvÀPÀgÀ ¸ÁªÀUÁAªÀ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

85  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

vÀÄPÁgÁªÀÄ C¥ÀàAiÀÄå 
UÀÄgÀªÀ QtAiÉÄ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

86  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄ. 
UÉÆgÀªÀ£ÀPÉÆ¼Àî GUÀgÀUÉÆÃ¼À ¸ÀªÀzÀwÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

87  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

±ÀAPÀæ¥Àà ¸À. ºÀÄ° GUÀgÀUÉÆÃ¼À ¸ÀªÀzÀwÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

88  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

w¥ÀàtÚ ¸À. ¸ÀA§gÀV GUÀgÀUÉÆÃ¼À ¸ÀªÀzÀwÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

89  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

§¸À¥Àà ¥À. eÁ§tÚ£ÀªÀgÀ GUÀgÀUÉÆÃ¼À ¸ÀªÀzÀwÛ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

90  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¸ÀÄgÉÃ±À PÉ. £ÁAiÀÄÌ GUÀgÀUÉÆÃ¼À ¸ÀªÀzÀwÛ ¥À.¥ÀA 0.007

91  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

²æÃªÀÄw PÁ±ÀªÀé ªÀ. ®ªÀiÁtÂ alªÀÄ½vÁAqÁ ¸ÀªÀzÀwÛ ¥À.eÁ 0.007

92  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

ZÀAzÀæPÁAvÀ PÉgÀ¨Á 
ªÀÄÄ¸À½ ¸ÀAqÀÆgÀÄ aPÉÆÌÃr ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

93  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

²æÃªÀÄw gÁtÂ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 
PÁA§¼É ¸ÀAqÀÆgÀÄ aPÉÆÌÃr ¥À.eÁ 0.007

94  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¸ÀA¢Ã¥À dAiÀÄgÁªÀÄ PÁA§¼É ¸ÀAqÀÆgÀÄ aPÉÆÌÃr ¥À.eÁ 0.007

95  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¹zÀÞgÁd ¸ÀÄgÉÃ±À ²gÀUÁ« §A§®ªÁqÀ aPÉÆÌÃr ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

96  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¨sÀgÀªÀÄ¥ÀÀà zÀÄAqÀ¥Àà 
ºÀAf §A§®ªÁqÀ aPÉÆÌÃr ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

97  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¨Á¨Áf gÁd£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ® §A§®ªÁqÀ aPÉÆÌÃr ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007

98  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

«±Àé£ÁxÀ ¢. £ÁUÀ£ÀÆgÀ §£ÀÆßgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.007

99  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

¤AUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ºÉÆ¸ÀPÉÃj gÁªÀÄzÀÄUÀð ¥À.¥ÀA 0.007

100  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

PÀÈµÀÚ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ¨sÀdAwæ ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¥À.eÁ 0.007

101  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

gÀªÉÄÃ±À vÀÄAUÀ¼À ¥ÀAZÀUÁAªÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.007

102  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

²æÃªÀÄw ¸ÀÄ²Ã¯Á ªÀÄ. 
¨É¼ÀªÀtQ ºÉÆ¸ÀPÉÃj gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.007

103  ಅ  ೕಜ
PË±À¯ÁåzsÀjvÀ 

eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ vÀgÀ¨ÉÃw 
¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.

²æÃªÀÄw PÉÆÃªÀÄªÀé ²ªÀ¥Àà 
Dr£À WÀlPÀ£ÀÆgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.007



104  ಅ  ೕಜ
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

s¸ÀA¨sÁf ¤AUÀ¥Àà PÁA§¼É ¸À¥ÀÛ¸ÁUÀgÀ CxÀtÂ ಪ. 0.081

105  ಅ  ೕಜ
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

¨sÀÆ¥Á® ¨Á¼À¥Àà ªÉÄÃR½ ¤qÀzÀÄA¢ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ಪ. 0.081

106  ಅ  ೕಜ
3 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 3 
¸ÁÖöåAqï

PÀÈµÁÚ PÁA§¼É ¤®f gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ಪ. 0.099

107  ಅ  ೕಜ
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

²æÃªÀÄw PÁ±ÀªÀé ªÀ. ®ªÀiÁtÂ alªÀÄ½vÁAqÁ ¸ÀªÀzÀwÛ ಪ. 0.081

108  ಅ  ೕಜ 1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖöåAqï

ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ªÀÄ. 
UÉÆgÀªÀ£ÀPÉÆ¼Àî GUÀgÀUÉÆÃ¼À ¸ÀªÀzÀwÛ ನ 0.018

109  ಅ  ೕಜ
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

²æÃªÀÄw gÁtÂ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 
PÁA§¼É ¸ÀAqÀÆgÀÄ aPÉÆÌÃr ಪ. 0.081

110  ಅ  ೕಜ
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

¸ÀA¢Ã¥À dAiÀÄgÁªÀÄ PÁA§¼É ¸ÀAqÀÆgÀÄ aPÉÆÌÃr ಪ. 0.081

111  ಅ  ೕಜ
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

PÀÈµÀÚ ¥ÀgÀªÀÄtÚ ¨sÀdAwæ ªÀiÁUÀ£ÀÆgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð ಪ. 0.081

112  ಅ  ೕಜ
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

¥ÀæPÁ±À ¤AUÀ¥Àà PÁA§¼É eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ಪ. 0.081

113  ಅ  ೕಜ
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

vÀÄPÁgÁªÀÄ ¦. PÁA§¼É eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ಪ. 0.081

114  ಅ  ೕಜ
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

ಉ ಶ ಲ ತಳ ಪ ಳ UÉÆÃPÁPÀ ಪ. 0.081

115  ಅ  ೕಜ 1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖöåAqï CtÚ¥Àà C®è¥Àà §rUÉÃgÀ J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½î ºÀÄPÉÌÃj ನ 0.018

116  ಅ  ೕಜ 1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï

¸ÀAfÃªÀ ¨Á¼ÀUËqÀ 
EªÀÄUËqÀ£ÀªÀgÀ J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½î ºÀÄPÉÌÃj ನ 0.02

117  ಅ  ೕಜ 1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖöåAqï

²æÃªÀÄw ²æÃzÉ« 
EªÀÄUËqÀ£ÀªÀgÀ J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½î ºÀÄPÉÌÃj ನ 0.018

118  ಅ  ೕಜ 1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖöåAqï ¸ÀzÁ²ªÀ «. PÀÄgÀtÂ J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½î ºÀÄPÉÌÃj ನ 0.018

119  ಅ  ೕಜ 1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖöåAqï

§¸ÀªÀgÁd «ÃgÀ¨sÀzÀæ 
FgÀtÚªÀgÀ ¸ÀAPÉÃ±ÀégÀ ºÀÄPÉÌÃj ನ 0.018

120  ಅ  ೕಜ
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

C¥Áà¸ÁºÉÃ§ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ 
PÁA§¼É J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½î ºÀÄPÉÌÃj ಪ. 0.081

121  ಅ  ೕಜ 1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖöåAqï Dgï. ºÉ.Zï. C¼ÀªÀÄ¤ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« ನ 0.018

122  ಅ  ೕಜ 1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖöåAqï

²æÃªÀÄw PÀ«vÁ ¨Á§Ä 
ZËUÀÄ¯Á zÉÃªÀVj ¨É¼ÀUÁ« ನ 0.018

123  ಅ  ೕಜ 1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖöåAqï PÉÃzÁj ©üÃªÀiÁ mÉÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« ನ 0.018

124  ಅ  ೕಜ 1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖöåAqï ¸ÉÆÃ¥ÀtÚ C¥ÀàAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ £ÀA¢ºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« ನ 0.018

125  ಅ  ೕಜ 1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  
ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁÖöåAqï

¨sÀgÀªÀÄUËqÀ §¸ÀªÀtÂÚ 
¥ÁnÃ® zsÁªÀÄuÉ ¨É¼ÀUÁ« ನ 0.018

126  ಅ  ೕಜ
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 

¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 
¸ÁÖöåAqï

CgÀÄt PÉÆÃ®PÁgÀ £ÀA¢ºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« ಪ. 0.081

127  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

§¸ÀªÀgÁd PÁqÀ¥Àà 
gÉÃªÀtÚ£ÀªÀgÀ ºÀAa£Á¼À ºÀÄPÉÌÃj 0.012

128  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ¨sÀgÀªÀÄtÚ F. AiÀÄgÀUÀnÖ AiÀÄªÀÄPÀ£ÀªÀÄ

rð ºÀÄPÉÌÃj 0.012

129  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

¸ÀÄgÉÃ±À ¥ÀgÉ¥Àà 
PÉÆ£À¸ÀPÀÄ¦à eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

130  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

ªÀiÁgÀÄw ±ÀAPÀgÀ 
¥ÉÃqÉßÃPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

131  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

ªÀ¸ÀAvÀ ®PÀëöät 
eÁA¨ÉÆÃnPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

132  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ªÉAPÀl UÀt¥Àw ºÀªÁ®zÁgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

133  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

PÀÈµÀÚ gÁªÀÄZÀAzÀæ 
zÉÃ¸Á¬Ä eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012



134  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

vÀªÀÄätÚ gÀÄzÀæ¥Àà 
§¸ÀÛªÁqÀ zsÁªÀÄuÉ ¨É¼ÀUÁ« 0.012

135  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

ªÀÄ®è¥Àà AiÀÄ®è¥Àà 
ªÉÄÃ°£ÀªÀÄ¤ zsÁªÀÄuÉ ¨É¼ÀUÁ« 0.012

136  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

gÁªÀÄ¥Àà ºÉÆ£Àß¥Àà 
C¼ÀªÀtÂ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 0.012

137  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ¹zÀÞ¥Àà ®PÀëöät £ÁAiÀÄÌ PÀÄ¸ÀªÀÄ½î SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

138  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ºÀ£ÀªÀÄ zÉÃªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ PÀÄ¸ÀªÀÄ½î SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

139  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ §¸À¥Àà gÀÄzÀæ¥Àà UËj AiÀÄgÀqÁ® ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.012

140  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ±ÀAPÀgÀ 
mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« 0.012

141  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

GªÉÄÃ±À £ÀAzÀPÀÄªÀiÁgÀ 
PÁPÀvÀPÀgÀ ¸ÁªÀUÁAªÀ ¨É¼ÀUÁ« 0.012

142  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

¨sÀgÀªÀÄtÚ ®PÀëöät 
ºÀ®UÉÃPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« 0.012

143  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

PÀÉÃzÁj ©üÃªÀiÁ 
vÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« 0.012

144  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

¥ÀÀæ«Ãt ¥Àæ¨sÁPÀgÀ 
ºÉÆ¯ÉÆÃ½ UÀ¼ÀvÀUÁ aPÉÆÌÃr 0.012

145  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ªÀÉÆÃwgÁªÀÄ UÁªÀ¸À ªÀÄÄqÀUÁAiÀÄ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

146  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

ªÀÄ®è¥Àà gÁªÀiÁ 
mÉÆÃ¥ÀàPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« 0.012

147  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ 
²AzÉ UÀ¼ÀvÀUÁ aPÉÆÌÃr 0.012

148  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

©üÃªÀÄgÁªÀ gÁªÀÄÄ 
vÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« 0.012

149  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ¸ÀaÃ£À §¸À¥Àà ¸ÀÄtUÁgÀ ¸ÀÄ®zsÁ¼À UÉÆÃPÁPÀ 0.012

150  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

gÀ«ÃAzÀæ ¸ÀÄgÉÃ±À 
¦¼À£ÀPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

151  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

ªÀÄºÉÃ±À ªÉÆÃºÀ£À 
gÁeÁ¥ÀÆgÀPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

152  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

vÀÄPÁgÁªÀÄ C¥ÀÄàgÁAiÀÄ 
UÀÄgÀªÀ  QtÂAiÉÄ ¨É¼ÀUÁ« 0.012

153  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

±ÁªÀÄgÁAiÀÄ¥Àà £ÁUÀ¥Àà 
¥ÁnÃ®  QtÂAiÉÄ ¨É¼ÀUÁ« 0.012

154  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ©üÃªÀÄ² CdÄð£À PÀÄgÀÄ§gÀ PÀÉ.PÉ.PÉÆ¥Àà ¨É¼ÀUÁ« 0.012

155  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ±À²PÀÄªÀiÁgÀ FgÀ¥Àà ºÀAf AiÀÄªÀÄPÀ£ÀªÀÄ

rð ºÀÄPÉÌÃj 0.012

156  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

ªÀÄzÀ£À «±Àé£ÁxÀ 
PÀÄqÀvÀgÀPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

157  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ¸ÀAdAiÀÄ ¸ÀAvÁ£À ¥sÀ£ÁðAr¸ï ªÀÁlgÉ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

158  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ «¯Á¸À ¤AUÀ¥Àà PÁA§¼É eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012



159  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ F±ÀégÀ ªÀÄÄvÀV eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

160  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ±ÀAPÀgÀ qÁAUÉ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

161  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ C¤Ã® ªÀ¸ÀAvÀ qÁAUÉ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

162  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

«£ÀAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ 
PÉÆÃp¨sÁ¸ÀÌgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

163  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

PÀÈµÀÚ £ÁgÁAiÀÄt 
UÉÆÃ¯Áå¼ÀPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

164  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ gÀÁºÀÄ® CgÀÄt qÁAUÉ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

165  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

¥Àæ¨sÁPÀgÀ PÁ²Ã£ÁxÀ 
qÁAUÉ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

166  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ¥ÀæPÁ±À ¤AUÀ¥Àà PÁA§¼É eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

167  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¦. PÁA§¼É eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

168  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ UÀt¥Àw 
eÁA¨ÉÆÃnPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

169  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¤AUÀ¥Àà 
UÀÄgÀªÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

170  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ¸ÀAdAiÀÄ eÁA¨ÉÆÃnPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

171  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ºÀtªÀÄAvÀ ¹. £ÁAiÀÄÌ ºÀ§â£ÀnÖ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

172  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ dAiÀÄªÀAvÀ ²ªÀgÁªÀÄ WÁr eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

173  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

¥ÀæªÉÆÃzÀ gÁªÀÄ¨sÁªÀÅ 
Q£Áj eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

174  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ CgÀÄt ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÄvÁgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

175  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ ªÀiÁgÀÄw UÀt¥Àw ¸ÀÄvÁgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

176  ಅ  ೕಜ 2 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À ºÉÆgÀf¯Áè 
¥ÀæªÁ¸À ¨sÀvÉå ¨sÀj¹zÀÄÝ

ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ±ÀAPÀgÀ 
¥ÉÃqÉßPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಅ ೕಕ ವ ಜ ಲ ಗ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕಮ ಂಗ ಯ  ಂಬ ಬಳ ಡ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕ ತ ಧಮ ಣ  ಂಬ ದ ಂವ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಅ ನ ಶ  ದರ ಕಕಮ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಪರಸಪ  ಇಂದ ವ  ದರ ಹಣ ರ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಳಪ  ಕಲಪ  ಂಗ ಅಡಹ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಕರ ನ ಡ ಭ ಅಥ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಶ ಮ ದ  ದರ ಕಟ ರ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಮಲಪ  ಬಸಪ  ಟ ಲ ಅಥ ಪ. 1.00 0.025

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ  ಉ  ಅಜಟ ವ ೕಹ ಅಥ ಪ. 1.00 0.025

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಶ ಮ ವ ವ ಬರ ಅಥ ಪ. 0.80 0.02



ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಲ ತ ಮ ವ ವ ಬರ ಅಥ ಪ. 0.80 0.02

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ವ ಬ ಸ ವ ಂಬ ಅಡಹ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ರ ಅ ನ ಕಟ ರ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ

ಗ  ವ ಜ ಕ 
ಆಸ ಅಥ 17

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ

ಗ  ಸರ  
ಆ ದ ಆಸ ಅಥ 17

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ

ಸ ಯಕ ಅ ೕ ತರ  
ಯತ ಜ 

ಇಂ ಯ ಂಗ
ಅಥ 17

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ

ಸ ಯಕ ಯ ಹಕ 
ಅ ೕ ತರ , ಣ ೕ  

ಸರಭ
ಅಥ 17

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ

ಸ ಯಕ ಶಕ  ಪ  
ೕಪ  ಆಸ ಅಥ 17

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ ೕತ  ಗ ಅಥ 17

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ ತಹ ೕ ರರ ಕ ಅಥ 17

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ ಜ   ಇ ಅಥ 16

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ  ಯತ ಅಥ 16

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ ರಸ , ಅಥ ಅಥ 16

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ

ಸ ಯಕ  ಶಕ  
( . ) ಅಥ ಅಥ 16

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ  ಉಪ ಖ  ಕ ಅಥ 16

ತ  ಸ ಯ ಅ ಕ ಂಡಗಳ 
ಅ ೕ ಸ ಜ ಕ ಣ ಇ ಅಥ 16

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü PÀ®è¥Àà ¥sÀ ºÀÄt²ÃVqÀzÀ vÀÄgÀªÀÄj ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.0200
ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü «gÀ¥Àà £Á ºÀAa£ÀªÀÄ¤ vÀÄgÀªÀÄj ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.0200
ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà ¸À ºÀÄ®ªÀÄ¤ vÀÄgÀªÀÄj ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.0200
ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ¸ÀÄgÉÃ±À § vÀ¼ÀªÁgÀ PÀ®¨sÁA« ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.0200
ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü §¸À¥Àà ¥sÀ ºÀÄt²ÃVqÀzÀ vÀÄgÀªÀÄj ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.0260
ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü gÀÄzÀæ¥Àà ¥sÀ ºÀÄt²ÃVqÀzÀ vÀÄgÀªÀÄj ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.0200
ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü §¸À¥ÀÀà £ÁUÀ¥Àà ºÀAa£ÀªÀÄ¤ ºÀÄt²ÃPÀnÖ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.0200
ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ±ÀAPÀgÀ ¹ PÉÆÃjPÉÆ¥Àà zÉÃUÁAªÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.0140
ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ¥sÀQÌÃgÀ¥ÀÀà « vÀ¼ÀªÁgÀ PÀÁzÉÆæÃ½î ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.0140

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà AiÀÄ ºÀÄt²ÃVqÀzÀ ¥À.eÁ

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü FgÀtÚ PÀ®è¥Áà vÀ¼ÀªÁgÀ ¨sÀÉArUÉÃj »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 227/2C/1 ¥À.eÁ 1 0.02 917950350139

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü C±ÉÆÃPÀ FgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¨sÉArUÉÃj »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 227/2C/1 ¥À.eÁ 1 0.02 726839166400

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ªÀÄ®è¥Áà AiÀÄ®è¥Áà 
ªÉÄÃ°£ÀªÀÄ¤ ಮ  ಎ ಳ 598/2, 598/4 ¥À.eÁ 1.00 0.02 810909529116

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ¨Á¼À¥Áà ªÀiÁgÀÄw ºÀjd£À ºÁgÀ£ÀPÉÆ¼Àî PÁPÀw 18/1+2C ¥À.eÁ 0.62 0.0124 972638429560

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ªÀÄ®è¥Áà £ÁUÀ¥Áà PÁA§¼É 
@ PÉÆÃ®PÁgÀ ªÁWÀªÁqÉ GZÀUÁAªÀ 244/* ¥À.eÁ 1 0.02 591581897628

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü zÀvÁÛvÉæAiÀÄ ªÀiÁgÀÄw 
zÉÃªÀgÀªÀÄ¤ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 101/2, 101/8 ¥À.eÁ 0.5 0.01 844261354779

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü §¸ÀªÀAvÀ ªÀiÁgÀÄw 
zÉÃªÀgÀªÀÄ¤ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 8/5, 8/22 ¥À.eÁ 0.4 0.008 556440535585

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ªÀÄgÉÃ¥Áà PÀ®è¥Áà PÁA§¼É PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 362/* ¥À.eÁ 1.81 0.011 892706181078

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ®è¥Áà 
PÁA§¼É PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 362/* ¥À.eÁ 1.81 0.011 889511804399

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü zsÀ£Áf ±ÉÃ. PÁA§¼É ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 279/* ¥À.eÁ 1 0.02 860707827656

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü C±ÉÆÃPÀ zsÀ£Áf PÁA§¼É ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 234/* ¥À.eÁ 0.4 0.0084 953125786619

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªÀiÁ PÁA§¼É 
@ ªÀÄºÁgÀ ºÉÆ£ÀUÁ PÁPÀw 58/1 ¥À.eÁ 1 0.02 959053989870

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ zÉÃ PÁA§¼É ºÀAUÀgÀUÉ GZÀUÁAªÀ 153 ¥À.eÁ 0.46 0.0092 917108756785

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ಪವನ ೕರಣ ಸಣ ಎ ಸದಲ 474 ಪ. ಣ ನ 1.00 0.009 1162500127975901

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ಗಣಪ  ಯಶ ತ ಸಮ ರ @ 
ೕಕ ಸದಲ ಸದಲ 870/4 ಪ. ಣ ನ 0.12 0.001 05072200009010

ತ  ಸ ಯ ¸À¸Àå ¸ÀAgÀPÀëuÁ OµÀ¢ü ದ ಪ   ಥ ಎ ಸದಲ 385/2 ಪ. ಣ ನ 1.00 0.009 17173057874
177 ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಯಶ ತ ಪ  ಪ ಳ ಅರ ಂ 206/3/1 ಪ. ಬದ  ಂ 3.3 0.03 385181361686 512200159883
178 ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಲ ಣ ಗ ಪ  ಡ ರ ಉದಗ ಅರ ಂ 129/18A ಪ. ೕ 0.6 0.012 256720580207 89054140444
179 ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಂ ಮ  ಗ ಪ  ಡ ರ ಉದಗ ಅರ ಂ 128/1 ಪ. ಎ ೕ 0.6 0.012 979076884487 374802010353477
180 ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಯ   ವಡ ರ ಪ ಳ ಅರ ಂ 144/ ಪ. ಟ  0.4 0.032 881741127915 17176565375
181 ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ   ವರಕರ ಹ ರ ಅರ ಂ 346/3ಬ ಪ. ಅ ಣ 1.2 0.012 676030345121 17178040990



182 ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ದ  ದ  ರ ಪ ಳ ಅರ ಂ 206/1ಚ ಪ. ಟ 3.31 0.03 313510028661 0446101024009
183 ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಸ  ೕಳ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 368 ಪ. ಕಲಂಗ 1.2 0.012 305371901872 10817969177
184 ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ಪರ ಮ ಈ ಕಲ ಟ ಅರ ಂ ಅರ ಂ 343/1ಬ ಪ. ಕಲಂಗ 1.2 0.012 908181531115 05122200074240
185 ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕಮ   ವಡ ರ ಪ ಳ ಅರ ಂ 144 ಪ. ಎ ೕ 1.2 0.012 932728478321 51222078044
186 ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕಮಪ   ಹ ತಳಗ ಧಮ ಜಲ 1/2ಅ,1/2 ಪ. ಬದ 2.3 0.022 ************ 305510010001809
187 ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ವಪ  ಬಸಪ  ೕ ಜಲ ಜಲ 560/2p2 ಪ. ತರ 2.2 0.014 ************ 17180545919

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕ   ಂಪ  
ವ ೕಳ . ೕ ಪ. 0.02

ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕ ಉ ಶ ಮ ಡಮ ಕಡಹ ೕ ಪ. 0.02
ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕ ವ ಮ ಸಮ ರ ಕಡಹ ೕ ಪ. 0.01
ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕ ಸಮ ರ ೕ  ಯಲ ಕಡಹ ೕ ಪ. 0.01
ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕ ಯಲ  ಷ  ಡಮ ಕಡಹ ೕ ಪ. 0.02
ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕ ಅ  ಥಳ  ಂಬ ಡ ಡ ೕ ಪ. 0.02
ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕ ಕರ  ೕರ @ 

ರಕರ . ೕ ಪ. 0.02
ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕ ಡ  ಕಲ  ಮ ಕ ಎ ೕ ಪ. 0.02
ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕ ರ ಂದ   ಕಳಸಪ ೕಳ . ೕ ಪ. 0.02
ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕ  ಳ  ಗ ಎ ೕ ಪ. 0.01
ತ  ಸ ಯ  ಸಸ  ರ  ಔಷ  ತರ ೕ ೕ ಂತ  ದರ ೕಡ ೕ ಪ. 0.02

188 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ದ ಪ  ೕರಭದ ಪ  ತಳ ರ ಹ ರ 67/*/* ಪ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  
ರ )

0.40 0.036 110710100008645 566678437756

189 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ೕಮ  ಲ ೕ ಠಲ ರ ಮ ರ ಂ ೕ 164/*/3 ಪ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  
ರ )

0.8 0.0707 36003699418 667726311869

190 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ಕರ ಗಪ  ರ ರ ಡ ರ 135/ಅ/2 ಪ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  
ರ )

1.08 0.0932 89060896377 791192583102

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ¸ÀzÁ²ªÀ PÁA§¼É ¨ÁåPÀÄqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 133/8 ¥À.eÁ 0.0190

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ²æÃªÀÄw PÀ¸ÀÆÛj PÁA§¼É ¨ÁåPÀÄqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 214/1 ¥À.eÁ/ªÀÄ 0.0190

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ²æÃªÀÄw gÁdªÀé PÁA§¼É ¨ÁåPÀÄqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 274 ¥À.eÁ/ªÀÄ 0.0190

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ¢°Ã¥À gÁdªÀé PÁA§¼É ¨ÁåPÀÄqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 73 ¥À.eÁ 0.0190

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ²æÃªÀÄw C¤ÃvÁ PÁA§¼É ¨ÁåPÀÄqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 61/1 ¥À.eÁ/ªÀÄ 0.0190

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ )
FgÀ¥Àà vÁ¬Ä ¸ÀAPÀæªÁé 

PÁA§¼É ¨ÁåPÀÄqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 274 ¥À.eÁ 0.0190

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ªÀ¸ÀAvÀ vÁ¬Ä gÁdªÀé PÁA§¼É ¨ÁåPÀÄqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 73/4 ¥À.eÁ 0.0190

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) AiÀÄªÀÄ£À¥Àà ¸À£À¢ ¨ÁåPÀÄqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 96/2 ¥À.eÁ 0.0190

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ªÀiÁzÉÃªÀ ®. ªÀiÁAUÀ ¨ÁåPÀÄqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 103/7 ¥À.eÁ 0.0190

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ¸ÀzÁ²ªÀ J¸ï. ¸À£À¢ ¨ÁåPÀÄqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 310/2 ¥À.eÁ 0.0190

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ೕರವ  ಂಡ ೕಕ ಲ  ಂ ಮ ಗ 384/2 ¥À.eÁ/ªÀÄ 0.0200

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ದ ಪ  ಲಪ  ಲ  ಂ ಮ ಗ 406 ¥À.eÁ 0.0200

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ಹನ ತ ೕಕಪ  ಲ  ಂ ಮ ಗ 25 ¥À.eÁ 0.0200

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ಮಪ  ಕಲಪ  ಲ  ಂ ಮ ಗ .5/9 ¥À.eÁ 0.0200

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ಜಯ ಕಲಪ  ಲ  ಂ ಮ ಗ .5/9 ¥À.eÁ 0.0200

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ಂಡ ೕಕ ೕಕಪ  ಲ  ಂ ಮ ಗ 25 ¥À.eÁ 0.0200

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ಂಡ ೕಕ ಲಚ ಪ  ಲ  ಂ ಮ ಗ 62/1 ¥À.eÁ 0.0200

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ಯಲಪ  ಡಪ  ದರ ಅವ ಮ ಗ 236/10, 236/4,236/23 ¥À.eÁ 0.0200

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ಥ ವಪ  ನಕನ ಪ ನ ಪ ಮ ಗ .6/1 ¥À.eÁ 0.0200

ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ಕರ ಂಗ ಲ ( ೕಡ) ಬ ರ ಮ ಗ 126/2 ¥À.eÁ 0.0200

191 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ೕ  ದ ಪ  ಹನಮಪ  ಳ ಸವದ 27/2 ಪ. ಈ 0.80 0.016 - 89003829488
192 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ೕ ವಪ   ಬ ದರ ಳ ಸವದ 96/10, 97/13 ಪ. ಈ 0.80 0.016 675090696315    17219466719
193 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ೕ  ೕಮಪ  ಫ ೕರಪ  ಂ ಸವದ 330/*/3 ಪ. ಈ 1.00 0.02 414704560426    17219468569
194 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ )

ೕ ಫ ೕರಪ  ದರಪ  
ಡಮ ಳ ಸವದ 88/*/3 ಪ. ಈ 0.80 0.016 395093199076    17219468070

195 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ೕ ಂಗಪ  ಲ ಪ  ಚಲ ಳ ಸವದ 104/*/2 ಪ. ಈ 0.80 0.016 619376625687    17219473409
196 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ )

ೕಮ  ವಣ  ರ  
ಳನ ವರ ಉಗರ ೕಳ ಸವದ 684/*/2 ಪ. ಈ 0.87 0.0174 229099884954    17056032342

197 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ )
ೕಮ  ಕ ವ  

ಪ ದರ ಳ ಸವದ 86/*/* ಪ. ಈ 0.53 0.0106 954051814586    17219476206
198 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ )

ೕ ಮ ವಪ   ಮಲವ  
ಡಮ ಳ ಸವದ 341/2ಅ ಪ. ಈ 0.80 0.016 908435241469    17219439195

199 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ೕ ಅಜ ಪ  ಅ ಪ  ಳ ಸವದ 27/2ಅ ಪ. ಈ 0.80 0.016 423558100583    89104018839
200 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ )

ೕ ರಗಪ  ಪ   
ದರ ಳ ಸವದ 123/5 ಪ. ಈ 0.80 0.016 805579851383    17219459338

201 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ೕ ಂಗಪ  ಕ ಪ  ನರ ಂದ ಸವದ ಸವದ 543/2 ಪ. ಈ 1.00 0.02 308010012834    05152200158458
202 ತ  ಸ ಯ ತ  ಸ ಯ (ಸಸ  ರ ) ೕಮ  ಕವ ೕಲಪ   ಸವದ ಸವದ 552/2ಅ/1 ಪ. ಈ 1.00 0.02 891055319192    05152200094163

ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ . ದ   ಗ ಬ ರ ಅಥ ನ 0.00375

ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ .ಜಕ  ಂಡ  ಂ ಕಕಮ ಅಥ ನ 0.00375

ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

ೕಮ .  ಳಪ  ಲ ಗ ಅಥ ನ 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ೕಮ .  ಅ ೕಕ 

ತಳ ೕ ಅಥ ಪ. 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ . ೕ  ಜಯ ಜ ಲ ಗ ಅಥ ಪ. 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ .ಜಯ ೕ ಗ ಶ ಕದಮ ಅಥ ಅಥ ಪ. 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ . ೕಲವ  ಈಶ ರ ಕವಟ ಥ ನಹ ಅಥ ನ 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ .   ಥ ನಹ ಅಥ ನ 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ . ೕಲವ  ಯಪ  ಸ ಲ ಗ ಅಥ ಪ. 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ . ವ  ೕಮ ನ ದ ರ ಲ ಗ ಅಥ ಪ. 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ೕಮ .   

ೕಲ ೕಹ ಅಥ ನ 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ . ಲನ ಜಯ ಂಗ ೕಲ ೕಹ ಅಥ ನ 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ .ಶ ಂತ   ಂ ಅಥ ಅಥ ನ 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ . ಜ ೕ ತ ಲ ಗ ಅಥ ಅಥ ನ 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ .  ೕ  ಂ ಅಥ ಅಥ ನ 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ೕಮ .ಕಮಲ  ಮ ದ  

ದರ ಕಟ ರ ಅಥ ಪ. 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ .ಪ  ೕ ತ ದರ ಕಟ ರ ಅಥ ಪ. 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ .ಸತ  ಗ  ಮ ದ ಅಥ ನ 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ .  ದ  ಯಕ ಂ ಅಥ ಅಥ ನ 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ . ಂಡ  ಬಸ ಡ ಳ ಅಥ ಅಥ ನ 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ . ನ  ನ  ಚಮ ಅಥ ನ 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw ೕಮ . ಕ   ಹ ಮ ಮ ೕಥ ಅಥ ಪ. 0.00375
ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ೕಮ . ಯ  ಅ ಬ 

ರ ಐಗ ಅಥ ನ 0.00375



ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

ೕಮ .ಮ  ಯ ಂಡ 
ಹ ಳ ಮ ದ ಅಥ ನ 0.00375

203 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw ¤AUÀªÁé §ÄzÁÞf ¯ÉÆÃPÀÄgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

204 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

¸ÀÄUÀÄ£Á ¨sÀgÀªÀiÁtÂ 
vÁjºÁ¼ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

205 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

ªÀÄAUÀ® ®PÀëöät 
vÁjºÁ¼ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

206 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

¥Àæ¨sÁªÀw PÀÈµÁÚ 
¨sÁvÀPÁAqÉ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

207 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw gÀÄQëtÂ PÀÈµÁÚ ¥ÀªÁgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

208 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

ªÀÄtÂµÁ ZÀAzÀæPÁAvÀ 
¨ÁZÉÆÃ¼ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

209 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw ªÀiÁ®£À ±ÀAPÀgÀ ¥ÀªÁgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

210 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw DgÀw CgÀÄt vÁjºÁ¼ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

211 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

gÀÉÃµÁä Uàt¥Àw 
mÉÆÃ¥ÀPÁgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

212 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

ªÀiÁAiÀÄªÁé £ÁUÀ¥Áà 
PÀÄgÀÄ§gÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

213 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

¤Ã®ªÁé EgÀ¨sÀzÀæ 
¨ÁZÉÆÃ¼ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

214 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

AiÀÄ®èªÁé ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ 
gÁUÉÆÃa £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

215 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

¸ÀgÀ¸Àéw ¨sÀgÀªÀiÁtÂ 
AiÀÄ¼ÀUÀÄPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

216 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

zÁåªÀÄªÁé ¨Á¼À¥Áà 
PÀÄgÀÄ§gÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

217 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

gÁªÀÄPÁÌ ªÀÄµÀÄÚ 
PÀÄgÀÄ§gÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

218 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

eÉÆåÃw PÉÃzÁj 
mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

219 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

±ÁAvÁ gÁªÀÄzÁ¸À 
¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

220 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw «ÃuÁ «PÀæªÀÄ eÁzsÀªÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

221 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw gÉÃtÄPÁ AiÀÄ®è¥Áà eÁzsÀªÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

222 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

ªÀiÁAiÀÄªÁé £ÁgÁAiÀÄt 
PÀÄgÀÄ§gÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

223 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

¥ÀzÁäªÀw ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ 
¸ÉÆÃ£ÁgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

224 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

PÀ¸ÀÆÛj ±ÁåªÀÄgÁªÀ 
PÀÄgÀÄ§gÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

225 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

®QëöäÃ ¥sÀQÃgÁ 
C£ÀUÉÆÃ¼ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

226 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

¥ÀÄµÁà ±ÁAvÁgÁªÀÄ 
¨ÁAzÉªÀqÉ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

227 ತ  ತರ gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ 
vÀgÀ¨ÉÃw

PÀÈµÁÚ¨Á¬Ä ¥sÀQÃgÁ 
mÉÆÃ¥ÀPÀgÀ £ÀA¢ºÀ½î GZÀUÁAªÀ ನ 0.004

228 ತ  ತರ ತ  ತರ FgÀtÚ PÀ®è¥Áà vÀ¼ÀªÁgÀ ¨sÀÉArUÉÃj »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 227/2C/1 ಪ. 1 0.02 917950350139

229 ತ  ತರ ತ  ತರ C±ÉÆÃPÀ FgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¨sÉArUÉÃj »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 227/2C/1 ಪ. 1 0.02 726839166400

230 ತ  ತರ ತ  ತರ ªÀÄ®è¥Áà AiÀÄ®è¥Áà 
ªÉÄÃ°£ÀªÀÄ¤ ಮ  ಎ ಳ 598/2, 598/4 ಪ. 1.00 0.02 810909529116

231 ತ  ತರ ತ  ತರ ¨Á¼À¥Áà ªÀiÁgÀÄw ºÀjd£À ºÁgÀ£ÀPÉÆ¼Àî PÁPÀw 18/1+2C ಪ. 0.62 0.0124 972638429560

232 ತ  ತರ ತ  ತರ ªÀÄ®è¥Áà £ÁUÀ¥Áà PÁA§¼É 
@ PÉÆÃ®PÁgÀ ªÁWÀªÁqÉ GZÀUÁAªÀ 244/* ಪ. 1 0.02 591581897628

233 ತ  ತರ ತ  ತರ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ ªÀiÁgÀÄw 
zÉÃªÀgÀªÀÄ¤ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 101/2, 101/8 ಪ. 0.5 0.01 844261354779

234 ತ  ತರ ತ  ತರ §¸ÀªÀAvÀ ªÀiÁgÀÄw 
zÉÃªÀgÀªÀÄ¤ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 8/5, 8/22 ಪ. 0.4 0.008 556440535585

235 ತ  ತರ ತ  ತರ ªÀÄgÉÃ¥Áà PÀ®è¥Áà PÁA§¼É PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 362/* ಪ. 1.81 0.011 892706181078

236 ತ  ತರ ತ  ತರ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ®è¥Áà 
PÁA§¼É PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 362/* ಪ. 1.81 0.011 889511804399

237 ತ  ತರ ತ  ತರ zsÀ£Áf ±ÉÃ. PÁA§¼É ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 279/* ಪ. 1 0.02 860707827656

238 ತ  ತರ ತ  ತರ C±ÉÆÃPÀ zsÀ£Áf PÁA§¼É ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 234/* ಪ. 0.4 0.0084 953125786619

239 ತ  ತರ ತ  ತರ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªÀiÁ PÁA§¼É 
@ ªÀÄºÁgÀ ºÉÆ£ÀUÁ PÁPÀw 58/1 ಪ. 1 0.02 959053989870

240 ತ  ತರ ತ  ತರ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ zÉÃ PÁA§¼É ºÀAUÀgÀUÉ GZÀUÁAªÀ 153 ಪ. 0.46 0.0092 917108756785

241 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ  ಕರ ಅಂಕಲ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

242 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ಯ ಂ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….



243 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ಳ  ಬಬ ಳ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

244 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ಕ ೕ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

245 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ……. ಪ. ……. 0.004 ……. …….

246 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ಡಬ ನ ವರ  ರ ……. ಪ. ……. 0.004 ……. …….

247 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ಸನ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

248 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ  ಳಮ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

249 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ಸ  ಡಬ ನ ವರ ……. ಪ. ……. 0.004 ……. …….

250 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ಸರಸ  ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

251 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಲ  ಬ ರ ಲ ಂ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

252 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ  ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

253 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ವಕ  ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

254 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ವ   ಕ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

255 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ಗವ  ಯ ಪ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

256 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ಮ  ಬಡಮ ೕಳ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

257 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕ   ದಳ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

258 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ಲ ೕ ಬ ಸನ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

259 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ  ಅಂತರಗ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

260 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ದ  ಸ ಪ ರ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

261 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ಮ  ಕ ಬ ಗ ಡ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

262 ತ  ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕ   ನ ನವರ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

263  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ   ೕ ಂಕದ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

264  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಕಮ  ೕ ಪ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

265  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಜಯ ೕ . ಏಣ ಮಠ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

266  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಸ   ಪ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

267  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ   ಆ ಪ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

268  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಸ  ಮ ಸಮಠ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

269  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಲ ೕ  ಸಮಠ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

270  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಮಲ  ಮ ಂಕದ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

271  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ನ ವ  ೕ ಯ ರ ಪ ಸವದ ……. ಪ. ……. 0.004 ……. …….

272  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಕ ವ  ಅ ಹ ಜನ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

273  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಗವ   ಚಳ ಪ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

274  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಕಮಲವ  ಬ ಚಳ ಪ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

275  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಫ ೕರವ   ಂ ಕ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

276  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ರವ  ಸ ಅಂಗ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

277  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಂವಕ  ಚವಡಸನವರ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….



278  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ೕಲವ  ೕ ಮಠ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

279  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಗವ   ಂಗಲ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

280  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಕ ವ   ಚಳ ಪ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

281  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಬಸವ  ಬ ಅಂಗ ಪ ಸವದ ……. ಪ. ……. 0.004 ……. …….

282  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ವ ವ  ಹ ಹ ಜನ ಪ ಸವದ ……. ಪ. ……. 0.004 ……. …….

283  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಕಮಲವ   ಹ ಜನ ಪ ಸವದ ……. ಪ. ……. 0.004 ……. …….

284  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ೕ  ಮ ೕಲ ಪ ಸವದ ……. ನ ……. 0.004 ……. …….

285  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ೕ  ೕಮ ಂಗ 
ಹ ಜನ ಪ ಸವದ ನ ……. 0.004 ……. …….

286  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ  ಮ  ವಪ  
ಹ ಜನ ಪ ಸವದ ಪ. ……. 0.004 ……. …….

287  ತ ತರ  ತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ   . 
ಯ ರ ಪ ಸವದ ಪ. ……. 0.004 ……. …….

ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಜ ಂಗ ಮ ವ ಳ ಅಥ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01758
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ೕಮ .  ಹಣ ತ ದರ ಅಥ ಅಥ ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.01758

ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ೕಮ . ನ  ಲ ಣ ೕಲ ಅಥ ಅಥ ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.01758

ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ೕಮ . ನ  ಳ  ದರ ಐಗ ಅಥ ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.01758
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಜಯ ದಶರಥ ಡಮ ಯ ಹಡಲ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01758
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ೕಮ  ಶರಣ  ದರ ಲ ಗ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01758
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಲ ಣ ಯ  ಂಬ ಬಳ ಡ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01758
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ೕಮ . ೕ  ಅ ಬ ಂಬ ಮದ ಂ ಅಥ ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.01758
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಸ ವ ವ ಯ ಂಬ ಮದ ಂ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01758
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ೕಮ . ೕ  ಜಯ ಬನ ೕ ಂವ ಅಥ ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.01758
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಶ ಮ ವ ವ ರ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01758
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ೕ ಂತ ಬ ಂಬ ಂ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01757
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಶ ತ ಂಬ ಡ ಳ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01757
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ೕಮ . ಜ  ಠಲ ಂಬ ಗ ಡ ಅಥ ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.01757

ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ೕಮ .  ಶ ಂತ ಂಬ ವ ಅಥ ಮ  (ಪ. ) 0.40 0.01757
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಮ ವ ಮ ಂಡವ ೕ ರ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01757
ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಪ ೕಣ  ಧವ ಡ ಳ ಅಥ ಪ. 0.40 0.01757

288 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ FgÀtÚ PÀ®è¥Áà vÀ¼ÀªÁgÀ ¨sÀÉArUÉÃj »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 227/2C/1 ಪ. 1

289 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ C±ÉÆÃPÀ FgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¨sÉArUÉÃj »gÉÃ¨ÁUÉÃªÁr 227/2C/1 ಪ. 1

290 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ªÀÄ®è¥Áà AiÀÄ®è¥Áà 
ªÉÄÃ°£ÀªÀÄ¤ ಮ  ಎ ಳ 598/2, 598/4 ಪ. 1.00

291 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ¨Á¼À¥Áà ªÀiÁgÀÄw ºÀjd£À ºÁgÀ£ÀPÉÆ¼Àî PÁPÀw 18/1+2C ಪ. 0.62

292 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ªÀÄ®è¥Áà £ÁUÀ¥Áà PÁA§¼É 
@ PÉÆÃ®PÁgÀ ªÁWÀªÁqÉ GZÀUÁAªÀ 244/* ಪ. 1

293 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ zÀvÁÛvÉæAiÀÄ ªÀiÁgÀÄw 
zÉÃªÀgÀªÀÄ¤ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 101/2, 101/8 ಪ. 0.5

294 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ §¸ÀªÀAvÀ ªÀiÁgÀÄw 
zÉÃªÀgÀªÀÄ¤ ¨Áa GZÀUÁAªÀ 8/5, 8/22 ಪ. 0.4

295 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ªÀÄgÉÃ¥Áà PÀ®è¥Áà PÁA§¼É PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 362/* ಪ. 1.81

296 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ®è¥Áà 
PÁA§¼É PÀÄzÉæªÀÄ¤ GZÀUÁAªÀ 362/* ಪ. 1.81

297 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ zsÀ£Áf ±ÉÃ. PÁA§¼É ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 279/* ಪ. 1

298 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ C±ÉÆÃPÀ zsÀ£Áf PÁA§¼É ©dUÀtÂð GZÀUÁAªÀ 234/* ಪ. 0.4

299 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªÀiÁ PÁA§¼É 
@ ªÀÄºÁgÀ ºÉÆ£ÀUÁ PÁPÀw 58/1 ಪ. 1

300 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ zÉÃ PÁA§¼É ºÀAUÀgÀUÉ GZÀUÁAªÀ 153 ಪ. 0.46

301 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಗ . .ಹ ಜನ ಬಸ ಂ ಅರ ಂ 43 ಪ. ……. 0.018 306895199232 …….

302 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಯಮನಪ . ಥ ಲ ಸಮ ಳ ೕ ಕ 243/2/11 ಪ. ……. 0.018 590600048842 …….

303 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಪತ ದಕಪ  ಈ ಜಲ ಜಲ 270/6 ಪ. ……. 0.018 814751107309 …….
304 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಕ ಪ  ದಕಪ  ಈ ಜಲ ಜಲ 202/2p1 ಪ. ……. 0.018 575539126603 …….
305 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಲ ಣ ಯಮನಪ .ಹ ಜನ ಪ ಳ ಅರ ಂ 146/2 ಪ. ……. 0.018 900903935507 …….



306 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ  ಯಮನಪ  ಹ ಜನ ಪ ಳ ಅರ ಂ 146/3 ಪ. ……. 0.018 234252862900 …….
307 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ೕಮಪ  ಲಕ ಪ  ದರ ಜನ ಅರ ಂ 11-Apr ಪ. ……. 0.018 805170310771 …….

308 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಂಡಪ  ಬಸಪ  
ಹ ಜನ/ ದರ ಡ  ಜಲ 140/7+8 ಪ. ……. 0.018 571638058035 …….

309 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ  ಬಸಪ ಹ ಜನ ಲ ೕ ಕ 173/4 ಪ. ……. 0.018 481195409628 …….

310 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಉದ ಪ  ಕ ಪ  ಮ ಪ ೕಳ ಖನ ಂವ ೕ ಕ 649/1/5 ಪ. ……. 0.018 466696369721 …….

311 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ನ  ಮ  ೕಳ ಜಲ ಜಲ 335/6 ಪ. ……. 0.018 899975385968 …….
312 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ೕಮಪ  ಂಗಪ  ದರ ಜನ ಅರ ಂ 11/6,47/11 ಪ. ……. 0.018 920946578718 …….
313 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಶಪ  ಲ ಪ  ಲ ಳ ಅರ ಂ 65/6ಕ ಪ. ……. 0.018 328242841780 …….
314 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ವ ತ ಳಪ  ಸನ ವರ ಳ ಅರ ಂ 65/1 ಪ. ……. 0.018 6360405109 …….
315 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ೕಮಪ  ರಪ  ವಡ ರ ಪ ಳ ಅರ ಂ 144/ ಪ. ……. 0.018 932728478321 …….
316 ಷ ಘಟಕ ೕಜ  ತರ  ೕಜ ತರ ಯಶ ತ ಪ  ಪ ಳ ಅರ ಂ 206/E/1 ಪ. ……. 0.018 385181361686 …….



ಕ . . ೕಜ ಯ ಸ ಘಟಕ/ ಯ ಕ ಮ/
ಚ ವ ಫ ಭ ಯ ಸ ಮ ೕಬ ಸ  . ಪ. / 

ಪ. ./ ನ ಕ( ) ಕ( .)

I.

1 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ.ಸ ೕಶ ರ  ಎಂ 

ಬಸವ ಜಪ
ಕಸ ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3754 3961 3310 6854 000010980887852

2 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಲಪ   ಕಬಸಪ ಗ ಕಸ ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 ºÉ 0.3708 4498 8926 7004 000010980887852

3 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಪ   ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ ನ ¨Á¼É 0.99 ºÉ 0.3722 9042 2065 8291 000010980887852

4 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ   ೕರಭದ ಪ ಸ ಕಸ ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 ºÉ 0.3742 5744 1135 0224 000010980887852

5 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯಣಮ  ೕಂ ಎ   

ಬಸಪ
ಗ ಕಸ ನ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3000 3135 4376 0215 000010980887852

6 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ೕಲ ೕಂ . . ೕರಭದ ಪ ಂ ರ ಕಸ ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3742 8029 5264 8122 000010980887852

7 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ಂದ    ಎಂ ದ ಪ ಕಸ ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3754 3174 1930 8019 000010980887852

8 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ವ ರಹ ಯ ಂಡ ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.75 ºÉ 0.2966 6128 5103 8612 000010980887852

9 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಂಗಪ ಕ ಯ ಂಡ ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.1872 5231 5390 8335 000010980887852

10 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ದ ಬಸಪ ಚ ಗಟ ಕಸ ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.1771 000010980887852

11 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .  ಶ  ಚನ ಬಸಪ ಕ ಗ ಯ ಂಡ ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3736 000010980887852

12 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. .ಮ ಳ ದ ಪ    

ಬಸವ ಜಪ
ೕನಹ ಕಸ ನ £ÀÄUÉÎ 0.93 ºÉ 0.3369 7144 4271 3481 000010980887852

13 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ಮನ ಡ ಟಗ ಕಸ ನ ¨Á¼É 1.00 0.3750 7176 0083 3283 000010980887852

14 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ. . ೕಗಪ   ಹ ಮಪ ಕಸ ¥À.eÁw mÁªÉÆmÉÆ 0.38 0.4308 2436 4442 6143 35550334210

15 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಮ ಳರ ಮ ಪ ವ ಆನ ೕ ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 .ºÉ 0.3238 10637100002996

16 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ಹ ತಪ ವ ಆನ ೕ ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3867 8450 0696 9339 10637100003410

17 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕಶ  ಪ ಣ ವ ಆನ ೕ ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3859 4535 2385 8845 10637100002360

18 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ಂ ಆನ ೕ ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.4060 6310 7307 2972 16022121002733

19 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಹ ತಪ ಲರಹ ಆನ ೕ ನ ¨Á¼É 0.80 .ºÉ 0.3441 0232500101318001

20 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಂಗ ಜಪ   ಗ  

ರಪ
ನಕ ಆನ ೕ ನ vÀgÀPÁj 0.48 ºÉ 0.3140 100501010008962

21 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ದ ಪ ವ ಆನ ೕ ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3867 6050 1045 5535 100501011003304

22 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ  ಹ ತಪ ಆನ ೕ ನ ¨Á¼É 1.00 .ºÉ 0.3960 10637100005951

23 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ರ  ಆನ ೕ ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3867 7814 2470 1871 10637100006020

24 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ವಣ ದ ಪ ವ ಆನ ೕ ನ ¨Á¼É 1.00 0.3867 10637101009044

25 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮ ಆನ ೕ ನ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3124 694000782222

26 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಈಶ ರಪ ನಹ ಆನ ೕ ನ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3073 7640 6858 6800 10688100004496

27 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಮಲಪ ಆ ಆನ ೕ ನ ¨Á¼É 0.82 ºÉ 0.3399 8939 3711 6778 10787100004514

28 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಮ  ೕಂ  ಕರಪ ಆ ಆನ ೕ ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 0.2506 10787101009868

29 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಪ   ಹ ತಪ ಆ ಆನ ೕ ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.80 ºÉ 0.3238 8820 9318 9596 10787100000084

30 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧರಪ   ದ ಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.4063 2090 3244 0574 100501010006633

31 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಡಪ   ದ ಪ ನಕ ಆನ ೕ ನ lªÉÆmÉÆ 1.95 ºÉ 1.8726 5333 2017 9953 30977544844

32 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಶರಣಪ ನಕ ಆನ ೕ ನ lªÉÆmÉÆ 0.80 .ºÉ 0.8212 6458 7773 4861 30977544844

33 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಹ ೕಶ  ಂರ ಡ ದ ಆನ ೕ ನ vÀgÀPÁj 0.40 .ºÉ 0.4544 2181  3211 4182 30977544844

34 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ  ಂಗ   . ರಪ ನಕ ಆನ ೕ ನ vÀgÀPÁj 0.40 0.4849 4486 9909 3046 30977544844

35 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ವಪ ಅರ ರ ಕಸ ನ £ÀÄUÉÎ 0.75 0.2966 6881 1697 0903 0364104000059422

36 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಯ ಯ ಅಣ ಆನ ೕ ಪ. ¨Á¼É 1.00 0.4588 4420 4872 2628 30977544844

37 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗಪ   ಎ  ಗಪ   

ಗಪ
ೕ ಹ ಯ ಂಡ ನ ¨Á¼É 0.80  ºÉ 0.3068 2128 6693 6260 1962408611

38 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ಂ ಶ .ಎ   

ಂಕಟ ಬ
ಕ ಯ ಂಡ ನ ¨Á¼É  1.00  ºÉ 0.3611 5859 3800 4327 225010100042848

39 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ಂ ಶ .ಎ   

ಂಕಟ ಬ
ಕ ಯ ಂಡ ನ ¨Á¼É  1.00  ºÉ 0.3475 5859 3800 4327 225010100042848

40 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ಪ ಶ  ಎ   

ಸ ವಪ
ರ ಯ ಂಡ ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.83  ºÉ 0.3371 2697 8720 4135 30348296997

41 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ಪ ಶ  ಎ   

ಸ ವಪ
ರ ಯ ಂಡ ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.83  ºÉ 0.2129 2697 8720 4135 30348296997

42 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ೕಂ ಚನ ಪ  ಪ ೕಪ ಯ ಂಡ ನ ¨Á¼É 0.29  ºÉ 0.1775 7583 5544 3354 1813101019393

43 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ವ ತ  ಎ   

ಸ ವಪ
ರ ಯ ಂಡ ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.85  ºÉ 0.2982 3258 0223 1071 160900101001015

44 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಸ ವಪ  ◌ೆ    ಎ  ಎಂ 

ಕಲಪ
ರ ಯ ಂಡ ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00  ºÉ 0.4053 4522 3505 0226 0508101044029 

45 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಗಪ ೕ ಹ ಯ ಂಡ ನ ¨Á¼É 1.00  ºÉ 0.3611 2128 6693 6260 1962408611

46 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಪ   ಮವ ರ 

ಹ ಮಪ
ಠ ರ ಯ ಂಡ ನ ¨Á¼É 0.49 ºÉ 0.2079 6235 3401 2887 10533101020001

47 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಸ ೕ     

ಚನ ಬಸಪ
ನಮ ಯ ಂಡ ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.95 ºÉ 0.3475 4844 0928 0847 0480101009297

48 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಷ   .ಆಂಜ ಯ ಕಸ ನ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3068 4090 8267 7162 913010002384089

49 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗ ಜಪ   ಓಬಳಪ ಮ ರ ಕಸ ನ ¨Á¼É  0.60 ºÉ 0.2525 7283 9543 5870 10533100054528

50 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. . ಜಪ     

ಚನ ಬಸಪ
ನಮ ಯ ಂಡ ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3013 3165 7690 0114 0480101007220

51 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ಗ   . ಯಣ  

ಂಡ
ಳ ಂಡನಹ ಕಸ ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ :0.63 ºÉ 0.2660 8494 1601 1025 1305155000066248

52 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ಗ    ಯಣ  

ಂಡ
ಳ ಂಡನಹ ಕಸ ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3611 8494 1601 1025 1305155000066248

53 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಖರಯ   ದ ಯ ಕಸ ನ ¨Á¼É 0.65 ºÉ 0.2660 7888 8851 0918 10555101013056

54 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ಗ ಜ  ಸಣ ಬಸಪ ಕಸ ನ ¨Á¼É  0.40 ºÉ 0.1960 2120 3381 1836 10555101025848

55 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಈ ಪರ ಶ ರಪ   

ಸಣ ಬಸಪ
ಕಸ ನ ¨Á¼É 0.75 ºÉ 0.2932 5119 3102 7115 10555101006001

56 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ನರ ಂಹ   . 

ನರ ಂಹ   ವ  
ಮ

ಕಸ ನ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3068 3510 2113 4051 0508101029324

57 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ವ   ಸಣ  

ರಪ
ಳ ಂಡನಹ ಕಸ ನ ¨Á¼É 0.76 ºÉ 0.2959 9124 7595 8644 10555101016150

58 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪ   ಪಳ  

ಂಡ
ಳ ಂಡನಹ ಕಸ ನ ¨Á¼É 0.65 ºÉ 0.2660 9115 8242 9560 1305155000009132

59 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಳ ೕಂ   

ಜಗ ೕ
ಕಸ ನ ¨Á¼É 0.75  ºÉ 0.2334 4743 2000 6517 10555101031292

60 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ದ   ೕ ಂದಪ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ ನ ¨Á¼É 0.30 ºÉ 0.1675 9625 7139 7399 10555101016910

61 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ಶ  ಎ   

ಸ ವಪ
ರ ಯ ಂಡ ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.70  ºÉ 0.3106 7618 3366 8522 0508101044203

62 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಬಸಪ ೕ ಯ ಂಡ 173/2 ನ £ÀÄUÉÎ  0.80 ºÉ 0.3134 7500 1740 2974 0480101007736

63 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ   ಗಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 99/1P3 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3732 029400101003706

64 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಂಗಪ   ಮ ವಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 163/1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 ºÉ 0.3745 8852 4983 0166 10533100005175

65 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ಗ ಜಪ   ಕಲಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 28/5 ನ ¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2492 4824 9398 3292 0449119014138

66 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಂ   

ದ ಖರಪ
ಗ ಯ ಂಡ 66/5, 77/P ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3754 9395 2074 1532 10526101033616

67 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಮಹ ವಪ ೕ ಯ ಂಡ 69/2 ನ ¨Á¼É 0.75 ºÉ 0.2966 4948 8585 0140 0480101013502

68 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಜಪ ಅ ಯ ಂಡ 93/3A1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.60 ºÉ 0.1944 10526101018024

69 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಮ ಶ ರಪ ಅ ಯ ಂಡ 88/2P2 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3742 6195 4455 8627 10526100008724

70 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಳವ ಕಸ 108/2 ನ ¨Á¼É 1.60 ºÉ 0.6985 4571 3982 5291 3842101000867

71 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಧನ   ಎಂ 

ಮ ನ
ಚ ಗಟ ಕಸ 80/1 ನ ¨Á¼É  1.40 ºÉ 0.6054 8380 3085 7924 33283574896

72 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ       

ೕ ಶ ರಪ
ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 190/3 ನ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3447 5340 5447 9699 30282645240

73 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಬಸಪ ನಹ ಆನ ೕ 32/2P3 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3867 3995 7910 8180 000010980887852

74 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ   ಮಪ ನಕ ಆನ ೕ 67 ನ £ÀÄUÉÎ 0.38 ºÉ 0.2058 9154 0488 9967 000010980887852

75 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಮ ಂಗಪ ಆನ ೕ 204/7 ನ ¨Á¼É 0.77  ºÉ 0.4130 8763 6451 3419 000010980887852

76 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ಮಪ ಲವ ಆನ ೕ 12/1 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.4067 9090 9357 5752 000010980887852

77 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಕ ಬಸಪ   ಉ ಪ ಆನ ೕ 146/7,146/7 ನ ¨Á¼É 1.00  .ºÉ 0.4067 9241 7238 6606 000010980887852

78 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗಪ   ಹ ತಪ  

ಂಡಪ
ಆ ಆನ ೕ 259/4 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00  .ºÉ 0.4067 4470 9790 1567 000010980887852

79 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ೕ   ಆನ ೕ  

ಹ ತಪ
ಆನ ೕ 2/1 ನ ¨Á¼É 1.00 .ºÉ 0.3969 0378 8703 5469 000010980887852

80 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ.ಎ .ಶ ಧರ  ಎಂ.ಶರಣಪ ಐ ಆನ ೕ 180/2 ನ £ÀÄUÉÎ  0.80 ºÉ 0.3437 2520 5696 9655 000010980887852

81 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹ ಂಗಪ   ದ ಪ ಆನ ೕ 203/2 ನ ¨Á¼É  0.98 ºÉ 0.3810 8234 5431 9964 000010980887852

82 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮ ಳಪ  ನ ಯಕನಹ ಆನ ೕ 24/2A1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3340 3328 5924 2490 000010980887852

83 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಮ ಪ ನಹ ಆನ ೕ 28/3 ನ ¨Á¼É 0.80 .ºÉ 0.3238 6640 5170 3004 000010980887852

84 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಯಪ ಐ ಆನ ೕ 55/2 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3867 7677 7359 8229 000010980887852

85 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ೕತಮ  ೕಂ ಪ ಕಸ 294/3A ನ £ÀÄUÉÎ 0.95 0.3553 2080 1039 0318 10555100002227

86 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಉ ಶ  . ಪ ಕಸ 52/10 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.40 0.1901 4578 2932 6440 10555100003366

87 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ ಪ   ಬಸಪ ಕಸ 211/2 ನ ¨Á¼É 0.30 0.1563 4421 9861 0357 10555100000805

88 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಬಸವ ಜಪ   ಡ ರಪ ಳ 

ಪ
ಕಸ 52/8,52/8 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.50 0.2132 9292 6052 0826 10555101030327

89 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ದ   ಮ ಪ ಕಸ 315/P1, 315/P4, 316 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3711 9239 0413 3735 13330100014694

90 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .  ಮ ವಪ   ಬಸಪ ಜ ರ ಆನ ೕ 1/3, ನ ¨Á¼É 0.80 0.3357 8355 2045 9915 10688100004644

91 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ವ ಗಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 19/6 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3989 3316 2232 2301 10688100003271

92 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಹ ತಪ ಪ ಡ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 27/2 ನ zÁ½A¨É 0.80 0.1367 8314 1946 7311 10688100003785

93 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವನ ಡ  ಮ ವಪ ದ ಆನ ೕ 48/1P2 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3548 8152 9069 0285 50100163050755

94 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ಬಸವ ಜಪ ಗ ಕಸ 66/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.50 ºÉ 0.2256 5939 0112 2299 35550334210

95 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಕ ೕಶಪ   .ಬಸಪ ಬ ರ ಕಸ 65/1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 0.3711 9578 2913 2794 35550334210

96 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ .ಪ ೕ   . . ದ ಪ ಕಸ 65/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.58 0.2385 5640 3783 4762 35550334210

97 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಹ ತಪ ಬ ಕಸ 40/1 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.4058 8994 8950 2465 029400101014240

98 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬಸಪ   ಭರಮಪ ಅರ ರ ಕಸ 241 ನ £ÀÄUÉÎ 0.95 0.3900 4050 9184 5130 36969375144

99 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ  ಸ ವಪ ೕಪ ಯ ಂಡ 119/5 ನ ¨Á¼É 0.52 0.2563 9666 0189 5136 0480101012165

100 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಮ ಯಪ ೕಪ ಯ ಂಡ 54/3B ಪ. ಗಡ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.40 0.2789 3459 7526 6973 35550334210

101 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಹ ತಪ ಗ ಕಸ 54/3B ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.72 0.3032 2525 7183 6703 35550334210

102 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂದಪ   ಹ ತಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 19/2 ಪ. ಗಡ £ÀÄUÉÎ 1.40 0.5461 2983 6328 2378 35550334210

103 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಂಧ ಪ   
ಹ ತಪ

ೕಲವ ನಹ ಕಸ 42/3 ಪ. ಗಡ £ÀÄUÉÎ 0.71 0.4344 5032 7463 9111 35550334210

104 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಜ  ದ ಪ ಕಸ 309/3A2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40   ºÉ 0.2122 000010980887852

105 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ವ ದಪ   ದ ಪ ಕಸ 357/2 ನ ¨Á¼É 0.49  ºÉ 0.2468 000010980887852

106 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಶ  ಓಂ ರಪ ಟಗ ಕಸ 26/1P13 ನ ¨Á¼É 0.60  ºÉ 0.2672 3438 6750 9730 000010980887852

107 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಈರಪ ಡ ಕಸ 235/2A2 ನ £ÀÄUÉÎ  0.50  ºÉ 0.2380 2523 2575 0576 000010980887852

108 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ೕ  ೕಂ ಕ ೕಂ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 95/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 ºÉ 0.2193 7492 6302 6635 000010980887852

109 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. . ದ ಪ   

. .ಕ ೕ ೕರಪ
ಡ ಕಸ 150/2, 150/5 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.4078 9618 0033 7250 000010980887852

110 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಪ   ದ ಪ ೕ ನಹ ಕಸ 29/P3 ನ £ÀÄUÉÎ  1.00 ºÉ 0.4078 3871 3203 5345 000010980887852

111 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ೕ  ೕಂ ಕ ೕಂ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 95/2 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.4078 7492 6302 6635 000010980887852

112 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ಖರಪ   ದ ಂಗಪ ಕಸ 246/3, 245/1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.40 ºÉ 0.2122 7025 2877 5469 000010980887852

113 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಲಮ  . ೕಂ .ಎ ಜಯಪ ಆ ಅನ ೕ 101/2 ನ ¨Á¼É 0.50 ºÉ 0.2499 000010980887852

114 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಶ ೕ    ರಹ  ೕ ನಹ ಕಸ 39/3, 391/3, 39/5 ನ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3447 6698 0836 1786 000010980887852

115 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬಸವ ಜಪ   ದ ಂಗಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 77/6, 73/1, 73/6 ನ ¨Á¼É  1.00  ºÉ 0.2193 6416 0485 6248 000010980887852

116 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಳ ದ ಪ   . . ಖರಪ ಕಸ 204/4, 204/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.54  ºÉ 0.2626 5292 2497 9464 000010980887852

117 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಗ ಜಪ   ಓಂ ರಪ ಕಸ 310/4P2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.39   ºÉ 0.1583 6454 8312 4083 000010980887852

118 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ   ದ ೕರಪ ಡ ಕಸ 300/3 ನ ¨Á¼É 1.00   ºÉ 0.3891 2062 1557 3610 000010980887852

119 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಶ ೕ    ರಹ  ೕ ನಹ ಕಸ 25/2P1 ನ ¨Á¼É 0.75   ºÉ 0.3289 6698 0836 1786 000010980887852

120 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಮಹ ವಪ ೕರ ಂಡನಹ ಆನ ೕ 20/4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60   ºÉ 0.2815 4588 3892 1829 000010980887852

121 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರತ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ  ಎ  

ಬಸವ ಜಪ
ರ  ಆ ಆನ ೕ 214/1 ನ ¨Á¼É 0.39  ºÉ 0.2096 6162 9478 5161 000010980887852

122 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಶರಣಪ ಆ ಆನ ೕ 77/3 ನ lªÉÆl 0.60 ºÉ 0.6061 9737 6375 0853 000010980887852

123 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ಮ ಳ ದ ಪ   

ಮ ದ ಪ
ಕಸ 56/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.2046 310 6165 6350 000010980887852

124 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ೕಶಪ   ಕ ಪ ಕಸ 321/1P ನ ¨Á¼É 1.48 ºÉ 0.7008 3828 4291 0434 000010980887852

125 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಂಗಪ   ಅಜ ಪ ಆ ಆನ ೕ 101/1 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.4077 328 5209 7268 000010980887852

126 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ಗ ಜಪ    

ಓಂ ರಪ
ಕಸ 310/4P1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.2214 000010980887852

127 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಚಪ ಕಸ 123/2 ನ ¨Á¼É  0.20 ºÉ 0.0954 000010980887852

128 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬಸವ ಜಪ   ದ ಂಗಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 77/6, 73/1, 73/6 ನ ¨Á¼É 0.40   ºÉ 0.4078 000010980887852

129 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಯಪ   

ಹ ತಪ
ದನ ೕ ಆನ ೕ 16/2 ನ lªÉÆl 0.80 0.8081 8820 4627 7565 35550334210

130 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಡ ಬಸಪ ಜ ರ ಆನ ೕ 33/1 ನ ¨Á¼É 0.76 0.3231 2279 3076 9776 35550334210

131 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ   ೕರಬಸಪ ದ ಆನ ೕ 111/3 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3989 5245 2061 1239 35550334210

132 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ದ ಪ   ಪ ಣ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 57/2A3 ನ ¨Á¼É 0.80 0.2735 7618 9757 5018 35550334210

133 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ದ   

ಹ ತಪ
ದನ ೕ ಆನ ೕ 13/6 ನ lªÉÆl 0.76 0.3968 8820 4627 7565 35550334210

134 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ  ೕಂ ವ ರ ದನ ೕ ಆನ ೕ 56/1 ನ lªÉÆl 0.22 0.2499 4409 3743 1688 35550334210

135 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ಲಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 61/1P3 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2726 5357 6979 0983 35550334210

136 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮ ಳಪ ಪ ಡ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 3/1 ನ ¨Á¼É 0.50 0.2410 9353 7088 8747 35550334210

137 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಕರಪ   ಈಶ ರಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 17/2A ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.2129 3199 8672 1450 00070110001192

138 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ಕಪ   ಹ ತಪ  

ಜ ರ
ಹದ ಕಸ 76/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.2129 2410 0351 6887 00070110001192

139 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಜಗ ೕ   ಎ  

ೕಮಪ
ಬ ಕಸ 43/P3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.38 ºÉ 0.2061 5899 5760 1753 00070110001192

140 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕ   ಎ  ೕಮಪ ಬ ಕಸ 43/P36 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.38 ºÉ 0.2061 5899 5760 1753 00070110001192

141 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ದ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 35/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.35 ºÉ 0.1301 7056 2393 9382 00070110001192

142 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ.  ಕರ   ಎ 

ಮ ಶ ರಪ
ಬ ಕಸ 13/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.40 ºÉ 0.1880 8291 5897 5869 00070110001192

143 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಮ ನ  ಹಳ  

ೕರಪ
ಗರಸನಹ ಕಸ 74/1 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3074 4323 6050 6616 00070110001192

144 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ದಯ   

ಮ ದ ಯ
ರ ಆನ ೕ 6/2, 16/P1, 17/4 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 ºÉ 0.3921 8143 7102 8192 00070110001192

145 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಪರ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ಸ ಯಕನಹ ಕಸ 14/2, ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3074 6175 4506 4405 00070110001192

146 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವರಹಟ ಪ   ಹ ಮಪ ಜ ೕಕ ಕಸ 29/8 ನ ¨Á¼É 0.63 ºÉ 0.2910 2715 1838 9170 160900101002741

147 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ಯಮ  ೕಂ ಷ ಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 86/1P1, 87/3P2 ನ ¨Á¼É 1.20 ºÉ 0.5552 2891 6162 6702 029400101002992

148 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಬಸವ ಜಪ   

ವಪ
ಬ ಕಸ 4/1B ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 ºÉ 0.4078 5527 6207 4463 0030010008982

149 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ವಪ   ಮರಳಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 47/5, 45/1 ನ ¨Á¼É 1.00 º 0.4078 4955 6375 2732 003001009026

150 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಹ ತಪ   

ಹ ತಪ
ಅಗಸನಕ ಆನ ೕ 20/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 ºÉ 0.2815 2415 9041 6808 32699230395

151 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಡ ಪ   ಮ ೕಶಪ ಅಗಸನಕ ಆನ ೕ 15/2 ನ £ÀÄUÉÎ 1.95 0.8461 3681 3303 1158 003001009039

152 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. .ಇಂ  ೕಂ  ಎಂ 

ವ
ಕಸ 83/2 ನ ¨Á¼É 0.23 ºÉ 0.0936 7138 7709 0444 10242010000123

153 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಪ ಕರ  ದ ಪ ಕ ಡ ಕಸ 58/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.64 ºÉ 0.2942 2100 6693 0907 029400101005848

154 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಮ  ೕಂ . .ಬಸಪ ಕಸ :83/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.2719 3292 6938 9248 64169444369

155 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಎ  ಮ ೕ   ಂಗಪ ಅಗಸನಕ ಆನ ೕ 15/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.47 ºÉ 0.2541 3536 4936 6287 003001009038

156 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳ   ಮ ಶ ರಪ ಹದ ಕಸ 159/2 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3921 5997 4180 2648 10924100300412

157 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಪ   ಡ ಪ ಕನ ಂಡನಹ ಕಸ 48/10 ನ £ÀÄUÉÎ 0.32 ºÉ 0.1859 2511 0273 9703 003001008975

158 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಟ ಮ  ೕಂ ಡ  

ಮ ಂಗಪ
ಜವಳಗಟ ಕಸ 18/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.50 ºÉ 0.2474 3420 2783 9393 003001008992

159 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ದ   

ಮ ದ
ಹದ ಕಸ 89, 86/P4 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.4078 5758 6448 2780 029400101004019

160 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ೕತ ೕಂ ಎ  ೕಹ ಹದ ಕಸ :88/2 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3921 6175 4506 4405 029400101007900
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161 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಎ  ೕ   ಎಂ 

ಂಗಪ
ಚ ಗಟ ಕಸ 6/3P1 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.4893 9797 0790 1587 0591101049459

162 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಂಗಪ    ದ ಪ ಡ ೕನಹ ಕಸ 9/11 ಪ. ಗಡ £ÀÄUÉÎ 0.30 0.1790 3184 8986 0209 000010980887852

163 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ಮ ಪ ಮ ಆನ ೕ 41/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3915 2659 1220 6928 10688100004291

164 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಕರ  ಹ ತಪ ಲವ ಆನ ೕ 51/P1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.84 0.3364 9456 3682 1651 1064101017684

165 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಣ   ಡ  ಬಸಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 249/P1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4063 4975 2553 7807 10761100010912

166 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ   ಮಪ ಆನ ೕ 9/1 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3867 8455 3726 7813 10637100003436

167 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ೕಕಪ   ಮ ಳ ದ ಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 157/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 0.3255 4347 6654 3988 10688100007590

168 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ೕ  ೕಂ ೕ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 17/6 ನ £ÀÄUÉÎ 0.30 0.1625 8868 6627 5293 10688100006381

169 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಬಸಪ ನಹ ಯ ಂಡ 66/7 ನ ¨Á¼É 0.40  ºÉ 0.1955 2504 3030 6725 30977544844

170 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ.ಎಂ ವಪ   ಂಗಪ ಡ ಹ ಯ ಂಡ 40/2P, 402P3 ನ £ÀÄUÉÎ  1.00  ºÉ 0.4034 4196 8763 1553 30977544844

171 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಂಗ  ಷ ಖಪ   ಗಪ ಮ ಆನ ೕ 150 ನ £ÀÄUÉÎ 0.90  ºÉ 0.3341 3157 6942 3496 30977544844

172 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಮಹ ವಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 20/P ನ ¨Á¼É 0.40  ºÉ 0.1955 9621 4699 7989 30977544844

173 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ಬಸವ ಜಪ   ಅಜ ಪ ನಹ ಯ ಂಡ 112/4 ನ ¨Á¼É 0.90  ºÉ 0.3341 5622 0437 1924 30977544844

174 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮಲಪ   ಬಸಪ ಡ ಹ ಯ ಂಡ 18/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.50  ºÉ 0.2305 3933 864 2515 30977544844

175 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ವಪ   ಪವ ತಪ ನಹ ಯ ಂಡ 36/3A ನ £ÀÄUÉÎ  1.00  ºÉ 0.3613 6965 8060 4932 30977544844

176 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಮ  ೕಂ ಮ ಶ ರಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 75/4 ನ ¨Á¼É 0.94 ºÉ 0.3450 3061 9828 6213 30977544844

177 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ನ  ದ ದಯ ಡ ೕನಹ ಕಸ 8/4 ನ £ÀÄUÉÎ  1.00  ºÉ 0.3591 6907 7277 2739 30977544844

178 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ೕಶಪ   ಯಶ ತಪ ನಹ ಯ ಂಡ 106/1 ನ ¨Á¼É 0.38 ºÉ 0.1899 7931 3161 6699 30977544844

179 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ ಆ  ಗ ಜಪ   

ವಣ ದ ಪ
ಕರನಹ ಯ ಂಡ 34 ನ ¨Á¼É 0.77 0.3348 5457 1500 2743 10533100050398

180 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಭದ ಪ   ಕ ೕ ೕರಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 20/2 20/4 ನ ¨Á¼É 0.90 0.3759 8591 3939 6860 00070110001192

181 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ೕಕ  ವ ಜಪ ಡ ಗ ಯ ಂಡ 65/1 ನ lªÉÆmÉÆ 0.80 0.8081 7481 7596 7043 003001009066

182 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ವಣ ದ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ಕ ಯ ಂಡ 34/3 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4075 2983 7932 2179 10699100000525

183 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ವಣ ದ ಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 21, 2/2 31 ನ ¨Á¼É 0.90 0.3759 4557 9582 2085 0449101017453

184 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ರ ಶ  ನಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 67/1P6 ನ ¨Á¼É 0.90 0.3759 7998 0896 1626 5337101000458

185 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ೕಲ ಠಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 29/2 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4075 0449101010984

186 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಭದ ಪ   ಮ ವಪ ನ ಯ ಂಡ 79/1A ನ ¨Á¼É 1.00 0.4075 2601 2206 6381 00070110001192

187 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ಳ ಂ 

ವಣ ದ ಪ
ನ ಂದ ಯ ಂಡ 193/1 ನ ¨Á¼É 0.48 0.2433 2937 5593 3310 0449101015388

188 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ   ಂಗಜ  ಮ ಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 173/2A ನ ¨Á¼É 1.00 0.4075 3350 0672 7950 00070110001192

189 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗ ಜ ಯ   

ಯ
ಡ ಗ ಯ ಂಡ 7/1A ಪ. lªÉÆmÉÆ 0.40 0.4535 5503 0965 5586 003001009075

190 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ಗಪ ಡ ಗ ಯ ಂಡ 59/1 ನ vÀgÀPÁj 1.60 1.5365 2005 4320 0567 003001009067

191 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ    ಅಜ ಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 133/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.80 0.2732 7363 0175 5051 1305155000050220

192 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ    ಅಜ ಪ ದಗ ಯ ಂಡ 235/9 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.55 0.1072 7363 0175 5051 1305155000050220

193 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ    ಅಜ ಪ ದಗ ಯ ಂಡ 128/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 0.3255 7363 0175 5051 1305155000050220

194 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ  ವ ರ  ಮಪ ಠ ರ ಯ ಂಡ 5/11 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3484 7776 7150 8279 00070110001192

195 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. . ಮ ದ ಪ   

ಂಚಪ
ಂಡಸಗಟ ಯ ಂಡ 2/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 0.2673 8776 2952 4495 0449101009148

196 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ವಯ ನಹ ಯ ಂಡ 68 ನ ¨Á¼É 0.10 0.4075 10533101059562

197 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 53/17 ನ £ÀÄUÉÎ 0.89 0.3727 8307 6574 9367 00070110001192

198 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ಮಪ ಕರನಹ ಯ ಂಡ ನ ¨Á¼É 0.80 0.3232 3672 8868 4393 10533100051794

199 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ಮ ಳಪ   

ವಣ ದ ಪ
ಅಣ ಯ ಂಡ 95/P1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4075 4724 8310 0829 206810002018634

200 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ಶ ರಪ   ಶರಣಪ ಕ ಯ ಂಡ 30/3 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4075 8801 0503 5456 00070110001192

201 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ಡ ಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 187/2, 154/9 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2812 6627 9424 1910 00070110001192

202 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲ ಠಪ   ಬಸವನ ಡ ಕ ಯ ಂಡ 30 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.4075 7602 4322 6209 003001008947

203 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ೕಲ ಠಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 192, 192/3, 194, 
195/2A ನ ¨Á¼É 1.00 0.4075 2251 7757 9888 00070110001192

204 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ಸಣ ಂಗಪ ಕಸ 294/2 ನ ¨Á¼É 1.30 0.5402 4367 5846 1790 10555100002271

205 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ಶ  ಥ ಆನ ೕ 217/3 ನ lªÉÆmÉÆ 0.40 0.4307 8065 5387 9176 0364104000157902

206 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ವಣ ದ ಪ   ಹ  

ಭಣ
ಕಸ 274/2A1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 0.2539 4899 8691 7841 10555100004937

207 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ  ಪ ಕಸ 56/1, 56/2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 0.3624 4850 6805 6064 074301000005905

208 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶರಣಪ   ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 47/6 ನ 1.00 0.3436 3734 1588 9272 200001246488

209 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ. ೕ ಂದ ಪ   

ಬಸವ ಜಪ
ಕ ಯ ಂಡ 121/2 ನ 0.72 0.2999 5984 3897 9607 0508101036690

210 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ  ಪರ ಶ ರಪ   ಷಡಕಪ ಅವರ ಕಸ 36/2 ನ 0.80 0.3193 7224 2005 5520 36971641647

211 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ದ ಪ ಳವ ಕಸ 152/1DP1 ನ 1.00 0.4078 5826 2824 9166 NOC

212 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ . ದ ಪ   ಬಸಪ ಕ ಯ ಂಡ 38/16 ನ 0.54 0.2622 7278 5981 0785 1822500100948001

213 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ೕ   ಂಡಪ ಕ ಯ ಂಡ 33/2 ನ 1.00 0.3985 4388 8071 0441 10526101020533

214 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ವಪ   ಮಹ ವಪ ಡಗ ಯ ಂಡ 2/5 ನ 1.00 0.4075 7816 9120 0894 NOC

215 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಥ  

ದ ಖರಪ
ಳವ ಕಸ 5/1 ನ 1.00 0.4078 050810139477

216 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಧರ  ಷಡಕಪ ಅವರ ಕಸ 35/5 ನ 0.46 0.2373 8396 6286 1084 NOC

217 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ದ ಪ ಳವ ಕಸ 15/2DP1 ನ 1.00 0.3456 3553 7158 8715 3842101002508

218 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ದ ದಪ ಕ ಯ ಂಡ 73/6 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.4075 7938 3286 1210 3945000100127208

219 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪವ ತಪ   ಮಲಪ ಅ ರ ಯ ಂಡ 47/2 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.4075 '00070110001192

220 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಶ   ಚನ ಬಸಪ ಹ ಮನಹ ಯ ಂಡ 15/3, 15/5 ನ ¨Á¼É 1.85 0.8502 5681 8566 8595 003001009030

221 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಅ  ಗ ರಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 95/1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 0.4075 3772 7101 4974 003001008890

222 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಖಪ   ಈಶ ರಪ ನಹ ಯ ಂಡ 54/6 ನ ¨Á¼É 0.40 0.2125 6392 8991 9635 '00070110001192

223 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ವಪ   ಬಸಪ ಕ ಯ ಂಡ 123/1P ನ ¨Á¼É 0.60 0.2812 9753 8087 3427 '00070110001192

224 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ೕರಭದ ಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 31 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4075 7148 3621 7442 '00070110001192

225 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಬಳಪ   ದ ಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 48/15 ನ £ÀÄUÉÎ 0.84 0.3569 9846 9039 9485 '00070110001192

226 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮ ವಪ   ೕಲ ಠಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 29/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4075 9357 9177 0804 '00070110001192

227 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ  ಸ ಜಮ ಕ ಯ ಂಡ 12/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4075 3286 6427 1951 003001008958

228 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ  ದ ೕಹನ  

ಓಂ ರಪ
ಡ ಹ ಯ ಂಡ ನ ¨Á¼É 0.60 0.2815 8007 4795 9285 10205100010261

229 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಓಂ ರಪ ಡ ಹ ಯ ಂಡ ನ ¨Á¼É 0.60 0.2815 10405100004238

230 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಎ  ೕಶ  ಖರಪ ಯರವ ಗ ಹ ಯ ಂಡ 3940/P7 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4078 2588 1868 5150 10205100010266

231 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಉ ಪ   

ಂತ ೕರಪ
ತನಹ ಯ ಂಡ 24/P1 ನ lªÉÆmÉÆ 0.40 0.4535 3740 1297 5593 10205100010267

232 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 145/2A1 ನ lªÉÆmÉÆ 0.40 0.4535 2057 2322 8486 10205100010253

233 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ೕರಪ   ಗಪ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 8/6 ನ lªÉÆmÉÆ 0.40 0.4535 4550 4212 7411 10205100010256

234 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ದ ೕರಪ ಕ ಯ ಂಡ 55 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3447 5133 6453 5654 10205100010260

235 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಆ  ಪರ ಶ ರಪ   

ದ ಪ
ನಹ ಯ ಂಡ 126 ನ 0.80 0.3195 7450 4675 9163 36971641647

236 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಖರಪ ಕ ಯ ಂಡ 613/3 ನ 0.78 0.3257 4797 9566 9567 36971641647

237 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಆ  ಪರ ಶ ರಪ   

ದ ಪ
ನಹ ಯ ಂಡ 4 ನ 0.37 0.2011 7450 4675 9163 36971641647

238 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ   ಗಪ ವ ಆನ ೕ 133/2 ನ 0.79 0.3117 6656 3979 7173 36971641647

239 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಆ  ಪರ ಶ ರಪ   

ದ ಪ ನಹ
ಯ ಂಡ 64/1, 65/2 52/2 ನ 0.95 0.3980 7450 4675 9163 36971641647

240 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ  ಮ ಶ ರಪ ಕ
ಯ ಂಡ 109/11 ನ 1.00 0.4012 5048 5227 9654 36971641647

241 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ದ ಪ     

ಕ ಯಪ ವ
ಯ ಂಡ 1/1 ನ 0.78 0.3378 10637100005281

242 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಕರ  ಷಡಕಪ ಗ
ಯ ಂಡ 95/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.99 0.3529 4584 4083 3827 04031740002501

243 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಎ  ಉಜ ಲ ೕಂ   

ಆ ಆನ ೕ 175/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 0.2941 3520 0710 2796 10980101012905

244 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ಂದ    ಎಂ 

ವಣ ದ ಪ ಐ ಆನ ೕ 41/2, A1/3 ನ ¨Á¼É 0.95 0.3646 9940 6766 3966 33349441989

245 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ವಮ  ೕಂ ದ ಬಸಪ ಮಲ ಹ ಆನ ೕ 31/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.99 0.3350 7670 9070 4660 64008375523

246 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಕರ  ಷಡಕಪ ಗ ಆನ ೕ 95/1 98/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.99 0.2687 4584 4083 3827 04031740002501

247 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಎ  ಗರಜ  ದ ಬಸಪ ಗ ಆನ ೕ 6/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 0.2861 6929 3355 4520 10012200043072

248 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ ವಣ ದ ಪ    

ಅಜ ಪ ದಗ
ಯ ಂಡ 116/AP2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.99 0.2687 7747 3290 0605 10533100040497

249 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ ಲ ಪ    ಅಜ ಪ ದಗ
ಯ ಂಡ 116/1AP1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.99 0.2687 5934 5841 3975 10533100041436

250 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ ಪ   ಶರಣಪ ಅವರ ಕಸ 307/P3, 310/2P1 ನ £ÀÄUÉÎ 1.95 0.7703 4140 7262 0217 33954912713

251 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ದಯ ದಪ ಕ
ಯ ಂಡ 73/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.97 0.3756 7938 3286 1210 3945000100127208

252 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮ ನಪ    ದಪ ಮ ಂಡನಹ
ಯ ಂಡ 61/9 ನ ¨Á¼É 0.70 0.2640 9383 1392 1859 10533100051683

253 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ಹ ತಪ   

ಮ ವಪ ಚ ವ ನಹ
ಯ ಂಡ 59/P5 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.37 0.1719 3704 2263 9213 0449101013506

254 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉಮ ಣ   ಬಸವ ಜಪ ಅವರ ಕಸ 336/1B2 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4071 3252 5516 1987 32281122588

255 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಚನ ಬಸಪ ಅವರ ಕಸ 336/1BP1P2 ನ ¨Á¼É 0.45 0.2295 9311 7950 3423 32281098144

256 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎಂ ೕರಣ   ಮ ಶ ರಪ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 3/2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 0.3848 7852 6332 9207 06302250061037

257 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ವ  ೕಂ ೕಕಪ ನ ಂದ
ಯ ಂಡ 148/2 ನ ¨Á¼É 0.45 0.2173 6311 9202 7252 003001009073

258 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಎ  ಥ   

ವ ಗಪ ಡ ಕಸ 19/4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.75 0.2850 9256 6800 5496 10678101052240

259 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ಗ ಜ  ಎ ಗಪ ಂದ ಡ ಕಸ 77/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.87 0.8151 3796 3318 4870 0364104000161855

260 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಹ ಮಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 49/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3415 3793 0432 6853 30977544844

261 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ವ   ಬಸಪ  

ಕ ಕ ಯ ಂಡ 38/4 ನ ¨Á¼É 0.32 0.1640 2814 9847 1305 30977544844

262 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬಸವ ಜಪ   ಜಯ ಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 49/P5 ನ ¨Á¼É 0.80 0.2903 3580 7518 7975 30977544844

263 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಪ   ಗಪ ಡ ಹ ಯ ಂಡ 49/P1 ನ ¨Á¼É 0.31 0.1332 9139 1687 9461 30977544844

264 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ   ಜಯ ಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 49/P3 ನ ¨Á¼É 0.80 0.2903 30977544844

265 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ಹ ಮಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 29/1P1 ನ ¨Á¼É 0.76 0.2756 5077 0509 6798 30977544844

266 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಜಪ ಅ ರ ಯ ಂಡ 6 ನ ¨Á¼É 0.80 0.2918 7889 6543 4532 30977544844

267 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಗಪ   ಮಹ ವಪ ದಗ ಯ ಂಡ 112/2 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3540 4811 5538 2473 30977544844

268 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಗ ಜಪ   ಜಯ ಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 49/P2 ನ ¨Á¼É 0.80 0.2903 2807 5434 6019 30977544844

269 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಪ   ಗಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 46/1 ನ ¨Á¼É 0.80 0.2903 9139 1687 9461 30977544844

270 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ   ಹ ತಪ ವಣ ಕಸ 39/3P1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.72 0.2722 7209 9197 8685 30977544844

271 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಜಪ   ವಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 142/2 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3536 2973 6878 2547 30977544844

272 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಮ ಶ ರಪ   ಜಯ ಪ ಡ ಹ ಯ ಂಡ 49/P4 ನ ¨Á¼É 0.80 0.2903 5123 6380 9355 30977544844

273 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ  ಶ ಕಲ ೕಂ ಬಸ ತಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 22/2 ನ ¨Á¼É 0.29 0.1303 7108 6708 3976 30977544844

274 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ಗಪ ನಹ ಯ ಂಡ 42/3 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3536 2402 0893 9953 30977544844

275 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಮಹ ವಮ  ೕಂ ಎ  

ಂದ ಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 44/1P ನ ¨Á¼É 0.70 0.2583 9009 4733 2404 30977544844

276 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ರ    ಷ ಪ ನಹ ಯ ಂಡ 57/8 ನ £ÀÄUÉÎ 0.33 0.1669 6384 3354 7356 30977544844

277 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಹ ತಪ ಡ ಹ ಯ ಂಡ 41/1A5 ನ ¨Á¼É 0.70 0.2628 3793 0432 6853 30977544844

278 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಆ  ಕ ಬಸಪ   ಮಪ ನಹ ಯ ಂಡ 38/17 ನ ¨Á¼É 0.59 0.2207 4994 9421 2664 30977544844

279 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಯ   ಬಸಯ ನಹ ಯ ಂಡ 70 ನ ¨Á¼É 0.80 0.2890 8997 2026 5220 30977544844

280 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 .  ಬಸವ ಜಪ   

ಮಹ ವಪ ದಗ ಯ ಂಡ 112/2 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3539 3193 2816 8848 30977544844

281 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಆ  ಕ ಬಸಪ   ಮಪ ಕ ಯ ಂಡ 38/14 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 0.2993 5148 2317 0606 30977544844

282 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಈ ರ ಶ  ಈಶ ರಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 48 ನ £ÀÄUÉÎ 0.36 0.1988 2745 7741 2737 30977544844

283 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕರಬಸಪ   ರಪ ನಹ ಯ ಂಡ 1/1P31 ನ £ÀÄUÉÎ 0.41 0.2008 8397 4464 0698 30977544844

284 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ಗಪ ಕ ಯ ಂಡ 49/4 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4075 7983 7175 5973 30977544844

285 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಮ ಳ ದ ಯ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 20/4 ನ ¨Á¼É 0.37 0.1988 5888 9995 0670 30977544844

286 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ರತ ಮ  ೕಂ ಮ ಳ ದ ಯ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 20/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4075 5888 9995 0670 30977544844

287 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸವ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 10/2 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3263 4017 8673 1210 30977544844

288 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ರ ಶ  ಬಸಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 10/2 ನ ¨Á¼É 0.75 0.3317 9283 3383 7792 30977544844

289 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉಮ ಕ   ಈಶ ರಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 48 ನ £ÀÄUÉÎ 0.86 0.3421 30977544844

290 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ಗಪ ಕ ಯ ಂಡ 49/5, 49/4B, 49/4 ನ ¨Á¼É 0.20 0.1402 7983 7175 5973 30977544844

291 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕರಬಸಪ   ರಪ ನಹ ಯ ಂಡ 1/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.85 0.3601 8397 4464 0698 30977544844

292 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ಯಮ  ೕಂ ಯಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 51/1 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3629 6297 8883 0440 10678101029783

293 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ರಗ   

ಮ ನಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 50/2 ನ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.80 0.3692 6411 9953 1970 074301000007888

294 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ರಗ   

ಮ ನಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 45/6 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3692 6411 9953 1970 074301000007888

295 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಪ   ತಪ ಹದ ಕಸ 136/1 ನ ¨Á¼É 1.40 0.5713 3702 3031 4692 00070110001192

296 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಭದ ಪ   ವಣ ದ ಪ ಆ ಆನ ೕ 258 ನ ¨Á¼É 2.00 0.9036 6630 7534 4587 10787100002066

297 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ಶ ರಪ   ೕರಭದ ಪ ಆ ಆನ ೕ 258/7 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3239 2345 9310 5930 0508101058795

298 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ ಯ   ದ ಯ ಕ ಗ ಯ ಂಡ 7/2P7 ಪ. lªÉÄÃmÉÆ 0.75 0.7576 5503 0965 5586 003001009075

299 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಚನ ಬಸಪ   ಲಪ ಡ ೕನಹ ಕಸ 5/10 ನ ¨Á¼É 0.72 0.2846 8228 1669 3329 00070110001192

300 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಶ ರ  ಭಮ ಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 95/3 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3095 9646 3901 1389 10678100000064

301 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ದ ಪ   ಭಮ ಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 95/3 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3095 7136 7156 3816 10678101026810

302 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ದ ಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 98/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3739 00070110001192

303 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ಮ ವಪ   

ಚನ ಮ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 11/2D ನ ¨Á¼É 0.97 0.3756 00070110001192

304 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ದ ೕರಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 22/2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.59 0.1935 3780 7126 8189 000010980887852

305 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ಗ ಜ  

ಮ ದ ಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 22/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.70 0.2933 668 8419 4556 000010980887852

306 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ದ ೕರಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 22/7 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.45 0.2078 3780 7126 8189 000010980887852

307 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರಮ ವಪ   ದ ೕರಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 22/4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.45 0.2078 2171 1033 2047 000010980887852

308 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ಅ ರ ಯ ಂಡ 70/2B ನ £ÀÄUÉÎ 0.29 0.1608 2851 3209 9891 000010980887852

309 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಷ ರ    

ವ ತ ಪ ನಕ ಆನ ೕ 17/5 ನ lªÉÆmÉÆ 0.80 0.8081 7466 6256 5548 2600930882

310 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಬಸಪ ಐ ಆನ ೕ 206/4 ನ ¨Á¼É 0.40 0.1948 2553 5790 8072 16022121007110

311 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಂಗಪ  ೕಂ ಮಲಪ ದಗ ಯ ಂಡ 30/5 ನ ¨Á¼É 0.40 0.2052 7836 0565 0397 000035550334210

312 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ   ಗ ಶಪ ಠ ರ ಯ ಂಡ 30/4, 30/5 ನ ¨Á¼É 0.96 0.3875 6872 3353 7805 000035550334210

313 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಮಲಪ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 14/1 ನ ¨Á¼É 0.80 0.2770 6054 0281 6510 0449108013154

314 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ರ  ಫ ೕರಪ ಡ ಯ ಂಡ 151/1A ನ ¨Á¼É 0.62 0.2236 9465 1050 9836 10533100020469

315 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಯ   ದ ಯ ಕ ಗ ಯ ಂಡ 1/11 ನ ¨Á¼É 0.80 0.2770 8742 9342 5444 044910100752

316 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಮ ದ ಯ ಮಳಲ ಯ ಂಡ 151/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.20 0.0678 4308 5326 3579 858110110003574

317 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಮಲಪ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 91/1A ನ ¨Á¼É 0.93 0.3121 7365 9029 1055 0449101014666

318 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಕ ಯಪ ಡ ಯ ಂಡ 26/5 ನ ¨Á¼É 0.80 0.2727 9080 6962 8158 10533101010068

319 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ರ ೕ   ಖರಪ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 101, 102 ನ ¨Á¼É 1.20 0.3287 6837 5596 6298 0449101017504

320 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಕ ಮ  ೕಂ ಪ ಣ ಡ ಯ ಂಡ 151/21A ನ ¨Á¼É 0.69 0.2441 9096 7844 7636 10533101014231

321 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ಮ ದ ಯ   

ಬಸವಯ ಮಳಲ ಯ ಂಡ 151/17 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.30 0.2665 2143 0402 9100 858110100004748

322 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ೕರ   

ಮ ವಪ ಆನ ೕ 691/A, 69/1A ನ ¨Á¼É 0.40 0.1858 8745 2305 1359 417402010005809

323 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ದ ಪ ಅ ಯ ಂಡ 8/3 ನ ¨Á¼É 0.80 0.2965 2849 6583 9360 10526100000249

324 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ದ ಖರಪ   ಎ  

ೕರಭದ ಪ ಅ ಯ ಂಡ 12/13 ನ ¨Á¼É 0.76 0.2526 000010980887852

325 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ವ ರ  ಟ ಪ ಡ ಯ ಂಡ 190/1 ನ £ÀÄUÉÎ 1.20 0.5068 4440 1337 5395 364104000019938

326 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ದ ಪ   ಂಗಪ ಅವರ ಕಸ 349/5, 344/12A ನ ¨Á¼É 0.97 0.3655 4754 8024 3357 60205335018



327 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ ಥ  ಮ ಶ ರಪ ಂ ಯ ಂಡ 72/1 ನ ¨Á¼É 0.75 0.2944 7877 6650 4415 2142500100149101

328 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ದ ಪ ದಗ ಯ ಂಡ 36/17 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 0.3443 7149 3199 0857 50100201405548

329 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ   ಆ ರ ಂಗಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 171/7 ನ £ÀÄUÉÎ 0.95 0.2878 6070 0916 2703 10678100001222

330 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ೕರಯ   ಜಯ ವ ರಹ ಯ ಂಡ 5/1B ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3280 4008 3495 4066 3762000100002201

331 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಬಸವ ಜಪ   ಎ   

ಚನ ಬಸಪ ವ ರಹ ಯ ಂಡ 35/1, 35/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.99 0.3639 9350 1739 9388 0508101056539

332 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಂಗಪ   ದ ಪ ಂ ರ ಯ ಂಡ 50/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 0.1953 4879 3387 0421 10555101016734

333 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶಪ   ಚನ ಬಸಪ ಂ ರ ಯ ಂಡ 35/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.99 0.2831 9447 5902 8205 074301000007246

334 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಪ   ಡ ಬಸಪ ಡ ೕನಹ ಕಸ 9/4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 0.1965 4763 3259 8687 10526100003599

335 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಓಂ ರಪ   ಬಸವ ಜಪ ಡಗ ಯ ಂಡ 138/9 ನ ¨Á¼É 0.68 0.3068 8352 8978 1794 10699101014754

336 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ರತ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ರಮ ಂಡನಹ ಕಸ 5/1, 9/1, 13/2 ನ ¨Á¼É 1.70 0.7425 64019699375

337 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. .ಹ ತಪ    

ಬಣ ರ ಬಸಪ ಕನ ಂಡನಹ ಕಸ 9/1P1 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2575 64032064165

338 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ಗಪ ಅವರ ಕಸ 26/2P2 ನ ¨Á¼É 0.63 0.2800 62386144555

339 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ದ ಪ ಯ ನಹ ಕಸ 9/1A3 ನ ¨Á¼É 0.75 0.2955 029400101014081

340 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ ೕದಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಳವ ಕಸ 57/7 ನ ¨Á¼É 0.10 0.3611 30977544844

341 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ ಶ ಲ  ೕಂ 

ೕ ಶ ಓಬ ಹ ಕಸ 37/6 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3239 0743010000006192

342 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ ಪ   ಸಣ ಹ ಯಪ ನ ಯಕನಹ ಆನ ೕ 34/1P3 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3489 10637100003586

343 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ ಪ   ದ ಪ ಕಸ 9/J2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 0.1786  32302103495

344 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಖರ  ಬಸಪ ಕಸ 208/2, 219/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 2.40 0.6380 10012010023663

345 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ಡ ವ ತ ಪ ಅವರ ಕಸ 384 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.40 0.1950 3086554651

346 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
©,ªÀÄºÉÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï 

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥Àà ದಗ ಯ ಂಡ 130/2p3 ನ 0.90 0.3759 10533100040094 10533100040094

347 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮಪ ಂದ ಡ ಕಸ 59/6 59/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.71 0.3159 3035 8139 3859 9140100011147168

348 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ೕ   ಮ ೕಶ ರಪ ಐ ಆನ ೕ 132 ನ ¨Á¼É 0.99 0.3838 5897 3414 0175 50233843182

349 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ   ದ ಪ ಐ ಆನ ೕ 189/1, 2 ನ ¨Á¼É 0.72 0.3032 6245 1051 9535 00020020015740

350 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಂತಪ ಆನ ೕ 142/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.99 0.4043 6078 0582 4048 54028761939

351 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ   ದ ಪ ಐ ಆನ ೕ 206/2 ನ ¨Á¼É 0.99 0.3841 6245 1051 9535 00020020015740

352 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ಮದ ರ ಯ ಂಡ 17/1 ನ ¨Á¼É 0.85 0.3601 7233 7574 3032 10526100008767

353 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಮರಳ ದ ಪ   

ೕರಪ ದಗ ಯ ಂಡ 26/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.99 0.4043 3784 5248 3218 10533101007824

354 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ವಣ ದ ಪ   ದ ಪ ದಗ ಯ ಂಡ 36/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.99 0.4043 4958 4303 4659 50100197689541

355 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ   ಕಲಪ ದಗ ಯ ಂಡ 228/2B3A ನ ¨Á¼É 0.99 0.4654 7671 1475 1591 10533101007824

356 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕ   ಚನ ಬಸಪ ಹ ಆನ ೕ 1/1P5 ಪ. ಗಡ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.68 ºÉ 0.2745 950352558665 000010980887852

357 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ಚನ ಬಸಪ ಹ ಆನ ೕ 6/1 ಪ. ಗಡ
CrPÉ, 

PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.28 ºÉ 0.1087 3428 7110 4974 000010980887852

358 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ    ಗಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 142 ಪ. ಗಡ 0.80 ºÉ 0.3106 2575 8404 0143 000010980887852

359 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಬಪ   ಹ ಮಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 30/4P3 ಪ. ಗಡ CrPÉ,¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2506 2533 6917 826 000010980887852

360 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಕ ಯಪ ಅಗಸನಕ ಆನ ೕ 61/3 ಪ. CrPÉ,¨Á¼É 040 ºÉ 0.1911 358174463346 000035550334210

361 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಗ ಜ  ಬ ಹ ಪ ಕಸ 222/4 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 1.00 ºÉ 0.3433 5016 6704 6142 10555101017405

362 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ  ೕತ  ಷ ಖಪ ೕನಹ ಯ ಂಡ 1/1 ನ ¨Á¼É 1 ºÉ 0.3412 4973 6178 3216 898110110000473

363 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲ ಠಪ   ಗಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 36/3B ನ CrPÉ,¨Á¼É 1 ºÉ 0.3838 3119 8564 6488 32709315396

364 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಳ ದ ಪ   ಗಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 36/1&36/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1 ºÉ 0.3838 4759 6188 8050 10811181311

365 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ಯಮ  ೕಂ ಗಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 35/1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1 ºÉ 0.3838 2363 5114 0200 5337101000765

366 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎಂ ರಯ   

ಮ ಳಯ ಕ ಯ ಂಡ 35/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.79 ºÉ 0.2761 8598 0277 7600 10699100003894

367 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ     ಬಸವ ಜಪ ಡ ಯ ಂಡ 97/1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.45 ºÉ 0.1347 5193 0751 1887 10533100050454

368 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ     ಬಸವ ಜಪ ಡ ಯ ಂಡ 97/9 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.53 ºÉ 0.2104 5193 0751 1887 074301000005932

369 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ     ಬಸವ ಜಪ ಡ ಯ ಂಡ 97/6 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1293 5193 0751 1887 54036659267

370 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ದ ಮ   ದ ಯ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 36/1P4 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1 ºÉ 0.3461 9248 6248 5574 10526101001626

371 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಗಪ  ಂಗದಹ ಕಸ 45/4 ನ £ÀÄUÉÎ .38 ºÉ 0.1957 4958 0019 6594 10811181435

372 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಆ   ಂ ಷ   

ಪ  ಜ ಖರಪ ಕ ಯ ಂಡ 50/10 ನ ¨Á¼É 1.00 JPÀgÉ 0.1826 7009 0306 8017 10526101001626

373 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪರ ಶ ರ ಯ   ಪ ೕ  

ಯ ನ  ಸ ದ ಆನ ೕ 45 ಪ. £ÀÄUÉÎ 1.30 JPÀgÉ 0.2497 6252 6163 4678 35213633046

374 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಆ   ದ ಮ  ೕಂ 

ಡ ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 52/1 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 1 ºÉ 0.3564 5337101000500

375 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಷ ಖಪ    ಎ  

ಲಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 58/1,11/1,11/2 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 2.20 JPÀgÉ 0.3564 8011 6894 6225 10526100003749

376 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜ ಖ    

ಹ ತಪ ೕ ಹ ಕಸ 28/6 ನ J¯É§½î 0.23 ºÉ 0.2423 4939 3847 7816 127201011004796

377 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರಮ  ೕಂ  ಪ  

ಜ ಖರಪ ಕ ಯ ಂಡ 50/4B1 ನ ¨Á¼É 1 ºÉ 0.3441 3939 8668 1502 10526100003641

378 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ವ ಕರರಯ    

ದ ಬಸಯ ಯವ ನಹ ಆನ ೕ 4/7 ನ ¨Á¼É 0.82 ºÉ 0.2818 2142 7471 2832 10787100007738

379 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಂದ ಪ    ೕರಪ ದಗ ಯ ಂಡ 224/3,224/4 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.96 ºÉ 0.7942 2880 592 8413 10533100040328

380 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಪ   ಂಗಪ ಡ ೕನಹ ] ಕಸ 5/5P2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.7ºÉ 0.2998 6011 5257 3242 000010980887852

381 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಅ ೕಕ ಡ ೕನಹ ] ಕಸ 0.56 ನ ¨Á¼É 0.68 ºÉ 0.2956 000010980887852

382 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪರ ಶ ರಪ   ಎ   

ದ ಪ ಕ ಡ ೕನಹ ] ಕಸ 10/16 ನ £ÀÄUÉÎ 0.56 ºÉ 0.2625 4617 8574 8004 000010980887852

383 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಹ ಕಸ 8.08 ನ ¨Á¼É 0.78 ºÉ 0.3257 5613 3022 5127 37123767363

384 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ವ ತ ಪ ಐ ಆನ ೕ 144/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.75 ºÉ 0.2334 9152 2297 5206 0743010000008415

385 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಂಚಪ ೕ ಂ ಯ ಂಡ 84/3B ನ ¨Á¼É 0.82 ºÉ 0.3506 9171 7698 9382 074301000009819

386 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಹ ತಪ ೕಪ ಳ ಯ ಂಡ 73/1 ನ ¨Á¼É&CrPÉ 0.87 ºÉ 0.3182 6744 8772 3756 0480101005389

387 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಕದರ    

ಯಣ ಂಡ ಮಲ ಂಡನಹ ಕಸ 50/1A1 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3538 4159 3372 9978 10678100007221

388 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ನ ಡ  ವಣ ದ ಪ ಬ ರ ಕಸ 20/2 ನ £ÀÄUÉÎ 1.40 ºÉ 0.7568 3587 5175 8199 225010100026965

389 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲ ಯ    ಎಂ ದ ಯ ಕನ ಂಡನಹ ಕಸ 46/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.2059 9650 4431 6837 155301011002486

390 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಪ   ಕಪ ಅವರ ಕಸ 311/2 ನ ¨Á¼É 0.79 ºÉ 0.4271 2893 4746 0257 2142500100219201

391 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಮ  ೕಂ ೕ ಸ ಆನ ೕ 48/2 ನ CqÀPÉ&lªÉÆÃmÉÆ 1.77ºÉ 0.8709 7885 7478 0171 10811224039

392 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸವ ಜಪ   ಡ ಕಲಪ ಆನ ೕ 5/1 ನ CqrPÉ̈ Á¼É 2ºÉ 0.9841 8372 5510 2210 0508101061937

393 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಗ    

ಹ ತಪ ಕ ಯ ಂಡ 42/9, 42/8 ನ
CqrPÉ&PÁ¼ÀÄªÉÄt¸

ÀÄ 0.36 0.2524 2859 2601 4074 000010980887852

394 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಶ   

ಹ ತಪ ಕ ಯ ಂಡ 41/3, ನ 3.8 ºÉ 1.5063 4104 6151 2540 914010046940084

395 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ೕಶ  ಹ ತಪ ಮ ಕ ಆನ ೕ 51/5 ನ lªÉÆmÉÆ 1 ºÉ 1.0101 4713 0090 9051 0232500101522201

396 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಹ ತಪ   

ಬಸವ ಜಪ ಆನ ೕ 111/3, 111/9 ನ CrPÉ&¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3219 5351 9457 8707 100501011001911

397 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಪಣ   ಂಚಪ ಆನ ೕ 57/3 ನ CrPÉ&¨Á¼É 1 ºÉ 0.2917 2510 0773 9656 858110100005252

398 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಯ ವಪ   ೕಮಪ ಆನ ೕ 103/2 ನ £ÀÄUÉÎ                                                                                                                                                                                                                                     0.3539 7802 8300 7584 06302250038215

399 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ    ಮಲಪ ನರ ೕ ರ ಆನ ೕ 3/5, 3/2 ನ CrPÉ&£ÀÄUÉÎ 0.90 ºÉ 0.3515 6615 1989 1190 10811182858

400 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಣ   ಹ ತಪ ನರ ೕ ರ ಆನ ೕ 17/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.2712 9665 4900 4901 007300101006686

401 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ಬಸಪ ನಹ ಆನ ೕ 4 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1 ºÉ 0.1239 5745 0133 4046 694000814290

402 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ೕಶಪ   ಮ ಶ ರಪ  ಕಲಪನಹ ಆನ ೕ 26/4A ನ CrPÉÀ, £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.2996 8710 6450 6433 0508101052452

403 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ   ಬಸಪ ಯರವ ಗ ಹ ಯ ಂಡ 41/2 ಪ. ಗಡ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 1.30 ºÉ 0.6260 8600 1683 1384 NILIN4055

404 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಚ ಪ   ತ ಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 57/1 ಪ. ಗಡ CrPÉ,¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2795 8851 6102 2921 NILIN4055

405 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಪರ ಶ ರಪ ಕಸ ನ £ÀÄUÉÎ,¨Á¼É 0.71 ºÉ 0.2440 000010980887852

406 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಸ ಲಪ ೕಲನಹ ಕಸ 31/2 ನ ¨Á¼É 0.47 ºÉ 0.2169 000010980887852

407 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಡ  ೕಮಪ ೕಲನಹ ಕಸ 31/2 ನ ¨Á¼É 0.46 ºÉ 0.2141 000010980887852

408 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಬಸ ತಪ   ಮ ಶ ರಪ ಕಸ 269/6 ನ ¨Á¼É 0.67 ºÉ 0.3339 362656122303 000010980887852

409 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಳಮ  ೕಂ  ಬಸವ ಜಪ ಡ ಕಸ 4/2,4/3,4/2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 2.20 JPÀgÉ 0.4077 000010980887852

410 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಬಸವ ಜಪ   

ಬಸ ತಪ ಳವ ಕಸ 58/3P1 ನ £ÀÄUÉÎÉ 2.18 JPÀgÉ 0.3981 4387 1908 6512 000010980887852

411 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಬಸವನ ಡ  

ಸಣ ರಪ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 47/1 ನ ¨Á¼É 1.25 JPÀgÉ 0.2854 6125 3469 8252 000010980887852

412 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ಗಪ ಕಸ ನ ¨Á¼É 0.78 ºÉ 0.3384 7730 6447 7565 000010980887852

413 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ವಪ ಕಸ 24-Mar ನ ¨Á¼É 1.10 ºÉ 0.2398 7322 6128 8396 000010980887852

414 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಷ ಖಪ   ಎ   

ಪ ಂ ಡ ಕಸ 133/2 ನ £ÀÄUÉÎ 2.20 JPÀgÉ 0.4077 000010980887852

415 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ದ ಬಸಪ ಳವ ಕಸ 49 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.4078 2831 6326 8162 3842101001815

416 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಷಡ ಶ ರಪ   

ಷಡ ರಪ ಅವರ ಕಸ 36/2 ನ ¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1604 7224 2005 5520     000010980887852

417 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ  ೕಂ ವ ರಹ ಯ ಂಡ 11/3 ನ CrPÉ 0.80 ºÉ 0.3241 5181 5605 9153 64060190549

418 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶರಣಪ   ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 47/6 ನ CrPÉ 1 ºÉ 0.4075 3734 1588 9272 200001246488

419 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ  ದ ಪ   ಮಹ ವಪ ಮನಹ ಯ ಂಡ 125/1,125/2,123 ನ ¨Á¼É&CrPÉ 0.90 0.3422 8870 4598 8800 10533100000251

420 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ದ ಪ     ಕ ಬಸಪ ವ ಆನ ೕ 132/1 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 1 ºÉ 0.4070 6842 8362 3997 10637100005281

421 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ   ಡ ಬಸಪ ಮನಹ ಯ ಂಡ 91/3,90/3 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1 ºÉ 0.4075 7786 0587 2321 520101228510453

422 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ವ ರಹ ಯ ಂಡ 9 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 1 ºÉ 0.4075 5084 6094 7823 10526100004798

423 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವ      

ಗಪ ಮನಹ ಯ ಂಡ 31/1 ನ CrPÉ 0.78 ºÉ 0.3257 7316 3036 0752 10012010022531

424 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ   ವಣ ದ ಪ ವ ರಹ ಯ ಂಡ 11/7 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.58 ºÉ 0.2748 7788 6223 0856 483101015617

425 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಗ ಜಪ   

ಸಣ ಬಸಪ ಗ ಕಸ 61/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 ºÉ 0.2448 6939 3480 0167 000035550334210

426 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಗ ಕಸ 155/2 ನ 1.00 0.4804 2158 6427 1875 000035550334210

427 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ವ  ೕಂ ಲಪ ಅಣ ಆನ ೕ 268/3 ನ ¨Á¼É 0.46 ºÉ 0.1800 5129 1225 4951 15530101101317

428 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎಂ ಹ ತಪ   ಗಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 123/7 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.70 ºÉ 0.2496 8659 2029 6939 10009159434

429 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ಮ ದ ಪ ನರ ೕ ರ ಆನ ೕ 5/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 ºÉ 0.2136 7427 5488 4260 31584484019

430 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಮ ದ ಪ ನರ ೕ ರ ಆನ ೕ 13/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.1778 6224 9863 4835 30662985106

431 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಪರಸಪ ರ ಆನ ೕ 94/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.2874 6576 0178 2133 100501011001896

432 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ ಬಸವ ಜಪ   ಅಜ ಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 61/1 ನ
CrPÉ,PÁ¼ÀÄªÉÄt¸À

Ä 1 ºÉ 0.3400 2865 8391 6789 64138522833

433 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಮ ಯ ಹ ಮನಹ ಯ ಂಡ 9 ಪ. ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3448 8475 9846 0873 64165658885

434 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ  ಗ ,ಮ  ೕಂ 

ಬಸವ ಜಪ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 128/3 ನ mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 0.60 ºÉ 0.6061 0508101036690

435 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಅಜ ಪ   ಪರ ಶ ರಪ ಅ ರ ಯ ಂಡ 50/1 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 0.88 ºÉ 0.3511 5680 4538 5001 64175854774

436 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ಮ ಯ ಂಡ 53/1 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 1 ºÉ 0.3325 5237 4695 9462 0480101005156

437 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗರತ ಮ  ೕಂ  ಎ  

ವಣ ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 79/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.2627 4668 8979 3955 34714295978

438 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಬಸವ ಜಪ   

ಹ ತಪ ಮ ಯ ಂಡ 80 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3325 2032 3131 9111 64060190549

439 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ಗಪ ೕ ಯ ಂಡ 240/2 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.1314 8166 5800 5753 10205100010234

440 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ    ಭರಮಪ ಳವ ಕಸ 116/3 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3488 3178 2216 4996 0508101042163

441 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಸ ೕಶ  ಮಹ ವಪ ೕನಹ ಯ ಂಡ 9/3 ನ ¨Á¼É,CrPÉ 0.3559 3359 6421 7989 898110110000842

442 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ  ೕಂ ಗಪ ಹದ ಕಸ 34/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.55 ºÉ 0.2106 9707 7968 8597 3842101000833

443 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ಖರಪ ಚ ಘಟ ಕಸ 48/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.1772 8658 8350 6413 10847100004254

444 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಮಲಪ ಸ ಯಕನಹ ಕಸ 3/1 ನ ¨Á¼É 0.52 ºÉ 0.1597 6852 3999 6636 3842119003268

445 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಂದ   ಎ  ೕರಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 80/1 ನ CrPÉ&¨Á¼É 0.94 ºÉ 0.3350 9747 2977 4588 10526100009212

446 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಬಸಪ ಗ ಕಸ 58/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.50 ºÉ 0.1964 2883 4916 4203 160900101000229

447 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಥ   ಎ  

ಮ ೕಶಪ ಕ ಯ ಂಡ 27/6 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1778 7599 4453 2261 10526101006889

448 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ಜ ಖರಪ   

ಮ ೕಶಪ ಕ ಯ ಂಡ ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 0.1779 5622 0065 5796 10526100007052

449 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಮ ನಪ   

ಹ ತಪ ಕನ ಂಡನಹ ಕಸ 59/2 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3455 6375 9389 6301 64064792766

450 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಲಪ   ಉಜ ಪ ಯಕನಹ ಕಸ 12/3 ನ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.46 ºÉ 0.2354 6011 3446 6579 520101211381639

451 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಥ   ಎ  

ಂದ ಪ ಠ ರ ಯ ಂಡ 42/6 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2250 4128 4109 1759 10816637857

452 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವನ ಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಹ ಕಸ 69/1 ನ ¨Á¼É 0.31 ºÉ 0.1678 9028 8179 7315 34941755494

453 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ರ ಮಪ ಚ ಘಟ ಕಸ 16/16 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3625 520101228510453

454 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವನ ಮ  ೕಂ ಎ ಎಂ ವಯ ಅವರ ಕಸ 91/1P1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.2996 3095 0629 1427 10526101014189

455 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ಲಪ ನಮ ಯ ಂಡ 99 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3539 3708 1876 8483 10984101025264

456 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಗಪ ನಮ ಯ ಂಡ 40/2A ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3539 5617 9729 9565 54036662543

457 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಷ   ಕ ಯಪ ೕ ಯ ಂಡ 192/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.59 ºÉ 0.2217 7777 4472 9442 30798626059

458 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಸಣ ಪ   ದ ಪ  

ದಗ ಯ ಂಡ 34/1AP2 ನ
CrPÉ,PÁ¼ÀÄªÉÄt¸À

Ä 0.38 ºÉ 0.1423 8817 8055 4669 0480101014127

459 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ ಮ  ೕಂ ಜ ಖರಪ ಡ ಹ ಯ ಂಡ 37/3 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3350 5598 5917 6122 10533100051962

460 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಮ  ದಮ  ೕಂ 

ವ ದ ಪ ಡ ಹ ಯ ಂಡ 51/1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.2996 4215 3196 5854 10533101039799

461 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ  ೕಂ  ಮ ೕಶಪ ರ ಯ ಂಡ 39/1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3539 3167 9859 6485 10526100007610

462 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗ ಜಪ   ಖರಪ ದಗ ಯ ಂಡ 150 ನ
CrPÉ,PÁ¼ÀÄªÉÄt¸À

Ä 0.40 ºÉ 0.1857 9598 3978 3565 0480101010927

463 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಅಪ ಣ   ಚನ ಪ ರ ಯ ಂಡ 28 ಪ. CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3539 10526101011119

464 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯಣ   

ಬಸ ತ ಡಗ ಯ ಂಡ 24/4 ನ lªÉÆÃl 0.60 ºÉ 0.6061 003001009082

465 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಶ  ಚನ ಬಸಪ ಕ ಗ ಯ ಂಡ
54/6,54/7,54/8,59/2,60/

4 ನ CrPÉ,¨Á¼É 2 ºÉ 0.9109 003001009182

466 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ವ  ೕಂ ಂ ಡಗ ಯ ಂಡ 48/6 ನ lªÉÆÃl 0.80 ºÉ 0.8081 003001009081

467 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ೕ   ದ ಂಗಪ ಐ ಆನ ೕ 213/2, 213/7, 213/1B3 ನ ¨Á¼É 0.77 ºÉ 0.3217 16022191008611

468 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ರಮ  ೕಂ ೕರಣ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 3/13,3/10 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3916 10526101006889

469 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಸ ವಪ    

ಮಪ ಮನಹ ಯ ಂಡ 86/2,89/2 ನ
CrPÉ,PÁ¼ÀÄªÉÄt¸À

Ä 2.75 ºÉ 1.1101 10533100002188

470 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ೕ ದ ಪ   ದ ಪ ಐ ಆನ ೕ 172 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3918 16022191008611

471 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ೕರಣ   ಮ ಶ ರಪ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 3/1C ನ PÁ¼ÀªÉÄt¸ÀÄ 1.00 ºÉ 0.3916 34941755494

472 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ವಣ ದ ಪ   ಬಸಪ ಐ ಆನ ೕ 181/2 ನ ¨Á¼É 0.70 ºÉ 0.3007 10012010022531

473 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ದಪ   ಡ ಪ ಐ ಆನ ೕ 71/7 ನ £ÀÄUÉÎ 0.56 ºÉ 0.2576 000035550334210

474 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎಂ ಧರಪ   

ಮ ನಪ ಆನ ೕ 167/2 ನ ¨Á¼É,CrPÉ 0.98 ºÉ 0.3503 7857 1258 6198 32397477755

475 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಶ ರ  ಕಲಪ ಗ ಯ ಂಡ 79/2 ನ £ÀÄUÉÎ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3750 6499 3521 4423 10526100007371

476 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಜ ಖರಪ   ಎ  

ೕರಭದ ಪ ಅ ಯ ಂಡ 22/1 ನ ¨Á¼É 0.72 ºÉ 0.2717 000035550334210

477 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪರ ಶ ರ ಯ   

ಮ ಯ ಯವ ನಹ ಆನ ೕ 1/12 ಪ. £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3263 9020 7516 2244 000035550334210

478 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ದ ಪ ಆನ ೕ 199/P3 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3065 8917 0907 2092 0508101036690

479 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಉ ಶ   ಎಂ 

ಂತ ೕರಪ ಡ ಯ ಂಡ 28/5 ನ ¨Á¼É 0.75 ºÉ 0.2966 4487 8036 6270 100501010008658

480 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ  ಜ    

ೕರಬಸಪ ನಹ ಆನ ೕ 21/1,25/2 ನ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3280 7020 2577 7329 1822500100948001

481 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮದ    ಚಮ  ಚ ಗಟ ಕಸ 126 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3616 9035 7565 1707 1305155000095435

482 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕತಮ  ೕಂ ೕ  ಸ ಕಸ 31/11 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.58 ºÉ 0.2262 2660 1817 3884 3842101001101

483 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮ ಶ ರಪ ಕನ ಂಡನಹ ಕಸ 46/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.1950 3517 5475 4683 64175854774

484 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಬಸವ ಜಪ   ಮ ಯಪ ಬ ಕಸ 34 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3567 5182 0724 7332 029400101008700

485 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಎ  ವಣ ದ ಪ   ಎಂ 

ಂದ ಪ ಳವ ಕಸ 129/2,129/1,130/3P2 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3472 8825 5844 8573 003011000506

486 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ದ ಪ ಳವ ಕಸ ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3472 4494 5024 6082 00301000507

487 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕ    ಬ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 158/1 ನ ¨Á¼É 1.20 ºÉ 0.5871 5553 1779 2366 74301000007791

488 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬ   ನರಸಯ ಓಬ ಹ ಕಸ 36/1A5 ನ CAUÁA±À¨É¼É 0.70 ºÉ 0.3218 9747 3998 7291 074301000005513

489 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಥ  ಬ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 158/2 ನ ¨Á¼É 0.72 ºÉ 0.3892 7667 9091 6863 074301000005932

490 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ವ   ಪ  

ಂದ ಪ ನಕ ಆನ ೕ 26/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3017 4562 4832 5122 100501010005369

491 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗಳಮ  ೕಂ  ಎಂ 

ದ ಯ ರ ಕಸ 32/8 ನ £ÀÄUÉÎ 0.36 ºÉ 0.1829 029400101010603

492 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಯ   ದ ಖರಪ ರ ಕಸ 15/2 ನ ¨Á¼É 0.93 ºÉ 0.4421 6843 7344 2619 10526101001820



493 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ಂದ ಪ   

ದ ಯ ರ ಕಸ 26/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.93 ºÉ 0.3356 7829 5152 4357 54036659267

494 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅಕ ಮ  ೕಂ  

ೕ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 70/2 ನ CrPÉÀ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.2853 5195 5371 0219 64200146128

495 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅಕ ಮ  ೕಂ  

ೕ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 71/3 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.50 ºÉ 0.2056 5195 5371 0219 64200146128

496 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 71/2 ನ ¨Á¼É,CrPÉ 1.00 ºÉ 0.2683 7056 1845 0892 10526101001820

497 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 71/2 ನ ¨Á¼É,CrPÉ 0.60 ºÉ 0.2329 7056 1845 0892 54036663397

498 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಸಣ ಬಸಪ ಐ ಆನ ೕ 39/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.50 ºÉ 0.1901 3262 6226 5202 16022282008162

499 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ೕ  ೕಂ   

ಎ  ೕ ನ ಮರ ಆನ ೕ 2/1A ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3399 2355 3488 1885 64030878358

500 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಪ   ಹ ತಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 127/2 ನ ¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2200 7694 0216 2821 100501011007116

501 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಶ  ಗ ರಪ  ಕಲ ನಹ ಆನ ೕ 62/4 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.90 ºÉ 0.3288 3223 8520 3506 36310251763

502 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣಪ   ಬಸಪ ಓಬ ಹ ಕಸ 8/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.50 ºÉ 0.1901 7490 5916 0190 1063700005260

503 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಮಹ ವಪ   

ದ ಪ ನ ಯಕನಹ ಆನ ೕ 59/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1873 2722 4880 2038 100501011005346

504 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಧನ     ಆ  

ಂಚ ೕರಪ ಡಗ ಯ ಂಡ 138/10 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.67 ºÉ 0.2262 2587 4751 6188 10533100051750

505 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ದ ದ  
ಮಹ ವಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 80/3 ನ CrPÉ,PÁ½ªÉÄt¸ÀÄ 0.99 ºÉ 0.4040 9359 8722 0041 3945000100022130

506 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ ಪ   ಅಜ ಪ ದಗ ಯ ಂಡ 10/5, 10/7, 10/A ನ CrPÉ,PÁ½ªÉÄt¸ÀÄ, 0.85 ºÉ 0.3601 5934 5841 3975 1053310004136

507 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ಂದ ಪ   ದ ಂಗಪ ರ ಕಸ 16 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1780 8691 5236 9087 0449101014689

508 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ  ವಪ ಂಡ ಯ ಂಡ 16/3 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3464 9450 1721 5789 04882180038549

509 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶ   ಥ ನಹ ಯ ಂಡ 65/5 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 0.2920 9536 6422 5088 10533101012446

510 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಉದ    ಬಸಪ ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 125/A ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3480 9752 0583 0676 0449101009843

511 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಗ ಜಪ   ದ ಪ ಆನ ೕ 78/1,78/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3014 10637100004076

512 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ಆ  ಈಶ ರಪ   ದ ಪ ೕ ರ ಯ ಂಡ 42/2P1, 42/1P1 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3558 6272 3105 7485 5337101000416

513 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಅ ೕಕ  ಹ ತಪ ಂಡಸಗಟ ಯ ಂಡ 27/3 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.1805 4163 0672 2345 044918022977

514 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ದ ಪ ನರಗನಹ ಆನ ೕ 241/P2 ನ ¨Á¼É 0.50 ºÉ 0.2171 7749 6573 1274 100501011002295

515 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚಟ  ಜಯ ಪ   ಹ ಮಪ ಂ ರ ಆನ ೕ 58/1 ಪ. ಗಡ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3892 36166871291

516 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಬಸಪ   ಕಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 122/1 ನ ¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2123 5032 3383 2230 100501010007055

517 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಕಲಪ ಅ ಯ ಂಡ 57/8 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3479 04031740002380

518 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಷ ಖಪ   ಧರಪ ಗ ಯ ಂಡ 16/3 ಪ. ಗಡ £ÀÄUÉÎ 0.85 ºÉ 0.3395 4383 8730 6532 64133037466

519 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಡ ಗಮ  ೕಂ  

ದ ಪ ಐ ಆನ ೕ 25/6 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.1714 6444 6553 9089 16022413000067

520 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈರಪ   ಕ ಯಪ ಐ ಆನ ೕ 22/1 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3290 4450 2799 9368 50170735903

521 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಂಗಮ  ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ಕ ಯ ಂಡ 57/1P2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3190 9762 3221 8569 000035550334210

522 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಳ ದ ಪ   ಬಸಪ ೕಲವ ನಹ ಆನ ೕ 170/3 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2581 000035550334210

523 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಳನ ಡ    

ಉ ಪ ಯಪ ಹ ಮನಹ ಯ ಂಡ 30/3 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3190 2554 0376 0925 000035550334210

524 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ಸ ವಪ   

ಥ ಡ ಯ ಂಡ 94/6 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.50 ºÉ 0.2297 7524 2736 1318 000035550334210

525 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಹ ಮಪ ಡ ಯ ಂಡ 10/1 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.70 ºÉ 0.2879 2761 7402 7558 000035550334210

526 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರಪ   ದ ಪ ಲಕ ವ ನಹ ಆನ ೕ 23/4 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2581 6625 9180 6959 000035550334210

527 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ದ ಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 48/3,48/4 ಪ. ಗಡ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3190 9155 7389 6288 100501010011865

528 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಸ ವಪ   ಪ ಣ ಮಳಲ ಯ ಂಡ 137/1AP5 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.95 ºÉ 0.3647 7921 3438 9590 000035550334210

529 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಂಕ ಶ ರ  ದ ಂಗಪ ಡ ಯ ಂಡ 160/1, 61/8 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3190 4175 9768 8634 000035550334210

530 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ ಪ ವ  ಥ ಡ ಯ ಂಡ 94/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.52 ºÉ 0.2279 000035550334210

531 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಂದ ಪ   ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 49/1B ನ £ÀÄUÉÎ, CrPÉ 0.80 ºÉ 0.2918 2567 3269 6329 105266101005765

532 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಮ ಂಗಪ   

ರ ೕಪ ಯ ಂಡ 60/4,60/1 ನ ¨Á¼É,CrPÉ 1.00 ºÉ 0.3284 7424 9752 3977 520101253095823

533 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಗ ಜ   ಆ  

ರ ೕಪ ಯ ಂಡ 60/1 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3284 520101253419546

534 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಗನಕ ಆನ ೕ 45/6A ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 1.00 ºÉ 0.3552 10699101017168

535 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಖರಪ   ಂಗಪ ಕಸ 38 ನ £ÀÄUÉÎ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3441 4267 2965 6844 0449101009391

536 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಪ    ದ ಪ ನಮ ಯ ಂಡ 21/4 ನ ¨Á¼É 0.37 ºÉ 0.1719 2219 3804 1583 64119747215

537 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಜಪ   ಂಚಪ ಂ ರ ಆನ ೕ 14/1B ಪ. ಗಡ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 1.00 ºÉ 0.3296 3078 9045 2283 50185896580

538 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಮಲಯ ನಮ ಯ ಂಡ 22/1A ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3657 8323 3629 1037 64119747500

539 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ಬಸವ ಜ    

ರ ೕಪ ಯ ಂಡ 60/5 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3284 4204 7955 1143 1902500100687001

540 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ೕ   ಬಸಪ ನಹ ಆನ ೕ 17/7 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3333 10688100002930

541 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ಎ   ಕರಪ ದ ಆನ ೕ 90/3 ನ £ÀÄUÉÎ 2.00 JPÀgÉ 0.2546 5689 5770 8042 100501011006700

542 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಉ ನಪ   ಕಲಪ ಕ ಆನ ೕ 61/3 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3441 6085 3416 3784 10699100004449

543 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ರ ಶ    

ಷ ಖಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 7/8 ನ ¨Á¼É 0.70 ºÉ 0.1874 7542 9957 4986 10526101035225

544 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ವಣ ದ ಪ    

 ಡ ಮ ಳ ದ ಯ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 44/2 ನ ¨Á¼É 2.20 JPÀgÉ 0.3720 5826 7420 5798 100501010009539

545 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ  ಬಸಪ    

ಡ ಡಪ ಯಕನಹ ಕಸ 3/7 ನ ¨Á¼É 0.55 ºÉ 0.1789 3499 1380 6355 029400101006847

546 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ಎ  ದ ಪ   ದ ಪ ಳ ಕಸ 58/4 ನ ¨Á¼É 0.51 ºÉ 0.1723 5084 3653 9893 029400101003377

547 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ಮ ಳ ದ ಪ    

ಗಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 80/2 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3559 8769 6691 0278 10526101017326

548 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಲಮ  ೕಂ   

ಬಸವನ ಡ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 72/1 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3354 37124396941

549 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ  ಂಚಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 16/1 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3354 4115 9155 7073 64002608873

550 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಮ  ಂ   ಬಸವನ ಡ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 17/2 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.2738 8482 9435 3105 37124396941

551 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಪ    

ಡ ಡಪ ಳ ಕಸ 84/1A ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.48 ºÉ 0.1906 5999 8836 8829 10242010007280

552 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಲ ತಮ   ಭ ವ  

ದ ಯ ಳ ಕಸ 84/4 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.48 ºÉ 0.1906 3780 9159 7105 64023554865

553 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಉ ಶ  ಹ ತಪ ಳ ಕಸ 84/5 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.70 ºÉ 0.2581 8307 2074 8338 10242010007314

554 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಪ ಭಯ   ಮಹ ವಯ ಕ ಯ ಂಡ 68/1 ನ ¨Á¼É 0.43 ºÉ 0.1797 3461 1847 6583 10699100004500

555 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಆ  ಜಯ ಮ  ೕಂ ಎಂ 

ದ ಯ ಚ ಘಟ ಕಸ 82/5,82/6,82/7,82/8 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 ºÉ 0.3616 6069 5511 9346 10847100004403

556 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಪ   ಮ ಪ ಚ ಘಟ ಕಸ 47/1 ನ ¨Á¼É 0.82 ºÉ 0.3127 2927 1463 7534 1902500101056401

557 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ೕರಪ   ಂತಪ ಬ ಕಸ 35/1P12 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.2932 2416 5466 4353 520101205351571

558 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಮ ೕಶಪ ಕ ಡ ಕಸ 69/1P5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3073 4168 3688 2847 200001223166

559 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ   ೕಶ  ದ ಪ ಳವ ಕಸ 86 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3616 6526 5025 9965 012100101021367

560 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ದ   ಮಲಪ ಚ ಘಟ ಕಸ 82/4 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.40 ºÉ 0.1950 4018 6305 8368 10847100003720

561 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಧರಪ    ಮಲಪ ಳ ಕಸ 67/6 ನ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3251 7794 7347 1819 54036655514

562 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಪ ಡ  ಚನ ಬಸಪ ಮ ಂಡನಹ ಕಸ 96/P3 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3473 2593 3000 9859 31754643228

563 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಕ ಪ   ೕರಭದ ಪ ಬ ಕಸ 27/2 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 0.78 ºÉ 0.2392 2414 9999 2937 029400101003805

564 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಬಸವ ಜಯ   

ವ ಂಗಯ ಬ ಕಸ 35/P15 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3472 4161 3474 9435 029400101000867

565 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಗಪ ಮದ ರ ಯ ಂಡ 54/8 ನ ¨Á¼É 0.90 ºÉ 0.3763 7252 6376 5273 10526101032176

566 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ಬಸವ ಜಪ ೕಪ ಯ ಂಡ 11/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.50 ºÉ 0.2276 6206 7864 6998 5337101000869

567 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ೕ ಶ  ಬಸವ ಜಪ ಗ ಯ ಂಡ 65/1 ನ ¨Á¼É 0.75 ºÉ 0.4054 4436 7551 6742 1305155000101130

568 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಲ ೕ  ಗಮ ೕಂ 

ಸತ ಯಣ ಗ ಯ ಂಡ 139/8 ನ ¨Á¼É 0.90 0.4682 2498 1517 1300 520101044055915

569 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಯ ಂದ ಪ   

ವಪ ಕ ಡ ಕಸ 63/1B ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 ºÉ 0.2815 8154 9988 1047 10205100010265

570 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ     ಗರಸನಹ ಕಸ 54 ನ £ÀÄUÉÎ 0.33 ºÉ 0.1887 3320 5086 9596 10205100010263

571 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಳ ದ ಪ   ದ ಪ  ಕಲಪನಹ ಯ ಂಡ 37/2,37/3 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2348 5747 2161 6229 0508101037175

572 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಪರ   ಂಚಪ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 17/1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.72 ºÉ 0.3299 6982 0227 1033 50133955083

573 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಳನ ಡ  
ಉ ಪ ಯಪ ಹ ಮನಹ ಯ ಂಡ 30/3 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1362 2554 0376 0925 000035550334210

574 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಮ  ೕಂ   

ಪ ಡ ಯ ಂಡ 34/1 ಪ. ಗಡ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3190 2475 8801 0414 000035550334210

575 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ಟ ಪ ಂ ಆನ ೕ 56/1 ನ
CrPÉ,lªÀiÁåmÉÆ,£À

ÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3190 5787 2336 4918 000035550334210

576 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಳ ದ ಯ   ಕ ಬಸಯ ದ ಆನ ೕ 32 ನ §zÀ£É 0.60 ºÉ 0.7108 6746 9000 1318 000035550334210

577 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ    ಗಪ ಡ ಯ ಂಡ 157/5 ನ CrPÉ, 0.80 ºÉ 0.3190 4378 6265 8728 000035550334210

578 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಸಪ   ಡ ಹ ಮಪ ಡ ಯ ಂಡ 41 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3889 9784 8929 3054 000035550334210

579 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಬಸವನ ಡ  ಪ  

ಚನ ಬಸಪ ಆನ ೕ 113/6 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.50 ºÉ 0.6569 3340 3858 2218 10688101011748

580 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಬಳಪ   ಹ ತಪ ಡ ಯ ಂಡ 30/4 ಪ. ಗಡ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3799 4985 4745 5219 000035550334210

581 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ದ ಪ ಆನ ೕ 146/5 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3889 5765 1646 8667 0205301000025307

582 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಯ ನಕ ಆನ ೕ 10/4 ಪ. CrPÉ,¨Á¼É 1.20 ºÉ 0.5520 3467 4964 9216 000035550334210

583 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ತ ಪ   ಲ ದ ಪ ರ 

ಹ ಮಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 9/6 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.52 ºÉ 0.2367 7179 7816 7500 480101014280

584 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗ ಜಪ   ಬಸಪ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 50/4,50/5 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3626 5611 7456 3204 0364104000162760

585 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕ ಸ  ಪರ ಶ ರಪ ಚ ಘಟ ಕಸ 124/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3342 3910 0311 3826 858110510000155

586 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಮ ಂ   

ದಪ ಹದ ಕಸ 160/14,160/5P1 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3397 3256 6949 4436 64123710834

587 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕ   ಲ ಷ ಪ ಅವರ 49/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3084 5843 0732 1225 32208940099

588 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ   ಭಮ ಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 51/1 ನ £ÀÄUÉÎ 1.20 ºÉ 0.4931 9469 1915 1689 10678100001694

589 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ವಣ ದ ಪ   ಜಪ ಅಗಸನಕ ಆನ ೕ 44/6,44/7 ನ ¨Á¼É 0.75 ºÉ 0.3149 9481 1128 8134 64087834019

590 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಕ   ಎಂ  ಮ ಶ ರಪ ಂಗದಹ ಕಸ 45/3 ನ ¨Á¼É 0.23 ºÉ 0.1424 8643 8471 6715 30092667950

591 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಶಪ   ಎ   

ಂದ ಪ ಅಗಸನಕ ಆನ ೕ 10/4 ನ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.2831 0478101054811

592 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜ    

ಲ ಷ ಪ ಅವರ ಕಸ 489/4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.78 ºÉ 0.2954 3100 5026 1880 06302250064756

593 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಮ  ಲಮ  ೕಂ  

ಹ ತಪ ಮಳಲ ಯ ಂಡ 128/17 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.60 ºÉ 0.7012 4459 4641 7783 002001012096

594 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕಮಲಮ  ೕಂ  

ಹ ತಪ ೕ ಯ ಂಡ 193/5 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3539 5413 3154 4190 0480101014117

595 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಥ  ವಪ ದ ರ ಯ ಂಡ 58/2,80/P5 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3539 9249 5005 0137 10526100000667

596 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ೕಲಮ ನಮ ಯ ಂಡ 27 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.74 ºÉ 0.2833 8666 8321 6430 37093767307

597 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ೕ    ರ  ಅ ರ ಯ ಂಡ 71/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.45 ºÉ 0.1852 8638 1472 1207 100501010008658

598 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ಲ ದ ಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 112/8 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3539 2917 2992 1282 10533101025538

599 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ    ಪ ೕ  ೕ ಡ ಯ ಂಡ 9/5 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.2996 3271 4010 4060 64177089174

600 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ ಬಸವ   ಅಜ ಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 61/1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3539 2865 8391 6789 64138522833

601 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ವಪ   ಬಸಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 10/1P3 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.70 ºÉ 0.2724 5821 4926 6093 54036663397

602 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ಹಷ   

 ಮ ದ ಪ ಯವ ನಹ ಆನ ೕ 5/1r ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3570 5954 5035 2372 000010980887852

603 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ವಪ   ವ ಂಗಪ ಮ ಆನ ೕ 119/1 ನ ¨Á¼É 0.55 ºÉ 0.1957 8549 7283 0569 10688100004770

604 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜ    ದ ನ ಡ ಗಳಹ ಆನ ೕ 164/4 ನ UÀÄ¯Á© 0.87 ºÉ 0.3171 3471 8778 2754 000010980887852

605 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ದ ಪ ಆನ ೕ 199/P2 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3563 8917 0907 2092 000010980887852

606 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ     

ಜ ಖಪ ಆನ ೕ 198 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3557 5463 6520 4751 000010980887852

607 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವ ಜ ಅರ   

ಹ ತಪ  ಹ ಕಸ 46/2B ನ ¨Á¼É 0.21 ºÉ 0.0674 4064 9705 2294 000010980887852

608 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ದ  ಅರ   

ವ  ಅರ ಹ ಕಸ 46/6 ನ ¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2170 5936 1311 9745 000010980887852

609 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಧ ಷ ಜ ಅರ   

ಮ ವ ಜ ಅರ ಹ ಕಸ 46/2A1, 46/2B ನ ¨Á¼É 0.69 ºÉ 0.2437 9385 6686 0654 000010980887852

610 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ವ   

ಮತ ೕರಪ ಡ ಯ ಂಡ 112/2 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3563 3587 2423 7556 031800101023049

611 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ  ೕಮಪ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 100/2B2 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 0.80 ºÉ 0.2824 9954 9200 3068 06302250005341

612 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ಶ  ಶ ಖಪ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 97/7 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 0.80 ºÉ 0.3346 7033 2319 9409 06302250007123

613 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ೕಪ ಯ ಂಡ 42/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.2992 9070 8152 5520 0480101010543

614 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ವಣ ದ ಪ     

ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 3/1,70/1P3,10/2 ನ ªÉÄt¸ÀÄ 1.00 ºÉ 0.3977 6214 4565 9982 10526100003300

615 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಕ ಯಪ ೕ ಯ ಂಡ 233/1 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3535 6940 2712 2694 000010980887852

616 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಕ ಮ  ೕಂ ಬಸವನ ಡ ೕಪ ಯ ಂಡ 73 ನ ªÉÄt¸ÀÄ 1.00 ºÉ 0.3538 00508101030320

617 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎಂ ಓಂ ರಪ   

ಮ ವಪ ೕಪ ಯ ಂಡ 107/P2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.72 ºÉ 0.3030 8338 2396 3871 10526100004675

618 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಓ   ಓಂ ರಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 209/3 ನ ¨Á¼É,CrPÉ 0.80 ºÉ 0.3345 4227 6670 6160 000010980887852

619 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗನ ಬಸಮ  ೕಂ ಜಯ ಪ ಆನ ೕ 17/2 ನ ¨Á¼É 0.53 ºÉ 0.1817 5029 9522 2943 10688100006478

620 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ದ ಪ ಚ ೕಬನಹ ಆನ ೕ 55/3 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3916 5372 2605 5250 00070110001192

621 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಪ   ಶರಣಪ ಅವರ ಕಸ 307/P2-P1, 310/2P2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 2.10 ºÉ 0.7517 6253 3030 2387 422382285

622 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಮ ಳ ದ ಪ    ಎ  

ದ ಖರಪ ಆನ ೕ 88/1A2 ನ ¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2700 003001009062

623 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ಚನ ಬಸಪ ಹ ಮನಹ ಯ ಂಡ 15/2, 15/1A, 15/1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 2.36 ºÉ 1.0209 003001009182

624 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಖರಪ   ಪ ಆನ ೕ 13/2B1 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3497 64123512833

625 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಪ   ಪ ಆನ ೕ 13/2B1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.2972 2906 6673 2306 00070110001192

626 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ದ ಪ ದ ರ ಯ ಂಡ 50/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 2.17 ºÉ 0.9295 003001009006

627 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಶ ಥ  

ಹ ತಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 145/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.2044 1305155000052283

628 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ರತ ಮ  ೕಂ ಕಲಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 116/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 ºÉ 0.2213 6438 1237 4166 000010980887852

629 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ಮ ಪ   

ಹ ತಪ ಡ ಕಸ 70/2A ನ ¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1883 9785 4157 7009 10787100009357

630 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸವ ಜಪ   ಗಪ ದಗ ಯ ಂಡ 65/1P, P2 ನ ¨Á¼É,£ÀÄUÉÎ 0.87 ºÉ 0.3343 5049 4516 7515 10533100004673

631 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಂಗಪ ಕ ಕಸ 53/2P1 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 0.40 ºÉ 0.1373 5231 5390 8335 000010980887852

632 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಅಂ ೕಜಪ   

ಡಪ ಅ ಯ ಂಡ 50/P1 ನ ¨Á¼É 0.78 ºÉ 0.3032 8523 0422 2888 000010980887852

633 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಷಡ ರಪ   ಕಲಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 28/4 ನ ¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1397 33308075 1686 10924101033403

634 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಎ  ಅ     

ಎಂ ಗ ಜಪ ದಗ ಯ ಂಡ 96/15 ನ ¨Á¼É 0.75 ºÉ 0.2963 6491 6961 3141 000010980887852

635 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ೕಮ ಖರಪ   

ಬಸಪ ಡ ಯ ಂಡ 152/12 ನ ¨Á¼É(£ÀÄUÉÎ) 0.88 ºÉ 0.3317 7510 5571 4453 10533100001317

636 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಕಲಪ ಕ ಯ ಂಡ 51/2 ನ ¥À¥ÁàAiÀÄ,CrPÉ 0.75 ºÉ 0.2967 2234 8043 6746 64130779535

637 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಥ  ಪ  

ದ ಪ ಅ ಯ ಂಡ 28/3 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3563 9942 8292 7601 10526100003684

638 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ ಆ  ಜಪ   

ವಣ ದ ಪ ಸ ಕಸ 31/5 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.80 ºÉ 0.3447 000010980887852

639 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜಪ   ಮ ವಪ ಕಸ 167/3P2 ನ ¨Á¼É,£ÀÄUÉÎ 2.20 JPÀgÉ 0.3537 4718 8955 3889 694000819492

640 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಪ ಕ     

ಬಸವ ಜಪ ಕಸ 209/4 ನ ¨Á¼É 0.30 ºÉ 0.1570 8429 2797 4985 000010980887852

641 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಮ ವಪ ಂ ಆನ ೕ 13/1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.42 ºÉ 0.2029 6869 0838 5069 000010980887852

642 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಬಸಪ ಐ ಆನ ೕ 126/P2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3282 3520 9783 2596 000010980887852

643 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಪ   ಎಂ ಎ  

ಜಯ ಂ ಡ ಆನ ೕ 6/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3974 3473 6173 1470 31557154504

644 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಎಂ ಮಪ   

ಮ ವಪ ಆನ ೕ 220 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3057 2521 6781 1136 000010980887852

645 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಗಪ ಐ ಆನ ೕ 152/1 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.84 ºÉ 0.3094 2816 1415 6019 000010980887852

646 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬಸವ ಜಪ    ಗಪ ಐ ಆನ ೕ 152/1 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3057 6163 8890 6379 000010980887852

647 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಪ   ಕ  ಕ ಯಪ ೕ ಯ ಂಡ 143/1 ನ
CrPÉ,PÁ¼ÀÄªÉÄt¸À

Ä 0.82 ºÉ 0.3384 3353 9039 4856 33230123888

648 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸವ ಜಪ   ಮಲಪ ದಗ ಯ ಂಡ 5/2P7 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3057 8433 2225 1015 10533100050108

649 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ವನ ಡ    

ಬಸಪ ನಮ ಯ ಂಡ 85/2 ನ ¨Á¼É,CrPÉ 1.00 ºÉ 0.3725 7202 3172 8368 64183487236

650 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಬ   ಗ ಜಪ ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 198/1A ನ ¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1856 8784 7576 8442 0449101012236

651 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ಮ ದ ಪ   ಆ  

ಬಸಪ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 54/1A, 54/10 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.4325 5238 6256 0743 000035550334210

652 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ ಎ  ಕ ಬಸಪ   

ಹ ತಪ ಕಸ 286/3 ನ ¨Á¼É,CrPÉ 0.80 ºÉ 0.3129 000010980887852

653 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಪ ಮಪ   ಭರಮಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 34/6 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.2858 3009 5855 6005 30977544844

654 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಬಸವ ಜಪ   
ಹ ತಪ ಗ ಕಸ 106/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.2631 3507 8679 8107 000010980887852

655 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಪದ ಜ ೕಂ  ಮ ಳ ಷ ಪ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 10/3 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3135 4105 9323 9823 64132944862

656 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಮ ಳ ಷ ಪ    

ಂಕಟ ಮಯ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 10/4 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 0.80 ºÉ 0.3057 4570 1030 8230 64132944817

657 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜ  ಮ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ದಗ ಯ ಂಡ 105/4P5 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3842 5593 5809 1891 10533100003658

658 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎಂ ಥ  ಎ  

ಮಹ ವಪ ನಹ ಯ ಂಡ 125/3 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.74 ºÉ 0.2848 2119 1331 6840 10533100004690



659 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಆ  ಪ   

ಮ ದ ಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 21/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.32 ºÉ 0.1768 000010980887852

660 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ತಪ ಡ ಗ ಯ ಂಡ 34/4 ನ ¨Á¼É,CrPÉ 0.42 ºÉ 0.2044 3168 6127 1820 00070110001192

661 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ದ ಪ ಮ ಆನ ೕ 95/6 ನ lªÉÆmÉÆ 0.40 ºÉ 0.5072 7666 7323 3573 00070110001192

662 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಪ   ಎ  

ೕರಭದ ಪ ಅ ಯ ಂಡ 22/1 ನ ¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1801 3897 9364 3007 000010980887852

663 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ವ   

ಹ ತಪ ಕ ೕ ಕಸ 94/3 ನ ¨Á¼É 0.65 ºÉ 0.1845 5276 4920 2004 10678101018820

664 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಪ   

ೕರಬಸಪ ಂಗದಹ ಕಸ 64/P42 ನ ¨Á¼É 1.13 ºÉ 0.4924 8746 3909 3596 694000744548

665 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ ಮ ಶ ರಪ   ಎ  

ಪರ ಶ ರಪ ಂ ರ ಕಸ 54/1A ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 ºÉ 0.3563 4158 5960 4753 0508108062581

666 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಅಣ ಪ   ೕರಬಸಪ ಂಗದಹ ಕಸ 51/2 ನ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3037 9331 5990 0190 31096962965

667 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಪ ಕಸ 181/1A9, 177/3 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.2804 7962 1053 8374 1305155000051754

668 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಮ ಶ ರಪ ಗರಕ ಕಸ 24/3,24/4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.3046 000010980887852

669 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಲಪ  ನಗ ಗಪ ಅ ಯ ಂಡ 84/7, 84/5, 13/4B, 13/5 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.87 ºÉ 0.8161 10526100003221

670 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಅಂ ನಪ   ರಪ ಮ ಯ ಂಡ 33/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.62 ºÉ 0.2164 3458478846

671 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ದ ಪ   

ಮಹ ವಯ ದಗ ಯ ಂಡ 61/4 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.87 ºÉ 0.3105 2559 9574 2922 10533100053018

672 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ಬಸಪ ಕ ಯ ಂಡ 39/6 ನ
CrPÉ,PÁ¼ÀÄªÉÄt¸À

Ä 1.00 ºÉ 0.3759 6800 9559 8360 2142500100361601

673 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಸವ ಗಳಮ  ೕಂ ಎ 

ವಣ ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 40/1P2 ನ
CrPÉ,PÁ¼ÀÄªÉÄt¸À

Ä 1.00 ºÉ 0.3759 6774 0806 5578 64113638473

674 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಶ ರ  ಎಂ  ಎ   

ಮಠದ ದ ಯ ಮಳ ಯ ಂಡ 167/3 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 0.37 ºÉ 0.1700 8153 2717 6720 858110110007107

675 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಕ ಬಸಪ   

ಬಸವ ಜಪ ದಗ ಯ ಂಡ 51/2 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.1856 4283 6790 6992 898110110000644

676 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎಂ ವಣ ದ ಪ   ಎ  

ಮ ಶ ರಪ ನಹ ಯ ಂಡ 107/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.70 ºÉ 0.2706 3895 6407 3658 10533100004691

677 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಎ  ರಯ   ಎಂ 

ದ ಪ ಯ ಮಳ ಯ ಂಡ 120/1 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 0.87 ºÉ 0.3265 8537 7720 8784 30108037979

678 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಎ  ರಯ   ಎಂ 

ದ ಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 151/1BP1 ನ
CrPÉ,PÁ¼ÀÄªÉÄt¸À

Ä 0.75 ºÉ 0.2937 8537 7720 8784 30108037979

679 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಕ ಬಸಪ   

ಬಸವ ಜಪ ದಗ ಯ ಂಡ 50/1B, 51/2P4 ನ
CrPÉ,PÁ¼ÀÄªÉÄt¸À

Ä 0.80 ºÉ 0.3367 4283 6790 6992 898110110000644

680 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ೕ ಂದಪ ೕಲವ ನಹ ಆನ ೕ 16/5 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3026 9041 4347 4365 10688100003819

681 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ವ  ೕಂ  ಪ ಯರವ ಗ ಹ ಯ ಂಡ 49/1P3-P1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.3345 7031 6052 0904 30977544844

682 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಸರ ಮ    

ಣ ಡ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 53/4 ನ ¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.2051 7607 0230 9097 30977544844

683 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ದ ಪ ಕಸ 892/1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.80 ºÉ 0.2946 5627 6647 2918 000010980887852

684 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಗಪ ಕಸ 231/8,231/1 ನ ¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.2037 4511 5928 3393 000010980887852

685 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಆ   ರಪ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 41/4 ನ ¨Á¼É 0.33 ºÉ 0.1666 9269 2391 0600 10555100005835

686 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಷ ಖಪ   ೕರಭದ ಪ ಂಗದಹ ಕಸ 71 ನ ¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2452 9221 3223 5367 079210100000265

687 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ವ    ಎ  

ಗ ಜಪ ಂಗದಹ ಕಸ 13/3,2/2 ನ ¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2494 9265 2975 6326 079210100005668

688 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಗಪ ಕಸ 181/1A10 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.1316 6911 7159 1725 074301000006872

689 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಉಚ ಂ ಪ ಡ ಕಸ 292/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 ºÉ 0.2484 5819 4174 2899 10787100008001

690 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕರಪ   ಬಸಪ ಡ ಕಸ 281/P1 ನ ¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1882 3634 3371 2949 0508101051205

691 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಂಗಪ   ಲಪ ಕ ಕಸ 116/1P2 ನ ¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2198 000010980887852

692 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಂದಪ   

ಹ ತಪ ಡ ಕಸ 70/2A ನ ¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1387 7116 7596 2004 10787100002404

693 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಉ ಪ ಯಪ    ಗಪ ಅವರ ಕಸ 330/1B1 ನ ¨Á¼É 0.65 ºÉ 0.2128 5200 1282 9211 30437468833

694 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಸ ವಪ    

ಓಂ ರಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 180/P6 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3754 8858 6810 0986 000010980887852

695 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ನಪ   

ಡ ರಪ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 55/1 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3723 4646 7706 6419 000010980887852

696 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ೕರಭದ ಪ ದಗ ಯ ಂಡ 12/P1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.83 ºÉ 0.3212 9764 5119 2200 35550334210

697 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಬಸಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 26/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.67 ºÉ 0.2578 5198 9522 4544 35550334210

698 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ದ ಖರಪ    

ಕರಪ ಅವರ ಕಸ 22/6 ನ ¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2442 9298 1276 4995 35550334210

699 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಒ  ೕಂ 

ಚನ ಬಸವ ಜ ಅವರ ಕಸ 328/3 ನ ¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.2976 4559 6397 7706 35550334210

700 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಹ ತಪ   ಲಪ ಗ ಕಸ 88/1 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3713 2965 0860 5670 35550334210

701 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಥ  ಬಸಪ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 87/2 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3637 4032 5809 6985 35550334210

702 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಕ ಣಪ    ಎ  

ಂದ ಪ ಠ ರ ಯ ಂಡ 42/9 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.78 ºÉ 0.2942 5953 8239 8935 10533101017131

703 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಪರಸಪ ೕ ಂ ಯ ಂಡ 7/12,6/2P7 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.79 ºÉ 0.2969 10847101276327

704 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬಸವ ಜಪ   ವ ಂಗಪ ಅ ಯ ಂಡ 111/1P1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1874 10526131007602

705 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ವಪ   ಲಪ ನಮ ಯ ಂಡ 21/7 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.70 ºÉ 0.2050 8346 3964 1315 10591101044505

706 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ಲಪ ಕ ಯ ಂಡ 58/1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.2996 9314 3035 0090 10526100004590

707 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ  ಲಪ ಅ ಯ ಂಡ 138 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3539 7360 2520 0596 10526100007286

708 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಕ ೕ ರ ಯ ಂಡ 4/1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3369 4854 1701 6883 1822500102044501

709 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಕ  ೕಂ  ಜಯಪ ಂಡ ಯ ಂಡ 15/2B2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.65 ºÉ 0.2788 8564 2938 8546 10533101017131

710 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ಬಸಪ ಕ ಯ ಂಡ 58 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1874 2701 1087 7390 10526100007271

711 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ  ಮ ೕಶಪ    

ಂದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 63/1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3539 5067 3942 9494 10526100008853

712 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ವ ಕರಯ    

ದ ಪ ಯ ಬಸವ ಆನ ೕ 34/3 ನ ¨Á¼É,CrPÉ 1.01 ºÉ 0.1168 2142 7471 2832 10787100007738

713 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಆ  ವ     

ಜ ಖರಪ ಂ ಆನ ೕ 85/1,85/2,85/3 ನ CrPÉ,¨Á¼É 2.00 ºÉ 0.8431 7870 8281 7255 20086800394

714 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ಬಸಪ ನಹ ಆನ ೕ 17/7 ನ ¨Á¼ÉÉ 1.14 JPÀgÉ 0.1278 10688100002930

715 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಹ ಮಪ ಹ ಕಸ 54/3,15/7 ನ ¥À¥Áà¬Ä 1.00 ºÉ 0.3637 34223068362

716 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ದ ಯ ನ ಸ ದ ಆನ ೕ 24/2 ನ £ÀÄUÉÎ 2.20 JPÀgÉ 0.2611 7340 2636 4740 100501011002849

717 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ  ಜಪ   

ಹ ತಪ ಕ ಯ ಂಡ 99/1 ನ ¨Á¼É 1.30 ºÉ 0.2646 7822 7097 8129 10699100001974

718 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ದ ಖರಪ   

ಡ ದ ಪ ನಮ ಯ ಂಡ 83/2P3, 85/P4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.28 ºÉ 0.0998 4526 1255 8846 0480101000727

719 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ೕ     

ದ ಖಯ ಯವ ನಹ ಆನ ೕ 15/17 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 ºÉ 0.2899 3662 4282 8882 30159511705

720 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಗ ಜ  ಬಡಪ ನರಗನಹ ಆನ ೕ 206/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 ºÉ 0.2326 8279 6090 8388 100501010009090

721 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ಕ ಯಪ ಲವ ಆನ ೕ 88/4 ನ £ÀÄUÉÎ 2.00 JPÀgÉ 0.2776 5563 5222 1234 10637101015726

722 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಚನ ಪ ಕಸ 58/3A ನ £ÀÄUÉÎ 1.05 ºÉ 0.2228 4695 0824 9604 000010980887852

723 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಜಪ ಆ ಆನ ೕ 231/2 ನ ¨Á¼É, CrPÉ 0.93 ºÉ 0.3703 8705 8368 8930 000010980887852

724 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ದ ಪ ಆ ಆನ ೕ 231/1P3P1 ನ CrPÉ,¨Á¼É,£ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3917 7993 3568 1476 000010980887852

725 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಮಣ   ಮ ಶ ರಪ  

 ೕಮಣ ಡ ಕಸ 143/2P ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3925 7344 9578 8677 000010980887852

726 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜ ಖ   

ಲ ಮ ಬಟ ಕ ಕಸ 43/1 ನ £ÀÄUÉÎ 1.10 ºÉ 0.5200 000010980887852

727 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಮಣ   ಮ ಶ ರಪ  

 ೕಮಣ ಡ ಕಸ 143/2P ನ ¨Á¼É 0.20 ºÉ 0.0894 7344 9578 8677 000010980887852

728 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ     ಮ ಪ ಡ ಕಸ 142/P2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.40 ºÉ 0.1454 2990 0907 5018 000010980887852

729 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಜ ಖರಪ   

ಲ ಮ ಬಟ ಕ ಕಸ 36/4 ನ ¨Á¼É 0.50 ºÉ 0.2887 8613 1649 9911 000010980887852

730 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ  ಶರಣಪ ಆ ಆನ ೕ 199/6 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3917 000010980887852

731 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಪರ ಶ ರಪ   

ದ ಬಸಪ ಕಸ 112/1 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3925 000010980887852

732 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ೕ     

ಹ ತಪ ನಹ ಯ ಂಡ 43 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.28 ºÉ 0.1720 2923 6014 7340 30977544844

733 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯವ ರ ಂಗಪ   

ಮ ಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 52/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.92 ºÉ 0.3822 7079 0582 6707 30977544844

734 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಂದ ಪ   ಭರಮಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 34/6 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.2125 4931 8128 5418 30977544844

735 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ನ  ಖರಪ ಕನ ಂಡನಹ ಕಸ 19/10 ನ £ÀÄUÉÎ 0.50 ºÉ 0.2171 2515 3892 7449 1305155000045196

736 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಷ ರಪ     

ಧರಪ ಕ ಯ ಂಡ 5/A3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 ºÉ 0.3563 2164 9049 5746 10699100002828

737 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗ ಂಗಪ   ಗಪ ೕ ನಹ ಆನ ೕ 11/4 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3497 3470 7122 4160 08152200098529

738 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ದ ಪ ಗ ಕಸ 51/1B1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.1787 4374 0511 5062 160900101000926

739 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಬಸಪ   ಮ ೕಶಪ ಕಸ 15/4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.1692 7028 7334 9550 37346572948

740 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹ ವಪ   ಕ ಂಡ ಪ ಬಟ ಕ ಕಸ 39/2 ನ £ÀÄUÉÎ 1.20 ºÉ 0.5088 5933 1099 8094 10811181140

741 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ವನ ಡ    

ಬಸವನ ಡ ಕಸ 204/1 ನ ¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.2126 5721 4551 4977 10555101009035

742 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಣ ಪ   ಡ ವ ಪ ಅವರ ಕಸ 384/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.39 ºÉ 0.1849 9920 3384 7031 1962425354

743 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಸ ವಪ   ಎ   

ದ ಪ ಗರಕ ಕಸ 22/2 ನ ¨Á¼É 0.62 ºÉ 0.2881 3630 0164 3149 694000807351

744 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಚನ ಬಸಪ     

ಬಸವ ಜಪ ಕಸ 216/A1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.65 ºÉ 0.2655 6007 7838 9246 10555100005844

745 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ದಗ ಯ ಂಡ 165/1 ನ CrPÉ 1.00 ºÉ 0.3559 8296 0167 0542 10881101006791

746 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಪ  ಖರಪ   ಪ ಗರಕ ಕಸ 17/1BP ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.70 ºÉ 0.3124 4528 3664 0789 32446831872

747 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ   ಭಮ ಪ ಕಕ ಳ ಕಸ 51/1P2P1 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 ºÉ 0.3635 6757 9396 9516 10678100002472

748 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಬಸವ ಜಪ   ಗಪ ಮನಹ ಯ ಂಡ 41 ನ ¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.4002 5021 2494 1034 50100008875673

749 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ದ   

ಬಸವ ಜಯ ಡ ಆನ ೕ 10/A ನ vÉAUÀÄ,£ÀÄUÉÎ 0.59 ºÉ 0.3162 6394 8210 7545 105501011008980

750 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ವ ಗಮ  ೕಂ 

ಗ ಜಪ  ಎ ಡ ಆನ ೕ 10/5 ನ £ÀÄUÉÎ,vÉAUÀÄ 0.60 ºÉ 0.3213 6969 4496 4166 0364104000161022

751 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ವಣ ದ ಪ    

ಅಜ ಪ ದಗ ಯ ಂಡ 10/4,10/6 ನ
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ,CrP

É 0.80 ºÉ 0.3443 7747 3290 0605 10533100040497

752 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ಹ ತಪ   

ಮಹ ವಪ ನಹ ಕಸ 30/3 ನ ¤A¨É 0.50 ºÉ 0.1140 2062 7762 8957 10881101034314

753 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ವ ಂಗಪ   ಪ  

ಸಣ  ಮಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 31/1 ನ ¨Á¼ÉÉ 0.80 ºÉ 0.3443 9076 5005 2250 10526101044904

754 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಮಹ ವಪ    

ಹ ತಪ ನಹ ಕಸ 30/4 ನ ¤A¨É 0.85 ºÉ 0.1413 9900 0207 2595 0591101003478

755 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ ಮ ಲ  ೕಂ ಎಂ 

ೕ ಲ ಷ ಅರ ರ ಕಸ 50/9,20/8,50/7 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 0.99 ºÉ 0.3605 9253 5514 4825 2250100038809

756 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಕ ೕಶ    

ಪರ ಶ ರಪ ಡ ೕನಹ ಕಸ 1/5 ನ ¨Á¼É 0.99 ºÉ 0.3609 8518 3670 1292 10526100007306

757 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ಪ ೕ     

ಂದ ಡ ೕನಹ ಕಸ 1/10 ನ ¨Á¼É,CrPÉ 0.99 ºÉ 0.3609 8939 9646 5364 10526100010079

758 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ಪ ಂ     

ಂದ ಡ ೕನಹ ಕಸ 30/2,30/3, ನ ¨Á¼É,CrPÉ 0.99 ºÉ 0.3605 3788 4170 3729 10526100010080

759 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಪ ಸನ   

ವ ಂಗಯ ೕನಹ ಯ ಂಡ 4/7,4/4 ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 0.91 ºÉ 0.3791 9082 6309 2365 04801009084

760 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯ ಪ   

ಪ ಮಯ ಕ ಕಸ 19/2C ನ £ÀÄUÉÎ,CrPÉ 0.99 ºÉ 0.3605 9426 4944 3844 10678100007331

761 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ಜಯ ಪ    ದ ಪ ಡ ಕಸ 35/4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.94 ºÉ 0.3145 909309082 6405 694000792795

762 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ವಣ ದ ಪ   ದ ಪ ಕಸ 53/4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.47 ºÉ 0.1926 7421 8884 8841 001011500004270

763 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಕ  ೕಂ ಮ ೕಶಪ ಕಸ 15/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.33 ºÉ 0.1505 000010980887852

764 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಯ   ಂಗಯ ಗ ಕಸ 59 ನ ¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.1617 6598 3658 3664 160900101001811

765 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ವ   ಗಪ ಕಸ 79/6 ನ ¨Á¼É 0.60 ºÉ 0.2115 7039 7873 0225 50100214408616

766 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಪ   ೕಮಪ ಕಸ 27/2B12 ನ £ÀÄUÉÎ 0.20 ºÉ 0.1100 9267 0713 8474 029400101010068

767 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ   ದ ಪ ಆ ಆನ ೕ 199/7 ನ £ÀÄUÉÎ 0.75 ºÉ 0.2968 7180 4073 9412 500101010176884

768 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ೕ ದ ಯ    

ಎಂ ಜಯ ವಯ ದಹದ ಕಸ 36/900 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 ºÉ 0.2363 6476 0069 1649 0591101048813

769 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಕಲಪ   ಯಪ ೕಲವ ನಹ ಆನ ೕ 13/1 ನ ¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1872 5182 2244 4012 16022413000066

770 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ೕ   ಮ ಶ ರಪ ಗ ಕಸ 50/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 ºÉ 0.1787 64051202875

771 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ರತ ಮ ನಹ ಯ ಂಡ 130/1 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.80 ºÉ 0.2964 2595 1889 8067 168001000503909

772 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ವ ಕ ಯ ಂಡ 34/4,35/4 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.93 ºÉ 0.3494 3723 9073 4006 10699100004755

773 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜಪ    ಮಹ ವಪ ಕ ಯ ಂಡ 33/3 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1601 4126 1841 4177 10699100005127

774 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ೕ ಂದಪ ಡ ಆನ ೕ 21/3B, 21/1A2 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.93 ºÉ 0.3268 3717 1480 2796 10533100054924

775 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ದ ಂಗಪ ರ ಕಸ 82/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1624 4144 5181 9156 0449009009346

776 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ೕ ಂದಪ ಡ ಆನ ೕ 21/2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3544 4137 4025 7680 10533101002236

777 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ  ೕಂ ಚಮ  107/5 ನ CrPÉ,£ÀÄUÉÎ 0.50 ºÉ 0.2137 2535 6808 2825 200001680258

778 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಪ   ದ ಪ ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 208/1,208/4 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3415 7486 0600 4436 0449101008133

779 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಪ   ಬಸಪ ಡ ಆನ ೕ 92/1P8-P2 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1863 3267 9663 2548 10533100004772

780 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ಜ   

ಮ ೕಶಪ ಕ ಯ ಂಡ 27/7 ನ CrPÉ,¨Á¼É 0.40 ºÉ 0.1778 29574114 2872 10526101016734

781 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ ಎ  ಪ ಸನ   ಎ  

ಗಪ ಅ ಯ ಂಡ 130/1,129/11,136/1A2 ನ CrPÉ,ªÉÄt¸ÀÄ 1.00 ºÉ 0.3539 2987 2657 1256 10526100004624

782 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ ಎ  ಮ ೕ    ಎ 

 ಗಪ ಅ ಯ ಂಡ 78/4 ನ CrPÉ,¨Á¼É 1.00 ºÉ 0.3539 3388 3531 9075 1822500101806801

783 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಸ ವಪ   ಡ ಮಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 52/9 ನ ¨Á¼É 0.92 ºÉ 0.3369 3202 6651 4038 10526100004463

784 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ   ಹ ಮಪ ರ ಕಸ 43/1 ನ ¨Á¼É, £ÀÄUÉÎ 0.89 0.4404 784328771098 000035550334210

785 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಂತಮ  ೕಂ   ಖರಪ ಮ ನ ಆನ ೕ 123/5 ನ ¨Á¼É 1.60 0.7018 541947377093 000035550334210

786 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ  ೕಂ ಗ ಜಪ ಮಲಶ ಹ ಆನ ೕ 6/8 ನ ¨Á¼É .0.40 0.2021 649365116158 000035550334210

787 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ವ    

ಚನ ಬಸಪ ಕ ಡ ಕಸ 67 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3272 366540930275 000035550334210

788 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ  ಎಂ ದ ಪ ಮ ನ ಆನ ೕ 46/6 ನ ¨Á¼É 0.72 0.2248 271838557018 000035550334210

789 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ವ   ಎ  ಆ  

ಪ ಶಪ ಗ ಯ ಂಡ 38/3 ನ £ÀÄUÉÎ, CrPÉ 0.70 0.2796 699833996935 04801190000992

790 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಬಸವ ಜಪ   

ಮ ದ ಪ ಗ ಕಸ 54/1P3 ನ ¨Á¼É 0.43 0.2102 859289526171 074301000008342

791 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಜ ಯ ಯ   ದ ಯ ಂ ರ ಆನ ೕ 23/3 ಪ. lªÉÆmÉÆ 1.1 1.1108 454353221167 000035550334210

792 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಜಯ ಯ ಂ ರ ಆನ ೕ 28/P1 ಪ. lªÉÆmÉÆ 1.12 1.1295 989084520239 000035550334210

793 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ ಯ   ಗ ಯ ಂ ರ ಆನ ೕ 14 ಪ. lªÉÆmÉÆ 1 1.0101 617204588707 000035550334210

794 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಕ ಯ ಆ ಆನ ೕ 150/3 ಪ. lªÉÆmÉÆ 1.66 1.5941 404665094235 000035550334210

795 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ೕಂ 

ಮ ೕಶ ಯ ಈಚಘಟ ಯ ಂಡ 68/1 ಪ. lªÉÆmÉÆ 1.6 1.5365 911950798463 000035550334210

796 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ೕ ೕಂ ಎಂ  ಅಜ ಯ ಳವ ಕಸ 123/6, 123/7, 123/9 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 0.3611 863078085807 0508101059513

797 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ   ದ ಪ ಕಸ 166/2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.33 0.1746 494823882717 10555101045222

798 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ  ೕಂ  ಮ ಶ ರಪ ಕ ಡ ಕಸ 25/4 ನ ¨Á¼É 0.8 0.3068 778521797294 54036662225

799 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಆ  ಬಸವ ಜಪ   ಎ  

ಮಪ ಳವ ಕಸ 106/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 0.3611 477857986153 3842101000224

800 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಆ  ಬಸವ ಜಪ   ಎ  

ಮಪ ಳವ ಕಸ 102/15 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.5 0.2224 477857986153 3842101000224

801 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವಣ ದ ಪ   ಜಪ  

ಂ ರ ಕಸ 165/1 ನ ¨Á¼É 0.8 0.2907 650844946289 694000791112

802 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಥ  ಟ ಪ ೕ ನಹ ಕಸ 30/4 ನ ¨Á¼É 0.6 0.2525 902437584633 1272010110547

803 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಜಯ ಪ   ಕ  

ಕ ಬಸಪ ಕಲ ನಹ ಕಸ 166/2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.33 0.1657 352324889764 155301011000565

804 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಮ  ೕಂ ಸಣ ಕಲಪ ಡ ೕನಹ ಕಸ 12/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 0.3611 509038935262 1052101017900

805 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಮ  ೕಂ   ಅಂ ನಪ ೕ ಯ ಂಡ 19/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.48 0.2313 288853027508 000035550334210

806 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಪ   ಬಸಪ ನ ಮರ ಯ ಂಡ 10/4 ನ ¨Á¼É 0.40 0.2021 302698330983 000035550334210

807 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಕಪ ಡ ವ ಆನ ೕ 17/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.60 0.3205 358978501230 000035550334210

808 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಎ  ಮ ನ  

ದ ಮಪ ಗ ಯ ಂಡ 88/4 ನ ¨Á¼É 0.64 0.2792 993031077758 000035550334210

809 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕ  ೕಂ ಮ ನಪ ವ ನಹ ಆನ ೕ 22/1 ನ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.40 0.2021 882777436090 000035550334210

810 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ  ಎ  ಕ ಬಸಪ ಅಣ ಆನ ೕ 325/1 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2672 576920729292 000035550334210

811 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಗ ಜ ನರ ೕ ರ ಆನ ೕ 5/11 ನ £ÀÄUÉÎ 0.49 0.2343 27681703422 10205100010299

812 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಪ ಣ ಗ ಆನ ೕ 22/1 ನ ¨Á¼É 0.54 0.2492 955511398068 10205100010309

813 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ೕ   ಕರಪ ಮ ನ ಆನ ೕ 121/6 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2672 896203559088 000035550334210

814 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಶ ಧ   ಎಂ  ಈ 

ಮ ಳ ದ ಪ ಆನ ೕ 60/10 ನ £ÀÄUÉÎ 1.05 0.4816 994389648494 000035550334210

815 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಗ ಜ  ಎ  

 ಶ ಥ ಗ ಆನ ೕ 65/4 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3272 799101699992 000035550334210

816 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ಟ ಪ ತನಹ ಯ ಂಡ 48/1B2 ನ ¨Á¼É 0.20 0.1380 768579495989 000035550334210

817 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಟ ಪ ಮ ನ ಆನ ೕ 48/1B2 ನ PÀÄA§¼À 0.20 0.1380 689770369944 000035550334210

818 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಥ  ದ ಪ ಮ ನ ಆನ ೕ 76/1 ನ ¨Á¼É 0.92 0.3631 236599847552 000035550334210

819 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮಪ   ಟ ಪ ತನಹ ಯ ಂಡ 48/1B2 ನ PÀÄA§¼À 0.20 0.1380 976731741448 000035550334210

820 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಟ ಪ ತನಹ ಯ ಂಡ 48/1B2 ನ lªÉÆmÉÆ 0.20 0.1380 574293337617 000035550334210

821 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಆ ದ  ಮ ಶ ರಪ ಕ ಯ ಂಡ 26/4A2 ನ lªÉÆmÉÆ 0.80 0.8081 257484067574 000035550334210

822 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ಗಪ ತನಹ ಯ ಂಡ 26/1A3, 26/1B ನ ¨Á¼É 0.40 0.2021 745593306324 000035550334210

823 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗ ಜಪ  ಎಂ   

ಬಸವ ಜಪ ಕ ಲ ೕನಹ ಕಸ 41/1 ನ ¨Á¼É 0.67 0.2882 632845870142 000035550334210

824 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉಜ ಪ   ೕರಭದ ಪ ಳವ ಕಸ 15/5 ನ ¨Á¼É 0.78 0.3212 000035550334210



825 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ  ಗ ಜಪ   

ಬಸವ ಜಪ ಮಲ ಹ ಆನ ೕ 6/6 ನ ¨Á¼É 0.44 0.2193 632845870142 000035550334210

826 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಂತಮ   

ಬಸವ ಜಪ ಗ ಕಸ 60/3 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2672 984129948597 000035550334210

827 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ   ವ ಪ ಚ ಘಟ ಕಸ 53/4 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.52 0.6765 840237067579 000035550334210

828 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಮಪ   ಹ ತಪ ದ ನಹ ಕಸ 9/3 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3871 999698629092 000035550334210

829 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ವ ರ   ಚನ ಬಸಪ ಕ ಡ ಕಸ 65 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3871 366540930275 000035550334210

830 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಮ ನ  
ಜಯ ವಪ   ಎ ಮನಹ ಯ ಂಡ 91/12 ನ ¨Á¼É 0.32 0.1765 979326630210 000035550334210

831 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಒ ಗಮ  ೕಂ ಓಂ ರಪ ಆನ ೕ 59/3 ನ £ÀÄUÉÎ, CrPÉ 0.20 0.1379 581877640807 06302250068879

832 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ೕರಣ   ಮ ಶ ರಪ ಆನ ೕ 224/2 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3871 460381752023 32600973924

833 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಮ ಮ ದ ಪ   

ಮ ಳಪ ಐ ಆನ ೕ 93/1 ನ £ÀÄUÉÎ, FgÀÄ½î 0.94 0.3691 309364098402 003001009121

834 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ರಮ  ೕಂ  ಎಂ 

ೕರಣ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 3/1B, 3/10 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2081 840078790877 06302250061022

835 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ೕರಣ   ಮ ಶ ರಪ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 3/1C ನ
CrPÉ, 

PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.84 0.2800 785263329207 06302250061037

836 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಗಪ ಆನ ೕ 12/2, 12/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.30 0.1701 513431807841 003001009140

837 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ದಪ ಲವ ಆನ ೕ 57/1C ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3871 774118311536 10637100002972

838 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಳ ದ ಪ   ಮಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 174/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.76 0.3152 290850562323 003001009138

839 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಬಸವ ಜಪ    

ಬಸಪ ಐ ಆನ ೕ 181/3 ನ ¨Á¼É 0.71 0.2998 550326616744 1305155000064278

840 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಜ   ಎ ಈ ರಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 205/3 ನ ¨Á¼É 0.40 0.2021 596427750240 100501010004240

841 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಥ ಜ    

ದ ಖರ ಚ ಘಟ ಕಸ 47/2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.20 0.1402 268476429046 10590101013542

842 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ  ಮ ಗ   ಮ ಷ  

ಗ ಳವ ಕಸ 100/1A1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.40 0.2129 584398916504 0591101000236

843 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಧನ ರ  ಸಣ  

ಕಲಪ ಡ ೕನಹ ಕಸ 12/3 ನ ¨Á¼É 0.40 0.1949 923921212642 10526100007864

844 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ   ದ ಪ ಕಸ 205/1 ನ
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ, 

CrPÉ 0.70 0.2792 494823882717 10555101045222

845 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ರಪ   ಕ  

ಕ ಬಸಪ ಕಸ 205/1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.70 0.2650 367374250555 074301000008138

846 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಶ ಥ   ಎಂ ಬಸಪ ಕಸ 203/4 ನ ¨Á¼É 0.70 0.2650 510319569092 20011984414

847 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ಗಪ ಗಳಹ ಆನ ೕ 174/1, 174/2 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.00 0.4075 828930959548 001001028478

848 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಂ ನಪ  ಎ    ಗಪ ಮ ಆನ ೕ 46/7 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.96 0.3948 315077925938 001001028327

849 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ದ ಪ   ದ ಪ ಂಡ ಯ ಂಡ 16/1P1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3378 30977544844

850 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ  ೕಂ ದಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 7/7 ನ ¨Á¼É 2.00 0.8609 280031858787 000035550334210

851 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಗ ಶ   ಎ  

ಬಸಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 9/11 ನ ¨Á¼É 0.20 0.1402 476807254923 000035550334210

852 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಖರಪ    

ಚನ ಬಸಪ ನಹ ಕಸ 13/2 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2672 678199535993 000035550334210

853 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯ ಂತಮ   
ಂಕಟ ಯಣ ೕ ಂ ಯ ಂಡ 52/5 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.80 0.8857 723118001013 000035550334210

854 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕಟ   ಬ ೕ ಂ ಯ ಂಡ 52/4 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 2.20 1.0360 863302748805 000035550334210

855 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಧರ  ಜಯ ಪ ಮ ನ ಆನ ೕ 79/1A ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.60 0.6880 571499820723 000035550334210

856 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ   ಹ ತಪ ಡಗ ಯ ಂಡ 436 ಪ. CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3904 524729912521 000010980887852

857 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವಣ ದ ಪ      

ಹ ತಪ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 23/1, 23/12 ಪ. £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3706 839760476504 10012200015213

858 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂ ಶ ಎ  ಆ   ವಣಪ ಬಟ ಕ ಕಸ 43/2A2 ನ ¨Á¼É 0.40 0.2021 202065166517 30977544844

859 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ತ ಮ  ೕಂ ಎ  ಓ 

ಜಪ ಡ ಹ ಯ ಂಡ ನ ªÉÄt¸ÀÄ 0.60 0.2672 540692574114 30977544844

860 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಮ  ೕಂ ಂಗಪ ಕರನಹ ಯ ಂಡ 1/3 ನ ¨Á¼É 0.50 0.2372 234885448833 30977544844

861 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕ    ೕಂ   

ಪ ಸನ ರ ವ ನಹ ಆನ ೕ 26/3 ನ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.40 0.2021 490203398255 30977544844

862 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ   ಎ   

ಂಡಪ ಐ ಆನ ೕ 149/3 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3871 711925642756 30977544844

863 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ೕಲಪ   ದ ಪ ದಹದ ಕಸ 19/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 0.2021 732375928502 000035550334210

864 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗ   ೕಲಪ ಹದ ಕಸ 144/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.98 0.3811 217413095220 000035550334210

865 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕ ಬಸಮ  ೕಂ ಎ   

ಮ ಶ ರಪ ಹದ ಕಸ 142/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 0.2021 933237849318 000035550334210

866 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಮ ಶ ರಪ   

ಹ ತಪ ಹದ ಕಸ 144/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 0.2021 415312795111 000035550334210

867 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ   ಮಲಪ ಚ ಘಟ ಕಸ 80/1 ನ ¨Á¼É 0.80 0.4047 401863058368 003001009100

868 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ   ಬಸಪ ನಹ ಕಸ 47/12 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3871 331300936208 003001009124

869 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ೕ ಸ  
ಯ ಯಣ ಬಟ ಕ ಕಸ 12/6 ನ ¨Á¼É 1.60 0.7072 308976336045 003001009116

870 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ಮಪ ಸ ಯ ನಹ ಯ ಂಡ 5/5 ನ ¨Á¼É 1.20 0.5536 627626931351 520101228510453

871 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಭ ೕಂ ಂ ಡ ಕ ಡ ಕಸ 54/1, 54/7 ನ ¨Á¼É 0.55 0.2522 827256739765 003001009120

872 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಂತ ರ   ಎ  

ಬಸವ ಜಪ ಚ ಘಟ ಕಸ 92/5 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2672 883480822910 003001009101

873 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಪ   ಕಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 9/2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.95 0.4640 690951523769 003001009134

874 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಂತ ವಳಪ   ಂಡ ಪ ಬಟ ಕ ಕಸ 36/11 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3272 308443527809 003001009112

875 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಡ ಪ   ಗಪ ಬಟ ಕ ಕಸ 45/2 ನ ¨Á¼É 0.90 0.3571 815719650808 003001009416

876 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ೕರಪ ಮ ರ ಯ ಂಡ 29/2 ಪ. ¨Á¼É 1.00 0.3568 815215737336 10526101010697

877 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪ  ಆ   

ಯ ವ ರನಹ ಯ ಂಡ 61/2 ಪ. ¨Á¼É 0.42 0.1816 957690450078 6317726611

878 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಮತ  ಎ  ೕಂ ಶ ರ ಯ ಂಡ 16/5 ಪ. zÁ½A¨É 0.22 0.1424 382405847498 0449101011394

879 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಧ ಂದ ಯ   

ಮ ಯ ಈಚಗಟ ಯ ಂಡ 22/1 ಪ. CrPÉ, ¨Á¼É 0.80 0.3126 633434918087 10699101016266

880 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಲಚ ಯ ಈಚಗಟ ಯ ಂಡ 22/1 ಪ. CrPÉ, ¨Á¼É 1.00 0.3721 485742789435 64125166174

881 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಪ ವ  ಚನ ಬಸಪ ರಮ ಂಡನಹ ಕಸ 97/P9 ನ ¨Á¼É 0.97 0.3374 259330009859 694000821058

882 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಂದ ಪ ಗ ಕಸ 29/9 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 0.1853 1801128437 52010257439043

883 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ೕ ಲ ಷ   

ಪ ಭ ಮಯ ಅರ ರ ಕಸ 50/2 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3280 922606517455 003001009006

884 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಕ ೕಶಪ   

ಂಧ ಪ ಗ ಕಸ 29/8 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 0.1853 423537897974 000010980887852

885 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ವನ  ೕಂ ಗ ಜ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 1/04 ನ £ÀÄUÉÎ 0.69 0.2625 804076687871 13330100004064

886 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಮ ವಪ   

ಬಸಪ ಹ ಡ ಕಸ 266/1A1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.55 0.2291 604148861110 50100092023881

887 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ವಣ ದ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ೕಲವ ನಹ ಆನ ೕ 23/15 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.00 0.3871 265861975556 0223301000026233

888 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ವನ  ೕಂ ಗ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 155/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.70 0.2678 804076687871 13330100004064

889 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಓಬಳಪ ಮನಹ ಯ ಂಡ 61/1 ನ ¨Á¼É, CrPÉ 0.37 0.1791 673356476578 10533100051656

890 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಕ ಯಪ ಅಗಸನಕ ಆನ ೕ 61/3, 67/10 ಪ. ¨Á¼É 1.00 0.3989 358174463346 003001009003

891 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ  ೕಂ ದ ಯ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 285 ಪ. ¨Á¼É 1.00 0.3989 639302549612 10688101029358

892 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಯ   

ಹ ತ ಯ ಪ ಡ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 17/1 ಪ. ¨Á¼É 0.40 0.2060 925067877551 10688100003756

893 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಪ   ದ ಪ ಆನ ೕ 119/6 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3272 690257900524 64163678654

894 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸಪ   ಬಸವ ಜಪ   

ಬಸಪ ಆನ ೕ 37/1, 37/2, 36/4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.87 0.3481 550543168201 003001009125

895 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಗಪ ಕಸ 52/2J ನ ¨Á¼É 0.68 0.2912 597548161870 64040436736

896 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ಂಗಪ ಕ ಡ ಕಸ 17/2 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3272 334382360522 64020472430

897 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಪ ಸನ   ಬಸವ ಜಪ ಕಸ 98/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3871 445927546514 895110110000679

898 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಗ ೕಶ  ದ ಖ ಹದ ಕಸ 160/8 ನ £ÀÄUÉÎ 2.18 0.8871 435922930441 1813101011550

899 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಂದ ಪ   ಡ ದ ಪ ಟಗ ಕಸ 15/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.54 0.2491 728225330547 001011500002228

900 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಶಪ   ೕಶಪ ಜ ೕಕ ಕಸ 51/2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.70 0.2972 246652082943 3762500100001401

901 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಂಗಪ   ಮಲಪ  

ಂಚನಹ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 16/4 ನ ¨Á¼É 1.60 0.7072 528151910574 13330100003415

902 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .  ರದ   ಡ ದ ಪ ಟಗ ಕಸ 15/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.54 0.2491 812763694849 10555100002359

903 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಸತ ವ    ಮ ಂ ಶ ರ 

ಕಸ 87/5 ನ ¨Á¼É 0.75 0.3116 967607662626 0480101003342

904 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ಂಚಪ ಹದ ಕಸ 128 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3871 473882696077 003001009095

905 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಬಸವ ಜಪ   

ಹ ತಪ ಂ ಆನ ೕ 116/5 ಪ. £ÀÄUÉÎ 0.75 0.2810 426969974028 64134712512

906 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಚನ ಪ  ಯ ಗರಕ ಕಸ 53/1 ಪ. ¨Á¼É 0.80 0.3195 647486350383 074301000008994

907 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ೕ ೕಥ ಆನ ೕ 83/3 ಪ. ¨Á¼É 0.30 0.1226 802763040961 10205100010122

908 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಯ   ೕಮ ಯ ಯವ ನಹ ಆನ ೕ 1/16 ಪ. J¯É§½î 0.30 0.3837 776235313610 10205100010214

909 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಮ ಶ ರಪ   

ಹ ತಪ ಆನ ೕ 57/4 ಪ. CrPÉ, ¨Á¼É 0.40 0.2021 415312795111 10205100010347

910 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ೕ ಯ ಂ ರ ಆನ ೕ 3/4 ಪ. CrPÉ, ¨Á¼É 2.00 0.8555 293452433007 1078713102464

911 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ಹ ತಪ ಬ ಕಸ 43/P12 ಪ. £ÀÄUÉÎ 0.38 0.1795 703498542234 52010126155

912 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಶ ಯ   ಕರ ಯ ಂಗದಹ ಕಸ 60/2, 61/1 ಪ. ¨Á¼É 1.60 0.7624 443032353236 00003550334210

913 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯ   ಸಕ ಯ
ಅಕ  

ಮ ಹ 6/1 ಪ. £ÀÄUÉÎ 1.20 0.5503 546090882128 00003550334210

914 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯ   

ಹ ಶ ಂದ ಯ ಂಗದಹ ಕಸ 60/3, 60/2 ಪ. ¨Á¼É 0.64 0.3460 581500876719 00003550334210

915 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳ  ೕಂ ಜ ಯ ಹ ಮನಹ ಯ ಂಡ 19/3 ಪ. ¨Á¼É 0.58 0.2606 809279892648 00003550334210

916 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಉ ಶ ಯ   

ಹ ತ ಯ ಂಗದಹ ಕಸ 60/4 ಪ. ¨Á¼É 0.40 0.2413 794469103217 00003550334210

917 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಲ  ೕಂ  ಮಲಪ  ಎ 

ಒಂ ಯ ಂಡ 4/6 ಪ. CrPÉ, ¨Á¼É 0.60 0.2272 244467319555 04410108393

918 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಯ ಯ   
ಹ ತ ಯ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 284 ಪ. ¨Á¼É 0.80 0.3272 903158849236 10688101029640

919 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ ಯ   ಯ ದ ಆನ ೕ 136/1 ಪ. ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.80 0.4782 760138921233 10688100005583

920 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಜ ರ ಆನ ೕ 27/3 ಪ. lªÉÄmÉÆ 1.08 1.0812 417913503441 000035550334210

921 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಹ ತಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 59/2P3 ಪ. ¨Á¼É 1.00 0.3756 000010980887852

922 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಕಮ ಯ ಂ ರ ಆನ ೕ 23/1P9 ಪ. lªÉÄmÉÆ 0.80 0.5937 912478498534 520101003522659

923 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ ಯ   ಸ ಯ ಆ ಆನ ೕ 145/1 ಪ. lªÉÄmÉÆ 0.80 0.6528 821958566204 1078710109379

924 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ೕಂ 

ೕ ಯ ಕ ಆನ ೕ 63/2 ಪ. ¨Á¼É 0.75 0.3634 516758963927 10205100010361

925 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಯ   ಯ ದ ಆನ ೕ 135/4 ಪ. lªÉÄmÉÆ 0.80 0.8081 939217313282 10205100010362

926 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂದ ಯ   ಮ ಯ ದ ಆನ ೕ 134/8 ಪ. ¨Á¼É 0.80 0.3818 794477301304 10205100010360

927 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂದ ಯ   ಮ ಯ ದ ಆನ ೕ 134/8 ಪ. lªÉÄmÉÆ 0.80 0.8081 794477301304 10205100010360

928 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಯ   ಯ ೕರ ಂಡನಹ ಆನ ೕ 28/1 ಪ. ¨Á¼É 1.92 0.8247 582194834877 1902500102508401

929 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಂಚಪ ದ ಆನ ೕ 110/2 ಪ. ¨Á¼É 0.40 0.2046 717934471414 003001009167

930 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ರ ಶ  ಂಚಪ ಆನ ೕ 116/3 ಪ. £ÀÄUÉÎ 0.60 0.2703 498430667259 06302250035726

931 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ೕಶ ಯ   

ಅ ನ ಯ ಆನ ೕ 166/P8 ಪ. £ÀÄUÉÎ 0.60 0.2672 225517484762 10637100006142

932 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ಬಸಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 173/1© ಪ. ¨Á¼É 0.80 0.3272 689979837286 35550334210

933 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಯ   ಯ ಯ ಂ ರ ಆನ ೕ 25/3 ಪ. lªÉÄmÉÆ 1.40 1.4011 564503531798 35550334210

934 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಯ   ಯ ಂ ರ ಆನ ೕ 33/5 ಪ. lªÉÄmÉÆ 0.80 0.8081 496707144260 35550334210

935 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಯ   ಹ ಯ ಯ ಹ ಆನ ೕ 23/10 ಪ. lªÉÄmÉÆ 0.75 0.7576 832112467617 35550334210

936 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗ ಜ  ೕಲಪ ಹದ ಕಸ 144/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.70 0.2972 217413095220 000035550334210

937 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಂತಲ ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 73/1A2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.90 0.2571 431337990017 000035550334210

938 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕ ಶ  ಅಂಜಯ ಗರಸನಹ ಕಸ 25/2A4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.35 0.3204 841939897614 000035550334210

939 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಸತ ಯಣ ಎ   ಎ  

ಅಂಜಯ ಗರಸನಹ ಕಸ 25/8 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 0.3972 753577692240 000035550334210

940 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ  ೕಮಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 8/P6 ನ ¨Á¼É 0.40 0.2021 230777078700 000035550334210

941 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ದ ೕರಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 73/1A3 ನ ¨Á¼É 0.82 0.3332 680675324377 000035550334210

942 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂ ಪ  ರ   ಬಸಪ ಹದ ಕಸ 144/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 0.3272 601628375543 000035550334210

943 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ಆ   ಬಸಪ ಗ ಯ ಂಡ 131/1P4 ನ PÁPÀqÀ 0.60 0.2954 521859472852 000035550334210

944 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದಗ  ಜಮ  ೕಂ 

ಖರಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 29/6 ನ £ÀÄUÉÎ 0.55 0.2522 292301225617 000035550334210

945 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ೕ ಯ ಂಡ 276/9 ನ £ÀÄUÉÎ 0.48 0.2313 621125173750 000035550334210

946 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಬಸಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 8/1P2 ಪ. CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.29 0.1627 825649125028 64082060659

947 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತ ಯ   ಸ ಯ ಈಚಗಟ ಯ ಂಡ 30 ಪ. lªÉÄmÉÆ 0.44 0.4988 351420364692 100501010009196

948 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ೕಂ ಷ ಯ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 22/1A22/A ಪ. CrPÉ, ¨Á¼É 0.85 0.3134 410086661847 6302250049074

949 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಶ  ವಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 79/1B ಪ. CrPÉ, 
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.50 0.1990 306531500900 64151437043

950 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓ ಷ   ಓಬಪ ಮ ರ ಕಸ 15/1P5 ಪ. ಗಡ J¯É§½î 0.80 0.6163 441361409580 000035550334210

951 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ನರ ಂಹಪ ಆನ ೕ 180/2 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.55 0.6881 451818936603 000035550334210

952 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳಸಮ  ೕಂ ಮ ಪ ಂ ಯ ಂಡ 87 ಪ. ಗಡ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.40 0.2021 314094571515 000035550334210

953 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಮ ನ   

 ಥ ಹ ಮನಹ ಯ ಂಡ 22/1 ಪ. ಗಡ lªÉÄmÉÆ 1.20 1.1816 979260475749 000035550334210

954 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ದ ಯ   

ಯ ಸಹ ಆನ ೕ 28/P2, 22/26 ಪ. ¨Á¼É, CrPÉ 1.00 0.3977 200278810466 10555100005526

955 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರ ಯ   ವರ ಯ ಆನ ೕ 230 ಪ. £ÀÄUÉÎ 1.20 0.5669 349700852956 10555100005526

956 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ದ ಪ    

ಗಪ ಕಸ 71/6, 71/5, 71/3 ಪ. ¨Á¼É 0.39 0.1903 894813347934 10555100005526

957 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ  ಆ   ವಣ ದ ಪ ಕ ಕಸ 87/2 ಪ. ¨Á¼É 0.79 0.3759 263228971579 000035550334210

958 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಯ   ಂ ಯ ಚ ೕಬನಹ ಆನ ೕ 3/1 ಪ. ¨Á¼É 0.60 0.3243 791846670500 000035550334210

959 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಓಂ ಯ   

ಮ ದ ಯ ಓಬ ಹ ಕಸ 25/P3 ಪ. ¨Á¼É 23/¦3 0.6564 400797674919 000035550334210

960 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಜಪ   ಗಪ ಹದ ಕಸ 165/2, 165/4 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3871 861598667287 520101206164730

961 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗಮ  ೕಂ ದ ಪ ಹದ ಕಸ 77 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 0.2021 657965509438 560951002834365

962 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಬಸಮ  ೕಂ 

ಮ ದ ಪ ಕ ಡ ಕಸ 63/3P1 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2672 762850438996 1305155000060413

963 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ    ಮಪ ಸ ಯ ನಹ ಆನ ೕ 6/2 ನ ¨Á¼É 1.20 0.5536 627626931351 520101228510453

964 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ದ ಖರ   

ವ ಗಪ ಡ ಕಸ 12/3 ನ ¨Á¼É 0.86 0.3449 990977159266 10811184094

965 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ  ಗಪ ಆವರ ಕಸ 210/1 ನ ¨Á¼É 0.76 0.3152 570390004727

966 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ಎ  ಮಲಪ   ದ ಪ ಸ ಯ ನಹ ಆನ ೕ 11/5 ನ ¨Á¼É 0.29 0.1668 981401052412 029401003370

967 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ನಪ   ಂದ ಪ ಡ ಕಸ 68/2 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3272 845678296837 54036670542

968 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ಎ  ಮಲಪ   ದ ಪ ಕಸ 58/4 ನ ¨Á¼É 0.70 0.2972 981401052412 029401003370

969 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಗ ಥ  ಗ ಶಪ ಂ ಡ ಕಸ 83/P1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3871 922999158600 54036670542

970 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಕ ಯಪ ಕ ಯ ಂಡ 12/4 ಪ. £ÀÄUÉÎ 1.00 0.4075 846448026092 36971641647

971 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಕ ಯಪ ಕ ಯ ಂಡ 12/5 ಪ. CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 1.00 0.4075 846448026092 36971641647

972 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ   ವಪ ನಮ ಯ ಂಡ 19/7, 19/3P3 ನ ¨Á¼É, CrPÉ 0.40 0.1766 689027258519 64090960728

973 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ೕಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 14/12 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.40 0.1800 214403343120 64130821910

974 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಂದ ಪ   ಜಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 74/1P2, 74/1P3 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.00 0.3461 365400804119 5337101000632

975 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ಂ   ಬಸವನ ಡ ನಹ ಆನ ೕ 18/4 ನ ¨Á¼É 1.20 0.2504 975088869404 10637100005476

976 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಅನ ಣ ಮ  ೕಂ   

ದ ಪ ಂ ಯ ಂಡ 110/1 ನ ¨Á¼É 2.20 0.3725 201092798429 10012291649

977 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಮ ಶ ರಪ   ದ ಪ ಕ ಲ ೕನಹ ಕಸ 49 ನ ¨Á¼É 1.20 0.2508 441763778403 10012200053819

978 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ವಣ ದ ಪ   ಕ ಬಸಪ ಆನ ೕ 2/9 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3314 619538607996 50148597084

979 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ಮಪ ತನಹ ಯ ಂಡ 80/1P1 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.75 0.2650 689515209549 044910812492

980 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಪ   ೕಮಪ ನಮ ಯ ಂಡ 19/2P2, 19/4P3 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.30 0.1023 236065247469 00101006623

981 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಲ ಣ   ಮಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 299 ಪ. ಗಡ lªÉÄmÉÆ 0.80 0.8081 664473967969 000035550334210

982 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಕ ಮ  ೕಂ  ಗಪ ಂಡಸಗಟ ಯ ಂಡ 1/1A1 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.40 0.1779 676493181602 0449108012665

983 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಬಸವ   ಗ ಗಳಹ ಆನ ೕ 151/1 ನ ¨Á¼É 1.05 0.2167 479055531355 10688101020667

984 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ    ದ ಪ ಐ ಆನ ೕ 24/2 ನ £ÀÄUÉÎ 2.00 0.2750 970768295129 33229532410

985 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಕಲಪ ಅ ಯ ಂಡ 57/8 ನ £ÀÄUÉÎ 0.80 0.2220 952570227813 130515543175

986 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮಪ ಮ ಯ ಂಡ 81/1A1 ನ UÀÄ¯Á©, CrPÉ 1.00 0.3435 418934311589 010300101018145

987 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ಬಸಪ   ಚನ ಬಸಪ ೕಲವ ನಹ ಆನ ೕ 23/16 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.80 0.3263 618347861246 911010010155420

988 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಮ  ಕಮಲಮ  ೕಂ 

ಹ ತಪ ನರಗನಹ ಆನ ೕ 313 ಪ. ಗಡ £ÀÄUÉÎ, CrPÉ 1.00 0.4067 660391052395 000010980887852

989 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಆ    

ಮ ದ ಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 59/2 ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3539 255078407115 54036661775

990 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಪ   ಸಣ ಲಪ ನಮ ಯ ಂಡ 105/1 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.79 0.2969 535327857550 0480101014651



991 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ಪ   ಬಸ ತಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 25/5 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.70 0.2586 509353074315 54036682843

992 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕರಭದ ಪ   ಅ ಪ ಆನ ೕ 14/3A ನ ¨Á¼É 0.60 0.2421 299027844550 10590101002883

993 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಣ   ಬಸಪ ೕ ನಹ ಕಸ 19/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.55 0.2522 633504226165 6409442048

994 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ದ ಯ    
ಎ  ದ ಖರಯ ಗರಸನಹ ಕಸ 16/9 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2672 940977211156 64026148329

995 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ೕ   ಎ   

ೕಲ ಠಪ ಡ ಆನ ೕ 95/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 0.3871 939721675105 105501011007773

996 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಲ ೕಂ  ಎ  ಬಸವನ ಡ ಗ ಆನ ೕ ನ ¨Á¼É 0.93 0.3579 741090957688 100501011008355

997 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಯ ಪ   ಬಸಪ ಮ ಆನ ೕ 93/2 ನ ¨Á¼É 0.90 0.3571 964263536982 10050101105620

998 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂದ ಪ   ಎ   

ಪ ಗ ಯ ಂಡ 71/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.93 0.3661 816531194263 0480101010557

999 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಜ ೕಂ ಘ ಜಪ ಈಚಗಟ ಯ ಂಡ 56/7 ನ ¨Á¼É 0.40 0.2021 514661080821 1064101019581

1000 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮಲಪ ನರ ೕ ರ ಆನ ೕ 6/6 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.80 0.3271 661519891190 10205100010369

1001 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ದ ಪ ನರ ೕ ರ ಆನ ೕ 24/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.69 0.2942 634186604978 10205100010392

1002 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಪರ ಶ ರಪ   ದ ಪ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 60/1 ನ UÀÄ¯Á© 0.40 0.2327 463311508561 10205100010370

1003 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಆ   ದ ಪ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 66/P2-P2 ನ UÀÄ¯Á© 0.96 0.5023 987471065139 10205100010393

1004 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ     ಬಸವನ ಡ ಕ ಆನ ೕ 17/3 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.22 0.1444 464571167472 10205100010372

1005 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಬಸವ ಜಪ   

ಬಸವನ ಕ ಆನ ೕ 17/4 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.40 0.2021 354898834736 10205100010363

1006 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹ ವಮ  ೕಂ ಉಜ ಪ ನಹ ಆನ ೕ 33/1AP4 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.80 0.3271 664378728821 10205100010368

1007 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಹ ತಪ ಆನ ೕ 90/3 ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.50 0.2372 856757269190 10205100010391

1008 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ   ಡ ನಹ ಕಸ 15/15, 15/12 ನ ¨Á¼É 1.20 1.2122 868732835142 000035550334210

1009 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 10/6 ನ ¨Á¼É 0.32 0.1765 268093641825 000035550334210

1010 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಯ     ಯಪ ಡ ಕಸ 216/3 ನ ¨Á¼É 2.00 0.8555 242987668546 000035550334210

1011 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ದ ಂಗಯ   
ೕಮ ಖರಯ   ಎ ಮನಹ ಯ ಂಡ 91/3B ನ ¨Á¼É 1.00 0.3871 370502306355 000035550334210

1012 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 18/2 ನ ¨Á¼É 0.62 0.2723 799247761126 000035550334210

1013 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ ೕಧಮ  ೕಂ ಲ ದ ಪ ಲವ ಆನ ೕ 71/B1, 71/2B2, 72 ನ lªÉÄmÉÆ 0.59 0.5958 809315105424 00020020015643

1014 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ರಮ  ೕಂ   

ದ ೕರಪ ಅಣ ಆನ ೕ 383/2 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3756 977498090220 002001012143

1015 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ರಮ  ೕಂ   

ದ ೕರಪ ಅಣ ಆನ ೕ 383/2 ನ ¨Á¼É 0.40 0.1403 977498090220 002001012148

1016 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಗ ಶಪ   ಜಪ ಆನ ೕ 70/3 ನ ¨Á¼É 0.38 0.1953 416443238194 002001012141

1017 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಪ ಸನ   ಎ  

 ಪ ಡ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 34/2 ನ lªÉÄmÉÆ 1.00 1.0101 427718931512 002001012142

1018 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ಮ ಳ ದ ಪ ಆನ ೕ 157/2 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3756 911244759658 002001012148

1019 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಗ ಶಪ   ಜಪ ಆನ ೕ 70/6 ನ ¨Á¼É 0.38 0.1953 416443238194 002001012141

1020 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಬಸಪ   ಎ  ದ ಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 36/4P1 ನ ¨Á¼É 0.40 0.2018 966969367366 100501010006314

1021 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಗಳಹ ಆನ ೕ 37/10 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 3.70 0.2188 550829098164 0508101040439

1022 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಮ ಖರ   
ಹ ತ ನಹ ಆನ ೕ 22/1A ನ ¨Á¼É 0.80 0.2821 509832711195 10688100003109

1023 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ಥ  ಬಸವ ಂಗಪ ಆನ ೕ 111/2 ನ ¨Á¼É 0.54 0.2080 341474889650 100501011006861

1024 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಯಪ   ಕ ಪ ಗಳಹ ಆನ ೕ 130/P5 ನ ¨Á¼É 0.90 0.3079 566218206491 0232500101164301

1025 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ೕಶ  ೕರಪ ಕ ಆನ ೕ 87/4 ನ ¨Á¼É 0.71 0.2589 296550785279 0232510101166501

1026 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಪ   ಮ ಪ ಸಹ ಆನ ೕ 19/2 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.40 0.1850 684328797096 106880100105931

1027 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಪ   ಮ ಪ ಸಹ ಆನ ೕ 19/2 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.80 0.2182 684328797096 106880100105931

1028 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ೕಲಮ ಆನ ೕ 127/1 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.00 0.3337 539197260774 30071816400

1029 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಬ ೕಶ ರಯ   

ದ ಯ ಮ ಆನ ೕ 17 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.80 0.2750 879911549030 10688100005126

1030 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಆನ ೕ 88/1A ನ ¨Á¼É 0.64 0.2792 273080840426 000035550334210

1031 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಹ ತಪ ನರಗನಹ ಆನ ೕ 220/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.00 0.3871 898196370434 000035550334210

1032 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ    ಸ ವಪ ಗನಕ ಆನ ೕ 71/1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.60 0.7018 247410944641 000035550334210

1033 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಲ ಮ  ೕಂ ಗಪ ಗನಕ ಆನ ೕ 56/1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.20 0.5482 397693841496 000035550334210

1034 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗಮ  ೕಮ  ಎ  

ೕಲ ಠಪ ಗನಕ ಆನ ೕ 71/2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 2.00 0.8555 564953866879 000035550334210

1035 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಮಪ   ಂಚಪ ಂ ರ ಆನ ೕ 14/1J ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3337 734478773505 10787101015276

1036 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ  ಎ   ಎ ಎ  
ಬಸವ ಜಪ ಅಣ ಆನ ೕ

384/10, 384/4, 384/6, 
384/8, 384/9 ನ £ÀÄUÉÎ 2.34 0.9379 479729661522 0364104000084756

1037 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಹ ತಪ   ಂಚಪ ಂ ರ ಆನ ೕ 14/1A ನ £ÀÄUÉÎ, ¨Á¼É 1.00 0.3337 569653292070 0232500101568501

1038 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ದ ಪ  ಕಲಪನಹ ಆನ ೕ 35/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.47 0.1971 586115442657 0508101056281

1039 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಲಪ ಕ ಆನ ೕ 131 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3337 966551853160 694000757400

1040 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಲ ಷ   ಮ ಪ ಕ ಆನ ೕ 51 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3337 350573963220 0232500120089501

1041 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ   ಹ ತಪ ಗಳಹ ಆನ ೕ 79/2 ನ ¨Á¼É 0.70 0.2563 604031471794 10688100007061

1042 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಶ ನ  ಗ ಜ ನಹ ಆನ ೕ 402-4 ನ ¨Á¼É 1.80 0.6911 574107039633 9160100678256878

1043 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಓಂ ರಪ ಡ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 46/3 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3265 655991162179 100501010006564

1044 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಖರಪ ಆನ ೕ ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.00 0.2037 960756925252 422370483

1045 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ಎ ಡ ಆನ ೕ ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 1.00 0.2140 248786028887 10637100002730

1046 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ಕ ಡ ಕಸ 37/1,49/7,61/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.95 0.3721 511101077240    

1047 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ಕ ಡ ಕಸ 37/1,49/2C ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.55 0.2522 373962448249    

1048 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಎ ರ ೕಂಧ   ಅಂ ನಪ ಹದ ಕಸ 173/2 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.35 0.6112 642262958997    

1049 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ಳವ ಕಸ 122/13 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.4 0.2021 511101077240    

1050 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗವ  ೕಂ ಗ ಪ ಹದ ಕಸ 175/2B2,175/1A4 ಪ. ಗಡ lªÉÆÃl 1.35 1.3637 805121905863    

1051 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಸಕ ಯಪ   ಹ ಮಪ ಂ ಆನ ೕ 27/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.44 0.2481 206476751597    

1052 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗ   ಸಕ ಯಪ ಂ ಆನ ೕ 5/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.13 0.5116 352488205507    

1053 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ವಣಪ ರಮ ಂಡನಹ ಕಸ 108/2 ನ ¨Á¼É 1    0.3871 819274345231    

1054 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ    ಡ  ವಣ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 181/7 ನ £ÀÄUÉÎ 0.6 0.2672 799116719927    

1055 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಮ ವ ಮಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 129/2 ನ ¨Á¼É 1 0.4841 560646960621    

1056 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕತ   ೕಂ ಂ  ಎ  

ಐ ಆನ ೕ 60/2 ನ £ÀÄUÉÎ 1.42 0.6327 615174333267    

1057 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಪ  ಗಪ ಆ ಆನ ೕ 23/2 ನ ¥À¥ÁàAiÀÄ 1 0.3871 538537425160    

1058 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲ ೕಂ ಂಕಟ ಗರಸನಹ ಕಸ 26/3 ನ £ÀÄUÉÎ 1.26 0.5713 592767861098    

1059 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕತ   ೕಂ ಂ  ಎ  

ಐ ಆನ ೕ 60/3 ನ £ÀÄUÉÎ 1.32 0.5943 615174333267    

1060 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ   ೕರಭದ ಆನ ೕ 47/1 ನ ¨Á¼É 0.4 0.2413 821442057577    

1061 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಬಸಪ ಮ ನ ಆನ ೕ 18/1 ನ lªÉÆÃl 1.19 1.1863 266649685527    

1062 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಜಯ ರ  

ಕ ಪ ಮ ನ ಆನ ೕ 121/5 ನ ¨Á¼É 0.6 0.2672 830177842075    

1063 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಣ   ಹ ತಪ ಆನ ೕ 57/4, 57/6 ಪ. ¨Á¼É 0.5 0.2372 634001753728    

1064 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರಸಪ   ಹ ತಪ ಗಳಹ ಆನ ೕ 167/2,167/3,167/6 ಪ. ¨Á¼É 0.8 0.4047 637184259423    

1065 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಓಬ ಯ ಯ ಂಡ 60/P4 ಪ. £ÀÄUÉÎ 0.5 0.2372 322439030914    35550334210

1066 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ೕಮಪ ೕ ಯ ಂಡ 271/P8 ಪ. ¨Á¼É 0.36 0.1893 382348499628    

1067 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಧ ಜಯ ಯ   

ಟ ಯ ಆ ಆನ ೕ 129/4 ಪ. ¨Á¼É 0.65 0.2788 812067068921    

1068 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಸ ಯ ಆ ಆನ ೕ 133/4 ಪ. ¨Á¼É 0.6 0.2672 714273135578    

1069 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪ ಯ   

ಡ ಳ ಯ ಂ ರ ಆನ ೕ 25/6 ಪ. ¨Á¼É 0.8 0.3235 364754907743    

1070 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ   ಲಪ ಕ ಕಸ 12/2 ಪ. £ÀÄUÉÎ 2.1 0.9143 407553352281    10555100005284    

1071 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಲಪ    ಬಸಪ  

ಣಸಕ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 155/8 ಪ. ¨Á¼É, CrPÉ 0.83 0.3362 906563094061    003001009451

1072 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮಪ   ಂಗಪ ನರ ೕ ರ ಆನ ೕ 22/1 ಪ. ¨Á¼É, CrPÉ 0.5 0.2372 574606406592    003001009422

1073 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಂ ನಪ   ಬಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 169/1 ಪ. ¨Á¼É, CrPÉ 1 0.3921 521916607671    0449101014614

1074 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಮ ಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 173/2C ಪ. ¨Á¼É, CrPÉ 0.7 0.2972 477967711102    0449108023350

1075 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಯ   

ಯ ಆ ಆನ ೕ 134/2 ಪ. lªÉÆÃl 0.8 0.8081 724158851050    003001008887

1076 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈರಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ನಹ ಆನ ೕ 27 ಪ. PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.21 0.5502 970035527782    003001009556

1077 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಗಪ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 56/3AP2 ಪ. ¨Á¼É 1.2 0.5536 255015660215    003001009555

1078 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಯ   ಮ ಯ ಕ  ಗ ಯ ಂಡ 6/4 ಪ. lªÉÆÃl 0.8 0.8246 740455629507    003001009513

1079 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಹ ತಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 97/5 ಪ. ¨Á¼É 1 0.3866 724749400947    003001009526

1080 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ  ಯ   ಪ ಯ ಆ ಆನ ೕ 77/9 ಪ. lªÉÆÃl 0.6 0.6390 442508037058    10787100003083

1081 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಯ ದ ಆನ ೕ 134/5P3 ಪ. ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.6 0.3254 584184558600    10688100005651

1082 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತ ಯ   ಯ ಜ ರ ಆನ ೕ 12/3 ಪ. £ÀÄUÉÎ 0.4 0.2021 325782954518    100501011008352

1083 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈರಮ  ೕಂ ಯ ಯವ ನಹ ಆನ ೕ 1/12 ಪ. ¨Á¼É 0.8 0.2752 870643533046    1078710000629

1084 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಯ   ವರ ಯ ಗರಕ ಕಸ 64/3, 54/2 ಪ. ¨Á¼É 0.84 0.3039 895540319488    64091030544

1085 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವರ ಯ   ಸ ಯ  

 ಸ ಯ ಗರಕ ಕಸ 54/1 ಪ. ¨Á¼É 0.45 0.2034 312532514779    105501011007838

1086 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕ   ಚ ಂ ಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 140/7 ಪ. ¨Á¼É 0.91 0.3487 801611112006    100501011002595

1087 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಯ   ಂ ಯ ಕ  ಗ ಯ ಂಡ 6/3 ಪ. £ÀÄUÉÎ, vÉAUÀÄ 1.25 0.5386 486007466018    0449101017349

1088 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ೕ ಯ ರ ಯ ಂಡ 23/2 ಪ. lªÉÆÃl 0.8 0.8081 221999682311    10205100010350

1089 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಶ  ಲ ಯ ಯ ಂಡ 84/1 ಪ. ¨Á¼É 0.45 0.2223 234408717628    10205100010349

1090 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ   ದ ಖರಪ   

ಬಸಪ ಳವ ಕಸ 70/2A ನ ¨Á¼É, CrPÉ 0.93 0.3426 680157735296    001011500003889

1091 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ಯ   ಈಶ ರ ಯ ೕಥ ಆನ ೕ 82/6 ಪ. ¥À¥ÁàAiÀÄ 1 0.3497 833094423902    003001009117

1092 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮ ದ ಪ    ಗಪ ಐ ಆನ ೕ 152/1 ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.93 0.3414 956336622460    000010980887852

1093 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ೕ ಂದಪ ಅಗಸನಕ ಆನ ೕ 26/5A ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.67 0.2600 754426561123    000010980887852

1094 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಮಹ ವಪ ಂ ಆನ ೕ 90/2 ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.6 0.1847 686908385069    000010980887852

1095 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ೕಮ ಖರಪ    

ವಪ ಚ ೕಬನಹ ಆನ ೕ 62/1 ನ CrPÉ, ¥À¥ÁàAiÀÄ 1 0.3953 646856597427    64046573608

1096 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ೕರಭದ ಪ     

ಬಸವ ಜಪ ದಗ ಯ ಂಡ 37/1 ನ £ÀÄUÉÎ 1 0.3848 995766348558    10533101011030

1097 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಇಂದ ಮ  ೕಂ  ಎಂ 

ಂದ ಪ ಳವ ಕಸ 109/2P4 ನ ¨Á¼É 1 0.3611 821943467904    3842101001235

1098 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ಳವ ಕಸ 101/AP3 ನ ¨Á¼É 0.6 0.2525 320061290169    3842101000368

1099 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ತ   ಮ ಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 47/4 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.4 0.1949 698921568809    1902500101088501

1100 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ   ದಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 47/3 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.2 0.1947 908928430374    00508101056129

1101 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ಭರಮಪ ಳವ ಕಸ 116/3 ನ ¨Á¼É 1 0.3427 470149922210    54042086841

1102 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಜಯ ಪ   ಕ  

ಕ ಬಸಪ ಕಸ 205/1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.7 0.2650 352324889764    155301011000565

1103 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ  ಎ  ಗ  ೕಂ ೕ ಂ 

ಮ ಷ  ಗ ಳವ ಕಸ 100/1P5 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.5 0.2406 932075752073    0591101001499

1104 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ  ಎ  ಗ  ೕಂ ೕ ಂ 

ಮ ಷ  ಗ ರಮ ಂಡನಹ ಕಸ 87/2P2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.21 0.0864 932075752073    0591101001499

1105 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ ಮ ಮ ಷ  ಗ   

ಮ ಷ  ಳವ ಕಸ 100/1P8 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.4 0.2129 584398916504    0591101000236

1106 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ಮ ವಪ ಕಸ 167/3 ನ ¨Á¼É 0.8 0.3021 498549337023    10555101001404

1107 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಭರ ಡ  

ದ ಮಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 33/4A,33/4B ನ £ÀÄUÉÎ 0.89 0.3488 438701335824    0480101014329

1108 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ ಸ    ದ  

ೕ ಸ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 50/7,50/8 ನ ¨Á¼É 1.22 0.5871 514700927455    01811214032

1109 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಬಸವ ಜಪ     

ಮಲಪ ದಗ ಯ ಂಡ 5/1P5 ನ ¨Á¼É 0.99 0.3591 843322251015    10533100050108

1110 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಎಂ  ರಪ ನಮ ಯ ಂಡ 60/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.8 0.3058 420996913386    37172253225

1111 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ೕ ಹ ಕಸ 48/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.4 0.1955 426582077470    50218383256

1112 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ಲಪ   
ಮ ಶ ರಪ ನಮ ಯ ಂಡ 5/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.75 0.2932 753678970433    007300101018931

1113 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕತಮ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 12/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.68 0.2757 730634231680    64114302837

1114 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ದ ಪ   ಗಪ  

ದ ಪ ನಮ ಯ ಂಡ 38/2 ನ ¨Á¼É 0.62 0.2579 947168910655    0480101005215

1115 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ವಪ ೕಲವ ನಹ ಆನ ೕ 20/3 ನ ¨Á¼É 0.8 0.3050 000010980887852

1116 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಈರಪ ಐ ಆನ ೕ 42 ನ £ÀÄUÉÎ 0.8 0.3174 385981891464    16022191019747

1117 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಗಪ ಕ ಯ ಂಡ 19/2 ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 1 0.3539 616832129389    002001012034

1118 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಮ ದ ಪ   ಹ ೕರ 

ಕ ಯಪ ನಹ ಯ ಂಡ 50/3 ನ lªÉÆÃl 1 1.0101 628411420085    10637101024946

1119 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗರತ ಮ  ೕಂ ವ ತ ಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 65/2 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.39 0.1750 927961376539    10533101013117

1120 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಗ   ಬಸವನ ಡ ಕ ಗ ಯ ಂಡ 62/2B ನ
CrPÉ, 

PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.26 0.0851 806816295915    074301000006129

1121 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಕಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 122/2 ನ ¨Á¼É 1 0.3871 478589044944    100501010008184

1122 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕ   ಜಯ ಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 222/2 ನ ¨Á¼É 0.77 0.3182 758073881306    0508101052302

1123 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ನಟ ಜ  ಂಡಪ ಆನ ೕ 19/1 ನ ¨Á¼É 1 0.3871 257438868115    003001009127

1124 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ     ಷ ಕಪ ಆನ ೕ 31/9 ನ ¨Á¼É 0.74 0.3092 321093288073    0364104000181259

1125 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಮಲಪ ಂ ರ ಆನ ೕ 65 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1 0.3871 611393203916    003001009162

1126 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ   ಬಸವ ಜಪ   ರಪ ಐ ಆನ ೕ 121 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.2 0.5482 883778004246    32628950260

1127 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಕಳಸಪ   ಮ ವಪ ಆನ ೕ 42/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.4 0.2021 616821943274    64119454058

1128 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ೕ     

ಂಡಪ ಆನ ೕ 19/1 ನ ¨Á¼É 1 0.3871 605152582853    003001009123

1129 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಜ ೕಂ ಈಶ ರಪ   ಆ ಓಬಣ ಹ ಕಸ 25/1 ನ ¨Á¼É 0.9 0.3571 526844065513    1822500101831001

1130 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಮ  ೕಂ  ಎ  

ಡ ಬಸಪ ರ ಕಸ 2/2 ನ ¨Á¼É 0.8 0.3272 356812554135    003001009137

1131 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಗರಕ ಕಸ 67/5 ಪ. ¨Á¼É 0.97 0.3781 704229935494    

1132 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ  ಎಂ  ಚ ೕಬನಹ ಆನ ೕ 24/1A2 ಪ. £ÀÄUÉÎ 0.87 0.3481 459396698088    

1133 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ೕ ಯ ಂ ಆನ ೕ 129/3 ಪ. £ÀÄUÉÎ 1.44 0.6334 918340441303    

1134 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಶ  ಯ   

ಯ ಟ ಯ ನಹ ಆನ ೕ 16/2 ಪ. lªÉÆÃl 1 1.0101 774767535542    

1135 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಂಗಪ   ಂದ ಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 209/2 ನ lªÉÆÃl 0.6 0.6061 663224604622    002001008953

1136 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ಡ ಯ ಂಡ 125/1A1 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.04 0.1995 240493333256    858110100005903

1137 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ದ ೕರಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 73/4 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.85 0.3331 680675324377    000035550334210

1138 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಂಗಪ   ವ ಂಗಪ ಡ ಕಸ 4/1 ನ ¨Á¼É 1 0.3870 881629785426 10205100010327

1139 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಷಯ   ಚನ ಬಸಯ ಡ ಕಸ 1/2 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.49 0.2342 841998689989    10205100010328

1140 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈರಪ   ಂದ ಪ ಸ ಕಸ 21/10 ನ UÀÄ¯Á© 0.3 0.1900 743346030241    10205100010330

1141 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಟ ಪ ಸ ಕಸ 86/1 ನ UÀÄ¯Á© 0.4 0.2021 714444842653    10205100010331

1142 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡದಪ   ಂಗಪ ಹದ ಕಸ 290/3 ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.4 0.2021 651039208889    10205100010329

1143 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಗ ಜ  ಂಗಪ ಹದ ಕಸ 283/4 ನ £ÀÄUÉÎ 0.4 0.2021 243317082404    10205100010326

1144 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ  ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 10/5, 10/7 ನ ¨Á¼É 0.36 0.1893 384567299421    10205100010333

1145 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ    ೕ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 10/6 ನ ¨Á¼É 0.36 0.1893 979474508445    10205100010334

1146 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಫ ೕರಪ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 4/1 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.4 0.2021 992385683314    10205100010335

1147 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಮ ಶ ರಯ ಚ ಗಟ ಕಸ 82/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.44 0.2192 687496926221    10205100010325

1148 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂಗ   ಎಂ  

ಜಯ ವಯ ಗರಸನಹ ಕಸ 14/2BP5 ನ ¨Á¼É 0.6 0.2672 660308640923    10205100010318

1149 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಮಪ  ಚಳ   

ಮ ಶ ರಪ ಕ ಕಸ 70/2C ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.7 0.2972 852848880771    10205100010336

1150 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮಪ   ಕ ಯಪ ರ ಕಸ 27/1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.54 0.2492 822523326942    10205100010337

1151 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ ಎ   ಬಸಪ ಕಸ 205/4P2 ನ ¨Á¼É 0.4 0.2021 860039010392    10205100010224

1152 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಮ ವಪ   ಬಸಪ  

ಹ ಡ ಕಸ 50/3 ನ ªÉÄt¸ÀÄ 1 0.3451 604148861110    50100092023881

1153 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಷ  ಎಂ  ಅರ ರ ಕಸ 20/2 ನ ¨Á¼É 0.8 0.3271 590040695230    13330100000404

1154 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಸ  ಸತ ಯಣ ಒಬ ಹ ಕಸ 8/1P3 ನ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.6 0.2672 968964688960    079210021001579

1155 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕಟ    ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 41 ನ £ÀÄUÉÎ 1 0.3871 557405533599    1822500101166801

1156 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಯ ಮ  ೕಂ  

ೕಮ ಖರಪ ಂ ಆನ ೕ 33/2 ನ ¨Á¼É 0.28 0.1158 307053925070    000010980887852

35550334210

35550334210

30977544844

000035550334210



1157 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಯ ಮ  ೕಂ  

ೕಮ ಖರಪ ಂ ರ ಆನ ೕ 8/2 ನ ¨Á¼É 0.8 0.3157 307053925070    000010980887852

1158 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ  ಎ   ಕ ಯಪ ಗ ಯ ಂಡ 160/6 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.4 0.2804 366944597463    0480101003789

1159 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಆ  ೕಥ ಶ ರಪ   

ದ ಪ ದಗ ಯ ಂಡ 108/1 ನ ¨Á¼É 0.4 0.1793 932632643431    0480101010903

1160 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ    ಗ ಯ ಂಡ 172/P1, 172/P2 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.8 0.3435 466725830952    34895218530

1161 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ೕ  ೕಂ ಮ   ಗ ಯ ಂಡ 160/5 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.4 0.2127 221082970995    4837101005926

1162 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಬಸವನ ಡ  ಬಸಪ ಲವ ಆನ ೕ 20 ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 1.7 0.7310 318986016497    33680570628

1163 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಂಗಪ   ೕಲಪ ಬಟ ಕ ಕಸ 32/11 ನ £ÀÄUÉÎ 0.95 0.3304 789195665353    200001131648

1164 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಪ ಶ  ಆ   

ಉ ಪ ನರಗನಹ ಆನ ೕ 68/2 ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.68 0.2626 245964835726    100501010008477

1165 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಶ   ಕ ಯಪ ಂಚಮ ನಹ ಆನ ೕ 31/1 ನ ¨Á¼É 0.8 0.3250 273963616226    002001012150

1166 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ದ ಪ   ದ ಪ ಐ ಆನ ೕ 172 ನ £ÀÄUÉÎ 0.8 0.2659 377025215863    002001012154

1167 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಬಸಪ ಂ ಆನ ೕ 112/2 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.6 0.1919 681941617144    002001012140

1168 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ದ ಆನ ೕ 20 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 20 0.1376 577234738912    002001012147

1169 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಗಳಹ ಆನ ೕ 37/10 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1 0.3756 550829098164    0508101040439

1170 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ದ ಖರಪ   

ವಣ ದ ಪ ಆ ಆನ ೕ 69/1 ನ lªÉÆÃl 2 1.9206 423509070261    002001012135

1171 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಬಸವ ಜಪ ಅಗಸನಕ ಆನ ೕ 77 ನ CrPÉ, ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.59 0.2528 486317341079    1822500101079101

1172 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ದ ಆನ ೕ 137/2 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.8 0.3157 577234738912    002001012147

1173 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ವಪ   ರಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 16/2 ನ
CrPÉ, £ÀÄUÉÎ, 

vÀgÀPÁj 0.8 0.3157 601976665137    007300101026525

1174 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಬಸಪ ಂ ಆನ ೕ 112/2 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.7 0.2857 681941617144    002001012140

1175 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ    

ಗಪ ಗ ಕಸ 55/8 ಪ. ಗಡ 1.18 0.4603 0508101051205

1176 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ ಲವ ಆನ ೕ 81 ಪ. ಗಡ 0.95 0.4289 277585759904 10787100007738

1177 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಬಸಪ ಆನ ೕ 208/3B ಪ. ಗಡ 0.50 0.5051 387580752408 003001009553

1178 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಪ   ಬಸಪ ಆನ ೕ 223/3 ಪ. ಗಡ 0.90 1.0129 226757934017 003001009547

1179 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಚನ ಬಸಪ ರ ಕಸ 15/1 ಪ. ಗಡ 1.00 0.3866 678840994042 3001009696

1180 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಅಂ ನಪ   ಚ ಪ ಡಗ ಯ ಂಡ 260/1B ಪ. ಗಡ 0.38 0.1342 276679196512 1813101003231

1181 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಣ   ಅಂ ನಪ ಡಗ ಯ ಂಡ 153/4 ಪ. ಗಡ 0.86 0.3446 306659571975 003001009483

1182 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಬಸಪ 61/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.36 0.1275 876564322411 54036656379

1183 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧರಪ   ಮಪ ಕ ಯ ಂಡ 46/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.00 0.3475 956386719181 35092336535

1184 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮವ  ೕಂ ಹ ತಪ ಡ ೕನಹ ಕಸ 10/13, 10/12 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.80 0.3272 503988701663 480101012885

1185 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಕ  ೕಂ ಹ ತಪ ಆ ಆನ ೕ 261/2A2 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.93 0.3547 10787100007164

1186 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಓಬಳಪ ೕ ಯ ಂಡ 144/2 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.59 0.2596 0480101005060

1187 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ದ ಪ ೕ ಯ ಂಡ 48/8 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.00 0.3739 0480101016141

1188 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಂ ನಮ  ೕಂ ದ ಪ ೕ ಯ ಂಡ 49/3 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.90 0.3442 37172252867

1189 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಲ ಣ ಡಗ ಯ ಂಡ 246/6 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.40 0.2019 705744621863 003001009443

1190 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಓಬಳಪ ಡ ಯ ಂಡ 8/2 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.20 0.0905 938147091241 10533100050862

1191 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಮ  ೕಂ ಎ  ಆ  

ಮ ದ ಪ ಮಳಲ ಯ ಂಡ 18/5, 18/2B2 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.60 0.2672 398364818721 22312100002653

1192 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಚನ ಬಸಪ   ಲಪ ನಮ ಯ ಂಡ 13/2A2, 13/2A3 ಪ. ಗಡ 1.74 0.7437 007301201120001

1193 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಶ  ಮ ಂಗಪ ಕಸ 186/1AC ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.39 0.1770 007300101009996

1194 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ದ ಪ ಆನ ೕ 176/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.82 0.2872 001001028816

1195 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಂಗಪ   ಬಸಪ ಕಸ 190/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.50 0.2160 1055510109141

1196 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಂಗಪ   ಬಸಪ ಕಸ 186/1A3 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.65 0.2547 1055510109141

1197 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ಹ ತಪ ಂಡದಹ ಯ ಂಡ 63/2 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.17 0.9916 1822500102044501

1198 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ  ದ ಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 67/4 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.42 0.2133 000010980887852

1199 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ೕ ಂದಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 67/3 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.42 0.2133 30159511705

1200 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ೕರಮ  ೕಂ ವಣ ಗಳಹ ಆನ ೕ 77/P1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.40 0.2412 214018594622 000035550334210

1201 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಅಂ ನಪ ಗಳಹ ಆನ ೕ 13/1 ಪ. ¨Á¼É 0.62 0.2354 30977544844

1202 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ಮಮ  ೕಂ ಮಲಪ  

ಸಣ ಲಪ ಗಳಹ ಆನ ೕ 166/6, 160/10 ಪ. ¨Á¼É 0.53 0.2366 30977544844

1203 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ಶ ರಪ    ಮಲಪ ಡ ಕಸ 69/3P2 ನ ¨Á¼É 0.59 0.2496 200001622161

1204 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ರ  ಉ ಪ ೕಪ ಯ ಂಡ
133/1P1, 133/1P2, 

133/1P3 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3616 0480119001147

1205 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಹ ತಪ ಠ ರ ಯ ಂಡ 24/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3559 0364104000161022

1206 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಚನ ಬಸಪ ಠ ರ ಯ ಂಡ 57/5B1 ನ ¨Á¼É 0.45 0.1875 0591101003478

1207 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಭಮ ಪ ಠ ರ ಯ ಂಡ 138 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3716 10526100010079

1208 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಪ   ಮ ಪ ಯ ಂಡ 38/2 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3523 000010980887852

1209 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕಶ  ಎ   ಬಸಪ ಡ ಆನ ೕ 40/5 ನ ¨Á¼É 0.61 0.2293 000010980887852

1210 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕ ಶ  ಮ ಶ ರಪ ಡ ಆನ ೕ 31/P2 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3754 000010980887852

1211 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ದ ಪ   ಗಪ ಐ ಆನ ೕ 22/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3754 000010980887852

1212 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ಯ ಯಪ ಯವ ನಹ ಆನ ೕ 8/2P ನ ¨Á¼É 0.40 0.1655 000010980887852

1213 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ಉ ಪ ಯಪ ಡ ಆನ ೕ 40/2P ನ ¨Á¼É 0.61 0.2227 000010980887852

1214 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ಕ ಯಪ ಐ ಆನ ೕ 26/7 ನ ¨Á¼É 0.88 0.3331 000010980887852

1215 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ಕಮಲಮ  ೕಂ ಎ  

ಎ  ರಪ ಆನ ೕ 31/3 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3852 000010980887852

1216 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಂತಪ ಯವ ನಹ ಆನ ೕ 10/2 ನ ¨Á¼É 0.75 0.2927 000010980887852

1217 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶರಣಮ  ೕಂ ವ ಆನ ೕ 172 ನ ¨Á¼É 1.50 0.6983 000010980887852

1218 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ೕಶ  ಎ   

ಮ ೕಶಪ ಆನ ೕ 42/2P2 ನ ¨Á¼É 0.75 0.2815 000010980887852

1219 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಕಪ   ಮ ಯಪ ಟ ನಹ ಯ ಂಡ 16/6 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2256 50100214408616

1220 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಗಮ  ೕಂ ಲ ಮ ಟ ನಹ ಯ ಂಡ 7/2P2, 5/6 ನ ¨Á¼É 1.80 0.7429 33834428682

1221 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸಪ   ಂಚಪ ಟ ನಹ ಯ ಂಡ 16/2 ನ ¨Á¼É 0.55 0.2333 0449108016859

1222 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಂಗಪ ಂಡಸಗಟ ಯ ಂಡ 1/2C ನ ¨Á¼É 0.45 0.1923 0449101011397

1223 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ರ  ಕ ಯಪ ಟ ನಹ ಯ ಂಡ 19/5 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2346 10533131006065

1224 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ೕಂ ಜಯ ರ ಂ ಆನ ೕ 117/1 ನ ¨Á¼É 0.95 0.5136 105801011004988

1225 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜಗ ೕ   ಬಸವ ಜಪ ಂ ಆನ ೕ 117/2 ನ ¨Á¼É 0.95 0.5136 30827765707

1226 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ೕಚನಮ  ೕಂ   

ವ ನಹ ಯ ಂಡ 33, 34/1 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2812 10533101005570

1227 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ವಪ ಂ ಆನ ೕ 91 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.4063 50157222309

1228 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ೕ ಂದಪ ಆನ ೕ 92/1 ನ ¨Á¼É 0.85 0.3395 100501011001749

1229 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ವಪ   ಕ ೕಶಪ ಆನ ೕ 125/1 ನ ¨Á¼É 0.65 0.2689 10688100003763

1230 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಮಹ ವಪ ಐ ಆನ ೕ 65/2 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4063 074301000007635

1231 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಗ ಜ  ಚನ ಬಸಪ ದ ಆನ ೕ 136/1, 137/1 ನ ¨Á¼É 0.20 0.0911 10688100003097

1232 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ದ ಪ    

ಹ ತಪ ಅಗಸನಕ ಆನ ೕ 20/6 ನ £ÀÄUÉÎ 0.58 0.2742 10811224903

1233 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಂದ ಪ   

ಜಪ ಆ ಆನ ೕ 216/4 ನ ¨Á¼É 0.40 0.2081 1305155000101680

1234 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗ ಜ ಎ   ಂದ ಪ ಐ ಆನ ೕ 221/9 ನ £ÀÄUÉÎ 0.50 0.2237 000010980887852

1235 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ದ ಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 126/6 ನ ¨Á¼É 0.23 0.0979 10637101008887

1236 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಲಪ   ಬಸಪ ಐ ಆನ ೕ 40/1 ನ ¨Á¼É 0.98 0.3804 1081184378

1237 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಪ     ಕ ಯಪ ಕ ಯ ಂಡ 7/3 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.40 0.2020 348729072785 10205100010356

1238 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಲ ಪ   ಕ ಯಪ ಕ ಯ ಂಡ 7/5 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.44 0.2193 603814586434 10205100010358

1239 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ     ಕ ಯಪ ಕ ಯ ಂಡ 7/4 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.44 0.2193 436690077843 10205100010355

1240 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹದ  ದ ಪ   ಲಪ ಕ ಯ ಂಡ 7/6 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.69 0.2942 457440824685 10205100010351

1241 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಆ  ದ ಮ  ಂ ದ ಪ ೕ ಯ ಂಡ 63/2P2 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.00 0.3871 416513566409 10205100010352

1242 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಂ ನಮ  ೕಂ  ಬಸಪ ೕ ಯ ಂಡ 5/11 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.65 0.2816 857629651107 10205100010354

1243 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಎ  ಮ ೕಶಪ   ಮಲಪ ರ ಕಸ 36/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.40 0.2020 546459374476 10205100010123

1244 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಲಮ  ೕಂ ಮ ೕಶಪ ರ ಕಸ 36/4 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.39 0.1988 431026345118 10205100010357

1245 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಗ ಕಸ 155/2 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.62 0.3333 10533100054924

1246 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಮ ಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 103/4B ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.15 1.1616 000035550334210

1247 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಡ  ಬಸವ ಜಪ  ಆನ ೕ 171/1A1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.62 0.3138 074301000008342

1248 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ  ಕ ಯಪ   
ಹ ತಪ ಂಡದಹ ಯ ಂಡ 63/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.46 0.5215 248897074427 000035550334210

1249 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವ  ರ  

ಹ ತಪ ಹದ ಕಸ 199/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 1.00 0.4841 267238674539 000035550334210

1250 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಕ ಯಪ ಂಗದಹ ಕಸ 64/2P4 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.33 0.2120 258042773777 000035550334210

1251 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಜಪ    

ಓಬಳಪ ಚ ೕಬನಹ ಆನ ೕ 9/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.80 0.3272 580568126022 000035550334210

1252 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ವಣ ದ ಪ   ಕ ಯಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 58/P1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.84 0.3369 745206058321 10205100010341

1253 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ತ ಪ ರ ಕಸ 29/1 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.45 0.2223 588732338979 10205100010342

1254 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ೕಮಪ ಕಸ 35/2 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.60 0.2672 296696817894 10205100010343

1255 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕ    ಮಣ ಕ ಗ ಯ ಂಡ 78/6 ಪ. ಗಡ ¨Á¼É 0.27 0.1604 367829322272 10205100010344

1256 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಮಪ   ಡಪ ದಹದ ಕಸ 17/2A2 ಪ. ಗಡ £ÀÄUÉÎ 0.80 0.3272 434303992137 10205100010346

1257 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ರ ೕಂದ   

 ಮ ದ ಪ ಚ ೕಬನಹ ಆನ ೕ 60/3 ಪ. ಗಡ £ÀÄUÉÎ 1.23 0.5598 953072434635 10205100010345

1258 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸವ ಜಪ   ಟ ನ ಡ ಸ ಕಸ 88 ಪ. ಗಡ £ÀÄUÉÎ 0.20 0.1517 664849287310 10205100010348

1259 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ನ ಪ   ಗಪ ಡ ೕನಹ ಕಸ 10/4P4 ಪ. ಗಡ £ÀÄUÉÎ 0.35 0.1861 342092915658 10526100003456

1260 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಂಜನಪ   ಹ ತಪ ಯರ ಂ ಕಸ 45/5, 45/7 ಪ. ಗಡ £ÀÄUÉÎ 0.85 0.3065 688144930971 10590100010069

1261 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ     ಲಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 15/17 ಪ. ಗಡ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.20 0.1222 913298090869

1262 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಷಡಕಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 54/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4058 5337101000294

1263 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ     ಡಪ ಕಸ 29/10, 29/2A ನ ¨Á¼É 1.00 0.3616 0364104000073653

1264 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಪ    ಡಪ ಗರಸನಹ ಕಸ 11/2 ನ ¨Á¼É 0.52 0.2461 3842101001569

1265 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ     ದ ಖರಪ ಳವ ಕಸ 70/2E ನ ¨Á¼É 0.59 0.2503 31026601571

1266 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಯ   ದ ಯ ಕನ ಂಡನಹ ಕಸ 10/2 ನ ¨Á¼É 0.95 0.3900 13330100014402

1267 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವನ ಮ  ೕಂ ಕ ೕರಪ ಡ ಕಸ 69/1P2 ನ ¨Á¼É 0.75 0.2937 029400101012676

1268 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವನ ಮ  ೕಂ ಕ ೕರಪ ಡ ಕಸ 84/10 ನ ¨Á¼É 0.40 0.1525 029400101012676

1269 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಈಷಣ ಮಳ ಯ ಂಡ 54/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4058 5337101000893

1270 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಅಣ ಪ   ಗಪ ಬ ಕಸ 35 ನ ¨Á¼É 0.86 0.3236 54036653447

1271 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜಯ ಪ   ಬಸಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 121/5 ನ ¨Á¼É 0.93 0.3426 01170066173

1272 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಅ  ಮ   

ಮಹಮ  ಹ ಯ ನಹ ಕಸ 4/1A2 ನ ¨Á¼É 1.25 0.5177 0549119030667

1273 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಪವ ತಪ   ದ ಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 30/3, 30/9 ನ £ÀÄUÉÎ 0.56 0.2317 003001009470

1274 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಪವ ತಪ   ದ ಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 102/5 ನ £ÀÄUÉÎ 0.63 0.2626 003001009470

1275 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಮ  ಂ  ಎ  ಟ ಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 30/7 ನ £ÀÄUÉÎ 0.56 0.2317 003001009437

1276 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಮ  ಂ  ಎ  ಟ ಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 30/7 ನ ¨Á¼É 0.56 0.2626 003001009437

1277 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಕ ಬಸಪ    ಎ  

ಗ ಜಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 102/2, 30/4 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4384 003001009439

1278 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ವ   

ದ ಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 30/2, 30/8 ನ ¨Á¼É 0.57 0.2343 003001009438

1279 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಲಪ ಆನ ೕ 219/1 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3272 003001009434

1280 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಥ  

ಮ ಶ ರಪ ಆನ ೕ 36/2, 108/2 ನ ¨Á¼É 0.56 0.2522 003001009432

1281 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ    ಎ ಹ ಕಸ 9/8 ನ lªÉÄmÉÆ 1.40 0.4100 32046487163

1282 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಗಪ   ಜ ಖರಪ ಗ ಕಸ 66/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.97 0.3915 54042094568

1283 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಗಪ   ಜ ಖರಪ ಗ ಕಸ 94/7, 111/3 ನ ¨Á¼É 0.75 0.3067 54042094568

1284 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ದಪ   ಂಗಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 117/4, 117/5, 118/3 ನ ¨Á¼É 1.20 0.5471 000035550334210

1285 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜಪ   ದ ಪ ಆನ 345 ನ £ÀÄUÉÎ 1.99 0.8708 858110110001352

1286 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ನಪ   ಮ ಶ ರಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 3/1 ನ ¨Á¼É 1.20 0.5792 10590100007672

1287 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಬಸವ ಜಪ   ಯಪ ಆವರ ಕಸ 331/4 ನ J¯É§½î 0.68 0.2540 0508101042373

1288 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಯ ಪ   ಮಹ ವಪ ಳವ ಕಸ 35/10, 35/11, 35/1B1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3547 0508101022270

1289 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಘ ಂದ ರ ಯ ಂಡ 22 ನ £ÀÄUÉÎ 1.00 0.3105 0449101011021

1290 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪರ ಮಪ  ಎ    

ಹ ತಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 115/4 ನ ¨Á¼É 0.50 0.1956 10533101044533

1291 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮಲಪ   ಜಪ ನಮ ಯ ಂಡ 14/1 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2375 480101010812

1292 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಬಸಪ   ಪ ಕಸ 212/2B/P1 ನ ¨Á¼É 0.75 0.2317 000010980887852

1293 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಮ ಶ ರಪ  ಕಲಪನಹ ಆನ ೕ 10/2 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 5.00 0.4588 244660010347 54042095732

1294 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಡದಪ   ಂಗಪ ಗ ಯ ಂಡ 63/5, ನ ¨Á¼É 1.20 0.5319 30977544844

1295 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಮ ನಪ   

ಗಪ ಗ ಯ ಂಡ 237 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 0.3611 30977544844

1296 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕ   ದ ಮಳ ಯ ಂಡ 62/2A ನ ¨Á¼É 2.00 0.5512 5337101000973

1297 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಕ  ೕಂ ಟ ೕ ಯ ಂಡ 283/2P2 ನ ¨Á¼É 1.00 0.4062 0480101008474

1298 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ೕಂ ಖರಪ   

ದಪ ಹದ ಕಸ 160/14 ನ ¨Á¼É 0.40 0.1848 694000017341

1299 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಅಣ ಪ   ದ ಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 24/2, 23/8 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3436 0480101012956

1300 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಥ  ದ ಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 23/7, 23/6 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3435 64154038953

1301 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಬಸಪ   ಡ ಡಪ £ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î ಕಸ 7/6 ನ ¨Á¼É 0.70 0.2617 029400101006847

1302 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಸ ೕಜಮ  ೕಂ   

ದ ಆನ ೕ 179 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3418 10637101001413

1303 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ಬಸಪ  ಅಂಗ ಡ ಕಸ 177/13, 177/11, 176/6 ನ ¨Á¼É 0.82 0.3455 1305155000063104

1304 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ಕ ಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 36/1P1 ನ ¨Á¼É 0.82 0.3435 0480101012937

1305 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶಪ   ಂಗಪ ಕ ಕಸ 104/P1-P1 ನ £ÀÄUÉÎ 0.18 0.4538 004011500009093

1306 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ಮ ನಪ   

ಂಗಪ ಕ ಆನ ೕ 85/3 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3563 10688100006838

1307 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎಂ ಕ ಬಸಪ   

ಮ ವಪ ಮಲ ಹ ಆನ ೕ 45/3 ನ ¨Á¼É 0.75 0.2815 06302250063436

1308 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ಆನ ೕ 88/3 ನ ¨Á¼É 2.00 0.9841 0232500101350501

1309 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ವಣ ದ ಪ   

ಗಪ ಆನ ೕ 197/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3750 31220317177

1310 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮ ಳ ದ ಪ   ಕ ಬಸಪ ಆನ ೕ 210 ನ ¨Á¼É 0.75 0.2815 100501011000694

1311 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಧರಪ   ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 5/1P2 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3563 10699100001795

1312 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಶ  ಬಸಪ ದಗ ಯ ಂಡ 86/6 ನ ¨Á¼É 0.49 0.1894 10533100052092

1313 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಕಲಪ   ಪ  

ದ ಪ ಅ ಯ ಂಡ 8/5 ನ ¨Á¼É 0.56 0.2247 10526100000026

1314 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ದ ಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 17/3 ನ ¨Á¼É 0.87 0.3337 100501010007194

1315 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎಂ ೕ   ಎ  ಎ  

ಮ ನಯ ೕಪ ಯ ಂಡ 81/12 ನ £ÀÄUÉÎ, CrPÉ 0.95 0.3408 278460604676 0480119001339

1316 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ವಣ ದ ಪ   ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 3/1, 10/2, 70/1P3 ನ ªÉÄt¸ÀÄ, CrPÉ 1.00 0.3971 621445659982 10526100003300

1317 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 52/1, 52/3 ನ ªÉÄt¸ÀÄ, 1.00 0.3977 210994118864 10526100002354

1318 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ಉಜ ನಪ    

ಮ ಶ ರಪ ಗ ಯ ಂಡ 57/3 ನ ¨Á¼É 0.80 0.3346 399054341646 048010108711

1319 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎಂಪ ಂತ ರ  

ಎ  ಎಂ ದ ಯ ೕಪ ಯ ಂಡ 81/6 ನ £ÀÄUÉÎ, CrPÉ 1.00 0.3502 290712575290 0480101014049

1320 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಂಂತ ಡ  ಬಸವನ ಡ ೕಪ ಯ ಂಡ 128/1 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3977 278076304243 074301000005720

1321 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎಂ ಮಪ   

ಮ ವಪ ೕಪ ಯ ಂಡ 109/3 ನ £ÀÄUÉÎ, CrPÉ 0.40 0.1948 437086956454 0480101010422

1322 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಓಂ ರಪ     ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 73/3C ನ ªÉÄt¸ÀÄ, CrPÉ 0.90 0.3661 525007850589 10526100009806



1323 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ಗಪ ೕ ಯ ಂಡ 240/2 ನ £ÀÄUÉÎ 0.40 0.1282 816658005753 10205100010234

1324 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಚನ ಪ   ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 40/3 ನ ªÉÄt¸ÀÄ, CrPÉ 0.60 0.2717 210994118864 0480101010422

1325 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಆ  ಂದ ಪ   

ಮಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 151/2, 120/1A ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.69 0.2635 363015934690 858110100000258

1326 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಯ ರ  

ಂದ ಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 114/1, 114/2 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.40 0.1797 620351521680 1305155000047986

1327 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ವಪ    ದ ಮಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 135/1 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.57 0.6712 604074606415 858110100006214

1328 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜಯಮ  ೕಂ ಪರಮ ವಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 21/1 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.20 0.5345 444847374379 10012200081659

1329 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಮ ಳಪ   ಜ ರ ಮಳ ಯ ಂಡ 149/4 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.88 0.4211 710357155364 858110100002643

1330 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ನರ ಂಹ   

ಮ ಷ ಕಸ 213/1B2 ನ ¨Á¼É 2.39 0.3734 710955197182 0508101010602

1331 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಮ ಂದ ಪ ಳವ ಕಸ 115/2P2 ನ ¨Á¼É 1.40 0.5524 545878559312 00508101040337

1332 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಡದ ೕ  ೕಂ ಎ  

 ಕಸ 217/2 ನ ¨Á¼É 1.00 0.3301 930921761084 0508101053795

1333 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ವಪ   ಈಶ ರಪ ೕ ರ ಯ ಂಡ 51/1B2 ನ ¨Á¼É 0.28 0.1562 451466200736 10526100006429

1334 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಎ  ಮ ಶ ರಯ   ಎಂ 

ದ ಯ ಡ ಯ ಂಡ 151/1A ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.80 0.4245 999430531291 858110100002643

1335 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ಂಗಪ   ಂಗಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 27/4 ನ ¨Á¼É 0.77 0.3182 752145746865 10205100010384

1336 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ   ಬಸಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 151/2B ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.00 0.3280 762477031300 10205100010374

1337 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ೕಶಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 125/3 ನ ¨Á¼É 0.87 0.3482 573401896588 10205100010373

1338 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂಗಪ ರ ಪರ ಶ ರಪ   

ಡ ಪ ರ ಯ ಂಡ 5/2 ನ lªÉÄmÉÆ 1.20 1.2098 10205100010367

1339 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಮ  ೕಂ ವಪ ರ ಯ ಂಡ 5/2 ನ lªÉÄmÉÆ 1.20 1.2098 344121886120 10205100010373

1340 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮ ಷ    ನರಸಯ ಕಸ 217/4 ನ ¨Á¼É 0.60 0.2172 218842191261 0508401002166

1341 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎಂ ದ ಪ   

ಮ ಶ ರಪ ಬ ರ ಕಸ 15/4, 15/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.97 0.3914 327598948558 10555101029738

1342 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಕಪ   ಂಗಪ ಬಟ ಕ ಕಸ 43/2A3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.70 0.2440 930115107366 52010125309220

1343 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಂಧ ಪ   

ಮಹ ವಪ ಗ ಕಸ 30/3 ನ £ÀÄUÉÎ 0.90 0.3433 414685487581 64010278093

1344 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ಂಗಪ ರ ಕಸ 5/3P1 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.60 0.2524 252743646699 0449101017901

1345 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಉ ಕರ  ಎ   

ಜಯ ವಪ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 140/6, 140/7, 140/8 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.80 0.2787 606566066622 0449101010324

1346 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಸರ ಧಮ ಜಯ ಪ   ಸರ 

ಬಸಪ ಡ ಯ ಂಡ 161/2P4, 149/1 ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.90 0.3045 547091655777 53315117103513

1347 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 139/2 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.61 0.2564 300737156719 1305155000094539

1348 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಘ ಂದ   

ಮ ಂದ ಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 51/1 ನ CrPÉ, £ÀÄUÉÎ 0.60 0.2532 879062884785 5337101000889

1349 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ  ಹ  ಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 140/5 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.55 0.2918 620351521680 1305155000047986

1350 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ಮ ಶ ರಯ   

ದ ಪ ಯ ಡ ಯ ಂಡ 159/2 ನ £ÀÄUÉÎ, CrPÉ 1.50 0.6022 999430531291 858110100000496

1351 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 120/A ನ
CrPÉ, 

PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 0.60 0.2760 478843378555 858110110003974

1352 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ  ೕಂ ಪ ದಗ ಯ ಂಡ 39/8 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 0.40 0.1772 702208584736 4240101001158

1353 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ೕ ಸ  ಷ ಯ ಮಳ ಯ ಂಡ 172/P3 ನ £ÀÄUÉÎ, CrPÉ 0.60 0.2532 712309150228 858110110004737

1354 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ದಗ ಯ ಂಡ 50/2 ನ £ÀÄUÉÎ, CrPÉ 0.59 0.2504 419502960582 10533101021903

1355 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಮಳ ಯ ಂಡ 121/1 ನ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ 1.00 0.3721 478843378555 858110110003974

1356 ವಣ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ  ೕಂ ಪ ದಗ ಯ ಂಡ 39/6 ನ CrPÉ, ¨Á¼É 1.00 0.3721 702208584736 4240101001158

1358 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಹಮ    ಮಹಮ  

ಹ ೕ ಕಸ -2 243 ನ /ಅ. 0.80 0.3145 967272289963 1712500100033800

1359 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ಯಮ  ೕಂ ಎಂ ಎ  ಜಪ ಳ ಯಕನಕ ಕಸ -1 52/1 ನ /ಮ 2.71 0.3700 717624602295 115701010012320

1360 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಉ ನಪ    ಎ  

ವ ತ ಪ ರ -1 18/1P1-P1,18/1P1 ನ 1.00 0.3700 251191569426 O579101020029

1361 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಭದ ಪ  ನ ದ ಪ ನ ಕಸ -2  5/1 ನ 0.36 0.1764 276787751859 8849108000743

1362 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಸಣ  ೕರಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 92/7 ನ 0.80 0.2986 869284055297 169200101003315

1363 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ೕ  ೕಂ ಎ  ಸಣ  ದ ಪ -1 44/P2 ನ /ಮ 1.00 0.3444 292125144869 3347681557

1364 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ವ   ನ  ದ ಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 56/9 ನ 0.37 0.1888 781718794531 520101216524055

1365 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ವ ಂಗಪ ರನಹ ಕಸ -1 47/1 ನ 0.70 0.2722 874566177410 6252200011143

1366 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹಮ  ಅ   ಬಬ  ಕ ಮಳ ಕಸ -1 32/1B,35/1,39/1 ನ /ಅ. 0.76 0.2729 237671855935 20566754182

1367 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಹಮ  ಸ   ಅ  

ಪ  ಕ ಮಳ ಕಸ -1 32/2P2 ನ /ಅ. 0.70 0.2866 918153407943 10958101022142

1368 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಇ ಹ   ಈ ವ ದ ಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 96/1P1 ನ 1.00 0.3700 966658572025 O480101012387

1369 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಇ ಹ   ವ ದ ಪ ಕ ಕ -2 11/10P,11/10A ನ 1.09 0.3697 209049858722 480101011169

1370 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಮ ವಪ ಇ ಕಸ -1 79/3 ನ /ಮ 0.40 0.1874 789418143109 64013375561

1371 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹಮ  ೕ   ಬ  ಹ ಉ 17/10,15/1 ನ /ಅ. 0.90 0.3422 292519220304 64081910576

1372 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಓಂ ರಪ   ಕಲಪ ೕಗ -1 106/3 ನ 0.76 0.3033 821114512162 898110110000577

1373 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಎ  ಜಪ   ಂದ ಪ ರ -2 81/3 ನ 1.00 0.3698 701869856821 64021037926

1374 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ವಣ ದ ಪ   ಕಲಪ ೕಗ -1 106/12 ನ 0.76 0.3033 981906735577 898110110001248

1375 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಖರಪ   ಚನ ಬಸಪ ಗ -1 96/3 ನ 0.48 0.2254 246804373365 10870100004118

1376 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಮ  ೕಂ ಖರಪ ಗ -1 11/P1 ನ /ಮ 1.00 0.2618 465163365031 10870101008726

1377 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಜಯ   ೕರಭದ ಪ ಮರ -1   1/11 ನ 0.54 0.2300 629576810278 10533100053560

1378 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕ ಶಪ    ೕರಭದ ಪ ೕಗ -1 27/13,27/14 ನ 0.95 0.3561 680772665781 10870100002376

1379 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಗ ಜ  ಲಪ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 4/P2 ನ 1.00 0.3496 256288419469 O578101009318

1380 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ    ರಮ ಗ -1 148/12p2 ನ /ಮ 0.37 0.1887 993940492254 200001460389

1381 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ೕರಪ ತ -1 130/1 ನ /ಮ 0.43 0.2115 684869481527 200001185129

1382 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಮ ೕಂ ಶಪ ಗ -1 83/4 ನ /ಮ 0.40 0.1978 398528612766 200001223609

1383 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಲ ಮಪ ತ -1 147/3 ನ 0.60 0.2588 513164109064 200001451807

1384 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ಮ ಣ ತ -1 129/3 ನ 0.60 0.2530 605895547958 200001409605

1385 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಥ  ಚನ ಪ ಡ ತ -1 120/2 ನ 1.00 0.3700 362874716337 200001422300

1386 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸವ ಜಪ   ಏ ಂತಪ ಗ -1 62/3,62/7,62/8 ನ 0.86 0.1948 565782081305 200001141216

1387 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸವ ಜಪ   ಏ ಂತಪ ಗ -1 57/1P3,62/4P2 ನ 1.00 0.1918 565782081305 200001141216

1388 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಲಪ ತ -1 52.75 ನ 0.40 0.1978 343259659439 200001409593

1389 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಮ  ೕಂ ಪಲ  ಗಪ ಆಗರಬ ಹ ಕಸ -1 39/3P1 ನ /ಮ 1.00 0.3900 367530656183 200001401458

1390 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಮ  ೕಂ ೕಶಪ ತ -1  7/1 ನ /ಮ 0.80 0.3144 613421366044 200001435546

1391 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಚನಮ  ೕಂ ದ ಯ ತ -1 42/2p3 ನ /ಮ 0.96 0.3588 585203914621 200001459078

1392 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಈ ವಣ ದ ಪ ತ -1  177/1 ನ 1.00 0.3700 474528969429 200001422297

1393 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕತಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಮರ -1  21/3 ನ /ಮ 0.83 0.3227 242693025813 200001459001

1394 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಚನ ಬಸಪ ೕಮ -1 33 ನ /ಮ 1.00 0.3700 695860605619 200001422311

1395 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ವಪ   ಬಸಪ ತ -1 100/2p2 ನ 0.80 0.3144 271856666005 200001435557

1396 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಹ ತ ಡ ತ -1  84/6 ನ /ಮ 0.40 0.1978 536236546377 200001447438

1397 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಬಸಮ   ರಮ ಗ -1 88/2p2 ನ /ಮ 0.70 0.2866 496237486812 200001460469

1398 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಪ ಸನ     ಎಂ 

ಬಸವ ಜಪ ಗ -1  51/5 ನ 0.40 0.1978 31847788316

1399 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಮ  ೕಂ ದ ೕರಪ ದ ನಮಠ -1  111/1 ನ /ಮ 1.00 0.3653 364477579897 579101023286

1400 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕಪ   ಮ ನ ಡ ತ -1  108/3 ನ 0.81 0.3444 220525020163 4240101000471

1401 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ  ಎ  ಎಂ  ಪ ಮರ -1 36/3B ನ 0.70 0.2866 429431626810 200001407165

1402 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ೕ  ಎ    ಬಸವ ಜಪ  ಎ  ಆ ಪ ಂಡನಹ ಕಸ -2  55/1 ನ 1.00 0.3616 315481190872 10919101007860

1403 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಶಪ   ೕರಪ ಮರ -1  35/1 ನ 0.92 0.3300 366397882182 54019811101

1404 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಆ  ರಪ   ದ ಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  19/3 ನ 0.88 0.2835 465874501628 898110110000299

1405 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ೕ   ಮಹ ವಪ  ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  130/4 ನ 0.40 0.3406 888750434118 111501011000681

1406 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ರ   ಅಂಕಳಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-1  133/1 ನ 1.00 0.3195 925249780000 111501010004128

1407 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಗ   ಮಹ ವಪ  ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  118/1 ನ 1.27 0.8718 542274725275 111501010008515

1408 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಹ   ಮರ -1 69/2P3 ನ 1.00 0.3455 713118317397 4240101002798

1409 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮ ಯಪ ೕಮ ರ -2 42/2BP1 ನ 0.51 0.1821 659387498691 10980887852

1410 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ದ ಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  84/1 ನ 1.00 0.3198 747746512452 1098088782

1411 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ಯಪ   ೕ ಂದಪ ವರಹ -2 90/1P4 ನ 0.55 0.1804 484250476260 19122200007318

1412 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ   ಪರ ಶ ರಪ ಖ ಉ 81/P2 ನ 0.80 0.2707 521738376016 2023883970

1413 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ರ   ಕ ೕಶಪ ಗ ಉ  93/10 ನ 0.66 0.3568 847877917490 35550334210

1414 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಡ ಪ ಜಕ -2 16/2A ನ 0.40 0.1927 552430762313 10262200002113

1415 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ದ ಖರಪ ೕ -2 85/4 85/7 ನ /ಮ 1.00 0.3917 447681650745 64058964858

1416 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಚನ ಪ ಗ -1 91/2P1 ನ 0.92 0.3058 248040665030 579101019358

1417 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ೕಮ ೕಂ ಜ ಂದ ಗ -1 94/2C 75/5 ನ /ಮ 0.74 0.2592 519191828677 579100017187

1418 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗ ಜಪ   ಬಸಪ ಕ ಕ -2  12/4 ನ 0.80 0.2698 227641021194 1011000801

1419 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ಪ     ಲಪ ಕದರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  10/204 ನ 0.80 0.2985 437206184783 10300101010050

1420 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳಪ   ಲಪ ಕ ಕ -2  24/1 ನ 0.69 0.2598 599714378939 10300101011407

1421 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಂ ಮ  ೕಂ ಗ ಜಪ ಕ ಕ -2  12/6 ನ /ಮ 0.40 0.1711 832216183451 1012063

1422 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಆ  ಗ ಜ  ದ ಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 211/2A41 ನ 1.47 0.3198 658199071154 898110110000298

1423 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಕ ಂಗಪ ಂಡದಹ -2 34/3,66/P ನ 1.00 0.3636 775625769078 19122200082624

1424 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಕಲಪ ನಹ -2  13/2 ನ 0.40 0.1952 499805688071 19122210000290

1425 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಬಸಪ ನಹ -2  20/3 ನ 0.40 0.1452 723045958896 19122200027834

1426 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹಮ      ೕಡ -2 66/P3 ನ /ಅ. 0.45 0.2044 293366831589 19122200034421

1427 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ಕ ಂಗಪ ಂಡದಹ -2 48/7,36/4,108/3P ನ 1.00 0.3636 448232146286 19122200047468

1428 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಲಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  24/8 ನ 0.89 0.3337 765670505552 10300101006798

1429 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ವ ತ ರ  ಪ ಣ ಕ ೕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 31 ನ 3.01 1.1544 243774086830 364104000165983

1430 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
   ಮಹ   

ೕಡ -2 45/5,47/2 ನ /ಅ. 0.40 0.3337 310432776944 540407059911

1431 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ವ ಂಗಪ ರ ಹ ಉ  18/3 ನ 0.42 0.1418 469997294113 64078221173

1432 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ದ ಂಗಯ ರ -2  22/1 ನ 0.80 0.3092 863627423683 54040738641

1433 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ರಪ   ಮ ವಪ ಹಲಕ ಉ  55/3 ನ 0.85 0.3228 278257580122 572165926

1434 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ   ದ ಪ ಗ ಉ  17/1 ನ 0.41 0.1957 623020941201 572170061

1435 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಈ ರಪ   ಈಶ ರಪ ರನಹ ಉ 5/6,6/7 ನ 1.00 0.3726 508158658737 572157109

1436 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ದ ಪ ಮ ವ ರ ಉ
10/4B,P1-

P1,10/3B,10/5BP2 ನ 0.41 0.1827 680832806568 572155838

1437 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಂಜಯಪ   ಬಸವ ಜಪ ೕಗ -1  8/1 ನ 0.45 0.2023 538467661543 10870100002419

1438 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ೕರಪ ೕಗ -1  22/5 ನ 0.89 0.3310 446947421075 10870100001389

1439 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ದ   ಈಶ ರಪ ೕಗ -1 21/1B ನ 1.00 0.3636 999195386818 10870100006230

1440 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಪರ ಶ ರಪ   ವಪ ಅಗರ ಬ ಹ ಕಸ -1  181/1 ನ 0.32 0.1498 860605241984 572101018666

1441 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಬಸವ ಂಗಪ   ಬಸಪ ಮ ರ -2  6/7 ನ 1.00 0.3636 311979369364 34398659321

1442 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಉ ಮ   ಈಶ ರಪ ಂಪನಹ -1 12/3P ನ 0.93 0.2655 409055571106 480101011520

1443 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ವಮ  ೕಂ ೕರಬಸಪ ಕ ಕ -2 32/1BP-P1 ನ /ಮ ೕ 1.00 0.3636 235301686788 10893100000136

1444 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಥಪ   ೕರಭದ ಪ ಕ ಕ -2  21/1 ನ 1.00 0.3636 477363883095 10893101001079

1445 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ   ಮಪ ಚ ರ -2  8/7 ನ 0.46 0.2024 415516929552 64007565480

1446 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ಮ ಪ ಜಕ -2  55/1 ನ 0.30 0.1161 312998061055 10262200005958

1447 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ ರಪ ಂ ೕಮ ಉ  39/2 ನ /ಮ 0.70 0.2821 230454522946 10919101006036

1448 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ೕರಪ ಯರಗ ಹ -2  66/1 ನ 1.00 0.3092 945696836434 1560101006897

1449 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ  ಪವ ತಪ   ದ ಪ ೕ ರ -2 55/AP1 ನ 0.60 0.2488 933270248090 1560101008593

1450 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಮ  ೕಂ ಮಪ ಚ ರ -2 2/3P1-2/3P2 ನ /ಮ 0.87 0.3047 905724613740 64142772650

1451 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಫ ೕ   ೕಂ ಹ  -2  239/9 ನ /ಅ. /ಮ 1.00 0.3636 409228976990 64019087204

1452 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ಪ ೕ  ಹ  ಮ ರ -2 27/1AP-P1 ನ /ಅ. 0.61 0.1952 875753517624 64132080004

1453 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಲಪ ಜಕ -2  10/5 ನ /ಮ 0.48 0.2106 503896236012 579101023143

1454 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ಬಸಪ ದ ನಮಠ -1  16/2 ನ 1.00 0.2430 483274701220 579101010635

1455 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ವಣ ದ ಪ ಗ -1 58/4P1 ನ 0.94 0.3472 718184470837 579101011016

1456 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಂಚಯಲಪ ತ -1  149/2 ನ 0.72 0.2875 779825276113 579101011283

1457 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಂಚಯಲಪ ತ -1  149/1 ನ 0.73 0.2902 441740090190 579101020117

1458 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಲನ ಡ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 134/3P2 ನ /ಮ 0.80 0.3092 442869170513 111501010005522

1459 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಯ   ದ ಂಗಯ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   134/3 ನ 1.00 0.3636 304591488347 111501010005087

1460 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸಪ ಡ -1 48 ನ 1.00 0.1850 508720786966 579101011157

1461 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಜಪ ವ ಉ 202 ನ /ಮ 0.80 0.3094 639129600750 798463415

1462 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ಕಲಪ ಜಕ -2  6/1 ನ 0.99 0.3608 266709742562 64089291126

1463 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ವಬಸಪ ಮಳ ಕಸ -1  96/4 ನ 0.80 0.3039 957554662321 1712500100425100

1464 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಖರಪ   ದ ಪ ೕಗ -1 43/1P3 ನ 1.00 0.3636 746837154385 10870100002900

1465 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ಪರ ಶ ರಪ ೕಗ -1   80/9 ನ 0.80 0.3092 715424616800 10870101009309

1466 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಮಪ ಅರ ನಘಟ ಕಸ -1 17/P-P2 ನ 0.35 0.1633 959452696982 115701011005635

1467 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದರಪ   ವ ಂಗಪ ಅ ಪನಹ ಕಸ -1  62/1 ನ 1.94 0.9428 426620011679 115701010000195

1468 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧಮ ಪ   ಚನ ಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -1 82/3P1-P2 ನ 0.90 0.3245 315647596468 8848101001857

1469 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ೕರಭದ ಪ ಮರ -1   1/12 ನ 0.53 0.2359 491245364770 4240101000347

1470 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ  ೕರಭದ ಪ ಮರ -1  1/7 ನ 0.53 0.2359 899299210860 4240101000346

1471 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಈ ದರಪ   ರ ಗರ 

ಈಶ ರಪ ರನಹ -1 11/P11,11/2 ನ 1.00 0.3921 832327077308 70110001192

1472 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ರ  ಬಸಪ ಕ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 70/P1 ನ ಣ 1.00 0.3921 570931636705 70110001192

1473 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯರ  ಬ   ಲಯ ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 50/5 ನ 0.40 0.2046 70110001192

1474 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ಕ ಬಸಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 52/2P1 ನ 0.40 0.2395 889236367039 70110001192

1475 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ೕ    ಎಂ 

ಮ ಶ ರಯ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 50/2P1 ನ 1.00 0.3545 217962717194 70110001192

1476 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಂಗಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 41/6 ನ /ಮ 0.80 0.3092 208724932729 70110001192

1477 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಮ ಖರ  ಬಸವ ಂಗಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 39/5 ನ ಣ 0.54 0.2422 482297168137 70110001192

1478 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಯ ವಪ   ಗ ಶಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 43/1B,43/1A ನ ಣ 2.00 0.9112 980874782159 70110001192

1479 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ದ ಖರಪ   ಬಸಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 111/8 ನ 0.80 0.3216 550981737147 70110001192

1480 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬಸಪ   ಬಸಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 29,29 ನ ಣ 1.51 0.5549 566742070359 70110001192

1481 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯರ  ಸತ ಯಣ  ಲಯ ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 52/2,57/5,57/4 ನ 0.92 0.2702 70110001192

1482 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ೕ ಂದಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  23/3 ನ 1.00 0.3636 702095358246 70110001192

1483 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ವ ತ ಪ   ಕಲಪ ಬಸ ರ ಉ 44/2 ನ 0.80 0.3498 552714332713 64135957233

1484 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ   ಸಣ  ಂಗಪ ಮಸ ಉ 101/5 ನ 0.49 0.2499 743970670097 30977544844

1485 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ  ೕಂ ಥ ವ ಉ 126/1 ನ /ಮ 0.42 0.2273 412332340843 30977544844

1486 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕ   ಮಲಪ ೕ ರ ಉ 55/1,22/5,22/3 ನ 0.67 0.2924 383689151270 30977544844

1487 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಪ   ಈಶ ರಪ ೕಂ ಸ ಉ   15/1 ನ 0.41 0.2154 791447379704 30977544844

1488 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ಕ ೕ ೕರಪ ವ ಉ 124/7 ನ 0.59 0.2822 588880628198 30977544844

1489 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ   ಮ ನ ೕಂ ಸ ಉ 36/2,15/1 ನ 0.95 0.3981 501432876544 30977544844

1490 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ರ  ೕರಭದ ಪ ಬಸವನಹ ಉ    13/ 10 ನ 0.27 0.1706 229237522072 30977544844

1491 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಗ ಜ  ಂದ ಪ ವ ಉ 107/ 4 ನ 0.55 0.2557 591915648739 30977544844

1492 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ೕಶಪ ಬಸ ರ ಉ 54/2 ನ 0.68 0.2955 230041919504 30977544844

1493 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ ಶಪ   ಲಪ ಉ 147/2P2,49/3 ನ 1.23 0.4057 405062037902 30977544844

1494 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ಯಮ  ೕಂ ಶ ಥ ಬಸ ರ ಉ   15/2 ನ /ಮ 0.89 0.3788 957521622209 30977544844



1495 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ   ಜಪ ಉ 73 ನ 0.40 0.2154 326220330881 30977544844

1496 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕತಮ  ೕಂ ೕ ಸ ೕಡ ಉ 12/P-P28 ನ /ಮ 0.80 0.3498 211762094901 30977544844

1497 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮತ ಪ   ಮಪ ೕಂ ಸ ಉ 31 ನ 0.60 0.2853 701116124221 30977544844

1498 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ   ಷ ಉ 73 ನ 0.40 0.2155 596024688521 30977544844

1499 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಕ ಯಪ ವ ಉ 62/2 ನ 0.98 0.4077 578248765243 30977544844

1500 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಗಪ ಬಸ ರ ಉ 42/1 ನ 0.80 0.3498 924636019040 30977544844

1501 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ   ೕರಭದ ಪ ಬಸವನಹ ಉ   13/12 ನ 0.41 0.2154 30977544844

1502 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ದ ಪ ಳ ಉ 46 ನ 1.06 0.4142 850482729676 30977544844

1503 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಗಪ ೕ ರ ಉ 51/P1 ನ 1.51 0.4142 542578472746 30977544844

1504 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಂದ ಪ   ಮಲಪ ಮಸ ಉ 106/3 ನ 0.59 0.2821 294203759781 30977544844

1505 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕ   ಮಲಪ ೕಡ ಉ 47 ನ 0.61 0.6061 30977544844

1506 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ೕ    ಅ ೕ  ಬಸ ರ ಉ 42/17 ನ /ಅ. 0.60 0.2710 277914093749 30977544844

1507 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ವ  ೕ ಸ ೕಡ ಉ 12/4BP71 ನ 0.60 0.2853 824728453135 30977544844

1508 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಜಪ ಮ ರ -1 20/1P4 ನ 1.00 0.3560 825569838854 200000700605

1509 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕರಭದ ಪ   ೕರಪ ೕಗ -2 66 ನ 0.45 0.1888 863648162866 10870100001463

1510 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈರಪ   ದ ಪ ೕಗ -2 71/11 ನ 0.30 0.1607 209714189913 10870101026689

1511 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಜಯ ಪ   ಟ ಪ ಕಸ -1 85 ನ 0.93 0.3505 698968130088 1712500100128100

1512 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಮ ವಪ ಕಸ -1 78/5 ನ 0.38 0.1847 700305084828 572101060501

1513 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ    ಜಪ ಕಸ -1 78/4 ನ 0.38 0.1847 597921220627 O572101060608

1514 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ೕಟ ಪ ಬಸ ರ ಕಸ -1 62 ನ 0.40 0.1907 759370281268 8848101000992

1515 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ನಪ   ಹ ತಪ ಅ ಹ ಕಸ -1 59/3 ನ 0.23 0.1397 940098474777 8818108003141

1516 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ದ ಪ   ವ ಂಗಪ ಕಸ -1 39/1P3 ನ 1.00 0.3699 466686981545 362100210001799 5

1517 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ಹ ತಪ ೕಗ -1 31/1B7 ನ 0.75 0.3273 903607409800 30977544844

1518 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳಮ  ೕಂ ಗ ಜ -1 40/8 ನ /ಮ ಟ ೕ 0.59 0.5960 773776365993 30977544844

1519 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ   ಮ ಪ ಉಪ ಯಕನಹ -1 45 ನ 0.60 0.2741 855228873675 30977544844

1520 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ  ಸಣ  ಓಬಪ ನಹ -1   27/4 ನ 1.00 0.3985 659147857160 30977544844

1521 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ಪ ೕಗ -1 80/3BLOCK ನ 0.45 0.2068 547265954806 30977544844

1522 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಯ ೕದಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 86 ನ /ಮ 0.60 0.2853 488601557370 30977544844

1523 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಮ  ೕಂ ೕ ತ -1    7/1 ನ /ಮ 0.80 0.3498 613421366044 30977544844

1524 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ಶಪ ಗ -1 101/3 ನ 1.00 0.4142 65671505052 200001443411

1525 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಧ ಜಯ  ಚನ ೕರಪ ರ -1 19/1A ನ 0.75 0.3211 975707462955 30977544844

1526 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಬಸಪ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 29 ನ 0.29 0.1546 30977544844

1527 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಗಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 7/1,7/2P ನ 0.59 0.2821 230118426355 30977544844

1528 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಶಪ   ಲಪ ಡ ಗ -1 147/5,147/13 ನ 0.84 0.3498 327332602653 694000402435

1529 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮ ಪ ೕ ಕ -1 44/3 ನ 0.80 0.2532 699909612028 30977544844

1530 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಮ ವಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   18/5 ನ /ಮ 0.80 0.3498 214888216054 35550334210

1531 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಚನ ಬಸಪ ಮರ -1 61/4 ನ 0.80 0.3498 948138005556 35550334210

1532 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಮ ಪ ೕ ಕ -1 211 ನ 0.60 0.2853 552990237475 35550334210

1533 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ದ ಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 58/1AP1 ನ 1.00 0.4142 556119516459 35550334210

1534 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಲಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    27/2 ನ 1.00 0.4142 636110631636 35550334210

1535 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈರಪ   ಹ ತಪ ನ ೕ ರ -1    28/1 ನ 0.80 0.3498 35550334210

1536 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತ   ದ ಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 186/5 ನ 1.60 0.7873 541303754257 30977544844

1537 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಇ  ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಕನಕಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 107 ನ /ಮ 1.00 0.4585 853977423006 35550334210

1538 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕ   ಜಯ ವಯ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 116/1P1 ನ 0.58 0.2331 432830641005 35550334210

1539 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಈಶ ರಯ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 116/1P2 ನ 1.00 0.4512 258332854677 35550334210

1540 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮಪ   ಕ ಯಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 14 ನ 0.46 0.2157 710098946070 30977544844

1541 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಲ ಷ   ಮ ಪ ಕ ೕನಹ -1   15/1 ನ 1.00 0.3985 778845172348 30977544844

1542 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಗ -1 112 ನ /ಅ. 0.34 0.1849 993380965900 30977544844

1543 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ವಪ   ಕ ಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 81/5 ನ 0.60 0.2747 747141678461 30977544844

1544 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ   ಡ ಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   29/3 ನ 0.88 0.3567 659305849212 30977544844

1545 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ   ಮ ಪ ಕ ೕನಹ -1   15/1 ನ 0.20 0.1402 218633791262 30977544844

1546 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಪ   ಬಸಪ ಳಲ -1 58/3 ನ 0.80 0.3498 823131534677 35550334210

1547 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖ ೕ    ಹಮ  ಮ ರ -2 48/1 ನ /ಅ. 0.60 0.2710 279910422564 30977544844

1548 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ದ ಪ ೕಮ ರ -2 28/5,28/6 ನ 0.72 0.2071 431025931736 30977544844

1549 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಬಸಪ ಡ -2 194/4 ನ 1.00 0.4142 713544696963 30977544844

1550 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ಕ ಯಪ ಮ ರ -2 75/1B ನ 0.79 0.3465 846263831800 30977544844

1551 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ    ಗಪ ಡ -2     21/1 ನ 0.60 0.2802 849166800084 30977544844

1552 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ದ ಪ ಅವಳಘಟ -2   8/17 ನ 0.35 0.1882 337795446919 30977544844

1553 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ೕವ ಂಗಯ ಮ ಂಡನಹ -2    5/14 ನ 0.60 0.2851 423219511047 O00035550334210

1554 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸಪ   ಯಪ ರ -2 75/2 ನ 0.94 0.3139 334120946245 O00035550334210

1555 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಉ  ೕಂ ಥ ಮ ರ -2 94/1 ನ /ಮ 1.00 0.4142 759927462875 O6252200039829

1556 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಎ  ಜಪ   ದ ಪ ಇ ಕಸ -1 80/P2.P2,80/2P-P1 ನ 0.59 0.2679 833909435435 O00035550334210

1557 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಮ   ಸಣ ಪ ಮರ ಉ 62/2A7,62/2A8 ನ /ಮ 0.97 0.3843 409255810481 O00035550334210

1558 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಯಪ   ಕ ೕ ಖ ಉ 103/ 1 ನ 0.85 0.3659 757411430440 30977544844

1559 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ದ ಪ   ದ ಪ ಹಲಕ ಉ   4/4 ನ 0.48 0.2466 480163844361 30977544844

1560 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ಬಸವ ಜಪ ಡ  ಮಳ ಉ 5/4 ನ 1.18 0.5770 210751139630 30977544844

1561 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಮಲಪ ಕ ರ ಉ 79/ 4 ನ 1.40 0.6765 552979549197 30977544844

1562 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಬಸವ ಜಪ   ದ ಮಪ ಖ ಉ 36,39/1 ನ 1.28 0.6074 30977544844

1563 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಫಜ    ಮಹಮ  ದಸ ೕ ಉ ಉ  12/2 ನ /ಅ. 0.82 0.4433 720016976920 30977544844

1564 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ಮಲಪ ಕ ಉ  6/1 ನ 1.20 0.5944 30977544844

1565 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜ ಖರಪ  ಕ ಉ  9/4 ನ 0.30 0.1805 30977544844

1566 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ದ ಪ   ಮಪ ಖ ಉ 70/6 ನ 0.97 0.3843 523869345956 30977544844

1567 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ವ ಜ ಂಡನಹ ಉ 14/4,30/3ಎ ನ /ಮ 0.93 0.4866 749451594022 30977544844

1568 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಠ   ಮಲಪ ಹ ಹ ಉ 26/2 ನ 0.40 0.2154 716310838804 30977544844

1569 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ   ಗಫ ಉ ಉ 21/39 ,66,50 ನ /ಅ. 1.10 0.5686 450410370052 30977544844

1570 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಮ   ಗಮ ಕ ಮಳ ಉ 14/3,14/2 ನ /ಮ 1.10 0.4142 202570119624 30977544844

1571 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಬಸಪ   ಗಪ ಕ ರ ಉ  4/4 ನ 0.40 0.2046 873840030412 30977544844

1572 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಮ ೕಶಪ ಕ ಉ  2/12 ನ /ಮ 0.66 0.3047 879694982737 30977544844

1573 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹ ವಯ   ವಯ ಕ ಉ 31/1 ನ 0.81 0.4357 766600298158 30977544844

1574 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ   ವ ಂಗಪ ಖ ಉ 86,53/6 ನ 0.93 0.3916 590849071869 30977544844

1575 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ  ೕಂ ಅ ಂಡ ಗ ಹ ಉ 39/2,100/1 ನ /ಮ 1.52 0.6756 592753427275 30977544844

1576 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಜ ೕಂ ಓಂ ರಯ ಕ ರ ಉ  12/4 ನ /ಮ 0.35 0.1982 499369641452 30977544844

1577 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮಲಪ   ದ ಪ ಕ ಉ 31/1 ನ 0.52 0.2465 773398104545 30977544844

1578 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಮ  ೕಂ ಗಪ ಕ ಮಳ ಉ 14/2 ನ /ಮ 0.80 0.3498 202570119624 30977544844

1579 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ   ಜಪ ಖ ಉ 80/2 ನ 0.88 0.3755 30977544844

1580 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಧ ಜಯ  ೕರಭದ ಪ ಹ ಮ ರ ಉ 8/ 3 ನ 2.00 0.9211 328097020269 30977544844

1581 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಠಪ   ಮ ಳ ದ ಪ ಕ ಉ 51/4 ನ 0.20 0.1402 377156990309 30977544844

1582 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸವ ಜಪ    ಪರ ಶ ರಪ ಂಡನಹ ಉ 27/12 ನ 0.60 0.3110 645411539708 30977544844

1583 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಹ ತಪ ಉ ಉ 21/ 26 ನ 1.60 0.7566 962040048109 30977544844

1584 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಣ   ಕ ದ ಯ ಉ 25/ 2 ನ 0.30 0.1810 952749457131 30977544844

1585 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ  ೕಂ ಎ   ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 6/1,6/2 ನ /ಅ. /ಮ 0.40 0.2390 371700818005 12100101036806

1586 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಭನ  ೕಂ ೕ  ಇ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 7/3,7/4 ನ /ಅ. /ಮ 0.39 0.1947 576207127143 898110110001518

1587 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ  ಉ   ೕ  ವರ ಉ 34/2 ನ /ಅ. 0.40 0.1904 360154040802 64037568226

1588 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಪ   ೕರಭದ ಪ ಉ 8/ - 2 ನ 1.00 0.3700 64037568226

1589 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ದ ಮ ಕ ಉ  10/1 ನ 0.55 0.2455 64037568226

1590 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ೕ   ಸಣ   ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  4/7 ನ /ಅ. 0.80 0.3046 64037568226

1591 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ಭ   ನ ೕ  ವರ ಉ 106/2 ನ /ಅ. 0.61 0.2582 684062661705 64037568226

1592 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಎ  ಕಲಪ   ೕಮ ಖರಪ -1 26/6 ನ 0.40 0.2052 818199091656 54019811101

1593 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಪ   ದ ಪ   

ತ ಪ -1 14/1 ನ 0.78 0.2923 471695677461 54019811101

1594 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ    -1 101 ನ /ಅ. 0.88 0.3198 861024863751 10980887852

1595 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಯಪ   ಹ ತಪ ಉ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 27/2ಎ ನ 1.00 0.4016 334120617047 200001539226

1596 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಇ  ಕ ಪ   ಬಸಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 8 ನ 1.00 0.4016 445706335480 200001539237

1597 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 104 ನ /ಮ 0.79 0.3332 363910940194 200001539215

1598 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಉ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 14 ನ /ಮ 0.75 0.2726 363910940194 200001539215

1599 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಲಪ ಆ -1 27/3 ನ ಣ 1.00 0.3420 732194285201 10893101037001

1600 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 42 ನ /ಅ. /ಮ ಣ 1.00 0.3545 877823581874 10300101005268

1601 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ   ಮ ಶ ರಪ -2  11/6 ನ 0.80 0.3144 401737805397 10870100002526

1602 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತ ಯ   ದ ಂಗಯ ರ -2 25/7 ನ 0.80 0.3144 596759080033 10894101020205

1603 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧರ  ದರಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 20/6 ನ 0.94 0.3533 748449676718 54019811101

1604 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ದರಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 20/6 ನ 0.94 0.3533 54019811101

1605 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕಶ  ಕ ಪ -2  11/3 ನ 0.65 0.2551 755764466016 54019811101

1606 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತ ಪ   ದ ಪ ಕ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 66/2 ನ 0.74 0.2828 345819310470 10980887852

1607 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ಕ ಬಸಪ ರ -2 73/6,79/7 ನ 0.65 0.2727 357989793910 10980887852

1608 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 171/1 ನ 1.00 0.3515 743860020623 10300101001666

1609 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ    ಎ  ಮ ೕಶಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 74,79/1 ನ ಣ 0.58 0.3405 286359186386 16307

1610 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಂಗಪ   ೕರಪ ರ -2 37/4 ನ 0.40 0.1854 930751757673 1560101006302

1611 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗ   ಂಚಪ -2 46/1 ನ 0.80 0.3144 993338157302 1560101007440

1612 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ೕನ ರ   ಷ ರಪ ರ -2 91/4 ನ 0.90 0.3519 557408637441 1560101006117

1613 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ದ ಪ ರ ಗಪ ಲ ೕ ಗರ -2  1/3 ನ 1.00 0.3700 978936659341 1560101005537

1614 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ಹ ತಪ ೕ ರ -2 5 ನ 0.55 0.1826 1560119162

1615 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ಮ ವಪ   ಲಪ -2 4/1 ನ ಣ 0.32 0.1887 305814584308 579101006609

1616 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ     ವ ಂಗಪ ಕಗ -2 34/8 ನ 0.40 0.1929 409350253000 54019811101

1617 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ  ಎಂ    ಮ ಪ ಜಕ -2 23/2 ನ 1.00 0.3515 500947959388 10980887852

1618 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ದ ಪ ಮ ರ -2 65/1 ನ 0.40 0.1977 579493875801 64115710641

1619 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಪ   ರಪ ೕ -2 137/1 ನ 0.65 0.2615 621568298629 10894101000593

1620 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಪ ಣ   ಲಪ ಮ ರ -2 78/1,78/2 ನ ಣ 0.28 0.1562 269751620660 10870101007897

1621 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ವನ ಡ  ಈಶ ರಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 118/4 ನ 1.00 0.3700 628415046854 111501011001780

1622 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಖರಪ    ಬಸವ ಂಗಪ ಅ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 63/7 ನ 0.44 0.1940 362049407989 111501010005373

1623 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಖರಪ  ಎಂ ೕ ಂದ ಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  5/7 ನ 0.60 0.2490 410039661907 111501010008258

1624 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಕ ಯಮ  ೕಂ  ದ ಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 71/4 ನ /ಮ 1.00 0.3515 915627862378 8956

1625 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ  ಆ  ಕಲಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 192/3 ನ /ಮ 0.82 0.3140 571806910379 111501011000224

1626 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಮಲಪ   ಮ ಯಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 15/2 ನ 1.00 0.3255 755977997686 111501010005499

1627 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಂತಲಮ  ೕಂ  ಎಂ ಥ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 188/2 ನ /ಮ ಣ 1.08 0.5324 280768969853 111501010002135

1628 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಧ   ಪ ಣ  ತ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 22/5 ನ ಣ 0.98 0.3406 237334152259 111501010005555

1629 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ೕರಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 89/6,89/8 ನ 0.69 0.2669 407795920062 54036662939

1630 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರ  ೕಂ ಪ  ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 124/19 ನ /ಮ 0.87 0.3168 842944907136 64082060693

1631 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಲಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 54/5/ಎ ನ 0.49 0.2129 236073244766 10893101029251

1632 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ ಪ   ಡ ಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 310/2ಎ1 ನ 0.70 0.2808 808301555781 898110110001002

1633 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಥ  ಹ ತಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 280/1 ನ 1.00 0.3754 274740309932 64061578326

1634 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ತಮ ಣ   ಲಗಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  6/8 ನ 0.22 0.1440 838636760377 62188279521

1635 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಆ  ೕ   ದ ಯ ಮಲ ಉ 12/2ಎ,12/3 ನ 1.00 0.3546 373184421333 6064531207

1636 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಮ ಣ ಡ ಉ 12/ - 2 ನ /ಮ 1.20 0.5905 485956564562 30977544844

1637 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಓಂ ರಪ   ಚನ ಬಸಪ ನ ಸ ದ ಉ 51/1 ನ 0.64 0.2982 526462953103 30977544844

1638 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಯ   ಮ ಶ ರಯ ಖ ಉ 94 ನ 0.47 0.2434 969881857261 30977544844

1639 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಲ   ಮಪ ಮಲ ಉ 128 ನ 0.59 0.2679 236588668541 30977544844

1640 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ೕರಭದ ಪ ಮರ ಉ 75/1 ನ 0.75 0.3336 448631700152 30977544844

1641 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಡಯ   ಮ ಶ ರಯ ಖ ಉ 94 ನ 0.67 0.3079 555495474589 30977544844

1642 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಬಸಪ   ಗಪ ಕ ರ ಉ  4/2 ನ 0.45 0.2251 873840030412 30977544844

1643 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರಪ   ಈಶ ರಪ ಕ ಉ 18/1 ನ 0.40 0.2154 369625303738 30977544844

1644 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಗ  ಉ ಉ 21/39 ,66,50 ನ /ಅ. /ಮ 1.10 0.5777 458469206784 30977544844

1645 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ದ ಯ ನ ಸ ದ ಉ 34/1ಎ 3 ನ /ಮ 2.00 0.9232 542358257903 30977544844

1646 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತಪ   ವಪ ಖ ಉ 100/ - 3 ನ 1.00 0.3980 30977544844

1647 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಆ  ಮ    ಆ  ಜ ಖರಪ ಖ ಉ 10/2 ನ 0.34 0.1941 339990365459 30977544844

1648 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಕ ಕ ಉ 29/2 1 ನ 2.00 0.3229 670665743559 30977544844

1649 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ   ಚನ ಬಸಪ ಗ ಹ ಉ 23/4,25/2 2 ನ 0.67 0.3079 833300992084 30977544844

1650 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ದಪ   ವ ಂಗಪ ಗ ಹ ಉ 18 ನ 0.71 0.3208 30977544844

1651 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕಶಯ   ಚನ ಬಸಯ ಖ ಉ 71 ನ 1.75 0.8045 955557902140 30977544844

1652 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಜ ೕಂ ದ ಪ ಹ ಹ ಉ 20 ನ /ಮ 0.32 0.1873 951360927470 30977544844

1653 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ಖ ಉ 91/3 ನ 0.60 0.2909 523075607266 30977544844

1654 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ   ಗ  ಉ ಉ 21/39 ,66,50 ನ /ಅ. 1.10 0.5777 987057906956 30977544844

1655 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಂಗಪ   ಯಪ ಉ 0.90 ನ 0.90 0.4700 852059913273 30977544844

1656 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಮಲಪ ಕ ರ ಉ 79/ 4 ನ 1.40 0.6766 552979549197 30977544844

1657 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಪ   ೕ ಂದಪ ಖ ಉ 103/ 2 ನ 1.00 0.4142 596995269636 30977544844

1658 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ವಪ ಕ ರ ಉ 7/ 3- 2 ನ 0.80 0.3498 274992240015 30977544844

1659 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಮ ಪ ಉ 25/ 2 ನ 0.50 0.2531 258622270999 30977544844

1660 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ರ  ಂದ ಪ ಂ ೕಮ ಉ  9/4 ನ 0.69 0.3143 327596907421 30977544844

1661 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ಮ ವಪ ಗ ಹ ಉ 22/2 ನ 0.96 0.5046 365922431070 30977544844

1662 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಓಂ ರಪ ನ ಸ ದ ಉ 51/1 ನ /ಮ 0.62 0.2918 778321182263 30977544844

1663 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಮ  ೕಂ ಮಲಪ ಹ ಹ ಉ 32/ 2,49/ - 1 ನ /ಮ 1.00 0.4142 30977544844

1664 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ  ಡ  ಂಡಪ ಗ ಹ ಉ 72/1,75/5 2,75/ ನ 1.24 0.5995 30977544844

1665 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನಟ ಜ  ಮ ವಪ ಹ ಹ ಉ 40/ 3- 1 ನ 1.60 0.7588 824422845491 30977544844

1666 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಕ ಪ ಹ ಕಸ -1 46 ನ 1.00 0.3519 837548428531 54019811101



1667 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಮ  ೕಂ ದ ಮ ಚ ರ -2 77/1 ನ /ಮ 1.00 0.2863 864167965994 54019811101

1668 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ಮಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 142/1 ನ 1.00 0.3985 648992584036 54019811101

1669 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಂಗಪ   ಗಪ ಇ ಕಸ -1 81/2 ನ 0.67 0.2924 266207331891 54019811101

1670 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಪ ೕಗ -1 80/5 ನ /ಮ 0.46 0.2295 463941678412 54019811101

1671 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಲಪ   ಪರಸಪ ಮಲ ಉ 46/1 - 2 ನ 1.00 0.3300 54019811101

1672 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಸಣ  ೕಲಪ ಮರ ಉ 47/15 ನ 0.40 0.2444 574058610980 54019811101

1673 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಂತಯ ಚ ರ -2 53/3 ನ 0.70 0.2230 932207728603 54019811101

1674 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ದ ಯ   ಕ ದ ಯ ಚ ರ -2 67/36 ನ 0.80 0.3453 445569393744 54019811101

1675 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಮ  ೕಂ ಮಪ ಮ ರ -2 75/1ಎ 2 ನ /ಮ 0.78 0.3433 715768012757 54019811101

1676 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಪ ಲತ ೕಂ ತ ಪ  ಮ ದ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 35 ನ /ಮ ಅ  ಮ  1.00 0.3485 759844915999 74301000007477

1677 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಓ ೕ ಶ ರ   ಓಂ ರಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 18/1,18/2,21/1 ನ 0.95 0.3709 740540428453 520101044025684

1678 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಂತಲ ೕಂ ಗ ಜ  ಎ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 51/2A ನ /ಮ ಅ  ಮ  0.96 0.3217 872775181237 520101044027458

1679 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ೕಶಪ   ಮ ೕಶಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 34/2 ನ ಅ  ಮ  1.00 0.3316 739228057735 520191030293258

1680 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಮಹ ವಯ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 58/2 ನ ಣ 1.00 0.3790 867597861349 520101216519019

1681 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಎಂ ೕ ಶಪ   ಮ ವಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 72/2A2,72/2A3 ನ 1.00 0.3539 520101216522338

1682 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಉ ಪ   ಗಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 6/5,6/8,6/7 ನ ಅ  ಮ  0.45 0.2004 415921821264 520101216515511

1683 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಉ ಪ   ಗಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 24/4,24/5 ನ 0.45 0.2149 415921821264 520101216515511

1684 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಲ ೕ  ೕಂ ೕ ತಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 77 ನ /ಮ 0.79 0.2866 609278524660 520101216559355

1685 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ಚನ ಬಸಯ    ಎಂ 

ಶಯ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 35/P2 ನ ಣ 0.53 0.1682 521583233543 520101216540948

1686 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ಂಜಯ   ಎಂ 

ಶಯ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 35/P3 ನ ಣ 0.51 0.2186 740443381065 520101216507118

1687 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ವಪ   ದ ಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 192/3P2 ನ 0.87 0.3210 353388186002 520101216501330

1688 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆಂಜನಮ  ೕಂ ಈ ಗರ ಸಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   7/1 ನ /ಮ ಅ  ಮ  0.40 0.2019 459504484546 520101216509560

1689 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ರಪ   ಡ ಮಲಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 80/2 ನ ಣ 1.00 0.3851 766829951308 520101216523490

1690 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಈಸ ರಪ   ಜಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 35/1 ನ 0.90 0.3485 396924021192 520101216522176

1691 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ತಪ   ದ ಮ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 118/1AP5 ನ 1.14 0.3729 495289344198 520101216559721

1692 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ರಪ   ೕ ಂದಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 43154 ನ 1.00 0.3636 200641285614 520101216501209

1693 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ    ವಪ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 42/3 ನ 0.62 0.2484 784798387597 578101013435

1694 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ತ ಯ   ದಯ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 60/7 ನ 0.60 0.2530 825793621914 10777478332

1695 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ೕರಭದ ಪ ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 88/19,88/30 ನ 0.78 0.2990 583551383385 10895101005932

1696 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ೕರಪ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 100/2 ನ 1.00 0.1483 637135677472 30129190785

1697 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸಪ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 49/4 ನ 1.00 0.3549 427894821672 30449025364

1698 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಕಲಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 79,80 ನ ಟ ೕ 1.00 1.0101 690697297198 30977544844

1699 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಟ ಯ   ಬಸ ಂಗಯ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 22/2B ನ 0.40 0.1882 367497485591 578101010210

1700 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ ಧ   ಎಂ  ೕಂ ಂದ ಪ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 11/3A ನ /ಮ 0.31 0.1607 578101008242

1701 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಎಂ  ಮಲಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1     3/2 ನ 0.72 0.2856 571470145718 10777480045

1702 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಎಂ ದ   ಬಸಯ ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 118/2,118/3 ನ 1.00 0.3616 548488279938 578101015911

1703 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಶಪ   ಂಕ ಶಪ ೕಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 58/1 ನ ಣ 1.00 0.3492 574256133987 10915101002096

1704 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಬಸವ   ಮಲಪ ಮರಬನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 66/1 ನ 0.40 0.1756 211873268441 578101019493

1705 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ರ   ಜ ಖರಯ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 38/2AP3 ನ 0.77 0.2991 63698785642 578101008453

1706 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಗ ಜ   ದ ಂಗಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 46/4,1P5 ನ ಣ 0.45 0.4313 531246481150 31040448557

1707 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಜಪ   ವಪ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 42/5,42/4 ನ 0.57 0.2448 231970077020 578101008597

1708 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಬಸವ  ಎ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 56/2 ನ /ಮ 0.67 0.3013 854687015543 578101016342

1709 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ ಪ  ಎ    ರಪ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 53/1B3 ನ 0.40 0.1600 578101013189

1710 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ೕ   ಡ  ಲಪ  ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 21/P1 ನ 0.81 0.3074 579892204474 1170022402

1711 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ನ  ೕ   ಜಯಪ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 47/1C ನ 0.88 0.3317 578101019007

1712 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತ   ದ ಪ ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 161/3 ನ 0.83 0.3154 896226559125 10895101026883

1713 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನಕಪ   ಬಸಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1  27/4 ನ 0.80 0.3011 502505508202 464101026215

1714 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ಡ ಬಸಪ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 44/4,44/5 ನ 0.59 0.2405 635159149896 578101010031

1715 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಂಗಯ   ಲ ದ ಯ ಹರ ೕ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 43/4 ನ 0.32 0.1790 299580114023 4391101000352

1716 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸವ ಜಪ   ಕ ಯಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 13/1P2,13/1P1 ನ 0.39 0.1920 952914374662 10892101004173

1717 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕದಮ  ೕಂ ದ ಪ ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 32/4 ನ /ಮ 57.00 0.2448 638047148483 35424804693

1718 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಥ  ಗಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1  19/3 ನ 0.20 0.0996 230684042441 578101017772

1719 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಬಸವನ ಡ   ಗಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 19/5,19/6 ನ 0.40 0.1879 532399852143 578101017771

1720 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ  ಎ   ಬಸಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 27/14 ನ 0.39 0.1923 10980887852

1721 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಚನ ೕರಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1  28/6 ನ /ಮ 0.40 0.1707 712201514925 10915101027208

1722 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಕ  ೕಂ ಬಸಪ ಹರ ೕ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 52/8,53/8 ನ /ಮ 1.00 0.3589 668515051855 4391108000275

1723 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಜ   ಪ ಣ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 31/1A3 ನ 0.39 0.1944 511676949269 O578101013553

1724 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಉ ನಪ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 56/5 ನ 0.67 0.2649 614780969279 O578101013799

1725 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಜಪ ಳಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 55/2 ನ /ಮ 0.80 0.2719 746403241063 111501011002414

1726 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಉ ಪ   ಡ ಮಲಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    3/9 ನ 0.99 0.3260 797571327838 520101216508181

1727 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕರಣ   ಬಸಪ ಮರಬನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 47/5 ನ 1.00 0.3641 792703004265 O578101015433

1728 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ಬಸಪ ಮರಬನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 47/4 ನ 1.00 0.3589 371388164974 O578101012583

1729 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಭದ ಪ    ಬಸಪ ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 107/2P1 ನ 1.00 0.3567 939779128150 O578101014179

1730 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 119/5 ನ /ಮ 1.00 0.3539 418631656953 O578101016243

1731 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡಪ   ಗಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 54/4 ನ 1.00 0.3964 169200101004417

1732 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಎ  ಗ  ೕಂ ತ ೕರಪ ಕ ಉ    13/1 ನ /ಮ 1.00 0.3700 429225973552 64016752481

1733 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ಜಪ  ೕ  ಉ 30/5A ನ 0.40 0.1977 54053092217

1734 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ರಪ   ಮಲಪ ವ ಉ   11/1 ನ 0.44 0.1879 921770771667 54053095706

1735 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ಆನಪ ಚ ಯಕನಹ ಕಸ -2   27/10 ನ 0.99 0.3731 476904903775 35550334210

1736 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಮ   ಬಸಪ ೕಮ -1   13/P1 ನ 0.44 0.2561 281575571586 35550334210

1737 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ನರ ಂಹಪ -1 63/P7 ನ 0.40 0.2129 383137979808 35550334210

1738 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ನರ ಂಹಪ -1 63/P8 ನ /ಮ 0.40 0.2129 325173473983 35550334210

1739 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ರ   ಮಹ ವಪ ಮರ -1   1/9 ನ 0.77 0.2747 319726296043 31921221876

1740 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ರಪ   ದ ಂಗಪ ಕಬ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 43/6 ನ 1.85 0.8648 788843690063 35550334210

1741 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳ ೕಂ ಶವ -2 99/4 ನ /ಮ 0.58 0.2378 593029718090 35550334210

1742 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹಮ  ಸ ೕಂ  ಮಹಮ  ನ ೕ  ೕ ರ -2 82/4,82/6 ನ /ಅ. 1.54 0.2713 791719235558 64018477455

1743 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಇ  ೕಂ  ಎಂ ೕಗ ಕಸ -2 188/10A,188/7,188/10B ನ /ಮ 0.62 0.3206 928710147109 1560101006928

1744 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಆ  ಎ  ಥ  ಆ   

ವ ದ ಪ ಕ ೕಗ -1 59/9 ನ 0.42 0.1857 220713432014 32203607406

1745 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಜಪ   ದ ಪ -1 89/1P1 ನ 1.00 0.3197 322062594423 4240101002111

1746 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬಸಮ   ವಣ ದ ಪ ಕ ೕಗ -1 33 ನ /ಮ 0.98 0.3574 842616541873 35777514424

1747 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ   ಎಂ  ಥ  ಣದಕ ಕಸ -2 70/1 ನ 1.14 0.3407 306940577004 O572101019429

1748 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ವ ಂಗಪ ಇ ಕಸ -1   8/3 ನ /ಮ 0.93 0.1813 987633598551 115701011009183

1749 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಳಮಲಪ ಜಕ -2 32/2P3 ನ 0.48 0.1824 O00010980887852

1750 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ಗ -1 16/8,16/4 ನ 0.98 0.3268 42235369941 O579101010504

1751 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ನಹ -1 46/3 ನ /ಮ 0.80 0.2680 871194091111 O579101026009

1752 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಡ ಂಗಪ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -1 71/1 ನ 1.06 0.2449 407102563631 8848108002156

1753 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಂಗಪ   ಚನ ಪ ಬಸ ರ ಕಸ -1 46/3P,46/3P2,46/2 ನ 0.99 0.4783 611331092151 8848101002165

1754 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಈರಮ  ೕಂ ಮ ಂಗಪ ಬಸ ರ ಕಸ -1 35/1B ನ /ಮ 0.36 0.2363 212490516498 8848101001804

1755 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ತ ಪ   ಡ ಮಪ ಗ -1 78/1P1 ನ 0.96 0.2579 531514230561 10870100002586

1756 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಆ  ಗ ಜ  ದ ಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   21/3 ನ 0.43 0.1300 658199071154 898110110000298

1757 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ದ ಪ   ದ ಪ  ಎ ಂ ೕಮ ಉ 4/3,3/3 ನ 0.55 0.2113 591573999537 10919101016178

1758 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಗಮ ೕಲ ರಹ -1 12/1P4 ನ /ಮ 1.00 0.3103 828325501467 33379461150

1759 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಸಪ -1 55/1 ನ /ಮ 0.74 0.2471 403963201325 O579101021440

1760 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ೕಶಪ ನ ಕಸ -1 31/6,31/3B1 ನ 0.47 0.1919 515218547599 115701010011957

1761 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ಜಪ   ವ  

ಂಡಪ ವಡ ಉ 124/6 ನ 1.00 0.2793 332076529645 956101105

1762 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಪ ಸನ   ೕ ಠಪ ೕರ -2 59/1 ನ 1.00 0.3204 725687647015 1560101004294

1763 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ದ ಪ ರ -2 5/P4 ನ 0.90 0.2960 748415074083 54040740424

1764 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ   ಬಸಪ ಚ ರ -2 39/2P2 ನ 1.36 0.3198 267281531638 61020088395

1765 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯ  ಆ   ಯ  ಅ  

ದ  ಕಸ ಕಸ -1    24/1 ನ /ಅ. 0.40 0.1941 216847736960 O572101058303

1766 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಖರಪ ಜಕ -2 20/1A2 ನ /ಮ 1.11 0.2172 241498366298 64010606626

1767 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಖರಪ   ಬಸ ತಪ -2 81/2 ನ ಣ 0.80 0.2707 710550384500 10894100000784

1768 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಇ ಪ   ಈಶ ರಪ ಹರಳಕ ಉ 40/7 ನ 1.00 0.3320 960471684361 8849101000156

1769 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಪ   ಮ ಪ ಲ ೕ ಗರ ಕಸ -2 15/P37B ನ 0.80 0.2737 863516537031 64036672771

1770 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಯ ಪ    ಹ ತಪ ೕಗ -1 39/5,126/1 ನ ಟ ೕ 0.70 0.6263 454275926819 10870100002477

1771 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಐ  ಓಂ ರಪ   ಬಸಪ ಲ ಹ ಕಸ -1 128/6,130/17 ನ 0.37 0.1936 809301559459 O572101056471

1772 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ರ     ಹ  ರ ಕಸ -1 69/3,69/4 ನ 0.82 0.2719 984756457116 115701010011515

1773 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಪ   ೕರಪ ಆಗರಬ ಹ ಕಸ -1 16/3P,16/3P2 ನ 1.00 0.3672 643256712049 10570100004197

1774 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ  ಎಂ  ೕರಪ ಗ -1 114/P1 ನ 1.00 0.3699 903572532901 O579101009488

1775 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಪ ಣ   ಹ ತಪ ಗ -1 98/1 ನ 1.00 0.3699 500629289046 105501010020760

1776 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಪ   ಡ ಮಪ ನ ಕಸ -1   32/1 ನ 1.00 0.3699 245713550980 115701010000147

1777 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಮ ನ  ವ ಂಗಪ ನ ಕಸ -1 31/2,54/4 ನ 1.00 0.3145 256077578571 115701011000758

1778 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ರ   ಲಪ ನ ಕಸ -1 76/1 ನ 0.47 0.1570 624624725613 10958101009336

1779 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಜಪ   ಬಸಪ ಲ ಹ ಕಸ -1   34/2 ನ 0.37 0.1929 727054245662 64126947656

1780 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ವಣ ದ ಯ   ವ ತ ಯ ಲ ಹ ಕಸ -1   3/1 ನ 1.00 0.3700 688948805215 64108514168

1781 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ನ  ವ ಂಗಪ  ಎ ನ ಕಸ -1 97/8,97/10 ನ 0.46 0.2086 873892144696 10958101026500

1782 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ  ಎ  ಎಂ  ಮಲಪ ನ ಕಸ -1   31/5 ನ 0.54 0.2141 714277533360 115701011000736

1783 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ    ದ ಪ ಗ -1    19/6 ನ 0.55 0.2617 505032263981 O579101023001

1784 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ಎ  ಉ ಪ   ದ ಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 106/P6,106/P7 ನ 1.00 0.3357 745136560447 169200101001084

1785 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಭದ ಪ   ಖರಪ ಲ ಹ ಕಸ -1 125 ನ 0.68 0.2506 668423865002 840430110000015

1786 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಗ ಜ  ಖರಪ ಲ ಹ ಕಸ -1 125 ನ 1.00 0.3354 941965580333 840430110000015

1787 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಮ   ಖರಪ ಲ ಹ ಕಸ -1 125 ನ /ಮ 1.00 0.3354 539153816716 840430110000015

1788 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಇ ಜಯಪ   ಈಶ ರಪ ಲ ಹ ಕಸ -1   2/1 ನ 0.93 0.3324 661894868985 840430110000015

1789 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ  ಎ  ಜಪ ತ -1 94/1AP1,94/2A ನ /ಮ 1.00 0.3515 237099069177 30977544844

1790 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಎ  ಬಸವ ಜಯ   ಮಯ ದ ನಮಠ -1 48/7 ನ 0.40 0.1878 642355810352 O579101026180

1791 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಮ  ೕಂ ದ ೕರಪ ದ ನಮಠ -1 111/1 ನ /ಮ 1.00 0.1961 364477579897 O579101023286

1792 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ದ ಪ   ವಣ ದ ಪ ಅವಳಘಟ -2   7/2 ನ 0.94 0.3101 524062706503 10262200013513

1793 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಓಂ ರಪ   ಹ  ಮ  

ಗಪ ತ -1 164/9 ನ 0.67 0.2717 200001407176

1794 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತ ಪ  ಎ    ಲಪ ತ -1 211/1,211/3 ನ 0.98 0.3644 447614336286 200001407154

1795 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಮರ -1   36/11 ನ /ಮ 0.40 0.1978 880683226864 200001407143

1796 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ   ರಮ ತ -1 167/1 ನ /ಮ 1.00 0.3703 484623030649 200001447347

1797 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ   ಧರಪ ಂಪನಹ -1   27/3 ನ 0.50 0.1490 985000944354 898110110001539

1798 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಬಸಪ   ಹ ತಪ ಹ -1   15/2 ನ 0.52 0.2344 721574126247 30062573487

1799 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಜಯ ಪ   ಂಗಪ ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1  32/6 ನ 0.56 0.2499 441659027145 10895101007301

1800 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಗಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   19/2 ನ /ಮ 0.71 0.2764 821052406406 O578101017793

1801 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ  ಎ  ರ   ಂಗಪ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 40/P-P2,39/P1 ನ 0.60 0.3154 888297975396 520101216516591

1802 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹಮ  ಹ ೕ   ಸ  ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 107/1P4 ನ /ಅ. 0.80 0.3072 704660812383 1902500102499900

1803 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಕ ಯ   ದ ಯ ಕ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   25/4 ನ 1.00 0.3615 365328193240 111501010005190

1804 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಯ   ಲಯ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   1/7 ನ 0.50 0.1973 489964309155 520101216506715

1805 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಲ ೕ ೕಂ ೕರ ಘವ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 15/5,14/2A ನ /ಮ 1.00 0.3615 434592076288 10893101022610

1806 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 311/P1 ನ /ಮ ಣ 0.60 0.2195 403097560759 520101216547691

1807 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ವ ಂಗಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    7/3 ನ 1.00 0.3517 764218915132 520101044028063

1808 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜ    ೕರಪ  ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 214/3 ನ ಅ  ಮ  0.80 0.2956 648519673794 111501011004646

1809 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಯ  ಎಂ  ಲಯ  ಎಂ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 40/3,46/P1 ನ 0.62 0.2244 298856694403 520101216528182

1810 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರ   ೕರ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 14/1,31/3 ನ 1.00 0.3615 518761318313 10893101000539

1811 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ  ಎ    ಹ ತಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 207/10 ನ 0.80 0.3829 500283217287 111501010003220

1812 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಜಯಮ   ದ ಂಗಪ ಮ ಕಸ -2 2/P2 ನ /ಮ ,ಅ , 0.80 0.3373 951414735912 30977544844

1813 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಎ  ಉ ೕಗ -1 67/2A ನ /ಮ 0.40 0.2045 30977544844

1814 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ   ದ ಪ ವಡ ಉ 135/1A ನ ,ಅ , 0.23 0.1368 937259985143 30977544844

1815 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ಕ ಬಸಪ ೕನಹ ಕಸ -2 52/5A ನ ,ಅ , 0.59 0.2815 30977544844

1816 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
     ೕ  

ಗ -1   12/3 ನ /ಅ. 1.00 0.4139 833242037624 30977544844

1817 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಲಪ ವಡ ಉ 44/11 ನ ,ಅ , 0.31 0.1616 740270385534 30977544844

1818 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಂ ಶ ರಪ   ದ ಂಗಪ -1 30 ನ 0.80 0.3495 590428299973 30977544844

1819 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಹಮ  ಂ  ಮ  

ಅ ಪನಹ ಕಸ -1 2/213 ನ /ಅ. ,ಅ , 0.93 0.3914 503297856642 30977544844

1820 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಅರ ಂದ  ಬಸಪ ಂಗದಹ ಕಸ -1 52/3 ನ ,ಅ , 0.40 0.2157 618763521596 30977544844

1821 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಂಚಪ ಕಸ -2 79/1 ನ ,ಅ , 1.00 0.3632 324956761147 30977544844

1822 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ   ಮ ವಪ -1 57/5 ನ 0.91 0.3849 484218145005 30977544844

1823 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಂಗಪ  ಆ   ಮಪ  ಹರಳಕ ಉ 77/7 ನ ,ಅ , 0.70 0.3173 997471916010 30977544844

1824 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಗಪ   ಮಪ -1 79/2 ನ 0.81 0.3491 351496167164 30977544844

1825 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಗ ಂದ  ಂ   ಮ ರನಹ ಉ 46/5B ನ /ಮ ,ಅ , 0.87 0.2311 513462985522 30977544844

1826 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಪ  ಆ   ಮಪ  ಹರಳಕ ಉ 77/3 ನ ,ಅ , 0.70 0.3014 274774387564 30977544844

1827 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮ ನ  ಬಸಪ ಂಗದಹ ಕಸ -1 52/3 ನ ,ಅ , 0.40 0.2153 537235823779 30977544844

1828 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ   ಗಮ ಂ ಕಸ -2   9/1 ನ ,ಅ , 0.91 0.3656 890526338504 30977544844

1829 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಹಮ    ಮಹಮ  ಂ 

ರ ಕಸ -2 56/3 ನ /ಅ. ,ಅ , 0.99 0.3901 222878885490 30977544844

1830 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ    ಮಹಮ  ಅ ಪನಹ ಕಸ -1 3 ನ /ಅ. ,ಅ , 1.00 0.4139 657995514080 30977544844

1831 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ೕಂ ಮ ವಪ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -2 27/2B ನ /ಮ ,ಅ , 0.67 0.2922 474198001377 30977544844

1832 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ತ ಮ  ೕಂ  ಕಲಪ ನ ಕಸ -1 86/6,86/7 ನ /ಮ ,ಅ , 0.52 0.2594 269739901433 30977544844

1833 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪಜ ೕ  ೕಂ ನ ೕ  ಅಹಮ  

ಲ ತನಹ ಕಸ -1 56/P1 ನ /ಅ. /ಮ ,ಅ , 1.00 0.4142 30977544844

1834 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ೕ   ಅ  ರ  ೕ ಕಸ -2 98/2 ನ /ಅ. ,ಅ , 0.35 0.1948 402071860193 30977544844

1835 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ೕರಪ ಚ ಯಕನಹ ಕಸ -2 160 ನ ,ಅ , 1.00 0.4139 397373038193 30977544844

1836 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂದಪ   ರಪ ಮರ ಉ 67/2A ನ ,ಅ , 0.97 0.3840 30977544844

1837 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ    ರ ಕಸ -1 55/9 ನ /ಅ. ,ಅ , 0.20 0.1317 207930630053 30977544844

1838 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ    ಡ ಪ -1 98/3 ನ 1.00 0.4029 976040978246 30977544844



1839 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಪ ಕಸ -1 13 ನ ,ಅ , 1.00 0.3516 342089794054 30977544844

1840 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ   ಮ ನಪ ಮರ -1 52/2P3 ನ 0.80 0.3498 222265575398 30977544844

1841 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ  ಆ   ಜ ಖರಪ  ೕಗ -1 176/1 ನ 0.60 0.2853 639313014048 30977544844

1842 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಕಪ   ಗಪ ೕ ನಹ -1   36/1 ನ 0.41 0.2108 30977544844

1843 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಮ   ದ ಡಪ ತ -1 138 ನ /ಮ 1.00 0.4142 537944656312 30977544844

1844 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಂ  ಎ  ಗ ಜಪ ಂ ೕಮ ಉ   25/2 ನ /ಮ ,ಅ , 0.81 0.3560 981538382818 30977544844

1845 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಚನ ಬಸಪ     ಬಸಪ ಂಗ ಹ -1 1/1-P2 ನ 0.80 0.3014 361099135125 30977544844

1846 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕ  ಆ   ಎ  ಎಂ ಜಪ ನ ಕಸ -1   31/4 ನ ,ಅ , 0.42 0.2086 679152039929 30977544844

1847 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ದ ಪ ಕಸ -1   19/3 ನ ,ಅ , 0.80 0.3498 619286163205 30977544844

1848 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಮ ಪ -1 63/3 ನ 1.00 0.3827 30977544844

1849 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಒ ಕರ   ಕರಪ ೕಗ -1 84/3P1 ನ 0.41 0.2108 30977544844

1850 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಕ ಮ   ಮ ಶ ರಪ ಗ -1   10/3 ನ /ಮ 0.88 0.3755 462438319308 30977544844

1851 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಉ ಡಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -1 64/1,64/2A2,64/2B ನ /ಮ ,ಅ , 0.64 0.2981 338492490422 30977544844

1852 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ   ದ ಪ ರ ಹ ಉ 30/2,54 ನ ,ಅ , 0.83 0.3594 711814516680 30977544844

1853 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ೕಂ ಮಹಮ   

ಲ ತನಹ ಕಸ -1 58 ನ /ಅ. /ಮ ,ಅ , 1.00 0.4142 784526718680 30977544844

1854 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕನಕ   ಸಪ  ಂ ರ ಕಸ -1   17/1` ನ ,ಅ , 0.80 0.3498 836617739573 30977544844

1855 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಪ   ಂಚಪ ಟ ಕ ಉ   13/2P1 ನ ,ಅ , 0.96 0.3806 555558232507 30977544844

1856 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶರಣಮ  ೕಂ ದಯ ನ ಕಸ -1 9 ನ /ಮ 0.66 0.3031 761577526856 35550334210

1857 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಪದ ಜ ೕಂ  ಹ ತಪ ಮ ರ -2 33/8,33/9 ನ 0.87 0.2043 669948728984 30977544844

1858 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡಲ ಯಪ   ಮ ಪ ರ -2 77/3 ನ 0.80 0.3498 330039903086 30977544844

1859 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ವಮ  ೕಂ ಪ ಯ ಬಸ ರ ಕಸ -1 10/16P2 ನ /ಮ 0.32 0.1878 270799067280 30977544844

1860 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಹ ಮಪ ರ -1 61/4P2 ನ 0.80 0.3498 622084253975 30977544844

1861 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ದ ಖರಪ   ಂಚಪ ಮ ರ -2 70/P-P3 ನ 1.00 0.4142 502212535446 30977544844

1862 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ದ ಪ ಎ ಹ ಕಸ -2 4/25P3 ನ 1.00 0.4142 875141196536 30977544844

1863 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ನಹ ಕಸ -1 14/P16 ನ 0.80 0.3492 552989928704 30977544844

1864 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಎ  ಜಪ   ದ ಪ ಕಗ -2 81/2 ನ 0.40 0.2154 833909435435 30977544844

1865 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಉ   ಅ  ಹ ಳ -2 36/4 ನ /ಅ. 0.60 0.2853 435614632464 30977544844

1866 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಹ ಮಪ ಕ  ೕಗ -1 34/P2 ನ /ಮ 1.50 0.6886 30977544844

1867 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಂ ನಮ  ೕಂ ರಪ ರ ೕ ಕಸ -1 35/25 ನ /ಮ 1.00 0.4142 549999386255 30977544844

1868 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಲಮ  ೕಂ ೕಶಪ ಬಸ ರ ಕಸ -1 10/15P2 ನ /ಮ 0.32 0.1878 319562437069 30977544844

1869 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಣ ಪ   ಲ ಪ  ಸಹ ಕಸ -2   21/1 ನ 0.80 0.3497 874983032097 30977544844

1870 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ೕ ಗಪ ಕಸ -1 47/2 ನ 0.90 0.3817 411014115658 30977544844

1871 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ರ  ಮಹ ವಪ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -2 56/2 ನ 0.90 0.3817 616231348480 30977544844

1872 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹ ವಪ   ವ ದ ಪ ಚನ ಕಸ -1  93/1 ನ 0.29 0.1736 439344417598 30977544844

1873 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ರ  ವ ದ ಪ ಚನ ಕಸ -1 93/3 ನ 0.31 0.1844 523539313737 30977544844

1874 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಕ ಯಪ ರ -2 67 ನ /ಮ 0.60 0.3013 30977544844

1875 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ   ೕಂ ಅ  ಹ ಳ -2 42/1 ನ /ಅ. /ಮ 0.96 0.4080 211649339174 30977544844

1876 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಧಮ ಯ ನ ಕಸ -2 14/P14 ನ 0.80 0.2147 30977544844

1877 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂ  ೕ    ಇ ಂ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   8/2 ನ /ಅ. 0.80 0.3205 220576471332 64052489209

1878 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಥ  ಲ ದ ಪ ಕ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 96/4 ನ 0.63 0.2646 277156850696 64091013904

1879 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶ  ೕರಪ ರ ಗಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   19/16 ನ 0.74 0.3245 206684659402 898110110000959

1880 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ  ಉ   ೕ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 113/1 ನ /ಅ. 0.90 0.3631 346269981752 520101216505840

1881 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗರತ  ೕಂ ಗ ಜಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 86/4 ನ /ಮ 0.38 0.1889 550132025863 111501011001307

1882 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ  ಲ ದ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   32/4 ನ /ಮ 0.89 0.3001 982961539650 520101003479028

1883 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಡ   ಎಂ ಲಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 31 ನ 1.00 0.3378 693846913174 520101216533021

1884 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮರಳ ದ ಪ    ಓಂ ರಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 16/A,21/2,18/4 ನ 1.00 0.4057 370782293652 520101216537254

1885 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ರ   ನ  ದ ಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 159/1A1 ನ 1.39 0.3405 216344069190 520101216503848

1886 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸವ ಜಪ   ಲಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 198/1 ನ ಪ 1.00 0.4068 615352599323 520101216543122

1887 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಂತಮಲಪ   ಎ  ಪ ಣ ಮ ರ -2 79/1P ನ ಣ 1.00 0.36799 325067648052 35665952921

1888 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ದ ಪ   ಎ  ಪ ಣ ಮ ರ -2 79/1P ನ ಣ 0.45 0.19870 725382828093 10980101017928

1889 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಮ  ೕಂ ಕ ಯಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 46/3 ನ /ಮ 0.99 0.34881 414955904831 520101216537955

1890 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ದಪ   ಲಪ ಹ  ಮ ರ -2   7/1 ನ 0.57 0.24066 218394065141 520101216503554

1891 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ದಪ   ಲಪ ಹ  ಮ ರ -2 5/6B ನ 0.43 0.21151 218394065141 520101216503554

1892 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಪ   ಮ ಯ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 118/1A ನ 0.79 0.31760 252836098015 10893101032097

1893 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಕ ಬಸಪ   ಬಸಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 61/5 ನ 0.90 0.36513 512071844311 520101216575113

1894 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಕರ   ಎ   

ವ ಂಗಪ ಂಪನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 45/1 ನ 1.00 0.39400 319324151871 520101044025676

1895 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಧ ೕಂ ತ ಪ  ಮ ದ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 38/1 ನ /ಮ 1.20 0.54057 827740247651 10893101002111

1896 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಓ ಂತ    ಓಂ ರಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   32/1 ನ 0.49 0.20555 857524298302 520101216531736

1897 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ದ ಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 20/18,20/17 ನ /ಮ 0.57 0.24946 273727176492 520101216547314

1898 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ   ಹ ತಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 26/1P2 ನ 0.60 0.30352 366623963501 520101044032605

1899 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 27/3P3 ನ /ಮ 0.40 0.18739 467688983490 520101044031269

1900 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ದ ಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 92/2A ನ /ಮ 0.47 0.21786 763493835696 520101216538129

1901 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಣ ಯ   ದ ಯ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 57/2 ನ ಣ 0.40 0.20366 903164745655 520101216555805

1902 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಪ   ಹ ಮಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 96/1C2 ನ 1.00 0.34090 363215680103 111501010001053

1903 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಣ   ಎ     ೕವ ತ ಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 46/8 ನ 1.00 0.33112 111501010006890

1904 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆಂಜನಪ   ಹ ಮಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 310/2B ನ 0.80 0.31161 295279393108 520101216573064

1905 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ      ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   28/2 ನ /ಅ. 0.80 0.30911 714491830637 520101216511107

1906 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಅಜ ಯ ಕಬ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   21/A ನ ಣ 1.00 0.35148 568181044580 10893101032079

1907 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕಶ .   ಕರಪ ವಡ ನ ಉ   24/2 ನ 0.30 0.18075 919302831457 1560108010842

1908 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕತಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ವಡ ನ ಉ 203 ನ /ಮ 0.94 0.35325 968008252535 3621002100017990

1909 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಟ ಪ   ೕರಪ ಬಸವನಹ ಉ   13/5 ನ 0.87 0.33381 653813742113 64045689547

1910 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .  ಬಸವ ಜಪ   ವ ಂಗಪ ಮರ ಉ   20/2 ನ 0.57 0.23956 301624729971 10919101002670

1911 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಖ  .   ಧರಪ  . ಬಸವನಹ ಉ 10/2 . 10/7 ನ 0.61 0.25195 534035468585 64041572463

1912 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕಶ .   ಕರಪ ಬ ಹ ಉ 59/3 ನ 0.91 0.34495 919302831457 1560108010842

1913 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ಕ ರಪ ಮಹ ವ ರ ಉ   20/8 ನ 0.52 0.23652 776691023940 799572773

1914 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .  ವ   ವ ಂಪ ೕಮ ಉ   14/1 ನ 1.00 0.37002 210198615858 572101018011

1915 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ  ೕಂ ಂಗಪ ಕ ೕನಹ -1 29/17A 29/7B ನ 0.66 0.24010 802978440140 200001658915

1916 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ೕರಭ ಪ ಕ ೕನಹ -1 32/4 ನ 1.00 0.34319 552067588955  O00010980887852

1917 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ದ ಂಗಪ ಕ ೕನಹ -1 32/7 ನ ಟ ೕ 1.00 1.01013 988876135860  O00010980887852

1918 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಮ  ೕಂ ನಪ ಬ ರ ಕಸ -1 43/6P ನ /ಮ 1.20 0.48582 35550334210

1919 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಖರಪ   ೕರಭದ ಪ ಗ -1   10/1 ನ 1.00 0.36356 842607909108 579101021660

1920 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಶರಣಪ ಳ ಯಕನಕ ಕಸ -1   26/17P ನ 0.33 0.17462 979475499880 115701010011167

1921 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ  ೕ  ೕಂ ಎ  ಎ  ಗ ಗ -1   16/9 ನ /ಮ 0.67 0.27395 530481936219 9092500101023900

1922 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಂಡ ಪ ಹ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 37/6A ನ /ಮ 1.00 0.36356 693869927852 578101021737

1923 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ದ ಪ   ವ ಂಗಪ ಂಗದಹ ಕಸ -1 45/7A,45/AB43/P2,45/8B ನ 1.00 0.37013 990304809161 115701010012499

1924 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ೕ ದ ಪ ೕನಹ ಕಸ -1  97/2 ನ 0.51 0.23049 395760017483 1712500100393500

1925 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ರಪ ೕ -2 131/6 ನ /ಮ 0.61 0.19771 848633089203 10894101019218

1926 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ದರಪ   ವ ಂಗಪ ನ ಕಸ -1 38/3,38/2 ನ 0.72 0.17968 426620011679 115701010000195

1927 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ಕಸ -2   11/3 ನ /ಮ 1 .00 0.30356 20383180269

1928 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಖರಪ   ಮ ೕಶಪ ಮ ಕಸ -2   3/3 ನ 0.83 0.31738 946727079748 1712500100222300

1929 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಣ  ಹ ತಪ ರ ಉ   62/P2 ನ 0.80 0.34975 30977544844

1930 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ದ ಪ ರ ಕಸ -2   1/1 ನ 0.63 0.28015 480163844361 30977544844

1931 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಪ   ದ ಪ ಬ ಳ ಕಸ -2   145/3 ನ 0.83 0.34140 924080252395 30977544844

1932 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ೕಮ ಹ ಕಸ -1 2 ನ 0.49 0.22824 706938236693 30977544844

1933 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ರ  ರಪ ೕನಹ ಕಸ -1 78/5 ನ 0.30 0.15269 707690016052 30977544844

1934 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ   ದ ಪ ಇ ಕಸ -1   21/2 ನ 0.66 0.30465 342634609524 30977544844

1935 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ದ ಪ ಹ ಮ ರ ಉ   11/P1 ನ 0.60 0.28530 850482729676 30977544844

1936 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ರ  ಗಪ ೕ ರ ಉ    51/P1 ನ 1.51 0.63767 607009977471 30977544844

1937 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಂದರ  ೕ ರ ಹ ಉ   27/1 ನ 1.05 0.41421 674450687076 30977544844

1938 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಂಡ ಪ ಹ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   37/11 ನ 0.91 0.33911 695028239042 578101021738

1939 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ೕ   ಸಣ ಕ ಯಪ ಅರ ನಘಟ ಕಸ -1 48,24/6,24/3 ನ 1.00 0.36356 466050954559 115701010005208

1940 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಮ ಳ ದ ಪ ಅ ಹ ಕಸ -1 40/3A1 ನ 0.26 0.15407 984848378589 64009080800

1941 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮಪ ೕ ಹ ಕಸ -1   66/2 ನ 1.00 0.32649 292610135785 572101063481

1942 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಮತ ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಳ ಗರ ಕಸ -1   19/9 ನ /ಮ 0.41 0.18525 247858474890 115701011002713

1943 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ವ ಂಗಪ ಳ ಗರ ಕಸ -1   19/5,19/7,19/3 ನ 0.66 0.25743 867917891223 115701011002407

1944 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗರತ ಮ  ೕಂ ಚ ಂಗಪ ೕಗ -1   103/1 ನ /ಮ 1.00 0.33936 533958899805 10870100000488

1945 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಂ    ೕ ದ ಪ ೕನಹ ಕಸ -2    91/1 ನ 1.00 0.34975 1712500100374400

1946 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸ ತಪ   ೕ ರಪ ಮಲ ಉ 39/14,39/4 ನ 0.59 0.21468 278862823540 572154233

1947 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ದ ಖರಯ ಮ ಕಸ -2   43/1 ನ 1.00 0.36356 896370274631 64143219478

1948 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಮ ಕಸ -2 43/2 ನ /ಮ 0.60 0.24882 918262984908 64130086438

1949 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ದರಪ   ವ ಂಗಪ ಅ ಪನಹ ಕಸ -1 62/2P2 ನ 1.07 0.31913 426620011679 115701010000195

1950 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ಲಪ ಕ ಕ -2 5/5P1 ನ 0.60 0.25877 632919497663 30977544844

1951 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಬಸ ತಪ ಜಕ -2 41/4,44/6 ನ 0.72 0.29213 760892699304 1712500100040800

1952 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡಪ ರ ಅಜ ಪ   ಬಸಪ ರ -2 31,34 ನ 0.58 0.27514 967836656766 30977544844

1953 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  .ಎ  ಅ ಕ ಕ -2 71/2 ನ /ಅ. 0.55 0.23099 565777804169 30977544844

1954 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ . ೕ   ಅ ೕರ  ಕ ಕ ಉ 68/5 ನ /ಅ. 0.51 0.23099 565777804169 30977544844

1955 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ  ಗಫ    ಮ ರ ಕ ಕ -2   24/1AP2 ನ /ಅ. 0.21 0.13771 963677056631 30977544844

1956 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಅ ೕ  ಕ ಕ -2   26/6 ನ /ಅ. 0.61 0.25776 287803656454 30977544844

1957 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಹ ಮಲ ರ -2    7/8 ನ /ಮ 0.41 0.19762 373260297326 30977544844

1958 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ರ   ಪವ ತಪ ಉ 102/5,102/6 ನ 1.38 0.36966 901990366322 1712500100086400

1959 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಮ ನಪ ಂ ೕಮ ಉ 60/4 ನ /ಮ 0.34 0.15686 868207140154 20328556456

1960 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ಗ -1   12/3 ನ /ಅ. 1.09 0.37490 674824300854 10870100000288

1961 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಬಸಪ ದ ನಮಠ -1 122/P1 ನ 0.73 0.29024 732965190054 O579101014794

1962 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ೕ   ವಣ ದ ಪ ಆಗರಬ ಹ ಕಸ -1 16/5,16/6 ನ 0.99 0.36081 299911002749 O572101060857

1963 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹಮ  ವ   ನ ೕ  ೕ ಕಸ -2 99/4B ನ /ಅ. 0.44 0.20180 522032592605 64123504934

1964 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಮ  ೕಂ ಜಯಪ ೕ -2 44/3C ನ /ಮ 0.64 0.25859 693581764839 10894100000485

1965 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮಮ  ೕಂ ಎ   ದ ಪ ರ ಕಸ -2 64/6 ನ /ಮ ಣ 0.70 0.28209 364835810455 1560101009767

1966 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಕ ಯಪ ಜಕ -1 22/P6 ನ 0.62 0.25494 828968131307 10870101021268

1967 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಳಮ  ೕಂ ಲಪ ೕರಕ ಕಸ -1 43/P8 ನ /ಮ 0.60 0.15015 959182412100 10958101023567

1968 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಧರಪ ರನಹ -1   31/2 ನ /ಮ 0.80 0.80810 368864578687 30977544844

1969 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಯ ಂ -1 53/2 ನ /ಮ 0.80 0.80810 534107940546 30977544844

1970 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಮ  ೕಂ ದ ಪ ಯ ಂ -1   10/1 ನ /ಮ 0.80 0.80810 297051828339 30977544844

1971 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ಶ ರಪ ಯ ಂ -1 57/1 ನ 0.74 0.74749 906629356544 30977544844

1972 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ತ ಪ  ಮ ದ   

ಯ ಯಣ ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 287 ನ 2.40 0.99724 392149517551 10893101002111

1973 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಧ ೕಂ ತ ಪ  ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 287 ನ /ಮ 1.60 0.78728 827740247651 30977544844

1974 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಧರ  ಂದ ಪ ರ ಕಸ -2 35/6 ನ ,ಅ 2.20 0.36510 462610622300 1560101011396

1975 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶಪ   ಹ ತಪ ಯ ಂ -1 68/4 ನ 0.45 0.45450 852748336280 30977544844

1976 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಳಮ  ೕಂ ಲಪ ಹ ಕಸ -1 6/P5 ನ /ಮ 0.75 0.29566 959182412100 10958101023567

1977 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಮ ಪ   ಬಸಪ ರ ಕಸ -2 64/2 ನ ಣ 0.73 0.29024 466873455135 156010100579

1978 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಡ ಪ ಮಳ ಕಸ -1   20/4 ನ 0.23 0.15484 251540089327 115701011005147

1979 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ತ ಪ ಳ ಯಕನಕ ಕಸ -1     8/3 ನ 0.34 0.17692 712417990973 115701011005122

1980 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ೕ   ಡ ಪ ಮಳ ಕಸ -1    20/5 ನ 0.29 0.15484 706277518470 115701011007064

1981 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಲಯ ಮಳ ಕಸ -1 19/2P2 ನ /ಮ 0.60 0.25494 616693786976 115701231000088

1982 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಯ   ಬಸಯ ಮಳ ಕಸ -1 19/2-P1 ನ 0.59 0.24188 726975218572 115701010011619

1983 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಗ ಜ  ಜಪ ಗನ ಉ   21/1 ನ 1.29 0.36983 478588870438 1712500100169500

1984 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ  ೕ ೕಂ ನಜ ಹ ಕಸ -2   17/7,17/11 ನ /ಅ. /ಮ 1.31 0.36983 64172668453

1985 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಂಗಪ   ಮ ವಪ ೕ ಉ 21/1A ನ 0.67 0.27395 868027035886 1712500100549500

1986 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಅಣ ಪ   ದ ಯ ಂದ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2     15/3 ನ 2.00 0.27945 903164745655 520101216555805

1987 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಂಗಮ  ೕಂ ಜಪ ಂದ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 55/P2 ನ /ಮ 2.10 0.30952 358669794256 520101216614909

1988 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಪ ವ  ದ ಪ  ಮ  

ದ ಪ ಲ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   6/4 ನ 1.56 0.67360 307888641471 10893101035331

1989 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಲ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    6/2 ನ /ಮ 0.80 0.39098 701106955306 10895101026786

1990 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳ ೕಂ ಜಗ ೕ ೕನಹ ಕಸ -2 82/7 ನ /ಮ 1.00 0.36358 749764072806 171250010050230 1

1991 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ದ ಪ ಕ ಮಳ ಕಸ -2 40/1 ನ 0.37 0.17690 457064981105 115701011000713

1992 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ೕ    ಇ  ೕ ಕಸ -2 99/10,99/9,99/4B ನ /ಅ. 0.84 0.32010 420641618685 64024621414

1993 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಮಹಮ  ನ ಲ ತನಹ ಕಸ -2 47/1B2 ನ /ಅ. /ಮ 1.25 0.36356 827333496608 115701010012982

1994 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮಲಪ ಮಲ ಉ 71/2P ನ 0.48 0.19216 601976734440 858178908

1995 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಮ   ಗಪ ಲ ತನಹ ಕಸ -2   26/4 ನ /ಮ 0.88 0.33096 851486862383 115701011002513

1996 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ಮ  ೕ ಕಸ -2 88/3B1 ನ /ಅ. 1.00 0.35350 368174143220 54040705966

1997 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ಕ ಯಪ ಮಲ ಉ 75/5 ನ 0.86 0.32543 335543766257 6328509332

1998 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ   ಕ ಬಸಪ ನಹ -2   33/2 ನ 0.98 0.35756 218863896996 19122200054277

1999 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ವ   ಜಪ ಕ -2 100/P2-P2 ನ 0.80 0.15281 315155271411 1560101008216

2000 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ದ   ಮ ವಯ ರನಹ -1 43/5,43/4 ನ 1.00 0.40529 414747908339 579101025978

2001 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ    ಂಪನಹ -1   29/3 ನ /ಅ. 0.99 0.36053 540589788046 898110110000779

2002 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಹ ಮಪ ೕಮ ರ -2 23 ನ 1.00 0.36153 487220697418 572101053328

2003 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ೕಶ ರಪ   ಸಣ  ೕರಪ ಮ ರ -2   53/P ನ 0.90 0.33437 910142737647 572101008584

2004 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಯಪ   ಲಪ ೕಮ -1   29/3P1 ನ 1.00 0.35405 360095590209 10870100001902

2005 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ    ಎ  ಹ ತಪ ಂಡವ ಕಸ -2 17/P1,18/P ನ  ಮ  ಅ 1.20 0.42673 899202847126 6252200004073

2006 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ  ಎ   ಚನ ಬಸಪ ಂಪನಹ -1    21/5 ನ 0.60 0.22829 528361523231 10870100001922

2007 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಖರಪ   ಚನ ಬಸಪ ಂಪನಹ -1   21/4 ನ 0.68 0.26009 696889987924 10870100002661

2008 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಶಪ   ಲಪ ಕ ಕ -2 36/2P1 ನ 1.00 0.35946 764192728507 10893101007408

2009 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯ  ಅ   ಯ  

ಅ ೕ  ಕ ಕ -2 53/3/3A ನ /ಅ. 0.63 0.26706 647794000154 10893101017487

2010 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ  ೕಂ  ಎಂ ಪರ ಶ ರಪ ಇ ಕಸ -1  9/3 ನ /ಮ 0.60 0.24597 691561667426 115701010013790



2011 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ಎ ಪ ಣ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    12/P1 ನ 0.80 0.29859 64072898311

2012 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ  ಎಂ ಜಪ ಇ ಕಸ -1 9/4,9/5 ನ /ಮ 0.60 0.23881 517933655002 115701010010094

2013 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳವ  ೕಂ ಜಪ ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 161/4 ನ /ಮ 1.00 0.36990 235033730261 89515135002615

2014 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಮ  ೕಂ ರಮ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 11/2BP2 ನ /ಮ 0.80 0.30863 689084917037 578101013421

2015 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಮ  ೕಂ ಏ ಂಬರಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 54/9 ನ /ಮ 1.00 0.35141 808115275566 3621002100017990

2016 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಬಸವ ಜಪ   ವ ಂಗಪ ಂ ೕಮ ಉ   14/1 ನ 0.73 0.20870 301624729971 10919101002670

2017 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆಂ ನಪ   ಹ ತಪ ವ ಉ 75/2B ನ 1.00 0.21936 621001258340 6037670505

2018 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಪ   ಡ ಮಪ ೕರಕ ಕಸ -1 27/1P1,27/1P2,27/2 ನ 1.00 0.31429 245713550980 115701010000147

2019 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಮ  ೕಂ ಆ   ಮ ವಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 131/3 ನ /ಮ 0.60 0.21077 257551676105 1813101001675

2020 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ     ಮ ವಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 93/1 ನ ಣ 1.00 0.45389 608647676205 111501011004170

2021 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ೕತ ೕಂ ಜಯಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 131/7 ನ /ಮ 0.60 0.21113 633173900875 143301011000993

2022 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗ ಜ   ಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 175/4 ನ 1.00 0.36161 355571421552 54035357711

2023 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಬಸವ ಂಗಪ   ಬಸಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 191/1P ನ 1.00 0.36158 266803564417 54035354197

2024 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಚನಮ  ೕಂ ಬಸವ ಂಗಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   175/5 ನ /ಮ 1.80 0.29151 467492853293 10943101023211

2025 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಬಸವ ಜಯ   ಲಯ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   36/3 ನ 0.80 0.28406 754318149214 111501010002764

2026 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .  ತ ಮ  ೕಂ ಲಪ ಡ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   83/2 ನ /ಮ 1.78 0.59628 507022701172 111501010005915

2027 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ .ಎ . ದ ಖರಪ   ದ ಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   224/3,224/12 ನ 0.60 0.29212 962920929505 64032207480

2028 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .  ತ ಮ  ೕಂ ಲಪ ಡ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    83/2 ನ /ಮ 0.80 0.25044 507022701172 111501010005915

2029 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ರ ಕಸ -2 15/P4 ನ /ಮ 0.80 0.27776 591552033182 1712500100124500

2030 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ  ೕಂ ಜಮ ಳ ಯಕನಕ ಕಸ -1     25/4 ನ 0.80 0.29753 715108558171 64077975733

2031 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ೕ   ಜಪ ವಡ ನ ಉ 158/1 ನ 0.55 0.21994 781075634373 14120101007471

2032 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಉ ನಪ ಲ ಹ ಕಸ -1 91/3 ನ 0.84 0.29319 253713141696 10570101016354

2033 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹಮ  ಶ  ಉಲ ಕಸ -2   15/8 ನ /ಅ. 0.50 0.19512 991932432480 54040731747

2034 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ಕ ಯಪ ಕ ಕಸ -1 36 ನ /ಮ 0.40 0.18788 561158677108 572101062203

2035 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ಜ   ದ ಖ ಕಗ -2   62/7 ನ 0.28 0.09864 696990927956 10570101011863

2036 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಲ ೕಂ ಗ ಶ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 16 ನ 1.00 0.35136 64157553541

2037 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳ ೕಂ ಗಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 1/5, 1/8 ನ /ಮ 0.72 0.27464 580477591891 64157553541

2038 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಜಪ ವಡ ಉ   158/3 ನ /ಮ 0.99 0.35013 756704129730 64089579021

2039 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ವ ಂಗಪ ರ ಹ ಉ   32/6 ನ 0.60 0.20576 488703799875 54040716912

2040 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಲಪ ಕಗ -2   36/4 ನ /ಮ 0.60 0.24201 375232677964 19122210043640

2041 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ರಪ   ಲಪ ರ ಹ ಉ   33/433/5 ನ 0.99 0.34789 1712500100321500

2042 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಬಸಪ ಚಕ ಮಳ ಕಸ -2   31/6 ನ 0.50 0.21425 790558529642 115701011002420

2043 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಮ  ೕಂ ದ ಯ ಎ ಹ ಕಸ -2   66/1 ನ /ಮ 1.00 0.35840 681005185247 10570101007189

2044 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ .ಆ . ೕರಭ ಪ   ದ ಪ ಪ ಂಡನಹ ಕಸ -2   77/5 ನ 0.84 0.27572 607455880877 1712500100244800

2045 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಪರ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ನಹ ಕಸ -2   17/1 ನ 0.60 0.24199 439597678278 34541901019

2046 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ   ದ ಪ ಮಳ ಕಸ -1   63/1 ನ 0.64 0.25309 725354993373 115701011004307

2047 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶವ   ಪ  ಷಯ ೕ ರನಹ ಉ   34/2 ನ 0.80 0.28202 626238301680 1560110000045

2048 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ  ೕಂ ಜಪ ಮಳ ಕಸ -1 122 ನ /ಮ 0.80 0.25141 235097084210 572101058449

2049 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಕಲಪ ಮರದ -2    21/2 ನ 0.40 0.14698 483528747684 19122200028503

2050 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ   ವಪ -1   106/4,106/5 ನ 0.99 0.34423 613759035523 4240101001557

2051 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .  ವ   ೕರಭ ಪ ತ -2   5/1 ನ 0.99 0.33912 478066211391 579101013566

2052 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡಪ   ಚನ ಬಸಪ ೕಹ ಕಸ -2   18/5P ನ 0.55 0.21664 939823129236 840430110000015

2053 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ  ದ ಖರಪ ಕಗ -1   62/8 ನ 0.28 0.14836 616323857227 10570101001945

2054 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ   ಜಪ ಮಲ ರ -2   79/1P2 ನ 1.00 0.36666 417874819512 579101010833

2055 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖ ೕ   ಖ ದ ರ -2   13/P12 ನ /ಅ. 1.17 0.19570 432648647083 64153075599

2056 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖ ೕ   ಖ ದ  ರ -2 18 ನ /ಅ. 0.79 0.29934 432648647083 64153075599

2057 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   .ಎ  ಲಪ ಹ ಮಲ ರ -2   40/6 40/10 ನ 1.00 0.35953 347543861067 10300101016380

2058 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಎ   ರ ೕ   ಮಹಮ  

ಹ ೕಫ ಕ ಕ -2   71/4P2,71/5P2 ನ /ಅ. 0.58 0.23904 639686407677 10893101013205

2059 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತಬ   ಯ   ನಹ ಕಸ -1   31/3 ನ /ಅ. 0.50 0.12746 865559027826 64076858216

2060 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ಮಲಪ ೕ ೕರಕ ಕಸ -1 46,47,95 ನ 1.00 0.34863 319114866479 115701010011369

2061 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂ   ಯಪ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -1   66/1P ನ 0.40 0.17582 478909156668 10570101029622

2062 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕ ಶ  ಖರಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -1   61/3 ನ 0.99 0.33306 8848101002440

2063 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .  ಗ ಶ  ವ ಂಗಪ ಕಗ -2   62/1 ನ 0.57 0.23532 484923956380 10570100006123

2064 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ನಹ ಕಸ -1   34/2 P3 ನ /ಮ 0.40 0.18238 787322802853 64133709043

2065 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಬಣ   ಮಪ ರ ಕಸ -2   15/18 ನ 0.99 0.35027 922393003536 10893101009801

2066 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗರತ ಮ  ೕಂ ಕರಪ ರ ಕಸ -2    15/P6 ನ /ಮ 1.20 0.35306 577135424252 4739101001756

2067 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ವಣ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -1     81/2 ನ /ಮ 0.40 0.18238 498061699212 572101053573

2068 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಬಸಪ ರ ಹ ಉ    33/7 ನ 0.99 0.30780 333420429965 64078299901

2069 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಮಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -1   95/2 ನ /ಮ 0.74 0.28278 429011104082 8848108000495

2070 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ     ಅ ಪನಹ ಕಸ -1   64/3,64/2A ನ /ಅ. 1.00 0.35591 961856680306 10958100000483

2071 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಂಡಪ   ಲಪ ಕ -1 46/1P-P3,46/1P-P3 ನ 1.00 0.30046 725485979400 19122200016116

2072 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . . ಪ    ದ ಪ ಂಪನಹ -1   32/3 ನ 0.70 0.28656 376382981234 2512101010548

2073 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಜಪ   ಲಪ ಕ -1     32/1 ನ 0.70 0.27570 836373581767 579101011435

2074 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . ಶರಣಪ   ಬಸಪ ೕಗ -1   155/1 ನ ಣ 1.00 0.31436 514000530203 10870100001979

2075 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಗಪ -1    38/9 ನ 0.70 0.28656 715096399527 579108020788

2076 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಉ   ಂದ ಪ ಹ ಕಸ -1   29/15 ನ 0.40 0.19646 818317310576 20287716255

2077 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . . ಂದ ಪ ಂಪನಹ -1   7/5 ನ 0.46 0.20755 222911645265 10870100002921

2078 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ    ೕ ೕ ಕಸ -2 247 ನ /ಅ. 0.65 0.27830 634167240579 64130881539

2079 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಶವ  . ಬಸಪ ನಹ -1   72/1 ನ 0.80 0.29863 388536357266 579101021649

2080 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ   ರ  ಅ ಪನಹ ಕಸ -1    1/1 ನ /ಅ. 1.00 0.35591 430797987887 10958100001096

2081 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಉಜ ಪ   ಮಪ ಗ -1   144/2P13 ನ 0.40 0.19773 473504351835 579101020037

2082 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ವಪ ರ -1 15/5P3,15/5P2-P2 ನ /ಮ 0.40 0.19755 428533218495 10870100002469

2083 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . . ೕ   ಬಸವ ಜಪ ರ -1   5/P3 ನ 0.90 0.33111 716069059757 10870101029747

2084 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . ಬಸವ ಜಪ   ಬಸಪ ಡ ಗ -1   79/4 ನ 0.60 0.25688 796230938963 31797451207

2085 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ . ೕ ಶಪ   ದ ಂಗಪ ಡ -1   34/7 ನ 0.60 0.26066 572783102340 579101015141

2086 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . . ರಪ   ಬಸವ ಜಪ ಯ ಂ -1   3/3 ನ 0.26 0.15506 897341917206 33036337654

2087 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಜಪ ಕ ೕಗ -1   37/4,37/7 ನ /ಮ 0.40 0.19095 870818162121 10870101032574

2088 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ .   ಕಪ ೕಮ ರ -2    57/2 ನ 0.85 0.32826 549475486428 64110333846

2089 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . . ವ   ಚನ ಬಸಪ ಕರ ರ ಉ 78/PBP1 ನ 0.80 0.29863 947080181627 200001567844

2090 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಬನಪ ೕ ೕರಕ ಕಸ -1   91/2 ನ /ಮ 0.95 0.33827 675722237691 10958101006445

2091 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬನಪ   ಕಪ ೕ ೕರಕ ಕಸ -1     72/2 ನ 0.29 0.15646 901020114308 115701010013172

2092 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ಕಪ ೕ ೕರಕ ಕಸ -1   72/2 ನ 0.29 0.15646 243462252523 572101052671

2093 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಮ  ೕಂ ಗಪ ಳ ಯಕನಕ ಕಸ -1   26/P-P11 ನ /ಮ 1.00 0.35147 115701010014170

2094 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ  ಎ    ಬಸವ ಜಪ ಯ ಂ -1   3/4,3/2 ನ 0.27 0.14907 512619083109 579101009830

2095 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ .ಆ .  ವಪ ಕಸ -2     87/5 ನ 0.93 0.33299 791697235102 10980887852

2096 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ವ ಪ   ೕ ಠಪ ಕದರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 22 ನ 1.00 0.36047 331237391268 30977544844

2097 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಆ . ತ ೕಂ ಎಂ. . ಪ ಮ ಕಸ -2   16/2 ನ /ಮ 0.48 0.19905 961736642917 64096507568

2098 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಲ ೕ ಂತಪ   ಸರ ೕ ಂದಪ ಮಳ ಕಸ -1 11 ನ 0.80 0.28233 390268749017 582101018101

2099 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ರಪ ಲ ಹ ಕಸ -1   91/2 ನ /ಮ 0.67 0.25444 924489194537 572101061291

2100 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕ   ಹ ತಪ . ಣದಕ ಕಸ -2   47/1 ನ 0.82 0.23059 989467125316 572101018440

2101 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಜಯಪ ರ ಕಸ -2   3/2 ನ 0.92 0.33115 490365357177 4739101000479

2102 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗ ಶ ರಪ  . ಎ .  

ಂಗಪ ವಡ ನ ಉ   52/1A1 , 25/1A2 ನ 0.91 0.32625 971231513522 8849101000973

2103 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಚನ ಬಸಪ ಡ ಮಳ ಉ    4/3 ನ 0.99 0.35057 734202508025 10894101017034

2104 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ  ಎ   ದ ಮಪ ೕ ರನಹ ಉ 17/4B ನ 0.58 0.20116 400249465660 572156183

2105 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ  ಭ   ಅ  ರ  ರ ಕಸ -1   17/1B ನ /ಅ. 0.77 0.27413 973406969576 33855092008

2106 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎಂ. ಪ ಸನ   . . ಜಪ ವಡ ನ ಉ    158/4 ನ 0.55 0.21409 566760008089 1712500100104400

2107 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕನ  ೕಂ ನ ಲ ತನಹ ಕಸ -1   47/1A,47/1B2 ನ /ಅ. /ಮ 1.00 0.36387 827333496608 115701010012982

2108 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ೕ ೕಂ ಹಮ  ಅ ೕ  

ೕ ಮಳ ಕಸ -1     28/2 ನ /ಅ. /ಮ 0.86 0.24575 3621002100017990

2109 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಹ    ಚನ ಬಸಪ ೕನಹ ಕಸ -2 82/6 ನ 0.99 0.35262 540597487218 10919101008975

2110 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಜಯಪ   ಜಪ ಗ -1 141/4P2-P2 ನ 0.53 0.21935 747557646366 O579101010721

2111 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಕ ಪ   ಜಪ ಗ -1 141/4P1 ನ 0.53 0.21935 562759364937 10870101037524

2112 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಂತಮಲಪ   ಎ  ಪ ಣ ಮ ರ -2 79/1P5 ನ 2.20 0.36997 325067648052 35665952921

2113 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಮ  ೕಂ ಬಸಪ ೕ  ರ -2   12/2 ನ /ಮ 1.00 0.19956 772009952374 1560101008446

2114 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಷ ಖಪ   ಕ ಪ ೕ  ರ -2 18 ನ 1.00 0.16767 911420470392 8849101000248

2115 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬಸವ ಜಪ   ಂಚಪ ವಡ ಉ 94/3C,94/3B ನ 0.76 0.24944 875496677628 1560101010407

2116 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಮ ವಪ ಇ ಕಸ -1    1/1 ನ /ಮ 0.50 0.24215 674464138254 19122200019873

2117 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ  ದ ಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 34/3,34/4B ನ /ಮ 0.93 0.29279 542193839065 O578101013900

2118 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ವ ದ ಪ    ದ ಪ ಅವಳಘಟ -1   1/1 ನ 0.99 0.48522 474904483793 O572101050718

2119 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕವ   ದ ಪ ೕಮ -1 108/2 ನ  ಮ  0.81 0.45953 592861090900 32664284784

2120 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎಂ ವ ರ   

ಮ ವಯ ೕ ರನಹ -1   43/6 ನ 0.53 0.25938 794467410618 O579101023957

2121 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಲ ಮ  ೕಂ ವ ಂಗಪ   ಎ ಮರ -1   32/2P1 ನ /ಮ  ಮ  ಅ 0.75 0.27235 678267351571 4240119001726

2122 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ   ಂದ ಪ ರ ಕಸ -2   79/1 ನ ಅ  ಮ  0.66 0.22549 538794331236 1560101005735

2123 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮ ಜ  ಶರಣಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 197/5 ನ 2.00 0.86114 242242400367 520101216599561

2124 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಹ ೕ   ಬಸಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 125/2A ನ 1.00 0.34055 851233450418 111501010005880

2125 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ವಣಪ   ಬಸಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 253 ನ ಣ 2.00 0.50106 454588859293 10777481345

2126 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ಂದ   ಶರಣಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 197/4 ನ 2.00 0.86112 468240969705 520291017188089

2127 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ವಯ   ಲಯ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   17/1 ನ 0.50 0.19745 490403173250 520101216517210

2128 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ನಟ ಜಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   1/P-P1 ನ /ಮ 1.00 0.36153 985970194213 50100209301384

2129 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಎ  ಥ  ಂದ ಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 160/1 ನ 1.00 0.31427 777933414264 1305155000053970

2130 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಯಪ ಅ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 83/5 ನ /ಮ 0.60 0.20841 238494875548 10943101024070

2131 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಕ ಮ  ೕಂ  ಷ ಖಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    31/1 ನ /ಮ 0.85 0.28913 317493597733 37005104604

2132 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಷ   ಂಕ ಶ ಂಪನಹ -1 41/5 ನ ಅ  ಮ  1.00 0.34649 420362644615 64088287188

2133 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕ  ೕಂ   ಂತಪ ೕಗ -1    27/4 ನ /ಮ ಅ  , ಣ 1.00 0.34603 292019233955 10870100002588

2134 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಲ  ೕಂ  ಮ ಪ ೕಗ -1    27/5 ನ /ಮ ಅ  , ಣ 0.84 0.30998 395597036717 1813101015746

2135 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮ ಪ   ದ ಪ ೕಗ -1   49/3 ನ ಅ  , 0.69 0.24634 940172220316 10870100002681

2136 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅ  ೕಶ ರಯ   ಅ  

ಂಪನಹ -1   22/2 ನ 0.60 0.24530 702341254009 169200101002010

2137 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ    ದ ಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 173/1 ನ /ಮ 1.00 0.34319 587722065898 64111582102

2138 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ದ ಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 32/2B1 ನ 0.60 0.19566 518298639926 64048124232

2139 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ೕ ಹ ಕಸ -1 82/2,82/8,82/9,82/6,82/7 ನ /ಅ.  ,ಅ 1.12 0.40516 571135696411 10958101020898

2140 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಮ ೕಶಪ ಳ ಗರ ಕಸ -1   6/3 ನ /ಮ ಅ , 0.74 0.27252 457263669173 19122200097216

2141 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ  ಬಸವ ಜಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 20/3P1,20/3P2,29/ ನ /ಮ  ,ಅ 0.90 0.33640 230931529432 34001698761

2142 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ರವ   ಂದ ಪ ಳಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 59/1 ನ 0.99 0.36261 216742029887 O00010980887852

2143 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಪ ಕ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   34/1P1 ನ /ಮ 0.58 0.29036 793100419375 30977544844

2144 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ದ ಪ ಬಸ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   10/6 ನ 0.80 0.30086 738650925761 O00010980887852

2145 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ೕಲ ಠಪ ಮರಬನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 50/5 ನ 0.99 0.36261 809135260848 O00010980887852

2146 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಪ ಕ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   34/2 ನ /ಮ 0.57 0.23860 793100419375 30977544844

2147 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕ ೕಂ   ಅ  

ಹ ಳ -2   36/4 ನ /ಅ. 0.60 0.28530 505006917116 O00035550334210

2148 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಯಲಪ ರ -2   34/7 ನ 0.40 0.19988 334658264317 30977544844

2149 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಯಲಪ ರ -2   71/2P1 ನ 0.40 0.19988 334658264317 30977544844

2150 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ ಪ   ಬಸಪ ಟ ಕ ಉ 43/5 ನ 0.50 0.23099 681871327760 30977544844

2151 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ಂ ಶ  ಹ ಮಮತಪ ೕಗ -1   19/5 ನ ಣ  ,ಅ 0.36 0.12162 919877402486 842410110009908

2152 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ಂ ಶ  ಹ ಮಮತಪ ೕಗ -1 15/27 ನ ಣ  ,ಅ 0.60 0.20039 919877402486 842410110009908

2153 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಗಮ  ೕಂ ಜಪ ಲ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   6/3 ನ /ಮ 2.00 0.98411 358669794256 520101216614909

2154 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಮ  ೕಂ ಲ ಪ -1 224/P-P2 ನ /ಮ 0.98 0.34382 751239252855 36971641647

2155 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ   ಲ ಪ -1 224/P-P1 ನ 0.51 0.22082 281628701018 36971641647

2156 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ಚನ ಬಸಪ ವಣ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 120/4 ನ 0.27 0.13332 867073315178 520101216524551

2157 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ವಣ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 120/4 ನ /ಮ 0.27 0.13332 749693010878 O10300101007232

2158 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಯ   ನಕಯ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   30/3 ನ 0.29 0.13236 895742085687 520101216528557

2159 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ ಶ  ಜಪ ಮ ರ -2   71/6 ನ 0.40 0.20424 489019887101 64046674903

2160 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಪ   ಂಪ ಹಲಕ ಉ 2/8,66/2P2 ನ 1.00 0.34419 204553896675 O572108059636

2161 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ      ಕಪ ಮ ರ -2 16/1P1 ನ 0.40 0.21003 64110333846

2162 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ವಬಸಪ ಲ ಹ ಕಸ -1    9/4 ನ 0.75 0.29972 767486936716 1712500100087200

2163 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಶರಣಪ   ಬಸಪ ೕಗ -1   155/2 ನ ಣ 0.80 0.30924 514000530203 10870100001979

2164 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಎಲಪ ವಡ ಉ 200/P1 ನ 1.00 0.36996 784878024501 572150578

2165 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಕರ   ದ ಪ ಕಸ -2 17/9,92/8 ನ 0.60 0.25866 557778123422 1560101009159

2166 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳಮ  ೕಂ ಸ ಚನ ರ -2 72 ನ /ಮ 0.40 0.18782 204639268053 19122250000028

2167 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಯ   ಕ ಕ -2 83/1 ನ /ಅ. 0.39 0.18502 886452696899 10893101008684

2168 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಆ ೕಶಪ   ಬಸಪ ಡ ದ ೕ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 35/40 ನ 1.00 0.34486 521620313874 10958100001397

2169 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ  ಎಂ ಮಲಪ ಯರಗ ಹ -2 65/1 ನ ಪ 0.53 0.21805 668555626099 1063101010980

2170 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮಲಪ ಕರ ರ ಉ 50/1P2 ನ 0.62 0.26154 674516188603 64134380006

2171 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಪ   ಬಸಪ ಈರಗನಹ -1 30 ನ 0.40 0.00000 30977544844

2172 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಬಸಪ ಕ -1   99/1 ನ 1.28 0.00000 30977544844

2173 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಂಗಪ   ಹ ಮಪ ಈರಗನಹ -1 34 ನ 1.00 0.00000 30977544844

2174 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಖಪ   ಬಸಪ  ನಕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    35/23 ನ 1.20 0.00000 30977544844

2175 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಪ ೕರಪ  ನಕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    7/2 ನ /ಮ 1.40 0.00000 30977544844

2176 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮ ಪ ನ ಕಸ -2    40/P1 ನ 0.27 0.00000 30977544844

2177 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಡ ಪ ಟರಘಟ ಕಸ -1 664 ನ 0.43 0.00000 30977544844

2178 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಮ  ೕಂ ಗಪ ನಕ ಕಸ -1    50/36 ನ /ಮ 0.60 0.00000 30977544844

2179 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಬಳಪ   ಹ ತಪ ನಕ ಕಸ -1 37/12P2 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2180 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಕ ಯ ನಹ ಕಸ -1 14/50P1 ನ /ಮ 0.50 0.00000 30977544844

2181 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಈರಯ ನಹ ಕಸ -2 14/33-P2 ನ 1.40 0.00000 30977544844

2182 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ  ೕಂ ಲ ಯ ಎ  ನದಕಟ ಕಸ -1 64 ನ /ಮ 0.40 0.00000 30977544844



2183 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ಯ   ದ ಯ ಎ  ನದಕಟ ಕಸ -1 18/56 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2184 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ೕ ರಪ ಸಹ ಕಸ -2   17/P11 ನ 1.20 0.00000 30977544844

2185 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಯ ನಹ ಕಸ -1 14/19P2 ನ /ಮ 1.20 0.00000 30977544844

2186 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಶ  ಯ ನಹ ಕಸ -1 14/61P1 ನ 0.40 0.00000 30977544844

2187 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತ  ೕಂ ಬ ಯ ನಕ ಕಸ -1   42/2 ನ /ಮ 0.67 0.00000 30977544844

2188 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಯ ನಹ ಕಸ -1 14/61P1 ನ /ಮ 0.40 0.00000 30977544844

2189 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಯ   ಐ ಎ  ನದಕಟ ಕಸ -1 12 ನ 1.20 0.00000 30977544844

2190 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ದ ಪ ನ ಕಸ -2 17 ನ /ಮ 0.69 0.00000 30977544844

2191 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಬಳಪ   ಕ ಯಪ ಈರಗನಹ -1 47/8 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2192 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಗಪ ಈರಗನಹ -1   33/4 ನ /ಮ 0.94 0.00000 30977544844

2193 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಗ   ಬಸಪ ಂಪನಹ -1 50/9 ನ 0.40 0.00000 30977544844

2194 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂ ರಪ   ಹ ತಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   40/2 ನ 1.08 0.00000 30977544844

2195 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ಅ  ಹ ಮಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   6/1 ನ 0.60 0.00000 30977544844

2196 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಕ ಂಗರ ಹ ಮಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   120/P3 ನ 0.68 0.00000 30977544844

2197 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ನ ಪ ಅವಳಘಟ -2 28/P3 ನ 0.60 0.00000 30977544844

2198 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಗಪ   ವ ಗಪ ಡ -2 65/5A ನ 0.80 0.00000 30977544844

2199 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ  ನ  ದ ಪ ಮ ರ -2 39/2P7 ನ 1.20 0.00000 30977544844

2200 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಜಯಪ   ಹ ತಪ ಮ ರ -2  41/4P2 ನ 0.60 0.00000 30977544844

2201 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಮಪ   ದ ಪ ಮ ರ -2  39/3 ನ 0.60 0.00000 30977544844

2202 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಏ ಂತಪ   ದ ಪ ಮ ರ -2 69/1 ನ 1.09 0.00000 30977544844

2203 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಮಪ ಮ ರ -2 76*/8B ನ 0.71 0.00000 30977544844

2204 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯ  ೕ   ಯ  ಗಬ  

ಹ  ಮ ರ -2 47/2 ನ /ಅ. 0.40 0.00000 30977544844

2205 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ದ ಪ   ಹ ತಪ ಅವಳಘಟ -2    8/15 ನ 0.44 0.00000 30977544844

2206 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಲ ದ ಪ ಮ ರ -2    97/2P3 ನ 0.45 0.00000 30977544844

2207 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ಮ ರ -2 58/10 ನ 0.35 0.00000 30977544844

2208 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಣ    ಲ ದ ಪ ಮ ರ -2   84/1 ನ 1.80 0.00000 30977544844

2209 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ಲಪ ಮ ರ -2 98*/8 ನ 0.40 0.00000 30977544844

2210 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ವಪ   ಅವಳಪ ಅವಳಘಟ -2    8/1 ನ 0.35 0.00000 30977544844

2211 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ     ಅವಳಪ ಅವಳಘಟ -2    8/1 ನ 0.35 0.00000 30977544844

2212 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಯ   ೕವಯ ರ -2    48/1 ನ 0.45 0.00000 30977544844

2213 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ದ ಪ ಮ ರ -2 70 ನ 0.95 0.00000 30977544844

2214 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ಲಪ ಅವಳಘಟ -2     8/1 ನ 0.35 0.00000 30977544844

2215 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಮ  ೕಂ ಜಪ ಂಪನಹ -1    3/2 ನ /ಮ 0.80 0.00000 30977544844

2216 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಗಪ ರ -2    90/4 ನ 1.12 0.00000 30977544844

2217 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಕ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ರ -2    9/14 ನ /ಮ 0.60 0.00000 30977544844

2218 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ  ೕಂ ಯ ಂ ರ -2 60 ನ /ಮ 0.74 0.00000 30977544844

2219 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ವ ಯ ಹ  ಮ ರ -2    26/12 ನ 0.73 0.00000 30977544844

2220 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ನ ಪ ೕಮ ರ -2 126 ನ /ಮ 0.60 0.00000 30977544844

2221 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಮ ಯ   ಕ ಯ ೕ ನಹ -2   1/1 ನ 1.84 0.00000 30977544844

2222 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಂದ ಪ   ಬಸಪ ಯ ೕದಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   65/2 ನ 0.38 0.00000 30977544844

2223 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರ ಯ   ಈ ಯ ಹರಳಕ ಉ    41/2A ನ 0.40 0.00000 30977544844

2224 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ ಲ ಪ ೕಳ ಕಸ -2    15/2A ನ /ಮ 1.29 0.00000 30977544844

2225 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧಮ ಪ   ಸಣ ಪ ಸಹ ಕಸ -2     8/2 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2226 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ   ಹ ಮಪ ಅ ಕಸ -1    25/1 ನ 0.57 0.00000 30977544844

2227 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತ ಪ   ಯಪ   ಂ ೕಮ ಉ    68/22 ನ 0.60 0.00000 30977544844

2228 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಟರಘಟ ಕಸ -1    1/7 ನ /ಮ 0.48 0.00000 30977544844

2229 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಮ ಪ ನ ಕಸ -2 40 ನ 0.26 0.00000 30977544844

2230 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಯ   ಲ ಪ ಸಹ ಕಸ -2    18/2 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2231 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ೕಂ ಹ ತಪ ಹ ಕಸ -1 35/1 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2232 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ಷ ಪ ಮಲ ಉ 1.56 ನ 0.40 0.00000 30977544844

2233 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ನ ಪ ಅವಳಘಟ -2   48/1 ನ 0.50 0.00000 30977544844

2234 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಪ   ೕಗಪ ನ ಕಸ -2    17/8 ನ 1.00 0.00000 30977544844

2235 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಪ   ಹ ಮಪ  ಮಹ ವ ರ ಉ    19/13 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2236 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಪ   ಚನ ಪ ರನಹ ಉ    15/4 ನ 0.88 0.00000 30977544844

2237 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ    ಹ ಮ ಅ ಕಸ -1    44/1 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2238 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ  ಇ ಜಪ ಹ -2    64/2B ನ /ಮ 0.70 0.00000 30977544844

2239 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜನ  ನ ದ ಪ    ರನಹ ಉ   15/5BP2-P1 ನ 0.60 0.00000 30977544844

2240 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ೕರಪ ಅ ಕಸ -1   44/9 ನ 0.30 0.00000 30977544844

2241 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಗಪ ಮ ಂಡನಹ -2    66/3 ನ 0.50 0.00000 30977544844

2242 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಅಹಮ  ಫ   ಮಹಮ  

ರನಹ -2    16/1B ನ /ಅ. 0.50 0.00000 30977544844

2243 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶರಣಪ   ಂತ ರಪ ಅ ಕಸ -1    27/5 ನ 0.73 0.00000 30977544844

2244 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ಬಸಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    175/P1,174/6 ನ 0.67 0.00000 30977544844

2245 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಪ   ಯರಪ  ರಗ ನ ಕಸ -2    17/8 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2246 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ಪ   ಕ ಯಪ ಟರಘಟ ಕಸ -1    70/1 ನ 1.00 0.00000 30977544844

2247 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸಣ ಪ   ಓಬಳಪ ಅ ಕಸ -1    15/5 ನ 0.63 0.00000 30977544844

2248 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಪ   ಂ ಗಪ ಡ ಉ    23/2 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2249 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಂಗಪ ಹ ಉ 57 ನ 1.17 0.00000 30977544844

2250 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ    ೕ ಂದಪ ಉ   12/P-P23 ನ 0.40 0.00000 30977544844

2251 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಖರಪ   ದ ಪ ಹ ಹ ೕ ಉ 19 ನ 0.88 0.00000 30977544844

2252 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ದ ಪ   ದ ಮಪ ಖ ಉ    38/3,39/2,55/1 ನ 1.48 0.00000 30977544844

2253 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಗ ಹ ೕ ಉ 57 ನ /ಮ 1.17 0.00000 30977544844

2254 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ರಪ   ದ ಪ  ೕ ಉ 25 ನ 0.72 0.00000 30977544844

2255 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಪ   ಂದಪ ಡ ಉ   12/P41 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2256 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತ ೕರಪ   ಂಗಪ ಗ ಹ ೕ ಉ 57 ನ 0.90 0.00000 30977544844

2257 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ೕ ಂದಪ ೕ ರ ಉ    48/P5,12/P33 ನ 1.23 0.00000 30977544844

2258 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಓಂ ರಪ   ಮ ಳ ದ ಪ ಕ ಉ   9/1 ನ 0.59 0.00000 30977544844

2259 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ದ ಪ ನಹ -2    20/4 ನ 0.54 0.00000 30977544844

2260 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ಯ  ಡ ಮಳ ಉ    7/P7 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2261 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ ಯ   ಅಂ ಯ ಡ ಮಳ ಉ 15 ನ 0.41 0.00000 30977544844

2262 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂತಪ   ಮ ಪ ಬಸ ರ ಉ    43/P-P1 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2263 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಮ ಪ ಜ ರ ಉ    24/2 ನ 0.60 0.00000 30977544844

2264 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಲಪ  ಬಸ ರ ಉ 56 ನ 1.60 0.00000 30977544844

2265 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಜಪ ಜ ರ ಉ    29/4,18/5 ನ /ಮ 0.99 0.00000 30977544844

2266 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ರಪ   ಮಪ ೕ ರ ಉ    49/3 ನ 1.00 0.00000 30977544844

2267 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಪ  ನ ಮಪ ಡ ಉ   12/P-P30 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2268 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಮ  ೕಂ ಸಣ ಮ ೕ  ಸರ ಸ ಉ 7 ನ /ಮ 0.61 0.00000 30977544844

2269 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ೕ   ಮ ೕ  ಸರ ಸ ಉ    6/2BP ನ 80.00 0.00000 30977544844

2270 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸತ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ಂಡನಹ ಉ    54/B20 ನ /ಮ 0.80 0.00000 30977544844

2271 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗಪ   ಎಂಕಟ ೕ    ಡ ಮಳ ಉ   14/1 ನ 1.98 0.00000 30977544844

2272 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಯ ತನಹ ಉ    36/3 ನ /ಮ 0.40 0.00000 30977544844

2273 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಡ ಯ ಹಲಕ ಉ   32/3 ನ 1.15 0.00000 30977544844

2274 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ೕ   ಡ ೕ   ಡ ೕ ಉ    8/6BP5 ನ 1.20 0.00000 30977544844

2275 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಂಗಮ  ೕಂ ವ ಮರ ಉ    15/14 ನ /ಮ 1.06 0.00000 30977544844

2276 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮ ವಪ   ದ ಪ ಕ ಉ   52,51/1 ನ 0.26 0.00000 30977544844

2277 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ಈಶ ರಪ ಜ ರ ಉ 18 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2278 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ   ನಪ   ಡ ಉ    1/13 ನ 1.17 0.00000 30977544844

2279 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ  ನ ಗಪ   ಗ ಂಡನಹ ಉ    21/P4 ನ 1.20 0.00000 30977544844

2280 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ೕ ಂದಪ ಡ ಉ    12/P33 ನ 0.48 0.00000 30977544844

2281 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಮ  ೕಂ ದ ಪ ನ ಸ ದ ಉ   48/2 ನ /ಮ 0.80 0.00000 30977544844

2282 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಪರ ಶ ರಪ    ಂಡನಹ ಉ    63/2B,54/B17 ನ 1.43 0.00000 30977544844

2283 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಮಹ ವಪ   ಗ ಹ ಉ   22/2 ನ /ಮ 0.96 0.00000 30977544844

2284 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಮ ಶ ರಪ   ದ ಪ ೕ ಉ   20/2,20/3 ನ 1.49 0.00000 30977544844

2285 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಪ  ಗ ಹ ಉ    7/3,46/3,46/7,23/4 ನ 1.40 0.00000 30977544844

2286 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಗ   ಂಡಪ ಗ ಹ ಉ    2/1P2,75/6,3/1 ನ 1.36 0.00000 30977544844

2287 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಗಪ ಂಡನಹ ಉ   54/B9 ನ 1.30 0.00000 30977544844

2288 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕನ ೕಂ ಮಲ  ಅಹಮ ಉ ಉ 11 ನ /ಅ. /ಮ 0.40 0.00000 30977544844

2289 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ   ಲಪ ಉ ಉ    63/2A,63/1B,21/5 ನ 1.23 0.00000 30977544844

2290 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಇ ಜ ಖರ  ಈಶ ರಪ ೕ ಉ   24/2 ನ 2.00 0.00000 30977544844

2291 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಶ  ಗ ಜಪ   ಉ    102/2A1 ನ 1.14 0.00000 30977544844

2292 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ  ೕ, ಅ ಂಡ  ಖ ಉ    100/P1 ನ /ಮ 0.90 0.00000 30977544844

2293 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ದ ೕರಪ   ಹಲಕ ಉ 81 ನ 2.00 0.00000 30977544844

2294 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಶ  ಮ ೕಶಪ    ಡ ಉ    12/PA9 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2295 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಬಸಪ ೕನಹ ಕಸ -1   76/4,74/3B,65/3 ನ 1.20 0.00000 30977544844

2296 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮಪ   ಮ ಶ ರಪ ಇ ಕಸ -1   27/1,26/3 ನ 1.43 0.00000 30977544844

2297 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಚನ ಬಸಪ   ಖ ಉ    2/4,5/2P ನ 0.75 0.00000 30977544844

2298 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಗಫ    ಉ ಉ 50 ನ /ಅ. /ಮ 2.00 0.00000 30977544844

2299 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ವಪ   ದ ಪ ಹ ಹ ಉ 19 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2300 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ೕ ಂದಪ   ೕ ಂದಪ ಉ   48/P5 ನ 0.75 0.00000 30977544844

2301 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಂಗಪ    ವ ಉ   56/9,55/8 ನ 1.32 0.00000 30977544844

2302 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಆ  ದ ಪ   ಪರ ಶ ರಪ ಮಸ ಉ   80/1B2 ನ 0.45 0.00000 30977544844

2303 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕಶಯ   ಚನ ಬಸಯ ಖ ಉ 71 ನ 0.95 0.00000 30977544844

2304 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮಪ   ಂಗಪ ಕ ಉ    1/3 ನ 1.23 0.00000 30977544844

2305 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಪ   ಚನ ಬಸಪ ವ ಉ 69/2 ನ 1.00 0.00000 30977544844

2306 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ   ಷಡ ರಪ ಬಸ ರ ಉ   8/1 ನ 0.26 0.00000 30977544844

2307 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಂಗಪ ಗ ಹ ಉ   53/2,34/3 ನ 0.68 0.00000 30977544844

2308 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ೕ ರ ಉ 58 ನ 1.58 0.00000 30977544844

2309 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಷ  ಮ ಡ ಉ 12/3BP10,12/P25 ನ 1.40 0.00000 30977544844

2310 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ವ   ಥ ಹ ಹ ಉ   4/1 ನ 1.49 0.00000 30977544844

2311 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಮ ಳ ದ ಯ   ಮಲಯ ಡ ಉ 12/P51 ನ 1.20 0.00000 30977544844

2312 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ  ೕಂ ಂಡ ವ ಉ 66/1 ನ 0.29 0.00000 30977544844

2313 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ವ ಂಗಪ   ಚನ ಬಸಪ ಖ ಉ 5/1P2,9/2 ನ 1.02 0.00000 30977544844

2314 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ  ಇ ಜಮ  ೕಂ ಗ ಜ ಂ ೕಮ ಉ    21/3 ನ 0.23 0.00000 30977544844

2315 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ದ ಪ   ಬಸಪ ಂಡನಹ ಉ 24/1A ನ 0.64 0.00000 30977544844

2316 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮ ವಪ ಗ ಹ ಉ 45/6,22/2 ನ 1.49 0.00000 30977544844

2317 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ  ನ ಖರಪ ಂ ೕಮ ಉ 59/1P1 ನ 0.78 0.00000 30977544844

2318 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ  ನ ಬಸಪ ಮಸ ಉ 50/4P3,50/3P3 ನ 1.09 0.00000 30977544844

2319 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಪ ಗ ಹ ಉ 43/3 ನ 1.69 0.00000 30977544844

2320 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ದ ಪ ೕ ಉ   31/1 ನ 1.00 0.00000 30977544844

2321 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಮ  ೕಂ  ಗಪ ಮರ ಉ 39/7,38/1P1 ನ 2.04 0.00000 30977544844

2322 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ದ ಪ ಗ ಹ ಉ 71 ನ 0.61 0.00000 30977544844

2323 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ೕ ಉ 8/P-P1 ನ 1.60 0.00000 30977544844

2324 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ಗಪ ಕ ಉ    2/1P ನ 2.00 0.00000 30977544844

2325 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಗ ಜ   ಎಂ ವ ಂಗಪ ಮಲ ಉ 81/3,81/4 ನ 1.23 0.00000 30977544844

2326 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ಮ ೕಶಪ ಂ ೕಮ ಉ 130/2 ನ 0.78 0.00000 30977544844

2327 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಳಪ   ಯಪ ಬಸವನಹ ಉ    25/3 ನ 0.31 0.00000 30977544844

2328 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ವ   ಗಪ ೕ ರ ಉ 51/P1 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2329 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ೕರಪ  ಎಂ. . ಯರಗ ಹ -2  89/1,83/2b ನ /ಮ 0.46 0.00000 30977544844

2330 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ಒ.ಎಂ.  ಮ ಂಗಪ ಡ -2 111/5 ನ 0.70 0.00000 30977544844

2331 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ    ರಪ ಡ -2  56/4 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2332 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ  ಎ   ಡ ಡ -2  44/1 ನ 0.66 0.00000 30977544844

2333 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ. ೕ ಶಪ   ಯಪ . ನಹ -2  31/4ap-p2,31/4ap-p1 ನ 1.27 0.00000 30977544844

2334 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಮ  ೕ ೕ ನಹ -1  42/3 ನ /ಮ 0.84 0.00000 30977544844

2335 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ  ೕಂ ರ ೕಗ -1 64/p2 ನ /ಮ 1.00 0.00000 30977544844

2336 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತ ೕರಪ   ಗಪ ಯರಗ ಹ -2 41 ನ 1.11 0.00000 30977544844

2337 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ಚನ ಬಸಪ ಹ -2  16/3 ನ 0.46 0.00000 30977544844

2338 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಪ   ಕ ಗಪ ಚ ರ -2  90/2 ನ 0.92 0.00000 30977544844

2339 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತ ಪ   ದ ಪ ಹ -2  11/7 ನ 0.47 0.00000 30977544844

2340 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಸಪ ಕ -2  42/1 ನ 0.54 0.00000 30977544844

2341 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ    ಂಡಪ ೕ -2 44/2 ನ 0.45 0.00000 30977544844

2342 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ಚನ ೕರಪ ಡ -2 47/6 ನ 0.40 0.00000 30977544844

2343 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ  .  ಡ ಹ ಂ ರ -2 22/p1 ನ 1.75 0.00000 30977544844

2344 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಂ ಕಸ -2 176 ನ 1.23 0.00000 30977544844

2345 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ  .ಎ .  ವ ಂಗಪ ರ ೕ -2  56/10 ನ 0.50 0.00000 30977544844

2346 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ಆ .  ದ ಪ ಂ ರ -2 22/p1 ನ /ಮ 1.20 0.00000 30977544844

2347 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಲ ಯ ಹ ಕಸ -1 56/13 ನ 0.32 0.00000 30977544844

2348 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಲ ಯ ಹ ಕಸ -1  50/11 ನ 0.32 0.00000 30977544844

2349 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಗ ಶ . ಣದಕ ಕಸ -1  63/1 ನ /ಮ 0.80 0.00000 30977544844

2350 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಂಚ ಗಪ ಕಸ -2 27 ನ 1.00 0.00000 30977544844

2351 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ ಮ  ೕಂ ನ ಪ ಬ ಳ ಕಸ -2 163 ನ /ಮ 0.84 0.00000 30977544844

2352 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ನ ಪ ಬ ಳ ಕಸ -2 162 ನ 0.84 0.00000 30977544844

2353 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಮ  ೕಂ ಯರಗ ಹ ಯರಗ ಹ -2 99 ನ /ಮ 1.07 0.00000 30977544844

2354 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ  ೕಂ ಆ .ಎಂ. ನಹ -2  35/4 ನ /ಮ 0.62 0.00000 30977544844



2355 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ  ಎ. .  ಮ ಗಪ ೕ -2 ನ 0.00000 30977544844

2356 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕದ  ೕಂ ಯ ಹಳ ಕಸ -1  61/1p2 ನ /ಮ 0.80 0.00000 30977544844

2357 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಯಲಪ ಹ ದಹ ಕಸ -1 5 ನ 1.25 0.00000 30977544844

2358 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಟ ಪ  ಎ. . ಮಳ ಕಸ -1  37/67p2 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2359 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ   ಷ ಪ ಅ ಪನಹ ಕಸ -1  23/1 ನ 1.00 0.00000 30977544844

2360 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸಣ ಪ   ಕ ಯಪ ನ ಯಕನಹ ಕಸ -2 31/6,31/7 ನ 0.56 0.00000 30977544844

2361 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಮಪ ಗರಗ ಕಸ -1 34,35/3 ನ 1.12 0.00000 30977544844

2362 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂದ ಯ   ಯ ಮರ ಉ 65/bd5 ನ 1.20 0.00000 30977544844

2363 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ  . .  ಮ ಪ ಗರಗ ಕಸ -1  83/3a ನ 0.55 0.00000 30977544844

2364 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ  . .  ಬಸಪ ಚ ೕನಹ ಕಸ -1 30/2p ನ 0.98 0.00000 30977544844

2365 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಹ ತಪ ನ ಯಕನಹ ಕಸ -2 13/4b,13/4,13/4 ನ 0.57 0.00000 30977544844

2366 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ಕಲಪ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -1 1 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2367 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂದಪ    ರಪ ಎ ಹ ಕಸ -1 4/22p2 ನ 0.40 0.00000 30977544844

2368 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ .ಎ   ಗಪ ನಹ -1 50/1 ನ 1.10 0.00000 30977544844

2369 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಸಪ ಗರಗ ಕಸ -1 43/1 ನ 0.30 0.00000 30977544844

2370 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಚನ ಪ ಗರಗ ಕಸ -1 35/3 ನ 0.72 0.00000 30977544844

2371 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ಆ   ಜಪ ನಹ -1  45/2 ನ 1.00 0.00000 30977544844

2372 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮ ಪ ಎ ಹ ಕಸ -1 4/22p2-39 ನ 0.78 0.00000 30977544844

2373 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ   ಲಪ ಕ ೕನಹ -1  45/2 ನ 1.91 0.00000 30977544844

2374 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಮ   ೕಂ ಮ ಪ ಗ ಉ  34/2 ನ 0.57 0.00000 30977544844

2375 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ   ನರ ಂಹಪ ಕ ೕನಹ -1  45/2 ನ 0.57 0.00000 30977544844

2376 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಹ ತಪ ಗ ಉ 108/p3 ನ 0.44 0.00000 30977544844

2377 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂದಪ    ರಪ ಮಲ ಉ 46/24b ನ 0.76 0.00000 30977544844

2378 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ   ಲಪ ಕ ೕನಹ -1 45/1 ನ 0.40 0.00000 30977544844

2379 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮಪ   ಗಪ ಮಲ ಉ 130/p2 ನ 0.50 0.00000 30977544844

2380 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಮ  ೕಂ ೕ ನಕನಹ ಉ 34 ನ 0.90 0.00000 30977544844

2381 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ ಯ   ಯ ಮರ ಉ  65/34b-p1 ನ 0.42 0.00000 30977544844

2382 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಯ ಮರ ಉ  65/2b ನ 0.80 0.00000 30977544844

2383 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಡ ಪ ಳಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 67/6 ನ /ಮ 1.00 0.34483 582377854711 111501010008899

2384 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ  ೕ ಶ ರಪ ಳಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 175/2 ನ 0.52 0.21606 892391494113 O578101017482

2385 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಮ ಳ ದ ಪ ಳಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 157/2 ನ 0.52 0.21191 854473036266 10838100121436

2386 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ೕರಪ ಳಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 69/1 ನ 1.00 0.38921 461311486851 1813101018035

2387 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ  ಟ ಪ ೕಗ -1 56/2 ನ 1.00 0.36153 560424248656 898110110000330

2388 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಜ ಧ ನ  ಹ ತಪ ಮರಬನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 39/P ನ 0.89 0.35687 916459549695 10892101007356

2389 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜಯಣ   ಚನ ಪ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 59/1AP2 ನ 0.96 0.33877 877204220418 O578101009712

2390 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗಪ   ಮಪ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 34/1A,34/1B ನ  0.80 ` 0.28661 968592960373 O578101011660

2391 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಗಪ   ಲಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    25/1` ನ 0.30 0.15685 581110428539 O578101013829

2392 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚಮದ ಪ    ಡ ದಬಸಪ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 45/5,45/6,45/7 ನ 0.90 0.36027 886881926005 O578101021753

2393 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಗಪ ಮರಬನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 53/3 ನ /ಮ 0.36 0.17531 366782725376 O578101015207

2394 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಜಪ   ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   31/4 ನ 0.99 0.36387 591165328747 115701050000423

2395 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ಗಪ   ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 45/P2 ನ 1.00 0.36387 951918706338 10958101022018

2396 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ಮ ಪ   ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 36/10-P1 ನ 1.00 0.36387 902103574067 115701011000275

2397 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಂಗಯ   ಡ ಯ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 98/1P ನ 1.00 0.36475 374690616672 O578101012801

2398 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕರಣ   ಅಗ   ಬಸಪ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1      20/4 ನ 0.60 0.31536 792703004265 200000141760

2399 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ೕ ಕ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 2 ನ /ಮ 0.40 0.21024 825389806134 O578108027153

2400 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಲ ದ ಯ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 22/2P ನ /ಮ 0.80 0.31314 928899857800 O578101010223

2401 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಮ ದ ಯ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 22/2P1 ನ /ಮ 1.00 0.36612 456798224156 O578101024397

2402 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ    ಜಪ ಳಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 37/4B2 ನ 0.40 0.14890 277671220592 1822500101300200

2403 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ವಪ    ಕ ಬಸಪ ರ -2   31/6 ನ 0.40 0.18661 357989793910 1560101011571

2404 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಗಪ ವರಹ -2   57/P14 ನ /ಮ 0.70 0.27445 754707268338 19122200004292

2405 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ ಎಂ  ಮ ನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   4/3 ನ /ಮ 1.00 0.19043 577436503642 10959100000949

2406 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ.ಎ . ಹ ತ   ಜಪ ಳಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   37/4B2 ನ 0.40 0.15099 897260496914 50100055935131

2407 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಭದ ಮ  ೕಂ ಜಪ ಳಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    37/4B2 ನ /ಮ 0.39 0.20929 575448849831 1902500102495400

2408 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ.ಎ . ೕ   ಜಪ ಳಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 37/4B2 ನ 0.40 0.14890 724232060542 33356253736

2409 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತ ೕರಪ   ಹ ತಪ ಳಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   37/3 ನ 0.99 0.40644 694868825069 111501011004048

2410 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ . ಮ ೕಶಪ   ರಪ ಂಪನಹ -1   27/2 ನ 0.98 0.34371 427172010758 169200101004660

2411 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . ಈಶ ರಪ   ನಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   15/12,15/11A ನ 2.00 0.32432 799478650580 520101216504208

2412 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಈ. ಕ ೕಶಪ   ಎ . ಈಶ ರಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    15/13B ನ 2.20 0.35151 926245822976 480108011515

2413 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಮಹಮ     

ಮಹಮ  -1 217 ನ /ಅ. 0.78 0.30178 789344648847 10980887852

2414 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ೕ  ೕಗ -1   92/5P2,92/5P3 ನ /ಅ. 0.46 0.22607 460238137161 10870100002336

2415 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಹಮ  ಅಕ ಮ   ಮಹಮ  

-1 217 ನ /ಅ. 1.00 0.20657 863177031968 10980887852

2416 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ . ಕಪ   ಗಪ ತ -1   90/2 ನ 0.80 0.27166 932136723685 31886779122

2417 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .   ಜ ವ ರಪ ಂಪನಹ -1     25/5 ನ 0.76 0.28134 324135861477 898110110000419

2418 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ವ ಂಗಪ   ದ ಪ ಮರ ಉ 100/2 ನ 37.00 0.17589 930024114817 1091901005826

2419 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಷ ಖಪ   ದ ಪ ಮರ ಉ    100/2 ನ 0.36 0.17319 541239981371 10919101005835

2420 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಪ      

ಬಸವ ಜಪ ಕ ೕಗ -1    49/1 ನ ಂ 0.80 0.18239 818562663835 10870100001781

2421 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ    ೕಂ  ಎಂ ಸಹ ಕಸ -1    10/4 ನ /ಮ ಅ 0.40 0.18781 627302330111 O6252010002430

2422 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ ೕದಮ  ೕಂ ಓಂ ರಪ ಮ ರನಹ ಉ   16/1 ನ /ಮ 0.40 0.21290 283378271583 572158613

2423 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಟ ಪ ಮಲ ಉ 127/P3P2 ನ 0.53 0.22500 790471632960 O6252250017160

2424 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಪ     ಕಲಪ ಜಕ -2   6/4 ನ 1.00 0.52794 558748443343 O6252250017079

2425 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮಪ   ಆ   ಮಪ ಂ ಕಸ -2    6/1 ನ ಅ 0.40 0.18781 476453414663 O6252250017194

2426 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹ  ಅ   ಮಹಮ  ಕಸ -1   141/2 ನ /ಅ. 0.40 0.14038 488448507663 827134832

2427 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ವ ದ ಪ ೕಪ ಕಸ -2   24/6 ನ /ಮ 0.40 0.18765 408192960053 O6252250017200

2428 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ   ಗಪ ಲ ೕ ಗರ ಕಸ -2 84 ನ ಅ 1.00 0.35349 448378358745 O6252250017229

2429 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಣ ಪ   ಗಪ ೕಪ ಕಸ -2 36/5 ನ ಅ 0.19 0.09411 707895287777 4739101001031

2430 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ಲಪ ರ -2   72/1B ನ 0.40 0.18769 962506326229 O6252600000670

2431 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತ  ಸಣ  ಗಪ ಲ ೕ ಗರ ಕಸ -2   7/4 ನ 1.14 0.50742 978936659341 O6252600000849

2432 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಎ  ಮಲಮ ಹರಳಕ ಉ   47/2 ನ 0.80 0.28901 788738981511 O6252250017175

2433 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಡಪ   ಬಸಪ ನಕನಹ ಉ 45/2B3 ನ 1.00 0.35147 398908256353 O6252250017306

2434 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ   ಎ   ಸಣ ದ ಪ ಮಲ ಉ   166/2 ನ 0.40 0.18781 563550841872 O6252250017417

2435 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂದಪ   ಷ ಪ ನ ಸ ದ ಉ 508/8 ನ 0.40 0.24377 555257158014 O6252600000704

2436 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಇ  ೕಂ ಧ ಜಯ ೕ ರನಹ ಉ   21/2 ನ /ಮ 1.00 0.35349 308775666001 O6252250017421

2437 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಪ ರ -2 64/2P3 ನ 1.00 0.34319 424929749290 O6252250017402

2438 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಬಸವ ಜಪ   ವಪ ಕ ಕ -2    11/15 ನ 0.40 0.18697 398097497984 O6252600000911

2439 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ  ೕಂ ಂಚಪ ಂ ಕಸ -2   66/1A ನ /ಮ 0.60 0.24552 377791267503 O6252250017118

2440 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ದ ಪ   ಅಜ ಪ ಡ -2 164/6P1 ನ 0.40 0.18697 711987412700 19122200024640

2441 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಗ ಜಪ ೕ -2   68/1 ನ 0.77 0.28788 606085909146 19122210008966

2442 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ರಪ ವರಹ -2   9/1 ನ 0.40 0.18709 506127374101 19122200027554

2443 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕ   ಲಪ ರ ಕಸ -2   15/4P ನ ಅ 0.30 0.15911 205350715926 4739101002057

2444 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಡ ಪ ಮ ರ -2   47/1 ನ 0.34 0.16094 552430762313 10870101035225

2445 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ದ ಪ   ವಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   6/2 ನ 0.28 0.15495 391982470105 O6252600000684

2446 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ     ಮ ಪ ಎ ಹ ಕಸ -2   21/1P1 ನ 0.40 0.18781 722545561562 10570100005338

2447 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಮ  ೕಂ ಮಲಪ  ಣದಕ ಕಸ -2 73 ನ /ಮ 1.00 0.35147 211197112908 4739101001768

2448 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ   ದಸ  ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    23/10 ನ /ಅ. 0.65 0.24131 214326998958 O6252600000853

2449 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಇ ಹ ತಪ   ಬಸಪ ಕ ಕ -2   13/1A4 ನ 1.00 0.34004 525293274243 O6252600000699

2450 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ವ   ಮ ಪ ರ ಕಸ -2   54/P1 ನ ಅ 0.42 0.17558 231812483835 O572101017092

2451 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ  ವ ತಮ  ೕಂ ಹ ತಪ  

 ಎ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   90/2 ನ /ಮ 0.90 0.32507 958943317776 520101216537890

2452 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   137/4 ನ /ಮ ಣ 0.40 0.17045 802951401383 520101044043593

2453 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧರಪ   ೕರಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   97/3,97/4 ನ 1.00 0.33749 934793403051 520101216507169

2454 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಣ   ಗಪ ಅ ಪನಹ ಕಸ -1   40/3,40/4,40/6 ನ ಅ , 0.69 0.26225 572294573870 115701010012228

2455 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ ರ  ದ ಮಪ ನ ಕಸ -1   67/1,67/3 ನ ಅ , 0.60 0.22941 593840441691 115701011004232

2456 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ದ ಪ   ಗಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   49/2 ನ 0.75 0.27187 722296983944 520101216510356

2457 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಮಲಪ ೕ ಹ ಕಸ -1   61/1 ನ ಅ , 0.80 0.26956 745923215689 O572101061285

2458 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ವ ಂಗಪ ೕ ಹ ಕಸ -1   16/P1,88/P2 ನ ಅ , 1.00 0.35719 659759122944 O572101052385

2459 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ಚನ ಬಸಪ ಹಲಕ ಉ   32/1A ನ 0.68 0.26674 496151607279 10919101011793

2460 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಮ ಯ   ದ ಪ ಮಲ ಉ   96/2 ನ 0.35 0.17357 778679606239 O6252250017083

2461 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ೕರಭದ ಪ ೕನಹ ಉ   4/3P-P1 ನ 0.52 0.22225 867076501853 6304413976

2462 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸ ತಪ   ೕ ಲಪ ನ ಸ ದ ಉ   47/7 ನ 0.39 0.18496 929581766430 O6252250017098

2463 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ಎ   ದ ಪ ಹಲಕ ಉ   29/2 ನ 1.00 0.35349 999161054482 O572101055235

2464 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಷ ೕ ರ ಉ   50/P1 ನ 1.00 0.35147 394536810233 O503101053338

2465 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಗ -2   103/4 ನ /ಮ 1.00 0.34004 634498112267 1560101008258

2466 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ದ ಪ   ವಪ ಕ ಕ -2   13/1 ನ 0.40 0.18697 391982470105 O6252600000684

2467 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ   ಬಸಪ ಅವಳಘಟ -2   4/6 ನ ಅ 0.40 0.13917 830765306983 200001675599

2468 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉಮ ಪ   ದ ಪ -1   90/P2 ನ 1.00 0.39347 742462999543 200001728394

2469 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಂಚಪ ಅವಳಘಟ -2   23/3 ನ 1.00 0.39347 277321069382 200001728372

2470 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಪ   ದ ಪ ಮಲ ಉ 46/6P-P1 ನ 1.00 0.39347 955932990240 200001818697

2471 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ಜಪ ರ -2  85/1P1 ನ ಅ 1.00 0.39347 463151618866 200001675601

2472 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ದಪ ಳ ಗರ ಕಸ -1   21/2 ನ 0.23 0.14236 480447620571 200001730233

2473 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ   ಚನ ಬಸಪ ರ -2   13/1A1 ನ /ಮ ಅ 0.80 0.33223 894224734165 200001728316

2474 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಭದ ಪ   ದ ಪ ತ -1   90/4 ನ 0.58 0.26485 559864269020 200001728827

2475 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯ  ಅ   ಯ  ಸ  

ಸ ನಹ -1 47/3 ನ /ಅ. ಅ , 0.78 0.21013 202689412294 694000381774

2476 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸಹ  ಟ ಪ   ಸ ಯಪ ಅವಳಘಟ -2   16/2 ನ 1.00 0.18498 768316340495 200001726726

2477 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ಕ ಯಪ ೕಗ -1 215 ನ 1.00 0.39347 969815376920 200001600168

2478 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಆ  ಎಂ ಜಯಪ ಲ ಹ ಕಸ -1   62/7 ನ /ಮ 0.42 0.20538 635294641046 200001840804

2479 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ಳ ದ ಪ   ಕ ಯಪ ಡ ಉಪ ಯ ನಹ -1   50/P2 ನ 1.00 0.33223 389157959961 4240101000198

2480 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯ   ವ ಯ ೕ ಂದನಹ ಉ   1/8 ನ ಅ 0.38 0.19777 424721630251 200001830920

2481 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ದ ಪ ರ -2   32/1 ನ /ಮ 1.00 0.39347 752033696928 200000448238

2482 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಇ  ಎ     ೕಗ -1   115/4 ನ /ಅ. 0.58 0.26485 220382844329 200001600135

2483 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ದ ಪ   ವ ಂಗಪ ೕ ಕಸ -1   104/P1 ನ 0.85 0.34666 473298782862 200001730288

2484 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ೕ ಂದಪ   ಂಗಪ ಲ ೕ ಗರ ಕಸ -2   61/1 ನ 0.40 0.20455 306910475834 200001815867

2485 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ದ ಪ ೕಗ -1   79/14 ನ 0.80 0.33223 925199436980 200001746652

2486 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಜಪ ಮಲ ಉ 96/2 ನ 0.35 0.19883 518851094512 200001782413

2487 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ದಪ ಇ ಕಸ -1   21/2 ನ 0.40 0.14236 301421513582 200001730233

2488 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬ    ಇ ಂ ರ ಕಸ -2   56/5 ನ /ಅ. 1.00 0.32610 285631414528 200001730164

2489 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಲ ೕಂ ಂದ ಪ ೕಮ ರ -2 79 ನ /ಮ 0.60 0.27099 709768364093 200001037645

2490 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಷ ಖಪ ರ -2   54/3 ನ /ಮ 1.00 0.33223 801326205807 1560101007946

2491 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ದಶ   ರಪ  ೕ ಂಡನಹ ಉ   4/3 ನ 0.78 0.32957 735492612962 33991894630

2492 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ದ ಪ ಮಲ ಉ    112/P ನ ಅ 1.00 0.33223 267276711825 200001818686

2493 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚ ೕರಪ   ಂಚಪ ತ -1   239/2 ನ 0.99 0.38324 959316621233 694000392254

2494 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮಪ   ಹ ತಪ ಕಗ -2   43/2,43/3 ನ 0.40 0.20460 719215734250 200001840826

2495 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ   ದ ಪ ಹಲಕ ಉ   46/3 ನ /ಮ 1.00 0.39347 840279977414 50100266387237

2496 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಹಮ ಲ  ಬಇ  ಗ  ೕ  ೕ ಕಸ -1   175/1 ನ /ಅ. 0.60 0.27417 508356079685 20246632102

2497 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಖರಪ   ದ ರಪ ಕ -1   69/3 ನ ಅ 0.56 0.25875 203063979569 200001728383

2498 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ದ ಯ   ೕಮ ಖರಯ ೕ ನಹ -1 23/P4 ನ 0.55 0.25020 316183752505 200000186166

2499 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಡ ಮಳ ಉ 7/P4 ನ ಅ 0.80 0.33223 466368318634 200001724413

2500 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಹಟ ಪ  ಮರ ಉ   67/1 ನ /ಮ 1.00 0.39347 484223825821 200001736881

2501 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಕ ಉ   4/8 ನ 1.00 0.39347 352061913643 200001707929

2502 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗ ಯ   ಳ ಯ ಮರ ಉ   121/C ನ 0.40 0.20455 947192670081 200001732402

2503 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಹ ತಪ   ರಪ ಇ ಕಸ -1   80/4 ನ 0.30 0.18824 636776955390 200001815834

2504 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕ   ವಪ ರ -2   44/2 ನ ಅ 0.81 0.33223 892025370872 200001728361

2505 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಶ  ಂದ ಪ ಳ ಗರ ಕಸ -1   8/7 ನ 0.50 0.24247 240276269035 200001815845

2506 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ  ಎ   ಂದ ಪ ಳ ಗರ ಕಸ -1    8/6 ನ 0.60 0.27183 933534232756 200001828424

2507 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ದ ಪ ರ -2   6/1 ನ 0.60 0.27099 425617299328 200001730200

2508 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಮ ಂ ಶ ವ ರ ಕಸ -2   2/2,4 ನ /ಮ 0.49 0.23733 802610989867 1712500100564700

2509 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ವಣ ದ ಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -2   38/2 ನ 0.20 0.13249 250712440503 O572101050036

2510 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಪ ಶಪ   ಹ ತಪ ೕನಹ ಕಸ -2   80/3 ನ 0.70 0.26359 738330759795 O572101020280

2511 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಗ ೕ    ಕ ಬಸಪ ಹ -2   64/4 ನ 0.32 0.17833 289873266963 19122200036724

2512 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಶಪ    ಕ ಬಸಪ ಹ -2   14/8B, 64/4 ನ 0.44 0.17833 650592551838 10894101008203

2513 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ  ೕಂ ದ ಖರಪ ಮ ರ -2    82/7 ನ /ಮ 0.20 0.13929 612701559419 64116858236

2514 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಂದ ಪ   ಮಲಪ ೕಮರನಹ ಉ   2/4 ನ 0.60 0.27099 981478819212 997589454

2515 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ವ   ಬಸಪ ೕ ಕಸ -1   61/1 ನ 0.30 0.17183 696606218785 1712500100149700

2516 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ  ಎಂ ಜಯಪ   ಮ ಳಪ ಲ ಹ ಕಸ -1   61/1 ನ ಣ 0.40 0.20455 732957421903 200001840837

2517 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹಮ     ೕ ೕ ಕಸ -2   175/2 ನ /ಅ. 0.60 0.27417 304128340480 64129356456

2518 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮ ಪ  ಣದಕ ಕಸ -2   44/1 ನ ಅ 1.00 0.39347 832587508949 O572101019226

2519 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ಮಪ ರ -2  87/2P1 ನ 0.40 0.20460 462095813925 19122250027812

2520 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಘ ಂದ   ಕ ಬಸಪ ರ -2   45/5 ನ 0.60 0.27099 211548060445 10894100000577

2521 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಅವಳಘಟ -2   18/3 ನ /ಮ ಅ 0.32 0.17833 918361936844 200001728349

2522 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ದ ಪ ನಕನಹ ಉ   28/3P3 ನ 0.60 0.27099 344211829694 200001815914

2523 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ  ದ ಖರಪ ಮ ರ -2   54/3 ನ ಅ 0.87 0.26181 737482299494 200001726895

2524 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಮಪ   ಹ ತಪ ಅವಳಘಟ -2   18/2 ನ ಅ 0.20 0.13929 793111721889 200001728338

2525 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ  ರ   ಯ  ದ  -1   155/2 ನ /ಅ. 1.00 0.10754 491915736259 694000381388

2526 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಸ ೕ ಮ ರ -2   102/6 ನ 1.00 0.39347 543739726381 200001604720



2527 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಸ  ಚನ ಬಸಪ ಅವಳಘಟ -2   2/2 ನ 0.98 0.38733 532165613075 200001730460

2528 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಲಪ   ಷ ಪ ಮ ಂಡನಹ -2   5/5 ನ 0.40 0.20455 917304089665 200001826108

2529 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ನ ಯಪ ಮ ರ -2   74/2-P2 ನ 1.00 0.39347 409281724656 200001726884

2530 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಂದ ಪ ೕ ನಹ -2   49/P2 ನ 0.95 0.37815 912788802624 200001730459

2531 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಪ   ರಪ ಕ -1   153/1 ನ 0.37 0.19474 435984738922 200001726635

2532 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಮ ಪ ಳ ಗರ ಕಸ -1   7/P1 ನ /ಮ 0.34 0.18492 312223819864 200001730142

2533 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಇ ರಪ   ಈಶ ರಪ ೕನಹ ಉ  14/3P ನ 0.92 0.36886 596791093828 200001815890

2534 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜಗ ೕ   ಯ ಕಸ -1   57/5 ನ 0.78 0.32610 675789230081 200001743378

2535 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ  ಜಬ   ಅ  ಖ ೕಂ ರ -2   16/1 ನ /ಅ. 1.60 0.72078 378187896280 200001730482

2536 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ದ ಪ ಮ ರ -2   84/2 ನ /ಮ ಅ 2.74 1.12377 214662843597 200000448158

2537 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಗಪ ೕ  ಕಸ -2   14/1P4,4/1P3 ನ ಅ 0.52 0.24692 329263184698 200001816350

2538 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಜಪ  ಅ ಹ ಉ 26/5P2 ನ /ಮ 0.40 0.20455 412845739918 200001728145

2539 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಮ  ೕಂ ಗಪ ಲ ೕ ಗರ ಕಸ -2 15/5PB ನ /ಮ 0.80 0.33223 200188192240 200001730244

2540 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಲಮ  ೕಂ ಗಪ  ೕ ರನಹ ಉ   28/4 ನ /ಮ 0.40 0.20455 653042362652 200001740184

2541 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳಮ  ೕಮ ಗ ಜಪ -1   40/7 ನ /ಮ ಟ ೕಟ 0.68 0.64648 773776365993 200001728350

2542 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ಕ ಯಪ ರ ಕಸ -1 19/1A ನ ಅ 0.60 0.27417 955994045851 200001730302

2543 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ವ ಯ   ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 14 ನ /ಮ 1.00 0.39347 690751341343 200001714427

2544 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ    ೕಂ ದ ಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   51/4 ನ /ಮ 0.62 0.25109 327483755368 200001738062

2545 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ವಪ   ಕ ಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   81/5 ನ ಣ 0.80 0.33223 747141678461 200001778719

2546 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಗಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   12/P2 ನ 0.60 0.27939 894686827529 200001738073

2547 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಷ   ಮ ವಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 32/5 ನ 0.40 0.24403 488674787729 520331004274096

2548 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನಪ   ಕ ಯಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   49/P1 ನ ಅ 0.86 0.29933 670524513122 520101216543793

2549 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಮಹ ವಪ   ಮ ವಪ ಂ ಸ ಉ    27/1 ನ 1.00 0.39347 884957184770 64052695085

2550 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಕ ಯಪ ರ ೕ ಕಸ -1 32/1C ನ 0.40 0.20390 696613024006 200001730186

2551 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಮ  ೕಂ ಂ ರಪ ಮರಬನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   30/2,30/3 ನ /ಮ 0.74 0.31386 796199048724 30977544844

2552 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಮ ಶ ರಪ   ಗಪ ೕಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 40/4 ನ 1.00 0.39347 642793088722 30977544844

2553 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಲಪ ೕಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   26/1 ನ 1.00 0.39347 662760004729 200000979904

2554 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ   ಪರ ಶ ರಪ ಲ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    29/7 ನ 1.00 0.39347 623363795242 200001806691

2555 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಯಪ   ಈಶ ರಪ ೕಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    46/1 ನ 0.70 0.30161 209740357486 200001818675

2556 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದರ ಕ ಂ  ಬ ಮಣ ಂ ಉ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    36/A ನ 0.66 0.27609 210678506858 200001806839

2557 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಕ ಯಪ ಉ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 27/1B ನ 0.78 0.36837 292840247492 200001815856

2558 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಯ   ನಕಯ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 57/2A ನ 0.84 0.34448 765976747399 520101216500636

2559 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಪ  ಬ ಮಣ   ೕರ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   38/7 ನ 0.40 0.24403 207443899948 200001806737

2560 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ರ  ್ ಬ ಮಣ ಂ ಉ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   53/1,54/1 ನ 0.56 0.25892 574712881274 10893101003387

2561 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಗಳ ಳ  ೕಂ ೕ ಪ  

ಬ ಮಣ ಂ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 38/8 ನ /ಮ 0.55 0.30338 243563663137 520101216596048

2562 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ರ   ಲ ದ ಪ ಮರಬನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    12/3 ನ 0.35 0.31692 841176262465 4391101000001

2563 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕ ಶಪ   ಲ ದ ಪ ಮರಬನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    12/4,12/3 ನ 0.35 0.18820 660661996658 200001750556

2564 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಥ  ಲ ದ ಪ ಮರಬನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    12/4 ನ 0.35 0.18820 470772382484 200001730222

2565 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸಣ  ಯಲಪ   ಮ ಪ ೕಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 37 ನ 0.72 0.30783 557519082612 200001735414

2566 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಮ  ೕಂ  ದ ದ -1 79/13 ನ /ಮ 1.42 0.69871 707217508241 1712500100756500

2567 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ಬಸಪ ೕಗ -1 43/6 ನ 0.40 0.22140 758794837206 50100216716996

2568 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಷ ಕ ರ   ಕ ೕ ಲ ೕ ಗರ -2    2/1 ನ 0.92 0.37071 980312454007 O6252250017330

2569 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಕ ಯಪ   ಚನ ಪ ಅ ಹ ಕಸ -2 26/5P1 ನ 0.80 0.33223 671429534061 O6252250017156

2570 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ೕ   ಈಶ ರ ಂಡವ ಕಸ -1   23/1 ನ 1.00 0.39555 504165513539 O6252250017267

2571 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಎ   ಮ ಶ ರಪ ಡ -2 206/1 ನ 1.00 0.35349 234804853610 O6252600000665

2572 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ    ಪರ ಶ ರಪ ಟರಘಟ ಕಸ -1 33/1A ನ /ಮ 0.39 0.24377 766798912874 O6252010002425

2573 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ  ೕಂ ಮಲ ೕಗ -1 102/5 ನ /ಮ ಅ 1.00 0.41597 938005003543 O6252010002888

2574 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಪ   ಮ ವಪ ಯ ಂ -1 35/4 ನ 0.50 0.19548 964542252520 O6252250017248

2575 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಲ ಮ  ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ಯ ಂ -1 72/2PC1 ನ /ಮ ಅ 0.50 0.26068 566248733315 O6252250017233

2576 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಭ   ರ -2  71/4B ನ 0.80 0.41144 694063031768 O572101018551

2577 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ಮ ದ ಪ ಎ ಹ ಕಸ -2   4/43P2 ನ /ಮ 1.00 0.53443 982305771959 O6252610003430

2578 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ಎ  ನಕಪ   ವಪ ಳ ಗರ ಕಸ -1 76/9 ನ 0.38 0.19564 759948860316 O6252200016644

2579 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ದ ಪ ಮ ರ -2   70/7 ನ ಣ 0.50 0.24012 488706249801 32548692671

2580 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಂಕ ಶ ಬ ಳ ಕಸ -2   2/7 ನ /ಮ 0.40 0.22673 461916199486 8849108000954

2581 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಎ  ಗ ಜಪ   ಎ  ವಪ ಳ ಗರ ಕಸ -1   76/10 ನ 0.38 0.19795 641406206449 O6252200016659

2582 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಎಂ ಎ  ಬಸವ ಜಪ ಅರ ನಘಟ ಕಸ -1   19/1 ನ 0.44 0.26451 467528879361 O64190742356

2583 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಜಪ   ಗಪ ೕಪ ಕಸ -2   5/1 ನ 0.80 0.29650 793066203079 4739101001173

2584 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ಹ ಮಪ ಸಹ ಕಸ -1  17/2-P2 ನ 0.80 0.43247 400491381855 4739101002492

2585 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಮ  ೕಂ  ದ ದ ಡ -1   62/5 ನ /ಮ 0.71 0.29096 707217568241 1712500100756500

2586 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಘ ಂದ     ಚನ ಬಸಪ ದ ನಮಠ -1 45/AP1 ನ 0.95 0.29635 329304441922 O579108023362

2587 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಂ ಶ  ೕ ೕ ರನಹ -1 35/8 ನ ಅ 0.73 0.27270 475383285955 O579101018805

2588 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಂತಯ   ದ ಂಗಯ -1 259/1 ನ ಅ 0.31 0.15165 553573266268 O579101000951

2589 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಮ  ೕಂ  ಬಸಪ  ಣದಕ ಕಸ -2 71 ನ /ಮ ಅ 0.60 0.24552 241466303548 O6252200032599

2590 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಷ ೕ ರ ಉ 51/2 ನ /ಮ ಅ , 1.00 0.34002 842737714213 O503101051367

2591 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಂಗಪ   ದ ಪ ನ ಕಸ -1 92/6 ನ 0.68 0.26649 729060500565 115701011002731

2592 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕ   ಂಗಪ ಂಗದಹ ಕಸ -1 45/2 ನ 0.71 0.27396 622896034011 54013502303

2593 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಬಸಪ ಕಸ -2 54/2 ನ ಅ 1.00 0.38435 568834987594 1560101012341

2594 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಈಶ ರಪ   ವಣ ದ ಪ ಗ -1   55/3 ನ ಅ 0.60 0.27099 944353778742 O579101004750

2595 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ಆ  ನ ೕನ  ಜಪ ಅರ ಕ -1   18/7 ನ ಅ 0.51 0.24039 476715297164 19122200093411

2596 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ ಆ  ಮ ಂದ  ನ ಜಪ ಅರ ಕ -1   18/7 ನ ಅ 0.46 0.22626 885652664394 10894101022106

2597 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ   ಎ  ಈಶ ರಪ ೕ -2    78/2 ನ /ಮ ಅ 0.40 0.15647 229300464458 64076765217

2598 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ        

ಂದ ಪ ಈರಗನಹ -1  14/1B ನ ಅ 1.00 0.39347 264148579995 898110110000646

2599 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕವ   ೕರಭದ ಪ ಯರಗ ಹ -2   97/1 ನ ಅ 0.82 0.16913 450535715870 1560101007141

2600 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಶಪ   ಎ  ಚನ ಪ ರ ಕಸ -1   30/9 ನ ಅ 0.33 0.18112 940544687747 10958101003493

2601 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ನರಸಪ  ಹ -2   31/13 ನ ಅ 0.72 0.33536 257429056744 10894101000238

2602 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಇ ಎ  ದ ಮಪ   ಮಪ ೕನಹ ಕಸ -2   74/1 ನ ಅ 0.34 0.18438 230319707582 64131038020

2603 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಮ  ೕಂ ದ ಪ ರ -2   59/1P3 ನ /ಮ ಅ 0.80 0.33223 828173969299 1560101006945

2604 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಗ ಜಪ   ೕಶಪ ರ -2   63/6 ನ ಅ 0.60 0.27099 830953247535 1560101007556

2605 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ಮ  ೕಂ  ೕರಪ ೕಗ -1   68/6 ನ /ಮ ಅ 0.80 0.33223 931269346653 32859504731

2606 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಮ ೕಶಪ   ವ ಂಗಪ ಮ ಕಸ -2   1/3 ನ ಅ 0.93 0.37203 908904365802 O572101018018

2607 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ರಪ ಹ ಕಸ -2   18/4A ನ ಅ 0.76 0.31997 780769523181 8849108000431



2608 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ   ಡಪ ನಹ -1   9/1 ನ ಅ 0.80 0.33223 315168166550 O579101010310

2609 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಈಶ ರಪ   ಲಪ  ಂ ಂ ೕನಹ ಕಸ -2    65/2 ನ ಅ 1.00 0.39347 249556504628 1712500100394300

2610 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ಮ  ೕಂ  ೕರಪ ೕಗ -1   69/4P1 ನ /ಮ ಅ 0.80 0.33223 931269346653 32859504731

2611 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ     ೕಶಪ ರ -2   53/3 ನ ಅ 0.40 0.20390 813703386130 10894100001489

2612 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ೕ ಸ  ಲ ೕಪ ಂ ಕಸ -2   113/2 ನ ಅ 0.28 0.15760 824454012906 1560101004662

2613 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಸ ೕಜಮ  ೕಮ  ದ ಪ -1   123/P1 ನ /ಮ ಅ 0.85 0.34753 689958813169 O579101010878

2614 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕತ ಮ  ಮಯ ನಹ -1   5/1,5/3,50/3 ನ ಅ 0.73 0.31079 685139333232 34036322742

2615 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಕರ ಎಂ   ಚನ ಬಸಪ ನಹ -1   45/7 ನ ಅ 0.62 0.27713 475505200802 O579101013064

2616 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಶ   ದ ಪ ರ -1   2/2 ನ ಅ 1.00 0.39347 809901189497 10870101018750

2617 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ  ಎ  ೕಮ ೕಂ ಗ ಜಪ   ರ -2 69/7,69/12 ನ /ಮ ಅ 0.60 0.27099 814139468662 10894101005738

2618 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ    ಂದ ಪ ರನಹ -1 39/P1 ನ ಅ 0.40 0.20390 548685261295 O579101019351

2619 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಮ ದ ಪ    ಗಪ -2 67/4 ನ ಅ 0.81 0.33223 261324560342 10894101022364

2620 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಂಗ   ತ ಪ ರ -2    2/4 ನ ಅ 0.58 0.26483 741140815790 1560108006116

2621 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ  ೕರಪ ೕಮ -1   16/5 ನ /ಮ ಅ 0.51 0.24343 982817212176 O579101013366

2622 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ಮನಹ -1    7/4 ನ ಅ 0.46 0.22814 998899859505 898110110000100

2623 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಂಗಪ   ೕಲ ಠಪ ಆ -2    37/2A ನ ಅ 1.00 0.39807 319271367031 898110110001346

2624 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಮ ನಪ ಂಗದಹ ಕಸ -1 66/18 ನ /ಮ 0.73 0.27548 911916446054 115701011004884

2625 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ      ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 42 ನ ಣ 1.00 0.87993 625256213343 520101216509511

2626 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ೕ ಯಣ  ರ -2   21/P2 ನ ಅ 2.43 1.02776 970821025453 64031292025

2627 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಜಯ ವಪ ರ -2   57/3 ನ /ಮ 1.40 0.80625 867208283571 1560101011588

2628 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ವ ತ ಪ   ದ ಪ ಅವಳಘಟ -2   19/7 ನ 0.90 0.36460 994007013601 1712500100763400

2629 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ನ ೕ     ಖರಪ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   19/2 ನ , ಅ 0.60 0.24450 320352892497 64042700870

2630 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮ ಯಪ ೕಮ ರ -1   10/4P1 ನ 0.73 0.38382 659387498691 1712500100757100

2631 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಮ ಪ    ಂಗಪ ಮಲ ಉ 14/4P1,8/8 ನ 0.81 0.33372 734820451385 O6252010001741

2632 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ಅಂಕಳಪ ನ ಕಸ -2 6/P2,6/P4 ನ 1.00 0.35147 485628681389 10919101002421

2633 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಹ ತಪ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   1/24 ನ 0.80 0.32150 462429727054 35289040320

2634 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಅಂ ನಪ ಮ ರ ಯ ನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    18/OP2 ನ 0.80 0.32135 955707024300 64074203099

2635 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ   ಮಹಮ  ಹ ಕಸ -1 43/1BP1 ನ /ಅ. ಣ 0.59 0.23778 404870087651 O6252240000193

2636 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ದ ಪ   ವಪ -1   113/1 ನ ಅ 1.00 0.39347 617401897046 O579101010876

2637 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಪರ ಶ ರಪ   ತ ಪ ರ -2   2/9 ನ ಅ 0.62 0.27713 856730451189 10894101029862

2638 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಓಂ ರಪ   ೕರಬಸಪ  ಬ ಹ ೕಗ -1    61/9 ನ ಅ 0.56 0.26032 897000644543 10870101010262

2639 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಎ  ದ ಪ   ಎಂ ವ ಂಗಪ ೕ -2    86/3A1 ನ ಅ 0.80 0.33223 823093682189 10894100000413

2640 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎಂ ಎ  ಸಣ  ಬಸವ ಜಪ   ಎಂ 

ವ ಂಗಪ ೕ -2 86/1 ನ ಅ 0.80 0.33223 457455576975 10894100000417

2641 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಎಂ ವ ಂಗಪ ೕ -2   86/2 ನ /ಮ ಅ 0.58 0.26483 761504614409 19122200028575

2642 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಪ   ಮ ಯಪ ೕಮ ರ -2    10/4 ನ ಅ 0.73 0.30773 610647372572 O579101013076

2643 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ೕಲಪ ಕ -2   39/1P2 ನ ಅ 1.00 0.39807 268770068633 19122200053091

2644 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ದ ಪ    ಥ   

ೕರಪ ಕ ೕಗ -1 61/8 ನ ಅ 1.00 0.39347 940241125627 10870101018477

2645 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ದಶರಥ    ರ ನಹ -1   72/2 ನ ಅ 1.00 0.39807 325456244567 33798281613

2646 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ೕಮಪ ಡ -2    65/1A ನ ಅ 0.45 0.22509 318964022421 19122250029628

2647 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತಮ ಯ   ಎಂ  ಳಪ ೕ -2    35/1 ನ ಅ 0.61 0.27099 748778837809 10894101007648

2648 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲ ನಯ   ಉಜ ಯ ಲ ೕ ಗರ -2 14 ನ ಅ 1.00 0.39807 646620734628 10894101019777

2649 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ     ೕಮಪ ಡ -2    70/2B1 ನ ಅ 0.34 0.18498 318964022421 19122250029628

2650 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ     ಜಮ ಮರ ಉ   55/5B ನ ಅ 0.56 0.26032 757439427535 10919101009798

2651 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಯ   ದ ಂಗಯ ರ -2   25/7 ನ ಅ 0.85 0.34754 611505358588 1560108006211

2652 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ೕಂ  ಜ ರ ಹ ಕಸ -2    18/3 ನ /ಮ ಅ 0.52 0.24651 265812108164 1560101008185

2653 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ದಮ ಅ ಪನಹ ಕಸ -1    36/1 ನ ಅ 0.50 0.23661 687326692367 10958100000953

2654 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಈಶ ರಪ   ಎಂ ಚನ ಬಸಪ ರ -2    59/1P2 ನ ಅ 0.60 0.27099 870069595728 200001882663

2655 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕ ಶ ರಪ   ೕ ಂಡನಹ ಉ   18/27 ನ ಅ , 0.80 0.31827 773768646655 64037568226

2656 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಗ ಂಡನಹ ಉ   52/3 ನ ಅ , 0.49 0.22036 686669246712 64037568226

2657 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ಯಪ ಗ ಂಡನಹ ಉ    19/1 ನ ಅ , 0.80 0.31356 364476661625 64037568226

2658 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಪ   ಚನ ಪ ಮಸ ಉ   26/3 ನ ಅ , 0.80 0.31318 300739503106 64037568226

2659 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಕ ಯಪ ಗ ಂಡನಹ ಉ    36/3BlockP1 ನ ಅ , 0.50 0.22671 785516132964 64037568226

2660 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ಂದ ಪ ಕ ಉ 3 ನ ಅ , 1.16 0.37351 559998094601 64037568226

2661 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಥ  ಚನ ಪ ಡ ತ -1 120/3 ನ ಅ , 0.60 0.27099 362874716337 200001422300

2662 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ   ಈಶ ರಪ ಗನ ಉ 40/8 ನ ಅ , 0.96 0.20700 663941380031 822194434

2663 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಇ ನಟ ಜ  ಈಶ ರಪ   ಎಂ ದ ನಮಠ -1   41/4 ನ ಅ , 1.00 0.22799 822601284567 54040740322

2664 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ  ಜಪ ೕ ಕಸ -2 8/1P3 ನ /ಮ ಅ , 0.35 0.18807 633491453882 O572101063069

2665 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ೕ ಂದಪ   ಮಪ ದ ನಮಠ -1   14/1P4, ನ ಅ , 0.95 0.37786 308425783925 694000391523

2666 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಪ    ಚನ ಪ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -1   24/3 ನ ಅ , 0.87 0.35366 681980685009 30876339985

2667 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಂದ ಪ   ಎ  ಈಶ ರಪ ೕಗ -1   38/23 ನ ಅ , 0.74 0.31364 283526415465 10870101018699

2668 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಮ  ೕಂ ವಪ ಕ ಕ -2    11/12 ನ /ಮ ಅ , 0.40 0.20460 210148212933 520101044049745

2669 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ    ಗಪ ಮಲ ಉ   23/17 ನ ಅ , 0.48 0.23433 393604600984 6114007346

2670 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮಹಮ  ರ ೕ   ಬ ೕ  ೕ ಉ   17/6 ನ /ಅ. ಅ , 0.20 0.13252 682465752431 64011952156

2671 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರ ಯ   ಠ ಯ ಮರ ಉ   65/10A ನ ಅ , 1.00 0.39347 300294446811 6033640177

2672 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮ ವಪ ಸಹ -1    15/7 ನ ಅ , 1.00 0.39347 870475587332 O579101027865

2673 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕ   ದಪ ೕಗ -1    90/8 ನ ಅ , 0.42 0.20463 970836968746 O579101026778

2674 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆಂ ನಪ   ಪ ಪ ದ ನಮಠ -1    30/P2-P1 ನ ಅ , 1.00 0.39347 763130871785 200000443727

2675 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಲಪ ಹಲಕ ಉ 38/2A ನ ಅ , 0.87 0.35370 705594121031 10919101008188

2676 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ದ ಪ ಮಲ ಉ    20/2 ನ ಅ , 0.64 0.28323 673516585491 6082045227

2677 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ   ೕಮಲ  ಎ  ಎ  ಜಪ ಹ ಕಸ -2    51/10 ನ /ಮ ಅ , 0.80 0.33223 324985952311 1560101009497

2678 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಜಪ   ಬಸಪ ದ ನಮಠ -1    45/2 ನ ಅ , 0.47 0.11387 924037224678 200000788648

2679 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ದ ಪ   ಹ ತಪ ಹಲಕ ಉ 47 ನ ಅ , 0.29 0.16721 728165993208 832200594

2680 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಕ ದ ಪ   ಹಲಗಪ ೕಗ -1 103/13 ನ ಅ , 0.63 0.28012 862141475631 10870100000887

2681 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಎ  ಜಪ   ಂದ ಪ ರ -2    81/3 ನ ಅ , 1.00 0.32616 701869856821 64021037962

2682 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ಅಣ ಪ    ಎ  ಮ ಶ ರಪ ಳ ಯಕನಕ ಕಸ -1    26/16 ನ ಅ , 0.80 0.33223 840830781243 O572101063172

2683 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ದ ಪ   ೕಲ ಠಪ ಕ ಕ -2    11/5 ನ ಅ , 0.40 0.20390 491455531895 898110110001062

2684 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ   ದ ಪ ದ ನಮಠ -1    34/P3 ನ ಅ , 0.60 0.27099 581903555047 O579119011880

2685 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಯ   ಮ ಯ ಮರ ಉ  70/5P3 ನ ಅ , 0.81 0.17474 400659918712 O572101054360

2686 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಬಸವ ಜಪ   ರಪ ೕಗ -2 170/2 ನ ಅ , 1.00 0.39347 631815316074 10870101006445

2687 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ  ಆ  ೕಂ ಕಸ -2 51/6 ನ /ಮ ಅ , 0.60 0.27099 257255802237 1560101011540

2688 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ರ ೕ  ಉ 5* ನ /ಮ ಅ , 1.44 0.39317 606510587590 1712500100670100

2689 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಗ ಂಡನಹ ಉ   29/2P-P1 ನ ಅ , 0.81 0.31356 670592013803 64089707088

2690 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತ  ೕಂ   ಎ ಗ ಂಡನಹ ಉ     6/10 ನ /ಮ ಅ , 0.40 0.25622 407594647457 1712500100218400

2691 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರ ಯ   ಯ ಗ ಂಡನಹ ಉ 51 ನ ಅ , 0.65 0.27238 260643044334 35627442031

2692 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ       ೕರಭದ ಪ ಕ ಉ    48* ನ ಅ , 0.72 0.30512 469840952541 20305028954

2693 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ದ ಖ   ರದಪ ೕ  ಉ   39/1 ನ ಅ , 1.00 0.43205 341463127442 54053091698

2694 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ೕ ಪ  ಆ ಯಣ ಲ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    29/2 ನ ಅ , 1.40 0.62390 846045789104 10893101005756

2695 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ೕ    ೕ ಪ  ಆ ಯಣ ಲ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    29/1 ನ ಅ , 1.62 0.78422 998253225294 10893101002564

2696 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಬಸಪ ೕ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 43/2B ನ /ಮ ಅ , 0.80 0.25690 O578101019620

2697 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸಣ ಪ   ದ ಪ ತ -1    26/2P1,26/2P6 ನ ಅ , 0.90 0.35710 453131467528 4240101000294

2698 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಡ ಯಲಪ ೕಮ -1 61 ನ ಅ , 1.80 0.79016 329487881148 4240101000154

2699 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಂತ   ಎ   ೕರಭದ ಪ ಈರಗನಹ -1    17/12 ನ /ಮ ಅ , 0.40 0.18236 356581331881 898110310000002

2700 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕ ಸ  ಹ ತಪ ಯ ಂ -1    74/2 ನ ಅ , 0.80 0.29653 655880459929 50100163050080

2701 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಹ ಮಪ ರ ಕಸ -1 73 ನ ಅ , 0.64 0.25588 645978488017 35465285205

2702 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮ ವಪ ಕಸ -1    11/2 ನ ಅ , 0.90 0.36270 551136828529 694000667174

2703 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಧಮ ಯ ಹ ಮ ರ -2   28/5 ನ ಅ , 0.40 0.15713 855720097736 10893101015799

2704 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ  ೕಂ ಸ ಯ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    110/P5 ನ /ಮ ಅ , 0.40 0.20205 300965085546 200001730277

2705 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಯ ಂ ರ -2 14/P6 ನ /ಮ ಅ , 0.60 0.27108 767880143459 200001679479

2706 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಯ   ಯ ಮ ರ -2   73/8 ನ ಅ , 1.00 0.29835 333607835696 200001815889

2707 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಹ ಮ ರ -2    25/6 ನ ಅ , 0.60 0.27108 359103130469 200001749052

2708 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಗಪ   ಗಪ ರ -2    31/3 ನ ಅ , 1.00 0.39344 329621111046 200001847545

2709 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಎ  ಳಪ -1   152/1,152/3 ನ ಅ , 0.55 0.26480 353020777508 200001730471

2710 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಮ ಬಸಪ ಕ -1    67/8 ನ /ಮ ಅ , 0.40 0.45345 693471277223 200001714198

2711 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಜಯ ಪ   ಲ ಯ ಂ ಕಸ -2 33/1 ನ ಅ , 0.60 0.27048 348323501695 30977544844

2712 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಬಸಪ  ಲ ಹ ಕಸ -1    121/4 ನ ಅ , 0.41 0.19053 978840281490 572101053877

2713 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕ ೕಂ  ಉ  ಹ ಕಸ -1   50/1,50/4 ನ /ಅ. /ಮ ಅ , 0.77 0.31345 270277621077 115701011007541

2714 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಕ   ಮ ಪ ಕಸ -1 70 ನ /ಮ ಅ , 0.40 0.20200 499815139236 O572101060060

2715 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ವ ಂಗಪ ಂಗದಹ ಕಸ -1   10/3 ನ ಅ , 0.80 0.32412 369318955956 115701011005134

2716 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಪವ ತಪ   ಬಸಪ ಮ ಕಸ -1   76/4 ನ ಅ , 0.57 0.24938 399628915199 64126018294

2717 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಮ ರ ಕಸ -2    30/1,3/6,30/7 ನ /ಮ ಅ , 0.93 0.35746 249138774611 O579101023208

2718 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಎ    ದ ಂಗಯ ಳ ಯಕನಕ ಕಸ -1    25/1 ನ ಅ , 0.52 0.23430 627497351314 115701011004811

2719 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ನ  ವ ಂಗಪ ಕಗ -2 70 ನ ಅ , 0.30 0.17274 729970222826 64008065215

2720 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ  ಅ   ಯ  ೕ  ೕ ಕಸ -2    153/2 ನ /ಅ. ಅ , 0.80 0.32245 706765627062 O572101058634

2721 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರ ಯ   ಮ ಯ ಮರ ಉ  78/2 ಪ. 0.43 0.20176 415030573764 6282147186

2722 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ಯ   ಉ ಯ ಮರ ಉ  71/2 ಪ. 0.40 0.19976 304917549016 935042041

2723 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಮ ಯ ಮರ ಉ 65/2B ಪ. 0.80 0.31411 922473748705 10919101024636

2724 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಹ ಮಪ ಮಳ ಕಸ -1 126 ಪ. 0.80 0.31436 885294135779 10958101003590

2725 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ ಯ   ಮ ಯ ಳ ಯಕನಕ ಕಸ -1  26/21 ಪ. 0.40 0.14779 486119507917 10958101026458

2726 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ಯ   ಯ ಮರ ಉ 66/2A ಪ. 0.52 0.23653 311646515378 200001514337

2727 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಲಪ ಚ ರ -2 124 ಪ. 0.86 0.29543 871261591755 64138441036

2728 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಗ ಯ ಹ  ಮ ರ -2  41/8 ಪ. /ಮ 0.80 0.43247 305016587266 35550334210

2729 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಯ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  2/1 ಪ. 1.20 0.34056 265746234973 520101216577000

2730 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ  ಯ   ಚ ಯ ಕಬ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  19/2 ಪ. 0.64 0.26579 899283803500 10893101010873

2731 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ೕ ಂದ ಯ ಗ ಉ  82/16 ಪ. 1.00 0.36356 487638607762 8849101000603

2732 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ ಯ   ಹ ಮ ಯ ಮರ ಉ 21/BP-P2,18/B21 ಪ. 1.00 0.36356 416177939960 10919101015531

2733 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಯ   ಯ ಹ  ಮ ರ -2  27/6 ಪ. 0.40 0.19518 237406644815 10893100000314

2734 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಯ   ೕಮ ಯ ಹ ಮ ರ -2  3/1 ಪ. 0.40 0.14521 590836110154 572167504

2735 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಪರ ಶ ರಪ   ಯ ಯ ಗ ಉ 18/2P1,18/1C ಪ. 0.75 0.35902 6513502304

2736 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಕ ಯ ಅ ಹ ಕಸ -1  27/1 ಪ. 0.80 0.29773 627975923309 8848101000435

2737 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಯ   ೕ ಯ ಹ ಮ ರ ಉ 12 ಪ. 0.90 0.37811 793726804748 30977544844

2738 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಂತಪ   ರಪ ಹ ಕಸ -1 16/1P2 ಪ. 1.17 0.36990 560054947417 362100210001799 5

2739 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸಮ  ೕಂ ಗಪ ಚ ರ -2   22/3 ಪ. /ಮ 0.85 0.23667 488293415088 362100210001799 5

2740 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ರ   ನಪ ಕಸ -1   28/1 ಪ. 0.50 0.23094 808991650901 362100210001799 5

2741 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಯ   ಯ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 7/1 1 ಪ. 0.80 0.33974 239549920933 10892101000803

2742 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಯ   ಮ ಯ ೕಹ ಕಸ -1 31/ 2 ಪ. 1.00 0.40379 456013796633 1712500100111100

2743 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಲಚ ಯ ಕ ಉ 25/5 ಪ. 0.44 0.23709 473366047730 30977544844

2744 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ  ಯ   ಮ ಯ ರ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 37/3- 1 ಪ. 1.00 0.41421 449860944817 30977544844

2745 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜ ಯ   ಯ ಡ ದ ನಕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1  10/2 ಪ. 1.00 0.41421 541150858166 35550334210

2746 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜ ಯ   ಕ ಯ ಡ ದ ನಕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 33/6 ಪ. 0.90 0.37622 766765983333 35550334210

2747 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಶ ಯ    ಯ ಡ ದ ನಕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1  5/4 ಪ. 0.80 0.41376 776622568440 35550334210

2748 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ಯ   ಷ ಯ ಡ ದ ನಕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 14 ಪ. 0.78 0.34331 512531917327 30977544844

2749 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ  ಯ   ಮ ಯ ರ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 37/3- 1 ಪ. 0.60 0.24154 449860944817 30977544844

2750 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಯ   ಕಸ ಯ ಮ ರ ಯಕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 18/b ಪ. 0.80 0.34975 466814753365 30977544844

2751 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಂ  ಯ ಕದರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 24/9 ಪ. /ಮ 0.40 0.21509 939395707694 30977544844

2752 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಯ    ಯ ೕ -2 87/1 ಪ. 1.00 0.41420 741839140403 30977544844

2753 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಯ   ಪ ಯ ಗ ಉ 99/4 ಪ. 0.40 0.25664 921423717337 35550334210

2754 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗ ಯ   ಯ ಮರ ಉ 65/3 1 ಪ. 0.60 0.31204 709790098077 54019811101

2755 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಯ   ಧಮ ಯ ಹ  ಮ ರ -2 19/1,20/9 ಪ. 0.75 0.33360 855720097736 54019811101

2756 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಶ ಯ   ಗ ಯ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 1/7 -1 ಪ. 1.00 0.39348 587859595427 54019811101

2757 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಯ   ೕ ಯ ಅ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 6/4P3/1 ಪ. 0.40 0.20416 249628980217 111501010005057

2758 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ  ಯ   ಯ ಕದರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 2/2,1/6 ಪ. 0.91 0.30717 267678998971 111501011001128

2759 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಗ ಯ   ಯ ಕಬ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  22/1 ಪ. 0.70 0.28550 987579807851 10302101000703

2760 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಲ ಯ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 37/1 ಪ. 0.80 0.28678 333641468690 10893101014666

2761 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲ ಯ   ಯ ತನಹ ಉ 39 ಪ. 1.00 0.36997 661880089431 767700060001450 1

2762 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಮ ಯ ತನಹ ಉ 27/P1 ಪ. 1.00 0.36997 662963605413 767700060001450 1

2763 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಎ ಡ ಪ ಬ ಳ ಕಸ -2 35/P7 ಪ. 0.80 0.30511 342957016654 1560119000763

2764 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶ ಯ   ಮ ಯ ಹ  ಮ ರ -2 33/4,33/1 ಪ. 0.80 0.26912 860569984942 10893101001538

2765 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂ  ೕಂ ೕ ಯ ಎ  ಬಸವನಹ ಕಸ -1 31/4,31/2 ಪ. /ಮ 0.47 0.18735 200695689384 O6252210031178

2766 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಕರ ಯ ಎ  ಬಸವನಹ ಕಸ -1 7/10BLOCK ಪ. /ಮ 1.00 0.39522 526166320893 O00010980887852

2767 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ೕ ರ ಕಸ -2 62/11 ಪ. 1.20 0.56870 559980270521 35550334210

2768 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯ   ಧ ಯ ಉ 38/8 ಪ. ,ಅ , 1.00 0.41422 841368827032 30977544844

2769 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಯ ಮರ ಉ 162 ಪ. /ಮ ,ಅ , 1.00 0.39317 625132411267 30977544844

2770 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ೕ   ಂದ ಮ ೕಗ -1 79/P7 ಪ. ,ಅ , 0.80 0.34395 846102800996 30977544844

2771 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಕ   ಹ ತ ೕ ಂ ಕಸ -2 49/2 ಪ. /ಮ ,ಅ , 0.40 0.21612 455254950450 30977544844

2772 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ೕ ಯ ಂ ಕಸ -2 187 ಪ. ,ಅ , 0.60 0.28533 694715496524 30977544844

2773 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹಬ   ಯ ೕರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 45/2 ಪ. ,ಅ , 0.61 0.28853 430945776328 30977544844

2774 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ ಯ   ವ ಯ ರ ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 40/P-P3 ಪ. ,ಅ , 0.70 0.31753 729629449688 30977544844

2775 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಂಡನಹ ಉ   18/3 ಪ. ,ಅ , 0.99 0.42247 221774715318 30977544844

2776 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ಯ ನಪ ತ -1 235 ಪ. 0.80 0.35508 240732418437 30977544844

2777 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಹ ಯ ಹ  ಮ ರ -2 41/10 ಪ. 0.80 0.31436 503474534759 3612002100017990

2778 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ   ಜ ಯ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 1/29-P ಪ. 1.20 0.57176 601617569363 35550334210

2779 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧರ ಯ   ಯ ಯ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 1/18-P1 ಪ. 1.00 0.36996 936759276039 20287715105



2780 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಡಪ ಡ -1 45/4 ಪ. 0.46 0.17559 709326046865 200001658948

2781 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ಡಪ -1 -1 45/5 ಪ. 0.46 0.17559 587981462949 200001658937

2782 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಮ ಪ ಡ -1 45/9 ಪ. ಟ ೕ 0.86 0.80810 362968158176 200001502547

2783 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಗಪ ಕ -1   8/1 ಪ. ಟ ೕ 0.65 0.65658 715988270235 200001658904

2784 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮಪ ಕ -1 110/P1 ಪ. ಟ ೕ 0.89 0.85861 393170287471 200001502525

2785 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕ ಶ  ಗಪ ಕ -1 45/3 ಪ. 0.40 0.18387 239653067949 10980887852

2786 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಮಲಪ   ಮಪ ಡ -1 45/12 ಪ. ಟ ೕ 0.72 0.70709 428488251107 200000933131

2787 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಅಜ ಪ ಸಹ -1 2/9,42/1,9/1 ಪ. /ಮ ಟ ೕ 0.76 0.76769 718264634422 200001532924

2788 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಹ ತಪ ಡ -1 31/2A2,34/8-P ಪ. ಟ ೕ 0.77 0.75759 200001532991

2789 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ಂಕಪ ಂಗ ಹ -1 1/84p2 ಪ. 0.50 0.50506 720240175539 200001224295

2790 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ   ಎ  ಮಪ ಕ -1 9/2P1 ಪ. 1.00 0.99040 765851516886 200001462569

2791 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಮ  ೕಂ ಮ ವಪ ಕ ೕನಹ -2 39/1,12/2 ಪ. /ಮ 0.95 0.90911 493826959606 200001502626

2792 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ ಗಪ ಂಗ ಹ -1   1/90 ಪ. /ಮ 1.20 1.15236 219366829787 200001532946

2793 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ೕ ಂ ರ -1 69 ಪ. /ಮ 1.00 0.36966 805008855222 30977544844

2794 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಯ   ಮ ಯ  ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 10/3B,31/2b ಪ. 1.00 0.36966 664240093428 30977544844

2795 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಶ ಯ ಮ ರ ಯ ನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 18/19 ಪ. /ಮ 1.00 0.36966 655444203949 30977544844

2796 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ಂಚಪ   ಎ  ಮಪ ಂ ಕಸ -2 64/3 ಪ. 0.40 0.21024 415043005916 30977544844

2797 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ೕಲಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -1 129/1 ಪ. 1.00 0.25494 352041049178 1712500100699900

2798 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಂಚಪ ೕನಹ ಕಸ -2 86/2 ಪ. 1.00 0.36387 215035641790 1712500100525900

2799 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ರಪ ೕರಕ ಕಸ -1 44/P3,44/P2 ಪ. ಣ 0.96 0.35491 861858547881 O572101050521

2800 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ವ ಯ ಣದಕ ಕಸ -1 `28/4 ಪ. 0.89 0.33368 442898340937 115701011001647

2801 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮಲಮ  ೕಂ ತ ಪ ಮಳ ಕಸ -1 120 ಪ. /ಮ 0.80 0.30924 406596987581 115701010012837

2802 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮಪ ಅ ನಘಟ ಕಸ -1   16/2 ಪ. 0.80 0.30924 890676748969 11570101100900

2803 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಡಕಣ ಯ ಮರ ಉ 65/FB1B ಪ. 1.00 0.19518 395393719951 6337111966

2804 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಪ   ೕಮಪ ನ -2   40/2 ಪ. ` 0.40 0.19518 854402109805 O10300101008182

2805 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಖರ ಯ   ಷ ಯ ಕ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 55/1 ಪ. 0.80 0.36228 262833189431 O00035550334210

2806 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಹ ೕ   ಹ  ೕ ನಕ ಕಸ -1 37/P ಪ. 0.32 0.17359 980869564724 8848101001357

2807 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಲಮ ಗರಗದಕ ಕಸ -2 95/4 ಪ. 0.65 0.27268 992490271328 362100210001799 5

2808 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಣ   ೕ ವ ಉ 124/B54 ಪ. 0.60 0.17970 426401531901 802026937

2809 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಹ ತಪ   ಮ ಪ ಹ ಕಸ -1 55/2 ಪ. 0.40 0.18778 269137366511 115701011003376

2810 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ದ ಪ   ಷಪ ಕ -1   12/1 ಪ. ಟ ೕಟ 0.80 0.77300 695697315291 200001505730

2811 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ೕರಪ  ಈರಪ -1 307 ಪ. 1.00 0.34319 674378531014 200001658926

2812 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಲ ೕ ಗರ ಕಸ -2 36 ಪ. 0.72 0.24390 64175853453

2813 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಎ  ಬಸವನಹ ಕಸ -1 7/17B ಪ. 0.40 0.19202 498044195979 115701011007254

2814 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಯ ಂದ ಘಟ ಕಸ -1 91/2 ಪ. 0.80 0.29637 613225950503 8848108001843

2815 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ  ಕ ಯಮ ರ ಕಸ -2   20/7 ಪ. 0.44 0.18107 543605189606 4739101000342

2816 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ೕಹ    ಗಪ ನಕ ಕಸ -1   26/P1 ಪ. 0.60 0.21991 670211156093 64055774327

2817 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ಳಪ ಹ ಕಸ -2   10/9 ಪ. 0.40 0.19203 323711643895 1560101006301

2818 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಯ   ಯ ಹ ಮ ರ -2   29/P1 ಪ. 0.60 0.25494 234837480865 64146796065

2819 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರ ಯ    ೕ ಯ ಹ ಮ ರ -2 21/4,21/6 ಪ. 1.00 0.35343 453307948724 54032094479

2820 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಕ ಯ   ಸಕ ಯ ರ -2   10/1 ಪ. ಪ 1.00 0.35946 727838439906 364104000024806

2821 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಲ ೕ ಯ ಹ ಮ ರ -2 48/P1 ಪ. 0.83 0.31439 990707536373 10893101003934

2822 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಮ ದ ಯ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 249 ಪ. /ಮ ಟ ೕಟ 0.60 0.60279 444734789279 30977544844

2823 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಯ   ಕ ಯ ಎಂ ಎ  ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 21 ಪ. ಟ ೕಟ 1.00 1.01013 994726965201 115701011007261

2824 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಮ  ೕಂ ಹ ತಪ   ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 35/65 ಪ. /ಮ 1.00 0.34485 O6252210018585

2825 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಹ ತಪ ಹ ಕಸ -1 61/P4 ಪ. , ಅ 0.20 0.06109 743060362186 20383183533

2826 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ನ  ಡ ಯ ಂದ ಘಟ ಕಸ -1 177 ಪ. , ಅ 0.60 0.22890 603800788408 8848101000389

2827 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗರತ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ೕ  ಉ 45 ಪ. 1.00 0.36996 10919100300161

2828 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಎ  ಹ ಮಪ ಗ ಹ ಉ 47 ಪ. 0.63 0.23606 287410828488 64078259527

2829 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಹ ಮ ರ -2 19/10,10/1 ಪ. `2.23  0.95790 586163942203 10893101037463

2830 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಯ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    36/3 ಪ. /ಮ 0.44 0.18612 744285868076 10893101011270

2831 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ಯ   ದ ಖರ ಯ ರ ಕಸ -1 43 ಪ. 0.75 0.26140 871322609385 64096957642

2832 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ ಯ   ಕ ಯ ಕದರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    28/1 ಪ. 0.97 0.34108 845239312436 111501011003103

2833 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ಯ ಕದರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    20/2 ಪ. 1.00 0.33807 662492933693 111501010004955

2834 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಈಶ ರ ಯ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 64/5 ಪ. 1.60 0.78728 981881399415 O6252600000627

2835 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ೕಮ ಯ ಎ ಹ ಕಸ -2 4/6P4 ಪ. /ಮ ಅ 1.00 0.34449 340161544009 10570101029756

2836 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಬಸಪ   ಕ ಯಪ ಲ ೕ ಗರ ಕಸ -2 17/P4 ಪ. 0.80 0.29835 761332521699 O6252010001794

2837 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ದ ಯ   ಟ ಯ ಗನ ಉ  80/4 ಪ. 0.50 0.20754 95513657865 572157802

2838 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಡ ಯ   ಟ ಯ ನ ಸ ದ ಉ 78 ಪ. 0.40 0.18781 955133657865 572157802

2839 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಷ ಪ ಸಹ ಕಸ -2  17/15P2 ಪ. ಅ 0.80 0.28908 807266941618 O6252610004841

2840 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ೕ  ೕಂ ೕ ಯ ಮ ಕಸ -2 5/P3 ಪ. /ಮ ಅ 0.60 0.24100 872163431951 20273402018

2841 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಠ ಯ ಎ ಹ ಕಸ -2   4/4P5 ಪ. 1.00 0.39347 335780132505 200001730153

2842 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ೕ ಯ ನಕ ಕಸ -1 50/1P11 ಪ. /ಮ 0.90 0.36286 645517426284 200001744009

2843 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ  ೕಂ ಷ ಯ ನಹ ಕಸ -1 2 ಪ. /ಮ 0.80 0.33223 735978914142 200001744270

2844 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ    ಯ ನಹ ಕಸ -1 14/9-P1 ಪ. 0.80 0.33223 561336135465 200001732967

2845 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂ  ೕಂ ಟ ಯ ಮರ ಉ 65/E28 ಪ. /ಮ 0.80 0.33223 502035320838 200001815823

2846 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಮಪ ಸಹ ಕಸ -2 17/19P2 ಪ. /ಮ 1.00 0.39347 890120225123 200001730255

2847 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಡನಹ ಉ 18/2P1 ಪ. 0.60 0.27099 718349239776 10919101031186

2848 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ೕ ಯ ಕ ಉ 16.5 ಪ. 1.00 0.39347 718063946750 200001707930

2849 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಕ ಉ 38/13B ಪ. 1.00 0.39347 815082295333 200001707941

2850 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಆ ದ ಯ   ಸ ಯ ಂದ ಘಟ ಕಸ -2 121/4 ಪ. 0.50 0.20455 239370370658 200001730211

2851 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಯ ನಹ ಕಸ -1 14/76 ಪ. /ಮ 0.60 0.27417 856479807236 200001744156

2852 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರ ಯ   ಯ ನಹ ಕಸ -1 14/P16 ಪ. 0.60 0.33223 252019415738 200001732956

2853 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ ಯ   ಕ ಯ ಂದ ಘಟ ಕಸ -2 121/7 ಪ. 0.70 0.30161 833072906015 200001732560

2854 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಯ ನ ಸ ದ ಉ 40/1 ಪ. 0.52 0.24703 948314001386 200001815878

2855 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ  ಯ ನಹ ಕಸ -1   14/11P2 ಪ. 1.00 0.39347 833106565907 200001781165

2856 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ   ಜಪ ನಹ -2 6 ಪ. 0.80 0.33223 424712433218 200001704917

2857 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಮ ಣ ಕ -1   13/2 ಪ. ಅ 0.90 0.35530 683029313609 200001722245

2858 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕ ಶಪ   ಂಕಪ ಸಹ -1   11/2 ಪ. ಟ ೕಟ 1.60 1.53648 621297572121 200001722314

2859 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮಪ ಕ -1 124/6,17/2P2 ಪ. ಟ ೕಟ 0.86 0.86869 393170287471 200001658948

2860 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಮಪ ನಹ -1    61/1 ಪ. ಟ ೕಟ 0.98 0.98990 430641037829 200001505763

2861 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಣ   ಮಪ ಕ -1   8/7 ಪ. ಟ ೕಟ 1.18 1.00608 401047548124 200000115683

2862 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ ಶ  ಜಪ ಸಹ -1    12/5 ಪ. ಟ ೕಟ 0.71 0.71717 695998487099 200001502615

2863 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಷಪ ಕ -1   11/9 ಪ. ಟ ೕಟ 1.09 1.04672 471076228302 200001722303

2864 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಚನ ಮಲಪ ಡ -1   45/12,45/15 ಪ. /ಮ ಟ ೕಟ 1.40 1.34442 973556144623 200001505661

2865 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಪ ಕ ೕನಹ -1   44/13 ಪ. ಟ ೕಟ 0.62 0.62626 271599722482 200001741531

2866 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಮ ಣ ನಹ -1 56 ಪ. ಟ ೕಟ 0.97 0.97980 933708772729 200001722256

2867 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ೕ ಯ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   1/45 ಪ. 1.00 0.39347 251734443824 200001730299

2868 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ     ಯ ಕಬ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   14/3 ಪ. ಅ 1.20 0.27934 58841191434 520101216515463

2869 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಂಗ ಯ   ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   3/P6 ಪ. ಅ 0.60 0.27225 392033126584 200001724140

2870 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಯ   ೕ ಯ ಡ ದ ನಕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 57 ಪ. ಅ 1.00 0.39347 617007884322 200001728123

2871 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಹ ಮ ಯ   ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 14 ಪ. 0.78 0.32610 569669608337 200001716978

2872 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಮ  ೕಂ ಗಪ ೕಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   36/5 ಪ. /ಮ 0.60 0.27934 969209612870 200001735583

2873 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಷಪ ಕ -1   1/P-P1 ಪ. ಅ 0.79 0.32410 471076228302 200001722303

2874 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ   ಮ ದ ಪ ಡ -1   123/6 ಪ. ಅ 1.00 0.38707 788649166788 200001722223

2875 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪಣ   ಗಜಗಪ ಂಗ ಹ -1   1/78 ಪ. ಟ ೕಟ 1.20 1.10480 410505085836 200001741542

2876 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ೕಮಪ ೕ ನಹ -1    48/1 ಪ. ಅ 0.40 0.20205 723419351230 200001722347

2877 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ   ಮಪ ಕ -1   11/4 ಪ. ಟ ೕಟ 1.00 1.01013 329876455885 200001722212

2878 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧರ  ೕಪಪ ೕ ನಹ -1 11/P6,48/1 ಪ. ಟ ೕಟ 1.00 1.01013 928611983553 200001722336

2879 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಕ -1   15/6 ಪ. /ಮ ಟ ೕಟ 0.79 0.79800 707465903630 200001722289

2880 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಗ ಜಪ ಕ -1    10/1 ಪ. ಅ 0.80 0.31724 608878423066 200001722234

2881 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ೕಮಪ ೕ ನಹ -1    48/1,11/P11 ಪ. ಟ ೕಟ 1.14 1.09474 840739304666 200001722358

2882 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಯ   ೕಗ ಯ ಮರ ಉ 65/4bloc ಪ. 1.00 0.35349 572177630728 6094740497

2883 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಂ ನಪ   ೕ ೕಪ ಕಸ -2 37/4PP2,37/3P2,37/2P4 ಪ. 0.40 0.20449 877416984481 O6252250017382

2884 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಯ   ಯ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 1/16P1 ಪ. 0.80 0.32130 280651216280 35590500849

2885 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ಹ ತ ೕ ನಹ ಉ 54 ಪ. 0.40 0.18781 523071902932 20273400098

2886 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಮ ರ -2    23/7 ಪ. 0.40 0.18790 563104663762 10893101030576

2887 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಯ   ೕ ಐ ಚ ೕನಹ ಕಸ -1 47 ಪ. 0.40 0.19934 653930926311 8848101000719

2888 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ೕ ೕಪ ಕಸ -2    37/4P2,37/2P4 ಪ. 0.75 0.31869 995492997172 O6252250017363

2889 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕ ಶ  ಕ -1 11/8,40/3 ಪ. ಅ 0.52 0.24651 377142332009 O579101019524

2890 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಬಸವ ಂಗಪ   ಗಪ ೕಗ -1   21/4 ಪ. ಅ 1.00 0.39347 460876877748 10870101026458

2891 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಕ -1 56 ಪ. /ಮ ಅ 0.97 0.38425 344585997141 O579101019518

2892 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಜ ಯ   ಯ ೕಮ ಹ ಕಸ -1 105 ಪ. ಅ 0.60 0.27099 416940762059 O578101025035

2893 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ೕ ಯ ಕಬ ಳ -2   16/5 ಪ. ಅ 0.40 0.19235 544723320753 64163606076

2894 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಭದ ಪ   ಡ ೕ ೕ ರ ಉ   82/P1 ಪ. 0.42 0.19967 460042134979 7677000600014500

2895 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತ ಯ   ಯ ಗ ಂಡನಹ ಉ 43/1 ಪ. ಅ , 1.00 0.37341 377049411136 64037568226

2896 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ  ಮ ೕ ಮ ೕಶ ರ ಉ 25 ಪ. ಅ , 0.80 0.31827 964555038144 64037568226

2897 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಮ ಯ ನ ಸ ದ ಉ 40/6 ಪ. ಅ , 0.52 0.24752 440672176956 6293083647

2898 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ ಯ   ಯ ಮರ ಉ 70/5P2 ಪ. ಅ , 0.31 0.17529 669782507486 10919101036659

2899 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಂಗಪ ನಹ -2 23/1B ಪ. ಅ , 1.00 0.39347 508974425599 579108016423

2900 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಯ ವಡ ಉ 56/P-P3 ಪ. ಅ , 0.80 0.35742 605426153939 30977544844

2901 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ೕಂದ   ಬಣ ರನಹ -1 42/4 ಪ. ಅ , 0.80 0.32501 232785093407 64150526422

2902 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮ ಪ   ದ ಪ ಎ ಹ ಕಸ -2 4/33P1 ಪ. ಗಡ 0.60 0.24582 526702481885 4739101000022

2903 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ ೕದಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಹ  ಮ ರ -2 12/2B ಪ. ಗಡ/ಮ 1.00 0.31982 364181957208 64020657681

2904 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಗಪ ೕನಹ ಉ 34/1 ಪ. ಗಡ/ಮ 1.00 0.36356 752494861101 6197145856

2905 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ  ಜಪ   ಡ ಮಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 28/3 ಪ. ಗಡ ಣ 0.78 0.33254 401121558387 694000613898

2906 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ  ಜಪ   ಡ ಮಪ ಉ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 44/6 ಪ. ಗಡ 0.80 0.28546 401121558387 694000613898

2907 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗ  ಗಪ   ಲ ಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  11/2 ಪ. ಗಡ 0.62 0.27905 900550765439 10893101028960

2908 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ೕಲಮ  ೕಂ   ಗ ಥ ಉ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    18/4 ಪ. ಗಡ/ಮ ಣ 0.78 0.30210 652431343364 520101216564669

2909 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ೕರಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 138/6 ಪ. ಗಡ 0.40 0.19444 282120039226 115701231003351

2910 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ   ದ ಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 37/14 ಪ. ಗಡ 0.48 0.22047 918590711267 O578119021463

2911 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಷ ಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 140/P4-P1 ಪ. ಗಡ ಣ 0.20 0.07694 579053929098 O578101005731

2912 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಹ ತಮ  ೕಂ ೕ ಂದಪ  

 ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 313/7 ಪ. ಗಡ/ಮ ಪ 0.67 0.23675 519222797702 31498391619

2913 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಗಪ ರ ಕಸ -2 83 ಪ. ಗಡ 1.00 0.35181 793066203079 4739101001173

2914 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಪ   ಲಪ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -1 66/8 ಪ. ಗಡ 0.60 0.24984 956599368591 O00010980887852

2915 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ನ ಯ ನಹ ಕಸ -2 20/2P1 ಪ. ಗಡ/ಮ 0.40 0.25397 462441676603 35550334210

2916 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -1 67/19 ಪ. ಗಡ/ಮ 0.80 0.39943 913430877597 35550334210

2917 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಷ ಪ ಸಹ ಕಸ -2 31 ಪ. ಗಡ 1.00 0.40746 834300474231 O00010980887852

2918 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ೕಪಣ -1 81/1 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.96 0.40100 737731370765 30977544844

2919 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಮ ೕ ಗರಗದಕ ಕಸ -2   1/54 ಪ. ಗಡ/ಮ ,ಅ , 0.80 0.33240 547938521145 30977544844

2920 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ   ಹ ತಪ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -1 66/1-P2 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.40 0.21574 891640248408 30977544844

2921 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಬ ರಪ ಅ ಪನಹ ಕಸ -1 20/P6 ಪ. ಗಡ/ಮ ,ಅ , 1.00 0.39317 325813108598 30977544844

2922 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ ಗ  ಜ ಪ ಅ ಪನಹ ಕಸ -1 20/P3 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.80 0.35508 303997914707 30977544844

2923 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಈಶ ರಪ ಗರಗದಕ ಕಸ -1   1/2 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.80 0.34951 236112936798 30977544844

2924 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಬಡಜ ರ ಚನ ಬಸಪ ೕಗ -1 47/4 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.73 0.32698 893971248054 30977544844

2925 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ೕ ಂದ ಪ   ಹ  

ಬಸಪ ೕಗ -1 112/4,112/14 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.56 0.27135 990920747258 30977544844

2926 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ   ೕ ಲ -1 89/4P7 ಪ. ಗಡ/ಮ ,ಅ , 0.52 0.25938 887862347835 30977544844

2927 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ಲಪ ಗರಗ ಕಸ -1 85/2 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 1.00 0.41421 689088396770 30977544844

2928 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮ ದ ಅ ಪನಹ ಕಸ -1 20/P8 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.80 0.33728 30977544844

2929 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಆ ರ ಮ ಪ ಆಗರಬ ಹ ಕಸ -1 92/P4 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.70 0.32670 545034705550 30977544844

2930 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ  ಸ ೕ ಗರಗದಕ ಕಸ -1    1/4 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.80 0.33240 443291178535 30977544844

2931 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಗಪ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -1 76/1 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 1.00 0.41288 672563444767 30977544844

2932 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಮ  ೕಂ ಮ ಪ ಕ  ೕಗ -1   27/3 ಪ. ಗಡ/ಮ 0.62 0.28512 879084759623 30977544844

2933 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ಮ ಪ ಕಸ -2 239 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 1.00 0.41421 894285184958 30977544844

2934 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ   ಂ  ಂ ಗರಗದಕ ಕಸ -1   1/110 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.80 0.33240 597947663303 30977544844

2935 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಮ   ೕಮವ ಗರಗದಕ ಕಸ -1   1/33 ಪ. ಗಡ/ಮ ,ಅ , 0.80 0.35508 647673406409 30977544844

2936 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ  ೕಂ ಮ ದ ಗರಗದಕ ಕಸ -1   1/40 ಪ. ಗಡ/ಮ ,ಅ , 0.80 0.33240 823529303737 30977544844

2937 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ಂ ಗರಗದಕ ಕಸ -1   1/68 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.80 0.33240 649604063989 30977544844

2938 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ವ ಗರಗದಕ ಕಸ -1   1/102 ಪ. ಗಡ/ಮ ,ಅ , 0.80 0.35508 570430961072 30977544844

2939 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ   ಹ ತಪ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -1 66/1-P2 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 1.00 0.34619 620029599895 30977544844

2940 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ   ೕ ಗರಗದಕ ಕಸ -1   1/51 ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.80 0.35508 858866151297 30977544844

2941 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಜಯಪ   ೕ ಂದ ಪ ಂ ಕಸ -2 59/1C ಪ. ಗಡ ,ಅ , 0.82 0.35684 333615720065 30977544844

2942 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಒಬಳವ   ಗಪ ಂಗದಹ ಕಸ -1 66/3 ಪ. ಗಡ/ಮ 0.90 0.31411 200778172967 115701011008889

2943 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಗಪ ಹ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 101 ಪ. ಗಡ/ಮ 0.53 0.23592 770198119206 O578108015457

2944 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಗಪ ೕನಹ ಉ 33 ಪ. ಗಡ/ಮ 0.72 0.28752 752494861101 6197145856

2945 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಹ ತಪ   ಹ ತಪ  . G.K ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    20/4 ಪ. ಗಡ 0.44 0.20439 458900892862 115701011007648

2946 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಗಪ ಕಸ -2 30/P1 ಪ. ಗಡ 1.00 0.37091 596525914036 1560101011250

2947 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಟರಘಟ ಕಸ -1 13/3P1 ಪ. ಗಡ/ಮ 0.73 0.28086 837749481838 115701011002181

2948 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗ    ಆ  ಹ ತಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 198/5 ಪ. ಗಡ 1.00 0.32827 516670553505 111501011001315

2949 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಮ  ೕಂ ಗಪ ಎ  ಣದಕ ಕಸ -1 18/3,48/1P2 ಪ. ಗಡ/ಮ 1.00 0.33032 592676769739 115701231001457

2950 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಜಪ ೕಳ ಕಸ -2    12/7 ಪ. ಗಡ 0.40 0.17440 588670345518 4739101000037

2951 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹನ ಂತಪ   ಟ ಗಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    120/P12 ಪ. ಗಡ 1.00 0.34507 797282079269 10915101003998



2952 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ  ೕಂ ಮ ಮ ಮ ರ ಯಕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1   4/5 ಪ. ಗಡ 1.00 0.33542 325778192978 64011150640

2953 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆಂಜ ಯ  ಗರಗದಕ ಕಸ -2   1/30 ಪ. ಗಡ  ,ಅ 0.80 0.31392 660036917773 30977544844

2954 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಂತ     

ಹ ತಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 7/2P2 ಪ. ಗಡ 0.59 0.29067 311423836223 30977544844

2955 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ಸಪ ರ ದ ಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2   131/2 ಪ. ಗಡ 0.60 0.36356 554603628175 520101216505151

2956 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಸಣ ಂಗಪ ಮಸ ಉ 101/6 ಪ. ಗಡ 0.50 0.21022 670955765187 64078300372

2957 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ      ಟ ಪ  ಮಲ ಉ 154 ಪ. ಗಡ 1.20 0.56250 679029355683 O6252250017455

2958 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕವ ತ ಪ   ಗಪ ೕಪ ಕಸ -2 57/P3 ಪ. ಗಡ ಅ 0.60 0.24552 769645823715 O6252250017344

2959 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ೕಂ ತ ಪ ೕಪ ಕಸ -2    10/2 ಪ. ಗಡ/ಮ 1.00 0.35349 419886071097 4739101000312

2960 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಪ   ಎ   ಸಣ ದ ಪ ಮಲ ಉ   166/1 ಪ. ಗಡ ಅ 0.40 0.20460 861137715677 O6252250017436

2961 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ಶ  ಕ ಯಪ ಗರಗ ಕಸ -1   107/4B ಪ. ಗಡ 1.00 0.35349 638192735261 64028114829

2962 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜಯಲ ೕ ೕಮ ಅಜ  ಅ ಪನಹ ಕಸ -1    20/P11 ಪ. ಗಡ/ಮ 1.20 0.54620 297444218808 O6252250017290

2963 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ   ಮ ಪ ೕ ನಹ -1  36/3P1 ಪ. ಗಡ 0.45 0.22295 890833297507 200001730448

2964 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ೕ  ೕಂ ಜಪ ಡ -1   50/5 ಪ. ಗಡ/ಮ 0.80 0.33223 679696123821 200001823844

2965 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಗಪ ಡ -1  51/7 ಪ. ಗಡ 1.00 0.39347 703153285660 O579101025421

2966 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ೕನ  ೕಶಪ ಗನ ಉ   87/3 ಪ. ಗಡ 0.88 0.35672 633641000045 6200503616

2967 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ೕ ಶಪ  ಣದಕ ಕಸ -2 43/20-P1 ಪ. ಗಡ/ಮ 0.60 0.27417 797219990333 200001730266

2968 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ   ಗಪ ಸಹ ಕಸ -2   2/4 ಪ. ಗಡ 0.53 0.24958 551189251973 4739101000291

2969 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪದ  ೕಂ ಹ ತಪ ಸಹ ಕಸ -2   17/10 ಪ. ಗಡ/ಮ 1.00 0.39347 963223072263 200001731011

2970 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ಜಪ   ದ ಪ ಂ ಕಸ -2   9/3 ಪ. ಗಡ ಅ , 0.93 0.40378 429514590106 115701050000183

2971 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಕ ಪ ಕಸ -2 140/2 ಪ. ಗಡ ಅ , 0.50 0.24040 319740041798 1560101006605

2972 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ಪ   ಡ ಪ ಂ ರ -2 9 ಪ. ಗಡ ಅ , 2.20 0.37633 354928307374 1560101009932

2973 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ೕ ಮಪ ಅ ಘಟ ಉ   78/2P2 ಪ. ಗಡ ಅ , 0.69 0.28480 977669832664 1712500100214400

2974 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ   ಎಂ  ತ ಪ ಗ ಂಡನಹ ಉ     29/3 ಪ. ಗಡ ಅ , 0.61 0.26032 483793120141 64030888684

2975 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಪ ಸನ   ಖರಪ ಗ ಂಡನಹ ಉ    38/1 ಪ. ಗಡ ಅ , 1.00 0.39077 612856726255 36474334867

2976 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಂದ ಪ   ಮ ಪ ಹರ ೕ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1    28/2 ಪ. ಗಡ ಅ , 1.53 0.75794 331803033063 4391101000005

2977 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಂಚಪ ಕಸ -1   235/P2 ಪ. ಗಡ ಅ , 1.00 0.39317 776790154295 30977544844

2978 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತ   ಮ ದ ಪ ಮ ಂಡನಹ -2    57/1 ಪ. ಗಡ ಅ , 1.00 0.39347 443886396924 19122610000971

2979 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ದ ಪ ಕಗ -2   71,30/3 ನ 1.00 0.49960 413820305018 10980887852

2980 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಯ   ಚನ ೕರಯ ಮ ನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-1   24/2 ನ 0.80 0.29012 988873013700 19058101005260

2981 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಡ -2  106/2p1p1 ನ 1.32 0.00000 70110001192

2982 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಶ   ೕ ಯ ಡ -2  102/2 ನ 0.67 0.00000 70110001192

2983 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ   ಉ ಬಸ ಪಟ ಣ-2
 

15/2,16/2,15/3,5/2,16/3,7/3 ನ 1.45 0.00000 70110001192

2984 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಂಕಟ ಬ ಹ ಣ ಂ  

ಮ ದ  ಉ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 43/c,8/b ನ 1.49 0.00000 70110001192

2985 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕದ .ಎ .  ೕರಭದ ಯ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  87/12,87/4 ನ /ಮ 0.79 0.00000 70110001192

2986 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಮ  ೕಂ ಗ ಯ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  88/bp2 ನ /ಮ 1.00 0.00000 70110001192

2987 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಯ   ಉ ರಯ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 51/8 ನ 1.00 0.00000 70110001192

2988 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಯ  .  ಟ ವ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 37/22bp3 ನ 1.24 0.00000 70110001192

2989 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶರಣಪ  .  ಚನ ಬಸಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 1.3 ನ 1.30 0.00000 70110001192

2990 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ   ನ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  48/p4 ನ /ಅ. 0.53 0.00000 70110001192

2991 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಎಂ. . ವಣ ತ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  91/3a ನ /ಮ 1.38 0.00000 1010364

2992 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಪ ಣ  ೕಂ ಹ ೕ ನಕನಹ ಉ 33/b5 ನ 1.20 0.00000 30977544844

2993 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಯ ವಡ ಉ 65/2 ನ 1.60 0.00000 30977544844

2994 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತ  ಮ ೕ ನಕನಹ ಉ 34 ನ 1.20 0.00000 30977544844

2995 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ೕ ಯ ಮರ ಉ 65/a14,bp-p1 ನ 1.00 0.00000 30977544844

2996 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ಯ   ಉ ಯ ಮರ ಉ 65/a15,p3-p5 ನ 0.50 0.00000 30977544844

2997 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ಗಪ ೕನಹ ಉ 103 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2998 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಬಸಪ ೕಗ -1 79/p2 ನ 0.80 0.00000 30977544844

2999 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ ಮ  ೕಂ ಕ ಯಪ -1 42/1 ನ /ಮ 1.60 0.00000 30977544844

3000 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ವ  ೕಂ ಬ ರಪ ಅ ಪನಹ ಕಸ -1  26/2 ನ /ಮ 1.20 0.00000 30977544844

3001 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಲಪ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -1  66/p-p3 ನ 0.41 0.00000 30977544844

3002 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ   ದ ಪ ನ ಯಕನಹ ಕಸ -1 29/1p3 ನ 0.21 0.00000 30977544844

3003 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧಮ ಪ  . .   ಲಪ ೕ ರ -2 ನ 0.80 0.00000 30977544844

3004 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ಂಚಪ ಂ ರ -2 72 ನ 1.50 0.00000 30977544844

3005 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯ   ಚ ಯ ಕ ವರಹ -2 11/2a ನ 1.74 0.00000 30977544844

3006 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಯ   ಲ ಯ ಡ -2  73/6 ನ 2.00 0.00000 30977544844

3007 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನಲಮ  ೕಂ ಬಸ ೕ ನಹ -2 52 ನ /ಮ 1.11 0.00000 30977544844

3008 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಹ ಮ ರ -2  26/13 ನ 0.72 0.00000 30977544844

3009 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಯ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 45 ನ /ಮ 1.93 0.00000 30977544844

3010 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಮ  ೕಂ ಂತಪ  ಎ .ಆ . ಕದರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 42/2,42/3 ನ /ಮ 0.75 0.00000 30977544844

3011 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಮ  ೕಂ ಹ  ಗಪ ಕ ವರಹ -2  33/10 ನ /ಮ 1.31 0.00000 30977544844

3012 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಯ ಮರ ಉ  65/B4 ನ 0.60 0.00000 30977544844

3013 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ವ ಯ ಮ ಯಕನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-1  18/13p-p2 ನ 0.80 0.00000 30977544844

3014 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಸ ಯ ಮ ಯಕನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-1  18/h2,18/17p-p5,22/3 ನ 1.40 0.00000 30977544844

3015 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಂದ ಪ . .ಹ ಬಸವಪಟ ಣ-1  35/66 ನ 1.20 0.00000 30977544844

3016 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ೕಂ ಯ ಮ ಯಕನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-1  18/18 ನ /ಮ 0.60 0.00000 30977544844

3017 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  27/14 ನ 0.80 0.00000 30977544844

3018 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ದ ಪ ರನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-1 45/22 ನ /ಮ 1.00 0.00000 30977544844

3019 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಗಪ ನ ಯಕನಹ ಕಸ -1  15/1b,14/3b ನ 0.80 0.00000 30977544844

3020 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ ಯ   ಲ ಯ ಮರ ಉ 65/E30 ನ 0.80 0.00000 30977544844

3021 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಫ ೕ   ೕಂ ಅ  ರ -2 55/P,55/P3 ನ /ಅ. /ಮ 0.43 0.22906 829731727315 30977544844

3022 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ  ೕಂ ಜಪ ಕ ಕ -2     19/4 ನ /ಮ 0.60 0.25494 662915315581 30977544844

3023 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ರದಪ ಂಡದಹ -2 48 ನ 0.56 0.24748 580807930979 30977544844

3024 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಮ  ೕಂ ಜಪ ರ -2 40/20 ನ /ಮ 1.00 0.36966 819427258735 30977544844

3025 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಪ   ಯಲಪ ೕ ರ -2 31/AP3-P2 ನ 0.50 0.23085 813200601345 30977544844

3026 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಕ ಯ   ಯ ಮರ ಉ 162 ನ 0.22464 302020977086 30977544844

3027 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಲಪ   ಗಪ ೕಡ -2    11/1 ನ 1.00 0.36966 921882597283 30977544844

3028 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಡ ಗಪ ಮ ಂಡನಹ -2   58/1A ನ 0.80 0.31411 962681100411 30977544844

3029 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಹಮ   ಖ  ಅ   ಮಹಮ  

ಸ ೕ ರ -2    23/3P,23/4P ನ /ಅ. 0.80 0.31411 256930491438 30977544844

3030 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ.   ೕ ೕ ೕ  ರ ಬಸವಪಟ ಣ-1     17/1 ನ 0.80 0.31411 481975130060 30977544844

3031 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ . ೕ   . ಗಪ ಮ ಗರ ಬಸವಪಟ ಣ-1    35/8, 35/10, 35/9 ನ 0.99 0.35964 578101023856

3032 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . ಬಸವ ಜಪ   ತ ಖರಯ ಕ ಉ 20 ನ 1.00 0.36966 54040699779

3033 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ  ಗ ಜಪ ಕ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 70/5 ನ /ಮ 0.47 0.25721 668176207021 111501011005877

3034 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ವನ ಡ  ಈಶ ರಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 40 ನ 0.80 0.31181 628415046854 111501011001780

3035 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಎ    ಷ ಖಪ ಕ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2    20/4 ನ 1.00 0.33781 385597543678 4391101001130

3036 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಖರಪ     ಬಸವ ಂಗಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 138 ನ 1.20 0.54547 491014985814 111501010004595

3037 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಖರಪ   ಬಸವ ಂಗಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 219/1 ನ 1.00 0.36319 491014985814 111501010004595

3038 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಆ  ೕಂ  ಗ ಂದ ಕ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 12/P9 ನ /ಮ 0.50 0.22747 471167501624 111501010008877

3039 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಭ   ಪ ಣ ಕ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 12/P10 ನ 0.50 0.22747 546013703963 54035365619

3040 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗಪ   ಬಸಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 218/1AP2 ನ 0.80 0.28143 766763749881 111501010000997

3041 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ ೕದಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2  25/1` ನ /ಮ 1.00 0.34389 968930935190 520101216561279

3042 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜಪ   ಟ ಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 263/1 ನ 0.88 0.30030 522187788338 64050577265

3043 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬಸವ ಜಪ   ಟ ಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 263/1 ನ 0.88 0.29344 488415758445 64050577265

3044 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಂ   ಡ ಘಟ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 42 ನ /ಅ. /ಮ ಣ 1.00 0.36675 877823581874 520101216509013

3045 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ೕ  ೕಂ ಮಹಮ  

ಸ ೕಉ -2 258/2 ನ /ಅ. /ಮ 0.81 0.30924 880638252751 30977544844

3046 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ಮ  ೕಂ ಚನ ಬಸಯ ೕರ -2 28/3,28/2B ನ /ಮ 1.00 0.36966 30977544844

3047 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಖರಪ   ಚನ ಬಸಪ ಂಪನಹ -1 68/2AP2 ನ 0.30 0.14072 373186286613 898110110000004

3048 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ  ೕಂ ರಪ ೕನಹ ಕಸ -2 103/10 ನ /ಮ , ಅ 0.37 0.18009 352134826597 64089581701

3049 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ರ  ಮ ವಪ ಎ  ಣದಕ ಕಸ -1 60/1,61/1 ನ , ಅ 1.00 0.30853 613576135990 O572101051087

3050 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ಹ ತಪ ಹ ಬಸವಪಟ ಣ-1   10/3 ನ 1.00 0.37280 881920880260 O578101022853

3051 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ೕ  ಅ   

ಅಹಮ  ಅ ರ -2 56/9 ನ /ಅ. 0.85 0.31533 293250152849 10262200010483

3052 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ನ ೕ  ಅಹಮ   ಅ ೕ  

ಅಹಮ ರ -2 49/1 ನ /ಅ. 2.00 0.53575 647894542674 64016057828

3053 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಹ ತಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 6/P1 ನ 0.52 0.23123 203495928631 30977544844

3054 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ  ಆ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 202/1 ನ /ಮ 1.00 0.34022 981355156262 111501011003849

3055 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳ  ಎ  ೕಂ ಂಗ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 250/4 ನ /ಮ 0.80 0.28555 `900979158011 111501011001238

3056 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 132 ನ /ಮ 1.00 0.34022 690053390577 111501011001790

3057 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಜ ಖರಪ    ವಪ ಅ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 43/2 ನ 1.00 0.34319 961087825899 111501010008837

3058 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ದಯ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 `227/2 ನ /ಮ 0.91 0.32193 677790621523 64209044865

3059 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ೕರಭದ ಯ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 227/2 ನ /ಮ 0.91 0.32193 757427071675 64186825875

3060 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ ೕ ಂದ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 130/2 ನ 1.00 0.34512 985676651930 111501010000074

3061 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ೕರಭದ ಯ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 86/2 ನ 0.86 0.24597 672830810787 64049528585

3062 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗ ಜಪ   ಬಸವ ಂಗಪ ಕ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 70/P3,62/2 ನ 1.67 0.82173 236679491293 520101216512634

3063 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಪರ ಶ  ದ ಪ ಗ -1 71/2 ನ 1.00 0.27125 675136679040 O579101012238

3064 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಪ  ೕಂ ಪ ಕ -1 55/2 ನ /ಮ 1.29 0.18181 690774833094 20407345219

3065 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ವಣ ದ ಪ   ದ ಪ ರ -1     25/9 ನ 0.78 0.24952 748415074083 54040740424

3066 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ ದಪ   ಧರಪ ಡ ಉ 7 ನ 0.67 0.24189 271555071582 64020991353

3067 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ  ಮ ಶ ರಪ   ಗಪ ಮ ಗರ ಬಸವಪಟ ಣ-1   17/1 ನ 0.99 0.32979 903332467166 O578101016827

3068 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ  ೕಂ ಯ  ಅಹ ರ ಬಸವಪಟ ಣ-1    15/1 ನ /ಅ. /ಮ `1.00  0.32979 995806690512 O578101020205

3069 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಮ ಖರಪ   ಬಸವ ಂಗಪ ಕ ಹ ಬಸವಪಟ ಣ-1   59/1 ನ 0.39 0.18551 269492438597 11150101005175

3070 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ವ  ೕಂ ಜಯ ವಯ ಗರ ಬಸವಪಟ ಣ-1 60/5 ನ /ಮ 0.80 0.29612 884432857812 32638088917

3071 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ದ ೕರಪ ರನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-1 115/3P2 ನ 0.89 0.30423 641200524298 10554100003266

3072 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ   ಮ ಶ ರಪ ಅವಳಘಟ -2   20/4 ನ , ಅ 2.20 0.36510 876883796708 10870100001907

3073 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ    ೕಂ ಂಡವ ಕಸ -1 71 ನ /ಅ. , ಅ 2.60 0.37485 973299472098 O572101051546

3074 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಹಮ    ಮಹಮ   

ವ ಉ   115/2,115/3 ನ /ಅ. ಅ 0.99 0.39042 779017734802 20277505360

3075 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಉ ಶ  ಂದ ಪ ಆ -1 21/7,21/8 ನ ಅ 1.00 0.39347 400804019834 64018463544

3076 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಕ   ಬಸವ ಜಪ  ಎ  ಆ ಪ ಂಡನಹ ಕಸ -2 55/1 ನ ಅ , 0.75 0.31692 `315481190872 10919101007860

3077 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ   ಜಯಪ   ಮಲಮ ಮರ -1 76/4 ನ ಅ , 1.00 0.39347 429431626810 200001407165

3078 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ೕ ಂದಪ ಬ ಳ ಕಸ -2    30/9 ನ ಅ , 0.63 0.28017 348576016437 8849108000085

3079 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಣ   ಗಪ ಗ -1    32/1P7 ನ ಅ , 0.80 0.33223 832662765854 200001670421

3080 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಪ   ಪಲ  ಗಪ ಆಗರಬ ಹ ಕಸ -2  39/3A ನ ಅ , 0.63 0.21704 367530656183 200001401458

3081 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ವಣ ದ ಪ ತ -1 177/1 ನ ಅ , 0.93 0.30698 474528569429 200001422297

3082 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಚನ ಬಸಪ ೕಮ -1   33/1 ನ /ಮ ಅ , 0.20 0.08478 695860605619 200001422311

3083 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಹ ತಪ   ಕ ಬಸಪ ಮರ -1   21/2 ನ ಅ , 0.41 0.20430 800377668944 200001690277

3084 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಹ ತಪ   ಕ ಬಸಪ ಉಪ ಯ ನಹ -1   60/2 ನ ಅ , 0.58 0.26689 800377668944 200001690277

3085 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ  ಎ  ಜಪ ತ -1   94/2A,94/1AP1 ನ /ಮ ಅ , 0.20 0.13093 237099069177 200001775388

3086 ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ಮ ನಪ   

ಸವ ಗಳಮ ಮರ -1 76/1 ನ ಅ , 1.00 0.39347 246099060157 200001723667

ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ೕ    ಹ ೕ  ೕ ಕಸ -2 84/5B1 ನ /ಅ. ಅ , 1.00 0.39347 342578705955 200001787178

ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ಯ  ಸ ೕ ಕಸ -2 211 ನ /ಅ. /ಮ ಅ , 1.00 0.39347 837535624490 64083695782

ಚನ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಬಸಪ ಕಸ -2 62/5A ನ ಅ , 1.00 0.39347 647553172778 33927802340

ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಹ ತಯ ಬಸವನಹ ೕ ನ ೕ -1 67/2 ನ 0.8 0.34587 678806951558 pragathi krishna 
gramin bank 

ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಂಗಯ  ಎ   ೕರಯ ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 15/96 ನ 0.24 0.16183 432265887347 canara bank 

ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ  ಎ  ಆ   ಮಪ ೕ ಮ ಕಸ 18/3 ನ 0.98 0.40135 957485821353 karnataka bank 

ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ಮಮ  ೕಂ  

ವ ದ ಪ
ೕನಹ ೕಹ -2 67/4 2  67/5ಎ ನ 1.67 0.63564 974409268404 state of mysore

ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಇಂದ ಮ  ೕಂ ಬಸವ  ಎ ಣ ಹ ೕಹ -1 48/6 ನ 0.6 0.26460 446044418194 pragathi krishna 
gramin bank 

3087 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಸಣ  ಬಸಪ  ೕಹ -1 29/5 ನ 0.86 0.36336 701166494820 pragathi krishna 
gramin bank 

3088 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ ಂದ  ಎ   

ಮ ಶ ರಪ
ಣ ಹ ೕಹ -1 57 ನ 0.99 0.37388 353039311950 pragathi krishna 

gramin bank 

3089 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನಕಪ     ಬಸಪ ಣ ಹ ೕಹ -1 50/3 ನ 0.32 0.19466 447999016081 pragathi krishna 
gramin bank 

3090 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಪ   ಬಸಪ ೕರ ಂಡನಹ ೕಹ -1 19/6 ನ 0.6 0.27747 797670710388 pragathi krishna 
gramin bank 

3091 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಗ ಶಪ ನಕನಹ ೕಹ -1 84/3 ನ 0.5 0.24911 495859759714 pragathi krishna 
gramin bank 

3092 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗ ಜಪ  ಎ   

ಮ ವಪ
ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 10/5 ನ 1.22 0.25726 817110103395 canara bank 

3093 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಚನ ಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 66/ 5 ನ 0.5 0.22846 774307496981 state bank of india

3094 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ನಕಪ  ವ ೕ ನ ೕ -1 109/9 ನ 0.99 0.39408 641763639872 pragathi krishna 
gramin bank 

3095 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಭಮ ಪ   ಗಪ ದರ ೕ ನ ೕ -2 34/4 ನ 0.4 0.22010 9885046997 syndicate bank 

3096 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸಪ   ಬಸಪ    

ಪ ೕರಪ
ೕಗ ೕ ನ ೕ -1 39/5 ನ 0.6 0.29091 954039894700 state bank of india

3097 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ನ ಡ   ನದ ಕ ಬಸವಯ .ಕಡದಕ ೕ ನ ೕ -1 45/2 ನ 0.8 0.34268 520740414138 pragathi krishna 
gramin bank 

3098 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ  ಎ   ಮಹ ವಪ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 28 ನ ಪ 1 0.38657 571685359056 canara bank 

3099 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ  ಎ   ಮಹ ವಪ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 27/14 ನ ಪ 0.4 0.21986 571685359056 canara bank 

3100 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ  ಎ   ಸಣ  ಬಸಪ ಂಕದಕ ೕ ನ ೕ -2 61/2 ನ 0.8 0.34267 369675453722 state bank of india

3101 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ದ ಪ ಜಯ ರ ಕಸ 10/7 ನ 0.4 0.22521 622146952875 karnataka bank 

3102 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ಶ ರಪ      

ಲಪ
ಡಚನ ಂಡನಹ

ಳ 59/2 ನ 0.8 0.31304 438151597819 state bank of india

3103 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಖಪ    ಮಹ ವಪ ರ ಕಸ 86/3 ನ ಎ ಬ 0.4 0.20504 724743809626 canara bank 

3104 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಂತ ೕರಪ ಜಯ ರ ಕಸ 60/6 ನ 0.75 0.30637 315071425645 pragathi krishna 
gramin bank 

3105 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಬಸಪ ನಹ ಕಸ 7/3 ನ ಎ ಬ 0.55 0.20945 668037708071 pragathi krishna 
gramin bank 

3106 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ಒ  ಕ ಯಪ ನಹ ಕಸ 10/ 24 ನ 1 0.39945 988589782102 state bank of mysore 

3107 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರ ಖರಪ    ಬಸಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 93 ನ 0.99 0.39979 203991094846 pragathi krishna 
gramin bank 

3108 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ೕರ ಖರಪ ಕ  ೕಹ -1 32/1 ನ 0.66 0.29289 998824111811 pragathi krishna 
gramin bank 

3109 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ಜ ಖರಪ ಹ ಮನಹ ೕಹ -1 39/1 ನ ಣ 0.4 0.21167 708930169997 karnataka bank 

3110 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ   ಗಪ ಣಸಘಟ ೕಹ -1 137/1 ನ 0.59 0.24500 594335157079 canara bank 

3111 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ  ಆ  ಎ   ವಣಪ ಬ ೕ ೕಹ -2 124/8  124/8 ನ 0.83 0.38072 503764433149 STATE BANK OF 
INDIA

3112 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮಲಪ ಳ ಳ 39/6 ನ 1 0.38060 652389017808 KARNATAKA BANK



3113 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ದ ಪ ಮ ಕಸ 51/, 146/ ನ ಟ 1 0.95778 895939126174 STATE BANK OF 
INDIA

3114 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಚನ ಪ ಬಸ ರ ಕಸ 2/ 5 ನ ಟ 1 0.90331 882191498131 KARNATAKA BANK

3115 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆಂಜ ಯ   ಪ ೕಹ -2 107/2 ನ 0.8 0.37957 795471919874 STATE BANK OF 
INDIA

3116 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ  ಎ  ೕರಬಸಪ ಳ ಳ 31/1 52/2 ನ ಣ 1 0.89465 987208113674 STATE BANK OF 
INDIA

3117 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಯ   ದಯ ಬ ೕ ೕಹ -2 34/ 2ಎ1 ನ 0.5 0.22995 538350405517 STATE BANK OF 
INDIA

3118 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ಈರಪ  ೕ ಕಸ 85/1 ನ 1 0.75625 397022841085 STATE BANK OF 
INDIA

3119 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಮ   ನರಸಪ ಹರಳಹ ೕ ನ ೕ -2 53/2 53/20  ನ 0.57 0.25677 4011101000703

3120 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಂಚಪ ಂ ಪ ಳ 48/2ಎ 48/2 ನ 3 0.70276 508860845965 STATE BANK OF 
INDIA

3121 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಥ ಂಗಪ   ಈಶ ರಪ ೕಹ ಳ 28 ನ 0.52 0.24132 904303485170

3122 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಯಪ ಂಡ ಳ 5/3 ಎ 4/5 ನ 0.45 0.32301 332882737142

3123 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶಪ   ಧಮ ಪ ಂಡ ಳ 3/7 ನ ಟ 0.99 0.86786 215264255032

3124 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮಪ ಂಡ ಳ 5/16 ನ ಟ 0.34 0.56409

3125 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಲಪ   ಗಪ ಂಡ ಳ 12/1 ನ ಟ 0.60 0.56409 865021348735

3126 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ  ಎ  ಎ  ೕಂ   ಕ ಪ ಯರಗ ಳ 5/16 ನ 0.34 0.19058 437103164582

3127 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಥ ಂಗಪ   ಮಲಪ ೕಹ ಳ 28 ನ 0.53 0.24132 573796816652

3128 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ಯಪ ಂಡ ಳ 12/2  12/4 ನ 0.4 0.22037 918759814003

3129 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಎ  ಎ  ೕಂ ೕಶ ಯರಗ ಳ 5/20 ನ 0.65 0.29275 837990665708

3130 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಮ    ಂಚಪ ಂಡ ಳ 30/3 ನ 0.7 0.32350

3131 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಯಪ ಗನಹ ಳ 1/5 1/4 ನ ಟ 0.53 0.52186

3132 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ದ ಪ    ಎ    

ಪ ೕರಪ
ಚಟ ಹ ಳ 125/4 ನ 0.32 0.18124 226227417994

3133 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಮ  ಹ ತಪ ಂ ೕಹ -2 200/3  200/5 ನ 16 0.59087 657808462213

3134 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಮ  ರಮ   ೕಂ  

ೕರಪ
ದನ ೕ ನ ೕ -2 31/1 ನ ಟ 0.56 0.54576 581586316747

3135 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಮ  ೕಂ ಲಪ  ಎ ದನ ೕ ನ ೕ -2 116/9 ನ ಟ 0.4 0.40921

3136 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಯ   ಧರಯ ಬ ೕ ೕಹ -2  77/3 41/2 ನ 0.4 0.13285 558918487698

3137 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಮ ಪ ಳ ಳ 51/5 ನ 0.56 0.24192 281289995399 KARNATAKA BANK

3138 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ಬಸವ ಂಗಪ ಂ ೕಹ -2 206/3ಎ1 ನ 1 0.40524 878101441544

3139 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವ ಕ   ೕಂ   

ಬಸವ ಜಪ
ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 7/1 ನ 1 0.40937 STATE BANK OF 

INDIA

3140 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ ಟ ಪ ಳ ಳ 39/6 ನ 0.34 0.14910 832838026666 KARNATAKA BANK

3141 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರಪ   ದ ಪ ೕ ನ ಳ 42/9 ನ 0.4 0.24751 469253327132

3142 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ದ ಪ ೕ ನ ಳ 49/2 ನ 0.4 0.24751 891240022710 state bank of india

3143 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ೕಕ   ಂ ಗಪ ೕ ನ ಳ 84/5  85/5 ನ 1.38 0.65970 250275701870 state bank of india

3144 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಡ   ನಪ ಸರಹ ಳ 26/ 6 ನ ಟ 0.4 0.40678 654579352390 state bank of india

3145 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಟಪ    ಇಡಗ ಪ ಳ 58/5 ನ 1 0.39709 479220371280 state bank of india

3146 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ೕ ಶಪ ೕ ನ ಳ 30/2  33/2 ನ ಟ 0.89 0.88069 588999496353 state bank of india

3147 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ     ದ ಬಸಪ ಯರಗ ಳ 72/4 ನ 0.73 0.30572 943370966918 karnataka bank 

3148 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ  ಎ   

ವಪ  ೕಹ -2 125/1 125/1  125/1 ನ 0.81 0.32413 970690450687 state bank of india

3149 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಪ     ಕ ಪ ಲ ೕಹ -2 63/5 ನ 0.9 0.36195 909539209030 state bank of india

3150 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮಪ    ಮಲಪ ೕನಹ ಳ 37/3 ನ ಟ 0.6 0.66668 460896213012 state bank of india

3151 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅನ ಯ  ಎ  ೕಂ 

ಜ ಖರಪ
ಂ ೕಹ -2 229/2 ನ 0.2 0.13047 10943101010615

3152 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ   ಆ  ಎ   

ಂಡಪ
ಲ ೕಹ -2 6/4 ನ 0.99 0.38002 833346525854

3153 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶಪ     ಮಪ ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 18/14 ನ 0.64 0.26597 671293582534

3154 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ  ಎ   ಬಸಪ ಂ ೕಹ -2 80/2 1 ನ 0.42 0.21411 682707521447 KARNATAKA BANK

3155 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ಂತಪ     ೕ  

ಬಸಪ
ಂ ೕಹ -2 50/1 ನ 0.64 0.29117 610793170979

3156 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರ  ಎ    

ಮರ ದ ಪ
ಂಗಟ ೕಹ -2 43/3 ನ 0.72 0.29824 220501555340 KARNATAKA BANK

3157 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸವ ಮ  ೕಂ ದ ಂಗಪ ೕಹ -2 169/1ಎ ನ 0.99 0.38379 922021266618 STATE BANK OF 
INDIA

3158 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ    ೕಂ ಶ ಥ ಲ ೕಹ -2 7/10 ನ 0.58 0.23781 402336377170

3159 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಪ     ಸಣ  

ಶಪ
ಂ ೕಹ -2 204/1ಎ4 ನ 0.4 0.20378 849721334608 KARNATAKA BANK

3160 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಂಗಪ  .   ಗಡ  ಬಸಪ ೕಹ -2             75/               
74/2 ನ ಪ 0.88 0.34009 549612414432

3161 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಮ ವಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 59 ನ 0.4 0.19882 210675467536

3162 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ    ಬಸಪ ೕಹ -2 175/2 ನ 0.27 0.16538 839894410189

3163 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಜ ಯ   ಆ   ದ ಪ ೕಹ -2 175/1 ನ 0.99 0.38379 595592566108 KARNATAKA BANK

3164 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಂ ೕಹ -2 89/4 ನ 0.4 0.22003 682707521447 KARNATAKA BANK

3165 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಮ ಖರಪ  ಎ   

ಓಂ ರಪ
ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 43/1 ನ 0.72 0.24891 327417940410 KARNATAKA BANK

3166 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ವಪ ಂ ೕಹ -2 89/1 4 ನ 0.42 0.21411 603652384084 STATE BANK OF 
INDIA

3167 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಲ ಣಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 65/2 ನ 1 0.39467 213400297526 KARNATAKA BANK

3168 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ವ ದ ಪ ಂ ೕಹ -2 7/9 ನ 0.99 0.40448 879056163473

3169 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ವಪ   ಲ ದ ಪ ಂ ೕಹ -2 71/1 ನ 0.95 0.48457 322917964229

3170 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜ ಖರಪ   ಯಪ ಂ ೕಹ -2 229/8 ನ 1 0.37320 767695980774

3171 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ    ಸಣ  ಬಸಪ ಚಟ ಹ ಳ 144/1 ನ 0.53 0.20929 817615020327

3172 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ಹ ೕಹ -1 28/7 ನ 0.4 0.21380 230064586780 KARNATAKA BANK

3173 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಬಸಪ  ಳಗ ೕಹ -1 15/7 ನ 1 0.34953 269011569193

3174 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ನಕಪ   ಣ ಹ ೕಹ -2 47/1 ನ 0.4 0.17623 536870950152

3175 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಬಸವ ಜಪ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 94/4 ನ 0.22 0.15273 836539059742 CANARA BANK

3176 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಖಪ    ೕಥ ಪ ಅರಬಗ ೕ ನ ೕ -1 92/10 92/3 ಆ ನ 0.38 0.20891 413526165311 STATE BANK OF 
INDIA

3177 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ    ೕಥ ಪ ಅರಬಗ ೕ ನ ೕ -1 92/9  91/10 ನ 0.38 0.20265 376892499344

3178 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಮಲಪ ಕ ಳ 230/2 ನ 1 0.36586 614344694807

3179 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ   ಬಸಪ ಮ ಕಸ 207/4 207/2ಅ ನ 0.7 0.32616 696640987667 KARNATAKA BANK

3180 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ    ಳಪ ಮ ಕಸ 77/6 ನ 0.75 0.34880 264317082243 KARNATAKA BANK

3181 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ    ೕಂ ಚನ ಶವಪ ಅರಬಗ ೕ ನ ೕ -1 92/4 ನ 0.35 0.19613 440728374079

3182 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಖರಪ      

ಉಜ ಪ
ಬ ೕ ೕಹ -2 97/1 ನ 0.8 0.31665 914964183477 KARNATAKA BANK

3183 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ಮಹ ವಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 59/5 ನ 0.4 0.20564 883338868884 KARNATAKA BANK

3184 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಆಂಜ ಯ ಆ   

ಹ ತಪ
ಂ ೕಹ -2 10/3 ನ 0.99 0.33781 841290930165 KARNATAKA BANK

3185 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ೕಂ ಶ ರ ೕಹ -2 50/2 ನ 0.99 0.39614 431196335842 CANARA BANK

3186 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಂಗಲಹ ೕಹ -2 41/1 10 ನ 0.99 0.39194 603891121768

3187 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ   ೕಂ ಜಯಪ ಂ ೕಹ -2 148/ 4 ನ 1 0.38840 223077601222

3188 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ    ೕಂ ಶ ಥ ಲ ೕಹ -2 7/11 ನ 0.58 0.23781 771435794154

3189 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಂಗಪ   ಎ  ಗಪ ೕನಹ ೕಹ -2 54/11 ನ 0.99 0.36762 343321069994

3190 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ    ಜಯಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 59/8 ನ 0.4 0.20747 703538306706

3191 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ವ ದ ಪ ಲ ೕಹ -2 6/1 ನ 0.6 0.26960 943293401876

3192 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ರಪ ಂ ವ ೕ ನ ೕ -1 136/2 ನ 1 0.40461 577200301919 KARNATAKA BANK

3193 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕ ಪ    ಕ ಪ   

ಹ ತಪ
ವ ಯರಹ ಳ 113 ನ 0.8 0.32713 395882136350

3194 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ೕರಪ ಚಟ ಹ ಳ 119/1 157 ನ 1 0.32678 932673409360

3195 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಗಪ ೕನಹ ಳ 4 ನ 1 0.39224 704661404654

3196 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಂತಲಮ  ೕಂ ಜಪ ರ ಳ 125/2 ನ 0.4 0.18596 864117261800

3197 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಭದ ಪ    ದ ಪ ಯರಗ ಳ 5/17 ನ ಎ ಬ 0.19 0.13319 369923168076 KARNATAKA BANK

3198 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಮ  ೕಂ ವಪ ೕ ಳ 136/ 3 ನ 1 0.39210 395711086173

3199 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ    ದ ಪ ಚಟ ಹ ಳ 98/3.87  100/3 ನ 1 0.35131 586915252943

3200 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಮ   ೕಂ ಂದ ಪ ಕ ಳ 385/1 ನ 0.8 0.31711 265985034120

3201 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಮ ಖರಪ   ಎ   

ಂತ ೕರಪ
ಕ ಳ 397/2 ನ 1 0.39389 408611580883

3202 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಮ  ೕಂ  ವ ದ ಪ ೕನಹ ೕಹ -2 78/1 ನ 0.4 0.21338 974409268404

3203 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ಕ ಬಸಪ ಂ ೕಹ -2 20/4 ನ 0.56 0.24119 922822544016

3204 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ವಯ   ೕರಯ ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 15/11 ನ 0.28 0.16763 213927243101

3205 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ  ೕ   ಂ ೕಹ -2 25/7 ನ 0.3 0.19386 327705477316

3206 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ    ಪ ವ ೕ ನ ೕ -1 129/ 1 ನ 0.8 0.28264 820786133827

3207 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಖರಪ ಬ ೕ ೕಹ -2 125/7 ನ 0.48 0.21883 456882095697

3208 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ      ೕ ಬಸಪ ೕನಹ ೕಹ -2 93/2 ನ 0.4 0.19262 450321167371

3209 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಥ     

ಬಸವ ಜಪ
ೕನಹ ೕಹ -2 35/1 ನ 0.99 0.39398 882073691465

3210 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಶ ಡ   ಬಸವ ಜಪ ೕನಹ ೕಹ -2 32/2 ನ 0.98 0.40231 751258054881

3211 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಂತ  ಷ ಖಪ ಮಲ ವರಕ ೕ ನ ೕ -2 6/3 ನ ಪ 1.8 0.59136 391889016017

3212 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಣ ಪ   ಜಪ ೕನಹ ಳ 72/2 ನ ಟ 0.52 0.49437 671953819720

3213 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಮ  ಎ  ೕಂ 

ಂದ ಪ
ೕ ಳ 24/1 ನ ಟ 0.8 0.71988 855087246762

3214 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಪ ೕರಪ ಮ ಳ 7/1 ನ ಟ 0.34 0.36161 404585179751

3215 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಗಪ ೕ ನ ಳ 16/3ಎ- 1 ನ 1.2 0.57608 481616689331

3216 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರ ಜ ಅರ    ಜಗಪ   

ಅರ
ಳ ಳ 111/9 ನ ಎ ಬ 0.2 0.15595 733568658722

3217 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಬಸಪ ಬಸವನಹ ೕ ನ ೕ -1 40/ 1 ನ ಟ 0.8 0.80810 299918421495

3218 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ಂ ತ  ೕಂ  

ಯ
ಕನಹ ೕ ನ ೕ -1 23/2 ನ ಟ 0.57 0.54085

3219 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಕರ   ಮಪ  ೕಗ ೕ ನ ೕ -1 40/2 ನ ಟ 0.99 0.79164 KARNATAKA BANK

3220 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ   ದ ಪ ಬ ೕಶ ರ ೕ ನ ೕ -2 10/1 ನ 0.8 0.32364 979226754519 state bank of mysore 

3221 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕ ಬಸಪ      

ಂಗಪ
ಅರಬಗ ೕ ನ ೕ -1 120/ 2 ನ 0.94 0.38816 498545263963 canara bank 

3222 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ೕಂ ಥ ಕನಹ ೕ ನ ೕ -1 48/4 ನ 0.99 0.33939 660313794581 canara bank 

3223 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಥ ಂಗಪ   ಜಪ ಬಸವನಹ ೕ ನ ೕ -1 178 ನ 1 0.40775 357523505350 canara bank 

3224 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಸಣ ಬಸಪ  ೕಹ -1 29/8 ನ 0.71 0.32567 701166494820 pragathi krishna 
gramin bank 

3225 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವನ ಡ  ಂತಪ ಣ ಹ ೕಹ -2 47/3 8 ನ 0.72 0.31250 358143733665 pragathi krishna 
gramin bank 

3226 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಲಪ ಕನಹ ೕ ನ ೕ -1 44/1 ನ 1 0.41052 961547557814 canara bank 

3227 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ಬಸಪ   ದ ಪ ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 29/9 ನ 0.85 0.35978 794003712324 pragathi krishna 
gramin bank 

3228 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶರಣಪ   ಬಸಪ ವ ೕ ನ ೕ -1 144/ 1 ನ 0.35 0.19578 615277516191 pragathi krishna 
gramin bank 

3229 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನರ ಂಹಪ   ಹ ಮಪ ಸ ಕಸ 116/3  116/4 ನ 0.88 0.33380 776906090027 karnataka bank 

3230 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಯ ಸ ರ   ದ  

ಯ  ಸಹ ೕಹ -1 58/1 ನ 0.99 0.39530 642873442078 pragathi krishna 
gramin bank 

3231 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ಪ    ಕ ಪ ಳ ರ ೕಹ -1 60/2 ನ 0.61 0.24053 330901849573 karnataka bank 

3232 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಪ ಣ ಳಗ ೕಹ -1 6 ನ 0.5 0.24841 399442330920 karnataka bank 

3233 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಮ  ೕಂ ಉ  ಹ ಮನಹ ೕಹ -1 44/4 ನ 0.8 0.33521 571229919376 karnataka bank 

3234 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ     ಬಸಪ ಣ ಹ ೕಹ -2 7/7 ನ ಣ 0.26 0.13763 348633367926 pragathi krishna 
gramin bank 

3235 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಯ ಸ ರ   ದ  

ಯ  ಸಹ ೕಹ -1 58/2 ನ 0.99 0.39395 642873442078 pragathi krishna 
gramin bank 

3236 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಮ  ೕಂ ಡ  

ತಮ ಪ
ಹ ಮನಹ ೕಹ -1 33/1 ನ 0.8 0.29221 222098818791 pragathi krishna 

gramin bank 

3237 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ೕವಪ ಹ ೕಹ -1 93/33 2 ನ 0.5 0.22743 642054866420 karnataka bank 

3238 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ೕ ಯ ಹ ಮನಹ ೕಹ -1 34/1 35/7 ನ 0.99 0.38637 karnataka bank 

3239 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ಲ ಯ ಜಯ ರ ೕಹ -1 135 ನ 1 0.39617 957818605342 canara bank 

3240 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಬಸಪ ಆ ಂ ಳ
127/4  2 3- 2 

127 4/4 ನ 1.4 0.37010 461441443359 state bank of mysore 

3241 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ನಕಪ ಣ ಹ ೕಹ -1 7/8 ನ ಣ 0.26 0.13763 718591351292 pragathi krishna 
gramin bank 

3242 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ     ದ ಪ ಣಸಘಟ ೕಹ -1 233/1 ನ 0.6 0.24157 karnataka bank 

3243 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ    ಲಪ ೕ ರ ೕಹ -1 14/1 ನ 0.99 0.40189 988784985839 karnataka bank 

3244 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ    ಬಸಪ ಉಜ ೕ ರ ೕಹ -1 17/1 ನ 0.99 0.38310 418810908955 pragathi krishna 
gramin bank 

3245 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ   ೕಂ ದ ಪ  ಗ ೕಹ -1 13/3  13/2 ನ 0.4 0.18875 789678838120 pragathi krishna 
gramin bank 

3246 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ಧ   ಬಸವ ಜಪ  

ಡ
ಣಸಘಟ ೕಹ -1 142/1 ನ 0.8 0.32120 672176878626 karnataka bank 

3247 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮಪ ಳಗ ೕಹ -2 30/1 ನ 0.83 0.31092 661735879329 karnataka bank 

3248 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ದ ಪ   ಸಣ  ದ ಪ ೕ ರ ೕಹ -1 17/1 3 ನ 0.4 0.17630 761669936869 karnataka bank 

3249 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ  ಮಲಮ  ೕಂ ಮಹ ವಪ ಣಸಘಟ ೕಹ -1 132/1 ನ 0.39 0.17906 915084309237 karnataka bank 

3250 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಕ  ೕಂ ಶ  ಸಹ ೕಹ -1 87/2 ನ 0.67 0.27198 250727267141 karnataka bank 

3251 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ    ಮಲಪ ಹ ಮನಹ ೕಹ -1 38/1 ನ 0.9 0.33351 536093119918 karnataka bank 

3252 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಚನ ಪ ೕ ರ ೕಹ -1 17/2 ನ 0.39 0.20919 869537704250 karnataka bank 

3253 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ  ಎ   ಡಯ ನಕನಹ ೕಹ -1 59/  2 ನ 0.8 0.35150 348750384915 pragathi krishna 
gramin bank 

3254 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಮ  ಮ  ಥ ಆ  

 ದ ಯಯ   ಎಂ
ನ ೕಹ -1 60/3 ನ 0.95 0.37123 763324970107 karnataka bank 

3255 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಥ    ಲಪ  
ಕಡ ಲ

ಳ ಳ 36/3 ನ ಟ 0.34 0.38546 749424613006

3256 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ  ಬ  ಮ ವಪ ಂಗಟ ೕಹ -2 69/1 ನ 0.4 0.19392 08218541155468 KARNATAKA BANK

3257 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅನ ಣ ಮ  ೕಂ ಚನ ಬಸಪ ಕ ವಣ ೕಹ -2 31/2 2 ನ 0.64 0.27273 977122153932

3258 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ    ಹ ಮಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 65/1 ನ 0.3 0.18349 411789909417

3259 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ    ಪ ಲ ೕಹ -2 90.91 ನ 1 0.39551 459577130313 KARNATAKA BANK

3260 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಥಯ   ಬಸವ ಂಗಯ ಬ ೕ ೕಹ -2 58/2 4 ನ 0.7 0.31646 715350613678

3261 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ     ಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 4/4 ನ 0.91 0.35762 886493941736 KARNATAKA BANK

3262 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಮ  ೕಂ ಮ ಪ ಬ ೕ ೕಹ -2 101/2 ನ 0.91 0.37199 461560470770

3263 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಆಂಜ ಯ ಎ     

ಹ ತಪ
ಂ ೕಹ -2 77/5 ನ 0.72 0.25268 736279222342 KARNATAKA BANK

3264 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ   ಎ    

ಲಪ
ಂಗಟ ೕಹ -2 40/1 ನ 0.6 0.25624 889992137109

3265 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ  ನ   

ಹ ತಪ
ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 54/2 ನ 0.98 0.40326 700559239411

3266 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಗಪ ಬಸ ರ ಕಸ 21/ 4 ನ ಟ 1 0.90331 759569226676 state bank of india

3267 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಸ ೕಶ ಎ ಆ ಂ ಳ 16/11 ನ ಟ 0.58 0.56048 state bank of india



3268 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧರಪ   ಬಸಪ ಆ ಂ ಳ 97/6 ನ ಟ 1.4 0.94109 413867920016 state bank of india

3269 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ೕ  ಎ ಆ ಂ ಳ 16/4 ನ ಟ 0.6 0.53397 state bank of india

3270 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಇ   ಈಶ ರಪ ಂ ಪ ಳ 41/8 ನ ಟ 0.6 0.32435 254578704020 state bank of india

3271 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಥ ಪ   ಇ ಪ ರ ಳ 41/8 41/9 ನ ಟ 1 0.90138 716948963422 state bank of india

3272 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಖರಪ   ೕರಪ ಆ ಂ ಳ 98/1ಎ1 2 ನ 0.41 0.19137 468861704325 state bank of india

3273 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮ ಪ ಸಕ ಕಸ 34/ 4 ನ 0.52 0.25784 855119239591 state bank of india

3274 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಬಸವನ ಡ  .   ೕರಪ ಆ ಂ ಳ 99 ನ 0.5 0.36235 829946274193 state bank of india

3275 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಮ  ೕಂ ಗಪ ಆ ಂ ಳ 127/4 1 ನ ಟ 0.42 0.42374 997977461637 state bank of india

3276 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಬಸಪ ರ ಕಸ 89/4 ನ ಎ ಬ 0.4 0.26523 272715067505

3277 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ    ಬಸವಣ ಪ ಹ ಕಸ 1/3 ನ 0.5 0.24890 560584083433

3278 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶ    ನಕಪ ನಕನಹ ೕಹ -1 29/1 ನ 0.38 0.20003 910627661087

3279 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಕ  ೕಹ -1 44/2 ನ 0.99 0.39693 989280360170 KARNATAKA BANK

3280 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ    ಮಲಪ ಂ ರ ೕಹ -1 81/4 ನ 0.8 0.32664 957813159704 KARNATAKA BANK

3281 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ   ಗಪ ಗದಕ ೕಹ -1 29/26 ನ 0.3 0.18047 273202420081 KARNATAKA BANK

3282 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ    ಪ ವಪ ೕ ಳ 119/1 ನ 1.7 0.53394 680138041741 state bank of mysore 

3283 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ    ೕಂ ಉ ಪ ದರಹ ಳ 108/2 ನ 0.8 0.29942 758349645142 pragathi krishna 
gramin bank 

3284 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ    

ಚನ ಬಸಪ
ಚಟ ಹ ಳ 79/3 150/7 ನ 0.3 0.18814 395996397708 state bank of mysore 

3285 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಟಪ  ಎ    ದ ಪ ೕ ಳ 162/2 ನ 0.99 0.37015 480289422970 pragathi krishna 
gramin bank 

3286 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕರಪ    ಈರಪ   

ಚನ ಬಸಪ
ಗನ ಪ ಳ 32/2 ನ ಟ 0.35 0.17388 489141891254 canara bank 

3287 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ     ಆ  ದ ಪ ೕಗ ಳ 153 ನ 0.99 0.34967 204509996448 canara bank 

3288 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ    ಕರಪ ಚಟ ಹ ಳ 40/1 41/1ಎ2 ನ 0.59 0.25878 885208199636 state bank of india 

3289 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಪ   ವ ಕ ಪ ರ ಂಡನ ಪ ಳ 43/1 ನ 1 0.37896 930119325337 pragathi krishna 
gramin bank 

3290 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ    ಎ  ಎ   

ಂಗಪ
ವ ಯರಹ ಳ 67/6ಎ ನ 1 0.41182 226839729943 canara bank 

3291 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ದ ಪ ಗ ಕ ಳ 17/1ಅ  2 ನ 1 0.38449 896025881272 karnataka bank 

3292 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹ ವಪ   ದ ಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 65/1 ನ 0.31 0.18755 641832996907

3293 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 48/4 ನ 0.99 0.38570 53836006151 KARNATAKA BANK

3294 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂದ ಪ     

ವ ಂಗಪ
ಂ ೕಹ -2 175/2 ನ 0.79 0.30332 860766007351

3295 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ   ಕ ಬಸಪ ಂ ೕಹ -2 230/1ಎ2 230/2ಎ3 
231 ನ 2.4 0.90603 776671247042

3296 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಬಪಯ ಯ ಬಡಕ ಳ ೕಹ -2 21/4 ನ 0.64 0.29746 438985487986

3297 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಭದ ಪ   ದ ಪ  ಬಡಕ ಳ ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 26/6 ನ 0.99 0.37138

3298 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ನಟ ಜ  ಎ    

ಮ ಶ ರಪ
ಲ ೕಹ -2 39/4 39/7 ನ 0.84 0.24528 350918388401

3299 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನಕಪ  ಎ    ಈಶ ರಪ ಂಗಟ ೕಹ -2 21/13 ನ 0.55 0.23734 219443773537 KARNATAKA BANK

3300 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಮಪ ಂಗಲಹ ೕಹ -2 6/12 ನ 0.44 0.20338 262586768910

3301 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕನ ಡ    ಕಲಪ ಬ ೕ ೕಹ -2 34/2ಎ2 ನ 0.6 0.25834 941574085495

3302 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗ ಜಪ   ಗಪ   

ೕರಪ
ೕನಹ ಳ 81/1 ನ 1 0.39669 318252880420 state bank of mysore 

3303 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತಪ    ಕ ಪ ವ ಯರಹ ಳ 8/4 ನ 0.45 0.22886 state bank of india

3304 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಟಪ     ೕರಭದ ಪ ೕ ಳ 94/5 ನ 0.99 0.35990 393723918428 state bank of india

3305 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ     ಲಪ ೕ ಪ ಳ 62 ನ 0.3 0.17982 520796012088 canara bank 

3306 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ      ಪ ವಪ ೕ ಳ 122/1 ನ 0.4 0.20052 932142425729 state bank of india

3307 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಮ  ೕಂ ಪ ವಪ ೕ ಳ 46/4 ನ 0.84 0.32595 274488036018 state bank of mysore 

3308 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಗ ಜಪ  ಎ   ಲಪ ಸರಹ ಳ 103 ನ ಟ 0.8 0.74093 409249287030 karnataka bank 

3309 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ  .   ೕರಪ ಂ ವ ೕ ನ ೕ -1 48/3 ನ 0.8 0.32494 260039290252 canara bank 

3310 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ದ ಪ   ಗಪ ಫಲವನಹ ಳ 55/2 ನ 1 0.39535 857362939882 karnataka bank 

3311 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಲ ಪ ಂ ವ ೕ ನ ೕ -1 111/3 ನ 0.29 0.16142 453718917961 canara bank 

3312 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ೕರಪ ೕನಹ ಳ 60/1 ನ 0.55 0.26470 426184545983 karnataka bank 

3313 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರ   ಎ  

ಪರ ಶ ರಪ
ೕ ಳ 113/1 ನ 0.44 0.19587 718820048301 karnataka bank 

3314 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ ಪ    ೕರಪ ಚಟ ಹ ಳ 58/5 ನ 1 0.37652 611468356170 canara bank 

3315 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ವಪ    ೕಟಪ ೕ ಳ 124 127/5 ನ 0.89 0.36580 450641463572 pragathi krishna 
gramin bank 

3316 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ     ಂಚಪ ಫಲವನಹ ಳ 25/117 ನ 0.8 0.39681 212244381342 state bank of mysore 

3317 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ    ಬಸಪ ಕ ಳ 18 ನ 1 0.38331 844342179139 pragathi krishna 
gramin bank 

3318 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ೕ   ಎ ವ  ಕ ಳ 152 ನ 0.9 0.35056 860383895919 state bank of mysore 

3319 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಪ  ಎ    

ಹ ತಪ
ಸರಹ ಳ 53/3 ನ 1.5 0.61375 545358784530 canara bank 

3320 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಧ ನ  ಷ ಪ ಫಲವನಹ ಳ 2 ನ 0.35 0.16622 267537026325 state bank of mysore 

3321 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಜಪ ಂಡ ಳ 43 ನ ಟ 2 1.92060 450826156720

3322 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ದ ಬಸಪ ಯರಗ ಳ 86/2 ನ ಟ 1.8 1.72854 675705197919

3323 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ  ಎ    ಬಪ ರ ಳ 84/7 ನ ಟ 0.48 0.46275 586915252943

3324 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ  ಎ   ದ ಪ ಯರಗ ಳ 86/7 ನ ಟ 1.35 1.36367 893606094336

3325 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ  ಎ    ಖರಪ ಪ ಳ 14/1 ನ ಟ 0.8 0.69252 552238080686

3326 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ದ ಬಸಪ ಂಡ ಳ 1/2 ನ ಟ 1.31 1.32327 404392572143

3327 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಪ ಲ ಳ 18/3 ನ ಟ 1.6 1.53648 241325851276

3328 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ    ಸಣ ಪ ಆ ಂ ಳ 124 ನ ಟ 1 0.84802 964015576994

3329 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ದ ಪ ಆ ಂ ಳ 78/10 ನ ಟ 0.88 0.75524 247890901710

3330 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತಪ    ಜಟ ಪ ಪ ಳ 45/1 ನ ಣ 0.98 0.94813 961693868481

3331 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ಖರಪ ಪ ಳ 58/9ಎ1 ನ ಟ 0.37 0.35439 629571098553

3332 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅನ ಣ ಮ  ೕಂ ಗಪ ೕ ಪ ಳ 77/10 ನ ಟ 1.16 1.17175 915665603182

3333 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ಚನ ಪ ರ ಳ 54/8 ನ ಣ 0.38 0.37302 340101559261

3334 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ  ನ  ೕರಪ ಪ ಳ 60/6 ನ ಟ 0.76 0.76769 465570070333

3335 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ   ಪ ಪ ಳ 26/2ಎ2 ನ ಟ 0.46 0.39583 820968473479

3336 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲ ಠಪ    ಲಪ ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 112/ 1 ನ ಣ 0.8 0.72770 741343568531

3337 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ    ಪ ಮ ಳ 49/4 ನ ಟ 1 0.93220 832734768177

3338 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಮತ ೕಂ ಜಯ ಸರಹ ಳ 55/1 ನ ಟ 1.08 1.09094 262914912793

3339 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವಮ  ಜಯ  ( ) 

  ಪರ ಮಪ
ಸರಹ ಳ 56/1ಎ ನ ಎ ೕ 0.8 0.80810 411252409829

3340 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಮತ ೕಂ ಜಯ ಸರಹ ಳ 56/2 ನ ಟ 0.79 0.72300 262914912973

3341 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನರ ಂಹಪ     ಂಗಪ ಸರಹ ಳ 74 ನ ಟ 1.54 1.47886 232185556426

3342 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಮತ ೕಂ ಜಯ ಸರಹ ಳ 56/2ಎ1 ನ ಎ ೕ 0.77 0.77780 262914912973

3343 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವಮ  ಜಯ  ( ) 

  ಪರ ಮಪ
ಸರಹ ಳ 56/1 ನ ಎ ೕ 0.97 0.97982 411252409829

3344 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ೕರಪ ೕ ನ ಳ 15/3 ನ ಟ 1.31 1.25799 853941475690

3345 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಲಪ ರ ಳ 51/2 ನ ಟ 0.82 0.70472

3346 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಮಪ ರ ಳ 17 ನ 0.8 0.30760 246345529296

3347 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಂ ಈ ಯ ದರಹ ಳ 97/1 ನ 0.78 0.39178 409586586567

3348 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ೕರಭದ ಪ ೕನಹ ಳ 14/3 ನ 0.4 0.20322 433018720405

3349 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ   ಮ ಯ ರ ಳ 27/2 ನ 0.4 0.21146 600210574382

3350 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ದ ಪ ೕ ನ ಳ 13/2 ನ 0.59 0.25876 271578984834

3351 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ    ಅ  ದರ ಕ ಳ 149 ನ 1.8 0.77264 602599481010

3352 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ   ಮಪ ಕ ರ ೕಹ -1 48/1  48/2 ನ ಣ 0.36 0.20667 684241149418

3353 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಪ ಣ ೕನಹ ೕಹ -2 57/7 ನ 0.4 0.18763 516002622069

3354 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ   ಎ    

ದ ಪ
ೕನಹ ೕಹ -2 57/3 ನ 0.56 0.24939 472743040857

3355 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ಜ ಖರಪ ಹ ಮನಹ ೕಹ -1 39/2 ನ ಣ 0.99 0.40886 708930169997 KARNATAKA BANK

3356 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ   ಗಪ ಣಸಘಟ ೕಹ -1 261/1 ನ 0.87 0.36512 594635157079

3357 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ೕಂ ಬಸವಪ ಗದಕ ೕಹ -1 30/ 3 ನ 0.99 0.40863 400152605280

3358 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಳ ದ ಪ  ಎ    ಡ ಪ ೕನಹ ೕಹ -2 19/2 ನ ಟ 1 1.01013 434258815646

3359 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ  ಎ    ಮ ವಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 40/1 ನ 0.99 0.41308 935747355751 KARNATAKA BANK

3360 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ  ಎ    ಈಶ ರಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 40/5 ನ 0.99 0.41308 925543898386 KARNATAKA BANK

3361 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಶ ರಪ   ಂತಪ  ಡ ಂ ೕಹ -2 102 ನ 0.8 0.40272 260170253573 KARNATAKA BANK

3362 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈರಮ  ೕಂ ಗಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 55/3 ನ 0.75 0.34962 778193795290

3363 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ   ಚನ ಬಸಪ ಂ ೕಹ -2 110/3 ನ 0.6 0.27451 4262500101309901

3364 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ   ದ ಂಗಯ ಂ ೕಹ -2 70/2 ನ 0.94 0.40871 697564850028

3365 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆಂಜ ಯ  ೕ ಂದ ಪ ಂ ೕಹ -2 61/1 ನ 0.42 0.20806 KARNATAKA BANK

3366 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ಂ ೕಹ -2 7/1 ನ 0.33 0.16247 352860617799 KARNATAKA BANK

3367 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡಕ  ದ ಪ   ಕ ಪ ಸರಹ ಳ 64/2 ನ ಟ 0.76 0.70829 947726908247

3368 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂದ      

ಯಪ
ಳ ಳ 40 ನ 1 0.41070 255472989205

3369 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ   ೕಂ ವಪ ೕ ನ ಳ 90/4ಎ ನ 0.43 0.23305 613034441022

3370 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರಪ   ೕರಪ   

ಗಪ
ೕನಹ ಳ 87/4 ನ ಟ 0.7 0.65916 808817724126

3371 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ರಪ   ಕ ಪ ೕ ನ ಳ 17/5 ನ ಟ 0.75 0.69759 905997164794

3372 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ಶಪ   ಮ ಡಪ ಸಕ ಕಸ 17/ 3 ನ 0.26 0.17737 380841779877

3373 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕದ ೕಂ ಅಣ ಪ ದನ ೕ ನ ೕ -2 39/1 ನ ಟ 1.1 1.11114 671459227298

3374 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಸರಹ ಳ 50/1 ನ ಟ 0.87 0.79767 842848567692

3375 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಮ ಖರಪ   

ಡ ಮಲಪ
ಹ ಳ 71/3 ನ 0.71 0.32020 242270515590

3376 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಣ ಪ  ಇ ಎ    ನರಸಪ ಸ ವ ರ ೕಹ -1 8/5 ನ 0.6 0.25233 644158803028

3377 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಶಪ ಗದಕ ೕಹ -1 28/23 2 ನ 0.97 0.35456 862121722749

3378 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಯ ಹ ಹಳ ೕಹ -1 20/29 ನ 0.97 0.35457 213342814964 KARNATAKA BANK

3379 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶ ಯ   ಮಲ ಯ ಗದಕ ೕಹ -1 29/169 ನ 0.697 0.35457 569854983711 KARNATAKA BANK

3380 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ   ಬಸವ ಜಪ  

ಡ  ಮ ವಪ
ಣಸಘಟ ೕಹ -1 132/5 ನ 0.32 0.15929 488910214063

3381 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ದ ಪ   ಗಪ ಗದಕ ೕಹ -1 381 ನ 0.98 0.38527 956700136939 KARNATAKA BANK

3382 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮಪ    ೕವಪ ಗದಕ ೕಹ -1 29/39 ನ 0.97 0.36996 672562781468

3383 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ನ    ಮ ಶ ರ 

ಯ
ಗದಕ ೕಹ -1 393 ನ 0.48 0.22578 530823819235 KARNATAKA BANK

3384 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಪ   ಎ   

ಧರಪ
ಹ ೕಹ -1 59/ 2 ನ 0.67 0.29949 869490455574 KARNATAKA BANK

3385 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ೕ ಯ ಉಜ ೕ ರ ೕಹ -1 71/2 ನ 0.5 0.24012 459674192367 KARNATAKA BANK

3386 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ಶಪ   ಮ ಡಪ ಸಕ ಕಸ 19/ 4 ನ ಪ 0.5 0.27029 380841779877

3387 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ    ಈಶ ರಪ ಹ ಳ 67/1 ನ 0.74 0.31905

3388 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಮಲಪ ೕಪ ಂಡನಹ ಕಸ 7/2 ನ ಎ ಬ 0.3 0.18138 523200022998 KARNATAKA BANK

3389 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ  ಎ    

ಬಸಪ
ಯ ಹ ಕಸ 24/3 ನ 0.99 0.44564 21894200271943

3390 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಹಬ ಶ ರ ಎ  ಎ   

ಷ ರಪ
ರ ಳ 134/1 ನ 1.6 0.46850

3391 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಖರಪ  ಎ    

ೕರಪ
ೕಗ ಳ 31/1 ನ ಟ 1.6 1.53648 684486534435

3392 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗಪ    ಕ ೕಪ ರ 

ದ ಬಸಪ
ೕನಹ ಳ 85/5 ನ ಟ 0.5 0.47647 346944299209

3393 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಇಂದ ಮ  ೕಂ ನರಸಪ ೕನಹ ಳ 94/2 ನ ಟ 0.28 0.22361 564673340958

3394 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ   ೕಂ ವಪ ೕ ನ ಳ 90/5 ನ ಟ 0.44 0.44748 613034441022

3395 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಂ ಂದಪ     ಮ ಪ ಸರಹ ಳ 45/4 ನ ಟ 0.8 0.77635 354946036913

3396 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಥ ಪ   ಈಶ ರಪ ೕ ನ ಳ 40/2 ನ 0.8 0.34607 583298398982

3397 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ಚಟ ಹ ಳ 29/1.29/2,103/4 ನ 0.99 0.38648 556655599789

3398 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಷ ಖ ಸರಹ ಳ 30/2 ನ ಟ 0.8 0.71228 246803584627

3399 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಬಸಪ ಶ ರ ಳ 29/7 76/2 ನ ಟ 1.39 1.36367 966533842255

3400 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಕ ಮ  ೕಂ ಗಪ ರ ಳ 81/4 1 ನ ಟ 1.2 1.21215 983940110350

3401 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಉ ಪ    ಮ ಪ  

ರ
ರ ಕಸ

115/3,115/4,115/5,1
15/17 ನ ಟ 1.61 1.36367 998496365371

3402 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ದ ಪ ಂಡ ಳ 15/4ಎ ನ ಟ 0.8 0.61323 904123396691

3403 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ ದಪ   ಗಪ ಗನಹ ಳ 75/3 ನ 0.3 0.18999 211793906570

3404 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ಕ ಪ ರ ಮಲಪ ಲ ಳ 22/3 ನ 0.4 0.38733 439834121429

3405 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ   ಪಣ ಗನಹ ಳ 123/ 1 ನ 0.8 0.76740 632372263814

3406 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಖರಪ ೕನಹ ಳ 28/6 ನ ಣ 0.51 0.27925 393685454140

3407 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಖರಪ ೕನಹ ಳ 27/1 ನ ಟ 0.78 0.70811 393685454140

3408 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಚಟ ಹ ಳ 51/3 ನ ಟ 0.8 0.40671 603251465537

3409 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪರ ಶ ರ ಯ   ೕಜ  

ಯ
ಚ ಂಡನಹ ಳ 20/4 ನ ಟ 0.92 0.81376 879113121202

3410 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪರ ಶ ರ ಯ   ೕಜ  

ಯ
ಚ ಂಡನಹ ಳ 20/4 ನ ಟ 0.9 0.80388 879113121202

3411 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಯಣ ೕನಹ ಳ 56/2 ನ ಟ 0.35 0.35339 920440185954

3412 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಶ ರಪ  ಎ    

ಕರಪ
ಲ ಳ 47/ 2 ನ 5 1.19106 255897602733

3413 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಚನ ಪ ೕ ನ ಳ 7/4 ನ 0.58 0.20723 560887543876

3414 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಬಸಪ ಚಟ ಹ ಳ 86/15 ಎ ನ ಟ 0.8 0.80810 886850423146

3415 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ೕನಹ ಳ 16/3 ನ 0.4 0.20448 242876168192

3416 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ವಪ ೕ ನ ಳ 90/1ಎ ನ ಟ 0.53 1.08513 476631546666

3417 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ  ೕರಭದ ಪ ೕನಹ ಳ 37/5 ನ 0.99 0.38764 699316049553

3418 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ೕಳಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಶ ರ ಳ 49/4 ನ 0.55 0.13248 393702352582 KARNATAKA BANK

3419 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ೕಳಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಶ ರ ಳ 41/7 ನ ಟ 0.97 0.97809 393702352582 KARNATAKA BANK

3420 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ೕಳಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಶ ರ ಳ 175/5ಎ 17/3 ನ ಟ 0.747 0.49496 393702352582 KARNATAKA BANK

3421 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ ೕರಪ   ಹ ತಪ ಶ ರ ಳ 45/2 ನ 1 0.38767 898610180858

3422 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ  ದ ಪ ಚಟ ಹ ಳ 7/5 ನ 0.4 0.22331 910983120739



3423 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಟಮ  ೕಂ ದ ಪ ಯರಗ ಳ 1/3 ನ ಟ 0.82 0.72824 672984218206

3424 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ೕನಹ ಳ 188/2 ನ ಟ 0.65 0.60190 429391952725

3425 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ಂ ಖರಪ ಮ ಳ 92/1 ನ ಟ 0.25 0.28343 515295573031

3426 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ೕಳಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಮ ಳ 48/3ಎ2 ನ 0.45 0.21634 393702352582 KARNATAKA BANK

3427 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಥ ಎ     

ಹ ತಪ  ಎ ಳ ಳ 49/3 ನ ಟ 0.24 0.22719 583580225834

3428 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ಲಪ ೕನಹ ಳ 6/4 ನ ಟ 0.4 0.45349 757084807576

3429 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಹಮ  ಉ     

ಚ ಂಡನಹ ಳ 43/8 ನ ಟ 0.8 0.80810 609562275314

3430 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಜಯ ಮ ಚ ಂಡನಹ ಳ 42/11 ನ ಟ 0.8 0.80810 413620690843

3431 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ    ಭದ ಪ ೕನಹ ಳ 46/3ಎ ನ ಟ 0.8 0.80810 650280543154

3432 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ಳ ಳ 316/8 ನ 0.64 0.21583 553798095411 KARNATAKA BANK

3433 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ  ೕಂ ಮಪ ಮ ನಹ ಳ 9/1 1 ನ 0.53 0.25986 08218546269283 KARNATAKA BANK

3434 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ    ಮ ಪ ಇ ರ ಳ 7/4 ನ ಟ 0.6 0.55502 87839177618 KARNATAKA BANK

3435 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅನ ಣಮ  ೕಂ 

ಬಸವ ಜಪ
ಂ ವ ೕ ನ ೕ -1 51/4 ನ 1.2 0.44747 931441393182

3436 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಟ ಪ    ಚನ ಬಸಪ ೕನಹ ಳ 26/1 ನ 0.85 0.36005 605636266586

3437 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ  ಎ  ಎ   

ಮ ಶ ರಪ
ವ ಯರಹ ಳ 57/1ಎ2 ನ 0.4 0.21580 918670699853

3438 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗ ಜ    
ಹ ತಪ  ಕ ಳ 212/1 ನ 0.5 0.34418

3439 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ     

ಹ ತಪ
ಕ ಳ 212/8 ನ 0.9 0.38925

3440 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ  ಎ   ಮಪ  ಎ ಅ ಕ ಳ 90 ನ 1 0.40781 567864230092

3441 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ  ಎಂ  ದಪ ಫಲವನಹ ಳ 22/4 ನ ಟ 0.5 0.48390 908807220786

3442 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಡಪ   ಗಪ ೕನಹ ಳ 40/1 ನ 0.8 0.30630 247214501038

3443 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಖಪ     ಮ ವಪ ೕ ಳ 125/5 ನ 0.36 0.16065 795377606401

3444 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಜ ಜಪ     ೕ ಥಪ ಪ ಳ 21/1ಎ1 ನ 0.8 0.28077 324358129980

3445 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ಂ ದ ಪ ೕನಹ ಳ 86/4 ನ 0.8 0.33455 774756177172

3446 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ವಣಪ ಳ ಳ 23/6 ನ 0.87 0.36645 933006186250 KARNATAKA BANK

3447 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ  ೕಂ ಮ ನಪ ರ ಳ 47 ನ 1.2 0.41436 335231018153

3448 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ   ರಪ ಲ ಳ 31/4 86/2 ನ 0.84 0.33037 238385266433

3449 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಹಮ  ನ   ೕ  

ಂ ದ
ಚ ಂಡನಹ ಳ 22/6 ನ 0.4 0.17812 487105212014

3450 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ ಎ  ರ ಶಪ   ಕರಪ ಅರಬಗ ೕ ನ ೕ -1 72/20 ನ 0.5 0.25301 KARNATAKA BANK

3451 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ ಥ    

ಹ ತಪ
ರ ಂಡನ ಪ ಳ 44/2ಎ ನ 0.97 0.36859 KARNATAKA BANK

3452 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ಚನ ಬಸಪ ಅರಬಗ ೕ ನ ೕ -1 71/1 ನ 0.56 0.26949 570771386569 CANARA BANK

3453 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ    ಕ ಯಪ ತರಗನಹ ೕಹ -2 10/ 25 ನ 1 0.39415 988589782102

3454 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ವ ೕ ನ ೕ -1 81/1 ನ 0.93 0.20445 820864111617

3455 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಮ ಖರಪ    ಆ   

ಮಪ
ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 80/2 ನ 0.8 0.34104 597024841477

3456 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವ    ೕಂ ಗ ಜ 

ಕ ಳ 32/2 ನ 0.45 0.21164 550983365331

3457 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ    ಶಪ ಂ ೕಹ -2 205/4 ನ 1.3 0.45342 234362357897 KARNATAKA BANK

3458 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ಮ ವಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 59/7 ನ 0.4 0.20531 594371258825 KARNATAKA BANK

3459 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ  ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 52/3 ನ 0.53 0.25842 971671362343 KARNATAKA BANK

3460 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 51/9 ನ 0.74 0.32512 374891717892 KARNATAKA BANK

3461 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಸ ೕ   ಂ ೕಹ -2 25/6 ನ 0.3 0.19034 237907897995 KARNATAKA BANK

3462 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ   ೕಹ -2 150/4 ನ 0.4 0.20673 823236126047

3463 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಹ ತಪ ಂ ೕಹ -2 50/1ಎ3 ನ 0.5 0.20944 907845158624 KARNATAKA BANK

3464 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಆಂಜ ಯ    

ಬಸವ ಜಪ   ಂ ೕಹ -2 50/1ಎ3 ನ 0.5 0.17369 992635172558 KARNATAKA BANK

3465 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ಚನ ಬಸಪ ೕಹ -2 133/3 ನ 0.3 0.40450 655382917627 KARNATAKA BANK

3466 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಪ   ಅ ಪ ಂ ೕಹ -2 50/4, 50/5 ನ 0.99 0.20386 661834591690

3467 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಣ   ನಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 51/1 ನ 0.27 0.21676 446128952015

3468 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವಣ ದ ಪ   ಎ   

ಕ ಪ  ೕಹ -2 132/6 ನ 0.99 0.40450 846197769671

3469 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ  ಎ   ಂಗಪ  ೕನಹ ೕಹ -2 38/1 ನ 0.97 0.39812 251108359562

3470 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ    ಬಸಪ ೕಹ -2 151/5 146/5 ನ 0.9 0.37592 922016793245

3471 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ     ಬಸಪ ಂಗಲಹ ೕಹ -2 31/21 ನ 0.99 0.40450 714174432534

3472 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ    ಶಪ ಂ ೕಹ -2 45/8 ನ 0.23 0.12135 258377816605

3473 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಮ ಖರಪ   ಎ   

ದ ಪ
ೕಗ ಳ 116/6 ನ 1.45 0.49306 256785461373

3474 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ೕ ೕಗ ಳ 67/1 ನ 0.67 0.30146 575727048114

3475 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಮ  ೕಂ ಡ ಯ ರ ಳ 68 ನ 0.8 0.35193 738265386109

3476 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ವಪ   ದ ಪ ರ ಳ 23/1 1 ನ ಟ 0.9 0.84071 367984181834

3477 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಟ   ೕ ಂದಪ ಸರಹ ಳ 34/10 ನ ಟ 0.77 0.66735 291924114170

3478 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗ ಜ   ಮ ವಪ ರ ಳ 70/11 ನ ಟ 0.65 0.62189 730229796277

3479 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜಪ    ೕಲಪ ಬಸ ರ ಕಸ 13/2 ನ ಟ 0.8 0.76740 354471714992

3480 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಪ   ದ ಪ ಂ ವ ೕ ನ ೕ -1 40 ನ ಟ 1.2 1.21215 456601069387

3481 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಖರಪ ೕ ರ ಳ 55 ನ 1.45 0.50332 888647665225

3482 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಸರಹ ಳ 70 ನ ಟ 0.99 0.81756 365141633728

3483 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಳ ದ ಪ  ಎ    ಡ ಪ ೕನಹ ೕಹ -2 75/1 ನ 1 0.32257 434258815646

3484 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ದ ಪ ಗನಹ ಳ 109/ 2 ನ 0.45 0.19553 864704635793 KARNATAKA BANK

3485 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ     ಲಪ ಚ ಂಡನಹ ಳ 25/4 22/2 ನ 0.99 0.33522 740321451775

3486 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ  ಂತಪ ಸವ ಗ ಳ 136/ . 2 ನ 0.64 0.29074 224377701600

3487 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಖಪ   ಈಶ ರಪ ೕ ಳ 38/2 ನ 1.39 0.48157 582819776705

3488 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಪ   ಎ   ಪ ಸ ಪ ಳ 3/2 ನ 0.9 0.38005 864262857332 KARNATAKA BANK

3489 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಣಮ  ೕಂ ಮ  ಮಲಪ ಳ ಳ 209/3 ನ ಟ 0.4 0.40245 767526450620 KARNATAKA BANK

3490 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಈರಪ   ೕರಪ   

ಂಚಪ
ಯರಗ ಳ 92/4 92/6 92/7 ನ 1 0.40316 739213319251 KARNATAKA BANK

3491 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಥ ಪ    ವಪ ಯರಗ ಳ 19/1 ನ ಟ 0.8 0.75083 455127233839 KARNATAKA BANK

3492 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ಎ  ೕಂ ಶಪ ರ ಳ 39/1ಎ4 ನ 0.31 0.11549 523399044277

3493 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕರ     ಸಣ  

ಲಪ
ೕನಹ ೕಹ -2 38/9 ನ 0.38 0.20612 203369281134

3494 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ಂ ಕರ ೕಹ -2 153/3◌ೆ 153/4 ನ 0.68 0.30569 364905096890

3495 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಖಪ   ಡ ಪ ೕನಹ ೕಹ -2 39/2 ನ 0.33 0.18718 691213630819

3496 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ಎಂ  ಪ ೕಹ -2 152/9 ನ 0.57 0.27469 522967507378

3497 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧರಯ   ಬಸಯ ಂಗಲಹ ೕಹ -2 41/5 ನ 0.27 0.15934 883892890090

3498 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಲ ತಮ  ೕಂ ಮ ನ   

ಂಗಲಹ ೕಹ -2 37/3 ನ 0.78 0.34192 855684899801

3499 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ     ೕಹ -2 9/2, 9/4, 8/2  8/3 ನ 0.55 0.26198 844699027075

3500 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ    ಲಪ ೕಹ -2 80/1, 80/7 ನ 0.92 0.38641 517788525234

3501 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂತ   ಎ   

ವ ಂಗಪ
ೕಹ -2 144/2 ನ 0.55 0.23575 488976884937

3502 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ    ಪ ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 1/1,5/5 ನ 0.99 0.40268 597832287131

3503 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂದ ಪ   ಎಂ  

ಪ
ೕಹ -2 152/10 ನ 0.57 0.24104 228455091554

3504 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಖರಪ    ಎ   

ದ ಪ
ೕಹ -2 182/1,181/2 ನ 0.68 0.24211 962920929505

3505 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ   ಪ ಣ ೕನಹ ೕಹ -2 40 ನ 0.97 0.40217 514870223883

3506 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ   ಚನ ಬಸಪ ೕಹ -2 133/9 ನ 0.99 0.40430 306541092899

3507 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಮ  ೕಂ ಪ ಣ ೕನಹ ೕಹ -2 40 ನ 0.97 0.39811 478552605547

3508 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ  ಎಂ  ನರಸಪ ಪ ಳ 7/1 ನ 1 0.36255 314382503923 KARNATAKA BANK

3509 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ    ದ ಪ ಂ ವ ೕ ನ ೕ -1 15/2 ನ 0.9 0.29074 994094454288 KARNATAKA BANK

3510 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಪ   ದ ಪ ಲ ಳ 9/5,24/2 ನ ಟ 0.56 0.56363 474649980691 KARNATAKA BANK

3511 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಪ   ಬಸಪ ೕ ನ ಳ 55/2ಎ ನ 0.8 0.34655 749728140791 KARNATAKA BANK

3512 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ   ೕಥ ಪ ಶ ರ ಳ 37/2 ನ 0.8 0.34265 446489802177 KARNATAKA BANK

3513 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ  ಆ .   ಬಸಪ ಯರಗ ಳ 118/2ಎ ನ 0.45 0.21638 603352243590 KARNATAKA BANK

3514 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ಲಪ   ಮಲಪ ರ ಳ 133 ನ 0.8 0.33603 638350731875 KARNATAKA BANK

3515 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ದ ಪ ಚಟ ಹ ಳ 116/ 1 ನ ಟ 0.4 0.40179 278617796747 KARNATAKA BANK

3516 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗಯ  .ಎ   

ೕ ಮಯ
ಕ ಕ ಳ 6/1 ನ 1 0.38873 558686988178 KARNATAKA BANK

3517 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ    ಬಸಪ ಶ ರ ಳ 56/ 17 ನ 0.6 0.22613 603352243590 KARNATAKA BANK

3518 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಚನ ಪ ೕ ನ ಳ 54/1ಎ ನ 1 0.40773 895083200437

3519 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ   ೕಥ ಪ ಳ ಳ 213/1 ನ ಟ 0.5 0.48031 245103764799 KARNATAKA BANK

3520 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಪ   ಬಸಪ ಸವ ಗ ಳ 141 ನ 0.7 0.24852 249931219941

3521 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ    ಹಳದಪ ಂಕದಕ ೕ ನ ೕ -2 31/13 ನ 1 0.40957 523558240360

3522 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ಎಂ.   ೕಥ ಪ ವ ಯರಹ ಳ 51 ನ 1.6 0.75937 506394911273

3523 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ   ಬಸಪ ವ ಯರಹ ಳ 44/1 ನ 0.99 0.39699 401870621280

3524 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವನ ಡ ಎಂ   ಬಸಪ  ಕಡದಕ ಕಸ 57//4 2 ನ 0.83 0.35365 747851484241 CANARA BANK

3525 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಣಕಮ   ಎಂ ೕಂ ಜಪ ನ ೕ ೕಹ -1 38/1 1 ನ 0.6 0.27130 283426735948

3526 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚಪ   ಡ ಪ ೕ ಮ ಕಸ 117/4 ನ 0.66 0.30350 866006860104

3527 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ   ಎಂ ಜಪ ನ ೕ ೕಹ -1 38/3 ನ 0.99 0.40445 283426735948

3528 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಸಣ ಲಪ ಉಜ ೕ ರ ೕಹ -1 18/3 ನ 0.9 0.38308 601696003072

3529 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ಹ ಮವ  ೕಹ -1 35/2 ನ 0.31 0.16293 755246989246

3530 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಮ  ೕಂ ಸಣ ಮ ಪ ಡ ೕ ನ ೕ -1 26/4 ನ 0.6 0.26105 520590635197

3531 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ    ೕಲ ಠಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 16/ 3 ನ 2.2 0.91223 882663246419

3532 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಈಶ ರಯ   ಎಂ  

ಚನ ೕರಯ
ಅಕ ರಕ ೕ ನ ೕ -1 34/4 ನ 0.99 0.39408 249573090042

3533 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ    ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 78/1 ನ 0.8 0.34614 958995656171

3534 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶಪ   ದ ಪ ಂಗ ೕ ನ ೕ -1 55/1 ನ 0.95 0.38537 408031242441

3535 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತ   ಹ ತ ೕ ೕ ನ ೕ -1 41/5 ನ 0.8 0.33166 609735722587

3536 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ಯ    ೕ ಂದಪ ಮ ಂಡನಹ ೕ ನ ೕ -1 80 ನ 0.8 0.34419 983407220339

3537 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ     ಕ ಯಪ ನ ೕಹ -1 14/6 ನ 0.69 0.30955 210228358939 KARNATAKA BANK

3538 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮಪ ಕ ರ ೕಹ -1 48/4,48/1,55/1 ನ 0.55 0.26546 985999946003 KARNATAKA BANK

3539 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ದ ಯ   ವ ಂಗಯ ನ ೕಹ -1 29/2 ನ 0.53 0.21235 312260198501 KARNATAKA BANK

3540 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಯಯ  ಎ ಎಂ  

 ಲಯ
ನ ೕಹ -1 77/2 ನ 0.99 0.41386 462481370710 KARNATAKA BANK

3541 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಯಯ  ಎ ಎಂ  

 ಲಯ
ನ ೕಹ -1 1/9 ನ 0.94 0.38681 462481370710 KARNATAKA BANK

3542 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ ಪ   ೕರಬಸಪ ನ ೕಹ -1 15/2 ನ 0.94 0.38770 406392156821 KARNATAKA BANK

3543 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನಕಮ  ೕಂ ೕರಪ ನ ೕಹ -1 25/2 ನ 0.58 0.27732 877206610368 KARNATAKA BANK

3544 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ೕರಬಸಪ ನ ೕಹ -1 61/3 ನ 0.66 0.28540 536590490199 KARNATAKA BANK

3545 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪ ಶ   ಎ   

ದ ಪ   ಎ ಣಸಘಟ ೕಹ -1 289/2 ನ 0.4 0.19866 980909443465 KARNATAKA BANK

3546 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವ     ಉ ಪ   

ರ ೕಹ -2 40/5 ನ 0.99 0.40268 238339789819 KARNATAKA BANK

3547 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಜ ಪ   ಗಪ ೕನಹ ೕಹ -2 40 ನ 0.98 0.40334 977047944315 KARNATAKA BANK

3548 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಕ ಯಪ ಜಯ ರ ೕಹ -1 75/3 ನ 0.78 0.33783 939417940612 KARNATAKA BANK

3549 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಪ   ದ ಪ  ಎ  

ಆ
ೕ ಮ ಕಸ 18/2 ನ 0.98 0.40135 571494612489 KARNATAKA BANK

3550 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಚನಮ  ೕಂ ಮ ಪ   

ಎ
ೕಲರಹ ಕಸ 24/4 ನ 0.96 0.38812 789759773169 KARNATAKA BANK

3551 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ     ಹ ತಪ ನರಸ ಂಡನಹ ಕಸ 12/2 ನ 0.68 0.30606 868603004314

3552 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಜಪ     ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 149 ನ ಪ 0.4 0.22888 449588714219

3553 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮಮ  ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ಮ ಂಡನಹ ೕ ನ ೕ -1 48/3 ನ 0.65 0.28693 827280212863

3554 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನಕಪ   ಎಂ  ಡಪ  ನಗರ ಳ 134/2 ನ 1 0.34626 813362353248

3555 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಣಮ  ೕಂ ಮ ಪ .ಕಡದಕ ೕ ನ ೕ -1 114/2 ನ 1 0.40955 944359435319

3556 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ  ಎಂ  ಮ ಶ ರಪ ವ ೕ ನ ೕ -1 95/4 ನ 1.2 0.59700 430834868531

3557 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಧ ಜಯಪ  ಎಂ  

ಮ ಶ ರಪ
ಮ ಂಡನಹ ೕ ನ ೕ -1 48/7 ನ 0.8 0.41498 960871004923

3558 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಅ ಹ ೕ ನ ೕ -1 31/1ಎ1 ನ 0.55 0.29694 814718343466

3559 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ     ಡಪ  ನಗರ ಳ 134/1 ನ 1 0.34626 706810828270

3560 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ   ದ ಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 27/2 ನ 1 0.40323 309452755292

3561 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ  ಸಣ ಲಪ ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 109/1 ನ 0.8 0.30603 487886818913

3562 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ  ಎಂ  ಭಮ ಪ ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 17/2 ನ 1 0.44641 903129963467

3563 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸಣ ಲಪ   ಮ ವಪ ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 109/1 ನ 0.4 0.18841

3564 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜ ಖಪ  ಎ    ೕರಪ  

ಎ
ವ ಯರಹ ಳ 43/2 ನ 1 0.34351 562114562072

3565 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ   ಮಲಪ ವ ೕ ನ ೕ -1 118/1 ನ 0.72 0.21708 619645654323

3566 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 121 ನ 0.6 0.27032 881415767121

3567 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಂ   ೕ .ಕಡದಕ ೕ ನ ೕ -1 105/4 ನ 1 0.20053 250570078085

3568 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಜ    ಲ ಪ ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 23/4 ನ 0.99 0.39184 525165897294 KARNATAKA BANK

3569 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಎ   ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 53/5 ನ 2 0.89800 818932297689 KARNATAKA BANK

3570 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ದ ಪ  ನಗರ ಳ 132/2 3 ನ 0.8 0.33711 445604822611 KARNATAKA BANK

3571 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಕ ಜ     

ಡ ಂಡ ಪ
 ದ ರ ೕ ನ ೕ -2 13/1 ನ 0.88 0.36005 498108991245 KARNATAKA BANK

3572 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ    ದಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 66/ 11 ನ 2.18 0.37656 627943673577 KARNATAKA BANK

3573 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳಪ   ವಪ ಂಗಲಹ ೕಹ -2 29/4 ನ 0.04 0.18779 420569229190 karnataka bank 

3574 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ಎ   ಕ ಯಪ ಂ ೕಹ -2 124/2 ನ ಪ 0.79 0.33692 329739759294 karnataka bank 

3575 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಡ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 48/2 2 ನ 0.4 0.17877 863231330114 karnataka bank 

3576 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಷ ಖಪ   ಬ ೕ ೕಹ -2 33/2 ನ 0.99 0.36845 262777827351 state bank of mysore 

3577 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸವ   ಗ ೕನಹ ೕಹ -2 51/7 ನ 0.41 0.19854 838152281188 state bank of india



3578 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆಂಜನಪ   ಕರ  ಕ ಬಸಪ ಬ ೕ ೕಹ -2 13/1 ನ 0.5 0.23205 554264026232 state bank of india

3579 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಹ ತಪ ೕನಹ ೕಹ -2 57/4 ನ 0.44 0.20148 868532100144 state bank of india

3580 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸವ   ಗ ೕನಹ ೕಹ -2 92/2 ನ 0.26 0.15133 868532100144 state bank of india

3581 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ    ಹ ತಪ ೕನಹ ೕಹ -2 50/2 ನ 0.58 0.27802 2710083866 karnataka bank 

3582 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅ  ಬ   ಅ  

ರ  ನಹ ೕಹ -2 47/1 ನ 0.47 0.19616 273010083866 state bank of india

3583 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಂದ ಪ   ಹ ತಪ ಆ ಂ ಳ 111/3 ನ ಟ 4 1.53648 933066299160

3584 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಟಪ   ಮಹ ವಪ ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 39/3 ನ ಟ 0.76 0.67154 653814135325

3585 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ   ಖರಪ ೕಗ ೕ ನ ೕ -1 45,47/p6 ನ ಟ 0.35 0.34158 739856834368

3586 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತಲಮ  ೕಂ ೕಶಪ ೕಗ ೕ ನ ೕ -1 8/2 ನ ಟ 0.42 0.40242 936902266200

3587 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಗಪ ೕನಹ ಳ 48/3ಎ ನ ಎ ೕ 0.44 0.42169 553009762343

3588 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ದ ಪ   ಮ ದ ಪ ಪ ಳ 91/5 ನ ಟ 0.34 0.33359 443140246196

3589 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮಹ ವಪ ಸರಹ ಳ 2/10 ನ 0.84 0.33957 790063769112

3590 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಧರಯ ಗನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 44/4 ನ ಟ 0.8 0.69048 797249222162

3591 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚ ೕಶ    ದ ಪ ೕನಹ ಳ 92/8 ನ ಟ 0.4 0.39113 248971729562 KARNATAKA BANK

3592 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ    ಬಸಪ ೕನಹ ಳ 30/4 ನ 0.4 0.20014 701952074505 KARNATAKA BANK

3593 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಗಪ ೕನಹ ಳ 48/3 2 ನ ಟ 0.8 0.70808 553009762343

3594 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಎ   ಗಪ ೕನಹ ೕಹ -2 71/1 ನ 1.98 0.87816 603875555874

3595 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಮ  ೕ ದ ಪ ೕನಹ ೕಹ -2 76/1 ಎ ನ 1.97 0.87417 213918461937

3596 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಂಚಪ ತಕ ನಹ ಕಸ 48/1ಎ ನ 0.79 0.34445 422239996038 state bank of india

3597 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಭದ  ೕಂ ಥ ತಕ ನಹ ಕಸ 36/1ಎ1, 36/1ಎ2 ನ ಣ 0.99 0.38322 870149286357 state bank of india

3598 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಪ   ಂಡಪ ಹ ಮ ಗರ ಕಸ 369/ 1, 192/ 1- 1 ನ ಟ 0.44 0.43264 622014020929 state bank of india

3599 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಪ   ಬಸಪ ಮ ಕಸ 179/2 ನ 0.6 0.28733 840899362291 state bank of india

3600 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಜಪ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 38/1 ನ 0.8 0.34943 726819638143 state bank of india

3601 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸಣ ಮ ಪ   ಮ ಪ ಹ ಕಸ 36/2 ನ ಟ 0.18 0.16754 869935838397 state bank of india

3602 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಯಪ ಡ ೕ ನ ೕ -1 60/ 7 ನ 0.99 0.39832 624636868434 state bank of india

3603 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಹ ಕಸ 36/7 ನ 0.84 0.34139 503401081742 state bank of india

3604 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮದಪ    ಗಪ ತಕ ನಹ ಕಸ 26/3 ನ 0.37 0.17881 576937871113 canara bank 

3605 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳಪ   ೕಮ ಖರಪ ಕ ರಗ ಕಸ 19/2 ನ 0.39 0.17562 822577337971 canara bank 

3606 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವಣ ಪ   ಎ   

ಖರಪ
ಹರಳಹ ೕ ನ ೕ -2 57/1 ನ 0.3 0.14894 state bank of india

3607 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಸಣ ಮ ಪ ೕಲರಹ ಕಸ 19/1 ನ 0.4 0.17765 811054884736 karnataka bank 

3608 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಖರಪ   ಎ   ಬಸಪ  

ಹರಳಹ ೕ ನ ೕ -2 58/2 ನ 0.9 0.35000 868473168905 pragthi krishna 
gramin bank 

3609 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಳಪ ಮ ಕಸ 107/3 ನ ಟ 0.8 0.73760 264317082243 state bank of india

3610 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎಂ   ೕರಪ ಪ ಳ 18/1ಎ1 ನ ಟ 0.69 0.69698 506427373217

3611 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಮಪ ಪ ಳ 10/5 ನ ಟ 0.3 0.30597 883220900975

3612 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಹ    

ಕ ಳ 137/1 ನ 0.75 0.31742 957217562697

3613 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ದಪ   ಬಸಪ ಸವ ಗ ಳ 141 ನ 0.6 0.25975 249931219941

3614 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉಜ ಮ ೕಂ  ಬಸಪ ೕ ಳ 82 ನ 0.4 0.37548 214577789951

3615 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಖರಪ   ಮಪ ಮ ಳ 113/7 ನ ಟ 0.8 0.68703 780943054911

3616 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಗನ ಪ ಳ 18/16 1 ನ 0.6 0.25187 901207714777

3617 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ ಂಗಪ   ಮ ಶ ರಪ ಚಟ ಹ ಳ 123/5 ನ ಟ 0.62 0.54759 650841457701

3618 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ   ಲಪ ೕನಹ ಳ 56/1,71/2 ನ 1 0.37631 939822318972

3619 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಪ  ಲಪ   ಲಪ ೕನಹ ಳ 71/1 ನ 0.62 0.26483 939822318972

3620 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮ ನ  ಮಲಪ ಕ ಳ 10/4 ನ 0.8 0.34353 414660993396

3621 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಮ  ೕಂ ದ ಖರಪ ಅರ ಕಸ 123 ನ ಟ 0.6 0.60607 734508347921

3622 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಗಪ ಂ ಪ ಳ 115/2 ನ ಟ 0.54 0.48948 9684902743908

3623 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಖರಪ   ಮಪ ರ ಳ 84/3 ನ ಟ 0.55 0.49344 780943054911

3624 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ನರ ಂಹಪ ಳ ಳ 29 ನ ಟ 0.5 0.46530 981051318068

3625 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಖಪ   ಳ ಪ ೕನಹ ಳ 37/1 ನ ಟ 0.5 0.46074 680083297541

3626 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ವ   ೕಂ ಮ ೕಶಪ ೕಗ ಳ 31/1 ನ ಣ 1.63 1.56528 493815796073

3627 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ದ ಪ ನಹ ಳ 13/2 ನ ಟ 0.4 0.39440 342455960775

3628 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಜ ಜ   ಮ ಜ ೕನಹ ಳ 24/2 ನ ಟ 0.6 0.53900 390196488427

3629 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಖರಪ   ಮಪ ರ ಳ 83/3 ನ ಟ 1.18 1.19195 780943054911

3630 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಹ    

ಕ ಳ 27 ನ 0.65 0.28679 957217562697

3631 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪರ ಶ ರಪ   ಎಂ  

ಮಹ ವಪ
ಗನ ಪ ಳ 74 ನ ಟ 0.47 0.45163 968942202495

3632 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪರ ಶ ರಪ   ಎಂ  

ಮಹ ವಪ
ಗನ ಪ ಳ 74 ನ 0.8 0.33057 968942202495

3633 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ     ಲಪ ಯರಗ ಳ 142/1 ನ 0.69 0.29226 865940403572

3634 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಂ ಪ ಳ 110/1 ನ ಟ 0.6 0.55955 429396421019

3635 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಲಪ   ರಣ ೕ ಳ 21/2 ನ ಟ 0.55 0.39711 685137663647

3636 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಮಲಪ ಸರಹ ಳ 46/2 ನ ಟ 0.86 0.76212 223886946292

3637 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಜಪ ಫಲವನಹ ಳ 36/4,3/ 5 ನ 1 0.38763 437900137869

3638 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ    ಮ ಡ ಪ ಗನ ಪ ಳ 13/7,13/5 ನ ಟ 0.96 0.84407 944273679858

3639 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಪ   ಮ ಪ ಫಲವನಹ ಳ 123 ನ ಟ 0.58 0.54395 240756270134

3640 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ    ಹ ತಪ ಸರಹ ಳ 70 ನ ಟ 0.5 0.76740 345367314958

3641 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ   ಜಯಪ ೕನಹ ಳ 78/ 7,79/1,104/1 ನ ಟ 0.56 0.53314 575985823528

3642 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಗ ಜಪ   ಕ ಪ ಗ ಕ ಳ 37/5 ನ ಟ 0.46 0.46465 294107907967

3643 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಗ ಜಪ   ಕ ಪ ೕನಹ ಳ 3/6 ನ ಟ 0.45 0.45455 272942664641

3644 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎಂ  ಗ ಜಪ   ಕ ಪ ಗ ಕ ಳ 37/4 ನ ಟ 0.45 0.45455 272942664641

3645 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ೕಕಪ ೕಗ ೕ ನ ೕ -1 61 ನ 0.75 0.33414 932783318570

3646 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ದ ಬಸಪ ರ ಳ 39/1ಎ3,39/1ಎ5 ನ 0.32 0.12023 STATE BANK OF 
INDIA

3647 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ    ದ ಪ ಗನ ಪ ಳ 40,39/7 ನ 0.48 0.19840 STATE BANK OF 
INDIA

3648 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಕಪ    ಲಪ ೕಡ ಳ 17 ನ 1.1 0.37719 797137985136

3649 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಶ ಂತಲಮ  ಎ   ೕಂ 

ಖರಪ  ಎ  ೕ ಳ 144/1,144/2 ನ 0.74 0.28858 297243986944 KARNATAKA BANK

3650 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಹ  ಎಂ   
ೕ ಯಪ  ಎ  ಎ ನ ೕಪ ಳ 15/4 ನ 2 0.44728 991569973169

3651 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪರ ಶ ರಪ   ೕ  

ಹ ತಪ
ಫಲವನಹ ಳ 17/4 ನ ಟ 0.99 0.77147 467281963749

3652 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಲ   ೕಂ ೕ ಶಪ ರ ಳ 58/1 ನ 0.8 0.32422 848664942344

3653 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಮ  ೕಂ ಮಹ ವಪ ೕ ಳ 192/2 ನ 1 0.29295 436864041997

3654 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಈಶ ರಪ ರ ಂಡನ ಪ ಳ 69/3 ನ 1 0.43174 590198926870

3655 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ    ಮ ೕಶಪ  ಶ ರ ಳ 62/1,62/6,63/11 ನ 0.69 0.30942 881534293385 KARNATAKA BANK

3656 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ   ಲಪ ನ ೕ ೕಹ -1 16 ನ 0.99 0.37838 511698700205 KARNATAKA BANK

3657 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಬಸ ತಪ   ೕಹ -1 35/15,35/16,35/17 ನ 0.67 0.30185 467104658603 KARNATAKA BANK

3658 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹ ವಪ   ಬಸಪ ಉಜ ೕ ರ ೕಹ -1 10/1 ನ 0.48 0.23184 507958950563

3659 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ ಂತ ಹ ಮನಹ ೕಹ -1 50/4 ನ 0.6 0.27129 381272506186

3660 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹ ವಪ   ಬಸಪ ಸ ವ ರ ೕಹ -1 16/2 ನ 0.9 0.38864 507958950563

3661 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ  ಐ   ಹ ಮಪ ಣಸಘಟ ೕಹ -1 240/1 ನ 0.99 0.40895 458566986398

3662 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸಪ   ಬಸವನ ಡ  

ಮಹ ವಪ
 ೕಹ -1 25/1,25/2 ನ 0.82 0.34036 820889670369

3663 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ  ೕಂ ಅಪ ಲ ಸಹ ೕಹ -1 93/2 ನ 0.99 0.41431 386453588526

3664 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ    ೕರಭದ ಪ ಳ ರ ೕಹ -1 23/5,58/3 ನ 0.71 0.31562 209853877385

3665 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ     ೕರಪ  ೕಹ -1 32 ನ 0.83 0.34691 767670441368

3666 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಸವ ಗಳಮ  ೕಂ 

ೕಮ ಖರಪ  ಡ
ಂ ನಹ ೕಹ -1 5/2 ನ 0.99 0.59914 925100018038

3667 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅಪ ಲ   ಅ ೕ 

ಅಪ
ಸಹ ೕಹ -1 93/4,93/5, ನ 0.99 0.41431 670467767967

3668 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಯ ರ  ಎ   

ೕಮ ಖರಪ
ಸಹ ೕಹ -1 61/1 ನ 0.8 0.19460 472661954766

3669 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ    ಬಸಪ ಹ ಮನಹ ೕಹ -1 48/ 2 ನ 0.95 0.39894 606835908315

3670 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಜಪ ಹ ೕಹ -1 122/4 ನ 0.8 0.34417 794642830812

3671 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ   ಜಪ ಕ ರ ೕಹ -1 53/1 ನ 0.36 0.19945 684809845824

3672 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಯ ರ  ಎ   

ೕಮ ಖರಪ
ಸಹ ೕಹ -1 61/3 ನ 2 0.98441 472661954766

3673 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಧರ  ಗಪ ಹ ಮನಹ ೕಹ -1                  8/1. ನ 0.8 0.35575 855668630201

3674 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ   ಮಪ ಕ ರ ೕಹ -1 48/1,48/2 ನ 0.35 0.20667 837502692875

3675 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅರ ಂದ   ಎ   

ಹ ವ
ಸಹ ೕಹ -1 102/3 ನ 0.99 0.39784 353102985200

3676 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಭಕ    ಜಯಪ ಹ ಮನಹ ೕಹ -1 39/5 ನ 0.99 0.34637 702056811135

3677 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಭಕ    ಜಯಪ ಹ ಮನಹ ೕಹ -1 39/1 ನ 0.4 0.08096 702056811135

3678 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ     ಬಸಪ ಗ ೕಹ -1 58 ನ 0.42 0.28731 593525309769

3679 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ     ಬಸಪ ಗ ೕಹ -1 39 ನ 0.6 0.24166 593525309769

3680 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಪ    ಕ ಕಳ  

ಗಪ
ಳಗ ೕಹ -1 83/ 1,83/ಎ ನ 0.99 0.41327 511512726886

3681 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ    ನಕಪ ಉಜ ೕ ರ ೕಹ -1 42 ನ 0.99 0.40456 660212935955

3682 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ  ಎಂ  ೕರಯ  ಎಂ ನಕನಹ ೕಹ -1 50/3 ನ 0.99 0.41021 338359865838

3683 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ    ಲಪ  ನಗರ ಳ 142/6 ನ 0.4 0.19640 903253148673

3684 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಖಪ   ೕರಪ ಗ ಕ ಳ 9/6ಎ ನ ಟ 0.4 0.34709 255247120627

3685 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ   ಜಪ  ಐ ೕನಹ ೕಹ -2 39/2 ನ 0.78 0.34158 736006058557

3686 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ    ಬಸಪ ೕಹ -2 148/3 ನ 0.92 0.38228 771169656571

3687 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಡ     

ಬಸಪ
ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 4/5,4/1ಎ ನ 0.23 0.12915 604204359085

3688 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉಜ ಪ   ಲಪ ೕಹ -2 150/3 ನ 0.88 0.31957 589578415406

3689 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಖರಪ   ದ ಪ ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 4/3 ನ 0.8 0.33482 695335942943

3690 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಖಪ   ಕ ಪ ೕಹ -2 132/1 ನ 0.99 0.39266 537206051164

3691 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಪ   ಂತಪ ೕಹ -2 146/1,139/3,139/4 ನ 0.95 0.37330 462944506980

3692 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಟ ಪ   ಪ ಣ ೕನಹ ೕಹ -2 40 ನ 0.95 0.39592 472383495172

3693 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವ   ಎ    

ವ ದಪ
ಬ ೕ ೕಹ -2 40/4 ನ 0.74 0.32245 404589420309

3694 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಂಗಲಹ ೕಹ -2 36 ನ 0.8 0.34661 844450503533

3695 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜ  ಎಂ  ಪ ೕಹ -2 152/5 ನ 0.64 0.29747 833171213447

3696 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಯ   ಮ ೕರಯ ೕನಹ ೕಹ -2 10/1 7,26/5 ನ 1.9 0.89288 310272793747

3697 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಯ  ಎಂ  ೕರಯ  ಎಂ ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 15/8 ನ 0.25 0.15689 606381035059

3698 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ಳ ದ ಪ    

ಬಸವ ಂಗಪ  ೕಹ -2 149/7,149/8,149/1 ನ 0.97 0.39592 373285211823

3699 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಹ ಮವ ಬ ೕ ೕಹ -2 123/2 ನ 0.55 0.27445 223550029523 karnataka bank 

3700 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ     ಹ ಮವ ಬ ೕ ೕಹ -2 123/3 ನ 0.55 0.24265 813024513897 karnataka bank 

3701 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮಹ ವಪ ಬ ೕ ೕಹ -2 37/4 ನ 0.8 0.34156 338531238596 karnataka bank 

3702 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಣ       ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 52/3 ನ 0.34 0.18230 438591054789 pragthi krishna 
gramin bank 

3703 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ಬಸಪ ರ ೕಹ -2 49/4 ನ 1 0.42526 706591899407 canara bank 

3704 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ     ೕ ಡ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 52/2 ನ 0.34 0.18656 321512594625 karnataka bank 

3705 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಯಲಪ ಕ ರಗ ಕಸ 67/3 ನ 1 0.39265 391791100186 pragthi krishna 
gramin bank 

3706 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ      ಬಸಪ  ನಕನಹ ೕಹ -1 51/1 ನ 0.59 0.27129 591028957989 syndicate bank 

3707 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಜಪ  ಎ ಕ  ೕಹ -1 33/5 ನ 0.99 0.40538 863834060911 pragthi krishna 
gramin bank 

3708 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ನ ಶ ಎ    ೕಟ ಪ  

ಎ  ನಕನಹ ೕಹ -1 10/2 ನ 0.48 0.22692 254358084388 pragthi krishna 
gramin bank 

3709 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈಶ ರಪ    ಂಗಪ ಂ ೕಹ -2 18/3 ನ 0.75 0.31588 364462223919 karnataka bank 

3710 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ನ  ಎ    

ೕಟ ಪ  ಎ  ನಕನಹ ೕಹ -1 10/2 ನ ಣ 0.48 0.24012 217735993394 state bank of india

3711 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನಕಪ     ೕರಭದ ಪ ಕ  ೕಹ -1 53/2 ನ 0.99 0.40135 pragthi krishna 
gramin bank 

3712 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಬಸಪ ನಕನಹ ೕಹ -1 59 ನ 0.93 0.37626 539526032261 pragthi krishna 
gramin bank 

3713 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಪ  ಎಂ   ಲಪ ದರ ೕ ನ ೕ -2 32/5, 49/2 ನ 0.8 0.31706 620726854584 state bank of mysore 

3714 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಎಂ  ಸಣ  ಜಪ ದರ ೕ ನ ೕ -2 20/2 ನ 0.5 0.23801 811057890116 state bank of india

3715 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪ ೕ   ಎ   

ಈಶ ರಪ
ಡ ೕ ನ ೕ -1 37/1 ನ 1 0.45356 731325717815 state bank of india

3716 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಮ  ೕಂ ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 50/2 ನ 1 0.48729 901752450464 canara bank 

3717 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ವಪ    ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 47/2,47/1 2,67/2 ನ ಣ 1.6 0.78135 483515979255 state bank of india

3718 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ೕಂ ಶಪ  ಎಂ .ಕಡದಕ ೕ ನ ೕ -1 91/3 ನ 0.8 0.31673 950298814906 IDBI BANK 

3719 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕ ಶ  ಆ   ಮಪ ಮ ಂಡನಹ ೕ ನ ೕ -1 39/2 ನ 0.8 0.37679 906079049449 canara bank 

3720 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಮ ಪ ಅಕ ರಕ ೕ ನ ೕ -1 10/2ಎ ನ 0.6 0.25478 635468920438 canara bank 

3721 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನರಸಮ  ೕಂ ಜಪ ವ ಯಕನಹ ಕಸ 31 ನ ಧ 0.84 0.73523 888647638947 state bank of india

3722 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ನರಸಪ   ೕಶಣ   ದ  

ಸ
ಂಕದಕ ೕ ನ ೕ -2 17/2 ನ ಟ 0.99 0.83277 386570005975 state bank of india

3723 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ದಪ   ನಕಪ ೕ ಮ ಕಸ 105/1ಎ ನ ಧ 0.9 0.64587 235211027892 state bank of india

3724 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಪ ಕ ರಗ ಕಸ 113/1 ನ 0.99 0.36389 495057512108 pragathi gramin bank 

3725 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸಯ  ೕ ಷಬರ ಶ ಧ  

ವ ಯ
ಡ ೕ ನ ೕ -1 40/4,40/19,40/1,40/2 ನ 0.29 0.17623 977930743923 canara bank 

3726 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ೕಮಪ  ಲ ೕಹ -2 64/3 ನ 1 0.40582 pragathi gramin bank 

3727 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯಲಮ  ( ) ವಣಪ   

ಕ ಯಪ
ಬ ೕ ೕಹ -2 13/8 ನ 0.79 0.33771 279388714453 state bank of mysore 

3728 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಲಪ  ತ ೕರ ೕಹ -2 137/10 ನ ಣ 1.5 0.66636 517788525234 state bank of mysore 

3729 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅ    ಎಂ  

ಮ ೕಹ
ಂ ೕಹ -2 229/3 ನ 0.4 0.21235 358545229006 karnataka bank 

3730 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಂಗಪ  .   ಗಡ  ಬಸಪ ೕಹ -2 75/ಎ ನ ಪ 0.25 0.16214 549612414432 state bank of india

3731 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ  ಷ ಪ   ಭಮ ಪ ೕನಹ ೕಹ -2 93/4 ನ 0.33 0.15366 597925235958 karnataka bank 

3732 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಪ   ೕಮಯ ಬ ೕ ೕಹ -2 23/2 1,23/2 5 ನ 0.8 0.30601 874518282555 pragathi krishna 
gramin bank 



3733 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧರ  ಎಂ  ಮ ಶ ರಪ ಂ ೕಹ -2 6 ನ 0.8 0.32942 963890609707 karnataka bank 

3734 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕನ ಡ    ಕಲಪ ಂಗಲಹ ೕಹ -2 32/1,35/1 ನ 1 0.38097 941574085495 state bank of mysore 

3735 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂಗ ಜ  ಎ   ಶಪ  

ಎ  ಲ ೕಹ -2 39/6 ನ 0.78 0.33529 435115666800 state bank of india

3736 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಮಲಪ ಂಗ ೕ ನ ೕ -1 64/1a ನ 0.8 0.32471 242358386412 canara bank 

3737 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಈಶ ರಪ ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 14/8 ನ 0.3 0.15771 260920783026 cooperative apex 
bank 

3738 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯಣಮ  ೕಂ 

ಪರ ಶ ರಪ
ಡ ೕ ನ ೕ -1 35/3 ನ 0.99 0.38485 533331878992 state bank of india

3739 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಬಸವ ಜಪ ಅ ಹ ೕ ನ ೕ -1 39/1,39/2 ನ 0.52 0.23869 482874677517 pragthi krishna 
gramin bank 

3740 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ ಎಂ ಆ   ಮಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 22/4 ನ 0.5 0.23780 `85330866123 canara bank 

3741 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಮಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 137 ನ 0.35 0.16519 595423942810 canara bank 

3742 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ನ ಡ  ಪರ ಶ ರಪ .ಕಡದಕ ೕ ನ ೕ -1 104/1 ನ 1 0.37351 820311148783 pragthi krishna 
gramin bank 

3743 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ    ದಮ ಪ ೕ ನ ೕ -2 8 ನ 0.4 0.17748 587132759548 pragthi krishna 
gramin bank 

3744 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಬಸವನ ಡ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 128 ನ 0.4 0.17061 362906776361 state bank of india

3745 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಬಸವನ ಡ ಂಕದಕ ೕ ನ ೕ -2 22/1,22/2 ನ 0.43 0.24493 836539059742 state bank of india

3746 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಂಗಪ   ದ ಪ ಯರಗ ಳ 55/4 ನ 0.4 0.19334 734069980325 state bank of mysore 

3747 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕಮ ಲಮ  ಎ   ೕಂ 

ಬಸವ ಜಪ
ಮ ಳ 35/1 1 ನ 0.9 0.45824 712618479899 karnataka bank 

3748 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪರ ಶ ರಪ  ಆ    

ಈಶ ರಪ
ಶ ರ ಳ 44/7,58/3 ನ 0.99 0.37359 730257978530 karnataka bank 

3749 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳಪ   ಹಳದಪ ೕ ನ ಳ 43/1 ನ 0.99 0.33124 354921852499 karnataka bank 

3750 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಭ ಮ    ಸಣ ಕಣ ಪ ಯ ರ ಳ 64 ನ 0.99 0.46417 958673410152 canara bank 

3751 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮನ ಡ  ಸಣ ಮ ಪ ಯರಗ ಳ 60 ನ ಟ 0.6 0.25599 915515924636 state bank of mysore 

3752 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಮ  ೕಂ ೕರಭದ ಪ ಚಟ ಹ ಳ 3 ನ ಎ ಬ 0.3 0.18117 314925586628 karnataka bank 

3753 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಮ  ೕಂ ೕರಭದ ಪ ಚಟ ಹ ಳ 17/10,75/3 ನ ಎ ಬ 0.3 0.13216 314925586628 karnataka bank 

3754 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ     ೕಟಪ ಚಟ ಹ ಳ 40/4 ನ 0.9 0.44695 788966180447 karnataka bank 

3755 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ಸಣ ಬಸಪ ಚಟ ಹ ಳ 86/99 ನ 0.77 0.26241 374975854926 canara bank 

3756 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಥ ಪ   ಕ ಪ ದರ ೕ ನ ೕ -2 45 ನ 0.49 0.39492 karnataka bank 

3757 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಮ  ೕಂ ಲಪ ಹರಳಹ ೕ ನ ೕ -2 8/3 ನ 0.5 0.24189 476086127045 pragathi gramin bank 

3758 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹಳದಮ  ೕಂ ಲಪ ಹರಳಹ ೕ ನ ೕ -2 67/2 ನ 0.6 0.25949 222018705044 canara bank 

3759 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಜಪ   ಮಳ ೕ ನ ೕ -1 51/1 ನ 0.8 0.23302 237871799506 canara bank 

3760 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ    ೕಂ ೕಹ ದರ ೕ ನ ೕ -2 22/2 ನ 0.55 0.25981 778160042243 pragathi gramin bank 

3761 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕಶ  ಎ   ದ ಯ ಗನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 124/5 ನ 0.95 0.36801 298598026957 pragathi gramin bank 

3762 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ಶ ರಪ   ಎ   

ಚನ ಬಸಪ
ಗನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 6/6,6/7 ನ 1.2 0.54204 971035775882 state bank of india

3763 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 52 ನ 0.88 0.33777 694769899776 pragathi gramin bank 

3764 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 27/4 2 ನ 1.2 0.56632 881415767121 canara bank 

3765 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ    ರಪ ಕ ಳ 305/2 ನ 2 0.80746 504420579388 pragathi gramin bank 

3766 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ    ಚನ ೕರಪ ಗನ ಪ ಳ 43/ 2, ನ 0.8 0.28200 683293400251 state bank of mysore 

3767 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಪ    ಚನ ೕರಪ ಗನ ಪ ಳ 3,83/ 2 ನ ಎ ಬ 0.62 0.32548 683293400251 state bank of mysore 

3768 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ   ಈರಪ ಳಲಕ ಳ 22/2 ನ 1.2 0.54353 655473275215 state bank of mysore 

3769 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಡ ೕ ನ ೕ -1 40/2 ನ 0.99 0.33282 626575608423 canara bank 

3770 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಮ  ೕಂ ಬಸಪ  ಲ ನ ಪ ಳ 56 ನ 1.2 0.55681 660476296528 pragathi gramin bank 

3771 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶ ರಯ   ವ ದಯ ಕ ಳ 392/2 ನ 1 0.48568 675917059692 state bank of mysore 

3772 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಜಪ    ೕರಪ  ೕ ರ ಳ 38/1 ನ 1.12 0.50829 703268004873 pragathi gramin bank 

3773 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಂದ     ಥ ಪ ಸವ ಗ ಳ 170/1 ನ 0.6 0.27660 767933036566 pragathi gramin bank 

3774 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ    ಮಲಪ ಕ ಳ 19/2 ನ 0.8 0.62815 291641711650 state bank of mysore 

3775 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶಪ  ಎಂ  ಬಸಪ ಂಗ ೕ ನ ೕ -1 22 ನ 0.7 0.26669 978907980522 canara bank 

3776 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ    ಮಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 47/4 ನ 0.8 0.31826 409069556562 karnataka bank 

3777 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 64/ 1 ನ 0.35 0.17329 667331968648 karnataka bank 

3778 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ೕಥ ಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 47/8 ನ 0.4 0.17050 908223972759 canara bank 

3779 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಗಟಪ    ಮಲಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 70/1 ನ 1.6 0.68751 867247953295 state bank of india

3780 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಂದ ಪ    ೕಶಪ .ಕಡದಕ ೕ ನ ೕ -1 26/2,26/6 ನ 1.2 0.55509 399594253095 state bank of india

3781 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಪ   ೕರಪ ಮಲ ವರಕ ೕ ನ ೕ -2 5/3 ನ 1.6 0.74859 425806549632 canara bank 

3782 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ೕ ಮಠ ೕ ನ ೕ -2 17/1 ನ 1.7 0.66928 534681482254 syndicate bank 

3783 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಮಹ ವಪ ಸವ ಗ ಳ 136/8 ನ 2.2 0.76444 620831535727 pragathi gramin bank 

3784 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದ  ೕಂ ಗ ಜಪ ಸವ ಗ ಳ 142/1 ನ 2 0.83546 karnataka bank 

3785 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗರತ   ೕಂ ಮ ಶ ರಪ ಯ ಹ ಕಸ 57/4,57/6 ನ 1 0.37124 207513443864 canara bank 

3786 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ದ ಪ .ಕಡದಕ ೕ ನ ೕ -1 56/ 1 ನ ಅ 1.6 0.67356 365450801332 state bank of india 

3787 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಪ    ಕ ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 120,55/4 ನ ಪ 1 0.32895 381113041769 state bank of india 

3788 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗರತ  ೕಂ ಷ ಖಪ   ಎ ಗ ಕ ಳ 15/2 ನ 1.4 0.59902 666274086561 state bank of india 

3789 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಪ   ಬಸಪ ರ ಳ 37/4 ನ 0.38 0.19336 612779884205 canara bank 

3790 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ    ರಪ  ದರಹ ಳ 92/1 ನ 0.87 0.34585 504420579388 pragathi gramin bank 

3791 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ    ದ ಪ ೕನಹ ಳ 21/5 ನ 0.42 0.20969 709682389844 canara bank 

3792 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ದ ಪ ೕನಹ ಳ
53/6,53/12,53/ , 

53/14 ನ 1 0.34985 864704635793 state bank of india 

3793 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಲಪ ಹ ಳ 12/6 ನ 0.8 0.32644 578277802860 karnataka bank 

3794 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಟಪ  ಎ    ದ ಪ ೕ ಳ 160/1,162/2 ನ 0.58 0.20408 480289422970 pragathi gramin bank 

3795 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಎ   ಖರಪ  

ಎ
ನಹ ಳ 35/1,35/2 ನ 0.53 0.28651 993407535082 karnataka bank 

3796 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಪ   ಥಪ  

 ಬಸಪ
ನಹ ಳ 14 ನ 1.16 0.56281 270592928759 canara bank 

3797 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಮ  ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ಗನ ಪ ಳ 3 ನ ಎ ಬ 0.24 0.20724 340063694843 state bank of mysore 

3798 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಯಪ   ಆ   

ದ ಪ
ಯರಗ ಳ 113/1 ನ 3 1.01013 816730617894 syndicate bank 

3799 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಯಪ   ಆ   

ದ ಪ
ಯರಗ ಳ 113/2 ನ 1.41 0.61580 816730617894 syndicate bank 

3800 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ  ೕಂ ಪ ಯ ಕ ಳ 385/3 ನ 1.2 0.53169 300589657546 state bank of mysore 

3801 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಬಸಯ ೕಡ ಳ 30/2 ನ 0.98 0.36986 918060333965 indian overseas bank 

3802 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ಬಸಯ ೕಡ ಳ 30/2 ನ 0.98 0.36156 918060333965 indian overseas bank 

3803 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಲ ಣಪ     

ಹ ತಪ
ದರ ೕ ನ ೕ -2 28/2,28/4 ನ ಂ 2 0.68681 266171949878 canara bank 

3804 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ೕರಭದ ಪ ೕಡ ಳ 80,81 ನ 0.93 0.34127 939395505475 state bank of india

3805 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ ಶಪ     

ಹ ತಪ
ೕ ಳ 117/1 ನ 0.8 0.31221 743237757357 pragathi gramin bank 

3806 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ    ಹಳದಪ ಫಲವನಹ ಳ 72 ನ 0.58 0.25930 618958340685 canara bank 

3807 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಬಸಪ ಚಟ ಹ ಳ 139/3ಎ,139/3 ನ 0.49 0.23512 919066100267 canara bank 

3808 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ದನ    ಗ ಶಪ ವ ೕ ನ ೕ -1 139/1 ನ 1.3 0.52962 604765720712

3809 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶಪ   ರಪ ವ ೕ ನ ೕ -1 139/2 1, 139/2 2 ನ 0.84 0.31921 396978277246

3810 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶಪ   ರಪ ವ ೕ ನ ೕ -1 158/10 ನ 2 0.83925 396978277246

3811 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಎ ದ ಪ   ಡಪ ರ ಳ 8/1ಎ 1, 8/1 ನ ಟ 0.59 0.54117 897714880550

3812 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ    ಗಪ ಚಟ ಹ ಳ 46/3 ನ 0.93 0.35861 317620277994

3813 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಮ ೕಶಪ   ಈಶ ರಪ ಆ ಂ ಳ 25/1 ನ ಟ 0.49 0.47112

3814 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ     ಪರ ಶ ರಪ ವ ೕ ನ ೕ -1 10 ನ ಟ 0.8 0.80810 777199718804

3815 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಈಶ ರಪ   ಥ ಪ ಪ ಳ 17/1 ನ ಣ 0.63 0.71080 713604122193

3816 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕ ಲಪ   ಮಪ ೕ ನ ಳ 4/1 , 4/2, 4/ 2, 13/3 ನ ಟ 0.87 0.79391 855759309689

3817 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ    ಮಲಪ  ಮ ಳ 113/1 ನ 1 0.42799 301611640717 state bank of india

3818 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ    ೕಥ ಪ ಪ ಳ 17/1 ನ ಟ 0.6 0.63638 561332504328 state bank of india

3819 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ  ಎಂ  ಮಲಪ ರ ಳ 2/7 ನ ಟ 0.5 0.47880 501621863623 state bank of india

3820 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹ ವಪ   ದ ಪ   ಎ ೕ ನ ಳ 13/5,13/6 ನ 0.59 0.23776 837010315721 state bank of india

3821 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ೕಂ ದ ಡ ೕಗ ಳ 68/4 ನ 0.68 0.29853 482813278465 state bank of india

3822 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಮ ಪ ರ ಳ 78/2ಎ2. 78/2 2 ನ ಣ 0.36 0.35806 582351050376 state bank of india

3823 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಮಲಪ  ಪ ಳ 17/2 ನ 1 0.38911 301611640717 state bank of india

3824 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಮ ಪ ಪ ಳ 15/5 ನ ಟ 0.56 0.52553 582351050376 state bank of india

3825 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ಪರ ಶ ರಪ   

ೕಲ ಠಪ
ಳಲಕ ಳ 37 ನ 0.7 0.25967 908293888224

3826 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ     ದ ಪ ಸವ ಗ ಳ 163 ನ 0.8 0.30532 412734318874

3827 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ಪ   ೕಲಪ ೕ ಳ 83/1 ನ 0.8 0.30532 5555499626346

3828 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಪ   ದ ಪ ಅ ಹ ೕ ನ ೕ -1 88/1 ನ ಅ 1 0.37093 832690978335 syndicate bank 

3829 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ  ೕಂ ಷಡ ರಯ ಂಗ ೕ ನ ೕ -1 11/2 ನ 1 0.39679 446981871679 state bank of india

3830 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ  ಎಂ   ಧರಪ ಚ ಂಡನಹ ಳ 75 ನ 1.33 0.27741 238640347526 state bank of mysore 

3831 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಪ   ಕ ಪ ಅ ಹ ೕ ನ ೕ -1 90 ನ ಅ 1 0.37093 407450302913 pragthi krishna 
gramin bank 

3832 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ ಡ  ಧರಪ .ಕಡದಕ ೕ ನ ೕ -1 107 ನ 0.65 0.21986 233767903081 canara bank 

3833 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಎ   ಯಪ ಅ ಹ ೕ ನ ೕ -1 39/8 ನ ಅ 1 0.39341 446916702266 canara bank 

3834 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮಪ  , ( ) ಜಮ   

ೕಂ ಮಪ  ೕ ೕ ನ ೕ -1 94 ನ ಅ 0.99 0.35767 294569483254 canara bank 

3835 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಪ   ಯಪ
. 

ೕಪ ಂಡನಹ
ೕ ನ ೕ -1 158/2 ನ 0.7 0.25053 271835665430 state bank of mysore 

3836 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯ  ಉ   ಯ  

ಅಕ ರಕ ೕ ನ ೕ -1 2/4, 18/1 ನ ಪ 1.1 0.55259 613106277383 canara bank 

3837 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಉ    ೕಂ ೕಹ   

ಎ
ದರ ೕ ನ ೕ -2 21/1 ನ 0.7 0.30912 778160042243 pragthi krishna 

gramin bank 

3838 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ    ಜಪ ಣಸಘಟ ೕಹ -1 223/2, 224/5 ನ 0.93 0.32505 830903455897

3839 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಭ ಮ   ಎ  ಎಂ  

ಶಪ
ೕ ಪ ಳ 79/8 ನ 0.99 0.30373 316648190853

3840 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವ ರ ಎ    ಜಪ  

ಎ  ೕ ಳ 133/1 ನ 1.03 0.31617

3841 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಮಲಪ ೕಗ ಳ 86 ನ 0.96 0.36537 955719136525

3842 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರಪ  ಆ    

ಲ ದ ಪ
ೕಗ ಳ 49/4 ನ 1.05 0.34480 960221988888

3843 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಥ   ಬಸವ ಜಪ ಚ ಂಡನಹ ಳ 57/65 ನ 0.8 0.28594 932864383950

3844 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ   ದ ಪ ೕ ಳ 107 ನ 0.8 0.26955 960247316078

3845 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಇಸ    ಕ  ಗದಕ ೕಹ -1 28 ನ 1 0.32704 801950627002

3846 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಪ    ದ ಪ  ಣಸಘಟ ೕಹ -1 231/3, 231/6,  4/7 ನ 1 0.36143 610165518147

3847 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಜಪ ಳಗ ೕಹ -1 16/1 ನ 0.49 0.21074

3848 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ     ಲಪ ಹರಳಹ ೕ ನ ೕ -2 16/11 ನ 0.3 0.13959 475735610465 state bank of india

3849 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ಬಸಪ ಅರಬಗ ೕ ನ ೕ -1 118/7 ನ 0.53 0.23476 530995450008 karnataka bank 

3850 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ದ ಪ ರ ೕಹ -2 10/5 ನ 0.58 0.23106 806695046173 karnataka bank 

3851 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಶ  ಕ ೕಶ ಂ ೕಹ -2 146/1 ನ 0.38 0.19811 karnataka bank 

3852 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ   ೕ ಂತ ಕ ರಗ ಕಸ 9 ನ 0.99 0.40395 815991773371 karnataka bank 

3853 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ದ ಖರಪ   

ಎ   ಂದ ಪ
ಂ ೕಹ -2 86/9 ನ 0.34 0.16801 933549732989 pragathi krishna 

gramin bank 

3854 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ  ಎ  ದ ಖರಪ   

ಎ   ಂದ ಪ
ಂ ೕಹ -2 86/7 ನ 0.67 0.28407 933549732989 pragathi krishna 

gramin bank 

3855 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ೕಶ   ಗಪ ಂ ೕಹ -2 146/4 ನ 0.4 0.20297 380647233981 karnataka bank 

3856 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ಎ   ಕ ೕಶ ಂ ೕಹ -2 146/1 ನ 0.38 0.20073 864856888652 pragathi krishna 
gramin bank 

3857 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಮ ಶ ರಪ    

ಹ ತಪ
ಂ ೕಹ -2 81/p1 ನ 0.9 0.36933 941595016878 pragathi krishna 

gramin bank 

3858 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
   ಮ ಷ ಪ   

 ತಪ
ಯ ಹ ಕಸ 23/3 1 ನ 0.7 0.31035 919822711548 state bank of india

3859 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ೕಮ ೕಂ ಲ ಂ ೕಹ -2 125/3 ನ 0.7 0.27349 410443157093 pragathi krishna 
gramin bank 

3860 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಂ ೕಹ -2 125/7 ನ 0.9 0.40534 901157993066 pragathi krishna 
gramin bank 

3861 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಕಮ  ೕಂ  

ಂ ೕಹ -2 125/6 ನ 0.6 0.25836 474084893898 pragathi krishna 
gramin bank 

3862 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ತಪ ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 13/1 ನ 0.68 0.25423

3863 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಬ ೕ ೕಹ -2 107/3 ನ 1 0.40026 758794701103

3864 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಜಪ ಬ ೕ ೕಹ -2 36/3 ನ 0.99 0.39025 958394209108

3865 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಣ    ದ ಪ ಕ ರ ೕಹ -1 44/5 ನ ಣ 0.99 0.39328 559367038561

3866 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ  ಎ    ತಮ ಣ ಬ ೕ ೕಹ -2 25/2 ನ 0.59 0.23597 710760395583

3867 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ ಶಯ   ಖರಯ ಂಗಲಹ ೕಹ -2 16/1 ನ 0.6 0.23571 297753724383

3868 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ದ ಪ ಗನಹ ಳ 109/ 1 ನ 0.47 0.19716 815791317625

3869 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ    ೕರಪ ಂಡ ಳ 8/2 ನ ಟ 0.68 0.61918 512959692738

3870 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ    ೕರಭದ ಪ ಯರಗ ಳ 94/2 ನ ಟ 0.2 0.22743 297695056432

3871 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಪ   ಡ ಪ ಸರಹ ಳ 16/4 ನ ಅ 1.2 0.58461 391769829325

3872 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈ   ಕ ಪ ಸರಹ ಳ 21/10 ನ ಟ 0.8 0.70580 885053598678

3873 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ದ ಪ ಂಡ ಳ 26/1 ನ ಟ 1.4 1.32764 402104704228

3874 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ಶ ರಪ   ಎಂ  ಎಂ 

ಈಶ ರಪ
ಸರಹ ಳ 56/2ಎ2, 55/2 ನ ಟ 0.6 0.55682 925924479221

3875 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಂದ ಪ ಂ ವ ೕ ನ ೕ -1 47/2 ನ ಟ 0.45 0.43996 734186626020

3876 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ    ಥ ಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 82/2 ನ 0.6 0.25286 403493490660 canara bank 

3877 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ  ೕಂ ಮ ೕಶಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 105/2 ನ 1.2 0.55046 499166408671 canara bank 

3878 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ವಪ ಪ ೕ ನ ೕ -2 35/2, 35/3 ನ 1 0.37197 265066154639 canara bank 

3879 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಂದ   ಮಪ ಹರಳಹ ೕ ನ ೕ -2 28/1 ನ 0.95 0.19181 794114120943 state bank of mysore 

3880 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಶಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 248/ ನ 0.67 0.18339 canara bank 

3881 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಧರಪ   ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 104 ನ 0.4 0.44045 353917776651 canara bank 

3882 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಡ ಎಂ   ಖರಪ ಪ ೕ ನ ೕ -2 13/7, 23/2, 23/1 ನ 1 0.34793 513678263938 pragthi krishna 
gramin bank 

3883 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ    ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 104/1, 105/1 ನ 1.2 0.55907 449678928025

3884 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರದಮ  ೕಂ ಂದ ಪ   

ೕಹ -2 139/2 - 2 ನ ಅ 0.45 0.20117 642159209079

3885 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ನ ಡ    ಬಸವ ಜಪ ೕಹ -2 161/3 ನ 0.35 0.18208 870902567534

3886 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಪ    ದ ಪ ಬ ೕ ೕಹ -2 24/2 ನ 0.97 0.37004 247139523358

3887 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವ  ( ) ಜಮ  ೕಂ 

ದ ಪ
ಕ ರ ೕಹ -1 53/2, 53/3 ನ ಟ 0.4 0.45517 550611037120



3888 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕರಪ  ( ) ಚನ ಪ   

ೕರಪ
ಳಗ ೕಹ -1 102, 103/ ನ 0.97 0.38369 346063950460

3889 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ     ಡ  ಬಸಪ ಂ ೕಹ -2 9/7 ನ 0.44 0.19400 835786181872

3890 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ಲಪ   ಡ ೕ ನ ೕ -1 21/2 ನ 0.7 0.30912 978873361819

3891 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ರಮ ೕ ೕ ನ ೕ -1 138 ನ 0.7 0.29263 857016127718

3892 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಭ ಪ   ದ ಪ ೕಹ -2 148/7, 150/ 2 ನ 0.8 0.34411 885539504133

3893 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ೕನಹ ೕಹ -2 53/7 ನ 0.78 0.34193 301843777836

3894 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಂಗಲಹ ೕಹ -2 41/1 ನ 0.99 0.40877 603891121768

3895 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ     ಉಜ ಪ ೕಹ -2 148/8 ನ ಣ 0.39 0.19516 914964183477

3896 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಳ  ೕಂ ಗ ೕನಹ ೕಹ -2 30/8 ನ 0.4 0.21436 891919773047

3897 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ಎ  ೕಂ ಂತಪ ಂ ೕಹ -2 195/2 ನ 0.4 0.21155 709051558631

3898 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಲಮ  ೕಂ ಷ ಖಪ ಂ ೕಹ -2 148/10 ನ 0.38 0.21204 469731662102

3899 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಬಸವ ಂಗಪ ೕಹ -2 169/4 ನ ಣ 0.4 0.20813 240830900064

3900 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರಪ  ಎ    

ೕ ಣ
ಕ ಳ 7/4 ನ ಟ 0.61 0.52762 895765082557

3901 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ    ಬಸಪ ದರಹ ಳ 78/5, 74/4 ನ 0.44 0.20607 967370404695

3902 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನರಸಮ  ೕಂ ಗಪ ಳಗ ೕಹ -1 12/2 ನ 1 0.36674

3903 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ  ಎ  ೕರಭದ ಪ ಚಟ ಹ ಳ 86/4 ನ 1 0.36947 974351561778

3904 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಲ ಪ     ಬಸಪ   

ಳಲಕ ಳ 20/ 1 ನ 0.8 0.33555

3905 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ   ಚನ ಬಸಪ  ಹ ಳ 77/ 3 ನ 0.75 0.32265 613178343727

3906 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಲಮ  ಮ  ೕಂ 

ದ ಮಪ
ಶ ರ ಳ 23/5, 56/ 2 ನ ಟ 0.82 0.73620 961785950257

3907 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹಳದಮ  ೕಂ ೕರಪ ಪ ಳ 56/2 ನ ಟ 0.73 0.65714 763054800022

3908 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಪ   ದ ಪ ಯರಗ ಳ 156 ನ ಅ 1.2 0.58461 408282145512

3909 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ದ  ಗನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 40 ನ ಅ 0.6 0.26907 844727348367

3910 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ವಬಸಪ ಂಗ ೕ ನ ೕ -1 10 ನ 0.6 0.26344 434054941372

3911 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಬಸವ ಜಪ ಅ ಹ ೕ ನ ೕ -1 39 ನ 0.52 0.25415 848269000515

3912 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಶ  ಸಣ ಬಸಪ ಡ ೕ ನ ೕ -1 52/2 ನ 0.45 0.21989 919568397056

3913 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅ    ಅಮ  

ಅಕ ರಕ ೕ ನ ೕ -1 36/1 ನ ಪ 2 0.71748

3914 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಪ   ಸಣ ಬಸಪ ಡ ೕ ನ ೕ -1 57/2 ನ 0.45 0.22120 365325837819

3915 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ರ ಶ  ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 72/2 ನ 0.5 0.21634 885223730560

3916 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಉ ಶ ಎ   ಬಸವ ಜಪ  ಎ 

ಎ
ಅ ಹ ೕ ನ ೕ -1 39/2 ನ 0.52 0.25475 657795675842

3917 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಸಣ ಬಸಪ ಡ ೕ ನ ೕ -1 57/2 ನ 0.45 0.22120 299340260926

3918 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ೕಟ ಯ   ಎಂ ಬ ೕ ೕಹ -2 58//1 ನ 0.9 0.37240 493231934367

3919 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ ಎಂ   ಪ ಣ ಬ ೕ ೕಹ -2 138/1 ನ 0.4 0.20920 759487146311

3920 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ     ಉಜ ಪ ೕಹ -2 148/1ಎ, 148/2 ನ ಣ 0.34 0.14006 265113831781

3921 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ   ಡಪ ೕನಹ ೕಹ -2 39/9 ನ 0.47 0.20520 STATE BANK OF 
INDIA

3922 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಪ      

ಜಯ ದ ಪ  ೕಹ -2 29/3 ನ ಣ 0.48 0.25816 357112754972

3923 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ ಎ    ಳ ಪ ಲ ೕಹ -2 35/4 ನ 0.59 0.26225 223607408572

3924 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅ ೕ    ಮ ಮ  

 ಂ ೕಹ -2 72/3 2 ನ 0.86 0.33892 493945985108

3925 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಎ   ದ ಂಗಪ ಂ ೕಹ -2 111/1 ನ 0.6 0.24452 726389973769

3926 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಪ  ಅ   ಧರಪ  

ಎಂ
ಸವ ಗ ಳ 145/2 ನ 2 0.23770 442235429012

3927 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಎ  ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 21/ 4 ನ 1.17 0.22310 STATE BANK OF 
INDIA

3928 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗ ಜಪ   ಎಂ  

ಮಹ ವಪ
ೕ ೕ ನ ೕ -1 8 ನ 2 0.28061 865185185547

3929 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ಚ ಂಡನಹ ಳ 22/5 ನ 1 0.21297 790554136714

3930 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ  ೕಂ ನರಸಪ  ಎ  ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 20 ನ 2.2 0.33301 604385614075

3931 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ  ೕಂ ಡ ಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 7 ನ 2 0.29060 STATE BANK OF 
INDIA

3932 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪ ಂಗಪ  ಎ    

ೕಟಪ
ೕ ಳ 2/3 ನ 0.73 0.26758 286290019817

3933 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಪ    ೕಟಪ ೕ ಳ 7/3 ನ 0.7 0.29716 536109915175

3934 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಬಸವ ಜಪ ವ ಯರಹ ಳ 67/6ಎ ನ 0.79 0.32203 226839729943

3935 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ಳ ದ ಪ   ಎ   

ದ ಬಸಪ
ೕಹ -2 106/1 ನ ಣ 0.99 0.39079 423714647421

3936 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ೕಶ  ದ ಂಗಪ ಂ ೕಹ -2 111/1 ನ 0.6 0.25807 733788022027

3937 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಆಂಜ ಯ     

ಬಸಪ
ಂ ೕಹ -2 52/2 ನ 0.93 0.37567 675880571902

3938 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ  ಎ   ಚನ ಬಸಪ ಯ ಹ ಕಸ 25/1 2 ನ 0.63 0.28820 776198722098

3939 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಎಂ  ವ ದ ಯ ಬ ೕ ೕಹ -2 77/2 3, 3/1 ನ 0.99 0.36845 715719305223

3940 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯ  ಅಮ   ೕ  

ಂ ೕಹ -2 25/1 6 ನ 0.98 0.36954 891305398441

3941 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ    ಉಜ ಪ ಬ ೕ ೕಹ -2 97/15 ನ 0.99 0.37205 265113831781

3942 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಈಶ ರಪ ೕಹ -2 21/3 ನ 0.48 0.20247 617133751652

3943 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ   ಬಸವ ಜಪ   

ಶಪ  ಆ ಂ ೕಹ -2 231/3 ನ 0.8 0.29584 665132233762

3944 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ    ದ ಪ  ಂ ೕಹ -2 78 ನ 0.99 0.35813

3945 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಬಸಪ ಸರಹ ಳ 13/4 ನ 0.82 0.34470 241782216530

3946 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ    ಕ ಪ ಅರಬಗ ೕ ನ ೕ -1 125/1, 125/2 ನ 0.8 0.31523 325605599621

3947 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ವಪ ಜಯ ರ ೕಹ -1 76/8 ನ 0.8 0.31523 933852465022

3948 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ   ಮ ಶ ರಪ ರ ಳ 178/3 ನ 0.5 0.21279 785954359120

3949 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಪರ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ರ ಳ 198/2 ನ 0.99 0.37402 709472366745

3950 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂದ  ಎ    

ದ ಖರಪ  ಎ  ೕ ಳ 143/3, 143/5 ನ 0.81 0.33144 399256627552

3951 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ    ದ ಪ ೕನಹ ಳ 21/5, 16/5 ನ 0.42 0.21135 842774328358

3952 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಓಂ ರಪ ಳ ಳ 85/4 ನ 1 0.38512 266459779442

3953 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಗ ಶಪ ದರಹ ಳ 32/3 ನ 0.8 0.33655 200289999318

3954 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಗಪ ಂ ಚಟ ಹ ಳ 26/1, 27/2 ನ 0.8 0.35655 314969417569

3955 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಮ  ೕಂ  

 ತಪ
ಳಲಕ ಳ 30 ನ 0.99 0.48163 861477436949

3956 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶ  ಗ ರ ಳ 70 ನ 0.8 0.33050 403554137784

3957 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ತ ೕಂ ಶ  ಎ ೕಡ ಳ 58/3 ನ 0.4 0.17188 521930093622

3958 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ೕನ  ಎ     ಶ  ೕಡ ಳ 98/2 ನ 0.6 0.26981 892589846183

3959 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಎಂ  ೕರಯ ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 1/12, 16/3 ನ 0.6 0.22798 606381035059

3960 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ     ಬಸಪ  ೕಹ -2 169/5 ನ ಣ 0.99 0.34484 839894410189

3961 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ  ಎ    ಲಪ ೕನಹ ೕಹ -2 100 ನ 0.99 0.38835 684267801303

3962 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಗಪ ೕನಹ ೕಹ -2 39/2 ನ 0.45 0.20298 388886561682

3963 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ  ಎ    ಲಪ ೕನಹ ೕಹ -2 39/2 ನ 0.46 0.18616 431287627326

3964 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಯ ರ   

ಮ ಳ ದ ಪ
ೕಹ -2 147/1 ನ 0.99 0.38559 688128593296

3965 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಜ ಎ    ತಮ ಣ ಬ ೕ ೕಹ -2 25/2ಎ2 ನ 0.6 0.23635 634734610477

3966 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಪ ಣ ೕನಹ ೕಹ -2 57/5 ನ 0.2 0.11883 516002622069

3967 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂದ ಪ   ಬಸಪ ೕಹ -2 151/7 ನ 0.36 0.18143 464855262262

3968 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಶಪ  ಎಂ ಆ   
ಸಣ ಗಪ

ೕನಹ ೕಹ -2 49/2b ನ 0.6 0.21930 494681076759 state bank of india

3969 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
  ಎ   ಂಗಪ  

ೕನಹ ೕಹ -2 38/1 ನ 0.8 0.30978 251108359562 pragathi gramin bank 

3970 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ     ಳಪ ಲ ೕಹ -2 23/2p5 ನ 0.74 0.28529 702616215620 canara bank 

3971 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ    ಉಜ ಪ  ೕಹ -2 151/2 ನ ಣ 0.91 0.36500 265113831781 state bank of mysore 

3972 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಮ  ೕಂ ಮಲಪ   ಎ ಂ ೕಹ -2 58/1p1 ನ 0.99 0.36149 985864704631 state bank of mysore 

3973 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಪ    ಪ ಂ ೕಹ -2 18/1 ನ 0.73 0.31242 karnataka bank 

3974 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರಪ  ( )    

ರಪ
ೕಹ -2 150/13 ನ 0.4 0.16062 343537024739 state bank of mysore 

3975 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸಪ  ಎ    ಸ ೕಶ 

 ಶಪ  ಎ  ಆ ಂ ೕಹ -2 230/1a3 ನ 0.52 0.22579 344150243360 pragathi krishnna 
gramin bank 

3976 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನರಸಪ    ಲ ಂಚಪ  ವ ಯರಹ ಳ 23/4 ನ 0.3 0.15913 246367545802 state bank of india 

3977 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಜಪ ೕನಹ ಳ 13/2 ನ 0.99 0.38409 417252248574 syndicate bank 

3978 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಖರಪ   ಂತಪ ೕನಹ ೕಹ -2 40 ನ 0.4 0.22018 510803157394

3979 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಎ   ಬಸಪ ೕನಹ ೕಹ -2 39/2 ನ 0.72 0.31610 331560384321

3980 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ     ೕ ಂತಪ ಂ ೕಹ -2 153/A3 ನ 0.7 0.31242 568974735600

3981 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ    ಮ ಪ ಂ ೕಹ -2 6 ನ 0.99 0.40584 275144569729

3982 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜ     ಧರಪ ಂ ೕಹ -2 16/3P ನ 0.38 0.20289 575207867790

3983 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ   ಶಪ ಂ ೕಹ -2 45/3B ನ 0.09 0.03955 258377816605

3984 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ ೕಧ ೕಂ ಶ  ಎಂ ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 19/4 ನ 0.3 0.17982 562289740262

3985 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಪ   ಬಸಪ ಯಕ ನಹ ೕಹ -2 52/12 ನ 0.31 0.16857 537423303965

3986 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಪ   ಎ    

ಖರಪ
ಬ ೕ ೕಹ -2 125/5 ನ 0.5 0.23636 314030338992

3987 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ  ಎಂ   ಚನ ಬಸಪ ಕ ವಣ ೕಹ -2 37/2 ನ 0.8 0.34397 894311985475

3988 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ೕಂ ಮ ಶ ರಪ ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 18/1,27/6,27/7 ನ 0.99 0.40449 959298986860

3989 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮಲಪ ಂಗಟ ೕಹ -2 57/5 ನ 0.54 0.25881 895762941840

3990 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ    ಗಪ ಸ ಕಸ 50/1A2 ನ ಪ 0.95 0.39182 651688661987

3991 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಲಪ ಮ ಕಸ 79/3 ನ 0.85 0.35955 639852344933

3992 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಉ ಶ   ಲಪ  ಮ ಕಸ 137/2,137/4 ನ 0.7 0.31240 686901942399

3993 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ    ಬಸವ ಂಗಪ ಯ  ಕ ನಹ ೕಹ -2 26/7 ನ 1 0.39995 271288613330

3994 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ    ಹ ಮಪ ೕ ಮ ಕಸ 27/1 ನ 0.76 0.31241 777797612570

3995 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಂಜನ    ೕ ಶಪ  ಕನಹ ೕ ನ ೕ -1 ನ ಟ 0.4 0.45349

3996 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅಂಜನ    ೕ ಶಪ  ಕನಹ ೕ ನ ೕ -1 ನ ಟ 0.8 0.93942

3997 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವಣ ಪ   ಎ   ರಪ ಪ ಳ ನ ಟ 0.6 0.57428

3998 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಂಗಪ    ದ ಪ ಲ ಳ ನ ಟ 0.65 0.59597

3999 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ  ಲಪ ೕ ಪ ಳ 62, ನ ಟ 0.59 0.02655

4000 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಗಪ ರ ಳ 58/2J, ನ ಟ 0.8 0.03494

4001 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹಳದಪ   ಡ ಪ ದನ ೕ ನ ೕ -2 95,91/2¦5, ನ ಟ 0.56 0.02475

4002 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಂಗಪ   ವಪ ೕ ಪ ಳ 9/2, ನ ಟ 1.2 0.05156

4003 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ    ೕಮಪ ಕ ಕಸ 182/1, ನ ಪ 0.9 0.01741

4004 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮ ಬಸಪ ೕಲರಹ ಕಸ  49/2, ನ 1.33 0.02303

4005 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಲಪ ಮ ಕಸ 57/1, ನ ಟ 0.5 0.02250

4006 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಬಸಪ ಮ ಕಸ 55/3, ನ 0.8 0.01548

4007 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ೕಗ ಪ   ಂಗಪ  ೕ ಕಸ 50/1,50/2, ನ 2.4 0.03570

4008 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ   ಬಸಪ ಯ ಹ ಕಸ 56/6, ನ 0.8 0.01271

4009 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಸ ೕಶ ಆ ಂ ಳ 155/4, ನ ತರ 0.56 0.02250

4010 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ಮ ಂ ಶ  ೕ ಕಸ  34/3 ನ 0.47 0.01053

4011 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಮಪ  ಎಂ ಎ    

ಮಲಪ
ರ ಳ  67/2,67/3, ನ ಟ 1.06 0.04519

4012 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಭಮ ಪ    ಹ ತಪ ೕನಹ ಳ 83/1¦2 ನ 0.64 0.01336

4013 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಮಪ  ಎಂ ಎ    

ಲಪ
ರ ಳ 79/1J¦2, ನ ಟ 0.63 0.02835

4014 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಇ ಪ ಪ ಳ 2/4,2/1 ನ ಟ 0.36 0.01620

4015 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಥ ಪ ೕನಹ ಳ 40, ನ 1 0.01853

4016 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಂದ ಪ  ಎ   ಥ ಪ ೕಥ ಂ ರ ಳ 16/¦-¦4, ನ 1.1 0.01950

4017 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಖರಪ ೕಥ ಂ ರ ಳ 20/8, ನ ಟ 0.54 0.02430

4018 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ  ಹ ತಪ ಳ 101 ನ ಟ 0.4 0.01800

4019 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಖರಪ    ೕರಪ ೕ ನ ಳ 101. ನ ಟ 0.93 0.04030

4020 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಖರಪ    ಶಪ ೕ ಪ ಳ 36/1©, ನ ಟ 0.6 0.02700

4021 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ    ಬಸಪ ಇ ರ ಳ 54/3, ನ ಟ 0.36 0.01620

4022 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ವ ತಮ ಇ ರ ಳ 54/4J, ನ 1.4 0.02429

4023 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವನಜ ಮ  ೕಂ ಮ ಶ ರಪ ರ ಳ 12/5, ನ ಟ 0.46 0.02070

4024 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ    ೕರಪ ಅಕ ರಕ ೕ ನ ೕ -1 12/3,12/4J, ನ ಪ 1.2 0.02640

4025 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ ಯ  ಎಂ  ಚನ ೕರಯ ೕ ೕ ನ ೕ -1 29/1J, ನ 0.54 0.01111

4026 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ    ಲಪ ಆ ಂ ಳ 33/1¦11,33/1¦7, ನ 1.7 0.02757

4027 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ ದಯ   ಗ ೕಗಯ ವ ಯರಹ ಳ 59/2, ನ 0.8 0.01461

4028 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಬಸಪ ಂಗಟ ೕಹ -2 32/3, ನ 1.4 0.02082

4029 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಪ   ಎ   ಂಗಪ  

ತರಗನಹ ೕಹ -2 86/3,85/3, ನ 0.53 0.01122

4030 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಓಂ ರಪ ಡ  ೕರಪ  

ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 88/¦1, ನ 0.4 0.00872

4031 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜ    

ಲಪ
ೕಗ ೕ ನ ೕ -1 20/2J, ನ 1.2 0.02267

4032 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶ   ೕ ಡ ಯ ರ ಳ 38, ನ 1.86 0.02950

4033 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ನಕಪ ರನಹ ೕಹ -1 64, ನ 1 0.01792

4034 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಖಪ    ಮಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 64/1, ನ 0.6 0.01170

4035 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಖಯ   ೕರಭದ ಯ ಬಸವನಹ ೕ ನ ೕ -1 112/¦9, ನ 0.7 0.01243

4036 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ    ಮಪ ರ ಳ  22/1J1J17, ನ ಟ 0.95 0.04000

4037 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸತ ಪ   ಎ   ಬ ಣ ಹನಗ ೕ ನ ೕ -1 21/1,22/2, ನ 0.84 0.01532

4038 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಷ  ಹ ತಪ  ೕ ಕಸ 21/2©, ನ 1.57 0.02590

4039 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ಶ  ೕಥ ಪ ಇ ರ ಳ 4/8, ನ 0.8 0.01543

4040 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಥ ಂಗಪ   ಸಣ ಮಲಪ ಶ ರ ಳ 42/3, ನ ಟ 0.55 0.02475

4041 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಘ ಂದ     ಲ ಪ ೕ ನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 103/10, ನ 0.25 0.00657

4042 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಪ   ವನ ರಪ ಕ ರ ೕಹ -1 72/2,71, ನ 0.86 0.01456



4043 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ದ ಪ ೕನಹ ಳ 93/6, ನ 0.78 0.01567

4044 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ೕನಹ ಳ 93/5,93/4, ನ 1.46 0.02531

4045 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ದ ಪ ೕನಹ ಳ 39/1,6/5, ನ 1.76 0.02974

4046 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವಪ   ( ) ಮ ಶ ರಪ   

 ಮಪ
ಗನ ೕ ೕ ನ ೕ -1 25/2,25/3¦2, ನ 1.6 0.02299

4047 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ   ಎ   ಗ ಶ  

ಗ ಜಪ
ಕ ಳ 25/1, ನ 1.9 0.04071

4048 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದಮ  ೕಂ ಗಪ ಅರ ಕಸ 66/4, ನ 0.8 0.01560

4049 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಂಚಪ ಮ ಕಸ  0.80 ನ 0.8 0.01779

4050 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ     ಬಸಪ  ೕ ಕಸ 95/11, ನ 0.7 0.01357

4051 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ಮ ಕಸ 68/8,68/7 ನ 0.4 0.00933

4052 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಪ   ಹ ತಪ  

ಡ
ಮ ಕಸ 105/2¦1, ನ 0.8 0.01696

4053 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ   ಂಗಪ ೕ ಳ 94/2,94/4, ನ 1.2 0.02139

4054 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸಣ ೕರಪ  ಎ  ಬಸಪ ಚಟ ಹ ಳ 120/2,115/5,115/6 ನ 1.8 0.03023

4055 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಎ   ದ ಪ ಯರಗ ಳ 88/6, ನ 0.6 0.02056

4056 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ    ಬಸಪ ಎ . ಮ ರ ಕಸ 43/9, ನ ಪ 0.9 0.01722

4057 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಮ  ೕಂ ಮಲಪ  ಎಂ ಪ ೕ ನ ೕ -2 8/5, ನ 1.59 0.02651

4058 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ   ೕಂ ದ ಪ ನಕನಹ ೕಹ -1 52/2,52/3,52/4, ನ 1.08 0.01720

4059 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಘ ಂದ      

ಂ ಗ
ತಕ ನಹ ಕಸ 17/1, ನ ಪ 1.18 0.02086

4060 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಪ  ಎಂ   ೕರಪ  

ಎಂ ದನ ೕ ನ ೕ -2 57/1¹2,72/4 ನ 0.59 0.01165

4061 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ     

ೕರಭದ ಪ  ಸಹ ೕಹ -1 109/2©,109/3©, ನ 1.2 0.01898

4062 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ     

ೕರಭದ ಪ  ಸಹ ೕಹ -1 110/2,109/1¹2, ನ 1.2 0.02132

4063 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತಮ  ೕಂ ಸಣ ೕರಪ ಯ ಹ ಕಸ 3/¦9,1/¦23, ನ 0.6 0.01292

4064 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ    ಡ ೕರಪ ೕನಹ ಳ 80/5,79/2, ನ 1.2 0.02040

4065 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ ಎಂ ಆ   ದ ಪ ಡ ೕ ನ ೕ -1 126, ನ 0.46 0.01022

4066 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಟ ಪ ಮ ಕಸ 92, ನ 0.5 0.00996

4067 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶಪ   ಬಸಪ ೕನಹ ಳ 43/5, ನ 1.03 0.01891

4068 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ದ ಪ ೕನಹ ಳ 102/7, ನ 0.78 0.01622

4069 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಕ ಬಸಪ ಣಸಘಟ ೕಹ -1 113/1,113/2, ನ 1.99 0.03234

4070 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ    ೕ  ಹ ೕಹ -1 93/1¦2, ನ 1.2 0.02011

4071 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓದಪ   ಮ ಪ ಹ ಕಸ 40/9, ನ 0.6 0.02700

4072 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ     ಡ ಪ ವ ಯಕನಹ ಕಸ 55/3, ನ 1.5 0.02606

4073 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಎ   ಮ ಪ ಹ ಕಸ 42/3, ನ 0.4 0.01800

4074 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈರಪ   ಡಪ ಹ ಕಸ 40/10, ನ 0.5 0.01156

4075 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಡ   ಡ ೕರಪ ಯ ಹ ಕಸ 12, ನ 1.8 0.02748

4076 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಪಲಪ   ಎ    
ಹ ತಪ  ಎ ಡ ೕ ನ ೕ -1 63/1, ನ 2.2 0.03081

4077 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂದ ಪ   ತಮ ಅರ ಕಸ 74/1, ನ 0.8 0.01483

4078 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಮಹ ವಪ ಅರ ಕಸ 70/4, ನ 0.4 0.00925

4079 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ೕರಪ ಅರ ಕಸ 41/5, ನ 0.4 0.00989

4080 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಂಗಪ ತರಗನಹ ೕಹ -2 85/2,86/4, ನ 0.54 0.01043

4081 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ತ ಪ  ಎ    ದ ಪ ಹ ೕಹ -1 134/1, ನ 1.1 0.01944

4082 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ   ಬಸಪ ಡ ಹ ಮನಹ ೕಹ -1 45/©45, ನ 0.9 0.01630

4083 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರತ ಮ  ೕಂ  

ರನಹ ೕಹ -1 41/3,3/3 ನ 0.8 0.01895

4084 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ     ೕರಪ ಚ ೕನಹ ೕಹ -1 28, ನ 1.05 0.01833

4085 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ ೕರಭದ ಹ ಹಳ ೕಹ -1 21/¦15, ನ 1.33 0.02139

4086 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ಟ ಪ ಣಸಘಟ ೕಹ -1 123/3, ನ 0.5 0.01055

4087 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಲಪ ಡ    

ಉಜ ಪ ಡ
ರನಹ ೕಹ -1 41/7, ನ 0.8 0.01467

4088 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನಕಪ     ಡಪ ಹ ಹಳ ೕಹ -1 12/1©2,12/1©1, ನ 0.7 0.01394

4089 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಕ ಯಪ ಹ ಹಳ ೕಹ -1 20/¦22 ನ 0.65 0.01388

4090 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ   ಎ   ಬಸವಪ ಗದಕ ೕಹ -1 25, ನ 1.85 0.03008

4091 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ  ಎಂ   ಹ ಮಪ ಅರ ಕಸ 66/2, ನ 0.8 0.01570

4092 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಧಮ  ೕಂ ಮಪ  ತರಗನಹ ೕಹ -2 29/4, ನ 1.59 0.02629

4093 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ    ಹ ಮಪ ಅರ ಕಸ 61/6, ನ ಪ 0.75 0.01407

4094 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ    ಲಪ ವ ೕ ನ ೕ -1 83/3 ನ 0.4 0.00966

4095 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತ ೕರಪ    ಂಗಪ ದನ ೕ ನ ೕ -2 104/4, ನ ಂ 1.45 0.01534

4096 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣಪ   ಗಪ ಸ ಕಸ 117/13,117/11, ನ 0.37 0.00962

4097 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ ಷ ಬ  ವಡಯ  

ಚನ ಮ ನ ವ ಯ
ೕ ಮಠ ೕ ನ ೕ -2 35, ನ 2 0.03134

4098 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ    ಂಗಪ ಮ ಕಸ  5, 0.70 ನ 0.7 0.01321

4099 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನಕಪ   ಬಸಪ ಕ ರಗ ಕಸ 22/2, ನ 0.7 0.02418

4100 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶ    ಪರ ಶ ರಪ  ಕಡದಕ ಕಸ  54/¦3, ನ ಟ 0.9 0.03937

4101 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಹ ಮಪ ಮ ಕಸ 122/2¦6, ನ 0.71 0.01509

4102 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ    ಖರಪ ರನಹ ೕಹ -1 8/2, ನ 0.45 0.00732

4103 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗ ಜ ೕ     

ಬಸವಪ
ಗದಕ ೕಹ -1 30/¦1, ನ 2 0.01153

4104 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಮ  ೕಂ ಬಸಪ ೕಲರಹ ಕಸ 52/2, ನ ಪ 0.74 0.01475

4105 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ವಪ ಲ ಳ 16/2¦3 ನ 0.6 0.01282

4106 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಹಳದಪ ೕನಹ ಳ  56/1, ನ ಟ 0.44 0.01980

4107 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ     ಕ ಬಸಪ ಕ ಳ 398/1,398/2, ನ 1 0.01766

4108 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಜಪ     ೕಲಪ ಮ ಳ 156, ನ 1.07 0.01965

4109 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ     ದ ಪ ಮ ಳ 82/4,  ನ ಟ 1.1 0.04675

4110 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ೕರಪ ೕ ನ ಳ 15/2, ನ 1.4 0.02595

4111 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ  ಎಂ  ಮಲಪ ಯರಗ ಳ 27/6,26/4J ನ ಟ 0.8 0.03564

4112 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಪ  ಎಂ  ಮಲಪ ರ ಳ 82/11, ನ ಟ 0.51 0.02295

4113 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ನಪ   ಎ   

ಖರಪ
ಆ ಂ ಳ 103/2J, ನ ಟ 0.8 0.03539

4114 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ    ಕಣ ೕನಹ ಳ 86/2J, ನ 0.83 0.01672

4115 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪವನ  ೕಂ ಮ ನ ಎ  

ಗನಹ ಳ 3/2,3/1,2/1, ನ ಟ 1.24 0.04525

4116 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜಪ  ಎಂ  ಲಪ ಳ ಳ  102,113/1J, ನ ಟ 0.9 0.03922

4117 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ    ಮಹ ವಪ ಮ ಳ 103/7 ನ ಟ 0.45 0.02025

4118 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಜಮ  ೕಂ ರಪ ಯರಗ ಳ 173, ನ 1.2 0.02122

4119 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ ದಪ   ಗಪ ೕ ಪ ಳ 21/7J2, ನ ಟ 0.72 0.03215

4120 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗರತ  ೕಂ ಷ ಖಪ ೕನಹ ಳ 39, ನ 0.92 0.01738

4121 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ೕಲಪ ಚಟ ಹ 49 ನ ಟ 1.6 1.26412 858325413972

4122 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯ   ಯ ಚ ಂಡನಹ 23/3 ಪ. . 0.4 0.45349 321121785299

4123 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ  ೕಂ ಕ ಯ ಚ ಂಡನಹ 34/ 10 ಪ. . 0.8 0.60607 230893471278

4124 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ  ೕಂ ೕ ಲ ಯ  

ಎ  ಎ
ೕ ರ 43344 ಪ. . 0.8 0.74081 776864802356

4125 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬ  ೕಂ ಗ ಯ  ಕಡದಕ 55/1 ಪ. . 1 0.28655 581717781560

4126 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ೕ ಯ ಂಗ 45/2 ಪ. . 1 0.29330 512570134852

4127 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಹ ಯ ಂಗ 78' ಪ. . 1 0.39212 380166781043

4128 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಯ   ಯ ಂಗ 77 ಪ. . 0.99 0.39782 706097700069

4129 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಯ  ಕಡದಕ 88 ಪ. . 1 0.39690 969863234047

4130 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ದ ಯ ೕನಹ 8/4. ಪ. . 1 0.41301 940948909566

4131 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಯ   ಯ ೕನಹ 5/2. ಪ. . 0.63 0.18223 633977250405

4132 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ಯ   ಯ ಸ ವ ರ 34/1 ಪ. . 0.79 0.33551 484178177030

4133 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ  ೕಂ ಂಕ ಶ ಯ ಕ 49/4 ಪ. . 0.49 0.24284 595325395901

4134 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಯ   ಲ ಯ ಉಜ ರ 28/3 ಪ. . 1 0.42458 927665472005

4135 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ಈಶ ರ ಯ   ಲ ಯ ಸ ವ ರ 41/2 44/5 ಪ. . 0.99 0.40781 682703469414

4136 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಯ 35/2 ಪ. . 0.8 0.34303 832947365309

4137 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಮ  ೕಂ ಯ ಕ ರಗ 75/5 ಪ. . 0.6 0.21840 600775799683

4138 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಯ   ೕ ಯ ಜಯ ರ 36/2 1 ಪ. . 0.58 0.27276 434037567453

4139 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಯ   ಯ ಉಜ ರ 34/1  35 1 ಪ. . 0.99 0.40671 845697959954

4140 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಯ   ಯ ಂ ವ 37/5 ಪ. . 1 0.39758 209435078556

4141 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಜ ಯ    ಲ ಯ ಕ 313/2 ಪ. . 1 0.39494 718540352499

4142 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಬ ಯ ದರಹ 163 ಪ. . 0.4 0.38222 297524203056

4143 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
 ಆ  ಹ ತ ಯ   

ಯ
ೕನಹ 24/3 /1 ಪ. .  1 0.84541 346357810659

4144 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ಯ   ೕ ಯ ಅ ಕ 42/2 ಪ. . 1 0.34002 731934484909

4145 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ ಯ   ಳ ಯ ೕ 273 ಪ. . 0.8 0.28010 839853446862

4146 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಜ ಯ 27/3 ಪ. . 0.4 0.39711 648423296724

4147 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಂತಲ  ೕಂ ಕ ಯ ೕಹ  ಡ 28/4 ಪ. . 0.72 0.65304 948092922669

4148 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ೕ ಯ 41/4 ಪ. . 0.99 0.86341 392983166308

4149 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ದ ಯ   ಬ ಯ 35/1 ಪ. . 0.6 0.55292 840719926728

4150 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂ ಯ   ಯ 35/2 ಪ. . 0.8 0.71537 584706371532

4151 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ಯ   ೕ ಯ 9 ಪ. . 0.61 0.58665 693744286890

4152 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಯ ಚ ಂಡನಹ 33/ 1 ಪ. . 0.4 0.39745

4153 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಲ ಯ   ಕಸ ಯ ಫಲವನಹ 21 ಪ. . 0.84 0.75898 539687565195

4154 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಮ ೕಶಪ ರ 52/1 ಪ. . 0.8 0.32667

4155 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಯ ಚ ಂಡನಹ 120/4 ಪ. . 0.42 0.41594 522807254654

4156 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  (ಪ ) ೕಂ ಯ ಕ ಣ 31/2 4 ಪ. . 0.65 0.28324 637734120297

4157 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಲ ಯ ರಲ ಂ 45/3 3 ಪ. . 1 0.37640 569361937282

4158 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತ ಯ   ಯ ರ 59/1 ಪ. . 0.4 0.20418 784702034178

4159 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಕ ಯ   ಪರ ಶ ಯ ಚ ೕನಹ 27/1 ಪ. . 0.99 0.39874 542675195058

4160 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಸಣ ಂಚಪ ಕ ರಗ 91/1 ಪ. . 0.66 0.29483 488519014459 state bank of  india

4161 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಯ   ದ ಯ ರ 31/1 ಪ. . 0.8 0.33109 254118195136 state bank of  india

4162 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಯ ಗ ಕ 45/1 ಪ. . 1 0.35968 752140658259

4163 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಯ ಯ ... ದ ರ 42 ಪ. . 1 0.32930 439252720802

4164 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಗ ೕಶ ಯ   ಪ ಯ ಚ ಂಡನಹ 23/4 ಪ. . 0.80 0.25094 460078630596

4165 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಯ   ಕ ಯ ರ ಂಡನ ಪ 22/ಎ ಪ. . 1.00 0.33655 460078630596

4166 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ  ಯ   ೕ ಯ ೕ 107/ 1 ಪ. . 1 0.31283 912244029060

4167 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಜಯ ಯ ಸ ೕಗ 61/1 ಪ. . 1 0.30930 615243040469

4168 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ೕ ಯ ಂ ಚಟ ಹ 31 ಪ. . 0.8 0.32315 300361232080

4169 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಕ ಯ ದ ರ 94 ಪ. . 1 0.31283 371506398928

4170 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಳ ಯ ದರಹ 55/2 ಪ. . 1 0.49096 601285136557

4171 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಕರ ಯ  ಕಡದಕ 48 ಪ. . 1 0.39124 827691216857

4172 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ  ೕಂ ಜಗ ೕಶ ಯ ವ  ನಗರ 135/5 142/6 ಪ. . 0.8 0.33197 701121928995

4173 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ ಯ   ಯ ವ 143/1 ಪ. . 0.9 0.35653 661968680661

4174 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಯ   ಮ ಯ ಂಗ 60/ಎ1 60/2 ಪ. . 1 0.39613 357571973218

4175 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ   ೕಂ ಗ ಯ  ಂಗ 54 ಪ. . 0.69 0.30468 349792902051

4176 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರದ  ೕಂ ಗ ಜ ಯ ವ  ನಗರ 42/1 ಪ. . 0.8 0.31561 766146827738

4177 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಯ ೕ 73/3 ಪ. . 0.8 0.80810 889619426916 bank of  baroda 

4178 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಯ ೕ 73/4 ಪ. . 1 0.38142 889619426916 bank of  baroda 

4179 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಲ ಯ ಚ ಂಡನಹ 38/1 ಪ. . 1 0.77739 621768961480 bank of  baroda 

4180 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಸ ಯ  ಎ  ಎ ಲ 7/3. ಪ. . 0.8 0.32329 306907620178 bank of  baroda 

4181 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಯ   ಯ ಕ ರಗ 123/4 ಪ. . 0.8 0.34320 620341643797 state bank of  india

4182 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ೕವ ಯ ಕ ರಗ 82/6 ಪ. . 0.3 0.20639 565685028705 state bank of  india

4183 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಲ ಯ ಕ ರಗ 119/1 2 ಪ. . 0.4 0.20560 451747019721

4184 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ಯ   ೕ ಲ ಯ ರಲ ಂ 45/7 2 ಪ. . 0.99 0.39392 609611380885

4185 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ ಯ   ಯ ಕ ರಗ 75/2 2 ಪ. . 0.8 0.76079 880037924606

4186 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ೕಶ ಯ   ೕಜ ಯ ವ  ನಗರ 17/5 ಪ. . 0.4 0.18716 466175190568

4187 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಡ ಯ   ವ ಯ ಂ 203/3 5 ಪ. . ಪ 0.6 0.28016 687956892076

4188 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಖ  ಯ   ಬ ಯ ವ  ನಗರ 136/6 ಪ. . 0.87 0.37152 794758152270 karnataka bank 

4189 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಷ ಯ   ೕ ಯ ೕ 101/1 ಪ. . 0.2 0.12661 516555817254 state bank of  india

4190 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತ ಯ   ೕ ಯ ೕ 101/1 ಪ. . 0.2 0.13262 404632179530 karnataka bank 

4191 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಯ ಸ ವ ರ 1/1 ಪ. . 0.8 0.33203 845697959954 pragathi gramin bank 

4192 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಯ   ಯ ಉಜ ರ 36 ಪ. . 0.49 0.49496 685992084969 state bank of  india

4193 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಲ ಯ   ಹ ತ ಯ 64/1 ಪ. . ಅ 1.22 0.59256 970392646571 state bank of  india

4194 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಕನಹ 39/1ಎ ಪ. . 1.13 1.21215 803985831427 karnataka bank 

4195 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ  ಕ ಯ ಕನಹ 23/1,23/7 ಪ. . 1.01 1.01013 963009726088 state bank of  india

4196 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ ೕಧ  ೕಂ ಕ ಯ ೕನಹ 47/1 ಪ. . 0.6 0.55682 501209553112 state bank of  india

4197 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಮ ೕಶಪ ರ 54 ಪ. . ಅ 0.99 0.49221 614021122849 state bank of  india



4198 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ ದ ಯ   ಮ ಯ 25/2 ಪ. . 0.8 0.80810 584706371532 state bank of  india

4199 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂ ಯ   ಯ 35/2 ಪ. . 0.4 0.40102 852907813544 state bank of  india

4200 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಂ ಯ ಫಲವನಹ 23/3 ಪ. . 0.63 0.58021 486702337170 state bank of  india

4201 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ  ೕಂ ಪ ೕರ ಯ ಫಲವನಹ 93 ಪ. . 0.4 0.40101 519726988386 state bank of  india

4202 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಯ   ಕಸ ಯ ಂಗ 28/2 ಪ. . ಅ 0.45 0.22504 766146827738 karnataka bank 

4203 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ೕ ಯ ಚ ಂಡನಹ 47/2 ಪ. . 0.5 0.26089 913602140306 canara bank 

4204 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಳಚ  ೕಂ ಠಲ ಯ ಕ ರಗ 82 ಪ. . 0.6 0.51184 694494882615 karnataka bank 

4205 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶವ  ಹ ತಪ ದ ರ 15/1 ಪ. . 1.4 0.63307 994113228019

4206 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಲಪ ೕ 156,158 ಪ. . 0.8 0.29885 440317934972 pragathi gramin bank 

4207 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಘ ಯ ಲ ನ ಪ 30 ಪ. . 1.6 0.78718 13772014700224 state bank of  india

4208 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ಯ   ಜ ಯ ರ 24/2 ಪ. . 0.99 0.40649 868799207386 canara bank 

4209 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ  ೕಂ ವ ಯ ಚ ೕನಹ 27/ 1 ಪ. . 0.99 0.40654 535453651197 pragathi gramin bank 

4210 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶ ಯ   ೕಮ ಯ ಡ 23/2 ಪ. . 0.4 0.18602 991915497284 state bank of  india

4211 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಬ ಯ ರನಹ 73 ಪ. . 0.8 0.31938 429534280623 karnataka bank 

4212 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ರ ಯ ರ 38/5 ಪ. . ಪ 0.36 0.18329 596349765478 karnataka bank 

4213 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ   ಎ  ಅ ತ ಯ  ಂ 203/4ಎ .ಇ3, 203/4ಇ 2 ಪ. . ಅ 0.83 0.22461 753997280011 pragathi gramin bank 

4214 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಯ   ಲ ಯ ಜಯ ರ 9/1 ಪ. . 0.71 0.30860 590662515245 pragathi gramin bank 

4215 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಯ   ಕ ಯ ವ  ನಗರ 136/5 ಪ. . 0.99 0.43561 207795961019 state bank of  india

4216 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಗ ಯ ಉಜ ರ 53 ಪ. . ಪ 0.43 0.19317 817723111332 state bank of  india

4217 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಬಸಪ ಬಸವನಹ 40/ 1 ಪ. . 0.3 0.30665 299918421495

4218 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಯ ಡ 27/1 ಪ. . 0.6 0.54270 248659533447

4219 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಯ   ೕಜ ಯ ಲ ನ ಪ 33/5 ಪ. . 0.4 0.60607 819906979020

4220 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ನ ಯ   ಲ ಯ ಕನಹ 22/2 3 ಪ. . 0.42 0.44742 986706944167

4221 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಯ   ೕಮ ಯ ಲ 52/7 ಪ. . ಣ ನ ಡ 0.42 0.40295 945133741727

4222 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಯ ಯ   ಲ ಯ ಕ ರಗ 150, ಪ. . 0.6 0.27544 519271702079 pragathi gramin bank 

4223 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಸ ಯ ಕ ರಗ 113/4 ಪ. . 0.74 0.32763 775329525376 state bank of  india

4224 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ಯ    ದ ಯ ಲ ರಹ 29/4 ಪ. . 1.2 0.57268 738469894142 karnataka bank 

4225 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚ ೕಶಪ  ಆ   ಗಪ ಸ 107/1 ಪ. . ಎ ೕ 0.4 0.39113 5018691286920

4226 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ  ೕಲಪ ಚಟ ಹ 49, ಪ. . 1.6 1.26412 state bank of  india

4227 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ಬ ಯ 35/1 ಪ. . 1 0.37367 state bank of  india

4228 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ೕ ಯ ಫಲವನಹ 41/ 3 ಪ. . 0.4 0.13272 773613859014

4229 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲಚ ಯ   ಯ ದ ರ 56/ ಪ. . 0.8 0.29258 370143102528

4230 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಯ   ೕ ಯ ೕ 101/2 ಪ. . 0.73 0.26260 902416513326

4231 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ  ೕಂ ದ ಯ ಡ 28/2, 28/4, ಪ. . 1 0.54594 948274860468

4232 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ೕ ಯ ಲ ನ ಪ 8 ಪ. . 0.8 0.27468 568328396878

4233 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಳ ಯ ಡ 112/2 ಪ. . 0.8 0.30069 268567862263

4234 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಯ ಯ   ಡಕಣ ಯ ಲ 53 ಪ. . 0.9 0.35746 417553299546

4235 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ  ೕಂ ೕ ಯ ೕ ರ 37 ಪ. . 0.85 0.30930 630798975174

4236 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ೕ  ೕಂ ಯ ಡ 102 ಪ. . 0.8 0.32699 579269362427

4237 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತ ಯ   ೕ ಯ ಡ 30/1 ಪ. . 0.6 0.28219 241408185974

4238 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ ಪ   ಕಪ ೕ 68/5 ಪ. . 0.35 0.15146 state bank of  india

4239 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶಪ     ನ ಪ  ಹ ಮ ಗರ 248 ಪ. . 0.6 0.60607 state bank of  india

4240 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಯ   ಗ ಯ ಂ ಚಟ ಹ ಪ. . 0.84 0.83275 bank of  baroda

4241 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಮ  ೕಂ ಮಪ ಅಕ ರಕ 21/3 ಪ. . 0.72 0.01357

4242 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಯ   ಯ ಂ 23/7J¦2 ಪ. . 0.8 0.01449

4243 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈರಮ  ೕಂ ನರ ಂಹಪ ಅ ಹ 47/3 ಪ. . 1.1 0.01859

4244 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ ಯ   ಕ ಯ ರಲ ಂ 45/9¦ ಪ. . 0.4 0.00960

4245 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಯ   ಕರ ಯ ೕಲ ರ 4, ಪ. . 0.75 0.01322

4246 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಯ   ರಮ ಯ ದರಹ 117/3 ಪ. . 0.8 0.01280

4247 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ರಮ ಯ ದರಹ 117/2 ಪ. . 0.8 0.01525

4248 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ೕಕ ಯ ವ  131/3 ಪ. . 0.5 0.01117

4249 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಸ ಯ   ಧ ಜ ಯ ರ 6/2 ಪ. . 0.95 0.01915

4250 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಯ ರ 35 ಪ. . 0.4 0.01044

4251 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಕರ ಯ ೕಹ 1/7. 1/10 ಪ. . 0.6 0.01200

4252 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ ಯ   ವಯ ಯ ೕಹ 27/2, 1/17 ಪ. . 0.8 0.01632

4253 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಳಚ ಯ   ಹ ಯ ಯ ಸ ವ ರ 76 ಪ. . 0.7 0.01220

4254 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಅ ಯ ಜಯ ರ 79/3 ಪ. . 1.33 0.01399

4255 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಯ ಸ ವ ರ 91/1, 92/3 ಪ. . 0.32 0.00877

4256 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂದ ಯ   ಯ ಸ ವ ರ 92/1, 91/4 ಪ. . 0.4 0.00967

4257 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ರ ಯ ೕ ಮ 33/1ಎ1 ಪ. . 1.5 0.05352

4258 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ೕ   ದ ಮ ೕಹ 93 ಪ. . 2 0.01355

4259 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಯ   ರಮ ಯ ಕ ರಗ 87/1 ಪ. . 1.15 0.01823

4260 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಯಣ ಯ   ರಮ ಯ ರ 34/2 ಪ. . 0.9 0.01950

4261 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ತ ಯ   ವ ತ ಯ  

 ಯ
ಸ ವ ರ 88/3, 91/2 ಪ. . 1.05 0.01794

4262 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ರಮ ಯ ಕ ರಗ 79/2 ಪ. . 0.55 0.01222

4263 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಹ ತ ಯ ೕ ಮ 33/1ಎ1 ಪ. . 0.9 0.03571

4264 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ  ಎ    ಲಪ ತರಗನಹ 95/1 ಪ. . 1.2 0.02041

4265 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ  ಎ   ಲಪ ತರಗನಹ 95/1 ಪ. . 1.2 0.02041

4266 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರಮ  ( ) ಬಸಪ  ಎ   

ಲಪ
ತರಗನಹ 95/¦ ಪ. . 0.78 0.01524

4267 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ೕಂ ೕಶ ಹ 12/8, ಪ. . 0.4 0.00925

4268 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ  ೕಂ ಗ ಪ ಹ 12/7, ಪ. . 0.4 0.00925

4269 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯ   ಮ ಯ ಉಜ ರ 58, ಪ. . 0.34 0.00894 HDFC Bank 

4270 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಠ ಯ   ಜ ಯ ಸ ವ ರ 55/1, 55/5, 55/6, 53/11,     ಪ. . 0.98 0.01892 HDFC Bank 

4271 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ೕ ಯ ೕಹ 149/¦1, ಪ. . 0.74 0.01534 HDFC Bank 

4272 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ದ ಯ  ಆ    

ಂ ಯ
ೕಹ 149/¦2, ಪ. . 0.74 0.01613 HDFC Bank 

4273 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಈಶ ರ ಯ  ಎ  ಎಂ ಸ ವ ರ 55/2, ಪ. . 0.68 0.01478 HDFC Bank 

4274 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನ  ೕಂ ೕ ಯ ಉಜ ರ 75/1, ಪ. . 0.8 0.01515 pragathi krishna gramin bank 

4275 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ೕ ಯ ಜಯ ರ 18/5¦5, ಪ. . 0.76 0.01547 pragathi krishna gramin bank 

4276 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಜ ಯ   ರಮ ಯ ಜಯ ರ 91/¦ ಪ. . 0.45 0.01117 pragathi krishna gramin bank 

4277 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಕ ಶ ಯ   ದ ಯ ಸ ವ ರ 77,54/¦ ಪ. . 1.2 0.01973 pragathi krishna gramin bank 

4278 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ   ಯ ಸ ವ ರ 73/2 ಪ. . 0.5 0.01109 pragathi krishna gramin bank 

4279 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಯ   ೕ ಯ ರ 22/1 ಪ. . 0.85 0.01555 canara bank 

4280 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ವ ಯ ರಲ ಂ 45/10-¦2 ಪ. . 0.6 0.01058 karnataka bank 

4281 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಲಪ ೕಲ ರ 27, ಪ. . 1.3 0.02213 karnataka bank 

4282 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಶ ಯ   ೕ ಯ ೕಹ 167/1, ಪ. . 2.1 0.03230 karnataka bank 

4283 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಯ   ೕಕ ಯ ರ 37/1J ಪ. . 0.85 0.01660 canara bank 

4284 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ೕರ ಯ ಕ ರಗ  133 ಪ. . 1.1 0.01700 karnataka bank 

4285 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಯ   ಸಮ ಯ ಕ ರಗ 63/3 ಪ. . 0.63 0.01327 pragathi krishna gramin bank 

4286 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮ ಯ   ರಮ ಯ ೕ  66/3¦,69/¦1 ಪ. . 1.2 0.01961 karnataka bank 

4287 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಪ   ದ ಪ ೕಹ 93/32¦2 ಪ. . 0.8 0.01275 karnataka bank 

4288 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತ ಯ   ಆ   

ಯ
ೕನಹ 24/3©2 ಪ. . 1.15 0.01458 pragathi krishna gramin bank 

4289 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಲಚ ಯ ಜಯ ರ 150 ಪ. . 1.2 0.01882 karnataka bank 

4290 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಲ ಯ   ಹ ತ ಯ 36/4 ಪ. . 1.18 0.01661 state bank of  india

4291 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ದ ಯ ಲ 19/2J1 ಪ. . 0.9 0.01256 karnataka bank 

4292 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ಎ   ಗಮ ಂ ರ 93/©2, ಪ. . 0.8 0.03363 karnataka bank 

4293 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಯ  ಎ  ಎ   ಗ ಯ ಲ 19/2©¦5, ಪ. . 1.18 0.02019 karnataka bank 

4294 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಠಕ ಯ ಲ 17/1, ಪ. . 0.99 0.01783 state bank of  india

4295 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ  ೕಂ ಠಕ ಯ ರ 69/1, ಪ. . 0.8 0.01572 canara bank 

4296 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬ ಯ ಯ   ಕ ಯ ಫಲವನಹ 19, ಪ. . 1.2 0.02155 state bank of  india

4297 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತಮ  ೕಂ ೕ ಶಪ ದನ 105/1, ಪ. . 0.6 0.02700 state bank of  india

4298 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಯ   ೕ ಯ ನ ೕ 18/1, ಪ. . 1 0.01906 karnataka bank 

4299 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ   ಲ ಯ ದರಹ 71/1J4 ಪ. . 1.2 0.02237 state bank of  india

4300 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಂ ಯ ೕಹ 93/25, ಪ. . 1 0.01662 karnataka bank 

4301 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತ ಯ   ೕಕ ಯ ಹ ಮನಹ 48/©7-¦2, ಪ. . 0.6 0.01297 karnataka bank 

4302 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ  ೕಂ ರಮ ಯ ಸಹ 70/¦8, ಪ. . 0.8 0.01733 karnataka bank 

4303 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ಯ   ಜ ಯ ರ 38/4, ಪ. . 1.69 0.01697 canara bank 

4304 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ಯ   ದ ಯ ರ 59/1, ಪ. . 1.2 0.02264 pragathi krishna gramin bank 

4305 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಣ ಯ   ದ ಯ ರ  52/2, ಪ. . 0.5 0.01193 state bank of  india

4306 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜ ಯ   ಯ ಕ ರಗ 70/1, ಪ. . 0.49 0.01100 pragathi krishna gramin bank 

4307 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲ  ೕಂ ಯ ಕ ರಗ 31/3, ಪ. . 1.04 0.01899 karnataka bank 

4308 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯ ೕದಮ  ೕಂ ಕರ ಯ ಕ ರಗ 81/3, ಪ. . 1.04 0.01900 karnataka bank 

4309 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ಣ ಯ    ದ ಯ ಸ ವ ರ 6/6,6/8, ಪ. . 0.66 0.01299 pragathi krishna gramin bank 

4310 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ೕತ ಯ    ೕ ಂದ ಯ ರ 80, ಪ. . 1 0.01802 pragathi krishna gramin bank 

4311 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂತ ಯ   ಯ ಕ ರಗ 135, ಪ. . 1 0.01960 canara bank 

4312 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ   ಹ ೕ  ಯಕನಹ 33 ನ ಕಲಂಗ 0.8 0.64298 284164842809

4313 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಂಚಪ ಕ ರಗ 36/1 ನ 0.58 0.25797 907086723194

4314 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ     ಮಪ ಡ 29/3 ನ 0.99 0.40265 634002851853

4315 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ  ಲಪ ಕ ರಗ 47/1 ನ 1 0.37376 403619878494

4316 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಈರಪ   ದ ಡಪ ಹ 23/4 ನ ಟ ೕ 0.67 0.60492 582404071969

4317 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ಗಪ ಆ ಂ 115/3 ನ ಟ ೕ 0.5 0.49215 659183558641

4318 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ವಪ ಮ 179/1 ನ 0.43 0.20347 960198416612

4319 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಮ  ೕಂ ಜಯಪ ಹ  ೕಗ 58/1 ನ 1 0.47502 415085892586

4320 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಖರಪ ಗನ ೕ 39/1 39/6 ನ 1 0.73760 691711851605

4321 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ಕ ಪ   ಂಡ ಪ ಂಗ 13/4 ನ 0.57 0.22973 336184352548

4322 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಣಪ   ಷ ಪ ಯ ಂಡನಹ 40/2 ನ 0.4 0.17836 436875528377

4323 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಣಪ   ಷ ಪ ಯ ೕ 39/1 ನ 0.35 0.17319 436875528377

4324 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಮ  ೕಂ ಖರಪ ಹ 5/8. ನ ಟ ೕ 0.79 0.67611 855322240730

4325 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಪ   ಂಡ ಪ ಂಗ 12/5. ನ 0.61 0.27117 336184352548

4326 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶಪ ಪ  ಚನ ಪ ಹ 43/5 ನ 0.45 0.19815 680547446221

4327 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ ೕ  ೕಂ ಅ  ಹ . ಅಂಜನ ರ 7/1. ನ ಕಲಂಗ 1 1.53648 879048161975

4328 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಮ   ಸಣ ಮ ಪ ಡ 60/ - 6 ನ 0.65 0.27222 520590635197

4329 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ವ ಕರಪ   ಇಟಗಪ ಯಕನಹ 31 ನ 1 0.91374 379026028671 state bank of  india

4330 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಜಯಪ   ಚನ ಬಸಪ ಜಯ ರ 35/8 ನ 0.51 0.27570 311292173141 state bank of  india

4331 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಮ  ೕಂ ಯಪ ಡ 60/ 8 ನ 1 0.38707 997509963291 state bank of  india

4332 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ    ಇಟಗಪ ಅಂಜನ ರ 30/1 ನ 1 0.41673 977880947046 state bank of  india

4333 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಘ ಂದ  ಎಂ  ಮ ಶ ರಪ ಸ 48/2 ನ ಟ ೕ 0.8 0.72552 309330351906 state bank of  india

4334 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ  ಎ    ಶ ಎ  ಲ 9/ 5 ನ 0.82 0.34463 279045884179 state bank of  india

4335 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ನಪ   ಎಂ  ಪ ಯಕ ನಹ 48/3,48/4 ನ 0.92 0.32793 464559276004 Pragathi krishna gramin bank 

4336 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ     ಸಣ ಲಪ ಂ 204/26 ನ 0.4 0.19274 849721334608 karnataka bank 

4337 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಶಪ   ಎ   ದ ಪ ಂ 79/1 ನ 0.99 0.38759 505857044269 karnataka bank 

4338 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ  ಎ ಎ   ದ ಪ ಬ 105/2 ನ 1 0.37863 823236126047 Pragathi krishna gramin bank 

4339 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕ  ಎ     ಎ  ಲ 27/2. ನ 1 0.37454 697164134602 state bank of  my sore

4340 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ೕಂ ವ   ಲ 9/4,80/1ಎ3 ನ 0.7 0.28341 588180955294 canara bank 

4341 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ  ಎ    ಮ ಶ ರಪ ಲ 113/6 ನ 0.28 0.14391 569376465533 state bank of  my sore

4342 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ     ೕಳಪ ಲ 11 ನ 0.88 0.34109 702616215620 canara bank 

4343 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶ ರಯ   ಎಂ  ದ ಯ   ಎಂ ಬ 41/8 ನ 0.91 0.30093 271322402552 corporation bank 

4344 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚ ೕಶಪ  ಎಂ   ದ ಪ ಗ ೕಕ 7/1ಎ ನ 0.4 0.29254 455316827832

4345 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚ ೕಶಪ  ಎಂ   ದ ಪ ಗ ೕಕ 7/3, ನ 1.12 0.76610 455316827832

4346 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪ ಂತ   ಮಹ ವಪ ಬಸವ ರ 2/5. ನ ಟ ೕ 1.2 0.05104

4347 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಟ ಪ   ಯಪ ಳ 339 ನ 0.3 0.00522

4348 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಗ ಶ ಗನಹ  118/2 ನ ಟ ೕ 0.4 0.01800

4349 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸತ ಯಣ  ಮ ದ ಪ ಸರಹ 52/11, ನ ಟ ೕ 0.4 0.01800

4350 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶಪ   ಂಗಪ ಪ  70/1, ನ ಟ ೕ 2 0.03542

4351 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ದ ಪ ಗನಹ 87/©¦1, ನ ಟ ೕ 0.4 0.01800

4352 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ದ ಪ ಗನಹ  76/1, ನ ಟ ೕ 0.4 0.01800



4353 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ರಪ ಫಲವನಹ 11/2, ನ ಟ ೕ 0.6 0.02646

4354 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ  ೕಂ ಲಪ ಚಟ ಹ 25/1, ನ 0.18 0.00473

4355 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ    ಮ ಪ ಫಲವನಹ 41/¦4, ನ ಟ ೕ 0.40 0.01800

4356 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಓಂ ರಪ   ಜಮ ಗನಹ 76/1, ನ ಟ ೕ 0.42 0.01959

4357 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಫಲವನಹ 40/4¦, ನ ಟ ೕ 0.4 0.01800

4358 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕತ ಪ   ಲಕ  ದ ಪ ಗನಹ 83/1, ನ ಟ ೕ 0.8 0.03600

4359 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಹ ತಪ ಗನಹ 104/1, ನ ಟ ೕ 1.2 0.05400

4360 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ ದ ಪ ಗನಹ 87/©¦©, ನ ಟ ೕ 0.4 0.01800

4361 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಮ  ೕಂ ವಪ ಚಟ ಹ ಳ 43/ 39 ಪ. 0.8 0.69395 614091090530

4362 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ದಪ   ಹ ತಪ ಆ ಂ ಳ 107/1 ಪ. ೕ ಬ 0.55 0.48571 637621698582

4363 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ    ಬಸಪ ಆ ಂ ಳ 9/1 ಪ. 0.87 0.74145 957606734030

4364 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ   ಬಸವಣ ಪ ೕಗ ಳ 104, 105 ಪ. 1.79 1.71893

4365 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ದಪ ಡ ೕ ನ ೕ -2 118/1 118/2 ಪ. 1 0.34619 510305987792 canara bank 

4366 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  ೕಮಪ   ಹ ಮಪ ಡ ೕ ನ ೕ -2 135 ಪ. 1 0.34619 493380766145 canara bank 

4367 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹ ವಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ೕ ಕಸ 44/4 ಪ. 1 1.03363 631429706597 sstate bank of india  

4368 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಪ   ಮಪ ಂಡ ಳ 33/1ಎ ಪ. 0.41 0.40879 828819448421 sstate bank of india  

4369 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ೕಮಪ ನವ ರ ಳ 22/3 ಪ. 1.2 1.21215 271015022011 sstate bank of india  

4370 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕರಪ  ( )  ಭದಪ , 

ಖರಪ     ೕರಪ
ೕನಹ ಳ 14/2 ಪ. 1 0.36871 979467114222 AXIS BANK 

4371 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ ಶ ರ    ಬಸಪ  ಂಡ ಳ 1/4 ಪ. 1.16 1.17175 361622669883

4372 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರ  ಬಸಪ ಗನ ಪ ಳ 24/4 ಪ. 0.76 0.68151 901809922063

4373 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದಪ   ಯಪ ಂಡ ಳ 4/5, 5/4 ಪ. 1 0.49620 650503722673

4374 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಲ ೕ  ೕಂ ಮ ಯ  ಎ ರ ಳ 56/3 ಪ. ಅ 0.32 0.13708 317253026474

4375 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ     ೕರಪ ೕ ನಹ ಳ 13/1, 12/1, 14/1 ಪ. 0.4 0.39094 437059964360

4376 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಪ  ಎ    ಂಚಪ ಮ ಳ 97/3 ಪ. 0.3 0.30301 215117981122

4377 ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ     ೕಮಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 46/3 ಪ. 0.83 0.42000 758014316070

4379 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚ ೕರಪ   ೕಮಪ ಂಡ ಕಸ 197/1 ಇತ 0.52 0.28110 706064867403 10205100010264

4380 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ  ರ ಶ  ಹ ತಪ ಹರಳಹ ಕಸ 82/2 ಇತ 1.00 0.40872 - 10405100004243

4381 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . ದ ಪ   ಭರಮಪ ಂಡ ಕಸ 197/1 ಇತ  ಕ 0.53 0.25962 - 10405100004243

4382 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅನ ಣ  ೕಂ ಮ ಶ ರಪ ವರ ಕಸ 77/2 ಇತ 1.17 0.39348 201095014528 10405100004246,

4383 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಬಸಪ ಯಲವ ಮ 176/5 ಇತ 1 0.37783 241938327813 000010980887852,

4384 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಖರಪ   ಸಣ  ಹ ತಪ ಯಲವ ಮ 176/1 ಇತ  1 0.37783 858301210870 000010980887852,

4385 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ   ಂ ಕರ ಂಡ ಕಸ 200/3,200/4 ಇತ  0.64 0.26534 489663846286 30977544844

4386 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ   ಂ ಂಗಪ ಟ ಕ ಕಸ 27/3 ಇತ  0.8 0.34346 - 160900101002323

4387 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಮಲಪ   ಹನ ಂತಪ .ಎ .ಹ ಮ 39/3 ಇತ ಪ ಯ 2 1.38110 986872230949 10855101034837

4388 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಥ  ನಪ ಹನಗ ಕಸ 81/3,80/3 ಇತ 1 0.15565 966066443810 8701108001525

4389 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ .ಎ  ಗ ಜ  ಮಲಪ ಲಕ ಶಟ ಹ ಕಸ 54/9 ಇತ 0.81 0.43006 245544119011 64129720620,

4390 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲ ಮ  ೕಂ ಮಲಪ ಲಕ ಶಟ ಹ ಕಸ 54/3 ಇತ 2.91 1.12762 760450719031 20370420820

4391 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಲಪ   ಡ  ಹ ತಪ ಮ ೕಥ ಕಸ 13/2 ಇತ  0.8 0.33372 211328786218 0478101056242

4392 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ .ಮ ಶ ರಪ   ಗಪ ಗ ಮ 56/2 ಇತ 0.75 0.40494 865362210730 10405100004240

4393 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ . ಂದ ಪ   ಹ ತಪ ಮ 124/5 ಇತ 1.9 0.50970 232048232833 10205100010262

4394 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . . ಯಣಪ   ೕ ಂದಪ .ಎ .ಹ ಮ 6/3 ಇತ 0.79 0.42482 962183383194 10205100010262

4395 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ  ನಪ ಂಬ ಮ 14/3,14/2p1 ಇತ ಕ 1 0.45227 200678385237 10712100015056

4396 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . .ಅಣ ಪ   ಹ ತಪ ಹರಳಹ ಕಸ 39 ಇತ ಂ 0.7 0.28122 476827323695 4737101003110

4397 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . ಷ   ಲಪ .ಎ .ಹ ಮ 24/1 ಇತ 0.52 0.26476 571341677658 10855100002615

4398 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ .ಪರ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ಮ 182/3p2 ಇತ  0.7 0.34415 942832958568 10815100008594

4399 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ .ಪ ಶ  ಹ ತಪ ಮ 18/2,182/13 ಇತ 0.76 0.43872 760797030246 10815100009376

4400 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ .ಮ ೕಶಪ   ಹ ತಪ ಮ 182/12 ಇತ ಳ ಣ 0.38 0.25671 860561752666 694000221754

4401 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ  ರ   ಹ ತಪ ಮ 182/11 ಇತ ಎ ಬ 0.77 0.41625 432172573820 10815100009377

4402 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಲ ಪ   ದ ಪ ಮ 203/10 ಇತ 1.2 0.59046 366214182219 200001224455

4403 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ಧರಪ   ಜಪ ಮ ಮ 83/4 ಇತ 1 0.45227 784495473707 4702500100568901

4404 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಮ  ೕಂ ಂಚಪ ಕ ದ ಕಸ 81/2 ಇತ 0.62 0.27656 524062068302 520291016161985

4405 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಭದ ಪ   ಂಚಪ ಕ ದ ಕಸ 23/4 ಇತ 0.45 0.22083 978747158152 520101076482223

4406 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ .ಬಸಪ   ಬಸಪ ಪ ಮ 81/1 ಇತ 0.6 0.21818 237809219713 426500101529601

4407 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ .ಬಸಪ   ಬಸಪ ಪ ಮ 70/4 ಇತ 1 0.39690 237809219713 4262500101529601

4408 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . . ಮಪ   ಂಗಪ ಮ ೕಥ ಕಸ 65/1p2 ಇತ 1 0.35348 987001887878 127201010012055

4409 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .   ದ ಂಗಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 54/1p2 ಇತ 1 0.38486 46075772844 -

4410 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಪ ೕರಪ ನಹಳ ಕಸ 64/6 ಇತ ಕನ ಂಬ 0.8 0.28185 781662239434 -

4411 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ   ದ ಖರಪ ದಹ ಮ 42/8 ಇತ ಪ ಯ 0.6 0.32731 249207712350 -

4412 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಬಸವ ಜಪ   ಬಸಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 21/1 ಇತ 0.6 0.22812 989284843408 -

4413 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಬಸವ ಜಪ   ಬಸಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 21/1 ಇತ 1 0.44890 989284843408 -

4414 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಳ ಪ ಗ ಮ 122/1,122/2 ಇತ 0.75 0.32068 903433868346 54019311493

4415 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ . ಖರಪ   ಮ ಯಪ ಮಲ ಯಕನಹ ಮ 28/2p6 ಇತ 0.6 0.24301 899417509171 54019318068

4416 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ .ಚನ ಬಸಪ   ಬಸವ ಂಗಮ ಹಲಸ ಕಸ 62/1p2 ಇತ 1 0.36855 401226132593 10633100000327

4417 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . ೕಮಪ   ಎ . ಮಪ .ಎ .ಹ ಮ 29/6 ಇತ 1 0.37330 871636447632 10677131009202

4418 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಜಪ   ಚನ ಬಸಪ ಹಲಸ ಕಸ 62/2 ಇತ 1 0.25745 401226132593 10633100000449

4419 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕರ .   . .ಹ ತಪ ಯಲವ ಮ 23/3,29/3 ಇತ 1 0.37538 318536246747

4420 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಡಪ   ವಪ ಉಕ ಡ ಮ 51/5 ಇತ 0.8 0.37106 694726232537 -

4421 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ದ ಪ   ಬಸಪ ಯಲವ ಮ 3 ಇತ 0.7 0.70709 519784237652 -

4422 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . . ವ ರ  ಹ ತಪ ಂಡ ಕಸ 235/3 ಇತ ಳ ಣ 0.4 0.37232 591261219414 -

4423 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ.ಎ .ಅ   ಮ ಖರಪ ಲಕ ಕಸ 20/1,19/4 1.43 0.64605 971651612885 840410310001348

4424 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಪ   ಬಸಪ ಳ ಮ 188/6 ಇತ 0.68 0.29589 678228650448 10768101000742

4425 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಯ   ನ ಯ ಪ ಮ 59/3 0.5 0.25331 216995145074 4262500101428101

4426 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ  ವ ಜ  ಬಸವ ಜ ಮ 75/2a ಇತ 2.5 1.16394 922672168642 520101235511931

4427 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಇಟ ಮ  ೕಂ ಸಣ  ಬಸಪ ಪ ಮ 82 ಇತ 0.95 0.43475 545922278737

4428 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   .ಚನ ಪ ಕಸ 116/2 ಇತ 0.8 0.32720 562174851508 10553100000622

4429 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಮನ ಡ  ಹ ತಪ ಬ ಕಸ 46/2 ಇತ 1.4 0.61718 738529703976 -

4430 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಗಪ   ಬಸಪ ಬ ಕಸ 60/1 ಇತ 0.4 0.15467 4736827110774 -

4431 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . ರ ಡ  ಭಮ ಡ ಂಡಸಘಟ ಮ 14/4 ಇತ 0.86 0.29861 616949941592 10677100005188

4432 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಶ  ತ ಪ ಂಬ ಮ 45/1 ಇತ 0.6 0.32435 978005221242 10768101006931

4433 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಬಸವ ಜಪ   ತ ಪ ಂಬ ಮ 45/1p1 ಇತ 0.6 0.32435 534807935885 10768100002329

4434 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ  ೕಂ ಉದಯ ಡ ಂಡಸಘಟ ಮ 54/5 ಇತ 1 0.54059 399709202148 10677101002476

4435 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಥ  ಗಪ ರನಹ ಮ 52/3 ಇತ 0.3 0.19225 276380845159 64039309133

4436 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಮ  ೕಂ . . ದ ಪ . .ಕ ಮ 38/3 ಇತ 1 0.45227 625865471965 10677101000706

4437 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ದ ಪ   ಹ ತಪ . .ಕ ಮ 38/2 ಇತ 1 0.38999 871525825766 10677100000122

4438 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಲಪ ಮ 181/1 ಇತ 0.6 0.29501 661551344116 10677100003549

4439 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .  ಗ ಜ  ಕಪ ಯಲವ ಮ 79/1b1p4 ಇತ 0.4 0.27194 326615822377 34024461316

4440 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ  .   .ಬಸಪ ಂಬ ಮ 87/4 ಇತ 1 0.45227 791481210420 10712100018187

4441 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಶ ಕ  ೕಂ ಅ ವಪ ಮ 227/2 ಇತ 1 0.39656 261098164748 10815100008414

4442 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹ ವಪ   ೕವಪ ಮ 126/p1 ಇತ 1.1 0.53877 265118115735 10815100005024

4443 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಪ   ಮಪ ರ ಮ 25/4,25/3 ಇತ 0.4 0.21201 - -

4444 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ದ ಪ ಹಲಸ ಕಸ 42/3 ಇತ 1 0.36855 741174849591 047808049568

4445 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ದ ಪ ಹಲಸ ಕಸ 42/1 ಇತ 1 0.36635 741174849591 047808049568

4446 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖ ದ      ಯಲವ ಮ 210/3 ಇತ (ಅಲ  ತ ) 0.37 0.18047 869221442618 4702500101316401

4447 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ      ಯಲವ ಮ 210/2 ಇತ (ಅಲ  ತ ) 0.37 0.18037 800814946747 4702500101317801

4448 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಶಪ   ಬಸವ ಜಪ ಲಕ ಕಸ 3/1 ಇತ 1 0.54059 950276515385 30325001008970011

4449 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಖರಪ   ಮ ಯಪ ಮಲ ಯಕನಹ ಮ 30 ಇತ 0.7 0.37841 899417509171 5401931888e

4450 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಅ ೕ   ರಪ ಮ 8/2ap2 ಇತ 1.2 0.57602 625337755865 32816876586

4451 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ವ   ಂಪಣ ಲದಹ ಕಸ 18/3 ಇತ 0.7 0.30754 785184459479 0478101051513

4452 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .  ಶ  ಂಪಣ ಬ ಕಸ 145/4 ಇತ 0.4 0.22393 560444755801 10553101034554

4453 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ೕ ರ ಕಸ 29/1 ಇತ ಪ ಯ 1 0.40583 418104012499 4262500101888101

4454 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗಮ  ೕಂ ದ ಖರಪ ೕ ರ ಕಸ 31/1 ಇತ 1 0.40583 475601279191 4262500101925601

4455 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಥ  ವಪ ಕ ದ ಕಸ 41/2p,43/p1 ಇತ 1 0.40583 559154605561 127201010012112

4456 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ಮಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ೕ ರ ಕಸ 14/5 ಇತ 0.29 0.18452 916084731665 0478101050927

4457 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ರ  . ಮ ಯ ಯಲವ ಮ 65/11 0.5 0.12280 275922873036 4702500101862001

4458 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಪ   ದ ಪ ಮ 162/p1 ಇತ 0.7 0.30565 836828432450 10815100007079

4459 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಆ .ಈ ಶ  ದ ಪ ಮ 163/p1 ಇತ 0.7 0.25062 358454225374 64107038201

4460 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಮಲಮ ಅಮ ವ ಕಸ 35/3 ಇತ 0.6 0.35600 503925476214 10633100005073

4461 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಆ .ಮಲಮ  ೕಂ .ಎ . ದ ಮ ವ ರ ಬ ರ ಮ 10/1 ಇತ 1.4 0.68887 347557948883 6300134735

4462 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗ ಜ .   ರಪ ನಹ ಕಸ 11/4a2,11/4a2 ಇತ 0.63 0.77555 835962086149 200001360656

4463 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . .ಗ ಶ  ೕಮಪ ಮ 229/3 ಇತ 0.8 0.28026 525859307825 33653020906

4464 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಮಪ   ದ ಪ ಮ 229/2 ಇತ 0.73 0.25778 402449575901 64091598993

4465 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ ಪ   ಹ ತಪ ಪ ಮ 63/7 ಇತ 0.7 0.29031 278006620587 4737101000886

4466 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಚನ ಬಸಪ   ಹ ತಪ ಬ ಕಸ 111/2,111/1a ಇತ 1 0.40629 516859391059 0478101052025

4467 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಚನ ಬಸಪ   ಹ ತಪ ಬ ಕಸ 111/3 ಇತ 1 0.40629 516859391059 0478101052025

4468 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಶ ರಪ   ಮ ಯಪ ಮಲ ಯಕನಹ ಮ 41/8 ಇತ 0.8 0.34255 381772924850 94625001001116201

4469 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . ಂಗನ ಡ  ಹ ಮ ಡ ಂಡಸಘಟ ಮ 11/2p2 ಇತ 0.49 0.24115 25449739377 54057146817

4470 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಮ  .ಎ  ೕಂ ರಪ ಕ ತಮ ನಹ ಕಸ 23 ಇತ 0.8 0.38012 632979342451 10712100004177

4471 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂದ ಪ   ಲಪ ಮ 181/2 ಇತ 0.8 0.38027 842601356452 4737101001865

4472 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಹ ತಪ   ಲ ಪ .ಎ .ಹ ಮ 21/4 ಇತ 1 0.45227 314205979572 4702500100641901

4473 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ .ಮ ಶ ರ ಡ  ಬಸವನ ಡ . ನಹ ಮ 109/1 ಇತ 1.2 0.59046 416271360783 3742500100172201

4474 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಜಯ ಪ   ದ ಪ ಮ ಮ 227/1 ಇತ 0.6 0.30729 585230021146 64098736290

4475 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಬಸಪ   ಹ ತಪ ಮ 946,94/1 ಇತ 0.67 0.30288 946525635125 10815101000089

4476 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಬಸಪ ಗ ಮ 60/7,60/9 ಇತ 0.6 0.22161 355709029108 3742500100057901

4477 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ವ   ಗಪ ಮ ಮ 169/1 ಇತ 1 0.45227 475609497239 4702500100412601

4478 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಇಂದ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಬ ದಹ ಮ 56/4 ಇತ 0.58 0.28633 649791411422 4702500100414301

4479 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಯ   ದ ಯ ವ ರಬ ರ ಮ 2/2, ಇತ 0.69 0.31504 521687281316, 4737101002306,

4480 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗಪ   ದ ಪ ಮ ಮ 77 ಇತ 0.69 0.12324 673823330667, 4702500100575701,

4481 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ತ ರ  ಎ . ಮಪ ಯಲವ ಮ 79/3 ಇತ 1.00 0.45138 738200483390, 10855100002535,

4482 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಚನ ಬಸಮ  ೕಂ ಸಣ  ಬಸಪ ವ ರಬ ರ ಮ 62/1 ಇತ ಪ ಯ 1.50 0.73808 718781374800, 4737108001102,

4483 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಧರಪ .ಎ .ಹ ಮ 30/3 ಇತ 0.80 0.38012 824653322092, 10855101008513,

4484 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ ತಪ   ಯಪ ಂಬ ಮ 88/1,88/2 ಇತ 1.20 0.59046 317702772933, 10712100000740,

4485 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ದ ಪ ೕ ನ ಮ 45/4 ಇತ 0.80 0.43247 450043621575, 10677100001372,

4486 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅ ತ ರ  ಎ . ಮಪ .ಎ .ಹ ಮ 30/1 ಇತ 0.65 0.32229 738200483390, 10855100002535,

4487 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಚ ೕರಯ   ೕರಯ ವ ರಬ ರ ಮ 7/1, ಇತ 1.00 0.42977 966091824821, 10712131008850,

4488 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಷ   ೕ ಮಯ ಂಬ ಮ 88/5 ಇತ 0.98 0.51751 62893174052, 10768100030204,

4489 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕಮ  ೕಂ ಮ ಶ ರಪ ಕ ಂ ಕಸ 75/2,75/5 ಇತ 1.00 0.36977 387723027286, 160900101004871,

4490 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸಪ   ಯಲಪ  ಕ ಂ ಕಸ 43/1,48/2 ಇತ 0.60 0.27914 405881755110, 10585101010475,

4491 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   ಗಪ ಮ 66/1 ಇತ 0.54 0.23256 664077675700, 64214269929,

4492 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ಮ ವಪ ಪ ಮ 87/5 ಇತ 0.40 0.18887 883338868884, 4262500100867701,

4493 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . ಖರಪ   ಮ ನಪ ಂಡಜ ಕಸ 259/10,259/13 ಇತ 0.43 0.43435 504638167711, 105501011002249,

4494 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಚನ ಬಸಪ   ಳಪ ಗ ಮ 122/1 ಇತ 0.48 0.22935 540808015875, 54019306131,

4495 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಂಗ  .ಎ   ಬಸಪ ಂಡಜ ಕಸ 258/3 ಇತ 0.36 0.12728 586201547863, 64018886377,

4496 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯ ೕ.  ೕಂ ವ ಂಡ ಕಸ 246/1,246/2 ಇತ  ಕ 0.97 0.39813 227930487170, 36988114984,

4497 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಹ    ಬಸಪ ಂಡ ಕಸ 258/2,258/1 ಇತ 0.99 0.38381 990938432766, 64042169359,

4498 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ . ಂಪಪ   ರಪ ರ ಕಸ 45/2,45/4 ಇತ 0.94 0.33782 349535605591, 64044576918,

4499 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ   ೕರ ಘವಯ ಂಡ ಕಸ 189/2 ಇತ  1.00 0.35353 203123759371, 508101005631,

4500 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಹ ತಪ   ಬಸಪ ಯಲವ ಮ 44/2 ಇತ  0.80 0.30665 302925445730, 982178746,

4501 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಲ ತಮ  ೕಂ ೕ ಯಲವ ಮ 119/3 ಇತ  0.70 0.26433 877516216435, 3742500100053001,

4502 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಅನ ಣ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಹನಗ ಕಸ 9/4, ಇತ ಪ ಯ 0.60 0.38385 931305708435, 10633101010660,

4503 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಜಯಪ   ಹ ತಪ ಮ 184/6b ಇತ 0.40 0.20472 957788607197, 10815100003381,

4504 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ಂತಮ  ೕಂ ಬಸವನ ಡ ವ ಮ 91/11 ಇತ 0.30 0.16413 957175875644, 10768100003355,

4505 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ದ ಪ ಂಡಜ ಕಸ 282/2p1 ಇತ 0.60 0.26050 539073974636, 64076745359,

4506 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . .ಹ ತಪ   ಕ ಪ ಡ ಬ ರ ಕಸ 38/2 ಇತ  1.00 0.38907 294945308023, 10712100010482,

4507 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ  ಖರಪ   ಗಪ ವರ ಳ ಕಸ 119/p-p2,119/p-p3 ಇತ 0.80 0.28508 743824887162, 0508101065410,

4508 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಶ ಕ  ೕಂ ಕರ ಕ ಂ ಕಸ 36/4 ಇತ 0.90 0.48653 821142524525, 112101010016624,

4509 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ .ಜಗ ೕಶ  ಶ ಧರಪ . ನಹ ಕಸ 67/p2 ಇತ 0.67 0.19662 779756022263, 520101003520151,

4510 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕ ಂದಪ   ಹ ತಪ ಪ ಮ 32 ಇತ ಕ 1.00 0.32460 205347607015, 4702500101527001,

4511 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ರತ ಮ  ೕಂ ಂದ ಪ . ನಹ ಕಸ 33/2p2 ಇತ ಂ 1.00 0.38519 646831042943, 1822500102116001,

4512 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಲಮ  ೕಂ ಂಗಪ ವರ ಳ ಕಸ 118/1 ಇತ 0.80 0.31917 919921015424, 10585100001691,

4513 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .   ದ ಪ .ಎ .ಹ ಮ 21,21/7,21/9 ಇತ  0.79 0.30740 813748714155, 364104000007009,

4514 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ.ಸತ ಯಣ  ಯ ಯಣ ಮಲ ಯಕನಹ ಮ 29/3 ಇತ 0.60 0.22019 732028950712, 10924101029084,

4515 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ತ ಮ  ೕಂ ಮ ವಪ ಯ ಂ ಕಸ 25/3 ಇತ ಳ ಣ 2.0 0.86490 905608143363, 10768100002247,

4516 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕರಪ   ದ ಪ ಲದಹ ಕಸ 5/2, ಇತ ಎ ಬ 0.40 0.45349 483353202604, 10553100003158,

4517 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವಣ ದ ಪ   ದ ಪ ೕ ಮ 56/17 ಇತ 0.40 0.13849 716231661800, 127201010010094,



4518 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಯಲಮ  ೕಂ ದ ಪ ೕ ಮ 52/2 ಇತ 0.99 0.40233 317796034036, 127201010011275,

4519 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . ೕ ಶ  ಗಪ ಂಬ ಮ 162 ಇತ 1.60 0.66369 327195790317, 10712100003289,

4520 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಶಪ   ಂಚಪ ಕ ತಮ ನಹ ಕಸ 16/4 ಇತ 0.60 0.24642 847638081334, 54019302669,

4521 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ . ವ   ಖರಪ ಂಬ ಮ 58/2 ಇತ 0.65 0.28167 273349469569, 10712101011687,

4522 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ಚ ಪ ಜನಹ ಕಸ 28/2 ಇತ 0.87 0.33343 422216518810, 68016790165,

4523 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಷ     ವ ಕಸ 222/p-p1 ಇತ (ಅಲ  ತ ) 0.33 0.18847 495061524610, 37575310538,

4524 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .   ದ ಂಗಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 54/1p2 ಇತ 0.40 0.13984 460757728414, 520101235551593,

4525 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಬಸಪ   ಮಲಪ ಕ ಂ ಕಸ 6/p-p1 ಇತ ಕನ ಂಬ 1.00 0.38243 606060989063, 10585100003509,

4526 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ೕಶ.   ಬಸವ ಜಪ  ಕ ಂ ಕಸ 6/p-p3 ಇತ ಪ ಯ 0.20 0.11070 409780787152, 10585101028599,

4527 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ವ ಗಪ   ಕಪ ಮ 204/1 ಇತ 1.00 0.40633 10815101008948,

4528 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ .  ಥ  ಹ ತಪ ಹನಗ ಕಸ 3/16, ಇತ 1.00 0.36785 86834642786,

4529 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮ ಂಗಪ   ಗಪ ನಹ ಕಸ 58/1a1 ಇತ 0.8 0.29839 212326853918, 64136883199,

4530 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಥ  ದ ಂಗಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 54/1p2 ಇತ 0.66 0.27006 666351713317, 32797793991,

4531 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವ ಜಪ   ವಣ  ಬಸಪ ೕ ರ ಕಸ 11/8, ಇತ 0.80 0.30543 398457594072, 0478101042919,

4532 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಪ   ಸ  ಹ ತಪ ಕಸ 139/1 ಇತ 0.50 0.23666 406295722132, 10553100004678,

4533 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಎ . .ಬಸವ ಜಪ   ಬಸಪ ರ ಕಸ 39 ಇತ 0.80 0.40311 246192308932,

4534 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ .ಯಲಪ   . ದ ಪ ಬ ಕಸ 2/13,120/9 ಇತ 0.32 0.18519 938175287396, 0478101052215,

4535 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಪರ ಶ ರಪ   .  ಚನ ಬಸಪ ಆ ರ ಮ 23/1a2,23/2a4 ಇತ 1.00 0.39656 95548180309, 9462500100110901,

4536 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಪ ಣ   ಂಚಪ ಮ 94/4,94/5 ಇತ 1.00 0.39656 345836537917,kwd7872930 200001092812,

4537 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ಗ ಜ  ಬಸಪ ಆ ರ ಮ 14/4a3 ಇತ ಳ ಣ 0.4 0.21269 609955667337, 9462500100026801,

4538 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .  ದ ಪ   ಹ ತಪ ಪ ಮ 17/3, ಇತ 0.93 0.38363 232346250367, 4702500100807701,

4539 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಕ ಯಮ  ೕಂ ನ ಪ ಪ ಮ 67/2 ಇತ 1.00 0.40582 613589173710, 4737101002675,

4540 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . . ಲಪ   ಹ ತಪ ಪ ಮ 67/1 ಇತ 1.00 0.40582 445004462726, 4707000800082201,

4541 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಶ  ಹ ತಪ ಮ 74/5 ಇತ 0.29 0.16578 592461632257, 10205100010340,

4542 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಪ ಣ   ಂಚಪ ಮ 94/3 ಇತ 1.00 0.38710 345836537917, 10205100010339,

4543 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಮಹಮ    ಹ ೕ  ಲಕ ಶಟ ಹ ಕಸ 76/3 ಇತ (ಅಲ  ತ ) 0.29 0.11947 216114663973, 4737101001555,

4544 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡನ ಡ  ಹ ಮ ಡ ಳ ಮ 30/17,30/18 ಇತ 0.58 0.26096 737874552478, 10205100010302,

4545 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ದ ಡ  ಕ ಬಸಪ ಳ ಮ 27/1 ಇತ 0.60 0.26687 517893876523, 10205100010301,

4546 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಪ   ಸಣ  ಟ ಪ

ಕ ದ ಕಸ
64/4

ಇತ 0.87 0.34780 594944639385, 10205100010338,

4547 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಚನ ಬಸಪ    ಬಸಪ

ಕ ದ ಕಸ
93

ಇತ 0.21706 927886053278, 10205100010150,

4548 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ . . ಜಪ   ಗಪ

ೕ ರ ಕಸ
17/3

0.60 0.27941 969753652866, 50100128606434,

4549 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅ ಣ ೕಂ ೕಮ ಖರಪ

ಲಕ ಕಸ
23/2a2,13/2

2.69 0.95898 841628911077, 35798541237,

4550 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಈಶ ರಪ   ಖರಪ

ಂಡ ಕಸ
113/A70p1

ಇತ 1.00 0.37520 374362028214, 64133885848,

4551 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ಜಪ   ಡಪ

ಲಕ ಕಸ
58/1a

ಇತ 0.60 0.23587 679933120240, 0478101043268,

4552 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ . . ವ ರ  ಬಸಪ

ವರ ಳ ಕಸ
44/2

ಇತ 1.20 0.51353 822670920510, 10768100002540,

4553 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ .ಕ ಬಸಪ   ಗಪ

ಪ ಮ
63/2,63/3

ಇತ 1.00 0.38709 230744734261, 4737101003244,

4554 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಎ . ಕ   ಖರಪ

ಲಕ ಕಸ
63/1

ಇತ 1.00 0.54050 486634395599, 00020157658,

4555 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ನ ಪ   ಬಸಪ

ಹನಗ ಕಸ
18/2

ಇತ 0.40 0.19542 590116202456, 10553100003380,

4556 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಆ . ಖರಪ   .ಆ . ದ ಪ ಲಕ ಕಸ 63/1 ಇತ 0.30 0.21030 479273911713, 0181/sb/01/015717,

4557 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ .ಎ . ತ  .ಆ . ಖರಪ ಲಕ ಕಸ 63/1 ಇತ 0.80 0.43247 609953830617, 5008770818,

4558 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಪ   . ರಪ ಬ ಕಸ 42/2 ಇತ 1.00 0.33895 791991119098, 0478101052843,

4559 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ರಪ   ಕಪ ಬ ಕಸ 43/1 ಇತ 1.00 0.33793 310335063472, 0478101025517,

4560 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಶ ಥ  ಡ  ೕರಪ ಮ 225/2ap1 ಇತ 0.76 0.41084 579220018698, 20126284821,

4561 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . ಖರಪ   ಯಪ ವ ರಹ ಕಸ 7/2, ಇತ 0.70 0.37841 902446376043, 018100101015717,

4562 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಡ ಪ   ಬಸಪ ಮ 88/6 ಇತ 0.80 0.34417 405121900570, 50177735102,

4563 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಬಸವನ ಡ  ೕಮನ ಡ ಮ 23/1p2 ಇತ 1.35 0.64769 472293182812, 64115835253,

4564 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ಗರತ   ವ ಕರಪ ಂಬ ಮ 54/7,54/8 ಇತ 1.00 0.42927 946216031149, 32732825739,

4565 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ ನಲ  ೕಂ ಮ ಮಲ ಯಕನಹ ಮ 24/4p2 ಇತ 0.67 0.30332 827831441091, 9462500100182201,

4566 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ   ನರ ಂಜಹ

ಮಲ ಯಕನಹ ಮ 24/4p2 ಇತ 0.40 0.21288 828848779575, 9462500100008001,

4567 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ ಮ ಲ  ೕಂ ೕ ಸ

ಮಲ ಯಕನಹ ಮ
24/1

ಇತ 0.95 0.39119 256127252891, 9462500100186601,

4568 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ಜಯಲ  ೕಂ ೕರವರಪ

ಮಲ ಯಕನಹ ಮ
25/p3

ಇತ ಪ ಯ 0.40 0.22523 278718577503, 9462500100078101,

4569 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ವ   ನಪ

ಹನಗ ಕಸ
11/1,

ಇತ 0.60 0.27912 515095373598, 8701108001871,

4570 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ಥ  ನಪ  

ಹನಗ ಕಸ
11/1,

ಇತ 0.60 0.13277 966066443810, 8701108001525,

4571 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂತ ರಪ   ಗಪ

ನಹ ಕಸ
58/1a1

ಇತ 0.37 0.18398 394107837375, 64081163168,

4572 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪ ಣ   ಹ ತಪ

ಪ ಮ
74/p1

ಇತ 0.46 0.20476 643748617686, 4737101002203,.

4573 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕಮಲಮ   ಂ 

ಹರಳಹ ಕಸ
33/2p2,43/2

ಇತ 1.50 0.65411 - 4737101002026,

4574 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರ ೕಂದ ಥ  ಹ ತಪ

ಹರಳಹ ಕಸ
43/3,43/4

ಇತ 2.00 0.84616 369575955172, 64098954184,

4575 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಪ ಶ  ೕರಭದ ಪ

ಹನಗ ಕಸ
31/2

ಇತ 0.73 0.24386 807539928769, 32381465828,

4576 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂದ ಪ   ಬಸಪ

ಂಡ ಕಸ
230/30

ಇತ 1.00 0.34415 943339815380, 64095330317,

4577 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸಮ  ೕಂ ೕಮಪ

ಬ ಕಸ
3/2,

ಇತ 0.80 0.32384 285852821951, 0478101042716,

4578 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಎ . ಜಯ   ರಪ

ವ ರಹ ಕಸ
26/3

ಇತ 0.60 0.26050 804350974328, 64069731208,

4579 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಣ   ಮ ಳ ದ ಪ

ಮ
146/2

ಇತ 1.90 0.86807 616941344849, 1076810003003,

4580 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.  ಮ   ಡ  ೕಶಪ

ಳಸ ಕಸ
20,

ಇತ 2.20 0.91393 551293061379, 30160665991,

4581 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅ ತ .ಆ  ೕಂ ಚನ ಬಸಪ

ವರ ಳ ಕಸ
106/3c2,110/2a2,110/2p2

ಇತ 1.00 0.49123 739390250569, 30979415352,

4582 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಶಪ   ಂದ ಪ  

ಂಡ ಕಸ
230/1

ಇತ 0.80 0.28117 545502928829, 64052601244,

4583 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ನಪ   ಂದ ಪ

ಂಡ ಕಸ
230/2

ಇತ 1.00 0.39665 557026534746, 33243655106,

4584 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ಶ ರಪ   ಹ ತಪ

.ಎ .ಹ ಮ
4/2a,

ಇತ 0.54 0.23859 370270699113, 31124346653,

4585 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಎ .ಹ ತಪ   ಮಲಪ

ಪ ಮ
25/3,

ಇತ 0.60 0.24555 389755496171, 64071571237,

4586 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಪ   ಮ ದ ಪ

.ಎ .ಹ ಮ
4/1a1c

ಇತ 0.36 0.18883 984401501075, 10677100000819,

4587 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಶ  ಳ  ಂಗಪ

ವ ರ ಬ ರ ಮ
21/2p,21/3

ಇತ 1.00 0.40715 707714113813, 4737101000006,

4588 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ. ಥ  ಮ ೕಶಪ

ಮ
230/1ap5

ಇತ 0.60 0.24554 863296322391, 520291018130866,

4589 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. .   ಬಸಪ

ಂಬ ಮ
92/1

ಇತ
0.36

0.16523
791481210420, 10712100018187,

4590 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವಣಪ   ಡ ದ ಪ

ವ ರ ಬ ರ ಮ
18/4bp3

ಇತ
0.80

0.30073
568595495639, 4702500101075401,

4591 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಬಸವ ಜ  ಕ ಬಸಪ

ರನಹ ೕ ಮ
77/1

ಇತ
1.00

0.45138
485114104832, 4702500100677901,

4592 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವಣಪ   ಡ ದ ಪ

ವ ರಬ ರ ಮ
18/4bp4

ಇತ
0.80

0.37574
568595495639, 4702500101075401,

4593 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಥ  ಂಗಪ

ಗ ಮ
74/2p2

ಇತ
0.80

0.32667
271067977221, 3032500112702901,

4594 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗರತ   ಸತ ಯಣ

ಂಬ ಮ
11/2a

ಇತ
1.00

0.40713
923511952994, 0364104000150897,

4595 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕಮಲಮ  ೕಂ ಭರಮ ಡ

ಗ ಮ
145/1p1

ಇತ
0.60

0.28075
404806436783, 200000933197,

4596 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಸತ ಯಣ  ಷ

ಂಬ ಮ
11/2b1a2

ಇತ
1.00

0.40713
244270294325, 13330100013369,

4597 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗ ಗಪ   ಈರಪ

ಉಕ ಡ ಮ
64/2

ಇತ ಪ ಯ
0.40

0.25415
349919746040, 8162500100102501,

4598 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕ ಬಸಪ   ಯಣಪ

ಯಲವ ಮ
31/1p1

ಇತ
0.40

0.16626
848873671162, 3742500100178301,

4599 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜಯಪ   ಯಣಪ

ಯಲವ ಮ
31/1p2

ಇತ
0.40

0.16626
397389279196, 10677101010068,

4600 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ.  ಟ ಪ   ೕರಬಸಪ

. ನಹ ಕಸ
49/2p1

ಇತ
0.80

0.30265
279212553492, 10553101019519,

4601 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ . . ದ ಪ   ವಪ

ಲಕ ಕಸ
4/4,

ಇತ
0.60

0.28118
294042013779, 10585100002836,

4602 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಎ .ಮ ಶ ರಪ   ಬಸವನ ಡ

. ನಹ ಕಸ
54/2

ಇತ
0.80

0.31346
416271360783, 3742500100172201,

4603 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ . .ಆಧತ  ೕ   
ಹ ಮನ ಡ

ಯಲವ ಮ
78/2p2

ಇತ
1.20

0.59046
975462142796, 64078741834,

4604 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜನ  . .ಹ ಮ ಡ

ಯಲವ ಮ
71/8

ಇತ
0.24

0.16824
842888867677, 10677101031016,

4605 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. .ಹ ಮ ಡ  ಮ ನ ಡ

ಯಲವ ಮ
72/4

ಇತ
1.50

0.73808
505528766535, 10677100001971,

4606 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಜಯ ವಪ   ಬಸವ ಜಪ

ಕ ಂ ಕಸ
61/1cp1

ಇತ
1.00

0.51641
884764242171, 3032500101295001,

4607 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ  

ಲಕ ಕಸ
64/1

ಇತ
1.00

0.51641
667796445601, 3032500100897001,

4608 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ . ಗ ಜಪ   ಬಸಪ

ಮ
131/4

ಇತ
0.34

0.19210
606302806786, 10815100008778,

4609 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ . ರಪ   ಬಸಪ

ಮ
131/3

ಇತ
0.48

0.23298
734959821930, 10815101010960,

4610 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಪ  ಎ .ಎ  ಪ

ರ ಕಸ
39

ಇತ
0.80

0.40282
541086120873, 520101251968330,

4611 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ರಪ   ಲಪ

ಂಬ ಮ
50/10

ಇತ  ಕ
0.90

0.33890
244126969703, 54019310692,

4612 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕ ಪ   ವ ಂಗಪ

ೕ ರ ಕಸ
1/1p10

ಇತ
0.58

0.23978
845478114371, 0478101054048,

4613 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ     

ೕ ರ ಕಸ
65/p-p5

ಇತ (ಅಲ  ತ )
0.75

0.32824
761744190976, 64166715356,

4614 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಎ .ಮ ವಪ   ಡ ಂಚಪ

ದಹ ಮ
48/1p1

ಇತ  
0.60

0.26050
250087094095, 9462500100117901,

4615 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ತ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ

ಮ
121/2b2,121/2b2

ಇತ  
0.90

0.35495
378288513064, 10768100032046,

4616 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಗ ಗಪ   ಲಪ

. .ಕ ಮ
69

ಇತ  
1.80

0.86504
674360883582, 10677100000042,

4617 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ .ಆ . ದ ಡ  ಮ ಂಗಪ

ಮ
45/1c3

ಇತ ಪ ಯ
1.20

0.47101
745186195003, 10677100003087,

4618 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮನ ಡ  ಎ . .ಹ ಮ ಡ

ೕ ನ ಮ
30/5

ಇತ
0.75

0.31185
340976049867, 1067710000395,

4619 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ .ಆ .ಹ ಮ ಡ  ಮ ಂಗಪ

ಮ
45/112

ಇತ
1.20

0.47101
287451551001, 10677100005072,

4620 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ಮ ಡ  ಈರಪ

ಂಡಸಘಟ ಮ
34/1p1

ಇತ
0.56

0.20848
792564000744, 10677100007237,

4621 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ನಪ   ಹ ತಪ

ಮಳಲಹ ಮ
41/4

 
1.50

0.68002
262102346748, 10815100007572,

4622 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ದ ಪ   ಹ ತಪ

ಮಳಲಹ ಮ
32/4 1.70

0.82428
704146116942, 10815101007514,

4623 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಎ  ಮ ದ ಪ   ಗಪ

ಬ ಕಸ
62/3 0.80

0.34427
99163055193, sb01031103,

4624 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂತಮ  ೕಂ ಬಸಪ

ನಹ ಕಸ
65/4p3,65/4p3 0.80

0.34346
623129152890, 64182817449,

4625 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ . ಂದ ಪ   ಳಪ

ಮ
173/p1

ಇತ ಕ
0.96

0.37426
795794282731, 10815100000281,

4626 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಹ ತಪ   ಬಸಪ

ಹರಳಹ ಕಸ
42/1,42/5

ಇತ ಂ
2.0

0.84304
215422877064, 4737101012151,

4627 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ . ಪ ಣ   ಹ ತಪ

.ಎ .ಹ ಮ
21/1

ಇತ
0.5

0.24901
419325676762, 10815100001971,

4628 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಗ ಜ  ಉಜ ಪ

.ಎ .ಹ ಮ
21/2,21/3

ಇತ  
0.7

0.31188
396687480698, 10815100008199,

4629 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ೕಶ  ೕಮಪ

ಮ
106/1

ಇತ
1.0

0.39656
241943506343, 10815100005132,

4630 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜಪ   ಮ ವಪ

ಪ ಮ
88/4

ಇತ ಳ ಣ
0.89

0.36201
210675467536, 4262500100962601,

4631 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಫ ೕರಪ   ಮಪ

ಮ
142/4

ಇತ ಎ ಬ
0.68

0.30484
456702162519, 10815100006936,

4632 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವಣ ದ ಪ   ಕಪ

ಮ
202/15

ಇತ
0.44

0.21807
- 10815101008920,

4633 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಪ   ೕಮಪ

ಯಲವ ಮ
93/4

ಇತ
0.59

0.25690
917038333999, 10815100005239,

4634 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ಂತಪ  ಬ  ದ ಪ

ಂಡ ಕಸ
35/p2

ಇತ
0.45

0.20189
936839591513, 00060020000320,

4635 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕ ಶಪ   ಬಸಪ

ಪ ಮ
85/1p4

ಇತ
0.40

0.20393
836912368987, 4262500100731601,

4636 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಸ ವಪ   ಹ ತಪ

ಮ
160/1ap2

ಇತ
1.00

0.38475
418198586879, 10815100005034,

4637 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಪ   ಗಪ

ಯಲವ ಮ
104/1

ಇತ
1.00

0.38671
693593353418, 4702500101493701,

4638 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. . ೕಮಪ   . . ಯಪ

ಕಸ
202/1

ಇತ
0.80

0.39037
802785919138, 0478101048972,

4639 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯಮ  ೕಂ ಂಚಪ

ಬ ಕಸ
90/4,87/1c2,90/1p2

ಇತ
0.87

0.33385
484860250846, 10553101058192,

4640 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಲ ೕಂ ಮ ವಪ

ವ ರ ಬ ರ ಮ
50

ಇತ ಕನ ಂಬ
0.80

0.31235
831223098027, 4702500100128001,

4641 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಉ ಶ  ಡಪ  

. ನಹ ಕಸ
36/2a

ಇತ ಪ ಯ
1.29

0.57774
620445263772, 0478101048824,

4642 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂತ  .   ದ ಪ

ಕಸ
196/2.197/1

ಇತ
0.32

0.16214
518833268411, 10553100003053,

4643 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ಜಣ   ಪ  ಯಪ

ರನಹ ಮ
57/p

ಇತ
1.00

0.46938
503409626127, 36410400006828,

4644 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಎ .  ೕಂ . ವ

ರನಹ ಮ
57/2p1

ಇತ
1.00

0.46938
377092962049, 20252476776,

4645 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ದ ಪ   ಚನ ಪ

ಕಸ
199/2

ಇತ
0.38

0.18079
662174851508, 10553100000622,

4646 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಅ  ೕಂ ಂಗನ ಡ

ಕ ಮ
46/3

ಇತ
0.50

0.20957
899474225748, 10677101020108,

4647 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಎ  ಗ ಗಪ   ಮಹ ವಪ

ವ ರ ಬ ರ ಮ
52/2

ಇತ
0.96

0.30049
894229839363, 4702500100128001,

4648 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಬಸವ ಜ  ಗ ಗಪ

ಳ ಮ
31/p5

ಇತ
0.40

0.18774
801975673713, SB0RG01000027

4649 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ . ಥ  ಹ ತಪ

ರನಹ ಮ
85/2

ಇತ
0.80

0.38996
582741489116, 4737108002064,

4650 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವ ಪ   ದ ಪ

ವ ಮ
82/1

ಇತ
1.96

0.93261
330171282478, 10768101002421,

4651 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಜನ ಡ  ಲ ಪ

ಕ ದ ಕಸ
38/2

ಇತ
0.80

0.32720
890855460839, 041000101001993,

4652 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ರ ಶ .   ಂಚಪ

ಬ ದಹ ಮ
18/1

ಇತ ಳ ಣ
0.80

0.39100
391534120516, 4737101004159,

4653 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
.ಎ . ಶ ನ ಶ ರಪ

ಕ ಂ ಕಸ
2/4,

ಇತ
0.25

0.17525
816364346848, 10585100002051,

4654 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕ ಪ   ಗ ಗಪ

ಉಕ ಡ ಮ
52/8

ಇತ
1.25

0.41206
924551400432, 8162500100033101,

4655 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕ ಪ   ಗ ಗಪ

ಉಕ ಡ ಮ
60/1

ಇತ
1.45

0.65304
924551400432, 8162500100033101,

4656 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಕ ಬಸಮ  ೕಂ ಬಸಪ

ಸನ ಮ
20

ಇತ
1.19

0.55327
577791745020, 200000714223,

4657 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ .ಆ . ೕಚನಮ  ೕಂ ದ ಡ

ಗ ಮ
70/2p1

ಇತ 2.00 0.98411 671859685725, 3742500100292001,

4658 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ವ ತ ರ  ಂದಪ

ಬ ಕಸ
52/4

ಇತ
0.37

0.19247
654787745231, 00000020256089670,

4659 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಷ  ೕ ಂದಪ

ಬ ಕಸ
52/4

ಇತ
0.38

0.19515
956266685740, 1813101009547,

4660 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. .ಯ ೕಧ  ಹ ತಪ

ಹಲಸ ಕಸ
43/1p

ಇತ
0.35

0.18533
768893842896, 0478101050330,

4661 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಹ ತಪ   ಮಪ

ಹಲಸ ಕಸ
42/2

ಇತ
0.82

0.31432
367777651108, 0478101046788,

4662 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಲಪ   ಹ ತಪ

ಂಡ ಕಸ
120/2

ಇತ
1.00

0.38711
988048191719, 54054902084,

4663 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. .ಪ   ಎ . ಲಪ

ಯ ರ ಕಸ
40/p2,40/p3

ಇತ
2.68

1.01154
421629466267, 64080876486,

4664 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ . .ಪ   ಳಪ

ವ ಕಸ
55/4

ಇತ
1.97

0.85356
299470679423, 54054759912,

4665 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ೕಂಗಪ   .ಅ ಪ

ಹರಗನಹ ಕಸ
10

ಇತ
1.00

0.32798
517822478016, 87011100001,

4666 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ವ ದಯ   .ಮಲಯ

ವ ರ ಬ ರ ಮ
11/1C

ಇತ
0.77

0.39328
486817130422, 64074900861,

4667 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಎ . .ಪ ಶ  ಎ.ಬ ಟ ಪ

ವರ ಳ ಕಸ
130/2

ಇತ
1.55

0.69169
344148554511, 003001009400,

4668 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ಂಗಪ   .ಬಸಪ

ಹನಗ ಕಸ
70/5,70/13

ಇತ
0.66

0.28287
596851422860, 003001009455,

4669 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಮ ನಪ .   ಬಸವ ಜಪ

ಂಡ ಕಸ
241/3

ಇತ
1.12

0.51747
907674429251, 003001009403,

4670 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಂದ    ಬಸವ ಜಪ

ಂಡ ಕಸ
241/7

ಇತ
1.13

0.52110
286605096407, 003001009402,

4671 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
. ವಣ ದ ಪ   ಂಗಪ

ಹಲಸ ಕಸ
44/2b

ಇತ
0.80

0.32720
698946967442, 10611426690,

4672 ಹ ಹರ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ಹ ೕ ವ
ಯಲಮ  ೕಂ ಹ ಮಪ

ಕ ಂ ಕಸ
35/p-p6

ಇತ
0.80

0.32720
358723550633, 10585101033564,

4674 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . . ದ ಪ   ಂಚಪ ೕ ದ ಕಸಬ 6/1 ಇತ ಬದ 0.85 0.85861 843674397676    

4675 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ . .   

ಯ ಹಳವ ೕ 46 ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013 555478854013    10593100003225

4676 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಟ ಪ  .ಆ   ಜಣ  

ಎ . ಬ ಕಸಬ 3/1, 3/4 ಇತ ಣ ನ 1.20 1.15236 819768394544    200001622762

4677 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕದ ೕಂ ದಪ ಗಲಕ ೕ 4/1 ಇತ 1.14 1.09474 306689575953    200001622795

4678 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. . ಜಯಮ    

ಆ ` ಕಸಬ 1/2 ಇತ ಂ 1.55 0.50748 661965405906    200000734771

4679 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. . ದ ಪ   

ಹ ಮಪ
ೕ 107/2 ಇತ ಪ ಯ 0.80 0.45148 237352105669    200000743050

4680 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ರ ೕದ  . .   

ವಣ ನ ಡ
ಬಸವನ ೕ 202/1P2 ಇತ 2.00 1.27760 457732341012    10547100001375

4681 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸವ ಜಪ   ಶರಣಪ ಕ ಅರ ೕ 102 ಇತ ೕ 0.90 0.90911 856368602477    10593140001338

4682 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. . ಷ    

ಮ ಪ
ಅರ ೕ 13/2B6 ಇತ ಣ ನ 0.45 0.45455 945814789606    -

4683 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
 ಷ   ಚನ  

 
ರ ಕಸಬ 32/6B ಇತ ಣ ನ 0.45 0.45455 648006962277    200001541178

4684 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ   ಟ ಮ ಡ ನಕ 48 ಇತ ಣ ನ 1.20 1.15263 854876039719    54042575741

4685 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕ ೕ  ೕಂ ವ ೕ  ರ ಕಸಬ 47/8 ಇತ ಣ ನ 1.55 1.48846 438894490301    200001541190



4686 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂದ ಮ  ೕಂ ೕ ಸ ಅರ ೕ 13/2B5 ಇತ 0.60 0.60607 518030856854    200000944019

4687 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗ ಜಪ   ಷ ಪ ಅರ ೕ 63/2 ಇತ 1.50 1.44045 282235063623    694000935848

4688 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ತ ಮ  ೕಂ  . 
ಂಕ ಶ ಂಬರ ದ ಕಸಬ 14/5 ಇತ 1.20 0.82377 901449610523    10727100000145

4689 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

. . ಘ ಂದ    
ಡ ನಕ 33/1AP1 ಇತ ಣ ನ 2.00 1.92060 524681978050    10212200000780

4690 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಮ  ಅ    
ಮಹಮ  ಇ ಳ ೕ 22/P4-P1 ಇತ 0.70 0.70709 327393611500    200001642756

4691 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

. . ೕ   ಸಪ ಕ ಮಲನ ಕಸಬ 4/1 ಇತ 0.56 0.56567 426259173192    694000935940

4692 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಮಪ    ಲಪ ಮಲನ ಕಸಬ 22/3

ಇತ
1.00 1.01013 667984554366    200000956364

4693 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

.ಬ ೕ  ಅಹಮ   ಡ  
ೕ ದ ಕಸಬ 25/P2 ಇತ 1.80 1.13019 615215865898    200001535346

4694 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಎ. . ದ ಪ   ದ ಪ  
ರ ಂ ರ ಕಸಬ 89/1 ಪ ಷ  ಣ ನ 0.80 0.80810 522273366471    200001541203

4695 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಧಮ  ೕಂ . ೕ ಜಗ ಕಸಬ 332 ಇತ 0.90 0.58811 324521855103    

4696 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಬಸವ ಜಪ    ಶರಣಪ ೕ ಲ ರ 5/1 ಇತ 1.00 0.46152 494313087336    10821100003091

4697 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

. . ಹ ತ   
ಹ ಮಪ ೕ ಕಸಬ 50/3 ಇತ 0.80 0.80810 359349884194    200000555261

4698 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ   ಂಕಟಪ ರ ಂ ಕಸಬ 12/3, 12/4 ಇತ ಂಬಳ 0.75 0.75759 610429398830    200001535324

4699 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಣ   ದ ಪ ೕ ಕಸಬ 11/2B ಇತ ೕ 1.00 1.01013 605983739669    200000801230

4700 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

.ಹ ತಪ   
ಮಹ ವಪ ಉಜ ಪ ವ ರಹ 40/1 ಇತ ಪ ಯ 2.00 0.46284 399295405218    3841108000549

4701 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಮ ಪ   ಂಚಪ ಅರ ೕ 40/3 ಇತ ಣ ನ 0.40 0.44585 451751903319    10593100005179

4702 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ತಪ   ಗಪ ರ ಕಸಬ 38/2P3 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 1.20 1.15236 440657212603    10670100014291

4703 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಡಪ   ರಪ ರ ಯಕನಹ 57/5 ಪ ಷ  ಗಡ 2.00 1.92060 722664341927    3320108002870

4704 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಅಂ ನಮ  ೕಂ . ವಣ ಅರ ೕ 16/1 ಇತ 0.60 0.60607 860178275831    10593100003528

4705 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕನಪ   ಜಪ ಅಸ ೕ ೕ 57/5 ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013 539753188651    

4706 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

 ಎಂ.ಆ  ೕಂ 
ಘವ ದರ ಕಸಬ 108/1, 108/2 ಇತ ಣ ನ 0.85 0.85861 896543495313    

4707 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. . ದಶ ನ   

ಂಕ ಶ
ಬ ದಹ ಕಸಬ 11/1 ಇತ 0.74 0.74749 703328077635    

4708 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಘವ   ಐಯ ಣ ದರ ಕಸಬ 107/1, 106/1C, 106/8 ಇತ ಣ ನ 1.95 1.87258 253809313536    "007301201020073

4709 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಎಂ. ದ ನ ಡ  

ಮ ಳ ದ ಪ
ಂ ನಹ ೕ 24/4 ಇತ 0.55 0.26946 286988494661    1669101089335

4710 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸಮ  ೕಂ ಂಗಪ  . ಕಣ 51/3 ಪ ಷ  ಗಡ 0.45 0.45455 3320101004765

4711 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ಮಕ  ೕಂ . . ಡಪ ಕಣ 68/4 ಪ ಷ  ಗಡ 1.80 1.72854 717946419207    

4712 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ತಪ   ೕಮಪ ಕ ರ ೕ 11/3B4, 7/P6 ಪ ಷ  ಗಡ 0.60 0.60607 924917963317    

4713 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಗ   

ದ ಹ ತಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 43 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 0.98 0.98992 976119156607    

4714 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ಮಪ   ಓಬಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 37/1P2 ಪ ಷ  ಗಡ 0.80 0.80810 943404992588    

4715 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕಮ  ೕಂ . . ವ ಂ ನಹ ೕ 29 ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013 833764799381    

4716 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ .ಎ . ೕ ಶ ರಪ   

ವಪ  ಎ ಕ ೕ 86/5 ಇತ 0.30 0.16000 459732012411    669101087967

4717 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ .ಎ . ೕಶ  ವಪ  

ಎ ಕ ೕ 113/11 ಇತ 0.90 0.48653 527928262660    669108094621

4718 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕಜಪ   ದ ಪ ೕ ೕ 33/4
ಇತ

1.00 0.54125 315379852084    669101086267

4719 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗ  ೕಂ ಹ ತಪ ದರ ಕಸಬ 26/4 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 0.80 0.79264 889390544702    

4720 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎ . ೕರಬಸಪ   ಷ ರಪ ಂಚಮ ಹ ೕ 8/3 ಇತ 0.50 0.50506 773179256022    10777100008445

4721 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂದ ಪ   ಂಚಮ ೕ ೕ 30/1 ಇತ 1.20 0.78508 307580127422    

4722 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಡಪ   ೕರಪ ರ 127/2 ಪ ಷ  ಗಡ 0.60 0.33383 582035626503    10547101013685

4723 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎ. . ಖರಪ   ರಪ ರ 53/2 ಇತ ಣ ನ 0.80 0.80810 258797294560    200001615472

4724 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಂದ ಪ   ಂಚಪ  

ರ ಂ
ರ 53/1 ಇತ ಣ ನ 0.80 0.80415 967032567845    200001615143

4725 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸಪ   ಚನ ಬಸಪ ಕ ಟನಹ 17/5 ಇತ ಂ 1.20 0.39289 795316445860    10821101010688

4726 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ತಪ   ಬಸಪ ನಹ 95/1BP1 ಇತ 0.80 0.43247 542336356251    

4727 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಮ  ೕಂ ಂಕಪ ಮಲನ 160 ಇತ 1.20 1.15236 - 200001615483

4728 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕಮಕ  ೕಂ  ಭ ಮಪ ಮ ತನಹ 68/2 ಇತ 1.10 1.05633 787863247359    200001622842

4729 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ   ೕಂ ಬ ೕ  ರ 27/2 ಇತ 2.00 1.92060 687891930413    200001622751

4730 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಥ   ದ ಪ ರ ಂ ಕಸಬ 30/4 ಇತ 0.80 0.80810 568938368857    10559100006527

4731 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ತಪ   ಓಬಯ ರ ಕಸಬ 40/1 ಇತ 0.80 0.80810 251078398923    10670100002863

4732 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರಮ   ಂಗಪ ಕ ಬ ಹ 17/1 ಪ ಷ  ಗಡ 0.80 0.80810 663327969938    200001621496

4733 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಮ  ೕಂ ಓಬಣ ಕ ಬ ಹ 7/1 ಇತ 0.60 0.55985 549847075108    200001621463

4734 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಓಬ   ಬಸಪ ಬ ಕಸಬ 26/A1 ಇತ 0.60 0.29664 467645956949    10559101005905

4735 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕಲಮ  ೕಂ ೕ ಒ ರ ಂ ಕಸಬ 15/5 ಇತ 1.00 0.54059 490560342509    10559101023390

4736 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕಸಮ  ೕಂ ಳಮ ನಹ  

ಓಬಯ ರ ಕಸಬ 44/2P4 ಇತ ಣ ನ 0.60 0.55985 876798722939    1847101005272

4737 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಪಯ   ಓಬಯ ಕಸವನಹ ಕಸಬ 29/3 ಇತ 1.20 1.21215 747631609295    1847101001218

4738 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . .ಓಬಣ    ಡಪ ರ 206 ಇತ 1.70 1.71722 263558570623    10547100000349

4739 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ಮಕ  ೕಂ ಕ ಬಸಪ ಕ ಬ ಹ 15/1 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 0.60 0.55985 496479364192    64212319577

4740 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಚನ ಮ  ೕಂ ಮ ಪ ದ ಯಕನಹ 14 ಇತ 1.40 1.41418 410911379272    2000016215598

4741 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರದಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಗ ೕ 43 ಇತ 0.40 0.41381 264727819129    64159153336

4742 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ತಪ   ರಣಗಪ ೕರವ  ಗ ಹಳ 14/P4 ಇತ 0.60 0.55985 365747495355    200001621383

4743 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಮ   ಶಪ ಗರಹ ೕ 56 ಇತ 0.60 0.60607 998812373831    20000

4744 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಡಮ  ೕಂ ೕರಪ ಐನಹ ೕ 17/1 ಪ ಷ  ಗಡ 0.80 0.80810 238187631814    36501043223

4745 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಯ   ಕ ಯ ರ ೕ 30/5P3 ಪ ಷ  1.00 1.05371 648778249087    10593100009251

4746 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ನ ಪ   ಗಪ ಮಲನ ಕಸಬ 144/11 ಪ ಷ  0.80 0.80810 476514137767    107271020287

4747 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ   ೕಂ ಯ ಕ ರ ೕ 7/1P1 ಪ ಷ  1.20 1.21215 324397398470    10593100003609

4748 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಪಯ  ಓಬಯ ತಮ ೕಹ 24/2 ಇತ 1.00 1.01013 747631609295    1847101004218

4749 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಸತ ಣ  ಆ .   

ೕ ಂಬರ ದ ಕಸಬ 28/1 ಇತ ಈ 1.70 1.63251 545188694002    200000685291

4750 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ತ ಮ  ೕಂ ಯಣ ಂಬರ ದ ಕಸಬ 28/1 ಇತ ಈ 1.00 1.01013 351958492637    200000734782

4751 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ಮಕ   ಹ ಮಕ ಅರ ೕ 56 ಇತ 0.75 0.75759 916173638303    10593100000107

4752 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ  ಎಂ ದ ಪ   ಪ ೕ 47/10,47/11 ಇತ 1.50 0.73808 650354301019    3841101002590

4753 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗ ಜಪ   ೕಣಪ ಅರ ೕ 40/6 ಇತ ಣ ನ 0.60 0.60607 802722180788    10593101027013

4754 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಆ . ಶ  ದ ರ ಹ ೕ 47/2,47/3 ಇತ 0.60 0.60607 961422692421    `64162742180

4755 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . . ಮ ಲ ೕಂ . ಂಗಪ ಕ ವ ರ ಕಸಬ 33/8,33/9 ಪ ಷ  ಗಡ ಈ 1.77 1.69973 541476992164    10760100009933

4756 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . ಮ ಯ   ತಪ ಕ ವ ರ ಕಸಬ 35/6 ಪ ಷ  ಗಡ ಈ 1.55 1.48846 669393147016    10760100009800

4757 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕ ಲ. .ಎ .   

ಂಗಪ ಕ ವ ರ ಕಸಬ 29/8,31/10 ಇತ ಈ 1.25 1.20037 570673586416    10760101006056

4758 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಶರಣಪ   ಕಲ [ಪ ಹ ರ ಕಸಬ 37/P1-P1 ಇತ 1.60 1.02208 849349479566    14537

4759 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ     ವ ಕಸಬ 77/2 ಇತ ಈ 2.00 1.92060 246272743294    200001641605

4760 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕಲಮ  ೕಂ ಹ ಮಕ ಹ ಕಸಬ 40/2 ಇತ ಈ 2.00 1.92060 396052507555    200000790985

4761 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜ ೕ  ಯ  ಹ ೕಪ ಂಡನಹ ಕಸಬ 46/1 ಇತ 1.20 1.15236 420279904904    200001004507

4762 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಭರ ಶ    ಯ ಹ ಕಸಬ 15/1P2 ಇತ ಈ 2.00 1.92060 336199332340    200001622773

4763 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
 .ಎ .   

ೕ .ಎ . ಕ ವ ರ ಕಸಬ 36/2A ಇತ ಈ 1.00 1.01013 657137688561    200001641593

4764 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಅ  .ಎ .   

ೕ .ಎ . ಕ ವ ರ ಕಸಬ 36/2A ಇತ ಈ 1.00 1.01013 661052381294    200001641616

4765 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರದಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಹ ಕಸಬ 8/1 ಇತ ಈ 0.95 0.95962 467173692016    467173692016

4766 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜ ಂಗಪ    ಶರಣಪ ರ ಂ ಕಸಬ 38/1,38/3 ಇತ 0.45 0.45455 200001440862

4767 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎ . . ಥ  ಅಜ ಪ ರ ಂಡನಹ ೕ 8/4 ಇತ 0.60 0.33962 795982824936    1077700002237

4768 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಜ ರ ಯ   ಜ 

ಯ ೕ ರ ಕಸಬ 25/P2 ಪ ಷ  1.00 1.01013 717288195254    

4769 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಂಗ    ಇ ಂ 

ರ ಕಸಬ 47/17 ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013 433724804727    

4770 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ೕ   ಇ ಂ ರ ಕಸಬ 25/2 ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013 440515030401    1055910100662

4771 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರಕ  ೕಂ ೕಬಯ ಬ ದಹ ಕಸಬ 36/3 ಪ ಷ  ಗಡ 1.10 1.05633 598852688357    36157753834

4772 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ರ   ಬಸಪ ( ೕ )  

ಬ ಬಸಪ ಮ 45/3P1 ಇತ 0.40 0.45349 611757387050    10657101021019

4773 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
   ಅ ರದ 

ೕಓ ರ ಕಸಬ 31/1P1-P1 ಇತ ಣ ನ 0.94 0.94952 213205745666    

4774 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ತಯ   ೕಬಯ ಬ ದಹ ಕಸಬ 37/1P2 ಇತ 0.65 0.65658 633008058843    

4775 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಷ ೕ    ಇ ಂ ರ ಕಸಬ 28/1 ಇತ 0.80 0.80810 359711089226    

4776 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಪ   ಪ ಯ ೕ ಕಸಬ 58/3 ಇತ 1.20 1.15236 372725836644    

4777 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಅ  ಬ ೕ  ಎ  ಅ  

ರ ರ ಕಸಬ 33/8 ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013 592962965940    

4778 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಚನ ಬಸವ     

ಬಸವ ಜಪ   ಎ ಅಣ ಕಸಬ 31/3 ಇತ 1.80 1.72854 495552766163    10212200023091

4779 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕ    ಇ ಂ 

 ರ ಕಸಬ 43/3 ಇತ ಣ ನ 1.70 1.63251 501552619693    

4780 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
    

ರ ಕಸಬ 78 ಇತ ಣ ನ 1.35 1.29640 648006962277    

4781 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ವಣ   ಡಪ ಮ 58 ಪ ಷ  0.40 0.45349 959288258198    

4782 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ವಮ  ೕಂ  ದ ಪ ಲಕ ಂ ರ 11/1 1 ಇತ 0.40 0.43070 516404678150    

4783 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಯಮ  ೕಂ ಯಪ ಕ ಮ ನಹ 16/ 2- 1 ಪ ಷ  ಗಡ 0.68 0.68688 477342810193    

4784 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ  ಎ  ಳಪ   ಎಂ ಂಗಪ ಕ 24/4 ಇತ 0.20 0.22674

4785 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಷ ಪ    ಸಣ ಟಪ ಕ ಮ ನಹ 44/1 ಇತ 0.79 0.79800 676871289192    

4786 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಪ   ಗವ ರ 4/ ಪ ಷ  ಗಡ 0.55 0.25281 349531041342    

4787 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ   ದ ನ ಡ  ಪ  

ೕಣಪ ರ ಂಡನಹ ೕ 23/1 ಇತ 0.60 0.29113 866965508450    200001417027

4788 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರಪ   ಚನ ಬಸಪ ಪ ಗ ೕ 126/1 ಇತ 0.80 0.32708 796585378090    

4789 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಮ  ೕಂ ಈರಪ ಅಜ ಮ ನಹ ೕ 49/1,49/3 ಪ ಷ  0.55 0.25281 737893415531    

4790 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸಮ  ೕ ಬಸಪ ಪ ಗ ೕ 110/2 ಇತ 0.90 0.35679 683062054181    

4791 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಡ ಗಪ   ಹ ಮಪ ಅಕ ೕಹ ೕ 5/1 ಇತ 0.75 0.31358

4792 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಶ   ಮಪ ಅಣ ಕಸಬ 97/4 ಇತ 1.00 1.01013 596940144302    

4793 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಮ  ಂ ೕರಪ ಗರಹ ೕ 76/3 ಪ ಷ  ಗಡ 1.00 1.01013 646824727937    

4794 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
 ದ  ಖರಯ   

ಶರನಯ ಚದರ ಳ ೕ 58/2 ಇತ ಕಡ 0.60 0.34340 671601582363    669101090543

4795 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ saleem ಇತ 0.97641 954789569301    

4796 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ shakeel ಇತ 0.97641 653948087123    

4797 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
 ಎ  ದ ಖರಯ   

ಶರಣಯ
ಚದರ ಳ 58/2 ಇತ ಕಡ 0.60 0.34340 671601582363    

4798 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸಪ   ನಹ  ಓಬಯ ನನಕ 38/1,39/1 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 2.00 1.92060 650964552327    

4799 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಟ ಮ   ದ ಂಗಪ ಪ ಗ ೕ 125/4 ಇತ ಪ ಯ 0.75 0.49368 250503687058    

4800 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ   ಬಸವ ಜಪ   

ಉಜ ಪ
ಪ ಗ ೕ 116/9,116/11A ಇತ 0.75 0.75759 851366664917    

4801 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಪ ಮ  ೕಂ ೕರಪ ಹ ಕಸಬ 30/3, ಇತ ಂ 2.40 0.74890 503525483828    64105803797

4802 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. ಚ.  ೕಂ ಹ ತಪ  ಅರ ನ ಂ ಕಸಬ 22/4 ಇತ ಈ 0.77 0.77780

4803 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸಮ  ೕಂ ಕ ಂಗಪ ಕಸಬ 38/3 ಇತ ಣ ನ 2.00 1.92060

4804 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎ . . ಬಸವ ಜಪ   ಬಸಪ ಮ ತನಹ 41/8 ಇತ ಈ 1.60 1.53648

4805 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ.ಸ ದ   

.ಅಪ ಣ
ಕ ಮಲನ 66/1 ಇತ ಂ 3.40 1.10986

4806 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ದ   .ಎ . 

ೕರಯ ಉದ ಘಟ 57/1 ಇತ 1.00 0.54059

4807 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಶ  ೕಂ ಅ ರ  

ಅನ ಮ ಘಟ 22/10 ಇತ 0.80 0.80810

4808 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಅ ರ  ಅನ    ಮ ಘಟ 22/4 ಇತ 0.80 0.80810 525279574414    

4809 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಕ ಬಸವನ ಡ . .  

ಚನ ಬಸಪ
ಕ ಹ ಕಸಬ 59/10, 60/2, 59/3 ಇತ ಣ ನ 1.40 1.34442

4810 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. . ಮ   

ಹ ತ
77/1 ಇತ ಪ ಯ 1.75 1.11790 294072735228    

4811 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎ. .ಹ ತಪ   ಬಸಪ ಕ ಮಲನ 54/1AP1 ಇತ 1.00 1.01013 968788792699    

4812 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. . ೕ   

ಹ ತಪ
86/7, 86/4 ಇತ ಪ ಯ 0.80 0.44305

4813 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ಎ . ಜಗ ೕಶ  ಪ ರ ಂ 20/1B ಇತ 0.80 0.80810 431319969667    

4814 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಅಜ ಯ   ಯಶ ತಪ  ಮಲನ ಕಸಬ 147/4 ಇತ ಈ 1.00 1.01013 425745024699    

4815 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ಎ .ಪ   ಸಣ ದ ಪ ನನಕ ಕಸಬ 1/4, 1/7, 2/1, 36/2B1 ಇತ 1.50 0.95563 356492185999    

4816 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ಅಣ ಯ   ವ ಗಪ ಹ ರ ಕಸಬ 76/2 ಇತ 1.20 0.76656

4817 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರತ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಜಗ ಕಸಬ 88/1 ಇತ 1.00 0.54059

4818 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗ ಜ  ವಣ ದ ಪ ಅರ ನ ಂ ಕಸಬ 32/2 ಇತ 0.86 0.32889 224358078191    

4819 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಣ   ಟ ಪ ರ ಂ ಕಸಬ 53/6B ಇತ ಣ ನ 0.23 0.26075 574065161364    

4820 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಶರಣಪ   ಅಜ ಪ  ದ ಹ ಕಸಬ 69/15 ಇತ ರಲ 0.81 0.36753

4821 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. . ಥ  

ಧರಪ
ಬ ದಹ ಕಸಬ 50/1 ಇತ ಣ ನ 0.60 0.60607

4822 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ   ಮಲ  ರ ಕಸಬ 1/1 ಇತ ಣ ನ 1.10 1.05633

4823 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕ ದ    ಇ ಂಆ ರ ಕಸಬ 27/1P2 ಇತ ಣ ನ 2.00 1.92060

4824 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಚನ ಪ   ಮಪ ಹ 11/3 ಇತ 0.60 0.32435 250717712628    

4825 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ  .ಎ .  ಗಪ ದ ರಸನಕ 5/2 ಇತ 0.60 0.28666 451715963713    

4826 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಲ ಜ  ಲಯ ಕ ಮಲನ 54/1B ಇತ 2.00 1.92060 810349740279    

4827 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಉ ಪ   ಶರಣಪ ರ ಂ 38/1, 38/3, 38/4 ಇತ ಣ ನ 0.40 0.45349 737186570434    

4828 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸಮ  ೕಂ ಕ ಂಗಪ ರ ಕಸಬ 38/3 ಇತ ಣ ನ 1.40 1.34442 840551670155    

4829 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಎ . ವ   

ವ ಂಗಪ
ಮಲನ ಕಸಬ 143/1P3-P2 ಇತ 0.80 0.80810 362332882420    10727100004256

4830 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಎ .ಬಸವ   

ಂತಪ ರ ಂ ಕಸಬ 57/57 ಇತ ಗಲ 0.92 0.92931 369229206734    10559100005688

4831 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎ. . ಭಮ ಪ   ಂಚಪ ರ ಕಸಬ 51/6 ಣ ನ 0.80 0.80810 10559100004512

4832 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ . .    

ವರ ೕಂ ರ ಕಸಬ 49/P1 ಇತ ಣ ನ 2.00 1.92060 840381305672    200001410532

4833 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಲ ಆ  ೕಂ ಪ ಮಪ ೕ ಕಸಬ 10/5 ಇತ ಣ ನ 0.75 0.75759 431767186881    10727101031344

4834 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ     ರ ಕಸಬ 27/3P1 ಇತ ಣ ನ 0.80 0.80810 309444741289    200001679059

4835 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬ   ನ ರ ಕಸಬ 60/1 ಇತ ಣ ನ 1.20 1.15236 227188769120    200001410587

4836 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎ. . ಪ ಯ   ಎ. . ಗಯ ಹ ಕಸಬ 58/P2 ಪ ಷ  ಬದ 0.40 0.45349 462829507694    10727100001722

4837 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಆ   ೕಂ ಸ ೕಶ ಆ ಮಲನ ಕಸಬ 138/2 ಪ ಷ  ರಲ 1.60 0.75859 710763746360    200001679004

4838 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಭಮ ಪ   ಂಚಪ ರ ಕಸಬ 51/3 ಪ ಷ  ಣ ನ 0.40 0.45349 829211850241    10559100004512

4839 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಮಹಮ  ಇ ಂ ಎ . .  

ೕಂ ರ ಕಸಬ 47/9A ಇತ ಣ ನ 0.80 0.80810 988829524302    694000928728

4840 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕಮ  ೕಂ ಪ ಯ ಹ ಕಸಬ 93/2 ಪ ಷ  ಈ 1.20 1.15236 433143437099    10212200022829

4841 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಷ ೕ    ೕ  

ೕಂ
ರ ಕಸಬ 32 ಇತ ಣ ನ 0.60 0.60607 238443696649    200001410611

4842 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ  ಚನ ಪ   ಬಸವನ ಡ ಹ ರ ಕಸಬ 76/1A ಇತ 1.20 0.76656 758886187990    200000193956

4843 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ಇ. ಕಲಪ   .ಈಶ ರಪ ರ ಂ ಕಸಬ 5/6, 5/112, 5/13 ಇತ ಬದ 0.20 0.22674 436334849912    10559100005604

4844 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ   ಬಸಪ ರ ಂ ಕಸಬ 51/6 ಇತ ಣ ನ 0.60 0.60607 202874895023    200001678986

4845 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ . . ಜ ಂಗಪ   

ಎ . ೕರಮಲಪ
ರ ಂ ಕಸಬ 53/6A1 ಇತ 0.59 0.59597 891543807396    200000842176

4846 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರ ಂ  ಡ ಪ   ಮಲಪ ರ ಕಸಬ 45/10 ಇತ 0.30 0.43766 627046427186    10559101039717

4847 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ತಪ   ಡಪ ೕ ಕಸಬ 20/P2 ಪ ಷ  1.20 1.15236 262244255379    10727100004216

4848 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಪ   ಗಪ ರ ಂ ಕಸಬ 55/5 ಪ ಷ  ಣ ನ 0.80 0.80810 955770743634    10559100007380

4849 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ  .  ಯರ ಪ ಮಲನ ಕಸಬ 138/3 ಪ ಷ  ರಲ 0.95 0.41275 280668126959    64048128293

4850 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಹ ತಪ   ಗಳಮ  

ಂಚಪ
ರ ಕಸಬ 15/2 ಪ ಷ  ಣ ನ 1.20 1.15236 998813077265    10559100006393

4851 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
  ಡ ಬ  ರ ಕಸಬ 42/1 ಇತ ಣ ನ 0.80 0.80810 526811069371    200001679060

4852 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಭರ  . .  ೕ ಮಠದ ಮವ ನಹ ಕಸಬ 156/1 ಇತ ಣ ನ 1.58 1.51727 547702044005    10559101027794

4853 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ವ   ದ ಪ ದರ 56/1, 56/10 ಇತ 1.00 0.49205 823867161827    

4854 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕ ಂದ  ಗ   

ೕ
ಕ ೕ ವರ ರ 16/5 ಇತ ಈ 1.40 1.34442 259808851939    

4855 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸವ ಜಪ   ಯಲಪ ರ 11/11 ಇತ ಈ 0.50 0.50506 807602547680    

4856 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ   ಡ ಪ ಣ ಹ 33 ಪ ಷ  1.00 0.54059 858750995981    

4857 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಪಯ   ಸಣ ಓಬಯ ೕ 11/2AP1 ಪ ಷ  ಗಡ 1.90 1.82457 574822703296    

4858 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ತ ಪ   ಗಪ ರ 44/2P3 ಪ ಷ  1.30 0.83044 737401597690    

4859 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಟ ಮ  ೕಂ ದ ಮ ಘಟ 5/2 ಇತ ಈ 0.80 0.80810 410982246250    

4860 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಎ .   . . 

ಥ
ಕ ೕ ವರ ರ 12/P1 ಇತ ಈ 1.80 1.72854 406640258919    

4861 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕ ೕಶಪ   ಕಲಪ ವ 13/6 ಇತ 1.40 0.68887 364902095283    

4862 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಮಹಮ    ಹ  ಮಠದ ಮವ ನಹ 43/P2 ಇತ 1.60 0.78728 894199977107    

4863 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಮ ನ  ಕ ಪ ವ 22/2, 22/1A ಇತ ಣ ನ 1.20 1.15236 414718384394    

4864 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗ   ಮ ಯಪ ವ 61/4P2 ಇತ 0.80 0.38697 985185970746    

4865 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಸ ೕಶ . .  ೕ ಹ 42/4 ಇತ ಪ ಯ 1.20 0.76656 318785795825    

4866 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಪ   ಬಸಪ ರ ಂ 3.5 ಇತ ಂಬಳ 1.00 1.01013 749573035912    

4867 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಮ  ೕಂ ೕ ಕ ೕ ವರ ರ 2/1A2 ಇತ ಈ 1.40 1.34442 283302424909    

4868 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರ   ಎ  ಜಯಣ ಮಠದ ಮವ ನಹ 132/2 ಇತ ಈ 1.97 1.89179 239955571242    

4869 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಮ ಳ ದ   

ೕ ಲ
ವ 55/11 ಇತ 1.95 1.87258 446952654003    

4870 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ವ ತಮ  ೕಂ ದ ಪ ಕ ಹ 108/2 ಇತ ಈ 1.20 1.15236 614909038864    

4871 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಶ  ೕಂ ದರ 68/3B, 68/4B1 ಇತ ಈ 2.00 1.92060 778541490865    

4872 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಷ ಪ   ಯಣಪ ರ 14/2P1 ಇತ 1.20 0.59046 514950821533    



4873 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸವನ ಡ  ಜಣ . ವ 8/1B ಇತ 1.30 0.63966 746271754272    

4874 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಮ ೕಂ ಮ ದ ಹ 25/4 ಇತ ಈ 1.00 1.01013 228940610739    

4875 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಏ ಂತಪ   ಗಪ ರ 52/1 ಪ ಷ  2.00 0.70709 517305559240

4876 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ೕದಮ  ೕಂ ಗಪ ಡ ದ ಂಗನಹ 22/2 ಇತ ಣ ನ 1.20 1.15236 736783806197    

4877 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಮ  ೕಂ . ಲಪ ಹ ರ 106 ಇತ ಈ 0.50 0.50506 381446762180    

4878 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಎ . . ಜಯ ರ  
ೕರಪ

ಗಲಗ 30/1 ಇತ 0.60 0.60607 833852827689    

4879 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಹ ತ ಯ   
ಹ ಶ ಂದ ಯ

ೕಮನಹ 23/P1
ಪ ಷ  

ಣ ನ 0.60 0.60607 803076221578    

4880 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಉ ಪ   ಬಸವ ಂ ನಹ 29 ಇತ ಣ ನ 0.60 0.60607 232279359826    

4881 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಗರತ ಮ  ೕಂ  ರಪ ಅಸ ೕ 191/3 ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013 492548889661    

4882 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ ಶ   ಓಬಯ ಬ ದಹ 35/1P1-P2 ಇತ ಣ ನ 0.79 0.79800 778744464377    

4883 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ  ೕ ೕಂ ರ 65/1 ಇತ ಣ ನ 1.60 1.53648 354813227717    

4884 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ವಣ ದ ಪ   ಹ ತಪ ಡ ದ ಂಗನಹ 27/3 ಇತ 0.80 0.80810 521063485437    

4885 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರಣ   ಪ ಯ ಕ ಮ ನಹ 20/2 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 1.60 1.70099 993731130182    

4886 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಡಪ   ಕ  ಓಬಪ ಬ ಹ 23 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 2.00 1.92060 882268438989

4887 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಓಬಪ   ೕರಪ ಕ 27/1B, 27/1 AP1 ಇತ 1.50 0.95820 738806803906

4888 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಗಬಸಪ   ಬಸಪ  ರ ಂಕ ಶ ರ 3/1 ಇತ ಣ ನ 0.80 0.80810 962457246386

4889 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಪ   ಸಣ ಬಸಪ ಕಣ 31/3 ಇತ 0.95 0.95962 848318403464

4890 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂತಪ   ಈರಪ ರ 17/2 ಇತ 0.80 0.80810 690331330696

4891 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜ ಯ   ಲಚ ಯ ಂಕ ಶ ರ 81 ಪ ಷ  0.80 0.52659 604307407979

4892 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಂಕ ಶ ಯ   
ಯ

ರ 66/5
ಪ ಷ  

1.10 0.70268 982706068133

4893 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಶರಣಪ   ಡಪ ೕತರಸನಹ 3/1P9 ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013 663559713885

4894 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಂತಪ   ಬ ಹ  ಲಪ ಕ 9/4* ಪ ಷ  ಗಡ 0.65 0.65658 676974758673    200001718818

4895 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗ    ಡಪ ಬ ಹ 10/ 1 ಪ ಷ  ಗಡ 1.00 1.01013 321154285378    200001718829

4896 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ತಪ   ಚ ಬಸಪ ಳ ೕ 11/1, ಪ ಷ  ಗಡ 0.60 0.60607 691013492054    106571000020338

4897 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಎ . ೕರಬಸಪ   

ಂದ ಪ ಬನಹ ಕಸಬ 10/5. ಪ ಷ  ಗಡ 1.00 0.54059 306581258646    10670101019403

4898 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಡ ೕರಭದ ಪ   
ಸಣ ೕರಯ ಳಮ ನಹ ೕ 22/1. ಪ ಷ  ಗಡ ಈ 1.40 1.34442 642044999251    10670100006126

4899 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಪ   ಬಸಪ ದರ ಕಸಬ 68/1 ಪ ಷ  1.20 1.15236 728755526724    10559101004021

4900 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಷ ಪ   ೕಮಪ ರ ಯಕನಹ 32/P3-P1 ಪ ಷ  ಗಡ ಪ ಯ 1.00 0.52445 312944631309    3320101004090

4901 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಚನ ಬಸಪ   ತಳ ರ ಡ ಪ ದನಹ ೕ 8/2. ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 0.40 0.45349 645505327091    669101010619

4902 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಪಮ  ೕಂ  ಗಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 15/2. ಪ ಷ  ಗಡ ಪ ಯ 0.50 0.25678 366549547129    200001672882

4903 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಮ ೕಶ ಯ   ಕಮ  

ಯ ಚದರ ಳ ೕ 6 ಪ ಷ  0.38 0.19808 239356756580    669101088164

4904 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕ   ೕಂ ಮ ೕಶ 

ಯ ಚದರ ಳ ೕ 3/P2 ಪ ಷ  ಪ ಯ 0.40 0.20171 324239774934    669101089959

4905 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಥ  ತಳ ರ ಡ ಪ ದನಹ ೕ 9/1P4 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 0.90 0.90911 477329954062    669101086118

4906 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಮ  ೕಂ ಎ. . ರಪ ಹ ಕಸಬ 29/1A1 ಪ ಷ  0.80 0.80810 565667707229    200001679093

4907 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಲ ಣ  ಗಪ ಮಲನ ಕಸಬ 144/8. ಪ ಷ  ಣ ನ 0.40 0.45349 892002848428    10727100004424

4908 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರಪ    ಗಪ ಮ ಕ 83 ಪ ಷ  0.65 0.65658 602854695469    10657100003195

4909 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಲ ಯ   ಹ  ಯ ಕ 84 ಪ ಷ  ಈ 1.60 1.53648 731523019445    200001456475

4910 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ರ   ಡ  ಬಸಪ ( ೕ ) 

 ಬ ಬಸಪ ಮ 45/5 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 0.40 0.45349 611757387050    200001660082

4911 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ಮಕ  ೕಂ ಗಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 10/P4 ಪ ಷ  ಗಡ 0.40 0.43870 637384544092    31690500073

4912 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಪಳಮ  ೕಂ ಚನ ಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 5/1. ಪ ಷ  ಗಡ 0.80 0.80810 565260571129    31690500073

4913 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ ಸ  ಬಸವ ಜಪ ಡ ಂಡನಹ 20/6. ಪ ಷ  ಗಡ ಈ 1.40 1.34442 596090370010    200001727797

4914 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಡಪ   ಗಪ ಮಠದ ಮವ ನಹ
ಕಸಬ 8/1P2 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 0.99 1.00002 771030659894    10559100003889

4915 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ಮವ  ೕಂ ಗಪ ವರ ನಹ 10/2. ಪ ಷ  ಗಡ ಈ 0.80 0.80810 540259444503    31690500073

4916 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಸಣ  ಮ ಯಪ   

ಹ ಮಪ
ರ 13/7. ಪ ಷ  ಗಡ ಈ 1.20 1.15236 702311875494    10212200001108

4917 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕಸಪ   ಂಗಪ ಮ ಕ 6/2. ಪ ಷ  ಗಡ ಟ 1.10 1.05633 787570447696    31690500073

4918 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. .ಹ ತಪ   ಕ  

ಲಯ ರ ಮ ಪ
ದ ನಹ 23 ಪ ಷ  ಗಡ 1.00 0.64971 260507093449    64046797299

4919 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಮ  ೕಂ ಜಪ ದ ಯ ನ ೕ 79/4A1 ಪ ಷ  ಂಬಳ 1.20 1.15236 814738988166    31690500073

4920 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಪ  ಮಪ   

ಚ ಂಗಮ
ಸ ಂಡನಹ ೕ 36/5 ಪ ಷ  0.50 0.50506 799771860945    31690500073

4921 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರತ ಮ  ೕಂ  ಹ ತಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 35/1 ಪ ಷ  0.60 0.60607 822514202626    31690500073

4922 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರಪ   ಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 34 ಪ ಷ  0.50 0.50506 421729431058    31690500073

4923 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಓಬಪ   ಡಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 11/5. ಪ ಷ  0.40 0.45349 726017974023    31690500073

4924 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ವಣ   ಮಲಪ ಕ ರ 25 ಪ ಷ  0.40 0.45349 376940965605    3310101056635

4925 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಪ   ಡಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 36/3 ಪ ಷ  0.75 0.75759 895192214411 31690500073

4926 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಯಮ  ೕಂ ಜಯಪ ಂಗಣ ನಹ ಕಸಬ 8/3B ಪ ಷ  ಗಡ 1.00 0.42462 687511134114    10212200021122

4927 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಡಮ  ೕಂ ಓಬ ಶ ಸ ಂಡನಹ ೕ 12 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 0.70 0.70709 874506943184    10593100008026

4928 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರಪ   ಸಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 16/3. ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 0.60 0.60607 910686907119    3320101010794

4929 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಮಪ   ಸಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 16/2,16/1C3 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 1.20 1.21215 304675074605    64105803913

4930 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ತಮ ಪ   ಸಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 16/1C3 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 0.60 0.60607 944844800558    3320101010076

4931 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂದ ಪ   ಪ ಕ ರ ೕ 16/6. ಪ ಷ  ಗಡ 0.59 0.23804 846332993257    10593101035076

4932 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಲ   ೕಂ ಬ ಯ ರ ೕ 30/9P2 ಪ ಷ  1.05 1.06063 227467822747    10593100003745

4933 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಷ ಪ   ಡಪ ಕ ರ ೕ 26/1P5 ಪ ಷ  ಗಡ 1.00 1.01013 854089738653    10593100011170

4934 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರಪ   ಪಯ ಳನಹ ೕ 17/1. ಪ ಷ  ಗಡ 1.20 0.76656 312755617537    3320101005762

4935 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕರಬಸಪ   ದ ಪ ಡ ದ ಂಗನಹ ೕ 18/2. ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 1.20 1.15236 354047390456    694000934731

4936 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಮಲಮ  ೕಂ ರಕ  

ೕರಪ
ಡ ದ ಂಗನಹ ೕ 2/P1 ಪ ಷ  ಗಡ , ೕ 1.40 1.27393 671070572600    694000938453

4937 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕರಪ    ಬಸಪ ೕ ೕ 61/4 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 1.40 1.34442 388650319905    388650319905

4938 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಯ   ವ ಂ  

ಯ
ರ ೕ 35/3 ಪ ಷ  ಣ ನ 0.58 0.58587 783019382378    3320108005967

4939 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂ  ೕಂ ೕಮ ಯ ರ ೕ 28/5,28/8,29/P4 ಪ ಷ  ಣ ನ 1.40 1.34442 888332529788    200001697364

4940 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ದ ಯ    ಮ  

ಯ
ರ ೕ 38/7 ಪ ಷ  ಟ 1.35 1.29640 651647112744    10593101039452

4941 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಲ ಂತ  ಂಕ ಶ ಯ ರ 62/2 ಪ ಷ  0.80 0.43247 325513500676    36601188996

4942 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಲಮ  ೕಂ ದ ಪ ೕಮನಹ ೕ 43114 ಪ ಷ  ಗಡ 1.10 0.56716 255816202412    10593100006986

4943 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ವಮ  ೕಂ ೕ ಸ ಅಸ ೕ ೕ 213/1A2,213/1B2 ಪ ಷ  ಗಡ ಂ 1.34 0.43872 991712947954    3841108002051

4944 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕಮಲಮ  ಂ ಹ ತಪ ಗ 26/7B ಪ ಷ  ಗಡ ಂ 1.59 0.77887 828225292584    10547101024371

4945 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. . ವಣ ದ ಪ   

. . ೕಣಪ
ಕ ೕ 97/6 ಇತ 0.60 0.29531 233333448911    669101014047

4946 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . .ಪ ದ  . ೕಣಪ ಕ ೕ 98/1B ಇತ 0.50 0.23716 992970743708    669101086348

4947 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ . . ಗನ ಡ  

.ಎ . ದ ಖರಪ
ನಹ ೕ 4/1P1 ಇತ 0.40 0.15989 572641134755    10777100007567

4948 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗ ಮ  ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ನ ನಹ ೕ 63/2 ಇತ ಪ ಯ 1.20 0.52787 512586460552    669101087966

4949 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
 ಮಲ ನ  

ೕರಭದ ಪ
ಸ 36 ಇತ 0.80 0.43247 476492931783    10657100021985

4950 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ  ೕರಭದ ಪ   ೕರಪ ಸ 1/1. ಇತ 0.50 0.26172 684327425378    10657100021984

4951 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕಮ ಖರ  ದ ಂಗಪ ಕ ವ ರ ಕಸಬ 102/17 ಇತ 0.74 0.40003 859823204735    776102000002677

4952 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ  ೕಂ ಕಲಪ ದರ ಕಸಬ 75/1 ಇತ ಕಲಂಗ 0.40 0.45349 599172487032    10559101034509

4953 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಮ ಕ  ೕಂ ಲಪ ಕ ಹ ಕಸಬ 27/2 ಇತ 1.45 0.80810 200438490067    10559101024098

4954 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕರಭದ ಪ   ಬಸಪ ಂಚಮ ಹ ೕ 21/3P2 ಇತ 0.55 0.28029 717592621129    10777100002515

4955 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. .ಚನ ಬಸಪ   

ಬಸವನ ಡ ಮ 25/3 ಇತ ಪ ಯ 1.00 0.63880 357879822209    10590101020649

4956 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . . ಥ  ಬಸವ ಜಪ ಗ ಂ 67/4 ಇತ 1.40 0.88829 798451048659    10821100005901

4957 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಪ   ಬಸಪ ಕ ಹ ಕಸಬ 108/5 ಇತ ಬದ 0.80 0.80810 327511262310    10559100001194

4958 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . . ಮ ಲ ೕಂ ಖರಪ ಕ ೕ ವರ ರ ಕಸಬ 103/3,103/4 ಇತ ಈ 2.00 1.92060 620946332989    10846100002904

4959 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಪ   ನಪ ರ ಂ ಕಸಬ 21/5,21/6 ಇತ ಕಲಂಗ 0.40 0.43004 749573035912    10559100006388

4960 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . .ಏ ಂತಪ   . ೕ ಬ ಕಸಬ 13/4 ಇತ ಈ 0.80 0.80810 705750178899    10212200012565

4961 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಲ ತಮ  ೕಂ ದ ಪ ರ ಂ ಕಸಬ 21/5 ಇತ ಕಲಂಗ 0.46 0.46465 892515033249    10559100007198

4962 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಟ ಮ  ೕಂ ದ ಮ ಘಟ ಕಸಬ 5/2 ಇತ ಈ 0.80 0.80810 410982246250    2000001679832

4963 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ    ೕಂ ರ ಕಸಬ 44/2A3 ಇತ ಣ ನ 1.25 1.20037 885670359577    10559100006630

4964 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ವಣ  ನ ಕಲಪ ಮ 42/7,42/8 ಇತ ೕ 0.40 0.45349 280199801715    105471000004825

4965 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಎ . ೕಷ   

ದ ಬಸಪ ಗ ೕ 69/2A2 ಇತ ಂಬಳ 1.20 1.15236 964437824109    64127182593

4966 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕಮಪ   ಹ ಮಪ ರ ೕ 44/1,44/2 ಇತ ಂಬಳ 0.69 0.69698 398470464145    10593100006264

4967 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಂದ    

ದ ಪ ಮ ೕ 41/2 ಇತ ಬದ 0.80 0.80810 565463127147    669101011168

4968 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಅನ ಣ ಮ  ಂ ಬಸವ ಜಪ ಂ ನಕ 10 ಇತ 1.40 0.85414 789270617105    10657100020420

4969 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಮ  ೕಂ ಚನ ಪ ೕ ದ ಕಸಬ 49/1A ಇತ ಣ ನ 1.40 1.34442 823512928147    1847110118988

4970 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಹ ತ   

ಹ ತ ೕ ಕಸಬ 9 ಇತ 1.20 1.15236 430271442451    200001679048

4971 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಂಗಪ   

. ೕಕ ಥಪ ಅಸ ೕ ೕ 29/3 ಇತ ಮ 0.60 0.29492 592314144343    200001725938

4972 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಮಕ  ೕಂ ಚನ ಬಸಪ ಉಜ ಪ ವ ರಹ 95/1 ಇತ 0.60 0.60607 785829407192    3841108007246

4973 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಇ ಂ   ಇ ಂ ಆ  

  
ರ ಕಸಬ 80 ಇತ ಣ ನ 1.15 1.10434 250064978087    10559101021152

4974 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರಪ   ಂದ ಪ ಅರ ೕ 42/1 ಇತ ಣ ನ 0.90 0.90911 739864080222    669101092710

4975 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . ವಣ   ದ ಪ ಅರ ೕ 31/1 ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013 220028060873    10212210009880

4976 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕಕಪ   ಶರಣಪ ಅರ ೕ 8/8 ಇತ ಣ ನ 0.80 0.80810 815892363497    669101095871

4977 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಮಹಮ  ಅ   

ಮಹಮ  ೕಂ ರ ಕಸಬ 75 ಇತ ಣ ನ 1.50 1.44045 814351612020    10559100004203

4978 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ಎ .   ಶರಣಪ ರ ಂ ಕಸಬ 23/3 ಇತ ಣ ನ 0.90 0.90911 754107730252    200001679037

4979 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಉಲ ಕ ೕ 21/P2 ಇತ 0.66 0.24894 201338423134    10777100008971

4980 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. . ಶವ    ಹ ಂತ 

ೕ ಕಸಬ 1/8,1/3 ಇತ 0.95 0.95962 436684793544    10727100002007

4981 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂದ ಪ   ದ ಪ ೕನಹ 18/1 ಇತ ಣ ನ 1.30 1.24839 994971857955    10657100022833

4982 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಪ . .ಆ .  . . ಜಣ ದನಹ ೕ 9/2 ಇತ ಬದ 0.80 0.80810 237294647494    669101009095

4983 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂಗಮ  ೕಂ ಂಗಪ ಡಲ ಕಸಬ 23/1,27/2 ಇತ ಈ 1.80 1.72854 559394047763    54042594505

4984 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕಲಮ  ೕಂ . ೕ ಶ ಅರ ೕ 10/4B2 ಇತ ಣ ನ 0.50 0.50506 848921037117    10212200030418

4985 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಎಂ.ಮ ನ  

ೕರಬಸಪ ರ ಯಕನಹ 5/5 ಇತ 0.60 0.29492 207900815190    10670100007420

4986 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಗಪ   ೕ  

ಗಪ ವ ಕಸಬ 84 ಇತ ಬದ 0.75 0.75759

4987 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
 ಅಹಮ    ಮದ  

ದನಹ ಕಸಬ 3/3 ಇತ ಣ ನ 0.40 0.45349 650305790448    669101091553

4988 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗ ಳಮ  ೕಂ  ಷ ಪ ಅರ ೕ 63/2 ಇತ 0.95 0.41094 711722711754    10593100009226

4989 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಮ ನ  ಮ ೕಶಪ   

 ದ ಪ ಪ ದಹ ೕ 73/3 ಇತ ಣ ನ 0.40 0.45349 320592993777    200001725949

4990 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎಂ. . ದ ಪ   ಂದ ಪ ಅರ ೕ 38/3 ಇತ ಣ ನ 0.85 0.85861 478410332177    200000420539

4991 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . .ಜಯಪ   ರಪ ಅರ ೕ 47,51 ಇತ 1.20 1.15236 230390658809    10593100003947

4992 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಎ . ವ ಜ  

ೕ ಶ ರಪ ಹಳವ ೕ 67/RS ಇತ 1.00 0.65627 605483215989    200001011242

4993 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎ . . ಜಪ   ಂದ ಪ ಅರ ೕ 37/1 ಇತ ಣ ನ 1.20 1.15236 621419627304    669108091313

4994 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

. .ಬಸವ ಜಪ   .ತಮ ಣ ಅರ ೕ 53/1 ಇತ ಣ ನ 1.15 1.10434 200365859259    3320101006699

4995 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

. . ಂ ಶ  ಪರ ಶ ರಪ ಅರ ೕ 13/2A ಇತ 1.25 0.61506 315606038825    105900003984

4996 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಮಹ ವಪ   ದ ಪ  
ಮ ಂಡನಹ ಅಸ ೕ ೕ 6/5,6/9 ಇತ ಕಲಂಗ 0.69 0.69698 484457399634    669101011239

4997 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ಎ .ಮ ಶ ರಪ   ದ ಪ ಹಳವ ೕ 27RS1 ಇತ ಈ 0.90 0.90911 514410381606    10593100002707

4998 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಥ  ಜಪ ರ ಂಡನಹ ೕ 20/3 ಇತ 0.60 0.27166 619279045606    31690500073

4999 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಷ ಪ   ಲಪ ೕಮನಹ ೕ 26/P1 ಇತ 1.00 0.49847 652024071485    31690500073

5000 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗ ಮ  ೕಂ  ಗಪ ೕಮನಹ ೕ 42 ಇತ 1.20 0.59046 327662410559    10593101017672

5001 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. ವಣ ದ ಸಪ   

ಡ ಬಸಪ ೕ 8/2A ಇತ 0.80 0.34929 341999906747    16701010270004

5002 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . ೕ    ದ ಪ ೕ 50/3 ಇತ 0.49 0.49496 789255983367    200001402156

5003 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . .ಕ ಬಸಪ   ಡಪ ೕ 47/9 ಇತ ಪ ಯ 0.74 0.48709 995983528272    

5004 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂಚ ಮಪ   ೕಮಪ ಕ ಅರ ೕ 28 ಪ ಷ  1.00 1.01013 615025222939    10593101013074

5005 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಈಶ ರಯ   ಮಹ ವಯ ಗ ೕ 44/4 ಇತ 0.40 0.26139 762514158332    64125572641

5006 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಹ ತ ಯ   ಢಕ  ಯ ೕಮನಹ ೕ 50/2P1 ಪ ಷ  0.80 0.34441 485824036313    10593100002250

5007 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

. .ಮ ನಪ   
ಪ  ಬಸಪ ಅರ ೕ 15/3 ಇತ ಣ ನ 0.60 0.60607 485717042077    669101091662

5008 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಶ  ರ  ಆ   
ವಣ ದ ಯ  ಗ ೕ 44/1 ಇತ 1.30 0.63966 982335665121    10212200006816

5009 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
 ಬಸವ ಜಪ   ರದಪ  

 ಬಸಪ ಗ ೕ 78/3 ಇತ ಣ ನ 1.20 1.15236 491847243036    10593100003741

5010 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಪ   ದ ಪ ಅರ ೕ 11/7 ಇತ ಣ ನ 0.80 0.80810 769705833557    10593100006348

5011 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸವ ಜಪ   ೕರಪ ಕ ಅರ ೕ 73/4 ಇತ ಣ ನ 0.80 0.80810 418794314263    10593100006096

5012 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕಮ  ೕಂ ಂಚಪ ಅರ ೕ 94/1 ಇತ ಣ ನ 0.40 0.45349 394570142319    105993100011099

5013 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . ದ ಪ   ಗಪ ಉಜ ಪ ವ ರಹ 30/2A ಇತ ಪ ಯ 1.00 0.64971 873073218901    10547100002897

5014 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಎ.ಎ . ದ ಪ   ಎ. ಗಪ ಡ ಯಕನಹ 41/4 ಇತ 1.00 0.64971 469154847638    384110100157

5015 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ೕನ  ೕ  ೕಂ ಅ ೕ  
 ಕಣ ಕಣ 136 ಇತ 0.60 0.60607 730376790702    64156375624

5016 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಅಸ  ೕ  ೕಂ  
ಮಹಮ  ಸ ಕಣ 39 ಇತ 2.00 1.92060 810379985713    10212200007707

5017 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ ಶ  ಟ ಪ ವರ ನಹ 7/2 ಇತ ಪ ಯ 0.80 0.46710 689878339232    31690500073

5018 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಮಲಮ  ಂ  ಚನ ಬಸಪ ವರ ನಹ 15/2B2 ಇತ ಈ 0.75 0.75759 788286013880    31690500073

5019 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂತಪ    ೕಟ ಪ ವರ ನಹ 7/5 ಇತ ಪ ಯ 0.80 0.46710 231014468270    31690500073

5020 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ಎ . ದ ಪ   ೕರಬಸಪ ರ ಯಕನಹ 5/6 ಇತ 0.40 0.31274 334349613926    64140670285

5021 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ತಪ   ಡ ಪ ಂ ನಕ 14/P4 ಇತ 1.00 0.64971 924923103071    10657100021481

5022 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರಮ   ೕಂ  ಕ ಣ ರ ಯಕನಹ 5/7 ಇತ 0.60 0.39494 583933227579    64105216664

5023 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಬಸಮ  ೕಂ ಬಸಪ   

ಅಣ ಯ ನಹ 33/9 ಇತ 0.80 0.52659 462525013726    200000809976

5024 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಹ ತಪ   ಸಣ ಪ  

ರ ಂಕ ಶ ರ 19/1 ಇತ 1.60 1.01461 895464306388    10657101017663

5025 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜ  ಬಸಪ   ಲ ಮಪ ನಹ 135/5 ಇತ 0.80 0.80810 312414071228    200000472077

5026 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ಬಸವ ಜಪ   ೕ ೕ ಲ ರ 32/12 ಇತ ಪ ಯ 0.80 0.52659 937639794455    200000774963

5027 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಅಜ ಣ   ೕ ಳ ೕ 47/1 ಇತ ಈ 1.28 1.22918 748425507645    200001729182

5028 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕಮ ೕಂ ಗ  ಯಪ ದ ನಹ 9/P2 ಇತ 1.20 0.67959 745213582103    10657101025103

5029 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಮ  ೕಂ ಗಪ  ರ ದ ನಹ 32 ಇತ 1.20 0.67959 286779363663    10657100022771

5030 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಪಮ  ೕಂ ಲಪ ದ ನಹ 15/5P ಇತ 1.85 1.15552 696882550820    10657101033227

5031 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕ ಯಮ  ಂ ಮ ಯ ದ ನಹ 10 ಇತ 1.30 0.83044 613427748486    10657100301119

5032 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎ . ಗಪ   ಲಕ  ಗಪ ಉಜ ಪ ವ ರಹ 23/4 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 1.40 1.34442 819812317269    3841108001888

5033 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕಮಯ   ಹ ಮಯ ಕಸವನಹ ಕಸಬ 60/1A2 ಪ ಷ  ಗಡ ಈ 0.64 0.64648 333308145769    1847101006097

5034 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂತಮ  ೕಂ . .ಹ ತಪ ಜಗ ಕಸಬ 108/1 ಪ ಷ  ಗಡ 1.20 1.15236 261227459579    694000938816

5035 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಹ ತಪ    

ಓಬಯ ಂಗಣ ನಹ ಕಸಬ 40/1 ಪ ಷ  ಗಡ 1.60 0.77934 664818257095    200001714143

5036 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಏ .ಓಬ ಶ  ಗಪ ಂಗಣ ನಹ ಕಸಬ 43/2,46/6 ಪ ಷ  ಗಡ 0.80 0.43247 322247317846    3320101007445

5037 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂಡಪ    ಚಪ ಅರ ನ ಂ ಕಸಬ 4/4 ಪ ಷ  1.20 0.59046 858976768843    10846100003045

5038 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಕ ೕಶ ರಪ  . .  ಬಸವ ಜಪ  

ಗಲಗ ೕ 29/5 ಇತ ಪ ಯ 1.00 0.65002 423494219309    640133050920

5039 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಷಡ ರಪ   ಗಪ ಹಳವ ೕ 22RS/2 ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013 932468326717    10593100001153

5040 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
 ೕ ೕಂ  

 ತಳ ರಕ ಯಪ ನಹ 4/10 ಇತ 0.65 0.65658 398516488521    10657101032185

5041 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರಮ ೕಂ  ಪ ಸಪ ಮ ಕ 40/1CP ಇತ 0.50 0.50506 398917476213    

5042 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
 ೕ ಮ  

 ತಳ ರಕ ಯಪ ನಹ 3/10 ಇತ ಕಲಂಗ 2.00 1.92060 793610018845    200001720928

5043 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಮ  ೕಂ  ಈಶ ರಪ ಕ ಉ 55/2 ಇತ 1.20 1.29040 973662242778    10821101008461

5044 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂದ ಮ  ೕಂ ಜಪ ಕ  ಉ 29/P4 ಇತ 1.48 1.42124 828334997032    10821100005069

5045 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರಪ   ೕ  ಗಪ ರ ಂ ಕಸಬ 57/2 ಇತ ಈ 0.39 0.44215 837335542453    10559100005991

5046 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
 ೕ ೕಂ   

ರ ಕಸಬ 45/5P2 ಇತ ಣ ನ 1.15 1.10434 952885385038    

5047 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ದ ೕ     

ಇ ಂ ರ ಕಸಬ 33/2 ಇತ ಣ ನ 2.00 1.92060 489735053865    10559101012871

5048 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
   ಅಂಗ  

ನ  ರ ಕಸಬ 26/4B ಇತ ಣ ನ 1.35 1.29640 613590153670    10559100006956

5049 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
     

ರ ಕಸಬ 27/4 ಇತ ಣ ನ 1.60 1.53648 593054756334    

5050 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. ಗಪ   ಮಯ ೕ ರ ಕಸಬ 22/3,22/6,22/4 ಇತ 1.00 0.64972 986980744195    

5051 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಸಣ ತಮ ಪ   ಅಜ ಪ ಂಗಣ ನಹ ಕಸಬ 66/1 ಇತ 1.09 0.53634 998426373226    10846100008142

5052 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಸಣ  ಗಮ  ೕಂ  

ದ ಪ ದ ರಸನಕ ಕಸಬ 2/1B ಇತ 0.80 0.43247 774380608157    200001667431

5053 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ . . ಗ   

ಂತಪ ಅರ ನ ಂ ಕಸಬ 27/1B2 ಇತ 0.80 0.43247 948217499458    10846100007291

5054 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಡಮ  ೕಂ ಗಪ ( ೕ ) ರ ಕಸಬ 50/2 ಪ ಷ  ಣ ನ 2.00 1.92060 572482134384    200001746878

5055 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕ ಪ   ಅಜ ಪ ರ ೕ 36/3 ಪ ಷ  ಣ ನ 1.00 1.01013 936459625042    64109966952

5056 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜೕಯ ಯ   ೕಕ ಯ  ಂಕ ಶ ರ ರ 170/1 ಪ ಷ  0.60 0.39494 973749304136    200001745218

5057 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜಆ . ಶ ಯ    ಯ ರ 167/2 ಪ ಷ  0.4 0.30756 280755879474    200001751753



5058 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಯಲಮ  ೕಂ ಗಪ ಕ ಮಲನ ಕಸಬ 56/2P2 ಪ ಷ  ಕಲಂಗ 1.85 1.77655 272382119990    200001737319

5059 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

.ಎಂ. ಟ ಯ   
.ಎಂ.ಬಸಯ ೕ ೕ 1/3 ಇತ 0.50 0.27029 648157248571    1077700007538

5060 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಎ .ಇ. ಕ ಮ  ೕಂ 
.ಆ . ದ ಯ ೕ ಗ ೕ 29/15,49/3 ಇತ 0.40 0.28040 640084170674    10777101009770

5061 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ವ ರ  .ಎ   
ದ ಯ  .ಆ ೕ ಗ ೕ 49/4.49/2 ಇತ 0.50 0.27029 668652006223    3841108004992

5062 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಕಲಮ  ೕಂ  ಪರ ಶ ರಪ ೕ ಗರಹ ೕ 43/1 ಇತ 0.90 0.42145 901151396435    

5063 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಓಬಮ  ೕಂ  ೕಮಪ ರ ಯಕನಹ 13/2P1 ಪ ಷ  ಗಡ ಪ ಯ 1.40 0.89432 500957603928    

5064 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

◌ೆ◌ಂ. ಚಯ    
.ಎಂ. ದ ಯ ೕ 17/2 ಇತ 0.70 0.70709 834758013149    

5065 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಡ ಹ ತಪ   ಓಬಯ ಅರ ೕ 13/8 ಪ ಷ  ಗಡ 0.80 0.80810 889685032423    

5066 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

. . ಜಪ    
ಚನ ಬಸಪ ಮ 50/2 ಇತ 1.10 1.05633 587238178108    

5067 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎಂ.ಕ ಯಪ   ಜಪ ಕ  ಉ 26/P4-P1 ಇತ 1.20 1.15236 323111022756    54042594492

5068 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಮ ರ ನ  ಕ ಯಪ ಕ  ಉ 28/P8 ಇತ 1.00 1.01013 400759684702    

5069 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಮ  ೕಂ ವ ದರ ಕಸಬ 35/1 ಇತ ಗಲ 0.88 0.88891 830275975333    10559100005542

5070 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಮ ರ ನಪ   ಂದ ಪ ಬ ಕಸಬ
49/3A1A-P1,49/3A-

1B,49/2,47/9 ಇತ 1.25 0.61506 871097392283    10559100004265

5071 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಂಕ ಶ    ಯರ ಪ ಮಲನ ಕಸಬ 22/4 ಪ ಷ  ರಲ 1.60 0.76602 309611078587    3320108006531

5072 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ವಣ   ೕ  ಕ ಪ ೕ ದ ಕಸಬ 6/2 ಇತ ಣ ನ 0.80 0.80810 920149302673    10670101001389

5073 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಗ ಜ  ಎಂ   
ಂಕ ಶ ಹ ಕಸಬ 25/2B ಇತ 1.40 1.34442 908044473632    10727101013038

5074 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ ಶ  ಂಕಟಪ ಮಲನ ಕಸಬ 160 ಪ ಷ  ರಲ 1.00 0.41880 387851220700    10727101012941

5075 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

.ಎ .ಆಂಜ ಯ  
.ಎ . ೕವಪ ಜ ರ ಕಸಬ 139/2B ಇತ 2.00 0.96634 606605630815    54040698368

5076 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಖ ೕ   ೕ  ರ ಕಸಬ 1/2 ಇತ ಣ ನ 1.20 1.15236 662446436997    200001745194

5077 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

 ೕಂ   
ೕ ದ ಕಸಬ 20/1B2 ಇತ ಣ ನ 1.75 1.68052 523439535259    200001745229

5078 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಅ ತ ೕಂ ೕ ಭರಮಸ ದ ಕಸಬ 79/2A ಇತ 0.90 0.48305 250747154515    3320101008449

5079 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಣ .ಎ   ಶರಣಪ .ಎ ಅ ನ ಂ ಕಸಬ 30/7 ಇತ 0.50 0.21324 964763140524    10846101017991

5080 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಆ .ಕಮಲಮ  ೕಂ ಮಹ ವ 

ಭರಮಸ ದ ಕಸಬ 91/1A-P1 ಇತ ಪ ಯ 1.25 0.76827 443046432934    64045823357

5081 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಣ   ಶರಣಪ ಅ ನ ಂ ಕಸಬ 29/2A1 ಇತ 0.60 0.24187 500238508050    10846100004701

5082 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಅಮ ಂದ ಪ    ಪಲಪ  

ಹ ಮಲನ ಕಸಬ 33/2 ಇತ ಪ ಯ 2.00 0.80619 427904193053    10727100003053

5083 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಎ . ಜ  

. ಂದ ( ೕ ) ಬ ದಹ ಕಸಬ 12/2 ಇತ ಂ 1.90 0.59657 214169695339    64182754533

5084 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . ಮ ೕಂ ಸ ೕ  ಬ ದಹ ಕಸಬ 55/2 ಇತ ಂ 1.25 0.40926 234151036185    10727100005387

5085 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎಂ. . ಶವ   ಣ ಪ  

ಂಬರ ದ ಕಸಬ 36/5,36/7 ಇತ ಂ 1.80 0.58933 920613376300    10727100000062

5086 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. .ಮರ ದ ಪ   ಕ  

ಭಮ ಪ ಅ ನ ಂ ಕಸಬ 17/2C1 ಇತ 0.80 0.29640 521937620400    10846100002186

5087 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ಕಲ ಣ   ಮ ಣ ದ ರಸನಕ ಕಸಬ 23/1B2 ಇತ 0.50 0.24060 726343664905    3320101000888

5088 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸಪ   ಶರಣಪ ಅ ನ ಂ ಕಸಬ 30/6 ಇತ 0.54 0.23061 634446839805    10846101016983

5089 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸವ ಜ.ಎ   ವಣ .ಎ ಅ ನ ಂ ಕಸಬ 4/1A2 ಇತ 0.80 0.29640 754888891931    10846100007323

5090 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಪ .ಎ .  ಶರಣಪ  ಎ ಅ ನ ಂ ಕಸಬ 14/7 ಇತ 0.45 0.19971 877949454630    10846100007701

5091 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರದಮ  ಂ ಬಸವ ಜಪ ಜಗ ಕಸಬ 169/5 ಇತ 0.80 0.29640 873158920015    10212210017840

5092 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. . ಪ    

.ಹ ತ ಹ ಕಸಬ 43/2 ಇತ ಂ 2.00 0.45941 684217316812    10727100000035

5093 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಯಮ  ೕಂ ೕರಪ ಅರ ೕ 13/7,13/11 ಇತ

1.20 0.59046 944173331134    669108095345

5094 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
 ಎಂ   ಲಪ  

ಎಂ ದ ನ ೕ 17/2,17/3 ಇತ 3.40 1.30243 338868388015    464101022329

5095 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎ .ಸಣ ಬಸಪ   ಭಮ ಪ ಕ ೕ 79/3 ಇತ 0.60 0.31754 837204634198    669101087980

5096 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಪ   ಸಣ ಗಪ ಗರಹ ೕ 74/6 ಪ ಷ  ಗಡ 0.75 0.28237 541990119428    10777100007348

5097 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸಮ  ಂ ಜಪ ಗರಹ ೕ 74/1 ಪ ಷ  ಗಡ 0.80 0.29385 519697544886    10777100007344

5098 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಪ   ಆ ಪ ರ ೕ 19/8 ಇತ 0.70 0.65351 628988126621    3320101000848

5099 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ಮ ಶ ರಪ   ಲ ಮಪ ಕ ೕ 98/8 ಇತ 0.40 0.21157 356218877836    6691010460

5100 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ .ಆ . ೕ  ೕ  

 ಎಂ.ಎ . ೕ 58/2,58/3,58/4 ಇತ 1.80 0.78935 200203560517    10212200037892

5101 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಂಗಪ   ಚನ ಪ ರ ಂಡನಹ ೕ 15/2 ಇತ ಆಪ  3.40 1.37661 640514379985    2001010573

5102 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಆ . . ಗ ಜ  ಮ ಣ ಹ ಕಸಬ 20/1 ಇತ 1.20 0.59046 410200703798    200000631719

5103 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕ   ೕಂ 
.ಎ .ಇ ಂ ಜಗ ಕಸಬ 77/4 ಇತ 0.60 0.39494 328594601619    64080061520

5104 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎ .ಕ ೕ   ವನ  ದ ಪ ಅ ನ ಂ ಕಸಬ 20/2 ಇತ 0.53 0.28651 844735179980    3320101008686

5105 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ವ  .ಎಂ.ಎ   

ದಪ   ಎಂ ರ ಂ ಕಸಬ 43/2 ಇತ ಣ ನ 1.20 1.15236 338830235384    200001440953

5106 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಪ   ಡಮ ಬಸವನ ೕ 51/1 ಇತ 2.00 0.98410 706790878527    10547100002159

5107 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕಮ ಥ   

ಬಸವ ಜಪ ಯರಮಲನಹ 5/7 ಇತ 1.65 1.58449 357151627425    1847101003227

5108 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಆ . ವ ರ  

ದ ಪ ಜಗ ಕಸಬ 221/7,221/8 ಇತ 0.90 0.41669 954822232712    18477108005165

5109 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಪ   ದ  ಓಬಯ ಮಠದ ಮವ ನಹ ಕಸಬ 8/1P1 ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013 331985606119    31690500073

5110 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ಶ ಂದ  ಯ   ಗ ಯ ಗ ೕ 30/2 ಪ ಷ  ಣ ನ 1.20 1.15236 358504015985    10593100006274

5111 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಯ  ೕಂ 

ೕಮ ಯ ೕಮನಹ ೕ 50/1 ಪ ಷ  1.00 0.52184 746858056455    200001749631

5112 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
  ೕಂ  ಶವ 

ಯ ಗ ೕ 82 ಪ ಷ  ಣ ನ 0.90 0.90911 886891510494    10593101040759

5113 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಷ ಪ   ಗಪ ಹ ೕ 39/1 ಪ ಷ  ಗಡ 1.00 1.01013 803903423265    10777100002689

5114 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಖರ  ಯ ರ ೕ 77 ಪ ಷ  ಣ ನ 1.50 1.44045 803903423265    0

5115 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಯ    

ಯ ರ 167/1 ಪ ಷ  0.85 0.55421 626531101323    450101027963

5116 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಡಪ   ಕ  ಓಬಪ ಬ ಹ 23/1BP2 ಪ ಷ  ಗಡ ಈ 1.00 1.01013 882268438989    10657100021322

5117 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಗ ಂದ   ಮಪ ಜಗ ಕಸಬ 113/4,113/5 ಇತ 0.75 0.40544 853833718528    355550334210

5118 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಥ .    

ಬಸವ ಜಪ ರ ಂ ಕಸಬ
4/4

ಇತ ಣ ನ 0.90 0.90911 992527301424    10559101004650

5119 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . ೕಗಣ   ಂದ ಪ ಕ ೕ
61/6,65/5

ಇತ ಪ ಯ 0.38 0.22583 864777075932    669119000614

5120 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ವ ಂಗಪ    ಂ  

ಮಪ ಚ ೕ
16/1

ಇತ 0.93 0.47607 243476760089    669101086629

5121 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಜಯಮ  ೕಂ  

ಹ ತಪ ಕ ೕ
65/1

ಇತ 0.70 0.39154 592498601928    10538100007042

5122 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕ ಶಪ    
ಎಂ. .ಕಲಪ ಕ ೕ

9/9
ಇತ 0.89 0.39074 437192175210    669108091232

5123 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. .ಓಂ ರಪ   ೕಣಪ  

. ಕ ೕ
18/1

ಇತ 0.60 0.27875 367230540194    669101086530

5124 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಎ . ರ   

ಟ ಬಸಯ ಚದರ ಳ ೕ
60/1BP1

ಇತ 0.68 0.31734 314439384326    669101009709

5125 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಸಣ ೕಕ ಯ   

ನರ ಂಗ ಯ ಟ ರನಹ ಕಸಬ 18/13 ಪ ಷ  ಈ 1.10 1.05633 284682331798    1847101003575

5126 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ದ ಖರಪ   ಡ  

ೕಮಪ
ಮ 27/1 1 ಇತ 0.6 0.60607 318699875564    918010113464873

5127 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಪ   ಗಪ  ನಹ 112/2 ಇತ 0.8 0.80810 273241127102    918010113464925

5128 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ .ಎ . ೕಶಯ    

ಗಯ
ಕ ಟನಹ 19/2 ಇತ 1 1.01013 959334193751    918010113464860

5129 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಮ ದ ಪ   ಡ  

ಗಪ
ನಹ 92/3 ಇತ ೕಳ 0.5 0.50506 967639778064    918010104650405

5130 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ದ  ವ ಂಗಪ   

ಉ .ಉ  ರಪ
ಕ ಟನಹ 16/2 ಇತ ೕಳ 0.6 0.60607 239979918271    10776100004065

5131 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಹ ಮಕ  ೕಂ ೕರಪ  

ರ ರ ಕಸಬ 29/1AP2 ಪ ಷ  ಗಡ ಎ ೕ 1.20 1.15236 863474465592    

5132 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಆ .ಹ ತಪ   ಗಪ ರ ಕಸಬ 38/2P3 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 0.80 0.80810 440657212603    694000924020

5133 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಎ .ಹ ತಪ   

.ಓ. ಂಗಪ ಕ ಮ ನಹ 11/2 ಪ ಷ  ಗಡ ಈ 1.40 1.34442 717369999270    10670100011382

5134 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಎ . ಕಜ ೕಂ ಕ ಪ ದ ಯ ನ ೕ 138 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 2.00 1.92060 568455948739    10547101006791

5135 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಪ   ಸಣ ಹ ತಪ ಳನಹ ೕ 4/5 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 1.20 1.15236 238205222632    3320101002790

5136 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ಮಪ   ಪಯ ಕ ರ ೕ 14/4 ಪ ಷ  ಗಡ 1.20 1.15236 610243078778    10593100006226

5137 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಪ   ಹ ಮಪ ಮದಕ ರ 51/1P1 ಪ ಷ  ಕಲಂಗ 1.70 1.63251 459372888136    10821100005681

5138 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಡ ೕ ಯ   ನರ ಂಗ 

ಯ ಟ ರನಹ ಕಸಬ
18/12,18/14

ಪ ಷ  ಈ 1.00 1.01013 201813170174    1847108006203

5139 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ  ೕಂ ಲಚ ಯ ಗ ೕ 29/1 ಪ ಷ  ಣ ನ 1.20 1.15236 324987619857    10593101054910

5140 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂದ  ಯ   ಕ ಯ ಗ ೕ 28/6P3 ಪ ಷ  1.00 1.01013 331787185765    10593100007246

5141 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂ  ೕಂ ದ ಯ ಗ ೕ 29/2 ಪ ಷ  1.20 1.15236 447520560983    10593101001787

5142 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . ಗ ಜ  ಪ ಯ ಂಗಣ ನಹ ಕಸಬ 6/3 ಇತ 0.40 0.25731 469428935933    10846100008081

5143 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಮ  ೕಂ . ಲಪ ಹ ರ ಕಸಬ 106 ಇತ ಣ ನ 0.80 0.80810 381446762180    1847101000434

5144 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಯ ಪ   ೕಣಪ ಮಠದ ಮವ ನಹ ಕಸಬ 19/2 ಇತ 0.80 0.52659 893864238736    10559100003746

5145 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಅ ೕಶ  ಬಸಪ ಂಗಣ ನಹ ಕಸಬ 41/1A2 ಇತ 0.60 0.32435 820361493625    139810100043020

5146 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕರಮ  ಂ ಗಪ ಕ ಮ ನಹ 2/1 ಇತ ಣ ನ 0.58 0.58587 452300862758    

5147 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಬಸವಬ ಡ  ಂ ರದ 

ಮ ವಪ ಚಳಕ 18/P1 ಇತ ಪ ಯ 2.20 1.10226 984661609979    10777100002870

5148 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗರತ ಮ  ೕಂ ೕರಭದ ಪ ಹ ಕಸಬ 65/4 ಇತ 1.60 1.53648 376300537634    64185065765

5149 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . . ವಣ ದ ಪ   ೕರಪ ಗಲಗ ೕ 37/1 ಇತ ಪ ಯ 0.90 0.59241 897473202863    10593100004138

5150 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಎ . ಲಯ   

.ಎ . ಜಯ ಹ ಮವ ಗ ಹ 34/2 ಇತ ಂ 1.00 0.44913 629879456503    10656100016190

5151 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕ  ದನಹ   

ಚನ ಬಸಪ ಹ ಮವ ಗ ಹ 11/2AP3 ಇತ ಪ ಯ 1.00 0.64159 626102406067    64213594972

5152 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ . . ಗ ಜ  ದ ಖರ 

ಎ . 32/6 ಇತ ಪ ಯ 2.00 1.22763 308358651114    10821100005661

5153 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
.ಪ ಕರ  

ಬಸವ ಜಪ .ಎ . ಗ ಂ 141/4 ಇತ 0.80 0.80810 827022456900    10821101032194

5154 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಬಸಮ  ೕಂ ಹ ಮಪ ( ೕ ) 
 ಹ ಮಪ ದ ನಹ 16/4 ಇತ 1.20

0.52864 611981547780    10657101057184

5155 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದಮ  ಂ ಹ ತಪ ದ ಯ ನ ೕ 61/13 ಇತ 0.80 0.17049 929744921121    669101093525

5156 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದಮ  ಂ ಹ ತಪ ದ ಯ ನ ೕ 61/13 ಇತ ೕ 0.80 0.21984 929744921121    669101093525

5157 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. .ಪ ಸನ ರ  

.ಹ ತಪ ದ ಯ ನ ೕ 61/4 ಇತ ಪ ಯ 1.20 0.76656 593988009090    669101087101

5158 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. .ಪ ಸನ ರ  

.ಹ ತಪ ದ ಯ ನ ೕ 61/4 ಇತ ಂ 0.80 0.30264 593988009090    669101087101

5159 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. .ಪ ಸನ ರ  

.ಹ ತಪ ದ ಯ ನ ೕ 61/4 ಇತ ೕ 0.80 0.08525 593988009090    669101087101

5160 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. .ಪ ಸನ ರ  

.ಹ ತಪ ದ ಯ ನ ೕ 61/4 ಇತ 0.40 0.04848 593988009090    669101087101

5161 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . . . ೕ ಶ  ೕಣಪ ಕ ೕ 71/6 ಇತ 1.00 0.35696 825784548899    669842008669    

5162 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಪ ಶ  ೕಕ ಥಪ ಅಸ ೕ ೕ 209/1A ಇತ ಂ 0.50 0.18915 426643337514

5163 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ಆ . ಗ ಜಪ   . ದ ಪ ೕ ಗರಹ ೕ 65/1P1 ಇತ 0.80 0.43246 219426859655    10593100001549

5164 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . . ೕರಪ   ಮ ಪ ಪ ದಹ ೕ 27/7P2 0.49 0.24876 514468794859    

5165 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ದ ಬಸಮ  ೕಂ ಕ ಪ ರ 

ಲಪ ೕ ೕ 161/3 ಇತ 0.80 0.43246 395317449390    669101017036

5166 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
. . ಜಣ    

.ಎ . ಬಸವ ಜಪ ಅಣ ಕಸಬ 29 ಇತ 1.20 1.15236 569576845753    1874101000499

5167 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . ೕಮ ಖ   ಂಗಪ ಕ ವ ರ ಕಸಬ 102/17, 102/19, 102/21 ಇತ ಕಲಂಗ 1.20 1.15236 859823204735    10656100004862

5168 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸಮ  ೕಂ  ಹ ತಪ ಅರ ನ ಂ ಕಸಬ 1/7 ಇತ 0.40 0.27082 443868579396    483108025603

5169 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಓಬಯ ಮ ನಹ ಕಸಬ 58/1 ಪ ಷ  ಗಡ ಂ 1.20 0.39289 648472762187    3320108005255

5170 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಆ  ಬಸವ   ದ ಪ ಅರ ನ ಂ ಕಸಬ 25/5 ಪ ಷ  ಗಡ 0.35 0.16570 548206628188    10846100007925

5171 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಪ   ತಳ ರ ಂಗಪ ಅರ ನ ಂ ಕಸಬ 25/4, 25/7 ಪ ಷ  ಗಡ 0.30 0.15074 700999568921    10846100002258

5172 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ    ೕಂ ಪ ೕಣ ಕ ಡಲ ಂ ಕಸಬ 7/5 ಇತ 1.20 0.58962 299923460927    10727101010475

5173 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕ  ಎಂ. . ೕಂ ಪ  

.ಎ .. ಕ ಡಲ ಂ ಕಸಬ 7/4 ಇತ 1.20 0.58962 457275743251    10727101009220

5174 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ . .  ೕಂ 

ಜ ಧ ನ ಂಬರ ದ ಕಸಬ 6 ಇತ ಂ 1.60 0.52386 935231347743    10727100001647

5175 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಜಣ     ರಪ ದ ಮ ನಹ ಕಸಬ 4/3B ಇತ ಈ 0.37 0.41947 545228897672    4042593374

5176 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ವ ಂಗಮ  ೕಂ  ಬಸಪ ಕಸವನಹ ಕಸಬ 33 ಪ ಷ  ಗಡ 2.00 1.92060 726409989295    1847119007804

5177 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಪ   ಪಯ ತಮ ೕಹ 48/P2 ಪ ಷ  ಗಡ 1.00 1.01013 964967882569    200001760687

5178 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . . ಪ   ಬಸಪ ಲಯ ನ ೕ ೕ 30/3 ಪ ಷ  ಗಡ ಎ ೕ 0.90 0.90911 466087566107    10777100006356

5179 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಪ   ಗಪ ಮ ಂ ೕ 20/2A1 ಪ ಷ  ಗಡ ಣ ನ 1.00 1.01013 605875238552    10777100006019

5180 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂದ ಪ   ಬಸಪ ಡ ದ ಂಗನಹ ೕ 32/1 ಪ ಷ  ಗಡ ೕ 0.30 0.34011 804819891148    10593101003183

5181 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ   ಗಪ ರ ಕಸಬ 67 ಪ ಷ  1.10 1.05633 497565780801    10559101030220

5182 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಮ ೕಶ ಯ   ಕಮ  

ಯ ಚದರ ಳ ೕ 7/1 ಪ ಷ  ಪ ಯ 0.19 0.15542 239356756580    200001720735

5183 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕ  ೕಂ ಮ ೕಶ 

ಯ ಚದರ ಳ ೕ 7/2 ಪ ಷ  ಪ ಯ 0.19 0.15542 324239774934    200000693176

5184 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಗಪ   ೕ  

ಗಪ ವ ಕಸಬ 84 ಪ ಷ  ಬದ 0.75 0.75759 748068545424    200001855367

5185 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಪ   ಪ ಯ ಗ ೕ 37/2 ಪ ಷ  0.60 0.32435 759760660019    10593100004131

5186 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ  ಎಮ.   ಸಪ ಮಠದ ಮವ ನಹ ಕಸಬ 96/3 ಪ ಷ  ಗಡ 0.87 0.87881 223848387646    10559101003457

5187 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಷ    ರಯ ಕಸವನಹ ಕಸಬ 21/1 ಪ ಷ  ಗಡ 1.60 1.53648 359257371535    1847108009708

5188 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಓಬಯ ಮ ನಹ ಕಸಬ 58/1 ಪ ಷ  ಗಡ ಂ 1.2 0.39289 648472762187    3320108005255

5189 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಪ   ತಳ ರ ಗಪ ಅ ನ ಂ ಕಸಬ 25/4,25/7 ಪ ಷ  ಗಡ 0.3 0.15074 700999568921    10846100002258
5190 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ಅ ನ ಂ ಕಸಬ 25/5 ಪ ಷ  ಗಡ 0.35 0.16570 548206628188    10846100007925
5191 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಪ   ಹ ತಪ ಮದಕ ರ 51/1 1 ಪ ಷ  ಕಲಂಗ 1.7 1.63251 459372888136    200001807651

5192 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಓಬ ಶ  ಗಪ ಂಗಣ ನಹ ಕಸಬ 46/6 ಪ ಷ  ಗಡ 0.4 0.26083 322247317846    3320101007445

5193 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ತಪ   ಡಪ ಮದ ರನಹ 5/ 4 ಪ ಷ  ಗಡ 0.80 0.52659 893520385886    

5194 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಸಣ ಹ ತಪ   
ಸಣ ಹ ಮಯ ಕ ರ ೕ 14/3 ಪ ಷ  ಗಡ 0.57 0.30813 519927063201    200000046887

5195 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಬಸವ   ೕಹ  ಗಪ ಕ ರ ೕ 32 ಪ ಷ  ಗಡ 1.00 0.65824 895409123144    200001532753

5196 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಸ ೕಶ   ಬಸವ ಜಪ ಐನಹ ೕ 1/1 ಪ ಷ  ಗಡ 1.20 1.15236 599547202408    

5197 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹನ ಪ   ಹ ಮಯ ಕ ರ ೕ 11/11 ಪ ಷ  ಗಡ 1.20 1.15236 978330624422    

5198 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಂತಮ  ೕಂ ಯಲಪ ಮ ೕ 43 ಪ ಷ  1.00 0.38709 735215267439    3001009482

5199 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಕ ೕಶಪ  ಎ .    
ಖರಪ .ಎ . ಕ ೕ 112/2 ಇತ 0.90 0.35712 993812915786    1902500100528000

5200 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಎ . . ಡಪ    
ಹ ಮಪ ಬಸವನ ೕ 206/38 ಇತ 0.80 0.52659 721977334727    4482180025197

5201 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

. .ಬಸವ ಜಪ   ಬಸಪ ಅರ ೕ 40/10 ಇತ 0.80 0.80810 498198919765    10593100006400

5202 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . ೕ ಶ  .ಜಯಣ ರ ೕ 15/1A ಇತ 0.80 0.80810 425392441528    10670100011131

5203 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕ   ರಣ ಪ ವರಹ 25/3AP2 ಇತ 2.00 1.92060 415518072683    694000903702

5204 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಮ ಲಮ  ೕಂ .ಎ . ೕ 9/5 ಇತ ಎ ೕ 0.80 0.80810 751977082805    1064101019358

5205 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . ಂಗಪ   ಜಪ ಅಸ ೕ ೕ 186/1A2 ಇತ 1.58 1.51727 336140449373    200001725950

5206 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಥ.ಎ .ಎ   
ಂಗಪ ಜ ರ ಕಸಬ 40 ಇತ 1.20 1.15236 556178030484    200001885608

5207 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಪ   ಡಪ ಕ ಹ ಕಸಬ 38/4 ಇತ ಣ ನ 0.40 0.45349

5208 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಎ . .ಬಸವ ಜಪ   ಪ  
ಗಪ ರ ಂಡನಹ ೕ 22/P1 ಇತ 0.98 0.38893 248012656504    10777100001052

5209 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಪ.ಎ .ಎ  ೕಂ 

ಪರ ಶ ರಪ ೕ ೕ 68/5 ಇತ 0.60 0.60607 274520585403    10205100010296

5210 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ತಪ   ನ ಪ ಕ ರ ೕ 8 ಪ ಷ  ಗಡ 0.40 0.45349 955106102045    10205100010118

5211 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಮ  ಂ ಹ ತಪ ಗಲಕ ೕ 10/4B ಪ ಷ  ಗಡ 0.60 0.28509 245446421712    10205100010292

5212 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

.ಎ .    ಗಪ ರ ಂ ಕಸಬ 32/5 ಇತ 1.00 0.53297 907408500289    10559100004402

5213 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕರಭದ ಪ   ಚನ ೕರಪ ದರ ಕಸಬ 79/7 ಇತ 0.98 0.98991 750406205123    10559131014116

5214 ಜಗ
ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ

ಬಸವ ಜಪ .ಎ .ಎ   
ಶರಣಪ  ನ ಕ ೕರ ಅ ನ ಂ ಕಸಬ 28/2C,29/2E ಇತ 0.38 0.25731 740222807333    10846100004558

5215 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
 .ಎ  ೕಂ 
ಜಣ .ಎ . ಅ ನ ಂ ಕಸಬ 29/2B1 ಇತ 1.37 0.87514 518525757025    10846100003400

5216 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಹ ತಪ   ಅಜ ಪ ಳನಹ ೕ 7/3 ಪ ಷ  ಗಡ 1.00 1.01013 273839921771    200000911403

5217 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಪ   ಕ ಪ ಕ ರ ೕ 10/6AP3 ಪ ಷ  ಗಡ 1.00 1.01013 934144127625    200001510900

5218 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಪ   ಡ  ಮ ಯ ಹ ರ ಕಸಬ 56/4 ಇತ 0.50 0.36861 229327371636    

5219 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕಚನಮ  ಂ ಹ ತಪ ದ ಯ ನ ೕ 73/2 ಇತ 2.40 0.42231 404023421412    1043010047170

5220 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ದ ಜಯ   ಜಯಪ ಕ ಅರ ೕ 21/2 ಇತ 0.85 0.35732 239009781312    10593100004323

5221 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಲ .ಎ .ಎ    

ಟ ಯ   ಎ .ಎ ೕ 55/1 ಇತ 0.85 0.44619 254093223574    54042562368

5222 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಸರಸ  ೕಂ ದ ಪ ದ ಯ ನ ೕ 73/4 ಇತ 2.40 0.42231 697774585802    10430110047156

5223 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರ . .   ದ ಪ ರ ೕ 15/5 ಇತ ಣ ನ 0.80 0.80810 255034540013    64069748155

5224 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಆ . . ಪ ಮ  ೕಂ 
ಎ . . ಥ ಮ ರ ಕಸಬ 12/2 ಇತ ಪ ಯ 2.00 1.27760

5225 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸಪ   ಮಪ ಹ ರ ಕಸಬ 74/3A1 ಇತ 0.65 0.37985

5226 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ೕಲಮ ೕಂ ಮ ನ ಡ ಪ ಗ ೕ 77/1 ಇತ 1.00 0.44896

5227 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ಅರ ೕ 11/4A1 ಇತ ಣ ನ 0.62 0.32555

5228 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಲಮ  ೕಂ  ಮ ಪ ಪ ವರಹ 8/1 ಇತ 1.35 0.86238

5229 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಡ ಸತ ಪ    ೕಣಪ ರ 45/1 ಇತ 0.95 0.62532

5230 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ವಣ .ಎ .   ದ ಪ ಡ ಯಕನಹ 12/2 ಇತ 1.30 0.83044

5231 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ .ಎ . ದ ಪ   ಗಪ ಉಜ ಪ ವ ರಹ 78/7 ಇತ 0.77 0.77780

5232 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗ ಮ   ಚನ ಬಸಯ ರ ೕ 61/4 ಇತ 0.60 0.43247

5233 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ . .ಬಸವ   ಉಜ ಪ ರ ೕ 9/3 ಇತ ಣ ನ 0.40 0.45349

5234 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗಮ  ೕಂ ಕ ಪ ಹ ರ ಕಸಬ 42/4 ಇತ 0.60 0.60607

5235 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ಎ .ಎ . ಥ   

ಜಪ ರ ಂಡನಹ ೕ 20/3 ಇತ 0.78 0.78790

5236 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಕಲಪ   ವ ಂಗಪ ರ ಂ ಕಸಬ 23/7 ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013

5237 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ
ೕ ಮ  ೕಂ 

. . ಥ ಕ ಹ ಕಸಬ 116/2B ಇತ ಣ ನ 1.00 1.01013

5238 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗರತ  ೕಂ ಮನ ಡ . ಮ ನಹ ಕಸಬ 28/3 ಇತ 1.20 0.59046

5239 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ಗ ಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ದರ ಕಸಬ 26/4 ಪ ಷ  ಗಡ 0.80 0.80810

5240 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ವಮ  ೕಂ ೕ ಹ ಮವ ಹ 32/3 ಪ ಷ  4.00 1.27248

5241 ಜಗ ಪ ನ   ಂ  ೕಜ  ೕ ವ  ೕಜ ರತ ಮ  ೕಂ ಅಜ ಪ ರ 43/6 ಇತ 0.80 0.32560

5243 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಕ    ೕ ದ ಪ ಯ ಂಡ 74/3 ನ ಂ  1.20 0.06816 719479236362 694000823996



5244 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ದ ಖರ  ಲಪ ಕ ವ ಗ ಹ ಆನ ೕ 37/3 ನ ಂ  0.80 0.05680 737413026497 105501010019859

5245 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ   ಬಸಪ ಟ ಯ ನಹ ಆನ ೕ 37/3 ನ ಂ  0.75 0.12780 213606319693 0232500100395401

5246 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ದ ಖರ  ಲಪ ಟ ಯ ನಹ ಆನ ೕ 37/3 ನ ಂ  0.80 0.05680 737413026497 105501010019859

5247 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಗನಬಸವನ   ಎ   
ಂಗಪ

ಗ ಯ ಂಡ 92/3 3 ನ ಂ  3.20 0.07869 349679028997 100501010011225

5248 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಥ  ಪ ಬ ರ ಕಸ 27/3 ನ 0.50 0.03250 2551 3350 8998 10555100005024

5249 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಗ   ೕಮ ಂಗಪ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 145/12 ನ 0.50 0.03250 8453 2733 6278 1305155000059791

5250 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಬಸವ ಜಪ   ಮಲಪ ದಗ ಯ ಂಡ 5/1 5 ನ 0.70 0.04550 8433 2225 1015 10533100050108

5251 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ  ೕಂ ಶ ಗ ಯ ಂಡ 122/4 ನ 1.10 0.07150 5228 9630 6318 520101044051782

5252 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ದ ಂ   ವಣ ದ ಪ ಡ ಕಸ 43127 ನ 0.40 0.02600 3392 0102 1883 32833750663

5253 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ರತ ಮ  ಂ ಪ ಡ ಕಸ 194/3 ನ 0.60 0.03900 9560 9215 4010 31282556204

5254 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಮ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ದಗ ಯ ಂಡ 105/4 5 ನ 0.75 0.04550 5593 5809 1891 10533100003658

5255 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಪ ಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಮ ಆನ ೕ 72/4 ಪ. 0.40 0.02600 2239 4725 5010 10688100002586

5256 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಎಂ. ಂಗ   ಮಲ ಪ ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 16/4 ನ 1.00 0.19500 5281 5191 0574 13330100003415

5257 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಥ  ಂದ ಪ ನಹ ಕಸ 16/3 ನ 0.40 0.07800 9359 3499 9609 64082906502

5258 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಚನ ಬಸಪ   ಹ ತಪ ರಮ ಂಡನಹ ಕಸ 37/5 ನ 0.40 0.07800 9068 8368 1578 3842101000268

5259 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಜಪ   ಪರ ಶ ರಪ ಗರಕ ಕಸ 58/ 3 ನ 0.40 0.07800 3338 0173 8582 10787100002811

5260 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಶ ರ ಯ   ಡ ಕಸ 53/3 ಪ. 0.52 0.10140 3766 5709 6943 10787101027837

5261 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ರಪ   ಹ ತಪ ಡ ಕಸ 65/1 ನ 0.40 0.04080 6757 0607 0993 074301000007716

5262 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ    ಬ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 158/1 ನ 0.97 0.09894 5553 1779 2366 074301000007791

5263 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಥ  ಬ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 158/2 ನ 0.64 0.06528 7667 9091 6863 079210100068649

5264 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಂಟಮ  ಂ ಸಬ  ಅ ಬ ಕಸ 40/3 ನ 0.38 0.03876 4723 3626 8267 64180312766

5265 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಂಕಟ   ಸಬ  ಅ ಬ ಕಸ 40/2 ನ 0.38 0.03876 8725 7978 3699 54036665102577

5266 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ದ  ಂ 
ಲ ದ ಖರಪ

ಚ ಗಟ ಕಸ 16/2 ನ 1.15 0.11730 3157 7884 8764 1813101002018

5267 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಉಜ ಪ   ಎಲವ  ೕರಬಸಪ ಳವ ಕಸ 15/5 ನ 0.42 0.04284 9400 1340 5066 10847100007449

5268 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ದ ಮ  ೕಂ ಉಜ ಪ ಳವ ಕಸ 15/7 ನ 0.42 0.04284 3894 0343 0389 10847100007446

5269 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಖರಯ   ಚನ ಬಸಯ ಗ ಕಸ 71/2 ನ 0.40 0.07800 5855 1858 5925 160900101000924

5270 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಎ  ಎ  ಮ ಶ ರಯ   
ಂಗಯ

ಗ ಕಸ 59 ನ 0.40 0.07800 6598 3658 3664 160900101001811

5271 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ನ ಂದ   ದ ಖರಪ ಂ ರ ಕಸ 36/3 ನ 0.80 0.15600 3513 5317 6006 1305155000090575

5272 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ . .ಉ  ೕಂ . ಕರ ಡಗ ಯ ಂಡ 129 ನ 0.60 0.11700 8665 1835 9621 10699101025884

5273 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ . .ಪ ೕ  ರ  
. .ಬಸಪ

ಹ ಮನಹ ಯ ಂಡ 10/4, 4/11 ನ 0.40 0.07800 8612 4414 9713 64169606897

5274 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ . . ಜಪ   . .ಬಸಪ ಕ ಯ ಂಡ 30 ನ 0.40 0.07800 5529 1529 3186 422374546

5275 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಜಪ   ಂ ರಪ ಡಗ ಯ ಂಡ 74/2 1 ನ 0.40 0.07800 2007 4029 7783 10699100005478

5276 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಂದ ಪ    ೕರಪ ದಗ ಯ ಂಡ 224/3, 224/4 ನ 0.40 0.07800 2880 5092 8413 10533100040328

5277 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಳ ಎ.ಎ  ೕಂ  
ವಣ ದ ಪ

ನ ಂದ ಯ ಂಡ 193/1, 195/1 ನ 0.40 0.07800 2937 5593 3310 0449101015388

5278 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಓಬ ಶ  ೕಮಪ  ವರಮ ೕ ಡ ಆನ ೕ 79/7 ನ 0.30 0.05850 3516 3019 1467 64020356865

5279 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ .ಎ .ಮ ಬ ಶ  
. ಗ ಜಪ

ಂಡಸಗಟ ಕಸ 198/1ಎ ನ 0.40 0.07800 8784 7576 8442 0449101012236

5280 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಂಧ ಪ .   ೕರಪ . ದಗ ಯ ಂಡ 224/3, 224/4 ನ 0.40 0.03900 2880 5092 8413 10533100040328

5281 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ . .   ದ ಪ ಆನ ೕ 146/5 ನ 0.50 0.09750 5765 1646 8667 0205301000025307

5282 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ೕ  .ಎ   ಆನ ೕ 69/4, 69/ 71 ನ 0.50 0.09750 8745 2305 1359 417402010005809

5283 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ . . ವ ರ  ಚನ ಪ ಂ ಯ ಂಡ 143 ನ 0.50 0.09750 4514 3490 8542 1305155000068287

5284 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಶ  ಎ. ಂದ ಪ ಅಣ ಆನ ೕ 113 ನ 0.40 0.07800 4422 1854 8086 0232500100335601

5285 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ   ಗಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 142 ನ 0.80 0.15600 2575 8404 0143 100501010012432

5286 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಎ . .ರ ಶ  ಪರ ಶ ರ[ಪ ಆನ ೕ 192/6, 192/5 ನ 0.50 0.09750 4996 7360 8839 0508101065298

5287 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಶ ಯ   
ಹ ತ

ಯವ ನಹ ಆನ ೕ 15/11-163ಎ ನ 0.50 0.09750 8376 1455 1937 10787100004113

5288 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಯ   ಮ ಯವ ನಹ ಆನ ೕ 1/5 ನ 0.50 0.09750 2394 7143 8078 10787100002229

5289 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಲ  ೕಂ ಪ ದಗ ಯ ಂಡ 39/6, 39/8 ನ 0.40 0.07800 702208584736 4240101001158

5290 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಎ   ಪರಸಪ   ಂಚಪ ನ ಂದ ಯ ಂಡ 106/1, 69/1 ನ 0.50 0.09750 821765436687 449101010188

5291 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಮ ದ ಪ   ಹ ತಪ ಹ ಮನಹ 4/1 ನ 0.40 0.07800 402402894621 449101013257

5292 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಬಸ ತಪ    ಮ ೕಶಪ ಕಸ 269/6 ನ 0.67 0.13065 362656122303 10555101032565

5293 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಕಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಆನ ೕ 27 ನ 0.41 0.07995 647891169993 232500100787901

5294 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ . . ದ ಪ   ಜ  
ೕರಭದ ಪ

ಅಣ ಆನ ೕ 244/2, 244/3, 244/4 ನ 0.8 0.15600 486792831892 0232500100935101

5295 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ರಮ  ೕಂ ಮ ಪ ರ ಕಸ 44/6 ನ ಅಂ ಂಶ 1.15 0.11730 3671 2790 4074 64020612389

5296 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಬ   ನರಸಯ ಓಬ ಹಳ ಕಸ 36/1ಎ5 ನ ಅಂ ಂಶ 0.97 0.09894 9747 3998 7291 074301000005513

5297 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಮ   ಸತ ಯಣ ಗ ಯ ಂಡ 122/3 ನ ಅಂ ಂಶ 1.00 0.10200 8793 1529 0918 520101044051790

5298 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ೕ ಸ  ೕಂ ೕ ಶ ಓಬ ಹಳ ಕಸ 37/6 ನ ಅಂ ಂಶ 0.45 0.04590 7609 2865 8074 074301000006192

5299 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಕ ಮ  ೕಂ ಪರಸಪ ಗಳಹ ಆನ ೕ 38/2 ನ ಅಂ ಂಶ 0.84 0.25704 950089562530 232500101586101

5300 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಗರತ  ೕಂ  . ಂಗ ೕ ರ ಯ ಂಡ 49/5ಎ ನ ಅಂ ಂಶ 0.9 0.09180 589707991807 5337101000230

5301 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ರಪ   ಹ ತಪ ಡ ಕಸ 65/1 ನ ಅಂ ಂಶ 0.4 0.04080 675706070993 074301000007716

5302 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ    ಬ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 158/1 ನ ಅಂ ಂಶ 0.97 0.09894 555317792366 074301000007791

5303 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಥ  ಬ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 158/2 ನ ಅಂ ಂಶ 0.64 0.06528 766790916863 079210100068649

5304 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಂಟಮ  ೕಂ ಸಬ  ಅ ಬ ಕಸ 40/3 ನ ಅಂ ಂಶ 0.38 0.03876 472336268267 64180312766

5305 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಂಕಟ   ಸಬ  ಅ ಬ ಕಸ 40/2 ನ ಅಂ ಂಶ 0.38 0.03876 872579783699 54036665102577

5306 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ದ  ೕಂ ಲ ದ ಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 16/2 ನ ಅಂ ಂಶ 1.15 0.11730 315778848764 1813101002018

5307 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಉಜ ಪ   ಎಲವ  ೕರಬಸಪ ಳವ ಕಸ 15/5 ನ ಅಂ ಂಶ 0.42 0.04284 940013405066 10847100007449

5308 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ದ ಮ  ೕಂ ಉಜ ಪ ಳವ ಕಸ 15/7 ನ ಅಂ ಂಶ 0.42 0.04284 389403430389 10847100007446

5309 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಥ  ಷ ಂಧ ಪ ಯ ಂಡ 68/4, 70/4 ನ ಅಂ ಂಶ 1.00 0.30600 428357332374 00449107024

5310 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಪರ ಶ ರಪ   ದ ಪ ಆನ ೕ 119 ನ ಅಂ ಂಶ 0.50 0.15300 227897733612 10688100003745

5311 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಜ ಂಗಪ   ಕಲಪ ಆನ ೕ 146/3 ನ ಅಂ ಂಶ 0.45 0.13770 696712866982 10688100006361

5312 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಮ ಶ ರಪ   ಲಪ ಗ ಕಸ 134 ನ ಅಂ ಂಶ 0.37 0.11628 160900101000052

5313 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಗನ ಡ  ಹ ಡ  ಬಸಪ ಕಸ 269/3, 269/2, 269/4 ನ ಅಂ ಂಶ 0.52 0.15912 786517895149 074301000003800

5314 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ . . ವಣ ದ ಪ   
ೕಲ ಠಪ

ಗಳಹ ಆನ ೕ 59/4 ನ ಅಂ ಂಶ 0.57 0.17442 611693246713 520101228662547

5315 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಷ ಲ  ೕಂ ಥ ಯ ಂಡ 57/5 ನ ಅಂ ಂಶ 0.87 0.26622 240277554631 0449101010624

5316 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಜಯ ಮ  ೕಂ ಮ ಪ ತನಹ ಯ ಂಡ 42/8 ನ ಅಂ ಂಶ 0.60 0.18360 299511801439 0449108021369

5317 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ .ಎ  ಉ ಶ  .ಎ  
ಂತ ೕರಪ

ಡ ಯ ಂಡ 100/4 ನ ಅಂ ಂಶ 0.40 0.12240 448780366270 10533100003399

5318 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಆ . . ೕಮ ಖರಪ   
ೕಣಪ

ಕ ವ ಗ ಹ ಆನ ೕ 37/1ಎ ನ ಅಂ ಂಶ 0.73 0.22338 495201152557 0669101088640

5319 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಎ  ಬಸಪ   ಡ ಬಸಪ ಕಸ 372/2 ನ ಅಂ ಂಶ 0.60 0.12240 384713057059 074301000006295

5320 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಂಧ ಪ   ಡ ಬಸಪ ಮ ರ ಕಸ 15/1 1, 12/1 1 ನ ಅಂ ಂಶ 1.29 0.39474 877502361844 10787100000270

5321 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಂಧ ಪ  .  ೕರಪ  . ದಗ ಯ ಂಡ 224/3, 224/4 ನ ಅಂ ಂಶ 0.39 0.03900 288050928413 10533100040328

5322 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಥ  ಪ ಬ ರ ಕಸ 27/3 ನ ಅಂ ಂಶ 0.50 0.03250 255133508998 10555100005024

5323 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಗ   ೕಮ ಂಗಪ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 145/12 ನ ಅಂ ಂಶ 0.50 0.03250 845327336278 1305155000059791

5324 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ಬಸವ ಜಪ   ಮಲಪ ದಗ ಯ ಂಡ 5/1¦5 ನ ಅಂ ಂಶ 0.70 0.04550 843322251015 10533100050108

5325 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ  ೕಂ ಶ ಗ ಯ ಂಡ 122/4 ನ ಅಂ ಂಶ 1.10 0.07150 522896306318 520101044051782

5326 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ದ ಂ   ವಣ ದ ಪ ಡ ಕಸ 27/1 ನ ಅಂ ಂಶ 0.40 0.02600 339201021883 32833750663

5327 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ರತ ಮ  ೕಂ ಪ ಡ ಕಸ 194/3 ನ ಅಂ ಂಶ 0.60 0.03900 956092154010 31282556204

5328 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ವ ಹ ದ ಮ  ೕಂ  ಬಸವ ಜಪ ಅಣ ಆನ ೕ 317, 316, 318/2 ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.80 0.08160 895317226457 0232500100322401

5329 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ . . ದ ಖರಪ   ಮ ಪ ಕ ಡ ಕಸ 48/2P 2 ನ ತರ 1.00 0.05000 773980471485 694000017668

5330 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಮ ಳ ದ ಪ   ಮ ಳಪ ಕಸ 20/1ಎ1 ನ ತರ 1.00 0.20000 4453 9369 6018 10555100000071

5331 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಹ ತಪ   ಸಪ ಂಡಸಕ ಕಸ 8/2 ನ ತರ 1 0.20000 9375 4364 3695 0449101014723

5332 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ . ಗ ಜಪ   ಸಪ ಂಡಸಕ ಕಸ 6/2 ನ ತರ 1.5 0.30000 3511 9725 1077 0449101004700

5333 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ರ ರ  ಕ ಯಪ ಂಡಸಕ ಕಸ 19/5 ನ ತರ 0.6 0.12000 5388 4186 8562 044910101821

5334 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  . .   ಕದರಪ ಂಡಸಕ ಕಸ 11/3ಎ1, 10/5 ನ ತರ 1 0.20000 7905 9028 6528 0449101011150

5335 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ .ಎ .   
ಎಂ. . ಂಗಪ

ಟಗ ಕಸ 16/04 ನ ತರ 0.8 0.16000 5829 9174 3837 0449101017708

5336 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಂತಮ  ೕಂ  
ಕ ಂಡಪ

ಂಡಸಕ ಕಸ 27/8 ನ ತರ 2.08 0.10000 3168 2868 0807 0449101010751

5337 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಂಗಮ  ೕಂ ಯಪ ಂಡಸಕ ಕಸ 4/02 ನ ತರ 2.00 0.16000 7469 1707 1503 0449101015475

5338 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ .ಎ , ಘ ಂದ   
. ಗ ಜಪ

ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 193/1 ನ ತರ 5.08 0.30000 3035 7272 7607 0591101044929

5339 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಗ ಜ ಯ   ೕ ಯ ಯ ನಹ ಆನ ೕ 88/1 ನ ತರ 0.40 0.08000 775616280310 10637100003903

5340 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಪರ ಶ ರಪ   ದ ಪ ಆನ ೕ 119 ನ ತರ 0.40 0.08000 227897733612 10688100003745

5341 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ◌ೆ◌ಂ. ಗ ಜಪ   
ಂದ ಪ

ಕ ಆನ ೕ 195 ನ ತರ 1.00 0.20000 963879645977 0232500100286001

5342 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಗ ಜ  ಮ ಶ ರಪ ನರಗನಹ ಆನ ೕ 60 ನ ತರ 1.00 0.20000 713425051153 105501010019723

5343 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ .ಜ ಯ   
ೕ ಯ

ಯವ ನಹ ಆನ ೕ 1/8, 1/16 ನ ತರ 1.00 0.20000 776235313610 10787100008515

5344 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಪ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ಮ ಆನ ೕ 95/7 ನ ತರ 3.15 0.20000 766673233573 10688101001094

5345 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಗ ಜ ಯ   ಖರ ಯ ದ ಯ ಂಡ 134/10 ಪ. ತರ 4.00 0.10000 460711249313 200001768393

5346 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಯ   ಹ ಮ ಯ ದ ಯ ಂಡ 134/7 ಪ. ತರ 4.00 0.10000 474582947971 200001768382

5347 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಪ ಯ   ಯ ದ ಯ ಂಡ 135/4 ಪ. ತರ 4.10 0.10000 939217313282 64069041077

5348 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ರ ಯ   
ೕ ಯ

ದ ಯ ಂಡ 135/3 ಪ. ತರ 4.00 0.10000 822975246604 100501011006924

5349 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಂದ ಯ   
ಮ ಯ

ದ ಯ ಂಡ 134/8 ಪ. ತರ 4.00 0.10000 794477301304 10688100005582

5350 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಎ   ವ ಯ   
ಯ

ದ ಯ ಂಡ 4/2, 4/2, 3/2 ಪ. ತರ 2.22 0.20000 320518547964 32314811994

5351 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಎ .ಎ  ಮ ◌ ಪ   
ದ ಪ

ಈಚಗಟ ಯ ಂಡ 60/3 ನ ತರ 1.00 0.20000 803340401197 100501231003566

5352 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಕಮ  ೕಂ ಂಧ ಪ ಟ ನಹ ಕಸ 18/20 ನ ತರ 0.60 0.12000 887364026201

5353 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಂಗಮ  ೕಂ ಪ ೕರಪ ಂಡಸಕ ಕಸ 17/1 ನ ತರ 0.60 0.11000 044910106650

5354 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಚನ ಬಸಪ   ವಣ ದ ಪ ಮಲ ಹ ಆನ ೕ 5* ನ ತರ 2.24 0.20000 792826051472 0364104000171922

5355 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ   ಕ ಯಪ ಂಡಸಕ ಕಸ 15/3 ನ ತರ 2.22 0.12000 847332867795 0449101015989

5356 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಪ ಣ   ಈರಪ ಂಡಸಕ ಕಸ 102/3 2 ನ ತರ 3.04 0.16000 865337637022 0449101013423

5357 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ  ದ ಪ   ಹ ಮಪ ಂಡಸಕ ಕಸ 15/ ನ ತರ 0.40 0.08000 339634965185 0449101017148

5358 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಜಪ   ಗಪ ಂಡಸಕ ಕಸ 21/1ಎ ನ ತರ 0.50 0.10000 506060407097 0449101017838

5359 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಗ ಜಪ   ಂಕ ಶಪ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 242/2 ನ ತರ 1.00 0.16000 0449108018344

5360 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಪ ಶ  ಮ ದ ಪ ದ ಯ ಂಡ 113 ಪ. ತರ 3.01 0.20000 374330803787 10688100003518

5361 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಯಲಪ   ಯಲ ,ಮ ಕ ಆನ ೕ 143 ನ ತರ 1.00 0.20000 331505408677 0232500100566301

5362 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ  .ಪ   
.ಆ ತಲ ೕ

ರ ಕಸ 43/4 ನ ಣ 1.60 0.32000 9370 5852 4707 64046477019

5363 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಎಂ  ಪರ ಶ ರಪ   
ಎಂ. . ೕರಪ

ಡ ಆನ ೕ 95/1 , 95/1 ನ ಣ 1.00 0.20000 9033 5692 0970 50100007073068

5364 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಕಲಪ   ೕರಪ ಕ ಯ ಂಡ 70/1 ನ ಣ 0.40 0.08000 642603597918 10699101011395

5365 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಂದ   ಪ ಂದ ಡ ಕಸ 16/2 ನ ಣ 0.40 0.08000 243231239394 10590101000399

5366 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಳಮ   ಮ ಳ ದ ಪ ಕಸ 34/2 ನ ಣ 0.60 0.12000 794117854593 10555100003178

5367 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಎಂ. .ಬಸ ತಪ   ಬಸಪ ನರಗನಹ ಆನ ೕ 64/2 ನ 2 0.07500 4497 6308 8245 10637100005562

5368 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ  ಎ  ಮ ಪ   ಂಕ ಶ 
 ಮ ಳಪ

ಗ ಯ ಂಡ 203/2 4.13 0.12500 246685034234 1305155000081290

5369 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ  ಎ  ವರದ   ಮ ಳಪ ಗ ಯ ಂಡ 203/6 1.34 0.05000 743974527328 36897489059

5370 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ   ಚನ ಬಸಪ   
ಂತಪ

ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 17/2 ನ ಂಡ 2.23 0.75000 99854258952 7300101010430

5371 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ಮ ಶ ರಪ    
ಬಸಪ

ಕ ಆನ ೕ 91/2 ನ ಂಡ 1 0.45938 338072721606 023250010068071

5372 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ವ ತಮ  ೕಂ  ಟ ಪ ಮವ ನಹ ಆನ ೕ 87/1 ನ ಂಡ 1 0.63750 639313557358 0232500100944301

5373 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ   ಪ   ಟ ಪ ಮ ನ ಆನ ೕ 128/7 ನ ಂಡ 1 0.62500 801058486961 0232500100550401

5374 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ  ೕಂ ನ ಯ ಸಹ ಆನ ೕ 26/3 ಪ. ಂಡ 2.40 0.46875 074301000006250

5375 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ◌ೆ  ೕ ೕ    
ಖರ ಯ

 ರ ಆನ ೕ 14 ಪ. ಂಡ 3.60 0.42188 200001372118

5376 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ◌ಾ   ಅ ೕ   ಆ  
ೕರಣ

ಆನ ೕ 244/2, 243/2 ಪ. ಂಡ 2.00 0.75000 1813101015747

5377 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ಕರ   ದ ಪ ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 210/5 ನ ಂಡ 1.20 0.20625 556422443943 1902500102062801

5378 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ◌ೆ  ಧರಪ   ಮಲಪ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 85 ನ ಂಡ 1 0.44875 492488304956 0449101008294

5379 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ೕ ಂಕ ಶ  ೕ ಂದ ಸಹ ಆನ ೕ 17 ನ ಂಡ 1.3 0.57375 1513101010820

5380 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ಗ ಜ  ಈಶ ರಪ ಲರಹ ಆನ ೕ 87/¦2, 86/4 ನ ಂಡ 2.26 0.75000 381336845759 0232500100794001

5381 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ  ವ ದ ಪ   ಬಸಪ ಯಕನಹ ಆನ ೕ 54 ನ ಂಡ 1.2 0.50000 0449101009376

5382 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ಜಪ   ಎ   ದ ಪ ಯಕನಹ ಆನ ೕ 66/3 ನ ಂಡ 1.3 0.63750 947955357979 0449101009987

5383 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ  ಎ  ದ ಪ   ದ ಬಸಪ ಆನ ೕ 226/3 ನ ಂಡ 3.2 4.00000 962564737593 105500301000612

5384 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ   ಗ  ೕಂ ನಟ ಜ ೕಥ ಆನ ೕ 96/6 ನ ಂಡ 1 4.00000 236092120792 100501101000003

5385 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ದ  ೕಂ ಕಮ ಯ ಂ ರ ಆನ ೕ 23/1¦9 ಪ. ಂಡ 2.5 0.39375 912478498534 520101003522659

5386 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ಯ  ರ ಆನ ೕ 10/6 ಪ. ಂಡ 3.28 0.42188 837967792413 10787100006821

5387 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ  ಆ  ದ ಪ   ಗಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 189/11 ಪ. ಂಡ 3.28 0.48000 257584040143 100501010012432

5388 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ವ ರ   ದ ಪ ೕಥ ಆನ ೕ 83/1 ಪ. ಂಡ 1.3 0.54374 553041709865 0483101022590

5389 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ಅರ ಂದ ಎ     
ಜ ಕರಪ

ನರಗನಹ ಆನ ೕ 64/1, 65 ಪ. ಂಡ 3.28 0.75000 543325693779 0449101012245

5390 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ   ಆ ದ ರ  ಬಸಪ ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 125/1 ನ ಂಡ 1.3 0.48500 855426548077 0449101008010

5391 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ   ಂದ   
ಬಸವ ಜಪ

ಯ ಂಡ 12/3©2 ನ ಂಡ 1 0.60000 436556063579 0449108017264

5392 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ೕ ಬಸವ ಜಪ  . .  
. ದ ಖರಪ

ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 18/1 ನ ಂಡ 1 0.51000 36021939439 1305155000055822

5393 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ೕಮ  ಸ ೕಜ  ೕಂ 
ಮ ಬ ಶ ರಪ

ಂಡಸಕ ಕಸ 31/2 ನ ಂಡ 1.3 0.75000 918203331742 0449101019210

5394 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ .ಎಂ ಜಯ ವಯ   ಬಸಯ ಮ ಆನ ೕ 8/3 ನ ಂಡ 1.00 0.75000 351147685733 10688100004171

5395 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ಲಕ ಪ   ಮ ಪ ಮ ಆನ ೕ 113 ನ ಂಡ 1.20 0.67500 233982959705 1902500101257301

5396 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ಎ   ಮ ೕಶಪ   
ಂಗಪ

ಕ ವ ಗ ಹ ಆನ ೕ 38/2 ನ ಂಡ 0.27562 658145732012 1813101013376

5397 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ಜ ಖರಪ   ಕ ೕಶಪ ಕ ವ ಗ ಹ ಆನ ೕ 30/2 ನ ಂಡ 1.00 0.27562 942092288602 0232500101358001

5398 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ಜಯ ರ  ಚನ ಪ ನಹ ಆನ ೕ 23/1 ನ ಂಡ 1.20 0.27562 501709750999

5399 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ಗ ಜ  ಕಪ ಆನ ೕ 145 ನ ಂಡ 1.30 0.27562 905168229291 0508101056389

5400 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ದಪ   ಮಹ ವಪ ಮವ ನಹ ಆನ ೕ 10 ನ ಂಡ 1.00 0.27562 571807524689 0232500100954201

5401 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ
ೕ ಶ ರ ೕ  

ಬಳ ರರ ಘ ವ ರಹ ಯ ಂಡ
28/1, 28/2, 27/2, 39/1, 
26/1, 190, 27/1¹2, 373 ನ ಂಡ 1.00 4.00000 10699111000140

5402 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ  ೕಂ ಷ ಯ ಯ ಂಡ 96 ನ ಂಡ 1.00 0.32800 641662345619 0449101015010

5403 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ೕಶಪ   ಯಪ ನಹ ಆನ ೕ 12/2 ಪ. ಂಡ 1.20 0.27000 571711098426 100501011007802

5404 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ   ಮಹ ವಪ   ನ ಪ ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 47/1 ಪ. ಂಡ 2.27 0.42187 680716325648 00200010010103

5405 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ  ಗ ಹಣ ಘಟಕ ಓಂ ರ ಯ   
ಮ ದ ಯ

ಓಬ ಹ ಕಸ 23/¦3 ಪ. ಂಡ 3.20 0.75000 400797674919 10678100009822

5406 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ ಜಮ  ೕಂ ವಣ ಯರವ ಹ ಯ ಂಡ 41/2 ಪ. 1.40 1.40000 860016831384 10980101016512

5407 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ ೕ ಯ   ಯ ಓಬ ಹ ಕಸ 19 ಪ. 0.2 1.40000 391937163533 858110310000232

5408 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ ಎ. . ಜಪ   ಗಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 143 ಪ. 0.20 1.40000 858110310000120

5409 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ  ಎ  ಪ ಶ  ಗಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 126/3 ಪ. 0.20 1.40000 10980101016594

5410 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ  ೕಭ ೕಂ ದಪ ಸ ಕಸ 19 ಪ. 0.20 1.40000 441226482748 858110310000231

5411 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ ೕ ಯ   ಯ ಓಬ ಹ ಕಸ 19 ಪ. 0.20 7.90000 391937163533 858110310000232

5412 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ  ೕಭ ೕಂ ದಪ ಸ ಕಸ 19 ಪ. 0.20 7.90000 441226482748 858110310000231

5413 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ ಜಮ  ೕಂ ವಣ ಯರವ ಹ ಯ ಂಡ 41/2 ಪ. 0.20 7.90000 860016831384 10980101016512

5414 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ  ಎ  ಪ ಶ  ಗಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 126/3 ಪ. 0.20 7.90000 636362293848 10980101016594

5415 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ ಎ  ಜಪ   ಗಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 143 ಪ. 0.20 7.90000 391375040765 858110310000120

5416 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಎ  ಬಸವ ಜ  ದ ಪ ೕಥ ಆನ ೕ 80/ 7 ಪ.  2.00 2.00000 374057547028 1305155000099527

5417 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಯ     
ಯ

ೕರ ಂಡನಹ ಆನ ೕ 28/1 ಪ.  2.00 0.20000 582194834877 1902500102508401

5418 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಂ  ೕಂ ಮ ಯ ಂ ರ ಆನ ೕ 24/1 5 ಪ.  1.20 0.20000 493230913781 10787100006112

5419 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಎ   ವ  ಯ  
 ಮ ಯ

ದ ಯ ಂಡ 135/2, 4/2, 3/2 ಪ.  6.37 0.20000 320518547964 32314811994

5420 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ರ ಯ   ಈಶ ರ ಯ ೕಥ ಆನ ೕ 82/6 ಪ.  2.00 2.00000 833094423902 833094423902

5421 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಆ   ನ ಂಧ   
ದ ಖರಪ

ಂ ರ ಕಸ 36/6 ನ  5.20 2.00000 351353176006 1305155000090575

5422 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಎ  ಎ  ೕ   
ೕ  ದ ಪ

ಆನ ೕ 119/2, 120/4 ನ  7.12 2.00000 732518708866 0232500100171201

5423 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಎ ಎ  ೕರಪ   ಹಲಗಪ ದ ಯ ಂಡ 115/4 ನ  2.20 2.00000 100501011001607

5424 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಎ   ಬಸವ ಜಪ   
ಹ ತಪ

ಕ ಕಸ 99/2, 99/2 ನ  2.00 2.00000 302897267340 520101003474794

5425 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ವಣ ಮ  ೕಂ ಮಹ ವಪ ಆನ ೕ 34 ನ  0.10 2.00000 742299615027 32817203064

5426 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಯಕ     
ಹ ತಪ

ಕ ಕಸ 34/2ಇ1, 55/1ಇ ಪ.  2.00 2.00000 496506661439 10984101000362

5427 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಷ ಲ    ೕಂ ಎ   
ೕಶ

ಡ ಗ ಕಸ 17/4  2.00 2.00000 469198721043 0449101011440



5428 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಜಮ  ೕಂ ವಣ ಯರವ ಹ ಯ ಂಡ 41/2 ಪ.  0.20 1.40000 10980101016512

5429 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ      ೕಂಂ   ಆ  
ನ ದ

ಡ ಕಸ 294 ನ  2.00 2.00000 647519044486 33741841708

5430 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ    ಎ  ಜಪ   ಮಲಪ ದ ಯ ಂಡ 99/1 ನ  2.00 2.00000 364011061404 100501011000561

5431 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಖರಪ   ಹ ಮಪ ಮ ಆನ ೕ 90 ನ  7.12 2.00000 609962815720 34895145514

5432 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ     ಜ ಂದ ಪ   
ದ ಖರಪ

ೕಥ ಆನ ೕ 65/1 ನ  6.00 2.00000 558122094298 10637100005483

5433 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ದ ಪ   ದ ಬಸಪ ವರಹ ಕಸ 33/4, 33/5 1 ನ  2.00 2.00000 443587033211 105501011014374

5434 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಜಲ ಮ    ೕಂ  ಆ  
ಜಯ ಪ

ಗಳಹ ಆನ ೕ 16/3 2 ಪ.  1.00 2.00000 357069830509 105501011004227

5435 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಹ ತಪ   ಡಪ ಕ ವ ಹ ಆನ ೕ 41/3 ಪ.  2.00 2.00000 699832143718 0232500120095501

5436 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಕ ಂತ  ಆ  ಯ  
ೕಂ   

ಕ ಕಸ 18/1ಎ2 ಪ. ಕ 3.25 1.00000 270115119064 8509101022205

5437 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಕ ಂದ ಪ   ಪ ಣ ದನ ೕ ಆನ ೕ 14/2 ಪ. ಕ 2.37 1.00000 569259851044 10688100003568

5438 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಕ ಲ ಣ ಯ   ಹ ಯ ಅರ ರ ಕಸ 52/1, 25/1 3 ಪ. ಕ 1.12, 1.02 1.00000 288196590308 10678100007365

5439 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಕ  ಧ ಯ  ಹ  
ಠ ಯ

ಯ ಂಡ 14/1ಎ ಪ. ಕ 0.8 1.00000 331456192640 449101011370

5440 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟ ೕ ಸ    
ಸತ ಯಣ

ಟಗ ಕಸ 9/2 ನ ಸ ರ  ಘಟ 3.01 8.00000 837804979288 37991578820

5441 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟ ೕ ಮ ಳ ೕಶ ರ  ಮ ಳಪ ಕಸ 20/1A1 ಸ ರ  ಘಟ 2.0 8.00000 445393696018 55515326011519

5442 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟ ತ ಮ  ಓಬಳಪ  ೕಂ   
ಓಬಳಪ

ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 8/9 ಸ ರ  ಘಟ 2 8.00000 98415326004119

5443 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟ  ಆ  ವ   
ಂದ ಪ

ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 87/6, 118/3, 50/5, 49/4, 
49/5

ನ ಸ ರ  ಘಟ 2 8.00000 918674032442 52615326078218

5444 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೕದಕ ಬ ಅನ ಣ  ೕಂ ದ ಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 212/2, 212/3 ನ ಪ  ೕದಕ ಬ 0.50 0.50000 223112584238 100501010011124

5445 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ ಂ ಮ ಳ ದ ಪ   ಮ ಳಪ ಕಸ 20/1ಎ1 ನ ಮ ಂ 1 0.16000 10555100000071

5446 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ    ಅ ೕ  ವಣ ಕಸ  - ನ ತ ವ 1 0.12500 446992485815 004011500009265

5447 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ   ೕಂ  ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 305002592890 004011500009263

5448 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಅ  ೕಂ  ಅ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 680054036035 004011500009274

5449 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ೕ  ಯ   ಯ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 489035401583 004011500009254

5450 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಶ   ಅ ೕ  ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 338707135049 004011500009238

5451 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಹ ೕ   ೕಂ ನ  
ಅಹ

ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 628526459485 004011500009260

5452 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ   ಮ   ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 859240356307 004011500009245

5453 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಯ  ಮಹ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 839035162405 004011500009269

5454 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ    ಅ ೕ  ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 301565695762 004011500009270

5455 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ    ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 812471130480 004011500009246

5456 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ   ೕಂ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 990732680677 004011500009250

5457 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಮಹಮ  ೕ   
ೕ

ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 494495366883 004011500009247

5458 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಜ     ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 567320264734 004011500009276

5459 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಜ  ೕಂ ರ ೕ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 849482398274 004011500009268

5460 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಮಹಮ ದ  ಜ ಯ   
ೕ

ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 89761133488 004011500009244

5461 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಅಮ     ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 397379228889 004011500009258

5462 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಅ ೕ    ಬ ೕ  ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 004011500009240

5463 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಮಹಮ     
ೕ

ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 338061744675 004011500009262

5464 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಮಹಮ  ಅ ೕ  ಎ   
ರ  ಅಹ

ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 582846230201 004011500009229

5465 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ರಹಮ   ಅ  ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 767804181470 004011500009266

5466 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ೕ ೕ ೕರ ೕಂ ಖ ೕ  
ಅಹಮ

ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 285863158738 004011500009259

5467 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಮಹಮ  ಹ    
 ೕ

ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 607264997278 004011500009243

5468 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ರ ೕ   ೕಂ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 534040785137

5469 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಇಮ   ಅ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 977668666365

5470 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ರಮ   ವಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 492775099171 004011500009249

5471 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಲ  ೕಂ ಯ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 473065435770 004011500009230

5472 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಯಕ .  ಜಯಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 887603091949 004011500009232

5473 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ◌ಾ ದ ಯ   ಮ ಯ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 385774143517 004011500009233

5474 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಗ ಶ   ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 850790141800 004011500009236

5475 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಥ  ಜಯಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 442547381366 004011500009267

5476 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಷ ◌ ್ ಯ   
ವ ಯ

ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 844527697658 004011500009235

5477 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಲ  ೕಂ  
ಯ

ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 602088718665 004011500009231

5478 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಜಮ   ಷ ಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 978540125027 004011500009239

5479 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ವಪ   ಗಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 349785475178 004011500009256

5480 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಗಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 207387175324 004011500009251

5481 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ದ   ಮ ನ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 429576500714 0040011500009257

5482 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಕಮ  ೕಂ ಗ ಜ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 888938925554 004011500009252

5483 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಂತ ೕರಪ  .  ಪ ಪ  ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 766449611820 0040011500009237

5484 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಆ  ಷ ಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 932423645014 6296416484

5485 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಆ  ಎ  ೕಂ ಜಣ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 568241314492 007300101023876

5486 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಂಗಪ   ಜ ಖರಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.12500 603407206895 64160063801

5487 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ೕ   ಂಗಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 985914533963 004011500009213

5488 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಹ ೕ   ಈ  ಯ  
ಶ

ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 537186270308 004011500009214

5489 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಗ ೕ  ೕಂ ೕಜ ಜಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 885212585216 004011500009215

5490 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ೕ  ೕಂ ೕರಣ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 345272901613 004011500009216

5491 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ  ಲ  ೕಂ ವಣ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 491957081013 004011500009217

5492 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 229690901236 004011500009218

5493 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಚನ ಬಸಮ  ೕಂ ಪ ಶ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 905611335078 004011500009219

5494 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಕ ಮ  ಜವ  ೕಂ ಪಣ  
ಜವ

ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 885781750478 004011500009220

5495 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಅಕ ಮ  ೕಂ ಗ ಜಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 382287745450 004011500009221

5496 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ೕಲಮ  ೕಂ ದ ಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 818710200219 004011500009223

5497 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ದ ಮ  ೕಂ  ಂದ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 553078817001 004011500009224

5498 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ಕಲ   ಕ  ೕಂ 
ಪ

ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 780863415267 004011500009225

5499 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ೕ ಶ    ಪ ೕರಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 941344742478 004011500009226

5500 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ವಣ ಮ  ೕಂ ಜಯ ಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 469339979489 004011500009227

5501 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ೕ ಶ  ಕ ೕರಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 603236597855 004011500009273

5502 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ತ ವ ರದಮ   ಮಹ ಂಗಪ ವಣ ಕಸ - ನ ತ ವ 1 0.15000 672760557505 004011500009228

5503 ವಣ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಹ  ವ ಘಟಕ ೕ ತ  ವಣ ವಣ ಕಸ - ನ ಹ  ವ 
ಘಟಕ

1 3.50000 242546622622 0008255

5505 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಗ   ದ ಪ ೕಗ -01 79/P4 ಪ.  0.50 0.09750 925199436980 10870100000054

5506 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಎಂ  ಧರಪ   ಕ ೕ ೕರಪ ಮರ -01 34/2P3,33/4 ನ  0.30 0.05850 206863550804 4240119001926

5507 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ೕ        ರಪ ಈರಗನಹ -01 14/1B ನ  0.30 0.05850 264148579995 898110110000646

5508 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ    ಗ ಜಪ   ಬಸಪ ಈರಗನಹ -01 31/3P2 ನ  0.30 0.05850 985329416597 898110110000857

5509 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  
ಎ  ಎ  ಮ ಂದ  ಡ  ಎ  

ಂಗನ ಡ ೕಮ -01 8 ನ  0.20 0.03900 935470057104 694000396826

5510 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ತ ಮ  ೕಂ  ೕರಪ ೕಮ -01   16/5 ನ  ಮ  0.20 0.03900 579101013366

5511 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ದ ಪ   ಬಸಪ ಂ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-02    22/5 ನ  0.40 0.07800 77628944 10300101008172

5512 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ೕರ     ಲಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-02   28/2 ನ  0.20 0.03900 375708907893 111501011003504

5513 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಗಮ  ೕಂ  ದ ಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-02   15/2 ನ  ಮ  0.40 0.07800 559792998698 111501011004201

5514 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಎ  ೕ ಶಪ    ಂಗಪ ಗನ ಉ 20/1A ನ  0.60 0.11700 983259851081 64082128735

5515 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ದ ಪ   ಈಶ ರಪ ರ ಹ ಉ   18/3 ನ  ಮ  0.50 0.09750 452859059086 64010145369

5516 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ    ಂತಪ   ಂಚ ರಪ ನಹ ಕಸ -01 21/1B2 ನ  1.00 0.19500 457232772897 19122200007486

5517 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಖರಪ    ವ ಂಗಪ ಯರಗ ಹ -02 33/2 ನ  0.35 0.05850 633136277053 1560101007137

5518 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  
ಮಲಮ   ಎ   ಪ ಣ   

ಮ ಪ ಕಗ -02 35/1 ನ  ಮ  0.35 0.06825 238226371064 19122210002521

5519 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ    ನಕ    ದ ಪ ಜಕ -02 49 ನ  0.45 0.08775 506982837115 64042968919

5520 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ   ಎ  ಪರ ಶ ರಪ   ಲ ದ ಪ ೕಮ ರ -02 97 ನ  0.20 0.03900 418162736901 64118393990

5521 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ   ಆ  ಮ ಜ ನ  ದ ಪ ೕ -02 73/5 ನ  0.30 0.05850 773245003311 108941010065427

5522 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ದ ಮ  ೕಮ  ಖರಪ ಜಕ -02 20/1A2 ನ  ಮ 0.35 0.06825 241498366298 64010606626

5523 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಸಣ  ಯಲಪ   ಮ ಪ ೕಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 37 ಪ. 0.50 0.09750 557519082612 0 578108018386

5524 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಯ   ೕ ಯ ನ ಕಸ -02 10/P24 ಪ. 0.40 0.07800 319819944859 64177744544

5525 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ದ ಯ   ಯ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02 50/7 ಪ. 0.40 0.07800 788696234888 64003340618

5526 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಜಪ   ವ ಂಗಪ ಮ ಕಸ -02    1/2 ನ 0.60 0.11700 925850088364 9572101019003

5527 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ದ ಯ   ದ ಯ ನ ಕಸ -02    9/2 ನ 0.60 0.11700 250408071047 1712500100581600

5528 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ   ೕಮ ಯ ಗ ಂಡನಹ ಕಸ -02    5/2 ಪ.  ಮ 0.60 0.11700 435295149705 1091910104064

5529 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಎ  ಂದ ಪ   ಎ ೕರಪ ಹ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 100/2 ನ 1.40 0.27300 637135677472 3012919078-5

5530 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಕಮಲಮ  ೕಂ ಹ ತ ೕ ಂ ೕಮ ಉ 118/1 ಪ.  ಮ 0.66 0.12870 981029164111 10919101024469

5531 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  
ಆ  ಎ  ಮ   ಆ  ಎಂ 

ದ ಯ ಅ ಹ ಕಸ -02 5/7P2 ನ 0.30 0.05850 242148738578 8848101001645

5532 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಪರ ಶ ರ ಯ   ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/P16 ಪ. 0.50 0.09750 252019415738 8848101000541

5533 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ೕ ಮ  ಲ ೕ  ೕಂ ಹ ಮ ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/41 ಪ.  ಮ 0.50 0.09750 509927137588 8848108002239

5534 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ದ ಪ   ಸಣ  ಲ ೕ ವಡ ಉ 124/P-P2 ಪ. 0.44 0.08580 374076380458 572171269

5535 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ        ಶಪ ಗ -01 101/1 ನ 0.20 0.03900 656731505052 200001443411

5536 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ರದ  ೕಂ ಮ ದ  ಯ ಎ  ಬಸವನಹ ಕಸ -01 7/P1-P3 ಪ.  ಮ 0.50 0.09750 369702041076 115701011002592

5537 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  
  ಮ     

ೕರಭದ ಪ ಪ ಂಡನಹ ಕಸ -02 58/1A ನ 0.50 0.09750 295883752013 6400829

5538 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಎ ಎಂ ಂದ ಪ   ಮಲಪ ವಡ ಉ 53/1P-P2 ನ ಣ 1.40 0.28000 355245911220 694000621537

5539 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ   ಎಂ    ಮಹ ವಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-02 93/1 ನ ಣ 1.00 0.20000 608647676205 111501011004170

5540 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ  ಎ  ಮ ಳ ದ ಪ   ವ ಂಗಪ ಕಸ -01 16/P2-P2 ನ ಣ 1.00 0.20000 533386413281 O572101019573

5541 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ   ಕರಪ   ಪ  ಲಪ ಕಗ -02 63/4,63/3 ನ ಣ 0.80 0.16000 831438985869 572101050215

5542 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಎ   ಜಪ    ಎ  ಬಸ ತಪ ಡ -02 164/2 ನ ಣ 0.50 0.10000 592433188416 10570100003748

5543 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಯ   ೕ ಯ ನ ಕಸ -02 14/B2P5,43/P5,42/P5 ನ ಣ 0.80 0.16000 877517932442 O6252200020820

5544 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ವ   ಬಸಪ  ಬಸವನಹ ಕಸ -01 26/1B ನ ಣ 0.90 0.18000 496036505022 115701011004488

5545 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಎಂ ದ ಪ   ಮಪ ಮನಹ -01 18/1A ನ ಣ 1.00 0.20000 735084207689 8918110110000730

5546 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಎ  ಪ   ಂಗಪ ಹ -02 87/6 ನ ಣ 0.58 0.11600 530475421805 10894101007772

5547 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಖರಪ   ಮಹ ವಪ ಗ ಹ ಉ 32/2 ನ ಣ 0.72 0.14400 585294031505 640205492223

5548 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ  ಈಶ ರಪ   ರ ಲಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 70 ನ ಣ 2.00 0.40000 943437660081 331702010603759

5549 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಡ ಪ   ಕ ಪ ನ ಕಸ -02    17/8 ನ ಣ 0.80 0.16000 338273967434 20287715150

5550 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಎಂ ಆ  ಂದ ಪ   ದ ಪ ಚ ಯಕನಹ ಕಸ -02 40/5 ನ ಣ 0.48 0.09600 391621340994 20246632918

5551 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಎಂ ಓಂ ರಪ   ದ ಪ ಚ ೕನಹ ಕಸ -01 26/1P2 ನ ಣ 0.30 0.06000 321759720351 O572101050762

5552 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಈ ಮ ಶ ರಪ   ಈಶ ರಪ ಪ ಂಡನಹ ಕಸ -02    23/2 ನ ಣ 1.20 0.24000 926775398298 O572101051092

5553 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಎಂ ಈ ವ   ಈಶ ರಪ ಚ ಯಕನಹ ಕಸ -02 19/4,1/1 ನ ಣ 1.50 0.30000 757598249606 O572101015019

5554 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ   ಗಪ ಕಸ -02 63/1 ನ ಣ 1.10 0.22000 913722067059 8818101000140

5555 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಂಚ ೕರಪ   ಗಪ ಮ ಕಸ -02 37/15 ನ ಣ 1.20 0.24000 740043448762 1712500100714900

5556 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಗಪ      ಚನ ವ ೕ ಕಸ -02 44/4 ನ ಣ 0.92 0.19600 624675372540 64135761761

5557 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಬಸವ ಜಪ  .ಎ .  ವಪ  . ಹ ಕಸ -01  42/6 ನ ಣ 0.35 0.07000 488196713933 10570100005553

5558 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ನ ಂದ  ಎ . .  ಯಪ  . . ಕಸ -01
 

150/3,150/5,150/6,151/2,15
0/7,

ನ ಣ 1.25 0.25000 359577163156 572101017981

5559 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ರ  .ಎ .  ಯಪ ವರ ಉ 20/3,17,5/1 ನ ಣ 2.00 0.40000 313111817747 54053099733

5560 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ತ ೕಂ ೕಮ ಖ ವರ ಉ  55/3 ನ /ಮ ಣ 0.80 0.16000 755503681639 64136220551

5561 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ೕಮ ಖರಪ  .ಆ .  ದ ಪ ೕ  ಉ 43/2 ನ ಣ 2.00 0.40000 987775368790 54053099733

5562 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ  ಣ ಓಂ ರಪ   ಗಪ ತ -01 167/2 ನ ಣ 0.34 0.06800 585929674507 200001407176

5563 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 

ೕಮ ಆ .ಎ . ೕಂ ಗ ಜಪ ರ -02 69/12 ನ  ಮ 0.32 0.09792 814139468662 10894101005738

5564 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 
. . ಘ ಂದ   . . ಕ ಬಸಪ ರ -02 45/5 ನ 0.32 0.09792 211548060445 1560101007585

5565 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 
ಂ ಯ   ೕ ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/13P1 ಪ. 1.00 0.30600 265372788823 1712500100694300

5566 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 

ಯ ೕ  ಎಂ.  ಜಪ ಬ ಹ ಉ 36/2A2 ನ 0.38 0.11628 261391502800 882468010

5567 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 

ರತಮ  ೕಂ ಜಪ ವಡ ಉ    12/4 ನ  ಮ 0.55 0.16830 955743448304 572176653

5568 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 
ಸವ ಗಳ ೕಂ  ಎಂ.ಆ . ಜಯ ಪ ಬ ಹ ಉ   4/7 ನ  ಮ 0.55 0.16830 359814110275 572176608

5569 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 
ಂದ ಪ   ಕ ಪ ೕ ಕಸ -02 113/3A ನ 0.40 0.12200 858960844087 1712500100255400

5570 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 
ದ ಪ   ಗಪ ಚ ಯಕನಹ ಕಸ -02 25/P3 ನ 0.40 0.12200 513904750898 1712500100141900

5571 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ .ಎಂ. ಸ ೕ   
. .ಮ ವಪ ಹರ ೕ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 55/1B-P2 ನ 0.81 0.24786 524405779469 10892101002096

5572 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 

. .ಜಯ ಪ   ಈಶ ರಪ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 1/P3 ನ 0.32 0.09792 209740357486 10915101011216

5573 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 
ಎಂ. . ರ   ಬಸಪ ಕಸ -02 61/1 ನ 0.70 0.21420 1712500100443201

5574 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 
ಂ ೕ  ೕಂ ಲ ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/64 ಪ.  ಮ 1.00 0.30600 408040071190 0 572101064088

5575 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 
.ಎ . ಕ ಪ   ಜಪ ಗ -01 141/4P4 ನ 0.50 0.15300 562759364937 10870101037524

5576 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 
ಲ ಯಣಪ   ಷ ರ -02 21/P2 ನ 0.88 0.26928 970821025453 64031292025

5577 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 
ಎ . ಮ ದ ಪ   ದ ಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 34/5 ನ 0.37 0.11322 558754846414 10915100000110

5578 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ವಷ ದ ಅಂ ಂಶ 
ಪ ೕರಪ   ಹ ತಪ ನಹ ಕಸ -01 14/62 ನ 0.50 0.15300 813030931273 884810100161

5579 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ೕಮಮ  ೕಂ ಎ   ದ ಪ ರ ಕಸ -02 64/6,23/2 ನ /ಮ  133 ಂಡ 1.30 0.75000 364835810455 64055097490

5580 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 12*12*3 ತ ಮ  ೕಂ  ಎ  ತ ರ -02 39/1A92,105/2 ನ /ಮ  133 ಂಡ 2.00 0.27000 475516833454 1560101006558

5581 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 15*15*3  ದ ಪ   ಮಹ ವಪ ಹ -02 87/5 ನ  133 ಂಡ 2.00 0.37500 615896021211 10894101029598

5582 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 15*15*3  ಆ  ವ     ಮಪ ವರಹ -02 89/2B ನ  133 ಂಡ 1.39 0.37500 377014603300 O6252250000372

5583 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 15*15*3 ಎ   ಶ   ಬಸ ತಪ -02 74/4B ನ  133 ಂಡ 2.31 0.37500 340892449947 10894101027086

5584 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 15*15*3  ಎ  ಚನ ೕರಪ   ವ ಂಗಪ ೕನಹ -02   18/1 ನ  133 ಂಡ 6.20 0.37500 276052036094 10894101002698

5585 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 16*16*3  ಎ   ಮ ಶ ರಪ  ಎ  ಡ -02   206/1 ನ  133 ಂಡ 4.28 0.42750 234804853610 33905851279

5586 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 15*15*3 ಕ ಬಸಪ    ೕಮ ಖರಪ ನಹ -02 40/4 ನ  133 ಂಡ 3.00 0.42187 792891825605 1560108010852

5587 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 15*15*3  ಆ  ತ ಖರಪ   ಪ  ದ ಪ ಆ -02 71 ನ  133 ಂಡ 4.00 0.38063 302648282381 10870100000006

5588 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3     ನ ಪ ರ ಹ ಉ    43/1 ನ ಂಡ 1.18 0.75000 765704121343 33803956538

5589 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ಗಪ   ಸಣ ಮಹ ಪ ಉ 37/6,37/5 ನ ಂಡ 2.0 0.75000 867745044643 64138386388

5590 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3  ಎ  ಲ ಮ  ೕಂ ಎ  ಎ  ದ ಪ ಅ ಘಟ ಉ 6/1P1 ಪ. /ಮ ಂಡ 2.37 0.75000 596329903922 6190488120

5591 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ಎ  ಎ  ರ   ವ ಂಗಪ ರ ಕಸ -02   18/3 ನ ಂಡ 4.10 0.75000 884305269020 1560101004591

5592 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ದ   ೕ ನಹ -01 15/6p1 ನ ಂಡ 1.20 0.75000 746937649491 O579101014682

5593 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3  ಶಪ   ಈಶ ರಪ ನಕ ಬಸವಪಟ ಣ-01 2/2P3 ನ ಂಡ 3.0 0.75000 884545463629 10915101002546

5594 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3  ದ   ಗಪ  ನಕ ರನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01 137/P1 ನ ಂಡ 4.0 0.75000 779339319486 34786792612

5595 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 14.25*14.25*3  ಜಗ ೕ   ಯ ಕಸ -01 57/5 ಪ. ಂಡ 1.38 0.37500 675789230081 8848101000305

5596 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 14.25*14.25*3 ಹ ಮ ಯ   ಕ ಯ ನಕ ಕಸ -01 47/P1 ಪ. ಂಡ 3.30 0.37500 218399007651 10570100006308

5597 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ಬಸಪ   ಮ ಪ -01 10 ಪ. ಂಡ 3.25 0.75000 761508348273 200000462207

5598 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ಬಸವ ಜಪ   ಎ  ಮ ಪ ದ ನಮಠ -01 90/1 ನ ಂಡ 5.08 0.75000 712991002625 O579101009619

5599 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ಎ   ವ ಂಗಪ   ಡ ದಪ ಟಘಟ ಕಸ -01 23/P3-P1 ನ ಂಡ 3.28 0.75000 987422662625 64010817923

5600 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 14*14*3   ಓಂ ರ   ವ ಂಗಪ ಂಗದಹ ಕಸ -01 33/1P2 ನ ಂಡ 3.22 0.36750 357248829628 10958101027484

5601 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*13*3 ಎ   ಪರ ಶ ರಪ   ಡ ದಪ ಟಘಟ ಕಸ -01 39/1 ನ ಂಡ 2.23 0.34125 767750451966 10958101005039

5602 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 12.5*12.5*3 ರತ ಮ  ೕಂ ಜ ಖರಪ ಕಸ -02 69/P2 ನ /ಮ ಂಡ 2.28 0.29250 888747382351 1560101005101

5603 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 12.5*12.5*3 ಹ ತಪ   ಂಗಪ ಕಸ -02 57/P2-P2 ನ ಂಡ 1.04 0.29250 556454098940 1560101008615

5604 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ಎ   ವ   ಬಸಪ ವ ರ ಕಸ -02   21/1 ನ ಂಡ 2.22 0.75000 696609218785 O572101011241

5605 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 12.5*12.5*3 ಂ ಯ   ೕಮ ಯ ಂ ಕಸ -02 49/3P2 ಪ. ಂಡ 2.0 0.29296 838688477342 8849108001747

5606 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3   ದ ಪ   ಡ ಬಸಪ ಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01 65/3 ನ ಂಡ 4.09 0.75000 454233372649 10895101006436



5607 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 12.5*12.5*3 ಧಮ  ೕಂ ಮಪ ಕಸ -02 118/1B ನ /ಮ ಂಡ 1.04 0.29296 406674992441 1560101009311

5608 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 18*18*3 ಎ   ಮ ಪ   ಬಸಪ ರ ಕಸ -02 64/2 ನ ಂಡ 1.33 0.60750 466873455135 64020685879

5609 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 18*18*3 ಎ   ವ   ಬಸಪ ರ ಕಸ -02 69/5 ನ ಂಡ 1.17 0.60750 761682482654 1560101010474

5610 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 12.5*12.5*3   ಪ   ತ ಪ ಕಸ -02    23/4 ನ ಂಡ 2.0 0.29296 985545473208 1560101001108

5611 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 12.5*12.5*3 ದ ಪ   ಚನ ೕರಪ ಂ ಕಸ -02    13/1 ನ ಂಡ 5.26 0.29296 770912230493 1560108010659

5612 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 14.25*14.25*3
 ಎ  ಪರ ಶ ರಪ   

ಡ ವಬಸಪ ಲ ಹ ಕಸ -01 110/P-P1 ನ ಂಡ 2.34 0.37500 598422427797 54040715454

5613 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 17.5*16*3   ಪ ಕ    ಹ ತಪ ಕಸ -01 85/2 ನ ಂಡ 1.05 0.51563 416917237623 O572101012285

5614 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 14.25*14.25*3 ಮ ಶ ರಪ   ಮಪ ಲ ಹ ಕಸ -01 140/1P-P1 ನ ಂಡ 1.04 0.37500 208103593767 64035325332

5615 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 15.75*15.75*3mt ೕಲಮ  ೕಂ  ಜಪ ಲ ಹ ಕಸ -01 118/1 ನ /ಮ ಂಡ 3.16 0.43313 574432398019 O572101061660

5616 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*13*13  ಈಶ ರಪ   ಮಹ ವಪ ಲ ಹ ಕಸ -01 52/2 ನ ಂಡ 2.12 0.31687 466655401038 20261689796

5617 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*13*3 ಎ  ಎ  ದ ಪ   ಜಪ ಅಕಳಕ ಕಸ -01 31/3B ನ ಂಡ 1.16 0.31687 534855729681 10570100006034

5618 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 14*14*3 ತ ಮ  ೕಂ ದ ಮಪ ಅಕಳಕ ಕಸ -01   8/3 ನ /ಮ ಂಡ 6.03 0.36750 792179669085 19122250034640

5619 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*14*3 ಎ  ಎ  ೕ   ಖರಪ ಕಸ -01 73/4 ನ ಂಡ 1.16 0.34125 239743396314 17125001006368O1

5620 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ಎ  ಎ  ಜಯಪ   ರಪ ರ ಹ ಉ   2/3 ನ ಂಡ 3.0 0.75000 976243957437 64044445400

5621 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 18*18*3  ಆ  ತ ೕಂ ಎ   ಪ ಮ ಕಸ -02   18/1P1 ನ /ಮ ಂಡ 1.35 0.60750 961736642917 17125001005787O1

5622 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 12.5*12.5*3 ರತ ಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಮ ಕಸ -02 43/2 ನ /ಮ ಂಡ 1.20 0.29296 918262984908 64130086438

5623 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 12.5*12.5*3 ಎ       ೕಶಪ ಹ ಕಸ -02   1/9 ನ ಂಡ 1.10 0.29296 915819137154 1560101006539

5624 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ರಮ  ೕಂ  ೕರಪ ನಕ ಬಸವಪಟ ಣ-01 80/P2 ನ /ಮ ಂಡ 5.0 0.75000 615044058607 10915101005686

5625 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13.5*13.5*3  ಹ ತಪ   ಂಕಟಪ ಕ ೕಗ -01 72 ಪ. ಂಡ 2.19 0.33750 205407235549 10870100000572

5626 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ಂಕ   ಪ ಣ ಕ ೕನಹ -01 41/6 ನ ಂಡ 1.20 0.75000 782668229582 36233931733

5627 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3      ಚನ ಬಸಪ -01 179/1B2 ನ ಂಡ 3.0 0.75000 490559138696 O579101022865

5628 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3  ಇ ದ ಪ   ಈಶ ರಪ ಕ -01 52/5 ನ ಂಡ 2.0 0.75000 804981357666 10870100002783

5629 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 15*15*3 ೕ ಯ   ಯ ಹಲಕ ಉ 32/3 ಪ. ಂಡ 2.35 0.37500 700362096884 10919101011340

5630 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*13*3  ರಭದ ಪ   ಚನ ೕರಪ ಲ ಹ ಕಸ -01 94P2 ನ ಂಡ 1.02 0.31687 431549632337 64011418157

5631 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*13*3 ಜಮ  ೕಂ  ಬಸಬ ಜಪ   ಎ ರ ಕಸ -01    18/3 ನ /ಮ ಂಡ 1.0 0.31687 734004242829 54040703946

5632 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*13*3 ಯ ೕಧ  ೕಂ ದ ಯ ನಹ ಕಸ -01    4/75 ನ /ಮ ಂಡ 1.20 0.31687 229663827436 10572119057531

5633 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*13*3   ಮ ಶ ರಪ   ಚನ ಪ  ಡಸ ಕಸ -01 136/9 ನ ಂಡ 1.20 0.31687 956923616351 O572101018285

5634 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*13*3   ೕ ಂದ ಪ   ಮಹ ವಪ ಗರಗ ಕಸ -01   30/7 ನ ಂಡ 2.0 0.31687 349331231481 10570101016220

5635 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 12.5*12.5*3 ಎ   ಅಜ ಪ   ಂದ ಪ ಮ ಕಸ -02   19/P1 ನ ಂಡ 2.06 0.29296 408965687251 17125001004895O1

5636 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3   ವ     ಮಹ ವಪ ಹ ಉ  1/3P ನ ಂಡ 4.0 0.75000 287298597138 572144430

5637 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*13*3mt  ಎ  ದ ಪ   ಗಪ ಲ ಹ ಕಸ -01 112/2D ನ ಂಡ 5.03 0.31687 560263835952 10570100003354

5638 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*13*3 ಜ ಯ   ಯ ಂದ ಘಟ ಕಸ -01 155 ನ ಂಡ 3.13 0.31687 628034462833 O572101053154

5639 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*13*3 ಪರ ಶ ರಪ   ದ ಪ ರ ಕಸ -01 7/1B1,135/2 ನ ಂಡ 3.0 0.31687 672005483004 17125001003692O1

5640 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 13*13*3 ೕ ಮ  ೕಂ ಹ ತ ಯ ೕನಹ ಕಸ -01   19/13 ನ /ಮ ಂಡ 0.39 0.31687 975001865795 8848108001097

5641 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 15*15*3 ೕ   ಗ ಪ ನಹ -01 65/2,19/15 ಪ. ಂಡ 1.02 0.41250 660056785970 31963476417

5642 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ಗಮ  ೕಂ ದ ಪ  ರನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01 197/2 ನ /ಮ ಂಡ 2.20 0.75000 747658457948 10915101024618

5643 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 14*14*3 ರಮ  ೕಂ  ಎ  ಜಪ ರ ಕಸ -02 41/1 ನ /ಮ ಂಡ 3.2 0.33474 384278622371 8849101000026

5644 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3 ಎ   ಅ    ದ ಪ ೕ ೕನಹ ಉ 57/10 ನ ಂಡ 1.37 0.75000 548391949811 378101000406

5645 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 16.5*16.5*3 ೕ  ೕಂ ೕ ಯ ಮ ಕಸ -02 66 ಪ. /ಮ ಂಡ 2.0 0.45703 997871763825 17125001003143O1

5646 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3mt  ಬಸವ ಜಯ   ಲಯ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02 36/3 ನ ಂಡ 2.0 0.75000 754318149214 111501010002764

5647 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3mt  ಬಸವ ಜಪ   ಟ ಬಸಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02 137/1 ನ ಂಡ 5.10 0.75000 663583602662 540366/54316

5648 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3mt   ಬಸವ ಜಪ    ಎ  ಕಲಪ ಂ ರ -02 81 ನ ಂಡ 4.0 0.75000 230839338649 64013232679

5649 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 15*15*3mt ದ ಪ   ಯಲಪ ವಡ ನ ಉ 124/P-P3 ಪ. ಂಡ 2.0 0.37500 272088212905 957595931

5650 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3mt ಹ ಮಮ  ೕಂ ಕ ಯಪ ವಡ ನ ಉ 129/3 ನ /ಮ ಂಡ 1.33 0.75000 906777751603 8849108001608

5651 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3mt ೕ ಮ  ೕಂ ಜಯ ಪ  ಎ . ಂಡದಹ -02  39/8,37/7 ನ /ಮ ಂಡ 1.2 0.75000 525411029885 19122030001696

5652 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3mt ಧ ಜಯ .ಎಂ.  ವಬಸಪ ಲ ಹ ಕಸ -01  130/19 ನ ಂಡ 0.35 0.14817 867366662877 572101058654

5653 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ 20*20*3mt  . .  ೕಂ ಧರಪ ರ ಹ ಉ 11 ನ /ಮ ಂಡ 1.18 0.75000 272096353224 1560108010617

5654 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಗಪ   ಮಪ ಕ -01  11/5,96/4 ನ 1.00 0.18000 590437501451 590437501451

5655 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಂಚಮ  ೕಂ ಜಪ ಡ -01   51/2 ನ /ಮ 0.80 0.14400 255338041477 255338041477

5656 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ವಜ ಪ   ಗಪ ಕ -01 52/3,13/8,8/1 ನ 1.00 0.18000 215151594962 215151594962

5657 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಗಮ  ೕಂ ಜಟ ಪ -01 306/P2 ನ /ಮ 1.10 0.19800 353876999241 353876999241

5658 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ೕ ಲಪ   ಷಪ  ಪ ನಹ -01    8/1,68//2 ನ 1.50 0.27000 741352912511 741352912511

5659 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಗಪ   ಂಕಪ ಕ -01 8/1,62/2,118/5 ನ 1.50 0.27000 286775842324 286775842324

5660 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಜಯ ಮ  ೕಂ ಮ ಪ ಕ -01   8/1 ನ /ಮ 1.10 0.19800 493826959606 493826959606

5661 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಷ   ಮಪ ಕ -01   3/5,3/1 ನ 1.20 0.21600 765851516868 765851516868

5662 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ದ ಪ   ಅಜ ಪ ಡ -01 52/3,8/1,13/8 ನ 1.10 0.19800 878549324200 878549324200

5663 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ರ   ೕಕಪ ನಹ -01 19/5,9/3 ನ 1.00 0.18000 436379620129 436379620129

5664 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಮ ಕ  ೕಂ ಮಪ ದ ನಮಠ -01 102/2 ನ /ಮ 1.20 0.21600 936336972315 936336972315

5665 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ದ ಪ   ಪಪ   ೕಪಣ ಕ ೕನಹ -01 34/P4 ನ 1.20 0.21600 922174130613 922174130613

5666 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಗ ಜ  ಮಪ ಕ ೕನಹ -01   39/1 ನ 0.70 0.12600 358595363475 358595363475

5667 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ  ೕಂ   ಗ ೕ  ಉ 43/3 ನ /ಮ 1.98 0.35640 355961924030 355961924030

5668 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಂಗ  ಎ    ೕರತಪ ೕ  ಉ 40/1 ನ 0.40 0.07200 645751007904 645751007904

5669 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ  ಆ  ೕಮ ಖರಪ    ದ ಪ ೕ  ಉ 43/2 ನ 0.80 0.14400 987775368790 987775368790

5670 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಭದ  ೕಂ  ಎ  ಈಶ ರ ಅ ಘಟ ಉ   9/2 ನ /ಮ 1.60 0.28800 950989644563 950989644563

5671 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಸ ೕಜಮ   ಚನ ಬಸಪ ಕರ ರ ಉ 79/PC ನ /ಮ 1.60 0.28800 613311565156 613311565156

5672 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ  ಆ  ಸ    ದ ಪ ೕ  ಉ   41/2 ನ 0.80 0.14400 222510787435 222510787435

5673 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಆ   ೕಪ  ೕಂ  ಆ  ಸ ೕ ೕ  ಉ   41/3 ನ /ಮ 1.84 0.33120 445662185820 445662185820

5674 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ  ಚನ ಬಸಪ   ವಪ -01 77/P34,146/12B ನ 1.00 0.18000 893660113538 893660113538

5675 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ೕ ಂದಪ   ಚನ ಬಸಪ ದ ನಮಠ -01 56,26/2 ನ 1.00 0.18000 228733297458 228733297458

5676 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ  ಆ  ದ ಪ   ಮಪ ದ ನಮಠ -01   7/3 ನ 0.80 0.14400 588404610075 588404610075

5677 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ೕ  ಎ    ಗ   -01 143/3 ನ 1.00 0.18000 557742615582 557742615582

5678 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ    ಂಡಪ -01 274/1,274/2 ನ 1.00 0.18000 826806992775 826806992775

5679 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ
ಂಕ  ಎ   ಹ ತಪ  ಎ 

-01 100/3 ನ 1.00 0.18000 511236602042 511236602042

5680 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ
 ಎ   ಹ ತಪ  ಎ 

-01 100/4 ನ 1.00 0.18000 437868964773 437868964773

5681 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಬಸವ ಜಪ   ಎ  ಮ ಪ ದ ನಮಠ -01   90/3 ನ 1.00 0.18000 712991002525 712991002525

5682 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ದಪ   ಈಶ ರಪ ಮಸ ಉ 35/1 ನ 1.56 0.28080 361687850697 361687850697

5683 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ   ಮಲಪ ಕರ ರ ಉ 59/P2 ನ 2.00 0.36000 674516188603 674516188603

5684 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಗಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಮಸ ಉ 35/10 ನ /ಮ 2.0 0.36000 218318877319 218318877319

5685 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಲ ತಮ  ೕಂ ವಣ ಕ -01 111/P ನ /ಮ 1.10 0.19800 402331062470 402331062470

5686 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಜಯಪ   ಯಣಪ ಂಗ ಹ -01    1/96 ನ 1.20 0.21600 279517626107 270517626107

5687 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಮ ದ ಪ   ಷಪ ಕ -01   12/1 ನ 2.00 0.36000 695697315297 200001505730

5688 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಮ ಪ   ದ ಪ ಡ -01   42//,46/3 ನ 0.80 0.14400 275900823692 200001462660

5689 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ನ ೕ  ಆಹಮ   ಅ ೕ  ಆಹಮ ರ -02   49/1 ನ /ಅ. 2.00 0.40000 647894542674 10262200015854

5690 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ
ಮಹಮ  ಶ ೕ   ಮಹಮ  

ರ -02   52/6 ನ /ಅ. 1.90 0.38000 477099866230 64187821132

5691 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ೕಟ    ರ -02   49/P3 ನ /ಅ. 1.10 0.22000 64187494501

5692 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಪ ಸನ   ಖರಪ ಅ ಘಟ ಉ  45/2 ನ 2.00 0.36000 612856726255 36474334867

5693 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ  ೕರಭದ ಪ   ದ ಪ ೕಗ -01    15/5 ನ 1.20 0.21600 556718914374 10870100000089

5694 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ಎ  ಷ   ೕ ಂದಪ ೕ ರ ಉ     50/P1 ನ 2.00 0.36000 394536810233 O50310105338

5695 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ  ಎ     ಮಲಪ ಂಡನಹ ಉ   43/4 ನ 0.96 0.17280 932217565938 64056637288

5696 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕತನ ೕ   ೕ ಹ ಮನಹ -01 8/2A,8/2B ನ 1.96 0.35280 868220647686 21425001002492O1

5697 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೕಧಕ ಬ
. . ದ ಪ  . .    

ಹ ತಪ ಜಕ -02 20/2b ಪ. ಂ 2.01 0.00000 50000.00 782477882753

5698 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೕಧಕ ಬ
.ಎ . . ಯ     . 

ಯ ೕ -02 88/P6 ನ ಂ 1.20 0.00000 50000.00 260481099165

5699 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೕಧಕ ಬ ಆ .ಆ . ರ   ಮ ನಕ  ಗಪ ೕ -02 57/2b2 ಪ. ಂ 2.20 0.00000 50000.00 650360516620

5700 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೕಧಕ ಬ ಪ ಸನ  .ಎ .  ೕ ಶಪ  ಎಂ. ನಕನಹ ಉ 14/1,14/2 ನ ಂ 0.57 0.00000 50000.00 275928626797

5701 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೕಧಕ ಬ ಲ ತಮ  ೕಂ .ಎಂ. ಮಲಪ ವರಹ -02 117/8 ನ /ಮ ಂ 2.07 0.00000 50000.00 392683835825

5702 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಪ  ೕಧಕ ಬ ಲಕ ಪ   ಡಪ ನ ಹ -02 24/2,24/5 ಪ. ಂ 0.55 0.00000 50000.00 922202681990

5703 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಕ ಗ ಜಪ  .ಆ .  ಗಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 130/bp3,130/cp3 ಪ. ಅ 1.0 1.00000 314438694254 10915101007860

5704 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಕ ಯ   ೕ ಯ ಗನ ಕ ಉ 10/57b ಪ. ಅ 1.60 1.00000 449822418008 10893101001705

5705 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಕ ೕ  ೕಂ ೕ ಯ ಮ ಕಸ -02 6 ಪ. ಅ 4.0 1.00000 997871763825 640768076

5706 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಕ ೕಶಪ  .  ಲಪ ಹ ೕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 14/b ಪ. ಅ 5.22 1.00000 268514489849 32950803781

5707 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಹ  ವ ಘಟಕ ಮ ನಪ  ಎ .   ಬಸವ ಂಗಪ -01 77/p4 ನ ಅ 0.80 9.99000 915055014139 19128310000025

5708 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
 ರ ಯ   ಯ ಅ ಹ ಕಸ -02  111/2 ಪ. 0.30 11.85000 434512677817 428104000156080

5709 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಯ  ಂಡ ಂಬ ೕಟ  ರರ ಘ ಂ ಕಸ -02
28/P5,49/9-

P1,28/P5,89/14,49/8P2,49/
15,49/113,48/5,72/P,35/2,3

ನ ತರ 18.28 4.00000 239805172384 1560201000073

5710 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಯ  ಂಡ
ೕಮ  ಆಂಜ ಯ  ಸ ಯ 

 ಂಡ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ ಯರಗ ಹ -02
35/2,35/4,56/3,36/2P1,32/3

,56/3P1 ನ ಅ 25.00 4.00000 238154470349 1560201000072

5711 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  . . ಮ   -01 191/5,191/1 ನ 2.00 2.00000 302561703413 O579101027268

5712 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   . . ಮ ಶ ರಪ   ಂಚ ೕರಪ  ಬ ಳ ಕಸ -02   18/1,55/4 ನ ತರ 1.00 2.00000 204602874754 1560101006557

5713 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  
ಶ ಂತಳಮ  ೕಂ  . . 

ಪರ ಶ ರಪ ರನಹ ಉ 113/P9,128 ನ /ಮ ತರ 1.00 2.00000 935233369989 10915101033096

5714 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   . . ಜಪ   ಲ ತ ಪ ಡ -02 97/P1-P1,53/2 ನ 2.00 2.00000 787405714878 19122200004906

5715 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಎ . ದ ಪ  ಎ .  ದ ಪ ನಹ -01    22/3 ನ 2.00 2.00000 414982839689 32491630285

5716 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ    ಮಲಪ ಕರ ರ ಉ   59/P2 ನ 2.00 2.00000 674516188603 200001702829

5717 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ರ  ೕಂ ಮ ದ ಯ ಎ . ಬಸವನಹ ಕಸ -01 7/P1-P3 ಪ. /ಮ ತರ 1.0 3.60000 369702041076
115701011002592

5718 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   .  .ಎಂ. ಲಪ ಹ ಕಸ -01    61/P5 ಪ. ತರ 1.0 3.60000 536297109129 10958101025167

5719 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಕ ಬಸಪ   ಗ ಪ ಕ ೕ -01   9/3,42/1,44/2B,39/1 ಪ. 2.0 3.60000 430213844607 35321606246

5720 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಕ ಪ   ಮಪ ಮರ ಉ 65/J18 ನ 2.0 3.60000 692172009929 10919101007921

5721 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಸ ಯ   ಬ ಯ ೕ ಂಡನಹ ಉ   24/ ಪ. 2.38 3.60000 865023781473 64173932701

5722 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಬಸಮ  ೕಂ ಯ ಂ ಕಸ -02 199 ಪ. /ಮ 5.0 3.60000 399779728586 10570100301675

5723 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಜಪ   ಗಪ ಡ ೕ -01   19/P3,19/P5 ಪ. 2.0 3.60000 703153285660 O579101025421

5724 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಜ ಯ   . ಯ ನ ಕಸ -02   14/B49 ಪ. 3.0 3.60000 933528517162 64053587931

5725 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  . ದ ಪ    ಲ ಮ ಳ ಯಕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 19/1B,13/BP3 ಪ. 2.0 3.60000 271723643627 10915101015009

5726 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  . . ೕ ಸ  ಂದ ಪ  ೕ ರ -02 53/2B ಪ. ತರ 1.0 3.60000 902693110123 64160834129

5727 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಸಣ ಹ ತಪ   . ೕ ಂದಪ ಡ -02    40/1 ಪ. ತರ 1.0 3.60000 399095365317 19122200058443

5728 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಂಚಮ  ೕಂ  . ಂಚಪ ಹರಳಕಟ ಉ 33/10,93/P1-P2 ಪ. /ಮ ತರ 1.0 3.60000 588757566451 200001728779

5729 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಜಪ   ಮಪ ರ ೕ ಕಸ -01 49/AP-P2,42/2P2 ನ ತರ 2.0 3.60000 388604149226 10958101021657

5730 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕಶಪ   ಪರಸ ಮಪ ೕ ಕ ಕಸ -01    7/5 ನ ತರ 1.0 3.60000 470757580825 115701011000078

5731 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಎ. . ಷ   ೕ ಂದಪ ೕ ರ ಉ   50/P1 ನ ತರ 2.0 3.60000 394536810233 O503101053338

5732 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಯ   ಯ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02  10/p11,54 ಪ. ತರ 1.1 3.60000 794112292977 10570100006352

5733 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಮಲ ನ ಡ . .  ಪ ಣ ಹ ೕ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 80/1 ನ ತರ 1.2 3.60000 975539435991 34446542740

5734 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ರಮ  ೕಂ ಜಪ  .ಎ . ರ ಕಸ -02  41/1 ನ /ಮ ತರ 1.4 3.60000 384278622371 8849101000026

5735 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ದ ಪ  .  ೕ ದ ಪ
ಕ -01  99,91/1d,97/1,224/p-p3

ನ ತರ
2.00

3.60000
895308748118 34087333786

5736 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಜ    ಧರಪ  ಎ .
ವಡ ಉ 9/10,2/6

ನ ತರ
1.04

3.60000
889065743758 1560101011539

5737 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ರ   ಡ ಪ
ಕಸ -02  46/3 ಪ.

ತರ
2.42

3.60000
949856580399 1560101005684

5738 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಮಪ   ರಪ
ಮಲ ಉ 36/2A ಪ.

ತರ
1.70

3.60000
572087653723 6182111313

5739 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ . ಯ ೕಶ ರಪ   ದ ಮಪ ಳ ಗರ ಕಸ -01      1/1,9/3P1,15/2,85/2PP2 ನ ತರ 6.31 10.00000 885885259627 54040728724

5740 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಗಪ   ಈಶ ರಪ ೕಹ ಕಸ -02 2/1,44/4,2/2,43/29P1 ನ ಅ 2.00 10.00000 624675372540 83332441

5741 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ . . ಗಪ   ಹ ತಪ . ಣದಕ ಕಸ -01
28/1,43/28P1,28/2P-

P1,28/2P2 ಪ. ಅ 8.27 10.00000 664655684086 83337243

5742 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಎ . .ಉ   ದ ಪ ಂಗದಹ ಕಸ -01 8/1,69/P1,39/1,35/5,35/5 ನ ಅ 2.00 10.00000 115709041000109

5743 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ .ಹ ತಪ   .ಎ . ಲಪ ಹ ಕಸ -01
61/P5,51/8,51/7,51/4P1,51/

3 ಪ. ಅ 3.00 10.00000 871885692767 115707391000017

5744 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಎ .ಆ . ಜಪ   ಗಪ ೕಮ ರ -02 32/1,60/4,60/5,61/2B1 ನ ಅ 3.40 10.00000 788284247804 38125513679

5745 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ .ಈಶ ರಪ   ೕ  ಲಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 70,65/5,72,95/2 ನ ಅ 4.82 10.00000 943437660081 331702010603759

5746 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಂದ ಪ   . ಗಪ ವಡ ನ ಉ 99/1,29/1A,99/2,7/1,29/6 ನ ಅ 2.26 10.00000 877454992462 1560883005638

5747 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಎ . ಜಪ   ಂಗಪ ಹ -02 86/2,86/3,86/1,73/1 ನ ಅ 2.00 10.00000 741256838742 89415326000119

5748 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ . .ರತ ಮ  ೕಂ . ಷ ರಪ ರ -02 104/49,70/1,91/4,28/3 ನ /ಮ ಅ 4.20 10.00000 532743462541 1560883005639

5749 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಪ  .ಎ   ಖರಪ ಅಕ ಕ ಕಸ -01 62/1P-P2,9/2 ನ ಅ 5.00 10.00000 964929728773 378105002610

5750 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ
.ಎ .ಪರ ಶ ರಪ   ಡ ವ 

ಬಸಪ ಲ ಹ ಕಸ -01
48/5,110/P-P1,110/P-

P2,110/P-P6,58/2,58/4 ನ ಅ 2.00 10.00000 598422427797 38086266051

5751 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಖರನ ಡ  ಗಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 69/p3,64/2,31/3,68/7 ನ ಅ 4.00 10.00000 897199361857 918030113748777

5752 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಲ ಮ   .ಎ .  ದ ಪ  ಎಂ.ಎ . ಗ ಂಡನಹ ಉ
78/2p1,13/1,12/1,11/3,11/2

p3,6/1p1 ಪ. /ಮ ಅ 2.76 10.00000 596329903922 50100264151407

5753 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ
. .ಓಂ ರ   ಕ ದ ಪ  

.ಎ . ವರ ಉ 113A,25/225/3,98,107/1 ನ ಅ 5.19 10.00000 473688051181 38285308734

5754 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಥ .ಆ .  ವಪ ಕಸ -02 191/1,191/2 ನ ಅ 3.19 10.00000 477967561340 1717001800012200

5755 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಲ  ಎಂ. . ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಕಸ -02
 97/P3,218/6,40/4,35/2,

36/2p2 ನ ಅ 3.17 10.00000 238154470349 1560883005641

5756 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಎ . ಧರಪ   ಂಗಪ  ಎಂ. ವಡ ನ ಉ
161/5-

p2,1/2,2/4,2/1b,1/1b2,2/2b ನ ಅ 2.75 10.00000 951135406237 1560883005645

5757 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಪ  ಎ.ಎ .  ದ ಪ ವರಹ -02
14/7b,14/17,14/20b,
14/2GB,14/9,14/8b ನ ಅ 3.57 10.00000 544548262163 19128310000044

5758 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಯ   ರ ಯ ನಹ ಕಸ -01  22/6,5/3,13/1 ಪ. ಅ 2.52 10.00000 892039510192 50200037131810

5759 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಯ   ಯ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02  12/4 ಪ. ಅ 2.04 10.00000 378137096589 6258310000021

5760 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಓಂ ರಪ  ಎಂ  ಮಲಪ ವಡ ನ ಉ
 134/1b,147/6ab,134/1a,

132/7a,132/1 ನ ಅ 9.54 10.00000 915828935727 6736679424

5761 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ಕ  ಎಂ.  ಚನ ೕರಪ ಯರಗ ಹ -02 56/2,57/113,1/5p2 ನ ಅ 7.01 10.00000 668262149773 1560883005644

5762 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ರ   ಡ ಪ
ಂ ಕಸ -02

107/1,106/3,106/2,106/4,
106/5,106/6,107/2b ಪ.

ಅ
4.28

10.00000
949856580399 1560883005646

5763 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ ವ  ಎ.ಎ .  ಖರಪ ಮಳ ಕಸ -01 49/1,78/3,78/5,49/6, ನ ಅ 5.02 10.00000 665298729095 115707391000019

5764 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ  ಎ  ಂಗ   ಮ ವಪ ಕಸ -01
159/P1,159/P3,7/B,156/3,1

59,7/3 ನ ಅ 4.48 10.00000 367979860424 378105002798

5765 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ರ  ಘಟಕ   ಚನ ಬಸಪ   ಬಸಪ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02
94/1,72/4,85/2,61/1-

P1,89/4 ನ ಅ 2.53 10.00000 378105002799

5766 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕಶ .ಆ .  ಯ  . . ಗ ಉ 65/3A ನ ಅ 2.3 0.05400 466789512365 6052094031

5767 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಯ  . .  ೕ ಯ ಗ ಉ 74/2 ಪ. ಂ 5.10 0.07200 442217067030 832814811

5768 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ರ ಯ   ಯ ನ ಸ ದ ಉ 35/6P ಪ. ಂ 1.2 0.14400 267801994568 572167989

5769 ಚನ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  .ಆ . ೕ   ಯ  . . ಗ ಉ 65/3A ಪ. ಅ 2.30 0.03600 466789512365 6052094031

5771 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಸ  ೕಂ ತಕ ನಹ ಕಸ 15 ಅ. . ಅಂ ಂಶ 1.00 0.10200 907505783437 CANARA BANK

5772 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ೕ  . . ೕಂ ಚನ ಬಸಪ  .ಎ . ಂ
2 72/4 .ಮ ಅಂ ಂಶ 0.69 0.07038

951880576488 PKGB BANK

5773 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಗಪ   ಮಲಪ ಹ ಮ ಗರ
ಕಸ 100/ 3 ನ ಅಂ ಂಶ 1.00 0.10200 523200022998 KARNATAKA BANK

5774 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಈಶ ರಪ   ಬಸಪ ಗ
1 13/6 ನ ಅಂ ಂಶ 0.82 0.08364 334871443250 PKGB BANK

5775 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ದಪ  .  ೕರಪ ಕ
1 53/10,53/11 ನ ಅಂ ಂಶ 1.18 0.12036 648844906210 CANARA BANK

5776 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಬಸವ ಜಪ  ಎ . .  ಲಪ  
ಎ . . ಂಗಟ

2 40/1 ನ ಅಂ ಂಶ 0.60 0.06120 889992137109 KARNATAKA BANK

5777 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಎಂ. ಹ ತಪ   ೕರಭದಪ  
ಎಂ. ಗನಹ

114/2 ನ ಅಂ ಂಶ 0.60 0.06120 760334262149 KARNATAKA BANK

5778 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಮಹ  ಇಂ  .   
 ಷ ೕ   . ಗನ ೕ

ೕ1 32/1 ಅ. . ಅಂ ಂಶ 0.50 0.05100 681918945405 CANARA BANK



5779 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಅ  ಸಮ  . .   
ಷ ೕ   . ಗನ ೕ

ೕ1 32/1 ಅ. . ಅಂ ಂಶ 0.50 0.05100 589677090552 CANARA BANK

5780 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ರಮ  ೕಂ ನರಸಪ ಹರಳಹ
ೕ2 45/2ಎ1 .ಮ ಅಂ ಂಶ 0.90 0.09180 901146420507 CANARA BANK

5781 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಂ  ೕಂ ಎ. . ಹ ತಪ ಅರ
ಕಸ 60/1ಎ ನ ಅಂ ಂಶ 1.00 0.10200 663451021830 KARNATAKA BANK

5782 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ .ಎ . ಶ ಂತಳಮ  ೕಂ . . 
ಂತಪ ಅರ

ಕಸ 126/1 .ಮ ಅಂ ಂಶ 1.16 0.11832 877198382876 KARNATAKA BANK

5783 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಮ ಯ   ೕ ಯ ಜಯ ರ
ಕಸ 142/4 ನ ಅಂ ಂಶ 0.58 0.05916 364424881674

5784 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಜ  ೕಂ ಯ ಂ ಚಟ ಹ
60/2 .ಮ ಅಂ ಂಶ 0.40 0.04080 KARNATAKA BANK

5785 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ರ ಯ   ಮ ಯ ದರಹ
3/2

ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.40 0.04080 520527746068 SBI BANK

5786 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಆ . . ೕ ಯ   
ೕ ಯ ರ 2

20/2
ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.67 0.06834 813741160440 PKGB BANK

5787 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಷ ಯ   ೕಮ ಯ  
 ೕಮ ಯ ಜಯ ರ 1

146/1
ಪ. ಅಂ ಂಶ 1.00 0.10200

PKGB BANK

5788 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ವ ಹ ಧಮ ಪ   ಲಪ  ಚನ ರ ಡ ೕ2
98/2

ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.31 0.03162 375584375906 KARNATAKA BANK

5789 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ವ ಹ ಭಮ ಮ  ೕಂ ಲಪ ಜಯ ರ
ಕಸ

65/6
.ಮ

0.90
0.05850

860025320960
CANARA BANK

5790 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ವ ಹ ಪರ ಶ ರ ಯ   ಜ ಯ ರ
2

38/4
ನ

1.00
0.06500

868799207386
PKGB BANK

5791 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ವ ಹ ಹ ತಪ   ಮದಗಪ ಸಹ
1

66/ 10,66/ 11
ನ

0.35
0.02275

426933261041
PKGB BANK

5792 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ವ ಹ ಹ ತಪ   ಭಮ ಪ ಳ 199/10,199/3
ನ

0.50
0.03250

300591486128

5793 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ವ ಹ .ಎ. ದಪ   ಅ ಯಪ ಕ 16/1 ಪ. 0.50
0.03250

227443050099
SBI BANK

5794 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ವ ಹ ಂಚಪ   ಬಸಪ ಹ 1 20/ 2 ಪ. 0.75
0.04875

326462787813
KARNATAKA BANK

5795 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ೕ ಂದ ಯ   ಲ ಯ ಸ ವ ರ ೕಹ -1 41/1 ಪ. 0.32 0.06240
645786071205 KARNATAKA BANK

5796 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ  ನಕಪ   ಬಸಪ ಣ ಹ ೕಹ -1 50/3 ನ 0.32 0.06240
447999016081 PKGB BANK

5797 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ   ನಕಪ    ೕರಪ ಕ ೕಹ -1 53/6 ನ 0.94 0.18330
514738782350 SYNDICATE BANK

5798 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರನಕಮ  ೕಂ   ಜ ಖರಪ ಣ ಹ ೕಹ -1 50/5ಎ2 s . ಮ 0.94 0.18330
883412851830 CNARA BANK

5799 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ನಸ    ಎ  ಆ  
ಅ ೕ  ೕಹ ೕಹ -1 51/2ಎ ಅ. . 0.48 0.09360

983645108544 CNARA BANK

5800 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ಷ ೕ  ಸ   ಕಮ  ಹರಹ ೕ ನ ೕ -2 82/10 ಅ. . 0.40 0.07800
373361607720 CNARA BANK

5801 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರಅಸ  ೕ ೕಂ ಮಹಮ   
ಉ ನಹ ೕಹ -2 91/2 ಅ. . 0.40 0.07800

943805184941 KARNATAKA BANK

5802 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ   ವ   ಉ ಪ  ರ ೕಹ -2 40/5 ನ 0.80 0.15600
238339789819 KARNATAKA BANK

5803 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರಮಹ       
ಅ  ಜ ೕ  ನಹ ೕಹ -2 58/2 ಅ. . 0.73 0.14235

550706974093 PKGB BANK

5804 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ಬಸವ ಜಪ  ಎ ಎ   ದ ಪ ಬ ೕ ೕಹ -2 105/2 ನ 0.67 0.13065
823236126047 PKGB BANK

5805 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ರಕ ಥ ಯ   
ಮ ದ ಯ ರ ೕಹ -2 7/5 ಪ. 0.40 0.07800

902129546321 PKGB BANK

5806 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ  ಮ ಪ   ಹ ರಪ ಹ ಕಸ 37/5 ನ 0.68 0.13260
267820147437 PKGB BANK

5807 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ಮ ಶ ರಪ  ಎಂ  ಂಗಪ ಅರ ಕಸ 73/2 ನ 0.99 0.19305
443748868796 SBI BANK

5808 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರಹ  ೕಂ ಯ ರ ಳ 53/3,53/1 ಪ.  ಮ 0.80 0.15600
729956301316 SBM BANK

5809 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ  ೕಂ ಕರ ಯ .ಕಡದಕ ೕ ನ ೕ -1 48 ಪ.  ಮ 1.00 0.19500
827691216857 CNARA BANK

5810 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ವಮ  ೕಂ ವಪ ಲ ಳ 19/1 . ಮ 0.50 0.09750
327200186017 SBI BANK

5811 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರಶ ಂತಲ  ೕಂ ಕರ ಯ ೕಹ ಳ 28/4 ಪ.  ಮ 0.60 0.11700
948092922669 KARNATAKA BANK

5812 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ದಪ   ಅ ಯಪ ಗ ಕ ಳ 43/4 ನ 1.10 0.21450
227443050099 SBI BANK

5813 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ೕ ಯ   ದ ಯ ಕ ರಗ ಕಸ 79/3 ಪ. 0.44 0.08580
762593110800 CNARA BANK

5814 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ಓಬ ಯ   ಮ ಯ ೕ ಕಸ 69/ 15 ಪ. 1.00 0.19500
908627990019 SYNDICATE BANK

5815 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ  ೕಂ ಯ ೕ ಮ ಕಸ 33/1ಎ1 ಪ.  ಮ 0.40 0.07800
267143478080 KARNATAKA BANK

5816 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ಪ ಶ ಸ ರ.ಎ . ಜಯ    ಇ 
ೕಮ ಖರಪ ಸಹ ೕಹ -1 61/3

ನ ಅಂ ಂಶ 1.00 0.30600
472661954766 KARNATAKA BANK

5817 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ಪ ಶ ಸ ರ ಶಪ     ನಕಪ  
 ಣ ಹ ೕಹ -1 36/3

ನ ಅಂ ಂಶ 1.00 0.30600
680758248925 SBM BANK

5818 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ಪ ಶ ಸ ರ
  ಮ ದ    ಗ ಶಪ ೕ ನ ೕ -1 139

ನ ಅಂ ಂಶ 0.94 0.28764
604765720712 SBI BANK

5819 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ಪ ಶ ಸ ರ   ಲ ಷ   ಎ  
ೕ ಂದ ಂಬ ೕಹ -2 37/3

ನ ಅಂ ಂಶ 1.23 0.30660
865727210692 PKGB BANK

5820 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ಪ ಶ ಸ ರಜಗ ೕ  ಎಂ ಎ   ವ ತಪ  ಕಡದಕ ಕಸ 12/2, 12/8
ನ ಅಂ ಂಶ 0.89 0.27234

298154904664 SBM BANK

5821 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ಪ ಶ ಸ ರ ೕ     ಷ ಪ ಸ ಕಸ 131/1
ನ ಅಂ ಂಶ 1.00 0.30600

996974020538 KARNATAKA BANK

5822 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ಪ ಶ ಸ ರ ಮ ಯ   ಯ ಂಗ ೕ ನ ೕ -1 60/
ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.80 0.24480

471471311578 CANARA BANK

5823 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ಪ ಶ ಸ ರಮ  ೕ    
ಮಹ  ಇ  ಕ ಳ 98/1

ಅ. . ಅಂ ಂಶ 0.60 0.18360
664358135185 SBM BANK

5824 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಅಂ ಂಶ  ಪ ಶ ಸ ರ  ಮಪ    ಜಪ ಫಲವನಹ ಳ 32
ನ ಅಂ ಂಶ 0.40 0.12240

865727210692 PKGB BANK

5825 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ ಜಪ   ಟ ಮಲಪ ೕಪ ಂಡನಹ ಕಸ 50/1 ಸ. .  0.60 0.09600 540505448740 SBI BANK

5826 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ ವಪ    ಬಸನ ಡಪ ೕಪ ಂಡನಹ ಕಸ 104/ 7 ಸ. .  1.20 0.19200 323593745910 CANARA BANK

5827 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ ೕ ಮ  ೕಂ ಓಂ ರಪ  ಎ  ಮ ರ ಕಸ 84 ಸ. .ಮ  1.00 0.16000 690520389532 SYNDICATE BANK

5828 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ
ಗಪ   ಕ ಯಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 40/2 ಸ. .  0.54 0.08640 631306464399 KARNATAKA BANK

5829 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ ಗಮ  ೕಂ ಸಣ ಚ ಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 33/1 ಸ. .ಮ  0.70 0.10200 787289982827 SYNDICATE BANK

5830 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ ಬಸವ   ಕ ಯಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 40/1 ಸ. .  0.50 0.08000 443699859219 SYNDICATE BANK

5831 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ ಬಸಪ   ಂಚಪ ತರಗನಹ ಕಸ 10/ 37 ಸ. .  0.40 0.06400 482995446755 SYNDICATE BANK

5832 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ ಧಮ ಜ  ದಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 39 ಸ. .  0.80 0.11560 452287819599 KARNATAKA BANK

5833 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ
ಗ ಪ   ನ ಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 10/ 19 ಸ. .  0.40 0.06400 212151528592 KARNATAKA BANK

5834 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ ಆ  ಎ  ಮಪ   ಡಪ ಲ ೕಹ -2 6/4 ನ  1.05 0.10500 833346525854 PKBG BANK

5835 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ   ದ ನ ಡ  ಬಸವ ಜಪ ೕಹ -2 161/3 ನ  0.35 0.03500 870902567534 PKBG BANK

5836 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ ಎ   ಅಂಜ ಯ  
ಹ ತಪ ಂ ೕಹ -2 77/11 ನ  0.60 0.06000 244839505624 KARNATAKA BANK

5837 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ ದ ಖ   ಲ ಪ ಅರ ಕಸ 104/16 ನ  1.00 0.10000 283346162484 KARNATAKA BANK

5838 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ
ಎಂ  ಂಚ ೕರಪ   ಮ ಪ ಎ .ಮ ರ ಕಸ 55/4 ನ  1.00 0.10000 460900311670 SBM BANK

5839 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ   ಪ ಶ ಸ ರ ಜಮ  ೕಂ ಹ ಮ ಡ ಎ .ಮ ರ ಕಸ 9/ 2 .ಮ  1.00 0.10000 616883723423 SBI BANK

5840 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಮಹ ವಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ೕ ಕಸ 44/4 .ಮ ತರ 2.00 0.40000 631429706597 PKGB BANK

5841 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಮಹ ವಮ  ೕಂ ರ ಶಪ
 

ೕಪ ಂಡನಹ ಕಸ 67/15 .ಮ ತರ 0.68 0.13600 703655957092 CANARA BANK

5842 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ  ಆ  ಗ   ದಪ ಚಟ ಹ ಳ 16 ನ ತರ 0.70 0.14000 892067299821 CANARA BANK

5843 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ
 ಚನ ಪ   ಮಲಪ ಚಟ ಹ ಳ 98/2,103/3 ನ ತರ 0.80 0.16000 781364268643 KARNATAKA BANK

5844 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ  ಜಪ   ಹಳದಪ ನಹ ಳ 117/1,48/1 ನ ತರ 0.80 0.16000 284264318675 CANARA BANK

5845 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಗಪ   ಬಸವಣ ಪ ನಹ ಳ 90/2 ನ ತರ 0.75 0.15000 774291521343 SBM BANK

5846 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಎಂ ಗಪ   ದಪ ಫಲವನಹ ಳ 22/4 ನ ತರ 0.50 0.10000 908807220786 SBI BANK

5847 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಪರ ಶ ರಪ   ೕರಪ ಚಟ ಹ ಳ 104/1 ನ ತರ 0.70 0.14000 500187692844 SBM BANK

5848 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ
ದಪ    ಗಪ ಗನಹ ಳ 115/2 ನ ತರ 0.50 0.10000 968490273908 SBM BANK

5849 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಎಂ ಗ ಜಪ   ಲಪ ಸರಹ ಳ 103 ನ ತರ 0.80 0.16000 409249287030 SBM BANK

5850 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಮಲಮ  ೕಂ ಮಲಪ ಫಲವನಹ ಳ 43/1 .ಮ ತರ 0.80 0.16000 779601253937 KARNATAKA BANK

5851 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಜಪ   ದ ಪ ಚಟ ಹ ಳ 116/ 1 ನ ತರ 0.40 0.08000 278617796747 KARNATAKA BANK

5852 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ .ಎಂ. ರಪ    ಆ  
ಮ ೕಶಪ ನಹ ಳ 52/4 ನ ತರ 0.80 0.16000 242545254965 KARNATAKA BANK

5853 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ .ಆ  ದಮ  ೕಂ ಎ   
ದಪ ಸ ಕಸ 71/3,71/6 .ಮ ತರ 0.80 0.16000 854065445737 KARNATAKA BANK

5854 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಎ   ದಪ   ದ ಪ ಸ ಕಸ 85/8,128/6, ನ ತರ 0.80 0.16000 748050658458 KARNATAKA BANK

5855 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಹಳದಪ   ಹಳದಪ ಗನ ಪ ಳ 62 ನ ತರ 0.40 0.08000 567970448220 KARNATAKA BANK

5856 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ
. . ೕ    ಮ ೕಶಪ ಕ ಳ 330/1,330/2 ನ ತರ 0.50 0.10000 906344143441 SBI BANK

5857 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಎ  ದಪ   ಕಪ ಮ ಳ 34/3 ನ ತರ 0.70 0.14000 386344645733 CANARA BANK

5858 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ
ಮಲಮ  ೕಂ  ದಪ ಮ ಳ 6/3 .ಮ ತರ 0.70 0.14000 461355567947 CANARA BANK

5859 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಜಮ   ೕರಮ ಆ ಂ ಳ 155/2 .ಮ ತರ 0.50 0.10000 877730257762 KARNATAKA BANK

5860 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ೕಟಪ   ೕ ಂದಪ ಸರಹ ಳ 34/10 ನ ತರ 0.80 0.16000 291924114170 KARNATAKA BANK

5861 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ  ಗ ಜಪ   ಹ ತಪ ಫಲವನಹ ಳ 8/6,86/54 ನ ತರ 0.60 0.12000 574409609918 CANARA BANK

5862 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ   ಬಸಪ   ಭದಪ ನಹ ಳ 46/3ಎ ನ ತರ 0.80 0.16000 650280543154 SBI BANK

5863 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ
 ಚನ ಪ   ೕರಭದಪ ಚಟ ಹ ಳ 105/2 ನ ತರ 0.80 0.16000 953576495112 KARNATAKA BANK

5864 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಬಸವ ಜಪ   ಪ ಮ ಳ 49/4 ನ ತರ 0.80 0.16000 832734768177 CANARA BANK

5865 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ  ಎಂ ೕಶಪ    ಮ ಶ ರಪ ಚಟ ಹ ಳ 55/4 ನ ತರ 0.60 0.12000 840153058026 PKGB BANK

5866 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ೕ ಶ ರಪ   ಖರಪ ಯರಗ ಳ 96/1 2 ನ ತರ 0.80 0.16000 628727943027 KARNATAKA BANK

5867 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ  ಉ ಪ   ೕರಪ ಚಟ ಹ ಳ 38/2 ನ ತರ 1.00 0.20000 611468356170 CANARA BANK

5868 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ
ೕ    ಚನ ಬಸಪ ಯರಗ ಳ 27/2 ನ ತರ 0.50 0.10000 450685778004 CANARA BANK

5869 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ೕ ಶ   ದಪ  ಆ ಂ ಳ 15/1 ನ ತರ 1.00 0.20000 345261766546 CANARA BANK

5870 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಜಪ   ಮ ಂಗಪ ಕ ಕಸ 4/1 ನ ತರ 0.40 0.08000 635404775965 PKGB BANK

5871 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ  ಚ ೕಶಪ   ಮ ಂಗಪ ಕ ಕಸ 2/3 2 ನ ತರ 0.60 0.12000 607042156799 KARNATAKA BANK

5872 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಶ   ದಪ  ಆ ಂ ಳ 154/1 ನ ತರ 1.40 0.28000 521187550550 KARNATAKA BANK

5873 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ
ಈ ಪ   ಈಶ ರಪ ಆ ಂ ಳ 13/2 ನ ತರ 0.90 0.18000 671550186125 SBI BANK

5874 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ  ರಪ   ೕರಪ ಳ ಳ 316/1  317/4 2 ನ ತರ 0.55 0.11000 625613041309 KARNATAKA BANK

5875 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಎ  ದಪ ೕಥ ಂ ರ ಳ 10/1 .ಮ ತರ 0.70 0.14000 291530263943 KARNATAKA BANK

5876 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಕಪ    ೕಥ ಪ  ೕಥ ಂ ರ ಳ 25/2©1 ನ ತರ 0.60 0.12000 861390684841 KARNATAKA BANK

5877 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ದಪ   ಟ ಪ ಶ ರ ಳ 65/7 ನ ತರ 0.60 0.12000 526565739488 KARNATAKA BANK

5878 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ
ಬಸವ ಜಪ   ಎ ಬಸಪ ಳ ಳ 225 ನ ತರ 1.00 0.20000 602680342685 KARNATAKA BANK

5879 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ದ ಖರಪ   ೕಥ ಪ ಳ ಳ 319/2 ನ ತರ 0.35 0.07000 248546130394 KARNATAKA BANK

5880 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಈರಮ  ೕಂ ೕ ಶ ರಪ  ೕಥ ಂ ರ ಳ 20/5 .ಮ ತರ 0.59 0.11800 696294475614 KARNATAKA BANK

5881 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ೕರಪ   ಹ ತಪ ಚಟ ಹ ಳ 45/2 ನ ತರ 0.80 0.16000 898610180858 KARNATAKA BANK

5882 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಹ ತಪ   ಗಪ ಗನ ಪ ಳ 24/2 ನ ತರ 0.80 0.16000 655832579842 CANARA BANK

5883 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ
ಜಪ  ಎಂ  ೕರಭದಪ  ಎಂ ನಹ ಳ 53/2ಎ ನ ತರ 0.47 0.09400 934846047811 KARNATAKA BANK

5884 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಷ ಜ ಆರ     
ಬಲ ಮ  ಆರ ಳ ಳ 95/1, 95/2 ನ ತರ 0.60 0.12000 718901911461 KARNATAKA BANK

5885 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಹ ತಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಸರಹ ಳ 46/ .ಮ ತರ 0.80 0.16000 631429797030 SBI BANK

5886 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ತಮ  ೕಂ ಗ ಜಪ  ಗನಹ ಳ 94/2 .ಮ ತರ 0.80 0.16000 480453962278 CANARA BANK

5887 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ದ ಯ   ಯ ಜಯ ರ ಕಸ 36/ 1 ಪ. ತರ 1.00 0.20000 881393553804 PKGB BANK

5888 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ
ರಪ  ಎ   ಗಪ ಜಯ ರ ಕಸ 56/3 ನ ತರ 1.00 0.20000 723087141049 KARNATAKA BANK

5889 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಪ   ಬಸಪ ೕಥ ಂ ರ ಳ 25/2 4 ನ ತರ 0.80 0.16000 761057731490 KARNATAKA BANK

5890 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಉಜ ಪ    ದ ಪ ೕಥ ಂ ರ ಳ 20/7 ನ ತರ 0.40 0.08000 758943416450 KARNATAKA BANK

5891 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಲ ೕ  ೕಂ ಛ ಯ ದರಹ ಳ 191,192 ಪ.  ಮ ತರ 1.40 0.28000 290139301283 PKGB BANK

5892 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಕ ಬಸಪ  ಎ   ೕಥ ಪ ಳ ಳ 312/2 ನ ತರ 0.90 0.18000 231600988318 KARNATAKA BANK

5893 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ರ ಯ    ೕಮ ಯ
ರ ೕಹ -2 83/4 ಪ. ತರ 0.90 0.18000

434833167512 SBI BANK

5894 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜತರ ಪ ಶ ಸ ರ ಆ   ೕ ಯ   
ತ ಯ ರ ೕಹ -2 20/1 1 ಪ. ತರ 0.80 0.16000

813741160440 PKGB BANK

5895 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಧ ಜ ಪ ಶ ಸ ರಲಕಮ   ಲ ಮ  ೕಂ ಮ ಪ ಸ ಕಸ 100/1 .ಮ ಧ ಜ 0.20 0.07500 996259215435 SBM BANK

5896 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಧ ಜ ಪ ಶ ಸ ರಎಂ ಹ ತಪ    ಎಂ ಗಪ ಸ ಕಸ 96/4 ನ ಧ ಜ 0.30 0.11250 470564678571 KARNATAKA BANK

5897 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಧ ಜ ಪ ಶ ಸ ರ ರ       
ಹ ಮಪ ಸ ಕಸ 64/4 ನ ಧ ಜ 0.30 0.11250 235693226377 KARNATAKA BANK

5898 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಧ ಜ ಪ ಶ ಸ ರೕಮ  ವ ತಮ  ೕಂ    
ಷ ಪ ಸ ಕಸ 70/1 .ಮ ಧ ಜ 0.20 0.07500 935043110319 KARNATAKA BANK

5899 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ ಯಮ  ೕಂ ಚ ಪ ಹ ಮ ಗರ ಕಸ 100/ 4 .ಮ ಣ 1.00 0.20000 508464885970 CANARA BANK

5900 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರಎಂ ಎ  ಅ    ಎಂ 
ಗ ಜಪ ನ ೕಹ -1 34/4 ನ ಣ 0.46 0.09200 596403468070 KARNATAKA BANK

5901 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ   ನರ ಂಹಪ    
ಹ ತಪ ೕಹ -1 56/4ಎ ನ ಣ 0.36 0.07200 484706586779 KARNATAKA BANK

5902 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರಆ  ಎ  ಲ   ಆ  ಎ  
ಜ ಖರಪ ಚ ೕನಹ ೕಹ -1 24/3 ನ ಣ 1.20 0.24000 953151111853 KARNATAKA BANK

5903 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ ತಮ  ೕಂ  ಎಂ ಬಸವ ಜಯ ತರಗನಹ ೕಹ -2 35/1 .ಮ ಣ 0.60 0.12000 239448796285 CANARA BANK

5904 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ ಅಂಜ ಯ ಎ    
ಹ ತಪ ಂ ೕಹ -2 73/4 ನ ಣ 0.40 0.08000 244839505624 KARNATAKA BANK

5905 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ ಎ   ದಪ   ಈಶ ರಪ ರಲ ಂ ೕಹ -2 36/1 ನ ಣ 1.00 0.20000 279449058935 SYNDICATE BANK

5906 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರಎಂ  ಮ ಪ   ಬಸಪ   
ಮ ನ ಡ ರ ಕಸ 89/1 ನ ಣ 1.00 0.20000 343476212311 CORPOTATION BANK

5907 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ ಯಪ    ಮಹ ವಪ  ೕ ಳ 262 ನ ಣ 2.00 0.40000 541244743568 VIJAYA BANK

5908 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ  ಎಂ ಬಸವ ಜಪ    ಎಂ 
ಶಯ ಕ ಳ 66 ನ ಣ 0.64 0.12800 892300128017 SBI BANK

5909 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರಸ ೕ  ೕಂ ಪ ಕ   ಯ ರ ಳ 62 .ಮ ಣ 1.20 0.24000 288487342038 SBM BANK

5910 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ ಎಂ ಶಯ   ಬಸಪ ಯ ಯ ರ ಳ 19 ನ ಣ 1.20 0.24000 858569030784 PKGB BANK

5911 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ ಎ ಜಪ   ಯಲಪ ಸ ಕಸ 97/6,97/5 ನ ಣ 1.20 0.24000 515145581243 CANARA BANK

5912 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ  ಮ ಣ  ದಪ ೕನಹ ೕಹ -2 44/5 ನ ಣ 1.80 0.36000 559367038561 SBM BANK

5913 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ   ಅ ಣ     
ಬಸವನ ಡಪ ತರಗನಹ ೕಹ -2 14/2 ನ ಣ 1.24 0.10800 548722401712 SBI BANK

5914 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರಎ   ನ ಶ  ಎ   ಟಪ ನಕನಹ ೕಹ -1 10/2 ನ ಣ 0.48 0.08000 254358084388 PKGB BANK

5915 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರಎ   ದ ಖರ  ಟಪ ಕ ೕಹ -1 68/4 ನ ಣ 0.50 0.08000 611905332946 PKGB BANK

5916 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ ೕಮ ಯ   ಮ ಯ ಕ ರಗ ಕಸ 87/5 ಪ. ಣ 0.50 0.10000 951607112571 SBI BANK

5917 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ ಜಯಪ   ಬಸಪ ರ ೕಹ -2 2/1 ನ ಣ 1.00 0.20000 449968127506 KARNATAKA BANK

5918 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ  ಸಪ  ೕಂ   ಅ  ತರಗನಹ ೕಹ -2 11/5 .ಮ ಣ 0.46 0.09200 646468608744 SBI BANK

5919 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರ ೕಮ ೕಂ ಮ ಂದಪ   
ಮಹ ವಪ ಂಗಟ ೕಹ -2 51/1 ನ ಣ 1.00 0.20000 301329534519 SYNDICATE BANK

5920 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರಎ   ನ   ಎ   
ಟಪ ನಕನಹ ೕಹ -1 10/7 ನ ಣ 0.48 0.09600 217735993394 SBM BANK

5921 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸ ರೕ ೕಶಪ  ಎ    ಟಪ  ಎ  
ಕ ೕಹ -1 33/3 ನ ಣ 0.54 0.10800 255223154736 PKGB BANK

5922 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ದಪ    ಬಸಪ   
( ಗಮ )

ಂ ೕಹ -2 9/5 ನ 0.46 0.11500 913445152580 KARNATAKA BANK

5923 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ಜ ಜಪ    ಪರಮ ವಯ  ಂ ೕಹ -2 57/2ಎ 1 ನ 0.48 0.12000 535869651024 KARNATAKA BANK

5924 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ಎ   ಪ   ಶಪ ಂ ೕಹ -2 45/3 ನ 0.70 0.17500 258377816605 PKGB BANK

5925 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪ ಶ ಸ ರ ಅ   / /  
ದಮ ಂ ೕಹ -2 87/2 ನ 0.43 0.09000 277833417506 PKGB BANK

5926 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ ಂ .ಎ .     
 ಎ  ಅ  ಹ ೕ ಯಕನಹ ೕ ನ ೕ -2 14/2 ಅ. . 2.00 0.32000 523273174622 CANARA BANK

5927 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ ಂ  ಎ ಮ ಶ ರಪ    
ಮಹ ವಪ ೕಗ ೕ ನ ೕ -1 39/1ಎ ನ 1.60 0.25600 733932929427 KARNATAKA BANK

5928 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ ಂ ಲ ತಮ  ೕಂ ಮ ೕಶಪ  ಎಂ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 74/5 .ಮ 0.60 0.09600 518840849416 CANARA BANK

5929 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಮ ಂ ಮಲಪ   ದ ಪ ಹ ಮ ಗರ ಕಸ 86 ನ 1.00 0.16000 865015487558 CANARA BANK

5930 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ನ ೕತನ ಂತಮ  ೕಂ   ಬಸವ ಜಪ ರ ಂಡನ ಪ ಳ 44/3 .ಮ 1.43 0.28600
949117656508 SBI BANK

5931 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ನ ೕತನ ಎ ಉ ಶ  ೕಟಪ ಕ ಳ 211/ ನ 1.57 0.31400
421113449516 SBM BANK

5932 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ನ ೕತನ  ಜಪ   ದಪ ರ ಂಡನ ಪ ಳ 49/2 ನ 0.80 0.16000
869164629870 SBM BANK

5933 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ನ ೕತನ ಬಸವ ಜಪ     ೕಥ ಪ  ರ ಂಡನ ಪ ಳ 44/1 ನ 1.20 0.24000
351081310458 PKGB BANK



5934 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ನ ೕತನ  ಕಪ   ಈಶ ರಪ ಕ ಳ 209/2 ನ 0.80 0.16000
819248907262 SBM BANK

5935 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ನ ೕತನ  ಂಚಪ   ಈಶ ರಪ ಕ ಳ 209/2,212/6 ನ 1.40 0.28000
857686914171 PKGB BANK

5936 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ನ ೕತನ ಎ   ಹ ತಪ   ಮಪ ನರಸ ಂಡನಹ ಕಸ 24/2 2 ನ 1.00 0.20000 390594944293
KARNATAKA BANK

5937 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ನ ೕತನ ಆ  ದ ದ  ಮಪ ನರಸ ಂಡನಹ ಕಸ 32/2 ನ 1.00 0.20000 432236922727
KARNATAKA BANK

5938 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ನ ೕತನ ೕ ಮ  ೕಂ ಓಂ ರಪ  ಎ  ಮ ರ ಕಸ 84 .ಮ 0.80 0.16000
690520389532 SYNDICATE BANK

5939 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ  ಗ ಶ   ಗಪ ಫಲವನಹ ಳ 47/2 ನ ಅ 2.66 0.75000
631304226519 SBI BANK

5940 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ ಎಂ ಉ   ಎಂ ತ ಪ ರ ಳ 69/1 ನ ಅ 1.61 0.75000
696261236761 SBM BANK

5941 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ .ಎ . ಮ ಳ ದ ಪ   ದ ಬಸಪ ಯ ಕ ನಹ ೕಹ -2 21/10 ನ ಅ 1.2 0.75000
423714647421 SBI BANK

5942 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ ಯಮ  ೕಂ ಚ ಪ ಹ ಮ ಗರ ಕಸ 100/ 4 .ಮ ಅ 1.16 0.75000
508464885970 CANARA BANK

5943 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ ಎಂ ದ ಪ   ಗಪ   ಹ ಕಸ 7/2 ನ ಅ 0.84 0.75000
513249392914 SBI BANK

5944 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ ಲ  ಆ  ಎ   
ಜ ಖರಪ  ಆ  ಎ

ಚ ೕನಹ ೕಹ -1 24/3 ನ ಅ 3.92 0.75000 953151111853 KARNATAKA BANK

5945 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ ಜ ೕಂ ವಪ   ಜಯ ರ ೕಹ -1 16 .ಮ ಅ 1.03 0.75000
517337583503 KARNATAKA BANK

5946 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ ರಯ  ಎಂ  ದ ಯ ರನಹ ೕಹ -1 34/2,34/4 ನ ಅ 0.83 0.75000 524993779345 KARNATAKA BANK

5947 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ ಂಪಯ   ವರಸಯ  
( ವರಸಯ  )

ಸ ವ ರ ೕಹ -1 61/2 ನ ಅ 1.12 0.75000 241611597134 KARNATAKA BANK

5948 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ ಹ ತಪ   ಬಸಪ ಕ ರಗ ಕಸ 36/3 ನ ಅ 0.8 0.75000 450565782202 KARNATAKA BANK

5949 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ ಶ ಎಂ  ಮಹ ವಪ ಕ ರಗ ಕಸ 87/2 ನ ಅ 1.6 0.75000 384545395829 CANARA BANK

5950 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ ಜಪ   ಸಣ ಬಸಪ ಂಗಟ ೕಹ -2 23/7 ಪ. . ಅ 1.2 0.75000 362063951240
SYNDICATE BANK

5951 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ ಎ     ಪರ ಶ ರಪ ಲ ೕಹ -2 72/2 ನ ಅ 1.21 0.75000 986556218774 KARNATAKA BANK

5952 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂಡ ದ ನ ಡ    ಬಸವ ಂಗಪ   ತರಗನಹ ೕಹ -2 20/1 ನ ಅ 2.22 0.75000 513363946756 SBI BANK

5953 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಖರಪ   ಂ  ೕಥ ಪ ಮ ನಹ ಳ 313/5 , 131/6 ನ ಅ 1.16 2.00000 876820348623 KARNATAKA BANK

5954 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಡ  ೕ ಶಪ    
ಈಶ ರಪ ಬಸವನಹ ೕ ನ ೕ -1 59/24,59/27, 

59/25,59/22, 59/29
ನ ಅ 1.00 2.00000 508250501074 SBI BANK

5955 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಗ ಜಪ   ಬಸಪ ಂಡ ಳ 38/2,55/2,  55/4 ಪ. . ಅ 1.33 2.00000 743636531482 KARNATAKA BANK

5956 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಎ ದಪ   ಮಲಪ ಣಸಘಟ ೕಹ -1 121/3, 116/3 ನ ಅ 2.07 2.00000 981989032780 KARNATAKA BANK

5957 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ರ  ಎ   ಮಲಪ ಣಸಘಟ ೕಹ -1 113/3,113/4,68,70,24,2
5, 343/ಎ,137/3 1

ನ ಅ 2.73 2.00000 211707134050 KARNATAKA BANK

5958 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ರ ಶ ಯ    ಡಕಣ ಯ ಂಗಟ ೕಹ -2 69/5 ಪ. ಅ 1.60 2.00000 258710539101 SBI BANK

5959 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಧಮ ಯ   ೕ ಯ ರ ೕಹ -2 66/1 ಪ. ಅ 1.01 2.00000 302889889816 SYNDICATE BANK

5960 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಎ  ದಪ   ಕಪ ಮ ಳ 34/3, 3/5 ನ ಅ 1.09 2.00000 386344645733 CANARA BANK

5961 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಜಪ   ಹ ಮಪ ಗ ಕ ಳ 66 ಪ. . ಅ 1.00 2.00000 703599141070 CANARA BANK

5962 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ರ ರ  ದಪ ರಲ ಂ ೕಹ -2 58/1 ಪ. . ಅ 1.24 2.00000 866049081995 KARNATAKA BANK

5963 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ    ಜಯಪ   ಬಸಪ ರ ೕಹ -2 1/3 ನ ಅ 2.07 2.00000 449968127506 KARNATAKA BANK

5964 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ನರ ಂಹಪ    ದಪ  
ಪರಸ ರ  ಕಡದಕ ಕಸ 28/8,2/4, 48/2,18/9, 

39/1ಎ ನ ಅ 2.56 2.00000 616886659419 CANARA BANK

5965 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ವ ತ ಪ   ಬಸಪ  ಕಡದಕ ಕಸ 70/1 ನ ಅ 1.21 2.00000 641579985173 CANARA BANK

5966 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಉ ಶ ಎಂ  ತ ಪ ರ ಳ 69/1 ನ ಅ 1.61 2.00000 696261236761 SBI BANK

5967 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಪರ ಶ ರಪ   ಮಪ ಚಟ ಹ ಳ 44 ನ ಅ 1.20 2.00000 916645727824 CANARA BANK

5968 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ದಪ   ೕರಮ ಆ ಂ ಳ 2/2 ನ ಅ 0.82 2.00000 780878785020 KARNATAKA BANK

5969 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಎ  ಘ ಜ ಯ   ಎ   
ೕಮ ಯ ೕ ರ ಳ 57/1 1 ಪ. ಅ 0.50 2.00000 919932337686 SBI BANK

5970 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕ  ೕಂ ರ ೕಹ -2 15/1 ಪ. ಅ 1.68 2.00000 290525788500 SYNDICATE BANK

5971 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ದಪ   ಜಪ ೕನಹ ಳ 13/2,13/3 ನ ಅ 1.04 2.00000 417252248574 SYNDICATE BANK

5972 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ೕಲಮ  ೕಂ  ಎಂ ಶಯ ಯ ರ ಳ 18 .ಮ ಅ 2.25 2.00000 898788970015 SBM BANK

5973 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಯ   ಪ ೕರ ಯ ಕ ರಗ ಕಸ 113 ಪ. ಅ 1.60 2.00000 737987969418 KARNATAKA BANK

5974 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ತ ೕಂ ೕಶ ಕಸ 12/8,12/4 .ಮ ಅ 1.00 0.00000 696093082606 SYNDICATE BANK

5975 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ದ ಯ   ಯ ಲ ಳ 19/2 5 ಪ. ಅ 1.00 2.00000 989934719669 SBM BANK

5976 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂತಪ   ಬಸಪ ಶ ರ ಳ 68/3 ನ ಅ 0.10 3.95000 303797904610 KARNATAKA BANK

5977 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಕ ಎ. . ಪರ ಶ ರಪ   ಲಪ ನರ ನ ಳ 6/3 ಪ. ಅ 1.20 1.00000 271909212638 KARNATAKA BANK

5978 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  ಕ ನ ಪ   ಕಪ ೕ ಕಸ 68/15 ಪ. ಅ 1.35 1.00000 471940121933 SYDICATE BANK

5979 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕ . . ರ ಶ ಡ    
ಬಸವ ಜಪ ಡ ತರಗನಹ ೕಹ -2 15/6, ನ ಅ 3.16 8.00000

663183333000 KARNATAKA BANK

5980 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕಎ. . ಗ ಜ  ಎ. . ದ ಖ ನಕನಹ ೕಹ -1 90/4,30/1 ,30/1ಇ1, 
32/2

ನ ಅ 2.44 8.00000
425258985467 CANARA BANK

5981 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕ ೕಲಮ  ೕಂ ೕಶಪ ೕಹ -1 1/5, 11/1 .ಮ ಅ 1.86 8.00000
664032363737 PKGB BANK

5982 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕಓಂ ರಪ  ಎಂ   ಮ ವಪ ೕಹ -1 27/2,27/5,29/2 ನ ಅ 1.95 8.00000

5983 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕ ಹ ತಪ   ಬಸಪ ರ ೕಹ -2 48/1 ನ ಅ 2.4
8.00000 450565782202 KARNATAKA BANK

5984 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕ ಶ  ಆ   ದಪ   ಸಹ ೕಹ -1 86/8,94/2 ನ ಅ 2.01 8.00000
635495579527 KARNATAKA BANK

5985 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಥ ಕ ಸ ರ  ಘಟಕಎ  ಎ  ಥ  ಎ   
ಸ ವಪ ಲ ೕಹ -2 42/9 ನ ಅ 1.65 8.00000

358241092909 PKGB BANK

5986 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಸ ಯ ಂಡವ ತ   ಪ ೕ ಸಹ ೕಹ -1
65/3 2 - 1, 

65/3 - 2, 65/3 1-
2, 64/1 2

ನ ಅ 1.43 4.00000 956660835722 PKGB BANK

5987 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಸ ಯ ಂಡ   ರ ಯ   
ೕ ಯ ರ ೕಹ -2 53/3,72/2 ,30/9,87/1,

79/1,79/2,87/5
ಪ. ಅ 7.42 4.00000 747287484157 PKGB BANK

5988 ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜಸ ಯ ಂಡ ಎಂ ಇ ರ   ಈಶ ರಪ  
ೕಪ ಂಡನಹ ಕಸ 66/7,59/1,6/1,37/2 2,

1/7ಎ ನ ಅ 3.73 4.00000

5990 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) . . ೕ   . ರ ಡ ವ ಮ 50/1A1 ಇತ  0.4 0.07800 815917103460 10768100030235

5991 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
NHM (   ಯ 

ಪ ಶ ಸರ ) . . ಳ ಪ   ಹ ತಪ ಪ ಮ 67/1 ಇತ  0.6 0.11700 445004462731 4707000800082201

5992 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) ಮಪ  ಐರ   ಡ ಗಪ ರನಹ ಮ 55 ಇತ  0.3 0.05850 280825646056 64189759318

5993 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) ತ ಪ   ಐರ  ಗಪ ರನಹ ಮ 87/4 ಇತ  0.3 0.05850 966597271268 4702500101669601

5994 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) . ೕರಪ   ಹ ತಪ ಗ ಮ 109/8,109/6 ಇತ  0.3 0.05850 330523241391

4737101003438,

5995 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) . .ಬಸವ ಜಪ   ರಪ ಹ ಮ 3/3, ಇತ  0.3 0.05850 968581430287 64090884746

5996 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ )

. . ಮ   ಡ  
ೕ

ಳಸ ಮ 20 ಇತ  0.5 0.09750 551293061329 30160665991

5997 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) .ರ ೕಂದ  .ಸಣ  ಹ ತಪ ಉಕ ಡ ಮ 75/3,48/1 ಇತ  0.5 0.09750 527840296185 8162500100031701,

5998 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) ಪರ ಶ ರ ಯ   ಲ ಯ ರನಹ ಮ 44 -  1 0.19500 991328637223 4702500101063801

5999 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) ಭರಮಪ  .   ಕ ಬಸಪ ರನಹ ಮ 91/2A ಇತ  0.3 0.05850 795067293242 10855101017663

6000 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) .ಎ . ಮ ದಪ   ಗಪ ಬ ೕ ಕಸ 62/3 -  0.8 0.15600 545703555193 10553100003028

6001 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ )

ೕಶಪ   ಮ ಂದ ಪ ಹನಗ ಕಸ 3/12, ಇತ  0.6 0.11700 380109746229 8701101000153

6002 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) . . ಯಪ   ರಪ ನಹ ಕಸ 14/p4 ಇತ  0.5 0.09750 267056325065 200001360985

6003 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) ಓ. .ಪ   ೕರಪ ಂಡ ಕಸ 219/10 ಇತ  0.37 0.07215 677881368428 64073470168

6004 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
NHM (   ಯ 

ಪ ಶ ಸರ ) . . ವಪ   ಕ ಯಪ ಂಚನಹ ಕಸ 40/10 ಇತ  0.5 0.09750 512819296488 200001205793

6005 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
NHM (   ಯ 

ಪ ಶ ಸರ ) ಎ .ಬಸವ ಜಪ   ಮಲಯ ಹನಗ ಕಸ 81/5,81/6 ಇತ  0.8 0.15600 777395202827 10633100004785

6006 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) . .ಜಯಪ   ಮ ಶ ರಪ ಂಚನಹ ಕಸ 38 ಇತ  0.6 0.11700 433463788471 285701000000854

6007 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) .ಬಸವ ಜಪ   ಕಲಪ ಕಸ 12/1, ಇತ  0.5 0.09750 467058442510 10553100002294

6008 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) . ೕರಬಸಪ   ಕಲಪ ಕಸ 12/2, ಇತ  0.5 0.09750 613129255340 10553100008703

6009 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) ವಣಪ  ಬ  ಹ ಮಪ .ಎ .ಹ ಮ 36/1p10,36/1p6 -  1.2 0.23400 580426956986 10855101008364

6010 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
NHM (   ಯ 

ಪ ಶ ಸರ ) ವಣ ದ ಪ   ದಪ ಗನರ ಕಸ 56/17 ಇತ  0.4 0.07800 671631661800 1272010010094

6011 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
NHM (   ಯ 

ಪ ಶ ಸರ ) ಯಲಮ  ೕಂ ದಪ ೕ ಕಸ 52/2 ಇತ  0.8 0.15600 317796034036 127210011275

6012 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) ದ ಂಗಮ  ೕಂ ಅ ವಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 10 ಇತ  0.9 0.17550 - -

6013 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) ಇ ಬ  ೕಂ ಂಕಣ ಸತ ಯಣ ಂ ಕಸ 22 ಇತ  0.4 0.07800 - -

6014 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) ಸ  ೕಂ ಪ ಂಚನಹ ಕಸ 59/1a ಇತ  1.35 0.26325 - -

6015 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಪ ಶ ಸರ ) . . ಗ ಜ  ರಪ ನಹ ಕಸ 11/4a4,114a4 ಇತ  0.6 0.11700 835962086149 200001360656

6016 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
NHM (ಅಂ ಂಶ  

ಯ ಪ ಶ ಸರ ) . ಥ  ದ ಂಗಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 54/1p2
ಇತ ಅಂ ಂಶ 

0.58 0.17748 666351713317
32797793991,

6017 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
NHM (ಅಂ ಂಶ  

ಯ ಪ ಶ ಸರ ) .   ದ ಂಗಪ ಹರಗನಹ ಕಸ 54/1p2
ಇತ ಅಂ ಂಶ 

1.0 0.30600 460757728414
520101235551593,

6018 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (ಅಂ ಂಶ  
ಯ ಪ ಶ ಸರ ) ಹ ತಪ   ಬಸಪ ಕಸ 66/2,67/2b

ಇತ ಅಂ ಂಶ 
0.73 0.22338 376783362797

10553100000687,

6019 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (ಅಂ ಂಶ  
ಯ ಪ ಶ ಸರ ) ವ   ೕಂ ಮ ಯ ಯಲವ ಮ 58/8

- ಅಂ ಂಶ 
0.38 0.11628 877140226029

64045140428

6020 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (ಅಂ ಂಶ  
ಯ ಪ ಶ ಸರ ) ಜಯ ವಪ   ಮಹ ವಪ ಎ ಮ 82/1

ಇತ ಅಂ ಂಶ 
0.43 0.13158 3364638941874

20169311313

6021 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (ಅಂ ಂಶ  
ಯ ಪ ಶ ಸರ ) ೕಚನಮ  ೕಂ ದ ಡ ಗ ಮ 70/2p-p1

ಇತ ಅಂ ಂಶ 
2.00 0.61200 67185968725

3742500100292001,

6022 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (ಅಂ ಂಶ  
ಯ ಪ ಶ ಸರ ) ಷ   ೕ ಮಯ ಂಬ ಮ 88/5

ಇತ ಅಂ ಂಶ 
0.98 0.29988 628931740520

10768100030204,

6023 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
NHM (ಅಂ ಂಶ  

ಯ ಪ ಶ ಸರ ) ಜ ಖರಪ   ಂಚಪ . .ಕ ಮ 53/2
ಇತ ಅಂ ಂಶ 

1.13 0.34578 623003531385
64184670773

6024 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (ಅಂ ಂಶ  
ಯ ಪ ಶ ಸರ ) ಮಲಮ  ೕಂ ಮ ನಯ ಮಹ ನಹ ಕಸ 81/1

ಇತ ಅಂ ಂಶ 
1.13 0.34578 776234707050

8701108002130,

6025 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (ಅಂ ಂಶ  
ಯ ಪ ಶ ಸರ ) ಗಮ  ೕಂ ಂಗಪ ಟ ಕ ಮ 27/3

- ಅಂ ಂಶ 
0.62 0.18972 802868991735

160900101002323,

6026 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (    ಸ 
ಪ ಶ ಸರ  (ಸಣ  ತ )

 ರ ಶ   
ಯ ಯಣ

ಂಬ ಮ 14/2b4,14/2a4,14/8 ಇತ  0.4 0.06400 715166908865 34288046273,

6027 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (    ಸ 
ಪ ಶ ಸರ  (ಸಣ  ತ )

ದ ಪ   ಪ ಣ ನಹ ಕಸ 72/1 ಇತ  0.2 0.03200 637573906614 10553100003190,

6028 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (    ಸ 
ಪ ಶ ಸರ  (ಸಣ  ತ )

ಂತಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಕಸ 32/1 ಇತ  0.8 0.12800 595478814025 64018852723

6029 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (    ಸ 
ಪ ಶ ಸರ  (ಸಣ  ತ )

 ಗ ಗಪ    ವಣಪ ಉಕ ಡ ಮ 74/4 ಇತ  0.6 0.09600 579931391472 8162500100127400,

6030 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (    ಸ 
ಪ ಶ ಸರ  (ಸಣ  ತ )

. ಥ  ವಪ ರ ಕಸ 71/2 -  0.8 0.12800 746663798677 5201076474182,

6031 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (    ಸ 
ಪ ಶ ಸರ  (ಸಣ  ತ )

ಹ ತಪ   ಮಪ ನಹ ಕಸ 68/5 -  0.9 0.14400 990407247229 64052331898

6032 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (    ಸ 
ಪ ಶ ಸರ  (ಸಣ  ತ )

ಕ ಬಸಪ   ಹ ಮಪ ಉಕ ಡ ಮ 71/p1 -  0.3 0.04800 310514819876 10855100006387,

6033 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

. .ಭದ ವ  ಧರಪ ಂಬ ಮ 35/2a1 ಇತ  1 0.10000 853678987222 10712100015030

6034 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

ಉಜ ಮ  ೕಂ ೕಟ ಪ ನಹ ಕಸ 71/1 ಇತ  0.7 0.03500 210875531891 64179032680

6035 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

. ಜಪ   ಡಪ . ನಹ ಕಸ 58/a1 ಇತ  1.2 0.06000 67993312024 478101043268,

6036 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

. . ಶ ಥ  . .ಮ ಶ ರಪ ಮ 102/14,102/2 ಇತ  1.6 0.16000 615670674744 4737101000996,

6037 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

. ಗ ಜಪ   ನಪ ಂಬ ಮ 14/3,14/2 ಇತ  1.1 0.11000 10712100015056,

6038 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

. .ಹ   ಮ ೕಶಪ ಮ 83,103/2 ಇತ  2 0.20000 244092590711 200000724627,

6039 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

. . ದ ಖರ  . . ವ ದ ಪ ಲಕ ಕಸ 57/1 ಇತ  0.3 0.03000 333148128490 3032500112251601,

6040 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

ಪ ಣ   ದ ಪ ನಹ ಕಸ 42/1 ಇತ  1.6 0.05000 683784692317 10553100008305,

6041 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

ಮಪ   ಮಪ ನಹ ಕಸ 19/6p ಇತ  0.4 0.04000 490723406910 64138839556

6042 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

ಕಮ  ೕಂ ಂತ ೕರಪ ೕಂಡ ಕಸ 60/2a ಇತ  0.5 0.05000 27698919065 041000101006288,

6043 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

ಹ ತಪ   ಅಜ ಪ ನಹ ಕಸ 6/2p2 ಇತ  0.4 0.04000 774642764449 64081460842

6044 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

ಟ ಮ  ೕಂ ಅಜ ಪ ನಹ ಕಸ 1-Jun ಇತ  0.5 0.05000 549039368574 64163637720

6045 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

ಹ ತಪ   ಗಪ ಮ ೕಥ ಕಸ 57/1a1 ಇತ  0.3 0.03000 933242147331 64173802647

6046 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

ಮಕ  ೕಂ ಚನ ಬಸಪ ಮ 191/3 ಇತ  0.8 0.08000 553453418581 10768101001662,

6047 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

ಶ  ಜಗ ೕಶಪ ನಹ ಕಸ 31 ಇತ  0.7 0.07000 427538570487 3032500113577301,

6048 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

ಟ ಮ  ೕಂ ಮಪ ಕ ದ ಕಸ 57/1.57/3,57/5 ಇತ  0.8 0.08000 211016406537 8970860608

6049 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ )

ೕವ   ಮಪ ಸಹ ಮ 50/3p6 ಇತ  0.7 0.07000 364387140196 0478101052685,

6050 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ ) ೕರಭದ ಪ   ಲಪ

ಉಕ ಡ ಮ 73/4 -  
0.8

0.08000 693606130251 10855100006301,

6051 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ ) ಪ ಣ   ಂಗಮ ಉಕ ಡ ಮ 69/3

-  1 0.1000 480061147319 10855101011395,

6052 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ಯ 
ಸ ಪ ಶ ಸರ   (ಇತ ) ಕ ಬಸಪ   ಹ ಮಪ ಉಕ ಡ ಮ 71/p1

-  0.2 0.020 310514819876 10855100006387,

6053 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (  ಸ ಪ ಶ 
ಸರ )

ದ ಂಗಪ   ಲಪ ಣ ಮ 93/1 ಇತ 0.3 0.075 946946314107 64157040889

6054 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
NHM (  ಸ ಪ ಶ 

ಸರ ) ಎ . . ೕರಭದಪ   ಲಪ ಣ ಮ 15/5 ಇತ 0.35 0.088 387382289702 4702500100863101

6055 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
NHM (  ಸ ಪ ಶ 

ಸರ ) ಕ ಬಸಮ  ೕಂ  ಎ . . ಂದಪ ಣ ಮ 67/2p2,67/7 ಇತ 0.35 0.088 886712913516 64210529563

6056 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (  ) ಎ . .ಲ ಣ  ಡ  
ಹ ತಪ

ಬ ಕಸ 69/4 - - 0.2 3.60 523237366886 10585101025963,

6057 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (  ) .ಎ . ೕಶಪ   ದ ಪ ನ ಂ ಮ 31/3,31/5 ಇತ - 2.40 2.00 807742202901 20369167701

6058 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (  ) ಒ. ೕರಪ   ಕ  ೕರಪ ಂಡ ಕಸ 218/4,255/p1 ಇತ - 2.16 2.00 815970189002 285701000000762,

6059 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (  ) ಸ  ೕಂ ರಪ ನಹ ಕಸ 59/1a ಇತ - 2.0 2.00 983423359925 6402134994

6060 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (  ) .ಮ ವಪ   ಸಣ ಪ ಯಲವ ಮ 151/p1 - - 2.37 3.60 326798649410 200001367709,

6061 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  NHM (  ಮ ಂ )
.ಎ .ಜಗ ೕಶ  ಶ ಧರಪ . ನಹ ಕಸ 67/p2 ಇತ - 1.2 0.192 779756022263 1031209

6062 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  NHM (  ಮ ಂ )
ಂಗಮ  ೕಂ ದ ಪ ಹನಗ ಕಸ 9/6p2 ಇತ - 0.6 0.096 424842942878 8701108001823

6063 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM ( ಂಡ)
ಯಪ   ಮಪ ನಹ ಕಸ 62/1b,68/1 - - 1.0 0.750 684883546876 520101257030231,

6064 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM ( ಂಡ)
ಇ. ವಪ   ಮ ಶ ರಪ ಮ 80/3 ಇತ - 1.2 0.750 309425404215 0364104000080422,

6065 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  NHM ( ಧ ಜ  
ಸ ಪ ಶ ಸರ )

ಹ ಮನ ಡ  ಗಪ ಕ ದ ಕಸ 17/3 ಇತ - 0.5 0.188 - -

6066 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  NHM ( ಧ ಜ  
ಸ ಪ ಶ ಸರ )

ಹ ತಪ   ಗ ಪ ಂಡ ಕಸ 66/2 ಇತ - 0.2 0.075 844968216003 81700101026949,

6067 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ  NHM ( ಧ ಜ  
ಸ ಪ ಶ ಸರ )

ಂದ ಪ   ಬಸಪ ವ ಕಸ 154/8,154/4 ಇತ - 0.3 0.113 - 64109457027

6068 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM ( ಳ ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ ) .ಎ . ನಮ ಡ  ಂಗನ ಡ

ೕ ನ ಮ 2/2, ಇತ - 0.62 0.124 68833460162 64137371043

6069 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM ( ಳ ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ ) ದ ಪ   ಪ ೕರಪ

ರನಹ ಮ 11p/1 ಇತ - 0.68 0.136 625907026646 64030018700

6070 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM ( ಳ ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ ) ರ ಡ  ದ ರಪ

ೕ ನ ಮ 37, ಇತ - 2.00 0.400 7718108555685 10677100002242

6071 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM ( ಳ ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

.ಎ .ಹ ತಪ  ಸಣ  ದ ಪ ೕ ರ ಕಸ 101,10/2 ಇತ - 0.35 0.070 981056242789 0478101043173

6072 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
NHM ( ಳ ಣ  ಪ ಶ 

ಸರ )
ಲಮ  ೕಂ ಷ ಖಪ ೕ ರ ಕಸ 42, ಇತ - 0.35 0.070 810227544469 478101024322,

6073 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (ಸ ಯ )
ೕ ೕಶ ರ ಸ ಯ ೕ  ಬಳ ರರ 

ಘ
ಂಡ ಕಸ 250/3,230/2,230/1,230/5 ಇತ - 6.20 4.000 943339815380 10980101018398,

6074 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (   ತರ )
. . ದ ಡ  ಬಸವನ ಡ ಯ ಂ ಕಸ 27/3 ಇತ - 0.60 0.120 - 5425760621,

6075 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (  ಮ  ಣ )
ವಪ   ಮ ಶ ರಪ ಮ 80/3 ಇತ - 2000 ಚ. ೕ 7.900 309425404215 364104000080422,

6076 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM (  ಮ  ಣ )
. ೕಮ   ೕಂ ಪ ಮ 64/6 - - 2000 ಚ. ೕ 14.22 523021733271 4702500100402801,

6077 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM ( AEP  ಮ  
ಣ )

ವಪ   ಮ ಶ ರಪ ಮ 80/3 ಇತ - 2000 ಚ. ೕ 1.40 309425404215 364104000080422,

6078 ಹ ಹರ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ NHM ( AEP  ಮ  
ಣ )

. ೕಮ   ೕಂ ಪ ಮ 64/6 - - 2000 ಚ. ೕ 2.52 523021733271 4702500100402801,

6080 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ  ದಶ   ೕ ಂದ ಹ ಕಸಬ 6/4 ಇತ ಂ 1.60 0.0909 960214024695    3320101006661

6081 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ವನಮ  ೕಂ . . ದಪ ಮಲನ ಕಸಬ 15/2 ಇತ ಂ 1.60 0.0909 228588432925    10727100005024

6082 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ . .ಮ ನಪ   ಬಸಪ ಅಸ ೕ ಕಸಬ 257/2 ಇತ ಂ 0.80 0.0454 747789582419    3841108000693

6083 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ . ಯ    ೕ ೕ ಕಸಬ 46/2 ಇತ  0.50 0.0325 892122250271 200000532390

6084 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ದ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಉಲ ಕ ೕ 21/ 2 ಇತ  0.80 0.0520 201338423134 10777100008971

6085 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ದಪ   ಉಜ ಪ ಳ ೕ 27/1ಎ 2 ಇತ  0.75 0.0488 791506796938 10657100001685

6086 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ನ  ಮ   ಹ  ಮಠದ ಮವ ನಹ ಕಸಬ 43/ 5 ಇತ  1.40 0.0910 739051980929 64133068961

6087 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ಸ ಯ   ನರ ಂಗ ಯ ರ 161 ಪ ಷ   0.75 0.0488 582478740163 36167632514

6088 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ೕದಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಉಲ ಕ ೕ 3/2 ಇತ  0.65 0.0423 991738536385 10777101017876

6089 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ಡಮ  ೕಂ ೕಗಪ ಉಲ ಕ ೕ 39/2 ಇತ  0.65 0.0423 753616722832 694000938168

6090 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ಅ ೕಕ   ೕಮ  
ಇ ಗ ಂ 63/5 ಇತ ಅಂ ಷ 0.97 0.0989 249176476373 10212200020010

6091 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ಂಗಮ  ೕಂ ವ ರಪ ಜಗ ಕಸಬ 90/2 ಇತ ಅಂ ಷ 0.80 0.0816 344194547046    10670100013177

6092 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ರ ಶ  ಬಸವ ಜಪ ಉಲ ಕ ೕ 39/4 ಇತ ಅಂ ಷ 0.60 0.0612 928056980155    10777101000900

6093 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ರಪ   . ಮ ಥಪ ಉದ ಗ ಕಸಬ 64/3 ಇತ ಅಂ ಷ 1.20 0.1224 540731022808    10670100011194

6094 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ಜಪ   ದ ಂಗಪ   
ಚನ ಪ ಕಬ ಹ 38/1 ಇತ ಅಂ ಷ 0.38 0.0388 945248726198    3320101006294

6095 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ ಜಯಲ  ೕಂ ಥ ೕ 95/3, 95/8 ಇತ ಅಂ ಷ 0.49 0.0500 416097213496    64100173597

6096 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ . . ರಪ   ಹ ಮಪ ದ ರನಹ ೕ 16/2 ಇತ ಅಂ ಷ 0.80 0.0816 433507493281    10657100002195

6097 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . . ಆ ದ  ಂಕಟಪ ಉಲ ಕ ೕ 98 ಇತ 1.00 0.2000 800345413394    101777100006285

6098 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕರಮ   ತಮ  ೕಂ 
. ಜಪ ಅಸ ೕ ೕ 10/3 ಇತ 0.60 0.1200 481381366799    3841108000989

6099 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . . ಷ ಖಪ   . ದ ಪ ಕ ಅರ ೕ 68/2 ಇತ 0.80 0.1600 843176896776    10593100003650

6100 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಬಸವನ ಡ . .  ಚನ ಬಸಪ ರ ಂ ಕಸಬ 26/6 ಇತ 0.60 0.1200 380486600060    200001441050

6101 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಶರಣಪ   ಡಪ ಕಬ ಹ 3/1P9 ಇತ 0.90 0.1800 663559713885    10657101008142

6102 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಪ ಕರ  ಬಸವ ಜಪ ಗ ಂ 141/4 ಇತ 0.80 0.1600 827022456900    10821101032194



6103 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಟವ  ೕಂ ಟಪ ಕಣ 110/2 ಇತ ಣ ನ 0.40 0.0800 968788792699    35532470960

6104 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಎ. . ಹ ತಪ   ಬಸಪ ಕಮಲನ ಕಸಬ 54/1AP ಇತ 1.00 0.2000 968788792699    1590101011602

6105 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಲ   ಲಯ ಕಮಲನ ಕಸಬ 54/1B ಇತ 1.00 0.2000 810349740279    64189586387

6106 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಮಕ  ೕಂ ಜಯಣ ಪ ದಹ ೕ 33/4 ಇತ 0.60 0.1200 827336003014    200000625048

6107 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕ   ರಪ  ಕಣ ಕಣ 103 ಇತ 0.40 0.0800 302846831192    3320101001907

6108 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . . ರ   
ಹ ತ ಕ ಡಲ ಂ ಕಸಬ 60 ಇತ 0.90 0.1800 282814927906    10727100002231

6109 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಹ ತ ಯ   
ಹ ಶ ಂದ ಯ ಟ ರನಹ ಕಸಬ 11/11P2-P1 ಇತ 0.50 0.1000 964386660364    1847101003220

6110 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . ೕ ಶ ರಪ   ಶರಣಪ ಅರ ೕ 8/8 ಇತ ಣ ನ 0.50 0.1000 815892363497    0669101095871

6111 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಎ  ಎ  ವಣ   ಎ  ಎ  
ವಣ ದ ಪ ಕ ೕ 86/6 ನ  0.60 0.1170 683733295033 0669101087949

6112 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ   ಪ ದ   ೕ ಬಸಪ ಕ ೕ 98/18 ನ  0.60 0.1170 992970743708 0669101086348

6113 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಎ   ೕಶ  ಟಪ ಕ ೕ 69/6 ನ  0.60 0.1170 932780514251 0669101085899

6114 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . ೕಣಪ   ಹ ತಪ ಕ ೕ 96/6 ನ  0.60 0.1170 284237425846 0669101087268

6115 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ರಮ  ೕಂ ಚನ ಪ ವ ಕಸಬ 65/1 ನ  0.60 0.1170 559051102708 10559101002953

6116 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ .ಎ . ಂದಪ   
. . ಯಣ

ೕ ಕಸಬ 7/2 ನ  1.20 0.2340 793022488345 10727101019069

6117 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ .ಎ . ೕ   . . 
ಯಣ

ೕ ಕಸಬ 1/2P2, 1/5P2, 1/7, 1/1P2 ನ  1.00 0.1950 414523885144 10727100002266

6118 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . ಬ ೕ  ಅಹಮ ೕ ಕಸಬ 25/P2 ಅಲ  ತ  0.80 0.1560 615215865898 3320101010576

6119 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ರತ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಜಗ ಕಸಬ 88/1 ನ  0.60 0.1170 719418438221 64137365358

6120 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . ತಪ   .ಆ . ಮ ಪ ಹ ರ ಕಸಬ 95 ನ  0.80 0.1560 341208569731 1847101008472

6121 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕಧರ   ಮ ೕ ರ 25/3 ನ  0.80 0.1560 242997587852 10547100002715

6122 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಗಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ರ ಯಕನಹ 22/3 ನ  0.80 0.1560 562718505159 3320101001602

6123 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಎ  ಂಕ ಶ ಯ    
ಯ ಂಕ ಶ ರ 66/5 ಪ ಷ  0.50 0.0975 982706068133 3320101004367

6124 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ  ಲ  ಂತ  ಂಕ ಶ ಯ ರ 62/2 ಪ ಷ  0.50 0.0975 325513500676 36601188926

6125 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಯ   ಲ ಯ ಂಕ ಶ ರ 164 ಪ ಷ  0.50 0.0975 979973245346 10657100001575

6126 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಂ   ೕಂ ೕ ಯ ರ 63/2 ಪ ಷ  0.50 0.0975 946491072953 10657100001990

6127 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ತಪ    ಗಪ ಹ ರ ಕಸಬ 44/2P3 ಪ ಷ  1.20 0.2340 737401597690 3320108007625

6128 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಂಗಪ   ಬಸವ ಂಗಪ ಉಲ ಕ ೕ 46/2 ಇತ  0.60 0.1170 750933659306 10777100006978

6129 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ .ಎ . ಚನ ಪ   ಸಣ ಜಪ ಕಬ ಹ 42/1P3 ಇತ  0.70 0.1365 648149979315 10657100003047

6130 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಅನ ಣ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಂ ನಕ 10 ಇತ  0.70 0.1365 789270617105 10657100020420

6131 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕ   ಡ ಮ ಪ ಹ ಕಸಬ 33 ಪ ಷ  0.80 0.1560 858750995981 10760101017168

6132 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ   ೕ ಶ  ೕಣಪ   
  ಬಸವ ಜಪ ಂ ನಹ ೕ 29/1 ಇತ ಅಂ ಷ  0.50 0.1530 369496864920 200001051478

6133 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ  ಆ  ಂಗನ ಡ    
ವಣ ಡ ಉಲ  ಕ ೕ 35 ಇತ ಅಂ ಷ  0.50 0.1530 363291353898    10777101018398

6134 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ   ಜಯ   
ಹ ತಪ ಚ ವ ಬಹ ಕಸಬ 17/1P4 ಇತ ಅಂ ಷ  0.80 0.2448 242746714790    64135172754

6135 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಟಪ   ರಬಸಪ ಂಗಣ ನಹ ಕಸಬ 35/7 ಇತ ಅಂ ಷ  0.30 0.0918 600476459835    600476459835

6136 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಅ   ೕಂ ೕ ಭರಮಸ ದ ಕಸಬ 79/2A ಇತ ಅಂ ಷ  0.40 0.1224 250747154515    3320101008449

6137 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . . ಥ  ಬಸವ ಜ ಗ ಂ 67/4 ಇತ ಅಂ ಷ  0.80 0.2448 798451048659    10821100005901

6138 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಮ ವ .   ದ ಮಪ ಗ ಂ 75/5A ಇತ ಅಂ ಷ  0.40 0.1224 806957893906    10821100005076

6139 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ .ಎ . ದಪ   ೕರಬಸಪ ರ ಯಕನಹ 5/6 ಇತ ಅಂ ಷ  0.30 0.0918 334349613926    64140670285

6140 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕರಭದಪ   ೕರಪ ಸ 11/1 ಇತ ಅಂ ಷ  0.50 0.1530 684327425387    10657100021984

6141 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . ೕ   ಸಪ ಜ ರ ಕಸಬ 22/1 ಇತ ಅಂ ಷ  0.80 0.2448 888819874446    10846100007385

6142 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . ೕಮ ಖರ  ದ ಂಗಪ ಕ ವರ ರ ಕಸಬ 102/17,102/21 ಇತ ಅಂ ಷ  0.70 0.2142 859823204735    10656100004862

6143 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕಹನ ಯ   ಲಚ ಯ ೕಕ 81 ಪ ಷ ಅಂ ಷ  0.80 0.2448 626011523225    10547100006535

6144 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . . ಮ ಪ   ರಪ ದ ಯ ನ ೕ 64/3P2, 93/P2-P1 ಪ ಷ ಅಂ ಷ  0.80 0.2448 674746773838    10547100004162

6145 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಆ . ೕ ಶ ಯ   ಮ ಯ ರ 167/2 ಪ ಷ ಅಂ ಷ  0.40 0.1224 280755879474    10547100004967

6146 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ  ಎ  ವಣ    ಮ ನ 
ಸಣ ಪ ಕಮಡಲ ಂ ಕಸಬ 36/8A ಇತ ಂ 0.40 0.0682 656391841516 10727100001516

6147 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಆ  ಗ  ೕಂ ಐಯ ಣ  ಮ ರ ಕಸಬ 17 ಇತ ಂ 1.60 0.2726 816351166382 10727100001395

6148 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ   ಜಯಮ  ೕಂ  ಚ ಕಮಲನ ಕಸಬ 1/3B ಇತ ಂ 2.00 0.3408 661965405906 20000073771

6149 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ   ಆ ದಪ   ಂಕಟಪ ಉಲ ಕ ೕ 98 ಇತ 1.00 0.2000 800345413394 10777100006285

6150 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ರಮ    ತಮ  ೕಂ  
ಎ   ಜಪ ಅಸ ೕ ೕ 10/3 ಇತ 0.60 0.1200 481381366799    3841108000989

6151 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ   ಷ ಖಪ    ದ ಪ ಕ ಅರ ೕ 68/2 ಇತ ಣ 0.80 0.1600 843176896776    10593100003650

6152 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಬಸವನ ಡ    ಚನ ಬಸಪ ರ ಂ ಕಸಬ 26/6 ಇತ 0.60 0.1200 380486600060    200001441050

6153 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಶರಣಪ   ಡಪ ಕಬ ಹ 3/1P9 ಇತ 0.90 0.1800 663559713885    10657101008142

6154 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಪ ಕರ  ಬಸವ ಜಪ ಗ ಂ 141/4 ಇತ 0.80 0.1600 827022456900    10821101032194

6155 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಟವ  ೕಂ ಟಪ ಕಣ 110/2 ಇತ 0.40 0.0800 263446646146    35532470960

6156 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಎ  ಹ ತಪ   ಬಸಪ ಕಮಲನ ಕಸಬ 54/1AP1 ಇತ 1.00 0.2000 968788792699    1590101011602

6157 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಲ   ಲಯ ಕಮಲನ ಕಸಬ 54/1B ಇತ 1.00 0.2000 810349740279    64189586387

6158 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಮಕ  ೕಂ ಜಯಣ ಪ ದಹ ೕ 33/4 ಇತ 0.60 0.1200 827336003014    200000625048

6159 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕ   ರಪ ಕಣ 103 ಇತ 0.40 0.0800 302846831192    3320101001907

6160 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ   ರ ಮ  ಹ ತ ಕಮಡಲ ಂ ಕಸಬ 60 ಇತ 0.90 0.1800 282814927906    10727100002231

6161 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಹ ತ ಯ   ಹ ಶ ಂದ 
ಯ ಟ ರನಹ ಕಸಬ 10/11P2-P1 ಪ ಷ  0.50 0.1000 964386660364    1847101003220

6162 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . ೕ ಶ ರಪ   ಶರಣಪ ಅರ ೕ 8/8 ಇತ ಣ 0.50 0.1000 815892363497    669101095871

6163 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಜ  ಬಸಪ   ಲ ಮಪ ನಹ 135/5 ಇತ ಧ ಜ 0.60 0.1500 312414071220 1847101003508

6164 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಡ ಹ ತಪ   ಮ ಯ ಲ ೕನಹ 15/P2-P1 ಇತ ಧ ಜ 0.40 0.1000 973523419556    1847101007088

6165 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ರ ತ ಯ   ಜಣ    ಎ  
ಬಸವ ಜಪ ಅಣ ಕಸಬ 29 ಇತ 1.20 0.1920 569576845753 1847101000499

6166 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ರ ತ ಯ    ಮಪ ಅಣ ಕಸಬ 97/4 ಇತ 1.00 0.1600 596940144302    200001678001

6167 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ರ ತ ಯ ದ ಪ   ಡ ಬಸಪ ಉಜ ಪ ವ ರಹ 5/1A1 ಇತ 1.00 0.1600 232981723174    10547100002270

6168 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ರ ತ ಯ ಹ ತಪ  ಎ   ಬಸಪ ಕಮಲನ ಕಸಬ 54/1AP1 ಇತ 1.00 0.1600 968788792699    1590101011602

6169 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ರ ತ ಯ ಲ   ಲಯ ಕಮಲನ ಕಸಬ 54/1B ಇತ 0.93 0.1488 810349740279    64189586387

6170 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ರ ತ ಯ ದ ಯ   ೕಮ ಯ ಅಸ ೕ ೕ 36/4, 36/5 ಪ ಷ  ಕಲಂಗ 1.20 0.1920 956898591841    3841101000682

6171 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ರ ತ ಯ   ರ   
ಹ ತ ಹ ಕಸಬ 60 ಇತ 2.00 0.3200 282814927906    10727100002231

6172 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ರ ತ ಯ  ೕಮ ಖರ  ಂಗಪ ಕ ವರ ರ ಕಸಬ 102/19, 102/17 ಇತ 1.36 0.2176 859823204735    10656100004862

6173 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ರ ತ ಯ ಯಲಮ  ೕಂ ಗಪ ಕಮಲನ ಕಸಬ 56/2P2 ಇತ 1.76 0.2816 272382119990    10727100006166

6174 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ರ ತ ಯ ಹ ತಪ  ಎ   ಬಸಪ ಕಮಲನ ಕಸಬ 54/1AP1 ಇತ 0.55 0.0880 968788792699    1590101011602

6175 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ತ ಂಗಪ   ೕಮಪ ಡ ದ ಂಗನಹ ೕ 7/2 ಇತ ಂ  0.60 0.0960 408446430081 10593100003061

6176 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಬಸಮ  ೕಂ  ಮಪ ಉಲ ಕ ೕ 56/3A2 ಇತ ಂ  0.60 0.0960 714387882389    10777100007848

6177 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕರಮ  ೕಂ ಚನ ಬಸಪ ಉಲ ಕ ೕ 21 ಇತ ಂ  0.70 0.1120 850650656649    10777100003413

6178 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ರದಮ  ೕಂ ಕ ಯಪ ಉಲ ಕ ೕ 30/P4 ಇತ ಂ  0.40 0.0640 444846347862    10777100007600

6179 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕ   ದ ಯಪ ರ ಹ ೕ 47/2, 47/3 ಇತ ಂ  0.30 0.0480 961422692421    64162742180

6180 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ   ಯಪ     ಬಸಪ ಉಲ ಕ ೕ 102/1 ಇತ ಂ  0.50 0.0800 580420506409    10777100002458

6181 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ದಪ     ಬಸಪ   ಉಲ ಕ ೕ 102/3 ಇತ ಂ  0.50 0.0800 551338858382    10777101002175

6182 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಪರ ಮಪ   ಡಪ ರ 44/1 ಇತ ಂ  0.50 0.0800 539902481358    10547100005054

6183 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ವ   ಆ   ವಣ ಸ 7/1A1 ಇತ ಂ  0.90 0.1440 847794993162    64106195200

6184 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ದ ಯ   ೕ ಯ ೕಮನಹ ೕ 15/6 ಪ ಷ  ಂ  0.50 0.0500 853585978642 10212200027123

6185 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಂ  ೕಂ ೕ ಯ ೕಮನಹ ೕ 45/3A ಪ ಷ  ಂ  0.80 0.0800 697774674173    10593100003604

6186 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ವ  ೕಂ ಕ ಯ ೕಮನಹ ೕ 17/1 ಪ ಷ  ಂ  0.70 0.0700 902097820347    36368446440

6187 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಬಸವ ಜ ಯ   ೕ ಯ ೕಮನಹ ೕ 15/3 ಪ ಷ  ಂ  0.40 0.0400 249071259343    10212200027793

6188 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ  ೕಂ ಯ ಕ ರ ೕ 7/1P1 ಪ ಷ  ಂ  0.90 0.0900 324397398470    10593100003609

6189 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಯಪ   ಹ ತಪ ೕ ರ ಕಸಬ 23/1P3 ಇತ ಂ  0.40 0.0400 972684818305    64188609147

6190 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಎ. . ಹ ತಪ   ಬಸಪ ಕಮಲನ ಕಸಬ 54/1AP1 ಇತ 0.80 0.0800 968788792699    1590101011602

6191 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಶ ಕ  ೕಂ ಮ  
ಯ ೕ ಲಹ ೕ 50/3 ಪ ಷ  ಂ  0.80 0.0800 321590022492    64083740566

6192 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಯ   ಯ ಗ ೕ 26/P11 ಪ ಷ  ಂ  0.80 0.0800 680246715726    10593100009285

6193 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಕಲಮ  ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ೕ ಗರಹ ೕ 19/1A ಇತ ಂ  0.60 0.0600 901151396435    10593100008542

6194 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕ  ೕಂ ಕ ಯ ಂಕ ರ 28/P6 ಪ ಷ  ಂ  1.00 0.1000 260094078676    3320101003841

6195 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಂ  ೕಂ ೕಮ ಯ ಗ ೕ 28/8 ಪ ಷ  ಂ  0.30 0.0300 888332529788    200001697364

6196 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಹ ತಪ   ಂಚಪ ರ ಂ ಕಸಬ 15/2 ಪ ಷ  1.00 0.1000 998813077265    10559100006396

6197 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಜಪ   ಕ ಬಸಪ ದರ ಕಸಬ 68/1 ಪ ಷ  1.00 0.1000 728755526724    10559111004021

6198 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ ಪ ಶ ಎ    ಚನ ಪ ಕ ೕನಹ ೕ 36/1A5 ಇತ ಅ , ಂ 2.00 0.7500 978159132143 10777100002601

6199 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ ಂಗಪ    ಂಗಪ ಹ ಕಸಬ 156/3 ಇತ ಈ 1.30 0.7500 458823630591    10760100009196

6200 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ ಡಪ    ೕಮಪ ಗ 127 ಇತ ಅ , ಂ 1.60 0.7500 521185491078 10212200042322

6201 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ  ಎ  ಶರಣಪ   ದ ಂಗಪ ರ 8/4 ಇತ ಅ 2.00 0.7500 341627506837 10657100001232

6202 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ  ಆ  ಹ ತ   ಮ ಭರಮಸ ದ ಕಸಬ 45/1 ಇತ ಅ 1.30 0.7500 432275374456 3320101003417

6203 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ ಗ   ಎ  ಪ ಶ  ಆ ಪ ಗ ೕ 10/1B, 124/1 ಇತ ಅ 3.00 0.7500 480538621114 10777100006850

6204 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ ಂಗಪ   ಬಸವ ಂಗಪ ಉಲ ಕ ೕ 46/2 ಇತ ಅ , 1.46 0.7500 750933659306 10777100006978

6205 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ ದ ಂಗಯ   ವಣ ದ ಯ ಕ ೕನಹ ೕ 4/1 ಇತ ಅ , 2.00 0.7500 440414600272 10212200044200

6206 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ ರದಮ  ೕಂ ವ ಂಗಪ ೕತರಸನಹ 15/3 ಇತ ಅ 1.99 0.7500 996588142249 10212210016630

6207 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ ಎ      ೕ ಲಕಂ ರ 11/1P3 ಇತ ಪ ಯ, ಂ 1.75 0.7500 111976406533 694000930577

6208 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ    ಬಸವ ಜಪ ಅಸ ೕ ೕ 68 ಇತ ಅ , ಂ 2.80 0.7500 625203581689 3841101000261

6209 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ ಎ   ಪ   ಸಪ ರ ೕ 28/4, 28/5, 28/1 ಇತ ಈ , ಅ 1.35 0.7500 674653048945 3320101007772

6210 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಯ ಂಡ

ೕ ಆಂಜ ಯ  ಸ ಯ 
ಂಡ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 

ೕಬನಹ ,      ಹ ತಪ  
 ರಪ

ಬನಹ ಕಸಬ 15/4,15/4,15/4,15/3.15/5,15/7,15/8,1
5/9

ಇತ ಅ , ಂ .ತರ 10.32 0.0000400 929475375868 3320101011525

6211 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಯ ಂಡ
ೕ ಆಂಜ ಯ  ಸ ಯ 

ಂಡ ೕ  ಬಳ ರರ ಘ, 
ಮದಕ ರ, ೕಜನ ಡ  ದ ಪ

ಮದರಕ ರ 47/3A,118/5,34/1,47/3B,47/4,1/8,1/7 ಇತ ಅ , ಂ .ತರ ,
ಂ , ಣ 10.52 0.0000400 772158421402    3320101011844

6212 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಸ ಯ ಂಡ

ೕ ತ ಂ ಶ ರ ೕ  ಬಳ ರರ 
ಸ ಯ ಂಡ, 

ಭರಮಸ ದ ,  ಆ  ಕ   
ಮ ದ 

ಭರಮಸ ದ ಕಸಬ 91/6,92/P2,92/P1,85/2P1,92/P3,96/
2B,88,87

ಇತ .ತರ , ಂ , ಣ
,ಈ 13.89 0.0000400 458151518319 38312724485

6213 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಷ ಪ   ೕಮಪ ರ ಯಕನಹ 32/P3-P1 ಇತ ಂ 2.72 1.0000 312944631309 3320101004090

6214 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ .  ೕರಣ   ಬಸಪ ಐಯ ನಹ ೕ 19/13 ಇತ ಈ 2.10 0.8750 484649169298 10593100009287

6215 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ . . ೕ ಲ   
ಹ ತಪ ನಹ ಕಸಬ 17/1,17/2 ಪ ಷ  ಈ 1.92 0.8750 860963293530 200001397122

6216 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ . . ದ ಖರಪ   ಬಸಪ ರಮ ನಹ ಕಸಬ 17/19 ಇತ ಈ 2.48 0.8750 793172752624 10846100001216

6217 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಅ  ೕಂ ಮ ಶ ಭರಮಸ ದ ಕಸಬ 52/2 ಇತ ಈ 1.11 0.8750 371778436409 3320101010829

6218 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ದಮ  ೕಂ ಯಣ ಯ ನರ ಂಹ ಜ ರ ೕ 28/2B ಪ ಷ  ಈ 1.45 0.8750 388392576900 10593100009267

6219 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ . . ಜಣ   ಂದಪ ಸ 9/1 ಇತ ಈ 2.00 0.8750 533861562210 10657100001125

6220 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ . .ಬಸವ ಜ  ಬಸಪ ೕತರಸನಹ 30/3A1 ಇತ ಈ 1.10 0.8750 227206268622 3320101007548

6221 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಅಂ ನಪ   ಡಪ ಮ ಕ 27/2 ಪ ಷ  ಈ 1.16 0.8750 837611676489 200000823312

6222 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಸಣ  ೕ ಯ   ನರ ಂಗ 
ಯ ಟ ರನಹ ಕಸಬ 1/8,18/13 ಪ ಷ  ಈ 1.62 0.8750 284682331798 37606598894

6223 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಶ  ೕರಪ ಗರಹ ೕ 53/2BP3,53/2BP4 ಇತ ಈ 1.37 0.8750 719711669675 10593101022470

6224 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಂದಪ   ೕರಪ ಜ ರ ಕಸಬ 140/2,113/2 ಇತ ಈ 1.00 0.8750 274361841274 64125873944

6225 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಜ ರ ಯ   ವ  
ಯ

ೕ ರ ಕಸಬ 25/P2 ಪ ಷ  ಈ 1.00 0.8750 717288195254 1847101000501

6226 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಲಚ ಯ  .  ಹ  
ಯ

ಕ 84 ಪ ಷ  ಈ 1.60 0.8750 731523019445 3320101003857

6227 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ  ೕಂ ಕ ಯ 28/P6 ಪ ಷ  ಈ 1.37 0.8750 260094078676 200001805008

6228 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಂಕಟ   ಂ  ಯ 55/3P3 ಪ ಷ  ಈ 1.60 0.8750 294819455747

6229 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ದ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ 61/2,21/P2 ಇತ ಈ 1.86 0.8750 201338423134 10777100008971

6230 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಪ ಣ   ಈರಪ  ಪ ದಹ 68 ಪ ಷ  ಈ 1.22 0.8750 201338423134 10777100008971

6231 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಯ   ಚ ಪ 7/1P12 ಇತ ಈ 1.08 0.8750 759413232671 200000828424

6232 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ  ಯ   ೕ  ಯ ಕ 61,169/2 ಪ ಷ  ಂ 2.00 0.0000200 358552198877 10657101006056

6233 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ೕ ದಯ   ದ ಖರಯ ೕ 68/1 ಇತ ಂ 2.00 0.0000200 935174368144 3841101000723

6234 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಶ ಂತ   ೕಂ ಯ ಟ ರನಹ ಕಸಬ 11/6 ಪ ಷ  ತರ 1.20 0.0000200 383938475165 10670100300203

6235 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ .ಎ . ಗ   ಮರಳಪ ೕನಹ 40 ಇತ ಂ 3.00 0.0000200 690115738713 10212200008582

6236 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ . . ಗ ಜಪ   ಬಸಪ ರ 3/1,200/1 ಇತ ಂ 2.32 0.0000200 422681581395 13338100003961

6237 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಗ ಜ   ಡಪ ಬ ಹ 9/1,10/P1 ಪ ಷ  ಗಡ ಂ 2.00 0.0000200 321154285378 10657100022181

6238 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಎ .ಚನ ಪ ಯ    
ಮ ನಯ

ಗ 60/5 ಇತ ಂ 2.64 0.0000200 276379040860 10547100004385

6239 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ .ಬಸವ ಜಪ    
ಡಪ ,ಚ ರ

ಚ ಲವ ನಹ ೕ 41/3,14/14 ಇತ ತರ 3.06 0.0000200 296163717243 10670100013709

6240 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ದಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ದ ಯ ನ ೕ 61/13,28/4 ಇತ 4.00 0.0000200 929744921121 0669101093525

6241 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಲ ತಮ  ೕಂ .ಈಶ ರಪ 79/8 ಇತ ಂ 2.03 0.0000200 757603844942 10821100003163

6242 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ . .ಜಯಮ  ೕಂ  ಎ ಹ ಕಸಬ 1/3B ಇತ ಂ 2.00 0.0000200 661965405906 200000734771

6243 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಗಮ  ಂ ಪರ ಶ ರಪ ಗಲಕ ೕ 4/3,4/5 ಇತ ಆಪ  2.00 0.0000200 298553122435 10593101023752

6244 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ . .ಆ ದ  ಂಕಟಪ ಉಲ ಕ ೕ 98 ಇತ ತರ 2.00 0.0000200 800345413394 3945000100141226

6245 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೕ ೕತ ರ ಪಭ. .  ೕಂ ರ ಮಯ ಭರಮಸ ದ ಕಸಬ 103/1,106/2 ಇತ ತರ 2.00 0.0000200 805250074003 1067010004443

6246 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ರ ತ ಯ ವಜ ಯ   ನ  ಯ ಕ 89 ಪ ಷ   ಣ ನ 0.20 0.0000995 894959188322 858110310000224

6247 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ರ ತ ಯ ಓಂ ರ ಯ   ೕ ಯ ಚ ಂ ರ ೕ 60/2 ಪ ಷ   ಣ ನ 0.20 0.0000995 390554870474 858110310000226

1 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

. ಭರಮನ ಡ  ಪ  
ಖರಪ

ಉಲ ಕ
ೕ

44/3 ಇತ ಅ 4.00
0.00

742403621943

2 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

. . ಜ ಳ ಡ  . 
ಭರಮನ ಡ

ಉಲ ಕ
ೕ

44/1 ಇತ 1.60
0.000

574929915771

3 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಇಂದ ಮ  ೕಂ . ಭರಮನ ಡ ಉಲ ಕ
ೕ

75/2 ಇತ ಅ 2.70
0.000

753250331347

4 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ . ಜಣ   ಚನ ಬಸಪ ಹ ೕ 28/1 ಇತ ಅ 0.80 0.000 779200300617

5 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಚನ ಬಸಪ   ಹ ಮಪ ಉಲ ಕ ೕ 50/P1 ಇತ ಅ 2.00 0.000 362172707419

6 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಬಸವ ಜಪ   ಜಪ ಕ ರ ೕ 16/1 ಪ ಷ  ಗಡ ಅ 2.00 0.00 554071215999

7 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಗ ಜ  ೕರಭದ ಪ  ಎ ಉಲ ಕ
ೕ

80/1 ಇತ ಅ 5.39
0.000

926353821945

8 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಶರಣಪ   ಚನ ಬಸಪ ೕ ೕ 135/P2 ಇತ ಅ 2.15 0.000 956491400457

9 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ನ ಮ   ಂದ ಪ ೕ ರ ೕ 62 ಇತ ಅ 1.20 0.000 590940966752

10 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಎ . ಶರಣಪ   ಂಗಪ ಮ ಕ ನಹ ಕಸಬ 19/1 ಇತ ಅ 2.15 0.000 493016171695

11 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ಡಮ  ೕಂ .ಎ . 
ೕ

ಹ
ಕಸಬ

157/3 ಇತ ಅ 3.60
0.000

993701847413

12 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಮಲಯ   ಸಣ  ಜಗ ರಯ ಮ ನಹ
ಕಸಬ

52/4 ಇತ ಅ 3.26
0.000

588465815187

13 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

. ೕ ದ ಪ   ೕ ಡ
ಕಸಬ

26/14 ಇತ ಅ 1.83
0.000

817493016327

14 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

 ಮಲಯ   ಸಣ  ಜಗ ರಯ ಮ ನಹ
ಕಸಬ

9/8
ಪ ಷ  ಗಡ

ಅ 2.02
0.000

588465815187

15 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

.ಎ . ೕ   ಡ  
ವಲ  ಂಗಪ

ಡ
ಕಸಬ

26/4A1P2
ಪ ಷ  ಗಡ

ಅ 1.20
0.000

908537246177

16 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

 ಮಲಯ   ಸಣ  ಜಗ ರಯ ಮ ನಹ
ಕಸಬ

59/1
ಪ ಷ  ಗಡ

ಅ 2.09
0.000

588465815187

17 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಹ    
ಗ ಷಣಯ

ಹ
ಕಸಬ

195/1, 185/2 ಇತ ಂ 4.16
0.000

480532999168

18 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

.ಎ . ತ ೕಂ 
ಹ  

ಹ
ಕಸಬ

195/3 ಇತ ಂ 3.00
0.000

218411446479

19 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಗರತ ಮ  ೕಂ 
ಗ ಷಣಯ

ಹ
ಕಸಬ

185/3 ಇತ ಂ 3.00
0.000

769872188087

20 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

.ಎ . ವ   
ಮಹ ವಪ

ಅಸ ೕ
ೕ

58/2 ಇತ ಅ 5.00
0.000

-

21 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಣಮ  ೕಂ ವ  
.ಎ

ಅಸ ೕ
ೕ

58/3 ಇತ ಅ 3.00
0.000

-

22 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ದ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ  (ಉಲ ಕ ) ಉಲ ಕ
ೕ

21/P2 ಇತ ಅ 3.26
0.000

201338423134

23 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

.ಆ . ಕಮಲಮ  ೕಂ 
ಮಹ ವ

ಭರಮಸ ದ
ಕಸಬ

91/1A-P1 ಇತ ಪ ಯ 3.11
0.000

443046432934

24 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

. . ರಪ   ಹ ಮಪ ದ ರನಹ
ೕ

16/2
ಪ ಷ  

ಅ 3.36
0.000

433507493281

25 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಜಣ  . .  ಬಸವನ ಡ ಮ 25/2 ಇತ ಂ 1.20
0.000

647857516559

26 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ರಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ನಹ 28/1 ಇತ ಂ 7.26 0.000 771727743306

27 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಮಹಮ  ಅನ   ಅ  
ಅ ೕ

ಳಮ ನಹ
ೕ

20/4 ಇತ ಂ 3.10
0.000

976587662216

28 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ದ ಖರ ಯ   
ಯ

ರ
ೕ

77
ಪ ಷ  

ಂ 3.30
0.000

803903423265

29 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ

ಕ ಯಮ  ೕಂ ಕ ಯಪ  
ಹ ಮಪ   ಮಗ . 

ದ ಪ   ಹ ತಪ
ರ 48/4

ಪ ಷ  ಗಡ
- 0.32

0.000
427393825773

30 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

.ಎ . ಡಮ   ಹ ಮಪ ರ 39/1
ಪ ಷ  ಗಡ

2.00
0.000

649550957616

31 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಚನ ಬಸವ ಜ  ಬಸವ ಜಪ ಅಣ
ಕಸಬ

29 ಇತ 2.00
0.000

495552766163

32 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ದ ಪ   ಡ ಪ ರ 129/1 ಇತ ಎ ಬ 3.11 0.000 235076955410

33 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ದ ಪ   ಂಗಪ  ಂಡ  
ಬಸಮ

ರ 89/8 ಇತ ಎ ಬ 2.30
0.000

262727934375

34 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ವಣ   ಬಸಪ ಡನಕ 15 ಇತ ಎ ಬ 6.05 0.000 269514855018

35 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಗ ಜ  ವಣ ದ ಪ ಬಸವನ ೕ 255/5, 24/1, 47/1, 
35/B1

ಇತ ೕ 4.80
0.000

895572333041

36 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ

ಎ .ಆ . ಕ ೕ    
ವಣ ದ ಪ   ವಣ ದ ಪ ಬಸವನ ೕ

1/3, 1/1, 32/3, 47/3, 
66/1 ಇತ ಅ 2.40

0.000
371966937706

37 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ

ಮಹ ಂಗಪ  ಎ .ಆ    
ದ ಪ   ವಣ ದ ಪ ಗ 146, 31/7 ಇತ ಅ 2.00

0.000
891970058757

38 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ತ .ಎ . ೕಂ ಮಹ ಂಗಪ  
ಎ .ಆ

ಬಸವನ ೕ 49/1, 50/5 ಇತ ಅ 2.40
0.000

450793085860

39 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಪ ವ  ೕಂ ಂಕ ಶ ಕ ಡಲ ಂ ಕಸಬ 9/3 ಇತ ಂ 4.80 0.000 681332865858

40 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಜಯಲ  ಎ  ೕಂ ರ ಶ 
ಎ. .

ಕ ಡಲ ಂ
ಕಸಬ

28/1 ಇತ ಂ 1.31
0.000

455598145579



41 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ಎ.ಆ . ಹ ತ   

ಮಪ
ಕ ಡಲ ಂ

ಕಸಬ
35/1 ಇತ ಅ 1.40

0.000
668725210823

42 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ಎ. . ರ ಶ  ಎ.ಆ . 
ಹ ತ

ಕ ಡಲ ಂ
ಕಸಬ

42/3 ಇತ ಂ 0.80
0.000

764071758344

43 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ದ ಮ  ೕಂ ಎ.ಆ . 

ಹ ತ
ಕ ಡಲ ಂ

ಕಸಬ
51/5 ಇತ ಂ 1.54

0.000
476626981678

44 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
.ಎ . ರಪ    

ಮ ಶ ರಪ
ಉಲ ಕ

ೕ
10/4 ಇತ 3.13

0.000
284381864100

45 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ದ ಪ   ಮಹ ವಪ ಉಲ ಕ ೕ 13/3 ಇತ 3.34 0.000 625975041629

46 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ಂಕ ಶ .ಐ.  ಐಯ ಣ  
.

ಂಬರ
ಕಸಬ

20/3 ಇತ ಅ 1.60
0.000

918903508519

47 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ಗ  ಆ  ೕಂ ಐಯ ಣ  

. .
ಂಬರ

ಕಸಬ
20/3, 17 ಇತ ಂ 3.42

0.000
816351166382

48 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಂದ ಪ   ಗಪ ಚ ವ ನಹ 86/5 ಪ ಷ  ಂ 1.39 0.000 436972138300

49 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ಎ . ಂತಪ   ೕಬಯ ಗ

ೕ
65/4

ಪ ಷ  ಗಡ
ಅ 0.53

0.000
535167892494

50 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ . ಲಯ   ಲಯ ರಕ ನ ಡ 10/1 ಪ ಷ  ಗಡ 4.00 0.000 731773442959

51 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
. ಡ ೕರಯ   ಡ  

ಓಬಯ
ರಕ ನ ಡ 10/4

ಪ ಷ  ಗಡ
ಪ ಯ 3.20

0.000
650250416669

52 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ .ಎ . ಪ   ಸಣ ದ ಪ ನನಕ 2/1 ಪ ಷ  ಗಡ 0.40 0.000 356492185999

53 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ದಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ದ ಯ ನ ೕ 61/13 ಇತ ಪ ಯ 1.60

0.000
29744921121

54 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
. . ಪ ಸನ ರ  

ಹ ತಪ
ದ ಯ ನ ೕ 61/4 ಇತ 5.00

0.000
-

55 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ಆ . . ಶ   
ಆ . . ೕ

ಚ ವ ನಹ 77/1 ಇತ ಂ 2.80
0.000

427599625373

56 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ಆ .ಎ .  ೕಂ 

ಶ
ಚ ವ ನಹ 77/2 ಇತ 1.12

0.000
963906555462

57 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ೕ ಸ  . .  ಳಮ ನಹ

ೕ
6/2 ಇತ ಂ 5.00

0.000
741885463987

58 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ   ಹ ತಪ ಜಗ ಕಸಬ 308 ಇತ ಅ 1.46 0.000 780702096917

59 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ರ ರ . .  ರ 4/2 ಇತ ತರ 3.43

0.000
-

60 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
.ಎ . ಗ ಜ  ಮಲಪ ೕರವ ಹ 40, 35/P1 ಇತ ಂ 5.20

0.000
690115738713

61 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
.ಎ . ಬಸವ ಜಪ   

ಪ
ಪ ದಹ 37/1, 27/5BP2 ಇತ ಅ 2.64

0.000
-

62 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

. . ಳ ೕಂ .ಎ . 
ಬಸವ ಜಪ

ಪ ದಹ 27/5A ಇತ ಅ 2.33
0.000

976621784586

63 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ .   ಮ ಪ ಮಲನ 25/6 ಪ ಷ  ಂ 1.71 0.000 318073830012

64 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ೕ   ಂದ ಪ ೕ ಲ ರ 36/3 ಇತ ಅ 0.40 0.000 801623863847

65 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಂದ ಪ   ಬಸಪ ಮದಕ ರ 13/3P1-P2, 12/3, 
4/2P2, 9/2

ಇತ ಅ 3.80
0.000

940697695620

66 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಕ ಪ  ಎ . .  ಂದ ಪ ಮದಕ ರ 74, 12/5P2-P1 ಇತ ಂ 0.80
0.000

819747438387

67 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ನಕಮ  ೕಂ ಲಕ ಪ ಜ ರ 78 ಇತ ಅ 2.33 0.000 599031034856

68 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಬಡಪ   ಪ ಯ ದ ರಸನಕ 15/4 ಇತ ಅ 1.00 0.000 326438498808

69 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಶರಣಮ  ೕಂ ಚನ ೕರಪ ರ 16/7 ಇತ 2.00 0.000 804569529370

70 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ತ ಯ   ೕರಯ ದ ನ 94 ಇತ ಅ 2.00
0.000

983543812651

71 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಅನ ಣ ಮ  ೕಂ ಜ ಂಗಪ ಕ ಮ ನಹ 48/3 ಇತ ಅ 1.47
0.000

451908877740

72 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಜ ರ .ಎ .  
ಜ ಂಗಪ

ಜಗ 30/11 ಇತ ಅ 0.97
0.000

827974682984

73 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಪ ಸನ ರ .ಎ .  
ಜ ಂಗಪ  

ಜಗ 30/14 ಇತ ಅ 0.87
0.000

610786577296

74 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

. . ಜಯ ವಪ   
ೕಣಪ

ಂ ನಹ 38/5, 14/4, 14/1 ಇತ ಅ 2.80
0.000

696357201368

75 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ . ೕಣಪ   ಕಲಪ ಂ ನಹ 40/2, 40/1 ಇತ ಅ 2.20 0.000 476242367251

76 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

.ಆ . ಉಮ ೕಂ ಜಯ ವಪ ಂ ನಹ 14/3P2, 14/2 ಇತ ಅ 1.44
0.000

487624808809

77 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

. . ೕರಣ   ಕಲ  ಬಸಪ ಗರಹ 40/2 ಇತ ಅ 1.68
0.000

484649169298

78 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ   || ಅ ವಮ ಗರಹ 53/2BP4 ಇತ ಅ 1.00 0.000 719711669675

79 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಜಯ ೕರಯ  ಎ . .  
ೕರಯ

ದ ನ 46/1 ಇತ ಂ 2.00
0.000

554420794406

80 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಯ   ೕ  ಮ ಯ ನನಕ 7/1P1
ಪ ಷ  ಗಡ

ತರ 5.00
0.000

516165665424

81 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಅ ಂಗಪ   ತಪ ಹ ರ 38/2, 36/1 ಪ ಷ  ಗಡ 2.40 0.000 654266607452

82 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಜಯಪ    ಟ ಯ ಚದರ ೕಳ 39/5 ಇತ 1.40 0.000 874179089832

83 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ೕ   ಕ ಬಸವನ ಡ ಕ ಹ 59/10, 60/2 ಇತ ಈ 0.80 0.000 444518567924

84 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ೕ  . .   || 
ಕ ಬಸವನ ಡ

ಕ ಹ 59/9 ಇತ ತರ 0.80
0.000

444518567924

85 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಪ ಮ  ೕಂ ಂಗಪ   
ಅ ಂಗಪ

ಹ ರ 53/15
ಪ ಷ  ಗಡ

1.60
0.000

926897827396

86 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

. . ೕರಣ   ಕಲ  ಬಸಪ ಗರಹ 3/1B ಇತ ಅ 0.80
0.000

484649169298

87 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಬಸವ ಜಪ      
 . . ರಣ

ಗರಹ 53/2BP5, 81 ಇತ ಅ 3.00
0.000

661895976629

88 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಮ ಶ ರಪ   ಲ ಮಪ ಕ 98/8 ಇತ 1.00 0.000 356218877836

89 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಎ . ಸಣ ಬಸಪ   ಭರಮಪ ಕ 79/3 ಇತ ಅ 0.80
0.000

837204634198

90 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಸಣ ಬಸಪ   ಭರಮಪ ಕ 94/1 ಇತ 1.00 0.000 837204634198

91 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

. . ರ   
ಯಲಪ

ಕ 69/4 ಇತ 0.80
0.000

92 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ರ ಶ ಯ   ೕ ಯ ರ 67/2
ಪ ಷ  

1.00
0.000

753863200247

93 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಂದ   ಂಕ ಶ ಬ ದಹ 12/2 ಇತ ಂ 1.54
0.000

214169695339

94 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ದಶ ನ   ಂಕ ಶ ಡ ಬ ದಹ 11/1 ಇತ ಂ 3.00
0.000

703328077635

95 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಮ ೕಂ ಸ ೕ  ಬ ದಹ 55/2 ಇತ ಂ 1.00 0.000 234151036185

96 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಸ ೕ    ಷ ೕ 46/2B ಇತ ಂ 2.50 0.000 741638116883

97 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ

ಎ . ಕರಪ   
ೕಹನನರ ಂಹಪ ಜ ರ

57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 
57/5, 58/1, 58/3 ಇತ ಅ 0.94

0.000
811856257843

98 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ತಪ  ಎ   ೕಹನ 
ನರ ಂಹಪ

ಜ ರ 70/1 ಇತ ಅ 0.77
0.000

556649071649

99 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ವಣ   ಕ ಂಗಪ ಚಳಕ 16/3 ಇತ ಅ 2.58 0.000 814274554733

100 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಮ ಪ   ೕರಪ ಉಲ ಕ 38/1 ಇತ ಅ 1.26 0.000 508268843984

101 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಮ ಪ   ಈರಪ ಉಲ ಕ 39/6 ಇತ ಂ 0.40 0.000 508268843984

102 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಬಸಮ  ೕಂ ಖರಪ 103/1 ಇತ ಅ 1.10 0.000 573488557819

103 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ೕಶ  ಬಸಪ ಉಲ ಕ 32/1 ಇತ ಅ 1.00 0.000 799413948254

104 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ರಪ   ಬಸಯ ಮ ಕ ನಹ 2/1 ಪ ಷ  ಗಡ ಅ 0.40 0.000 467875416444

105 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ೕಮಕ  ೕಂ ಹ ತಪ ಜ ರ 39 ಇತ ಅ 0.66 0.000 651160497289

106 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಳಮ  ೕಂ ರಪ ಡ ನಕ 10/1B ಇತ ಅ 1.20 0.000 232491836368

107 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಓಬಮ  ೕಂ ೕಹನ 
ನರ ಂಹಪ

ಜ ರ 56/4 ಇತ ಅ 1.00
0.000

556649071649

108 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಂಗಪ  ಎ   ಪ ಜ ರ 55/1, 56/12, 56/B ಇತ ಅ 0.86 0.000 454443550702

109 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ . ಟ ಬಸಪ   ಟ ಪ ಡ 19/2 ಇತ ಅ 2.00 0.000 285767782197

110 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಎ . ಂಕ ಶ ಯ   
ಯ

ೕಕ 86
ಪ ಷ  

1.58
0.000

982706068133

111 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

. . ಮನ ಡ  ಚನ ಬಸಪ ೕ 71/3B ಇತ ಅ 1.00
0.000

304087757082

112 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ದ ಪ   ಸಣ ಬಸಪ ಉಲ ಕ 57/2A4 ಇತ ಅ 0.80 0.000 648553487007

113 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ದ ಪ   ಮಹ ವಪ ಹ 39/2P2 ಇತ ಅ 1.60 0.000 363190881068

114 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಬಸವ ಜ  ಓಬಪ ಹ 70/6 ಇತ ಂ 1.20 0.000 397551587584

115 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಥ  ಮಲಪ ಹ 11/1 ಇತ ಂ 3.60 0.000 735997714537

116 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಲಕ ಮ  ೕಂ ಮಲಪ ಹ 10/1 ಇತ ಅ 3.17000 0.000 448129950413

117 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ೕರಯ   ಬಸಯ ಮ ಕ ನಹ 27/6 ಇತ 2.42 0.000 745698989252

118 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಬಸವ ಜಪ   ಪ ನಹ 2/2 ಇತ 2.43 0.000 862665629806

119 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಹನ ಂತಪ   ಓಬಪ ದರ 21/1 ಇತ 2.44 0.000 867652833362

120 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಶರಣಮ  ೕಂ ಚನ ೕರಪ ರ 16/7 ಇತ 2.45 0.000 804569529370

121 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಂಕ ಶ  ಲಕ ಪ ಜ ರ 10/8 ಇತ ಅ 2.46 0.000 443978028837

122 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಕ ೕಶಪ   ದ ಂಗಪ ಜ ರ 47/3 ಇತ ಅ 2.47 0.000 994822087494

123 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಂಕ   ೕ ಜ ರ 48/1 ಇತ ಅ 2.48 0.000 568876366120

124 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಂಗಪ   ಪ ಜ ರ 56/13 ಇತ ಅ 2.49 0.000 728679588374

125 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಬಸವ ಜ  ಸಣ ನಪ ಜ ರ 44/1 ಇತ ಅ 2.50 0.000 888265189576

126 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

.ಎ .ಚನ ಪ   ಸಣ ಜಪ ಕ ಬ ಹ 42/1P3 ಇತ 2.51
0.000

648149979315

127 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಲಕ ಮ  ೕಂ ೕ ಬಸಪ ಕ 79/2 ಇತ ಣ ನ 2.52 0.000 326546113126

128 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಬಸವ ಜಪ   ಗಜ ರ 
ೕಣಪ

ಕ 96/10 ಇತ ಅ 2.53
0.000

409787536219

129 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಡಪ   ಪಯ ೕನಹ 14/5A ಇತ 2.54 0.000 236496410181

130 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಹ ತಪ   
ಡ ಹ ತಪ

ತಮ ೕಹ 27/8 ಇತ ತರ 2.55
0.000

438096828229

131 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಗಮ  ೕಂ ಸಣ ಪ ಯ ಅರ ನ ಂ 33 ಇತ ತರ 2.56 0.000 523906517719

132 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಓಬಪ   ರಪ ಅರ ನ ಂ 44 ಇತ ಅ 2.57 0.000 581892977487

133 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಮ ಂಗಪ   ರಪ ಅರ ನ ಂ 44/1 ಇತ ಅ 2.58 0.000 925972085780

134 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಮ ಂಗಪ   ರಪ ಅರ ನ ಂ 43 ಇತ ಅ 2.59 0.000 925972085780

135 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ದ ಪ   ೕ ರ ಅಜ ಪ ಲ ಯ ನ ೕ 15/P3 ಇತ ಅ 2.60
0.000

492953632042

136 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಗ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ಜ ರ 5/4 ಇತ ಅ 2.61 0.000 436959772257

137 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಕಲಪ   ಗಪ ಜ ರ 46 ಇತ ಅ 2.62 0.000 240521190363

138 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಶ ಮ  ಎ  ಎ  ೕಂ 
ಕಲಪ  ಎ.ಎ .

ಜ ರ 15/1A ಇತ ಅ 2.63
0.000

559555260812

139 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಬಸವ ಜಪ   ಡ ಂಗಪ ಪ ದಹ 14/1AP2 ಇತ ಅ 2.64
0.000

855195296329

140 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಅಜ ಪ   ದ ಪ ಕ 5/10, 5/8 ಇತ ಅ 2.65 0.000 802335024072

141 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಂದ ಪ   ದ ಪ ಕ ಅರ 36/4, 37/2 ಇತ ಅ 2.66 0.000 -

142 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಚನ ಬಸಪ   ಡ  ಶರಣಪ ಕ ಅರ 101, 72/4, 102 ಇತ ಅ 2.67 0.000 495149815783

143 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ದ ಂಗಯ   ವಣ ದ ಯ ಕ ೕನಹ 4/1 ಇತ ಅ 2.68
0.000

440416600272

144 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಡಪ   ಪಯ ೕನಹ 19/10A, 19/1A3 ಇತ 2.69 0.000 236496410181

145 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಹ ತ  ಮ ೕಶಪ ರ 25/1 ಇತ ಅ 2.70 0.000 775613846118

146 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ೕಧರ   ಮ ೕಶಪ ರ 25/3 ಇತ ಅ 2.71 0.000 249997587852

147 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಮ ದ   ಮ ೕಶಪ ರ 24/2 ಇತ ಅ 2.72
0.000

669187384423

148 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ೕಚನಮ  ೕಂ ಮ ೕಶಪ ರ 23/2A ಇತ ಅ 2.73

0.000
860683697034

149 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಗಮ  ೕಂ ಂಕಪ ಮಲನ 160 ಇತ ಅ 2.74 0.000 387851220700

150 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಖ ೕ   ೕ  ರ 12 ಇತ 2.75 0.000 662446436997

151 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ದ ಮ   ಚನ ಪ ೕ 49/1A ಇತ 2.76 0.000 823512928147

152 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಗ ಜ   ಂಕ ಶ ಹ 25/2B ಇತ ಣ ನ 2.77
0.000

908044473632

153 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ  ೕಂ  ೕ 20/1B2 ಇತ 2.78 0.000 -

154 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ರಕ  ೕಂ ಯರ ಪ ಮಲನ 2/4 ಇತ 2.79 0.000 309611078587

155 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ದ ಪ   ಪಯ ತಮ ೕಹ 48P2, 24/3P ಇತ ಅ 2.80 0.000 964967882569

156 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ವಣ    ಕರಪ ೕ 6/2 ಇತ ಅ 2.81
0.000

920199302673

157 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಚನ ಬಸಪ   ಡ  ಶರಣಪ ಅರ 72/4 ಇತ ಅ 2.82 0.000 -

158 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಶರಣಪ   ಚನ ಬಸಪ ಅರ 12/3A ಇತ ಅ 2.83 0.000 495149815783

159 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಹ ತಪ   ಸಣ ಪ ಂಕ ರ 19/1 ಇತ ಅ 2.84 0.000 895464306388

160 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಖರಪ   ಹ ಮಪ ಕ ಅರ 22 ಇತ ಅ 2.85 0.000 571600027644

161 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಹ ತಪ   ಡ ಪ ಕ ಅರ 15 ಇತ ಅ 2.86 0.000 963014266148

162 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ವ   ದ ಪ ಕ ಅರ 77/2 ಇತ ಅ 2.87 0.000 646870633795

163 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ವನ  ೕಂ ಮ ಳ ದ ಪ ಕ ಅರ 33/5 ಇತ ಅ 2.88 0.000 963386431685

164 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಹ ತಪ   ಹ ಮಪ ಕ ಅರ 15 ಇತ ಅ 2.89 0.000 875287523881

165 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಮ ಳ ದ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ಕ ಅರ 15 ಇತ ಅ 2.90 0.000 521629457976

166 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಅಂ ನಪ   ಡ ಗಪ ೕ ಗರಹ 60/P14 ಇತ ಅ 2.91 0.000 813787118669

167 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಕಲಮ  ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ೕ ಗರಹ 15/1 ಇತ ಅ 2.92 0.000 901151396435

168 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಗಪ   ಪಯ ಕ ರ 14/7 ಇತ ಅ 2.93 0.000 834656127771

169 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಅಜ ಪ   ಂಗಪ ಕಣ 110/2 ಇತ ಬದ 2.94 0.000 373959681762

170 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಟಮ   ಂಗಪ ಕ ಮ ನಹ 17/A1 ಇತ ಬದ 2.95 0.000 689224297376

171 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಬಸವ ಜ  ಡಪ ಚ ರ 41 ಪ ಷ  ಗಡ ೕ 2.96 0.000 296163717243

172 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ರತ ಮ   ವ ತ ಪ ಬಡಬಸವನಹ 11/2 ಇತ - 2.97 0.000 -

173 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಅಂ ನಪ   ಡಪ ಮ ಕ 27/8 ಇತ ಅ 2.98 0.000 837611676489

174 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಅಂ ನಪ   ಡಪ ಮ ಕ 63 ಇತ ಅ 2.99 0.000 599988304420

175 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ರತ ಮ  ೕಂ ಂಗಪ ಕ ಅರ 81/1 ಇತ 0.000 873675027575

176 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಚನ ಪ   ವ ತ ಪ ಅಕ ೕಹ 3/5 ಇತ 1.40 0.000 436786228403

177 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ರತ ಮ   ವ ತ ಪ ಬಡಬಸವನಹ 11/2 ಇತ 3.34 0.000 436786228403

178 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ರಪ   ಚನ ಬಸಪ ಕ ಅರ 11/5 ಇತ 2.38 0.000 502354191198

179 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಯಲಪ   ಸಣ ಬಸಪ ರ 18/2 ಇತ 0.94 0.000 239770916806

180 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಬಸವ ಜ  ಗಪ ಕ ರ 32/5 ಇತ 1.8 0.000 895409123144

181 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಗಪ   ರಪ ದ ರನಹ 6/3P1 ಇತ 0.52 0.000 674153411739

182 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಮಹ ವಪ   ಚನ ಬಸಪ ೕ ರ 6/1 ಇತ 1.26 0.000 323162511820

183 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ದ ಮ  ೕಂ ಚನ ಬಸಪ ಅರ 98/1 ಇತ 1.22 0.000 920323061494

184 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಕ ಪ  ಎ . .  ಂದ ಪ ಮದಕ ರ 74 ಇತ 1.80
0.000

819747438387

185 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಂದ ಪ   ಬಸಪ ೕ ಲ ರ 4/2P2 ಇತ 1.22 0.000 940667695620

186 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಕಲಪ   ಪ ಣ ಂ ನಹ 17/1 ಇತ 2.15 0.000 876147808301

187 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಲ ಣ   ಮ ಪ ಮ ರ 13/BP1 ಇತ 2 0.000 745916244670

188 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ಸತ ಯಣ   

ೕ
ಂಬರ 28/1 ಇತ 1.74

0.000
545188694002

189 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಂತಮ  ೕಂ ಮ ಯ ೕನಹ 17/2 ಇತ 2.00 0.000 867167657576

190 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಲ   ೕಂ ರ   ಎ ಬ 51/5 ಇತ 1.00 0.000 295478595179

191 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ರ    ಜಯ ಣ ದರ 58/2, 1/5, 132/2 ಇತ 3.00 0.000 -

192 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಬಸವ ಜ  ದ ಪ ಕ ಹ 57/2 ಇತ 2.56 0.000 987810059637

193 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಷ ಪ   ಲಪ ೕಮನಹ 26/P1 ಇತ 5.00 0.000 652024071485

194 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ವಣ ದ ಪ   ಡ ಬಸಪ 8/2A ಇತ 2.00
0.000

341999906747

195 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಯಲಮ  ೕಂ ಗಪ ಕ ಮಲನ 56/2P2 ಇತ 1.47 0.000 272382119990

196 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಂಗಮ  ೕಂ ಂಗಪ ಡ 23/1 ಇತ 0.80 0.000 559394047763

197 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ   ದ ಪ ಗಲಗ 48/2 ಇತ 3.40 0.000 843176896776

198 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ರಪ   ದ ಪ ಗಲಗ ಇತ 2.80 0.000 414265983776

199 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಗ ಮ  ೕಂ ಗಪ ೕಮನಹ 42 ಇತ 3.74 0.000 327662410559

200 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಬಸಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ 114/1 ಇತ 1.34 0.000 681906144110

201 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಗ ಜಪ   ಸಣ ದ ಪ 109/3, 109/4 ಇತ 1.88 0.000 588852186738

202 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಬಸವ ಜ  ಆ   
ವಣ ದ ಪ

116/3 ಇತ 1.21
0.000

324327348844

203 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಕಲಪ   ಪ ಣ ಂ ನಹ 17/1 ಇತ 2.15 0.000 876147808301

204 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಕಮ  ೕಂ ಟ ಪ ಕ ಅರ 94/2, 94/3 ಇತ 2.00 0.000 310461554698

205 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಜಪ   ೕ ಬಸಪ ಕ ಅರ 81/5, 7/2 ಇತ 2.00 0.000 878703213330

206 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ದ ಖರ  ಮ ಪ 130/2 ಇತ 1.55 0.000 969946146429

207 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಕಲಪ   ಪ ಣ ಂ ನಹ 17/1 ಇತ 2.15 0.000 876147808301

208 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ವ ರ  ಮಹ ವಪ ಕ 28/2, 34/5 ಇತ 2.60 0.000 645161824836

209 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ವ ರ  ಮಹ ವಪ ಕ 29/3 ಇತ 2.15 0.000 -

210 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಹ ಶ  ಮ ಪ 63/3 ಇತ 1.56 0.000 958853648756

211 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

 ೕಹನ   ೕಮ ಮಲನ 133/1B2 ಇತ 2.17
0.000

707838697906

212 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ವಣ ದ ಪ   ಅಜ ಪ ಳ ೕ 31/2 ಇತ 1.67 0.000 581145388886

213 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಶ ಂತಲಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ರ 90/9P ಇತ 2.40
0.000

809283776718

214 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ರಪ   ಮಲಪ ಇತ 0.70 0.000 204475663805

215 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಗಮ  ೕಂ ಮಲಪ ಯಲ ಕ ಇತ 2.06 0.000 414973951663

216 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಮ ೕಶಪ   ರಪ ಯಲ ಕ ಇತ 1.40 0.000 998124600082

217 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ೕಮಮ  ೕಂ ಬಸವನ ಡ ವರ ನಹ ಇತ 1.29 0.000 365226803620

218 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಪ ೕ ಡ  ಕಲಪ ಇತ 1.27 0.000 996353384619

219 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ೕ   ಪ ೕ ಡ ರ ಇತ 1.37 0.000 405357136484

220 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ೕರಣ   ಗಪ 96 ಇತ 3.02 0.000 581542266356

221 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಕ ಪ   ದಳ  ಭರಮಪ ಜ ರ 94/5, 93/2, 93/4 ಇತ 2.35
0.000

855662289017

222 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ . ಗ ಜಪ   ಬಸಪ ರ 200/1, 101/1A1 ಇತ 6.29 0.000 422681581395

223 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಗಪ   ಡ ಚನ ಪ ಹ ರ 70/1 ಇತ 1.07 0.000 588048072984

224 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

.ಎ . ಮ ದ ಪ   
ಗಪ

ಹ ರ 63/1P2-P1 ಇತ 2.00
0.000

318034106955

225 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ

ಕ ಪ  ಎ . .  ಂದ ಪ ೕ ಲ ರ 74, 12/5P2-P1 ಇತ ಅ 2.00
0.000

819747438387

226 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಪ   ಬಸಪ ೕ ಲ ರ 9/2 ಇತ ಅ 2.00 0.000 515242615343

227 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ೕ   ಂದ ಪ ೕ ಲ ರ 36/3 ಇತ ಅ 3.00 0.000 801623863847

228 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಂದ ಪ   ಬಸಪ ೕ ಲ ರ 4/2P1 ಇತ ಅ , ಂ 3.00 0.000 940697695620



229 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಮ ಳಬಸಪ   ಹ ಮಪ ೕ ಲ ರ 51 ಇತ ಂ 4.00 0.000 339444389939

230 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ಗವ  ೕಂ ಹ ತಪ ೕ ಲ ರ 15/P12 ಇತ ಅ 1.00 0.000 342992901960

231 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ನ ತ ಮ  ೕಂ ಲಪ ಕ ೕನಹ 70/2A ಇತ ಅ 2.18 0.000 778346376467

232 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ರಪ   ಲಪ ಕ ೕನಹ 25/3 ಇತ ಅ 4.04 0.000 429828292695

233 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ವ ರ . .  . ಜಣ  

 ಬಸವ ಜಪ
ರಮ ನಹ 3/8 ಇತ ಅ 1.22

0.000
719750662741

234 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
. . ದ ಖರಪ   . . 

ಬಸಪ
ರಮ ನಹ 11/1, 14/8, 17/19 ಇತ ಅ 13.08

0.000

235 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಬಸಮ  ೕಂ ೕಮಪ ರಮ ನಹ 24/3, 25/4 ಇತ ಅ 4.05 0.000 961450147180

236 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಬಸಮ  ೕಂ ೕಮಪ ರಮ ನಹ 10/4 ಇತ ಅ 5.34 0.000 488238521586

237 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
. . ಸ ವಪ   

ಹ ಮಪ
ರಮ ನಹ 9/5 ಇತ ಅ 1.10

0.000

238 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ೕ ಲ ಪ ಶ . .  

ಪ  
ಪ ಗ 70/1 ಇತ ಅ 7.35

0.000
598615028931

239 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
.ಎಂ. ಶ ಥಯ  .   
.ಎಂ. ಲ

ಚ ವ ನಹ 82/1 ಇತ ಂ 5.25
0.000

959318398883

240 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ದಪ   ಶರಣಪ ರಮ ನಹ 25/1B ಇತ ಅ 3.00 0.000 782284774646

241 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 
ೕ ನ ವ   ಉ ಪ ದರ 167/1B ಇತ ಅ 3.02 0.000 642166898572

242 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಉ ಪ   ದ ಪ ದರ 63/1 ಇತ 11.29 0.000 231446659496

243 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ವ   ಉ ಪ ದರ 167/1B ಇತ 3.02 0.000 945613649922

244 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ  ೕಂ ಉ ಪ ದರ 63/2 ಇತ 3.17 0.000 704162207623

245 ಜಗ ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ
ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ ಂಚಪ   ಗಪ ರ 44/44 ಇತ 2.32 0.000 864858873225

246 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ೖ ೕಡಮ  & 

ೕ ನ
ಧ ಎ  ೕಂ ಶ ಸ ಂಡನಹ 15/3

ಪ ಷ  ಗಡ
2.22

0.000

247 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಧವ   ಹ ತಪ ಮಲನ 80/3 ಇತ ಂ 8.15

0.000
256617051660

248 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. . ಡ  ದ ಪ ಮಠದ ಮವ ನಹ 115/1 ಇತ 1.36

0.000
431684656291

249 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಂ ಗಪ   ಡಪ ಮಠದ ಮವ ನಹ 94 ಇತ ೕ 3.05

0.000
789622226064

250 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸವ ಜಪ   ಡಪ ಚ ರ 41 ಇತ ತರ 4.24

0.000
296163717243

251 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ರತ ಮ   ವ ರ ಬಡಬಸವನಹ 81/4 ಇತ

0.000
936543620932

252 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಚನ ಪ   ವ ತ ಪ ಅಕ ೕಹ 3/5 ಇತ 3.00

0.000
436786228403

253 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಕಮ  ೕಂ ಗ ಯಪ ದ ರನಹ 9/P2 ಇತ 4.00

0.000
745213582103

254 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ರಪ   ಪ ಸ ಂಡನಹ 34 ಇತ 1.13

0.000
421729431058

255 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. ಗಪ   ಕ ಮ  ರಪ ದ ರನಹ 6/3{1 ಇತ ಣ ನ 1.12

0.000
674153411739

256 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಕ ಮ  ಮಹ ವಪ   
ಚನ ಬಸಪ

ೕ ರ 6/1 ಇತ 3.06
0.000

323162511820

257 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ ಮ  ೕಂ ಚನ ಬಸಪ ಅರ 98/1 ಇತ 3.02

0.000
920323061494

258 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕ   ಂದ ಪ ೕ ಲ ರ 36/3 ಇತ ಣ 3.00

0.000
801623863847

259 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಂದ ಪ   ಬಸಪ ಮದಕ ರ 13/3P1P2 ಇತ ತರ 5.00

0.000
940667696620

260 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಕ ಪ   ಂದ ಪ ಮದಕ ರ 74 ಇತ ಂ 1.00

0.000
819747438307

261 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ ಪ   ಹ ಮಪ ಮದಕ ರ 51 ಇತ ಅ 4.11

0.000
339444389939

262 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಗಪ   ಗ ಯಪ ಸ ಂಡನಹ 10/P4 ಇತ 2.20

0.000
637384544092

263 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಂದ ಪ   ಬಸಪ ೕ ಲ ರ 4/2P2 ಇತ 3.02

0.000
940697695620

264 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಪ   ಬಸಪ ೕ ಲ ರ 9/2 ಇತ ೕ 1.11

0.000
515242615343

265 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. . ಡ  ದ ಪ ಮಠದ ಮವ ನಹ 115/2

ಪ ಷ  ಗಡ
2.09

0.000
431684656291

266 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ರ   ಜಯಣ ಮಠದ ಮವ ನಹ 132/2 ಇತ 4.37

0.000
439955571242

267 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಸಣ ೕ ಯ   
ನರ ಂಗ ಯ

ಟ ರನಹ 18/13 2.30
0.000

284682331798

268 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ವ ತಮ  ೕಂ ದ ಪ ಕ ಹ 108/2 ಇತ 4.00

0.000
614909038864

269 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ ಪ   ಬಸಪ ಕ ಹ 108/5 ಇತ 2.00

0.000
327511262310

270 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಲ ತಮ  ೕಂ ೕ ಕ ಹ 108/3 ಇತ 3.00

0.000
675045036648

271 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ 114/1 ಇತ 3.14

0.000
681906144160

272 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಕಲಪ   ಪ ಣ ಂ ನಹ 17/1 ಇತ 57.15

0.000
876147808301

273 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ವ   ಮಹ ವಪ ಕ 28/2, 34/5, 29/3 ಇತ 5.15

0.000

274 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕ   ಪಯ ಳನಹ 24/2 ಇತ 5.28

0.000
233763255877

275 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಮ ಂ  . .  ಟ ಪ ಸ 95/3 ಇತ 1.32

0.000
906412753656

276 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

   ಅ  ಗಫ  ಳ ೕ 11/5 ಇತ 5.00
0.000

277 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

. .ಹ ತನ ಡ  
ಬಸವ ಜಪ

ಗಲಗ 34/3 ಇತ 7.37
0.000

479128793240

278 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
.ಎ . ಶರಣಪ   ದ ಪ ಗಲಗ 25/4 ಇತ 7.15

0.000
835127565223

279 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕ   ೕ ಶ ರಪ ಅರ ನ ಂ 24/2 ಇತ 4.24

0.000
999769342960

280 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

. . ರ ಮ   

. .ಹ ತ
ಕ ಡಲ ಂ 38 ಇತ 9.00

0.000

281 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಕ ಪ   ದಳ  ಭರಮಪ ಜ ರ 94/5, 93/12, 93/4 ಇತ 2.35

0.000
855662289017

282 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. ಗ ಜಪ   ಬಸಪ ರ 200/1, 101/1A1 ಇತ 6.29

0.000
422681581395

283 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಗಪ   ಡ ಚನ ಪ ಹ ರ 5/3 ಇತ 1.20

0.000
588048072984

284 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಉ ಪ  . .  
ದ ಪ

ದರ 63/1 ಇತ 12.00
0.000

285 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

. . ವ   
ಉ ಪ

ದರ 63/3 ಇತ 5.00
0.000

286 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಕಮ  ೕಂ ಉ ಪ ದರ 63/2 ಇತ 3.00

0.000

287 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. .   ಉ ಪ ದರ 167/1B ಇತ 3.00

0.000

288 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಹ ತಪ   ಓಬಪ ೕನಹ 25/1 ಇತ 3.00

0.000

289 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಎಂ. . ೕ ಶ ರಪ   
ದ ಖರಪ

ರ ಂ 45/2P1 ಇತ 3.15
0.000

617692787418

290 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. ಕಲ ಣ   ಮ ಣ ದ ರಸನಕ 27/1 ಇತ 3.00

0.000
726343664905

291 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. ಬಸವ ಜ  ಡಪ ಚ ರ 41

ಪ ಷ  ಗಡ
4.24

0.000

292 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. ಬಸವ ಜ  ಡಪ ಚ ಲನಹ 14/14

ಪ ಷ  ಗಡ
3.02

0.000

293 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. . ಕ ೕಶ ಕ ರ 44/1 ಇತ 2.20

0.000

294 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. ೕಮ ಖರ ಕ ರ 102/17 ಇತ 1.38

0.000

295 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸವ ಜಪ   ಪ ನಹ 2/2 ಇತ 2.20

0.000
862665629806

296 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಗಪ   ಕ ವಪ ಕ ರ 10/6AP3

ಪ ಷ  ಗಡ
4.00

0.000
934144127625

297 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ ಪ   ಬಸಪ ಕ ಹ 108/5 ಇತ 2.00

0.000
327511262310

298 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಲ ತಮ  ೕಂ ೕ ಕ ಹ 108/3 ಇತ 3.00

0.000
675045036648

299 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಜಪ   ಗಪ ಉಜ ಪ ವ ರಹ 6/1P3 2.10

0.000
313442541377

300 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
 .ಎಂ. ೕಂ ಜ ಹ ರ 62/3 ಇತ 2.35

0.000
877015442144

301 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ವ ರ . .  . ಜಣ  
 ಬಸವ ಜಪ

ರಮ ನಹ 3/8 ಇತ 1.22
0.000

719750662741

302 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

. . ದ ಖರಪ   . . 
ಬಸಪ

ರಮ ನಹ 11/1, 14/8, 1719 ಇತ 13.00
0.000

303 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. . ಗ   ಚನ ಪ ಂಬರ 32/8 ಇತ 3.00

0.000
510798865904

304 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಲ ಯ   ಯರಬ  
ಮ ಯ

ೕ 81 4.00
0.000

626011523225

305 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ೕ ಲ ಪ ಶ . .  
ಪ  

ಪ ಗ 70/1 ಇತ 7.35
0.000

598615028931

306 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಡ ೕರಯ   ಡ  
ಓಬಯ

ರಕ ನ ಡ 10/4
ಪ ಷ  ಗಡ

8.00
0.000

650250416669

307 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. ಲಯ   ಲಯ ರಕ ನ ಡ 1

ಪ ಷ  ಗಡ
26.10

0.000
731773442959

308 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಗಮ  ೕಂ ಂಗಪ ಅರ ನ ಂ 5/2B ಇತ 3.06

0.000
972318175979

309 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಂಗಪ   ಮಹ ವಪ ಚಳಕ 16/2 ಇತ 4.15

0.000
939568896077

310 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

.ಎಂ. ಶ ಥಯ  . .  

.ಎಂ. ಲ
ಚ ವ ನಹ 82/1 ಇತ 5.25

0.000
959318398883

311 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. ಜಪ   ಂಗಪ  ೕತರಸನಹ 38/1 ಇತ 6.18

0.000
945248726198

312 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕರಮ  ೕಂ ದಪ ರಮ ನಹ 25/1B ಇತ 3.00

0.000
525491972591

313 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ೕ   ರಹ  
.ಎ.

ಹ ರ 77/4 ಇತ 2.00
0.000

241321180192

314 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ರ  ೕಂ  .ಎ. 
ರ  

ಹ ರ 77/3 ಇತ 3.33
0.000

805760826932

315 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಡಪ   ಬ ಣ ಮಠದ ಮವ ನಹ 102/1 ಇತ 1.09

0.000
623305083082

316 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಂಚಪ   ಗಪ ರ 44/4A 2.32

0.000
864858873225

317 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
 ೕಂ ಉ ಪ ದರ 63/2 ಇತ 3.17

0.000
704162207623

318 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ವ   ಉ ಪ ದರ 167/1B ಇತ 3.02

0.000
945613649922

319 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಉ ಪ  . .  
ದ ಪ

ದರ 63/1 ಇತ 11.29
0.000

231446659496

320 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
  ಉ ಪ ದರ 167/1B ಇತ 3.02

0.000
642166898572

321 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. . ವ   ೕ ಜ ರ 109/2A1 ಇತ 4.00

0.000
742322974140

322 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

.ಎ . ೕ   ಅ  
ದ  

ಹ ರ 9/2 ಇತ 2.16
0.000

660505676857

323 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಮ  . .  
ದ ಖರಪ  .

ರಮ ನಹ 14/9, 11/13 ಇತ 2.55
0.000

415651050998

324 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

.ಇ. ಪ ಮ  ೕಂ 
ದ ಖರಪ

ರಮ ನಹ 21/5, 22/2 ಇತ 4.02
0.000

325 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

. . ಹ ಪ  ಂ ರ  

. . ದ ಖರಪ
ರಮ ನಹ 22/3 ಇತ 4.12

0.000

326 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸವ ಜಪ   ಮ ಣ ರಮ ನಹ 9/5 ಇತ 4.00

0.000
715257178545

327 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಉ ಶ ಎ .ಎ . .  
ಟ ಯ  ಎ .ಎ

55/3 ಇತ 2.00
0.000

895412422963

328 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸವ   ಗ  ಗಪ ಕ ರ 35/5

ಪ ಷ  ಗಡ
4.20

0.000
895409123144

329 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸಪ   ಲಯ ರಕ ನ ಡ 16/4P1, 16/2

ಪ ಷ  ಗಡ
13.15

0.000
731773442959

330 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
.ಎ . ಪ   ಸಣ ದ ಪ ನನಕ 1/7, 1/4

ಪ ಷ  ಗಡ
ತರ 4.23

0.000
356492185999

331 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

. ೕ ದ ಪ   .ಎ . 
ೕ

ಡ 26/14
ಪ ಷ  ಗಡ

ತರ 1.32
0.000

817493016327

332 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಮಲಯ   ಸಣ  ಜಗ ರಯ ಮ ನಹ 52/4

ಪ ಷ  ಗಡ
ತರ 8.06

0.000
588465815187

333 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಡಮ  ೕಂ .ಎ . 
ೕ

ಹ 157/3
ಪ ಷ  ಗಡ

ತರ 9.13
0.000

993701847413

334 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಎಂ. ಶರಣಪ   ಂಗಪ ಮ ಕ ನಹ 19/1

ಪ ಷ  ಗಡ
ತರ 2.15

0.000
493016171695

335 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

.ಎ . ೕ   ಡ  
ವಲ  ಂಗಪ

ಡ 26/4A1P2
ಪ ಷ  ಗಡ

ತರ 1.20
0.000

908537246177

336 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. . ಜಣ   ೕ ೕಪ ಂಡನಹ 69/4

ಪ ಷ  ಗಡ
ತರ 4.32

0.000
448418221441

337 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
.ಆ . ೕಶ  ದ ಪ ಡ ಂಡನಹ 58/7 ತರ 6.26

0.000
618554128948

338 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ನ ಮ  ೕಂ  
ಹ ತಪ

ಉಜ ಪ ವ ರಹ 72/2P3 ತರ 4.06
0.000

392331108160

339 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಪರ ಮಪ    ಡಪ ರ 44/1 ತರ 4.07

0.000
539902481358

340 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಹ ತಪ   ಗಪ ಅಗಸನಹ 28/3 ತರ 5.00

0.000
483520077477

341 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ ಮ  ೕಂ  ಬಸಪ ಉಲ ಕ 21/P2 ಇತ ತರ 3.26

0.000
201338423134

342 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಓಬಣ   ೕರಯ ಕಸವನಹ 19/4

ಪ ಷ  ಗಡ
ತರ 3.05

0.000
784480694885

343 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

.ಆ . ಕಮಲಮ  ೕಂ 
ಮಹ ವ

ಭರಮಸ ದ 91/1A-P1 ಇತ ತರ 3.11
0.000

443046432934

344 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಹ ತಪ   ಹ ಮಯ ೕ 7/2 ಇತ ತರ 4.00

0.000
464965097628

345 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಲ  ೕಂ ಂಕ ಶ ಯ ಚ ರ 19 ತರ 5.20

0.000
659613024876

346 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ ಪ   ಮಪ ವ 93 ತರ 2.28

0.000
696479722376

347 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಮಪ   ಂಕಪ ೕ 9/2A ತರ 2.02

0.000
323949298735

348 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಡಮ  ೕಂ ಸಣ ಡಪ ರ ಯ ನಹ 15 ಇತ ತರ 1.37

0.000
316992151863

349 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಚನ ಬಸಮ  ೕಂ ದ ಪ ಸ 82/1C ಇತ ತರ 5.05

0.000
323189700427

350 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಜಣ  . .  ಬಸವನ ಡ ಮ 25/2 ಇತ ತರ 5.29

0.000
647857516559

351 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಗ ಜ   ಂಕ ಶ ಹ 25/2B ಇತ ತರ 3.24

0.000
908044473632

352 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ   ಡ ಪ ಯ ಹ 25/2P2 ತರ 7.00

0.000
841005839045

353 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಗ ಜ  ಗಣ   
ಉ ನಪ

ೕನಹ 36/5 ಇತ ತರ 2.18
0.000

551144399196

354 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ರಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ನಹ 28/1 ಇತ ತರ 7.26

0.000
771727743306

355 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ವನ ಮ  ೕಂ ಚನ ಪ ಚ ಂ ೕ ರ 30/1 ತರ 4.32

0.000
475976060865

356 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಕಮ  ೕಂ ಪರಸಪ  ಎ. . ನಹ 11/9 ತರ 4.10

0.000
834965174938

357 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
.ಎ . ಗ ಜ  . ಂಗಪ ಳ ೕ 68/3 ಇತ ತರ 1.17

0.000
635059504373

358 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಂಕಟಪ   ಡಪ ಮಠದ ಮವ ನಹ 103/3 ಇತ ತರ 1.32

0.000
282482703079

359 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

.ಧ ಜಯ   
ಹ ತಪ

ಹ 49 ತರ 4.14
0.000

992134627450

360 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಮರಳ ದ ಪ   ಕಲಪ ಅರ ನ ಂ 26/1A ಇತ ತರ 3.00

0.000
271569195847

361 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಎ . ಂಕ ಶ ಯ   
ಯ

ರ 66/5 ತರ 2.39
0.000

982706068133

362 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಮಹಮ  ಅನ   ಅ  
ಅ ೕ

ಳಮ ನಹ 20/3 ಇತ ತರ 2.00
0.000

976587662216

363 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ದ ಖರ ಯ   
ಯ

ರ 77 ತರ 3.30
0.000

803903423265

364 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಚ ಮ  ೕಂ ೕ  ಓಬಯ ಗ ಂ 17/5 ಇತ ತರ 5.33

0.000
777463086291

365 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಂಕ ಶ ಎ    ಂಕಟ ೕ ರ 36/1 ಇತ ತರ 5.00

0.000
-

366 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಸ ೕರಪ   ಈಚಗಟ  
ಸಣ ಮ ಪ

ೕಬನಹ 10/10 ಇತ ತರ 3.00
0.000

596409312931

367 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಚನ ಬಸವ ಜ  .ಎ . 
ಬಸವ ಜಪ

ಅಣ 29 ಇತ ತರ 2.00
0.000

495552766163

368 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಸಣ ೕ ಯ   
ನರ ಂಗ ಯ

ಟ ರನಹ 18/13 ಇತ ತರ 2.30
0.000

284682331798

369 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಎ . . ಪ ಶ  ಹ ಮಯ ರಮ ನಹ 2/3 ಇತ ತರ 2.12

0.000
299790453339



370 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕ   ೕ ೕ ಲ ರ 35/1P3 ಇತ ತರ 3.05

0.000
521490844154

371 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಖರಪ   ಬಸಪ ಕಣ 15/2 ಇತ ತರ 4.00

0.000
897555477925

372 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ ಪ   ಡ ಪ ರ 129/1 ಇತ ತರ 3.11

0.000
235076955410

373 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಎ. . ರ ಶ  ಎ.ಆ . 
ಹ ತ

ಕ ಡಲ ಂ 42/3 ಇತ ತರ 2.00
0.000

764071758244

374 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಪ ವ  ೕಂ ಂಕ ಶ ಕ ಡಲ ಂ 9/3 ಇತ ತರ 12.10

0.000
681332865858

375 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ದ ಮ  ೕಂ ಎ.ಆ . 
ಹ ತ

ಕ ಡಲ ಂ 51/5 ಇತ ತರ 3.34
0.000

476626981678

376 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಎ.ಆ .ಹ ತ   
ಮಪ

ಕ ಡಲ ಂ 35/1 ಇತ ತರ 3.30
0.000

668725210823

377 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಜಯಲ  ಎ  ೕಂ ರ ಶ ಕ ಡಲ ಂ 28/1 ಇತ ತರ 3.11

0.000
455598145579

378 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ ಪ   ಮಹ ವಪ ಉಲ ಕ 13/3 ಇತ ತರ 3.34

0.000
625975041629

379 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ತ ಂಗ   ತಣ ಉದ ಗಟ 16/1 ಇತ ತರ 3.08

0.000
613433691021

380 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

.ಆ . ಹ ತ   
ಮ

ಭರಮಸ ದ 80/5 ಇತ ತರ 4.17
0.000

432275374456

381 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

.ಎ . ರಪ   . 
ಮ ಶ ರಪ

ಉಲ ಕ 10/4 ಇತ ತರ 3.13
0.000

284381864100

382 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕ   ಪಯ ೕನಹ 24/2 ಇತ ತರ 5.28

0.000
233763255877

383 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಎ . ೕ ಶ  ಮ ಶ ರಪ ರ ಯ ನಹ 5/8 ಇತ ತರ 2.12

0.000
444810491844

384 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ರ   ಮ ಶ ರಪ ರ ಯ ನಹ 5/1 ಇತ ತರ 2.06

0.000
808375098273

385 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಎ . ಂತಪ   ೕಬಪ ಗ 65/4 ಇತ ತರ 1.13

0.000
535167892494

386 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ ಮ  ೕಂ ಮಹ ವಪ ಜ ರ 14/1 ಇತ ತರ 2.00

0.000
608847690087

387 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
.ಎಂ. ಥ  ನಪ ರ ಕ 54/5 ಇತ ತರ 1.03

0.000
483731875978

388 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಂಕ ಶ  ಐಯ ಣ  . ಂಬರ 20/P3 ಇತ ತರ 4.00

0.000
918903508519

389 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಆ . ಗ  ೕಂ  
ಐಯ ಣ  .

ಮ ರ 17 ಇತ ತರ 18.12
0.000

816351166382

390 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

.ಎ . ಜಯಣ    
ರಪ

ಬಡ ಡನಹ 90 ಇತ ತರ 4.35
0.000

601035811130

391 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ರಪ   ಹ ತಪ ದ ರನಹ 16/2 ಇತ ತರ 3.39

0.000

392 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಎ . ತಪ   
ೕಹನನರ ಂಹಪ

ಜ ರ 70/1 ಇತ ತರ 1.37
0.000

556649071649

393 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ವಣ   ೕಮಯ ಕ ವರ ರ 106/3 ಇತ ತರ 2.32

0.000
595375037610

394 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ವಣ ದ ಪ   ಕಲಪ ಅರ ನ ಂ 1/26 ಇತ ತರ 1.11

0.000
271569195847

395 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ದ ಯ ನ ೕ 61/13 ಇತ ತರ 4.12

0.000
929744921121

396 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

. .ಪ ಸನ   
ಹ ತಪ

ದ ಯ ನ ೕ 61/4 ಇತ ತರ 10.00
0.000

397 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಅ ರ  ಅನ    ಮ ಗಟ 22/4 ಇತ ತರ 2.00
0.000

525279574414

398 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಆ . . ಶ   
ಆ . . ೕಮ

ಚ ವ ನಹ 77/1 ಇತ ತರ 7.00
0.000

427599625373

399 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ ಮ  ೕಂ ವಣ  ೕನಹ 10/3A1 ಇತ ತರ 3.00

0.000
604724088758

400 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ೕ ಸ  . .  ಳಮ ನಹ 6/2 ಇತ ತರ 12.20
0.000

741885463987

401 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ರ ರ . .  ರ 4/2 ಇತ ತರ 9.13

0.000
870946014782

402 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
  ಹ ತಪ ಜಗ 308 ಇತ ತರ 3.26

0.000
780702096917

403 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಗ   ಹ ತಪ  
.ಓ.

ದರ 26/3 ಇತ ತರ 3.00
0.000

-

404 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಎ .ಎ . ಟ ಮ  ೕಂ ಜಗ 29/P2 ಇತ ತರ 3.00
0.000

-

405 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

.ಎ . ಬಸವ ಜಪ   
ಪ

ಪ ದಹ 37/1, 27/5BP2 ಇತ ತರ 6.24
0.000

-

406 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

. . ಳ ೕಂ .ಎಂ. 
ಬಸವ ಜ

ಪ ದಹ 27/5A ಇತ ತರ 5.33
0.000

976621784586

407 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಹ ಮಕ  ೕಂ ೕರಪ  
ರ

ರ 29/1AP2 ಇತ ತರ 5.06
0.000

649812551752

408 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. ೕ   ಸಪ ಜ ರ 22/1 ಇತ ತರ 2.00

0.000
888819874446

409 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಲಪ   ೕ ರ 9/1BP4 ಇತ ತರ 6.00

0.000
373883818925

410 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕಸಪ   ಬಸಪ ಲಕ ಂ ರ 24/10 ಇತ ತರ 2.22

0.000
984653002747

411 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಗಪ   ಂಚಹ ಮಪ ಬ 59/1 ತರ 1.33

0.000
921156539640

412 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕ   ಭಜ  ಮ ಣ ಬ 22/1 ತರ 2.00

0.000
515429092041

413 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ನಕಮ  ೕಂ ಲಕ ಪ ಜ ರ 78 ಇತ ತರ 5.33

0.000
599031034856

414 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಡಪ   ಪ ಯ ದ ರಸನಕ 15/4 ಇತ ತರ 2.20

0.000
326438498808

415 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕಲಮ  ೕಂ ೕರಭದ ಪ ಂಗಣ ನಹ 32/1 ಇತ ತರ 2.00

0.000
658835579977

416 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕ ಶ  ಬಸಪ ರಮ ನಹ 9/4 ಇತ ತರ 2.00

0.000
439662273850

417 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

. . ಮ ದ   
ಪ ದಪ

ೕ 7/4 ಇತ ತರ 7.10
0.000

539386051324

418 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸವ ಜಪ    ಟಪ ಜಗ 52/3 ಇತ ತರ 3.00

0.000
455636404708

419 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

. . ಉ  ೕಂ .ಎ . 
ವಣ

ಂಬರ 7 ಇತ ತರ 8.00
0.000

640805322090

420 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕ   ಡಪ ಮಠದ ಮವ ನಹ 94 ಇತ ತರ 3.08

0.000
259808016617

421 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

. ದಮ  ೕಂ 
ಎ . ದ ಪ

ಅರ ನ ಂ 5/4 ಇತ ತರ 3.38
0.000

888482668180

422 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ರಪ   ಬಸಯ ಮ ಕ ನಹ 2/1 ಇತ ತರ 3.00

0.000
467875416444

423 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಎ . . ೕ   
ಚನ ಬಸಪ

ಹ ಮವ ಹ 11 ಇತ ತರ 5.00
0.000

424 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಓಬಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಕಸವನಹ 43/4 ಇತ ತರ 2.20

0.000
315743398202

425 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ರ ಶ ಯ   ೕ ಯ ರ 67/2 ಇತ ತರ 3.00

0.000
753863200247

426 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಸಣ ತಮ ಣ   ಅಜ ಪ ಂಗಣ ನಹ 66/1 ಇತ ತರ 2.29

0.000
998426373226

427 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
  ೕಮಪ ಹ 49/4 ಇತ ತರ 3.15

0.000
712973285110

428 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಮ ಶ ರಪ   ಲ ಮಪ ಕ 90/8 ಇತ ತರ 3.34

0.000
356218877836

429 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಸಣ ಬಸಪ   ಭರಮಪ ಕ 94/1 ಇತ ತರ 3.29

0.000
837204634198

430 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕರಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ರ ಯ ನಹ 61/P1 ಇತ ತರ 4.20

0.000
560576767014

431 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಳಮ  ೕಂ ರಪ ಡ ನಕ 10/1B ಇತ ತರ 3.00

0.000
232491836368

432 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಎ . ಂಕ ಶ ಯ   
ಯ

ೕಕ 86 ತರ 3.38
0.000

982706068133

433 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. ಪರ ಶ ರಪ   ಮಲಪ ದರ 126/3 ಇತ ತರ 2.38

0.000
215862960481

434 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. ಟ ಬಸಪ   ಟ ಪ ಡ 19/2 ಇತ ತರ 5.00

0.000
285767782197

435 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. . ಗಪ   ಈರಪ ೕನಹ 7/P ಇತ ತರ 3.00

0.000
241937818328

436 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
.ಓ. ಹನ ಂತಪ   ಓಬಪ ದರ 21/1 ಇತ ತರ 2.26

0.000
867652833362

437 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. . ೕರಯ   ಬಸಯ ಮ ಕ ನಹ 27/6 ಇತ ತರ 7.02

0.000
745698989252

438 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಶರಣಮ   ಚನ ೕರಪ ರ 16/7 ಇತ ತರ 5.29

0.000
804569529370

439 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಚನ ಬಸಪ   ಜಪ ಚದರ ೕಳ 93/3 ಇತ ತರ 5.38

0.000
327648523716

440 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸವ ಜಪ   ಸಣ ಸಪ ಜ ರ 34/3 ಇತ ತರ 3.39

0.000
888265189576

441 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಶ ರಪ   ಶರಣಪ ಬ 9 ಇತ ತರ 4.32

0.000
705756817109

442 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಚನ ಪ   ಸಣ ಜಪ ಕ ಬ ಹ 42/1P3 ಇತ ತರ 3.00

0.000
648149979315

443 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸವ ಜಪ   ೕಣಪ ಕ 96/10 ಇತ ತರ 3.00

0.000
409787556219

444 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಈಶ ರಪ   ಕಲಪ ಹ ತ ರ 3/4 ಇತ ತರ 2.20

0.000
242223190517

445 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಡಪ   ಪಯ ೕನಹ 14/5A ಇತ ತರ 3.26

0.000
236496410181

446 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಹ ತಪ   
ಡ ಹ ತಪ

ತಮ ೕಹ 27/8 ಇತ ತರ 9.38
0.000

-

447 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ತ ಮ  ೕಂ ಗ ಯಪ 137/7 ಇತ ತರ 6.00

0.000
503228944829

448 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಗ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ಜ ರ 5/4 ಇತ ತರ 4.23

0.000
436959772257

449 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸವ ಜ  ಕಲಪ ಹ ತ ರ 14/3 ಇತ ತರ 3.06

0.000
583245656241

450 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಅಸ  ಉ   ಮಹಮ  ಕಣ 39 ಇತ ತರ 6.18
0.000

810379985713

451 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ತಪ   ಮ ಪ ಹ ತ ರ 47/7 ಇತ ತರ 7.36

0.000
341208569731

452 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸವ ಜ  ಡ ಂಗಪ ಪ ದಹ 14/1AP2 ಇತ ತರ 6.00

0.000
855195296329

453 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಡಪ   ಪಯ ೕನಹ 19/10B ಇತ ತರ 2.20

0.000
236496410181

454 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಹ ತಪ   ೕನಪ ಟ ರನಹ 19/4 ಇತ ತರ 4.02

0.000
338874646393

455 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ೕ   ನಹ  
ಓಬಯ

ನನಕ 38/1 ತರ 2.37
0.000

203831680044

456 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ರತಮ  ೕಂ ಖರಪ ಬನಹ 13/2 ಇತ ತರ 5.38

0.000
649011778742

457 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಮಕ  ೕಂ ಜಯ ಪ ಪ ದಹ 33/4 ಇತ ತರ 2.36

0.000
827336003014

458 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಕಲಮ  ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ೕ ಗರಹ 15/1 ಇತ ತರ 4.34

0.000
901151396435

459 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಅಂ ನಪ   ಡ ಗಪ ೕ ಗರಹ 60/P14 ತರ 2.20

0.000
813787118669

460 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಡಪ   ಪಯ ೕನಹ 19/10B ತರ 2.20

0.000
236496410181

461 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಓಬಯ   ನ ಯ ರ 38/5 ತರ 1.2

0.000
545374693533

462 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಚನ ಬಸಪ   ಗಪ ರ 52/1 ತರ 4.35

0.000
635707363890

463 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಗಪ   ಪಯ ಕ ರ 14/7 ತರ 4.04

0.000
834656127771

464 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಸ ವಪ   ಹ ಮಮತಪ ರಮ ನಹ 9/1 ಇತ ತರ 1.10

0.000
-

465 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಪ ಮ  ೕಂ ಂಗಪ   
ಅ ಂಗಪ

ಹ ತ ರ 53/15 ಇತ ತರ 4.10
0.000

926897827396

466 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. ಜಯಣ   ಚನ ಪ ರಮ ನಹ 3/3 ಇತ ತರ 1.22

0.000
603076174316

467 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕಚನಮ  ೕ ಜಯ ಣ ರಮ ನಹ 3/13 ಇತ ತರ 1.13

0.000
695051374580

468 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಮಹ ವಪ   ವ ತ ಪ ಅಸ ೕ 96/3 ಇತ ತರ 2.05

0.000
646733061062

469 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಯಲಪ   ಸಣ ಬಸಪ ರ 18/2

ಪ ಷ  ಗಡ
ತರ 2.14

0.000
239770916806

470 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸವ   ಸ ಹ  ಗಪ ಕ ರ 32/5

ಪ ಷ  ಗಡ
ತರ 4.20

0.000
895409123144

471 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಡಪ   ಸಣ ಹ ಮಪ ಮದಕ ರ 51 ಇತ ತರ 4.30

0.000
339444389939

472 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಹ ತಪ   ಬಸಮ ಗ ಂ 15/P12 ಇತ ತರ 1.10

0.000
342992901960

473 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಸಣ ಮ ಪ   ಂ  
ಹ ತಪ

ಶ ರನಹ 1/3 ಇತ ತರ 5.35
0.000

891014837563

474 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಂತಮ  ೕಂ ಮಯ ೕನಹ 17/2 ಇತ ತರ 5.07

0.000
867167657576

475 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಪ   ಬಸಪ ೕ ಲ ರ 9/2 ಇತ ತರ 1.11

0.000
515242615343

476 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ ಖರ  ಮ ಪ 130/2 ಇತ ತರ 3.35

0.000
969946146429

477 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ವ ರ  ಮಹ ವಪ ಕ 28/2, 34/5, 29/3 ಇತ ತರ 5.15

0.000
645161824836

478 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕಹನ   ೕಮ ಮಲನ 133/1B2 ಇತ ತರ 5.17

0.000
707838697906

479 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಕ ಪ   ದಳ  ಭರಮಪ ಜ ರ 94/5, 93/2, 93/4 ಇತ ತರ 2.35

0.000
85662289017

480 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಎ . .  .   ಯಲ ಕ 114/1 ಇತ ತರ 4.33
0.000

968402617826

481 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಗಮ  ೕಂ ಮಲಪ ಯಲ ಕ 112/3, 1/4 ಇತ ತರ 2.26

0.000
414973951663

482 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಎ  ರಪ   ಮಲಪ ಯಲ ಕ 117/7, 153/1 ಇತ ತರ 3.37

0.000
204475663805

483 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
.ಎ . ದ ಪ   ಗಪ ವರ ನಹ 9/10 ಇತ ತರ 3.90

0.000
873073218901

484 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಎ  ೕ   ಮಹ  
 ೕ

ಮಠದ ಮವ ನಹ 43/P1 ಇತ ತರ 6.30
0.000

251332680343

485 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಡಪ   ಸಣ ಹ ಮಪ ಮದಕ ರ 15 ತರ 4.30

0.000
339444389939

486 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ವಣ   ಚನ ಬಸಮ 134/C2 ತರ 2.20

0.000
650224976129

487 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಮಣ   ಲಮ ಗ ಂ 105/1B ತರ 4.00

0.000
935751167012

488 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ದ ಪ   ದ ಪ ಲ ೕನಹ 12/8

ಪ ಷ  ಗಡ
ತರ 1.31

0.000
353993103090

489 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಜಪ   ಗಪ ಉಜ ಪ ವ ರಹ 61/P3 ತರ 2.10

0.000
313442541377

490 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
. . ಗ   ಚನ ಪ ಂಬರ 32/8 ಇತ ತರ 3.00

0.000
510798865904

491 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ

ಲ ಯ   ಯರಬ  
ಮ ಯ

ೕಕ 81 ತರ 4.00
0.000

626011523225

492 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಎ . .    ವರ

ರ 49/P1 ಇತ ಣ ನ
2.00

0.000
840381305672    

493 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಲ ಆ  ೕಂ ಪ ಮಪ

ೕ 10/5 ಣ ನ
0.75

0.000
431767186881    

494 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
    

ರ 27/3P1 ಇತ ಣ ನ
0.80

0.000
309444741289    

495 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬ   ನ

ರ 60/1 ಇತ ಣ ನ
1.20

0.000
227188769120    

496 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಎ. . ಪ ಯ   ಎ. . ಗಯ

ಹ 58/P2 ಬದ
0.40

0.000
462829507694    

497 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಆ   ೕಂ ಸ ೕಶ ಆ

ಮಲನ 138/2 ರಲ
1.60

0.000
710763746360    

498 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಭಮ ಪ   ಂಚಪ

ರ 51/3 ಣ ನ
0.40

0.000
829211850241    

499 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಮಹಮ  ಇ ಂ ಎ . .  ೕಂ

ರ 47/9A ಇತ ಣ ನ
0.80

0.000
988829524302    

500 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಕಮ  ೕಂ ಪ ಯ ಹ 93/2 ಈ 1.20

0.000
433143437099    

501 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಷ ೕ    ೕ  ೕಂ ರ 32

ಇತ
ಣ ನ 0.60

0.000
238443696649    

502 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
 ಚನ ಪ   ಬಸವನ ಡ ಹ ರ 76/1A ಇತ 1.20

0.000
758886187990    

503 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕ   ಬಸಪ ರ ಂ 51/6 ಇತ ಣ ನ 0.60

0.000
202874895023    

504 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಎ . . ಜ ಂಗಪ   ಎ . ೕರಮಲಪರ ಂ 53/6A1 ಇತ 0.59

0.000
891543807396    

505 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ರ ಂ  ಡ ಪ   ಮಲಪ ರ 45/10 ಇತ 0.30

0.000
627046427186    

506 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಹ ತಪ   ಡಪ ೕ 20/P2 1.20

0.000
262244255379    



507 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಪ   ಗಪ ರ ಂ 55/5 ಣ ನ 0.80

0.000
955770743634    

508 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
 .  ಯರ ಪ ಮಲನ 138/3 ರಲ 0.95

0.000
280668126959    

509 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಹ ತಪ   ಗಳಮ  ಂಚಪ ರ 15/2 ಣ ನ 1.20

0.000
998813077265    

510 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
  ಡ ಬ  ರ 42/1 ಇತ ಣ ನ 0.80

0.000
526811069371    

511 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಭರ  . .  ೕ ಮಠದ ಮವ ನಹ 156/1 ಇತ ಣ ನ 1.58

0.000
547702044005    

512 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ವ   ದ ಪ ದರ 56/1, 56/10 ಇತ 1.00

0.000
823867161827    

513 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕ ಂದ  ಗ   ೕ ಕ ೕ ವರ ರ 16/5 ಇತ ಈ 1.40

0.000
259808851939    

514 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಬಸವ ಜಪ   ಯಲಪ ರ 11/11 ಇತ ಈ 0.50

0.000
807602547680    

515 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ೕ   ಡ ಪ ಣ ಹ 33 1.00

0.000
858750995981    

516 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಪಯ   ಸಣ ಓಬಯ ೕ 11/2AP1

ಪ ಷ  ಗಡ
1.90

0.000
574822703296    

517 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ತ ಪ   ಗಪ ರ 44/2P3 1.30

0.000
737401597690    

518 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಟ ಮ  ೕಂ ದ ಮ ಘಟ 5/2 ಇತ ಈ 0.80

0.000
410982246250    

519 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
.ಎ .   . . ಥಕ ೕ ವರ ರ 12/P1 ಇತ ಈ 1.80

0.000
406640258919    

520 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಕ ೕಶಪ   ಕಲಪ ವ 13/6 ಇತ 1.40

0.000
364902095283    

521 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಮಹಮ    ಹ  ಮಠದ ಮವ ನಹ 43/P2 ಇತ 1.60

0.000
894199977107    

522 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಮ ನ  ಕ ಪ ವ 22/2, 22/1A ಇತ ಣ ನ 1.20

0.000
414718384394    

523 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಗ   ಮ ಯಪ ವ 61/4P2 ಇತ 0.80

0.000
985185970746    

524 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಸ ೕಶ . .  ೕ ಹ 42/4 ಇತ ಪ ಯ 1.20

0.000
318785795825    

525 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಜಪ   ಬಸಪ ರ ಂ 3 1/2 ಇತ ಂಬಳ  1.00

0.000
749573035912    

526 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಗಮ  ೕಂ ೕ ಕ ೕ ವರ ರ 2/1A2 ಇತ ಈ 1.40

0.000
283302424909    

527 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ರ   ಎ  ಜಯಣ ಮಠದ ಮವ ನಹ 132/2 ಇತ ಈ 1.97

0.000
239955571242    

528 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಮ ಳ ದ   ೕ ಲ ವ 55/11 ಇತ 1.95

0.000
446952654003    

529 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ವ ತಮ  ೕಂ ದ ಪ ಕ ಹ 108/2 ಇತ ಈ 1.20

0.000
614909038864    

530 ಜಗ
ೕಯ ೕಟ  ಷ  ೕಜ ಅಕ  ೕ ಯ  ಮ  

ಬ  ೕಷ
ಶ  ೕಂ ದರ 68/3B, 68/4B1 ಇತ ಈ 2.00

0.000
778541490865    

6249 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ವಪ   ವ    
 ಕ ಯಪ

ಹ ಆನ ೕ 56 ಪ. ಗಡ ತರ 0.200 2.000 706784040773 232500100774101

6250 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ    ಯ   ಜ ಯ ಆ ಆನ ೕ 277/1 ಪ. ತರ 5.000 2.000 677927612529 10787100006342

6251 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ಪ ಯ   ಳ ಯ ಂ ರ ಆನ ೕ 25/3 ಪ. ತರ 1.200 2.000 10787100009041

6252 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ೕ  ೕಂ ಕಮಲ ಯ ಂ ರ ಆನ ೕ 23/1PI9 ಪ. ತರ 2.000 2.000 520101003522659

6253 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂಕ ೕ ಂದಪ   ಹ ಮವ ಗ ಕಸ 86/3 ಪ. ಗಡ 1.070 0.700 298363282378
6254 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂಕ ೕ   ಹ ಮವ ಗ ಕಸ 93/2 ಪ. ಗಡ ಅ 0.800 0.700 870622251169
6255 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂಕ ಪರ ಶ ರಪ   ಮಪ ಕಸ 184/3 ಪ. ಗಡ ಅ 0.840 0.700 415008397497

6256 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂಕ ೕ ಷ  ಯ   ಮ ಯ ನ ಯ ನಹ ಆನ ೕ 39/3 ಪ. ಅ 0.830 0.700 676339147018 10637100000395

6257 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂಕ ೕಮ  ಕಮ  ೕಂ 
ಮ ಶ ರಪ

ರ ಕಸ 45/2 2 ಪ. ಅ 0.800 0.700 287187276875 9247000600003201

6258 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಶಪ   ೕ ಸಪ ಂಡಸಕ ಯ ಂಡ 10/4 ಪ. ಅ 2.150 0.245 382922646669 0449101011428

6259 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಜ ಂಗಪ   ಲಪ ಕ ಕಸ 116/1 ನ ಅ 4.200 0.127 992646341220 1305173000000831

6260 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕಮ  ದ ಮ  ೕಂ 
ಮ ಶ ರಪ

ಗ ಕಸ 132/2 ನ ಅ 8.080 0.145 670734182294 029400101004022

6261 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ದ ಪ   ಓಬಳಪ ಡ ಯ ಂಡ 8/2 ಪ. ಅ 3.18 0.750 938147091241 22312100002653

6262 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಎ  ಅನ ಣ  ೕಂ 
ಉ ಪ

ದಗ ಯ ಂಡ 94/2 ನ ಅ 2.05 0.750 791692110697 10533100052958

6263 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಗಮ  ೕಂ ಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 87/4, 87/3, 47/2 ನ ಅ 0.26, 0.14, 
0.39 0.750 862828170824 200001677234

6264 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ೕಂ ಮ ಯ ಯ ಂಡ 69/ 5 ಪ. ಅ 3.20 0.750 653445970777 0449101009960

6265 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಪ   ದ ಪ ಒಂ ಯ ಂಡ 4/2ಎ1 ಪ. ಅ 1.33 0.750 628848819863 0449101010760

6266 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಎಂ. ಮ ವಪ   ದ ಪ  ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 81/6, 50/2 ನ ಅ 1.22, 2.00 0.380 253192509544 53371000640

6267 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ವಪ   ಮಣ ಡ ೕನಹ ಕಸ 12/2 7 ನ ಅ 3.27 0.112 378095188702 33367189234
6268 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮ ೕಂ ನ ದ ಡ ಕಸ 294 ನ ಅ 5.04 0.350 647519044486 2092500100737901

6269 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ . . ೕ  ೕಂ ಉ ಪ ಕಸ 93/4 ನ ಅ 2.30 0.298 236666370142 10980101016196

6270 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕ  ೕಂ ದಪ ಸ ಕಸ 63/1 ನ ಅ 4.27 0.495 441226482748 858110310000231

6271 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ . . ಲ  ೕಂ ಜಯ ನಹ ಆನ ೕ 93/5 ನ ಅ 2.10 0.295 324472896792 858110110004348

6272 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಜಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಯರವ ಗ ಹ ಯ ಂಡ 41/2 ನ ಅ 3.36 0.495 860016831384 10980101016512

6273 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ . ಂಕ   ಸತ ಯಣ ಯರವ ಗ ಹ ಯ ಂಡ 47/6, 47/2 2 ನ ಅ 0.31 0.100 606982359835 0480101009007

6274 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಥ  ಬಸವ ಜಪ ಹ 72/4 ನ ಅ 0.36 0.300 362485926324 52205524584

6275 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಮ ಳ ದ ಪ   ೕ ದ ಪ ಆನ ೕ 92/2 ನ ಅ 2.14 0.080 587855584564 11901475313

6276 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಎ  ದ ಖರಪ   ೕಮಪ ಮ ಕಸ 204/8 ನ ಅ 4.00 0.600 709003117147 64108249857

6277 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಎಂ  ಮ ಶ ರಪ   ಗಪ ಗ ಕಸ 75 ನ ಅ 6.34 0.600 617679426275 106900101001804

6278 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಎ   ಂದ ಪ   ಕಲಪ ಗ ಕಸ 129/2 ನ ಅ 4.04 0.600 697412775906 160900101000709

6279 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಭರ   ರ ಅ ಯ ಂಡ 13/10 ನ ಅ 2.13 0.116 215298050630 10526141005066
6280 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಶ ಂತಲಮ  ಂ ಖರಪ ಗ ಯ ಂಡ 208/1 ನ ಅ 4.15 0.180 338847483866 10533101047910
6281 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ೕಂ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 94/5 ನ ಅ 3.00 0.350 850893806773 64028439291

6282 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ೕರಭದ ಪ  .   . ಎ 
ೕರಪ

 ಕಲಪನಹ ಆನ ೕ 4/2 ನ ಅ 4.30 0.358 743451282927 64105116818

6283 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ   ಗ ಜಪ   
ಪರ ಶ ರಪ

ಣ ಕ ಆನ ೕ 50/5 ನ ಅ 1.20 0.340 375124527892 10637100001632

6284 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಜಯ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 36/2 ನ ಅ 2.01 0.350 698163716987 64141914484

6285 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಬಸವನ ಡ  ಮಹ ವಪ ಕ ಆನ ೕ 101 ನ ಅ 4.26 0.080 209556121710 0232500100916101

6286 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಹ ತಪ   ಚನ ಮಲಪ ಆನ ೕ 6/1 2 ನ ಅ 2.00 0.125 581650237773 2142500100113501

6287 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಗ   ಮ ಶ ರಪ ನರಗನಹ ಆನ ೕ 28/2 ನ ಅ 2.36 0.098 713425051153 105501010019723
6288 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಷ ಗಪ   ಈಶ ರಪ ನಹ ಯ ಂಡ 42/1 2 ನ ಅ 3.02 0.600 639289919635 50230959085

6289 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ   ಬಸವ ಜಪ   ಲಪ ಕಸ 20/1 ನ ಅ 1.20 0.350 827213186194 64040696467

6290 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಅಂ ನಮ  ೕಂ ಅಂ ನಪ ೕ ಯ ಂಡ 5/1 ನ ಅ 1.25 0.350 575248035610 10811285219

6291 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಜಯ ಮ  ೕಂ  ಎ  ಟ ಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 101 ನ ಅ 3.36 0.448 670441593889 10847101259366

6292 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಜಯಲ  ೕಂ ಓಬ ಹ ಕಸ 36/1ಎ5 ನ ಅ 3.30 0.350 8568229912920 074301000005513

6293 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಗನಬಸವ   . 
ಂಗಪ

ಗ ಯ ಂಡ 92/3 3 ನ ಅ 3.20 0.300 349679028997 100501010011225

6294 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ದ ಖರಪ  . ಆ   
ನಪ

ಕ ಯ ಂಡ 73 ನ ಅ 6.22 0.600 403778827625 1902500102414601

6295 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಎ  ಚನ ಬಸಪ   ದ ಪ ಡ ಕಸ 15/1ಎ2 ನ ಅ 3.10 0.980 886916762263 1590101144667

6296 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಥಯ   ಎಂ 
ವಣ ದ ಯ

ಹ ಕಸ 19/3 ನ ಅ 2.20 0.100 813147941956 33056337173

6297 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಎ  ಮ ೕಹ   ||  
ದ ಪ

ನಹ ಯ ಂಡ 75 ನ ಅ 4.34 0.100 514458432786 10533100003821

6298 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಎ  ಪರ   ಸ ವಪ ೕಪ ಯ ಂಡ 119/5 ನ ಅ 7.34 0.300 966601895136 0480101012165

6299 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಜಯ ಪ   ಂಧ ಪ ಆ ಆನ ೕ 16/4, 16/5 ನ ಅ 5.30 0.320 647155405127 10787100002517
6300 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಬಸಮ  ೕಂ ಟ ಪ ಳವ ಕಸ 86/1 ನ ಅ 2.00 0.350 714444842653 520101205304891

6301 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಕ ತ .  ಂ ಪ ಸನ  ವ ನಹ ಆನ ೕ 26/3 ನ ಅ 1.00 0.750 490203398255 508101059271

6302 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಗ    
ಹ ತಪ

ಲವ ಆನ ೕ 17/1 ನ ಅ 2.03 0.750 296726588958 10637100006922

6303 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ದಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ೕ ಯ ಂಡ 280/1 3 ನ ಅ 0.43 0.350 638032222618 0480101013324

6304 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಲ  ೕಂ  ಎಂ ಪ ದಗ ಯ ಂಡ 39/6 ನ ಅ 3.05 0.350 702208584736 4240101001158

6305 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಂಗಪ   ಹ ತಪ ಹದ ಕಸ 115/4 ನ ಅ 4 0.358 285397092288 0508101037756

6306 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ವ ತಮ  ೕಂ ವ ಂಗಪ ಗ ಯ ಂಡ 114/2 ನ ಅ 2.32 0.180 745683316580 0480101012884

6307 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಗರತ ಮ   ಆ ದಪ ಸಹ ಆನ ೕ 30 ನ ಅ 8.03 0.150 516084946730 10688101028456

6308 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಓ ಥ  .ಓಂ ರಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ ನ ಅ 2.12 0.600 648704057597 64209692715

6309 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಕ ೕಶಪ  .   ಬಸಪ  ಬ ರ ಕಸ 65/1 ನ ಅ 3.22 0.127 957829132794 54042080929

6310 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಪ ೕಪ  ಎ     ದ ಪ ಬ ರ ಕಸ 65/2 ನ ಅ 1.36 0.127 564037834762 64039254138

6311 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಜ ಖರಪ   ಹ ಮಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 19/1 ನ ಅ 3.13 0.150 724585326042 10847100004874

6312 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಮರಗ   
ಮ ನಪ

ಕಕ ರ ಳ ಕಸ 50/2 ನ ಅ 0.80 0.088 641199531970 74301000002722

6313 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ   ಪ ೕಣ  ದ ಖರಪ ಗ ಯ ಂಡ 103/1 3 ನ ಅ 3.1 0.144 285761842594 168001000793273

6314 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಎ  ಬಸವ ಜಪ   ಮಲಪ ಗ ಯ ಂಡ 129/1 ನ ಅ 2.32 0.248 824034539894 0480101010890

6315 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ   ಮ ನಪ   ೕರಪ ಯರ ಂ ಕಸ 40 ನ ಅ 4.10 0.340 968122859627 10678100010014

6316 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ವ ತಮ  ೕಂ  ಆ  ಗಪ ಬಟ ಕ ಕಸ 46/5 ನ ಅ 2.00 0.200 462224037362 654231004547

6317 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಜಪ  ೕಂ ಹ ತಪ ಠ ರ ಯ ಂಡ 33/5 ನ ಅ 1.09 0.155 623534012887 10533101020001

6318 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಎ  ಎ  ಓಬಳಪ   ಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 87/2, 88/1 ನ ಅ 1.03 0.145 378911758438 029400101005404

6319 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ತನ   ೕಂ ಮ ಣ ನರ ೕ ರ ಆನ ೕ 14/01 ನ ಅ 3.35 0.093 16022191015107

6320 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಪ ಶ  ಗಪ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 3/1J2 ನ ಅ 0.54 0.220 271840946207 06302210006839

6321 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಗ ಜಪ ಆನ ೕ 14/3 , 14/2 ನ ಅ 0.37, 0.23 0.750 457053467532 074301000008550

6322 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಎ   ಜಪ   ಕಲಪ ರ ಯ ಂಡ 2/3 ನ ಅ 3.32 0.080 979069341900 13330100001041

6323 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಎ  ೕರಣ   ಎ  ಆ  
ಮ ಳ ದ ಪ

ಂ ರ ಕಸ 28/3 ನ ಅ 0.59 0.088 626203414772 417402010004100

6324 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ನಪ   ಮಪ ಅಣ ಯ ಂಡ 92/1, 92/2 ನ ಅ 1.15, 1.20 0.475 228868614623 0449101018807
6325 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಕರ  ೕ ದ ಪ ಯ ಂಡ 74/3 ನ ಅ 3.07 0.750 719479236362 694000823996

6326 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಂತ  ೕಂ 
ಂದ ಪ

ಕ ಕಸ 16/2 ನ ಅ 0.26 0.346 270115119064 8509101022205

6327 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಬಸಪ   ಭರಮಪ ಕ ಕಸ 24/5 ನ ಅ 2.01 0.115 405091845130 36969375144
6328 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಷಡ ರಪ   ಮ ೕಶಪ ಕಸ 304/4 ನ ಅ 1.21 0.080 222410795385 417402010028830

6329 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಆ  ವ ಯಣ  ಅರ ರ ಕಸ 30/1, 30/5 ನ ಅ 2.01 0.066 354197438990 13330100000861

6330 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ   ೕಂ ೕ ಸ ಯ ನಹ ಕಸ 4/1ಎ10 ನ ಅ 2.35 0.448 795353082517 0364104000154864

6331 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ  ಆ  ರ ರ  ದ ಪ ಹದ ಕಸ 111/2 ನ ಅ 3.00 0.358 722750878315 1305155000045833

6332 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಎ   ೕ   ಎ   
ಜ ಖರಪ

ಗ ಕಸ 102/4 ನ ಅ 2.03 0.340 216941551452 012100101006761

6333 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಬಸ ತಪ   ಮ ೕಶಪ ಕಸ 269/6 ನ ಅ 1.27 0.120 362656122303 10555101032565

6334 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ದ ಪ   ವಣ ದ ಪ ಡ ಯ ಂಡ 26/10 ನ ಅ 1.22 0.350 654231004547 10533100050990
6335 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಪರ ಶ ರಪ   ರಪ ೕ ಯ ಂಡ 282/4 ನ ಅ 1.20 0.145 320497195406 0480101002618
6336 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಲ ತಮ  ೕಂ ಜಪ ಅ ಯ ಂಡ 4/6 ನ ಅ 4.20 0.145 237775440807 10526101006685
6337 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ದ ಪ   ಮಲಪ ಮ ನ ಆನ ೕ 19 ನ ಅ 2.28 0.600 236186077859 0232500100770301
6338 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂ ೕಕರಣ ಪ ಶ  ಹ ತಪ ನಹ ಯ ಂಡ 41/2 ನ ಅ 2.28 0.600 556844457793 10533100053458
6339 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಜಯ ಮ  ೕಂ ಜಪ ನರ ೕ ರ ಆನ ೕ 2/1 ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.40 0.200 890336761536 50100206953551

6340 ವಣ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಪ ಶ ಸರ  ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ೕಥ ಆನ ೕ 80/ 7 ಪ. ಂ  ಖರ 1.00 0.320 374057547028 1305155000099527

6342 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂದ ಪ   ಂಟ ಹ ತಪ . ಣದಕ ಕಸ -01   43/6-P3 ಪ. ಅ 0.60 0.700 621960457837 4739101000396

6343 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ರ ಯ   ಗ ಯ ಎ .ಬಸವನಹ ಕಸ -01   7/17B ಪ. ಅ 0.40 0.700 5583521629 115701011001567

6344 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಂದ ಪ   ಗಪ ೕಗ -01 18/1CP1 ಪ. ಅ 4.05 0.700 701908550297 898110110001381

6345 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಎ   ಗಪ   ದ ಗಪ ರನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01   32/2 ಪ. ಅ 3.06 0.700 745065111024 34341481762

6346 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಜಗ ೕ    ಯ ಕಸ -01     57/5 ಪ.  0.60 0.210 675789230081 O572101058012

6347 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ  ರ   ಗಧರ ಯ ಚ ೕನಹ ಕಸ -01 161 ಪ.  0.20 0.070 399527367159 O572101055275

6348 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ೕ   ಮ ಪ ನಹ ಕಸ -02     12/7 ಪ.  0.20 0.070 543422637652 1712500100003696O1

6349 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ  ಎ  ಲ ಮ  ೕಂ ಎ  ಎ  ದ ಪ ಅ ಘಟ ಉ    50/1 ಪ. /ಮ  0.40 0.140 596329903922 6190488120

6350 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಮ   ಹ ತಪ ಕಗ -02   43/3 ಪ.  0.20 0.070 917073189524 19122200059378

6351 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಯ ೕಧ  ೕಂ ದ ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/28P1 ಪ. /ಮ ಅಂ ಂಶ 0.30 0.150 229663827436 O572119057531

6352 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ೕಂ  ಆ ದ ಯ ನಹ ಕಸ -01   5/2 ಪ. /ಮ ಅಂ ಂಶ 0.30 0.150 675193517757 64175852574

6353 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ದ ಯ   ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/P16 ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.30 0.150 552989928704 8848101000435

6354 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಯ    ಯ ನಹ ಕಸ -01 5/2,5/3 ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.40 0.200 892039510192 8848101002629

6355 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/76 ಪ. /ಮ ಅಂ ಂಶ 0.30 0.150 856479807236 10570101018723

6356 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಜ ಲ ಮ  ೕಂ   ಗಪ ನಕ ಕಸ -01 50/B6 ಪ. /ಮ ಅಂ ಂಶ 0.30 0.150 579483509607 88481013000417

6357 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ  ದ ಪ    ಂಗಪ ನಕ ಬಸವಪಟ ಣ-01 105/P27 ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.40 0.200 566898344668 10915101016327

6358 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಗಪ   ಹನ ಪ ನಕ ಬಸವಪಟ ಣ-01 105/P22-P1 ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.20 0.100 566898344668 10915101014462

6359 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ೕಶಪ   ದ ಪ ನಕ ಕಸ -01 50/26 ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.30 0.150 624097694949 10570101004146

6360 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಲಮ  ೕಂ ಹ ತಪ -02 52/P2 ಪ. /ಮ ಪ ಯ 0.40 0.120 857552771514 1560101010698

6361 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಎ  ಜಪ   ಕ ಯಪ ಚ ರ -02 74/1 ಪ. ಪ ಯ 0.60 0.180 352934919117 64020465434

6362 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಎ  ಆ  ಷ   ಸಣ  ಗಪ ಯರಗ ಹ -02 69/2 ಪ. ಪ ಯ 6.40 0.120 407369479441 64085947241

6363 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಯ   ೕ ಯ ಎ .ಬಸವನಹ ಕಸ -01 7/17B ಪ. ಪ ಯ 0.40 0.080 498044195979 115701011007254

6364 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ಗಪ   ಕ ಯವ ೕಗ -01       70/4 ಪ. ಪ ಯ 0.40 0.080 542103746841 10870100002437

6365 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ವ  ಎ   ದ ಪ ಂ ರ -02     5/1 ಪ. ಣ 0.40 0.080 846753437075 64055097401

6366 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ೕ ಮ ಯ   ಜ ಯ ಂ ಕಸ -02    36/7-P2 ಪ. ಣ 0.80 0.160 421663736798 1560108007490

6367 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ದ ಮ  ೕಂ ತ ಪ ಂಡನಹ ಉ     31/1 ಪ. /ಮ ಣ 0.40 0.080 880405644366 64100692820

6368 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ಗ   ಜಯ ಪ ಗರಗ ಕಸ -01    122/1P1 ಪ. ಣ 0.40 0.080 474504407684 O6252200032864

6369 ಚನ ೕಯ  ಸ ೕಜ ದ ಯ   ೕಮ ಯ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02     42/P5,43/P5,14/B2-P5 ಪ. ಣ 0.40 0.080 877517932442 O6252200020820

6371 ೕಯ  ಸ ೕಜ
 ಖರ ಯ 

ೕಜ
ಲ ಣ ಯ   ಷ ಯ ರ ೕಹ -2 38/3 ಪ. 1.00 0.140

280687719123 CANARA BANK

6372 ೕಯ  ಸ ೕಜ  ಖರ ಯ 
ೕಜ

 ಸಣ ಬಸಪ   ಕ ಬಸಪ ತರಗನಹ ೕಹ -2 36/1 ಪ. . 1.00 0.140
601125673200 SBI BANK

6373 ೕಯ  ಸ ೕಜ  ಖರ ಯ 
ೕಜ

ಮಹ ವಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ೕ ಕಸ 44/4 ಪ. . ಮ ಅಂ ಂಶ 1.00 0.200 631429706597 PKGB BANK

6374 ೕಯ  ಸ ೕಜ  ಖರ ಯ 
ೕಜ

ದ ಯ   ೕ ಂದ ಯ ಗ ಕ ¨É¼ÀUÀÄwÛ 45/4 ಪ. ಅಂ ಂಶ 2.00 0.160 724908549027 KARNATAKA BANK

6375 ೕಯ  ಸ ೕಜ  ಖರ ಯ 
ೕಜ

.ಆ . ೕ ಶಪ   ಮಣ ಂ ವ ¨É¼ÀUÀÄwÛ 13 ಪ. . ಅಂ ಂಶ 2.00 0.160 673713711292 KARNATAKA BANK

6377 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ .ಕ ಬಸಪ   ಹ ತಪ ಣ ಮ
16/1A

ಇತ ಅ 1.00 0.200 556849840305 4702500100022801,

6378 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ತಮ  ೕಂ ಎಂ.ಬಸಪ ಳ ಮ
113/1,116/12,121/2b2b

ಇತ ಅ 1.25 0.750 378288513064 10768100032046

6379 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ಎ .ಎ . ಶ  ಖರಪ , ಮ
17/2b

ಇತ ಅ 1.2 0.600 864071141953 9462500100301

6380 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ಶ  ೕಂ ಳ ಮ
94/3,21/1

ಇತ ಅ 1.35 0.750 441726671050 10633100032778

6381 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ಎ . .ಬಸವ ಜ   ಲಪ ಬ ದಹ ಮ
13/1,47/2,112/4

ಇತ 1.76 0.600 746215750053 4737101004909

6382 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ಮಲ ನಪ   ಬಸವ ಜಪ  ಂಡ ಕಸ
241/3

ಇತ ಅ 1.12 0.600 907674429251 64018254564

6383 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ಕ ಬಸಪ   ಡ  ೕರಪ ಮ
45/5,45/10,45/8

ಇತ ಪ ಯ 1.5 0.320 911710671167 10815101004447

6384 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ತಮ  ೕಂ ಜಪ  ಬಗ ಡನ ಕಸ
1/p9

- ಅ 1.6 0.750 410443804004 64145014933

6385 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ನ ಯ   ಹ ಮ ಯ ಬಗ ಡನ ಕಸ
1

- 0.8 0.750 964155297340 10677101021718

6386 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ರ ಶ   ಂಗಪ ಗ ಮ
6/1p4

- ಪ ಯ 0.71 0.160 229433564279 3742500100019301

6387 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ಇ. ವಪ   ಇಟ  ಮ ಶ ರಪ  ಮ
80/3

ಇತ 1.29 0.220 309425404215 10712100016047

6388 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ . . ದ ಖ   . . ವ ದಪ ಲಕ ಕಸ
57/5

ಇತ ಅ 3.08 0.116 333149128490, 3032500112251601

6389 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ . ೕ ಂದ   ಷಪ ಲದಹ ಕಸ
50/p1

ಇತ ಪ ಯ 3 0.200 805292538074 6420154340

6390 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ಕ  .   .  ಹ ತಪ ಯಲವ ಮ
29/3,23/3

ಇತ ಅ 1.29 0.128 318536246747 64198648551

6391 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ . ೕಮ ಖರಪ    ಮಹ ವಪ ಗ ಮ
148/1

ಇತ 1.4 0.124 659262456501 3742500100184701

6392 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ಲಪ   ಯಪ ಮ
31/2c

ಇತ ಪ ಯ 0.85 0.080 256394251767 694000169848

6393 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ಇ. ವಪ   ಇಟ  ಮ ಶ ರಪ ಮ
80/3

ಇತ ಪ ಯ 1.29 0.360 309425404215 0364104000080422

6394 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಮ
259/1

- ಅ 1.29 0.250 313404838057 10815100007576

6395 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ವನ ಮ  ೕಂ ವಣ  ನಹ ಮ
38

ಇತ 1.6 0.168 873771876301 10553100008100

6396 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ
ಮಹಮ    ಮಹಮ  

ಹ ೕ
ಲ ಟ ಹ ಕಸ

76/3
ಇತ ಪ ಯ 0.89 0.088 216114663973 10611401018

6397 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ . .ಪ ಂ   .ಪರ ಶ ರಪ ಮಹ ನಹ ಕಸ
63/1

ಇತ ಪ ಯ 1.31 0.124 297654167113 914010000212929

6398 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ಅನ ಣ  ೕಂ ಬಸ ತಪ ನಹ ಕಸ
48/5

ಇತ ಅ 2 0.240 877042288992 64145318535

6399 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ ಎ .ಜಯಪ   ದ ಬಸಪ  ಕಸ
104/2

ಇತ 1.2 0.360 801295311459 10553100003060

6400 ಹ ಹರ (SMAM) ೕಟ  ಂ ಕರಣ
(SMAM) ೕಟ  

ಂ ಕರಣ . .ಹ ತಪ   ಗಪ ಯಲವ ಮ 56/6 ಇತ ಪ ಯ 0.6 0.065 716384395232 3742500100122101

6401 0.000

6402 ಜಗ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ಸ ಪ ಶ ಸರ ಹ ಮಕ  ೕಂ ೕರಪ ರ ಕಸಬ 29/1AB ಪ ಷ  ಗಡ ಅಂ ಂಶ  1.00 0.360 649812551752 64174247488
6403 ಜಗ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ಸ ಪ ಶ ಸರ ಪಮ  ೕಂ ರಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ 15/2 ಪ ಷ  ಗಡ ಪ ಯ 1.00 0.270

6404 ಜಗ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ೕತರ
 ಜಪ   ಡಪ ೕ 38, 39

ಪ ಷ  ಗಡ
 

( ಮ )
1.19

3.600
478359155196

10593100008456

6405 ಜಗ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ೕತರ
ವಮ   ೕಂ ಹ ತಪ ಹ ಮವ ಹ 32/3

ಪ ಷ  
1.60

3.600
737170184256

1847101010050

9247000600003201



6406 ಜಗ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ಂ ೕಕರಣ ಜಪ   ನಪ ರ ೕ 48/3 ಇತ ಅ 1.60 0.600 801301542850    10593100006552

6407 ಜಗ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ಂ ೕಕರಣ
ವ . .ಎ   

.ಮಹ ವಪ
ಅಸ ೕ ೕ 58/2 ಇತ ಂ 2.00 0.900 523055723944    30557355253

6408 ಜಗ ೕಯ  ಸ ೕಜ   ಂ ೕಕರಣ . ವ ಂಗಮ  ೕಂ ಎ  ಜಯಣ ಕಮಲನ ೕ ಕಸಬ 16/3 ಇತ ಂ 2.40 0.500 651513234959 200000199765

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ದಮ  ೕಂ   ೕರಪ ೕನಹ ಕಸ -01   43/2 ನ /ಮ ಅ 1.08 0.500 302093876143  17125001005889O1

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಅ     ದ ಜಯ  ೕ ರ ಉ     4/2 ನ ಅ 0.97 0.500 666252628747 17125001003699O1

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ ಮಹಮ    ಅ  ರ  

ರ -02 83 ನ (ಅ. ) ಅ 1.22 0.500 934040486838 10262200012250

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ ಇ    ಮಹ   

ೕ -02   39/P17 ನ (ಅ. ) ಅ 4.00 0.500 769906540115 10262200001459

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

  ೕ ದ ಪ   ಲಪ ಖ ಉ   46/20 ನ ಅ 0.46 0.500 304192465595 54053101085

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಟ ಪ   ಡ ೕರಪ ಕ ರ ಉ 21 ನ ಅ 1.57 0.500 653813742113 64045689547

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಮಪ   ಎಂ ಜಪ ಂಡನಹ ಉ   7/2P2 ನ ಅ 0.48 0.500 285114343255 572161546

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಮ ನಪ   ಪರ ಶ ರಪ ಂ ರ -02 3/P2 ನ ಅ 1.00 0.500 808216315196 1560101008914

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಮ ಳ ದ ಪ   ವ ಂಗಪ  ಬ ಹ ಉ   48/2 ನ ಅ 0.84 0.500 558279584064 1560101010337

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

  ವ    ಎ  ಟ ಪ ವಡ ಉ   133/3 ನ ಅ 0.80 0.500 698388906347 1560101001551

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ ಮಹಮ  ರ ೕಉ    

ಮಹಮ   ೕ ಹ ಕಸ -01   63/1 ನ /ಅ. ಅ 0.40 0.500 615397038015 64081275011

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ  ಆ  ೕರಭದ ಪ   ದ ಪ ಅಕಳಕ ಕಸ -01   23/2P1 ನ ಅ 0.80 0.500 251393508965 20287715069

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

  ರ   ಕ ಡಪ ೕಪ ಕಸ -01    6/2 ನ ಅ 2.00 0.500 806940571386 64008143354

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ ಅ ಭ   ಮ ಅ  ರ  

ರ ಕಸ -01   14/2 ನ /ಅ. ಅ 0.80 0.500 973406969576 64088121824

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎಂ ಬಸವ ಜಪ   ಮಲಪ ಎ ಹ ಕಸ -01    4/7P1 ನ ಅ 1.60 0.500 562740501311 4739101001183

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ದ ಮ  ೕಂ  ಎ  ಮಹ ವಪ ಎ ಹ ಕಸ -01    18/3 ನ /ಮ ಅ 0.74 0.625 612492925333 4739101000433

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಜಪ     ದ ಪ ಎ ಹ ಕಸ -01   69/2 ನ ಅ 0.42 0.500 914623469120 4739101001185

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಹ ೕ  ಡ   ದ ಪ . ಣದಕ ಕಸ -01   53/3 ನ ಅ 1.60 0.500 238300971785 4739101000586

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಬಸವ ಜಪ   ಪ ಣ ಎ ಹ ಕಸ -01 6 ನ ಅ 3.10 0.500 986073080768 4739101001442

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ   ಪರ ಶ ರಪ   ಂದ ಪ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -01 46 ನ ಅ 2.00 0.500 261186622224 10570101006694

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಆ    ಮಯ ನಕ ಕಸ -01      50/69 ನ ಅ 0.60 0.500 327631446629 O6252200003182

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಪ ೕಳ  ಎ  ೕಂ ಎ  ಎ  ಜ ಂಗಪ ಮಳ ಕಸ -01 73 ನ /ಮ ಅ 12.38 0.277 576654078038 129901011003304

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎಂ ಟ ಪ   ಮಲಪ ಮ ಕಸ -01      37/4P2 ನ ಅ 1.10 0.500 795245727962 6400829784-8

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ರ ಯ   ಗ ಯ ಬಸವನಹ ಕಸ -01    7/17B ಪ. ಅ 0.40 0.625 558352162957 115701011001567

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎ  ದ ಯ   ಯ ಹ ಮ ರ -02    21/7 ಪ. ಅ 0.62 0.625 588305444428 54044368007

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ   ಶಪ   ಲಪ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-01   68/P2 ಪ. ಅ 0.60 0.625 526869988174 64100699020

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಯ   ಯ ಗನ ಕ ಉ 10/26B ಪ. ಅ 1.20 0.625 809270795788 34672865832

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ  ಜಯ ಂ  ಸ ಯ ನಹ ಕಸ -01    14/5 ಪ. ಅ 1.60 0.625 911699751646 O572101058417

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ೕಲಪ   ಹ ಮಪ ಹ ಕಸ -01      75/6P1 ಪ. ಅ 0.95 0.625 907050258529 O6252200037729

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ವ ಜಪ   ಗಪ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 68/P2-P1 ಪ. ಅ 0.4 0.625 992268068782 O578108026104

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ನಕಪ   ಉ ನಪ -02 245/P1 ಪ. ಅ 1.18 0.185 240006839841 10262200009449

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಹ ತಪ   ಂಕಟಪ ಕ ೕಗ -01 5/P10,72/1 ಪ. ಅ 0.79 0.550 205407235549 10870100000572

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಜಪ   ಗಪ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-01    68/P3 ಪ. ಅ 0.40 0.625 544687291768 o578101025094

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ ಔಷ  ಂಪರ ಜಪ  ಎ  ಎ   ದ ಪ ಮ ನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 50 ಪ. ಅ 2.38 0.188 948264005309 115701010009683

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಲ ಯ   ಗ ಯ ಡ -02 216/2 ಪ. ಅ 3.06 0.625 934752651469 20305028636

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ  ರ  ಯ   ಯ ಗ ಂಡನಹ ಉ   70/2 ಪ. ಅ 1.00 0.625 613020809844 20272808938

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಉ   ಎಂ  ಮ ೕಶಪ   ಎ ಚ ೕನಹ ಕಸ -01   1/7 ನ ಅ 0.40 0.500 689596915125 17125001005057O1

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ೕ ಶಪ   ಚನ ಬಸಪ ಚ ೕನಹ ಕಸ -01    5/1 ನ ಅ 0.42 0.500 851159247211 64079867089

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ರ   ಓಬಣ ಜ ರ ಉ     22/5 ಪ. ಅ 0.80 0.750 974943557464 832827252

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎ  ೕ ಶ ರಪ   ಮಲಪ ರನಹ -01     12/P3 ಪ. ಅ 3.24 0.750 327204548407 O572101019810

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಜಪ   ಡಪ ಹ ಕಸ -01   26/2 ನ ಅ 1.31 0.600 798202180302 64010037931

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ೕಚನಮ  ೕಂ  ಯಪ ಮಳ ಕಸ -01 89 ನ /ಮ ಅ 1.36 0.750 432985545111 115701011007559

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ೕ ಮ  ೕಂ  ಎ  ದ ಕ ಮಳ ಕಸ -01   19/3 ನ /ಮ ಅ 1.20 0.750 629800741097 115701231001026

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

  ಂತ ರ  ರಪ ಮಳ ಕಸ -01    39/4 ನ ಅ 1.17 0.600 472505143918 20267008847

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಖ ೕ     -02   32/3,247/P6 ನ /ಅ. ಅ 1.3 0.600 885327483550 64138174588

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಸ ೕಜ  ೕಂ   ಜಯ ಯ ಕಗ -02   27/2 ನ /ಮ ಅ 2.31 0.750 558094004380 19122200010916

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎ   ೕಂ   ವ ಂಗಪ ಆ -02    69/14 ನ /ಮ ಅ 1.13 0.750 563737323908 10870100002920

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ ಮಹಮ  ಸ ೕ ಉ  ಹ    

ಮಹಮ  ಹ -02   238/1 ನ /ಅ. ಅ 1.30 0.600 797652302213 10262200004850

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಬಸವ ಜಪ     ಚನ ಬಸಪ   ಎ ಕಗ -02   19/2,108/8 ನ ಅ 1.36 0.600 586763502571 17125001004282O1

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ರಪ   ಬಸಪ ನಕ ಕಸ -01   37/32-P1 ನ ಅ 1.20 0.600 380731178139 473910100013

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎಂ  ಪರ ಶ ರಪ   ದಪ ಟರಗಟ ಕಸ -01 23/P2 ನ ಅ 0.85 0.600 767750451966 10958101005039

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎ  ಪ   ವ ದ ಪ  ಮಳ ಕಸ -01   2/P ನ ಅ 1.00 0.600 965013300054 20383179901

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ೕರಭದ ಪ     ವ ಂಗಪ ಕಗ -02   35/6P1 ನ ಅ 1.05 0.600 491160604646 10570100005064

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಖ ಅಹಮ  ಷ ೕ   ಆ  -02   214/1A ನ /ಅ. ಅ 2.00 0.600 834279520901 64089703050

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ  ವ ಂಗಯ   ಎ ಎ  ಯಪ ಕಸ -01 65 ನ ಅ 1.52 0.600 431717723085 O572101000419

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ  ಂದ ಪ   ವ ಂಗಪ ಇಟ ಕಸ -01      53/5 ನ ಅ 0.65 0.600 785527536122 O572101052282

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ವ    ಪರ ಶ ರಪ ಲ ಹ ಕಸ -01   123/4,115/4 ನ ಅ 1.16 0.600 821634785182 O6252250015581

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ೕ  ೕಂ ೕ ಶ ರಪ ಕ ಮಳ ಕಸ -01   17/P2 ನ /ಮ ಅ 0.64 0.750 798658143740 115701010012830

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎ  ಮ ೕಶಪ   ದ ಪ ಲ ಹ ಕಸ -01    73/5 ನ ಅ 0.93 0.600 271142424656 O572101060852

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಲ ಣಪ   ಂಗಪ ರನಹ ಕಸ -01    18/1 ನ ಅ 2.00 0.600 322880815915 115701011009238

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ವ ಂಗಪ   ಜಪ ಗ ಉ   65/1 ನ ಅ 0.74 0.600 689734484193 54040723191

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ  ಎ  ಜ ಖರಪ   ಮ ವಪ ೕಮ -01 16/1,16/4 ನ ಅ 3.25 0.600 263106670302 33755604556

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ ೕ   ಎ  ಎ   

ವ ಗ ಜಪ ಂಡನಹ ಉ   35/5 ನ ಅ 0.51 0.600 308729737001 10919101037728

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

  ಬಸವ ಜಪ   ಹ ತಪ ೕಗ -01    34/2,11/3B2 ನ ಅ 3.43 0.600 803759125212 10870100001977

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

  ಮ    ೕರಭದ ಪ ಂಗದಹ ಕಸ -01    4/3 ನ ಅ 2.00 0.600 428173741019 O572101016665

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಅಂಕಳಪ   ವಪ ಲ ಹ ಕಸ -01    115/1P1 ನ ಅ 1.33 0.600 944841356701 17125001001571O1

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ ಎ   ಸನ   

ಮಹಮ ದ ನ ಮಳ ಕಸ -01   46/1 ನ /ಅ. ಅ 2.10 0.600 482143056963 10958101004368

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ   ಗ    ಎ  

ಂತಪ ಹ ಕಸ -01   39/1P-P1 ನ ಅ 1.16 0.600 665047796011 19122210041347

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಜಪ   ಈಶ ರಪ ಕ ಮಳ ಕಸ -01 30/3P2 ನ ಅ 0.69 0.600 770696656598 115701231002469

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

  ಇಂ ರ ೕಂ ಎ  ಎ  ಮ ಂಗದಹ ಕಸ -01 1/1A ನ /ಮ ಅ 1.06 0.750 414849692576 115701011000978

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಆ  ೕಂ ಎ  ಗ ಆ -02    64/3 ನ /ಮ ಅ 1.01 0.750 947498634269 10870100000603

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

   ಷ ಯ ಮರ ಉ   65/3BDP-P1 ಪ. ಅ 1.20 0.750 591588266333 378101500242

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ದ ಪ   ಡ ಪ ಂಗದಹ ಕಸ -01   66/19 ಪ. ಅ 1.20 0.750 485342897856 34874908570

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಮ ಲ ೕಂ ಶಪ ರ ೕ ಕಸ -01   70/P-P1 ಪ. /ಮ ಅ 0.56 0.750 293833996638 115701011001813

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಬಸವ ಜಪ   ಪರ ಶ ರಪ ಂಡನಹ ಉ   54/B17 ನ ಅ 0.80 0.600 273019498691 64157536637

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ   ಕಲಪ   ಬಸಪ ಮ ರ ಯಕನ ಕಸ -01 39/4,39/2A4,37/4,37/6 ನ ಅ 1.25 0.600 203456207871 10958101028605

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

  ಜ ಖರಪ   ಬಸಪ ಂಗದಹ ಕಸ -01   91/2P1 ನ ಅ 0.80 0.600 970479756809 64008297837

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ವ   ಬಸಪ  ಬಸವನಹ ಕಸ -01   26/1B ನ ಅ 1.12 0.600 496036505022 115701011004488

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ರತ ಮ  ೕಂ ವ ತ ಪ ಟರಗಟ ಕಸ -01 46 ನ /ಮ ಅ 1.78 0.750 460749284178 115701011001446

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ  ಎ  ಮ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ಂಗದಹ ಕಸ -01   98/1 ನ ಅ 0.44 0.600 636057408338 64008262305

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಜ ೕ   ಅ  ಮ ೕ  ಆಗರಬ ಹ ಕಸ -01   51/9 ನ /ಅ. ಅ 0.60 0.600 733390444097 64115478017

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎಂ ದ ಖರಪ   ಎ ಮಲಪ ಕ ಡ ಕಸ -01   45/1P2 ನ ಅ 0.57 0.600 405837108687 115701010013646

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ   ಕರಮ  ೕಂ   

ಬಸವ ಜಪ ೕನಹ ಕಸ -01   4/1 ನ /ಮ ಅ 0.85 0.750 629477493697 O572101055865

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ  ೕತಮ  ೕಂ ದ ಪ ಹಲಕ ಉ   39/5 ನ /ಮ ಅ 0.83 0.750 206951004149 10919101008203

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ರತ ಮ  ೕಂ ಗಪ ಸ ಕಸ -01 31 ನ /ಮ ಅ 2.00 0.750 713791961423 O578101011690

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಗನ ಡ  ಪ  ಮ ಯಪ ೕಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-01   21/1 ನ ಅ 3.25 0.600 825653397737 O578101000878

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ  ೕರಪ   ಲಪ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-01    15/1 ನ ಅ 3.12 0.600 669248932675 694000434671

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಇ ಕ ೕಶಪ   ಈಶ ರಪ ಡ -02   76/2 ನ ಅ 1.20 0.600 429155426612 572157494

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ೕ ಶಪ   ಮಪ ಅಕಳಕ ಕಸ -01   12/7 ನ ಅ 0.80 0.600 539170441216 17125001003059O1

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

  ೕ   ಬಸಪ ಹರ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 36/2 ನ ಅ 0.72 0.600 719397877591 4391101000308

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎ  ೕರಭದ ಪ   ಡ ಂತಪ ನಹ ಉ   42/3 ನ ಅ 0.79 0.600 973026239795 572140876

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಪರ ಶ ರಪ   ದ ಪ ಜ ರ ಉ   2/1P1 ಪ. ಅ 0.98 0.750 799613930380 20287714463

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಮಪ   ಹ ತಪ ಕ ಬನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01   21/2 ಪ. ಅ 1.60 0.750 877456890338 520101249369527

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಆ ದ  ಜ ಯ ಡ -02    73/8 ಪ. ಅ 0.60 0.750 464301263508 O6252200001251

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಕ ಬಪ   ಗಪ ನಹ ಉ   16/1P-P2 ಪ. ಅ 1.00 0.750 880016810611 923244734

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಶ   ಎಂ  ಮ ೕಶಪ   ಎ ಚ ೕನಹ ಕಸ -02     1/1 ನ ಅ 0.40 0.500 702613688401 17125001005060O1

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ವ ತಮ    ೕಂ ಂದ ಪ  ಕಸ -01   120/4 ನ /ಮ ಅ 0.71 0.750 659911849530 8848101000993

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಧ ಜಯ  ಚನ ಬಸಪ ಹ  ಹ ಉ   22/5 ನ ಅ 0.80 0.600 215032336820 17125001003460O1

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಲ   ಎ  ೕಂ ಮ ವಪ ೕಗ -01    15/26 ನ /ಮ ಅ 1.10 0.750 891201798700 108701000023O3

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಹ ಥ   ಯ ಸಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01   37/2B ನ ಅ 0.41 0.600 636799303645 O578101024576

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎಂ ಂಗ     ಮಹ ವಪ ಕ ಕಸ -01 156/3,7/3B ನ ಅ 8.10 0.600 367979860424 O6252200002123

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎ ಅ ೕಕ  ಅಜ ಪ ನ ಉ 21 ನ ಅ 0.90 0.600 560260573669 64021858811

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ ರಬ  ಷ ಹ ೕ      ಜಯಪ ರ -02 102/7 ನ ಅ 3.32 0.297 744842126148 O572101055054

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ೕ   ಜಪ ಂಡನಹ ಉ   18/24 ಪ. ಅ 0.80 0.750 964495989074 64085225894

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ ಔಷ  ಂಪರ ಯ ತ ಸ ಯ   ಬ ಯ ಕ ಉ 11 ಪ. ಅ 1.64 0.100 865023781473 64173932701

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ  ಆ  ರ   ಚಹ  

ಗಪ ನಕ ಕಸ -01   50/8-P1 ಪ. ಅ 0.60 0.750 297009459022 O572101057822

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎ  ಮ ಲ ೕಂ  ಟ ಪ ರ ಕಸ -01 25/P1 ಪ. /ಮ ಅ 1.20 0.750 663925261022 O572101052532

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

  ಖರಪ   ಚನ ಪ ಚ ೕಶ ರ ಕಸ -01 47/1 ಪ. ಅ 0.20 0.750 910199271438 11570101001385

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ೕ  ೕಂ ೕಮ ಯ ಮ ಕಸ -02 66 ಪ. /ಮ ಅ 1.60 0.750 997871763825 17125001003143O1

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ವ ತಮ  ೕಂ ಸ  ಂ ೕಪ ಕಸ -02   8/14P1 ಪ. /ಮ ಅ 1.60 0.750 528002287581 4739101000554

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ  ಎ  ಕಮಲಮ  ೕಂ ಎ  ಎ  

ಜಯಪ ಲ ೕ ಗರ ಕಸ -02
 

21/2,38/P1,31/1P3,31/2P1,
40/2B

ನ /ಮ ಅ 0.59 0.750 507899226292 10570100006734

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ದ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -02   30/1 ನ /ಮ ಅ 1.31 0.750 468674753737 8848101002510

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಂತ ಜ  ಎ   ದ ಪ ೕನಹ ಕಸ -02    1/1 ನ ಅ 0.70 0.600 684313767574 64003178133

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಲಕ ಮ  ೕಂ ಮಪ ನಹ ಕಸ -02   14/6-9 ನ /ಮ ಅ 1.60 0.750 342525580814 1560101010340

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

  ವಣ  ೕಂ  ಎಂ ೕಜ ಜ ಕಸ -02   130/P1 ನ /ಮ ಅ 1.80 0.750 726169515946 1560101010068

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ದ ಮ  ೕಂ ವ ಂಪ ಎ ಹ ಕಸ -02   26/1A ನ /ಮ ಅ 0.81 0.750 595493591679 10570101030196

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎಂ ೕಥ ಯ   ಖರಪ ವ ರ ಕಸ -02 24 ನ ಅ 1.37 0.750 817145466725 64170591852

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಏ ಂತಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಕಸ -02 170 ನ /ಮ ಅ 2.07 0.750 362793847958 1560101010333

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ೕರಪ   ಸಣ  ಬಸಪ  ಡ ಂ ಕಸ -02    84/10-P1 ನ ಅ 1.30 0.600 527077294056 1560101007115

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಓ ದ ಖರಪ    ಓಂ ರಪ ಎ ಹ ಕಸ -02   25/3,35/3P1 ನ ಅ 1.05 0.600 913333889550 O572101006320

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಎ  ವ ಂಗಪ   ಎ  ೕರಪ ಮ ಕಸ -02   30/5 ನ ಅ 0.66 0.600 493070064180 17125001006482O1

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

 ಎ  ಥ   ಮಲಪ ಂಡನಹ ಉ   46/1A ನ ಅ 0.58 0.600 932217565938 64056637288

6408 ಚನ ಂ ೕಕರಣ
ಅ   ವ 

ಜಪ   ಮ ಪ ಎ ಹ ಕಸ -02   53/5P,163/P1 ನ ಅ 0.57 0.600 383822883622 4739101000428

1 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಹ  ವ ಹ  ಎಂ ಮ ನಪ   
ಮಲಪ

ದ ಆನ ೕ 116/4 ನ ಹ ವ ಹ 1.30 0.4048 858992450090    1813101017639    

2 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಹ  ವ ಹ  ಎಂ ಜಪ   ಮಲಪ ದ ಆನ ೕ 99/1 ನ ಹ ವ ಹ 6.33 0.4048 364011061404    100501011000561    

3 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಜ   ಸ ವಪ ಡ ಯ ಂಡ 167/2 1 ನ ಣ 0.72 ºÉ. 0.11448 793178904309 10533100003782

4 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ತ  ಸ ವಪ ಡ ಯ ಂಡ 169/4 ನ ಣ 0.72 ºÉ. 0.11448 833638936280 64082932725

5 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಕಲಪ   ೕರಪ ಕ ಯ ಂಡ 70/1 ನ ಣ 1.50 ºÉ 0.2385 642603597918 10699101011395

6 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಜಯ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ಕ ಯ ಂಡ 77/2 ನ ಣ 1.00 ºÉ 0.159 840505540746 10699100004939

7 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ವಣ ದ ಪ   ಸಣ ಮಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 31/2 ನ ಣ 0.58 ºÉ 0.09222 790599877469 10533101050835

8 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ವ ರ  ಪರಮ ವಪ ಡ ಯ ಂಡ 124/1 1 ನ ಣ 0.80 ºÉ 0.1272 764380962645 858110100004530

9 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಗಮ  ೕಂ ದ ಪ ನಹ ಆನ ೕ 31/4 ನ ಣ 0.96 ºÉ 0.15264 211008273843 10688100006119

10 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ದ ಬಸಪ   ೕರಬಸಪ ನಹ ಆನ ೕ 9/1, 10 ನ ಣ 1.97 ºÉ 0.31323 748728129259 10688100002578

11 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಎಂ. .ಬಸವ ಜಪ   
ೕರಬಸಪ

ನಹ ಆನ ೕ 108/5, 85/1J2 ನ ಣ 1.45 ºÉ 0.23055 252678055321 10688100002570

12 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಬಸಪ   ಕಲಪ ಅ ಯ ಂಡ 94/4 ನ ಣ 1.00 0.159 952570227813 10526101024113

13 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಲಪ   ಗಪ  ಚನ ಪ ಅ ಯ ಂಡ 13/5, 13/4 ನ ಣ 0.87 0.13833 721725474026 10526100003221

14 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಜಪ ಅ ಯ ಂಡ 93/3ಎ1 ನ ಣ 0.72 0.11448 479045852556 10526101018024

15 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಜಪ  ಬ  ಚನ ಬಸಪ ನಮ ಯ ಂಡ 28 ನ ಣ 0.80 0.1272 316576900114 0480101007220

16 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಗ ಜ  ಬಸವನ ಡ ೕಪ ಯ ಂಡ 62/2 ನ ಣ 1.09 0.17331 806816295915 074301000006129

17 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ೕ ಶ  ಕಲಪ ಕ ಯ ಂಡ 131 ನ ಣ 1.40 0.0636 426124906550 10699101004623

18 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಕರ  ಹ ತಪ ಅವರ ಕಸ 330/2, 22/3 ನ ಣ 1.09 ºÉ 0.17331 9995501510361 10924101031760

19 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ೕತಮ  ೕಂ ೕ ಲ ಸ ಕಸ 31/11 ನ ಣ 0.58 ºÉ 0.09222 266018173884 3842101001101

20 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಗ ಜ  ಟ ಬಸಪ ಟಗ ಕಸ 43130 ನ ಣ 1.22 ºÉ 0.19398 277739637863 074301000008257

21 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಪ ಶ  ೕರಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 34/2 2, 34/2 1 ನ ಣ 0.80 ºÉ 0.1272 483768135293 10526100003596

22 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಗಪ   ಮ ಯಪ ಗ ಕಸ 54/3 ಪ. ಣ 0.40 ºÉ 0.1202 10881101006934

23 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ನ ಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಗ ಕಸ 155/3 ಪ. ಣ 1.00 ºÉ 0.2862 215864271875 1609001003634

24 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ರಮ  ೕಂ ಕಲಪ ದ ರ ಯ ಂಡ 20/1 ನ ಣ 1.50 0.2385 332136087359 422373662

25 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಜಣ   ಬಸಪ ಂಗದಹ ಕಸ 75 ನ ಣ 0.65 0.10355 448505943384 1305155000083933

26 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಸ ೕ    ಬಸವ ಜಪ ಕಸ 218/1 ನ ಣ 1.00 0.159 396133106854 31159147487

27 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಖರಪ   ಪ ಗ ಕಸ 17/3, 17/1 ನ ಣ 1.09 0.17331 452836640789 32446831872

28 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಬಸವ ಜಪ   ವ ಪ ಕಸ 218/1 , 303/4 ನ ಣ 1.46 0.23214 709311529534 225010100043032

29 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ೕ ಠಪ   ಯಪ ಹ ಮನಹ ಯ ಂಡ 4/1ಎ ನ ಣ 1.27 0.20193 691109220651 54010907107

30 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಗ ಜಪ   ವಣಪ ಡ ಕಸ 191/2 ನ ಣ 1.45 0.23055 865002307754 00000010811192606

31 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಗಪ   ಮ ಯಪ ಗ ಕಸ 107/2ಎ ಪ. ಣ 0.58 0.16599 373784828131 160900101004855

32 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಬಸವ ಜಪ   ಹ ತಪ ಗ ಕಸ 108/5, 85/1ಎ2 ನ ಣ 1.00 0.4269 54028747234

33 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಸ ವಪ   ಹ ತಪ ಗ ಕಸ 94/4 ನ ಣ 0.80 0.34152 793782862431 64129555327

34 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಳಮ  ೕಂ ಮ ಳ ದ ಪ ಕಸ 34/2 ನ ಣ 1.86 0.79403 784117854593 10555100003178

35 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ವ   ಂದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 50/5 ನ ಣ 1.00 0.4269 918674032442 10526100004029

36 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಪ ಶ  ಯಲಪ ಹದ ಕಸ 273/2 ನ ಣ 0.58 0.2476 458991282617 1590101005903

37 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ದ ಮ  ಂ ಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 53/4 ನ ಣ 0.72 0.30736 840237067579 29400101009323

38 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಪ ಣ   ಂ ರ ಮಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 70 ನ ಣ 0.72 0.30736 618540179940 29100101000224

39 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ದ ಮ  ೕಂ ಪ ಣ ಕ ಯ ಂಡ 49/6 ನ ಣ 1.00 0.159 653832365186 10526101011784

40 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಅಜ ಯ   ಂದ ಪ ಆನ ೕ 49/1 2 ನ ಣ 0.72 0.30736 879518535236 100501010007375

41 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ   ಪ ಷ ರ ಕಸ 43/4 ನ ಣ 2.00 0.8538 973058524707 64046477019

42 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಬಸವ   ಜ ಖರಪ ಲವ ಆನ ೕ 37/2 ನ ಣ 1.00 0.38421 94648934142 32503409298

43 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ   ಪ   
ಮಹ ವಪ

ಲವ ಆನ ೕ 64/2, 64/1, 63/3 ನ ಣ 1.00 0.4269 529471518496 10637100001528

44 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಮ ಶ ರಪ   ಮಪ ಆನ ೕ 6/2, 6/3 ನ ಣ 1.00 0.4269 568811399153 10637100006298

45 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಜಗ ೕ   ಮ ಶ ರಪ ಲವ ಆನ ೕ 66/1 ನ ಣ 0.50 0.21345 272967126345 10637101001088

46 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ವ ಗಮ   ಮ ಶ ರಪ ಆನ ೕ 5/1, 5/4 ನ ಣ 1.50 0.64035 840286788845 10637100003723

47 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಜ ಖರಪ   ಮಪ ಲವ ಆನ ೕ 41, 42 ನ ಣ 1.00 0.4269 504846515590 10637100001523

48 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಎ  ವ ದ ಪ   ದ ಪ ಡ ಕಸ 99/2 ನ ಣ 1.18 0.50374 540930119771 417402010027027

49 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಬಸವ ಜಪ   ಹ ತಪ ಗ ಕಸ 85/1ಎ2 ನ ಣ 0.44 0.18787 350786798107 54028747234

50 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಸ ವಪ   ಹ ತಪ ಗ ಕಸ 94/4 ನ ಣ 0.44 0.18784 793782862431 6412955527

ಜ ವಲಯ ೕಜ ಗ



51 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ರಪ   ಹ ತಪ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 8/10 ಪ. ಣ 2.00 0.5724 413747181077 2443101000213

52 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಗಪ   ಮ ಯಪ ಗ ಕಸ 107/2ಎ ಪ. ಣ 0.58 0.16599 520101259261404

53 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಸ   
ಸತ ಯಣ

ಟಗ ಕಸ 9/1, 9/2, 9/3 ನ ಣ 1.50 0.64035 837804949288 64099205510

54 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕ ಂತ  ೕಂ   ಕ ಕಸ 17/2  18/1ಎ2 ಪ. ಅ 2.132 1.57 270115119064    8509101022205    

55 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕ ಂದ ಪ   ಪ ಣ ದನ ೕ ಆನ ೕ 14/2 ಪ. ಅ 1.18 1.57 569259851044    10688100003568    

56 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕ ಧಮ  ಯ   ಕ ಯ ಯ ಂಡ 14/1ಎ 5 ಪ. ಅ 0.8 1.57 331456192640    449101011370    

57 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕ ಲ  ಯ   ಹ ಮ ಯ ಅರ ರ ಕಸ 52/1, 25/1 3 ಪ. ಅ 0.94 1.57 288196590308    10678100007365    

58 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ  ೕಂ ನ ಯ ಸಹ ಆನ ೕ 26/3 ಪ. ಅ 2.4 0.38 583469676087    74301000006250    

59 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ ಎ  ೕ    ಖರ 
ಯ

 ರ ಆನ ೕ 14 ಪ. ಅ 3.6 0.34 623323513400    200001372118    

60 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ ಆ   ಅ ೕ   ಆ  ೕರಣ ಆನ ೕ 244/2, 243/2 ಪ. ಅ 2 0.60 402836561677    1813101015747    

61 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ ದ ಪ   ಗಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 189/11 ಪ. ಅ 1.6 0.38 257584040143    100501010012431    

62 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ ಗ ಯ   ವ  ಯ ಆ ರಹ ಆನ ೕ 10/6 ಪ. ಅ 7.2 0.34 837967792413    10787100006821    

63 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ ೕ  ೕಂ ಕಮ  
ಯ

ಆನ ೕ ಆನ ೕ 23/1 9 ಪ. ಅ 1 0.32 912478498534    520101003522659    

64 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ ಓಂ ರಪ   ಮ ದ ಯ ಓಬ ಹ ಕಸ 23/ 3 ಪ. ಅ 1.4 0.60 400797674919    10678100009822    

65 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ   ಮಹ ವಪ   ನ ಪ ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 47/1 ಪ. ಅ 2.27 0.34 680716325648    200010010103    

66 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ ೕಶಪ   ಯಪ ನಹ ಆನ ೕ 12/2 ಪ. ಅ 1.2 0.22 571711098426    100501011007802    

67 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ ರ ೕ  ೕಂ ಷ  ಯ ಯ ಂಡ 96 ಪ. ಅ 1.06 0.26 641662345619    449101015010    

68 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ   ತ ಮ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 149 ಅ 4.30 0.49 622574883349    10699100002454    

69 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ ಬಸವ ಜಪ   ಲಪ ದಗ ಯ ಂಡ 58/1 ಅ 3.13 0.27 384410023693    10533100050404    

70 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ .ಎ  ತ ಮ  ೕಂ   
 ಮಹ ವಪ

ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 39/3, 39/4 ಅ 1.22 0.75 436330841770    449101011344    

71 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ ವ   ದ ಪ  ೕಥ ೕಥ ಆನ ೕ 83 ಅ 2.05 0.44 553041709865    483101022590    

72 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ ೕ ಬಸವ ಜಪ   ಆ   
ದ ಪ

ಯ ಂಡ 49/8 ಅ 2.1 0.29 314589853763    449101007560    

73 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂಡ ೕ ಮ ನಪ    
ಮಲಪ

ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 86/2 ನ ಅ 2.33 0.45 848050334560    64004944041    

74 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಶರಣಪ  .  ಬಸಪ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 31/ 2, 31/4 ನ 2 2.00 516299184817    449101010229    

75 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಮ ಂಧ   ಎ   
ಂಡಪ

ಆನ ೕ ಆನ ೕ 270/2 ನ  6.04 2.00 986529591220    1064101013897    

76 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ೕ ಚನ ಬಸಪ   ಬಸಪ ತನಹ ಯ ಂಡ 38/1 ನ  2.4 2.00 777956578388    49101007477    

77 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ೕ ಪರ ಶ ರಪ   ಂಗಪ ಅವರ ಕಸ 31 ನ  8.34 2.00 413716392281    917010080632984    

78 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಹ ತಪ    ಡ  
ಹ ತಪ

ಡ ಕಸ 106/1 ನ  ವ ಹ 1 0.13 5094 3538 2534 0364104000103923

79 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ .ಹಷ   . ಮ ಷ ರಮ ಂಡನಹ ಕಸ 33/1¦1 ನ  ವ ಹ 1 0.11 2611 6804 5631 54028774755

80 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ . .  ೕಂ ನ ದ ಡ ಕಸ 294 ನ  ವ ಹ 2 0.11 6475 1904 4486 33741841708

81 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಜಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 57/1J2 ನ  ವ ಹ 1 0.11 694549814877    105501011005887    

82 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಂದ ಪ   ಪ ಣ ದನ ೕ ಆನ ೕ 14/2 ನ  ವ ಹ 1 0.11 569259851044    10688100003568    

83 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಂದ ಪ   ಲ ಆನ ೕ ನ  ವ ಹ 1 0.11 557465194527    50428478162    

84 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಸ ೕ   ಗ ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ ನ  ವ ಹ 1 0.20 636672119847    449101013475    

85 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ವ ಹ ಕ   ೕ ದ ಪ ಯ ಂಡ ನ  ವ ಹ 1 0.11 719479236362    694000823996    

86 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ರಣ ಘಟಕ  ೕ    
ಸತ ಯಣ

ಟಗ ಳ ಕಸ 9/1, 9/3, 9/2, 10 ನ ಸ ರಣ ಘಟಕ 1 2 837804949288 37991578820

87 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ರಣ ಘಟಕ  ಆ  ವ    
ಂಧ ಪ

ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 87/6, 118/3, 50/5, 49/4, 
49/5

ನ ಸ ರಣ ಘಟಕ 1 2 52615326078218

88 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ರಣ ಘಟಕ ತ ಮ  ಂ ಓಬಳಪ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 8/9 ಪ. ಸ ರಣ ಘಟಕ 1 9.99 98415326004119

89 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಕಮ  ೕಂ ಮ ಶ ರಪ ರ ಕಸ 45/2 2 ಪ. ಅ 1 0.56 9247000600003200    

90 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಯ   ಬ ಯ ೕ   ನಗರ ಆನ ೕ 1/2 ಪ. ಅ 1 0.56 8106868756558    64188119426    

91 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಗಪ   ಮ ಯಪ ಗ ಕಸ 59/1ಎ ಪ. ಅ 1 1.26 345975266973    9247000600003200    

92 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ದ ಖರಪ   ಮ ಶ ರಪ ಂ ರ ಕಸ 36/3 ನ ಅ 1 0.70 648341508607    1822500101966300    

93 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ  ಆ  ಮ ದ ಪ   ಬಸಪ ಳ ಂಡನಹ ಕಸ 54/6, 54/8,54/1ಎ ನ ಅ 1.12, 0.11, 
0.38

0.70 523862560743    74301000006017    

94 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ  ಆ  ಇಂ ಂಟ ಸ ಅ 0.56 9247000600003200    

95 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ  ವ     ದ ಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 207/2 ನ ಅ 1.66 0.70 988353310239    100501010007739    

96 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ೕ ಬಸವನ ಡ  ಮಹ ವಪ ದ ಆನ ೕ 48/ 2 ನ ಅ 1 0.70 815290690285    50100163050755    

97 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಎ ಆ  ಜಯ ಪ    ದ ಪ ಕ ಯ ಂಡ 36/10-11 ನ ಅ 1.2 0.70 502699310711    508101053218    

98 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ೕ ಂಕ ಶಪ   ಸಪ ] ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 104/1, 120/ 2 ನ ಅ 1.6 0.70 502916946613    449101004060    

99 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಮಲಪ   ೕಲಪ ೕ ಯ ಂಡ 248/8 ನ ಅ 1.02 0.70 910187917886    480101005917    

100 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಗಪ   ಕ ಪ ಎ ಕಸ 27/2 ನ ಅ 1.83 0.70 477054329668    10555100003320    

101 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ೕ ಂಗಪ   ದ ಪ ಗರಕ ಕಸ 45/3 ನ ಅ 5.23 0.70 704041180123    60132511485    

102 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಮಹ ವಪ   ನ ಪ ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 47/1, 47/2 ಪ. ಅ 1.47 1.26 680716325648    2001010103    

103 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಎ  ಜಪ   ಚನ ಪ ಮ ರ ಕಸ 5/1ಎ3, 6/5 ನ ಅ 1.09 0.70 587108712483    512120020009915    

104 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಎ   ೕ   ಎ   
ಬಸವ ಜಪ

 ವಣ ಆನ ೕ 66/1 2 ನ ಅ 1.31 0.70 318149985080    100501011001039

105 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ೕಮ  ನ ಮ  ೕಂ ಲಪ ಆನ ೕ 72/2 ಪ. ಅ 2 0.56 452977505471    9247000600003201

106 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಎ  ೕಮಪ   ಹ ತಪ ಅಗಸನಕ ಆನ ೕ 23/13 ಪ. ಅ 1.2 1.26 534311949774    33234972227

107 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ  ಯ    
ಯ

ಆ ರಹ ಆನ ೕ 1/2 ಪ. ಅ 0.8 1.26 16021131000197

108 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ೕ ಹ ತಪ   
ಡ ಮಪ

ಸ ಂದ ಡ ಕಸ 59/6 ಪ. ಅ 0.87 0.56 303581393859    3032500101067501

109 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ೕಮ  ನ ಮ  ೕಂ 
ಹ ತಪ

ಗ ಕಸ 155/2, 155/3 ಪ. ಅ 0.62 0.56 215864271875    160900101003634

110 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ೕ ಪ ಮಪ   ಬಸಪ ಕ ಗ ಯ ಂಡ 98/1 ಪ. ಅ 2.62 0.56 565851413836    06302250063083

111 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ೕ   ವಣ ದ ಪ   
ಂದ ಪ

ಮ ನ ಆನ ೕ 173/2 ಪ. ಅ 0.8 0.56 441698599545    0232500100335401

112 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ೕ ಷ  ಯ   
ಯ

ನ ಯ ನಹ ಆನ ೕ 39/3 ಪ. ಅ 0.56 10637100000395

113 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ನ ,ಮ  ೕಂ ಲಪ ಆನ ೕ 72/2 ಪ. ಅ 2 0.56

114 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ  ಬಸಪ   ಕ ಯಪ ೕ ಯ ಂಡ 27/1 ಪ. ಅ 0.54 0.47 555999184701    480101010213    

115 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಬಸವ ಜಪ   ಕ ಯಪ ದಗ ಯ ಂಡ 93/5, 129/4 ಪ. ಅ 1.31 0.47 258327537107    10533100051650    

116 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಲಪ   ಮಪ ಅವರ ಕಸ 389/3, ಪ. ಅ 2.36 0.47 550284969191    10924101017159    

117 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಶಪ   ದ ಪ ಹ ಆನ ೕ 56/2 ಪ. ಅ 1.17 0.47 827037142628    10637100005490    

118 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಜಯಮ  ೕಂ ಗ ಪ ಅವರ ಕಸ 187/5 ಪ. ಅ 2.1 0.47 429498179621    10847100006089    

119 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಜಯಪ   ಪ ಣ ಹ ಆನ ೕ 18/2ಎ3 ಪ. ಅ 2 0.47 838005951535    7300101029148    

120 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಖರಪ   ಮಪ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 51/1 ಪ. ಅ 4.36 0.47 975780811626    917030059261759    

121 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಕ ಯಪ   ಂಪಣ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 98/1 ಪ. ಅ 1.59 0.47 807264460637    64137420333    

122 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ  ಲ ಣ  ಗಪ ಯ ಂಡ 67/1 ಪ. ಅ 2.4 0.47 341380776111    449101000727    

123 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಎ   ಪ   ಸಪ ೕ ಡ ಯ ಂಡ 86/3 ಪ. ಅ 1.05 0.47 458032954235    1305155000054208

124 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಸ ೕ   ಎ   
ಜಪ

ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 51/2 ಪ. ಅ 0.4 0.47 636672119847    0449101013475

125 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಯಲಪ   ದ ಪ ಕ ಆನ ೕ 33/1 ಪ. ಅ 1.61 0.47 331505405677    0232500100566301

126 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ   ಗಪ   ಪ ಸಪ ಸಹ ಆನ ೕ 7/8 ಪ. ಅ 0.6 0.47 500227945395    007300101028507

127 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ೕ ಂದಪ   ಹ ಮಪ ಗ ಕಸ 86/3 ಪ. ಅ 1.07 0.56

128 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಪರ ಶ ರಪ   ಮಪ ಕಸ 184/3 ಪ. ಅ 0.84 0.56

129 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ೕ   ಹ ಮವ ಗ ಕಸ 93/2 ಪ. ಅ 0.8 0.56

130 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಂಧ ಪ   ಹ ತಪ ಗ ಕಸ 94/6 ಪ. ಅ 0.8 0.56

131 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ  ಎಂ ಹ ತಪ   ಬಸಪ ಮ ಆನ ೕ 91/1, 91/3 ಪ. ಅ 0.91 0.56

132 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಂತಪ   ಬಸಪ ಆನ ೕ 54/1 ಪ. ಅ 1.92 0.56

133 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಮ ಪ   ಸಣ  ಲಪ ನಮ ಯ ಂಡ 57/2 ಪ. ಅ 1.56 0.56

134 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಎಂ ಬಸವ ಜಪ   
ಡ ದ ಪ

ಲರಹ ಆನ ೕ 43/6 ಪ. ಅ 1.6 0.56

135 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ  ಓ ದ ಪ    ಓಬಳಪ ೕ ಯ ಂಡ 144/2 ಪ. ಅ 0.59 0.56

136 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಓಬಳಪ   ದ ಪ ಮಳ ಕಸ 48/15 ಪ. ಅ 0.84 0.56

137 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಓಬಳಪ   ಮ ಪ ನಮ ಯ ಂಡ 29/1 ಪ. ಅ 0.4 0.56

138 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ ಬಸವ ಜಪ   ಂಗಪ ೕಳ ಣ ಆನ ೕ 54 ಪ. ಅ 1.6 0.56

139 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಜಯ ಮ  ೕಂ ಜಪ ಗ ಆನ ೕ 2/1 ಪ. ಅ 4.00 0.25 890336761536    50100206953551    

140 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಜಲ ಮ  ೕಂ ಜಯ ಪ ಗಳಹ ಆನ ೕ 16/3 2 ಪ. 1 1.60 357069830509    105501011004227    

141 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಹ  ಯಕ  
ಹ ತಪ

ಕ ಕಸ 34/2ಎ1, 35/1ಎ ಪ. 1 1.60 496506661439    10984101000362    

142 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ವಪ    ಕ ಯಪ ಹ ಆನ ೕ 13/3 ಪ. 0.2 1.60 232500100774101    

143 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಹ ತಪ   ಡಪ ಕ ವ ಹ ಆನ ೕ 54 ಪ. 1 1.60 699832143718    232500120095501    

144 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಎ  ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ೕಥ ಆನ ೕ 80/ 7 ಪ. 2 1.60 374057247028    232500120095501    

145 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಧರ ಯ   ಯ ಕ ಆನ ೕ 28/1 ಪ. 2 1.60 582194834877    1902500102508400    

146 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ೕಂ ಮ ಯ ಂ ರ ಕಸ 24/1 ಪ. 1 1.60 493230913781    10757100006112    

147 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ವ  ಯ   
ಯ

ಪ ಡ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 4/2 ಪ. 2.23 1.60 320518547964    32314811994    

148 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ರ  ಯ   ಈಶ ರ ಯ ೕಥ ಆನ ೕ 82/6 ಪ. 5 1.60 833094423902    3001009117    

149 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಜಮ  ೕಂ ವಣ ಯರವ ಹ ಯ ಂಡ 41/2 ಪ. 0.2 6.32 860016831384    10980101016512    

150 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಜಪ   ಗಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 143/9 ಪ. 0.2 6.32 391375040765    858110310000120    

151 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಜಪ  ಎ   ಗಪ ದನ ೕ ಆನ ೕ 143 ಪ. 0.2 1.12 391375040765    858110310000120    

152 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಜಮ  ೕಂ ವಣ ಯರವ ಹ ಯ ಂಡ 41/2 ಪ. 0.2 1.12 860016831384    10980101016512    

153 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕಮ ಯ   ಗ ಥ ಓಬ ಹ ಕಸ 19 ಪ. 0.2 6.32 391937163533    858110310000232    

154 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ೕಭ ೕಂ ದಪ ಸ ಕಸ 63/1 ಪ. 0.2 6.32 441226482748    858110310000231

155 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ೕಭ ೕಂ ದಪ ಸ ಕಸ 63/1 ಪ. 0.2 1.12 441226482748    858110310000231

156 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕಮ ಯ   ಗ ಥ ಓಬ ಹ ಕಸ 19 ಪ. 0.2 1.12 391937163533    858110310000232    

157 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಎ  ಪ ಶ   
ಗಪ

ಆನ ೕ ಆನ ೕ 126/3 ಪ.  0.2 6.32 636362293848    10980101016594    

158 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಎ  ಪ   ಗಪ ಆನ ೕ ಆನ ೕ 126 ಪ.  0.2 1.12 636362293848    10980101016594    

159 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  
ವ ರ ಎಂ   

ಂಧ ಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ
87/6,50/5, 118/3, 49/4, 

49/5 ನ  
0.12, 0.35, 
4.11, 1.11, 

3.16
2.00 918674032442    52615326078218    

160 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ವ    
ಸತ ಯಣ

ಟಗ ಕಸ 9/1, 9/2, 10 ನ  1.31, 2.23, 
3.10 

2.00 837807979288    37991578820    

161 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ವ  ೕ ಅ ೕ   
ಕ ಯಪ

ಹ ಆನ ೕ 56 ಪ.  0.2 1.60 706784040773    232500100774101    

162 ವಣ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ೕಥ ಆನ ೕ 80/1 ಪ. ಂ  ಪ ಶ 
ಸರ

0.40 374057547028 1305155000099527

163 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ
ಮ ನ. . .  

ಉ ಮ ಶ ರ. ೕಗ  01 11/2 ನ ಣ 1.00 0.16 6304143176636 10870100001975

164 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮಮ  ೕಂ ೕರಪ ೕಗ  01 50/1

ನ /
ಮ ಣ 1.00 0.16 661230323388 10870101026388

165 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜಯ ಪ . .   ಹ ತಪ ೕಗ  01 126/1,26/14,15/29 ನ ಣ 1.00 0.16 454275926819 10870100002477

166 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕ . .  ೕಂ   ಂತಪ ೕಗ  01 27/4

ನ /
ಮ ಣ 0.94 0.15 292019233955 10870100002588

167 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಲ . .  ೕಂ ಮ ಪ . ೕಗ  01 27/5

ನ /
ಮ ಣ 0.80 0.13 395597036717 10870100004083

168 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ರದಮ . .ಎ  ೕಂ  . ಖರಪ ಕ  01 14/1
ನ /

ಮ ಣ 0.72 0.11 538968183260 1712500100418601

169 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಹ ತಪ . ೕಗ  01 15/26
ನ /

ಮ ಣ 0.98 0.16 820432212751 10870101003828

170 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ   ಕರಪ ಮನಹ  01 18/1C2 ನ ಣ 0.98 0.16 429593043156 10870100002816

171 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಪ .ಎಂ  ಮಪ ಮನಹ  01 18/1A ನ ಣ 0.89 0.14 735084207689 898110110000733

172 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ಪ .   ದ ಪ ೕಗ  01 53/3 ನ ಣ 0.98 0.16 940172220316 10870131008498

173 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಪ   ಗಪ ಕ  01 54/3 ನ ಣ 0.50 0.08 270313636904 31818186247

174 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ವಣಪ   ಗಪ ಕ  01 54/4 ನ ಣ 0.40 0.06 341699312525 31851641774

175 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ೕಲಪ .ಎ .ಎ   ೕ ಂಗಪ ಕ  01 63/4 ನ ಣ 0.85 0.14 214258458870 31952381583

176 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ೕ .ಎ .   ೕರಭದ ಪ . ೕಗ  01 180/6 ನ ಣ 0.92 0.15 999134754340 1087010002058

177 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕ ಶಪ . .ಎ   ದ ಪ ಮನಹ  01 18/1B3 ನ ಣ 0.98 0.16 445084835014 10870101004960

178 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ

ಮ ಯ . .    
ಹ ತಪ . ೕಗ  01 148/4,39/5,15/26 ನ ಣ 0.98 0.16 503963161384 10870100002293

179 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಹ ತಪ .   ಂಕಟಪ ಕ ಗ -1 72,5/P10,42/2 ನ ಣ 1.00 0.16 205407235549 10870100000572

180 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಪ ಣ   ಮಣ ಕ -1 8/1 ನ ಣ 0.88 0.14 401047548124 31872265964

181 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ರಪ   ದ ಪ ರ -1 10/3 ನ ಣ 0.80 0.13 866478217824 10870100002889

182 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಪ ಣ   ಮಣ ಕ -1 8/1 ನ ಣ 0.88 0.14 401047548124 31872265964

183 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ

ಮ . .    
ಹ ತಪ . ೕಗ -1 15/27 ನ ಣ 0.72 0.11 919877402486 842410110009908

184 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಧ ಜಯ    ಚನ ೕರಪ ರ -1 19/1A,19/6 ನ ಣ 0.98 0.16 975707462944 10870100001274

185 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕರಪ   ಹ ಮಪ ೕಗ -1    38/11 ನ ಣ 0.80 0.13 327969316864 10870100002024

186 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕಧರ  ಪ ಣ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 225/13 ನ ಣ 0.87 0.14 237334152259 11150101005555

187 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಮ ೕಶಪ .ಎ   ಗಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 141/6 ನ ಣ 0.80 0.13 914021329666 4391101001146

188 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಹ ೕ . .   ಬಸಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 125/2A ನ ಣ 1.09 0.17 851233450418 111501010005880

189 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಗ   ಕ  ಗಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 261,261 ನ ಣ 1.09 0.17 343912641113 4391101001200

190 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ . .   ಬಸಪ . ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 125/1B2 ನ ಣ 1.20 0.19 380584649085 578101025403

191 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಶ ಂತಳಮ  ೕಂ . .ಎಂ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 188/2

ನ /
ಮ ಣ 1.08 0.17 280768969853 111501010002135

192 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ವಣಪ .   ಬಸಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 254 ನ ಣ 1.60 0.25 454588859298 10777481345

193 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಉ . .ಎಂ  ಗಪ . ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 14/2P2 ನ ಣ 0.65 0.10 508434304772 111501010004671

194 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ದ. .  ೕಂ ಕ ಬಸಪ .ಆ . ರ  02 60/6
ನ /

ಮ ಣ 0.43 0.07 511088215371 64171416825

195 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕ   ಆಜ ಯ ಕಬ ಳ ಬಸವಪಟ ಣ-02    21/A ನ ಣ 0.65

10335.00
568181044580 10893101032079

196 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕ ೕ   ಅಜ ಯ   ಅಜ ಪ ಕಬ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 21/A ನ ಣ 0.65 0.10 568181044580 10893101032079

197 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಗ ಜಪ . .   ಪ ಣ ಮ ರ  02 100/5,100/1,100/2 ನ ಣ 0.80 0.13 878770422411 0579101010624

198 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ರಪ . .   ದ ಪ ಮ ರ  02 100/2,100/1, ನ ಣ 0.79 0.13 440850880523 10870101032051

199 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜಪ . .   ದ ಪ ಮ ರ  02 100/2,100/1,100/2,100/1 ನ ಣ 0.79 0.13 590928941885 54032102175

200 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮಲಮ  ೕಂ ಪ ಣ   ಮ ಪ ಕಗ  02 58/1

ನ /
ಮ ಣ 0.47 0.07 238226371064 19122010002521

201 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಕ ಬಸಪ .ಆ .   ಬಸವ ಜಪ . ರ  02 88/3 ನ ಣ 0.65 0.10 827944079878 6431014240

202 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ

ಗ . .   
ಬಸಪ . . ವರಹ  02 43/3 ನ ಣ 0.85 0.14 778958389697 1912220007187

203 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಬಸವ ಜಪ . .ಎ   ವ ಂಗಪ ೕ ರ  02 19/2 ನ ಣ 0.68 0.11 565699613066 1560119000900

204 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಪ . .   ಲಪ ವರಹ -2 43/9 ನ ಣ 1.00 0.16 474614539698 64133307015

205 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜಯ ಪ . .   ಚನ ಬಸಪ ಮ ರ -2 101/10 ನ ಣ 0.58 0.09 983458687148 10870101000797

206 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜಪ   ಗಪ ೕಮ ರ -2 60/4 ನ ಣ 1.50 0.24 78284247804 64097726715

207 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಪ  . .ಎ  ಅಜ ಪ ೕಮ ರ -2 42/3CP1 ನ ಣ 0.58 0.09 757501842002 64077819649

208 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಉ . .ಎ  ೕಂ ತಮ ಯ ಡ -2 106/5

ನ /
ಮ ಣ 2.00 0.32 231498531632 20441389834

209 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ತ ಪ   ಭಟ ಪ ಗ ಂಡನಹ ಉ 72 ನ ಣ 0.80 0.13 737370771197 64133167644

210 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ಶ ರಪ   ಗಪ ಕರ ರ ಉ 67/P3/P1 ನ ಣ 0.65 0.10 658979491521 54053094543

211 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜ  . .   ಬಸಪ . ಕರ ರ ಉ 69/2 ನ ಣ 0.65 0.10 585301701242 54053093447

212 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಯಮ  ೕಂ ರ ಗ ಂಡನಹ ಉ 32/4

ನ /
ಮ ಣ 1.20 0.19 627405416565 10919101028702

213 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಪ ಸನ  . .ಆ   ವಣಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 116/P1 ನ ಣ 1.06 0.17 446081727327 64020438909

214 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ರಪ   ಚನ ೕರಪ ಹರಳಕ ಉ 79/4AP ನ ಣ 0.70 0.11 8790093758304 852652026

215 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮಪ . .ಎ   ಆ  ದ ಪ ವಡ ನ ಉ 61/P3,7/3 ನ ಣ 0.87 0.14 996723070901 64010158980

216 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಬಸವ ಜಪ . .   ಪರ ಶ ರಪ . ದ ಂಡನಹ ಉ 27/12 ನ ಣ 0.60 0.10 645411539708 858707558

217 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಬಸವ ಜಪ .ಎಂ.   ಮಪ ದ ಂಡನಹ ಉ 23/2B ನ ಣ 0.80 0.13 613035337909 572101019875

218 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ವ ತ. .ಆ   ದ ಪ . .ಆ ದ ಂಡನಹ ಉ 10/1 ನ ಣ 0.80 0.13 209370412364 572101053296

219 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಖರಪ   ಯಪ ಅ ಘಟ ಉ 15/P2 ನ ಣ 0.80 0.13 848742589237 10919101005091

220 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ . . ೕ ಶಪ   ಹ ತಪ ರ -2   8/7 ನ ಣ 0.80 0.13 614008789330 32556991284

221 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ಪ .   ಬಸಪ ಕತ ಲ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 251/P1 ನ ಣ 1.60 0.25 701871452509 54035363236

222 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ . .ಎ   ದ ಪ ವಡ ನ ಉ 142/7 ನ ಣ 0.47 0.07 760980480282 8849101000280

223 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ಪ . .ಎ   ದ ಪ ನ ಸ ದ ಉ 46/1BP ನ ಣ 0.80 0.13 662183710437 572101013417

224 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಪರ ಶ ರಪ . .   ೕರಪ ಉ 108,109,55/3,85 ನ ಣ 1.85 0.29 316057681262 1091101010624

225 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಗಪ   ಸಣ  ಮ ವಪ ಗ ಉ 37/2,37/5 ನ ಣ 1.09 0.17 867745044643 64138386388

226 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜಯ ಪ   ವಪ ಹರಳಕ ಉ 4/P4 ನ ಣ 0.54 0.09 488184370097 572144463

227 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜಪ   ಅಂಕಳಪ ಬ ಹ ಉ 48/1 ನ ಣ 0.43 0.07 758498693601 10919101003998

228 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಕ    ವ ಂಗಪ ಉ     53/6 ನ ಣ 0.21 0.03 590849071869 64070162543

229 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಪ . .ಈ  ಈಶ ರಪ ಬ ಹ ಉ 55/2 ನ ಣ 0.96 0.15 760356432497 64041296764

230 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಹ ೕ . .   ರ . .ಎ ಗ ಂಡನಹ ಉ 32/3 ನ ಣ 0.80 0.13 460267984551 20328556911

231 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜಗ ೕ . .   ರ . .ಎ ಗ ಂಡನಹ ಉ 32/3 ನ ಣ 0.80 0.13 805888343916 31035690684

(SWAMY AGRO        
IMPLEMENT)                                                                   
                                               
       9247000600003201



232 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಕಲಪ   ಸಣ ಮ ವಪ ಗ ಉ 95/3 ನ ಣ 1.60 0.25 269587705539 8849101000331

233 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಈಶ ರ   ಗಪ ಅ ಘಟ ಉ 6/1P1 ಪ. ಣ 1.15 0.33 924908482346 518787272

234 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಲ ಮ . .ಎ  ೕಂ ದ ಪ .ಎಂ.ಎ ಅ ಘಟ ಉ 6/1P1
ಪ. /
ಮ ಣ 1.15 0.33 596329903922 6190488120

235 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಪ ಕ .   ಂಕಟಪ ೕ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 74/P10 ಪ. ಣ 0.40 0.11 960274667670 578101022646

236 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಯ   ಡ ಯ ಂದ ಘಟ ಕಸ -01 156 ಪ. ಣ 0.75 0.21 316178184834 8848101002374

237 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ

ರ  .   
ಯ . . ಕಬ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 6/3,35/P2,23/2/B ಪ. ಣ 1.60 0.46 986745148305 10893101010615

238 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ದ ಯ   ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/P-P4 ಪ. ಣ 0.40 0.11 689047394608 64052242433

239 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ದ ಪ   ಬಸಪ ೕಮ ಹ ಕಸ -01 43/2 ನ ಣ 0.72 0.11 867100003150 64014500252

240 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಚನ ೕರಯ .ಎಂ.ಎ   ದ ಯ ೕಮ ಹ ಕಸ -01 34/1A7,34/1A8,34/1A5 ನ ಣ 0.36 0.06 809834195007 115701010013190

241 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಮ ವ. .ಎ   ಗ ಜ ರ ಕಸ -01 29/2 ನ ಣ 0.29 0.05 999718841588 10958101004146

242 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ದ ಂಗಯ .ಎಂ.ಎ   ದ ಯ ೕಮ ಹ ಕಸ -01 341AS ನ ಣ 0.36 0.06 871909309884 115701010009769

243 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ . .  ೕಂ ೕಜ ರ ಕಸ -01 5/3P1,5/1P1,17/11

ನ /
ಮ ಣ 0.27 0.04 269112496298 10958100001983

244 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ರಪ .ಎ   ವ ಂಗಪ . ರ ಕಸ -01 5/3P1,5/1P1 ನ ಣ 0.36 0.06 3724963898262 10958101000399

245 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಮ ನ.   ಬಸಪ ಂಗದಹ ಕಸ -01 52/3 ನ ಣ 0.36 0.06 618763521596 115701011000566

246 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಅರ ಂ .ಎ .   ಬಸಪ ಂಗದಹ ಕಸ -01 52/3 ನ ಣ 0.36 0.06 304405108273 1157010011473

247 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಬಸವ ಜಪ . .ಎ .  ಖರಪ ಹ ಕಸ -01 62/1P-P2 ನ ಣ 0.96 0.15 554380025686 20267008745

248 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ೕ ಂದಪ   ಕ ಮ ಪ ಲ ೕ ಗರ ಕಸ -01 60/1 ನ ಣ 0.94 0.15 657911000249 54040704350

249 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ

ಅ ೕಕ. .ಎ   
ವ ಂಗಪ . . ೕನಹ ಕಸ -01 68/3 ನ ಣ 0.36 0.06 487061203454 05721015318

250 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಪ .ಎ .   ನಕಪ ಳ ಗರ ಕಸ -01 56/6 ನ ಣ 0.43 0.07 853420152840 20383184413

251 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಮ ಪ .ಎ .   ಬಸಪ ರ ಕಸ -01 64/2 ನ ಣ 0.70 0.11 466873455135 64020685879

252 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ೕಶಪ   ಮಪ ನಹ ಕಸ -01 12/2P2 ನ ಣ 0.25 0.04 276221219749 572101060035

253 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಪ . .ಎ   ಖರಪ ಹ ಕಸ -01 62/1P-P1 ನ ಣ 1.37 0.22 715779825511 20267008767

254 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಗ . .   ಚನ ೕರಪ ನಹ ಕಸ -01

22/1,22/5,22/6,1/1P1,50/12
P2 ನ ಣ 2.00 0.32 33852093887

255 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಯ ೕದಮ  ೕಂ ದ ಪ ನಹ ಕಸ -01 14/52P2

ನ /
ಮ ಣ 0.80 0.13 291532920828 0572119057315

256 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಪ   ಮಪ ನಹ ಕಸ -01 12/2P-P2 ನ ಣ 0.60 0.10 728481465735 8848101000233

257 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಷ   ಗಪ ಎ ಹ ಕಸ -01 4/3P3 ನ ಣ 0.40 0.06 768412433006 4739101000623

258 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕ   ದ ಪ ರ ಕಸ -01 15/8P2 ನ ಣ 1.00 0.16 728481465735 0572101057860

259 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ  . .  ದ ಖರಪ . . ರ ಕಸ -01 85/P2 ನ ಣ 1.00 0.16 378924019038 4737101001131

260 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ರ .ಎಂ.   ಬಸಪ ೕ ಕಸ -01 50/3B,51/2,50/1,126/3 ನ ಣ 0.70 0.11 579867564043 64118178452

261 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಖ . .   ಚನ ಬಸಪ ಗರಗ ಕಸ -01 13/2,13/3,13/5,13/6,3/5 ನ ಣ 0.59 0.09 668659920181 33871282171

262 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಗ ಜ  ೕರಪ ಕಸ -01 53/2 ನ ಣ 0.65 0.10 908993963401 06252200006955

263 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ೕಶಪ .ಎಂ.   ಬಸಪ ೕ ಕಸ -01 61/1 ನ ಣ 0.70 0.11 320608503607 069001000016662

264 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಬಸವ ಜಪ . .   ಡಪ ಪ ೕಂಡನಹ ಕಸ -01 57/3,57/2 ನ ಣ 0.65 0.10 444265049293 1712500100517500

265 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಬಸವನ ಡ  ಪರ ಶ ರಪ . .ಎಂ ಯ ೕದಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 3/6 ನ ಣ 0.44 0.07 8126202246432 10915101012297

266 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಹ ತಪ .ಎ   ಲ ಣಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 142/2 ನ ಣ 0.50 0.08 10915101015692

267 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಂಗಪ   ಹದ  ದ ಪ  ನಕ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 12/3 ನ ಣ 0.55 0.09 465684500631 10915101007426

268 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಪ .ಎಂ  ಮ ಪ ರ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 28/1 ನ ಣ 0.80 0.13 365026123084 10915101007499

269 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಬಸಪ   ವಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 57/2 ನ ಣ 0.36 0.06 2585642887848 10915101007596

270 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕಲಮ  ೕಂ ದ ಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 7/5

ನ /
ಮ ಣ 0.39 0.06 542870112730 10915100300568

271 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ರ .ಎಂ.   ಬಸವನ ಡ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 53/1 ನ ಣ 0.93 0.15 399236023781 10915101016576

272 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ

ಂದ ಥ.ಎಂ.   
ಚನ ಬಸಪ .ಎಂ. ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 55/1E ನ ಣ 0.55 0.09 631344582979 10915100000165

273 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಗಪ   ಷ ಪ  ನಕ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 140/P4-P1 ನ ಣ 0.60 0.10 579053929098 578101005731

274 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ

ಶ .ಎಂ.   
ದ ಖರಪ .ಎಂ. ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 86/1P6 ನ ಣ 0.55 0.09 268409817402 10915101013065

275 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ   ಗಪ ಳ ಯ ನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 17/1 ನ ಣ 0.70 0.11 652983642449 1091510000145

276 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ

ಗ . .ಎ   
ಂತ . ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 38/4,138/4 ನ ಣ 1.00 0.16 831284399028 10915101001060

277 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಕ ಪ . .   ೕರಪ . . ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 39/1A ನ ಣ 1.13 0.18 513907629736 10915101002023

278 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ಂದ .ಓ.   ಬಸಪ .ಓ. ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 90/2 ನ ಣ 0.80 0.13 564271214746 10915101007231

279 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಪ.ಎ  ೕಂ ಉ . . ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 6/1

ನ /
ಮ ಣ 1.00 0.16 835379729656 10915101027226

280 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಹ ತಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ರ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 27/2P1

ನ /
ಮ ಣ 0.78 0.12 274693174824 4391101001216

281 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಗಪ   ಗಪ ಳ ಯ ನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 22/3,22/4 ನ ಣ 1.40 0.22 635980086681 10915101026917

282 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ವ ಂಗಯ .ಎಂ.ಎ   ದ ಯ .ಎಂ ಮ ರ ಯ ನ ಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 30/2P2,30/3P1 ನ ಣ 0.60 0.10 590117987964 10958101016381

283 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಂತಯ   ದ ಂಗಯ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 50/3 ನ ಣ 1.20 0.19 706120342250 0578101000408

284 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಷ   ಗಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 140/P10 ನ ಣ 0.58 0.09 581225710588 10915101019591

285 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಕ ಪ . .   ೕರಪ . . ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 54,39/1A ನ ಣ 0.80 0.13 513907629736 10915101002023

286 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಡಪ .   ಂಗಪ ಪ ೕಂಡನಹ ಕಸ -01 57/1P1 ನ ಣ 0.36 0.06 214105494463 54040706958

287 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಪ .ಎ .ಎ   ವ ಂಗಪ ಲ ೕ ಗರ ಕಸ -01 24/2,23/2,25/1 ನ ಣ 0.65 0.10 647631217955 64098049727

288 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ತ. .ಆ  ೕಂ ಪ .ಎಂ. ಮ ಕಸ -01 18/1p1

ನ /
ಮ ಣ 0.65 0.10 961736642917 64096507568

289 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಪ . .   ಬಸಪ ೕನಹ ಕಸ -01 76/4 ನ ಣ 0.68 0.11 470803168882 1712500100263300

290 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಖರಪ .ಎ   ಹ ತಪ ಪ ೕಂಡನಹ ಕಸ -01 34/3P1 ನ ಣ 0.36 0.06 613150005251 1712500100059500

291 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಕ ಪ . .ಎ   ವ ಂಗಪ ಬ ಳ ಕಸ -01 25/16 ನ ಣ 0.40 0.06 418866150369 8849101000114

292 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಆಕಳಕ ಕಸ -01 41/1

ನ /
ಮ ಣ 1.00 0.16 451712586407 64044511780

293 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕಮಮ  ೕಂ ದ ಪ .ಎ . ರ ಕಸ -01 64/6

ನ /
ಮ ಣ 0.70 0.11 913521700871 64055097490

294 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ೕಶಪ . .    ಚನ ಪ ಆಕಳಕ ಕಸ -01 23/2P2 ನ ಣ 1.40 0.22 822424310530 33844816162

295 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ವ   ಈಶ ರಪ ೕ ರ ಕಸ -01 1/2B2 ನ ಣ 0.36 0.06 754400597663 19122210033275

296 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜಪ . .   ಉಜ ನಪ ರ ಕಸ -01 78/P3 ನ ಣ 0.40 0.06 585397246209 4739101001138

297 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಶ ೕಧ . .ಎ   ಗ ರ ಕಸ -01 29/7 ನ ಣ 0.70 0.11 422731278989 155301011000557

298 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜಗ ೕ . .   ಚನ ಬಸಪ ಕಸ -01 121/1 ನ ಣ 1.00 0.16 763858112410 64011256502

299 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ಶ ರಪ   ಕ ಪ ೕ ರ ಕಸ -01 11/5,10/2A ನ ಣ 1.67 0.27 874426554261 64011417685

300 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ವ .ಎಂ.   ಬಸಪ ೕ ಕಸ -01 124/2,125/2 ನ ಣ 0.80 0.12 696609218745 1712500100149700

301 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕ   ಂದ ಪ ಆಕಳಕ ಕಸ -01 42/2 ನ ಣ 1.20 0.19 405409019298 19122240004816

302 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಥ.   ಧರಪ ಂಗದಹ ಕಸ -01 21/2AP3,96/3 ನ ಣ 0.72 0.11 728030689951 10958101000788

303 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮಪ   ಕ ಪ ೕ ರ ಕಸ -01 11/2P3 ನ ಣ 2.00 0.32 909065864731 20328554437

304 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಪ . .ಎ   ವ ಂಗಪ . ನಹ ಕಸ -01 16/1P1,50/53P1 ನ ಣ 2.00 0.32 455198457587 0572101050222

305 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ .   ಕ ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/36P1P2 ನ ಣ 0.70 0.11 310710431541 572101018875

306 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಂತ. .ಎ  ೕಂ ಮಲಪ . ೕನಹ ಕಸ -01 68/2

ನ /
ಮ ಣ 0.65 0.10 242484823302 1712500100059800

307 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಕ ೕ .ಎ .  ಬಸವ ಜಪ .ಎ .ಆ ಪ ೕಂಡನಹ ಕಸ -01 55/1 ನ ಣ 0.62 0.10 315481190872 10919101007860

308 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಬಸವ ಜಪ  ಎ    ಸಪ ಪ ೕಂಡನಹ ಕಸ -01 50/1P2 ನ ಣ 0.34 0.05 652852596878 1712500100093000

309 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಪ . . .  ಡಪ ಪ ೕಂಡನಹ ಕಸ -01 57/2,57/3 ನ ಣ 0.36 0.06 418875561862 64130236872

310 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ರಮ  ೕಂ ವಣ ೕನಹ ಕಸ -01 67/3

ನ /
ಮ ಣ 0.65 0.10 202206699223 1712500100518600

311 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ವಪ .ಎ .   ಚನ ಬಸಪ ೕನಹ ಕಸ -01 66/2 ನ ಣ 0.60 0.10 492170636019 64122663226

312 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ

ಎ   ವ    ಎ   
ವ ದ ಪ ಕ ಉ 27,9/2 ನ ಣ 1.00 0.16 576953927461 200001231417

313 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಅ ೕ . .ಎ   ದ ಪ . ರ ಕಸ -01 20/1A3,21/6B ನ ಣ 0.51 0.08 603280026904 115701010010878

314 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ವಪ   ವ ಂಗಪ ಲ ಹ ಕಸ -01 88/4P-P1,90/4B ನ ಣ 1.20 0.19 454339831357 10570100002120

315 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕರಭದ  ಎ .ಆ   ದ ಪ . ೕನಹ ಕಸ -01 77/5 ನ ಣ 0.80 0.13 607455880877 1712500100244800

316 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ವಪ . .   ಮ ಪ ಪ ೕಂಡನಹ ಕಸ -01 53/1 ನ ಣ 1.00 0.16 404870087651 1712500100517701

317 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಸ   ಮಹಮ  ಹ ಕಸ -01 43/1A ನ  (ಅ. ) ಣ 0.59 0.09 364835810455 6252240000193

318 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಬಸವ ಂಗಪ   ದ ಪ ೕಮ ಹ ಕಸ -01 35/8,35/6 ನ ಣ 0.58 0.09 537235823779 10958100001383

319 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕ .ಆ .ಎಂ  ಮಹ ವಪ ಹ ಕಸ -01 18/7 ನ ಣ 0.40 0.06 597094537495 10889101014736

320 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜಗ ೕ . .ಎ .  ಮ ಂಗಪ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -01 50/1 ನ ಣ 0.79 0.13 580505964159 572101054662

321 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಯ ೕದಮ  ೕಂ ದ ಪ ಪ ೕಂಡನಹ ಕಸ -01 58/2P2

ನ /
ಮ ಣ 0.20 0.03 757612535685 10919101027493

322 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಹ ತಪ   ಮ ಪ ಚ ೕನಹ ಕಸ -01 37/8P ನ ಣ 0.37 0.06 762551667536 8848101001323

323 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಬಸವ ಜಪ   ರಪ . ಆಕಳಕ ಕಸ -01 43/6 ನ ಣ 0.30 0.05 964929728773 10570101004951

324 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ನ  ಎ .ಎ . ಗ ಳ ಗರ ಕಸ -01 56/3 ನ ಣ 0.70 0.11 411526936261 33857754368

325 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ನಪ   ಮಪ ನಹ ಕಸ -01 14/4P-P2 ನ ಣ 0.74 0.12 850394381944 0572101057818

326 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಪ   ಲಪ ನಹ ಕಸ -01 14/18P ನ ಣ 1.00 0.16 330243983567 64083383295

327 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಪ ಕ .ಆ   ಗಪ . ಣದಕ ಕಸ -01 43/7-P2 ನ ಣ 1.00 0.16 231414040186 4739101000541

328 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಂದ ಪ   ಮ ಪ . ಮರಬನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 22/4,126/P2 ಪ. ಣ 0.93 0.27 331803033063 4391101000005

329 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ವಪ . .ಎಂ  ಮ ವಪ ಂ ಸಹ ಉ 6/1P2 ನ ಣ 0.80 0.13 884957184770 64052695085

330 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ರಪ   ದ ಪ ಬ ಹ ಉ 12/3 ನ ಣ 1.93 0.30687 342990778444 1560101011403

331 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಕ ೕಶಪ .   ಲಪ ವರಹ -2 43/4 ನ ಣ 1.00 0.16 450895073119 108984101005899

332 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಗ . .ಎ   ೕಮ ಖ . .ಆ ೕ  ಕ ಉ 41/1 ನ ಣ 1.02 0.16 345094398566 64084789691

333 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕಶಪ . .   ದ ಪ ಖ ಉ 91 ನ ಣ 0.58 0.09 872096948754 64046639924

334 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಮ ಶ ರಪ   ಚನ ೕರಪ ಗ ಂಡನಹ ಉ 12/1 ನ ಣ 0.77 0.12 799469214269 36559817204

335 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಗ .   ೕರಪ . ರ ಕಸ -01 29/5 ನ ಣ 0.60 0.10 420667996351 115701010011133

336 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ರಪ   ಲಪ ರಬಸ ತಪ ೕ ಕಸ -01 11 ನ ಣ 0.68 0.11 332390960208 10570100006297

337 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜಪ   ಬಸ ಂಗಪ ಇ ಕಸ -01 60/6P1 ನ ಣ 0.29 0.05 977415795597 11570100009923

338 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಗಪ .   ಬಸ ಂಗಪ ಇ ಕಸ -01 60/6P3-P2 ನ ಣ 0.30 0.05 901571733852 10958101026403

339 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ . ಕಲಪ .    ಬಸವ ಂಗಪ ಇ ಕಸ -01 60/6P3-P1 ನ ಣ 0.40 0.06 730611262417 115701010011053

340 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ನ  ೕಂ ದ ಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-1 66/1A
ನ /

ಮ ಣ 1.09 0.17 842126858722 10777497253

341 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ೕ . .   ೕರಭದ ಪ ಪ ೕಂಡನಹ ಕಸ -01 9 ನ ಣ 2.00 0.32 713064036410 10570100006820

342 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ವ ಂಗಪ . .   ಪ ಕಸ -01 2/4 ನ ಣ 1.00 0.16 525598330093 0572101001893

343 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ  ಆ  ೕಂ ಮಹಮ  ಇ ಗರಗ ಕಸ -01 130/4

ನ /
ಮ /(ಅ. ) ಣ 1.37 0.22 202095417028 64036366128

344 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಪ ಸನ    ಎ   ಕ ಪ ರ ಕಸ -01     10/3 ನ ಣ 0.80 0.13 203265278024 10870100000861

345 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ತ ಪ .   ಕ ಬಸಪ ಕ ಗ  01 53/2 ನ ಣ 0.70 0.11 918228891893 10893101012233

346 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ರ .ಎ.ಎಂ  ಮಲಪ .ಎ. ಅ ಘಟ ಉ 72/3 ನ ಣ 0.87 0.14 437641624385 01013319

347 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಕ ರಮ .ಎ .  ೕಂ ೕರಭದ ಪ .ಎ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 126/P4,126/P2,126/P5
ನ /

ಮ ಣ 0.72 0.11 756532384135 520101044051235

348 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ

ವ . .ಎ   
ಮಪ .ಎ . ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 95/4 ನ ಣ 1.10 0.17 581814852977 520101044037305

349 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ . .ಎ   ಶರಣಪ ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 159/5P3 ನ ಣ 1.00 0.16 740744706899 169200101001690

350 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ

ಮ ನ . . .  
ವ ಂಗಪ . . ಕಬ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 74,1/3B ನ ಣ 1.24 0.20 429687489629 6401234764-7

351 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ಂದ . .   ವ ಂಗಪ ಕಬ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 1/3,70/A ನ ಣ 2.00 0.32 549134720124 10300101003040

352 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ೕಶಪ   ಬಸಪ ಗ ಂಡನಹ ಉ 11/1 ನ ಣ 1.00 0.16 610848953859 64057114198

353 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಶರಣಪ .   ನಕಪ . ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 160/3P1 ನ ಣ 1.60 0.25 281626830292 169200101000487

354 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ೕ . .  ೕಂ ದ ಪ .ಎಂ.ಎ ಗರಗ ಕಸ -01 65/1
ನ /

ಮ ಣ 0.36 0.06 380199137033 10579100006777

355 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ದ ಹ . .   ವ ಂಗಪ ಕಬ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 4/1 ನ ಣ 2.00 0.32 459721157888 10893101000098

356 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಮ ತಪ .   ಹ ಮಪ ಮ ಂಡನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 9/1,9/2 ಪ. ಣ 1.00 0.29 390822631294 10893101036835

357 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಗ . .  ೕಂ ಹ ತಪ ರ -2 8/10

ನ /
ಮ ಣ 0.50 0.08 435224544141 138201011000995

358 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ

ಎ . . ಧರಪ .ಎ .   
ಚನ ಬಸಪ ಕಸ -01 2/6,63/4,2/5 ನ ಣ 1.60 0.25 681649120466 8848101000155

359 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಪ .   ಉ ನಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -01 79/2 ನ ಣ 1.00 0.16 824596782153 54040743345

360 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಪರ ಶ ರಪ  .ಎ   ಂಗಪ ನಕ ಕಸ -01 37/P1 ನ ಣ 0.40 0.06 955701493717 1739101000362

361 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ೕ ಯ   ೕ ಯ ನಕ ಕಸ -01 64/1 ನ ಣ 0.40 0.06 524147375587 0572101020063

362 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಪ . .   ಮ ಪ . . ರ ಕಸ -01 13/1AP ನ ಣ 0.70 0.11 8447778876749 10570100004770

363 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಜಯ ಮ  ೕಂ ಜಪ ನಕ ಕಸ -01 61/1

ನ /
ಮ ಣ 0.98 0.16 389069797736 4739101001462

364 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ರ .ಎ   ಯ ನಕ ಕಸ -01 63 ನ ಣ 0.40 0.06 323571887335 4739101000500

365 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಪರ ಶ ರಪ   ದ ಪ ಲ ಹ ಕಸ -01 135/2 ನ ಣ 0.40 0.06 672005483004 0572101051701

366 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಮ ವಪ .ಎ  ಲಪ  02 4/1B,4/1A ನ ಣ 0.50 0.08 305814584308 579101006609

367 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಪರ ಶ ರಪ   ವ ಂಗಪ ಆ  02 64/3 ನ ಣ 0.51 0.08 513501915998 10870100003702

368 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಇ. ಂಗಪ   ಈಶ ರಪ ಜಮ ರ ಉ 44/3 ನ ಣ 0.50 0.08 713737021493

369 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ   ಬಸವ ಜಪ    ಎ  ಬಸಪ ಅ ಘಟ ಉ       4/2 ನ ಣ 0.80 0.13 605590106602

370 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ  ಎ  ಮಲಪ   ಜಪ ಅ ಘಟ ಉ 61/P3 ನ ಣ 0.58 0.09 844478945635

371 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ  ವಷ ದ  
ಣ  ವ ಹ ಕ ಬಸಪ . .ಆ   ಸಪ ರ ದ ಪ ವ ಬಸ ಪಟ ಣ-2 131/2 ನ ಣ 1.75 0.28 554603628175 09071988

372 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ  

ಣ  ವ ಹ ಮಪ   ರಪ ಮಲ ಉ 36/2A ನ ಣ 0.60 0.10 572087653723 6182101313

373 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ   ವಷ ದ ೕ ೕ . ೕಶ  ೕರಭದ ಪ ಗ ಬಸ ಪಟಣ  02  117/4 ನ ಣ 0.39 0.05 880409015773 111501010005091

374 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ   ವಷ ದ ೕ ೕ .ಎ . ೕಮ ಂ ಜ ಂಗಪ ಗ ಬಸ ಪಟಣ  02 188/4 ನ /ಮ ಣ 0.80 0.09 947846951794 111501010005016

375 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ   ವಷ ದ ೕ ೕ
. . ಜ ಂಗಪ   

ಂ ರ ಜಪ ಗ ಬಸ ಪಟಣ  02  156/2, 156/1 ನ ಣ 0.80 0.09 973345231777 1115010104619

376 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ   ವಷ ದ ೕ ೕ . ಬಸವ ಜಪ    ಟ ಬಸಪ ಗ ಬಸ ಪಟಣ  02  137/3 ನ ಣ 2.00 0.24 663583602662 54036654316

377 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ದಲ   ವಷ ದ ೕ ೕ . . ಪ   . . ಪ ಗ ಬಸ ಪಟಣ  02 186/1, 186/2 ನ ಣ 1.00 0.12 994020717850 4920

378 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಕಮ  ೕಂ ನ ಪ ರ ಹ ಉ    25/4 ನ /ಮ ಣ 1.50 0.64 551375381746 17125001002760O1

379 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಮ ನ  ಬಸ ತಪ ರ ಹ ಉ     7/5 ನ ಣ 0.36 0.15 437820189209 64010305095

380 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕ   ಎ    ಗಪ ಮ ಗರ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 27/5,35/10,35/9,35/8 ನ ಣ 1.80 0.77 884956625745 O578101023856

381 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
ಆ  ಎ  ವ   ಆ  ಎ  

ಮ ಶ ರಪ ಅ ಹ ಕಸ -02   15/4,14/1B,14/1A ನ ಣ 0.60 0.34 927192131121 64011135699

382 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
ಮ ಶ ರಪ   ಎ    ಪ  

ಗ ಂಗಪ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02 6/5A ನ ಣ 0.40 0.17 461130048711 O6252210000071

383 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಂತಪ   ೕರಭದ ಪ  ಕಸ -02 65/1 ನ ಣ 0.60 0.26 223722061089 8848101002162

384 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
ಎ   ಂತ   ಎ  ಎಂ 

ಧರಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -02    5/2 ನ ಣ 0.35 0.15 359981984944 119-57599

385 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಪ ವ  ಚನ ಬಸಪ ಕಸ -02    2/6 ನ ಣ 1.00 0.43 323467069288 O572101017965

386 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಪ    ಉ ನಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -02 79/2 ನ ಣ 1.20 0.51 715779825511 64168828652

387 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಅ ೕ    ಹ ತಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -02   33/2 ನ ಣ 0.70 0.30 687601314392 200001665456

388 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಓಂ ರಪ   ಚನ ಬಸಪ ೕ ಕಸ -02    22/2 ನ ಣ 1.00 0.43 352699547385 20267008393

389 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎಂ ಬಸವ   ಮ ಳಯ ಂದ ಘಟ ಕಸ -02 170 ನ ಣ 0.40 0.17 975640404263 O572101007980

390 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಧರಪ   ಚನ ಬಸಪ ಚ ೕನಹ ಕಸ -02 35/1 ನ ಣ 0.80 0.34 822424310530 8848101000155

391 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಜಯಪ   ಯಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -02 5/1P-P2 ನ ಣ 0.40 0.17 299111544360 200001361967

392 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
ಎ   ಪ   ಎ  ೕರಪ  

ಈರಪ ಕಸ -02 50/P1 ನ ಣ 0.20 0.09 482638955572 8848101001242

393 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಅನ ಣ   ಕಸ -02    21/2 ನ / ಮ ಣ 0.20 0.09 596083685770 O572101057843

394 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಹ ೕ   ೕರಭದ ಪ ಕಸ -02    20/2 ನ ಣ 0.20 0.09 597063796089 O572108056763

395 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮ ಶ ರಪ   ಮಪ ಲ ಹ ಕಸ -01 140/1P-P1,140/3P-P1 ನ ಣ 0.60 0.26 208103593761 64035325332

396 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
 ಎ  ಪರ ಶ ವರಪ   

ಡ ವಬಸಪ ಲ ಹ ಕಸ -01 110/P-P1 ನ ಣ 1.00 0.43 598422427797 54040715454

397 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಗ   ಮ ಶ ರಪ ಆಗರಬ ಹ ಕಸ -01 142/2A1,131/B ನ ಣ 0.70 0.30 522623675673 171250010008230 1

398 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ನ ೕ      ಷ ರಪ ಇ ಕಸ -01      25/3 ನ ಣ 0.58 0.25 557408637441 1560101006117

399 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ವ ಂಗಪ     ಚಪ ೕ ರ ಕಸ -01 2/1B2A2,2/1B3,6/1P1 ನ ಣ 2.00 0.85 604961974970 20261690133

400 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ೕರಭದ ಪ   ಚಪ ೕ ರ ಕಸ -01 1/1,2/2 ನ ಣ 1.98 0.85 695378277843 64039254285

401 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಗ ಜ ಪ    ಎ  ಮ ಶ ರಪ ಕಸ -02    31/2 ನ ಣ 0.30 0.13 848774429163 O992500102889101

402 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ವ   ಬಸಪ ರ ಕಸ -02    23/1 ನ ಣ 0.70 0.30 241184783494 O572101017500

403 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ      ೕಶ ರಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -02 123 ನ ಣ 0.60 0.26 617304829564 64036160886



404 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಸ ೕ    ಶಪ ಂಡದಹ -02 44/4 ನ ಣ 0.70 0.30 333740870288 10894101009211

405 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಗ ಜಪ    ೕಮ ಖರಪ ಕ ವರಹ -02    23/3 ನ ಣ 0.80 0.34 853450242205 1560101011662

406 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ದ ಪ  ಎಂ ಆ   ಗಪ ಕ -01 70/2 ನ ಣ 0.20 0.09 270313636904 31818186247

407 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ವಣ ಮ  ೕಂ  ೕರಪ ೕಗ -01 68/6 ನ / ಮ ಣ 1.00 0.43 931269346653 10870100000615

408 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ವಣ ದ ಪ   ಶರಣಪ ಮನಹ -01    14/2 ನ ಣ 1.00 0.43 648395317043 10870100000543

409 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ದ ಮಪ   ದ ಪ ಆಕ ೕಕ ಕಸ -01       19/3 ನ ಣ 0.80 0.34 202671488681 171250010032230 1

410 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮ ಂಗಪ   ಮ ವಪ ಆಕ ೕಕ ಕಸ -01    15/2 ನ ಣ 0.40 0.17 970278775157 O572108058411

411 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಮಹ ಂಗಪ    ಎಂ ಕ ಪ ಆಗರಬ ಹ ಕಸ -01 127/1 ನ ಣ 1.00 0.43 406948021489 171250010005140 1

412 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಶ ಧ     ಷ ಕ ರಪ ಇ ಕಸ -01     25/3 ನ ಣ 0.58 0.25 535928786450 10570101023363

413 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಬಸವ ಜಪ   ವ ಂಗಪ   ಳ ಗರ ಕಸ -01 19/3,19/5,19/7 ನ ಣ 0.50 0.21 867917891223 115701011002407

414 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮಮತ ೕಂ  ಎ  ಬಸವ ಜಪ ಳ ಗರ ಕಸ -01    19/9 ನ / ಮ ಣ 0.36 0.15 247858474890 115701011002713

415 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಪರ ಶ ರಪ   ಚನ ಬಸಪ ಹ ಕಸ -01 40 ನ ಣ 0.47 0.20 214803506474 O572101058528

416 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮ ೕಶಪ   ಬಸ ತಪ  ಎ ಆಗರಬ ಹ ಕಸ -01 119/6 ನ ಣ 0.73 0.31 517917248663 171250010031100 1

417 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಥ  ವಣ ದ ಪ ಆಗರಬ ಹ ಕಸ -01 131/3 ನ ಣ 0.36 0.15 958151617155 64124688206

418 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮಹಮ   ೕ   ಅ ಆಗರಬ ಹ ಕಸ -01   91/6 ನ (ಅ. ) ಣ 1.45 0.62 420853920707 10570100000994

419 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಸ ವಪ   ೕರಭದ ಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-02 107/2A ನ ಣ 0.80 0.34 232830828285 64052472137

420 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ದ ಮ  ೕಂ  ಆ  ಬಸವ ಜಪ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-02 99/3 ನ / ಮ ಣ 1.60 0.68 580880368289 64115307890

421 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕಮ   ಂಜಯ ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-02 5,6 ನ ಣ 1.60 0.68 760115135327 111501010003380

422 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕ     ೕರಭದ ಪ   ಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-02 107/2A ನ ಣ 0.80 0.34 880409015773 111501010005091

423 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಉ ಪ  ಎಂ   ಟ ಪ ಹ ೕನಹ ಕಸ -02    4/38 ನ ಣ 0.30 0.13 248527253765 105200103766701

424 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಜಪ   ೕರಪ ಂಡವ ಕಸ -02 52/6 ನ ಣ 0.65 0.28 346228983891 O572101018039

425 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಮ ನ  ೕರಭದ ಪ  ಕಸ -02 65/2 ನ ಣ 0.35 0.15 746435102219 8848101001820

426 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಅನ ಣ   ೕಂ ನ ಯ ಂ ಕಸ -02 188 ಪ. / ಮ ಣ 1.00 0.77 239805172384 171250010058580 1

427 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಸ  ೕಂ ಯ ಂ ಕಸ -02 49/14 ಪ. / ಮ ಣ 0.80 0.61 923958361153 171250010035280 1

428 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮ ವ  ಎಂ ಎ   ಜಪ ಆಕ ೕಕ ಕಸ -01 14/3,14/1,14/4,44/5 ನ ಣ 2.00 0.85 584358003337 O572101059923

429 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎಂ   ಬಸಮ ಆಗರಬ ಹ ಕಸ -01 120/9 ನ / ಮ ಣ 0.80 0.34 356727878108 64103314119

430 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಮ ೕಶಪ   ಚನ ಪ  ೕ ರ ೕ ರ ಕಸ -01 1/2A1C ನ ಣ 0.60 0.26 580505964159 33844816162

431 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ದ ಖರಪ   ಬಸಪ ನಕ ಕಸ -01 37/11A ನ ಣ 0.40 0.17 321805395869 4739101001130

432 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಹ ಮವ  ೕಂ ಹ ತಪ ಹರ ೕ ರ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 42/2 ನ / ಮ ಣ 0.80 0.34 239224770994 4391101000725

433 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕ ವ  ೕಂ ಮ ದ ಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01    22/3 ನ / ಮ ಣ 1.20 0.51 438175900527 10915101026546

434 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎಂ  ಗ    ಎಂ  ೕಶಪ ಕ ಉ 29/1,29/1 ನ ಣ 0.80 0.34 328129763336 6045541161

435 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಥ  ಂಡಪ ದ ಂಡನಹ ಉ    19/2 ನ ಣ 0.55 0.23 727544971183 54042091873

436 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮ ಶ ರಮ  ೕಂ ವ ಗ ಜಪ ಜಮ ರ ಉ   33/2 ನ ಣ 0.40 0.17 247103444849 64089580366

437 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಈ ಗ ಜಪ   ಈಶ ರಪ ನ ಕ ಉ   24/1 ನ ಣ 0.20 0.09 768615222681 64117404632

438 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎಂ  ದ ಪ   ಚನ ಪ ದ ಂಡನಹ ಉ 68/1A,68/1C ನ ಣ 0.70 0.30 782278271823 6516333769

439 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ರದಮ  ೕಂ ದ ಪ ದ ಂಡನಹ ಉ 54/23 ನ / ಮ ಣ 0.70 0.30 976008918259 64048856295

440 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಅಜ ಪ    ಪರ ಶ ರಪ ದ ಂಡನಹ ಉ    27/11 ನ ಣ 0.58 0.25 652448393252 1091511001185

441 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಆ  ತ ೕಂ ಎಂ  ಪ ಮ ಕಸ -02 16/2,19/P1 ನ / ಮ ಣ 0.50 0.21 171250010057870 1 961736642917

442 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಈರಮ  ೕಂ ಎಂ  ಓಂ ರಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 30 ನ / ಮ ಣ 1.00 0.43 969034513828 10915101001097

443 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎಂ  ಅಜ ಪ   ಂದ ಪ ಮ ಕಸ -02 19/P1 ನ ಣ 0.50 0.21 171250010048950 1 408965687251

444 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಆ  ಮ ೕಶಪ   ದ ಪ ಕಸ -02 53/3 ನ ಣ 1.00 0.43 421270383095 O572101015286

445 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಮ ವಪ   ಚನ ಬಸಪ ಮ ಕಸ -02    26/2 ನ ಣ 0.50 0.21 492170636019 64122663226

446 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ೕಥ   ೕಮ ಖರಪ ಹ ಕಸ -02    7/5 ನ ಣ 0.80 0.34 939119455490 64048684636

447 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಲಪ   ವರಮ  ಹ ಮಪ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02 85/6 ನ ಣ 0.50 0.21 222818108875 5404073179-2

448 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ದ ಪ   ಉ ನಪ ೕನಹ ಕಸ -02 70/6 ನ ಣ 0.50 0.21 254763705803 171250010003750 1

449 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಂದ ಪ    ಮಲಪ ನಕನಹ ಉ    27/2 ನ ಣ 0.80 0.34 765797414452 825326141

450 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಥ  ದ ಪ ಂ ರ -02 55/1 ನ ಣ 0.94 0.40 830282356057 1560101003246

451 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಜಪ   ಗಪ ೕಹ -02 86/3,86/1,86/2 ನ ಣ 0.74 0.32 741256838742 10894101000627

452 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ರತ ಮ  ೕಂ ಮ ವಪ ೕಹ -02 71/6 ನ / ಮ ಣ 0.85 0.36 205422775281 10894101001495

453 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಮ ವಪ   ಂಗಪ ೕಹ -02 68/7 ನ ಣ 0.54 0.23 388202118584 10894101003059

454 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಕ ಯಪ   ದ ಪ ಮ ರ -02 70/7 ನ ಣ 0.49 0.21 488706249801 32548692671

455 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಶಪ   ಈಶ ರಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 2/2P3 ನ ಣ 1.00 0.43 884545463629 10915101002546

456 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ವ ದ ಪ   ಪವ ತಪ ರ ಟ ಪ ವಡ ಉ 135/2B-P1 ನ ಣ 0.32 0.14 358247577515 54040723781

457 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮಕ  ೕಂ ಮ ವಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 63/4,63/5 ನ / ಮ ಣ 0.40 0.17 925679048291 10915101032149

458 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಚನ ೕರಪ   ಈಶ ರಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-01    28/5 ನ ಣ 1.00 0.43 819830776750 10915101032015

459 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಸ ೕ  ಎಂ   ಬಸವನ ಡ ಎಂ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 87/2 ನ ಣ 0.58 0.25 325024037290 10915101009327

460 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
ಎಂ  ಬಸವ ಡ  ಎಂ   

ದ ಖರಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 86/1P1 ನ ಣ 1.00 0.43 915604004769 10915101000636

461 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ರ    ಬಸವ ಜಪ ಳ ಯಕನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01    17/7 ನ ಣ 0.40 0.17 636307800221 10915101003554

462 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಚನ ಬಸಪ   ವಪ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-01    7/5 ನ ಣ 0.39 0.17 874967321179 10915100000138

463 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ದ ಮ  ೕಂ ಮ ದ ಪ ೕಗ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 62/AP1 ನ ಣ 0.67 0.29 480461172944 200000685462

464 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಚ ಪ   ಬಸಪ ಡ ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 32/4 ನ ಣ 0.91 0.39 260305721879 200000385901

465 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಖರಪ   ಈಶ ರಪ ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 134/P2 ನ ಣ 1.00 0.43 733577375589 10915101017326

466 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕ   ಜಪ ದ ಂಡನಹ ಉ 18/24 ಪ. ಣ 0.75 0.58 964495989074 64085225894

467 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮ ೕ   ಂಕ  ೕ ದ ಂಡನಹ ಉ 17/B ಪ. ಣ 0.75 0.58 386448844179 6407301449

468 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಂದಪ   ಪ ಣ ಕ -01 13/4,47/7 ಪ. ಣ 0.80 0.61 415779566303 31792691415

469 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಆ   ಯ   ಲ ಯ ನ ಕಸ -02 14/P-P2 ಪ. ಣ 0.60 0.46 364001332883 64046536430

470 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ರಮ  ೕಂ ಲಪ ಂಡದಹ -02 40/8 ನ /ಮ ಣ 0.70 0.30 508118466466 19122200048605

471 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಕ ಬಸಪ    ೕಮ ಖರಪ ಕ ವರಹ -02    23/1 ನ ಣ 0.80 0.34 792891825605 1560108010852

472 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಜಯಪ  ಎಂ ಎ   ರಪ ರ ಹ ಉ   2/3 ನ ಣ 0.69 0.29 976243957437 O572101053316

473 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಆ  ದ ಪ   ಗಪ ವಡ ಉ 140/1P2 ನ ಣ 0.69 0.29 424569508414 572151389

474 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎಂ ಲ  ೕಂ ಮ ಯ   ೕಗ -01 15/26 ನ / ಮ ಣ 0.40 0.17 891201798700 10870100002303

475 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಷ   ಎ   ಡ ದ ಪ ಕ ಕ -02 55/2,54/13 ನ ಣ 0.40 0.17 314822737445 520101216571878

476 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮ ಶ ರಪ   ಚನ ಬಸಪ ೕ ಹ ಕಸ -01 13 ನ ಣ 0.40 0.17 277101004458 10570100004754

477 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ತ ಮ  ೕಂ ದ ಮಪ ಆಕಳಕ ಕಸ -01     8/3 ನ / ಮ ಣ 1.00 0.43 792179669085 115701011000001

478 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ    ಖರಪ ನಕ ಕಸ -01 37/13P1 ನ ಣ 0.40 0.17 925474783874 54040734410

479 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ರಮ  ೕಂ ಖರಪ ನಕ ಕಸ -01 37/13P1 ನ / ಮ ಣ 0.80 0.34 883818221664 O572101052596

480 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಎ  ೕಲಪ   ೕ ಗಪ ಕ -01 63/4 ನ ಣ 0.40 0.17 214258458870 31952381583

481 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಮಪ   ಗಪ ಮ ಬಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01 85/3B,22/4,22/3P2 ಪ. ಣ 0.80 0.61 786214732264 439110101000257

482 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಈಶ ರ   ಎ   ಗಪ ಅ ಘಟ ಉ    10,14 ಪ. ಣ 1.00 0.77 924908482346 518787272

483 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಜಪ   ಟ ಪ ೕ ಕಸ -02       22/4 ನ ಣ 1.00 0.61 816966560917 64118178270

484 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
  ಜ ಣ ಧ      

ೕ ದ ಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02 195/2 ನ ಣ 0.57 0.24 213700216930 111501010003137

485 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಆ  ೕರಪ    ಎ  ದ ಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02 121/2B1 ನ ಣ 0.40 0.17 562508005643 111501011002493

486 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಮ ದ ಪ   ೕ ದ ಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02 197/2 ನ ಣ 0.40 0.17 924448986399 111501010005906

487 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಬಸವ ಜಪ   ಚನ ಬಸಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02   30/1 ನ ಣ 1.47 0.63 914013975954 111501010005266

488 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಅಂ ನಪ    ಹ ತಪ ದ ಂಡನಹ ಕಸ -01 10/6,10/2,10/1P1 ನ ಣ 1.0 0.43 889422740660 64052680613

489 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎಂ  ವ ತಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ವ ಬಸವಪಟ ಣ-02 90/1 ನ / ಮ ಣ 0.90 0.38 958943317776 520101216537890

490 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಜಪ   ದ ಪ ಚ ಯಕನಹ ಕಸ -02 48/4 ನ ಣ 0.60 0.26 276892610343 1712500100130000

491 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಗ ಜಪ   ಗಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -02 12/2P1 ನ ಣ 0.21 0.09 280210962658 O572101009397

492 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಂತಪ   ಎ  ಗ ಜಪ ಂದ ಘಟ ಕಸ -02     14/2 ನ ಣ 0.29 0.12 325293803383 O572101059933

493 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಹ ತಪ   ೕಜ ಜಪ ಚ ಯಕನಹ ಕಸ -02   21/4 ನ ಣ 0.50 0.21 663022126076 10570100006795

494 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕ    ವ ಗ ಜಪ ದ ಂಡನಹ ಉ   35/5 ನ ಣ 0.50 0.21 308729737001 1091910137728

495 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ದ ಪ   ಬ ರ ಬಸಯ ಬ ಹ ಉ    30/2 ನ ಣ 0.70 0.30 338327224894 1560101011378

496 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಜಯ ಪ   ಕ ಬಸಪ ದ ಂಡನಹ ಉ    27/8 ನ ಣ 0.35 0.15 209291369405 10919101007657

497 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಬಸವ ಜಪ   ಕ ಬಸಪ ದ ಂಡನಹ ಉ     27/6,54/16 ನ ಣ 0.87 0.37 834154067188 60959989011

498 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಕ ಬಸಪ   ಮಪ ದ ಂಡನಹ ಉ 23/2A ನ ಣ 0.62 0.26 804138337336 O572101055366

499 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
 ಎ  ಮ ೕಹರ  ಎ   

ಮ ದ ಪ ದ ಂಡನಹ ಉ   4/3 ನ ಣ 0.40 0.17 686579441787 10919101025820

500 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಮ   ಎ   ಮ ದ ಪ ದ ಂಡನಹ ಉ   4/3 ನ ಣ 0.40 0.17 596125198097 10919101001459

501 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಬಸವ ಜಯ   ಲಯ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02   36/3 ನ ಣ 1.0 0.43 754318149214 111501010002764

502 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ರ   ಎ   ಕಲಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02   196/5 ನ ಣ 0.40 0.17 565829530218 111501010005135

503 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ     ಮಲಪ ಕತ ಲ ಬಸವಪಟ ಣ-02   203/2 ನ ಣ 0.24 0.10 951982843487 64052260188

504 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಪ ಣ   ತ  ದ ಪ ಕತ ಲ ಬಸವಪಟ ಣ-02 108 ನ ಣ 1.50 0.64 559367038561 111501010000178

505 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಜಯಮ  ೕಂ   ಮ ದ ಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02   198/1,199/1 ನ / ಮ ಣ 0.80 0.34 557194050545 111501010005834

506 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಪ     ಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02 186/2 ನ ಣ 0.80 0.34 994020717850 111501010004920

507 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಜಪ   ವ ದ ಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02 199/3 ನ ಣ 0.40 0.17 682739106625 111501010003945

508 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಮ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02   84/4 ನ ಣ 1.30 0.55 342152611474 21425001005253O1

509 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಚನ ಪ   ಲಪ ಂ ರ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-01 15 ನ ಣ 2.0 0.85 941528066748 O578101012900

510 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಅ    ದ ಪ ಮಲ ಉ 67/5 ನ ಣ 1.67 0.71 548391949811 378101000406

511 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಇ ದ ಪ   ಎ  ಈಶ ರಪ ಮರ ಉ 50/2BP2 ನ ಣ 1.3 0.55 830231644335 10919101010156

512 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಲ ತಮ  ೕಂ ಎ   ಈಶ ರಪ ಮರ ಉ 68/4,8,2/3 ನ / ಮ ಣ 1.24 0.53 673612878941 10919101006059

513 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
 ಇ ಪ ೕ    ಎ   

ಈಶ ರಪ ಮರ ಉ 68/2 ನ ಣ 0.52 0.22 986308743447 10919101012710

514 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
 ಎ  ಂಗ     

ಮಲಪ ಮಳ ಕಸ -01 92/2 ನ ಣ 0.50 0.21 606747245596 20272807809

515 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಹ ತಪ    ಎ  ಲಪ ರ ಕಸ -01 80,51 ಪ. ಣ 1.40 1.08 871885692767 115701011006502

516 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ದ ಪ   ಡ ಪ ಂಗದಹ ಕಸ -01 66/19 ಪ. ಣ 0.40 0.31 485342897859 34874902570

517 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕ ಯ   ಯ ಂದ ಘಟ ಕಸ -01 90/3 ಪ. ಣ 0.31 0.24 407030906664 37827260138

518 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ದ ಯ   ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/P-P4 ಪ. ಣ 0.87 0.67 689047394608 640522424

519 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಯ   ಯ ಕಸ -01 57/1B ಪ. ಣ 0.30 0.23 996293050748 O572101008968

520 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ವನ   ಖರಪ ವರಹ -02 64/2 ನ / ಮ ಣ 0.80 0.34 997327550455 19122200047173

521 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಬಸಪ   ವ ಂಗಪ ಕಸ -01 120/2 ನ ಣ 1.0 0.43 853226882679 8848101000994

522 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ದ ಪ   ಮ ಜ ರ ವ ಂಗಪ ನಹ ಕಸ -01    17/1 ನ ಣ 2.0 0.85 455198457587 O572101050222

523 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಜಯ ಪ   ವಪ ಬ ಹ ಉ 2/1P1 ನ ಣ 0.94 0.40 488184370097 572144463

524 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ರಪ   ವ ಂಗಪ ೕನಹ -02    5/5 ನ ಣ 0.40 0.17 545446218968 10894101027606

525 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಮಮತ ೕಂ   ಗ ಜ ರ ಉ   10/2 ನ / ಮ ಣ 1.60 0.68 342495854329 6216161642

526 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಲ ತಮ  ೕಂ  ಕ ಯಪ ಗರಗ ಕಸ -01     3/11 ಪ. /ಮ ಣ 0.60 0.46 314963787495 O6252200038658

527 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ದ ಪ   ವಪ ಕತ ಲ ಬಸವಪಟ ಣ-02 205/14 ಪ. ಣ 0.60 0.46 777027616019 111501010007107

528 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಂ ರಪ    ಹ ತಪ ಕತ ಲ ಬಸವಪಟ ಣ-02 163/2 ಪ. ಣ 0.80 0.61 269957499434 111501011003995

529 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ವಪ   ಮ ಪ ಲ ೕ ಗರ -02 4 ಪ. ಣ 0.80 0.61 597217483310 10894101018316

530 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಲ ವ  ೕಂ ಹ ತಪ ಕ ಟ  ಹ ಬಸವಪಟ ಣ-02 26/3P1 ಪ. /ಮ ಣ 0.80 0.61 350602585284 111501011003989

531 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ದ ಪ   ಯಲಪ ವಡ ಉ   124/P-P3 ಪ. ಣ 0.30 0.23 272088212905 957595931

532 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಜಪ   ಗಪ . ಂದಕ ಕಸ -02    5/1 ಪ. ಣ 0.82 0.63 793066203079 4739101001173

533 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಜಪ   ದ ಪ ಗರಗ ಕಸ -01 19/14,69/6 ನ ಣ 0.39 0.17 64113591181

534 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಂದ ಪ   ದ ಪ ಗರಗ ಕಸ -01 69/5,69/4 ನ ಣ 1.20 0.51 794099981930 O572101054004

535 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಲ ತಮ  ೕಂ ಎ ಖರಪ ನ ಕಸ -01 95/3BP5 ನ / ಮ ಣ 1.80 0.77 645360860237 64010414254

536 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಜಪ   ಬಸಪ ಡ ನ ಕಸ -01 87/2 ನ ಣ 1.09 0.47 851254270718 115701011001633

537 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಕಲಪ   ಲಪ ನ ಕಸ -01 86/2 ನ ಣ 1.09 0.47 225753662043 50100165953285

538 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ನ ಂದ    ಲಪ ನ ಕಸ -01 59/3 ನ ಣ 0.45 0.19 910828369022 115701011001788

539 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ೕಂ  ಯ ಂದ ಘಟ ಕಸ -01 158 ನ / ಮ ಣ 0.54 0.23 597809661754 8848101001163

540 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
  ರ   ಎ  ಎ  

ೕರಭದ ಪ ಚ ೕನಹ ಕಸ -01    41/1 ನ ಣ 0.54 0.23 577253046608 8848108001290

541 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ೕ ಂದ ಪ     ಬಸವ ಜಪ ಗರಗ ಕಸ -01   33/3 ನ ಣ 1.10 0.47 349331231481 105701016220

542 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಆ  ೕಂ ಮಹಮ  ಇಲ ಗರಗ ಕಸ -01   130/4 ನ / ಮ  (ಅ. ) ಣ 0.60 0.26 202095417028 64036366128

543 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕ   ದ ಪ ಚ ಯಕನಹ ಕಸ -02   20/6 ನ ಣ 0.29 0.12 761593162340 17125001005136O1

544 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಮ   ೕರಭದ ಪ ಕಸ -02   65/2 ನ ಣ 0.40 0.17 746435102219 8848101001820

545 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಂತಪ   ಗಪ ಚ ಯಕನಹ ಕಸ -02 29/P2 ನ ಣ 0.21 0.09 490477112465 64073731144

546 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಆ  ಮ ೕಶಪ   ದ ಪ ಕಸ -02 53/3 ನ ಣ 0.60 0.26 421270383095 O572101015286

547 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮಲಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಚ ಯಕನಹ ಕಸ -02 21/6,10/3P2 ನ / ಮ ಣ 0.36 0.15 439797031164 17125001000749O1

548 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕಲಮ  ೕಂ  ಎ  ಮ ೕಶಪ ಎ ಹ ಕಸ -02   6/3 ನ / ಮ ಣ 0.30 0.13 864496501237 O572101015255

549 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಕ ಯ   ಮಲಯ ೕನಹ ಕಸ -02   93/1 ನ ಣ 0.80 0.34 879369968611 10570100004313

550 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
ಮ ನಯ      

ದ ಮ ನ ಕಸ -02 3/2P ನ ಣ 0.45 0.19 536833252753 202734011138

551 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಮ ಯ    ಹ ತಪ ೕಗ -01   15/27,15/30,15/31,39/10 ನ ಣ 0.80 0.34 503963161384 10870100002293

552 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ೕ ಶ ರಪ   ದ ಪ ಮನಹ -01   18/1B3 ನ ಣ 1.00 0.43 445084835014 10870101004960

553 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ ಥ ಪ   ಅಂಕಳಪ ೕ ಬಸವಪಟ ಣ-01 27/2P3,42/2 ನ ಣ 1.80 0.77 290272293144 O578101003146

554 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ ೕ   ಮ   ಗರ ಬಸವಪಟ ಣ-01   17/5,3/2P1,17/4 ನ ಣ 1.39 0.59 617955653627 10777482906

555 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
ಎ  ೕಮ ಂದ    ಆ  

ಸಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01 5 ನ ಣ 0.82 0.35 522471479118 1902500102744601

556 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಆ  ಜಪ   ಗಪ ೕಮ ರ -02   32/1 ನ ಣ 0.58 0.25 788284247804 64097726715

557 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಚನ ೕರಪ   ಹ ಮಪ ಯರಗ ಹ -02   36/2P2 ನ ಣ 1.40 0.60 538654331686 O6252200004889

558 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಜಪ   ಬಸಪ ವಡ ಉ    20/2 ನ ಣ 0.42 0.17 696693790195 826328636

559 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಗ ಜಪ    ದ ಪ  ಡ ರನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01    19/2 ನ ಣ 1.07 0.46 611184436946 O578101001553

560 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ರತ  ೕಂ ೕ  ಮ ಗರ ಬಸವಪಟ ಣ-01 43/1,43/2 ನ / ಮ ಣ 1.16 0.50 671650371354 30067074937

561 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಜಯ ವಪ   ಕ ಯಪ ಗರಗ ಕಸ -01   30/2P2 ನ ಣ 0.78 0.33 968061348949 64046041674

562 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ೕದರ  ಬಸಪ ಂ ರ -02   19/6 ನ ಣ 1.50 0.64 578315021912 10570100003633

563 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ದ   ಮ ಶ ರಯ ೕಮ ರ -02   32/1 ನ ಣ 0.80 0.34 947393534959 64210921164

564 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಓಂ ರಪ   ಬಸಪ ಂ ರ -02   19/7,73 ನ ಣ 2.00 0.85 496455737915 19122210015737

565 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಮ ಶ ರಪ   ಕರಪ ಗರಗ ಕಸ -01    30/1 ನ ಣ 1.60 0.68 583813367766 54040736496

566 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಶ ಧ     ಬಸವ ಜಪ ಗರಗ ಕಸ -01   30/5,30/7 ನ ಣ 0.78 0.33 746166004970 33857988251

567 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಖರನ ಡ  ಗಪ ನಕ ಬಸವಪಟ ಣ-01   31/8 ನ ಣ 1.0 0.43 867199361857 33260269765

568 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಗಮ  ೕಂ ೕ ನಹ ಕಸ -02    25/3 ನ / ಮ ಣ 0.40 0.17 538463789021 64036353222

569 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕ ಪ   ವ ಂಗಪ ದ ರ ಕಸ -02   17/1 ನ ಣ 1.0 0.43 403555086242 1560101004256

570 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ರಪ  ಎ  ಆ    ಜಪ ದ ರ ಕಸ -02   41/2 ನ ಣ 1.20 0.51 374340814498 8849101000027

571 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ರಮ  ೕಂ  ಎ  ಜಪ ದ ರ ಕಸ -02   41/1 ನ / ಮ ಣ 0.80 0.34 384278622371 8849101000026

572 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ವ ತಮ  ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ದ ರ ಕಸ -02   34/9 ನ / ಮ ಣ 1.00 0.43 637976254656 8849101000805

573 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಮ ಪ   ಎ  ಆ  ಬಸಪ ದ ರ ಕಸ -02   23/1,17/3 ನ ಣ 0.80 0.34 466873455135 64020685879

574 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕಮಮ  ೕಂ ಎ   ದ ಪ ದ ರ ಕಸ -02 17/3,23/3 ನ / ಮ ಣ 0.80 0.34 364835810455 64055097490

575 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮ ಂಗಪ   ವ ಂಗಪ ದ ರ ಕಸ -02 25/2,23/7 ನ ಣ 1.00 0.43 690701481917 1560101004584



576 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಎ  ರ     ವ ಂಗಪ ದ ರ ಕಸ -02   18/3 ನ ಣ 1.00 0.43 884305269020 1560101004591

577 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಇಂದ ಮ  ೕಂ ವ ಂಗಪ ದ ರ ಕಸ -02   3/1 ನ /ಮ ಣ 1.00 0.43 451947879926 1560101001533

578 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಬಸಪ   ಬಸಪ ಮರಬನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01   53/2A ನ ಣ 1.61 0.69 673654572619 O578101001476

579 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಂತ   ರಪ ಕ ಮಳ ಕಸ -01 39/2,39/4,46/P2,46/2 ನ ಣ 1.76 0.75 472505143918 20267008847

580 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
ಉ ಪ  ಯ    ಎ  

ೕ ಯ ಕದರನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-02    27/1 ಪ. ಣ 0.40 0.31 233115306641 520101216503686

581 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಗರತ ಮ  ೕಂ   ದ ಖರಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02 92/8 ನ / ಮ ಣ 0.80 0.34 471498524926 11508651001644

582 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಸ ೕಜಮ     ಮಹ ವಯ ಮಳ ಕಸ -01 60/P2-P1,87/1 ನ / ಮ ಣ 1.00 0.43 973840774871 115701231000091

583 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ರತ ಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಕ ಮಳ ಕಸ -01    19/7 ನ / ಮ ಣ 0.8 0.34 426464113239 115701011003540

584 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕಚನಮ  ೕಂ  ಯಪ ಮಳ ಕಸ -01 90/2,90/3,80 ನ / ಮ ಣ 1.50 0.64 115701011007559

585 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಗಪ ಕಸ -02 63/1 ನ ಣ 0.40 0.17 913722067059 88481010000140

586 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಉ ಪ   ಗಪ ದ ಂಡನಹ ಉ 54/B18P3 ನ ಣ 0.60 0.26 633550397499 572149697

587 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ರದಮ   ೕಂ ದ ಪ ಚ ಯಕನಹ ಕಸ -02 14/1 ನ / ಮ ಣ 0.72 0.31 554046325038 17125001003682O1

588 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ದ ಯ   ಮ ಯ ನಹ ಕಸ -02   12/4 ನ ಣ 1.00 0.43 378137096589 64010119009

589 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
ಆ  ಎ  ವ   ಆ  ಎ  

ಮ ಶ ರಪ ಅ ಹ ಕಸ -02   15/4,14/1B,14/1A ನ ಣ 0.60 0.26 927192131121 64011135699

590 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮಪ   ಜಪ ದ ಂಡನಹ ಉ   19/7 ನ ಣ 0.40 0.17 285114343255 1091910103844

591 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಕರ    ಎ  ರದಪ ೕ  ಉ   40/4 ನ ಣ 1.0 0.43 990407479951 64184549645

592 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಜ ಖ    ಎ  ರದಪ ಮಸ ಉ 17 ನ ಣ 0.40 0.17 998504853422 36991767701

593 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
ಎ   ವ   ಎ   

ಂದ ಪ ದ ಂಡನಹ ಉ   42/4 ನ ಣ 0.43 0.18 368455984992 10919101003590

594 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ವ ತ ಪ   ಈಶ ರಪ ದ ಂಡನಹ ಉ   20/5 ನ ಣ 0.90 0.38 251055718745 10919101015054

595 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ನ ೕ   ಎ   ಬಸವ ಜಪ   ಇ ನ ಸ ದ ಉ 34/4P ನ ಣ 0.40 0.17 542388747090 6330013771

596 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಓಂ ರಪ   ಮಲಪ ವಡ ಉ 132/7BP ನ ಣ 0.69 0.29 915828935727 818604288

597 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ವ  ೕಂ ಖರಪ ಗ ಂಡನಹ ಉ   21/P2 ನ / ಮ ಣ 1.30 0.55 873922659110 10919100300608

598 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಮಲಮ  ೕಂ  ಎ  ಅಜ ಪ ಹ ಕಸ -02   23/1 ನ / ಮ ಣ 0.72 0.31 527094167166 10889101013472

599 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಕರಪ ರ -01   10/3 ನ ಣ 1.00 0.43 429593043156 898110110000371

600 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಜಯಪ   ಮಣ ನಹ -01 63 ನ ಣ 1.00 0.43 441190672329 694000378342

601 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಜಮ  ೕಂ ಆ   ದಪ ರನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01   22/3 ನ / ಮ ಣ 0.50 0.21 795512072795 10915101025510

602 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಜಪ    ಎ  ಬಸಪ ಕಸ -01   1/5 ನ ಣ 0.40 0.18 684812856408 17125001001526O1

603 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕ    ವ ಗ ಜಪ ಜ ರ ಉ   32/2 ನ ಣ 0.67 0.29 597288727120 64059447160

604 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಇ ಬಸವ ಜಪ   ಈಶ ರಪ ನ ಸ ದ ಉ   51/1 ನ ಣ 0.56 0.24 736517985922 909818345

605 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಧರಪ   ಮಪ ಅ ಘಟ ಉ   72/2 ನ ಣ 1.0 0.43 831485648596 O10200101006085

606 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ರ     ಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02   96/12 ನ ಣ 1.60 0.68 679096335967 64129644229

607 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ     ಬಸಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02 160/1 ನ ಣ 0.80 0.34 696758063674 111501010006569

608 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ರಮ  ೕಂ  ಬಸವ ಜಪ ಗ ಬಸವಪಟ ಣ-02 137/2 ನ / ಮ ಣ 2.0 0.85 836172823781 64085220078

609 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಜಮ  ೕಂ ವ ಂಗಪ ರನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01 202 ನ / ಮ ಣ 0.50 0.21 654935573166 10915101032370

610 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ದ ಯ   ದ ಯ ನ ಕಸ -02 3/2P1,3/1P1 ನ ಣ 0.45 0.19 250408071047 17125001005816O1

611 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಜಪ    ಟ ಪ  ೕ ಕಸ -02     22/4 ಪ. ಣ 0.80 0.43 816966560917 64057964236

612 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
 ಎ  ಬಸವ ಜಪ   ಪ  

ಗ ಂಗಪ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02 67/2 ನ ಣ 0.80 0.34 886486587085 20261690734

613 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಬಸಪ    ಮ ಪ ಚ ಯಕನಹ ಕಸ -02     18/5 ನ ಣ 0.38 0.16 615939478661 202670

614 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಬಸ ತಪ   ಕಪ ದ ರ ಕಸ -02   41/3P1 ನ ಣ 0.80 0.34 706263896122 156010108887

615 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಮಪ   ದ ಪ ಅಕಳಕ ಕಸ -01   21/1 ನ ಣ 1.0 0.43 202671488681 17125001003223O1

616 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಂಗ  ಎ    ೕರತಪ ೕ  ಉ   40/1 ನ ಣ 1.0 0.43 645751007904 120001834584

617 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಜಯಪ   ಮಪ ಕ ೕನಹ -01 32/3 ನ ಣ 1.00 0.43 408781110468 31790614714

618 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ೕಕಪ   ಮಣ ಕ ೕನಹ -01 39/1 ನ ಣ 1.00 0.43 66812845797 31790684169

619 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಂಕ   ಪ ಣ ಕ ೕನಹ -01 41/6 ನ ಣ 1.00 0.43 782668229582 36233931733

620 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಮ ಂದ   ೕ ರ ಹ ಉ   27/1,1/1B ನ ಣ 1.33 0.57 674450687076 O5722101019874

621 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಧ ಜಯ  ಎ   ೕರಭದ ಪ ದ ಂಡನಹ ಉ   4/1 ನ ಣ 0.80 0.34 816047315345 109191018158

622 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಲಪ   ಕ ಮಪ ದ ಂಡನಹ ಉ 2/1A,2/1B ನ ಣ 1.16 0.50 577386484917 6056304568

623 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಪ ಂ    ಬಸವ ಜಪ   ಇ ನ ಸ ದ ಉ  32/2P ನ ಣ 0.80 0.34 972835340199 6163655379

624 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಗ ಜ  ವ  ಚನ ಚನ ಕಸ -01 95/1P1 ನ ಣ 0.40 0.17 877428962171 O572101057971

625 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಎ  ಶ     ವ ಚನ ಕಸ -01 95/1P2 ನ ಣ 0.40 0.17 587347901002 17125001000415O1

626 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಪ ಯ   ಯ ನ ಕಸ -02   10P10 ನ ಣ 0.80 0.34 799689198547 64079891817

627 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ   ಜಪ   ಬಸ ತಪ ಕಸ -02 37/P3-P1 ನ ಣ 0.30 0.13 254375596844 1560101004137

628 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ದ ಯ   ಭಜ ಯ ನ ಕಸ -02   10/P5 ನ ಣ 0.80 0.34 835061099093 6421403348

629 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಲ ತಮ  ೕಂ ಮ ದ ಪ ಎ ಹ ಕಸ -02   4/43P2 ನ / ಮ ಣ 1.00 0.43 982305771959 O6252610003430

630 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಬಸವ     ಬಸ ತಪ ರ ಕಸ -02 52/4 ನ ಣ 0.78 0.33 484099461776 1560108005893

631 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಲಪ   ಎ  ಚನ ಪ ರ ಕಸ -01      30/9 ನ ಣ 0.33 0.14 940544687747 10958101003493

632 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ದ ಯ   ಮ ಯ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02 54/1P1 ನ ಣ 0.86 0.37 378137096589 O62526000006O8

633 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ವ ಯ    ಂ ಯ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02 46 ನ ಣ 1.00 0.43 227601572659 34568871617

634 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ      ಬಸಪ ೕ ೕ ಕಸ -02 70/1,70/4,70/2 ನ ಣ 0.80 0.34 765401450847 20246631618

635 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ   ಅ ೕ    ೕ ೕ ಕಸ -02 70/5,70/3,77/1A1A1 ನ ಣ 0.80 0.34 586374139987 O572101063576

636 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ  ಆ  ೕರಭದ ಪ   ದ ಪ ರ ಕಸ -02    23/5 ನ ಣ 1.00 0.43 975828967503 1560101001742

637 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ . ದಮ  ೕಂ ಪ ಕರ ಲ ಹ ಕಸ -01     65/3 ನ /ಮ ಣ 0.42 0.18 321848935048 5010023990967

638 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಎ . .ನ ಂದ   . . ಯಪ ಲ ಕಸ -01 122/1 ನ ಣ 0.58 0.25 359577163156 O572101017981

639 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ
ಎ . . ಜಯ   

ಎ . . ೕಶಪ ಕಲ ಉ   29/1 ನ ಣ 0.72 0.31 374303784862 20267006678

640 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ ಓಂ      ವ ಂಗಪ ಂಗದಹ ಕಸ -01      33/1P2 ನ ಣ 1.00 0.26 357248829628 10958101027484

641 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕಮಮ  ೕಂ ದ ಪ .ಎ . ರ ಕಸ -01 35/2 ನ /ಮ ಣ 0.85 0.09 3648735810455 64055097490

642 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಬಸವ ಜಪ .   ದ ಪ ಳ ಗರ ಕಸ -01 62/P1 ನ ಣ 0.30 0.03 235957470247 19122200056787

643 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಭರ    ಗ ಮ ಂಡನಹ -2 44/4 ನ ಣ 0.35 0.04 585864953532 19122200009702

644 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಬಸವ . .   ಬಸ ತಪ ರ ಕಸ -01 52/4 ನ ಣ 0.50 0.05 4840994961776 1560108005893

645 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   (MG) ರದ  ೕಂ ಮ ದ ಯ ಎ .ಬಸವನಹ ಕಸ -01 7/P1-P3 ಪ. /ಮ ಣ 1.00 1.60 115701011002592

646 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ      ಲಪ   ಎ ಹ ಕಸ 61/P5 ಪ. ಣ 0.20 1.60 10958101025167

647 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಂ ಯ   ಯ ಗನ ಕ ಉ 10/31B,25/5P ಪ. ಣ 1.00 0.10 722832912397 64045224933

648 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ೕಕಪ .ಆ   ಮಪ ಕ ರ -1 9/2P11,65/3 ಪ. ಣ 2.00 0.10 666812845797 69400038174

649 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಗ ಪ   ಮಪ   ಮಪ ನಹ -1 65/4,8/1,64,11/5 ಪ. ಣ 2.00 0.10 590437501451 694000377815

650 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   
ಅನ ಣ   ೕಂ , 

ನ ಯ ಂ ಕಸ        6/7 ಪ. /ಮ ಣ 1.00 0.10 239805172384 17125001005858O1

651 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಕ ಬಸಪ   ಗ ಪ ಕ -01
93,42/1,44/3b4,39/1,44/3B

P1 ಪ. ಣ 2.00 1.60 35321606246

652 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಸ ಯ   ಬ ಯ ೕ ಂಡನಹ ಉ 24 ಪ. ಣ 1.18 1.60 64173932701

653 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಜ ಯ   ಟ ಯ ನ ಕಸ -02     14/B49 ಪ. ಣ 1.20 1.60 64053587931

654 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಹ ತಪ     ೕ ಂದಪ ಡ -02       40/1 ಪ. ಣ 2.38 1.60 19122200058443

655 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಬಸಮ  ೕಂ ಯ ಂ ಕಸ -02 199 ಪ.  /ಮ ಣ 1.00 1.60 0579101014995 

656 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ    ದ ಪ   ಲಕ ಮ ಳ ಯ ಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01   19/1B,13/BP3 ಪ. ಣ 2.67 1.60 10915101015009

657 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ     ೕ   ಂದ ಪ ೕ ರ -02   53/2B ಪ. ಣ 2.20 1.60 64160834129

658 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಂಚಮ  ೕಂ ಂಚಪ ಹರ ಕ ಉ    33/10,93/P1-P2 ಪ. /ಮ ಣ 1.06 1.60 200001728779

659 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಜಪ   ಗಪ ಡ ೕ -01    19/P3,19/P5 ಪ. ಣ 2.89 1.60 O57101025421

660 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ದ ಯ   ಯ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02    10/P11,54 ಪ. ಣ 1.10 1.60 10570100006352

661 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಜಪ    ಕ ಯಪ ಗರಗ ಕಸ  -01 122/1P,104/P1 ಪ. ಣ 2.02 1.60 280013159267 O6252200044132

662 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ರ   ಡ ಪ ಕಸ -02  46/3 ಪ. ಣ 2.42 1.60 949856580399 1560101005684

663 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಮಪ   ರಪ ಮಲ ಉ      36/2A ಪ. ಣ 1.7 1.60 6182111313

664 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಕಮ  ೕಂ ನ ಪ ರ ಹ ಉ   39/1,44/2 ನ /ಮ ಣ 1.05 2.00 551375381746 17125001002760O1

665 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ಕಮ ಲಮ  ೕಂ   ೕ ಠಪ ರ -2  107/1P1,76/6,1/11 ನ /ಮ

ಣ
2.20 2.00 974833478063 1560101008033

666 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
    ಸರ  ರ ಬಸವಪಟ ಣ-01    3/7P.7/1 ನ

ಣ
2.16 2.00 586268754591 10262200013605

667 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ಶರಣಮ  ೕಂ ದಯ ನ ಕಸ -02     30/1 ನ /ಮ

ಣ
1.60 2.00 761577526856 1712500100436101

668 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ಲ ತಮ  ೕಂ  ಎಂ ಮಲಪ ವರಹ -02 117/8,83/1 ನ /ಮ

ಣ
6.43 2.00 392683835825 19122200080050

669 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ  ಯ   ಲ ಯ ಡ ದ ನಕನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01 2/1C ಪ. ಣ 1.00 1.26 714688314711 O578108023841

670 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಕ ಯಪ   ಹ ಮಪ ಯ ಂ ಬಸವಪಟ ಣ-02 2/24,130/CP1 ಪ. ಣ 1.63 1.26 800862662 10777496838

671 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಪ ಕರ  ಎ   ರನಹ  ವಪ -01 291 ನ ಣ 3.00 0.70 331028618551 32177345129

672 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಓಂ ರಪ     ಕ  ಬಸಪ ಕ -01        2/5 ನ ಣ 2.31 0.70 954124090719 31790849757

673 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ   ಬಸವ ಜಪ     ಜಪ ೕನಹ ಕಸ -01 29,28 ನ ಣ 1.00 0.70 241412247998 O572101058251

674 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಧರ ಎ     ಂಗಪ ಕಸ -02 37/P2-P2,14/4 ನ ಣ 1.17 0.70 598049208415 1560108008772

675 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ  ಆ  ಬಸವ ಜಪ   ಗಪ ರನಹ ಬಸವಪಟ ಣ-01 129/P1,130/BP1 ನ ಣ 1.32 0.70 22746326228 O578101010699

676 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಸ ೕ   ಶಪ ಂಡದಹ -02 40/1P2,44/4 ನ ಣ 1.00 0.70 333740870288 10894101009211

677 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ   ೕ    ಎ  ಚನ ಬಸಪ ತ -01 170 ನ ಣ 1.00 0.70 565430995968 31845373051

678 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಮ ಯ   ಯ ಮ ತನಹ ಉ   33/P1-P2 ನ ಣ 1.39 0.70 718434741367 34465440021

679 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ವಪ   ಮ ಪ ಲ ೕ ಗರ -02 4 ನ ಣ 6.12 0.70 597217483310 10894101018316

680 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  .ಎ .  ಮಪ -01   96/P2 ನ ಣ 5.05 0.70 849883398649 O579101013132

681 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ದ ಯ   ೕ ಯ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02    14,42,43,50/7 ನ ಣ 3.28 0.64 877517132442 6252200020820

682 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ    ಲಪ ರ ಕಸ -01    51/7,51/4P1 ಪ. ಣ 1.15 1.26 536297109129 10958101025167

683 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ  ಎ  ಂದ ಘಟ ಕಸ -01 85 ಪ. ಣ 1.37 1.26 813218884527 171250010046240l

684 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ಅ ೕ    ಕ ಯಪ ೕನಹ ಕಸ -01 155 ಪ. ಣ 0.80 1.26 313962461358 64090008892

685 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಶ ಸರ ೕಷ ಯ   ಜಯ ಯ ಂದ ಘಟ ಕಸ -01     110/2 ಪ. ಣ 0.67 1.26 465949875030 8848101001288

686 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ರ   ಗಧರ ಯ ಚ ೕನಹ ಕಸ -01 161 ಪ. 0.20 0.09 399527367159 O572101055275

687 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಜಗ ೕ    ಯ ಕಸ -01   57/5 ಪ. 0.60 0.26 675789230081 O572101058012

688 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಮ ನ  ಹ ತಪ ಕಗ -02  43/3 ಪ.  0.20 0.09 19122210059378

689 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಲ ಮ   ಎ  ೕಂ ದ ಪ  ಎ  ಎ ಗ ಂಡನಹ ಉ  50/1 ಪ. /ಮ  0.40 0.18 619048812

690 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ೕ   ಮ ಪ ಜ ಂಡನಹ ಕಸ -02  12/7 ಪ.  0.20 0.09 17125001003696O1

691 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅಂ ಂಶ ಯ ೕಧ  ೕಂ ದ ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/28P1 ಪ. /ಮ ಅಂ ಂಶ 0.30 0.19 229663827436 O572119057531

692 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅಂ ಂಶ   ೕಂ  ಆ ದ ಯ ನಹ ಕಸ -01   5/2 ಪ. /ಮ ಅಂ ಂಶ 0.30 0.19 675193517757 64175852574

693 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅಂ ಂಶ ದ ಯ   ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/P16 ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.30 0.19 552989928704 8848101000435

694 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅಂ ಂಶ ಯ    ಯ ನಹ ಕಸ -01 5/2,5/3 ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.40 0.25 892039510192 8848101002629

695 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅಂ ಂಶ  ೕಂ ಯ ನಹ ಕಸ -01 14/76 ಪ. /ಮ ಅಂ ಂಶ 0.30 0.19 856479807236 10570101018723

534 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅಂ ಂಶ ಜ ಲ ಮ  ೕಂ   ಗಪ ನಕ ಕಸ -01 50/B6 ಪ. /ಮ ಅಂ ಂಶ 0.30 0.19 579483509607 8848101000417

535 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅಂ ಂಶ  ದ ಪ   ಂಗಪ ನಕ ಬಸವಪಟ ಣ-01 105/P27 ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.40 0.25 566898344668 10915101016327

536 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅಂ ಂಶ ಗಪ   ಹನ ಪ ನಕ ಬಸವಪಟ ಣ-01 105/P22-P1 ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.20 0.13 566898344668 10915101014462

537 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅಂ ಂಶ ೕಶಪ   ದ ಪ ನಕ ಕಸ -01 50/26 ಪ. ಅಂ ಂಶ 0.30 0.19 624097694949 10570101004146

538 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂ ರ  ಆ  ಆ   ಗಪ ೕ -02   57/5B2 ಪ. ಂ 0.50 0.40 1560108005665

539 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂ   ದ ಪ   ಹ ತಪ ಜಕ -02    20/2B ಪ. ಂ 2.01 0.40 10870101027651

540 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂ ಲಕ ಪ   ಡಪ ೕಹ -01   24/5,24/2 ಪ. ಂ 0.55 0.40 10894101030488

541 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಂ , ಬಸಪ   ಮ ಪ -01 10 ಪ. ಂ , 1.42 0.6 200000462207

542 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅ ಲ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ಗ ಂಡನಹ ಉ 6/1A ಪ. /ಮ ಅ 1.17 0.6 6190488120

543 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅ ದ ಪ   ಯಲಪ ವಡ ನ ಉ 124/P-P3 ಪ. ಅ 0.80 0.3 957595931

544 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅ ೕ   ಗ ಪ ನಹ -01    65/2,19/15 ಪ. ಅ 0.85 0.33 31963476417

545 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅ ೕ  ೕಂ ೕಮ ಯ ಕಸ -02 66 ಪ. /ಮ ಅ 1.60 0.36 17125001003143O1

546 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅ
ೕಮ ಯ   ಯ

ಹಲಕ ಉ   32/2,32/3 ಪ. ಅ 1.15 0.3 10919101011340

547 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅ ಂಚಪ   ೕ ಯ ಂ ಕಸ -02    49/8-P2 ಪ. ಅ 0.80 0.24 8849108001747

548 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅ
 ಹ ಮ ಯ   ಕ ಯ

ನಕ ಕಸ -01 147/P1 ಪ. ಅ 1.50 0.3 10570100006308

549 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅ ಯ ಕಸ -01   57/5 ಪ. ಅ 1.00 0.3 8848101000305

550 ಚನ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಅ ಹ ತಪ   ಂಕಟಪ ಕ -01 72 ಪ. ಅ 0.59 0.27 10870100000572

551 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ದ ಪ  ಎಂ  ಲ ದ ಪ ಂ -2 71/1 ನ ಣ 0.64

0.10 521494871643 KARNATAKA BANK

552 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಎ . . ಬಸವ ಜಪ   ಈಶ ರಯ ಯಕ ನಹ -2 40/5 ನ ಣ 0.50

0.08 275052277471 KARNATAKA BANK

553 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
.ಎ . ಬಸವ ಜಪ   ಂತಪ ಯಕ ನಹ -2 49/1 ನ ಣ 1.00

0.16 925343898386 KARNATAKA BANK

554 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ಚನ ಬಸಪ  .ಎ   ಗಪ ಡ ಂ -2 71/1 ನ ಣ 1.20
0.19 980403468680 PKGB BANK

555 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
. . ಬಸವ ಜಪ   ಹ ತಪ ಯಕ ನಹ -2 51/2 ನ ಣ 1.50

0.24 700559239411 PKGB BANK

556 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ಎಂ. . ಗಪ   ಚನ ಬಸಪ ಕ ಣ -2 37/2 1 ನ ಣ 1.00
0.16

557 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಮ ವಪ   ಬಸಪ ಂ -2 72/5 ನ ಣ

1.00 0.16 675900754842 KARNATAKA BANK

558 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
. . ವ   ಬಸಪ ಡ ನಹ -2 3/1 ನ ಣ

1.00 0.16 470063312664 KARNATAKA BANK

559 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ವ ಂಗಮ  ೕಂ ಮಹ ವಪ ಕ ರಗ ಕಸ 90/1 .ಮ ಣ

0.50 0.08 258613729645 PKGB BANK

560 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಹ ತಪ   ಬಸಪ ರ -2 48/1 ನ ಣ

1.20 0.19 450565782202 KARNATAKA BANK

561 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಶರಣಪ  . .  ಪ  ಕ ಯಪ ಕ ರಗ ಕಸ 101/3 ನ ಣ

1.20 0.19 978837378124 PKGB BANK

562 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ಅ ಣ   ಡ ಯ ಕ ರಗ ಕಸ 86/2 2 ನ ಣ 0.90 0.14 497120359388 CANARA BANK

563 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
. . ವ ತಪ   . . ಲಪ ` ತರಗನಹ -2 87/6,88/6,89/6 ನ ಣ

1.70 0.27 737949703061 KARNATAKA BANK

564 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
.ಎಂ. ದ ಯ   ವ ಂಗಯ ನಕನಹ -1 107/1 ನ ಣ

0.80 0.13 759028518559 PKGB BANK

565 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
.ಎ . ರ   ಎಂ. . ಕ ಪ ಗ ಕ ಳ 37/3 ನ ಣ 0.80 0.13 646346322277 SBI BANK

566 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
 ೕ ಶ ರ    

ವ ೕ ಶ ರ     
ಅಪ ಳಗ -1 349/ 2 ನ ಣ

2.00 0.32 480877050390 KARNATAKA BANK

567 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ಎಂ. . ಗ ಜ  ಎಂ. . ಕ ಪ ಗ ಕ ಳ 37/3 ನ ಣ 0.80 0.13 SBI BANK

568 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ . . ಥ  . . 
ಉ ಮ ಶ ರಪ ಬಸ ರ ಕಸ 15/2 ನ ಣ 0.65 0.10 685451173385 PKGB BANK

569 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಜಮ  ೕಂ ಪ ೕ ಪ ಳ 29/5,60/3 .ಮ ಣ

1.00 0.16 318591261222 KARNATAKA BANK

570 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಎ . . ೕ   ಎ . . ಟ ಪ ನಕನಹ -1 17/1,17/2 1 ನ ಣ

0.50 0.08 255223154763 PKGB BANK

571 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಎ . . ದ ಖರ  ಟ ಪ ನಕನಹ -1 17/1,17/2 1 ನ ಣ

0.50 0.08 611905332946 PKGB BANK

572 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಬಸವ ಜ ಯ   ೕ ಯ ಜಯ ರ ಕಸ 13/3 ನ ಣ

0.90 0.14 919477603719 KARNATAKA BANK

573 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ದ ಮ  ೕಂ ಲಕ ಪ ರ ಮ ಶ ರಪ ಣಸಘಟ -1 149/3, 63/2 .ಮ ಣ

1.00 0.16 360085166110 KARNATAKA BANK

574 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ಹ ತಪ   ದ ಪ ಣಸಘಟ -1 120/3, 86/3 ನ ಣ 1.00 0.16

575 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಗ ಜಪ   ಂಡ ಪ ಣಸಘಟ -1 260/2, 103/1 ನ ಣ

1.00 0.16 367152199700 KARNATAKA BANK

576 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಬಸಪ  ಎಂ  ಯಪ ಐ -1 ,6/2 ನ ಣ 0.32

0.05 652183245237 KARNATAKA BANK

577 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಮಲಪ   ಕ ಹನ ಣ ಳಗ -1 416/ 2 ನ ಣ

0.23 0.04 610632311468 KARNATAKA BANK

578 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ಕಮಲಮ  ೕಂ ಆ .ಎಂ. ಲಪ ಯ  
 ಬಕ ಪ ಯ ಂ ರ -1 157 .ಮ ಣ 2.00

0.32 599550676870 KARNATAKA BANK

579 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
.    ಲಪ ಐ -1 59/2 ನ ಣ 0.50

0.08 736939011911 KARNATAKA BANK

580 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಅ  ರ ೕ   ೕ  ೕಹ -1 93/1 2 ಅ. . ಣ 1.00

0.16 699582090198 KARNATAKA BANK



581 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಎ . ರಪ   ಗಪ ಜಯ ರ ಕಸ 56/4,56/3 ನ ಣ 1.35

0.21 723087141049 KARNATAKA BANK

582 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ೕಶಪ    ೕಮ ಖರಪ ನ -1 112/1 ನ ಣ 0.50

0.08 236685598910 KARNATAKA BANK

583 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ಎಂ. ೕ ಶ ರಪ   ಎಂ ನಕಪ ನಕನಹ -1 83/4 ನ ಣ 0.65 0.10 306975737784 CANARA BANK

584 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ರದ . . ೕಂ ಬಸನ ಡ . . ಮ ಂಡನಹ ೕ-1 48/6 .ಮ ಣ 2.00 0.32 409005500672 CANARA BANK

585 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
. . ಶ   .ಚನ ಪ   ನಗರ ೕ-1 146/5 ,146/10 ನ ಣ 1.00

0.16

586 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ದ ಖರಯ  .ಎಂ.  
ವ ಂಗಯ ೕ-1 5/1 ನ ಣ 0.50

0.08 429165929257 PKGB BANK

587 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ೕರಭದ ಯ  .ಎಂ.  ವ ಂಗಯ ೕ-1 5/1,5/3 ನ ಣ 0.50
0.08 903578402340 PKGB BANK

588 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ಉ  .ಎಂ. ೕಂ ೕರಭದ ಯ  
.ಎಂ. ೕ-1 173/2,10,9 .ಮ ಣ 1.00

0.16 8563965071111 PKGB BANK

589 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ . . ಟ    .ಚನ ಪ  
 ನಗರ ೕ-1 146/9 ನ ಣ 1.00

0.16 576838325340 SBI BANK

590 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
.ಎಂ. ಈಶ ರಯ   ಚನ ೕರಯ ಅಕ ರಕ ೕ-1 34/4 ನ ಣ 1.00

0.16 249573090042 CANARA BANK

591 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ದ ಪ  .ಎ .  ಗಪ ಡ ಕ ಣ -2 37/1 ನ ಣ 1.16
0.18 522285458331 SBI BANK

592 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ೕ ೕ  ೕಮ ಕಸ ಯ ಚ ಂಡನಹ ಳ 49/1 ಪ. ಣ 0.85
0.24 777776731657

593 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ರ ಯ   ಯ ಉಜ ೕ ರ -1 36,34/1 ಪ. ಣ 1.00
0.29 484178177030

CANARA BANK

594 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ ೕ ಂದ ಯ   ಯ ಸ ವ ರ -1 34/1,35/ 1 ಪ. ಣ 1.13
0.32 845697959954 SYNDICATE BANK

595 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಲ ಯ   ಪ ೕರ ಯ ಕ ರಗ ಕಸ 133 ಪ. ಣ 0.48

0.14 737987969418 PKGB BANK

596 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ವ ಹ
ಪ ಯ   ದ ಯ ರ -2 6/5 ಪ. ಣ 0.54

0.15 259344737784 KARNATAKA BANK

597 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ಂಕ ಶ ಯ   ಹ ಮ ಯ ರಲ ಂ -2 45/36 ಪ. ೕ

1.00 0.20 906091784873 KARNATAKA BANK

598 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ಜಯ ಯ   ಸ ಯ ರಲ ಂ -2 45/2 2 ಪ. ೕ

1.00 0.20 226488002825 KARNATAKA BANK

599 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ೕತ ಂ ಯ   ಹ ತ ಯ ರಲ ಂ -2 45/37 ಪ. ೕ

1.00 0.20 274215539083 KARNATAKA BANK

600 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ಪ ಮ  ೕಂ ಜಪ ಹರಹ ೕ-2 69/ 4 ಪ. . ೕ 1.00

0.20 637429720411 KARNATAKA BANK

601 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
.ಎ . ಜಯ   ವಪ ಹರಹ ೕ-2 117 ನ ೕ 1.00

0.11

602 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ ಚಮ     ಹರಹ ೕ-2 67/3 ನ ೕ 0.68
0.07 SBI BANK

603 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ ನರಸಪ    ಂಚಪ ಹರಹ ೕ-2 106/1 ನ ೕ 0.90
0.10

604 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ ಹಸ    ಮಹಮ  ಅ ಹರಳಹ ೕ-2 69/ 5 ಅ. . ೕ 1.18 0.13

605 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ ದ ಖರಯ   ಚನ ಬಸಯ ಹರಳಹ ೕ-2 56/1 ನ ೕ 0.96 0.11

606 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ ಈರಪ   ಈಶ ರಪ ನರ ಂ ರ ೕ-2 24 ನ ೕ 1.20 0.13

607 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
. ಗ ಜಪ   ಟ ಪ ಎ . ಮ ರ ಕಸ 56/5 ನ ೕ 1.00 0.11 581303050946 SBM BANK

608 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ ೕ ಮ  ೕಂ ಓಂ ರಪ ಎ . ಮ ರ ಕಸ 84 .ಮ ೕ 0.75
0.08 690520389532 SYNDICATE BANK

609 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ ಮ ೕಶಪ    ಮಲಪ    
 ಬಸವನ ಡಪ ೕಪ ಂಡನಹ ಕಸ 115/4 ನ ೕ 1.50

0.16 881908343784 SBI BANK

610 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
. ಷ ಖಪ   ಮ ಪ ಎ . ಮ ರ ಕಸ 82 ನ ೕ 1.00 0.11 822851496006 SBI BANK

611 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ಚ ಪ   ಮಲಪ ಹ ಮ ಗರ ಕಸ 100/ 4 ನ ೕ

0.75 0.08 951355586867 KARNATAKA BANK

612 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ದ ಪ   ಕ ಯಪ ಹ -1 54 ನ ೕ

1.00 0.11 805799070655 KARNATAKA BANK

613 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ಹ ತಪ   ಈರಪ ಹ -1 20/ 16 ನ ೕ

1.00 0.11 265542823812 KARNATAKA BANK

614 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ಈರಪ    ಕ ಯಮ ನ -1 94/2 ನ ೕ

1.00 0.11 848821089286 KARNATAKA BANK

615 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ೕರ ಖರಯ   ದ ಖರಯ ನ -1 110 ನ ೕ

1.04 0.11 301287372076 KARNATAKA BANK

616 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ದ ಪ   ಮಲಪ ಗದಕ -1 28/67 ನ ೕ

1.00 0.11 937470169063 KARNATAKA BANK

617 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ಥ ಎ .  ದ ಪ ಯರಗ ಳ 88/6 ನ ೕ

2.00 0.22 444576487412 KARNATAK BANK

618 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ ರ ರ  ದ ಪ ರಲ ಂ -2 58/1 ನ ೕ 1.00 0.11 866049081995 SBI BANK

619 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ ಓಬಳಪ   ೕರಪ ರಲ ಂ -2 46/2 ನ ೕ 1.00 0.11 975392046583 SYNDICATE BANK

620 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ದ ಪ   ಂಚಪ ರಲ ಂ -2 77 ನ ೕ

0.73 0.08 876391181959 KARNATAKA BANK

621 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ಪರ ಶ ರ ಯ   ಯ ರಲ ಂ -2 45/38 ನ ೕ

1.20 0.13 603341317204 KARNATAKA BANK

622 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ವ ಹ
ಯ   ಮ ಯ ರಲ ಂ -2 45/22 2 ನ ೕ

1.07 0.12 996998564852 KARNATAKA BANK

623 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಲ ದ ಪ   ದ ಪ ರ ಹ ೕಹ -1 46/6,46/5,   40/3 ನ ಣ 1.50 0.64 218976067184 KARNATAKA BANK

624 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ನಮ  ೕಂ ಂಚಪ ರ ಹ ೕಹ -1 37 .ಮ ಣ 1.00 0.43 696846983882 PKGB BANK

625 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಗ ಶ  . . ಗಣಪ   . . 
ಚನ ನ ಡ ಣ ಹ ೕಹ -1 33/1 ,33/2 ನ ಣ 1.00 0.43 421420092795 SBI BANK

626 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಎಂ ಜ   . . ಉ ಮ ಶ ರಪ ಬಸ ರ ಕಸ 15/1 ನ ಣ 1.00 0.43 610973226388 CANARA BANK

627 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಗಪ   ಮಲಪ ಹ ಮ ಗರ ಕಸ 100/ 3 ನ ಣ 1.00 0.43 523200022998 KARNATAKA BANK

628 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ  ಎ    ಹ ತಪ ೕಣನತ ಕಸ 23/3 ನ ಣ 1.00 0.43 605783732160 SYNDICATE BANK

629 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ರ    ರ ಶ ಯ    
ಢಕಣ ಯ ಂಗಟ ೕಹ -2 69/5 ಪ. ಣ 0.70 0.54 258710539101 SBI BANK

630 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ  ವ   ಹ ತಪ ಚ ಂಡನಹ ಳ 65/ 2 ಪ. ಣ 0.60 0.46 929028337933 SBM BANK

631 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಯ   ವ ಯ  
 ಯ ಸ ವ ರ ೕಹ -1 88/3,91/2 ಪ.

ಣ
1.00 0.77 219602478622 SBI BANK

632 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಬಸವ ಜಯ  ಎಂ   ಎಂ 
ರಯ ನರ ಂ ರ ೕ ನ ೕ -2 4/2,4/4, 4/5 ನ ಣ 1.50 0.64 427813303549 CANARA BANK

633 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಅ  ೕಂ ಜ ಯ  ಆ  ನಗರ ೕಹ -2 17/6 ಪ.  ಮ ಣ 0.40 0.31 312589500796 PKGB BANK

634 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಬಸ ತ ಯ   ಯ ನಹ ೕಹ -2 20 ಪ. ಣ 0.40 0.31 779433196816 PKGB BANK

635 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಎ. . ಜಮ  ೕಂ ಎ. . ಜಪ ಮಳ ೕ ನ ೕ -1 16/4 ಪ.  ಮ

ಣ
0.40 0.31 762568011060 CANARA BANK

636 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಯ   ಯ ಕ ರಗ ಕಸ 87/5 ಪ.
ಣ

0.50 0.38 951607112571 KARNATAKA BANK

637 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಆ   ಎ  ೕಂ ೕಹನ ೕ ಕಸ 22/1, .ಮ ಣ 1.00 0.43 618742048268 CANARA BANK

638 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ೕಯ ಯ   ದ ಯ ಕ ರಗ ಕಸ 79/3 ಪ. ಣ 0.40 0.31 762593110800 CANARA BANK

639 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಎ   ಜ ಖರಪ   ಬಸಪ ಲ ೕಹ -1 72/3 ನ ಣ 0.38 0.16 710903920893 KARNATAKA BANK

640 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಜಯ ಯ   ಮಡ   
ಯ ಜಯ ರ ೕಹ -1 74/2 ಪ. ಣ 0.59 0.45 250205173584 KARNATAKA BANK

641 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಭ  ಎ   ೕಂ ಥ 
ಎ  ಎಂ ತಕ ನಹ ಕಸ 36/1ಎ2 .ಮ ಣ 1.00 0.43 870149286357 CANARA BANK

642 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ೕ ಂದ ಯ   ಳ ಯ ಸ ವ ರ ೕಹ -1 54 ನ ಣ 0.50 0.21 997516507511 KARNATAKA BANK

643 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ   ಆ   ಎ   ದ ಪ ಸಹ ೕಹ -1 94/2 ನ ಣ 0.50 0.21 635495579527 KARNATAKA BANK

644 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ  ಗ ಂದ ಪ    ಬಸಪ ಗನ ಪ ಳ 65/1 ನ ಣ 0.40 0.17 237695321042 KARNATAKA BANK

645 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಎ ಸಣ ೕರಪ   ಬಸಪ ಚಟ ಹ ಳ 115/5,115/6 ನ ಣ 0.50 0.21 344011436803 SBM BANK

646 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ  ಪ ಭವಪ   ೕಟಪ ಗನ ಪ ಳ 19/2 2 ನ ಣ 0.60 0.26 450341463572 CANARA BANK

647 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ  ರತ ಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಚಟ ಹ ಳ 127 .ಮ ಣ 0.40 0.17 265782678926 PKGB BANK

648 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ   ಅ ಯಪ ಗ ಕ ಳ 43/2 ನ ಣ 0.50 0.21 227443050099 SBI BANK

649 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ರ  ಎ   ಬಸನ ಡ  ಗನ ಪ ಳ 43/4 ನ ಣ 0.50 0.21 528322067956 KARNATAKA BANK

650 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಎಂ  ನಟ ಜ  ಎಂ  ಕ ಪ ಗ ಕ ಳ 37/4,3/6 ನ ಣ 0.50 0.21 272942664641 CANARA BANK

651 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ನಟ ಜ  ಎಂ   ಡಪ ೕ ಳ 119/2 ನ ಣ 0.50 0.21 221400530007 KARNATAKA BANK

652 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಂಕ   ಆ   ಗಪ  ಫಲವನಹ ಳ 48/2 ನ ಣ 0.40 0.17 755459652239 CANARA BANK

653 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಹ ತಪ     ೕರಪ  ಚಟ ಹ ಳ 95/2,93 ನ ಣ 0.60 0.26 339869001295 SBM BANK

654 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ  ಈಶ ರಪ    ೕರಪ ಗನ ಪ ಳ 48/12  60/5 ನ ಣ 0.50 0.21 266037307544 SBM BANK

655 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ  ೕಶಪ   ೕರಪ ೕನಹ ಳ 50/1 ನ ಣ 0.50 0.21 783353875416 SBI BANK

656 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಗಪ   ರಗಹ ಮಪ ದರಗ ೕ ನ ೕ -2 76 ನ ಣ 0.60 0.26 256054348437 SBM BANK

657 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಶಪ   ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 27/4 ನ ಣ 0.80 0.43 881415767121 CANARA BANK

658 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ  ಪರ ಶ ರಪ   ಬಸಪ ಮಳ ೕ ನ ೕ -1 57/3 2 ನ

ಣ
0.80 0.34 239508068722 CANARA BANK

659 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಜಗ ೕ    ಂಭ ಂ ರ ೕಹ -1 27/3 3 ನ
ಣ

1.60 0.85 405778418180 KARNATAKA BANK

660 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಜಮ  ೕಂ  ಬಸವ ಜಪ ಮಳ ೕ ನ ೕ -1 14/1 2 .ಮ ಣ 0.80 0.34 619436688433 PKGB BANK

661 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ . ಂಕ ಶ   ಅ ರ ಸಹ ೕಹ -1 18/2ಎ1 ನ
ಣ

0.80 0.43 665742997819 KARNATAKA BANK

662 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಎ ಈಶ ರಪ   ಮಲಪ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 73/1 ನ ಣ 0.60 0.26 244432024196 CANARA BANK

663 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಎ ತ ಪ   ಂಗಪ ಜಯ ರ ಕಸ 81/2ಎ6 ನ ಣ 1.30 0.64 453213067925 PKGB BANK

664 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಜಪ   ಬಸಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 64/ 1 ನ

ಣ
0.80 0.43 667331968648 CANARA BANK

665 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ವಪ   ಬಸಪ ರ ೕಹ -2 49/4 ನ ಣ 1.00 0.43 706591899407 CANARA BANK

666 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ     ಲ ದ ಪ ಂಬ ೕಹ -2 121/3 2 ನ ಣ 1.00 0.43 923379908271 PKGB BANK

667 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ   ಲ     
ಲ ದ ಪ ಂಬ ೕಹ -2 121/1ಎ ನ ಣ 0.95 0.41 394438182779 CANARA BANK

668 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ . . ಕ  ೕಂ  ಂಬ ೕಹ -2 125/6 .ಮ ಣ 0.38 0.16 474084893898 PKGB BANK

669 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ . . ಬಸವ ಜಪ   ಲಪ ಂಬ ೕಹ -2 121/3ಎ1 ನ ಣ 1.00 0.43 807339158754 PKGB BANK

670 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಣ  ಪ ಶ ಸರ ಎ  ಎ  ದ ಖರಪ    ಎ   
ಂದ ಪ ಂಬ ೕಹ -2 86/7 ನ ಣ 0.67 0.29 933549732989 PKGB BANK

671 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ
.ಆ . ವ ಜಪ   ಗಪ ಫಲವನಹ ಳ 40/3 ನ 0.50 0.23 344804291135 SBM BANK

672 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಂಚಪ   ಂಡಪ ಲ ಳ 25/2 5 ನ 0.45 0.20 84063045762 SBI BANK

673 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಷ ಖಪ     ೕರಭದ ಪ ೕ ಪ ಳ 44/1 ನ 0.50 0.23 634064823073 KARNATAK BANK

674 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಯಲಪ   ಲ ದ ಪ  ( ) ದ ಪ  
 ಯಲಪ ಲ ಳ 11/3 ನ 0.50 0.23 751547098626 CANARA BANK

675 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ  ಇ ಶ ರಪ    ಇ ಗಪ ಂಡ ಳ 9/1 ನ 0.60 0.27 220744216773 KARNATAK BANK

676 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ   ಟ ಮಲಪ ಂಡ ಳ 42/1 1 ನ 0.50 0.23 460896213012 KARNATAK BANK

677 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಗ ಜಪ   ೕರಪ ಪ ಳ 58/13 ನ 0.40 0.18 543003527968 CANARA BANK

678 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ  ಪ ಶ  ೕರಪ ಪ ಳ 44/8 ನ 0.26 0.12 465570070333 KARNATAK BANK

679 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಕ ಯಪ   ಯಲಪ ಲ ಳ 7/1 1 ನ 0.50 0.23 914575448445 PKGB BANK

680 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ೕಶಪ   ದ ಪ ಂಡ ಳ 18/2 ನ 0.40 0.18 237275535139 KARNATAK BANK

681 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ   ೕರಪ ರ ಳ 32/7 ನ 0.50 0.23 879859804314 PKGB BANK

682 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ವಣ ದ ಪ   ದ ಪ ಪ ಳ 50/ 5 ನ 0.50 0.23 910983120739 PKGB BANK

683 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ  ಎಂ  ೕರಪ ಪ ಳ 18/1ಎ1 ನ 0.40 0.18 506427373217 SBM BANK

684 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ರಮ  ೕಂ ೕರಪ ಪ ಳ 20/1 .ಮ 0.40 0.18 865265331961 SBM BANK

685 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ   ಶಪ   ರ ಂಗಪ ರ ಳ 42/4 ನ 0.50 0.23 417525835763 KARNATAK BANK

686 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಎಂ ಗಪ   ನರಸಪ ಲ ಳ 19/3 ನ 0.60 0.27 314382503923 KARNATAK BANK

687 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ   ದ ಪ   ಪರ ಶ ರಪ ಲ ಳ 25/1 1 ನ 0.32 0.14 449596890207 PKGB BANK

688 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಹಳದಪ   ಂಚಪ ಪ ಳ 58/2 ನ 0.50 0.23 569231542454 PKGB BANK

689 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ   ಬಸವ ಜಪ   ದ ಪ ರ ಳ 45/4 ನ 0.50 0.23 301116529186 PKGB BANK

690 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಯಪ   ದ ಪ ಪ ಳ 12/6 2 ನ 0.50 0.23 474649980691 KARNATAK BANK

691 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ರತ ಮ  ೕಂ ಖರಪ ಪ ಳ 20/2 .ಮ 0.50 0.23 396415145404 KARNATAK BANK

692 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಜಯ   ಆ   ಗಪ ಗನಹ ಳ 97/3 ನ 0.50 0.23 910213869524 SYNDICATATE BANK

693 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ   ೕರಪ ಯರಗ ಳ 95/3ಎ ಪ. . 0.60 0.53 215544901694 SBI BANK

694 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಹ ತಪ   ದ ಪ ಯರಗ ಳ 95/1 3ಎ1 ಪ. . 0.50 0.44 670118443985 KARNATAKA BANK

695 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಎಂ  ಗಪ   ಂಚಪ ಫಲವನಹ ಳ 25/1ಎ ನ 0.60 0.27 731646074361 SBM BANK

696 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ  ಬಸಣ ಪ   ಗಪ ಮ ಳ 22/8 ನ 0.40 0.18 367808464917 SBM BANK

697 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಂದಮ  ೕಂ  ಮ ದ ಪ ಫಲವನಹ ಳ 40/2 .ಮ 0.50 0.23 328784985020 CANARA BANK

698 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಮ ೕಶಪ   ಗಪ ಮ ಳ 21/5ಎ ನ 0.40 0.18 967432996288 KARNATAKA BANK

699 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ  ಮಲಪ   ಮ ಬಸಪ   ಬಸಪ ಮ ಳ 8/18,5/2 ನ 0.50 0.23 393625194930 CANARA BANK

700 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಪರ ಶ ರಪ   ಕಪ ಫಲವನಹ ಳ 42 ನ 0.70 0.32 365244455963 KARNATAKA BANK

701 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ  ೕಜ ಜ   ಮ ಜಪ ನಹ ಳ 24/1 ನ 0.40 0.18 390196488427 KARNATAKA BANK

702 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಎ ಷ ಪ   ಗಪ ಸರಹ ಳ 108/1 ನ 0.50 0.23 507165120846 CANARA BANK

703 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಬಸಪ   ಬಸವಣ ಪ   ೕರಪ ಗನಹ ಳ 12/1 ನ 0.38 0.17 737093879084 SBM BANK

704 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ   ಜಪ ಗನ ಪ ಳ 74 ನ 0.40 0.23 437900137869 CANARA BANK

705 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಯಣಮ  ೕಂ  ಈಶ ರಪ ಮ ಳ 82/5 .ಮ 0.40 0.23 726214892727 CANARA BANK

706 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಅ    ಚನ ಬಸಪ ಯರಗ ಳ 27/3 ನ 0.50 0.27 729752838036 SBM BANK

707 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ  ಮಪ   ಬಸಪ ಫಲವನಹ ಳ 45/1 ನ 0.50 0.23 484184540408 SBM BANK

708 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ    ಖರಪ  ಯರಗ ಳ 20/8 ನ 0.40 0.23 420207245236 KARNATAK BANK

709 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ  ಎ  ವ ತ   ಬ ಯ  
ಗಪ ಗನಹ ಳ 102 ನ 0.40 0.18 292645038160 SBI BANK

710 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಮ ಶ ರಪ     ಎಂ ಈಶ ರಪ ನಹ ಳ 47/4 ನ 0.40 0.23 925924479221 KARNATAK BANK

711 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ದ ಪ     ಎಂ ಈಶ ರಪ ನಹ ಳ 22/3ಎ ನ 0.40 0.23 469812286854 KARNATAK BANK

712 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಗಮ  ೕಂ ದ ಪ ಗನಹ ಳ 131/1ಎ .ಮ 0.50 0.27 KARNATAK BANK

713 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಎ  ಹ ತಮ  ೕಂ ಎ  
ಂದ ಪ ೕ ಳ 241 ಪ.  ಮ 0.70 0.61 855087246762 PKGB BANK

714 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಎ  ಗಪ   ಡಪ ಗನ ಪ ಳ 18/2 1 ಪ. 0.80 0.70 390468479679 CANARA BANK

715 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಹ ತ ಯ   ಲ ಯ ಫಲವನಹ ಳ 24 ಪ. 0.80 0.70 636290500971 SBM BANK

716 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ರದಮ  ೕಂ ಎ  ಹ ತಪ ಳ ಳ 85 ಪ.  ಮ 0.30 0.26 785397534227 KARNATAKA BANK

717 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಲಮ  ೕಂ ಲಪ ದನ ಕಸ 166/ 9 ಪ.  ಮ 0.80 0.70 710793774481 PKGB BANK

718 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಪರ ಶ ರ ಯ   ೕ ಯ ಚ ಂಡನಹ ಳ 20/4 ಪ. 0.80 0.70 879113121202 SBM BANK

719 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಯ   ೕ ಯ ಸರಹ ಳ 41/ 2 ಪ. 0.80 0.70 903030819664 CANARA BANK

720 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಷ ಯ   ಲ ಯ ಫಲವನಹ ಳ 24 ಪ. 0.80 0.70 306131920915 SBI BANK

721 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಗ ಯ   ೕಮ ಯ ಲ ಳ 161/ 1ಎ 1, 1/2 ಪ. 0.70 0.61 359959843746 KARNATAKA BANK

722 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಗ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ೕಣನತ ಕಸ 23/1 ಪ. . ಮ 1.00 0.88 993836812932 PKGB BANK

723 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಯ   ವ ಯ ೕ ರ ಳ 23 ಪ. 0.80 0.44 952098317271 PKGB BANK

724 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ೕಥ ಂಗಪ  ಎ    ಕ ಬಸಪ ಳ ಳ 23/5,6/6 ನ 0.80 0.36 666494752729 KARNATAK BANK

725 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ದ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ಚಟ ಹ ಳ 43/ 30 ಪ. . ಮ 0.80 0.70 830369660284 SBI BANK

726 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ತ ಮ  ೕಂ ಗ ಜಪ ಂಡ ಳ 11/3 ಪ. . ಮ 0.40 0.35 829186301884 KARNATAK BANK

727 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ದ ಮ  ೕಂ ವಪ  ಚಟ ಹ ಳ 43/ 39 ಪ. . ಮ 0.70 0.70 614091090530 KARNATAK BANK

728 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಜಪ   ಈಶ ರಪ ಬಸ ರ ಕಸ 2/2 ನ 1.00 0.45 773337860100 PKGB BANK

729 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಜ ಯ   ಕ ಯ ಜ ರ ಕಸ 148 ನ 0.50 0.23 735191563190 KARNATAKA BANK

730 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಷ ಖಪ    ಮ ಪ  ಕಡದಕ ಕಸ 15/3 ನ 1.00 0.45 954613221835 CANARA BANK

731 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ಪ ಶ ಸರ ಕ ಬಸಪ   ಗಪ ೕ ಕಸ 18/ 7 ನ 0.80 0.36 396567598542 KARNATAKA BANK

732 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ವಮ  ೕಂ ಳಪ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 94/1 .ಮ ಪ ಯ 0.80 0.68
911756360235 SBI BANK

733 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಬಸವ ಜಪ   ಪರ ಶ ರಪ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 79/1ಎ ನ ಪ ಯ 0.60 0.51
283124399240 CANARA BANK

734 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಗ ಪ   ಮಹ ವಪ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 64/6 ನ ಪ ಯ 0.60 0.51
571685359056 CANARA BANK

735 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ರಮ  ೕಂ  ಮಲಪ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 55/1 , 55/2 .ಮ ಪ ಯ 0.60 0.51
904057320536 SBM BANK

736 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಎ ವ ತ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 78/12 ನ ಪ ಯ 1.20 1.02
528149769728 CANARA BANK

737 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಬಸವ ಜಪ   ಎ  ಜಪ ಕ ೕಹ -1 35/5 ನ ಪ ಯ 1.00 0.85
863834060911 PKGB BANK

738 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಹ ತಪ   ಬಸಪ ರ ೕಹ -2 48/1 ನ ಪ ಯ 1.00 0.85
450565782202 KARNATAKA BANK

739 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ  ೕಂ ಯ ಕ ೕಹ -1 32/9 ಪ.  ಮ ಪ ಯ 0.50 0.76
435669314024 CANARA BANK

740 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಸ ಯ   ದ ಯ ರ ೕಹ -2 55/2 ಪ. ಪ ಯ 1.00 1.53
683436175508 PKGB BANK

741 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕಹ    ದ ಪ ೕ ಕಸ 87/3 ನ ಪ ಯ 2.00 1.70
869243437076 SYNDICATE BANK

742 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ವ ಯ   ಯ ಸ ವ ರ ೕಹ -1 88/3 ಪ. ಪ ಯ 0.50 0.76
219602478622 PKGB BANK

743 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ   ಗ ಜ ಯ   ದ ಯ ರ ೕಹ -2 43/1 ಪ. ಪ ಯ 0.52 0.44
572158132016 PKGB BANK

744 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ವ ಯ   ರ ಯ ರ ೕಹ -2 38/5 ಪ. ಪ ಯ 0.36 0.31
596349765478 KARNATAKA BANK

745 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ದ ಯ   ೕ ಯ ರ ಂಡನ ಪ ಳ 70 ಪ. ಪ ಯ 1.00 0.85
368368797055 SBM BANK

746 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ  ದ ಪ   ೕರಪ ಹ ೕಹ -1 20/1,25/2 ನ ಪ ಯ 1.00 0.85
869583945525 KARNATAKA BANK

747 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಗಪ   ಬಸವಣ ಪ ಕಸ 9/1 ನ ಪ ಯ 0.80 0.68
882837607946 KARNATAKA BANK

748 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಜಪ   ಗಪ ಬಲ ೕ ನ ೕ -2 124 ನ ಪ ಯ 1.20 1.02
667996398401 KARNATAKA BANK

749 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಎಂ ಎ  ೕ ಶ   ಎಂ ಆ  
ಅ ರ ೕ ನ ೕ -1 8/4 ನ ಪ ಯ 0.40 0.34

935290156086 CANARA BANK

750 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ  ಮಪ   ದ ಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 39/3 ನ ಪ ಯ 0.38 0.32
398399750582 CANARA BANK

751 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ  ಭಮ ಡ  ಜಪ ಹ ರ ೕ ನ ೕ -2 4/12 ನ ಪ ಯ 0.80 0.68
898328593933 SBM BANK

752 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ   ಎಂ   ೕಶಪ  
ಎಂ ಮ ಂಡನಹ ೕ ನ ೕ -1 47/6 ನ ಪ ಯ 0.90 0.76

477929542982 CANARA BANK

753 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ  ಆ  ಂಕ    ಮಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 39/2 ನ ಪ ಯ 0.80 0.68
906079049449 CANARA BANK

754 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕಮ ಖರಪ   ಲಪ ೕ ನ ೕ -1 193/ 1 ನ ಪ ಯ 1.50 1.27
959406965101 CANARA BANK

755 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ವಮ  ೕಂ ಲಪ ರವರಹ ೕ ನ ೕ -1 8/3 .ಮ ಪ ಯ 1.02 0.86

756 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ  ಎ  ದ ಪ   ಮಲಪ ೕ ೕ ನ ೕ -1 157 ನ ಪ ಯ 1.00 0.85
926766601821 SBM BANK

757 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಎ  ಆ  ಜಪ   ದ ಪ ಂ ಪ ಕಸ 3/2 ನ ಪ ಯ 1.40 1.19
818186487348 SBM BANK

758 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಶ  ಮ ವಪ ಕ ರಗ ಕಸ 87/2 ನ ಪ ಯ 1.00 0.85
384545395829 CANARA BANK

759 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಗ ಜ   ಎಂ  ೕ ಂತ  ಎಂ ಕ ರಗ ಕಸ 9 ನ ಪ ಯ 1.00 0.85
815991773371 CANARA BANK

760 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ೕ  ೕಂ  
ಂಕ ಶ ಯ ಹ ಮ ಗರ ಕಸ 99 .ಮ ಪ ಯ 0.80 0.68

683869811273 KARNATAKA BANK

761 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಗ ಪ   ಕ ಬಸಪ ೕಪ ಂಡನಹ ಕಸ 11/2 ನ ಪ ಯ 1.67 1.42
549604537408 CANARA BANK

762 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ  ೕಂ ವಯ ಯ ಕ ರಗ ಕಸ 70/3,63/1 2 ಪ.  ಮ ಪ ಯ 0.50 0.76
556535941272 CANARA BANK



763 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ ಅ ಣ   ದ ಯ ಕ ರಗ ಕಸ 84/3 ನ ಪ ಯ 0.64 0.54 497120359388 CANARA BANK

764 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ  ಪ ಶ ಸರ
ಮ ೕಶಪ    ಮಲಪ   

  ಬಸವನ ಡಪ
 

ೕಪ ಂಡನಹ ಕಸ 115/4 ನ
ೕ

0.46 0.06 881908343784 KARNATAK BANK

765 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಟ  ಂಕ . . ಪ ಕ    ಚನ ಪ ತರಗನಹ ೕಹ -2 34/1 4 ನ ಅ 1.87 0.7
439180333555 PKGB BANK

766 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಟ  ಂಕ ಹಳದಮ  ೕಂ ೕ ದಪ ತ ನಹ ಕಸ 21 .ಮ ಅ 2.47 0.665
697251420903 CANARA BANK

767 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಟ  ಂಕ ೕರಪ   ನ ಲಪ ಚ ಂಡನಹ ಳ 126 ನ ಅ 3.32 0.665
722261875928 SBI BANK

768 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಟ  ಂಕ ವ ತ ಪ   ಈಶ ರಪ ಂ ಪ ಕಸ 43/6 ನ ಅ 2.1 0.665
819090149185 CANARA BANK

769 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಟ  ಂಕ ೕ  ೕಂ ಲ ಯ ೕ ಳ 10/1 2 ಪ.  ಮ ಅ 0.80 1.26
889653774486 SBI BANK

770 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಟ  ಂಕ ಲ   ೕಂ ೕಶಪ   ಎಂ ಗನ ಪ ಳ 15/3 .ಮ ಅ 0.40 0.665
312208782075 CANARA BANK

771 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಎಂ ಜಪ   ೕರಭದ ಪ ೕನಹ ಳ 53/2ಎ,53/2 , 92/7 ನ ಅ 1.31 2.00 934846047811 KARNATAKA BANK

772 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ತ ಪ   ಂಗಪ ಜಯ ರ ಕಸ 81/2J6 ನ ಅ 2.28 2.00 453213067925 PKGB BANK

773 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ೕಹನ    ದ ಪ ೕ ಕಸ 87/3 ನ ಅ 2 2.00 869243437076 SYNDICATE BANK

774 ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಆ  ಖರಪ   ದ ಪ ಕನಹ ಳ 3/1,12/4 ನ ಅ 2.4 2.00 434979031865 KARNATAKA BANK

775 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಎ . ಥ  ಗಪ ಮರನಹ ಮ 85/2 ಇತ ಳ ಣ 0.52 0.22198 582741469116 4737108002064

776 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

. ಥ  ಗಪ ಮರನಹ ಮ 89/5 ಇತ ಳ ಣ 0.67 0.28602 656937342134 4702500101666001

777 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

. ೕರಣ   .ಬ ಟ ಪ ಮರನಹ ಮ 91/2 ಇತ ಳ ಣ 0.69 0.29456 289901006759 54019303549

778 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

. ವಣ   .ಬಸಪ ಬ ದಹ ಮ 1/1, ಇತ ಳ ಣ 1.00 0.4269 696601104886 4702500100907801

779 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಖರಪ   ಗಪ ಮರನಹ ಮ 77/5 - ಳ ಣ 0.95 0.40555 92155366194 54019303276

780 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
CHD ( ಣ  ಪ ಶ 

ಸರ )
. ಶವ   ಖರಪ ಮರನಹ ಮ 61/p6 - ಳ ಣ 1.00 0.4269 743178008736 64033955231

781 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
CHD ( ಣ  ಪ ಶ 

ಸರ )
. ವ ದ ಪ   ಬಸಪ ಮರನಹ ಮ 87/6 ಇತ ಳ ಣ 0.96 0.40982 401941449157 64021009253

782 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
CHD ( ಣ  ಪ ಶ 

ಸರ )
ಗ ಥ  ಬಸಪ ಮರನಹ ಮ 87/5 ಇತ ಳ ಣ 0.96 0.40982 715655165816 64039753668

783 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
CHD ( ಣ  ಪ ಶ 

ಸರ )
ದ ಖ   ದ ಂಗಪ ಮರನಹ ಮ 46/1 ಇತ ಳ ಣ 2.00 0.8538 587512024813 4737101004163

784 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
CHD ( ಣ  ಪ ಶ 

ಸರ )
. .ರ ಶ  . ಂಚಪ ಣ ಮ 18/1 ಇತ ಳ ಣ 0.80 0.34152 391534120516 44737101004159,

785 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
CHD ( ಣ  ಪ ಶ 

ಸರ ) ಷ ಪ   ಗಪ  ಯಕ ನಹ ಪ ಮ 47/3 ಇತ ಳ ಣ 0.54 0.23052 906414186431 4737108000980,

786 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ ) ಕ ಯಮ  ೕಂ .ಎ . ನ ಪ ಪ ಮ 65/1 ಇತ ಳ ಣ 1.00 0.4269 613589173710 4737101002675,

787 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

.ಎ .ಅನ ಣ  ೕಂ .ಮ ದ ಪ ಬ ದಹ ಮ 31/1 ಇತ ಳ ಣ 0.72 0.30736 420966077177 4702500101619601,

788 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ೕರ ಘವ  . .  ಹ ಮ 33/10 ಇತ ಳ ಣ 0.87 0.3714 889111415512 54058178521,

789 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಯಣಮ    ೕಂ . ಘವ ಹ ಮ 33/3 ಇತ ಳ ಣ 0.80 0.34152 900240570729 64144933356,

790 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
CHD ( ಣ  ಪ ಶ 

ಸರ )
.  ದ ಪ   .ಹ ತಪ ಪ ಮ 33/1 ಇತ ಳ ಣ 1.00 0.4269 4702500100807701,

791 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

.ಎ .ಉ ಶ  
. . ಂತನ ಡ

ಹ ಮ 70/3 ಇತ ಳ ಣ 0.88 0.37567 737247052876 10677100006352,

792 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಪ    ಓ.  ಪ ಕ ಪ ಮ 2-Feb ಇತ ಳ ಣ 1.00 0.4269 814426512797 4702500101651701,

793 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

ಮ ದ ಪ   .ಧ ರನಹ ಮ 51 ಇತ ಳ ಣ 0.64 0.27321 574529073726 64052001938,

794 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ CHD ( ಣ  ಪ ಶ 
ಸರ )

. ದ ಪ   ದ ಪ ಬ ದಹ ಮ 81/1 ಇತ ಳ ಣ 1.00 0.4269 662214662512 4702500100504901,

795 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
(CHD) ೕ ನ ಂಕ

ಗರತ ಮ  ೕಂ ಂಗ ಜ ಮ 84/2b123 ಇತ ಅ 1.46 1 496811349069 127201010007181,

796 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
(CHD) ೕ ನ ಂಕ

ಜಲ  ೕಂ ೕರಭದ ಪ ವ ರಹ ಕಸ 4/20, ಇತ ಅ 1.00 1 920832632156 64102443645,

797 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
(CHD) ೕ ನ ಂಕ

ವಣಪ   ಡ ದ ಪ ವ ಬ ರ ಮ 18/4bp3,18/1bp1 ಇತ ಅ 1.60 1 569595495639 4702500101075400,

798 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
(CHD) ೕ ನ ಂಕ

.ಎ . ೕ ಶಪ   ದ ಪ ನ ಂ ಮ 31 ಇತ ಅ 1.17 1 807742202901 20369167701,

799 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
(CHD) ೕ ನ ಂಕ

.  . ವಣ ದ ಪ   ಗಪ ಯಲವ ಮ 122/1,121/1 ಇತ ಅ 1.78 1 83541017950 4737108000930,

800 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
(CHD) ೕ ನ ಂಕ

. ಶ  ಸಣ  ಬಸಪ ಮ ಮ 207 ಇತ ಅ 1.00 1 389500728691 4737101001495,

801 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
(CHD) ೕ ನ ಂಕ

ಪ ಣ   ಂ ಪ . .ಕ ಮ 14 ಇತ ಅ 1.52 1 589392433002 64077599983,

802 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
(CHD) ೕ ನ ಂಕ

.ಎ . ರ ಡ  ಮಲಪ . .ಕ ಮ 61/2 ಇತ ಅ 1.20 1 294423580001 10677100001222,

803 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
(CHD) ೕ ನ ಂಕ

ಕಮಲ ಯ   ಚನ ಯ ಯಲವ ಮ 64/2 ಇತ ಅ 1.06 1.26 391316489957 4702500101026701,

804 ಹ ಹರ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
(CHD) ೕ ನ ಂಕ

.  ಪ ಣ   ಸಣ  ೕಮಪ ಂಡ ಕಸ 241/6p-p2 ಇತ ಅ 1.42 1.26 817690670854 10590110000559,

805 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಗ ಜ ಎ . .  ದ ಖರಪ ಗ ಂ 32/6 ಇತ ಪ ಯ 2.00 1.70 308358651114 10821100005661
806 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕ   ಚನ ಬಸಪ ಹ ಮವ ಹ 11/2AP3 ಇತ ಪ ಯ 2.00 1.70 626102406067 64213594972
807 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಮ   ಹ ತಪ ಕಸ 77/1 ಇತ ಪ ಯ 1.30 1.10 294072735228 0451101484938
808 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ

. . ೕ    
ಹ ತಪ ಕಸ 86/4, 86/7 ಇತ ಪ ಯ 0.80 0.68 297032331183 0451108013899

809 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಗಮ  ೕಂ   ಗಪ  ಕಸ 72/2 ಇತ ಪ ಯ 1.40 1.19 593590586968 10760100004787
810 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಕಲಮ  ೕಂ ಂದಪ ಗ ಂ 35/1 ಇತ ಪ ಯ 0.80 0.68 933992150068 10821100002629
811 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ದಮ  ೕಂ .ಹ ತಪ ದ ಯ ನ ೕ 61/13 ಇತ ಪ ಯ 1.50 1.27 929744921121 0669101093525
812 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಷ ಪ   ೕಮಪ ರ ಯ ನಹ 32/6 ಪ ಷ  ಗಡ ಪ ಯ 0.95 1.45 312944631309 3320101004090
813 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಸ   ೕಂ ಕ ಯ ೕಮನಹ ೕ 50/5 ಪ ಷ  ಪ ಯ 1.20 1.83 886401081007 200001009606
814 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . ದ ಂಗಪ   ಂಡಪ ಮ ಕ 19 ಇತ ಪ ಯ 2.00 1.70 811229823380 54042580875
815 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕ   ೕಂ ಮ ೕಶ ಯ ನರ ಂಹ ಜ ರ ೕ 3/P2 ಪ ಷ  ಪ ಯ 0.40 0.61 324239774934 200000693176
816 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಪ ವ  ೕಂ ಂಕ ಶ ಕ ಡಲ ಂ ಕಸ 10 ಇತ ಪ ಯ 2.00 1.70 681332865858 10727100001538
817 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ .ಅಮ ಂದಪ   ಪಲಪ ಮಲನ ಕಸ 33/2 ಇತ ಪ ಯ 1.00 0.85 427904193053 10727100003053
818 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ

.ಆ .ಕಮಲಮ  ೕಂ ಮಹ ವ ಭರಮಸ ದ ಕಸ 91/1AP1 ಇತ ಪ ಯ 1.00 0.85 443046432934 64045823357
819 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ

.ಆ .ದ ಜಯ   ಮ ಬ ದಹ ಕಸ 29/1 ಇತ ಪ ಯ 2.00 1.70 243723359849 10727100003061
820 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ .ಬಸಪ   . ಲಯ ರಕ ನ ಡ ಕಸ 10/1 ಪ ಷ  ಗಡ ಪ ಯ 1.00 1.53 731773442959 200001418688
821 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ . ವ ಂಗಮ  ೕಂ ಜಯಣ ಕಮಲನ ಕಸ 16/3 ಪ ಷ  ಗಡ ಪ ಯ 1.00 1.53 651513234959 200000199765
822 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ .ಬಸವ ಜಪ   ೕ ೕ ಲ ರ 32/12 ಇತ ಪ ಯ 0.60 0.51 937639794455 10821100000049
823 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಜಣ  .   ಬಸವನ ಡ ಮ 25/2 ಇತ ಪ ಯ 1.50 1.27 647857516559 10657100020352
824 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಬಸಪ   ಂಡಪ ಮ ಕ 20/P1 ಇತ ಪ ಯ 1.50 1.27 862538906379 1847101009307
825 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ  ಎಂ.   ಬಸಪ ದ ೕನಹ ಕಸ 7 ಇತ ಪ ಯ 1.47 1.25 991442196408 10656100004300
826 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ನ   ಅಂಬ ೕಶ ಚ ವ ನಹ ಕಸ 23/3 ಇತ ಪ ಯ 1.60 1.36 956264333027 200001458248
827 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಕ .ಎ .   ೕಂ ನ ಹ ಕಸ 80/6 ಇತ ಪ ಯ 1.53 1.30 689078860469 33201010100383
828 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಓಬಮ  ೕಂ ೕಮಪ ರ ಯ ನಹ 13/2P1 ಪ ಷ  ಗಡ ಪ ಯ 1.05 1.60 500957603928 3320101002097
829 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಮ ೕಶ ಯ   ಕಮ ಯ ನರ ಂಹ ಜ ರ ೕ 7, 6 ಪ ಷ  ಪ ಯ 0.40 0.61 239356756580 10010307935
830 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ

ಪಸನ     
ಹ ತಪ  ದ ಯ ನ ೕ 61/4 ಇತ 2.00 0.45 593988009090 669101087101

831 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಎ   ಶ ರ  ಜಯಪ ರ ಂಡನಹ ೕ 16/1 ಇತ 1.50 0.34 930475374768 10777100007007
832 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ   ಪ ಶ  ದ ಪ ಹ ೕ 2/3, 23/2 ಇತ 2.00 0.45 747427556266 10777100002636
833 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಎ  ದಪ   ಜಪ ಕ  ಉ 26/P3 ಇತ 2.00 0.45 482506148652 200001471313
834 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಎ  ಕ ಯಪ   ಜಪ ಕ  ಉ 26/P4-P1 ಇತ 2.00 0.45 323111022756 54042594492
835 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಂದಮ  ೕಂ ಜಪ ಕ  ಉ 26 ಇತ 2.00 0.45 828334997032 10821100005069
836 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಎ   ಬಸವ ಜಪ   ಕ ಬಸಪ ಮ ಂ ೕ 29/5 ಇತ 1.50 0.34 627525460257 0669101089563
837 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ

 ಎ  ಬಸವ ಜಪ   
ಜಪ ೕರವ ಹ 12/2 ಪ ಷ  ಗಡ 2.00 0.81 937830927207 3320101002325

838 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಗ    ಯಲಪ ಡ ನಕ 59/2 ಪ ಷ  1.20 0.49 690076021932 3320101007934
839 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕ ಕ    ಹ ತಪ ಜಗ ಕಸಬ 110/2P1 ಪ ಷ  1.60 0.65 870144909199 64053277667
840 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ

ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ . ಮ   ಗಪ ಗ ಂ 127/1 ಇತ 2.00 0.22 406873159485 10657100001765

841 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ 

ವ ಹ ಗ   ಗಪ ಗ ಂ 127/3, 127/1P1 ಇತ 1.90 0.21 948120397690 3320101006614
842 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ

ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ ಜಪ   ಜಪ ಕ  ಉ 26/P4P2 ಇತ 2.00 0.22 665530490120 10821100005179

843 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ 

ವ ಹ ರ ೕಶ  ಜಪ ಕ  ಉ 26/P2 ಇತ 2.00 0.22 872642778582 10821100001121
844 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ

ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ . . ಸ ೕಜಮ  ೕಂ ಮ ಪ 63 ಇತ 1.00 0.11 841414119239 10821100004400

845 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ 

ವ ಹ ಸತ ಪ ಯಕ  ಹ ತ ಯಕ ಮದಕ ರ 8/7 ಇತ 2.00 0.22 494425888713 10821100002613
846 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ

ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ ಕ ೕ  ಎ .ಆ   ವಣ ದ ಪ ಬಸವನ ೕ 47/1, 47/3 ಇತ 1.00 0.11 371966937706 10547100003112

847 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ 

ವ ಹ ವನ  ೕಂ ಜಗ ೕಶ ಬಸವನ ೕ 24/4 ಇತ 2.00 0.22 662461704572 10547101006773
848 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ

ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ ವಜ ಯ   ನ ಯ ಕ 89 ಪ ಷ  1.00 0.20 894959188322 3320101004286

849 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ದಲ  ವಷ ದ 

ವ ಹ ರದ  ೕಂ .ಎಂ. ಯ ಕ 27/2AP5 ಪ ಷ  2.00 0.39 876019147357 10677100003295
850 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ

ದಲ  ವಷ ದ 
ವ ಹ   ೕ ಲಕಂ ರ 11/1P3 ಪ ಷ  ಗಡ 1.00 0.20 211976406533 694000930577

851 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ನ ಮ  ೕಂ ಂದಪ ೕ ರ ೕ 62 ಇತ ಆಪ  1.00 0.22 590940966752 200001322429
852 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಶರಣಪ     ಚನ ಬಸಪ ೕ ೕ 131/1, 131/2B, 135/2 ಇತ ಆಪ  2.00 0.43 9564914004557 0669101088768
853 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಬಣ ರ ದ ಂಗಪ   ಚನ ಪ ೕ ೕ 15/2 ಇತ ಆಪ  2.00 0.43 640514379985 0669101011028
854 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕ  ಂ ಥ ಗಲಕ ೕ 4/1, 4/6 ಇತ ಆಪ  1.38 0.30 323281199921 602254000
855 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ೕದ ೕಂ ದಪ ಗಲಕ ೕ 4/1 ಇತ ಆಪ  1.14 0.25 306689575953 602253981
856 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ ಗಪ   ಹ ತಪ ರ ೕ 31/3 ಆಪ  1.00 0.39 661460709913 10593101022975
857 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಸ ಪ ಶ ಸರ

ಪಸನ     
ಹ ತಪ ದ ಯ ನ ೕ 61/4 ಇತ ಆಪ  1.48 0.29 593988009090 066910108701

858 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ಎರಡ  ವಷ ದ 

ವ ಹ .ಎ .ಎಂ.   ಂದಪ ವ ಕಸಬ 22/3, 22/6 ಇತ ಂ 1.60 0.25 243623855660 3320101003228
859 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ

ಎರಡ  ವಷ ದ 
ವ ಹ ಭರ . .   ಮ ಜ ಕಸವನಹ ಕಸಬ 58/3 ಇತ ಂ 0.60 0.09 253604155462 64047997832

860 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ
ಎರಡ  ವಷ ದ 

ವ ಹ ಂಚಮ  ೕಂ ಟಬಸಪ ಲಕಂ ರ 10/1A4 ಇತ ಂ 0.70 0.11 462967226585 10821101001927
861 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ

ಎರಡ  ವಷ ದ 
ವ ಹ .ಎ. ಧರಯ   ಟಯ ರ ಕಸಬ 12/4 ಇತ ಂ 0.40 0.06 620653744654 3320101006976

862 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  
 ಎ  ೕಪ   ಎ  

ಸ ದ ಕಮಲನ ಕಸಬ 62/1 ಇತ ಂ 3.00 2.00 592664708458 10727100003175
863 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ   ಎ  ಜ ಧ ನ   ಲ ಣ ಮ ರ ಕಸಬ 6, 7 ಇತ ಂ 2.00 2.00 912615759359 10727100000503
864 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ    ಕಲಪ   ದ ಮಪ ಗ ಂ 67/3, 67/12, 67/13 ಇತ ಂ 2.00 2.00 744200985793 10821101006074
865 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ೕಲಮ  ೕಂ ಂಗನ ಡ ಬಸವನ ೕ ಇತ 6.35 2.00

866 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ಕಮಲಮ  ೕಂ ಮಹ ವ ಭರಮಸ ದ ಕಸಬ 91/1AP1, 91/1B ಇತ 3.11 2.00 44304643294 64045823357
867 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ

ಕ ೕ   ಪತಪ ರ ಹ
ೕ

29/2A,30/1A,30/1B ಇತ 2.40 0.70
430527298509 10670100012403

868 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ
ದ ಪ  ಅಪ ಯ ಚ ಂ ರ

ೕ
74/6

ಪ ಷ  
ಅ 1.60 1.26

861919066213 3841108002457
869 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ

.ಎ . ೕ  ಂದಪ ಗ ಂ 35/1,177/3
ಇತ

ಅ 2.25 0.70
561624299477 10821100002363

870 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ
. .ಉ ಶ ಚನ ೕರಯ

ೕ
97/2 ಇತ ಅ 2.00 0.68

691778031922 10593100002512
871 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ

ನರ ಂಹ  ಪಯ ಮ ಕ ನಹ
ಕಸಬ

28/2
ಪ ಷ  ಗಡ

ಂ 0.40 1.26
368139354198 694000941228

872 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ
ಯ ೕದಮ  ಹ ತಪ ಜಗ

ಕಸಬ
133/1,133/3 ಇತ ಅ 1.00 0.70

342490801828 64046656190
873 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ

ಒಬಯ  ಪಯ ೕನಹ
ೕ

19/2,19/3
ಇತ

ಅ 1.20 0.68
219673408120 694000941228

874 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ
ಂಗಪ  ಮ ವಪ

ೕ
73/P2

ಇತ
ಅ 1.40 0.68

939568896077 10777101004809
875 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ

ೕರಭದಪ  ತ ಪ ಡ ದ ಂಗನಹ
ೕ

17/2 ಇತ ಅ 1.22 0.68
382561139501 694000941229

876 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ೕ ನ ಂಕ
ಹ ತಪ  ಬಸಪ ೕ

ೕ
ಇತ ಅ 1.00 0.68

421684666404 694000941228
877 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ

ಪನ ಡ  ಡ ದ ನ ೕ 90/1P1
ಇತ

ಅ 2.00 0.75 316530243454
64018215682

878 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ ಯ ಕ ಂಡ
 ಎ  ಮ ಲ ೕಂ 

ೕ ಂದ ೕ
ದ ನ ೕ 37/2

ಇತ
ಅ 1.13 0.75 501154042056

10593100002381
879 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ೕ

ಥ     
ಬಸವ ಜಪ

ರ ಂ ಕಸಬ
ಇತ

1.20 0.08 992527301424
694000921982

880 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ೕ
ಚನ ಬಸವ ಜ    

ಬಸವ ಜಪ
ಅಣ ಕಸಬ

ಇತ
1.80 0.08 495552766163

10212200023091
881 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ೕ

ಕ ಬಸಪ    ಪ ದರ ಕಸಬ
ಇತ

0.76 0.08 307725140357
10559100002998

882 ಜಗ ಸಮಗ ೕಟ  ಅ  ೕಜ  ೕ
ಚನ ಬಸಮ  ೕಂ    

ವ
ಬ ಕಸಬ

ಇತ
2.92 0.08 587495641114

10559100006099

883 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ನ: ೕತನ ಮಪ  ಒ   ನಪ ನರಗನಹ ಆನ ೕ 50/2 ನ ನ: ೕತನ 1 0.3485 660242889984 74301000009668

884 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ಥ  ಮಪ ನರಗನಹ ಆನ ೕ 53/1 ನ ನ: ೕತನ 30 0.3485 400153711126 100501011004547

885 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ಈಶ ರಪ   ಮ ಶ ರಪ ತನಹ ಯ ಂಡ 54/3 ನ ಂ   ಸ 

ಪ
0.76 0.04769 470226704213 0449101013595

886 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ಜ ಯ   ಂ ಯ ಕ ಗ ಯ ಂಡ 6/3 ನ ಂ   ಸ 

ಪ
1.00 0.06275 0449101017349

887 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ನ: ೕತನ ಭರ   ಎ ಆ   ರ ಅ ಯ ಂಡ 13/11, 13/10 ನ ಂ 1.00 0.3405 215298500630 10526101005068

888 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ .  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಕ ಯ ಂಡ 44/3 ನ ಂ 0.60 0.1105 705618450892 10526101001820

889 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ಲ ತಮ   ಲ  

ೕಂ ಬಸವ ಜಪ
ಲಕ ವ ನಹ ಆನ ೕ 20/2 ನ ಂ 1.00 0.13 697883555535 3945001700001196

890 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ವ ರ    

ಯ
ಲಕ ವ ನಹ ಆನ ೕ 20/5 ನ ಂ 1.00 0.13 452835499134 33195610871

891 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ನ: ೕತನ  ಮ ವಪ   ೕಮಪ ರಮ ಂಡನಹ ಕಸ 94/1 1 ನ ಂ 1.10 0.093 980932838166 3842119000834

892 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ೕಶ .   ಲ ಷ ಪ ಅವರ ಕಸ 40/1, 49/2 ನ ಂ 2.00 0.0891 584307321225 32208940099

893 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ೕಮ ಖರಪ  ಎ    

ಬಸಪ
ಗ ಕಸ 60/6 ನ ಂ 1.13 0.0972 389506872747 0591101013754

894 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ಪದ  ಂ ಮ ನಪ ಡ ಗವ ನಹ ಆನ ೕ 33/10 ನ ಂ 0.50 0.065 501597292655 100501010008522

895 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ನ: ೕತನ ಮ ೕಶಪ   ಓಂ ರಪ ಲ ಆನ ೕ 42/2 ನ ಂ 0.50 0.065 941326918424 100501010006673

896 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ಜಪ  ನ ಹ ತಪ ಕ ಕಸ 39/3ಎ ನ ಂ 0.50 0.19865 999609983681 10678100009137

897 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ .  ರ ರ  ಚನ ಬಸಪ ಕ ಕಸ 39/2 ನ ಂ 1.00 0.3485 304743152699 13330100000267

898 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ಜಪ   ಹ ತಪ ಕ ಕಸ 39/3ಎ ನ ಂ 0.50 0.17425 269723354746 10678100009126

899 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ನ: ೕತನ  ಬಸವ ಜಪ   
ಹ ತಪ

ಗ ಕಸ 95/1ಎ ನ ಂ 1.00 0.3485 350786798107 54028747234

900 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ಐ. ,ಪ ಶ  ಜ ಖರಪ ಮಳಲ ಯ ಂಡ 133/12 ನ ಂ 1.00 0.2441 918926078496 2443101000834

901 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ಐ. . ವ ಕ   ಜ ಖರಪ ಮಳಲ ಯ ಂಡ 133/11 ನ ಂ 1.00 0.2441 994784723501 007300101017346

902 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ಎ . .ಕ ಬಸಪ   ಎ  

ಬಸವ ಜಪ
ದಗ ಯ ಂಡ 199/2 ನ ಂ 0.71 0.2093 428367906992 898110110000644

903 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ನ: ೕತನ ಷ  ೕಂ ಪರ ಮನ ಡ ಸ ಕಸ 24/6 ನ ಂ 1.00 0.3485 374058226593 36440059445

904 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ ೕಮ ೕ  ೕಂ ಜ ಖರಯ ಸ ಕಸ 24/1 ನ ಂ 1.00 0.3485 624470216869 36440060201

905 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ . ಗ ಜಪ   ಮಹ ವಪ  

ೕ  ಬಸಪ
ಗ ಕಸ 70/3 ನ ಂ 0.93 0.32417 693934800167 64028419707

906 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ   ದ ಪ   ದಪ ೕ ರ ಯ ಂಡ 83/3 ನ ಂ 0.96 0.32688 483252803108 105226100006140

907 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ .ಎ  ಪರ ಶ  ಸ ವಪ ೕಪ ಯ ಂಡ 119/6 ನ ಂ 1.00 0.3405 966601895136 0480101012165

908 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ  ಎ  ಮ ೕಹರ  ಮ ಪ ಮನಹ ಯ ಂಡ 76 ನ ಂ 1.00 0.3405 514458432786 10533100003821

909 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ನ: ೕತನ ಷಣ  ಎ   ಮ ೕಹರ 
 ಎ

ಮನಹ ಯ ಂಡ 77 ನ ಂ 1.00 0.3405 479657156209 10869100002470

910 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ನ: ೕತನ   ದ ಂಗಪ   ಚನ ಬಸಪ ಮ ಂಡನಹ ಯ ಂಡ 89/1 ನ ಂ 1.00 0.3405 860804553453 10526100007103

911 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ ನ: ೕತನ   ಜಪ   ಂಚನ ಡ ೕಪ ಯ ಂಡ 119 ನ ಂ 1.00 0.3405 413992094783 0480101007659

912 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ   ಸ 
ಪ

ೕರಪ   ಕ ೕರಪ ತನಹ ಯ ಂಡ 27 ನ ಂ 0.64 0.04016 860772250590 10562524022

913 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ   ಸ 
ಪ

ೕ ಶ ರಪ   ಕ ೕರಪ ತನಹ ಯ ಂಡ 27 ನ ಂ 0.60 0.03765 547216164162 449101016808

914 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ   ಸ 
ಪ

ಂತಪ     
ಕ ೕರಪ

ನ ಂದ ಯ ಂಡ 27 ನ ಂ 1.00 0.06275 278390372326 10533101006843

915 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ   ಸ 
ಪ

ರಪ     ಕ ೕರಪ ತನಹ ಯ ಂಡ 27 ನ ಂ 1.00 0.06275 369112326593 1590101014731

916 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ   ಸ 
ಪ

ಸಣ ಗಪ   ಹ ಮಪ ಚ ಗಟ ಕಸ 110/112 ನ ಂ 1.00 0.06275 986641948292 10847100006700

917 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ   ಸ 
ಪ

ಎ   ಜ ಖರಪ   
ಹ ಮಪ

ಚ ಗಟ ಕಸ 19/1 ನ ಂ 1.00 0.06275 724585326042 10847100004874

918 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ   ಸ 
ಪ

ಯಣಮ  ೕಂ 
ಂತ ಜ

ರಮ ಂಡನಹ ಕಸ 12/2 ನ ಂ 0.80 0.03137 777333255641 54028787448

919 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ   ಸ 
ಪ

ಎ  ಕರಪ   ೕಮಪ ರಮ ಂಡನಹ ಕಸ 12/2 ನ ಂ 0.80 0.03137 747166978677 3842101001232

920 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ   ಸ 
ಪ

 ೕ ಶ ರಪ   ೕರಪ ದಹದ ಕಸ 17/2 ನ ಂ 1.00 0.06275 342387213631 64010292143

921 ವಣ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ   ಸ 
ಪ

ವ ದ ಮ  ೕಂ ಮ ಪ ದ ನಹ ಕಸ 3/10 ನ ಂ 1.00 0.06275 864783931595 10847100004190

922 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
35/2

ಕ -01 ಷ ಪ   ಲ ಪ ಪ. ಂ 1.00 0.36 898797311251 200001224262

923 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
  12/1

ಕ -01 ಜಯಪ   ಮಪ ಪ. ಂ 1.00 0.36 408781110468 200000115649

924 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
19/2 11

ಕ -01
ಆ  ೕಕಪ   

ಮಪ ಪ. ಂ 1.00 0.36 666812845797 200000130633

925 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
31/3,2/4

ಡ -01 ೕತಮ  ೕಂ ಜಯಪ ಪ. ಂ 1.00 0.36 544378321341 32500635366

926 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
39/1

ಕ ೕನಹ -01 ಪ ಣ   ಮಪ ನ ಂ 1.00 0.36 401047548124 31872265964

927 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
138/8

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
ಎ   ೕ   ಎ  

 ಬಸವ ಜಪ ನ ಂ 1.00 0.36 577712958890 520101044066313

928 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
  13/2

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
ಎ   ವಪ   

ರಪ ನ ಂ 1.00 0.36 641732165114 520101044025862

929 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
  7/2

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
ಎ    ಬಸವ ಜ  

ಎ   ದ ಪ ನ ಂ 1.00 0.36 406866073846 520101044026370

930 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
152/7

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02 ಉ    ಪ ನ ಂ 0.20 0.07 455031404506 520291005829416

931 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
  1/5,1/10

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
 ಎಂ ಜಯ  

 ಎ   ಥ ನ ಂ 0.92 0.33 339005292795 520101044040403

932 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
27/3ಎ

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
ಎ ಂದ ಪ   

ಮಪ ನ ಂ 0.50 0.18 916838827524 520101044034594

933 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
74/4 1

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
 ಎ    ಓ  

ವಪ ನ ಂ 0.31 0.11 498478855626 520101044027385

934 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
151/4

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
  ಜ ಖರ  

ಬಸವ ಜಪ ನ ಂ 0.40 0.14 37542159358 520101044027288



935 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
155/3

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
ರ   ಎ  

ಅಜ ಪ  ನ ಂ 0.31 0.11 248696704708 520101044063640

936 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
151/1

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
ಎ  ಮ ಶ ರಪ   

ವಬಸಪ  ಎ ನ ಂ 0.61 0.22 810317363066 520101044036961

937 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
28/2,28/3

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
    
ಉ ಪ ನ ಂ 1.00 0.36 628183133931 520101044043569

938 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
155/3

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
ಜಯ   ಎ  

ಅಜ ಪ  ನ ಂ 0.31 0.11 499734985679 520101044025692

939 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
  9/1

ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01
     
ಬಸಪ ನ ಂ 1.00 0.36 774041764588 10915101013010

940 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
  52/3

ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01
ಥ    

ವಣ ದ ಪ   ನ ಂ 1.00 0.36 923879340454 578108027947

941 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
  71/2

ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 ಎಂ ೕರಪ   ಲಪ ನ ಂ 0.38 0.14 669248932675 578101003566

942 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
   25/2

ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01
 ಆ  ಪ    

ಆ  ಮಪ ನ ಂ 1.00 0.36 762467898090 37155094830

943 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
151/1

ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01
 ಆ  ಗ     

ದ ಪ ನ ಂ 1.00 0.36 816623709395 10915101013302

944 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
7/3ಎ1

ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01
 ಗ ಜ   

ದ ಪ ಡ ನ ಂ 1.00 0.36 611184436946 578101001553

945 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
71/3,71/1

ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 ವಣ   ಬಸವ ಜಪ ನ ಂ 0.68 0.24 495106398928 578101010490

946 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
  45/14

ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01
 ಆ    

ಮಪ ನ ಂ 1.00 0.36 621738430119 10915101008975

947 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
        9/3

ಕ ಳ ಬಸ ಪಟ ಣ-01
ಬಸವ ಜಪ     

 ಲಪ   ನ ಂ 0.80 0.29 810258873026 30091899109

948 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
     14/1

ಬರ -01 ೕ ಂದಪ   ಪ ಣ ಪ. ಂ 1.00 0.36 415779566303 200000843204

949 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
64

ನಹ -01 ಪ ಣ   ಮಣ ನ ಂ 0.58 0.21 401047548124 694000382053

950 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
      34/5

ರನಹ ಬಸ ಪಟ ಣ-01 ಮ ದ ಪ   ದ ಪ ನ ಂ 0.80 0.29 558754846414 10915100000110

951 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
         87/3

ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-01
ಎ   ಬಸವನ ಡ  

ಎಂ  ದ ಖರಪ ನ ಂ 0.54 0.19 915604004769 10915101000636

952 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
54

ನಕ ಬಸ ಪಟ ಣ-01
  ಕ ಪ     

ೕರಪ ನ ಂ 0.80 0.29 513907629736 10915101002023

953 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
     1/1 

ಕ ೕ -01 ದ ಪ   ಂಕಟಪ ನ ಂ 1.00 0.36 481924307566 200001411682

954 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
         53/1

ಡ -01 ಪ ಕ   ಪ ಣ ಪ. ಂ 0.60 0.21 437048813551 36233673317

955 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
    152/9

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
ಎ   ದ ಪ   

ರಪ ನ ಂ 0.31 0.11 398339858107 520101044050107

956 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
    69/8

ನ ಬಸ ಪಟ ಣ-02
  

  ನ /ಅ. ಂ 0.63 0.22 526023656358 520101216500121

957 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
    1/78

ಂಗ ಹ -01 ಪಣ   ಗಜಗಪ ನ ಂ 0.50 0.20 410505085836 200001741542

958 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
   20/2,164/9

ತ -01
ಓಂ ರಪ   ಎ   

ಗಪ ನ ಂ 1.00 0.41 585929674507 200001407176

959 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
     12/1

ಕ ೕ -01 ಮ ದ ಪ   ಷಪ ನ ಂ 1.00 0.41 695697315291 200001505730

960 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
    16/2

ನಹ -01 ೕಮಪ   ಗಪ ನ ಂ 1.00 0.41 708750422315 200000933164

961 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
    8/1

ಕ ೕ -01
ಜಯಮ  ೕಂ 

ಮ ವಪ ನ /ಮ ಂ 1.00 0.41 493826959606 200001502626

962 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ
  11/4

ಡ -01
ಷ  ಆ   

ಮಪ ಪ. ಂ 1.00 0.41 765851516886 200001462569

963 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ 164/9 ತ -01
 ಎ  ಓಂ ರಪ   

ಗಪ ನ ಂ 0.85 0.08 585929674507` 200001407176

964 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ 36/1,36/2 ಡ -01   ಹ ೕ   ಪ ಣ ನ ಂ 0.80 0.07 492581638184 32900266574

965 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ 235 ತ -01
    
ಯ ನಪ ನ ಂ 1.00 0.09 240732418437 694000651710

966 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ 43/ 3 ದ ನಮಠ -01
 ಎ  ದ ಪ   

ದ ಪ ನ ಂ 1.00 0.09 459223098638 O579101003545

967 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ 90/1 ದ ನಮಠ -01 ಬಸವ ಜಪ   ಮ ನ ಂ 1.00 0.09 712991002525 O579101009619

968 ಚನ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

ಂ        12/1 ದ ನಮಠ -01 ಮ ವಪ   ದ ಪ ನ ಂ 0.34 0.03 878512905130 O579101008329

969 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಜಪ   ಅಜ ಪ ನಹ ಕಸ 13/4 ಇತ ಂ 1.00 0.3725 299252068109 64 163616799

970 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಂಕಟಲ ಮ  ೕಂ ಂಕಟ ಬರಹ ಕಸ 22/2a3 ಇತ ಂ 0.31 0.11547 358870426961 64140729923

971 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
. . ಶಪ   ವಪ ನಹ ಕಸ 18 ಇತ ಂ 0.50 0.18625 875969465395 694000166382

972 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಖರಪ   ೕರಪ ನಹ ಕಸ 59/1bp ಇತ ಂ 0.50 0.18625 869852077331 127201011000625

973 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಆ ದಪ   ೕರಪ ನಹ ಕಸ 59/1bp ಇತ ಂ 0.50 0.18625 440482881209 54054901375

974 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಪ ಶ   . ಂಕಟ ಬರಹ ಕಸ 22/3 ಇತ ಂ 0.60 0.2235 296563101017 54054903270

975 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಮಪ   ಗಪ ನಹ ಕಸ 12/3,12/4 ಇತ ಂ 0.91 0.33897 671492992934 64063294988

976 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಜ ಖ   ವ ದ ಮ ಂಚನಹ ಕಸ 1-Oct ಇತ ಂ 0.41 0.15272 598055342352 64169855222

977 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಪ ಣ   ಂಗಪ ನಹ ಕಸ 67/3,71/7 ಇತ ಂ 0.78 0.29055 381098538763, 64013312545

978 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
. ಂಕಟ   ಂಕಶ ಬರಹ ಕಸ 17/5,17/7 ಇತ ಂ 1.00 0.3725 289849607515 54054904149

979 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಮ ನ  ೕಂ ಪ ಶ ಬರಹ 22/2a2 ಇತ ಂ 0.31 0.11547 282788055847 64086512901

980 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಪ ಶ  ದ ಮಪ ಂಚನಹ ಕಸ 37/3 ಇತ ಂ 0.41 0.15272 22315083133 64168427718

981 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ವಪ   ಡ  ಮಪ ಂಚನಹ ಕಸ 4-Oct ಇತ ಂ 0.69 0.25702 243805852554 64122771821

982 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
.  ರಮ  ೕಂ .ಪ ಶ ಂಚನಹ ಕಸ 37/1 ಇತ ಂ 0.62 0.23095 333035215362 200000407619

983 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಮ ವಪ    ವಪ ಂಚನಹ ಕಸ 35/3 ಇತ ಂ 0.60 0.2235 519729980365 64152502080

984 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಬಸವ ಜಪ   ಹನ ಂತಪ ರ ಕಸ 51/11 ಇತ ಂ 1.00 0.3725 338182607387 018100101020820

985 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ವ ರ  . .ಹ ತಪ ರ ಕಸ 51/7 ಇತ ಂ 0.28 0.1043 608107854661 64173722670

986 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ೕಲಮ  ೕ ದ ಪ ಂಡ ಕಸ 282/2p1 ಇತ ಂ 0.62 0.23095 539073974636 64076745359

987 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಅ ಯಮ  ೕಂ . .ಹ ತಪ ಂಚನಹ ಕಸ 17/4 ಇತ ಂ 0.4 0.149 496890076795 33309649087

988 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ರಪ   ಗಪ ನಹ ಕಸ 14/1p3 ಇತ ಂ 0.60 0.2235 815838475962 54054906555

989 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)

ಉದಯ ರ .ಎ   
.ಹ ತಪ ರ ಕಸ 51/8 ಇತ ಂ 0.28 0.1043 788804857360 105501011003849

990 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
.  ಥ  .  ಜಯ ಪ ನಹ ಕಸ 15/4 ಇತ ಂ 0.69 0.25702 491639959086 200001205726

991 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಹ ತ ಡ  ಂಚಪ ನಹ ಕಸ 15 ಇತ ಂ 0.69 0.25702 4916399599925 10633121000238

992 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
. .ನಟ   ಹ ತಪ ರ ಕಸ 51/6 ಇತ ಂ 0.28 0.1043 778081109551 64024324783

993 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
.  ೕಮಪ   ರಪ ಂಚನಹ ಕಸ 12/1, ಇತ ಂ 1.00 0.3725 239108353745 694003219019

994 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ರಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಂಚನಹ ಕಸ 3/p2 ಇತ ಂ 0.91 0.33897 816348417612 0478101049090

995 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ರಪ   ಂಚಪ ನಹ ಕಸ 15/2 ಇತ ಂ 0.69 0.25702 315826979707 54054903054

996 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ವಪ   ಬಸಪ ಂಚನಹ ಕಸ 35/2,35/1 ಇತ ಂ 0.50 0.18625 694834295612 64008991083

997 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಡ ಪ    ವಪ ಂಚನಹ 35/4 ಇತ ಂ 0.62 0.23095 972031745438 64088865252

998 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಂಚಪ   ೕರಪ ರ ಕಸ 45/2 ಇತ ಂ 0.62 0.23095 349535605591 64044576918

999 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಬಸವ ಜಪ  ಎ .   ಬಸಪ ಂಡ ಕಸ 116/5 ಇತ ಂ 0.56 0.2086 246192308932 1305155000019370

1000 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಲ ತಮ  ೕಂ . . ಜ ಖಪ ರ ಕಸ 46/1 ಇತ ಂ 0.91 0.33897 572657047945 64171789864

1001 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಗ ಜಪ   ಅಜ ಪ ನಹ ಕಸ 13/4 ಇತ ಂ 0.60 0.2235 473864192043 64171499766

1002 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಸಣ  ಂಚಪ   ಡ ಮಪ ಂಚನಹ ಕಸ 12-Oct ಇತ ಂ 0.69 0.25702 406537566129 64078144038

1003 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
.ಬಸವ ಜ  .  ೕರಪ ರ ಕಸ 24/1 ಇತ ಂ 0.78 0.29055 274261745448 54054901625

1004 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)

ಗರತ ಮ  .ಎ  ೕಂ ಎ .ಎ  
ಳಪ ಂಡ ಕಸ 116/3a ಇತ ಂ 0.56 0.2086 711884521489 54010891639

1005 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ದನ ರ  .ಭರಮಪ ಂಡ ಕಸ 13/1 ಇತ ಂ 0.62 0.23095 303309068858 64099101713

1006 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಯ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ರ ಕಸ 50/6 ಇತ ಂ 1.00 0.3725 976278302439 018100101023992

1007 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
.  ವಪ   ಕ ಯಪ ಂಚನಹ ಕಸ 41/p2,40/11 ಇತ ಂ 1.00 0.3725 512819296488 200001205793

1008 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಹ ಶಪ   ವಪ ಂಚನಹ ಕಸ 33 ಇತ ಂ 0.91 0.33897 875969465395 694000166382

1009 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ವಣ   ಬಸಪ ಂಚನಹ ಕಸ 42/8 ಇತ ಂ 0.69 0.25702 243663915749 127201011000418

1010 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
.  ಮ ಶ ರಪ   ಮ ಶ ರಪ ಂಚನಹ ಕಸ 30/3 ಇತ ಂ 0.62 0.23095 3334539028550 10611400025

1011 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ೕರಣ   .ಹ ತಪ ಂಡ ಕಸ 202/1 ಇತ ಂ 0.31 0.11547 688677877195 200000687367

1012 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ವಣ ದ ಪ   ವಪ ಬರಹ ಕಸ 10/p2 ಇತ ಂ 0.47 0.17507 299979309503 10633100035795

1013 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಮಪ   ಂಚಪ ಂಚನಹ ಕಸ 42/8 ಇತ ಂ 0.5 0.18625 906080336787 64183034772

1014 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
ಆ ದ .   ಹ ತ ರ ಕಸ 51/5 ಇತ ಂ 0.28 0.1043 873079193185 54054901353

1015 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)
.  ಪ ಣ   ಸಣ  ೕಮಪ ಂಡ ಕಸ 241 ಇತ ಂ 0.4 0.149 817690670854 32695862501

1016 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)

ಬಸವ ಜಪ   ರಪ

ಂಚನಹ ಕಸ 29/12 ಇತ ಂ 0.40 0.149 767449440388 54054901647

1017 ಹ ಹರ
ಉ ದ  ರ  

ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

CDB ( ಂ ನ  ೕ ತ 
ಯ  ಯ ಕ ಮ 

(ಮ  ಯ ಕ ಮ)

ಹ ತಪ   ಮಹ ವಪ

ಂಡ ಕಸ 215/6 ಇತ ಂ 0.38 0.14155 920558600242 64165652522

1018 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) ಪ ಶ ಸರ

ಎ. ಯಣಪ   ೕ ಂದಪ ಕಸ 35/5 ಇತ ಂ 2.56 0.3328 419585425823 285701000003828

1019 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) ಪ ಶ ಸರ

ಎ .ಆ ದ   ವಪ ಮ 21/2 ಇತ ಂ 1.15 0.1495 257521279183 10202200028890

1020 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) ಪ ಶ ಸರ

. .ಜಯಪ   ಮ ಶ ರಪ ಂಚನಹ ಕಸ 17 ಇತ ಂ 0.54 0.0702 433463788471 285701000000854

1021 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) ಪ ಶ ಸರ

ೕರಭದಪ   ೕರಪ ನಹ ಕಸ 11/4p2 ಇತ ಂ 0.31 0.0403 880059388846 54054904070

1022 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) ಪ ಶ ಸರ

ಓ.  ಜಲ  ೕಂ ೕರಣದಪ ನಹ ಕಸ 16/6 ಇತ ಂ 1.20 0.156 920833632156 64102443645

1023 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP

. . ಂಗನ ಡ  .  
ವ ಜ

ೕ ನ ಮ 44/1 ಇತ ಂ
0.4

0.0251 224502508601 4702500101395001

1024 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP ೕ ವ  ೕಂ . . ವ ಜ ೕ ನ ಮ 33 ಇತ ಂ

1
0.06275 475943859885 10677100008178

1025 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP . . ಜ ರ  .  ಯಮ ೕ ನ ಮ 41/1 ಇತ ಂ

0.8
0.0502 418643019038 10677100006655

1026 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

(CDB) LODP ಮಲಮ  ೕಂ .  ಬಸವ ೕ ನ ಮ 41/1 ಇತ ಂ
0.8

0.0502 280088777718 10677100003507

1027 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP ದಪ   ದಪ ೕ ನ ಮ 45/3 ಇತ ಂ

0.8
0.0502 450043621575 10677100001372

1028 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP ಶರಣಪ   ದಪ ೕ ನ ಮ 45/2 ಇತ ಂ

0.6
0.03765 752728423807 4737101001340

1029 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP .  ಬಸವನ ಡ  ಭಮ ಪ ೕ ನ ಮ 40/p2 ಇತ ಂ

1
0.06275 734114639723 10677100000992

1030 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP .ಎ .ಹ ಡ  ಂಗನ ಡ ೕ ನ ಮ 2-Feb ಇತ ಂ

1
0.06275 688334160102 106771000003509

1031 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP ದಪ   ಎ.ಪ ರಪ ೕ ನ ಮ 4-Feb ಇತ ಂ

0.6
0.03765 426506253436,

38246559773

1032 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP .ಎ .ಪ ೕರಪ   ದ ಪ ೕ ನ ಮ 26 ಇತ ಂ

0.6
0.03765 460701091822,

10677100004155,

1033 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP ಂದಪ   ೕ ಂದಪ ೕ ನ ಮ 25/3p1 ಇತ ಂ

0.6
0.03765 815819985875,

10677101010730,

1034 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP .ಎ  ಗ ಜ  ಮಲಪ ೕ ನ ಮ 15/6p3 ಇತ ಂ

0.8
0.0502 998056054435,

10677100002628,

1035 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP ಮ ದಪ   ಗಮ ೕ ನ ಮ 23/* ಇತ ಂ

1
0.06275 480059286754,

10677101004933,

1036 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP ರ ಡ  ದ ಖರಪ ೕ ನ ಮ 39/1 ಇತ ಂ

0.8
0.0502 771810855685,

10677100002242,

1037 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP .ಎ . ೕ   ಂಗನ ಡ ೕ ನ ಮ 15/1 ಇತ ಂ

0.3
0.01882 554016168368,

10677101002379,

1038 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP ೕಲಮ  ೕಂ ಬಸವನ ಡ ೕ ನ ಮ 25 ಇತ ಂ

0.3
0.01882 303404345167,

10677100004066,

1039 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP ೕಲಮ  ೕಂ ಗನ ಡ ೕ ನ ಮ 25/2 ಇತ ಂ

0.3
0.01882 219210990772,

10677100003988,

1040 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP .  ಹ ಮ ಡ  ಪ ೕ ನ ಮ 52/1 ಇತ ಂ

0.8
0.0502 232214496494,

10677100001371,

1041 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP ಂತಮ   ಹ ತಪ ೕ ನ ಮ 52/2 ಇತ ಂ

0.6
0.03765 731220698719,

10855100300149,

1042 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP ಬಸವ   ಯಲಪ ೕ ನ ಮ 46/2 ಇತ ಂ

0.4
0.0251 731220698719,

10677100006815,

1043 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ (CDB) LODP ದಮ   ಹ ತಪ ೕ ನ ಮ 46/2 ಇತ ಂ

0.35
0.02196 714195780181,

3032500113462401,



1044 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

(CDB) LODP ೕಲಮ  ೕಂ .  ಲಪ ೕ ನ ಮ 50/1 ಇತ ಂ
0.8

0.0502 884663150081,
10677101020320,

1045 ಹ ಹರ ಉ ದ  ರ  
ಯ ೕಜ  ಂ ನ  ಯ

(CDB) LODP . ೕ ಶಪ   ಪ ೕರಪ ೕ ನ ಮ 46/3 ಇತ ಂ
0.35

0.0219 661320288565,
10677100006650,

1046 ವಣ ಗ ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ ಅ ೕಕ ಆ   ಗಪ ಆನ ೕ 151/3
ಪ.

ಂಡ 4.21 0.45 849707640344 1513101014856

1047 ವಣ ಗ ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ ಮ ಪ   ಕ ಪ ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 111/16 ನ ಂಡ 1.20 0.45 235549436061 449119016287

1048 ವಣ ಗ ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ ೕ ದ ಪ   
ಮ ನಪ

ಚ ವ ನಹ ಯ ಂಡ 250/2 ನ ಂಡ 1.00 0.78 645864417370 0449101000217

1049 ವಣ ಗ ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ ದ ಪ   ಲಪ ನಮ ಯ ಂಡ 99 ನ ಂಡ 1.20 0.45 370818768483 10984101025264

1050 ವಣ ಗ ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ ೕ ಠಪ   ಯಪ ಹ ಮನಹ ಯ ಂಡ 4/1 ನ ಂಡ 1.20 0.45 691109220651 54010907107

1051 ವಣ ಗ ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ ಹ ತಪ   ಬಸಪ ಮ ಆನ ೕ 91/1, 91/3, 91/4 ನ ಂಡ 2.33 1.40 769717404983 914010011133758

1052 ವಣ ಗ ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ ೕ ಶರ  ದ  ಎಂ.   
ಬಸವ ಂಗಪ  ಎಂ 

ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 104/2 ನ ಂಡ 2.30 0.45 406251431294 0449101011912

1053 ವಣ ಗ ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ ೕ ದ ಪ   ದ ಪ ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 123/4 ನ ಂಡ 1.37 0.45 306541892375 0449101015182

1054 ವಣ ಗ ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ ೕ . .ಪ ಕರ  
. .ಜಯ ಪ

ಡಗ ಯ ಂಡ 26/3 ನ ಂಡ 2.30 0.45 235503629320 0449101011021

1055 ವಣ ಗ ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ  ಎ  ಒ ಘ ಂಧ   
ಓಂ ರಪ

ಯ ಂಡ ಯ ಂಡ 22/1 ನ ಂಡ 5.04 0.78 576524917492 102010079566

1056 ವಣ ಗ ೕ  ಗ ಹ  ಘಟಕ ಮ ಳ ದ ಪ  ಎ   ರಮ ಡ ಕಸ 206/3 ಪ. ಂಡ 2.19 0.76 273255141510 32757693417

1057 ವಣ ಗ ಮ ಯಲಪ   ಯಲಮ ಕ ಆನ ೕ 33/1 ಪ. ಮ 0.20 2.52 331505408677 232500100566301
1058 ವಣ ಗ ಮ ಸ  . . ೕಂ ,ಮ ಶ . ವ ನಹ ಆನ ೕ 40/3 ನ ಮ 4000 ಚ. 16.34 861870132381 105508601000009
1059 ವಣ ಗ ಮ   ಂಭರ  ದ ಪ  

.
ಡ ಕಸ 133/1 ನ ಮ 1.00 16.14 324870791069 33510807623

1060 ವಣ ಗ ಮ ಧನಲ  ೕಂ ಎ   ಯ ಕ ಆನ ೕ 132 ಪ. ಮ 1000 ಚ. 8.24 275897935209 0232500100871801
1061 ವಣ ಗ ಮ ಮ ಳ ದ ಪ  ಎ   ರಮ ಡ ಕಸ 206/4, 206/3 ಪ. ಮ 2.20, 2.19 15.39 273255141510 32757693417

1062 ವಣ ಗ  ೕಟ   ವಣ ದ ಪ   
ಂದ ಪ

ಮ ನ ಆನ ೕ 173/2, 174 ಪ.  ೕಟ 0.80, 0.40 0.20 44169859945 0232500100335401

1063 ವಣ ಗ  ೕಟ
ಂಭರ  ದ ಪ  . . 

( ಂಡ  ೕಟ ) ಡ ಕಸ 27 ಪ.  ೕಟ 0.6 0.58 324870791069 33510807623

1064 ವಣ ಗ ಮ ಧನಲ  ೕಂ ಎ   ಯ ಕ ಆನ ೕ 132 ಪ.  ಣ ನ 1000 ಚ. 0.59 275897935209 0232500100871801

1065 ಚನ ಗ
ಯ   ಯ ಎ  ಬಸವನಹ ಕಸ -01       14/2 ಪ.

 ಣ ನ
0.10 7.09 361527425434 O428104000155731

1066 ಚನ ಗ
ಯ   ಯ ಎ  ಬಸವನಹ ಕಸ -01       14/2 ಪ.

 ಣ ನ
0.10 7.09 361527425434 O428104000155731

1067 ಚನ ಗ ತರ ವ ರ ಯ   ಯ ೕಮರನಹ ಉ     1/3
ಪ.

 ಣ ನ 0.10 7.09 878239448203 O428104000155755

1068 ಚನ ಗ
ಯ   ಯ ಎ  ಬಸವನಹ ಕಸ -01       14/2 ಪ.

 ಣ ನ
0.10 1.26 361527425434 O428104000155731

1069 ಗ ಂಡ ಕ ಯ   ೕ ಯ ರ ೕಹ -2 10/2ಎ 5 ಪ. ಅ 1.48 1.40 818212361973 SBM BANK
1070 ಗ ಂಡ ಘ ಜ  ೕಮ ಯ ೕ ರ ಳ 57/1C1 ಪ. ಅ 0.50 1.40 919932337686 SBI BANK

1071 ಗ ಂಡ ೕ ಶ ಯ   ೕ ಯ ೕ ಳ 12/4,86/84B ಪ. ಅ 1.40 1.40
568632865530 PKGB BANK

1072 ಗ ಂಡ ಕ ಯ   ೕ ಯ ಕ ರಗ ಕಸ 126 ಪ. ಅ 1.02 1.40 981175610907 KARNATAKA BANK
1073 ಗ ಂಡ ಲ ದ ಪ   ದ ಪ ಹ ೕಹ -1 46/6,46/5, 40/3 ನ ಅ 2.00 0.77 218976067184 KARNATAKA BANK
1074 ಗ ಂಡ ಲ  ೕಂ ಲ ಯ ರ ೕಹ -2 2/4 ಪ.  ಮ ಅ 0.99 0.76 680317353433 PKGB BANK

1075 ಗ ಂಡ ೕ ಯ   ದ ಯ ಕ ರಗ ಕಸ 79/3 ಪ. ಅ 1.17 0.50
762593110800 CANARA BANK

1076 ಗ ಂಡ ೕಹನ    ದಪ ೕ ಕಸ 87/3 ನ ಅ 2.00 0.77 869243437076 SYNDICATE BANK

1077 ಗ ಂಡ   ಅ ಣ     
ಬಸವನ ಡಪ ತರಗನಹ ೕಹ -2 14/2 ನ ಅ 1.28 0.45

548722401712 SBI BANK
1078 ಗ ಂಡ   ಂ ಶಪ   ನಕಪ ನಕನಹ ೕಹ -1 70/2 ನ ಅ 0.91 0.45 784499782187 PKGB BANK
1079 ಗ ಂಡ ರಮ  ೕಂ ಟ ಪ ನಕನಹ ೕಹ -1 71/2 .ಮ ಅ 1.85 0.45 936130723899 SYNDICATE BANK
1080 ಗ ಂಡ ಬಸವ ಜಪ   ಗಪ ನಕನಹ ೕಹ -1 71/4 ನ ಅ 1.00 0.45 '285044659420 PKGB BANK

1081 ಗ ಂಡ ಎ  ಗ ಜ  ಎ  ದ ಖ ನಕನಹ ೕಹ -1 30/1 1 ನ ಅ 0.48 0.28
425258985467 PKGB BANK

1082 ಗ ಂಡ ದ ಯ   ೕ ಯ ರ ೕಹ -2 46/4 ಪ. ಅ 0.39 1.15
991264298873 CANARA BANK

1083 ಗ ಂಡ
. . ಸ ೕ    
ಬಸವ ಜಪ ತರಗನಹ ೕಹ -2 4/1,4/5 ನ ಅ 1.85 0.78

683451595444 KARNATAKA BANK

1084 ಗ ಂಡ
  ವ ತಪ     

ಲಪ
ನರಸ ಂಡನಹ ಕಸ 87/6,88/6 ನ ಅ 1.53 0.78

737949703061 KARNATAKA BANK
1085 ಗ ಂಡ ಮ ಶ ರಪ  ಎಂ  ಂಗಪ ಅರ ಕಸ 73/2, 73/3 ನ ಅ 0.99 0.31 443748868796 SBI BANK
1086 ಗ ಂಡ ಎ ತ ಪ   ಂಗಪ ಜಯ ರ ಕಸ 81/2ಎ6 ನ ಅ 2.28 0.45 453213067925 PKGB BANK

1087 ಗ ಂಡ ಎ   ವಪ    ದ ಪ ಮ ಕಸ 85/6,85/7 ನ ಅ 0.67 0.45
993631977714 CANARA BANK

1088 ಗ ಂಡ ಎಂ ಹ ತಪ   ಎಂ ಗಪ ಸ ಕಸ 11 ನ ಅ 3.71 0.45
470564678571 KARNATAKA BANK

1089 ಗ ಂಡ   ಜ ಯ   ಯ ರ ೕಹ -2 43/1 ಪ. ಅ 0.52 0.95
572158132016 PKGB BANK

1090 ಗ ಂಡ ದಪ   ಅ ಯಪ ಗ ಕ ಳ 43/2 ನ ಅ 1.85 0.45 227443050099 SBI BANK
1091 ಗ ಂಡ ಬಸವ ಜಪ   ೕರಭದಪ ತಕ ನಹ ಕಸ 11/4ಎ ನ ಅ 2.49 0.78 236510636543 SBI BANK
1092 ಗ ಂಡ ಶ ಂತಲಮ  ೕಂ ದ ಪ ರ ೕಹ -2 46/1 .ಮ ಅ 2.00 0.78 880920495482 PKGB BANK
1093 ಗ ಂಡ   ಶ ಥ  ಚನ ೕರಪ ಂಗ ೕ ನ ೕ -1 42/1 ನ ಅ 0.97 0.78 792659204864 CANARA BANK
1094 ಗ ಂಡ ಕ ಯ   ಗ ಯ ರ ೕಹ -2 55/5 ಪ. ಅ 1.48 1.40 666602047629 CANARA BANK

1095 ಜಗ ಗ  ೕಜ ಬಸಪ   ಮ ಯಪ ಮ 2/8 ಪ ಷ   ಣ ನ 617020195190 10657100021859
1096 ಜಗ ಗ  ೕಜ ೕ     ೕ ಕಸಬ 34/6 ಇತ  ಣ ನ 458656617723 10212200021812

III

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ©,PÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ©£ï 
PÉAZÀ¥Àà ©.PÉ

ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕಸ 22/2¦3 ನ ¨Á¼É 1 0.01752 10678100003244

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ¸ÀAvÉÆÃµÀ © f ©£ï ©. NAPÁgÀ¥Àà PÀPÀÌgÀUÉÆ¼Àî ಕಸ 264/4 ನ ¨Á¼É 1 0.01145 64034328265

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà ºÀÉ¨Áâ¼ÀÄ ಆನ ೕ 90/3 ನ ¨Á¼É 1 0.01369 10637100000031

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ §¸ÀªÀgÁd¥Àà JªÀiï J¸ï ©£ï 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

D£ÀUÉÆÃqÀÄ ಆನ ೕ 5/3, 52 ನ ¨Á¼É 1 0.02744 100501011002120

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ©.«±Á® PÉÆÃA §¸À¥Àà zÁªÀtUÉgÉ ಕಸ 5/1J ನ ¨Á¼É 1 0.02805 0364104000034487
ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ºÉÆ£ÀßªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄlÖ¥Àà VjAiÀÄªÀé£ÀºÀ½î ಆನ ೕ 14/1 ನ ¨Á¼É 1 0.00657 3945000100108880

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ¹.PÉ.¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà ©£ï 
PÀj§¸À¥Àà

aPÀÌªÀé£ÁVÛºÀ½î ಆನ ೕ 8 ನ ¨Á¼É 1 0.02622 232500100015401

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ n.©.dUÀ¢Ã±À ©£ï §¸À¥Àà UÀÄqÁ¼ÀÄ ಆನ ೕ 188 ನ ¨Á¼É 1 0.02939 007300101028670
ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ©.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï §¸À¥Àà ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಕಸ 110/2J2 ನ ¨Á¼É 1 0.02054
ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï ¥ÁmÉÃ¯ï ²ªÀtÚ ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î ಯ ಂಡ 49/1 ನ ¨Á¼É 1 0.01685 10526101026865
ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA PÉÆlæ¥Àà UÀÄªÀÄä£ÀÆgÀÄ ಆನ ೕ 4/32, 4/3 ನ £ÀÄUÉÎ 1 0.0194 34895147226
ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ GªÀiÁ¥Àw ©£ï ±ÀgÀt¥Àà PÉÆqÀUÀ£ÀÆgÀÄ ಯ ಂಡ 4/2, 4/3 ನ ¨Á¼É 1 0.01253 10399100002126
ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ gÁeÉÃAzÀæ ©£ï §¸À¥Àà £ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ಕಸ 146/6 ನ ¨Á¼É 1 0.00526 160900101000435

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ
±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA 

ªÀÄºÉÃ±ÀégÀ¥Àà
£ÁUÀ£ÀÆgÀÄ ಕಸ 58/7 ನ ¨Á¼É 1 0.0143 160900101000460

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ¨ÉÃvÀÆgÀÄ ಕಸ 218/1© ನ ¨Á¼É 1 0.01923 074301000009454

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ©.JA.ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï 
§¸ÀªÀgÁdAiÀÄå

¨ÉÃvÀÆgÀÄ ಕಸ 310/11 ನ ¨Á¼É 1 0.01367

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ JA.J¸ï §¸À¥Àà ©£ï ²ªÀ¥Àà D®ÆgÀÄ ಆನ ೕ 228/2 ನ ¨Á¼É 1 0.03168 10787101031885

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï gÀAUÀ¥Àà »gÉÃvÉÆUÀ¯ÉÃj ಯ ಂಡ 35/3 ನ £ÀÄUÉÎ 1 0.01524 10526101031089

ವಣ ಹ  ೕ ವ ಹ  ೕ ವ PÉ JA gÁd¥Àà ©£ï ªÉÄÊ¯Á¥Àà °AUÁ¥ÀÄgÀ ಆನ ೕ 43/¦3 ನ £ÀÄUÉÎ 1 0.01134 10787100002156

1 ವಣ ಪ ರ ಮ  ತ ಪ ರ ಮ  ತ wUÀr PÀ¯Á PÉÃAzÀæ
«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ & 

CA¨ÉqÀÌgï ¥ÀæwªÉÄ
0.7745

2 ವಣ ಪ ರ ಮ  ತ ಪ ರ ಮ  ತ cat eyes group vegetable carving & art 
show

0.4

3 ವಣ ಪ ರ ಮ  ತ ಪ ರ ಮ  ತ PÉÊªÀÄUÀÎ ªÀÄvÀÄÛ dªÀ½ E¯ÁSÉ 
f¯Áè ¥ÀAZÁAiÀÄvï zÁªÀtUÉgÉ

¸ÀÛ§ÝavÀæ ¤ªÀiÁðt 0.5

4 ವಣ ಪ ರ ಮ  ತ ಪ ರ ಮ  ತ ±ÁAvÀ¯Á rfl¯ï ¥ÉèPÀì ¦æAnAUï
¥ÉèPÀì ¦æAnAUï & 

ªÀiËAnAUï
0.92806

5 ವಣ ಪ ರ ಮ  ತ ಪ ರ ಮ  ತ J°UÁgï ¦æAlgïì
PÀgÀ¥ÀvÀæUÀ¼À 

ªÀÄÄzÀæt
0.0722

6 ವಣ ಪ ರ ಮ  ತ ಪ ರ ಮ  ತ ²æÃ «±Àé§AzÀÄ EAf¤AiÀÄjAUï 
zÁªÀtUÉgÉ

Structure of Name board 
base fram & structure of 

decoration
0.26

7 ವಣ ಪ ರ ಮ  ತ ಪ ರ ಮ  ತ ²æÃ «±Àé§AzÀÄ EAf¤AiÀÄjAUï 
zÁªÀtUÉgÉ

Structure of Budha temple 0.7

8 ವಣ ಪ ರ ಮ  ತ ಪ ರ ಮ  ತ rfl¯ï PÁ¦AiÀÄgÀì & Dåqïì 0.43008

9 ವಣ ಪ ರ ಮ  ತ ಪ ರ ಮ  ತ wUÀr PÀ¯Á PÉÃAzÀæ
«ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 

ªÀÄvÀÄÛ CA¨ÉqÀÌgï 
¥ÀæwªÉÄ ¤ªÀiÁðt

0.7745

10 ವಣ ಪ ರ ಮ  ತ ಪ ರ ಮ  ತ YELIGAR PRINTERS DVG CERTIFICATE AND BADGE 0.18507

11 ವಣ   gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ©£ï 
UÉÃªÀiÁå£ÁAiÀÄÌ

PÀÄgÀÄªÀ 135/10 ¥À.eÁw r¸É¯ï ¥ÀA¥ï 1 0.15 923849283755 109411014091

12 ವಣ   
²æÃPÀAoÀ¥Àà ©£ï 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

zÉÆÃtÂºÀ½î 129 ¥À.eÁw r¸É¯ï ¥ÀA¥ï 1 0.15 458571026493 10760100010117

13 ವಣ   ZÀ£Àß§¸À¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà zÉÆtÂºÀ½î 219/2 ¥À.¥ÀA r¸É¯ï ¥ÀA¥ï 1 0.15 729549096497 10760100005163

14 ವಣ   §¸ÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï ±ÀgÀt¥Àà ¸ÉÆPÉÌ 91/3 vÁ¼É¨É¼É 1 0.5 858027980066 10657100022543

15 ವಣ   PÉ ¹ UÀÄgÀÄgÁd ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà ºÀzÀr 138/2 ¥À.¥ÀA vÁ¼É¨É¼É 1 0.5 676804207928

16 ವಣ   PÀ®àªÀÈPÀë D¬Ä¯ï ¥À®ä ¥ÉæöÊ ° ¸ÁªÀiÁ£Àå 1 0.2

17 ವಣ   JA.J£ï §¸ÀªÀgÁd¥Àà ©£ï ªÀÄÄjUÉ¥Àà ªÀÄÄµÀ×UÀgÀ£ÀºÀ½î
5/3J¦1, 5/3J¦2, 6/2J, 

6/2©2
¸ÁªÀiÁ£Àå CAvÀgÀ¨É¼É 1 0.2 645502973980 64014481603

18 ವಣ   ²ªÀªÀÄä PÉÆÃA UÀÆ¼É¥Àà §®ªÀÄÄj 94/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå r¸É¯ï ¥ÀA¥ï 1 0.15 30695779749

19 ವಣ   gÉÃtÄPÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 
gÀÄzÀæ¥Àà 

ªÀÄ¼À¯ÉÌgÉ 52/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå vÁ¼É¨É¼É 1 0.5 283019682529 10533101039203

20 ವಣ   
¥ÉæÃªÀÄPÀÌ PÉÆÃA 

²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà
PÀqÀw 128/© ¸ÁªÀiÁ£Àå vÁ¼É¨É¼É 1 0.5 978704418133 105501011007236

21 ವಣ   J¸ï © gÀÄzÀætÚ ©£ï §¸ÀªÀ£ÀUËqÀ ¸ÉÆgÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î 1/1© ¸ÁªÀiÁ£Àå vÁ¼É¨É¼É 1 0.5 779033263455 0669101001041

22 ವಣ   ºÉZï.PÉ.²ªÁd¥Àà ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà ºÀzÀr 136 ¸ÁªÀiÁ£Àå r¸É¯ï ¥ÀA¥ï 1 0.15 391267171285 029400101004737

23 ವಣ   f PÉ ºÀjÃ±À ©£ï f.J¸ï PÁAvÀgÁeï ¸Á¸ÉéºÀ½î 41/4, 41/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå vÁ¼É¨É¼É 1 0.5 381276124836 0582101012932

24 ವಣ   ¦.²ªÀUÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA 
¦.¥ÀQÌÃgÀUËqÀæ

LUÀÆgÀÄ 159/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå vÁ¼É¨É¼É 1 0.5 593296480521

25 ವಣ   PÀ®àªÀÈPÀë D¬Ä¯ï ¥À®ä ¥ÉæöÊ ° 1 0.2

26 ವಣ   PÀ®àªÀÈPÀë D¬Ä¯ï ¥À®ä ¥ÉæöÊ ° 1 0.2

27 ವಣ ಂ  ೕಜ ವ ಹ ಂ  ೕಜ ವ ಹ PÉ ºÉZï  «ÃgÀ¥Àà ©£ï ºÁ®¥Àà DªÀgÀUÉÆ¼Àî ಕಸ 0.03227 64104723685

28 ವಣ ಂ  ೕಜ ವ ಹ ಂ  ೕಜ ವ ಹ PÉ ºÉZï  «ÃgÀ¥Àà ©£ï ºÁ®¥Àà DªÀgÀUÉÆ¼Àî ಕಸ 0.03227

29 ವಣ ೕಟ  ೕತ ೕಟ  ೕತ CUÀ¸ÀÛöå JAlgï ªÀiÁ° ಕಸ 0.33767
30 ವಣ ೕಟ  ೕತ ೕಟ  ೕತ PÉ ºÉZï  «ÃgÀ¥Àà ©£ï ºÁ®¥Àà DªÀgÀUÉÆ¼Àî ಕಸ 0

31 ವಣ ೕಟ  ೕತ ೕಟ  ೕತ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J£ï JªÀiï ©£ï J£ï 
ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥Àà

ಕಸ 0.018

IV

258 ಜಗ  ೕ ತ ಯ
ಆ . . ಶ   

ೕಮನ ಚ ವ ನಹ ಕಸಬ 77/1 ಇತ ಂ 0.50 427599625373

259 ಜಗ  ೕ ತ ಯ ಆ . . ೕಹನ   ೕಮ ಚ ವ ನಹ ಕಸಬ 133/1 2 ಇತ ಂ 1.00 707838697906
260 ಜಗ  ೕ ತ ಯ . . ಶಪ   ಚನ ಪ ಕ ೕನಹ ೕ 5/3 ಇತ ಂ 0.50 673611700816

261 ಜಗ  ೕ ತ ಯ
.ಎ . ಂಚನ ಡ  . . ಂಗನ 
ಡ ಅಕ ೕಹ ೕ 1 ಇತ ಂ 0.50 714235531865

262 ಜಗ  ೕ ತ ಯ .ಎ . ೕ ಶ  ರಪ ಡರ ನಕನಹ 8/P2 ಇತ ಂ 0.70 483606337373

263 ಜಗ  ೕ ತ ಯ .ಎ .ಮ ನಪ   ರಪ ಡರ ನಕನಹ 8/P1 ಇತ ಂ 0.70 518335348858
264 ಜಗ  ೕ ತ ಯ .ಎ .   ಬಸಪ ಹಳವ ೕ 26 ಇತ ಂ 0.60 956418888660

265 ಜಗ  ೕ ತ ಯ
 ೕಂ ಮ  

ಯ ೕ ರ ಕಸಬ 37/8 ಪ ಷ  ಂ 0.70 921601673137

266 ಜಗ  ೕ ತ ಯ  ಯ   ಹ ಯ ೕಮನಹ ೕ 47/3 ಪ ಷ  ಂ 0.50 423832675982

267 ಜಗ  ೕ ತ ಯ ಲ  ೕಂ ಶರ  ಂ  ಯ ೕ ರ ಕಸಬ 37/4,37/5 ಪ ಷ  ಂ 0.70 652388139816
268 ಜಗ  ೕ ತ ಯ ಬಸವ ಜಪ   ಬಸಪ ಗಲಗ ೕ 43/5 ಪ ಷ  ಂ 0.70 887904514078
269 ಜಗ  ೕ ತ ಯ ಡಪ    ೕಮಪ ಗ 83/1AP1 ಪ ಷ  ಂ 1.00 521185491078
270 ಜಗ  ೕ ತ ಯ ರಗಮ  ೕಂ  ಮಪ ೕ ೕ 164/P27 ಪ ಷ  ಂ 0.70 521185491078

271 ಜಗ  ೕ ತ ಯ
.ಹ ತ ಯ   

ಹ ತ ಯ ೕಮನಹ ೕ 23/P1 ಪ ಷ  ಂ 0.70

272 ಜಗ  ೕತನ
ಶ ಥಯ   ಎಂ ಲ   ಎಂ ೕಂ 

ವಪ ಶ ಚ ವ ನಹ ಕಸಬ 82/1 ಇತ ಂ 1.00 0.381 959318398883

273 ಜಗ  ೕತನ
 ಎ  ವ      ಎ  

ಲ ಚ ವ ನಹ ಕಸಬ 82/1 ಇತ ಂ 1.00 0.381 960288660866

274 ಜಗ  ೕತನ
ದ ಂಗ   ಎ    ಎ  

ಗಯ ಚ ವ ನಹ ಕಸಬ 76/5, 76/11 ಇತ ಂ 1.00 0.381 714717416610
275 ಜಗ  ೕತನ ದ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಉಲ ಕ ೕ 21/P2 ಇತ ಂ 1.00 0.381 201338423134

276 ಜಗ  ೕತನ ಂಚನ ಡ    ದ ಪ ಹ ೕ 13 ಇತ ಂ 1.00 0.381 887802437461
277 ಜಗ  ೕತನ ಪ ಶ   ದ ಪ ಹ ೕ 6/2 ಇತ ಂ 0.40 0.152 747427556266

278 ಜಗ  ೕತನ ಎ   ದ ಪ   ಬಸವ ಂಗಪ ೕ ಗರಹ ೕ 22/1 ಇತ ಂ 1.00 0.381 356799063415
279 ಜಗ  ೕತನ ಗಪ   ೕ  ಗಪ ಉಲ ಕ ೕ 16/P1-P2 ಇತ ಂ 0.60 0.228 619128677473
280 ಜಗ  ೕತನ ಲ  ೕಂ ೕ ಗ ಂ 57/1 ಇತ ಂ 1.00 0.381 545053255954
281 ಜಗ  ೕತನ ಂದಮ  ೕಂ ಜಪ ಕ  ಉ 26 ಇತ ಂ 1.00 0.381 828334997032
282 ಜಗ  ೕತನ ಬಸಮ  ೕಂ ಖರಪ ಸ 7/2 ಇತ ಂ 1.00 0.381 805358112153

283 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ಯ   ಗಡ ಯ ದ ನ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 528412618523 10593100009024

284 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ೕ   ಮಪ ಗ ಂ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 324222937643 10777100001959

285 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ಬಸಪ   ಮ ಯಪ
ತಳ ರ 
ಕ ಯಪ ನಹ ಪ ಷ  

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 617020195190 10547100007052

286 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ
 ಆ  ಪ ಶ   ಎ  
ದ ಯ ಚ ರ ೕ ಪ ಷ  

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 218571370280 54042588332

287 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ಮಮ ೕಂ ಈರಪ ಡದ ಡ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 497998684628 10593100008960

288 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ಪ ಶ  ಬಸಪ ಬ ಕಸಬ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 797156374466 10559101000292

289 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ಎ  ರಪ   ಂಚಪ ೕನಹ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 637714631909 10559101005738

290 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ರಪ   ಹ ತಪ ರ ಕಸಬ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 403855932162 10559101016725

291 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ಗ   ಹ ತಪ ರ ಕಸಬ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 801895509485 10559100008189

292 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ಹ ತಪ   ತ ಪ ರ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 694546343472

293 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ತಮ ಣ   ಈರಪ ಮಸ ಕ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 638459984673

294 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ಂಗಮ  ೕಂ ಂಚಪ ದನಹ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 448435688955 0669108086968

295 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ಪರಸಪ   ಡ ಗಪ ೕ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 513776367474 0669101093526

296 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ಟಪ   ಂಚ ಓಬಯ ಗ ಂ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 397457016526 10821101016895

297 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ೕ   ಡ ಮ ಪ ಹ ಕಸಬ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 858750995981 5338101003375

298 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ಹ ತಪ   ದ ಪ ಹ ಕಸಬ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 967550551251 1064807914076

299 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ ಓಂ ರ ಯ   ೕ ಯ ಚ ಂ ೕ ರ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 390554870474 200000650529

300 ಜಗ  ಷ ಘಟಕ
ೕ   ಗವ  ೕಂ 

ೕ ಯ ಚ ಂ ೕ ರ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.069 283745227752 200000650449

301 ಜಗ  ಜನ ಉಪ ೕಜ ೕ   ಪಯ ೕನಹ ೕ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.071 233763255877 3320101008129

302 ಜಗ  ಜನ ಉಪ ೕಜ ಗಬಸಪ   ಪಟ  ಬಸಪ ಂಕ ರ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.071 962457246386 10657100003352

303 ಜಗ  ಜನ ಉಪ ೕಜ ಜಯಣ   ಮ ಯ ನನಕ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.071 538764156072 -

304 ಜಗ  ಜನ ಉಪ ೕಜ ೕ    ಕ ಯಮ ದ ಯ ನ ೕ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.071 10547100008383

305 ಜಗ  ಜನ ಉಪ ೕಜ ರಯ   ಕ ಮಲಯ ಗಳ ಪಯಜ ರ ಕಸಬ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.071 601526120735 -

306 ಜಗ  ಜನ ಉಪ ೕಜ ಅಜ ಯ   ಂದ ಪ ಬ ಕಸಬ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.071 955890387578 10559100006873

307 ಜಗ  ಜನ ಉಪ ೕಜ ಷ ಪ   ಡಪ ಕ ರ ೕ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.071 854089738653 -

308 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಪದ  ೕಂ ಷ ಹ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 832398388423 832398388423

309 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಷ   ೕಮಪ ಹ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 712973285110 712973285110

310 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ೕ    ಷ ಹ ಕಸಬ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 683201118907 683201118907

311 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಎ  ಎ  ಮ   ಗಪ ಭರಮಸ ದ ಕಸಬ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 269545181470 269545181470

312 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ೕರಬಸಪ   ಹ ಮಪ ಚ ಲನಹ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 592131196278 592131196278

313 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ   ರತ ಮ  ೕಂ   
ಗ ಜಪ

ಹ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 930849315379 930849315379

314 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ     
ೕ

ಡಲ ಎಕ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 913221647782 913221647782

315 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಗ     ಬಸವ ಜ ಹ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 678203627014 678203627014

316 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಕಮಲಮ  ೕಂ  ಗ ಜ ಜಗ ಕಸಬ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 587207004292 587207004292

317 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಎ   ಬಸವ ಜ  
ಹ ತಪ

ಪ ಗ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010

318 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಮಕ  ೕಂ ವ ಕರಪ ರ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 342790317775 342790317775

319 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಹ ಮಕ  ೕಂ ಲಪ ಮಸ ಕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 634293361609 634293361609

320 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಎ  ೕ ಂದ   ಮ ಪ ಹ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 948183764719 948183764719

321 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಕಮ  ೕಂ ಪ ಯ ಹ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 433143437099 433143437099

322 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಎ   ಹ ತಪ   
ಸಣ ಹ ಮಪ

ೕಕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 351446310044 351446310044

323 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ರ ತಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ೕಕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 444171689970 444171689970

324 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ   ಏ ಂತಪ    ೕ ಬ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 705950178899 705750178899

325 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ  ೕ  ಬ ಕಸಬ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 876824133897 876824133897

326 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಆ     

ಧ ಜಯ
ಚ ವ ನಹ ಕಸಬ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 318743289080 318743289080

327 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಓಬಯ   ಓಬಯ  ಲ ಹ ಮದಕ ರ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 576255928350 576255928350

328 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಅ ರ  ಅನ    ಮ ಘಟ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 525279574414 325279574414

329 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಅಂ ನಪ   ಗಪ ಸ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 718706893071 718706893071

330 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ರತ ಮ   ಡ ಹ ಮಪ ೕ ರ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 516620356967 516020356967

331 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಗ ಜಪ   ದ ೕರಪ ೕತರಸನಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 434119231103 434119231103

332 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ . ಗಪ   ಂಚಹ ಮಪ ಬ ಕಸಬ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 921156539640 921156539640

333 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಥ  ಂತಪ ಕ ಹ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 906402943249 906402943249

334 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಂಗಪ   ಂಗಪ ದರ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 697187312650 697187312650

335 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಡದಯ   ಂಗಪ ದರ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 565665316075 565665316075

336 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಯ   ಷ ಯ ಚ ರ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 699854620506 699854620506

337 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಗಪ   ಗಪ ವಣ ಉಜ ಪ ವ ರಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 962368643202 962368643202

338 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಕ  ಕ ೕಶಪ   ಕ  
ಹ ಮಯ

ತಮ ೕಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 754718569741 754718569741

339 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ರತ ಮ  ೕಂ ಜಪ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 353268824165 353268824165

340 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಜಪ   ದ ಪ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 219497982867 219497982867

341 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಗ ಪ   ಬಸಪ ಹ ರ ಕಸಬ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 567103391291 567103391291

342 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಮ ಪ   ಮಪ ಅರ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 606943937530

343 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಂಗಪ   ೕಮಪ ಚ ರ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 635796988635 635796988635

344 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಯ   ಯ ಚ ರ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 833523009238 833523009238

345 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ  ಯ   
ದ ಯ

ಚ ರ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 869335677505 869335677505

346 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ  ಆ  ಪ ಶ   ಎ  
ದ ಯ

ಚ ರ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 218571370280 218571370280

347 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಗ ಜ  ಯ ಚ ರ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 869335677505 869335677505

348 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಗಪ   ಕಲಪ ಳ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 853512547875 853512542875

349 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಲ ತಮ   ಈಶ ರಪ ಳ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010

350 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಪ ಸಪ   ಕ  ಓಬಯ ಗ ಂ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 798322721507 798322721507

351 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ  ಂಕ   ೕ ಂಗಪ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 250353432576 250353432576

352 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಬಸಮ   ದ ಪ ನಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 738829057626 738829057626

353 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಕ ಬಸವನ ಡ  ಗಪ ಉಜ ಪ ವ ರಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 895507667119 895507667119

354 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ೕ  ೕಂ ಮ ಯ ೕಮನಹ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 885028910476 885028910476

355 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ  ಎ  ಜಯಣ   ೕ  
ರಪ

ಬಡ ಡನಹ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 601035811130 601035811130

356 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಎ ಹ ತಪ   ಅಜ ಪ ೕನಹ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 273839921771 273839921771

 

ವಲಯ ೕಜ ಗ



357 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಚನ ಬಸಮ  ೕಂ ಅಂಕಳಪ ಪ ವರಹ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 479571496245 479571496245

358 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ವ ರ  ಜಯಪ ೕನಹ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 874539931647 874539931647

359 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಬಸವನ ಡ  ಚನ ಬಸಪ ಳ ೕ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 631095992739 241456378540

360 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಜಪ   ಕಲಪ ಳ ೕ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 241456378540 631095912739

361 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಖರಪ   ಈರಮ ಡ ಂಡನಹ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 933543834290 933543834290

362 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ  ಗ ಜ  ಉಮ ಣ ಡ ಂಡನಹ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 559789981532 559789981532

363 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಅಜ ಯ   ಈರಮ ಡ ಂಡನಹ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 519099467510 519099467510

364 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಬಸಪ   ಮ ಯಪ ತಳ ರ 

ಕ ಯಪ ನಹ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 617020175190 617020175190

365 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಎ   ಧ ಜಯ  ಎ  

ೕ
ಹ ಕಸಬ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 6078620536538 6078620536538

366 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಎ  ಆ    

ಕ ಯ
ನ ನಹ ಪ ಷ  

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 795801375127 795801375127

367 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಕ ಯ   ೕ ಯ ನ ನಹ ಪ ಷ  

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 851214378685 851214378685

368 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ವ ಂ ಯ   

ಈಶ ರ ಯ
ನ ನಹ ಪ ಷ  

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 803689198188 803689198188

369 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ೕಮ ಯ   ಯ ನ ನಹ ಪ ಷ  

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 272759243639 272759243639

370 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ  ೕಂ ಯ ನರ ಂಹ ಜ ರ ೕ ಪ ಷ  

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 421107902088 421107902088

371 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ   ಧಮ ಯ     

ರ ಯ
ನರ ಂಹ ಜ ರ ೕ ಪ ಷ  

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 824955930065 824955930065

372 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ವಣ   ಮಲಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ ಪ ಷ  

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 376940965605 376940965605

373 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಜಣ   ಮಲಪ ಸ ಂಡನಹ ೕ ಪ ಷ  

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 377596471210 377596471210

374 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಎ  ಇ ಕ ಮ  ೕಂ  ಆ  

ದ ಯ
ಗ ೕ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 640084170674 640084170674

375 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ಎ   ಹ ತಪ   

ೕಮಪ
ಗ ೕ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 373997293844 373997293844

376 ಜಗ  
ತ  ಸ ಯ ದ ಪ   ಗಪ ಉಜ ಪ ವ ರಹ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 455300473022 455300473022

377 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ  ಎ  ಡಮ  ೕಂ 
ಹ ಮಪ

ರ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 649550957616 649550957616

378 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಎ   ಓಬಣ   ಬಸಯ ಮ ಕ ನಹ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 373814075694 373819075694

379 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಮ ತಮ   ಓಬಯ ರ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 583229683839 583229683839

380 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ  ಎ  ಬಸವ ಜಪ   
ಂಗಪ ೕ ಇತ

ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 517576925227 517576925227

381 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಎ   ಹ ತಪ   
ೕಮಪ

ರ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 475110954025 475110954025

382 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಎ  ದ ಪ   ಬಸಪ ಕ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 539787929929 539787929929

383 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಎ  ಬಸಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಕ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 880797256276 880727256276

384 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ  ಎ  ರಪ   
ಮ ಶ ರಪ

ಉಲ ಕ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 284381864100 284381864100

385 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ . ಲಪ   ಂ  ಪಯ ೕನಹ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 885549874673 885549874673

386 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಪ   ಮಣ ಬ ಕಸಬ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 998011934564 998011934564

387 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಹ ತಪ   ದ ಪ ಮ ಕ ನಹ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 487929061839 487929061839

388 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಜ ಂಗಪ   ವಣ ಹ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 753923902528 753923902528

389 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ದ ಪ   ಮಲಪ ಂಡನಹ ೕ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 218930399667 218930399667

390 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಜಪ   ಟ ಪ ಉಜ ಪ ವ ರಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 513576716223 513576716223

391 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಗ  ೕಂ ಪ ಲ ಯ ನ ೕ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 480538621114 480538621114

392 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಪ ಶ  ವಣ ದ ಪ ಪ ಗ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 521646400368 521646400368

393 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಚನ ಪ   ಅ ಪ ಮಸ ಕ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 662325545586 662325545586

394 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಪ ಶ  ಈರಪ ೕರವ ಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 831496440850 831496440850

395 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಯ   ಬಡ  
ಯ

ೕಮನಹ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 706435462435 706435462435

396 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ದ ಪ   ಸಣ ಹ ತಪ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 567974099076 567974099076

397 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ವಣ   ಂಚಪ ರ ಕಸಬ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 860687590602 860687590602

398 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ೕರಮ  ೕಂ ಜಪ ಅಸ ೕ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 481381366799 481381366799

399 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಡಪ   ಮಪ ೕ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 619558960183 619558960183

400 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ೕ   ಶಪ ಕ ಬ ಹ ೕ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 516659414318 516659414318

401 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಅಚ ಮ  ೕಂ ಉಪ ಲ  
ಈರಪ

ಓಬ ರ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 978903948623 978903948623

402 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಶರಣಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಕ ಹ ಕಸಬ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 423724059446 423724059446

403 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಂಕಟ   ಂ ಯ ದ ನ ೕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 294819455747 294819455747

404 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ೕಲಪ   ಂಗಪ ಬಡಬಸವನಹ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 468069798963 468069798963

405 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ೕಲಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಚ ಂ ೕ ರ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 939510959141 939510959141

406 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಂತಪ   ಹ ಮಪ ಚ ಂ ೕ ರ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 540474773163 540474773163

407 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ವ  ೕಂ ಸಣ ಮಪ ಬಡಬಸವನಹ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 201093769648 201093769648

408 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಲ ೕ  ೕಂ ಂಕಟ ಯ ಚ ರ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 659613024876 659613024876

409 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ  ಎ  ಮ ನ  ಖರಪ ಸ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 518335348858 518335348858

410 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಗ ಜ  ಅಜ ನ ಡ ಸ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 576638391614 576638391614

411 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ೕಲಮ  ೕಂ  ಲ ಜಗ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 747250210915 747250210915

412 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಚನ ಬಸಪ   ಡಪ ೕತರಸನಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 995227951685

413 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ   ಥ  ಪ ಯ ಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 559919230824 559919230824

414 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಮ ಶಪ   ೕ ಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 994294814556 994294814556

415 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಂಗಪ   ಂ  ಬಸಪ ಗ ಂ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 418805040369 418805040369

416 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಂಕಟಪ   ಬ ಣ  ೕ ಮಠದ ಮವ ನಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 460377495020 460377495020

417 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ೕಶ ದ   ೕಂದ ಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 570305803996 570305803996

418 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಗ ಜ  ಖರಪ ವರ ನಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 683600014707 683600014707

419 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ  ೕ  ಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010

420 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಸತ ಯಣ  
ಹ ತ

ಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 742684269833 742684269833

421 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ   ಜಯಣ ಹ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010

422 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಕ ಪ   ಅಜ ಪ ರ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 936459625042 936459625042

423 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ವಣ   ಯಶ ತಪ ಮಲನ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 500803802955 500803802955

424 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಈಶ ರಮ  ೕಂ ಜ ಖರಪ ಮಲನ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 400523636215 400523636215

425 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಯ   ವರ ಂಗ ಯ ೕಕ ಪ ಷ  
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 895806067290 895806067290

426 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಹ ಮಕ   ಓಬಪ ಲಕ ಂ ರ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 465076595903 465076595903

427 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ವನಮ  ೕಂ ಬಸಕಪ ಮಲನ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 228588432925 228588432925

428 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ರ ಂಗಪ   ಯಣಪ ಬಡ ಡನಹ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 767010239114 767010239114

429 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಲ ೕ  ೕಂ ಲಯ ಭರಮಸ ದ ಪ ಷ  ಗಡ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 798050230772 798050230772

430 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ೕಮ ಥ  
ಬಸವ ಜಪ

ಮಲನ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010 357151627425 357151627425

431 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಂತಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಗ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010

432 ಜಗ  ತ  ಸ ಯ ಹ ತಪ   ೕಮಪ ಗ ಇತ
ಂ ನ ಸ ಗಳ 
ತರ 0.010



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್ (ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

I.

1
S-03 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ )
ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಪಟಟಮಾಡ ಸ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್:ಕಾಯಯಪಪ ಬಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 13/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.00 93768.00 1312500100155001,, ಕ್ರ್ಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಚೋರಂಬಾಣೆ

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸೋತಮಮ ಕೆ ಂ: ರ್ಂಕ್ಪಪ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/620 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 15380.00 1325100899-5 ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮೋಣಾ ಬಾಯಂಕ್  ಕೆ ಯರ್ಾಡು
ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸುಗುಣ ಎ.ಯು. ಬಿನ್: ಉಲಾಾಸ ಮರಂದ ೋಡ ಮರಂದ ೋಡ 24/5, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.53 2446.00 279174251471 ಕ್ರ್ಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಚಯಯಂಡಾಣೆ
ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎಂ.ವಿ. ರಾಜು ಬಿನ್: ಎಂ.ಎಸ್. ಅಪಪಯಯ ಅರವಯತ ೋಕ್ುಾ ಅರವಯತ ೋಕ್ುಾ 60/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.88 2678.00 806092981101 ಕ್ರ್ಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಡಿಕೆೋರಿ
ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕೆ.ಜಿ. ಪ್ರೋಮ ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಎಂ. ಗಣೆೋಶ ಮರಗ ೋಡು ಮರಗ ೋಡು 226/3ಪಿ2,227/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.56 3232.00 1325100899-5 ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮೋಣಾ ಬಾಯಂಕ್  ಕೆ ಯರ್ಾಡು
ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ)  ರ್ಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆಂಜನೆೋಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 27/2' ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 32136.00 267660047515 0455101014814

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಪ್ೊನನಪಪ  ಬಿನ್ ಮಾಚಯಯ ಹಾನಗಲುಾ ಕ್ಸಬ 44/2,43/2p2 ಸಾಮಾನಯ ಹಸರು ಮೆಣಸು 0.40 120000 342212601864 31031042161

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಮುತತಮಮ ಬಿನ್ ಸ ೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಸವನಕೆ ಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ 38/1,38/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.80 16086.00 531954062130 135901011001236

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಜಿ.ಡಿ. ಕಿಶ ೋರ್  ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಗ ೋಣಿಮಾರ ರು ಕ್ಸಬ 54/2,53 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 62209.00 573939458600 54050230488

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎಲ್.ಡಿ. ಸತಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ನೆೋರುಗಳಲೆ ಕ್ಸಬ 7/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 31139.00 526256478712 132501011000038

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಲೆೋಶಮಮ ಕೆ ಂ   ಪ್ೊನನಪಪ ಭುವಂಗ್ಾಲ ಕ್ಸಬ 1/35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 44099.00 701604567486 54019949901

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಪ್ೊನನಪಪ ಯಡವಾರೆ ಕ್ಸಬ 74/9,38/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.80 55987.00 670151249780 125801010002563

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎ.ಜಿ. ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ರ್ಾಗವಾಲ ಕ್ಸಬ 4/68,4/43,4/56a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.60 56577.00 402297272948 54019968822

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಬಿ.ಎಸ್ ದಿಲೋಪ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಯಲಕ್ನ ರು ಕ್ಸಬ 60 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 48607.00 543574588165 520101034794545

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಬಿ.ಎಸ್ ಪುಟಟರಾಜು  ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಬಳಗುಂದ ಕ್ಸಬ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.40 38034.00 647591923729 520101034849617

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎ.ಕೆ. ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬ 136/12G,132/6,136 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 18278.00 968640794263 0563101010356

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಬಿ.ಎಸ್. ಸದಾನಂದ ಬಿನ್ ಬಿ. ಸಂಕ್ಪಪ ಪೊಜಾರಿ ಬಸವನಳಿಿ ಕ್ಸಬ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.40 69720.00 563430558938 0563101012313

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ರಾಜಾಶಿರೋ ಸದಾನಂದ  ಕೆ ೋಂ ಸದಾನಂದ ಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 17/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9995.00 319255987524 0563101013346

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎಸ್.ಕೆ. ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಟಟಪಪಯಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 81/p3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 25701 NILIN4055

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ರ್ೋದಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 25701 NILIN4055

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ರ್ಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಮಮಯಯ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 45/10,45/7,44/2 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 0.80 82458.00 407378424322 0455101006846

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಜಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ ಪರಮೆೋಶ್ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 45/2,45/6,44/3 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 0.80 82458.00 267007155696 0455108009700

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ದನಂಜಯ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ಹುಲುಸ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 18 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 110000.00 893453683778 0455101007017

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ದಿವಯ ಕೆ ೋಂ ಮುತತಣಣ ಗುಡ್ಡೆಹೆ ಸ ರು ಗ್ಾರಮ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 11/15a,1/29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.00 68427.00 688178571294 00112010029242

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆಗ್ೌಡ ದ ಡೆಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 31399.00 438933865082 54021173150

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 77/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 50800.00 515846935455 13258000422

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ಂ ಚಲುರ್ೋಗ್ೌಡ ಯಡವರ್ಾಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 113nr ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 30578.00 267435522046 0689101008979

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ವಿ.ಕೆ. ಶಂಭುಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಯಡವರ್ಾಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 27nr ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 77411.00 292469022025 5401997716

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸುಧಾಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 203/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 21233.00 692129579574 0455108013605

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕೆ.ವಿ. ಕೆೋಶರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟೋಗ್ೌಡ ಕೆ ರಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 128,113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 21506.00 474507960084 1757101010196

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕೆ.ವಿ. ಕೆೋಶರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟೋಗ್ೌಡ ಕೆ ರಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 128,140,121/1,114 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 34466.00 474507960084 1757101010196

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಸಾಾಮಗ್ೌಡ ಕಿರಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 36,9/12P2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.75 54432.00 823889271268 1757101004261

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಸಾಾಮಗ್ೌಡ ಕಿರಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 19358.00 823889271268 1757101004261

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ ಹಿಪುಪಗಳಲೆ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 116/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 35774.00 847037047366 1757101009747

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕೆ.ಎಸ್. ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಣೆಣಗ್ೌಡ ಕ್ ಡ ಾರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 40/2,41/17,741/1p11,4/p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 33727.00 412148857785 1757108008645

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಜೆ.ಆರ್ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಾಗಡಳಿಿ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 146,75/1,75/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 22487.00 944417510182 1757101003461

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕೆೋಶರ್ೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ನಂದಿಪುರ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 19/9 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 2.40 23977.00 274544555175 1757101008903

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ)  ಬಿ.ಅರ್. ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಶಾಂತರ್ೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 23697 386755650056 1382500101721201

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಜಯೋಂದರ ಬಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಶಾಂತರ್ೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 21431 823770530075 11072200039206

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸ ೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಸವನಕೆ ಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ 34/1b ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.60 28176.00 547598807588 135901010002690

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಡಿ.ಕೆ. ಮಹೆೋಂದರಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಬಸವನಕೆ ಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/78p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.70 75797.00 859143959982 520101216173384

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ)  ಎಂ.ಸ. ರ್ೋದಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಾಂತಪಪ ಚಂದರಪಪ ಮುಳುಿರು ಶನಿವಾರಸಂತ 13,12 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1.00 72530.00 894972487377 520101216120051

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಡಿ.ಎನ್.ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಮೆನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/6P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 27495.00 523766945298 007100101011244

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ರಮೆೋಶ್ ಹೆಚ್.ಟಿ  ಬಿನ್ ತಮಮಣ ಕ್ಣಿರ್ ಬಸವನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 46 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.90 44200.00 709149719719 33190020455

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಮಲಾಪಪ ಮಲ ಾರು ಶನಿವಾರಸಂತ 119/9,65,196/4,119/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 3.00 78514.00 811970295272 1473101012402

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕ್ೃಪಾಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಶುಂಠಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 46 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.40 48892.00 856633699108 03300101012931

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಅನುಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನಗ ಧಮಯಪಪ ಯಡಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 18/3,14/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.50 16753.00 393796537103 520101216099168

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕೆ.ಜಿ ಅಚಚಯಯ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಅತ ತರು  ನಲ ಾರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 243/4,243/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.60 74491.00 855654110879 106401010001145

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕೆ. ಸುಶಿೋಲ ಕೆ ೋಂ ಮುತತಣಣ ಅತ ತರು  ನಲ ಾರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 243/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.60 52386.00 439265477234 7112500101059201

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕೆ.ಜಿ. ಅಪಪಯಯ  ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಅತ ತರು  ನಲ ಾರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 243/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.60 54422.00 960287355695 0430101168796

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಬರಹಮ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/11 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.4 1052.00 760806053994 0455101007647

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಹೆಚ್.ಕೆ. ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 23/1 ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.8 1616.00 850593606275 0455101007426

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ದಂಡಮಮ ಕೆ ಂ ರಾಮಯಯ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 27 ಪ.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ ಶುಂಠಿ 0.8 1616.00 740982060966 64142406763

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಜೆ ಯೋತಿ ಕೆ ೋಂ ಜವರಯಯ ಹುಲುಸ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 8/12 ಪ.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 0.6 1577.00 978918039344 0455101006202

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ರೆೋವಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಚಿಕ್ಕಭಂಡಾರ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 128,12/37p2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.4 1052.00 996021779914

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಶಿರೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ನೆೋರುಗಳಲೆ ಕ್ಸಬ 7/34 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 2628.00 961036443403 1382500100657301

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ರ್ಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಹಂತಪಪ ಕ್ಟಟಪುರ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 125/81,125/151P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.600 3274.00 26108251077 492500101308901

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸ.ಟಿ. ಹೆ ನೆನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಭಂಡಾರ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 1051.00 264200241099 1757101005333

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಬಿ,ಕೆ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಊರುಗುತಿತ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 129/1,108/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.800 2102.00 653507078439 64119564627

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬರಾಯಿ ಗ್ೌಡ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 307/37 ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 2628.00 895362629387 1757108010525

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪಪ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 2528.00 652160256712 455101003223

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸ.ಜೆ. ದೋವಕಿ  ಕೆ ೋಂ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾದಪಟಟಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 38/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 988.00 32513590147

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಪಿ.ಬಿ. ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಪಿ.ಕೆ ಬಿದದಪಪ ಬ ಳ ಿರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.200 2041.00 759606507385 1324802095-1

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಮಂಜುರ್ಾಥ್ ಬಿನ್ ಯಶವಂತ್ ಕ್ಣಾಣರಳಿಿ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.600 3392.00 963037392144 8501816251-8

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಶಾರದ ಕೆ ಂ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕಿರಿಕೆ ಡಿಾ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 42/4,38/3, ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.300 2706.00 971788437152 4092500100988601

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ)  ಇಸಾಮಯಿಲ್  ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಿಂ ದ ಡೆಕ್ುಂದ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 34/1,34/2 ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 653.00 724262528651 1387000100103801

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ)  ಉಮಮರ್ ಬಿನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ದ ಡೆಕ್ುಂದ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 34/11,34/12 ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 2829.00 711204997838 1382500100713901

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎಂ.ಎಲ್. ಧಮೆೋಯಂದರ ಬಿನ್ ಲಂಗರಾಜು ಮಾವಿನಳಿಿ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 4,63/1,5/2,5/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 2628.00 4092500100644601

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಬಿ.ಬಿ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈಶಾರಪಪ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 57/23a,57/62,132/2,54/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.600 2845.00 611109800904 1757101005462

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಉಮೆೋಂದರ ಬಿನ್ ಲಂಗರಾಜು ಕಿರಿಕೆ ಡಿಾ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 74 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.600 1577.00 492500100644601

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಗುರುವಯಯ ನಿೋರಗುಂದ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 318,354,383,385, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 2472.00 573974000194 640020497-9

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜೆಗ್ೌಡ ಗ ಂದಿಬಸವನಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/13 ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1.000 2628.00 790770716311 19310100025677

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಪುಣಯ ಶಿೋಲ ಕೆ ೋಂ  ಜಯಣಣ ನಿಡತ ಶನಿವಾರಸಂತ 77,86/3.87/6, ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.670 1504.00 461011915573 007100101011452

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕೆ.ಬಿ. ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ಎಸ್ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಕ್ಕನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.460 794.00 944074590439 183

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಡಿ.ಎಸ್. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ದ ಡೆಕೆ ಳತ ತರು ಶನಿವಾರಸಂತ 36/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.440 1047.00 871415328436 85016749461

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ವಿೋರಭದರಪಪ ಕಿಬಬಟಟ ಕ್ಸಬ 1/52,1/61 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 3580.00 583127318669 54019939131

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಹೆಚ್. ಆರ್ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಗುತಿತ ಶನಿವಾರಸಂತ 20,35/1,35/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.200 2217.00 228271617629 1473101000092

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎಂ.ವಿ. ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ೈರ ಮುಡಿ ಬಟಟದಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 27/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.800 1234.00 274656558617 1473101015615

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಚೈತರ ಕೆ ೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಬಟಟದಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 27/9 ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.800 1611.00 783718920070 007100101016571

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಪಪ ಗಜೆೆಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 8/10'8/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.800 1823.00 482788528126 03300101005339

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಲೆ ೋಕೆೋಶಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 43/p1 ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.200 3056.00 397823922297 132501010002386

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ)  ಜಿ.ಈ. ಯಶವಂತ್ ಬಿನ್. ಬಿ.ಜಿ. ಈರಪಪ ಗ ೋಪಾಲಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.800 1573.00 391107947364 1473101011740

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗರಾಜು ನೆೋರುಗಳಲೆ ಕ್ಸಬ 7/3,507 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 4799.00 205995515157 132501010003116

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ವಾಲಟರ್ ಬುತೋಲೆ ೋ ಬಿನ್ ವಿಲಯಂ ಬುತಲೆ ೋ ನೆೋರುಗಳಲೆ ಕ್ಸಬ 2/19,2/5B,8/105,8/106 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.240 2156.00 200779547746 132501010000014

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎಂ. ಹೆಚ್. ಯಶ ೋದ ಕೆ ೋಂ ಹ ವಯಯ ಹೆ ಸಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 88/11 ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 1973.00 882228848984 1473101005626

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ವಿರುಪಾಕ್ಷ್  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬಸವನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 34/1,34/3, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.430 2123.00 436244255368 4362101000921

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸನಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 53/1p1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.800 2102.00 278482295336 132501010002831

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಇಮಮಡಿ ಶಿವಲಂಗ ಸಾಾಮಗಳು ಸಡಿಗಳಲೆ ಶನಿವಾರಸಂತ 106 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 0.800 1414.00 361891463143 1473101011391

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಹೆಚ್.ಪಿ ವಸಂತ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಬಸರುಗುಪ್ಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.500 3006.00 252607550446 0563101013143

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸ.ಟಿ ರಂಗಸಾಾಮ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಭಂಡಾರ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 103,46 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 1051.00 767875759661 1757101001202

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ರುದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 71/6a,70/13p1 ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.390 1034.00 594678305369 132501011000145

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಬಿ.ಪಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 82/3,55 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.740 1897.00 938392288677

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎ.ಎಂ ಉತತಪಪ ಬಿನ್ ಮುದದಪಪ ಬಸವನಳಿಿ ಕ್ಸಬ 51/6,51/7,51/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.700 3460.00 539243481106 0517101027841

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಪುಷ್ಪಲತಾ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುರ್ಾಥ್ ಹಿರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/9,1/17,1/7, ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.200 1505.00 728982971063 9477

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಜಯಣಣ ಎಸ್. ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಗ್ೌಡ ನಿಡತ ಶನಿವಾರಸಂತ 7/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 825.00 11452

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ)  ಅಭಿಜ್ಞಾನ್ ಬಿನ್ ಅನ ಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಡ್ಡಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 13,19/1,19/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.850 928.00 853259113510 007100101013342

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸ.ಎಲ್ ಮಂಜುರ್ಾಥ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಿರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 40/5,40/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.320 841.00 581652484322 1107220003490

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ

ಕೆೋಂದರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳನುನ ಪಡ್ಡದ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲೆಾ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷ್ಗಳಲಾ )



ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎನ್.ಎನ್. ವಸಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಿವಾಯಹಣಪಪ ಮೆೈಲಾತ್ ಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 10/1,34/1,34/3, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.880 2320.00 543137262954 1473101001635

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿೋಶ್ ತ ೋಯಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/18 ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಶುಂಠಿ 0.800 1647.00 383398731750 007100101017020

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದರಪಪ ಹೆ ಸಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 16/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 0.400 1051.00 580197325912 1473101004519

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕ್ವಿತಾ ಕೆ ೋಂ ದಯಾನಂದ ಗಜೆೆಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 8/13,8/41P ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.380 2889.00 754708858165 003300101018386

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಬಿ.ಎ.ಯುಸ ಪ್ ಮಗುುಲ ಗ್ಾರಮ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 218/4 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 2183.00 774766638560    6112400363

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಪೊಜಾ ಬ ೋಪಣಣ ನಲಾತ ೋಕ್ುಾ ಅಮಮತಿತ 338/1 338/5 337/2 336/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 2183.00 666797899827    543101007440    

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಪಿ.ಎ.ಗಿೋತಾ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 81/1 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.60 2176.00 415376847357    64047269144

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಪಿ.ಜಿ.ಅಯಯಪಪ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 88/3 88/2a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.80 2603.00 894138670705    01/027745

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎನ್.ಪಿ.ಮಾಚಯಯ ಬಿಟಟಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 117/,130 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.59 36500.00 894587915356    520101215573281    

S-12 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್
ಭರತ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಅಜೆಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 11/2 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 0.500 1280.00 506357423007 11072210004170

ಜರ್ಾಧಯನ  ಬಿನ್  ಬಳಿಿಯಪಪ ವಳಗುಂದ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/132 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 0.500 1280.00 692028035780 11072200036905

ಟಿ.ಪಿ ಗಂಗ್ಾಧರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮ ಚೌಡ್ಡೋನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 26 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 0.500 1280.00 644440284317 1473108011169

ಈರತತಯಯ ಬಿನ್ ಈರಣಣಯಯ ಹೆ ಸಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/7 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 0.500 1280.00 807322875877 4632108001065

ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಹಿತಾಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 1.500 1920.00 594941664030 1473101014279

ಎ.ಪಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಎ.ಎಂ. ಪ್ೊನನಪಪ ವಳಗುಂದ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/33 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 0.500 1280.00 392995968440 20149694772

ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಭುಲಂಗಯಯ ಅವರೆದಾಳು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 0.500 1280.00 923433306882 1473101013986

ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಭುಲಂಗಯಯ ಅವರೆದಾಳು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 2 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 0.500 1280.00 645363297726 1473101013985

ಕೆ.ಬಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 131/50p1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 2.000 2560.00 675804130070 20149693086

ಜಿ.ಡಿ.ರಾಜು ಬಿನ್ ದುದದಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/165 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 0.500 1280.00 764532251953 520101022793948

ಎಸ್.ಕೆ.ಸುಶಿೋಲ ಅವರೆಗುಂದ ಹಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 1/1. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.800 0.0208 205932365594    687101013189

ಎನ್.ಈ.ರ್ಾಗರಾಜು ಅವರೆಗುಂದ ಹಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 1/1. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.800 0.0208 484909359912    687101016687    

ಎಸ್.ಕೆ.ಸುಶಿೋಲ ಅವರೆಗುಂದ ಹಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 1/1. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.800 0.0208 205932365594    687101013189

ರ್ೈ.ಕೆ.ಮಾದ ಅವರೆಗುಂದ ಹಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 1/1. ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.800 0.0208 405312016821    687101015113    

ಎಸ್.ಎಂ.ಗ್ಾಯತಿರ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 103/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 599164795620    127101010002352    

ಎಂ.ವಿನೆೋಶ್ ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ 77/33 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 651685201674    101801011000685    

ಬಿ. ಅರ್. ಸತಯರ್ಾರಯಣ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 44 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 334795891959    687101013289

ವಿ.ಸ. ಬ ೋರಯಯ ಚನನಯಯನ ಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 99 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 643228064640    1573101002705

ಬಿ. ಅರ್.  ರಾಮಚಂದರ ರಾವ್ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 172/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 501706317040    687101010881

ಕೆ.ಪಿ.ಅರುಣ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 21/1A ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0104 317030740246    54030596141

ಹೆಚ್.ಟಿ.ಗ ೋಪಾಲ್ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 167/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 704679629133    687101016616    

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪುಟಟಸಾಾಮ ಕ್ುಕ್ುಾರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 3 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.01136 460260152222    64113583759    

ಎ.ಸ.ಸುಬಬಯಯ ರುದರಗುಪ್ಪ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 02/10. ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 506144529301    13200101000228    

ಭಿೋಮಯಯ ಹಂಬಟಿಟ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 26/7. ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.01136 378108012687    64124358765

ವಿ.ಆರ್ ಮೋರಾ ಮಗುುಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 139/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 576178992988    520101215656659    

ಎ.ಎಸ್.ಮಾದಯಯ ರುದರಗುಪ್ಪ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 45/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 611561778477    520291017157876    

ಬಿ.ಜೆ.ಮರ್ಾಕ್ಷಿ ಟಿ-ಸೋಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 120/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 325686703154    64105188283    

ಎಂ.ಕೆ.ರವಿ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 30/30a ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 468916186865    110901010002340    

ಬಿ.ಯು.ಸ ೋಮಯಯ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 125/51c ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.600 0.0512 432450953040    542101007938    

ಡ್ಡ ೋನಿ ಬಿದದಪಪ ರ್ಾಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 186/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 241891328570    520101215660958    

ಎ.ಸ.ಅಚಚಪಪ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 117 7/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.01136 477586273870    559101001253    

ಪಿ.ಸ.ಪೊವಪಪ ಕಿರುಗ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 9 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.800 0.02272 567741031558    64132689924    

ಬಿ.ಯು.ಸ ೋಮಯಯ ಕ್ಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 30/3p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.01136 692277526488    132001010002256    

ಕಿಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.800 0.0256 314121907808    520101022778981    

ಡ್ಡ ೋಮ ರೆ ೋಜಾರಿಯೋ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 13/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 810994358947    10509920776    

ಕೆ.ಆರ್ ರಾಜೆೋಶ್ ಬೋಟ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 430/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.800 0.0256 568925742925    8142500100084400    

ಕೆ.ಬಿ.ತಮಮಯಯ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 320/3a ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 396730108468    10509896866    

ಕೆ.ಎ.ಮೊಣಣಪಪ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 148/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 880440445204    520101053450031    

ಎ.ಬಿ.ಈರಪಪ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 400/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.01136 919177650351    131701010000843    

ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ-ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 37 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 0.400 0.0128 720868652357    128301050000026    

ರ್ೈ.ಎಂ. ಕಾಳ ಅವರೆಗುಂದ ಅಮಮತಿತ 01/1. ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 0.800 0.0208 230578842487    68710105008    

ಪಿ.ಜಿ. ಸುಬರಮಣಿ  ಬಿನ್: ಗಣಪತಿ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 125/5 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 0.400 1280.00 4812500100988801,

ಎಂ.ಆರ್. ಗ್ಾಯತಿರ   ಕೆ ೋಂ:ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮರಾವ್ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 83/3 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 0.400 1280.00 912628353991 4812500100554001,

ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮರಾವ್ ಬಿನ್: ಶಿರೋನಿವಾಸ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 83/5 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ 0.400 1280.00 833302000061 4812500100531701,

ಸರೆ ೋಜಿನಿ ರಾವ್  ಕೆ ಂ: ಲಕ್ಷಿಮ ರ್ಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಕೆ. ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/59, ಕಿತತಳೆ 0.400 1280.00 4812500100531601,

ಹೆಚ್.ಎ. ಲತಾ  ಕೆ ಂ: ಅಮಮಣಣ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 7/7, ಮಹಿಳೆ ಕಿತತಳೆ 0.400 1590.00 617285317576 13281034986

ಜಿ.ಹೆಚ್. ರಾಜು ಬಿನ್ ಹೆ ನನ ಕ್ಸಬ ಯಡವರ್ಾಡು 5/2 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 247960595189 1291108011103

ಬಿ.ಎಂ. ರುಕ್ಮ ಮುತತಪಪ ಕ್ಸಬ ಬಾಣವಾರ 3/50p1 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 762109312804 64068935644

ಬಿ.ಕೆ. ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ಸಬ ಗ ೋಣಿಮಾರ ರು 4/38 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 480787891685 64192812982

ಬಿ.ಈ. ಮುತತಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕ್ಸಬ ಗ ೋಣಿಮಾರ ರು 3/36p1 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 497878162080 54050225071

ರ್ೈ.ಸ. ಸತಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಶನಿವಾರಸಂತ ಗ ೋಪಾಲಪುರ 1/b9999 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 911365471815 0071001001014396

ಕೆ.ಟಿ. ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕ್ಟಟಪುರ 125/1 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 429996368983 1757101001446

ರ್ಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ  ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಬಾಯಡಗ ಟಟ 28/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3320.00 755075243981 54021164522

ಸರಸಪತಿ ಎಸ್.ಎ.  ಕೆ ೋಂ  ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಬ ಳ ಿರು 1/31 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 220406254715 13248009653

ಈಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಪಪ 204/32, ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 641886177443 4092500101340601

ಸ.ಪಿ. ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಚಿಕ್ಕಭಂಡಾರ 30 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 400106425701 4092500101325041

ಬಿ.ಸ. ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಬಡವಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 307/2a ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 848508270230 409250010016780

ರೆೋವಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಚಿಕ್ಕಭಂಡಾರ 12/37p3 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 1757101004095 1757101004095

ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 179/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.000 4000.00 750218275605 1473101014166

ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 11/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.000 4000.00 288764226064 1473101020094

ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶುಂಠಿ 72 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 456904711608 11072200037309

ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುವಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲ ಾರು 25/13 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 551807105463 7112500101519801

ಲಾಂಚನ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಅಂದಗ ೋರ್ 10/25 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 882947684082 294300101001849

ಹೆಚ್.ಪಿ. ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ 1/173 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 849521723818 520101022797201

ಮಾಯಿಗಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಹೆ ಸಪಟಟಣ 34/14P2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 232037095049 020100101005301

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಅತ ತರು 118NR ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 652044548954 13248014096

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಹಳೆಗ ೋಟ 23/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 580596306275 0455101007426

ಈಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 204/32 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 641886177443 4092500101340601

ಸ.ಪಿ ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಚಿಕ್ಕಭಂಡಾರ 30 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 400106425701 4092500101325041

ಬಿ.ಬಿ. ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್   ಬಡವಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 307/2a ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 84860827230 4092500100167801

ರೆೋವಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಚಿಕ್ಕಭಂಡಾರ 12/37p3 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 996021779914 1757101004095

ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆರಗನಹಳಿಿ 7/39 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 656464981420 1757101001289

ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 179/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 750218275605 1473101014166

ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 21/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 288764226064 1473101020094

ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶುಂಠಿ 72 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 8000.00 456904711608 11072200037309

ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುವಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲ ಾರು 25/13 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 8000.00 551807105463 71125001015

ಲಾಂಚನ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಅಂದಗ ೋರ್ ;10/25 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 8000.00 882947684082 294300101001849

ಹೆಚ್.ಪಿ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ 1/173 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 849521723818 520101022797201

ಟಿ.ಕೆ. ರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ 146/18 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 7959.00 292408812301 33683056155

ಹೆಚ್.ಪಿ. ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ 18/4 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 863524252425 115601011002398

ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಬೈರಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 305/3,1/67 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 708791256921 64043006788

ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಾದಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 73/157 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 832377343730 1382500101133301

ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಹಾಲಯಯ ಕ್ಸಬ ಯಾಡ ರು 1/732 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 787418672861 115601011000805

ಕೆ.ಬಿ  ಪರತಾಪ್  ಬಿನ್  ಬಾಬು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆದಕ್ಲ್ 163/1p1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 784489047465 0688101008327

ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 26/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 217435826655 13293017162

ಬಿ.ಕೆ. ತಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ  ಬಂಬಳ ರು 307/18 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 4000.00 956529622662 4092500100818301

ಬಿ.ಆರ್ ರಾಮಯಯಬಿನ್ ಹುಲುಕೆ ೋಡಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಟಟದಳಿಿ 2/10A ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 730229378979 1473101012808

ಪುಟಟಸಾಾಮ  ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 114//8 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 920329349871 520191051892355

ಯು.ಆರ್ ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 204/11 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 564236749172 4092500100726001

ಪಿ.ಬಿ. ಬೋಬಿ  ಕೆ ೋಂ ಜೆ ೋಯಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಅಬಿಬಮಠ 44/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 837644685123 520191002798529

ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಪಪ ಕ್ಸಬ ಗಣಗ ರು 126/38 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 467457972511 64005301382

 ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ ತಿ 735/29 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 686129478234 621003544391

ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆರಗನಹಳಿಿ 7/37 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 1757101001289 1757101004095

ಜವರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಲಾಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 1/15P2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 324334298738 1473101002359

ಅಬಾಬಸ್ ಬಿನ್ ಇದದನನಬಿಬ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹೆ ಸಗುತಿತ 16/20 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 67799139229 4662108008280

ಮುಮಮಟಿಟ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಖಾದರ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 148,149/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 433927573357 1757101012139

ಸದಿದಕ್ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 150/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 457743654501 32274915021

ಎಂ.ರ್ೈ ಸುಲಮಾನ್ ಬಿನ್ ಯ ಸಫ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 155 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 981960478473 115601011002095

ಎಂ.ಎಂ. ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಿದಿದನ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 62/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 504454047983 4092500100413601

ಮೊಹಮಮದ್ ಇಸಾಾಕ್ ಬಿನ್ ಉಸಾಮನ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಜಂಬ ರು 33/43 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 684245844128 11032200025358

ಇರ್ಂಜಿಲರ್ಾ ರಾಜಿೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಎಡಾರ್ಡಯ ಹನ್ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಕ್ ಡ ಾರು 59A ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 476811712847 6586

ಅಂಜನ್ ಬಿನ್  ಅಯಯಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಚೋರಳ ಶಿರೋಮಂಗಲ 182/12 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 337918124470 11012200036677

ಪ್ರೋಮ ಅಯಯಪಪ ಕೆ ೋಂ  ಅಯಯಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಚೋರಳ ಶಿರೋಮಂಗಲ 212/3A ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 529484600176 11012200002092

ಎಂ,ಎಂ. ಅಯಯಪಪ  ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಚೋರಳ ಶಿರೋಮಂಗಲ 216/9 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 857816288071 11012200001159

ಎಂ.ಪಿ ಚೋರಮಣಣ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಇಗ ೋಡುಾ 1/30 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3800.00 640769874335 3246983997

 ತಿೋರ್ಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಚೋರಳ 118/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 691924138093 3166073900



ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗವಾಯಲೆ 318/2,262/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3920.00 754901946910 11032030004783

ಎಸ್.ಪಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಟ ಸಾಾಮಗ್ೌಡ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಮಣಜ ರು 47/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 925014725220 0455101000751

ಟಿ.ಜೆ ಶೋಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಜವರಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿಕ್ಕರ್ಾಯಕ್ನ ಹೆ ಸಳಿಿ 248/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 268791577410 0455101010491

ಹೆಚ್.ಹೆಚ್  ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಹುಲುಸ 17'18 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 893453683778 0455101007017

ಕೆ.ಎಸ್. ಹರಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿಕ್ಕಬಟಟಗೋರಿ 47/2p1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 6479.00 260971523756 520101035047301

ಬಿ.ಡಿ. ರೆ ೋಹಿತ್ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ರಸಲ್ ಪುರ 47/1p1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 5962094964251 005502101001190

ಸಾಾಮ  ಬಿನ್ ಅಣಣಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿಕ್ಕತ ತರು 47/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 688591958633 1291101010032

ವಸಂತ್ ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಬಸರುಗುಪ್ಪ 2/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 2562607550446 32862868402

ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಯಡವರ್ಾಡು 163NR ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 378411664819 125801011000557

ಮಂಜುರ್ಾರ್  ಎಂ.ಆರ್  ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಮಲೆಾೋನಹಳಿಿ 13/6 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 4000.00 622256928436 4142500100504201

ರವಿ ಜಿ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಅತ ತರು 126NR ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 930331085225 13248003403

ಎಸ್.ಸ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 70/10 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 676259654223 1382500101378001

ನಕ್ುಲ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಹರಗ 35/202 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 873442484429 520291013212465

ಜಿ.ಡಿ.ರಾಜು ಬಿನ್ ದುದದಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/165 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 764532251953 520101022793948

ಯು.ಕೆ. ದೋಶರಾಜು  ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ 1/256 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 295155377196 520101022811318

 ಮರ್ುನ್ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಹರಗ 34/99 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 554871151794 32877488990

ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 110/21 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3800.00 374363161854 30826924294

ಡಿ.ಕೆ. ಮಾದಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಹರಗ 130/166 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 839685162369              0563101013414

ಪವನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಧಾಕ್ರ ಶಾಂತಳಿಿ  ಬಟಟದಳಿಿ 101/4A ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 366518879600 520101022819645

ಹೆಚ್.ಸ. ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಲಿ 143/91P2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 670357057037 121000768635

ಕೆ.ಆರ್ ಮಲಾಕಾಜುಯನ್  ಬಿನ್ ರುದರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 18/161 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 604656274952 115601011000906

ಎನ್.ಡಿ,. ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡೆಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಂದಳಿಿ 136/33 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 945162131556 0563101011254

ಎಸ್. ಎನ್. ರಘು ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಅಬಿಬಮಠ 30/14 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 592276061650 115601011003981

ಬಿ.ಡಿ. ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 18/183P1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 483666734856 20027205396

ಬಿ.ಪಿ ಸುಧಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಪೊವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ  ಬಟಟದಳಿಿ 121/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 555204713413 520101022519637

ರಮೆೋಶ್ ಹೆಚ್.ಈ.   ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹಿರಿಕ್ರ 28/35p2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 473274366698 11072211228

ಮಂಜುರ್ಾಥ್ ಬಿನ್  ನಿಂಗಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ಜಾಬೋಕೆ ೋಡಿ 27 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 718651826260 1473101006642

ಚಂದನ್ ಬಿನ್ ಜಯಣಣ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 98 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 453361576557 520101216183312

ಹೆಚ್.ಎನ್. ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಹಣಕೆ ೋಡು 33/125 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 321670058042 13293016770

ಮೊಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಸವನಕೆ ಪಪ 28/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 425367937785 11072200009882

ಜಯೋಂದರ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಸವನಕೆ ಪಪ 10/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 823770530075 11072200039206

ಎ.ಈ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಟಟದಳಿಿ 30,32 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 628359255734 1473101019062

ಪರಸನನ ಕೆ ೋಂ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 126 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 749451030653 1473101015350

ಎಸ್,ಸ. ಹಷ್ಯ  ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಮಣಜ ರು 32/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 490706815207 13258003423

 ಎನ್.ಬಿ. ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ನಲ ಾರು 11/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 994561357590 13258002522

ಎಸ್.ಎಲ್. ಆನಂದ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಶಿರಂಗ್ಾಲ 186/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 473534011884 0455108013179

ಉ.ಪಿ ಹೆೋಮಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪೊವಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಊರುಗುತಿತ 14 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 796982504582 4092500101110601

ಕೆ.ಕೆ. ಜಗದಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 15/5,15/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 322288736218 4092500100694001

ಚಂದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕಿರಿಕೆ ಡಿಾ 35 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 927250841430 409250010089701

ಎಂ.ಡಿ. ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 204/5p2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 352622417074 4092500101467701

ಜಿ.ಆರ್.ಯೋಗ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 49/44 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 ;328189859156 13304005465

ಹೆಚ್.ಬಿ. ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಸ ್ರು 121/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 868387041678 4092500100960001

ದಾನೆೋಶ್ ಬಿನ್  ರೆೋವಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಸ ್ರು 114 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 477952767849 4092500101470401

ಬಿ.ಸ. ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಳ್ಾಿರಳಿಿ 9999/8b ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 779436284471 1473101016346

ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಶಟಿಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಲಾಳಿಿ 40/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 216612545122 1757101002006

ಮಲೆಾೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 24/1a ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 202633892508 409250101184301

ಎಸ್.ಎಸ್. ಶಿವಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಯಯ] ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಳ್ಾಿರಳಿಿ 105 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 250450769228 520361001855152

ಎಂ.ಎನ್. ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಾಣಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಇಗ ುೋಡುಾ 24 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 695394157624 11032200017624

 ಸ ದಿೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬ ೋಪಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆ ಡಗರಳಿಿ 107/1p1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 795563769010 85032602188

ಚಂಗಪಪ ಪಿ.ಸ. ಬಿನ್ ಚಿಂಗಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ 126/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 367177861075 11032200019965

 ಎ.ಪಿ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್  ಎ.ಪಿ. ಪುಪಪಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ರ್ಾಕ್ ರು 17/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 569262203381 0688101009049

ಎಂ.ಎಂ. ಚ ೋಮಣಿ  ಬಿನ್ ಐಯಣಣ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಇಗ ುೋಡುಾ 5/2'5/1'6/1'22/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 220682798199 11032200053705

ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆದಕ್ಲ್ 80/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 672341248410 13266000671

ಎನ್. ಎ ಪೊವಯಯ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗವಾಯಲೆ 181/6 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 4000.00 479581073003 11032200010429

ಬ ೋಪಯಯ  ಪಿ.ಎಸ್.  ಸ ೋಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆದಕ್ಲ್ 82/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 826114055848 0688101017074

ಶೋಖರ್ ರ್ೈ.ಎಂ.   ಬಿನ್ ಲೋಲಾಧರ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ರ್ಾಗ್ಾಯಣಿ 95 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 621873469724 13266010056

ಪಿ.ಎಸ್. ಅಚಚಯಯ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಚೋರಳ 148/43 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 897835600216 11012210000987

ಎ.ಡಿ. ವಿಶಾಲಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ದೋವಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಇಗ ುೋಡುಾ 23 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 910599460434 1103220004255

ಕೆ.ಎಂ. ಅಚಚಯಯ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಚೋರಳ 22/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 419336420825 11012200022827

ಎನ್.ಡಿ. ಚಂಗಪಪ  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗವಾಯಲೆ 112 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 649883044094 11032200021722

ಪಿ.ಜಿ. ಪ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್  ಗಣಪತಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆದಕ್ಲ್ 20/36 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 998437328126 0688101003241

ಬನ್ ಗಣಪತಿ  ಬಿನ್  ಗಣಪತಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ರ್ಾಕ್ ರು ಶಿರಂಗ್ಾಲ 53/2D ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 994439667276 13266012167

ಪಿ.ಕೆ. ನಂಜುಂಡ  ಬಿನ್ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಚೋರಳ 53/7 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 206611796654 348602010006310

ಪಿ.ಪಿ.  ಉದಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಉಲಗುಲ 148/5p2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 254521111052 106401010002820

ಕೆ.ಜಿ. ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಇಗ ುೋಡುಾ 29/4 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 451789291830 11032200021534

ಎಂ.ವಿ. ವಿನಯ್  ಕ್ುಮಾರ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಈರಳೆವಳಮುಡಿ 31/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 406366206718 7112500102313401

ಒ.ಎಲ್. ಸುದೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಉಲಗುಲ 209/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 352049423131 106401010004937

ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಉಲಗುಲ 148/8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 774385167669 106401011000997

ತಿಲಕ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಜಂಬ ರು 54/46 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 6371.00 655327043883 11032200007191

ಮೊೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಜಂಬ ರು 58/11 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 521526742077 11032200035982

ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಉಲುಗುಲ 121/7 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 823947701870 3176734315

ಟಿ.ಎನ್. ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಣಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಹಾಲೆೋರಿ 146/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 502381553548 520331004395845

ಮಂಜಪಪ   ಬಿನ್  ಬಳಿಿಯಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 39/9 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 415459006728 1325701481-2

ರಾಜೆೋಂದರ ಬಿನ್ ಅಯಯಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆ ಡಗರಳಿಿ 94/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 366681450662 0688101017711

ಡಿ.ಎನ್. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಬಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆ ಡಗರಳಿಿ 131 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 832157493486 1326601840-9

ಬಿ.ಈ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 39/19 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 379692094197 1325700474-5

ಅಜಿೋತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 39/19 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 567342302349 13257011899

ಕೆ.ಡಿ.ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್  ದೋವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ 0.00 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 922059894276 121000939363

ಕೆ.ಎಂ.ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ 124/2,124/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 645685399919 520101022818347

ಕೆ.ಡಿ. ಗುರಪಪ  ಬಿನ್ ದ ೋಡೆಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 52.00 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 578620671826 115601051000133

ಕೆ.ಎಂ. ಯೋಗೋಶ್  ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/137 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 742724537525 1382500100828701

ವಿನಯ್ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕೆ ತತನಳಿಿ 1/363 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 613353342707 115601011000261

ದಶಯನ್ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕೆ ತತನಳಿಿ 1/364 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 974807494239 9222500100752301

ಜಿ.ಡಿ. ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡೆಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಅಬಿಬಮಠಬಾಚಳಿಿ ,3/79 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 353264574495 52010122801258

ಕ್ುಟಟಪಪ  ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 47/11 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 265929494129 115601010006418

ಕೆ.ಕೆ. ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕೆ ತತನಳಿಿ 1/350 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 756048189619 520101022805393

ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಂದರ  ಬಿನ್ ಶಾಂತಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/63 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 866191146492 520101022805113

ಕೆ.ಎನ್.  ಮಲಾಪಪ ಬಿನ್  ನಂಜಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/43 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 5197565586859 1382500101575601

ಕೆ.ಎಂ. ಕೆ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 865042980430 52010102219041

ಚಂದಾರಜು ಐ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ 1/150 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 341589809919 121000775518

ಹೆಚ್.ಡಿ. ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ದ ಡೆಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹಿರಿಕ್ರ 40/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 775295525442 52010134809860

ಲಂಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಕಾಯತನಹಳಿಿ 15/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 312052542295 1473101010279

ಎಂ.ಎಸ್ ಯಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 22/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 740622707400 1473101007406

ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮೆಣಸ 1/20 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 562241109338 32817003575

ಮಲಾಕಾಜುಯನ್ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಚೌಡ್ಡೋನಳಿಿ 86/8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 609985394620 147310101418

ಮನೆ ೋಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಜಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 2/15 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 565748774548 1473101007434

ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿರೋಕ್ಂಠಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಹಣಕೆ ೋಡು 39/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 511766811638 54019944618

ಡಿ.ಪಿ ಮಾದಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ಗ್ೌಡಳಿಿ 267 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 769590443635 115601011004471

 ರ್ಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗರಾಜಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಸವನಕೆ ಪಪ 28/1. ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 282370358870 11072200011558

ಜಯಪಪ ಬಿನ್  ದ ಡೆಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹಿರಿಕ್ರ 23 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 969457619808 31547090312

ಸದದಮಲಾಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹೆ ಸಳಿಿ 13/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 687935153574 4362101000011

ಡಿ.ಜಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದೋಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಕೆ ಳತ ತರು 18/4 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 314379205796 85022726875

ಕೆ.ಕೆ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಣಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಕೆ ಳತ ತರು 18/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 610619631054 85022560329

ಕೆ.ಎಸ್. ಪರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಕಾಯತನಹಳಿಿ 15/6 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 425248566861 1473101013779

ಕೆ.ಕೆ. ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/226 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 752442896769 520101022792828

ಬಾಬುಪೊಜಾರು ಬಿನ್ ದ ಮಪೊಜಾರಿ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 18/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 949763261916 520101034827559

ಕೆ.ಎಸ್ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ 1/641 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 519031449155 133701011005472

ಹೆಚ್.ಟಿ. ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 34/8p1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 881101263524 520101034812136

ಯು.ಕೆ. ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 18/26 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 652796259538 520101034883386

ಕೆ.ಕೆ. ಆನಂದ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ ತಿ 143/68 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 327362948827 31140137944

ಕೆ.ಕೆ. ಮುತತಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/343p1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 321083013534 520101022793026

ರ್ೋಣುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕಿತ ತರು 5/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 387743471005 520101051887831

ಯತಿರಾಜ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಲಾಳಿಿ 12/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 611286822162 1757101000753

ಎನ್.ಎನ್. ಸ ೋಮಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ನಿೋರಗುಂದ 354/28 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 391760416260

ದಯಾನಂದ  ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹಿತಾಕೆೋರಿ 121/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 7679.00 594941664030 1473101014279

ಎನ್.ಪಿ ಶಿವರಾಜ  ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 52 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 923136504389 621004040868



ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹೆ ಸಗುತಿತ 51/1P4 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 834435391617 4362101001565

ಮಲಾಕಾಜುಯನ್  ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಗ ೋಪಾಲಪುರ 23/29 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 8000.00 834857332770 1473101010939

ಎನ್.ಎಸ್ ಅರುಣ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹಿತಾಕೆೋರಿ 121/8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 7679.00 247649159644 4092500101146101

ಡಿ.ಎಸ್. ಬಸವಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 10 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 8000.00 752090769166 1473101012387

ಪಿ.ಕೆ. ನಂಜುಂಡ ಬಿನ್ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಈರಳೆವಳಮುಡಿ 53/7 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 206611796654 348602010006310

 ಎಂ.ಬಿ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಬ ರು 57 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 382602949743 11032200003720

ಎಂ.ಎಸ್. ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಇಗ ುೋಡುಾ 90/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 378843549567 11032200034662

ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಉಲುಗುಲ 193/1p1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 201160696802 106401010005326

ಲಾಯಕ್ಮ ಪ್ಮಮಯಯ  ಬಿನ್ ಪ್ಮಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆದಕ್ಲ್ 20/32 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 412673056662 0688101017484

ಎನ್.ಎಸ್. ಬಳಿಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಇಗ ುೋಡುಾ 74/1,73/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 378189643512 11032200002603

ಎಂ.ಟಿ.ವಿಜೆೋಂದರ  ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 3/10a ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 425920919425 13257005987

ದಿ.ಸ. ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಚಂಗಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಹೆೋರ ರು 91/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 721145807641 158101011000598

ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ರ್ಾಗ್ಾಯಣಿ 81/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 708206412695 7112500102317901

ಪಿ.ಎಸ್. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆದಕ್ಲ್ 20/10 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 386802659977 06881010025329

ಎನ್.ಎನ್.  ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲ ಾರು 7/10 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 919229346300 0688101017555

 ಜಯರಾಮ್. ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ರ್ಾಗ್ಾಯಣಿ 83/2p1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 915140322302 13266003526

ಬಿ. ಬಿ ಕ್ರುಂಬಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಸಬ ಬಿಳಿಗೋರಿ 44,105/27 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 633247602457 1382500100084201

ಎಂ.ಬಿ. ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ಬ ೋಪಯಯ ಕ್ಸಬ ಬಿಳಿಗೋರಿ 141/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 909166590025 11032200051436

ಆರ್.ಡಿ. ರವಿ  ಬಿನ್ ದಯಾಲಾಲ್ ಕ್ಸಬ ಚೌಡುಾ 3/65 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 640768891376 54019963197

ಎಸ್.ಪಿ ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/42 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3600.00 983658321963 621003532793

 ಎಸ್.ಪಿ ಕಿೋತಿಯಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/46 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3600.00 841121821442 621003541038

ಎಸ್.ಎಂ. ಮುತತಣಣ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 188/11 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 981144459797 115601011001976

ಪಿ.ಜಿ. ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಕ್ಸಬ ಬಳಗುಂದ 76/3,86/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 266627420222 115601011002181

ರ್ೈ. ಎಂ. ರ್ಾಗರಾಜು ಬಿನ್  ಮಲಾಯಯ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 70/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 986115236552 1382500101191201

ಬಿ.ಈ. ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕ್ಸಬ ಬಾಣವಾರ 36 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 2800.00 613474165646 1382500100740801

ವಿ. ಸುದಶಯನ್ ಕೌಶಿಕ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 1/117 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 839029225444 1382500101579301

ಡಿ.ಎನ್. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್   ನಂಜಪಪ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 105/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 937302559181 1382500101815801

ಡಿ.ಎಸ್. ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 1/167 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 456942210240 115601010006925

ಕೆ.ಎಂ. ರ್ಾಣಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಅಂದಗ ೋರ್ 1/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 6000.00 608066639047 0688101008430

ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಬ ರು 33/23,54/14 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 246078557561 7112500102224101

ಸ.ಟಿ.  ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಹೆೋರ ರು 7/6 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 996900388851 0517101024548

ಎಂ.ಎಂ. ರಂಜನ್  ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಚಟಟಳಿಿ 216/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 406341469900 11012200000828

ಮಲಾಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಕಾಂತರಾಜು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಜಂಬ ರು 53/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 958669310457 11032200050188

 ಹೆಚ್.ಎಸ್   ರಾಜಶೋಖರ್  ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಬಿ ಸ ೋಮಣಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿರ್ಾನನಳಿಿ 23 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 303544419145 0455101004269

ಎ. ಬಿ. ರುದರಪಪ ಬಿನ್  ಬಳಿಿಯಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ವಾಲ ನರು ತಾಯಗತ ತರು 130/6 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 985191766176 58101011000372

ಎಂ.ಬಿ. ಜಯಪಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ತಾಳ ರು 3/20p1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 4000.00 85756656590 1757101002939

ಡಿ.ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು 187/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 722724788497 115601011004457

ಸ.ಈ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಚಿಕ್ಕತ ೋಳ ರು 81/167 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 591257970671 64163779935

ಕೆ. ಜಿ. ಹರಿೋಶ್  ಬಿನ್  ಗುರುಸದದಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಂದಳಿಿ 28/1,28/4,28/6 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 7600.00 444867562120 520101022793931

ಜಿ.ಎಸ್. ಉದಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಹರಗ 18/82a ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 2800.00 640026462756 0563101010651

ಸುಧಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪಪ  ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಶಿರಂಗ್ಾಲ 203/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 2800.00 692129579574 0455108013605

ಹೆಚ್.ಪಿ ವಸಂತ ಬಿನ್  ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 55/1,55/8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 619887172391 115601010006364

ಕೆ.ಆರ್ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ ಕ್ಸಬ ಕ್ುಸಬ ರು 62/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 469291702922 0563108015885

ಬಿ.ಎಸ್. ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ಕ್ಸಬ ದ ಡೆಬ ಬರು 1/45P2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 87854486083 13250101000673

ಕೆ.ಪಿ ಭಾನುಪರಕಾಶ್  ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 31/20 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 5024949012189 1382500100836901

ಡಿ.ಪಿ. ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 50/2P1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 678244280569 1382500100971601

ಸ.ಕೆ ಮೆೋದಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 137/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 630805773248 0563101013925

ಬಿ.ಟಿ. ತಿಮಮರಾಜು ಕ್ಸಬ ಬಳಗುಂದ 13/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 867060776978 115601011000086

ಕೆ. ಈ ಕ್ುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 200 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 554579701534 0563101007478

ಕೆ.ಬಿ. ದುದದಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಸಬ ಕ್ುಸಬ ರು 73 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 525144115930 115601011000432

ಎ.ಟಿ  ದ ಡೆಯಯ  ಬಿನ್   ಜೆ ೋಯಪಪ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 73/74 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 871554753057 1382500100581701

ಸ.ಎಂ. ಬಿೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡವರ್ಾಡು 117 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 248865124408 1382500100401501

ಬಿ.ಎಸ್. ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ರೆೈ ಕ್ಸಬ ಹಿತುಾಮಕಿಕ 8/72 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 209696930780 132501011000751

 ಎ.ಕೆ. ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 136/41 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 603948024913 64098861357

ಖತಿೋಜ ಕೆ ೋಂ ಮಮುಮಟಿಟ ಕ್ಸಬ ಹಿತುಾಮಕಿಕ 8/79 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 6947181154351 132501010003107

 ಎ. ಕೆ.  ಮುತತಣಣ  ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 40/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 843995854202 1382500101760801

ಎ.ಕೆ. ದೋವಯಯ  ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 128/13 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 2000.00 936775756640 1382500101663301

ಎ.ಈ. ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 1/175 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 341389928581 1329302962

ಕೆ.ಎಸ್ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಕ್ಸಬ ನೆೋರುಗಳಲೆ 49/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 389519422027 64167975721

ಎಸ್.ಡಿ. ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡೆಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 72/78 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 559524883277 0563101007945

 ಬಿ.ಎಂ. ಪರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಮಂಜಯಯ ಕ್ಸಬ ದ ಡೆಬ ಬರು ,1/88 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 254876637168 64166015853

ಬಿ.ಎಂ. ಹೆೋಮಂತ್  ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಮಂಜಯಯ ಕ್ಸಬ ದ ಡೆಬ ಬರು 1/40A ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 811158414750 520101034821641

ಎಂ.ಎಂ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್  ಮ ತಿಯ ಕ್ಸಬ ಮಸಗ ಡು 88/7,8/2,88/9 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 345476935773 1382500101038601

ಜಿ.ಎಂ.  ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಕ್ಸಬ ಗಣಗ ರು 29/36 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 893670224449 54055912671

ಎಸ್.ಎಂ ಮಹೆಶ್ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 115/1' ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 664611482558 138250010182680

ಎಲ್.ಎಲ್. ಪರಭಾಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಲಂಗರಾಜು ಕ್ಸಬ ಕಿರಗಂದ ರು 46/4 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3400.00 462698143100 621003570932

ಎ.ಕೆ. ವಿೋರಪಪ  ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 40/15 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 968640794263 621003583125

ಎಸ್.ಸ. ಕಿಶನ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಕ್ಸಬ ಅರೆಯ ರು 1/43'1/42 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 433234332238 520101022807183

ಡಿ.ಕೆ ಲತನ್ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ಸಬ ಕ್ುಸಬ ರು 116/5' ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3600.00 797083658582 640484878367

ಕೆ.ಜಿ. ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಕ್ಸಬ ಕಾಜ ರು 1/55 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 616844833035 125801011000222

ಕಾತಿಯಕ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 136 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 272215159756 1382500100843401

ಎಂ.ಆರ್ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 14/8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3600.00 756930914955 64084878367

ಬಿ.ಕ್ಡ. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕ್ಸಬ ಬಾಣವಾರ 20/26p1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 917226826216 125801011000222

ಬಿ.ಕೆ. ರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ಸಬ ಚೌಡುಾ 29/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 571695542447 1382500100843401

ಹೆಚ್.ಟಿ. ಪರತಿೋಫ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 66/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 671377314262 520101034838471

ಬಿ.ಯು ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 232/2,232 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 629467166153 115601011001839

ಬಿ.ಎಸ್. ಪುಟಟರಾಜು  ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಕ್ಸಬ ಬಳಗುಂದ 110/10 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 647591223729 520101034849617

ಕೆ.ಎಸ್. ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ುಸಬ ರು 116/6 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3600.00 385812703782 115601051000091

ಎಂ. ಬಿ ಚಂಗಪಪ  ಬಿನ್ ಬ ಮಮಯಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಲಕಂದ ರು 2/4 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 726736011600 003300101010872

ಹೆಚ್.ಎಲ್. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗರಾಜು ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 73/43 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 834458291736 003300101006087

ಬಿ.ಎಸ್ ಈರಪಪ  ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 226/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 590184367656 0563101015928

ಡಿ.ಟಿ. ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 61/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3800.00 352565899612 115601011001997

ಕೆ.ಆರ್ ವಸಂತ  ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಕ್ಸಬ ಕ್ಲಕಂದ ರು 55 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 773203558168 0563101012673

ಡಿ.ಜೆ. ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 130/8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 741934794194 1382500101241501

ಎಲ್. ಡಿ. ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಕ್ಸಬ ನೆೋರುಗಳಲೆ 50 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 237465193232 132501011000873

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸುದಿೋರ್ ಕ್ಸಬ ಕಿರಗಂದ ರು 27/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 202711488971 30854347437

ಬಿ.ಕೆ. ರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ಸಬ ಚೌಡುಾ 29/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 571695542447 115601010004552

ಕೆ.ಜಿ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ಸಂಗಯಯನಪುರ 2/42,1/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3600.00 897954732950 64008810910

ಲೆ.ಆರ್ ಪೊವಯಯ ಕ್ಸಬ ಸಂಗಯಯನಪುರ 16/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3600.00 400104305091 64108929625

ಡಿ.ಡಿ. ಜೆ ೋಯಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 1/174 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 814818128331 0563101013091

ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಕ್ಸಬ ಬಿಳಿಗೋರಿ 213 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 644779898768 11032200048701

 ಡಾಲ  ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 138/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 747409509028 115601011004058

 ಕೆ.ಕೆ. ಪೊಣಚಚ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡವರ್ಾಡು 239 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 2800.00 962445983134 20154898418

 ಬಿ.ಕೆ. ರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಕ್ಸಬ ಬಿಳಿಗೋರಿ 167 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3800.00 502819297579 1103220005740

ಎಂ. ಬಿ  ಪೊವಯಯ  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಸಬ ಬಿಳಿಗೋರಿ 211,208 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 242424296153 1103200010810

ಚೋತನ್ ಎನ್.ಡಿ,  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಮ ವತ ತಕ್ುಾ 1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 8000.00 407799203881 1382500101471201

ಬಿ.ಎಸ್. ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಶೋಖರ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಳ್ಾಿರಳಿಿ 65 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 221969524782

ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗರಾಜಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲ ಾರು 181/18 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 302540607590 0688101016555

ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನನಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 70 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 745148603697 13257023600

ಝಾನಿ್ ಕೆ ೋಂ  ಗಿರಿೋಶ್ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/227 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 576975806478 520101022804468

ಜಿ.ಎಸ್. ಕಾರ್ೋರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಹರಗ 34/5p2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 459315693992 520191002802615

ಪಿರಯಾಂಕ್ ಪ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಪ್ಮಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆದಕ್ಲ್ 176/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 782421207684 0688101017816

ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡವಾರೆ 38/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 670151249780 125801010002563

ಸುಮತರ ಕೆ ೋಂ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ದ ಡೆಬ ಬರು 1/16a ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 13501010000726

ಎ.ಎಸ್ ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಣಣ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 10/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 3200.00 466472033814 7112500101248101

ಜೆ ಯೋತಿ ಕೆ ೋಂ  ಟಿ.ಜೆ ಶೋಷ್ಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿಕ್ಕರ್ಾಯಕ್ನ ಹೆ ಸಳಿಿ 64/12 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 6799757520450 0455101011153

ಲೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಧಮಯಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕೆ ತತನಳಿಿ 1/310P1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 855510931292 0563101013918

  ಎನ್. ಬಿ ಗಿರಿಜಾ ಕೆ ೋಂ ಪರಸನನ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ 1/139 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 940762176171 10059791341

ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಯೋಗೋಶ್ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 32 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 274298928199 1473101007403

ಎಂ.ಹೆಚ್. ರುಕಿಮಣಿ ಕೆ ೋಂ  ಹೆ ನನಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಅರಸನಗುಪ್ಪ 9 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 926387291874 0563101012094

ಹೆಚ್.ಪಿ. ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ  ಪರಕಾಶ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಬ ರು 20/17 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3000.00 730889793363 11032200073768

ದೋವಮಾಮಜಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂಗಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಬ ರು 152/36'152/39 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 688321961169 0563101015531

ಜೆ ಯೋತಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಚೋರಳ 49/115 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 7200.00 996959615574 11012200045494

ಚಂದಾರವತಿ ಕೆ ೋಂ ಮಲಾಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/218p5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 719888390107 1382500101708901

ಪುಣಯಶಿೋಲ ಕೆ ೋಂ ಜಯಣಣ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 77 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 461011915573 520101216135321

ಶೈಲಶಿರೋ ಕೆ ೋಂ ಪರಮೆೋಶ್ ಶನಿವಾರಸಂತ ಚೌಡ್ಡೋನಳಿಿ 133/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 117310107603 1473101007693



ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರೋಮಲೋಲಾ  ಕೆ ೋಂ ಸದದಲಂಗಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ನಿೋರಗುಂದ 354/32 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 616256947588 1757101002526

ಎನ್.ಎಸ್. ಚಂದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ನಿೋರಗುಂದ 56 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 852670452077 4092500100956001

ಎ. ಕೆ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷಿ  ಕೆ ೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಕ್ಸಬ ಅಡಿರ್ಾಡ ರು 1/101 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 293459855958 132501010001325

ಎಸ್.ಪಿ  ಅಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಪುಟಟಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/37 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3600.00 979556142173 621003529804

 ಸುಮತರ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಪಿ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/40 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3600.00 626977255742 621003558950

ಬಿ.ಬಿ.  ವಿೋಣಾ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋಪಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 206/11 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 883539230469 115601011003199

 ಬಿ.ಜಿ ಲೋಲಾಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದಶೋಟಿಟ ಕ್ಸಬ ನೆೋರುಗಳಲೆ 26/25 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 988127624724 1382500101712301

ಸುಮ  ಕೆ ೋಂ ಮಲೆಾೋಶ್ , ಕ್ಸಬ ಗ ೋಣಿಮಾರ ರು 16/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 904589569264 64117947294

ಕ್ವಿತ ಕೆ ೋಂ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಕ್ಸಬ ಹೆ ಸಬಿೋಡು 6/8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 537475099690 0563101012886

ಸುಮಾ ಕೆ ೋಂ ಸುದಿೋರ್ ಕ್ಸಬ ಗ ೋಣಿಮಾರ ರು 16/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 404589569264 64117947294

ಎಂ.ಎಂ. ದೋವಕಿ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮೆಣಸ 1/21 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 551777532958 64125514011

ಕೆ.ಆರ್ ಬ ೋಜಮಮ ಕ್ಸಬ ಕಿಬಬಟಟ 34/11,34/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 244401598078 621003539629

ರ್ಾಗರತನ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುರ್ಾಥ್ ಕ್ಸಬ ಕಿಬಬಟಟ 120/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 948693488999 64000766375

ಟಿ.ಎಸ್.ಕ್ುಟಟಪಪ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 12/7. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 342984403684    520101022748731    

ಕೆ.ಎನ್.ಅಪಪಣಣ ಬೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 3/4 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03544 529133273858    520101041826589    

ಕೆ.ಡಿ.ಪರಭು ಬೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 78/2p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.038 596488116811    520101022774161    

ಎಂ.ಎನ್.ಪರಕಾಶ್ ಬಕೆಕಸ ೋಡುಾರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 6/56. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03544 352163053770    110901011000662    

ಎಂ.ಜಿ.ಅಚಚಯಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 75/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 699256079161    1559101001842    

ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ಮಮಯಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 75/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 885507556122    10509876146    

ಎಮ್.ಎ.ದೋವಯಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 109/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 436202642236    1559101002509    

ಎಂ.ಸಕಂದ ತಿಮಮಯಯ ಬೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/24. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 88720660359    456101018176    

ಕೆ.ಎಂ.ಕಿರಣ್ ಮಾದಯಯ ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 570060997353    54057340858    

ಕೆ.ಎಸ್.ಮೊಣಣಪಪ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 152/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 537622957276    1559101002175    

ಬಿ.ಎನ್.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಹೆೈಸ ೋಡುಾರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 138/5ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 456537622513    20192509472    

ಕೆ.ಜೆ,ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕೆ ಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 183/2 183/21ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 996659859598    520101022761299    

ಹೆಚ್.ಸ.ಸಾಾಮ ಮಾಲಾದರೆ ಅಮಮತಿತ 01/1. ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 917201954610    119901011001900    

ಎಸ್.ಕೆ.ಸುಶಿೋಲ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ 01/1. ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 205932365594    687101017111    

ಎಂ.ಎಸ್ ಯಶ ೋದ ಅವರೆಗುಂದ ಅಮಮತಿತ 01/1. ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 230323634274    687119012303    

ಎಸ್.ಈ.ರ್ಾಗರಾಜು ಅವರೆಗುಂದ ಅಮಮತಿತ 01/1. ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 484909359912    68710106687    

ಸರೆ ೋಜ ಅವರೆಗುಂದ ಅಮಮತಿತ 01/1. ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 761380207438    687101012343    

ಎಂ.ಕೆ.ಚಂದರ ಅವರೆಗುಂದ ಅಮಮತಿತ 5 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 595916453260    687119012823    

ಕ್ೃಷ್ಣ .ಹೆಚ್.ಡಿ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 08/1. ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 343346406103    1573101002929    

ನರಸ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 134/2 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 431137346693    1573101002805    

ಕಾಳಮಮ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 80/2 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.038 233167020415    117601011001442    

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಣೆೋಶ್ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 192/3 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 398838919933    11052200037864    

ಸದದಮಮ ಹೆಚ್.ಬಿ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 192/19 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 214915290279    13401000005355    

ಕೆ.ಎ.ಸುಬಬಯಯ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 46/p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 415822202263    20283579516    

ಕೆ.ಎಂ.ಬ ೋಪಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 41/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 586641879126    456101009367    

ಕೆ.ಎಂ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 62/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 239564734137    19610100012363    

ಕೆ.ಸ.ಮೊೋಹನ್ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 59/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 264354199923    2602500100989700    

ಕೆ.ಬಿ.ಸುಬಬಯಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 153/4 63/44 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 791505200174    520101041792455    

ಭಾರತಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 22/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 391832872386    54030592012    

ಕೆ.ಪಿ ಅರಸು ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 393437311055    64126543777    

ಕೆ.ಎಂ.ಮೊೋಹನ್ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 115/4 124/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 547186832897    1472101004154    

ಎಂ.ಬಿ.ಚುಮಮಯಯ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/37 1/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.038 880072579177    456101012018    

ಮೆೋರಿ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 162/1a ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 993027283174    119901011001102    

ಎಂ.ಬಿ.ಉಮೆೋಶ್ ಕಾವಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 128/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 311507291846    543101007329    

ಪ್ರಿಯಣಣನ್ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 223/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.0396 883168498698    117601011000341    

ಬಿ.ಎ.ಕಾಯಯಪಪ ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ 1/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 36228701900    36228701900    

ಸುಗುಣ ಯು ಎನ್ ಪುಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ 20/22a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.072 504198047172    543101009317    

ಎಂ.ಎಸ್.ಮೋರ್ಾ ಪುಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ 125/5a 125/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.072 390902605278    543101002624    

ಸತಯರ್ಾರಾಯಣ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 180/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 334795891959    687101013289    

ಬಿ.ಆರ್.ರಾಮಚಂದರರಾವ್ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 172/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 501706317040    687101010881    

ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಸದಾದಪುರ ಅಮಮತಿತ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 852144859234    387101009601    

ವಿಧಾಯ ಸದಾದಪುರ ಅಮಮತಿತ 36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 994652150108    687101008123    

ಸುಬಾಷಿನಿ ಜೆ.ಕೆ ಹೆ ೋಸುರು ಅಮಮತಿತ 62/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 630714984437    686101018058    

ಜೆ.ಎ.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಹೆ ೋಸುರು ಅಮಮತಿತ 66/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 242478119112    686101022625    

ಎಂ.ಎಸ್.ಕ್ುಞ್ಙಪಪ ಕೆದಮುಳ ರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 285/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 626088230306    575260180    

ಕೆ.ಟಿ.ರ್ಾಚಪಪ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 174/12p ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 978737552426    30917141018    

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಉದಯಕ್ುಮಾರ್ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 212/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 309561155442    40509907846    

ಎನ್,ಎಂ.ಗಣಪತಿ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 83/29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 223526658192    30979637001    

ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 30/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 521028899901    520101215572838    

ಜಿ.ಎನ್.ನರೆೋಶ್ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 85/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 475033383947    20275577701    

ಕೆ.ಎ.ರೆ ೋಶನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಗುಳ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 341/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 364144541422    32499881094    

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರತನಮಮ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 246/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 738038422458    520101215709949    

ಪಿ.ಬಿ.ಚಂಗಪಪ 1ನೆೋ ರುದರಗುಪ್ಪ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 134/28p3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.0378 372777659325    106901010007748    

ಪಿ.ಪಿ.ಡ್ಡನಿನ ಮಗುುಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 216/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 836696184244    122101010009029    

ಸ.ಯು.ಕಾಳಯಯ ಪುದುಕೆ ೋಟ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ  63/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 859743881209    20181903186    

ಕೆ.ಎ.ಮೊಣಣಪಪ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 148/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 880440445204    520101053450031    

ಬಿ.ಕೆ.ಬ ೋಪಣಣ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 2/16. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 815374143239    520291017167626    

ವಿ.ಟಿ.ರ್ಾಣಯಯ ಚಂಬಬಳ ಿರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 38/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 915011172142    85042678010    

ಪಿ.ಬಿ.ಪೊಣಚಚ ಚಂಬಬಳ ಿರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 38/3b ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 637938044285    64199121501    

ಎಸ್.ಜಿ.ಭರತ್ ಚಂಬಬಳ ಿರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 4/10. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 325487833911    8142500100007300    

ಹೆಚ್.ಎಂ.ರ್ಾಗರಾಜು ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 218/1 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 837668276714    559101015086    

ಕ್ುರುಬರ ಕೆೋತ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 164/16n ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 237998686849    6188679991    

ಹೆಚ್.ಟಿ.ಮರಿಯಪಪ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 149/2 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 908915804173    520331004267484    

ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 149/5 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 913993459750    520101215695824    

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಶಂಕ್ರ್ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 149/6 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 811223234463    559101016135    

ಸನಿನ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಅರುವತ ೋಕ್ುಾ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 177/77 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 414818777628    37052400845    

ಹೆಚ್.ಆರ್.ತುಳಸ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 45/5BP1 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 434871962710    1472101000723    

ವಿ.ಆರ್.ರಾಜು ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 126/5 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 583420133697    30028632800    

ದೋವರಾಜು ಹೆಚ್.ಎ ಹೆ ೋಸಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 70/5 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 7749392342462    543101006837    

ಕೆ.ಬಿ. ಮುತತಪಪ ಬಾಳೆಲೆ ಬಾಳೆಲೆ 109/32P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.07 546581557963    589101005750    

ಬಿಪಿನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ.ಆರ್ ಬಾಳೆಲೆ ಅಮಮತಿತ 27/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.08 426003222851    54095883000000    

ಎಂ.ಎಂ.ಮೊಣಣಪಪ ಕೆ ಂಗಣ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 78, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03944 263567506435    3200101014092    

ಕೆ.ಎಂ.ವಿಶಾರ್ಾಥ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 118 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 671885074430    3200101008054    

ಕೆ.ಎಸ್,.ಮಾಚಯಯ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 138/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 461179549573    456101002732    

ವಿ.ಕೆ.ಅರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ನೆ ೋಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 104/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 942217267988    11052200010012    

ಸ.ಸ. ಮುತತಣಣ ಕಾನ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 80/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 734802618302    110901010001705    

ಪರಮೊೋದ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಹೆ ೋಸ ರು ಅಮಮತಿತ 27/4A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 342664808804    10509921066    

ವಿ.ಆರ್.ರಚನ ನೆ ಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 104/61 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 679590853783    11052250017514    

ಕೆ.ಬಿ.ಪೊಣಣಚಚ ತ ಚಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 152/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 491862571148    1050990304    

ಕೆ.ಪಿ.ಸುರೆೋಶ್ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 3/21A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.076 537004397256    20192508377    

ಎಂ.ಜೆ.ಭಿೋಮಯಯ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 88/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 891166992240    132001011000550    

ಟಿ.ಜಿ.ಪ್ಮಮಯಯ ವಿಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 134/31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 99029325665    64204874675    

ಮಹಮಮದ್ ರ್ಾಲೆಕೋರಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 76/1 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.06 981403861350    122101010009247    

ಎಂ.ಎ.ಕಾರ್ೋರಿಯಪಪ ಐಮಂಗಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 138/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 851215349412    559101020062    

ಶಿವಪಪಕೆ.ಎಂ. ವಿಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 59/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 53613062525    520101215702820    

ಕೆ.ಡಿ.ಕಾಮವಾ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 56/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.032 227238693466    131701010003070    

ಕೆ.ಡಿ.ಸುಬಬಯಯ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 118/51 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.032 773639921544    131701010002992    

ಮವಿಯನ್ ಲೆ ೋಬ ೋ ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 17/2.17/3 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 341279074797    559101010382    

ಬಂಟರ ಗಂಗ್ಾದರ ಪುರುಷ್ಣ ೋತತಮ ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 308/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03944 415847759756    621006095599    

ಬಂಟರ  ಪುರುಷ್ಣ ೋತತಮ ಜಿೋವನ್ ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 310/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03744 862211241436    132001011001329    

ಎನ್.ಕೆ.ಮನು ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 83/35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 328706789699    132001010003112    

ವಿ.ಟಿ.ವಾಸು ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 58/55p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 932520651068    146100101000917

ಮುತತಪಪ ಎಸ್.ಕೆ ಭದರಗ ೋಳ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 102/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 94498252556    11052200002572    

ಸ.ಸುಬಬಯಯ ಕಿರುಗ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 156/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03544 874639031729    13280000810    

ಕೆ.ಜಿ.ಸುಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಂಗಣ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 119/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.038 539183556328    520101041871665    

ಎ.ಕೆ.ಕ್ೃಷ್ಣಮಮಯಯ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 173/63 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 758403359386    64098363044    

ಜೆ.ಕೆ.ಸುರೆೋಶ್ ಅರುವತ ೋಕ್ುಾ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 118/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03544 911309423046    2602500100507500    

ಪ್ೊನನಣಣ ಈಚ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.038 469571033715    914104000014049    

ಜೆ.ಕೆ. ಮನಮೊೋಹನ್ ಮುಗುಟಗೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 116/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 683287761911    3200101005046    

ವಿರ್ೋಕ್ ಬಿ ಎ ಮಾಯಮುಡಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 12/11. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 210636161229    2602500100277600    

2 ಕೆ.ಎನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ ೋಟ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 20.Feb ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 689608056701    686101005304    

3 ಸ.ಕೆ.ರ್ಾಣಯಯ ಬಕೆಕಸ ಡ ಾರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 75/43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 465423345601    1559101001028    

4 ರ್ಾಚಪಪ.ಕೆ.ಎಂ. ಕೆ ೋಟ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 90/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 510911158710    45601006803    



5 ಕೆ.ಎ. ಅಪಪಣಣ ಬಾಳೆಲೆ ಬಾಳೆಲೆ 128/3.129/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.07 425933375543    20179301798    

ಎಂ.ಎಂ.ಬ ೋಜಪಪ ನಾಲ ರು ಬಾಳೆಲೆ 3/8. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 815838363983    106901010015427    

II ಕೆ.ಹೆಚ್.ಅಭಿಶೋಕ್ ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 182/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.066 245222683060    54011511230    

1 ಹೆೋಮಚಂದರ ಕೆ.ಬಿ. ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 203/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.038 56580604    119901011002300    

2 ಪುಚಿಚಮಾಡ ಕಾಯಯಪಪ ಅಯಯಪಪ ಬಿಳ ರು ಬಾಳೆಲೆ 49/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 339557338948    13280010783    

3 ಚಿಣಣಪಪ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 16/19,16/20P ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.064 929561096135    1534101001212    

4 ಎಂ.ಎಂ. ಸುಮತಿ ಬಿಳ ರು ಬಾಳೆಲೆ 89/14, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 975279141987    13280002705    

5 ಎಸ್.ಎಸ್. ಶಿವನಂಜಪಪ ಬಾಳೆಲೆ ಬಾಳೆಲೆ 205/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.07 907143527179    589101005002    

6 ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ .ಹೆಚ್.ಬಿ. ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 3/23. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 285660407617    1534101002550    

7 ಪ್ರೋಮ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಾಳೆಲೆ ಬಾಳೆಲೆ 224/8,224/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 923482463780    589108005627    

8 ತ ೋಮಸ್ ಪಿಂಟ ೋ ಬಳ್ಾಿರಿ ಮಾಡು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 92/6 93/2 92/4 84/4 54/10 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 545297553637    10509894315    

9 ರೆೈವನ್ ಜಿೋವನ್ ಪಿಂಟ ೋ ಬಳಿರಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 82/2 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 863953806448    30370896328

10 ಎಂ.ಎಂ. ಮಾದಪಪ ಅವಯತ ೋಕ್ುಾ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 150/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 335793562630    54030607451

11 ಸ.ಪಿ.ಸುನಿೋತ ಮುಗಟಗೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 110/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03544 518237922667    456101021844    

12  ಕೆ.ಎಂ ದೋವಯಯ ಬಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 8/4A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 427821840914    520101021446705    

ಕೆ,ಹರಿೋಣಿ ಅತ ತರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 982977749604    686101014981    

III ಕೆ.ಎಂ.ಗಣಪತಿ ಹೆಬಾಬಲೆ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 12/1 12/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 394241864509    54030601346    

1 ಟಿ.ಎ.ಚಂಗಪಪ ಬಕೆಕಸ ೋಡುಾರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 08/20. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 227764253109    30028071772    

2 ಟಿ.ಬಿ. ಭಿೋಮಯಯ ಬಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 109/14p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 650553392117    132001011001371    

3 ಟಿ.ಜಿ.ಲಕಿೋತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ೋಂಗಣ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 137/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 275936928629    132001011001286    

4 ಕೆ.ಟಿ.ಗ್ೌರಮಮ ಬಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 37/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 795226831406    686101019209    

5 ಟಿ.ಜಿ.ಯಶ ೋದ ಮುಗಟಗೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 116/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.038 668171416704    3202101001398    

6 ಎಂ.ಕೆ.ಅಯಯಪಪ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 142/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 351276628251    456101020257    

7 ಕೆ.ಜಿ.ಅಪಪಯಯ ಕಿರುಗ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 172/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 823754471900    13280012985

8 ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕೆ ೋಟ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 14/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 687123816971    20203075411    

9 ಎಂ.ಪಿ.ನಂಜಪಪ ಕ್ುಂದ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 254943615214    686101014499    

10 ಕೆ.ಕೆ.ಪೊಣಚಚ ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 26/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 727623532232    942500103027401    

ಕೆ.ಕೆ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 28/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 200119449703    64029137787    

ಕೆ.ಎನ್.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 765934432441    520141000275987    

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕೆೋಶವ ಚನನಯಯನ ಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 1/2a ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 458565074891    121001638107    

ಹೆಚ್.ಕೆ.ವಾಸು ಚನನಯಯನ ಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 47/1 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 873183543605    

ಮಂಜು ಹೆಚ್.ವಿ. ಚನನಯಯನ ಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 47/1 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 770877461367    15731015705    

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸಾಾಮ ಚನನಯಯನ ಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 65 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 991884195230    1573101004860    

ಹೆಚ್.ಸ. ರವಿ ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ 81/112 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.068 520739376847    589101006365    

ಮುತತಯಯ.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 59/8 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.08 341759598433    127101010000669    

ಹರಿಜನರ ಗ್ೌರಮಮ ಬಾಳೆಲೆ ಬಾಳೆಲೆ 189/12 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 887344518070    589119007034    

ಸುನಿಲ್ ಪಿ.ಡಿ ಬಿಳ ಿರು ಬಾಳೆಲೆ 17/6. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 428266174207    686101018274    

ಪ್ೊನನಪಪ.ಎಂ.ಯು ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ 101/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 847396462307    101801011000545    

ಸುಧನ್ ಬಿ.ಎ. ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 43/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 516760349215    37232305552    

ಕ್ುಟಟಪಪ.ಟಿ.ಕೆ ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ 42/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03400 493097563440    101801010003563    

ಎನ್.ಬಿ.ರ್ಾಣಯಯ ಬಾಳೆಲೆ ಬಾಳೆಲೆ 14/2.8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03444 456861397824    85050903147    

ಎನ್.ಡಿ. ಉಮೆೋಶ್ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 18/9. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 205476232521    127101011000028    

ಟಿ.ಪಿ.ಸುಬಬಯಯ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 69/4,68/20,65/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0    309836509420    20283580113    

ಎ.ಪಿ.ಮೊೋಟಯಯ ಟಿ.ಶಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 99/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0    474346394812    64164499313    

ಎಂ.ಪಿ.ಮೊಣಣಪಪ ಟಿ.ಶಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 80/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0    211289951945    456101021734    

ಎಂ.ಪಿ.ಕಾರ್ೋರಮಮ ಟಿ.ಶಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0    364997214040    64164873132    

ಕೆ.ಎಂ. ಕಾಯಯಪಪ ಟಿ.ಶಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 189/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0    890502629979    64201707844    

ಪೊವಣಣ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 17/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 747761844150    456101017307    

ಅಶಿಾನಿ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 17/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 585944101580    542101011317    

ಕ್ರುಂಬಯಯ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 17/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 669915185306    456101023273    

ಟಿ.ಕೆ.ಅಪಪಣಣ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 17/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 708757279639    1028301011000300    

ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಟಿಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.0616 715115512407    64115577233    

ಪ್ರೋಮ ನಂಜಪಪ ಬಿಳ ರು ಬಾಳೆಲೆ 89/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 497583930618    456101023733    

ಎಂ.ಜೆ. ಅಪಪಣಣ ಬಾಳೆಲೆ ಬಾಳೆಲೆ 169/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03444 587305284571    589108006995    

ಎಂ.ಜಿ. ಬ ೋಪಯಯ ಕೆ ಟಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲೆ 45/5C ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 383389647869    589101004992    

ಕೆ.ಕೆ. ಪೊಣಚಚ ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ 59/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 559227262213    20192508399    

ಚಂಗಪಪ ಪಿ.ಟಿ. ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲೆ 19/12. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 389754333139    389754333139    

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್.ಎನ್.ಟಿ. ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 18/19. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 442072300507    1534101000097    

ಬಿ.ಆರ್.ಅಪಪಣಣಮಮಯಯ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 43/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 697263904500    1534101001962    

ಪಿ.ಸ.ತಿಮಮಯಯ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲೆ 20/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 680501917548    589101001803    

ಜಾನಕಿ ಪಿ.ಟಿ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲೆ 79/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 512558836140    589101007724    

ಗಂಗಮಮ ಪಿ.ಟಿ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲೆ 146/46P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03344 537638059808    1534101002344    

ವಿ.ಎಸ್. ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಟಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲೆ 32/6BP1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.0358 768803807796    64118111088    

ಡಿ.ಎನ್.ಉದಾದನಪಪ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 3/70. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 728986841764    1534101000205    

ಎನ್.ಟಿ.ಚನನಕೆೋಶವ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 18/31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 793460776648    1534101002382    

ಬಿ.ಜಿ.ನಿೋಲಮಮ w ನೆಮಾಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ 10/119 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 295724087185    54030611560    

ಬಿ.ಜಿ. ಚಣಣಪಪ ಬಿೋರುಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 1/1EP1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 992337345786    64020092800    

ಬಿ.ಜಿ.ಪ್ಮಮಯಯ w ನೆಮಾಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ 180/36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 907519201585    64046968483    

ಪಿ.ಜಿ.ತಿಮಮಯಯ ಹರಿಹೆರ ಶಿರೋಮಂಗಲ 52/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 297635742087    64134759141    

ಎಂ.ಎಂ.ಪ್ಮಮಯಯ ಟಿ.ಶಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 192/65 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 839936797474    456101021704    

ಸ.ಎಸ್.ಮುತತಣಣ ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 165/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.08 348455448099    1472101002456    

ಪಿ.ಎಂ.ತಮಮಯಯ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 568739897131    415101051806    

ಎ.ಕೆ.ಅಚಚಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 152/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.06904 963823592674    1559101002833    

ಎ.ಎ.ಬ ೋಪಣಣ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 162/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.07672 910673069907    456101017745    

ಎ.ಜಿ.ರೆ ೋಹಿನಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 123/3 123/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 973882008110    520101041823792    

ಎನ್.ಕೆ,ಅಯಯಪಪ ಬಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 23/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 507860249695    64181679521    

ಸ.ಜಿ.ಧರಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 149/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 854620094468    520101041829812    

ಕೆ.ಪಿ.ರ್ಾಣಯಯ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 60A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 882625573604    54030611264    

ಸ.ಎಂ. ಬಿದದಪಪ ಟಿ.ಶಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 192/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 822758893283    64134110798    

ಎಂ.ಆರ್. ಸೋತಮಮ ಕೆ ೋತ ೋರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 125/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 463017851519    110901011000018    

ಕೆ.ಎಸ್.ಕಿಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 206/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 565033606610    520101022757461    

ಎಂ.ಎಂ. ತಂಗಮಮ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 87/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 906018203073    64163096697    

ಕೆ.ಎಂ.ಅಯಯಪಪ ಟಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 360700906896    8400101006203    

ಕೆ.ಎಸ್.ಸುರೆೋಶ್ ಕಿರುಗ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 227/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 404581308669    456101021911    

ಸ.ಎಂ.ಅಯಯಪಪ ಮಂಚಳಿಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 314/12a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.056 736550833731    520101022783810    

ಎಂ.ಡಿ.ಉತತಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 03/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 582871683664    54030623406    

ಡಿ.ಟಿ.ಅಯಯಣಣ ಬಲಯ ಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 37/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 221406000058    520101041822230    

ಎ.ಎಂ.ಬಳಯಪಪ ಬಲಯ ಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 158/4 159/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 949301600076    520101041865207    

ತಾವರೆ ಕೆ.ಜೆ. ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.056 355612249783    520101041802450    

ಪಾವಯತಿ ಬಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 44/59p0 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 439012131124    11002200077268    

ಕ್ುಸುಮ ಬಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 44/59p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 823707776592    10509845812    

ಎ.ಪಿ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 45/37 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.076 265682073417    85037583395    

ಹೆಚ್.ಎ.ಈಶಾರ ಬಿಳುಗುಂದ ಅಮಮತಿತ 70/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 284039790607    543101003705    

ನರೆೋಂದರ ಟಿ.ಯು ಹೆ ೋಸ ರು ಅಮಮತಿತ 15/9. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 306558969072    686101009099    

ಜೆೈಸನ್ ಪಿಂಟ ೋ ಬಳ್ಾಿರಿ ಮಾಡು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 82/2 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 366910087748    4812500101130100    

ಮೆೋರಿ ಲೆ ೋಬ ೋ ಹೆಗುಳ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 82/6 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 562114250172    6253692250    

ಜಾನ್ನ್ ಹೆಗುಳ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 219/4 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 399139082520    11082250004081    

ಸಾವಿತಿರ ಪುದುಕೆ ೋಟ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 58/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 313181347425    33276086784    

ಎನ್.ಎಂ.ಉತತಯಯ ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 173/2p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 284552548313    1472101002012    

ಈರಪಪ ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 173/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 959655707076    1472101003578    

ಸ.ಬಿ.ಅಚಚಯಯ ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 165/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 996566080645    8400101007947    

ಸ ೋಮಣಣ ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 23/9. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 729350156594    106901011002283    

ಟಿ.ಎನ್.ರಘು ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 85/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 997823572511    119901011003894    

ಬಿ.ಕೆ.ಮುತತಪಪ ಮೆೋಕ್ ರು ಅಮಮತಿತ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 614956970320    10509841908

ಬಿ.ಎಂ.ಕಾಯಯಪಪ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 59/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 289276086264    346002010031283    

ಬಿ.ಎಸ್.ಮೆೋದಪಪ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 59/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 472547822890    54030608625

ಬಿ.ಎಂ.ಅಕ್ಕಮಮ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 59/43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 441435824718    346002010032248    

ಬಿ.ಎಂ.ಪ್ಮಮಯಯ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 47/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 348157024622    348157024622    

ಬಿ.ಪಿ.ಮೋರ್ಾಕ್ಷಿ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 45/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 859124728514    64141579363    

ಬಿ.ಎಂ.ಚಂಗಪಪ ಹೆೈಸ ೋಡುಾರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 196/4 176/2 162/150 102/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 257049423577    520101022754306    

ಕೆ.ಸ.ರಾಕೆೋಶ್ ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 785282036291    1472101003378    

ಐ.ಕೆ.ಬ ೋಪಣಣ ಚಿಕ್ಕಮಂಡುರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 24/6 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 948148248461    54030598069    

ಎ.ಕೆ.ಮೊಣಣಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಡುರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 162/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 336090826690    520101041815250    

ಎಂ.ಜಿ.ಉತತಪಪ ಬಲಯಮಂಡುರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 75/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 689182876833    38039000460    

ಎಂ.ಕೆ.ಪೊಣಚಚ ಹೆೈಸ ೋಡುಾರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 97/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 811466507991    520101041817377    



ಬಿಂದು ಕಾನ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 134/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 343758733452    110901010003779    

ಸ.ಪಿ.ಪೊಣಚಚ ಕಾನ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 62/109 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 292988477469    110901010000414    

ಡ್ಡ ೋನಿ ಬಿದದಪಪ ರ್ಾಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 186/89 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 241891328570    5201010215660950    

ಜಾಜ್ಯ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 161/5 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 994778709492    117601010004834    

ಪಿ.ಪಿ. ಚಂಗಪಪ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 69/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 836854531108    687101015061    

ವಿ.ಪಿ. ಶರಣು ನಲವತ ೋಕ್ುಾ ಅಮಮತಿತ 134/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 262416948884    36025837466    

ಅರುಣ್ .ಕೆ.ಜೆ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ 66/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 616844833035    520101034991    

ಪಿ.ಪಿ.ಅಶ ೋಕ್ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 69/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 475597541851    687101015082    

ಗುರುಪರಸಾದ್.ಪಿ.ಪಿ. ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 69/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 347111312411    687101009709    

ವಿ.ಬಿ. ಸ ೋಮಯಯ ಚನನನಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 20/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.02892 264050855351    1573101003069    

ಸ.ಎಂ. ಚಾಕೆ ೋ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 162/3 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 383821390361    119901010008586    

ವಿ.ಜೆ.ರಾಮಚಂದರ ಕ್ಣಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 255568216079    85022667488    

ಕೆ.ಎನ್.ಅಯಯಪಪ ಕ್ುಂಬೋರಿ ಅಮಮತಿತ 34/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 300699897050    543101003950    

ರ್ಾಣಯಯ.ಕೆ.ಡಿ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ 58/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 849647957509    687101010844    

ಬಿ.ಎನ್,ಅಕ್ಕಮಮ ಗ ಡುಾರು ಅಮಮತಿತ 1/246 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 736609874439    687101008527    

ಬಿ.ಎಲ್.ರ್ಾಣಯಯ ಗ ಡುಾರು ಅಮಮತಿತ 1/249 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 777800422221    687101009056    

ಎಂ.ಎಂ.ಮಾಚಯಯ ಕ್ುಂಬರಿ ಅಮಮತಿತ 53/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 280382562217    543101004812    

ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಚ್. ರ್ೈ ಕ್ುಟಟ ಶಿರೋಮಂಗಲ 72/15 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 727082213266    542101004372    

ರಾಣಿ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 173/44 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 8069892672331    110901011000611    

ಹೆಚ್.ಟಿ . ಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 173/53 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.034 264239112795    110901011000604    

ಹೆಚ್.ಎ. ಟಾಟ ಕೆ ಟಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲೆ 86/17 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 806885309741    85058157395

ರಾಯಪಪ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಚನನನಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 71/1 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 967975268905    1573101006346    

ಹೆಚ್.ಈ.ಜಯಚಂದರ ರುದರಬಿೋಡು ಬಾಳೆಲೆ 101 79 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 800084942193    520191032680488    

ಕೆ.ಎ.ಹಂಸ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 238/1ಸ.ಪಿ.1 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 364009823964    520101053463737    

ಎಂ.ಪಿ ಸುಬರಮಣಿ ಪುದುಕೆ ೋಟ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 7/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 200576800232    13264004099

ಪಿ.ಜೆ.ಮಂದಪಪ ಬಸಗ ರು ಬಾಳೆಲೆ 193/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 664053860435    456101017606    

ಟಿ.ಜಿ.ಸುರೆೋಶ್ ಬಿ.ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 54/3a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 351787278643    64046467487

ಎಂ.ಟಿ.ಕಾಯಯಪಪ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 598804816839    520101022756368    

ಎ.ಎಸ್.ಪೊವಮಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 26/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.056 625839568785    456101009789    

ಶಿರೋರಾಂ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 26/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.056 531361801199    456101009803    

ಸ.ಎ.ಬ ೋಪಣಣ w ನೆಮಾಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ 24/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 430217793772    520101023051376    

ವಿ.ಟಿ.ರವಿ ಕೆ ೋತ ೋರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 30/7. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 759850943623    456101012496    

ಎಂ.ಎಸ್.ಮಾಚಯಯ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 97/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 747682271889    64162993235    

ಪೊಣಚಚ.ಎನ್.ಎಂ ರ್ಾಲೆಕೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 63/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 494282859626    520101026342487    

ಕೆ.ಸ.ಗಣಪತಿ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 400/64 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03 610224391988    520101026342691    

ವಿ.ರ್ೈ. ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 98/11 118/18p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 980116122571    456101013929    

ಕೆ.ಟಿ.ಪೊಣಚಚ ಕೆ-ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 92/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 330962134157    128301010003044    

ಟಿ.ಜಿ.ಬ ೋಪಯಯ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 68/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0    353327667248    64133872678    

ಜಗದಿೋಶ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 112/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.056 712271621177    456101059810598    

ಬಿ.ಎಸ್.ವಿಶು ಕೆ ಟಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲೆ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.07 217464463037    1018010003638    

ಪಿ.ಎಂ.ಗಿೋತ ಬಸಗ ರು ಬಾಳೆಲೆ 183/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 807859131324    456101017152    

ಪಿ.ಜೆ,ಭಾಗಯಲಕ್ಷಿಮ ಬಸಗ ರು ಬಾಳೆಲೆ 189/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 857879502091    456101011819    

ದೋವರಾಜು ಹೆಚ್.ಎ. ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 150/13 218/5 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 347700555559    52010121564799    

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಣೆೋಶ್ ನೆ ೋಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 99/2 98/4ಬಿ 98/14 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.036 453403916784    11052200013114    

ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಚಿತರ ನೆ ೋಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 01/4. ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 99252823    11052200028729    

ರಂಗರ್ಾಯಕ್ ಪಿ.ಕೆ ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ 81/15 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 315380160452    13279008144    

ಚಂದ ಪಿ.ಕೆ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 100/31p2 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.0358 584423054468    127101010000526    

ಪಂಜರಿ ಎರವ ಚಿಕ್ಕ ಜೆ ೋಗಿ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 16/22 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.03715 922332472505    1534101005006    

ಹೆಚ್.ರ್ೈ ಕೆಂಪಯಯ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 150/15 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 314220470073    5201011215674770    

ಜೆ.ಎಂ.ಸ ೋಮಯಯ ರ್ಾಲೆಕೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 53 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0    811770637646    520191003491478    

ಕಾಳ ಜೆ.ಕೆ. ರ್ಾಲೆಕೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 6 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 405341162712    542108012358    

ರಮೆೋಶ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಾಲಾದರೆ ಅಮಮತಿತ 72/1 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.028 375162064553    119901011003442    

ಕೆ.ಎಸ್.ರವಿ ಮಾಲಾದರೆ ಅಮಮತಿತ 72/1 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 741221985001    687101012918    

ಗಿರಿೋಶ್,ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಾಲಾದರೆ ಅಮಮತಿತ 72/1 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 460032608716    119901051000154    

ಕೆ.ಎಸ್.ನರೆೋಂದರ ನಡಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.076 492704072283    54030611399    

ರವಿ ಎಮ್.ಬಿ ಬಾಳೆಲೆ ಬಾಳೆಲೆ 169/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.076 608764257514    1018011000464    

ಕೆಾೋಮೆಂಟ್ ಪಿಂಟ ಬಳ್ಾಿರಿ ಮಾಡು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 54/1 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.400 0.08 330076746214    21000101007720    

ಪಿ.ಎ.ಮಾಚಯಯ ಮಗುುಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 178/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 924493959379    13264010376    

ಪಿ.ಎಂ.ಅಪಪಣಣ ಮಗುುಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 9/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 0.04 838139898529    122101010010331    

ಪಿ.ಎಂ. ಮಧುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಪಿ.ಎ.ಮಾಚಯಯ ಕಿಗ್ಾುಲು ಕಿಗ್ಾುಲು 64/11 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 839418746383 25033130550

ಕೆ.ಸ. ರೆೋಣು ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್:ಕೆ.ಪಿ.ಚಿಣಣಪಪ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಹೆ ಸಕೋರಿ 119/31,119/28 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 281046575462 114401010004057

ಕೆ.ಎ. ಕಾಯಯಪಪ  ಬಿನ್:ಕೆ.ಕೆ. ಅಯಯಪಪ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ 38/8 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 833196668757 621005042208

ಶಾಂತಿ ಕಾಯಯಪಪ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ 54/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 848470231329 520101223981660

ಕೆ.ಕೆ. ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್:ಕಾಯಯಪಪ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ 38/12 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 16000.00 917601639344 10974

ಎಂ.ಎಸ್. ವಸಂತ ಬಿನ್: ಎಂ.ರ್ೈ. ಸಣಣಪಪ ಮಕ್ಕಂದ ರು ಮಕ್ಕಂದ ರು 199/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 881608106762 ,0687101011376

ವಿರೆಂದರ ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್:ಸಣಣಪಪ ಮಕ್ಕಂದ ರು ಮಕ್ಕಂದ ರು 196/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 8000.00 1555101002709

ಲೆ ೋಕ್ರ್ಾರ್ ಪಿ.ಯು ಬಿನ್:ಉಲಾಾಸ ಮರಗ ಡು ಮರಗ ಡು 1/33, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 259503508538 114401010004202

ಕೆ.ಕೆ. ಪರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್: ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು 177/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 318323300388 11012200004487

ಪಿ.ಆರ್. ಮಂದಪಪ ಬಿನ್:ರಾಮಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು 89/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 919041768481 ,0517101032785

ವಿಶಾಪತಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್: ಸ ೋಮಪಪ ಐಕೆ ೋಳ ಐಕೆ ೋಳ 21/1ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 302522414836 1144010003522

ಚೋತನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಿನ್: ಕಾಯಯಪಪ ಮರಗ ಡು ಮರಗ ಡು 1/246 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 297159965926 4812500101393301,

ದಿೋಕ್ಷ್ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ.ಎನ್. ಬಿನ್:ನಂಜಪಪ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಹೆ ಸಕೋರಿ 99 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 674125440841 114401010003693

ಕೆ.ಕೆ.ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಕೆ.ಕೆಂಚಪಪ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು 7/7ಪಿ5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 307906498390 348602010010359

ಹೆಚ್.ಎ. ಲತಾ ಕೆ ಂ:ಅಮಮಣಣ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು 7/7ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 617285317576 13281034986

ಹೆಚ್.ಡಿ. ಬೋಲ ರ ಬಿನ್: ದಾಸ ಹೆಚ್ ಅರೆಕಾಡು ಅರೆಕಾಡು 15/27 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 589940684384 114401011000650

ರಂಗಸಾಾಮ  ಬಿನ್: ಹೆಚ್. ರಂಗ ಅರೆಕಾಡು ಅರೆಕಾಡು 15/26ಬಿ2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 816307016301 114401010003939

ಹೆಚ್.ಟಿ. ಅಮಮಣ  ಬಿನ್:ತಿಮಮಯಯ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು 7/86, ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 780079650603 1328101005-7

ಎಂ.ಎಂ. ತಮಮಯಯ  ಬಿನ: ಪೌತಿ: ಎಂ.ಪಿ. ಮೆೋದಪಪ ಹೆ ದ ದರು ಹೆ ದ ದರು 71/ಎ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 499962877132 ,0517101035698

ಪಿ.ಎ. ಗ ೋಪಾಲ್  ಬಿನ್:ಪಿ.ಎ. ಅಪಪಚಚ ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು 150/2,254/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 229992903865 11042200031317

ಪಾವಯತಿ ಹೆಚ್. ಆರ್   ಕೆ ಂ:ಹೆಚ್. ಎಂ. ರಘುಪತಿ ಮಕ್ಕಂದ ರು ಮಕ್ಕಂದ ರು 105/35 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 448722861361 1555101000750

ಎ.ಎ. ರಾಮರಾಜ್ ಬಿನ್:ಅಚಚಯಯ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಹೆ ಸಕೋರಿ 17/8,17/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 804597493808 520101224089494

ಕೆ.ಕೆ. ಮೆೈಮುನ  ಬಿನ್:ಕ್ುಟಟಪಪ ಬಾರಿಬಳಿಚುಚ ಬಾರಿಬಳಿಚುಚ 39/7 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 832251002821 10599775663

ಎಂ.ಡಿ.ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ:ದೋವಯಯ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಹೆ ಸಕೋರಿ 106/21 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 858902943761 ,0517101035598

ಎಂ.ಎಸ್. ದೋವಯಯ  ಬಿನ್:ಎಂ.ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಹೆ ಸಕೋರಿ 106/10 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 250211476549 ,0517101039655

ಕೆ.ಆರ್.ಜಿೋವನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎ. ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು 6/6, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 456831959381 114401011000786

ಸ.ಎ. ಸಾದಲ  ಬಿನ್: ಆಲ ಎಮೆಮಮಾಡು ಎಮೆಮಮಾಡು 223/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 303354985041 10708092280

ಯು.ಪಿ. ಸುಭಾಷ್ ಬಿನ್:ಯು.ಎಂ. ಪ್ೊನನಣಣ ಕ್ುಂಜಿಲ ಕ್ುಂಜಿಲ 161/8 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 277359685030 10599757305

ಸ.ಎ.ಸುಬೈರು ಬಿನ್:ಅಹಮದ್ ಎಮೆಮಮಾಡು ಎಮೆಮಮಾಡು 211/7 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 574487155139 256401000000914

ಬಿ.ಎಸ್.ದೋವಯಯ  ಬಿನ್:ಬಿ.ಎ.ಸ ೋಮಪಪ ಪಾಲ ರು ಪಾಲ ರು 24/8, ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 4000.00 519910792119 ,008300101005550

ಮಂಜ್ಞರಿ ಯ ಸೋಫ್ ಎಮೆಮಮಾಡು ಎಮೆಮಮಾಡು 49/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 207283368095 ,000700101013467

ಪಿ.ಪಿ. ಅಪಪ ಣಣಮಮಯಯ ಬಿನ್: ಪಿ.ಎ. ಪ್ೊನನಮಮಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 464/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 545267724113 ,0554101005787

ಪಿ.ಎ. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಪಿ.ಪಿ. ಅಪಪಣಣಮಮಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 565/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 673465273391 11042200039851

ಎನ್.ಎಸ್. ಉದಯ ಶಂಕ್ರ  ಬಿನ್: ಶಂಕ್ರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 75/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 215036673842 256401000000011

ಕೆ.ಯು. ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಉತತಯಯ ಕೆೈಕಾಡು ಕೆೈಕಾಡು 5/16,5/17,5/18 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 4000.00 551708002795 35500101003965

ಕಾಳಯಯ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿನ್: ಕೆ.ಸ. ಪೊಣಚಚ ಬೋತು ಬೋತು 172/12 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 895621217924 ,0554101008034

ಕೆ.ಎ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ   ಬಿನ್: ಕೆ.ಜೆ.ಅಪಪಚಚ ಕೆ ೋಪಟಿಟ ಕೆ ೋಪಟಿಟ 198/8 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 771803002494 1312500100636101,

ಯಶಾಂತ್ ಎಂ.ಪಿ.  ಬಿನ್:ಎಂ.ಪಿ.ಪಳಂಗಪಪ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಕೆ ಳಗದಾಳು 211/11 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 655138353001 1312500101136001,

ಎನ್.ಎ. ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ  ಬಿನ್:ಎನ್. ಅಯಯಣಣ ಕೆ ೋರಂಗ್ಾಲ ಕೆ ೋರಂಗ್ಾಲ 12/6, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 932304350521 11022200013789

ಕೆ.ಜೆ.  ಆನಂದ  ಬಿನ್: ಜೆ ೋಯಪಪ ತಣಿಣಮಾನಿ ತಣಿಣಮಾನಿ 30/19ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 390713890138 11022200036216

ಕೆ.ಎಸ್. ಮಾಚವಾ  ಬಿನ್:ಕೆ.ಯು. ಸ ೋಮಯಯ ಬಂಗ ರು ಬಂಗ ರು 137/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 427710378798 1312500100689701,

ಕೆ.ಸ.ಮನು  ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ. ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಪಟಿಟ ಕೆ ಪಟಿಟ 192/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 240653656203 1312500100562901,

ಕೆ.ಬಿ. ಮಾದಯಯ    ಬಿನ್:ಕೆ. ಬಿದದಯಯ ಕೆ ಪಟಿಟ ಕೆ ಪಟಿಟ 133/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 216214168091 520101224057924

ಕೆ.ಪಿ.ಪಳಂಗಪಪ  ಬಿನ್:ಕೆ.ಕೆ. ಪೊಣಚಚ ಕೆ ೋಪಟಿಟ ಕೆ ೋಪಟಿಟ 76/1, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 228541018338 1312500100680301,

ಎನ್.ಪಿ. ಚಂಗಪಪ  ಬಿನ್:ಎನ್.ಎ.ಪ್ೊನನಪಪ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಅಯಯಂಗೋರಿ 32/2, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 778688738314 11022200023179

ಎನ್.ಸ. ದೋವಕಿಕ  ಕೆ ೋಂ:ಎನ್.ಪಿ. ಚಂಗಪಪ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಅಯಯಂಗೋರಿ 105/20 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 997300971484 11022200048395

ಎನ್.ಸ.ಪ್ೊನನಣಣ   ಬಿನ್:ಎನ್.ಪಿ. ಚಂಗಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಟ ಕೆ ೋಪಟಿಟ 34/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 449455526807 11022200050895

ಡಿ.ಎಂ. ಬಾಸಕರ ಬಿನ್:ಡಿ.ಕೆ. ಮುದದಪಪ ತಣಿಣಮಾನಿ ತಣಿಣಮಾನಿ 65/20 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 56331062856 11022200039992

ರವಿೋಂದರ ಕೆ.ಸ.   ಬಿನ್: ಕೆ.ಬಿ. ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಕೆ ಳಗದಾಳು 38/9 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 863090755169 11022200015614

ಎಸ್.ಟಿ.ಭುವನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಎಸ್.ಡಿ.ತಿಮಮಯಯ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಕೆ ಳಗದಾಳು 41/13 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 800033884946 11022200014704

ಸ.ಪಿ.ಮುದದಪಪ ಬಿನ್:ಸ.ಕೆ.ಪ್ಮಮಯಯ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಕೆ ಳಗದಾಳು 109/5ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 444583858689 1312500100521901,

ಪಿ.ಡಿ. ಮುತತಣಣ  ಬಿನ್: ಪಿ.ಪಿ. ದೋವಯಯ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಕೆ ಳಗದಾಳು 107/47 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 563743285622 1312500100514301,

ಬಿ.ಎ.  ರ್ಾಣಯಯ ಬಿನ್: ಬಿ.ಎಂ. ಅಪಪಯಯ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಕೆ ಳಗದಾಳು 117/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 754347058732 11022200001913

ಎನ್.ಸ.ಉತತಯಯ  ಬಿನ್:ಎನ್.ಪಬಿ. ಚಿಣಣಪಪ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಕೆ ಳಗದಾಳು 200/28 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 311459580517 1654101004168

ಸ.ಸ. ಬ ೋಪಯಯ   ಬಿನ್:ಸ.ಟಿ. ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಕೆ ಳಗದಾಳು 276/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 409139268128 6486000100002190

ಸ.ಎನ್.ಉತತಪಪ ಬಿನ್:ಸ.ಸ.ನಂಜುಂಡ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಕೆ ಳಗದಾಳು 69/15 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 757198618798 1312500100230201,

ಕೆ.ಎಂ.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಪಿ. ಮುತತಪಪ ಕ್ುಂದಚೋರಿ ಕ್ುಂದಚೋರಿ 179/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 854068042562 54057634032



ಡಿ.ಇ. ಶಿರೋಧರ  ಬಿನ್: ಡಿ. ಈರಪಪ ಕ್ುಂದಚೋರಿ ಕ್ುಂದಚೋರಿ 207/16 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 769798562009 8503458894-3

ಸ.ಎ. ಉತತಯಯ   ಬಿನ್:ಅಯಯಣಣ ಕೆ ಟ ಟರು ಕೆ ಟ ಟರು 114/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 887102471922 1312500100659301,

ಬಿ.ಎ. ಲವ  ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಸ್. ಅಯಯಣ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಕೆ ಳಗದಾಳು 53/9 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 404864074837 1312500100875501,

ಎ.ಎ. ಪರವಿೋಣ್   ಬಿನ್:ಎ.ಬಿ. ಅಣಣಯಯ ಕ್ುಂದಚೋರಿ ಕ್ುಂದಚೋರಿ 89/4, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 656966224441 1326501864-7

ಎಂ.ಸ. ಪಾವಯತಿ ಕೆ ಂ:ಎಂ.ಜಿ. ಚಿಣಣಪಪ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಕೆ ಳಗದಾಳು 244/8 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 317407278628 1312500100226501,

ಎಂ.ಸ.ಗಣಪತಿ ಬಿನ್:ಎಂ.ಜಿ. ಚಿಣಣಪಪ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಕೆ ಳಗದಾಳು 44/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 8000.00 361214042066 1312500100003001,

ಕೆ.ಎಂ. ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಂ. ಮಾಚಯಯ ಬಂಗ ರು ಬಂಗ ರು 121/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 2000.00 950137750664 1312500100692401,

ಕೆ.ಸ. ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಂ. ಚುಂಡಯಯ ಅವಂದ ರು ಅವಂದ ರು 42/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 659424131591 621002032848

ಕೆ.ಎ. ದಿೋಪಕ್   ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ ಬಟಟಗೋರಿ ಬಟಟಗೋರಿ 9/9, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 995922414809 510101002131365

ಸ.ಎ. ಸಾದಲ  ಬಿನ್: ಆಲ ಎಮೆಮಮಾಡು ಎಮೆಮಮಾಡು 223/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 303354985041 10708092280

ಯು.ಪಿ. ಸುಭಾಷ್  ಬಿನ್: ಯು.ಯಂ. ಪ್ೊನನಣಣ ಕ್ುಂಜಿಲ ಕ್ುಂಜಿಲ 161/8 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 277359685030 10599757305

ಸ.ಎ. ಸುಬೈರ್  ಬಿನ್:   ಬಿನ್: ಅಹಮದ್ ಎಮೆಮಮಾಡು ಎಮೆಮಮಾಡು 211/7 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 574487155139 256401000000914

ಬಿ.ಎಸ್. ದೋವಯಯ  ಬಿನ್:ಬಿ.ಎ. ಸ ೋಮಪಪ ಪಾಲ ರು ಪಾಲ ರು 24/8, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 519910792119 ,008300101005550

ಈಸ ಫ್  ಬಿನ್: ಐಮದ ಎಮೆಮಮಾಡು ಎಮೆಮಮಾಡು 49/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 207283368095 ,000700101013467

ಪಿ.ಪಿ. ಅಪಪಣಣಮಮಯಯ  ಬಿನ್: ಪಿ.ಎ. ಪ್ೊನನಮಮಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 464/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 545267724113 ,0554101005787

ಪಿ.ಎ. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಅಪಪಣಣಮಮಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 465/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 673465273391 11042200039851

ಎನ್.ಎಸ್. ಉದಯ ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್:ಶಂಕ್ರ್ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 75/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 215036673842 256401000000011

ಕೆ.ಯು. ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ  ಬಿನ್:ಉತತಯಯ ಕೆೈಕಾಡು ಕೆೈಕಾಡು 172/12 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 551708002795 ,035500101003965

ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಳಯಯ  ಬಿನ್: ಕೆ.ಸ. ಪೊಣಚಚ ಬೋತು ಬೋತು 172/12 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 895621217924 ,0554101008034

ಮುತತಮಮ ಪಿ.ಎಂ.  ಬಿನ್: ಅಪಪಚುಚ ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು 194/48 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 965812385931 10708109749

ಬಿ.ಎಸ್. ಮರ್ಾಕ್ಷಿ  ಬಿನ್: ರಾಮ ಕ್ೃಷ್ಣ ಎಂ.ಬಾಡಗ ಎಂ.ಬಾಡಗ 19/1, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 377216471279 10708100270

ಟಿ.ಪಿ. ಮೊೋಹನ್   ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಟಿ.ಎ. ಪ್ೊನನಪಪ ಹೆ ದ ದರು ಹೆ ದ ದರು 5/14, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3800.00 899794742583 10708085727

ಕೆ.ಕೆ. ಅಯಯಪಪ  ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ. ಕಾಳಯಯ ಹೆಬಬಟಟಗೋರಿ ಹೆಬಬಟಟಗೋರಿ 34/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 392759155727 ,0517101027763

ಕೆ.ಕೆ. ಕಾರ್ೋರಿ  ಬಿನ್: ಕಾಳಯಯ ಹೆಬಬಟಟಗೋರಿ ಹೆಬಬಟಟಗೋರಿ 49/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 309826519201 ,0517101018512

ಎಂ.ಕೆ. ಅಪಪಯಯ  ಬಿನ್: ಕ್ುಟಟಪಪ ಹೆ ದ ದರು ಹೆ ದ ದರು 112/7 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 531847765493 60291724670

ಎನ್.ಎಂ. ಕ್ುಟಟಪಪ   ಬಿನ್: ಎನ್. ಎಂ. ಮಾದಪಪ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ 49/15 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 318760922635 863917876

ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮರಾವ್ ಬಿನ್: ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಎಂ.ಎಸ್. 1ನೆೋಮೊಣಣಗೋರಿ 1ನೆೋಮೊಣಣಗೋರಿ 83/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.500 12000.00 833302000061 4812500100531701,

ಪಿ.ಪಿ. ಶಶಿಕ್ುಮಾರ್   ಬಿನ: ಪೊವಯಯ ಕಾಂತ ರು ಕಾಂತ ರು 62/9,62/12 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 584230603071 68003921682

ಬಿ.ವಿ. ನವಿೋನ್  ಬಿನ್: ವಿಶಾರ್ಾರ್ ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು 120/38 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 98622322875 30194391032

ಎನ್.ಎ.ಗಿರಿೋಶ್  ಬಿನ್: ಎನ್.ಕೆ.ಅಪಪಯಯ ಮುಕೆ ಕೋಡುಾ ಮುಕೆ ಕೋಡುಾ 27.Aug ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 806666725162 10599807518

ಜಕ್ರಿಯ ಸ.ಎಂ  ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಮಮಮದ್ ಎಮೆಮಮಾಡು ಎಮೆಮಮಾಡು 2/3, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 431337012599 1537101006166

ಎಂ.ಕೆ.ಅಯಯಣ    ಬಿನ್:ಎಂ.ಎ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ನೆಲಜಿ ನೆಲಜಿ 177/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 832881677020 ,0554101007107

ಕೆ.ಎಸ್. ತಿಮಮಯಯ  ಬಿನ್:ಸುಬಬಯಯ  ಕೆ. ಎಂ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 21/26 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 335997281025 ,0554101013589

ಬಿ.ಪಿ. ಅಪಪಚುಚ  ಬಿನ್:ಬಿ.ಜಿ.ಪೊವಪಪ ರ್ಾಲಾಡಿ ರ್ಾಲಾಡಿ 6/16, ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 4000.00 251449703057 520101048841869

ಸ.ಎಂ. ಇಬಾರಹಿಂ   ಬಿನ್:ಮೆೈದುಕ್ುಟಿಟ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ 200/16 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 648338964715 ,0554101012232

ಎ.ಪಿ. ಪರಸನನ  ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಸ. ಪೊವಯಯ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 236/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 391381904125 520101048866888

ಪಿ.ಕೆ. ಅಪಪಸಾಾಮ     ಬಿನ್: ಪಿ.ಎಂ. ಕಾಳಪಪ ಕ್ುಂಜಿಲ ಕ್ುಂಜಿಲ 222/10 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 508909940545 ,020301000007108

ಪಿ.ಕೆ. ಅಜುಯನ  ಬಿನ್: ಪಿ.ಎಂ. ಕಾಳಪಪ ರ್ಾಲಾಡಿ ರ್ಾಲಾಡಿ 54/12 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 8174881784462 ,0517101028159

ಸ.ಎನ್. ತಮಮಯಯ   ಬಿನ್:ಸ.ಬಿ. ನಂಜಪಪ ಬಲಮುರಿ ಬಲಮುರಿ 222/14 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 380219356312 520101028482243

 ಕೆ.ಡಿ. ಕಾಯಯಪಪ   ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಸ್. ದೋವಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 21/9,21/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 231273592166 256401000001975

ಪಿ.ಸ. ಗಣೆೋಶ   ಬಿನ್:ಪಿ.ಎಂ. ಚಂಗಪಪ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 39/7 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 358595383219 11022200053090

ಕೆ.ಎ. ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಕೆ. ಆನಂದ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 37/49 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 500165822338 11022200017940

ಕೆ.ಆರ್. ಚಂದರಶೋಖರ್   ಬಿನ್:ಕೆ.ಟಿ. ರಾಮಯಯ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಅಯಯಂಗೋರಿ 115/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 380711025893 ,0554101016738

ಕೆ.ಪಿ. ಪೊವಯಯ   ಬಿನ್:ಕೆ.ಎ.ಪಾಪಯಯ ಅವಂದ ರು ಅವಂದ ರು 49/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 709398069587 520101048818581

ಎನ್.ಎ. ಮಾದಯಯ ಬಿನ್:ಎನ್.ಕೆ. ಅಪಪಚುಚ ಕಾರುಗುಂದ ಕಾರುಗುಂದ 192/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 629375265048 520101048794674

ಬಿ.ಕೆ.ಮನಮೊೋಹನ್ ರೆೈ  ಬಿನ್:ಬಿ.ಕೆ. ಕೆ ೋಚಪಪ ರೆೈ ಬಟಟಗೋರಿ ಬಟಟಗೋರಿ 225/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 761905329513 520101048801611

ಕೆ.ಎ. ಉತತಪಪ  ಬಿನ್: ಐಯಯಣಣ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಬಿ.ಬಾಡಗ 208/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 425131700958 1312500100148901,

ಕೆ.ಎಸ್. ಧಮಯಯಯ  ಬಿನ್: ಸ ೋಮಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಬಿ.ಬಾಡಗ 48/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 497911696274 1312500100615901,

ಕೆ.ಎಸ್. ಗಣಪತಿ ಬಿನ್: ಸ ೋಮಯಯ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಬಿ.ಬಾಡಗ 48/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 286674001605 1312500100616501,

ಪಿ.ಸ. ಗಣೆೋಶ  ಬಿನ್: ಪಿ.ಎಂ. ಚಂಗಪಪ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 39/7 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 358595383219 11022200053090

ಕೆ.ಎ. ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಆನಂದ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 37/49 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 500165822338 11022200017940

ಕೆ.ಆರ್.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಟಿ.ರಾಮಯಯ ಅಯಯಂಗ್ಾರಿ ಅಯಯಂಗ್ಾರಿ 115/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 380711025893 ,0554101016738

ಕೆ.ಪಿ.ಪೊವಯಯ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎ.ಪಾಪಯಯ ಅವಂದ ರು ಅವಂದ ರು 49/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 709398069587 520101048818581

ಎನ್.ಎ.ಮಾದಯಯ ಬಿನ್:ಅಪಪಚುಚ ಕಾರುಗುಂದ ಕಾರುಗುಂದ 192/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 629375265048 520101048794674

ಬಿ.ಕೆ.ಮನಮೊೋಹನ ರೆೈ  ಬಿನ್:ಬಿ.ಬಿ.ಕೆ ೋಚಪಪ ರೆೈ ಬಟಟಗೋರಿ ಬಟಟಗೋರಿ 225/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 761905329513 520101048801611

ಕೆ.ಎ.ಉತತಪಪ ಬಿನ್:ಐಯಯಣಣ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಬಿ.ಬಾಡಗ 208/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 425131700958 1312500100148901,

ಕೆ.ಎಸ್. ಧಮಯಯಯ ಬಿನ್:ಸ ೋಮಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಬಿ.ಬಾಡಗ 48/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 497911696274 1312500100615901,

ಕೆ.ಎಸ್ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್:ಸ ೋಮಯಯ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಬಿ.ಬಾಡಗ 48/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 286674001605 1312500100616501,

ಎಸ್.ಎಂ. ಕಾರ್ೋರಪಪ   ಬಿನ್:ಮಾದಪಪ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 207/12,6/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 509801548766 256401000003600

ಎ.ಎ. ಮಹಮದ್    ಬಿನ್: ಎ.ಎಂ. ಅಬದಲ್ ರಹಮನ್ ಹಾಜಿ ಕ್ುಂಜಿಲ ಕ್ುಂಜಿಲ 153/8,332/9 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3000.00 976424707875 520101048847182

ಸ. ಆರ್. ಪೊವಯಯ   ಬಿನ್:ಸ.ಜಿ  ರವಿ ಬಲಾಮಾವಟಿಟ ಬಲಾಮಾವಟಿಟ 148/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 723349263780 4812500101533201,

ತಾಪಂಡ ರ್ಾಗೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್: ಟಿ.ಎನ್. ಸುಬಬಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 151/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 720668719511 1537101004898

ಮೋರ್ಾಕ್ಷಿ  ಕೆ.ಸ  ಕೆ ಂ:ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ ಳೆೋರಿ ಕೆ ಳೆೋರಿ 127/15 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 282118863279 25640100000416

ಕೆ.ಜಿ. ಲಲತ  ಕೆ ೋಂ: ಕೆ.ಪಿ. ಗಣಪತಿ ಅರಪಟುಟ ಅರಪಟುಟ 25/1, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 299872220027 10509898105

ಕೆ.ಎಂ. ಚಂಗಪಪ   ಬಿನ್: ಮುತತಪಪ ಅರಪಟುಟ ಅರಪಟುಟ 72/11,72/24,72/26 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 347030660368 131801010000469

ಮಾದಯಯ   ಟಿ.ಪಿ. ಬಿನ್: ಪೊವಯಯ   ಐ.ಜಿ ಕ್ರಡ ಕ್ರಡ 12/12,7/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 885021544560 131801010001903

ಬಿ.ಎಂ. ಬ ೋಪಯಯ   ಬಿನ್: ಮಂದಣಣ  ಬಿ.ಎನ್ ಬೋತು ಬೋತು 81/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 826685284451 85016033538

ಎಂ.ಪಿ. ಅಯಯಪಪ  ಬಿನ:ಪೊವಯಯ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ 218/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 37178815133 256401000000654

ಆನಿತಾ  ಕಾರ್ೋರಪಪ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 125/2ಪಿ,125/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 434712251804 256401000000005

ಕೆ.ಎ.ಸಾರಮಮ  ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಪಿ. ಅಬಾಬಸ್ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 229/16ಪಿ,15 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 994894382200 348602010007662

ಎಂ.ಬಿ. ತಿರುಮಲೆೋಶ್  ಬಿನ್: ಮಾದು ರ್ಾಯಕ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 37/20ಪಿ2 ಪುರುಷ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.200 1600.00 478835076634 11022200019070

ಎಂ.ಬಿ. ಸುಂದರ್ ರ್ಾಯಕ   ಬಿನ್: ಬಾಬು ರ್ಾಯಕ ತಣಿಣಣಮಾನಿ ತಣಿಣಣಮಾನಿ 10/59, ಪುರುಷ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 725323389557 11022200012879

ಎಂ.ಸ.ಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ಂ:ಚ ೋಮ ರ್ಾಯಕ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 37/28 ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 569823536639 11022250001500

ಡಿ.ಕೆ. ಕಾಯಯಪಪ  ಬಿನ್: ಡಿ.ಬಿ. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಅವಂದ ರು ಅವಂದ ರು 24/6ಪಿ3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 650702518720 520101048788364

ಕೆ.ಸ. ಮೊಣಣಪಪ  ಬಿನ್:ಕೆ. ಚಿಣಣಪಪ ಬಿ. ಬಾಡಗ ಬಿ. ಬಾಡಗ 265/8 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 832048913693 1312500100530001,

ಸ.ಸ. ಗಣಪತಿ  ಬಿನ್:ಸ.ಟಿ. ಚಂಗಪಪ ಬಿ. ಬಾಡಗ ಬಿ. ಬಾಡಗ 264/6ಪಿ3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 234734076855 621002045723

ಪಿ.ಎ.ಕ್ುಸುಮವತಿ ಪೌತಿ:ಪಿ.ಯು. ಅಯಯಪಪ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಕ್ಡಿಯತ ತರು 51/3,51/4,99 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 782436083270 ,0517101014315

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್:ಹೆಚ್. ಮರಿಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 37/19 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 477131520093 10708098077

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಜಾಜು ಬಿನ್: ಮಾಯಿಲಾ ಕ್ುಂದಚೋರಿ ಕ್ುಂದಚೋರಿ 25/17ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 832048913693 11022200034993

ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್:ಹನುಮ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು 87/37 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 384551756108 1328101102-8

ಅಯಯಮಮ ಬಿ.ಎಂ.    ಬಿನ್: ಮಂದಣಣ ಪಾರಾಣೆ ಪಾರಾಣೆ 45, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 520916905920 520101028481824

ಬಿ.ಎಂ. ಉಮಮರ್ ಎಮೆಮಮಡು ಎಮೆಮಮಡು 180/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 233401629156 ,0554101001811

ಕೆ.ಡಿ. ರಾಧ   ಕೆ ಂ: ದಾಮೊೋದರ ಕಿರುಂದಾಡು ಕಿರುಂದಾಡು 90/5, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 16000.00 504582067082 520101028484599

ಎಂ.ಎಂ. ಅಪಪಯಯ  ಬಿನ್:ಮುತತಪಪ ಬಲಮುರಿ ಬಲಮುರಿ 5/10, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 657439151652 10708100178

ಕೆ.ಬಿ. ಚಿಣಣಪಪ   ಬಿನ್:ಭಿೋಮಯಯ ಕೆೈಕಾಡು ಕೆೈಕಾಡು 93/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 751671139050 35500101002397

ಪಿ.ಯು. ಚಟಿಟಚಚ   ಬಿನ್: ಉತತಯಯ ಕೆೈಕಾಡು ಕೆೈಕಾಡು 133/8 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 733990492249 520101028490408

ಕೆ.ಪಿ. ಅಚಚಯಯ  ಬಿನ್:ಕೆ ಪ್ೊನನಪಪ ಅರಪಟುಟ ಅರಪಟುಟ 72/12ಎ,72/13ಬಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 392325577330 11062200033150

ಕೆ.ಪಿ. ಅಬಾಬಸ್  ಬಿನ್:ಪಕ್ುರಕ್ುಟಿಟ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ 221/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 670702901402 348602010003987

ದೋವಕಿಕ. ಸ.ಎಂ.  ಕೆ ೋಂ:ಮುತತಣಣ ಸ.ಬಿ ನೆಲಜಿ ನೆಲಜಿ 28/3, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 947843327064 ,0554101010747

ಸ.ಎಂ. ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ  ಬಿನ್: ಮುತತಣಣ ಕೆ ಡಂಬ ರು ಕೆ ಡಂಬ ರು 84/5,84/8 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.850 8000.00 637594300203 60142497604

ಸ.ಸ. ವಾಸುದೋವ ಬಿನ್: ಚಿಣಣಪಪ ಹೆ ದ ದರು ಹೆ ದ ದರು 62/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 8000.00 30182507202

ಎಂ.ಯು. ಚಿಯಯಣಣ  ಬಿನ್:ಎಂ.ಡಿ. ಉತತಪಪ ಎಂ. ಬಾಡಗ ಎಂ. ಬಾಡಗ 218/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 4000.00 10708084553

ಎಂ.ಪಿ. ಭಿೋಮಯಯ  ಬಿನ್: ಪ್ೊನನಪಪ ನಿಡುವಟುಟ ನಿಡುವಟುಟ 55/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 6486000100002640

ಕೆ.ಪಿ. ಗಣಪತಿ  ಬಿನ್: ಪಳಂಗಪಪ ನಿಡುವಟುಟ ನಿಡುವಟುಟ 90/11 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 809372032259 520101248995325

ಟಿ.ಜಿ. ರಾಮ ಚಂದರ ರ್ಾಯಕ ಬಿನ್: ಟಿ.ಎನ್. ಗ ೋವಿಂದ  ರ್ಾಯೆ ಎಂ. ಬಾಡಗ ಎಂ. ಬಾಡಗ 5/26,5/29 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 261653574615 10708111691

ಪಿ.ಜಿ. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಬಿನ್:ಪಿ.ಎಂ. ಗಣಪತಿ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ 43/39 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 64035027709

ಕೆ.ಪಿ. ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ಂ:ಕೆ.ಬಿ.ಪೊಣಚಚ ಕ್ಡಗದಾಳು ಕ್ಡಗದಾಳು 64/1ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 10599777911

ಕೆ.ಕೆ. ಬ ೋಪಯಯ ಬಿನ್: ಕ್ರುಂಬಯಯ ಐಕೆ ೋಳ ಐಕೆ ೋಳ 3/7,3/4,5/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 6000.00 757527634089 11042200011031

ಎಂ.ಜೆ. ಕಿರಣ್   ಬಿನ್:ಎಂ.ಎಂ. ಜರ್ಾಯಧನ ಹೆರವರ್ಾಡು ಹೆರವರ್ಾಡು 28/9, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 687986056600 520101048816181

ಪಿ.ಟಿ.ಜಗನ್ ಬಿನ್:ತಿಮಮಯಯ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಬಿಳಿಗೋರಿ 288/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 300681992657 20391518357

ಪಿ.ಎಂ. ಕಿಶ ೋರ್ ಬಿನ್: ಪಿ.ಡಿ. ಮೆೋದಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಹಾಕ್ತ ತರು 18/2,17ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 377138609973 114401010003975

ಬಿ.ಎ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಅಪಾಪಜಿ ಹೆರವರ್ಾಡು ಹೆರವರ್ಾಡು 88/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 25071230505 520101048793805

ಸ.ಯು. ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್:ಸ.ಸ. ಉತತಪಪ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ 266/13 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 55551805820900 10599769229

ಸ.ಎ. ದೋವಕಿಕ   ಕೆ ೋಂ; ಕಾಯಯಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಹಾಕ್ತ ತರು 100/8 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 998678287688 1654101001941

ಕೆ.ಎಂ. ಕ್ುಸುಮಕ್ರ  ಬಿನ್:ಮಾಚಯಯ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ 100/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 883245214164 3008653909-5

ಪಿ.ಎ.ವಿಶಾರ್ಾರ್  ಬಿನ್:ಆನಂದ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಬಿಳಿಗೋರಿ 87/30, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 610141596828 10599797304

ಪಿ.ಎಂ.ದಿನೆೋಶ   ಬಿನ್:ಮೊೋಟಯಯ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ 288, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 365846727188 114701011003472

ಟಿ.ಎ. ರಘುಪತಿ  ಬಿನ್: ಅಯಯಣಣ ಅವಯತ ೋಕ್ುಾ ಅವಯತ ೋಕ್ುಾ 13/18,13/99,13/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 291722415031 520101048813301

ಬಿ.ಸ. ಬಿೋರ್ಾ ಕೆ ಂ:ಚಂಗಪಪ ಹೆರವರ್ಾಡು ಹೆರವರ್ಾಡು 87, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 609814096952 520101048818654

ಉದಯ ಕ್ುಮರ್ ಹೆಚ್.ಸ  ಬಿನ:ಚನನಪಪ ಯು.ಚಂಬು ಯು.ಚಂಬು 19/1, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 776092437692 ,0643108012834

ಹೆಚ್.ಸ. ಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ಂ;ಚನನಪಪ ಗ್ೌಡ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 18/59 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 520488634499 ,0643101006262

ಪಿ.ಜಿ. ಕಿಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಗುರುವ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ 5/5, ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 224303004495 4812500101659501,

ಬಿ.ಎಂ. ರ್ಾಣಯಯ    ಬಿನ್:ಬಿ.ಸ. ಮುತತಣಣ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ 11/22, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 831662519975 256401000000093

ಉತತಪಪ ಬಿನ್:  ಪೊವಯಯ ಪಾಲ ರು ಪಾಲ ರು 108/12 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 554694930384 520101048786612

ಸ.ಯು. ಪಾಯನಿ್  ಕೆ ಂ: ಸ.ಎಂ. ಉತತಯಯ ಮರಂದ ೋಡ ಮರಂದ ೋಡ 94/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 345645604986 ,0559101022282

ಸ ೋಮಯಯ  ಬಿನ್:ಮುದದಪಪ ದ ಡೆಪುಲಕೆ ೋಟು ದ ಡೆಪುಲಕೆ ೋಟು 32/417/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 854521826079 621000082381



ಸ.ಜೆ.ಚಟಿಟಯಪಪ ಬಿನ್:ಜೆ ೋಯಪಪ ಪ್ೊದವಾಡ ಪ್ೊದವಾಡ 50/11 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 755647335959 11062200003262

ಫರಿೋಧ ರಫಿ  ಬಿನ್: ಮೊಹಮಮದ್ ರಫಿ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ 225/110 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 481739751962 256401000001963

ಪ್ರೋಮಾ ಸ ೋಮಯಯ ದ ಡೆಪುಲಕೆ ೋಟು ದ ಡೆಪುಲಕೆ ೋಟು 22/3, ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 340591398371 4124

ತಿಮಮಯಯ ಸ.ಡಿ.ಬಿನ್:ದೋವಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 156/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 701984635740 520101048866098

ಎಂ.ಎ. ಮೊೋಹನ್   ಬಿನ್:ಅಪಪಯಯ ಬಲಮುರಿ ಬಲಮುರಿ 7, ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 703997623617 2004733043

ಬಿ.ಕೆ. ಅಪಪಯಯ  ಬಿನ್:ಬಿ.ಸ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕ್ಡಗದಾಳು ಕ್ಡಗದಾಳು 221/1ಎ2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 534675728951 114701011002949

ಹೆಚ್.ಎನ್. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್:ರ್ಾರಯಣಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು 250/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 347458073840 10708094877

ಐ.ಎಸ್. ಚಿಣಣಪಪ  ಬಿನ್:ಸ ೋಮಣಣ ಹೆಮಮತಾತಳು ಹೆಮಮತಾತಳು 2/7, ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 486523009415 621000036093

ಐ.ಕೆ. ಬಿೋರ್ಾ ಕೆ ೋಂ: ಕಾಯಯಪಪ ಹೆಮಮತಾತಳು ಹೆಮಮತಾತಳು 15/4, ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 515282444636 621000036082

ಐ.ಜಿ. ಕಾಯಯಪಪ  ಬಿನ್: ಗಣಪತಿ ಹೆಮಮತಾತಳು ಹೆಮಮತಾತಳು 30/20 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 658781415343 621000036140

ಸ.ಯು. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಸ.ಎ.ಉತತಯಯ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ 243/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3544.00 276920050447 348602010008573

ಟಿ.ಎಸ್.ದೋವಯಯ  ಬಿನ್: ಸ ೋಮಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮರಗ ೋಡು 165, ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 960448783583 20240665280

ಟಿ.ಸ. ಅಪಪಣಣ  ಬಿನ್:ಟಿ.ಕೆ. ಚಿಣಣಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮರಗ ೋಡು 164/10,164/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 485742623107 85017259782

ಪಿ.ಬಿ. ಲೆ ೋಕ್ರ್ಾರ್  ಬಿನ್: ಬಳಯಪಪ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಕ್ಡಿಯತ ತರು 128/12,50/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 458032633556 52010104879006

ಬಿ.ಡಿ.ವಸಂತ  ಬಿನ್:ಬಿ.ದೋರಣಣ ಕೆ ಪಟಿಟ ಕೆ ಪಟಿಟ 54/11 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.500 12000.00 204012886807 10599762053

ಸ.ಬಿ.ಬ ೋಜಪಪ ಬಿನ್:ಬಸಪಪ ಮದ ಮದ 518/6ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3800.00 465441924626 30173013521,

ರಾಮಯಯ  ಎನ್.ಕೆ.  ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಕಾಳಯಯ ಮದ ಮದ 457/10 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3800.00 554530683784 ,020301000022592

ಪಿ.ಯು. ಸ ೋಮಣಣ  ಬಿನ್:ಉತತಯಯ ಚಂಬು ಚಂಬು 24, ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 417673786620 ,0643101013742

ಕೆ.ಕೆ.ಪುರುಷ್ಣ ೋತತಮ ಬಿನ್: ಕೆ ರಗಪಪ ರ್ಾಯಕ ಎಂ.ಚಂಬು ಎಂ.ಚಂಬು 155/1ಪಿ6 ಪುರುಷ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 7600.00 533213973176 643101012140

ರ್ೋದಾವತಿ ಕೆ ಂ:ಪುರುಷ್ಣ ೋತತಮ ಚಂಬು ಚಂಬು 155/65 ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 7600.00 496113548978 643108012335

ಸತಿೋಶ್ ಜೆ.ಬಿ ಬಿನ್: ಜೆ. ತಿಮಮಪಪ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 37/2ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 720539686832 10599821282

ಎಸ್.ಎಂ. ಕಾರ್ೋರಪಪ   ಬಿನ್:ಮಾದಪಪ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 207/12,6/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 509801548766 2.56401E+14

ಎ.ಎ. ಮಹಮದ್    ಬಿನ್: ಎ.ಎಂ. ಅಬದಲ್ ರಹಮನ್ ಹಾಜಿ ಕ್ುಂಜಿಲ ಕ್ುಂಜಿಲ 153/8,332/9 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 3000.00 976424707875 5.20101E+14

ಸ. ಆರ್. ಪೊವಯಯ   ಬಿನ್:ಸ.ಜಿ  ರವಿ ಬಲಾಮಾವಟಿಟ ಬಲಾಮಾವಟಿಟ 148/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 723349263780 4812500101533201,

ತಾಪಂಡ ರ್ಾಗೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್: ಟಿ.ಎನ್. ಸುಬಬಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 151/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 720668719511 1.5371E+12

ಮೋರ್ಾಕ್ಷಿ  ಕೆ.ಸ  ಕೆ ಂ:ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ ಳೆೋರಿ ಕೆ ಳೆೋರಿ 127/15 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 282118863279 2.56401E+13

ಕೆ.ಜಿ. ಲಲತ  ಕೆ ೋಂ: ಕೆ.ಪಿ. ಗಣಪತಿ ಅರಪಟುಟ ಅರಪಟುಟ 25/1, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 299872220027 10509898105

ಕೆ.ಎಂ. ಚಂಗಪಪ   ಬಿನ್: ಮುತತಪಪ ಅರಪಟುಟ ಅರಪಟುಟ 72/11,72/24,72/26 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 347030660368 1.31801E+14

ಮಾದಯಯ   ಟಿ.ಪಿ. ಬಿನ್: ಪೊವಯಯ   ಐ.ಜಿ ಕ್ರಡ ಕ್ರಡ 12/12,7/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 885021544560 1.31801E+14

ಬಿ.ಎಂ. ಬ ೋಪಯಯ   ಬಿನ್: ಮಂದಣಣ  ಬಿ.ಎನ್ ಬೋತು ಬೋತು 81/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 826685284451 85016033538

ಎಂ.ಪಿ. ಅಯಯಪಪ  ಬಿನ:ಪೊವಯಯ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ 218/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 37178815133 2.56401E+14

ಆನಿತಾ  ಕಾರ್ೋರಪಪ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 125/2ಪಿ,125/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 434712251804 2.56401E+14

ಕೆ.ಎ.ಸಾರಮಮ  ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಪಿ. ಅಬಾಬಸ್ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 229/16ಪಿ,15 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 994894382200 3.48602E+14

ಅಯಯಮಮ ಬಿ.ಎಂ.    ಬಿನ್: ಮಂದಣಣ ಪಾರಾಣೆ ಪಾರಾಣೆ 45, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 520916905920 520101028481824

ಬಿ.ಎಂ. ಉಮಮರ್ ಎಮೆಮಮಡು ಎಮೆಮಮಡು 180/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 233401629156 ,0554101001811

ಕೆ.ಡಿ. ರಾಧ   ಕೆ ಂ: ದಾಮೊೋದರ ಕಿರುಂದಾಡು ಕಿರುಂದಾಡು 90/5, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 16000.00 504582067082 520101028484599

ಎಂ.ಎಂ. ಅಪಪಯಯ  ಬಿನ್:ಮುತತಪಪ ಬಲಮುರಿ ಬಲಮುರಿ 5/10, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 657439151652 10708100178

ಕೆ.ಬಿ. ಚಿಣಣಪಪ   ಬಿನ್:ಭಿೋಮಯಯ ಕೆೈಕಾಡು ಕೆೈಕಾಡು 93/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 751671139050 35500101002397

ಪಿ.ಯು. ಚಟಿಟಚಚ   ಬಿನ್: ಉತತಯಯ ಕೆೈಕಾಡು ಕೆೈಕಾಡು 133/8 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 733990492249 520101028490408

ಕೆ.ಪಿ. ಅಚಚಯಯ  ಬಿನ್:ಕೆ ಪ್ೊನನಪಪ ಅರಪಟುಟ ಅರಪಟುಟ 72/12ಎ,72/13ಬಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 392325577330 11062200033150

ಕೆ.ಪಿ. ಅಬಾಬಸ್  ಬಿನ್:ಪಕ್ುರಕ್ುಟಿಟ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ 221/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 670702901402 348602010003987

ದೋವಕಿಕ. ಸ.ಎಂ.  ಕೆ ೋಂ:ಮುತತಣಣ ಸ.ಬಿ ನೆಲಜಿ ನೆಲಜಿ 28/3, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 947843327064 ,0554101010747

ಬಿ.ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ    ಬಿನ್:ಮುದದಪಪ ಎಮೆಮಮಾಡು ಎಮೆಮಮಾಡು 29/6, ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 821816169438 1.5371E+12

ಮಹಮಮದ್ ರಫಿ  ಬಿನ್: ಇಸಾಮಯಿಲ್ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 192/20 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 797114183453 2.56401E+14

ಮುಕ್ಕಟಿಟೋರ ದೋಚವಾ   ಕೆ ಂ:ಕಾರ್ೋರಪಪ ುುವಕ್ಪಾಡಿ ುುವಕ್ಪಾಡಿ 41/9, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 799317478767 1.10622E+13

ಪಿ.ಕೆ. ಮುರುಳಿಧರ   ಬಿನ್:ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕ್ುಂಜಿಲ ಕ್ುಂಜಿಲ 37/3,36/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 343036038710 ,0554101004134

ಎನ್.ಎ. ಅಯಯಣಣ ಬಿನ್:ಎನ್.ಎಂ. ಮಂದಣಣ ಅರಪಟುಟ ಅರಪಟುಟ 3/5, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 767455401171 1.31801E+14

ಚಂಬರಂಡ ಮೆೈದು ಮಾಹಿನೆ ಎಮೆಮಮಾಡು ಎಮೆಮಮಾಡು 217/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 844342605816 1.53712E+12

ಅಮಮಣಿಣ ಕೆ ಂ:ಕೆ.ಎಸ್. ಸುಬಬಯಯ ಚೋಲವಾರ ಚೋಲವಾರ 154/24 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 561295015234 2023

ಎಂ.ಡಿ ಲಾಲು ಬಿನ್:ದಾಸಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 95, ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 422378790824 5.20101E+14

ಕೆ.ಎ. ಮುತತಪಪ  ಬಿನ್: ಅಪಪಚಚ ುುವಕ್ಪಾಡಿ ುುವಕ್ಪಾಡಿ 250/14 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.000 24000.00 930563087508 ,008500101001805

ಕ್ುಡಿಯರ ಗಣೆೋಶ  ಬಿನ್: ನಂಜುಂಡ ಕ್ುಂಜಿಲ ಕ್ುಂಜಿಲ 250/47 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 335107009854 5.54101E+11

ಎಂ.ಜೆ. ಕಿರಣ್   ಬಿನ್:ಎಂ.ಎಂ. ಜರ್ಾಯಧನ ಹೆರವರ್ಾಡು ಹೆರವರ್ಾಡು 28/9, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 687986056600 5.20101E+14

ಪಿ.ಟಿ.ಜಗನ್ ಬಿನ್:ತಿಮಮಯಯ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಬಿಳಿಗೋರಿ 288/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 300681992657 20391518357

ಪಿ.ಎಂ. ಕಿಶ ೋರ್ ಬಿನ್: ಪಿ.ಡಿ. ಮೆೋದಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಹಾಕ್ತ ತರು 18/2,17ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 377138609973 1.14401E+14

ಬಿ.ಎ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಅಪಾಪಜಿ ಹೆರವರ್ಾಡು ಹೆರವರ್ಾಡು 88/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 25071230505 5.20101E+14

ಸ.ಯು. ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್:ಸ.ಸ. ಉತತಪಪ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ 266/13 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 55551805820900 10599769229

ಸ.ಎ. ದೋವಕಿಕ   ಕೆ ೋಂ; ಕಾಯಯಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಹಾಕ್ತ ತರು 100/8 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 998678287688 1.6541E+12

ಕೆ.ಎಂ. ಕ್ುಸುಮಕ್ರ  ಬಿನ್:ಮಾಚಯಯ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ 100/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 883245214164 3008653909-5

ಪಿ.ಎ.ವಿಶಾರ್ಾರ್  ಬಿನ್:ಆನಂದ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಬಿಳಿಗೋರಿ 87/30, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 610141596828 10599797304

ಪಿ.ಎಂ.ದಿನೆೋಶ   ಬಿನ್:ಮೊೋಟಯಯ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ 288, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 365846727188 1.14701E+14

ಟಿ.ಎ. ರಘುಪತಿ  ಬಿನ್: ಅಯಯಣಣ ಅವಯತ ೋಕ್ುಾ ಅವಯತ ೋಕ್ುಾ 13/18,13/99,13/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000.00 291722415031 5.20101E+14

ಬಿ.ಸ. ಬಿೋರ್ಾ ಕೆ ಂ:ಚಂಗಪಪ ಹೆರವರ್ಾಡು ಹೆರವರ್ಾಡು 87, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 609814096952 5.20101E+14

ಉದಯ ಕ್ುಮರ್ ಹೆಚ್.ಸ  ಬಿನ:ಚನನಪಪ ಯು.ಚಂಬು ಯು.ಚಂಬು 19/1, ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 776092437692 ,0643108012834

ಹೆಚ್.ಸ. ಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ಂ;ಚನನಪಪ ಗ್ೌಡ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 18/59 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 520488634499 ,0643101006262

ಕೆ.ಎಂ. ರಾಜ  ಬಿನ್: ಮಂದಪಪ ಕೆ.ಕೆ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 149/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.500 4000.00 680717947184 1.5371E+12

ಕೆ.ಎಂ. ರಾಜ  ಬಿನ್:  ಮೆೋದಪಪ ಚೋಲವಾರ ಚೋಲವಾರ 154/32ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 16000.00 878381273994 1322500100412201,

ಕೆ.ಎಸ್. ಬ ೋಪಯಯ ಬಿನ್:ಸುಬಬಯಯ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 154/24 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.500 20000.00 524076365334 1322500100367701,

ಬಳಯಪಪ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್: ಸುಬಬಯಯ ಹೆಚ್. ಎಂ ಅವಂಡಿ ಅವಂಡಿ 13/10, ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 8000 894136891249 1.21001E+11

ಬಿ.ಕೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 228 ಇತರೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.400 4896.00 659720659591 4092500100908301

ಪಿ.  ಬಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಬ ದದಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗವಾಯಲೆ 200 ಇತರೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.810 8901.00 675710660258 16541010046

ಬಿ.ಕೆ. ವಸಂತ  ಬಿನ್  ಕೆ ಮಾರಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 266 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.000 9180.00 521418203893 1757108009381

ಬಿ.ಕೆ.ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 307/238 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.000 12240.00 788561568761 64179775263

ಸ.ಎನ್. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿವಾಯಣಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಚಿಕಾಕಗುಂದ 62/1,33/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.000 12240.00 504478621713 1757108010249

ಬಿ.ಕೆ. ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 310/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.500 6120.00 449551420532 4092500100756301

ಬಿ.ಕೆ.ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.750 9180.00 425893173224 1757101007516

ಬಿ.ಹೆಚ್. ಮಧು ಬಿನ್ ಹ ರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 189 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.750 9180.00 447602501419 007100101016488

ಎಸ್.ಸ.ಮಾಲತಿ ನೆ ೋಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 211/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ 1.000 0.306

ಎನ್.ಎಸ್. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕ್ುಂದ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 86/21 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ 1.000 0.306 549129650571    11052200002664    

ಐ.ಕೆ.ಲಾಲಪಪ ಬಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/7p 332/7p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ 1.000 0.306 20253416874    20253416874    

ಸುನಿೋಲ್ ಪಿ.ಡಿ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ 20/2. ಸಾಮನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ 1.000 0.306 924740983250    54030603886    

ಪಿ.ಕೆ.ಜಗದಿೋಶ್ ಮತ ತರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 70/2 70/13 ಸಾಮನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ 1.000 0.306 428466174207    686101018274    

ಎಂ.ಎಂ. ಕಾರ್ೋರಪಪ  ಬಿನ್: ಎಂ.ಎ. ಮುತತಣಣ ಬಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 10/1,11/2,29/4 ಪುರುಷ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.000 30594.00 721579966500 1312500100657001,

ಎಸ್.ಡಿ. ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ವಡ್ಡಯನಪುರ 124/1 ಪ,ಪಂ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 3.000 23400.00 554953496967 1473101011472

ಸಲೋಮ ಕೆ ೋಂ ಅಬುಬಞ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಜಂಬ ರು 45/12 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 2.000 15600.00 693297871579 11032200045368

ಡಿಸಲಾಾ ಬಿನ್ .ಕಾಮಲ್ ಡಿಸಲಾಾ ಕ್ಸಬ ದ ಡೆಬ ಬರು 3/43 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.500 7800.00 672305908235 052010134793433

ಮೃಯಪಪನ್ ಬಿನ್ ರಾಮರ್ಾರ್ನ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಅರಕ್ನಳಿಿ 49/2a ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.000 7800.00 832910377493 1757101009621

ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಮ ವತ ತೋಕ್ುಾ 102/1 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 2.000 15600.00 947971774994 11032200038770

ಶಂಕ್ರರ್ಾರಾಯಣ  ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯಿ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮ ದರವಳಿಿ 91 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.200 23400.00 241524977566 8502030233-6

ಬಸವಣಯಯ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಳಿಿ 40/1 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.000 7800.00 752090769162 85024872224

ರ್ೈ.ಎ. ಆನಂದ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಉಲುಗುಲ 86/7 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 2.000 15600.00 242141027318 0688101001882

ಎನ್, ಎಸ್ ಬಳಿಿಯಪಪ  ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಇಗ ೋಡುಾ 74/1 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.500 11700.00 578189643512 11032200002603

ಸ.ಸ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ  ಬಿನ್ ಚಿಣಣಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 39/10 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 2.000 15600.00 641008477533 106401191000886

ಲೆ ೋಹಿೋತ್ ಬಿನ್  ಭಿೋಮಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಕೆ ಟಯ ರು 151,28 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 3.000 23400.00 371679840556 003300101020706

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಪನಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಹುಲುಸ 47/1 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.000 7800.00 916623850554 04551015989

ಧನಂಜಯ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಹುಲುಸ 18 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 3.000 23400.00 893453683778 0455101007017

ಸುಧಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಶಿರಂಗ್ಾಲ 203 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.000 7800.00 692129579574 0455108013605

 ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಕ್ಸಬ ಚೌಡುಾ 62/253 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.000 13618.00 344408966336 0563101013271

ವಿಶಾೋಶಾರ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಡುವನಹಳಿಿ 44/5 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.000 7800.00 335628497174 1473101006576

ಎಂ.ಎ. ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಅಪಪಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಗುಡ್ಡೆಹೆ ಸ ರು 1/20 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 2.000 15600.00 651009747890 005500101023840

ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಗ ೋಂದಿಬಸವನಳಿಿ 4/1p2 ಇತರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.500 11700.00 821350460632 54059790894

ಕೆ.ಎಸ್ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 29/2 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 0.078 205932365594    346002010003979    

ದಿನೆೋಶ್ ಪಿ.ಡಿ ಕೆ ಳತ ೋಡು ಬೈಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ 329/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 0.078 484909359912    686101016184    

ಎನ್.ಕೆ.ರ್ಾಚಪಪ ಕಾವಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 178/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 0.078 205932365594    543101001216    

ಕೆ.ಪಿ.ದಿಲೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ೋಟ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 23/2 23/1 23/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.600 0.1104 405312016821    64108439542    

ಸ.ಎಸ್.ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಸುಬಬಯಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 191/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 0.078 599164795620    13280002240    

ಎಂ.ಸ.ಸ ೋಮಯಯ ಪ್ೊರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 111/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 0.07775 651685201674    1472101003201    

ಕೆ.ಪಿ.ಪರಕಾಶ್ ಹೆೈಸ ೋಡುಾರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 203/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.200 0.039 334795891959    520101022755231    

ಎಸ್.ಕೆ.ಕಾಯಯಪಪ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲೆ 1/4p2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.200 0.039 643228064640    589119006508    

ಪಿ.ಪಿ.ಪ್ೊನನಮಮ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲೆ 0.5/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.200 0.039 501706317040    85057155876    

ಎಂ.ಎನ್.ಶಾರದ ಬೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 08/2. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 0.078 317030740246    520101057970487    



ಟಿ.ಎಂ.ಪ್ೊನನಪಪ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 31/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.500 0.0975 704679629133    559101013952    

ಟಿ.ಎಂ.ಮಾಲತಿ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 241/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.500 0.0975 460260152222    30493205934    

ಸ.ಎನ್.ಅಪಪಣಣ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 19/2. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 0.07755 506144529301    19610100014542    

ಸೌಮಯ ಪರಸಾದ್ ಹುದ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 61/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 0.078 378108012687    13278008509    

ಎಂ.ಕೆ.ಸುರೆೋಶ್ ಟಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 183/23A 183/7 183/21 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 0.07765 576178992988    54030621374    

ಎ.ಎನ್. ಗಣೆೋಶ್ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 142/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 0.078 611561778477    45610101002650    

ಕೆ.ಬಿ.ಮುದದಪಪ ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 11/4. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 0.078 325686703154    621006624842    

ಬಿಂದುಪೊಣಚಚ ಕಾನ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 134/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.400 0.078 468916186865    110901010003779    

ಎ.ವಿ. ದಾಮೊೋದರ  ಬಿನ್:ರ್ೋಲಾಯುಧ ಹೆ ದವಾಡ ಮಡಿಕೆೋರಿ 190/3,190/2,190/1 ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 2.000 15600.00 783558573994 11042200058242

ಎ.ಕೆ. ಕ್ುಟಟಪಪ ಬಿನ್: ಕಾಯಯಪಪ ಎಂ.ಬಾಡಗ ಮಡಿಕೆೋರಿ 213 ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 1.000 7800.00 309524816339 121001303011

ಬಿ.ಬಿ.ನರೆೋಂದರ  ಬಬಿನ್: ಬ ೋಜಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 135/4 ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 2.000 15600.00 317750242273 11042200018540

ಎಂ.ಎಂ. ಕಾರ್ೋರಪಪ  ಬಿನ್: ಎಂ.ಎ. ಮುತತಣಣ ಬಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 10/1,11/2,29/4 ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 1.000 30594.00 721579966500 1312500100657001,

ಎಂ.ಪಿ. ರ್ಾಗರಾಜು  ಬಿನ್: ಎಂ.ಜಿ. ಪರಕಾಶ್ ಕ್ಗ ುೋಡುಾ ಸಂಪಾಜೆ 71/1, ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 1.500 10827.00 309217256042 6486000100001622,

ಒ.ಆರ್. ಶೋಷ್ಪಪ  ಬಿನ್:ರಾಮಯಯ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 31.Jul ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 0.750 3027.00 477014240305 85041745647

ಎನ್.ವಿ. ಶಿರೋನಿವಾಸ   ಬಿನ್: ರ್ಂಕ್ಪಪ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/16, ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 2.000 14797.00 549011908795 1325100901-3

ಕೆ.ಎ. ನಂಜುಂಡ  ಬಿನ್: ಅಪಪಚಚ ಹೆರವರ್ಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 4/11,11/61 ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 2.500 19498.00 495876790230 11002030003270

ಪಿ.ಇ. ಪೊಣಚಚ  ಬಿನ್:ಈರಪಪ ಕೆ ೋಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 1/2, ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 1.000 7800.00 709130901995 1322500100334301,

ಮೋರ್ಾಕ್ಷಿ  ಎ.ಎ. ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಎಂ. ಪೊಣಚಚ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 162/5 ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1.000 7800.00 28211883279 2918

ಬಿ.ಸ. ಪರವಿೋಣ  ಬಿನ್: ಎ.ಕೆ. ಚಂಗಪಪ ಪಾಲ ರು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 42, ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 0.640 19580.00 915514357017 520101048794984

ಪಿ.ಬಿ.ಉತತಪಪ  ಬಿನ್:ಭಿೋಮಯಯ ಪಾಲ ರು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 45/4,45/1 ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 1.280 39160.00 977757650515 520101048798505

ಸುಗುಣ  ಬಿನ್: ಉಲಾಾಸ ಮರಂದ ೋಡ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 16ಎ ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 1.000 30594.00 279174251471 1322500100444901,

ಎಂ.ಎಂ. ಕಾರ್ೋರಪಪ  ಬಿನ್: ಎಂ.ಎ. ಮುತತಣಣ ಬಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 186, ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 4.000 31200.00 979172374752 1312500100989801,

ಎ.ಎ.ಚಂಗಪಪ ಕ್ುಂದಚೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 193, ಪುರುಷ್ ಬಾಳೆ 1.000 19500.00 742416758211 1326500157-5

ಹೆಚ್.ಜಿ. ವಿನೆ ೋದ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 286, 287 ಪ. ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 14900.00 470283670784 32760559748

ಸ.ಆರ್ ಸುಶಿೋಲ   ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಕ್ಸಬ ಚೌಡುಾ 37/ ಪ. ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 526422459907 5401995634

ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಬೈರಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 305/3,1/67 ಪ.ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 18252.00 708791256921 64043006788

ಅನಾರ್ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಪಾಷ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 114 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 237111317556 85026092402

ಮೊಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಸವನಕೆ ಪಪ 28/1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 18760.00 425367937785 11072200009882

 ರ್ಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗರಾಜಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಸವನಕೆ ಪಪ 28/1. ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 18775.00 282370358870 11072200011558

ಜಯೋಂದರ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಸವನಕೆ ಪಪ 10/1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 18920.00 823770530075 11072200039206

ಕೆ.ಪಿ ಪರವಿೋಣ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಸಬ ಬೋಳ ರು 73 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 18000.00 402781177615 1329301682-7

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 31/12,31/98,31/50 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 18000.00 342212601864 31031042161

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮಂದಣಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಹರಗ 22/5,34/56 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 842074991839 520101022801851

ಜಿ.ಡಿ.ರಾಜು ಬಿನ್ ದುದದಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/165 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 764532251953 520101022793948

ಮನೆ ೋಹರ  ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಂದಳಿಿ 1/25,27/3,35/19,50/16 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 867129865331 520101022794057

ಎಂ.ಈ. ಸುಧಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ದ ಡೆತ ತೋಳ ರು ,189/12 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 912658588840 520101034904421

ಎಸ್.ಪಿ ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/42 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 983658321963 621003532793

 ಎಸ್.ಪಿ ಕಿೋತಿಯಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/46 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 15000.00 841121821442 621003541038

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸುಧೋರ್  ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ವಿ. ಮುತತಪಪ ಕ್ಸಬ ಕಿರಗಂದ ರು 27/1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 202711488971 30854347437

ಎಸ್.ಡಿ. ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ದುದದಯಯ ಕ್ಸಬ  ತಾಕೆೋರಿ 259/5 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 206615285370 0563101013813

ಮಧುಸ ಧನ ಎಲ್.ಕೆ ಕ್ಸಬ ಕಿರಗಂದ ರು 46/5,46/6 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 765994532440 115601010004922

ಬಿ.ಕೆ. ರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ ಚೌಡುಾ 28/7 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 571695542447 115601010004552

ಎಸ್.ಬಿ. ಯಶವಂತ್ ಬಿನ್ ಬಾಸಕರಚಾರ್ ಶಾಂತಳಿಿ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು 56/9 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 202531847741 1382500100349901

ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಮೊಣಣಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು 160,136 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 587742109897 85056818178

ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಣಣಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ನಂಜರಾಯಪಟಟಣ 1/16,32/11 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 913971685944 520101024492244

ಎಂ.ಪಿ ಮಹೆೋಶಾರ  ಬಿನ್ ಪೊವಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ 114 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 665130949228 11032200012383

ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಗಿರಿೋಶ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 39/3 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 609959190630 1225801011001422

ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ  ಶಿರಂಗಳಿಿ 104/12,104/18,104/19 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 731641585564 11032200008492

ಸುದಿೋರ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಚಾರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಬ ರು 107/1p1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 385921485498 3577749950

ಎನ್.ಟಿ. ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಾ 1/50 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 406540371467 1103220073680

ಚೋತನ್  ಬಿನ್  ದೋವಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಾ 102/1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 407799203881 138250010147201

ಬಳಿಿಯಪಪ  ಎನ್, ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಇಗ ೋಡುಾ 73/1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 578189643512 11032200002603

ಎನ್.ಟಿ. ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಾ 19/12 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 276390774435 11032200014747

ಎನ್. ಟಿ ಪೊವಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಾ 68/1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 356643723441 11032200046708

ಬಿ.ಈ. ಮಂಜುರ್ಾಥ್   ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 39/19 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 572351776335 0563101012944

ಕೆ.ಎನ್. ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ ಂಬ ರು 42/4'42/5 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 303284636187 11032210007820

ಎಂ.ಬಿ. ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್  ಬಳಿಿಯಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಮ ವತ ತಕ್ುಾ 22/1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 620723782768 11032200006841

ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಜಿ.ಈ.  ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 40/5 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 917878412010 11032200025082

ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 39/19 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 234537030252 13257011027

ವಸಂತ್ ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಬಸರುಗುಪ್ಪ 1/315,1/357 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 18000.00 2562607550446 32862868402

ಮನುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ 127/74,127/75 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 15000.00 971750691873 54056266170

ಎಂ. ಬಿ.ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 14/8,14/9,14/5p2,14/1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 18667.00 756930914955 64058272314

ಎಲ್. ಡಿ. ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಕ್ಸಬ ನೆೋರುಗಳಲೆ 50 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 18000.00 237465193232 132501011000873

ಭವಿನ್ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಾ 91/3 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 778415634106 11032200042661

ಕ್ುಮುದಾ ಕೆ ೋಂ ಧಮಯಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ರ್ಾಕ್ ರು ಶಿರಂಗ್ಾಲ 121 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 15000.00 813037078079 106401011001704

ಎಸ್.ಪಿ  ಅಕ್ಕಮಮ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/37 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 15000.00 979556142173 621003529804

 ಸುಮತರ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಪಿ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/40 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 626977255742 621003558950

ಎನ್.ಡಿ ಪಾವಯತಿ  ಕೆ ೋಂ ದೋವಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಮ ವತ ತಕ್ುಾ 102/1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 709680361349 1382500101731501

ಕೆ.ಟಿ. ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ತಮಮಯಯ . ಕೆ. ಎನ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಬ ರು 42/1,12/5 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 317769748983 11032210009505

ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಕಾಯಯಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಮ ವತ ತಕ್ುಾ 22/1 ಇತರೆ ಕಿತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ 2.500 19000.00 689287946997 11032200073324

ಪಿ.ಟಿ.ಮಾಚಯಯ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲೆ 79/12 79/23 79/27 79/28 67/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.1675 1

ಎ.ಎನ್.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಬಿಳ ಿರು ಬಾಳೆಲೆ 167/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.1675 1

ಎ.ಡಿ.ಬಿದದಪಪ ಕೆ ಟಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲೆ 43/18 43/19p 31/47p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.1675 1

ಅಶ ೋಕ್ ಎ.ಎನ್ ಬಿಳ ರು ಬಾಳೆಲೆ 57/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.1675 1

ಕೆ.ಕೆ.ಪೊಣಚಚ ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ 62/3 59/7 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.1675 1

ಎಂ.ಎಂ.ಮುತತಣಣ ಕೆ ೋಟಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲೆ 71/7 67/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.19 1

ಸ.ಎ.ಬ ೋಪಣಣ ರ್ಸ್ಟ ನೆಮಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ 11/2  10/1a ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.19 1

ಕೆ.ಬಿ. ಸದಾಶಿವ ಬಾಡಗ ಬಾಂಣಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 203/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.1625 1

ದಿೋಪಕ್ ಕೆ.ಟಿ. ಅಮಮತಿತ ಬಾಳೆಲೆ 81/47P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.19 1

ಎಂ.ಕೆ.ಪೊಣಚಚ ಹೆೈಸ ೋಡುಾರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 97/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.19 1

ಟಿ.ಎ.ಚಂಗಪಪ ಬಕೆಕ ಸ ೋಡುಾರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 2/39. ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0    0.4

ಎನ್.ಎಂ.ಪೊಣಚಚ ರ್ಾಲೆಕೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 63/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.38 2

ಸ.ಪಿ.ಪೊವಯಯ ಕಿರುಗ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 69/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.38 2

ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ಚಿತಾರ ನೆ ೋಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 1/41. ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.19 1

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಹರಿೋಶ್ ನೆ ೋಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 1/1 1/76 1/69 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 1.000 0.19 1

ಪಿ.ಎ.ಮಹೆೋಶ್   ಬಿನ್: ಪಿ.ಪಿ.ಅಪಪಣಣಮಮಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 464/3 ಕಿತತಳೆ 9008142143 1 ಹೆ 673465273391

ಕೆ.ಪಿ. ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ಂ:ಕೆ.ಬಿ. ಪೊಣಚಚ ಕ್ಡಗದಾಳು ಕ್ಡಗದಾಳು 64/1ಪಿ1 ಕಿತತಳೆ 9449118405 1 ಹೆ 645409640923

ಎಂ. ಆರ್. ಭರತ್  ಬಿನ್: ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮ ರಾವ್ 1ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ 1ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ 83/12 ಕಿತತಳೆ 9449402037 1 ಹೆ 381534458389

ಸ.ಬಿ. ಬ ೋಜಪಪ  ಬಿನ್:ಬಸಪಪ ಮದ ಮದ 5186ಪಿ1 ಕಿತತಳೆ 9483181277 1.00 465441924626

ಎನ್. ರಾಮಯಯ  ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಕಾಳಪಪ ಮದ ಮದ 473/9,457/10 ಕಿತತಳೆ 9481883416 1.25 554530683784

ಬಿ.ಎ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್:ಅಪಾಪಜಿ ಹೆರವರ್ಾಡು ಹೆರವರ್ಾಡು 90/4, ಕಿತತಳೆ 9686857566 1 250371230505

ಬಿ.ಸ. ಬಿೋರ್ಾ  ಕೆ ಂ: ಚಂಗಪಪ ಹೆರವರ್ಾಡು ಹೆರವರ್ಾಡು 87 ಕಿತತಳೆ 8272245717 1 609814096952

ಸ.ಯು. ಮೊೋಹನ್  ಬಿನ್: ಉತತಯಯ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ 266/13 ಕಿತತಳೆ 9482022110 1.25 551805820900

ಕೆ.ಎಸ್. ದೋವಯಯ ಬಿನ್:ಸ ೋಮಪಪ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 21/19, ಕಿತತಳೆ 9591412456 1 ಹೆ 610358989784

ಹೆಚ್.ಇ. ಶಾರದ ಕೆ ಂ:ತಿಮಮಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮರಗ ೋಡು 1/238 ಕಿತತಳೆ 9148957700 1

ಸುನಿತಾ ಕೆ ಂ: ಬ ೋಪಣಣ ಮರಂದ ೋಡ ಮರಂದ ೋಡ 59, ಕಿತತಳೆ 9591553020 2.00 742583761133

ಸೋತಾರಾಮ ಬಿನ್: ದೋವಯಯ ಮರಂದ ೋಡ ಮರಂದ ೋಡ 14/2, ಕಿತತಳೆ 9481883416 2.00 373646673252

ಸುಗುಣ  ಎಂ.ವಿ  ಬಿನ್:ಉಲಾಾಸ ಮರಂದ ೋಡ ಮರಂದ ೋಡ 24/5, ಕಿತತಳೆ 1 ಹೆ 19000.00 2.00 279174251471

ಅಬಾಬಸ್ ಬಿನ್:ಪಕ್ುರ ಕ್ುಟಿಟ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 222/17ಪಿ2 ಕಿತತಳೆ 1 ಹೆ 19000.00 1.00 670702901402

ಎಂ.ಎ.ಬ ೋಪಣಣ ಬಿನ್:ಅಯಯಮಮ ಮರಂದ ೋಡ ಮರಂದ ೋಡ 61/7,138/8 ಕಿತತಳೆ 1 ಹೆ 19000.00 1.00 354965936591

ಎ.ಸ.ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಕೆ ಂ: ಎ.ಕೆ. ಚಂಗಪಪ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 44/2,41/3 ಕಿತತಳೆ 1.000 19000.00 1.00 559958747391

ಸಂಕೆೋತ್ ಪೊವಯಯ  ಎಂ ಬಿನ್:ಪೊವಯಯ  ಎಂ.ಕೆ ಮರಂದ ೋಡ ಮರಂದ ೋಡ 119/3 ಕಿತತಳೆ 1.250 9000.00 1.00 881606466987

ಎಂ.ಎಂ. ಸ ೋಮಯಯ ಬಿನ್: ಮುದದಪಪ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 22/2, ಕಿತತಳೆ 1.000 19000.00 1 ಹೆ 854521826079

ಪ್ರೋಮ ಸ ೋಮಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 22/3, ಕಿತತಳೆ 1.000 19000.00 1 ಹೆ 340591398371

ಉತತಪಪ ಬಿನ್:ಪೊವಯಯ ಪಾಲ ರು ಪಾಲ ರು 108/2,108/3 ಕಿತತಳೆ 1.250 9500.00 1 554694930384

ಹೆಚ್.ಎನ್. ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಾಗಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ವಾಲ ನರು
124/1,18/p1,114/18,114/67a,114/
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ಪ.ಪಂ INM/ IPM 9.240 4435.00 914515799210 020100101005325



ಕೆ.ಎಸ್. ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸಣೆಣಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕ್ ಡ ಾರು 43.42.249/26.68/1 ಪ.ಪಂ INM/ IPM 3.750 1800.00 952612644092 1757101005351

ಕೆ.ಟಿ. ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕ್ಟಟಪುರ ,125/148,125/156 ಪ.ಪಂ INM/ IPM 3.800 1824.00 429996368983 1757101001446

ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕ್ಟಟಪುರ ,125/152,125/73a ಪ.ಪಂ INM/ IPM 3.370 1617.00 496589269271 4092500101149401

ಕ್ುಮಾರ ಟಿ.ಕೆ.  ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ 183B,17,19/2 ಪ.ಪಂ INM/ IPM 3.500 1680.00 499819795730 0455101014002

 ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕ್ಟಟಪುರ ,125/153,125/7B ಪ.ಪಂ INM/ IPM 4.950 2376.00 922122164859 1757108006761

ಈರಪಪ ಎಸ್. ಬಿ ಬಿನ್  ಬಸವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ 117/28p2,144/2 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.000 2400.00 620223816772 85029348487

 ಬಿ.ಎಂ. ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಾಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ  ಬಟಟದಳಿಿ 130/21,76/1,138/251,138/141 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 3.640 1747.00 573007574940 520101022828466

ಹೆಚ್,ಡಿ, ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ 1/173 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 1.400 672.00 849521723818 5201010227972021

ಪುಟಟಸಾಾಮ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಸಡಿಗಳಲೆ 114/8,1/7 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 1.000 480.00 920329349871 007102101002567

ಆರ್.ರಾಕಿಸಾಾಮ  ಬಿನ್ ರಾಜು ಶನಿವಾರಸಂತ ಕ್ ಗ ರು 136/2 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 5.000 2400.00 696436270367 540062269946

ಮಲೆಾೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಕ್ಣಗ್ಾಲು 1/19 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.400 1150.00 64348485115 1473101015537

ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹೆ ಸಳಿಿ 56/1cp1 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.000 960.00 650056807259 64120492238

ಹೆಚ್.ಈ. ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/69,281,286 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 6.000 2875.00 733500483055 64106216856

ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಬೈರಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/67,305/3 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 5.200 2496.00 708791256921 64043006788

ಹೆಚ್.ಬಿ  ಗಣೆೋಶ್   ಬಿನ್ ಬೈರಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/82,1/81 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 6.000 1080.00 853148977956 36232577277

ಪುಟಟಸಾಾಮ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಸಡಿಗಳಲೆ 114/8,1/7 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 1.000 480.00 920329349871 007102101002567

ಅರ್ ರಾಕಿಸಾಾಮ ಬಿನ್ ರಾಜು ಶನಿವಾರಸಂತ ಕ್ ಗ ರು 136/2 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 5.000 1350.00 696436270367 30755317165

ಮಲೆಾೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಕ್ಣಗ್ಾಲು 1/19 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.400 1080.00 643484851115 30755317165

ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹೆ ಸಳಿಿ 56/1cp1 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.000 960.00 650056807259 1473101015537

 ಕೆ.ಯು ಗ ೋಪಲ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕೆ ತತನಳಿಿ 1/14a62,1/14a63 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.000 960.00 736261557272 003300101016995

ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/2a ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 1.500 720.00 223244410822 520101022799881

ಎಸ್.ಪಿ  ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/123 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 1.150 552.00 561337406564 520191002801325

 ಜೆ.ಸ. ರಂಗಯಯ  ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಜರ್ಾಧಯನಳಿಿ 34/12,34/21 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.500 1200.00 560446119097 1757101000098

ಯು.ಆರ್ ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 204/111 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 4.000 1920.00 564236749170 4092500100726001

ಟಿ.ಜೆ. ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ 18/a ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.700 1296.00 576302398186 85026777043

 ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮದುದರಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಶಿರಂಗ್ಾಲ 146/7 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 5.700 960.00 650383836114 54021184196

ಟಿ.ಕೆ. ರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ 146/15 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 1.000 912.00 292408812301 33683056155

ಹೆಚ್.ಆರ್ ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ 117/5.18/4.18/8 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 1.000 523.00 863524252425 115601011002398

ಎಸ್. ಬಿ ಪ್ರೋಮ ಬಿನ್ ದೋವರಾಜು ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/166,21/11 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 1.500 1248.00 671334223530 520101022808929

 ಹೆಚ್.ಸ. ಕ್ುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 24/4,32/1 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 1.500 1123.00 520101022796033

ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಲುವಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಮಾದಪಟಟಣಣ 45/14 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 1.000 816.00 203539972098 64166618433

ರಂಗಯಯ ಬಿನ್  ಸಣಣರಂಗಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ತ ರೆನ ರು 176/1 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 1.000 480.00 921622939978 0455108011810

ಜವರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಲಾಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಸಡಿಗಳಲೆ 1/15p2 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.000 960.00 324334298738 1473101002357

ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹೆ ಸಳಿಿ 17/3p2 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.000 960.00 747879295332 4362108000850

ಸ.ಆರ್ ಸುಶಿೋಲ ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಕ್ಸಬ ಚೌಡುಾ 37/80p2 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.750 1320.00 526422459907 54019945634

ಜವರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಲಾಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಸಡಿಗಳಲೆ 1/15p2 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.000 810.00 324334298738 1473101002357

ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹೆ ಸಳಿಿ 17/3p2 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.000 960.00 747879295332 4362108000850

ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಯಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 307/19 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.000 960.00 361643321285 1757108010254

ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 131/4 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 3.000 1440.00 715622190146 85039929901

ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದರಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಹಂಡಿಾ 20 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 1.820 873.00 295533946934 1473101019184

 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಚನನಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 307/2a8 ಪ.ಜಾತಿ INM/ IPM 2.000 960.00 660755354747 4092500100962201

ಅಬುದಲ್ ನಭಿ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಶಕ್ುರ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 15/2 ಇತರೆ INM/ IPM 1.380 662.00 598014525717 4092500100467001

ಮಮುಮಟಿಟ  ಕೆ ೋಂ ಅಬುದಲ್ ಖಾದರ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 148,149/2 ಇತರೆ INM/ IPM 2.500 1200.00 433927573457 1757101012139

ಎಂ.ರ್ೈ ಸುಲೆೈ ಮಾನ್ ಬಿನ್ ಯ ಸಫ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 149/1,149/3,150,155 ಇತರೆ INM/ IPM 2.450 1176.00 981960478473 115601011002095

ಸದಿದಕ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 150/2,152 ಇತರೆ INM/ IPM 2.350 1128.00 454743654501 32274915021

ಉಮಾಮಸಲಾಮ ಕೆ ೋಂ ಅಬುದಲ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕಾಯತ 23/20 ಇತರೆ INM/ IPM 2.000 960.00 822158721166 40092500100637001

ಅಬುದಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಿನ್   ಮಹಮಮದ್ ಹುಸನ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕಾಯತ 78,79/1 ಇತರೆ INM/ IPM 3.400 1656.00 881556253070 4092500100138401

ಎಂ.ಸ ಪೊವಯಯ   ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 14/3,1/14a20P2 ಇತರೆ INM/ IPM 8.900 4272.00 288066807669 1382500101586601

ಎಂ.ಬಿ. ರಾಜಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 37/7,37/8 ಇತರೆ INM/ IPM 2.910 1300.00 963623073479 1382500101325001

ಎ.ಟಿ. ಪೊವಯಯ  ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 131/13 ಇತರೆ INM/ IPM 3.690 1771.00 367161043432 115601011001140

ಕೆ.ಎಸ್  ರಾಜಪಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಸಬ ಕ್ಲಕಂದ ರು 55/281,55/282 ಇತರೆ INM/ IPM 6.160 2430.00 972942957423 520101034812470

ಎಸ್.ಡಿ.  ಕ್ಮಲ  ಕೆ ೋಂ ದ ಡೆಯಯ ಕ್ಸಬ ಮಸಗ ೋಡು 75,77 ಇತರೆ INM/ IPM 9.200 4224.00 573808436034 132501010002910

ಜಿ.ಟಿ. ಗಿರಿೋಶ್  ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ ,7/16 ಇತರೆ INM/ IPM 2.000 960.00 98193564717 54062270156

ಎಲ್.ಎಸ್ ದ ಡೆಯಯ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ ,73/74 ಇತರೆ INM/ IPM 2.000 960.00 871554753057 1382500100581701

ಎಲ್.ಡಿ. ಸತಿೋಸ್ ಬಿನ್  ಧಮಯಪಪ ಕ್ಸಬ ನೆೋರುಗಳಲೆ 7/3 ಇತರೆ INM/ IPM 3.360 1584.00 526256478712 132501011000038

ಎಸ್.ಪಿ ಕಿೋತಿಯಪರಸಾದ್  ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/46,109/28 ಇತರೆ INM/ IPM 6.100 2640.00 841121821442 621003541038

ಎಲ್.ಡಿ. ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಕ್ಸಬ ನೆೋರುಗಳಲೆ 50 ಇತರೆ INM/ IPM 3.650 1612.00 037465193232 132501011000873

ಜೆ. ರ್ಾಗರತನ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುರ್ಾಥ್ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 120/2,105/6 ಇತರೆ INM/ IPM 7.000 3360.00 948693488999 520101034807132

ಎಂ.ಬಿ. ಉತತಪಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/4,39/4,37/4,39/4 ಇತರೆ INM/ IPM 6.000 2880.00 554240195507 64069250795

ಎಂ.ಕೆ. ಉತತಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 64,64/5 ಇತರೆ INM/ IPM 2.000 960.00 657843190787 115601011000919

ಪಿ.ಜಿ.ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಿನ್  ಗಣಪತಿ ಕ್ಸಬ ಬಳಗುಂದ 76/3,86/1 ಇತರೆ INM/ IPM 5.660 2716.00 26627470222 115601011002181

ಎ.ಕೆ. ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಕ್ಸಬ ಕಿರಗಂದ ರು 72/2 ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 1440.00 456213528721 115601011000258

ತಿಮಮರಾಜು ಬಿನ್  ಬಿನ್ ತನಿಯಪಪ ಕ್ಸಬ ಬಳಗುಂದ ,13/2,13/1,13/50,165/1,14/1 ಇತರೆ INM/ IPM 4.130 1982.00 867060776978 115601011000086

ಸ.ಎಂ. ಬಿೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡವರ್ಾಡು 117 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1920 248865124408 1382500100401501

ಸ.ಕೆ. ಪೃಥ್ವಾರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಕೆ ಳತ ತರು 75,73/2,79/3,81/20a ಇತರೆ INM/ IPM 4.380 2106.00 460623568512 520101216133579

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್  ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹಾರಳಿಿ 1/48p2,24/3 ಇತರೆ INM/ IPM 3.200 1536.00 462931895039 0563101011669

ಚಂದನ್ ಬಿನ್ ಜಯಣಣ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 98 ಇತರೆ INM/ IPM 1440.00 453361576557 5201012161833

ಎಸ್.ಡಿ. ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಸುಳಿಮಳೆತ 1/3 ಇತರೆ INM/ IPM 2.130 1022.00 403193409356 520101034809499

ದಶಯನ್ ಬಿನ್ ವಿಶಾೋಶಾರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಡುವನಹಳಿಿ 66 ಇತರೆ INM/ IPM 3.500 1464.00 587368114288 4362101000101

ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಕ್ ಗ ರು 136/28P2 ಇತರೆ INM/ IPM 3.500 1440.00 603383009906 1382500101657401

ಉದಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜವರೆಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹೆ ಸಗುತಿತ 2 ಇತರೆ INM/ IPM 5.500 2640.00 293618492408 4362108001660

ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶುಂಠಿ 3/29P1,1/33,3/25P2 ಇತರೆ INM/ IPM 6.580 3158.00 ,789676152540 0563101006743

ರ್ೋಣುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶುಂಠಿ 15/12,15/9,1/P3,3/2,3/19 ಇತರೆ INM/ IPM 2.250 1080.00 578043246267 11072200002021

ಎಸ್.ಸ. ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಸಡಿಗಳಲೆ 111/2,39,7,8 ಇತರೆ INM/ IPM 4.300 2064.00 843507147164 520201022048793

ಎಂ.ಎನ್. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿವಾಯಹಣಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಮಳೆತ 7/22P1,7/22,42/1 ಇತರೆ INM/ IPM 2.320 1113.00 760269778171 520101034863891

ಡಿ.ಜಿ. ಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದೋಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಮಳೆತ 18/4 ಇತರೆ INM/ IPM 2.210 1060.00 314379205796 85022726875

ಎ.ಈ. ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಟಟದಳಿಿ 30'32 ಇತರೆ INM/ IPM 6.600 3168.00 628359255734 1473101019062

ಜಿ.ಬಿ. ಜಯೋಂದರ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಗಜೆೆಹಣಕೆ ೋಡು 132/5,44/444,11/P ಇತರೆ INM/ IPM 5.590 2683.00 622581501924 540062269946

ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಜ್ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹೆಗುುಳ 38/19 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1920.00 20326540641 20326540641

ಎನ್.ಬಿ. ಜರ್ಾಧಯನ  ಬಿನ್ ಬಳಿಿಯಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ವಳಗುಂದ 1/132,1/142 ಇತರೆ INM/ IPM 2.700 1296.00 692028035780 11072200036905

ಬಿ.ಎಂ. ಶಿವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮುದುದಮಲಾಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶುಂಠಿ 84,81/5 ಇತರೆ INM/ IPM 6.450 3000.00 220393832571 621003574245

ಗಂಗ್ಾಧರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 16/3 ಇತರೆ INM/ IPM 6.350 3048.00 644440284317 1473108011169

ಎನ್.ಪಿ. ಶಿವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 49 ಇತರೆ INM/ IPM 4.150 540.00 923136504389 621004040868

ಮಲಾಕಾಜುಯನ್ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಳಿಿ 23/29 ಇತರೆ INM/ IPM 3.400 1632.00 834857332770 1473101010939

ಡಿ.ಎಸ್. ಬಸವಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಳಿಿ 33/1 ಇತರೆ INM/ IPM 5.900 2875.00 752090769162 1473101012387

ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 87/4 ಇತರೆ INM/ IPM 3.250 1560.00 800095233024 520101216135326

ಡಿ.ಪಿ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಮಮ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಕೆ ಳತ ತರು 110/2 ಇತರೆ INM/ IPM 5.250 2520.00 98504453363 1473101003343

ಮನೆ ೋಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಜಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 2/15 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 565748774548 1473101007434

ಬಿ.ಎ್ ಪರದಿೋಪ್  ಬಿನ್ ನಿವಾಯಣಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಂದಿಗುಂದ 77/2 ಇತರೆ INM/ IPM 3.650 1752.00 328430455329 115601010006831

ಅಪಪಸಾಾಮ  ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಕೆ ಳತ ತರು 59/17 ಇತರೆ INM/ IPM 5.750 2760.00 286167636215 520101216095200

ಡಿ.ಎನ್. ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮನೆಹಳಿಿ 130 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 338423591666 85018434459

ಡಿ.ಡಿ. ಯಶವಂತ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಳಿಿ 60/2 ಇತರೆ INM/ IPM 3.900 1872.00 594792452841 1473201000158

ಡಿ.ಬಿ.  ಧಮಯಪಪ ಬಿನದ ಬಸಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಳಿಿ 56/5 ಇತರೆ INM/ IPM 5.850 2400.00 856003487947 0071001010608

ಎ.ಪಿ ಸುರೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ವಳಗುಂದ 1/43 ಇತರೆ INM/ IPM 8.500 4080.00 392995968440 20149694772

ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಗ್ೌಡಳಿಿ 1/2 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 68474528408 11072200020766

ಎಂ.ಎಂ. ಮೊೋಹನ  ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮನುಗನಳಿಿ 59,38/1,38/6 ಇತರೆ INM/ IPM 2.570 1233.00 457787683542 1757101005721

ಬಿ.ಪಿ ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 307/22,26/29,35 ಇತರೆ INM/ IPM 4.720 2265.00 532181017484 1757101005424

ಎಂ.ಎಸ್. ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮನುಗನಹಳಿಿ 32/7,53,66,49/1,49/2p1 ಇತರೆ INM/ IPM 3.850 1848.00 612304138254 1757101005483

ಡಿ.ವಿ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 62/1 ಇತರೆ INM/ IPM 4.050 1920.00 504197428355 1757101001932



ಮಹೆೋಂದರ  ಸ.ಎಸ್.  ಶಣುಮಖಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 94/8b ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 1440.00 899737565122 1757101001183

ಜೆ.ಆರ್ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಾಗಡಳಿಿ
145/1,146,148/2,9/10,75/1,75/2,1

6,7/1
ಇತರೆ INM/ IPM 7.310 3500.00 944417510182 1757101003461

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 61,62,173,5 ಇತರೆ INM/ IPM 3.350 1600.00 749400990152 1757101000594

ಎಂ.ಎಸ್ ಯೋಗಶ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 1/11,1/51,21/1,200/1,33/2 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 740622707400 1473101007406

ಎಸ್.ಪಿ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮ ಶನಿವಾರಸಂತ ಸಡಿಗಳಲೆ 10/11,47,16/2 ಇತರೆ INM/ IPM 7.000 1620.00 941702376432 52010121310431

ಡಿ.ಎನ್. ಪರವಿೋಣ  ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹಿತಾಕೆೋರಿ 11/10 ಇತರೆ INM/ IPM 2.500 1200.00 233228462037 4362101000093

ಬಿ.ಎಸ್. ನಿವಾಯಣಿ  ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಂದಿಗುಂದ 40/9p1,53/2,53/1p2,54,45 ಇತರೆ INM/ IPM 3.840 1843.00 775144710452 1382500100298501

ಕೆ.ಈ. ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಗ್ೌಡಳಿಿ 46/1,33,35,21/8,21/7,21/11,41 ಇತರೆ INM/ IPM 3.750 1800.00 723250888934 11072200001150

ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹಿರಿಕ್ರ 28/35p2 ಇತರೆ INM/ IPM 2.000 960.00 473274366698 11072211228

ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡೆಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹಿರಿಕ್ರ 23,50/2,28/21 ಇತರೆ INM/ IPM 8.300 3984.00 969457619808 31547090312

ಹೆಚ್.ಈ. ಸ ೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಸವನಕೆ ಪಪ ;38/1 ಇತರೆ INM/ IPM 3.500 1680.00 547598807588 1359010101002690

ಕೆ.ಕೆ. ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಣಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಕೆ ಳತುತರು 18/5,18/46 ಇತರೆ INM/ IPM 2.210 1060.00 610619631054 1473101013882

ಬಿ.ಸ. ರ್ಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಲಂಗರಾಜಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ  ಬಸವನಕೆ ಪಪ 29/2 ಇತರೆ INM/ IPM 2.830 1358.00 282370358870 11072200011558

ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮೆಣಸ 1/20' ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 972.00 562241109338 54055913379

ಡಿ.ಎಸ್ ಮಂಜುರ್ಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಕೆ ಳತುತರು 112'109/11 ಇತರೆ INM/ IPM 9.650 4632.00 510274099618 1473101011727

ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಡೋಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ಚೌಡ್ಡೋನಳಿಿ 5/18p2 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 749621282763 64086374016

ಕೆ.ಟಿ. ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/240,21/212,26/8,26/9 ಇತರೆ INM/ IPM 9.700 4560.00 363779685901 13293024260

ಡಿ.ಎಸ್. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು 54/5,54/1b,207 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 855633170411 35936387473

ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡೆಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಅಬಿಬಮಠ 3/79 ಇತರೆ INM/ IPM 1.250 600.00 353264574495 520101022801258

ಎಂ.ಸ.ಶೋಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಅಬಿಬಮಠ 1/2 ಇತರೆ INM/ IPM 1.000 480.00 489671227102 520101022820181

ಕೆ.ಸ. ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 49,53/5 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1920.00 203755345197 520101022802289

ಕಾಮನ.ಪಿ. ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 18/181p1,18/165p1,18/123p2 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 968697384979 520101034793751

ಕೆ.ಎ.ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ ತಿ 709/15,635/32,735/14 ಇತರೆ INM/ IPM 8.000 3840.00 220212918518 1382500100984301

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಸುಬಬಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ ತಿ 735/48a ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 1440.00 515926479265 31371173822

ಬಿ,ಕೆ, ರಾಜಿೋವ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ 1/9a36p1 ಇತರೆ INM/ IPM 3.500 1680.00 800929196455 520101022816522

ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 27/2 ಇತರೆ INM/ IPM 4.440 2130.00 812470871816 520101022797862

ಜಿ.ಪಿ.  ವಿೋರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಂದಳಿಿ 21/12,134/182 ಇತರೆ INM/ IPM 2.500 1200.00 547987385883 1385200100739501

ಬಿ.ಓ. ಚಂದರಶೋಖರ್   ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಅಬಿಬಮಠ 194/7,194/13,235/20 ಇತರೆ INM/ IPM 8.400 4032.00 826019281166 520101022793778

ಡಿ.ಕೆ. ಮಾದಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಹರಗ 34/198p2, ಇತರೆ INM/ IPM 6.000 2880.00 839685162366 0563101013414

ಎನ್.ಡಿ. ರಾಜಪಪ  ಬಿನ್ ದ ಡೆಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಂದಳಿಿ 136/33,136/34,136/35,136/32p1 ಇತರೆ INM/ IPM 8.100 3840.00 945162131556 0563101011254

ಕೆ.ಆರ್.  ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಬಟಟದಳಿಿ 138/72,138/231,138/34,138/35 ಇತರೆ INM/ IPM 6.220 2985.00 633581481516 115601011002403

ಯು.ಕೆ. ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 40/1,18/26 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 652796259538 520101034883386

ಕೆ.ಯು. ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ ತಿ 709/1,709/5,709/3,709/14 ಇತರೆ INM/ IPM 6.000 2880.00 402560484880 31063233487

ಡಿ.ಪಿ. ಪರಕಾಶ್  ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ  ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ 1/45,1/21,122/6,17/2 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1920.00 323500262264 115601011002430

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು 32/10,40/1,29/3 ಇತರೆ INM/ IPM 4.500 2160.00 942647738034 13283005646

ಬಿ.ಡಿ. ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್  ದೋವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 18/183p1,18/205,18/206,18/207 ಇತರೆ INM/ IPM 8.620 4128.00 433666734856 20027205396

ಬಿ.ಡಿ. ಕಾಳಪಪ  ಬಿನ್  ದ ಡೆಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/97,130/96,130/66 ಇತರೆ INM/ IPM 2.500 1200.00 514428202951 520101022801169

 ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಅಬಿಬಮಠ 243/2,243/4,235/8 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 512505546658 54019976898

ಬಿ.ಈ. ಬ ೋಪಯಯ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು 216/4,209/6a2 ಇತರೆ INM/ IPM 9.500 4560.00 350921838548 621003559556

ಪಿ.ಡಿ. ಕೆ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಳಿಿಯಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಚಿಕ್ಕತ ೋಳ ರು 163/4,166/54 ಇತರೆ INM/ IPM 1.370 657.00 645122289054 3341134045

ಎನ್.ಬಿ. ತಾಯಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಳಿಿಯಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಅಬಿಬಮಠ 21/2,11/12,3/129 ಇತರೆ INM/ IPM 2.250 1080.00 602700045675 520191002802534

ಎಂ.ಎನ್. ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಾಗಡಳಿಿ 9/5,9/6,22,57/3,98/2,70 ಇತರೆ INM/ IPM 5.600 2688.00 738134069935 1757101004552

ಯತಿರಾಜ್  ಎಂ.ಎಸ್. ಶಂಕ್ರಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ನಂದಿಪುರ 4/4,12/2 ಇತರೆ INM/ IPM 5.600 2688.00 611286822162 1757101000753

ಹೆಚ್.ಎನ್. ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಹಿಪುಪಗಳಲೆ 75/p99,80,81,1/3,83/1 ಇತರೆ INM/ IPM 2.700 1296.00 642444503934 1757101011309

ಬಿ.ಸ. ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಳ್ಾಿರಳಿಿ 24,9999/5p1,19/1a ಇತರೆ INM/ IPM 5.500 2640.00 779436284471 1473101016346

ಬಿ.ಬಿ. ಮಲಾಕಾಜುಯನ   ಬಿನ್ ಬಸವಣಣಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಳ್ಾಿರಳಿಿ 38/27p1,80,81,79/51 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 503673637414 520101216095073

ಎಂ.ಎಸ್. ಶಿವಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಳ್ಾಿರಳಿಿ 110,38/9,58/32,36/7,38/7 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 250450769228 520361001855152

ಎಸ್.ಎಸ್. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಣಣ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಶಿರಂಗ್ಾಲ 31/1,31/3,32/1,12/1,12/2 ಇತರೆ INM/ IPM 6.000 2880.00 289434363085 520101216195991

ಪದಾಮವತಿ ಕೆ ೋಂ ಮಲಾಕಾಜುಯನ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಳ್ಾಿರಳಿಿ 38/4p1,84 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 940977724345 520101216131096

ಎಂ.ಎಸ್.ದ ರೆಸಾಾಮ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮನುಗನಹಳಿಿ 32/1b1,83/1,104,155 ಇತರೆ INM/ IPM 5.600 2688.00 685132666545 4092500100485201

ಡಿ.ಎಂ. ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮ ಡ್ಡಾಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಭಂಡಾರ 128,219/2,12/2 ಇತರೆ INM/ IPM 3.240 1555.00 397026048294 4092500101442501

ಡಿ.ಎಸ್. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಮಲಾಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಊರಗುತಿತ 21/4p1,92,56,52,54,47,55 ಇತರೆ INM/ IPM 9.750 4680.00 459519769278 13304001095

ಯು.ಎಂ ದುಶಯಂತ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಊರಗುತಿತ 34,35 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 394361597987 13304003831

ಸ.ಟಿ. ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಚಿಕ್ಕಭಂಡಾರ 2/1,2/2,70,69 ಇತರೆ INM/ IPM 4.400 2112.00 584148569478 13304003637

ಕೆ.ಬಿ. ಸುಬರಮಣಯ ಬಿನ್ ಬಾಸಕರ್ ರಾವ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕಿರಿಕೆ ಡಿಾ 109,209,210 ಇತರೆ INM/ IPM 2.490 1195.00 987969295785 4092500100283101

ಪ್ರೋಮಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಅಬಿಬಮಠ 21/228p1 ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 1440.00 834221805360 520101022798321

ಸುಧಾಕ್ರ  ಬಿನ್ ಪೊವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಬಟಟದಳಿಿ 134/67,121/3,138/122 ಇತರೆ INM/ IPM 4.430 2112.00 555204713413 520101022819637

ಸುಧಾಕ್ರ ಎಂ.ಈ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು 189/12,1894,31/1 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 912658588840 520101034904421

ರಾಮಪಪ ಎಂ.ಎಂ.  ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಅಬಿಬಮಠ 14,10,3/7,3/6 ಇತರೆ INM/ IPM 5.270 2530.00 699640345135 520101022809003

ಬಿ.ಎಂ. ಸ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ
118/59p1,118/60p2,118/19,118/5

7p1
ಇತರೆ INM/ IPM 7.000 3360.00 494565415791 115601011001885

 ಕೆ.ಕೆ. ಆನಂದ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ ತಿ 709/13,143/68,48/7,484 ಇತರೆ INM/ IPM 7.000 3360.00 327362948827 31140137944

ಸ.ವಿ. ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಚಿಕ್ಕತ ಳ ರು 167/15,49/1 ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 1440.00 490806765544 63283010278

ಧನಂಜಯ್ ಬಿನ್ ಮೆೋದಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/172p1,130/173p1,130/174 ಇತರೆ INM/ IPM 4.950 2376.00 880821768597 182701011001216

ಕ್ುಲದಿೋಪ್  ಬಿನ್ ಮೆೋದಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 134,133/4,130/133 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 967637241894 520101022805407

ಮೆೋದಪಪ ಎಸ್.ಜಿ.  ಬನ್ ಗಣಪತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 34/8p3,130/52,130/171 ಇತರೆ INM/ IPM 8.500 4080.00 927261743836 115601011000206

ಉದಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ ತಿ 735/74,735/37 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1920.00 811038939941 1382500101835801

ಬಿ.ಈ. ವಿೋರರಾಜು  ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಹೆ ಸಪಟಟಣ 49/1,49/2,10 ಇತರೆ INM/ IPM 5.840 2160.00 505254182621 1518101011000085

ಎಸ್.ಎಲ್. ಮೆೋದಪಪ  ಬಿನ್ ಲಕೆಕಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಶಿವರಳಿಿ 130,105,22 ಇತರೆ INM/ IPM 4.700 2256.00 739019919472 4092500100936601

ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬಾಳಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಈಚಲಪುರ ;62/2 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1920.00 805706000602 3150101001413

ಟಿ.ಪಿ. ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ತ ೋಯಳಿಿ 28,29,31,27 ಇತರೆ INM/ IPM 8.260 3960.00 880033296394 1473101000428

ಎಸ್.ಎನ್.ಪರಸಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ನಿಂಗರಾಜು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಶಿವರಳಿಿ 144,84,55/2 ಇತರೆ INM/ IPM 3.800 1790.00 563639946474 4092500101593101

ಎಂ.ಟಿ. ರುದರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಮೆಮಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಾದರ 37/2,21/6,21/15 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 292137461094 001100101003606

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಚಯಯ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 31/121,31/5,44/2,31/98a ಇತರೆ INM/ IPM 5.680 2700.00 342812601864 31031042161

ಬಿ.ಎಸ್. ಸದಾನಂದ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಪಪರೆೈ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 16/6.1/3.1/4p1.212 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4622.00 563430558938 0563101012313

 ಬಿ.ಎಸ್.ಶಿರೋಧರ್ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಪಪಪೊಜಾರಿ ಕ್ಸಬ ಚೌಡುಾ 55/6'55/155'49/9 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 418589217797 5201010034816001

ಎನ್.ಎ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಕ್ಸಬ ಯಡವಾರೆ 20/6 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 545345362876 125801010000988

ಕೆ.ಸ. ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಕ್ಸಬ ಕಿಬಬಟಟ 58/27'99'58/31'8/583 ಇತರೆ INM/ IPM 8.430 4036.00 836928117272 1382500101545701

ಎಸ್.ಎನ್. ನಂದಿೋಶ್ ಬಿನ್  ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ಕ್ಸಬ ಐಗ ರು 128/12,128/13 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 926606109653 1382500100595001

ಎನ್.ಪಿ ಲೆ ೋಕೆಶ್ ಬಿನ್ ಪೊವಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 100 ಇತರೆ INM/ IPM 2.140 1027.00 284815772037 1382500101206101

ಎಂ.ಟಿ. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಗಂಗಮಮ ಕ್ಸಬ ಮಸಗ ೋಡು 10/11 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 723393050800 132501010003488

ಎನ್.ಎ.ಸುದಿೋಪ್  ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಕ್ಸಬ ನೆೋಗಳಿಿ ಕ್ಕ್ಯಳಿಿ 166/1 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1620.00 670288580677 13250101002634

ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮಹೆೋಂದರ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 64/7,1/6 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 2016.00 377413677781 0563101011244

ಎಸ್.ಎ.ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 146/1' ಇತರೆ INM/ IPM 6.090 2880.00 251931649863 115601011002857

ಎನ್. ಎಂ. ದಿವಕ್ರ ಬಿನ್ ಮೊೋಹನ ಕ್ಸಬ ನೆೋಗಳಿಿ ಕ್ಕ್ಯಳಿಿ 226/3 ಇತರೆ INM/ IPM 1.920 921.00 637365202649 132501011000639

ಎಂ.ಡಿ. ಚಂದರಶೋಖರ್  ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 204/5p2 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1920.00 352622417074 4092500100767001

ಎಂ.ಕೆ. ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಬಿನಿ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಸ ್ರು 57/1,88,57/45p ಇತರೆ INM/ IPM 5.920 2840.00 641223529185 4092500100539301

ಎಂ.ಈ, ತನುಜ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಲುಗನಹಳಿಿ 32/12 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1920.00 612048285085 4092500101599001

ಎಂ.ಎಲ್  ಈರಪಪ  ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಲುಗನಹಳಿಿ ,55/9,32/7p,71/1, ಇತರೆ INM/ IPM 4.300 2020.00 800625308787 4092500100829101

ಎಂ.ಸ.  ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಲುಗನಹಳಿಿ 185/24 ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 1440.00 545715009455' 4092500101335701

ಸ.ವಿ. ಶಂಭುಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 99/10,99/18,99/3p ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 970773091811 4092500100494801

ಬಿ.ಕೆ. ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳ ರು 307/35,54/6 ಇತರೆ INM/ IPM 7.500 2470.00 249495392041 4092500101104301

ಸ .ವಿ. ಜಯಾನಂದ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 96/9a ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 820449906250 4092500100374001

ಎಂ.ಎಲ್. ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಲುಗನಹಳಿಿ 65,69,39,40,4/4,176/162 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1880.00 235511544842 4092500100459901

ಕೆ.ಎಸ್ ಗಂಗ್ಾಧರ  ಬಿನ್ ಶಿರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕ್ಟಟಪುರ ,125/157 ಇತರೆ INM/ IPM 4.800 2304.00 653518806870 1757101007203

 ಪರವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ಯಶವಂತ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 125/165,125/113a.150 ಇತರೆ INM/ IPM 3.700 1814.00 239988319358 1757101003797

ಸುಬರಮಣಯ  ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 156/46,164/166 ಇತರೆ INM/ IPM 3.300 2582.00 940353356798 1757101000029



ಹೆಚ್.ಎಂ. ಜಿೋವನ್ ಬಿನ್ ಮಲಾಕಾಜುಯನ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 363.57/1,47,48 ಇತರೆ INM/ IPM 3.600 1613.00 844318023540 1757101004810

ಎ.ಆರ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ,68/4 ಇತರೆ INM/ IPM 2.940 1411.00 212456596318 4092500100161001

ಕೆ.ವಿ. ಕ್ುಮಾರೆೋಶ್  ಬಿನ್ ವಿಶಾರ್ಾಥ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಅತ ತರು ನಲ ಾರು 15/9,15/7 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 488064744814 7112500101186601

ಒ.ಎಸ್. ಧಮಯರಾಯ  ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ,18/9,8/27a,59/13,24/2,8/15 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 540750313097 1132200017103

ಕೆ.ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 39/2,95,103,219 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 260985479842 30024474448

ಸ.ಪಿ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್   ಪುಟಟಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಜಂಬ ರು 58/11,48/2,48/3 ಇತರೆ INM/ IPM 4.500 2160.00 52152742077 11032200035982

ಕೆ.ಸ. ವಿಶಾರ್ಾಥ್  ಬಿನ್  ಬ ೋಪಣಣ ಚಂಗಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಅತ ತರು ನಲ ಾರು 164/p1,164/p2 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 955824840236 7112500100492701

ಹೆಚ್.ಟಿ ದಿನೆೋಶ್ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಹೆಬಾಬಲೆ 42/7,42/6 ಇತರೆ INM/ IPM 2.390 1147.00 239021002858 0455101007064

ಹೆಚ್.ಎಂ. ರ್ಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಮಲೆಾೋನಹಳಿಿ 1/14 ಇತರೆ INM/ IPM 1.100 528.00 879221395901 4142500101657401

ಜೆ.ಆರ್ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ರುದರಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಯಡವರ್ಾಡು 163 ಇತರೆ INM/ IPM 3.970 1905.00 379411664819 125801011000557

ಜಿ.ಎಸ್. ಕಾರ್ೋರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಹರಗ 34/5p2 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1920.00 459315693992 520191002802615

ಜಿ.ಕೆ. ಪೊವಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಹರಗ 34/8,34/107 ಇತರೆ INM/ IPM 3.300 1540.00 429218098480' 520101022815933

ಬಿ.ಎಸ್. ಪವನ್ ಬಿನ್ ಸುಧಾಕ್ರ್ ಶಾಂತಳಿಿ ಬಟಟದಳಿಿ ,134/51,121/4a ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1920.00 366518879600 520101022819645

ಸುಧಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ದ ಡೆತ ೋಳ 175/26,127,126 ಇತರೆ INM/ IPM 6.000 2880.00 49446176435 33630436592

ಗುರು ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ರ್ಾಕ್ ರು ಶಿರಂಗ್ಾಲ 63/2 ಇತರೆ INM/ IPM 7.000 3360.00 703653003454 3171246357

ಕೆ.ಎಂ ಅಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಚೋರಳ 22/1 ಇತರೆ INM/ IPM 4.680 2246.00 419336420825 11012200022827

ಎನ್.ಎ, ಪೊವಯಯ ಬಿನ್ ಎಂ.ಕೆ.  ಅಪಾಪಜಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗವಾಯಲೆ 181/6,18/12,181/13,186/3 ಇತರೆ INM/ IPM 1.050 4800.00 479451073003 11032200010429

ಕೆ.ಟಿ. ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ತರಿಶೋನ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7ನೆೋ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ 129/2 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4372.00 479890361827 7112500101207901

ಎಸ್. ಸುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಟಿ, ಸುಬಬಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7ನೆೋ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ 129/5 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 276567936090 020301000006327

ಪಿ.ಎನ್ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಮ ವತ ೋಕ್ುಾ 68/1,68/2,68/3 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4766.00 328007677485 11032200041380

ಸದದಲಂಗಪಪ ಕ್ಸಬ ಗ ೋಣಿಮಾರ ರು 15/1,4/2 ಇತರೆ INM/ IPM 5.500 1350.00 530149802223 54050226201

ಎಸ್.ಆರ್ ರಾಜಗ ೋಪಾಲ ಕ್ಸಬ ನಗರ ರು 112/2 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2304.00 773247436520 54019979458

ಎಂ.ಜಿ. ಉಮೆೋಶ್ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 34/8p1 ಇತರೆ INM/ IPM 2.050 960.00 778808470778 54019969825

ಸ.ಎಸ್.ರ್ಾಗರಾಜು ಕ್ಸಬ ನಗರ ರು 136/1 ಇತರೆ INM/ IPM 6.900 2700.00 788817101192 30634694358

ಎಂ.ಜಿ. ಸತಿೋಶ್ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 83/3 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 781475668162 0563101013996

ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆ ಂ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡವಾರೆ 74/7,38/1 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 670151249780 125801010002563

ಎಂ.ಬಿ. ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಳಿಿಯಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 60/1,60/2 ಇತರೆ INM/ IPM 6.110 2280.00 819341010402 0563101004677

ಡಿ.ಎಂ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಮ ಡ್ಡಾಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಬಂಡಾರ 13/4,234/26,234/27 ಇತರೆ INM/ IPM 2.180 1032.00 641766662914 4092500100982701

ಟಿ,ಕೆ, ಪರತಾಪ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಚಿಕ್ಕಕೆ ಳತ ತರು 10,64,15 ಇತರೆ INM/ IPM 3.700 1440.00 856565059574 8502375625-3

ಟಿ.ಕೆ.  ಕಿರಣ  ಬಿನ್ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಚಿಕ್ಕಕೆ ಳತ ತರು 4/5,4/6,4/11 ಇತರೆ INM/ IPM 3.270 1440.00 969035224043 85052618956

ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ   ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ಚಿಕ್ಕಕೆ ಳತ ತರು .9,4/8,4/7,4/3P1 ಇತರೆ INM/ IPM 3.190 1440.00 781722373206 52010121610099

 ಎಂ.ಎನ್. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಚಿಕ್ಕಕೆ ಳತ ತರು 73,56,51/46,32/1,32/2 ಇತರೆ INM/ IPM 3.270 1440.00 576720272825 64059562320

ಬಿ.ಎಸ್. ಮೊೋಹನ್  ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಮಲಾಯಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಿಳಹ ,51/66,51/41 ಇತರೆ INM/ IPM 6.480 3081.00 41762929097467 147310101639

ಡಿ.ಈ ಪೊವಯಯ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 47/19,47/23 ಇತರೆ INM/ IPM 5.830 2798.00 434979621476 54056463735

ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಮುತತಣಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಚಿಕ್ಕತ ೋಳುರು 155/2,59/A1 ಇತರೆ INM/ IPM 4.800 2304.00 971890096430 115601011001236

ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಮಚಂದರ  ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/231,21/30,21/44,21/38 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 306333870723 520101022792607

ಹೆಚ್.ಟಿ. ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 118/122,100/27,100/1 ಇತರೆ INM/ IPM 4.500 2160.00 881101263524 520101034812136

ಕೆ.ಪಿ. ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ ತಿ 735/15 ಇತರೆ INM/ IPM 1.180 566.00 721033206896 13283003739

ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 70/10,73/5,69/3,47/20 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1920.00 676259654223 1382500101378001

ಕೆ.ಎಂ ಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಮಾಚೋಗ್ೌಡ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 134/160,134/24,134/139,134/159 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 861512306257 520101022793360

ಧನಪಾಲ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಚಾರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಬಸವನಳಿಿ 7/1 ಇತರೆ INM/ IPM 4.400 2116.00 997104529851 85013887370

ಅಣಣಮುಖ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಬಿಳಹ 21/8,62 ಇತರೆ INM/ IPM 1.850 888.00 365509621485 365509621985

ಎಸ್.ಸ  ಪುಟಟಸಾಾಮ ಬಿನ್ ಚನನಮಲಾಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಸಂಪಗದಾಳು 20/10,20/11 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 800186909456 54019963878

ಜಿ.ಕೆ. ಪ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಪ್ಮಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆದಕ್ಲ್ ,20/27,20/31,20/3,20/33 ಇತರೆ INM/ IPM 4.200 2016.00 0688101017484 0688101017484

ಪಿ.ಜಿ. ಪ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆದಕ್ಲ್ 80/4,80/3,20/30,20/36 ಇತರೆ INM/ IPM 7.720 3705.00 0688101003241 0688101003241

ಬಿ.ವಿ. ಅಣಣಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಶಟಿಟ ಕ್ಸಬ ವಿಶಾೋಶಾರಯಯ ಬಡಾವಣೆ 1/70p1 ಇತರೆ INM/ IPM 5.800 2784.00 844723129870 132501011001398

ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಶಟಿಟ ಕ್ಸಬ ವಿಶಾೋಶಾರಯಯ ಬಡಾವಣೆ 1/78,1/79 ಇತರೆ INM/ IPM 4.800 2280.00 844723179870 132501011001848

ಎಸ್.ಪಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಪೊವಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ ,136/7,136/7 ಇತರೆ INM/ IPM 12.300 1890.00 652801601450 681003586513

ಎಂ.ಟಿ. ದಾಮೊೋದರ  ಬಿನ್ ಎಂ. ಆರ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ಸಬ ಗರಗಂದ ರು 41/37,54/2 ಇತರೆ INM/ IPM 11.130 4050.00 261354234596 115601010006745

ಎಂ.ಪಿ ಮರಿಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮನುಗನಹಳಿಿ 185/24,185/25 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 409780248971 4092500100907901

ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮನುಗನಹಳಿಿ 59,38/1 ಇತರೆ INM/ IPM 2.500 1200.00 457787683542 1757101005721

ಎಂ.ಎಸ್ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಭಗವಾನ್\ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕ್ಲಾಳಿಿ 64,63/4,63/2 ಇತರೆ INM/ IPM 6.000 2880.00 669506626947 1727101005590

ಭಗವಾನ್ ಬಿನ್ ದ ಡ್ಡೆಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕ್ಲಾಳಿಿ ,19/7,64,31/4,31/2 ಇತರೆ INM/ IPM 7.750 3720.00 658296795585 36818177776

ಡಿ.ಜೆ. ಉಲಾಾಸ್ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 10/31 ಇತರೆ INM/ IPM 1.700 816.00 839982515756 520101034890552

ಜಿ.ಎಸ್ ರಾಜಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 338/16 ಇತರೆ INM/ IPM 2.200 1056.00 9483931304622 115601011000071

ಎಂ.ಸ. ಸಂಜಯ್  ಬಿನ್  ಚಂಗಪಪ ಕ್ಸಬ ಐಗ ರು 42/2,45/7,44/1,43/1 ಇತರೆ INM/ IPM 4.690 2251.00 861723296020 12580101000219

ಎಂ.ಎಂ. ಬಳಿಿಯಪಪ ನಿನ್ ಮಾದಪಪ ಕ್ಸಬ ಬಿಳಿಗೋರಿ 141/2,147/2,141/3,154/1 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4497.00 581296492649 11032200022801

ಎಸ್.ಸ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಿಮರ್ಾರಯಣ ಕ್ಸಬ ಬಳಗುಂದ 90/45 ಇತರೆ INM/ IPM 4.330 2078.00 641310270470 1382500100551601

ಕೆ.ಪಿ  ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 138/6 ಇತರೆ INM/ IPM 8.000 3840.00 672878040062 13825001008

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿವಪಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ ದ ಡೆಬ ಬರು 1/87 ಇತರೆ INM/ IPM 2.000 960.00 321166544682 138250010042601

ಎಸ್.ಕೆ. ಡಾಲ ಬಿನ್  ಕಾಳಪಪ ಕ್ಸಬ ಕಿಬಟಟ 1/4a16,109/25 ಇತರೆ INM/ IPM 5.750 2736.00 70019048551 30842982531

ಜಿ.ಟಿ. ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 175/1,300/9,118/3,175/4 ಇತರೆ INM/ IPM 6.570 3153.00 433192626289 115601011001338

ವಿ.ಬಿ. ಡಿಪಪನ್  ಬಿನ್ ಬಳಿಿಯಪಪ ಕ್ಸಬ ಬಿಳಿಗೋರಿ 147/1,147/11 ಇತರೆ INM/ IPM 5.440 2611.00 922236108231 11032200038149

ಎಸ್. ಬಿ.ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಬಳಿಿಯಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 265/8 ಇತರೆ INM/ IPM 6.500 3120.00 400175262297 115601011000277

ಎಂ. ಬಿ.ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 14/8,14/9,14/5p2,14/1 ಇತರೆ INM/ IPM 6.550 3168.00 756930914955 64058272314

ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮ  ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/41p2,323 ಇತರೆ INM/ IPM 5.790 2779.00 745465801428 115601011000956

ಜಿ.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 73/63 ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 748.00 8879376009576 64164426627

ಎಂ.ಬಿ. ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸವಪಪ ಕ್ಸಬ ಮಸಗ ೋಡು 88/23,88/22,124/4 ಇತರೆ INM/ IPM 3.430 1646.00 376914412993 13293023947

ಎಸ್. ಬಿ. ಸುರೆೋಂದರ ಬಿನ್ ಬಳಿಿಯಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 265/9 ಇತರೆ INM/ IPM 6.000 2880.00 641824426427

ಎಸ್.ಎಂ. ಪೊವಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ ಕ್ಸಬ ಕಿರಗಂದ ರು 7/5,7/7 ಇತರೆ INM/ IPM 3.660 1756.00 586016904582 0563101012750

ಕೆ.ಪಿ ಹ ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು ,1/35 ಇತರೆ INM/ IPM 2.770 1329.00 210305498810 1156010110004492

ಕೆ.ಪಿ ಪ್ೊನನಪಪ  ಬಿನ್  ಪೊವಯಯ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 32,3/16,3/15 ಇತರೆ INM/ IPM 5.110 2160.00 759431412352 520101022800332

ಎಂ.ಬಿ. ಬ ೋಪಣಣ  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 53/1,37/8 ಇತರೆ INM/ IPM 2.900 1392.00 668583281351 520101034864519

ಕೆ.ಪಿ. ಬಾನುಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 31/20,37/50,37/6,33/2 ಇತರೆ INM/ IPM 3.960 1900.00 502949012189 1382500100836901

ಎಸ್.ಪಿ ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 106/3,107/4,1/42 ಇತರೆ INM/ IPM 9.350 4488.00 983658321963 621003532793

ಎಸ್.ಟಿ. ಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/41p1,323 ಇತರೆ INM/ IPM 5.790 2779.00 745465801428 115601011000956

ಎ.ಎಂ. ಮನೆ ೋಹರ   ಬಿನ್  ಮಾದಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 136/68,40/8,42/5,42/7 ಇತರೆ INM/ IPM 3.550 1699.00 234800769831 32392101651

ಎ.ಕೆ. ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 40/15,128/9,135/4,125/11,129/1 ಇತರೆ INM/ IPM 4.800 2299.00 968640794263 621003583125

ಡಿ.ಡಿ. ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 1/174,10/31,25 ಇತರೆ INM/ IPM 4.150 1987.00 814818178331 0563101013091

ಎಲ್.ಎಲ್. ಪರಭಾಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಲಂಗರಾಜು ಕ್ಸಬ ಕಿರಗಂದ ರು 46/4 ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 1440.00 46269814310 621003570932

ಸ.ಕೆ ಪರೃಥ್ವಪರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆತ ತರು 75,73/2,79/3,81/20a ಇತರೆ INM/ IPM 6.680 3206.00 460623568512 520101216133579

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹಾರಳಿಿ 1/48p2,24/3 ಇತರೆ INM/ IPM 3.200 1536.00 462931895039 0563101011669

ಚಂದನ್ ಬಿನ್ ಜಯಣಣ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 98 ಇತರೆ INM/ IPM 3.060 1440.00 453361576557 520101216183312

ಎಸ್.ಡಿ. ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಸುಳಿಮಳೆತ 1/3 ಇತರೆ INM/ IPM 2.210 960.00 403193409356 520101034809349

ದಶಯನ್ ಬಿನ್ ವಿಶಾೋಶಾರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಡುವನಳಿಿ 66 ಇತರೆ INM/ IPM 3.050 1468.00 587368114288 4362101000101

ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಕ್ ಗ ರು 136/28p2 ಇತರೆ INM/ IPM 3.500 1440.00 603383009906 1382500101657401

ಉದಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ' ಶನಿವಾರಸಂತ ಹೆ ಸಗುತಿತ 2 ಇತರೆ INM/ IPM 5.500 2640.00 293218492408 4362108001660

ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶುಂಠಿ 3/29p1,1/33,3/25p2 ಇತರೆ INM/ IPM 6.580 3158.00 789676152540 0563101016743

ರ್ೋಣುಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶುಂಠಿ 15/12,15/9,1/p3,3/21,3/19 ಇತರೆ INM/ IPM 2.250 1080.00 578043246267 11072200002021

ಎಸ್.ಸ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಸಡಿಗಳಲೆ 111/2,39,7,8 ಇತರೆ INM/ IPM 4.680 2160.00 848507147164 520291022048793

ಎಂ.ಎನ್. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿವಾಯಹಣಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆತ ತರು 7/22p1,7/22,42/1 ಇತರೆ INM/ IPM 2.320 1113.00 760269778171 520101034863891

ಮಲಾಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದೋಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆತ ತರು 47/1 ಇತರೆ INM/ IPM 1.450 696.00 702015210705 85022682316

ಡಿ.ಜಿ. ಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದೋಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆತ ತರು 18/4 ಇತರೆ INM/ IPM 2.210 1060.00 314379205796 85022726875

ಎ.ಈ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್  ಈರಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಬಟಟದಳಿಿ 30,32 ಇತರೆ INM/ IPM 6.600 3168.00 62835925574' 1473101019062

ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ಧವಾಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಸಡಿಗಳಲೆ 1/16p2,1/17p2 ಇತರೆ INM/ IPM 1.850 888.00 417020373941 1473101015297

ಜಿ.ಬಿ. ಜಯೋಂದರ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಗಜೆೆಹಣಕೆ ೋಡು ,132/5,44/444,11/p ಇತರೆ INM/ IPM 5.590 2683.00 622581501924 540062269946

ಟಿ.ಪಿ ಸುಮತರ  ಬಿನ್ ಪರಕಾಶ್ ಕ್ಸಬ ದ ಡೆಬ ಬರು 1/18,1/14a ಇತರೆ INM/ IPM 5.860 2812.00 541800625158 132501010000726



ಪುಣಯಶಿೋಲ  ಕೆ ೋಂ ಜಯಣಣ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 77,78 ಇತರೆ INM/ IPM 4.230 2030.00 461011915573 520101216135326

ಪಾವಯತಿ  ಕೆ ೋಂ ಧಮಯಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಹಣಕೆ ೋಡು 33/18P2 ಇತರೆ INM/ IPM 3.700 1776.00 963015586164 11072200014308

ಜಲ ಎಂ. ಜಿ. ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಮಳೆತ 59/1,1118 ಇತರೆ INM/ IPM 2.350 1128.00 244081027185 64138524115

ಮಲಾಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದೋಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆಮಳೆತ 47/1 ಇತರೆ INM/ IPM 1.450 696.00 702015210705 85022682316

ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ದಿವಾಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಸಡಿಗಳಲೆ 1/16P2,1/17P2 ಇತರೆ INM/ IPM 1.850 864.00 417020373941 1473101015297

ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಅಪಪಸಾಾಮ ಶನಿವಾರಸಂತ ಚಿಕ್ಕತ ತೋಳ ರು 86/1 ಇತರೆ INM/ IPM 4.250 691.00 225964396079 85013083094

ದಾರಕ್ಷಾಯಣಿ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮನೆಹಳಿಿ 10/2 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 447006208850 85018673168

ಎಸ್.ಎಂ. ಮಧು ಕೆ ೋಂ ರ್ಾಗರಾಜ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಾಗಡಳಿಿ 77,78/1,79/2,81/2,82,83 ಇತರೆ INM/ IPM 3.470 1665.00 962067767716 1757101010298

ನಳಿನಿಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 70/1b,70/2a ಇತರೆ INM/ IPM 4.450 2136.00 734891352998 1757101000418

ಕೆ.ಟಿ. ಯಶ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ತಿೋರ್ಯನಂದ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ದ ಡೆಕೆ ಡಿಾ 204/28,304/3,87/3,21/5 ಇತರೆ INM/ IPM 5.350 2400.00 979084661834 1757101001823

ಗಿರಿಜಾ ಕೆ ೋಂ ಅಶ ೋಕ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮನುಗನಹಳಿಿ 32/8 ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 1440.00 759419328246 1757108010264

ಬಿ.ಎಸ್. ಪ್ರೋಮಲೋಲಾ ಕೆ ಂ  ಸದದಲಂಗಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ನಿೋರಗುಂದ 354/32 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 616256947588 4907

ಎಂ.ಸ. ವಿೋಣಾ  ಕೆ ೋಂ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಾಗಡಳಿಿ 153/1,153/4,151/1 ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 1440.00 896193451210 1757101005068

ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದರಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಾಗಡಳಿಿ 37 ಇತರೆ INM/ IPM 1.120 537.00 514723077484 1757101003629

ಹೆಚ್.ಸ. ಪರಮೋಳ ಕೆ ೋಂ ಚನನಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹಿರಿಕ್ರ 40/4,78/1,64,77,31/1 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 388599408982 31025651338

ದೋವಕಿ ಎಂ.ಎಂ  ಕೆ ೋಂ ಮದೋವಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮೆಣಸ 1/21 ಇತರೆ INM/ IPM 1.900 912.00 551777532958 64125514011

ಎಂ.ಎಸ್. ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಗುಡುಗಳಲೆ 195/48,59,51,53/1,33/1,195/35 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 2700.00 405998174664 1473101001591

ಹೆೋಮಯೋಗೋಶ್  ಕೆ ೋಂ ಯೋಗೋಶ್ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 22,23/2,21/1,23/1 ಇತರೆ INM/ IPM 4.890 1350.00 274298928199 1473101007403

ಝಾನಿ್ ಕೆ.ಪಿ. ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿೋಶ್ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/227 ಇತರೆ INM/ IPM 2.500 1200.00 576975806478 520101022804486

ಬಿ.ಜೆ. ಭಾರತಿ  ಕೆ ೋಂ ಜೆ ೋಯಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತಲಾತರೆಶಟಟಳಿಿ 18/149,18/78a,18/160 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 410742400529 30943303534

ಬಿ.ಬಿ. ಸುಕ್ನಯ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋಪಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು 150,151/3,149/6a ಇತರೆ INM/ IPM 2.700 1305.00 916109667611 621003570182

ಬಿ.ಕೆ.ಶೈಲಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಟಟಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಬಟಟದಳಿಿ 138/236 ಇತರೆ INM/ IPM 1.250 600.00 394023051392 0563101011995

ಬಿ.ಎಸ್. ಲೋಲಾವತಿ  ಕೆ ೋಂ ಶಿವಶೋಖರ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಳ್ಾಿರಳಿಿ 38/5,38/33 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 221969524782 007100101002328

ನಂದಿನಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಕೆ ೋಂ ದ ರೆಸಾಾಮ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮನುಗನಹಳಿಿ 52,105/3 ಇತರೆ INM/ IPM 2.000 960.00 557305056632 002000101045123

ಕೆ.ಎಸ್ ರೆ ೋಹಿಣಿ ಕೆ ೋಂ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಲಾಳಿಿ 68/9 ಇತರೆ INM/ IPM 2.000 960.00 645301634079 4092500100569401

ರತನ ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಬಿ ಬಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/5,21/163,59/1,130/74 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 526389241121 132801011000255

ಎಸ್. ಪಿ ಸುಮತರ    ಕೆ ಂ ಪ್ೊನನಪಪ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/40 ಇತರೆ INM/ IPM 4.000 1920.00 626977255742 621003558950

ರಾಜಶಿರೋ ಕೆ ೋಂ ಸದಾನಂದ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಾ 17/17 ಇತರೆ INM/ IPM 3.500 1350.00 319255987524 0563101013346

ಮಮತ ಟಿ.ಸ. ಕೆ ೋಂ ಪರಸನನಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 96/9b,99/46 ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 823102973834 4092500101467701

ರೆೋಣುಖ ಕೆ ೋಂ ಈರಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಮಲುಗನಹಳಿಿ 185/11,185/17,105/1,67/1,49/2p ಇತರೆ INM/ IPM 4.300 2064.00 240979925327 4092500100897001

ಸ.ಎಸ್. ಶಾಂತಮಲಾಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಶಿಶೋಖರ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 94/9 ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 1440.00 654320428383 40925001004092501

ಉಮಾದೋವಿ ಕೆ ಂ ಜಯಾದೋವ್ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 285,264 ಇತರೆ INM/ IPM 5.400 2560.00 650512517544 4092500101311001

ಅನಿತಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಸದಾದಥ್ಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗರಗಂದ ರು 99,102/3,102/4,102/5 ಇತರೆ INM/ IPM 8.760 4204.00 859690364776 1382500100619401

ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ಂ ಕಾಳಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ 19/18,20/3A ಇತರೆ INM/ IPM 2.200 1056.00 561795974751 0455101009143

ರೆೋಖಾಮಣಿ  ಕೆ ೋಂ ರ್ಾಗೋಶ್ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಹೆಗುಡಳಿಿ 3/6, ಇತರೆ INM/ IPM 1.900 912.00 226519603840 1291101010626

ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಕ್ ಡುಮಂಗಳ ರು 21/6 ಇತರೆ INM/ IPM 2.100 1008.00 395870403262 1291101010241

ಬಿ.ಬಿ. ಗಿೋತಾ ಕೆ ೋಂ ಬಿದದಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಗವಾಯಲೆ 308/13,308/78 ಇತರೆ INM/ IPM 8.000 3840.00 481049144193 11032200014131

ಪಿ.ಎಸ್. ರಾಣಿ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಮ ವತ ೋಕ್ುಾ 67/1 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 656183764121 4817000800023401

ಬಿ.ಆರ್ ವಿಶಲಾಕ್ಷಿ ಕ್ಸಬ ಸ ೋಮವಾರಪ್ೋಟ 61/2 ಇತರೆ INM/ IPM 2.500 1152.00 251777295699 85030313992

ಕೆ.ಆರ್  ಬ ೋಜಮಮ ಕ್ಸಬ ಕಿಬಬಟಟ 34/11,34/5 ಇತರೆ INM/ IPM 3.350 1440.00 244401598078 6210035539629

ಚಂದರಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಚಿಕ್ಕಕೆ ಳತ ತರು 11,12,13 ಇತರೆ INM/ IPM 2.940 1410.00 663646462663 85042739450

ಕೆ.ಆರ್ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದರ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 6/1A,,6/2A ಇತರೆ INM/ IPM 10.000 4800.00 259282416665 520101022793379

ಪಿರೋಯಾಂಕ್  ಪ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಪ್ಮಮಯಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕೆದಕ್ಲ್ 176/1,176/2,20/7,20/12 ಇತರೆ INM/ IPM 7.000 3360.00 782421207684 0688101017816

ಹೆಚ್.ಪಿ ಭಾರತಿ   ಕೆ ೋಂ ಪರಕಾಶ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಬ ರು 20/17 ಇತರೆ INM/ IPM 5.000 2400.00 730889793363 11032200073768

ಸ.ಎ. ಜಾನಕಿ ಕೆ ೋಂ ಅಣಣಯಯ ಕ್ಸಬ ಯಡ ರು 128/2'20/33p1,10/45,10/34 ಇತರೆ INM/ IPM 4.350 2046.00 713461386363 31239907664

ಕೆ.ಆರ್. ಬ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ ಕ್ಸಬ ಕಿಬಬಟಟ 100/5p1,58/31p1 ಇತರೆ INM/ IPM 3.000 1440.00 244401598078 13825001005077501

ಎಸ್.ಪಿ ಅಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/37,297/26 ಇತರೆ INM/ IPM 6.000 2700.00 979556142173 621003529804

ಪುಣಯಶಿೋಲ ಕೆ ೋಂ ಜಯಣಣ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 77,78 ಇತರೆ INM/ IPM 4.230 2174.00 461011915573 520101216135326

ಎಂ.ಜಿ. ಜಲ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆತ ತರು 59/1,11/8 ಇತರೆ INM/ IPM 2.780 1070.00 244081027185 64138524115

ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ಧಮಯಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡೆತ ತರು 33/1p2 ಇತರೆ INM/ IPM 3.700 1776.00 963015586164 11072200014308

ರಜನಿ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ಸಬ ಬಳಗುಂದ 1/22 ಇತರೆ INM/ IPM 4.230 2030.00 973889645266 31721642428

ಎಂ.ಬಿ ಮೊಣಣಪಪ ಭದರಗ ಳ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ
75/16p2 6/3 76/19 75/30 81/13 

82/2 81/23p1 81/33
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.120 0.02534 879955763392    1559101001552    

ಟಿ.ಎಂ.ಮಾದಪಪ ಈಚ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 179/19 166/2 17/13 176/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.590 0.0311 687253443217    520101041830365    

ಎಸ್.ಸ.ಮಾಲತಿ ನೆ ೋಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 113/23 114/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.330 0.0424 549129650571    1105220002664    

ಕೆ.ಬಿ.ಅಶಾತ್ ನೆ ೋಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 104/101 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.720 0.02064 458130838040    1105220003574    

ಎಂ.ಜಿ.ಪ್ೊನನಮಮ ಭದರಗ ಳ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 229 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.960 0.04752 845897870937    686101019712    

ಕೆ.ಎನ್.ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ ೋಟ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 20/2 14/13 14/8 20/3 13/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.600 0.03244 689608056701    68610105304    

ಟಿ.ಜಿ.ಲಖಿತ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 137/14 109/26 109/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 275936928629    20245715193    

ಸುಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ಜಿ ಬಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 119/8 37/67 37/68 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 539183556328    520101041871665    

ಅಯಯಪಪ ಭದರಗ ಳ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 245/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.04505 546196994351    11052200003371    

ದಿಲೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 119/16 119/17 119/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.880 0.03369 732844429413    520101041815706    

ಕೆ.ಪಿ.ನರೆೋಂದರ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 118/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.040 0.01248 879976026539    19610100016620    

ಸ.ಎನ್.ಕಾಯಯಪಪ ರ್ಸ್ಟ ನೆಮಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ 233/2p1 232/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.120 0.0134 91833902474    54056494797    

ಸ.ಎ.ರಂಘು ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 04/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.012 0.01134 334525630438    346002010003642    

ಎ.ಜಿ.ಪೊಣಚಚ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.600 0.0432 660475709739    346002010001426    

ಬಿ.ಪಿ.ದೋವಯಯ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 31/26 31/23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.960 0.02352 405599910325    346002010005837    

ಸ.ಎಂ.ಅಯಯಪಪ ರ್ಸ್ಟ ನೆಮಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ 10/1a1 103 10/1a104 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.860 0.0405 486691506353    346002010004440    

ಎ.ಎ.ಗಣಪತಿ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 21/16 99/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.280 0.01837 307105041937    346002010005943    

ಎ.ಕೆ.ಚಿಟಟಯಪಪ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 86/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.540 0.02316 921052837740    346002010001084    

ಸ.ಕೆ.ರ್ಾಚಪಪ ಟಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 45 16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.530 0.00643 732897171718    64169758783    

ಯು.ಬಿ.ತಮಮಯಯ ಟಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 24/3 24/4 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.027 390760574677    64136954504    

ಕೆ,ಕೆ,ಪ್ರೋಮ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 9/3 9/2a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.600 0.04266 363129364523    520101022747925    

ಕೆ.ಬಿ.ಅರುಣ್ ರ್ಸ್ಟ ನೆಮಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ 244/10 23/2ಪ2 23/4 23/5 23/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 657443143720    64145821539    

ಬಿ.ಎಸ್.ಪೊವಯಯ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 20/10a 20/9p1 20/7 1/21 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 929921715084    1330000572-9

ಬಿ.ಪಿ.ಗಣಪತಿ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 31/22 31/27 31/36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.760 0.01276 405969139063    346002010004753    

ಎಂ.ಎಂ.ಅಪಪಯಯ ರ್ಸ್ಟ ನೆಮಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ 187/8 187/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.680 0.02016 544571571684    13300004328    

ಕೆ.ಕೆ.ದೋವಯಯ ರ್ಾಲೆಕೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 52/3 52/4 40/105 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 0.02424 369113630813    35400101001867    

ಎ.ಎಸ್.ಪವಿತ ಬಿೋರುಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 57/40 58/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.740 0.02088 3460020105369    346002010005369    

ಎಂ.ಪಿ.ಅಯಯಪಪ ರ್ಸ್ಟ ನೆಮಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ 267/1a 267/1b 267/13 267/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.0273 405757636459    64146177691    

ಎ.ಎನ್.ಸುಬಬಯಯ ಬಿೋರುಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 57/25 57/26 31/10 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.0405 375469874993    346002010004552    

 ಎ.ಕೆ.ನಂಜಪಪ ಬಿೋರುಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 57/14 31/3 31/4 31/11 1/106 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.033 595026418213    346002010000272    

ಸ,ಎ,ಚ ೋಂದಮಮ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 4/3 4/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.988 0.01728 371341213110    346002010003205    

ಎಂ.ಬಿ.ರಮಬಾಯಿ ಟಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 292848419878    64214512557    

ಬಿ.ಎ.ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ಳತಾಮಡು ಅಮಮತಿತ 1/4 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.980 0.04776 999848561788    10509852546    

ಎಂ.ಕೆ.ವಿಶಾರ್ಾಥ್ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 891651935429    559101011564    

ಎನ್.ಕೆ.ರ್ಾಚಪಪ ಕಾವಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 90/1 209/3 194/4ಪಿ1 197/6 84/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.400 0.0288 671850895501    543101001216    

ಎಂ.ಸ.ದೋವಯಯ ಕಾವಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 15/2 15/2 16/1 36/3ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 248855906816    543101002505    

ಪಿ.ಆರ್.ಚ ಕ್ಕಲಂಗಂ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.836 0.01003 912091121380    687101007453    

ಸ.ವಿರಪಪನ್ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 40/7 40/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 700640922493    687101007451    

ಸಾತಪಪನ್ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 40/10 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.200 0.0264 834806846869    687101007454    

ಪ್ರಿಯನ್ ಸ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 40/4 40/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.200 0.0264 812054003161    687101007452    

ಎನ್.ಪ್ರಿಯಣಣ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 223/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 883168498698    117601011000341    

ಉಮಯಾಳ್ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 40/6 40/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 211910270393    687101007450    

ಎಂ.ಪಿ.ಗಣಪತಿ ಹಾಲುಗುಂದ ಅಮಮತಿತ
227/18 233/10ಪಿ2 282/6 230/7 

265/9ಪಿ2 227/10ಪಿ1 230/5ಪಿ2 

227/15 227/16

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.02342 506480324479    122401010002777    

ಎಂ.ಎಂ.ಸುರೆೋಶ್ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 78/9 78/16 68/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.140 0.01368 853000514257    800101010152    

ಕೆ.ಎಂ.ಮೊಣಣಪಪ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 73/18 73/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.500 0.018 812425820195    20221600611    

ಎಂ.ಎಸ್.ಸುಮೋತರ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 78/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 0.012 650578865298    800101025575    

ಎ.ಎಂ.ಮಾದಪಪ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 89/3p3 89/4 89/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.400 0.0288 556784905487    559101017277    

ರ್ಾಚಪಪ ಕೆ.ಬಿ ಪಾಲಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 69/4c 69/22 69/29a 143/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.320 0.01584 756479504251    11062200029756    

ನರೆೋಂದರರ್ಾಥ್ ಪಿ.ಎಸ್ ಪಾಲಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 117/9 117/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.592 0.03062 474937802224    131801010001646    



ಕೆ.ಟಿ.ಪೊವಯಯ 1ನೆೋ ರುದರಗುಪ್ಪ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 108/22 108/3p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.240 0.0144 280581203770    20165073006    

ಕೆ.ಜಿ.ಕ್ರುಂಬಯಯ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 73/21 73/8 144/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.040 0.03744 676165234138    10509841567    

ಕೆ.ಎಂ.ಮೊಣಣಪಪ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 148/4 148/5 152/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.800 0.03326 880440445204    520101053450031    

ರ್ಾಚಪಪ  ಎನ್.ಎ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 128/5p2 117/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.400 0.0288 533051936631    10509843803    

 ಕೆ.ಎ.ಜೆ ೋಯಪಪ ಪಾಲಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 148/9 137/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 0.024 836123277821    559101013841    

ಎ.ಜಿ.ರೆ ೋಹಿತ್ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 89/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.280 0.0264 265582616488    132001011000174    

ಎಂ.ಎಂ ಸ ೋಮಯಯ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ
12/5 24/7b 44/7 24/10 44/164/10 

68/15 45/2 45
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.784 0.04224 703852031718    20181294899    

ಎಂ.ಎಂ ಸುಬಬಯಯ ಕೆದಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 288/9 329/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.620 0.02496 888122688898    10509847105    

ಸ.ಯು.ಕಾಳಯಯ ಪುದುಕೆ ೋಟ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 85/2 85/2 85/4 63/2 63/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 859743881209    20181903186    

ಬಿದದಯಯ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 73/15 73/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.600 0.0192 595925430521    132001010003124    

ಕೆ.ಎಂ.ಅಯಯಪಪ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 86/4 45/2 45/1 45/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.964 0.0264 255398900921    575283175    

ಎಂ.ವಿ ರೆ ೋಹಿಣಿ ರ್ಾಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 47/1 120/4 196/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 290885199734    520101215687236    

ಕೆ.ಎಸ್ ದೋವಮಮ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 73/5 73/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.960 0.04752 970116271535    20171083426    

ಪಿ.ಬಿ.ಚಂಗಪಪ ಬೋಟ ಳಿಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 213/3 213/7 213/11 158/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.600 0.03984 417192022362    800101016343    

ಕೆ.ಬಿ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 13/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.140 0.02928 420640895121    30307667123    

ಎ.ಜಿ..ರಂಜು ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 89/3p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.040 0.02448 373113584152    13200101000867    

ಎಂ.ಎ.ಪರಕಾಶ್ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 117/3a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 321700312724    520101053467252    

ಎಂ.ಎಂ ರಮೆೋಶ್ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 78/13 78/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.000 0.036 237924890694    132001010003056    

ಬಿ.ಯು.ಲೆ ೋಖರ್ಾಥ್ ಕ್ಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 12/2 30/4 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.748 0.02097 918728735895    20171083379    

ಎ.ಎಸ್ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ನೆ ೋಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 39/1 a 1/8a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 0.02862 397803155820    11052200026069    

ಶಂಭು ಬಿ.ಎಂ ಕ್ುಟಟಂದಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 71/8 71/9 71/7 71/10 68/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.600 0.04028 685181386617    559101002426    

ಎ,ಎಂ ಮಾದಪಪ ಅವಯತ ೋಕ್ುಾ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 150/12 150/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.460 0.00569 335793462630    54030607451    

ಟಿ.ಎ.ಚಂಗಪಪ ಬಕೆಕಸ ೋಡುಾರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 8/20 6/8 2/39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.400 0.0288 227764253109    30028071772    

ಎನ್.ಟಿ.ಧರಣಿ ಕೆ ಂಗಣ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ
125/6 19 36/5 33/4 33/3 33/6 

35/10 40/30 40/25 40/21 40/31
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.484 0.02703 442182841428    20184797287    

ಕೆ.ಎ.ಪೊವಯಯ ಕ್ುಂದ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 33 19 33 18 36 20 33 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 212708825459    20195468330    

ನಮೋತಾ ಬಿ.ಪಿ ಕೆ ಂಗಣ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 129/3 40/16 41/17 40/28 40/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.624 0.04348 497877065450    346002010030726    

ಟಿ.ಎನ್.ಮುದದಪಪ ಕೆ ಂಗಣ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ
109/32 109/11 109/10 41/13 

137/10141/8
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.120 0.03744 499541240712    520101215602011    

ಸ.ಎಸ್.ಸ ೋಮಯಯ ಕಾನ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 134/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.0265 906733641190    11091010000932    

ಅರುಣ ಮಾಯಮುಡಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 113/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.680 0.00765 688215430171    15341190005089    

ಟಿ.ಕೆ.ಗ ೋಪಾಲ ಕೆ ಂಗಣ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 141/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.840 0.01325 363584147795    621006166186    

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮಂದಣಣ ಹೆೈಸ ೋಡುಾರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 80/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.076 0.01065 871499789787    520101022788928    

ಕೆ.ಎಂ.ವಿಶಾರ್ಾಥ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 163/4 94/23 94/5 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.000 0.03369 671885074430    3200101008254    

ಎ.ಪಿ ಪೊಣಚಚ ಚೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 21/1 21/2 20/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.668 0.01776 429832798007    456101014884    

ಕೆ.ಪಿ.ಅರಸು ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 28/10 28/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 64126543777    64126543777    

ಮೊೋಹನ್ ಕೆ.ಎಂ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 115/4 124/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.920 0.00624 547186832897    1472101004154    

ಎಂ.ಎ.ದೋವಯಯ ಬಲಯ ಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 109/8 75/6 75/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.600 0.01848 436202642236    1559101002509    

ಸ.ಪಿ.ಗಣಪತಿ ಕೆ ೋಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 197 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.532 0.01598 911200915583    520101022758298    

ಎಂ.ಪಿ.ರಾಜ ಬಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
20/11 20/14 20/13 41/1 41/7 51/3 

73/5
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.800 0.03321 963642233575    6400101006572    

ಕೆ.ಬಿ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 43/13 43/14 54/7 43/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.628 0.00816 355448577705    20203076731    

ಎಂ.ಎಂಗಣಪತಿ ಹೆೈಸ ೋಡುಾರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 179/5p1 180p2 3/16 149/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.04262 965355158100    520101022744181    

 ಕೆ.ಎಂ.ಭಿೋಮಯಯ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 4/5 4/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.040 0.01598 583511668166    1472101000670    

ಎಂ.ಕೆ.ಸರಸಾತಿ ಬಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/7. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.800 0.0096 507508562775    19610100018261    

ಎಂ.ಎಸ್ ತಿಮಮಯಯ ಪ್ೊರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 81/33 81/31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.380 0.038 707597431728    30035093021    

ಎಂ.ಎನ್.ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/17a 1/33 1/42 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 242063372006    30035093021    

ಎಂ.ಕೆ.ಪರವಿೋಣ್ ಬೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/50. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.800 0.0096 800085093327    520101041843203    

ಕೆ.ಎಂ.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಹೆೈಸ ೋಡುಾರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 138/5a 170/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.060 0.01272 456537622513    520101022761744    

ಬಿ.ಬಿ.ಉತತಪಪ ಬ ೋಪಯಯ ಹುದಿಕೆೋರಿ 77/12 65/5p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.680 0.01325 384272621653    106901011000979    

ಎಂ.ಎಂ.ಮುತತಣಣ ಕೆ ಟಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲೆ
67/16 67/21 71/7 71/12 14/26 

14/35
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.600 0.0312 385414174742    10181010001395    

ಎಂ.ಎಂ.ಕ್ಸ ತರಿ ಕೆ ಟಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲೆ 67/8a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.600 0.0072 798313870873    589101007410    

ಪ್ರೋಮ ನಂಜಪಪ ಬಿಳ ರು ಬಾಳೆಲೆ 89/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.800 0.0216 497583930618    456101023733    

ಎಂ.ಎಂ.ಸ ೋಮಣಣ ಕೆ ಟಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲೆ 78/11 78/10 78/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.300 0.0156 720071646378    64039234428    

ಬಿ.ಪಿ.ನಿರಂತ ಬಸಗ ರು ಬಾಳೆಲೆ 189/7 189/2 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.252 0.01502 547513984173    64018257677    

ಇಂದರ ಪ್ರಿಯನ್ ಚನನಯಯನ ಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 223/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.120 0.03464 551597439499    13401000003387    

ಪರಮೊೋದ್ ಬಿ.ಎನ್ ಹೆ ೋಸ ರು ಅಮಮತಿತ 27/4a 24/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.440 0.0117 342664808804    10509921066    

ಬಿ.ಎಸ್.ಮೆೋದಪಪ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 1/127 1/128 1/130 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.900 0.0189 472547822890    128301010001973    

ಬಿ.ಎಂ.ಅಕ್ಕಮಮ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 59/43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.720 0.0162 441435824718    346002010032248    

ಯು.ಟಿ.ಸ ೋಮಯಯ ಟಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 3/1 3/8 9/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.288 0.01545 64165303987    64165303987    

ಸ.ಎನ್.ಕಾಯಯಪಪ ಟಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 75/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 714479600490    64104313136    

ಸ.ಎ.ನಟೋಶ್ ಟಿ-ಶೋಟಿಟಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 156/3p1 156/312 117/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 657848047874    64140099933    

ಎಂ.ಪಿ.ಪೊಣಚಚ ರ್ಾಲೆಕೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 99/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.200 0.0144 297205990790    520101026339753    

ಬಿ.ಎಂ.ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 59/18 62/4 62/6 62/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.900 0.0348 289276086264    346002010031283    

ಎ.ಬಿ.ಸ ೋಮಯಯ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 58/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.820 0.00984 809501983792    346002010005499    

ಬಿ.ಪಿ.ಪೊಣಚಚ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 21/12. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.344 0.01612 845372672994    346002010005115    

ಎಂ.ಎ ಮೊೋಣಪಪ ನೆಮಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ 187/3p1 187/4p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.027 384113798465    13300006096    

ಎಂ.ಎ.ರಮೆೋಶ್ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ 136/26 136/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.04212 757567051197    50100049675583    

ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ೃಷ್ಣ ರ್ಸ್ಟ ನೆಮಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ 244/11 154/23 154/24 154/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.027 578681505477    1008653    

ನಂಜಪಪ ಮುಗಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 140/2 12/5 12/3a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.772 0.02126 696182235830    52010104188241    

ಎಂ.ಪಿ.ಪ್ಮಮಯಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 75/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.260 0.01512 885507556122    10509876146    

ಬಿ.ಎ.ಪೊವಪಪ ಬಳ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 37/3 37/4 37/5 37/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.000 0.01128 771259379304    8400101000498    

ಸ.ಎಸ್.ಬ ೋಪಯಯ ಹೆೈಸ ೋಡುಾರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 3/31 3/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.200 0.0144 912799632956    520101022764905    

ಬಿ.ಎನ್.ಸುಬಬಮಮ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 23/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 0.01325 557188106920    1472101000235    

ಬಿ.ಎ.ಡಾಲು ಬಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 37/11 72/6 72/5 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.880 0.01056 733154420132    520101022773981    

ಐ.ಕೆ.ಲಾಲಪಪ ಬಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/7p 305/4a 332/2a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.376 0.03518 924740983250    54030603886    

ಡಿ.ಟಿ.ದೋವಯಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 37/10p2 26/17p4 26/39 37/23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.600 0.02928 572981557412    1559101001900    

ವಿಜಯ ಕೆ.ಬಿ. ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 4/10 4/11 4/12 60/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.640 0.01855 738083380761    1472101002099    

ಕೆ.ಎ ಮಾದಪಪ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 29/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.960 0.04752 607111313052    1472101000107    

ಕೆ.ಎಸ್.ಮೊಣಣಪಪ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 85/16 152/4 92/3 37/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.680 0.0201 537622957276    1559101002175    

ಎಂ.ಎ ತಮಮಯಯ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 81/66 81/67 81/68 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.668 0.0321 770082959303    520101022765006    

ಎನ್ .ಡಿ ಕಾಯಯಪಪ ಬಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 327/3 321/3 321/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.400 0.024 787737319673    520101022745056    

ಪಿ.ಬಿ ಗಿೋರಿಶ್ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 69/7 61/4 68/8 63/3 69/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.780 0.02131 638254686949    456101016790    

ಕೆ.ಪಿ.ತಮಮಯಯ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 11/17 11/6 11/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.440 0.00954 620044247151    1472101001941    

ಕೆ.ಸ.ವಿಜಯ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ
85/23 95/2 85a 20 85/22 85/23 

85/24
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.200 0.01464 319882434963    456101011182    

ರಾಜೆೋಶ್ ಸ.ಪಿ ಕೆ ಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 10/16 18/2 2/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.360 0.01382 927562469785    520101022750726    

ಎಂ.ಬಿ.ಚುಮಮಯಯ ಚೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/37 1/43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.400 0.01809 880072579177    456101012018    

ಕೆ.ಬಿ.ಸುಬಬಯಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
153/4 153/9 126/9 126/5 66/1 

63/11
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.600 0.042 791505200174    520101041792455    

ಸ.ಎನ್.ಪಾವಯತಿ ರ್ಸ್ಟ ನೆಮಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ 190 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.220 0.01464 284003752872    346002010031931    

ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಪಪ ವಿ-ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 59/3p1 13/9p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.560 0.0233 536130625325    800101028118    

ಕೆ.ಬಿ.ಮುತತಪಪ ಸುಳುಗ ೋಡು ಬಾಳೆಲೆ 109/31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 546581557963    64106099049    

ಎ.ಕೆ.ಬಳಯವಾ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 17/12,17/9,17/7,17/2A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.808 0.02169 900932741458    131701010003159    

ಸ.ಬಿ. ಮಂದಣಣ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.320 0.02784 247240633778    2100010100402    

ಕೆ.ಬಿ. ಮುತತಪಪ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 3/19,3/15,3/40,3/41,3/42 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.580 0.01704 947954589527    121001750615    

ಪಿ.ಟಿ.ಮಾಚಯಯ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲೆ 79/12,79/23,79/27,79/28,67/9, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.100 0.027 336530720729    85026829800    

ಹೆಚ್.ಸಚಂಗಪಪ ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ 81/12 ಪರಿಶಿೋಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.100 0.01296 63279003006    13279006736    

ಎಂ.ಕೆ.ಪೊಣಚಚ ಹೆೈಸ ೋಡುಾರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 97/4 97/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.800 0.0336 811466507991    520101041817377    

ಕೆ.ಬಿ.ಪೊಣಚಚ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 152/2 160 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.444 0.01537 491862571148    10509903024    

ಐ.ಕೆ.ಭಿೋಮಯಯ ಬಳುಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 203/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.800 0.0096 76975609307    64039036016    

ಎಂ.ಸ.ಚಿಟಿಟಯಪಪ ಪ್ೊರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 66/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.400 0.0054 908887279892    6403112068    

ಎನ್ .ಈ ಈರಪಪ ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 178/1 175/6 186/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 959655707076    1472101003578    

ಸ.ಎ.ರ್ಾಣಯಯ ಬೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 183/4 110/8 110/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.800 0.0336 731703635236    520101022745412    

ಎನ್.ಈ.ಉತತಯಯ ಬಿರುರ್ಾಣಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 173/2p1 173/p2 181/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.03547 284552548313    1472101002012    

ಬಿ.ಎಂ.ಚಂಗಪಪ ಹೆೈಸ ೋಡುಾರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 196/4 162/15a 176/2 162/31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 257049423577    52010102275306    

ಕೆ,ಕೆ.ವಿಜಯ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 3/34 3/36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.160 0.01536 466953426410    1472101002820    

ಬಿ.ಶಾಂತಿ ಭದರಗ ಳ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 272/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.168 0.0444 703309249441    106901010015469    



ಕಾಮ ಮೆೋದಪಪ ಅರುವತ ೋಕ್ುಾ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ
180/37'180/24,180/43,180/17,180

/23P,180/53,180/36
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 402589020983    106901010015331    

ಎನ್.ಎಸ್. ಭಾರತಿ ಕ್ುಂದ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 4/6. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.164 0.0212 809455404538    20179300068    

ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಪತಿ ಬಕೆಕಸ ೋಡಾರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 8/16.8/9,6/32,6/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.076 0.02486 272426677414    1559101001209    

ಪಿ.ಎ.ಪುಷ್ಪವತಿ ಕ್ುಂದ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 85/10,85/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.760 0.0405 664411155623    456101022290    

ಬ ೋಸ್.ಪಿ.ಜಿ ಕ್ುಂದ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 85/19,85/4,85/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.008 0.024 648375983075    686101017681    

ಬಿ.ಕೆ.ಬ ೋಪಣಣ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 2/16 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.908 0.00576 815374143239    520291017167626    

ಎಸ್.ಕೆ.ರೆೋಶ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 327/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.440 0.01344 546914655354    32343691896    

ಎ.ಬಿ.ಕ್ುಟಟಪಪ ವಿ-ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 102 5/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.752 0.02745 447217241056    520101215575241    

ಪಿ.ಪಿ.ಮೊಣಣಪಪ ಬಳ್ಾಿರಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 87 88 89 105/2 105/4 104/2 106/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.588 0.02112 381400001976    10509844171    

ಕೆ.ಎನ್.ಅಯಯಪಪ ಕ್ುಂಬೋರಿ ಅಮಮತಿತ 29/1 29/2 29/3 34/1 34/2 34/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.248 0.03196 300699897050    543101003950    

 ಸ.ಎಂ. ಸುರೆೋಶ ವಿ-ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.308 0.0144 765684539957    20008029614    

ಕೆ.ಬಿ.ಮೊೋಟಯಯ ನಲ ಾರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 162/2a 116/6 116/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.620 0.0054 775726869414    54030609232    

ಬಿ.ಟಿ.ಅರುಣ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆರಿ , ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.480 0.01537 621209177367    106901011001081    

ಎಂ.ಜಿ.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಮುಗಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆರಿ 77/6 77/2 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.492 0.02756 290377725012    54030604993    

ಎಂ.ಬಿ.ಗಣಪತಿ ಪ್ೊರಾಡು ಹುದಿಕೆರಿ 112/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.984 0.00848 592310590830    520101022760764    

ಕೆ.ಎಂ.ರ್ಾಚಪಪ ಹೆೈಸ ಡುಾರು ಹುದಿಕೆರಿ
91/7a 98/46a 98/6d 98/6e 98/6c2 

98/6b2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.800 0.0456 547783114619    8400101002001    

ಬಿ.ಎ.ಯ ಸುಪ್ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 134/14 134/7 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.120 0.01344 774766638560    6112400363    

ಎ.ಬಿ.ಈರಪಪ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ
17/2b 400/3 431/5 17/10 17/11 

165/5
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.640 0.03168 919177650351    131701010000843    

ಎಂ.ಜೆ.ಭಿೋಮಯಯ ಕ್ಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 88/19 8/6 8/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.200 0.03024 891166992240    132001011000550    

ಎಂ.ಬಿ.ಸುಬಬಯಯ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 14/5 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.284 0.0154 278922887636    131701010000062    

ಮಾಲ ಸ ೋಮಯಯ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 14/4 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.560 0.01824 355345437446    131701010001298    

ಕಾಗಿೋರ ಬಿ.ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 269 267/5 267/9 267/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.300 0.01008 847252305238    520101215628345    

ವಿಜಯ್ ಡಿಸ ೋಜ ಕ್ಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 23/15 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.852 0.02664 444875501187    1240010004087    

ಕೆ.ಎಂ.ಅಯಯಪಪ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 168/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.600 0.01065 562109605823    543101002679    

ಚಂಗಪಪ ಎಂ.ಎಸ್ ಕಾವಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 18/1 18/6 18/12p1 8/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.916 0.0453 390787148731    543101009321    

ವಿ.ಜೆ.ರಾಮಚಂದರ ಕ್ಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 67/3p1 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.976 0.0117 255568216021    85022667488    

ಸ,ಎಂ.ಚಾಕೆ ೋ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 162/1a 162/3 163/11b ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.600 0.0158 383821390361    119901010008586    

ಬಿ.ಎಸ್.ಸನಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಅಮಮತಿತ 20/2 20/3 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.000 0.01809 512370534619    543101009321    

ವಿ.ಜೆೋ.ಉಮೆಶ್ ಕ್ಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 49/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.160 0.01012 782265136392    122401010003182    

ವಿ.ಎನ್.ಕ್ೃಷ್ಣ ಸದಾದಪುರ ಅಮಮತಿತ 83/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.968 0.01862 957144531288    687101004736    

ಹೆಚ್.ಸ. ರವಿ ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ 81/112 ಪರಿಶಿೋಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.988 0.01296 520739376847    589101006365    

ಹೆಚ್.ಎ.ಸಣಣಮಮ ಬಾಳೆಲೆ ಬಾಳೆಲೆ 223/3 223/1 190/5 190/6 211/8 ಪರಿಶಿೋಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.764 0.01456 891726325429    10180105100157    

ಎಂ.ಜಿ .ಬ ೋಪಯಯ ಕೆ ಟಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲೆ 63/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.152 0.0108 383389647869    589101004992    

ಟರಸಾ ತಂಗಚಚನ್ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 86/2,86/4, ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.952 0.0162 489924900110    11052200037010    

ಮಂಜುರ್ಾಥ್ ಪಿ.ಎಸ್ ಕಿರುಗ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 25/23 25/24 25/25 25/11ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.600 0.0432 970019063871    13280000504

ತಂಗಚಚನ್ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲೆ 112/2 110/2 152 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.660 0.04392 596733057507    1.10522E+13

ಎನ್.ಪಿ.ಕಾರಿಯಪಪ ಕೆೋಬೈಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ 6/2p2 6/2p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 520401000091621    520401000091621    

ಪೊವಯಯ ಐ.ಎ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 15/2 16/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.860 0.0441 7342101002878    543101002878    

ಸ.ಟಿ.ಕ್ುಟಟಪಪ ಕಿರುಗ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 70/2 48/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 354307785155    520101041797813    

ಪಿ.ಪಿ.ರ್ಾಚಪಪ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 50//4 51/11 51/7p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.944 0.02332 211132142566    1559101001637    

ಸ.ಎನ್.ರ್ಾಣಯಯ ಬಕೆಕಸ ೋಡುಾರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 75/35 75/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.01944 465423345601    1559101001028    

ಹರಿೋಶ್,ಹೆಚ್.ಡಿ. ನೆ ಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 1/69,1/761/1,1/77,59/31/40 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.028 0.0318 755529443965    11052200024533    

ಚಿತಾರ .ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ನೆ ಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 98/10,1/75,1/74,1/29,1/4,1/36 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.0393 792528235567    11052200028729    

ಎಂ.ಎಂ.ರ್ಾಗೋಶ್ ನೆ ಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 204,203/31,203/30,203/29 ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.880 0.02275 434112085076    20135999995    

ಕ್ುರುಬರ ಕೆೋತ ರ್ಾಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 164/16ಎನ್ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.200 0.0144 237998686849    6188679991

ಸ.ಟಿ.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕಿರುಗ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 120/5 85/9 69/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.000 0.048 546129590270    456101016456    

ಬಿ.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ಬಿನ್: ಬಿ.ಎಂ. ಕಾಯಯಪಪ ನರಿಯಂದಡ ಮಡಿಕೆೋರಿ 8/12,8/13 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 468466302711 131801011000227

ಎಂ.ಐ. ಮಹಮಮದ್  ಬಿನ್: ಎಂ.ಎ. ಇಬಾರಹಿಂ ಕೆ ೋಳಕೆೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 225/170ಪಿ,221/2,243/21,247/6 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 8.000 3840.00 809958167925 2564010000000013,

ಕೆ.ಎ. ಅಯ ಬು ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 204/8 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.500 912.00 310023169562 ,0554101012953

ಯು.ಎಸ್. ಪದಮಜ   ಕೆ ಮ:ಯು.ಪಿ. ಸುಭಾಷ್ ಕ್ುಂಜಿಲ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 135/12,135/8 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 556432378591 520101048854091,

ಸ.ಎನ್. ತಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಸ.ಬಿ. ನಂಜಪಪ ಬಲಮುರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 222/7,222/15,222/18,136/4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 6.540 3139.00 380219356312 520101028482243

ಯು.ಪಿ. ಸುಭಾಷ್ ಬಿನ್:ಯು.ಎಂ. ಪ್ೊನನಣಣ ಕ್ುಂಜಿಲ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ
136/3,161/5,161/6ಪಿ1,136/4,161/3,

161/8
ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 277359685030 10599757305

ಅಬಾಸ್  ಕೆ.ಪಿ. ಬಿನ್:ಪಕ್ುರಕ್ುಟಿಟ ಕೆ ೋಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ
222/1,222/22,222/19,222/15ಪಿ2,22

2/17ಪಿ2,222/16ಪಿ2
ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 670702901402 348602010003987,

ಸುನಿೋತ ಬ ೋಪಣಣ ಮರಂದ ೋಡ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 28,59 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 8.250 3960.00 742583761133 1322500100416701,

 ಕೆ.ಎ. ಸಾರಮಮ  ಕೆ ೋಂ: ಅಬಾಸ್ ಮರಂದ ೋಡ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 222/15 222*16ಪಿ1,222/17ಪಿ1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.000 1920.00 994894382200 348602010007662,

ಜುಬೋರಿಯಾ ಬಿನ್:ಆರ್.ಎಂ. ರಜಾಕ್ ಕೆ ೋಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 221/3 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.000 960.00 668782784975 ,0554101012952

ಕೆ.ಬಿ.ಭಿೋಮಯಯ  ಬಿನ್:ಕೆ.ಬಿ. ಬಿದದಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಟ ಭಾಗಮಂಡಲ 92/1,133/2,128/2,92/2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 6.600 3168.00 358712930681 1312500100309701,

ಎಂ.ಸ. ಗಣಪತಿ ಬಿನ್:ಎಂ.ಜಿ. ಚಿಣಣಪಪ ಬಿ. ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 167/6,44/3 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 361214042066 1312500100003001,

ಎನ್.ಎ.ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್:ಎನ್.ಇ.ಅಯಯಪಪ ಬಟಟಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 242/2,10/1 10.000 4800 436717070520 560381000844350

ಕೆ.ಸ.ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಂ. ಚುಂಡಯಯ ಅವಂದ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 42/4 2.000 960 659424131591 ,008300101007114

ಕೆ.ಪಿ. ಪಳಂಗಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಕೆ. ಪೊಣಚಚ ಕೆ ೋಪಟಿಟ ಭಾಗಮಂಡಲ 76/1,44/2,48/14 10.000 4800 228541018338 1312500100680301,

ಬಿ.ಡಿ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್:ದೋವಯಯ ಅವಂದ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 34/14,28/22ಪಿ228/20 8.800 4224 473602853156 11002010000240

ಬಿ.ಎಂ. ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಮಾಚಯಯ ಕೆ ೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 108/4 1.200 576 560633148333 11022200014930

ಸ.ಎನ್.ಉತತಪಪ ಬಿನ್: ನಂಜುಂಡ ಕೆ ಟ ಟರು ಭಾಗಮಂಡಲ 69/11 6912ಪಿ1 69/15,109/19 5.490 2635 1312500100230201,

ಜಿ.ಇ. ಪಳಂಗಪಪ ಬಿನ್:ಜಿ. ಈರಪಪ ಬಿ. ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ
169/13,169/16,206,169/1,169/12ಪಿ

2
5.450 2616 965195068564 1312500100174201,

ಎಂ.ಸ.ಪಾವಯತಿ ಕೆ ಂ: ಎಂ.ಜಿ.ಚಿಣಣಪಪ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 244/8 6.100 2928 317407278628 1312500100226501,

ಕಿಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಂ  ಬಿನ್: ಮೆೋದಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 18/2, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 5.500 2400.00 377138609973 114401010003975

ಎನ್.ಡಿ. ಧಮಯಪಾಲ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಪೌತಿ: ದೋವಯಯ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/324ಎ ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.950 2375.00 910440714737 ,0643101048527

ವಿ.ಜಿ ನಟೋಶ್ ಬಿನ್:ವಿ.ಕೆ. ಗ ೋಪಾಲ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 475/6,475/4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1440.00 566234814840 20131329764

ಎಂ.ಬಿ.ಬಳಯಪಪ ಬಿನ್: ಭಿಮಯಯ ಹೆರವರ್ಾಡು ಸಂಪಾಜೆ
112ಪಿ5,1/17,1/18,1/19,223/10ಬಿ,22

3/19
ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 78311489477 114701011001939

ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್: ಬಂಕಿ ಪೊಜಾರಿ ಜೆ ೋಡುಪಾಲ ಸಂಪಾಜೆ 12/1ಪಿ ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.500 1200.00 494857179678 ,0517101027374

ಎ.ಎ.ಹೆೋಮ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಎ.ಎಸ್. ಆನಂದ ಪಿ.ಪ್ರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 139/2,139/3 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.200 580.00 665074518423 10599802441

ಕೆ.ಎಸ್.ದ ರೌಪದಿ  ಬಿನ್: ಶಿವರಾಮ ಗ್ೌಡ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 128/1,159/1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.000 1920.00 739139397540 131101011001250

ಟಿ. ಆರ್. ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ರಾಮಪಪ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 29/22,29/60,29/61 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.000 1920.00 238547303703 ,0517101025759

ಸುಬೈರ  ಬಿನ್:ಕೆ.ಪಿ.ಸಾದಲ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 221/24 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.500 744.00 991228693350 256401000003527

ಕೆ.ಎ.ಸ್.ಆಶರಫ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಪಿ.ಸಾದಲ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 225/115ಪಿ1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.000 480.00 386887009978 ,0554101012177

ಕೆ.ಎಸ್.ಮೆಹಬ ಬ್  ಬಿನ್:ಸಾದಲ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 225/14 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.000 480.00 905998537920 ,0554101012653

ಕೆ.ಪಿ. ಸಾದಲ ಬಿನ್:ಪಕ್ುರಕ್ುಟಿಟ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 221/10,222/9,110/24,221/17 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 7.770 3729.00 712722868815 ,0554101012106

ಕೆ.ಕೆ.ಪೊವಣಣ ಬಿನ್:ಕಾಳಪಪ ಕೆೈಕಾಡು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 29/3, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.450 2136.00 455570606903 256401000002313

ಪಿ.ಎ. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಪಿ.ಪಿ.ಅಪಪಣಣಮಮಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ
400,4041,402,403,404,465/2,464/

3
ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 673465273391 ,0554101005104

ಪಿ.ಎಂ.ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್:ಪಿ.ಎನ್.ಮಂದಪಪ ಅರಪಟುಟ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 12/12,9/12,17/24,17/39 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2376.00 286890715967 11062200012152

ಕೆ.ಡಿ. ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಸ್.ದೋವಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 21/9,21/3,21/16,21/4,21/12 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 9.170 4400.00 231273592166 256401000001975

ಎಂ.ಎಂ. ಮಹಮದ್ ಮೊಯಿದಕ್ುಟಿಟ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 252/26 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.000 480.00 995031625156 256401000000423

ಎಂ.ಇ. ಅಬದಲ್  ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಇಬಾರಹಿಂ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 30/1,31/2,31/3 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 5.550 2664.00 493989110254 ,0554101016716

ಎಂ.ಈಸಫ್  ಬಿನ್: ಐಮದ್ ಎಮೆಮಮಾಡು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 46/31,49/4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 8.880 4262.00 207283368095 ,000700101013467

ಸ.ಪಿ. ಮುದದಪಪ ಬಿನ್: ಸ.ಕೆ. ಪ್ಮಮಯಯ ಕೆ ಟ ಟರು ಭಾಗಮಂಡಲ
109/5ಪಿ1,109/3,109/7,69/13ಪಿ2,69/

24
ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.650 2232.00 444583858689 1312500100521901,

ಪಿ.ಡಿ. ಮುತತಣಣ  ಬಿನ್:ಪಿ. ದೋವಯಯ ಬಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 107/47,33/10 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.650 2232.00 563743285622 1312500100514301,

ಎ.ಬಿ.ಸುಂದರೆೋಶ ಬಿನ್: ಸ. ಬಳಯಪಪ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 2/38,2/39,2/14 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 6.900 3312.00 908061830556 11022200006126

ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಸು  ಬಿನ್:ಸುಬಬಯಯಕೆ.ಕೆ. ಐವತ ತೋಕ್ುಾ ಭಾಗಮಂಡಲ 160/3,122/1,143/2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 8.400 4032.00 652976513986 54012473451

ಕೆ.ಎ. ಜಮಮ ಮಾದಯಯ ಬಿನ್:ಕೆ.ಬಿ.ಅಚಚಪಪ ಬಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 75/3ು ,198/9ಪಿ2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 9.400 4512.00 330260888169 121001524031

ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎ.ಪಳಂಗಪಪ ಕಾರುಗುಂದ ಭಾಗಮಂಡಲ 8/10,8/11,141/22 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 5.625 2700.00 972827236740 2019788800

ಕೆ.ಎಂ. ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್:ಮುತತಣಣ ಬಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 1/7,2/8,2/10,2/12,17/4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 6.000 2880.00 502960965196 114701010012979

ಸ.ಕೆ. ರವಿೋಂದರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್: ಕ್ುಮಾರ  ರ್ಾಯಕ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 217, ಸುಣಣ 2.000 960.00 549018301763 520101241215710

ಎನ್.ಸ. ಗಂಗ್ಾಧರ  ಬಿನ್:ಚಿಣಣಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/579,195/3,195/24 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.000 1920.00 833685510161 SB/01/000238

ಎನ್.ಡಿ.ವರದರಾಜು ಬಿನ್:ಎನ್.ಸ. ದೋವಯಯ ಬಿ. ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 282/2,284/4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.100 1488.00 414833025864 1312500100089001,

ಎಂ.ಎಸ್.ದೋವಯಯ  ಬಿನ್: ಎಂ.ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 106/10,1/76,108/9 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 250211476549 ,0517101039655

ಎಂ.ಆರ್. ಭರತ್  ಬಿನ್: ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮರಾವ್ 1ನೆೋಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 83/12 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 8.480 4050.00 381534458389 4812500100842601,

ಬಿ.ಎ.ರಾಜು  ಬಿನ್: ಅಣಿಣ ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 108/4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.000 960.00 983777730042 114401010003097

ಎಂ.ಆರ್. ಗ್ಾಯತಿರ  ಕೆ ೋಂ:ರಾಮರಾವ್ 1ನೆೋಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 86/3 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.000 810.00 912628353991 4812500100554001,

ಎಂ.ಆರ್.ಭವಯ   ಬಿನ್:ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮರಾವ್ 1ನೆೋಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 83/7 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 7.830 3510 572106073660 4812500100846201,

ಕೆ.ಎಂ. ಗಣೆೋಶ  ಬಿನ್:ಮುದದಯಯ ಕೆ.ಎನ್ ಐಕೆ ೋಳ ಮಡಿಕೆೋರಿ 5/18,27/3 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.125 1500.00 527874933571 60257740387

ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮರಾವ್  ಬಿನ್:ಎಂ.ಎಸ್. ಶಿರೋನಿವಾಸ 1ನೆೋಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 83/5 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 8.000 3840.00 833302000061 4812500100531701,



ಸತಿೋಶ್ ಬಿ.ಎ.  ಬಿನ್: ಬಿ.ಎಸ್. ಆನಂದ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 37/2,37/6,37/5,37/4,37/12,37/17 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 5.000 2400.00 664926416631 10708091333

ಬಿ.ಬಿ. ಚರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ 2ನೆೋಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 20/6,20/2, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 5.000 2400.00 246504715880 520101224026719

ಪಿ.ಎಂ.ನಂಜಪಪ ಬಿನ್:ಮುತತಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 166/9 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 673391682196 114401010003149

ಲವಿರ್ಾ ಕಾಯಸತಲನ ಕೆ ಂ:ಡಿ.ಎಂ.ಕಾಯಸತಲನ ಮಕ್ಕಂದ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 8/61, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 511223501347 520101223983655

ಡಿ.ಎಂ.ಕಾಯಸತಲನ ಬಿನ್: ಬಿ.ಎನ್. ಕಾಯಸತಲನ ಮಕ್ಕಂದ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 8/21, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 8.300 3984.00 674289064019 520101223983655

ಎಂ.ಡಿ. ಭಾರತಿ  ಕೆ ಂ:ದೋವಯಯ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 106/21,106/22,107/2,107/3 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.220 2016.00 858902943761 ,0517101035598

ಎಂ.ಜಿ. ಸತಯಮ ತಿಯ ಬಿನ್:ಗ ೋಪಾಲ ರಾವ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಎಸ್.ಕ್ಟಟಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 264/19 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.200 2016.00 389557525433 10708101070

ಎ.ಆರ್. ಮಂದಪಪ ಬಿನ್:ಮಂದಪಪ ಕ್ಟಟಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 92/2,89/5,50/3,95/3, ಸುಣಣ 10.000 2700.00 919041768481 ,0517101032785

ಮಂಜುರ್ಾರ್ ಹೆಚ್.ಯು.  ಬಿನ್:ಉಕ್ರಪಪ ಪ್ರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 296/38 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 960.00 268251295423 8501628563-4

ಎನ್.ಜಿ. ಹರಿೋಶ    ಬಿನ್: ಎನ್. ಆರ್. ಗಣಪತಿ ಪಿ.ಪ್ರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/321ಪಿ2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.500 1200.00 489676194255 1325201528-7

ರಾಮಚಂದರ ಪಿ.ಪಿ.  ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಪದಮಯಯ ಪಿ.ಪ್ರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 296/42ಪಿ4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.000 1440 678105717096 13252009454

ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಸುಳಿಿ   ಬಿನ್: ತಿಮಮಪಪ ಗ್ೌಡ ಜೆಪ್ರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
9/16,9/8,9/16,9/129/13,9/14,9/5,9/

6,9/79/4,
ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.850 2160 844157715893 1325201859-5

ಕೆ.ಎಸ್. ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಸ್. ಶಿವಪಪ ಕ್ಲಾಾಳ ಸಂಪಾಜೆ 4,21/2,3/1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.000 1440 931501076740 ,0643119014415

ಕೆ.ಜಿ. ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್:ಕೆ.ಬಿ. ಗಣಪತಿ ಕೆ.ಪ್ರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 295/19,293,295/1ಪಿ2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.500 480 289241374392 1325201837-9

ಕೆ.ಬಿ. ಗಣಪತಿ ಬಿನ್:ಕೆ.ಕೆ. ಬಳಯಪಪ ಕೆ.ಪ್ರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 295/19,293,295/28,295/9 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.500 960 324805594010 1325200115-9

ಕೆ.ಎಂ. ರಾಮಣಣ  ಬಿನ್: ಮುದದಯಯ ಐಕೆ ೋಳ ಮಡಿಕೆೋರಿ 8/9,5/5,7/9 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 9.600 4608.00 824459406158 11042200000206

ಎಂ.ಎಸ್.ಗಿರಿೋಶ್  ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಎ.ಕೆ. ಸ ೋಮಯಯ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 12/31, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 5.000 2400.00 639569110559 119901010011701

ಎ. ಆನಿತಾ ಕಾಯಯಪಪ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 86/3, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 240237551636 114701010013994

ವಿಲನ ಗಣಪತಿ    ಕೆ ೋಂ:ಪೌತಿ: ಎ.ಎ. ಗಣಪತಿ ಅರೆಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 23/3ಪಿ1,24/2, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 946044652792 114401010004239

ಕೆ.ಯು. ಅಪಪಯಯ  ಬಿನ್:ಕೆ.ಎನ್. ಉತತಪಪ ಅರೆಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 95/22ಪಿ1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 940239683962 520361022921340

ಪಿ.ಪಿ. ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಪುಟಟಯಯ ಮುತಾತರುಮುಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 4/1,121/9,121/98, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 395876771070 11042200009554

ಬಿ.ಟಿ. ವಿಶಾರ್ಾರ್   ಬಿನ್: ತಮಮಯಯ ಕ್ಟಟಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 125/1,125/2,126/1,126/2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.000 960.00 280590133350 114401011000940

ಕೆ.ಸ. ಪೊಣಚಚ  ಬಿನ್:ಚಂಗಪಪ ಬೋತು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 170/3,6 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.330 2078.00 42343505100 ,0554101008071

ಸ.ಎಂ. ಮಂದಣಣ  ಬಿನ್: ಸ.ಕೆ. ಮಾಚಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 22/9,417/2,415/5,416/4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 5.000 4800.00 898500324542 54012463465

ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್:ಕೆ.ಸ.ಪೊಣಚಚ ಬೋತು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 172/12 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.960 1900.00 895621217924 ,0554101008034

ಕೆ.ಪಿ. ಕಾಯಯಪಪ  ಬಿನ್: ಕೆ.ಸ.ಪೊಣಚಚ ಬೋತು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 180/4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.600 768.00 237966616357 10599830717

ಚಂಗಪಪಕೆ.ಡಿ  ಬಿನ್: ದೋವಯಯ ಕೆ.ಎಂ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 159/43 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.000 480.00 309278925247 ,0554101013229

ಬಿ.ಎಸ. ಹರಿಪರಸಾದ್    ಬಿನ್:ಬಿ.ಡಿ.ಸ ೋಮಣಣ ನರಿಯಂದಡ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 8/6,8/15, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.600 1248.00 601122676963 1322500100375501,

ಎಂ.ಎ. ಬ ೋಪಣಣ  ಬಿನ್:ಅಯಯಮಮ ಎಂ.ಟಿ ಮರಂದ ೋಡ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 61/7,135/5,138/8,138/9 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 354965936591 1322500100223301,

ಸಂಕೆೋತ್ ಪೊವಯಯ ಎಂ  ಇನ್: ಪೊವಯಯ   ಎಂ.ಕೆ ಮರಂದ ೋಡ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 119/3 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 881606466987 1322500100570101,

ಬಿ.ಡಿ. ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್: ಬಿ.ಎಂ. ದೋವಯಯ ನರಿಯಂದಡ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 8/10,8/5 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.700 1776.00 476925013373 1322500100190601,

ಕೆ.ಪಿ. ಗಣೆೋಶ  ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಕೆ.ಎ. ಪೊವಯಯ ಚೋಲವಾರ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 148/2(ಎ) ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 468282975853 1654101000249

ಬಿ.ಎ.ಬಸಪಪ  ಬಿನ್: ಬಿ.ಎಸ್. ಅಯಯಣಣ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 53/7,53/12 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.150 1992.00 838443361839 1312500100375901,

ಎ.ಸ. ಹೆೋಮವತಿ ಕೆ ಂ:ಎ.ಎ. ಚಿಣಣಪಪ ಪದಕ್ಲುಾ ಭಾಗಮಂಡಲ 5383,48/12 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 5.200 2496.00 662723557141 13265013490

ಬಿ.ಬಿ. ಆನಂದ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎ. ಭಿೋಮಯಯ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 263/14,263/4,263/10,241/1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 8.850 2700.00 943393125456 4812500100418801,

ಪ್ಮಮಯಯ ಕೆ.ಸ. ಬಿನ್:ಪ್ೊನನಪಪ ಕೆ.ಎಸ್ ಕೆ ೋಪಟಿಟ ಭಾಗಮಂಡಲ 52/4,52/6,52/5,53/17,53/8ಪಿ1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.938 1890.00 764569964920 11022200035026

ಕೆ.ಎನ್.ರ್ೋಣು ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್: ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 98/7,98/4/115/3 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 7.100 3408.00 508785120827 11002200009316

ಟಿ.ಆರ್.ವಿಠಲಚಾರ್ ಬಿನ್:ರಾಮಚಂದರಚಾರ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 1/2,16/12,1/6,1/15 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 5.650 2712.00 706961244517 11022200003062

ಬಿ.ಎ. ಗಣೆೋಶ  ಬಿನ್:ಬಿ. ಐತತಪಪ ರ್ಾಯಕ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/11ಪಿ1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 5.850 2808.00 931787796425 ,035600101000789

ಬಿ.ಜೆ. ವಿರ್ೋಕ್ ಬಿನ್: ಬಿ.ಬಿ. ಜೆ ೋಯಪಪ ಕೆೈಕಾಡು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 55/13,55/8,55/5 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 684449633847 520361019850101

ಕೆ.ಡಿ. ರಾಧ  ಕೆ ಂ: ದಾಮೊೋದರ ಕೆ.ಎಸ್ ಕಿರುದಾಡು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ
92/2ಬಿ,92/2a,92/1,90/5,90/6,55/6,

91/3
ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.440 2131.00 504582067082 520101028484599

ಜುಲೆಾೈಖ   ಎ.ಎಂ ಕೆ ಂ: ಮಹಮಮದ್ ಕ್ುಂಜಿಲ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 342/2ಬಿ ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.000 960.00 695496001602 520101048861568

ಎ.ಎ. ಮಹಮಮದ್  ಬಿನ್: ಅಬದಲ್ ರೆಹಮನ್ ಕ್ುಂಜಿಲ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 153/8,332/9,317/10,317/7,107/2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 976424707875 520101048847182

ಐಸಮಮ  ಕೆ ಂ:ಅಬದಲ್ ರೆಹಮನ್ ಕ್ುಂಜಿಲ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 147/22,110/10ಬಿ,147/26,140/9 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.500 2160.00 579830794252 520101048842032

ಎಂ.ಐ. ಫಾತಿಮ  ಕೆ ಂ:ಎಂ.ಹೆಚ್. ಇಬಾರಹಿಂ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 364/29,225/116 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.110 532.00 492845073812 13803

ಕೆ.ಹೆಚ್. ಅಹಮಮದ್  ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಎ. ಹಂಸ ಹೆ ದವಾಡ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 21/2,58/1,10/1,33/9 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 7.660 3676.00 360181173053

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಇಬಾರಹಿಂ ಬಿನ್: ಹಂಸ ಕೆ.ಎ. ಪಾಲ ರು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 126/8,126/5,137/6 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 6.770 3249.00 435731273171 20261000005681

ಕೆ.ಎಂ. ಕಾಯಯಪಪ  ಬಿನ್: ಪೌತಿ:  ಮಾಚಯಯ ದ ಡೆಪುಲಕೆ ೋಟು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 162/9,162/3,162/8 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 665111547232 11

ಸದಾ ಎಂ.ಜಿ  ಬಿನ್:ಗ ೋಪಾಲ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 56/4,56/3ಪಿ2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 7.650 3672.00 684449633847 114401011000448

ಟಿ.ಎ.ಸುಭಾಷ್   ಬಿನ್: ಆನಂದಯಯ ಹೆ ದ ದರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 11/12,167/97,30/28,169/2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.440 3840.00 651644958194 11042200023004

ಗಣೆೋಶ ಸ.ಎಸ್.  ಬಿನ್:ಸ.ಕೆ. ಸ ೋಮಯಯ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 102/2,124/13 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 6.000 2880.00 244595656280 114401010003143

ಕೆ.ಕೆ. ಬ ೋಪಯಯ  ಬಿನ್: ಪೌತಿ ಕ್ರುಂಬಯಯ ಐಕೆ ೋಳ ಮಡಿಕೆೋರಿ 3/7,3/4,5/4,5/12 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.450 2136.00 757527634089 11042200011031

ಬಿ.ಕೆ. ಚಿಣಣವಾ  ಕೆ ೋಂ:ಬಿ.ಸ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕ್ಡಗದಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 221/1ಎಸ ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.700 1296.00 729191328500 114701010016405

ಜರ್ಾಯಧನ ಕೆ.ಕೆ  ಬಿನ್:ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಎಸ್. ಕ್ಟಟಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 9/2,194/36,181/5,170/2,178/8 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 7.700 3696.00 489830849094 621005073892

ಎಂ.ಎಸ್. ಭುವನೆೋಶಾರ  ಬಿನ್: ಸುಬಬಯಯ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 129/1ಪಿ1,124/12,108/11 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 348548838693 ,0687101011265

ಎಂ.ಎಸ್. ಬ ೋಪಯಯ  ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಸ ೋಮಯಯ ಕ್ಗ ುೋಡುಾ ಸಂಪಾಜೆ 28/2, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.380 1550.00 967184965796 ,0517101040699

ಬಿ.ಸ. ಬಿೋರ್ಾ ಕೆ ಂ:ಚಂಗಪಪ ಹೆರವರ್ಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 87, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 0.500 1200.00 609814096952 520101048818654

ಬಿ.ಎ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಅಪಾಪಜಿ ಹೆರವರ್ಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 88/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.000 4800.00 25071230505 520101048793805

ಕೆ.ಎಂ. ಮೊೋಹನ್  ಬಿನ್:ಕ್ುಂಜಿಲನ ಮೊೋಟಯಯ ಕ್ಗ ುೋಡುಾ ಸಂಪಾಜೆ 217/1ಪಿ1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.500 1680.00 362298450219 ,0914104000008136

ಕೆ.ಎಂ. ಕ್ುಸುಮಕ್ರ  ಬಿನ್: ಕೆ.ಸ.  ಮಾಚಯಯ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 369,337/10,378/ಪಿ1,100/4,337/4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 883245214164 30086539095

ಶಶಿಧರ  ಟಿ.ಆರ್  ಬಿನ್:ರಾಮ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 1/4ಪಿ3 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.500 1680.00 544590060044 ,0643108013011

ವಿ.ಬಿ. ವಾಸುದೋವ ಬಿನ್:ಬಾಬು ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 98/19 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.250 1560.00 852445552859 11042200019557

ವಿ.ಬಿ.ಭಾಗಿರಥ್ವ  ಕೆ ಂ:ಬಾಬು ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 98/1ಪಿ1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.200 1500.00 569547728491 11042030002801,

ಪಿ.ಎಸ್. ರ್ೋದಾವತಿ ಕೆ ಂ;ಶಿವಣಣ ಪಿ.ಸ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 282/5 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.500 1200.00 806901364422 114701010013149

ಬಿ.ಜೆ. ಚರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಬಿ.ಪಿ. ಜಯರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 144/1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 6.000 2880.00 240577663651 520101241209265

ಬಿ.ಎಂ. ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ  ಬಿನ್:ಮಾಚಯಯ ತಾವೊರು ಭಾಗಮಂಡಲ 104/8,153/2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.250 1560.00 439850429645 10599797905

ಟಿ.ಎಸ್. ದೋವಯಯ ಬಿನ್:ಸ ೋಮಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 165/2ಪಿ2,164/9,165/9 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 9.140 4315.00 960448783583 20240665280

ಎ.ಎ.ದೋವರಾಜು  ಬಿನ್:ಅಚಚಯಯ ಹೆ ಸಕೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 48/8, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 7.500 3600.00 4812500100642201,

ಎಂ.ಡಿ. ರ್ಾಣಯಯ ಬಿನ್: ಎಂ.ಟಿ.ದೋವಯಯ ಕ್ಗ ುೋಡುಾ ಸಂಪಾಜೆ 149/3 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 877730604869 6486000100001446,

ಎಂ.ಎನ್. ತೋಜಸ್   ಬಿನ್: ಎಂ.ಡಿ. ರ್ಾಣಯಯ ಕ್ಗ ುೋಡುಾ ಸಂಪಾಜೆ 105/2,10/6 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 271036363468 621005104120

ಸ.ಕೆ.ಸ ೋಮಣಣ  ಬಿನ: ಕ್ುಂಞ್ಪಪ ಅವಯತ ೋಕ್ುಾ ಸಂಪಾಜೆ 190/9,190/8,196/6 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 413046408183 52010104878163

ಸ.ಎಫ್ ಕಾಯಯಪಪ  ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಕಾಯಯಪಪ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 241/6,49/74,49/62,49/99ಪಿ1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800.00 890550288401 114701011000892

ಹೆಚ್. ಎಂ. ಕ್ೃಷ್ಣ   ಬಿನ್:ಹೆಚ್ ಮರಿಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/19 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.180 560.00 477131520093 10708098077

ಹೆಚ್.ಕೆ.ಜಯಂತ್  ಬಿನ್: ಹೆಚ್.  ಕಾಯಯ ತಣಿಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 10/1, ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.250 600.00 343134648205 11022210002404

ಹೆಚ್.ಡಿ.  ನಿಂಗ  ಬಿನ್:   ಹೆಚ್. ದೋವಪಪ ಕಾರುಗುಂದ ಭಾಗಮಂಡಲ 9/5, ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.000 960.00 886789878614 1312500100274201,

ಕೆ.ಎ. ಯ ಸಫ್ ಹಾಜಿ  ಬಿನ್: ಕೆ.ಇ ಅಹಮದ್ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 157/10,153/2,157/2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 0.900 426 433640782029 256401000001204

ಬಿ.ಎಂ. ಅಯಯಮಮ ಬಿನ್: ಕಾಳಪಪ ಕೆ ಣಂಜಗೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 5383,48/12 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.900 1795 520916905920 520101028481824

ಕೆ.ರ್ೈ. ಅಬದಲ್ ಲತಿೋಫ್  ಬಿನ್:ಯ ಸ ಫ್ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 157/12,152/57,11 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.100 533 491369053641 256401000001035

ಸ.ಎಂ. ಇಬಾರಹಿಂ   ಬಿನ್: ಮೊಹಿದುಕ್ುಟಿಟ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ
200/16,225/9,225/101,225/76,225

/32
ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 10.000 4800 64837964715 ,0554101012232

ಎಂ.ಐ. ಹಂಸ  ಬಿನ್: ಮೊೋಟೋಲ್ ಹಂಸ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ
228/1,228/3,225/169ಪಿ1,221/161,2

2/2,225/40,
ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 8.840 4243 281690470858 2.56401E+14

ಎ.ಸ. ಪರವಿೋಣಾ   ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಎ.ಕೆ. ಚಂಗಪಪ ಪಾಲ ರು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 44/2,41/3 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 5.100 2448 915514357017 2.0101E+13

ಕೆ.ಎ. ಮ ಸ  ಬಿನ್:ಕೆ.ಇ. ಅಹಮಮದ್ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 21/6,243/15 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 9.000 4320 451668365136 2.56401E+15

ಸ.ಟಿ. ಸುಬರಮಣಿ  ಬಿನ್: ಸ.ಎಂ. ತಮಮಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 346/14,346/7,346/8 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 6.900 3312 306143109222 ,0554101012521

ಎಂ.ಕೆ. ಅಯಯಣ  ಬಿನ್:ಎಂ.ಎ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ನೆಲಜಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 177/41,177/19 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4800 832881677020 ,0554101007107

ಎಂ.ಹೆಚ್. ಇಬಾರಹಿಂ  ಬಿನ್:ಹಸೈರ್ಾರ್ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ
221/9ಪಿ1,238/1,235/20,225/78,252

/28,225/164
ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.610 1620 761181610341 ,0554101008119

ಕೆ.ಡಿ.ಪ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್: ದೋವಯಯ ಕಿರುಂದಾಡು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 233/1 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.000 1440 49108518203 5.20361E+13

ಸ.ಪಿ. ಮುದದಪಪ ಬಿನ್: ಸ.ಕೆ. ಪ್ಮಮಯಯ ಕೆ ಟ ಟರು ಭಾಗಮಂಡಲ
109/5ಪಿ1,109/3,109/7,69/13ಪಿ2,69/

24
ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.650 2232 444583858689 1312500100521901,

ಪಿ.ಡಿ. ಮುತತಣಣ  ಬಿನ್:ಪಿ. ದೋವಯಯ ಬಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 107/47,33/10 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.700 2232 563743285622 1312500100514301,

ಎ.ಬಿ.ಸುಂದರೆೋಶ ಬಿನ್: ಸ. ಬಳಯಪಪ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 2/38,2/39,2/14 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 6.900 3312 908061830556 1.10222E+13

ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಸು  ಬಿನ್:ಸುಬಬಯಯಕೆ.ಕೆ. ಐವತ ತೋಕ್ುಾ ಭಾಗಮಂಡಲ 160/3,122/1,143/2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 8.400 4032 652976513986 54012473451

ಕೆ.ಎ. ಜಮಮ ಮಾದಯಯ ಬಿನ್:ಕೆ.ಬಿ.ಅಚಚಪಪ ಬಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 75/3ು ,198/9ಪಿ2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 9.400 4512 330260888169 1.21002E+11

ಕೆ.ಪಿ.ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎ.ಪಳಂಗಪಪ ಕಾರುಗುಂದ ಭಾಗಮಂಡಲ 8/10,8/11,141/22 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 5.600 2700 972827236740 2019788800

ಕೆ.ಎಂ. ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್:ಮುತತಣಣ ಬಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 1/7,2/8,2/10,2/12,17/4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 6.000 2880 502960965196 1.14701E+14

ಸ.ಕೆ. ರವಿೋಂದರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್: ಕ್ುಮಾರ  ರ್ಾಯಕ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 217, ಸುಣಣ 2.000 960 549018301763 5.20101E+14

ಎನ್.ಸ. ಗಂಗ್ಾಧರ  ಬಿನ್:ಚಿಣಣಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/579,195/3,195/24 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 4.000 1920 833685510161 SB/01/000238

ಎನ್.ಡಿ.ವರದರಾಜು ಬಿನ್:ಎನ್.ಸ. ದೋವಯಯ ಬಿ. ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 282/2,284/4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.100 1488 414833025864 1312500100089001,

ಎಂ.ಎನ್. ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್:ನಂಜುಂಡ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 236/13,236/7 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 6.000 2880 560958556365 1312500100620901,

ಎಂ.ಎ. ರಾಘವಯಯ ಬಿನ್:ಎಂ.ಎಸ್. ಅಚಚಯಯ ಕೆ ಳಗದಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 53/11, ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.400 1350 350295018443 1312500100586501,

ಕೆ.ಸ. ಮನು ಬಿನ್:ಚಂಗಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಟ ಭಾಗಮಂಡಲ 192/2,192/6 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 9.730 4656 240653656203 1312500100562901,

ಕೆ.ಎಂ.ರೆೋವತಿ ಕೆ ೋಂ:ಗಂಗ್ಾಧರ  ಎನ್.ಸ. ಬಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 238/2,237/6 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 2.000 528 317603624538 ,035600101002407

ಎಂ.ಐ.ಹಂಸ ತಾವೊರು ಭಾಗಮಂಡಲ 74/7,73/7 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 9.800 4704 281690470858 256401000002480

ಕೆ.ಬಿ.ತಮಮಯಯ   ಬಿನ್:ಬಿದದಪಪ ಕಾರುಗುಂದ ಭಾಗಮಂಡಲ 107/47,33/14 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 1.600 520 534827656583 520101048792817

ಕೆ.ಕೆ. ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 219/1,219/2,219/3,179/7 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 9.700 3360 511224656953 131250010050601,

ಸ.ಸ. ಬ ೋಪಯಯ ಬಿನ್:ಸ.ಟಿ. ಚಂಗಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 276/2 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 3.650 1752 409139268128 6486000100002190

ಎಂ.ಪಿ. ಯಶಾಂತ್ ಬಿನ್: ಕೆ ಳಗದಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 211/11,211/9,211/89 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 8.700 4176 655138353001 1312500101136001,

ಕೆ.ಬಿ. ಮಾದಯಯ ಬಿನ್:ಬಿದದಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಟ ಭಾಗಮಂಡಲ 133/4 ಕಾಪರ್ ಸಲೆಪೋಟ್ 8.060 3840 216214168091 520101224057924



ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï: ¨ÉÊgÀÄ  £ÁAiÀÄÌ ¦.¥ÉgÁeÉ ¦.¥ÉgÁeÉ ಸಂಪಾಜೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಪುರುಷ್ 4050.00

¹.J¸ï. zÉÆqÀØAiÀÄå ©£ï:ZÁªÀÄPÀeÉ ¦.¥ÉgÁeÉ ¦.¥ÉgÁeÉ ಸಂಪಾಜೆ 204/6 ಪುರುಷ್ 4050.00

£ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï: gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ ¦.¥ÉgÁeÉ ¦.¥ÉgÁeÉ ಸಂಪಾಜೆ 1/8ಪಿ2 ಪುರುಷ್ 4050.00

®°vÁ PÉÆA: £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ ¦.¥ÉgÁeÉ ¦.¥ÉgÁeÉ ಸಂಪಾಜೆ 155/2 ಮಹಿಳೆ 4050.00

PÉ.«. £ÁUÉÃ±À £ÁAiÀÄÌ ©£ï:ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ¦.¥ÉgÁeÉ ¦.¥ÉgÁeÉ ಸಂಪಾಜೆ 101/2 ಪುರುಷ್ 4050.00

ªÀÄ£ÀÄ PÀÄªÀiÁgï ©£ï: CtÚAiÀÄå zÉÃªÀgÀPÉÆ°è  zÉÃªÀgÀPÉÆ°è ಮಡಿಕೆೋರಿ 155/620 ಪುರುಷ್ 4050.00

PÉ.r.ZÀ¤AiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï:¥Ëw: zÉÃªÀtÚ £ÁAiÀÄÌ PÉ.¤qÀÄUÀuÉ ಮಡಿಕೆೋರಿ 13/2, ಪುರುಷ್ 4050.00

JA.«.UÀAUÀzsÀgÀ ©¨ï: ¥Ëw: ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ PÉ.¤qÀÄUÀuÉ ಮಡಿಕೆೋರಿ 155/620 ಪುರುಷ್ 4050.00

¥ÀgÀªÉÄÃ±Àéj PÉÆA: ªÀiÁtÂPÀA PÉ.¤qÀÄUÀuÉ ಮಡಿಕೆೋರಿ 89/146 ಮಹಿಳೆ 4050.00

PÀ¯ÁªÀw ©£ï: ¸É®égÁeï PÉ.¤qÀÄUÀuÉ ಮಡಿಕೆೋರಿ 36/112 ಮಹಿಳೆ 4050.00

¸ÀÄºÁ¹¤ PÉÆÃA: dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï PÉ.¤qÀÄUÀuÉ ಮಡಿಕೆೋರಿ 36/96ಪಿ1 ಮಹಿಳೆ 4050.00

dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï:¸ÀÄ§â PÉ.¤qÀÄUÀuÉ PÉ.¤qÀÄUÀuÉ ಮಡಿಕೆೋರಿ 89/28 ಪುರುಷ್ 4050.00

JA.©. ¸ÀvÀå PÉÆA:PÀ«AiÀÄgÀ¸ÀÄ PÉ.¤qÀÄUÀuÉ ಮಡಿಕೆೋರಿ 295 ಪುರುಷ್ 4050.00

CA©PÁ r ¨ÉlÖvÀÆÛgÀÄ ¨ÉlÖvÀÆÛgÀÄ ಭಾಗಮಂಡಲ 36/96ಪಿ1 ಮಹಿಳೆ 4050.00

ºÉZï.J¸ï. ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆA: ¸ÀÄ§â ºÉZï.n. ¨ÉlÖvÀÆÛgÀÄ ಭಾಗಮಂಡಲ 8/324ಎ ಮಹಿಳೆ 4050.00

¨sÀÄªÀ£ï PÉ.PÉ. ©£ï:PÉ.J¸ï. PÉÃ±ÀªÀ ¨ÉlÖvÀÆÛgÀÄ ಭಾಗಮಂಡಲ 356/289 ಪುರುಷ್ 1800.00

zsÀªÀÄð¥Á® eÉ.PÉ. ©£ï: PÀÈµÀÚ¥Àà ¦.¥ÉgÁeÉ ¨ÉlÖvÀÆÛgÀÄ ಭಾಗಮಂಡಲ 89/285 ಪುರುಷ್ 1800.00

ºÉZï.Dgï. ¨sÀªÁ¤ PÉÆA:¥Ëw: gÀWÀÄ¥Àw ¨ÉlÖvÀÆÛgÀÄ ಭಾಗಮಂಡಲ 155/488 ಪುರುಷ್ 1800.00

PÉ.J¸ï. ¨Á®PÀÈµÀÚ ©£À: ¹ÃvÁgÁA ¥ÉgÁeÉ ¥ÉgÁeÉ ಸಂಪಾಜೆ 206/49 ಪುರುಷ್ 1800.00

¨sÀÄªÀ£ÉÃ±ÀégÀ J£ï.« ©£ï: ªÁ¸À¥Àà¦.¥ÉDeÉ  zÉÃªÀgÀPÉÆ°è ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/1ಎ ಪುರುಷ್ 1800.00

°AUÀ¥Àà PÉ.r ©£ï: ¥Ëw:zÉÆqÀØAiÀÄå ¥ÉgÁeÉ ಸಂಪಾಜೆ 155/1ಪಿ104 ಪುರುಷ್ 1800.00

JA.PÉ. ¨Á®PÀÈµÀÚ ©£ï:¥Ëw: PÀÆ¸À¥Àà ¥ÉgÁeÉ ಸಂಪಾಜೆ 155/431ಎ ಪುರುಷ್ 1800.00

J£ï.©.¯ÉÆÃPÀAiÀÄå ©£ï:¨ÉÆÃd¥Àà ¥ÉgÁeÉ ¥ÉgÁeÉ ಸಂಪಾಜೆ 222 ಪುರುಷ್ 1800.00

w¯ÉÆÃvÀÛªÀÄ ©£À: gÁªÀÄtÚ  ¥ÉgÁeÉ ¥ÉgÁeÉ ಸಂಪಾಜೆ 103 ಪುರುಷ್ 1800.00

ºÉZï.¦.¥ÀÄAqÀjÃPÀ ©£ï: ¥ÀÄlÖAiÀÄå PÉ.¥ÉgÁeÉ  zÉÃªÀgÀPÉÆ°è ಮಡಿಕೆೋರಿ 155/587 ಪುರುಷ್ 1800.00

PÉ.JA. ©zÀÝ¥Àà ©£ï:PÉ.J¸ï. ªÀiÁzÀAiÀÄå ªÀÄzÉ UÁæªÀÄ ªÀÄzÉ ಸಂಪಾಜೆ 206/5 ಪುರುಷ್ 3600.00

AiÀÄÄ.¹.±ÁåªÀiï ¸ÀÄAzÀgÀ ©£ï: AiÀÄÄ.¹.ZÀAUÀ¥Àà ªÀÄzÉ UÁæªÀÄ ªÀÄzÉ ಸಂಪಾಜೆ 155/456 ಪುರುಷ್ 3600.00

¹. ¨Á§Ä  ©£ï: eÁuÉ PÀjPÉ PÀjPÉ ಭಾಗಮಂಡಲ 221/24 ಪುರುಷ್ 16200.00

ºÉZï.r. eÉÆÃV ©£ï: zÉÃªÀ¥Àà PÁgÀÄUÀÄAzÀ  PÁgÀÄUÀÄAzÀ ಭಾಗಮಂಡಲ 86/3 ಪುರುಷ್ 16200.00

JA.n. ¸ÀÄ²Ã®  PÉÆA: wªÀÄäAiÀÄå JA.ZÉA§Ä JA.ZÉA§Ä ಸಂಪಾಜೆ 83/7 ಪುರುಷ್ 7200.00

¦.Dgï. zÉÃªÀAiÀÄå ©£ï: ¦.f. gÁªÀÄAiÀÄå ªÀÄgÀUÉÆÃqÀÄ ªÀÄgÀUÉÆÃqÀÄ ಮಡಿಕೆೋರಿ 8/21, ಪುರುಷ್ 3200.00

JA.J£ï.²Ã¯ÁªÀw PÉÆA:ªÀÄzÁð¼À JA.ZÉA§Ä JA.ZÉA§Ä ಸಂಪಾಜೆ 425/1ಪಿ2 ಪುರುಷ್ 7200.00

©.J¸ï. gÉÃªÀw PÉÆA:ªÉAPÀ¥Àà gÉÊ JA.ZÉA§Ä ಸಂಪಾಜೆ 9/5, ಪುರುಷ್ 6400.00

PÉ.©. ¥ÀæPÁ±ï ©£ï: PÉ.©. eÁ£ÀQ ªÉÄÃPÉÃj ªÉÄÃPÉÃj ಸಂಪಾಜೆ 105 ಪುರುಷ್ 3200.00

PÉ.J. D£ÀAzÀ ©£ï: PÉ.PÉ. C¥ÀàZÀÄÑ ªÀÄÄvÁÛgÀÄ ªÀÄÄr  ªÀÄÄvÁÛgÀÄ ªÀÄÄr ಮಡಿಕೆೋರಿ 26 ಪುರುಷ್ 3200.00

PÉ.r. UËgÀªÀÄä PÉÆA: zÉÃªÀ¥Àà ¨ÉlÖvÀÆÛgÀÄ UÁæªÀÄ ¨ÉlÖvÀÆÛgÀÄ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/615ಪಿ1 10800.00

PÉÆgÀUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ JA.ZÉA§Ä ಸಂಪಾಜೆ 155/64 16200.00

PÉ.¦. UËgÀªÀÄä             PÉÆA: PÉ.¦. ¥ÀÆtZÀÑ PÀqÀUÀzÁ¼ÀÄ PÀqÀUÀzÁ¼ÀÄ ಮಡಿಕೆೋರಿ 356/147 ಮಹಿಳೆ 7200.00

¦.n.£ÀAd¥Àà            ©£ï: ¦.JA.wªÀÄäAiÀÄå PÀqÀUÀzÁ¼ÀÄ ಮಡಿಕೆೋರಿ 56/1ಪಿ1 ಪುರುಷ್ 5400.00

JA.J. ¨ÉÆÃ¥ÀtÚ ©£ï:JA.L. CAiÀÄåªÀÄä PÀqÀUÀzÁ¼ÀÄ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಪುರುಷ್ 7200.00

dUÀ¢Ã±ï r.«.  ©£ï:r.¦. ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ PÀqÀUÀzÁ¼ÀÄ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಪುರುಷ್ 1800.00

eÉ.f. gÁdPÀÄªÀiÁgï eÉ.J.UÉÆÃ¥Á® ಪಾಲೂರು ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ಪುರುಷ್ 7200.00

ಸ.ಯು. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್: ಸ.ಎ. ಉತತಯಯ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಪುರುಷ್ 3600.00

ಪಿ.ಕೆ. ರಘು   ಬಿನ್:ಕೆೋಪು ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 35/16 ತಂಗು 0.50 5250.00 114401010003329

ಪಿ.ಬಿ.ಅಣಣಪಪ  ಬಿನ್: ಬೋಡು ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/6ಎಪಿ49 ತಂಗು 0.50 5250.00 667980173016 114401011000351

ಬಿ. ಬಾಬು  ಬಿನ್:ಬೋಡು ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/6ಎಪಿ46 ತಂಗು 0.50 5250.00 290807800219 101011000309

ಹೆಚ್.ಎನ್. ಸುರೆೋಶ  ಬಿನ್: ನಿಂಗ ಮಕ್ಕಂದ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 255/1 ತಂಗು 0.50 5250.00 155511903095

ಶಾರದ ಹೆಚ್.ಇ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 236/1 ತಂಗು 5250.00 31396597616

ಹರಿಜನ ಬ ಳುಿ ಬಿನ್: ಅಚಚಯಯ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ ಮಡಿಕೆೋರಿ 105/7 ತಂಗು 0.50 5250.00 235639696861 ,0554101007709

ರಾಮ ಬಿನ್: ಕ್ತಯ ಚೋಲವಾರ ರ್ಾಪ್ೊೋಕ್ುಾ 154/14 ತಂಗು 0.50 5250.00 233153148594 3897

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಗಂಗು  ಬಿನ್: ಮಾಹಿಲ ಕ್ುಂದಚೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 225/17ಪಿ1 ತಂಗು 0.50 5250.00 556054886118 11022200036587

ಹೆಚ್.ಇ. ಪ್ೊನನಪಪ  ಬಿನ್: ಹೆಚ್. ಈರ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/22 ತಂಗು 0.50 5250.00 11022200014612

ಹರಿಜನ ಪುಟಟ ಬಿನ್:  ಮೊೋಟ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 111/4 ತಂಗು 0.50 5250.00 520101048802601

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಲಂಗ    ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ದೋವಪಪ ಕಾರುಗುಂದ ಭಾಗಮಂಡಲ 13.Apr ತಂಗು 1.50 5250.00 886789878614 1312500100274201,

ಹೆಚ್.ಸ. ಪ್ೊನನಪಪ  ಬಿನ್:ಚುಕ್ರ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 188/7 ತಂಗು 0.50 5250.00 31324633924

ಪಕಿೋರ ಹೆಚ್. ಬಿನ್:ಚಿಂಗಿರ ಕೆ ಯರ್ಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 1/329 ತಂಗು 0.50 5250.00 7259135337 13251013111

ಜಯರಾಮ  ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ತಿಮಮ ಕೆ.ಪ್ರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/224 ತಂಗು 0.50 5250.00 995676963255 1325201807-3

ಸೋತು ಹೆಚ್. ಕೆ ಂ:ಪೌತಿ: ಕಿಟಟ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/1ಪಿ8 ತಂಗು 0.50 5250.00 649776406381 ,0643101045434

ಹೆಚ್.ಎ. ಮಹದೋವ ಬಿನ್: ಅಪಾಪಜಿ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 137, ತಂಗು 0.50 5250.00 686905756555 11002200072181

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಹರಗ 34/191p1 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 356156912455 520101022796564

ಚಲುವ  ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ದ ಡೆತ ತರು 3/4 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 514538943108 1291108012112

ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ದ ಡೆತ ತರು 1/6b ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 586433608024 1291101006123

ಶಾಂತಪಪ ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ  ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ರ್ಾಕ್ ರು ಶಿರಂಗ್ಾಲ 84/1 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 477308586283 0688101017500

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಟಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ 8/2 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 744983536867 0455108011378

ಸಂಜಿೋವಯಯ ಟಿ.ಜೆ. ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ 18/a ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 576302398186 0455108011381

ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 135 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 427853738239 85021513525

ಸಾಾಮ  ಬಿನ್ ಶಟಿಟ ಕ್ರಿಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಹಳೆಗ ೋಟ 1/1 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 498606423812 85045311503

ಹೆಚ್.ಎಸ್  ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಸಾಾಮ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಹಳೆಗ ೋಟ 36 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 810265536815 85038060792

ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಲುವಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಮಾದಾಪಟಟಣ 45/14 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 203539942098 64166618433

ಸುನಂದ ಕೆ ೋಂ  ಚಂದರಮಮ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಬಂಬಳುರು 1/307 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 237439879359 4092500100802601

ಹೆಚ್. ಬಿ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶೋಟಟಳಿಿ 1/43 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 814426474910 4092500100947401

ಎ.ಸ. ರಾಜು ಬಿನ್ ಚಲುವಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ  ದ ಡೆತ ತರು 30/3 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 889896261166 4142500101091401

ಹನುಮಂತ  ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಸ ೋಮವಾರಪ್ೋಟ ಉಂಜಿಗನಳಿಿ 1/32p1 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 231308453595 4362101002397

ಹೆಚ್.ಎ ಅಪಾಪಜಿ ಬಿನ್ ಅಣಾಣಜಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಹೆಬಾಬಲೆ 54/7 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 276971837658 46440100002787

ರಂಗಮಮ ಶನಿವಾರಸಂತ ಗ್ೌಡಳಿಿ 28/9P2 ಪ.ಜಾತಿ 0.5 5290.00 447898794411 11072200018599

ಹೋಬಳಿ
ಸತಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಶನಿವಾರಸಂತ ಗ ೋಪಾಲಪುರ 51/2 ಪ.ಪಂ 0.5 5290.00 911365471815 00710010164396

ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮ  ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ  ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಗುಮಮನಕೆ ಲಾ 97/1A ಪ.ಪಂ 0.5 5290.00 606693837182 520291013617996

ಟಿ.ಕೆ. ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಟಿ.ಜಿ ಕಾಳಪಪ  ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ 18/B ಪ.ಪಂ 0.5 5290.00 499819795730 0455101014022

ಕೆ. ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮೆೋಸಿ  ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿಕ್ಕತುತರು 44/1B ಪ.ಪಂ 0.5 5290.00 298469895773 4142500100864201

ಆರ್. ಪುಷ್ಪ ಕೆ ೋಂ ಜರ್ಾಧಯನ  ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಬಸವನಳಿಿ 1/74 ಪ.ಪಂ 0.5 5290.00 226028217406 32405003460

ಮೊೋಹನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮ  ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಬಸವನಳಿಿ 1/73 ಪ.ಪಂ 0.5 5290.00 688531442191 13248008140

ಕೆ.ಬಿ. ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ  ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಕ್ ಡಿಗ 47/1 ಪ.ಪಂ 0.5 5290.00 887745669370 1291101011249

ಬಿ.ಕೆ. ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ಸಬ ಬಾಣವಾರ 4/38 ಪ.ಪಂ 0.5 5290.00 480787891685 64116904443

ಬಿ.ಕೆ. ಮಲಾಕಾಜುಯನ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ಸಬ ಬಾಣವಾರ 53 ಪ.ಪಂ 0.5 5290.00 525734553933 6413213923

ಟಿ.ಬಿ. ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬ ೋರಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ತ ರೆನ ರು 47/6P2 ಪ.ಪಂ 0.5 5290.00 526732415268 1325801485-5

ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕ್ಟಟಪುರ 125/156,125/738 ಪ.ಪಂ 0.5 5290.00 922122164859 1757108006761

ಹೆಚ್.ಬಿ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ, ಬಸ ್ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ 868387041678

ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಿದಿದನ್, ಬ್ಯಾ ಡಗೊಟ್ಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ 504454067983

ಯೋಗ್ಾನಂದ ಬಿನ್  ರಾಮಣಣ , ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ 328189859156

ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ , ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ 322288936218

ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಮಾರಯಯ, ಬೆಂಬಳುರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಪ.ಜಾತಿ 161638362448

ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ, ತ ಬೆಂಬಳುರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಪ.ಜಾತಿ 404122181938

ರಾಜು ಬಿನ್  ಸಣಿಣರಯಯ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಪ.ಜಾತಿ 85686206887

ಎಂ.ಎನ್. ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್  ನಿಂಗಪಪ , ಮಾಗಡಳಿಿ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಪ.ಜಾತಿ 738134069935

ಮಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ 753342978903

ಹಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ, ಬೆಂಬಳುರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ 717304276742

ಎಸ್.ಎಸ್. ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮ ಬಿನ್ ಸುಬಬಪಪ , ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ 402241919965

ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ 454265628510

ಅಚಚಯಯ  ಬಿನ್ ಬ ೋಜಮಮ ,  ಹಾರಂಗಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 358597595054

ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ  ಶಿರಂಗಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 753920306801

ಕ್ೃಷ್ಣಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಅಣೆಣಗ್ೌಡ ,  ಶಿರಂಗಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 859742998715

ಮಾದಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಗ್ೌಡ, ಗೌಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಇತರೆ 496872083468

ಭವಿನ್  ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಮೂವತ್ತೊ ಕಿ್ಲ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 778415634106

ಎನ್.ಟಿ. ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಮೂವತ್ತೊ ಕಲಿ್ಲ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 406540371467

ಜಿೋವನ್   ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಮ ವತ ತಕ್ುಾ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ  ಹೆ ೋಬಳಿ ಮೂವತ್ತೊ ಕಲಿ್ಲ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 934229115287

ದೋವಚಾರಿ  ಬಿನ್ ಪುಟಟಚಾರಿ ಹೆಮ್ಮ ನಗದೆ್ದ ಪ.ಜಾತಿ 769604635876

ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾಲಪಪಚಾರಿ ಮಾದಪುರ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 998335224503

ಎಂ.ಪಿ ಚಂದರಕ್ಲಾ ಕೆ ಂ ಪ್ೊನನಪಪ ಮಾದಪುರ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂಗಡ 640769374335

ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ತಾಕೇರಿ ಕಸಬ ಪ.ಪಂಗಡ 742896437928

ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂಗಡ 897456231401

ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ, ಕೂಡ್ಲಗೆ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 375687295820

ಜಿಲಾಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



ಸ.ಎಂ. ಬಿೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ, ಕೂಡ್ಲಗೆ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 248865124408

ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಪ್ೊನನಪಪ . ಐಗೂರು ಕಸಬ ಇತರೆ 070151249780

ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಗ್ೌಡ, ಭುವನ ಗಿರಿ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 754867423859

ಬಿಳಿಯ  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಅರೆಯೂರು ಕಸಬ ಪ.ಜಾತಿ 240645640167

ಕೆ.ಟಿ. ಈರಯಯ ಬಿನ್  ತಿಮಮಯಯ , ಕೂಡ್ಲಗೆ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 601659942082

ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಯಯ ಬ್ಯಾ ಡಗೊಟ್ಟ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 672081437029

ಹೆಚ್ . ಈ ರಾಮು ಕೆ ೋಂ ಈರಯಯ  ಕೂಡ್ಲಗೆ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 513190458963

 ರ್ಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ  ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ರ್ಾಯಕ ಮಾದಲಾಪುರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 755075243981

ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಯಡವನಾಡು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 675107824924

ಗ್ೌರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಶಿವನಂಜಪಪ, ಸೋಗೆ ಹಸೂರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 724948493930

ಸುಮತರ ಕೆ ೋಂ ಪರಕಾಶ್, ಸೋಮ್ವಾರಪೇಟೆ ಕಸಬ ಪ.ಪಂಗಡ 541800625158

ಕೆ.ಎಂ. ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಮುದದಯಯ, ಗೊೋಣಿಮಾರು ಕಸಬ ಇತರೆ 668952177612

ಉಷಾ ಕೆ ೋಂ  ಬಾವದಾಸ್, ಹಸಳಿಿ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 955912123954

ಸುಕ್ುಮಾರ್ ತ್ತರೆನೂರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 352161525407

ದುಗುಪಪ ಬಿನ್ ಐತಪಪ , ತ್ತರೆನೂರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 978147083558

ಗ ೋಪಾಲಸಾಾಮ  ಕೆ ೋಂ  ಅಮುಯಗಂ ಬ್ಯಣವಾರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 512176012602

ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಬ್ಯಣವಾರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 191632196272

 ಯಶ ೋಧ  ಕೆ ೋಂ  ಗಿರಿದಾಸ್, ಕೂಡಮಂಗಳೂರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 376405052863

ಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಯಯ, ಮೆಣಸ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 994124156699

ಬಿ.ಎಂ ಮಲಾಕಾಜುಯನ್ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ, ಬ್ಯಣವಾರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 702934697854

 ಬಿ.ಆರ್ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಗೊೋಣಿಮಾರುರು ಕಸಬ ಪ.ಪಂಗಡ 866870947292

 ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ ಬ್ಯಣವಾರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 652649409665

 ತಾರಾಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಜು, ಬ್ಯಣವಾರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 971963735132

ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಳಿಿಯಪಪ, ಕ್ಲೆಂದಳಿಿ ಶಾೆಂತಳಿಿ ಇತರೆ 377777347356

ಕೆ.ಜಿ. ಅರುಣ್   ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ, ಹರಗ ಶಾೆಂತಳಿಿ ಇತರೆ 616844833035'

ಸ.ಎಂ. ಅಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಮೊಗಣಣ, ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಕಸಬ ಇತರೆ 845429322023

ಸ.ಎ. ಯಶವಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ, ಬಸವನಕೊಪ್ಪ ಕಸಬ ಇತರೆ 676084176042

ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಿಮಗಪಪ, ತ್ತಳುರುಶೆಟ್ಟ ಳಿಿ ಶಾೆಂತಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 580424185008

 ಶಿರೋಕ್ೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಚನನಯಯ,    ಶಾೆಂತಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 636126982291

ಯೋಗಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ, ಬ್ಯಾ ಡಗೊಟ್ಟ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 533803732169

ಕ್ೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಮೆಣಸ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 161924263840

 ಬಿ.ಕೆ. ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬ್ಯಣವಾರ ಕಸಬ ಪ.ಪಂಗಡ 842920364448

 ಎನ್, ಎನ್, ಸ ೋಮಪಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬ್ಯಣವಾರ ಕಸಬ ಪ.ಪಂಗಡ 391760416260

ಎನ್. ಎಂ. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮೊೋಹನ್,  ನೇಗಳಿಿ  ಕರಕಕ ಳಿಿ ಕಸಬ ಪ.ಪಂಗಡ 594446227251

 ಎನ್  ಎಂ. ದಿವಾಕ್ರ  ಬಿನ್ ಮೊೋಹನ ,  ನೇಗಳಿಿ  ಕರಕಕ ಳಿಿ ಕಸಬ ಪ.ಪಂಗಡ 181636381216

ಹೆಚ್.ಪಿ ವರದರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ ,  ಹೆಬ್ಯಾ ಲೆ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 573954620996

ಜೆ.ಎಸ್  ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೊಜಾರಿ, ಚಿಕಕ ಳುವಾರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 588799180261

ಎಸ್.ವಿ/ ವಿೋರ ಪಾಕ್ಷ್  ಬಿನ್ ವಿೋರನಂಜಪಪ ,  ಶಿರಂಗಾಲ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 616396388525

 ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ,  ಶಿರಂಗಾಲ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 543789061059

ಕ್ೃಷ್ಣಶಟಿಟ  ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ,  ಶಿರಂಗಾಲ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 949987231819

ತಿಮಮಯಯ  ಬಿನ್ ಮದ ದರಯಯ,  ಶಿರಂಗಾಲ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 650383836114

ಸಂಜಿೋವಯಯ  ಬಿನ್ ಜವರಯಯ, ಚಿಕಕ ಳುವಾರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 576302398186

ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಚಿಕಕ ಳುವಾರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 691913761642

ಉದಯಕ್ುಮಾರ್ , ಚಿಕಕ ಳುವಾರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 852852982458

 ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಳುವಾರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 229494303527

ಕ್ೃಷ್ಣ  ಕೂಡಮಂಗಳುರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 556217703819

ಎ.ಎಂ. ಅಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಮಂದಣಣ ಗೊೋೆಂದಿಬಸವನಳಿಿ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 333532324795

ಎಂ. ಬಿ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮ್ಣಗಲಿ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 857756656590

ರ್ಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ , ಮ್ಣಗಲಿ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 378448210275

ಕ್ೃಷ್ಣಣಗ್ೌಡ   ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ತಾಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 676168750568

ಎ.ಆರ್ ಸ ೋಮಸುಂದರ್  ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ , ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 934201687977

ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದರಯಯ, ದೊಡಡ ಹಳಿಿ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 295633946934

ಎಸ್.ಡಿ. ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ , ಕ್ಯಾ ತೆ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 601232184658

 ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡೆಯಯ, ಕ್ಯಾ ತೆ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 151619421816

ರಾಜಯಯ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕಯಯ , ಕ್ಯಾ ತೆ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 541913613972

ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಉದಯ ,  ಬೆಂಬಳುರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 971999856856

ಬಿ.ಕೆ. ರಾಜಪಪ ಬಿನ್  ಕ್ಲೆಾೋಶ್  ಬೆಂಬಳುರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 974215624101

 ಬಿ.ಕೆ. ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್  ವಿಶಾರ್ಾಥ್ ,  ಬೆಂಬಳುರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 721898883465

 ಶಂಭು ಬಿನ್ ಅಪಪಸಾಾಮ  ಬೆಂಬಳುರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 580419640078

ತಿೋರ್ಾಯನಂದ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ,  ಬೆಂಬಳುರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 887592288950

ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮ ಮೆಣಸ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 628680284538

ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ , ಅೆಂಕನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಇತರೆ 663974114025

ಬಸವಣಣಯಯ   ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ ಮಾಲಂಭಿ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಇತರೆ 368994581074

ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ನಿಡೊ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಇತರೆ 763958312822

ಮೊೋಹನ್  ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಮುಳಿುರು ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಜಾತಿ 427853738239

ಅಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ದೋವಯಯ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಜಾತಿ 243958212931

ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಯಯ  , ಮುಳಿೂರು ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಜಾತಿ 914545351422

ಗ ೋವಿಂದ    ಬಿನ್ ಅಪಪಸಾಾಮ , ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 702591146569

ವಿೋಣಾ ಕೆ ೋಂ ಶಂಭು ,  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 438944328152

ಸುಮಂತ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಶಿವರಳಿಿ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 407337381248

ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಪಪ, ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 708601565941

 ಬಿ.ಡಿ. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದರ ಅತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 874456932139

ಎಂ.ಎಸ್  ಶಿೋಲಾ ಕೆ ೋಂ ಸದಾದರ್ಯ ಅತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 656074183511

ಕೆ.ಎಂ.  ಪದಾಮವತಿ ಕೆ ೋಂ ಮುತತಪಪ ಅತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 918153985740

ಕೆ.ಎಸ್.  ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಸಣಣಪಪ ಅತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 229053581460

ರಾಜಪಪ ಬಿನ್  ನಿಂಗಯಯ ಮೆಣಸ  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಜಾತಿ 925718971312

ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ,  ಮುಳಿೂರು  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಜಾತಿ 750218275658

ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ  ತಿಮಮಯಯ , ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 315192878111

ಬೋಲಯಯ ಬಿನ್ ಶಿರಂಗಾಲ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 941856667818

ಬಿ.ಬಿ. ದಯಾನಂದ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 310455729463

ಬಿ.ಬಿ. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಬಸವರಾಜು  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 121316183032

 ಬಿ.ಪಿ ಮೊಗಣಣ ಬಿನ್  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 141619222426

ಬಿ.ಎಂ. ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಮೊಗಣಣ  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 484060617173

ಪಿರಯಾಂಕ್ ಬಿನ್ ಪ್ಮಮಯಯ , ಕೆದಕಲ್ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಇತರೆ 782421207684

ಪಿ.ಜಿ. ಪ್ಮಮಯಯ   ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ , ಕೆದಕಲ್ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಇತರೆ 338437328126

ಬಲಾಾರಂಡ ಉತತಪಪ  ಬಿನ್ ಮಂದಣಣ , ಈರಳೆ ವಳಮುಡ್ಲ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಇತರೆ 870553439673

ಗಂಗಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಉತತಪಪ  ಚೆಟ್ಟ ಳಿಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಇತರೆ 715135313699

ಮುದದಯಯ  ಚೆಟ್ಟ ಳಿಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 192122364143

ವಾಣಿ ಕೆ ೋಂ  ಕಾಳಪಪ  ಚೆಟ್ಟ ಳಿಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 497225351076

ಪೊಣಚಚ   ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ,  ಚೆಟ್ಟ ಳಿಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 966323620181

ತಿಮಮಪಪ  ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ್  ಚೆಟ್ಟ ಳಿಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 768903213617

ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಉತತಪಪ,  ಚೆಟ್ಟ ಳಿಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂಗಡ 782382243614

ಟಿ.ಜಿ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಗ ೋವಿಂದ ತಾಳೂರು ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂಗಡ 889116191820

ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗರಾಜು ತಾಳೂರು ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂಗಡ 668192111618

ಜೆ ೋಯಪಪ  ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ,  ದೊಡಡ ಬಾ ರು ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂಗಡ 563322421618

ಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋಲಾಧರ್, ಉಲಿಗುಲಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಇತರೆ 621873469724

ಉದಯಕ್ುಮಾರ್   ಬಿನ್  ಪ್ೊನನಪಪ , ಉಲಿಗುಲಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಇತರೆ 621576894212

ತಿಮಮಯಯ  ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ , ಉಲಿಗುಲಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಇತರೆ 334867345443

ವಸಂತ   ಬಿನ್  ಅಪಪಯಯ, ಉಲುಗುಲ ಗ್ಾರಮ    ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಉಲಿಗುಲಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಇತರೆ 181911123046

ಮುತತಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ,  ಹೇರೂರು ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 533803732169

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೋವಪಪ  ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಹಂಪಾಪುರ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 659025278249

 ಸುದಿೋರ್  ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಬ ೋಪಯಯ, ಕೊಡಗರಳಿಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 795563769010

 ಕೆ.ಕೆ. ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್  ಕ್ರಿಯಪಪ, ಉಲಿಗುಲಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 192318172226

ರಾಜಾಜಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಾಣಜಿ , ಕಂಬಿಬ್ಯಣೆ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂಗಡ 612949365296

ಅಂಜನ್  ಬಿನ್ ಅಯಯಪಪ,  ಶಿರ ೋಮಂಗಲ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂಗಡ 337918124470

 ಪ್ರೋಮ  ಕೆ ೋಂ ಅಯಯಪಪ ಶಿರ ೋಮಂಗಲ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂಗಡ 529484600176

ಅಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ ಶಿರ ೋಮಂಗಲ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂಗಡ 857816288071

ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮ  ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ , ಸೆಂದರ ನಗರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 606693837182

ಮಣಿಮುತುತ  ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ,  ಕೂಡಿ್ಲರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 292063453747

ಜವರಮಮ ಕೆ ಂ ಅಣಣಯಯ  ಸೆಂದರ ನಗರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 877092531894

ರ್ಾಗಮಮ ಕೆ ಂ  ಈರಶಟಿಟ ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 875190781368

ಮಂಚಯಯ  ಬಿನ್  ಹೆ ಂಬಾಳಯಯ, ಬಸವನತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 629475427142

ರಂಗಯಯ ಬಿನ್  ಸಣಣ ಹುಚಚಯಯ ದೊಡಡ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 586433608024

ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್  ಚೋಲುವಯಯ  ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 570897155356

ಗ ೋಪಾಲಯಯ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ  ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 215579328791

ಅಣಣಯಯ  ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯಯ ,  ಸೆಂದರ ನಗರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 484613168446



ಅಣಾಣಜಿ  ಬಿನ್  ಚನನಯಯ, ಕೂಡಮ್ಮ್ಗಳೂರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 863053830308

ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ ,  ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 324762520053

ಮಂಜುಳ  ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ,  ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 395870403262

ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಅರವಿಂದ ಮ್ಣಜೂರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 313517705244

ಸರಸಪತಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಕೂಡ್ಲಗೆ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 220906254715

ಮುತತಮಮ ಮ್ರೂರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 747304417565

ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಪಪಯಯ,  ಬೊಳಿುರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 893983533347

ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗರಯಯ , ಮಾದಪ್ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 294287883490

ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯ ಮಾದಪ್ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 424767765311

ಮನೆ ೋಹರ್   ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಕೂಡ್ಲಗೆ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 538944609627

ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ , ಮಾದಪ್ಟ್ಟ ಣ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 454289244343

ನಿೋಲಮಮ ಕೂಡ್ಲಗೆ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 415299052964

ಕಾಳ ಕೂಡ್ಲಗೆ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 476152153302

ಪುಷ್ಪ ಜನಯಧನ , ಕೂಡ್ಲಗೆ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 226028217406

 ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂರಂಗಯಯ , ಕೂಡ್ಲಗೆ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 584157658841

ರ್ಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಂಜನಯಯ ,  ಶಿರಂಗಾಳ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 267660047515

 ಚಿಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ನಾಕೂರುಶಿರಂಗಾಲ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಇತರೆ 461679890732

ಕೆ.ಬಿ ಸುದಿೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬ ೋಪಯಯ,  ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಇತರೆ 121419364649

 ಎ.ಬಿ. ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಬ ೋಪಯಯ ಗರಗಂದೂರು ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಇತರೆ 910209786378

 ಮಲೆಾೋಶ್ ಬಿನ್  ಚನನಮಲಾಯಯ ,  ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 588055617046

 ಚನನಯಯ ಬಿನ್  ಕೆಂಚಯಯ , ಮಾದಾಪುರ ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಜಾತಿ 505213184486

 ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ , ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 835280953092

 ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಕೆ ಂ  ಚನನಯಯ , ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 660755354747

ಯೋಗ್ಾನಂದ ಬಿನ್  ರಾಮಣಣ , ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 121688061014

ಕೆ.ಪಿ ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ಂ ಸ ೋಮಣಣ, ಗರಗಂದೂರು ಸೆಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ.ಪಂಗಡ 466472033814

ರ ಪ್ೋಶ್ ಬಿನ್   ರಾಜಪಪ ,  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 961214160056

 ಕೆ ಮಾರಿ ಬಿನ್ ಈರ ,  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 885646481836

ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ , ಬ್ಯಣವಾರ ಕಸಬ ಇತರೆ 497472507391

 ಮಂಜುರ್ಾಥ್  ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ , ಬ್ಯಣವಾರ ಕಸಬ ಇತರೆ 476498793402

 ರಾಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ,  ಬೊಳಿೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 596902819702

ಕ್ುಶಾಲಪಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ  ಬೊಳಿೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 937302559136

 ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ಂ ಮಾರಯಯ  ಕ್ಯಾ ತೆ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 577211157566

 ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್  ದೋವಯಯ ,  ಕ್ಯಾ ತೆ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 453912275218

 ತಂಗಮಮ  ಕೆ ೋಂ  ಚಂದರಯಯ ,  ಚಿಕಕ ಭಂಡಾರ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 770982742494

   ಚಿಕ್ಕಣಣ ಬಿನ್ ಶಂಜ ವಯಯ , , ಬ್ಯಣವಾರ ಕಸಬ ಪ.ಜಾತಿ 591139727703

  ಬಿ.ಕೆ  ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ , ಬ್ಯಣವಾರ ಕಸಬ ಪ.ಪಂಗಡ 480787891685

ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್  ತಿಮಮಪಪ , ಕೂಗೂರು  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಪಂಗಡ 334615184019

ಲಲತಮಮ ಕೆ ಂ ರ್ಾಣಯಯ ,  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 961836194548

 ದಿವಾಕ್ರ ನೇಗಳಿಿ ಕಸಬ ಪ.ಪಂಗಡ 637365702640

ಸಂಜಯ್ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ,  ಹಿರಿಕರ  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಇತರೆ 412270179610

ಪರಮೋಳ ಕೆ ೋಂ ಚನನಪಪ, ಹಿರಿಕರ  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಇತರೆ 388599408982

ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ  ಸೆಂದರನಗರ  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಇತರೆ 101816194445

ಕ್ೃಷ್ಣಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಣೆಣಗ್ೌಡ,  ಸೆಂದರನಗರ  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಇತರೆ 606276785156

 ವಿನೆ ೋದ್ ಬಿನ್ ಸುಧಾಕ್ರ್ , ತ್ತೋಳೂರುಶೆಟ್ಟ ಳಿಿ ಶಾೆಂತಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 474068209562

ತಮಮಣಿಣ  ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ,  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 151936394856

ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ, ಸಂಪಿಗೆದಾಳು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 879237017337

ರಾಮಮಮ ಕೆ ೋಂ  ರಾಂಯಯ ಕ್ಯಾ ತೆ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 757430753268

ಬಸವರಾಜು  ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿ  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 981618344048

ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ,  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 121340411516

ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ,  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 522701601596

ಚೋತನ್  ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 370756400650

ಇಬಾರಹಿಂ, ಕೂಡಿ್ಲರು , ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 202525344521

ರಾಘರ್ೋಂದರ   ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ, ಕೂಡಿ್ಲರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 32417568920

ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 286430017451

ಚಂದರ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ,  ದೊಡಡ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 816534927360

ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡೆಯಯ  ದೊಡಡ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 545265686222

ಚಿಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯಣಣ ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 510305049073

ರಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಯಯಯ ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 423473559087

 ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಕ್ೃಷ್ಣ ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 298469895773

ಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ. ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 257559763890

ರವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ, ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 950198701082

 ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಕ ತ್ತೊ ರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 449216193037

ಸತಿೋಶ್ ,  ತಳಗೂರು  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಇತರೆ 315380054620

 ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್  ರಂಗೋಗ್ೌಡ ತಳಗೂರು  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಇತರೆ 845792475277

ಗ ೋವಿಂಗೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಗ್ೌಡ  , ತಳಗೂರು  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಇತರೆ 860255758648

ಟಿ.ಡಿ. ಉಮೆೋಶ್  ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಾಸಗ್ೌಡ  ತಳಗೂರು  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಇತರೆ 874026010264

ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ ,  ಹಸಳಿಿ  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಜಾತಿ 923075831996

ಬಸಪಪ ಬಿನ್  ಬಸವಯಯ ,  ದೆಂಡಳಿಿ  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಜಾತಿ 104313183041

ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಯಯ , ಬೆಂಬಳುರು  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಜಾತಿ 102344565502

ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ,  ತಳಗೂರು  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಜಾತಿ 121696156872

ಕೆ.ಬಿ. ಉದಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ,  ತಳಗೂರು  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಪಂಗಡ 974371225684

ಮಲಾಕಾಜುಯನ   ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ , ತಳಗೂರು  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಪಂಗಡ 101213141820

ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಣಯಯ, ಉರುಗುತ್ತೊ  ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಪಂಗಡ 113622304046

ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ ,  ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 131519222830

ಬಿ.ಸ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ,  ಬಸವನಳಿಿ ಕಸಬ ಇತರೆ 254938945799

ಬಿ.ಸ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ,  ಬಸವನಳಿಿ ಕಸಬ ಇತರೆ 254938945799

ಪುಷ್ಪ ಕೆ ಂ ಹ ವಯಯ, ಬ್ಯಣವಾರ ಕಸಬ ಇತರೆ 984067441382

ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಬ್ಯಣವಾರ ಕಸಬ ಇತರೆ 753750333209

 ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ ,       ಶಾೆಂತಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ
ಕ್ರುಪಪಸಾಾಮ   ಬಿನ್  ಗ ೋವಿಂದ ಸಾಾಮ , ಗೊೋಣಿಮಾರೂರು ಕಸಬ ಪ.ಜಾತಿ 191615134651

ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್  ರುದರಯಯ, ಗೊೋಣಿಮಾರೂರು ಕಸಬ ಪ.ಜಾತಿ 736981393412

ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳಯಯ, ಗೊೋಣಿಮಾರೂರು ಕಸಬ ಪ.ಜಾತಿ 525734155692

ತಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ,  ಬಸವನತ್ತೊ ರು ಕಸಬ ಪ.ಪಂಗಡ 736981393412

ಮಲಾಕಾಜುಯನ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ,  ಮ್ಣಜೂರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 525734156922

ರುಕ್ಮ  ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ,  ಮ್ಣಜೂರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 762109312804

ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ  ಮ್ಣಜೂರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 613474165646

ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ,  ಮ್ಣಜೂರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 520690839172

ಮಂಜುರ್ಾಥ್  ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ  ಹಸಳಿಿ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 260879045321

ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲ     ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ , ಚಿಕಕ ನಾಯಕ ಹಸಳಿಿ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 788578980724

ಎಸ್.ಟಿ. ಪರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ, ಶಿರಂಗಾಲ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಇತರೆ 642935360693

ಸುಂದರ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ, ಶಿರಂಗಾಲ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 441636185014

ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವಶಟಿಟ, ಚಿಕಕ ಳುವಾರ ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 501618538813

ಲೋಲಾವತಿ  ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಣಣ , ಮುಳಿುರು ಕ್ಲಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 703218174049

ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ,  ಮುಳಿೂರು ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಪ.ಜಾತಿ 110815899715

ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡ, ಬೆಂಬಳುರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 780215071216

ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಗ ೋವಿಂದೋಗ್ೌಡ, ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 614215181922

ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ,  ಕೆಲಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 753506632770

ಅಬುದಲ್ ರಹಿೋಂ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಸಾಕ್ುಲ್ ಕೆಲಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 884839191595

ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣ.  ಕಿರಿಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 656464981420

ಹೆೋಮಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪೊವಯಯ, ಉರುಗುತ್ತೊ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 786982504582

ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಶಾಂತಗ್ೌಡ, ಶಿವಪುರ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 654220659591

ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ, ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 352622417074

ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್  ಶಾಂತೋಗ್ೌಡ , ಕೆಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 702920162119

ಸಾಾಮ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ,  ಕಲಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 812432176765

ವಸಂತ , ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 961514151618

ರಾಜಪಪ  ಬಿನ್ ಶಾಂತುಗ್ೌಡ,  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಜಾತಿ 942989714909

ಧಮಯಪಪ  ಬಿನ್  ಶಾಂತುಗ್ೌಡ,  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 549341309261

ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮೆೋಗ್ೌಡ ,  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 741737109834

ಪ್ರೋಮ ಕೆ ೋಂ ದೋವರಾಜಪಪ,  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ 918115398574

ಪದಿಮನಿ  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 874456932139

ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ,  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 656074183511

ಶಿೋಲಾ  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 949776326916

ಬಾಬು ಪೊಜಾರಿ  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 930887720803

ತಿಮಮಪಪ  ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ್  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 333532324795

ಅಪಪಯಯ  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 348795939599



ಜೆ ೋಯಪಪ  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 724948493930

ಗ್ೌರಮಮ  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 358513125718

ಮೊಗಣಣಗ್ೌಡ  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 310453729463

ದಯಾನಂದ  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 715142164507

ದಾನೆೋಶ್  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 484064324780

ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 512156870627

ರ ಪ್ೋಶ್ ಬಿನ್   ರಾಜಪಪ , ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 540386773654

ಲಲತಮಮ ಕೆ ಂ ರ್ಾಣಯಯ , ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 603383009906

ಕೆ.ಟಿ ಯತಿೋಶ್  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 522701601596

ಗಂಗ್ಾಧರ್  ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 531290909116

ಗ ೋಪಾಲ ಬಿಳಹ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 995029141180

ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ , ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 334864315443

ತಿಮಮಯಯ ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 621873469724

ಶೋಖರ್ ದೊಡಡ ಬಿಳಹ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 244521111055

ಉದಯ ಕ್ುಮಾರ್ ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 438944328152

ವಿೋಣಾ ಕೆ ೋಂ ಶಂಭು , ಬೆಂಬಳೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 702591146569

ಗ ೋವಿಂ ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 580419640078

ಶಂಭುಗ್ೌಡ ಹಂಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 721898883465

ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್  ತಿಮಮಪಪ , ಕೂಗೂರು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 971898568856

ಹೆೋಮಾವತಿ ದೊಡಡ ಕೊಡಿ್ಲ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 934201687977

ಸ ೋಮಸುಂದರ್ ದೊಡಡ ಬಿಳಹ ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ ಇತರೆ 942989714909

ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಬೋಬಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಇಂದಿರಾ ಹೆಚ್. ಹೆಚ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಅಶಿಾನಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಅಂಥ ೋನಿ ಮೆೋರಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ತೋಜ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ರೆೋಖಾ ಹೆಚ್.ಜಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಪೊಣಿಯಮ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಅಪಿಯತ.ಕೆ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಸಂಗಿೋತಾ ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ರೆೋಖಾ ಬಿ.ಆರ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ವಿನುತ ಹೆಚ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಭ ಮಕ್ ಸ.ಡಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಯೋಜಿ ಬಿ.ಸ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ದಿವಯ ಸ.ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಪಾವಯತಿ ಬಿ. ಎಂ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
 ದಿೋಕ್ಷಿತ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಆವಿಯ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಚಂದು ಎ ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಸ.ಎಸ್ ದಶಯನ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
 ಸಾಾತಿ. ಕೆ.ಜಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಸುಪಿರತ ಎಂ.ಸ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಪಲಾವಿ ಎ.ಕೆ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಭ ಮಕ್ ಡಿ.ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ನೆೋತಾರವತಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಅಂಜಿ ಹೆಚ್,ಆರ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಹಷಿಯತ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಗ್ೌರಮಮ  ಹೆಚ್.ಪಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಹೆಚ್.ಎಂ ಸುಮ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಸವಿತ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಸೌಜನಯ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಶಶಿ ಆರ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ತೋಜಶಿಾನಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಶರಣಯ ಎಂ.ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
 ರೆೋಷ್ಮ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಶಾಲನಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ರ ಪ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ರೆ ೋಹಿಣಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಸರಸಪತಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಭಾರತಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ರಂಜಿತ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಲಾವಣಯ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ನಿಷಾ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಶಾೋತ ಕ್ುಮಾರಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ರಮಯ  ಹೆಚ್.ವಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಆರುಂದಿನಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಹಷಿಯತ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಸುಪಿರತ ಎಂ.ಸ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಶಿಲಪ ಜಿ.ಬಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ರಕ್ಷಿತ್ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ರಶಿಮ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಚಂದನ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಸಫಿನ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಮೆೈಮುನ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ರಂಸೋನ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಸತಯ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಪುಷ್ಪ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ದೋಚಮಮ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ನಿೋಲಮಮ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಲೋಲಾ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಕ್ಮಲಮಮ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ರೆೋವತಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಸಾವಿತರಮಮ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ನಿೋಲಮಣಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ದೋವಕಿ ಕೆ.ಟಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
 ರತನಮಮ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
 ರಾಧಾ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಗಿತಾ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಹರಿಣಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಸುಜಾತ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ರುಕಿಮಣಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಪಾವಯತಮಮ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ನೆೋತಾರವತಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ರ್ಾಗರ್ೋಣಿ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂದರಶೋಖರ್ ವನಗ ರುಕೆ ಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಸರೆ ೋಜ  ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಪಪ ವನಗ ರುಕೆ ಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಸವಿತ ಕೆ ೋಂ ವಸಂತ ಚಿಕ್ಕತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಜಾನಕಿ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಣಣ ಅಭಿಮಠ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಣಣಯಯ ಹರಪಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
 ಯಶ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ಅಪಪಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಹೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಧಮಯಪಪ ಸಂಗನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ರ್ೋದಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಚೌಡುಾ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಹ ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದರಪಪ ಇನಕ್ನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

 ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಇನಕ್ನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಸುಶಿೋಲ ಕೆ ೋಂ ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ  ಜಗದಿೋಶ್ ವನಗ ರುಕೆ ಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ  ಬಸಪಪ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಲಲತ ಕೆ ೋಂ ರಮೆೋಶ್ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಲಲತ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ವಿೋಣಾ ಕೆ ೋಂ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಸರೆ ೋಝ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ತಾರ  ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ



ಸುನಿತ ಕೆ ೋಂ ವಿನೆ್ಂಟ್ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಯಶ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಜಾನಕಿ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ರಜಿತ ಕೆ ೋಂ ರುದರಪಪ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಜಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ ವಾಸು ಇನಕ್ನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ತೋಜಸಾ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಹರಿೋಶ್ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಹೆೋಮಾವತಿ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಪಾವಯತಿ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಸರೆ ೋಜ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಪರಸಾದ್ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಹ ವಯಯ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಆಕಾಶ್ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ರವಿ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ದಿವಯ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಬ ೋಪಯಯ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಕಾರ್ೋರಿ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಸುಮ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಸುಮತರ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಸುಬರಮಣಿ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಲೋಲಾವತಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ವಿನೆ ೋದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ನಿಂಗಪಪ  ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ಕ್ಂಬಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ವಿೋಣಾ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಅಕ್ಷ್ಯ  ಬಿನ್ ಪುಪಪಕ್ುಮಾರ್ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಜಿೋವನ್ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಚಂದಾರಜು ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಸತಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಲುವಯಯ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಅಪಪಣಣಚಾರ್ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ನಿಧ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಹೆೋಮಂತ್  ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಸಾಾಮ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಗ್ಾಯನ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಸುಧಾಕ್ರ್  ಬಿನ್ ದಿರ್ಾಕ್ರ್ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ನಿಂಗಯಯ   ಬಿನ್ ನಿಂಗ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಹೆೋಮರಾಜು ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
 ರ್ಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಜಗದಿೋಶ್  ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಟಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಸುಕ್ನಯ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋಪಯಯ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ

ಮಲೆಾೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ದ ಡೆತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ ಇತರೆ
ಗೌರಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ತ್ತಮ್ಮ ಯಾ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಶಿೋಲಾ ಕೊೋೆಂ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಪೂಣಿಿಮ್ ಕೊೋೆಂ ಸಧೋನ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಸಮಿತರ  ಕೊೋೆಂ  ವೆಂಕಟೇಸ್ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಶಿಲಪ  ಕೊೋೆಂ ದಯಾನಂದ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಶಿಲಪ  ಕೊೋೆಂ ದಾಮೋದರ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ

ನಾಗಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ಮ್ಲಿಿಕ್ಯರ್ಜಿನ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಗೌರಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ಕೇಶವಮೂತ್ತಿ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಪ್ರ ೋಮ್ ಕೊೋೆಂ ಶಂಕರ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ

ಚಂದರ ಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ಪುಟ್ಟ ಪ್ಪ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಹೇಮಾವತ್ತ ಕೊೋೆಂ ಸೋಮ್ಶೇಖರ್ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಗಿೋತಾ ಕೊೋೆಂ  ಪುರುಷೊತೊ ಮ್ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ಹೂವಗೌಡ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಮ್ನು ಕೊೋೆಂ ಕರುಣಾಕರ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಆಶಾ ಕೊೋೆಂ ಸರೇಶ್ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಶಿೋಲಾ ಕೊೋೆಂ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಭಾನುಮ್ತ್ತ ಕೊೋೆಂ ಈರಪ್ಪ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಗಿೋತಾ ಕೊೋೆಂ  ತಮ್ಮ ಣಣ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಪುಪ್ಪ   ಕೊೋೆಂ ವಿರೇಶ್ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ

ದಾಕ್ಯಾ ಯಿಣಿ ಕೊೋೆಂ ನಾಗರಾರ್ಜ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಲಲಿತ ಕೊೋೆಂ ಹೂವಯಾ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ

ಕರುಣಾಕರ    ಬಿನ್  ಕೊಮಾರಿಗೌಡ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ನಂದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದೇವೇಗೌಡ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ದಶಿನ್ ಬಿನ್ ದೇವೇಗೌಡ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ

ಹಿರಣಣ ಯಾ  ಕ್ಲಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾ ಮಿ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಬಿ.ಎಸ್ ಲಿಖಿತ  ಬಿನ್ ಶಂಭುಗೌಡ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ

ಸರೇಶ್ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಶರತ್ ಬಿನ್ ಸಂಭು ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಸಚಿೋನ್ ಗೌಡ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ

ಪ್ವನ ಬಿನ್ ಗಣೇಶ್ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಬಿ.ಎಸ್ ದಶಿನ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಬಿ.ಕೆ. ಮ್ಮ್ತ ಕೊೋೆಂ ಕೊಮಾರ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ತಾಾ ಗರಾರ್ಜ ಬಿನ್ ಆಚಾರ್ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ

ಬಿ.ಎಸ್ ಹೂವಚಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಬಿ.ವಿ. ಸಪಿರ ತ್ ಬಿನ್ ವಿೋರರಾರ್ಜ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ವರದರಾರ್ಜ ಬಿನ್ ಅಣಾಣ ಚಾರ್ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಬಿ.ಎ. ಗೊೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಅಶಿೋಕ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಬಿ.ಕೆ. ಕ್ಲಮಾರ ಬಿನ್ ಕೊಮಾರಿಗೌಡ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಪ್ರ ವಿೋಣ್  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಮಣೆಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಬಿ.ಡ್ಲ ಸರೇಶ್ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್  ದೇವಪ್ಪ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ

ವಿ.ಎನ್  ದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಭಾಗಾ  ಕೊೋೆಂ ರಘು ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ

ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದರ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಸಮಿತರ  ಕೊೋೆಂ ಬೊೋಜ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಗೌರಿ ಕೊೋೆಂ ತಮುಮ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಶಿೋಲಾ ಕೊೋೆಂ ಸರೇಶ್ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಗೌರಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ಪಾಪ್ಣಣ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವ ಬಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ ಇತರೆ
ಮುತೊ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುತೊ ಪ್ಪ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ರಮೇಶ್  ಬಿನ್ ಬಸವ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ತಮ್ಮ ಣಿಣ   ಬಿನ್ ಸದೆ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಕ್ಲಮಾರ ಬಿನ್ ಲಿೆಂಗ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಅನಿತ ಕೊೋೆಂ ತಮ್ಮ ಣಿಣ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಗೊೋವಿ ಕೊೋೆಂ ಗೆೆಂಟೆ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಮ್ಣಿ ಕೊೋೆಂ ಲಿೆಂಗರಾರ್ಜ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಸದೆಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ಕ್ಲಳಿಯಾ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಮುತೊ ಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ಬೈರ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ರಾಜ ಬಿನ್ ಗೆೆಂಟೆ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ



ದಿನೇಶ್ ಬಿನ್ ಗಣೇಶ್ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಪುಟ್ಟ   ಬಿನ್ ಬಸವ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಅಭಿಶೆಕ್  ಬಿನ್ ರಾರ್ಜ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಲಿೆಂಗರಾರ್ಜ ಬಿನ್ ವೈರ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದರ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ರಂಜಿ ಬಿನ್  ಸರೇಸ್ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಮ್ಧು ಬಿನ್ ರಾಜ್ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಣಣ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಗಣೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ

ಅಪ್ಪ ಣಣ   ಬಿನ್  ರಾಮಾಯಾ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ರಮೆಶ್ ಬಿನ್ ಲಿೆಂಗಯಾ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಭಾಗಾ ವತ್ತ ಕೊೋೆಂ  ರಘು ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ವಾಣಿ ಕೊೋೆಂ ಪಾಪು ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಜ್ಾ ೋತ್ತ ಕೊೋೆಂ ಅಭಿ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಗೌರಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ಪಾಪ್ಣಣ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಶಿೋಲಾ ಕೊೋೆಂ ಸರೇಸ್ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಗೌರಿ ಕೊೋೆಂ ತಮುಮ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಜಯಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ  ಬೈರ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಅನಿತ ಕೊೋೆಂ ವಿಜಿ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಸಮಿತರ  ಕೊೋೆಂ ಬೊೋಜ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಮ್ನಿ ಕೊೋೆಂ ಗೊೋಪಾಲ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ

ಪೂಣಿಿಮ್ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಗಂಗೆ ಕೊೋೆಂ ಬಸವ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ

ಮುತೊ ಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ಗಣೇಶ್ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಲಕಿಾ ಮ  ಕೊೋೆಂ ರವಿ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಗೌರಿ ಕೊೋೆಂ ಬಸವ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ರಾಣಿ ಕೊೋೆಂ  ಕ್ಲಮಾರ್ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
 ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಸಮ್ ಕೊೋೆಂ ಲಿೆಂಗರಾರ್ಜ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಪ್ವಿತರ  ಕೊೋೆಂ ಪಾಪ್ಣಣ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಸಶಿೋಲ ಕೊೋೆಂ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಪೂವಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ಶಿವಯಾ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಬೈರ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ

 ಮುತೊ ಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ಬೈರ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ರಾಜ ಬಿನ್ ಭೋಜ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಗಣೇಶ್ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಣಣ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಅಕಕ ಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ದೇವಯಾ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಜವರಮ್ಮ  ಕೊೋೆಂ ಚನನ ಯಾ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ ಮ್ಹಿಳೆ
ಪ್ರ ಶಾೆಂತ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ ಮ್ಹಿಳೆ
ಸೆಂದರ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಕ್ಲಟಿಟ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ
ಲಕಿಾ ಮ  ಕೊೋೆಂ ಶಾೆಂತಮ್ಮ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ ಮ್ಹಿಳೆ
ಲತ ಕೊೋೆಂ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ ಮ್ಹಿಳೆ
ಗಂಗೆ ಕೊೋೆಂ ಆನಂದ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ ಮ್ಹಿಳೆ
ರಾವಾ  ಕೊೋೆಂ ಸರೇಶ್ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ ಮ್ಹಿಳೆ
ತಾರಾ ಕೊೋೆಂ ಬೈರ ಮಾಲಂಬಿ  ಕಾಲೆ ೋನಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ್.ಜಾತ್ತ ಮ್ಹಿಳೆ

ಎ.ಜೆ ಲಿೆಂಗರಾರ್ಜ  ಬಿನ್ ಜಯಚಂದರ ಅವರೆದಾಳು ಕೊಡಿ್ಲಪೇಟೆ 155/3 ಸಾಮಾನಯ 2.00 25000.00 745689332193 1757101008791

ಎಲ್.ಡ್ಲ. ಸತ್ತೋಶ್ ಬಿನ್ ಧಮ್ಿಪ್ಪ ನೇರುಗಳಲೆ ಕಸಬ 7/3 ಸಾಮಾನಯ 3.25 25000.00 526256478712 132501011000038

ಎಸ್.ಎ ಸುಬಬಯಯ  ಬಿನ್ ಅಪಪಚುಚ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿ 199/2 ಸಾಮಾನಯ 2.37 15000.00 636253309163 0686101017385

ಅಮಮಂಡ ಸ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಕ್ುಚಿಯ 145/2 ಸಾಮಾನಯ 3.50 15000.00 886212314740 0686101014124

ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಸ ೋಮ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಮೊಹನಮಅರಿ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ರಫಿಕ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಿಂ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಮಹದೋವ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ರಂಗಸಾಾಮ   ಬಿನ್ ರಾಜಯಯ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಅಜಿತ್ ಬಿನ್ ಪರಕಾಶ್ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಚಂದು  ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಚಿಕ್ಕಣಣ ಬಿನ್ ಚಲುವಯಯ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಮಹದೋವ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಅರುಣ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ರ್ಾಗೋಂದರ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಣಣ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ರಾಮ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಚೋತನ  ಬಿನ್ ರುಷ್ಣೋಂದರ ಅಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಮಂಕ್ ಬಿನ್ ಮಲೆಾೋಶ್ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಅಭಿಶೋಕ್ ಬಿನ್ ದೋವರಾಜು ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ರವಿ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಪರವಿೋಣ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ರವಿ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಮಂಜುರ್ಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಪರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರರೆಡಿೆ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ರಾಜು ಬಿನ್ ಬೋಲಪಪ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಸಂತ ೋಷ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಕಿರಣ್ ಬಿನ್  ದೋವಯಯ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ರವಿೋಂದರ ಬಿನ್ ಜಗದಿೋಶ್ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಅಪಾಪಜಿ ಬಿನ್ ಅಣಾನಜಿ\ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಬೈರ ಬಿನ್  ಕಾಳ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವಯಯ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬ ೋಗಪಪ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಪಪ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಮನುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಳಂಗಪಪ ಹುಲುಸ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಯು.ಎಲ್. ಮಾದಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಗೋಂದರ ಅಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಕ್ೃಷ್ಣರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ರಾಮರ್ಾಯಕ್ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್  ರಾಮಲಂಗ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಚಂದುರ ಬಿನ್ ದೋವರಾಜು ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರ್ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಗಣಪತಿ   ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಕ್ವಿತ ಕೆ ಂ ಮುನಿಯಪಪ ಹುಲುಸ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರಮೆೋಶ್ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಭರತ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರ್ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ

ಮಾದಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಕಾಸಲಗ ಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಶಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಗ್ೌಡ ಮಣಜ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಮಂಜುನರ್ಾರ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ ಕಾಸಲಗ ಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಹೆಚ್.ಟಿ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಮಮತ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಣಣ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಬಸವಣಣ  ಬಿನ್  ಮರಿಯಪಪ ಕಾಸಲಗ ಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರ್ಾಯಕ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ರತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ
ಬಿ.ಎಸ್ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಇತರೆ

ಎಸ್.ಅರ್. ರಜಿತ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಪಿ ರುದರಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 816959195655



ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 482006845347

ಜೆ.ಎಂ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 745614643341

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಧಮಯಪಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಇನಕ್ನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 416142842687

ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಗಪಪ ಇನಕ್ನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 892725056218

ಹೆಚ್.ಸ. ಸಚಿನ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಇನಕ್ನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 582948528117

ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಯಯ ಇನಕ್ನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 552098010229

ಜಿ.ಎಲ್. ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಂಗರಾಜು ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 943234113742

ಎಸ್.ಟಿ. ಚಂದಾರಜು ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 541236293527

ಎನ್.ಕೆ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 668245077933

ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 613346654828

ಯೋಗೋಂದರ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 805946580680

ಉತತಯಯ ಎಸ್.ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 877210063199

ಜೆ.ಸ. ಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 522180133746

ರ್ಾಣಯಯ ಬಿನ್  ಬಸಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 675325509727

ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 787929184339

ಕ್ುಟಟಪಪ ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 620937155479

ಕ್ುಟಟಪಪ ಜೆ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 715060754955

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 300973339784

ಹೆಚ್.ಈ. ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 969388900299

ಎನ್.ಬಿ. ರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 933682045934

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 620962364385

 ಕೆ.ಕೆ. ತಮಮಯಯ  ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 338495408397

ಎಸ್.ಕೆ. ಸುದಿೋಪ್  ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 295080635050

ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪೊವಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 284497954982

ಹೆಚ್.ಎಲ್.  ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 604078745667

ಡಿೋಡಪಪ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 371668617532

ಎಸ್.ಬಿ. ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 584123711466

ಸಂತ ೋಷ್  ಬಿನ್ ದ ಡೆಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 638822458864

ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 321303459348

ಹೆಚ್.ಕೆ.  ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಕ್ುಮಾರಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 915220977018

ಕೆ.ಎಸ್. ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 940043560741

ಸ.ಪಿ. ಅಕ್ಷಿತ್ ಬಿನ್ ಪಳಂಗಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಶಾಂತಳಿಿ 393938481442

ಶರತ್   ಕೆ.ಹೆಚ್  ಬಿನ್ ಹರೆೋಶ್ ಕ್ುಂದಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 543902584416

ಜೆ.ಎಲ್, ಸವಿೋನ್  ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 288634003567

ಸವಿತಾ ಕೆ.ಸ. ಕೆ ೋಂ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 705776416633

ಭಾನುಮತಿ ಕೆ.ಟಿ. ಕೆ ೋಂ ಕೆ,ಕೆ, ತಮಮಯಯ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 878235611137

ಸವಿತಾ ಎಸ್. ಯು ಕೆ ೋಂ ಉತತಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 263669352254

 ಮುತತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಟಟಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 921957824683

ಜಿ.ಅರ್ ಆವೃತಿ  ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಗುಡೆಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 548542432871

ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ದುಗುಮೌಲಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ 8100.00 309236656991 520101022827788

ಜೆ.ಬಿ. ವಿಜು ಬಿನ್ ಬಸವ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 252858450882 00000064012072873

ಪಾಪಣಣ  ಬಿನ್ ದ ಡೆಯಯ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 617901488012 00000064012072873

ಅಚಚಣಣ  ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 226196689120 00000064012072873

ತಮಮಣಿಣ ಬಿನ್ ಸದದ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 233937596948 00000064012072873

ರಾಜ ಬಿನ್ ಬ ೋಜ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 455753736697 00000064012072873

ಗ್ೌರಿ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 789514479825 00000064012072873

ಯಶ ೋಧ  ಕೆ ಂ ದಿನೆೋಶ್ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 243880166002 00000064012072873

ಅಕ್ಕಮಮ  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 243958213931 00000064012072873

ಎಂ.ಆರ್ ಚೋತನ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಂ ರಾಮಚಂದರ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 797579043787 00000064012072873

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಶರತ್ ಬಿನ್ ಸಾಾಮ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 725700123125 00000064012072873

ಉಣಿಣಕ್ೃಷ್ಣ  ಬಿನ್  ರಾಜು ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 640783659702 00000064012072873

ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಯಯ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 356482495015 00000064012072873

ಜೆ.ಜೆ. ಮಂಜುರ್ಾಥ್ ಬಿ ನ್ ಜವರಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ ಪ.ಜಾತಿ 8100.00 678481209695 0563101009324

ಎನ್.ಪಿ ಗ ೋವಿಂದ ಬಿನ್  ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಲಕಂದ ರು ಕ್ಸಬ ಪ.ಜಾತಿ 8100.00 485688432757 520101034863652

ವಸಂತ ಬಿನ್ ಮುದುದ ಹಾಲೆೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 364890800008 1555101004676

ಚಂದರ ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾಂಕ್ು ಹಾಲೆೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 443071858206 8502593632-4

ಹರಿೋಶ್  ಬಿನ್ ರಾಜು ಹಾಲೆೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 981376725922 106401011001907

ಮಾಲಾಶಿರೋ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 345846458000 00000064012072873

ಕ್ೃಷ್ಣಸಾಾಮ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 4050.00 6188188335451 00000064012072873

ಎಸ್.ಅರ್. ರಜಿತ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಪಿ ರುದರಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 816959195655 00000064012072873

ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 482006845347 00000064012072873

ಜೆ.ಎಂ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 745614643341 00000064012072873

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಧಮಯಪಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಇನಕ್ನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 416142842687 00000064012072873

ಜೆ.ಎನ್. ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಗಪಪ ಇನಕ್ನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 892725056218 00000064012072873

ಹೆಚ್.ಸ. ಸಚಿನ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಇನಕ್ನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 582948528117 00000064012072873

ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಯಯ ಇನಕ್ನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 552098010229 00000064012072873

ಜಿ.ಎಲ್. ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಂಗರಾಜು ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 943234113742 00000064012072873

ಎಸ್.ಟಿ. ಚಂದಾರಜು ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 541236293527 00000064012072873

ಎನ್.ಕೆ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 668245077933 00000064012072873

ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 613346654828 00000064012072873

ಯೋಗೋಂದರ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 805946580680 00000064012072873

ಉತತಯಯ ಎಸ್.ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 877210063199 00000064012072873

ಜೆ.ಸ. ಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 522180133746 00000064012072873

ರ್ಾಣಯಯ ಬಿನ್  ಬಸಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 675325509727 00000064012072873

ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 787929184339 00000064012072873

ಕ್ುಟಟಪಪ ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 620937155479 00000064012072873

ಕ್ುಟಟಪಪ ಜೆ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 715060754955 00000064012072873

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 300973339784 00000064012072873

ಹೆಚ್.ಈ. ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಪ್ೊನನಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 969388900299 00000064012072873

ಎನ್.ಬಿ. ರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 933682045934 00000064012072873

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 620962364385 00000064012072873

 ಕೆ.ಕೆ. ತಮಮಯಯ  ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 338495408397 00000064012072873

ಎಸ್.ಕೆ. ಸುದಿೋಪ್  ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 295080635050 00000064012072873

ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪೊವಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 284497954982 00000064012072873

ಹೆಚ್.ಎಲ್.  ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 604078745667 00000064012072873

ಡಿೋಡಪಪ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 371668617532 00000064012072873

ಎಸ್.ಬಿ. ಪ್ೊನನಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 584123711466 00000064012072873

ಸಂತ ೋಷ್  ಬಿನ್ ದ ಡೆಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 638822458864 00000064012072873

ಎಸ್.ಎಸ್. ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 321303459348 00000064012072873

ಹೆಚ್.ಕೆ.  ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಕ್ುಮಾರಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 915220977018 00000064012072873

ಕೆ.ಎಸ್. ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 940043560741 00000064012072873

ಸ.ಪಿ. ಅಕ್ಷಿತ್ ಬಿನ್ ಪಳಂಗಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಠಿಕೆ ಪಪ 1800.00 393938481442 00000064012072873

ಶರತ್   ಕೆ.ಹೆಚ್  ಬಿನ್ ಹರೆೋಶ್ ಕ್ುಂದಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 543902584416 00000064012072873

ಎಂ.ಯು ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಉತತಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1800.00 95265547616 34998542366

ಶರತ್ ಚಂದರ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಊರುಗುತಿತ ಕೆ ಡಿಾಪ್ೋಟ 3600.00 886738888247 4092500100807801

ಎಂ.ಬಿ. ಉತತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1800.00 554240195507 64069250795

ಕೆ.ಪಿ ಉತತಪಪ ಬಿನ್ ಪೊವಯಯ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಕ್ಸಬ 1800.00 931203240914 34967032849

ದುಗಯರಾಜ್  ಬಿನ್ ಸ ಸ ಕಾಯಯಪಪ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಂತ 3600.00 446026983667 54019946864

ಜೆ.ಎಲ್, ಸವಿೋನ್  ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 288634003567 00000064012072873

ಸವಿತಾ ಕೆ.ಸ. ಕೆ ೋಂ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 705776416633 00000064012072873

ಭಾನುಮತಿ ಕೆ.ಟಿ. ಕೆ ೋಂ ಕೆ,ಕೆ, ತಮಮಯಯ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 878235611137 00000064012072873

ಸವಿತಾ ಎಸ್. ಯು ಕೆ ೋಂ ಉತತಯಯ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 263669352254 00000064012072873

 ಮುತತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಟಟಪಪ ಜಕ್ಕನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 921957824683 00000064012072873

ಜಿ.ಅರ್ ಆವೃತಿ  ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಗುಡೆಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1800.00 548542432871 00000064012072873

ಶಶಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲಾಪಪ ಮುಳುಿರು ಶನಿವಾರಸಂತ
ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಮಹೆೋಶ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 641980690627 85042653812

ಟಿ.ಸ ನಿರಂಜನ್ ತ ರೆನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಶಶಿಧರ್ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ತಮಮಣಣ  ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಟಿ.ಕೆ ವಿಶಾೋಶಾರಯಯ ತ ರೆನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಟಿ.ಕೆ. ಕ್ುಮಾರ ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಟಿ.ಜೆ. ಸಂಜಿೋವಯಯ' ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಯಶವಂತ ತ ರೆನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಚಂಗಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಟಿ.ಟಿ ರಂಗಸಾಾಮ ತ ರೆನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ



ಎಂ.ಆರ್ ಜೆ ಯೋತಿ ಚಿಕ್ಕಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಎಸ್.ಎಲ್. ತಮಮಯಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಸದದಲಂಗಪಪ ಮ ಡಲಕೆ ಪಪಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ರಂಜಿೋತ್ ಮ ಡಲಕೆ ಪಪಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಎಂ.ಎಸ್ ಮಹದೋವ ಮ ಡಲಕೆ ಪಪಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಎಂ.ಟಿ. ಮಹದೋವ ಮ ಡಲಕೆ ಪಪಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಎಂ.ಜೆ. ಉಮೆೋಶ್ ಮ ಡಲಕೆ ಪಪಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಎಂ.ಎಸ್. ಶಿರೋಧರ್ ಮ ಡಲಕೆ ಪಪಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಸಂದಿೋಪ್ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ದೋವರಾಜು 6ನೆೋ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಪ್ರೋಮ  ಕೆ ೋಂ  ದೋವರಾಜು 6ನೆೋ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಸದಾಶಿವಪಪ ಮ ಡಲಕೆ ಪಪಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಡಿ.ಆರ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಮಣಜ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಎಂ.ಡಿ. ವಸಂತ ಮ ಡಲಕೆ ಪಪಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಸತಯಕ್ುಮಾರ್ ಮ ಡಲಕೆ ಪಪಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ರಮೆೋಶ್ ತ ರೆನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಮಣಜ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಎಂ.ಕೆ. ಮಹದೋವ ಮ ಡಲಕೆ ಪಪಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಎಸ್.ಟಿ. ಚನಿನಗರಾಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಪರಕಾಶ್ ತ ರೆನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ರಘು ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಡಿ.ಎ. ಲೆ ೋಕೆಶ್ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಎಸ್.ಈ. ರಾಜು ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಎಂ.ಎಸ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮ ಡಲಕೆ ಪಪಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಬಸವರಾಜಪಪ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಸಂತ ೋಷ್ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಆನಂದ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಯೋಗೋಶ್ ಎಸ್.ಪಿ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಎಸ್.ಎನ್. ಗುರುಲಂಗಪಪ ಮಣಜ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಶಿವರುದರಪಪ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಟಿ.ಎಂ. ಚಂದರಪಪ ಮಣಜ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ವಿಷ್ಕ್ಂಠಪಪ ನಲ ಾರುಕೆ ಪಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಹೆಚ್.ಪಿ ರ್ಾಗೋಶ್ ಹಳೆಗ ೋಟ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಪಾಲುುಣ ಚಿಕ್ಕರ್ಾಯಕ್ನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

 ಹೆಚ್.ಎನ್ ಸತಿೋಶ್ ಹೆಬಾಬಲೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಪದಮರ್ಾಭ ಎನ್.ಎಸ್ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ರತನ ನಲಿೂರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಕೇಶವ ಶಿರಂಗಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ವಿೋರೇೆಂದರ ಶಿರಂಗಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
ಪ್ರ ವಿಣ್ ಶಿರಂಗಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ

ಸಾಗರ್ ಎಸ್.ಎಸ್  ಬಿನದ ಸ ೋಮಯಯ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಸಚಿೋನ್ ಬಿನ್ ಗಣೆೋಶ್ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಹೆ ನನರಾಜು ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ರ್ಾಗರಾಜು ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಮಲೆಾೋಶ್ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಪರಮೆೋಶ್ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ಕ್ಲೋಮ್  ಬಿನ್ ಭಶಿೋರ್ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್  ತಮಮಯಯ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಮುನಿೋಶ್ ಪಾಷ್ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ರಾಜಶೋಖರ್ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಸ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ಪರಮೆೋಶ್ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ರಂಗಮಮ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ಎನ್.ಕೆ. ಅಪಪಸಾಾಮ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಮರಿಗ್ೌಡ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ರಾಜಪಪ ಹೆಚ್.ಪಿ ಹಿರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಕೆ ಮಾರಪಪ ಕ್ ಗ ರು ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಮಾದಪಪ ಅಪಪಶಟಟಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಆನಂದ ಅಪಪಶಟಟಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಸುಶಿೋಲ ಅಪಪಶಟಟಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ದಿನೆೋಶ್ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ಶುಭಾಂಗಿ ದಿನೆೋಶ್ ಶಟಿಟಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಶಿವಪಪ ದ ಡೆಕೆ ಳತ ತರು ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ತಮೆಮಗ್ೌಡ ದುಂಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಸುಬರಮಣಿ ದುಂಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಲಕ್ಷ್ಮಮಗ್ೌಡ ದುಂಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಪೊವಮಮ ದುಂಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಜಾನಕಿ ದುಂಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ವಿಶಾರ್ಾಥ್ ದುಂಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಶರೋಯಶ್ ದ ಡೆಕ್ಣಗ್ಾಲು ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಆನಂದ ದ ಡೆಕ್ಣಗ್ಾಲು ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ಜವರಮಮ ಸಡಿಗಳಲೆ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಪುಟಟಸಾಾಮ ಸಡಿಗಳಲೆ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ವಿಶಾರ್ಾಥ್ ಸಡಿಗಳಲೆ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಬ ೋಜಪಪ ದ ಡೆಕ್ಣಗ್ಾಲು ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ಅಬುದಲ್ ಕ್ುಂಙ ವಡ್ಡಯನಪುರ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಲೋಲಾವತಿ ಚಿಕ್ಕಕೆ ಳತ ತರು ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ಲಂಗರಾಜು ಸಡಿಗಳಲೆ ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ
ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ದ ಡೆಕೆ ಳತ ತರು ಶನಿವಾರಪ್ೋಟ

ಜಿಲಾಾವಲಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಕೆ. ದಿಲೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ುಂದ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 295442247332    64043074737    

ಎ.ಬಿ. ರಾಣಿ ಹುದ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 718231267357    520101041851702    

ಎನ್.ಎಂ. ರಾಜೆೋಶ್ ಕಿರುಗ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 419045433863    456101017449    

ದೋವಯಯ ಕೆದಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 671315483454    

ಗಣೆೋಶ್.ಟಿ.ಪಿ. ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 716515506515    456101004872    

ಎ.ಕೆ. ಬಳಿಿಯಮಮಯಯ ಹುದ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 720840278712    520101041850633    

ಎ.ಆರ್. ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 802689103712    64176058942    

ಹೆಚ್.ಎನ್. ದಿನೆೋಶ್ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 802689103712    

ಎಂ.ಎ. ರಾಜುಶಟಿಟ ಈಚ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 751507351232    520101041792862    

ಹರಿೋಶ್ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 931846454667    520101026339958    

ದೋವಯಯ ಬಿ.ಕೆ. ಈಚ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 393001090141    106901011001132    

ರೆೈವನ್ ಜಿೋವನ್ ಪಿಂಟ ಬಳಿರಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತರು ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 863953806448    

ಸ.ಬಿ. ಪೊಣಚಚ ಮುಗಟಟಗೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 711928872040    520101041811786    

ಎ.ಆರ್.ಉಮೆೋಶ್ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 681533350853    

ದೋವಯಯ.ಸ ಈಸಟನಮಮಲೆ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 914686340867    64183617960    

ನವಿೋನ್.ಎ.ಎನ್. ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 401520767633    

ಪ್ೊನುನ.ಬಿ.ಕೆ. ಹುದ ದರು ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 689721104805    

ಗಪುಪ ಕ್ುಂದ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 860575921508    

ಚಂದರ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 276326987561    

ಐ.ಕೆ. ಬ ೋಜ ಹುದ ದರು ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 426098496596    

ರವಿ ರ್ೈ.ಬಿ. ಕ್ುಂದ ಹಾತ ರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 578035053519    

ಗ್ೌರಿ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 331797445527    

ರಾಮು ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 237624091073    

ಕೆ.ಎ.ಹಂಸ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತರು ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 364009823964    

ಪಿ.ಎನ್.ಜಯ ರಾಮ ಹ ದ ದರು ಹಳಿಿಗಟುಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 286531984106    

ಅವಿರ್ಾಶ್.ವಿ.ಜೆ. ಹ ದ ದರು ಹಳಿಿಗಟುಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 431876553299    

ಸೌಮಯ ಎಂ.ಜಿ. ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 457164032943    

ಗ್ೌರಮಮ ಮಾಯಮುಡಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 981551453743    

ಲಲತ ಹ ದ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 981551453743    

ಎ.ಜಿ. ರೆ ೋಹಿಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 973882008110    

ಕೆ,ಆರ್ ರಿತಿಾ ಕಾಯಯಪಪ ಮತ ತರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.036 460584957139    



ಕೆ.ಬಿ.ಗಿರಿೋಶ್ ಗಣಪತಿ ದೋವರಪುರ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.072 773649183767    

ಯ ಸುಪ್ ಪಿ.ಎ ಕೆ ಂಡಂಗೋರಿ ಅಮಮತಿತ ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.072 735482648069    

ಕೆ.ಬಿ.ಗಣಪತಿ ಸುಳುಗ ೋಡು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.072 213543408819    

ಶ ೋಬಿತ ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.072 767121015158    

ಎಂ.ಬಿ.ಸಮತಾ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.072 38195339461    

ಎ.ಎನ್.ಉತತಪಪ ರವಿ ಕ್ದನ ರು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.072 934867975395    

ಎಂ.ಬಿ.ದೋವಯಯ ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.072 933291706338    

ಕ್ಮಲ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.036 433705242803    119901011003604    

ಪಿ.ಎ.ಮನಿ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.036 582485793373    5401150585894    

ಪೌಲ್ ಲೆ ೋಬ ೋ ಅರಸುನಗರ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.036 246246685676    11082250007390    

ಎ.ಕೆ.ಮಾದಪಪ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.072 295354201472    101801010004589    

ಎಂ.ಎನ್.ಬಳಯಪ್ಮಮಯಯ ಹಳಿಿೋಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 398465594464    64070207542    

ಎಂ.ಎ.ಅಪಪಯಯ ಹಳಿಿೋಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 717308822838    

ಎ.ಕೆ.ಜರ್ಾರ್ಯನ್ ಹಳಿಿೋಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 289716567073    

ಎ.ಕೆ.ಕ್ೃಷ್ಣಮಯಯ ಹಳಿಿೋಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 758403359386    

ಸ.ಕೆ.ಪೊಣಚಚ ಹಳಿಿೋಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 784990550796    

ಎ.ಬಿ.ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹಳಿಿೋಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 363679645435    

ಎ.ಕೆ.ಗಣಪ್ಮಮಯಯ ಹಳಿಿೋಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 729274992406    

ಸ.ಕೆ.ಬ ೋಪಯಯ ಹಳಿಿೋಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 644554429696    

ಆಲ ಹಳಿಿೋಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 819870846033    

ಎ.ಕೆ.ಮುತತಣಣಮಯಯ ಹಳಿಿೋಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.018 214532833813    

ಜೆ.ಬಿ.ಗಣೆೋಶ್ ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 276710141717    

ಜಿ.ಕೆ,ರಾಮು ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 521883467841    

ಕಿರಣ್ ಬಿ.ಕೆ ಹುದ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 521883467841    

ಮಾರ ಹುದ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 352941025869    

ಗಿೋತಾ ಹುದ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 520739376847    

ಉಷಾ ಹುದ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 441525285504    

ಬೋಬಿ ಹುದ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 869836864749    

ರಾಜು.ಜೆ.ಕೆ. ಹುದ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 869836864749    

ಪುಷ್ಪ ತಿತಿಮತಿ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.081 816223572996    11052200034425    

ಮಂಜುಳ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.081 816223572996    3202101001091    

ಕಾರ್ೋರಿ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.081 483800564732    64120405823    

ಕ್ುರುಬ ಚಲಾ ಲಕ್ಷಿಮ ಭದರಗ ೋಳ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.081 313917657712    64115664864    

ರ್ಾಗರಾಜು ಹೆಚ್.ಕೆ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 500221149528    3200101105314    

ಕ್ಲಾವತಿ ಹೆಚ್.ಸ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 521883467841    3200101014195    

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ವಿಜಯ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 800084942193    456101019552    

ಹೆಚ್.ಈ.ಜಯಚಂದರ ರುದರಬಿೋಡು ಬಾಳೆಲೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 800084942193    520191032680488    

ಹೆಚ್.ಸ.ರವಿ ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 520739376847    101801011000376    

ಹೆಚ್.ಟಿ . ಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 264239112795    520101026352881    

ಹೆಚ್.ರ್ೈ ರಾಮು ಬಸಗ ರು ಬಾಲೆಲೆ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 386140861885    456101010589    

ಪೊಜ ಮತ ತರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0405 807605228746    64124842263    

ಗಣೆೋಶ್ ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.081 296896049304    3202101002275    

ಶಿವಲಂಗ ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಹೆ ೋಸ ರು ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.081 680956242909    13401000007323    

ಮಂಜು ಹಳಿಿಗಟುಟ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.081 680956242909    13401000007323    

ಹೆಚ್,ಎಸ್,ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಪರಿಶಿೋಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.081 508815890083    520191002778528    

ಕಾಳುಮೆಣಸು ಬಳೆಯ ಕ್ಷ್ಮೋತ ೋತ್ವ  ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಎಂ.ಡಿ. ಉತತಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಕೆ.ಎಂ. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಸ.ಎಸ್.ಮುತತಣಣ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಕೆ.ಎಂ. ಕಿಶ ೋರ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಎ.ಯು. ಬಳಯಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಎ.ಬಿ. ಯಶ ೋಧ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಎ.ಎ. ಮೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಸ.ಜಿ.ಧರಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಎ.ಪಿ.ಶಿೋಲಾ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಹೆಚ್.ವಿ. ರುಕಿಮಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಸ.ಬಿ.ರಮಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಕೆ.ಎ. ಪೊವಮಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಕೆ.ಜಿ.ಅರಸು ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಸ.ಎಸ್.ಮುತತಮಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಪಿ.ಕೆ. ಅಚಚಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಎಂ.ಎಂ. ಗಣೆೋಶ್ ಮುತತಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಎಂ.ಟಿ.ಸುಬಬಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಕೆ.ಕೆ.ಜಗದಿೋಶ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಸ.ಸ.ಸ ೋಮಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ತ ೋರೆೋರ ಜಗಧೋಶ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಪೊವಮಮ ಚಿಟಿಟಯಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಲೋಲಾವತಿ  ಸ.ಸ. ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ರಾಣಿ ಸ ೋಮಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಪಾವಯತಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಬಿ.ಸವಿತ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಕ್ಮಲ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಅಜಿೆಕ್ುಟಿಟರ ಶಾಂತ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಅಜಿೆಕ್ುಟಿಟರ ರೆ ೋಹಿಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಎಂ.ಪಿ.ಅಚಚಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಕೆ.ಎಂ. ಬ ೋಪಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಕೆ.ಎ. ಪೊವಮಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಎ.ಕೆ. ಮೊಣಣಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಎ.ಟಿ.ಅಯಯಮಮ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಪ್ೊನನಣಣ.ಕೆ.ಎಸ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಮಧು ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ದೋವಯಯ.ಎಂ.ಎ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಕಿೋತಯನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಸುಬಬಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ವಿಶಾರ್ಾಥ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ರತನ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಬಳಯಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಸುನಿಲ್ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಪೊಣಣಚಚ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಪಿ.ಪಿ.ಪೊಣಣಚಚ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಸ.ಡಿ. ಕ್ರುಂಬಯಯ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಸ.ಎಂ.ಸುಜನ್  ಬ ೋಪಯಯ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಎಂ.ಯು. ಬ ೋಪಣಣ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಪೊವಪಪ. ಎಂ.ಯು. ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಟಿ.ಯು. ಬ ೋಪಣಣ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಕ್ವಿತ .ಪಿ.ಎಸ್. ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಪಾಲಾ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಗ್ೌರಿ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಎಸ್.ಸ. ಹೆೋಮಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಕೆ.ಎ. ದೋವಯಯ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ನಂಜುಂಡ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಮಹೆೋಶ್ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಗಣೆೋಶ್ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಹೆೋಮಂತ್ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ರತನ್ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಪೊವಪಪ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಭಿೋಮಯಯ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಸ.ಎನ್. ತಾರಮಮ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಮಾಚಯಯ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಉತತಪಪ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಬಳಯಪಪ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ದೋವಯಯ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ನಂಜಮಮ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಗಿರಿೋಶ್ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಪೊವಯಯ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಸ ೋಮಯಯ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಗಣಪತಿ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1



ಶಶಿಧರ್ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಸುಮತರ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ನಂಜಪಪ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಪ್ೊನನಣಣ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಬ ೋಜಪಪ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಅಯಯಪಪ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಅಯಯಪಪ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಮಂಜುರ್ಾಥ್ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಗಣೆೋಶ್ ನಲ ಾರು ಬಾಳೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

ಜಿಲಾಾಪಂಚಾಯತ್ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಡಿಸಲ್ ಪಂಪ್್ಟ್ ಸಹಾಯದನ ಮುಜಿೋಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 58/2 ಅಲಪಸಂಖಾಯತರು
ಪ್ೊನನಮಮ ಎಂ.ಎಲ್ ಕಾನ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.4 0.15 224782891274    559101011902    

ಸ ರಜ್ ಟಿ.ಎಸ್ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 98/4 98/2 98/5 ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1 0.15 530743921147    54030612881    

ತಾರಅಯಯಮಮ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲೆ 110/7 110/9 ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.25 0.335 635810717941    520101041828001    

ಸ.ಪಿ.ವಿರ್ೋಕ್ ಕಿರುಗ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 117/2 ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 4 0.33 790511928337    589101005116    

ಕೆ.ಬಿ.ಮುತತಪಪ ಸುಳುಗ ೋಡು ಬಾಳೆಲೆ 112/1 ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 2 0.335 310385602175    106901011000631    

ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 2 2 0.1 546581557963    64106099049    

ಗಣೆೋಶ್ ಜೆ.ಪಿ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಬ ೋಜ.ಜೆ.ಎ. ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಜಾನಕಿಕ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಮುತತಮಮ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ರತನ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಪಾವಯತಿ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಸರಸು ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಕ್ುಮಾರಿ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಅಚಯನ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಅನಿತ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಸುಧಾ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಸುಶಿೋಲಾ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಅಕ್ಕಮಮ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಲತಾ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಪಾವಯತಿ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಚಿನಿನ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಬೋಬಿ ರಾಣಿ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಗಣೆೋಶ್ ಜೆ.ಕೆ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಅಣಣಯಯ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ರಾಕೆೋಶ್ ಜೆ.ಆರ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಗಣೆೋಶ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ತಿಮಮ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ರಮೆೋಶ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ವಿನು ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಅನಿಲ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ನಿಖಿೋಲ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಗಣೆೋಶ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ನಿತಿೋನ್ ಜೆ.ಆರ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ರಾಜಪಪ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಗ ೋಪಾಲ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಚಿಣಣ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಸೋತಮಮ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಅನಿತ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಪ್ರೋಮ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಸುಮತರ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ರಾಣಿ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ನವಿೋನ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಕ್ುಮಾರ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಪರತಾಫ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಗಣಪತಿ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಗಣೆೋಶ್ ಜೆ.ಎಲ್. ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಜಿಮಮ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಲಕ್ಷಿಮೋ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಸೋತ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಅಮಮಣಿ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ರಾಣಿ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಶಾಂತಿ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಯಶ ೋಧ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ರಾಜಣಣ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಅಜೆೋಯ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ತಿಮಮಪಪ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ವಸಂತಿ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಜಾನು ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಅನಿತ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಸತಿೋಶ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಕೆ ೋದಲೆ ರಾಜು ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ವಸಂತಿ ಜೆ.ಎಸ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ರಾಮು.ಜೆ. ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಅಜುಯನ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಗಣೆೋಶ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ರ್ಾಣಚಿಚ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1

ತಾಲ ಾಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಉಮೆೋಶ್ ಭದರಗ ೋಳ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 196/3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 913527135124    10509902032

ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಭದರಗ ೋಳ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 198/40 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 653401472595    20165073200

ಹೆಚ್.ಯು.ಸುರೆೋಶ್ ನೆ ಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 37/1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 521578198411    11052200027432    

ಪಿ.ಎಂ.ದಿನೆೋಶ್ ನೆ ಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 91 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 471960439715    11052200011236    

ಜೆ.ಕೆ.ಪುಟಟ ನೆ ಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 303 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 691528145803    11052200035002    

ಪಿ.ಟಿ.ರಾಜು ನೆ ಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 91,25A ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 839332803447    11052200033013    

ಪಿ.ಎಸ್.ರಾಜು ಚಿೋಣಿಹಡುಾ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 91 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 972471608597    11052240000141    

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಣೆೋಶ್ ನೆ ಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 99/2,98/4B,98/14 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 453403916784    11052200013114    

ಚಂದರ.ಹೆಚ್.ಯು ನೆ ಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 34/4 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 255391390715    11052200010682    

ಜೆ.ಕೆ.ವಿಜಯ ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ 81/167 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 654786194633    13279011500    

ಹೆಚ್.ಎನ್. ಮಲೆಾೋಶ್ ಬಾಳುಗ ೋಡು ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 191/9 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 656237499718    800101025362    

ಎಂ.ಎಂ.ರ್ಾಗೋಶ್ ನೆ ಖಯ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 176/P1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 434112085076    20135999995    

ಸುಬಾರಯ .ಎಂ.ಪಿ. ಕಾನ ರು ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 69/67,69/93p2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.05733 636259217708    110901011000169    

ಹೆಚ್.ಕೆ.ತಿಮಮಯಯ ನಿಡುಗುಂಬ ಪ್ೊನನಂಪ್ೋಟ 88/21 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 921442033556    110901010003915    

ಗ ೋಪಾಲ ರಾಜು ಹೆಗುಳ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 219/12P1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 708253496609    10509912212    

ತಮಮಯಯ ಹೆಚ್.ಎ. ನಿಡುಗುಂಬ ವಿರಾಜಪ್ೋಟ 92/8p2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 601918640651    110901231000373    

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಾಜು ಚನನನಕೆ ೋಟ ಅಮಮತಿತ 55/2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 839168446089    1573101005120    

ಹೆಚ್.ಸ. ರವಿ ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ 81/112 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 520739376847    10180101100376    

ಹೆಚ್.ಎ.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಾಳೆಲೆ ಬಾಳೆಲೆ 190/5,190/6 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 755120374910    589101006278    

ಹರಿಜನರ ಸುಣಣಮಣಿ ಬಾಳೆಲೆ ಬಾಳೆಲೆ 189/3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 721320311991    101801011000510    

ಹೆಚ್.ಸ .ಚಂಗಪಪ ನಿಟ ಟರು ಬಾಳೆಲೆ 81/12AP2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 318239948766    13279006736    

ದೋವರಾಜು.ಹೆಚ್.ಎ. ಅಮಮತಿತ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ 70/5 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 543101006837    543101006837    

ಆಶಾ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 45/5Bp1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 464254208987    64096651658    

ಭವಾನಿ ಹೆಚ್.ಎನ್ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 45/5C ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 64090926186    64090926168    

ನರಸ ಬಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/28P1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 386936153691    520191002778536    

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಗ್ೌರಿ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 191/2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 541581642164    30027950969    

ಹೆಚ್.ಎನ್. ಆಣಣಯಯ ಕೆ ಟಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲೆ 14/21 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 689093787391    589108006564    

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮುತತ ಕೆ ಟಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲೆ 86/2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 972038226376    101801231000067    

ಸದದಮಮ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 192/19 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಿತತಳೆ 0.2 1 0.0583 214915280279    13401000005355    



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

ಬಂಗ್ಾರಪೋಟೆ
1 PMKSY zÁ½A¨É ²æÃgÁªÀÄ¥Àà  ©£ï ¯ÉÃmï ªÀÄÄ¤¹zÀÞ¥Àà UÀÄlÖºÀ½î ಕ್ಸಬಾ 122/1,124/4,34/4 ಇತರೆ zÁ½A¨É 1.1 40596 907089168025 54050565288

2 PMKSY ದಾಳಿಂಬೆ ಸೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ದಾಸೇಪ್ಲಿ್ಲ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 107/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 2304 64029717474

3 PMKSY ದಾಳಿಂಬೆ ಎಸ್.ಎ. ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿನ್ ಅಿಂತರಾಮಯ್ಯ ಸಂಗನಹಳಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 162 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 3840 15002200182699

4 PMKSY ದಾಳಿಂಬೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಪಾಪೇನಹಳಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 10/1,25 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3840 64043510641

5 PMKSY ದಾಳಿಂಬೆ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ರೆಡಿ್ಡ  ಎನ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ನಾರಾಯ್ಣ 
ರೆಡಿ್ಡ ತಾತೇಪ್ಲಿ್ಲ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 18/ಪಿ11 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 1536 64050652597

6 PMKSY ದಾಳಿಂಬೆ ವಿಂಕಟೇಶ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಗಿ ರೆಡಿ್ಡ ಅಯ್ಯ ಪ್ಳಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 1*1 ಇತರ ದಾಳಿಂಬೆ 1.1 12,672 663101010354

7 PMKSY ದಾಳಿಂಬೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟ ರೆಡಿ್ಡ ನಾಗಕುಪ್ಪ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 19*4,19*5,21 ಇತರ ದಾಳಿಂಬೆ 2 23040 10920101005701

8 PMKSY ¨Á¼É/©Ã£ïì D£ÀAzÀgÉrØ ©£ï gÁªÀÄgÉrØ ¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 228/¦1 EvÀgÉ ¨Á¼É/©Ã£ïì 1.05 59404 377880548534 0

9 PMKSY ¨Á¼É UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï 
ªÀÉAPÀmÉÃ±À¥Àà

vÀA¨Á®ðºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 66 EvÀgÉ ¨Á¼É 0.85 57548 15012200144207

10 PMKSY ¨Á¼É ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà ©£ï 
¨ÉÊgÀ¥Àà

vÀA¨Á®ðºÀ½î ಕಸಬಾ 52,62 EvÀgÉ ¨Á¼É 1.3 84405

11 PMKSY ¨Á¼É f.£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï 
UÀAUÀ¥Àà

aAZÁAqÀèºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 70/2 EvÀgÉ ¨Á¼É 0.36 3672 10920101006524

12 PMKSY ¨Á¼É ¨ÉÊgÀ¥Àà ©£ï ¥Á¥ÀtÚ UÁAqÀÀèºÀ½î/¸ÀAUÀ£§Æ¢PÉÆÃmÉ46/2,46/1,41/1,41/2,45/ EvÀgÉ ¨Á¼É 1 10200 585092654921 20101646698

13 PMKSY ¨Á¼É gÀªÉÄÃ±ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà zÉÆqÀØUÁAqÀèºÀ½ PÁå¸ÀA§½î 163/3 EvÀgÉ ¨Á¼É 0.2 6120 10717100012594

14 PMKSY ¨Á¼É £ÁgÀÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï 
ªÀÄjgÉrØ

aAZÁAqÀèºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 89/1 EvÀgÉ ¨Á¼É 0.3 9180 10920101003581

15 PMKSY ¨Á¼É £ÁgÀÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï 
aPÀÌgÁªÀÄgÉrØ

PÀA§A¥À°è PÁå¸ÀA§½î 66/1,63/11 EvÀgÉ ¨Á¼É 0.6 18360 671101030494

16 PMKSY ¨Á¼É gÁªÀÄZÀAzÀÀæ¥Àà .J¯ï.©£ï 
°AUÀ¥Àà 

¸ÀAUÀ£ÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 89/1 EvÀgÉ ¨Á¼É 0.3 6120 10717100006530

17 PMKSY ಬಾಳೆ ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮಯ್ಯ ರ್ರರ್ಪುರ ಕಸಬಾ 50/ಪಿ2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 4080 10721101006038

18 PMKSY ಬಾಳೆ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ   ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಮಜಾರರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ಆರ್.ಪೇಟ್ 40/ಪಿ9 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.5 5100 10717100013334

19 PMKSY ಬಾಳೆ ಮೀಹನ್ ಮೂರ್ತದ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಪಿಚ್ಚಾ ಹಳಿ ಆರ್,ಪೇಟ್ 25/1ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 12240 201514176

20 PMKSY ಬಾಳೆ ವಿಂಕಟರಾಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಬುಡಿ್  ರೆಡಿ್ಡ ದೊಡಿ್ಡ ರಿ ಬೂದಿಕೀಟೆ 22*2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.3 9180 489101009678

21 PMKSY ಬಾಳೆ ರಮೇಶ್.ಬಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ದೊಡಿ್ ಗಿಂಡಿ್ಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 163/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.2 6120 10717100012594

22 PMKSY ಬಾಳೆ ನಾರಾಯ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮರಿ ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಿಂಚ್ಚಿಂಡಿ್ಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 89/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.3 9180 10920101003581

23 PMKSY ಬಾಳೆ ನಾರಾಯ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮ ರೆಡಿ್ಡ ಕಂಬಂಪ್ಲಿ್ಲ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 66/1,63/11 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.6 18,360 671101030494

24 PMKSY ಬಾಳೆ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ .ಯ್ಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಂಗನಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 89/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.3 6120 10717100006530

25 PMKSY ಬಾಳೆ ಸೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಣಣ ದೊಡಿ್ ಗಿಂಡಿ್ಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 103 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.77 6120 64102462090

26 PMKSY ಬಾಳೆ ಮುನಿರತನ  ಟಿ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ದೊಡಿ್ಮಾರಿಹಳಿ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 1*2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.55 12,240 489101006420

27 PMKSY ಬಾಳೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಬೊಯಿಸೀಣ್ಣಣ ನಹಳಿ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 25 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.8 24,480 0489101115277

28 PMKSY ಬಾಳೆ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ತಂಬಲಾಯಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 66 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.85 57548 0 0

29 PMKSY ¨Á¼É
C¤Ã¯ï PÀÄªÀiÁgï PÉÆvÀj ©£ï 
gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸ÁÀzï PÉÆvÀj

PÀÈµÀÚ¥ÀÄgÀ ಆರ್.ಪೇಟ್ 1/1,1/3,1/3. EvÀgÉ ¨Á¼É 2 109515 0 208010099186

30 PMKSY ¨Á¼É
UÀÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï 
ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà

vÀA¨Á®ðºÀ½î ಬೇತಮಂಗಲ 66 EvÀgÉ ¨Á¼É 0.85 57548 0 15012200144207

31 PMKSY ¨Á¼É
£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï 
aPÀÌªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà

¢A¨Á¼ÀzÉ§â£ÀºÀ½î ಕ್ಸಬಾ 37/¦1 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ¨Á¼É 1.2 343211713841

32 PMKSY ªÀiÁªÀÅ
ªÀÄÄ¤AiÀÄªÀÄä PÉÆÃA 
©ÃgÀ¥Àà

£ÁAiÀÄ£ÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 1/¦2 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 0.8 20404 294503596724 54052400213

33 PMKSY ªÀiÁªÀÅ
J¸ï. ªÉAPÀlgÁªÀÄ ©£ï PÉ. 
²æÃ¤ªÁ¸À¥Àà

®PÉÌÃ£ÀºÀ½î PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀÀæ 20 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 1.46 2920 455268258375 489108014471

34 PMKSY ªÀiÁªÀÅ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ¨ÉÊgÀ¥Àà dÄAd£ÀºÀ½î ಬೂದಿಕೀಟೆ 60,58/¦2 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 0.4 800 902718362023 20061700172

35 PMKSY ªÀiÁªÀÅ PÉ.ªÀÄÄ¤gÁªÀÄAiÀÄå PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀÀæPÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀÀæ 185/1 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 1.2 2400 489101003009

36 PMKSY ªÀiÁªÀÅ
PÉ. ²æÃ¤ªÁ¸ÀªÀÄÆwð ©£ï PÉ. 
ªÀÄÄ¤gÁªÀÄAiÀÄå

PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀÀæPÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀÀæ 186,19,8/1 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 1.46 1600 682024011436 489101011867

37 PMKSY ªÀiÁªÀÅ
PÉ.J£ï.¸ÀÄAzÀgÀgÁdÄ®Ä ©£ï 
J£ï.£ÀAdÄAqÀ¥Àà 

PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀ
æ

PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀ
æ

201/1 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 1.75 33,586 30382636479

38 PMKSY ªÀiÁªÀÅ
¸ÀÄªÀiÁ ¸ÀÄAzÀgÀgÁdÄ®Ä 
PÉÆÃA PÉ.J£ï.¸ÀÄAzÀgÀgÁdÄ®Ä

PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀ
æ

PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀ
æ

201/25 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 0.80 23,496 713711284212 30382636479

39 PMKSY ªÀiÁªÀÅ ¨sÁ¸ÀÌgï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À¥Àà PÀAUÁAqÀèºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 28 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 0.8 17788 993446143186 10717101001848

40 PMKSY ªÀiÁªÀÅ rA¥À¯ï PÉÆÃA ®°vï PÀÄªÀiÁgï UÉÆgÀªÀ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 3 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 2 35565 387501680961 NILIN4055

ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತೆ

ಕೆೋಂದರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳನುು ಪಡೆದ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್



41 PMKSY ªÀiÁªÀÅ
UÀÄ¯Á©.ªÉÊ PÉÆÃA 
AiÀÄÄªÀgÁeï

UÉÆgÀªÀ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 2 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 2 39839 579841170464 NILIN4055

42 PMKSY ಮಾವು ವಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಉಕ್ುಕಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 4/2ಬಿ,102/2,7/3 ಇತರೆ ಮಾವು 2 20,000 * 64033864525

43 PMKSY ಮಾವು ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 52/1,183 ಇತರೆ ಮಾವು 1.8 18,000 256901895842 10717100011420

44 PMKSY ಮಾವು ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 6/*19 ಇತರೆ ಮಾವು 1.7 12,000 759634187460 10920101009992

45 PMKSY ಮಾವು ಕೆ.ಮುನಿರಾಮಯ್ಯ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 185/1 ಇತರೆ ಮಾವು 1.2 2400 0489101003009

46 PMKSY ಮಾವು ಎಸ್ ವಿಂಕಟರಾಮ ಬಿನ್ ಕೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 20 ಇತರೆ ಮಾವು 1.46 2920 048910101187

47 PMKSY ಮಾವು ಕೆ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಮೂರ್ತದ ಬಿನ್ ಕೆ ಮುನಿರಾಮಯ್ಯ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 186,19,8/1 ಇತರೆ ಮಾವು 1.46 1600 0489101011867

48 PMKSY ಮಾವು ಪ್ದಾಮ ರ್ರ್ತ.ಟಿ.ಎನ್ ಕೀಿಂ ಟಿ.ಎನ್.ನಂಜಪ್ಪ ಕ್ಯರಬೆಲೆ ಕಸಬಾ 80/1,81/3 ಇತರೆ ಮಾವು 0.8 7872 54042426744

49 PMKSY ಮಾವು ಕೃಷ್ಣಣ  ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟ ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಿಂಚ್ಚಿಂಡಿ್ಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 19 ಇತರೆ ಮಾವು 0.8 7872 10676100000952

50 PMKSY ಮಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಜಿಂಜನಹಳಿ ಬೂದಿಕೀಟೆ 60,58/ಪಿ2 ಇತರೆ ಮಾವು 0.4 800 20061700172

51 PMKSY ಮಾವು ಮುನಿರತುಂ ನಾಯುಿ ಆರ ಬಿನ್ ರಾಮಲ್ಲಂಗಪಪ ದ ಡಿಕ್ಂಬಲ್ಲ ಆರ.ಪೋಟ್ 90/1,38 ಇತರೆ ಮಾವು 2.2 11,000 696011826445 520101219388489

52 PMKSY ಮಾವು ಪಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಿ ರೆಡಿಿ ದ ಡೆಿೋರಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 42,43/1 ಇತರೆ ಮಾವು 2 10,000 765892836524 0489101113510

53 PMKSY ಮಾವು ಪಿ.ಮುನೆಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಯ್ಯ ಪಾಕರಹಳಿ ಕಸಬಾ 160/2,131/2,131/3 ಇತರೆ ಮಾವು 1.8 11016 485101020114

54 PMKSY ಮಾವು ರತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ ಎಂ ತಿಮಾಮಯಯ ಯಳೆೋಸಂದರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 181 ಇತರೆ ಮಾವು 0.8 6,800 432084188808 50100170826584

55 PMKSY ಮಾವು ಬಿ ಎಂ ತಿಮಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಯಳೆೋಸಂದರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 176 ಇತರೆ ಮಾವು 1 10,000 765759848037 54057478048

56 PMKSY ಮಾವು ಜಯರಾಮ ರೆಡಿ ಬಿನ್ ನಾಗಿ ರೆಡಿಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 39 ಇತರೆ ಮಾವು 1.5 12,078 290836624031 10717100011264

57 PMKSY ಮಾವು ಮಲಿಕಾಜುಯನ ಎಸ್ ಆರ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 6/1,106/1 ಇತರೆ ಮಾವು 1.8 13,948 451823738703 10920101011793

58 PMKSY ಮಾವು ಅಬುು ಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ಹುಸ್ವಮ ನ್ ಸ್ವಬ್ ಸುಿಂರ್ರಪಾಳ್ಯ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 142/ಪಿ18 ಇತರೆ ಮಾವು 1.3 13,000 64055777805

59 PMKSY ಮಾವು ಷೇಕ್ ಕಮಲ್ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಕರಿಿಂ ಸ್ವಬಿ ಸುಿಂರ್ರಪಾಳ್ಯ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 181 ಇತರೆ ಮಾವು 0.75 7,450 54051588376

60 PMKSY ಮಾವು ನಾಜಿರ್ ಅಹಮಾದ್ & ಮಾಕ್ ಬುಲ್ ಜಾನ್ 
ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಕರಿಿಂ ಸ್ವಬಿ ಸುಿಂರ್ರಪಾಳ್ಯ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 181 ಇತರೆ ಮಾವು 0.75 7,025 64088010238

61 PMKSY ಮಾವು ರಾಮಕೃಷ್ಣ .ಹೆಚ್.ಎಿಂ ಬಿನ್  
ಗೌಡ್ರ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲೆ ಕಸಬಾ 262 ಇತರೆ ಮಾವು 1 6120 5405056485_2

62 PMKSY ಮಾವು ಗುರುಮಹೇಶ್.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹುಲ್ಲಬೆಲೆ ಕಸಬಾ 150/1,150/2 ಇತರೆ ಮಾವು 1 6120 5405056485_2

63 PMKSY ಮಾವು ಅರುಣ ದೇವಿ ಕೀಿಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹುಲ್ಲಬೆಲೆ ಕಸಬಾ 149/2 ಇತರೆ ಮಾವು 1 6120 54050567263

64 PMKSY ZÀAqÀÄ ºÀÆ
a£ÀßªÀÄäAiÀÄå PÉÆÃA 
£ÁgÁAiÀÄt¥Àà

¨É£ÁßªÀgÀ PÁå¸ÀA§½î 107 EvÀgÉ ZÀAqÀÄ ºÀÆ 1 98217 0 54052400213

65 PMKSY ZÀÉAqÀÄ ºÉÆ §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï PÀÄA¨ÁgÀ¥Àà ¢A¨Á¼ÀzÉ§â£ÀºÀ½îPÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 37/¦14 EvÀgÉ ZÀÉAqÀÄ ºÉÆ 0.7 71177 543623752013 NILIN4055

66 PMKSY ZÉAqÀÄ ºÀÆ PÀÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï FgÀ¥Àà ¥ÀÁvÀgÁªÀÄUÀÄ¼À §Æ¢PÉÆÃmÉ 9,71 EvÀgÉ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 1 100562 909152265807 10721100000565

67 PMKSY ಗುಲಾಬಿ ªÉAPÀlPÀÈµÁÚgÉrØ ©£ï 
ªÀÄÄ¤gÉrØ

ªÀÄrªÁ¼À PÁå¸ÀA§½î 95/1 EvÀgÉ ಗುಲಾಬಿ 1.08 744623946163

68 PMKSY UÀÄ¯Á©/¸ÉÃ§Ä ¨Ágï JA.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà ªÀiÁ¢UÀgÀºÀ½î ಕಸಬಾ 17¦4,23 EvÀgÉ UÀÄ¯Á©/¸ÉÃ§Ä ¨Ágï 0.8 120289 0 36971641647

69 PMKSY ಚಂಡು ಹ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮೋಗ್ೌಡ ಎಂ  ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಗ್ೌಡ ಎ ಮೊೋತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 43/2,50/6 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1.36 13,000 880507099619 50100109503750

70 PMKSY ಚಂಡು ಹ ಶ್ರೋನಿವಾಸ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ ಐಸಂದರ ಬೆೋತಮಂಗಲ 36/ಪಿ5 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.8 82458 0 0

71 PMKSY ಬಿಡಿ ಹ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾವಣಪಪ ಗುವವಲಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟ್ 10 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 1 10,000 763035736953 1881101007596

72 PMKSY ಚಂಡು ಹ ನಾಗರಾಜ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಯಯ ರೆಡಿಿ ತಲಿಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 1/3,19/2,26/2 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1.3 13,000 462834207551 0663101015167

73 PMKSY ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪಿ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಪಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪೂಗನಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 78/_ಪಿ1,68/_ಪ್1 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ 1.28 16,000 0663101040542

74 PMKSY ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ರವಿ ಬಿನ್ ನತೇಶ್ ಬೆನಾನ ರ್ರ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 30/4,30/8 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ 0.7 7,000 10920101001194

75 PMKSY ಗುಲಾಬಿ ವಿಂಕಟಕೃಷ್ಣಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ಮಡ್ಡವಾಳ್ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 95/1 ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.4 10000 10717100003795

76 PMKSY ಗುಲಾಬಿ ಸದಾನಂದ ರೆಡಿಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಟ ರೆಡಿಿ ಮಡಿವಾಳ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 1/1,1/2,1/3 ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.7 7,000 542739299823 30123475814

77 PMKSY ಚಿಂಡು ಹೂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮಾದಿಗರಹಳಿ ಕಸಬಾ 43 ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.4 5,500 64096244031

78 PMKSY ಚಿಂಡು ಹೂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಬೆಲೆ ಕಸಬಾ 191 ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.4 4000 64078566854

79 PMKSY ಚಿಂಡು ಹೂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಮೂರ್ತದ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಯ್ಳೇಸಂರ್ರ ಕಸಬಾ 68/11 ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ 1.2 12,000 64080177681

80 PMKSY ಗುಲಾಬಿ ರಾಮಾರ್ರ್ತ ಕೀಿಂ ನಾಗರಾಜ್ ವೇಣುಗೀಪಾಲಪುರ ಕಸಬಾ 38 ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.4 10,000 10630100008565

81 PMKSY ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಎಲ್ ಆನಂರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಸಂಗನಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 111/2,111/4,95/3 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ 0.81 8,000 10717100010166

82 PMKSY ಚಿಂಡು ಹೂ ಕೆ.ವಿ. ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿೀರಭರ್ರ ಪ್ಪ ಸೂಲ್ಲಕುಿಂಟೆ ಕಸಬಾ 56/24ಪಿ,56/20ಪಿ ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ 1 16,000 10662100017219

83 PMKSY ಚಿಂಡು ಹೂ ಶಾರರ್ ಎನ್ ಕೀಿಂ ನಾಗರಾಜ್ ಹುಕುಕ ಿಂರ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ 126/2 ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.8 8,000 64216541371

84 PMKSY ಚಿಂಡು ಹೂ ಮಿೀನಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಎಿಂ ಹುಕುಕ ಿಂರ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ 107,83 ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ 1 10,000 64028432648

85 PMKSY ಚಿಂಡು ಹೂ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಹುಕುಕ ಿಂರ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ 117/4 ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.4 4,000 64057519864

86 PMKSY ಗುಲಾಬಿ ನಾರಾಯ್ಣ್.ಹೆಚ್.ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮ ಣಣ ಹುಲ್ಕಕ ರು ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 63/1,63/3 ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 1.6 25000 54051297024

87 PMKSY zÀªÀ£À ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà ©£ï PÉÆAqÀ¥Àà ºÀAUÀ¼À ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 163 ಪ್.ಜಾರ್ತ zÀªÀ£À 1.5 119223 836769037920 30977544844



88 PMKSY ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಹನುಮಪ್ಪ  ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಮಾರ್ಹಳಿ ಆರ್.ಪೇಟ್ 7/29,10/1,11 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ 0.32 3,200 0485101029433

89 PMKSY ಚಿಂಡು ಹೂ ರ್ತಪ್ಪ ಣಣ  ಬಿನ್ ಗಿರಿವಾಸಪ್ಪ ದೆಬ್ಬ ನಹಳಿ ಬೂದಿಕೀಟೆ 27/ಪಿ2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.8 8,000 125000594431

90 PMKSY ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಬಿ.ಎಿಂ.ಮುನಿರತನ ಮ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಬ್ಳಿ್ಗೆರೆ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 78/ಪಿ9,101 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ 1.08 15,200 520101207513135

91 PMKSY D®ÆUÀqÉØ gÁªÀÄPÀÌ PÉÆÃA ªÀÄÄ£É¥Àà ¸ÀAUÀ£ÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 26/2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ D®ÆUÀqÉØ 0.9 88974 795987273193 54052400213

92 PMKSY lªÉÆÃl PÀÈµÀÀÚ¥Àà ©£ï ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà ±ÉnÖPÀÄAmÉÖ PÁå¸ÀA§½î 03.Jän ಪ್.ಪಂಗಡ್ lªÉÆÃl 1 96119 0 54052400213

93 PMKSY lªÉÆÃl/©Ã£ïì PÀÈµÀÚ¥ÀÀà ©£ï ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà ±ÉnÖPÀÄAmÉÖ  PÁå¸ÀA§½î 04.Jän ಪ್.ಪಂಗಡ್ lªÉÆÃl/©Ã£ïì 1 815752290632 0

94 PMKSY lªÉÆÃl ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà §®ªÀÄAzÉ §Æ¢PÉÆÃmÉ 37/3,271 ಪ್.ಪಂಗಡ್ lªÉÆÃl 1.20 106,497 434374260583 30382636479

95 PMKSY lªÉÆÃl UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï PÀ¢gÀ¥Àà G¥Á¸À¥ÀÄgÀ §Æ¢PÉÆÃmÉ 3/¦7,¦2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ lªÉÆÃl 1 100529 422429168016 NILIN4055

96 PMKSY PÉÆÃ¸ï wªÀÄä¥Àà ©£ï ªÉÆlÖ¥Àà ºÉÆ¸ÀºÀ½î §Æ¢PÉÆÃmÉ 70/1,45 ಪ್.ಪಂಗಡ್ PÉÆÃ¸ï 0.85 86,493 601297450400 10721100004279

97 PMKSY lªÉÆÃl ªÀÄÄ¤gÁdÄ ©£ï wªÀÄägÁAiÀÄ¥Àà PÀÄgÀÄ¨gÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 45/2,45/1. ಪ್.ಪಂಗಡ್ lªÉÆÃl 1.05 105565 483783043809 54052400213

98 PMKSY lªÉÆÃl ²æÃgÁªÀÄ¥Àà ©£ï ªÉAPÀl¥Àà zÉÆqÀÀØUÁAqÀèºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 154/4,44/1. ಪ್.ಪಂಗಡ್ lªÉÆÃl 0.44 46284 263137467411 54052400213

99 PMKSY ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä gÁªÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄÄ¤¸ÁéªÀÄ¥Àà  ºÀÄ°¨É¯É ಕಸಬಾ 63/3,73/1,50/3 EvÀgÉ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 90000 0 64171321228

100 PMKSY lªÉÆÃl
¸ÀÄ§âªÀÄä PÉÆÃA 
dAiÀÄgÁªÀÄgÉrØ 

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 263/8,250/5 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.17,0.35 46,235 500072875967 NILIN4055

101 PMKSY lªÉÆÃl
«ªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA 
PÀÈµÀÚgÉrØ

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 262/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1 56,039 885307400060 NILIN4055

102 PMKSY lªÉÆÃl
ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ ©£ï a£Àß¥Àà 
gÉrØ

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 225/7,215/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.5 49621 329356279117 0

103 PMKSY lªÉÆÃl
UÉÆÃ«AzÀgÉrØ ©£ï 
PÀÈµÁÚgÉrØ 

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 260/6 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.22 22127 287825931199 0

104 PMKSY lªÉÆÃl
gÀÄPÁäAUÀgÉrØ ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 244/3,242/2,242/7,28 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.8 72065 260653116818 0

105 PMKSY lªÉÆÃl
J¸ï.n.D£ÀAzÀgÉrØ ©£ï 
wªÀiÁägÉrØ

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 159/2,201/3,261 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.08 95616 0

106 PMKSY ¨Á¼É/©Ã£ïì D£ÀAzÀgÉrØ ©£ï gÁªÀÄgÉrØ ¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 228/¦1 EvÀgÉ ¨Á¼É/©Ã£ïì 1.05 59404 919848096552 0

107 PMKSY lªÉÆÃl
PÀÈµÁÚgÉrØ ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 240/1,259/2,261 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.9 82601 806338341109 0

108 PMKSY lªÉÆÃl ªÀÄÄ¤gÉrØ ©£ï UÉÆUÀÎ£Àß ¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 214/1,262/¦-¦2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 2 159252 444405559520 0

109 PMKSY lªÉÆÃl ¸ÀÄ§æªÀÄtÂgÉrØ ©£ï ªÀÄÄ¤gÉrØ ¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 253/1,287,288,298/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.71 69366 450253515886 NILIN4055

110 PMKSY ©Ã£ïì
¸ÀÄ¨ÁâgÉrØ ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î
227/2,207/1,244/4,2

19/2,215/2, 
EvÀgÉ ©Ã£ïì 1.15 107440 494129596919 NILIN4055

111 PMKSY lªÉÆÃl
ºÉZï.£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï 
aPÀÌUÀAVgÉrØ

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 251 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.25 112629 943172794660 NILIN4055

112 PMKSY lªÉÆÃl
ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ ©£ï 
¸ÉÆÃgÀ¥ÀàgÉrØ

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 220/6,244/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.35 122805 809082535433 NILIN4055

113 PMKSY lªÉÆÃl/©Ã£ïì
CªÀÄgÉÃAzÀæ gÉrØ ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ 

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 248/8,281/7,256/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl/©Ã£ïì 0.9 82858 314308392929 NILIN4055

114 PMKSY lªÉÆÃl
²æÃgÁªÀÄgÉrØ ©£ï ¨sÀAiÀÄå 
gÉrØ

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 9,244/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.58 54966 0 64037568226

115 PMKSY ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä
f.£ÉÃvÀf ©£ï UÉÆÃ«AzÀ¸Áé«Ä 
£ÁAiÀÄÄØ 

¦Ã®ªÁgÀ PÁå¸ÀA§½î 13-141,14/3,14/5,14/6, EvÀgÉ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.85 153705 0 64037568226

116 PMKSY ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä
f.£ÉÃvÀÁf ©£ï UÉÆÃ«AzÀ¸Áé«Ä 
£ÁAiÀÄÄØ

¦Ã®ªÁgÀ PÀÁå¸ÀA§½î 13,14/1,14/3,14/5,14/6 EvÀgÉ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.85 153705 985146818532 NILIN4055

117 PMKSY ©Ã£ïì JA.¥ÁxÀð¸ÁgÀy ©£ï ªÀÄÄ¤¸Áé«Ä ¦ZÀÀÑºÀ½î PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 58 EvÀgÉ ©Ã£ïì 1.75 168875 765430505255 NILIN4055

118 PMKSY D®ÆUÀqÉØ UÀAUÀAiÀÄå ©£ï aPÀÌtÚ ¦ZÀÑUÀÄAlæºÀ½î Dgï.¥ÉÃmÉ 7/1,6 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.8 82458 286402368257 54052400213

119 PMKSY lªÉÆÃl £ÁUÀÉÃ±ï ©£ï FgÀ¥Àà ¨ÁåqÀ¨É¯É PÀ¸À¨Á 86/2 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 2.02 77820 54052400213

120 PMKSY lªÉÆÃl ¦.CgÀÄt PÉÆÃA ¥ÉzÀÝgÉrØ ¨É£ÁßªÀgÀ PÁå¸ÀA§½î 87/1,80 EvÀgÉ lªÉÆÃl 095 93,108 0 54052400213

121 PMKSY lªÉÆÃl gÁdªÀÄä PÉÆÃA gÁd¥Àà ¨É£ÁßªÀgÀ PÁå¸ÀA§½î 100/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.42 43,923 0 54052400213

122 PMKSY D®ÆUÀqÉØ ªÉÃtÄ ©£ï ªÀÄÄ¤±Á«Ä ¨É£ÁßªÀgÀ PÁå¸ÀA§½î 51 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.62 61103 0 54052400213

123 PMKSY D®ÆUÀqÉØ ²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ¨É£ÁßªÀgÀ PÁå¸ÀA§½î 49/¦9 EvÀgÉ . 0.8 78309 0 54052400213

124 PMKSY ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä
UÀËgÀªÀÄä PÉÆÃA 
¸ÀÄ§âgÁAiÀÄ¥Àà

¨É£ÁßªÀgÀ PÁå¸ÀA§½î 45/¦1 EvÀgÉ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.6 63903 0 54052400213

125 PMKSY ZÀAqÀÄ ºÀÆ
a£ÀßªÀÄäAiÀÄå PÉÆÃA 
£ÁgÁAiÀÄt¥Àà

¨É£ÁßªÀgÀ PÁå¸ÀA§½î 107 EvÀgÉ ZÀAqÀÄ ºÀÆ 1 98217 673833964680 489101001356

126 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
ZÀAzÀÀæªÀÄä PÉÆÃA 
UÉÆÃ«AzÀgÉrØ

¨É£ÁßªÀgÀ PÁå¸ÀA§½î 57/2 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.45 45582 450362611057 NILIN4055

127 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
¥ÀzÀäªÀÄä PÉÆÃA 
£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä 

¨É£ÁßªÀgÀ PÁå¸ÀA§½î 99/1,100/1 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.6 151504 553555190955 54052400213

128 PMKSY lªÉÆÃqÀ £ÁUÀgÀdÄ ©£ï UÀAUÀ¥Àà ¨ÉÆÃ¬Ä¸ÉÆ£Éß£ÀºÀ½PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 25 J¸ï.¹ lªÉÆÃqÀ 1.18 117882 0 54052400213

129 PMKSY lªÉÆÃl/D®ÆUÀqÉØ gÁdªÀÄÄä PÉÆÃA §¸À¥Àà ¨ÉÆVè®ºÀ½î PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 01.Jän EvÀgÉ lªÉÆÃl/D®ÆUÀqÉØ 1.4 120920 0 54052400213

130 PMKSY lªÉÆÃl
¨Á®ªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 
ªÀÄÄ¤±Á«Ä

¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 508/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.7 73181

131 PMKSY PÉÆÃ¸ï CeÁ¸ï ¥ÁµÁ ©£ï EªÀiïwAiÀiÁ¸ï ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 22/2,238/1,238/2¦2 EvÀgÉ PÉÆÃ¸ï 2 192060 0 54052400213

132 PMKSY lªÉÆÃl gÁªÀÄ¥ÀÀà ©£ï CuÁÚ ¨ÉÆÃ« ¨ÉlÆÌgÀÄ PÁå¸ÀA§½î 72/¦2 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.6 63903 54053297384

133 PMKSY lªÉÆÃl
gÀvÀÀßªÀÄä PÉÆÃA 
gÁªÀÄPÀÈµÀÚ¥Àà

¨ÉlÆÌgÀÄ ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 47 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.4 45349 54052400213

134 PMKSY PÉÆÃ¸ï ¨Á§Ä ©£ï §wÛUËqÀ ¨ÉlÆÌgÀÄ ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 53,78/3 EvÀgÉ PÉÆÃ¸ï 0.36 36279 0 64037811513



135 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
J£ï.¸ÀÄ§âgÁAiÀÄ¥Àà ©£ï 
£ÁUÀ¥Àà 

¸ÀÄªÀtðºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 13/3,16/1,16/2,14 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.8 79071 0 54052400213

136 PMKSY lªÉÆÃl
¯ÉÆÃPÉÃ±ï gÉrØ ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ

¸ÀAUÀ£ÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 204/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.60 62,040 0 54052400213

137 PMKSY D®ÆUÀqÉØ gÁªÀÄPÀÌ PÉÆÃA ªÀÄÄ£É¥Àà ¸ÀAUÀ£ÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 26/2 J¸ï.n D®ÆUÀqÉØ 0.9 88974 415537391728 NILIN4055

138 PMKSY lªÉÆÃl Dgï. gÀªÉÄÃ±ï ©£ï J.gÁªÀÄ¥Àà ¸ÀAUÀ£ÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 173/1,14/2,14/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.9 91735 54052400213

139 PMKSY lªÉÆÃl ZÀËqÀ¥Àà ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà ¸ÀAUÀ£ÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 239 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.72 72350 345884631821 0

140 PMKSY ©Ã£ïì ®PÀëöä¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà ¸ÀAUÀ£ÀºÀ½î  PÁå¸ÀA§½î 74/3,74/2 J¸ï.¹ ©Ã£ïì 0.7 73181 0 54052400213

141 PMKSY lªÉÆÃl
PÉ.«.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï 
ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà

¸ÀAUÀ£ÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 177/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.72 71179 0 54052400213

142 PMKSY ZÀÉAqÀÄ ºÉÆ §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï PÀÄA¨ÁgÀ¥Àà ¢A¨Á¼ÀzÉ§â£ÀºÀ½î PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 37/¦14 EvÀgÉ ZÀÉAqÀÄ ºÉÆ 0.7 71177 892606475654 37090032056

143 PMKSY lªÉÆÃl
¸ÀÄ¢üÃAzÀæ ªÀÄAiÀÄå ©£ï 
gÁªÀÄ¥Àà ªÀÄAiÀÄå

£ÀÁAiÀÄ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 54/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.1 110118

144 PMKSY lªÉÆÃl ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà ©£ï ©ÃgÀ¥Àà £ÁAiÀÄ£ÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 29/2,66. EvÀgÉ lªÉÆÃl 2.00 192,060 54052400213

145 PMKSY lªÉÆÃl
JA CgÀ«Azï ©£ï 
£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð 

£ÁAiÀÄ£ÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 54/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.5 145561 0 0

146 PMKSY ªÀiÁªÀÅ
ªÀÄÄ¤AiÀÄªÀÄä PÉÆÃA 
©ÃgÀ¥Àà

£ÁAiÀÄ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 1/¦2 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 0.8 20404 595597011698 54052400213

147 PMKSY lªÉÆÃl
¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä PÉÆÃA 
gÀWÀÄgÁªÀÄgÉrØ

£ÁAiÀÄ£ÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 05.Feb EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.77 101013 729021981370 64153990722

148 PMKSY lªÉÆÃl °Ã®ªÀÄä PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ £ÁAiÀÄ£ÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 7 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.2 119223 0 54052400213

149 PMKSY PÉÆÃ¸ï w¥ÀàtÚ ©£ï aPÀÌªÉAPÀl¥Àà £Àj£ÀvÀÛ PÀÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 32/2,30/7 EvÀgÉ PÉÆÃ¸ï 0.5 45000

150 PMKSY ZÉAqÀÄ ºÀÆ ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥ÀÀà ©£ï ¨Áål¥Àà £ÁUÀ£ÀºÀ½î ಬೂದಿಕೀಟೆ 02.Okt EvÀgÉ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 1.4 137431

151 PMKSY lªÉÆÃl £ÁUÀgÁdÄ ©£ï ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà £ÁUÀ£ÀºÀ½î ಬೂದಿಕೀಟೆ 10.Jän EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.8 82458

152 PMKSY lªÉÆÃl gÁªÀÄ¥Àà ©£ï ¨É¼Àî¥Àà £ÀvÀÛ ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 10 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.95 187,200 0 54052400213

153 PMKSY lªÉÆÃl
UÉÆÃ¥À¯ï UËqÀ ©£ï 
PÀÈµÀÚ¥Àà 

£ÉÃgÀ¼ÉÃPÉgÉ ಬೆೋತಮಂಗಲ 5/1,16 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.85 87096 0 54052400213

154 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
PÉÃ±ÀªÀªÀÄÆwð ©£ï 
PÀÈµÀÚ¥Àà

£ÉÃgÀÀßºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 78/2 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.46 50255 0 10721101013995

155 PMKSY lªÉÆÃl
ªÉAPÀmÉÃ±ÀªÀÄä PÉÆÃA 
ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà 

£ÉgÀßºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 84/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.53 57407 0 64071222946

156 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà

£ÉgÀßºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 85/3 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.86 88024 0 10721101012783

157 PMKSY ©Ã£ïì PÉÃ±ÀªÀªÀÄÆwð ©£ï CAQgÉrØ £ÉgÀßºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 86,55/1,82/2,85/2 EvÀgÉ ©Ã£ïì 0.94 95446 964324426617 NILIN4055

158 PMKSY ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï ªÀ£ÁßgÉrØ £ÉgÀßºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 6 EvÀgÉ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.55 59264 0 54052400213

159 PMKSY lªÉÆÃl gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ªÉAPÀl¥Àà ¥Á¥ÉÃ£ÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 18/2,27/2,27/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.62 153374 0 54052400213

160 PMKSY lªÉÆÃl CªÀiÁäf PÉÆÃA ¨ÁµÀ ¸Á¨ï ¥Á¥ÉÃ£ÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 7/7,7/6,7/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.47 48821 713456539514 30382636479

161 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
gÁªÀÄPÀÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà 

¥À®ªÀÄqÀUÀÄ §Æ¢PÉÆÃmÉ 52/4 J¸ï.¹ D®ÆUÀqÉØ 0.68 71060 0 30382636479

162 PMKSY lªÉÆÃl
ªÀÄÄ¤AiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 
gÁªÀÄ¥Àà

¥À®ªÀÄqÀUÀÄ §Æ¢PÉÆÃmÉ 183 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.77 76184 0 30382636479

163 PMKSY lªÉÆÃl ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA gÁd¥Àà ¥À®ªÀÄqÀUÀÄ §Æ¢PÉÆÃmÉ 41/1,41/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.3 33990 296168003755

164 PMKSY D®ÆUÀqÉØ ªÉAPÀl¥Àà ©£ï ¸ÉÆtÚ¥Àà ¥À®ªÀÄqÀUÀÄ §Æ¢PÉÆÃmÉ 18/2 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1 101013 939342251708

165 PMKSY lªÉÆÃl PÉ.ªÀÄ®è¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà ¥ÀÄgÀ §Æ¢PÉÆÃmÉ 78 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.2 140611 363271053297

166 PMKSY ZÉAqÀÄ ºÀÆ PÀÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï FgÀ¥Àà ¥ÀÁvÀgÁªÀÄUÀÄ¼À §Æ¢PÉÆÃmÉ 9,71 EvÀgÉ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 1 100562 835332931760

167 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
£ÁUÀgÁd¥Àà ©£ï 
zÉÆqÀØªÉAPÀlgÁAiÀÄ¥Àà

¥ÀÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 68/¦11 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.8 82458 563544185048

168 PMKSY ©Ã£ïì
«.ªÀÉAPÀmÉÃ±À¥Àà ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà

¥ÉÆvÀgÁd£ÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 80/5 J¸ï.¹ ©Ã£ïì 0.3 22674 655205166076

169 PMKSY PÉÆÃ¸ï
PÀÈµÀÚªÀÄä PÉÆÃA 
ªÀÄÄ¤±Á«Ä±ÉnÖ

¥ÉÆvÀgÁd£ÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 76/2 EvÀgÉ PÉÆÃ¸ï 0.36 33279 NILIN4055

170 PMKSY lªÉÆÃl
PÀÈµÀÀÚ¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà 

±ÉnÖPÀÄAmÉÖ PÁå¸ÀA§½î 03.Feb J¸ï.n lªÉÆÃl 1 96119 NILIN4055

171 PMKSY lªÉÆÃl/©Ã£ïì
PÀÈµÀÚ¥ÀÀà ©£ï 
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà 

±ÉnÖPÀÄAmÉÖ  PÁå¸ÀA§½î  J¸ï.n lªÉÆÃl/©Ã£ïì 1 0 54052400213

172 PMKSY lªÉÆÃl
JA.ªÀÉÊ.¨ÉÊZÀ¥Àà ©£ï 
ªÉAPÀl¥Àà 

«ÄlÖªÀiÁ®ºÀ½î Dgï.¥ÉÃmÉ 63/2,62/3,96 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.60 155,641 0 54052400213

173 PMKSY D®ÆUÀqÉØ gÀAUÀ¥Àà ©£ï ¸ÉÆtÚ¥Àà «ÄlÖªÀiÁ®ºÀ½î Dgï.¥ÉÃmÉ 98 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.2 15116 0 64029631824

174 PMKSY D®ÆUÀqÉØ ¥ÀÀæPÁ±ï ©£ï aPÀÌ¸ÉÆtÚ¥Ààà «ÄlÖªÀiÁ®ºÀ½î Dgï.¥ÉÃmÉ 51,98 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.32 24186 881163427801

175 PMKSY lªÉÆÃl ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà ©£ïÀ UÀÄgÀæ¥Àà »gÉÃಕgÀ¥À£ÀºÀ½î ಕಸಬಾ 6,10,8 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.56 146232 633040625456 NILIN4055

176 PMKSY lªÉÆÃl
JA.£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà

§£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 19/3,19/6 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.83 85241 777893379787 489101009615

177 PMKSY lªÉÆÃl
¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä PÉÆÃA 
¹ÃvÁÀgÁªÉÄÃUËqÀ

§®ÄªÀ£ÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 46/4 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.55 55390 0 54052400213

178 PMKSY lªÉÆÃl
²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ

§®ÄªÀ£ÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 40/5 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.4 42942 680306484764 64144897623

179 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
©.J¸ï.gÁzsÀPÀÈµÀÚ ©£ï 
²ªÀgÁªÀÄgÉrØ

§®ÄªÀ£ÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 7/1¹ EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.45 137777 229349337109 54052400213

180 PMKSY lªÉÆÃl ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà §®ªÀÄAzÉ §Æ¢PÉÆÃmÉ 37/3,271 J¸ï.n lªÉÆÃl 1.20 106,497

181 PMKSY ©Ã£ïì ²æÃgÁªÀÄ¥Àà ©£ï £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©¯ÉèÃgÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 48 J¸ï.¹ ©Ã£ïì 0.8 82458 735834077224 3855101000157



182 PMKSY lªÉÆÃl n.gÀAUÀ¥Àà ©£ï ªÉAPÀl¥Àà ®PÉÌ£ÀºÀ½î PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 30/1,28/1J,28/1©,2/1¹,6 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.94 84600 0 10545101061220

183 PMKSY lªÉÆÃl
gÀÄQätÂ PÉÆÃA 
¢Ã£ÀzÀ¼ÀAiÀÄ £ÁAiÀÄÄØ

®QëöäÃ¸ÁUÀgÀ PÁå¸ÀA§½î 30,31,33,34,37 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.6 155641 0 54052400213

184 PMKSY lªÉÆÃl ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà ©£ï ZËqÀ¥Àà ¹zÀÀÝgÉrØ¢£Éß ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 11/¦23 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.4 45349 0 54052400213

185 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ©£ï 
wªÀÄägÁAiÀÄ¥Àà 

¹zÀÝ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 98/1,73/1,98 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.5 146537 0 54052400213

186 PMKSY lªÉÆÃl
®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï 
¸Á°gÁªÀÄ¥Àà 

ªÀÄ®èºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 62 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.95 180821 979696613342 30382636479

187 PMKSY lªÉÆÃl ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï  PÀÈµÀÚ¥Àà aªÀÄ®§AqÀ®ºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 12/1,26/4 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.9 91735 64060705403

188 PMKSY lªÉÆÃl
£ÁgÁAiÀÄtZÁj ©£ï 
zÉÆgÉ¸Áé«ÄZÁj

aÃªÀÄ®§AqÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 15/2,16/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.6 63903 0 54052400213

189 PMKSY lªÉÆÃl
JA.f.£ÁgÁAiÀÄt ©£ï 
UÉÆgÉèªÀÄÄ£É¥Àà

ªÀÄÆvÀ£ÀÆgÀÄ §Æ¢PÉÆÃmÉ 5/2,16/¦,93,6/6,58 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.4 45349 637117632147 10545100009521

190 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
£ÁUÁgÁd¥Àà ©£ï 
aPÀÌªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà

ªÀÄÄUÀÄ¼À¨É¯É ಕಸಬಾ 89/2,89/1,88 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.98 177989 455337339950

191 PMKSY lªÉÆÃl
¥ÀzÁäªÀvÀªÀÄä PÉÆÃA 
f.£ÁUÀgÁeï

ªÀÄÄzÉÝÃUËqÀ£ÀºÀ½ PÁå¸ÀA§½î 7 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.6 63909 874821171083 30382636479

192 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä PÉÆÃA 
ªÉAPÀlgÁÀªÀÄgÉrØ

ªÀÄgÀzÀWÀlÖ PÁå¸ÀA§½î 11/2¦ EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.6 61353 552303362346 30382636479

193 PMKSY lªÉÆÃl
²æÃgÁªÀÄgÉrØ ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ

ªÀÄgÀzÀWÀlÖ PÁå¸ÀA§½î 43/3,.43/4, EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.85 86615 0 30977544844

194 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
ªÀÄÄ¤¹zÀÝ¥Àà ©£ï 
DqÀÄUÁgÀªÀÄÄ¤¹zÀÝ¥Àà

ªÀÄiÁgÀAqÀºÀ½î §Æ¢PÉÆÃmÉ 70,42/1 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.27 122068 0 NILIN4055

195 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
©.JA.²ªÀgÁªÀÄgÉrØ ©£ï 
ªÀÄ®ègÉrØ

ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ PÁå¸ÀA§½î 32/2,33/1 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.8 173851 10545101008516

196 PMKSY UÀÄ¯Á©/¸ÉÃ§Ä ¨Ágï
JA.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï 
ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà 

ªÀiÁ¢UÀgÀºÀ½î ಕಸಬಾ 17¦4,23 EvÀgÉ UÀÄ¯Á©/¸ÉÃ§Ä ¨Ágï 0.8 120289 459013008986

197 PMKSY lªÉÆÃl
PÉ.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï 
PÉÆqÉ¥Àà 

ªÀiÁgÀAqÀºÀ½î §Æ¢PÉÆÃmÉ 84/2,39 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.80 82,458 854363281565 NILIN4055

198 PMKSY lªÉÆÃl
PÉÆqÉ¥Àà ©£ï 
¸ÉÆuÉÚÃ¥À®è¥Àà 

ªÀiÁgÀAqÀºÀ½î §Æ¢PÉÆÃmÉ 84 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.70 73,181 0 54052400213

199 PMKSY lªÉÆÃl
ªÀÄÄzÀÝªÀÄä PÉÆÃA 
ºÉÆ¸ÀgÁAiÀÄ¥Àà

ªÀiÁgÀAqÀºÀ½î §Æ¢PÉÆÃmÉ 49/¦33 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.8 82458 389293157207 64095918977

200 PMKSY lªÉÆÃl
UÉÆÃ¥Á®¥Àà  ©£ï 
ªÀÄÄ¤±ÁªÀÄ¥Àà 

ªÀiÁPÀgÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 7/5,7/4 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.54 232806247925 64072996599

201 PMKSY lªÉÆÃl
PÉÆÃzÀAqÀgÁªÀÄAiÀÄå ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

ªÀiÁPÀgÀºÀ½î ಕಸಬಾ 40 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.8 82458 0 54052400213

202 PMKSY PÉÆÃ¸ï
J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà 

ªÀnÖUÀ¯ï PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 69/2 EvÀgÉ PÉÆÃ¸ï 1.9 172326 0 54052400213

203 PMKSY PÉÆÃ¸ï
«.JA. ²ªÀgÁªÀÄAiÀÄå ©£ï 
£ÁgÁAiÀÄt ¨ÉÆÃ« 

ªÀqÀØºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 18/3 J¸ï.¹ PÉÆÃ¸ï 0.98 98980 0 485101026527

204 PMKSY lªÉÆÃl
¥ÉÆtÚ¸Áé«Ä ©£ï 
PÉ.«.ªÀÄAPÀ¥Àà 

aAvÀUÀÄªÀÄä£ÀºÀ½î ಬೂದಿಕೀಟೆ 9/¦6 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.2 119223 NILIN4055

205 PMKSY PÉÆÃ¸ï
¨ÉÊAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA 
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà

aAZÁAqÀèºÀ½î  PÁå¸ÀA§½î 37/2,35/6 J¸ï.¹ PÉÆÃ¸ï 0.35 38110 NILIN4055

206 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
©.JA.ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà 

ªÉÆÃvÀPÀ¥À°è PÁå¸ÀA§½î 81/2 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.15 115729 605143927712 4455108001867

207 PMKSY ©Ã£ïì
¨sÁ¸ÀÌgï £ÁAiÀÄÄØ ©£ï £ÁUÀgÁd 
£ÁAiÀÄÄØ

ªÉÆÃvÀPÀ¥À°è PÁå¸ÀA§½î 36/4,36/11,73/2 EvÀgÉ ©Ã£ïì 1.4 167610 686276559441 64076870027

208 PMKSY lªÉÆÃl
£ÀgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà 

ªÉÆÃvÀPÀ¥À°è PÁå¸ÀA§½î 36/7 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.9 182955 910498081267 362320012310

209 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
PÀÄªÀiÁgÀ £ÁAiÀÄÄØ ©£ï 
ªÉAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÄØ

ªÉÆÃvÀPÀ¥À°è PÁå¸ÀA§½î 68 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.65 68538 0 10545101023327

210 PMKSY lªÉÆÃl ªÉAPÀmÉÃ±À¥ÀÀà ©£ï zÁ¸À¥Àà ªÉÆÃvÀPÀ¥À°è PÁå¸ÀA§½î 44/¦14 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.94 91854 0 10545101009062

211 PMKSY lªÉÆÃl ±ÉÃµÁ¢æ ©£À £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á®¥ÀÄgÀ ಕಸಬಾ 138/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.3 128327 554971263580

212 PMKSY ¥ÀgÀAV CªÀÄgÉÃ±ï ©£ï ¥Á¥ÀAiÀÄå AiÀÄ®ÄªÀ½î PÀ¸À¨Á 91/2,154,155 EvÀgÉ ¥ÀgÀAV 1.6 155641 0 64142179046

213 PMKSY ¥ÀgÀAV ±ÉÃPÀgï ©£ï ¥Á¥ÀAiÀÄå AiÀÄ®ÄªÀ½î PÀ¸À¨Á 159/2,129/2 EvÀgÉ ¥ÀgÀAV 1.7 118235 615083294181 30382636479

214 PMKSY lªÉÆÃl
®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA 
£ÁgÁAiÀÄt¥Àà 

AiÀÄ¼À§ÄVð PÀ¸À¨Á 64,68/2,68/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.05 105565 718860002246 30382636479

215 PMKSY lªÉÆÃl «.ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà ©£ï ªÉAPÀl¥Àà AiÀÄ¼À§ÄVð PÀ¸À¨Á 16/1,17/1,17/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.9 91735 542769104767 30382636479

216 PMKSY lªÉÆÃl ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà ©£ï ªÉAPÀl¥Àà AiÀÄ¼À§ÄVð PÀ¸À¨Á 17/2,18 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.5 146537 639848957748 54052400213

217 PMKSY lªÉÆÃl
£ÀÁUÀgÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA 
UÀÄAqÀ¥Àà

AiÀÄ¼À§ÄVð PÀ¸À¨Á 205 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.5 54626 371465405286 30382636479

218 PMKSY lªÉÆÃl UÀÄAqÀ¥Àà ©£ï ¸ÁzÀ¥Àà AiÀÄ¼À§ÄVð PÀ¸À¨Á 91,188/2,85/4,84/4 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 1 101013 309849229478 30382636479

219 PMKSY lªÉÆÃl gÁd¥Àà .JA ©£ï ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà ,« AiÀÄgÀæUÉÆ¼À ಬೂದಿಕೀಟೆ 4/2,12 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.5 146536 649609191720 10534100002074

220 PMKSY D®ÆUÀqÉØ d«ÄÃgï ¥ÁµÀ ©£ï ZÁAzï ¥ÁµÀ AiÀÄZÀªÀiÁ£ÀºÀ½î §Æ¢PÉÆÃmÉ 20/3,22,34 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.4 135482 0 30382636479

221 PMKSY D®ÆUÀqÉØ d«ÄÃ¯ï ¥ÁµÀ ©£ï ZÁAzï ¥ÁµÀ AiÀÄZÀªÀiÁ£ÀºÀ½î §Æ¢PÉÆÃmÉ 22 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.4 45349 0 54052400213

222 PMKSY lªÉÆÃl PÀ¢gÉªÀÄä PÉÆÃA £ÀqÀÄ¥À£Àß C¥ÉàÃ£ÀºÀ½î PÀÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 38/3,39/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.6 63087 0 54052400213

223 PMKSY lªÉÆÃl
«.ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï 
ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà 

C©âVjºÉÆ¸ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 60/¦28,56/¦15 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 1.6 177238 0 54052400213

224 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
gÁªÀÄPÀÈµÁÚgÉrØ ©£ï 
ªÉAPÀlgÉrØ

CAiÀÄå¥À°è ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 2/¦1 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.75 69000

225 PMKSY lªÉÆÃl
¹.J£ï.£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï 
CtÚAiÀÄå¥Àà

dAiÀÄªÀÄAUÀ® ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 192 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.00 101,013 0 54052400213

226 PMKSY lªÉÆÃl
£ÁgÁAiÀÄtªÀÄä  PÉÆÃA 
£ÁgÁAiÀÄt¥Àà 

dAiÀÄªÀÄAUÀ® ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 193 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.00 101,013 0 54052400213

227 PMKSY lªÉÆÃl
wªÀÄägÁAiÀÄ¥Àà ©£ï 
AiÀÄgÀæ¥Àà

eÁ£ÀÄUÀÄlÖ PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 34/5 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.4 45349 0 54052400213

228 PMKSY D®ÆUÀqÉØ a£ÀßPÀÀÌ PÉÆÃA PÀÈµÀÚgÉrØ fÃqÀªÀiÁPÀ£ÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 82 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.72 71507 0 54052400213



229 PMKSY lªÉÆÃl UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï PÀ¢gÀ¥Àà G¥Á¸À¥ÀÄgÀ §Æ¢PÉÆÃmÉ 3/¦7,¦2 J¸ï.n lªÉÆÃl 1 100529 0 54052400213

230 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
JA.¸ÀÄ§æªÀÄtåA ©£ï 
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà 

gÁªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÁå¸ÀA§½î 119/2,125 J¸ï.¹ D®ÆUÀqÉØ 0.56 59640 NILIN4055

231 PMKSY D®ÆUÀqÉØ PÀÈµÀÚgÉrØ ©£ï ªÀÄ®ègÉrØ gÁªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÁå¸ÀA§½î 57/1,59/1,58 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.85 83091 0 54052400213

232 PMKSY lªÉÆÃl a£Àß¥Àà ©£ï ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà gÁªÀÄZÀAzÀæ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 3/¦1 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.8 82458 0 54052400213

233 PMKSY lªÉÆÃl
£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï 
ªÀÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà 

gÁAiÀÄ¸ÀAzÀæ PÁå¸ÀA§½î 52/4 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.52 52189 0 54052400213

234 PMKSY lªÉÆÃl
dAiÀÄgÁªÀÉÄgÉrØ ©£ï 
gÁªÀÄgÉrØ

gÁvÉÃ£ÀºÀ½î ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 6/2,6/6,6/5,9/10,137/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.1 98415 417697622360 NILIN4055

235 PMKSY PÉÆÃ¸ï a£Àß¥ÀàAiÀÄå ©£ï ªÉAPÀl¥Àà GPÀÄÌAzÀ ಬೂದಿಕೀಟೆ 124/¦3 EvÀgÉ PÉÆÃ¸ï 0.8 82183 933046920520

236 PMKSY D®ÆUÀqÉØ VjdªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÊAiÀÄtÚ J£ï.f.ºÀÄ®ÆÌgÀÄ ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 269,71/¦69 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.46 142496 711596457654 10534101017593

237 PMKSY D®ÆUÀqÉØ ²æÃgÁªÀÄ¥Àà ©£ï £ÁgÁAiÀÄt¥Àà J£ï.f.ºÀÄ®ÆÌgÀÄ ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 71/¦5-¦1,71/¦7-¦1,76,71/f6 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.46 129740 350833267778 362320012310

238 PMKSY lªÉÆÃl ¸ÀÄ§æªÀÄtÂ ©£ï PÀÈµÀÚgÉrØ KvÀÆgÀÄ PÁå¸ÀA§½î 53/7,53/5,72/2,87 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.55 147442 435858422242 37090032056

239 PMKSY lªÉÆÃl £ÁUÀ¥Àà ©£ï CdÓUËqÀ KvÀÆgÀÄ PÁå¸ÀA§½î 18/3,44/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.7 70427 0 54052400213

240 PMKSY D®ÆUÀqÉØ C«Ävï ©£ï ¨ÉÊAiÀÄtÚUËqÀ L£ÉÆÃgÀºÉÆ¸ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 102/2,24/7,27/5 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.15 106797 970654983193 54052400213

241 PMKSY lªÉÆÃl
£ÁUÀgÀvÀÀßªÀÄä ©£ï 
¨ÉÊAiÀÄtÚUËqÀ

L£ÉÆÃgÀºÉÆ¸ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 102/9 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.8 82458 0 54052400213

242 PMKSY lªÉÆÃl
gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA 
PÉÆÃzÀAqÀgÉrØ

LªÁÀgÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 46/¦7 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.57 152909 830252274210 64055238365

243 PMKSY ©Ã£ïì
ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥ÀÀà ©£ï 
UÀÄgÀæ¥Àà 

LªÁÀgÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 98,13/¦-¦30 EvÀgÉ ©Ã£ïì 1.35 132879 219604010144 10661100005225

244 PMKSY ©Ã£ïì
f.ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ©£ï 
UÀÄgÀÄªÀÄÆwðgÉrØ

LªÁÀgÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 42,13/¦-18,13/¦1 EvÀgÉ ©Ã£ïì 1.95 185411 NILIN4055

245 PMKSY lªÉÆÃl
ºÀÉZï.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ gÉrØ

MA§vÀÄÛUÀÄ½ PÀ¸À¨Á 80/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.8 72000 331005610788 37090032056

246 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà 

ºÀÄ£ÀÄÌAzÀ PÀ¸À¨Á 194/1,192/2,41/1 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.80 82,458 628633601249 37090032056

247 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
aPÀÌªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà ©£ï 
§ÄqÀØ¥Àà 

ºÀÄ®ðºÀ½î §Æ¢PÉÆÃmÉ 80 J¸ï.¹ D®ÆUÀqÉØ 0.8 82458 484188633645 37090032056

248 PMKSY D®ÆUÀqÉØ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA UÀAUÀ¥Àà ºÀÄ°¨É¯É PÀ¸À¨Á 203/2 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.95 96734 696016856127 4455101000441

249 PMKSY lªÉÆÃl
®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA 
ªÉAPÀmÉÃ±ï

ºÀÄ°¨É¯É PÀ¸À¨Á 71/1,71/2,72/2,73/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.6 155641 36971641647

250 PMKSY zÀªÀ£À
ªÉAPÀlVjAiÀÄ¥Àà ©£ï 
PÉÆAqÀ¥Àà 

ºÀAUÀ¼À ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 163 J¸ï.¹ zÀªÀ£À 1.5 119223 54052400213

251 PMKSY lªÉÆÃl ZÀËqÀªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå ºÀAUÀ¼À ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 116 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.64 66800 768469025418 54052400213

252 PMKSY D®ÆUÀqÉØ ¥ÀævÁ¥ï ©£ï ªÀÄÄ¤±Á«Ä ºÀAUÀ¼À ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 165/5 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.15 93930 662434278857 54052400213

253 PMKSY D®ÆUÀqÉØ ¨Á§Ä ¸Á© ©£ï zÁªÀÅqï ¸Á© ºÀAUÀ¼À ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ®127/2,128/10,128/3,128/9,128/8,128/5EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.87 88653 581035455436 54052400213

254 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
zÁåªÀªÀÄä PÉÆÃA 
ªÀÄÄ¤±Á«ÄUËqÀ

ºÀAZÁ¼À PÀ¸À¨Á 140/2,141 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.30 128,337 0 54052400213

255 PMKSY D®ÆUÀqÉØ wªÀÄägÁAiÀÄ¥ÀÀà ©£ï £ÁgÉ¥Àà ºÁgÉÆÃºÀ½î PÀ¸À¨Á 15/3,72/1,78/1 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1 90000 618530409627 30382636479

256 PMKSY PÉÆÃ¸ï wªÀÄä¥Àà ©£ï ªÉÆlÖ¥Àà ºÉÆ¸ÀºÀ½î §Æ¢PÉÆÃmÉ 70/1,45 J¸ï.n PÉÆÃ¸ï 0.85 86,493 0 54052400213

257 PMKSY D®ÆUÀqÉØ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï £ÀAdÄAqÀ¥Àà ºÉÆ£ÉßÃ£ÀÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 41/2,42/1,42/6 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.2 119223 328144722695 54052400213

258 PMKSY D®ÆUÀqÉØ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÉA¥ÀtÚ ºÉÆ£ÉßÃ£ÀÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 3/2,29/2 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.37 134701 NILIN4055

259 PMKSY D®ÆUÀqÉØ £ÁUÀgÁdÄ ©£ï £ÀAdÄAqÀ¥Àà ºÉÆ£ÉßÃ£ÀÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 42/3,42/7 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.38 135611 946752385318 NILIN4055

260 PMKSY D®ÆUÀqÉØ ¸ÀÄzsÁgÁtÂ PÉÆÃA £ÁUÀgÁdÄ ºÉÆ£ÉßÃ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 03.Mär EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.54 58337 0 NILIN4055

261 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
£ÁgÀÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï 
£ÀAdÄAqÀ¥Àà 

ºÉÆ£ÉßÃÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 3/1,42/5 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.10 110,118 0 10630100003558

262 PMKSY lªÉÆÃl £ÀgÀ¹AºÀgÉrØ ©£ï ªÉAPÀlgÉrØ ºÉvÀÆgÀÄ PÁå¸ÀA§½î 61/¦6 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.72 70,427 0 485101024246

263 PMKSY lªÉÆÃl
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà ©£ï 
PÉÆÃ£À¥Àà 

PÀ¢gÉÃ£ÀºÀ½î §Æ¢PÉÆÃmÉ 8,69,71 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 1 101013 826979476317 0

264 PMKSY PÉÆÃ¸ï w¥ÀàªÀÄä PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄt¥Àà 
PÀ¢gÉÃUËqÀ£ÀP

ÉÆÃmÉ
¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 96/2 EvÀgÉ PÉÆÃ¸ï 0.46 49,059

265 PMKSY lªÉÆÃl
ªÀÄAdÄ¼ÀªÀÄä PÉÆÃA 
ªÀÄAdÄ£Áxï 

PÀ¢gÉÃUËqÀ£ÀPÉÆÃm ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 121/¦8 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.9 82631 0 54052400213

266 PMKSY lªÉÆÃl ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà PÀ¢gÉÃUËqÀ£ÀPÉÆÃm ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 121/¦8 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1 97092 0 30538816468

267 PMKSY lªÉÆÃl
ªÀÄÄ¤AiÀÄªÀÄä PÉÆÃA 
ªÉAPÀl¸Áé«Ä 

PÀ¢gÉÃUËqÀ£ÀPÉÆÃm ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 153 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.77 171119 54052400213

268 PMKSY lªÉÆÃl/©Ã£ïì
PÉ.Dgï.UÉÆÃ«AzÀgÉrØ ©£ï 
¥ÀmÉÃ¯ï gÁªÀÄgÉrØ

PÀ®è«ºÉÆ¸ÀºÀ½
î

¸ÀÄAzÀæ¥Á¼Àå 1/5,38/16,61/2,48 EvÀgÉ lªÉÆÃl/©Ã£ïì 0.63 60,909 0 54052400213

269 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
ªÀÄÄ£É¥ÀÀà ©£ï 
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà

PÀ°èPÀÄ¥Àà ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 154/1 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.8 82458 250314101943 0

270 PMKSY ©Ã£ïì
ªÀÄAdÄ¼À PÉÆÃA 
£ÁUÀ¨sÀÆµÀt

PÀ½îÃPÀÄ¥Àà ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 176 EvÀgÉ ©Ã£ïì 1.6 155641 938849132810 0

271 PMKSY lªÉÆÃl
PÀÄªÀ¥Àà ©£ï 
aPÀÌªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà

PÁ²Ã¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 13 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.6 54000 462836496469 485101030943

272 PMKSY lªÉÆÃl
PÉ.«.D£ÀAzÀ ©£ï 
ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà 

PÁå¸ÀA§½î  PÁå¸ÀA§½î 45/1 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.37 39630 0 54052400213

273 PMKSY ªÀiÁªÀÅ
PÉ.J£ï.¸ÀÄAzÀgÀgÁdÄ®Ä ©£ï 
J£ï.£ÀAdÄAqÀ¥Àà 

PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀ
æ

PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 201/1 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 1.75 33,586 0 54052400213

274 PMKSY ªÀiÁªÀÅ
¸ÀÄªÀiÁ ¸ÀÄAzÀgÀgÁdÄ®Ä 
PÉÆÃA PÉ.J£ï.¸ÀÄAzÀgÀgÁdÄ®Ä

PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀ
æ

PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 201/25 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 0.80 23,496 0 54052400213

275 PMKSY lªÉÆÃl a£ÀßPÀÌ PÉÆÃA a£Àß¨sÀAiÀÄå PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 207/¦12 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.8 82458 NILIN4055



276 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
£ÁgÁAiÀÄ¥Àà ©£ï 
UÉÆÃ«AzÀ¥Àà

PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ 162/4,126,99/2 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.6 155641 0 54052400213

277 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
PÉ.«.UÀeÉÃAzÀæ ¨Á§Ä ©£ï 
ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà 

PÁªÀÄAqÀºÀ½î ಆರ್.ಪೇಟ್ 108 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.2 119222 0 54052400213

278 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
PÀÄªÀiÁgÀÉÃ±ï £ÁÀAiÀÄPÀgï.JA 
©£ï ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà 

PÁªÀÄAqÀºÀ½î ಕಸಬಾ 04.Okt EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.8 82458 0 54052400213

279 PMKSY lªÉÆÃl ªÀÄÄ£É¥Àà ©£ï ªÀÄÄ¤±Á«Ä PÀªÀgÀUÁ£ÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 74/¦2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.58 151943 0 10876100001369

280 PMKSY lªÉÆÃl ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄÄ¤±Á«Ä PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 116,105/¦2 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.67 60300 0 54052400213

281 PMKSY lªÉÆÃl ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà PÀÆ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 27/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.64 67614 379187501379 NILIN4055

282 PMKSY lªÉÆÃl ªÀÄÄ¤gÁdÄ ©£ï wªÀÄägÁAiÀÄ¥Àà PÀÄgÀÄ¨gÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 45/2,45/1. J¸ï.n lªÉÆÃl 1.05 105565 234175105427 NILIN4055

283 PMKSY ©Ã£ïì
JA. ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà ©£ï 
PÀÈµÀÚ¥Àà 

PÀÄgÀÄ¨gÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 46/1 EvÀgÉ ©Ã£ïì 1.2 119223 320968918621 NILIN4055

284 PMKSY lªÉÆÃl ¹.ªÉAPÀl¥Àà ©£ï a£Àß¥Àà PÀAUÁ£À®ÆègÀÄ ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 9/1,9/2©,9/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.7 148905 662347276897 43500101002233

285 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
¥ÀÀæªÉÆÃzï gÁªÀiï ©£ï 
gÁªÀÄ¸Áé«Ä£ÁAiÀÄÄØ

PÀAUÁAqÀèºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 40 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 2.00 188,611 956435358238 NILIN4055

286 PMKSY ªÀiÁªÀÅ ¨sÁ¸ÀÌgï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À¥Àà PÀAUÁAqÀèºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 28 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 0.8 17788 358204684477 NILIN4055

287 PMKSY lªÉÆÃl
£À«Ã£ï gÁªÀiï ©£ï 
gÁªÀÄ¸Áé«Ä£ÁAiÀÄÄØ

PÀAUÁAqÀèºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 41/2,41/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.3 121504 352880324556 NILIN4055

288 PMKSY ¨Á¼É
C¤Ã¯ï PÀÄªÀiÁgï PÉÆvÀj ©£ï 
gÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ¸ÁÀzï PÉÆvÀj

PÀÈµÀÚ¥ÀÄgÀ ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 1/1,1/3,1/3. EvÀgÉ ¨Á¼É 2 109515 411943031637

289 PMKSY D®ÆUÀqÉØ ªÉAPÀlªÀÄä PÉÆÃA ¸ÁzÀ¥Àà PÁgÀ¨É¯É PÀ¸À¨Á 82/2 J¸ï.¹ D®ÆUÀqÉØ 0.5 54626 54052400213

290 PMKSY lªÉÆÃl
n.J¸ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 
¸ÁzÀ¥Àà

PÁgÀ¨É¯É PÀ¸À¨Á 59/3 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.6 63903 907265389444 54052400213

291 PMKSY PÉÆvÀÛA§j
£ÀAdÄAqÀ¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤¹zÀÝ¥Àà 

PÁgÀªÀÄUÀ® PÀ¸À¨Á 162 EvÀgÉ PÉÆvÀÛA§j 1.19

292 PMKSY lªÉÆÃl ¦.ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï ¦¼Àî¥Àà PÁgÀªÀÄUÀ® PÀ¸À¨Á 185/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.76

293 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà 

PÀtÂA¨É¯É PÀ¸À¨Á 33/1,82/1,90/2 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.74 76892 883322507643 NILIN4055

294 PMKSY D®ÆUÀqÉØ JA.gÁeÉÃ±ï ©£ï ªÀÄÄ¤gÀvÀß¥Àà PÀtÆÚgÀÄ PÁå¸ÀA§½î 30/1,43/4 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.1 108486 0 1881101022951

295 PMKSY lªÉÆÃl
PÉ.«. ªÀÄÄ¤gÀvÀßA £ÁAiÀÄÄØ 
©£ï PÉ.«.ªÉAPÀmÉÃ±À£ÁAiÀÄÄØ

PÀtÆÚgÀÄ PÁå¸ÀA§½î 03.Jun EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.84 85596

296 PMKSY lªÉÆÃl
ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ ©£ï 
¸ÀÄ¨ÁâgÉrØ

PÀtÆÚgÀÄ PÁå¸ÀA§½î 43/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.87 88653 0 54052400213

297 PMKSY lªÉÆÃl
PÉ.JA. £ÁUÀgÁdÄ ©£ï 
ªÀÄÄ£É¥Àà

PÀtÂÚA¨É¯É PÀ¸À¨Á 56,111/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.94 95443 0 54052400213

298 PMKSY ©Ã£ïì ªÉAPÀlgÀªÀÄ¥Àà ©£ï zÉÃPÀ¥Àà PÉÆ¼ÀÆgÀÄ ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 57 J¸ï.¹ ©Ã£ïì 0.8 82458 920130036903

299 PMKSY lªÉÆÃl
PÉ.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï 
£ÀAdÄAqÀ¥Àà 

PÉÆÃV®ºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 1/2,7/¦4,77/1,81 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.65 68538

300 PMKSY ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä
PÉ.«.ZËqÀªÀÄä PÉÆÃA 
UÉÆÃ¥Á®AiÀÄå

PÉÆÃV®ºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 7/¦13 EvÀgÉ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.4 43097 0 54052400213

301 PMKSY lªÉÆÃl
JA.ºÀjÃ±ï ©£ï 
PÉ.«.ªÀÄÄ¤gÀvÀß¥Àà

PÉÆÃV®ºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 03.Feb EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.4 38276 0 54052400213

302 PMKSY lªÉÆÃl ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA zÁ¸À¥Àà PÉÆqÀUÀÄQð §Æ¢PÉÆÃmÉ 59,7/2,63 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 1.71 164746 0 30382636479

303 PMKSY lªÉÆÃl UÀÄ¼Àî¥Àà ©£ï PÁPÀ¥Àà PÉÆqÀUÀÄQð §Æ¢PÉÆÃmÉ 61 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.7 73181 0 1306155000002970

304 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà

r.PÉ.ºÀ½î ಆರ್.ಪೇಟ್ 6/¦2,294 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.6 58601 916511154790 NILIN4055

305 PMKSY zÁ½A¨É
²æÃgÁªÀÄ¥Àà  ©£ï ¯ÉÃmï 
ªÀÄÄ¤¹zÀÞ¥Àà

UÀÄlÖºÀ½î PÀ¸À¨Á 122/1,124/4,34/4 EvÀgÉ zÁ½A¨É 1.1 40596 483701221914 10676100018130

306 PMKSY lªÉÆÃl ¤Ã®ªÀÄä PÉÆÃA UÉÆÃ«AzÀ¥Àà UÀÄlÖºÀ½î §Æ¢PÉÆÃmÉ 31/¦6,31/¦1 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.8 82458 944433268459 54052400213

307 PMKSY PÉÆÃ¸ï ®QëöäÃ PÉÆÃA ¸ÁzÀ¥Àà UÀÄlÖºÀ½î ಬೂದಿಕೀಟೆ 41 J¸ï.¹ PÉÆÃ¸ï 1 101013 0 54052400213

308 PMKSY lªÉÆÃl «dAiÀi gÉrØ ©£ï £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ UÀÉ£ÉßÃgÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 100/1,100/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.78 80340 0 54052400213

309 PMKSY PÉÆÃ¸ï ¨Á§ÄgÉrØ ©£ï £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ UÀgÀÄqÀPÉA¥À£ÀºÀ½ §Æ¢PÉÆÃmÉ 8/¦63 EvÀgÉ PÉÆÃ¸ï 0.63 63903 0 54052400213

310 PMKSY PÉÆÃ¸ï
²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ ©£ï 
£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ

UÀgÀÄqÀPÉA¥À£ÀºÀ½ §Æ¢PÉÆÃmÉ 8/¦63 EvÀgÉ PÉÆÃ¸ï 0.6 63903 AnwB000201026083

311 PMKSY PÉÆÃ¸ï
£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï 
ªÀÄÄ¤±Á«ÄgÉrØ

UÀgÀÄqÀPÉA¥À£ÀºÀ½ §Æ¢PÉÆÃmÉ 8/¦63 EvÀgÉ PÉÆÃ¸ï 0.4 45349 459874403344 3855108000651

312 PMKSY lªÉÆÃl
£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÀà ©£ï 
zÉÆqÀØ¸ÀAfÃªÀ¥Àà 

UÀlÖªÀiÁzÀªÀÄAUÀ® Dgï.¥ÉÃmÉ 152,48/4 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.19 119119 658764034374 9382500100054700

313 PMKSY lªÉÆÃl
J£ï.gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï 
£ÀAdÄAqÀ¥Àà 

UÀlÖPÁªÀÄzÉÃ£ÀºÀ½ Dgï.¥ÉÃmÉ 61 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.5 146537 410691736558 NILIN4055

314 PMKSY lªÉÆÃl ZÀAzÀæ¥Àà.J ©£ï C¥ÀàtÚ UÀlÖPÁªÀÄzÉÃ£ÀºÀ½ Dgï.¥ÉÃmÉ 74/2,403 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.19 114668 389215629670 54052400213

315 PMKSY lªÉÆÃl
gÀÁdPÀÄªÀiÁgï ©£ï 
ªÀÄÄ¤£ÁgÁAiÀÄt¥Àà 

UÀlÖPÁªÀÄzÉÃ£ÀºÀ½ Dgï.¥ÉÃmÉ 30/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.8 82458 0 54052400213

316 PMKSY lªÉÆÃl ªÀÄÄ¤gÉrØ ©£ï gÁªÀÄgÉrØ UÉ£ÉßÃgÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 47/1,30/9,49/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.86 88,024

317 PMKSY lªÉÆÃl ªÉAPÀlªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄÄ¤±Á«Ä UÉ£ÉßÃgÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 45/4 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.59 62,835 787296714339 NILIN4055

318 PMKSY lªÉÆÃl
£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï 
ªÀÉAPÀmÁgÉrØ

UÉ£ÉßÃgÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 61/¦2,61/3. EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.29 21918 970428118351 NILIN4055

319 PMKSY lªÉÆÃl
CªÀÄgÀ£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï 
£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ

UÉ£ÉßÃgÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 22 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.4 43081

320 PMKSY lªÉÆÃl UÀAlègÉrØ ©£ï ®PÀëöätgÉrØ UÉ£ÉßÃgÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 98,99 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.97 98229

321 PMKSY ªÀiÁªÀÅ rA¥À¯ï PÉÆÃA ®°vï PÀÄªÀiÁgï UÉÆgÀªÀ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 3 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 2 35565 0 54052400213

322 PMKSY ªÀiÁªÀÅ
UÀÄ¯Á©.ªÉÊ PÉÆÃA 
AiÀÄÄªÀgÁeï

UÉÆgÀªÀ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 2 EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ 2 39839 292814210753 0



323 PMKSY PÉÆÃ¸ï gÁªÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà vÀA¨Á®ðºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 53/¦13 J¸ï.¹ PÉÆÃ¸ï 1.1 110118 907883611493 0

324 PMKSY ¨Á¼É
UÀÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï 
ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà

vÀA¨Á®ðºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 66 EvÀgÉ ¨Á¼É 0.85 57548 475804880357 0

325 PMKSY ¨Á¼É
UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï 
ªÀÉAPÀmÉÃ±À¥Àà

vÀA¨Á®ðºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 66 EvÀgÉ ¨Á¼É 0.85 57548 0 0

326 PMKSY ¨Á¼É ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà ©£ï ¨ÉÊgÀ¥Àà vÀA¨Á®ðºÀ½î ಬೇತಮಂಗಲ 52,62 EvÀgÉ ¨Á¼É 1.3 84405 0 0

327 PMKSY lªÉÆÃl gÁzsÁPÀÈµÀÚ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà vÀªÀilªÀiÁPÀ£ÀºÀ½î §Æ¢PÉÆÃmÉ 166/2,166/5 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.4 36000 0 0

328 PMKSY D®ÆUÀqÉØ ªÀÄÄ¤gÁdÄ ©£ï ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà vÀªÉÄäÃ£ÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 40/2,4 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.69 63245 0 0

329 PMKSY lªÉÆÃl
PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà

vÀªÉÄäÃ£ÀºÀ½î ಬೂದಿಕೀಟೆ 74,29/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.55 53098 0 0

330 PMKSY lªÉÆÃl ZÀ®¥Àw ©£ï wªÀÄäAiÀÄå vÀÆPÀ¯ï PÁå¸ÀA§½î 78/2,78/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.09 109109 64147689326

331 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
n.JA.ªÉAPÀlgÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
ªÀÄÄ£ÉÃUËqÀ

vÀÆPÀ¯ï ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 52/2,52/5,60/7,66/1. EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.97 97970 54053297215

332 PMKSY lªÉÆÃl ²æÃ¤ªÁ¸ï ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà wªÀÄä¸ÀAzÀæ ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 27 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.8 82458 64075731039

333 PMKSY lªÉÆÃl ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ©£ï £ÁUÀ¥Àà wªÀiÁä¥ÀÄgÀ PÁå¸ÀA§½î 22/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.98 94537 206253457921 0

334 PMKSY lªÉÆÃl r.J£ï.²ªÀ ©£ï r.«.£ÀgÀ¹AºÀgÉrØ wªÀiÁä¥ÀÄgÀ ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 48/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.6 60872 459901509349 0

335 PMKSY ¥ÀgÀAV
£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï 
gÁªÀÄ°AUÀgÉrØ

WÀlÖªÀiÁzÀªÀÄAUÀ¼À Dgï.¥ÉÃmÉ 79/¦4,39/3,15/¦3 EvÀgÉ ¥ÀgÀAV 2.25 94514 0 0

336 PMKSY ¥ÀgÀAV
AiÀÄÄ. UËvÀªÀiï ZÀAzï ©£ï 
GvÀªÀiï ZÀAzï

WÀlÖPÁªÀÄzÉÃ£ÀºÀ½ Dgï.¥ÉÃmÉ 384/2,385/2 EvÀgÉ ¥ÀgÀAV 1.4 90599 893730742887 0

337 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï 
aPÀÌªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà

ZÀ®UÁ£ÀºÀ½î ಆರ್.ಪೇಟ್ 89 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1 101013 602028836521

338 PMKSY lªÉÆÃl PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ªÀÄÄ¤±Á«Ä zÀÄUÉÃð¥À°è PÁå¸ÀA§½î 2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.8 79170 0 0

339 PMKSY lªÉÆÃl
«dAiÀÄ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA 
eÉ.PÉ.gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà

zÀÉÆqÀÀØPÀA§° ಕಸಬಾ 7/1,2/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.35 34011 0 0

340 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
£ÁUÀgÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA 
gÀvÀß¥Àà 

zÀÉÆqÀØUÁÀAqÀèºÀ½ PÁå¸ÀA§½î 158/4,158/2 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.58 52953 0 0

341 PMKSY lªÉÆÃl
ªÉAPÀlgÀÁªÀÄ¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà 

zÀÉÆqÀØUÁÀAqÀèºÀ½ PÁå¸ÀA§½î 61/¦,29,30/2,33 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.62 54781 785016803866 0

342 PMKSY lªÉÆÃl gÀAUÀ¥Àà ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±À¥ÀàzÀÉÆqÀØUÁÀAqÀèºÀ½ PÁå¸ÀA§½î 147/3 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 0.48 52765 453709036820 0

343 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
JA.PÀÈµÁÚgÉrØ ©£ï 
ªÀÄÄ¤¸Áé«ÄgÉrØ

ZÀPÀÌgÀ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 128 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.7 164746 474831139080 10717100004897

344 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀgÉrØ ©£ï 
¯ÉÃmï gÁªÀÄZÀAzÀægÉrØ 

ZÀPÀÌgÀ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 41/5,48/9 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1.7 192060 593118851166 10717100007550

345 PMKSY lªÉÆÃl
ªÉAPÀlgÁÀªÀÄ¥Àà  ©£ï 
CªÀÅ®ªÀÄÄ£É¥Àà

ZÀPÀÌgÀ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 54/¦4,102 J¸ï.¹ lªÉÆÃl 1.2 119131 407477395598 0

346 PMKSY PÉÆÃ¸ï
±ÁAvÀªÀÄä  PÉÆÃA 
gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï 

zÉÃªÀgÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 53/2,80/2,53/1 EvÀgÉ PÉÆÃ¸ï 2 160,877 10534100005148

347 PMKSY lªÉÆÃl
r.«.£ÀgÀ¹AºÀgÉrØ ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄgÉrØ

zÉÃªÀgÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 70/¦20 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.6 63903 0489101006664

348 PMKSY lªÉÆÃl PÁ¹ªÀiï ¨ÉÊUï ©£ï ¸ÀvÁÛgï ¨ÉÊUï zÉÃªÀgÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 80/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.6 63903 640590980980 0

349 PMKSY lªÉÆÃl
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï 
¸ÀÄ§æªÀÄtÂ

zÉÃªÀgÀºÀ½î ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 84,85 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.2 119223 340627095397 0

350 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
ºÉZï.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï 
ªÉÇmÉÖ¥Àà 

zÉÃªÀUÁ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 43/4 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 0.36 36280 938849132810 9387000800000401

351 PMKSY D®ÆUÀqÉØ
JA.ªÀiÁ® PÉÆÃA 
£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä 

zÉÃªÀUÁºÀ½î PÀ¸À¨Á 43/3 EvÀgÉ D®ÆUÀqÉØ 1 68,538 * 0489101009151

352 PMKSY D®ÆUÀqÉØ £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï ªÀÄÄ¤±Á«Ä zÉÆqÀæºÀ½î Dgï.¥ÉÃmÉ 29/3 J¸ï.¹ D®ÆUÀqÉØ 0.80 82,458 337468705529 0

353 PMKSY ¹Ã¨É
¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA 
²æÃ¤ªÁ¸ÀUËqÀ

zÉÆqÀÀØPÁj ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 325/3,326/1,30/1 EvÀgÉ ¹Ã¨É 1.68 34505 700312261843 0

354 PMKSY lªÉÆÃl
ªÉAPÀlVjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA 
£ÁgÁAiÀÄtUËqÀ

zÉÆqÀÀØPÁj ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 37/2,3/6 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.8 82458 0 0

355 PMKSY lªÉÆÃl ²æÃgÁªÀÄ¥Àà ©£ï ªÉAPÀl¥Àà zÉÆqÀÀØUÁAqÀèºÀ½ PÁå¸ÀA§½î 154/4,44/1. J¸ï.n lªÉÆÃl 0.44 46284 0 0

356 PMKSY lªÉÆÃl §nÖUËqÀ ©£ï ºÀÄZÀÑUËqÀ zÉÆqÀÀØUÁAqÀèºÀ½ PÁå¸ÀA§½î 172,173,177,178 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.43 136926 821608302144 0

357 PMKSY lªÉÆÃl ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಬೈರನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 14/ಪಿ16 ಎಸ್.ಸ lªÉÆÃl 0.28 21162 722268496494 0

358 PMKSY lªÉÆÃl ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಬೈರನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 14/ಪಿ16 ಎಸ್.ಸ lªÉÆÃl 0.28 21162 0 0

359 PMKSY ಕೀಸ್ ಬೈಯ್ಯ ಮಮ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಿಂಚಂಡಿ್ಲಹಳಿ 37/2,35/6 ಎಸ್.ಸ ಕೀಸ್ 0.35 38110 933376820087 0

360 PMKSY lªÉÆÃl ªÀÄÄ£É¥Àà ©£ï ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà ವಾದಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಆರ್.ಪೇಟ್ 64/ಪಿ38 ಎಸ್.ಸ lªÉÆÃl 0.8 82458 787978409977 0

361 PMKSY ಕೀಸ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ .ಜಿ ಸ್ವರ್ಪ್ಪ ಬೂದಿಕೀಟೆ 41 ಎಸ್.ಸ ಕೀಸ್ 1 101013 0 0

362 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸಿೋತರಾಮಯಯ ಗಟಿಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 22/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.6 9600 0 0

363 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಕೆ.ಎಸ್.ಮುನಿಯಪಪ ಗಟಿಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 45/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.37 12320 304903524075 0

364 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಿೋತರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪಿಚಚಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 249/2,260/ಪಿ,261/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 4.18 25600 489912238193 0

365 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪಗ್ೌಡ ಮೊೋತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 88,145 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 2.27 32000 901592339406 0

366 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ನಾಗಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 44/3 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.75 15000 530253546126 0

367 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಗ ೋವಿಂದರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಗ ೋಪನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 7/2,8/1 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1 20000 594875505923 0

368 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಗ ೋವಿಂದರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಓಬಳರೆಡಿಿ ಗಂದ ಡಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 59/3,63/2 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1.3 26000 380709397921 0

369 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಡಿ.ಕೆ.ಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 294,295/1 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.8 14000 264302509511 0



370 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಎಂ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ನಾಯುಿ ಮೊೋತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 93,15 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1.2 24000 264302509511 0

371 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆೋಶವ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಗ್ೌಡ ಬಲುವನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 12/*3 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.74 14800 1306155000115390

372 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕಾಮಸಮುದರ ಕಾಮಸಮುದರ 207/2,207/7,207/ಪಿ5 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.6 27200 10994101000098

373 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಿ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿೋರಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 147/2,224 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.01 16160 663101005789

374 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 29/6,40/5 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.77 12320 * 10721100005026

375 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 22/4 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.39 5600 * 10721100003467

376 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿೋರಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/4 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.39 12480 450115240036 0

377 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಅಗಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 182/1 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 4.96 39200 671101033584

378 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಮುನಿಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಸ ಲ್ಲಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 61 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.8 16000 671119000030

379 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 191 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.7 14000 10676100016957

380 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಮ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಪ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 19/2 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.8 16000 0 0

381 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಮರಾವತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂಪಂಗಿ ಪಲಮಡಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 87/16,87/21,87/22 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.4 6400 578916044984 0

382 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ ರೆಡಿಿ ಹುನುಕ್ುಲದ ಡಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 15 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12800 400481511753 0

383 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಪುನಿತ ಪಿ ಕೆ ೋಂ ಧನವಿಜಂದರ ರೆಡಿಿ ನಲ ಿರು ಬೆೋತಮಂಗಲ 90/5,90/2,91/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 13824 528545872477 0

384 NHM ಚಂಡು ಹ  ಸಿೋದೆಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 46/1 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ  1.2 12000 700201248369 0

385 NHM ಚಂಡು ಹ  ಸಿೋದೆರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನೆಗ್ೌಡ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 49/ಪಿ3,58/2,83,82 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ  1.4 14000 10676100018130

386 NHM ಚಂಡು ಹ  ಮುನಿಸಿದೆಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 42/1 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ  0.8 8000 984263523531 0

387 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ನೆನಯಹಳಿಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ 23/2,23/3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.53 8480 959597920032 0

388 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಆನಂದ ಆರ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 138,141/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.3 4800 0 0

389 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 149/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 16000 854056362362 0

390 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪರೋಮಿೋಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಯಲುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 145/1,146/3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.3 20800 0 0

391 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಾಯಟಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಯಲುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 128/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12800 663101034008

392 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ರೆಡಿಿ ತಲಿಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 26/3,69 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.5 4800 933046920520 0

393 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕೆ.ಎಂ.ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ ಕರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 194 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.82 12800 797299782418 0

394 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋವಿಂದ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉಜಜಪಪ ರ್ಂಗಸಂದರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 155,156/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.56 8800 0 0

395 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶ್ೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಿರೆಡಿಿ ಯಳಾವಮಂದ ಕಾಮಸಮುದರ 1 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 1.6 75000 449284054470 0

396 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಚಿನುಪಪ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 47/2 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.54 5400 966309221969 0

397 NHM ಬಿಡಿ ಹ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 75/1_ಪಿ2 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.6 6000 2889000100110220

398 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಗುವವಲಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 7/1,3/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.52 8320 679117670371 38076350626

399 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸಿ ಆರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಚನುಪಲ್ಲಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 9/*3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.61 9760 385510800136

400 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಶವಥಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆೋಷ್ಣಪಪ ಡಿ.ಕೆ.ಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 9/*3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.61 11840 477133145781 0

401 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪುಟಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಘಟಿಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 248/3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.87 13920 AnwB000201026083

402 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋವಿಂದ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ ರೆಡಿಿ ಘಟಿಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 200/3,200/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.54 12960 * AnwB000201026083

403 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಯಳೆೋಸಂದರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 109/1,136/3,136/2,109/2 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.4 4000 340093111608 0663101014117

404 NHM ಬಿಡಿ ಹ ನರಸಿಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲರೆಡಿಿ ಯಾಚಮಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 29/*2 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.29 2900 750086310935 64096479095

405 NHM ಸಿೋಬೆ ಮಾಕೆ ಯಂಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 73/1 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 0.75 3060 819927931127 0663101013977

406 NHM ಸಿೋಬೆ ಎಸ್ ಎಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಸ ಲ್ಲಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 87/6 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 0.59 2407 887548838274 64191563740

407 NHM ಸಿೋಬೆ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 72/1 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 0.75 1632 555967941151 0663101013584

408 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ನಂಜುಂಡಪಪ ಹೆ ನೆುೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 42/6,42/7,42/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.8 28800 299945337650 64208962229

409 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಿ ಕೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿೋರಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 225,226, ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.6 25600 374086333038 0663101034559

410 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಜಯರಾಜ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಜಿ ಮೊಟಪಪ ಹೆ ನೆುೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33/1,33/2,27/ಪಿ1,35 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.4 22400 019400101013626

411 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಮೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಸಿ ಎಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚಿಕ್ಕಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 125/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.7 11200 730076194084 10717100005500

412 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಿ ಎಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 146/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 16000 5457101001883

413 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕೆ.ವಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ಸ ಲ್ಲಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 56/20ಪಿ,56/24ಪಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 16000 767606680348 0

414 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಹೆ ನೆುೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 40 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.68 26880 0 0

415 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಮರೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಹೆ ನೆುೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/*3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.1 17600 10630100005595

416 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಿೋನಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಕೆಂಚಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 91 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.62 7200 10630100004181



417 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 217 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.6 9600 64153990722

418 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸುರೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಹೆ ನೆುೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/1,3/2,42/5 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.1 17600 237870823948 0

419 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಮೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ ಹೆ ನೆುೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/1,42/2,42/3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.2 19200 463490508138 0

420 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಮಣ ಗ್ೌಡ ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 124/1,59/1,66/3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.79 28640 288380477427 0

421 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಚಿನುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ.ಪಾಪಿರೆಡಿಿ ದಿನ ುರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 11/*2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.2 19200 258183511656 0

422 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸುಧರಾಣಿ ಎಸ್ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜ ಹೆ ನೆುೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/*3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.54 8640 0 0

423 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 125/1,156/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 2 32000 0 0

424 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಜಣಣ ಎಂ ವಿ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಎಸ್ ಮದಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 21 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 16000 0 0

425 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ವಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ಸಿದೆನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 105/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.05 16800 0 0

426 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಪಪಣಣ ಹುದುಕ್ುಳ ಕ್ಸಬಾ 316/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.9 14400 657166216349 0

427 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ಣಣಪಪ ವಟರಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 69/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.74 11840 704580501910 0

428 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗಿರಿೋಶ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ವಟರಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 69/1,124 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12800 9382500100392101

429 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಗುಡೆಿಪಪ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 92,95 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.8 16000 10661100004766

430 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಮ ತನ ರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 54/2,54/4 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.9 18000 1066110002811

431 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 147/1 ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 54053295706

432 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಸಾವಮಪಪ ತೆ ಪಪನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 30/4 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.8 16000 9382500100400901

433 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ವಿಜಯ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ರೆಡಿಿ ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 62,61/7ಬಿ ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.8 16000 490033013583 0

434 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಚಂದರಪಪ ವಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ ಕಾರಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 185/1 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.76 15200 800556141903 0

435 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕಾಮಸಮುದರ ಕಾಮಸಮುದರ 207/2,207/7,207/ಪಿ5 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.6 27200 0 0

436 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿೋರಾಂಡಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 147/2,224 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.01 16160 992784400772 0

437 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ರಾಮಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 29/6,40/5 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.77 12320 406585091651 10920101000256

438 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ರಾಮಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 22/4 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.39 5600 673833964680 0489101001356

439 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿೋರಾಂಡಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/4 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.39 12480 994838741982 0

440 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ನೆನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 83/1,103 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.79 12,640 697470830628 0

441 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 16,17,36/9,58/8,18/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.84 13440 10717100007234

442 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣಣ ದ ಡಿಕಾರಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ 388 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.88 14080 0 0

443 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ರುಣ ಕ್ುಮರ ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡ ದ ಡಿಕಾರಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ 24,25,309 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 2 32000 610817727854 0

444 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಎಂ ನೆೋತರವತಿ ಕೆ ೋಂ ಪಿ ಎಂ ಗಂಗಧರಂ ಬೆನುವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 135/2,120/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.05 16800 0 0

445 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಹೆಚ್ ಹರಿೋನಾಥ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಆಂಜನೆೋಯ ರೆಡಿಿ ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 44 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12800 0 0

446 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಘುರಾಂ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 44/ಪಿ9,197 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 16000 0 0

447 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮೊತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 50/4 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12800 15062200054392

448 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸುಬಬನು ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 50/4 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 9600 10757100005946

449 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಪಾಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಲಿಪಪ ಹುದುಕ್ುಳ ಕ್ಸಬಾ 99/1,99/2 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1.1 22000 64096244031

450 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಸಾವಮಿ ®PÉÌÃ£ÀºÀ½î ಕಾಮಸಮುದರ 56/2J,56/2©,56/2¹ ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.8 16000 10630101017441

451 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ©.PÉ. £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï  ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà ¨ÉÆÃqÉÃ£ÀºÀ½î ಕಾಮಸಮುದರ 25/1 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.8 16000 64078566854

452 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸುವಣಯ ಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ ಮಾಂಚಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 34/2,62/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 16000 64073672722

453 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಜಿ.ಜಗದಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಗುವವಲಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 7/1,33/2ಎ,33/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.3 4800 437473186207 0485101025863

454 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸುರೆೋಶ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಗುವವಲಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 12 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.42 6400 0 0

455 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಸಾವಮಿ ಗುವವಲಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 84 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.84 12800 * *

456 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕೆ.ಆರ.ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಘಟಿಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟ್ 42*2 ಇತೆರ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.49 7840 511424743402 0

457 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 67/ಪಿ52 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 2 32,000 990841002879 10717100006926

458 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶೋಶಾದಿರ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 138/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.6 25,600 0 0

459 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೈಲ್ಲೋಗ್ೌಡ ತಲಿಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 47/ಪಿ4 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.6 9600 150022000177753

460 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ತಲಿಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 29/3,29/4 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.45 23200 489101111126

461 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪದಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋನಪಪ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 166/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.55 8800 64040742675

462 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಿೋನಪಪ ಎಸ್ ಆರ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 164 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.83 12800 244172476801 64150983070

463 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬುಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪರುಮಳ ನಾಯುಿ ಮೊತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 87 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 16000 351215842380 64160133327



464 NHM ಟಮೊೋಟ ಕೆ.ಎಂ. ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಘಟಿಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 26/ಪಿ13 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.8 12800 0 0

465 NHM ಟಮೊೋಟ ನಾರಾಯಣಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಪೊನೆುೋಗ್ೌಡ ಯರಯನಾಗನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 36/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.67 10720 677594492197 0

466 NHM ಟಮೊೋಟ ಹೆಚ್ ಸಿ ಮಲ್ಲಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನುಬಸಪಪ ಹಂಚಾಳ ಕ್ಸಬಾ 11/2,181/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.06 16,960 64154314335

467 NHM ಟಮೊೋಟ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಯಳೆೋಸಂದರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 70/ಪಿ2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.8 12,800 04891013983

468 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡೆಪಪ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 92,95 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.9 14400 5457101001349

469 NHM ಬಾಳೆ ಮೊೋಹನ್ ಮ ತಿಯ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಪಿಚಚಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 25/1ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 12240 777893379787 0489101009615

470 NHM ಬಾಳೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬುಡಿ ರೆಡಿಿ ದ ಡೆಿೋರಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 22*2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.3 9180 0 0

471 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಸಿದೆನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/1,17/2 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 21213ಮಿೋಟರ 75,000 0 0

472 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ವಾದಾಂಡಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 103 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.2 19200 675845695539 0

473 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಯಾಮಣಣ ದ ಡರಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 158/3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.2 19200 64156251870

474 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಜ ಯೋತಿ ಕೆ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಕಾಮಂಡಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 90 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.78 12480 10534100002409

475 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅನಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ವಾದಾಂಡಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 64/ಪಿ43 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 16,000 10534100005505

476 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಡಪಪ ತಾಯರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 93 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.6 9600 0 0

477 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಆಂಜನಪಪ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ ಬಿೋರಾಂಡಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79/5ಎ ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.54 8640 0 0

478 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪಿಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಪಿ ಎನ್  ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿೋರಾಂಡಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 122/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.6 9600 689026420835 107100013955

479 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಶ ೋಕ ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ ಎಸ್ ಮಾದಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 107 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.1 17600 10920101019838

480 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಗ್ೌಡ ಎಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ ಎಸ್ ಮಾದಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 96 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.98 15680 979272515587 0

481 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ನಾರಾಯಣಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 130/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.9 14400 54042442756

482 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಬಿೋರಾಂಡಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/2,30,31 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.04 16640 20273798451

483 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಚಂದರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಯಳೆೋಸಂದರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 23/*1 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.31 6200 40660198287

484 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಯಳೆೋಸಂದರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 70/1ಪಿ ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1 20000 219604010144 10661100005225

485 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾನಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಪಪ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 67/ಪಿ1,69/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.1 17600 987497983452 10661100003081

486 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ ಯಲುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 149 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.14 17600 987497983452 0

487 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಹಂಚಾಳ ಕ್ಸಬಾ 239 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.91 14400 463470659907 64116462222

488 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಾಮ ರಾವ್ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 4 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.15 12000 418411808413 0

489 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ ರೆಡಿಿ ಹುನುಕ್ುಲದ ಡಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 15/ಪಿ11,15/ಪಿ12 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 2 32000 395771978586 54047675468

490 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರತುಂ ನಾಯುಿ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50/3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.4 22400 533655944757 9382500100028801

491 NHM ಹಸಿರು ಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಗ್ೌಡ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ದಾರಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಪಲ್ಲಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ 28 ಇತರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ 4000ಚ.ಮಿೋ 280000 * 0663101038280

492 NHM lªÉÆÃmÉÆ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï ªÉAPÀl¸Áé«Ä dAiÀÄªÀÄAUÀ® ¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ® 106/4,88 EvÀgÉ lªÉÆÃmÉÆ 0.84 7200 649609191720 10534100002074

493 NHM ಚಂಡು ಹ  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮೋ ಗ್ೌಡ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಗ್ೌಡ ಮೊತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 43/2,50/6 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ  1.36 13000 880507099619 50100109503750

494 NHM ಚಂಡು ಹ  ನಾಗರಾಜ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಯಯ ರೆಡಿಿ ತಲಿಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 1/3,19/2,26/2 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ  1.3 13000 462834207551 0663101015167

495 NHM ಚಂಡು ಹ  ಸದಾನಂದ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಟ ರೆಡಿಿ ಮಡಿವಾಳ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 1/1,1/2,1/3 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ  0.7 7000 542739299823 30123475814

496 NHM ಚಂಡು ಹ ಶಾರದ ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ಹುಕ್ುಕಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 126/2 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.8 8,000 466571483703 64216541371

497 NHM ಚಂಡು ಹ ಮಿೋನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಎಂ ಹುಕ್ುಕಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 107,83 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1 10,000 286501090153 64028432648

498 NHM ಚಂಡು ಹ ಅಶ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಹುಕ್ುಕಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 117/4 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.4 4,000 795280894438 64057519864

499 NHM ಬಿಡಿ ಹ ರಾಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 38 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.4 10,000 278990310276 10630100008565

500 NHM ಚಂಡು ಹ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮುಗುಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 191 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.4 4000 302646741704 64078566854

501 NHM ಚಂಡು ಹ ಕೆ.ವಿ. ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ಸ ಲ್ಲಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 56/24ಪಿ,56/20ಪಿ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1 16,000 806217213555 10662100017219

502 NHM ಚಂಡು ಹ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಮಾದಿಗರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.4 5,500 618349679006 64096244031

503 NHM ಚಂಡು ಹ ಲಕ್ಷಮಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಯಳೆೋಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 68/11 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1.2 12,000 635473254990 64080177681

504 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಪಾವಯತಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಶಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 17/1,17/2 ಇತರ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 21213ಮಿೋಟರ 75000 674564276838 107100013955

505 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಪಿ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಪಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಪೊಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 78/_ಪಿ1,68/_ಪ1 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 1.28 16,000 718017293952 0663101040542

506 NHM ಬಿಡಿ ಹ ರವಿ ಬಿನ್ ನತೆೋಶ್ ಬೆನಾುವರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 30/4,30/8 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.7 7,000 811847805639 10920101001194

507 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಎಲ್ ಆನಂದ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 111/2,111/4,95/3 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.81 8,000 674564276838 10717100010166

508 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಹುದುಕ್ುಳ ಕ್ಸಬಾ 316/3,319/4,320/4,332/2 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.6 28000 987497983452 10661100003081

509 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 20 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1.2 24000 463470659907 64116462222

510 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಮಾಕೆ ಯಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 83/2 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1 20000 437473186207 0485101025863



511 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 103,34 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.46 16000 815526151063 31905995689

512 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಿದೆಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ ಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 37,79/ಪಿ14 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.3 16000 521227155493 10721100004207

513 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ.ಆರ.ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಪಾಪೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 12/1,18/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.56 4000 630367150427 64020126592

514 NHM Mobile Vending Cart ರ ಭಿ.ಕೆ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಬೆೋಂದರನ್ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ * ಇತರೆ Mobile Vending Cart * 15000 832734431498 50100181494763

515 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪರಶಾಂತ್.ವಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ.ವಿ ಗಂದ ಡಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 35/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 2 14560 491525664352 10676100012557

516 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 10/*23 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12000 665247598744 0485101030135

517 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 47/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.4 6400 556656506029 699080002673

518 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಕ್ ಡಗಲ್ ಆರ.ಪೋಟೆ 47/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.4 19200 273167529698 0671119000101

519 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಸಿದೆನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/1,47/1,36/1 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 21213mts 75000 602692494293 64035281199

520 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋರಾಮಪಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 298,242 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 21213mts 75000 * 64146722060

521 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್  ಗ್ೌಡರಮುನಿಯಪಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 262 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 21213mts 75000 344023835992 5405056485-2

522 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶ್ವಪಪ.ಪಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ದ ಡಿ ಮಲಿಪಪ ಪಾಪೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 2/1,25,145/1,155/4,155/5 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 16000 486682217187 10717100007357

523 NHM ಮಿೋನಿ ಟ್ಾರಕ್ಿರ ಶ್ರೋನಿವಾಸ.ಎ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಅಪಪಯಯನ ಅಗರಹಾರ ಮಾಸಿತ 63/3,54/1 ಇತರೆ ಮಿೋನಿ ಟ್ಾರಕ್ಿರ 1.6 75000 818914383640 64134063869

524 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 10/ಪಿ39, ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.3 20800 556656506029 699080002673

525 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಸಿದೆನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/1 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.3 6000 * 64035281199

526 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಸಿದೆನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.4 8000 618349679006 64096244031

527 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ರಾಮಚಂದರ ರೆಡಿಿ ಚಕ್ಕರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41/5 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1.7 34000 658764034374 9382500100054701

528 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಆಂಜನೆೋಯ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 118/4,118/5,118/3,116/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 2 32000 597664414438 3855101000882

529 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಜಿ.ವಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಹುನುಕ್ುಲದ ಡಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 47/2,47/3,47/4 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.75 12000 514164306817 10721101033935

530 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕೆ ೋಟರಾಮಗುಳಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 76/1, ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.6 9600 232477506588 125001263443

531 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಯಳೆೋಸಂದರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 125/ಪಿ1,50/10,27/4,50/7,42,50/15 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 16000 900893756254 37562031082

532 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ.ವಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಯಳೆೋಸಂದರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 68/3,68/4,42,133/1ಬಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 16000 692144543661 64137139918

533 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಜಯರಾಮ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮ ರೆಡಿಿ ಎಂ.ಕೆ ೋತ ತರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 50/ಪಿ10,32 ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 21213mts 200000 * 025000101030624

534 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾಗರಾಜ.ಆರ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಜ ೋಡಿಪುರ ಲಕ್ ಕರು 16/*1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.18 18800 285840469301 10718100000313

535 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ದ ಡಿಮಲ್ಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 118/2,20/4, ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.74 27200 476071854444 137101231000117

536 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಗ ರಮುನಿಯಪಪ ಕ್ಣಗಲ ಟೆೋಕ್ಲ್ 127,144 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.4 6400 770464795159 127901231000749

537 NHM ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಇಂದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 142/3 ಇತರೆ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 4000 sqm 280000 * 0485101036778

538 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಸಾವಮಪಪ ತೆ ೋಪಪನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 30/*4 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.8 16000 679117670371 38076350626

539 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಚಂದರಪಪ .ಎ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣ ಘಟಿಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 74/2,403 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.4 22400 358204684477 10661100003875

540 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಹುದುಕ್ುಳ ಕ್ಸಬಾ 316/2,319/4,320/4 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.89 17800 987497983452 10661100003081

541 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 20 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1.2 24000 463470659907 64116462222

542 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಮಾಕೆ ೋಯಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 83/2 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1 20000 437473186207 0485101025863

543 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ವಿಜಯಾ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 62,61/7ಬಿ,9 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.5 10000 288213121193 0489101009151

544 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಚಂದರಪಪ.ವಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಪ ಕಾರಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 185/1 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.76 15200 938849132810 9387000800000401

545 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಶವಥಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆೋಷ್ಣಪಪ ಡಿ.ಕೆ.ಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 289/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.1 17600 734262998410 1881101004092

546 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನು ಬಾವರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 161 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12800 766272267112 10661101029604

547 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಮಿಟಿಮಾಲಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 118,53/ಪಿ2,114/3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.3 20800 466385359583 10534100004297

548 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಪಪ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಪೊಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಯರಯನಾಗನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 36/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.67 10720 622767029940 16002200017753

549 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಶ ೋಕ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ದಾಸರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 50/ಪಿ33,50/ಪಿ5,221 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.2 19200 983259095138 1881101013708

550 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶ್ರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ನೆನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 28 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.94 15040 577279783032 10545100008129

551 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಲಕ್ಷಮಣ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ನೆನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 80/1,80/2,80/3,65/3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.68 10880 582853470922 10545101017168

552 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಚನುಪಪ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 81 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.2 19200 433041924744 10721101004711

553 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 86 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.7 11200 413803617136 64124707387

554 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕೆ ಡೆಪಪ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಲಿಪಪ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 41/2,62/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 16000 552303362346 10721101009576

555 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ನಾಯುಿ.ಆರ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ರಾಮಣಣ ಮಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 50/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 2 32000 558275155756 3855108002053

556 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಾಬು.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಯಳೆೋಸಂದರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 52/4ಬಿ,54/2,51 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.4 22400 912272059415 64107572154

557 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಕ್ಕಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಸಿದೆನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64,187 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.2 19200 274604123875 0485101020671



558 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಇಲಾಯಜ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ನಜಿೋರ ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 232/3,236/8,236/10 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.86 13760 801781697653 31712672736

559 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 11/*3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.66 10560 * 54053295274

560 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಪಪ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 56/ಪಿ4 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12800 550565049456 6407075314

561 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹುನುಕಂದ ಆರ.ಪೋಟೆ 146/1,146/2,146/3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.6 25600 781161082294 10534100002364

562 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಭಾಕ್ರ ನಾಯುಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯುಿ ಮೊತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 73/2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.7 11200 * 64072996599

563 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡ ನೆನಯಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 23/1,27,21 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.35 5600 * 64153990722

564 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪರಭಾವತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದರಯಯ ನಾಯುಿ ಬೆೋನುವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 65/ಪಿ1,65/ಪಿ2 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.35 21600 * 10717100006403

565 NHM ಸಿೋಬೆ ಚಿನುರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಟಿ.ಗ ೋಲಿಹಳಿಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ 135 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 1 9120 * 0663101034008

566 NHM ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಪಾವಯತಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಶಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 17/*1 ಇತರೆ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 4000sqm 280000 689026420835 10717100013955

567 NHM ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಪಾವಯತಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಶಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 17/*2 ಇತರೆ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 4000sqm 1560000 689026420835 10717100013955

568 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 59/1,59/2 ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೋ 200000 * 10717100013612

569 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ನಾಗರಾಜಗ್ೌಡ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ದಾರಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಪಲ್ಲಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ 28 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 4000sqm 280000 AnwB000201026083

570 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ.ಟಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಸಾದಪಪ ತಿಮಮಪುರ ಕ್ಸಬಾ 59/3 ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೋ 200000 * 31683758818

571 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಪಾವಯತಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ ಉಕ್ುಕಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 5/*4, ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೋ 200000 735721429295 64095134539

572 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಪಾಟಿಲ್ ಕಾಮಂಡಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5/*4, ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೋ 200000 * 10630100003175

573 NHM ಬಿಡಿ ಹ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾವಣಪಪ ಗುವವಲಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 10 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 1 10000 763035736953 1881101007596

574 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಅಶ ೋಕ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಗಟಿಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 69/2,100,101,85,84 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.9 9000 720357625481 1881108016958

575 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಅಶವಥಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆೋಷ್ಣಪಪ ಡಿ.ಕೆ.ಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 289/1 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 1.2 10000 734262998410 11881101004092

576 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಮುನಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಯಾಚಮಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 48/ಪಿ12 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.6 6000 * 3855101001024

577 NHM ಮಾವು Maintain ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ ಜುಂಜನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 60,58/p2 ಇತರೆ ಮಾವು Maintain 0.4 800 902718362023 20061700172

578 NHM ಮಾವು Maintain ಕೆ.ಮುನಿರಾಮಯಯ ಕಾಮಸಮುದರ ಕಾಮಸಮುದರ 185/1 ಇತರೆ ಮಾವು Maintain 1.2 2400 * 0489101003009

579 NHM ಮಾವು Maintain ಎಸ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಪ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 20 ಇತರೆ ಮಾವು Maintain 1.46 2920 * 0489108014471

580 NHM ಮಾವು Maintain ಕೆ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ.ಮುನಿರಾಮಯಯ ಕಾಮಸಮುದರ ಕಾಮಸಮುದರ 186,19,8/1 ಇತರೆ ಮಾವು Maintain 1.46 1600 682024011436 0489101011867

581 NHM ಬಿಡಿ ಹ ವಿೋರಭದರಪಪ  ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 20/*3 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.5 5000 619691462065 2889000100108566

582 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಸಿೋನಪಪ .ಎ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 148/2 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.76 7500 * 1071710001329

583 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ.ಎನ್ ಬಿನ್ ವಲಗಮಾದಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 206 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 1.6 16000 597726747242 34690103846

584 NHM ಬಿಡಿ ಹ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ.ಜಿ.ಎಂ  ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಯಾಚಮಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 48/ಪಿ6-ಪಿ2 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.8 8000 609071283751 10721100001563

585 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 2/*1 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.57 5700 828289816621 0489101016178

586 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಡಿ.ಸಿ.ದ ಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾ ಬೆೈರಪಪ ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 2/2,2/3 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.58 5800 488232370606 37459495849

587 NHM ಬಿಡಿ ಹ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಉಕ್ುಕಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 99/3 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.4 4000 320358567237 64128359583

588 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಚಂದರಶೋಖರ. ಆರ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಉಕ್ುಕಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 56/2ಎ,56/2ಬಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.4 4000 797466767517 64089304023

589 NHM ಬಿಡಿ ಹ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಸಾಕ್ರಸನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 89/2,76/2 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.32 3200 736965017016 0489101114362

590 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಚಿನುಪಯಯ ಬಿನ್ ತಾರಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಉಕ್ುಕಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 124/ಪಿ3 ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.8 8000 381448210979 699080007036

591 NHM ಸಿೋಬೆ(AEP) ಬಾಯಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 135 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ(AEP) 1 5472 * 10757100005946

592 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ನರಸಿಂಹಪಪ.ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮಲಿಪಪ ಯಳಚಮಂದ ಕಾಮಸಮುದರ 32/1 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.4 8000 * 0489101111126

593 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಸುಮಾ ರಾಣಿ ಕೆ ೋಂ ರಮೋಶ್ ರೆಡಿಿ ತೆ ೋಪಪನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 29/*1 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1 20000 * 2889000100110224

594 NHM ಗುಲಾಬಿ(AEP) ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಮಡಿವಾಳ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 95/1 ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ(AEP) 0.4 10000 * 10717100003795

595 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮೋ ಗ್ೌಡ ಎಂ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಮಾವಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1 20000 * 10630101017441

596 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಮುನೆಯಯ.ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಯತಪಪ ಗಟಿಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 34/1 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1 14000 * 0671101033584

597 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ ಮುನಿರತು.ಟಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ದ ಡಿಮರಿಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 1/*2 ಇತರೆ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ 0.55 12240 * 0489101006420*

598 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ ನಾಗರಾಜ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಬೆ ೋಯಿಸ ಣ್ಣೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 25 ಇತರೆ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ 0.8 24480 * 0489101115277

599 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ(Maintainance) ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ದ ಡಿಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50/p2 ಇತರೆ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ(Maintainance) 0.4 4080 * 10721101006038

600 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ(Maintainance) ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ ಮಜರಾರೆಡಿಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 40/ಪಿ9 ಇತರೆ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ(Maintainance) 0.5 5100 * 10717100013334

601 NHM ದಾಳಿಂಬೆ(AEP) ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ರೆಡಿಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಅಯಯಪಲ್ಲಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ 1/*1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ(AEP) 1.1 12672 270814097189 0663101010354

602 NHM ದಾಳಿಂಬೆ(AEP) ಶ್ರೋನಿವಾಸ ರೆಡಿಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ನಾಗಕ್ುಪಪ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 19/7,19/5,21 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ(AEP) 2 23040 969784396651 10920101005701

603 NHM ಸಿೋಬೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬೆ ಡೆನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 18,9/5,21 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 0.4 3648 397966377986 36952583447

604 NHM ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) ಸಿೋನಪಪ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ದಾಸೋಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 107/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) 0.6 2304 * 64029717474



605 NHM ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) ಎಸ್.ಎ.ಜನಾಧಯನಾ ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಮಯಯ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 162 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) 0.6 3840 * 15002200182699

606 NHM ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುರಪಪ ಪಾಪೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 10/1,25 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) 1 3840 * 64043510641

607 NHM ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) ಸುಬರಮಣಿ ರೆಡಿಿ .ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ .ಜಿ ತಾತೆೋಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 18/ಪಿ11 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) 0.4 1536 * 64050652597

608 NHM ಬಾಳೆ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ ಕಾಮಸಮುದರ ಕಾಮಸಮುದರ 218,260/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.38 9180 * 0489101011277

609 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಆದಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನುಪಪ ಐನೆ ೋರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 30/*3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.7 8064 * 64002605703

610 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 72/ಪಿ33 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿಡಿ ಹ 0.6 15000 858190044249 64041617554

611 NHM ಟಮೊೋಟ ರಾಮಚಂದರಪಪ.ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಅನುಮಂತರಾಯನದಿನೆು ಕ್ಸಬಾ 238 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ 2 19,200 * 10661101002193

612 NHM ಟಮೊೋಟ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಅಕ್ಕಮಮನದಿನೆು ಕ್ಸಬಾ 182,190/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ 1.06 25,600 * 10661101012817

613 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ದಂಡಪಪ ಕ್ಣಿರ್ೋಕ್ಲುಿ ಕ್ಸಬಾ 26/ಪಿ8_ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿಡಿ ಹ 0.4 4000 524805728962 125001184094

614 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬುವನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 40/1,40/2 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12800 502344946582 3855108004142

615 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಿ.ಎಂ.ಮುನಿರತುಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಳಿಗರೆ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 78/ಪಿ9,101 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.08 15200 212864095816 520101207513135

616 NHM ಬಿಡಿ ಹ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಜಾನುಗುಟಿ `ಕಾಮಸಮುದರ 28/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿಡಿ ಹ 0.76 7500 389612007146 0489101013242

617 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಗಣ್ೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ ಜಯಮಂಗಲ ಬೆೋತಮಂಗಲ 143 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿಡಿ ಹ 0.69 6900 448529511196 0663101032896

618 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬೆ ೋವಿ ಯಾಚಮಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 48/ಪಿ30 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.4 6400 604889599575 3855101002133

619 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬೆ ೋವಿ ಸ ಂಟಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 9/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.4 6400 447947698102 3855101001025

620 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬೆ ೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಪದೆಪಯಯ ಬೆ ೋವಿ ಸ ಂಟಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 2/ಪಿ16 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.4 6400 384383239758 3855108002681

621 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾಗೋಶ್ ಬಿ ಈ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಬಾಯಡಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 2/ಪಿ16 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.4 12800 851170691018 125000208812

622 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಪ ಅಕ್ಕಮಮನದಿನೆು ಕ್ಸಬಾ 190/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.4 6400 ********3532 10661100002580

623 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಂಜುಳ ಸಿ ಎಂ ಕೆ ೋಂ ದೋವರಾಜ್ ಚಿಕ್ಕಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ22 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.6 9600 229443606702 10661100006217

624 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತಪಪ ನಾಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34/ಪಿ37 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12800 349456319463 10721100004317

625 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾದಪಪ ನಾಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34/ಪಿ22,68/ಪಿ7 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12800 258817721549 10721100001739

626 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಸಾದಪಪ ನಾಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 2*2 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12800 384650734776 10721100002117

627 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 67/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.6 9600 569663071787 20061702216

628 NHM ಟಮೊೋಟ ನಿಮಾಲಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಪಪ ಜಿ ಮಾವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 137/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ 0.4 6,000 * 10630100004398

629 NHM ಟಮೊೋಟ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ ಮಾವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 92/ಪಿ111,202 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ 1.1 17,600 * 64078353619

630 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರವಿ ಕ್ುಮಾರ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಪ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 172/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.4 6400 927149556480 3855101001971

631 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಗುಟಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 31/ಪಿ2-ಪಿ5 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 12800 917657700065 10721100003544

632 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಮೋಶ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಪ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 172/2 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.4 6400 744606089782 3855101001726

633 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ.ಎಂ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 61 ಪ.ಜಾತಿ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.6 13000 488438080031 64080106085

634 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ ಸ ಣ್ಣೋಪಲಿಪಪ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 117/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.46 9200 316511550862 64126265357

635 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಎಂ.ಮುನಿರತುಂ ಬಳಿಗರೆ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 78/ಪಿ9, ಪ.ಜಾತಿ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 0.8 16000 829304755425 520101206295053

636 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಹನುಮಪಪ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಮಾವಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 7/29,10/1,11 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿಡಿ ಹ 0.32 3200 364035721743 0485101029433

637 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ ಮಾವಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 195/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1.4 28000 * 32065300739

638 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಸ ರ ಮುನಿಯಪಪ ಮಾವಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 92/30 ಪ.ಜಾತಿ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 1.2 24000 * 31689674363

639 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಸ ಲ್ಲಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 90/3,1/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.69 11040 296174000587 64018153826

640 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಸ ಲ್ಲಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 90/3,1/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.69 8832 * 64018153826

641 NHM ಬಿಡಿ ಹ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬೆ ೋವಿ ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ ಕರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 122 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಿಡಿ ಹ 1.22 12000 790221637419 54051593725

642 NHM ಬಿಡಿ ಹ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿವಾಸಪಪ ದಬಬನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 27/ಪಿ2 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಿಡಿ ಹ 0.8 10000 * 125000594431

643 NHM ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಬಿೋರಾಂಡಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 57/2,42 ಪ.ಪಂಗಡ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 10720 634586734855 31692939698

644 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ನಾಯಕ್ ಯಳೆೋಸಂದರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 125/ಪಿ20 ಪ.ಪಂಗಡ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೋ 46000 * 64133629395

645 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ ಸಿೋನಪಪ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಣಣನು ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 103 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ 0.77 6120 * 64102462090

646 NHM ಬಾಳೆ ಮೊೋಹನ್ ಮ ತಿಯ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಪಿಚಚಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 25/1ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 12240 201514176

647 NHM ಬಾಳೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬುಡಿ ರೆಡಿಿ ದ ಡೆಿೋರಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 22*2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.3 9180 489101009678

648 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ ಮುನಿರತು.ಟಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ದ ಡಿಮರಿಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 1/*2 ಇತರೆ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ 0.55 12240 0489101006420*

649 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ ನಾಗರಾಜ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಬೆ ೋಯಿಸ ಣ್ಣೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 25 ಇತರೆ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ 0.8 24480 0489101115277

650 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ(Maintainance) ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ದ ಡಿಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50/p2 ಇತರೆ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ(Maintainance) 0.4 4080 10721101006038

651 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ(Maintainance) ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ ಮಜರಾರೆಡಿಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 40/ಪಿ9 ಇತರೆ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ(Maintainance) 0.5 5100 10717100013334



652 NHM ಬಾಳೆ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ ಕಾಮಸಮುದರ ಕಾಮಸಮುದರ 218,260/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.38 9180 0489101011277

653 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ ಸಿೋನಪಪ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಣಣನು ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 103 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ 0.77 6120 64102462090

654 NHM ಬಾಳೆ ಮೊೋಹನ್ ಮ ತಿಯ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಪಿಚಚಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 25/1ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 12240 201514176

655 NHM ಬಾಳೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬುಡಿ ರೆಡಿಿ ದ ಡೆಿೋರಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 22*2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.3 9180 489101009678

656 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ ಮುನಿರತು.ಟಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ದ ಡಿಮರಿಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 1/*2 ಇತರೆ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ 0.55 12240 0489101006420*

657 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ ನಾಗರಾಜ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಬೆ ೋಯಿಸ ಣ್ಣೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 25 ಇತರೆ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ 0.8 24480 0489101115277

658 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ(Maintainance) ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ದ ಡಿಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50/p2 ಇತರೆ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ(Maintainance) 0.4 4080 10721101006038

659 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ(Maintainance) ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ ಮಜರಾರೆಡಿಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 40/ಪಿ9 ಇತರೆ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ(Maintainance) 0.5 5100 10717100013334

660 NHM ಬಾಳೆ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ ಕಾಮಸಮುದರ ಕಾಮಸಮುದರ 218,260/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.38 9180 0489101011277

661 NHM ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ ಸಿೋನಪಪ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಣಣನು ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 103 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳೆ 0.77 6120 64102462090

662 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಪುನಿತ ಪಿ ಕೆ ೋಂ ಧನವಿಜಂದರ ರೆಡಿಿ ನಲ ಿರು ಬೆೋತಮಂಗಲ 90/5,90/2,91/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 13824 380337323997 2612101000682

663 NHM ದಾಳಿಂಬೆ(AEP) ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ರೆಡಿಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಅಯಯಪಲ್ಲಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ 1/*1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ(AEP) 1.1 12672 270814097189 0663101010354

664 NHM ದಾಳಿಂಬೆ(AEP) ಶ್ರೋನಿವಾಸ ರೆಡಿಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ನಾಗಕ್ುಪಪ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 19/7,19/5,21 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ(AEP) 2 23040 969784396651 10920101005701

665 NHM ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) ಸಿೋನಪಪ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ದಾಸೋಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 107/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) 0.6 2304 64029717474

666 NHM ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) ಎಸ್.ಎ.ಜನಾಧಯನಾ ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಮಯಯ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 162 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) 0.6 3840 15002200182699

667 NHM ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುರಪಪ ಪಾಪೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 10/1,25 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) 1 3840 64043510641

668 NHM ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) ಸುಬರಮಣಿ ರೆಡಿಿ .ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ .ಜಿ ತಾತೆೋಪಲ್ಲಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 18/ಪಿ11 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆMaintainance) 0.4 1536 64050652597

669 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಆದಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನುಪಪ ಐನೆ ೋರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 30/*3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.7 8064 64002605703

670 NHM ಸಿೋಬೆ ಮಾಕೆ ಯಂಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 73/1 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 0.75 3060 64060705403

671 NHM ಸಿೋಬೆ ಎಸ್ ಎಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಸ ಲ್ಲಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 87/6 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 0.59 2407 54053297384

672 NHM ಸಿೋಬೆ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 72/1 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 0.75 1632 10545101008516

673 NHM ಸಿೋಬೆ ಚಿನುರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಟಿ.ಗ ೋಲಿಹಳಿಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ 135 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 1 9120 0663101034008

674 NHM ಸಿೋಬೆ(AEP) ಬಾಯಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 135 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ(AEP) 1 5472 10757100005946

675 NHM ಸಿೋಬೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬೆ ಡೆನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ 18,9/5,21 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 0.4 3648 397966377986 36952583447

676 NHM ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಮಂಜನಾಥ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ವೇಣುಗೀಪಾಲಪುರ ಕಸಬಾ 147/1 ಇತರೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 311600806411 0485101033238

677 NHM ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಇಿಂರ್ರ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕ್ಯರಹಳಿ  ಕಸಬಾ 142/3 ಇತರೆ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 4000 sqm 280000 * 0485101036778

678 NHM ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಪಾರ್ದತಮಮ   ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಕುಿಂಟೆ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 17/*1 ಇತರೆ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 4000sqm 280000 689026420835 10717100013955

679 NHM ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಪಾರ್ದತಮಮ   ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಕುಿಂಟೆ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 17/*2 ಇತರೆ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 4000sqm 1560000 689026420835 10717100013955

680 NHM ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಸುನಿೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇ.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಸಂಗನಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 59/1,59/2 ಇತರೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೀ 200000 * 10717100013612

681 NHM ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತದ.ಟಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೇ.ಸ್ವರ್ಪ್ಪ ರ್ತಮಮ ಪುರ ಕಸಬಾ 59/3 ಇತರೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೀ 200000 * 31683758818

682 NHM ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಪಾರ್ದತಮಮ   ಕೀಿಂ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಉಕುಕ ಿಂರ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ 5/*4, ಇತರೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೀ 200000 735721429295 64095134539

683 NHM ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  
ಪಾಟಿಲ್ ಕ್ಯಮಂಡ್ಳಿ ಕಸಬಾ 5/*4, ಇತರೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೀ 200000 * 10630100003175

684 NHM ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಜಯ್ರಾಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರಾಮ ರೆಡಿ್ಡ ಎಿಂ.ಕೀತ್ತೂ ರು ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 50/ಪಿ10,32 ಇತರೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 21213mts 200000 * 025000101030624

685 NHM ಹಸರು ಮನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಗೌಡ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ್ ದಾರಂ ಕೃಷ್ಣ ೀಪ್ಲಿ್ಲ ಬೇತಮಂಗಲ 28 ಇತರೆ ಹಸರು ಮನೆ 4000ಚ.ಮಿೀ 280000 * 0663101038280

686 NHM ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ನಾಯ್ಕ ಯ್ಳೇಸಂರ್ರ ಬೂದಿಕೀಟೆ 125/ಪಿ20 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೀ 46000 64133629395

687 NHM ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ ಶ್ೀತಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿಕಕಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ಯ್ಳಾರ್ಮಂದೆ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 1 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 1.6 75000 603101760085 0489101008979

688 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಸಿದೆನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/1,17/2 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 21213ಮಿೋಟರ 75,000 * 54042442756

689 NHM ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ ಪಾರ್ದತಮಮ   ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಕುಿಂಟೆ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 17/1,17/2 ಇತರ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21213ಮಿೀಟರ್ 75000 674564276838 107100013955

690 NHM ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಸರ್ು ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 46/1,47/1,36/1 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21213mts 75000 602692494293 64035281199

691 NHM ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ ಯ್ಶೀಧಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲೆ ಕಸಬಾ 298,242 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21213mts 75000 * 64146722060

692 NHM ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ .ಹೆಚ್.ಎಿಂ ಬಿನ್  ಗೌಡ್ರ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲೆ ಕಸಬಾ 262 ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21213mts 75000 344023835992 5405056485-2

693 NHM Mobile Vending Cart ರೂಭಿ.ಕೆ ಕೀಿಂ ಕುಬೇಿಂರ್ರ ನ್ ಹುಣಸೆನಹಳಿ ಕಸಬಾ ಇತರೆ Mobile Vending Cart 15000 832734431498 50100181494763

694 CDB ತೆಂಗು ಗುಣಸೋಖರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ,ವಿ.ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ ಸುಂದರಪಾಳಯ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 22/4,23,25/2 ಇತರೆ ತೆಂಗು 1.3 21775 774422597550 54051585136

695 CDB ತೆಂಗು ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಗ ಲಿಗುರುವನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 19/1,40/1ಎ ಇತರೆ ತೆಂಗು 1.6 14000 874033760195 663101037434

696 CDB ತೆಂಗು ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ರ್ೋಂಗಸಂದರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 210, ಇತರೆ ತೆಂಗು 1 8750 505162561107 10676100013264

697 CDB ತೆಂಗು ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಸಂಜಿೋವಪಪ ಗಟಿಮಾದಮಂಗಲ ಆರ.ಪೋಟೆ 152 ಇತರೆ ತೆಂಗು 0.39 3991 662347276897 520101214279800

698 CDB ತೆಂಗು ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಉರಿಗ್ಾಂ ಆರ.ಪೋಟೆ 11/1,11/2 ಇತರೆ ತೆಂಗು 4.38 18000 622767029940 15002200017753



699 CDB ತೆಂಗು ಆದಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನುಪಪ ಐನೆ ೋರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 30/2,26/2 ಇತರೆ ತೆಂಗು 0.78 11621 0 64002605703

700 CDB ತೆಂಗು ಎಂ.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ ದ ಣಿಮಡಗು ಕಾಮಸಮುದರ 36/1 ಇತರೆ ತೆಂಗು 0.4 3965 210511703344 0489101013819

701 CDB ತೆಂಗು ಹೆಚ್.ವಿ.ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲ ಕರ ಬೆೋತಮಂಗಲ 88 ಇತರೆ ತೆಂಗು 1 20000 0 0663101000307

702 CDB ತೆಂಗು ಶಂಕ್ರಪಪ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಸಾವಮಿ ನಾಯುಿ ದೋವರಹಳಿಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ 51,83,85, ಇತರೆ ತೆಂಗು 0.54 13725 0 0663101009669

703 CDB ತೆಂಗು ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ 24/ಪಿ3 ಇತರೆ ತೆಂಗು 1 14900 811493726541 10534101013250

704 CDB ತೆಂಗು ವರದಾಂಜನೆೋಯ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಉಕ್ುಕಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 7/7,56/2ಬಿ ಇತರೆ ತೆಂಗು 1 13125 884226982611 64025589794

705 CDB ತೆಂಗು ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಯಳೆೋಸಂದರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 131 ಇತರೆ ತೆಂಗು 0.4 5250 516566339492 64079801130

706 CDB ತೆಂಗು ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ  ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 150,100/ಪಿ56 ಇತರೆ ತೆಂಗು 0.4 5250 561850140963 64066157596

707 CDB ತೆಂಗು ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಯಳೆೋಸಂದರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 68/8,68/2 ಇತರೆ ತೆಂಗು 0.4 5250 833801938357 64137139929

708 CDB ತೆಂಗು ಮುನಿಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ ಜುಂಜನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 54/1,52/9,53/3 ಇತರೆ ತೆಂಗು 0.8 10960 951953522677 33372746303

709 CDB ತೆಂಗು ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಹೆಚ್.ಆರ.ದಿನೆುೋ ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ36 ಪ.ಜಾತಿ ತೆಂಗು 0.54 16885 436770238728 20113501057

710 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 10/ಪಿ1 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.64 31680 665247598744 485101030135

711 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ 47/2 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.47 39600 556656506029 699080002637

712 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಚನುಪಪ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 47/2 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.54 8000 433041924744 10721101004711

713 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಹುದುಕ್ುಳ ಕ್ಸಬಾ 316/3,319/4,320/4, ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.89 8000 987497983452 10661100003081

714 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಿ ಶಾಯಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 162/3 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.38 8000 876808586608 64037560566

715 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 147 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.29 8000 311600806411 0485101033238

716 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಬಬರಾಮನು ಟಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 439 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2 45000 921144278113 742250010093101

717 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿೋರಗ್ಾನಹಳಿಿ ಯೆಲ ೆರು 439/4 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.17 45000 984139541354 64133490101

718 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಬ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಮಾರೆೋಳಾಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 18,25, ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.04 20045 253522710083 101210100997

719 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಚಾ ಪ್ಪ ಮಂಚಹಳಿ ಆರ್.ಪೇಟೆ 2/ಪಿ13 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.6 10000 387862527762 10630100007671

720 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ಎ ಕೆ ಗಟೆಪ್ಪ ಹನೆನ ೀನಹಳಿ  ಕಸಬಾ 47/ಪಿ1 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.6 10000 742198211184 4455108000882

721 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಆಚಂಪ್ಲಿ್ಲ  ಯೆಲ್ದು ರು 237/ಪಿ1-ಪಿ2 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.28 54600 861504825151 7422500100233101

722 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಶಾಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಆಚಂಪ್ಲಿ್ಲ  ಯೆಲ್ದು ರು 329 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4 21800 902331407700 64035311931

723 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಆನಂರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ ಆರ್.ಪೇಟೆ 24/*4 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.48 22321 255340935059 1313265056

724 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಎನ್ ಕೆ ಶ್ರ ೀಮರ್ತ ಕೀಿಂ ಸಂತಾನ ದೊಡಿ್ ಗಿಂಡಿ್ಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ  146/2 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.72 25000 761523560852 520101018029775

725 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಈಶಾ ರಮಮ  ಕೀಿಂ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಶೇಷ್ಣಪುರ ಯೆಲ್ದು ರು 92 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.15 15750 526465986795 64075840389

726 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಅಶಾ ಥರೆಡಿ್ಡ ಕಡ್ಡಚರುವು ಕಸಬಾ 12/*1 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ .0.31 15200 430952150253 10828100002024

727 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಆರ್ ಚಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ ಯೆಲ್ದು ರು 75*/3,19,43, ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.1 36000 944585179511 7422500100227601

728 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ರಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ 
ಗೌಡ್ ಹರಳ್ಕುಿಂಟೆ ಯೆಲ್ದು ರು 14/*1,15 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.38 43680 714011186453 7422500100839301

729 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ ಯೆಲ್ದು ರು 41/ಪಿ15 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4 32400 449650253926 7422500100450601

730 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ ಯೆಲ್ದು ರು 22/*1 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.86 54600 591454273072 179910034077

731 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಸಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ ಯೆಲ್ದು ರು 14/5,82/1 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.02 17200 502275095785 64138031356

732 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ವಿ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಉಕುಕ ಿಂರ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ 117/4 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.4 48750 795280894438 64057519864

733 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ವಿ ಅಶೀಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಉಕುಕ ಿಂರ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ 117/4 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.4 16964 795280894438 64057519864

734 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಮಿೀನಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಉಕುಕ ಿಂರ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ 107 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.73 48750 286501090153 64028432648

735 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ.ಕೆಿಂಪೇಗೌಡ್ ಮುಗಳ್ಬೆಲೆ ಕಸಬಾ 107 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.73 31000 290863016333 54053292910

736 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ವಿ ಗಿರಿೀಶ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರ್ಟರ ಕುಿಂಟೆ ಕಸಬಾ 69/1,124 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.8 15356 672568877414 50100148279922

737 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಸರಸಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಯ್ಯ ರಾಮಪುರ ಕಸಬಾ 27/1,40/12,220/3 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 43838 420784715388 64149064731

738 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ  ಬೂದಿಕೀಟೆ 47/2 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.54 16964 0 10721101004711

739 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಹುದುಕುಳ್ ಕಸಬಾ 316/3,319/4,332/2 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.89 16964 0 10661100003081

740 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ವಿ.ಶಾಯ ಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ವೇಣುಗೀಪಾಲಪುರ ಕಸಬಾ 162/3 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.38 16964 0 64037560566

741 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ವಿ.ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ವೇಣುಗೀಪಾಲಪುರ ಕಸಬಾ 147 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.29 15440 0 0485101033238

742 RKVY ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಸರಸಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಯ್ಯ ರಾಮಪುರ ಕಸಬಾ 27/1,40/2,220/3 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0 31000 0 64149064731

743 RKVY ¨Á¼É
JA. gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà 

¥ÉÆÃvÀgÁd£ÀºÀ½î¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ¼À 88/4,88/5 ಪ್.ಜಾರ್ತ ¨Á¼É 0.4 20000 727957314658 663101010829

744 RKVY CHD Maching Grants ರಾಮಚಂರ್ರ .ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ¥ÉÆÃvÀgÁd£ÀºÀ½î¨ÉÃvÀªÀÄAUÀ¼À 88/4,88/5 ಪ್.ಜಾರ್ತ CHD Maching Grants 0.4 25000 727957314658 663101010829

745 RKVY ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಗಣಚ್ಚರಪುರ ಆರ್.ಪೇಟೆ 59/2,12 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೀ 200000 518352748512 10534100006177



746 RKVY ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುರುರ್ಲಗಲಿಹಳಿ  ಟೇಕಲ್ 2/ಪಿ10 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೀ 110000 0 10898101003174

747 RKVY ಬಾಳೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಗುಮಿತಪಪ ನಾರನತತ 31/9,32/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಬಾಳೆ 0.4 20000 489108016478

748 RKVY CHD Maching Grants ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುಮಿತಪ್ಪ ನಾರಿನತೂ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ  31/9,32/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ CHD Maching Grants 0.4 25000 0 0489108016478

749 RKVY ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ ಪಾಕರಹಳಿ ಕಸಬಾ 16/2,16/3,42/2, ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 54ಚ.ಮಿೀ 200000 0 10661100000947

750 RKVY ಬಾಳೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಪಪ ಬೆ ೋಯಿಸ ಣ್ಣೋನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 88/4,88/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 4.4 20000 489101113866

751 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರವಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಸದಾಪಪ ನಾಯಕ್ ಉಪಾಸಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 10/*1 ಪ.ಪಂಗಡ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.43 19033 64047718421

752 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರವಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಸದಾಪಪ ನಾಯಕ್ ಉಪಾಸಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 10/*1 ಪ.ಪಂಗಡ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.43 27678 64047718421

ಕೆ ೋಲಾರ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ ಆಿಂಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಚೌಡ್ದೇನಹಳಿ Narasapura 56,65/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 2.00 1.9206 10551100002065

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈಚಪ್ಪ ತೀರಣಕಂಬ್ರ್ಹ
ಳಿ Narasapura 74,13,18 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 0.90 0.88416 64136896969

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರಾಮದಾಸ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ರ್ಕಕ ಲೇರಿ Vakkaleri 267/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.80109 0598101020375

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಟಿ.ಸ.ನಾಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಬ್ಳ್ಗೆರೆ Sugatur 100/3,169/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 1.55641 15012200029713

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎ.ಜಿ.ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಯ್ಲವಾರ Kasaba 256 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 1.19222 911010067861064

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಚಲ್ಕರ್ನಹಳಿ Vakkaleri 39/¦1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.98821 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಮಡೇರಹಳಿ Kasaba 24/2©,30/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.99928 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ ಬುಸಿ ನಹಳಿ Sugatur 8,49,16 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.90 1.81891 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮೆಣಸನಕ್ಯಯಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ Huthur 30 ಸ್ವಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕ್ಯಯಿ 0.80 0.82458 4242500101682301

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಲೆಕೀಸು ಮಹೇಿಂರ್ರ ನಾಥ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಆರ್.ನಂಜಿಂಡ್ಯ್ಯ ಭಟರ ಹಳಿ Huthur 123,124 ಸ್ವಮಾನಯ ಎಲೆಕೀಸು 1.50 1.41977 10630100004828

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಿೀಲಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಅರಹಳಿ Kasaba 232 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.29 0.31017 112101010017926

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮೆಣಸನಕ್ಯಯಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಸೀರೇಸಂರ್ರ Huthur 75,131/2,73 ಸ್ವಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕ್ಯಯಿ 1.10 0.99 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿೀನಿ್ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 101 ಸ್ವಮಾನಯ ಬಿೀನಿ್ 0.75 0.77816 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಪಿ.ಎನ್.ವಿಶಾ ನಾಥ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 103/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.54 0.58334 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಜಯ್ವೇಲ್ಕ ಬಿನ್ ಕೆ.ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಹಸ್ವಳ್ Kasaba 94/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.43 0.4715 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವೇಣುಗೀಪಾಲರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಸೀಪೂರ Kasaba 89 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.90 1.00085 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮಾರಗಮಪ್ಪ ಸೀಪೂರ Kasaba 105 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.90801 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ Huthur 25/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 1.16163 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿ.ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮೂರಾಿಂಡ್ಹಳಿ Kasaba 27 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 0.36 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 6/2,1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.95 0.9637 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೆ.ಎಿಂ.ಚೌಡ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕ್ಯಕ್ಷನತೂ Sugatur 50/¦9 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 0.4376 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ಚೌಡೇಗೌಡ್ ಅಿಂಕತಟಿಿ Sugatur 177/1,1,91/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.10 1.06123 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಚೌಡೇಗೌಡ್ ಅಿಂಕತಟಿಿ Sugatur 181/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.30 0.25605 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೆ.ಎಸ್.ಭಾರರ್ತ ಕೀಿಂ 
ಪಿ.ಸೀಮಶೇಖರ್ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 299 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.73 0.657 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸುಶ್ೀಲಮಮ  ಕೀಿಂ ಆಿಂಜಿನಪ್ಪ ಹುತ್ತೂ ರು Huthur 38/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.85 0.765 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಎಸ್.ಅಗರ ಹಾರ Sugatur 78/1,78/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.61 0.549 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಹೆಚ್.ವಿ.ಪ್ರ ೀಮ್ ಕೀಿಂ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮಮೂರ್ತದ ಹುತ್ತೂ ರು Huthur 58/4,53/4,58/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.40 1.37431 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಡ್ಡ.ಹನುಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಯ ರ್ಣಣ ಹುತ್ತೂ ರು Huthur 89/2,92 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.19 1.18307 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಎನ್.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಹುತ್ತೂ ರು Huthur 99,101 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.20 1.19222 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಆರ್.ರಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಹಳ್ಲ್ಲ Huthur 146/1J,151,181 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 1.92059 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಮಲಿಾಿಂಡ್ಹಳಿ Huthur 98 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 1.55641 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಲಿಾಿಂಡ್ಹಳಿ Huthur 20/2,27/3,18/7 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಶಾಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಕಲಿಿಂಡೂರು Kasaba 206 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 0.45349 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೀರಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 29/2,44 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.50 1.37433 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭೈರಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 55,72/¦29 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.58 0.52803 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಸುಮ ಕೀಿಂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಚಲಿಹಳಿ Vakkaleri 12,5/2,119 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.30 1.28327 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿ.ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ೀಜಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 2,143/2,141 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.47 0.51838 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ತೀರಣಕಂಬ್ರ್ಹ
ಳಿ Narasapura 38,36 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.95 0.94346 739102010005203

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಅನಿತ.ಎಸ್ ಕೀಿಂ ಶಾಿಂತಾರಾಮ್ ಬೆಳಿ್ಿಂಬ್ರಿ Holur 9,100,101,102 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 1.92243 04132010046825



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮೀಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಗಟಿ ಹಳಿ Sugatur 112/3,112/2,1114/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.82458 10980887852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಕ್ಯಡ್ಹಳಿ Vemgal 74/1,55/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.40 1.37431 10980887852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಶೈಲಾರಾಜ್ ಕೀಿಂ ಬ್ಸರ್ರಾಜ್ ನರಸ್ವಪುರ Narasapura 214/4,202,201/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.82458 10980887852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ ಮುಜಾಹಿಲ್ ಪಾಷ್ಣ ಬಿನ್ 
ಮಹಮಮ ದ್ ಆಜಾದ್ ಕೆಿಂರ್ಟಿಿ Vakkaleri 43/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 0.24 0.26382 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರಮಣಾರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 153/3,152/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.79 1.72939 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 241 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 1.9206 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಿಟಿ ಪ್ಪ ನಹಳಿ Huthur 2/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.34 0.27832 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಆರ್.ಕುಪೇಿಂರ್ರ  ಬಿನ್ ಕೀಟೆ 
ರಾಮಪ್ಪ ವಿಟಿ ಪ್ಪ ನಹಳಿ Huthur 88/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.56 0.57495 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಆರ್.ವಿ.ಶೇಷ್ಣದಿರ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಶ್ಳಿ್ಿಂಗೆರೆ Huthur 116/1,117/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ ಎ.ಎಸ್.ಶಾಿಂತಾರಾಮ್ ಬಿನ್ 
ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಹಳ್ಲ್ಲ Huthur 8 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 2.00 1.9206 30538816468

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸಣಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಸೀರೇಸಂರ್ರ Huthur 113 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.45 0.48478 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಚನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ಮಲಿಸಂರ್ರ Holur 38/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 0.9637 037756541844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎನ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಯ ತಪ್ಪ ನಾಗನಾಳ್ Sugatur 198/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.37 0.405 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಪಿ.ವಿ.ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 88/6,94/1,99 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.52 0.5648 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ ಕೂತಾಿಂಡ್ಹಳಿ 8 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.49 0.441 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಪಿ.ಎನ್.ಮಲಿ್ಲಕ್ಯಜದನ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 103/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.54 0.58334 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ಹಳೆಸೀಮರಸನಹಳಿ Huthur 24/1,30/40/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.59 0.62969 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಜಿ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜ್ ಅಯ್ಯ ರ್ ಬಿನ್ 
ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗಂಗಪುರ Huthur 24/7,27/9,28 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 0.63903 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಹೆಚ್.ವಿಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿಗೌಡ್ ದೊಡಿ್ಹಸ್ವಳ್ Kasaba 9/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 0.49 10980887852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟೇಶಗೌಡ್ ಸುಗಟೂರು Sugatur 42/¦1J,35/¦1,93/1¦1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.35 1.32877 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸ.ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಜನನ ಘಟಿ Sugatur 301 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.18 1.17397 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ 
ಮುನಿಭೈರೇಗೌಡ್ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur

49/1,49/4,49/3,207/
1,39/4,49/2

ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.88 1.8113 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮೆಣಸನಕ್ಯಯಿ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ಪಾಪ್ಣಣ ಜನನ ಘಟಿ Sugatur 238/31¦ ಸ್ವಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕ್ಯಯಿ 0.90 0.91735 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸುಜಾತಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಲಕ್್ಷ ಮ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 126/¦86 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 1.55641 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಬ್ನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ನಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಕುಿಂಟೆ Sugatur 24/¦5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.10 1.10118 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ತ್ತರಾಿಂಡ್ಹಳಿ Sugatur 78/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 0.86 0.8802 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ/ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ ಟಿ.ಎನ್.ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ತ್ತರಾಿಂಡ್ಹಳಿ Sugatur 64/2,65/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ/ಕ್ಯಯ

ಪಿಿ ಕಂ 0.84 0.86166 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೆ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ ಪೂವಾಿಂಡ್ಹಳಿ Kasaba 74/1,74/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.90 1.82546 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ರ್ತಪ್ಪ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ದೊೀಬಿ 
ಮುನಿಶಾಮಿ ಸೀಪೂರ Kasaba 124/2E,123/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.50 0.54626 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಸ್.ಎಿಂ.ಬ್ಲರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಸೀಸಂರ್ರ Huthur 240/J©,224/5,224 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.76 0.78747 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಟಿ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ತ್ತರಾಿಂಡ್ಹಳಿ Sugatur

77/1,77/2,76/1,86/3,
84/1

ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.81 0.82458 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿನನ ನನ ಶೆಟಿಿ ವಾರಹಳಿ Sugatur 174/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.29 0.27877 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಆರಿೀಫ್ ಅಹಮ ದ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ 
ಅಹಮ ದ್ ಖಾನ್ ಬೈಪ್ಪ ನಹಳಿ Sugatur 91/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.82406 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕ್ಷರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ ಆಲೇರಿ Sugatur 144/¦29 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 1.55641 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸತಯ ನಾರಾಯ್ಣ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಅರಹಳಿ Kasaba 25,45/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.92432 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಶ್ರ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ವಿೀರಾಪುರ Kasaba 36,39/1,90/1,90/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 10980887852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ವಾಣಿಶ್ರ ೀ ಕೀಿಂ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರ್ಕುಮಾರ್ ಯ್ಲವಾರ Kasaba 204/2 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ 0.50 0.54626 10980887852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎನ್.ಸವಿತ ಕೀಿಂ 
ಡ್ಡ.ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಪಾಶಾ ದಗನಹಳಿ Vakkaleri 7/1,7/2,7/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೀಡಂಬಿ 0.90 0.74463 36971641647

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಯರಂಘಟಿ Sugatur 74/1,74/3,74/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.70 0.73181 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾಚಪ್ಪ .ಟಿ.ಸ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ತೆನದಹಳಿ /ಬ್ಳ್ಗೆರೆ Sugatur 100/3,169/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 1.55641 937377992796 15012200029713

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಇರಗಸಂರ್ರ Huthur 151/6,1517/8,151/9 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.67 0.70392 336808295624 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಟಿ.ವಿ.ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ತಂಬಿಹಳಿ Huthur 7/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.68 0.71319 597668845331 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಡ್ಡ.ವಿ.ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ವಿಂಕಟಪ್ಪ ದಿಿಂಬ್ Kasaba 61/3©,66/2,101/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.70 0.72918 413669541611 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಸ್.ಹರಿೀಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬೆಗಿಿಹಸಹಳಿ Kasaba 56/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 0.68282 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಕೆಿಂಚಪ್ಪ ದಿಿಂಬ್ Kasaba 61/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 0.44996 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ದಿಿಂಬ್ Kasaba 44/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.64 0.67318 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಜಯ್ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ 
ಬಿ.ವಿಂಕಟಪ್ಪ ದಿಿಂಬ್ Kasaba

56/1,57/1,57/2,58/1,
59/1

ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 0.44996 35550334210



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಸ್.ಎ.ಬುಚಾ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಣಣ ಯ್ಯ ಪ್ಪ ಪೇಟೆಚ್ಚಮನಹಳಿ Kasaba 141/1,120/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.86 0.83315 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟರಾಜ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ದಿಿಂಬ್ Kasaba 15 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 0.63636 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಯ್ಡ್ಹಳಿ Kasaba 205/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.77297 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ವಿಶಾ ನಾಥಪುರ Narasapura 40/1,45/8 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.70 0.62942 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ಎನ್.ನಾಗರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಮುಳಿ್ಹಳಿ Sugatur 8/2,162,113/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.90 1.75695 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸ.ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಮುಳಿ್ಹಳಿ Sugatur 22/1,18,11 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 1.84126 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರಾಜಾರೆಡಿ್ಡ .ಎಿಂ.ಎಿಂ ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 88,58,83 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.90 0.88097 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಅಿಂಕತಟಿಿ Sugatur 213/2,98 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.52 0.54447 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎ.ಜಿ.ರಘುನಾಥ ಬಿನ್ 
ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯ ಅಿಂಕತಟಿಿ Sugatur 180/1,181/1,143/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.98 0.96171 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಸುಗಟೂರು Sugatur 261 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.10 1.10117 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಸ್.ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಸೀಮೇಶಪ್ಪ ಸುಗಟೂರು Sugatur 96/¦2,105 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.76 0.77826 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur

122/3,10/J,140,5/2,2
2/¦1,142

ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಬೆಳ್ಗನಹಳಿ Huthur 64/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.58 0.55553 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಿ.ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಪ್ಟನ Huthur 227/1,226/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 0.63903 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಹಗರಿ Kasaba 37/3,8/2,37/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.58 0.62042 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಚೀಳ್ಘಟಿ Vemgal 142/3,11/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 0.30 0.22674 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಬಿ.ಅನಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಯನಾರ್ಹಳಿ Huthur 53/8 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.90 0.91735 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಚನನ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 76/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.70 0.73181 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಸ್ವವಿತರ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 39,34 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.76 0.78743 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಸ್.ರೂಪ್ಶ್ರ ೀ ಕೀಿಂ 
ಕೆ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಮೂರ್ತದ ಜನನ ಪ್ಪ ನಹಳಿ Holur 141,40/¦3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.15 1.14669 10652101023390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಎಸ್.ಎಿಂ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಗಿರಿಜನಪೇಟೆ Vemgal 8/4,8/3,103/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.00 1.01013 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಉರಟಿ ಅಗರ ಹಾರ Sugatur 19/3,99/3,19/4,18 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.83 0.85241 10829100011563

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎನ್.ಅಿಂಜಜಾಕ್್ಷ  ಕೀಿಂ 
ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್

ಶಾಯ ನುಭೀಗನಹ
ಳಿ Holur 158/3,155/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 1.55641 008000101012042

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಹಳ್ಲ್ಲ Huthur 162/¦1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 1.15469 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 15/2,33/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.98 0.95895 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ್ ಸ್ವಾ ಮಿಗಳ್ಗಲಿಹ
ಳಿ Vakkaleri 117,44/¦2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.35 1.28653 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಬಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ 
ನಂಜಿಂಡೇಗೌಡ್ ಬ್ಣಕನಹಳಿ Vakkaleri 6 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.09 1.05829 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿೀರಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಗನಹಳಿ Vakkaleri 69 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.52 0.5494 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ Vemgal 68,74 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.19 1.16704 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಗನಹಳಿ Vakkaleri 65 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.30 1.24403 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಶಾಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಹಸ್ವಳ್ Kasaba 41,31 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.95 1.87507 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಸಿಂಗ್ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ Holur 52,56/6 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.88 1.8113 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ದೇರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಹಳೆಸೀಮರಸನ
ಹಳಿ Huthur 5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ವಿಂಕಟರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕಲಿ್ದರು Sugatur 98/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.44 0.46062 10829101000140

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸೀಬೆ ಷೇಕ್ ಖಮರ್ ಬಿನ್ ಷೇಕ್ ಅಬುು ಲ್ 
ರಜಾಕ್

ಜಂಗಮಗುಜೇದನ
ಹಳಿ Sugatur 153 ಸ್ವಮಾನಯ ಸೀಬೆ 0.79 0.36229 10724388188

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಷೇಕ್ ಅಬುು ಲ್ ರಶ್ೀದ್ ಬಿನ್ ಷೇಕ್ 
ಅಬುು ಲ್ ಜಬಾಬ ರ್

ಜಂಗಮಗುಜೇದನ
ಹಳಿ Sugatur 102,99 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೀಡಂಬಿ 2.00 0.65483 112101010018347

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವೈ.ವಿ.ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಯ್ಲವಾರ Kasaba 18 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.64 1.58444 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಗಂಗುಲಪ್ಪ .ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸರ್ು ಪ್ಪ ಶೆಟಿಿಮಾರ್ಮಂಗ
ಲ Sugatur 257,111/1,111/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.90 1.82955 10258393989

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಸೀಪೂರ Kasaba 139 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.40 1.37431 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 86/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.52 0.52099 10829100002485

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಬಾಯ ಟರಾಯ್ಪ್ಪ ಬೊಗಲಹಳಿ Kasaba 91/2J,134 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.97 1.89325 4067101001355

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ನಡುಪ್ಳಿ Huthur 110/2J1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.70 0.2929 54042456702

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ನಂಜಿಂಡೇಶಾ ರ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಬೊಮಮ ಸಂರ್ರ Sugatur 50,49/4,17/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 008000101033102

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ವಿ.ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ಡ್ಲಲ್ 
ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಯನಾರ್ಹಳಿ Huthur 88/¦11 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.00 0.91046 10842100000242

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಸ್.ವಿೀರೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಬೊಮಮ ಸಂರ್ರ Sugatur 16/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.78 0.702 0539101035579

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಚೌಡೇಿಂರ್ರ ಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಮಾಜೇದನಹಳಿ Kasaba 67,76,77/1,77/3J,77 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.00 1.01013 20070565899

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಷೇಕ್ ಹೈರ್ರ್ ಬಿನ್ ಷೇಕ್ ಖಾಸಿಂ 
ಸ್ವಬ್ ಜೂಹಳಿ Kasaba 14 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.85 0.82096 10724388166



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಯ್ಯ  ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಆರ್.ವಿಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 105 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.46 1.42891 520101195982718

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಲ್.ಸುಶ್ೀಲಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಬಿ.ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸುಗಟೂರು Sugatur 152 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.40 1.37431 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಅಿಂಬ್ರಿೀಶ್ ಬಿನ್ 
ಕೃಷ್ಣ ೀಗೌಡ್

ಹಳೆಸೀಮರಸನ
ಹಳಿ Huthur 14/¦20,137 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 1.80 1.7385 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ ದಾಸಪ್ಪ ಹಲಿಿಂಬ್ಳಿ Huthur 131,219,213 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.80 1.7385 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ವಿೀರಾಪುರ Kasaba 83 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.48 0.5277 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ ಅರಹಳಿ Kasaba 206/1,23 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 1.9206 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಕ್ಯಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ತಟಿಿಗನಹಳಿ Holur 42 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 0.97114 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಲ್.ಜಯ್ರಾಮ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ ರ್ತಪ್ಪ ೀನಹಳಿ Vemgal 121 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.85 0.87093 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ ರ್ತಪ್ಪ ೀನಹಳಿ Vemgal 127 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.90 0.91735 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 36/4,27/2,13/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 1.19222 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ನೆನದಹಳಿ Vakkaleri 1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.25 0.28342 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಗೀಪ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 132/2,171/1,136/6 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.31 1.29254 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಶ್ಿಂಗಿಹಳಿ Vakkaleri 5/3,6/¦10 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.00 1.01013 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಜಿೀರ್ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ Huthur 18/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 1.52719 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮೈಲಾಿಂಡ್ಹಳಿ Huthur 12/6,89/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.43 0.4813 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೈಚಪ್ಪ ರ್ಕಕ ಲೇರಿ Vakkaleri 48/7,5/1,7 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.91047 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 47,80/2,83/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.70 0.63733 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಸೀರೇಸಂರ್ರ Huthur 98/¦46 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.10 1.10117 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಸೀರೇಸಂರ್ರ Huthur 128,129 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 1.88126 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿೀರಪ್ಪ ಹೂಹಳಿ Kasaba 6/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.77816 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಬಿ.ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಭದೆರ ೀಗೌಡ್ ಅರಾಭಿಕತೂ ನೂರು Vakkaleri 169 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.82458 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿನೀರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಬಿ.ಆರ್.ನಟರಾಜ ಬಾಯ ಲಹಳಿ Holur 37/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.50 0.50144 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೆ.ವಿ.ಮುನಿವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಈರಪ್ಪ ಕ್ಯಕ್ಷನತೂ Sugatur 68/2,50/¦16 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 1.55641 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಜಗನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ್ ಕ್ಯಕ್ಷನತೂ Sugatur 25/1,25/2,27,31 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.88 1.81134 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕ್ಯಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೈರಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 17/3,248/3,72 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.49 1.341 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಾ ರಪ್ಪ ರ್ಡ್ಗೆರೆ Vakkaleri 119 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ಕೆ.ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 132/2©,39/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.00577 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸರ್ತೀಶ ಬಿನ್ ಬಾಯ ಟಪ್ಪ ರ್ಡ್ಗೆರೆ Vakkaleri 119 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.30 1.27494 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸುಜಾತಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಬೈಚ್ಚಪುರ Vakkaleri 14/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.75 0.77816 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಡ್ಡ.ಸ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಹಸ್ವಳ್ Kasaba 93/2,94/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 0.4439 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಜಿ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಸೀಪೂರ Kasaba 37/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.30 1.28327 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 
ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಸೀಪೂರ Kasaba 105 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.79 0.81524 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೆಣಸಪ್ಪ ಹಲಿಿಂಬ್ಳಿ Huthur 202/3,204 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 1.09747 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ ಮರಿಯ್ಪ್ಪ ಛತರ ಕೀಡ್ಡಹಳಿ Kasaba 29/14,47/3,176/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.49 0.53692 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಸೀಪೂರ Kasaba 5/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 0.63903 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಹಗರಿ Kasaba 9 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.26 1.24682 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಆಿಂಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಜನನ ಘಟಿ Sugatur
177/2,178,184,51/1,

5
ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.78 1.72026 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಹೆಚ್.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಹನುಮಪ್ಪ ಗಟಿ ಹಳಿ Sugatur 80/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ತ್ತರಾಿಂಡ್ಹಳಿ Sugatur 80/3,80/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.82 0.84313 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ದಿೀಪ್ ಕೀಿಂ ಕ್ಷರಣ್ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 244/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.87 0.88947 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕಮಲಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಅಶಾ ಥನಾರಾಯ್ಣ ಗಟಿ ಹಳಿ Holur 243 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.21 0.23601 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಣ ಪುರ Vemgal 40,41/2,42,154/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 1.9206 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವೈ.ವಿ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಯ್ಲವಾರ Kasaba 97 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.24 1.22056 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಗೀಪಾಲ ಬೈರೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ಸ.ಬೈರೇಗೌಡ್ ಗರುಡ್ಪಾಳ್ಯ Narasapura 1,52,61 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 5.00 0.68389 000010980887852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮಂಜಳ್ ಬಿನ್ ಸ.ಬೈರೇಗೌಡ್ ಗರುಡ್ಪಾಳ್ಯ Narasapura 33,34,39 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 5.00 0.68389 000010980887852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಚೌಡೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸ.ಬೈರೇಗೌಡ್ ಗರುಡ್ಪಾಳ್ಯ Narasapura 31,46 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 5.00 0.68389 000010980887852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮಂಗಳ್ ಬಿನ್ ಸ.ಬೈರೇಗೌಡ್ ಗರುಡ್ಪಾಳ್ಯ Narasapura 40,53,55,57 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 5.00 0.68389 000010980887852



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಪಿ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಉರ್ು ಿಂಡ್ಪ್ಪ ಯ್ಡ್ಹಳಿ Kasaba 247 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.80263 000010980887852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸ.ಬೈರೇಗೌಡ್ ಗರುಡ್ಪಾಳ್ಯ Narasapura 31,46 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 5.00 0.68389 000010980887852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸಣ್ಣಣ ೀಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 276 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 0.45349 000035550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಯ್ಶೀಧಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಐತರಾಸನಹಳಿ Holur 16 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.40 1.37431 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಪ್ರ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಐತರಾಸನಹಳಿ Holur 16/4,16/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ ವಾನರಾಶ್ Holur 235/3,259/1,68/1,67 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.50 1.45373 36971641647

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವೈ.ಜಿ.ವಿಂಕಟಾಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ 
ಗೀಪಾಲಗೌಡ್ ಯ್ಲವಾರ Kasaba 165 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.70 1.25147 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನೇಗೌಡ್ ಗಟಿ ಹಳಿ Sugatur 199 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 1.19222 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವೈ.ವಿ.ಸರ್ತೀಶ್ ಬಿನ್ ವಿ.ವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಯ್ಲವಾರ Kasaba 15/2,97 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.99 1.00079 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರಾಜೇಿಂರ್ರ  ಬಿನ್ ಉರ್ು ಿಂಡ್ಪ್ಪ ಯನಾರ್ಹಳಿ Huthur 55/¦42 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 0.38759 000035550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸ.ವಿ.ಶ್ರ ೀನಾಥ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಚಂಜಿಮಲೆ Vemgal 101,19 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 000035550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಾಜೇದನಹಳಿ Kasaba 23/1,2,45 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.70 0.73181 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಉರಟಿ ಅಗರ ಹಾರ Vemgal 23 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.78 1.72029 000035550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೈರಪ್ಪ ಚಕಕ ಪುರ Narasapura 27/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.40 0.45349 000035550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಸ್.ಎಲ್.ದಾಯ ರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಸುಗಟೂರು Sugatur 261 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.70 0.73181 520101195948986

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 273/3,68 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.90 0.86735 10829100300265

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಶ್ರ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಬ್ಸಪ್ಪ ಚೀಳ್ಘಟಿ Vemgal 156 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 0.43921 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಾತಣಣ ಉರಟಿ ಅಗರ ಹಾರ Vemgal 22/4,22/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.28 0.31747 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರಾಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಪಾಪ್ಣಣ ಉರಟಿ ಅಗರ ಹಾರ Vemgal 20/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.74 0.71592 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಆರ್.ಮಂಜಳ್ ಕೀಿಂ ನಾಗರಾಜ್ ಉರಟಿ ಅಗರ ಹಾರ Vemgal 17 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.96013 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಗಟಿ ಹಳಿ Sugatur
38/2,37,40/3,106/6,

105/2,38/3
ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 1.9206 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಶಾರರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಪ್ಪ ತರದೇವಂಡ್ಹ
ಳಿ Kasaba 5,6 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.25 1.23774 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಬಿ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಚಂಜಿಮಲೆ Vemgal 29,16/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.10 1.10117 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಖಾರ್ರ್ 
ಖಾನ್ ವಿೀರಾಪುರ Vemgal 57/1¦1,54/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.90 0.85843 000035550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಬೈಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಐತರಾಸನಹಳಿ Holur 17 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 0.17298 10652100010498

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕ್ಯಕ್ಷನತೂ Sugatur 19,62/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 125000856193

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೆ.ಎಿಂ.ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಚೌಡ್ಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 286 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 1.19222 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಗುಡ್ಡಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಶೆಟಿಿಮಾರ್ಮಂಗ
ಲ Sugatur 18/¦78 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.82458 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಪಾಪ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಬಿೀರಮಾನಹಳಿ Kasaba 101,140,105 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 1.50641 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಸ್.ಸುಜಾತ ಕೀಿಂ ನಾಗರಾಜ್ ಮೇಡ್ಡಹಾಳ್ Vemgal 242 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.28 0.31743 64097174784

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಶ್ರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಈಶಾ ರಪ್ಪ ಯ್ಡ್ಹಳಿ Kasaba 18/1,231 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 1.19179 112101011007234

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎ.ಎಿಂ.ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ 
ಮುನೇಗೌಡ್ ಅಿಂಕತಟಿಿ Sugatur 106,107,108 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.98 1.84089 125001326915

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೂಕೀಸು ವೇಣು ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಚಂಜಿಮಲೆ Vemgal
252/1J,252/1©,

252/1¹
ಸ್ವಮಾನಯ ಹೂಕೀಸು 1.00 1.01013 10883101000344

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಬಿ.ಟಿ.ನಂಜಿಂಡ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ

ವಲಗಲಬುರೆದ/ತೆ
ನದಹಳಿ Sugatur 227/¦6 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.07 1.07385 64169169617

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ದೊಡಿ್  ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 249/9 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.62 0.65758 4067101001206

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎನ್.ಶ್ರ ೀರಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಅಿಂಕತಟಿಿ Sugatur

193,192/2,192/1,
195/2

ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.78 1.67616 10829100002440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur
178/1,287/2,45,

231/2
ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.92 1.59529 10829101023868

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಗಟಿ ಹಳಿ Sugatur
140,142/2,106,13/3

©,117,5/2J,4/2
ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.75 1.69298 10829100001821

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಾಯ ಲಹಳಿ Holur 36/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.69 0.72135 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸೀಮಪ್ಪ ಇರಗಸಂರ್ರ Huthur 43/6,57,47 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ /ಈರಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 192/2J ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 0.63903 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿ.ಸಂತೀಷ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮೂರಾಿಂಡ್ಹಳಿ Kasaba 63 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.33 0.37412 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 136/2,110/¦34-¦1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.30 1.28327 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಬಿೀರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಹಗರಿ Kasaba 11 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.48 0.5277 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಹಗರಿ Kasaba 11 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.48 0.5277 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ಜ್ಯ ೀರ್ತ ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮ.ಎನ್ ಪೂವಾಿಂಡ್ಹಳಿ Kasaba 72 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.83 1.79313 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಚಾ ಪ್ಪ ಮದೆು ೀರಿ Vemgal
75/4,75/5,75/7,

88/1
ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.81919 31690500073



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಟಿ.ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ಕೀರಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 104,67,54/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.50 0.54626 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಅರಹಳಿ Kasaba 170 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.94 0.92274 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಸರಸಾ ತಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 347,348,349,345/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 1.05 0.40318 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್ಪ್ಪ ಸುಗಟೂರು Sugatur 179/2,34/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.10 0.75036 10366270692

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಪ್ರ ೀಮ ಕೀಿಂ ಚೌಡ್ರೆಡಿ್ಡ ಅಿಂಕತಟಿಿ Sugatur 139,156 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.72 1.66566 10366270692

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 201/3,199/2,168/9 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 1.19222 10366270692

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸುಬ್ರ ಮಣಯ ಚ್ಚರಿ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 148 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.08 0.5277 10366270692

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಟಿ.ಎನ್.ನಾಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಳ್ಗೆರೆ Kasaba 156/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.75 0.77819 10366270692

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೆ.ಎಿಂ.ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 117/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.52909 10366270692

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಮಲಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಅಿಂಕತಟಿಿ Sugatur 12/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.70 0.73181 10366270692

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 165/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.10 1.10117 10366270692

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಶ್ರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ರ ಮಣಯ ಚ್ಚರಿ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 149 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.49 0.53698 10366270692

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರ್ತಪ್ಪ ಮಮ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 122/¦11 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.82458 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನೇಗೌಡ್ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 77/3¦1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.64 0.65259 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಟಿ.ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ತಾಯ ರ್ನಹಳಿ Vakkaleri 125 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 1.40972 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಂಜೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮೈಲಾಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 35 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 0.54 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಮೈಲಾಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri
181/1,181/2,181/3,

80
ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.82458 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ರಿಯಜ್ ಅಹಮ ದ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ 
ರಜಾಕ್ ಮಡ್ಡವಾಳ್ Vakkaleri 52 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಇರಗಸಂರ್ರ Huthur 133/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.66 0.67727 36971641647

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ ನಂಜಪ್ಪ ಇರಗಸಂರ್ರ Huthur 134/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.29 0.27877 36971641647

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur

256/3,256/1,167/2,1
2/2

ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.72 1.66566 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸಣಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ತರದೇವಂಡ್ಹ
ಳಿ Kasaba 82,74,8,4/6,139/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.40 1.35909 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಜಯ್ರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಗುಟಿ ಹಳಿ Vakkaleri 42,36/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 1.9206 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ಬೈರೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ತಲಗುಿಂರ್ Vakkaleri 120/1,13/1,115 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.70 0.73181 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ Huthur 14/¦12,2/¦1-¦1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.30 1.27757 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಜ್ೀಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಕ್ಷನತೂ Sugatur 71/2,64/1,65 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.98 0.99157 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಂಗಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಖಾಜಿಕಲಿಹಳಿ Narasapura 10/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮೂಲಂಗಿ 0.40 0.40349 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 306,9/2,200/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.13 1.12848 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಜನಾಧದನ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕ್ಯಕ್ಷನತೂ Sugatur 62/1,22/2,6/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.81907 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 110 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.30 1.28327 956982254835 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 186/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.55 0.53264 297303715147 000035550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಇ.ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 110/p23, 102/1B ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.15 1.14669 530601245630 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 110 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.60 1.55641 842638927715 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ವಾನರಾಶ್ Holur 114/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.90 0.91735 265590585220 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಕುಡುರ್ನಹಳಿ Holur 106 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.40 0.36 15012180011061

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವೈ.ಹೆಚ್.ಆಿಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಣ್ಣಸಪ್ಪ ಯನಾರ್ಹಳಿ Huttur 89 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.40 0.434 718204403970 10842101008531

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಡುಪ್ಳಿ Huttur 21 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.30 0.34011 507307436953 10696100006552

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮದಾರ ಸ್ 
ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 110/p8p3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 993474378570 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 33 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.90 0.81 421198313373 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿೀನಿ್ ಎಿಂ.ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 107/2,243 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಬಿೀನಿ್ 0.52 0.51411 407737304160 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 200,188/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.40 1.41983 904584869878 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 109/2,185 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.82 1.75671 293123501889 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 193,108/p2,197 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 0.54 0.58334 402718042119 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಜೆ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಜಜ ಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 81,11/1b,95,32,26/p1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.83 0.83583 338518049681 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿಿಮಾರ್ಮಂಗಲ Sugatur 248 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.05 1.01013 274678103222 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕಿಂ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಕಲಿ್ದರು Sugatur 30/p2,115 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.20 1.19222 696714976207 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೂಕೀಸು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೀಲಾಟ 
ಮುನಿಯ್ಮಮ ಸೀರ್ತ Vemgal 81/1,84 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಹೂಕೀಸು 1.90 1.79421 232849177648 30977544844



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುಳ್ವಾಗಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಬೆಳ್ಮಾರನಹಳಿ Vemgal 190/p6, 190/p3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.00 1.01013 409590043667 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಸರೀಜಮಮ  ಕೀಿಂ ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ವಾನರಾಶ್ Holur 115 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.60 1.55641 633098022877 36971641647

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ ಯ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ Holur 99 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 1.20 1.19222 621761209013 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ ಅಪ್ಪ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮುಗಪುಲಿಯ್ಯ ಅಮಾನಿಕೆರೆ Kasaba 19,192/2,192/1,194/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 1.98 1.90235 876418723845 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಯ್ಪ್  ್ಪ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 140 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.40 0.45349 371771354436 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 171/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.82458 421177385732 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎ.ಕೆ.ಕ್ಯಕಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ಡ್ಗೂರು Vakkaleri 118/5 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.50 0.45524 835885978801 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಮುನಿಶಾಮಿಬೊೀವಿ ನಾಗನಾಯ್ಕರಹಳಿ Vakkaleri 97 ಪ್.ಜಾರ್ತ ತರಕ್ಯರಿ 0.36 0.40463 762221880938 10652100300810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಡ್ಡ.ವಿ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ದೇರ್ರಹಳಿ Vemgal 27/p1,27/p1p1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.98305 201668728663 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 7 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.40 1.32462 525207272787 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಪಾಪ್ಣಣ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 72/p23,70/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.37 0.39616 256738268141 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 72/p23,70/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.36 0.38829 996781927569 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೆಿಂಪ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಹನುಮಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 72/p23,70/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.65 0.6688 371689929367 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ ಗುರುಗಂಜಿಗುಕ್ಷದ Vakkaleri 63,63/p21 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 2.00 1.85262 772628229289 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 72/p23,70/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.36 0.38759 887085969572 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಶ್ರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಗುರುಗಂಜಿಗುಕ್ಷದ Vakkaleri 12/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.99 0.97191 556483716500 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮೆಣಸಮಮ  ಕೀಿಂ ಗಯ ರಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 191 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.97807 507424051090 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಬ್ಸಪ್ಪ ಬಿೀಚಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vemgal 229 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.60 0.48603 741222642178 0493101016746

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಶೆಟಿಿಮಾರ್ಮಂಗಲ Sugatur 178/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.60 0.56523 332187173912 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur 24 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.66 0.67891 298054612200 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಗಂಗಪ್ಪ ಚೀಳ್ಘಟಿ Kasaba 25/p13 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.53 0.57302 0002102000067546

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುಳಿ್ಪ್ಪ ಚೀಳ್ಘಟಿ Kasaba 171/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.65 0.68542 0002102000067546

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಲಕ್್ಷ ಮ ಸ್ವಗರ Kasaba 103/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.97 0.9823 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 108/2,193,197 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.54 0.58336 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ತರದೇವಂಡ್ಹಳಿ Kasaba 146/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.15 1.14669 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಲ್.ವಿ.ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಲಕ್್ಷ ಮ ಸ್ವಗರ Kasaba 189/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.41 0.46276 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಕೂಟೇರಿ Kasaba
104,

110/p15-p1
ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.20 1.19222 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಆರ್.ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 108/p3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.82458 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಇರಗಸಂರ್ರ Huttur 162 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.82458 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ದೇವಿೀರಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಭಟರ ಹಳಿ Huttur
206/4,205/4,205/2,20

5/3
ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 2.00 1.9206 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುಳ್ಬಾಗಲಪ್ಪ ಚೌಡ್ದೇನಹಳಿ Narasapura 189 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.30 0.34011 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನೆಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 64,24 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟೀ 0.52 0.5648 229544555133 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮೆಣಸನಕ್ಯಯಿ ಪಾಪ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಮಲಿಸಂರ್ರ Narasapura 35/p5 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನಕ್ಯಯಿ 0.70 0.73181 750702205625 004001000695

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಯರಂಗಟಿ Huttur 1/2,1/3,73 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.82458 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ವಾನರಾಶ್ Holur 112 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟೀ 0.65 0.67614 31690500073

1 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ್ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ಶ್ರ ೀ ವಿಂಕಟೇಶಾ ರ ಹಾರೀಹಳಿ  
ಬೆಳೆಗರರ ಸಂಘ ಹಾರೀಹಳಿ Kasaba 91/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ್ 

ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 1.16 4 112101011012094

2 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ್ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ಶ್ರ ೀ ವಿಂಕಟೇಶಾ ರ ತೀಟಗರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗರರ ಸಂಘ ಸೀಸಂರ್ರ Huthur 134/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ್ 

ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 1.20 4 125001346954

3 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ್ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ಶ್ರ ೀ ಚೌಡೇಶಾ ರಿ ತೀಟಗರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗರರ ಸಂಘ

ಹÉ್ ಳ್ಲ್ಲ 
ಹಸೂರು Huthur 385/ಬಿ ಸ್ವಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ್ 

ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 6000 4 10842101032185

4 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ್ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ಶ್ರ ೀ ಮಾರೆಮಮ  ಸಮಗರ  ಬೇಸ್ವಯ್ 
ಕೃಷಿ ಪ್ರ್ು ರ್ತ ರೈತರ ಅಭಿವೃದಿಿ  ಸಂಘ ಬಾಯ ಲಹಳಿ Holur 79 ಸ್ವಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ್ 

ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 6000 4 125001179753

5 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ್ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ನಂಜಿಂಡೇಶಾ ರ ರೈತರ 
ಕ್ೆ ೀಮಾಭಿವೃದಿಿ  ಸಂಘ ಚಿಕಕ  ಕುರುಬ್ರಹಳಿ Holur 61 ಸ್ವಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ್ 

ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 6000 2.4 38169546069

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ mÁæöåPÀÖgï
ಬಿ ದೇರ್ರಾಜ ಬಿನ್ ದೊಡಿ್  

ಬೈಚಪ್ಪ ಚದುಮನಹಳಿ Huthur
84/2,86/1,160/3,71/

2
ಸ್ವಮಾನಯ mÁæöåPÀÖgï 1.09 0.75 10696100002147

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ಬಿ ಮಂಜಳ್ ಬಿನ್ ಬಾಯ ಟರಾಯ್ಪ್ಪ ಮುಳಿ್ಹಳಿ Sugatur 134,94,91/2,95 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 900 0.5625 10588101019661

1 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ಎಿಂ ಕೆ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 239,39/2,28 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 675 0.42187 10757100003096

2 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬೈಚಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 217/2,24 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 432 0.27 10757100002940

3 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಬೆಳ್ಗನಹಳಿ Huthur 63/2,33/1,33/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 1200 0.75 10842100002493

4 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ಹೇಮ ಎಸ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಕೀಿಂ 
ಗೀರ್ಧದನ ರೆಡಿ್ಡ ಹರಳ್ಕುಿಂಟೆ Huthur 53/2,54/1,55/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 1323.00 0.75 228010008002



5 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ಎಸ್ ಡ್ಡ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕಲಿಿಂಡೂರು Kasaba 462,131/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 432 0.24563 919882735523 10757100000379

6 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಾ ರೆಟ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ 0

7 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಯ ರೆಟ್ ವಾಷಿಿಂಗ್ ಮಿಷ್ನ್ ಆಿಂಜನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನುಮಪ್ಪ ನರಸ್ವಪುರ Narasapur 266/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ರೆಟ್ ವಾಷಿಿಂಗ್ 
ಮಿಷ್ನ್ 0.10 8.1 86515315045618

8 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಯಯ ರೆಟ್ ವಾಷಿಿಂಗ್ ಮಿಷ್ನ್ ಚಿಕಕ ಣಣ  ಸ ಬಿನ್ ಚನನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅಜಜ ಪ್ಪ ನಹಳಿ /ವಿಂ
ಕಟಾಪುರ Huthur 7 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ರೆಟ್ ವಾಷಿಿಂಗ್ 

ಮಿಷ್ನ್ 0.27 7.51 10696100003220

9 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ (ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ)
ಸುಮ ಎಲ್ ಗೌಡ್ ಕೀಿಂ ಎನ್ ಎಿಂ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಗೌಡ್ ಶೆಟಿಿ ಹಳಿ Vemgal 14 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 
(ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ)

2288 1.6016 15022200060164

10 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಮಂಜಳ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಲೇ. ಸ ಬೈರೇಗೌಡ್ ಗರುಡ್ಪಾಳ್ಯ Narasapur 34 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 162 2 863956787799 15022200084278

11 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಎನ್ ಬ್ಚಿಾ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಭಿೀಮಾಪುರ Sugatur 8 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 162 2 557215024133 54042378266

12 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಎನ್ ಬ್ಚಿಾ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಭಿೀಮಾಪುರ Sugatur 8 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 162 2 557215024133 54042378266

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ವಿ ಎಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪುರ Kasaba 20 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 162 2 591335479603 112101011002119

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಈಶಾ ರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಚಿಲಿಪ್ಪ ನಹಳಿ Holur 81/2,80/1,92 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 162 2 454447454128 35016192286

1 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಖಲ್ಲೀಲ್ ಉಲಿಾ  ಖಾನ್ ಬಿನ್ 
ಗಫ್ರರ್ ಖಾನ್ ಬೆಟಿ ಬೆಣಜೇನಹಳಿ Vakkaleri 1/1,10/1,1/3,1/2ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 162 2 828257999111 153701000004338

2 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಸಂತೀಷ್ ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ ಆಲೇರಿ Sugatur 172 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 162 2 465143472463 0496101234171

3 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಭಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 80,72/ಪಿ10 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1.30 2 888146125344 10757100000883

4 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕೀಡ್ಡಹಳಿ Vakkaleri 20/1,25/2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1.27 2 1295101015399

5 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹಸರುಮನೆ ಎಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಡುಪ್ಳಿ Huthur 63/2ಎ-ಪಿ3 ಸ್ವಮಾನಯ ಹಸರುಮನೆ 4000 15.57 932447865621 20101033010151

6 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹಸರುಮನೆ
(Structure)

ಹಳ್ಲ್ಲ ಹಸರುಮನೆ
(Structure) 16.14

7 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹಸರುಮನೆ
(Crop)

ಹಸರುಮನೆ
(Crop) 2.8

8 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೀಟಿಗನಹಳಿ Huthur 60/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 3328 13.32 947400339191 40350200000257

9 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ

ಅರÁಭಿಕತೂ ನೂ
ರು Vakkaleri 157/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 125000536999

10 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ನಾಗೇಿಂರ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ

ಅರಾಭಿಕತೂ ನೂ
ರು Vakkaleri 152/ಪಿ16,154/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.40 0.064 0539101038276

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಡ್ಡ ವಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಪ್ಪ ದೊಡಿ್ರ್ಲಿಭಿ Narasapur

118/3,111/2,1/1,116
/3

ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.10 0.176 64043535893

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಗನಹಳಿ Vakkaleri 110/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 1295101006652

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ದೊಡಿ್ರ್ಲಿಭಿ Narasapur

8/6,69/7,69/4,144,4
9/2

ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 115901011001985

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕೆಿಂಪ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಮೇಡ್ಡಹಾಳ್ Vemgal 82/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 64141946788

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ ಬಿನ್ 
ಮಲಿೆೀಶಯ್ಯ ದೊಡಿ್ರ್ಲಿಭಿ Narasapur 109/3,2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 10551100000027

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಕೆಿಂಬ್ತೂ ನಹಳಿ Sugatur 43 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 10829100011062

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಹÉಚ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಹನುಮಪ್ಪ ಗಟಿ ಹಳಿ Sugatur

110/5-
ಪಿ2,139/1,187/ಪಿ16

ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 10886101067358

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಜ್ೀಗೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಚಾ ಪ್ಪ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 131/1,131/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 108291000100701

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಯ್ಲಿಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಬೊಮಮ ಸಂರ್ರ Sugatur 16/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 10829101027350

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕಿಂ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 187 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 10829100010541

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನÁರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಎಸ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿೀರಪ್ಪ ಸುಗಟೂರು Sugatur 86,137/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.70 0.112 125000119193

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಂಜಿಂಡೇಶಾ ರ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಬೊಮಮ ಸಂರ್ರ Sugatur 60 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 008000101033102

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಪ್ರ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿ ಎಿಂ ಗೀಪಿಕೃಷ್ಣ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 218/2-ಪಿ2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 4067108002201

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತದ ಬಿನ್ ಎ 
ಶ್ರ ೀರಾಮೇಗೌಡ್ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur

178/3,176/2,177/2,1
93/ಪಿ,177/3,191/2ಪಿ ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.10 0.176 4067101000477

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್À  ್ಪ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಹನುಮಪ್ಪ ಶೆಟಿಿಮಾರ್ಮಂಗ
ಲ Sugatur 27.Mai ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 4067101001693

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎನ್ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 140, 141 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 125001182042

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿೀರೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಬೊಮಮ ಸಂರ್ರ Sugatur 16/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.1248 0539101035579

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎನ್ ಮೀಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಗಟಿಿ ಹಳಿ Sugatur 112/1,112/3,114/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.49 0.0784 10886101075445

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬೈಚಪ್ಪ ತೀರಣಕಂಬ್ರ್ಹಳಿ Vemgal 13,74 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 64112626128

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಬಿ ಎಿಂ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮೇಡ್ಡಹಾಳ್ Vemgal 47 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 10829100006413

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಬುಸಿ ನಹಳಿ Sugatur 49,41 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.50 0.08 10829100010327

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿಂಕಟೇಶಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 45/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.50 0.08 4067101002908

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur 7 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 10829100011359

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಬುಸಿ ನಹಳಿ Sugatur 49,4 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.50 0.08 10829100011471

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಸ ವಿಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur 145, 163 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 10829100001180

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಹಸಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 38/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 125001101550

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಹಸಮಟನ ಹಳಿ Sugatur
184/6,183/5,183/6,4

7,116/3,184/3
ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.40 0.064 125001182042

0539101026152
ಎ ಎಸ್ ಶಾಿಂತಾರಾಮ್ ಬಿನ್ 

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಯ್ಯ Huthur 8 ಸ್ವಮಾನಯ 4000 541047352737



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಮುದುವಾಡ್ಡ Holur 205 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.10 0.176 10652101054716

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎನ್ ಗೀಪಾಲ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ

ಹೆಚ್ 
ಮಲಿಾಿಂಡ್ಹಳಿ Huthur 117,21 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 10630100003029

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ

ಹೆಚ್ 
ಮಲಿಾಿಂಡ್ಹಳಿ Huthur 20/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.40 0.064 10630100002783

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ಎನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ

ಹೆಚ್ 
ಮಲಿಾಿಂಡ್ಹಳಿ Huthur 117 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.40 0.064 10630100002696

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಹರಟಿ Huthur
12/3,24/2,27/2,115/

3
ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.90 0.144 10630100000021

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ವಿಂಕಟಟೇಶ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಛತರ ಕೀಡ್ಡಹಳಿ Kasaba 154/1,154/3,155/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 0539101029330

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ  ಎಿಂ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಶ್ಳಿ್ಿಂಗೆರೆ Huthur 269,271/1,186/13 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 33851373322

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಟಿ ಚಂದೆರ ೀಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ಸೂಲ್ದರು Vakkaleri 48/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.10 0.176 125000395968

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ರಾಮಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಕಕ ಪುರ Narasapur 45,20 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.14 0.1824 699718754315 125001053128

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಡ್ಡ ಬಿನ್ ದೇರ್ಪ್ಪ ರಾಮಸಂರ್ರ Narasapur 141 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.40 0.0768 976438245604 10865101005349

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಉರ್ಯ್ರಕುಮಾರ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶ್ರ್ಣಣ ಮಲಿಸಂರ್ರ Narasapur 41 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.20 0.032 273493620271 115901010011895

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಟಿ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕೀರಂಗಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 21/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.59 0.2544 452447314631 10757100000689

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿಂಕಟೇಶಗೌಡ್ ಟಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕೀರಂಗಂಡ್ಹಳಿ Kasaba 101/3, 6/4, 16/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 683239332386 917010061991961

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ನಿೀಲಕಂಠಪುರ Huthur ;15 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 366611785986 10959101001237

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ರಗೌಡ್ ಯ್ಲವಾರ Kasaba ;96 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 716831266591 125000816795

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಜಿ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಯ್ಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur
197/3ಪಿ1,39/6,187/1

,42/0
ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 2.00 0.32 807107284858 699050001288

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ .ಎಸ್.ಎ ಬಿನ್ 
ಅಶಾ ಥಪ್ಪ  ಸ ಯ್ಲವಾರ Kasaba 163 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 460957252687 10684100004320

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕ್ಯಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೈರಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 72/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.192 371003767476 10829100012584

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಗೀಪಾಲಪ್À  ್ಪ್ ಆರ್ ಬಿನ್ 
ರಂಗಪ್ಪ ಚಿಲಿ್ಲಪ್ಲಿ್ಲ Holur 72/3,72/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.73 0.1168 310698215592 4242500101086501

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಬ್ಸರ್ರಾಜ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಅಮಮ ನಲಿ್ದರು Vemgal 220,62/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 241479026318 0493101020135

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿಂಕಟೇಶಪ್À  ್ಪ್ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಚಿಲಿ್ಲಪ್ಲಿ್ಲ Holur 68/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 678741530012 4454101000038

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಚಿನನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಂಜಪ್ಪ ಅರಳೀಮರರ್ಹ
ಸಹಳಿ Holur 47/1,93 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 337036159727 15022250012552

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಸ್ ರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ರಾಯ್ 
ರೆಡಿ್ಡ ಮಣಿಘಟಿ Holur 51/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 514718543994 33242961827

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಅರಿನಾಗನಹಳಿ Holur 39/ಪಿ3,95,67 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 227847161131 008000101019867

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟೇಶಗೌಡ್ ದಾದಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ Holur 28/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.40 0.224 571034236583 10652100005010

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾಗೇಶ್ ಕೆ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 179/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 64188181520

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಶಾಮಪ್À  ್ಪ್ ಬಿನ್ 
ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 74/ಪಿ1,65,66 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.99 0.3184 10829101036233

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ವಿ ಗೀಪಾಲರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ವಿೀರಭರ್ರ ಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 126/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.15 0.184 4067101001633

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮಾರಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿೀರಭರ್ರ ಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 124/ಬಿಾಕ್1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.18 0.1888 4067101001174

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಚೌಡ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾಗರಾಜರೆಡಿ್ಡ  ವಿ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 52,54/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.70 0.272 4067101002588

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿಜಯ್ರಕುಮಾರ್ ಎಿಂ ಎನ್ ಬಿನ್ 
ನಾಗರಾಜರೆಡಿ್ಡ  ವಿ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 82/2,82/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.97 0.3152 4067101003148

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಸ ವಿ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur

244/2,242/3,240/2,2
/10,
25/2

ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 2.00 0.32 10829100008016

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ರತÀ  ್ನಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 187/1,278/2,68 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 2.00 0.32 10829100300265

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಹೆಚ್ ಮುನಿವಿಂಕಟರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತರಾಯ್ಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 125 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 2.00 0.32 4067108001177

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ

ಚನನ ಪುರ-
ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 45,239/ಬಿಾಕ್9 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 2.00 0.32 10829101023868

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕೆ ಎಿಂ ಸಣ್ಣಣ ೀಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur

11/1,84/2,84/1ಎ,86/
1

ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 2.00 0.32 10829100001723

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿ ಸತಯ ನಾರಾಯ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 100/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.60 0.256 10757100003876

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿಂಕಟೇಶಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೀರಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 99/2,44 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.40 0.224 40350100007851

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ 
ಸಣ್ಣಣ ೀಗೌಡ್ ಶ್ಳಿ್ಿಂಗೆರೆ Huthur

248/2,253,256/2,27
5/5

ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.87 0.1392 0539101038669

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಬಿ ಶ್ರ ೀನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇ. ಬೈರಪ್ಪ ಶ್ಳಿ್ಿಂಗೆರೆ Huthur 130/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.95 0.152 10661101010396

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ 
ಬಾಲಾಜಿಸಿಂಗ್ ಶ್ಳಿ್ಿಂಗೆರೆ Huthur 29/ಪಿ1,129/ಪಿ2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.50 0.24 10701101010138

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮಂಗಸಂರ್ರ Vakkaleri 181,154,163,180 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.80 0.288 10757100002617

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಆರ್ ಶ್ರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ ಜಂಗಲಹಳಿ Vakkaleri 23 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.90 0.144 10757100005574

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಜಂಗಲಹಳಿ Vakkaleri 9/1,52,57 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 10757100004892

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಸ್ ಜಗದಿೀಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಪಾಶವಯಗ್ಾನಹಳಿಿ Vakkaleri 180/3,181,179/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.10 0.176 10757100001197

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈಚಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 241/2,24,209/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.10 0.176 10757100002956

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಡ್ಡ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್ಪ್ಪ ಯ್ಯ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 78/ಪಿ2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 10757100001119



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬೈಚಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 156/ಪಿ10 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.19 0.1904 10757100002940

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ತರುಮಲಕಪ್ಪ Vakkaleri 33 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.80 0.288 125000418194

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಶಕುಿಂತಲಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿ ಬೈರಪ್ಪ ಶ್ಳ್À  ್ಳಂಗೆರೆ Huthur 365,131/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.80 0.208 10661100007048

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ಆರ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ರಾಮಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 185/2,185/1,184/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 831940949390 50100216210874

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರ್ಡ್ಗೆರೆ Vakkaleri 134 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 828615107992 10757100000223

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri
157/4ಬಿ,151/4,151/4

ಎ ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 931693123744 40350100000383

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಬೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ನೆನದಹಳಿ Huthur 15 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.90 0.144 301763231166 10842100001569

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಶ್ರ ೀರಾಮ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಪಾಪ್ನಹಳಿ Vakkaleri 30 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.40 0.064 610101263739 10757100004945

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬೈಚಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 16/1,15/1ಎ1,16/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 928078901702 10757100001006

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮಂಜನಾಥ ಎಿಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 132/2ಬಿ ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.90 0.144 969876150425 10757100004246

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈಚಪ್ಪ ನೆನದಹಳಿ Huthur 32/5,32/3,32/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.70 0.112 924445928814 10757100002918

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಆರ್ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಂಗಸಂರ್À  ್ರ Vakkaleri 85 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 422404641943 15012210035357

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ದೊಡಿ್  
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಉಪುಪ ಕುಿಂಟೆ Sugatur 19/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.75 0.12 746575790059 10829100005565

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಟಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಲೇ. 
ಅಶಾ ಥಪ್ಪ ತಟಿಿ Sugatur 88/2, 193/7 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.95 0.152 510371013783 10829101043330

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಸ್ ಡ್ಡ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕಲಿಿಂಡೂರು Kasaba 132 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.40 0.224 919882735523 10757100000397

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನÁರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 122,36/4,20/5,31 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.39 0.2224 600885681528 10661100002638

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿ ವಿಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿಗೌಡ್ ದೊಡಿ್ಹಸ್ವಳ್ Kasaba 164/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.40 0.224 481833247638 64127300970

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿಂಕಟರÁಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಳ್ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಹಸ್ವಳ್/ಈ
ಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 176/ಪಿ5 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 487115118096 34374086718

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿ ಪ್ರ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಎಸ್ ಸ 
ಚೌಡೇಗೌಡ್

ಶೆಟಿಿಮಾರ್ಮಂಗ
ಲ Sugatur 78/ಪಿ3,44/9 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 435303795194 0496101028303

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಹನುಮಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 271 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 369009745556 1202500102267501

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಯ ರ್ರಪ್ಪ ಗೌಡ್ಹಳಿ Sugatur 113/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 264484530951 699050071971

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಮಣರಾಜ ಬ್ಳ್ಗೆರೆ Sugatur 161,159/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 824633155166 4067108000789

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಅಮೆಮ ೀರಹಳಿ Kasaba

124/4,124/3,161/ಪಿ1
,123/4,

ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.50 0.24 642993033995 125000371538

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba

71/1,137/2,192/2ಬಿ,
34

ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.60 0.256 761151282328 10661100004859

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕೀಡ್ಡರಾಮಸಂರ್ರ Kasaba 24/2,22 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 401769781207 112101010015992

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಆಿಂಜಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 50,7,114/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 278239168684 699050037215

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಸ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಜನನ ಘಟಿ Sugatur 265 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.40 0.224 551417312906 10829100005066

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur 136/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.50 0.24 656473520971 10829100007438

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎನ್ ಆರ್ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur 128/2,129/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.30 0.208 806800310753 64136913294

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಬಿ ಎಿಂ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್À  ್ಪ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 38 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.40 0.224 315717675035 10829100006413

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. 
ಹನುಮಪ್ಪ ಗಟಿಿ ಹಳಿ Sugatur

187,139/1,133/6,11
0/5ಪಿ2

ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.70 0.112 896136058901 10886101067358

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಕುಳಿ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎನ್ ಸ 
ನಂಜಪ್ಪ

ಶೆಟಿಿಮಾರ್ಮಂಗ
ಲ Sugatur 50 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 230964241578 4067101002001

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur 152/2,159/2,56/ಪಿ3 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.40 0.224 234432042318 10829100011359

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎನ್ ರ್É್  ್ೀಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಗಟಿಿ ಹಳಿ Sugatur 112/2,112/3,114/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.30 0.048 428601473913 10886101075445

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಆಿಂಜಪ್ಪ ಗಟಿಿ ಹಳಿ Sugatur 93/2ಬಿ,151/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.60 0.256 578651739144 4242500102500601

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಗುಡ್ಡಯ್ಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 150,125/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.67 0.1072 660337780797 4067101003543

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಈರಪ್À  ್ಪ್ ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 37/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 300121013858 125000416899

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ಆರ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri
156,180/3,147/1,23

5
ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 727874655135 10757100003707

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಅನಾ ರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ 
ಬ್ಷಿೀದ್ ಖಾನ್ ಬೆಟಿ ಬೆಣಜೇನಹಳಿ Vakkaleri 29/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 631369746588 4242500100574201

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಜಿ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  
ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ ಕೀರಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 10/1,9/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.70 0.272 534468615737 10757100005899

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 158 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 522242579359 10757100000023

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 36/4,27/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 419139945705 10757100003651

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕÉ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಕೆಿಂಪ್ಣಣ ಕೀರಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 14/2,9 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.90 0.144 548602477757 10757100003454

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 
ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಕೀರಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 58 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 446612313558 40350100010252

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕೆ ವಿ ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಕೀರಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 9/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 979661644866 008000101009736

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಬೈಚಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri
240,217/1,132/7,20

9/2
ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.30 0.208 359211937763 10757100000860

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 7 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.40 0.224 525207272787 10757100006105



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ. ರಾಮಪ್ಪ ಮಂಗಸಂರ್ರ Vakkaleri 174 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 474812189108 64094556041

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಅಮರಾರ್ರ್ತ ಕೀಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಪಾಪ್ನಹಳಿ Vakkaleri 30 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.40 0.064 846805581343 10757101023521

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಆರ್ ಕಮಲ ಕೀಿಂ ರಾಜಣಣ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 43 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 842415697282 10757101025200

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಇ ಶ್ರ್ರುರ್ರ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ರಾಮಸಂರ್ರ Narasapur 63/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 915256799271 10865100001509

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ್ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 99/2,100/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.67 0.1072 966979190559 4067101001556

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾಗಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಹನುಮಂತರಾಯ್ಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 235 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.78 0.1248 242538202386 4067101001132

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಚೌಡ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕಿಂಡ್ಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 99/3,116 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.78 0.1248 377733528486 4067101001216

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕÉ ಎಿಂ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕ್ಷತÀ  ್ತಂಡೂರು Sugatur 119 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 10829100005799

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎನ್ ವೇಣುಗೀಪಾಲರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ವಿ  ಸೀಪೂರ Kasaba 89,90,106/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.60 0.256 645134649540 112101231001302

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಆರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಉರಟಿ ಅಗರ ಹಾರ Kasaba 64/2,9/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.98 0.3168 263446855530 10829100004531

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎನ್ ಶ್ರ ೀರಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಅಿಂಕತಟಿಿ Sugatur 193,192,276 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 2.00 0.32 624024398872 10829100002440

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಆರ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba
146/4,147/1,20/3,36

/2,

ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.60 0.256 205931903159 112101010015911

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ಚೌಡೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 155/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.58 0.0928 516267837972 10829101027253

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ವಿ ಶ್ರ ೀರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 124/ಪಿ37,124/ಪಿ7 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 2.00 0.32 713538985546 4067101001886

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿೀರಪ್ಪ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 187,35/2,55/1ಬಿ ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.80 0.288 784533383611 64182865936

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜವಾನೆಗೌಡ್ ಗಟಿಿ ಹಳಿ Sugatur 150,37,39 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 2.00 0.32 998606535840 10829100011981

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್À  ್ಪ್ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 93/ಪಿ1,93/ಪಿ2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.05 0.168 584700941418 4067101003445

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿ ಸದಾಶ್ರ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಬಿ 
ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಕ್ಯಕ್ಷನತೂ Sugatur 134,119 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.80 0.288 843280264489 10829100007535

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 50/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.74 0.1184 780998534960 4067101001139

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿ ವಿಶಾ ನಾಥ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 124/ಪಿ3 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 320433585176 4067101000779

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ಹೆಚ್ ದೇರ್ರಾಜ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತರಾಯ್ಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 293 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.60 0.256 293799384890 4067101000557

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತದ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಚËಡ್ದೇನಹಳಿ Narasapur 50 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 516473949568 10865100003706

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಜನÀ  ್ನಘಟಿ Sugatur
26/2ಎ1,246/2ಎ2,24

7
ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 613687579587 10886101038295

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ರÁಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಜನನ ಘಟಿ Sugatur 246/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.70 0.112 884088433314 10829100010819

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನರಸಿಂಹರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮುಳಿ್ಹಳಿ Sugatur 44/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.84 0.1344 746495966696 4067101000860

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಪಿ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಬೆಗಿಿ  ಹಸಹಳಿ Sugatur 108/2,23/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 15012200102665

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 42/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.38 0.2208 292432509762 023001508106

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಸ ಎಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಸಂಬಾಪುರ Vakkaleri 15 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.306 1295101001811

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಬ್ಚಾ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಗಂಗರಾಸನಹಳಿ Holur 77 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.62 0.18972 1482119003172

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿ ಚಂರ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ

ವಿಟಿ ಪ್ಪ ನಹಳಿ  / 
ಮಣಿಘಟಿ Holur

84/ಪಿ7, 
84/ಪಿ6,156/ಪಿ1

ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.50 0.24 10694100067852

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವಿ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ

ವಿಟಿ ಪ್ಪ ನಹಳಿ  / 
ಮಣಿಘಟಿ Holur 84/ಪಿ4,84/ಪಿ5,6/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.60 0.256 4242500100479801

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಜಿ ವಿ ಶಶ್ಭೂಷ್ಣ್ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಮಣ ಐತರಾಸನಹಳಿ Holur 63/1,64/1,63/2,85/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.90 0.304 64213806988

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ದಾದಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ Holur 33 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.60 0.256 64162200328

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಚೌಡ್ಪ್À  ್ಪ್ ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ಮುನಿಶಾಮಿ ಅಣ್ಣಣ ೀನಹಳಿ Holur 70/1,69/3,75 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.60 0.256 64177700844

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್À  ್ಪ್ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಐತರಾಸನಹಳಿ Holur 16/2,16/3,16/1,15/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.50 0.08 0539127000017

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಶ್ರ ೀರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಗಟಿ ಹಳಿ Holur 64 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 2.00 0.32 10652100010499

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಚೌಡ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಪ್ಪ ಬೆಣಣ ಿಂಗೂರು Holur 60/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 54042381224

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ದೇರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಗಟಿ ಹಳಿ Holur 67 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 10652101026777

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಯ್ಕಕ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ರ್ಲಿಭಿ Narasapur 89/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 10551100004968

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿ್ಡ  
ವಿ ಅಮಮ ನಲಿ್ದರು Vemgal

191/1ಬಿ,191/2,191/1
ಎ,189/1,

ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 0493101016767

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ಆರ್ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ರಂಗೇಗೌಡ್ ಮಂಜಲ್ಲ Vemgal 2-ಎuಟ ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 64106422712

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಲಕÀ  ್ಷ್ಮ ಣರೆಡಿ್ಡ  ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  ಕೆ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಣ ಪುರ Vemgal 18/5,19/1,37/3,37/7 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.70 0.112 10883101072934

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಆರ್ ಗೀಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಲೇ. ರಾಮಣಣ ಅರಿನಾಗನಹಳಿ Holur 52/1,57/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.94 0.1504 10694100069595

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕೆ ಟಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಟಿ ತೀಪ್ಣಣ ಕಲಾ Narasapur 18/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 15022030003409

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಆರ್ ಆನಂರ್ ಬಿನ್ ಲೇ. ರಾಮಪ್ಪ ಅರಿನಾಗನಹಳಿ Holur 29/2,29/1,28 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.95 0.152 10652101036233

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ಆರ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri
156,180/3,147/1,23

5
ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 727874655135 10757100003707

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಅನಾ ರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ 
ಬ್ಷಿೀದ್ ಖಾನ್ ಬೆಟಿ ಬೆಣಜೇನಹಳಿ Vakkaleri 29/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 631369746588 4242500100574201



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಜಿ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  
ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ ಕೀರಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 10/1,9/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.70 0.272 534468615737 10757100005899

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri 158 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 522242579359 10757100000023

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 36/4,27/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 419139945705 10757100003651

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕÉ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಕೆಿಂಪ್ಣಣ ಕೀರಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 14/2,9 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.90 0.144 548602477757 10757100003454

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 
ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಕೀರಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 58 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 446612313558 40350100010252

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕೆ ವಿ ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಕೀರಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 9/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 979661644866 008000101009736

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಬೈಚಪ್ಪ ಮುದುರ್ರ್ತೂ Vakkaleri
240,217/1,132/7,20

9/2
ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.30 0.208 359211937763 10757100000860

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 7 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.40 0.224 525207272787 10757100006105

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ. ರಾಮಪ್ಪ ಮಂಗಸಂರ್ರ Vakkaleri 174 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 474812189108 64094556041

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಅಮರಾರ್ರ್ತ ಕೀಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಪಾಪ್ನಹಳಿ Vakkaleri 30 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.40 0.064 846805581343 10757101023521

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಆರ್ ಕಮಲ ಕೀಿಂ ರಾಜಣಣ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 43 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 842415697282 10757101025200

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಇ ಶ್ರ್ರುರ್ರ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ರಾಮಸಂರ್ರ Narasapur 63/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 915256799271 10865100001509

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಭಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 80,72/ಪಿ10 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.30 0.208 888146125344 10757100000883

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಆಿಂಜಿನಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬೆಳ್ಮಾರನಹಳಿ Vemgal 51,60 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.70 0.112 243491956450 40350100014508

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಚÁಕರಾಸನಹಳಿ Narasapura 9/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 947236115287 115901011000601

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುಳ್ವಾಗಲಪ್ಪ ಕೆಿಂಬ್ತೂ ನಹಳಿ Sugatur 46 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.50 0.08 215607201093 10829100009218

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮಲಿೆೀಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುಳ್ವಾಗಲಪ್ಪ ಚೌಡ್ದೇನಹಳಿ Narasapura 182 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.69 0.1104 460050822718 51120100008399

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ವಿ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಶ್ಳಿ್ಿಂಗೆರೆ Huthur 382/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.096 209788258364 10630100007038

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 79/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.90 0.144 587422228616 10757100005240

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಬ್ಚಾ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಬ್ಚಾ ಪ್ಪ ಪ್ಮಿಮ ಶೆಟಿಿ ಹಳಿ Vakkaleri 136/1ಎ, 137/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 401974220660 125000329428

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 118,114/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 505102418488 0539101032632

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಸುನಂರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮಂಜನಾಥ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 52/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 856519079482 10661100006022

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 15/ಪಿ47 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 488489350090 10829100005681

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವೈ ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗೂಳ್ಪ್ಪ ಯ್ಲವಾರ Kasaba 166/3,268 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 525294637326 10684100006713

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಸ ಎನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 238 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 554214150223 10829101084221

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಪಿ ಎಿಂ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಟಿ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಪ್ಮಿಮ ಶೆಟಿಿ ಹಳಿ Vakkaleri 97 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.40 0.064 4242500102889001

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಸಂಜಿೀರ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೀರ್ಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 72,72 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.50 0.024 338390248339 10757100004824

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಚಿಕಕ ನಹಳಿ Vakkaleri 67/3,11/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.33 0.2128 412697978660 1295101001966

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಹೆಚ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. 
ಹನುಮಪ್ಪ ಶ್ಳಿ್ಿಂಗೆರೆ Huthur 129 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 532610548560 10630100003416

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಬಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಬ್ಚಾ ಪ್ಪ ರಘುಪ್ರ್ತ ಹಸಹಳಿ Vemgal 34/3,30 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.30 0.208 230135051609 4431101000182

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಲಕÀ  ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬ್ಯ್ಯ ಣಣ ದಾದಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ Holur 6,33/ಪಿ24 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 202981967975 10652100011297

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಸಂಜಿೀರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ರಾಮಸಂರ್ರ Narasapura 94/ಪಿ11 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 286815021278 10865100005674

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೀಡ್ಡಹಳಿ Vakkaleri 61/3,20/2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.92 0.1472 940510347558 1295101001998

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್À  ್ಪ್ ಬಿನ್ 
ರಾಮಯ್ಯ ಸುಗಟೂರು Sugatur 275,28/2ಬಿ ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.096 389684291513 4242500103031901

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮೈಲಾಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 99, 113 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.192 607524229413 1295101010877

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುರಗುಿಂಜಿಗುಕ್ಷದ Vakkaleri 25 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.16 872635674203 699050074767

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕೀಡ್ಡಹಳಿ Vakkaleri 25/2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.128 940486735473 1295101015399

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ ಸ ಎಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಸಂಬಾಪುರ Vakkaleri 15 ಸ್ವಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ 1.00 0.306 895591239022 1295101001811

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ ಬ್ಚಾ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಗಂಗರಾಸನಹಳಿ Holur 77 ಸ್ವಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ 0.62 0.18972 712597675446 1482119003172

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É JE¦
ಶಾರರ್ಮಮ  ಜಿ ವಿ ಕೀಿಂ ಎಿಂ ಎಿಂ 

ವಿಂಕಟೇಶ್ ಮುಳಿ್ಹಳಿ Sugatur 80/2, 80/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ¨Á¼É JE¦ 0.38 0.11628 908838309302 4067101001063

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É I
ಪಿ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ Vemgal 119/1,31/2 ಸ್ವಮಾನಯ ¨Á¼É I 1.00 0.102 0493101011275

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É I ವಿಂಕಟೇಶ  ಬಿನ್ ಲೆ. ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ Vemgal 30/4,62/1 ಸ್ವಮಾನಯ ¨Á¼É I 0.60 0.0612 0493108018315

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É I ಚನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶೆಟಿಿಮಾರ್ಮಂಗಲ Sugatur 18/ಪಿ33 ಸ್ವಮಾನಯ ¨Á¼É I 0.80 0.0816 0539101026121

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸೀಬೆ ಎ ಇ ಪಿ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ. ಬೈರಪ್ಪ ಚಿಲಿಪ್ನನ ಹಳಿ Holur 62/3,63/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಸೀಬೆ ಎ ಇ ಪಿ 1.00 0.09 4454101000168

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸೀಬೆ ಎ ಇ ಪಿ ಸ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡೇಗೌಡ್ ಮಂಜಲ್ಲ Vemgal 44 ಸ್ವಮಾನಯ ಸೀಬೆ ಎ ಇ ಪಿ 1.00 0.09 125000667059

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸೀಬೆ 2 ಎನ್ ಸೀಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೀರಭರ್ರ ಪ್ಪ ಪಾರೇಹಸಹಳಿ Holur 35,15 ಸ್ವಮಾನಯ ಸೀಬೆ 2 0.90 0.03672 0539132000024

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸೀಬೆ 2
ಪಿ ಎಸ್ ಚಂರ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ 

ಸೀಮಪ್ಪ ಪಾರೇಹಸಹಳಿ Holur 35,15 ಸ್ವಮಾನಯ ಸೀಬೆ 2 0.90 0.03672 0539101034309



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ ಪ್ಚ್ಚಾ ಲದಹಳಿ Vemgal 6 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ 2.05 0.12546 1914101003236

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ ಬಿ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಬ್ಚಾ ಪ್ಪ ದೊಡ್À  ್ಡ್ 
ಕುರುಬ್ರಹಳಿ Holur 33/2,34 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ 2.40 0.14688 10652100005612

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ ಕÉ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬ ರೆಡಿ್ಡ ದೊಡ್À  ್ಡ್ 
ಕುರುಬ್ರಹಳಿ Holur 154/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ 0.60 0.03672 10652100008434

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಸುಬಾಬ ರೆಡಿ್ಡ ದೊಡ್À  ್ಡ್ 
ಕುರುಬ್ರಹಳಿ Holur 6/1,12 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ 0.90 0.05508 SB01024187

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ ನರಸಮಮ  ಕೀಿಂ ಚೌಡ್ರೆಡಿ್ಡ ದೊಡ್À  ್ಡ್ 
ಕುರುಬ್ರಹಳಿ Holur 22/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ 0.58 0.03549 10652100012263

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ ಕೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುರ್ಪ್ಪ ಕಿಂಡ್É  ್ೀನಹಳಿ Holur 35/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ 1.20 0.07344 10652100009615

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ ವಿ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಐತರಾಸನಹಳಿ Holur 50, 121 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ 2.00 0.1224 4454108000424

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ರೆಡಿ್ಡ ದೊಡಿ್  
ಕುರುಬ್ರಹಳಿ Holur 21/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ 0.55 0.03366 64075690068

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ ಎನ್ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ನಡುಪ್ಳಿ Huthur 110/2ಎ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ 0.70 0.06888 185201503636

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (5*5)

ಕೆ ಎಿಂ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲೇ. 
ಮುನೇಗೌಡ್ ಕೆಿಂಬ್ತೂ ನಹಳಿ Sugatur 8/4ಪಿ ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ

 (5*5)
0.40 0.03936 10829100010955

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (5*5)

ಎನ್ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು Sugatur 140,141,120 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (5*5)

1.20 0.11808 125000217259

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (5*5)

ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 260 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ

 (5*5)
1.34 0.13185 4067101002629

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (5*5)

ಎಿಂ ಯ್ಳೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur

145/2,237/3ಪಿ1,236/
2

ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (5*5)

0.54 0.05313 4067127000144

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (5*5)

ಪ್ರ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿ ಎಿಂ ಗೀಪಿಕೃಷ್ಣ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 196/ಪಿ5,136,40/9 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (5*5)

0.52 0.05117 4067108002201

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (10*10)

ಎಿಂ ಜಯ್ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಲೇ. 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ಡ್ಗೆರೆ Huthur 94 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ

 (10*10)
0.30 0.018 10757100005473

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (10*10)

ಎಿಂ ಅಮರೇಶ ಬಿನ್ ಲೇ. 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ಡ್ಗೆರೆ Huthur 94 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ

 (10*10)
0.30 0.018 10757100005464

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (10*10)

ಕೆ ಎಸ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಸಣಣ ಪ್ಪ ಕೆಿಂಬ್ತೂ ನಹಳಿ Sugatur 38/7,15/4,15/5,13 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ

 (10*10)
0.97 0.0582 10829100005174

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (10*10)

ಬೈರಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನೇಗೌಡ್ ಕೆಿಂಬ್ತೂ ನಹಳಿ Sugatur 14/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (10*10)

0.51 0.0306 10829100008573

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ
 (10*10)

ಶಾಿಂತಮಮ  ಬಿನ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೇಶ ಜಂಗಮಗುಜೇದನ
ಹಳಿ Sugatur 17/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಎ ಇ ಪಿ

 (10*10)
0.54 0.0324 10829100009191

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು 2 ಸೀಣಣ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 102 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2 0.95 0.019 64094595069

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು 2 ಟಿ ಹೆಚ್ ರಘು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾಯ ರ್ನಹಳಿ Vakkaleri 57/2,97/3,93 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2 1.30 0.026 1295101013218

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು 2 ಎಿಂ ಬೆಳಿ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ನÉನದಹಳಿ Huthur 80,141/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2 1.47 0.0294 10842100004516

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು 2
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  

ಮುನಿಶಾಮಿ ಲ್ಲಿಂಗಪುರ Vemgal 1/ಪಿ7,74 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2 1.00 0.02 1914108003951

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು 2 ಮಂಜಳ್ಮುಮ  ಕೀಿಂ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಬಿೀರಮಾನಹಳಿ Kasaba 85/1,8/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2 0.86 0.0172 10757100005502

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು 2
ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಕತೂ ನೂರು Vakkaleri 22 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2 0.74 0.0148 12951013155

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು 2 ವಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ ಬೆಣಣ ಿಂಗೂರು Holur 183 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 2 0.35 0.00698 4454108001311

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು 2 ವಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ ಬೆಣಣ ಿಂಗೂರು Holur 183 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 2 0.35 0.007 4454108001311

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು 2 ಇ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಹರಟಿ Huthur 20/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 2 0.35 0.007 64136426252

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಎ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕೆ 
ಅಶಾ ಥನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಜನನ ಪ್ಪ ನಹಳಿ Holur 184 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.40 0.1435 008000101017879

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಮಂಜಳ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಿಂಡ್ಸಂರ್ರ Holur 147 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.80 0.082 10652100010583

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕಿಂಡ್ಸಂರ್ರ Holur 33 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.80 0.082 10652100007033

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಸುಬ್ರ ಮಣಿಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ್ ಹವಾಲೆಗೌಡ್ನಹಳಿ Holur
57/5,33/1,33/4,35/4,


35/7
ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.70 0.07175 10652100010859

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಕೆ ಸ ರಾಮಚಂರ್ರ ಚ್ಚರ್ ಬಿನ್ 
ಚನನ ಕೇಶರ್ಚ್ಚರ್ ಹವಾಲೆಗೌಡ್ನಹಳಿ Holur 74/1,97 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.50 0.15375 10652100008495

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ರ್É್ಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬೆಟಿ ಬೆಣಜೇನಹಳಿ Vakkaleri 28/6,28/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.70 0.17 1295108014501

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ವಿ ಟಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ ರ್ತಪ್ಪ ಣಣ ಸಂಬಾಪುರ Vakkaleri 26,10/9 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.97 0.09 1295101000880

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ವಿಶಾ ರೂಪ್ ಬಿನ್ ನಂದಿೀಶಚ್ಚರಿ ಶೆಟಿಿ ಕತೂ ನೂರು Vakkaleri 16/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.40 0.04 1295101010952

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಎನ್ 
ನಚಿಜಪ್ಪ

ಶೆಟಿಿ ಕತÀ  ್ತನೂ
ರು Vakkaleri 166 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 2.00 0.24 4067101001311

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಯ್ಳೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 125/5,122/1,165/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.10 0.11 4067127000144

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಹÉಚ್ ಜಿ 
ಹಸೂರು Holur 36/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.85 0.08712 10652101038888

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ್ ಹÉಚ್ ಜಿ 
ಹಸೂರು Holur 4/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.20 0.1321 10652100011380

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ

ಹÉಚ್ ಜಿ 
ಹಸೂರು Holur 21/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.34 0.034 10652101007198

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಎಿಂ ವಿ ಸುಬಾಬ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur

140,28,27/1,27/2,137,
138/1

ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 2.00 0.2 0539101018651

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಎಿಂ ಎಸ್ ಭರತ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸುಬಾಬ ರೆಡಿ್ಡ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 30/1,58 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.00 0.1 10886101003077

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಎಿಂ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur 159/1,136/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 2.00 0.2 10829100007438

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಲ್ಲಿಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಸುಗಟೂರು Sugatur 81,87,88 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 2.00 0.24 10829100008084

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ವಿಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur 21,24/8,24/13 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.30 0.13 125000132307

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಮಂಜನಾಥ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕಲಿಿಂಡೂರು Kasaba 133, 137 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 2.00
0.2 10757100002751



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಗಟಿ ಹಳಿ Holur 68/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.09 0.1117 10652100004603

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಮರಿಸ್ವಾ ಮಿ ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಗನಹಳಿ Vakkaleri 52 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.80 0.14 10757100003629

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಗಟಿ ಹಳಿ Holur 86/2,85/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.05 0.1076 40350100013281

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಟಿ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೂರ್ಲಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಗನಹಳಿ Vakkaleri 61 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.20 0.1 892784994293 10757100002527

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಆರ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 27/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 
ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.55 0.055 0496101235665

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur
165/5,164/1,165/1,1

66/1
ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 

ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.80 0.08 10829101041305

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಸೀನಪ್À  ್ಪ್ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತರಾಯ್ಪ್ಪ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 27/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 

ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.70 0.07 10829101019102

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಹÉಚ್ ಟಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 
ಎನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 215 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 

ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.60 0.16 10829100008994

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಗಿರಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಬೆಳ್ಮಾರನಹಳಿ Vemgal 82 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.80 0.082 520726739742 10551100003303

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ಹೆಚ್ ಜಿ 
ಹಸೂರು Holur 73/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.45 0.0461 840594557918 10652101030901

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 125/ಪಿ9 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.80 0.08 4067101000279

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಡ್ಡ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್  ಹನುಮಪ್ಪ ಅಣಕಲಕುಿಂಟೆ Sugatur 18/ಪಿ6 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.17 0.107 64110008431

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಚಿಕಕ  ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 14/ಪಿ34 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.72 0.072 10829100011013

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಚಿಕಕ  ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗಟಿ ಹಳಿ Holur 42 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.50 0.05 10652101024089

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್À  ್ಪ್ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಗಟಿ ಹಳಿ Holur 42,42 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.10 0.11238 10652100140655

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಅಣ್ಣಣ ೀನಹಳಿ Holur 10/2,6/3 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಮಾವು 
ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.20 0.12 10652100001163

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಎಸ್ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಸೀಸಂರ್ರ Huthur 224/2,225/ಪಿ19,135 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-

ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 1.60 0.0192 0539101038965

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಕೃಷ್À  ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರ್Éಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 144,139/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 1.21 0.01452 10829100008845

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಕನಕಲತ ಕೀಿಂ ಮುನಿಬ್ಚಾ ೀಗೌಡ್ ಕಳ್ಗುಿಂಜನಹಳಿ Sugatur 96 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 2.00 0.024 108291000005953

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಹÉಚ್ ಮುನಿವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  
ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯ್ಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 125 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-

ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 1.60 0.0192 4067108001177

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಎಸ್ ಅಶೀಕ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 13/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 0.80 0.0096 64087582515

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 152/1,153/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 1.79 0.02148 4067101000036

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 119 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 1.31 0.01572 10661100004641

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಉಮಾ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿ 
ಆನಂರ್ಕುಮಾರ್ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 212/2,212/6 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-

ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 0.96 0.01152 4067127000200

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಬಿ ಅನಂತ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಯನಾರ್ಹಳಿ Huthur 53/8 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 0.97 0.01164 10842100000625

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಸೀಸಂರ್ರ Huthur 42/2,224/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 0.79 0.00948 32542941614

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಲಕÀ  ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಕೀಟಿಗನಹಳಿ Huthur 49/1,62/5,60/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-

ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 2.00 0.024 10630100002164

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಎಸ್ ಎಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಸೀಸಂರ್ರ Huthur 134 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-

ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 1.20 0.0144 10696100004575

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಎನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 247/1,248,120/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 1.60 0.0192 125000592207

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಬಿ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಬೊೀಳ್ಪ್ಪ ದಾನಹಳಿ Narasapura 2/ಪಿ5 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 0.80 0.0096 774068234534 008000101011437

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 125/ಪಿ9 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 0.80 0.0096 353353878703 \4067101000279

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ದೊಡಿ್  ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಶೆಟಿಿಮಾರ್ಮಂಗಲ Sugatur 18/ಪಿ11 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 1.00 0.0144 634969038291 10829100011264

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್À  ್ಪ್ ದೊಡಿ್ರ್ಲಿಭಿ Narasapura 153/ಬಿ1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-

ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 0.45 0.0054 895565940157 10551100002333

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಎಿಂ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಸ್ವಗರ Narasapura 9/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 0.85 0.0102 947236115287 115901011000601

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ ಸಂಜಿೀರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ರಾಮಸಂರ್ರ Narasapura 94/ಪಿ11 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಐ.ಎನ್.ಎಿಂ-
ಐ.ಪಿ.ಎಿಂ 0.80 0.0096 286815021278 10865100005674

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಅನಾ ರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ 
ಬ್ಷಿೀದ್ ಖಾನ್ ಬೆಟಿ ಬೆಣಜೇನಹಳಿ Vakkaleri 29/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ 1.00 0.1 631369746588 4242500100574200

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಶೇಕ್ ಹೈರ್ರ್ ಬಿನ್ ಶೇಕ್ ಖಾಸಿಂ 
ಸ್ವಬ್ ಜೂಹಳಿ Kasaba 14 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 

ಪಿ 0.80 0.08 658654629736 10724388166

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣ ಸ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಬಿೀಚಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vemgal 154/1, 154/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 0.95 0.095 855002562357 10615100000640

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ರ್É್ಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಚನನ ಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ

ಸ್ವಾ ಮಿಗಳ್ 
ಗಲಿಹಳಿ Vakkaleri 44/ಪಿ26,132,31/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 

ಪಿ 1.00 0.1 734655535093 10757100002310

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರ್ಡ್ಗೆರೆ Vakkaleri 145 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 

ಪಿ 0.90 0.09 828615107992 1077100000223

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ವಿಂಕಟಶಾಮಪ್À  ್ಪ್ ಸ ಬಿನ್ 
ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur 145 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 

ಪಿ 0.80 0.08 10829100001180

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಸೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಚಪ್ಪ ಬೊಮಮ ಸಂರ್ರ Sugatur 34/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 0.60 0.05 10829101006241

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ

ಜಂಗಮಗುಜೇದನ
ಹಳಿ Sugatur 27/3,66 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 

ಪಿ 0.89 0.089 0539101035411

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಬಿ ಮಂಜಳ್ ಬಿನ್ ಬಾಯ ಟರಾಯ್ಪ್ಪ ಮುಳಿ್ಹಳಿ Sugatur 91/2(2ಎ),134 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 1.33 0.133 10588101019661

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಎನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur 100,66/3,63/2,67 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 

ಪಿ 1.00 0.1 125000132307

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ಹೆಚ್ ಶಾಮಣಣ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 42/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 0.80 0.08 4067101000772

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 94/1,93 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 1.30 0.13 4732101001557



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ 
ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಕೃಷ್ಣಣ ಪುರ Vemgal 40/2,41/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 

ಪಿ 1.04 0.1664 10831100010097

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ
(SF / MF)

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಗೌಡ್ / ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  
ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಣ ಪುರ Vemgal

7/4,18/1,18/2,18/3ಎ
,18/4

ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 0.45 0.072 9836003250229 10831100014345

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ J E ¦ 
(SF / MF)

ಶ್ರ ೀರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಣ ಪುರ Vemgal 46/4,47/2,45/4 ಸ್ವಮಾನಯ ZÉAqÀÄ ºÀÆ J E 
¦ 

0.38 0.0608 657570936994 10831100012587

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ
(SF / MF)

ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್É್ಿಂಕಟಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 277 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 0.90 0.144 678555211255 10829101002883

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ 
(SF / MF)

ಶಶ್ಧರ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸೂರಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 50/3,124/ಪಿ3 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 

0.63 0.1008 728601105736 4067101001252

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ
(SF / MF)

ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಾಿಂಜನಪ್ಪ ಜನನ ಘಟಿ Sugatur 238/34ಪಿ,238/36ಪಿ ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 0.70 0.112 455456313975 125000372009

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ
(SF / MF)

ರಾಮಾಿಂಜನಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕಲಿ್ದರು Sugatur 94/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 

ಪಿ 0.90 0.144 602181610693 125000371492

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ
(OBC)

ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 53/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 0.50 0.05 346059828531 125001101550

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ
(OBC)

ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮಟನ ಹಳಿ  / 
ಅಿಂಕತಟಿಿ Sugatur

183/3,183/5,

184/5,184/6

ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 0.40 0.04 314627853053 125001182042

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ 
(OBC)

ಹೆಚ್ ಕೆ ಸುಶ್ೀಲ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 77/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 

0.30 0.03 995233455904 10829101063167

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ
(OBC)

ಶಾರರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಯ್ಡ್ಹಳಿ Kasaba 59,238/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 1.46 0.146 355703675154 915010061812741

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಕÉ ಎಿಂ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿ ಅರಸಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 110 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ 0.40 0.04 868183930169 40350100007727

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಚೌಡ್ದೇನಹಳಿ Narasapura 19/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ 0.44 0.044 653252578298 10883101009327

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಮಲಿೆೀಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುಳ್ವಾಗಲಪ್ಪ ಚೌಡ್ದೇನಹಳಿ Narasapura 18, 182 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ 0.45 0.045 460050822718 51120100008399

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಸದಾಶ್ರ್ಯ್ಯ  ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಕÉ್  ್ೀಡ್ಡಹಳಿ Vakkaleri 24/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ 0.98 0.098 908722117630 1295101007765

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಚಂರ್ರ ಕಲ ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಚಕಕ ಪುರ Narasapura 37/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ 0.80 0.08 933767223067 10865101021745

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಎ ಇ ಪಿ ಸ ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈಚಪ್ಪ ಅರಿನಾಗನಹಳಿ Holur 55/1,56/2 ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಎ ಇ ಪಿ 0.76 0.08755 54052764339

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಎ ಇ ಪಿ ಪಿಳಿಾ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಆಲೇರಿ Sugatur 144/ಪಿ14 ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಎ ಇ ಪಿ 0.80 0.09216  408953370679 10829100005803

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಎ ಇ ಪಿ ಪಿ ಚೌಡ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಪಿಳಿಾ ರೆಡಿ್ಡ ಆಲೇರಿ Sugatur
144/ಪಿ65,144/ಪಿ17,6

4
ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಎ ಇ ಪಿ 1.44 0.16588 246756925165 10694100069639

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ I
ಗೀವಿಿಂರ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಶ್ಳಿ್ಿಂಗೆರೆ Huthur 275/3,270/3 ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ I 1.00 0.04 10630100003783

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ I ವಿ ಸೀಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ರರ್ಪ್ಪ ಪಾರೇಹಸಹಳಿ Huthur 12/3 ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ I 0.90 0.03456 0539132000024

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ I ಎಸ್ ಮಂಜಳ್ ಬಿನ್ ಚಂರ್ರ ಶೇಖರ್ ಪಾರೇಹಸಹಳಿ Huthur 12/12 ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ I 0.80 0.03072 0539101035203

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ I ಹನುಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಅರಳೀಮರರ್ಹ
ಸಹಳಿ Holur 39,86/4 ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ I 1.00 0.04 10652100012281

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ I
ಬಿ ಎಿಂ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಿಂ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ Huthur
47/ಪಿ2,43/1,31/4,40/

1
ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ I 4.00 0.1536 30344224303

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಹೆಚ್ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ರಾಮಾಪುರ Holur 4/ಪಿ3 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 1.00 0.2 15042200019175

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಪಾಪ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಹನುಮಪ್ಪ ರಾಮಾಪುರ Holur
20//2.20/3.20/4.20/5

.

ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 

(ಟಮೀಟೀ) 1.40 0.28 10652100010918

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಎನ್ ಗೀಪಾಲ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕಲಿ್ದರು Sugatur 6 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 

(ಟಮೀಟೀ) 1.60 0.32 112101011007562

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಸುಬ್ಬ ರಾಯ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಎಿಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸಣ್ಣಣ ೀಗೌಡ್ ಮುಳಿ್ಹಳಿ Sugatur 86/1,85 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 

(ಟಮೀಟೀ) 1.60 0.32 54042417435

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಅಶಾ ಥಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ. ವಿ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 106/1 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 1.50 0.3 4732101002347

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಶ್ರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಯನಾರ್ಹಳಿ Huthur 48/3ಬಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 0.80 0.16 10842100003096

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ಕೀರಗಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 104,54/1,67 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 0.50 0.1 10757100004636

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಕೆ ಎನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಣ ಪುರ Vemgal 158,65,18/6 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 

(ಟಮೀಟೀ) 1.20 0.24 10831100014345

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಮುನೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಚಲ್ಲು ಗನಹಳಿ Vemgal 60/ಪಿ14,60 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 0.80 0.16 0493101018452

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಕೆ ಸ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಣ ಪುರ Vemgal 41/3 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 0.45 0.09 10831100012559

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ೀನಹಳಿ Vemgal 87,86/3ಎ2 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 0.90 0.18 0493101014182

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಟಿ ಪಿ ದೇರ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಮಠಾಪುರ Vemgal 40 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 1.00 0.2 0493101010622

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಕೆ ಎನ್ ರಂಗೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಣ ಪುರ Vemgal 154/3,154/2,155/3 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 

(ಟಮೀಟೀ) 0.90 0.18 10831100010624

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಆರ್ ತಮೆಮ ೀಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮಠಾಪುರ Vemgal 21 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 

(ಟಮೀಟೀ) 0.90 0.18 1914101003879

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಆರ್ ಎಿಂ ಅಶಾ ಥಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಅಮಮ ನಲಿ್ದರು Vemgal 96/3,96/4,96/8,99/3 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 

(ಟಮೀಟೀ) 1.00 0.2 10831100012058

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ವಿ ಬಾಬು ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಅಮಮ ನಲಿ್ದರು Vemgal 189/2 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 0.40 0.08 10831101062238

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಆನಂರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಂಗೇಗೌಡ್ ಕೃಷ್ಣಣ ಪುರ Vemgal 155/3 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 0.80 0.17 10831100012740

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಪ್ರ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿ ಎಿಂ ಗೀಪಿಕೃಷ್ಣ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 218/2ಪಿ2 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 1.00 0.2 4067108002201

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಮುನಿರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ. ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣಣ ಪುರ Vemgal 42 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 0.90 0.18 10831100012584

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಮಂಜಳ್ ಕೀಿಂ ಲೇ. 
ಬಾಯ ಟರಾಯ್ಪ್ಪ ಮುಳ್À  ್ಳ್ಹಳಿ Sugatur 134,91/2,95 ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 

(ಟಮೀಟೀ) 1.80 0.36 10588101019661

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ರ್Éಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 331,15/ಪಿ-7 ಪ್.ಜಾರ್ತ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 0.60 0.12 587390404437 4067101002131

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 278 ಪ್.ಜಾರ್ತ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 2.20 0.2 415339518572 520101195908100

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ. 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 304 ಪ್.ಜಾರ್ತ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 

(ಟಮೀಟೀ) 1.20
0.24 993630413773 4067101002906



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕಲಿ್ದರು Sugatur 97/1,109,97/2,97/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 
(ಟಮೀಟೀ) 0.80 0.16 SB01022990

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಹೆಚ್ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಇನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಹÉಚ್ 
ಮಲಿಾಿಂಡ್ಹಳಿ Huthur 118,171,67 ಪ್.ಜಾರ್ತ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 

(ಟಮೀಟೀ) 0.80 0.16 10630100002861

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ (ಟಮೀಟೀ) ಮಂಜನಾಥ ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಪ್ಪ

ನಾಗನಾಯ್ಕನಹ
ಳಿ Holur 22,25 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 

(ಟಮೀಟೀ) 1.60 0.32 745218864084 10652101050367

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ರ್É್ಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬೆಸೊ ೀನಹಳಿ Holur 48 ಸ್ವಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.80 0.2 10684100001190

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಹುಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಲಿಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಕುಿಂಟೆ Sugatur 24/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.40 0.1 10829100004339

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಕೆ ಎಿಂ ರವಿೀಿಂರ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಅಮೆಮ ೀರಹಳಿ Kasaba 122/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.40 0.1 31998718389

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹÉ್ ಳ್ಲ್ಲ Huthur 233,1/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.95 0.2375 10842100005415

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಮುರಳ ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೇ. ರಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್ 
ಮಲಿಾಿಂಡ್ಹಳಿ Huthur 84/ಪಿ18-ಪಿ2 ಸ್ವಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.45 0.1125 4242500102478501

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಎಿಂ ಬೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಅರಿನಾಗನಹಳಿ Holur 13/2,13/3,13/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.90 0.225 008000101010202

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ದೊಡಿ್ರ್ಲಿಭಿ Narasapura 158/ಬಿ1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.40 0.1 895565940157 10551100002333

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಗಿರಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಬೆಳ್ಮಾರನಹಳಿ Vemgal 82 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.30 0.075 520726739742 10551100003303

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಎನ್ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಾಯ ಲಹಳಿ Holur 68 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಗುಲಾಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.40 0.1 276273355043 32783833002

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ

ಹಳ್ಲ್ಲ 
ಹಸೂರು Huthur 323 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 

(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)
0.36 0.219 791279352424 1082100000303

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ಷೇಕ್ ಖಮರ್ ಬಿನ್ ಷೇಕ್ ಅಬುು ಲ್ 
ಜಬಾಬ ರ್ ಅರಹಳಿ Kasaba 217 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 

(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)
1.19 0.1916 373449407518 10724388188

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ಆನೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಜಂಬಾಪುರ Vemgal 129/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

0.62 0.3584 1914101023590

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಹೀಳೂರು Holur 258/3,264/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 

(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)
0.55 0.2099 882960575818 10652100003983

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ಜೆ.ಎನ್.ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಜಂಬಾಪುರ Vemgal 5 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 

(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)
0.63 0.3584 942831525974 1914101004636

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ .ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣಣ ಗಿರಿಜನಪೇಟೆ Vemgal 81/0 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

1.00 0.2495 204462568225 15022210008057

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ಎಸ್.ಕೆ.ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಕೀನಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ ರಾಮಾಪುರ Vemgal

166,19/3,18/3,19/2,
43/2©,137/6

ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

1.12 0.29078 294806241415 0493101008974

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ಎನ್.ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಅರಿನಾಗನಹಳಿ Holur 13/4,13/2,13/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

0.97 0.393 475141787022 008000101010202

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ ಬೈರಪ್ಪ ಸೀರ್ತ Vemgal 323/1©,294/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 

(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)
0.64 0.448 984019554404 15022200037361

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ .ಹೆಚ್.ವಿ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಮುದುವಾಡ್ಡ 
ಹಸಹಳಿ Holur 95 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 

(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)
0.96 0.172 945181971542 10652100003467

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ಆಿಂಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಜನನ ಘಟಿ Sugatur 149,250/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

0.88 0.1784 884629699749 32849991011

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್)
ಕೆ.ಎಿಂ.ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಎ.ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕ್ಯಡ್ಹಳಿ Vemgal 84/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 

(ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್)
1.00 0.1638 442900427730 15022200092450

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್)
ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ.ಎಿಂ ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 256/1,256/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 

(ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್)
0.84 0.4875 289681040146 10829101029774

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್)
ರಾಮಚಂರ್ರ ಗೌಡ್.ಎಿಂ.ಎನ್ ಬಿನ್ 

ಎನ್.ನಂಜಪ್ಪ ಮಟನ ಹಳಿ , ಬೆದಿಿ Sugatur 302,17/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್)

0.79 0.4368 703802674555 125000161010

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ.ಸ ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ ನಂಜಪ್ಪ ಗುಟಿ ಹಳಿ Narasapura

95/26,115/12,105/1
3

ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

0.43 0.219 486179974499 10551100002122

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್) ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಜನನ ಘಟಿ Sugatur 246/2J1,246/2J2 ಸ್ವಮಾನಯ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್)

0.78 0.448 613687579587 10886101038295

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 15/¦7,331 ¥À.eÁ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 1.00 0.217 587390404437 4067101002131

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ಪಿಳಿ್ಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಮಲಿಾಿಂಡ್ಹ
ಳಿ Huthur 84/¦5-¦3 ¥À.eÁ

ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆಪ ರೀಯ್ರ್)

1.00 0.215 9194 10630101011447

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಬ್ರ ಷ್ ಕಟಿ ರ್) ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೀಪ್ಣಣ ಗಟಿಿ ಹಳಿ Sugatur 179/1,187/-¦6 ¥À.eÁ
ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಬ್ರ ಷ್ ಕಟಿ ರ್)

0.69 0.14 666434967848 0539101033634

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್) ಗೀಪಾಲಪ್ಪ .ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಉರಟಿ ಅಗರ ಹಾರ Sugatur 73 ¥À.eÁ
ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್)

0.80 0.4875 713407864616 10829100011036

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್)
ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 186/2 ¥À.eÁ

ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್)

0.55 0.4495 297303715147 125001213061

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್)
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ

ಕ್ಷತೂ ಿಂಡೂರು, 
ಗಟಿಿ ಹಳಿ Sugatur 187 ¥À.eÁ

ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 
(ಪ್ರ್ರ್ ವಿೀಡ್ರ್)

0.50 0.4495 430752945328 10829101029288

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ವಿಟಿ ಪ್ಪ ನಹಳಿ Huthur 210/¦6 ¥À.eÁ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ 0.60 0.3 983519642178 4454101002547

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ ಶಾರರ್ಮಮ .ವಿ.ಜಿ ಕೀಿಂ 
ವಿಂಕಟೇಶ್.ಎಿಂ.ಎಿಂ ಮುಳಿ್ಹಳಿ Sugatur 80/2,80/3 ¥À.eÁ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ 0.20 0.1 908838309302 4067101001063

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ (ಪ್ರ್ರ್ 
ಸೆರ ರ ೀಯ್ರ್)

ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಾಗನಾಯ್ಕರಹಳಿ Holur 25 ¥À.eÁ
ಯಿಂರ್ತರ ೀಕರಣ 

(ಪ್ರ್ರ್ ಸೆರ ರ ೀಯ್ರ್)
0.36 0.219 307549383818 10652101023594

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಎಿಂ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ ಬಿನ್ 
ಎಸ್.ವಿ.ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಡುಹಳಿ Huthur 62/2J-¦2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 0.80 2 932447865621 520101033010151

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ Kasaba 59/¦1-¦3,59/¹ ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1.20 2 557566983250 918010108602572

ಮಾಲ ರು 
ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ  ತಿಂಗು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೂಗಿಟಗನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 43, ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.85 14875 772570132354 50100145109572

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ  ತಿಂಗು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಪುಟಿ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ಸರ್ು ಪ್ಪ ಹಸಬ್ಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 20/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.8 14000 641814728523 10662100016172

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ  ತಿಂಗು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಜಿನಗರ್ತಮಮ ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 22/4 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.6 10500 489378689679 10662100003944

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ  ತಿಂಗು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಕುಪ್ಪ ೀಿಂರ್ರ ಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಜಯ್ರಾಿಂ ಸಿಂಗ್ ದೊಮಮ ರಹಳಿ ಕಸಬಾ 7/2,7/3,18/2 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1.6 28000 739764436332 125000740064



ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ  ತಿಂಗು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ೀಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ದಿನನ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 48/2,40/5,40/6,41,40/1,40

/3,48
ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1.18 20650 903379005086 64083426593

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ  ತಿಂಗು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 
ಡ್ಡ ಪಿ ವಿಂಕಟೇಶಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಎ 

ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ದುಡುರ್ನಹಳಿ ಮಾಸೂ 68 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1.4 24500 261653357462 845610410001159

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ  ತಿಂಗು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಗಿರಿಜಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ ದಿನನ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 14/ಪಿ5,14/ಪಿ4 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.99 17325 719085692443 54031278367

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ  ತಿಂಗು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಟಿ ರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿೀರಭರ್ರ ಪ್ಪ ದೊಡಿ್  ಇಗಗಲ್ಕರು ಮಾಸೂ 144/1,55 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.54 10325 918034034999 10709100010596

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಟೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 44/2 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 14000 545880276225 0488101016939

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಪಿೀರಾಜ್ ಅಹಮ ದ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರಬಿೀರ 
ಅಹಮ ದ್ ಮಾಸೂ ಮಾಸೂ 98,102,187,100 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 10500 307970475305 64128522154

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಸಂಪ್ತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 44/4,44/3 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 14000 415136140214 25880100011443

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ವಾಜಿೀದ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಖುದಿಾಸ ಖಾನ್ ಶಾಯ ಮಶೆಟಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 118 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 10500 460207683167 0488101014958

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಮೀಹಿಸನಾಖಾನ್ ಬಿನ್ ಸರಾಜ್ ಅಹಮ ದ್ ಮಾಸೂ ಮಾಸೂ 74/6,74/3,74/1,71,68,74 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.58 10150 846951748358 0488101016567

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿವ್ ರಂಗಪ್ಪ ದೊಡಿ್ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 152 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.4 7000 513196234350 84561011000504

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಮುಕುಿಂರ್ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ಶಾಯ ಮಶೆಟಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 120 ST ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 14000 511891233044 845618110000414

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ರ್ತಮಕಕ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶಾಯ ಮಶೆಟಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 60/p13 SC ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 10500 955004920604 845618110000544

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕರಿೀಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 8,12 SC ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 10500 760431333886 845618110000819

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಕರಿೀಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 10/3 SC ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 8750 936774472435 845618110000525

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಕೆ ಎಿಂ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕರಿೀಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 8/3,5/8 SC ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 14000 450854600586 0488101013905

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶಾಯ ಮಶೆಟಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 60/p9,69/2 SC ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 10500 609233592310 31016833605

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ದೊಡಿ್ ಣಣ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಶಾಯ ಮಶೆಟಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 5 SC ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.3 5250 320665925118 0488101015697

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಶೈಲಜಾ ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಾಚಲಪ್ರ್ತ ಬಂರ್ದಲಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 22,17/9 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.3 5250 924695701433 64147124332

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಎ ಕ್ಷರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸ ಆಿಂಜಿನಪ್ಪ ಚಿಕಕ ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 158/1,45/ಪಿ,45/ಪಿ3 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.65 11375 376406140740 127901011007460

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಸ ಆರ್ ವಿಂಕಟಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 38/2,84,43/4,43/7,12/19 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.64 11200 258448346522 64114069208

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಬಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಹುಳ್ದೇನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 61/2 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.75 12250 241278438187 10662100000651

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಬೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಹುಣಸೀಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 14/4,13/2 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.13 10500 709682779793 127901010005764

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಚಿನನ ಪ್ಪ ಜಿನಗರ್ತಮಮ ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 10/1 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.7 12250 797971560079 10662100000842

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಪಿ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ಣಣ ಪ್ಳ್ರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 52,53/10 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 14000 936147584198 127901010007939

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಸ್ವರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಪ್ಪ ಕನದಹಸಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 10/1 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.7 13125 979487300135 10662100013309

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಶಾಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ಬಿ ವಿ ಮರಿಯ್ಪ್ಪ ಕಮರಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 14/2 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.92 10500 489752097064 1279010510009490

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ನರಸಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 64/1,63/3 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.9 10500 507154495660 1274901010007939

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಸ ಆರ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಡ್ಡಗೆ 
ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 14282 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.2 10000 329204091315 10709100004351

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಜಿ ಆರ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಡ್ಡಗೆ 
ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 124/2 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 10000 344279168422 10709100004214

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುರಿಪ್ಟಿಪ್ಪ ಕಮಮ ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 25,70/4 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.17 8750 795146104428 10898100301790

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ವಿ ಕೆ ವಿಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮಾರ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 54/6,54/1,55/3,30/4 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.14 19950 605306888442 0484101029548

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 77/1 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.4 7000 471188235181 10729100000490

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ನಾಗೀಿಂಡ್ಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 87 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.46 8000 603751769933 10709100008556

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ಅಚಾ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಬಾಳಗನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 32,84 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 13925 307036426740 10729100005632

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ರಾಘರ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ನಾಗೀಿಂಡ್ಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 186 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.31 5425 357863579289 10709101025927

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ಎ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣಣ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 35,162 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.38 24000 546184606200 10709100009512

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಿಂಗುಪುನಃಶ್ವ ೇತನಾ ಮಾಡಿದ್ದು   ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಸುಗಗ ಿಂಡ್ಹಳಿ ಮಾಸೂ 107 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.8 7000 64195290325

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಿಂಗುಪುನಃಶ್ವ ೇತನಾ ಮಾಡಿದ್ದು   ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆಚಿಕಕ ಅಬ್ಬ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗಿರಿರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ರಾಯ್ಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 28 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.8 7000 0488101015593

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಿಂಗುಪುನಃಶ್ವ ೇತನಾ ಮಾಡಿದ್ದು   ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿನಂಜಪ್ಪ ತಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 30 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.86 7525 379449962207

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಿಂಗುಪುನಃಶ್ವ ೇತನಾ ಮಾಡಿದ್ದು   ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಾಮಪ್ಪ ಶಾಮಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 75 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.8 7000 845610510001325

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಿಂಗುಪುನಃಶ್ವ ೇತನಾ ಮಾಡಿದ್ದು   ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಹಾಲಹಳಿ ಮಾಸೂ 75 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.8 7000 10898101007851

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಿಂಗುಪುನಃಶ್ವ ೇತನಾ ಮಾಡಿದ್ದು   ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕೆಸರಗೆರೆ ಮಾಸೂ 36 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.8 7000 64129215802

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಿಂಗುಪುನಃಶ್ವ ೇತನಾ ಮಾಡಿದ್ದು   ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆಕೆಿಂಪ್ಣಣ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ತಾಯ ಗನದೊಡಿ್ಡ ಮಾಸೂ 17,11/10 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1.8 15750 0488101010403

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಿಂಗುಪುನಃಶ್ವ ೇತನಾ ಮಾಡಿದ್ದು   ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆಮುನಿನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೀರಪ್ಪ ತಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 25 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.46 4025 64128098494

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಿಂಗುಪುನಃಶ್ವ ೇತನಾ ಮಾಡಿದ್ದು   ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ದುಡ್ರ್ನಹಳಿ ಮಾಸೂ 158 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1.5 13125 64195290325

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಿಂಗುಪುನಃಶ್ವ ೇತನಾ ಮಾಡಿದ್ದು   ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತದ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಎಿಂ ಹಸಹಳಿ ಮಾಸೂ 51/2 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.58 5075 0488101014615

ತೆಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಿಂಗುಪುನಃಶ್ವ ೇತನಾ ಮಾಡಿದ್ದು   ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಎಿಂ ಹಸಹಳಿ ಮಾಸೂ 44/9,7/8 ಸ್ವಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 0.8 7000 0488101013268



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ A.ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಚಿನನ ಪ್ಪ ಜಿನಗರ್ತಮಮ ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 14/4,15/1 SC ಬಾಳೆ(TC) 1.00 30500 797971560079 10662100000842

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B. ದಾಳಿಂಬೆ  ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಸುರೇಿಂರ್ರ  ಬಿನ್ ಪ್ರುಮಾಳ್ ಬೆಳಿಾವಿ ಕಸಬಾ 94/1 ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 9200 342352932292 12500114368

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B. ದಾಳಿಂಬೆ  ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಸುಧಾಕರರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್  ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ ಬಾಳಗನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 105 ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 13824 565096710413 692104000080778

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B. ದಾಳಿಂಬೆ  ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಕೃಷ್ಣಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ ಬಾಳಗನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 104 ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 13824 362871823674 6572200029847

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ C. ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 
H R ಸಂತೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣನ  H 

D
ಹುಿಂಗೇನಹಳಿ ಕಸಬಾ 37 SDP ಮಾವು 2.82 17202 722913920694 64020009231

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ C. ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ H D ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಹಳೇಹಳಿ ಮಾಸೂ 27/3,27/4 SC ಮಾವು 0.96 9360 828842503018 54019826435

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ C. ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಸುಗಗ ೀಿಂಡ್ಹಳಿ ಮಾಸೂ 126,55/3,58/ಪಿ2 SC ಮಾವು 1.66 16185 748453331782 1370101080713

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ C. ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ದಾಸಪ್ಪ ಅಲಹಳಿ ಮಾಸೂ 26 SC ಮಾವು 0.85 8287 0488101011145

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ C. ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿಜಯ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಕ್ಷಕ ಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 125/1,126/1 SDP ಮಾವು 1.50 9150 275572776062 04184101081731

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ C. ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿವೇಕ್ ಎಿಂ ಬಿನ್  ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಕ್ಷಕ ಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 144/2 SDP ಮಾವು 1.35 8418 775571776082 0484101081730

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ D. ಸೇಬೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ವಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ನಗಿಂಡ್ಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 212/1 SC ಸೀಬೆ 0.80 7200 10709100001658 842646783786

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ D. ಸೇಬೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರಾತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಣಿಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಕಸಬಾ 69/ಪಿ51 SC ಸೀಬೆ 1.20 10800 1709100010135 301987245045

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಸೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಅಣಿಮಿಟಿ ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 38/2 sc ಟಮೀಟೀ 0.60 12000 137101011003656 636004215398

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಹುಳ್ದೇನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 238/ಪಿ41,29/72 sc ಟಮೀಟೀ 0.70 14000 10662100001818 954024720370

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಪಿ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ  ಬಿಮ್ ಪ್ರ್ು ನನ ಪ್ಳ್ರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 52,53/10 SC ಟಮೀಟೀ 0.80 16000 127901010007939 936147584198

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 
ಇಯ್ಪ್ಪ  ಕನಮಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಚಿಕಕ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 9 SC ಟಮೀಟೀ 0.70 14000 11194101013481 310768577545

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣಣ ಹನುಮೆತನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 86/ಪಿ13 SC ಟಮೀಟೀ 0.50 10000 10898101024973 226228498875

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನರಸಮಮ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಪ್ಳ್ರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 64/1,63/3 SC ಟಮೀಟೀ 0.30 6000 0488101015610 507154495660

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 70/ಪಿ16 SC ಟಮೀಟೀ 0.60 12000 127901050011679 706119386350

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟನಬೊೀವಿ ಮಣಿಶೆಟಿ ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 69/ಪಿ52,26/4,77/2 SC ಟಮೀಟೀ 1.45 29000 10709100006563 656162509948

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಮಾದಾಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 74/280 SC ಟಮೀಟೀ 1.40 28000 4065101001427 436263737107

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ ಮಾದಾಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 81 SC ಟಮೀಟೀ 0.60 12000 4065101000674 428660199779

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 
ಚಿಕಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಲಿನಬೊೀವಿ ಸೀತನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 23/2,21,2,25/2 SC ಟಮೀಟೀ 1.00 20000 10729101000344 987517856894

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯ್ಣ ಬೊೀವಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬೊೀವಿ ಕರಚನೂರು ಕಸಬಾ 138/2,138/3,14/ಪಿ1 SC ಟಮೀಟೀ 2.00 40000 23271010027 260525033913

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯ್ಣ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಬಾರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 246 SC ಟಮೀಟೀ 1.20 24000 5455101004671 369120504785

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಪಾಪ್ಪ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಪ್ಪ ಅಗರ ಹಾರ ಮಾಸೂ 27/3,5 SC ಟಮೀಟೀ 2.00 40000 0598108028252 399899825333

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿಂಕಟರಾಜ M ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಇಿಂದೂಮಂಗಳ್ ಲಕೂಕ ರು 97/ಪಿ1 SC ಟಮೀಟೀ 0.80 16000 0488108018082 915198813754

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 171,189,126/2 SC ಟಮೀಟೀ 1.00 20000 25881000001342 283381185887

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಚಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 119/1,120/1 SC ಟಮೀಟೀ 0.80 16000 125001132283 329460883779

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 1/2 SC ಟಮೀಟೀ 1.00 20000 232710100006065 499916629054

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್  ಅಬ್ಬ ಯ್ಯ ಯ್ಲ್ಕರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 150 SC ಟಮೀಟೀ 0.60 12000 127901010009181 405707473289

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಉಪ್ಸ್ವಪುರ ಟೇಕಲ್ 25 SC ಟಮೀಟೀ 0.30 6000 10898101005534 555023000887

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ನಾಗಿಂಡ್ಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 24/1 SC ಟಮೀಟೀ 0.80 16000 10709100001658 842446783786

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರತನ ಮಮ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಣಿಶೆಟಿ ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 69/ಪಿ31,85/4 SC ಟಮೀಟೀ 1.90 38000 10709100010135 301987245045

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಪ್ಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 89/ಪಿ1, 89/ಪಿ26 SDP ಟಮೀಟೀ 1.00 20000 4065101003233 761153334703

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟನಬೊೀವಿ ಮಣಿಶೆಟಿ ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 26/4,27/2,69/ಪಿ52 SDP ಟಮೀಟೀ 1.47 29230 10709100006563 656162509948

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಮಿಿಂಡ್ಹಳಿ ಕಸಬಾ 87/ಪಿ14,117 SDP ಟಮೀಟೀ 1.00 20000 10807100009542 388997089411

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ಮುನಿಶಾಮಿ ಕರಿೀಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 10/3 SC ಟಮೀಟೀ 0.50 10000 8456181100000525 936774472435

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಚಿಕಕ  ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ರಂಗಯ್ಯ ನ ಅಗರ ಹಾರ ಮಾಸೂ 81,2 SC ಟಮೀಟೀ 0.76 15200 845618110000519 760431333886

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಿ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶಾಮಶೇಟಿಿ  ಹಳಿ ಮಾಸೂ 69/2,60ಪಿ9 SC ಟಮೀಟೀ 0.92 18400 31016833605 609233592310

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ E. ತರಕ್ಯರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮಾರಮಮ  ಕೀಿಂ ಹನುಮಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 46/ಪಿ21,37 SC ಟಮೀಟೀ 1.57 31400 54059027693 243435870208

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನೆಪ್ಪ  ಬಿನನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಗಣಿಗನಹಳಿ ಮಾಸೂ 18 ST ಚಿಂಡೂ ಹೂ 1.2 12000 845610110002589 822736828384

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಲಿರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ನಿಡೂಮಾಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 37 ST ಚಿಂಡೂ ಹೂ 1.29 12900 845610410001220 953980745241

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಬಾಯ ಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 31/2 ST ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.55 5500 10898101033096 414300855218

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಬಂಗೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 118/1 ST ಚಿಂಡೂ ಹೂ 1.44 14400 127901051000953 513277607568

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಸ್ವರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 31/1,128 ST ಚಿಂಡೂ ಹೂ 1.99 19900 10898101009041 333558411138

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಚನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 116 ST ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.8 8000 127901051000947 289313870987



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಅಶಾ ಥಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮೇಗೌಡಿ್ ಹುಳ್ದೇನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 101 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.4 4000 10662100001361 263364966273

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರವಿೀಿಂರ್ರ  D R ಬಿನ್ D L ರಾಮಾಯ್ಯ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 106 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.4 4000 54031301002 221239206222

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಗಿರಿಬಾಬು B M ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣ ಕಮರಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 19/1ಎ ST ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.22 2200 127901011003639 328023522263

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಿಡೂಮಾಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 14/ಪಿ9 SC ಚಿಂಡೂ ಹೂ 1.2 12000 849610100002665 284197899621

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುತೊ ೀನಹಳಿ ಮಾಸೂ 33/ಪಿ3,27 ST (SMALL FARMERS) ಚಿಂಡೂ ಹೂ 1.06 16960 64194704483 741190893920

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುತೊ ೀನಹಳಿ ಮಾಸೂ 31/1 ST (SMALL FARMERS) ಚಿಂಡೂ ಹೂ 1.94 31040 64091469297

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮಂಜಳ್ ಕೀಿಂ ಪಿ ಎಸ್ ಬಾಬು ಕರಡುಗೂಕ್ಷದ ಟೇಕಲ್ 59 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.8 8000 1279010117747 316183731723

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಸರೀಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಗೌಡ್ ಪುಡ್ಡಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 29 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.8 8000 137101011003300 961380677335

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸರ್ತೀಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಗೌಡ್ ಪುಡ್ಡಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 42/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.8 8000 11194101000511 213148406663

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಬಿ ವಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಮಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 64/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.8 8000 106621000012897 25441150034

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಗುಳ ಟೇಕಲ್ 87 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.8 8000 1279101011004619 408642818557

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 106/2,106/1,64/2,65/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.8 8000 127901011002168 739534441645

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ F. ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಸ್ವರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಪ್ಪ ಕೂನದಹಸಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 61/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.8 8000 1066210013309 979487300135

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ G. ಗುಲಾಬಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ಆಲಂಬಾಡ್ಡ ಲಕೂಕ ರು 233 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಗುಲಾಬಿ 0.40 10000 0823101014981 258107694399

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ G. ಗುಲಾಬಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಚಕಕ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ರರ್ಪುರ ಮಾಸೂ 3/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.50 12500 64132463804 377787003425

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್           A ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ವಿಂಕಟೇಶ ಟಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ತೃಣಸ ಮಾಸೂ 109110 ಸ್ವಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 10101 31536409128 692266809717

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ಚನನ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ಚಕಕ ಿಂಡ್ಹಲಿ್ಲ ಕಸಬಾ 85/22 ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 3.70 14627 3853101000056 800112421851

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  HM ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 259/3 ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 8000 30915028492 3592919456302

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದಲನೇ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ಸುಜಾತ ಕೀಿಂ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  HM ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 259 ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 7372 30913586266 836787162603

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  C ಸೇಬೆ ಎರಡನೇ  ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ವಮಕಟರೆಡಿ್ಡ ಯ್ಲ್ಕರ್ಗುಳ ಟೇಕಲ್ 115 ಸ್ವಮಾನಯ ಸೀಬೆ 0.60 2625 54029085459 495521276967

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  C ಸೇಬೆ ಎರಡನೇ  ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ಮಾತಾ ಎನ್ ಕೀಿಂ ರಮೇಶ್ ನಾಗಿಂಡ್ಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 114/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಸೀಬೆ 1.00 4375 2588010000005505 350755364930

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ D ಮಾವು ಎರಡನೇ ವಷಷದ  ನಿವಷಹಣೆ  A B ಮೃತಯ ಿಂಜಯ್ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 182/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 1.20 2400 0484101074789 659477326709

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ D ಮಾವು ಎರಡನೇ ವಷಷದ  ನಿವಷಹಣೆ  ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿೀರಪ್ಪ ಚಿಮಸಂರ್ರ ಕಸಬಾ 9/1,8/2,9/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 4000 64133858767 554151904814

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ D ಮಾವು ಎರಡನೇ ವಷಷದ  ನಿವಷಹಣೆ  ನಂರ್ಕೂಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ಸಂತೇನಹಲಿ್ಲ ಕಸಬಾ 57 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 4000 1072910000264 852385070691

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ D ಮಾವು ಎರಡನೇ ವಷಷದ  ನಿವಷಹಣೆ  ಶ್ರ್ಕೂಮಾರ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಬ್ಸವೇಗೌಡ್ ಬ್ಸರ್ನಪುರ ಕಸಬಾ 36 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 1600 20241538080 522196981345

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ D ಮಾವು ಎರಡನೇ ವಷಷದ  ನಿವಷಹಣೆ  
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 254/2,37/1ಜಿ ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 1.10 2200 107291000007084

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ಫಾಮಿೀದ್ ಖಾತುನ್ ಬಿನ್ ರ್ಹಬ್ ಖಾನ್ ಹುಳ್ದೇನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 301 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 11400 10662100014316 488813990810

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ರ್ಹಬ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಜಿೀಜ್ ಖಾನ್ ರ್ತಮಮ ನಾಯ್ಕನ ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 36/4,50,41 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 1.47 20947 10662100002889 412938053733

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ಸತೂ ರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಜಿೀಜ್ ಖಾನ್ ರ್ತಮಮ ನಾಯ್ಕನ ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 50,41 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 1.37 19522 10662100000081 974918730870

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   
ಷೇಕ್ ಬಾಬಾ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಷೇಕುು ಸೇನ್ 

ಸ್ವಬಿ ನಿರ್ರಮಂಗಲ ಟೇಕಲ್ 155/34 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 28500 0484101001019 804804382495

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ರಾಮಾಿಂಜನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಪ್ಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 136 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 16250 10709100008726 272913048497

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   
ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣ ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲ 

ಗೌಡ್ ಸಂತೇನಹಳಿ ಕಸಬಾ 75 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 32500 25880100000618 509501917439

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ಟಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಕಕ ಚ್ಚಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 14/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 32500 10001581818 580998931211

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ನೂರ್ ಜಾನ್ ಕೀಿಂ ಸರ್  ದಾರ್ ಖಾನ್ ರ್ತಮಮ ನಾಯ್ಕನ ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 41,50 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 14250 10662100003232 932229142662

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 189,171/3,126/4,127/6,12

7/4,125/1
SC ಮಾವು 1.69 33800 258801000001342 283381185887

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಸುಗಗ ಿಂಡ್ಹಳಿ ಮಾಸೂ 106/3,106/2,120,55/3 SC ಮಾವು 2.00 32500 1370101080713 748453331782

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಚಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 189 SC ಮಾವು 1.20 19500 64104928208 961474838794

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 126/2,189 SC ಮಾವು 0.75 13687 64095761548 669132434481

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ಶ್ರ್ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಬ್ಸವೇಗೌಡ್ ಬೈರನಹಳಿ ಕಸಬಾ 36/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 30000 20241538080 522196981345

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ಮಂಜಳ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃೃ಼ ಷ್ಣ ಯ್ಯ ಮಿಟಿ ಗನಹಳಿ  ಟೇಕಲ್ 45/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 1.26 18900 0768101051164 385140252478

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಯ್ಯ ಪ್ಪ ಮಿಟಿ ಗನಹಳಿ  ಟೇಕಲ್ 45/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 1.24 18600 127901010009355 853077662562

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ಚ ೇತನ   ಕೃೃ಼ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಭುರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 14/1,12/1,21/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 30000 10662101001796 757246236442

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸ್ಮಗ್ರ  ಪೇಷಕ್ಯಿಂಶ ಮತ್ತತ  ರೇಗ್/ಕೇಟ  ನಿವಷಹಣೆಮುಕುಿಂರ್ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ನಾಯ್ಕ ಶಾಯ ಮಶೆಟಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 120 ST ತೆಿಂಗು 1.9 2280 845618110000414 511891233044

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸ್ಮಗ್ರ  ಪೇಷಕ್ಯಿಂಶ ಮತ್ತತ  ರೇಗ್/ಕೇಟ  ನಿವಷಹಣೆ ನಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಕಕ  ನಲಿಪ್ಪ ಮಲಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 52 ST ಟಮೀಟ 0.8 960 64141372835 737737771146

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸ್ಮಗ್ರ  ಪೇಷಕ್ಯಿಂಶ ಮತ್ತತ  ರೇಗ್/ಕೇಟ  ನಿವಷಹಣೆರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಣಪ್ಪ ಮಲಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 46/ಪಿ10 ST ಟಮೀಟ 1.45 1740 0488101022044 573243723488

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕ್ಯಾ ರೇಟ್ ವಾಷಿಂಗ್  ಮಿಷನ್  ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಚಿನನ ಪ್ಪ ಯ್ಶವಂತಪುರ ಕಸಬಾ 129 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ರೇಟ್ ವಾಷಿಿಂಗ್  
ಮಿಷ್ನ್ 0.60 810000 1072911042890 879354387531

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕ್ಯಾ ರೇಟ್ ವಾಷಿಂಗ್  ಮಿಷನ್  ಚಿಕಕ ಮಲಿೆ ೀಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ತನದಹಳಿ ಕಸಬಾ 196/3,184 ST
ಕ್ಯಯ ರೇಟ್ ವಾಷಿಿಂಗ್  

ಮಿಷ್ನ್ 0.66 810000 10960100000051 679979230319



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕ್ಯಾ ರೇಟ್ ವಾಷಿಂಗ್  ಮಿಷನ್  ಚನನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಜಪ್ಪ  ಟೆ ಎಿಂ ತನದಹಳಿ ಕಸಬಾ 70,64 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ರೇಟ್ ವಾಷಿಿಂಗ್  
ಮಿಷ್ನ್ 0.52 810000 10960100000034 660629637994

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕ್ಯಾ ರೇಟ್ ವಾಷಿಂಗ್  ಮಿಷನ್  ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಬೈರನಹಳಿ ಕಸಬಾ 12/3ಎ,10/ಪಿ23 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ರೇಟ್ ವಾಷಿಿಂಗ್  
ಮಿಷ್ನ್ 2.09 810000 125001282728 750779894274

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕ್ಯಾ ರೇಟ್ ವಾಷಿಂಗ್  ಮಿಷನ್  ಶಂಕರಪ್ಪ  ಎಿಂ ವಿ ಬಿನ್ ಪಿಳಿ್ಪ್ಪ ಚಕಕ ಿಂಡ್ಹಳಿ ಕಸಬಾ 69/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ರೇಟ್ ವಾಷಿಿಂಗ್  
ಮಿಷ್ನ್ 1.44 810000 64120002539 784542041996

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕ್ಯಾ ರೇಟ್ ವಾಷಿಂಗ್  ಮಿಷನ್  ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಬೈನದಹಳಿ ಕಸಬಾ 71/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ರೇಟ್ ವಾಷಿಿಂಗ್  
ಮಿಷ್ನ್ 0.26 810000 10960101002908 346883556526

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಶೇತಲಾ ಕೊಠಡಿ ಶಾಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಟೇಶಪ್ಪ ಬಂಟಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 68/7,68/1,83/23 SDP ಶ್ೀತಲಾ ಘಟಕ 15*16*11 662000 4065101002017 977027955865

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಮಿನಿ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕ್ಟ ರ್ ಪಿಳಿ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 131/1 ಸ್ವಮಾನ್ಯ ಮಿನಿ ಟಾರ ಯ ಕಿ ರ್ 1.10 75000 10709100003784 881776220338

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ರ್ಸಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಕಮಮ ನಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 24/1,24/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 0592500101568801 409687856443

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ವಿಂಕಟೇಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುತೊ ೀನಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 158 ST ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 64091469297 443076465402

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ಸ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ರ್ರರ್ಪುರ ಮಾಸೂ 151,127/p22 SC ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*4 200000 855610110007105 236164130725

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ವೈ ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಪ್ಪ ಅಲಹಳಿ ಮಾಸೂ 17/2,10/1,80 SC ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*5 200000 10898101012589 541305900055

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 
ಚಿನನ ಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಎಿಂ ಎನ್ 
ವಿಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ ಮಾರಸಂರ್ರ ಕಸಬಾ 39/3,133/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 520101010468540 622440889706

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಎ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 52 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 10709101034882 625162187006

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ಡ್ಡ ಆರ್ ರವಿೀಿಂರ್ರ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ  ಟೇಕಲ್ 106 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*4 200000 54031301002 221239206222

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ನಾಗಪುರ ಲಕೂಕ ರು 52 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*5 200000 0188101007274 289935838702

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ A. ಪ್ಯಲಿ ಹೌಸ್ ನಾಗರಾಜ ಎಿಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಎಿಂ ಎ ಪಾಪ್ಣಣ ಅಗರ ಹಾರ ಕಸಬಾ 159/7,42/1 ಸ್ವಮಾನಯ  ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 3704 sq.mtr 1464000 484101081635 984384696879

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ A. ಪ್ಯಲಿ ಹೌಸ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸ್ವರ್ಪ್ಪ ಮಲಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 76/1 ST ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 3920 CM sq.mtr 774567 488108022025 926781812683

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ A. ಪ್ಯಲಿ ಹೌಸ್ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮೈಲಾ,್ಿಂಡ್ಹಳಿ ಕಸಬಾ 18/3 SC ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 2000 CM sq.mtr 787621 0823101107079 569760069482

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಚಿಕಕ  ಹನುಮನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ 
ಸಣಣ ಪ್ಲಿ್ಲನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 214 ST ಟಮೀಟೀ 0.97 15520 127901010009308 352957712407

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಚಿಕಕ  ಹನುಮನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 53 ST ಟಮೀಟೀ 0.35 5600 127901011005306 678369488838

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಿಕಕ  ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 89/5,96/4, ST ಟಮೀಟೀ 0.25 4000 31764124631 634349518875

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸುಬ್ಬ ಮಮ  ಕೀಿಂ ದೊಡಿ್ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 89/4,88/1ಬಿ,83/1,96/2 ST ಟಮೀಟೀ 1.26 20160 0488101021510 940747737465

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮಂಗಮಮ  ವಿ ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 88/2,82 ST ಟಮೀಟೀ 1.67 26720 845610510001487 333351472117

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 15/ಪಿ2,17/2,18,19 ST ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 0488108017486 542409804056

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಗೀಪಾಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ನ ಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 19,17/2,27/1 ST ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 0488101018035 476093227154

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 

ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 17/2,18,89/3,14/1 

150/ಪಿ2
ST ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 0488108022379 440112856289

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 17/2,18,19,5/1 ST ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 0488101020188 982034627219

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುತೊ ೀನಹಳಿ ಮಾಸೂ 33/ಪಿ3,27 ST ಟಮೀಟೀ 1.92 30720 64194204483 741190893920

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕ್ಷಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಕೀಮನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 38,61 ST ಟಮೀಟೀ 0.48 7680 10898101014851 262160520212

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪ್ಪ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 12/3,123/1,121 ST ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 127901010007644 702141614232

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಪಾನಮಾಕ್ಯನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 27/1,73/2 ST ಟಮೀಟೀ 0.73 11680 137101011002721 703034237375

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕರಡುಗೂಕ್ಷದ ಟೇಕಲ್ 51 ST ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 127901010007823 833403621531

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬ್ಡ್ಕನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 45/2 ST ಟಮೀಟೀ 1.96 31360 127901011001659 430727974359

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿವಿೀರಪ್ಪ ಪಾನಮಾಕ್ಯನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 117,21/1,74/3 ST ಟಮೀಟೀ 0.97 15520 137101010004328 482687576350

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಂಚಕಲ್ ಟೇಕಲ್ 65 ST ಟಮೀಟೀ 0.78 12480 127901011002559 349147471942

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬ್ಡ್ಕನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 44/1,44/2 ST ಟಮೀಟೀ 0.37 5920 10898101013384 398898042771

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಪಿಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 12122 ST ಟಮೀಟೀ 0.50 8000 127901051000620 546034345199

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಬಾಯ ಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಂಚಕಲ್ ಟೇಕಲ್ 39 ST ಟಮೀಟೀ 1.09 17440 127901010009752 3076365000180

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರ್ತಮಮ ಕಕ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 40/2ಎ,40/1 ST ಟಮೀಟೀ 0.55 8800 127901010008243 793872330717

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 116 ST ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 127901051000947 289313870987

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಅನೂಸೂಯ್ ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 71/ಪಿ3 ST ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 127901011005762 395894199176

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸರ್ು ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 29/1 ST ಟಮೀಟೀ 0.49 7840 127901011004384 942525828753

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಲತಾ ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 47/2,47/3 ST ಟಮೀಟೀ 1.21 19360 127901011002248 739488229350

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 51 ST ಟಮೀಟೀ 0.55 8800 32168354951 664024032651

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 47/4,47/5,27/1,28/2 ST ಟಮೀಟೀ 1.41 22560 127901010008016 326821312985

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಒ ವಿ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 42 ST ಟಮೀಟೀ 0.66 10560 127901010006464 966375821098

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸ್ವದಾನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 212 ST ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 127901011002471 800879162316

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಗಿರಿಬಾಬು B M ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 19/1ಎ ST ಟಮೀಟೀ 0.54 8640 127901011003639 328023522263



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸೀಣ್ಣನ ಪ್ಲಿ್ಲ  

ನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 214 ST ಟಮೀಟೀ 0.60 9600 11194101000140 670521640102

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಪಾಪ್ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 211 ST ಟಮೀಟೀ 1.12 17920 127901011002621 236830379302

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 10 ST ಟಮೀಟೀ 0.50 8000 127901011001452 469314521517

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ನಾರಾಯ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 211 ST ಟಮೀಟೀ 1.60 25600 10662101007143 375805086314

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸ್ವರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಪ್ಪ ಕೂನದಹಸಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 61/2 SC ಟಮೀಟೀ 1.27 20320 10662100013309 979487300135

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  H ನಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ ಹನುಮಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 2/2 SC ಟಮೀಟೀ 0.40 6400 127901010007124 830191028029

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಅರ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ರಾಮಪ್ಯ್ಯ ಕೆ ಜಿ ಹಸಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 6/1,48/2,48/1 SC ಟಮೀಟೀ 0.67 10720 127901010007825 989639245115

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ದೊಡಿ್ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಕೀಗಿಟಗನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 47/3,48/2 SC ಟಮೀಟೀ 0.66 10560 10757100004242 575964390868

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 27/9,58 SC ಟಮೀಟೀ 0.64 10240 845610110005201 593246181638

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 27/9,58 SC ಟಮೀಟೀ 1.02 16320 54061502146 796772009029

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  R V ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ರಾಜೇನಹಳಿ ಮಾಸೂ 19,25/1 SC ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 10729100009396 375302169259

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಬುರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 47/P1,82/3,41/6,82/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.95 15200 10662101001796 757246236442

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ  ಎಿಂ ಸ ಬಿನ್ ಚನನ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಮೇಟಹಟಿಿ ಕಸಬಾ 31,9,10/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.90 14400 20343332958 583008757919

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 47/2,46/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.50 24000 64197629276 241203922702

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮದೂು ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮರಿಯ್ಪ್ಪ ಮಡ್ಡವಾಳ್ ಕಸಬಾ 47/P3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 520101010481628 227923539126

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಅರಸಪ್ಪ  ಬಿನೆಕ  ಬಿ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ದೊಡಿ್ ಕಡ್ತ್ತರು ಕಸಬಾ 23,20/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 1072910000462 293137914521

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಟಿ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಮಣಿಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಕಸಬಾ 94,102/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.90 30400 10729100001675 665209411477

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೃಷ್ಣ ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕುಿಂದೇನಹಳಿ ಕಸಬಾ 59/1,7/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 19200 137101010002146 299135599617

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕುಿಂದೇನಹಳಿ ಕಸಬಾ 47/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 0484101025975 931660766102

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ ಬೈರಪ್ಪ ಬಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 199/2,246 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 25600 5455101001671 369120504785

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಾಜಗೀಪಾಲ ಟಿ ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಮಣಿಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಕಸಬಾ 28/17,23/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 10709100000140 382853855932

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸಣಣ ಪ್ಲಿೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ ದಾಸಪ್ಪ ಕಂಚುಗರಾನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 40 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.98 15680 12791011003090 881653478578

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಂಗಳ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚನನ ಬ್ಸಪ್ಪ ನೂಟವ ಟೇಕಲ್ 47/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.73 11200 10898101018316 250974380149

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 17/ಪಿ15 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.92 14720 137101010004937 821476537169

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 2/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 6400 10662100015608 608359922080

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿೀರಬ್ರ್ರ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪ್ಟೇಲ ವೇರಪ್ಪ ನೂಟವ ಟೇಕಲ್ 62/1,8/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.97 15200 10898101000274 755847287646

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟಶಪ್ಪ   ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಬ್ನಹಳರಿ ಟೇಕಲ್ 64//4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.73 24000 10662100012897 254441150084

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ನೂಟವ ಟೇಕಲ್ 60 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.40 22400 10898101002573 870782497038

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿೀರಬ್ರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜ್ೀಗಪ್ಪ ಕೆಿಂಪ್ಸಂರ್ರ ಟೇಕಲ್ 16,18/1,5/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.31 22240 127901011000053 218906140547

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ  ಣನ ಕೀಮನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 17/ಪಿ5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 6400 10898101026847 851393856402

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 70 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 19200 127901011006118 915582014178

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 102,100,115/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 6400 10662100013043 747333600501

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಅರುಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 56/6,56/7,56/5,56/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.92 11200 127901010008319 622410349657

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದೂು ರಪ್ಪ ದೊಡಿ್ದಾನರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 36/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 10898101002421 663243771008

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಪುಟಿ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಸರ್ು ಪ್ಪ ಹಸಬ್ಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 20/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 10662100016172 641814728523

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ತಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 22/6 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.30 4800 10729101031991 465836896781

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಪ್ರ್ಮ ಮಮ   ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಎಳೇಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 28/4,30/2,30/3,28/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 8456181100000991 339468064196

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಗೀಪಾಲಮಮ  ಕೀಿಂ 
ದೊಡಿ್ಗೀಪಾಲಯ್ಯ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 43/ಪಿ14,120/1,15/ಪಿ28 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 845610510001503 919976647806

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಎಳೇಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 92 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 845610100002197 802560869692

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ಯಮಣಣ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 48/ಪಿ16,25/123 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 845610110004117 220524196108

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಅಮರೇಶ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ರಾಜೇನಹಳಿ ಮಾಸೂ 106/8,105/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 10662100003389 234563614470

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 27/ಪಿ12 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 6400 0488101018462 959501536122

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಅಮರನಾರಾಯ್ಣ ಬಿನ್ ಮಾಯ ಕಲಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ ಮಾಸೂ 67/ಪಿ9 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.50 8000 10662100013504 893452264567

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸುಗುಣಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾಗಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 27/ಪಿ12 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.38 6080 0488101012566 992834002665

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಗುಡಿ್ ರ್ ಹಸಹಳಿ ಮಾಸೂ 11/ಪಿ40,11/ಪಿ23 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 5401501233 473189776369

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಪಾಪೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಓಬೇಗೌಡ್ ರ್ತರುರ್ಲಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 26/ಪಿ6 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 10898101013171 355017085361

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಧನಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮುಳ್ಕ್ಯಮನದೊಡಿ್ಡ ಮಾಸೂ 4/ಪಿ13 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 0488101012770 507173604872



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಯಿಂಚ್ಚಳ್ ಮಾಸೂ 108 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.70 11200 84561010000063 348209879381

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಪಿ ರ್ತಪ್ಪ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪಿಳಿ್ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 11 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 10709100007489 832427517947

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಚಿಕಕ ಹನುಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಲಿನನ  

ಬೊೀವಿ ಸೀತನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 113,25/2,23/2,23/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 10729109000344 987517856894

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಟರಾಜ ಸ ಬಿನ್ ಲೇ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಗಂಗಪುರ ಕಸಬಾ 64/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 9600 520101010526133 489616011307

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಎಿಂ ಸ ಸತಯ ನಾರಾಯ್ಣ ಬಿನ್ ಎಿಂ ವಿ ಚಿಕಕ  

ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ ಮಿಿಂಡ್ಹಳಿ ಕಸಬಾ 85/ಪಿ19 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 048410107227 460183345810

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಿಕಕ  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮೇಡ್ಹಟಿಿ ಕಸಬಾ 3/1,244,59/ಪಿ9,2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 10729100007780 965024066186

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಾಮರಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಕ್ಯಟೇರಿ ಕಸಬಾ 677/1,89/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.71 11360 64100469392 821911718497

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಅಿಂಜನೇಯ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಕ್ಯಟೇರಿ ಕಸಬಾ 6/8,89/5,89/4,89/1,60/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.37 21920 64003199288 560984419928

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಿಳಿ್ಯ್ಯ ಮೈಲಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಕಸಬಾ 49/1,14 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.27 20320 10729100006676 582673552503

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 26,16/1,16/2,13/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.50 24000 0484108038572 324421253714

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಮೈಲಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಕಸಬಾ 12/1,113/2,128 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.11 17760 20150015255 373530087058

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿೀರಾಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಪಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಆರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 25/3ಎ,25/3ಬಿ,25/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 19200 0484101016927 964410945678

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಾಮಂಜಿ ಬಿನ್ ಸೀರಪ್ಪ ಯ್ಶವಂತಪುರ ಕಸಬಾ 29/2,12/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.63 10080 043100101000215 726404605857

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಂಜಡ್ಪ್ಪ  ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿರೆಡಿ್ಡ ಕಡ್ಡ್ಗಿನಬೆಲೆ ಕಸಬಾ 8 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 137101010000084 802296271846

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೆ ನರಸಿಂಹ ರೆಡಿ್ಡ   ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ ಕ್ಯಟೇರಿ ಕಸಬಾ 84/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.62 9920 125000664423 994322904951

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸುನಿೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ ಕಸಬಾ 31,31/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 32327147038 607598073018

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 189,171,125/1,126/4,127/

6
ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.80 28800 258801000001342 283381185887

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಎಿಂ ನಾಗರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 2/1,2/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 29440 10709101028225 410059332473

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪ್ಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 89/ಪಿ44 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.45 22400 50100145109572 772570132354

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೆಿಂಪ್ಣಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 1/2ಎ ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 19200 917020047178682 49916629054

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಪಿ ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಪ್ಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 89,114/2,24 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.37 21920 520101257998801 865550358804

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಅನಿೀತಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ವಿಂಕಟರಾಜನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 3/7,13,3/8 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.82 12800 10662100015782 394679706494

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಿಕಕ ಸಣಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್ಕರಗಪ್ಪ ತಾಳ್ಕುಿಂಟೆ ಲಕೂಕ ರು 91/ಪಿ100 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 10718101025547 265370311133

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕೀಡೂರು ಕಸಬಾ 90/1,90/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.80 28800 4451101001264 786313420546

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಎ ಎನ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಅಲಂಬಾಡ್ಡ ಲಕೂಕ ರು 234 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.55 24800 8323101002206 767787934468

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಗೀಲೆಗೌಡ್ ಟೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ತರಬ್ಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 40/1,28/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.50 24000 4065101003623 259757900800

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸರೀಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ ಪುಡ್ಡಶೆಟಿ ಹಳಿ  ಟೇಕಲ್ 8/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 137101011003300 961380677335

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ವಿಂಕಟರಾಜನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 19,20 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 25600 10662100016930 653938372986

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಧನಂಜಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಯ್ಯ  ಗೌಡ್ ಓಬ್ಟಿಿ ಮಾಸೂ 39 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 19200 64097654046 506487849057

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಎಸ್ ವಿ ದೊಡಿ್ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸುಗಗ ಿಂಡ್ಹಳಿ ಮಾಸೂ 105/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 19200 845610110007362 764885512190

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಮಾಸೂ 14 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.50 8000 125000423839 923221097122

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಮಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 55,66/2, ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.78 12480 845610110007023 393423690868

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕಲಾರ್ರ್ತ ಕೀಿಂ ಮಂಜನಾಥ ಮಾಸೂ  ಮಾಸೂ 466,478/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.90 14400 32425855061 256865581969

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಬಾಬುಶೆಟಿಿ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 44/ಪಿ25,101/5,102/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 54192775391 488126320376

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 10/1,137,45/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.97 31520 0488101018479 317912517827

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶ್ಿಂಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 9/2,68/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.83 13280 0484101029539 652352830476

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಕೆಕ ಪಿಲಿಪ್ಪ ಮಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 52 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 641413728355 737737771146

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಸ ಹನುಮಪ್ಪ ಕೆಸರಗೆರೆ ಮಾಸೂ 12/1,12/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.11 17600 0488101016756 279915416838

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುತೊ ೀನಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 27 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.52 24320 10898101005774 569347437351

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸುರೇಿಂರ್ರ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಿಂಕಟಗೌಡ್ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 13 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 19200 64146337839 759668262945

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 27/9,58 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.98 15680 54061502146 796772009029

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನವಿೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಸುಗಗ ಿಂಡ್ಹಳಿ ಮಾಸೂ 94/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 9600 845610110000566 444734798488

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಗಡ್ಗಹಳಿ ಮಾಸೂ 36/2,35/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.95 15200 845610110001389 566014130402

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಾಜಶೇಖರ ಬಿನ್ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಬಾಲನಾಯ್ಕನ ದೊಡಿ್ಡ ಮಾಸೂ 33,35/2,1/3,37/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.52 24320 30801851981 311778637946

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 58,27/9 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.64 10240 845610110005201 593246181638

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ ಹಾರೀಹಳಿ ಮಾಸೂ 9/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 0484101029539 277417904232

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಅಣಣ ಪ್ಪ ಮಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 47 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 0488101022044 573243723488



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಮಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 52 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 6400 0488101011904 216189222365

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಈರಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಪ್ಪ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 25/1,25/3,25/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.64 25600 10898101049459 378937466343

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಸೀನಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 171/2,45/2,45/1,149/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.55 24800 127901011000140 410712366687

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹುಣಸಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 126/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.27 4000 127901010006098 467952028802

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಂರ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಹುಣಸಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 1/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 127901010007685 827307338580

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಹುಣಸಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 24/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.66 10400 127901011005893 819151521269

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪೇಗೌಡ್ ಕುಿಂಟನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 9/4,9/7 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.06 16000 11194101001398 906769377721

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಳಿ್ಪ್ಪ ವಿೀರಕಪುತರ  ಟೇಕಲ್ 22/1,25/2,66/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.70 27200 11194101008771 938849132810

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 10 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 0484101076122 998612936863

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಪೂಲಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಚಿನನ ಪ್ಪ ಶೆಟಿ ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 26/ಪಿ4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.40 22400 127901011006976 451462304090

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸ ಕ್ಷಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಹರರ್ ಕತ್ತೂ ರು ಟೇಕಲ್ 38/1,61 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.14 17600 127901010008786 851393856402

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಪ್ರಮಾಳ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 83/3,84/1,80,10 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.70 27200 127901011000017 612582458304

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಅಶೂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಯ ರ್ಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 198,65/6,65/9 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.62 9920 127901010007012 425520029506

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಂರ್ರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಗಜೇಿಂರ್ರ ರಾವ್ ರ್ತಮಮ ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 4/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 10662100003788 626323133313

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಹೆಚ್ ಕೆ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಹುಣಸಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 20/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.62 9600 127901010005443 628525347196

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಎಿಂ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿರೆಡಿ್ಡ ಬಾಲನಾಯ್ಕನ ದೊಡಿ್ಡ ಮಾಸೂ 34/2,34/1,35/1,6 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.59 9440 04881011003176 991759707220

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಶ್ರ ೀರಂಗಮಮ   ಕೀಿಂ ಅಪ್ಪ ಯ್ಯ ಓಬ್ಟಿಿ ಮಾಸೂ 40 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 25600 10662101012394 860315722965

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಕೆ ಎಮ್ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿ 

ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕರಿೀಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 11,5,6/1,8,9 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 845618110000040 881643869211

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಎಿಂ ಎಸ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಂರ್ಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯ್ಯ ನ ಅಗರ ಹಾರ ಮಾಸೂ 83,82,80,1/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 845610110000476 823861249221

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ  ನಾಯ್ಕ ತಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 30,25, ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 64128098494 618995331201

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಮಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 17/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 0488108017544 572437672721

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 112,141/3,161/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 0488101013803 749151354620

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟದಾಸರಿ ಓಬ್ಟಿಿ ಮಾಸೂ 44 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 10662100015900 324837117940

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಎಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಮಾಸೂ 103,36 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 0488101009813 534859377428

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರ್ರರ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ ದೊಡಿ್ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 122/2ಪಿ2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 845610110004981 574706061141

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೆ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ಯಕ್ಷಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕುಪೂಪ ರು ಮಾಸೂ 78/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.71 11360 0488101003543 548172483654

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮಂಜಳ್ ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಮಾಸೂ 102 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 10709101045408 413204117820

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಉ ದೊಡಿ್ ಣಣ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ದಾನರ್ಹಳಿ ಮಾಸೂ 28/2,32/3,32/1,28/2,27,53 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 8456100003078 435888636853

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸಿಂಣಪ್ಪ ಮಲ್ಲಯ್ಪ್ಪ ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 53/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.49 7840 62235750896 928833313030

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರ್ತಮಮ ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 28 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 25600 64094871096 315406459042

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರುಕಮ ಣಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಂಗಪ್ಪ ಕುಿಂದೇನಹಳಿ ಕಸಬಾ 1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 0484101031151 311583782690

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಿಂ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 13/3,13/1,11/7,11/8,16 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 64009643458 545879742435

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಎ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಳ್ಪ್ಪ ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 127/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.91 30560 54031307672 688602837913

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸುನಿೀಲ್ ಎ ಎಸ್  ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಎ ಎನ್ ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 45/1,91/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.59 25440 32663696754 315246002476

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಂಜಪ್ಪ ತಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 25,30 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 37949962207 753754628888

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಆಿಂಜಿನೇಯ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಾಲ್ಕಬಾವಿ ಕತೂ ರು ಕಸಬಾ 32/1,2/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 137101011003543 354295490515

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 106,88/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.09 17440 0488101016742 985096483706

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮಾರಮಮ  ಕೀಿಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 27,37,48/ಪಿ21 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.67 10720 54059027693 243435870208

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಹಳೇಹಳಿ ಮಾಸೂ 15/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 25600 0488101018184 667417534387

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅಧಿಕ್ಯರಹಟಿೆ ಮಾಸೂ 18/2,18/3,18/4,28/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 258801000000998 636899932899

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಯ ಪ್ಪ ತಾಯ ಗನದೊಡಿ್ಡ ಮಾಸೂ 16 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.72 11520 0488101011845 658131298384

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಉಚಾ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ರಾಜೇನಹಳಿ ಮಾಸೂ 23/ಪಿ12 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 50100206561943 977938847168

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 79,1/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.76 28160 64207488178 350235170817

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗಂಗಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 449/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.90 14400 0488101012611 742845967092

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಿಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಮಾಸೂ 28/ಪಿ6 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.80 12800 0662100001685 400016799134

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಡ್ಡಪ್ಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಮಾಸೂ 47/3,50/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.58 9280 10898101001033 936327301755

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಎ ಎನ್ ಗೀಪಾಲ ಬಿನ್ ನಲಿಪ್ಪ  ಉ 

ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 70/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.99 15840 84561011000578 779654343748



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಎಿಂ ಹಸಹಳಿ ಮಾಸೂ 24/1,24/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.89 14240 54061499096 316750375932

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ನರ್ಪ್ಪ ಕಣಿವನಹಳಿ ಕಸಬಾ 62/4,62/8 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 19200 10729100007347 695155650446

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ ಕರಿೀಯ್ಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 4,5/1,32/3,37/2,11/2,10/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 0488101013329 390446071378

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ 

ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಎಿಂ ಹಸಹಳಿ ಮಾಸೂ 53/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 9600 520101010510180 711733649167

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಬಾಬು ಬಿನ್ ಲೇ ಪಾಪ್ಣಣ ದೊಡಿ್ದಾನರ್ನಹಳಿ ಮಾಸೂ 157 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 108981010183345 777597261467

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಎಿಂ ವಿ ರಾಜೇಿಂರ್ರ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮಲಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 67/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.32 5120 845610110003100 751773499873

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಎ ಬಿ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಬ್ಯ ಟೇಗೌಡ್ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 43/ಪಿ11 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.88 12800 845618110000881 805413202285

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರ್ತಮಮ ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 64195200325 301256888518

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುಳ್ಬಾಗಿಲಪ್ಪ ತಂಬಿಹಳಿ ಕಸಬಾ 87/2,76/1,37/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.97 15520 54031294312

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಎ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅರಸಪ್ಪ ರ್ತಮಮ ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 65/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 25600 0484101024582 612553385265

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣ ಬೊೀವಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಣಬೊೀವಿ ಬಾರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 138/2,138/3,14/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 232710100027387 260525033913

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಿನನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿನನ ಣಬೊೀವಿ ಬಾರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 147/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 10400 10729100010997 562714345172

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಬಾಕ್ಯರಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 31/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 125000124668 443076465402

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ ಮಲ್ಲಯ್ಪ್ಪ ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 148/9,69/2,70,69/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.30 20800 0484101021968 324234999167

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿನೀದ್ ಬಿನ್ ಎಿಂ ಎನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಮಲ್ಲಯ್ಪ್ಪ ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 131/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.12 8000 0484108036670 573670866805

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕುಿಂದೇನಹಳಿ ಕಸಬಾ 4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.60 25600 137101010004412 450062466113

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ದೊಡಿ್  ಇಗಗಲ್ದರು ಮಾಸೂ 32/2,19/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.89 14240 64091191075 844328910479

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಿನುನ  ಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಿಂಗ್ ಅದಿಕ್ಯರಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 37/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.88 14080 10662101026430 497281139253

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಲಕ್್ಷ ಮ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕುಿಂದೇನಹಳಿ ಕಸಬಾ 17/1,17/2,12/11 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.80 28800 137101010000542 735319959475

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮಾರುರ್ತ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕುಿಂದೇನಹಳಿ ಕಸಬಾ 9/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.50 24000 137101010001249 422473454993

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೆಿಂಪ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಮಲ್ಲಯ್ಪ್ಪ ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 14/8,51,63 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.30 20800 64071251648 717781095907

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಕೆ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಚೌಡ್ಪ್ಪ ತಂಬಿಹಳಿ ಕಸಬಾ 7/ಪಿ8,95/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.37 5920 0484101077215 583970437315

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಸಣಪ್ನಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 79/1,75/5,75/7,52/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.90 30400 64172183310 881465306265

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಎಿಂ ಎನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಮಲ್ಲಯ್ಪ್ಪ ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 11/3,134/1,144/2,1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 19200 54551010000666 848956359179

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಎಿಂ ಎನ್ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮಲ್ಲಯ್ಪ್ಪ ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 56/4,43/1,30/1,87/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 10729100001946 576958764965

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿಶಾಮಿಬೊೀವಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ನಬೊೀವಿ ಬಾರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 147/1,147/6,133/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.20 19200 10729100004265 364466880526

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಬುಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ ಟೇಕಲ್ ಟೇಕಲ್ 179/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.62 9920 1371010110003750 326080885050

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೆ ಈಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ನ ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 16,18/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 9600 10898101005996 594101993501

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಅಮಮ ರಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ ದೊಡಿ್ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 68/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 9600 10662100014394 986788373242

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ರ ಪಾಪ್ಯ್ಯ ಟೇಕಲ್ ಟೇಕಲ್ 50/3,45/1,49/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 0484101080777` 995099268177

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮಂಜಳ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಕರಡುಗೂಕ್ಷದ ಟೇಕಲ್ 59 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 127901011007747 316183731723

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗುರುರ್ಲಗಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 59 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 9600 127901010006949 784275797875

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 43715 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.60 9600 10898101000326 92130993846

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 86 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.75 12000 127901011003966 963339615949

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸರ್ತೀಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಯ್ಲ್ಕರ್ಗುಳ ಟೇಕಲ್ 51/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 6400 1279010110010862 554484241570

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಜಿನಗರ್ತಮಮ ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 14/4.15/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 10662100000842 797971560079

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮಂಜಳ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 83,132/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.40 6400 127901011000810 415499557512

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪ್ಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 89/ಪಿ44 SC ಟಮೀಟೀ 1.20 16000 50100145109572 977245383685

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೆಿಂಪ್ಣಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 1/2 SC ಟಮೀಟೀ 1.20 19200 917020047178682 499916629054

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಬಾರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 246 SC ಟಮೀಟೀ 1.00 16000 5455101001671 369120504785

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣ ಬೊೀವಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬೊೀವಿ ಕರಚನೂರು ಕಸಬಾ 138/2,138/3,14/ಪಿ1 SC ಟಮೀಟೀ 2.00 32000 232710100027 260525033913

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B.  ಟಮೊೇಟೇ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಚಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 119/1,120/1 SC ಟಮೀಟೀ 0.86 12800 10709100010631 329460883779

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ತಳ್ಳು ವ ಗಾಡಿ ಎಿಂ  ಗುರುರಾಜ ಬಿನ್ ಎಿಂ ವೈ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಾಲ್ದರು ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತಳಿ್ಳ ರ್ ಗಡ್ಡ 15000 125000295001 796743865010

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   A. ಕೃಷ ಹಿಂಡ  ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ ತನದಹಳಿ ಕಸಬಾ 152/2,152/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21*21*4 (1700 CUBIC M 75000 10960101012349 554776265490

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   A. ಕೃಷ ಹಿಂಡ  ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನಾಯ್ಕ ಮಲಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 46/1 ST ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21*21*4 (1700 CUBIC M 75000 0188101021255 405240689953

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   A. ಕೃಷ ಹಿಂಡ  ಪ್ರ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿನಾಗರೆಡಿ್ಡ ಬೆನಗಟಿ ಲಕೂಕ ರು 78 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21*21*4 (1700 CUBIC M 75000 9392500100767901 598038587810

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   A. ಕೃಷ ಹಿಂಡ  ಟಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಚಪ್ಪ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 12/1,119/1,150/ಪಿ19 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21*21*4 (1700 CUBIC M 75000 125001132283 329460883779



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   A. ಕೃಷ ಹಿಂಡ  ಪಿ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ಣಣ ಪ್ಳ್ರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 52 SC ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21*21*4 (1700 CUBIC M 75000 127901010007939 936147584198

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   A. ಕೃಷ ಹಿಂಡ  ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಳಿ್ಪ್ಪ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 122,12/9,12/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21*21*4 (1700 CUBIC M 75000 127901010007644 702141614232

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   A. ಕೃಷ ಹಿಂಡ  ಸರೀಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಗೌಡ್ ಪುಡ್ಡಶೆಟಿ ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 8/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21*21*4 (1700 CUBIC M 75000 137101011003300 961380677335

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B. ಸ್ಮುದಾಯ   ಕೃಷ ಹಿಂಡ  ಶ್ರ ೀ ಸಪ್ೂ ಗಿರಿ ಬೆಳೆಗರರ ಸಂಘ ಯ್ಶವಂತಪುರ ಕಸಬಾ 46/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 64*48*6 400000 520101255302444

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B. ಸ್ಮುದಾಯ   ಕೃಷ ಹಿಂಡ  ಶ್ರ ೀವಿನಾಯ್ಕ ಬೆಳೆಗರರ ಸಂಘ ಬಿಟಿ ನಹಳಿ ಮಾಸೂ 94,40,84,73,47/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 64*48*6 400000 125001167136

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B. ಸ್ಮುದಾಯ   ಕೃಷ ಹಿಂಡ  
ಶ್ರ ೀ ಮಂಜನಾಥ ತೀಟಗಕೆ ಬೆಳೆಗರರ 

ಸಂಘ ಯ್ಶವಂತಪುರ ಕಸಬಾ 22/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 0.96 400000 520101257351578

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B. ಸ್ಮುದಾಯ   ಕೃಷ ಹಿಂಡ  ಶ್ರ ೀಕೃಷ್ಣ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗರರ ಸಂಘ ಹೆಡ್ಗಿನಬೆಲೆ ಕಸಬಾ 67/2,80 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 53*38*8 400000 144201011006545

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B. ಸ್ಮುದಾಯ   ಕೃಷ ಹಿಂಡ  
ಯ್ಶವಂತಪುರ ಶ್ರ ೀ ಮಾರುರ್ತ ತೀಟಗರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗರರ ಸಂಘ ಯ್ಶವಂತಪುರ ಕಸಬಾ 55/2,117 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 25*25*8 400000 5201001259160873

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B. ಸ್ಮುದಾಯ   ಕೃಷ ಹಿಂಡ  
ಯ್ಶವಂತಪುರ ಶ್ರ ೀ ಮುನೇಶಾ ರಸ್ವಾ ಮಿ 
ತೀಟಗರಿಕೆ ಬೆಳೆಗರರ ಸಂಘ ಯ್ಶವಂತಪುರ ಕಸಬಾ 24/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 75*24*9 400000 520101258391661

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B. ಸ್ಮುದಾಯ   ಕೃಷ ಹಿಂಡ  
ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಶ್ರ ೀ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  
ಸ್ವಾ ಮಿ ತೀಟಗರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗರಿಕೆ ಸಂಘ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 189 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 27*25.5*9 400000 125001240153

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B. ಸ್ಮುದಾಯ   ಕೃಷ ಹಿಂಡ  ಶ್ರ ೀ ವಿಂಕಟೇಶಾ ರ ಬೆಳ್ಗರರ ಸಂಘ ಯ್ಶವಂತಪುರ ಕಸಬಾ 55/1,1/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 55*25*10 400000 520101257351824

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ B. ಸ್ಮುದಾಯ   ಕೃಷ ಹಿಂಡ  
ಯ್ಶವಂತಪುರ ಶ್ರ ೀ ಅನನ ಪುಣ್ಣದಶಸಾ ರಿ 
ತೀಡ್ಗರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗರರ ಸಂಘ ಯ್ಶವಂತಪುರ ಕಸಬಾ 33 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 45*38*7 400000 125001295556

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್    ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಎಿಂ ಪಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನಣ ಅಗರ ಹಾರ ಕಸಬಾ 159/9 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 3704 sq.mtr 259280 0484101081635

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಅಣಬೆ ಉತ್ಪಾ ದನಾ ಘಟಕ್ ಸಂಪ್ತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ಪ್ರ್ತ ಹುಳ್ದೇನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 220/3,219/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಅಣಬೆ 0.82 800000 91801009116988 557661050677

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್   ಕ್ಷಟಿ ಪ್ಪ  ಸ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಕಮಮ ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 61,38/1 ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 262160520212 10898101014851

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್   ಸ್ವರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಪ್ಪ ಕನದಹಸಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 61/2 ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 979487300135 10662100013309

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ (TC) ಬೆಳೆಯಲಿಿ  ನಿಖರ ಬೇಸಾಯಅರಸಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ ಮುನಿದಾಸಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಳಿ ಟೇಕಲ್ 70/ಪಿ5 ಬಾಳೆ 0.80 40000 641997840854 127901011008129

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  ಯಿಂತ್ರರ ಕ್ರಣ ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 212 ಟಮೀಟೀ 2.47 19895 127901011002471 800879162316

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  ಯಿಂತ್ರರ ಕ್ರಣ ಮಂಜಳ್ ಕೀಿಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 15/3 ಟಮೀಟೀ 0.8 16540 127901011006008 728733972951

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  ಯಿಂತ್ರರ ಕ್ರಣ ಚನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 116 ಟಮೀಟೀ 0.8 16601 127901051000947 289313870987

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  ಯಿಂತ್ರರ ಕ್ರಣ ಚಿಕಕ ನರಸಿಂಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಭರ್ರ ಪ್ಪ ಪ್ಳ್ರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 48/1 ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 3.15 16964 127901011005148 998274133971

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈಚಪ್ಪ ನೂಟವ ಟೇಕಲ್ 24 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.65 15916 386436089248 10898101009877

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಹನುಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ್ ನೂಟವ ಟೇಕಲ್ 149 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.4 15916 343149088744 10898101012312

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಚಲ ಗುರುರ್ಲಗಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 7/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.85 15214 828440352019 10898101019148

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ನೂಟವ ಟೇಕಲ್ 2/ಪಿ10 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 0.8 19895 568256738467 10898101019148

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಎಚ್ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನೆಪ್ಪ ರ್ರರ್ಪುರ ಮಾಸೂ 48/ಪಿ54 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 0.38 17100 310172812915 0488101012412

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ರ್ರರ್ಪುರ ಮಾಸೂ 35 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.9 8474 285318511528 488101012412

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ನರಸಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಪ್ಳ್ರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 63/3,64/1 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 0.90 17788 507154495660 64153430410

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಕೆ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕದಂಡ್ಪ್ಪ ಹಳೇಪಾಳ್ಯ ಟೇಕಲ್ 89/2 (ಸ್ವಮಾನಯ )ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟೀ 0.32 12946 285266206803 127901010002500

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ ರತನ ಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಗುಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 66 (ಸ್ವಮಾನಯ )ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟೀ 1.12 48750 611016226950 1279111000721

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಒ ಹೆಚ್ ನಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 2/2 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 0.4 18282 830191028029 12790110007124

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಎಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಲೇ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 30/1,40/2 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 1.77 20720 793037226555 64107353007

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಆರ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಕೂಗಿಟಗನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 6/1 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 0.53 18741 989639245115 127901010007825

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಎಿಂ ಆರ್ ಮಹದೇರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿರಂಗಪ್ಪ ಮಾರ್ನಹಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 88/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.72 19895 64158403913

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಲತಾ ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 47/2 (ಸ್ವಮಾನಯ )ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟೀ 0.49 18281 739488229350 127901011002248

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 42 (ಸ್ವಮಾನಯ )ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟೀ 0.66 18281 966375821098 127901010006464

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 47/4,47/5 (ಸ್ವಮಾನಯ )ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟೀ 0.79 18281 326921312985 12791010008016

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಅನಸೂಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 7/ಪಿ3 (ಸ್ವಮಾನಯ )ಪ್.ಪಂಗಡ್ 0.80 18281 395894199176 127901011005762

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ದೊಡಿ್ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಗುಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 66 (ಸ್ವಮಾನಯ )ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟೀ 0.61 48750 679626475741 12790110010420

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಲಿಪ್ಪ ಸೀತನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 25/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.46 19895 987517856894 10729101000344

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನನ್ ಬೈಚಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಮಾಸೂ 12 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.62 18957 205381376961 20241399941

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ನಾರಾಯ್ಣ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಯ್ಶವಂತಪುರ ಕಸಬಾ 103/5,128 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.62 19895 407320231750 043100101000005

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಲಗನಹಳಿ ಕಸಬಾ 24/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.93 18957 694327753666 10709100009212

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜ್ೀಗಪ್ಪ ನಾಗಪುರ ಲಕೂಕ ರು 25 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.81 18957 738179291633 54059551801

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಚಂರ್ರ ಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಹಸಬ್ಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 21/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.93 19895 583710044165 127901010010481

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಸೀತರಾಮಪ್ಪ ಜನಗನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 28 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.47 15916 127901010009100



 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್ನರಸಿಂಹರೆಡಿ್ಡ ಮಾರಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 3/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.55 15214 316085459996 0484101075848

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ರ್ಜರ ಮಮ  ಕೀಮ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ರರ್ಪುರ ಮಾಸೂ 47/3 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 0.36 19895 628561428190 64197228978

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಗೀಪಾಲ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕುಪೂಪ ರು ಮಾಸೂ 64 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 19553 373771670844 54060551820

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹಾರೀಹಳಿ ಮಾಸೂ 137 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 0.75 16964 914899191892 37172389937

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಎಿಂ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಓಬ್ಟಿಿ ಮಾಸೂ 30/ಪಿ8 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.36 19895 325316185147 10662100000639

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಮಲಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 52 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.5 19895 krushi market 0488101011704

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಮಲಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 55,66/2 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ದೊಣ್ಣಣ  ಮೆಣಸನಕ್ಯಯಿ 2.2 19895 393423690868 845610110007023

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಈರಣಣ ಎಿಂ ಹಸಹಳಿ ಮಾಸೂ 48/ಪಿ49 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 13500 521056825036 64136615493

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ರ್ರರ್ಪುರ ಮಾಸೂ 58,27/9 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 1.1 19895 766772009029 54601502146

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಸ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ರ್ರರ್ಪುರ ಮಾಸೂ 151,27/ಪಿ22 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 2 13500 236164130725 848610110007105

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿರೆಡಿ್ಡ ಬಾಲನಾಯ್ಕನ ದೊಡಿ್ಡ ಮಾಸೂ 34/1,34/2,35/1 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಬಿೀನಿ್ 0.81 15166 991759707220 0488101003176

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಬೆನಘಟಿ ಲಕೂಕ ರು 99 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.37 14366 863111609036 4065108002197

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ತಮಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಪ್ಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 103 ಸ್ವಮಾನಯ ನವಿೀಲ್ ಕೀಸ್ 1.2 15166 680589718175 4065101001705

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ದೊಡಿ್ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಲಕೂಕ ರು ಲಕೂಕ ರು 167 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.1 15166 267278719866 4065101003233

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಮಿರುಪ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 80 ಸ್ವಮಾನಯ ಬಿೀನಿ್ 0.8 15916 643564824189 15622041008771

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 1/2ಎ ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.12 15916 499916629054 917020047178682

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಡ್ಡ ಎನ್ ಅಶಾ ಥ್ಗಗ ಡ್ ಬಿನ್ ನಂಜಡ್ಪ್ಪ ದಿನೆನ ೀರಿಹಾರೀಹಳಿ ಮಾಸೂ 115 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.4 15166 645857030050 520101075841742

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಡ್ಡ ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ಯ ರ್ಪ್ಪ ಸರ್ು ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 32/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.4 15166 20142783830 20142783830

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ತರಬ್ಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 32/ಪಿ13 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.4 19895 290464741139 4029108000751

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಮುನಿಬೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಪ್ಪ ಸರ್ು ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 43/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 4 15214 722410228432 0823101102410

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ರಾಜಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿರೆಡಿ್ಡ ರಾಿಂಪುರ ಕಸಬಾ 140 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 15214 668484157820 10729100012855

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರ್ತಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ ಉಪ್ಪ ರಹಳಿ ಮಾಸೂ 81 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.6 10356 439858286724 0488101015796

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ ಶೆಟಿಿ ನಿರ್ರಮಮಗಲ ಟೇಕಲ್ 161/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.42 15642 756203223175 64039353127

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ರುಮಾಳ್ಪ್ಪ ಮಾಸೂ ಮಾಸೂ 572/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.24 14076 391147378401 0488108019519

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಶ್ಿಂಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 23 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.44 15642 878409935305 232710100038383

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಮರಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿಮಮ ಪ್ಪ ಶ್ಿಂಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 28/ಪಿ2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.5 15166 426257569250 10662100001081

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ನಾರಾಯ್ಣಬೊೀವಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಣಣ  ಬೊೀವಿ ಕರಚನೂರು ಕಸಬಾ 138/2 (ಸ್ವಮಾನಯ )ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.45 19896 260525033913 232710100027387

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 189,171/3 (ಸ್ವಮಾನಯ )ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.94 40000 283381185887 258801000001342

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಚಿನನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿನನ ಬೊೀವಿ ಕರಚನೂರು ಕಸಬಾ 147/2 (ಸ್ವಮಾನಯ )ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.65 19018 562714345172 10729100010997

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಣಿಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಕಸಬಾ 26/4 (ಸ್ವಮಾನಯ )ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.4 19018 656162509948 10709100006563

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ನಂಜಿಂಡ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಾರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂಕ ಿಂತ್ತರು ಕಸಬಾ 8 ಸ್ವಮಾನಯ ಹಿೀರೆಕ್ಯಯಿ 1.39 14993 802296271846 137101010000084

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಯ್ಲಿಾರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗುಲಿಾರೆಡಿ್ಡ H ಹಸಕೀಟೆ ಲಕೂಕ ರು 4/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.82 15214 462016479770 4451101001271

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ದೊಡಿ್ ಶ್ವಾರ ಕಸಬಾ 86/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.84 32000 538964342034 144201231000462

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ರಾಜರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಅಪಾಪ ಲಿಾರೆಡಿ್ಡ ಚಕಕ ಿಂಡ್ಹಳಿ ಕಸಬಾ 58/12 ಸ್ವಮಾನಯ ಸೆವಂರ್ತಗೆ 0.06 8036 883783040315 2001646071

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಮಲಿ್ಲಕ್ಯಜದನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂದಿೀಶಪ್ಪ ಬೊಪ್ಪ ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 46/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.4 15000 707852736814 64171021144

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಎಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪ್ಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 24 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.05 15214 865550358804 520101257998801

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಪುಟಿ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಭದಾರ ಚಲಗೌಡ್ ಹುಳ್ದೇನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 3 ಸ್ವಮಾನಯ 1.20 5424 374384243713 10662100000264

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಎನ್ ಪ್ರ ಕ್ಯಿಂತ ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಗುಳ ಟೇಕಲ್ 140/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.29 14230 909777259115 137101011002081

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಣಿಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಕಸಬಾ 22/2,21/6 ಸ್ವಮಾನಯ    (ಪ್.ಪಂಗಡ್) ಟಮೀಟೀ 1.15 40000 577199558655 10729101001990

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ವಿಂಕಟಾಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ ಸೀತನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 53/2 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 0.38 15000 544354192679 4451101000555

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಸಂಪಂಗೆರೆ ಲಕೂಕ ರು 231 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 1.35 13347 356168750194 0823101103129

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೈರಪ್ಪ ತಾಳ್ಕುಿಂಟೆ ಲಕೂಕ ರು 111 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಟಮೀಟೀ 1.2 18957 878480311634 10718100000739

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ಅಪ್ಪ ಯ್ಯ ಕೂಗಿಟಗನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 43 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಬಿೀನಿ್ 1.20 18957 772570132354 50100145109572

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಬೈಚೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಬ್ಯ್ಯ ಣಣ ಶೇಷ್ಣಪುರ ಯ್ಲ್ದು ರು 10 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.38 16596 889549398520 10694101025361

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಚಕಕ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹರಳ್ಕುಿಂಟೆ ಯ್ಲ್ದು ರು 117 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.2 38438 589347288429 54051068707

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಟಿ ವಿ ರಾಜ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ತಮಮ ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 24 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.04 15820 342358764865 4451101000555

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಪಿಿಂಡ್ಡನಗರ ಯ್ಲ್ದು ರು 52 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.92 38438 663055694667 179910031163



 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ರವಿಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೀತರಾಮಯ್ಯ ಪಾತಮುತೂ ಕಪ್ಲಿ್ಲ ಯ್ಲ್ದು ರು 13 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.26 12320 890604240689 3349101007556

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ರಾರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಗೌಡ್ ಹರಳ್ಕುಿಂಟೆ ಯ್ಲ್ದು ರು 107/ಪಿ16 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.6 38438 573822331104 7422500101031701

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ಸುಬ್ರ ಮಣಿೀ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಪಿಿಂಡ್ಡನಗರ ಯ್ಲ್ದು ರು 22/6,22/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.64 38438 395548045957 179910031467

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ವಿ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟೇಶಗೌಡ್ ಹರಳ್ಕುಿಂಟೆ ಯ್ಲ್ದು ರು 14/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 1.08 16596 714011186453 7422500100839301

 SMAM ಯೋಜನೆ SMAM ಯೀಜನೆ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಪಿಿಂಡ್ಡನಗರ ಯ್ಲ್ದು ರು 19 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟೀ 0.54 38438 301229659163 179910031463

ಮುಳಬಾಗಿಲು
290 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಕೆ. ಜನಾಧದನರೆಡಿ್ಡ   ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 303920763139 35550334210

291 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೆಲಿಪ್ಪ ಎಿಂ. ಬೈಯ್ಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 75/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 382193138814 35550334210

292 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಮ. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪುಣಯ ಹಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 181,165,166/1-p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.8 173850 884875990669 35550334210

293 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ. ಪ್ರ ಭಾಕರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 3/4-p1,177/3,1/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 602082473171 35550334210

294 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರರ್ತ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 14 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.85 94716 549406688521 35550334210

295 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಸೀಣಣ ಪ್ಪ ಉಗಣಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 2/12 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 865983650172 35550334210

296 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಚಂಗರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 3/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 550080751259 35550334210

297 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ವಿ. ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಉಗಣಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 108 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 884379774720 NILIN4055

298 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಪಾಪ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಎಚ್. ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 80/p31 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.5 145802 781061141684 NILIN4055

299 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಹನುಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚ್ಚಮೆಗೌಡ್ ಎಚ್. ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 176 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 190387 341275086650 NILIN4055

300 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಯ್ಯ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ಚಿನನ ಬಾಯ ಲೆಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 21/p3,22/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 549129122224 NILIN4055

301 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಮೂರ್ತದ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ 
ರಂಗಸ್ವಾ ಮಿ ಕತೂ ಮಂಗಲ ಆವಣಿ 113/2,113/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.7 164746 855590838681 NILIN4055

302 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್,ಟಿ ನಿೀಲ ಕೀಿಂ ಅರುಣ ಕುಮಾರ ಕತೂ ಮಂಗಲ ಆವಣಿ 83,115 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 191781 257616132591 NILIN4055

303 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಎಚ್. ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 79/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.7 110117 902580538513 NILIN4055

304 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಮುನಮಮ  ಕೀಿಂ ದೆರ್ರಾಜರೆಡಿ್ಡ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 44/1b ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 631219011807 35550334210

305 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗೀಜಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 302 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 396298098009 35550334210

306 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸನಪ್ಪ ಬ್ಟರ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 66/3,70/2,3/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110118 86813285981 NILIN4061

307 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಸೂರುಕುಿಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 176 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.8 173850 780437571745 NILIN4061

308 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾ ತಮಮ  ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 77/5,208 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 54626 976107677677 35550334210

309 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 115,115/1,1/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110118 954824587568 35550334210

310 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 66,77/1,328/12,139/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.2 22674 712793455293 35550334210

311 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಲಿಪ್ಪ ಸ. ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 471986939323 36971641647

312 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಮುನಿಚವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಕ್ಯದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 104/2,118/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.65 68538 722923077537 36971641647

313 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ರೆಡಿ್ ಪ್ಪ ಸ. ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 107 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.96 97297 331442688670 36971641647

314 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭಾಕರ ಬಿನ್ ರ್ತಪ್ಪ ಯ್ಯ ಬೆಸೂ ರಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.7 164746 682897533782 36971641647

315 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಮ್. ವಿಂಕಟೇಶಬಾಬು ಬಿನ್ ಜಿ.ಕೆ. 

ಮುನಿರಾಜ ತರಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 56/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 91735 612114530590 36971641647

316 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಮ್.ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕ್ಯದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 118/1,118/3,111/p5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 644337165470 36971641647

317 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ದಾಮ ವಾತಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕ್ಯಮಸನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 83 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 669456959247 36971641647

318 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಗಟಿ ಪ್ಪ ಮುಷಿ್ಟರು ಬೆೈರಕ್ ರು 44/1,138/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 652459647959 35550334210

319 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್. ಜ.ಶ್ರ್ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಗುರರ್ರೆಡಿ್ಡ ನಾಗೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 38,94/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 460831839685 35550334210

320 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 2,19/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 291076527867 35550334210

321 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ವಿ.ಶ್ರ ೀನಾಥ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 172/3,173/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 101013 643479474528 35550334210

322 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 115/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 577036612390 35550334210

323 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಕೀದಂಡ್ಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 143,13/1,145/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110118 659783168465 35550334210

324 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ದೊಡಿ್ತೂ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 144,123/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 873123038091 35550334210

325 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಉಮಾಶಂಕರ ಬಿನ್ ಗಪಾಲರೆಡಿ್ಡ ಚಂಮಕಲಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 122 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 91735 967643619707 00362320012310

326 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯ್ದ್ ಜಾನ್ ಪಾಶ್ ಬಿನ್ ಹೈರ್ರ್ ಸ್ವಬ್ ಚಂಮಕಲಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 47 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181 815297702832 00362320012310

327 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಯ್ವುಲಿಾ  ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಖಾರ್ರ್ ಕತೂ ಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 5/,50/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.8 173850 421100624192 00362320012310

328 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್.ಅಮರನಾರಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿ್ಡ ಲಕಕ ಶೇಟಿಿ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 97/p2,87 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 77319 286905928769 00362320012310

329 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗೀಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 27/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.05 105563 428441272502 00362320012310



330 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಾ ರ್ ಬೆಗ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಬೆಗ್ ಸನನ ವಾಡ್ಡ ಆವಣಿ 11/p13,12/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 137431 760576953539 NILIN4061

331 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ದೊಡಿ್ ಗುಕ್ಷದ ದುಗಗಸಂದರ 66/1,66/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 999138504166 64015781402

332 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಗೌಡ್ ಉಗಣಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 44/1,19 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110118 420165842481 NILIN4055

333 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಡ ಬೆೈರಕ್ ರು 109,60/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.3 128327 724823665486 NILIN4055

334 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ಕೆ . ಸಣನ ಪ್ಪ ತೀಿಂಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 69 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 542436722329 NILIN4055

335 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಯಮಕ್ಷ್ಮಮ  ಬಿನ್ ಸೀನಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಡ ಬೆೈರಕ್ ರು 88/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.5 146536 326860803033 NILIN4055

336 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲಿಂಗಮನಾಯಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ನಾಯಿ್ಡ ಕುಕಕ ಲದೊಡಿ್ಡ ಬೆೈರಕ್ ರು 34,12/4,35/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 897678614895 NILIN4055

337 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ದಾಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಅಶಾ ಥನಾರಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ ತೀಿಂಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 89,43 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 667367033165 NILIN4055

338 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಸೀಮಶೇಖರ್ ರೆಡಿ್ಡ ಚಂಮಕಲಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 81608 780632965378 06602200025685

339 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ನೇಗೌಡ್  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟೆಗೌಡ್ ನಾಗಮಂಗಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 9/1,119/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 99664 405455980338 10726100005429

340 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೀದಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಾಯ ಟನೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 233/4,233/6,233/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.60. 63904 64143314190

341 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ನೆನದಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 9/2,88/3,88/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.10. 110118 724983206585 20145744934

342 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಎನ್. ವೇಣು ಗಪಾಲ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಬಾಯ ಟನೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 90/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.45 49664 810196518888 64124859727

343 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ವಿ. ವೇಣು ಗೀಪಾಲ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ ನಗವಾರ ಬೆೈರಕ್ ರು 223,226/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 807019817664 52028100001634

344 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಾಯ ಟನೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 104,173 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.64 68538 619089601922, 52028100004302

345 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್. ಎನ್. ರಘುಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ಷೀಲಾಗಣಿ ಆವಣಿ 5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.3 127835 373926936990 00000010476413036

346 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಯಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಎಸ್ ಅನಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 44/2,44/3,45 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 824758467854 35550334210

347 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅನೇಪ್ಪ ಎಮ್. ಗಲಿಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 14 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181 389520307441 35550334210

348 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಎಮ್. ಬೈಯ್ಪ್ಪ ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 697272710402 35550334210

349 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್. ಮುರಳ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಎಮ್. ಗಲಿಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ #BEZUG! ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.5 146537 523638299876 35550334210

350 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಅರ್ . ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಬಂಗವಾದಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 100/6,127,42/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.15 114667 810773198484 35550334210

351 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ರೆಡಿ್ ಪ್ಪ ಎಚ್.ಕತ್ತೂ ರು ಬೆೈರಕ್ ರು .34/2,33/1,19/P-P6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.95 96370 557063626602 35550334210

352 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಯ್ತರ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮಂಜನಾಥ್ ಸುಣಣ ಪ್ಕುಿಂಟೆ ಬೆೈರಕ್ ರು  28/P4, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110118 266100050594 35550334210

353 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಶ್ವಾಣಣ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಸೂರುಕುಿಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 145 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 137431 990616717399 NILIN4061

354 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾ ತಮಮ  ಕೀಿಂ ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ಸ. ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 104/2,104/4,96/3,15/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 77810 NILIN4062

355 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಮಿಳ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ ಸೂರುಕುಿಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181 696079175113 NILIN4063

356 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲೀಲ್ ಅಹಮ ದ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಅಪಿಜ್ ತಾಯ್ಲ್ದರು ತಾಯಲ ರು 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 547562000323 NILIN4064

357 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್. ಎಚ್. ಪ್ರ ನಾಧಮಮ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಸೂರುಕುಿಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 111/5,111/3,111/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 950233187042 NILIN4065

358 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕನಕಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮನಪ್ಪ ಮುಷಿ್ಟರು ಬೆೈರಕ್ ರು 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.2 22674 595053441298 NILIN4066

359 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬ ಣಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 224/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.45 48963 367130585085 35550334210

360 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೇಮಾರ್ರ್ತ ಕೀಿಂ ಉಮೇಶ್ ಕಮಮ ರ್ಟಿಿ ಆವಣಿ 250/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45392 968106919358 30977544844

361 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ದಣ ಕೀಿಂ ಚಂರ್ರ ಶೇಖರ್ ಕಮಮ ರ್ಟಿಿ  ಕ್ಯಮನೂರು ಆವಣಿ 250/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 44464 912154004268 30977544844

362 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘರ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಅನಂರ್ರೆಡಿ್ಡ ಕಮಮ ರ್ಟಿಿ  ಕ್ಯಮನೂರು ಆವಣಿ 132/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.8 28361 888026686330 30977544844

363 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಮಿಳ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಗೀವಿಿಂರ್ರೆಡಿ್ಡ ಕಮಮ ರ್ಟಿಿ  ಕ್ಯಮನೂರು ಆವಣಿ 250/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45392 666257295743 30977544844

364 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಆನಂರ್ರೆಡಿ್ಡ ಕಮಮ ರ್ಟಿಿ  ಕ್ಯಮನೂರು ಆವಣಿ 250/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.8 28361 788510371034 30977544844

365 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂರ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಅಿಂಕಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು  132/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.57 22221 772963562589 30977544844

366 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ರಾಧಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಕದಂಡ್ರಮಯ್ಯ ಬಾಯ ಟನೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 310 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63904 289046658818, 000010980887852

367 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಗುರನನ ಆರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 99 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.15 114667 695882293111 36971641647

368 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಕಿಂರ್ಡ್ಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 13/2,145/1,145/2,143,165/

1
ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 82458 206299621655 36971641647

369 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಸರ್ು ಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ  190/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.4 44213 295281369083 110010099096

370 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಬಿ. ಶ್ರ ೀವಾತಿ್ ಬಿನ್  ಬಾಲಜಿ ಅನಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 56/1,57. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 34290 717086122155 147301011000957

371 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಒಬ್ಳ್ರೆಡಿ್ಡ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 25/P9 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 72000 422935816398 52028100002587

372 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ್ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬಾಯ ಟನೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 209/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.2 22674 259451032613 64040834034

373 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಎಮ್.ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಾಯ ಟನೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 208, 214/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 480704473757 64034471356

374 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೀಿಂರ್ರ  ಬಾಬು ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಯ್ಯ ಯ್ಲಿ್ಕರ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 175 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.47 51838 873261673449 000010980887852



375 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಚ್.ಡ್ಡ.ಸೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಸೆಗೌಡ್ ಹನನ ಗನಹಳಿ ಆವಣಿ 213 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 170960 642077073288 10692100004616

376 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಗಿಂವಿರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುತ್ತೂ ರು ಆಿಂಜಪ್ಪ ಉತೂ ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 191/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 54000 284710051177 20045173029

377 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181 216995436890 1482101006342

378 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮಮ ದ್ ವಾಜಿರ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮ ದ್ 
ಅಹಮಮ ದ್ ಪಾಷ್ ಕ್ಯದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 161/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.28 31744 328207045117 3292650135

379 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ೀನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 13/P1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 317139127497 000010980887852

380 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಪುಣಯ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 154 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.15 114670 869603569226 000010980887852

381 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಲ್ಲಿಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ  77/3. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 839358682517 10758101015762

382 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್. ಬ್ಸರ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಂಜಡ್ಪ್ಪ ಬೆಳ್ಪ್ನಹಳಿ ಆವಣಿ 52/P10 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 28369 281558400659 0495101012810

383 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಅಶೀಕ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ ಪುಲ್ಲಪ್ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 2/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 81000 468781890835 10726100015446

384 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಲಕ್್ಷ ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನರಸಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು  145,139/1142 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 192060 221701683420 36971641647

385 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ನ ಪ್ಪ ಗುಮಮ ಲಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ  94/P20 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181 916587444831 000010980887852

386 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಸರ್ು ಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಅಬೆಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 30,27/P1. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.15 114670 711763950192 000010980887852

387 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ದೊೀಬಿ ಚಿನಪ್ಪ ಅಬೆಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ  44, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 282016861107 000010980887852

388 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಲಕ್್ಷ ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲಕ್್ಷ ಮ ನಾರಾಯ್ಣ ರಾಜೇಿಂರ್ರ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 242/9 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ -1.00. 101013 904279251425 000010980887852

389 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಮ್. ವೇಣುಗೀಪ್ಲ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಜ್ೀಗಲಕಷಿಿ ಆವಣಿ 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.3 128327 890812829650 000010980887852

390 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮಯ್ಯ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 103,97/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110118 561853188480 000010980887852

391 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ಸಣನ ಪ್ಪ ದುಗಗ ಸಂರ್ರ ದುಗಗಸಂದರ 61/3,61/4/75/1/14/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.9 182955 223314083134 000010980887852

392 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಚ್.ಸೌಭಾಗಯ  ಕೀಿಂ ಗಿಂವಿರ್ರೆಡಿ್ಡ ಯ್ಡ್ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು .65/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 410547732120 000010980887852

393 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿಲಿಗೌಡ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಯ್ಡ್ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು  22/4,22/1,26/11,123/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 91220 873135590771 000010980887852

394 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸರ್ು ಪ್ಪ ಗಟಿ ಕುಿಂಟೆ ಆವಣಿ 67,35/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.50. 146536 253896688860 000010980887852

395 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಚ್.ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಪಿ.ಗಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.3 128327 246469085812 000010980887852

396 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ವಿ.ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 929568770248 000010980887852

397 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಪುಣಯ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 43 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 77820 38869292323 000010980887852

398 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಎಿಂ.ಪ್ರ ಭಾಕರ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪುಣಯ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 207/5,91/4,11/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.35 182870 725576141687 000010980887852

399 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಟಿ. ಬಾಸಕ ರ್  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ನ ಪ್ಪ ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 652072343795 000010980887852

400 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ತಾಯ್ಲ್ಕರಪ್ಪ ಕೆ.ಚದುಮನಹಳಿ ಆವಣಿ 18/P7,105 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 137432 658563715935 000010980887852

401 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕದಿರ ಪ್ಪ ಪ್ಬ್ರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 7/2,15,13/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 117445 915183092496 30977544844

402 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಿಂ.ವಿಶಾ ನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 140,197/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 913425147715 35550334210

403 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಂರ್ರ ಚರಿ ಆಿಂಗಡ್ಹಳಿ ಆವಣಿ 195 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 77820 985487856486 000010980887852

404 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ್ ಗುಮಮಲಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 91735 333719842512 000010980887852

405 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ತಪ್ಪ ನನ  ಬಿನ್ ಮುನಿಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕ್ಯದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 90 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ -0.7 72968 298390789968 35550334210

406 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಾಜ್ ಅಹಮ ದ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ತಾಯ್ಲ್ದರು ತಾಯಲ ರು 62/4, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181 759049260187 000010980887852

407 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನೀಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಎಚ್.ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕತೂ ಮಂಗಲ ಆವಣಿ  40/3,40/29 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 191781 222004068717 000010980887852

408 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಜಿಂಜಪ್ಪ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 31122,7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 91735 866849168349 64015781402

409 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಸ್ವಮ ಲ್ ಬಿನ್ ಮುತುೂ ಜಾನ್ ಉತೂ ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 282/2,281 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 735746098223 64015781402

410 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿ.ವಿ.ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಕಡ್ಡಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 282 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.60. 155641 972278389573 64015781402

411 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 83 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 155641 418811783437 64015781402

412 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯ್ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 121,205,204 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 426580716102 64015781402

413 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ  89/p5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 302751462088 64015781402

414 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ರ್ಜರ ನಾಗೇನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 50/2,93/1,89 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 137432 854785694785 000010980887852

415 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಕಕ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮಜರಅರ್ತೂ ಕುಿಂಟೆ ಆವಣಿ 2/8,23,13,88/5,58/P2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 107222 551127052344 NILIN4055

416 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಧಾರ ಬಿನ್ ವಿೀರಭರ್ರ ಪ್ಪ ಬೆರ್ನತೂ ಬೆೈರಕ್ ರು 14 /PAKI, P1,41 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 399345017999 NILIN4055

417 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಬ್ಸರ್ರಾಜ ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಜಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 24/2,26/1,25/2,24/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 165 185472 NILIN4055

418 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಸರ್ು ಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.75 91735 636090396012 NILIN4055

419 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಕಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 35/P19 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.3 127374 598211381826 NILIN4055



420 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಚ್.ಎನ್ ನಾಗಭೂಷ್ಣ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ ಹನನ ಗನಹಳಿ ಆವಣಿ 112/3,112/4,116/1,236 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.38 135607 903350113929 1062101002908

421 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಗಿಂವಿರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಹನನ ಗನಹಳಿ ಆವಣಿ 108/p13,108/p7,56/p6-p2. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ .1.20. 135607 913608370271 10732100014851

422 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕಬ ರ್ ಬಿನ್ ಪಾಷ್ ಅಹಮ ದ್ ಶರಿೀಪ್ ಅಗರ ದುಗಗಸಂದರ 280, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 154861 730241619165 64064492979

423 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರ್. ವಿ.ಇಿಂರ್ರ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಕಲದೇವಿ ದುಗಗಸಂದರ 124 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 740420882500 10235516728

424 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ಬ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಉತೂ ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ  100, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 603971805158 31135850013

425 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಲಕ್್ಷ ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಸರ್ು ಪ್ಪ ಅಿಂಬಿಿ ಕಲ್ ದುಗಗಸಂದರ .1/p41,1/p42 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 107222 951788151825 15850100030650

426 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್. ಕೇಶರ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಂಜರೆಡಿ್ಡ ಕುಮದೇನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 62 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 78612 957050271222 10692100003201

427 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಸರ್ು ಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ 48/3,141,182 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 858617221654 10758100012437

428 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ಯದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 39/1,39/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 53571 818643910850 64137287209

429 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವೇಣುಗೀಪಾಲ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಮಲೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು  114/4,114/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 706304464887 64028123662

430 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಸರ್ು ಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ  70/p2-p3,187 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ -1.3 128327 354384517081 4068108000586

431 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಪ್ರ ಭಾಕರ ಬಿನ್ ಸಂಪ್ಗಿರಾಮೇಗೌಡ್ ಯ್ರಜಿನೇನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 52/2-p2,48/4-p2,45/3-p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.3 127374 661334567589, 0769108025501

432 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಶೀಧಮಮ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಪಿ ರ್ಜರ ಹಳಿ 8 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.44 45349 544441124080 13390100009373

433 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಮ ಿಂ ಉಲಿಾ  ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಅಗರ ದುಗಗಸಂದರ 427 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.20. 24280 977119782859 10732100015386

434 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಹನನ ಗನಹಳಿ ಆವಣಿ 214,211.00 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.20. 119222 856479548245 110010111279

435 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್. ರವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಯೈ. ಕೀಗಿಲೇರು ಕ್ಸಬಾ 182/13,183/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 38683 602723778949 52028100000167

436 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಮದಿಲ್ಲಯ್ರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ 
ಮದಿಲ್ಲಯ್ರ್ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 64/2,52/1. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.3 115245 502908417196 10922101009202

437 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸರ್ಪ್ಪ ಮರವಮನೆ 142, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 49988 674087711354 64154058856

438 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ರ ಮಣಿನಾಯಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ಪ್ಪ  ನಾಯಿ್ಡ ಕುಕಕ ಲದೊಡಿ್ಡ ಬೆೈರಕ್ ರು 34,72,12. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ -0.70. 73181 884618662431 64043213297

439 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮೆಮ ೀಗೌಡ್ ಹನಿನ ಕೆರೆ ಬೆೈರಕ್ ರು  4/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 113533 480354348420 31868215806

440 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್.ಆರ್.ಚಲಪ್ರ್ತಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ್ ಅಗರ ದುಗಗಸಂದರ 540 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 149531 732808130907 10732100001612

441 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಸೀಗೆಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 30/P6,30 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.90. 91735 312423724072 00362320012310

442 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವೈ.ಪ್ರಮೇಶಾ ರನ್ ಬಿನ್ ವಿಶಾ ನಾಥ ಮುಷಿ್ಟರು ಬೆೈರಕ್ ರು 173,179/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.95 96370 643148547799 00362320012310

443 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಲಕಕ ಶೇಟಿಿ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 6/P1-P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.70. 72718 462279700357 00362320012310

444 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ತರಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ  20/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 50847 754713513527 35550334210

445 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ನಾಗಮಣಿ ಕೀಿಂ ಲೊಕನಾಥರೆಡಿ್ಡ ನಂಗಲ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 302,303/1. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 869912894191 00362320012310

446 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ರಘುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣರಾವ್ ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ ಬೆೈರಕ್ ರು  99/2,100/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.00 101013 448226777054 NILIN4055

447 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ರೆಡಿ್ಡ ಗಣಿಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 13/2,16 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.90 . 91736 207530394167 NILIN4055

448 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಮ್.ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿೀರಪ್ಪ ಉತೂ ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 100,76 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 512396803773 64015781402

449 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ರ್ರರ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಆಿಂಜನಶೇಟಿಿ ಉತೂ ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 247/2, 247/3,261/1. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 82458 754002023480 64015781402

450 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಎಚ್.ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 259 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 684345010716 64015781402

451 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸುಧಾಕರ ಉತೂ ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ  0.80. 82458 792793838292 64015781402

452 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರರ್ತ ಕೀಿಂ ನಾಗರಾಜ ಕತೂ ಮಂಗಲ ಆವಣಿ 292,293 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ  2.00 H 192060 245419091430 64015781402

453 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 188,118,183/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 845721587515 35550334210

454 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ನ ಪ್ಪ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು  28/7. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.40. 45349 780407290358 35550334210

455 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪ್ಪ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 121/2,139/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.3 128327 604908329075 NILIN4061

456 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ವಿ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೆಡಿ್ಡ  
ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಎಚ್.ಬೈಯ್ಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು -182,53 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ -1.95 187505 707673899760 35550334210

457 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಎಚ್.ಕಡ್ಡಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 13/1,13/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 545657176031 35550334210

458 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣನ ಪ್ಪ ಎಚ್.ಕಡ್ಡಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 13/1,8/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 900760860487 35550334210

459 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೇಶ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಹೆಬ್ಬ ಣಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 115/1,1/2,114/1,112 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.22 119222 505879825491 35550334210

460 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಆರ್.ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಎಚ್.ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 147/p12 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110118 273957423796 35550334210

461 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಎಚ್. ಬೈಯ್ಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 31/1,30/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 694387531041 35550334210

462 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸುಣಣ ಪ್ಕುಿಂಟೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 24 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.50, 54626 727751884927 35550334210

463 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ್ ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 64,52 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 437326456122 35550334210

464 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಕಂಬ್ಳ್ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಎಚ್.ಕತ್ತೂ ರು ಬೆೈರಕ್ ರು 16/6,22 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ  0.60, 63904 474852514975 35550334210



465 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಂಸತರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಬೈರಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು  305,96/1,96/2,96/3,1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 985475689475 35550334210

466 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಪುಣಯ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 174,117/P4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 712793455293 35550334210

467 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ರಾಧಕ್ಷರ ಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸ. ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 120,127/5,22/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82459 356274772526 35550334210

468 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಎಮ್.ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 51 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.15 114667 838442519493 35550334210

469 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಿಂರ್ಪ್ಪ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪುರ ತಾಯಲ ರು  83/p33,76,70,69 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 91735 684345010716 35550334210

470 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ ಪುಲ್ಲಒಬ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 12/2,16/6,37 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 466956827537 35550334210

471 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಗುರುರ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗಂಟಲರೆಡಿ್ಡ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 59261 845715857456 35550334210

472 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ಬ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ ಮಲೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು  38/1,93/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 681333733358 35550334210

473 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗುಟಿ ಹಳಿ ಆವಣಿ 25/p3,35/p3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.3 128327 293237772412 35550334210

474 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ ಮೈಲಪುರ ತಾಯಲ ರು 43 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110118 471106423182 35550334210

475 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮರನಾರಾಯ್ಣ ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ನ ಪ್ಪ ಎಮ್.ಗಲಿಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 171/4,39/3,39/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 600577192476 35550334210

476 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲೀಲ್ ಬಿನ್ ನೂರ ಅಹಮ ದ್ ಅಬಿಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 224884902274 35550334210

477 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮ ಬಿನ್ ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಪುಲ್ಲಒಬ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 65 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.55 151089 385948889082 35550334210

478 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಜರಾಬಿ ಕೀಿಂ ರೆಹಮನ್ ಸನನ ವಾಡ್ಡ ಆವಣಿ  51/P5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.5 146536 887111445790 35550334210

479 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್. ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅಿಂಗಿಂಡ್ಹಳಿ ಆವಣಿ 167/1,154 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 134087 282502532847 35550334210

480 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನದಿೀಮ್ ಬಿನ್ ನೂರ್ ಅಹಮ ದ್ ಅಬಿಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 4,27/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 550224661633 35550334210

481 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಮಮ  ಕೀಿಂ ಬಾಲಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಕಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 35/P21 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.30. 128327 '884050747344 35550334210

482 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಗೌಡ್ ಬಿನ್ ದೊಡಿ್ಗಂಟಲಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 129,25/P5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.75 77816 672198306532 35550334210

483 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಲ್ಲಿಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 96/1,63 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.3 128327 714737099268 4068101002010

484 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್ನಾಗಪ್ಪ ತೀಿಂಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 76 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 985472458575 10765100004726

485 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೈಲಜ ಕೀಿಂ ಎಮ್.ಕೆ.ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ ಮುರುಕನಕುಿಂಟೆ ದುಗಗಸಂದರ 43 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 405007907418 22560100005135

486 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ನ ಪ್ಪ ಒನಿಕೆರೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 28/p2. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 91735 394585873820 13390100001580

487 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಎಚ್. ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ  43/p4,43/p5,43/p6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.9 182955 233662747415 22560100007850

488 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲಿಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿನನ ಬಾಬುನಾಯಿ್ಡ ಕುಕಕ ಲದೊಡಿ್ಡ ಬೆೈರಕ್ ರು 12,34 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 91735 643120236500 5202800003437

489 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾ ರನಾಯಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ಬಾಬುನಾಯಿ್ಡ ಕುಕಕ ಲದೊಡಿ್ಡ ಬೆೈರಕ್ ರು  72,12. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.3 34011 682875229898 64112703444

490 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಮ್.ಆಿಂಜನೇಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಉತೂ ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 51 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 192548 424537721173 64015781402

491 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಶಶ್ಕಳ್ ಬಿನ್ ಸೀನಪ್ಪ ಕತೂ ಮಂಗಲ ಆವಣಿ 264 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 185472 840444955224 64015781402

492 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿೀಪ್ಕ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಮ ಕತೂ ಮಂಗಲ ಆವಣಿ 51 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.51 45827 854761458786 64015781402

493 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಇರಗಮತೂ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ  101,116/P6,164 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 101013 865478215475 35550334210

494 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಭಟಿ ರಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 251,92/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 67500 839066087346 NILIN4055

495 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಶಶ್ಕ್ಯಿಂತ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಬೇರ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ  63/3,6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 192548 467650878951 NILIN4055

496 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಲಮಡ್ಗು ಕ್ಸಬಾ 270,271 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.45 45061 887111445790 NILIN4055

497 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ್ು ಪ್ಪ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಿೀರಸಂರ್ರ ಕ್ಸಬಾ 52 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 772142820859 NILIN4055

498 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸೂರುಕುಿಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 174/3,171/3,171/2,87/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 212471878484 NILIN4055

499 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಲ್ಲಿಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 76/5,76/3,75/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 54815 890640689229 NILIN4055

500 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾ ತಮಮ  ಕೀಿಂ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ತರಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 76 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 708703647360 35550334210

501 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಒಬ್ಲರೆಡಿ್ಡ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 50/3,5/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 877286036022 0036230012310

502 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮರನಾಥರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಇರಗಮತೂ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 102013 301342044953 NILIN4055

503 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗೀಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 35,635/5,53,5/12 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 523109823208 30977544844

504 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಟಲರೆಡಿ್ಡ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು -113 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.35 40951 451134827011 0036230012310

505 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಪ್ಪ ಎಚ್. ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 89 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 906512704289 0036230012310

506 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಮ್ ಸರ್ು ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 25/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.80. 82458 370904676899 35550334210

507 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ನರಸಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು  84/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.10. 101250 567538536957 35550334210

508 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರ್. ವಿ.ಸುಬ್ರ ಮಣಯ ಿಂ ರಾಜೇಿಂರ್ರ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 102/2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 55014 848769118717 35550334210

509 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಚ್.ಕೆ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸ. ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 134/2,103/2,106/4,106/5,1

07/3
ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 952497581125 35550334210



510 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಸೂಯ್ದನಾರಾಯ್ಣ ಬಿನ್ ಆಿಂಜಪ್ಪ ಸುಣಣ ಪ್ಕುಿಂಟೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 103,50. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.75 169298 443854619064 35550334210

511 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚ್ಚರಿ ಬಿನ್ ಚಂಗಚ್ಚರಿ ಸುಣಣ ಪ್ಕುಿಂಟೆ ಬೆೈರಕ್ ರು  33/PI88 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 391017631249 35550334210

512 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಮುನೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಸುಣಣ ಪ್ಕುಿಂಟೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 88/2,71/PI29 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 986635057132 35550334210

513 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸುಣಣ ಪ್ಕುಿಂಟೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 94/1,94/2,80 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 571583530346 35550334210

514 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಎಸ್.ಅನಂತಪುರ ಆವಣಿ 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 642355719972 35550334210

515 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ವಿಂಕಟಕ್ಷರ ಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬ ಣಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 175,158,10,224/1,217/3,22

6
ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 128947 896938274514 35550334210

516 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಸುಬ್ರ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಎಚ್.ಕಡ್ಡಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು  201,9/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82457 900272548180 35550334210

517 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ್ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಯಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 104/2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.15 100800 461828270478 35550334210

518 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕಮ ಣಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಟಿ.ಶ್ರ ೀರಾಮಯ್ಯ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 28/P4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 31645 630191947868 35550334210

519 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸೀಮರೆಡಿ್ಡ ಹನನ ಗನಹಳಿ ಆವಣಿ 768/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.45 48715 517442392506

520 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ ಬೈರಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು  145/2,151/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.3 34011 458558360316 64004209399

521 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯ್ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 390/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.4 137431 266175943229 15032200006200

522 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೀಮಶೇಖರ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಜೆ.ರ್ಮಮ ಸಂರ್ರ ದುಗಗಸಂದರ  56/6. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.25 28237 207883030202 31175429199

523 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ವಿಂಕಟರಾಜ ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಲ್ಲಿಂಗಪುರ ಬೆೈರಕ್ ರು  75/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 77816 223195554427 360401000001767

524 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಸಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ಆವಣಿ 94/18P,107/3,21/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.5 146536 322213466607 10692100000669

525 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮತಿ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ  21P5,21/P4, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.95 187507 10765100000606

526 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ನಾಗರಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಎನ್.ರ್ಡಿ್ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ  11/2,11/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 137431 708483288242 NILIN4055

527 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್.ಜಿ.ಸುಬ್ರ ಮಣಯ ಿಂ ಬಿನ್ ಗಟಿ ಪ್ಪ ಕೆರಸಮಂಗಲ ತಾಯಲ ರು 53 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ -1.1 110118 444290701332 NILIN4055

528 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ರ್ತಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಪಾಪಿರೆಡಿ್ಡ ಮುದಿಗೆರೆ ಬೆೈರಕ್ ರು  67/P5,67/P4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.5 146536 860661597538 NILIN4055

529 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಕುಪ್ಪ ಿಂಡ್ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು  27/5. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63904 821461346849 NILIN4055

530 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾರೇಪ್ಪ ತೀಿಂಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 108 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 666698765234 NILIN4055

531 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಒಬ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 48,55 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 192060 490350433195 000035550334210

532 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಕಲ್ಲೀಲ್ ಉಲಿಾ  ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ 
ಖಾರ್ರ್ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 36/1,36/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.3 128327 990943275797 000035550334210

533 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಮ್.ರಘುಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಶಟಿಿ ಬ್ನಕನಹಳಿ ಆವಣಿ 11/2,82/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 152122 772254488877 000035550334210

534 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆ.ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಪ್ಪ ಉರುಕುಿಂಟೆ ಮಿಟಿೂರು ಆವಣಿ 267/1,171/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 52013 334826423079 10527100001829

535 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಮಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ನದಿಣ್ಣಣ ಬೆೈರಕ್ ರು 10/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 91735 737171186967 360401000003596

536 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ್ವವಿರ್ತರ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಮುಡ್ಡಯ್ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 172,81 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181 641352847023 15032200023624

537 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಮನೀಹರಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ -85 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 498993089934 64200723334

538 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಮೈಲರಿ 95 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 665446137128 62192868623

539 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ಶೆಟಿಿ ಕಗಗ ಲನತೂ ಬೆೈರಕ್ ರು 125 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 '923267745139 62192868623

540 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಅರ್.ರೆಡಿ್ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುಿಂಭಾರಾಮಯ್ಯ ರಾಜೇಿಂರ್ರ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 47/P6,47/P7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ -1 101013 708483288242 35550334210

541 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಟಿ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  , ಬಂಗವಾದಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 74/1,74/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 787059802117 35550334210

542 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಏಕ್ಯಿಂಬ್ರ ಮಗಿಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬ ಣಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 117 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 863053402623 35550334210

543 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಎಮ್. ಬೈಯ್ಪ್ಪ ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 65/P26 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 620599274348 35550334210

544 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ.ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಎಚ್.ಬೈಯ್ಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು  16/6,22 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ -0.4 49984 990943275797 35550334210

545 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಚ್.ರಾಮೂದರ್ತ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಇತೂ ರಹಳಿ 38/2,38/1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 772254488877 35550334210

546 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸ್ವಮಯ್ಯ ಸರ್ು ಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ 180,184 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 334826423079 35550334210

547 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೆಡಿ್ ಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತಪುರ ಆವಣಿ 9/1,36/1,45/1,38/2. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ -0.75 77816 737171186967 35550334210



548 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ ಮುಳ್ಬಾಗಿಲ್ಕ ಕ್ಸಬಾ 467,471/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 498993089934 1062101015197

549 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಚ್. ಜೆ.ಪ್ರ ಸನನ  ಬಿನ್ ಜಯ್ದೇರ್ರೆಡಿ್ಡ ಮುಳ್ಬಾಗಿಲ್ಕ ಕ್ಸಬಾ 465/1,469/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 665446137128 20240282582

550 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೆಿಂಗಲ್ಕರಪ್ಪ ಮುಳ್ಬಾಗಿಲ್ಕ ಕ್ಸಬಾ 39,40,53 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 990943275797 64015781402

551 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತರುಮಲಪ್ಪ ಅಲಗನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 3/P6. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 11700 772254488877 64015781402

552 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಗುಜಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 68 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181 334826423079 64015781402

553 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರುಯ್ಪ್ಪ ಅಬಿಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 44, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 860661597538 64015781402

554 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಣನ ಪ್ಬ್ರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.3 34011 821461346849 64015781402

555 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಯ್ತಪ್ಪ ಕುಪ್ಪ ಿಂಡ್ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82459 666698765234 64015781402

556 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್್ಷ ನ ಣ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪ್ಪ ಅಲಗನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.95 187507 444290701332 64015781402

557 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಳಂರ್ಹಳಿ 45 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 860661597538 64015781402

558 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕಕ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ಬಿೀರಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಒಬ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 24 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82459 821461346849 64015781402

559 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಿಂಡ್ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 17 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.7 164746 666698765234 NILIN4055

560 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಪ್ಪ ಲಮಡ್ಗು ಕ್ಸಬಾ 172/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.60. 151768 334826423079 NILIN4055

561 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷರ ಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಮೂಷಿ್ಟರು ಬೆೈರಕ್ ರು 379/P6,380/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 118717 737171186967 NILIN4055

562 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕಕ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ ಗುಕ್ಷದ ದುಗಗಸಂದರ 214/2,211/4,211/3. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110117 641352847023 NILIN4055

563 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಕಿಂಡ್ರಾಮೆಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಸೂರುಕುಿಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 18/3,173/2,149/2,16,173/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 498993089934 NILIN4055

564 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡ್ಡ.ಎಸ್.ಸೀಮಶೇಖರರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸಣನ ಪ್ಪ ಜೆ.ಅಗರ ಹರ ತಾಯಲ ರು 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 '923267745139 NILIN4055

565 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ಬ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ನೆನದಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.45 49984 708483288242 NILIN4055

566 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಸಪ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ರೆಹಮನ್ ಸ. ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 110 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 990943275797 NILIN4055

567 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ನಗವಾರ ಬೆೈರಕ್ ರು 377/P2,145/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 91735 887111445790 35550334210

568 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಭಟಿ ರಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 63/P42 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 941272160244 35550334210

569 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಒಬ್ಲರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ರೆಡಿ್ಡ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 19 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 601690777320 35550334210

570 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಅನಿಲಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಪುಲ್ ಚಂದ್ ಕಪ್ಪ ಲಮಡ್ಗು ಕ್ಸಬಾ 236/25 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 113635 700095610237 35550334210

571 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 2/4,215,4/2. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.9 171000 255202933877 35550334210

572 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಭಟಿ ರಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 268/2,66/2,66/2,91/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.38 39531 417011403714 35550334210

573 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಬಿೀರಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಬಂಡ್ಹಳಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 505708647330 35550334210

574 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಂಮಮ ದಿಣ್ಣಣ ಬೆೈರಕ್ ರು 1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.65 160193 638417648489 35550334210

575 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕಂಮಮ ದಿಣ್ಣಣ ಬೆೈರಕ್ ರು 10/2,6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.85 87094 456619858920 35550334210

576 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ ಕಂಮಮ ದಿಣ್ಣಣ ಬೆೈರಕ್ ರು 17/P3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 472613793477 35550334210

577 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಭಟಿ ರಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 63/28 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 215917000418 NILIN4055

578 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ್ವರ್ರ್ತರ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿನನ ಪ್ಪ ನಾಗೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 138/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 718865061468 35550334210

579 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಮುನೇಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತಪುರ ಆವಣಿ 1,55 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 414828343717 35550334210

580 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭಾಕರ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಎಮ್.ಗಲಿಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 147/P14,163/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 888862538889 35550334210

581 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ ಗಟಿ ಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತಪುರ ಆವಣಿ 97,50/3,50/4,100. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181 241696386464 35550334210

582 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತಪುರ ಆವಣಿ 45/2,9/2,9/3,36/3,36/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 91735 599229599222 35550334210

583 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನೇಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬ ಣಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 33/4,66/1,102,104/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.86 88020 399951258020 35550334210



584 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ್ು ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗರೆಡಿ್ಡ ನಾಗೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು  45/1,36/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.85 87093 339057973017 35550334210

585 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಚದುಮನಹಳಿ ಆವಣಿ 2/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 51864 981533170355 35550334210

586 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ಬ ಣನ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪ್ತಾೂ ಿಂಡಿ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 33 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 '642256034093 35550334210

587 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಕ್ಷರ ಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ನಾಗೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 98 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 273372607318 35550334210

588 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂರ್ರ ಶೇಖರ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ಎಚ್.ಬೈಯ್ಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು  90/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 916534503606 35550334210

589 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸ. ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 122,123/2,123/1,100/2,125

/2
ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82459 638417648489 35550334210

590 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚಿಗರಪ್ಪ ಎಮ್.ಗಲಿಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 146/P34 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 698446740767 35550334210

591 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತಪುರ ಆವಣಿ 109/2,5/2,111/16 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 77816 952965627960 35550334210

592 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 58/1,58/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 337874316407 35550334210

593 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಗುಿಂಡ್ಲಹಳಿ 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 271864802496 35550334210

594 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಕಕ  ಕೀಿಂ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 54/1. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.5 146536 295854545856 35550334210

595 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ  51/3A.51/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 860848021724 35550334210

596 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎನ್ ಭಾಸಕ ರ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡಿ್ಡ ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 56/3,70 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.3 128327 708906930965 35550334210

597 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಮುನೇಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮಚಿಾ ಗನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 36/7,36/3,36/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 736943487665 000010980887852

598 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೀಣಣ ಪ್ಪ ಕರ್ತನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 179/P7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 80271 '825604488788 000010980887852

599 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ತೀಿಂಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 223673080741 000010980887852

600 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರತನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಸರಯ್ಪ್ಪ ಬ್ಲಿ ಆವಣಿ 182/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ -0.8 82458 647037433325 000010980887852

601 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಜ್ಗಲಕಷಿಿ ಆವಣಿ 45 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 91735 625486624701 000010980887852

602 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿೀಮನವಾದು ಬೆೈರಕ್ ರು  47/P2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 571393212321 000010980887852

603 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚನಾನ ಪುರ ಆವಣಿ 124 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ -0.9 91735 '325092466614 000010980887852

604 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತಪುರ ಆವಣಿ 4/2,47/3,3/4,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 740973780082 35550334210

605 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಉಬಾಬ ಿಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 50/1,44/1,35/2,36/P2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 937557395603 35550334210

606 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 65/3,61/2,64/3,208/6,204/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110118 261584524457 35550334210

607 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಯಮಕ್ಷ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಎಮ್.ಅಿಂನತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 101/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ -0.8 81988 841852121046 35550334210

608 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಬೇರ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 98/1,98/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 72981 997558179743 35550334210

609 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ ಸಗೇನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 78/P1,78/P11. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.9 182955 905387817494 35550334210

610 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಚಂರ್ರ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮಂಚಿಾ ಗನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 78/6,164 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 187897 793709126150 35550334210

611 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಮ್.ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ   ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಬೇರ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 44 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.5 142427 355460710747 35550334210

612 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಇರಗಮತೂ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 91/P14 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 77606 723064533776 35550334210

613 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಲ್ಲಸ್ವಬ್ ಬಿನ್ ರಹಮನ್ ಸ್ವಬ್ ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 146/P58 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 827448692705 35550334210

614 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖ್ ಇಮಮ್ ಸ್ವಬ್ ಬಿನ್ ಶೇಖ್ ಹುಸೆನ್ ಉಗಣಿ ಬೆೈರಕ್ ರು  23/1,27/3. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 214176484112 30977544844

615 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಮ್.ಗೀಪಾಲಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ್ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 136 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 182955 743633210284 35550334210

616 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಗೌಡ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ್ ಪ್ಟರ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು
 

79/7,71/11,44/6,29/12,33/2

,44/4

ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 253893755710 NILIN4055

617 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಡ್ಡ ಮುನಿಶಾಮಿ ಸಂಗಿಂಡ್ಳಿ ಕ್ಸಬಾ 77/2,79 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 49500 560455097553 1072610004912

618 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ ಸೂರುಕುಿಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 96/P2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82958 490537827201 30977544844

619 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಂಗರೆಡಿ್ಡ ನಂಗಲ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 293/1A,282,293/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 770255070752 00362320012310



620 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರುಮೂರ್ತದ ದೊಡಿ್ಗಲಿಹಳಿ 9,1/8. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 452997743406 30977544844

621 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರೇಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಸ. ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.69. 72246 645869883362 35550334210

622 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಕೆ. ರ್ರಲಕ್್ಷ ಮ  ಕೀಿಂ ರೆಡಿ್ ಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ ದೊಡಿ್ ತೂ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ  7/6,7/5,7/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.56 140490 723064533776 35550334210

623 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಚಿನನ ಬಾಯ ಲೆಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 34/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 874951166027 NILIN4055

624 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಜನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಮುಷಿ್ಟರು ಬೆೈರಕ್ ರು 52/6,46 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.15 114670 726114538311 35550334210

625 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಬ್ಬ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಜಿ.ರ್ಡಿ್ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 33/P14,27/13 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 213273231612 35550334210

626 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  ದೊಡಿ್  ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 127,30/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 938320712689 35550334210

627 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಎನ್ ರ್ತಮಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ ಸ. ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು  89/1,14,7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 85500 936106446901 35550334210

628 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸರ್ು ಪ್ಪ ಗೂಗುಿಂಟೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 33/1. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 39938 409266828117 35550334210

629 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂರ್ರ ಬಾಬುನಾಯಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಯ್ಯ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 32,4/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.95 96370 957663209411 35550334210

630 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬುರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗವಿಿಂರ್ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 21/1,15 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.45 49984 797107525505 35550334210

631 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಲೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 893466381572 35550334210

632 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಉಗಣಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 2/7,2/8,2/9,2/10,2/11. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ -0.65 68538 754824430256 35550334210

633 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗಂಗೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 1/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 867461148328 35550334210

634 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಯ್ಯ ಣಣ ಸ. ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 76/3,65 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 403866031059 35550334210

635 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ವಿ.ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೆಗೌಡ್ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 124,94/1,94/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 800824001057 35550334210

636 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್. ಅರ್.ರಾಘವೇಿಂರ್ರ  ಬಿನ್ ರಾಮರಾವ್ ಸಂಗಿಂಡ್ಳಿ ಕ್ಸಬಾ 100,29. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 994913401527 36971641647

637 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಬ್ಬ ಣನ ಕ್ಯದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 76/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 77816 491158143391 36971641647

638 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಣನ ಕ್ಯದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 94/1. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 330273474043 36971641647

639 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಚಿಕಕ ರೆಡಿ್ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಸ.ಗುಿಂಡಿ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 39/2,45/P12 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 846074699194 36971641647

640 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ. ದಿವಾಕರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಸನನ ವಾಡ್ಡ ಆವಣಿ 160/4,160/1B ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 77816 358074032433 36971641647

641 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷರ ಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕ್ಯದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 93/1,93/2,99/1C,128/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 592203298324 36971641647

642 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರ ಸಪ್ಪ ದೊಮಮ ಸಂರ್ರ ತಾಯಲ ರು 80,134 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110117 862918655881 36971641647

643 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಆಿಂಲಗೂರು ಕ್ಸಬಾ 11,156 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 783937417325 35550334210

644 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೇಶ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ಯಡುಕ್ಯಚಾ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 89 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.5 146536 892620432776 000010980887852

645 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಬಿೀರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚನಾನ ಪುರ ಆವಣಿ 38/1,68/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 '635460202143 000010980887852

646 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್. ರವಿೀಿಂರ್ರ  ಬಿನ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಕನನ ಸಂರ್ರ ಆವಣಿ 183/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 693955191136 000010980887852

647 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಅಲಗನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 55/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 282470407005 64015781402

648 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ್ಣಣ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಉತೂ ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 184/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 806528695067 64015781402

649 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಉರುಕುಿಂಟೆ ಆವಣಿ 145,147/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 116285 384665883453 54052400213

650 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್. ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಟಿ.ರಾಮಪ್ಪ ಉರೂಕುಿಂಟೆ ಮಿಟಿೂರು ಆವಣಿ 145 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 80039 472047676932 54052400213

651 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಲಿಪ್ಪ ಎಮ್. ಬೈಯ್ಪ್ಪ ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 77 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 42445 446918630713 35550334210



652 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್. ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗರೆಡಿ್ಡ ಎಸ್.ಅನಂತಪುರ ಆವಣಿ 98/9, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 898031602804 35550334210

653 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ತಾಪ್ ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಸೂರುಕುಿಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 171/P2,40 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 281940448513 35550334210

654 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಡ್ಡ ಮುನಿಶಾಮಿ ಸಂಗಿಂಡ್ಳಿ ಕ್ಸಬಾ 77/2,79 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 49500 924020342716 1072610004912

655 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಾಥ್ ಕೆ. ಆರ್. ರಾಮಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 448/2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.3 34011 54034470759

656 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಣನ ನಂಗಲ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 454/7,445/2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 57081 64124141810

657 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಿಂರ್ರಮಮ  ಕೀಿಂ ಸದಾನಂಧಗೌಡ್ ಸ.ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 9/1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 77494 13390100010517

658 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅರ್ಲಪ್ಪ ತರಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 83, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 10692101052523

659 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ತರಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 18/4, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 10758101027925

660 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ತರಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 18/6,18/5,18/2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 137431 10692101050710

661 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಆಿಂಜಪ್ಪ ಸುಣಣ ಪ್ಕುಿಂಟೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 53/p15,53/p75,115,94,81, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 948819705879 000035550334210

662 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೇಮಾಿಂತ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆ. ಶಮರಾಜ ಹೆಬ್ಬ ಣಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 171,173, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 81988 525058349071 000035550334210

663 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ,ಎಮ್. ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಬೇರ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 45, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 115582 000035550334210

664 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಸರಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಿಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತಪುರ ಆವಣಿ 1.2.3/34.2.51. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.99 191298 000035550334210

665 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಆರ್.ರವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಎಮ್.ಗಲಿಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 163/1,172/1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 000035550334210

666 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್. ಶ್ರ್ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ನಸಪ್ಪ ಕಡ್ಡಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 208/41,113, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 367570111696 NILIN4055

667 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಸೂರುಕುಿಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 217/p1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 NILIN4055

668 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಚ್.ಎನ್. ಭಾಸಕ ರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ ಮುದಿಗೆರೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 104, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 59262 NILIN4055

669 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಸೂ ಪ್ ಅಹಮ ದ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಖಾರ್ರ್ ತಾಯ್ಲ್ದರು ತಾಯಲ ರು 70, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 881894914581 NILIN4055

670 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವೈ.ಹರಿನಾಥ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಗಡಿೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 32/1,32/2,32,434/5, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 897837309395 NILIN4055

671 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಪ್ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 29/p3,24,8/2,25, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 137432 51097372075 NILIN4055

672 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯ್ಯ   ಬಿನ್ ದೊಡಿ್ಬಿೀರಪ್ಪ ಭಟಿ ರಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 64, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 72258 NILIN4055

673 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ   ಬಿನ್ ಬ್ತೂ ಪ್ಪ ಜಿ.ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 67, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.95 96371 000035550334210

674 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಬಿಡ್ಪ್ಪ ಮತಿ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 44, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 000035550334210

675 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಿಿ  ರಾಣಿ ರವಿೀಿಂರ್ರ ನಾಥರೆಡಿ್ಡ ದೊಮಮ ಸಂರ್ರ ತಾಯಲ ರು 145,60, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110117 000035550334210

676 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣನ  ಬಿನ್ ಚಂಗಮಮ ಗಂಗೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 2/3, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 390393117635 000035550334210

677 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮರನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಕಿಂಡ್ಪ್ಪ ಸ.ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 63/1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.38 41428 733101016757 000035550334210

678 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 46/1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 374263019447 000035550334210

679 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜನರಧನ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 126,137, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.5 146536 860557476203 000035550334210

680 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೀಪಾಲಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಉರುಕುಿಂಟೆ ಮಿಟಿೂರು ಆವಣಿ 104/1,104/2,104/3,273,334, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 317089759621 000035550334210

681 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನಾರಾಯ್ಣ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 22/3,26/3, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.45 49984 244796889803 000035550334210

682 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನಾರಾಯ್ಣ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 104/2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 725280570703 000035550334210

683 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾ ತಮಮ  ಕೀಿಂ ಸುಬ್ರ ಮಣಿರೆಡಿ್ಡ ಸ.ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 89/2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 59261 000035550334210



684 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಲಿಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೆರಾಮಗೌಡ್ ದೊಮಮ ಸಂರ್ರ ತಾಯಲ ರು 10/p3, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 204452384114 000035550334210

685 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜಣನ  ಕೀಿಂ ಪಾಪ್ಣಣ ಗಂಗೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 4/1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 301316589707 000035550334210

686 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್. ಅರ್. ಜಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಸೂರುಕುಿಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 133, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.95 96371 752733798149 000035550334210

687 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬೈರಸಂರ್ರ ತಾಯಲ ರು 106/p20, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 000035550334210

688 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್. ಗೀಪಾಲರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 126,137, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 37118 557824780030 000035550334210

689 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಲಕ್್ಷ ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 179, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.45 49984 000035550334210

690 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೀಮಶೇಖರ ಬಿನ್  ಮಂಜಪ್ಪ ದೇರ್ರಾಯ್ಸಮುರ್ರ ಆವಣಿ 263/p1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 000035550334210

691 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೇಶ  ಬಿನ್ ಜಯ್ರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 25/p3, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 676533182795 000035550334210

692 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕ್ಯಶ್ಪುರ ಆವಣಿ 29/3, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 51559  '64015781402

693 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೀಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಅಲಗನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 28/p2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349  '64015781402

694 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಗೌಡ್ ಆಿಂಲಗೂರು ಕ್ಸಬಾ 57,63/2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 77816  '64015781402

695 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂರ್ರ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಯ್ಯ ಶಟಿಿ ಸಗೇನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 100, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82459  '64015781402

696 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಿಟಿ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 76/p3, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626  '64015781402

697 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ತಾರ್ತಕಲಿ್ಕ ದುಗಗಸಂದರ 56/p9, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 79530  '64015781402

698 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ಸಮಮ ಪ್ಪ ಚಕಕ ರ್ತಮಮ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 4, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222  '64015781402

699 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಕುಪ್ಪ ಿಂಡ್ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 15, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181  '64015781402

700 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಮಿಟಿ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 46, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181  '64015781402

701 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್  ನಂಜಪ್ಪ ನಳಂರ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 99, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.35 38646 306475751870  '64015781402

702 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕದಿರ ಪ್ಪ ಪ್ಬ್ರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 7/1,7/3, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 59409 915183092496  '64015781402

703 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿನಾಥ ಬಿನ್ ಬ್ಯ್ಯ ಣನ ಸಗೇನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 96/2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181  '64015781402

704 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಆಲಂಗೂರು ಕ್ಸಬಾ 194,22/1,21, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 9218200117701110

705 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಆರ್ಣಿ ಆವಣಿ 112/3,88/1,97/1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 9218200117701110

706 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ್ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಸಗೇನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 98,5/4,100/51, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 63903 9218200117701110

707 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬೊಮಮ ಸಂರ್ರ ಆವಣಿ 54/6,54/9,54/1,54/2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 9218200117701110

708 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂರ್ರ ಶೇಖರ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಪುಣಯ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 161,166,182,207/2a,17/1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 9218200117701110

709 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಚಾ ಪ್ಪ ಕಡ್ಡಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 17/p4, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 146536 627757022342 64125516530

710 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಟಿ ಪ್ಪ ಮೂಷಿ್ಟರು ಬೆೈರಕ್ ರು 355, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181 811759770968 31229963451

711 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಸೂ ಪ್  ಬಿನ್ ಖಾಸಮ್ ಸ್ವಬ್ ಎಮ್.ಚಂಮಕಲಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 35/p3,72/1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 00362320012310

712 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೀಶಧಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಜಗೀಪಾಲ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 50/5,50/3,50/2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63904 20131750364

713 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಮಲಮಮ  ಕೀಿಂ ಅಶೀಕ ಚಮಮ ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 13/3,13/4, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110117 608636771051 52020100003774

714 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಮಣಿ ಕೀಿಂ ಎಮ್ ರಾಜಗೀಪಾಲ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 1/3,9/1,168/2,132/5, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 969617871127 64134844323

715 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಪ್ಲ್ಕರಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 28/2,42,15/p4, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 670768953169 10765100023178



716 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಹನನ ಗನಹಳಿ ಆವಣಿ 246/3, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 51726 54052400213

717 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ರಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಗೌಡ್ನ ಅವುಲಮರಕಲಗಟಿಿ ಕ್ಸಬಾ 117,147, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 116413 54052400213

718 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಾರ ಮಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಅವುಲಮರಕಲಗಟಿಿ ಕ್ಸಬಾ 103/1,144/10, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.3 32984 54052400213

719 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚರಕೂರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 50/p7, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 589372771991 0002102000067546

720 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಚಂಗರೆಡಿ್ಡ ನಂಗಲ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 182/2, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.58 62043 30977544844

721 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಣಣ ಮಲೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 107, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 334551787412 30977544844

722 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖ್ ಇಮಮ್ ಸ್ವಬ್ ಬಿನ್ ಶೇಖ್ ಹುಸೆನ್ ಉಗಣಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 23/1,27/3, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 710608242562 30977544844

723 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ಸುಬ್ಬ ಣನ ಮಂಚಿಾ ಗನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 37/7,37/8, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.85 84593 64139515042

724 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಡ್ಡ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹಸಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 11/p4,7/3,12/117,19/1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 147301011000481

725 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಾಲಪ್ಪ ಲ್ಲಿಂಗಪುರ ಬೆೈರಕ್ ರು 3/p3,3/p48, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 10765100007842

726 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೀಮಶಾ ರಾಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಚ್ಚರಿ ಅಣ್ಣನ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 47 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 123500 64015781402

727 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬಾಯ ಟನೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 272/3,272/2,279,278 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 889552486258 35550334210

728 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಸುಬ್ರ ಮಣಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಮ್ 
ಸರ್ು ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 132,101/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.65 68538 289671718415 35550334210

729 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಸ. ರಾಜೇಿಂರ್ರ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಪುಣಯ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 117/P20 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 695487549284 35550334210

730 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಗೀಪಾಲ ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ ಮುಷಿ್ಟರು ಬೆೈರಕ್ ರು 122/3,141/6,141/6,141/7,,1

42/2,142/5
ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.95 96370 873721575019 35550334210

731 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಿಂಡ್ಡಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ  65/1,112/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 77816 670199241422 35550334210

732 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ಬ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ನಾಗೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 7/3,42/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 101013 739610119898 35550334210

733 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಶ್ರ ೀರಾಮ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೀಗೌಡ್ ಬೂಡ್ದೇರು ಬೆೈರಕ್ ರು 88,87,2/3,3/2,2/2,3/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.9 1892955 409266828117 2900756183

734 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಆರ್ ರಾಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಡ್ಡ ರಾಮಯ್ಯ , ಬಂಗವಾದಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 103 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 957663209411 2900756183

735 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೇರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಅಗರ ಹಾರ ದುಗಗಸಂದರ 87 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 36000 636946860723 000010980887852

736 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ರ್ಜರ ನಾಗೇನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 67/4,67/5 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 67500 871343953529 000010980887852

737 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್ಕುಲಿಪ್ಪ ಶೇಶಪುರ ಆವಣಿ 35/2,24 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 719441330507 000010980887852

738 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಕಗಗ ನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 28/2,2/p5,28/17 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.15 100800 954828758564 35550334210

739 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರ್. ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಜಲಪ್ಪ ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 43/p2, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 426468322940 NILIN4055

740 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರ್. ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜೆ.ಎಮ್. ರಾಮಪ್ಪ ಶೇಶಪುರ ಆವಣಿ 52/p10 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 31173 954784784875 36971641647

741 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟಿೆ ೀನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 45/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.45 49577 887111445790 35550334210

742 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರದಪ್ಪ ಸುಣಣ ಪ್ಕುಿಂಟೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 76/p37 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 54000 287489305858 36971641647

743 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಟಿ ಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 12/7,133/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 58152 792212324426 30977544844

744 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಎನ್. ವಿಂಕಟಪುರ ಕ್ಸಬಾ 138/2,12/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 59265 456661797253 NILIN4055

745 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿನಬೊವಿ ಚಕಕ ಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 19/p2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 554791116594 35550334210

746 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸ.ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 84 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 558169921038 35550334210

747 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಕೆ.ನಡುಪ್ಪ ಣಣ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸ.ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 89/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 49988 967388011520 35550334210



748 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಚ್.ಕೆ ವಿಂಕಟರಾಮ ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಸ.ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 137,39/P1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 91735 250065103379 35550334210

749 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ತಪ್ಪ ಕಕ  ಕೀಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಇರಗಮುತೂ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 91/p23,91/p13-p2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 396298098009 35550334210

750 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬಾಲಸಂರ್ರ ದುಗಗಸಂದರ 291 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110117 788640731084 36971641647

751 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಟಿ ಪ್ಪ ಬಾಯ ಟನೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 293/5,296/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 491780597643 35550334210

752 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಣನ ಬೊೀವಿ ತಲ್ಕರ್ನತೂ ತಾಯಲ ರು 1/p ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 908030479876 35550334210

753 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಯಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ವಿ ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 37/p2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 529870246286 30977544844

754 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಣಣ   ಬಿನ್ ಯ್ಲಿನಬೊೀವಿ ಚಕಕ ಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 19/22 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 815323206328 35550334210

755 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 37/p ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 415374183128 30977544844

756 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಕೆ.ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಇರಗಮುತೂ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 104/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 252857724833 35550334210

757 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದೆು ಟಿ ಮುನೇಪ್ಪ ತಾರ್ತಕಲಿ್ಕ ದುಗಗಸಂದರ 186 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 441262130679 10765101061895

758 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮಣಿಗಟಿ  ಮಿಟಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 65/p,25/p1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 862251771758 64134844094

759 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ. ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ಗಂಗಪ್ಪ ಕರ್ತನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 179/p4 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 43284 764015661762 64084621468

760 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ ಪುರ್ಣಣ ಮೆಲ್ೂ  ಯ್ಲ್ದರು ತಾಯಲ ರು 78/p34 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 73181 391492487211 0495108011277

761 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 27/2,25/p7 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 49500 721671221638 52020100002740

762 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಟಿ ಪ್ಪ ಮುಷಿ್ಟರು ಬೆೈರಕ್ ರು 179/13,443,179 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 744401703686 35550334210

763 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 25/p2,28 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 49500 921087810645 64004441402

764 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಡ್ಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 25/8,28 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 49500 725739443471 52028100002585

765 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಪ್ಿಂಬ್ರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 106 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 50721 736225073953 30977544844

766 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಶೇಶಪುರ ಆವಣಿ 19 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 36000 320826015638 64015781402

767 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಮಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 25/p7,26 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 49500 639039646725 64090289601

768 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ತುರುಕರಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 40 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 360705321396 10758100012053

769 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಗವಾರ ಬೆೈರಕ್ ರು 186, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 9790977489114 64155575817

770 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪ್ಪ ಬಾಯ ಟನೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು  146,343,2/2,317 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82457 88354700996 64041616469

771 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಯ್ಕಲ ಚಂಗಪ್ಪ ಟಿ.ಕುರುಬ್ರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 2/2,9 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 746917834978 30977544844

772 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ ರಂಗಪ್ಪ ಪ್ಲ್ಕರಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 15/P13 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 52823 886306209571 00362320012310

773 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಡ್ಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು  20,41/P21 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.5 77765 813640724288 00362320012310

774 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬೈರಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು  151/P1,176 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 144035 600951478559 00362320012310

775 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಚಂಗಪ್ಪ ಸ.ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 99 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ  0 80 45399 810600584062 00362320012310

776 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಒಬ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 72 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 82458 287901404278 00362320012310

777 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅಿಂಬಿಿ ಕಲ್ ದುಗಗಸಂದರ 92/J81 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 887111445790 35550334210

778 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡ್ಡ.ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪಾಯ್ಸತಾನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 34/P17,34/P8 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 887111445790 35550334210

779 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ಡಿ್ ಗುಟಿ ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು  13/P12 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63904 788151063656 35550334210



780 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಹಸಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ  173/1,173/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 77816 '923267745139 35550334210

781 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಉಪ್ಪ ರಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 323/4,175/6,163 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.46 50911 561682413504 35550334210

782 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ  79/P24 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 69741 735649748338 35550334210

783 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ. ಕ್ಷರ ಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ದೇರ್ರಾಯ್ಸಮುರ್ರ ಆವಣಿ 176/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 73352 439491362183 35550334210

784 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಯಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರರ್ಣ ಕಸವಿರೆಡಿ್ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 132/P4 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 105745 552286995227 35550334210

785 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ರಾಮಚಂರ್ರ  ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಚಿನನ ಬಾಯ ಲೆಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 33,2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.81 83386 85471584727 35550334210

786 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್.ವಿಂಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಸ.ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು  9/P1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.78 80597 273220006668 NILIN4055

787 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬಾಯ ಟನೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 13.Jän ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 887111445790 NILIN4055

788 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ನಗವಾರ ಬೆೈರಕ್ ರು  7/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 54626 650691927893 NILIN4055

789 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯ್ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 415 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.57 146536 208198325435 64015781402

790 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯ್ರಣನ ಬೊೀವಿ ಸಗೇನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 44 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63904 325263102923 64015781402

791 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಸೀನಪ್ಪ ಕೆರಸಮಂಗಲ ತಾಯಲ ರು  92/4. ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 799709293225 35550334210

792 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕಕ  ಕೀಿಂ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮೆಲ್ೂ  ಯ್ಲ್ದರು ತಾಯಲ ರು 78 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 819383591740 35550334210

793 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಮುನಿೀರಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 91/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 82458 258774723456 35550334210

794 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್. ರೆಡಿ್ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 311 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 59262 297843320470 35550334210

795 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ದಾಮ ರ್ತಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 69/1,69/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 119222 253499704445 35550334210

796 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಆಿಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 52/P,103/2. ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 857482548751 35550334210

797 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ್ು ಪ್ಪ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ಜರ ನಾಗೇನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು -19 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.85 45349 203654464743 35550334210

798 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಜಜ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಬೆಸೂ ರಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 2/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 87095 647599685977 35550334210

799 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಣಣ ಯ್ಯ ಪುಲ್ಲಒಬ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 50,54,75/P ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.3 128327 847565719084 52020100000584

800 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಕಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 35/P19 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 114670 665446137128 1072610017478

801 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ರೆಡಿ್ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗೀಲಿಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು  11/3,14/2, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.95 96374 516659168469 125000778101

802 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗೀಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 1/3,15/5,15/8 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.65 63277 603851676457 125000043937

803 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮುಷಿ್ಟರು ಬೆೈರಕ್ ರು 228,229 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 72176 322481482580 64096272571

804 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾ ತಮಮ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗೀಲಿಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 1,216/18,16/9. ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 68730 908030479876 64128815855

805 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಹನುಮಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯ್ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 424 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 990943275797 10732101013320

806 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಿಪ್ಪ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 110/3,113/6,21/4,337/,386 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 334826423079 0769101130135

807 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 147 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 101013 737171186967 10732101012020

808 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮಮ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗೀಲಿಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು  4/P1,32/P7 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 137431 821461346849 15032200020759

809 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಿಂಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗುಜಜ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 1/2B,25/6,25/4 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181 490350433195 10732101000450

810 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಪೂಜೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 7/13,10/9,10/60,10/11 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.15 114669 990943275797 15032200023045

811 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಿ.ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 26 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 772254488877 1482101003970



812 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬೆಸೂ ರಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 7/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 136586 682724372782 360401000003672

813 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕೆರಸಮಂಗಲ ತಾಯಲ ರು 14/P ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82326 762607158637 10922101028438

814 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಿಪ್ಪ ಅಿಂಗಿಂಡ್ಹಳಿ ಆವಣಿ 211/P32 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 73181 516659168469 10692101039416

815 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮುಷಿ್ಟರು ಬೆೈರಕ್ ರು 77,79/2A,79/2B ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110117 603851676457 64047040512

816 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ವಿ.ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗಪ್ಸಂರ್ರ ಆವಣಿ 15/P9,43 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 322481482580 10692100003603

817 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಕ್ಯದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 175, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 91735 908030479876 9218200117701110

818 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಿ.ಹಸಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 30/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.5 146536 665446137128 36971641647

819 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಮಮ   ಕೀಿಂ  ಸುಬ್ರ ಮಣಯ ಿಂ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 146 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 821461346849 000035550334210

820 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆ.ಸ.ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಬೇರ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 179/2,164/67 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 2 187920 365807123687 000035550334210

821 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಆಗರ ದುಗಗಸಂದರ 379/1,417/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 45349 847565719084 64015781402

822 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಬಾಬು ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಕಸುರ್ಗನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 20/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.15 114670 665446137128 9218200117701110

823 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗನಾಥ ಬಿನ್ ಗುರದಪ್ಪ ಕನನ ಸಂರ್ರ ಆವಣಿ 205 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.3 128327 516659168469 9218200117701110

824 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಲಕಕ ಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 34/1,32/2,32/1,23 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 101013 603851676457 9218200117701110

825 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಆರ್ಣಿ ಆವಣಿ 185/8,185/7,185/4,181/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 322481482580 9218200117701110

826 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲಿ್ಕ ತಾಯಲ ರು 25/17,26 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 54000 754824430256 000035550334210

827 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ ಎ.ಕೆ. ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ರಾಜೇಿಂರ್ರ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 260 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 867461148328 64004441446

828 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್.ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 86/2,101/p1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 675294408427 00003550334210

829 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಿಂರ್ಪ್ಪ ಮಜರಅರ್ತೂ ಕುಿಂಟೆ ಆವಣಿ 151,150 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 379444368398 000010980887852

830 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಿಪ್ಪ ಟಿ.ಕುರುಬ್ರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 35/P3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.6 155641 264163119406 00362320012310

831 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕ್ಷರ ಷ್ನ ಯ್ಯ ಬಾಯ ಡ್ರಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 151/P1,176 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 632227405706 00362320012310

832 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಕತ್ತೂ ರು ತಾಯಲ ರು 6 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 0.89 90802 448946459775 00003550334210

833 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಮ್.  ಬಾಬ್ಣಣ ಇರಗಮುತೂ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 74/3,185 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110117 939192603194 36971641647

834 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಕುನಿಬಂಡ್ಡ ದುಗಗಸಂದರ 63/P19,68/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 801546140816 10758100007025

835 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕುನಿಬಂಡ್ಡ ದುಗಗಸಂದರ 63/P5 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 379824297090 22560100003334

836 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಆಗರ ದುಗಗಸಂದರ 200/P4,328/P5 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 2 192060 299685312402 10732101004395

837 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹಿರಣಯ ಗೌಡ್ನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 24/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 0.65 68542 444680006595 15032200022960

838 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಸಂಗಸಂರ್ರ ದುಗಗಸಂದರ 84 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 110117 803968572017 20131749111

839 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ   ಕೀಿಂ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಕುನಿಬಂಡ್ಡ ದುಗಗಸಂದರ 31 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 63903 666698765234 13390100008539

840 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಕಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 10 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.4 137431 444290701332 9218200117701110

841 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಪೂಣದಮಮ  ಕೀಿಂ ಟಿ.ಗಂಗಪ್ಪ  ಮ ಟಿ.ನಡಂಪ್ಲಿ್ಲ ದುಗಗಸಂದರ 12/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 77806 860661597538 10765101079186

842 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಕಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 20/P25 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 666698765234 9218200117701110

843 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್.ವಿ.ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಎಸ್.ಬಿಸನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 108/P14 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 836553726537 00362320012310



844 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈಯ್ಣಣ ಎಸ್.ಬಿಸನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 27 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 82458 793422847508 00362320012310

845 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆಡಿ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ಕತ್ತೂ ರು ತಾಯಲ ರು 18,5 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1 100218 394535170883 10726100002870

846 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಪ್ರ ಕ್ಯಶ ನಾಯ್ಕ್ ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗಡಿೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 73/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 119222 879863711018 64167707309

847 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಿಂರ್ರಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿರಾಮಪ್ಪ ಕತ್ತೂ ರು ತಾಯಲ ರು 139 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.05 105565 772254488877 52020100001705

848 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅಗರ ದುಗಗಸಂದರ 116,117/1,117/11,261/6 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.9 182955 334826423079 15032180000524

849 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಣಣ ಕಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು  35/P2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 82219 357575398360 10726100017485

850 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುರ್ು ಪ್ಪ ಬೊೀವಿಬಿಕಕ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 20 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 58819 334826423079 10726100017261

851 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ರರ್ಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಪ್ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 11/P47 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 109795 860661597538 1072610001925

852 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಷ್ಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 94/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.9 182955 821461346849 000035550334210

853 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಣಣ ವಗಮಡುಗು ತಾಯಲ ರು 28/1,59/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.35 131264 666698765234 000035550334210

854 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ದೇರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಶೇಶಪುರ ಆವಣಿ 94/p2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಟಮಾಯ ಟ 1.95 185707 444290701332 000035550334210

41 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಪ್ಪ ಲಮಡುಗು ಕ್ಸಬಾ 317 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.8 24400 536443937621 10765100006494

42 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಜಿ ಕೆ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ವಿ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು  27/2,27/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1 30600 '500478433573      1072101002689

43 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಸಿೋಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಮನೆನ ೀನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 65/P13,91 ಸಾಮಾನಯ ಸೀಬೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 2 18240 670492554171 1076500004883

44 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಸ್ವಾ ಮಿ ಶ್ೀಗೇನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 106,118/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 15000 581978377492 15032200020759

45 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗೀಪ್ಸಂರ್ರ ಆವಣಿ 43,15/P9 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.2 24000 925562445947 10692100003603

46 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಮಾಕದಿಂಡ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬಾಯ ಟನೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 226/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.25 5000 751131478474 147301011000277

47 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಗುರದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಟಪ್ಪ ಚಿನನ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 77,79/2A,79/2B ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 22000 360705321396 10758100012053

48 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ತುರುಕರಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 40 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.7 34000 542087291978 64047040512

49 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಬೈಯ್ಯ ಮಮ ಕೀಿಂ  ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಎಸ್. ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 15/P1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 14000 628889443078 10922101022425

50 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಎಸ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಯ್ಯ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 123 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 8000 349440884742 10922101018583

51 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಕೆ ವಿ ಅಮರನಾಥ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 14/P3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 12000 209422425169 10922101015027

52 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಎನ್ ರೆಡಿ್ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 311 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 16000 297843320470 10922101003581

53 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಎ ಕೆ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಗಂಗಪ್ಪ ದಾಸಲದಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 43 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 8000 430345468912 10922101000849

54 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಯ್ರದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಜಜ ಪ್ಪ ದಾಸಲದಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು  101/8,95 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 16000 861465733287 10922101000876

55 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಕೆ ವಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 134/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 16000 714368836873 10922101016150

56 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ವಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 15/P1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 16000 404393468133 10922101017450

57 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಚಪ್ಪ ಬಂಗವಾದಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 94,94/P3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 12000 921975313019 10638100005755

58 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಮೆಣಸಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಲಿಾ ಆವಣಿ  123/P17, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 8000 243345026991 10758100011356

59 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಪುಟಿ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಲಿಾ ಆವಣಿ 80/1,37 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 8000 392420510098 10758101007532

60 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಮುನೆಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 14/P3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 16000 910596001898 10922101020384

61 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಕೆ ಟಿ ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮಮ ಣಣ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 14/P5 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 16000 537098521801 10922101012206



62 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಗಂಗಮಮ  ನಂಜಪ್ಪ ದಾಸಲದಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 17/1,13/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 16000 427678097452 10922101018510

63 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಎಸ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 18/1, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 18000 459764520466 10922101022984

64 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ವಿ ವಿಂಕಟರಾಮ ಬಿನ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬಂಡ್ಲರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 4/P1,4/P3,4/P5 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 20000 558634004337 1482108007790

65 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ನೆನದಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 146/P ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 8000 369489703952 52020100002713

66 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲಿ್ಕ ತಾಯಲ ರು 13/P6,25/P30 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 20000 271091083776 64060228587

67 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ವಿ  ಮುನಿರತನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸೂರಕುಿಂಟೆ ತಾಯಲ ರು 144/2,138/2P-1. ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 20000 253908196793 64047223234

68 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಎ ವಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್  ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮೀತಕಪ್ಲಿ್ಲ ತಾಯಲ ರು 37 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 12000 679878623709 0495108012466

69 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಮತಿ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 8000 582778952580 10765100007869

70 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟನಬೊೀವಿ ಪುಲ್ಲಓಬ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.1 22000 908030479876 64031549764

71 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಕೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲಿ್ಕ ತಾಯಲ ರು 28,25/P7 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 10000 305263386028 64004441402

72 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಮುನಿವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತೀಟಪ್ಪ ಗುಜಜ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 209 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 13000 430345468912 10922101000849

73 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 147 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 13000 665392221952 4068101001053

74 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗುಜಜ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 25/4,25/6. ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 13000 803968572017 10732101000450

75 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಮಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಹೆಚ್  ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 80/P36 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1 11500 812859121480 10732100014553

76 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ನರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನಬೊೀವಿ ಹೆಚ್  ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 125/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 11500 868924482446 22560100003930

77 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ  
ವಿ ಹಸಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 23 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 10000 762607158637 22560100000566

78 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟೆಬಲ್ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ದುಗಗ ಸಂರ್ರ ದುಗಗಸಂದರ 225 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 8000 942044946540 22560100003587

79 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸುಬ್ಬ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕರ್ತನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 107/1A, 368/18,13/1A,2/1A, ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.44 8813 412842322832 32120102838

80 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅಪ್ಪ ೀನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 45/P27,45/P41,45/P30, ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1 6120 308048378228 10726100002004

81 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ೀನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 4/1, ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.3 7956 502373360745 520291019056305

82 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕಮಲಮಮ  ಕೀಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ೀನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 45/P3,71 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.5 9180 216722018947 10726101011085

83 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕೆ ಎಿಂ ದಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ್ ಕರ್ತನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 48/1,49/2,50 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 2 12240 787133447744 31807042014

84 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಟಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 53,46/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1 6120 729796748810 10765101008577

85 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕೆ ಎನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕಲದೇವಿ ದುಗಗಸಂದರ 331, ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1 6120 228847741212 10732100003829

86 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸೀಮಕಕ  ಕೀಿಂ ಎಿಂ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಮಂಡ್ಡಕಲ್ ದುಗಗಸಂದರ 3/1,4/1, ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1 6120 331215865323 10732100000574

87 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕೆ ಎನ್ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕಲದೇವಿ ದುಗಗಸಂದರ 73/P14, ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1 6120 993056703405 10732100000526

88 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಡ್ಡ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ದೊಮಮ ಸಂರ್ರ ತಾಯಲ ರು 94/P46, ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1 6120 861700029683 360401000001553

89 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಅಿಂಬಿಕ ಕೀಿಂ ಬಿ ಆರ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಯ್ಯ ರಾಜೇಿಂರ್ರ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 39/2,39/4, ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1 6120 320033073743 64079167065

90 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸ ಸಣಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಕಲದೇವಿ ದುಗಗಸಂದರ 22/2,1,2,56 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.8 4896 531644775420 10732100004051

91 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಜಿ ಸ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಗುಜಜ ನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 192/1,205, ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1 6120 878514061379 31789657661

92 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಹನುಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಹನಿನ ಕೆರೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 191/P1, 58/3, 14, ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.8 4896 954790108663 13390100001308

93 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನಂಜಿಂಡ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪ್ಿಂಬ್ರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 31, ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.8 4896 368377924261 1482119004757

94 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಪಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಪ್ಿಂಬ್ರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 113/1,113/5,114, ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.6 3672 849548119583 64134088499

95 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸುಧಾಮಣಿ ಕೀಿಂ ಶಂಕರರೆಡಿ್ಡ ಆಲಂಗೂರು ಕ್ಸಬಾ 183 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.83 7380 252810233754   0769101123305

96 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಶೇಷ್ಣಪುರ ಆವಣಿ SY NO- 9/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.35 3444 955366923046 15032200018269

97 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಪುಟಿ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಲಿಾ ಆವಣಿ  37,80/1. ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1 9840 392420510098 10758101007532

98 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಷೀಲಾಗಣಿ ಆವಣಿ SY NO- 219 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.8 7872 308383672945                           '64057129716                       

99 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕುರುಡುಮಲೆ ದುಗಗಸಂದರ 160 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.8 7872 963927258709 4068108003661

100 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಹನುಮಕಕ ಕೀಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಿ ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ದುಗಗಸಂದರ 26 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.2 11808 572489808386 1482108007866

101 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಪ್ಪ ಮಿಟಿ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 76/P2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.2 7344 8166641969646 52020100000096

102 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜ್ೀಗಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಗುಮಿಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 94/P12,94/P8. ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.2 7344 548217999396 64134386348

103 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಜಿ ಎಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಯನಾದಿ ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ  91/P24 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.6 9792 850756829865 1482101007817

104 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮಪ್ಪ ಕಲದೇವಿ ದುಗಗಸಂದರ 8/1,321/1,92/1,26/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1 6120 845604739100 0769101118517

105 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಮ ಕೀಿಂ ಚಿಕಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯನಾದಿ ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 67/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.6 3672 492542172254 10758100007600



106 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೂಲಪ್ಪ ಯನಾದಿ ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 91/P25 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.5 3060 869409562402 10758100007600

107 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯನಾದಿ ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 91/P17 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.2 7344 208619610709 1482101007817

108 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಜಿ ಆರ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಯನಾದಿ ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 91/P12 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.2 7344 935837943057 10758100008886

109 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಯನಾದಿ ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 30 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.4 2448 217656879592 145211906764

110 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಎ ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕೆ ಜಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀಸ್ವಗರ ದುಗಗಸಂದರ 51/P15 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.2 7344 590908784285 1482101008551

111 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟ್ ಅಳ್ಗನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 113/P1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.2 7344 201447979250 1482101008101

112 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನಾಗಮಮ  ಕೀಿಂ ಎ ಎಿಂ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಅಳ್ಗನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 53 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.2 7344 922426915283 1482119009490

113 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪ್ರ ಸ್ವದ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 79/P15-P2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.60 9792 799709293225 31742989612

114 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಪ್ರ್ಮ ನಿ ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ಮುನೇಗೌಡ್ ಪ್ರ್ಕ್ಯಷಿಿ ಆವಣಿ 68 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.2 12000 51272502575 64046797890

115 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಎಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಕಿಂಡೇನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 31,28 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.7 7000 352038529141 10732100001516

116 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಎಿಂ ವಿ ಜಗದಿೀಶ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯ್ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 13,16/2,70/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.7 7000 897258920195 10732100015285

117 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ಸೂರಕುಿಂಟೆ ತಾಯಲ ರು 193/5-P ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.2 2000 3339292668961 33077194468

118 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಎನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಯ್ಚಾ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 200 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 

ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.83 8300  '58490924534 10765100007739

119 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಚಂರ್ರ ಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಬೈಯ್ಯ ಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 122/3,11/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.6 6000 565750738145 22560100000128

120 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಆಿಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್  ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಜಿ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ  12,49. ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.8 11500 372827691215 52020100004833

121 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 189 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.7 7000 2.8048E+11 222560100002849      

122 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ರ್ನಜಾಕ್ಷ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಯ್ಚಾ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 6 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.8 8000 301154484679 10765100008375

123 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕಣಣ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಜಿ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 28/1, ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.9 12000 872286361294 52020100003979

124 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮನಬೊೀವಿ ನಾಚಗುಿಂಡಿ್ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 94/P2-P2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.1 19200 850398107108 22560100002853

125 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಎ ಕೆ ಮುನಿವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ರಾಮಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 14/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 

ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.10 11000 736504654551 107651010000382

126 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಹನುಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಅಳ್ಗನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 26,54/5 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.90 9000 310514310855 1482101003970

127 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ವೈ ಕೀಗಿಲೇರು ಕ್ಸಬಾ 63/P56 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.00 10000 228208706005 10765100003822

128 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ತುಳ್ಳರ್ನತೂ ತಾಯಲ ರು 3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.9 9000 295657468996 52020100000126

129 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಬಿೀರಪ್ಪ ಕಗಗ ನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 64/21P ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.60 6000 615284299097 15032200039314

130 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಚಪ್ಪ ಬಂಗವಾದಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 94,108 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.80 8000 921975313019 10638100005755

131 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಗಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮನಬೊೀವಿ ಸೂರಕುಿಂಟೆ ತಾಯಲ ರು 46//P3,63 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.60 6000 871639871961 641011604898

132 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕೆ ವಿ ಅಮರನಾಥ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 14/P3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.8 8000 209422425169 10922101015027

133 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕೆ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಗಗ ನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 80/1,68/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.6 6000 957773679502 15032200033950

134 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ತುಳ್ಸಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ಸೀಮಪ್ಪ ಜಿ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 54/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.2 12000 556771982385 52028100004657

135 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸುಬ್ಬ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಜಿ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 10/P1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.8 8000 219491347157 52020100001334

136 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಓಬ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 72/PAIKI ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.78 7500 287901404278 52020100002940

137 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ನನ ನೆನದಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 133/P15 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.4 4000 754831876728 52020100000101

138 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಎಿಂ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 86/2 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.9 9000 675294408427 22560100002135

139 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಪಿ ವಿ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ರರ್ಪ್ಪ ಪಿಲ್ಲಪಾಪೇನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು  11/P47, ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.9 9000 224952448346 10726100001925

140 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ವಿಂಕಟಾಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಜಿ ಮಾರಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ  28/1, ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.9 9000 563094625853 52020100001047

141 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಪಿ ವಿ ಶ್ರ್ರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಕಮಮ ಸಂರ್ರ ತಾಯಲ ರು 42, ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.8 9216 509386428156 5202010000050

142 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಜೆ ಕೃಷ್ಣಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಂಗರೆಡಿ್ಡ ಬೂಡ್ದೇರು ಬೆೈರಕ್ ರು 37, ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1.2 13824 983333408869 10922131002856

143 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಎ ಕೆನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಳ್ಸಂರ್ರ ದುಗಗಸಂದರ 114, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 1 11520 878327071745 32234316115

144 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸ್ವವಿತರ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಉಬಾಬ ಿಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 6/5, ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.3 7500 780804401984 10638100004720

145 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ವಿಂಕಟಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅನಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 101/1, ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣ್ಣ 0.6 15000 953984380003 10638100002568

146 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸುಬಾಬ ರೆಡಿ್ಡ ನೆನದಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 139,171,166,14/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 16000 518932841827 52020100000073

147 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಸೂರಕುಿಂಟೆ ತಾಯಲ ರು 173/10,173/5,173/11,173/6

,171/1
ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1 16000 557011826913 52020100003123



148 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಮಮೂರ್ತದ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬೊೀವಿಬಿಕಕ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 20/P1. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 9600 864718440244 5.20201E+13

149 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ನನ ನೆನದಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 133/P15 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 6400 377560458059 10726100017739

150 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರವಿೀಿಂರ್ರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ರೆಡಿ್ಡ ನೆನದಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 145/1,116/1,62/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 11200 754831876728 52020100000101

151 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಂಜನಾಥರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿ್ಡ ನೆನದಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 4,7/8,146/P4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 12800 629384394561 52020100002361

152 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾಗರಾಜರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿ್ಡ ನೆನದಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 145/1. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.2 3200 904278243358 52020100000912

153 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ಎ ಕೆ ಹನುಮಪ್ಪ ನೆನದಹಳಿ ತಾಯಲ ರು  49,115,75 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 12800 515736520447 52020100000484

154 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗುರುಶಾಮಿಬೊೀವಿ ಬಿನ್ ಚಂಗನಬೊೀವಿ ನೆನದಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 133/P5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 12800 360759207765 52028100002383

155 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬೈಯ್ಯ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 15/p1, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.61 9750 628089449078 10922101022425

156 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಎಿಂ ಹಸಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 11/p41,7/3,12/17 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 32000 632258534386 147301011000481

157 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ವಿ ಕಗಿಗ ನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 37,9/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.75 28000 943895870488 54034468468

158 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ  ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮುಷಿ್ಟರು ಬೆೈರಕ್ ರು 228/2,229 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 11200 940532261893 64086272571

159 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮನಬೊೀವಿ ನಾಚಗುಿಂಡಿ್ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 94/P2-P2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 6000 850398107108 22560100002853

160 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಿ ಎಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ನ ಪ್ರ ಸ್ವದ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 78/P4 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 12000 799709293225 31742989612

161 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ ಪುರ್ಾ ನನ ಮೇಲಾೂ ಯ್ಲ್ದರು ತಾಯಲ ರು  78/P34 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 12400 391492487211 0495108011277

162 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲಿ್ಕ ತಾಯಲ ರು  25/P7,27/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 8000 721671221638 64199109505

163 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸೀಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲಿ್ಕ ತಾಯಲ ರು 26,25/P7, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 8000 639039646725 64091520936

164 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲಿ್ಕ ತಾಯಲ ರು 26 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 9600 514826324897 52020100006410

165 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ ಗಂಗಪ್ಪ ಸ ಹಸ್ಹಳು ಬೆೈರಕ್ ರು 89 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 9600 10922101053276

166 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಎನ್ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ನಗವಾರ ಬೆೈರಕ್ ರು  263,7/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 9600 458202871682 54034469620

167 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಹಚ್ ವಿ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸ ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು  106/1,13/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 9600 872642350009 10922101012136

168 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಜಿ ಕೆ ಶಮಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೊೀವಿ ಹೆಚ್ ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 93 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 8000 709432107011 22560100007339

169 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 15/P2, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 9600 899290335168 10922101020667

170 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗುರದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚಿನನ ನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 79/2A,77,79/2B ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 9600 542087291978 64047040512

171 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಸ ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು  9/P1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 6400 20649660483 147301011005601

172 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಕಗಿಗ ನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು  95/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 12800 884175865440 64058001342

173 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ವಿಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 16 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.75 12000 315608722603 10922101019421

174 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಿ ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಲಿಾ ಆವಣಿ 167 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 8000 741298730301 20159927581

175 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಇರಗಮುತೂ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 112 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 1.77 28320 402145410384 10765100010615

176 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಎಿಂ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಸವಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 132/P6-P2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 10480 306191826783 0769101020063

177 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ವಿಂಕಟರಮಣ ಬಿನ್ ಬ್ಸಪ್ಪ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 35 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 9600 544422217127 22560100000597

178 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಚಂರ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಬ್ಸಪ್ಪ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 49, ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 9600 621262124538 10732101021790

179 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ ಎಸ್ ಬಿಸನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 27 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 6400 975044095520 22560100000599

180 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಎಿಂ ಚಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್  ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಜಿ ಮಾರಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 12 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಟಮಾಯ ಟ 0.8 12800 435941548693 52020100001341

181 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರೇಣುಕಮಮ  ಕೀಿಂ ಸೀಮಶೇಕರ್ ಚಿಕಕ ನಗವಾರ ಬೆೈರಕ್ ರು 50,39/7 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 11200 745627755161 54034469982

182 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸೀಮಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಕಕ ನಗವಾರ ಬೆೈರಕ್ ರು - 104/P54,105 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 8000 889075201211 64002965813

183 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿ ಎಿಂ ಬಾಬ್ಣಣ ಬೈರಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 12 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 9000 939192603194 10765100005131

184 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ COMMUNITY POND ಶ್ರ ೀ ಚೌಡೇಶಾ ರಿ ರೈತರ ಕ್ೆ ೀಮಾಭಿವೃದಿು  ಸಂಘ ಉತೂ ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 17, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ COMMUNITY POND      45X45X3 400000 696019931991 125001171710

185 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ COMMUNITY POND ಗಂಗಮಮ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಕ್ೆ ೀಮಾಭಿವೃದಿು  ಸಂಘ ಸರ್ು ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 147/PS ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ COMMUNITY POND      30X25X8 400000 349408588207 52020100006987

186 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್   ಈ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಸರ್ು ಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ 145,165/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 308600101003270

187 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್   ಕೆ .ಎನ್ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಯಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 35/P7, ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 816177413221 520291022734665

188 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್   ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಗುಜಜ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 21, ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 759103904013 0769101019924

189 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್   ಎಿಂ ವಿ ಶಶ್ಧರ್ ಬಿನ್ ಎಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ವಿ ಗುಟಿ ಹಳಿ ಆವಣಿ 6/2, 382/1, ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 374955835582 31131942691



190 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್   ಕೆ ವಿ ಜಯ್ರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಜಂಗಮಹಸಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 13, ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 736846008808 54051585396

191 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್   ಮುನೆಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 14/P3, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 910596001898 10638100006003

192 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್   ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಟುವಾರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 59,26/10 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 702370616312 10726100005208

193 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್   ಆರ್ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 226, 199/2 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 232467480327 31746417426

194 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ಎನ್ ವಿಂಕಟಾಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಸ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಕಿಂಡ್ಡಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 117/4,118/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 6000 567681143188 4068108003967

195 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಜಿ ನಗವೇಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಜಿ ಎನ್ ಶ್ರ್ಶಂಕರ ಹೆಚ್ ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 126/P3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 9500 538482622467 54034287302

196 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಜಯ್ಲಕ್್ಷ ಮ ೀ ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ದುಗಗ ಸಂರ್ರ ದುಗಗಸಂದರ 18, 54/1 60/2, 8/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 6000 730716403893 4068108000132

197 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ನೂರುಲಿಾ  ಬಿನ್ ಹೈರ್ರ್ ಸ್ವಬಿ ಅಗರ ದುಗಗಸಂದರ 440/P15,440/P7, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 6000 437942848090 64036049018

198 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎನ್ ಬಿ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಎನ್ ಬಿ ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಮಂಡ್ಡಕಲ್ ದುಗಗಸಂದರ 236 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 6000 897837073678 10732100004021

199 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮುರುಕನಕುಿಂಟೆ ದುಗಗಸಂದರ 95 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 6000 352038529141 10732100001516

200 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಸ್ ಸೀಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶ್ರ್ರಾಯ್ಪ್ಪ ಅಗರ ದುಗಗಸಂದರ 301,399,400, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 6000 330829029088 54051069744

201 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಟಿ ಎಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಲ್ಕ ಬಿನ್ ಡ್ಡ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಅಗರ ದುಗಗಸಂದರ 277/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 6000 387170364730 10732100002707

202 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೇಕೆ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಲದೇವಿ ದುಗಗಸಂದರ 351 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 6000 897036919574 10732100003399

203 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 80/P42 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 6000 235452562364 10732100002804

204 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ಎಸ್ ಅಮರನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ಸಣ್ಣಣ ೀಗೌಡ್ ಬಾಳ್ಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 116 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 6000 971811814178 4068101000606

205 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಡ್ಡ ವಿ ಶ್ರ ೀಧರ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಗಲಿಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 235 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.7 6000 724095389867 10758101040245

206 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ನಾಗ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಾ ಆಲಂಗೂರು ಕ್ಸಬಾ 115/8,115/2,117/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1 9750 246569532022 147301011001605

207 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರಾಮಕಕ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಬಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 54/P5, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.9 6550 963209211776 10758100300233

208 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಜ್ೀಡ್ಡ ಕತ್ತೂ ರು ತಾಯಲ ರು 13/P5 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1 8650 211592478348 769108028342

209 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ಗೀಪಾಲ ಬಿನ್ ಬಾಯ ಟಪ್ಪ ಚ್ಚಕರ್ತಮಮ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 24,25 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.7 12050 318794028535 15032200014980

210 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ತಹಸೀನಾ ಬೇಗಂ ಬಿನ್ ಸೈಯ್ಯ ದ್ ಸನಾವುಲಿಾ ಸಣಣ ವಾಡ್ಡ ಆವಣಿ 213/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1 12500 348868449068 12630100004061

211 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಶಂಕ್ರಪ್ಾ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಾ ಖಾದ್ರರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 44/3,4/2, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.7 5150 679976487350 4068127000274

212 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸ್ಹುಲಿಾ  ಬಿನ್ ಅಬ್ದು ಲ್ ಖಾದರ್ ತ್ಪತ್ರಕ್ಲಿು ದುಗಗಸಂದರ 74/3, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.4 5250 413131599611 10765100005832

213 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಸ್ ಇನಾಯ್ತುಲಿಾ  ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಖಾರ್ರ್ ವೈ ಕೀಗಿಲೇರು ಕ್ಸಬಾ 63/P70 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6440 832456628753 10765100000005

214 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ಎಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿ್ಡ ಬ್ಟುವಾರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 5,6, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 5000 510038215401 10726100001928

215 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬೈಯಾ ಮಮ  ಕೊೇಿಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಣ ರೆಡಿಿ ಪುಲಿಓಬರೆಡಿಿ ಹಳು ತಾಯಲ ರು 37/P15,19, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 5000 809855503560 52020100002023

216 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಆರ್ ದೊಡಿ್ಡ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಯಾ ಯಡಹಳು ತಾಯಲ ರು 50/1,10/P3,59/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 4500 572388065833 64036570723

217 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿೀರಚನನ ರೆಡಿ್ಡ ಜಿ ಮಾರಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 100/P3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 5000 318499395928 64100922016

218 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಪಿ ಜಿ ವಿಶಾಾ ನಾಥ ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಪಾಪೇನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 11/P42 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 4500 232264970051 10726100000149

219 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿ ನಾಗಭೂಷ್ಣರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡಿ್ಡ ಮುದಿಗೆರೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 86/2,159 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 4660 416641125897 20145743522

220 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮೀಹನ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಓಬ್ಳ್ರೆಡಿ್ಡ ಯ್ಡ್ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 135 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 5000 360795261752 52020100001523

221 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸಂಗಿಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 116/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1 8700 295443855302 10726100017946

222 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ಎಿಂ ವಿಂಕ್ಟರವಣಪ್ಾ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬೆಳಗಾನಹಳು ತಾಯಲ ರು 54/1,54/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 5000 862918655881 10726100000170

223 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಪಿ ವಿ ಪೂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಪಾಪೇನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 64,11/P34 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 5000 731751963499 10726100000141

224 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಜಾಫರ್ ವುನಿನ ೀಸ್ವ ಬಿನ್ ಬ್ಷಿೀರ್ ಅಹಮ ದ್ ಕ್ಷೀಲಾಗಣಿ ಆವಣಿ 141/P11, 235 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 759096575079 1075810103083

225 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಗುರುರ್ಮೂರ್ತದ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿ್ಡ ದೊಡಿ್ಗಲಿಹಳಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 910194826619 54034466197

226 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸ ಕೆ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಣ ರೆಡಿ್ಡ ಚಿೀಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 45/1,45/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.4 4000 565553259674 10922101013250

227 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮುನೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಣ ೀಗೌಡ್ ರಾಮಚಂದಾರ ಪುರ ತಾಯಲ ರು 40 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 334750401037 10758100010738

228 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುಿಂಜೇಗೌಡ್ ಕುಪಾಪ ಿಂಡ್ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 70 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 8000 452454721264 10726100002584

229 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಟಿ ಆರ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ರಾಮಾಸ್ವಾ ಮಿ ತಾಯ್ಲ್ದರು ತಾಯಲ ರು 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 734182536632 0495101012964

230 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಪಿ ಕೃಪಾಲ ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ ಮೇಲಾೂ ಯ್ಲ್ದರು ತಾಯಲ ರು 10 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 815157348899 31301742816

231 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಪ್ವಿೀದಜ್ ಅಹಮ ದ್ ಬಿನ್ ಬ್ಷಿೀರ ಅಹಮ ದ್ ನಾಗೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 35 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 431510016079 0495101013151



232 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಆರ್ ಸುನಿೀಲ್ ಬಿನ್ ವಿ ರಾಮಪ್ಪ ತಾಯ್ಲ್ದರು ತಾಯಲ ರು 133/5,132/2,14/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.4 4000 314689420545 0495101006757

233 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಯ್ಶೀಧಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣಣ ರೆಡಿ್ಡ ತಾಯ್ಲ್ದರು ತಾಯಲ ರು 73/3AB ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.4 4000 636708385420 0495101014466

234 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಿಂ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ್ ರಾಮಚಂದಾರ ಪುರ ತಾಯಲ ರು 93/1, 37/P3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 966980205816 10758100007830

235 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತದ ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ್ ರಾಮಚಂದಾರ ಪುರ ತಾಯಲ ರು 67,68 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 8000 524237464820 31456168602

236 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಜಿ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಂಗಪ್ಪ ರಾಜೇಿಂರ್ರ ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 47/P2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 914553925803 13390100005032

237 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ನವಾಜ್ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಬ್ಷಿೀರ್ ಜಾನ್ ದೂಲಪ್ಲಿ್ಲ ತಾಯಲ ರು 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 344033902408 0495101009927

238 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಡ್ಡ ಆರ್ ವಿಶಾ ನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಅಗರ ಹಾರ ದುಗಗಸಂದರ 19/7,94/P11,89/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 12800 401240978757 10726100005927

239 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕಮಲಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೈರಪ್ಪ ರಾಮಚಂದಾರ ಪುರ ತಾಯಲ ರು 53 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 334750401037 10758100010737

240 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರಾಜಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಚಂರ್ರ ಯ್ಯ ತಾಯ್ಲ್ದರು ತಾಯಲ ರು 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 0495101003608

241 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಕಲಿ್ಕ ತಾಯಲ ರು 60,54 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 6000 827133969808 31621022587

242 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀದೇರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ ಪಾಯ್ಸೂ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 53,14/P1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 909369634170 35594573112

243 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಜಿ ವಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನಾರಾಯ್ಣ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಶೆಟಿಿ ಬಾದೇನಹಳಿ ಆವಣಿ 54/7,54/2,45 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 939411580995 0495101014852

244 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕರಡ್ಡ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ದೊಮಮ ಸಂರ್ರ ತಾಯಲ ರು 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.4 4000 570329592739 10726100004912

245 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಶ್ರ್ರಾಮಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ರಾಯ್ಶೆಟಿಿ ಬೈಯ್ಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 177 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 757725426164 64002051139

246 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿಂಕಟೇಶರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ಶ್ನಿಗೇನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 49 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 690297521287 0769101012064

247 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎನ್ ಸೀಮಶೇಖರ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಜಿ 
ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ ಬೇರ್ನತೂ ಬೆೈರಕ್ ರು 14/P29 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 928554708079 360401000000094

248 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಿಂ ಗಂಗಧರ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಪಾಪೇನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 32/P1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 701040488166 10726100017651

249 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಟಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಕಲಿ್ಕ ತಾಯಲ ರು 7,164, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 8000 663043558729 52020100000346

250 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಜಿ ಕೆ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗುಟಿ ಹಳಿ ಆವಣಿ 18/1, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 322543148446 5076101001419

251 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮಂಜಳ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಸೀಮಶೇಖರರೆಡಿ್ಡ ಬೇರ್ನತೂ ಬೆೈರಕ್ ರು 6 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.4 4000 224149524293 10726100019208

252 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬ್ಷಿೀರ್ ಅಹಮ ದ್ ಬಿನ್ ಪಾಯ ರಾ ಜಾನ್ ದಾಸೇಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 881979578488 0495101002070

253 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಚಿಕಕ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ದೊಮಮ ಸಂರ್ರ ತಾಯಲ ರು 60/2,64/5,10/P7 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 680524517891 10726100001405

254 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಸಂಗಸಂರ್ರ 79,97/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.4 4000 570329592739 10726100004912

255 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮಂಜಳ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಬೇರ್ನತೂ ಬೆೈರಕ್ ರು 14/P8 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 919105545940 10726100002367

256 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಪಿ ವಿ ಶ್ರ್ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಪುಲ್ಲಓಬ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 20 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 8000 509386428156 52020100000500

257 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಜಿ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಯ ಟಪ್ಪ ಕೆಿಂಚನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 1/1,1/8,8/1,4/1, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 5000 323237593853 15012200068259

258 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎ ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪಾಯ್ಸೂ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 34/P10, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.7 4900 527106460143 64046876466

259 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಜಿ ಕೆ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಮೂರ್ತದ ಕೂತಾಿಂಡಿ್ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 208, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1 10000 619097999250 10758100000044

260 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮುನಿಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೀರ್ಪ್ಪ ಮಂಡ್ಡಕಲ್ ದುಗಗಸಂದರ 244, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1 10000 937810205973 10732100015051

261 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿಂಕಟ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕೂತಾಿಂಡಿ್ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 169/P53, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1 10000 520053430394 30733907749

262 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ಆರ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕಲದೇವಿ ದುಗಗಸಂದರ 26/3,92/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1 10000 845604739100 ರ್

263 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಮುನೆಪ್ಪ ರಾಮಚಂದಾರ ಪುರ ತಾಯಲ ರು 110/P ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 827361472503 20145743703

264 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ರೆಡಿ್ ಪ್ಪ ಚಕಕ ಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 11/3,14/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.4 4000 698415336727 64130111706

265 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಚಕಕ ಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 2/2, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.4 4000 477628806928 641336214319

266 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸ ವಿ ಗೀಪಾಲ ಬಿನ್ ವಮಕಟೇಶಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಬಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 76,117, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.26 14250 514966785951 20185960243

267 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸೀತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗನಬೊೀವಿ ಖಾದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 46/1,46/2,46/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.65 5800 708356466048 10758100003854

268 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ಸ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಬೆಳ್ಗನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 75/P17, 88/3, 88/2, 80/4 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 6000 874008703054 10726100002872

269 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಟುವಾರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 40/P1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 5000 823180698549 10726100002424

270 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮನಬೊೀವಿ ಜಿ ಮಾರಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 5/P1, ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 5000 957775366571 35329898659

271 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಬೊೀವಿ ರ್ಜರ ನಾಗೆನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 63/1,60/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 5000 878902092514 10726100003044

272 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈಯ್ಯ ಣಣ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 27,54/9 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 9000 793422847508 10732100015117

273 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಚಲಪ್ತಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟನರಸಪ್ಪ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 41/P19 , 48/8 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 10000 931047725266 22560100003685



274 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಚಿನನ ಮಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೀನಪ್ಪ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 53/2,50/2,51 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 10000 968005957193 22560100000604

275 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ಚಂರ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಬ್ಸಪ್ಪ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 49, ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.5 10000 621262124538 10732101021790

276 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಪಿ ಆರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 56/P5, ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 8000 996526327520 10732101014310

277 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 108/P15, ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.2 8000 319083444893 22560100000623

278 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಆರ್ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 226,199/2 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.6 10000 232467480327 22560100003003

279 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬ್ಸಪ್ಪ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 56/P1,56/P7, ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.6 9000 480022031410 10732101021806

280 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ  ್್ಿಂ ವಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 108/P14 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.45 9000 836553726537 22560100002162

281 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಸಪ್ಪ ಸ್ವತನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 45, ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.45 9000 544492217127 22560100000597

282 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸುರೇಶ್  ಕೆ ಬಿನ್ ಜೆ ಸ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಜಿ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 22/3,18 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.8 8000 200031846528 52020100004394

283 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ನೆರಳು ಪರದ     ಎಸ್ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮೇಗೌಡ್ ಯ್ರದಜಿನೆನ ೀನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 45/3p2,48/4p2, ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳು ಪರದ 2 756000 661334567589 15032200011931

284 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ನೆರಳು ಪರದ     ಎಸ್ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮೇಗೌಡ್ ಯ್ರದಜಿನೆನ ೀನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 45/3p2,48/4p2, ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳು ಪರದ 2 268800 661334567589 15032200011931

285 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ Vending Cart      ದೇವಿ ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ ನಂಗಲ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು - ಸಾಮಾನಯ - - 15000 212261661808 64134385549

286 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹಸಿರು ಮನೆ     ಕೆ ಎಸ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೆ ಶಂಕರಯ್ಯ ವಿ ಗುಟಿ ಹಳಿ ಆವಣಿ 331 ಸಾಮಾನಯ ಹಸಿರು ಮನೆ 4000(Sqr mtr) 1582000 373470271436 0769101125727

287 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹಸಿರು ಮನೆ     ಸದಾಶ್ರ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸುಬೆಬ ೀಗೌಡ್ ಪ್ರುಮಾಕಲಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 65 ಸಾಮಾನಯ ಹಸಿರು ಮನೆ 4000(Sqr mtr) 280000 502460981433 20082761460

288 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ ಹಸಿರು ಮನೆ     ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮಮ ಕಲಿ್ಕ ತಾಯಲ ರು 26 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಹಸಿರು ಮನೆ 2000(Sqr mtr) 891147 64004441446

289 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಯಜನೆ  Ripening Chamber         ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ವಿ ಗುಟಿ ಹಳಿ ಆವಣಿ 6/1 ಸಾಮಾನಯ  Ripening Chamber   4000 sqr mtr 800000 64020963799

1 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೆೋಸಾಯ ಎಮ್.ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಗಪ್ಸಂರ್ರ ಆವಣಿ 43/P1,43/P-P9. ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾರ್ತ ಬಾಳೆ 0.8 40000 491323097390 10692101001769

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೆೋಸಾಯ ರಾಮಾಿಂಜನೇಯ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಬೈರಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 127,155 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ 0.8 40000 875191168815 64033413210

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಕಮಮ ಲಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನೆಗೌಡ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪುರ ತಾಯಲ ರು 83, ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.6 27000 334750401037 10758100010737

4 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಕೆ.ಎಮ್.ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 81/3,81/4 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.18 43680 910674893966 10922101003970

5 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಮುನೆಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ ಹಿರಣಯ ಗೌಡ್ನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 23/18 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.6 19000 931284131308 10922101054196

6 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬುಜಂಗಪ್ಪ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 2/P5,27 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.6 21900 424620876889 10765100004520

7 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಆರ್. ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ವಿ.ಗುಟಿ ಹಳಿ ಆವಣಿ 272/1 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.8 43680 645869883362 0769101021635

8 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ವಿ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಗುಜಜ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 21 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.19 19000 759103904013 0769101019924

9 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಗೌರಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯ್ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 31 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.8 21900 645814108418 645814108418

10 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಜಿ.ವಿ. ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ  111/2 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.15 19000 972424549908 4068101002193

11 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ವಾಣಿಗನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 34/2 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.5 21900 753629056085 1482101007964

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 97/3 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1 19000 590722745924 4068108002267

13 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಎಮ್. ವಿ. ಜಗದಿೀಶ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯ್ನೂರು ದುಗಗಸಂದರ 13,16/2,70/1, ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.72 21700 897258920195 10732100015285

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 
ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಅಬ್ಬ ಣಣ ಗರಿ 

ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಲ್ಲಿಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 77/1,126/1 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1 16792 919522891570 10758100001766

15 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಕೆ.ಆರ್. ಅಶೀಕ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ತಾರ್ತಕಲಿ್ಕ ದುಗಗಸಂದರ 190 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.5 43680 734035177408 31126851686

16 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 
ಲಕ್್ಷ ಮ ದೇರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಪಿ.ವಿ. 

ವಿಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ್ ಪ್ರುಮಾಕನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 69/1, 68 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.5 54600 386877063113 10922101042429

17 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 
ಕೆ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಬಿ 

ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 295/3,284/1 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1 43680 405897844303 10886100000092

18 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಪಿ.ಎಮ್. ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಪೂಜೇನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 63/P42, ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.1 19000 925442937749 15032200023045

19 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಕೆ.ಅರ್. ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ವಿಟಲಪುರ .ವಿ ಕ್ಸಬಾ 21/1 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.49 26000 719021215514 10025462805

20 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕರ್ತನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 35/1 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.52 26000 526151819505 0769101019341

21 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಎಮ್.ಅರ್. ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಮಸೂ ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 23/5 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.41 17200 245203186614 10588101036880

22 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಗೀಪಾಲ ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಇರಗಪ್ಪ 72,46/1 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.7 125000 680110362857 10588101004386

23 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಯ್ಪ್ಪ ಕಟಿಕ್ಯಲ್ದೂ ರು 38, ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.68 10800 344910198404 331602010037523

24 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ರಾಧಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ವಿಂಕಟೇಶಗೌಡ್ ಅರಲಕುಿಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 107/P16 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.8 17440 573822331104 7422500101031701

25 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ರಾಮಚಂರ್ರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಯ್ಗರ್ಪಾಪಿಶೆಟಿಿ ಪ್ಲಿ್ಲ 35 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.9 20000 479088369675 64160841669

26 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಸರ್ತೀಶ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೇಶರ್ಮೂರ್ತದ ಮತಕಪ್ಲಿ್ಲ ತಾಯಲ ರು 289 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.29 10800 750489387730 64036819228



27 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಮುನಿವಿೀರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಡುಪ್ಣಣ ಕತೂ ಬಾಯ ಲಪ್ಲಿ್ಲ 76 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.6 11600 344654849644 4066101000890

28 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಸೀಮಶೇಖರ ರೆಡಿ್ಡಮ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಮ ರೆಡಿ್ಡ ಚಲಿರಪ್ಲಿ್ಲ  87/6 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.55 10800 413256259443 64135258917

29 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಕೆ.ಬ್ಜಜ ಣಣ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಯ್ಪ್ಪ ಮರಸನಹಳಿ 189/4 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.8 10800 398536120602 64195663785

30 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಪಿ.ವಿ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಯ್ಪ್ಪ ಪಾಪಿಶೇಟಿಿ ಪ್ಲಿ್ಲ 56 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.62 10800 349407468898 331602010010847

31 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅನಚಿಗನಹಳಿ 42/P3 ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.1 43680 267825023447 10828100028539

32 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಚೌಡ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕ್ಷಟಿ ಪ್ಪ ಗೌನಿಪ್ಲಿ್ಲ 267, ಸಾಮಾನಯ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.67 13500 603114426160 331602010010531

33 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಮಾರಕಿಂಡ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬಾಯ ಟನೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 226/5. ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.26 21900 755131478474 20105053896

34 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕುರುಡುಮಾಲೆ ದುಗಗಸಂದರ  25/4 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.03 21900 803968572017 10732101000450

35 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಕುರುಡುಮಾಲೆ ದುಗಗಸಂದರ 147 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1 21900 665392221952 4068101001053

36 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಕದಿರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಚಾ  ಕದಿರ ಪ್ಪ ನಾಚಹಳರಿ  ದುಗಗಸಂದರ 122/4,124 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.8 21900 680007505813 22560100001940

37 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ಲಕ್ಷ್ಮ ಕಕ  ಕೀಿಂ ಕದಿರ ಪ್ಪ ನಾಚಹಳರಿ  ದುಗಗಸಂದರ 60/2,133/6,56/4,60/8,63/

4,79/7,11/2
ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 0.7 21900 979135843671 22560100007497

38 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಕತುೂ ರು ತಾಯಲ ರು 20 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ SMAM(ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ) 1.6 21900 439286288584 147301011002960

39 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ ಕೆ.ಟಿ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ  ಬೆೈರಕ್ ರು 14/P4 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 30X20X10 200000 598872064465 10638100006114

40 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಜನೆ ವಿ.ಆರ್. ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮಯ್ಯ ಎನ್. ರ್ಡಿ್ ಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 29/5,29/6,29/7,29/10 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 30X20X10 200000 664157800559 20104005718

ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ , ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ನೆಲವಂಕಿ 47/p4 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಕ್ುಮಾರ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಕೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಕ್ದಿರಪಪ , ಕೆ ತತಪೋಟೆ ಕೆ ತತಪೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 3/p2-p1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 ಕ್ುಮಾರ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪನು , ಪಾತನೆಲವಂಕಿ 

(ಬಿೋಡಗ್ಾನಹಳಿಿ )

ಪಾತನೆಲವಂಕಿ 
(ಬಿೋಡಗ್ಾನಹಳಿಿ )

ನೆಲವಂಕಿ 26/1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.87 88951 ಕ್ುಮಾರ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್ ಎಂ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ , 

ನಾಗದೋನಹಳಿಿ
ನಾಗದೋನಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು 17/p17 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.97 98229 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚೋಳ ರು ರೆಡೆಿಪಪ ಬಿನ್ ಚೋಳ ರು ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ , 

ದ ಂಬರಪಲ್ಲಿ
ದ ಂಬರಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 14 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.58 54626 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ , ದ ಂಬರಪಲ್ಲಿ ದ ಂಬರಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 38 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.5 51738 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ , ಬಲತಮರಿ ಬಲತಮರಿ ರಾಯಲಾಪಡು 107/p61 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 78608 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಯರಪಪ ಬಿನ್ ನಡಿಂಪಲ್ಲಿ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ , 

ಚಿನುರಂಗೋಪಲ್ಲಿ
ಚಿನುರಂಗೋಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 4, 51/2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 72981 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ , ದ ಂಬರಪಲ್ಲಿ ದ ಂಬರಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 9 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.4 38985 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ಕೆ 

ಪಾತ ರು
ಕೆ.ಪಾತ ರು ರಾಯಲಾಪಡು 198 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 72707 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸಿ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶವರ ಬಿನ್ ಸಿ ಆರ ನರಸಿಂಹಯಯ , 

ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ
ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 17/1 block ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.6 60920 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ಪಾತಬಲಿಪಲ್ಲಿ ಪಾತಬಲಿಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 141/3 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.54 58336 ಮೋಘ ಆಗ ರೋ ಟೆಕ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನೆಪಪ , ಪಾತಬಲಿಪಲ್ಲಿ ಪಾತಬಲಿಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 126 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಮೋಘ ಆಗ ರೋ ಟೆಕ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ಪಾತಬಲಿಪಲ್ಲಿ ಪಾತಬಲಿಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 126 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 155641 ಮೋಘ ಆಗ ರೋ ಟೆಕ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ , ಮುದಿಮಡುಗು ಮುದಿಮಡುಗು ರಾಯಲಾಪಡು 407 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82459 ಕ್ುಮಾರ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಮಸನು, ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 3 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.42 138201 ಕ್ುಮಾರ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ , ಕೆ ತತಪೋಟೆ ಕೆ ತತಪೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 111 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.32 128327 ಕ್ುಮಾರ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ , ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು
8/5, 8/14, 8/8, 8/10, 

8/6
ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.39 43081

ಎಸ್.ಎಸ್.ಆಗ ರೋ ಟೆಕ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ 
ಸಿಸಿಂ , ಬೆಂಗಳ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ಡಿಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ , ಬಿಸನಹಳಿಿ ಬಿಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.79 81530 ರ್ೋದಾಂತ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಸಿಸ್ ್ಂ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ , ಕ್ ಳಗ ಕಿಯ ಕ್ ಳಗುಕಿಯ ರೆ ೋಣ ರು 165 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.5 146536 7422500101024301

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ , ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 67/p6 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.9 182955 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ತಿಮಮನಬೆ ೋವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟನಬೆ ೋವಿ , 

ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ
ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ನೆಲವಂಕಿ 18/1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.06 106475 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ಕಾರಂಗಿ ಕಾರಂಗಿ ಯಲ ೆರು 28/2 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.4 45349 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರೆಡೆಿಪಪ llಉllಪದೆರೆಡೆಿಪಪ ಬಿನ್ 

ಮುನಿರ್ಮಕ್ಟಪಪ , ಕಾರಂಗಿ
ಕಾರಂಗಿ ಯಲ ೆರು 1/p24 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.5 54223 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ಕ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 4, 57/1 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.46 142894 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನುಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ , ಕಾರಂಗಿ ಕಾರಂಗಿ ಯಲ ೆರು 1/p32 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಪಪ , ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 349/p8p2 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕರೆಡೆಿಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ಕಾರಂಗಿ ಕಾರಂಗಿ ಯಲ ೆರು 1/p22 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.5 53505 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆಡೆಿಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ಕಾರಂಗಿ ಕಾರಂಗಿ ಯಲ ೆರು 6/2, ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.4 45349 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ೋನಪಪ , ಕ್ುಂದಿಟಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ುಂದಿಟಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 1, 14/1, 14/2, 14/3 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.68 70490 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳಪಪ , ಕಾರಂಗಿ ಕಾರಂಗಿ ಯಲ ೆರು 42 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶನಾಯಕ್ , 

ಪಾಳಯ
ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 86/1, 88 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.42 139252 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ಗಂಗನೆತತ ಗಂಗನೆತತ ಯಲ ೆರು 2/1, 30 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.3 128327 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ , ತುಮಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ತುಮಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 39/p1 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 133804 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ , ಗ ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ ಲಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 16/p18 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.6 63903 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆಡೆಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಮನು , ಗ ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ ಲಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 16/p9 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ , ಮಂಚಿನಿೋಳಿಕೆ ೋಟೆ ಮಂಚಿನಿೋಳಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 84/p5 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.96 97301 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಆರ ಎನ್ ಅಶ ೋಕ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ನಾರೆಪಪ, 

ಚಿಗರೆೋಕ್ುಂಟೆ
ಚಿಗರೆೋಕ್ುಂಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 11/2, 12/4, 54 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 165480 2890000100035208

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಿಟಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಪ , ಕ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ನಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 20, 20/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.61 54900 10824100005370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಿಟಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಪ , ಕ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಶಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 103/5 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.22 22800 10828101018370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ , 

ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ
ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 7/1, 8/3, 8/8 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 0.75 39420 2890000100062770

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಮುನೆಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 135/p10 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 69433 10828100027039

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ , 

ಹೆ ಸಹಳಿಿ
ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 39 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 57640 10588101025556

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ , 

ಕೆ ೋಟೆಕ್ಲ ಿರು
ಕೆ ೋಟೆಕ್ಲ ಿರು ರಾಯಲಾಪಡು 207/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.48 52770 64160050086

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ , 

ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ
ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ನೆಲವಂಕಿ

25/2, 25/3, 25/4, 25/6, 

28/1, 10/3
ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.08 56131 0481101000596

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ , ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಯಲ ೆರು 41/p16 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 35371609747

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಯಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ರಾಂಸಿಂಗ್ , ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 169/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.72 72030 54051058574

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ , ಶಟಿಿಹಳಿಿ ಶಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 114 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.4 137431 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ , 

ಪಾತನೆಲವಂಕಿ
ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ನೆಲವಂಕಿ 58 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸೈಯದ್ ಏಜಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ 

ಇಬಾರಯಿಂ ಸಾಬ್, ಅಡಿಗಲ್
ಅಡಿಗಲ್ ರಾಯಲಾಪಡು 142/2 ಮುಸಿಿಂ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.1 110117 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಿ ಎಂ ಅಶ ೋಕ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟೆಗ್ೌಡ , 

ಬಗಳಹಳಿಿ
ಬಗಳಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.7 73181 510101001527745

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಪಪ , ತೆನಯಹಳಿಿ ತೆನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 74 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.5 54626 10588101034350

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಜಿ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ , ತೆನಯಹಳಿಿ ತೆನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 174/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 10762100006163

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ , ಹ ವಳಿಿ ಹ ವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 54 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.18 110117 64158348021

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಸಿ ನಾಚಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ , ತೆನಯಹಳಿಿ ತೆನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 40/4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.69 62100 10588101009424

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರೆೋಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ , ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 125/10,20/2,20/6 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 129060 3349101002071

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಎರಕಾಲ 

ಮುನಿಯಪಪ , ದಿಗುವಮೊರಂಪಲ್ಲಿ
ದಿಗುವಮೊರಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 75/p2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.6 63903 64091351842

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸವತಮಮ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ , ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ನೆಲವಂಕಿ 23,22 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.24 122864 10762101007383

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ ೋಭಮಮ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ , ಬಗಳಹಳಿಿ ಬಗಳಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 75/p4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 192060 4067101002492

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ , ತೆನಯಹಳಿಿ ತೆನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 25,27/2,28/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.9 165735 10588100003978

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ , ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಬುರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ರಾಯಲಾಪಡು 181191 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ , ಗ ಲಿಪಲ್ಲಿ ಗ ಲಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 16,18 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.6 63903 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ , ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ನೆಲವಂಕಿ 1 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82037 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳಪಪ , ಕಾರಂಗಿ ಕಾರಂಗಿ ಕ್ಸಬಾ 60 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ವಿಜಯ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ , 

ಕ್ನುಂಪಲ್ಲಿ
ಕ್ನುಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 60/2,12/6 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.43 47692 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ವಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ನುಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ನುಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 185/6,16/4,2/2,19/4 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.73 73701 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪರಭಾಕ್ರ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡಿಿ , 

ಬಾಲ್ಲೋವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಬಾಲ್ಲೋವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 40/1,149 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 155641 ಕ್ುಮಾರ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುನಾಥ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕೆ ೋನಪಪ , ಕ್ಮಟಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಮಟಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 56/2,55 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.84 86168 ಕ್ುಮಾರ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ 

ಸ ಣಣಪಪರೆಡಿಿ ,ಪಚಾಚಲಯಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 6 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 192060 ಕ್ುಮಾರ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ , ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು
276/4,276/2,317/2,326/

3,32
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.8 173850

ಎಸ್.ಎಸ್.ಆಗ ರೋ ಟೆಕ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ 
ಸಿಸಿಂ , ಬೆಂಗಳ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ , ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ನೆಲವಂಕಿ 63,18 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1 101013 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪಯಯ , 

ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ
ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ನೆಲವಂಕಿ 166 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.85 87096 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ , ರ್ೈ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ರ್ೈ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ 15,71/2,71/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 192060 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಆರ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಾರೆಡಿಿ , 

ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ
ಗುಡಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 95/1,50/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.82 84313 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಆರ ಎಸ್ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋನಪಪ , ಜ ೋಡಿ 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ
ಜ ೋಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ನೆಲವಂಕಿ 8/8,12/4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.87 88947 ಕ್ುಮಾರ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತೆ ೋಷ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪರಭಾಕ್ರ ರೆಡಿಿ, ಕೆ ಂಡಸಂದರ ಕೆ ಂಡಸಂದರ ನೆಲವಂಕಿ 26/2,52/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 155641 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ , ಮಂಚಿನಿೋಳಿಕೆ ೋಟೆ ಮಂಚಿನಿೋಳಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 242 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.88 79211 4452108001640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಚಚಮಮ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ , ಗ್ೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ೌನಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 304 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 86238 331602010026799

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ , 

ಮಟಕ್ನುಸಂದರ
ಮಟಕ್ನುಸಂದರ ರೆ ೋಣ ರು 126 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2 192060 10824100007928

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋ ಎಂ ಆರ ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರೆಡೆಿಪಪ , 

ಬೆ ೋಗಂವಾರಪಲ್ಲಿ
ಬೆ ೋಗಂವಾರಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 27,28 ಇತರೆ ಮಾವು 1 1.01 14428 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರೆಡಿಪಪ , ಎಂ 

ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ
ಎಂ ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 152 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.7 69903 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ , 

ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ
ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 173/5 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.97 98229 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಯಯ , ಆನೆೋಪಲ್ಲಿ ಆನೆೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 32,34/Iiblock ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಬಿ ದೋವರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ , ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ 196/6,82/1,82/2b ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.26 124379 74225500101109001

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣದೋಶ್ಕ್ುಲಶಟಿಿ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯಶಟಿಿ , 

ಚೌಡಹಳಿಿ
ಚೌಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37/16,41/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.67 63903 10828100028165

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಶ್ೋತರೆಡಿಿ , ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ 195,196,10,9 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.96 96972 10828100023716

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ , 

ಪಾತ ರು
ಪಾತ ರು ರಾಯಲಾಪಡು 182/5,180 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 192060 2737101017030

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ , ಪಡೆತಿಮಮನಹಳಿಿ ಪಡೆತಿಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 2/1, 3/31A ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.1 101013 10828100001791

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ . ಕ್ಮಲಾವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ಮಲಾವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 4/2, 102 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.16 115580 10828101054789

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ , ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ , ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೆರು 66/2, 148/1, 170/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.1 110117 64112632063

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ , 

ಯಡಗ್ಾನಹಳಿಿ
ಯಡಗ್ಾನಹಳಿಿ ರಾಯಲಾಪಡು 103 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.1 110117 10588101003704 

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋಮತಿ ರುಕ್ಮಣಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕ 

ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ , ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ
ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 14/IIB, 4/5, 94/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.3 128327 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ , 

ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ
ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 151/4b, 151/p6-p1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.2 119222 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ , ಶ್ೋಗಳಪಾಳಯ ಶ್ೋಗಳಪಾಳಯ ರೆ ೋಣ ರು 77/p4 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.6 155641 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ , 

ದ ಡಿಬಂಡಾಲ ðಪ್ಲಿಿ
ದ ಡಿಬಂಡಾಲ ðಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 34/10b ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ದಾಸಪಪ , ಸ ೋಮಯಾಜಲಹಳಿಿ ಸ ೋಮಯಾಜಲಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು 203/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.75 77819 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮದುೆರಪಪ , ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ನೆಲವಂಕಿ 35/1, 259 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ , ಬಂಡಪಲ್ಲಿ ಬಂಡಪಲ್ಲಿ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ 6 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಯಪಪರೆಡಿಿ , ನೆಲವಂಕಿ ನೆಲವಂಕಿ ನೆಲವಂಕಿ 60 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.18 117401 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಂ ನರಸಿಂಹರೆಡಿಿ  ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡಿಿ , ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 205 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿಕ್ಕವಾಲ್ಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿರಾಮರೆಡಿಿ , 

ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ
ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 76/7, 7/3, 6/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.5 146536 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ವಿಶವನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ , 

ಪಾತನೆಲವಂಕಿ
ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ನೆಲವಂಕಿ 210/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 78417 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ , ಬಂಡಿಹಳಿಿ ಬಂಡಿಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು 78/2, 63 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.4 36764 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ೋಕ ನಜಿೋರ ಬಿನ್ ಜಾಕ್ುರ ಅಬುೆಲ್, ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ 51/p7, 34/p3 ಮುಸಿಿಂ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.67 162014 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಷಾ ಕೆ ೋಂ ಮಾದಪಪ , ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ನೆಲವಂಕಿ 78, 78/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 192060 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್ ಆರ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ , 

ಸುಬಬಗುಂಡಿಪಲ್ಲಿ
ಸುಬಬಗುಂಡಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 46 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 155641 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ , 

ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ
ಬುರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ರಾಯಲಾಪಡು 173/5 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.97 98229 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಯಯ , ಆನೆೋಪಲ್ಲಿ ಆನೆೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 32, 34/IIBlock ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುಬಬನು ಬಿನ್ ಗ ೋಲ್ಲ ೋ ðಡ, ಕೆ. ಗ ಲಿಪಲ್ಲಿ ಕೆ ಗ ಲಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 55 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.5 146536 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋ ಆರ ಎನ್ ಅಶ ೋಕ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ನಾರೆಪಪ, 

ಚಿಗರೆೋಕ್ುಂಟೆ
ಚಿಗರೆೋಕ್ುಂಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 11/2, 12/4,54 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 165480 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕಿಟಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಪ , ಕ್ನಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ನಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 20, 20/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.61 54900 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ , 

ಶಟಿಿಹಳಿಿ
ಶಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 103/5 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.22 22800 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ , 

ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 7/1, 8/3, 8 /8 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.75 39420 ರೆಡಿಿ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋ ಪಿ ಮುನೆಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ , 

ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ
ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 135/p10 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 69433 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ , 

ಹೆ ಸಹಳಿಿ
ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 39 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 57640 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ , 

ಕೆ ೋಟೆಕ್ಲ ಿರು
ಕೆ ೋಟೆಕ್ಲ ಿರು ರಾಯಲಾಪಡು 207/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.48 52770 ಹಿಮಾದಿರ  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ , 

ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ
ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ನೆಲವಂಕಿ

25/2, 25/3, 25/4, 25/6, 

28/1, 10/3
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.08 56131 ರೆಡಿಿ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ , ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಪಿಂಡಿಗನಗರ ರಾಯಲಾಪಡು 41/p16 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಯಮಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ರಾಂಸಿಂಗ್ , ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 169/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.72 72030 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಸುದೋವಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಿಂಗ್ , ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 343, 35/8 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.3 128327 ಕಾಯಪಿನ್ ಪೊೋಲ್ಲಪಾಿಸಿಿಕ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮಾತೆðಪಪ, ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ನೆಲವಂಕಿ 185 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.7 164746 ರ್ೋದಾಂತ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಸಿಸ್ ್ಂ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ , 

ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ
ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 72000 10828100001468

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ , ದಾವರಸಂದರ ದಾವರಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 14/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.71 73181 64053314996

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ ಸಿ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಬಿನ್ ಜ ಶಂಕ್ರ , ಯಲ ೆರು ಯಲ ೆರು ಕ್ಸಬಾ 42/p12 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 150937 10789100008036

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಅನಂತಪಪ , ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 26/14 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.15 114669 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರಮತಿ ತಿಪಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ , 

ಶಟಿಿಹಳಿಿ
ಶಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 81, 97/1, 105, 102 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 181021 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ ವಿ ರ ಪವತಿ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಕೆ ವಿ, 

ಕ್ಲ ಿರು
ಕ್ಲ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 197/3,198/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ , ಯದರ ರು ಯದರ ರು ಯಲ ೆರು 88/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.6 63903 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ನಾಗಿರೆಡಿಿ , ಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 112/2, 31/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.28 118299 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿ 

ಮುನಿಶಾಮಿ , ಆರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
ಆರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 99/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 188857 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಪ , ವರಟನಹಳಿಿ ವರಟನಹಳಿಿ  ಕ್ಸಬಾ 89/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.68 71090 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಂಗರೆಡಿಿ , ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 193 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.56 60188 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನುಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ , ಚಿರುವನಹಳಿಿ ಚಿರುವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 55, 55/3, 43 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.3 126421 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋನಪಪ , ಕ್ಠಾರಮುದೆಲಹಳಿಿ ಕ್ಠಾರಮುದೆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 58 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ನಲಿಪಪ , ನಾರಾಯಣಪುರ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 53 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 118303 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ , ವರಟನಹಳಿಿ ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 97/1, 96/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.41 46276 ಮೋಘಾ ಆಗ ರೋಟೆಕ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್ ಕೆ ರಾಮಯಯಶಟಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ , 

ನಿೋಲಟ ರು
ನಿೋಲಟ ರು ರೆ ೋಣ ರು 17/p43, 17/p26 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82459 ಮೋಘಾ ಆಗ ರೋಟೆಕ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪನು ಬಿನ್ ಸುಬಬನು , ಆನೆೋಪಲ್ಲಿ ಆನೆೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 30/13, 10/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.5 54626 ಮೋಘಾ ಆಗ ರೋಟೆಕ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಕೆ ೋನಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳಪ್ಸ , ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 129/-p7 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 155641 ಆಗ ರೋಪಾಿಸ್  ಪರೈ. ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ , ನಿೋಲಟ ರು ನಿೋಲಟ ರು ಯಲ ೆರು 121 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.4 45024 ಆಗ ರೋಪಾಿಸ್  ಪರೈ. ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ತಿಮಮಪಪ ಕೆ ೋಂ (ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ) ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ , 

ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ
ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 10/5, 10/4, 24/p4, 6 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.65 65400 ಆಗ ರೋಪಾಿಸ್  ಪರೈ. ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ , 

ದ ಡಿಬಂದಾಲಯಹಳಿಿ
ದ ಡಿಬಂದಾಲಯಹಳಿಿ ನೆಲವಂಕಿ 54/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.57 152909 ಆಗ ರೋಪಾಿಸ್  ಪರೈ. ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸಿದೆರೆಡಿಿ , 

ಕೆ ಂಡಾಮರಿ
ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ರಾಯಲಾಪಡು 159/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.92 184776 ಆಗ ರೋಪಾಿಸ್  ಪರೈ. ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿರೆಡಿಿ , 

ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ
ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ನೆಲವಂಕಿ 17 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.23 121953 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ , ಕಾರಂಗಿ ಕಾರಂಗಿ ಯಲ ೆರು 4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.9 91735 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ , ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 336, 25/1, 3/1A, 337 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.15 114669 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪಯಯ , 

ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ
ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ನೆಲವಂಕಿ 166 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.85 87096 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ , ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ನೆಲವಂಕಿ 20, 4/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.8 100701 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಚಂದರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ , 

ದ ಡಿಬಂದಾಲಯಹಳಿಿ
ದ ಡಿಬಂದಾಲಯಹಳಿಿ ನೆಲವಂಕಿ 88 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.64 67614 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಗಂಗಮಮ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ , 

ಸ ೋಮಯಾಜಲಹಳಿಿ
ಸ ೋಮಯಾಜಲಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು 122/1, 112/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರತಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಪಪರೆಡಿಿ , ನಿೋಲಟ ರು ನಿೋಲಟ ರು ರೆ ೋಣ ರು 83 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.36 36279 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ ಟಿ ರಾಮಚಂದರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಿಮರೆಡಿಿ , 

ಕ್ ರಿಗೋಪಲ್ಲಿ
ಕ್ ರಿಗೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 43 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 118714 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಇಂತಾಯಜ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಖಾಸಿಂಖಾನ , ಗ್ೌನಿಪಲ್ಲಿ ಗ್ೌನಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 68/4, 68/2, 68/1, 68/6 ಮುಸಿಿಂ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.07 107386 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಜಿದಾಬಿ ಕೆ ೋಂ ಮೊಹಮಮದ್ ಅವಿೋಸ್, ಅಡಿಗಲ್ ಅಡಿಗಲ್ ರಾಯಲಾಪಡು 142/3 ಮುಸಿಿಂ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.98 99157 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ ಇ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಈರಪಪರೆಡಿಿ , 

ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ
ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 100/2, 92/1Block ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.4 137431 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಣಿ ಕೆ ೋಂ ಅಪಪಯಯ , ಗಂಗನತೆತ ಗಂಗನೆತತ ಯಲ ೆರು 24/p1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಡಿ ಬಿ ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ , 

ಕಾಡುದೋವಂಡಿಹಳಿಿ
ಕಾಡುದೋವಂಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33 ಇತರೆ ಮಾವು 1 0.9 16734 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ ವಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ , 

ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ
ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 237/2-p1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82459 10828101062928

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರೆಡಿಿ , ಓಬೆೋನಹಳಿಿ ಓಬೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
30/8, 9/2, 14/3, 118, 

12/1
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 134699 3349101006544

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಶ್ವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ , ಸಾತಂಡಿಹಳಿಿ ಸಾತಂಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 2/12, 66/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.43 45346 54060270271

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ ಎನ್ ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ , 

ಗಂಡರಜಪಲ್ಲಿ
ಗಂಡರಜಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 186 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 155641 10517100004864

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮಮದ್ ಪಾಶ ಬಿನ್ ಪಾಯರಾಸಾಬ್ , ಅಡಿಗಲ್ ಅಡಿಗಲ್ ರಾಯಲಾಪಡು 2 ಮುಸಿಿಂ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.9 87948 64003161742

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ , ಪಿಚಚಲಗಡಿ ಪಿಚಚಲಗಡಿ ರೆ ೋಣ ರು 9/100-P2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119187 37065164018

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ವಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ , 

ಹರಳಕ್ುಂಟೆ
ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 91 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119223 10652101021611

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಹಮಮದ್ ಖಾಜಾ ಬಿನ್ ಬಕ್ಷಸಾಬ್ , 

ಚಿಂತಾಮಾನಿಪಲ್ಲಿ
ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 389/4, 377, 94/1, 94/2 ಮುಸಿಿಂ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.64 67614 64198214227

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಟಿ ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮಾಗ ಂದಿ 

ತಿಪಪಣಣ , ಚಿಲಾಿರಪಲ್ಲಿ
ಚಿಲಾಿರಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 122 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.2 26080 ನೆಟ್ಾಫಿಮ್  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ , ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 49/3C, 3/5 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.9 91735 ನೆಟ್ಾಫಿಮ್  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ , ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಪಿಂಡಿಗನಗರ ರಾಯಲಾಪಡು 41/p4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 152818 ನೆಟ್ಾಫಿಮ್  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೆನು , ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 244/p2, 166/p15 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 3349101007556

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ ಎಸ್ ರವಿಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ , 

ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ
ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 13/2, 13/3, 12 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.79 81530 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ ಆರ ಶ್ರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಿಲ್ಲಿರಾಮಪಪ , 

ಕೆ ತತಹುಡಯ
ಕೆ ತತಹುಡಯ ರಾಯಲಾಪಡು 13/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.9 91736 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್ ಕೆ ನಾಗರಾಜಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ , ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೆರು 273/3, 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.3 128327 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ , ಎಂ ಕೆ ತ ತರು ಎಂ ಕೆ ತ ತರು ರೆ ೋಣ ರು 159 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  (ತರಕಾರಿ ) 1 0.4 45091 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರೆಡಿಪಪ , ಎಂ 

ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ
ಎಂ ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 152 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.7 69903 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರೆಡಿಪಪ , ಎಂ 

ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ
ಎಂ ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 152 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.7 69903 180010058288

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ ಎನ್ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ , ಚನುಹಳಿಿ ಚನುಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 242/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.98 99157 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ , ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 8/p64 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.4 45349 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ , ಆರ ತಿಮಮಸಂದರ ಆರ ತಿಮಮಸಂದರ ರೆ ೋಣ ರು 31/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1 101013 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬನು , ಕೆ ಂಡಸಂದರ ಕೆ ಂಡಸಂದರ ನೆಲವಂಕಿ 35/1 ಇತರೆ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ 1 0.41 46276 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ ಆರ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ಆರ 

ರಾಮಪರಸಾದ್ , ಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ
ಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 25/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.1 110117 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನೆಪಪ , ಎಂ 

ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ
ಎಂ ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 26/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 78742 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ , ಎಂ 

ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ
ಎಂ ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 6/5, ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1 101013 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿಕ್ಕ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಶಾಮಿ , 

ಹರಳಕ್ುಂಟೆ
ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 11/1, 51/1, 1/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ ಕೆ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ , 

ಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ
ಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 22/2, 172/5 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.4 45349 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮಿಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ , ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 98/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.5 54626 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಇಮಮನಾು , ಉಪಪರಪಲ್ಲಿ ಉಪಪರಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 31/2, 70/1, 57/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.38 126336 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪಪ , ತಂತಾಲಯಪಲ್ಲಿ ತಂತಾಲಯಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 54/1, 23/2, 28 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.48 52770 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ರಘು ಬಿನ್ ಸಿೋನಪಪ , ಕ್ಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ಕ್ಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು
85/5, 85/9, 1/18p1, 

94/1
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 192060 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಿ ಎಂ ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಲ್ ಮಲಿಪಪ , 

ಯದರ ರು
ಯದರ ರು ಯಲ ೆರು 260/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 187924 10828100023823

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಾಿರೆಡಿಿ , ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 54/p1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.4 44876 3349101010599

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ಗುಂಡಮನೆತತ ಗುಂಡಮನೆತತ ಕ್ಸಬಾ 26 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 71309 10828101031229

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಾಿರೆಡಿಿ , ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 107 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82163 7422500100050001

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ ವಿ ರಾಮಾನುಜಂಶಟಿಿ ಬಿನ್ ಕೆ 
ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣಶಟಿಿ , ಅರಿಕೆರೆ

ಅರಿಕೆರೆ ಯಲ ೆರು 141/p2, 204, 190 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.99 191150 64155674681

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ , ಜಿ 

ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ
ಜಿ ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 3/6 108 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.3 128327 64106394249

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚನುರಾಯರೆಡಿಿ , ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೆರು 134/1, 143/2, 72/1,266 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.74 168387 7422500100742901



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿರಾಮಣಣ , 

ಶಟಿಿಹಳಿಿ
ಶಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 113, 103/4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.64 159283 64130364178

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನಾು ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ , 

ಉಪುಪಕ್ುಂಟೆ
ಉಪುಪಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 22/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.39 44215 40661010100671

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ , ಕೆ ಳಗುಕಿಯ ಕೆ ಳಗುಕಿಯ ರೆ ೋಣ ರು 174/5 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.6 63903 10789100005608

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮಲ ರಪಪ , ಕ್ ಸಂದರ ಕ್ ಸಂದರ ನೆಲವಂಕಿ 36/p-p4, 36/p17, 3/97 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 192060 10517101027183

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ , 

ಅಮಾನಿನರಸಿಂಹಕೆರೆ
ಅಮಾನಿ ನರಸಿಂಹಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ

81/2, 82/2, 87/2, 87/4, 

87/5, 88/2, 88/3
ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.79 75672 28458

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಚಿನುನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ , ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 46/6, 10/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.78 80638 64036295554

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬೆೈಯಣಣ, ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಗಳಿಿ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 91/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.5 54626 64081993177

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ ಎಸ್ ವಿೋರರಾಘವಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ , 

ಕೆ ಳತ ರು
ಕೆ ಳತ ರು ಯಲ ೆರು 80/2, 80/3, 80/4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.39 43081 ರೆಡಿಿ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ ಬಿ ಗ ೋವಿಂದರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಿ ಪಿ ಬಯಾಯರೆಡಿಿ , 

ಪದ ೆರು
ಪದ ೆರು ರಾಯಲಾಪಡು 44 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 72000 ರೆಡಿಿ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ೈ ಆರ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ , 

ಯರವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಯರವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 154 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 2 97200 ರ್ೋದಾಂತ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಸಿಸ್ ್ಂ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಿರಷಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ , ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 209 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 150939 ರ್ೋದಾಂತ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಸಿಸ್ ್ಂ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ , ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 181 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 146654 ರ್ೋದಾಂತ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಸಿಸ್ ್ಂ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಪಿ ವರದಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಿರೆಡಿಿ , ಕೆ ಳಗುಕಿಯ ಕೆ ಳಗುಕಿಯ ರೆ ೋಣ ರು 7/3, 7/4, 4/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.52 55309 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ , 

ಕೆ ಪಪವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಕೆ ಪಪವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 84/P-1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1 101013 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ , ಪಿಂಡಿನಗರ ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಯಲ ೆರು 21/ಪಿ2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.72 74217 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ ವಿ ಶ್ವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ , 

ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ರ ರಲ್
ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ರ ರಲ್ ಕ್ಸಬಾ 74 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.5 155641 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬರತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಯಯಶಟಿಿ , ಕ್ುಪಪಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 121/1, 121/2, 21/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 155641 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಸಾವಮಿ , ಜಾತಿವತಯಪಲ್ಲಿ ಜಾತಿವತಯಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 81498 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ೆ ಸ್ ನಾರಾಯಣಪಪ , ಎಂ 

ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ
ಎಂ ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು

11/4, 11/3, 6/4, 6/15, 

15/2, 109
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.4 13743 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅವಳಪಪ , ಅಡವಿಬೆೈರಗ್ಾನಹಳಿಿ ಅಡವಿಬೆೈರಗ್ಾನಹಳಿಿ ರಾಯಲಾಪಡು 109 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.6 63903 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಪಪ , ಕೆ ಳ ಿರು ಕೆ ಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 163/p12 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪದಾಮವತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ಅಶವಥನಾರಾಯಣ , 

ಅರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
ಅರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.3 12584 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ಕೆ ಡಿಚರುವು ಕೆ ಡಿಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 11/2, ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1 97270 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋನಪಪ ಕ್ಠರಾಮುದೆಲಹಳಿಿ ಕ್ಠರಾಮುದೆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.05 105565 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆ ಳ ಿರು ಕೆ ಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 224 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.9 89067 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ವಿಶವನಾಥ ಬಿ ಆರ ಬಿನ್ ಬಿ ಆರ ರಾಮಚಂದರಯಯ , 

ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ರ ರಲ್
ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ರ ರಲ್ ಕ್ಸಬಾ 87/p33 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.93 178787 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಚೌಡಪಪ , 

ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ರ ರಲ್
ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ರ ರಲ್ ಕ್ಸಬಾ 104, 103 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 181688 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ , ದೋವಸಂದರ ದೋವಸಂದರ ರೆ ೋಣ ರು 39 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ , ಕೆ ಳಗುಕಿಯ ಕೆ ಳಗುಕಿಯ ರೆ ೋಣ ರು 196/p1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1 101013 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಆರ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ , 

ಮಟಕ್ನುಸಂದರ
ಮಟಕ್ನುಸಂದರ ರೆ ೋಣ ರು 100 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.78 80602 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ , ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 2/3, 20/p2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 126352 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಲ್ ಎಂ ಮುನಿಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ನುಕ್ಕನವರ 

ಮುನಿಶಾಮಿ , ಆಚಂಪಲ್ಲಿ
ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 192, 193, 194, 195 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.9 91735 ಮೋಘಾ ಆಗ ರೋಟೆಕ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎಂ ಬೆೈರೆಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ , ತಿನುಲ್ಲ ತಿನುಲ್ಲ ಯಲ ೆರು 206, 102/2, 115/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.3 128327
ನಾಗ್ಾಜುಯನ ಪಟಿಯಲ್ಲೈಜೋಷ್ನ್ & 

ಕೆಮಿಕ್ಲ್  ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್)

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ , 

ಪಿಂಡಿನಗರ
ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಯಲ ೆರು 45/3, 44/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.35 132879 ಮೋಘಾ ಆಗ ರೋಟೆಕ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ , ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೆರು
125/3, 125/6, 189/1, 

55/1, 134
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.65 160793 ಮೋಘಾ ಆಗ ರೋಟೆಕ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ , ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೆರು
125/2, 125/4, 55/12, 

135/2, 100
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.49 145625 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದೋವಣಣ , ಆರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಆರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 30/1, 12 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.7 73181 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಸಿ ಗ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ , ಆನೆೋಪಲ್ಲಿ ಆನೆೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 238/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.53 146363 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರುಕ್ಮಣಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ , 

ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ
ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 77/6, 98/1, 87/4, 48/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.41 36006 ಆಗ ರೋಪಾಿಸ್  ಪರೈ. ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 6, 10/5, 1/12, 54/p4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.55 59265 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್ ಆರ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯಯ , 

ಶ್ೋಗಹಳಿಿ
ಶ್ೋಗಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 194/1, 194/3, 18/13 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.57 59767 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಕ್ಂಠರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡರೆಡಿಿ , ಕ್ದಿರಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ದಿರಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 140 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.55 89378 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಸಿೋನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ , ಮೊರಿಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ಮೊರಿಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ
113/1, 113/2, 113/3, 

113/4, 113/7, 12
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.9 85806 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ , 

ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ
ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ನೆಲವಂಕಿ 14/1B ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 155641 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕ್ಕಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರೆಡಿಿ , ಮರಿಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಮರಿಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ನೆಲವಂಕಿ 8/2, 10/3, 43/1, 110/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.88 181134 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ , ವರಟನಹಳಿಿ ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 99/2P4, 99/2P5 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಕ್ುಮಾರ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಳಚಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ , ವರಟನಹಳಿಿ ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 99/2P1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಸತ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಿ , 

ಮಂಚಿನಿೋಳಿಕೆ ೋಟೆ
ಮಂಚಿನಿೋಳಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 158/1A ಎಸ್ ಸಿ ತರಕಾರಿ 1 0.8 79163 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಆರ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ , ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/2, 23/5, 23/6, 23/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.45 139214 ಚಂದರಪಪ ವಿ ಕ್ಂಟ್ಾರಕ್ಿರ ಉತತನ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮುನಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ , 

ತ ಪಲ್ಲಿ
ತ ಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 39,33 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1 101013 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಶವತ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ,ಬಗಳಹಳಿಿ ಬಗಳಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.73 65700 ಚಂದರಪಪ ವಿ ಕ್ಂಟ್ಾರಕ್ಿರ ಉತತನ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನುಪಪ ,ಬಲುತಮರಿ ಬಲುತಮರಿ ರಾಯಲಾಪಡು 143/p4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 155641 ಚಂದರಪಪ ವಿ ಕ್ಂಟ್ಾರಕ್ಿರ ಉತತನ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪಪ , ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೆರು 148/3,179/2,179/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 192060 ಚಂದರಪಪ ವಿ ಕ್ಂಟ್ಾರಕ್ಿರ ಉತತನ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬೆೈರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಯಯಣಣ , ಕೆ ಂಡಸಂದರ ಕೆ ೋಂಡಸಂದರ ನೆಲವಂಕಿ 98 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.68 65758 ಚಂದರಪಪ ವಿ ಕ್ಂಟ್ಾರಕ್ಿರ ಉತತನ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ,ವರಟನಹಳಿಿ ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34/4,31,34/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.86 179313 ಚಂದರಪಪ ವಿ ಕ್ಂಟ್ಾರಕ್ಿರ ಉತತನ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ,ತೆನಯಹಳಿಿ ತೆನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 74 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.26 19650 ಚಂದರಪಪ ವಿ ಕ್ಂಟ್ಾರಕ್ಿರ ಉತತನ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ದಿಗಮಮಾರಂಪಲ್ಲಿ
ದಿಗುವಮೊರಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 75/gÀ¥ÉÊQ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.42 139252 ಚಂದರಪಪ ವಿ ಕ್ಂಟ್ಾರಕ್ಿರ ಉತತನ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನುರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ ,ಬ ರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 40,41 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.74 76892 ಚಂದರಪಪ ವಿ ಕ್ಂಟ್ಾರಕ್ಿರ ಉತತನ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ ಬಂಗವಾದಿ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 231/p13 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.4 137431 ಚಂದರಪಪ ವಿ ಕ್ಂಟ್ಾರಕ್ಿರ ಉತತನ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಪದೆಗಂಗಪಪ ,ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 141/p25 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 ಚಂದರಪಪ ವಿ ಕ್ಂಟ್ಾರಕ್ಿರ ಉತತನ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 77/p2-p2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.8 173850 ಅಂಬಿಕಾ ಡಿರೋಪ್ಸ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಕೆ ೋಲಾರ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 

ಪಚಾಚಲಯಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 93/p2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.4 45139

ಎಸ್.ಎಸ್.ಆಗ ರೋ ಟೆಕ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ 
ಸಿಸಿಂ , ಬೆಂಗಳ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಭ ವಿ,ಅರಿಕೆರೆ ಅರಿಕೆರೆ ಯಲ ೆರು 129/5,93/P11,130/4,129/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.66 159765 ಪಿೋನೆ ೋಲ್  ಇಂಡಸಿರೋಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಿಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಅನಂರಪಪ ಮಂಚಿನಿೋಳಕೆ ೋಟೆ ಮಂಚಿನಿೋಳಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 118/G15 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.9 176711 ನೆಟ್ಾಫಿಮ್  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸಿ.ಎಚ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗಗ್ೌಡ ಬುನ್ ಹನುಮಪಪ 

ಚನುಹಳಿಿ
ಚನುಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 306,296/2,246/1,260/4 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.96 185304 ಅಂಬಿಕಾ ಡಿರೋಪ್ಸ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಕೆ ೋಲಾರ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎನ್ ಗ ೋವಿಂದಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಶೋಷ್ಪುರ ಶೋಷ್ಪುರ ಯಲ ೆರು 28,39 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.22 115157 ನೆಟ್ಾಫಿಮ್  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಹ ಸಹಳಿಿ ಹ ಸಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 38/p-p2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.08 96570 ನೆಟ್ಾಫಿಮ್  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಚಲಪತಿ ಅರಿಕೆರೆ ಅರಿಕೆರೆ ಯಲ ೆರು 95/1, ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.82 80739 ಮೋಘಾ ಆಗ ರೋಟೆಕ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆ ಂ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಯಲ ೆರು ಯಲ ೆರು ಯಲ ೆರು 335,313/5 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.56 57285 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಯರೆಡಿಿ ಶಾಯಗತೆ ೋರು ಶಾಯಗತೆ ೋರು ಶಾಯಗತೆ ೋರು 138/1,137 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 2 186059 ಕ್ ಮಾರ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಿ.ವಿ ಶ್ರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟಶಾಮ 

ಕೆ ಳ ಿರು
ಕೆ ೋಳ ಿರು ಯಲ ೆರು 2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.52 53715 ಅಂಬಿಕಾ ಡಿರೋಪ್ಸ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಕೆ ೋಲಾರ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಶೋಷಾಪುರ ಶೋಷ್ಪುರ ಯಲ ೆರು 16/3,25/1,24/2,96/5 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 186059 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ 

ಕೆ ಳತ ತರು
ಕೆ ೋಳತ ರು ಯಲ ೆರು 7/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.56 57749 ನೆಟ್ಾಫಿಮ್  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಅರಿಕೆರೆ ಅರಿಕೆರೆ ಯಲ ೆರು 141/6 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 148614 ನೆಟ್ಾಫಿಮ್  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ದೋವರಸಿದೆಪಪ ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 73,44 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 192060 ನೆಟ್ಾಫಿಮ್  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಣಣಪಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ 67,146/10 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.66 69465 ಪಿೋನೆ ೋಲ್  ಇಂಡಸಿರೋಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಗ್ೌಡ ದಳಸನ ರು ದಳಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 340341342 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 186843 ನೆಟ್ಾಫಿಮ್  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನುಪಾಪಮಮ ಕೆ ಂ ಚಿಕ್ಕರಾಮಪಪ ತೆ ಂಡಹಳಿಿ ತೆ ೋಂಡಹಳಿಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು 26/p7,22/3,31/19,16/20 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 ಅಂಬಿಕಾ ಡಿರೋಪ್ಸ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಕೆ ೋಲಾರ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಹ ಹಳಿಿ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 70 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 192060 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣ್ೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ತೆ ಂಡಹಳಿಿ ತೆ ೋಂಡಹಳಿಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು 35/2,33/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.95 96370 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂಗಮಮ ಕೆ ಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ತಿಪಪದ ಡಿಿ ತಿಪಪದ ೋಡಿಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು 38/2,30,37 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.9 91735 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 35,35/2,35/3,35/4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 192060 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲೋಲಮಮ ಕೆ ಂ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 56,04 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 192060 ನೆಟ್ಾಫಿಮ್  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ವರಟನಹಳಿಿ ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 95/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.11 111027 ನೆಟ್ಾಫಿಮ್  ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ೋಡಿಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ರಾಮಯಯ ಗ್ಾಂಡಾಿಹಳಿಿ ಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.1 109932

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಾಜಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಕೆ ಂಡಮರಿ ಕೆ ೋಂಡಮರಿ ನೆಲವಂಕಿ 78,79/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 10379

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರತುಮಮ ಕೆ ಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ತನಯಹಳಿಿ ತೆನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 65/1,66/2,66/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 185695

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸಿ.ಎಂ ಸುಜಾತಮಮ ಕೆ ಂ ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ 

ಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ
ಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.4 45349 ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿ ಡಿರೋಪ್ಸ ಇರಿೋಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪತನಯಹಳಿಿ ತೆನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
45/2,122/1,127/2,164,1

95/1
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 2 187144

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಎನ್ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಹ ಹಳಿಿ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 116 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 155641

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಮಮ ಕೆ ಂ ಪರಭಾಕ್ರ ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಯಲ ೆರು 41/p11 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.6 155641

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ
ಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 39/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.6 63903

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಣಯಯರೆಡಿಿ ಪುರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಪುರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
22/1,6/1,24/3,28,32/1,3

4
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.84 86580

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುೆಲ್ ಅಪಿೋಸ್ ಬಿನ್ ಅಬುೆಲ್ ನಾಸಿೋಕ ಸಿೋತಹಳಿಿ ಸಿೋತಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 86/1,106 ಮುಸಿಿಂ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.76 169987



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿತಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಾರೆಡಿಿ ಗ ೋಡಗಹಳಿಿ ಗ ೋಡಗಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 35/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.08 108293

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಎಂ, ಅಪಪಯಯ ಚ ೋಕ್ಕಂಡಹಳಿಿ ಚ ೋಕ್ಕಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 164/1 ಇತರೆ ಚಂಡ ಹ 1 0.36 40814 ಆಗ ರೋ ಡಿೋಲರ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ  ಶೈಲಜ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ವಿ ನಾಗಿರೆಡಿಿಹಳಿಿ ವಿ ನಾಗಿರೆಡಿಿಹಳಿಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು 51/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.5 54626 ಶಾಯಮ್ &ಗ್ಾಡಯನ್ ಏಜೋನಿ್ಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬರಮಣಿ ರ್ೊೋಪುರಹಳಿಿ ರ್ೊೋಪುರಹಳಿಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು 28/p2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.1 110118 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಚ್ ಎಂ ಸದಾನಂದ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮುನಿಯಪಪ 

ಹಳೆೋಕ್ುಲಿ
ಹಳೆೋಕ್ುಪಪ ಮುಳಬಾಗಿಲು 142/p2,143/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1 101013

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು 12/ಪಿ1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.5 146536 ಪಿೋನೆ ೋಲ್  ಇಂಡಸಿರೋಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಿವಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಟಿ.ಕ್ುರಬರಹಳಿಿ ಟಿ.ಕ್ುರಬರಹಳಿಿ ಮಳಬಾಗಿಲು 31/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 119222 ಪಿೋನೆ ೋಲ್  ಇಂಡಸಿರೋಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಲಿಪಪ ಕೆ ೋಡ ರು ಕೆ ೋಡ ರು ಮಾಲ ರು 87/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.86 87659 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಯಜುಜವದಾನಿ ಯಜುಜವದಾನಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 8 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.3 103743 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆ ೋಮಮನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಮಮನಹಳಿಿ ಮಾಲ ರು 47/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.2 15116 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಲಕ್ಷಮಯಯ  ಆಗರಹಾರ ಆಗರಹಾರ ಮಾಲ ರು 140/2,140/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.43 48750 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಸಾಕ್ಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 13/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.5 146536 ಎವರ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಕ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಗ ೋಲಿಹಳಿಿ ಮಾಲ ರು 22/p13 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1 10103 ಜೈನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಫ್ರೈ ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಕ್ಪಪ ಕ್ುಂಟಹಳಿಿ ಕ್ುಂಟಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 98,18 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.16 115248 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಟಿ ಕ್ೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 49/p7 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 82458 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ಂ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 

ಬ ರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ
ಬ ರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ರಾಯಲಾಪಡು 45/p1 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.18 117401 ಸುಜಯ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಪರೈ.ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾಯತಪಪ ಸನಾಯಸಿಪಲ್ಲಿ ಸನಾಯಸಿಪಲ್ಲಿ ಮುಳಬಾಗಿಲು 69/21 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 81106 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ  ಬೆಂಗಳ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಟಪಪ ಶ್ೋಗಹಳಿಿ ಶ್ೋಗಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 3/2,3/3,62/3 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.6 59195 ಆಗ ರೋಪಾಿಸ್  ಪರೈ. ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆ ಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಶ್ೋಗಹಳಿಿ ಶ್ೋಗಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 56/2 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.4 42157 ಆಗ ರೋಪಾಿಸ್  ಪರೈ. ಲ್ಲ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಮಲ್ಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 377 ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 1 1.17 116490 ರ್ದಾಂತ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಕೆ ೋಲಾರ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸಿ.ಕೆ ಪಟ್ಾಿಭಿರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ 

ಮಟಿಕ್ನುಸಂದರ ರೆ ೋಣ ರು
ರೆ ೋಣ ರು ರೆ ೋಣ ರು 188/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 2.2 106683

ಶ್ರೋ ಚೌಡೆೋಶವರಿ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್ 
ಮುಳಬಾಗಿಲು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಂ ಶ್ವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 49/10 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.53 149267
ಶ್ರೋ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ 

ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ,ಎಂ ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮಾರಂರೆಡಿಿ 

ಕ್ಶಟಿಿಪಲ್ಲಿ
ಕ್ಶಟಿಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 71 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.2 113727

ಶ್ರೋ ಚೋತನ್ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್ 
ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಪುರ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಚನುಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕಾಡುದೋವನಹಳಿಿ ಕಾಡುದೋವಂಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.93 93485
ಶ್ರೋ ಚೋತನ್ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್ 

ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಪುರ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದಮವತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 15/13 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.06 63903
ಶ್ರೋ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ 

ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಪಪ , ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 89,214/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.6 60920
ಶ್ರೋ ಚೋತನ್ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್ 

ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಪುರ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 85/3,46 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.88 89879
ಶ್ರೋ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ 

ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮನು ಬಿನ್ ಪದೆರಾಮನು ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ಗ್ೌಡತಾತನಗಡಿ ನೆಲವಂಕಿ 234 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.12 119222 ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೆರಾಮಲು ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಗ್ೌನಪಲ್ಲಿ ಗ್ೌನಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 96 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.8 81033 ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ವರದೋಗ್ೌಡ ಮಂಜಲನಗರ ಮಂಜಲನಗರ ಯಲ ೆರು 69 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.08 106099 ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಜು ಬಿನ್ ನಾನೆೋಪರಾಜ್ ಮಟಿಕ್ನುಸಂದರ ಮಟಿಕ್ನುಸಂದರ ರೆ ೋಣ ರು 6/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.98 96077 ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ  ಬೆಂಗಳ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿರಾಜು ನಿೋಲಟ ರು ನಿೋಲಟ ರು ಯಲ ೆರು 8/p16 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.3 22674 ಶ್ರೋ ಕ್ನಕ್ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್ , ಸುಗಟ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮುನೆೋಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ 

ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ
ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 96,20/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 1.16 111319 ಶ್ರೋ ಕ್ನಕ್ ಎಂಟರ ಪರೈಸಸ್ , ಸುಗಟ ರು

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾವತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ನಿಗ್ಾನೆ ಲ್ಲಿ ಕ್ನಿಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 149,133/8 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1 0.6 54141 ರ್ೋದಾಂತ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಕೆ ೋಲಾರ

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ (ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ) ಲಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಯಟಪಪ ಯದರ ರು ಯದರ ರು ರೆ ೋಣ ರು 199/4 ಇತರೆ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ (ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ) 1 4000 ಚಮಿೋ 280000 180010091865

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ (ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ) ಸುಬಬರಾಮನು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 439,300/2B ಎಸ್.ಟಿ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ (ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ) 1 0.2 140000 742250010939101

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಕ್ದಿರಮಮ ಕೆ ಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ದಾಸರತಿಮಮನಹಳಿಿ
ದಾಸರತಿಮಮನಹಳಿಿ 

(ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ )
ರೆ ೋಣ ರು 213/1,179,165/1,194/4 ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1.2 19200 10824100007883

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಟಿ.ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪಪ 

ಆರ.ತಿಮಮಸಂದರ
ಆರ.ತಿಮಮಸಂದರ ರೆ ೋಣ ರು 140/2,28 ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1 16000 54038974322

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ (ರಾಜಪಲ್ಲಿ ) ರೆ ೋಣ ರು
7,109/1,32,31/2,27,1,1

3,14,17/2
ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 2 32000 2890000100029140

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಬೆೈಚಚಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆೈಯಯಪಪ ಶೋಷಾಪುರ ಶೋಷಾಪುರ ಯಲ ೆರು 81/2,11/0,10 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 2 32000 10694101025361

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 35,49/3c, ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.91 14560 7422500100942701

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಟಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 

ಚನುಯಯಗ್ಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಚನುಯಯಗ್ಾರಿಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 54 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 0.8 12800 3349101008790

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕ್ ಳಗುಕಿಯ ಕ್ ಳಗುಕಿಯ ರೆ ೋಣ ರು
33/p1,169/1, 

10/1,110/p2
ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1.9 30400 10824100008211

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಶಂಕ್ರ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 2 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 2 32000 10789100005920

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಚಂಗ್ಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪೊೋಲ್ಲರೆಡಿಿ ಚನುಯಯಗ್ಾರಿಪಲ್ಲಿ ಚನುಯಯಗ್ಾರಿಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 61/p2,82 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 2 32000 3349101005537

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕ್ ಳಗುಕಿಯ ಕ್ ಳಗುಕಿಯ ರೆ ೋಣ ರು 33,129/2, ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 1.6 25600 10824100008442

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ )
ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಪಪ 

ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ
ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 318/1,355 ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1.6 25600 36883632697

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಜಿ ಶ್ರೋನಾಥ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ 

ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ
ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 235 ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1.4 22400 64095215227

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಬಿ.ಆರ ರಾಜಾನರೆೋಂದರಬಾಬು ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ 

ರಾಮಚಂದರರೆಡಿಿ ಪದೆರ 
ಪದೆರ ರಾಯಾಲಾಪಡು 2/15 ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1 16000 64054492425

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಬಿ.ಪಿ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಪಣಣ 

ಬಟುಿವಾರಪಲ್ಲಿ
ಬಟುಿವಾರಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 158,238,118/p14 ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1 16000 64160853903

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಈಶವಯಯ ಬಿನ್ ಬಳುಿರಿಪಾಪಪಣಣ ಬಟಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಬಟುಿವಾರಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ
159/6,165/2,118/p7,16

4/2
ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1 16000 64160853889

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಆಂಜಪಪ ಕ್ಲಿಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಲುಿಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 3 ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 1.2 24000 6411434990

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಎನ್ ನರಸಿಂಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ಆಲಂಬಗಿರಿ ಆಲಂಬಗಿರಿ ಕ್ಸಬಾ
47/6,47/1,33/1,20/12,4

3
ಇತರೆ

ಹೆೈಬಿರಡ್ 
ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )

1 1 34000 3349840000487

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ತೆ ಲಪಪ ಕ್ಲುಿಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಲುಿಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 3 ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 0.8 16000 179910031599

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಸಿ. ಹ ಸ ರು ಸಿ ಹ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 54 ಎಸ್.ಟಿ
ಹೆೈಬಿರಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 0.7 13400 10828100027949

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ರೆ ೋಣ ರು 230/p15 ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ 1 1.7 75000 7422500101219301

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈಯಯಪಪ ನಿೋಲಟ ರು ನಿೋಲಟ ರು ರೆ ೋಣ ರು 101,3/1,46/5 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ 1 1.25 75000 10789100005171

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಮಾವು
ಎಸ್.ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ 

ಶಟಿಿಹಳಿಿ
ಶಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 84,84,104 ಇತರೆ AEP ಮಾವು 1 3 39520 64057174419

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಮಾವು
ಎಸ್.ಜಿ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ 

ಶಟಿಿಹಳಿಿ
ಶಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 108/1 ಇತರೆ AEP ಮಾವು 1 4 24480 3349101005321

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಮಾವು ಬಚಿಚರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ ದ ಡಿನತತ ದ ಡಿನತತ ಕ್ಸಬಾ 266 ಇತರೆ AEP ಮಾವು 1 2 12240 1080010023120

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಮಾವು ವಿ ಸುಮಿತರ ಕೆ ಂ ಎಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಉನಕಿಲ್ಲ ಉನಕಿಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 80/4 ಇತರೆ AEP ಮಾವು 1 0.36 3542 3349101003339

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಮಾವು
ಎಸ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎಂ ಸ ಣಣಪಪ 

ಉನಕಿಲ್ಲ
ಉನಕಿಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 65/1,48/2 ಇತರೆ AEP ಮಾವು 1 0.61 6002 3349101003305

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಮಾವು ಚಂದರಕ್ಳ ಕೆ ಂ ವಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಉನಕಿಲ್ಲ ಉನಕಿಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 82/2A1 ಇತರೆ AEP ಮಾವು 1 0.3 1836 10828101018626



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಮಾವು
ಬಿ.ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಬಂಗವಾದಿ
ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 96/1,231/p2 ಇತರೆ AEP ಮಾವು 1 0.6 9600 64170148718

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಎಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಚೌಡಿಪಪ 

ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ
ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ

35/3,35/4,35/5,30/6,35/

7,35/8
ಇತರೆ 1 2.6 200000 10588101032626

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಲಕ್ಷ್ೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ 

ಸಾತಾಿಂಡಹಳಿಿ
ಸಾತಾಿಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 87/1,30/5,35/3 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.3 20800 108281000001072

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನರಸಿಂಹಮ ತಿ ಬಿನ್ ರಾಮಾಪಪ ಕೆ ಡಿಚರವು ಕೆ ಡಿಚರವು ಕ್ಸಬಾ 63,73,111 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.2 19200 10828100025318

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಎನ್ ಸಾವಿತಿರ ಕೆ ಂ ನಲಿಪಪರೆಡಿಿ ಕ್ುಮಮಕ್ುಂಟೆ ಕ್ುಮಮಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 71/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.4 22400 433929164484

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮತುತ ಮಾವು (ಪಾಯಕ  ಹೌಸ್) ಟಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣಣ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 272/p3,97 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮತುತ ಮಾವು 

(ಪಾಯಕ  ಹೌಸ್)
1 3.4 200000 1078101046735

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಗಂಗಪಪ 

ಕ್ಠಾಮುದೆಲಹಳಿಿ
ಕ್ಠಾಮುದೆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ

42/p-p2,42/p31,42/b6-

p8,42/p-p1
ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.25 12500 3349101008362

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಮುನಿಕ್ದಿರಮಮ ಕೆ ಂ ನರಸಿಂಯಯ ಕ್ಠಾಮುದೆಲಹಳಿಿ ಕ್ಠಾಮುದೆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 40/p10,4/p6 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 3349108001401

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಈರಪಪ ರೆ ೋಣ ರು ರೆ ೋಣ ರು ರೆ ೋಣ ರು 49/7 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.27 200000 1481101056972

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಯಟಪಪ ಯದರ ರು ಯದರ ರು ರೆ ೋಣ ರು 199/4 ಇತರೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1 3800 ಚಮಿೋ 1490400 180010091865

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ ಜಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಶಟಿಿ ನಂಬಿಹಳಿಿ ನಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24/4,34/4,34/2,38/1 ಇತರೆ ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1 16000 10828100020067

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಎಸ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಎಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಹ ಹಳಿಿ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 67/5 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.8 12800 64162814179

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಎಂ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಹ ಹಳಿಿ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.97 15520 64155507063

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಹ ಹಳಿಿ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 54/4,54 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 1 16000 64158348021

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಎನ್.ಎಂ ಆಂಜನೆೋಯಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 

ಹ ಹಳಿಿ
ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1 16000 64006544096

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಎಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಹ ಹಳಿಿ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 120 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 1 16000 64162689555

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಲಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ನಂಬಿಹಳಿಿ ನಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 21,21/2,22,22/1 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 1 16000 10828100026692

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ ) ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಗ ೋವಿಂದರೆಡಿಿ ನಂಬಿಹಳಿಿ ನಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 56/1 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.4 6400 7422500101186501

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಎಂ.ಆರ ಭದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/3,54/1 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 1.2 19200 10588101013898

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ )
ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ೋಡಿ ಉಲಿಪಪ 

ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ
ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1.2 19200 10588101032370

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಬಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬೆೈಯಾರೆಡಿಿ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ
84/6,18/4,30/1,30/3,46/

1,46/2,46/5
ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1 16000 3349101007468

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಎಸ್.ಆರ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮನು 

ಶಟಿಿಹಳಿಿ
ಶಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 135,73/1,72/7 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 0.8 12800 64215768122

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಸಿ.ಬಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಚಿರುವನಹಳಿಿ ಚಿರುವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 4/p1,4/13 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ (ಮಚಿಚಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 1.2 19200 3349101008849

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಜಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪಪ ರ್ೋಂಪಲ್ಲಿ ರ್ೋಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 45 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.8 12800 10517100005786

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಸಿ.ಆರ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 

ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ
ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 12/3,17/1 ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 0.58 9280 1015108010425

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ಂ ಸುಬಬರೆಡಿಿ ಮಲಿಮೊೋಟಕ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲಿಮೊೋಟಕ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 14/17,8/14 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.93 14880 1015108010304

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ದಿಗವಮಾರಪಲ್ಲಿ ದಿಗವಮಾರಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 9/1,10/1 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.7 12160 331602010030229

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಬಿ ಆರ ವಿಜಯಾಲಕ್ಷ್ಮೋ ಬಿನ್ ರಾಮಾಚಂದರರೆಡಿಿ 

ವಂಗಸವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ವಂಗಸವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 42/1,5/3 ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 0.65 10400 64086256297

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಬೆೈರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಮಲ್ಲಿಮಾರಂಪಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಮಾರಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 11,48/2 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 1 16000 32859467618

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪಪ ಗುಂಟಂಪಲ್ಲಿ ಗುಂಟಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 108 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.69 11040 2890000100035721

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಜಿ.ಎ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿೋತರೆಡಿಿ ಎಸ್ 

ಜೋಡಿಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
ಜೋಡಿಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 55/3,1/2,1/4 ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1.2 19200 3349101012018

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಆಶವಥನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ 

ದಿಗುವಮೊರಂಪಲ್ಲಿ
ದಿಗುವಮೊರಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 15/3 ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 0.98 15680 331602010026096

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ರಘುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಚಾಕ್ಂಪಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 92/6,93/1,14 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 1.2 19200 4452101000066

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಎಂ.ಟಿ ರಾಮಚಂದರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ತಿಮಿಮರೆಡಿಿ  

ಕ್ ರಿಗೋಪಲ್ಲಿ
ಕ್ ರಗೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 43 ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1 16000 64129427511

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP) ಬುಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ ರೆ ೋಣ ರು ರೆ ೋಣ ರು ರೆ ೋಣ ರು 109,128, ಇತರೆ
ಬಿಡಿ ಹ  

ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP)
1 1 10000 3349101007142

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP) ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 237/p1-92 ಇತರೆ
ಬಿಡಿ ಹ  

ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP)
1 1.28 10000 7422500100233101

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP) ಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಯಯ ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ  ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು 228/1,175/3 ಇತರೆ
ಬಿಡಿ ಹ  

ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP)
1 0.97 9700 10828100023112



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP) ಪದೆಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಅಡವಿಚಂಬಕ್ ರು ಅಡವಿಚಂಬಕ್ ರು ರೆ ೋಣ ರು 122/P1 ಇತರೆ
ಬಿಡಿ ಹ  

ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP)
1 1.2 12000 10824101003271

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP)
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಹನುಮಂತಪಪ  

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 20/P7,14,230/P2 ಇತರೆ

ಬಿಡಿ ಹ  
ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP)

1 2 32000 28900017000499

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP) ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಚಿನುಪಪ ನಾರಯಣಪುರ ನಾರಯಣಪುರ ರೆ ೋಣ ರು 27/9 ಇತರೆ
ಬಿಡಿ ಹ  

ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP)
1 0.63 10080 125001068736

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಚಂಡು ಹ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ರೆ ೋಣ ರು
229/p2,  20/p2-

p2,30/p,11, 16,20/p4-

p2

ಎಸ್.ಟಿ ಚಂಡು ಹ 1 1.22 12200 3349101009927

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 151/P8-P2 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.6 6000 10789100007865

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ನಂಜುಡಪಪ ಜಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನೆಪಪ ಗುಳಿಕ್ುಂಟೆ  ಗುಳಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 9/1vb,9,9/P1-P2 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 10789100005361

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮನು ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 140 ಎಸ್ .ಸಿ
 ಹೆೈಬಿರಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 0.96 19200 10789100008534

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಮುನಿಲಕ್ಷಮಮ ಬಿನ್ ವಾಲ್ಲಪಪ ದಿಗುವಪಲ್ಲಿ  ದಿಗುವಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 36 ಎಸ್ .ಟಿ
 ಹೆೈಬಿರಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 1 20000 10824100005539

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಸುಬಬರಾಮನು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್  ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 439 ಎಸ್ .ಟಿ
 ಹೆೈಬಿರಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 0.8 16000 7422500100939101

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್  ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 349 ಎಸ್ .ಟಿ
 ಹೆೈಬಿರಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 0.8 16000 7422500100673201

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ ಕೆ ಎನ್ ಶ್ವಮಮ ಕೆ ಂ ರವಿ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 129 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ 1 1 75000 10789101001635

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಆದಪಪ ಕ್ಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 79/1,80 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.16 35496 7422500100798401

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 16/P10 ಎಸ್ ಸಿ ಬಾಳೆ 1 1.4 14280 7422500101509701

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ಂ ರಾಮಚಂದರಯಯ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 349/p3 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ 1 1 75000 7422500101512601

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಎಂ ಆರ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
13/2,91/2,23/6,23/5,33/

5
ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1.6 25600 7422500101786301

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಆಶ ೋಕ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ರೆ ೋಣ ರು 12,11/6 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 1 16000 2890000100065005

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಸಿ ನಾಗ್ಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಚಂಗ್ಾರೆಡಿಿ ಚನುಯಯಗ್ಾರಿಪಲ್ಲಿ ಚನುಯಯಗ್ಾರಿಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 91 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 0.69 11040 15042200023650

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣನ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17,76/p11 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1.6 25600 10828100002606

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ಂ ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ ಅಡವಿಚಂಬಕ್ ರು ಅಡವಿಚಂಬಕ್ ರು ರೆ ೋಣ ರು 114.120.27 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1.2 19200 7422500100831301

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಅಬುೆಲ್ ಮಾಜಿೋದ್ ಬಿನ್ ಅಬುೆಲ್ ಗನಿ 

ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ
ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ರ ರಲ್ ಕ್ಸಬಾ 33,3,17 ಮುಸಿಿಂ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1.4 22400 1082841000017071

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಲ್ಲೋಲಾವತಮಮ ಕೆ ಂ ರಾಮಚಂದರರೆಡಿಿ ನಿೋಲಟ ರು ನಿೋಲಟ ರು ರೆ ೋಣ ರು 12/2,12/3,4,141 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1.5 24000 10789100009812

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಮಣಿಪರಭ ಕೆ ಂ ಪರಭಾಕ್ರೆಡಿಿ ಕೆ ಡಸಂದರ ಕೆ ಡಸಂದರ ನೆಲವಂಕಿ 6/1-p2 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1.5 24000 2890000100065892

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರೆಡೆಿಮಮ ಕೆ ಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಅಣಣಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 9,3 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1.27 20320 2890000100029128

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಹ ಸಹಳಿಿ ಹ ಸಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 73/1,21/2,171 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 0.56 8960 7422500101169701

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಜಯಯಶಟಿಿ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 302354303 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1.72 27520 2890000100027528

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಎಚ್.ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ 

ಹೆ ಸಹಳಿಿ
ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 17,57/10, 57/11 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 0.86 13760 3349101001892

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರ್ಂಕ್ಟವಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪನು ಮಂಚಿನಿೋಳಿಕೆ ೋಟೆ ಮಂಚಿನಿೋಳಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 165/1,224,251/1 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1 16000 54038944593

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಸ ೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪಪ ತಂತಾಲಯಹಳಿಿ ತಂತಾಲಯಹಳಿಿ ನೆಲವಂಕಿ 9 ಎಸ್.ಸಿ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.84 9600 0481101005928

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಶಾರದಮಮ ಕೆ ಂ ಶ್ವರಾಮರೆಡಿಿ ಕ್ಶಟಿಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ಶಟಿಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 99/1,100 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.8 12800 2890001700079197

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ರತುಮಮ ಕೆ ಂ ಆವುಲಪಪ ಗ ರವಿಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ ರವಿಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 135/ಪೈಕಿ2 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 1 11200 0481108008709

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಆವುಲಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮನು ಗ ರವಿಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ಗ ರವಿಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 78/1B ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.6 9600 0481101000334

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ುರಪಲ್ಲಿ ಕ್ುರಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 11/6,14/5 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.34 5440 64163228741

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ನಾರೆಮಮ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ನಾರೆಪಪ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 15,49/1,12/1,21/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.65 16500 10789100008524

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಪದೆರೆಡೆಿಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ದಿಂಬಾಲ 

(ನಾರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ )

ದಿಂಬಾಲ 
(ನಾರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ )

ರೆ ೋಣ ರು
451/2,11/4,151/1,150/2

,3/4,11/2,5/2
ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.96 19600 10789100008981

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಲಕ್ಷಮಕ್ಕ ಕೆ ಂ ಸಿೋತಾರಾಮಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 349-p4-p1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.55 15500 2890001700064007

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ವರದಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ದಿಂಬಾಲ 

(ನಾರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ )

ದಿಂಬಾಲ 
(ನಾರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ )

ರೆ ೋಣ ರು
53/2,151,10/5,124/1,15

3/6,133/8,133/4, 53/1
ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 2 20000 10789100008515

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಡಿ.ಎಂ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುಂಚಪಪ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 46/p5 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.4 4000 20026045874



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ ದಿಂಬಾಲ 

(ಚಾಂಪಲ್ಲಿ )
ದಿಂಬಾಲ (ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ) ರೆ ೋಣ ರು 48 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 2 20000 10789100005872

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರತುಮಮ ಕೆ ಂ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ನಾರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ನಾರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು 95/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.15 1500 10789101003059

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಪುಷ್ಪಮಮ ಕೆ ಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 91/1,122/3,123/1,102/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.94 19400 10789101003086

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಎನ್.ವಿ ರ್ಂಕ್ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 

ನಾರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ
ನಾರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು

58/1,108,2/8,19/7,26/4,

27/15
ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.61 6100 10789100005574

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ಂ ಎಸ್.ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ ದಿಂಬಾಲ 

(ಈಜುಕ್ುಂಟೆ )
ದಿಂಬಾಲ (ಈಜುಕ್ುಂಟೆ ) ರೆ ೋಣ ರು 35/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 2 20000 10789101004164

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ನಾರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನಾರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು
93,76/6,164/3,76/1,87/

1
ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.7 7000 10789101009451

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕೆ ೋಟಿಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 215,114/6 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1 16000 10789100008182

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಕೆ.ವಿ ಶ್ವಾರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ 

ಕ್ಶಿಟಿಪಲ್ಲಿ
ಕ್ಶಿಟಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 81/2,150/3,154 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1 16000 7422500100081301

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಗ ೋಪಾಲಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಜಿಜಪಪ ಕ್ಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ಕ್ಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 90/1 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1 16000 10789100006635

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ ಮಲ್ಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮಲ್ಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 229/2,228/2 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1.3 20800 54051059894

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಸಿೋತಮಮ ಕೆ ಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಚೌಡಪಪ ಅತಿತಕ್ುಂಟೆ ಅತಿತಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 62/1,46/2,22/2 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1.28 12800 314700101000668

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 25/2,6/2 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 0.44 7040 2890001700020535

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಶಫುಯನಿುಸ ಕೆ ಂ ಶೈಕ ಇಸೈಲ್ ಹೆ ದಲ್ಲ ಹೆ ದಲ್ಲ ರೆ ೋಣ ರು 178/p126 ಮುಸಿಿಂ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1.2 19200 10828101000946

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಪಪ ಅರಿಕೆರೆ ಅರಿಕೆರೆ ಯಲ ೆರು 141 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1.5 24000 37836808005

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಎಸ್.ಪಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪೊಲಿಪಪ ರೆ ೋಣ ರು ರೆ ೋಣ ರು ಯಲ ೆರು 43/p3 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 0.8 12800 54038975097

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಬಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರೆಡಿಿ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 48/4 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1 16000 7422500101531301

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ಹುಲಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಂಗವಾದಿ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 307 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.8 8000 112101011001871

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ
ಎಂ ಚೌಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ 

ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ರ ರಲ್
ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ರ ರಲ್ ಕ್ಸಬಾ 84/p5,85/p32 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 1.6 16000 10828100001971

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಯಲವಕ್ುಂಟೆ ಯಲವಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 72,75/p12 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 2 20000 3349101006195

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ಚಿಕ್ಕನಾರೆಪಪ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ ಆಗರಹಾರ ಆಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 22/1,25/1, ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 1.5 15000 64035083209

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ಂ ರ್ಂಕ್ಶಾಮಿಶಟಿಿ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ 30/1,51/6 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.6 6000 3349101004150

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಕೆ ೋಳುಿರು ಕೆ ೋಳುಿರು ಕ್ಸಬಾ 163/p10, ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.8 8000 3349101002768

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ
ಕೆ.ಎಂ ರವಿ ಬಿನ್ ಮನಿರ್ಂಕ್ಟಗ್ೌಡ 

ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ
ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 40,35,52/2,81 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 1 11000 64089082383

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ ಬಂಗವಾದಿ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 272 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 1 16000 10829100000070

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ
ಕೆ.ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ 

ಪದೆನಾಚಪಲ್ಲಿ
ಪದೆನಾಚಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 52 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.4 4000 7511739498

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ನಾರೆಮಮ ಕೆ ಂ ನಾರೆಪಪ ತ ಪಲ್ಲಿ ತ ಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 26/11,184a ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.7 7000 520101257979806

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ದಳಸನ ರು ದಳಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 286/6 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 1.1 11000 1058810002559

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಬಸವನತತ ಬಸವನತತ ಕ್ಸಬಾ 19/1,53 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.8 4900 64184671563

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ಎ.ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಪೊಪಜಿ ಪಾತಪಲ್ಲಿ ಪಾತಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 56,128,47/3,57/4 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 1.4 14000 180010038231

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ಶ್ವರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಅಗರಹಾರ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 15,110,16 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 1.4 14000 3349101004150

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ಸಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ ಕ್ಲ ಿರು ಕ್ಲ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 7/2,17/3,7/1,5 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.8 8000 3349101010007

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ
ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ 

ದ ಡಮಲದ ಡಿಿ
ದ ಡಮಲದ ಡಿಿ ಕ್ಸಬಾ 88/1,61/3 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.7 7000 180010036044

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ಗ ವಿಂದರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಜಿ ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಯಲವಕ್ುಂಟೆ ಯಲವಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ
33/1,110/1,95/9,62,68/

8,14/3,68/4
ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 2 20000 54038980143

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ ಚಿಕ್ಕ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ನಾನಪಪ ಯಲವಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ
30,83,83/19,6/8,46/1,7

1/9
ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 1.8 18000 33491011181

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ
ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ 

ಅಗರಹಾರ
ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 110,14/2 ಇತರೆ ಮಾವುಪುನಃಶಚೋತನ 1 2 20000 10828100028447

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ ಪದಾಮವತಮಮ ಕೆ ಂ ಈರಪಪರೆಡಿಿ ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 128/3,147/2 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 1 10000 4066101000027

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ ಸುಬಬನು ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 90,49, ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 0.59 8900 2890001700095247



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ 
ಆರ.ಕೆ ಪಾಪಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ 

ರೆಡಂಪಲ್ಲಿ
ರೆಡಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 107,3,1/2 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 1 12000 7422500100118901

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ ನಾಗರತು ಕೆ ಂ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಆರ ರೆಡಿಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರೆಡಿಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 107/1,106/1,104/3 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 0.4 4000 64107815145

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ ಮಂಜವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಮಂಜವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 57,42/10 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 0.39 3900 4066108000701

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ ಕೆ.ಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚನುಪಪರೆಡಿಿ ಕ್ ರಿಗೋಪಲ್ಲಿ ಕ್ ರಿಗೋಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 360 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 1.2 12000 510553062282

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ ಪಿ.ಬಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ ಮಂಜವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಮಂಜವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 57,42/5 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 0.39 3900 4066101002102

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ಂ ಯರಪಪ ಮಂಜವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಮಂಜವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 57,42/12 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 0.33 3300 4066108000596

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರೆಡಿಿ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ನೆಲವಂಕಿ 46/-p2 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 0.78 7800 7422500101443431

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ 
ಪದೆರೆಡೆಿಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ದಿಂಬಾಲ 

(ನಾರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ )
ದಿಂಬಾಲ ನೆಲವಂಕಿ 150/2,11/2,3 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 1.2 12000 10789100008981

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ ಶ ೋಭ ಕೆ ಂ ಜಿ ನರಸಿಂಹಯಯ ದಿಗವಮಾರಂಪಲ್ಲಿ ದಿಗವಮಾರಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 63/2 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 1.29 7894 7422500100779401

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ಂ ಚಿಕ್ಕಮೊೋಟಪಪ  ಜ ೋನುಪಲ್ಲಿ ಜ ೋನುಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 62/p22 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 1.2 7344 4066108002351

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಾ್ಮಿ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ನೆಲವಂಕಿ 36,37,75/2,20/p3 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 1.2 12000 0789100007612

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಚಂಡು ಹ 
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಪಂದಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಪಂದಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 64 ಇತರೆ AEP ಚಂಡು ಹ 1 0.6 3675 0481101005496

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಕೆ.ವಿ ಶೋಖರ ಬಿನ್ ಎ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಪಂದಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಪಂದಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 22/2,56/7 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 4900 4066108000513

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಪಿ.ವಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 201-p2-p2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.6 16000 0481101010441

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 110,133/6,116/1,4/5 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.87 8700 331602010025884

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಕೆ,ಆರ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ 

ರಾಮಪಪ ,ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ
ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 29/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.47 4700 331602010005714

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಶ್ರೋ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬೆೈರಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 12/3,11/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.7 7000 331602010025791

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರತುಮಮ ಕೆ ಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 10/13,10/8,9 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.9 9000 331602010033208

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರಮೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗ ೋಪಾಲಗ್ೌಡ ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 5/p-p5 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.64 6400 331602010027312

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ )
ಟಿ.ವಿ ರಾಜೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ 

ಹರಳಕ್ುಂಟೆ
ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 15,14/1 ಇತರೆ

ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ )

1 1.92 30720 7422500100839301

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ದಿನೆೋಶ್ ರಾವ್ ಮಾನೆ ಬಿನ್ ಶುವಾಜಿರಾಮ್ ಮಾನೆ 

ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ
ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 140/3,140/1,140/2 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 2 32000 7422500100319001

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 58/2,44,26,25/1 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 1.1 17600 2890000100032779

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 37/1,38/2 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 0.93 14880 7422500101350601

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ) ರಾಧಮಮ ಕೆ ಂ ನಾಗಪಪ ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 107/p16 ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟೆ ೋ (ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ )
1 1.8 28800 7422500101031701

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಬೆಳೆ ನಾಟಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬುಡಿಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ನೆಲವಂಕಿ 31 ಎಸ್,ಟಿ ಮಾವು ಬೆಳೆ ನಾಟಿ 1 1 6120 0481101010733

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಎಸ್.ವಿ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ 

ನಿೋಲಟ ರು
ನಿೋಲಟ ರು ರೆ ೋಣ ರು 105/2,105/3,105/4 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1 10000 10789100008667

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ ನಿೋಲಟ ರು ನಿೋಲಟ ರು ರೆ ೋಣ ರು 3/1,46/5,101 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.07 10700 10789100005171

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಎನ್.ಬಿ ಸಿದಾೆರೆಡಿಿ ಬಿನಾರಮರೆಡಿಿ ನಿೋಲಟ ರು ನಿೋಲಟ ರು ರೆ ೋಣ ರು 146,123/7,101,98 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.5 15000 10789100002894

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ನಾರೆಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು
142/1,64/2,17/5,8/p26,

141/3
ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.8 18000 64048242698

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಮುನಿಯಮಮ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಯದರ ರು ಯದರ ರು ಯಲ ೆರು 192 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.5 15000 0481101001571

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಆಶವತಮಮ ಬಿನ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ತಿನುಲ್ಲ ತಿನುಲ್ಲ ಯಲ ೆರು 141/p35 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.6 16000 64104270779

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಎನ್.ಸಿ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿಾ್ನ ಚೌಡಪಪ ನಿೋಲಟ ರು ನಿೋಲಟ ರು ರೆ ೋಣ ರು 17/p36,99/1,90/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.4 14000 10789101024946

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ ಸಿ.ವಿ ಬಾಲಾಜಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಕೆ ೋಂಡಾಮರಿ ಕೆ ೋಂಡಾಮರಿ ರೆ ೋಣ ರು 78193 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ 1 1.77 75000 2601288160

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಶ್ರೋಮತಿ ಮೈಮುನಿುಸಾ ಕೆ ೋಂ ಹೆೈದರ ಷ್ರಿೋಫ್ 

ಪದೆನಾಚಪಲ್ಲಿ
ಪದೆನಾಚಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 13 ಮುಸಿಿಂ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.48 200000 153701000007492

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಜಾಹಿೋದ್ ಅನಾ್ರಿ ಬಿನ್ ಸತಾತರ ಅನಾ್ರಿ 

ಕೆ ಳ ಿರು
ಕೆ ಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 223/11 ಮುಸಿಿಂ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1 200000 15043070000459

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿಾ್ನ ರಾಮಪಪ ಜಡೆೋರಿ ಜಡೆೋರಿ ಹೆ ೋಳುರು 88/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 30600 10652100001865

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರೆ ೋಜ ಗಿಡ
ಪಿ.ವಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ 

ಪುಲಗ ರಕೆ ೋಟೆ
ಪುಲಗ ರಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 13,13/1-p2 ಇತರೆ ರೆ ೋಜ ಗಿಡ 1 2.26 13250 4066101000331



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಚಂಡು ಹ ಗುರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 88 ಎಸ್ ಟಿ ಚಂಡು ಹ 1 0.56 5600 10828101011304

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಜಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 26/5,36/5 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 2 32000 10789100008599

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಅಕ್ಕಮಮ ಕೆ ಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 161/4,49/10,15 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.6 25600 10789101021532

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ಂ ತಿರುಮಳಪಪ ಪೊಣಯಪಲ್ಲಿ ಪೊಣಯಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು
38/3,32/2,110/1p1,65/2

,83
ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 2 32000 10824100006566

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಸ ಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 117 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.2 19200 54051068707

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಶೋಷಾಪುರ ಶೋಷಾಪುರ ಯಲ ೆರು 81/7,87/3,83/8,36/4 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.9 30400 31470010101003056

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಶಾಯಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂಗ್ಾರೆಡಿಿ ಮಟಿಕ್ನುಸಂದರ ಮಟಿಕ್ನುಸಂದರ ರೆ ೋಣ ರು 153/p2 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.6 25600 22560100006868

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಎಸ್ ಪದಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜಗ್ೌಡ ಮಂಜಲನಗರ ಮಂಜಲನಗರ ಯಲ ೆರು 85 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.5 24000 7422500101087701

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಕೆ ಬಿ ಸುಕ್ನಯ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಬಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ
81/1,81/2,80/2,79/3,79/

2
ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 7422500100853101

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ 

ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ
ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ರೆ ೋಣ ರು 230/p2,230/p3 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 2890001700098244

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು
279/2,317,326,276/3,2

76/4,276/5
ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 2890000100063496

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಮನು ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 101 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 2890001700071733

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಗಿೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಾರೆಡಿಿ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 129 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 10789101023202

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಎನ್ ವಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ 

ನಾರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ
ನಾರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 126/3,10/1,23/2 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1.3 20800 10789100004756

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪಪ 

ನಾರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ
ನಾರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 10/3,23/3,126/2 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1.5 24000 7422500100083801

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಆರ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ರೆ ೋಣ ರು ರೆ ೋಣ ರು ರೆ ೋಣ ರು 30/IIB ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.2 19200 10789100000233

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಕ್ುಮಮಗುಂಟೆ ಕ್ುಮಮಗುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 24,97/1,99/4 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 10828100004382

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಟಿ.ಎನ್ ಪಾಪನು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 168,11,65/1 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.4 22400 2890000100014135

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಸಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಯಯಶಟಿಿ ಅರಿಕೆರೆ ಅರಿಕೆರೆ ಯಲ ೆರು 126,141/5 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 10828100024304

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಬಿ.ಎಂ ಕ್ಳಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಣಣ ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 110,79/9,73/10 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 2890000100039912

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಪುಟಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ 

ದಿಂಬಾಲ (ದೋವಲಪಲ್ಲಿ )
ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 201/5 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1.5 24000 10789101003086

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರವಿೋಂದರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಹರಳಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 49/3,49/1,42/2 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.26 20160 64160347238

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ 

ಚಾಂಪಲ್ಲಿ
ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 128/2 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 2 32000 10789100004652

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ನಾರೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ನಾರೆಪಪ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು
49/3,15/7,15/2,149/1,5

7/8
ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1.3 25600 10789100008524

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ 

ದಿಗುವಪಲ್ಲಿ (ಪಾತಬಲಿಪಲ್ಲಿ )
ದಿಗುವಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 143/5 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 2 32000 64130934173

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಬಿೋರಮಮ ಬಿನ್ ಅಚಚಮಮ ಕ್ಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ಕ್ಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು
20/3,157,15/2,147/1,57

/8
ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1.3 20800 10789101023956

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ ದಿಂಬಾಲ 

(ಚಾಂಪಲ್ಲಿ )
ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 48 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 2 32000 10789100005872

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 91,1/3 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.2 19200 7422500101122201

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಬಯಾಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಅವಗ್ಾನಹಳಿಿ ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 58/4,58/2,59/2 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.49 7840 64158094299

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳಪಪ ಪಾತ ರುಗಡಿ ಪಾತ ರುಗಡಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 39,38,405 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.59 9440 1015108007829

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಅವಗ್ಾನಹಳಿಿ ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 89 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 6420897847

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬನು ಮರಿಪಲ್ಲಿ ಮರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 52 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.38 6080 28900000100041980

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಸುಬಬನು ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮರಿಪಲ್ಲಿ ಮರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 90/1,49 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 2890001700095247

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಶ್ರೋ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ ರೆಡಿಿ 

ಗ ರವಿಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
ಗ ರವಿಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 40/1,65/4,65/5 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 4452101000160

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಎಂ.ಎಸ್ ಶಂಕ್ರಪಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬನು 

ಮಂಚಿೋನಿಲಿಕೆ ೋಟೆ
ಮಂಚಿನಿೋಳಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 81/3 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 0481101005193

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ರತುಮಮ ಕೆ ಂ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ 

ದ ಡಿಬಂದರಪಲ್ಲಿ
ದ ಡಿಬಂದರಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 92,43 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.7 11200 64030817805

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಬಿ ಜಿ ಸೈದ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಗುಲಾಮ್ 

ಸಾಬ್ ಬುರಕಾಯಲಕೆ ೋಟ
ಬುರಕಾಯಲಕೆ ೋಟ ನೆಲವಂಕಿ 34/p6 ಮುಸಿಿಂ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 0481101008572



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಸಿ ವಿ ಬಾಲಾಜಿ ಬಿನ್ ಸಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ನೆಲವಂಕಿ 79/2,78 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 2 32000 30782656071

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಸರಸವತಮಮ ಕೆ ಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ 

ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ
ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 5/56 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.8 12800 2890000100066545

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 5/34 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 37220795616

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಕೆ ಭಜಜನು ಬಿನ್ ಕೆ ೋನಪಪ ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 221,189/4 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 64195663785

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಬಿ.ಎಂ ಲ್ಲ ೋಕೆಶ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಹೆ ಸರು ಮಾರಪಪ 

ಬೆೈಕೆ ತೆ ೋರು
ಬೆೈಕೆ ತೆ ೋರು ರಾಯಾಲಾಪಡು 108,108 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 64155765014

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಆರ ಅಮರನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಮುದಿಮಡುಗು ಮುದಿಮುಡುಗು ರಾಯಾಲಾಪಡು 36 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 1015101006304

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ವಿ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣರೆಡಿಿ 

ಮುದಿಮಡುಗು
ಮುದಿಮುಡುಗು ರಾಯಾಲಾಪಡು 27 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 1015101006304

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಪಾಪುಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬನು ಮಲಮೊಟಕ್ಪಲ್ಲಿ ಮಲಮೊಟಕ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 1/p15 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 1015119000073

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ರ್ಂಕ್ರವಣಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸಿದಾೆರೆಡಿಿ 

ಮುಲಮೊಟಕ್ಪಲ್ಲಿ
ಮುಲಮೊಟಕ್ಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 1/p7 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 1015101000143

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 12/1,12/2 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.5 8000 1015101006876

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಟಿ.ವಿ ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ತೆ ಲಯವಾರಿಪಲ್ಲಿ ತೆ ಲಯವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 8,21/1 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.4 6880 64113097497

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಲಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣತೆ ಲಯವಾರಿಪಲ್ಲಿ ತೆ ಲಯವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 17,73/2,73/3,73/4,73/5 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.7 11200 10828100002308

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಟಿ.ಬಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚನುಬಯಯಪಪ 

ತೆ ಲಯವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ತೆ ಲಯವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 15 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.82 13120 10517100005662

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಶೋಖರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಾರೆಡಿಿ 

ತೆ ಲಯವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ತೆ ಲಯವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 20 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.68 10880 331602010029792

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಭಾಸಕರ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರೆಡಿಿ ರೆಡಿಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರೆಡಿಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 128/2,152/1,99/1 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.54 8640 64036454061

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಆರ ವಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣರೆಡಿಿ 

ಕ್ ರಿಗೋಪಲ್ಲಿ
ಕ್ ರಿಗೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 290 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.6 9600 64085349252

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಕೆ,ಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಚಿನುಪಪರೆಡಿಿ ಕ್ ರೆಗೋಪಲ್ಲಿ ಕ್ ರಿಗೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 260 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 4452101002279

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಟಿ.ವಿ ಭಾಸಕರ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ತಿಮಮನಹಳಿಿ ತಿಮಮನಹಳಿಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 95/1,1/10 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 331602010008985

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ ತಿಮಮನಹಳಿಿ ತಿಮಮನಹಳಿಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 99 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 641549527170

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಎ.ವಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಅವಗ್ಾನಹಳಿಿ ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 134/p-p2 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 64163746977

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಸುಧಾ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ 

(ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ )
ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 241/1,241/2 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 36992989632

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಕೆ.ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 17,13,100-p2 ಎಸ್.ಸಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 1 20000 10789101016558

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 104/2,117/1 ಎಸ್.ಸಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 1 20000 10789100001908

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ ದಿಗುವಪಲ್ಲಿ ದಿಗುವಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 13 ಎಸ್.ಸಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 1 20000 334901009751

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 25/p7` ಎಸ್.ಸಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 0.5 10000 2890000100066828

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 5/4,72/Ap1,20 ಎಸ್.ಸಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 0.94 18800 10789100005737

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾಯಕ್ಲರ್ಂಕ್ಟಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 277/p5-p2 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1 10000 7422500100894601

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಯಕ್ಲ ಮುನೆಪಪ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 272-p16 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.6 6000 2890000100032247

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ರೆ ೋಣ ರು 20-p5 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 7422500100829901

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಟಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ಯಯ ನಂಬಿಹಳಿಿ ನಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45 ಎಸ್.ಸಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 7422500101186601

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 141/p21 ಎಸ್.ಸಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 10828100025786

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಚಿನುಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಪದೆಪಲ್ಲಿ ಪದೆಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 2/3,74 ಎಸ್.ಟಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.2 19200 7422500100301801

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಪದೆಮುನೆಪಪ 

ಇಮರಕ್ುಂಟೆ
ಇಮರಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 18/2 ಎಸ್.ಟಿ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.8 12800 7422500101285201

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮನು ಚಕ್ಕಲಯಪಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕಲಯಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 11,48 ಎಸ್.ಟಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.2 19200 7422500101461801

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಸಿೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಾಂಜನೆೋಯ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ 85 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.6 6000 74225001013201

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಸಾಕ್ಮಮ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ ಚಲ್ಲಿದಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚಲ್ಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/p2 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 10886101006463

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ವಿ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಓಬಳೆೋಷ್ಪಪ ಉನಿಕಿಲ್ಲ ಉನಿಕಿಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 173 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.82 8200 1082810003554



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಚಲ್ಲಿದಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚಲ್ಲಿದಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 77/p5 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 10828100028582

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ 

ನಂಬಿಹಳಿಿ
ನಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 38 ಎಸ್.ಸಿ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 10828100024441

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರಯಪಪ ಚಲ್ಲಿದಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚಲ್ಲಿದಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/p2 ಎಸ್.ಸಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.6 9600 10886101006463

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಎಂ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಚಲ್ಲಿದಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚಲ್ಲಿದಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 77/p5 ಎಸ್.ಸಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 10828100028582

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಪಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಲಿಪಪ 

ಪಾತಕೆ ೋಟ
ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 194/ಪೈಕಿ-p3 51/ಪೈಕಿ-ಪ4 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 4.24 12000 7422500101061204

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಮೋಮಮ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ 

ಪಾತಕೆ ೋಟ
ಪಾತಕೆ ೋಟ ನೆಲವಂಕಿ 192 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 4.33 16000 64078354261

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್ ಮುದೆಣಣ ಬ ರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ಬ ರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 45/p8 ಎಸ್.ಟಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.4 6400 1015101005563

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಎಂ ಕೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ 

ಮುಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಮುಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 41/p5,33 ಎಸ್.ಟಿ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1.2 19200 1015108012691

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಪಿ.ಆರ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 

ಮುಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಮುಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 87 ಎಸ್.ಟಿ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.68 10880 1015108014156

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬರಾಮನು 

ಬ ರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ
ಬ ರಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 45/p ಎಸ್.ಟಿ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.7 11200 1015101011052

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಆರ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮನು ಕ್ರಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 153 ಎಸ್.ಟಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 331602010030406

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 230/1,239 ಎಸ್.ಟಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.2 19200 7422500101150501

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ರಂಗಪಪ 

ಗುಂಟಪಲ್ಲಿ
ಗುಂಟಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 81/5,4/2 ಎಸ್.ಟಿ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 105101008391

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ ಎ ವಾಯಪಲಪಲ್ಲಿ ಎ ವಾಯಪಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 60 ಎಸ್.ಟಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.6 25600 37843119414

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 175,13/1 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 331602010026474

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 175 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 331602010028912

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಸುಬಬಮಮ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 150151 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.2 12000 331602010008752

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿಾ್ನ ತ ಲಪಪ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 9/p7 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.6 16000 331602010032444

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬುಡಿಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ನೆಲವಂಕಿ 3 ಎಸ್.ಟಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ 1 0.8 12000 0481101010733

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ನಾಗರತು ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಮುದೆೋಪಲ್ಲಿ ಮುದೆೋಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 199/3 ಎಸ್.ಟಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 0.85 17000 4066101000037

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಅಕೆಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಟಿ ಎಂ ಚಲಮಪಪ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್ (ಜಂಗಮಶಟಿಿಹಳಿಿ )
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 37 ಎಸ್.ಸಿ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.9 14400 2890001700025795

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಪದೆಪಲ್ಲಿ (ಜ ಟಿಕ್ುಂಟೆ )
ಪದೆಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 11 ಎಸ್.ಸಿ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 64177062720

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಮಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ 

ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ (ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ )
ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 141/p31 ಎಸ್.ಸಿ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.8 12800 331602010030656

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಜಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪಪ ರ್ಂಪಲ್ಲಿ ರ್ಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 45 ಎಸ್.ಸಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 64162217004

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ ಜಿ ಈರಪಪ ಬೆೈರಕೆ ತೆ ೋರು ಬೆೈಕೆ ತ ತರು ರಾಯಾಲಾಪಡು 99,33/p4 ಎಸ್.ಸಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 64154616085

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪಪ ಮುದಿಮಡುಗು ಮುದಿಮುಡುಗು ರಾಯಾಲಾಪಡು 280/p4-p1 ಎಸ್.ಸಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 1015101006268

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಓಸ ರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಚರುವುರ್ೊರವಪಲ್ಲಿ ಚರುವುರ್ೊರವಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 395416 ಎಸ್.ಸಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 1015108010218

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಚ ೋಳ ರು ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ಎಂ 

ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ
ಎಂ ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 146,14 ಎಸ್.ಸಿ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 1015101007139

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 177 ಎಸ್.ಸಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 331602010030901

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ ಬೆೈಕೆ ತೆ ೋರು ಬೆೈಕೆ ತ ತರು ರಾಯಾಲಾಪಡು 34/IIIBlock ಎಸ್.ಸಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.6 9600 331602010035277

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 133-p1 ಎಸ್.ಸಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.08 17280 7422500106229001

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 32/3,19/5,38,2/2 ಎಸ್.ಸಿ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1.2 19200 2890001700026034

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ
ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 72/p1,63,8 ಎಸ್.ಸಿ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 3349101007769

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಎ ಡಿ ಸುಬಬನು ಬಿನ್ ರಾಮನು ಅಡಿಗಲ್ ಅಡಿಗಲ್ ರಾಯಾಲಾಪಡು 105 ಎಸ್.ಸಿ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.25 20000 10517101011915

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟೆ ಮಾಟೆ ೋ ) ರಾಜಮಮ ಕೆ ಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಮಾಸತನಹಳಿಿ ಮಾಸತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/3Block ಎಸ್.ಸಿ
ಹೆೈಬಿರಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟೆ ಮಾಟೆ ೋ )
1 0.8 16000 105881003000607

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟೆ ಮಾಟೆ ೋ ) ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ದಿರಪಪ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಮಾಸತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/3 Block, 6/p6 ಎಸ್.ಸಿ
ಹೆೈಬಿರಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟೆ ಮಾಟೆ ೋ )
1 1.4 28000 13434

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟೆ ಮಾಟೆ ೋ ) ಜಿ ಹೆಚ್ ಸುರೆೋಂದರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಗ್ೌನಿಪಲ್ಲಿ  ಗ್ೌನಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 84/p42 ಎಸ್.ಸಿ
ಹೆೈಬಿರಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟೆ ಮಾಟೆ ೋ )
1 1.4 28000 331602010026006



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ನಾರಾಯಣಣಸಾವಮಿ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ 

ಕ್ಮಂತಪಲ್ಲಿ
ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 270/22,271/3,270/1 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.33 3300 2890001700060791

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಟಿ  ಎನ್ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ ನರಸಿಂಹಪಪ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್ (ರಾಜಪಲ್ಲಿ )
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ (ರಾಜಪಲ್ಲಿ ) ರೆ ೋಣ ರು 12,133/p1 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.95 19500 7422500101229001

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಎಂ ನಾರಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಕ್ಮಂತಪಲ್ಲಿ
ಕ್ಮಂತಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 72/p1 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 3349101007769

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಕ್ದಿರೆಮಮ ಕೆ ಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ  ಕ್ಮಂತಪಲ್ಲಿ ಕ್ಮಂತಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 108 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 2890001700047976

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಮುನಿಕ್ದಿರಮಮ ಕೆ ಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 431 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.9 9000 289000170025901

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟರವನಪಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ  ಬೆೈಕೆ ೋತ ತರು ಬೆೈಕೆ ೋತ ತರು ರಾಯಾಲಾಪಡು 85/3, 87/4,88,90/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.75 7140 331602010026139

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ವಿ ಕ್ವಿತ ಕೆ ಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಯದರ ರು ಯದರ ರು ಯಲ ೆರು 202 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 2.49 4980 10828100027628

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಲಕ್ಷ್ೋದವಮಮ ಕೆ ಂ ಬಾಯಟಪಪ ಯದರ ರು ಯದರ ರು ಯಲ ೆರು 209 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.93 1860 1082101001857

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗ ನಾರಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ  ಕೆೋತಗನಹಳಿಿ ಕೆೋತಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 102,114,1/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗ 1 2 8000 10828100000244

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ಂ ನಾರಯಣಸಾವಮಿ ಪಾತನೆಲವಂಕಿ  ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ನೆಲವಂಕಿ 144 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗ 1 1.2 4599 2890000100029599

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗ ಕ್ಮಿಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರೆಪಪ ಕೆ ಂಡಸಂದರ  ಕೆ ಂಡಸಂದರ ನೆಲವಂಕಿ 4,5,14 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗ 1 1.8 6899 0481101003684

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗ ನಂಜಮಮ ಕೆ ಂ ಶ್ರೋರಾಮರೆಡಿಿ  ವತಮಾನಹಳಿಿ  ವತಮಾನಹಳಿಿ ನೆಲವಂಕಿ 29/p3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗ 1 1.2 4599 10824100008631

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP) ಗುರುಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 51ಪೈಕಿ-p6 ಎಸ್ ಸಿ
ಮಾವು 

ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP)
1 0.7 4284 0481101005815

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP)
ವಿ ರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನು 

ದ ಡಿಬಂದಾಿರಹಳಿಿ
ದ ಡಿಬಂದಾಿರಹಳಿಿ ನೆಲವಂಕಿ 13/1b-p1 ಎಸ್ ಸಿ

ಮಾವು 
ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP)

1 0.8 4896 4452101000367

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP) ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಕೆ ೋತತಪೋಟೆ ಕೆ ೋತತಪೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 79/4 ಎಸ್ ಸಿ
ಮಾವು 

ಹೆ ಸಪರದೋಶ (AEP)
1 0.59 3610 0481101000321

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಗುರುಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 51/51,19/p-p2 ಎಸ್ ಸಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 0.95 19000 0481101005815

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಪರಮೋಶ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬೆೈಕೆ ೋತ ತರು ಬೆೈಕೆ ೋತ ತರು ನೆಲವಂಕಿ 105 ಎಸ್ ಸಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 1 20000 64159794245

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ ) ಎಂ ವಿ ರೆಡೆಪಪ ಬಿನ್ ಎಂ ಜಿ ಈರಪಪ ಬೆೈಕೆ ೋತ ತರು ಬೆೈಕೆ ೋತ ತರು ನೆಲವಂಕಿ 34/p ಎಸ್ ಸಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ತರಕಾರಿ (ಟಮೊೋಟೆ ೋ )
1 0.8 16000 64154582622

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಎ ಶ್ವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗ ೋಪಾಲಪಪ 

ಸಾತಾಂಡಿಹಳಿಿ
ಸಾತಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 2/12,79,3/5 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1.2 19200 3349101006544

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಬ ರಗ್ಾನಹಳಿಿ
ಬ ರಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 48/2,51,35 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 7422500100752301

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಯಳಚಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ವರಟನಹಳಿಿ ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 99/p2-p1,89/4,104 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 7422500100835101

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಟೆೋಶಪಪ ಸಾತಾಂಡಿಹಳಿಿ ಸಾತಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34,13,12/4,12/2,12/3 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 10828100023435

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಎಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಶಟಿಿಹಳಿಿ  ಶಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
75/1,84,41/641/8,41/24

1/1
ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1.2 19200 10828100022350

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಟಿ ಆರ ರಾಜನು ಬಿನ್ ಟಿ ಆರ ಮುನಿಯಪಪ 

ನಂಬಿಹಳಿಿ
ನಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ

79/1,79/4,77/2,77/3,78/

1
ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 10828100001978

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಲಪಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ 

ಅಮಾನಿಕೆರೆ
ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 95/p5,185/2 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.8 12800 10828101069374

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಎ ಶ್ವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಶವಥರೆಡಿಿ ಕೆ ಡಿಚರುವು ಕೆ ಡಿಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 64/22,12/1,33,10/1 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 7422500100045801

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು
ಶೋಷ್ಗಿರಿ ಎಸ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಪುಪರಾವ್ ಎಸ್ ಆರ 

ನೆಲವಂಕಿ
ನೆಲವಂಕಿ ನೆಲವಂಕಿ 12/1,172,131,13,81 ಇತರೆ ಮಾವು 1 2 4000 3349101005711

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡಪಪ ಉಪಪರಪಲ್ಲಿ ಉಪಪರಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 40/1,1/1 ಇತರೆ ಮಾವು 1 0.88 1760 437584634627

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು
ಅನುರಾಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 

ಬಿೋಮಗ್ಾನಹಳಿಿ
ಬಿೋಮಗ್ಾನಹಳಿಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 135/2 ಇತರೆ ಮಾವು 1 1.2 2400 699030023455

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು
ಯಶ ೋದಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ 

ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ
ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 136153 ಇತರೆ ಮಾವು 1 2.71 5420 10694101026980

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು
ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 

ಮಾರುತಿನಗರ ,ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಟ್ೌನ್
ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಟ್ೌನ್ ಕ್ಸಬಾ 90/p5 ಇತರೆ ಮಾವು 1 1.2 2400 125000258252

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು
ಕಾಶಪಪ ಸಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ  

ಚ ಕ್ಕನಹಳಿಿ
ಚ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 27/3,27/7 ಇತರೆ ಮಾವು 1 0.59 1180 54038981250

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಎ ವಿ ಪುಲಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಅಡಿಗಳ್ ಅಡಿಗಳ್ ನೆಲವಂಕಿ 79/p5 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 10517100001345

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರಮೋಶಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಗ ೋಪಾಲಗ್ೌಡ ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 5/ರ ಪೈಕಿ-p5 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.64 10240 64175889526

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಎಮ್ ಕೆ ನರಸಿಂಹಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಾಣರೆಡಿಿ 

ಮಲ್ಲಿಮೊೋರಪಲ್ಲಿ
ಮಲ್ಲಿಮೊೋರಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 59/2,78/10,63/2, ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 44652108000962

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಎ ಎಮ್ ಛಾಯ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋನಪಪ ಬೆ ಮಿಮರೆಡಿಿಪಲ್ಲಿ ಬೆ ಮಿಮರೆಡಿಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 43/2,44/2 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 331602010039476

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಮಹಮಮದ್ಇಬರಹಿೋಂ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಅಜಿೋಜ್  ಸಾಬ್ 

ಅಡಿಗಳ್
 ಅಡಿಗಳ್ ರಾಯಾಲಾಪಡು 128/2,116/1 ಮುಸಿಿಂ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1.35 12800 10517100000048



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಬೆೈರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಅದಿರಾಜಪಲ್ಲಿ ಅದಿರಾಜಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 158,48/3,62 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 54038942335

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಎ ಕೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಲಿಪಪ ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ  ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 141/p6 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 64154322709

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರ್ಂಕ್ಟಶಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಿಯಪಪ ಕ್ಶಟಿಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ಶಟಿಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 87/p1,167 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.98 15680 2112960487

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಅಶವಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಆಲವಟ  ಆಲವಟ ಕ್ಸಬಾ 131/2,131/p3 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 64178185436

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ವಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ  ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24/9,24/7,24/3 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 10828100028674

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರಾಮಕ್ೃಷಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ವರಟನಹಳಿಿ  ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31,34/4,89/2 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 7422500100426601

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ ಕೆ ಳ ಿರು ಕೆ ಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ
196,197,169/2,136,56,

69,137/3-p2,81
ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.8 12800 64180646198

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಗ ೋಪಾಲಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ 

ಪಣಸಮಾಕ್ನಹಳಿಿ
 ಪಣಸಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 56/1,32/3,29/3,30/3 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 10828100025009

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 

ಹೆಚ್.ನಲಿಪಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್.ನಲಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 34/1,23,24/1 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.7 11200 10828100001548

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 40/2,71/3,46/1 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 10588101004191

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಎಸ್ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ 

ಶಟಿಿಹಳಿಿ
ಶಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 90/1 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1.5 24000 64057174419

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ವಿ ಮುರಳಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ 

ಶಟಿಿಹಳಿಿ
ಶಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 74,73/2,43/11,43/12 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.69 11040 64147701333

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಕೆ ದಂಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 52 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.5 8000 3349101002841

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಆರ ಜ ೋಗಪಪ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 70,68 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.2 19200 64053083706

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಡಿ ವಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಕೆ ಳ ಿರು  ಕೆ ಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 167/2 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 0368101004819

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಬಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ದಾವರಸಂದರ ದಾವರಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 143/3a ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 314700101000329

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ಸಂಪಗಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಕೆ ಡಿಚರುವು ಕೆ ಡಿಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 95 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1.5 24000 10828100002735

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಅಶವಥರೆಡಿಿ 

ಕೆ ಡಿಚರುವು
ಕೆ ಡಿಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 12,48/1 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.55 8800 10828100002024

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಆರ ಕೆ ಪಾಪಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಾಣರೆಡಿಿ ರೆಡೆಿಂಪಲ್ಲಿ 

(ಚಿಗರೆೋಕ್ುಂಟೆ )
ರೆಡೆಿಂಪಲ್ಲಿ (ಚಿಗರೆೋಕ್ುಂಟೆ ) ನೆಲವಂಕಿ 107,3,1/2 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1 16000 7422500100118901

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ ಸಿೋತಪಪ ಕ್ಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 113,132 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.6 9600 7422500100361801

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಕೆ ಬಿ ಶ್ರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಲಪಪ 

ಕ್ಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ (ರ್ೈಷ್ಣವಾರಿಪಲ್ಲಿ )

 

ಕ್ಮಲವಾರಿಪಲ್ಲಿ (ರ್ೈಷ್ಣವಾ
ರಿಪಲ್ಲಿ)

ನೆಲವಂಕಿ
22/p-

p1,15/1,20/1,13/a 

block,71

ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 0.8 12800 7422500100700701

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಮಂಜುಳ ಕೆ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಕೆ ಎನ್ 

ಮಣಿಗ್ಾನಹಳಿಿ (ಕೆ ಂಡಸಂದರ )

ಮಣಿಗ್ಾನಹಳಿಿ (ಕೆ ಂಡಸಂ
ದರ)

ನೆಲವಂಕಿ 65 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 10789100009402

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ಆರ ಕೆ ಪಾಪಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಿರೆಡಿಿ ರೆಡೆಿಂಪಲ್ಲಿ 

(ಚಿಗರೆೋಕ್ುಂಟೆ )
ರೆಡೆಿಂಪಲ್ಲಿ (ಚಿಗರೆೋಕ್ುಂಟೆ ) ನೆಲವಂಕಿ 1/3,9/1,17/1,91 ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 0.8 12800 4452101001608

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಇಲದ ೋಣಿ ಇಲದ ೋಣಿ ನೆಲವಂಕಿ 119 ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 

ಪೋಪರ
1 1 16000 0481101005806

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23/5,13/2,33/3 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ 1 21x21x3 he 75000 10588101036880

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ಕೆ ೋಟಿಕ್ಲ ಿರು ಕೆ ೋಟಿಕ್ಲ ಿರು ರಾಯಾಲಾಪಡು 58/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 331602010027973

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಎಂ ಶ್ಲಪ ಕೆ ೋಂ ರವಿೋಂದರ ರೆಡಿಿ ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ನೆಲವಂಕಿ 93 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.77 7700 20472015465

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಟಿ ಅಪಿಪರೆಡಿಿ ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ನೆಲವಂಕಿ 187,1/-p5 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 2 20000 7422500101520001

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ
66/3,12/4,65/2,66/1,70/

p2
ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1 10000 0481101005535

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಜಂತಿರ ಮುನೆರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಜ ೋಡಿಕೆ ತತಪಲ್ಲಿ
ಜ ೋಡಿಕೆ ತತಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 5,5/p6,45,41 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.2 12000 4452101000434

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಮುನಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ಣಣಪಪರೆಡಿಿ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 62/5 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.46 4600 0481108010019

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಚಂಗಲರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಮಂಚಿನಿೋಳಿಕೆ ೋಟೆ ಮಂಚಿನಿೋಳಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 118/p8 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.9 9000 7422500101338401

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ ವಾಯಪಲಪಲ್ಲಿ ವಾಯಪಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 60 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1 10000 37843119414

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಲಕ್ಷ್ಮದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಪಪ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 200198 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1 10000 0481101011017

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮಲ್ಲಪಪ 

ದ ಡಿಬಂದಾಲಯಪಲ್ಲಿ
ದ ಡಿಬಂದಾಲಯಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 47/1,47/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.86 17200 54038989339

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಅಶ ೋಕ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಯಯರೆಡಿಿ ಕೆ ಂಡಸಂದರ ಕೆ ಂಡಸಂದರ ನೆಲವಂಕಿ 77/4,77/3,65/-p9 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1 10000 2890000100065005

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಪಾಪನು ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ  ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 83/2,113,67/5 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1 10000 54038970374



ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಶೋಖರ ಬಾಬು ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಎ 

ಪಂದಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ
 ಪಂದಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 19/1,19/2,22/1,22/5 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1 10000 4066108000513

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ನಾಗರತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಇಲದ ೋಣಿ ಇಲದ ೋಣಿ ನೆಲವಂಕಿ 199/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.85 8500 0481101009868

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 

ಕೆ ಂಡಸಂದರ
ಕೆ ಂಡಸಂದರ ನೆಲವಂಕಿ 88/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 0481101003788

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 

ಕೆ ಪಪವಾರಿಪಲ್ಲಿ
 ಕೆ ಪಪವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 36,37 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.83 8300 15042200013550

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಚಿಕ್ಕ ಚೌಡಪಜ ಬೆನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಕೆ ೋಟಬಲಿಪಲ್ಲಿ
ಕೆ ೋಟಬಲಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 36/3,36/2,78/2,78/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.67 6700 4066101000670 

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಪಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 77,74 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.85 8500 0481101002104

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಪದೆರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ 

ರೆಡೆಿಂಪಲ್ಲಿ
ರೆಡೆಿಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 14/p1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.9 9000 10789100007768

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಆರ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ 

ರೆಡೆಿಂಪಲ್ಲಿ
ರೆಡೆಿಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 93/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.7 7000 10789100007699

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ 

ರೆಡೆಿಂಪಲ್ಲಿ (ಚಿಗರೆೋಕ್ುಂಟೆ )
ರೆಡೆಿಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 40 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 2890000100027953

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಬಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಜಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪ 

ಪಾತಕೆ ೋಟೆ (ಇಲದ ೋಣಿ )
ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ

157-

p7,78,45,18/3,5,65/3
ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.27 12700 0481101000806

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು
37/3,38,220/7,229/2,22

8/2,29
ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 2 20000 54051059894

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಸುವಣಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನುಪಪ ಬಂಗವಾದಿ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 224177 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.8 8000 64160040556

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಬಿ ಎನ್ ರವಿಬಾಬು ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಬಿ ಕೆ 

ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಕೆ ಳ ಿರು
ಕೆ ಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 249248 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 2 20000 10828100000145

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಡಿ ಎನ್ ರಘುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ 

ದ ಡಮಲದ ಡಿಿ
ದ ಡಮಲದ ಡಿಿ ಕ್ಸಬಾ 52,45/3,88/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.73 7300 7422500101122701

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ 107 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.95 9500 3349101002366

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಎಸ್ ವಿ ರಾಮಕ್ೃಷಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 

ವರಟನಹಳಿಿ
ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34/4,31,89/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 2 20000 7422500100426601

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಯಳಚಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ವರಟನಹಳಿಿ ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 70/7,89/4,104,99 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.8 18000 10828101053443

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ ಬಂಗವಾದಿ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 280,48/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1 10000 10588100004518

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ
ಬಿ ಎನ್ ಚಂದರಶೋಖರ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ 

ಬಂಗವಾದಿ
ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 46/2,183/4,32 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.15 11500 10588100000797

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಲಕ್ಷ್ಮದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಚಮಣಣ ಕ್ುಮಮಗುಂಟೆ ಕ್ುಮಮಗುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 75,16/9,44 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 1.15 11500 64112606496

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಶಾಯಮಲ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 233217 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 2 20000 10828100028762

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಬಿ ವಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ತನಯಪಳಿಿ ತನಯಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 152/2,7/4 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.5 5000 10762100008361

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ ಚೌಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಉನಿಕಿಲ್ಲ  ಉನಿಕಿಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ
87/1,58/1,35,87/1,129/

9,68/2a,60/1,12/9
ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಚಚೋತನ 1 0.85 8500 64096806013

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ
ಎನ್ ಶ್ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ 

ಗಂಗನಹಳಿಿ (ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ )
ಗಂಗನಹಳಿಿ (ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ) ಕ್ಸಬಾ 35 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ 1 1 75000 10828101019865

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ ಪೋಪರ
ರಾಮಕ್ೃಷಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ 

ನಾರವಮಾಕ್ಲಹಲ್ಲಿ
ನಾರವಮಾಕ್ಲಹಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 15/b ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲಚೋಂಗ್ 
ಪೋಪರ

1 1.5 24000 3349101005798

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಜಾಹಿೋದ್ ಅನಾ್ರಿ ಬಿನ್ ಸತಾತರ ಅನಾ್ರಿ 

ಕೆ ಳ ಿರು
ಕೆ ಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 223/11 ಮುಸಿಿಂ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1 200000 15043070000459

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ದಿರಪಪ ನೆಲವಂಕಿ ನೆಲವಂಕಿ ನೆಲವಂಕಿ 82/1,83/2 ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ 1
1.60(21x21x3

M)
75000 4452108000151

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ದೋವರಸಿದೆಪಪ ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 44 ಎಸ್.ಟಿ ಬಾಳೆ ನಾಟಿ 1 1 20000 3982 2382 7387 1015101000135

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚಿನುಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಪದೆಪಪಲ್ಲಿ ಪದೆಪಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 2/3,74/3 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.2 200000 2952 5620 9751 7422500100301801

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಸಿ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಆವುಲಪಪ ಚಕಾಕಲಯಪಲ್ಲಿ ಚಕಾಕಲಯಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 11/p2 ಎಸ್.ಟಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ 1 2.1 125000 7487 3618 5639 3349101003989

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸರೋಯರ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 33/9 ಎಸ್.ಟಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸರೋಯರ 1 1.19 10000 2359 0414 1642 7422500100099101

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸರೋಯರ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನೆಪಪ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 7 ಎಸ್.ಟಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸರೋಯರ 1 2.16 5500 8591 2451 1496 520101033005253

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ
 ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ (ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ) 72/p1,8,63 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.0 200000 8228 6041 7237 3349101007769

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ
ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಮ ತಕ್ಪಲ್ಲಿ 

ಜಾಕಿೋರ ಹುಸ್ೋನ್ ಮೊಹಲಾಿ
 ಮ ತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಜಾಕಿೋರ 
ಹುಸ್ೋನ್ ಮೊಹಲಾಿ

ನೆಲವಂಕಿ 62,117,95 ಎಸ್.ಸಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ 1 2.16 125000 6884 4105 9202 7422500100345201

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ
ಎಂ ಕೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ 

ಮುಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಮುಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 41/p5 ಎಸ್.ಟಿ

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 
ಸರೋಯರ

1 2.26 14500 7252 7448 0150 1015108012691



ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ ನಾಗರತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಮುದೆೋಪಲ್ಲಿ ಮುದೆೋಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 199 ಎಸ್.ಟಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ಸರೋಯರ
1 0.85 45000 3286 2576 4924 0481101009868

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣಸರೋಯರ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮಾತಪಪ ಪಾತುರುಗಡಿ ಪಾತುರುಗಡಿ ನೆಲವಂಕಿ 47 ಎಸ್.ಸಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣಸರೋಯರ 1 1.0 13500 5629 9101 3068 1015108011183

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣಸರೋಯರ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 177 ಎಸ್.ಸಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣಸರೋಯರ 1 2.20 13500 3967 3776 6455 331602010030901

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಯಲ ೆರು 41p15 ಎಸ್.ಸಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ 1 4.0 125000 742250010045601

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ವಿೋಡರ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 5/4,20,72/p2 ಎಸ್.ಸಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ವಿೋಡರ
1 1.30 45000 4008 2342 8787 10789100005737

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣಸರೋಯರ
ಚನುರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ತತ ರಾಮಯಯ ಯಗವ 

ಪಾಪಿಶಟಿಿಪಲ್ಲಿ
ಯಗವ ಪಾಪಿಶಟಿಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 45/-p1-p1 ಎಸ್.ಸಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣಸರೋಯರ 1 2.0 10000 6134 2044 7150 331602010033000

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣಸರೋಯರ ಚಿನು ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 77/ಪೈಕಿ-p5-p2 ಎಸ್.ಸಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣಸರೋಯರ 1 2.35 10000 9282 7839 1757 64212975437

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣಸರೋಯರ ಚನುರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ ಕ್ುರುಕೆ ನಪಲ್ಲಿ ಕ್ುರುಕೆ ನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 75/ಪೈಕಿ-p9 ಎಸ್.ಸಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣಸರೋಯರ 1 1.20 10000 5315 2047 8229 64164659528

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬುಡಿಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ನೆಲವಂಕಿ 31 ಇತರೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ಸರೋಯರ
1 3.0 13500 9504 1426 1262 0481101010733

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ
ಆಂಜನೆೋಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಗ ೋಪಾಲಪಪ 

ಶ್ೋತರೆಡಿಿಹಳಿಿ
ಶ್ೋತರೆಡಿಿಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 19/1,19/2 ಇತರೆ

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 
ಸರೋಯರ

1 2.35 17200 9253 3533 2759 7422500100965001

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ
ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಬಂಗವಾದಿ
ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 231/p2,96/1 ಇತರೆ

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 
ಸರೋಯರ

1 1.22 43680 6891 9936 5123 64170148718

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ
ಪಿ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ 

ಪಡತಿಮಮನಹಳಿಿ
ಪಡತಿಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 21/5 ಇತರೆ

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 
ಸರೋಯರ

1 0.29 15200 9341 2617 7077 10828100001791

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ನಾಚಪಪ ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 27/3,71/4,12/3 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ 1 3.0 125000 2676 0026 0508 64167897718

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 172 ಇತರೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ಸರೋಯರ
1 1.20 21800 64175642089

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ವಿೋಡರ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಯಲ ೆರು 22/1 ಇತರೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ವಿೋಡರ
1 0.15 43680 9298 0504 6981 179910031158

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ವಿೋಡರ ಬೆೈಚಪಪ ಬಿನ್ ಬಯಯಣಣ ಶೋಷಾಪುರ ಶೋಷಾಪುರ ಯಲ ೆರು 10,12 ಇತರೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ವಿೋಡರ
1 2.38 43680 8895 4939 8520 10694100066862

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ
ಎಸ್ ಎಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಪಟೆೋಲ್ 

ಮುನಿಯಪಪ ಶೋಷಾಪುರ
ಶೋಷಾಪುರ ಯಲ ೆರು 96/5,25/1 ಇತರೆ

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 
ಸರೋಯರ

1 3.38 12600 7487 3462 9764 1482101008597

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ ಪರಮೋಶ ಜಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬೆೈಕೆ ತ ತರು  ಬೆೈಕೆ ತ ತರು ಯಲ ೆರು 105 ಇತರೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ಸರೋಯರ
1 10800 9261 8292 3375 64159794245

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ವಿೋಡರ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಪಪನಾಯಕ್ 

ಅಣಚಿಗ್ಾನಹಳಿಿ
ಅಣಚಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 71/p18 ಎಸ್.ಟಿ

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 
ವಿೋಡರ

1 1.20 54600 9494 8322 2311 7422500101253901

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ವಿೋಡರ
ಕೆ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ 

ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ (ತಾಡಿಗ ೋಳ್ )
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 274/1,270/2,271/3 ಇತರೆ

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 
ವಿೋಡರ

1 0.33 35000 6919 9791 7944 2890001700060791

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ ಹೆಚ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆಬಬಟ ಹೆಬಬಟ ಕ್ಸಬಾ
55,167,108/4,108/3,60/

1
ಇತರೆ

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 
ಸರೋಯರ

1 4.8 15120 5313 2082 9267 10828100026628

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ
ಎಂ ಜಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಗ್ೌಡ 

ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ
ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 26,102/2 ಇತರೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ 1 4.30 125000 5797 4106 1705 64027852494

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ವಿೋಡರ
ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ 

ಆಲವಾಟ
ಆಲವಾಟ ಕ್ಸಬಾ 60,51/1 ಇತರೆ

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 
ವಿೋಡರ

1 1.39 13104 125000112154

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ ರ್ೈ ಎಲ್ಲಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕಎಲ್ಲಯಪಪ ಆಲವಟ ಆಲವಾಟ ಕ್ಸಬಾ 212 ಎಸ್ ಸಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ಸರೋಯರ
1 0.13 10000 4108 8924 0405 64041171926

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 107 ಎಸ್ ಸಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ಸರೋಯರ
1 1.26 44500 8407 1225 8497 10828101010882

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ವಿೋಡರ ಆಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಕೆ ಳ ಿರು ಕೆ ಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 284 ಎಸ್ ಸಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ವಿೋಡರ
1 2.10 44500 9105 7368 3954 10828100300943

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ
ಆದಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 

ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ
ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಾಲಾಪಡು 135 ಎಸ್ ಸಿ

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 
ಸರೋಯರ

1 2.0 10000 2719 3113 7631 30869213225

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ವಿೋಡರ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಿನಾಯಕ ಚಕಾಕಲಯಪಲ್ಲಿ  ಚಕಾಕಲಯಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 77 ಎಸ್ ಸಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ವಿೋಡರ
1 3.0 44500 9198 6257 5548 7422500100328201



ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ಸರೋಯರ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಚಿನುರಾಯಪಪ ಅಡಿಗಳ್ ಅಡಿಗಳ್ ರಾಯಾಲಾಪಡು 89 ಎಸ್.ಟಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ಸರೋಯರ
1 1.31 10000 4946 6633 7963 10517100005853

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Tiller attachment ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮನು ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ಪಾತನೆಲವಂಕಿ ನೆಲವಂಕಿ 44/ p2 ಎಸ್.ಟಿ Tiller attachment 1 3.0 29300 2732 2900 9111 4452101000551

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಪ್ಸ ಕ್ಟಿರ ರತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜನು ಕೆ ೋಟಿಕ್ಲ ಿರು ಕೆ ೋಟಿಕ್ಲ ಿರು ರಾಯಾಲಾಪಡು 215 ಎಸ್ ಸಿ ಚಪ್ಸ ಕ್ಟಿರ 1 1.34 17500 5474 3203 2561 331602010038113

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ ವಿೋಡರ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್  ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 272/p16 ಎಸ್.ಟಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪವರ 

ವಿೋಡರ
1 0.60 45000 2155 0927 4616 289000010003227

II
ಬಂಗ್ಾರಪೋಟೆ

1 CHD * ಮಬೈಲ್ ಬಿಲ್ * * * * * 2117 * *

2 CHD ©Ã£ïì PÀÈµÀÚ ©£ï £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ £ÁUÀ¯ÉÃ¥À°è PÁå¸ÀA§½î 44/3 ಇತರೆ ©Ã£ïì 0.4 19638 741382584908 0663101037223
3 CHD ©Ã£ïì AiÀiÁzsÀªÀ gÉrØ ©£ï ªÀÄÄ¤ gÉrØ ±ÉnÖPÀÄAmÉ PÁå¸ÀA§½î 30/3 ಇತರೆ ©Ã£ïì 0.4 19638 723101950018 10717100006676

4 CHD lªÉÆÃl ¨ÉÊZÀ¥ÀàÀ .JA.« ©£ï ºÉÆ¸À ªÉAPÀl¥Àà «ÄlÖªÀiÁ®ºÀ½î Dgï.¥ÉÃmÉ 51 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.25 12781 296168003755 125000753335

5 CHD lªÉÆÃl ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄÄ¤ªÉAPÀl¥Àà «ÄlÖªÀiÁ®ºÀ½î Dgï.¥ÉÃmÉ 147/2 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.4 20450 939342251708 10534100004143

6 CHD lªÉÆÃl ªÀÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå JA.f ©£ï 
UÉÆÃ«AzÀ¥Àà 

«ÄlÖªÀiÁ®ºÀ½î Dgï.¥ÉÃmÉ 114/1,131,98 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.6 30675 363271053297 33307227261

7 CHD lªÉÆÃl ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥ÀÀà ©£ï ªÀÄÄ¤±ÁªÀÄ¥Àà «ÄlÖªÀiÁ®ºÀ½î Dgï.¥ÉÃmÉ 20/2,12/4,12/1,42/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.65 84356 881163427801 30997016241

8 CHD lªÉÆÃl ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà ©£ï ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà «ÄlÖªÀiÁ®ºÀ½î Dgï.¥ÉÃmÉ 111/1 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.4 20450 835332931760 10534100003274

9 CHD lªÉÆÃl w¥ÀàtÚ ©£ï ¥Á¥ÀtÚ «ÄlÖªÀiÁ®ºÀ½î Dgï.¥ÉÃmÉ 129 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.6 30675 563544185048 10534101006931

10 CHD lªÉÆÃl ®°vÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï £ÁUÉÃ±ï «ÄlÖªÀiÁ®ºÀ½î Dgï.¥ÉÃmÉ 113/1,131,82 EvÀgÉ lªÉÆÃl 0.5 25562 655205166076 31762904769

11 CHD ©Ã£ïì PÉÃ±ÀªÀ UËqÀ ©£ï  ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀ §®ÄªÀ£ÀºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 12*2 ಇತರೆ ©Ã£ïì 0.4 19638 450843454175 10717100006910

12 CHD ©Ã£ïì gÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà ²æÃ¤ªÁ¸À¸ÀAzÀæ PÁå¸ÀA§½î 5/1,5/3 ಇತರೆ ©Ã£ïì 0.4 19638 588723814358 10920101003697
13 CHD ©Ã£ïì £ÀªÉÃ£ï gÁªÀiï ©£ï gÁªÀÄ¸Áé«Ä PÀAUÁAqÀèºÀ½î PÁå¸ÀA§½î 40 ಇತರೆ ©Ã£ïì 1.54 75609 389887515828 10717100004346

14 CHD lªÉÆÃl
PÉÆÃzÀAqÀ¥Àà £ÁAiÀÄÄØ ©£ï 

ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà 
vÁvÉÃ¥À°è ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 111/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 1.8 19717 * 64067766368

15 CHD lªÉÆÃl
f.«.GzÀAiÀiï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 

ªÉAPÀlgÁªÀÄ¥Àà
vÁvÉÃ¥À°è ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 111/3 EvÀgÉ lªÉÆÃl 2 21908 * 64041750277

16 CHD ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ ನವಿೀನ್ ರಾಮ್ ಬಿನ್ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ನಾಯಿ್ಡ ಕಂಗಿಂಡಿ್ಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 40 ಇತರೆ ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ 1.54 75609 389887515828 10717100004346

17 CHD ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ ಮುನಿರಾಜ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 386 ಇತರೆ ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ 0.6 29458 687041613723 0489101009819

18 CHD ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ ಸೈಯ್ದ್ ಮೆಹಬೂಬ್ ಬಿನ್ ಸೈಯ್ದ್ 
ಅಮಿೀರ್ ಜಾನ್ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 43/2,36/3,42 ಇತರೆ ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ 1.4 68735 292691311006 0489101010134

19 CHD ಟಮೀಟ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಕೀಟರಾಮಗುಳ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ 76/1 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.34 17382 786409024111 64132793208

20 CHD ಟಮೀಟ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಕೀಟರಾಮಗುಳ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ 72 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.6 30675 662720090010 10721100001582

21 CHD ಟಮೀಟ ಕೆ.ರ್ತಮಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕೀಟರಾಮಗುಳ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ 74/1 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.4 20450 * 54029098990

22 CHD ಟಮೀಟ ಎನ್.ಜಗದಿೀಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕೀಟರಾಮಗುಳ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ 74/2 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.26 13292 * 64045386745

23 CHD ಟಮೀಟ ಕಿಂಡ್ಪ್ಪ  ನಾಯ್ಕ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಡ್ಡಪ್ನನ  
ನಾಯ್ಕ ಗುಲಿಹಳಿ ಬೂದಿಕೀಟೆ 126/2,112/3,112/1 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.43 21983 953532945386 10721100001632

24 CHD ಟಮೀಟ ಬೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ ಗುಲಿಹಳಿ ಬೂದಿಕೀಟೆ 105 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.57 30675 926715083546 10721100000364

25 CHD ಟಮೀಟ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಗುಲಿಹಳಿ ಬೂದಿಕೀಟೆ 105 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.6 30675 582907065987 3855101000615

26 CHD ಟಮೀಟ ಅಮರಾನಾರಾಯ್ಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುರ್ಾ ಲಹಳಿ ಆರ್.ಪೇಟ್ 6/3,5/2,3/2 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.6 30675

27 CHD ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಸಪ್ಪ ಜಾನುಗುಟಿ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 121/2 ಇತರೆ ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ 0.36 17674 545686866452 0489101008787

28 CHD ಬಿೀನಿ್ ಪುಟಿ ಣಣ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಜಾನುಗುಟಿ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 8/2,69/2,67/2ಬಿ ಇತರೆ ಬಿೀನಿ್ 0.6 80518 726615055530 0489101013095

29 CHD ಬಿೀನಿ್ ಭತೊ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಜಾನುಗುಟಿ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 8/1,9/2 ಇತರೆ ಬಿೀನಿ್ 0.25 12274 680411938615 0489101011605

30 CHD ಬಿೀನಿ್ ಅಮರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಜಾನುಗುಟಿ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 9/*6 ಇತರೆ ಬಿೀನಿ್ 0.25 12274 912946152663 0489101011601

31 CHD ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಅಶಾ ಥಪ್ಪ .ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಡ್ಡ.ಕೆ.ಹಳಿ  ಆರ್.ಪೇಟ್ 289/1 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 * 0485101018895

32 CHD ಬಿೀನಿ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ದಿಿಂಬಾಳ್ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 37/ಪಿ6 ಇತರೆ ಬಿೀನಿ್ 0.54 26512 304905338628 38084737240

33 CHD ಟಮೀಟ ಸಂಪಂಗಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ದಿನೂನ ರು ಬೂದಿಕೀಟೆ 97/2 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.6 30675 604173447455 10721100003738

34 CHD ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ ನಾಗಲೇಪ್ಲಿ್ಲ  ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 44/3 ಇತರೆ ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ 0.4 19638 741382584908 0663101037223

35 CHD ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ ಚಂರ್ರ ಶೇಖರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲರೆಡಿ್ಡ ಬ್ಲ್ಕರ್ನಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 46/3 ಇತರೆ ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ 0.28 13747 587154872917 10717100008209

36 CHD ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ ಕೇಶರ್ ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಗೌಡ್ ಬ್ಲ್ಕರ್ನಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 12/*2 ಇತರೆ ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ 0.4 19638 450843454175 10717100006910

37 CHD ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ ಮೀಹನ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿ ರೆಡಿ್ಡ ಮಡ್ಡವಾಳ್ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 6/*1 ಇತರೆ ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ 1.18 57934 611982037081 10717101008683

38 CHD ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಬೈಯ್ಯ ರೆಡಿ್ಡ ಮಡ್ಡವಾಳ್ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 51 ಇತರೆ ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ 0.4 19638 497949047078 10920101025440

39 CHD ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ನಿಮದಲಮಮ  ಕೀಿಂ ಹನುಮಪ್ಪ ಮಾರ್ಹಳಿ ಆರ್.ಪೇಟ್ 137 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.4 1236 837217899085 10630100004398

40 CHD ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಸೂರ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಾರ್ಹಳಿ ಆರ್.ಪೇಟ್ 92/ಪಿ30 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3566 517280821956 31689674363

41 CHD ಬಿೀನಿ್ ಗೀಪಾಲ ಬಿನ್ ಅಣಣ ಯ್ಯ ಪ್ಪ ಮೂಗನಹಳಿ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 27/3,27/8,27/9 ಇತರೆ ಬಿೀನಿ್ 0.6 29458 304924098358 2889000100114318

42 CHD ಟಮೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಯ್ಳೇಸಂರ್ರ ಬೂದಿಕೀಟೆ 65/1,131 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.8 40900 664702058577 918010081909178

43 CHD ಟಮೀಟ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಯ್ಳೇಸಂರ್ರ ಬೂದಿಕೀಟೆ 45/1,131 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.8 40900 516566339492 64079801130

44 CHD ಟಮೀಟ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಯ್ಳೇಸಂರ್ರ ಬೂದಿಕೀಟೆ 68/1 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.8 40900 900893756254 37562031082

45 CHD ಟಮೀಟ ರ್ತಮಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಯ್ಳೇಸಂರ್ರ ಬೂದಿಕೀಟೆ 32/1,56 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.8 40900 641376799934 64162125688

46 CHD ಟಮೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಯ್ಳೇಸಂರ್ರ ಬೂದಿಕೀಟೆ 31/2,56 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.8 40900 692144543661 64137139918

47 CHD ಟಮೀಟ ರ್ತಮಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಯ್ಳೇಸಂರ್ರ ಬೂದಿಕೀಟೆ 44/2 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.8 40900 751875635302 37140694981

48 CHD ಟಮೀಟ ಗೀಪಿ ಗೌಡ್ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಯ್ಳೇಸಂರ್ರ ಬೂದಿಕೀಟೆ 8/*1 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.8 40900 990752868577 64137139894

49 CHD ಟಮೀಟ ನರಸಿಂಹ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗಂಗಲ ರೆಡಿ್ಡ ಯಚಮಾನಹಳಿ ಬೂದಿಕೀಟೆ 29 ಇತರೆ ಟಮೀಟ 0.57 29141 949814955051 64090078407

50 CHD ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಲಕೆಕ ೀನಹಳಿ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ 56/2ಎ ಇತರೆ ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ 0.4 19638 777893379787 0489101009615

51 CHD ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ ಯರ್ರ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿ ರೆಡಿ್ಡ ಶೆಟಿಿ ಕುಿಂಟೆ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 30/3 ಇತರೆ ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ 0.4 19638 723101950018 10717100006676

52 CHD ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸಂರ್ರ  ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 5/1,5/3 ಇತರೆ ಪ್ೀಲ್ ಬಿೀನಿ್ 0.4 19638 588723814358 10920101003697

53 CHD ಟಮೀಟ ಮುನಿರತನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ರಾಮಪ್ಪ ಮಿಟಿಮಾಲಹಳಿ ಆರ್.ಪೇಟ್ 91/1,56/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.56 52430 * 125000042729

54 CHD ಟಮೀಟ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್  ಹನುಮಪ್ಪ ಮಾರ್ಹಳಿ ಆರ್.ಪೇಟ್ 140 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.4 37450 445245668180 10630100003012

55 CHD ಟಮೀಟ ನಿೀಶಾಿಂತ್.ಎಸ್.ಎನ್ ಬಿನ್ 
ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಕೆ.ಎಿಂ.ಯ್ಳೇಸಂರ್ರ  ಬೂದಿಕೀಟೆ 186 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 1 93625 308362739498 0485101027627

56 CHD ಟಮೀಟ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ನಾಯ್ಕ ಯ್ಳೇಸಂರ್ರ ಬೂದಿಕೀಟೆ 120/1 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ 0.5 46812 785633694454 64133629365

57 CHD ಟಮೀಟ ನಾರಾಯ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಮುನಿ ನಾಯ್ಕ ಯಚಮಾನಹಳಿ ಬೂದಿಕೀಟೆ 3/*3 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ 0.5 46812 878928599645 64107231884

58 CHD ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ಜಿ ವಿ ಸುಬ್ರ ಮಣಯ  ನಾಯಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಜಿ 
ವಿಂಕಟರಾಮ್ ನಾಯಿ್ಡ ತಾತೇಪ್ಲಿ್ಲ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ - ಇತರೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 70000 * 64009605412

ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



59 CHD ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ಎಸ್ ವಿ ಜಗನಾಥ್ ಪ್ರ ಸದ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ 
ಗೌಡ್ ಸೂಲ್ಲಕುಿಂಟೆ ಕಸಬಾ - ಇತರೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 70000 * 64009605412

60 CHD ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ಎ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ನಾಯಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ನಾಯಿ್ಡ ರ್ಳ್ವಾಯಿಹೀಸಹಳಿ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ _ ಇತರೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 70000 595446378573 64009605412

61 CHD ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ಕೇಶರ್ ರೆಡಿ್ಡ .ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ರೆಡಿ್ಡ ಕಟಿಿ ಬಿೀಸನಹಳಿ ಯ್ಲ್ದು ರ್ * ಇತರೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 70000 248207955324 54051063436

62 CHD ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಗುಲಿಹಳಿ ಬೂದಿಕೀಟೆ 100/ಪಿ56 ಇತರೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 70000 561850140963 64009605412

63 CHD ವಾಟರ್ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಗುಲಿಹಳಿ ಬೂದಿಕೀಟೆ 100/ಪಿ56 ಇತರೆ ವಾಟರ್ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 70000 561850140963 64066157596

64 CHD ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರದಪ್ಪ ಹುದುಕುಳ್ ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾರ್ತ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 126000 64009605412

65 CHD ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಿಪ್ಪ ದೊಣಿಮಡ್ಗು  ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ ಪ್.ಜಾರ್ತ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 126000 64009605412

66 CHD Apple Ber ವಿಂಕಟರಾಮ.ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ದೇಶ್ಹಳಿ  ಕಸಬಾ 8 ಇತರೆ Apple Ber 0.4 8696 484925611454 1655101000007498
67 CHD Apple Ber ಮಂಜಳ್.ಎಿಂ ಕೀಿಂ ಎಿಂ.ವಿಂಕಟರಾಮ ದೇಶ್ಹಳಿ  ಕಸಬಾ 8 ಪ್.ಜಾರ್ತ Apple Ber 0.9 35218 609472244458 1655104000002721

68 CHD ಮೈನರ್ ಪೂರ ಟ್ ಸೀಮಣಣ .ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ.ಸ ನಲಿ್ದರು ಬೇತಮಂಗಲ 8/12,8/6,8/13 ಇತರೆ ಮೈನರ್ ಪೂರ ಟ್ 1 21740 * 64119272975

69 CHD ಬಾಳೆ(ಟಿ.ಸ) ಸೀನಪ್ಪ .ಸ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ ಗಿಂಡಿ್ಹಳಿ  ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ 103 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ(ಟಿ.ಸ) 0.77 4896 64102462090

70 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ಯಮಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 4,050 664201006025

71 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ಯಮಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 4,050 664201006025

72 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಚಲಗನಹಳಿ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 4,050 0664201006025

73 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೇನು ಪೇಟಿಿ ಗೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಡ್ಡವಾಳ್ ಇತರೆ ಜೇನು ಪೇಟಿಿ ಗೆ 4,050 664201006025

74 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಡ್ಡವಾಳ್ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 4,050 664201006025

75 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರದಪ್ಪ ರ್ಟರ ಕುಿಂಟೆ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 4,050 664201006025

76 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರದಪ್ಪ ರ್ಟರ ಕುಿಂಟೆ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 4,050 664201006025

77 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ಜಿ ಪಿ ಅಪ್ಪ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಸಂಗನಹಳಿ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 3,600 0664201006025

78 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲೆ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 50,000 0664201006025

79 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 
ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ 
ಗೌಡ್ರಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲೆ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 3,600 0664201006025

80 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ಸ.ಹೆಚ್.ಸರೀಜ ಕೀಿಂ ಜಿ.ಗೀಪಾಲ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 7200 0664201006025

107 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ಯಮಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಆರ. ಪೋಟೆ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 4,050 664201006025

108 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ಯಮಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಆರ. ಪೋಟೆ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 4,050 664201006025

109 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಚಲಗನಹಳಿ ಆರ. ಪೋಟೆ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 4,050 0664201006025

110 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪೇಟಿಿ ಗೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಡ್ಡವಾಳ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಇತರೆ ಜೇನು ಪೇಟಿಿ ಗೆ 4,050 664201006025

111 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಡ್ಡವಾಳ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 4,050 664201006025

112 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರದಪ್ಪ ರ್ಟರ ಕುಿಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 4,050 664201006025

113 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರದಪ್ಪ ರ್ಟರ ಕುಿಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 4,050 664201006025

114 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ಜಿ ಪಿ ಅಪ್ಪ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಸಂಗನಹಳಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 3,600 0664201006025

115 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲೆ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 50,000 0664201006025

116 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 
ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ 
ಗೌಡ್ರಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲೆ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 3,600 0664201006025

117 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು ಸ.ಹೆಚ್.ಸರೀಜ ಕೀಿಂ ಜಿ.ಗೀಪಾಲ ಹುಲ್ಲಬೆಲೆ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಧುರ್ನ ಮತುೂ  ಜೇನು 7200 0664201006025

81 KBY ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್,ಅಧಿಕ ಮೌಲಯ  ತರಕ್ಯರಿ ಪಾಪ್ಗೌಡ್ .ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ ಇತರೆ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್,ಅಧಿಕ 
ಮೌಲಯ  ತರಕ್ಯರಿ 280000 21677515000451

82 KBY ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ ಪಾಪ್ಗೌಡ್ .ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 77500

83 KBY ಹಸರು ಮನೆ ಅಧಿಕ ಮೌಲಯ  ತರಕ್ಯರಿ ರಾಘವೇಿಂರ್ರ  ಎ ಬಿನ್ ಅಶಾ ಥಪ್ಪ ಕೂಡ್ಗಲಿ್ಕ ಇತರೆ ಹಸರು ಮನೆ ಅಧಿಕ 
ಮೌಲಯ  ತರಕ್ಯರಿ 20,000 10676100016730

84 KBY ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ ರಾಘವೇಿಂರ್ರ  ಎ ಬಿನ್ ಅಶಾ ಥಪ್ಪ ಕೂಡ್ಗಲಿ್ಕ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 3,57,500 10676100016730

85 KBY ಡ್ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಪಾಪ್ಗೌಡ್ .ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ್ ಬೂದಿಕೀಟೆ ಇತರೆ ಡ್ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 20,000 64061866405

86 KBY ಡ್ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ನಂಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ ರ್ಟರ ಕುಿಂಟೆ ಇತರೆ ಡ್ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 20000 21672413000489

87 KBY ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ ನಂಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ ರ್ಟರ ಕುಿಂಟೆ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 77500 21672413000489

88 KBY ಹಸರು ಮನೆ ನಂಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ ರ್ಟರ ಕುಿಂಟೆ ಇತರೆ ಹಸರು ಮನೆ 1533000 21671131000080

89 KBY ಹಸರು ಮನೆ ಟಿ.ಅನುಸುಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಎಿಂ.ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಅನಿಗನಹಳಿ ಇತರೆ ಹಸರು ಮನೆ 1569000 21671131000080

90 KBY ಡ್ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಟಿ.ಅನುಸುಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಎಿಂ.ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಅನಿಗನಹಳಿ ಇತರೆ ಡ್ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 20000 10661100003081

91 KBY ಅಧಿಕ ಮೌಲಯ  ತರಕ್ಯರಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ ಪಾಕರಹಳಿ ಪ್.ಜಾರ್ತ ಅಧಿಕ ಮೌಲಯ  ತರಕ್ಯರಿ 2,51,630 10661100000947

92 KBY ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್,ಅಧಿಕ ಮೌಲಯ  ಬೆಳೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಐಸಂರ್ರ ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್,ಅಧಿಕ 
ಮೌಲಯ  ಬೆಳೆ 2,52,000 125000408583

93 KBY ಹಸರು ಮನೆ ರ್ತಪ್ಪ ಣಣ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಕರ್ರಗನಹಳಿ  ಪ್.ಜಾರ್ತ ಹಸರು ಮನೆ 252000 64117454301

94 KBY ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ ರ್ತಪ್ಪ ಣಣ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಕರ್ರಗನಹಳಿ  ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 80600 64117454301

95 KBY ಡ್ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ರ್ತಪ್ಪ ಣಣ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಕರ್ರಗನಹಳಿ  ಪ್.ಜಾರ್ತ ಡ್ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 36000 64117454301

96 KBY ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ರ್ತಪ್ಪ ಣಣ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಕರ್ರಗನಹಳಿ  ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 1640000 40350200000257

97 KBY ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ್ಪ ಪ್ಲಮಡ್ಗು ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 1629000 40350200000257

98 KBY ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್,ಅಧಿಕ ಮೌಲಯ  ತರಕ್ಯರಿ ಚಿಕಕ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ್ಪ ಪ್ಲಮಡ್ಗು ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್,ಅಧಿಕ 
ಮೌಲಯ  ತರಕ್ಯರಿ 288000 10721100002059

99 KBY ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಚಿಕಕ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತರುಮಲ ನಾಯ್ಕ ಕ್ಯಮಂಡ್ಹಳಿ  ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 1640000 40350200000257

100 KBY ಹಸಿರುಮನೆ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಮಯಯ ವಟರಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 58/1 4000 1,533,000 21671131000080
101 KBY ಹಸಿರುಮನೆ ಟಿ ಅನುಸ ಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಅನಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 20 2000 1,569,000 21671131000080
102 KBY ಹಸಿರುಮನೆ ತಿಪಪಣಣ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ ಕ್ವರಾಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಹಸಿರುಮನೆ 3/ಪಿ2 2000 1,640,000 40350200000257
103 KBY ಹಸಿರುಮನೆ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಾತಪಪ ಪಲಮಡುಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಹಸಿರುಮನೆ 53/1, 215/ಪಿ15 2000 1,629,000 40350200000257
104 KBY ಹಸಿರುಮನೆ ಚಿಕ್ಕರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲನಾಯಕ ಕಾಮಂಡಹಳಿಿ ಆರ. ಪೋಟೆ ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಹಸಿರುಮನೆ 10/ಪಿ1 2000 1,640,000 40350200000257
105 KBY ಹಸಿರುಮನೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಶಟಿಕ್ುಂಟೆ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 17/2* 4000 1,560,000 107171010013955
106 KBY ಹಸಿರುಮನೆ ಇಂದಿರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 142/3 4000 1,560,000 0485101036778

ಕೆ ೋಲಾರ
ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನೇರಳೆ ಎ ಇ ಪಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ ಆಲೇರಿ Sugatur 63 ಇತರೆ ನೇರಳೆ ಎ ಇ ಪಿ 1.00 0.215 525776412053 10829100007392

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಕೆ.ಎನ್.ಮಾಕದಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ನಂಜಪ್ಪ ರ್ಕಕ ಲೇರಿ Vakkaleri 155/2 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.70 0.15777 1295101012638

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಎನ್.ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ನಂಜಪ್ಪ ರ್ಕಕ ಲೇರಿ Vakkaleri 155/3 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.70 0.15777 1295101003311

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಕೆ.ಬಿ.ಮುನೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಬ್ಚಾ ೀಗೌಡ್ ಕೃಷ್ಣಣ ಪುರ Vemgal 156/2 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.60 0.13523 64128910838

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಎ.ಎನ್.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಅಮಮ ನಲಿ್ದರು Vemgal 81/2,82,75/2 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.90 0.20285 0493101019688

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಎನ್.ಪ್ರ ೀಮ ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಅಮಮ ನಲಿ್ದರು Vemgal 9/5 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.40 0.09015 0493101019041

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಎನ್.ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಅಮಮ ನಲಿ್ದರು Vemgal

28/2©,28/2J2,18/1,2
7,

29/2,29/1
ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 1.40 0.31554 0493101018036



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 
ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ ಬುಸಿ ನಹಳಿ Sugatur 40/1 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 1.10 0.24792 10829101069417

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಇರಗಪ್ಪ ಬ್ಳ್ಗೆರೆ Sugatur 159/5,136,118/1 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.32 0.07212 10762101007951

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಾರೆಪ್ಪ ಉರಟಿ ಅಗರ ಹಾರ Sugatur 40/1 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.59 0.13298 10829101096855

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ವಿ.ಶಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ ಎಳ್ಚೇಗೌಡ್ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 14 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 2.37 0.53415 4067127000153

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಎಿಂ.ಕುಳಿ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್  
ಮುನಿಶಾಮಿ ಬ್ಣಕನಹಳಿ Vakkaleri 5 ¥À.¥ÀA ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.40 0.16227 10807100006609

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬಾಯ ಲಹಳಿ Holur 48/2 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.82 0.18482 372622314156 125000118633

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಸ.ಎಿಂ.ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಚಲ್ಲು ಗನಹಳಿ Vemgal 26/1,72 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 2.30 0.51839 892682161260 0493101014126

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಬೈರಾರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಚಲ್ಲು ಗನಹಳಿ Vemgal 63/1,40/3 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.80 0.18031 483141154247 10831100011085

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ 
ಅಯ್ಯ ಣಣ ಶೆಟಿಿ ಕುಿಂಟೆ Sugatur 36,37,38,46 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 1.30 0.293 008000101019450

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 125/¦9 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಗೀಡಂಬಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.80 0.32455 353353878703 4067101000279

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ ರ್ಷ್ದ ಕೆ.ಶ್ಲಪ  ಕೀಿಂ ಸ.ನಾಗರಾಜ ಆಲೇರಿ Sugatur 87/3,87/1 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ 
ರ್ಷ್ದ 2.00 0.21008 10829101086520

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ ರ್ಷ್ದ ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್.ವಿ ಬಿನ್ 
ಅಪ್ಪ ಯ್ಯ ನನ ಹಸಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 47,121/2 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ 

ರ್ಷ್ದ 1.00 0.10504 10886101081738

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ ರ್ಷ್ದ ಜಿ.ಎನ್.ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲರೆಡಿ್ಡ ಗೌಡ್ಹಳಿ Sugatur 46/3,45 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ 
ರ್ಷ್ದ 0.50 0.05477 0539101020418

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ ರ್ಷ್ದ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರೆಪ್ಪ ಉರಟಿ ಅಗರ ಹಾರ Sugatur 40/1 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ 
ರ್ಷ್ದ 0.59 0.06196 10829100011563

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ ರ್ಷ್ದ ಅನಂತ.ಬಿ ಬಿನ್ ಚನೆನ ೀಗೌಡ್ ಯನಾರ್ಹಳಿ Huthur 53/8 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ 
ರ್ಷ್ದ 0.97 0.10623 10842100000625

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ ರ್ಷ್ದ ಸವಿತ ಕೀಿಂ ಡ್ಡ.ನಾಗರಾಜ ಪಾಶಾ ದಗನಹಳಿ Vakkaleri
7/1,7/2,7/3,7/4,8/2,8

/3,8/4,8/5
ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ 

ರ್ಷ್ದ 3.90 0.4272 10757101027679

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ ರ್ಷ್ದ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹಳ್ಲ್ಲ Huthur 367 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ 

ರ್ಷ್ದ 0.30 0.03149 10842100001011

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ ರ್ಷ್ದ ಎಿಂ.ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮರಿಯ್ಪ್ಪ ಚ್ಚಮರಹಳಿ Huthur 116,122 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ 

ರ್ಷ್ದ 2.00 0.37814 520101195923827

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ ರ್ಷ್ದ ಎಸ್.ಸ.ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಗನಹಳಿ Vakkaleri 100/1 ಇತರೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ 
ರ್ಷ್ದ 0.60 0.06239 907420722145 40350100003346

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ ರ್ಷ್ದ ಮಲಿಮಮ  ಕೀಿಂ ಮಲಿಪ್ಪ ಶೆಟಿಿ ಹಳಿ Vemgal 157 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ 
ರ್ಷ್ದ 0.60 0.11674 1502200064142

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ ರ್ಷ್ದ ಎಿಂ.ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮರಿಯ್ಪ್ಪ ಚ್ಚಮರಹಳಿ Huthur 116,122 ¥À.¥ÀA

ಗೀಡಂಬಿ 1 ನೇ 
ರ್ಷ್ದ 2.00 0.37814 520101195923827

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ .ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕೆಿಂಭತೂ ನಹಳಿ Sugatur 40/1,11/2,16/4 ಇತರೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 5000 0.7 686738804850 10829100000984

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕಿಂಡೇನಹಳಿ Holur

150,107/1,107/2,10
7/3

ಇತರೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 5000 0.7 930635022177 10652100007672

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ವಿಕ್ಯಸ್ ಬೈರೇಗೌಡ್.ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಹೀಳೂರು Holur 29/2 ಇತರೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 5000 0.7 978439313121 30907298549

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ಎಿಂ.ನಂಜಿಂಡೇಶಾ ರ ಬಿನ್ 
ಮುನೇಗೌಡ್ ಬೊಮಮ ಸಂರ್ರ Sugatur 60,78 ಇತರೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 5000 0.7 441622910367 008000101033102

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ಆಿಂಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 170,172,169 ಪ್.ಜಾರ್ತ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 5000 1.26 415135857613 4067101000648

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕುಡುರ್ನಹಳಿ Holur 59/1,60/1 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 5000 1.26 817710114770 144206211000010

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 0

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 273/3,278/2,68 ಇತರೆ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 1200 0.75 826924832105 10829100300265

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಎಿಂ.ಮರಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಹಸ್ವಳ್ 67/2,36/1 ಇತರೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 2.15 2 230272223791 4242500100660301

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಮಂಜನಾಥ.ಎ.ವಿ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 15/1,113 ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 

ಪಿ 0.70 0.31421 642411233626 Canara Bank, Vakkaleri

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಎ.ಎಸ್.ವಿೀರಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 113 ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 

ಪಿ 1.60 0.7182 248983171939 PKGB, Shivarapatna

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಸುನಂರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 115 ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 0.40 0.17955 634784641825 PKGB, Shivarapatna

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ .ವಿ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 132,39/10,39/11 ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 

ಪಿ 0.60 0.26932 886666757034 SBI, PC Extn., Kolar

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 29/5,29/4,11/1,10 ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 1.30 0.58354 791679099039 10807100003267

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಆಲಹಳಿ Vakkaleri 126 ಇತರೆ ಚಿಂಡು ಹೂ ಎ ಇ 
ಪಿ 0.40 0.17955 209705999936 1295101005685

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಮಂಗಮಮ  ಕೀಿಂ 
ವಿಂಕಟಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ kasaba 102,59/¦-¦1 ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 2.00 1.0225 544432105198 10630101018398

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಗೌರಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ kasaba 82,86 ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.51125 916131904616 0539101039316

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೃಷ್ಣ ಮಮ  ಕಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ kasaba 55,56/5 ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.51125 728869421564 10661101035854

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಶಕುಿಂತಲಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೈರಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ kasaba 95 ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.51125 297292659016 10661100007148

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿ.ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ kasaba 53/8 ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 1.79 0.91513 945193980683 10701101009992

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ kasaba 19/2J ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.51125 517135795685 3425928333



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ kasaba 56/2©,58/2 ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.51125 10701101024317

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಎಿಂ.ಮರಿಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಹಸ್ವಳ್ kasaba 42/5,74/¦1,18/2 ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 0.96 0.4908 4242500101989101

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ kasaba 74/1,11/1 ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 0.76 0.38855 686980662823 9412883652

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ಮರಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಹಸ್ವಳ್ kasaba 36/1,2/3J ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.51125 230272223791 4242500100660301

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎಿಂ.ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎಿಂ.ಮರಿಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಹಸ್ವಳ್ kasaba 140/2,162 ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 0.75 0.38343 550401336971 4242500100713301

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ kasaba 11/eÉ,74/1 ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 0.76 0.38855 10661101035988

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಹೆಚ್.ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಹಸ್ವಳ್ kasaba

122/3,137/3,53/4,16
/1,

127/2,17/3
ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 0.76 0.38855 58860001000028620

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ kasaba 53/1,56/4© ಇತರೆ ಟಮೀಟೀ 1.22 0.62372 008000101015837

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಎನ್.ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ Kasaba 59/¦1-¦6 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 0.80 0.749 557566983250 64019775063

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ಯ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ Kasaba 99 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.20 1.1235 621761209013 10701101024308

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟಮೀಟೀ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕಲಿಿಂಡೂರು Kasaba 8 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟೀ 1.00 0.93625 704519292628 40350100001964

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 142 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2.00 0.0618 1066110105047

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಪಿ.ಮುನಯ್ಮಮ  ಕಿಂ 
ಎನ್.ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ಸೀಪೂರ Kasaba 95 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.60 0.04944 112101231003014

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಸ.ಶಾಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಕಳಿೀಪುರ Kasaba 5/4,5/1,7,8/5 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.36 0.04202 125000009361

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಸ.ಶೀಭ ಕೀಿಂ ಅಿಂಬ್ರಿೀಶ್ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 142/J,214/2© ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.52 0.04697 10701101045286

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 20/¦2 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.80 0.02472 10661100004058

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 187,278,68 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2.00 0.0618 10829100300265

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ವಿ.ದೇರ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ 
ಎಿಂ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 103,41/2 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.20 0.03708 10701101023716

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ವಿಂಕರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಳ್ಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 176/¦1,121 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2.00 0.0618 34374086718

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ದೊಡಿ್ರ್ಲಿಭಿ Narasapura

69/5,144,69/8,8/2,8/
6,11/2,69/9,49/2,69/

4
ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2.00 0.0618 115901011001985

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 37/1,51/2 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.50 0.04635 125000416899

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಎ.ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 50,75,85,114/¦1,7 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.83 0.05655 699050037215

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಪ್ರ್ಮ ನಾಭಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಅನಂತಚ್ಚರ್ ಹೆಚ್.ಮಲಿಾಿಂಡ್ಹ
ಳಿ Huthur 133/1 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.20 0.03708 0539101012809

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಠಾರಿ ಪಿಳಿ್ಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಮಲಿಾಿಂಡ್ಹ
ಳಿ Huthur 121 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.50 0.04635 10630100003211

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಇ.ವಿ.ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ 
ಎಿಂ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 103,41/2 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.20 0.03708 10701101053489

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಎಸ್.ರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ 
ಎಿಂ.ಆರ್.ಸಣಣ ಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 12/1,12/2 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.22 0.03769 10661100004139

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಎನ್.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ ಕಳಿೀಪುರ Kasaba

60/1,43/5,57/2,55/2,
1/1

ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.29 0.03986 125000154864

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 40/2,64,8,75 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.81 0.02503 10661101007824

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಎಸ್.ಡ್ಡ.ವಿಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ದಾಯ ರ್ಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 25/3,48/2 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.84 0.02596 008000101033307

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಎಿಂ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶ್ಳಿ್ಿಂಗೆರೆ Huthur 155,73 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.48 0.04573 10661101050464

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಎಿಂ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 103,41/2 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.20 0.03708 10701101053470

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಬಾಯ ಲಹಳಿ Holur 70 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.10 0.03399 10684100003127

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಎನ್.ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಬಾಯ ಲಹಳಿ Holur 54,5/2 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.55 0.01699 0539101036409

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ವೈ.ಶಾಯ ಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ದೊಡಿ್  
ಯ್ಳ್ಚೇಗೌಡ್ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 124/¦24,124/¦25 ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2.00 0.0618 4067127000153

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ / ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ ಸ.ಆಿಂಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಬುಸಿ ನಹಳಿ Sugatur 36,179 ಇತರೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ / 
ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 4000 2.24 917377359864 21672413000247

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಸರುಮನೆ ಎಿಂ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಡುಪ್ಳಿ Huthur 63/2J-¦3 ಇತರೆ ಹಸರುಮನೆ 4000 9.42864 932447865621 20101033010151

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ಸ.ಆಿಂಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur 179,36 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 2000 6 917377359864 21672413000247

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ಸ.ಆಿಂಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಉರಿಗಿಲ್ಲ Sugatur 179,36 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 0.40 6.608 917377359864 21672413000247

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಎಿಂ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸನ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಡುಪ್ಳಿ Huthur 62/2J-¦2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 0.80 1.6 520101033010151

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕುರುಬ್ರಹಳಿ Kasaba 59/¦1-¦3,59/¹ ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1.20 1.6 918010108602572

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕೀಡ್ಡಹಳಿ Vakkaleri 20/1,25/2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1.27 1.6 1295101015399

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಭಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 80,72/¦10 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1.20 1.6 10757100000883

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ವಿಟಿ ಪ್ಪ ನಹಳಿ Huthur 210/¦6 ¥À.eÁ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ 0.60 0.375 983519642178 4454101002547

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ ಶಾರರ್ಮಮ .ವಿ.ಜಿ ಕಿಂ 
ವಿಂಕಟೇಶ್.ಎಿಂ.ಎಿಂ ಮುಳಿ್ಹಳಿ Sugatur 80/2,80/3 ¥À.eÁ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ 0.20 0.125 908838309302 4067101001063

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ ಶಾರರ್ಮಮ .ವಿ.ಜಿ ಕಿಂ 
ವಿಂಕಟೇಶ್.ಎಿಂ.ಎಿಂ ಮುಳಿ್ಹಳಿ Sugatur 80/2, 80/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಬಾಳೆ ಎ ಇ ಪಿ 0.38 0.14535 908838309302 4067101001063

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 331,15/¦7 ಪ್.ಜಾರ್ತ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.60 0.096 4067101002131

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 278 ಪ್.ಜಾರ್ತ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 1.00 0.16 520101195908100



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 304 ಪ್.ಜಾರ್ತ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 1.20 0.192 4067101002906

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕಲಿ್ದರು Kasaba 109,97/2,97/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.80 0.128 SB01022990

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ ಹೆಚ್.ಶ್ರ ೀರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಮಲಿಾಿಂಡ್ಹ
ಳಿ Huthur 11,817,167 ಪ್.ಜಾರ್ತ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 0.80 0.128 10630100002861

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ ಮಂಜನಾಥ.ಎನ್.ವಿ. ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಪ್ಪ

ನಾಗನಾಯ್ಕನಹ
ಳಿ Holur 22,25 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ತರಕ್ಯರಿ ಎ ಇ ಪಿ 1.60 0.256 745218864084 10652101050367

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಭಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 80,72/¦10 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.30 0.1664 888146125344 10757100000883

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಆಿಂಜಿನಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬೆಳ್ಮಾರನಹಳಿ Vemgal 51,60 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.70 0.0896 243491956450 40350100014508

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಚ್ಚಕರಾಸನಹಳಿ Narasapura 9/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.1024 947236115287 115901011000601

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುಳ್ವಾಗಲಪ್ಪ ಕೆಿಂಭತೂ ನಹಳಿ Sugatur 46 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.50 0.064 215607201093 10829100009218

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮಲಿೆೀಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುಳ್ವಾಗಲಪ್ಪ ಚೌಡ್ದೇನಹಳಿ Narasapura 182 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.69 0.08832 460050822718 51120100008399

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ.ವಿ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಶ್ಳಿ್ಿಂಗೆರೆ Huthur 382/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.0768 209788258364 10630100007038

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 79/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.90 0.1152 587422228616 10757100005240

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಬ್ಚಾ ಮಮ  ಕಿಂ ಮುನಿಬ್ಚಾ ಪ್ಪ ಪ್ಮಿಮ ಶೆಟಿಿ ಹಳಿ Vakkaleri 136/1J, 137/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.1024 401974220660 125000329428

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 118,114/¦1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.128 505102418488 0539101032632

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಸುನಂರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮಂಜನಾಥ ಈಕಂಬ್ಳಿ Kasaba 52/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.1024 856519079482 10661100006022

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 15/¦47 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.1024 488489350090 10829100005681

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ವೈ.ಜಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗೂಳ್ಪ್ಪ ಯ್ಲವಾರ Kasaba 166/3,268 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.128 525294637326 10684100006713

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಸ.ಎನ್.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಚಿಟನ ಹಳಿ Sugatur 238 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.1024 554214150223 10829101084221

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಪಿ.ಎಿಂ.ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ 
ಟಿ.ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಪ್ಮಿಮ ಶೆಟಿಿ ಹಳಿ Vakkaleri 97 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.40 0.0512 4242500102889001

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಸಂಜಿೀರ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೀರ್ಪ್ಪ ದಂಡ್ಡಗನಹಳಿ Vakkaleri 72,72 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.50 0.192 338390248339 10757100004824

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಚಿಕಕ ನಹಳಿ Vakkaleri 67/3,11/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.33 0.17024 412697978660 1295101001966

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಹೆಚ್.ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಹನುಮಪ್ಪ ಶ್ಳಿ್ಿಂಗೆರೆ Huthur 129 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.1024 532610548560 10630100003416

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಬಿ.ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಬ್ಚಾ ಪ್ಪ

ರಘುಪ್ರ್ತಹಸಹ
ಳಿ Vemgal 34/3,30 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.30 0.1664 230135051609 4431101000182

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬ್ಯ್ಯ ಣಣ ದಾದಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ Holur 6,33/¦24 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.128 202981967975 10652100011297

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೀಡ್ಡಹಳಿ Vakkaleri 61/3,20/2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.92 0.11776 1295101001998

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಸಂಜಿೀರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ರಾಮಸಂರ್ರ Narasapura 94/¦11 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.1024 10865100005674

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಸುಗಟೂರು Sugatur 275,28/2© ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.60 0.0768 4242500103031901

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಎಿಂ.ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕೀಡ್ಡಹಳಿ Vakkaleri 25/2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 0.80 0.1024 1295101015399

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮೈಲಾಿಂಡ್ಹಳಿ Vakkaleri 99,113 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.20 0.1536 1295101010877

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುರಗಂಜಿಗುಕ್ಷದ Vakkaleri 25 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹದಿಕೆ 1.00 0.128 699050074767

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಗಿರಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಬೆಳ್ಮಾರನಹಳಿ Vemgal 82 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 
ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.80 0.0636 520726739742 10551100003303

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಯ್ಯ
ಹೆಚ್.ಜಿ.ಹಸೂ

ರು/ 
ಹವಾಲಗೌಡ್ನಹ

ಳಿ
Holur 73/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 

ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.45 0.03688 840594557918 10652101030901

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮರ್ನಹಳಿ Sugatur 125/¦9 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 

ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.80 0.03 4067101000279

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಡ್ಡ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್  
ಹನುಮಪ್ಪ ಅಣಕಲಕುಿಂಟೆ Sugatur 18/¦6 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 

ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.17 0.0816 64110008431

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಚಿಕಕ  ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕಿಂ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 14/¦34 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 

ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.72 0.05647 10829100011013

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಚಿಕಕ  ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗಟಿ ಹಳಿ Holur 42 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 

ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 0.50 0.04 10652101024089

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಗಟಿ ಹಳಿ Holur 42,42 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 
ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.10 0.0869 10652100140655

ಮಧುವನ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುರ್ನ ಎಿಂ.ಯ್ಳೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಲಗಲಬುರೆದ Sugatur 125/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಧುರ್ನ 0.37 0.032 578918171631 4067127000144

ಮಧುವನ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುರ್ನ ಅನಾ ರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ 
ಬ್ಷಿೀದ್ ಖಾನ್ ಬೆಟಿ ಬೆಣಜೇನಹಳಿ Vakkaleri 29/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಧುರ್ನ 1.44 0.008 631369746588 4242500100574201

ಮಧುವನ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುರ್ನ ನಂಜಿಂಡೇಶಾ ರ.ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಬೊಮಮ ಸಂರ್ರ Sugatur 60 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಧುರ್ನ 1.18 0.064 441622910367 008000101033102

ಮಧುವನ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುರ್ನ ರಾಮಕಕ  ಕೀಿಂ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಅರಿನಾಗನಹಳಿ Holur 46/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಧುರ್ನ 0.60 0.064 328191888419 10652100012216



ಮಧುವನ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುರ್ನ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ.ಎಿಂ.ಎನ್ ಬಿನ್ 
ನಂಜೇಗೌಡ್ ಮಟನ ಹಳಿ Sugatur 117/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಧುರ್ನ 0.02 0.064 919837887522 10829101049963

ಮಧುವನ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುರ್ನ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಶ್ಳಿ್ಿಂಗೆರೆ Huthur 269 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಧುರ್ನ 0.56 0.032 493401863999 0539101038675

ಮಧುವನ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುರ್ನ ಸುಬ್ರ ಮಣಯ ಿಂ.ಎಿಂ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಅರಿನಾಗನಹಳಿ Holur 39 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಧುರ್ನ 0.40 0.064 705734918548 0539101031918

ಮಧುವನ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುರ್ನ ಆರ್.ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ರಾಮಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಹಸ್ವಳ್ Kasaba 53/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಧುರ್ನ 0.70 0.032 855702077472 30612043265

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  
ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ

ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೀಡ್ಡಹಳಿ Vakkaleri 61/3 ಸ್ವಮಾನಯ  

ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 4000 2.8 940510347558 1295101001998

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  
ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ

ಎಸ್.ಎಿಂ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ

ಸೀಸಂರ್ರ / 
ಅಜಜ ಪ್ಪ ನಹಳಿ Huthur 134 ಸ್ವಮಾನಯ  

ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 4000 2.8 225114036774 36323090855

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  
ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮಂಜಳ್ಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಚೌಡ್ಪ್ಪ

ಕಟಿೂರು 
ಬ್ಸ್ವಪುರ Huthur 61 ಪ್.ಜಾರ್ತ  

ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 2000 2.52 846366640103 10865101057467

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮಂಜಳ್ಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಚೌಡ್ಪ್ಪ

ಕಟಿೂರು 
ಬ್ಸ್ವಪುರ Huthur 61 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 675 0.806 10865101057467

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ ಎಿಂ.ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ರ್ಕಕ ಲೇರಿ Vakkaleri 25/2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 1323 1.21 940486735473 1295101015399

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  
ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ

ಗೀವಿಿಂರ್ರಾಜ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಚೌಡ್ದೇನಹಳಿ Vakkaleri 33/1,33/2,33/12 ಸ್ವಮಾನಯ  

ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 4000 2.8 914010053241091

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  
ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ

ವಿ.ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಪ್ಪ

ಹೆಚ್.ಮಲಿಾಿಂಡ್
ಹಳಿ Huthur 88 ಸ್ವಮಾನಯ  

ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 2400 1.68 443514676868 10630100001690

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  
ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ

ಎಸ್.ಎಿಂ.ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ 
ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಸೀಸಂರ್ರ Huthur 129 ಸ್ವಮಾನಯ  

ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 4000 2.8 506713500563 0539101038965

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ರಾಮಪ್ಪ ಹಳ್ಲ್ಲ Huthur 331,385/©,328 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 3952 15.82348 64124928997

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  
ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ

ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ರಾಮಪ್ಪ ಹಳ್ಲ್ಲ Huthur 331,385/©,328 ಸ್ವಮಾನಯ  

ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 3952 2.7664 64124928997

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ಎಸ್.ಎಿಂ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಅಜಜ ಪ್ಪ ನಹಳಿ Huthur 134 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 4000 16.28 225114036774 2477201000594

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ನೆರಳ್ಳಪ್ರದೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೀಡ್ಡಹಳಿ Vakkaleri 61/3 ಸ್ವಮಾನಯ ನೆರಳ್ಳಪ್ರದೆ 4000 7.88 940510347558 1295101001998

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ನೆರಳ್ಳಪ್ರದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕೀಟಿಗನಹಳಿ Vakkaleri 4/© ಸ್ವಮಾನಯ ನೆರಳ್ಳಪ್ರದೆ 3500 6.89 676552440327 40350200000257

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  
ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ

ಡ್ಡ.ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ಹನುಮಪ್ಪ ಚಲಿಹಳಿ Vakkaleri 5/2,5/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ  

ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 2000 2.52 774902010001087

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮಂಜಳ್ಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಚೌಡ್ಪ್ಪ

ಕಟಿೂರು 
ಬ್ಸ್ವಪುರ Huthur 61 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 2000 16.35692 40350200000257

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  
ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ

ಎಿಂ.ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ರ್ಕಕ ಲೇರಿ Vakkaleri 25/2 ಪ್.ಪಂಗಡ್  

ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 2000 2.52 940486735473 1295101015399

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ಎಿಂ.ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ರ್ಕಕ ಲೇರಿ Vakkaleri 25/2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 2000 16.35692 940486735473 40350200000257

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  
ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ

ಕೆ.ವಿ.ನಂಜಾಮರಿ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೂಟೇರಿ Kasaba 105/3,105/2 ಸ್ವಮಾನಯ  

ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 2000 1.4 54042399560

ಮಾಲ ರು
ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 106/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.7 65537 492326214526 12790105001152

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ಶ್ರ ೀನಾಥ ಬಿನ್ ಆಶಾ ಥನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ರ್ತರುಮಲಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 18/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 0.86 43967 638669119646 10662101010095

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ಟಿ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮಮ ಣಣ ರ್ತರುಮಲಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 24 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 0.88 44990 970952978183 10662100013846

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಪಾಪ್ಣಣ ದಿನೆನ ೀರಿ ಮಾಸೂ 133/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 0.36 18405 786066847459 10709100005600

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ಚನನ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕುಪೂಪ ರು ಮಾಸೂ 123 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 1 51125 420624448214 0484101024141

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ವಿೀರಣಣ  ಬಿನ್ ಆಶಾ ಥನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ರ್ತರುಮಲಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 22/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 1 51125 417448737739 10662101009576

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ದಿನೆನ ೀರಿ ಮಾಸೂ 73/3ಬಿ,112/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 1.01 51636 432672825421 10709100004514

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ಗೀಪಾಲ ಎ ಬಿನ್ ನಲಿಪ್ಪ ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 43,46/2,47/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 1.6 81800 923530822019 10729100011168

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ಸುನಿೀಲ್ ಎ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 91/2,45/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 0.8 40900 315246002476 0484101077758

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ರತನ ಮಮ ಕೀಿಂ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 31/1,48/1,44/4,45/3ಎ ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 0.8 40900 670436617821 137101011005798

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ರಾಮಚಂರ್ರ  ಎ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಲಿಪ್ಪ ಅರಳೇರಿ ಕಸಬಾ 8/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 1.8 92025 366787551892 30607730989

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 136/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.53 49620 272345120584 127901011001611

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿದಾಸಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 67/4BI,67/4A ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.6 56175 451004168464 127901011006892

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುತೊ ೀನಹಳಿ ಮಾಸೂ 158 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ 1 93625 443076465402 64091469297

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಜಿನಗರ್ತಮಮ ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 6/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.17 15916 784128996028 10662100003789

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 106/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 0.09 4601 739534441645 127901011002168

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುರಿಪ್ಲಿೆಪ್ಪ ಕಮಮ ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 80,25,70/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 1.24 63395 795146104428 10662100014570

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ವಿಂಕಟಾಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 28/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 0.34 17382 369791930434 0485101024810

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ಬೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯ್ರದಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 128 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 1.43 73108 262457793422 127901010005664

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ಮುನಿಶಾಮಚ್ಚರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಾಚ್ಚರಿ ಈಶಾ ರನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 2/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 0.84 42945 990521805790 10662100016784

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆ ಪಾರ್ದತಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಾಚಲ ಗುರುವಾಲ ಗಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 7/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 0.85 43456 1089810109148

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ  ತೀಟಗರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು   ಯೀಜನೆಕೆಿಂಪ್ಣನ  ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 23 ಸ್ವಮಾನಯ ಟಮೀಟ 0.3 15337 507697821314 127901011000870

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  B ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಹೆಮಯ್ಯ  ಎಸ್ ಬಿನ್ ದೊಡಿ್ಮುನಿಶಾಮಿ ಸೀಣುಣ ರು ಲಕೂಕ ರು 21/1,1,9 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.7 31421 5456108000173 516206994074

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  B ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಸಂಪ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಬಾಯ ಟಪ್ಪ ಸೀಣುಣ ರು ಲಕೂಕ ರು 21/1,9/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.4 17955 5456101001485 238075709454

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  B ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಸ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 147 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 1.6 71820 884537708 666600443035

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  B ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಸಂಪಂಗಿ ಪಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಡ್ಡ ಎನ್ ದೊಡಿ್ಡ ಲಕೂಕ ರು 17/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.4 17955 4065101000745 732604271079

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  B ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಭಾಗಯ ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಂಗಪ್ಪ ಬಂಟಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 225/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.7 31421 4065101001434 638684857933

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  B ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಗದರೆಡಿ್ಡ ಬಂಟಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 234/2ಎ ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.5 22444 4065101002179 446846109918

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  B ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರಾಮಚಂರ್ರ  ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್  ಸಂಜಿೀರ್ರೆಡಿ್ಡ ಬಂಟಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 223/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಚಿಂಡೂ ಹೂ 0.7 31421 4065101001048 359100222706



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ C  ಕೃಷ ಹಿಂಡ ನಿಮಾಷಣ ಏಜಾಜ್ ಆಹಮದ್ ಬಿನ್ ನಜಿೀರ್ 
ಅಹಮದ್ ಯ್ಶವಂತಪುರ ಕಸಬಾ 21/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ್ 21*21*3 75000 64028132338 988703280574

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ D ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್  ನಿಮಾಷಣ ಗುಳಿಾ ರಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈಯ್ಣಣ ಭುರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 81/4,14/6 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ , ಬಿೀನಿ್ 9X6X3 200000 144201011001447 379572485233

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಎಿಂ ಹೂಸಹಳಿ  ಮಾಸೂ 12 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.97 6180 64135375426 698614378927

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಆರ್ ಜಯ್ರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ದೊಡಿ್  ಇಗಗಲ್ದರು ಮಾಸೂ 16/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 10709100004586 760392323230

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ನಂಜಪ್ಪ ಕುಪೂಪ ರು ಮಾಸೂ 39.25/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 54058341942 728997079289

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಚಕಕ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 3/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 1854 64132463804 377787003425

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸ ವಿ ಸರ್ತೀಶ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಚರ್ರಮಂಗಲ ಮಾಸೂ 140 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 845610110004947 316102695047

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಂರ್ಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಯ್ಯ ನ ಅಗರ ಹಾರ ಮಾಸೂ 80,1/2,821/3,83 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 845610110000476 823861249221

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಯ್ಳಿ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ತಾಯ ಗನದೊಡಿ್ಡ ಮಾಸೂ 42/2,33/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 0488101015269 539495754181

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸ್ವರ್ಪ್ಪ ಮಲಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 122 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.3 4017 0488108022025 926781812683

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೇಮಣಣ ಸಣಣ ಪ್ಪ ನಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 23/1,12/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.3 4017 10709100004629 921832705671

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ತಾಯ ಗನದೊಡಿ್ಡ ಮಾಸೂ 42/2,33/3,33/4,33/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.3 4017 0488101016881 907018093865

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಚರ್ರಮಂಗಲ ಮಾಸೂ 37 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 0488101015798 623430980958

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಆರ್ ರಂಗಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಾಿಂಜಿನಪ್ಪ ದೊಡಿ್  ಕಲಿಹಳಿ  ಮಾಸೂ 116.64 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 10709100004127 850342895450

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಚರ್ರಮಂಗಲ ಮಾಸೂ 19/1,38/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.8 5562 64127572480 887395049697

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ತಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 100/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.18 1545 0488101016971 739469746848

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾಗವೇಣಿ ಕೀಿಂ ಲಕ್ಷಕ ಮ  ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಎಿಂ ಹೂಸಹಳಿ  ಮಾಸೂ 65/2.45/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.8 5562 0488108019480 320249838690

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ತಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 1/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 10729100009969 801787532381

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸುಶ್ೀಲಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಮಾಸೂ  ಮಾಸೂ 421/2,421/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.4 1236 0488101017597 884127696609

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ನಾಗಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 421/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.21 618 0488101010187 559913845548

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸುರೇಿಂರ್ರ  ಬಿನ್ ವಿ ಆರ್ ವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 13 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 64146337839 759668262945

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೆಿಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಗೌಡ್ ಹಾರೀಹಳಿ ಮಾಸೂ 128/1,65/p4 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 1070910001759 712017805166

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕೆಿಂಚಪ್ಪ ಹಾರೀಹಳಿ ಮಾಸೂ 62/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.35 1081 10709101037861 972776797633

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 36.26.9/1.11/p58 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.4 4326 0488101013302 367706944136

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಚನನ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕುಪೂಪ ರು ಮಾಸೂ 123 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 0484101024141 420624448214

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮಾರಮಮ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 37,48/p29 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 1854 54059027693 243435870208

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಕುಪೂಪ ರು ಮಾಸೂ 122 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 10898101009284 826526980179

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರುಕ್ಷಮ ಣಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಕರಿೀಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 8/6a,11/1,13/1,13 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.4 4326 845610110005810 258447008886

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಎ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ದೊಡಿ್ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಅಣಿಕ್ಯರಹಳಿ ಮಾಸೂ 117/3,119/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.4 4326 845618110000520 730825473062

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಗೀಪಾಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಚರ್ರಮಂಗಲ ಮಾಸೂ 70 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 845610510001412 554614533281

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ದೊಡಿ್  ಇಗಗಲ್ದರು ಮಾಸೂ 62/1,127,129 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.1 3399 10709100010081 799752903070

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ   ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 116/1,116/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 10709101034882 625162187006

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಗೌರಮಮ   ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ,ಮಿ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 117/3,117/4, ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 10709100008590 663387545325

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸಂಜಿೀರ್ರೆಡಿ್ಡ ಬಂಟಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 223/2,213/4,294/2,218/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.9 5871 4065101001048 359100222706

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಅಶಾ ತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 5/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.39 4295 10709101009682 548078795976

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 73/1,95/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 10729100000490 471188235185

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೌಡ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 63/5,63/7,64/6,1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.28 3955 10709100003628 657606911996

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ   ಕಲಿೆ ೀರಿ ಲಕೂಕ ರು 128/p2,128/2b,128/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.43 1328 0823101013544 704540081677

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಅಕಕ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 112/5,112/6 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.7 5253 10709101037457 339453432904

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸಂಪ್ಗಿರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಚಳ್ಗನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 28,27 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 64167014586 341127398338

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಬೈರಸಂರ್ರ ಲಕೂಕ ರು 31 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 10709100000541 833590536097

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಅಚಾ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಲಕೂಕ ರು ಲಕೂಕ ರು 48,32 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.4 4326 10729100009132 307036426740

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಗಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 7/ಪಿ22 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 2472 137101050000579 953716690614

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಅಶಾ ಥಮಮ  ಕೀಿಂ ಪಾಪ್ಣಣ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 16/2,17/1,17/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 3.36 4635 125000797827 628682838387

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ದೊಡಿ್ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಲಚಾ ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 7/ಪಿ4,7/ಪಿ29 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 3.2 1854 10662100018029 573149586921

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಅಶಾ ಥಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮೇಗೌಡ್ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 62/2,101 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 4944 10662100001361 263364966273

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಶೈಲಜಾ ಕೆ ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಚಲಪ್ರ್ತ ಬಂದಾಲದಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 9,17/1,22 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.47 1236 64147124332 924695701433

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟಾಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಟೇಕಲ್
120/1,121/19,43/4,43/7,1

2/9,96/2,84,81,43/2,51,38

/2

ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.82 4635 64114069208 258448346522

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಟೇಕಲ್ ಟೇಕಲ್ 195 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.9 2781 127901011007250 976274260967

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಂಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 4 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 008000101026342 574761105491

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಗುಳ ಟೇಕಲ್ 112/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 127901231000017 823033361298

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಗುಳ ಟೇಕಲ್ 148 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.4 4326 127901051001032 256053239517

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹುಣಸೀಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 126/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.27 772 127901010006098 467952028802

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಚಿಕಕ  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಕೂಗಿಟಗನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 47/1,6/1,48/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 127901010007825 989639245115

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 101 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.5 1545 127901011001452 469314521517

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಚನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 116 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 127901051000947 289313870987

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಡ್ಡ ಆರ್ ರವಿೀಿಂರ್ರ  ಬಿನ್ ಡ್ಡ ಸ ರಾಮಯ್ಯ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 106 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 54031301002 221239206222

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಈರಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಪ್ಪ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 25/1,25/2,25/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 4944 3359134211 378937466343

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಓ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಮಣಿಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 94,102/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.9 5871 10709100001675 665209411477

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಅಗರ ಹಾರಹಸಹಳಿ ಮಾಸೂ 74/4,102/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 4944 0484101030101 250818436379

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಡ್ಡ ಆರ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಡ್ಡ ಸ 
ರಾಮೇಗೌಡ್ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 11 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6810 137101011004775 517040171236

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಡ್ಡ ಆರ್ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಡ್ಡ ಸ ರಾಮಯ್ಯ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 12 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.7 5253 125000665541 255394146523

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರಾಮಾಿಂಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ದೊಡಿ್ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 122/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 10709100004309 487419496300

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಪಾಪ್ಣಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಪಿಚಾ ಗುಿಂಟರ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 6/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 1854 0488101015527 278881507805

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಪಿಚಾ ಗುಿಂಟರ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 18/1,31/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.9 5871 0488101014741 468502175022

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಾಸೂ  ಮಾಸೂ 568,569 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.7 5253 845610110000983 967894144265

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಇ ಬಿನ್ ಇರಗಪ್ಪ ಚರ್ರಮಂಗಲ ಮಾಸೂ 12/1,55/ಪಿ9 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.8 5562 64127518897 433607272100

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇ ಹನುಮಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 58,257/9 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 54061502146 796772009029

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೆ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ಚರ್ರಮಂಗಲ ಮಾಸೂ 3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 64169876025 260768271396

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೆ ಎಿಂ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಕರಿಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 8,9,11 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.4 4326 845618110000040 881643869211



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕನಕರಾಜ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ನಿಡ್ಮಾಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 14/ಪಿ2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.4 4326 54060553033 726278689403

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ ದೊಡಿ್  ಇಗಗಲ್ದರು ಮಾಸೂ 26/3,28,19/1,30/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 5562 0488101020547

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 151,27/ಪಿ22 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 845610110007105 236164130725

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ದೊೀಬಿ ಅಬ್ಬ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶಾಯ ಮಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 7 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.4 4236 64141372722 655032522988

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟಾಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಮಾತಂಗಪುರ ಮಾಸೂ 56,5/ಪಿ9 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 4944 10662100013543 377648944779

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಮಾತಂಗಪುರ ಮಾಸೂ 52 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 10662100013445 993724432418

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಯ್ಯ ಕಪೂಪ ರು ಮಾಸೂ 55/3,552/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.8 5562 0488101017932 436902531377

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೆ ಎನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಡುಕಲಪ್ಪ ಕಪೂಪ ರು ಮಾಸೂ 194 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.7 5253 64135006515 515977426558

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಕಪೂಪ ರು ಮಾಸೂ 78/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 0488101015531 555101487527

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮೀಹಸೀನಾ ಭಾನು ಕೀಿಂ ಸರಾಜ್ 
ಅಹಮ ದ್ ಮಾಸೂ  ಮಾಸೂ 74/4,68/1,71,74/1,74/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 37771789582 846951748358

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸರಾಜ್ ಅಹಮ ದ್ ಬಿನ್ ಕಬಿೀರ್ ಅಹಮ ದ್ ಮಾಸೂ  ಮಾಸೂ 187/1,99,98,102 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.9 5871 64128522154 307970475305

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸರಸಮಮ  ಕೀಿಂ ಪಾಪ್ಣಣ ಅಪ್ಪ ಯ್ಯ ನ ಅಗರ ಹಾರ ಮಾಸೂ 35,37/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 54058341103 866125546770

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೆ ಎಿಂ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿ ಕರಿಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 156/2,156/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.34 1050 845610110006518 239792459983

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ  ಕೆ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಲೇ 
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕರಿಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 83,5/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.7 5253 0488101013905 450854600586

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  
ವಿ ಆಲಂಬಾಡ್ಡ ಲಕೂಕ ರು 234 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.55 4789 0823101002206

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸಣಣ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಪಾಪ್ಯ್ಯ ಪ್ಡುರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 104,109 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 4065108001610

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಪಿ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ಣಣ ಪ್ಳ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 52,53 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.98 2781 127901010007939 936147584198

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಚಂರ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರಾವ್ ಹುಣಸೀಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 1/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.08 3090 127901010007685 827307338580

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಹುಣಸೀಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 24/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.66 1854 127901011005893 819151521269

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ದೊಡಿ್  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 7/ಪಿ3,70/ಪಿ8 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 4944 137101010004762 240272471854

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸರ್ು ಪ್ಪ ಹಸಬ್ಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 4/3,28,20/ಪಿ8,4/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.5 4635 127901231001627 936773650144

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ
ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಚಿಕಕ  ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷಟಿ ಪ್ಪ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 81/137 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.75 2317 10662100017936 215104508861

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಂಜಿಂಡ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರ್ತಪ್ಪ ಯ್ಯ ಯ್ಲ್ಕರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 7/ಪಿ22 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 4944 10662100001926 728539024363

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಡ್ಡ ಆರ್ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಡ್ಡ ಎಲ್ 
ರಾಮಯ್ಯ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 107/7 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.4 1236 137101241000580 293877382405

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 2/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 4944 10662101007143 375805086314

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಪಾಪ್ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 212,140 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.9 2781 127901011002621 236830379307

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕ್ಷರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಬಿನ್ ಆಿಂಜಿನಪ್ಪ ಚಿಕಕ ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 158/1,45/ಪಿ11,45/ಪಿ3,45/

ಪಿ47
ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 127901011007464 376406140740

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಿ 
ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಹುಣಸೀಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 20/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 1854 127901010005443 628525347196

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಣಣ ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 12/6,10/10,52/5,152/3,10

3/1,23/1
ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 127901011007462 215664596487

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸ್ವರ್ನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 212 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 127901011002471 800879162316

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 110 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.4 4326 137101011000353 407360231102

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸರ್ು ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸರ್ು ರಾಮಯ್ಯ ನಾಗದೇನಹಳಿ ಕಸಬಾ 82/ಪಿ18,109,15 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.4 1236 845618110000381 447495963303

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೆ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 112,161/3,161/4 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 0488101013803 749151354620

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಎಿಂ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಿ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶಾಮಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 60/ಪಿ91,69/2 ಸ್ವಮಾನಯ  (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.9 2781 31016833605 609233592310

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸ ಕೆ ರಘುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಚರ್ರಮಂಗಲ ಮಾಸೂ 10/3,41/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.4 4326 64128000862 694150119635

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಣಣ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ದಾನರ್ಹಳಿ ಮಾಸೂ 11 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಪಂಗಡ್) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.9 2781 10662100012623 875731327463

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಪಿಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮಪ್ಪ ದಿನನ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 30/6,8/6,81/7,80/8,4 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 845610100001343 938792934395

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೌಡ್ಪ್ಪ ಕ್ಯಿಂಚ್ಚಿಂಳ್ ಕಸಬಾ 29,83 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.7 5253 845610100002852 365826582041

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಕದಿರೇನಹಳಿ ಮಾಸೂ 16,189 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 845610110006612 318299241028

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿನನ ಪ್ಪ ದಿನನ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 154,138 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 845610110002641 878027589065

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಹರಿೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಎಿಂ ಹೂಸಹಳಿ  ಮಾಸೂ 53/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 520101010510180 711733649167

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ತಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 40/1 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 1854 0488101010731 910265806070

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟದಾಸರಿ ಓಬ್ಟಿಿ ಮಾಸೂ 14/3 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 10662100013992 993947335489

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಗನಿಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕರಿಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 5,12,8 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 2472 845618110000519 760431333886

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಕರಿಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 10/3 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.5 1545 845618110000525 936774472435

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುತೂ ಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 9/4,8/3,30 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.5 4635 64141497775 262337928718

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಹೆಚ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 106,88/2,88/4 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.3 6489 144201051000012 985096483706

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರ್ತಮಮ ಕಕ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶಾಮಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 60/ಪಿ13 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 845618110000544 955004920604

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ತಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 22/6 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.3 927 10729101031991 465836896781

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಹೆ ಆರ್ ವಿಂಕಟೇಶಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಈರಣಣ ಎಿಂ ಹೂಸಹಳಿ  ಮಾಸೂ 82/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.4 1236 0488101015829 573786612329

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಡ್ಡ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ದಿನೆನ ೀರಿ ಮಾಸೂ 117/1,31 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.5 4635 10709100003849 362076767102

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೆಿಂಪ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ ತಾಯ ಗನದೊಡಿ್ಡ ಮಾಸೂ 15/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.9 2781 0488101018442 386006900427

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ  ಬಿನ್ ಸಣನ ಪ್ಪ ತಾಯ ಗನದೊಡಿ್ಡ ಮಾಸೂ 11/1ಎ ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.96 2966 845618110001101 515307345928

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುರ್ನಭೀವಿ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 138 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 845610110005084 353919766723

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸುನಂರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ್ಣಣ ಎಿಂ ಹೂಸಹಳಿ  ಮಾಸೂ 79/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 0488101014162 594487225798

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಹರಿೀಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 69/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.4 1236 64056535253 373397127157

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸುನಂರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾಗಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 148 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 0488101011423 413907135677 

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಆಿಂಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 97 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 127901010010483 260502293339

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಅಶಾ ಥನಾರಾಯ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 204 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 127901011003102 304921227209

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಬಿ ವಿ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 64/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.7 5253 127901010007985 254441150084

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೆ ವಿ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಕನದಹಸಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 58/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.9 5871 10662100003046 531362104072

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 205 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.9 5871 12790101110227 293620819159

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮಂಜಳ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 132/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.68 2101 127901011000810 415499557512

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಮಮ   ಕೀಿಂ ದೊಡಿ್ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 70/ಪಿ8 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 137101010004762 240272471854

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 65/2,106/1,106/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.68 2101 127901011002168 739534441645

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಆರ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 65/2,196,106/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 1854 10662100013406 807950442535



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸೀಮಶೇಖರ ಬಿನ್ ಶರಣಪ್ಪ ಕಮಮ ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 35/4,49/1,68/5,59/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.3 4017 127901011006040 415328404066

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸೀತಾರಾಮಾಚ್ಚರಿ ಬಿನ್ ಮಾಳಗಚ್ಚರಿ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 66/ಪಿ10,41/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.77 5407 10898101050622 526333887807

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಗೀವಿಿಂರ್ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 100 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಪಂಗಡ್) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 12701011003765 485547105534

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ವಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 171/3,189,126/4,125/1 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.8 5562 258801000001342 283381185887

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 86/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.16 494 62231318837 638906661098

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಹನುಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಗರ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ರ್ತರುಮಲಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 103/3,102/1 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.74 2286 10662100016880 252686043433

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುರ್ರ ಪ್ಪ  ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 25/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.49 3804 10662100014996 794236364777

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕನದಹಸಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 45/ಪಿ1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 10662100001345 300260659441

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇಟ್ ಬ್ಯ್ಯ ಣಣ ಭುರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 62/10 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.78 2410 10661101050358 589342805947

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ವಿಂಕಟದಾಸರಿ ಹಾರೀಹಳಿ ಮಾಸೂ 79,1/1 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 3090 10662100015749 328437117940

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ನಲಿಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಮಾಸೂ 61/9,95,59/ಪಿ4 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 2290 64001448116 731452314008

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಜಿ ಎಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಿರುಪ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 79/1,70/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.93 2873 0488101012572 307513588173

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಪಿ ವಿ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಪ್ಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 33/4,10/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.03 3182 4065101001365 798884802725

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಜಿ ಎಿಂ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಿರುಪ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 64/1,65/2,70/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.3 4017 845610110001007 939141370927

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಿರುಪ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 79/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.41 1266 0188101016057 253327424523

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರ್ತಮಮ ಕಕ  ಕೀಿಂ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ರಾಜೇನಹಳಿ ಮಾಸೂ 68/ಪಿ1,91,64/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.8 5562 258801000003117 257991313597

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 114 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 4944 845610110001086 670640652274

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ವಿಂಕಟದಾಸರಿ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 44 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 10662100015900 914899191892

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 79,1/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 4944 64207488178 350235770817

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 71/1,67/3,67/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 0488101013329 390446071378

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೀರಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ ವಿಂಕಟಾಪುರ ಮಾಸೂ 30,11/ಪಿ2-ಪಿ1,25 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಪಂಗಡ್) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 4944 64128098494 618995331201

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಪಿ ಬೈಯ್ಯ ಣಣ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ಪಾಪ್ಯ್ಯ ನಾಗದೇನಹಳಿ ಕಸಬಾ 136,11/2,84/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.67 5010 0488101019827 766402451605

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಯ್ರದಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 71/1,67/3,67/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 0488101012572 464668073743

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಎ ಸಣಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಅಗರ ಹಾರ ಕಸಬಾ 18/4,118/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 048410107260 686065733406

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕುಿಂದೇನಹಳಿ ಮಾಸೂ 59/1,7/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 137101010002146 299135599617

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕುಿಂದೇನಹಳಿ ಮಾಸೂ 47/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 0484101025975 931660766102

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಕ್ಯಟೇರಿ ಮಾಸೂ 89/2,61/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 64100469392 821911718497

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಆಿಂಜನೇಯ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿ್ಡ ಕ್ಯಟೇರಿ ಮಾಸೂ 89/4,60/5,69/5,60/8,89/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.37 4233 64003199288 560984419928

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಹುಿಂಗೇನಹಳಿ ಕಸಬಾ 80 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.98 6118 64006759534 913387359420

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೆ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ಯಕ್ಷ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕಪೂಪ ರು ಮಾಸೂ 78/1,78/3,98/2,105/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.5 4635 0488101003543 548172483654

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರುಮಾಳ್ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 57,47 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 10898101012950 498042823056

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟದಾಸರಿ ಓಬ್ಟಿಿ ಮಾಸೂ 9 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 258801000003188 305350334030

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣನ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 10/2,10/2,83/1,36/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.5 4635 845618110001082 358618411521

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ದೊೀಬಿ ಅಬ್ಬ ಗ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶಾಮಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 7 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 64141372722 655032522988

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಆರ್ ಜಯ್ರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ದೊಡಿ್  ಇಗಗಲ್ದರು ಮಾಸೂ 16/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 10709100004586 760392323230

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುಕುಿಂರ್ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ನಾಯ್ಕ ಶಾಮಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 120 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಪಂಗಡ್) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.9 5871 845618110000414 511891233044

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತದ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಚರ್ರಮಂಗಲ ಮಾಸೂ 51/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 0488101014615 272660317725

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಗಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 7 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 258801000001082 880340953554

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಭಾಗಯ ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಜಪ್ಪ ಎಿಂ ಹೂಸಹಳಿ  ಮಾಸೂ 12 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 64143316186 664131515110

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 3/3,12/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 10898101007392 642443929693

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಧಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ ಎಿಂ ಹೂಸಹಳಿ  ಮಾಸೂ 10/5,12 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 64091311898 346443869473

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ರ್ತಪ್ಪ ಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 4/1 ಸ್ವಮಾನಯ (ಪ್.ಜಾರ್ತ) ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 1854 258801000010398 658088501179

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಸ ಎಿಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 73 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.6 4944 845610110006685 202690611688

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಸಂಪಂಗಿರಾಮೇಗೌಡ್ ಗಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ 50/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 10662100017511 825660790612

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಟಿ ಎಿಂ ಬಾಸಕ ರ ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ್ ತೃಣಸ ಮಾಸೂ 80,100/1,122/1 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.74 5376 64124507421 959998014076

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರ್ಕಳ್ಪ್ಪ ಕುಪೂಪ ರು ಮಾಸೂ 190 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.8 5562 20472004940 459144662235

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಟಿ ಸ್ವರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಕುಪೂಪ ರು ಮಾಸೂ 10 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.8 5562 0488101019738 753210630804

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಆಲೂಗ್ಡಿ್ಡ  ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾ ಕೇಜ್ ಪಿ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪ್ಪ ಚರ್ರಮಂಗಲ ಮಾಸೂ 124 ಸ್ವಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.5 4635 54059553988 822204485354

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ನೇರಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಮ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 212 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ನೇರಳೆ 1 39100 127901011002471 800879162316

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ನೇರಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಕೆ ಚಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಕನದಹಸಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 58/2 ಸ್ವಮಾನಯ ನೇರಳೆ 1 21500 10662100003046 531362104072

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಅಣಬೆ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಷಣ ಅಮುರ್ ಬಿನ್ ವೇಣು ಆರ್ಶದ ನಗರ 
ಮಾಲ್ದರು ಕಸಬಾ 42,503,78 ಸ್ವಮಾನಯ ಅಣಬೆ 6X6 ಮಿೀ 140000 232710100029871 932405880502

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A ಗೇಡಂಬಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕರಡ್ಗೂಕ್ಷದ ಟೇಕಲ್ 33/ಪಿ3 ಪ್ .ಪಂಗಡ್ ಗೀಡಂಬಿ 1 40244 1279011000371 419344332545

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A ಗೇಡಂಬಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಳಿ್ಪ್ಪ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 12/3,12/9,123 ಪ್ .ಪಂಗಡ್ ಗೀಡಂಬಿ 0.6 24146 127901010007644 702141614232

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಗೇಡಂಬಿ ಮೊದಲನೆ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ಗಂಗಪ್ಪ ಚಿೀಲೇಪ್ಲಿ್ಲ ಯ್ಲ್ದು ರು 141/ಪಿ25 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಗೀಡಂಬಿ 0.2 8114 2890001700039135

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಗೇಡಂಬಿ ಮೊದಲನೆ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ನಾಗಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗೀಡ್ಡಕುಿಂಟೆ ಯ್ಲ್ದು ರು 2/ಪಿ5,12/ಪಿ15 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಗೀಡಂಬಿ 0.8 32455 179910032388

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಗೇಡಂಬಿ ಮೊದಲನೆ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪ್ಪ ಸುಗಗ ಿಂಡ್ಹಳಿ ಮಾಸೂ 16/2,16/1,16/4 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಗೀಡಂಬಿ 1 19458 0488101018184

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಗೇಡಂಬಿ ಮೊದಲನೆ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 205 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೀಡಂಬಿ 2 21620 127901010010227 293620819159

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಗೇಡಂಬಿ ಮೊದಲನೆ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 211 ಪ್ .ಪಂಗಡ್ ಗೀಡಂಬಿ 1 19458 127901011001452 469314521517

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಗೇಡಂಬಿ ಮೊದಲನೆ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ಅಶಾ ಥನಾರಾಯ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 103,204 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೀಡಂಬಿ 2 21620 127901011003102 304921227209

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಗೇಡಂಬಿ ಮೊದಲನೆ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಶ್ರ್ಕುಮಾರ್ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 204 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೀಡಂಬಿ 0.8 8648 127901011003130 528365950736

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಗೇಡಂಬಿ ಮೊದಲನೆ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ಆಿಂಜನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 97 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೀಡಂಬಿ 1.6 17296 127901010010483 260502293339

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ  ಗೇಡಂಬಿ ಮೊದಲನೆ ವಷಷದ ನಿವಷಹಣೆ ಮಂಜಳ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 132 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೀಡಂಬಿ 0.6 6486 127901011000810 415499557512

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ನಿೇರಿನ ಟ್ರ್ಾ ಿಂಕ್ರ್ ರಾಜಣಣ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಪ್ಪ ಶೇಕ್ಯಮ ನ್ ಪುರ ಕಸಬಾ 30 ಸ್ವಮಾನಯ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 0.8 70000 10729100002574 742185630590

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ನಿೇರಿನ ಟ್ರ್ಾ ಿಂಕ್ರ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಈರಲಪ್ಪ ಹಿಜರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 10/4,89,19 ಸ್ವಮಾನಯ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 1.17 70000 1295101007154 464992578329

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ನಿೇರಿನ ಟ್ರ್ಾ ಿಂಕ್ರ್ ಡ್ಡ ಆರ್ ರವಿೀಿಂರ್ರ  ಬಿನ್ ಡ್ಡ ಎಲ್ ರಾಮಯ್ಯ ದೊಡಿ್ಮಲಿೆ ಟೇಕಲ್ 106 ಸ್ವಮಾನಯ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 2.6 70000 54031301002 221239206222

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ನಿೇರಿನ ಟ್ರ್ಾ ಿಂಕ್ರ್ ಗೌರಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಹಾರೀಮಾಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 168,193 ಪ್.ಜಾರ್ತ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 1.6 126000 64151897884 713686442557

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ನಿೇರಿನ ಟ್ರ್ಾ ಿಂಕ್ರ್ ಗುಲಿಾರಿ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಯ್ಯ ಣಣ ಬುರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 14/6,81/4 ಸ್ವಮಾನಯ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 3.17 70000 144201011001447 379572485233

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ನಿೇರಿನ ಟ್ರ್ಾ ಿಂಕ್ರ್ ನರಸಿಂಹರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಗೀಣುರುಕಪ್ಪ ಲಕೂಕ ರು 71 ಸ್ವಮಾನಯ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 0.44 70000 4065101003516 651489946201

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ ನಿೇರಿನ ಟ್ರ್ಾ ಿಂಕ್ರ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ರ್ತಮಮ ನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 1 ಸ್ವಮಾನಯ ನಿೀರಿನ ಟಾಯ ಿಂಕರ್ 2.2 70000 125000124668 301256888518



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಅರಸಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ ಮುನಿದಾಸಪ್ಪ ಯ್ಲ್ಕರ್ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 70/ಪಿ5 SC ಬಾಳೆ 0.8 50000 127901011008129 641997840854

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮಂಗಮಮ  ವಿ ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 88/2,82 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1.67 20000 84561050001487

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸ್ವರ್ನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 212 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 2 25600 127901011002471

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಲತಾ ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 47/2,47/3 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1.2 15360 127901011002248

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಓ ವಿ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 42 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.66 3328 127901010006464

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಗೀಪ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 19,17/2,27/1 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 2 25600 04881010198035

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೆಿಂಪ್ಣಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 1/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1 15360 917020047178682

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣ ಭೀವಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಭೀವಿ ಕರಚನೂರು ಕಸಬಾ 14/ಪಿ1,138/1,138/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 2 25600 232710100027387

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೈರಪ್ಪ ಭಾರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 246 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1.2 12800 5455101004671

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಚಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 179/1,120/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.8 10240 10709100010631

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸ್ವರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಪ್ಪ ಕನದಹಸಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 61/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1.27 16256 10662100013309

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಹೆಚ್ ನಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ ಹನುಮಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 2/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.4 5120 127901010007124

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಆರ್ ಚಿಕಕ  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯ್ಯ ಕೆ ಜಿ ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 6/1,48/2,48/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.67 8576 127901010007825

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ದೊಡಿ್ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಕೂಗಿಟಗನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 47/3,48/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.66 8448 10757100004242

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಆರ್ ಬಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ರಾಜೇನಹಳಿ ಮಾಸೂ 19,25/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1 12800 10729100009396

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಿ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶಾಮಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಮಾಸೂ 69/2,60/ಪಿ9 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.92 11776 31016833605

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿೀ ಮಾಸೂ 106,88/4 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1.09 13952 0488101016742

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮಾರಮಮ  ಕೀಿಂ ಹನುಮಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 46/ಪಿ21,37 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1.57 20096 54059027693

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 27/9,58 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.64 8192 845610110055205

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 27/9,58 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಬಿೀನಿ್  ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1.02 13056 52061502146

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ಮುನಿಶಾಮಿ ಕರಿೀಸಂರ್ರ ಮಾಸೂ 10/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.5 6400 845618110000525

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಿಕಕ  ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ರಂಗಯ್ಯ ನ ಅಗರ ಹಾರ ಮಾಸೂ 81,2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.76 9728 845618110000519

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಸುಬ್ಬ ಮಮ  ಕೀಿಂ ದೊಡಿ್  ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 89/4,88/1ಬಿ,83/1,96/2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1.26 16128 0488101021510

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಮಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 17/2, ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.79 10112 0488108017544

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 17/2,18,19,5/1 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 2 25600 0488101020188

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 15/ಪಿ2,17/2,18,19 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 2 25600 0488108017486

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಲಕ್್ಷ ಮ ೀನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ 

ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 17/2,18,89/3,14/1 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 2 25600 0488108022179

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುತೊ ೀನಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 33/ಪಿ3,27 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1.92 38144 64194204483

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಚಿಕಕ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಅಣಿಕರಹಳಿ ಮಾಸೂ 89/5,96/4 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.25 3200 31764124631

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ವಿಂಕಟಾಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುತೊ ೀನಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 27 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1.58 19456 10898101005774

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  
ಚಿಕಕ ಹನುಮನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಣ ಪ್ಲಿ್ಲ  

ನಾಯ್ಕ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 214 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.97 12416 127901010009308

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಓಬ್ಟಿಿ ಟೇಕಲ್ 53 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.35 4480 1279010110053076

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಕ್ಷಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕಮಮ ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 38,61 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.48 6144 10898101014851

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಳಿ್ಪ್ಪ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 12/3,123/1,122 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 1 12800 127901010007644

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಪ್ಣಮಾಕನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 27/1,73/2, ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.73 9344 137101011002321

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ A  ಟಮೊೇಟ ಮಲಿಚ ಿಂಗ್  ಪಿಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 12,122 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಟಮೀಟ ಮಲ್ಲಾ ಿಂಗ್ 0.5 6400 127901051000620

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ B.  ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಿಡುಮಾಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 14/ಪಿ ಪ್.ಜಾರ್ತ ಚಿಂಡು ಹೂ 1.2 9600 845610100002665

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ B.  ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುತೊ ೀನಹಳಿ ಮಾಸೂ 31/1 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ 1.94 24832 64091469297

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ B.  ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಗಣಿಗನಹಳಿ ಮಾಸೂ 18 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ 1.2 9600 845610110002589

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ B.  ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುತೊ ೀನಹಳಿ ಮಾಸೂ 33/ಪಿ3,27 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ 1.06 13568 64194204483

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ B.  ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಲಿರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ನಿಡುಮಾಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 37 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ 1.29 10320 845610410001220

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ B.  ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಬಾಯ ಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 31/2 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.55 4400 10898101033096

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ B.  ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಬಂಗೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 118/1 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ 1.44 11520 127901051000953

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ B.  ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಸ್ವರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 31/1,128 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ 1.99 15920 10898101009041

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ B.  ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಚನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನೆಲಿಹಳಿ ನೆಲಿಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 116 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.8 6400 127901051000947

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ B.  ಚಿಂಡೂ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಗಿರಿಬಾಬು ಬಿ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣ ಕಮರಕೀಟೆ ಟೇಕಲ್ 19/1ಎ ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.22 1760 127901011003639

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ C  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ವ ೇತನ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 127/4,125/1,126/4,127/6,

189,175/3
ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.69 27040 25881000001342

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ C  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ವ ೇತನ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಕೆಿಂಚಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 189 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1.2 15600 10709100010631

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ C  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ವ ೇತನ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 126/2,189 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 1 10949 64095761548

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ C  ಮಾವು ಪುನಃಶ್ವ ೇತನ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಸುಗಗ ಿಂಡ್ಹಳಿ ಮಾಸೂ 106/3,106/2,120,53/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು ಪುನಃಶೆಾ ೀತನ 2 32000 2827111017354

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ D ಗುಲಾಬಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಸ್ವಾ ಮಿ ರಾಜಕೃಷ್ಣ ಪುರ ಲಕೂಕ ರು 233 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಸೀಬೆ 0.4 8000 0823101014981

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ E ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಹೆಚ್ ಡ್ಡ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಹಳೇಹಳಿ ಮಾಸೂ 27/3,27/4 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 0.96 7488 54019826435

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ E ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಜಯ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲೇ ದಾಸಪ್ಪ ಹಳೇಹಳಿ ಮಾಸೂ 26 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 0.85 6629 0488101011145

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ E ಮಾವು ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಸುಗಗ ಿಂಡ್ಹಳಿ ಮಾಸೂ 126,55,5,8/ಪಿ5 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಮಾವು 1.66 12948 54061502146

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಕೆಿಂಪ್ಣಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 1/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 1 16000 917020047178682

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪ್ಡ್ರ್ನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 89/ಪಿ44 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 1.2 12800 50100145109572

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯ್ಣಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೈರಪ್ಪ ಭಾರ್ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 246 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 1.2 19200 5455101004671

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯ್ಣ ಭೀವಿ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಭೀವಿ ಕರಚನೂರು ಕಸಬಾ 14/ಪಿ1,138/1,138/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 2 32000 232710100027387

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ 
ಚಿಕಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯ್ಲಿನಭೀವಿ ಸೀತನಾತಕನಹಳಿ ಕಸಬಾ 23/2,21,25/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 1 16000 10729101000344

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿಂಕಟರಾಜ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಇಿಂದುಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 97/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.8 12800 0488108018082

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಮಾರ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 74,280 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 1.4 22400 4065101001427

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಭೀವಿ ಮಣಿಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಕಸಬಾ 69/ಪಿ52,2684,77/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 1.45 23200 10709100006563

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ ಮಾರ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 81 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.6 9600 4065101000674

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 171,189,126/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 1 16000 25881000001342

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಚಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಇಗಗಲ್ದರು ಲಕೂಕ ರು 179/1,120/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.8 12800 10709100010631

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ನಾಗೀಿಂಡ್ಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 212/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.8 12800 10709100001658

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಣಿಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಕಸಬಾ 126,55/3,58/ಪಿ2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 1.9 30400 10709100010135

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಸೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಅಣಿಮಿಟಿ ಗನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 38/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.6 9600 137101011003656

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಹುಳ್ದೇನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 56/ಪಿ4,48/2,297 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.7 11200 10662100001818

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಪಿ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ಣಣ ಪ್ಳ್ರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 52,53/10 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.8 12800 127901010007939

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ರಾಜಪ್ಪ ಕಣಗಲ ಟೇಕಲ್ 9 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.7 11200 11194101013481

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣಣ ಪ್ಪ ಅಣಿಮಿಟಿ ಗನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 86/ಪಿ13 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.5 8000 10898101024973



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನರಸಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಪ್ಳ್ರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 64/1,63/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.3 4800 0488101015610

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ್ಪ್ಪ ಯ್ಯ ಯ್ಲ್ಕರ್ಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 150 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.6 9600 127901010009181

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ F  ಟಮೊೇಟ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಪಾಪ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಪ್ಪ ಅಗರ ಹಾರ ಮಾಸರ್ತ 27/3,5 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 2 32000 0488108017522

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ G  ಸೇಬೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮಣಿಶೆಟಿಿ ಹಳಿ ಕಸಬಾ 69/ಪಿ51 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಸೀಬೆ 1.2 8692 10709100010135

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ G  ಸೇಬೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ನಾಗೀಿಂಡ್ಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 212/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 0.8 5760 10709100001658

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ H ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಪ್ಪ ಹಾಲಹಳಿ ಮಾಸೂ 80,10/1,17/2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9X9X3 160000 10898101012589

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ H ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ಸ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ರ್ರದಾಪುರ ಮಾಸೂ 151,27/ಪಿ22 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9X9X3 160000 845610110007105 236164130725

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ H ಪ್ಯಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮುತೊ ೀನಹಟಿಿ ಮಾಸೂ 158 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 9X9X3 160000 64091469297

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ I ಕೃಷ ಹಿಂಡ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪಿನಾಯ್ಕ ಮಲಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 46/1 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21X21X3 60000 0488101021255

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ I ಕೃಷ ಹಿಂಡ ಪಿ ಎನ್ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ು ಣಣ ಪ್ಳ್ರ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 52 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21X21X3 60000 12790101117939

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ J ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಚಿನನ ಪ್ಪ ಜಿನಗರ್ತಮಮ ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 14/4,15/1 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಬಾಳೆ 1 24400 10662100000842

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ K   ಪ್ಯಲಿ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಷಣ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸ್ವರ್ಪ್ಪ ಮಳ್ಕನಹಳಿ ಮಾಸೂ 76/1 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 3920Sq.M 1000000 0488108022025

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ  ಯೋಜನೆ K   ಪ್ಯಲಿ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಷಣ ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಮೈಲಿಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಕಸಬಾ 18/3 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 2000Sq.M 684000 0823101107079

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ
ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ನಿಮಾಷಣ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ  106,88/2,88/4 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 2 1502000 985096483706 4065201000006

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ನಿಮಾಷಣ 
ನಾಗರಾಜ ಉ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ರ್ಡಿ್ ಹಳಿ  

ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಯ್ಟಿಕೀಡ್ಡ ಲಕೂಕ ರು 146/2ಬಿ,195/2ಬಿ,145/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 3248 SqM 1284500 549179334694 2477201000594

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ನಿಮಾಷಣ ಪಿ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಳಿ್ಪ್ಪ ಮಿಿಂಡ್ಹಳಿ ಕಸಬಾ 98/1,98/4 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 2000 SqM 1539000 784548639243 4065201000006

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ನಿಮಾಷಣ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಾರ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 74/ಪಿ2 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1920 SqM 1366000 436263737107 4065883000003

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ನಿಮಾಷಣ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ ಮಾರ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 81 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 2912SqM 1998000 428660199779 4065201000006

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ನಿಮಾಷಣ 
ಮುರಳ ಮೀಹನ್ ಬಿನ್ ದೊಡಿ್  

ಮುನಿಶಾಮಿ ಕೃಷ್ಣಣ ಪುರ ಮಾಸೂ  119/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 2000 SqM 845819 402388915366 4065201000006

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ನಿಮಾಷಣ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಾರ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 74/ಪಿ2,80 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1920 SqM 750179 4065101001427

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ನಿಮಾಷಣ 
ಎಿಂ ಜಯ್ರಾಚಂರ್ರ  ಬಿನ್ ಲೇ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಜಯ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 129/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 4000SqM 1582000 272679206269 10718100005599

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ನಿಮಾಷಣ ಎಸ್ ರಾಮಚಂರ್ರ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಯ್ಯ ಜಯ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 102,57/2,53/11 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 2464SqM 974512 740811630397 10718100004779

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ನಿಮಾಷಣ ಎಸ್ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಯ್ಯ ಜಯ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 100/2,100/4,100/5 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1680SqM 718200 423613848424 15023070001066

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ನಿಮಾಷಣ ಮುನಿನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ ಬ್ನಹಳಿ ಟೇಕಲ್ 212 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1952SqM 1413700 800879162316 4065201000006

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ಬೆಳೆ ಸೀತಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಆಲಂಬಾಡ್ಡ ಲಕೂಕ ರು 132/ಪಿ7 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 4000sq.mt 252000 823101004654 661174406402

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ಬೆಳೆ ರಾಮಚಂರ್ರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ರೆಡಿ್ಡ ಜಗದೇನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 124/3,130/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಸೇವಂರ್ತಗೆ 4000sq.mt 280000 0823101008624 313408587332

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ಬೆಳೆ ಗಜೇಿಂರ್ರ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ದೊಡಿ್ ಕಡ್ತ್ತರು ಕಸಬಾ 146/2,146/3 ಸ್ವಮಾನಯ ಇಿಂಗಿಿ ೀಷ್ 
ಕುಿಂಬ್ಳ್ಕ್ಯಯಿ 4000sq.mt 280000 043100101002844 682892257677

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ಬೆಳೆ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಎಿಂ ಎಸ್ ಕೀಿಂ ರಮೇಶ್ 
ಟಿ ಸ ತಾಯ ಗನದೊಡಿ್ಡ ಮಾಸೂ 558 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 4000sq.mt 280000 0488101014519 779442806405

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ಬೆಳೆ ವೈ ರಾಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಪ್ಪ ಲಕೆಕ ನಹಳಿ ಕಸಬಾ 29/4,19/2ಬಿ,31/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಇಿಂಗಿಿ ೀಷ್ 
ಕುಿಂಬ್ಳ್ಕ್ಯಯಿ 3960sq.mt 277200 043100101000058 500920797216

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ಬೆಳೆ ವೈ ಸ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಎಿಂ ಜೆ 
ಹನುಮಂತಪುರ ಕಸಬಾ 31,36 ಸ್ವಮಾನಯ ಜಬೇದರಾ 4000sq.mt 280000 0484101080874 640090277571

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ಬೆಳೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಮಂಚಕಲ್ ಟೇಕಲ್ 38 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 2000 sq.mt 252000 40320100014788 349155896892

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ಬೆಳೆ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ  106,88/2,88/4 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 1952sq.mt 245952 0488101016742 985096483706

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ಬೆಳೆ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಾರ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 74/ಪಿ2,80 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 2000 SqM 127920 4065101001427

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ಬೆಳೆ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಾರ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 74/ಪಿ2,81 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 2000 SqM 114000 4065101001427

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಪ್ಯಲಿಹೌಸ್  ಬೆಳೆ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಮಂಚಕಲ್ ಟೇಕಲ್ 38 ಪ್.ಪಂಗಡ್ ಕ್ಯಯ ಪಿಿ ಕಂ 2000 SqM 252000 40350100014788 349155896892

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಕೃಷ ಹಿಂಡ ನಿಮಾಷಣ ಸೀತಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಆಲಂಬಾಡ್ಡ ಲಕೂಕ ರು 132/ಪಿ8 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21X21X4 80478 823101004654 661174406402

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಕೃಷ ಹಿಂಡ ನಿಮಾಷಣ ರಾಮಚಂರ್ರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ರೆಡಿ್ಡ ಜಗದೇನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 124/3,130/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21X21X3 77000 0823101008624 313408587332

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಕೃಷ ಹಿಂಡ ನಿಮಾಷಣ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರ್ಡ್ಹಳಿ  
ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಯ್ಟಿಕೀಡ್ಡ ಲಕೂಕ ರು 146/2ಬಿ,145/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 21X21X4 77000 0823101012459 549179334694

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಕೃಷ ಹಿಂಡ ನಿಮಾಷಣ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ  106,88/2,88/4 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 15X15X3 80600 0488101016742 985096483706

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಕೃಷ ಹಿಂಡ ನಿಮಾಷಣ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ ಮಾರ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 81 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 15X15X3 80600 4065101000674

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಕೃಷ ಹಿಂಡ ನಿಮಾಷಣ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಾರ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 74/ಪಿ2,81 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕೃಷಿ ಹಿಂಡ್ 2000 SqM 80600 4065101001427

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್  ಸೀತಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಆಲಂಬಾಡ್ಡ ಲಕೂಕ ರು 132/ಪಿ7 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 2000 sq.mt 36000 823101004654 661174406402

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್  ರಾಮಚಂರ್ರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ರೆಡಿ್ಡ ಜಗದೇನಹಳಿ ಲಕೂಕ ರು 124/3,130/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 4000sq.mt 20000 0823101008624 313408587332

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್  
ನಾಗರಾಜ ಉ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ರ್ಡಿ್ ಹಳಿ  

ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಯ್ಟಿಕೀಡ್ಡ ಲಕೂಕ ರು 146/2ಬಿ,195/2ಬಿ,145/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 3248 ಚ.ಮಿೀ 20000 0823101012459 549179334694

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್  ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಕಲಿಹಳಿ ಮಾಸೂ  106,88/2,88/4 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 5HP 36000 0488101016742 985096483706

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್  ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ ಮಾರ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 81 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 0.63 36000 4065101000674

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್  ನಂಜಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಾರ್ಮಂಗಲ ಲಕೂಕ ರು 74/ಪಿ2,81 ಪ್.ಜಾರ್ತ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ 2000 SqM 36000 4065101001427 436263737107

ಮುಳಬಾಗಿಲು
1 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಬಿ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಸಪ್ಪ ಎಸ್. ಬಿಸನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 56 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಪಂಗಡ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 1 40569 480022031410 10732101021806

2 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಬಿ.ಜಿ. ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಬೇರ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 139/1,301/4 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 2 45078 783799690989 10765100009326

3 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಶೇಟಿಿ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 22/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 2 45078 680728959166 52028100004904

4 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 
ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಚಿನನ ಬಾಯ ಲೆಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 31/P1 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 1 22539 652460763625 20145744707

5 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನಾಗಭೂಷ್ಣ ಎಮ್. ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಗಗ ನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 80,40/P9 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 1 40569 884175865440 64116503735



6 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ ಸ.ಅಿಂಜಪ್ಪ ಶೇಟಿಿ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಶೇಟಿಿ ಪಾಯ್ಸೂ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 34/P18. ಸ್ವಮಾನಯ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ್

0.6 6572 52020100004354

7 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ ಶಾಯ ಮರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶೆಟಿಿ , ಪಾಯ್ಸೂ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 53,113/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ್

0.6 6572 52020100005455

8 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಶೆಟಿಿ ಪಾಯ್ಸೂ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 60 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ್

1 10954 52020100005455

9 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ ಕೆ.ಸ.ಜಯ್ಪ್ರ ಕ್ಯಶ ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ ಕ್ಷೀಲಾಗಣಿ ಆವಣಿ 19/2 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ್

0.3 3286 664448802710 10758100007896

10 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಜಪ್ಪ ಕ್ಷೀಲಾಗಣಿ ಆವಣಿ 162,141/P1 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ್

1 10954 473603515450 15032200020648

11 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ ಎನ್ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇ. ಎಸ್ 
ಐನಾರ್ನ್,

 ಹನಿನ ಕೆರೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 20/2,20/3,20/5,20/6 ಸ್ವಮಾನಯ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ್

1.2 13144 708319549755 22560100001952

12 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ ಎ.ಕೆ. ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪಾಯ್ಶೆಟಿಿ ನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 34/ಪಿ10 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ್

1 15229 527106460143 0769108025492

13 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಿಪ್ಪ ಯ್ರದಜನೆನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 71 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ್

1.2 17476 64046876466

14 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನೆೋರಳೆ    ಅಭಿವೃದಿೆ     ಎ.ವಿ. ಸುಬ್ರ ಮಣಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಗುಡ್ಡಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 14 ನೆೋರಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 1 21740 941455200327 13390100000828

15 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎ.ಕೆ ಗುರದಪ್ಪ ಲಕಕ ಶೇಟಿಿ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 37/P2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.62 1888 269218835171 0769101120412

16 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರ್ರರ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ವೈ.ಕೀಗಿಲೇರು ಕ್ಸಬಾ 63/P59. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.62 5006 244110427727 10765100001417

17 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಜಯ್ರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆನ ೀನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.4 1236 237200204660 10765100003886

18 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮನೆನ ೀನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 53/6 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.36 1112 640515838006 10726100005208

19 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ನರಸಿಂಹಪುರದಿಣ್ಣಣ ಕ್ಸಬಾ 54/P7,20,58 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.15 3553 301351900343 0769101122797

20 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸದಾಶ್ವಾಣಣ  ಬಿನ್ ಸ.ಚಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 87/1,55/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 871313698025 10758101036914

21 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 64 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.2 3708 498979018572 4068108003375

22 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ಯದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 39/1,39/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.49 1514 818643910850 64137287209

23 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಲ್ಲಿಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 142,145 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.5 1545 841753760109 64142657219

24 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿಂಕಟಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಲಕಕ ಶೇಟಿಿ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 6/P-P1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.57 1770 704944556668 31994767352

25 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಎಮ್. ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮನೆನ ೀನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 76/2,76/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 1854 422200092178 10765100001252



26 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪಿಚಾ ಗುಿಂಟಿಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 93 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.5 1545 288810513584 0769101122797

27 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗೌರಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಯ್ಯ ಮನೆನ ೀನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 65/P36 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 558005625168 10765100007007

28 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಾಲಕ್ಷರ ಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ ಮನೆನ ೀನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 438483448748 10765100003513

29 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗಂಗರೆಡಿ್ಡ ಯ್ರಾಜೆನೇನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 54/1P,54/P2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.9 2781 988584635822 0769101025567

30 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುತೂ ಪ್ಪ ಮನೆನ ೀನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 78/29 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.87 2688 589644959242 0769108030266

31 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈ.ಬೈರವಶೆಾ ೀರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಬೈರಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 12 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.8 5562 420033727634 13390100000370

32 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಎ.ಸುಬ್ರ ಮಣಯ ಿಂ ಬಿನ್ ಅರೆಪ್ಪ ಬೈರಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 105/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.1 3399 906998778680 13390100000674

33 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿ.ವಿಶಾ ನಾಥ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 175 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 947900451793 10922101013816

34 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿ.ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 16/P2,15/P1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.57 1767 404393468133 1092201017450

35 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪುಟಿ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಲಿ ಆವಣಿ 37,80/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 392420510098 10758101007532

36 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಎಮ್.ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬುಜಂಗಪ್ಪ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 26/1,27,28/P5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 424620876889 10765100004520

37 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಜೆ.ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೆೈರಕ್ ರು 48,19/1,15/2,15/3. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 2 6180 621819443057 308600101004822

38 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಘುಪ್ರ್ತಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರತನ ಪ್ಪ ಜ್ಗಲಕಷಿಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 18 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 1854 647080394999 110010108210

39 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿಶಾ ನಾಥರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣರೆಡಿ್ಡ ಸ.ಹಸಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 1854 792042982692 10922101013816

40 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಅರ್.ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಲನಗುಿಂಟೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 102/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 816716011576 10527100000791

41 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬೈರಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 125/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 548421063334 0769101021631

42 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಾಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇರ್ಪ್ಪ ಬೈರಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 57,155.00 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 859360755408 13390100001399

43 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಎಸ್.ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ ಬೈರಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 171 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.8 5562 334475094945 147301011003328

44 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬೈರಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 153,84 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 334475094945 0769108030266

45 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಲಿ ಆವಣಿ 167 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 741298730301 10726100005208

46 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಟುವಾರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 59,26/J10. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 1854 702370616312 10726100005208

47 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿ. ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಕ್ಯಡೇನಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 16,15/P2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1.85 5716 315608722603 10922101019421

48 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರವಿೀಿಂರ್ರ  ಟಿ.ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ಯ್ಯ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೆೈರಕ್ ರು 216 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 1 3090 727331287358 10765100010233



49 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಿೀನಾಕ್ಷ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಲಿ ಆವಣಿ 123/P17. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.75 2317 243345026991 10758100011356

50 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಎ.ಡ್ಡ.ಕದಿರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಬೈರಡ್ಹಳಿ ಬೆೈರಕ್ ರು 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.6 1854 474495110448 13390100009597

51 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರೆಡಿ್ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರದಪ್ಪ ಜಿ.ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 32/1,49 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 847431740808 52020100001870

52 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿಂಕಟಚಲಪ್ರ್ತ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಜಿ.ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 563094625853 15032200028546

53 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಿಪ್ಪ ಜಿ.ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.45 1390 627264802648 64035250987

54 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಕೆ.ಜಿ.ವೇಣುಗಪಾಲ ಬಿನ್ ಗೀವಿಿಂರ್ಪ್ಪ ಚಕರ ಹಳಿ 48 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 547200524387 10726100005298

55 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸುಧಾ ಕೀಿಂ ಗಣೇಶ್ ರ್ಡಿ್ ಗುಟಿ ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 19 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.5 1545 326969328590 10726101069727

56 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಮಾರಕಿಂಡ್ಪ್ಪ ಚಕರ ಹಳಿ 48 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.5 1545 649837413824 10765100007341

57 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿ್ಡ ಕಗಿಲೇರು ಕ್ಸಬಾ 27 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.4 1236 705183785165 10726100015609

58 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಟಿ. ಮುನೇಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಯ್ಪ್ಪ ಶೇಟಿಿ ಕಲಿ್ಕ ತಾಯಲ ರು 7 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.65 2008 663043558729 52020100000346

59 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಮಾರಕಿಂಡ್ಪ್ಪ ಕಗಿಲೇರು ಕ್ಸಬಾ 22 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.5 1545 697703103009 10726101001219

60 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲಿಮಮ  ಬಿನ್ ಪ್ರ್ದತಮಮ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ ತಾಯಲ ರು 88/1,88/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 355396736654 52020100001068

61 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಗಿಲೇರು ಕ್ಸಬಾ 11 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 326308207854 10726100016606

62 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಮೇಶ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಕರವಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 6 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.75 2318 406351838885 10726101029932

63 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಕಮಲಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೈರಪ್ಪ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪುರ ತಾಯಲ ರು 83 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 334750401037 10758100010737

64 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮುನೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಗೌಡ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪುರ ತಾಯಲ ರು 40 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 763405923099 10758100010738

65 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಜಯ್ರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿ್ಡ ಕಗಿಲೇರು ಕ್ಸಬಾ 3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.5 1545 412910433748 10765100003886

66 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿ. ಬಾಬು ಬಿನ್ ಸ.ವಿ. ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕಗಿಲೇರು ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.4 1236 897345359085 10726100018255

67 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸೀಮಶೇಕರ ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬ್ಟುವಾರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 60,58 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.5 1545 238489740807 107261010016381

68 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚಂರ್ರ ಶೇಕರ ಬಿನ್ ರರ್ಣಪ್ಪ ಬ್ಟುವಾರಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 40/P2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 428639367215 10726101039249

69 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಎಮ್.ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಮೂರ್ತದಮ ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪುರ ತಾಯಲ ರು 68 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 524237464820 520201000004688



70 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಎಮ್.ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಮೂರ್ತದಮ ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ್ ರಾಮಚಂರ್ರ ಪುರ ತಾಯಲ ರು 68 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 524237464820 520201000004688

71 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚಿನನ ಕಕ  ಕೀಿಂ ನರಸಪ್ಪ ತಾರ್ತಗಟಿ ದುಗಗಸಂದರ 205,6/2. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.82 2560 276452368847 1076511012163

72 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಎಮ್. ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಮೂರ್ತದ ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ್ ಅಿಂಬಿಿಕಲ್ ದುಗಗಸಂದರ 98 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.85 2590 524237464820 520201000004688

73 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯ್ಲಿಪ್ಪ ಮನೆನ ೀನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 59/3,59/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.7 2163 796767424665 10765100001940

74 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪ್ದಾಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ ಮನೆನ ೀನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 87 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 234957541486 64104484817

75 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಟಿ.ಕೆ.ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ತಾರ್ತಕಲಿ್ಕ ದುಗಗಸಂದರ 110/6B,110/1,97/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.8 2472 824118085593 10765100009710

76 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿಂಕಟರಾಜ ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಲ್ಲಿಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 76/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.5 1545 951424184189 360401000001767

77 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಲ್ಲಿಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 77/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.47 1452 593153487927 360401000001765

78 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಎಮ್. ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ನಚನಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.9 2781 675294408427 4068108002267

79 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸುಬ್ಬ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮಮೇಗೌಡ್ ಆಲಂಗೂರು ಕ್ಸಬಾ 103/2,103/1,105,86 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.64 1972 909139644112 10765100007341

80 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಎಮ್. ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 97/3,117/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.84 2590 590722745924 22560100002135

81 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿ.ರವಿಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸೀನಪ್ಪ ಒನಿಕೆರೆ ಬೆೈರಕ್ ರು 5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.98 3058 517056013254 10765101012321

82 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿ.ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಅರಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 111/2,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.83 2590 972424549908 4068101002193

83 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಗುಜಜ ಮಾರಂಡ್ಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ 21 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.94 2899 759103964013 0769108030266

84 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಎನ್. ರವಿ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ತಾರ್ತಗಟಿ ದುಗಗಸಂದರ 73,76,4/1. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.83 2590 987480741051 10765100010233

85 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪ್ರ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಬಾಲಕ್ಷರ ಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ ಮನೆನ ೀನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 94 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.4 1236 513191327246 10765100007902

86 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿಷ್ೋಶ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಅರ್.ವಿಂಕಟರರ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕದಿರ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 39/2,39/4. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 0.45 1390 970893375092 54034269778

87 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ    ಲಕ್ಷ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರ್ತಮಮ ರಾಜ ಕ್ಷೀಲಾಗಣಿ ಆವಣಿ 143/2,162,155/1 ಸಾಮಾನಯ 70000 473603415450 15032200020648

88 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ    ಕೆ.ಎಸ್.ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೀಮಪ್ಪ ಕಲದೇವಿ ದುಗಗಸಂದರ 141 ಸಾಮಾನಯ 70000 798636958349 4068101000620

ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ



89 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ    ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬೇರ್ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 154/P2,152/1. ಸಾಮಾನಯ 70000 304902062613 10732100014691

90 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ    ಪಾಪಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಂಗರೆಡಿ್ಡ ಜಲಪ್ಪ ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 41/1,41/2,42/2 ಸಾಮಾನಯ 70000 839539988582 54034468887

91 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ    ಎಸ್.ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಲಿ್ಲ ಬೆೈರಕ್ ರು 15 ಸಾಮಾನಯ 70000 763112569027 13390100002848

92 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ    ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ   ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ರೆಡ್ಡು ನೆನೆದಹಳಿ ತಾಯಲ ರು 4 ಸಾಮಾನಯ 70000 418299692506 '52020100000434

93 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ    ಸ.ವಿಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ರ್ತಮಮ ರಾವುತನಹಳಿ ತಾಯಲ ರು  16,15/1 ಸಾಮಾನಯ 70000 485821842796 10758100002323

94 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ    ಎನ್. ರವಿ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಟಿ.ನಡಂಪ್ಲಿ್ಲ ದುಗಗಸಂದರ  73,76. ಸಾಮಾನಯ 70000 987480741051 10765101012321

95 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ    ಕೆ.ಅರ್. ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ದೇರ್ರಾಯ್ಸಮುರ್ರ ಆವಣಿ 85/5 ಪರಿಶ್ಷ್ಿ ಜಾತಿ 126000 323058536426 123301010003457

96 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಸುಬಾಬ ಮಮ  ಕೀಿಂ ರೆಡಿ್ ಪ್ಪ ಜಿ. ರ್ಡಿ್ ಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 67/2,67/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀನಿ್  0.9 44187 347027064087 0769101019812

97 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ರಾಮಚಂರ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪಿ. ಗಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 80,77 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀನಿ್  0.9 44187 765035450262 0769101015478

98 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅರಸಪ್ಪ ನರಸೀಪುರದಿನೆನ ಕ್ಸಬಾ 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀನಿ್  0.6 29458 814776701082 147301011000836

99 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಈಶಾ ರಮಮ  ಕೀಿಂ ರತನ ಪ್ಪ ಪಿ. ಗಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀನಿ್  0.6 29458 452997743406 769101025844

100 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಎಮ್. ಹಸಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 7/3,12/7,11/6,19/1,12/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀನಿ್  2 98194 632258534386 15032200004842

101 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಎಮ್ . ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಸರ್ು ನಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 369 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 30675 610902849194 10765100008342

102 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಸ. ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಇರಗಮುತೂ ನಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 116/P2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.65 33231 582905173967 10765100000344

103 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ನಾರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನನ ಬೊೀವಿ ಬೇರ್ಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 153/P4,154/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 2 102250 654968612357 10765101009053

104 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಯ್ಮಾಣಣ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಸರ್ು ನಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 166/1,166/3. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 46012 244055215633 10765100006219

105 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಸ್ವಲಿಮಮ  ಕೀಿಂ ಸುಬ್ಬ ಣಣ ಬೊೀವಿ ಬೇರ್ಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 186/7, 147/P7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 1.8 92025 943481092628 10765100008854

106 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಬ್ಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಲಿನಬೊೀವಿ ಬೇರ್ಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 159/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 25562 84057690888 10765100007193

ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ



107 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಕೆ. ನಾರಾಯ್ಣಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಸರ್ು ನಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ  156/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 30675 270530757611 10765101070088

108 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಚಂಗಲರಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬೇರ್ಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 157 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 35787 663629166878 10765100007942

109 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬೇರ್ಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 157 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 35787 373619089596 10765100008894

110 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೀತರಾಮಬೊೀವಿ ಎನ್. ರ್ಡಿ್ ಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 98/3,45/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 30675 305958472177 10765100005308

111 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ವಿ.ರಾಧಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾಗರಾಜ ಬೇರ್ಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 348 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.55 35787 ;729532508229 15032200051671

112 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷಟಿ ಪ್ಪ ಸರ್ು ನಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 318 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 28118 442210336143 10765100008894

113 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಅಮರಾರ್ರ್ತ ಕೀಿಂ ಬಾಲಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬೇರ್ಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 168/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 46012 643827740249 10765100008289

114 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಸರ್ು ನಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 364 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 25562 828602809654 10765100007133

115 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ರಾಮಕ್ಷರ ಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಸರ್ು ನಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 153/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.9 46012 576751432103 10765100007191

116 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಅಮರನಾಥ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಇರಗಮುತೂ ನಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.7 46012 301342044953 10922101015115

117 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಣಣ ಬೊೀವಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಣನ ಬೊೀವಿ ಬೇರ್ಹಳಿ  ಕ್ಸಬಾ 160/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯ ಟ 0.5 25562 251839020029 10765100004664

118 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    
ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಮ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸುಬ್ಬ ಣಣ  

ಬೊೀಬಿ ಬೇರ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 147/P5 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾರ್ತ ಟಮಾಯ ಟ 0.51 46812 349408588207 0769101021834

119 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಹನುಮಪ್ಪ ಬೇರ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 350 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾರ್ತ ಟಮಾಯ ಟ 0.51 46812 878535766135 10765101032927

120 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ವಿ.ಅರ್.ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿ. ರಾಮಯ್ಯ ಎನ್. ರ್ಡಿ್ ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 29/5,29/6,29/7,29/10,30,3

/1.
ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾರ್ತ ಟಮಾಯ ಟ 1 93625 664157800559 20104005718

121 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀಿಂ ರ್ತಪ್ಪ ಣಣ ಪಿ.ಗಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 25/p4 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾರ್ತ ಟಮಾಯ ಟ 0.6 56175 884574790645 '00769101026180

122 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಚಿನನ ಕಕ  ಕೀಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪಿ.ಗಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 25/p3, ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಜಾರ್ತ ಟಮಾಯ ಟ 0.4 37450 905869683691 0769108029022

123 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಪ್ರ್ು ಣಣ  ಬಿನ್ ಮಚಾ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ ದುಗಗಸಂದರ  122/4,123/2,124 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ್  ಪಂಗಡ್ ಟಮಾಯ ಟ 1 93625 598276989844 22560100000167

124 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    
ಪಿ. ವಿ. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಯ್ಯ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬೇರ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 186/6.186/10 ಸ್ವಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 21X21X3 75000 338806201411 10765100008404

125 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಣಣ  ಬೊೀವಿ ಸರ್ು ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 47/p5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 9X6 200000 349408588207 10765100008296



126 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ Cluster(Tomato)    ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಣಣ  ಬೊೀವಿ ಸರ್ು ನಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 47/p5 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9X6 200000 349408588207 10765100008296

ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ
ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಬಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆ ಡಿಚರುವು  ಕೆ ಡಿಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 69/3,70/1,80 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.2 27046 10828100028457

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಲಕ್ಷಮಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ  ಕೆ ಡಿಚರುವು  ಕೆ ಡಿಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 73 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.8 18031 3349101002630

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ನಾರಾಯಣಶಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಕೆ.ಕ್ುರಯಪಲ್ಲಿ ಕೆ.ಕ್ುರಯಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 46 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.54 34708 2890001700064654

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ರಾಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಶ್ರೋರಾಮಪಪ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ  ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 164,165 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.2 27045 64166859728

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಜಿ ಕಿರಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಎಂ.ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ ಎಂ.ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಪಡ್ 26/-p13,26/p5 ಇತರೆ ಗೋರು 1 2 43480 067701000014386

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಪದೆಗಂಗಪಪ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 141/p25 ಎಸ್.ಸಿ ಗೋರು 1 1 40569 2890001700039135

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 12/p15,2/p5 ಎಸ್.ಸಿ ಗೋರು 1 1 40569 179910032388

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನು ಚಿಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ಚಿೋಲ್ಲೋಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 115 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.6 15776 36993263815

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು
ಕೆ ಎನ್ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 

ಕೆ ಳತ ರು
ಕೆ ಳತ ರು ಯಲ ೆರು 149 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1 22538 10652100006554

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಟಿ ಆರ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮನು ತೆನಯಹಳಿಿ ತೆನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 111/2,111/3,118/1 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.57 6243 64200215435

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಪಾಳಯ  ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 194/1,5/1,201 ಇತರೆ ಗೋರು 1 2 21908 64085017191

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು
ಸಿ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಮಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 

ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ
ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 159/1,158 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.28 14021 10828100001468

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು
ಆರ ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 

ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ
ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 88/p10,95 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1 10954 64176259026

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಹೆಚ್ ಎಮ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಹೆಬಬಟ ಹೆಬಬಟ ಕ್ಸಬಾ 167/p5,23/3 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.2 13144 15042200021680

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ವಿಶವನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಂಗವಾದಿ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 145/p1 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1 10954 0539101024849

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಮುನಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ನೆಲವಂಕಿ 165/2,165/1,173/3 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1 10954 0481101003457

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬುಡಿಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ನೆಲವಂಕಿ 3/p3,p1 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1 10954 0481101010733

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಮುನಿಕ್ದಿರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 431 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.9 9858 2890001700025901

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಬಿ ಚಿಕ್ಕ ಚನುಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಬಸವಯಯ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 8 ಇತರೆ ಗೋರು 1 2.8 30671 64170524681

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಶಾಮಿ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ರಾಯಲಾಪಡು 20/p5 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.8 8763 7422500100829900

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು
ನಿಸಾರ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬ್ ಸಾಬ್ 

ಪುಲಗ ರಕೆ ೋಟೆ
ಪುಲಗ ರಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 101 ಮುಸಿಿಂ ಗೋರು 1 0.3 3280 4066101000338

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ನಾಗರತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 11/1 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.71 7777 7422500101351901

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ಸಿೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 24 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.24 2628 2890001700101490

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಬೆ ೋವಿ ಅರಿಕೆರೆ ಅರಿಕೆರೆ ರೆ ೋಣ ರು 129/2,129/5,93/p11,78 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.5 16431 64053462457

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು
ಬಿ ಆರ ರಾಜೋಂದರಬಾಬುರೆಡಿಿ ಬಿನ್ 

ರಾಮಚಂದರರೆಡಿಿ ಪದ ೆರು
ಪದ ೆರು ರಾಯಲಾಪಡು 2/15 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.6 17526 64054492425

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಗೋರು
ಅಮಿೋರ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುೆಲ್ ಮಹಬ ಬ್ 

ಪುಲಗ ರಕೆ ೋಟೆ
ಪುಲಗ ರಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 75 ಮುಸಿಿಂ ಗೋರು 1 0.7 7667 4066108000522

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಚಿನುಪಪ ನಾರಾಯಣಪುರ ನಾರಾಯಣಪುರ ಯಲ ೆರು 27/9 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.63 8064 125001068736

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರಪಪ  ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ಣ ರು 49/7 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.27 160000 1481101056972`

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚಿನುಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಪದೆಪಲ್ಲಿ ಪದೆಪಲ್ಲಿ ರೆ ಣ ರು 74/3,2/3 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.2 20000 7422500100301800

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನೆರೆಳುಪರದ ಮನೆಯನುು ನಿಮಾಯಣ
ಟಿ ಎನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ಣ ರು

24/2,24/3,300/2B,300/

2A,32/p6
ಎಸ್.ಟಿ

ನೆರೆಳುಪರದ ಮನೆಯನುು 
ನಿಮಾಯಣ

1 4000 Sqmts 630400 7422500101840901

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ಣ ರು 20/p7,14,230/-p2 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 2 25600 2890001700049910

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 141/p21 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 10240 10828100025789

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಟಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಸಿದೆನಹಲ್ಲಿ ಸಿದೆನಹಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 45 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1 12800 7422500101186601

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ 

ನಂಬಿಹಳಿಿ
ನಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 38 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1 12800 10828100024441

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರಪಪ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/p1 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 10240 108866101006463

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಎಂ.ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 77/p5 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 10240 10828100028582



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಗುರುಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 51/51,197/ಪೈಕಿ p2 ಎಸ್.ಸಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.95 15200 0481101005815

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರರ್ೋಶ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬೆೈಕೆ ತ ತರು ಬೆೈಕೆ ತ ತರು ರಾಯಲಾಪಡ್ 105 ಎಸ್.ಸಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 64159794245

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಎಂ.ವಿ ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಬೆೈಕೆ ತ ತರು ಬೆೈಕೆ ತ ತರು ರಾಯಲಾಪಡ್ 34/-p4 ಎಸ್.ಸಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 64154582622

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮು ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 114/2,110/1 ಎಸ್.ಸಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 10789100001908

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಮುನೆಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 13 ಎಸ್.ಸಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 3349101009751

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 140 ಎಸ್.ಸಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.96 15360 10789100008534

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ  ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/11Block ಎಸ್.ಸಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 10588100300607

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಿಕೋರಪಪ ಮಾಸತೋನಹಲ್ಲಿ  ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/11Block,6/p6 ಎಸ್.ಸಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1 1.4 22400 699030019619

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಜಿ.ಎಂ ಸುರೆೋಂದರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಗ್ೌನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 84/p42 ಎಸ್.ಸಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1 1.4 22400 331602010026006

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 228/1,175/b ಎಸ್.ಸಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 1 1 26000 10828100023112

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್
ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ದಿಂಬಾಲ ನಾರಾಯಣಪಪ  

ಮಲಿಗ್ಾನಹಲ್ಲಿ
ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 231/p1-p2 ಎಸ್.ಸಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 1 1.28 33280 7422500100233101

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಪದೆ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಅಡವಿಚಂಬಕ್ ರು  ಅಡವಿಚಂಬಕ್ ರು ರೆ ೋಣ ರು 122/p1 ಎಸ್.ಸಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 1 1.2 31200 10824101003271

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಬುಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಮ ಲಪಪ ಪಾತಬಲಿಪಲ್ಲಿ  ಪಾತಬಲಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 109, 128 ಎಸ್.ಸಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 1 1 26000 3349101007142

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣವನುು ಖರಿೋದಿಸಿದ ಯುವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ  ಚಿಂತಮಾನಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 9/4,18 ಎಸ್.ಸಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣವನುು 

ಖರಿೋದಿಸಿದ
1 47352 1015108013518

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣವನುು ಖರಿೋದಿಸಿದ ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪಪ ಮುದಿಮಡುಗು ಮುದಿಮಡುಗು ರಾಯಲಾಪಡ್ 280/p4-p1 ಎಸ್.ಸಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣವನುು 

ಖರಿೋದಿಸಿದ
1 0.8 23440 1015101066268

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣವನುು ಖರಿೋದಿಸಿದ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ದಿರಪಪ ಕ್ದಿರಂಪಲ್ಲಿ  ಕ್ದಿರಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 30/p4 ಎಸ್.ಸಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣವನುು 

ಖರಿೋದಿಸಿದ
1 0.8 23440 10151010664

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣವನುು ಖರಿೋದಿಸಿದ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಕ್ಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ಕ್ಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 94/10 ಎಸ್.ಸಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣವನುು 

ಖರಿೋದಿಸಿದ
1 0.33 23904 64187323487

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣವನುು ಖರಿೋದಿಸಿದ ಸಿೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಕ್ದಿರಪಪ ಕ್ಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ಕ್ಂಬಾಲಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 82/2 ಎಸ್.ಸಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣವನುು 

ಖರಿೋದಿಸಿದ
1 0.4 23440 64053284700

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣವನುು ಖರಿೋದಿಸಿದ
ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮುನಿಯಪಪ 

ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
ಪಚಾಚರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ನೆಲವಂಕಿ 117,95/1-p1,62/1 ಎಸ್.ಸಿ

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣವನುು 
ಖರಿೋದಿಸಿದ

1 0.8 10000 74225001000345201

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಯಕ್ಲ ಮುನೆಪಪ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
 ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 272/p16 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ 1 0.6 4800 28900001000322474

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾಯಕ್ಲ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್  ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 227/p5-p2 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ 1 1 8000 7422500100894601

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ ಶ್ರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 175,13/2 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ 1 0.8 6400 331602010026474

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 175 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ 1 0.8 6400 331602010028912

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನೆಪಪ ಗಳಿಕ್ುಂಟೆ ಗಳಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 9/3,9/p1-p2 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ 1 0.8 6400 10789100005361

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನೆಮಮ ಕೆ ೋಟಿಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಟಿಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 151/p8-p2 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ 1 0.6 6400 10789100007865

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಜಂಗಮಶಟಿಿಹಳಿಿ ಜಂಗಮಶಟಿಿಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು 20/p5 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನದ 1 0.8 6400 74225010089901

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆರ.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆಯ ಬಾಳೆ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ದೋವರಸಿದೆಪಪ ಬ ರಗನಾಕ್ಲಹಳಿಿ  ಬ ರಗನಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 44 ಎಸ್.ಟಿ
ಆರ.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆಯ 

ಬಾಳೆ
1 0.4 25000 1015101000135

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂಕಿ 51ಪೈಕಿ-p6 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.7 5359 0481101005815

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಕೆ ೋತಪೋಟೆ ಕೆ ೋತಪೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ 79/4 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.59 4517 0481101000321

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ವ.ರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನು 

ದ ಡಿಬಂದಾಲಯಪಲ್ಲಿ
ದ ಡಿಬಂದಾಲಯಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 13/113-p1 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 6124 4452101000367

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರಪಪ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/p2 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 6400 108866101006463

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ವಿ.ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಓಬಳೆೋಶಪಪ ಉನಕಿಳಿ  ಉನಕಿಳಿ ಕ್ಸಬಾ 173 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.82 6560 10828101003554

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಎಂ.ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 77/p5 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 6400 10828100028582

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಿೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಾಂಜನೆೋಯ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ 85 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.6 4800 74225001013201

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಲಿಪಪ ಪಾತಕೆ ೋಟೆ  ಪಾತಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ 51/ಪೈಕಿ-p4,194/ಪೈಕಿ-p3 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.2 9600 742250010106120

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್ ತ ಲಪಪ  ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಬೆೈರಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 9/p7 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.6 12800 331602010032444

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಮುನಿಕ್ದಿರಮಮ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಸಿೋನವಾಸಪಪ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 431 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.9 7200 2890001700025901



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ
ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 72/p1 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 7200 3349101007769

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ
 ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ನೆಲವಂಕಿ 192 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1 8000 64078354261

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಟಿ.ಎನ್ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 12,33 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.95 15600 7422500101229001

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಕೆ.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ 

ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ
ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 270/2,271/3,270/1 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.33 2640 2890001700060791

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ದಿರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 108 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 6400 2890001700047976

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನೆರೆಳುಪರದ ಮನೆಯನುು ನಿಮಾಯಣ
ಟಿ.ಎನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 24/2,24/3,300/2a,300/b ಎಸ್.ಟಿ

ನೆರೆಳುಪರದ ಮನೆಯನುು 
ನಿಮಾಯಣ

1 4000 Sqmts 72000 7422500101840901

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಎ.ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಬನಾಯುಡು ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣಪಪ ಅಮಮಗ್ಾರಿಪೋಟ
ಅಮಮಗ್ಾರಿಪೋಟ ನೆಲವಂಕಿ 18,4,25 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1 45000 1015101006997

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಪಿ ಆರ ರಾಮಕಿರಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 

ಮುಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಮುಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 87 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.68 8704 1015108014156

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ರೆ ೋಣ ರು 230, 239 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.2 15360 7422500101150501

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬರಾಮನು  

ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 45/p ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.7 8960 1015101011052

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಎಂ.ಕೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ  

ಮುಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಮುಡಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 41/p5,33 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.2 15360 1015108012691

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಆರ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮನು ಕ್ರಿಪಲ್ಲಿ  ಕ್ರಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 153 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1 12800 331602010030406

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್ ಮುದೆಣಣ ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 45/p8 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.4 5120 1015101005563

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶು ಬಿನ್ ನರಸಪಪ   ಎ.ವಾಯಪಲಪಲ್ಲಿ   ಎ.ವಾಯಪಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 60 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.6 20480 37843119414

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಜಿ.ಆರ ರ್ಂಕ್ಟರವಣನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 

ಗುಂಟಪಲ್ಲಿ
 ಗುಂಟಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 42,81/5 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1 12800 1015101008393

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬುಡಿಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ  ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ನೆಲವಂಕಿ 3/p3-p1 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 10240 0481101010733

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಪದೆಮುನೆಪಪ 

ಈಜುಕ್ುಂಟೆ
 ಈಜುಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 18/2 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 10240 7422500101285201

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮನು ಚಕಾಕಲಯಪಲ್ಲಿ ಚಕಾಕಲಯಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 11,48 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.2 15360 7422500101461801

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಚಿನುಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಪದೆಪಲ್ಲಿ ಪದೆಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 2/8,74 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.2 15360 7422500100301801

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾಗರತು ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಮುದೆೋಪಲ್ಲಿ ಮುದೆೋಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 199/5 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.85 10880 4066101000037

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಾಲ್ಲಪಪ ದಿಗವಪಲ್ಲಿ  ದಿಗವಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 56 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1 16000 10824100005539

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಟಿ.ಸುಬಬರಾಮನು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ಟಿ.ಎಸ್ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 439 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 12800 7422500100939101

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪಾಪನು ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಪಪ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 349 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 12800 7422500100673201

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಕೆ.ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ  ಕೆ ೋಟಿಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಟಿಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 110-p2,17 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 1 16000 69903002325

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 25/p7 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.5 8000 2890000100066828

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 5/4,72/ap 120 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.94 15040 1789100005737

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 141/p31 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 10240 331602010030656

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಜಿ.ಕಿರಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪಪ ರ್ೋಂಪಲ್ಲಿ  ರ್ೋಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 45 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 10240 64162217004

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಪಪ ಬೆೈಕೆ ತ ತರು  ಬೆೈಕೆ ತ ತರು ರಾಯಲಾಪಡ್ 99,341/-p4 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 10240 64154616085

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 133 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.08 13824 7422500106229001

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪಪ ಮುದಿಮಡುಗು ಮುದಿಮಡುಗು ರಾಯಲಾಪಡ್ 280/p4-p1 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.8 10240 1015101006268

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಓಸ ರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಚಿರುಮಾರವಪಲ್ಲಿ ಚಿರುಮಾರವಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 395,416 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1 12800 101510810218

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
 ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 32/3,19/5,38,2/2 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1 12800 2890001700026034

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಚೋಲ ರ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ 

ಎಮ್.ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ
ಎಮ್.ತುಮಮಲಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 146,14 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1 12800 1015101007139

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ಮರಸನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 177 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1 12800 331602010030901

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ ಬೆೈಕೆ ತ ತರು  ಬೆೈಕೆ ತ ತರು ರಾಯಲಾಪಡ್ 34/14block ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.6 7680 331602010035277

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸುಬಬನು ಬಿನ್ ರಾಮನು ಅಡಿಗಲ್ ಅಡಿಗಲ್ ರಾಯಲಾಪಡ್ 105 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.25 16000 10517101011915



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಎಮ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ತಾಡಿಗ ಳ್
ತಾಡಿಗ ಳ್ ರೆ ಣ ರು 72/1,8,63 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1 12800 3349101007769

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಪದೆಪಲ್ಲಿ ಪದೆಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 11 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1 12800 64177062720

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಂಕೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ಎಮ್ ಚಲಮಪಪ ತಾಡಿಗ ಳ್ ತಾಡಿಗ ಳ್ ರೆ ಣ ರು 37 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಿಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.9 11520 2890001700025795

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬನು ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ರೆ ೋಣ ರು 230/p15 ಎಸ್.ಟಿ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 1 1.7 60000 7422500101219301

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ
ಕ್ಮತಂಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 72/p1,8,63 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1 160000 3349101007769

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರವಿಂದರ ಪಿ ಆರ  ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಪಿಲಿಕ್ುಂಟೆ  ಪಿಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 21/1b,21/pa,118/4 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.9 84262 520101033024800

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಸಿದ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಪಿಂಡಿಗನಗರ ಪಿಂಡಿಗನಗರ  ರೆ ೋಣ ರು 41/p15 ಎಸ್.ಸಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಸಿದ 1 1.6 100000 7422500100450601

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಸಿದ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮನು ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ  ರೆ ೋಣ ರು 72/a-p1,20,54 ಎಸ್.ಸಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಸಿದ 1 0.9 36000 10789100005737

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಸಿದ ಕೆ.ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮನು ಕೆ ೋಟಿಪಲ್ಲಿ ಕೆ ೋಟಿಪಲ್ಲಿ  ರೆ ೋಣ ರು 43/3,110/-p2 ಎಸ್.ಸಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಸಿದ 1 0.72 36000 10789101016558

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಶ್ವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಾರೆಡಿಿ ಅವಗ್ಾನಪಳಿಿ  ಅವಗ್ಾನಪಳಿಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 181 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.6 4944 33162010035542

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಅವಗ್ಾನಪಳಿಿ  ಅವಗ್ಾನಪಳಿಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 47/7,141/p15 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2 6180 2890001700049105

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಿಳ ಿರಿ ಪಾಪಣಣ 

ಒಟುಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಒಟುಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 237/3,118/p14,130/2p ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2 6180 7422500100114301

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ಎಂ ತಿಪಪನು ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಯಮಿ 

ಗ್ಾಂಧಿನಗರ (ರಾಯಲಾಪಡು )

 

ಗ್ಾಂಧಿನಗರ (ರಾಯಲಾಪಡು )
ರಾಯಲಾಪಡ್ 141/-p34 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.3 4264 2890000100060620

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ಈಶವರಯಯ ಬಿನ್ ಬಿಳ ಿರಿ ಪಾಪಣಣ 

ಒಟುಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ
ಒಟುಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ

165/2,159/6,164/2,118/

p7
ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.54 4758 64160853889

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಬಿ ಪಿ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ ಒಟುಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ಒಟುಿವಾರಿಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 118/p14 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2 6180 64160853903

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಆರ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ , ಆವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಆವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 187,201 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.9 5871 64177021240

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಂಕ್ಟ್ಾರಮ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ  ಕೆ ೋಡಿಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 141/-p31 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.2 3708 331602010030656

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಎ ವಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಆವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 134/p-p2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.6 4944 6463746977

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುದಿಮುಡುಗು ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ 

ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ
ಆವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 89 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2 6180 64208978647

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಸುಧಾ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಅವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ಆವಗ್ಾನಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡು 241/1,241/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.13 3491 36992989632

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ನಾರೆಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 17/5,9 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2 6180 64048242698

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಡಿ ಎನ್ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 93/4,29/1,212 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.8 5562 10789100008251

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ದಾಸರತಿಮಮನಹಳಿಿ ದಾಸರತಿಮಮನಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು
48/VI Block ,12/3 

Block
ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2 6180 7422500101073601

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರೆಡಿಿ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 46/-p2,14/6 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.78 2410 10789100005188

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಎ ಎನ್ ಶ್ವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 64/3,64/4,139/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.55 1699 64169390503

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಟಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ತಿನುಲ್ಲ  ತಿನುಲ್ಲ ಯಲ ೆರು 147/1,152/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2 6180 64008252228

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಎ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡಿಿ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 9,35/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2 6180 334918000886

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಎಸ್ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಶ್ರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಕ್ನಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ನಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು 70 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1 3090 64045701269

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 35/4,8/p36 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2 6180 54038943178

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಶ್ರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ಅರಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 16/1,25/1,55/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.6 4944 64030641704

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ಹೆಚ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ 

ಪಿಲ್ಲಿಕ್ುಂಟೆ
ಪಿಲ್ಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 113/2,114/2,21/a ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.9 5871 3349101001172

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಲ್ಲೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ ಹೆ ದಲ್ಲ ಹೆ ದಲ್ಲ ರೆ ೋಣ ರು 18/p103 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.98 6118 7422500100195301

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಸುನಂದಾದೋವಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮದೋವಮಮ 

ಹೆ ೋಗಳಗರೆ
ಹೆ ೋಗಳಗರೆ ಯಲ ೆರು 138/1,138/2,87/5,117/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.39 4295 520101033027494

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ದಾವರಸಂದರ  ದಾವರಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 145/3a,9/4 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.6 4944 314700101000329

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ಸುಬಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಾಣರೆಡಿಿ 

ದ ಡಮಲದ ಡಿಿ
ದ ಡಮಲದ ಡಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64/p5,146/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1 3090 7422500101082301

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ಪಿ ಎ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಮಪಪ 

ಪಣಸಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
ಪಣಸಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 8/1,34/1,28 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.8 2472 10828100025587

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಎನ್ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪಪ ಆವಲಕ್ುಪಪ ಆವಲಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬಾ 241 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1 3090 7422500101242601



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ಸಿ ಎನ್ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ನಂಜಪಪ 

ಚೌಡನಹಳಿಿ
ಚೌಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/3,18/4,18/6,26/4,4/4 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.8 2472 3349101004322

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ನಾಚಪಪ 

ಚಿರುವನಹಳಿಿ
ಚಿರುವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 74 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.2 3708 3349101004322

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಎನ್ ಕೆ ೋದಂಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಪಾಳಯ  ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 53 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.8 2472 3349101002841

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ ಕೆ ಳ ಿರು ಕೆ ಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ
169/2,81/2,197,196,13

6/1,56/1,137
ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.8 2472 64180646198

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ಟಿ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ 

ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಅರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
ಅರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 4,22/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.5 4635 3349101011027

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ಸಿ ಎ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಪದೆರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಚೌಡನಹಳಿಿ
ಚೌಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 54 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.2 3708 2890000100049584

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ರಾಮಚಂದಾರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿರಾಮಣಣ ಶಟಿಿಪಳಿಿ ಶಟಿಿಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 103/5,103/4,113,36/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.1 3399 1082810000756

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿದೆಪಪ ಅವಲಕ್ುಪಪ ಅವಲಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬಾ 95/p16 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.4 1236 64072860535

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ರಾಜಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಣಣ ಅವಲಕ್ುಪಪ ಅವಲಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬಾ 95/p-16 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.8 2472 64073097987

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ಡಿ ಆರ ಬಯಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ 

ಅಣಚಿಗ್ಾನಹಳಿಿ
 ಅಣಚಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 57,18 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.7 2163 64077750469

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಪಾಳಯ  ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 93/1,28/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.5 4635 10828100021833

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಬಯಯಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚಲ್ಲೆಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 82/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1 3090 7422500100885

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಸಿ ಹೆ ಸ ರು ಸಿ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 54/p9 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1 3090 7422500101178101

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ 

ಹೆಚ್.ನಲಿಪಲ್ಲಿ
ಹೆಚ್.ನಲಿಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 232,4/2,34/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.73 2255 10828100001548

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಯಳಚಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ವರಟನಹಳಿಿ ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 99/p9,104,89/4,70/7 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1 3090 7422500100835101

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಜಿ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಸಿ ಹೆ ಸ ರು  ಸಿ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 10/p2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.2 3708 10828101005084

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗ್ಾರೆಡಿಿ ಪಾತಪಲ್ಲಿ ಪಾತಪಲ್ಲಿ ಕ್ಸಬಾ 33/p2,41/1,29/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1 3090 7422500101476301

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ
ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ನಾರೆಪಪ 

ಅರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
ಅರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14,30/1,76 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.2 3708 3349108001337

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಆಲ ಗಡೆಿ ಕ್ೃಷಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ವರಟನಹಳಿಿ  ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31,89/2,34/4 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1 3090 7422500100426601

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಡಿ ಎನ್ ರವಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬೆ ೋಯಿಪಂಟ ಬೆ ೋಯಿಪಂಟ ರೆ ೋಣ ರು 3/3,4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.88 44990 6350 1952 6612 10789100008304

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ
ಡಿ ಎನ್ ಶ್ವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 

ನಾರಮಾಕ್ಲಹಲ್ಲಿ
ನಾರಮಾಕ್ಲಹಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 126/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 1 51125 7214 7162 1127 10789100005042

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ  ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 179 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 1 51125 4750 0983 5745 64122390400

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ವರದಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ ರು 153,53/1,53/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 1.05 53681 8601 7738 5352 10789100008515

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಕೆ ಲಕ್ಷಮಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಯಯ ಕೆ ಟರಗ ಳಿ  ಕೆ ಟರಗ ಳಿ ರೆ ೋಣ ರು 28/-p9,118/3,52/1c ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.85 43456 3809 5629 1629 10789100005277

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ ಈಜುಕ್ುಂಟೆ  ಈಜುಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 35/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 1.2 61350 7214 2242 6602 10789101004164

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಲಕ್ಷ್ಮದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ರೆ ೋಣ ರು  ರೆ ೋಣ ರು  ರೆ ೋಣ ರು 67/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 1 51125 8165 3201 8432 10789100006860

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಡಿ ರಂಗ್ಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ರೆ ೋಣ ರು  ರೆ ೋಣ ರು  ರೆ ೋಣ ರು 46/3,209/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.3 15337 2981 4494 8172 10789100007238

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಕೆ ಜಿ ತಿಪಪರೆಡಿಿ ಗ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ ರೆ ೋಣ ರು  ರೆ ೋಣ ರು  ರೆ ೋಣ ರು 210/3,46/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.3 15337 2659 8900 3381 10789100001125

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ
ಸಿ ಕ್ದಿರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ನಾರಾಯಣಪಪ 

ರೆ ೋಣ ರು
 ರೆ ೋಣ ರು  ರೆ ೋಣ ರು 51/4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.38 19427 9882 8607 5427 3349101006123

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ ಮಣಿಗ್ಾನಹಳಿಿ  ಮಣಿಗ್ಾನಹಳಿಿ  ರೆ ೋಣ ರು 85 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 1 51125 4775 6229 2029 3349101005103

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ನಾಗರತು ಕೆ ೋಂ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ತಾಡಿಗ ೋಳ್  ರೆ ೋಣ ರು 11/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.58 29652 4422 6100 5241 7422500101351901

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪಯಯ ನಿೋಲಟ ರು ನಿೋಲಟ ರು  ರೆ ೋಣ ರು 121,8/p19,124/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.4 20450 9128 7352 4301 64028201756

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ
ರ್ಂಕ್ಟರತುಂ ಎಂ ಬಿನ್ 

ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ,ಹೆ ಸಹಳಿಿ (ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ )
ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 76/1,26/4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.4 20450 6947 4291 2978 64025276486

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪಪ ನಿೋಲಟ ರು ನಿೋಲಟ ರು  ರೆ ೋಣ ರು 41 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.4 20450 2147 4719 2278 3349101008579

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಬಾಯಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಪಾತಪಲ್ಲಿ  ಪಾತಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 24/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.4 20450 2129 8069 3313 54051054273

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ
ಶ್ರೋನಿವಾಸಯಯ ಎಂ ಬಿನ್ ವಿ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ 

ಹೆ ಸಹಳಿಿ (ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ )
ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 76/4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.4 20450 6004 1381 6905 64042031115

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 86 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.35 17893 6397 3465 1454 179910034078



ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ
ಕ್ೃಷಾಣರೆಡಿಿ ಜಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ 

ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ
ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 34/10,34/8,90/4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.7 37787 9214 418 0466 64059642659

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ
ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರೆಪಪ 

ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ
ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 86,5 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.4 20450 7252 7680 0376 179910032926

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಕ್ೃಷಾಣರೆಡಿಿಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಕ್ನಿಗ್ಾನಹಳಿಿ  ಕ್ನಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು 39,76 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.5 25562 7735 2738 6310 10789100005194

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 5 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.6 30675 6502 4510 7887 179910031984

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಸಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 

ಚಿಕ್ಕತಿಮಮನಹಳಿಿ
 ಚಿಕ್ಕತಿಮಮನಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು 9 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.8 74900 3479 9441 6919 10789100004858

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗನಾಯಕ್ ಗುಲುಿಕ್ುಂಟೆ  ಗುಲುಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 37 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.55 51493 5781 0270 6465 64042957180

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ
ಪಿ ಆರ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ರಾಮಪಪ 

ಗುಲುಿಕ್ುಂಟೆ
 ಗುಲುಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 9,9 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.7 65537 9007 0472 4537 10789100008658

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 104/2,117 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.81 75836 8200 2137 9742 1078910001908

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಎಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಶಾಮಿ , ನಿೋಲಟ ರು ನಿೋಲಟ ರು ಯಲ ೆರು 8/p20,124/2,121/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 1 51125 9574 9564 8767 7422500101318501

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ , ರಾಮಾಪುರ ರಾಮಾಪುರ ಯಲ ೆರು 10 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.95 48568 4838 7375 2333 64030868497

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ
ನಾರೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋರಾಮಪಪ 

ಹೆ ಸಹುಡಯ (ಪಾತಪಲ್ಲಿ )
ಹೆ ಸಹುಡಯ (ಪಾತಪಲ್ಲಿ ) ಯಲ ೆರು 71/4,9 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.87 44478 2659 6150 9119 64169551109

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ
ಕೆ ಎಂ ರಾಜಶೋಖರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ 

ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ
ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 171,74/4 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.5 25562 6849 6950 1418 64141072229

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ವಿ ರೆಡೆಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಕೆ ಡಿಚರುವು  ಕೆ ಡಿಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 9,110,107 ಇತರೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1 2 70000 8131 6028 4902 3349101009851

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ
ಟಿ ಎನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 439 ಎಸ್.ಟಿ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1 0.8 63000 9211 4427 8113 7422500100939101

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ
ಟಿ ಎನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 

ತಾಡಿಗ ೋಳ್
ತಾಡಿಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ ರು 439 ಎಸ್.ಟಿ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1 0.8 63000 9211 4427 8113 7422500100939101

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ
ಆಂಜನೆೋಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗ ೋಪಾಲಪಪ 

ಶ್ೋತರೆಡಿಿಪಳಿಿ
 ಶ್ೋತರೆಡಿಿಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 19/p-p20 ಇತರೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1 0.35 70000 9253 3533 2759 7422500100965001

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಸ ೋಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಮೋಗ್ೌಡ ಉಪಪಕ್ುಂಟೆ ಉಪಪಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 4 ಇತರೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1 2 69950 3607 2632 9126 10652100009539

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಜ ಎಸ್ ನಾಗಬ ಷ್ಣ್ ಬಿನ್ ಶೋಖರ ಯೆಲ ೆರು ಯಲ ೆರು ಯಲ ೆರು 42/p12,100/2c ಇತರೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1 4.24 70000 6709 4517 9658 64053314996

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಕೆ ವಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಕ್ುಮಮಗುಂಟೆ ಕ್ುಮಮಗುಂಟೆ ರೆ ೋಣ ರು 24 ಇತರೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1 1.2 70000 3252 2005 1767 15042200000330

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಚಂಡು ಹ ಮುನೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ ನಿೋಲಟ ರು ನಿೋಲಟ ರು  ರೆ ೋಣ ರು 8/p1 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1 0.7 31421 8172 7187 8104 64053500528

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಚಂಡು ಹ 
ಕೆ ಎನ್ ಶ್ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಡಿ ಎನ್ ರವಿ 

ನಾರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
 ನಾರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ  ರೆ ೋಣ ರು 129 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1 1.55 69576 7864 3038 3041 10789101001635

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಚಂಡು ಹ ಸಿೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ದಿಂಬಾಲ ದಿಂಬಾಲ  ರೆ ೋಣ ರು 149/3 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1 0.7 31421 8680 7137 3534 10789101022966

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಚಂಡು ಹ 
ಡಿ ವಿ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯರೆಡಿಿ 

ದಿಂಬಾಲ
ದಿಂಬಾಲ  ರೆ ೋಣ ರು 3/2 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1 0.88 39501 6917 9193 3435 10789100006314

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಚಂಡು ಹ ಚಂದರಶೋಖರ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ  ಕೆ ೋಟಪಲ್ಲಿ  ರೆ ೋಣ ರು 179 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1 1.6 71820 5104 8894 1309 7422500100901601

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚಿನುಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಪದೆಪಲ್ಲಿ ಪದೆಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 74/3,2/3 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.2 14000 7422500100301801

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕಿರಷಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮರೆಡಿಿ ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಗ ಟಿಿಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೆರು 86/8,86,34/6,34/7,34/9 ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.18 200000 9214 4180 0466 64059642659

ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಜಿ.ಕಿರಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಲ್ಲಿ ರೆ ೋಣ ರು 26/p3,46/10 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 1 2 75000 2435 8579 0011 10789100008599

ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ
ಎಮ್ ಎಸ್ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣಯಂ 

ಮಟಿಕ್ನುಸಂದರ
 ಮಟಿಕ್ನುಸಂದರ ರೆ ೋಣ ರು - ಇತರೆ ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ 1 - 7200 2236 4205 3493 64202793072

ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ ಮಟಿಕ್ನುಸಂದರ  ಮಟಿಕ್ನುಸಂದರ ರೆ ೋಣ ರು - ಎಸ್ ಸಿ ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ 1 - 7200 7365 6785 4049 10824101044977

ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪರೆಡಿಿ ಮಟಿಕ್ನುಸಂದರ  ಮಟಿಕ್ನುಸಂದರ ರೆ ೋಣ ರು - ಇತರೆ ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ 1 - 7200 6934 1889 6821 10824101031900

ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಶ್ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಹೆ ೋಗಳಗರೆ ಹೆ ೋಗಳಗರೆ ರೆ ೋಣ ರು - ಎಸ್ ಸಿ ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ 1 - 50000 2160 3308 8044 15042200012303

ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹೆ ೋಗಳಗರೆ ಹೆ ೋಗಳಗರೆ ರೆ ೋಣ ರು - ಇತರೆ ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ 1 - 7200 4862 3711 3095 54051058777

ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ
ನಿಕೆೋತನ್ ಬಿನ್ ಚಲಪತಿ ಗ್ೌಡ ಹೆಚ್. 

ಎಸ್,ಹೆ ೋಗಳಗರೆ
ಹೆ ೋಗಳಗರೆ ರೆ ೋಣ ರು - ಇತರೆ ಮದುವನ ಮತುತ ಜೋನುಕ್ೃಷಿ 1 - 7200 4973 1260 2632 64118917949

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಸ್ ವಿ ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಚಾಕ್ಪಲ್ಲಿ ಚಾಕ್ಪಲ್ಲಿ ನೆಲವಂಕಿ 83/p2 ಇತರೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.40 17900 4784 7382 2801 4452101000016

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಪ ಯಲ ೆರು ಯಲ ೆರು ಯಲ ೆರು
142/2,290/2,300/5,14/p

2
ಇತರೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.60 26850 5572 9891 1685 64031854790



ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಯಯ ಯಲ ೆರು ಯಲ ೆರು ಯಲ ೆರು 141,96/1,76/1 ಇತರೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 1.0 44750 5572 9891 1685 54051059486

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ರತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ೈ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಶ್ೋಗಹಳಿಿ ಶ್ೋಗಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 214/2,60/1,60/2,421/1 ಇತರೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 1.0 44750 8648 5848 3912 64176026261

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 24/2,37/p ಇತರೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 1.88 9870 5890 6309 1093 7422500100154801

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ರಾಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಸಾಮಪಪ ಶ್ೋಗಹಳಿಿ ಶ್ೋಗಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ ರು 55/2,204/A,205,33 ಇತರೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 1.0 5250 7969 9573 1517 179910031209

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ ಬಟುಿವಾರಹಳಿಿ ಬಟುಿವಾರಹಳಿಿ ನೆಲವಂಕಿ 118/p4,130/2,237/7 ಇತರೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 1.0 5250 3409 3848 3320 7422500100114301

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಾಣರೆಡಿಿ ಯೆಲ ೆರು ಯೆಲ ೆರು ಯೆಲ ೆರು 70/1,59/4 ಇತರೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.80 4200 9418 1310 9938 54051072394

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ
ಜಿ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ
ಪಾತಮುತತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಯೆಲ ೆರು 37/p5 ಇತರೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.80 4200 5838 4032 8914 10824100000192

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಆರ ರಾಜಾಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ರಾಂಸಿಂಗ್ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಯೆಲ ೆರು 169,171,180 ಇತರೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.50 2625 2764 3132 0383 54051067601

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ
ಬಿ ವಿ ಆದಿನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನು 

ಯಲ ೆರು
ಯಲ ೆರು ಯಲ ೆರು 14/p7,29 ಇತರೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 1.0 5250 3414 2904 7905 54051053847

ತೆಂಗು ಅಭಿವೃದಿೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮಲಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಯಲ ೆರು 237/p1-p2 ಇತರೆ ತೆಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.67 17500 9023 3140 7700 179910031606

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ (ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ )
ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ 

ಗುರಪಪಓಜಲಹಳಿಿ (ಅಪ್ರಸನಹಳಿಿ )

ಓಜಲಹಳಿಿ (ಅಪ್ರಸನಹಳಿಿ
)

ರೆ ೋಣ ರು 28/1-p2 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ (ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ ) 1 2000 sq.mts 252000 10824100007025

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ಮುಸತಪಾ ಷ್ರಿಪ್ಸ ಬಿನ್ ಹೆೈದರ ಷ್ರಿಪ್ಸ ಕೆ ಳ ಿರು ಕೆ ಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 220/3 ಮುಸಿಿಂ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1 4000 sq.mts 1614000 40350200000257

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಡಿೋಸಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಸಟ್
ಶ ೋಭ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಯಯ ಆರ ಜಿ 

ದಿಗವಮಾರಂಪಲ್ಲಿ
ದಿಗವಮಾರಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 77 ಎಸ್.ಸಿ ಡಿೋಸಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಸಟ್ 1 3.14 34020 7422500100779401

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ೋಂಡ ಎಮ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 246/2,246/3,246/7 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ೋಂಡ 1 21x21x3 m 77500 3349101012568

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್
ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ 

ಗುರಪಪಓಜಲಹಳಿಿ (ಅಪ್ರಸನಹಳಿಿ )

ಓಜಲಹಳಿಿ (ಅಪ್ರಸನಹಳಿಿ
)

ರೆ ೋಣ ರು 28/1-p2 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1 2000sq.mts 994000 10824100007025

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ೋಂಡ
ಶ ೋಭ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಯಯ ಆರ ಜಿ 

ದಿಗವಮಾರಂಪಲ್ಲಿ
ದಿಗವಮಾರಂಪಲ್ಲಿ ರಾಯಲಾಪಡ್ 77 ಎಸ್.ಸಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ೋಂಡ 1 1.34 80640 7422500100779401

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ೋಂಡ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ ಕ್ೃಷಾಣಪುರ ಕ್ೃಷಾಣಪುರ ಯಲ ೆರು 27 ಎಸ್.ಸಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ೋಂಡ 1 15x15x3 mts 80640 54038946497

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ೋಂಡ ಕ್ವಿತ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲಗ್ೌಡ ಯದರ ರು ಯದರ ರು ಯಲ ೆರು 202 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ೋಂಡ 1 21x21x3 m 77500 10828100027628

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಡಿೋಸಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಸಟ್ ವಿ ಕ್ವಿತ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಯದರ ರು ಯದರ ರು ಯಲ ೆರು 202 ಇತರೆ ಡಿೋಸಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಸಟ್ 1 6.09 20000 10828100027628

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಡಿೋಸಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಸಟ್ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ ಕ್ೃಷಾಣಪುರ ಕ್ೃಷಾಣಪುರ ಯಲ ೆರು 27 ಎಸ್.ಸಿ ಡಿೋಸಲ್ ಪಂಪ್ಸ ಸಟ್ 1 15x15x3 mts 35437 54038946497

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ (ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ ) ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ ಕ್ೃಷಾಣಪುರ ಕ್ೃಷಾಣಪುರ ಯಲ ೆರು 27 ಎಸ್.ಸಿ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ (ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ ) 1 2000sq mts 252000 54038946497

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ (ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ ) ವಿ ಕ್ವಿತ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಯದರ ರು ಯದರ ರು ಯಲ ೆರು 202 ಇತರೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ (ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ ) 1 4000 sq mts 280000 10828100027628



ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ ಎಮ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಆಚಂಪಲ್ಲಿ ಯಲ ೆರು 246/2,246/3,246/7 ಇತರೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1 4000 sq mts 280000 3349101012568

ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್
ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ 

ಗುರಪಪಓಜಲಹಳಿಿ (ಅಪ್ರಸನಹಳಿಿ )

ಓಜಲಹಳಿಿ (ಅಪ್ರಸನಹಳಿಿ
)

ರೆ ೋಣ ರು 28/1-p2 ಎಸ್.ಟಿ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1 2000sq mts 252000 10824100007025

III
1 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಮೀಟ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಪಾಪ ಸ್ವಾ ಮಿ ನೆನದಹಳಿ ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೀಟ 33/6,34/1,37/7,3,8,130/ಬಿ 1.1 1,10,118 64037568226

2 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲೆ ಕೀಸು ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ನೆನದಹಳಿ ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಎಲೆ ಕೀಸು 36/1 0.3 22674 64037568226

3 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲೆ ಕೀಸು/ಟಮೀಟ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ದೊರೆಸ್ವಾ ಮಿ ಬೆನನ ವಾರ ಕ್ಯಯ ಸಂಬ್ಳಿ ಇತರೆ ಎಲೆ ಕೀಸು/ಟಮೀಟ 18 1.96 188160 64037568226

4 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಗಣಾಚ್ಚರಪುರ ಆರ್.ಪೇಟ್ ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 27,61/1,34/2,84,115 1.5 1,46,537 10534100003524

5 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಬಿ ಎಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯ್ಪ್ಪ ಕ್ಯಮಾಿಂಡ್ಹಳಿ ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 106 0.35 34,011 10534100002409

6 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ಇಲಾಜ್ ಅಹಮಮ ದ್ ಬಿನ್ ನಜಿು ರ್ ಕೀಪ್ಪ ಕಸಬಾ ಅಲಾಪ ಸಂಖಾಯ ತರು ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 232/2,236/8,236/9 0.85 87093 64037568226

7 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಮೀಟ ಮಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುಡಿ್ಪ್ಪ ಗುಲಿಹಳಿ ಬೂದಿಕೀಟೆ ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 92,94 1.13 1,10,118 ಎನ್ಐಎಲ್ಐಎನ್4055

8 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕತೂ ಿಂಬ್ರಿ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇ.ವಿಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮೂಗನಹಳಿ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ ಪ್.ಜಾರ್ತ ಕತೂ ಿಂಬ್ರಿ 32/21 0.8 82,458 ಎನ್ಐಎಲ್ಐಎನ್4055

9 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಮೀಟ ಶ್ರ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಮಚಂರ್ರ ದೊಡಿ್ಡ ೀರಿ ಕ್ಯಮಸಮುರ್ರ ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 132 0.77 73,943 699080029708

10 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಮೀಟ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಪ್ಪ ಮದಿೀನಾಯ್ಕನಹಳಿ ಬೇತಮಂಗಲ ಪ್.ಜಾರ್ತ ಟಮೀಟ 10/ಪಿ25-ಪಿ1 0.4 45,349 20071250000090

11 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ ರಾಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗಣಾಚ್ಚರಪುರ ಆರ್.ಪೇಟ್ ಪ್.ಜಾರ್ತ ಆಲ್ದಗಡಿ್ಡ 12*1 0.85 87,097 10534101017089

12 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ.ಗ ೋಟಪಪ ಹೆ ನೆುೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 47 1.6 2000 742198211184 4455108000882

13 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಶಾಯಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 140/6 0.42 840 876808586608 64037560566

14 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಪಾಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಲಿಪಪ ಹುದುಕ್ುಳ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 98,97/1 1.14 2000 219604010144 10661100005225

15 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಭಿೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಹಿರೆೋಕ್ರಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 101/4,102/1 0.49 980 268709038366 3855101000250

16 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಹಿರೆೋಕ್ರಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 102/2,106/3 2 2000 0 3855101001470

17 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಮುನಿಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 61 0.8 1600 502017317653 20273798451

18 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಮುದಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ದ ಡಿ ಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 46/1 0.9 1800 857195603960 4455101000147

19 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರ್ೈ.ಮುನಿಯಪಪ ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 170/1 0.6 1200 243134377487 20154190879

20 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಿರೆಡಿಿ ಪರವನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 10 1.3 2000 765892836524 0489101113510

21 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಕ್ಣಿಣಂಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 76/3,85,76/1 1 2000 442474935138 0485101019055

22 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಸಿೋನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬಣಣ ಬೆೋತಮಂಗಲ ಬೆೋತಮಂಗಲ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 105/ಪಿ-ಪಿ3 1.6 2000 880570822620 64080002495

23 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ನೆನಯಹಳಿಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 71/ಪಿ8 0.49 980 741403989200 64154976717

24 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಶಾಯಮಮ ತಿಯ.ಎಂ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಟೆ ಮುನೆಪಪ ಕ್ ಳ ರು ಬೆೋತಮಂಗಲ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 134 1.28 2000 712705930624 64136612902

25 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ ನೆನಯಹಳಿಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 71/ಪಿ2 0.8 1600 542826359327 64074441091

26 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಕ್ರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ ಬೆೋತಮಂಗಲ ಬೆೋತಮಂಗಲ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 25,306/1,24,309 2 2000 750086310935 64096479095

27 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ನೆನಯಹಳಿಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 71/ಪಿ20,27,21 0.6 1200 729021981370 64153990722

28 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ ಬಾಯಟಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಯಲುವಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ 128/1 0.8 1600 686276559441 64076870027

29 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಚಂಡು ಹ  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ  191/ಪಿ 0.7 1400 302646741704 64076870027

30 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಗುಲಾಬಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 72/ಪಿ33 0.8 634 858190044249 64041617554

31 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಮುನೆಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಪಾಪಯಯ ಪಾಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಾವು 160/2,131/2,131/3 1.8 2000 868724786860 0485101020114

32 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಟಮೊೋಟೆ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಪ ಹುಲ್ಲಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 20 1.25 2000 463470659907 64116462282

33 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ರತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದರಪಪ ಹಿರೆೋಕ್ರಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 19/6 0.6 1200 658417065089 3855108000838

34 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಚಂಡು ಹ  ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಮುಗಳಬೆಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ  75/1ಪಿ-2 0.6 1200 290856493362 641121173935

35 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಚಂಡು ಹ  ಪರಮಿೋಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಯಲುವಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ  145/1,146/3 1.3 2000 605143927712 4455108001867

36 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಚಂಡು ಹ  ಕೆ.ವಿ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ಸ ಲ್ಲಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ  56/20ಪಿ,56/24ಪಿ 1.2 2000 806217213555 20061701926

37 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಟಮೊೋಟೆ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 56/2ಎ,56/2ಸಿ,56/2ಬಿ 1 2000 777893379787 0489101009615

38 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಟಮೊೋಟೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಪ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 19/2 0.8 1600 455268258375 0489108014471

39 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ ಬಿ.ಎಂ.ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮಲಿಪಪ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದರ ಇತರೆ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ 32/1 0.4 800 554971263580 0489101111126

40 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಟಮೊೋಟೆ ದ ಡಿಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದೋಕ್ನ ಬೆ ೋವಿ ಗುಟಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 46 1 2000 741714543029 10721100001665

41 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಟಮೊೋಟೆ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಗುಟಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 35/ಪಿ5-ಪಿ2 0.8 1600 917657700065 10721100003544

42 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ  ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಗುಟಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 31/ಪಿ-ಪಿ1 0.8 1600 333679991320 10721100003686

43 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸೋವಂತಿಗ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ೋದಂಡಪಪ ಕ್ಣಿೋರ್ಕ್ಲುಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 26/ಪಿ8-ಪಿ1 0.4 800 524805728962 125001184094

44 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಾವಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 92/ಪಿ11 1 2000 0 64078353619

45 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಿೋಬೆ ಚಿನಾುರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಟಿ.ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 135 1.6 2000 933046920520 0663101034008

46 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ರಾಜಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ ಬೆನುವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 83/2,3/3,39/2 1.65 2000 634438762705 10717100005857

47 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಹನುಮಪಪ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಮಾವಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 140,92/ಪಿ7 1 2000 364035721743 10630100003030

48 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮಾವಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 62/1,23/4,240/1 0.68 1360 0 5211909937

49 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಿೋಬೆ ಶ್ರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಹನುಮಪಪ ಟಿ.ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಬೆೋತಮಂಗಲ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 135 1 2000 445245668180 10630100003012

50 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಟಮೊೋಟೆ ಗ ೋವಿಂದರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿಿ ಗ ೋಪನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 8/1,7/2 1 2000 437503244586 64029075864

51 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಆಲ ಗಡೆಿ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಯಾಮಣಣ ದ ಡರಹಳಿಿ ಆರ.ಪೋಟೆ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 158/3,171/2,159 1 2000 375030129000 5457101001883

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-02) ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಡಿ.ವಿ. ಬೆೈಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಬಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ದಿಂಬ ಸಾಮಾನಯ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.44996 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-02) ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಾಮಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಸುಬಬಣಣ ಹುತ ತರು ಸಾಮಾನಯ
54/2

ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.54629 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-02) ಟಮೊೋಟೆ ೋ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಆಲ್ಲೋರಿ ಇತರೆ 30,21/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.31 1.29234 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-02) ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಮುನಿರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚನುಪಪ ಗಟಿಹಳಿಿ ಇತರೆ 243 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.21 0.23601 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-02) ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಶ್ರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಪಪ ಗಟಿಹಳಿಿ ಇತರೆ 243 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.21 0.23601 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-02) ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ ಗಟಿಹಳಿಿ ಇತರೆ 243 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.21 0.23601 10652101016813

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-02) ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಜನುಘಟಿ ಪ.ಜಾ 82/2,232/2 ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.76 0.78747 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-02) ಟಮೊೋಟೆ ೋ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಆಲ್ಲೋರಿ ಪ.ಜಾ 144/ಪಿ37,

144/ಪಿ9
ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 1.19222 35550334210

ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 31/6. ಪ.ಜಾ Shadnet 2080 322816

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರಪಪ ತಂ:ಮಾನಪಪ ಇಂದ್ಾರನಗರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 151/ಉ ಪ.ಜಾ Shadnet 2080 322816

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನ ರಪಪ ತ:ಪಾಲಾಕ್ಷಪಪ ಸಿಳಿಿಕಾಯತರ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 75/2 ಪ.ಜಾ Shadnet 2080 322816

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರಪಪ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32/ಈ ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ತಂ:ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 54/2 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತಿರುಪತಿ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕಾರಬಾರಿ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 70/7 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹನುಮಪಪ  ಉಫಯ ಸಣ್ಣಹನುಮಪಪ 

ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹಿರೋಮನಿ
ತಾಳಕ್ನಕಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 19/6. ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಚಮಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಇಂದ್ರಗಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69/2 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಂಗಪಪ ತಂ:ಸ ಯಯಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 62/ಅ ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಂಗಪಪ ತಂ:ರಾಮಚಂದ್ರಪಪನಾಯಕ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 61/3 ಪ.ಜಾ Shadnet 2080 322816

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರಪಪ ತಂ:ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ನಾಯಕ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 54/1 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಂಕೆಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಯಲ್ಂಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 164/7 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳಪಪ ತಂ:ಸ ೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 50/ಇ ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಮೋಘಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 56/3 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಪಪ ತಂ:ಗುರ್ಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 62/ಇಪಿ1 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ನಾಗಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 25/ಅ ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮವವ ಗಂ:ಕ್ರಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 26/ಉ ಪ.ಜಾ Shadnet 2080 322816

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುಂಡ್ಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 57/ಪಿ3 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008 156441.6

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ;ಹನುಮಪಪ ತಳವಾರ ಚಾಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69/A ಪ.ಪಂ Shadnet 1840 285568

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುಂಡ್ಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 57/ಪಿ3 ಪ.ಜಾ Shadnet 1904 295500.8

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಲ್ಪಪ ತಂ: ಹುಲ್ಗಪಪ ಹರಿಜನ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 97/a ಪ.ಜಾ Shadnet 1056 163891.2

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 44/C ಪ.ಜಾ Shadnet 1440 223488

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುರೋಶ ತಂ ನಾಗಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/u2 ಪ.ಜಾ Shadnet 1344 208588.8

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ಹನುಮಂತ ಹರಿಜನ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 95/a ಪ.ಜಾ Shadnet 1920 297984

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುಂಡ್ಮಮ ಗಂ: ಶಿವಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 52/3 ಪ.ಜಾ Shadnet 1904 295500.8

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 50 ಪ.ಜಾ Shadnet 2008 311641.6

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 18/P1 ಪ.ಪಂ Shadnet 952 147750.4

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕ್ಬಾಲಿ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 44/2 ಪ.ಪಂ Shadnet 1840 285568

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ತಂಫಕೋರಪಪ ಹರಿಜನ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 74/10 ಪ.ಜಾ Shadnet 952 147750.4

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವವವ ಗಂ: ಸಾರಪಪ ಹಿರೋಮನಿ ಯಲ್ಂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 165/7 ಪ.ಜಾ Shadnet 952 147750.4

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ತಂ: ಶಿವಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 25/a ಪ.ಜಾ Shadnet 952 147750.4

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ನಾಗಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 25/a ಪ.ಜಾ Shadnet 1440 223488

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಪ ತಂ ಮೋಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 56/3 ಪ.ಜಾ Shadnet 1056 163891.2

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಂ ಸಾಂಬಣ್ಣ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 78/1 ಪ.ಜಾ Shadnet 1056 163891.2

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾರುತಿ ತಂಶಿವಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 25/a ಪ.ಜಾ Shadnet 1536 238387.2

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಂಕ್ವವ  ಗಂ ಕ್ಸ ೂರಪಪ  ನಾಯಕ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 61/4 ಪ.ಜಾ Shadnet 1920 297984

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಪ ತಂ: ನಾಗಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28/A ಪ.ಜಾ Shadnet 1056 163891.2

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ತಂ ಕೆಂಚಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28/A ಪ.ಜಾ Shadnet 1440 223488

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಂ ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಚಾಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/a/2 ಪ.ಜಾ Shadnet 1920 297984

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿಂಗವವ ಗಂ ಶಿವಪುತರಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಕಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 92/4 ಪ.ಜಾ Shadnet 1920 297984

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಿನೆೋಶ ತಂ; ವಿಷಣಪಪ ಕನಾಾಳಕ್ರ ಬುಡ್ಶೆಟಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 44/A ಪ.ಜಾ Shadnet 1056 163891.2

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಪಪ ತಾಯಿ ಹನಮವವ  ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 44/e ಪ.ಜಾ Shadnet 1536 238387.2

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಲ್ಲವವ ಗಂ: ಶಿವಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/u1 ಪ.ಜಾ Shadnet 1904 295500.8

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/ಅ ಪ.ಪಂ Shadnet 1504 233420.8

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮರಿಯಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಗ್ೌಡ್ರ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 228/5 ಪ.ಪಂ Shadnet 952 147750.4

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕರೇಹನುಮಪ್ಪ  ತಂ:ಭೀಮಪ್ಪ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 77/ಆ Shadnet 952

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸಪ್ಪ  ತಂ:ಭೀಮಪ್ಪ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 77/ಎ Shadnet 952

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮರಿಯವ್ವ  ಗಂ:ಮರಿಯಪ್ಪ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 53/ಎ Shadnet 952

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುದಿಯಪ್ಪ  ತಂ:ಗವಿಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/4 Shadnet 952

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ವ್ವ  ಗಂ:ಭೀಮಪ್ಪ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 4/1. Shadnet 952

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವ್ವ್ವ  ಗಂ:ಹನುಮಗೌಡ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 68 Shadnet 952

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಣ್ಣ  ನಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ:ಹನುಮಪ್ಪ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/3 Shadnet 952

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪ್ಪ  ತಂ:ಗವಿಯಪ್ಪ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 244/7 Shadnet 952

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಲ್ಲವವ ಗಂ: ಉಡ್ಚಪಪ ಕ್ಟಿಿ ಟಕ್ನಕ್ಲ್ಲ ಕೆ ಪಪಳ 98/1 ಸಾಮಾನಯ Shadnet 952

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗಲಿಂಗಪಪ ತಂ: ಮಲ್ಲಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 102 ಸಾಮಾನಯ Shadnet 1920

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವವ ಗಂ: ಫಕೋರಗ್ೌಡ್ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 115/3 ಸಾಮಾನಯ Shadnet 1920

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುಕಾಕಲ್ಪಪ ತಂ: ದ್ಾಯಮಪಪ ಕ್ುರಿ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 59/3 ಸಾಮಾನಯ Shadnet 952

ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತೂ 

(ರ ಗಳಲಿಲ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ಕೆೋಂದ್ರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು

2018-19ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಲ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುಾ ಪಡೆದ್  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಲ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್



58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಪ ತಂ: ಹರಿಯಪಪ ನಾಯಕ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 33/1/2 ಪ.ಜಾ Shadnet 1056 163891.2

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರ್ೋಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ: ಪತನ್ ಸಿಂಗ್ ಪೂಜಾರ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 40/4 ಪ.ಜಾ Shadnet 1056 163891.2

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಂಕ್ರವವ ಗಂ:ಈರಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 36/2 ಪ.ಜಾ Shadnet 1056 163891.2

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶೆೋಖರಪಪ ತಂ: ಡಾಕ್ಪಪ ಪೂಜಾರ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 55/u ಪ.ಜಾ Shadnet 952 147750.4

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಾಗಯಶಿರೋ ಗಂ:ಅಶೆ ೋಕ್ ಮೋಟಿ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 66/5 ಸಾಮಾನಯ Shadnet 1920

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವವವ ಗಂ: ಸಾರಪಪ ಹಿರೋಮನಿ ಯಲ್ಂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 165/7 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮವವ ಗಂಡ್ ಈರಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 164/2 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನವವ ಗಂ:ಭೋಮಪಪ ರಾರ್ೂೋತಿೂ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 63/ಇ ಪ.ಜಾ Shadnet 1056

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುರೋಶ ತಂ ನಾಗಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/u2 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ತಂ: ಯಮನಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 31/8 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಂ ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಚಾಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/a/2 ಪ.ಜಾ Shadnet 1008

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಚಾಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/A2 ಪ.ಜಾ Shadnet 1920

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚನಾಪಪ ತಮ: ಸ ೋಮಪಪ ಉಳಿಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 77/2/A ಪ.ಜಾ Shadnet 952

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ತಂ: ಸ ೋಮಪಪ ವಟಪರವಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 50/2 ಪ.ಜಾ Shadnet 1056

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಚನಾಯ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 48/ಇ ಪ.ಜಾ Shadnet 952

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುನೆಾಪಪ ತಾರಪಪ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 4 ಪ.ಪಂ Shadnet 2080

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 44/B ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 907645960599 9845726030

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿೋರೋಶರಡಿಡ ತಂ:ಹನಮರಡಿಡ ತಿಮಾಮರಡಿಡ ಬ ದಿಹಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 24480.00 902701805332 9663073565

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶೆೋಖಮಮ ಗಂ:ಶಿರೋನಿವಾಸ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 72/ಅ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 740920160102 9880728744

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಆವಿನ ಭೈರಾಪುರ ಅಳವಂಡಿ 5/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 639150370347 9844369311

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವರಡಿಡ ತಂ:ಯಲ್ಲಪಪ ಹಂಗನಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 188/4, 188/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00 845271290776 9482944050

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳಪಪ ತಂ:ದೋವಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಬೆೋಳ ರು ಅಳವಂಡಿ 111/B ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 585801123787 9844857583

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ರೋವಣ್ಸಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್  

ಮಾಲಿಪಾಟಿೋ
ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 368/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 24480.00 492603200700 7892021603

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಮಲ್ವವ ಗಂ:ನಿಂಗನಗಡ್ ಐನಗ್ೌಡ್ರ ಮಳಿಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 28/3-B-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 538262909183 7760064228

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಲಿತವವ ಗಂ:ಶರಣ್ಪಪ ಸಜಜನರ ಗ ಂಡ್ಬಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 275 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.50 15300.00 311924004985 9844615003

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಮುದೋಗ್ೌಡ್ ಪೂೋಲಿಸ 

ಪಾಟಿೋಲ್
ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 322047541073 9008872405

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಫಕೋರಜಜ ತಂ:ದೋವಪಪ ಗ ಂದಿಹೆ ಸಳಿಿ ಬ ದಿಹಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 49/2P1B ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 254997660143 8123811719

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಷಣ್ುಮಖನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಮಾ 

ಪಾಟಿೋಲ್
ಬ ದಿಹಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 74/C ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.30 9180.00 271182632635 9980879332

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂ:ಬಸವರಾಜ ಹಾಲ್ಳಿಿ ಮಳಿಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 88 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 253810187381 9611960761

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿಠ ೋಬರಡಿಡ ತಂ:ಹನಮರಡಿಡ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 66/A ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 857125546069 9902901265

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಗುರುನಾಥಗ್ೌಡ್ ತಂ: ಮುದೋಗ್ೌಡ್ ಪೂೋಲಿಸ 

ಪಾಟಿೋಲ್
ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 605457873480 9980438211

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಾಸುರಡ್ಡ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕನಾಾಳ ಮೈನಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 60/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 629080701758 9731961790

90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗವಿಶಿದ್ದಯಯ ತಂ:ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ತಿಗರಿಮಠ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 593/ಆ/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00 970744807313 9686006262

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುತೂಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹಕಾರಿ ಬೆೋಳ ರು ಅಳವಂಡಿ 143/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 646585285674 8151070398

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತಿರುಕ್ನಗ್ೌಡ್ ತಂಈಶವರಗ್ೌಡ್ ನಂದ್ನಗ್ೌಡ್ರ ಡ್ಂಬರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 744441413818 9737961790

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುತೂಣ್ಣ ತಂ:ಆದ್ಪಪ ಕ್ರಡಿ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 195/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.20 36720.00 558473010644 7829699945

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ದ್ುರಗಪಪ ಉಬಯರ ತಂ:ಬುಡ್ಡಪಪ  

ಕೆ ಪಪಳ
ಮಳಿಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 24 ಪ.ಪಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00 842125094566 9148332588

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂ:ಗಿಡ್ಡಯಮನಪಪ ಗಬ ೂರ ಬ ದ್ಗುಂಪಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.20 36720.00 388315693731 9916164738

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಿೋಮಣ್ಣ ತಂ:ಇಂದರಪಪ ಬ ದ್ಗುಂಪಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.60 48960.00 368948916376 8660304693

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋವಪಪ ತಂ ಶೆೋವಣ್ಣ ಬೆೋಳ ರು ಅಳವಂಡಿ 95/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 493384769844 8548032795

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂ:ಅಡಿರ್ಪಪಸಣ್ಣ 

ಮುದಿಯಪಪನವರ
ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 762996520723 9741940334

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ರಾಮಪಪ ತಂ:ಅಡಿರ್ಪಪಸಣ್ಣ 

ಮುದಿಯಪಪನವರ
ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 604648852351 9964908413

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ:ಅಡಿರ್ಪಪಸಣ್ಣ 

ಮುದಿಯಪಪನವರ
ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 538814358264 9980437652

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವರಡಿಡ ತಂ:ಕೆಂಚರಡಿಡ ಮಣ್ ಣರ ಮಳಿಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.30 9180.00 658883346766 9008565774

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮರಡಿಡ ತಂ ರಾಮಪಪ ಮಕಾಶಿ ಡ್ಂಬರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 414225955463 9900471693

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಖಾಜಾಬಿೋ ಗಂ:ಮಹಮದ್ಹನಿೋಫ್ ಸಾಬ 

ಮನಿರ್ಾರ
ಬ ದ್ಗುಂಪಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 85/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.65 19890.00 932971144521 9900200089

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಹಬ ಬಿ ಗಂ: ಅಬುದಲ್ ಗಪೂರ  ಸಾಬ್ ಬ ದ್ಗುಂಪಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 107/ಕ್1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00 996886312455 9663003174

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳಪಪ ತಂ:ದ್ಾನಪಪ ಬೆೋಳ ರು ಅಳವಂಡಿ 189/2 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 969704986715 8496991487

106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂ:ಪಾಂಡ್ಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಹೆೈದ್ರನಗರ ಅಳವಂಡಿ 30/ಆ,31/ಆ ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 622010560020 9449177852

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮನೆ ೋಜಕ್ುಮಾರ ತಂ:ಬಸವರಡಿಡ 

ಗದಿದಕೆೋರಿ
ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 644/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 19200.00 213727800690 9739502157

108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈಶಪಪ ತಂ:ಶಿದ್ಾರಮಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 643/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 19200.00 975521052816 9448173276

109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋಲ್ಮಮ ಗಂ:ಯಂಕ್ರಡಿಡ ಕೆ ಳಿಿ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 132 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 38400.00 314744477243 9739048885

110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗವವ ಗಂ:ಸಂಣ್ ವಿೋರಪಪ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 653/ಇ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 19200.00 381354682836

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಮಾದಿನ ರ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 33 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 19200.00 599695772241 9632007315

112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋವರಡಿಡ ತಂ:ರಾಮರಡಿಡ ದ್ುಗಯದ್ ಡ್ಂಬರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 51/ಬ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 38400.00 369598886980 9900219209



113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ಚೌಡ್ಪಪ ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 609/ಆ ಪ.ಜಾ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 19200.00 980432949495 9902753021

114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ ಫಕೋರಡಿಡ ನಿಂಗರಡಿಡ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 669 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 19200.00 450711518697 9964397219

115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋವಕ್ಕ ಗಂ:ದೋವಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ (ತಳವಾರ) ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 638 ಪ.ಪಂ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 15630.00 318517845343 9591601969

116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಮಾದಿನ ರ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 33 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 19200.00 599695772241 9632007315

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವರಡಿಡ ತಂ:ಹೆೋಮಾದಿರಗ್ೌಡ್ ಮೊೋರನಹಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 132/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 19200.00 732385710638 9880509188

118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರಕಾಶರಡಿಡ ತಂ:ಹೆೋಮರಡಿಡ ಕ್ಲ್ುುಡಿ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 730/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 19200.00 671299062422 9740822526

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಾಂತಮಮ ಗಂ:ಗಿಡ್ಡಯಯ ಹಿರೋಮಠ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 235/P1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 19680.00 435832736205 8197154156

120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸುಧಾರಾಣಿ ಉಫಯ ಸುವಣ್ಯ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 

ಆರಾಳ
ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 196/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.60 5904.00 783103035820 9743675936

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈಶಪಪ ತಂ:ಹುಚಚಪಪ ತಂಬರಳಿಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 240/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.20 11808.00 686267235044 9731422369

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ತಂ:ವಿರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 389/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.20 11808.00 826590828119 9448037457

123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸ ೋಮಣ್ಣ  ತಂ:ಯಮನಪಪ ಮಾದ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 35/B, 35/E ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 3.00 25040.00 217547468561 9480545669

124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಗ ೋಣೆಪಪ ಗುಂಗ್ಾಡಿ ತಾವರಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 244 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 9840.00 691974137763 9482767663

125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗರಾಜ ತಂ:ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ರಾವ್ ದೋಸಾಯಿ ಲ್ಲೋಬಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 9840.00 435656671999 9902752942

126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಅಮರಪಪ ಬುಡ್ಕ್ಂಟಿ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 209 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 7872.00 877032319175

127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರುದ್ರಯಯ ತಂ:ಈಶಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 146/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 9840.00 420983776130 8660538988

128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿದ್ದಯಯ ತಂ: ಈರಯಯ ಹಿರೋಮಠ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 235 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 9840.00 505173548979 8660538988

129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈಶವರಪಪ ತಂ:ವಿರುಪಣ್ಣ ಆರಾಳ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 191/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 9840.00 204820337677 7760168262

130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಪುತರಯಯ ತಂ:ಈಶಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 146/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 9840.00 935170943517 8660538988

131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸಪಪ ತಂ:ಹುಚಚಪಪ ತಂಬರಳಿಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 15740.00 938817180517 9731422369

132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮಹಾಬಳೆೋಶವರ ತಂ:ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ 

ಬಿಳೆೋಬಾವಿ
ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 272 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.20 11800.00 675284046056 9972037894

133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರಧಾನಪಪ ತಂ:ಯಲ್ಲಪಪ ಜಿೋರ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 522/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1.00 19920.00 723669640692 9731571708

134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಜು ತಂ:ಶಿವಪಪ ಗುಡಿಮನಿ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 325/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1.00 19920.00 404748974698 8722027197

135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿೋರೋಶರಡಿಡ ತಂ:ಹನುಮರಡಿಡ ತಿಮಾಮರಡಿಡ ಬ ದಿಹಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1.00 19920.00 902701805332 9663073565

136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮರಡಿಡ ತಂ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ಲಾದ್ಗಿ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 28/4. ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.50 26280.00 604813410407 9880509188

137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಎಂ.ವಿನಯ್ ತಂ:ಎಮ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 118 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 2.00 35040.00 421308110830 7019591287

138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಪಕೋರಪಪ ಹೆ ಳೆರ್ಾಚಿ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 31/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.50 26280.00 670299818178 9741491692

139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ತಂ ಗುಂಡ್ಪಪ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 54/1, 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 0.80 14016.00 957221886469 9535199991

140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುಂಡ್ಪಪ ತಂ:ಅಮರಪಪ ಕ್ರಡಿ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.20 21024.00 272748589244 9686465118

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಕಾಂತ  ತಂ:ಚೌಡ್ಪಪ ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 314/3 ಪ.ಜಾ ಪೋರಲ್ 3.00 52560.00 893156992829 9113200107

142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಂಜಪಪ ತಂ:ಚಂದ್ರಪಪ ಭಾವಿಕ್ಟಿಿ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 322/1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 40000.00 714588346472 9880050152

143 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಮಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ಹರಿಜನ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 42/2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 20000.00 467733731703 8884094346

144 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ಹರಿಜನ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 42/1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 20000.00 552686581736 8884046340

145 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋವಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ತಳವಾರ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 638 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 20000.00 741081580991 9591661969

146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾರುತಪಪ ತಂ:ಶಿದ್ದಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪನವರ ಹ ವಿನಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 65/12, 66/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 479370302578 9916591683

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ತಂ:ಕೆಂಪಹನುಮಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 18000.00 592258169025

148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಟದ್ಪಪ ತಂ:ಸಂಜಿೋವಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 45/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 20000.00 463223479252 8722208798

149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾಕ್ಯಂಡೆಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಅಜಗರ ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 83/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 954294969405 9449484147

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 20000.00 895550094255 9980215965

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮಹಮ ದ್ಸಾಬ ಟಿಪುಪ ತಂ:ಅಬುದಲ್ 

ಖಾದ್ರಸಾಬ ಟಿಪುಪ
ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 496/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 20000.00 742272406508 8147868065

152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾಳವವ ಗಂ ನಿೋಲ್ಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪನವರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 82/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.50 10000.00 349474808606 9380209201

153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಮಪಪ ತಂ ಯಮನಪಪ ಕ್ುರಿ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 115/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.50 10000.00 538306116714 9741491487

154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ತಂ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿ 

ಪಾಟಿೋಲ್
ಹ ವಿನಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 70/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 517575600006 9916591683

155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಮಲ್ವವ ಗಂ:ಶಂಕ್ರಪಪ ನಾಯಕ್ ಹೆೈದ್ರನಗರ ಅಳವಂಡಿ 2/7/ಆ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 751411770922 9449177852

156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಜಿ.ಸರ ೋಜಮಮ ಗಂ:ಈರಣ್ಣ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 136/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 20000.00 959133312133 9591523234

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮೋಶ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ಇಂಗಳದ್ಾಳ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 82/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 20000.00 430853309787 9620961849

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನರಸಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಚನಾದ್ಾಸರ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 82/1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 16000.00 992658552364 8971633520

159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 5/ಅ ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 16000.00 507461275989 9740420550

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ತಂ:ಜಡಿಯಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 20000.00 220759401615 9972452367

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿರಪಾಕ್ಷಿ ತಂದ ಟಿಕೆೋಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಹೆೈದ್ರನಗರ ಅಳವಂಡಿ 31/ಆ, 5/12, 30/ಆ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 486365355383 9449177852

162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶೆೋಖರಪಪ ತಂ:ರೋಖಪಪ ಹೆೈದ್ರನಗರ ಅಳವಂಡಿ 40/ಅ/1 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 601975706604 9449177852

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 15/5. ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.75 15000.00 511486309459 8971633520

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭೋಮಣ್ಣ ತಂ:ಇಂದ್ರಪಪ ಭಜಂತಿರ ತಾವರಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 216/14, 217/B ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 884164455243 9901499626

165 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುದಿಯಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 5/ಅ ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.60 12000.00 467508005113 9980334256

166 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾವಲ್ಸಾಬ ತಂ:ಫಕೋರಸಾಬ ಮುಲಾಲ ಬೆೋಳ ರು ಅಳವಂಡಿ 179/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.80 20000.00 611450488242 9902753371

167 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಜಯಶಿರೋ ಗಂ: ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.00 25000.00 252011455217 9980190916

168 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ಮ ಲಿಮನಿ ಗಂಗನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಕ್ಗಡ್ 55/4 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.80 20000.00 857471047662 8277018824

169 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುಸುೂಸಾಬ ತಂ:ಹಸನಸಾಬ ಕ್ಡೆೋಮನಿ ಬೆಳಗಟಿಿ ಅಳವಂಡಿ 5/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.33 8250.00 768376380799 7353257486

170 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ಸಣ್ಣ ನಿೋಲ್ಪಪ ಕ್ುರಬರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 203/B ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 7500.00 249762031199 7829085728

171 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಖಾಜಾಬಿೋ ಗಂ:ಮುಹಮಮದ್  ಆಸಿೋಫಅಲಿ 

ಮಂಡ್ಲ್ಗೋರಿ
ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 7500.00 965590096604 9481086310

172 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 264/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 7500.00 574523818643 9008321096



173 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ ತಂ:ಮಹಾದೋವಪಪ 

ಮಂಗಳಾಪುರ
ಚಿಕ್ಕಬಗನಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 13/1. ಪ.ಪಂ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 7500.00 831257320370 9739229619

174 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮಹಮದ್ ಮುಸೂಫಾ ತಂಮಹೆಬ ಬಹುಸೋನ 

ಅತಾೂರ
ಬಿಸರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 15000.00 924764701971 97403377216

175 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಿದ್ದಪಪ ತಂ ಯಂಕ್ಪಪ ಅವಾಜಿ ಹಿರಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 15000.00 498329066267 94829635770

176 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 261/3 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 7500.00 641902005523 7975514861

177 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಹನಮಂತಪಪ ಈಳಗೋರ ವಣ್ಬಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 7/5. ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 37500.00 270789074483 6360917082

178 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರ್ಂಕೆ ೋಬ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 254/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 1.00 10000.00 881274716643 9916190131

179 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಪರಮಿೋಳಾಬಾಯಿ ಗಂ:ಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ 

ಬ ದ್ಗುಂಪಿ
ಬುಳಾಿಪುರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 4/11/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.80 8000.00 917332674947 9448288726

180 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಈರಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 260/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.35 3500.00 208945788863 9739466780

181 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಆನಂದ್ಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಮುಸಾಫರಿ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 126/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.30 3000.00 463453896183 9972299456

182 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಒಂಟಿಗ್ಾರ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 42/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 4000.00 442218462579 9886065792

183 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 249/3,97,248 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.60 6000.00 731575941508 9980592851

184 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಮವವ ಗಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 249/2,96/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.55 5500.00 310001125911 9740667273

185 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹುಲ್ಗಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 159/249,245-147 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.35 3500.00 731575941508 9980592851

186 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ತಂ:ಜಡಿಯಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.90 9000.00 220759401615 9972452367

187 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸಪಪ ತಂ:ಅಯಯಪಪ ವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟಿ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 220/B/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1.00 10000.00 414451382023 9481859321

188 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸ ೋಮಣ್ಣ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಮತಗಲ್ಲ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 114/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.00 10000.00 299642629472

189 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚನಾವವ ಗಂ:ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ಪಪ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 4/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.00 10000.00 496080829673

190 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ್ 

ಪೂೋಲಿಸಪಾಟಿೋಲ್
ಬ ದ್ಗುಂಪಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 53/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 0.50 5000.00 408719611058 9739090759

191 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ತಂ:ನಾಗಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಲ್ಲೋಬಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 71/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.60 6000.00 338274080591 9482289246

192 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳಿಮಮ ಗಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 254/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.60 6000.00 241941154427 9916190131

193 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿ.ನಾಗರ್ೋಣಿ ಗಂ: ಬಿ.ಸುಬಾೂರಾವ ಮಟಿಿಮುದ್ಾಲಪುರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 89 ಸಾಮಾನಯ ಅಣ್ಬೆ 10.92x7.04 800000.00 737172029552 9663902672

194 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
 ಲಾವು ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶವರರಾವು ತಂ:ಲಾವು 

ಸುಬರಮಣ್ಯಮ
ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 14770.00 212918993301 9449531456

195 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಲಾವು ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಗಂ: ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶವರರಾವು ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 14770.00 390898003783 9036567189

196 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿೋರಣ್ಣ ತಂ:ಬಸಪಪ ಕ್ುದ್ರಿಮೊೋತಿ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 20000.00 390113768222 9911187685

197 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಭರಮಪಪ ಗುರಿಕಾರ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 26/B ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 20000.00 226158091056 7899875382

198 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಮರಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 202/3, 202/4, 202/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 40000.00 237527608373 9448757756

199 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಪಪ ತಂ:ಅಮರಪಪ ಕ್ರಡಿ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 73/ಆ/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 40000.00 627601317334 7019900417

200 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಟರಯಯ ತಂ:ಬಸಯಯ ಶಶಿಮಠ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 243 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 20000.00 872109442200 9448587114

201 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗರಾಜ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಹುಳಿಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 151/B ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 40000.00 276752392754 9845456769

202 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ವಣ್ಬಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 75 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 40000.00 781618198091 9448536192

203 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಶಿರೋನಿವಾಸರಾವ್ ತಂ:ಗುರುರಾಜರಾವ್ 

ಉಫಯ ಗುರಪಪ
ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 249 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 40000.00 699960727082 8549072437

204 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋವಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಕೆ ರವರ ಹಾಲ್ಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 36/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 32000.00 646171545776 9900187920

205 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರವವ ನಾಟಿಕ್ರ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ
384/1, 336/3,

361/2, 334/3
ಪ.ಜಾ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 2.00 400000.00 937695232376 9611039919

206 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರಕಾಶರಡಿಡ ತಂ:ತಿಮಮರಡಿಡ ಹಂಗನಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 117/1 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 2.00 75000.00 328462839611 9901776647

207 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ರಾಮಪಪ ಬೆಳಗಟಿಿ ಅಳವಂಡಿ 76/ಆ ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 2.10 48000.00 690399180244 9945873113

208 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಲ್ಲೋಬಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 204/4, 204/7 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 75000.00 429639373763

209 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಕ್ಬಿೂಣ್ದ್ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 109/ಅ ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 0.45 75000.00 372353122644 8762007188

210 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಸಂ ಭೋಮಪಪ ಮೊೋರನಹಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 56/2 ಪ.ಪಂ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 2.00 75000.00 755711664011 79759220077

211 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಚೌಡಿಕ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 34/ಆ ಪ.ಪಂ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 1.43 74517.00 653321410948 9741743309

212 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಂಗವವ ಗಂ:ಬಸಪಪಗ್ೌಡ್ರ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 13/3. ಪ.ಪಂ Antibird net 0.50 50000.00 863912518868 9591362796

213 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ಹನುಮಂತಪಪ ತಳವಾರ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 13/5. ಪ.ಪಂ Antibird net 0.50 50000.00 649707656585 9591362796

214 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈಶಪಪ ತಂ:ಯಲ್ಲಪಪ ಮಾದಿನ ರ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 90/ಎ ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 373907962027 9845006804

215 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ರ್ಂಕ್ರಡಿಡ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಭೈರಾಪುರ ಅಳವಂಡಿ 150/1 ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 481568798087 9845006804

216 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಹಿಪಾಲ್ರಡಿಡ ತಂ:ಯಲ್ಲಪಪ ಮಾದಿನ ರ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 90/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 797838742846 9845000804

217 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಆನಂದ್ ತಂ:ಕಾಶಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಕ್ಂಪಿಲ ಅಳವಂಡಿ 63/ಇ, 61/1 ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 532826399456 9845006804

218 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ಯಲ್ಲಪಪ ಮಾದಿನ ರ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 90/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 501268646009 8310461106

219 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿಶವನಾಥ ತಂ:ರ್ಂಕ್ರಡಿಡ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಭೈರಾಪುರ ಅಳವಂಡಿ 151/1 ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 399933490814 8310461106

220 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ 

ಎಮಿಮ
ನಾಗೋಶನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 44/1 ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 240895755802 7996533367

221 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಹಿರೋಬೆ ಮಮ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9 ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 396542885830 9901684980

222 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಚನಾಪಪ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69/5, 70/5 ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 902684139914 9448831955

223 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಚನಾಪಪ ಬೆ ಮಮನಳ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 71/2, 70/3, 69/4 ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 733135498197 8073296956

224 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಡಿ. ದಿವಾಯ ತಂ ವಿಶವಪರಸಾದ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 115 ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 698025577699 8073296956

225 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಆನಂದ್ಕ್ುಮಾರ ತಂ:ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 112 ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 900973306461 9008972333



226 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮಲಿಲಕಾಜುಯಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ 

ಪೂೋ.ಪಾಟಿೋಲ್
ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 72/ಅ ಪ.ಪಂ Antibird net 0.50 50000.00 854563270305 9008972333

227 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುರಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹಳಿಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32 ಸಾಮಾನಯ Antibird net 0.50 50000.00 615792355944 9901335618

228 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸ ೋಮಶೆೋಖರಪಪ ತಂ ದೋವಪಪ ಬೆೋವೂರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 137 ಸಾಮಾನಯ Mulching 1.00 16000.00 925765423985 9972435880

229 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸಪಪ ತಂ ನಿೋಲ್ಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ನವರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 08/3. ಸಾಮಾನಯ Mulching 1.12 17920.00 209018450164 7624862608

230 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಪ ತಂ ಪಾಮಪಪ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 106/1 ಸಾಮಾನಯ Mulching 1.00 16000.00 928505794378 9535213840

231 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಮಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ಹರಿಜನ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 42/2 ಪ.ಜಾ Mulching 1.00 16000.00 467733731703 8884096346

232 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ಹರಿಜನ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 42/1 ಪ.ಜಾ Mulching 1.00 16000.00 552686581736

233 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋವಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ತಳವಾರ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 638 ಪ.ಪಂ Mulching 1.00 16000.00 741081580991

234 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋವಪಪ ತಂ:ಬಾಳಪಪ ವದ್ಗನಾಳ ಅಳವಂಡಿ 115/ಇ ಸಾಮಾನಯ Mulching 0.70 11200.00 672812438328 9611173350

235 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಮಮ ಗಂ:ದೋವಯಯ ಮತಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 54/ಇ ಸಾಮಾನಯ Mulching 0.88 12800.00 504863157350 9743350915

236 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸ ೋಮಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನವರು ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9/p1 ಸಾಮಾನಯ Mulching 1.00 16000.00 575840226346 8139913324

237 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮೋಶ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ಇಂಗಳದ್ಾಳ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 82/ಅ ಸಾಮಾನಯ Mulching 1.00 16000.00 430853309787 9620961849

238 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಮಹಾದೋವಪಪ ಕೆ ೋರಿ ವದ್ಗನಾಳ ಅಳವಂಡಿ 91/ಈ ಸಾಮಾನಯ Mulching 1.00 16000.00 596541809951 8197964849

239 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 5/ಅ ಪ.ಜಾ Mulching 0.80 12800.00 507461275989 9740420550

240 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನರಸಪಪ ತಂಮಲ್ಲಪಪ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 82/1 ಪ.ಜಾ Mulching 0.80 12800.00 992658552364 8971633520

241 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಪ ತಂ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 83/5 ಪ.ಜಾ Mulching 1.00 16000.00 542568917364 9740420550

242 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಪುತರಪಪ ತಂ ನರಸಪಪ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 82/4 ಪ.ಜಾ Mulching 0.80 12800.00 497252988413 9731320240

243 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭೋಮಪಪ ತಂ ಬಾಲ್ಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 155 ಪ.ಜಾ Mulching 0.80 12800.00 511486309459 8971633520

244 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈಶಪಪ ತಂನಿಂಗಪಪ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 65/ಅ ಸಾಮಾನಯ Mulching 1.00 16000.00 474149304507

245 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾಯಮವವ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 106/2 ಸಾಮಾನಯ Mulching 1.20 19200.00 606857611438

246 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಯಮನಪಪತಾಯಿ ಭೋಮವವ 

ಗಂ:ಹನುಮಪಪ
ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 31/ಆ ಸಾಮಾನಯ Mulching 0.80 12800.00 586073556868

247 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮವವ ಗಂ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 98/4 ಸಾಮಾನಯ Mulching 0.80 14400.00 492559052269

248 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ ನಿಂಗಪಪ ವದ್ಾಾಳ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 98/3 ಸಾಮಾನಯ Mulching 1.00 16000.00 772809786276

249 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ್ ತಂ ಸಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 97/ಅ ಸಾಮಾನಯ Mulching 1.00 16000.00 291245977168

250 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಲ್ಲಲೋಶ ತಂ:ಮಹಾಲಿಂಗಪಪ ಹುಲ್ ಲರು ಬಿಸರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 207/1 ಪ.ಜಾ Mulching 1.60 25600.00 375663607711 9880048546

251 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಮಹಾಲಿಂಗಪಪ ಹುಲ್ ಲರು ಬಿಸರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 207/3 ಪ.ಜಾ Mulching 1.60 25600.00 697568922274 9880048546

252 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೈಲಾರಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 48/ಅ, 48/ಉ ಪ.ಜಾ Mulching 0.80 12800.00 544030768315

253 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭೋಮಣ್ಣ ತಂ:ಇಂದ್ರಪಪ ಭಜಂತಿರ ತಾವರಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 217/ಬಿ, 216/14 ಪ.ಜಾ Mulching 0.80 12800.00 884164455243 9901499626

254 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ತಂ:ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ 

ಮತ ೂರ
ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 455/2/a ಸಾಮಾನಯ Mulching 1.00 16000.00 706357444015 9482238582

255 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರಭಯಯ ತಂ:ಚನಾವಿೋರಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 187/b ಸಾಮಾನಯ Mulching 1.00 16000.00 801174416445 6262873392

256 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ತಂ ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ್ ಚಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 15/ಆp1,25/P1 ಪ.ಪಂ Mulching 2.00 32000.00 224540734311

257 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಈಶವರಗ್ೌಡ್ ನಂದ್ನಗ್ೌಡ್ರ ಡ್ಂಬರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 67/3, 40 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಯಾಕ್ಿರ 14  HP 1.20 60000.00 352329751287 9591984699

258 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಎಂ.ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು 

ತಂ:ಎಂ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ್ರಾವ
ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 117 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಯಾಕ್ಿರ 20 HP 5.42 75000.00 562721587486 9945212037

259 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ಚೌಡ್ಪಪ ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 609/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಯಾಕ್ಿರ 20 HP 2.00 100000.00 980432949495 9902753021

260 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಸುಬಾಸಚಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 59 ಪ.ಪಂ ಟ್ಾಯಾಕ್ಿರ 20 HP 3.17 100000.00 971922818620 7996533367

261 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಭಾಷ ಚಂದ್ರ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರವವ ನಾಟಿಕ್ರ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 384/2 ಪ.ಜಾ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ 1.33 100000.00 937695232676 9900229032

262 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂ:ಲ್ಚಮಮ ಅರಶಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 4 ಪ.ಜಾ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ 2.22 100000.00 241189636961 9740069011

263 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಶಿಡೆಲಪಪ ಹರಿಜನ ಬಸಾಪುರ ಕೆ ಪಪಳ 59/2p2 ಪ.ಜಾ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ 17 Hp 1.06 100000.00 753177429446

264 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವವ ಗಂ: ಬಾಳಪಪ ಚಕ್ರಸಾಲಿ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ 18 Hp 1.2 75000.00 855317464048 9740259807

265 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ನಾಯಕ್ ಕೆಂಚನದ ೋಣಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 3/2. ಪ.ಜಾ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ 15 Hp 1.55 100000.00 ############## 9481441228

266 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುಂಡ್ಮಮ ಗಂ:ಶಿವಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 52/3 ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 655853253913

267 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನರಸಪಪ ತಂ:ರಾಣೆಪಪ ಕಾಶಿೋರ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 15/2B ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.20 200000.00 709067160607

268 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಣೆಪಪ ತಂ:ರಾಣೆಪಪ ಕಾಶೆೋರ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 15/2A ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.20 200000.00 722470998264

269 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹಿರೋಚನಾಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ 

ಪರತಮಲ್ಲಯಯ
ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 1/1. ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 845048182228

270 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುಂಡ್ಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 57/P3 ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 839091852476

271 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ತಂ: ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 19/3/A ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 0.80 200000.00 516621088120

272 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಚಮಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಇಂದ್ರಗಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69/2 ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.40 200000.00

273 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಂಗಪಪ ತಂ:ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ನಾಯಕ್ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 61/1 ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 951368473595 9480039804

274 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತಂ:ಶಂಕ್ರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹೆ ಸಳಿಿ (ಡಿ) ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9/4. ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 995748035802

275 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಬುಡ್ಡಪಪ ಆಡ್ಕಾವರ ಮಳಿಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 24 ಪ.ಪಂ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 633685633756 9148332588

276 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮವವ ಗಂ:ಈರಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 164/2 ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.30 200000.00 263090099665 9901937137

277 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಿರಿಯಮಮ ಗಂಹನುಮಪಪ ಮಡಿವಾಳರ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 52/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 364108619236

278 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಯಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 83 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 567558675137 8970289457

279 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ತಂ: ಸ ೋಮಪಪ ಗುಡಿಸಾಲಿ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 179/A1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 805405798217

280 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಮ ತಯಪಪ ತಂ:ಅರಳಿಮರದಪಪ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 531459203353

281 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ಬಸಪಪ ತಂಬರಳಿಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32/2, 32/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 752593139595 9449971191

282 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ ಭರಮಪಪ ಗುರಿಕಾರ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 12/c, 26/B ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 226158091056 7899875382

283 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮರಿಯಪಪ ತಂ ಭೋಮಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 29/ಅ, 123 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 273052428392 9980709072

284 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವರಾಜ ತಂ ಹನುಮಪಪ ಪಿನಿಾ ಯಲ್ಂಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 913304868665 9845982227



285 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಣ್ಣ  ಕ್ುರಿ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 70/A, 224/10, 224/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 368581029198 9972839724

286 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಮ ಲಿಮನಿ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 4 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 317207469325

287 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುರಪಪ ತಂ ಮರಿಯಪಪ ಹಳಿಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 615792355944 9901335618

288 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಂಗಮಮ ಗಂ ಕೆಸರಹಳಿಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಕೆ ಪಪಳ ಕೆ ಪಪಳ 315/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 494149575430 9741941129

289 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಲ್ಲವವ  ಗಂ ಹುಡ್ಚಪಪ ಕ್ಟಿಿ ಟಣ್ಕ್ನಕ್ಲ್ಲ ಕೆ ಪಪಳ 98/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 907708014327 9148215581

290 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಬಸವನಗ್ೌಡ್  ತಂ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ 

ಹಿರೋಯಂಕ್ನಗ್ೌಡ್
ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 131 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 635722086509 9902752964

291 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಿ.ರಾಮಕ್ುಮಾರ ತಂ:ಬಾಬುರಾಜೋಂದ್ರ 

ಕ್ುಮಾರ
ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ

(ಶಿವಪೂರ)
ಹಿಟ್ಾಾಳ

43/1A, 43/1B, 43/1c 

,244
ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 2.00 200000.00 826349486095 9739044445

292 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಕ್ುರಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 86 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 2.40 200000.00 480458460461

293 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಘಂಟಿ ಬಿಸರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.70 200000.00 635096081351

294 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮ ಕ್ಪಪ ತಂ:ಮಡಿವಾಳಪಪ ಮುದ್ಾದಬಳಿಿ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 1/1,9, 13/1. ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 2.00 200000.00 491681491547 99025774256

295 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಪ.ಜಾ ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ 15000.00 662427885186 9483370037

296 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಖಾಜಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ತಾಂಡ್ ಕೆ ಪಪಳ ಪ.ಜಾ ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ 15000.00 277102746601 8722989650

297 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನ ರಪಪ ತಂದ ಜಂಬಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ತಾಂಡ್ ಕೆ ಪಪಳ ಪ.ಜಾ ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ 15000.00 840401311911 9620758546

298 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ ಪ.ಪಂ ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ 15000.00 561435103865

299 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
 ಗುರು ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ 

ಮಿಟಿಲ್ಕೆ ೋಡ್
ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 120/1 ಸಾಮಾನಯ

Solar Tunnel 

Dryer
285000.00 692127707791 9880538585

300 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಹಿಪಾಲ್ರಡಿಡ ತಂ:ಯಲ್ಲಪಪ ಕಾಟರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 18/A ಸಾಮಾನಯ Resin Shed 96222.00 797838742546 8310461106

301 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ತಂದ ವಾನಭದ್ರಪಪ ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 238 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 1.59 16218 7051 6115 7442 SBIANEGUNDI52175845556

302 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸ ರಾ ರಾಮರಡಿಡ ತಂದ ಪಾಂಡ್ುರಂಗರಡಿಡ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 17 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 1 10200 2306 2277 0500 SBIANEGUNDI52175852278

303 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸ ರಾ ಪಾಂಡ್ುರಂಗರಡಿಡ ತಂದ ಸ ರಾ 
ರಾಮರಡಿಡ

ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 60. 85/ಎ, 81, 94 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 1.68 17136 9873 7814 9826 SBIANEGUNDI52175844574

304 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮವವ ಗಂಡ್ ರುದ್ರಪಪ ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 88 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 0.5 5100 8285 1243 6682RAL BANKGANGAVATHI1685010

305 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಹೆಚ್ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ್ ತಂದ ದ ಡ್ಡನಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಸಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 240/1, 240/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 1.73 17646 9864 6973 2924SBIGANGAVATHI54018512792

306 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ ರಂಗಸಾವಮಿ ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 0.48 4896 9416 7127 3021RAL BANKGANGAVATHI1685010

307 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಫಕೋರಮಮ ಗಂಡ್ ಭೋಮಪಪ ರಾಮದ್ುಗಯ ಸಂಗ್ಾಪುರ 67,69,70 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 1.25 12750 9070 5856 1814RAL BANKGANGAVATHI1685010

308 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕೆ. ಲಿಂಗಪಪ ತಂದ ಕ್ರೋಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 91,93,96/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 1.94 19788 6300 3995 4801RAL BANKGANGAVATHI1685010

309 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಹರಿಹರ ದೋವಾರಾಯಲ್ು ತಂದ 
ರಾಮದೋವರಾಯಲ್ು

ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 373940200 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 3.55 36210 4458 5902 8691SBIGANGAVATHI62214050800

310 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮದ್ರ ಸಾಬ ತಂದ ರ್ಾಕ್ುಬ್ ಸಾಬ ವಿಪರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 106 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.44 2860 3864 2531 2676CATE BANKGANGAVATHI180222

311 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಎಮ್ ನಾಗೋಶ ತಂದ ಎಮ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 33 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.98 6370 3349 4588 1189L BANK OF INDIAGANGAVATHI3

312 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲ್ಲಮಮ ಗಂಡ್ ರಮೋಶ ಮಲಾಕಪೂರ ವಿಪರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 224/1 224/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.52 3380 6613 5182 3664KGBGANGAVATHI106431000303

313 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಗಂಡ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ವಿಪರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 402, 401 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 1.4 9100 9194 6734 7478KGBGANGAVATHI106431010626

314 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಮೋಶಪಪ ತಂದ ಮ ಕ್ಪಪ ಸಂಗ್ಾಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 14 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.82 5330 9394 4311 1924SBIGANGAVATHI36103120600

315 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ತಂದ ಮಾನಪಪ ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗ ವಿಪರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 204/ಬಿ, 205/ಪಿ1, 206 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 1 6500 7770 8292 4696SBIGANGAVATHI62078765345

316 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ತಂದ ಅಣ್ಣಪಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 61, 76 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 1.28 13056 6454 2772 8308RAL BANKGANGAVATHI1685010

317 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಹೆ ನಾಪಪ ತಂದ ಬುಳಿಪಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 53/ಬ, 53/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 0.72 7344 8137 9163 7390 SBIANEGUNDI62073293444

318 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಮಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಗಂಡ್ ಪಾಂಡ್ುರಂಗರಡಿಡ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 60/ಬಿ, 85/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 0.94 9580 7720 3764 1718 SBIANEGUNDI52175851570

319 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಶರಣ್ಮಮ ಗಂಡ್ ಅಣ್ಣಪಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 82 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 0.24 2448 4864 4214 5915RAL BANKGANGAVATHI1685010

320 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಭಾಸಕರಸತಯನಾರಾಯಣ್ ರಡಿಡ ತಂದ 
ಸುಬೂರಡಿಡ

ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 123/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 0.4 4080 9848 1695 9856HRA BANKGANGAVATHI15510027

321 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕೆ ಷರಿೋಫ್ ತಂದ ಬಾಷುಸಾಬ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 96 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 0.6 6120 2441 4746 9946 SBIMUNIRABAD10777293952

322 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂದ ಕೆ ರುದ್ರಪಪ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 88 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 0.4 4080 9142 6210 8390RAL BANKGANGAVATHI1685010

323 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾರಾದ್ ಗಂಡ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಮಲಾಕನಮರಡಿ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 0.8 8160 3669 8898 6947HRA BANKGANGAVATHI15510100

324 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷಣಸಾಯಿ ರಡಿಡ ತಂದ ಭಾಸಕರ 
ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ರಡಿಡ

ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 9/ಪಿ1, 9, 122/ಬಿ12 7/1 124 123/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 2.2 22440 8547 2589 9027SBIGANGAVATHI32139164679

325 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತಮಮ ಗಂಡ್ ಶರಣ್ಪಪ ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 80 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 0.78 7956 4489 3131 6757RAL BANKGANGAVATHI1685010

326 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಬಾಗಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ್ ಭಾಸಕರ 
ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ರಡಿಡ

ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 24/ಬಿ, 133/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ.ಸಿ 1.15 11730 5612 9748 3971HRA BANKGANGAVATHI15510100

327 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರ ಕೆ ಧಮಯರಡಿಡ ತಂದ ರಾಮರಡಿಡ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 26, 24/ಎ 34 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.83 18666 2925 5391 0910 SBIANEGUNDI62348169007

328 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರ ಭೋಮಪಪ ತಂದ ಬಾಲ್ಯಯ ರಾಮದ್ುಗ್ಾಯ ಸಂಗ್ಾಪುರ 68, 63 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.44 14688 7445 3736 9590RAL BANK GANGAVATHI1685010

329 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ್ ವಿೋರಪಪ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2 11360 6139 0575 9669NARA BANKSINDHANUR17111010

330 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಸೌಜನಯ ಗಂಡ್ ಮುರಳಿಕ್ೃಷಣ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 35/11, 35/10, 50/1, 49/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 3 17040 4498 6510 7856NARA BANKSINDHANUR17111010

331 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಿೋತಾ ಗಂಡ್ ಪಂಪಾಪತಿ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 3 17040 SLZ1724806NARA BANKSINDHANUR17111010

332 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಬಸಮಮ ಗಂಡ್ ಪಂಪಾಪತಿ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 39/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.5 8520 6254 8424 0248NARA BANKSINDHANUR17111010

333 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಟಿ ಪದ್ಮಲ್ತಾ ಗಂಡ್ ಟಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 50/3, 50/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 3.9 22152 3153 9734 5463NARA BANKSINDHANUR17111010

334 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಪಾಲ್ಲ್ಲನಿನ್ ತಂದ ಲ್ಜಪತಿರಾಯ ಕ್ುಂಟೆ ೋಜಿ ಸಿದ್ಾದಪುರ 68 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1 3840 5584 0028 4089SBIGANGAVATHI62057943765

335 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಪಾಲ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ ಲ್ಜಪತಿರಾಯ ಕ್ುಂಟೆ ೋಜಿ ಸಿದ್ಾದಪುರ 68 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1 3840 2826 2986 5020SBIGANGAVATHI62067706948

336 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ತಂದ ತಿಮಮಪಪ ಖಾಯಡ್ದ್ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 58/5 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 2080 145600 ALLAHABAD BANKKOPPAL5042734

337 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 37 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 2080 145600 AXIS BANKGANGAVATHI9120100123

338 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ದ್ಾಯಮಮಮ ಗಂಡ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 58/2 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 

(TUBLER 
1840 356960 3963 8409 0622AHABAD BANKKOPPAL5045435

339 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ದ್ಾಯಮಮಮ ಗಂಡ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 58/2 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 1840 128800 3963 8409 0622AHABAD BANKKOPPAL5046204

340 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಗುರುನಾಥ ತಂದ ಬಾರಿಮರದ್ಪಪ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 14/ಬಿ ಪ.ಪಂ CAPSICUM 

(TUBLER 
1840 356960 7260 4250 7735DBI BANKKOPPAL1196104000062

341 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಗುರುನಾಥ ತಂದ ಬಾರಿಮರದ್ಪಪ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 14/ಬಿ ಪ.ಪಂ CAPSICUM 1840 128800 7260 4250 7735DBI BANKKOPPAL1196104000062

342 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬೆಟಿಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 14/ಬಿ ಪ.ಪಂ CAPSICUM 

(TUBLER 
1840 356960 8385 2989 1704DBI BANKKOPPAL1196104000062

343 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬೆಟಿಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 14/ಬಿ ಪ.ಪಂ CAPSICUM 1840 128800 8385 2989 1704DBI BANKKOPPAL1196104000062

344 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಅಯಯಪಪ ತಂದ ಹನಮಂತಪಪ ಚಿಕ್ಕಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 11/1 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 

(TUBLER 
952 184688 4506 6192 1340DBI BANKKOPPAL1196104000062

345 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಅಯಯಪಪ ತಂದ ಹನಮಂತಪಪ ಚಿಕ್ಕಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 11/1 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 952 66640 4506 6192 1340DBI BANKKOPPAL1196104000062

346 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ್ ಸಿದ್ದಪಪ ಬಂಗಿ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 39 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 

(TUBLER 
952 187544 7406 2432 0485DBI BANKKOPPAL1196104000062

347 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ್ ಸಿದ್ದಪಪ ಬಂಗಿ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 39 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 952 66640 7406 2432 0485DBI BANKKOPPAL1196104000062

348 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ತಂದ ದ್ುರಗಪಪ ಚಿಕ್ಕಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 18/5 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 

(TUBLER 
952 187544 9120 9676 3719DBI BANKKOPPAL1196104000062

349 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ತಂದ ದ್ುರಗಪಪ ಚಿಕ್ಕಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 18/5 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 952 66640 9120 9676 3719DBI BANKKOPPAL1196104000062

350 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಈರಮಮ ಗಂಡ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 71/ಅ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.6 25600 6206 9865 2451 SBIKANKAGIRI62332217187

351 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 72/3 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.4 22400 8086 1566 8719 SBIKANKAGIRI62456502818

352 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಹನಮಂತಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಹಾಲ್ಸಮುದ್ರ ಕಾರಟಗಿ 73/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.95 15680 6573 4163 7874KGBBUDUGUMPA105611000088



353 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ ತಂದ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಬ ದ್ಗುಂಪ ಕಾರಟಗಿ 193/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 17600 2876 9958 2752 BANK MARLANHALLI916010043

354 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ ಪಂಪಾಪತಿ ತಿಮಾಮಪೂರ ಕಾರಟಗಿ 12/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.54 23200 7223 9596 4554NARA BANKKARATAGI52610100

355 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಟಿ ಉಮಶ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 89/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.65 26400 3477 3665 2038RAL BANK GANGAVATHI1685010

356 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಬಸಪಪ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 295/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 32000 4650 8894 9741RAL BANK GANGAVATHI1685010

357 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ರಾಯ ತಂದ ಕೋತೋಯಪಪ ಹೆ ಸಗುಡ್ಡ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 8/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.9 14400 6056 3682 7345HABAD BANKGANGAVATHI50335

358 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕೋತಯಪಪ ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಹೆ ಸಗುಡ್ಡ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 16/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.19 19040 8650 0387 9500 SBIHULIHYDER62008590680

359 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶೆೋಖರಪಪ ತಂದ ಮಹಾದೋವಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 130 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ 1 16000 4226 8658 7603KGBKANAKAGIRI109611010233

360 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಯಮನ ರಪಪ ತಂದ ಹಿರೋಲಿಂಗಪಪ ಹುಲ್ಸನಹಟಿಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 24/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.8 12800 7825 4516 9121 SBI KANAKAGIRI62335693516

361 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ್ ಜುಕಾಯನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 26/*/4, 41/*/7ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.2 19200 6886 7112 3320RAL BANKGANGAVATHI1685010

362 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತಮಮ ಗಂಡ್ ನಾಗರಾಜ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 296/*/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.6 25600 4827 8866 2703NARA BANKKARATAGI52610100

363 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂದ ಜುಕಾಯನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 26/*/4 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.71 11200 5245 1088 4858HABAD BANK GANGAVATHI5043

364 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ತಂದ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 149/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 32000 FEDERAL BANKGANGAVATHI1685010

365 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಪಂಪನಗ್ೌಡ್ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 123/*/2ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.17 18000 5448 2628 7554RAL BANKGANGAVATHI1685010

366 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ವಿಮಲ್ಮಮ ಗಂಡ್ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 93/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.4 22400 5066 1971 1775KGBBUDUGUMPA105611010044

367 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ವಿೋರೋಶಯಯ ತಂದ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 93/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.6 25600 8025 4631 0529RAL BANKGANGAVATHI1685010

368 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ತಾಯಮಮ ಗಂ. ಯಮನಪಪ ಬ ದ್ಗುಂಪಾ ಕಾರಟಗಿ 101/*/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 32000 9200 4576 7157KGBBUDUGUMPA105611000109

369 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಲಿಯಪಪ ತಂ. ತಳಕ್ಲ್ಲ ನಾಗಲಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 9/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 16000 FEDERAL BANKGANGAVATHI1685010

370 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಜಿ ಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ತಂ. ಸ ೋಮರಡ್ಡಪಪ ಬೆನ ಾರು ಸಿದ್ಾದಪುರ 112/*/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 16000 2935 4524 9500RAL BANKGANGAVATHI1685010

371 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ತಂ. ಫಕೋರಪಪ ಬೆನ ಾರು ಸಿದ್ಾದಪುರ 47/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.83 13280 6012 5688 3618SBIGANGAVATHI62443077309

372 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಕಾಂತ ತಂದ ದೋವಪಪ ಜಿೋಹಾಯಳ ನವಲಿ 37/*/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1 16000 4057 5368 4196CICI BANKSINGANAL3099015002

373 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮನೆ ೋಹರ ತಂದ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ತಿಮಾಮಪೂರ ಕಾರಟಗಿ 93/*/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 12800 8135 3016 2784RSEAS BANKTHIMMAPUR32311

374 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಎಸ್ ಜಿ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ತಂ. ರೋಣ್ುಕ್ಪಪ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 371/*/ಬ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 16000 5003 5324 8256ERSEAS BANKTHIMMAPUR3231

375 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ತಂ. ಕ್ನಕ್ಪಪ ಮಲಾಲಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 16/*/* ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2 32000 4116 8527 8199HABAD BANK GANGAVATHI5044

376 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಅಲಾಲಬಿೋ ಗಂ. ಮಹಮದ್ ಅಲಿ ಸಾ ಬೆನ ಾರ ಸಿದ್ಾದಪುರ 105/*/8 ಅ.ಸಂ ತರಕಾರಿ 1.69 27000 6850 5631 6440IAN BANKGANGAVATHI672831

377 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ತಂದ ಮಾದಿನಾಳಪಪಗಡಿಡ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 7/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.32 160000 4196 9378 5570RSEAS BANKGANGAVATHI2855

378 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಭ ೋಗಪಪ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ಣ ನವಲಿ ನವಲಿ 323/2 ಪ.ಪಂ ಮಲಿಲಗ 0.9 9000 7394 9668 7402RSEAS BANKGANGAVATHI2855

379 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ ಅಮಾಜಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 319/2/ಅ ಪ.ಪಂ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.4 14000 2896 0200 3473 PKGBNAVALI10769101017724

380 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ತಂದ ಮುಕ್ಪಪ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 254 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.44 8800 6122 3157 4940 SBIKARATAGI32900420639

381 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರಮತಿ ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ್ ಮುಕ್ಪಪ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 266/4 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.4 8000 6582 2040 2718 SBIKARATAGI32910356558

382 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂದ ಯಂಕ್ಪಪ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 88/*/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 0.88 26900 3386 9098 2535 SBIANEGUNDI5215845590

383 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರ ಕ್ ಗಂಟಿ ಹರಿಣಿ ತಂದ ಸಾಂಬಶಿವರಾವ್ ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.8 55000 4166 8303 8587 SBIANEGUNDI52175847575

384 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಂಗಳಮಮ ಗಂಡ್ ಸಂಗಯಯ ಬ ದ್ಗುಂಪ ಕಾರಟಗಿ 193/ಬ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.64 10240 3546 4718 1424RAL BANK GANGAVATHI1685010

385 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸಂಗಯಯ ತಂದ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಬ ದ್ಗುಂಪ ಕಾರಟಗಿ 193/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.56 8960 8802 7502 2810NARA BANKKARATAGI52610100

386 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮೈಬ ಬಸಾಬ ತಂದ ಬುಡ್ನ್ ಸಾಬ ಆಗ ೋಲಿ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 32/1/2 ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 20000 8195 0801 9288NARA BANKGANGAVATHI5471010

387 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ದಿಲ್ ಶಾದ್ ಗಂಡ್ ಕೆ ಅಬುದಲ್ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 30/ಪಿ4 ಅ.ಸಂ ಮಾವು 0.67 11577 9437 7317 4321 SBIANEGUNDI62114034054

388 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕೆ ಅಬುದಲ್ ತಂದ ನಬಿಸಾಬ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 30 ಅ.ಸಂ ಮಾವು 0.8 13824 8619 8006 3582 SBIANEGUNDI52175843671

389 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಬಾಳಮಮ ಗಂಡ್ ತುಳಜಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 25/2ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.15 20148 5364 2065 9946 SBIKANKAGIRI62365275447

390 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ದೋವರಾಜ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 16/1/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 3.65 63948 4940 3964 1766 SBIKANKAGIRI52189871090

391 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಯಶಿರೋ ಗಂಡ್ ರವಿ ಸ ೋಮನಾಳ ಕಾರಟಗಿ 7/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.9 58140 5778 8952 4092PLKGBCHELLUR1057310103430

392 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಲಿಂಗಮಮ ಗಂಡ್ ಹನಮಪಪ ಆಗ ೋಲಿ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 25/1/ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 20000 3079 7542 8074NARA BANKGANGAVATHI5471010

393 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ ಪಂಪಾಪತಿ ತಿಮಾಮಪೂರ ಕಾರಟಗಿ 12/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.45 29000 7223 9596 4554NARA BANKKARATAGI52610100

394 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಎನ್ ಎಂ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ ತಂದ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಬ ದ್ಗುಂಪ ಕಾರಟಗಿ 193/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.1 22000 2876 9958 2752 BANK MARLANHALLI916010043

395 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಮಿಳಾ ಗಂಡ್ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬೆೋವಿನಾಳ ಕಾರಟಗಿ 68/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 2 35040 9569 0822 3822YA BANK KARATAGI1601010110

396 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಪಿ ನರಸಿಂಹ ತಂದ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜ ಬೆೋವಿನಾಳ ಕಾರಟಗಿ 29/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 4 70080 7764 8308 9860 ICICIKARATAGI281401500001

397 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಜಟಿಗಪಪ ತಂದ ಮ ಕ್ಪಪ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 266/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 20000 3201 6806 1591I BANKKARATAGI171810400003

398 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕೆೋಮಪಪ ತಂದ  ಗಂಗಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 17/3 ಪ.ಜಾ ಚಂಡ್ು ಹ 1.2 19200 8858 2953 3899 SBIKANKAGIRI62361516160

399 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ತಂದ ಗಂಗಪಪ ಇಂಗಳದ್ಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 16/ಸಿ-2 ಪ.ಜಾ ಚಂಡ್ು ಹ 1.2 19200 4444 5269 8010 SBIKANKAGIRI62361516444

400 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಗಿರಿಯಪಪ ತಂದ ಗಂಗಪಪ ಇಂಗಳದ್ಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 16/ಸಿ-1 ಪ.ಜಾ ಚಂಡ್ು ಹ 1 16000 2323 3560 3289 SBIKANKAGIRI62361515826

401 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತಂದ ನಾಯಮಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 18/ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಚಂಡ್ು ಹ 1.6 25600 8950 8761 4937 SBIKANKAGIRI62034718363

402 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಗಂಡ್ ದ ಡ್ಡನಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಸಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 230/ಕ್, 52 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.23 12546 2486 5985 8483OF INDIAGANGAVATHI87871011

403 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕೆ ಹಂಪಯಯ ತಂದ ಕ್ರೋಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 116/ಪಿ1, N45/ಪಿ2, 117 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.4 14280 3988 7982 1994RAL BANK GANGAVATHI1685010

404 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ತಂದ ರೋವಣ್ಪಪ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 77/ಎಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 20000 7304 0994 5415 BANK GANGAVATHI9180100062

405 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಹನಮಂತಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಹಾಲ್ಸಮುದ್ರ ಕಾರಟಗಿ 73/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.95 19000 6573 4163 7874KGBBUDUGUMPA105611000088

406 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಸಿದ್ದಮಮ ಗಂಡ್ ಬಸವರಾಜ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 23/3/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 32000 3420 1664 6148CATE BANKLINGASUGUR627722

407 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ತಂದ ಮ ಕ್ಣ್ಣ ನವಲಿ ನವಲಿ 430/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 1 10000 5097 6610 4203 PKGBNAVALI10769100006184

408 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಅಮರಪಪ ತಂದ ತಿಮಮಪಪ ಗದಿದ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 183/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 40000 3409 0972 2946 BANK GANGAVATHI9180100062

409 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಕಾಂತ ತಂದ ದೋವಪಪ ಜಿೋಹಾಯಳ ನವಲಿ 37/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 1 20000 4057 5368 4196 ICICISINGANAL309901500252

410 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸ ೋಮಶೆೋಖರಪಪ ತಂದ ಎಂ ತಾಯಪಪ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 0.43 13158 5948 3101 0302RAL BANK GANGAVATHI1685010

411 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಟಿ ಉಮಶ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 89/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.65 33000 3477 3665 2038RAL BANK GANGAVATHI1685010

412 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಟಿ ಅನುಸ ಯಮಮ ಗಂಡ್ ಟಿ ನಾಗೋಶವರ ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 0.48 14688 2366 7085 5057BANKGANGAVATHI15431040000

413 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಭೋಮಮಮ ಗಂಡ್ ಭೋಮಪಪ ವಿಪರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 60 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1 30600 5665 2659 4607RAL BANK GANGAVATHI1685010

414 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಪಂಪನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಆಕ್ಳಕ್ುಂಪಿ ನವಲಿ 14/ಪಿ3 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 20000 4808 5717 4825 SBIKANAKAGIRI62415417321

415 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಎಚ್ ಎಮ್ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಶಂಕ್ರಯಯ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.12 34272 5611 2887 1973RAL BANK GANGAVATHI1685010

416 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಬಸಪಪ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 295/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 40000 4650 8894 9741NARA BANKKARATAGI52610101

417 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಎಚ್ ಶೆ ೋಭಾ ಗಂಡ್ ಸುರೋಶ ಹಿರೋಡ್ಂಕ್ನಕ್ಲ್ ನವಲಿ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.6 44200 2349 9082 8983FC BANKRAICHUR50100053435

418 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ತಂದ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ ಹಿರೋಡ್ಂಕ್ನಕ್ಲ್ ನವಲಿ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.2 20400 8484 6483 0927FC BANKRAICHUR50100038628

419 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಜವಳಿ ಜಗದಿೋಶ ತಂದ ಜವಳಿ ಮರಿಸಾವಮಿ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 41, 40 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.25 38250 6447 5624 4449CICI BANKGANGAVATHI08650150

420 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ನಿಮಯಲ್ ಗಂಡ್ ವಿೋರೋಶ ತಿಪಪನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 24/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.6 60000 4119 4679 3555CATE BANKKESARHATTI0631224

421 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ರುದ್ರಪಪ ಕೆ ಡಿಲ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 127/ಎಫ್ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.8 30000 8413 8898 1194CATE BANKKESARHATTI0631224

422 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಈರಮಮ ಗಂಡ್ ಮ ಕ್ಪಪ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 263/ಅ/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 20000 7970 8408 1156 SBIKARATAGI2028886992

423 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶಶಿಧರ ತಂದ ಮಲ್ಲಪಪ ಸಮಗಂಡಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 206/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1 30600 3558 6183 0146 SBI KANAKAGIRI62082346180

424 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರುದ್ರಪಪ ತಂದ ಪಂಪಣ್ಣ ಬುಕ್ಕನಟಿಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 342/ಅ/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1 30600 4864 4224 0546PKGBKANKAGIRI1096110100019

425 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ವಿರೋಶಪಪ ತಂದ ಗಂಗಣ್ಣ ಸಮಗಂಡಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 228/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1 30600 3923 9505 3466 SBI KANAKAGIRI52189866364



426 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕೆ ಎಸ್ ಸುದ್ಶಯನ ವಮಾಯ ತಂದ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ 
ವಮಾಯ

ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 2 40000 8271 3979 1287HDFC BANKKOPPAL50100033511

427 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕ್ಲಾಯಣ್ಕ್ರ ರಮೋಶ ತಂದ ಹುಸೋನಪಪ ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.7 13650 9418 5603 7469AKA BANKGANGAVATHI2622500

428 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಶಮಿಯಳಾ ಪವಾರ ಷಫೋರ ೋ ಗಂಡ್ ಆದ್ಮ 
ಷಫೋರ ೋ

ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 206/16 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 0.97 29682 5693 6353 0191 SBIANEGUNDI52175849753

429 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ್ ಜುಕಾಯನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 26/*/4, 41/*/7ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.2 24000 6886 7112 3320RAL BANKGANGAVATHI1685010

430 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ತುಮಮಲ್ವಿಶಾಲ್ ಗಂಡ್ ಮುರಳಿಧರ ಕ್ರಡೆ ೋಣ್ ನವಲಿ 117/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜುರ 3 59760 2021 0754 9868CATE BANKSRIRAMNAGAR180722

431 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ತಮಮಲ್ಬೆೋಬಿ ಗಂಡ್ ರ್ಂಕ್ಟರತಾಂ ಕ್ರಡೆ ೋಣ್ ನವಲಿ 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜುರ 2.82 56174 7934 1879 1935PKGBCHELLUR1057310000388

432 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಜಡಿಯಪಪ ತಂದ ದೋವಪಪ ಮುಕ್ುಕಂಪಿ ನವಲಿ ನವಲಿ 391/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜುರ 2.4 47808 5665 4289 0278 PKGBNAVALI10769101018820

433 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಬ ಳಾಡೆಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 368/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜುರ 0.4 7968 3141 7209 8056 PKGBNAVALI10769100000786

434 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಯಮಮ ಗಂಡ್ ಯಲ್ಲಪಪ ಕ್ಟಿಿ ಸುಳೆೋಕ್ಲ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.8 34560 8746 9675 9234 PKGBHERUR10639101030099

435 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಸಿ ರಾಜೋಶವರಿ ಗಂಡ್ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಹಟಿಿ ನವಲಿ 22/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 3.3 57750 9990 2301 2331SBISINDHANOOR62184758870

436 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತಿ ಗಂಡ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಹಟಿಿ ನವಲಿ 22/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 4 70000 4656 4359 4809SBISINDHANOOR62202664406

437 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಗ್ಾಯತಿರ ಗಂಡ್ ಜಗನೆ ಮೋಹನ ಹಟಿಿ ನವಲಿ 19/1/4 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 4 70000 9075 5507 4901SBISINDHANOOR62202667393

438 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸಿಂಹಾದಿರ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ತಂದ ಸುಬೂರಾವ್ ಹಟಿಿ ನವಲಿ 20/ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.05 18375 9438 7043 3069C BANKSINDHANOOR501001448

439 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕ್ಳಪಪ ತಂದ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 28/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 60000 9765 3916 1621 SBI KANAKAGIRI62052189958

440 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಒಂಕಾರಪಪ ತಂದ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 28/ಎ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 60000 9780 0286 6636KGBMUSALAPUR107591000131

441 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರೋಣ್ುಕ್ಪಪ ತಂದ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 119/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 60000 8500 9562 1888KGBKANAKAGIRI109611010240

442 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ವಿೋರಯಯ ತಂದ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 93/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.6 32000 8025 4631 0529RAL BANKGANGAVATHI16685010

443 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಎಸ್ ಜಗಮೊೋಹನ್ ತಂದ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಹಟಿಿ ನವಲಿ 191/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 3.56 62300 2413 4462 9815C BANKSINDHANOOR501001448

444 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂದ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಹಟಿಿ ನವಲಿ 19/2/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 4 70000 9848 4332 0066SBISINDHANOOR62184250426

445 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂದ ಜುಕಾಯನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 26/*/4 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.71 14000 5245 1088 4858HABAD BANK GANGAVATHI5043

446 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕೆ ಅಮರನಾತವಮಯ ತಂದ ಕೆ 
ರಾಘರ್ೋಂದ್ರವಮಯ

ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 3/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 20000 KT/04/029/537412 SBIANEGUNDI52175843423

447 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತಮಮ ಗಂಡ್ ನಾಗರಾಜು ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 296/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 20000 4827 8866 2703NARA BANKKARATAGI52610100

448 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ವಿಮಲ್ಮಮ ಗಂಡ್ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 93/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 20000 5066 1971 1775KGBBUDUGUMPA105611010044

449 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ತಿಪಪಣ್ಣ ತಂದ ತ ಕೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಗಂಗ್ಾವತಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 217/ಬಿ-ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 2.14 41730 7511 1559 3248RAL BANKGANGAVATHI1685010

450 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂದ ಲ್ಚಮಪಪ ಜಿೋಹಾಯಳ ನವಲಿ 40/ಎಚ್ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.2 36720 6029 8847 1377RAL BANKGANGAVATHI1685010

451 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂದ ದ್ುರಗಪಪ ಜಿೋಹಾಯಳ ನವಲಿ 41/ಬಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.2 36720 7461 2272 2670 BANK GANGAVATHI917010082

452 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಪಂಪನಗ್ೌಡ್ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 123/2ಎ/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 20000 5448 2628 7554RAL BANKGANGAVATHI1685010

453 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಸಜಜನ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 394/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 16000 6329 1798 6022ERSEAS BANKTHIMMAPUR323

454 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನರಸಪಪ ತಂದ ಲ್ಮಣೆಪಪ ಹಿರೋಡ್ಂಕ್ನಕ್ಲ್ ನವಲಿ 34/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 2.4 42000 SBIGANGAVATHI62112071724

455 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಇಂದ್ರಮಮ ಗಂಡ್ ಲಿಂಗಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 309/ಡ್/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 0.5 10500 9314 1011 9867 PKGBNAVALI10769100003384

456 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ದ್ುರಗಪಪ ತಂದ ಹೆ ನಾಪಪ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 68/ಆ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 20000 8106 4225 3338RA BANKGANGAVATHI1551010

457 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ತಳವಾರ ಲ್ಚಮಪಪ ತಂದ ದ್ುರುಗಪಪ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 65/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 20000 8939 8985 0673SBITAVARAGERA62048249687

458 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರ್ೈ ಮಂಜುಳ ಗಂಡ್ ರ್ೈ ಬಸವರಾಜ ರಾಮದ್ುಗಯ ಸಂಗ್ಾಪುರ 76/*/*, 86/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 1.6 31200 6351 3265 9154KGBGANGAVATHI106431000069

459 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಮಲ್ಲಪಪ ಯಲ್ಬುಗಿಯ ರಾಮದ್ುಗಯ ಸಂಗ್ಾಪುರ 85/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.8 15600 9902 4028 6196KGBGANGAVATHI106431000002

460 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ್ ಸುಂಕ್ಪಪ ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 29/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.6 11700 2816 0934 4655 SBIANEGUNDI52175847439

461 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ತಂದ ಅಂಚಾಳಪಪ ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.36 7000 8857 4908 4368 SBIANEGUNDI92024789212

462 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶ ರ ಲಿಂಗಪಪ ತಂದ ಸ ರಾ ಶಂಭುಲಿಂಗಪಪ ವಿಪರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 232/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.4 7800 8683 6530 0042 SBIDHARAWAD10025462894

463 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಹನುಮಪಪ ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 61/ಬಿ ಪ.ಪಂ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.6 78000 7069 1884 0496 SBIKANAKAGIRI62013352492

464 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕಾಳಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 91/ಅ 97/ಅ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 16000 7130 3540 2054KGBMUSALAPUR107591000117

465 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 79/ಆಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.9 18000 2889 2789 1997A BANK GANGAVATHI134001011

466 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ದೋವಮಮ ತಂದ ಹೆ ಳೆಗ್ೌಡ್ ಹುಲ್ಸನಹಟಿಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 16/ಅ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 20000 8868 2383 2977 SBIKANAKAGIRI62380870922

467 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಭ ೋಜಪಪ ಹುಲ್ಸನಹಟಿಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 35/ಅಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 60000 7189 5840 6423CANARA BANKKOPPAL546101023

468 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಬಸಯಯ ವಿಪರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 115, 116/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.72 14040 8184 1279 9814KGBGANGAVATHI106431000056

469 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ರಾಜು ತಂದ ಎನ್ ರಾಮರಾಜು ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.2 36720 7981 8211 9781 SBIANEGUNDI62508013988

470 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಗುರುರಾಜರಾವ್ ತಂದ ಸಿೋತರಾಮರಾವ್ ರಾಂಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 9/*/5, 10-2/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.2 36720 5051 6738 6263 SBIKANKAGIRI62229756444

471 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ತಂದ ಶಾಯಮಪಪ ಓಬಳಬಂಡಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 12/ಪಿ-1, 13/ಬ/2ಪಿ1, 14/1ಬಿಪಿ-1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 1.18 11800 5821 6690 4898R VYASYA BANKGANGAVATHI132

472 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಈರಪಪ ವಿಪರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 53/*/ 54/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 2 61200 7782 3352 6983 SBIKAMPLI62431327786

473 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಿ ಬಿ ಪರದಿೋಪ ತಂದ ಬಸವರಾಜ ವಿಪರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 82/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1 30600 8199 3193 4523SBIDAVANAGERI34408812656

474 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಾಬಾ ಕ್ಲಿಂದ್ರ ತಂದ ಪಿ ಅಹಮದ್ ಅಲಿ ಸಾಬ ನಾಗರಹಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 162/*/ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1 30600 9442 6456 0031SBIGANGAVATHI62262252164

475 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಭೋಮಣ್ಣ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಬೆೈಲ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 15/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 20000 9069 1945 8347SBIGANGAVATHI30667082880

476 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಬೆೈಲ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 15/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 20000 4353 0836 9436SBIGANGAVATHI30796535742

477 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಬೆೈಲ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 66/ಅಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 20000 6179 1861 5120 SBIKANAKAGIRI62052569554

478 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿರೋದೋವಿ ಗಂಡ್ ಕಾಳಪಪ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 53/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 16000 4343 5671 9868 SBIHULIHDER62471770641

479 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷಾಪಪ ತಂದ ಲ್ಚಗೋರ ಲ್ಮಾಣಿ ಇಂಗಳದ್ಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 16/ಎ ಪ.ಜಾ ಚಂಡ್ು ಹ 1.4 22400 3118 3954 3971IAN BANKGANGAVATHI669515

480 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡ್ಪಪ ತಂದ ಹುಲ್ಗಪಪ ಬಂಕ್ಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 39/2ಸಿ2 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.6 12000 9025 2517 6042SBIGANGAVATHI62077212392

481 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸುಬರಮಣ್ಯಂ ತಂದ ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣ್ ಹಿರೋಬೆಣ್ಕ್ಲ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 68/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 10000 2548 5309 7515 BANK GANGAVATHI6170101000

482 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ತಂದ ಬಸಣ್ಣ ಸಜಜನ ನಿೋರಲ್ ಟಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 28/2/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜುರ 1 19900 9589 3119 2342KGBGANGAVATHI109611010236

483 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಗಂಡ್ ರವಿೋಂದ್ರಸಜಜನ ನಿೋರಲ್ ಟಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 28/2/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜುರ 1 19900 5359 4645 4766PKGBKANKAGIRI1096110102721

484 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತಮಮ ಗಂಡ್ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಸ ಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 86/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 30000 7864 4492 4935PKGBKANAKAGIRI109110102738

485 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶೆೋಖರಪಪ ತಂದ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 64/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 48000 4969 2308 7073SBIKANAKAGIRI521489876713

486 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ ಶರಣ್ಪಪ ಆನೆೋಗುಂದಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 145/*/1, 130/*, 143/*, 142/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 4 78000 VIJAYA BANK GANGAVATHI134001010

487 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಎನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ರಾಜು ತಂದ ರಾಮರಾಜು ಚಿಕ್ಕರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 30/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.34 41000 7981 8211 9781 SBIANEGUNDI62508013988

488 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ತಿಪಪಮಮ ಗಂಡ್ ಜಯಣ್ಣ ರಾಮದ್ುಗಯ ಸಂಗ್ಾಪುರ 75/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.54 10530 SBIVIKRAMNAGARA5400657530

489 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ ಸುಬಾಯ ಲ್ಮಾಣಿ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 53/ಅ2 ಪ.ಜಾ ಪೋರಲ್ 1.3 22750 3567 1872 8268SBIGANGAVATHI62120425028

490 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಧನಜಾಯ ತಂದ ಭೋಮಶಾಯ ಲ್ಮಾಣಿ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 50/*/ಎ ಪ.ಜಾ ಪೋರಲ್ 3 52500 4610 6355 8529SSBIGANGAVATHI62066519609

491 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂದ ಗ ೋಪಣ್ಣ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 58/*/* ಪ.ಪಂ ಪೋರಲ್ 3 52500 6561 9654 7867 SBIHULIHDER62114895638

492 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಗಂಡ್ ಬಸವರಾಜ ಚಿಕ್ಕಬೆಣ್ಕ್ಲ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 34/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 2 35040 4412 2786 4896GBBASAPATTANA10546100016

493 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಲಿಲಾವತಿ ಗಂಡ್ ಕೆ ಟರಬಸಪಪ ವಿಪರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 13/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 1.96 38220 8308 3647 7047KGBGANGAVATHI106431000098

494 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ತಂದ ಸಂಗಪಪ ರಾಮದ್ುಗಯ ಸಂಗ್ಾಪುರ 81/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 1.44 28000 8906 1558 8910KGBGANGAVATHI106431000275

495 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ್ ಬಸಪಪ ರಾಮದ್ುಗಯ ಸಂಗ್ಾಪುರ 103/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.77 15000 6737 3973 8384KGBGANGAVATHI106431000064

496 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಶರಣ್ಪಪ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 109 110, 145 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಟಿ ಸಿ 1.53 46800 8735 6254 0752KGBGANGAVATHI106431010649

497 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕ್ಂಠಪಪ ತಂ ಹುಲ್ುಗಪಪ ಹಿರೋಜಂತಕ್ಲ್ ಹಿರೋಜಂತಕ್ಲ್ ಸಂಗ್ಾಪುರ 318/** ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.51 9940 2879 7052 1894ASYA BANKGANGAVATHI13201

498 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ತಂದ ಗುಂಡ್ಪಪ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 328/*/* ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.2 30000 3855 4797 2029IAN BANKGANGAVATHI673473



499 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಚನಾಬಸಪಪ ತಂದ ಹಂಪಣ್ಣ ಹೆ ಸಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 9/*/ಎ 10/*/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 2.13 41530 8568 8407 9631KGBGANGAVATHI106431000064

500 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ದ್ರ ೋಜಿ ದ್ಾನಪಪ ತಂದ ಲ್ಚಮಪಪ ಗಂಗ್ಾವತಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 222/2/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 0.95 18520 5104 9088 7523RSEAS BANKGANGAVATHI2855

501 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೋವಮಮ ಗಂ. ಸಣ್ಣ ಹಂಪಣ್ಣ ಈಳಿಗನ ರು ಸಿದ್ಾದಪುರ 68/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.95 34120 4001 3574 7665IAN BANKGANGAVATHI673524

502 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಅಮರಮಮ ಗಂ. ದ್ುರಗಪಪ ಬೆೋವಿನಾಳ ಕಾರಟಗಿ 247/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.4 7680 8358 7701 4394 SBIKARATAGI62371386783

503 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಶಂಕ್ರಪಪ ಸ ೋಮನಾಳ ಕಾರಟಗಿ 23/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2 38400 7661 2112 7309IAN BANKGANGAVATHI673739

504 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲ್ಕ್ೃಷಣ ತಂ. ಶೆೋಷಯಯ ಕೆ.ಕಾಟ್ಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 32/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2 38450 9136 5348 1979CATE BANKSINDHANOOR180522

505 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ. ಲಿಂಗಪಪ ಕಾರಟಗಿ ಕಾರಟಗಿ 191/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.2 21000 5327 4747 9678ICATE BANKKARATAGI18232200

506 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಆಂಜನೆೋಯ ತಂದ ತಾಯಪಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 64 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 1 6500 7380 9616 8040 SBIANEGUNDI52175842725

507 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ವಿೋರೋಶ ತಂದ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಹಿರೋಜಂತಕ್ಲ್ ಸಂಗ್ಾಪುರ 379/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ-ಕ್ಂದ್ು 1 6500 9925 9945 4553KGBGANGAVATHI106431000106

508 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶವರಾವ್ ತಂದ ನಾಗೋಶವರಾವ್ ಮಲ್ಲಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 5/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 40000 3032 5456 6132SBIGANGAVATHI52073236694

509 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರ್ಲ್ಗ್ಾ ಶಿವಗಣೆೋಶ ತಂದ ಸುಬಾೂರಾವ್ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 327 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.46 40000 7551 9687 6326I BANKKARATAGI1171810400000

510 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಾಜಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಆದೋಗ್ೌಡ್ ಕಾರಟಗಿ ಕಾರಟಗಿ 444/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.6 32000 9652 3989 2875 NARA BANKKARATAGI052610101

511 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸ ೋಮನಾಥ ಜಲ್ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ                
                   ಹೆಸರು :- ಶರಣ್ಯಯ ತಂದ 

ಯತಾಟಿಿ ನವಲಿ 33/*/ಅ2, 34/*/* ಸಾಮಾನಯ ನುಗು, ತರಕಾರಿ 10.52 400000 2407 3516 1125 SBIHULIHYDER62113448579

512 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ದ್ುಗಯದೋವಿ ಜಲ್ ಸಂರಕ್ಷನಾ ಸಂಘ                 
                   ಹೆಸರು : ಕ್ಲಾಯಣ್ಪಪ ತಂದ ಗಂಗಪಪ

ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 8/1/2, 1/1/1, 56/ಎ/ಇ ಪ.ಜಾ ಮಾವು ತರಕಾರಿ 6.3 400000 5396 3355 7431IS BANKKUSTAGI914010020725

513 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಿಂಚಬಂಡೆಪಪ ಜಲ್ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ             
                   ಹೆಸರು : ಶಿರೋಮತಿ ಶಿರದೋವಿ ಗಂಡ್ 

ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 53/ಪಿ2, 54/2, 52/1, 54/4 ಪ.ಪಂ ಪರಂಗಿ, ಅಂಜ ರ 6 400000 4343 5671 9868 SBIHULIHYDER62471770641

514 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ಚಲ್ಪತಿ ಜಲ್ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ, ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ     
                  ಹೆಸರು : ಕ್ರಡೆಪಪ ತಂದ ಅಮರಪಪ

ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 137/*ಬಿ1, 138/ಎ, 139/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 4.17 400000 7081 0832 2530 SBIKAKANAGIRI52189873019

515 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (ಶಿರೋ ರಾಜ ರಾಜೋಶವರಿ ಜಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ)        

                                    ಶಿರೋ ಪಾಲಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ 
ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 103/ಆ, 101/1/ಕ್, 101/1/ಬ, 91/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, ಪೋರಲ್, ತರಕಾರಿ 6 400000 9192 5331 0990A BANK LTDGANGAVATHI266225

516 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (ನೆರಬೆಂಚಿ ದ್ುಗ್ಾಯದೋವಿ ಜಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ       
                        ಶಿರೋ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂದ ರಾಮಣ್ಣ

ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 133/ಅ/1, 133/ಅಪಿ2, 133/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, ತರಕಾರಿ 6 400000 2525 5275 9576A BANKGANGAVATHI134001011

517 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (ಶಿರೋ ಹುಲಿಗಮಮದೋವಿ ಜಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ)        

                              ಶಿರೋಮತಿ ಅಡಿರ್ಮಮ ಗಂಡ್ 
ದೋವಲಾಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 10/ಪಿ3, 24/ಪಿ1, 23/ಆ, 10 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5.6 400000 8733 1727 0553 SBIKANAKAGIRI52189870110

518 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (ಬಿೋರಲಿಂಗೋಶವರ ಜಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ)              

                                     ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ರಾಯ 
ಹೆ ಸಗುಡ್ಡ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 27/ಆ 8/1 27/ಆ 42/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, ತರಕಾರಿ 5.9 400000 6056 3682 7345HABAD BANKGANGAVATHI50335

519 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ( ಶಿರೋ ದ್ುಗ್ಾಯದೋವಿ ಜಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಸಂಘ,ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ)                               ಶಿರೋ 

ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 229/1,229/11ಪಿ1, 229/1ಪಿ1, 229/ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.29 400000 6653 5511 4364KGBKANAKAGIRI109611010028

520 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ (ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶವರ ಜಲ್ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ, 

ಬೆ ೋಮಮಚಿಹಾಳ)          ಶಿರೋ ಮುರಳಿಕ್ೃಷಣ ತಂದ 
ಬೆ ಮಮಚಿಹಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 9/*/4,9/*/9 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.95 400000 4835 9980 7079TE BANKSRIRAMNAGARA18072

521 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರೋಣ್ುಕ್ಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 96/ಅ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 4000 3773 6969 3490 SBI KANAKAGIRI62510097705

522 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶೆೋಖರಪಪ ತಂದ ಮಹಾಂತಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 115/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 5000 6148 3088 0574 SBI KANAKAGIRI62329986996

523 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ೃಷಣಕ್ುಮಾರಿ ಗಂಡ್ ಸುಬರಮಣ್ಯಂ ಹಿರೋಬೆಣ್ಕ್ಲ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4.07 75000 8851 0007 6636 BANKGANGAVATHI6170101000

524 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಅನುಸ ಯ ಗಂಡ್ ಗುರುಪಾದ್ಯಯ ಎತಿೂನಹಟಿಿ ನವಲಿ 32/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.98 75000 4233 6764 3917 SBIHULIHYDER6206274383

525 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ತಂದ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬೆ ಮಮಸಾಗರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 20/1/ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1.98 75000 2289 9661 1722KGBMUSALAPUR107591010077

526 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ದ್ುರಗಪಪ ತಂದ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 65/1/ಕ್ ಪ.ಪಂ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 75000 6249 2118 6602IDFC GANGAVATHI1000609015

527 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ತಂದ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬೆ ಮಮಸಾಗರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 14/*/1ಪಿ2 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 60750 4512 0567 3004PKGBMUSALAPUR107591000116

528 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ತಂ. ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 149/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.8 75000 KT/04/028/423214RAL BANKGANGAVATHI1685010

529 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ. ಧಂಜಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 228091 9276 1630 1179BANKGANGAVATHI15436511000

530 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ. ಬಿೋಲ್ಸಿಂಗಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 51/1/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.5 228091 8820 5493 0779BANKGANGAVATHI15436731000

531 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಶಂಕ್ರಪಪ ಸ ೋಮನಾಳ ಕಾರಟಗಿ 23/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2 75000 7661 2112 7309IAN BANKGANGAVATHI673739

532 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ರಾಯನಗ್ೌಡ್ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 22/*/ಎ1 ಪ.ಪಂ ಮಾವು, ಲಿಂಬು 1.5 60000 7680 6877 5879 SBIKOPPAL64020699701

533 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಪಿ ಗುರುರಾಜ ತಂದ ಪಿ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬೆೋವಿನಾಳ ಕಾರಟಗಿ 62/ಸಿ/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೊೋಸಂಬಿ 2.11 75000 6438 0376 5075CICI BANKKARATAGI2814015000

534 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಪರಸಪಪ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 54/4, 35/2 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 100000 6802 0531 0494 BANKGANGAVATHI9180100062

535 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಡ್ಡಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ರಾಮದ್ುಗಯ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 15/*/ಎ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.49 28000 6885 8513 2266KGBMUSALAPUR107591000014

536 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಬೆೈಲ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 33/ಎ ಪ.ಪಂ ಮಾವು, ನುಗು 0.82 100000 INDIAN BANK GANGAVATHI645246

537 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ವಿೋರಭದ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂ. ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಹಳಿದ್ ಉಳೆೋನ ರು ಸಿದ್ಾದಪುರ 87/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.8 75000 9747 2033 9424ICATE BANKKARATAGI18232200

538 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ತಳವಾರ ಬೆೈಲ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 33/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, ನುಗು 1.15 100000 3713 7748 1730IAN BANK GANGAVATHI645246

539 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ತಂದ ಸಿದ್ದಪಪ ನಾಗ ರ ಅರಳಹಳಿಿ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 21/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000 6759 8809 1935
SYNDICATE 

BANKGANGAVATHI180
540 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮತಿ ಶರಣ್ಮಮ ಗಂಡ್ ಶರಣ್ಬಸಪಪ ಅರಳಹಳಿಿ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000 8775 9147 2626

SYNDICATE 

BANKGANGAVATHI180
541 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಹಮದ್ ಅನಿಫ್ ತಂದ ಬಾಷುಸಾಬ ಜಿೋಹಾಯಳ ನವಲಿ 47/ಸಿ ಅ.ಸಂ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000 9571 0854 3686

SYNDICATE 

BANKSRIRAMNAGARA
542 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶೆೋಖರಪಪ ತಂದ ಮಹಾಂತಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 155/*/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 14500 6148 3088 0574

SBIKANKAGIRI6232998

6996
543 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 91/*/ಅ ಪ.ಪಂ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 14500 6382 2054 0490

SBIKANKAGIRI6203318

9112
544 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಕ್ರಿಯಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 142/*/ಅ1 ಪ.ಪಂ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 50000 6242 8264 6303 SBIKANKAGIRI62326765197

545 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಈರಮಮ ಗಂಡ್ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 89/*/ಅ ಪ.ಪಂ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 14500 9984 3719 2515 SBIKANKAGIRI6205219219

546 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಜಗದಿೋಶ ತಂದ ಲಿಂಗಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 106/*/ಆ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 14500 AVL1218197NARA BANKKOPPAL0546101030

547 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ತಂದ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 28/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.2 14500 9765 3916 1621 SBIKANAKAGIRI62052189958

548 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ವಿೋರೋಶ ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 119/*1/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.47 50000 9570 2901 9010KGBMUSALAPUR107591000113

549 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದ ಧಂಜಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 52/2/* ಪ.ಜಾ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 14500 9276 1630 1179SBIGANGAVATHI32416649876

550 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಧನಜಾಯ ತಂದ ಭೋಮಶಾಯ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 50/*/ಎ ಪ.ಜಾ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 14500 4610 6355 8529SBIGANGAVATHI62066519609

551 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಚಂದ್ಪಪ ತಂದ ಬಿೋಲ್ಸಿಂಗಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 32/*/ಬಿ2ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 14500 7178 0591 6386SBIGANGAVATHI64029146180

552 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಸಂ. ಬೆ ೋಜಪಪ ತಂದ ಬಿೋಲ್ಸಿಂಗಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 27/*/ಬಿ2ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 50000 5885 9074 2757 SBIKANAKAGIRI62360119118

553 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದ ಬಿೋಲ್ಸಿಂಗಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 51/1/2 ಪ.ಜಾ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 14500 8820 5493 0779BANKGANGAVATHI15431040000

554 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಅಂಬಮಮ ಗಂಡ್ ಶರಣ್ಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 51/1/2 ಪ.ಜಾ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 50000 2014 9186 9477SBIGANGAVATHI20334251480

555 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣಿ ಗಂಡ್ ರೋಣ್ುಕ್ಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 83/*ಆ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 50000 9238 8882 8949 SBIKANAKAGIRI62455282203

556 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರೋಣ್ುಕ್ಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 33/*ಅಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 50000 5398 9615 7371KGBMUSALAPUR107591000025

557 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ದೋವಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ ಕ್ುರುಬರ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 48/*ಅ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 50000 9317 2250 1768 SBIKANAKAGIRI52189869285

558 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ತಂ. ಮಲ್ಲಪಪ ಮಾಯದಾೋರಿ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 68/*/ಆ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 14500 2030 8829 8149KGBMUSALAPUR107591010089

559 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ. ದ್ುರಗಪಪ ಚಿಕ್ಕವಡ್ರಕ್ಲ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 18/*/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 50000 4582 8637 8084CATE BANKGANGAVATHI180222

560 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತಂದ ಪತೂನಾಯಕ ಲ್ಮಾಣಿ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 26/ಎ3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 50000 7432 4851 3801SBIGANGAVATHI62120427808

561 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ. ಪಂಪಣ್ಣ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 149/*/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 50000 4872 2783 9456 SBIKANKAGIRI64199688515

562 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ನಿಂಬೆಪಪ ತಂ. ಭೋಲ್ಲಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 54/ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 50000 4862 7019 7309 SBIKANKAGIRI62060456631

563 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ತಂ. ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಜಿೋರಾಳಕ್ಲ್ುುಡಿ ನವಲಿ 111/*/* ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.3 25000 2003 2548 0510SBIGANGAVATHI54018523599

564 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಹುಲಿಗಮಮ ಗಂ. ಸ ೋಮನಾಥ ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 23/*/ಎ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 14500 5691 9376 1664KGBMUSALAPUR107591000103

565 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಚಮಮ ಗಂ. ಈರಪಪ ಆದಿಮನಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 244/*/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 14500 7067 6316 6124 SBIKANAKAGIRI62058379782

566 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಈರಪಪ ತಂದ ನಾಗಬಸಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 244/*/5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.39 35000 6234 7560 8445 SBIKANAKAGIRI62058379975

567 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸವಂತಗ್ೌಡ್ ತಂ. ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 4/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 14500 8395 5210 3424SBIGANGAVATHI64026491731

568 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಗಂಗ್ಾಧರಸಾವಮಿ ತಂ. ಮಹಾಬಳೆೋಶವರಸಾವಮಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 13/*/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 14500 7817 0342 6701SBIGANGAVATHI62053325404

569 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಮಲ್ಲಪಪ ಮಾಯದಾೋರಿ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 68/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 50000 7606 8643 1194KGBMUSALAPUR107591000110

570 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಅಯಯಪಪ ತಂ. ದಿ.ಕ್ನಕ್ಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 119/*/1/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 14500 8438 8927 1861 BANKGANGAVATHI9180100062

571 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಬಾಲ್ಪಪ ದೋವಲಾಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 30/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 14500 7966 6646 4831XIS BANKKOPPAL910010037027



572 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂದ ರಾಮಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 27/*/ಬಿ2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 14500 3629 4893 7887SBIGANGAVATHI30442520241

573 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ. ಹನಮಂತಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 79/*/ಆ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 14500 3734 4888 1035TION BANKGANGAVATHI52010

574 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಾಂತಯಯ ತಂ. ಶಂಬಯಯ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 43/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 14500 3400 0514 8268L BANK OF INDIAGANGAVATHI3

575 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ತಂ. ಬಸಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 33/*/ಅಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 14500 7806 0845 5855HDFC BANKKOPPAL50100014417

576 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರ್ೈ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ. ಮಲ್ಲಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 29/1ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 22000 4565 7816 4348 SBIKANKAGIRI64209168304

577 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ ಟರಮಮ ಗಂ. ಶರಣ್ಬಸಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 11/1/ಆ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 14500 7729 3612 9933PKGBKANKAGIRI1096110102811

578 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿರೋದೋವಿ ಗಂ. ಕಾಳಮಮ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 53/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 50000 4343 5671 9868 SBIHULIHYDER62471770641

579 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಡ್ಲಪಪ ತಂ. ಲ್ಚಮಪಪ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 63/*/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 50000 8986 3195 6576 BANKGANGAVATHI9180100062

580 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ತಂ. ಶಿವಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ಪರಾಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 6/*/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2 50000 3540 4476 2740PKGBMUSALAPUR174910000034

581 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಭರಮಪಪ ತಂ. ಶಿವಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ಪರಾಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 19/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2 50000 4986 3107 9582KGBMUSALAPUR107591000139

582 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಪಂಪಾಪತಿ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 161/*/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.9 50000 6963 6538 7877IAN BANKGANGAVATHI672905

583 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ದೋವಮಮ ಗಂ. ಹೆ ಳೆೋಗ್ೌಡ್ ಹುಲ್ಸನಟಿಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 16/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1 50000 8868 2383 2977 SBIKANKAGIRI62380870922

584 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ತಂ. ಸ.ಹನುಮಪಪ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 26/*/* ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 14500 4342 5400 6666CANARA BANKKOPPAL546101026

585 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಾಜು ತಂದ ತಿಮಮಪಪ ಗಂಗ್ಾವತಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಪ.ಪಂ 15000 6136 3818 7468IAN BANKGANGAVATHI648191

586 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ ಹುಲ್ಗಪಪ ಗಂಗ್ಾವತಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ 15000 7957 7495 9116F BARODAGANGAVATHI356201

587 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಪಿ ರಾಜ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ರಾಂಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಪ.ಜಾ 15000 4196 5215 9715SBIGANGAVATHI33443278763

588 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಜಗದಿೋಶ ತಂದ ಚನಾವಿೋರಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 19/*3 ಸಾಮಾನಯ ಸಪೂೋಟ 3.18 200000 6602 8997 3210CATE BANKGANGAVATHI631220

589 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಸಿೋತಮಮ ಗಂಡ್ ಸಂಗಪಪ ಬೆ ಮಮಸಾಗರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 24/ಪಿ6 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 3.28 200000 6260 1425 2302HABAD BANKGANGAVATHI50474

590 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಬಸವ ತಂದ ಸಂಗಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 160 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 9.14 200000 8564 2020 5867 SBIKANAKAGIRI62122918771

591 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ದೋವಮಮ ಗಂಡ್ ಯಮನಪಪ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 56/ಬಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2 200000 4413 9388 3144KGBMUSALAPUR107591010467

592 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಗಂಗ್ಾಧರ ತಂದ ವಿೋರಭದ್ರಗ್ೌಡ್ ಕ್ರಡೆ ೋಣಿ ನವಲಿ 94/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, ನುಗು 9.15 200000 2164 9803 7947 PKGBNAVALI10769100004923

593 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂದ ಲಿಂಗಪಪ ಕಾರಟಗಿ ಕಾರಟಗಿ 191/ಬ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2 200000 527 4747 9678ICATE BANKKARATAGI18232200

594 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ. ಧಂಜಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹಲಿಹೆೈದ್ರ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 228091 9276 1630 1179BANKGANGAVATHI15436511000

595 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ. ಬಿೋಲ್ಸಿಂಗಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 51/1/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.5 228091 8820 5493 0779BANKGANGAVATHI15436731000

596 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮೋಘರಾಜ ತಂದ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಳವಾರ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 141/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 176285 4955 0187 1121KGBGANGAVATHI106431010539

597 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಶರಣ್ಮಮ ಗಂಡ್ ಮಲ್ಲಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 11/1/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 176285 6444 7070 2281KGBGANGAVATHI106431010539

598 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಬಸವ ತಂದ ಸಂಗಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 160 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 176285 8564 2020 5867KGBGANGAVATHI106431010539

599 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಡಿರ್ಪಪ ತಂ/ಹನುಮಪಪ ಯಲ್ಬುತಿ ಹನುಮಸಾಗರ 95/6,95/7 ಪ.ಜಾತಿ ಪೋರಲ್ 1.50 26280.00 493654577466 62325377944

600 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ಕ್ರಿಸಿದ್ದಪಪ ಮುದ್ುಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 53/*1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 14000.00 425520137745 62101540430

601 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ತಂ/ಬಾಲ್ಪಪ ಹುಲ್ಸಗೋರಾ ಹನುಮಸಾಗರ 2/2/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 17500.00 576370331837 10567100000478

602 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಅಮರೋಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಸಾಗರ ಹನುಮಸಾಗರ 53/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 17520.00 532707239833 52193708094

603 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರಸಪಪ ತಂ/ದ್ುರಗಪಪ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 27 ಪ.ಜಾತಿ 1.50 24528.00 426150497476 62467123395

604 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 113/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 10512.00 459215465707 62233773021

605 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಶೆ ೋಕ್ ತಂ/ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಕ್ುಂಬಳಾವತಿ ಹನುಮನಾಳ 41/2 ಸಾಮಾನಯ 3.00 52560.00 321927479509 10627101006728

606 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ ಡ್ಡನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 148/*ಬಿ,148/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1.00 12000.00 353394426747 353394426747

607 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಾರದ್ಾ ಗಂ/ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 148/*1ಎ,148/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 1.00 12000.00 422686600666 422686600666

608 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 148/*1ಎ,148/*1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 1.50 18000.00 773711985172 773711985172

609 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಮುದ್ದಲ್ಗುಂದಿ ತಾವರಗೋರಾ 25/1 ಸಾಮಾನಯ 2.80 79680.00 737683140837 737683140837

610 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಶರಣ್ಗ್ೌಡ್ ಮುದ್ದಲ್ಗುಂದಿ ತಾವರಗೋರಾ 26/* ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 4.00 55700.00 481276492776 481276492776

611 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಜೋಸಾಬ ತಂ/ಮಿೋರಾಸಾಬ ಹನುಮಸಾಗರ ಹನುಮಸಾಗರ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 715921885698 52193693326

612 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ಬಸಪಪ ಅಚನ ರ ಹನುಮನಾಳ 49/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.60 27264.00 506168254165 10900101013232

613 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಿತಾರ ಗಂ/ಶರಣ್ಪಪ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 13632.00 814760777525 10626100006132

614 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪೂಜಾರಪಪ ತಂ/ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಮದ್ಲ್ಗಟಿಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 9/1 ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 545683176161 10715100006590

615 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಾಮಣ್ಣ ತಂ/ಮಹಾದೋವಪಪ ತಾವರಗೋರ ತಾವರಗೋರ 71/*2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.50 25560.00 880567931551 10836111000070

616 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಪಪ ತಂ/ಸಂಗಪಪ ತಾವರಗೋರ ತಾವರಗೋರ 44/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 857063832539 62449439468

617 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಅಂಜನಾ ಗಂ/ಶಾಮಣ್ಣ ತಾವರಗೋರ ತಾವರಗೋರ 91/*1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.20 20448.00 646217630421 10836100009953

618 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸೈಯದ್ಖಾನ ತಂ/ಸೈಯದ್ತಾಖ ಬ ತಾವರಗೋರ ತಾವರಗೋರ 189/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 559060581262 62210163067

619 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ತಂ/ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಕ್ಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಹನುಮಸಾಗರ 5/1/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 920099124286 10567100007584

620 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗರಾಜ ತಂ/ಶಿರೋಶೆೈಲ್ಗ್ೌಡ್ ತ ೋಪಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 57/ಆಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 668825747731 10715100009545

621 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಫಕರಪಪ ತಂ/ಲಿಂಗಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 16/*9 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 13632.00 356138801814 64116965112

622 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವರಾಜ ತಂ/ಶಿರೋಶೆವಲ್ಗ್ೌಡ್ ತ ೋಪಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 57/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.60 27264.00 414676626005 18112200014768

623 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ತಂ/ಅಂದ್ಾನಪಪ ಮದ್ಾಾಳ ಹನುಮನಾಳ 28/5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.60 10224.00 578169078625 52193696203

624 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ತಂ/ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 5/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.20 20448.00 697835459524 10626100106003

625 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮರಿಯಪಪ ತಂ/ತವರಪಪ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 7/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 13632.00 574931028150 10626101006621

626 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುವಣ್ಯಮಮ  ಗಂ/ನಾಗರಡೆಡಪಪ ತಿಮಮನಹಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 19/*/* ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 652976302150 18112210009119

627 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗರಾಜ ತಂ/ಚನಾನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 8/ಆ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 3.20 54528.00 957479587147 10715100013890

628 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಚನನಾಗ್ೌಡ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 147/ಆ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 4.00 68160.00 746173764771 10715100003840

629 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಿೋಫಸಾಬ ತಂ/ಹುಸೋನಸಾಬ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 128/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.20 20448.00 997399869172 18112200116804

630 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಯಲಾಬಿ ಗಂ/ಬಾಷಸಾಬ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 128/6 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.50 8520.00 306311816312 18112200102669

631 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಾಮಿೋದ್ಬಿೋ ಗಂ/ಕ್ರಿೋಂಸಾಬ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 128/5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 13632.00 453321707793 12942200012027

632 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವಂತಪಪ ತಂ/ಫಕೋರಪಪ ಹಿರೋಬನಿಾಗ ಳ ಹನುಮಸಾಗರ 69/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 13630.00 650001458045 10543100002400

633 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಚನಾನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 147/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 4.00 68160.00 587527524266 10715100012254

634 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ತಂ/ನಾಗಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 128/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 13630.00 673940587274 10715100014863

635 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಂಜುಳಾ ಗಂ/ಹಾಲ್ಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 127/2,128/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.90 32370.00 741030186348 18112200105327

636 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಲೋಶಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಅಮರೋಗ್ೌಡ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 6/*/* ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 4.00 68160.00 204916494821 10715100008607

637 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಇಮಾಮಸಾಬ ತಂ/ಲಾಳೆೋಸಾಬ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 122/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 13630.00 796362937209 52193694546

638 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುತುಯಜಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಖಾಜೋಗ್ೌಡ್ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 684443384908 62462911096

639 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಗಂ/ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ತಾವರಗೋರ ತಾವರಗೋರ 513/2-5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 815026085481 62042192000

640 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಂದಿೋಶ ತಂ/ಸಿದ್ಾರಮಪಪ ತ ೋಪಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 70/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00 634860185547 08052200009109

641 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ಯಮನಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹನುಮಸಾಗರ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00 268668633413 64048060649

642 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ/ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಅಚನ ರ ಹನುಮನಾಳ 2/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00 373344187647 10900101005932

643 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿೋಮಪಪ ತಂ/ಶಿವಪಪ ಶಾಯಡ್ಲ್ಗೋರಿ ಹನುಮನಾಳ 6/1-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00 418477863363 10900101010934



644 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ಕ್ರಿಶಿದ್ದಪಪ ಮುದ ೋಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 9840.00 425520113745 62101540430

645 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ತಂ/ಮಲ್ಲಪಪ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 53/1,53/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 3.60 35420.00 788877897385 52175917792

646 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರಚಾಯಯ ತಂ/ಅಡಿರ್ಚಾಯಯ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 129/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 7872.00 439705641428 52193707283

647 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಪಪ ತಂ/ಯಲ್ಲಪಪ ಕೆ ರಡ್ಕೆೋರಾ ಹನುಮಸಾಗರ 43/1/7 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 0.50 5000.00 216335882036 62292490792

648 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ಪಪ ತಂ/ಅಯಯಪಪ ಜಾಗಿೋರಗುಡ್ದ್ ರ ಹನುಮನಾಳ 2/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 0.40 4000.00 961431846101 10626100004051

649 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋವಪಪ ತಂ/ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ುಂಬಳಾವತಿ ಹನುಮನಾಳ 42/5 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 0.40 4000.00 603466173089 37062194308

650 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುರಯಯ ತಂ/ಶಿವಪುತರಯಯ ತುಗುಲ್ಡೆ ೋಣಿ ಹನುಮನಾಳ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 0.40 4000.00 523662434149 106261007435

651 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಪವಾಡ್ಗ್ೌಡ್ ತುಗುಲ್ಡೆ ೋಣಿ ಹನುಮನಾಳ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 0.40 4000.00 431638639904 10626100004525

652 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ತುಗುಲ್ಡೆ ೋಣಿ ಹನುಮನಾಳ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 0.40 4000.00 491823965556 6466468456456

653 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಜಕ್ಜನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ನಿೋರಲ್ಕೆ ಪಪ ಹನುಮನಾಳ 25/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 0.40 4000.00 624811743987 10626101063088

654 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸಮಮ ಗಂ/ಮಹಾಂತಪಪ ಮುದ್ದಲ್ಗುಂದಿ ತಾವರಗೋರಾ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 1.00 10000.00 463025510901 10754100006255

655 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ ತಂ/ಹನುಮಪಪ ಬಿಳೆೋಕ್ಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 0.40 4000.00 886132317524 31448726249

656 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಸಾಂತನಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 8/12 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 0.40 4000.00 641527747375 10900101023062

657 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ತಂ/ಬಸಪಪ ತುಗುಲ್ಡೆ ೋಣಿ ಹನುಮನಾಳ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ 0.40 4000.00 878305356779 10626101017681

658 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ಹೆ ನಾಪಪ ಯಲ್ಬುತಿ ಹನುಮಸಾಗರ 18/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.10 11000.00 690060461659 64131946576

659 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ತಂ/ಯಲ್ಲಪಪ ಗುಡ್ದ್ ರಕ್ಲ್ಲ ಹನಮನಾಳ 10/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.95 12587.00 231490426936 62207961492

660 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸಪಪ ತಂ/ಮಲ್ಲಪಪ ಪಟಿಲ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.4 4000.00 447199219036 10626100112197

661 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಚನಾನಗ್ೌಡ್ ತಳುವಗೋರಾ ಹನುಮಸಾಗರ 1/4/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.8 8000.00 634912767782 10567100005862

662 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಬಿೋಳಗಿ ಹನಮಸಾಗರ 90/7 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.30 11250.00 846677720693 62203270704

663 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ/ಚಂದ್ಪಪ ಬಿೋಳಗಿ ಹನಮಸಾಗರ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.30 11250.00 417960541874 62203270192

664 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುತೂಣ್ಣ ತಂ/ಸಂಗಪಪ ಬಿೋಳಗಿ ಹನಮಸಾಗರ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.30 11250.00 25538681375 62715101013817

665 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿೋನಾಕ್ಷವವ ಗಂ/ಬಸವರಾಜ ಡೆ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನಮಸಾಗರ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.30 11250.00 259161696937 309700101001498

666 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿೋರೋಶಪಪ ತಂ/ಡೆ ಡ್ಡಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 30000.00 497058867771 18112200052317

667 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸಮಮ ಗಂ/ಗುರಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 31/4 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 37500.00 357980832270 002500300014230

668 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ಹನುಮಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 180/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.25 9375.00 720722120687 10836100004080

669 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಮುದ್ದಲ್ಗುಂದಿ ತಾವರಗೋರಾ 28/2/4 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 9375.00 687315915547 10754100004692

670 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಪಪ ತಂ/ಬುಡ್ಡಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 5/8 ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 7500.00 976218313833 62418507095

671 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಹಾಂತಪಪ ತಂ/ಬಸಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 123/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 15000.00 440689525270 10715100019142

672 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ವಿೋರಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 112/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 15000.00 521604115079 175500101001684

673 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮವವ ಗಂ/ಹನುಮಪಪ ಕೆ ರಡ್ಕೆೋರಾ ಹನಮಸಾಗರ 63/*ಆ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 15000.00 561963341930 62435736400

674 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂದ್ಪಪ ತಂ/ದ್ಾಯಮಪಪ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 99/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 15000.00 360219070691 64076599214

675 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ತಂ/ದ್ುರಗನಗ್ೌಡ್ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 109/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 15000.00 708592373470 62301928742

676 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಅಯಯನಗ್ೌಡ್ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 110/8 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 15000.00 935013642509 62237449252

677 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸಪಪ ತಂ/ದ ಡ್ಡಪಪ ಕ್ುಷಡಗಿ ಕ್ುಷಡಗಿ 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.2 30000 623702229383 913010044608107

678 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆೋಮಣ್ಣ ತಂ/ದ್ಾಯಮಪಪ ಸೋಬಿನಕ್ಟೆಿ ಹನುಮಸಾಗರ 93/1 ಸಾಮಾನಯ 9.00 200000.00 992434858181 153201011000685

679 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ತಂ/ಗ್ಾಯನಪಪ ಝಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 61/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 2.00 200000.00 386835089004 6188101000600

680 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭೋಮಪಪ ತಂ/ಹನುಮಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 16/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 2.00 200000.00 847696595735 916010084814787

681 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ಭೋಮಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟೆಿ ಹನುಮನಾಳ 15/4,15/6 ಸಾಮಾನಯ 2.00 200000.00 758240235102 512101025420

682 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಂದ್ರಮಮ ಗಂ/ಚನಾನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 386/3 ಸಾಮಾನಯ 3.20 200000.00 446496382396 18112200074021

683 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಂಗಮಮಗಂ/ಅಡಿರ್ಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 27/5/2 ಸಾಮಾನಯ 4.00 200000.00  10715100008034

684 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಯಯಮಮ ಗಂ/ಚಂದ್ರಹಾಸ ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 23/2 ಸಾಮಾನಯ 6.00 200000.00 630392565198 10600100111528

685 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ಮುದ್ಗಲ್ಲಪಪ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 41/1 ಸಾಮಾನಯ 5.00 200000.00 644826058519 64058237856

686 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಜೋಸಾಬ ತಂ/ಯಮನ ರಸಾಬ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 42/13 ಸಾಮಾನಯ 2.00 199000.00 977408534768 18112200034928

687 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಹಾದೋವಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಬಾಳನಗ್ೌಡ್ ಮಿಟಿಲ್ಕೆ ಡ್ ಹನುಮನಾಳ 44/5 ಸಾಮಾನಯ 1.60 200000.00 854112625807 10626100108667

688 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವರಾಜ ತಂ/ಯಮನಪಪ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 74/2 ಸಾಮಾನಯ 2.18 200000.00 489047873170 919010011613084

689 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ರಿಸಿದ್ದಪಪ ತಂ/ಅಂದ್ಾನಪಪ ಮನೆಾರಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 24/* ಸಾಮಾನಯ 75000.00 940861964519 52193694614

690 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಡಿರ್ಪಪ ತಂ/ಹನುಮಪಪ ಯಲ್ಬುತಿ ಹನುಮಸಾಗರ 95/6,95/7 ಪ.ಜಾತಿ 75000.00 493654577466 62325377944

691 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂ/ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಪರಮನಹಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 6/ಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ್ 75000.00 376240445085 10626101007134

692 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುಂಡ್ಪಪ ತಂ/ಬಸಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 36/3 ಸಾಮಾನಯ 75000.00 541737818964 912010042838792

693 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 148/ಎ,148//ಬ,

149/ಕ್
ಸಾಮಾನಯ 75000.00 773711985172 10715100007294

694 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಶೆ ೋಕ್ ತಂ/ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಕ್ುಂಬಳಾವತಿ ಹನುಮನಾಳ 41/2 ಸಾಮಾನಯ 75000.00 321927175909 10627101006788

695 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ/ಬಸಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 126/*

696 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಶರಣ್ಗ್ೌಡ್ ಮುದ್ದಲ್ಗುಂದಿ ತಾವರಗೋರಾ 29/3 ಸಾಮಾನಯ 75000.00 481276492779 10754100000495

697 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂತ ೋಷ ತಂ/ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 9/1/2 ಸಾಮಾನಯ 8.00 75000.00 585469473101 ;62014939567

698 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ/ಶರಣ್ಪಪ ಅಚನ ರ ಹನುಮನಾಳ 25/2 ಸಾಮಾನಯ 6.00 75000.00 320527802838 6188101001855

699 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿಠಲ್ದ್ಾಸ ತಂ/ಹನುಮಂತಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 131/6 ಪ.ಜಾತಿ 3.00 100000.00 419533046472 62010093844

700 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋವಮಮ ಗಂ/ರ್ಂಕೆ ೋಬರಾಯ ಹಿರೋಬನಿಾಗ ೋಳ ಹನುಮಸಾಗರ 37/* ಪ.ಪಂಗಡ್ 4.00 100000.00 615337776238 30917681225

701 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಮರೋಶ ತಂ/ಗುರುಬಸಪಪ ಯಲ್ಬುತಿ ಹನಮಸಾಗರ 34/6 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 4544.00 596654616941 18112200034909

702 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಸವರಾಜ ತಂ/ವಿೋರಪಪ ಚಳಗೋರ ಹನಮಸಾಗರ 340/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.60 9088.00 956099142005 10567100002246

703 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ/ದ್ುರಗಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹನಮಸಾಗರ 45/1 ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 987294693514 10567100005181

704 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ/ಭೋಮಯಯದ್ಾಸರ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನಮಸಾಗರ 89/2 ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 3072.00 258999805991 64099162993

705 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ತಂ/ರಂಗಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನಮನಾಳ 40/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 4544.00 237220932738 91601060092523

706 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ/ಶರಣ್ಪಪ ನಿಲ್ಲ ಗಲ್ಲ ಹನಮನಾಳ 25/2,25/7 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 320527802832 6188101001855

707 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಗಂ/ಗಂಗನಗ್ೌಡ್ ಮದ್ಾಾಳ ಹನಮನಾಳ 3/4,3/6 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 969943271444 10627100002247

708 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ಅಳಪಪ ತಾವರಗೋರ ತಾವರಗೋರ 30/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.60 9088.00 795790108674 62083878748

709 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೋವಿ ಗಂ/ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರ 24/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 816230487071 62129556165

710 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಣೆೋಶ ಹಿರೋಮಠ ತಂ/ಶಿದ್ದಲಿಂಗಯಯ ತಾವರಗೋರ ತಾವರಗೋರ 131/5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 11360.00 367104577713 32381463626

711 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಯನಿೋಲ್ಂಮಠ ಗಂ/ವಿೋರಯಯ ತಾವರಗೋರ ತಾವರಗೋರ 131/7 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 11360.00 905255227676 015510011007584

712 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ಪಪ ತಂ/ಬಾಲ್ಪಪ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಹನುಮಸಾಗರ 48/9 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 837016001642 917010040413976

713 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ಅಂದ್ಾನಪಪ ಸ ಬಿನಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 70/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 11360.00 563688231803 52193695721



714 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಹನಮವವ ಗಂ/ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 11360.00 415266375380 914010049216887

715 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ/ಯಲ್ಲಪಪ ನಿೋಡ್ಶೆೋಸಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 30/ಅ1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 11360.00 664726056995 917010006578992

716 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ತಂ/ಅಡಿರ್ಪಪ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನಮನಾಳ 49/1ರp1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 891848890215 10626100106326

717 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಮಿತಕ್ುಮಾರ ತಂ/ದೋವಪಪ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರ 185/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 599657262418 10715100012084

718 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅನಿಲ್ಕ್ುಮಾರ ತಂ/ದೋವಪಪ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರ 185/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 544025155721 10715100012082

719 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ಸಂಗಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹನುಮಸಾಗರ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.97 9894.00 559917827024 64055511630

720 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲಿಲಕಾಜುನ ತಂ/ದೋವಪಪ ಕಾಯದಿಗುಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 103/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 10200.00 242918869210 10600100112776

721 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವರಾಜ ತಂ/ಕ್ನಕ್ಪಪ ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 9/2/2/2p4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.98 9996.00 815051809732 62118099336

722 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ಮಹಾಂತಪಪ ಮುದ್ದಲ್ಗುಂದಿ ತಾವರಗೋರ 66/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 20400.00 582942393973 10754100005208

723 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣಿ ಗಂ/ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಮುದ್ದಲ್ಗುಂದಿ ತಾವರಗೋರ 83/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 20400.00 998517122010 10754101023202

724 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಗಂ/ಮಹಾರುದ್ರಯಯ ಉಪಾಪರ ಬಸಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 20400.00 444764869311 915010029387524

725 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಹಾರುದ್ರಯಯ ತಂ/ಬಸವರಾಜ ಉಪಾಪರ ಬಸಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 28/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 20400.00 958113857698 18112200130119

726 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಳಿಯಪಪ ತಂ/ಕಾಳಪಪ ಶಾಖಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.58 5916.00 982459507620 6188101001565

727 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಧರ ತಂ/ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ಗುಮಗೋರಾ ಕ್ುಷಿಗಿ 110/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 16320.00 488163338394 62298555676

728 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರಮತಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿೋ ಗಂ/ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಾವರಗೋರ ತಾವರಗೋರ 166/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 2000.00 909098219029 10836101071704

729 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ತಂ/ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 344/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.20 12000.00 742756426071 10715100018235

730 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲ್ಲವವ ಗಂ/ರಾಮಣ್ಣ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 332/3,332/4,

332/5
ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.80 8000.00 357685365482 10715100014116

731 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವರಾಜ ತಂ/ಅಯಯಪಪ ಕ್ಡೆಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 69/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 20000.00 167654405912 18112200021620

732 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರಚಾಯಯ ತಂ/ಅಡಿರ್ಚಾಯಯ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 129/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 20000.00 439705641428 52193707283

733 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ತಂ/ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಹಿರೋಮುಕ್ತಿಯನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 24/*/C ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮಾವು 1.00 20000.00 640914360961 10836101024052

734 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಜೋಂದ್ರಪರಸಾದ್ ತಂ/ವಿೋರಯಯ ನಾರಿನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 41/3,41/4 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮಾವು 1.00 20000.00 675675134770 10836101068092

735 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಯಯ ತಂ/ದ ಡ್ಡಯಯ ಹಿರೋಮನಾಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 4/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 350839941736 520291028969265

736 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಬಸವರಾಜ ತಂ/ನಾಗರಡ್ಡಪಪ ತಿಮಮನಹಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 948790836284 18112210045642

737 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಾಯವಂತರಮಮ ಗಂ/ಬಾಳಪಪ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 142/6 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 585221133537 62471530144

738 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಶೆ ೋಕ್ ತಂ/ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 419388021608 10715100009368

739 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ತಂ/ಭದ್ರಪಪ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 115/ಆ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 422071786478 10645101014523

740 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಜ ಯತಿ ಗಂ/ಶರಣ್ಬಸವರಾಜ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹನುಮಸಾಗರ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 627792555524 643201003038

741 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ತಂ/ಗ್ಾಯನಪಪ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನಮಸಾಗರ 61/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 386835089004 6188101000600

742 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವಂತಪಪ ತಂ/ಪಿಡ್ಡಪಪ ತುಗುಲ್ಡೆ ೋಣಿ ಹನುಮನಾಳ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.40 40000.00 762128513001 914010020724952

743 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾದೋಸಾಬ ತಂ/ಹುಸೋನಸಾಬ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 1/2/1-B ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.40 40000.00 300173727353 309700101003638

744 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ ಡ್ಡಪಪ ತಂ/ಪರಪಪ ಸಿದ್ಾದಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 52/2ಅ11 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 509105096123 10836100010813

745 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮವವ ಗಂ/ಪರಪಪ ಸಿದ್ಾದಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 18/ಬ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 476807343940 10836101071731

746 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವರಾಜ ತಂ/ಮುದ್ಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಸಿದ್ಾದಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 58/ಅಬ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 423242352430 62117218245

747 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಂಗಪಪ ತಂ/ಬಾಳಪಪ ಗುಡ್ಡದ್ ಹನುಮಸಾಗರ ತಾವರಗೋರಾ 23/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 860603689914 10836101014240

748 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭರಮಪಪ ತಂ/ಬಾಳಪಪ ಸಿದ್ಾದಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 71/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 650650003962 10836101080368

749 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳಪಪ ತಾ/ಮರಿಯವವ ಸಂಗನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 22/8 ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 955548591968 10836100004578

750 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪವಾಡೆಪಪ ತಂ/ಗ್ಾಯನಪಪ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನಮಸಾಗರ 16/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 873503466750 10567100000819

751 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭೋಮಪಪ ತಂ/ಹನಮಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 16/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 847696595135 916010084814787

752 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಂತಪಪ ತಂ/ಕೆಂಚಪಪ ಹಿರೋಮುಕ್ತಿಯನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 2/2-1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 960239432162 10836100009645

753 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಮರೋಶಪಪ ತಂ/ಕೆಂಚಪಪ ಹಿರೋಮುಕ್ತಿಯನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 2/ಬ-1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.40 40000.00 974206635028 10836101037791

754 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಮರಪಪ ತಂ/ಹನುಮಪಪ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 98/ಬ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 944249204739 917010040414287

755 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಜೋಸಾಬ ತಂ/ಯಮನ ರಸಾಬ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 42/14,42/13 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 977408534768 18112200034928

756 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಲಮಮ ಗಂ/ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 344/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 795591972132 10715100006999

757 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಲವವ ಗಂ/ರಾಮಣ್ಣ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 332/3,333/4,333/5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 357685365482 520101037721956

758 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮವವ ಗಂ/ಭೋಮಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 118/4 ಪ.ಪಂಗಡ್ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 904113567692 10836101080128

759 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಂಕೆ ೋಬ ತಂ/ಹನಮಪಪ ಮದ್ಲ್ಗಟಿಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 28/2 ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 444516060102 175500101005504

760 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರೋಣ್ುಕಾ ಗಂ/ದೋಂರ್ದ್ರಪಪ ಹಿರೋಮುಕ್ತಿಯನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 36/5 ಪ.ಪಂಗಡ್ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 313471301982 20345149199

761 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಪ ತಂ/ಮಲ್ಲಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 70/1/6 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 50000.00 532735843938 30401480001

762 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಾವಂತರಮಮ ಗಂ/ಬಾಳಪಪ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ

 

142/6,141/4,45/3,14/6,12

0/1/2,146/ಬp1,120/2/3,14

8/6

ಸಾಮಾನಯ 10.00 400000.00 585221133537 6188101003311

763 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೌಡ್ಪಪ ತಂ/ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಶಾಖಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 34/ಡ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 2.00 400000.00 420046753915 919010017108694

764 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗರಾಜ ತಂ/ಮಲ್ಲಲೋಶಗ್ೌಡ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 7/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.40 32000.00 957479587147 10715100013890

765 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಪ ತಂ/ಹನಮಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 40/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.80 14400.00 413278070764 10715100015425

766 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ/ಹನುಮಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 37/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.80 28800.00 742578224075 10715100014939

767 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ಲವವ ಗಂ/ಅಯಯನಗ್ೌಡ್ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 61/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.80 16000.00 372732497460 18112210022835

768 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚಾಂದ್ಬಿೋ ಗಂ/ಖಾಸಿಂಸಾಬ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 42/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.80 16000.00 467889166977 64191050411

769 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹುಲ್ಲಪಪ ತಂ/ಭರಮಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 8/2/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.80 16000.00 903953272051 64137109246

770 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಮಪಪ ತಂ/ಬಾಳಪಪ ಕ್ನಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 14/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.80 28800.00 285345488698 62430624075

771 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ/ಮರಿಯಪಪ ಡೆ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.70 28800.00 631436228905 64054356301

772 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಹಾಂತೋಶ ತಂ/ಹನುಮಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 58/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.80 14000.00 689077364793 1755001006506

773 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಹಿರೋಹನಮಗ್ೌಡ್ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 41/1/11 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.80 16000.00 852940374581 18112200087777

774 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿಮಯಲಾ ಗಂ/ಬಸವರಾಜ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 78/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.60 28800.00 988438433714 62260384599

775 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುತುಯಜಾಸಾಬ ತಂ/ಖಾಜಾಸಾಬ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.80 21600.00 684473384908 62462911096

776 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭೋಮಪಪ ತಂ/ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 28800.00 428529051894 36969199519

777 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ರುದ್ರಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 45/2/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.80 15299.00 815743318500 1067100002620

778 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ತಂ/ರಂಗಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 25/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 16000.00 237220932738 916010060092523

779 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮರಿಯಪಪ ತಂ/ದ್ುರಗಪಪ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 131/*/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ 0.80 20000.00 526707155838 62296374851

780 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗ್ಾಯನಪಪ ತಾ/ಮರಿಯವವ ದ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 42/*/6p1 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 28800.00 875318860207 37442511099

781 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ದ್ುರಗಪಪ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಹನುಮಸಾಗರ 49/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 16000.00 42796346011 62117345502



782 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಚನಾಬಸನಗ್ೌಡ್ ಸಿದ್ಾದಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.40 20000.00 785027334093 917010040414018

783 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ/ಹುಲ್ಲಗಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 107/ಇ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 0.60 8000.00 816909568318 10836101008267

784 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಾಯಮಣ್ಣ ತಂ/ಮಹಾದೋವಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 9600.00 880567931551 1083611000070

785 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಜನಾ ಗಂ/ಶಾಯಮಣ್ಣ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 16000.00 646217630421 10836100009953

786 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗ್ೌರಮಮ ಗಂ/ಭೋಮಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 147/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 0.60 20000.00 833835247571 10836101036224

787 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಮೋಶ ತಂ/ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 9600.00 756098412632 918010089866806

788 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಕ್ಮಪಪ ತಂ/ಸುಕ್ಮುನೆಪಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 761235379707 918010089866686

789 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ತಂ/ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 28/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 0.90 16000.00 853877687868 918010089866754

790 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಪರಸನಗ್ೌಡ್ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 14/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 14400.00 739364826369 918010089866699

791 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಫಕೋರವವ ಗಂ/ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 30/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 0.90 16000.00 316702038376 918010089866767

792 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ/ನಿಂಗಪಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 21/20 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 0.60 12800.00 915330367486 918010089654739

793 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಯಮನಗ್ೌಡ್ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 40/13 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 0.80 9600.00 918010089866 918010089866615

794 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 1/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 28800.00 880238015822 919010011610755

795 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರವವ ಗಂ/ಮಡಿಯಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 43/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 0.60 36000.00 651204391549 919010011610836

796 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಧಮಯಪಪ ತಂ/ಫಕೋರಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 28/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 21600.00 278428824325 918010089868925

797 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಜಾತ ಗಂ/ನಾಗಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 32/1ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 36000.00 459509733188 919010005807501

798 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭರಮಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಜಾಗಿೋರ ತಿಮಮನಹಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 24/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 1.20 36000.00 932454757635 919010011611075

799 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುತೂಪಪ ತಂ/ನಾಗಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 25/1ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 0.55 22700.00 458703829648

800 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಓಬಳೆೋಗ್ೌಡ್ ತಂ/ಕ್ನಕ್ಗ್ೌಡ್ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 4/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 19800.00 358421321525 919010005807705

801 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರಪಪ ತಂ/ಭೋಮಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 3/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 1.20 36000.00 551158284755 919010011611059

802 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ತಂ/ಹನಮಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 25/2ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 1.80 43200.00 205241490679 919010011611046

803 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾವಯತಮಮ ಗಂ/ಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಮಣೆೋದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 122/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 36000.00 387635846976 10836101025176

804 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನವವ ಗಂ/ತಿರುಪತಪಪ ಹಿರೋಮುಕ್ತಿಯನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 26/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 1.00 16000.00 870166026407 62118120723

805 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತಿರುಪತಪಪ ತಂ/ಯಂಕ್ಪಪ ಹಿರೋಮುಕ್ತಿಯನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 26/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಮೊೋಟೆ 16000.00 246298941821 912010030014513

806 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಬಸವಂತಪಪ ಗ್ಾಣ್ಗೋರ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 313/3 GM
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
1.00 30600.00 518261529577 10755100005812

807 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಬಂಡಿ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 215/1, GM
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
1.00 30600.00 649044775473 10859100058167

808 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹುಲ್ಲಗೋವವ ನಾಗಪಪ ವಡ್ಡರ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 3/1 GM
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.80 24480.00 204674912628 10859100007878

809 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ಲ್ಲಮಮ ಕ್ಲ್ಲಯಯ ಹೆ ನುಾಣ್ಸಿ ಮಂಗಳ ರು 6 GM
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.80 24480.00 259189323082 107331000208540

810 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಮದ್ಲಗಟಿಿ ಸಾಲ್ಬಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 30/1 ST
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X2)
0.80 24000.00 660657926210 50336986849

811 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಾಂತಪಪ ತಾವರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 35/ಅ SC
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X2)
1.20 36000.00 812146847186 64180058683

812 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಶಿಧರ ಯಲ್ಲಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಮಲ್ಕ್ಸಮುದ್ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 122/1 SC
ಪೋರಲ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X3)
0.60 10512.00 997051548733 10859100057170

813 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ಈಳಗೋರ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 17/5 Others
ಪೋರಲ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X3)
0.60 10512.00 880684675596 10859100005096

814 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗರತಾ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ಈಳಗೋರ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 165/5 Others
ಪೋರಲ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X3)
0.40 7008.00 404863318753 10859101033917

815 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದೋವಪಪ ಪವಾಡೆಪಪ ಅಗಡಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 123/ಕ್ Others
ಪೋರಲ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X3)
0.50 8760.00 932476621378 62073220146

816 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಾಳಪಪ ಹನಮಪಪ ಆರೋರ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ಮಂಗಳ ರು 135/4 Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.38 11628.00 523685904520 62201042475

817 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ಆರೋರ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ಮಂಗಳ ರು 2/4/17 Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.38 11628.00 247629810217 62097847769

818 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಮನ ರಪಪ ಹನಮಪಪ ಆರೋರ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ಮಂಗಳ ರು 135/5 Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.38 11628.00 905165313402 62201042420

819 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಂಕ್ಪಪ ಯಮನಪಪ ಆರೋರ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ಮಂಗಳ ರು 39/5 Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.38 11628.00 637325150125 52188706729

820 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಾಳಪಪ ಮರಿತಿಮಮಪಪ ತಳಬಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 114 Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.60 18360.00 803164758755 62112887471

821 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ರೋಗ್ೌಡ್ರ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ಮಂಗಳ ರು 60/A Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.38 11628.00 844961891596 62191330471

822 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ಪಪಗ್ೌಡ್ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 96/ಕ್ Others
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X2)
0.80 24000.00 10647100003007

823 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ್ ಸ ೋಂಪುರ (H) ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 128/3A Others
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X2)
0.60 18000.00 276903600936 54058239155

824 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಆನಂದ್ಪಪ ರಾಮಣ್ಣ ಈಳಗೋರ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/2 Others
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X2)
1.60 48000.00 274177205257 10647100003005

825 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರೋಣ್ುಕ್ವವ ಗ್ೌಡ್ಪಪ ಬಿಂಗಿ ಸಾಲ್ಬಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 10/5 Others
ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (4X3)

1.20 20448.00 907615074196 64107178056

826 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಯಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾಡ್ಲಗೋರಿ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 29/ಅ Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
1.00 30600.00 358489083284 10755100010173

827 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದೋವಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಪರಂಗಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 127/ಅ Others
ಪೋರಲ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X3)
0.40 7008.00 504660578183 62069048613

828 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವಂತಪಪ ಶಿದ್ದಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 844/ಎ/A Others
ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (4X3)

0.80 13632.00 870739259995 10755100004040

829 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿದ್ದಪಪ ಸಣ್ಣ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 844/ಎ/A Others
ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (4X3)

0.80 13632.00 405554417578 10755100003141

830 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ರಾಮಪಪ ಆರೋರ ಸ ೋಂಪುರ (H) ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 92/ಅ Others
ಪೋರಲ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X3)
0.80 14016.00 914906440415 0512101027918

831 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಗುರಪಪ ರಾಮಣ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಸ ೋಂಪುರ (H) ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 16/ಆ Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.80 24480.00 974320197484 10755100006394

832 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಮೈಲಾರಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 151/2 Others
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(5X5)
1.40 13776.00 318914510104 10859100005546

833 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಮರಮಮ ಲಿಂಗರಡೆಡಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 6 Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
1.00 30600.00 525554088198 10668101033379

834 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಸಜಜನ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 606/2 Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.90 27540.00 739912536760 10668100067689



835 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಾದ್ವವ ಶಿದ್ದಪಪ ಹಕ್ಕಂಡಿ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 44/ಓ Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
1.00 30600.00 499516659206 10668100067819

836 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪಪ ಗುಳಗಣ್ಣವರ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 10/5 Others ಮಲಿಲಗ 0.80 8000.00 303365499456 10668100000009

837 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವವವ ಗಂಗಪಪ ತ ೋಟದ್ ಗ್ಾವರಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 11/2/2 Others
ಗುಲಾಬಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (1.2X0.6)

0.40 10000.00 564383041127 62052558532

838 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮಪಪ ತಂ/ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ವನಜಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 28/4 SC
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ(ಮ.ಗಿಡ್)

1.00 20000.00 937352445657 62203449446

839 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರುದ್ರಪಪ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ವನಜಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 28/4 SC
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ(ಮ.ಗಿಡ್)

1.00 20000.00 716535935496 62025535721

840 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಶಿದ್ದಪ ಹೆ ಟಿಿನ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 154/ಅ Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
1.00 30600.00 924268604300 52153530775

841 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ವಾಮನಮ ತಿಯ ಕೆೋಶವರಾವ ಮಲ್ಸಮುದ್ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 11 Others
ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶವಿಸೂರಣೆ

0.40 15000.00 218098148135 10859100006162

842 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಿಸನಳಿಿ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 161/1 Others
ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶವಿಸೂರಣೆ

0.40 15000.00 255500387851 10755100006811

843 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಶವಂತಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 89/ಕ್ಪಿ1 Others
ಕ್ನಕಾಂಬರ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (1.2X0.6)

0.40 4000.00 523971954604 10859100055747

844 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಡಿರ್ಪಪ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 83 Others
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X2)
0.80 24000.00 736115547570 10647101035793

845 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಮರೋಶ ಚನಾಪಪ ಶೆಟರ ಕ್ಲ್ ಲರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 215/5 Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.80 24480.00 242909688465 599502120028536

846 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಗ ೋಪರಬಸಪಪ ಪಂಪಣ್ಣ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 36/ಅ Others
ಕ್ನಕಾಂಬರ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (0.6X0.45)

0.50 5000.00 921592591983 10733100007801

847 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಲ್ಲವವ ನಿೋಲ್ಪಪ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 24/ಈ Others
ಕ್ನಕಾಂಬರ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (0.6X0.45)

0.50 5000.00 931814289245 10666101004818

848 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಫಕೋರಗ್ೌಡ್ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 9/3 Others
ಕ್ನಕಾಂಬರ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (0.6X0.45)

0.50 8000.00 785062262187 10733100008886

849 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸಣ್ಣಪಪ ಪವಾಡೆಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 167/2 Others
ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (4X3)

1.60 27264.00 980194934692 32847144089

850 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ತಿರಪುರಗ್ೌಡ್ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ಮಂಗಳ ರು 98/ಇ Others
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋ ವಿಸೂರಣೆ 

(ಮ.ಗಿಡ್) 1.2X0.60
0.60 12000.00 604564326085 10733100012563

851 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಮನವವ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 247 Others
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋ ವಿಸೂರಣೆ 

(ಬದ್ನೆ) 1.2X0.60
1.00 20000.00 378806208444 10556101027545

852 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಂಡೆೋರಾವ ರಾಮರಾಮ ಪಟವಾರಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 110/ಆಪಿ2 Others
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋ ವಿಸೂರಣೆ 

(ಹ ಕೆ ಸು)
0.75 15000.00 879417276199 107556101109894

853 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ದಿವಟರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 223 Others
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋ ವಿಸೂರಣೆ 

(ಟಮೊಟೆ )
0.80 16000.00 874288319731 62399064413

854 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ವಿೋರಯಯ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 60/3 Others
ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ
0.40 15000.00 667893245327 10668100099728

855 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಳಿಮಮ ದ್ಾಯಮಪಪ ಬೆೋವುರ ಮಂಗಳ ರು 101/2ಅ ST
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ (ಮ.ಗಿಡ್)1.2X0.6
1.00 20000.00 279979301276 10556100041434

856 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಈರಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 44/4 ST
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ (ಮ.ಗಿಡ್)1.2X0.6
0.80 16000.00 462195973769 62095665306

857 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 2/2/ಪಿ1 ST
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ (ಮ.ಗಿಡ್)1.2X0.6
0.80 16000.00 458237070190 918010016366249

858 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಾಳಪಪ ಹನಮಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 27/ಯ ST
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (ಬದ್ನೆ)1.2X0.6

0.80 16000.00 522999318128 917010065421158

859 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪದ್ದಮಮ ಯಮನ ರಪಪ ಚಿಕ್ಕಮನಾಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 28/2 ST
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ (ಟಮೊಟೆ )1.2X0.6
0.80 16000.00 830391576614 918010016366841

860 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಪರಪಸಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 25/ಬ ST
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ (ಮ.ಗಿಡ್)1.2X0.6
0.80 16000.00 964677195637 917010065421567

861 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಾರವವ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಬೆೋವುರ ಮಂಗಳ ರು 202/ಊ SC
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (ಬದ್ನೆ)1.2X0.6

1.00 20000.00 914455173433 10556100040413

862 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ಗವಿಯಪಪ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 219/1 Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.80 24480.00 419375401991 10755100002119

863 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ರಾಮಪಪ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 155/ಇ Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.80 24480.00 924571483262 10755100002681

864 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಸುರೋಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 39/ಅ Others
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(5x5)
2.00 19680.00

865 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಿಂಗಬಸಪಪ ಫಕರಪಪ ಮಡಿವಾರಳ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 62/5 Others
ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ
0.40 15000.00 470450746185 10755100003313

866 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ಲ್ಲಯಯ ಘನಮಠದ್ಯಯ ಮುಧ ೋಳ ಕ್ಲ್ ಲರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 331/ಬಿ Others
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(5X5)
1.60 15740.00 641632076552 10797100000132

867 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆ.ವಿರೋಶ ಕೆ.ಶರಣ್ಪಪ ಬಿರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 3 Others
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(5X5)
0.75 7380.00 478.17408899 109779055686

868 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಶಂಕ್ರರಾವ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 107/1 Others
ಪೋರಲ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X3)
1.00 17520.00 928298554614 17202065975

869 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವರಾಜ ಹನಮಪಪ ನಾಗ ೋಜಿ ಚನಾಪಪನಹಳಿಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 90/2 Others
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ (ಮ.ಗಿಡ್)1.2X0.6
0.80 16000.00 439287690790 18142200043939

870 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಹನಮಪಪ ಕ್ಟಗ್ಾವಲಿ ಹೆ ನುಾಣ್ಸಿ ಮಂಗಳ ರು 76/5 Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
1.00 30600.00 660784414056 10733100005261

871 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗವವ ಸಂಗಪಪ ನವಲ್ಗುಂದ್ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 155/ಅ Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.50 15300.00 977542616256 10755101002139

872 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವಂತಪಪ ರಾಮಪಪ ನವಲ್ಗುಂದ್ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 155/ಅ Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.50 15300.00 944977607119 10755101021602

873 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಹಂಚಿ ಕ್ಲ್ಕ್ಬಂಡಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 154/ಆ Others
ಪೋರಲ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X3)
2.00 35040.00 650973561751 18112200061636

874 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹಿರೋನಾಗಪಪ ರಾಮಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 16/1 Others
ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ
0.35 21000.00 421018746596 599502010001375

875 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿೋನಪಪ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 47/ಬಪಿ1 SC
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.2X0.60) (ಟಮೊೋಟ)
0.60 12000.00 362367866124 62307734137

876 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಮೋಶ ಹರಿಶಚಂದ್ರಪಪ ಪಮಾಮರ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 84/ಅಪಿ2 SC
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.2X0.60) (ಟಮೊೋಟ)
0.60 12000.00 358680140374 10543100003229

877 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಭೋಮಪಪ ಟಿಕೆಪಪ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 80/8 SC
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.2X0.60) (ಟಮೊೋಟ)
0.60 12000.00 589587114107 309700101003433



878 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹಿರೋದೋವಪಪ ಬಾಳಪಪ ಹಿರೋಮನಿ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 31/1ಇ ST
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.2X0.60) (ಟಮೊೋಟ)
1.00 20000.00 896900227658 62048957394

879 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಫಕೋರವವ ಅಬುದಲ್ಸಾಬ ಹರಿಶಂಕ್ರಬಂಡಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 28/ಆ Others
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.2X0.60) (ಟಮೊೋಟ)
0.80 16000.00 212218204683 18102200045916

880 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಮನವವ ಈರಪಪ ತಳಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 43 Others

ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (1.2X0.60) 

(ಮ.ಗಿಡ್)

0.80 16000.00 296429565377 62069555566

881 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹೆ ನಕೆೋರಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ತಳಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 996/1 Others

ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (1.2X0.60) 

(ಮ.ಗಿಡ್)

0.80 16000.00

882 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆ ೋಟರಯಯ ಶರಣ್ಯಯ ತಳಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 16/ಇ Others

ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (1.2X0.60) 

(ಮ.ಗಿಡ್)

0.40 8000.00 960988247054 62244362938

883 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಈರಪಪ ಈರಪಪ  ಆರಬಳಿಿ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 261/4 Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.60 18360.00 10755100006624

884 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿರೋಧರ ಹನಮಂತಪಪ ಬೆೋರಗಿ ಶಿರಗುಂಪಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 94/ಪಿ2 Others
ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (4X3)

1.00 17040.00 10755100005994

885 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲ್ಲಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಕೆ ರವರ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 51/1ಅ SC
ಗುಲಾಬಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (1.2X0.6)

0.20 5000.00 1064710003412

886 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ಚಂದ್ಪಪ ಮಾಡ್ಲಗೋರಿ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 317/4 Others
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.60 18360.00 10755100002986

887 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ರಾಮಪಪ ಭಾವಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 412/3 Others
ಪೋರಲ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X3)
1.00 17520.00 10556100043036

888 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸಪಪ ಆದ್ಪಪ ತಲ್ ಲರ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 209/ಅ Others ಪೋರಲ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ (3X3) 2.00 35040.00 520855608069 599502010016826

889 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮಪಪ ಮಹದೋವಪಪ ಸುಡಾಗ್ಾಡ್ಶಿದ್ರ ಚಿಕ್ಕವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 25/1/5 Others
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ(1.2X0.6)

0.80 16000.00 908962058207 10647100036321

890 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಮುದಲಗ್ೌಡ್ ಪೂೋ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಬುಡ್ಕ್ುಂಟಿ 37/1 Others
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ(1.2X0.6)

1.00 20000.00 64041096549

891 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವರಾಜ ಬಸಪಪ ಹೆ ರಪೋಟಿ ಹಿರೋಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 162/ಅ Others ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ (4X3) 3.20 54520.00 414604718981 62202323103

892 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಶಿವಪಪ ದ ಡ್ಡಮನಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 149/1 SC
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (ಟಮೊಟೆ )

0.40 8000.00 64109502037

893 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸುರೋಶ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ಲ್ಕ್ಬಂಡಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 85/4 SC
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (ಟಮೊಟೆ )

0.60 12000.00 62349328514

894 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಮನ ರಪಪ ಹನಮಪಪ ಹೆ ಟಿಿ ಚಿಕ್ಕಮನಾಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 27/ಅ ST
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ (ಮ.ಗಿಡ್) 1.2X0.60
0.80 16000.00 918010016366265

895 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮರಿಯಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪ ಗಂಟಿ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 40/3/1 SC
ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ (ಮ.ಗಿಡ್) 1.2X0.60
0.80 12000.00 900256060748 847510100005652

896 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಾರದ್ವವ ಶರಣ್ಪಪ ಮೋಟಿ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 25/3 Others
ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (4X3)

0.80 13600.00 106471000038257

897 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಈಶವರಪಪ ಸುಬೆೋದ್ಾರ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 22/ಆ Others
ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (4X3)

1.20 20400.00 32173582368

898 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವವ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಮೋಟಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 112/2 Others
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X2)
0.80 24000.00 10859100061302

899 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಉಮೋಶ ಬಸವರಾಜ ಸ ಬಗಿನ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 14/2 Others
ಪೋರಲ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(3X3)
0.40 7000.00 420356867456 309700101002018

900 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದೋನಗ್ೌಡ್ ಚನಾನಗ್ೌಡ್ ಮಾ.ಪಾಟಿೋಲ್ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 11/ಆಪಿ1 Others
ಮಲಿಲಗ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (1.2X0.6)

0.50 5000.00 612462570107 10556100041491

901 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಗಣಿಯಪಪ ಲಿಂಬಾನಾಯಕ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 71 Others
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(5X5)
1.00 9840.00 500971514049 10711100003979

902 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಯಯ ಶಂಕ್ರಯಯ ಕ್ಲ್ ಲರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 231/3 Others
ಕ್ನಕಾಂಬರ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (1.2X0.6)

0.27 2700.00 768200343970 10797101009770

903 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ಲಿಲಗಣಿನಾಥಯಯ ಕ್ಲ್ಲಯಯ ಕ್ಲ್ ಲರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 337/1 Others
ಕ್ನಕಾಂಬರ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (1.2X0.6)

0.70 7000.00 880215392278 10797100001405

904 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಾರವವ ತಿಪಪಣ್ಣ ಕ್ಲ್ ಲರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 302/3 Others
ಕ್ನಕಾಂಬರ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (1.2X0.6)

0.40 4000.00 586842794107 10797101016266

905 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿವನಗ್ೌಡ್ ನಿೋಲ್ನಗ್ೌಡ್ ಪೂೋ.ಪಾ ಜಿ. ವಿೋರಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 2/ಆ1 Others
ಕ್ನಕಾಂಬರ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (1.2X0.6)

0.50 5000.00 761603979143 10859100052079

906 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಮುಡೆಲಗ್ೌಡ್ ಬುಡ್ಕ್ುಂಟಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 43/ಆಪಿ1 Others
ಗುಲಾಬಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣೆ (1.2X0.6)

0.40 10000.00 444071528606 10647101094820

907 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಳಿಯಪಪ ಕಾಳಪಪ ಬಡಿಗೋರ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 61/2ಇ Others
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(5X5)
0.80 7800.00 861218796910 62075460652

908 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮಂತಪಪ ವಿೋರಪಪ ಕ್ರವಿನ ವನಜಬಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 15/ಆ GM
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 

(1.8X1.8)
0.50 15300.00 587194892483 914010049213095

909 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚನಾಬಸಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 61/1 GM
ಕ್ನಕಾಂಬರ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ
1.00 10000.00 505519390259 10556101078868

910 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಯಯ ಕ್ಳಕ್ಯಯ ಪುರಾಣಿಕ್ಮಠ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 40/ಬ2 GM
ಚಂಡ್ು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ
0.80 8000.00 563641577599 10543100006966

911 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಜಾಮಾಬೆೋಗಂ ತಾಜುಸಾಬ ಜಾಕರ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 307/2 GM
ಕ್ನಕಾಂಬರ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ
1.00 10000.00 408018855827 10556101005109

912 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹೆ ನಾಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಕ್ಲ್ ಲರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 318/1 GM
ಕ್ನಕಾಂಬರ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ
0.60 6000.00 898589989794 10797100002519

913 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮಂತಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಹುಚನ ರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 84/ಈ1 GM
ಚಂಡ್ು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ
0.40 4000.00 593876624014 10556100041084

914 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಂದ್ಾನಪಪ ಕೆ ಂದಪಪ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 13/2 GM
ಚಂಡ್ು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ
0.40 4000.00 482108221999 17208065356

915 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಉಮೋಶ ಹನಮಪಪ ವಡ್ಡರ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 39/1 SC
ಕ್ನಕಾಂಬರ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸೂರಣೆ
0.80 8000.00 394378184421 62072982923

916 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗಕೆ ೋಟೆೋಶವರರಾಜು ನಾಗರಾಜ ಕೆ ನಸಾಗರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 14 Others ಅಂಜ ರ 4.00 79680.00 34771269177 979485273375

917 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ಚಂದ್ಪಪ ಮದ್ ಲರ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 367/1 Others ಸುಗಂಧರಾಜ 0.65 39000.00 755012021181 10556100042223

918 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಚನಾಪಪ ಬರದ್ ರ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 615 Others ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 22500.00 783149325857 10668100070649

919 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಈಶವರಪಪ ಗುಡ್ದಿೋರಪಪ ಅಂಗಡಿ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 122/3 Others ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 7500.00 216445774198 10755100009070

920 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಂಕ್ಪಪ ಸುಂಕ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 80/5 SC ಸುಗಂಧರಾಜ 0.70 26250.00 10647100034305

921 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮವವ ತಿಪಪಣ್ಣ ಹುಲಿ ಹಿರೋಅರಳಿಹಳಿಿೋ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 117/ಈ Others ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 15000.00 886415785735 34848909021

922 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಶಿವಲಿಂಗಮಮ ಯಲ್ಲಪಪ ಉಣ್ಚಗೋರಿ ಕ್ಡ್ಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 13/ಕ್ ST ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ (ಮಾವು) 1.60 100000.00 664915323297 914010012437866



923 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
924 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
925 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
926 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

927 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ಶಿದ್ದಪಪ ರಾಮಶೆಟಿಿ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 97 GM
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಎರಡ್ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (3X2)

1.00 10000.00 10859100056621 366192568610

928 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 2 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹನಮಪಪ ಸಗರಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 76/1ಪಿ1 GM
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಎರಡ್ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (3X2)

0.40 4000.00 10647100038933 329432282306

929 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 3 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ದೋರ್ಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 33/1 GM
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಎರಡ್ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (3X2)

0.40 4000.00 918010016366472 210951135159

930 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 4 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಬಾಯಳಿ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 79/2 GM
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಎರಡ್ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (3X2)

0.40 4000.00 10647101013986 249812119871

931 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 5 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಯಲ್ಲಪಪ ಗುಂಡ್ಪಪ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 29/2 GM
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಎರಡ್ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (3X2)

0.40 4000.00 10647101043835 347391832793

932 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 6 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದೋರ್ಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 9/2 GM
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಎರಡ್ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (3X2)

0.40 4000.00 918010053630818 945670500995

933 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 7 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಾಕ್ ಬಸಾಬ ಇಸಾಮಯಿಲ್ಸಾಬ ಚಿಕ್ಕಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 17/1ಡ್ GM
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಎರಡ್ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (3X2)

0.40 4000.00 10647100034083 798787497872

934 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 8 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿವಪಪ ಯಮನಪಪ ಬಾಯಳಿ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 155/ಬಪಿ2 GM
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಎರಡ್ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (3X2)

0.40 4000.00 10647100038901 381891663299

935 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 9 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹನಮಪಪ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ ಬಾಯಳಿ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 146/ಆ GM
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಎರಡ್ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (3X2)

0.40 4000.00 10647101002555 258479823536

936 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 10 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಾಂತೋಶ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಹಟಿಿ ರ್ಾಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 11/1 GM
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಎರಡ್ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (3X2)

0.60 6000.00 912010018939250 457258401391

937 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 11 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಸಮಮ ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ಶಿಲ್ವಂತರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 33/1/1 GM
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (4X3)

1.40 7952.00 10715100011913 259534201968

938 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 12 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆರಿಬಸಪಪ ಭರಮಪಪ ಕ್ಳಸಪಪನವರ ಬಂಡಿಹಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 14 GM
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (4X3)

2.00 11360.00 64194403433 571073248014

939 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 13 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ಳಕ್ಯಯ ಶರಣ್ಯಯ ಜಿ. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 96/6,96/7 GM
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (4X3)

2.00 11360.00 62035875143 838013256718

940 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 14 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಗಡೆಪಪ ಹನಮಪಪ ಇಳಗೋರಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 103/2 GM
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (4X3)

1.00 5680.00 10859100004059 454284660379

941 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 15 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಉಮೋಶ ಚನಾಪಪ ಯತಿೂನನಮನಿ ಕೆ ನಸಾಗರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 7/2 GM
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (4X3)

1.23 6986.00 10543100002361 448438131201

942 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 16 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದೋವಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಈಳಗೋರ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 129/1 GM
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (5X5)

1.00 3840.00 10859100053410 915377494893

943 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 17 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಳನಗ್ೌಡ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ್ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 210/ಅ GM
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (4X3)

1.00 5680.00 599502010013061 651194981958

944 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 18 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 141/2/2 GM
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (4X3)

1.40 7952.00 30206249632 372900043160

945 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 19 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ್ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 210/ಅ,211 GM
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (5X5)

1.00 3840.00 62247403826 920123674179

946 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 20 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಚನಾಬಸಯಯ ಗುರುಬಸಯಯ ಪೂಜಾರ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 77/1/3 GM
ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ 

(1.8X1.8)
1.00 10200.00 62072423001 257651003850

947 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 21 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹೆೋಶಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಬೆದ್ವಟಿಿ ಮಂಗಳ ರು 126 GM
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (4X3)

0.80 4544.00 18142210005807 939772854269

948 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 22 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಂಕ್ರವವ ದ್ುರಗವವ ಹರಿಜನ ಮಾಟರಂಗಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 31/2 SC
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (4X3)

1.60 9088.00 64010709371 639218405938

949 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 23 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹನಮಪಪ ವ ಯಮನಪಪ ತಂ/ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 152/1ಇ SC
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (5X5)

1.00 3840.00 10647101041800 422458154721

950 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 24 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಚನಾಪಪ ಬರದ್ ರ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 615 GM
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (4X3)

1.00 5680.00 10668100070649

951 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 25 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಉಮೋಶ ಮಹಾದೋವಪಪ ವಿೋರಾಪೂರ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 85/ಈ1 GM
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (4X3)

1.00 5680.00 10668100006727

952 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 26 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ವಿೋರಾಪೂರ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 89/4 GM
ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ 

(1.8X1.8)
1.00 10200.00 10668100003300 634481469040

953 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 27 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹಮಿಮಗೋಶವರಯಯ ರುದ್ರಯಯ ಗುಣಾರಿ ಲ್ಕ್ಮಾಪೂರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 23/ಅ-3ಪಿ1, 23/ಅ1 GM
ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ 

(1.8X1.8)
0.80 8160.00 52193334082 651189578785

954 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 28 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ವಿೋರಯಯ ನಿಂಗಯಯ ಕ್ಣ್ವಿ ಲ್ಕ್ಮಾಪೂರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 23/ಅ2 GM
ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ 

(1.8X1.8)
1.10 11220.00 52193344068 359694618189

955 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 29 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಿೋಲ್ಮಮ ಬಸವರಾಜ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 44/ಅ GM
ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ 

(1.8X1.8)
0.64 6528.00 10668101025167 306060064753

956 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 30 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಾಂತಾ ಮುದಿಯಪಪ ಗಡ್ಗಿ ತಳಬಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 231 GM
ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಎರಡ್ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (3X2)

1.00 10000.00 62036360653 596960804146

957 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 31 ಮತುೂ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಟರಪಪ ಶಿವಪಪ ಹೆಗಡೆ ಕ್ುಕ್ನ ರು ಕ್ುಕ್ನ ರು 39/3 GM
ಮಾವು 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ (10X10)

1.20 2400.00 62065523264 541737109871

958 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ ಭೋಮವವ ಸಿದ್ದಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 15/ಬ GM ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ 1 1.00 108798.00 264202677194 10647100004077

959 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ ಆನಂದ್ಪಪ ರಾಮಣ್ಣ ಈಳಗೋರ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/2 GM ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ 1 2.00 112798.00 274177205257 10647100003005

960 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ ಅನುಸ ರ್ಾ ಹನಮಂತಪಪ ದೋವಲ್ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 18/3 GM ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ 1 1.20 108798.00 260469494266 10647100033100

961 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಭೋಮಣ್ಣ ದೋವಲ್ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 18/1 GM ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ 1 1.00 108798.00 386870794487 10647101013782

962 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ ಮಹಾಂತಪಪ ಹನಮಪಪ ಓಜನಹಳಿಿ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 109/2 GM ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ 1 1.00 108798.00 349295676605 10556100042610

963 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ ಅಶೆ ೋಕ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಯರಾಶಿ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 72/ಪಿ1 GM ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ 1 2.00 119785.00 953734350757 10556100003201

964 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ ಕ್ಳಕ್ವವ ಹಿರೋಬಾಳಪಪ ಬಂಡಾರಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 147/ಅ GM ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ 1 1.00 108798.00 242757148194 10556100037373

965 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ ಕೆ ಟೆರೋಶ ನಾಗಪಪ ತಮಮಣ್ಣವರ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ಮಂಗಳ ರು 30/1 GM ಒಣ್ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಘಟಕ್ 1 1.00 108798.00 603886808647 10733100008101

966 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಯಮನವವ ಈರಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ತಳಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 43.36 ST
ಚಿಕ್ುಕ, ಗುಲಾಬಿ, ತಂಗು (ಪಾಯಕ 

ಹೌಸ್) 1
1.67 200000.00 296429565377 62013048629

967 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಚನಾನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಡ್ಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 24/1 Others ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ (ಮಾವು) 1 2.26 200000.00 613634816251 10543100003558

968 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಹನಮಂತಪಪ ಗ್ೌಡ್ಪಪ ದೋವಲ್ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 18/4 Others ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1 1.05 200000.00 737581813025 10647100038910

969 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿವಯಯ ರುದ್ರಯಯ ಕ್ರಡಿ ಹರಿಶಂಕ್ರಬಂಡಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 9/2 Others ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ (ಪಪಾಪಯ) 1 2.86 196500.00 458967342667 62065272297

970 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶಿವಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 63/1 Others ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ (ಪೋರಲ್) 1 1.76 200000.00 578596356427 341301000001000

971 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಬಸವರಾಜ ಸಣ್ಣಹನಮಂತಪಪ ಹರಕ್ಂಗಿ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 78/6ಪಿ1 Others ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 2.00 200000.00 942994460193 50416173481

972 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿವಪುತರಪಪ ಪವಾಡೆಪಪ ಮಡಿಡ ರಾಜ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 67/2 Others ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 0.67 200000.00 508556097087 50434625291

973 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಾಗರಾಜ ಹನಮಪಪ ಗಿರಿಡಿ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 268/3 Others ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 1.20 200000.00 266816213500 50447917073



974 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕ್ಪತಪಪ ಮದ್ದನಪಪ ಅಂಗಡಿ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 341/ಅ Others ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 1.04 200000.00 210479983610 18102200072344

975 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಗುರುಬಸಪಪ ಸಂಗಪಪ ಅಂಗಡಿ ರಾಜ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 67/1 Others ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 2.70 200000.00 506561453750 10797100007579

976 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಆನಂದ್ಕ್ುಮಾರ ಮುದ್ದಪಪ ನಾಗರಹಳಿಿ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 5/1,121/2 Others ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 0.98 200000.00 772716125587 18102200016610

977 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶರಣ್ಪಪ ಶಿವಪಪ ಗುನಾಾಳ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 35/3 Others ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 0.60 200000.00 444844983860 50322156439

978 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶರಣ್ಪಪ ಶಿವಪಪ ಗುನಾಾಳ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 35/3 GM ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 0.60 62460.00 444844983860 50322156439

979 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಪರಭಾಕ್ರ ಶೆೋಖರಪಪ ಆಚಾರ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 34/2 GM ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 1.57 200000.00 387372322649 50478263781

980 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಸುರೋಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ದೋಸಾಯಿ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 39/ಅ GM ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 3.00 200000.00 729717927841 50452057405

981 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಭಾವಿಮನಿ ಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 1/ಡ್ GM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ (ಮಾವು) 1 2.37 200000.00 619353746239 10543100002178

982 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಬಾಲ್ವವ ತ ೋಟಪಪ ಗುಂಗ್ಾಡಿ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 35/ಇ GM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ (ಗುಲಾಬಿ) 1 1.26 200000.00 422457881693 10556101038259

983 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸಿೋತಾ ತುಕಾರಾಮ ಲ್ಮಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 80/7 SC ಪಾಯಕೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 4.23 200000.00 934554354942 919010003846861

984 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಭೋಮಪಪ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 156 SC ಪಾಯಕೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 2.12 200000.00 977167359559 50310695044

985 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಾಂತಮಮ ಕ್ಮಲ್ನಾಯಕ ಲ್ಮಾಣಿ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು 156/ಅ SC ಪಾಯಕೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 1 2.12 200000.00 645130743396 50450015295

986 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ (8X3X3) ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಸಪಪ ಭಜಂತಿರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 134/1 SC ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ (8X3X3) 1 1.29 15000.00 340477694150 918010091724330

987 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ (8X3X3) ಭರಮಪಪ ನಾಗಪಪ ಭಜಂತಿರ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 60/ಪಿ1/3 SC ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ (8X3X3) 1 2.39 15000.00 915010057964430

988 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗವವ ಬಸಪಪ ಹರಿಜನ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 27 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.2 549100.00 666728078603 50376369262

989 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿಂಗಪಪ ಯಮನಪಪ ಗ ಲ್ಲಯಕೆ ಪಪ ಕ್ುಕ್ನ ರು ಕ್ುಕ್ನ ರು 226/ಇ SC ನೆರಳು ಪರದ 0.2 549100.00 785365797521 50449242507

990 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನುಮಪಪ ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 45/ಊ-ಪಿ2 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.1 266060.00 814987407049 583010402

991 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಿರೋಹನಮಂತಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಕ್ುಂದರ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 70/2ಅ SC ನೆರಳು ಪರದ 0.2 549100.00 310811513861 50449231481

992 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ಶಿವಪಪ ತಳವಾರ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 20/ಈ ST ನೆರಳು ಪರದ 0.184 491280.00 50452056467

993 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸ ೋಮಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಹಿರೋಮನಿ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 15/2+6+7 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.184 491280.00 50376370131

994 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋವವವ ಈರಪಪ ಚನಾಪಪನಹಳಿಿ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 19 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 804398851230 50458633350

995 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಮದ್ಲಗಟಿಿ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 30/1 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 660657926210 50336986849

996 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುಂಡ್ನಗ್ೌಡ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ಗ್ೌಡ್ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 44/2ಆಪಿ1 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 517609062638 59097121764

997 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಹಿರೋಮನಿ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 14/1 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 410933201484 50322011721

998 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ತಳವಾರ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 378/ಅ ST ನೆರಳು ಪರದ 0.184 491280.00 569724031048 50315221137

999 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ುರಗಪಪ ಗುಳೆಿೋಮರಿಯಪಪ ಗುಮಗೋರಿ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 2/ಆ2 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 904889405379 50464096407

1000 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗವವ ಬಸಪಪ ಮಾಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 47/ಅ ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 980999836863 50449440279

1001 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪವಾಡೆಪಪ ಹನಮಪಪ ಲಿಂಗನಬಂಡಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 102/ಅ ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 524351969775 50464988884

1002 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ುದ್ರಿಯಲ್ಲಪಪ ತಿಮಮಣ್ಣ ತಳವಾರ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 14/4 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 3407464853016 50381006062

1003 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ಂಬಾರ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 80/1 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 620531412083 18432122005217

1004 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರಮಮ ಮಾನಪಪ ಲಿಂಗನಬಂಡಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 86/ಅ ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 742926429387 50434618148

1005 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮವವ  ಕ್ುದ್ರಿಯಲ್ಲಪಪ ಮುರಡಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 72/ಅ ST ನೆರಳು ಪರದ 0.192 512640.00 531125083720 50464988760

1006 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋವಮಮ ಶಿವಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 57/ಈಪಿ2 Others ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 1.40 75000.00 950236276507 10733100014541

1007 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಗ್ೌಡ್ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 105/ಅ Others ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 2.45 75000.00 894669544379 10556100042323

1008 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂಗಮೋಶ ನಿಂಗಪಪ ಶಿರಗುಂಪಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 20/6 Others
ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 

(20X20X3)
1.54 75000.00 884008560990 3637101001135

1009 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಜೋಸಾಬ ದ್ಾವಲ್ಸಾಬ ಹರಿಶಂಕ್ರಬಂಡಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 18/ಅ Others
ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 

(14X12X2)
2.00 21000.00 916527142311 52188703456

1010 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಖಾದ್ರಬಿೋ ಕಾಶಿೋಮಸಾಬ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 26/1/1 Others
ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 

(14X12X2)
1.55 75000.00 745671240752 10647101083967

1011 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಪ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ತಳವಾರ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 168/ಈ ST ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.50 30000.00 10556100004200

1012 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಟೆರೋಶ ನಾಗಪಪ ತಮಮಣ್ಣವರ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ಮಂಗಳ ರು 30/1 Others ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.50 30000.00 10733100008101

1013 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ಶಿದ್ದಪಪ ರಾಮಶೆಟಿಿ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 97 Others ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋದ್ಕ್ ಬಲ್ಲ 1.00 20350.00 366192568610 64166829294

1014 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 57/2 Others
ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 

(ದ್ಾರಕ್ಷಿ)
2.00 56000.00 10556100001741

1015 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ುದ್ರಲ್ಲಪಪ ಈರಪಪ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 92/A ST ನೆರಳು ಪರದ 0.1056 281952.00 433551995845 18432413000764

1016 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಲಿಂಗಲ್ಬಂಡಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 102/ಆ ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 4609073086120 18432413000780

1017 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ಮಾನಪಪ ಕ್ರಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 54 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.1224 326808.00 233860140656 18432413000761

1018 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ದ ಡ್ಡಹನಮಗ್ೌಡ್ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 15/A ST ನೆರಳು ಪರದ 0.1056 281952.00 780457915686 18432413000769

1019 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮನಗ್ೌಡ್ ಗ್ಾಯನನಗ್ೌಡ್ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 42/1A ST ನೆರಳು ಪರದ 0.1224 326808.00 573507160141 50449989477

1020 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಶಾಂತಪಪ ಪವಾಡೆಪಪನವರ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 28/1ಅ ST ನೆರಳು ಪರದ 0.1056 281952.00 4696857285884 18432413000765

1021 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ನಿಂಗ್ಾಪೂರ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 16/2 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 753550383536 50447559876

1022 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಫಕೋರಪಪ ಶಿವಪಪ ತಳವಾರ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 88/a1ಪಿ3 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 518151331782 18432122005524

1023 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ಅಯಯಪಪ ಯಕಾಲಸಪೂರ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 14/ಇ ST ನೆರಳು ಪರದ 0.1056 281952.00 581061071890 18432122005500

1024 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಶೆೋತ್ಂದಿ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 71/A ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 506148286701 18432413000723

1025 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಮ ತಯಪಪ ಹನಮಪಪ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 8/2AP1 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 325179785368 59097121800

1026 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ುರಗಪಪ ಸಾಂತಪಪ ಪವಾಡೆಪಪನವರ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 34/2 ST ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 487581867797 50309059974

1027 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಸಿಂಗ್ಾಪೂರ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 30/ಆ ST ನೆರಳು ಪರದ 0.1224 326808.00 782286250791 50458595459

1028 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಪಪ ಸಾವರಪಪ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 313/3 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.1056 281952.00 943504567564 18432122005531

1029 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಂಗಪಪ ವಗುಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 80/9 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.208 555360.00 633253828235 50475811891

1030 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಿರೋಹನಮಂತಪಪ ಹನಮಪಪ ಕಾಶಿ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 70/2A SC ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 310811513861 50449231481

1031 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸ ೋಮಪಪ ಝಂಪಲಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮಾರನಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 26/AP1 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.1056 281952.00 542530870013 50475810241

1032 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಮಹಾಂತಪಪ ಓಜನಹಳಿಿ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 109 Others ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ 0.50 30000.00 252304218572 1196104000074607

1033 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಣ್ಣಬಾಳಪಪ ಹನಮಪಪ ಮುರಡಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 147/ಇ Others ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ 0.50 30000.00 623232878583 10556100041021

1034 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾವಯತಮಮ ಬಸಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 64/3 Others ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.40 28600.00 561345540297 10647101126572

1035 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿವಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಂಡಿಹಾಳ ಸ ೋಂಪುರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 127/ಖ Others ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.40 29700.00 336053942845 10755100002335

1036 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಆನಂದ್ಕ್ುಮಾರ ಶಂಕ್ರಡಿಡ ಬೆೋರಗಿ ಸ ೋಂಪುರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 121/3 Others ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.39 25000.00 257061976365 31753861010

1037 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಲಾಯಣ್ಪಪ ಈರಪಪ ಪುಟಗಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 60/ಉ Others ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.50 35000.00 606727551166 911010061096491

1038 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಫರಿೋದ್ಾಬಿೋ ಇಬಾರಹಿಮಸಾಬ ಬಾಗವಾನರ ಚಿಕ್ಕಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 17/1/ಕ್ Others ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.50 37500.00 767559647071 10647101041590

1039 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹುಸೋನಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಚಿಕ್ಕಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 36 Others ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.50 26800.00 384099421630 10647101047071

1040 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನ ರಪಪ ಗಿಡ್ಡಪಪ ಖಜಿಜ ಕ್ಟಗಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 10/1 Others ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.50 20000.00 873364342982 62033583957

1041 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಹರಿಜನ ರ್ಾಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 45/3/1 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.1056 281952.00 508844061461 18342122005362

1042 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಂತಪಪ ಅಂಬಶಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 29/ಅಪಿ1 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.095 254184.00 266129495560 50477296219



1043 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಯಕಾಲಸಪುರ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 13/ಇ ST ನೆರಳು ಪರದ 0.1056 281952.00 709011407451 18342122005517

1044 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ವಿೋರಪಪ ಸಂಗನಾಳ ಬೆದ್ವಟಿಿ ಮಂಗಳ ರು 140/4 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.1056 281952.00 955359017277 50476901126

1045 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಚಮಪಪ ತುಳಜಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 169/ಆ SC ನೆರಳು ಪರದ 0.1056 281952.00 260146251104 50477253560

1046 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಿರಿಜವವ ಬಾಳಪಪ ಸಜಜನ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 7 Others
ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 

(ಮಾವು)
6.11 34000.00 691014443433 10647100034088

1047 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋರ್ಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಪರಸನಗ್ೌಡ್ ಹೆ ನುಾಣ್ಸಿ ಮಂಗಳ ರು 75/ಅ ST ನೆರಳು ಪರದ 0.192 512640.00 288734565666 50476909635

1048 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರೈತ ಕ್ಷೋಮಾಭವೃದಿಿ ಸಂಘ ತಳಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 219/4 GM
ಸಮುದ್ಾಯ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ 
ಘಟಕ್  (50X40X3M)

6.00 400000.00 472015274435 3731424676

1049 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚನಾವವ ದೋವಪಪ ದೋವಲ್ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 45/1ಡ್ GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1.00 22000.00 376623852926 10647100301713

1050 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಿಶವನಾಥ ನಾಗಪಪ ತಮಮಣ್ಣವರ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ಮಂಗಳ ರು 30/2 GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1.00 30000.00 918367886740 0546101031885

1051 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬುಡ್ಡಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಹಳಿಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 165/13-A GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.80 20000.00 376811109331 1055610000059

1052 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ್ಪಪ ಗುಡಿಹಿಂದಿನ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 13/3ಅ GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.80 20000.00 238662141739 10647100034020

1053 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾನಪಪ ನಾಗಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 24/ಕ್ GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.50 10500.00 491755878138 10647101009664

1054 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಂಪಣ್ಣ ನಾಗಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 24/ಕ್ GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.50 20000.00 337848070867 10647101009761

1055 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಪಪ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಪುಟಗಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 44/3 GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.90 25000.00 978773715938 10647100039615

1056 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುತುಯಜಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಮೋಲ್ುಡೆ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 35/ಇ GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1.00 22000.00 727973883716 10647100038837

1057 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಪಾಲಾಕ್ಷಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 31/1 GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1.00 20000.00 554804269190 10647100034265

1058 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ನಾಗಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 24/ಕ್ GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1.00 12000.00 390493090689 10647100038355

1059 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊೋದಿನಬಿ ಖಾದ್ರಸಾಬ ಹಿರೋಮನಿ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 827/4 GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.80 20000.00 902277875630 38298629174

1060 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹಳಿಿ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 95/ಅ GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.70 17000.00 438905036171 10556100043142

1061 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮಂತಪಪ ಭಮಯಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 24/1 GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1.00 25000.00 426693105382 10647100034286

1062 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನವವ ಹನಮಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 34/ಆ1 GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1.00 20000.00 650616216894 6188101001642

1063 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಲ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಎನ್. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 1/2/ಆ GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1.00 20000.00 756129726055 64146053110

1064 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರುದ್ರಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಬಾಯಳಿ ಕ್ಟಗಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 30/ಖ GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.80 20000.00 990266253717 10647101145106

1065 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಣ್ಣಶರಣ್ಪಪ ಸಂಗಪಪ ಬಾಯಳಿ ಕ್ಟಗಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 30/ಕ್ GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.80 20000.00 582916325639 10647101002528

1066 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಚುಕಾಕಡಿ ಎನ್. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 9/ಬ GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.40 20000.00 364116631355 9130100180166231

1067 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿಂಗಮಮ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 1/3 GM ಪಕ್ಷಿ ನಿರ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 0.80 30000.00 983193618710 6188101003063

1068 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೋವಮಮ ಪರಸಪಪ ಜಗುಲ್ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 3/1 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.144 384480.00 482103078626 50480122553

1069 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವರಾಜ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ಹರಕ್ಂಗಿ ತಾಳಕೆರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 78/6ಪಿ1 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 942994460193 50416173481

1070 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗರಾಜ ಶಿವಪಪ ಸುರಳ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 71/4 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 367326472968 50480114031

1071 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 64/ಇ GM ನೆರಳು ಪರದ 0.144 384480.00 507129833747 50337065317

1072 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿಂಗವವ ಶೆೋಖರಪಪ ಕೆ ನನಗ್ೌಡ್ರ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 10/ಆ GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 870486911117 50480122417

1073 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ಮರಿಯಪಪ ಬಾಯಳಿ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 82/ಆ GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 759560611408 50444579169

1074 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ  ಬಸವನಗ್ೌಡ್ ಟಣ್ಕ್ನಕ್ಲ್ಲ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 4/8 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 434162937196 50480116855

1075 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮಂಗಳ ರ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 29/1 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 361193950661 50480136699

1076 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 64/ಅ GM ನೆರಳು ಪರದ 0.144 384480.00 437240533659 59097121742

1077 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾಬುಸಾಬ ಮದ್ಾಯನಸಾಬ ನ ರಬಾಷ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 44/ಅ GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 466592791327 50480115160

1078 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗುದಾಯಯ ಶಿವಬಸಯಯ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 73/2 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 849842590329 50480116527

1079 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಶಿವನಿ ಸಿದ್ದಯಯ ಪಾಲ್ಬಾವಿಮಠ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 22/8 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.144 384480.00 423663543961 3163108005547

1080 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿದ್ದಯಯ ಶಿವಬಸಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಯಡಿರ್ಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 113/ಆಪಿ1 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 459443778623 50333339894

1081 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಮಾ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಯಡಿರ್ಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 126/ಋಪಿ2 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 856776058494 50358147977

1082 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ಶಿದ್ದಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಯಡಿರ್ಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 119/ಅ GM ನೆರಳು ಪರದ 0.144 384480.00 936291599312 50332850528

1083 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಉಜಜಪಪ ಹನಮಪಪ ಮೋಟಿ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 3/3 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.144 384480.00 503180111182 50480113242

1084 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಲ್ಲವವ ಹಂಚಿನಾಳಪಪ ಮೋಟಿ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 18 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 733087120269 50480112523

1085 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪರಸಾದ್ ಈಶಪಪ ಟಣ್ಕ್ನಕ್ಲ್ಲ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 87/1 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 876929767782 50441002254

1086 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಹುಚಚಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಬೆದ್ವಟಿಿ ಮಂಗಳ ರು 148/ಅ2 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.144 384480.00 378936054297 50480115738

1087 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಬಾಳಪಪ ದ್ಾಸರ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 18/ಪಿ2 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 427114883276 50437246334

1088 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಲಾಲಬಿ ರಾಜಾಸಾಬ ನದ್ಾಫ್ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 193/1 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 920395907547 10859101102253

1089 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಲಾಲಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ನದ್ಾಫ್ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 193/2ಪಿ1 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 867148074401 10859100005685

1090 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಶಂಕ್ರಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 213/3 GM ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 768200343970 10797101009770

1091 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶರಣ್ಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಡ್ುವಲ್ಮನಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 81/1/3 GM ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 1.00 55500.00 350924464669 10647100003507

1092 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರುದ್ರಪಪ ಭೋಮರಡೆಡಪಪ ಬಿಡ್ನಾಳ ಚನಾಪಪನಹಳಿಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 76/ಪಿ1 GM ಹಸಿರು ಮನೆ (ದ ಣ್ಣ ಮ.ಗಿಡ್) 0 955200.00 595751642314 18432413000861

1093 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಶಿವಪಪ ಹರಿಜನ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 8 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.1088 290496.00 766344989680 50480112657

1094 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿದ್ದಪಪ ಕೆಂಪಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 28/ಇ SC ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 302042834059 50480287469

1095 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಚಮಪಪ ಪಿೋರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 63/4 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 909634236860 50478885088

1096 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿೋರಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 89/ಅ1 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 653022474923 50477219959

1097 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮುತೂಪಪ ಪಿೋರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 26/2 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 663359426984 50474059815

1098 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಿಪಲ್ಲೋಪಪ ಹೆ ನಾಪಪ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 24/ಅ SC ನೆರಳು ಪರದ 0.0952 254184.00 856791552383 50474059724

1099 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾರಪಪ ಹಿರೋರಾಣೆಪಪ ಕಾಸಿ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 27/3 SC ನೆರಳು ಪರದ 0.192 512640.00 564440453499 18432413000741

1100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಬೆಂಡೆ) ಮಹಾಲಿಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಮರಕ್ಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 44/1ಕ್ Others ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಬೆಂಡೆ) 0.40 6400.00 214426995271 10647101061789

1101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಬೆಂಡೆ) ಶರಣ್ಪಪ ಫಕೋರಗ್ೌಡ್ ಮರಕ್ಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 38/2 Others ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಬೆಂಡೆ) 0.40 6400.00 925132897036 6222307817

1102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಬೆಂಡೆ) ರೋಣ್ುಕ್ಮಮ ಈಶಪಪ ಪರಂಗಿ ಮರಕ್ಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 30/ಕ್1 Others ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಬೆಂಡೆ) 0.40 6400.00 473447682868 62388010551

1103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ಬಸಯಯ ಕ್ಲಾಯಣ್ಯಯ ಓಲಿ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 62/6 Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 1.00 15989.00 333238290416 10556100043049

1104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ಬಸಯಯಸಾವಮಿ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 57/2 Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 1.00 16000.00 221724173529 18012200038918

1105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ಶರಣ್ಯಯ ಬಸಯಯ ಓಲಿ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 62/7 Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 0.80 12800.00 763549629901 10556101008823

1106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ಕ್ಲಾಯಣ್ವವ ಬಸಯಯಸಾವಮಿ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 65/ಡ್ Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 1.00 16000.00 860499191290 18012200111040

1107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ಕ್ಮಲಾಕ್ಷಿ ಶಿವಮ ತಯಯಯ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 221/ಅ Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 0.80 12800.00 363089955590 10556101027864



1108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಮ.ಗಿಡ್) ಗುರುಸಾವಮಿ ಬಸಯಯ ಓಲಿ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 62/4 Others ಪಾಲಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಮ.ಗಿಡ್) 0.40 6400.00 857827726136 10556101062779

1109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ದಿವಟರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 223 Others ಪಾಲಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) 0.80 6785.00 874288319731 62399064413

1110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ಸಿದ್ದಪಪ ದ್ ಳಪಪ ಆಡಿನ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 132 Others ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 0.60 9600.00 10647101101838

1111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ಹನಮಪಪ ಗುಳೆಿಮರಿಯಪಪ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 2/ಈ ST ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 0.80 12800.00 62064548156

1112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ಹನಮಗ್ೌಡ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 64/2ಆ Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 0.80 12800.00 917010023906949

1113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) ಮಾನಪಪ ಅಯಯಪಪ ಕ್ರಡಿ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 2/ಇ Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) 0.40 6400.00 62064548076

1114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಮದ್ಲಗಟಿಿ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 30/1 Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 0.80 12800.00 50336986849

1115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) ಶರಣ್ಪಪ ಮಾನಪಪ ಕ್ರಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 54 Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) 0.60 9600.00 62393168464

1116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಹಿರೋಕಾಯಿ) ಮಹಾಂತೋಶ ಯಂಕ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 80/6 SC
ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 

(ಹಿರೋಕಾಯಿ)
0.70 11200.00 10647101006375

1117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಬದ್ನೆ) ಅಂಬವವ ಯಂಕ್ಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 84/ಪಿ2 SC ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಬದ್ನೆ) 0.80 12800.00 10647100038815

1118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ) ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಮದ್ಲಗಟಿಿ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 38/1/4 Others
ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 
(ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ)

0.40 6400.00 50474187087

1119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ದ್ುರಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮದ್ಲಗಟಿಿ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 22/ಇ2 Others ಪಾಲಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 0.70 11200.00 62104332891

1120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಶಿದ್ಾದಪೂರ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 102/ಕ್2 Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.60 9600.00 707588100583 10647100039122

1121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಿವಬಸಮಮ ಈಶಪಪ ಗುರಿಕಾರ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 144 Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.70 11200.00 294956632991 10647101005978

1122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟೆ ಮೊಟೆ ) ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಚೋತಪಪ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 49/1 Others
ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 

(ಟೆ ಮೊಟೆ )
0.80 12800.00 262933654520 10859101044339

1123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟೆ ಮೊಟೆ ) ಬಾಲ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ದ್ಾಸರ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 26/ಇ Others
ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 

(ಟೆ ಮೊಟೆ )
0.60 9600.00 328426235477 20300512894

1124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಮ.ಗಿಡ್) ರುದ್ರಮಮ ಶಿವನಾಗಪಪ ಗಡಾದ್ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 22/ಆಪಿ2 Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಮ.ಗಿಡ್) 0.40 6400.00 423190010766 10647101110526

1125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) ನರಸಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಮೋಟಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 55/2 Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) 0.60 9600.00 449357769080 62058643749

1126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 64/2ಇ ST ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 0.80 12800.00 209642830038 62353392743

1127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ಹನಮವವ ತಿಪಪಣ್ಣ ಹಂಚಿ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 39/3 ST ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 0.80 12560.00 493871477827 918010073511307

1128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) ರಂಗನಾಥ ಬಸವಪಪ ವಲ್ಮಕೆ ಂಡಿ ರ್ಾಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 45/3/4 Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ) 0.60 9600.00 392753516861 31738144296

1129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) ಯಮನವವ ಹನಮಪಪ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 26/ಆ Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) 0.60 9600.00 821688518719 10647100034004

1130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) ಶರಣ್ಪಪ ನಿೋಲ್ನಗ್ೌಡ್ ಪೂೋ.ಪಾ. ಜಿ.ವಿೋರಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 2/ಆ1 Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) 0.40 6400.00 688844682833 10859100004758

1131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) ಅನಿಲ್ಕ್ುಮಾರ ಬಸಪಪ ವಲ್ಮಕೆ ಂಡಿ ರ್ಾಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 45/3/3 Others ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) 0.60 9600.00 528926433720 35116360260

1132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) ಯಂಕ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಚುಕಾಕಡಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 14/2 GM ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) 0.80 12800.00 707585133501 64181419697

1133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) ಶಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಕೆ ೋಳ ರ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 68/2ಬ2 GM ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) 0.40 6400.00 774786075558 6188101001953

1134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) ಈರವವ ರಂಗಪಪ ಹರಿಜನ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 20/ಅ GM ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) 0.80 12700.00 496105267889 10859100057981

1135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) ದ್ುರಗಪಪ ಪರಸಪಪ ಹರಿಜನ ಹೆ ಸ ರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 7/ಅ GM ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ (ಟಮೊಟೆ ) 0.80 12700.00 754669887941 62085401139

1136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಿದ್ಾರಮಪಪ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 41/6 GM ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 12800.00 904098085927 62089754409

1137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ರಬಸಪಪ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ಕ್ಲ್ಕ್ಬಂಡಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 85/3 GM ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.60 9600.00 661347389357 62304922758

1138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಈರಮಮ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ಲ್ಕ್ಬಂಡಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 85/4 GM ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.60 9600.00 964176033148 62304922022

1139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಹನಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಎನ್. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 23 GM ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.60 9600.00 875060528140 9130100056226656

1140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ದೋವವವ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ರಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 54 GM ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.60 9600.00 265648753764 10859100302666

1141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ುಶ ಭರಮಗ್ೌಡ್ ಬೆೋವಿನಗಿಡ್ದ್ ನಿಂಗಲ್ಬಂಡಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 147/6 GM ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.40 6400.00 524587743046 62236743979

1142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಿರ್ೋಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 5/1ಅ GM ಪಾಲಸಿಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 12700.00 351880528379 64167807360

1143 RKVY ಚಂದ್ರವವ ಗಂ:ಫೋರಪಪ ನಾಟಿಕಾರ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 336/3 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 0.40 12000.00 879654123521 9900229032

1144  ಹಾಲ್ವವ ಗಂ:ಚಂದ್ಾರನಾಯಕ್ ಕೆೋಸಲಾಪುರ ಅಳವಂಡಿ 17/4. ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 20000.00 568212607747 9449177852

1145 ರಾಮಪಪ ತಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ಗಂಟಿ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 69/2 ಪ.ಜಾ ಲಿಂಬೆ 0.40 12000.00 414538136425 9900660339

1146 ಗ್ಾಳೆಪಪ  ತಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 45/7 ಪ.ಜಾ ಪೋರಲ್ 0.40 16000.00 299045750159 8105608403

1147 ಉಮೋಶಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 2/1. ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 8000.00 439575798430 74062491125

1148 ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ನಾಗಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 138/D ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.40 20000.00 750244521724 6361472299

1149 ಶಿದ್ದವವ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 100/4+5 ಪ.ಪಂ ಪೋರಲ್ 0.40 16000.00 550624075961

1150 ಹನಮವವ ಗಂಡ್ ಭರಮಪಪ ಬಸಿವ ಬಿಕ್ನಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 108/1 ಪ.ಜಾ 2 HP ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ 1.31 14500.00 729283074709 9901665724

1151
ತಾಯಪಪ ತಂ ಅರಗ ರಪಪ ಹನಮವವ 

ಮುದ್ುದರಗಪಪ
ಚುಕ್ಕನಕ್ಲ್ಲ ಕೆ ಪಪಳ 103/I ಪ.ಜಾ 2 HP ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ 0.29 14500.00 259036171384 9741285166

1152 ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣಿ ಗಂ:ಪರಕಾಶ ರಡಿಡ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 598/6 ಸಾಮಾನಯ ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ 0.8 14500.00 853680593523 9740822526

1153 ಭೋಮಪಪ  ತಾಯಿ ಕ್ಟೆಿವವ ಬಿಸರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 9/ಅ3 ಪ.ಜಾ ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ 1.00 65000.00 335000716902 9845323132



1154 ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ತಂ:ಪುಂಡ್ಲಿೋಕ್ಪಪ  ಬಿಲ್ಂಕ್ರ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 18/1. ಸಾಮಾನಯ ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ 1.6 28000.00 283545875508 9740069011

1155 ಮರಿಯಪಪ ತಂ: ಭೋಮಪಪ ಬುಡ್ಶೆಟಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 123 ಸಾಮಾನಯ ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ 0.95 14500.00 273052428392 9980709072

1156 ಕ್ರಿಯಪಪ ವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 27/ಅ ಪ.ಪಂ ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ 3.28 14500.00 871595152528 8951515928

1157 ಭರಮಪಪ ತಂ:ಬಾಳಪಪ ಕ್ರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 107/7 ಪ.ಜಾ ಪವರ ವಿೋಡ್ರ 1.4 41800.00 306765712862 9611859565

1158 ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ: ಹುಚಿಚೋರಪಪ  ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 71/2 ಪ.ಪಂ ಪವರ ಸರೋಯರ 3.6 8000.00 322929505631

1159 ಅಯಯಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 100/3 ಪ.ಪಂ ಪವರ ಸರೋಯರ 0.6 3000.00 738390043178 9663157961

1160 ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಹನಮಪಪ ಪಿನಿಾ ಯಲ್ಂಗರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28 ಸಾಮಾನಯ ಪಿಟ್ ಹೆ ೋಲ್ ಡಿಗುರ 1.59 9600.00 913304868655 9845982227

1161 ಶಿದ್ದವವ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 100/4 ಪ.ಪಂ ಪಿೋಟ್ ಹೆ ಲ್ ಡಿಗುರ 1.8 29500.00 550624075961

1162 ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 166/ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 0.7 13400.00 483494453441 9742422137

1163 ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂ:ಕ್ಂಟೆಪಪ ಬ ದ್ಗುಂಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 10/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1 13400.00 348817211067 9620899039

1164 ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ತಂ:ಕೆಂಪಹನುಮಪಪ ಬೆಣಿಣ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 48/4 ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.6 13400.00 592258169025 9980150318

1165 ಸಣ್ಣ ಶಿವಪಪ ತಂ:ಕೆಂಪ ಹನುಮಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.4 13400.00 676483812264 9380153291

1166 ಬಸಪಪ ತಂ:ತಿರುಕ್ಪಪ ಹೆ ಳೆರ್ಾಚಿ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 31/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.4 13400.00 546669650359 9738068759

1167 ಹನುಮಪಪ  ತಂ: ನಿಂಗಪಪ ಹೆ ಳೆರ್ಾಚಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 130/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 2 13400.00 756429775041 9611723779

1168 ಹನಮಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ತಳವಾರ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 16/2. ಪ.ಪಂ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 2 16500.00 654763203544

1169 ದೋವರಾಜ ತಂ:ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 91/6 ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1 13400.00 425591608220 994526162

1170  ಹಾಲ್ವವ ಗಂ:ಚಂದ್ಾರನಾಯಕ್ ನಾಯಕ ಕೆೋಸಲಾಪುರ ಅಳವಂಡಿ 17/4. ಪ.ಜಾ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 0.4 16750.00 568212607747 9449177852

1171 ಈರವವ ಘಂ:ಹನಮಪಪ ಕೆರಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 21/1. ಪ.ಪಂ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 2 16750.00 765354457109

1172 ಕ್ರಿಯಮಮ ಗಂ:ಫಕೋರಪಪ ಮುದ್ಾದಬಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 7/1. ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.2 13400.00 699257685979 9902893799

1173 ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ ತಂ;ಹನುಮಪಪ ರಡೆಡೋರ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಕೆ ಪಪಳ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.75 13400.00 994134741779 9448963680

1174 ಹನುಮಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ್ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.2 13400.00 928721298415 9739022595

1175 ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂ:ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 7/2. ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.2 13400.00 699063204324 7259415886

1176 ಹನುಮೋಶ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ಉಪಾಪರ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 86/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 2 13400.00 985723546133 9741581939

1177 ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ಹರಿಜನ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 42/1 ಪ.ಜಾ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 2 16750.00 552686581736 9741491692

1178 ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ತಂ:ಜಡಿಯಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.83 13400.00 220759401615 9972452367

1179 ಗ್ಾಳೆಪಪ ತಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 45/7 ಪ.ಜಾ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.2 16750.00 299045750159

1180 ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 34/2 ಪ.ಜಾ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1 16750.00 204922400554

1181 ರಂಗಪಪ ತಂ:ಮಲಿಯಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 70/2 ಪ.ಪಂ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1 16750.00 370393471194 9980316939

1182
H. ಪಾಂಡ್ುರಂಗಪಪ  

ತಂ:H.ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ
ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 56/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1 13400.00 340280326378 9845762026

1183 H. ರ್ೋಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ:H.ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 87/A ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 2 13400.00 986562200434 9739378850

1184 ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂ:ಬಾಬು ರಾಜೋಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 43/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 2 13400.00 450075662336 9739044445

1185 ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ದ ಡ್ಡ ಈರಪಪ ವಕ್ರ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 36/1,7/A/1 ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 2 13400.00 277937748710 9731427056

1186 ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ:ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 109/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 2 13400.00 479442742914 988053389

1187 ಚನಾಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಲಾಲಳ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 15/1. ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 2 13400.00 559746735442 9740408010

1188 ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 44/A ಸಾಮಾನಯ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 2 13400.00 603961740577 9481547845

1189 ಶಂಕ್ರವವ ಗಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 45/39 ಪ.ಜಾ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.2 16750.00 909099851812 7353236829

1190 ನಿಂಗಮಮ ಗಂ:ಮರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 45/19 ಪ.ಜಾ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.6 14450.00 314035385001 9606722297



1191 ರಾಮಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ಹರಿಜನ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 42/2 ಪ.ಜಾ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 2 16750.00 467733731707 9741491692

1192 ಮೈಲಾರಪಪ ತಂ:ಭರನಿಂಗಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 32/1 ಪ.ಜಾ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.4 16750.00 375580139781 6363391370

1193 ಮಲ್ಲಪಪ  2 ಮ ಕ್ಪಪ  ತಂ:ಸವಾರಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 45/38 ಪ.ಜಾ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.4 16750.00 565712267401 7353236829

1194 ಉಮೋಶ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 32/1 ಪ.ಜಾ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.2 16750.00 439575798430 7349722522

1195 ಸತೂಯಯ ತಂ:ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಸಾಪುರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 18/20/P3 ಪ.ಪಂ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.8 16750.00 974117612330 9916204410

1196 ಕೆ. ರ್ೋಂಕ್ಟಯಯ ತಂ:ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಸಾಪುರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 18/20 ಪ.ಪಂ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.8 16750.00 980252829993 9916204410

1197 ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಹನುಮಂತಪಪ ಮುಂಡ್ರಗಿ ಬಸಾಪುರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 18/20 ಪ.ಪಂ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.6 16750.00 830510001500 9742540177

1198 ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕೆ ಪಪಳ ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 132 ಪ.ಪಂ ಬರಶ್  ಕ್ಟರ 1.2 16750.00 695473547280 9481170149

1199 ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ತಂಹನುಮಂತಗ್ೌಡ್ ಕಡ್ದ್ಾಳ ಕಡ್ದ್ಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 23/ಡ್ ಸಾಮಾನಯ ರ ೋಟರಿ ಟಿಲ್ಲರ 1.46 30000.00 749479808498 9740821951

1200 ಹನುಮಪಪ ತಂಬುಡ್ಡಪಪ ಆಡ್ಕಾರ ಮಳಿಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 48/2 ಪ.ಪಂ ರ ೋಟಿರ್ೋಟರ 1.43 42000.00 633685633756 9148332588

1201 ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಅಗಳಕೆೋರಾ ಹಿಟ್ಾಾಳ 93 ಪ.ಪಂ ರ ೋಟಿರ್ೋಟರ 0.61 42000.00 534652812079 9964073549

1202 ರಾಮಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 16/p1 ಪ.ಪಂ ರ ೋಟಿರ್ೋಟರ 1.60 42000.00 417412945238 9008829963

1203 ಎಸ್. ಪರಸಾದ್ು ತಂ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರಾವ್ ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 112 ಸಾಮಾನಯ ವಿೋಡ್ರ 2.19 30000.00 650736639966 9483662281

1204 ಬಾಳಪಪ ತಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ಹರಿಜನ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 95/ಅ ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 617696188780

1205 ಹನಮಪಪ ತಂ:ಈರಪಪ ಪಮಾಮರ ಇರಿಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 168/ಈ2 ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 636348349039

1206 ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಚಾಯಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/ಅ/2 ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 773491705315

1207 ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 30.Mär ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 451110828854

1208 ಹನಮಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹಿರೋಮನಿ ತಾಳಕ್ನಕಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 19/5,19/6 ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 74077623990

1209 ಈರಪಪ ತಂ:ಮಾನಪಪ  ಪಮಾಮರ ಇರಿಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 151/ಉ ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 50636405140 9964366604

1210 ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ: ಹನಮಂತ ಹರಿಜನ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 95/ಅ ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 969925611447

1211 ಸಾವಿತರವವ ಗಂಡ್ ಆನಂದ್ಪಪ ಜಬೂಲ್ಗುಡ್ಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 61/2 ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 200000.00 213062155140

1212 ರವಿಚಂದ್ರ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಚೌಡಿಕ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 39/ಇ2 ಪ.ಪಂ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.43 200000.00 322877853120 9974808845

1213 ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರವವ ನಾಟಿಕ್ರ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 384/2 ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.33 200000.00 937695232676 9611039919

1214 ಶಿದ್ದಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಡ್ಂಬಳ ಘಟರಡಿಡಹಾಳ ಅಳವಂಡಿ 152/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಶಿರೋಗಂಧ 70132.00

1215 ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಎಡ್ರಮಾಳಿಿ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 52/A,94/2 ಸಾಮಾನಯ ಶಿರೋಗಂಧ 23794.00

1216 ಚಂದ್ರಣ್ಣ ತಂ:ಶಂಕ್ರಪಪ ನಕ್ರಳಿಿ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 58 ಸಾಮಾನಯ ಶಿರೋಗಂಧ 23794.00

1217 ಹೆ ನಾಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಸ ಚಕ್ಕನವರ ಮಳಿಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 28/2+4 ಸಾಮಾನಯ ಶಿರೋಗಂಧ 15862.00

1218 ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ರಾಮಪಪ ಗ ೋಂದಿ ಮುದ್ಾದಬಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 26/3. ಸಾಮಾನಯ ಶಿರೋಗಂಧ 47588.00

1219 ಸರ ೋಜಮಮ ಗಂ:ರಾಮರಡಿಡ ಹಾಯಟಿ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 123/3,118/2 ಸಾಮಾನಯ ಶಿರೋಗಂಧ 118971.00

1220 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ್ ಜುಕಾಯನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪೂರ ಸಂಗ್ಾಫುರ 26/*/4, 41/*/7ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.2 200000 6886 7112 3320
FEDERAL 

BANKGANGAVATHI168
1221 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ತಂದ ಹೆೋಮ ದ್ರಪಪ ಮುಸಲಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 6/*/* ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 4.29 200000 4050 5239 3441

PKGBMUSALAPURA107

591000001289
1222 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಮೋಘರಾಜ ತಂದ ಕ್ರಿಯಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 141/*/ಅ1 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.04 200000 4955 0187 1121

SBIKANKAGIRI6233221

7596
1223 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಬಸಮಮ ಗಂಡ್ ಯಮನಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 227/*/2 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 2 200000 3305 3543 7923

PKGBKANAKAGIRI1096

1101002087
1224 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ ನಾಗಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 263/ಬಿಪಿ1, 14/3/ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 200000 7975 1462 4520

PKGBKANAKAGIRI1096

1101009099
1225 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ ಶಿರೋ ರಡ್ಡಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ರಾಮದ್ುಗಯ ಸಂಗ್ಾಪುರ 15/*/ಎ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.49 28000 6885 8513 2266KGBMUSALAPUR107591000014

1226 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ಸಪೋಯರ ಶಿರೋ ಬಸಯಯ ತಂದ ಶರಣ್ಯಯ ಯತಾಟಿಿ ನವಲಿ 34/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.2 8000 5726 7802 4417 PKGBNAVALI10769101027970

1227 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡ್ರ ಶಿರೋ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಬಸಯಯ ವಿಪರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 115/*, 116/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.71 30000 8184 1279 9814KGBGANGAVATHI106431000056

1228 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ ೋಟರ್ೋಟರ ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ತಂದ ಕಾಳಿಂಗಪಪ ಕ್ಲ್ಕೆೋರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 167/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.94 62500 2636 6673 4396RA BANKGANGAVATHI01551010

1229 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ತಂದ ಶಿವಪಪ ಹಳಿಿಗುಡಿ ರಾಮದ್ುಗಯ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 45/*/* ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.82 216500 8140 0873 5398RA BANKGANGAVATHI01551002

1230 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತ ತಂದ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ಓಬಳಬಂಡಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 62/2ಪಿ2 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 3 28000 8098 7037 1600HABAD BANKGANGAVATHI50338

1231 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ ಶಿರೋ ಹುಸೋನಪಪ ತಂದ ಕಾಂತೋಪಪ ಕ್ಲ್ಕೆೋರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 54/2 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1.27 28000 SYNDICATE BANKKESARAHATTI63122

1232 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ ಶಿರೋಮತಿ ನಿಂಗಮಮ ಗಂಡ್ ಸಿದ್ದಪಪ ಮುಸಲಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 44/3 ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ 1.32 28000 5051 2813 5343KGBMUSALAPUR107591000023

1233 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಗಂಡ್ ವಿೋರಪಪ ಮೈಲಾಫುರ ನವಲಿ 190/*/3 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ, ಮಾವು 1.86 226000 9178 0833 5265PKGBKARATAGI1069010000310

1234 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸವತಮಮ ಗಂಡ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ್ ಹಗೋದ್ಾಳ ನವಲಿ 17/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.1 216700 5584 4791 2314 SBIMUDGAL30847861282

1235 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ ೋಟರ್ೋಟರ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಬೆೈಲ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 35/*/5, 33/*/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ನುಗು 1.15 58464 3713 7748 1730IAN BANK GANGAVATHI645246

1236 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ ಶಿರೋಮತಿ ಈರಮಮ ಗಂಡ್ ಈರಪಪ ಜಿೋಹಾಯಳ ಕ್ಲ್ುುಡಿ ನವಲಿ 101/*/ಡಿ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.86 15950 5663 8181 8488PKGBHANAWAL1062410100774



1237 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ ಶಿರೋ ಈರಣ್ಣ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಜಿೋಹಾಯಳ ಕ್ಲ್ುುಡಿ ನವಲಿ 88/1/1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.47 15950 9883 5560 4618PKGBHANAWAL1062410000317

1238 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ ಸರೋಯರ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದ ಧಂಜಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 52/2 ಪ.ಜಾ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 54000 9276 1630 1179SBIGANGAVATHI32416649876

1239 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಶಿರೋ ಪಾಂಡ್ುರಂಗ ತಂದ ಗಂಗಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 23/*/ಆ ಪ.ಜಾ ಪೋರಲ್ 1.4 206635 2771 1530 3140 SBIKANAKAGIRI62361515394

1240 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ ಶಿರೋಮತಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ್ ಜುಕಾಯನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 26/*/4, 41/*/7ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.2*0.60 1.2 3400 6886 7112 3320RAL BANKGANGAVATHI1685010

1241 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ ಅಡಿರ್ಪಪ ತಂದ ಶಾಯಮಪಪ ಓಬಳಬಂಡಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 5/*/4 15/*/ಕ್ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 22000 KARUR VYASYA BANKGANGAVATHI132

1242 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡ್ರ ಶಿರೋ ಶರಣೆೋಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಭರಮನಗ್ೌಡ್ ಪರಾಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 45/*/5ಅ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.2*0.6 SBIKANAKAGIRI62246097761

1243 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡ್ರ ಶಿರೋ  ಯಲ್ಲಪಪ ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ ನಾಯಕ್ ರಾಂಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 1/*/2ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.2*0.6 PKGBMUSALAPUR107591000131

1244 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡ್ರ ಶಿರೋಮತಿ ರೋಣ್ುಕಾ ಗಂಡ್ ಯಲ್ಲಪಪ ನಾಯಕ್ ರಾಂಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 26/*/* ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.2*0.6 SBIKANAKAGIRI62467839330

1245 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡ್ರ ಶಿರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಓಬಳಬಂಡಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 26/*/* ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.2*0.6 PKGBMUSALAPUR107591000125

1246 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡ್ರ ಶಿರೋ ಬಸವಂತಗ್ೌಡ್ ತಂದ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಓಬಳಬಂಡಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 26/*/3 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.2*0.6 PKGBMUSALAPUR107591000108

1247 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ ೋಟರ್ೋಟರ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಗಂಡ್ ವಿೋರಪಪ ಮೈಲಾಪುರ ನವಲಿ 190/*/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮಾವು 1.86 58464 9178 0833 5265PKGBKARATAGI1069010000310

1248 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಿರೋ ವಿೋರಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಶಿವಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಜಾಲಿಹುಡಾ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 81/* ಪ.ಪಂ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 70000 7267 1736 6098BANKGANGAVATHI15431040000

1249 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಿರೋಮತಿ ದೋವಮಮ ಗಂಡ್ ಹೆ ಳೆಗ್ೌಡ್ ಹುಲ್ಸನಹಟಿಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 16/*/ಅ ಪ.ಪಂ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.99 70000 SBIKANKAGIRI62380870922

1250 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಿರೋ ವಿನಾಯಕ್ ತಂದ ಮಾನಪಪ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 60/*/1 ಪ.ಪಂ ಮಾವು 1.29 70000 SBIHULIHYDER62022378328

1251 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಿರೋಮತಿ ತಾಯಮಮ ಗಂಡ್ ಯಮನಪಪ ಬ ದ್ಗುಂಪ ಕಾರಟಗಿ 101/*/ಬ ಪ.ಪಂ ಮಾವು 2.4 70000 9200 4576 7157 BANKGANGAVATHI9140200517

1252 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಿರೋ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಶಿವಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಖಾಲ್್ಕಾಟ್ಾಪುರ ನವಲಿ 1/*/2 ಪ.ಪಂ ಮಾವು 5000ಲಿೋ. 70000 SBIKANAKAGIRI62190460478

1253 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಿರೋ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 23/*/ಸಿ3 23/*/ಸಿ1 ಪ.ಪಂ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 5000ಲಿೋ. 70000 SBIKANKAGIRI62326592100

1254 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ತಂದ ಈರಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 97/*/* ಪ.ಜಾ 0.4 20000 9443 8208 5492 SBIKANAKGIRI52189873972

1255 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿರೋ ಫಕೋರಪಪ ತಂದ ತಿಮಮಪಪ ತಳವಾರ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 90/*/ಅ ಪ.ಪಂ 0.4 20000 3384 5631 0396KGBMUSALAPUR107591000138

1256 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿರೋ ಗುಜಜಲ್ನಾಗಪಪ ತಂದ ತಿಮಮಯಯ ಮಲಾಲಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 37/*/1 ಪ.ಪಂ 2 16000 4966 9361 1946RAL BANKGANGAVATHI1685010

1257 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂದ ಜುಕಾಯನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 26/*/4 ಪ.ಜಾ 0.4 8000 5245 1088 4858HABAD BANK GANGAVATHI5043

1258 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮಾನಾಯಕ ತಂದ ಲ್ಚಮಪಪನಾಯಕ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 32/*/1 ಪ.ಜಾ 0.4 16000 7112 5511 6019SBIGANGAVATHI64028412779

1259 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮಾನಾಯಕ ತಂದ ಲ್ಚಮಪಪನಾಯಕ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 25/*/2 ಪ.ಜಾ 0.4 24000 7112 5511 6019SBIGANGAVATHI64028412779

1260 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ÌÐ¹ÐÀÐÔ»Ðï ÀÐÔÔ–Ùö»Ðï ÌÐÔ±ËÌÑÎÐ ಮಂಗಳೂರು 167/„ SC ³Ð¤Ð‘Ñ§ (»Ñô‘ýÌÛÊý)
1

4.38 200000.00 959223561965

1261 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ¹Ñ–ÐÀÐ÷ ½ÊÐ»Ðï ÌÐ§¡¹Ð ¹Ð¤ÐÊÑ»ÐÖ¤Ð ಮಂಗಳೂರು 27 SC ³Ð¤Ð‘Ñ§ (»Ñô‘ýÌÛÊý)
1

0.84 200000.00 666728078603

1262 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ›Ð�·Ð»Ðï ³ÐÔÎÐ¡»Ðï ÃÀÐ¦Ñ±Ò ÌÐÔÄÙÓ–ÐÔ®Ðç ಮಂಗಳೂರು 80 SC ³Ð¤Ð‘Ñ§ (»Ñô‘ýÌÛÊý)
1

3.39 200000.00

1263 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ‘ÐÊÐ¹Ù»Ðï ÊÙÖÓÀÐÔÄÙÓ»Ðï 
‘ÙÖÄÑ ÌÐÔ±ËÌÑÎÐ ಮಂಗಳೂರು 149/Š SC ³Ð¤Ð‘Ñ§ (»Ñô‘ýÌÛÊý)

1
1.60 200000.00 778961431769

1264 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ¤ÐÔ·ÐõÀÐ÷ –Ð/ ·ÐÔ¤Ð–Ð»Ðï 
–ÐÔ®ÐÊÐÃÀÐÔº ¡ÖÃ‘Ð«å ಯಲಬುರ್ಗಾ 3/5 SC ³Ð¤Ð‘Ñ§ (»Ñô‘ýÌÛÊý)

1
1.60 200000.00 264539822845

1265 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ÌÐ¹ÐÀÐÔ�³Ð»Ðï ½ÊÐ»Ðï 
½�̄ ÀÐ®Ðç¤Ð

ÀÐÔÔ·°ÙÖÓÎÐ ಯಲಬುರ್ಗಾ 712/2 SC ³Ð¤Ð‘Ñ§ (»Ñô‘ýÌÛÊý)
1

0.89 200000.00 62119140068

1266 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ÀÐ¦Ñ¹Ð»Ðï »ÐÀÑ®Ù»Ðï Å–ÐÃ½̄ ÌÐÔÄÙÓ–ÐÔ®Ðç ಮಂಗಳೂರು 102/a ST ³Ð¤Ð‘Ñ§ (»Ñô‘ýÌÛÊý)
1

1.56 200000.00 671236907089 50382027004

1267 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ Í¤ÙÓÀÐ¦Ñ¹Ð»Ðï ¾ÑÃ»Ðï ÌÐÙÖÊÐÖ¤Ð ಹಿರೇವಂಕಲಕಿಂಟ 4/ƒ11 ST ³Ð¤Ð‘Ñ§ (»Ñô‘ýÌÛÊý)
1

1.30 200000.00 947826826074 50434627572

1268 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ÊÑÁ³ÐõÀÐÔó ´¤ÐÔ»Ð´ ¹Ñ¦ÐÔ‘Ð œ‘ÐÜ½ºî–ÙÖÓÎÐ ಯಲಬುರ್ಗಾ 71/1 SC ³Ð¤Ð‘Ñ§ (»Ñô‘ýÌÛÊý)
1

1.66 200000.00 729608066547 62457636239

1269 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ‘ÐÔ�ªÙ»Ðï ÌÐ¹ÐÀÐÔ»Ðï ÌÐ§¡¹Ð ÀÐ¹Ð¡¾ÑÁ ಹಿರೇವಂಕಲಕಿಂಟ 28/2 SC »Ñô‘ýÌÛÊý (»ÙÓ¤ÐÃ)
1

1.20 200000.00 361824191804 10647101037427

1270 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ತಾರಪಪ ತಳವಾರ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳೂರು 50/5 ST
FAI 825 ECO Green 

1.01HP 1
10000.00 50454329729

1271 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಶರಣ್ಪಪ ತಾರಪಪ ತಳವಾರ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳೂರು 50/4 ST
FAI 825 ECO Green 

1.01HP 1
10000.00 50454333554

1272 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ತಳವಾರ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕಕನೂರು 378 ST FAI 25 Eco smart 1.1 HP
1

10000.00 50315221137

1273 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಫಕೋರಪಪ ಈರಪಪ ಉಚಚಲ್ಕ್ುಂಟ ಕ್ುದ್ರಿಮೊೋತಿ ಮಂಗಳೂರು 68/ಆ ST FAI Daifrv -6 (40hp tractor)
1

40000.00 5048011190

1274 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಭೋಮವವ ಸಿದ್ದಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 15/ಬ GM Blower Bommer Sprayer 1 63000.00 264202677194 10647100004077

1275 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ನಿಂಗಮಮ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 1/3 GM Blower Bommer Sprayer 1 63000.00 983193618710 6188101003063

1276 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಮುದಿಯಪಪ ಗಡ್ಗಿ ತಳಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 219 GM Blower Bommer Sprayer 1 54000.00 315120433921 62031884005

1277 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ವಿಶವನಾಥ ತಮಮಣ್ಣವರ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ಮಂಗಳ ರು 30/2 GM
Mitra Grape master Blast - 

600 Lite 1 100000.00 918367886740 546101031885

1278 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ದೋವಕಕ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 389-493/3 GM Blower Boomer Sprayer 1 54000.00 943640017337 10755100000126

1279 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಕ್ಳಕ್ಯಯ ಶರಣ್ಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 96/7 GM Kodibail HTP Sprayer 1 8000.00 838013256718 62035875143

1280 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ರಾಜಾಸಾಬ ದ್ಾವಲ್ಸಾಬ ಕ್ುದಿರ ಹರಿಶಂಕ್ರಬಂಡಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 18/ಅ GM
Fortune Agro Fai - 900 

Brush Cutter 1 13400.00 916527142311 52188703456

1281 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಮಹಾಂತೋಶ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಹಟಿಿ ರ್ಾಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 11/1 GM Blower Bommer Sprayer 1 54000.00 457258401391 91201008939250

1282 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಹನಮಪಪ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಕ್ುಂಬಳಕಾಯಿ ಪುಟಗಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 44/3 GM Blower Bommer Sprayer 1 54000.00 978773715938 10647100039615

1283 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಅವಿನಾಶ ಅಶೆ ೋಕ್ ಕೆ ೋರ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 4/3 GM H. T. Sprayr 1 8000.00 377833816983 6188101000750

1284 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಶಂಕ್ರಮಮ ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಮ ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮನಾಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 67/ಎ GM HTP Boomer Sprayer 1 67500.00 601369250845 10647100005467

1285 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಬಸಪಪ ನವಲ್ಹಳಿಿ ಉಚಚಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 35 GM HTP Boomer Sprayer 1 54000.00 419449282876 10647100039301

1286 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಭೋಮರಾವ ಗಿರಿರಾವ ಕ್ಟಗಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 8/1 GM HTP Boomer Sprayer 1 54000.00 436092310828 62276288912

1287 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಬಾಲ್ಪಪ ವಿೋರಪಪ ಕಾಡಾಪೂರ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 77/ಅಪಿ1 GM HTP Boomer Sprayer 1 54000.00 840950434310 64124056377

1288 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ವಿೋರಯಯ ನಿಂಗಯಯ ಕ್ಣ್ವಿ ಲ್ಕ್ಮಾಪುರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 23/ಅ2 GM Brush Cutter 1 13400.00 359694618189 52193344068

1289 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಮುದೋಗ್ೌಡ್ ಚಂಡ್ ರ ಮಂಗಳ ರು 8/ಅ1 GM Chaff Cutter 1 58240.00 971804409046 18142200001321

1290 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಶಿದ್ದಪಪ ಹೆ ಟಿಿನ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 154 GM Bursh Cutter 4 Stroke, 1 13400.00 924268604300 599502120028071

1291 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿಖರ ಬೆೋಸಾಯ ಮರಿಯವವ ರಾಮಪಪ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ 23/1/ಇಪಿ1 ST ಪಪಾಪಯ 0.40 12000.00 707641324779 914010049215130

1292 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿಖರ ಬೆೋಸಾಯ ಶರಣ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ಚಿಕೆ ಕಪಪ 29/ಆಪಿ1 SC ನಿಂಬೆ 0.40 12000.00 404161877958 10859100057146

1293 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿಖರ ಬೆೋಸಾಯ ಶಾರದ್ಾ ಶೆೋಖರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಗದ್ಗೋರಿ 94/2 SC ಪೋರಲ್ 0.40 16000.00 319185852351 10859100006611

1294 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿಖರ ಬೆೋಸಾಯ ಗುಂಡ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಿರೋಮನಿ ಬೆೋವೂರ 205/1 SC ಟಮೊಟೆ 0.40 8000.00 561430171558 10556100039883

1295 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿಖರ ಬೆೋಸಾಯ ಹಿರೋದೋವಪಪ ಬಾಳಪಪ ಹಿರೋಮನಿ ಸಾಲ್ಭಾವಿ 31/1ಇ ST ನಿಂಬೆ 0.40 12000.00 896900227658 62048957394

1296 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿಖರ ಬೆೋಸಾಯ ಮೈಲ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಹರಿಜನ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ 83/ಅ SC ಬಾಳೆ 0.80 40000.00 564229214135 10556100039883

1297 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ÌÐÔÃ–Ð»Ðï ÌÐ¹ÐÀÐÔÀÐ÷ ÌÐ§¡¹Ð ½Ö·Ð–ÐÔ�¼ 67/¼2 SC ºÓ§¹Ð ªÑô‘ý ( ÀÐ¦ÑÀÐÕ) 1 70000.00 393172439671 62202955359

1298 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ÀÐ¦Ñ¤ÐÔ´ ‘ÐÔªÙ»Ðï œ±— œ‘ÐÜÀÐ‘ÐÃ‘ÐÔ© 17/1/7 ST ºÓ§¹Ð ªÑô‘ý ( ÀÐ¦ÑÀÐÕ) 1 70000.00 351500129603 10647101010828

1299 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (SMAM)  ಅಶೀಕ ತಂ/ಶರಣ್ಪ್ಪ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 14/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.60 54000.00 419388021608 10715100009368

1300 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (SMAM)  ಮಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಯಮನೂರಪ್ಪ ಮಾಸತ ಕಟ್ಟಟ ಹನ್ಮನಾಳ 10/*/5 ಪ್.ಪಂಗಡ 0.68 14950.00 255073737666 918010042274523



1301 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (SMAM)  ಶರಣ್ಗೌಡ ತಂ/ಪಂಪ್ನ್ಗೌಡ ಬಚನಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 6/1-2 ಸಾಮಾನ್ಯ 4.20 22000.00 640127464769 10836101023600

1302 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (SMAM)  ಶಿರ ೀಮತಿ ಭಾಗಯ ನೀಲಂಮಠ ಗಂ/ವಿೀರಯಯ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 131/7 ಸಾಮಾನ್ಯ 5.00 40500.00 905255227676 015510011007584

1303 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (SMAM)  ಕಿರಣ್ ತಂ/ಶೇಖರಗೌಡ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 24/6,24/5 ಸಾಮಾನ್ಯ 7.00 54000.00 761532003726 52175903880

1304 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (SMAM)  ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಮಹಿಂತಪ್ಪ ಮುದ್ದ ಲಗಿಂದಿ ತಾವ್ರಗೇರಾ 66/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 5.00 54000.00 582942393973 10754100005208

1305 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (SMAM)  ಯಂಕೀಬ ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಮದ್ಲಗಟ್ಟಟ ಕಷ್ಟ ಗಿ 28/*/2 ಪ್.ಜಾತಿ 1.20 67500.00 444516060102 175500101005504

1306 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (SMAM)  ಚಿಂದ್ಬಿ ಗಂ/ಕಾಸಿಮಸಾಬ ನೆರೆಬಿಂಚಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 42/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 3.03 67500.00 467889166977 64191050411

1307 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (SMAM)  ಮಲಲ ವ್ವ  ಗಂ/ಶರಣ್ಪ್ಪ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 344/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 3.00 67500.00 795591972132 10715100006999

1308 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (SMAM)  ಜ್ಯಯ ತಿ ಗಂ/ಶರಣ್ಬಸವ್ರಾಜ ಅಡವಿಭಾವಿ ಹನುಮಸಾಗರ 68/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 3.36 67500.00 627792555524 0643210003038

1309 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ರ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್  ತರಕಾರಿ ಮಲಲ ವ್ವ  ಗಂ/ರಾಮಣ್ನ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 229/ಅ ಪ್.ಜಾತಿ 1.00 41440.00 357685365482 10715100014116

1310 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ತಾಯಿ ಹನುಮವವ ಬಂಕ್ದ್ಮನಿ ಹುನುಕ್ುಂಟಿ ಅಳವಂಡಿ 95 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 77403.00 896699349248 9901620122

1311 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜಪಪ ತಂ:ಬಾಳಪಪ ವಾಷಠರ ಶಹಪೂರ ಕೆ ಪಪಳ 78/p1,79 ಪ.ಪಂ ನುಗು 1.25 123774.00 377165986134 9448167577

1312 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಪಂಪಯಯ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 111/ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.00 65824.00 268069887501 9880084394

1313 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವರಾಜ ತಂ:ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 91/9, 91/6, 91/10 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.00 65824.00 425591608220 9880806424

1314 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೌಸರ ಬೆೋಗಂ ಗಂ:ಖಾಜಾಹುಸೋನ ನಾಲ್ಬಂದ್ ಕಡ್ದ್ಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 91/B ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 37485.00 803911907744 9880173047

1315 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಜಹುಸೋನ ತಂ:ಅಬುದಲ್ಸಾಬ ನಾಲ್ಬಂದ್ ಕಡ್ದ್ಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 91/A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 37485.00 403127450337 9880173047

1316 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪತರಪಪ ತಂ:ಚನಾಪಪ ಶೆಲ್ ಡಿ ಹಿರೋಬಗನಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63903.00 672486162701 9900362700

1317 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಕಾಟರಳಿಿ ಗಿಣಿಗೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 318/B ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.80 74062.00 863977849451 7349646157

1318 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮವವ ಗಂ:ಕ್ರಕ್ಪಪ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 47/ಇ ಪ.ಪಂ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 858083102111 9980269381

1319 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹನಮನಗ್ೌಡ್ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 113/ಇ ಪ.ಪಂ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 651066213324 9148129108

1320 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ವವ ಗಂ:ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 3 ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 80810.00 554764228911 8197193762

1321 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ಹನುಮಪಪ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 37/ಆ ಪ.ಪಂ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 949953416737

1322 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ತಳವಾರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 148/ಅ2 ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.80 80810.00 944000326821 9980165239

1323 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮವವ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ ತಳವಾರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 149/ಇ ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 692743129572 9901356370

1324 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 113/ಅ ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.00 101013.00 660263879457 9972296620

1325 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 78/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 937933419655 9148129108

1326 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ಚಾಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 50/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 555791609486 8861330530

1327 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 15/3. ಪ.ಪಂ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.75 31525.00 741081580991 9591661969

1328 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಕ್ಕಪಪ ತಂ:ದೋವಪಪ ತಳವಾರ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 603/2 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 318517845343 9591661969

1329 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗಮಮ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಬುಳಾಿಪುರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 9/ಪಿ5 ಪ.ಪಂ ಮಲಿಲಗ 0.20 22674.00 280813378907 9591805045

1330 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 75/2 ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 45349.00 943943567107 9880948094

1331 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 31/ಆ, 31/ಅ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 40707.00 470371852934 8277022077

1332 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 30/ಆ/2 ಪ.ಪಂ ಸೌತಕಾಯಿ 1.00 101013.00 864284022407 9921861426

1333 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಕಾಶ ತಂ:ಶರಣ್ಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 5 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 463203088366 992053916

1334 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಯಮನ ರಪಪ ಸಾ.ಬಾ.ಲಿ ತಾಯಿ ಭೋಮವವ 

ಗಂ:ಹನಮಪಪ
ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 31/ಅ ಪ.ಪಂ ಸೌತಕಾಯಿ 1.00 101013.00 586073556868 9611693616

1335 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/1ಈ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 879575535942 9686806156

1336 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 20/2/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 920470330931 8598354500

1337 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಗಂ:ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 79/1 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 898896320570 9900594031

1338 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 36/2 ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 839582150076 9686806156

1339 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ:ಸ ೋಮಪಪ ಹಂಚಾಯಳ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 29/ಅ-2 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 330822877602 9880934148

1340 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ತಂ:ಕ್ರಿಯಪಪ ಗ್ೌಡ್ರ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 84/1ಇಪಿ2,84/1ಇಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಸೌತಕಾಯಿ 0.60 57214.00 370674598773 9945452377

1341 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 90 ಪ.ಪಂ ಸೌತಕಾಯಿ 0.80 76565.00 928737392539

1342 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 79/7 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 9885325255



1343 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಲ್ಚಮಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 44/1 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 232230724373 7250258237

1344 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 46/ಅ ಪ.ಪಂ ಸೌತಕಾಯಿ 0.99 100002.00 474385341016 9591918206

1345 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರವವ ಗಂ:ಬುಡ್ಡಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 87 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 756712983935 9144125590

1346 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 18/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 904141519567 9632650578

1347 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾನಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 79/6 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 300055545810 9686806156

1348 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂ:ವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 27/ಅ ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 871595152528 8277022077

1349 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಯಮನಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 38/ಆ1 ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 944378781245 990059403

1350 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ  2)ಕ್ುಂಟೆಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಮಂಗಳೆಪಪ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9/ಇ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 72549.00 474350752705 9663645691

1351 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಲ್ಲಕ್ಕಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 31/ಆ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72549.00 444773970665 9448473710

1352 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ರ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 13/8. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.66 66154.00 605183262867 8151860817

1353 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ುಕ್ವವ ಗಂ:ರಾಮಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 13/1. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 119222.00 9900546024

1354 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಯಯ ತಂ:ಆದ್ಯಯ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 57447.00 235823614576 7259295297

1355 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾವಿತರವವ ಗಂ:ಹನುಮಂತಪಪ  ಕ್ುರಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 106/B ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 44422.00 610377208127 9449833310

1356 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಹಂಡ್ಹನಮಪಪ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 27/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 57447.00 309976209934 9901535952

1357 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಮಮ ಗಂ:ನರಸಪಪ ಗಂಗ್ಾಡಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 245 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 38969.00 881385758402 9731422369

1358 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೈಯಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 463049231387 9902493354

1359 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಬಾಳಪಪ ಮಡಿವಾಳರ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 12/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 477249635817 7353788892

1360 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂ:ಹಡ್ಹನಮಪಪ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 25/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 57447.00 703859001351 9611347681

1361 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪುತರಯಯ ತಂ: ಸಣ್ಣಬಸಯಯ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 59/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 803260946735 9739472631

1362 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ವವ ಗಂ:ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 758437133299 8151860817

1363 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಮಹಮದ್ ನಿಸಾ್ರ ಅಹಮದ್ ತಂ:ಅಬುದಲ್ 

ಸ ಕ್ರಸಾಬ  ಗಬ ೂರು
ಗಬ ೂರ ಕೆ ಪಪಳ 5/AP1 ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯಿ 2.00 155641.00 631405521853 8951553723

1364 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಗಂ:ರಾದ್ರಯಯ ಶಹಪೂರ ಕೆ ಪಪಳ 74/3 ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯಿ 0.60 63903.00 361450429533

1365 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜಯಯ ತಂ:ಪಂಪಯಯ ಶಹಪೂರ ಕೆ ಪಪಳ 3/1,35/5 ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯಿ 0.60 63903.00 268069887501

1366 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ರಾಮಣ್ಣ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 106/A ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 44422.00 430747118894 9449833310

1367 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಾನಂದ್ಯಯ ತಂ:ದೋವಯಯ ಮಂಟಗೋರಿ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45/6 ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯಿ 0.70 66154.00 570187588591 9743350915

1368 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಜಿೋವಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 664379532852 9945047468

1369 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 11/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 958709155702 9916410156

1370 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ರ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 13/9. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 816554624371 8151860817

1371 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಮಮ ಗಂ:ಯಮನ ರಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 14 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.95 86413.00 372010666752 9900546024

1372 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಬಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಹರಟಿ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 10/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.95 86413.00 382378820430 9880394811

1373 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.95 86413.00 718830848401 9916410156

1374 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ ಚಾಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.95 86413.00 315766832783 9980793772

1375 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಕ್ುರಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 86 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.40 57978.00 480458460461 9449833310

1376 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತಮಮ ಗಂ:ಗಿಡ್ಡಯಯ ಹಿರೋಮಠ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 235/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 45940.00 435832736205 8197154156

1377 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೋಜಸಿವನಿ ಗಂ:ಶರಣ್ಪಪ ತಂಬರಳಿಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.37 39353.00 374087026472 9449971191

1378 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಯಯ ತಂ:ಬಸಯಯ ಗುಡಾಲನ ರ ಅಳವಂಡಿ 38/B ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.10 84020.00 360805859805 9964013362

1379 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಮಮ ಗಂ: ನಿಂಗಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ಗುಡಾಲನ ರ ಅಳವಂಡಿ 19/D ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.10 84020.00 840913772411 7259221282



1380 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಭರಮಗ್ೌಡ್ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 75/ಇ 113/ಆ ಪ.ಪಂ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 267275461180

1381 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ಯಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಗಬ ೂರ ಕೆ ಪಪಳ 27/3. ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.60 102986.00 355284325906 9741491474

1382 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಯಯ ತಂ:ನಾಗಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 47 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.40 45349.00 834426010683

1383 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ಗಬ ೂರ ಕೆ ಪಪಳ 21/8. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.40 137431.00 752895631355 8495975197

1384 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಬಿೋರಹುಸೋನ ತಂ:ಹುಸೋನಪಿೋರಾ ಜವಳಿ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಹಿಟ್ಾಾಳ 24/3A ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.57 63903.00 243887252724 9847381570

1385 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 1/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 85895.00 545943422228 9008258262

1386 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಬಣ್ಣ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 256 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 1.20 119222.00 660006663211 9980174707

1387 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ವಿರುಪಣ್ಣ ಪಟಿಣ್ಶೆಟಿರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 259/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 39502.00 698278965761 9448866612

1388 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಯಯ ತಂ:ವಿೋರಬದ್ರಯಯ ಬಿೋಡ್ನಾಳ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 38/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.50 48304.00 723413242157 9741263718

1389 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಶಿರ ರ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 86/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 30744.00 435259301536 9620079337

1390 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ತಂ:ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಹನಮನಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.40 29639.00 894398540908 9686874665

1391 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಯಯ ತಂ:ಮುದ್ಕ್ಯಯ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 74468.00 501926174813

1392 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗವವ ಗಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ುುಪಲಾಪೂರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 60/1 ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 74215.00 309478845774 8277194984

1393 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಿಡ್ಡಪಪ ತಂ:ಸ ೋಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 12/ಅP1 ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.95 89775.00 452927294259 9449006709

1394 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 13/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 72160.00 922233767067 9449006709

1395 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ದೋವರಗುಡಿ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 1/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 72927.00 623518803630 8884844413

1396 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ:ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಮತೂಗಲ್ಲ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 29277.00 9591361306

1397 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಪಿನಿಾ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 72927.00 913304868665 9845982227

1398 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲವವ ಗಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಟುಬಾಕ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಗಂಡಿ 1.20 90522.00 349336596404 9481962259

1399 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಕಮಮ ಗಂ:ದ್ ಳಪಪ ಚಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 74 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 40139.00 489746091497 8105640138

1400 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಭಮಯಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 734496165804 9008645267

1401 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ಹನುಮಪಪ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 186/A ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 119222.00 681474494125 7760438393

1402 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತ ತಂ:ಬಾಳಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 16/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 727106356022 9663528245

1403 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಕ್ರಿಯಪಪ ನೆಲ್ಜೋರ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 43/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 491495013352 9880577639

1404 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಗಂ:ಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಪೂೋಲಿಸ ಪಾಟಿೋಲ್ ಯಲ್ಂಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 120/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 257970804982 9113069139

1405 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಯಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಮಾ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಚುಕ್ಕನಕ್ಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 41 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 78211.00 457834820122 9880100185

1406 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ್ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 23/5. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 907019809252 9663655810

1407 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ತಂ:ಭರಮಪಪ ಲಾಯವಣಿಕ ಕನಾಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 244/ಊ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1.20 119222.00 752973786273 8904304670

1408 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 43/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 904580128877 8971567069

1409 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಈರಪಪ ಲಾಯವಣ್ಕ ಕನಾಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 244/ಊ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 57270.00 468469611124 9008603047

1410 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಟದ್ಪಪ ತಂ:ದ್ಡೆಡಪಪ  ಕ್ುಷಠಗಿ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 81/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 74061.00 872460152640 9741666500

1411 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 39914.00 625391561684 7760266755

1412 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ರಾಮಪಪ ಉಪಾಪರ ಮಳಿಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 39495.00 433737355917 8495906556

1413 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೋಲ್ಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಮಜಿಜಗಿ ಹಾಲ್ಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 85/2/A ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 687941396237 8497821160

1414 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಕಾಟರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 92/B ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 82457.00 467791322465 7026100989

1415 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಈಬೆೋರಿ ಕಾಟರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 84/3 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 82457.00 972837350359 9743011606

1416 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಹೆ ಳೆಯಪಪ  ಹಸೋಕ್ುರಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 7/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.20 78211.00 441781321736 7353285352



1417 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ತಿಪಪಣ್ಣ ಬಿಸರಳಿಿ ಹಣ್ವಾಳ ಅಳವಂಡಿ 162/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 101013.00 866400861476 9164829548

1418 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಪಪಣ್ಣ ತಂ:ಸಾಂಬಣ್ಣ ಡ್ಂಬಳ ಹಣ್ವಾಳ ಅಳವಂಡಿ 28 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 101013.00 900714479884 8150869016

1419 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಜಜ ತಂ:ಸಾಂಬಣ್ಣ ಡ್ಂಬಳ ಹಣ್ವಾಳ ಅಳವಂಡಿ 19 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 60607.00 584541496522 8951019505

1420 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ರಾಮಣ್ಣ ಬಿಸರಳಿಿ ಹಣ್ವಾಳ ಅಳವಂಡಿ 10/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 101013.00 345479272595 9008632906

1421 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಡ್ಂಬಳ ಹಣ್ವಾಳ ಅಳವಂಡಿ 4/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 80810.00 576834657873 7353741057

1422 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ತಿರುಕ್ಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 31/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.40 137432.00 546669650359 9738548200

1423 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪಣ್ಣ ತಂ:ಸಿದ್ದಪಪ ಮೋಟಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 161/1, 160/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.16 115580.00 327967507588 9845248333

1424 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭುವನೆೋಂದ್ರಸಾವಮಿ ತಂ:ರುದ್ರಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 204/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.90 69174.00 400124984464 9880864101

1425 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತವವ ಗಂ:ಕ್ಲ್ಲಪಪ ತಳಕ್ಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 227 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 0.80 74248.00 978068149003 8152876563

1426 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಸೋನಬಿ  ಗಂ:ಬಾಲ್ಲಸಾಬ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 43 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 82370.00 433222422741 7026054176

1427 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮಣ್ಣ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/1. ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 295819059568 9108348168

1428 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲಾಯಣ್ವವ ಗಂ:ಕೆ ಟರಪಪ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 538396910178 9901548402

1429 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವರಡಿಡ ತಂ:ರಾಮರಡಿಡ ದ್ುಗಯದ್ ಡ್ಂಬರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 51/ಬ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 60156.00 369598886980 9900219209

1430 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ತಗಿುನಮನಿ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 144 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 80810.00 511335220727 9980335263

1431 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ರಾವಣ್ಕ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 123 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 790860682206 7090044510

1432 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮವವ ಗಂ:ಮೌಲ್ಪಪ ಲ್ಂಬಾಣಿ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 39/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 301450163977 9448631325

1433 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಬಸಪಪ ತಂ:ಹುಲಿಗಪಪ ಹರಿಜನ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 93 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 431375621527 9980333166

1434 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಉಪಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 18/2. ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 589120921466

1435 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ತಂ:ಬಾಳಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32/ಈ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 502859286020 9945841587

1436 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಂಚಪಪ ತಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 27 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 977450263110 849433039

1437 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 132/5 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 601643044612

1438 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ನಾಗರಾಜ ತಂ: ಸಂಗಪಪ ಅ.ಸಂದ್ಾರ ಖಾಸ ತಾಯಿ 

ಅಂಬವವ ಗಂ:ಸಂಗಪಪ
ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 206/ಅ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 80810.00 976119305270 9880407878

1439 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವವವ ಗಂ:ಬಸಪಪ ದ ಟಿಹಾಳ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 651742923366 9742040258

1440 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಮುದ ೋಳ ಚಾಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 60/61/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 972261091508 964772190

1441 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಬಸಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ಹುನುಗುಂದ್ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 19/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 8971845160

1442 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ M/G ಶಿವವವ ಗಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/1+4 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 633096729609 9945241490

1443 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 936032020952 9611772137

1444 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತ  ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಚಿತವಾಡ್ಗಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 18/1. ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 925842899987 9901998372

1445 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮವವ ಗಂ:ಹನಮಪಪ ಕೆ ಪಪಳ ಹಿರೋಕಾನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 71/B ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 316689859872

1446 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 147/2,147/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 947538852859 9535098007

1447 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಹೆ ಳೆಯಪಪ ಕ್ದ್ರಳಿಿ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 70/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.95 86413.00 806223969784 9740489195

1448 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಮಲಾಕಜಪಪ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 71/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.95 86413.00 262190830049 9743350915

1449 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಕ್ರಹನಮಪಪಗ್ೌಡ್ ಹನಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 46/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.95 86413.00 770646030155 9900161443

1450 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 12 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 909205247591 9483722705

1451 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ: ಬಸಪಪ ಆರೋರ ತಾವರಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 15/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.93 29013.00 311316010004 8762437407

1452 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಪಪ ತಂ:ಮಹಾದೋವಪಪ ಗಂಗನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 461749438080 7090350410

1453 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆಕ್ವವ ಗಂ:ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಗಂಗನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 687556681078 9449508518



1454 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರಮಮ  ಗಂ:ಮಲ್ಕಾಜಪಪ ದ್ಲಾಲಿ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 70/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.80 73758.00 314235536272 7996298642

1455 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಬಸಮಮ ತಂ:ಶರಣ್ಯಯ ಮಂಟಗೋರಿ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 76/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 52204.00 365334373366 9901535952

1456 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಬಸಮಮ  ಗಂ:ಶರಣ್ಯಯ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 54/ಉ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 365334373366 9901535952

1457 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂ:ಸಂಗಪಪ ಮೋಟಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 186 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 337894616228 8722854876

1458 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಯಯ ತಂ:ಪತರಯಯ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 73758.00 449699096318 9964874926

1459 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ರಾಮಪಪ ಕ್ುರಬಡ್ಗಿ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 57 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.95 86413.00 55534299698 9108470548

1460 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಹುಚಚಪಪ ತಂಬರಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 140720.00 938817180517 9731422369

1461 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲಾಜಿ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 245385590269 8548098804

1462 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರತಾಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32/ಅ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 824080904987 8996323552

1463 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 26/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 401502100733 9585391231

1464 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಗಂ:ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 15/1. ಪ.ಜಾತಿ ಸ ರಕಾಯಿ 1.00 101013.00 318547461342 9912765428

1465 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಗಂ:ಯಮನಪಪ ವಡ್ಡರ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 47/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 88457.00 260046079314 8539955535

1466 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32/ಉ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72616.00 694163378530 7899009742

1467 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಂಡ್ಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ದ್ಾಸರ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 36/ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 827983125379 9739862056

1468 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಮಾರಪಪ ತಂ:ಮಾರಪಪ ಅ.ಸಂದ್ಾರ ತಾಯಿ 

ಮುದ್ದವವ ಗಂ:ಮಾರಪಪ
ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/2. ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 920687509360 9164443017

1469 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ:ಸಿದ್ದಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 71/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 0.80 73758.00 574906801749 9632504775

1470 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಮಲ್ವವ ಗಂ:ಶಂಕ್ರಪಪ ನಾಯಕ್ ಹೆೈದ್ರನಗರ ಅಳವಂಡಿ 2/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 751411770922 9448961372

1471 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಗಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 227 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 623507106545 9448407294

1472 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಲ್ಕ್ಷಣಸಿಂಗ್ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 38/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 870838176141 7022367055

1473 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಲ್ಲಕ ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 51/c1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 678538652060

1474 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ ನಾಗಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 33/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 779217092092 7204283677

1475 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಬವವ  ಗಂ:ಶೆೋಷಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 36/10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 909930405151 7090562741

1476 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರವವ ಗಂ: ಗ ಳೆಪಪ ಕ್ುದ್ರಿಮೊೋತಿ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 38/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 322929735471 7676380868

1477 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ ತಂ ಹಿರೋಬಸಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 59/ಆ/2 ಸಾಮಾನಯ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 1.20 119222.00 753682097999 9008603047

1478 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹೆೋಶ ತಂ ಬಸವರಾಜ ಕ್ವಲ್ ರ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 576 ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 517371540012 9632014619

1479 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಷಣ್ುಮಖನಗ್ೌಡ್ ಪಾಯಟಿ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 189/5,189/7 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.30 108297.00 504851464323 8722996961

1480 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಭಾಸಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ಗುಡಾಲನ ರ ಅಳವಂಡಿ 23/A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 69338.00 316864945792 9964796102

1481 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿದ್ದಪಪ ತಂ:ಕ್ರಿಯಪಪ ಗುಡಾಲನ ರ ಅಳವಂಡಿ 327/C ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 77042.00 480407161811 9535790568

1482 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹನಮನಗ್ೌಡ್ ಗುಡಾಲನ ರ ಅಳವಂಡಿ 32/ಸಿ,33/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 61634.00 996295090559 9880470642

1483 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಮಮ ಗಂ ಹನಮಪಪ ಚಾಮಲಾಪೂರ ಚಾಯಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/ಆ,2,6/4ಆ/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 57272.00 422435444962 9008603047

1484 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ ಯಲ್ಲಪಪ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 73/ಅ4 ಪ.ಜಾತಿ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 1.20 119222.00 713200511520 9945170851

1485 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ ಮಲ್ಲಪಪ ಬೆ ೋಗಿ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 119222.00 833249476062 7760354614

1486 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಚುಕ್ಕನಕ್ಲ್ಲ ಕೆ ಪಪಳ 60/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 77043.00 848813160059 8861800150

1487 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮವವ ಗಂ ಹುಲ್ಗಪಪ ಬೆ ೋವಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 232 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 481660112764 9620988919

1488 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂ ಪಾಡ್ಂಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಹೆೈದ್ರನಗರ ಅಳವಂಡಿ 30/ಆ,31/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 622010560020 9972840265

1489 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಮಮ ಗಂ ಭೋಮಪಪ ಹೆೈದ್ರನಗರ ಅಳವಂಡಿ 55 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 2.00 127761.00 865362336335 9449177852

1490 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ತಂ:ಸಕ್ರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕೆಂಚನದ ೋಣಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9/A/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 756500180244 8050613301



1491 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ಭರಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕೆಂಚನದ ೋಣಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 7/E ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 641223949657 8971287337

1492 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಅರಶಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 87 ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 594590435464 8050882041

1493 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ತಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 97/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 74985.00 617696188780 9972834538

1494 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 50/1 ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 384742492000 9482172069

1495 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಭಜಂತಿರ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 49/1 ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 0.80 82457.00 295336766158

1496 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಸನಪಪ ತಂ:ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 26/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 0.92 93589.00 240386112136 9686155969

1497 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ತಂ ಹುಲ್ಗಪಪ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 227 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 738006960510 7760564589

1498 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ತಾಯಿ ಗ್ಾಳೆವವ ಹರಿಜನ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 132/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 876247487199 8762236030

1499 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚೌಡ್ಪಪ ತಂ:ವಿೋರಬಸಪಪ ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 615/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.73 57264.00 479412407219 9902753021

1500 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚೌಡ್ಪಪ ತಂ:ವಿೋರಬಸಪಪ ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 701/ಆ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.43 12438.00 479412407219 9902753021

1501 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚೌಡ್ಪಪ ತಂ:ವಿೋರಬಸಪಪ ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 609/ಆ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 2.34 137594.00 479412407219 9902753021

1502 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ಚೌಡ್ಪಪ  ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 42/4 ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.19 43084.00 980432949495 9538585223

1503 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಕಾಂತ ತಂ ಚೌಡ್ಪಪ  ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 314/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಪೋರಲ್ 3.00 83170.00 893156992829 9880269381

1504 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾಸಪಪ  ತಂ:ಶಂಕ್ರಪಪ ದ್ಾಸರ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 91/ಡ್ ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 319600569088 880403790

1505 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತಂ ಧಮಯಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 62/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 326032098485 9448475791

1506 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಹಿರೋಯಮನಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 48/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 828891180936 9845777801

1507 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಮೋಶ ತಂ ಭೋಮಪಪ ಇಂದ್ರಗಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69/3 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 1.00 101013.00 780551873331 7829990240

1508 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಂಗಪಪ ತಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ನಾಯಕ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 61/1 ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 951368473595 7676999012

1509 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುರಿ ಸಂಗ್ಾಪೂರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.80 172854.00 937369286739 7022201551

1510 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಸ ೋಮಪಪ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 61/ಉ ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 0.40 32905.00 572104244788 9740996747

1511 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ರ ಪಲ್ಲಪಪ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 27/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 768685687444 88842547817

1512 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಅಂಬಣ್ಣತಂ:ಯಮನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ತಾಳಕ್ನಕಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 97 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 80810.00 695570991249 7026058371

1513 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ತಾಳಕ್ನಕಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 68 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 80810.00 524261238928 8050118673

1514 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖ್ಯೋಮಣೆೋವವ ಗಂ:ಫೋರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/1. ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 815278093642 8945596000

1515 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ರಂಗನಗ್ೌಡ್ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 34/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 201778228582 9743401491

1516 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಅನಾಾಳೆಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಸಿಂಗ್ಾಪೂರ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 12/3/ಅ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 299065972601 8971274300

1517 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಮಿಗಪಪ ತಂ:ವಜರಪಪ ಮುಂಡಾಸದ್ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9/4. ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 767278904277 9972271948

1518 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಆಚಾರತಿಮಾಮಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 29 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 282775841044 9611738264

1519 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ಚಾಯಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 50/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 555791609486 9008603047

1520 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಮಮ ಗಂ:ಹನಮಪಪ ಚಾಯಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 49/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 895089928084 9611431530

1521 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗಮಮ ಗಂ:ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಪೂೋಲಿಸ ಪಾಟಿೋಲ್ ಚಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 91/ಅ/P ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 282775841044 9071677350

1522 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪತರಪಪ ತಂ:ಗಂಗಪಪ ನಾಗರಳಿಿ ಮುದ್ಾದಬಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 193/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155641.00 490486180183 996467669

1523 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸದ್ಾಶಿವಯಯ ತಂ:ಷಡ್ಕ್ಷರಯಯ ಮುದ್ಾದಬಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 102986.00 922529820855 944642684

1524 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮ ತಯಯಯ ತಂ:ಷಡ್ಕ್ಷರಯಯ ಮುದ್ಾದಬಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 84/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.95 62182.00 495318568749 944642684

1525 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಹುರಳಿ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 47/ಕ್ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 200851112516 8884004314

1526 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಮೋಶ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ  ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013.00 916013819875 9731611814

1527 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರೋಶ ತಂ:ಬಾಳಪಪ ಕ್ುಟುಗನಹಳಿಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 91 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 994481734653 9743530108



1528 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕ್ುಟುಗನಹಳಿಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 1/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 238489537171 9741492699

1529 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ತಳವಾರ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 93/ಬಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 431719735392 8861831574

1530 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ  ಮಂತಿರ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 11/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 761167824008 9481086437

1531 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಂತಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಮಂತಿರ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 34/ಅ2, 39/ಅ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 676607796920 9740420550

1532 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾವಿೋರಯಯ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 19/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 598076641267 9845607415

1533 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 75/2 ಪ.ಪಂ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 270168460003 9585345659

1534 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ಾಯನಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 83/1-ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 587265222420 9483676758

1535 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 18 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 905782509061 9902970950

1536 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಆಡಿೋನ್ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 25/1ಅ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 458722229539 9539307376

1537 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಪಪಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಲ್ಚಮಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 44/2 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 971498105020 9846218126

1538 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 25/1,ಇ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 471363858663 8277022077

1539 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತೋಜಪಪ ತಂ:ಹನಮಂತಪಪ ಹುಲ್ಗಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 252 ಪ.ಪಂ ಮಲಿಲಗ 0.40 45349.00 377070941584 9880806424

1540 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ  ತಂ:ಹನಮಪಪ ಪರಮನಹಟಿಿ 

ಹಾಲ್ಗಿ
ಹುಲ್ಗಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 259/1 ಪ.ಪಂ ಮಲಿಲಗ 0.50 48942.00 687800239568 9880806424

1541 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತಂ:ಲ್ಂಕೆಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 79/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 87678.00 531053434756 7892416980

1542 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 33/5 ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ 1.20 78211.00 559113186329 7353518216

1543 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಗಂ:ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 31/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 248271016419 7760775960

1544 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗವವ ಗಂ:ಯಲ್ಲಪಪ ಗತ ೂರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 122/4 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 70596.00 843923164872 9980334156

1545 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ತಂ: ಸಣ್ಣನಿಂಗಪಪ ಗ್ೌಡ್ರ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28/5. ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.80 73758.00 565626895300 9845223711

1546 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಭರಮನಾಯಕ ತಳವಾರ ಚುಕ್ಕನಕ್ಲ್ಲ ಕೆ ಪಪಳ 91/ಎ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.80 52659.00 460002102840 8073623193

1547 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ತಳವಾರ ಬೆಳಗಟಿಿ ಅಳವಂಡಿ 62/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 967842432925 9901237349

1548 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ತಂ:ಬುಡ್ಡಪಪ ಹಾಯಟಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 210/1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 65824.00 625883974336 9148332588

1549 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಬುಡ್ಡಪಪ ಕೆ ಪಪಳ ಮಳಿಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 24 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 42129.00 633685633756 9148332588

1550 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಬಸವನಗ್ೌಡ್ ತಂ: ಸಂಜಿೋವಪಪ ಅಸಂದ್ಾರ ಖಾಸಾ 

ತಾಯಿ ಕ್ಳಕ್ವವ ಗಂ:ಸಂಜಿೋವಪಪ
ಚಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 91/ಅP1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 936887515756 9483468575

1551 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿದ್ದಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಡ್ಂಬಳ ಘಟರಡಿಡಹಾಳ ಅಳವಂಡಿ 152/ಇ ಸಾಮಾನಯ ನುಗು, ತರಕಾರಿ 1.90 121567.00 945240543105 9901570819

1552 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿೋತವವ ಗಂ:ಶಿವರಡಿಡ ಹಾಯಟಿ ಬಿಸರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 149 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು, ತರಕಾರಿ 1.00 82457.00 504303441048

1553 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದ್ಾನಪಪ ತಂ:ಶಿದಿಲಂಗಪಪ ಟುಬಾಕ ಭೈರಾಪೂರ ಅಳವಂಡಿ 142/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 761711923823 8904603358

1554 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಐನಗ್ೌಡ್ರ ಗ ಂಡ್ಬಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 110/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32722.00 391298841943 9740407913

1555 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ತಂ:ಕೆ ಟರಪಪ ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 94/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32722.00 242648366621 9740407913

1556 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಬಾದ್ರಬಂಡಿ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 95/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824.00 676711340716 9740420679

1557 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಹಿರೋಈರಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 92 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 622431739694 9972524186

1558 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಬಸಪಪ ತಂ:ಹಿರೋಬಸಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 93/ಅ ಸಾಮಾನಯ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 1.20 119222.00 716096119778 9901682945

1559 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಹೆ ನಾಪಪ ಬಂಗಲಿ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 35/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 902169605693 9663230408

1560 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಯಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಗ ಲ್ಲರ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28/3. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 728742052769 9880872040

1561 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ರ್ಲಿಚೋಟಿ ಬಾಸಕರರಾವ್ ತಂ:V.ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 

ಮ ತಿಯ ಭಾಗಯನಗರ
ಮುದ್ಾದಬಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 172/1/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 796506370922 9035453574

1562 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ತಂ:ಕೆಂಪಯಯ ಹೆ ಸಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 158,162/A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 59241.00 431907342665 9035474977

1563 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಗ ೋಂದಿ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 10 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 85895.00 724292121984 9008717849

1564 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಯಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 67 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 2.00 63880.00 519974988433 9900612050



1565 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿೋಬಿ ಗಂ:ಖಾಜಾ ಹುಸೋನ ಕಲ್ಲಲೋದ್ಾರ ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 0.80 52659.00 408318809739 9972839478

1566 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 65/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 474149304507 9740420550

1567 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಗವಿಯಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 224/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72616.00 685493447068 7899009742

1568 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಆಚಾರತಿಮಾಮಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 74468.00 308809063703 9742470993

1569 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪದ್ಾಮವತಿಬಾಯಿ ಗಂ:ಗವಿಸಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಚುಕ್ಕನಕ್ಲ್ಲ ಕೆ ಪಪಳ 41 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 77043.00 449247582328

1570 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಮಲ್ಲವವ  ಗಂ:ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಕೆ ಪಪಳ ಕೆ ಪಪಳ 711/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.63 158372.00 367559934887 9591559785

1571 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಬಸಪಪ ತಂ:ಹುಚಚಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 62/13 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 40176.00 900540843528 9743350915

1572 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತ ತಂ:ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ್ ಈಳಿಗೋರ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 149 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.98 190239.00 383119755133 9164230599

1573 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಲ್ಂಕಹನುಮಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 56/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.75 69742.00 485040167388 9591500396

1574 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವಂತಪಪ ತಂ:ಹನುಮಂತಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 58/6 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.60 57447.00 363612173706 9743350915

1575 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರಾಜ ತಂ:ಹಿರೋಹನಮಪಪ ಮೋಟಿ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 74/1ಆ/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 267753196177 7406961442

1576 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಗಂ:ಶಿವಪಪ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 38/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 9739862056

1577 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ಮೋಟಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 30/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 0.80 73758.00 249611112162 9663181341

1578 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಹನುಮಪಪ ತಂ:ಗುರಪಪ ಹಳಿಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 43/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 905187814554 9742573081

1579 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಈರನಗ್ೌಡ್ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 34 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 441981005725 8151017579

1580 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಲ್ಂಕಹನುಮಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 56/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 485040167388 9743350915

1581 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ತಂ:ರಘುಪತಿಗ್ೌಡ್ ಲ್ಲೋಬಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 95/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.58 55699.00 241197833177

1582 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ವಕ್ರ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 21/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 767561818891 9731573253

1583 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನರಸಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಗ ಂದಿಹೆ ಸಳಿಿ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 54 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.80 73758.00 655611821596 9481067851

1584 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋನಾಬಾಯಿ ಗಂ:ಹನುಮಂತಪಪ  ಗಂಗ್ಾವತಿ ಕೆ ಪಪಳ ಕೆ ಪಪಳ 126/6 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.60 155641.00 958250677525 9845509204

1585 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹಕಾರಿ ಆಚಾರತಿಮಾಮಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 12/1/4. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 73758.00 431713522021 9740159668

1586 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಲಿಂಗಪಪ ಮಡಿಡ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 64/ಬಿ/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00 480245609278 9481067851

1587 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 54/1.3F+E ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 119222.00 417136211540 9481067851

1588 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳಿವವ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುರಿ ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 31/ಆ,46/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 399470878567 9481067851

1589 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಮಹಾದೋವಪಪ ಕೆ ೋರಿ ವದ್ಗನಾಳ ಅಳವಂಡಿ 133/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.95 86413.00 596541809951 8197964849

1590 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ತಂ:ಗ್ಾಯನಪಪ ಶಿದ್ದರ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 31/4 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73757.00 580658011218 9739862056

1591 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಂಡ್ಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 57/ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 74830.00 839091852476 8970003594

1592 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮವವ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 106/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 606857611438 9740420550

1593 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರೋಶಗ್ೌಡ್ ತಂ:ದ ಡ್ಡಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 108/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013.00 969690011878 9845680418

1594 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ವಿೋರಪಪ ವಕ್ರ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 82457.00 277937748710 8050201211

1595 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಯಯ ತಂ:ಶಿದ್ಾರಮಯಯ ಮಠದ್ ಚಿಕ್ಕಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 89/2,89/5,89/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 257162465148

1596 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿ.ಛತರಪತಿ ತಂ:ಸಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ಹಿರೋಬಗನಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 167/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 933267401091 9844599606

1597 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಮೋಶಗ್ೌಡ್ ತಂ:ನಿೋಲ್ನಗ್ೌಡ್ ಹುನುಕ್ುಂಟಿ ಅಳವಂಡಿ 39/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 91734.00 388170493010

1598 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಸಣೆಣೋಪಪ ಕ್ುರಿ ಉಪಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 34/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.90 91734.00 993532540276 9448478791

1599 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ:ರ ಪಲಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28/9.,28/6 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 76673.00 363002118269 90081280921

1600 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂ: ಚನಾಯ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 48/ಈ ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 227352856128 9900161618

1601 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ಾಳೆಪಪ ತಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ಪರತಮಲ್ಲಯಯ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 6/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.36 32777.00 346534371620 7406535796



1602 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಗುರಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 93/3 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 560632252321 9902943529

1603 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ತಾಳಕ್ನಕಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 78/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.30 27314.00 437031876429 9764350835

1604 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂ:ಲ್ಚಮಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 4 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.60 54628.00 241189636961 8050886435

1605 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ ೋಟಪಪ ತಂ:ಬಸವಣೆಣಪಪ ಬೆ ಳೆ ಿಳಿಿ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 545/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 896471579888 7338404125

1606 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಮಹಾದೋವಪಪ ಕೆ ೋರಿ ವದ್ಗನಾಳ ಅಳವಂಡಿ 91/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 596541809951 8197964849

1607 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಶಾನಬೆ ೋಗರ ವದ್ಗನಾಳ ಅಳವಂಡಿ 164/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 84456.00 274240507873 8105384251

1608 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದ್ಪಪ ತಂ:ದ ಡ್ಡಬಸಪಪ ಮಂಗಳಾಪೂರ ಕಾಟರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 194/D ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1.20 108342.00 698042859718 7338403455

1609 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜವವ ಗಂ:ಕ್ೃಷಣಪಪ ರಡೆಡೋರ ನಿಲ್ಲ ೋಗಿಪುರ ಅಳವಂಡಿ 63/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 2.00 192062.00 671819974053 9611740638

1610 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಕ್ಯಂಡೆಪಪ ಮಂಗಳಾಪೂರ ಕಾಟರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 193/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 108342.00 548708173241 8496050087

1611 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರವವ ಗಂ:ಹುಚಚಪಪ ಕೆ ಳಿಿ ವದ್ಗನಾಳ ಅಳವಂಡಿ 32/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯಿ 0.80 82457.00 451368630493 9964469810

1612 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಘಂಟಿ ಬಿಸರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 112/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155221.00 635096081351 9449761759

1613 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ  ತಂ:ನಾಗಪಪಲ್ಮಾಣಿ ಮಹಮದ್ನಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 103/73/25 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.80 81457.00 898388388675

1614 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಜ ೋಗಿನವರ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 20/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 74061.00 625771408163 9854546982

1615 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಬಸವನಗ್ೌಡ್ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 74/ಆ ಸಾಮಾನಯ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 1.20 119222.00 419115588908 9880393734

1616 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ರಾಮಣ್ಣ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 65/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.20 119222.00 301700242452 9620329240

1617 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಂಗಲ್ವವ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹರಿಜನ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80 ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 74061.00 553969557431 9845291623

1618 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಗಂ:ಶೆಟೆಿೋಪಪ ಹರಿಜನ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 99 ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.00 101013.00 890876626558 8105966146

1619 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ:ಗ್ಾಯನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 22/1. ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 92141.00 248023672322 9741435052

1620 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ಹರಿಜನ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 93 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 591104444454 9481099328

1621 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಚಾಮಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/ಅ1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 620496897775 9632289607

1622 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಚಂದ್ರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 892663774802 9880941719

1623 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ ೋಮಾರಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/ಅ/4 ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.80 70324.00 341269400808 8923974140

1624 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಭರಮಗ್ೌಡ್ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 73/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 432066537292

1625 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ಹುಚಚಪಪಗ್ೌಡ್ರ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 20/3. ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 783987677370

1626 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಚಮಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28/1. ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 524956873902

1627 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಗಂ:ವಿರುಪಣ್ಣ  ವಡ್ಕ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28/1. ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.20 119222.00 462473622896

1628 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಂಡ್ುರಂಗಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 73/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 951259617396 9972761279

1629 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹೆ ಳೆಗ್ೌಡ್ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 73/1 ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 554357085391 9448630887

1630 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಅನಾಳೆಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 20/1ಅ ಪ.ಪಂ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ 1.20 119222.00 966972677994 9686906653

1631 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಯಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಲಿಂಬೆ 2.00 53239.00 286681824892

1632 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಂಗಲಾ ಗಂ:ಗುರಪಪ ಶೆಟಿಿ ಚುಕ್ಕನಕ್ಲ್ಲ ಕೆ ಪಪಳ 69 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 120616.00 483303444403

1633 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋಣಾ ಉಫಯ ಪಲ್ಲವಿ ಗಂ:ಅಮರಣ್ಣ ಶೆಟಿಿ ಚುಕ್ಕನಕ್ಲ್ಲ ಕೆ ಪಪಳ 55 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 120616.00 802555402254

1634 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಭುರಾಜ ತಂ:ಗವಿಸಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಚುಕ್ಕನಕ್ಲ್ಲ ಕೆ ಪಪಳ 41 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824.00 700449866629

1635 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಶಿಳಿಿಶಾಯತರ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 34/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.40 137431.00 359699331593 9880499358

1636 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗವವ ಗಂ:ಮರಿಯಪಪ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 43/1 ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 471655256101 9880499358

1637 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಿರಿಜಾ ಗಂ:ಬುಡೆಡಪಪ  ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 135/6 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 798468023227

1638 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ರಾಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 135/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.60 155641.00 266169668663



1639 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯವವ ಗಂ:ಸಣ್ಣ ದ್ಾಯಮಪಪ  ಲ್ಮಾಣಿ ದೋವಲಾಪುರ ಕೆ ಪಪಳ 12 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 119222.00 856807918089

1640 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 148 ಪ.ಪಂ ನುಗು 1.00 101013.00 413049203207 7625081499

1641 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಯಲ್ಲಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 19/A ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013.00 391342059224 8080280701

1642 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಹನುಮಂತಪಪ ಪಿನಿಾ ಯಲ್ಂಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 33/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 481337742268 9945841587

1643 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಮಾಯಪಪ ಶಿದ್ದರ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 21/1. ಪ.ಜಾತಿ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 516114019799 9880905648

1644 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ ೋಜಮಮ ಗಂ:ರಾಮರಡಿಡ ಹಾಯಟಿ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 123/c ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.90 121567.00 223883918869 7760858258

1645 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಯಮನಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಕೆ ಳಿ ಹನಕ್ುಂಟಿ ಅಳವಂಡಿ 84/B ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.99 65165.00 861201525607 9611740638

1646 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆ ೋಜಕ್ುಮಾರ ತಂ:ಬಸವರಡಿಡ ಗದಿದಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 644/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 65483.00 213727800690 9739502157

1647 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಪಪ ತಂ:ಶಿದ್ಾರಮಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 643/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 65483.00 975521052816 9448173276

1648 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಬಿೋರಪಪ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 96/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 968751721523 9916436984

1649 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಮಮ ಗಂ:ಮರಿಯಪಪ ಗದ್ಗಿನ ಚಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 62/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 591808842230 8747805193

1650 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಕ್ಕಲ್ಪಪ ತಂ: ಸಂ.ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 54/ಬಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.80 82457.00 448528784823 7760708339

1651 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 1/ಆ ಸಾಮಾನಯ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 657170554650 8961384509

1652 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖಪಪ ತಂ:ನಾಗಪಪ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/3 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 921587316670 9663700508

1653 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಟದ್ಪಪ ತಂ:ಮಹಾದೋವಪಪ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 52/ಕೆ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.00 101013.00 772494077392 996815204

1654 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಯಮನ ರಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 137/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 966952450124

1655 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧ ಳೆಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 52/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.00 101013.00 396820245332 9741352619

1656 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಬಸಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಗಂಗನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 381388670749 9740420550

1657 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮಮ ಗಂ:ಬೆೋವಿನಾಳಪಪ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 277215548615 9743505985

1658 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮವವ ಗಂ:ಕೆಂಚಪಪ ಯಲ್ಬುಗಿಯ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಾಮಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 161/10 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 753090926061

1659 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ಬಸಪಪ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 90600.00 396542865830 9945560010

1660 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಗಂ:ಬಸವರಾಜ ಗ ಂದಿಹೆ ಸಳಿಿ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 104/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 392513211228 9741388152

1661 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ  ಮುಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 25/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 923774232074 9535551514

1662 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ಚನಾಪಪ ಯಲ್ಂಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 706597495269 8496840232

1663 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಯಯ ತಂ:ಸಂಗಯಯ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಾಮಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 321718316549 9945565510

1664 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಮಮ ಗಂ:ಗಂಗಯಯ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಾಮಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 459475259670 9663240541

1665 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ವಕ್ರ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45/ಆಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 965597319588 9632728930

1666 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಸಂಗಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 208/3ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 571558414381 9902751128

1667 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತ ತಂ:ಮಳೆಿಪಪ ಕ್ಬೊೋರ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 49/RP2,49/ep3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 369796496729 9071668285

1668 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿೋರಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಗ ೋಸಲ್ದ ೋಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 18/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 236943284864 9611221958

1669 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ ೋಟಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಬಾಗಿಲ ಯಲ್ಂಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 56 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 743882531124 8150040958

1670 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಕ್ಕಲ್ಪಪ ತಂ:ಪಂಪಣ್ಣ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 8/1. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 878785875020 8963869900

1671 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ವಕ್ರ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 104/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 907806964993 9611217967

1672 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಮಿೋದ್ಸಾಬ ತಂ:ಮುಸೂಫ್ ಸಾಬ್ ಹಿರೋಮನಿ ಯಲ್ಂಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 579279028196 9353966288

1673 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಬಯಯ ತಂ:ಶೆೋಖರಯಯ ಅಬಿೂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 693411923497 8277590218

1674 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಮಮ ಗಂ:ಶೆೋಖಯಯ ಅಬಿೂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 29/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 837468014815 7353366182

1675 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಕ್ಯಂಡ್ಯಯ ತಂ:ಶಿವಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಅಬಿೂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28/3. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 717554421821 9663143094



1676 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಗಡಾದ್ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 662288355614 8884887158

1677 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ;ಹನುಮಪಪ ಯಲ್ಂಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 166/6 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 82457.00 446340238898 9945841587

1678 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಹರಿರ್ಾ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 51/ಈ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 1.00 101013.00 261939130648 9844073819

1679 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಗವವ ಗಂ:ಶಂಕ್ರಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಅರಸಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 36 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 219544006920 7026054406

1680 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ವಡ್ಡರ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 48/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 74830.00 307805508717 9844134162

1681 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವವವ  ಗಂ:ರಂಗಪಪ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 43/ ಅ /1 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.60 54628.00 342548915234 9880721009

1682 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಚಮಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಇಂದ್ರಗಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 636904666939 9880685781

1683 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ತಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ಪರತಮಲ್ಲಯಯ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 6/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 90911.00 603007157926 9164161192

1684 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ಹನಮಂತ ಹರಿಜನ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 95/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 73435.00 7829990728

1685 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿೋನಪಪ ತಂ:ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 26/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 73435.00 946989456445 7028907802

1686 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮಮ ಗಂ:ಫಕೋರಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 71498.00 599352664818 9743158803

1687 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಮುಕಾಕಲ್ಪಪ ಶಿವನಗ್ೌಡ್ರ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 82/ಅ2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 207389661348 9916436849

1688 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಹಣ್ವಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 162/1 ಪ.ಪಂ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 670861084188 8151066649

1689 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷಿ ಗಂ:ಮಲ್ಲಣ್ಣ ರಡೆಡೋರ ನೆಲ್ಲ ೋಗಿಪುರ ಅಳವಂಡಿ 63/ಬಿ,63/A ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 252586489943 9611337135

1690 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುನಿತಾ ಗಂ:ಮಹೆೋಶ ರಡೆಡೋರ ನೆಲ್ಲ ೋಗಿಪುರ ಅಳವಂಡಿ 63/ಎ/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.08 108297.00 201000623824 9611740638

1691 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಂಡ್ಪಪ ತಾಯಿ:ಭರವವ ನಾಯಕ್ ಬೆೋಳ ರು ಅಳವಂಡಿ 169/1-3ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ 0.80 82457.00 773560803041 9972798687

1692 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ತಂ:ಶಂಕ್ರಪಪ ನಕ್ರಳಿಿ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 58 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63903.00 580449941099 8197971168

1693 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜಾಮಾಬಿೋ ಗಂ:ದ್ಾದೋಸಾಬ ದೋಸಾಯರ ಕ್ಲ್ಲಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 5/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1.20 43361.00 534921247341 7026332219

1694 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಮಮ ಗಂ:ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಪೂೋಲಿಸಪಾಟಿೋಲ್ ಗಬ ೂರು ಕೆ ಪಪಳ 31/ಸಿಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 718537665891 8970784848

1695 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ಗ ಣೆಪಪಗ್ೌಡ್ ಪೂೋಲಿಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಚಿಕ್ಕಬಗನಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32722.00 487011755663 8310517667

1696 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಧರ ಭಟಿ ತಂ:ಲಿಂಗಭಟಿ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 319/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 57675.00 357606878825 9448933565

1697 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಕ್ುರಿ ಅಬಿೂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 76/A ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 1.50 96792.00 265762038521 8277590254

1698 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುರೋಶ ತಂ:ಹುಚಚಪಪ ಮೊರಗೋರಿ ಹಲ್ಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 206 ಸಾಮಾನಯ ಸುಂಗಧರಾಜ 0.60 63903.00 769981786399 8951012721

1699 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಂದಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 481535883380 9845806710

1700 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧಮಯವವ ಗಂ:ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 46 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 273555265957 9972001750

1701 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 46 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 999327316048

1702 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 18/ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 637854651464 9945452377

1703 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ:ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 37/ಆ ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.58 52807.00 928059474345 8277022077

1704 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಕೆ ಪಪಳ ಕೆ ಪಪಳ 309/1 ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ 0.80 49550.00 464076047417 9980080493

1705 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಹಿರೋಹನಮಪಪ ಆಡಿನ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 25/1ಎಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 676265836390 8277022077

1706 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 77/ಆ2 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 692871604389 5900594031

1707 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಪಪ ತಂ:ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 92/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 83111.00 971498105020 7252831737

1708 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿರಸಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣಹನುಮಪಪ ಆಡಿನ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 46/ಇ ಪ.ಪಂ ಕ್ುಂಬಳ 0.90 83111.00 488611741954 9008717849

1709 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣನಿಂಗಪಪ ಗ್ೌಡ್ರ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28/6. ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 87678.00 629536325333 9008717844

1710 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಸ ಯಯಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 76 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.90 83378.00 394131429960 7849506972

1711 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಂಗಪಪ ತಂ:ಹರಿರ್ಾ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 56/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.90 83378.00 977125528104 9008717849

1712 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರತಾವವ ಗಂ:ಡಾಕ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 19/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 72568.00 280300312328 9743812612



1713 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ಾಳೆಪಪ  ತಂ:ಕೆೋಶಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 19 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಗಂಡಿ 1.00 101013.00 516159515090 9535394359

1714 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣಯಮನಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 48/6,48/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 0.90 83139.00 874140496697 8495975197

1715 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪತನ್ ಸಿಂಗ್ ತಂ:ಶಿದ್ದಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 40/6 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 83139.00 961216344536

1716 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಪಪ ತಂ:ಸ ೋಮಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 77/2/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 72569.00 889520733805 9761268124

1717 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/1/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 849211281486 7259697232

1718 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದಪಪ ತಂ:ಕ್ರಹನುಮಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 62/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.40 40023.00 604150941893 8790384491

1719 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 72/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 840810042184 8095385778

1720 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 10/5. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 72626.00 398137476440 9901564721

1721 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ:ಈರಪಪ ಎಲಿಗ್ಾರ ದೋವಲಾಪುರ ಕೆ ಪಪಳ 46/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 65483.00 380997363512 9743103559

1722 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80,81/ಈ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 985344455055 9903233943

1723 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಅಬುದಲ್ಗಫೂರ ತಂ:ಅಬುದಲ್ ರಹಮಾನಸಾಬ 

ಬ ದ್ಗ
ಬ ದ್ಗುಂಪಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 107/ಕ್1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 64115.00 407407388902

1724 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಂದ್ರಪಪ ತಂ:ಕಾಮಣ್ಣ ಬ ದ್ಗುಂಪಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 100549.00 736946070151 9663159618

1725 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಜಾಬಿೋ ತಂ:ಮಹಮದ್ಹನಿೋಫ್ ಸಾಬ ಮುನಿರ್ಾರ ಬ ದ್ಗುಂಪಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 85/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 39494.00 932971144521 7892078882

1726 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂ:ಗಿಡ್ಡಯಮನಪಪ ಗಬ ೂರ ಬ ದ್ಗುಂಪಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 75196.00 388315693731

1727 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ್ ಕದ್ಾಳ ಕಡ್ದ್ಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 23/ಡ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 749479808498 9740821951

1728 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಮುರಡಿ ಕೆಂಚನದ ೋಣಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 46/5 ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 74461.00 728869772479 9902040871

1729 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಬಸಪಪ ತಂ:ರಾಮಪಪ ಕೆ ಪಪಳ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 139/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 659719328019 9764354281

1730 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಮಾದಿನಾಳ ಅರಶಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/1. ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 773827217464 8050661081

1731 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ: ಬಾಳಪಪ ಗ್ೌಡ್ರ ಅರಶಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 75/ಆ ಪ.ಪಂ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.90 91734.00 311374812386 9076880381

1732 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 96/ಆP1 ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222.00 716409128064 8970406556

1733 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ಚೌಡ್ಪಪ ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 42/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.19 77592.00 980432949495 9741913141

1734 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಶಿವಲಿಂಗಪಪ ಗ್ೌಡ್ರ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 5/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 428492685864 9964135375

1735 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಹಿರೋಹನಮಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222.00 297069351043 9606548126

1736 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಇಂದ್ರಪಪ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 11/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 119222.00 275325709484 8105966146

1737 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಯತಾಟಿಿ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 13 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 119222.00 823702985559 7760412068

1738 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ತಂ:ಬಿೋಮಪಪ ಯತಾಟಿಿ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 119222.00 861153072100 9945170851

1739 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಯತಾಟಿಿ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 13 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 119222.00 668002711095 9086707568

1740 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ  ತಂ:ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 27/4. ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 74462.00 936375063399 9535829765

1741 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಮಮ ಗಂ:ಬಸಪಪ ಅರಳಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 40/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.95 85055.00 664482653856 9446492426

1742 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 77/ಅ/ಪಿ/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 54951.00 948482466322 9448694681

1743 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ಗಂ:ಮುಕ್ದ್ಪಪ ಮೋಟಿ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 37/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 72770.00 520035769445 9667580082

1744 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ಶಂಕ್ರಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 72770.00 788594954400 7996758009

1745 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ಅರಳಿಮರದ್ಪಪ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/1. ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 71272.00 476303186301 7411489398

1746 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮೋಶ ತಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಳವಾರ ಗಂಗನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 14/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 75917.00 862326182166 9972854354

1747 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ಾಯನನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ವಿರುಪನಗ್ೌಡ್ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 78/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.95 85270.00 508612476241 9448903694

1748 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವವ ಗಂ:ಹನಮಪಪ ಬಂಡಿ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 49/5 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 74417.00 945395369954 7996758008

1749 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರವವ ಗಂ:ವಿರುಪಣ್ಣ ಭಂಗಿ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 40/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 76312.00 824300974624 7996758008



1750 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಚಪಪ ತಂ:ಮುಕ್ಪಪ ಉಪಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 25/ ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ 0.80 74461.00 829751050040 788980480

1751 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಪಪ ತಂ:ಮುದಿಹನುಮಪಪ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 206/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 892911911621 8123648229

1752 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಬಸಪಪ ತಂ:ಸಂಗಪಪ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 255/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 774915596924 7829292104

1753 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 49/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.80 74461.00 542888281617 9742466431

1754 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಹನುಮಂತಪಪ ಗ ಂದಿ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 106/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ 1.00 101013.00 944961469308.00 8342567094

1755 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತಮಮ ಗಂ:ರುದ್ರಯಯ ನಂದಿಕೆ ೋಲ್ಮಠ ಯಲ್ಂಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 65 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 92175109289.00 8660599455

1756 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಸಂಗಪಪ ವಟಪವಿಯ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 211 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 784758914106.00 9740996748

1757 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗವವ ಗಂ:ಗುಂಡ್ಪಪ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 200/ಅಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 981854790406.00 7822290820

1758 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ  ಹಳಿಿ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 18/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 353922018969.00 8342594315

1759 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ಜಿೋರ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 239 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 220018822330.00 9447475781

1760 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಬಾಳಪಪ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 21/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 792073966413 9845003551

1761 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕೆಂಚನದ ೋಣಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 39/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 734342059716 8880683810

1762 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ತಂ:  ಬಸಪಪ ಮುಕ್ಕಣ್ಣನವರ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 18/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 575840226346 8340587352

1763 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬುಡ್ಡಪಪ ತಂ:ರಾಮಪಪ ಅಡಿಡ ಇಂದ್ರಾನಗರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 124/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 119222.00 442709706376 7996992769

1764 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಹಿರೋದ್ುರಗಪಪ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 186/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.20 119222.00 917533623649 7022765015

1765 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಮುದ್ಕಪಪ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 16/5,16/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 119222.00 848046040347 9900713619

1766 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ತಂ:ಇಂದರಪಪ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 116/ಆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.00 101013.00 261886258020 9901389341

1767 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಹುಲ್ಗಪಪ ಯಲ್ಂಗೋರ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 87 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 244956479669 9686747637

1768 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಶಿರ ರು ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 188/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.00 101013.00 466645862075 9731822805

1769 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರೋಶ ತಂ:ರುದ್ರಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 328/2,65/a2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 3.00 65087.00 731360143831 9881084838

1770 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ:ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 512/1,512/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 580295837788 9620493266

1771 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಮುದ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 35/B,35/E ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 3.00 65087.00 217547468561 9480545669

1772 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಗ ಂದಿ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 10 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.52 52225.00 724292121984 9686806156

1773 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲ್ಲಯಯ ತಂ:ಕ್ಂಟಯಯ ಆಚಾರತಿಮಾಮಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 27 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 73758.00 543388781112 8549890829

1774 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತವವ ಗಂ:ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ್ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 218/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 0.60 57447.00 343037774409 9980793772

1775 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವಂತಪಪ ತಂ:ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಮಾಮರ ಮತಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.14 41702.00 281902927260 8150974880

1776 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ತಂ:ಪರಪಪ ಸ ೋಮಪೂರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 230/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 78211.00 255249302358 9916708746

1777 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ುಕ್ವವ ಗಂ:ಭೋಮಪಪ ಕೌಜಗೋರಿ ಹನುಮನಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 49/ಉ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.94 85492.00 398952876490 9901535952

1778 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ:ಪತನ್ ಸಿಂಗ್ ಪೂಜಾರ ಉಫಯ 

ಲ್ಮಾಣಿ
ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 40/4 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 83139.00 739090578363

1779 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆೋರಪಪ ತಂ:ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 90/3 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.90 83110.00 843172590484 9008117844

1780 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗವಿಸಿದ್ದಪಪತಾಯಿ: ಗ್ಾಳೆವವ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 100/2,100/4 ಪ.ಜಾತಿ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 0.80 73758.00 394823334401 9901535952

1781 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಹೆೋಮಲ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ವಣ್ಬಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 13/ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 457687307023 9739862056

1782 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 203/B1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.13 37847.00 598381039565 9482720216

1783 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಶೆಲ್ ಡಿ ಕ್ಲ್ಲತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 212/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.95 86014.00 724658911672 9482720216

1784 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿೋನಪಪ ತಂ:ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಶಿಡ್ಗಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 4/2/1/ಬಿ/3 ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.90 91734.00 890068762971 9901203891

1785 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಅರಶಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 85 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 528610913471 8075108451

1786 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಅರಶಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 36 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 91734.00 395686128771 9064358103



1787 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿರುಪತಿನಾಯಕ  ತಂ:ಓಬಾನಾಯಕ ಲ್ಮಾಣಿ ಯಲ್ಂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 63/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 77110.00 85358749481 944847574

1788 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಕ್ಪಾತಪಪ ಹರಿಜನ ಅರಶಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 81 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 712290034067 9746463581

1789 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ವಟಪವಿಯ ಯಲ್ಂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 66 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 785823113762 782880474

1790 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕೆಂಚನದ ೋಣಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 2/ಅಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 862255571659 8095777841

1791 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಂ:ಸಾಬಣ್ಣ ಬುಡ್ಶೆಟ್ಾಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 78/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 265607568271 8050663281

1792 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ವಡ್ರ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 63/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 307805508717 8050687013

1793 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಶಿವಪಪ ತಂ:ಪಿೋರಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಅರಸಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 36 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 578370948234 8076261138

1794 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ:ಹೆೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ವಣ್ಬಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 14/2. ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 90165262243 9620102979

1795 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ಗಂ:ಶರಣ್ಪಪ  ಗಂಡ್ ಡಿ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 27/1. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 228902420776 7996758009

1796 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆ ೋಜಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 85270.00 451821053088 9844073819

1797 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಂಗಲ್ವವ ಗಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಓಜಿನಹಳಿಿ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 85270.00 537878969187 7886758008

1798 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಚಂದ್ರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕೆಂಚನದ ೋಣಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 2/B ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 322336695831 9448478718

1799 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 38 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಯಟೆ ೋ 1.00 88941.00 534335768574 8050331089

1800 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಪಾಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 144/ಈ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72771.00 800386402629 8317333417

1801 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದರಡಿಡ ತಂ:ಹನಮರಡಿಡ ಬ ದಿಹಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 77600.00 321134613310 9945651000

1802 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ತಿಪಪಣ್ಣ ಮ ಲಿಮನಿ ಚುಕ್ಕನಕ್ಲ್ಲ ಕೆ ಪಪಳ 103/ಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 52659.00 549492953794 9008744756

1803 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ನಾಗಪಪ ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 43/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72569.00 697187858342 8495925192

1804 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮಣ್ಣ ತಂ:ಸಿರಸಪಪ ಜ ೋಗಿನವರ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 23/7. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72568.00 548026052706 7252628713

1805 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಹೆ ನಾಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 72568.00 902169605693 8277022077

1806 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ:ಗುರಪಪ ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 89/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಸ ರಕಾಯಿ 1.20 119222.00 304888763299 9287562380

1807 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 185/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 892255935527

1808 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಡ್ಬರಳಿಿ ಬೆೋಳ ರು ಅಳವಂಡಿ 175/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824.00 890104549929 9880990839

1809 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ಹನಮಂತಗ್ೌಡ್ ಗುಡಾಲನ ರ ಅಳವಂಡಿ 52/B ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 77043.00 503770302223 9902053231

1810 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರರಾವ್  ತಂ:ಮಾತಾಯಂಡ್ರಾವ ಪಟವಾರಿ ಹುನುಕ್ುಂಟಿ ಅಳವಂಡಿ 59/A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 118911.00 729018792676 9066766406

1811 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 269/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 3.00 55363.00 9663466602

1812 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ವಡ್ಡರ ಹಳೆಕ್ುಮಟ್ಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 12/a ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.60 155641.00

1813 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರಾಜ ತಂ:ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 79/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.44 141074.00 834688284046 9901313745

1814 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಸಣ್ಣಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 65/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 18279.00 267097247582 9900612062

1815 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆ ೋಜಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 31197.00 9663466003

1816 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಣ್ಣ  ತಂ:ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.48 144715.00 274227213110 9901313745

1817 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಂ:ಮಸಾೂನಪಪ ಚಂದ್ರಗರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 7/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 217238287353 9908291833

1818 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿ.ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಗಂ:ಸಿ.ಆಂಜನೆೋಯಯ ಕ್ುಮಾರರಾಮನಕ್ುಮಟ್ಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 6 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 851917965762 9845509266

1819 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 269/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 11680.00 331553981367 9900612060

1820 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 65/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 53238.00 331553981367 9900612060

1821 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಅರಸಿೋನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 85 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 375761444808 7353366182

1822 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ತಂ:ಮುದ್ುದ ದ್ುರಗವವ ಹರಿಜನ ಗಬ ೂರು ಕೆ ಪಪಳ 56 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 2.00 192060.00 971204059586 8152920974

1823 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಪಿೋರಪಪ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 135/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 82457.00 495051404506 9448078916



1824 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಬಸಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಅ.ಸಂದ್ಾರ ತಾಯಿ 
ಹನಮವವ ಗಂ:ಯಮನಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ವಡ್ರ

ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 63/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 90600.00 657641790614 9845123241

1825 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಈರಪಪ ಉಪಾಪರ ಊಫಯ 

ಮಂಗಳ ರು
ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 26/2. ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.80 82457.00 423635284350 9663471609

1826 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಕೋರವವ ಗಂ:ಮುದ್ಕಪಪ ಎಲ್ಂಗೋರಿ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 30/ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 534237255301 9164415794

1827 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಮ  ಗಂ:ವಿರುಪನಗ್ೌಡ್ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 78/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 701969015867 8884003734

1828 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾಂತವವ ಗಂ:ಎಲ್ಲಪಪ ಮೋಟಿ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 79/4 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 119222.00 233350348112 7216264119

1829 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 269365253298 7281523631

1830 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 368273764376 9483717198

1831 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಯಯ ತಂ:ವಿೋರಬದ್ರಯಯ ಬಿೋಡ್ನಾಳ ಮತಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 38/4 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 114203.00 723413242157 9535549481

1832 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣಹನುಮಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 35/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 72837.00 9535384858

1833 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಹಿರೋಹನುಮಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 119222.00 610801708413 9731573253

1834 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಈಶಯಯ ತಂ:ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಅ.ಸಂದ್ಾರ ಖಾಸಾ  

ಅಣ್ಣ ಬಸಯಯ ತಂ:ವಿೋರಭದ್ರಯಯ
ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 37/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 72568.00 487981011244 9880594731

1835 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಬವವ ಗಂ:ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಮಾಳಿ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 48/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಾಯಿ 0.80 72568.00 610518488665 9480391896

1836 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುರಾಜ ತಂ:ಬಸಯಯ ಬಿಡ್ನಾಳ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 5/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 685827169405 9955005940

1837 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 49/1/B ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.85 85861.00 687843852069 9780124710

1838 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಜಂಬಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 51/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಾಯಿ 0.90 91734.00 414220116002 9786214587

1839 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯವವ ಗಂ:ಮತ ೂರು ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 160/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.80 52659.00 984394958810 8548032896

1840 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುರೋಶ ತಂ:ನಾಗಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/ಉ2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.49 48108.00 734021717496 7829562610

1841 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಗಲಪಪ ತಂ: ಬಾಲ್ಪಪ ಕಾರಬಾರಿ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 329414186504 9742468351

1842 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಅಬಿೂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 7/ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 641223949657 8050668435

1843 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಲ್ಮಾ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 16/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72771.00 954486676562 9026056681

1844 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ತಂ:ಕೆಂಚಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 168/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 606490878377 9886554361

1845 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ:ಧಮಯಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 62/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.90 91734.00 638697799157

1846 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಕ್ೃಷಣಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 55/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 287798911126 9845006804

1847 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರೋಶ ತಂ:ಹಿರೋಈಶಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಅರಸಿನಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 40/4 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 549406048766 8971632229

1848 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಣೆೋಶ ತಂ:ನಾಗಪಪ ಮುಂಡ್ರಗಿ ಹೆ ಸಳಿಿ (D) ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 15/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.66 69469.00 766497539173 9448800039

1849 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾಸುದೋವ ತಂ:ನಾಗಪಪ ಮುಂಡ್ರಗಿ ಹೆ ಸಳಿಿ (D) ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 15/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.66 69469.00 476368957314 9448800039

1850 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಣ್ಣ ತಂ:ನಾಗಪಪಮುಂಡ್ರಗಿ ಹೆ ಸಳಿಿ (D) ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 15/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.66 69469.00 811484004536 9448800039

1851 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಬಿಂಗಿ ಗಂಗನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 71/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 675695769325 8277229056

1852 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಮಮ ಗಂ:ಬಸಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 54 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 665554085439 8892004882

1853 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉದ್ಾದನಯಯ ತಂ:ಆದ್ಯಯ ಮತಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 42/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 353289148805 7028686390

1854 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ರಂಗನಗ್ೌಡ್ ಗಂಗನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 1/ ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 701368477047 9845607081

1855 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 0.80 72568.00 448550110836 9448636183

1856 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪಮೋಟಿ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.75 75760.00 400176817011 9880325832

1857 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ ಗುಂಟ್ಾಪುರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 108/ಅ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 637669325598 7411895261

1858 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗವವ ಗಂ:ಮಂಗಳೆಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ನವರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 81/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 440962396271

1859 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಕ್ುರಿ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 115/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 66252.00 538301116714 9741491487

1860 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಗಂಡ್ ಡಿ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 764554305260 9880269831



1861 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಕ್ುರಿ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 10/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 848619934475 9901763555

1862 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಲ್ಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹಾಲ್ಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/ಅ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155641.00 604824528164

1863 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 3/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222.00 9845627012

1864 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಯಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಗ ಲ್ಲರ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 28/3. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 72837.00 9539403941

1865 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ:ಸಿರಸಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 27/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 947665680503 7246214939

1866 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಮ  ಗಂ:ಶಿವಪಪ ಭೋಮನ ರ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 81/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.39 136521.00 965215992714

1867 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ದೋವಪಪ ವಾಲಿಮೋಕ ಹಳೆಕ್ುಮಟ್ಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 36 ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.60 155641.00 266940860310

1868 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ದ್ಾಯಮಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 48/ಆ/1 ಪ.ಪಂ ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.40 39745.00 595725718852 7760565106

1869 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/2. ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 533301494065 8050113881

1870 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 71498.00 905673045329 9900860581

1871 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮಣ್ಣ ತಂ:ಹುಚಚಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 63/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 72770.00 902302552509 974230018

1872 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದಿಯಪಪ ತಂ:ಮುದಿಯಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 21/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.34 32861.00 333652375994 7251201024

1873 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣಹನುಮಪಪ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 40/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 57447.00 207899235128 8105751460

1874 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ವದ್ಾಾಳ ಹಿರೋಬಗನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 94/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 835710289208 6362009428

1875 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಗಂಗನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 958443211569 9739029856

1876 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಸ ೋಮಪಪ ಕ್ಲ್ಲಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 74/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.60 155641.00 990633148471 9480284046

1877 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಮಮ ಗಂ:ಯಮನಪಪ ಕ್ಲ್ಲಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 74/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 36642.00 771781603711 9449005356

1878 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಗಂ:ಈರಪಪ ಉಫಯ ಕ್ರಿಯಪಪ ಯಲ್ಂಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 165/6 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 609465536859 8974910020

1879 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲವವ ಗಂ:ಯಲ್ಲಪಪ ಮಾಯಗಳಮನಿ ಬಿಕ್ನಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 55/ಈ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 677358150473 9901412236

1880 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂ ಲ್ಚಮನಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 74/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 232230724373 9482172069

1881 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂ ಭೋಮಪಪ ಕೆ ಳಿಿ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 76/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 63903.00 974591182663 8197283698

1882 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ ಹನುಮಪಪ ಕ್ದ್ರಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 232/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.62 65758.00 515930317164

1883 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ ಗ್ೌಡ್ಪಪ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 5 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.65 68541.00 712930575849 9972001750

1884 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ ಹನಮಪಪ ತಾಳಕ್ನಕಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 70/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1.06 106476.00 350398241721

1885 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ತಂ ದ್ುರಗಪಪ ಯಲ್ಂಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.06 106476.00 947538852859 9535098007

1886 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಯಯ  ತಂ ಶಿದ್ದಯಯ ವಿೋರಾಪೂರ ಮತಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 44/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 910741286500 9482172069

1887 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ತಂ ಚಂದ್ಾರಮಪಪ ಕ್ಣ್ಗಲ್ ಗುಡಾಲನ ರ ಅಳವಂಡಿ 1/A ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 82457.00 433356526973 9611155501

1888 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಪಪ  ತಂ ಮಲ್ಲಪಪ ಮಾದಿನ ರ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 496/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 192062.00 609412126713 9611740638

1889 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹಳಿಿಕೆೋರಿ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 633/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 521507600192 9611372043

1890 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ ಹೆ ನಾಪಪ ವನಬಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 26/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.06 106476.00 899337952690 897029341

1891 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ತಂ ಶಿವಪಪ ಪೂಜಾರ ಗುಡಾಲನ ರ ಅಳವಂಡಿ 107/5 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.06 106476.00 357005585686 9731422284

1892 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಗಂ ಬಸಪಪ ಗಂಡ್ ಡಿ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 99954.00 262088257710 8050794792

1893 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಯಯ ತಂ: ವಿೋರಯಯ ನವಲಿ ಅರಸಿೋನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 82457.00 850135098666 9481086437

1894 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ರಂಗನಗ್ೌಡ್ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 34/ಅ ಪ.ಪಂ ಕ್ುಂಬಳಕಾಯಿ,ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00

1895 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಚನಾಪಪ ಸಜಜನ್ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 349 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.00 65824.00 509188678040 9611337735

1896 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಗಂ:ಬಸವರಾಜ ಸಜಜನ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 348/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.35 87501.00 758767696589 9611039919

1897 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮರಡಿಡ ತಂ:ಹನಮರಡಿಡ ನಾಗರಳಿಿ ಭೈರಾಪೂರ ಅಳವಂಡಿ 36/ಆ,36/2 ಸಾಮಾನಯ
ಪೋರಲ್,

ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 
1.08 108297.00 689926995791 9480904649



1898 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಣ್ಣ ತಂ:ಬಸವರಾಜ ಕ್ವಲ್ ರ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 290 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು, ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 752395093117 9632014619

1899 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಬಿಸರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 315/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 73180.00 635335312487 9972289384

1900 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ತಂ:ಗಿಡ್ಡ ಹನುಮಪಪ  ಚ ೋಳಿ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 13/ಇ ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155641.00 429191021176.00 9980868956

1901 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಗ ೋಣೆಪಪ ಗುಂಗ್ಾಡಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 244 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.10 40595.00 691974137763.00 9482917114

1902 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ಮಾದ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 14/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 25736.00 217547468561.00 9480545669

1903 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿದ್ಾಯ  ಗಂ:ಸಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಲ್ಲಗ ೋದಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 136/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.95 86015.00 990833271467.00 9448032537

1904 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರವಿಚಂದ್ರ ತಂ:ಬಸವರಾಜಪಪ ವಾರದ್ ರುದ್ಾರಪುರ ಕೆ ಪಪಳ 9/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.60 57447.00 224964688998.00 9481067851

1905 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂ:ಕ್ಂಟೆಪಪ ಬ ದ್ಗುಂಪಾ ಕ್ರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 10/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 102986.00 348817211067.00 9740753037

1906 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಮದ್ ಇಸಾಮುದಿದೋನ್  ತಂ:ಅಬುದಲ್ ಹಕ ಕೆ ಪಪಳ ಕೆ ಪಪಳ 447/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 376335094124.00 9945958678

1907 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 139 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.50 146537.00 945669635734.00 8861655292

1908 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಹಿರೋಕ್ರಿಯಪಪ ಪದ್ಲರ ಬಿಳೆಬಾವಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 34/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳಕಾಯಿ 0.80 73758.00 489852598059.00 9739717473

1909 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಬಸಪಪ ತಂ:ಕ್ರಿಹನುಮಪಪ ಬ ದ್ದ್ಗುಂಪಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 99/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ 0.40 40176.00 487695817707.00 9964495366

1910 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಂತಮಮ ಗಂ:ಅಮರೋಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/2. ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 395656358868.00 9900591491

1911 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಗ್ಾಯನಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 44/ಆ,43/1ಆ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 257253939356.00 9591094355

1912 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಚಾಮಲಾಪೂರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69/ಅ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 93040.00 370579313628.00 9739862056

1913 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಂ:ಕೆಂಚಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 197/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 891560211917

1914 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗವವ  ಗಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಉಫಯ ಮಾದ್ರ ತಾವರಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 49/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 822382861521 9482172069

1915 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಈಶಪಪ ತಂ:ಖ್ಯೋಮಪಪ ಅರಶಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 43 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.40 36418.00 222780514546 9482172069

1916 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಕ್ೃಷಣಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಅರಶಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 55/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 324107105061 8151395560

1917 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ತಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ಹಾಲ್ಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡಿ 0.80 82457.00 646621584641 7899415852

1918 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ತಂ:ಕೆಂಚಪಪ ಮ ಸಲಾಪೂರ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 20/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 260526360994 8549929879

1919 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ತಂ:ತಾವರಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 34/8,34/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 643489906089 8722895707

1920 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಮಾದಿನಾಳ ಅರಶಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/1 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 773827217464.00 9480476881

1921 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಹೆ ಸಳಿಿ (D) ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 25/3,25/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 935627798145 8722895707

1922 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 20/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 920470330931 9902373688

1923 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 127/ಈ ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 614081162741 8494980157

1924 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 89/ಆ ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 268056019524 9901413878

1925 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಜ ಳಿಿ ಆಚಾರತಿಮಾಮಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 17/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.79 81529.00 705047501038

1926 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಯಯ  ತಂ:ಕ್ಲಾಯಣ್ಯಯ ಶಶಿಮಠ ಅಬಿೂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 6/3. ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 791302118290 9843116522

1927 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಮಲ್ತಾಬಾಯಿ ಗಂ ವಿಮಲ್ ಚಂದ್ ಮಹೆತಾ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 280/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.15 30113.00 540918588390 9844367433

1928 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಅರಶಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 279056943757 9008516561

1929 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ವಣ್ಬಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 118/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 251226963694 9731540525

1930 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಂಚಪಪ ತಂ:ಬಸವನಗ್ೌಡ್ ವಣ್ಬಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 56/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.00 101013.00 669880369870 7760707012

1931 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರೋಶ ತಂ:ಆದಪಪ ಓಬಳಬಂಡಿ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 81 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 354287018807 9844132112

1932 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಅರಶಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 88/4/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 284545337828 9664158568

1933 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಹನುಮಪಪ ಗುಂಡ್ಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಉಪಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡೆ 1.00 101013.00 825321249452 9008515651

1934 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಲ್ಚಮಪಪ ಆಚಾರತಿಮಾಮಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 18/ಉ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 593010636643 8277105727



1935 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮವವ ಗಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಅರಶಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 20/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 385488330376 9945565510

1936 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪಣ್ಣ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ವಣ್ಬಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 5/1. ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.00 101013.00 491248764481 8880214510

1937 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 73/ಅ/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 870624686996 9740023530

1938 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಮಡಿವಾಳೆಪಪ ಅಗಸರ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 752903048658 7760702587

1939 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ತಂ:ಗ ೋಣೆಪಪ ಜಗಿುನ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 40,42/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.58 62047.00 762134747472.00 9449177852

1940 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 261/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 43723.00 641902005523.00 9611740638

1941 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರೋಶ ತಂ: ನಿಂಗಪಪ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ೋಡಿಡ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 97/ಇ/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 624308498554.00 9620886289

1942 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಈರಪಪ ಶಿದ್ದರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 26/4. ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 775599711720 7760708173

1943 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾರವವ ಗಂ:ಕ್ಸ ೂರಪಪ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ಡ ತಾವರಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 65/11 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 971163577795 7026880311

1944 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಯಶಿರೋ ಗಂ:ಕ್ಸ ೂರಿ ನಾಯಕ ತಾವರಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 65/12 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 70753.00 880369518098 9845123703

1945 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಸ ೂರಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ತಾವರಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 65/8 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 275957618661 8050984781

1946 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ  ಗಂ:ಸಣ್ಣ ಭರಮಪಪ ಶಿವಪಪನವರ ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 120/ಅ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 77818.00 741000455273 9845501857

1947 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ತಂ:ಗ್ಾಯನಪಪ ವಲಾತಿರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 21/6. ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 568313075544 8792462063

1948 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ:ಕಡಿಯಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಗಿಣಿಗೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 290 ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 329667259052

1949 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ವವ ಗಂ ಮಹಾದೋವಪಪ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 18/ಆ2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 447348646499 9663400001

1950 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಲ್ಚಮಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 4 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 409996074909 9908241533

1951 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ತಂ ಶೆಟೆಿೋಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 100 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 695046857962 9035377507

1952 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಓಮಪಪ ತಂ; ಭೋಮಪಪ ಹರಿಜನ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 104 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 731434419288 8330610513

1953 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡದ್ುರಗಪಪ ತಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.10 110118.00 685962659791 9035353038

1954 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ತಂ ರಾಜಪಪ ಪವಯತಮಲ್ಲಯಯ ಅಬಿೂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 60/5 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00 230897593433 8050915226

1955 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಪಪ ತಂ:   ಹನಮಪಪ ಪರತಮಲ್ಲಯಯ ಅಬಿೂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 51/6 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 91734.00 393318513577 8167009578

1956 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 85 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 594590435464 944819290

1957 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲಾಯಣ್ಪಪ ತಾಯಿ ಅಂಬವವ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 70/4 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.50 54626.00 935528544815 9663466603

1958 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮವವ  ತಾಯಿ:ಅಳಿವವ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 657805778488 9663466603

1959 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿದ್ದವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ವಡ್ಡರ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 68/A ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 640017626513 8073242029

1960 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ನಿೋಲ್ಪಪ ಪೂಜಾರ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 151/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 63903.00 564671718992 8161431932

1961 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಹರಿಜನ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 74/10 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 398252116930 9980158894

1962 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ತಂ: ಹುಚಚಪಪ ಹರಿಜನ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 151/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.50 146537.00 263229922633 9538422560

1963 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 149/P1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.50 54267.00 625168386591 9916271820

1964 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಗುಂಡ್ಪಪ ತಂ: ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 46/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 215646366043 8483007420

1965 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಕ್ಕಣ್ಣ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಹರಿಜನ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 74/9 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 599156989954 8147945266

1966 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಮಮ  ಗಂ: ಅಂಜನಪಪ ವಡ್ಡರ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 38/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 45349.00 337866537660 9164839450

1967 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ುಕ್ವವ ಗಂ: ಬಸಪಪ ವಡ್ಡರ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 38/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 45349.00 251099251572 9604828476

1968 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 23/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 261205702187 9845509266

1969 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತಮಮ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 49/C1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.30 128327.00 925726712865 7216121004

1970 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ: ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 46/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 377249781080 7204656520

1971 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ ದ್ುರಗಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 85 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 375761444808 6294399650



1972 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಶಿವನಗ್ೌಡ್ ಪೂೋಲಿಸಪಾಟಿೋಲ್ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 121/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 81732.00 452379605152.00 9743921975

1973 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 36/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.90 81732.00 550825413083.00 9972798181

1974 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ಗಂ:ಗವಿಯಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 78/ಅ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 81732.00 689948318281.00 7829562610

1975 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 3/ಇ,9/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.79 74219.00 754146313166.00 8152031974

1976 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುಳಾ ಗಂ:ಜಂಬಣ್ಣ  ಕೆ ಪಪಳ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 72/B ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00 441649830107.00 9945729405

1977 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ತಂ:ಜಡಿಯಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 220759401615.00 9972452367

1978 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಗಂ:ಈಶವರಪಪ ಬಾವಿ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 584/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 2.00 192060.00 703305865644.00 9611337735

1979 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಭು ತಂ:ಈಶವರಪಪ ಭಾವಿ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 237 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 2.00 192060.00 205254331474.00 9886958495

1980 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಬಂಡಿ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 49/5 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 37109.00 945395369954.00 9741021653

1981 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಳಿಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 490971684674.00 9731624655

1982 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಪಪ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 65/6 ಸಾಮಾನಯ ಸ ೋರಕಾಯಿ 0.80 82457.00 332820638799.00 7022790126

1983 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಕ್ುರಿ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 13/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.90 91734.00 619192243590.00 8139975703

1984 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಶಿೋಮಣ್ಣ ಗಬ ೂರು ಕೆ ಪಪಳ 3/2. ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 497727346447.00 9741521498

1985 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಚಂದ್ರಪಪ ಮೋಟಿ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 69/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 982748310294.00

1986 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಯಯ ತಂ:ಶಂಕ್ರಯಯ ಹೆ ಸಳಿಿಮಠ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
150/D

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00
754534865421 7406137285

1987 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಶಿವಪಪ ತಂ:ಕೆಂಪಹನುಮಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
49/1

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.40 137432.00
676483812254 8861288485

1988 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮಂದ್ರಯಯ ತಂ:ಶಂಕ್ರಯಯ ಹೆ ಸಳಿಿಮಠ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
150/E

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00
365024800703 9916157480

1989 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಪಪ ತಂ:ಬುಡ್ಡಪಪ ಬಗನಾಳ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
123

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.40 137432.00
993580239726 9742427739

1990 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಲಾಯಳ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
15/4

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00
541317391772 9901995818

1991 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮವವ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಹೆ ಳೆರ್ಾಚಿ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
31/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00

232458340252 9738068759

1992 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ರುದ್ರಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
43/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00

353678722962 9739234166

1993 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ತಂ:ಭರಮಪಪ  ಲ್ಡಿಡ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
41/2

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00
574134991779 9632992081

1994 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಭರಮಪಪ ಲ್ಡಿಡ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
41/1

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00
607769705731 9008497600

1995 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ತಂ:ಕೆಂಪ ಹನುಮಪಪ ಬೆಣಿಣ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
48/4

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00
592258169025 9980150318

1996 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಹೆ ಳೆರ್ಾಚಿ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
31/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00

670299818178 9738068759

1997 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂ:ಬಾಬು ರಾಜೋಂದ್ರ ಪರಸಾದ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
43/B

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00
450075662336 9739044445

1998 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕ್ಬಿೂಣ್ದ್ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
109/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 45349.00

372353122644 8762007188

1999 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜಪಪ ತಂ:ಚಂದ್ರಪಪ ಭಾವಿಕ್ಟಿಿ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 322/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00 714588346472 9880050152

2000 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ಮೋಘಪಪ ಮಾಳಗಿ ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 89/8,89/7 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 685003137796 9844334811

2001 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆೋಮಣ್ಣ ತಂ:ಶರಣ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 296/B ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.49 29620.00 212667617837 9880274496

2002 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಜಂಬಪಪ  ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 261/5 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.60 124664.00 840401311911 8151066526

2003 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ತಂ:ರಾಮಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 13/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 78211.00 903544190619 9897330015

2004 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ತಂ:ಮೋಘಪಪ ಮಾಳಗಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 301/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.95 55950.00 564675563798 8970344408

2005 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಹೆ ಸ ರಪಪಉಫಯ ಸಕ್ರಪಪ ವಡ್ರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 228/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 2.00 127761.00 252407375775 9449311605

2006 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿೋಯಪಪ ತಂ:ಲ್ಚಮಪಪ ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 35/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 54790.00 590557305619 9741283840

2007 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಕ್ಬಾೂಲಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 269/1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.60 102986.00 540361100293 9880084394

2008 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ುಕ್ಮಮ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ ಪಿಡ್ಡನಾಯಕ ಮಳಿಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 3/2. ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 327464340328 9148491926



2009 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮವವ  ತಾಯಿ:ಕ್ರಿಯವವ ಮತ ೂರು ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 166/ಅ ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 356826922027 8746013520

2010 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಂಗಪಪ ತಂ:ಮಲಿಯಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 70/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 370393471194 9980316939

2011 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಕೆರಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 21/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00 765354457109 7996651280

2012 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 638 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 741081580991 9591661969

2013 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತ ತಂ: ಹನುಮಪಪ ತಳವಾರ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 16/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00 654763203544 9742561289

2014 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ:ರಾಮಪಪ ವಾಲಿಮೋಕ ಅಮರಾಪೂರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 1 ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 119222.00 661522090310 7676125991

2015 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ರಾಮಪಪ ಹಳೆಕ್ುಮಟ್ಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 2/ಆ ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.70 73180.00 316438240368 9380119912

2016 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹಳೆಕ್ುಮಟ್ಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 19/8.2/ಅ ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.90 91734.00 9663466602

2017 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ತಂ:ಗರುಡ್ಪಪ ತಳವಾರ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 97/ಬಿ/1 ಪ.ಪಂ ಸೌತಕಾಯಿ 0.90 91734.00 778306020717 9740962857

2018 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನರಸಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 107/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 743814615138 7411069845

2019 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ಸ ೋಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 13/ಆ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 669292929981 9449006795

2020 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಂದ್ರಮಮ ಗಂ:ಭರಮಪಪ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 46/1 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 74224.00 761730228429

2021 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ  ಬಸಾಪರ ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 120/ಈ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.75 77818.00 352149428041 984552223

2022 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ  ತಂ:ಹನುಮಪಪ  ಬಿೋಡ್ನಾಳ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 76/4 ಪ.ಪಂ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 653658001017 9535805856

2023 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ನಿೋಲ್ನಗ್ೌಡ್ರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 38/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 757076790280 9008830018

2024 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲವವ ಗಂ:ಹೆ ನಾಪಪಗ್ೌಡ್ರ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 4/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 38111.00 634607999041 9535865655

2025 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ:ಹೆ ನಾಪಪ ಗ್ೌಡ್ರ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 11/2. ಸಾಮಾನಯ ಸ ೋರಕಾಯಿ 0.40 38111.00 814781317046 8105966146

2026 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಓಂಕಾರಪಪ ತಂ:ನಿೋಲ್ನಗ್ೌಡ್ ಹುನುಕ್ುಂಟಿ ಅಳವಂಡಿ 39/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 830740084018 9945023907

2027 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 75/2 ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.79 72476.00 350530404257 9446565589

2028 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.90 83099.00 520587007069 9663208666

2029 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಶರಣ್ಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 5 ಪ.ಪಂ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.90 83111.00 815341197833 8495975192

2030 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ  ತಂ: ಲ್ಂಕೆಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.90 91734.00 368273764376 9780142457

2031 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ಆಡಿನ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 46/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 82457.00 406661672477 7892416980

2032 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಣ್ಣ ತಂ: ರುದ್ರಪಪ ಬಳಿಗೋರ ಗಬ ೂರು ಕೆ ಪಪಳ 48/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 367869588482 7676125299

2033 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರೋಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಗ್ಾಯನಪಪಗ್ೌಡ್ರ ಗಬ ೂರು ಕೆ ಪಪಳ 27/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155641.00 741951678577 7259956501

2034 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಳಮಮ ಗಂ:ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಬಿಳೆಬಾವಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 4/ಅ/2 ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 487884490724 9980553066

2035 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕೆ ೋಬಪಪ ತಂ:ದ್ುರಗಪಪ ವಾಲಿಮೋಕ ಹಳೆಕ್ುಮಟ್ಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 36 ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.60 155641.00 897081370101 9900112050

2036 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಪಾಮಪಪ ತಳವಾರ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 82/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಸೌತಕಾಯಿ 1.00 101013.00 546585861205

2037 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗವವ ಗಂ:ಪಾಮಪಪ ತಳವಾರ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 82/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಸೌತಕಾಯಿ 1.60 155641.00 573626073279

2038 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮೋಶ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ಉಪಾಪರ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 86/B ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00 985723546133 9741581939

2039 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಡೆ ಳಯರು ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 928721298415 9739022595

2040 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂ:ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಕ್ರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 7/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 699063204324 7259415886

2041 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಮಮ ಗಂ:ಫಕೋರಪಪ ಮುದ್ಾದಬಳಿಿ ಕ್ರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 7/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 699257685979 9902893799

2042 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಕ್ರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 44/A ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00 603961740577 9481547845

2043 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹೆ ಳೆರ್ಾಚಿ ಕ್ರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 130/A ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192062.00 756429775041 9611723379

2044 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಬಾಳಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 68/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.96 85267.00 556493046176.00 8867624517

2045 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆೋಮಚಂದ್ರಪಪ ತಂ: ಹನಮಪಪ ಸಗಟಿ ತಾಳಕ್ನಕಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 66/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 70679.00 328043178285.00 98800210099



2046 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ ೋಟಪಪ ತಂ:ಗ ೋಪರಪಪ ಪಟಿಣ್ಶೆಟಿಿ ತಾಳಕ್ನಕಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 25/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.96 85269.00 215221809063.00 8904075534

2047 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.95 85191.00 715615005601.00 8904075591

2048 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಟದ್ಪಪ ತಂ: ಭೋಮಪಪ ಹಕಾರಿ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 21/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.95 96342.00 402792361873.00 7829990150

2049 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ರಾಮನಕ್ಲ್ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45/2 ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 734342059716.00 7829564613

2050 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿದ್ಾನಂದ್ ತಂ:ನಿಂಗನಗ್ೌ ಪಾಟಿೋಲ್ ಅಬಿೂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 15 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 60607.00 803305946403.00 81050385839

2051 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮವವ ಗಂ:ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಪೂೋಲಿಸಿಗ್ೌಡ್ ಚಳಾಿರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 15/3/A ಪ.ಪಂ ಕ್ುಂಬಳ 0.80 75917.00 444112660575.00 7090800380

2052 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 127/ಆ ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.60 57007.00 950937234713 9901473420

2053 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ:ಗಿಡ್ಡಪಪ ಗಂಗನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69/ಎ,69/ಇ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 236962429158 9900339849

2054 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂ: ಕ್ನಕ್ಪಪ ಆಡಿನ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 16/ಇ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.84 69658.00 725230950468 7065661835

2055 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕೆಂಚನದ ೋಣಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 39/ಎ ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 70676.00 240936819173 9900181861

2056 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಅಬಿೂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 70/3+6 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 780103527284 7829561620

2057 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 53 ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 72770.00 240936819173 9900181861

2058 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರತಾಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಜಿನಾಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 43/ಅ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಗಂಡಿ 0.60 63903.00 824080904987 9742074103

2059 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪಣ್ಣ ತಂ:ಬಸಪಪ ವಡ್ಕ್ಲ್ಲ ಗಿಣಿಗೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 153/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.50 54626.00 592491306101.00 9591253553

2060 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ತಂ:ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಕ್ನಕಾಪುರ ಕೆ ಪಪಳ 27/A ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.50 54626.00 726679565127.00 6361892537

2061 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೈಲಾರಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಕ್ುರಿ ರುದ್ಾರಪೂರ ಕೆ ಪಪಳ 8/4. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 345350559322.00 9900646202

2062 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಗಂ:ಯಮನಪಪ ನಾಯಕ್ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 162/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 784611233254 9900370792

2063 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಳಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಜಬೂಲ್ಗುಡ್ಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 72/ಅ1 ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.80 82457.00 652876969409 9964366604

2064 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ತಂ:ಗುಂಡ್ಪಪ ಜಬೂಲ್ಗುಡ್ಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 55 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 0.80 82457.00 889699460552 6361892537

2065 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಂದ್ರಪಪ ತಂ:ರಾಮಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 149 ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.80 82457.00 992025668993 9740997516

2066 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಗಂ: ಹಂಪಣ್ಣ ಕಾರಬಾರಿ ಜಬೂಲ್ಗುಡ್ಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 52/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.80 82457.00 753621809766 9964366604

2067 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಂದ್ರಪಪ ತಾಯಿ:ಹುಲಿಗವವ ಹರಿಜನ ಇಂದ್ರಗಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 153/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 743687158330 9964366604

2068 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 149 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.10 110118.00 856085430166 9901594255

2069 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ತಂ:ಜಗಟೆಪಪ ಹರಿಜನ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 123/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 646354262815 9800215980

2070 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಗುಳೆಿಪಪ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 50/A ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 685336600028 9611021604

2071 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಶೆ ೋಕ್ ತಂ:ಮಾರುತಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 72/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.30 128327.00 497030777533 8944831696

2072 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗವವ ಗಂ:ಮರಿಯಪಪ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 150/B ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 514242171501 9538422560

2073 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಜನಪಪ ತಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 333844440161 9400612056

2074 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಮ ಕ್ಹನುಮಪಪ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 74/B ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 525959379550 8758325372

2075 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರವವ ಗಂ:ರಾಮಪಪ ಕಾರಬಾರಿ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 35 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 318745672749 9663266603

2076 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಪಪ ತಂ:ಸಾಬಣ್ಣ ಪರಿಯವರ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 31/8 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 831751070499 9481660670

2077 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಗಂ:ಪರಸಪಪ ಬಗನಾಳ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 114/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 235572551777 9972960575

2078 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ನಿೋಲ್ನಗ್ೌಡ್ರ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 38/3 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 368223839610 9008830018

2079 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಂಪಹನುಮಪಪ ತಂ:ಮೈಲ್ಪಪ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 46/ಇp1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 990667526069 8105077250

2080 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕ್ಬೂಳಿಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.40 137432.00 486129375639 9448982264

2081 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಭರಮಪಪ ಬಳಿಗೋರ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80/6 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.65 160193.00 753386656953 7019760434

2082 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಮಾದಿನಾಳ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 173851.00 773827217464 9764767394



2083 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂ:ಮುಕ್ಕಲ್ಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 40/2/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 603520664046 9448982264

2084 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮವವ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ ತಳವಾರ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 97/B/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 557517066852 7353148347

2085 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.80 173851.00 771323240799 8296624905

2086 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಕ್ುಂಟೆಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಉಪಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 26/1/p2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.70 155641.00 782169157511 9972980120

2087 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ ಟರವವ ಗಂ:ಶರಣ್ಪಪ ಮೈನಳಿಿ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 245/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 971050919502.00 8880984056

2088 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಮಂಜಪಪ ತಂ:ಅಂದ್ಪಪ  ಹರಿಗೋರಿ ಬಿಸರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 190 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155641.00 348934497936.00 9535680742

2089 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಬೆೋಳ ರು ಅಳವಂಡಿ 157 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 100070.00 545672803763.00 9036913326

2090 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರರಡಿಡ ತಂ:ರ್ಂಕ್ರಡಿಡ ಕಾವಲಿ ಕ್ಂಪಿಲ ಅಳವಂಡಿ 5/4. ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.68 53039.00 585504248879.00 9035918639

2091 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ತಿರುಪತಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 70 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 245481596038 9764767394

2092 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ತಂ:ಕ್ುಂಟೆಪಪ ತಳವಾರ ಉಪಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 26/1/P5 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.70 164746.00 795446769189 963270341

2093 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಕ್ಂದ್ಕೆ ೋರ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 14/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 118311.00 964377094961 9482720122

2094 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಕ್ಕಲ್ಪಪ ತಂ:ಕ್ುಂಟೆಪಪವಾಲಿಕಾರ ಉಪಲಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 26/1/p1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 522971890497 9972980120

2095 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಗರುಡ್ಪಪ ತಳವಾರ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 4/p1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 889132019724 9663266004

2096 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 197/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 424179668925 9449507960

2097 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಗಂ:ಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 73/4 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 252650582217 9535264931

2098 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 207/B,208/B,209/B ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.10 72018.00 561727789549 8152821977

2099 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಕ್ುಮಾರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 73/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 2.00 127761.00 695492789993 9731722605

2100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಕ್ಡೆಮನಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 207/H,210/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.75 112277.00 577155019541 8497036010

2101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಹನುಮಂತಪಪ ಗಬ ೂರು ಕೆ ಪಪಳ 12/5. ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.60 39494.00 301959087934 9900674085

2102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡ ಗ್ಾಯನಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಕೆ ರವರ ಶಹಪೂರ ಕೆ ಪಪಳ 53/3 ಪ.ಜಾತಿ ನುಗು 0.80 52659.00 546246918946 7026253115

2103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಎನ್.ಎಮ್. ನಟರಾಜ ತಂ:ಎನ್.ಎಮ್ ಶರಣ್ಯಯ ಲ್ಲೋಬಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 241/2,154/3,153/4,153/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 192060.00 806113410995 9880806424

2104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಾಯಿ :ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 226/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.40 45349.00 955683181064 7326895430

2105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಚೌಡಿಕ ಶಹಪೂರ ಕೆ ಪಪಳ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ 1.00 101013.00 751353829252 LCP1346923

2106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ಗಬ ೂರು ಕೆ ಪಪಳ 10/2. ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 0.60 39494.00 642306867105 8970987975

2107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರಾಜ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕ್ುರಿ ಗಬ ೂರು ಕೆ ಪಪಳ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 0.80 52659.00 236500229747 8197712650

2108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ತಂ:ಸಂಗಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ರುದ್ಾರಪುರ ಕೆ ಪಪಳ 3/11,3/3 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 0.80 52659.00 477350779823 9980174707

2109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಮರಿಯಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಕಾತರಕ ಚಿಲ್ವಾಡ್ಗಿ ಕೆ ಪಪಳ 48/1 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಗಂಡಿ 1.20 119222.00 404725843474.00 9740420814

2110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗಮಮ ಗಂ:ಸಣ್ಣ ಮರಿಯಪಪ ಕಾತರಕ ಚಿಲ್ವಾಡ್ಗಿ ಕೆ ಪಪಳ 50/1 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಗಂಡಿ 1.20 119222.00 582671230027.00 9980853411

2111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 91/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 344269545800 900821497

2112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡ ಈರಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಮರಿಯಪಪ ಕಾತರಕ ಚಿಲ್ವಾಡ್ಗಿ ಕೆ ಪಪಳ
47/1

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00
232309211731 7353470793

2113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಯಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬೆಳಗಟಿಿ ಅಳವಂಡಿ
89/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.90 182958.00

499891917095 8050952425

2114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ತಂ:ಸ ೋಮಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 34 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.20 78211.00 782452887694 9880084394

2115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ಹರಿಜನ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 42/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 552686581736 8884046340

2116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ಹರಿಜನ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 42/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 467733731707 7259241844

2117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲವವ ಗಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಟುಬಾಕ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 181/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 349336596404.00 8970006291

2118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ಉಳಿಿ ತಾವರಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.70 164746.00 816174804221.00 9489085360

2119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಸಂಗ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 129/E ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 910109597167.00 7676125999



2120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗವವ ಗಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 212/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 252141447021.00 9845519247

2121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಯಯಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಜಾಣ್ದ್ ಕ್ರಡಿ ಗುಡ್ಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 40/E ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 584314940385.00 9613267091

2122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮವವ ಗಂ:ದ ಡ್ಡಪಪ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 61 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 968515079678.00 9845509277

2123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ: ಫಕೋರಪಪ ಭೋಮನ ರ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/D ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.30 128327.00 679390411694.00 9844659056

2124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ತಂ:ದ ಡ್ಡಪಪ ಬ ದ್ಗಿಂಪ ತಾವರಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.90 182955.00 856358432069.00 9900612352

2125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ದ ಡ್ಡಪಪ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ತಾವರಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 62/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.80 173851.00 272636656855.00 99013137451

2126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ಹುಳಿಿ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.30 128327.00 674420529284.00 9489085260

2127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಸಮುದಿರ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 107/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 743896027993.00 9663400003

2128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನಾಪೂಣ್ಯಮಮ ಗಂ:ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ಸಂಗಟಿ ತಾವರಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 57/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 247094696103.00 9900612060

2129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ತಂ:ನಾಗಪಪ ಅತಾೂರ ಕ್ವಲ್ ರ ಅಳವಂಡಿ 69/ಅ,70 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 119222.00 478458022818.00 9900228519

2130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ  ತಂ:ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ವಲ್ ರ ಅಳವಂಡಿ 69/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 45349.00 730726326295.00 9900228519

2131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 13/C ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 253005066328.00 7676416088

2132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರವವ ಗಂ:ಯಮನಪಪ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 53 ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 81359.00 523251422771 888442209

2133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಂದ್ರಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ  ಹನುಮಪಪ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 8/ಕ್ ಪ.ಪಂ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 76419.00 849418700990.00 9900684381

2134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ತಳವಾರ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 8/ಕ್ ಪ.ಪಂ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 634294785605.00

2135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಮೋಶ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 76/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 538483378344.00 9448475741

2136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಂತೋಶ ತಂ:ರಾಮಣ್ಣ ತಾಳಕ್ನಕಾಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 74310.00 717511237510.00 9743774420

2137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 79/ಆ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 603671564202 9611723379

2138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತಮಮ ಗಂ:ರುದ್ರಯಯ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 150/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 637382337599 8867614035

2139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಬುಡ್ಡಪಪ ಬಗನಾಳ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 123 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.40 137432.00 667911289287 9986698463

2140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಚಪಪ ತಂ:ತಿಮಮಪಪಗ್ೌಡ್ುರ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/ಅ/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 63903.00 260459957975 9411669998

2141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ  ತಳವಾರ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 95/D ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 365691026001 9980663066

2142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಚಾಳಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಜಂತಿಲ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 179/B/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 187431.00 493996162967.00 8971000919

2143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 209/H,207/E ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.65 42785.00 793431250738 9970949259

2144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ರಾಮಣ್ಣ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಅಬಿೂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 8/3. ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 975273022528 9449703830

2145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಟೆಿಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 20/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 511555921833 7019760434

2146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 44/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 478214707190 9632006940

2147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 14/ಈp1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 486450194337 9663466009

2148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಪಪ ತಂ: ಕ್ಂದ್ಕ್ ರಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 14/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 922819566048 8277202511

2149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಭಾಷ ತಂ:ನಿೋಲ್ಪಪ ಚಿಗರಿ ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 175,178/C ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.95 62533.00 489556408581 7996329126

2150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಂಗಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಕೆರಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 17/B ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 578798248522 9739021250

2151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತಂ:ಖಿೋರಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 262/2,262/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 78212.00 903130450735.00 8722989650

2152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಿೋರಪಪ ತಂ:ತೋಜಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 364 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.60 102986.00 226201951290.00 8722989650

2153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಚ ಕ್ಲಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 54/4,19/5 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.95 62533.00 680316445291.00 8630829910

2154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ರ ೋಡ್ಡ ಹನುಮಪಪ 

ಹರಿಜನ
ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 207/G,209/G ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.55 99889.00 876271634629.00 9611328305

2155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ:ಫೋಮಪಪ ನಾಯಕ ರಾಠ ೋಡ್ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 30/1,28/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 39494.00 926867041455.00 9743655219

2156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆಟದ್ಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 202/I,209/I ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.40 90599.00 535519761718.00 8970949259



2157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಅರಶಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 85 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 81942.00 528610913471 8059819127

2158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಹನುಮಂತ  ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಅಸಂದ್ಾರ 

ತಂ:ಹನುಮಪಪ
ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 44 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 261820131477 9663466603

2159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ ದ್ಾಸರ ಗಂಗನಾಳ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 42/ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 854450676996 9980553088

2160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಅರಶಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 87 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 81145.00 710088905653 9908227610

2161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮಣ್ಣ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಗಂಗನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 63903.00 325570634751 8095166572

2162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಬಸಪಪ ತಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ಹರಿಜನ ಮತಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 93 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.25 22761.00 431375621527 9064009451

2163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಚಿಲ್ವಾಡ್ಗಿ ಘಟರಡಿಡಹಾಳ ಅಳವಂಡಿ 176/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 63903.00 221054225244.00 8861717262

2164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭ ಮರಡಿಡ ತಂ:ತಿಮಮರಡಿಡ ಮ ಲಿಮನಿ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 362/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 65824.00 969991687403.00 9972324657

2165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಪವವ ಗಂ:ಫಕೋರಪಪ ಮಂಡ್ಪಪನವರ ಬಿಸರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 71/2-A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳಕಾಯಿ 2.00 192060.00 625317196980.00 7022178914

2166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹುನುಕ್ುಂಟಿ ಅಳವಂಡಿ 118/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.30 18581.00 520225414348.00 9741741700

2167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಭಯಯ ತಂ:ಚನಾಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 187/b ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 801174416445.00 6262873392

2168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವವ ಗಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಬೆೋನಳಿಿ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 117/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 273781891354.00 9611090289

2169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಕ್ುರಿ ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 5/2. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 521448743532.00 8722953459

2170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ತಂ:ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಇಳಗೋರ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 25/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 774976315120.00 8123237160

2171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ತಂ:ಗುರಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಆಚಾರತಿಮಾಮಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 50/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 72401.00 768561304912.00 8152030423

2172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ರುದ್ರಪಪ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 45349.00 766491159139.00 9533456601

2173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 94/ಇ ಪ.ಪಂ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 598259124429 8050261253

2174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 75/2 ಪ.ಪಂ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 0.32 32324.00 943943567107 9768123003

2175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಕ್ರೋಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ಅಬಿೂಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 23 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 440948416927 9901022042

2176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಮಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಹಳಿಿಕೆೋರಿ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 79/3 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 976484333140 8105966146

2177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಬಗನಾರ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 62456.00 224598244470 9972960575

2178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಕ್ಕ ತಂ:ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 100/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 119222.00 482454448444.00 7760665975

2179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಬಾಲ್ಪಪ ಗುಮಗೋರಿ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 111/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 852072304418.00 9900392044

2180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ವವ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 73/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 62762.00 313360731799.00 9632160303

2181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾನನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ್ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 8/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 62762.00 635788205282.00 9535204232

2182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂ:ಬಾಳಪಪ ಕ್ುರುಬರ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 516948641651.00 9591388304

2183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗಮಮ ಗಂ:ಹೆ ಸಕೆೋರಪಪ ಕ್ುಣ್ಕ್ಲಿ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 21/ಉ-2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 73874.00 934023299837.00 9880157334

2184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಮಮ ಗಂ:ರಂಗಪಪ ತಾವರಗೋಂಗ್ಾ ಬುಡ್ಶೆಟಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 62 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.60 62762.00 750369530220.00 9008603047

2185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಗಂಗವವ ಗಂ:ಹನುಮಂತ ಉಫಯ ಹನುಮಪಪ 

ಕಾಮನ ರ
ಯಲ್ಂಗೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 150/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 818419932883.00 8050769821

2186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಕ್ರಿಯಪಪ ನಾಯಕ್ರ ಗಿಣಿಗೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 156/C ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 91734.00 335917351036 6361892537

2187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ ಈಳಿಗೋರ ಜಬೂಲ್ಗುಡ್ಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 67/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ 0.80 82457.00 416850342968 6361892537

2188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಯಯಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 100/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 63903.00 738390043178 9663157961

2189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿದ್ದವವ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 100/4 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.80 173851.00 550624075961 9663157961

2190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಗ ೋಸಲ್ದ್ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 34/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 35587.00 653534518987 9663466604

2191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಕ್ೃಷಣಪಪ ತಂ:ಖಿೋರಪಪ ರಣ್ಸ ೋತ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 261/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 903130450735 8722989650

2192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧಮಯಣ್ಣ ತಂ:ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಹೆ ಸ ರ ಕೆ ಪಪಳ 46/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 348208072292 7337888691

2193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಕ್ುರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 224/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.58 153820.00 288802324037 9972839724



2194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಗದಿೋಶ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 18/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 545699190008 8105366284

2195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ H.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ:H.ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 87/A ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 986562200434 9739378850

2196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಚಿತೂವಾಡ್ಗಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 18/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 525337637823 7362725706

2197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಕಾಶಿನಾಥರಡಿಡ ದ್ತೂಕ್   ತಂ: ಶಿದ್ದಪಪ  ಅವಾಜಿ 

ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ
ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 92 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 119222.00 913490305548 9972324657

2198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ  ತಂ:ಮುದಿಯಪಪ ಶಾಯವಿ ಗುಡಾಲನ ರ ಅಳವಂಡಿ 354/2, 354/4, 354/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 118911.00 216975624314 9739206201

2199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಶಿವಪಪಗದಿದಕೆೋರಿ ಹೆ ಸಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.60 155641.00 448293112821 9972363512

2200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹೆ ಸಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.60 155641.00 472659164956 9972363512

2201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಂಗಲ್ವವ  ಗಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಓಜನಹಳಿಿ ಮತೂಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.70 64512.00 537878969187 7090288917

2202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುರಾಜ ಎಸ್ ಗುಡಿ ತಂ:ಶಿರೋನಿವಾಸ ಗುಡಿ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 933102348425 9986576162

2203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಕಾಂತ ಎಸ್ ಗುಡಿ ತಂ:ಶಿರೋನಿವಾಸ ಗುಡಿ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 26/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 375353788582 9986576162

2204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಸಜಜನರ ಹಲ್ಗೋರಾ ಅಳವಂಡಿ 97/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 591686713993 9741382110

2205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ  ಕ್ಲಾಲಳ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 559746735442 9740408010

2206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಗಂ:ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 275035474286 9880503389

2207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಸಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 97/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 291245977166 9980861343

2208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ದ ಡ್ಡ ಈರಪಪ ವಕ್ರ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 7/A/1,36/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 277937748710 9731427056

2209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
H.ಪಾಂಡ್ುರಂಗಪಪ ತಂ:H.ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ 

ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ
ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 340280326376 9845762026

2210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಈಶಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 104/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 526938229949 9985599790

2211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂ: ತಿಮಮಪಪ ಕ್ುರಿ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 75 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 789089150005 9901289934

2212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಮಮ ಗಂ:ಶಿವಬಸಪಪ ವಕ್ರ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 411482507975.00 9535249398

2213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶವವ ಗಂ:ಪಾಂಡ್ಪಪ H ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 3/A/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 63903.00 226686857412.00 9845762026

2214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ತಂ:ಲಿಂಗಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 17/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 45349.00 621775806004.00 8971966639

2215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಪಪ ತಂ:ಕ್ಳಕ್ಪಪ ವಕ್ರ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 6/A ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 529175099778.00 7022556736

2216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ೋಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ:ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 109/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 192060.00 479442742914.00 9880503389

2217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಗಂ:ಹನಮಂತಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 98/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 492559052269.00 9980861343

2218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ವದ್ಾಾಳ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 98/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 772809786276.00 9980861343

2219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂ:ಈಶಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 859407623081.00 9845599790

2220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುತೋಶ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 18/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 604226980666.00 8496050465

2221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ಗುರಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 89/2A ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 895021397650.00 9902574038

2222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ ಳಪಪ ತಂ:ನಿೋಲ್ಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಹಲ್ಗೋರ ಅಳವಂಡಿ 117/P2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 477242355246.00 7259712582

2223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪದ್ದಮಮ ಗಂ:ಹೆೋಮರಡಿಡ ಹಾಯಟಿ ಕೆ ಪಪಳ 52/A,52/B ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 155641.00 718108064085.00 9448827615

2224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜು ತಂ:ಶಿವಪಪ ಗುಡಿಮನಿ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 325/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 63903.00 404748974698.00 7483324129

2225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ತಂ:ಗ ೋವಿಂದ್ರದಿದ ಗುಡಿಮನಿ ಚಿಕ್ಕಸಿಂದ ೋಗಿ ಅಳವಂಡಿ 142/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 82457.00 751101666919.00 7483324129

2226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಪಪ ತಂ:ಬಸಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಕೆ ೋಳ ರ ಅಳವಂಡಿ 58/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 302498923466.00 8746837699

2227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಆವಿನ ಭೈರಾಪುರ ಅಳವಂಡಿ 5/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 108599.00 639150370347.00 9844369311

2228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಮೃತುಯಂಜಯ ಎಮ್ ರಾಂಪೂರ 
ತಂ:ಡಾ||ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ರಾಂಪೂರ

ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 26/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 975070676969.00 8050589280

2229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮದೋವಿ  ತಂ:ದೋವಪಪ ಓಜನಹಳಿಿ ವದ್ಗನಾಳ ಅಳವಂಡಿ 16/3,15/7 ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1.20 119222.00 324931819538.00 8277786799

2230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ ೋಟೆರೋಶ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ರಡಾಡಯರ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಕೆ ಪಪಳ 10/19,10/23 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.95 96372.00 582913715673.00 9972341956



2231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಮ ಗಂ:ಮಂಜುನಾಥ ಗ್ೌಡ್ ಗಬ ೂರ ಕೆ ಪಪಳ 25/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 63903.00 763275952947.00 8970014659

2232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ತಳವಾರ ಕಾಮನ ರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 83/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 395576900122 9370119220

2233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಬಸನಗ್ೌಡ್  ಪೂೋ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 13/ಆ1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.10 106476.00 264779057359 9945628242

2234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾವಯತಮಮ ಗಂ:ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ್ ಪೂೋ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 6/ಇ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 520675260565 9972980120

2235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ತಿಮಮಪಪಗ್ೌಡ್ ಅರಸಿನಕೆರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64/ಅ/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 91734.00 983715223130 9663466603

2236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಅರಸಿನಕೆರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 658245390749 9518901485

2237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ತಂ:ಪಾಮಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 73 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 91734.00 454185747785 7020760735

2238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ಗಂ:ನಿಂಗಪಪ ಮುರಡಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 73 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.70 164746.00 571244313064 9845507276

2239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರ ಪಾಕ್ಷಪಪ  ತಂ:ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/ಆp1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 292855406701 9438952365

2240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ದೋವಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 16/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.80 173851.00 540775227437 9964892190

2241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮನೆಟೆಿಪಪ ತಂ:ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/ಆp1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 155641.00 718695611575 9482720121

2242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹೆ ಳೆಗ್ೌಡ್ ಅರಸಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 73/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.50 31866.00 554357085391 8147945266

2243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಬಾಳಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 75/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 90784.00 311374812386 8147231539

2244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 10/P1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 72837.00 925328884746 8494870299

2245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 2/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 856633971172 9880052117

2246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮಮ ಗಂ:ಫಕೋರಪಪ ಅರಸಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 54513.00 599352664818 8147831539

2247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 2/ಉ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 72742.00 436508444882 9480982364

2248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮಪಪ ತಂ:ಹುಚಚಪಪ ಹನಮಗ್ೌಡ್ರ ಅರಸಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 63/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 18554.00 902302552509 9035353038

2249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಪೂಜಾರ ಅರಸಿನಕೆೋರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 9 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 36763.00 905673045329 9482126375

2250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಹನಮನಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 2/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.80 173851.00 261753768603 8861875540

2251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಹಳಿಿಕೆೋರಿ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 22/1 ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.40 44710.00 723476514013 7026973645

2252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಬಸಟಿರ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 106/ಅp1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 705666201217 9535865655

2253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುತಿ ತಂ:ಪರಶುರಾಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 1.20 119222.00 258420877716 9008758525

2254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರಾಜ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 80/ಆ/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 119222.00 767558765119 9741646847

2255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ಓಬಳಬಂಡಿ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 87/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 230169225980.00 9663163215

2256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 137/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 968546327440.00 9740330203

2257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪವಂಟಿಗ್ಾರ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 42/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 306908851540.00 9886065792

2258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮವವ ಗಂ:ಈರಪಪ ತಳವಾರ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 47/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 785309186213.00 6360917982

2259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಈರಪಪ ತಳವಾರ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 1.00 101013.00 397693461243.00 9448903694

2260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ಗಂ: ಬಾಳಪಪ ಕ್ುರಿ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 112/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 91734.00 599148046539.00 8861988944

2261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಪಪ ತಂ:ನಿೋಲ್ಪಪ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 50/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 71752.00 806129256813 8970421594

2262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜಪಪ ತಂ:ರಾಮಣ್ಣ ತಾಳಕ್ನಕಾಪೂರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 64 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 74310.00 523799465130 9743774420

2263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ತಾಳಕ್ನಕಾಪೂರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 74/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 74310.00 614145173804 9740912334

2264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಮರಿಯಮಮ ಗಂ:ಫಕೋರಪಪ ಕೆ ೋರಿ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 34 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 621025817329 9620618981

2265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಫಕೋರಪಪ ನರಸಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 4/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 875586773379 9632802207

2266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 36/ಊ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013.00 325855345497 7064003218

2267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 39/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 438615228216 9974683581



2268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಮಮ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಹಿರೋಮನಿ ಆಚಾರತಿಮಾಮಪುರ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 76239.00 482977234279 9972381103

2269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ ಡೆಲಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 7/ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 0.80 74461.00 277273832374 9082643581

2270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಮಮ ಗಂ:ಫಕೋರಪಪ ಕೆ ೋರಿ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 34 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 621025817329 9620618981

2271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ತಂ: ಕ್ಲ್ ಲರಪಪ ಭೋಮನ ರ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 74/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 688628332899 9740048979

2272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಹನಮಪಪ ಮಕಾಶಿ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 137/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 919634002962 9341444191

2273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವವವ ಗಂ:ಯಮನ ರಪಪ  ಹರಿಜನ ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 150/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 411128935288 8550034935

2274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಕಾಳಪಪ  ಕೆ ಪಪಳ ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 61/A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 690396667696 9740887073

2275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಮಳಿಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 27/2-A ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 82457.00 271831793181 9591411242

2276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 138/p3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 623789693222 8861065471

2277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಕ್ುಷಠಗಿ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 37 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.10 101013.00 637017679481 9743679851

2278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ನಾಗಪಪ ಬೆೋವೂರ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 139/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 823155122632 9071693626

2279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಹಿರೋನಿಂಗಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 32/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 415512966570 8152817379

2280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ನರಸಪಪ ನಲ್ಜೋರಿ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 43/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 786946997425 9742667965

2281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 62/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 72923.00 629239533534 7337821551

2282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಂಟೆಪಪ ತಂ:ಬಾಳಪಪ ಗ್ೌಡ್ುರ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 16/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 91219.00 301645520699.00 9741501326

2283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ವಂಟಿಗ್ಾರ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 42/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 442218462579 9886065792

2284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಕ್ುರಿ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 95/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 119222.00 217113709652 8861988944

2285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾ ಬಸಪಪ ತಂ:ರಾಮಪಪ ಕೆ ಪಪಳ ಬುಡ್ಶೆಟಿಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್
58/ಅ1

ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 72588.00
659719328019 8884776232

2286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ತಂ:ಕ್ನಕ್ಪಪಆಡಿನ ಅರಸಿನಕೆೋರಾ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 16/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 54513.00 725230950468 9482310631

2287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ಳಿಯವವ ಗಂ:ಹನುಮಂತಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 50 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 119222.00 668996893956 8050358722

2288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಕೆ ೋರಿ ದ್ನಕ್ಲ್ದ ಡಿಡ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 34 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 667184755763 6363143485

2289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ತಂ:ರಾಣೆಪಪ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 15/2A ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 73700.00 207833522687 9164443017

2290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 12/3/1. ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 36418.00 920944982334 9008758525

2291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ೌರಮಮ  ತಂ:ಹೆ ಳಿಯಪಪ ವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 24/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 374810178659 9592161683

2292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುರಿ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 135/3 ಸಾಮಾನಯ ತುಪಪರಿಕಾಯಿ 1.20 119222.00 575480295254 7204704801

2293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮಮ  ಗಂ:ಪರಶುರಾಪಪ ಪೂಜಾರ ಬುಡ್ಶೆಟಿನಾಳ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 56/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 44710.00 376568866036 8971656519

2294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗೋಶಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 26/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳಕಾಯಿ 0.60 62386.00 643672459915 8971043819

2295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲವವ ಗಂ:ಹನುಮಂತಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 59/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72837.00 603755549428 8979418560

2296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಕ್ಕಯಯ ತಂ:ಮರಿಸಾವಮಿ ಅಯಯ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 60/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 91722.00 385333080535 8746975406

2297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಪಪ ತಂ:ಶಂಕ್ರಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72837.00 845128389161 8861420310

2298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಯತಾಟಿಿ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 72837.00 861153072100 9741501326

2299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ದ್ಾಯಮಪಪ ಯತಾಟಿಿ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 13 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 54628.00 823702985559 7760412068

2300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂ: ದ್ಾಯಮಪಪಯತಾಟಿಿ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 13 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 36132.00 668002711095 9741501326

2301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ನಿೋಲ್ಮಮ ಗಂ:ಕೆಂಚಪಪ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 106/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73182.00 392726793725 7760708375

2302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುತಿ ತಂ:ಕ್ರೋಗ್ೌಡ್ ಗಬ ೂರ ಕೆ ಪಪಳ 27/2. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.50 32205.00 593859477917 8151953631

2303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಶಿವಪಪ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 81/*/ಅ1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.59 153632 2713 3799 3517
Axis Bank 

GANGAVATHI91701008
2304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲ್ಲಮಮ ಗಂಡ್ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಹೆ ಸಗುಡ್ಡ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 1/*/ಅ/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.25 123774 6003 0241 5859

Axis Bank 

GANGAVATHI91701007
2305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹೆ ಳೆಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಪಂಪನಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಸಗುಡ್ಡ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 37/*/4 ಪ.ಪಂ ನುಗು 0.98 91404 3642 7729 8544

Axis Bank 

GANGAVATHI91701007
2306 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಯಂಕೆ ೋಬ ಗುಡ್ದ್ ರು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 8/*/* ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.95 187258 5903 3102 2501

Axis Bank 

GANGAVATHI91701007
2307 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಅಯಯನಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಖ್ಯಡ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 66/*/3, 66/*/5 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.95 187258 7230 0972 6507

Axis Bank 

GANGAVATHI91701008



2308 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಹೆ ಸಗುಡ್ಡ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 1/*/ಆ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.15 114670 2354 8643 4356
Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2309 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋನಾಗಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಕ್ನಕ್ಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 21/*/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.5 54626 2561 1039 4406

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2310 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಇಮಾಮಸಾಬ ತಂದ ನ ರಸಾಬ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 12/2/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.3 128327 8467 3053 3516

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2311 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ತಿರುಪತಪಪ ತಂದ ಗುಂಟೆಪಪ ಖಾಲಾ್ಕಾಟ್ಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 45/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.2 119222 9236 6533 9073

Axis Bank 

GANGAVATHI91701006
2312 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಮುಸಲಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 60/*/ಬಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.85 177637

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2313 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹನುಮಮಮ ಗಂಡ್ ಶರಣ್ಗ್ೌಡ್ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ಕಂಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 6/2/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.6 153632 7042 4071 4495

Axis Bank 

GANGAVATHI91701007
2314 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಈಶಪಪ ತಂದ ಬಾಳಪಪ ಮುಸಲಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 46/*/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.4 130729 7395 9464 2763

Axis Bank 

GANGAVATHI91701008
2315 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತಮಮ ಗಂಡ್ ಬಸಪಪ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 21/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 192060 4371 4912 1476

Axis Bank 

GANGAVATHI91701007
2316 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮವವ ಗಂಡ್ ಫಕೋರಪಪ ಮುಸಲಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 10/2/ಎ/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.85 85443 2194 1644 7828 SBIMustur62266708509

2317 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕೆ ನಾಗಜುಯನ ತಂದ ನಾಗೋಶವರರಾವ್ ಮುಸ ಿರು ಸಿದ್ಾದಪುರ 249/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.2 43361 2978 8100 4511 SBIMustur62357591303

2318 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕೆ ಅಗಬಾರಂಬಾ ಗಂಡ್ ನಾಗೋಶವರಾವ್ ಮುಸ ಿರು ಸಿದ್ಾದಪುರ 262/*/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.9 48652 6021 4017 8609

2319 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರ ರಾಮಪಪ ತಂದ ದ್ಾಯಮಪಪ ಕ್ನಕ್ಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 37/*/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 19260 5459 7147 3616
Axis Bank 

GANGAVATHI91701007
2320 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮಪಪ ತಂದ ಬಾಲ್ಪಪ ಮುಸಲಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 10/2/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.2 119222 9071 2557 3914 SBIMustur62266705654

2321 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕೆೋತಾ ನಾಗೋಶವರರಾವ್ ತಂದ ನಾಗಣ್ಣ ಮುಸ ಿರು ಸಿದ್ಾದಪುರ 300/*/* ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.2 62929 5102 5217 2950

2322 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಕ್ನಕ್ರಾಯ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 56/ಎ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.95 82350 4609 7642 6117

2323 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ತಂದ ಕ್ನಕ್ರಾಯ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 56/ಎ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.95 82350 5619 8490 3663

2324 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ತಳವಾರ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 80/ಎ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.95 82350 971151947454
Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2325 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಮನಮಮ ಗಂಡ್ ವಿರುಪಣ್ಣ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 139/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.8 80810 8119 2453 7608

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2326 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮದ್ಾಯನಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 43/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 5272 5219 3680

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2327 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರ ದೋವಪಪ ತಂದ ದ್ುರಗಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 4/2/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.35 132879 8642 4103 1760

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2328 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸಣ್ಣ ಯಮನಪಪ ತಂದ ಶಿವಪಪ ನಾಗಲಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 23/*/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.6 153696 7853 3950 1834

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2329 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 20/1/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.95 82557 7612 4556 0211

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2330 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 93/*/ಬಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.35 35178 8115 6426 6068

2331 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಬಸಪಪ ಪರಾಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 13/2/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.85 82457 6339 7730 0439
Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2332 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ರೋಣ್ುಕ್ಮಮ ಗಂಡ್ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 31/2/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.2 119222 3950 4737 0020

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2333 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸಣ್ಣಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 10/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 3894 9444 0089xis Bank GANGAVATHI9180100062

2334 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲಲೋಶಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ನಾಗಲಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 1/*/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 101013 8072 6741 4900xis Bank GANGAVATHI9180100062

2335 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ದ್ುರಗಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಬೆೈಲ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 14/*/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.75 168035 7206 1826 1619xis Bank GANGAVATHI9180100062

2336 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ನಾಗಲಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 4/*/ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 9140 0553 7625

2337 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ತಂದ ದ್ುರಗಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 110/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 101013

2338 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ತಂದ ಬಾಳಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 22/1/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 101013 2375 1863 8164

2339 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸ ಮಲಿಂಗಪಪ ತಂದ ದ್ುರಗಪಪ ಅಡ್ ರ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 31/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 101013

2340 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಸಣ್ಣಕ್ುದಿರಯಲ್ಲಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 94/2/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.7 70709 Axis Bank GANGAVATHI9180100062

2341 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸುಬಾನಸಾಬ ತಂದ ಬುಡ್ನಸಾಬ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 30/*/* ಅ.ಸಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.4 41246 8952 2216 6854xis Bank GANGAVATHI9180100062

2342 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಮರೋಶಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಬೆ ದ್ುರ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 32/*/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.95 187239 6113 4028 8251xis Bank GANGAVATHI9180100554

2343 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಎಳುಕೆ ೋಟಿ ಸಿದ್ದಪಪ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 34/*/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 8909 5810 6957

2344 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಜಿ.ಪರೋಮಾನಾಥ ತಂದ ಸತಯರಾಜ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 244/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 9734 7517 2444 

2345 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ತಂದ ಬಾಳಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 65/*/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.6 153696 4281 8719 5301 

2346 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಪ ತಂದ ಬಾಲ್ಪಪ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 10/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.1 110118

2347 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಟಿ ಶಿರೋದೋವಿ ಗಂಡ್ ಶಿರೋಧರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 244/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060

2348 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಜಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 244/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 5672 2209 7769 xis Bank GANGAVATHI9180100554

2349 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ಸಂಕ್ನಾಳ ನವಲಿ 75/*/1/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 3125 0731 4413xis Bank GANGAVATHI9180100554

2350 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ತಂದ ದ್ುರಗಪಪ ಹೆ ಸಗುಡ್ಡ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 72/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.8 172908 9099 7648 5759xis Bank GANGAVATHI9180100062

2351 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸ ೋಮಪಪ ತಂದ ಗ್ಾಯನನಗ್ೌಡ್ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 27/*/ಬಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.25 123774 2740 5715 0186

2352 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ತಂದ ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ್ ಮಲಾಲಪುರ ನವಲಿ 10/2/ಬ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.5 54626 8625 8129 9588

2353 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂದ ಹನಮಪಪ ಮಲ್ಲಪೂರ ನವಲಿ 25/ಡಿಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 82457 7402 8849 6130

2354 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶಿದ್ಾರಮಯಯ ತಂದ ಶಾಂತವಿೋರಯಯ ನಾಗಲಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 3/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 8395 1580 6108

2355 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸುಲ್ಲ ೋಚನಾ ತಂದ ಶಾಂತವಿೋರಯಯ ನಾಗಲಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 3/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 9430 9706 8638xis Bank GANGAVATHI9180100062

2356 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಪಿಡ್ಡಪಪ ತಂದ ದ್ಾಯಮಪಪ ನಾಗಲಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 30/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.1 110118 6261 7010 6205

2357 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಜಿ ಶಶಿರೋಖಾ ತಂದ ಸತಯರಾಜು ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 242/*/3, 242/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.6 153696 8078 2081 8554xis Bank GANGAVATHI9180100062

2358 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಗಿೋತಾ ಗಂಡ್ ಶರಣ್ಪಪ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 16/*/ಅಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.05 105565 5522 6972 0076xis Bank GANGAVATHI9170100718

2359 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಈರಮಮ ಗಂಡ್ ಯಂಕ್ಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 380/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 2 183566 4548 7119 9633xis Bank GANGAVATHI9170100718

2360 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಬಸಮಮ ಗಂಡ್ ಬಸಣ್ಣ ಮುಂಡ್ರಗಿ ನವಲಿ ನವಲಿ 334/*/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 192060 3617 3770 2116

2361 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸಿದ್ದಮಮ ಗಂಡ್ ಬಸವರಾಜ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 23/3/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 192060 3420 1664 6148xis Bank GANGAVATHI9170100822

2362 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹೆ ನ ಾರಸಾಬ ತಂದ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 101/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.1 110118 3377 8753 0003xis Bank GANGAVATHI9170100822

2363 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರುದ್ರಪಪ ತಂದ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಕೆ ಡಿಲ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 127/*/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.7 163251 3684 8857 0813xis Bank GANGAVATHI9180100062

2364 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಮರಪಪ ತಂದ ತಿಮಮಪಪ ಗಡಿಡ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 183/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 3409 0972 2946xis Bank GANGAVATHI9170100718

2365 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಮರಯಯ ತಂದ ಶಂಬಯಯ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 43/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 80810 5207 7333 0295xis Bank GANGAVATHI9180100062

2366 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಚಂದ್ರಪಪ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 95/2/ಡ್ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.2 119222 8588 7041 5374

2367 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ದ ಡ್ಡಹನುಮಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 82/2/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.8 73549 3427 2632 2796

2368 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂದ ದ್ಾಯಮಪಪ ಚಿಕ್ಕವಡ್ರಕ್ಲ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 23/ಅ-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 73549 7695 4976 6207

2369 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರಪಪ ತಂದ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ನಾಯಕ್ ಚಿಕ್ಕವಡ್ರಕ್ಲ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 16/*/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 73549 5609 6019 4405

2370 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 132/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 73549 4989 7851 9836

2371 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಈಶಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 31/2/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 73549 8968 0929 2956

2372 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಈಶಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಸಿರಿ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.8 73549 9241 1091 5670

2373 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ್ ಶಿವಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 27/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.8 73549 4904 9614 1426

2374 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಮಲ್ಲಪೂರ ನವಲಿ 13/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 82457 8847 9308 9550

2375 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹುಚಚಪಪ ತಂದ ಯಲ್ಲಪಪ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 63 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 37830 2847 6165 5548

2376 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನಮಂತಪಪ ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 72/4/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.8 73758 4979 3291 7522

2377 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಪಾಮಪಪ ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 71/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.6 155641 7020 7506 4104
Axis Bank 

KUSTAGI918010016366
2378 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ ಸಗರಪಪ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 66/ಅ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 101013 6959 1032 0490

SBIBANGALORE375173

94960
2379 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರಮತಿ ಸಣ್ಣಹನುಮವವ ಗಂಡ್ ಹನುಮಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 24/*/1 ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1 101013 8068 2544 2978

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2380 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಬಸಪಪ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 295/*/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.94 186600 4650 8894 9741

INDIAN OVERSEAS 

BANKTHIMMAPUR3231



2381 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 56/*/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.94 186600 5738 2175 2827
HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2382 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಎಮ್ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮನಾರಾಯಣ್ ಮರಳಿ ಮರಳಿ 40/*/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.94 186600 5066 4584 9801

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2383 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ತಂದ ವಿರ ಪಾಕ್ಷಪಪ ಕಾರಟಗಿ ಕಾರಟಗಿ 425/*/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.38 41561 2835 6679 9174

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2384 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ವಾಲಿಸಾಬ ತಂದ ಹೆ ನ ಾರಸಾಬ ಬ ದ್ಗುಂಪ ಕಾರಟಗಿ 185/*/ಇ ಅ.ಸಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.38 41561 7155 9417 2212

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2385 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಎಮ್ ಶೆೋಷಗಿರಿ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಮರಳಿ ಮರಳಿ 39/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.86 88023 8375 4530 0269

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2386 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸುಬೂರಾವ್ ಪಿ ತಂದ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬ ದ್ಗುಂಪ ಕಾರಟಗಿ 99/12 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.17 116491 4261 2140 9791

INDIAN OVERSEAS 

BANKTHIMMAPUR3231
2387 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 36/*/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.29 127417 7283 8657 2243

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2388 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತಮಮ ಗಂಡ್ ನಾಗರಾಜ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 296/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.58 153820 4927 8866 2703

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2389 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಪಿ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಮುರಡೆಪಪ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 388/*/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.3 128327 2957 7240 8691

INDIAN OVERSEAS 

BANKTHIMMAPUR3231
2390 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ರತಾಮಮ ತಂದ ನಾಗಪಪ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 56/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.93 185689 3904 4272 8636 SBIHUBLI62349160296

2391 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ತಂದ ಮಾದಿನಾಳಪಪ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 7/*/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.99 86951 4196 9378 5570
SBIHULIHYDER5218995

6441
2392 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶಿವಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ ಶೆೋಷಪಪ ಚನಾದ್ಾಸರ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 135/*/2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.9 79737 4369 3063 1492

SBIKANKAGIRI5218986

3997
2393 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಂಬಾಜಿರಾವ್ ತಂದ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 100/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.6 110389 8705 5715 4397

BANK OF 

INDIACANTONMENT840
2394 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಲ್ಲ ೋಚನಬಾಯಿ ಗಂಡ್ ತಿರುಮಲ್ರಾವ್ ಜ ರಟಗಿ ಕಾರಟಗಿ 12/*/ಆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.8 82457 2119 7605 1397

BANK OF 

INDIACANTONMENT840
2395 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಂದ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ್ ಸುರೋಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಮಲಾಯನಹಳಿಿ ಕಾರಟಗಿ 60/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.8 82457 8376 3024 4594

BANK OF 

INDIACANTONMENT840
2396 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ತಂದ ಹನಮಂತಪಪ ಮಲಾಯನಹಳಿಿ ಕಾರಟಗಿ 40/*/* ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.8 82457 3344 9416 8625

SBIRAJKOT3053881646

8
2397 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಣ್ಣ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ನಾಯಕ್ ಚಿಕ್ಕವಡ್ರಕ್ಲ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 14/ಕ್ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.8 73549 8878 4521 3647

PKGBMUSALAPUR1075

9100013777
2398 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ನಂಬನಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 67/*/ಅ ಪ.ಪಂ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 30264 3921 3621 0862

SBIJALGAON000001098

0887852
2399 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸಣ್ಣಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 90/2/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.2 30264 9120 3802 4281

SYNDICATE 

BANKSRIRAMNAGAR18
2400 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಾರನಿ ಲಾವಣ್ಯ ಬೆ ಮಮಚಿಹಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 9/*/2, 3/*/7 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ/ಗ ೋಡ್ಂಬಿ 1.2 40405 9982 3847 0863

SYNDICATE 

BANKSRIRAMNAGAR18
2401 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಎಮ್ ಮುರಳಿಕ್ೃಷಣ ತಂದ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬೆ ಮಮಚಿಹಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 9/*/4, 9/*/9 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.95 91383 4835 9980 7079

SBINEW 

THARAGUPET35519327
2402 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಮನಮಮ ಗಂಡ್ ಮೈಲಾರಪಪ ನಾಗಲಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 5/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.8 127522 6739 4900 0566

SBINEW 

THARAGUPET35519327
2403 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶರಣೆೋಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 18/*/ಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.4 90522 4386 1006 1024

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2404 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ತಂದ ಶಿವಲಿಂಗಪಪ ಯತಾಟಿಿ ನವಲಿ 110/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.94 186599 6638 11055032

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2405 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ವಡೆಡೋ ಸುರೋಶ ತಂದ ಶೆೋಷಗಿರಿರಾವ ಹನುಮನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 103/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.6 101013 5273 0904 2183

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2406 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ರಾಯ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 56/ಎ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 70682 2773 3135 7981

SBIHULIHYDER6245479

6149
2407 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 138/4/* ಪ.ಜಾ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.95 86413 9122 8753 9763

PKGBGANGAVATHI109

61101023619
2408 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ತಂದ ಬಸಣ್ಣ ಸಜಜನ ನಿೋರಲ್ ಟಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 28/*/* ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1.2 43361 9589 3219 2342

PKGBGOREBAL106101

00010403
2409 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಶಿರೋ ಚಿಟ ಿರಿ ಸುಬೂರಾವ್ ತಂದ 
ಸ ಯಯಪರಕಾಶರಾವ್

ಕ್ಲ್ಕೆೋರಾ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 89/*/8 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.75 58570 8556 9233 9656
PKGBGOREBAL106101

0000783
2410 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಶಿರೋ ಚಿಟ ಿರಿ ಸ ಯಯಪರಕಾಶರಾವ ತಂದ 
ಸುಬೂರಾವ್

ಕ್ಲ್ಕೆೋರಾ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 89/*/6 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್, ಮಾವು 0.45 17023 4683 5696 4112
PKGBKANAKAGIRI1096

1101023345
2411 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶೆೋಖರಪಪ ತಂದ ಮಹಾದೋವಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 98/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.95 86413 4226 8658 7603

HDFC 

BANKPUNE0007011000
2412 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 37 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.8 73758 5946 8225 8505 SBIHUBLI36971641647

2413 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಉಮೋಶ ತಂದ ಮಾನಪಪ ಹಿರೋಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 15/*/9, 15/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.33 37412 8563 5235 6810
SYNDICATE 

BANKSRIRAMNAGAR18
2414 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಾರನಿ ರ್ೈದೋಹಿ ಬೆ ಮಮಚಿಹಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 9/*/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2 119222 5037 0497 9284

Axis Bank 

GANGAVATHI91801003
2415 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮೃದ್ಲಾ ಗಂಡ್ ವಡೆಡೋ ಸುರೋಶ ಹನುಮನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 103/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.18 101013 4688 9422 4347

KARNATAKA BANK 

LTDTIPTUR7677000600
2416 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಡಿ ಬಸಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತ ಕೆ,ಕಾಟ್ಾಪೂರ ನವಲಿ 31/2/ಬಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.6 154396 6327 6662 8985

KARNATAKA BANK 

LTDTIPTUR7677000600
2417 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂದ ಬಸಪಪ ಕೆ,ಕಾಟ್ಾಪೂರ ನವಲಿ 15/*/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 82457 8524 3751 3102

KARNATAKA BANK 

LTDTIPTUR7677000600
2418 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂಡ್ ನಿೋಲ್ಪಪ ನಾಗಲಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 33/*/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.9 91734 9900 2696 4492

PKGBKANAKAGIRI1096

1101023691
2419 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರ ರುದ್ರಪಪ ತಂದ ದ ಡ್ಡಬಸಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 28/*/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.9 182958 8603 7064 8018

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2420 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಮೋಶ ತಂದ ನಾಗಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 400/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.9 182958 3245 4775 0981

Axis Bank 

GANGAVATHI91801005
2421 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರೋಣ್ುಕ್ಪಪ ತಂದ ಪರಸಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 99/*/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.6 153696 2028 5468 5796

PKGBBUDUGUMPA105

61100003098
2422 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲ್ಲಮಮ ಗಂಡ್ ನಾಗಪಪ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 57/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.93 185689 4379 1751 0323

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2423 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಎಮ್ ಝಾನಿ್ ಗಂಡ್ ಸುರೋಶ ಮರಳಿ ಮರಳಿ 40/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.93 185689 3335 5826 7520

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2424 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 394/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.97 98229 6329 1799 6022

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2425 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ್ ತಂದ ಸುಬೂರಾವ್ ಮರಳಿ ಮರಳಿ 40/*/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.74 168388 2621 5386 2805

CANARA 

BANKKARATAGI052610
2426 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶೆೋಷಮಮ ಗಂಡ್ ಸುಬೂರಾವ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 64/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.93 185689 9590 7631 8237

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2427 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಎಮ್ ಶೆೋಷಗಿರಿ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಹೆ ಸಕೆೋರಾ ಮರಳಿ 90/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.04 103712 8375 4530 0269

FEDERAL 

BANKGANGAVATHI168
2428 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ವಷ್ಾಯ ಗಂಡ್ ಜ ಎಚ್ ಸುರೋಶ ವಿಠಲಾಪುರ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 80/*/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.57 152909 9524 0485 2590

Axis Bank 

KOPPAL9180100583709
2429 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ದ್ಾಯಮಪಪ ತಂದ ರುದ್ರಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 94/*/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 9548 0813 4523

Axis Bank 

KOPPAL9180100811670
2430 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಂಬಣ್ಣ ತಂದ ಸಣ್ಣ ಕ್ುದಿರಯಲ್ಲಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 94/2/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.75 75759 5078 9235 1886

Axis Bank 

KOPPAL9180100811675
2431 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜಮಮ ಗಂಡ್ ಶೆೋಖಬಹದ್ ದರಸಾಬ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 91/*/* ಅ.ಸಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 5703 9250 7170

Axis Bank 

KOPPAL9180100811675
2432 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ತಂದ ನರಸನಗ್ೌಡ್ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 78/1/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192062 7999 9066 3500

Axis Bank 

KOPPAL9180100583709
2433 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಉಮೋಶಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಹನುಮನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 94/*/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.56 151999 4027 8557 4623

Axis Bank 

KOPPAL9180100554604
2434 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹುಲಿಗಮಮ ಗಂಡ್ ಯಮನಪಪ ಹನುಮನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 64/*/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192062 3408 4414 0994

Axis Bank 

KOPPAL9180100554603
2435 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 34/*/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.8 82457 5493 0683 4709

KARNATAKA BANK 

LTDTIPTUR7677000600
2436 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಾನಪಪ ತಂದ ಈರಪಪ ಬಾವಿಕ್ಟಿಿ ನಿೋರಲ್ ಟಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 8/*/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 2 137295 4355 2401 4848

Axis Bank 

KOPPAL9180100811674
2437 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಮರಪಪ ತಂದ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 5/2/6 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.8 82457 2557 4019 2900

Axis Bank 

KOPPAL9180100811675
2438 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 43/2/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.4 137432 8322 5260 3575

Axis Bank 

KOPPAL9180100811675
2439 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮಪಪ ತಂದ ಹಿರೋಹನುಮಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 24/*/* ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 9935 5562 7594

SBIGANGAVATHI62112

071724
2440 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ನರಸಪಪ ತಂದ ಲ್ಮಾಣೆಪಪ ಹಿರೋಡ್ಂಕ್ನಕ್ಲ್ ನವಲಿ 34/*/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.22 121043 8648 9398 3331

Axis Bank 

KOPPAL9180100811679
2441 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ನಾಗೋಶಪಪ ತಂದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಕಾರಟಗಿ ಕಾರಟಗಿ 425/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.4 41561 9142 2712 9256

PKGBKARATAGI106901

00002592
2442 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಪಾಂಡ್ಪಪ ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ ನಿೋರಲ್ ಟಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 46/*/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.46 142895 3614 2951 4088

Axis Bank 

GANGAVATHI91701007
2443 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ ಬುಡ್ಡಪಪ ಸುಳೆೋಕ್ಲ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 119/*/ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.6 155641 3060 8221 8297

Axis Bank 

GANGAVATHI91701007
2444 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಮಮ ಗಂಡ್ ಹಿರೋಬಸಪಪ ಮುಸಲಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 28/*/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 80810 4942 9397 6479

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2445 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ನರಸಪಪ ತಂದ ಹನಮಪಪ ಬೆೈಲ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 68/1/ಅ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2 192062 3358 0610 4727

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2446 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಯಯಪಪ ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 119/*/1/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 2 192062 8438 8927 1861

HDFC 

BANKWORLINILIN4055
2447 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಎಮ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಮರಳಿ ಮರಳಿ 39/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.79 81280 3328 9162 5202

Axis Bank 

KOPPAL9180100811682
2448 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಡಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಸುಬೂರಾವ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 62/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.93 185689 7350 6047 1044

BANK OF 

INDIACANTONMENT840
2449 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಣ್ಣ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ಣ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 149/*/4, 149/*/5 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 0.6 32435 4749 4758 4605

KARNATAKA BANK 

LTDTIPTUR7677000600
2450 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಲ್ಮಣೆಪಪ ಹಿರೋಡ್ಂಕ್ನಕ್ಲ್ ನವಲಿ 34/*/ ಈ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.22 121043 4685 4452 0292

SBIHULIHYDER5218998

4670
2451 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಉಮೋಶ ನಾಯಕ್ ತಂದ ಮಾನಪಪ ನಾಯಕ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 20/*/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 2 192060 5548 7948 5158

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2452 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದ ಲಿಂಗಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 309/*/ಕ್ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 74413 5754 6692 6720 SBIHUBLI36971641647

2453 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಎಮ್ ಭಗವಂತಪಪ ತಂದ ಹೆ ಸಕೆೋರಪಪ ಕಾಯರಿಹಾಳ ನವಲಿ 55/*/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.6 155641 9695 7834 0731 SBIHUBLI36971641647



2454 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಮರೋಶಪಪ ತಂದ ಪಂಪಾಪತಿ ನವಲಿ ನವಲಿ 307/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.8 173853 8466 2798 5358 SBIHUBLI36971641647

2455 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭ ೋಗಪಪ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ಣ ನವಲಿ ನವಲಿ 323/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 192062 7394 9668 7402
Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2456 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಎನ್ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಹೆ ಸಕೆೋರಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 55/*/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 192062 5266 3391 3092 SBIHUBLI36971641647

2457 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಈರಪಪ ತಂದ ಲಿಂಗಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 309/*/ಕ್ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 74413 7171 5970 5128
Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2458 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶಾಯಮಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 340/*/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.95 187258 5682 6202 3869 SBIHUBLI36971641647

2459 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಅಂಬಣ್ಣ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 1/1/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 101013 9368 4350 2378 SBIHUBLI36971641647

2460 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ದ್ುರಗಪಪ ತಂದ ಕ್ಸ ೂರಿ ನಾಯಕ್ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 43/*/* ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.35 132879 9363 7914 8698 SBIHUBLI36971641647

2461 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರೋಶ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಅಢವಿಬಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 48/2/ಅ ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.85 85597 5732 6285 2509
Axis Bank 

GANGAVATHI91801007
2462 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂದ ಪತೂೋಪಪ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 83/*/ಬಿ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.75 168053 8742 9379 8410

Axis Bank 

GANGAVATHI91701007
2463 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ ಗ್ಾಯನಪಪ ತಿಪಪನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 54/*/ಡಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.9 182958 9982 3692 6309

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2464 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾರ್ಯತಮಮ ಗಂಡ್ ಪಂಪಾಪತಿ ನವಲಿ ನವಲಿ 307/*/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 82457 5006 8161 4083

Axis Bank 

GANGAVATHI91801007
2465 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮನಾಥಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 46/*/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.5 146537 7771 2366 0440

Axis Bank 

GANGAVATHI91801007
2466 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಬದ್ರಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 46/*/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.5 146537 5429 3793 4791

Axis Bank 

GANGAVATHI91801007
2467 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ತಂದ ಪತೂೋಪಪ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 86/*/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.6 155641 6918 9380 0979

PKGBBUDUGUMPA105

61100002849
2468 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ವಿರೋಶಯಯ ತಂದ ಬಸಯಯ ಯರಡೆ ೋಣಾ ಕಾರಟಗಿ 341/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 82457 4944 7319 3419

Axis Bank 

GANGAVATHI91701007
2469 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮವವ ಗಂಡ್ ಮೊತಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 317/*/ಬ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.6 63903 9469 6040 9148

Axis Bank 

GANGAVATHI91701007
2470 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊೋತಪಪ ತಂದ ಶಿತಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 322/*/ಬ1 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.6 63903 3832 5592 4592

IDBI 

BANKKARATAGI171810
2471 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ತಂದ ಲಿಂಗಪಪ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 78/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರೋಕಾಯಿ 1.93 185689 4644 5763 4865

Axis Bank 

KOPPAL9180100811681
2472 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಶರಣ್ಪಪ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 26/*/6 ಸಾಮಾನಯ ಈರೋಕಾಯಿ 0.78 78790 8791 4349 5372

Axis Bank 

KOPPAL9180100811677
2473 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಜಡಿಯಪಪ ತಾಯಿ ಮಹಾದೋವಮಮ ಬ ದ್ಗುಂಪ ಕಾರಟಗಿ 99/*/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.78 78790 5022 7527 7441

Axis Bank 

KOPPAL9180100816797
2474 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಚನಾಬಸವ ತಂದ ಲಿಂಗಣ್ಣ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 78/*/ಅ 78/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರೋಕಾಯಿ 1.93 185689 2591 8915 9788

Axis Bank 

KOPPAL9180100811684
2475 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹಂಪಮಮ ಗಂಡ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ್ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 80/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.82 175674 5152 2500 1704

Axis Bank 

KOPPAL9180100811681
2476 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಶರಣ್ಪಪ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 54/*/ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಈರೋಕಾಯಿ 1.68 162925 7783 0623 8975

Axis Bank 

KOPPAL9180100811675
2477 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸಕೆರಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಮಲ್ಲಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 60/*/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.93 185689 4161 3902 5715

Axis Bank 

KOPPAL9180100811678
2478 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶಿದ್ಾರಮಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 80/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1.82 175674 2993 4937 1461

Axis Bank 

KOPPAL9180100811678
2479 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲಯಯ ತಂದ ಲಿಂಗಪಪ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 78/*/ಅ 78/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.93 185689 3398 5030 4300

Axis Bank 

KOPPAL9180100583710
2480 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾರಟಗಿ 60/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.93 185689 5652 1709 2520

Axis Bank 

KOPPAL9180100554603
2481 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂದ ಸ ೋಮಪಪ ತ ೋಳದ್ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 52/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.25 123774 3183 1302 6359

Axis Bank 

KOPPAL9180100517085
2482 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ ಸಣ್ಣಕ್ುದಿರಯಲ್ಲಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 94/2/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.75 77818 2297 9359 8456

Axis Bank 

KOPPAL9180100811670
2483 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 100/ಅಪಿ1/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.3 128327 9169 1539 9139

Axis Bank 

KOPPAL9180100517086
2484 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ ಬಾಲ್ಪಪ ಸುಳೆೋಕ್ಲ್ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 107/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.2 119222 6555 1927 4605

Axis Bank 

GANGAVATHI91801007
2485 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಮಪಪ ತಂದ ಮುದ್ಕಪಪ ತಿಪಪನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 37/*/10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.85 87095 2261 1684 1614

Axis Bank 

KOPPAL9180100811671
2486 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಷಪಪ ತಂದ ಸಣ್ಣ ಪಾಮಪಪ ತಿಪಪನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 37/*/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.4 39144 7734 8151 0962

Axis Bank 

KOPPAL9180100788295
2487 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂದ ದ್ುರಗಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 9/*/ಕ್/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.05 105565 9500 4170 1428

Axis Bank 

KOPPAL9180100554603
2488 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ತಂದ ಸಣ್ಣಕ್ುದಿರಯಲ್ಲಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 94/2/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.75 77818 7319 4688 2988

Axis Bank 

GANGAVATHI91801007
2489 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೈಬುಬಸಾಬ ತಂದ ರಾಜೋಸಾಬ ನಿೋರಲ್ ಟಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 31/*/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.4 137432 3920 0461 4717

Axis Bank 

GANGAVATHI91801007
2490 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜಾಸಾಬ ತಂದ ರಾಜೋಸಾಬ ನಿೋರಲ್ ಟಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 31/*/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.4 137432 2873 4023 1276 SBIHUBLI36971641647

2491 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಂದ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 78/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.2 119222 8066 4966 8061 SBIHUBLI36971641647

2492 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಗಂಡ್ ಶಿವರಾಯಪಪ ಮಲ್ಕನಮರಡಿ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 36/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 0.7 53930 4481 6037 8481
Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2493 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಿಂಗಪಪ ತಂದ ದ್ುರಗಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 402/*/ಅ ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 101013 3214 3269 3231

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2494 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬೆ ೋಗಪಪ ತಂದ ದ್ುರಗಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 402/*/1ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 0.8 82457 9788 0186 2551 SBIHUBLI36971641647

2495 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ತಂ. ಹನುಮಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 98/*/9 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.7 73180 3241 7422 4817 SBIHUBLI36971641647

2496 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂ. ಯಮನಗ್ೌಡ್ ಎತಿೂನಹಟಿಿ ನವಲಿ 39/*/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 48937 SBIHUBLI36971641647

2497 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂ. ಅಮಾಜಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 319/*/2/ಅ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.6 155641 2896 0200 3473 SBIHUBLI36971641647

2498 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭ ೋಗಪಪ ತಂ. ಹನಮಂತಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 331/*/ಬ ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆ 1 101013 4124 0874 4885
Axis Bank 

GANGAVATHI91701007
2499 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಮಮ ಗಂಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ಕಂಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 2/*/ಅ/1 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.15 114670 7237 5961 7822

Axis Bank 

GANGAVATHI91801000
2500 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ತಾಯಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 314/*/3 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 82457 3239 9574 4269

SBIKANAKAGIRI623790

97679
2501 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಲ್ಚಮನಗ್ೌಡ್ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 68/*/* ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ, ಪಪಪರ್ಾ 0.6 63621 6379 0423 1126

SBIKANAKAGIRI369466

43724
2502 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮನಗ್ೌಡ್ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 68/*/* ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ, ಪಪಪರ್ಾ 1.2 119222 6625 8094 7766

AXIS 

BANKGANGAVATHI917
2503 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಾಮೋಶಪಪ ತಂ. ಹನಮಂತಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 41/1/1 ಪ.ಜಾ ಟಮೊಟ 0.79 119222 2699 4664 2304 SBIHUBLI36971641647

2504 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮಪಪ ತಂ. ದ್ುರುಗಪಪ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 14/*/ಡಿ2 ಪ.ಜಾ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 119222 9836 6084 2213
AXIS 

BANKGANGAVATHI917
2505 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ತಂ. ಬ ರಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 58/*/ಅ/2 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.1 110118 7664 4970 4665 SBIHUBLI36971641647

2506 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ. ಯಂಕ್ಪಪ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 93/*/7 ಪ.ಜಾ ಟಮೊಟ 0.75 75759 3782 3807 1041 SBIHUBLI36971641647

2507 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಗಂಗಪಪ ತಂ. ಕೋರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 56/*/ಅ/ಇ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1.2 119222 9224 2811 4514 SBIHUBLI36971641647

2508 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ತಂ. ಯಮನಗ್ೌಡ್ ಎತಿೂನಹಟಿಿ ನವಲಿ 39/*/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 98410 2865 7463 7234
AXIS 

BANKGANGAVATHI918
2509 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ದ್ುರುಗಪಪ ತಂ. ಬಸಪಪ ಮುರಡಿ ಕ್ನಕಾಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 27/*/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.5 146537 5971 6010 0031

AXIS 

BANKGANGAVATHI918
2510 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂ. ಕ್ರಿಯಪಪ ವರಣ್ಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 33/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 192060 9804 4102 0555

AXIS 

BANKGANGAVATHI918
2511 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ತಂ. ಭೋಮಪಪ ಕ್ನಕಾಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 61/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 192060 9008 3089 5943

AXIS 

BANKGANGAVATHI918
2512 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ತಂ. ಅಯಯನಗ್ೌಡ್ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 68/*/ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.69 163251 5392 0339 6287

AXIS 

BANKGANGAVATHI918
2513 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ತಂ. ಶರಣ್ಪಪ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 163/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ 1.2 119222 7062 4823 6394 SBIHUBLI36971641647

2514 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ. ಭೋಮಪಪ ವರಣ್ಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 29/*/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.98 190139 2239 4007 7798
AXIS 

BANKGANGAVATHI918
2515 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ. ಅಮರಪಪ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 84/*2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.05 105565 6084 8748 1919

AXIS 

BANKGANGAVATHI918
2516 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ತಂ. ತ ಂಡೆಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 178/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 2 192060 3934 8639 8619 SBIHUBLI36971641647

2517 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಯ ಗಂ. ಕ್ನಕ್ಪಪ ಬಂಕಾಪೂರ ನವಲಿ 71/*/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.95 91382 6993 6348 6012
ALLAHABAD 

BANKKOPPAL50421003
2518 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ. ಹನುಮಂತಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 21/*/* ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.8 80810 5365 0334 6753

ALLAHABAD 

BANKKOPPAL50421039
2519 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಾರುತಪಪ ತಂ. ತ ಂಡೆಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 31/*/* ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1 101013 6272 5015 9688

ALLAHABAD 

BANKKOPPAL50425095
2520 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ತಂ. ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 31/*/ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1 101013 3399 8588 7161

ALLAHABAD 

BANKKOPPAL50420989
2521 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸ ೋಮನಾಥ ತಂ. ದೋವಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 30/*/1 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1 101013 7830 2880 04995

ALLAHABAD 

BANKKOPPAL50428848
2522 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹಿರೋಯಮನಪಪ ತಂ. ಹಿರೋಕ್ುದಿರಯಲ್ಲಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 5/*/ಅ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1 101013 8548 6118 1602

SBIJALGAON109808878

52
2523 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ. ಹನಮಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 19/*/ಅ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1 101013 3502 0180 9770

SBIJALGAON109808878

52
2524 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ತಂ. ಹನಮಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 68/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.98 101013 9019 4100 8489

SBIJALGAON109808878

52
2525 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ತಂ. ಈಶವರಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 11/1/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 101013 3881 7679 9334

SBIJALGAON109808878

52
2526 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂ. ಬಸಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1 101013 2081 5978 8060

ALLAHABAD 

BANKKOPPAL50420192



2527 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮೋಶ ತಂ. ದ ಡ್ಡಪಪ ಇಂಗಳದ್ಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 3/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1 82457 4722 3851 9047
SBIJALGAON109808878

52
2528 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ. ಯಮನಪಪ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 70/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ 1 101013 8708 3629 4677

SBIJALGAON109808878

52
2529 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ತಂ. ಹನಮಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 67/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1 101013 8154 5537 6554

SBIJALGAON109808878

52
2530 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ತಂ. ದ್ುರಗಪಪ ಪರಾಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 33/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 101013 7182 1542 6403

AXIS 

BANKGANGAVATHI918
2531 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ತಾ. ಹುಲಿಗಮಮ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 3/*/* ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1 101013 4491 4650 9183

AXIS 

BANKGANGAVATHI618
2532 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶಿವಾನಂದ್ಪಪ ತಂ. ಬಸಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 15/*/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.05 182438 8655 9119 0917

AXIS 

BANKGANGAVATHI918
2533 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮುತಯಸಾಬ ತಂ. ಸುಲಾೂನಸಾಬ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 95/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.05 105565 8085 9586 3413

AXIS 

BANKGANGAVATHI918
2534 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಾಜಾಸಾಬ ತಂ. ಗ್ೌಸುಸಾಬ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ವರಣ್ಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 69/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.5 146537 6387 8820 7755 BANKGANGAVATHI9180100062

2535 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮದ್ಲಪಪ ತಂ. ಲ್ಚಮಪಪ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 63/*/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.35 132879 8986 3195 6576 BANKGANGAVATHI9180100062

2536 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಬಿೋಮಪಪ ತಂ. ರೋವಣ್ಪಪ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 77/*/ಅಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 192060 7304 0994 5415 BANKGANGAVATHI9180100062

2537 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ದ್ುರುಗಪಪ ತಂ. ಹನುಮಪಪ ಕ್ರಡಿ ಬಂಕಾಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 96/*/ಅ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 192060 2940 5218 0224AHABAD BANKKOPPAL5042628

2538 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಫಕೋರಪಪ ತಂ. ಯಲ್ಲಪಪ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 126/*/ಉ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.6 153632 9158 4421 5346 BANKGANGAVATHI9170100822

2539 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹನುಮವವ ಗಂ. ವಿರುಪಣ್ಣ ಹಿರೋಖ್ಯೋಡ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 60/ಈ ಪ.ಜಾ ಹಾಗಲ್ 1.88 177655 5385 5162 6130 BANKGANGAVATHI9180100062

2540 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ದ್ುರುಗಪಪ ತಂ. ಹೆ ನುಣರಪಪ ಗ ರವಿಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 5/*/2 ಪ.ಪಂ ಟಮೊಟ 0.8 80810 25007 9758 4687 BANKGANGAVATHI9180100062

2541 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ. ಯಮನಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 5/2/* ಪ.ಪಂ ಟಮೊಟ 2 192062 3716 7036 9918 SBITIPTUR64037568226

2542 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶಾಯಮಣ್ಣ ತಂ. ನಾಗಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 14/3/ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಟಮೊಟ 1 101013 5349 5018 1895 SBITIPTUR64037568226

2543 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂ. ನಾಗಣ್ಣ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 263/*/ಬಿಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಟಮೊಟ 0.8 82457 7975 1462 4520 SBITIPTUR64037568226

2544 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಬಸಮಮ ಗಂ. ಯಮನಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 227/*/2 ಪ.ಜಾ ಟಮೊಟ 2 192060 3305 3543 7923 SBITIPTUR64037568226

2545 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಪ ತಂ. ಬಾಲ್ಪಪ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 10/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ 1.1 110118 3629 8057 6401 SBITIPTUR64037568226

2546 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಟಿ ಶಿರದೋವಿ ಗಂ. ಶಿರೋಧರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 244/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ 2 192060 8514 7799 9416 SBITIPTUR64037568226

2547 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮಪಪ ತಂ. ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ಒಬಳಬಂಡಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 62/2/ಪಿ2 ಪ.ಜಾ ಟಮೊಟ 1.2 119222 808 7037 1600 AXIS BANKGANGAVATHI

2548 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಾನಪಪ ತಂ. ದ್ಾಯವಪಪ ಹಿರೋಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 15/*/8 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.39 40405 9288 1439 2996 SBITIPTUR64037568226

2549 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರೋಣ್ುಕ್ಪಪ ತಂ. ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 23/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ 1.35 132879 8500 9562 1888 SBITIPTUR64037568226

2550 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂ. ಕ್ಂಠಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 104/*/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ 1.35 132879 5471 6995 5551 SBITIPTUR64037568226

2551 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮರಿಯಪಪ ತಂ. ನಿಂಗಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 9/*/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ 1.55 148831 4472 6933 1524 BANKGANGAVATHI9180100062

2552 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮತಿ ಈರಮಮ ಗಂ. ಹನುಮಪಪ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 21/*/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ 1.33 128327 5687 7697 1274 BANKGANGAVATHI9180100062

2553 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ದ್ುರಗಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 41/ಬ/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ 1.15 114670 9136 3448 6065 SBITIPTUR64037568226

2554 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಪಾಮಪಪ ತಂ. ಬಾಲ್ಪಪ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 11/*/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ 1.55 151089 4702 9246 7331 BANKGANGAVATHI9180100062

2555 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ತಂ. ಮರೋಗ್ೌಡ್ ಹನುಮನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 75/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ 1.5 146537 9108 0159 3707 BANKGANGAVATHI9180100062

2556 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ತಂ. ಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ನಾಗಲಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 7/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ 1.65 160193 4750 8261 0355

2557 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಚೌಡಿಕ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 16/2/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 379506733389 918010006259452

2558 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಭೋಮಪಪ ದಿಂಡ್ ರು ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 58/8 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 345811746928 918010007768212

2559 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಹೆ ನಾಪಪ ಗ ಲ್ಲರ ಯಲ್ಬುತಿð ಹನುಮಸಾಗರ 48/9,48/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ  & ಬದ್ನಿ 1.00 101013.00 500617140323 918010006256301

2560 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ನಡ್ುವಲ್ ಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 9/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 976869601617 918010006256233

2561 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಪಪ ಮಾಹಾರುದ್ರಪಪ ಹೆಬಿಲ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 69/4 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 82457.00 569782256746 37517394960

2562 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪಪ ನರಬೆಂಚಿ ಹನುಮನಾಳ 24/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 50777.00 874818298392 175500101006086

2563 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹಿೋರಬಸಪಪ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 29/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.40 45349.00 573865019464 0445256005252

2564 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರಪಪ ಬಸಪಪ ಗ ೋಪಾಳಿ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 383/2/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 45349.00 971222654950 0445256005252

2565 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಹನಮಪಪ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 99/1ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 501826552713 0445256005252

2566 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಪಪ ತ ೋಟಪಪ ಮಂಗಳೆ ರು ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 2/ಬ/-ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 629910279020 0445256005252

2567 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಯಯ ವಿೋರಯಯ ಗುದ್ಡ್ುರಕ್ಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 52/2/1.21 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ 0.40 45349.00 596127398528 0445256005252

2568 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಮುತೂಪಪ ಹನಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 23/2/3ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 60607.00 274968593297 10012685555

2569 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಯಲ್ಬುತಿð ಹನುಮಸಾಗರ 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 516627720724 64016528277

2570 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ಾಲಿಂಗಪಪ ಸಣ್ಣಚಂದ್ಾಲಿಂಗಪಪ ದ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 39/3/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 2.00 192060.00 682241852376 0445256005252

2571 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಭೋಮಪಪ ಯಲ್ಬುತಿð ಹನುಮಸಾಗರ 23/6ಪಿ1,23/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 404598781454 10016269904

2572 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ೌರಮಮ ಭೋಮಪಪ ರ ೋಣ್ದ್ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 147/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 833835247571 36971641647

2573 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವರಡೆಡಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಹೆ ಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 840114964734 36971641647

2574 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 104/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 855210501945 36971641647

2575 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಈರಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 139/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 389922125148 36971641647

2576 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಬಾಳಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 11/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 385208547058 36971641647

2577 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವರಾಜ ವಿೋರಪಪ ರ ೋಣ್ದ್ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 306913960638 36971641647

2578 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ವಡ್ರಕ್ಲ್ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 142/1/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 966878258958 36971641647

2579 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಬಾಳಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 670031331862 36971641647

2580 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಡಿಡ ದ ಡ್ಡಬಸಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 4/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 578751467891 36971641647

2581 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ದೋವರಡೆಡಪಪ ಹೆ ಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 15/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 672345567170 36971641647

2582 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರೋಶಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 139/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 795729037910 36971641647

2583 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 61/3&61/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಡ್ುವಲ್ಕಾಯಿ 1.00 72539.00 579200206375 918010042273591

2584 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲ್ಲಪಪ ಮುದಿಯಪಪ ಸೋಬಿನಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 21/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ  & ಬದ್ನಿ 0.70 70709.00 237713839737 0445256005252

2585 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಶಿವನಪಪ ಗದಿದ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 72539.00 793892579344 918010014492700

2586 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಯಯ ದ ಡ್ಡಯಯ ಗದ್ದಡ್ಕ ಮಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 4/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 350839941736 0445256005252

2587 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 369/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 72539.00 845260346299 0445256005252

2588 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 308/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 432387996482 918010042275128

2589 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಹನಮಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 12/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 80810.00 262531784375 918010042273575

2590 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮಪಪ ಹನಮಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 12/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 80810.00 323703879937 915010046879507

2591 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾನಪಪ ನಿಂಗಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 24/4 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.70 50777.00 552146885868 0445256005252

2592 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಭೋರಪಪ ಗ್ಾದ್ಾರಿ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 60/08,60/19 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 58031.00 624649020602 911010032445888

2593 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಶಿವಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 24/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 454035844550 918010042275018

2594 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಂಡ್ಪಪ ಹುಲಿಯಪಪ ಪರಮನಹಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 9/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 56500.00 771447357784 64015781402

2595 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಹಾಂತಗ್ೌಡ್ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 8/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 76860.00 844400012013 64015781402

2596 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 15/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 56500.00 668344484973 0000190980887852

2597 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 3/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 37830.00 951133532346 10836101059207

2598 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲವವ ಮುದಿಯಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 30/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 56500.00 388416166007 0000190980887852



2599 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ರಮಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 30/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72803.00 850138127669 0000190980887852

2600 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 6/1/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72803.00 314764433150 0000190980887852

2601 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಂಜಯಯ ಸಿದ್ದಯಯ ಕೆ ರಡ್ಕೆೋರಾ ಕ್ುಷಿಗಿ 75/2-2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 32906.00 529265805500 0000190980887852

2602 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಯಯ ಶಿವಯಯ ನಿೋರಲ್ಗಿ ಕೆ ರಡ್ಕೆೋರಾ ಕ್ುಷಿಗಿ 24/9 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 76860.00 295895687211 10715101046762

2603 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತಾರಾಜ ಪರಮನಾಂದ್ಪಪ ಎಂ ಕ್ುರಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 17/15 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192060.00 0000190980887852

2604 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಕ್ತಿೂ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 24 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 2.00 192060.00 796184802843 30080216490

2605 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಕ್ತಿೂ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 22/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 2.00 192060.00 903473429483 30080216490

2606 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹವಳೆಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 21/2/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 2.00 192060.00 483328358902 30080216490

2607 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗ್ಾರಡಿಡ ಅಮರೋಗ್ೌಡ್ ಶಿರಗುಂಪಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192060.00 484808212462 NILIN4055

2608 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಪುರಂದ್ರ ಶೆೋರ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 80/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 2.00 180000.00 228585710557 NILIN4055

2609 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಾಹಂತಪಪ ಟೆಂಗ ಟಿ ನಾಗರಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155641.00 603674516234 NILIN4055

2610 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 60/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 76860.00 10836101040388

2611 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 11/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 55700.00 293368952472 000010980887852

2612 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮದ್ಾಾಳ ಮದ್ಾಾಳ ಹನುಮನಾಳ 34/ಎ-3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72330.00 628626381606 000010980887852

2613 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಅಂದ್ಾನಪಪ ಮದ್ಾಾಳ ಹನುಮನಾಳ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72330.00 578169078625 000010980887852

2614 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದಿಯಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗುಜಜಲ್ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 11 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 56500.00 712098668500 000010980887852

2615 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಪಪ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 5/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 719700502148 000010980887852

2616 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರವವ ಹನಮಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 30/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72000.00 452487611800 000010980887852

2617 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಕಾಂತ ಆದಿನಾರಾಯಣ್ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 156/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರ 2.00 192060.00 269869371523 000010980887852

2618 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಮುದಿಯಪಪ ಹಡ್ಗಲಿ ತಾವರಗೋರಾ 32/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.40 39400.00 884672700799 000010980887852

2619 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 87/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72000.00 382122358792 000010980887852

2620 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 55600.00 428529051894 000010980887852

2621 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 15/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 56500.00 510434920366 000010980887852

2622 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಸನಸಾಬ ಮೊೋದಿಸಾಬ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72000.00 997463933152 000010980887852

2623 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ವವ ಮಲ್ಲಪಪ ಹೆ ಸುರ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 21/* ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 80810.00 236477671901 36231144080

2624 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ಮಾವಿನ ಇಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 27/ಡಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 80810.00 549980023585 36231144080

2625 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಜಾಕ್ಸಾಬ ಬಾಬುಸಾಬ ಬಳಿೋಗ್ಾರ ಮಾವಿನ ಇಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 5/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 200566927061 36231144080

2626 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಕೋರಪಪ ಚನಾಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.20 119222.00 857185826517 913010018103636

2627 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಸ ೋಮಪಪ ಮಸ ತಿ ಜ ಬೆಂಚಮಟಿಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ು 2.40 72558.00 294118659912 52175906257

2628 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಬಸಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 128/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 55600.00 876050303562 64015781402

2629 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ಡಿವಾಲ್ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 36/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.60 56500.00 605501689709 64015781402

2630 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಸಪಪ ರಾಜ ರು ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 17/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 55815.00 821651742229 64015781402

2631 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಮಾಸಪಪ ಕ್ಬೂರಗಿ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 0.80 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72000.00 530449887476 000010980887852

2632 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಸಂಗಪಪ ಕ್ಬೂರಗಿ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 60000.00 801728508618 000010980887852

2633 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ದ್ಮ ಮರ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 32/1-ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 73200.00 548633552276 000010980887852

2634 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ನಾಗಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 73213.00 384073539639 000010980887852

2635 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ವವ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಕ್ರಡಿ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 76/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72000.00 742364934901 917010071851002

2636 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಂತಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 35/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 73200.00 828274600302 918010007768740

2637 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 138/2-1ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 999018601142 36971641647

2638 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾದೋವಗ್ೌಡ್ ಶರಣ್ಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 111/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.80 30264.00 312622909877 36971641647

2639 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಬಂಡಾರಿ ಮಿಟಲಕೆ ೋಡ್ ಹನುಮನಾಳ 65/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.80 82457.00 506692816340 36971641647

2640 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಬಂಡಾರಿ ಮಿಟಲಕೆ ೋಡ್ ಹನುಮನಾಳ 65/5 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 82457.00 252985691847 36971641647

2641 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಫಕೋರಸಾಬ ಭ ಮಿಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 50/7 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.69 72252.00 969640573231 36971641647

2642 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಪಪ ಬಸಪಪ ಸಿದ್ಾದಪುರ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 138/2-1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 254384417093 36971641647

2643 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಯಯ ಬಸಯಯ ಬಚನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 9/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 72539.00 480428565499 37517394960

2644 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಬಚನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 6/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 58031.00 989743499967 37517394960

2645 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮವವ ತೋಜಪಪ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 51/7 ಪ.ಪಂ ಸವತ 0.90 90911.00 667359889264 37517394960

2646 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆದ್ಯಯ ದ ಡ್ಡಯಯ ಮಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 4/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 63903.00 886356496902 37517394960

2647 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹನಮಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 0.80 58031.00 778520793172 37517394960

2648 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಉಫಯ ಯಮನಪಪ ತಳವಾರ ಮುಕಾೂರಾಂಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 8/ಆ-1 ಪ.ಪಂ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.20 62928.00 304019434228 37517394960

2649 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವವವ ಹುಲ್ಲಪಪ ದ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ತಾವರಗೋರಾ 5/3/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 987138808847 918010042274390

2650 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಯೋಗಪಪ ಬಿರಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 993412875893 918010016365880

2651 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 312/9 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 952067746725 918010042274918

2652 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಮಮ ಹನಮಪಪ ಬಚನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 39ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 797154579732 918010042275429

2653 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಮೋಶ ಬಾಲ್ಪಪ ಚೌಡಿ ಗುಮಗೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 60/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.60 63903.00 306626229807 918010042274468

2654 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಕಾಮನ ರ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 203/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 63903.00 345796659694 918010042275717

2655 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 72539.00 221872949050 918010014492674

2656 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಈರಪಪ ಗ ೋಗೋರಿ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 44/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 46886.00 515074752598 37517394960

2657 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ಹೆ ನಕೆೋರಪಪ ಕ್ುರಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 62/2/1,62/2/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 896087259673 918010014492742

2658 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹೆ ನಕೆೋರಪಪ ಕ್ುರಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 62/1/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 793468882419 918010019469815

2659 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 20/6/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 46886.00 550473138157 918010042275034

2660 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪವಾಡೆಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 20/6/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.60 46886.00 338680806102 37517394960

2661 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಹಿರೋಸಂಗಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 588158667125 36971641647

2662 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಕ್ಂಟೆಪಪ ಪಾಮನಗ್ೌಡ್ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 49/4 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 98716008552 36971641647

2663 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 141/2-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 938129202849 36971641647

2664 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 10/1ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 400455557001 36971641647

2665 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಮಮ ಅಮರಗುಂಡ್ಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 82457.00 309927839052 36971641647

2666 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದಪಪ ಶಾಯಮಣ್ಣ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 132/1-ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 976913422499 36971641647

2667 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಪಪ ಮುದ್ಕಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 748951780725 36971641647

2668 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹಿರೋಸಂಗಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 896010147798 36971641647

2669 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪವವ ಸಂಗಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 17/1ಅ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.40 39900.00 719360370712 000010980887852



2670 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಉತರಪಪ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಮಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 12/2ಬ ಪ.ಪಂ ಹಿೋರ 1.00 101013.00 833033816372 000010980887852

2671 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಹನುಮಪಪ ಮಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 13/1 ಪ.ಪಂ ಹಿೋರ 2.00 192060.00 252743289897 000010980887852

2672 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನುಮಪಪ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 75/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.90 83100.00 295342468211 000010980887852

2673 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಹಾಲ್ಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 63/ಅ ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆ 2.00 192060.00 831373590618 000010980887852

2674 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಹನಮಪಪ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 76734.00 319911000842 000010980887852

2675 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮೈಲಾರರಾವ್ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72000.00 299319338858 000010980887852

2676 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಪಪ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 5/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72000.00 717900592148 000010980887852

2677 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ನುಚಿಚನ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 5/2/2ಈ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72000.00 741701407979 000010980887852

2678 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನುಮಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 134/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.60 155641.00 898810176543 044525600572

2679 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮವವ ನ ರಂದ್ಪಪ ಹುಲಿರ್ಾಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 56/5 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.40 40373.00 435018710351 917010071850928

2680 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ನಿೋಲ್ಪಪ ಹಿೋರಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 27/2B/A ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.80 80000.00 874514806438 917010071851756

2681 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗಂಗನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 13/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.50 146537.00 215854375407 917010074921458

2682 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅಳಿಳಿಿ ಹಿೋರಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 225/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.90 91734.00 649401047390 044525600572

2683 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಹುಲಿರ್ಾಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 74/5-2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 796261361587 918010042274400

2684 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಶಾ ಬೆೋಗಂ ಮಹಮದ್ ಸಾಬಿೋರಪಾಷ್ಾ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30 128327.00 846945274617 044525600572

2685 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಮಲ್ಲಪಪ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 53/1/ಆಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.80` 173853.00 788877897385 044525600572

2686 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಹಂಚಾಳಪಪ ಗುಮಗೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 1/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30 101013.00 379847044627 10645100003020

2687 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಂತಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 231/4, 231/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ  ನುಗು 1.60 153648.00 893800608204 NILIN4055

2688 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ ೋಪಿನಾಥ ಸದ್ಾನಂದ್ ನಾಯಕರ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 49/5 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ  ನುಗು 2.00 192060.00 679896339708 NILIN4055

2689 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 260/1/5 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹ  ನುಗು 0.60 63908.00 878553381350 NILIN4055

2690 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಯಯ ಪರಯಯ ಹಿೋರಮಠ ಖಾಲಾ್ ಹೆ ಸ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 47/1-ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 2.00 174150.00 NILIN4055

2691 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚೋತನಕ್ುಮಾರ ಚನಾಬಸಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 45/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 73165.00 315746600925 NILIN4055

2692 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠರಾವ್ ರ್ಂಕ್ಟ್ ರಾವ್ ದೋಸಾಯಿ ಅಕೆಕೋರಿ ಹನುಮನಾಳ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.80 73165.00 649087082209 NILIN4055

2693 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿದ್ದವವ ಶಿದ್ದಪಪ ಕೌಲ್ಬೆ ೋದ್ುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.20 119202.00 878234132538 NILIN4055

2694 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ದೋವಪಪ ಕ್ುರುಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 51/3 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.40 39569.00 899053665441 NILIN4055

2695 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 35/2/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 45349.00 75270237473 37517394960

2696 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 51/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 548544071590 10020645395

2697 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಶರಣ್ಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.70 73180.00 983412829663 918010042274455

2698 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋವಣ್ಯಯ ಮಲ್ಲಯಯ ಕೆ ರಡ್ಕೆೋರಾ ಕ್ುಷಿಗಿ 16/2,16/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 72539.00 752670857501 37517394960

2699 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಹೆ ಸಳಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 31/1/1ಪಿ-1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.10 110118.00 277869354420 918010042274992

2700 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುನಂದ್ಮಮ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯಯ ಹಿೋರಮಠ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 57/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.50 50506.00 492856341054 37517394960

2701 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಅಂದ್ಪಪ ಮಣ್ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 38/5 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 101013.00 583929408461 37517394960

2702 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ಾಯನನಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಟೆಂಗುಂಟಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 42/2/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.80 59952.00 774284897239 37517394960

2703 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಮಮ ಹನುಮಪಪ ಮೋಟಿ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 61/11-ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯ 1.00 101013.00 416815529491 37517394960

2704 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಮಾಲ್ಪಪ ಚೌಡಿಕ ನಾಗರಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 54/1-ಅ/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 540931853162 37517394960

2705 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಸಪಪ ನಾಗರಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 54/1ಅಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 946050612409 6188101001988

2706 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರಾಜ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಬಚನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 32/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.80 80810.00 505904922410 918010016366430

2707 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಅಮಿೋನಪಪ ಪೂಜಾರ ಕೆ ೋನಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 12/* ಪ.ಪಂ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ 0.80 82457.00 617597217043 36971641647

2708 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಪಪವವ ದ್ಾಯಮಪಪ ಮದ್ನಾಳ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 80/4ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 850190957259 36971641647

2709 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಕೆ ೋನಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 14/* ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ,ಬದ್ನೆ 0.90 91734.00 787943760919 36971641647

2710 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ಶರಣ್ಯಯ ವಿರಕೂಮಠ ಹನುಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 99/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 356182973420 36971641647

2711 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಮುದಿಯಪಪ ತಳಿಿಹಾಳ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 822594000405 36971641647

2712 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಉಫಯ ಬಂಕ್ಪಪ ವಿೋರಪಪ ಕ್ುದ್ರಿ ಹನುಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 65/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 712907164595 36971641647

2713 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಕ್ುರಬರ ತುಗುಲ್ಡೆ ೋಣಿ ಹನುಮನಾಳ 69/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ, ನುಗು 1.00 101013.00 683099704899 36971641647

2714 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮಾತಯಂಡ್ಪಪ ಬೆ ೋವಿ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 26/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 82457.00 466815080817 36971641647

2715 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಡ್ವಿರಾವ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರರಾವ ಪಟವಾರಿ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 407175235124 36971641647

2716 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಅಕೆಕೋರಿ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 3/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 212103393214 36971641647

2717 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಪಪ ನಿೋಲ್ಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ ಹಿರೋಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 27/2ಬಿಡಿ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 974419714644 918010042275908

2718 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಡ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗ ಲ್ಲರ ಚಿಕ್ಕಮ ಕಾತಿಯನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 15/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 477514304793 37517394960

2719 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನರಿಯಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಗ ಲ್ಲರ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 165/ಪ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 911149455338 917010000553661

2720 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಮ ರುಗುಂಡಿ ಕ್ನಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 35/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 847597208983 918010042275746

2721 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ವದೋಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 729610709209 918010016371911

2722 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಹನಮಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಎಂ ಕ್ುರಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 20/2/ಅಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.70 73180.00 219898175887 918010029329257

2723 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಜಾಲ್ಪಪ ಕೆ ೋವಿ ಬಿಳೆಕ್ಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 41/6 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 866119455781 918010016369167

2724 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಜನಾ ಶಾಯಮಣ್ಣ ಸುಣ್ಗ್ಾರ ಮತಿೂನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ,ಚಂಡ್ು ಹ ವು 1.00 101013.00 646217630421 36971641647

2725 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ಡ್ಗದ್ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 555236332309 36971641647

2726 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ಬಸಪಪ ಸಿದ್ಾದಪುರ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 145/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 771603770615 36971641647

2727 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಪಪಯಯ ಗ ೋಪಾಲ್ಕ್ೃಷಣಪಪಯಯ ದೋಸಾಯಿ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 2.00 98410.00 36971641647

2728 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೌಲ್ಪಪ ಹೆ ೋಲಿಯಪಪ ಮಡಿವಾಲ್ರ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 186/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 63903.00 426855307430 35519327361

2729 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಉಫಯ ಅಯಯಮಮ ಬ ಪಾಟಿೋಲ್ ಸಿದ್ಾದಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 244219489954 35519327361

2730 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ್ ನೆೋರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 11/6/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 233501895764 35519327361

2731 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮೌ ಮಡಿವಾಳರ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 186 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 993118756585 35519327361

2732 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿೋತವವ ದ ಡ್ಡಪಪ ಆದ್ಾಪುರ ಬಿಜಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಷಿಗಿ 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 76860.00 981090550724 36971641647

2733 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಅದಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ವಣ್ಗೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 71/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 672094952126 36971641647

2734 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಮಯಲಾ ಬಸವರಾಜ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 78/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 988438433714 36971641647

2735 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ನಗ್ೌಡ್ ಈರನಗ್ೌಡ್ ಕೆ ೋನಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 36/1,36/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 63903.00 204248140746 918010014097143

2736 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಂತೋಶ ಸಣ್ಣಪಪ ಕಾಯದಿಗುಪಾಪ ಹನುಮಸಾಗರ 166/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 479007970017 918010042274099

2737 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಂತಪಪ ಸಂಗಪಪ ಕ್ಡೆೋಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 428739008138 918010042276150

2738 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಗ್ೌಡ್ ಬಲ್ವಂತಗ್ೌಡ್ ಮ ಗನ ರ ಹನುಮಸಾಗರ 32/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 63903.00 774424052263 64037568226

2739 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಕಾಯದಿಗುಪಾಪ ಹನುಮಸಾಗರ 161/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 661957327762 918010042275827

2740 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಂತಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಮೊೋಲಿಸಪಾಟಿೋಲ್ ಕಾಯದಿಗುಪಾಪ ಹನುಮಸಾಗರ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 408229096637 37517394960



2741 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮಾಸಪಪ ಹಿರೋವಾಲಿಕಾರ ಕೆ ೋನಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 23/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 465739718290 35519327361

2742 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ತಿಮಮಪಪ ತಳಿಿಕೆೋರಿ ಮಾವಿನಇಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 39/2ಬಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 297009435351 35519327361

2743 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರವವ ಸುಗಿರವಪಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 36/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 455826069229 35519327361

2744 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಬೆೈಲ್ಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಕೆ ೋನಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 17/1/ಅ/1/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ,ಹಿೋರಕಾಯಿ 1.20 119222.00 536101885206 35519327361

2745 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಶವನಾಥ ಈರಪಪ ರ್ಾಳಗಿ ಸೋಬಿನಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 68/6 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 82457.00 810626997183 918010029986517

2746 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವಂತಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಹನಮಸಾಗರ ಹನುಮಸಾಗರ 32/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 337527729967 36971641647

2747 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಕೆ ೋನಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 8/* ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 247417198189 36971641647

2748 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ನಿೋರುಪಾದ್ಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 105/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.20 52100.00 735647274596 36971641647

2749 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆೋಶವರಡಿಡ ಚಿದ್ಾಂಬರರಡಿಡ ಗಂಗನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 5.00 112147.00 929404251494 NILIN4055

2750 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 71/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಪೋರಲ್ 0.80 52659.00 843789933084 NILIN4055

2751 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಮಡಿವಾಳರ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 150/5 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 0.80 30260.00 884528592573 NILIN4055

2752 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ದ ಡ್ಡಪಪ ತುಮಮರಗುದಿದ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 275/7 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಸವತ 2.00 192060.00 421132044878 36971641647

2753 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಗಡಾದ್ ರಾಂಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ,ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 832482249191 36971641647

2754 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಗಡಾದ್ ಒಕ್ಕನದ್ುಗಯ ಹನುಮನಾಳ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 981029823877 918010042276189

2755 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಸ ೂರವವ ಹನಮಪಪ ತಳವಾರ ಹಿರೋಗ ಣಾಣಗರ ಹನುಮನಾಳ 124/ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.60 63903.00 833485197094 918010029329545

2756 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ ೋಪಾಲ್ಲಪಪ ಚಂದ್ಪಪ ತ ನಸಿಹಾಳ ಸೋಬಿನಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 81/ಬಿ-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 726543054501 918010072377281

2757 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವರಾಜ ಆನಂದ್ಪಪ ಪೂಜಾರ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 51/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 365051198370 918010029329422

2758 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಪಾರ್ಡ್ಪಪ ಹೆ ಸಪಡಿ ಕೆ ಡ್ತಗೋರಿ ಹನುಮಸಾಗರ 63/** ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 651732216654 918010029329299

2759 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಮಮ ಬಸಪಪ ಬಂಡಿ ಮ ಗನ ರ ಹನುಮಸಾಗರ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 665192099488 918010016367527

2760 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೌಲಾಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಝ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಮ ಗನ ರ ಹನುಮಸಾಗರ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ 0.80 82457.00 942821937864 918010016371898

2761 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಪೂಜಾರ ವಾರಿಕ್ಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 23/6 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 950826728533 918010042273737

2762 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಬೆಣಿಣ ತುಗುಲ್ಡೆ ೋಣಿ ಹನುಮನಾಳ 62/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.60 63903.00 740616875401 918010042276765

2763 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಯಮನಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 13/ಈ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 119222.00 209338741505 918010042274581

2764 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಪಪ ಚ ಮಾದಿನ ರ ನವಲ್ಹಳಿಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 50/2 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿು ಮಾವು & ಚಿಕ್ುಕ 1.40 91319.00 546094614094 35519327361

2765 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಡಿ ಮಾದಿನ ರ ನವಲ್ಹಳಿಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿು ಮಾವು & ಚಿಕ್ುಕ 1.60 102986.00 802599585161 35519327361

2766 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಚ ಪೂೋ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಸಿದ್ಾದಪುರ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 2.00 192060.00 785027334093 35519327361

2767 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಪಪ ಡಿ ಮಾದಿನ ರ ನವಲ್ಹಳಿಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 49/5 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿು ಮಾವು & ಚಿಕ್ುಕ 2.40 139330.00 258473132154 35519327361

2768 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ಡಿ ಬಿಜಕ್ಲ್ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 134/2-3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119210.00 966346672349 35519327361

2769 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗವವ ಬಸಪಪ ಕ್ಡಿವಾಲ್ ಅಕೆಕೋರಿ ಹನುಮನಾಳ 5/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 54263.00 949824501594 000010980887852

2770 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶವರಪಪ ಬಸಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 36/19 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.60 54100.00 478942026330 000010980887852

2771 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹೆೋಶ ಕ್ ಡೆಲೋಪಪ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಮಾದ್ಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 89/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.30 128327.00 808178496250 000010980887852

2772 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಮಳಾ ಸಂಗಪಪ ಶಟಿರ ಚಳಗೋರಾ ಹನುಮಸಾಗರ 1/3 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 474229887493 000010980887852

2773 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾಗೋಶ ಪರಮಾನಂದ್ ಎಂ ಕ್ುರಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 23/3/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.91 183868.00 998633706219 000010980887852

2774 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹೆೋಶ ಪರಮಾನಂದ್ಪಪ ಎಂ ಕ್ುರಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 23/1,23/3/3,23/1ರಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.00 192062.00 350130755667 000010980887852

2775 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋವಣ್ಣ ಶರಣ್ಪಪ ಅಕೆಕೋರಿ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 8/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.60 54100.00 840211906685 64015781402

2776 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಪಪ ಬಸಪಪ ಸಿದ್ಾದಪುರ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 138/1-1-ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.40 137432.00 254384417093 64015781402

2777 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಲ್ಲ ೋಕ್ರ ಹಡ್ಗಲಿ ತಾವರಗೋರಾ 12/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192060.00 797907676244 7677000600014501

2778 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಯಮಿೋದ್ಸಾಬ ರಮಜಾನಸಾಬ ಚೌಡಾಪುರ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 41/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.95 85741.00 271560292296 7677000600014501

2779 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಮಲ್ವವ ರುದ್ರಪಪ ರಂಗದ್ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 154/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 57675.00 742815024428 52182952013

2780 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಶಾಂತರಡಿಡ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 129/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.60 46140.00 967659983009 10836101111215

2781 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವುಪುತರಯಯ ವಿೋರಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಗುಡಿಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 29/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 255818721961 NILIN4055

2782 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಮಡಿವಾಳರ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 150/4 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.50 51656.00 709810734203 NILIN4055

2783 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಮಡಿವಾಳರ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 150/3 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.40 48891.00 572271794767 NILIN4055

2784 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಯಯ ತ ೋಟಯಯ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 149/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 14808.00 730080232493 NILIN4055

2785 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಯಯ ತ ೋಟಯಯ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 150/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.90 62717.00 730080232493 NILIN4055

2786 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪಣ್ಣ ಯಂಕ್ಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 285/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.60 155641.00 268339104834 NILIN4055

2787 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಅಮರಪಪ ಸಾರಥಿ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 98/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 869163639532 36971641647

2788 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗರಾಜ ಆನಂದ್ಪಪ ಪೂಜಾರ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 705812973519 918010029329367

2789 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರವವ ಶಿವಪಪ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ವಾರಿಕ್ಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 34/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 293264786929 918010042257405

2790 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ಾಲಿಂಗಪಪ ಚಂದ್ಪಪ ಹವಾಲಾದರ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 34/4 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 522686016068 918010029329736

2791 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಡ್ದ್ ರಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಹುಲಿರ್ಾಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 74/4 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.70 70000.00 306466927746 918010086277713

2792 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 112/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 90000.00 816912368194 918010014098942

2793 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸಿದ್ದಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 163/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.60 155641.00 428738416357 62097567215

2794 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಫರ್ಾಬೆೋಗಂ ಅಬುದಲ್ರಬ ಸಾಬ ನಿಡ್ಶೆೋಷ್ಟ್ ಕ್ುಷಿಗಿ 79/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 1.60 77822.00 754651332775 34822459832

2795 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಪಾಮಪಪ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 20/2/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 636076810421 918010042276749

2796 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಪಾಮಪಪ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 19/1/2/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 332178562738 918010042276820

2797 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಜಾಸಾಬ್ ಅಮಿೋನ್ ಸಾಬ್ ಹಿರೋಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 314/10 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 381509086645 918010042276794

2798 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾದ್ರ ಬಿ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್ ಹಿರೋಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 313/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 709265010085 918010042276066

2799 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನಂತಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 68/1ಏ2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.60 63903.00 842170075171 918010072376495

2800 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಪಪ ಭೋಮಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 62/1ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 788966051163 918010072376466

2801 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋರಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ್ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 940316266073 918010072376505

2802 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಮಮ ಸುಯಯಪಪ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 49/10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 442503368370 918010072377100

2803 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಗರಪಪ ಬುಡ್ಡಪಪ ಕ್ುರಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 627184283657 18112200084081

2804 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಸಂಗಪಪ ಬಿಜಕ್ಲ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 15/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 271300487753 918010086276998

2805 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಬದ್ರಪಪ ಹೆ ನಾಪಪ ಬಂಡ್ಚಟ್ಾಾಳ ಯಲ್ಬುತಿð ಹನುಮಸಾಗರ 29/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 704507714378 6188101001707

2806 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಮಾಹಂತಗ್ೌಡ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 347/ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.00 101013.00 494751549336 18112210010689

2807 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತೋಜಪಪ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 60/1/7 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 876272840595 37517394960

2808 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 86/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.70 73180.00 561671122848 1054310000499

2809 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಚನಾಪಪ ಕಾಮನ ರ ನಾಗರಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 23/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 387883010178 917010065773729

2810 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ಯಯಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 11/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 236539463936 62031389816

2811 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಗುಂಡ್ಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 67/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 783268200222 918010072377236



2812 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸತಯವವ ಹನಮಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 32/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.70 73180.00 210688393686 918010042276338

2813 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 370629582354 918010086277412

2814 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಡೆೋಶಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಪಿರಡಿಡ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 285/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 547760662937 918010042276723

2815 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯಯ ಮಲ್ಲಲೋಶಯಯ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 346/5 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 82457.00 673975040625 918010042276707

2816 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋರಪಪ ಮರಿಯಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 63/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 245106223967 91801006277399

2817 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಯಮನಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 21/7 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.70 73180.00 709743093746 918010086275649

2818 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪದ್ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 112/12 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 71870.00 465491787594 9218200117701110

2819 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಮಾದೋವಿ ಗಂ/ ಸಂಗಯಯ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 12/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 57000.00 576903473723 9218200117701110

2820 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಕಾತಾರಳ ಯಲ್ಬುತಿð ಹನುಮಸಾಗರ 401/1/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 87350.00 815051809732 9218200117701110

2821 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಸಾಬ ಬಾಯಲ್ಲಸಾಬ ಸದ್ಾಫ ಅಕೆಕೋರಿ ಹನುಮನಾಳ 14/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 70294.00 900233806133 9218200117701110

2822 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೂಜಾರಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಮದ್ಲ್ಗಟಿಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 9/1 ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 37830.00 545683176161 9218200117701110

2823 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 12/ರ ಪಿ-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155641.00 468674064734 9218200117701110

2824 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜೋಸಾಬ ಮೌಲಾಸಾಬ ನದ್ಾಫ ಅಕೆಕೋರಿ ಹನುಮನಾಳ 14/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 70294.00 718743145158 9218200117701110

2825 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ವವ ರಾಯಪಪ ಹೆ ಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಹನುಮನಾಳ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 101013.00 463721036453 9218200117701110

2826 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ತಳಾಿಳ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 15/10ರಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 38638.00 311987761620 9218200117701110

2827 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದ್ಪಪ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪಪ ಹೆ ಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಹನುಮನಾಳ 47/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ು 2.00 53239.00 407663891134 9218200117701110

2828 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದಪಪ ಅಮಿನಪಪ ಕ್ಡಿವಾಲ್ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 30/8 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 69900.00 532959895687 9218200117701110

2829 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ಹನುಮಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 543175384549 18112200080514

2830 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಮೋಟಿ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 686292014411 918010086276969

2831 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಬಾನಪಪ ನಾಯಕರ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 39/4 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 968286499954 918010072377074

2832 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಬಸಪಪ ರಾಜ ರು ಯರಗೋರಾ ಹನುಮನಾಳ 4/* ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 1.60 82220.00 323766897660 62040249594

2833 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ಭರಮಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 609701361557 918010086275872

2834 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಮಾನಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಕ್ುರುಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 43/8 ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 773062695686 918010086277153

2835 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಠಠಲ್ ಹನುಮಪಪ ಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರುಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 38/5 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 725897032735 918010072377294

2836 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಗುಂಡ್ಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 67/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 604408618988 918010072377265

2837 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ುರುಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 62/2/5-ಇ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.60 155641.00 350290342445 918010072377142

2838 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸತಯಪಪ ಯಮನಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 18/ಬ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 502811816193 918010051708925

2839 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸತಯಪಪ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 25/2/6 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 668659255920 918010051708912

2840 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ಾಯನನಗ್ೌಡ್ ಮಲ್ಲಲೋಶಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ರ ತ ೋಪಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 58/ಉ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.50 52563.00 236776031073 918010051708695

2841 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತೂಪಪ ಫಕೋರಗ್ೌಡ್ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 5/2/ಅ2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 523424071860 918010029329309

2842 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 13/2ಅ ಪ.ಪಂ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 547891499513 918010051708941

2843 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಸನಗ್ೌಡ್ ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ್ ತ ೋಪಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 2/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 770721655616 918010051708828

2844 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 13/2ಅ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 897181657810 918010051708954

2845 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 1/1/6 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 697635560897 918010051708798

2846 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 20/2/ಬ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 392951093000 918010051709070

2847 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಶಿವಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 26/5/1,26/6/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 454035844550 918010042275018

2848 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ದ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 9/3/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.70 73180.00 217686561384 918010051709001

2849 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಕ್ುರಿ ಗುಡ್ಡದ್ ಹನುಮಸಾಗರ ತಾವರಗೋರಾ 50/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 978533399836 918010072376699

2850 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಗಿಡ್ಡಪಪ ಗುಡ್ಡದ್ ಹನುಮಸಾಗರ ತಾವರಗೋರಾ 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 452692053917 918010072376673

2851 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಯಮವವ ಹಸನಸಾಬ ಹನುಮಸಾಗರ ಹುಲಿರ್ಾಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 91734.00 997960728856 918010055460249

2852 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಪಪಣ್ಣ ಯಮನಪಪ ಬೆೋಡ್ರ ಹುಲಿರ್ಾಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 110/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 848227406739 918010055460401

2853 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಬನಿಾೋಗ ಳ ಗುಡ್ಡದ್ ಹನುಮಸಾಗರ ತಾವರಗೋರಾ 57/2-1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 809341804756 918010042278415

2854 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಭೋರಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 60/25,60/22,60/16 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.90 91734.00 961124221833 918010051708860

2855 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಶಿವಾಜಿ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 51/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 756848407491 10715101018893

2856 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಶಿವಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 28/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 454035844550 918010042275018

2857 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 376/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 673976978508 918010051708815

2858 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನಾಪೂಣಾಯ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಯಯ ಹುಡ್ಜಾಲಿ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 88/1/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 682058608938 918010051708585

2859 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಪಪ ಪಂಪಣ್ಣ ಮಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 24/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 933550157263 37517394960

2860 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿತಿಮಮಪಪ ದ ಡ್ಡ ಹನುಮಪಪ ಹಿೋರಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 36/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155641.00 521003119190 37517394960

2861 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಮಹಾರುದ್ರಯಯ ಉಪಾಪರ ಬಸಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 127761.00 444764879311 37517394960

2862 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಲ್ಚಮಪಪ ನಿಡ್ಶೆೋಷ್ಟ್ ಕ್ುಷಿಗಿ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 353910211408 37517394960

2863 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ಾಯನಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಹಿೋರಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.30 128327.00 844090060510 918010086277771

2864 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಬಾಳಪಪ ಹಿೋರಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 5/2 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.30 128327.00 717833537387 918010086277603

2865 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಾನಂದ್ಯಯ ಚನಾವಿೋರಯಯ ಹಿೋರಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 285/1 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 702010848 918010089654797

2866 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 127/8 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155641.00 329956853697 918010086277661

2867 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಸನಸಾಬ ಅಬುದಲ್ ಸಾಬ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 226/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 397985734645 918010072377524

2868 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಣ್ಮಂತ ಹನಮಪಪ ವಡಿಡಗೋರಿ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 22/1-ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 82457.00 551063152739 918010042276668

2869 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನರಿಯಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗ ಲ್ಲರ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 226/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 319762910693 918010042276590

2870 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರವವ ಸುಗಿರವಪಪ ಡೆ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 36/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 54058.00 455826069229 918010086277124

2871 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಪಪ ಹನಮಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 890235437156 18112200072645

2872 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಹನಮಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 32/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.40 45124.00 246992829361 918010086275801

2873 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಬಿೋಳಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 62/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯ 1.00 101013.00 322131614329 918010086275775

2874 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಶಿೋಂಬಿ ಖಾಜೋಸಾಬ ಹಿೋರಬನಿಾಗ ೋಳ ಹನುಮಸಾಗರ 15 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 494573344889 918010072377087

2875 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲವವ ಯಲ್ಲಪಪ ಚಳಗೋರಾ ಹನುಮಸಾಗರ 169/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 780418863366 918010072377427

2876 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಯಲ್ಲಪಪ ಮಲ್ಕಾಪೂರ ಹನುಮಸಾಗರ 43 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 987061754638 918010072377168

2877 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರವವ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಕಾಯದಿಗುಪಾಪ ಹನುಮಸಾಗರ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 988384595334 918010055460252

2878 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿೋರಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 515487239541 918010072377304

2879 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಯಯ ಮಲ್ಲಲೋಶಯಯ ದ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 48/2/4 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54626.00 542900550479 918010072377223

2880 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ಹವಳೆಪಪ ಚಳಗೋರಾ ಹನುಮಸಾಗರ 184/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 631795607694 918010072377401

2881 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ  ಕಾಳಪಪ ದ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 138/6 ಸಾಮಾನಯ ಮೊೋಸಂಬಿ 1.00 65824.00 844270224043 918010089867155

2882 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿರಕ್ಪಪ ಯಲ್ಗುರದ್ಪಪ ಕಾಯದಿಗುಪಾಪ ಹನುಮಸಾಗರ 131/3 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 663212706967 918010091606537



2883 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರೋಶಪಪ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಮಿರ್ಾಯಪೂೂ್ರ ಹನುಮಸಾಗರ 35/6 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 785361290212 918010014097172

2884 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಬಿೋಮನಗ್ೌಡ್ ಹಿೋರನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 42/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯ 1.00 101013.00 247322856836 918010086277425

2885 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಮರಿಯಪಪ ದ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 10/1/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 631436228905 918010042273559

2886 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಾಕೋರಹುಸೋನ ಖಾಜಾಸಾಬ ಹಿೋರಬನಿಾಗ ೋಳ ಹನುಮಸಾಗರ 20/6 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 783146892495 918010072377090

2887 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಚನಾಪಪ ಮಲ್ಕಾಪೂರ ಹನುಮಸಾಗರ 42/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 512548809804 918010086277344

2888 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಪಪ ಶಿವಪಪ ನಾಗ ರ ಅಡ್ವಿಬಾವಿ ಹನುಮಸಾಗರ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 255975574173 918010086275746

2889 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಯವಂತರಮಮ ಬಾಳಪಪ ದ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 142/6 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 54058.00 585221133537 918010086277072

2890 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಿೋರನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 105/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 686994218338 918010086275665

2891 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ಬಾಳಪಪ ದ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 5/3/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 287940517687 918010086277438

2892 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ರಾವ್ ನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ ಕಾಯದಿಗುಪಾಪ ಹನುಮಸಾಗರ 149/1-ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 438368084047 10817143787

2893 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಚನಾಪಪ ನಿಡ್ಶೆೋಷ್ಟ್ ಕ್ುಷಿಗಿ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 74400.00 674170111905 NILIN4055

2894 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ತಳವಾರ ಕ್ುರಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 3/7 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.40 40000.00 347528335292 NILIN4055

2895 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಪಪ ಹನುಮಪಪ ಹುಲಿರ್ಾಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 78/3-2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 534242437759 918010055460414

2896 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರಾಜ ಪಂಪಣ್ಣ ಕ್ಲ್ಲಬಾವಿ ಹೆ ನಾಗಡಿಡ ತಾವರಗೋರಾ 24/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.90 91734.00 952660356299 918010072376738

2897 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ನಿಂಗಪಪ ನಾಗರಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 47/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 821772467889 918010055460375

2898 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 9/4 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 312648106131 918010072376822

2899 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಅಮರಗುಂಡ್ಪಪ ಹುಲಿರ್ಾಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.70 73180.00 283500171820 917010074920536

2900 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಬಸಯಯ ಚನಾಕಾಂತಯಯ ಹಿೋರಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 200/1 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 264772661629 918010086277687

2901 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಮಮ ಅಮರಯಯ ಹಿೋರಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 22/1-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155641.00 528469620341 918010086274675

2902 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 143/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 681182293351 918010086277616

2903 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00  918010086277645

2904 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಮ ಶಿವಪಪ ಹಿೋರಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 273/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 755396538874 918010089866644

2905 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಮಮ ಸಣ್ಣಪಪ ಸುಣ್ಗ್ಾರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 142/1ಉ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.40 137432.00 494921281853 64015781402

2906 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಹನುಮಸಾಗರ 22/5 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.40 38800.00 626027274957 64015781402

2907 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಬರಮಪಪ ಬಿಂಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ ಹನುಮಸಾಗರ 90/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 924621990080 64015781402

2908 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಕಾಸಿಂಸಾಬ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.60 56500.00 250574318803 64015781402

2909 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ಚಂದ್ನಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ರ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 37/18 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.60 57000.00 423786345504 64015781402

2910 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ರಂಗಪಪ ತವರಣ್ಣವರ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 21/4 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 82457.00 583683912966 64015781402

2911 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಗುನಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಗುರನಗ್ೌಡ್ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 113/5ಅ ಸಾಮಾನಯ ಎಲಿಬಳಿಿ 1.00 101013.00 313827694580 64015781402

2912 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜ ಯೋತಿ ಬಸವರಾಜ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 55/4 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 55644.00 827489762339 64015781402

2913 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುರೋಶ ಪರಸಪಪ ಬಿಂಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ ಹನುಮಸಾಗರ 75/6 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 82457.00 261153717343 64015781402

2914 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 31/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.40 39970.00 311987761620 64015781402

2915 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪುತರಪಪ ರಂಗಪಪ ತವರಣ್ಣವರ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 385131203275 64015781402

2916 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 31/5 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.60 54100.00 900326990434 64015781402

2917 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ತಳವಾರ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 308/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.90 91734.00 432387996482 64015781402

2918 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ಹನುಮಪಪ ದ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 7 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 874664214812 918010089868365

2919 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಯಯ ನಾಗಯಯ ಬಚನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 585985574713 918010042274358

2920 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಹಿೋರಮುಖತಿಯನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 39/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾರ 0.90 59241.00 631791907789 6188101000276

2921 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶವರಯಯ ಸಂಗಯಯ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 314/2 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 699527669307 918010089654881

2922 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಹುಲ್ಗಪಪ ಚೌಡಿಕ ಗುಮಗೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 324463879539 918010055460281

2923 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಚನಾಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 325/3 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.40 45124.00 222203814668 18112200054677

2924 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮರಿಯಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 63/3 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.60 63903.00 852972719554 918010086277373

2925 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಬಿೋಳಗಿ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 715228548524 918010089869591

2926 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 106/4ಅ,106/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 821993836028 918010103363641

2927 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಕ್ರಪಪ ರಂಗಪಪ ಯರಗೋರ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯ 1.00 101013.00 813979726904 918010055460498

2928 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಜುಯನ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.60 63903.00 890320729753 918010103362936

2929 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನುಮಪಪ ಹಿೋರಬನಿಾಗ ೋಳ ಹನುಮಸಾಗರ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾೂ್ಸ್ ಮಾಸ್ 0.50 54626.00 686994218338 918010086275665

2930 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಣ್ಣಹುಲ್ಗಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 21/4/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.90 91734.00 852646211172 918010055460388

2931 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಶೆ ೋಕ್ಪಪ ಬಾಳಪಪ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 108/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 704136574076 918010042274442

2932 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬುಡ್ಡವವ ಫಕೋರಪಪ ಗ ೋರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 39/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 101013.00 762118894896 918010055460320

2933 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಸಪಪ ನಿಂಗ ೋಜಿ ಹಿೋರಬನಿಾಗ ೋಳ ಹನುಮಸಾಗರ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.90 91734.00 523879759209 918010089869119

2934 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಜೋಸಾಬ ಮೌಲಾಸಾಬ ಮಾವಿನ ಇಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 24/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 423133949519 918010089869562

2935 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಉಪಾಪರ ಹಿೋರನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 121/4,121/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.70 73180.00 995425742163 918010089869087

2936 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ವವ ಹನಮಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಹಿೋರನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 48712255708 918010110271094

2937 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಶಾಂತಪಪ ನರೋಗಲ್ಲ ಹಿೋರಬನಿಾಗ ೋಳ ಹನುಮಸಾಗರ 36 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 869473043076 918010103381814

2938 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಹಿೋರಬನಿಾಗ ೋಳ ಹನುಮಸಾಗರ 55/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.50 54626.00 486018196943 918010089868734

2939 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಸಮುದಿರ ಹಿೋರನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 109/2/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 793716267884 918010103360189

2940 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಅಮರಪಪ ಬೆೋವಿನಕ್ಟಿಿ ಹಿೋರನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 47/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 443344331622 918010103360312

2941 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಾಲ್ಸಾಬ ಪಕೋರಸಾಬ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 257/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 567760433199 918010042258068

2942 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಪಪ ಬಸಪಪ ನಾಗರಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 23/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 332412281451 918010089655114

2943 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹುಚಿೋರಪಪ ವಿೋರಾಪುರ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 38/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 472754806183 918010072377443

2944 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿೋಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಕ್ಬೂರಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 39/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 996284491564 914010049215004

2945 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಚಂದ್ಪಪ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 77/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 656808003500 918010072377472

2946 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಮೋಶ ಚಂದ್ಪಪ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 71/2-ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 716510915880 918010072377511

2947 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಮಮ ದ ಡ್ಡಯಯ ಮಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 4/2ಡ್ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 80810.00 926162583720 10465100004264

2948 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರವವ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 699341685213 918010029329778

2949 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಬಸಪಪ ಬೆ ೋವಿ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 8/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 230495541753 918010029329794

2950 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಶರಣ್ಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಜಾಗಿೋರಗುಡ್ದ್ ರ ಹನುಮನಾಳ 6/6ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 283820712457 918010042258152



2951 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಂಗಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬೆ ೋಮಮನಾಳ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 31/11,30/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.79 81529.00 421492920214 918010089867236

2952 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 87/ಜ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63903.00 561275851585 918010029329590

2953 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ನರಿ ಚಿಕ್ಕಗ ಣ್ಣಗ್ಾರ ಹನುಮನಾಳ 26/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 859272608930 918010089867252

2954 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಂಚವವ ಸತಯಪಪ ರಾಜ ರು ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 20/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 821601833571 918010029329781

2955 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ಾಲಿಂಗಪಪ ರಾಮಲಿಂಗಪಪ ಹವಾಲಾದರ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 212449603579 918010029329574

2956 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ದ್ಂಡಿನ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 2/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 908862844983 918010089867197

2957 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಅಂಗಡಿ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 72/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 796800355787 918010029329707

2958 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಪಪ ಬಿೋಮಪಪ ಜಿಂಗಿ ಕೆ.ಪರಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 11/1/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 715939156816 918010029329639

2959 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವನಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಕೆ ೋನಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 4/1/3,3/2/4 ಸಾಮಾನಯ ಎಲಿಬಳಿಿ 0.60 63903.00 957766227070 36971641647

2960 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಯಯಪಪ ಬಸಪಪ ಅಂಗಡಿ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 52/4,26/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63903.00 651084500440 36971641647

2961 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ್ ಚನಾಬಸನಗ್ೌಡ್ ಒಕ್ಕನದ್ುಗಯ ಹನುಮನಾಳ 2/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 235050731976 36971641647

2962 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಅಮಿನಪಪ ಕೆ ೋನಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 25/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ,ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63903.00 891317637411 36971641647

2963 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ವಿೋರಪಪ ಶಾಯಡ್ಲಗೋರಿ ಹನುಮನಾಳ 40/1/2,22/7ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.95 96373.00 593855227589 36971641647

2964 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 25/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 232664880158 36971641647

2965 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುರೋಶ ಶಂಕ್ರಪಪ ದ್ಂಡಿನ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 914472578348 36971641647

2966 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ರಾಮಪಪ ಅಕೆಕೋರಿ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 3/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 285993275233 36971641647

2967 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 18/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 868264632101 36971641647

2968 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಹನಮಪಪ ಚಿಂಚಲ್ ಗುಡ್ಡದ್ ದೋವಲಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 30/4,14/2/1ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.40 45349.00 329461959948 36971641647

2969 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರಳಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಹಿರೋಬನಿಾಗ ೋಳ ಹನುಮಸಾಗರ 28/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 750220583060 918010089868747

2970 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಅಮರಪಪ ಬೆೋವಿನಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 47/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 971780771751 918010103381801

2971 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಬೆೋವಿನಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 102/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 351191710375 918010089869546

2972 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಂಗಪಪ ಬಿೋಮಪಪ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 109/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 377009445449 918010089868792

2973 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮತುಯಜಸಾಬ ಕಾಜೋಸಾಬ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 138/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 347297405231 918010089869038

2974 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಪಪ ದ್ಾಯಮಪಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 25/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 400550689289 918010089869559

2975 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವಂತಪಪ ಪಕೋರಪಪ ದ್ುಗಲ್ದ್ ಹಿರೋಬನಿಾಗ ೋಳ ಹನುಮಸಾಗರ 114/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 650001458045 918010103360244

2976 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಮಮ ದ ಡ್ಡಪಪ ಉಪಾಪರ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 22/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 955816437269 918010103360163

2977 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಯಂಕ್ಪಪ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 435486008819 918010089869012

2978 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಉಪಾಪರ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 995425742163 918010089869087

2979 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರವವ ಹನಮಪಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 316702038376 918010089866767

2980 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ಪಪ ಅಯಯಪಪ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 19/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 765183314667 918010089865913

2981 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಂತೋಶ ಅಮರಪಪ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 652092059090 918010089866385

2982 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 448108194265 918010089865942

2983 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಪಕರಪಪ ಪರಸಾಪೂರ ಹನುಮಸಾಗರ 36/1,36/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 349376283067 918010089866013

2984 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 16/2/4,16/2/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 902913258298 918010089865997

2985 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಮುಕ್ುೂಮಸಾಬ ಹಟೆೋಲ್ಸಾಬ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 16/1/ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 725358731956 918010089865955

2986 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಹುಚುಚಸಾಬ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 15/ಅಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 900154745256 918010089868268

2987 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಮೋಶ ಶರಣ್ಪಪ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 16/1/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 315275454835 918010089865968

2988 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜೋಸಾಬ ದ್ಾದೋಸಾಬ ಸುಂಕ್ದ್ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 14/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 553102099057 918010089867016

2989 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವವವ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಹಾದಿಮನಿ ಹಿರೋಗ ಣಾಣಗರ ಹನುಮನಾಳ 23/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 341874596759 918010042258275

2990 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತೂಪಪ ಬಸವಂತಪಪ ಹ ಲ್ಗೋರಿ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 86/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 366371025274 918010042258233

2991 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರತಾವವ ಬಸವಂತಪಪ ಹ ಲ್ಗೋರಿ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 86/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 806910006330 918010042258217

2992 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುಡ್ಡದ್ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 75/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 295342468211 917010071851125

2993 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಪರಸನಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ರ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 18/3,18/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 937594115567 918010089866275

2994 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಹಿರೋಬನಿಾಗ ೋಳ ಹನುಮಸಾಗರ 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.70 73180.00 743445869260 918010089869041

2995 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಕ್ಂಟೆಪಪ ಶಿವನಗುತಿೂ ಕ್ಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಹನುಮಸಾಗರ 5/1/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.60 47767.00 920099124286 918010111060477

2996 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಪಪ ವಿೋರಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ ಹನುಮಸಾಗರ 134/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 906528840802 918010029329503

2997 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನುಾರಪಪ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ಕೆ ಡ್ತಗೋರಾ ಹನುಮಸಾಗರ 61/4 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 617742227059 918010089869517

2998 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೆ ೋರಸಾಬ ಮುತಯಚಾಲ್ ಮಾವಿನ ಇಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 11/4 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 460642208842 918010029329561

2999 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಯಯ ಮಲ್ಲಲೋಶಯಯ ಮಾವಿನ ಇಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 53/2ರ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 234614446346 918010103889790

3000 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 40/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 532637973041 918010086277182

3001 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಶಾಖಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 250694831641 918010089868938

3002 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಚಂದ್ುರಾಯ್ ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 93/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013.00 312387483588 918010086275636

3003 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 22/1/ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 485086557248 918010086277263

3004 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಟೆೋಕ್ಪಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 3/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 737944272005 918010089654878

3005 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬುಡಾನ್ ಸಾಬ ಹೆ ನ ಾರಸಾಬ ನದ್ಾಫ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 676446772958 918010055460317

3006 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ುಕ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ನಿೋರಲ್ಗಿ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 45/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 722730546746 918010078317553

3007 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 853877687868 918010089866754

3008 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಮೋಶ ಹನಮಂತಪಪ ಕೆ ಳಿಿ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮನಾಳ 20/ಕ್2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 756098412632 918010089866806

3009 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಯಮನ ರಪಪ ಆಡ್ ಾರು ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 10/5,10/13 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 255073737666 918010042274523

3010 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಪಪಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ಜುಮಮನವರ ಬಿಳೆಕ್ಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 886132317524 31448726249

3011 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮಿೋನಸಾಬ ಫಕೋರಸಾಬ ನದ್ಾಫ ಒಕ್ಕನದ್ುಗಯ ಹನುಮನಾಳ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 943560049693 918010111060383

3012 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಕ್ಕಂದ್ಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 8/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 525893985818 918010111060448

3013 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಬಸಪಪ ಬಿಸನಾಳ ಬಿಳೆಕ್ಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 5/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 318804385959 919010005807611

3014 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ಸಾಂತಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 8/11,8/14 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 742701695450 918010111060422



3015 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ನಾಗರಾಳ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 717664676984 918010042257777

3016 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರುಲಿಂಗಪಪ ಮಾಸಪಪ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 77/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 302212675528 918010042258259

3017 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ನಬಿೋಸಾಬ ಬಳಾಿರಿ ಹಿರೋಗ ಣಾಣಗರ ಹನುಮನಾಳ 12 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54626.00 229109710146 918010042275267

3018 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪಪ ಗಂಗಪಪ ಗಟಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 83/3 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 640140365292 918010042273656

3019 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ವವ ಭೋಮಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 13/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 746055802504 918010086275843

3020 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಯಯ ಲಿಂಗಯಯ ಪೂೋಲಿಸಪಾಟಿೋಲ್ ಬಚನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 19/4 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 82457.00 927787747813 918010089869009

3021 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಚಂದ್ಪಪ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 13/ಕ್-3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 965423559136 918010086277328

3022 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಗಂಗನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 987697134265 918010042276325

3023 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಿಂಗಯಯ ಬಸಯಯ ಬಚನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 23/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 82457.00 768170772705 918010072377207

3024 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಯಯ ಕ್ಲ್ಲಯಯ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 12/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 342885648747 918010072377210

3025 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಮಾನಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 29/5 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 334957120839 918010086277166

3026 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಜವಾನಸಾಬ ಫಕೋರಸಾಬ ನಿೋರಲ್ ಟಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 68/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.60 63903.00 751092071208 20290064937

3027 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಹಿೋಮಾನಸಾಬ ಫಕೋರಸಾಬ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 60/3 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 662851860683 34167049319

3028 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ಮಲ್ಲಲೋಶಗ್ೌಡ್ ನಡ್ವಲ್ಕೆ ೋಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 628545365768 917010006578950

3029 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರಾಜ ಈಶವರಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.70 73180.00 389301722799 918010103889648

3030 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಲಿಂಗಪಪ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.00 37830.00 994970567280 0512101013610

3031 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದಪಪ ರಾವುತಪಪ ತಿಮಮನಹಟಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 17/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 360921377018 10600100110281

3032 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿರುಕ್ಪಪ ಅಂತಪಪ ತಮಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 254061161339 918010113474029

3033 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಬಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ತಮಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 528444195205 919010011611282

3034 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ನಾಗಪಪ ಮತಿೂನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 367560334285 918010113473048

3035 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಮಮ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಮತಿೂನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 19/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 280365371206 919010016739453

3036 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಯಮಪಪ ಹನಮಪಪ ತಮಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 48/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 451393612760 919010016738942

3037 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಪರಸಪಪ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 66/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 812876595639 918010069852885

3038 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಮಮ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಸಿದ್ಾದಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 14/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.50 54626.00 854968955411 919010016740482

3039 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಈರಪಪ ಈಳಗೋರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 93/1-ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 410972948875 919010016740754

3040 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲ್ಲಪಪ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 29/4 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 264843951703 9218200117701110

3041 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲವವ ಯಲ್ಲಪಪ ಜ ೋಗಿನ ಹನುಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್  ಹ , ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.40 39245.00 615820775056 9218200117701110

3042 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಬಸವ ಯಂಕ್ಪಪ ಗ ೋಡಿ ಹೆ ನಗಡಿಡ ತಾವರಗೋರಾ 3/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 212855503075 918010091607022

3043 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಬಸಪಪ ಹೆ ನಗಡಿಡ ತಾವರಗೋರಾ 13/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 394535764588 918010091606977

3044 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಪಮಮ ಶಿವನಗ್ೌಡ್ ಸಿದ್ಾದಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 884704125835 918010091606960

3045 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ಭರಮಪಪ ಹಡ್ಗಲಿ ತಾವರಗೋರಾ 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 955416716252 919010016740712

3046 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತಮಮ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕೆ ಡ್ತಗೋರಾ ಹನುಮನಾಳ 19/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 821317728087 919010011610810

3047 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುಗಯಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಗ್ಾಣ್ದ್ಾಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 933989133582 919010011610962

3048 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಪೂಜಾರ ತಮಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 47 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 432769053652 918010113473893

3049 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಮ ಕ್ಪಪ ಗಂಗನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 8/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 589300879640 918010113474003

3050 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ುಕ್ಪಪ ಅಯಯಪಪ ತಮಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 23 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 248706071232 918010113473725

3051 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಮಹಾಬಲ್ಲೋಶವರಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಪಪಾಪಯಿ 1.00 101013.00 274436722892 918010042276095

3052 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ರಂಗಪಪ ಅಗ್ರ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 226/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 330805272138 919010010363054

3053 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ವಣ್ಗೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 0.80 32136.00 803629612964 918010042276082

3054 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಪಪ ಅಮರಪಪ ಪೂಜಾರ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.90 91734.00 498445969150 918010072377508

3055 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಮಮ ಶರಣ್ಪಪಗ್ೌಡ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 131 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 57676.00 306433266493 64064335051

3056 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಜನಾ ಶಾಯಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡದ್ ಹನುಮಸಾಗರ ತಾವರಗೋರಾ 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 1.20 78211.00 646217630421 10836100009953

3057 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಸಂಗಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 44/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 57676.00 857063832539 62449439468

3058 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಬಸಲಿಂಗಪಪ ಗಂಗನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 58/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 456686460334 62003415412

3059 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಲಿಂಗಮಮ ಕ್ಲಾಯಣ್ಪಪ ನಡ್ವಲ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ 15/1/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 1.60 155641.00 751551463147 917010074920455

3060 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ನಡ್ವಲ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ 15/1/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 238502453725 918010042274044

3061 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರುನಗ್ೌಡ್ ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ನಡ್ವಲ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ 15/1/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 585302796565 NILIN4055

3062 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಶಿವಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 331/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.00 37830.00 316305012376 10836101005473

3063 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತಮ ತಿಯ ಮಲ್ಲಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 128/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 0.60 22698.00 683729528416 62205621662

3064 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಬಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 128/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 0.60 22698.00 284293817432 62081716959

3065 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಮಮ ಪುರ ೋಷ ೋತೂಮ ಗುಡ್ಡದ್ ಹನುಮಸಾಗರ ತಾವರಗೋರಾ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 2.00 127761.00 621614568439 62126630417

3066 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತವವ ಯಮನಪಪ ತ ೋಪಲ್ಕ್ಟಿಿ ಗುಡಿಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 12/1/2ಅಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 953621742918 NILIN4055

3067 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ್ ಹನಮಪಪ ಬ ತಲ್ ಶಾಖಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 61345.00 610355426485 520101037729779

3068 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಕ್ಜಿಜ ಹಿರೋಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 169/3ಅ-ಬ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 986721518904 918010110272071

3069 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋರ್ಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 395/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.00 96618.00 452479883077 10715100006348

3070 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಪಪ ಗುಂಡ್ಪಪ ಮಣೆದ್ಾಳ ಹಡ್ಗಲಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 3/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155641.00 916379103401 10836100005789

3071 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಡಿರ್ವವ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯಯ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 8/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 270275076623 919010011611017

3072 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಬೆೈರಪಪ ಶಾಖಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 28/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 457833577413 918010110271052

3073 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಹಿರೋಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 223/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.60 155641.00 439106801287 918010089866505

3074 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಧರ ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ಗುಮಗೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 110/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 102986.00 488163338394 62298555676

3075 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 45349.00 809590869693 918010110271065

3076 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಜಾಗಿೋರಗುಡ್ದ್ ರ ಹನುಮನಾಳ 6/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 588077908405 918010042258110

3077 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಕಾಡ್ದ್ ಚಿಕ್ಕಗ ಣ್ಣಗ್ಾರ ಹನುಮನಾಳ 28/ಸಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 924111191626 918010089868158

3078 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರಯಯ ಶಿವುಪುತರಪಪ ಮೋಟಿ ತುಗುಲ್ಡೆ ೋಣಿ ಹನುಮನಾಳ 20/2/1-ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 523662434149 918010089867207

3079 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ್ಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಜಾಗಿೋರಗುಡ್ದ್ ರ ಹನುಮನಾಳ 38/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63903.00 207818092204 918010042258136

3080 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಪಪ ಬಸಪಪ ಅಂಗಡಿ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 4/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 631792080450 918010029329600



3081 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರಣ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 2/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 218490092558 918010029329765

3082 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 57/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 325390479872 918010029329626

3083 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 57/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 684546404644 918010029329655

3084 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 57/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 762481150772 918010029329642

3085 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಯನಕ್ಪಪ ಹಿರೋಬನಿಾಗ ೋಳ ಹನುಮಸಾಗರ 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 82457.00 973435393026 918010086275678

3086 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 139/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 836894243381 918010072377278

3087 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಳಿಯಪಪ ಕಾಳಪಪ ಶಾಖಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 29/1/1-ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.70 73180.00 982459507620 6188101001565

3088 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಕಾಟ್ಾಪುರ ಪರಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 36/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 967026812399 918010089865984

3089 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ್ ಹೆ ನಗಡಿಡ ತಾವರಗೋರಾ 5/1ಡ್ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 449251173020 918010086277234

3090 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರೋಗ್ೌಡ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಬಳ ಟಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 110/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 875777408903 18112200051295

3091 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಿಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಹೆ ಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 40/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 324281727928 918010086277043

3092 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಪಪಣ್ಣ ಸ ೋಮಣ್ಣ ಗುರಿಕಾರ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 32/9 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 265343177977 918010072377184

3093 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜೋಸಾಬ ಚಂದ್ುಸಾಬ ಸುಂಕ್ದ್ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 697143270651 918010072377171

3094 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಹುಚಚಪಪ ಹೆ ಮಿಮನಾಳ ಹೆ ಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 69/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 769508625382 918010103889677

3095 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸರ ೋಜಮಮ ಶರಣ್ಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 119222.00 406180645371 918010042273740

3096 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಯಮನಪಪ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 91734.00 489047873170 62230525333

3097 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ನುಚಿಚನ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 5/2/2ಇ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 741701407979 917010071850889

3098 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಅಶೆ ೋಕ್ಪಪ ಅಗಸಿಮುಂದಿನ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 109/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 401470151922 918010006562114

3099 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾರದ್ಾ ಚಂದ್ಪಪ ಹೆಬಿಲ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 748419479397 918010042258181

3100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ದ್ಮ ಮರು ಹಿರೋಗ ಣಾಣಗರ ಹನುಮನಾಳ 118/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 91734.00 297914262702 918010014098874

3101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ಪಪ ಅಯಯಪಪ ಹೆಬಿಲ ಜಾಗಿೋರಗುಡ್ದ್ ರ ಹನುಮನಾಳ 2/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 961431846101 918010042258178

3102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಶೆ ೋಕ್ಪಪ ಬಾಳಪಪ ುಾಗಸಿಮುಂದಿನ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 109/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 704136574076 918010042274442

3103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರಂಜಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಹೆ ಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 20/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 506352091440 918010113473178

3104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಂಡ್ುರಂಗ ರಾಮಪಪ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 778278849189 918010086277292

3105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿೋಮನಗ್ೌಡ್ ಯಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ಕೆ ರಡ್ಕೆೋರಾ ಕ್ುಷಿಗಿ 22/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 871361454191 918010089654917

3106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಬಸಪಪ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 22/1-ಬ-1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 674478452571 918010086277195

3107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಬಿೋರಪಪ ಕಚಡಿ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 36/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ ದ್ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 862568817340 918010111060192

3108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲಾಯನಮಮ ಮಲ್ಲಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ ದ್ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 733499176880 918010078317249

3109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಹುಲ್ಲಪಪ ಕ್ುರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 109/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 252923036980 918010111060189

3110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಯಯ ವಿೋರಯಯ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹನುಮಸಾಗರ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 223601978492 918010103889871

3111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಸಣ್ಣಬಾಳಪಪ ಕ್ನಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 45/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.60 63903.00 540430023918 62471530213

3112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 16/2/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 991874041058 6188101001032

3113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುಷ್ಾಪವತಿ ವಿೋರೋಶ ತಿಮಮನಹಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 12/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 429766766132 18112200077494

3114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಮಮ ರ್ಂಕೆ ೋಬರಾಯ ಹಿೋರಬನಿಾಗ ೋಳ ಹನುಮಸಾಗರ 37/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 2.00 192060.00 315337776238 3091768225

3115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿೋರಪಾಮಪಪ ಹುಲ್ಲಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 78/1ಉ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 312797642537 918010078317359

3116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಮಮ ಹನಮಪಪ ವಡ್ಡರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 81/2/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 258720855330 919010007049178

3117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ವಡ್ಡರ ಹೆ ಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 914055305940 919010007049136

3118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿೋರತಿಮಮಪಪ ಸಣ್ಣಹನುಮಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 90/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 376998045312 919010007049165

3119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿೋರಭೋಮವವ ಹನುಮಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 56/1/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 315587864290 919010016740288

3120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿದ್ದಲಿಂಗಯಯ ರುದ್ರಯಯ ಹಿರೋಮಠ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 131/3 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 2.00 192060.00 779210935055 32380796327

3121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಣೆೋಶ ಶಿದ್ದಲಿಂಗಯಯ ಹಿರೋಮಠ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 131/5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 65483.00 32381463626

3122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾಗಯ ನಿೋಲ್ಂಮಠ ವಿೋರಯಯ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 131/7 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 65483.00 905255227676 015510011007584

3123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಬಿಜಾನ ಬಾಷಸಾಬ ಬೆೋನಾಳ ಆಚನ ರು ಡಿ ಹನುಮಸಾಗರ 63/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಬದ್ನೆ 0.80 82457.00 312329425944 10900100300439

3124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಮಾಗಿ ಗುಡ್ದ್ ರಕ್ಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 8/1 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 815853052637 915010046880251

3125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಬಸಪಪ ದ್ಮ ಮರು ಹಿರೋಗ ಣಾಣಗರ ಹನುಮನಾಳ 118/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಸುಗಂದ್ರಾಜ 1.20 119222.00 979798587022 10903101000539

3126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಿತಾರ ಶರಣ್ಪಪ ಚಂಟಿ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 101013.00 814760777525 10626100006133

3127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮಲ್ಲಯಯ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 4.00 96162.00 260393779269 914010004160444

3128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತುಯಜಾಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಶಿರಗುಂಪಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 5/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 758773392880 919010010363436

3129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕೆ ೋಬಪಪ ಸಣ್ಣಮರಿಯಪಪ ಚಿಕ್ಕಮುಕ್ತಿಯನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 6/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 757959951296 918010089868954

3130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಕ್ಟ್ಾಪುರ ಪರಸಾಪೂರ ಹನುಮಸಾಗರ 36/3,36/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 697026812399 918010089865984

3131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾದ್ರಸಾಬ ಮದ್ರಸಾಬ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 15/ಅಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 871121985091 918010089865926

3132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಮದ್ರಸಾಬ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 15/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 863758099760 918010089867171

3133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ುಸಾಬ ಮದ್ರಸಾಬ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ 15/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 672302624122 918010089868530

3134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮಿೋನಸಾಬ ಖಾದಿೋರಸಾಬ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 127/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.50 54626 570249301470 919010005806731

3135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಪಾರ್ಡೆಪಪ ಕ್ುರುಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457 604478667751 919010011612188

3136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲ್ಲಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ುರುಬನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 42/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 528672407816 10715100011360

3137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾನತೋಶ ಹನಮಪಪ ಮಾಧಾಪುರ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 58/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 54626 689077364793 175500101006506

3138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಹನಮಪಪ ಮಾದ್ಾಪುರ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 58/9,58/10 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 63903 591753542980 64136451828

3139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 41/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 852940374581 18112200087777

3140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಪಾರ್ಡೆಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 5/1/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 63903 284166064508 62096682365

3141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 312/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 742849279158 919010019278904

3142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಶಿವಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 312/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734 430736592081 919010019278917

3143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಹಿರೋಯಂಕ್ಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 317/ಅ/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 999157205280 919010008330073

3144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಬಾಳಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 316/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 208639922109 919010008080435

3145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಗ ೋಲ್ಗೋರಿಗ್ೌಡ್ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 120/3/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91234 292494456622 919010008330086



3146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪ ಶಾಖಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 49/9 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.00 101013 746387539209 18112200062059

3147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಸಿದ್ದಪಪ ವಿೋರಾಪುರ ಮಣ್ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 9/1/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.70 73180 699691630827 919010010362433

3148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಯಮಣ್ಣ ಬಾಲ್ಪಪ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 93/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 860618702650 919010005806922

3149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋರುಪಾದಪಪ ರಾಮಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 119/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 690386382009 10836101028207

3150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ಾಯನಪಪ ಛತರಪಪ ಸಿದ್ಾದಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 115 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 909334512101 919010005807530

3151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 40/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 543261991990 919010005807352

3152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಗಡ್ಡದ್ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 88/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 320141361152 919010005807899

3153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಯಮಣ್ಣ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 880567931551

3154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ಶಿವಪಪ ತಾಳಿಕೆ ೋಟಿ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 331/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 298388644098

3155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಮಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 144/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 329295801550

3156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಪಪ ಅಮರಪಪ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 436/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 767154226384

3157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ಕಡ್ದ್ ರ ತಾವರಗೋರಾ 93/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.15 114670 700143176704

3158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜಶೆೋಖರ ಶಂಕ್ರಪಪ ತುರಕಾಣಿ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 216/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.20 34605 725471938641

3159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ರಾಯ ಪುರ ೋಷ ೋತೂಮ ಗುಡ್ಡದ್ ಹನುಮಸಾಗರ ತಾವರಗೋರಾ 26/8 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 0.60 39494 516366937767

3160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಅಂದ್ಾನೆಪಪ ಅಗಸಿಮುಂದಿನ ಸೋಬಿನಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 71/3 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.00 101013 296870434633

3161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಅಂದ್ಾನೆಪಪ ಸೋಬಿನಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 70/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 563688231803

3162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಮಮ ರುದ್ರಪಪ ಕೆೋಸ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 52/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 2.00 192060 777336342903

3163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜೋಸಾಬ ಬಡೆೋಸಾಬ ನದ್ಾಫ ವಾರಿಕ್ಲ್ಲ ಹನುಮಸಾಗರ 10/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಪಪಾಪಯಿ 0.60 63903 592746272872 10903101021259

3164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜಾರಾಮಸಿಂಗ ಬಲ್ರಾಮಸಿಂಗ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 235/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 760616810644 919010019280347

3165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಪಂಪಣ್ಣ ಐಲಿ ತಾವರಗೋರಾ ತಾವರಗೋರಾ 236/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 920344920233 919010005808067

3166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಲೋಸಾಬ ಬಡೆೋಸಾಬ ವಾರಿಕ್ಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 10/2' ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 0.90 59241 209878702445 10903101000061

3167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಹನಮಪಪ ಪರಸಾಪೂರ ಹನುಮಸಾಗರ 15/2ಡ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 492054970498 919010016741485

3168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹುಚಿಚೋರಪಪ ಜವಳಿ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 37/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 655770303654 919010011611512

3169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಮಮ ಬಸಪಪ ಗ ೋಗೋರಿ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 343774888980 919010011611842

3170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಮಮ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 42/6 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.40 45349 721533565315 918010110272149

3171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಳಜಪಪ ಬೆಕೆೋಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ನಡ್ವಲ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ 15/2/2/8 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 746943398724 918010110270855

3172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಣ್ಣ ಹನಮಂತಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 55/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 768681746503 918010113473932

3173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲ್ಲವವ ಫಕೋರಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 126/2/ಬಿ/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.95 96373 340787961361 918010100673837

3174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 34/ಆ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 226722883203 919010011611392

3175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತೂನಗ್ೌಡ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 34/4 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 656950994575 918010113473110

3176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿೋಮಪಪ ಮರಿಯಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 470860020087 918010113473770

3177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹಪಳಿಯಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 64/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 724702966868 918010113474113

3178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಷಮವವ ಲ್ಚಮಪಪ ಗಂಗನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 13/4' ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222 710692201871 919010016737978

3179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತ ಕಾಡ್ಪಪ ನಿೋರಲ್ ಟಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 18/1-ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 742521004260 918010113474375

3180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿರುಪಾದಪಪ ಹನಮಪಪ ಗಂಗನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 14/2ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013 579518690524 919010016739356

3181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಕ್ನಾಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 46/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 453241970110 919010016739152

3182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಸಂಗನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 42/1/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222 735979555279 919010016739806

3183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ದ್ುರಗನಗ್ೌಡ್ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 109/1/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 708592373470 918010100673853

3184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 24/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 932454757635 919010011611075

3185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವವ ಬಾಳನಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 16/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 393079922735 919010010362420

3186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಕೆೋರಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಚಳಗೋರಾ ಹನುಮಸಾಗರ 303/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 756298930763 919010010363371

3187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತುಯಜಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಕ್ಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಹನುಮಸಾಗರ 101/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013 329163739709 919010010363397

3188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 25/2/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 205241490679 919010011611046

3189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್ಯತಮಮ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಮಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 122/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.80 101013 387635846976 10836101025176

3190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರಾಜ ಪರಸಪಪ ಬೆಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 21/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91234 774905799775 919010011610917

3191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಬುಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ಮಾಯಗೋರಿ ಕ್ಲಾಲ್ಬಂಡಿ ಹನುಮಸಾಗರ 16/2' ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.60 63903 650556366460 919010010363520

3192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ಪಪ ಲ್ಲಕಕಹಾಳ ಆಚನ ರು ಡಿ ಹನುಮಸಾಗರ 46/1/2-ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 339606560399 919010005807695

3193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಹನಮಪಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 10/2/2' ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 591916602344 919010005807637

3194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತೂಪಪ ಹನಮಪಪ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 30/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 245932352612 919010011613482

3195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ಮಾವಿನ ಇಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 853627465155 918010078305945

3196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ಯಮನಪಪ ಕೆ ೋನೆೋರಿ ಹನುಮಸಾಗರ ಹನುಮಸಾಗರ 5/5' ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 80810 866988322570 918010089869588

3197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಕ್ರೋಕ್ಲ್ಲ ಮಾವಿನ ಇಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 22/1' ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 432769289053 918010078306113

3198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖಪಪ ಹನಮಪಪ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 108/5ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91234 702737641828 918010016367336

3199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುಗಯಪಪ ಯಮನಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 67/3,67/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 850053166121 919010008374387

3200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಶಿದ್ಾದಮಪಪ ಚಿಕ್ಕನಾಳ ಒಕ್ಕನದ್ುಗಯ ಹನುಮನಾಳ 4/1' ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457 415429968184 919010011612418

3201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಸನಸಾಬ ನ ರಸಾಬ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013 548384852800 918010069852319

3202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಯಮನಪಪ ನಾಗರಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013 308240636936 918010014097240

3203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಮತಿೂನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 14/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222 762709405475 64015781402

3204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಹನುಮಂತಪಪ ಮತಿೂನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 19/4' ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 978632338700 64015781402

3205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಹನುಮಪಪ ನಿೋರಲ್ ಟಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 8/3-ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013 656590733041 64015781402

3206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಬಸಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಖಾಲಾ್ ಹೆ ಸ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 31/5-ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 782811309713 64015781402

3207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ನಡೆಗಡ್ಡಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 53/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 310178912374 64015781402

3208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಮೋಶಪಪ ಶಿವಸಂಗಪಪ ಮುಕಾೂಗುಡ್ ತಾವರಗೋರಾ 56/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222 998954547329 64015781402

3209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಮಮ ಮಹಮಮದ್ ಅಲಿ ಮತಿೂನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 11/ಬ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 82457 492085491413 64015781402

3210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ುಕ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 63/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 236983886499 918010113473864

3211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಪಮಮ ಹನುಮಪಪ ಗಂಗನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 8/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 293082320729 919010016739181

3212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 71/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 399133076823 918010113474142

3213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತ ಮಹಾಂತಪಪ ಸಂಗನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 4/1/1' ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 101013 563069818589 918010113474197

3214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿೋಮಪಪ ಮುಕ್ಕಲ್ಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 59/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 875186054213 919010010363533

3215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಳಪಪ ಬಾಳಪಪ ಮತಿೂನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 16/4' ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 956848791772 919010010363274

3216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಮಮ ಹನುಮಂತಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 17/1' ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222 722492765716 919010010393339



3217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ನಡ್ಗಡೆಡಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 71/11 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 734477355786 918010113474139

3218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮುದ್ ಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 35/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 2.00 192060 826041019367

3219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ತಿಮಮನಹಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 24/ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013 542086459788

3220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಿೋತಾ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಕ್ುನಾಯಳ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 218/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.60 54500 200612576017

3221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗುಡಿಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 41/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457 342158664801

3222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಪಪ ಬಸಪಪ ಹಿರೋಮನಾಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 118/4 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 119222 851996343459

3223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರೋಶ ಶಂಕ್ರಪಪ ತುರಕಾಣಿ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 216/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.60 46140 830996389607

3224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಳುಿಪುಡಿ ನರೋಂದ್ರಪರಸಾದ್ ಶಂಕ್ರರಾವ ಸಂಗನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 2.00 137296 270736056590

3225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರಡ್ಡಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 71/ಅ/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 232209270607

3226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಬಸಪಪ ಮಣ್ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 24/1' ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 752694103391

3227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪನಗ್ೌಡ್ ವಿರ ಪಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 66/2/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 263496736334

3228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುರಡ್ನಗ್ೌಡ್ ಹಂಪನಗ್ೌಡ್ ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 45/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 226780503657

3229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ಅಮರಪಪ ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 338752373514

3230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಳುಕಪುಡಿ ಗಂಗ್ಾಭವನಿ ಶಂಕ್ರರಾವ ಸಂಗನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 2.00 192060 571463405492

3231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಇರಸಂಗಪಪ ನಂದ್ವಾಡ್ಗಿ ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 24/1/5' ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 91234 835137126089

3232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 324611203741

3233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತಯಜುಸಾಬ ಅಮಿೋನಸಾಬ ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 131/2/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 839793615926

3234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ಬಸವರಾಜ ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 139/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 723416264832

3235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಸಪಪ ಚಳಗೋರಿ ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 65/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 100100 647182004739

3236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ವವ ಶರಣ್ಪಪ ಚಳಗರಿ ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 82/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 100099 430355484682

3237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 24/4' ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91234 746966412346

3238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪ ಗುಡಿಹಿಂದ್ಲ್ ರಾಂಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 8ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 598026306329

3239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೊೋಹನ ಯಲ್ಲಪಪ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 19/2' ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 569286061754

3240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಚಚಮನಗ್ೌಡ್ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಅಡ್ವಿಬಾವಿ ಹನುಮಸಾಗರ 14/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.70 73180 633837605511

3241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ವವ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 20/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 322802349222

3242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ಬಸವಂತಪಪ ಪೂೋಲಿಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 15/2/ಬ-2, 

17/1/3
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 972206834498

3243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಮಮ ಸುಖಿಮುನಿಯಪಪ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 117/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 275457852664

3244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಶಿದ್ದಪಪ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 100/7 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 748750985967

3245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತೂಪಪ ನಾಗಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 25/1-ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013 458703829648

3246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 27/1ಇ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 710104968834

3247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವರಾಯಪಪ ಅಂತಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 13/1/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 641652846009

3248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪಣ್ಣ ನಾಗಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 72/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 341691414286

3249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಡ್ುಗಡೆಡಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮತಿೂನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 17/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 420698824305

3250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹನಮಪಪ ತಮಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 51/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222 982226294801

3251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಪಪ ಮಾಳಪಪ ತಮಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 3/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222 966561470734

3252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಮಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 71/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 670891480497

3253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಮಮ ಹನಮಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 34/ಡ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 967750895559

3254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ಕ್ರಿಹನಮಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 101013 310914775338 918010042275063

3255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 34/ಅ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 101013 226722883203 0445256005252

3256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಸೋನಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಬಚನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 46/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 101013 234827174165 918010019469543

3257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಮಮ ಯಂಕ್ಪಪ ಬಚನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 39/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 101013 784438324165 0445256005252

3258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮೋಶ ಬಸಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 35/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 101013 322121274059 918010042274141

3259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಹಾದೋಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 58/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 101013 646930071823 918010016366401

3260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಮರಿಯಪಪ ದ ಣೆಣಗುಡಾಡ ಹನುಮನಾಳ 542/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 80810 631436228905 918010042273559

3261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಹನಮಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 58031 934343898360 6188101000999

3262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಮಮ ದ ಡ್ಡಯಯ ಮಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 4/2ಡ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 101013 926162583720 918010016366443

3263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹೆೋಶ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಕೆ ನಸಾಗರ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 154/3ಅ ಪ.ಪಂ ಸವತ 1.00 76860.00 301131809806 62187066444

3264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಭದ್ರಬಾಯಿ ಯಮನಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 154/3 ಪ.ಪಂ ಸವತ 1.00 76860.00 996782512459 64129229439

3265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ನಡ್ುವಲ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ 8/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 287651693705 917010054495762

3266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ರ ಪರಸಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 5/11,5/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 944130509695 918010014098926

3267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಮಮ ಹನಮಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 103/5 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 415840169760 36971641647

3268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ವಿೋರಪಾಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 18/1ಡ್ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 816909568318 36971641647

3269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಹುಲ್ಗಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 107/ಇ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 664717275682 36971641647

3270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಮುತೂಪಪ ಹನಮಗೋರಿ ಹನುಮನಾಳ 30 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 223728563908 918010007767963

3271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಶರಣ್ಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 33/3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 80810.00 676841126370 37517394960

3272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಗುರದ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 36/2ಪೈ2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.70 70709.00 984417793601 918010007767950

3273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹೆ ಂಬಪಪ ಮದ್ಾಾಳ ಹನುಮನಾಳ 6/ಉ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 80810.00 308835646494 918010007768322

3274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ್ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 23/14ಬ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 80810.00 339247631805 917010074921759

3275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಂಕ್ಲ್ಲವವ ರೋವಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 5/2/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.40 45349.00 604980251269 917010085736865

3276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಪಪಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 37 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 60607.00 493138787460 918010007768047

3277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರಪಪ ಹನಮಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 260/ಅ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 781123619984 37517394960

3278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಹಿರೋಮ ಕ್ತಿಯನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 14/ಬಿ ಪ.ಪಂ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.20 62929.00 588489855540 918010042274960

3279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಹನಮಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 259/ಆ ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆ 0.95 84992.00 465329920494 NILIN4055

3280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಜಟೆಿಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 231/ಬ-2 ಪ.ಪಂ ಸವತ 0.98 88785.00 366318943093 NILIN4055

3281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ್ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 31/1/6 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 347051879589 918010042274882

3282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಮುಖಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 34/1/ಬ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 609139080435 64015781402

3283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಂಗಪಪ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ವಿೋರಪಾಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 18/1/ಬ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 52677.00 798608263618 64015781402

3284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಮಮ ಮರಿಯಪಪ ಬೆೋರಗಿ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 24/2 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 52677.00 814994839471 64015781402

3285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ರಾಜಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 74/ಇ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 64015781402

3286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ದ್ಾನಪಪ ಹಡ್ಗಲಿ ತಾವರಗೋರಾ 17/3-ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೊಟೆ 1.00 101013.00



3287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 123/1 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 869837362351

3288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಡಿರ್ಪಪ ಯಮನವವ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 155/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 76860 408939394066 62073307301

3289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಕೆ ನೆಸಾಗರ ಕ್ುಷಿಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 67/1 ಪ.ಪಂ ಸವತ 1.20 76860 951539728935 175502101000060

3290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ುಕ್ಪಪ ಮರಿಯಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 28/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1.60 37739 726717799131 10836100009983

3291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ನಸಗುನಿಾ ಹನುಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 12/ಸಿ ಪ.ಪಂ ಸವತ 1.00 101013 269464780002 36971641647

3292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಯನಮಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 65/4 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 671525173713 918010042273685

3293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಯಮನಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 65/4 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 632553177835 918010042273708

3294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಮುದಿಯಪಪ ಗ್ಾನಾದ್ಾಳ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 81/2ಅ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 422194661948 918010042273643

3295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಮಮ ಯಮನಪಪ ನಿರಲ್ ಟಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 7/7 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.70 73180 608166562275 36971641647

3296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಡ್ಗಲಿ ಹಡ್ಗಲಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 15/1ಆ/1 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.40 39900 986848465059 10980887852

3297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಉತರಪಪ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಮಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 14/1ಬಿ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 792156879056 000010980887852

3298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಬಚನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 15/1ಅ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013 205324084699 37517394960

3299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರವಿಚಂದ್ರ ತಿಮಮಪಪ ಬಚನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 29/10 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 393579318593 37517394960

3300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜಪಪ ಅಂಬರಪಪ ಹನಮಗೋರಿ ಹನುಮನಾಳ 30 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013 469802303934 918010014097169

3301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಮಮ ಹನುಮಪಪ ಹೆ ಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 17.Jul ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 75852 361094585543 64015781402

3302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಯಮನಪಪ ಹೆ ಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 28/1-1ಬ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457 691794623235 64015781402

3303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಹನುಮಪಪ ಹೆ ಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 182/5 ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 71874 408385228254 64015781402

3304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಸಣ್ಣಛತರಪಪ ಹಡ್ಗಲಿ ತಾವರಗೋರಾ 26/4ಇ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457 926009760972 64015781402

3305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಬಾಳಪಪ ಮೋಟಿ ಸಿದ್ಾದಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 72/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013 421102752506 000010980887852

3306 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುಗಯಪಪ ಯಮನಪಪ ಸಿದ್ಾದಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 138/1-1-ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013 402899397905 000010980887852

3307 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಮಮ ವಿೋರುಪನಗ್ೌಡ್ ತಮಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 28/ಇ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222 353325052458

3308 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 34/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222 743542313499

3309 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಮಹಮಮದ್ಲಿ ಮತಿೂನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 11/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 459209733188

3310 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಜಾತ ನಾಗಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 32/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 830939594987 919010005807501

3311 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಕಾಂತ ಶೆೋಕ್ಪಪ ಜ ೋಗಿನ ನಿಲ್ಲ ಗಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 44/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 622100724399 918010110271227

3312 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಕೆ ಡ್ತಗೋರಾ ಹನುಮನಾಳ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 748181353073 918010069852296

3313 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಸತಯಪಪ ಕ್ಳಿಿಗುಡ್ಡ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 16/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 861460423777 918010110271421

3314 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಬಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 1/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.50 54626.00 278428824325 918010110271366

3315 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧಮಯಪಪ ಫಕೋರಪಪ ವಡ್ಗೋರಿ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 939640980658 918010089868925

3316 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಆಚನ ರು ಡಿ ಹನುಮಸಾಗರ 46/1/1-2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 229262864531 918010110271272

3317 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗವವ ಬಿೋಮಪಪ ತಳವಾರ ನಿಲ್ಲ ಗಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 67/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 260698462211 918010110271285

3318 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮವವ ಅಯಯಪಪ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 3/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 423820461585 919010005807255

3319 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಡಿಯಪಪ ಅಳಿಪಪ ಬಮುಮಸಾಗರ ಬಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.60 63903.00 764718280095 918010110271531

3320 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಶರಣ್ಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ಮಾವಿನ ಇಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 2/6 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.40 45349.00 603466173089 919010011611101

3321 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಮೋಣ್ಸಗಿ ಕ್ುಂಬಳಾವತಿ ಹನುಮಸಾಗರ 42/5 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.40 45349.00 488045061870 918010111060176

3322 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಬಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 18/ಕ್ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.40 45349.00 774906393215 918010110271311

3323 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಿರೋಹಾಳ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 18/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 870469013919 918010110271418

3324 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಿರೋಹಾಳ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 18/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 694112064891 918010110271544

3325 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಛತರಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಬಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.50 54107.00 728984295552 918010110271337

3326 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಪಪ ನಾಗಪಪ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 45/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 648559069506 918010110271405

3327 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿೋಮಪಪ ಬಾಳಪಪ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 22/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 945000594276 919010005807653

3328 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 2201/1-ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.60 63903.00 708098982807 6188101001260

3329 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ತಳವಾರ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 36/4 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 871408204763 918010042275270

3330 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ತಳವಾರ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 36/3 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 605568413101 918010042275380

3331 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಅಳಿಪಪ ಕಾತರಳ ವಾರಿಕ್ಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 12/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.40 44820.00 597817595960 914010049213707

3332 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 15/1 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.20 119222.00 758919188261 918010042275283

3333 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಮಮ ಹನಮಪಪ ಮೋಟಿ ಪರಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 73180.00 780338235346 919010003846971

3334 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಶಾಸಪಪ ಕ್ುರಿ ಹನುಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 48/1+2+3ಅ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 475640991120 919010005807491

3335 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಶಾಸಪಪ ಕ್ುರಿ ಹನುಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 48/4-ಆ,47/1/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 690390707523 919010005807682

3336 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ ದೋವಪಪ ತಳವಾರ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 138/11 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 705659585494 918010100672863

3337 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ದೋವಪಪ ತಳವಾರ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 138/10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 383437073946 918010089869070

3338 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ತಳವಾರ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 124/2ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 851278864073 918010103360286

3339 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತೂಪಪ ನಿಂಗಪಪ ತಳವಾರ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 100/5 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 939891775675 918010089869643

3340 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಪಾಮಪಪ ಹಡ್ಗಲಿ ತಾವರಗೋರಾ 10/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 645687628296 918010113474003

3341 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಹಿರೋಮಿೋಕ್ತಿಯನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 7/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63903.00 740707365938 911010053015341

3342 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಛತರಪಪ ಹಡ್ಗಲಿ ತಾವರಗೋರಾ 24/3 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 408237158724 918010069852872

3343 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಕ್ನಾಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 684065781969 918010113474074

3344 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಯಮನಪಪ ತಮಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 48/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 454026817350 64015781402

3345 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಕ್ನಾಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 13/5 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 367102990602 918010113474087

3346 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿೋಮಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ಮತಿೂನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 37 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 366499542015 919010010363533

3347 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ  40/1,40/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.60 63903.00 739364826369

3348 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಪರಸನಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ರ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 14/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 761235379707

3349 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಮಷಪಪ ಸುಖಮುನಿಯಪಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 26 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 915330367486

3350 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ನಿಂಗಪಪ ವದೋಗ ೋಳ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 21/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 937594115567 918010089654739

3351 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಪರಸನಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ರ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 18/4 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.90 91734.00 630465040417

3352 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ವವ ರಾಜೋಗ್ೌಡ್ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 5/1ಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 624754534384

3353 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ವದೋಗ ೋಳ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 14/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 843294270015 918010089869407

3354 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಬಿೋಮಪಪ ಮಕಾಲಿ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 12/2/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 1.20 119222.00 358421321525

3355 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಓಬಳಗ್ೌಡ್ ಕ್ನಕ್ನಗ್ೌಡ್ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 825092702519 919010005807705

3356 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಫಕೋರಗ್ೌಡ್ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 5/1/2,5/1/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 101013.00 587312242078 919010010363368

3357 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಜುಯನಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 15/2/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 950826728533 918010089868475



3358 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಪೂಜಾರ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 12/1/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 280995244205 9180100422737375

3359 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಪಪವವ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 25/2/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 740816567036 918010110271379

3360 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ವಡ್ಗೋರಿ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 44/4 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.70 73180.00 989378341213 918010110271926

3361 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಸತಯಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಬಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 17/2/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 451010397928 918010110271463

3362 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುರೋಶ ಆಸಂಗಪಪ ಬಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 25/1/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.40 45349.00 294026039970 918010089868488

3363 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸತಿೋಶ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 24/2/5 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 870739903592 918010110271353

3364 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಹನಮಪಪ ನಿಲ್ಲ ಗಲ್ಲ ಹನುಮನಾಳ 58/2/3/ಬ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 312945326277 918010110271308

3365 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾನಪಪ ಯಮನಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 10/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 303756303240 919010011612104

3366 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಯಮನಪಪ ನೆರಬೆಂಚಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 10/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 408830849352 919010011612065

3367 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಹುಲಾಯಳ ಕೆ ಡ್ತಗೋರಾ ಹನುಮನಾಳ 61/1 ಪ.ಪಂ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.5 54626 631019372216 10626101011234

3368 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನರಸಮಮ ಪಾರ್ಡೆಪಪ ತಮಿಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 80/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ , ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.20 119222 919010010363355

3369 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ೌರವವ ಯಮನಪಪ ವಿರುಪಾಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 23/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 684695834534 918010019469556

3370 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಮೋಶ ಸ ೋಮಪಪ ಮದ್ಾಾಳ ಹನುಮನಾಳ 10/5ಇ,10/5ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 762485020698 918010007768296

3371 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮಪಪ ದ್ುರಗವವ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 7/1ಬಿಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 751668266703 917010085736784

3372 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ವವ ಯಮನಪಪ ಚನಾದ್ಾಸರ ಮೋಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 99/5ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.20 119222.00 698280544998 918010042274471

3373 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುತಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 19/3ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 263836416150 918010042274400

3374 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುರೋಶ ಚಂದ್ಪಪ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 6/* ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 1.00 101013.00 615328828720 918010014099165

3375 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುಗಯಪಪ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ದ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 11/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 730486181376 36971641647

3376 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಮಮ ಚಳಿಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಪರಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 10/3 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 0.80 82457.00 691455763612 36971641647

3377 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವವವ ಹನಮಪಪ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮನಾಳ 9/ಅಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 0.80 82457.00 989708209132 36971641647

3378 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುಗಯವವ ಗಂಗಪಪ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 9/ಅಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 0.80 82457.00 656417300272 36971641647

3379 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ನಾಗಪಪ ಗಜಯನಾಳ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 141/2-1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 655647302716 36971641647

3380 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ವವ ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 41/1-1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 1.00 101013.00 529072270608 36971641647

3381 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 143/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 371901713486 36971641647

3382 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ನಾಯಕ ಉಪಾಪರ ಬಸಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 49/5 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 817680881003 NILIN4055

3383 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಭೋಮಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ ಶಿರಗುಂಪಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 75/5 ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 326062981121 918010042274840

3384 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ದ್ುರಗಪಪ ಪೂಜಾರ ಶಾಖಾಪೂರ ಕ್ುಷಿಗಿ 35/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 634391943710 7672000100029201

3385 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಹದ್ ದರಿ ಹನುಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ಳಮಳಿಿ 99/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 231986552419 7672000100029201

3386 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಳಿಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 82/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 285115101248 91801004074879

3387 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಿಚರಪಪ ಚಳಿಪಪ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 82/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 307135974668 918010042274824

3388 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಯಮನವವ ಚನಾದ್ಾಸರ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 71/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 80810.00 326751675891 918010042274808

3389 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 81/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 670665347922 7672000100029201

3390 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಹನಮಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 129/ಪಿ4 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 80000.00 965796597053 918010007768199

3391 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಮಮ ದ್ುರಗಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 129/ಪಿ6 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 80000.00 281865131601 918010014097017

3392 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾಯಕ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 33/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 716509120375 918010014099039

3393 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ಝ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 73/ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.90 69174.00 37517394960

3394 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 129/ಪಿ7 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 964560883162 37517394960

3395 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿೋತಾಯನಾಯಕ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 33/ಈ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 816028154395 918010007767442

3396 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಭಜಂತಿರ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 42/5ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.36 40813.00 372434358312 36231144080

3397 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖಪಪ ರತಾಪಪ ಚವಾವಣ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಹನುಮನಾಳ 31/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ & ಬದ್ನೆ 0.95 84422.00 859020245917 36971641647

3398 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಶಿೋಲ್ವವ ಭೋಮದ್ಾಸ ದ್ಾಸರ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 13/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72300.00 894348284814 36971641647

3399 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಬಜಂತಿರ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 41/3ಅಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆ 0.80 76061.00 367514281518 36971641647

3400 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋವಣ್ಪಪ ದ ಡ್ಡದ್ುಗಯಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 6/ರಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 59600.00 961361910307 36971641647

3401 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಾಲ್ಪಪ ಬಿಕೆಕಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ನಡ್ವಲ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ 15/2/8 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 367687131102 918010042275733

3402 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಬಾಗಲ್ಲಪಪ ದ್ಾಸರ ಕಾಯದಿಗುಪಾಪ ಕ್ುಷಿಗಿ 133/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 1.00 101013.00 901756659667 918010042276134

3403 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುಗಯವವ ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ತುಮುರಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮನಾಳ 23 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 0.70 73180.00 519023664012 10008616176

3404 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಹನಮವವ ಗ ರಬಿಹಾಳ ಹನುಮನಾಳ 14/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 1.00 101013.00 954861489460 918010007768788

3405 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಹಿರೋಮನಿ ಡೆ ಡಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 42/14 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.98 99157.00 869897878077 918010042275788

3406 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಸನಾಪಪ ಹರಿಜನ ಡೆ ಡಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 42/14 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 711242501240 918010042275982

3407 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾದ್ರ ಹೆಸರ ರ ಕ್ುಷಿಗಿ 3/ಇ-1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 73180.00 453092633427 918010042274345

3408 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಮಲ್ವವ ನಂದ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ಡೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಷಿಗಿ 37/2ಅ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 1.00 101013.00 660884208023 918010042276118

3409 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖಪಪ ಪರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಡೆ ಡಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 36/1/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 63903.00 814327745726 918010042275979

3410 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಯಮನಪಪ ಹರಿಜನ ಕೆ ಪರಸಾಪುರ ಹನುಮಸಾಗರ 14/3 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 0.40 45349.00 302648179324 37517394960

3411 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗವವ ದ್ುಗಯಪಪ ಹರಿಜನ ಡೆ ಡಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 42/10 ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.60 63903.00 703202669042 37517394960

3412 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ದ್ುಗಯಪಪ ಡೆ ಡಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 43/2/15 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.30 34060.00 758185440261 37517394960

3413 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗವವ ಮರಿಯವವ ಮನೆಾೋರಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 86/4ಡ್ ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 0.80 82457.00 902484227786 37517394960

3414 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಯಮನಪಪ ಹರಿಜನ ಕೆ ಪರಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 14/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 0.40 45349.00 667220454993 37517394960

3415 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಬರಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 1/1/8 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 0.40 44400.00 372544179193 37517394960

3416 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ದ್ುಗಯಪಪ ಹರಿಜನ ಡೆ ಡಣೆಣಗುಡ್ಡ ಹನುಮಸಾಗರ 41 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 1.00 101013.00 626142184459 64037568226

3417 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಠಲ್ ತುಕ್ರಾಮಪಪ ಉಪಾಪರ ಬಸಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 43/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 448050387589 37517394960

3418 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಸಗಿರಿಯಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಉಪಾಪರ ಬಸಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 37/6 ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.90 59241.00 630299755515 37517394960

3419 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಳಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಕೌಲ್ಬೆ ೋದ್ುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 33/2-ಅ2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿಲಗ 0.60 63903.00 314324968941 37517394960

3420 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಬಸವರಾಜ ದ್ುರಗಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 5 ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 754484876934 918010016366456

3421 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಹನುಮಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 15/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 80810.00 64015781402

3422 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲವವ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಹಾದಿಮನಿ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 35/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 595991994900 35519327361

3423 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ವವ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 127/11 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 341725277213 918010072377333

3424 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವವವ ಪರಸಪಪ ಮಾದ್ರ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮನಾಳ 9/ಅಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 0.80 82457.00 762034995952 918010072377359

3425 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಿಚೋರಪಪ ಬಸಪಪ ಹರಿಜನ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮನಾಳ 161/5 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.50 54626.00 332029423335 36981641647

3426 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಮರ್ಾದ್ಹುಣ್ಶಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 19/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.40 39400.00 782795467977 64015781402

3427 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಮರ್ಾದ್ಹುಣ್ಶಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 19/2ಅಬ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 72853.00 320729243574 64015781402



3428 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ವಡ್ರ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 78/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.90 81938.00 613491036484 64015781402

3429 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಶಾಯಮಪಪ ಹರಿಜನ ಸಿದ್ಾದಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 22/1ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 618042252525 64015781402

3430 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಪೂಜಾರ ಹಿೋರನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 83/5 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 431259039345 918010042275869

3431 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರದ್ಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾೂ್ದ್ರ ಹಿೋರನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 85/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 553711179447 918010042275885

3432 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಂತಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಕೆ ೋರಡ್ಕೆೋರಾ ಕ್ುಷಿಗಿ 58/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119222.00 794821747515 918010042275940

3433 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುಗಯಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಪರಸಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 15/2ಕ್ ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 919766639494 918010072376440

3434 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಳಜಪಪ ಕ್ಳಸವವ ಹರಿಜನ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮನಾಳ 23/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 1.00 101013.00 618251394858 918010072377317

3435 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಣಿಕ್ ಭಜಪಪ ಭ ೋಲಾ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 70/ಕ್ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91734.00 396680574952 918010051709269

3436 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 112/5ಪಿ1 105/7 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 1.00 101013.00 653894815224 918010051708802

3437 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಮಣ್ಣ ದ್ುರಗಪಪ ಸಿದ್ಾದಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 3/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 646070586493 918010072376437

3438 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿದೋವಪಪ ಹನುಮಪಪ ಹಿೋರಮುಖತಿಯನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 21/* ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 816170022083 64015781402

3439 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ವಡ್ರ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 34/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 82457.00 532440036971 9218200117701110

3440 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಸಣ್ಣ ಮರಿಯಪಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 138/1-1-ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 988162989831 9218200117701110

3441 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಜುಯನಪಪ ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 9/5 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 71870.00 810761511254 64015781402

3442 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಬಸಪಪ ತಳುವಗೋರ ಕ್ುಷಿಗಿ 121/AP1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 557736017795 918010072377414

3443 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಯಮಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ತ ೋಪಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮಸಾಗರ 26/7 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 899524796688 918010072377388

3444 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋಠಠಪಪ ತಿಮಮದ್ಾಸ ಗ ೋತಗಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 132/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.70 73180.00 992961785454 918010089654836

3445 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಂಡ್ಪಪ ಲ್ಚಚಪಪ ಗುಡಿಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 30/1/3ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 45349.00 383471860436 918010089654768

3446 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಗ ೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಗುಡಿಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 11/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 703031934028 918010089654742

3447 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮ ಕ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮಣ್ಸಗರಾ ಹನುಮಸಾಗರ 57/6 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 385649778782 NILIN4055

3448 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಟೆಿಪಪ ಅಣ್ಜಪಪ ಮಣ್ಸಗರಾ ಹನುಮಸಾಗರ 431/-ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.41 138342.00 823299570534 NILIN4055

3449 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಕಾಯದಿಗುಪಾಪ ಹನುಮಸಾಗರ 145/6 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 727165860187 NILIN4055

3450 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರೋಶ ಕೆ ೋನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಅಡ್ವಿಬಾವಿ ಹನುಮಸಾಗರ 21/4 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 383217823524 NILIN4055

3451 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ಹಣ್ದ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಉಪಾಪರ ಬಸಾಪುರ ಕ್ುಷಿಗಿ 36/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡಿ ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 226857581145 NILIN4055

3452 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹುಲಿಗಪಪ ಸಿದ್ಾದಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 25/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 469956141735 918010086274594

3453 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಮಪಪ ಸಾಯಮಪಪ ಸಿದ್ಾದಪುರ ಸಿದ್ಾದಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 20/5 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 119222.00 827554113586 918010086274633

3454 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವನಿತಾ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಹರಿಜನ ಅಡ್ವಿಬಾವಿ ಹನುಮಸಾಗರ 110 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 64261.00 731233859514 10567101053896

3455 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮವವ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿಂಗಿಕೆ ಪಪ ಹನುಮನಾಳ 8/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 824528597558 918010089867058

3456 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮವವ ಬೆರಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋಗ ಣ್ಣಗ್ಾರ ಹನುಮನಾಳ 32/ಊ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.20 119222.00 363586426962 918010042258288

3457 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 305/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 675395212443 10715101062575

3458 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಲ್ಗಿ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 320/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 686656461801 919010005808054

3459 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಯಲ್ಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 27/* ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 426150497475 909010010363944

3460 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರದ್ಾನಿ ಜಂಪಣ್ಣ ರಾಟೆ ೋಡ್ ಮಾಯದ್ರಡೆ ಕಕ ಹನುಮಸಾಗರ 119/5 ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 791545175798 64037568226

3461 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮವವ ಅಡಿಯಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 95/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 604467229742 64037568226

3462 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ನೆೋಮಪಪ ಕ್ಮತರ ಜಾಗೋರ ತಿಮಮನಹಟಿಡ ಹನುಮನಾಳ 104/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 760158716063 919010010362682

3463 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಪಪ ಅಡಿಯಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 80/5 ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 997120130701 918010110270787

3464 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಳಪಪ ರಾಮಪಪ ಗುಡಿ ಕ್ಲಿಕೆೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 17/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63903.00 913108085129 918010110270619

3465 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಧಮಯಪಪ ಬೆ ೋವಿ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 22/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.90 91734.00 604005196147

3466 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧಮಯಪಪ ಹನಮಪಪ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 18/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 119222.00 922537036215 918010113475190

3467 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 13/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 710148161117 919010005807967

3468 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಕವವ ಚತರಪಪ ಚವಾಾಣ್ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 12/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 482024454141 919010010362585

3469 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಛತರಪಪ ಪರಸಪಪ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 29/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.00 101013.00 230122568456 919010010362912

3470 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಳಜಮಮ ಗಿಡ್ಡಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 27/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 756518388470 919010005807035

3471 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪುತರಪಪ ಮರಿಸಾಮಪಪ ನಾರಿನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 23/3 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 903196134135 919010007049453

3472 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆಸೋನಪಪ ಶಾಯವಪಪ ಹರಿಜನ ನಾರಿನಾಳ ಕ್ುಷಿಗಿ 81/1/ಬ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 553109312997 919010007049466

3473 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಬಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ಬಜಂತಿರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 95/7 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 317559742321 918010078317333

3474 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 94/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 503913974607 919010007049291

3475 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಲ್ಚಮಪಪ ವಡ್ಡರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ ತಾವರಗೋರಾ 80/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 623738690343 919010007049110

3476 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಮಮ ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ವಿಠಲಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 30/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 569312080653 918010078317304

3477 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಸಂಜಿವಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 227/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 336953859472 919010010363067

3478 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗೋಮಮ ನಿಂಗಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರು ಕ್ುಷಿಗಿ 331/10 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 556225349349 919010010363258

3479 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಮರಿಯಪಪ ತಮಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 66/1ಅ/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 752203136904 918010113473806

3480 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಬಾಳಪಪ ತಮಮನಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 66/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೋಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1.20 119222.00 847186209654 919010011611415

3481 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಮುನಿಯಪಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 17/1C ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 537741528330 919010011611567

3482 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ತಾ|| ಚೌಡ್ಮಮ ಹಿೋರನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 84/5 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 914788191004 62292190685

3483 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಹಿೋರದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಹೆ ನಗಡಿಡ ತಾವರಗೋರಾ 19/ಎಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 379319640018 918010110270622

3484 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಮ ಕ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಹೆ ನಗಡಿಡ ತಾವರಗೋರಾ 19/1.1ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 257294729760 919010010363083

3485 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹೆ ನಗಡಿಡ ತಾವರಗೋರಾ 19/1.1ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 544799757479 918010110272673

3486 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಲ್ಂಕೆಪಪ ಯಲ್ಬುತಿಯ ಹನುಮಸಾಗರ 84/1 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 8508958099496 64037568226

3487 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಕೆೋಶಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 15/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 868799347231 918010110270800

3488 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹಿೋರನಂದಿಹಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 15/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 82457.00 450852841697 918010110270826

3489 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ದ್ುಂಡ್ಪಪ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 13/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.50 54626.00 403925818968 918010110270651

3490 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂತ ೋಷ ರಾಮಣ್ಣ ಚವಾಾಣ್ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 36/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತ 0.40 45349.00 569799815881 919010005808452

3491 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಪರಸಪಪ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 32/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ, ಟೆ ಮೊೋಟೆ 0.80 82457.00 898965588581 918010110270635

3492 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಪರಸಪಪ ಹುಲಿರ್ಾಪುರ ತಾವರಗೋರಾ 32/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 0.99 100000.00 973331198516 919010005808465

3493 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಮಣೆದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 117/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013 949139038374 919010011611693

3494 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗ್ಾನಾಯಕ ರಾಮಾನಾಯಕ ಹಿಲಿರ್ಾಪೂರ ತಾವರಗೋರಾ 37/5 ಪ.ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1.20 101013 562501920710 919010011611732

3495 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಮಷವವ ಮುದಿಯಪಪ ವಡ್ಡರ ಮಿಟಿಲ್ಕೆ ಡ್ ಹನುಮನಾಳ 24/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 82457.00 977747554579 919010010362624



3496 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಶರಣ್ಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಮಾಟಿ ಗುಡ್ಡದ್ ದೋವಲಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 3/5 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.80 76400.00 788628293396

3497 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ರಾಯ ಹನಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಹನುಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 53/2/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 59130.00 957437317493

3498 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ಕ್ ಡೆಲಪಪ ಹೆಬಿೂ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 1/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.98 83564.00 435896641911

3499 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಂಡ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಬಮನಾಳ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 8/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.98 84812.00 243475195531

3500 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಪಪ ಅಯಯಪಪ ಹೆಬಿಲ ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 34/1/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.98 83564.00 710734801528

3501 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ವವ ಫಕೋರಪಪ ವಾರಿಕ್ಲ್ಲ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 30/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 75400.00

3502 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಬಸಪಪ ಜಿಗಳ ರ ಶಾಯಡ್ಲಗೋರಿ ಹನುಮನಾಳ 76/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 396159821385

3503 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಅರಹುಣ್ಸಿ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.00 101013.00 572740615157

3504 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಅಮರಪಪ ಗ್ೌಡ್ರ ತುಗುಲ್ಡೆ ೋಣಿ ಹನುಮನಾಳ 5/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00

3505 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಸಬ ಮೌಲ್ಸಾಬ ಗುಮಗೋರಿ ಕ್ುಷಿಗಿ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.98 95962.00 403476020852

3506 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಬಸಪಪ ಜಿಗಳ ರ ಶಾಯಡ್ಲಗೋರಿ ಹನುಮನಾಳ 76/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 329011198891

3507 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಭೋಮಪಪ ಯಂಗ್ಾಡಿ ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 6/2/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.00 101013.00 582543219059

3508 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾರ್ಯತವವ ಹನಮಪಪ ಬಂಗ್ಾಳಿ ಮಾಲ್ಗಿತಿೂ ಹನುಮನಾಳ 51/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.60 59460.00 270664846681

3509 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಸಣ್ಣಸಂಗಪಪ ಸಂಕ್ನ ರು ಮಾಸೂಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 44/5 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.60 59460.00 534775555152

3510 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಯರಗೋರಾ ಗುಡ್ದ್ ರಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಷಿಗಿ 7/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ, ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.60 57296.00 598611127037

3511 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಾನಂದ್ಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಯರಗೋರಾ ಗುಡ್ದ್ ರಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಷಿಗಿ 49/2/3 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.60 57296.00 967520032949

3512 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಸಂಕ್ನ ರು ಹಾಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹನುಮನಾಳ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.60 59460.00 515466103995

3513 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ನಾಗಪಪ ನಾಗರಾಳ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.70 65113.00 573490308121

3514 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಗಡ್ಚಿಂತಿ ಕೆ ೋನಾಪುರ ಹನುಮನಾಳ 61/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಎಲಿಬಳಿಿ 0.80 82457.00 224029899076

3515 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಉಫಯ ಮುದಿಯಪಪ ಮುದಿಯಪಪ ಗುನಾ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 47/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬೆರಿ 0.80 82457.00 447199219036

3516 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡವವ ಚನಾಯಯ ಜ ಯೋತಿ ಪಟಲಚಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 39/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82457.00 339171237630

3517 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಅಪಪಣ್ಣ ಮೋಕಕ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 48/ಆ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 75035.00 879942537853 917010074921597

3518 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಪಪ ಧಮಯಪಪ ಕ್ುದಿರಕೆ ೋಟಗಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 37/ಇ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.72 75035.00 824426318927 917010074921568

3519 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 107-108/ಈ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 880328097211 917010065773855

3520 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಂಚಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 58/59/ಡ್ಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 259970308274 917010065773868

3521 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ವವ ಸಾದ್ಪಪ ಛಾವಣಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 63/2 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 475445395556 917010074921584

3522 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಅಪಪಣ್ಣ ಮೋಕಕ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 48/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 879942537853 917010074921597

3523 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಅಪಪಣ್ಣ ಮಕಕ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 14/ಅಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 587749302850 918010007768173

3524 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮಮ ಚನಾವಿೋರಪಪ ತಳವಾರ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 44/ಆ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.8 73758.00

3525 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಮರಿಯಪಪ ತಳವಾರ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 44/ಅ ST ಟಮೊಟೆ 0.8 73758.00 974847765282

3526 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಸಿಂಗ್ಾಪುರ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 30/ಅ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.6 57448.00

3527 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜವವ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ದ ಡ್ಡಮನಿ ಕ್ುದ್ರಿಮೊತಿ ಮಂಗಳ ರು 90/ಇ ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.8 73758.00

3528 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 85/ಪಿ12 ST ಹಾಗಲ್ 0.95 86413.00

3529 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 6/ಆ ST ಹಾಗಲ್ 0.8 73758.00

3530 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮ ಲಿಮನಿ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 22.Jun ST ಟಮೊಟೆ 0.95 86413.00

3531 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 69/1 ST ಟಮೊಟೆ 0.95 86413.00

3532 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 9/2 SC ಹಾಗಲ್ 1.00 86413.00

3533 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ತಿಪಪನಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 13/7 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 82241.00 974847765282

3534 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗದದಪಪ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಗುಳೆ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 45/2 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 719051803950 918010016366278

3535 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಭಮಪಪ ಮುಂದ್ಲ್ಮನಿ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 29 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 578319250392 917010082241081

3536 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಮೋಶಪಪ  ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ವಿೋರಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 9/1 SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 550386487498 918010006261222

3537 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ತಿಪಪನಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 9/a SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 646154668367 918010016366896

3538 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಸಣ್ಣಹನಮಂತಪಪ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 78/ಬ SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 837586938895 918010042275351

3539 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಂತಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಾಳಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 172/1ಎ1 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.50 50506.00 798537442004 918010016366757

3540 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಹುಲ್ಗಪಪ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 19/ಎ SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 967462071896 918010042257683

3541 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಗುಳೆ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 10 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 42349.00 603976174594 918010029329448

3542 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 21/ಅ SC ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 339690914470 918010042274316

3543 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯವವ ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 20/ಅ2 SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 219366904687 918010042258107

3544 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ರಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲ್ಂಬಾಣಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 142/1 SC ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00

3545 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ತಿಮಮಪಪ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 86/1ಅ1 ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 698041614365 917010082241324

3546 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಯಮನಪಪ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 42 ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 94517.00 876514649799 918010042275306

3547 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹುಲ್ಲಪಪ ತಳವಾರ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 45 ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 952905188919 918010006261387

3548 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪಗ್ೌಡ್ ಸಕ್ಕರಗ್ೌಡ್ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 37-38/ಈ ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 948061986591 918010006261413

3549 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 45/4 ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 789869275643 917010082241340

3550 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಟೆಪಪ ಸಣ್ಣಪರಸಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 3/ಡ್ಪಿ1 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 80810.00 337335866661 918010016366854

3551 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ಹನಮಪಪ ತಳವಾರ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 37/ಯ ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 72590.00 522999318128 917010065421158

3552 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ಹನಮಪಪ ತಳವಾರ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 26/ಯ ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.50 50506.00 522999318128 917010065421158

3553 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರವವ ಮರಿಯಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 25/ಎ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 656243306481 918010016366650

3554 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಚಿಕ್ಕವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 2/2 ST ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 752453557399 918010015366252

3555 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಹನಮಪಪ ಚಿಕ್ಕಮನಾಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 27/ಅ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 347540240702 918010016366265

3556 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪದ್ದಮಮ ಯಮನ ರಪಪ ಹೆ ಟಿಿ ಚಿಕ್ಕಮನಾಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 28/2 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 830391576614 918010016366841

3557 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಚಿಕ್ಕವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 2/2ಪಿ1 ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 80810.00 458237070190 918010016366248

3558 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ಹನಮಪಪ ತಳವಾರ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 27/ಯ ST ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 522999318128 917010065421156

3559 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಬಾಳಪಪ ಬಂಡಿ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 34/2ಅ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 710157265857 918010042274293

3560 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಶಿಡ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 61/ಅ2 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 929485499169 918010016366870

3561 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 19/ಆ ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 599611799478 918010029329451

3562 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತವವ ಓಬಳಪಪ ಕ್ುಲ್ಕ್ಣಿಯ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 46/ಇ ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 627923504657 918010042274329

3563 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಉಣ್ಚಗೋರಿ ಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 9/2 ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 90911.00 369015554378 917010082241078

3564 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 9/1 ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 369015554378 917010082241078

3565 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲ್ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ತಳವಾರ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 30/ಕ್ ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 568813544432 918010016366867



3566 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ನಾಗಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 60/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 61488.00

3567 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರವವ ನರಸಪಪ ಕಾಗಿ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.95 86413.00 563621790551 918010014492412

3568 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 99/ಬಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 717075286327

3569 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಮೈಲಾರಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 96/5 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 342813430052

3570 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಸವಂತಪಪ ಗ್ಾಣ್ದ್ಾಳ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 86/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 823527561517

3571 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಪವವ ದ್ಾಯಮಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 61/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.60 155641.00 474164243324

3572 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ತಲ್ ಲರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 112/1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 368014333993

3573 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಅಮರಯಯ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 42/1/1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 598839962807

3574 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಶಿರಸಪಪ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 41/1ಕ್ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.95 86413.00 237313730328 918010014492441

3575 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಧತೂಪಪ ಕ್ಟಗಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 62/ಡ್ GM ಹಾಗಲ್ 0.80 73758.00 236002808980

3576 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಚಪಪ ಸಂಣೆಣಪಪ ಹುಳಿಿ ಕ್ಟಗಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 68/2ಡ್ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.70 64418.00 393092571267

3577 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಲ್ಚಮಗ್ೌಡ್ರ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 12/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.95 86413.00 389183054864 917010070773345

3578 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಪಪ ಬಸಪಪ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 113/1ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 273414258778

3579 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಮರಿಯಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 18/1ರು GM ಟಮೊಟೆ 0.95 86413.00 365473464382 10556100039404

3580 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಯಯ ಪಂಚಯಯ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 89/2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 502347542412

3581 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುತಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುತ ೂರು ಮಂಗಳ ರು 77/ಅಪಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 333128186983

3582 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರತಾಮಮ ಸಂಗಪಪ ಕ್ುಕ್ನ ರು ಕ್ುಕ್ನ ರು 121 GM ಮಾವು 2.00 45940.00 737202511619

3583 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಯಯ ಜಂಬಯಯ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 49/5 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 907120185159

3584 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮ ತಯಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುತ ೂರು ಮಂಗಳ ರು 18/ಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 682158397254

3585 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಹನಮಗ್ೌಡ್ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 122/ಪಿ2 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 390718714924

3586 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 112 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 377365224268

3587 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಮುದಿಯಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 32/ಆ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.80 173851.00 232850797696

3588 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ತಳವಾರ ಉಪಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 62/ಪಿ3 ST ಕ್ುಂಬಳ 0.80 73758.00 934276890136

3589 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಮಾನಪಪ ತಳವಾರ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 2/ಅಪಿ1 ST ಟಮೊಟೆ 0.95 86413.00 832236957818 918010014492616

3590 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗುತ ೂರು ಮಂಗಳ ರು 69/3 ST ಟಮೊಟೆ 0.95 86413.00 700898062899

3591 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಬಾನಾಪೂರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 70/ಆ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 656553744619

3592 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಬಸಯಯ ಗುರುಬಸಯಯ ಪೂಜಾರ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 77/1/5 GM ಬಾಳೆ 0.84 64715.00 257651003850

3593 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಬಸಯಯ ಗುರುಬಸಯಯ ಪೂಜಾರ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 77/1/6 GM ಬಾಳೆ 0.78 60093.00 257651003850

3594 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಬಸಯಯ ಗುರುಬಸಯಯ ಪೂಜಾರ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 77/1/3 GM ಬಾಳೆ 0.27 21406.00 257651003850

3595 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಂಚಪಪ ಹಿರೋನಿಂಗಪಪ ವನಜಬಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 22/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 221158265464 64114925909

3596 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 227/ಜ ST ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 464753082615 918010007768115

3597 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ಹನಮಂತಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 104/ಅ ST ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 812757284748 918010016365848

3598 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಶಿವಪಪ ಎನ್. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 2/2/-2 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 53299.00 420603512283 917010080711214

3599 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಪರಸಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 35/4 ST ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 811201707948 918010051776371

3600 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಹನಮಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 105/ಬ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 497816555705 917010084683230

3601 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಿರಿಜವವ ಫಕೋರಗ್ೌಡ್ ಎನ್. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 8/2/5 ST ಟಮೊಟೆ 0.40 34060.00 535168132296

3602 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಕಡಿಯಪಪ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 24/ಡ್ಪಿ1,1/ಕ್1ಪಿ1 ST ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 273589586011 917010085736991

3603 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಸವಂತಪಪ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 24/ಕ್ ST ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 752935569818 265001000001794

3604 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಹವಳೆಪಪ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 10/2 ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 10009631079

3605 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾವಿೋರಮಮ ಶರಣ್ಪಪ ಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 297/4 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 63903.00 796943607594 10859100006602

3606 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಪಪಣ್ಣ ದ್ುರಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 162/ಇ SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 827473763854 918010051776287

3607 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿನೆೋಶ ಸಣ್ಣಯಮನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 32 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 962100618817 918010051707977

3608 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಕಪಪ ಮುಕ್ುಕಂದ್ಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 109/1ಎ/1ಎಪಿ1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 863114114490 918010066992474

3609 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಾಲ್ಸಿಂಗಪಪ ಭಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 118/ಬಿ SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 793684045057 918010051707681

3610 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿೋನಪಪ ಶೆೋಖರಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 113/1 SC ಸೌತ 0.80 53299.00 863091833807 918010066992458

3611 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಲಾಲ್ಸಿಂಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 118/ಎ1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 700985012955 918010051707667

3612 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಕ್ಸನೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 68/1/ಎ SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 445976972560 918010051776384

3613 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿದ್ದಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಮರಟಕ್ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 8/ಎ12 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 886113561161

3614 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಾಯಕ್ಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 71 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 59712.00 499904796031 918010051707650

3615 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಂಗಪಪ ಬಿಲ್ಲಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 172/1ಪಿ1 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 218202394350 917010058424674

3616 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 34/ಪಿ4 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 788058969048 918010002632011

3617 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಪುನಾಜಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 15/1ಅಪಿ1 SC ಸೌತ 1.00 72539.00 299305645027 917010034333105

3618 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಣ್ಪಪ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 78 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 815671145576 917010034333396

3619 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಡಾಕೆಪಪ ಧಮಯಪಪ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 34/ಪಿ2 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 830674197502 917010084683434

3620 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 34/ಪಿ5 SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 72539.00 962293649784 918010002632707

3621 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ಪಪ ಯಮನಪಪ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 80/7 SC ಸೌತ 1.00 72539.00 364887299021 918010017820614

3622 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಚಮಪಪ ಹುಚಿಚೋರಪಪ ಕಾಶಿ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 19/1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 59712.00 734907004293 30097070732

3623 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಹುಚಿಚೋರಪಪ ಕಾಶಿ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 18/2 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 59712.00 796353156515 599502010001803

3624 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣರಂಗಪಪ ಹುಚಿಚೋರಪಪ ಕಾಶಿ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 20/3 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 46886.00 351090815606 847510110005248

3625 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಹುಚಚಪಪ ಶೆಟೆಿಪಪ ಕಾಶಿ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 18/3 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 59712.00 829817409900 917010019469585

3626 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 152/2ಇಪಿ1 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 46886.00 234439580486 917010080711199

3627 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಹರಿಜನ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 45/ಇ3,45/ಇ2,45/ಇ1 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 802816933321 914010049214153

3628 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಹಿರೋನರಸಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 56-57/ಎ SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 361012171786 599502010019868

3629 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಂಡ್ಪಪ ರಂಗಪಪ ದ್ಾಸರ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 30/1ಎ,30/1ಇ,30/ಇ SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 59712.00 914010049214137

3630 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಕಮಮ ಲ್ಚಮಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 109/1ಅ1ಅಪಿ1 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 647044636443 918010051708004

3631 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಪಪ ನಾಯಕ್ಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 69/2 SC ಟಮೊಟೆ 0.60 46886.00 519809033173 918010051708059

3632 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 65/ಪಿ1/2 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 273902361663

3633 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತುಗಲಪಪ ಕ್ಸನೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 80/ಅಪಿ12 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 786990765747 918010051776559

3634 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಾಲ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 72/5 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 719865458579 918010051707997

3635 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 113/2 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.70 53299.00 214470045211 918010051707728

3636 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ದ್ುರಗವವ ದ್ಮ ಮರು ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 61/ಉ SC ಟಮೊಟೆ 0.60 63903.00 200399021831 918010042274015



3637 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಳಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 136/2 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 941377592076 918010016369138

3638 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಾವಿತಿರ ಪರಸಪಪ ದ್ಮ ಮರು ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 86/3 SC ಟಮೊಟೆ 0.80 74596.00 438087828472 918010016371953

3639 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರವವ ಈರಪಪ ಮದ್ ಲರು ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 13/3 SC ಬದ್ನೆ 1.20 119222.00 778697695196 918010016369109

3640 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲಿಯವವ ಕೆಂಪವವ ದ್ಮ ಮರು ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 61/ಈ SC ಟಮೊಟೆ 0.80 74596.00 555089886732

3641 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತುಳಜಾಯ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 135/ಉ SC ಬದ್ನೆ 0.80 74596.00 275314587016 918010016366922

3642 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿೋರಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ಾಯ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 91/ಅ1 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 74596.00 653022474923

3643 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ತುಳಜಾಯ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 135/ಉ SC ಬದ್ನೆ 0.80 74596.00 559251107524 918010016371995

3644 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಮಲ್ವವ ಪಿೋರಪಪ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 89/1 SC ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 740407512049

3645 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಭೋಮಪಪ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 162/ಡ್2 SC ಟಮೊಟೆ 0.60 58183.00 457814134090 918010016371982

3646 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಶಿದ್ದಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 106/ಕ್ SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 836228936651 918010019469802

3647 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ನಿೋಲ್ಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 216/4 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 885609257239 918010029986410

3648 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಬಸಪಪ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 175/176/4 SC ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 437034763809

3649 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ದ್ಮ ಮರು ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 25/1 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 230472664941 918010042258149

3650 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಂಪಹನಮಪಪ ಹುಲ್ಗಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 28/ಅ1ಪಿ1 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 435336088772 918010042257515

3651 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಕ್ನಕ್ವವ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 102/1 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 418637501415

3652 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಹವಳವವ ಮುರಡಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 162/ಡ್2 SC ಬದ್ನೆ 0.60 58183.00 271605825695 918010029329383

3653 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಿಡ್ಡಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ದ್ಾಸರ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 3/ಬ SC ಟಮೊಟೆ 0.83 85240.00 209320907768 917010074921607

3654 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಲ್ಲಪಪ ಹನಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 50/1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.72 75035.00 740427285264

3655 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ನಾಗಪಪ ದ್ಾಸರ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 17/2 SC ಟಮೊಟೆ 0.72 75035.00 652244635963 917010065773923

3656 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ದ್ಾಸರ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 3/ಅ2 SC ಟಮೊಟೆ 2.00 192062.00 202661974016

3657 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವವ ಬಸಪಪ ಕ್ುಡ್ಗುಂಟಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 60/1 SC ಟಮೊಟೆ 0.40 45349.00 406583833078

3658 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಿಂಬನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ್ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 3/ಡ್2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.72 75035.00 721337685955

3659 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಸಣ್ಣಭೋಮಪಪ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 39/ಕ್ಪಿ2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 63903.00 445791300859 917010074921542

3660 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಹನಮಪಪ ಅಡಿನ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 61 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.72 75035.00 667851340072 917010074921571

3661 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಬಾಳಪಪ ಹಳಿದ್ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 66/2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.72 75035.00 538754981724

3662 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಅಗಸಿಮುಂದಿನ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 51/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 654250200292 917010074921623

3663 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ರಾಮಪಪ ಈಳಗೋರ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 136/ಅ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.72 75035.00 931519418875

3664 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಸವರಾಜ ಹಿರೋಮಠ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 28/6 GM ಟಮೊಟೆ 0.72 75035.00 920588788171

3665 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರೋಮವವ ಈಶಪಪ ಕ್ುದಿರಕೆ ೋಟಗಿ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 186/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 75035.00 725001936215

3666 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಪಪಣ್ಣ ಮರಿಯಪಪ ಅಗಸಿಮುಂದಿನ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 70-64/ಬ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.72 75035.00 213328406292 917010074921555

3667 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಪರಂಗಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 192-193/ಅಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.72 75035.00 778027252397

3668 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಬಸಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಕ್ುಡ್ಗುಂಟಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 58-59/ಅ2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 871535143918 917010065773907

3669 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುತಿ ಯಲ್ಲಪಪ ನಂದ್ಾಯಳ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 135/2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.72 75035.00 332332859426 917010065773648

3670 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಈಶಪಪ ಹುಸಗಿಲ ವಟಪವಿಯ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 85/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.72 75035.00 769883391569

3671 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆೋಮಣ್ಣ ಶಿದ್ದಪಪ ನಾಯಕ್ರ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 28/3 GM ಟಮೊಟೆ 2.00 192062.00 852077185975 917010065773884

3672 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ನಾಯಕ್ರ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 60/2 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 587818685336 917010065773651

3673 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಶಿವಬಸಪಪ ಸಾಸಿವಹಾಳ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 13/1,11 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.72 75035.00 730813170789 917010065773619

3674 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವವವ ಹನಮಪಪ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 32/2 ST ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 248664912272 32693868107

3675 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಯಮನವವ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 32/1 ST ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 363668566337 32693868210

3676 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ವಾಲಿಮಕ ಚಿಕ್ಕಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 25/4 ST ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 990990497754 918010042275461

3677 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಪಾಂಡ್ಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 12/1 SC ಟಮೊಟೆ 0.60 63903.00 409073173298 917010085737185

3678 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಚಿಕ್ಕವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 25/115 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 908962058207 918010016367048

3679 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಸ ೋಮನಾಯಕ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 143/ಅ-2 SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 485421129677 918010014098968

3680 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹೆ ನಾಪಪ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 103/ಆ SC ಸೌತ 0.80 82457.00 819313095687

3681 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನರಸಪಪ ಹೆೋಮಲ್ಪಪ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 109/ಆ SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 688583818847

3682 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ ೋದ್ವವ ಹೆೋಮಲ್ಪಪ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 112/ಅ SC ಸೌತ 0.40 45349.00 685509463617

3683 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಂತಪಪ ತಾವರಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 35/ಅ SC ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.00 98371.00 812146847186 918010042275432

3684 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಹಿರೋನಾಗಪಪ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 6/ಬ SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 246108608062 918010042274222

3685 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 40/3/1 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 900256060748 918010042273766

3686 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನ ರಪಪ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 21/1 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 218622160081 10011290192

3687 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿೋಪಲ್ಲಪಪ ಹೆ ನಾಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 24/ಆ SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 91734.00 856791552383 918010042275678

3688 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮವವ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 68/ಚ SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 886664767776 918010042275393

3689 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಪಪ ಯಮನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 143/ಚ SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 805499570037 918010016367035

3690 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಧಮಯಪಪ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 16/ಅಪಿ1 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 694941201609 10008053620

3691 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಫಕೋರಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 19/ಅಪಿ1 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 355698420925 918010042275416

3692 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಪಪ ಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ನಸಾಗರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 25/ಅಪಿ3 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 322986073305

3693 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಗಲ್ಲಪಪ ಹಾಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 50/5,49/3 SC ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 543542070555 918010016366553

3694 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಬಣ್ಣ ಭೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 37/2 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 6058886347315 918010014097059

3695 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಹೆ ನಾಕೆೋರಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 115/16 SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 703414150224 918010042275474

3696 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಬವವ ಸಣ್ಣದ್ುರಗಪಪ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 31/ಆಪಿ1 SC ಸೌತ 1.00 101013.00 956836121845

3697 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರತಾಪಪ ಅಮರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 13/5 SC ಹಾಗಲ್ 1.00 101013.00 686543971011 917010085736959

3698 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಕ್ೃಷಣಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 51/ಚ SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 685965661287 917010085736946

3699 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಮಮ ಶಿವಪಪ ಚೌಡಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 24/ಅ Others ಟಮೊಟೆ 0.88 89878.00 937550031128 918010042274248

3700 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಸ ೂರವವ ಶಿವಮ ತಯಪಪ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 21/1 SC ಟಮೊಟೆ 0.50 50023.00 275798143465 918010016366809

3701 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಕ್ಟೆಿೋವವ ಲ್ಗಳ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 28/ಪಿ1 SC ಬದ್ನೆ 0.60 57257.00 658691268093 918010016371856

3702 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಯಮನ ರಪಪ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 173/3 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 750618177211

3703 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿದ್ದಪಪ ಬಸಪಪ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 179 SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 873050931339

3704 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಭರಮಪಪ ಹರಿಜನ ಲ್ಗಳ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 4/2 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.40 40295.00 874619472684 918010016371814

3705 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 62/3 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 651541758612 918010042257476

3706 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 29 SC ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 205038019647 918010016366498

3707 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಮಮ ದೋವಪಪ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 87/3 SC ಸವತ 1.00 101013.00 562611102933



3708 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಶಿವಪಪ ಹೆ ನುಾಣ್ಸಿ ಮಂಗಳ ರು 13/ಅ SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 39791.00 823669545701

3709 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಚೌಡಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 7/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 38131.00 510391133736

3710 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಂತಪಪ ಮುದಿಬಸಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 109/ಅಪಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72935.00 376662305848

3711 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ನಿಂಗಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 43/2ಬಪಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 38131.00 339486764268

3712 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 79 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72179.00 394417976596

3713 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಗುಂಡ್ಪಪ ಚಿಕ್ಕಮನಾಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 88-2ಬ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72935.00 977739875687

3714 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಬಸಪಪ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 31/ಇಪಿ12 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 39791.00 202800513302

3715 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಶಿವಲಿಂಗಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 196/5 GM ತರಕಾರಿ 0.40 39791.00

3716 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಬಳಿಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 322/4ಪಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 39791.00 638800336839

3717 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪಣ್ಣ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ರಾಜ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 284/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00

3718 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಚನಾನಗ್ೌಡ್ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 83/2 Others ಮ.ಗಿಡ್ 0.40 39791.00 968269398910

3719 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಈರಪಪ ಶಿರ ರು ಮಂಗಳ ರು 148/1 Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 38130.00 277422546463.

3720 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಯಯ ನಾಗಯಯ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 20/3 Others ಟಮೊಟೆ 0.40 39791.00 911593607312

3721 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮೋಶ ಪರಸಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 104/ಬ Others ಹಾಗಲ್ 0.40 39791.00 346378071735

3722 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ುಕ್ವವ ರಾಮಪಪ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 59/2 Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 38130.00 924875048342

3723 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಯಮನಪಪ ಹಳಿಿ ಚಿಕ್ಕಬಿಡ್ನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 66/ಎ ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 72935.00 897082458102

3724 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ನಾಗಪಪ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 68/ಆ Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 56329.00 852335989948

3725 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಉಪಾಪರ ಮಂಗಳ ರ ಮಂಗಳ ರು 50/2 Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 56329.00 797801811504

3726 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ರಾಮಣ್ಣ ತ ಂಡಿಹಾಳ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 3/2 Others ಟಮೊಟೆ 0.80 73634.00 807844732137

3727 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 299/4 Others ಕ್ುಂಬಳ 0.80 73634.00 305950205802

3728 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫರಭುರಾಜ ದೋರ್ಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಶಿರ ರು ಮಂಗಳ ರು 196/ಅ Others ನುಗು 1.00 59735.00 843610366332

3729 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫರಭುರಾಜ ದೋರ್ಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಶಿರ ರು ಮಂಗಳ ರು 183/1 Others ನುಗು 1.00 65004.00 843610366332

3730 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮಪಪ ಈರಪಪ ರಾಜ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 90/3 Others ಹಾಗಲ್ 0.50 48148.00 729190242210

3731 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲವವ ಹನಮಂತಪಪ ಕಾಶಿ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 64/1 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 669140596587

3732 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಮಪಪ ಕ್ಂಟೆಪಪ ಹರಿಜನ ಗ್ಾಣ್ದ್ಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 23/1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 91734.00 737652952354

3733 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಚಮಪಪ ಪಿೋರಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 172/1ಅ1 SC ತರಕಾರಿ 0.73 75963.00 678438040117

3734 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರಕ್ಕ ನರಸಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 25/3 SC ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 610586898937

3735 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುತಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 64/1 SC ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 708387178966

3736 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಹಿರೋದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 132/3 SC ಟಮೊಟೆ 0 0.90 91734.00 965675684908 918010029329354

3737 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಚಮಪಪ ತುಳಜಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 169/ಆ SC ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00

3738 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ತುಗುಪಪ ಹರಿಜನ ಗ್ಾಣ್ದ್ಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 123/ಬ SC ತರಕಾರಿ 0.40 45349.00 987830944428

3739 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ ೋಪರಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 105/ಇ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 572741131691 917010000553755

3740 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಬಾಳಪಪ ಬೆೋವೂರ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 14/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 486113791448 917010000554758

3741 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹದೋವಗ್ೌಡ್ ಹಂಪನಗ್ೌಡ್ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 84/ಈ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 623975994942 917010000554800

3742 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತವವ ಪರಸಪಪ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 54/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 642093490295 918010042273627

3743 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಯಯವವ ಮಲ್ಲಪಪ ಗುಳೆೋದ್ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 46/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 780980626358 918010016365929

3744 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಹಿರೋಬಾಳಪಪ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 67/ಕ್ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 825458994798 918010006262597

3745 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಹನಮಂತಪಪ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 89 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 827554061430 918010016366207

3746 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮಹಾಂತಪಪ ವಕ್ರ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 59/ಬ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 529765534507

3747 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಪಪ ಬಾಳಪಪ ಬೆೋವೂರ ಚಿಕ್ಕಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 1/2/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 977351599828 917010000554693

3748 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಸಂಕ್ರಪಪ ಬೆೋವೂರ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 71/1/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 617017652402 918010016366197

3749 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತವವ ರುದ್ರಪಪ ಜಿೋರ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 107 GM ಸೌತ 0.90 82457.00 773099369879 918010042274303

3750 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಶಾಯಮಿದ್ಸಾಬ ಮರಕ್ಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 18/ಕ್ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 767011962624 918010042274196

3751 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಪೂಜಾರ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 62/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 884789637828 918010016366582

3752 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ಪೂಜಾರ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 148/ಇ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 656844504113 918010007767743

3753 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತವವ ಅಮರಪಪ ಮುದೋನ ರ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 56/1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 296036242308 918010006262623

3754 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಹನಮಪಪ ಕೆ ಂಗ ಜಿ. ವಿೋರಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 19/2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.70 70709.00 784367919261 918010006259274

3755 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಪಪ ನಾಗಪಪ ಮುದೋನ ರ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 117/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 332908400055 917010082241201

3756 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಂತಮಮ ಗ ೋಪುರಗ್ೌಡ್ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 54/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 0.70 70709.00 22267706495 917010000553797

3757 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಜಿ. ವಿೋರಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 20/3/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 837286723208 918010006262694

3758 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಮರಿಯಪಪ ಹನಮಪಪ ಜಿ. ವಿೋರಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 19/7 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 80810.00 927807530041 918010006262720

3759 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಶಾಯಮಿೋದ್ಸಾಬ ಗುಂಟಮಡ್ು ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 20/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 80810.00 767011962624 918010042274196

3760 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಕ್ಲ್ಲವವ ಶರಣ್ಪಪ ಗ ೋಣಿ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 184 GM ಸೌತ 1.00 101013.00 774560500205 917010074230257

3761 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರುಪಯಯ ಪಂಪಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಉಪಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 40/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 440488418462 917010071639589

3762 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಹುಗಿು ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 32/2/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 264014227709 918010042274989

3763 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧರಮಪಪ ಈಶಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 51/ಅಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 512208423422 918010042273805

3764 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಪಪ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಜಲಿಲ ಚಿಕ್ಕವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 21/ಅಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 579974862230

3765 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ತೋರಿನ ಚೌಡಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 23/2/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 276290262064 918010042275102

3766 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 4/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 558359622652

3767 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹದೋವಪಪ ಹಿರೋಮರಿಯಪಪ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 160/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 239564164156 10009630564

3768 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಬಸಪಪ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಮೋಟಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 39/2 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 261967780547

3769 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಿಮಮಣ್ಣ ಮೋಟಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 149/ಛಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 778129457129

3770 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವಂತಪಪ ಈಶಪಪ ಬಂಗ್ಾರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 66/1/2 GM ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 288667777135 918010042274895

3771 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಹನಮಪಪ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 52/ಡ್ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 204850033383 918010042274976

3772 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆೋಮನಗ್ೌಡ್ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಸ ರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 3/ಆಪಿ3 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 291803035313 918010016366948

3773 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಮಮ ಮಲ್ಲಪಪ ಹುಗಿು ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 75/1 GM ಸೌತ 1.00 101013.00 287765056752 918010042275089

3774 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 46/53 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 80810.00 411264998687

3775 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 210/48, 210/3 ST ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 984858991749 918010016366540

3776 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ಸರಗಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 204/ಇ GM ಟಮೊಟೆ 0.60 56329.00 686036554911

3777 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಚಿಲ್ವಾಡ್ಗಿ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 101/ಇ GM ಟಮೊಟೆ 0.60 56329.00 765878596783

3778 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹನಮಪಪ ಈಳಗೋರ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 242/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 57272.00 503871676435



3779 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 103/1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73634.00 672831325789

3780 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರವವ ಯಮನ ರಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 116/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 74063.00 738379707288

3781 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 91/ಅ GM ಬದ್ನೆ 0.80 73634.00 629582549474

3782 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮತಿಗಂಗವವ ರಮೋಶಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 319/4 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 74063.00 213062636211

3783 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಬಾಳಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 347/ಇ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 74063.00 935239792092

3784 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಪಪ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 115/ಇ SC ಟಮೊಟೆ 0.40 34060.00 478647026114

3785 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಪಪ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 115/10 SC ತರಕಾರಿ 0.40 34060.00 478647026114

3786 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ಸಕ್ರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 152/6 SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 291945726282

3787 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತಾವರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 154/2 SC ಸೌತ 1.00 72539.00 476540298439

3788 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಲಾಲಾಯ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 112/ಅ SC ತರಕಾರಿ 0.40 34060.00 681920093516

3789 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ಹೆ ನಾಪಪ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 103/ಅ SC ತರಕಾರಿ 0.40 34060.00

3790 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ನಂದಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 113/ಅ SC ತರಕಾರಿ 0.40 34060.00 254802804396

3791 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಮಮ ಸ ೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 115/ಆ SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 451883045393

3792 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ ೋದವವ ಹೆೋಮಲ್ಲಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 113/ಆ SC ತರಕಾರಿ 0.40 34060.00 685509463617

3793 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜುಮಮವವ ಉಮಲ್ಲಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 150/ಪಿ1 SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 867839114855

3794 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಕ್ಸನೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 132/3 SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 568432875485

3795 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಂಬಣ್ಣ ಶಿವಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 75/ಆ SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 721359593965

3796 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂಪವವ ರಾಮಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 149/ಪಿ1 SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 556329297362

3797 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬನಾವವ ರಾಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 150/ಅ SC ತರಕಾರಿ 0.80 59712.00 366878650719

3798 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರವವ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 127/2 SC ತರಕಾರಿ 0.80 59712.00 633458920983

3799 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಸಕ್ರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 154/5 SC ತರಕಾರಿ 0.80 59712.00 888204091801

3800 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 127/2 SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 885408571461 918010073510265

3801 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಕ್ರಪಪ ತುಳಜಾ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 80 SC ತರಕಾರಿ 0.80 59712.00 772451598293 917010084683269

3802 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಚಮಪಪ ತುಳಜಪಪ ಲ್ಮಾನಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 169/ಅ SC ತರಕಾರಿ 0.80 59712.00 260146251104 917010084683214

3803 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲ್ಲವವ ವಿರೋಶ ಮಾಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 25/2,25/3,25/4 GM ಪಪಾಪಯ 1.00 65644.00 717159502557

3804 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಈರಪಪ ದೋವಲ್ ವನಜಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 11/2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 65285.00 322564442224 917010080711285

3805 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಪಪ ಗೋನಪಪ ಅಳವಂಡಿ ಹರಿಶಂಕ್ರಬಂಡಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 11/2 GM ಬಾಳೆ 0.80 50852.00 907601429762 52183702918

3806 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಬಸವರಾಜ ಅಮರಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 11/ಅಪಿ5 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 58031.00 860990515432 918010051776685

3807 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವನಗ್ೌಡ್ ಸಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಎನ್. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 16/1 GM ಸೌತ 1.00 72539.00 632990096354 917010080711230

3808 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಚಂದ್ರಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 27/ಬ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 496265463977 917010080711144

3809 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶವರಪಪ ಹುಲ್ಲಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 38/1ಇ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 440824992984 918010014492713

3810 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ನಿೋಲ್ಪಪ ಚುಕಾಕಡಿ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 99/ಎ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 59712.00 517399208277 10556100003317

3811 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ುಕ್ಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಪರಂಗಿ ಚಿಕ್ಕಮನಾಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 70/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 652388382602 917010080711151

3812 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಶರಣ್ಪಪ ಹಗದ್ಾಳ ಗುಂಟಮಡ್ು ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 54 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 983673948626 918010002632464

3813 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ನಿಂಗಪಪ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 35/ಇ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.70 53299.00 836729357665 10556100043009

3814 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ುಕ್ಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಪರಂಗಿ ಮರಕ್ಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 4/2 GM ತರಕಾರಿ 0.60 46886.00 652388382602 917010080711151

3815 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗಮಮ ರಾಮಣ್ಣ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 58 ST ಸವತ 1.00 101013.00 576510474086 918010042257308

3816 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 143/ಅಪಿ2 ST ಟಮೊಟೆ 0.70 65780.00 392910089276 918010029329325

3817 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಸಲ್ಮಮ ಸುಬೂನಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 89/6 ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 424943221462 918010042257612

3818 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಬೂನಗ್ೌಡ್ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 76/5 ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 553140792889 918010042257463

3819 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಹೆ ಸಗ್ೌಡ್ರ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 72/2 ST ಟಮೊಟೆ 1.20 119222.00 399525684470

3820 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಹೆ ಸಗ್ೌಡ್ರ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 97 ST ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 451028524024 918010042257256

3821 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ನಾಗಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 94/ಅಪಿ1 ST ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 373557757321 918010042257573

3822 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 96/ಬಪಿ1 ST ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 413893417646 918010042257298

3823 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ಳಿಯವವ ಹೆ ನಾಪಪಕೆ ನಸಾಗರ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 106/ಅ ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 486659399681 918010042257544

3824 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಪಪ ಯಮನಪಪ ಗುದ್ರಿ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 131/17 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 72413.00 855352729863

3825 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಯಮನಪಪ ಜಾಲಿಹಾಳ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 55/3 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 343258463476

3826 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 57/4 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 74223.00 254128829400

3827 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ವಡ್ರಕ್ಲ್ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 57/4 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 949336880785

3828 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲಾಯಣ್ಯಯ ಬಸಯಯ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 20/ಅ1 GM ಹಾಗಲ್ 0.95 86413.00 500854771325

3829 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಮ ಕೂ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 20/ಕ್ GM ಹಾಗಲ್ 0.95 86413.00 224882856464

3830 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಮಂಗಳ ರು 22/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 368491083350 918010002632736

3831 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ವಿರುಪಣ್ಣ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 59/3 GM ಟಮೊಟೆ 0.95 86413.00 519937687880

3832 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖಪಪ ದ್ಾಯಮಪಪ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 99/3-5 GM ಹಿರೋ 0.80 73757.00 346739121714

3833 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಮಮ ಹನುಮಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 30/ಅ GM ಕ್ುಂಬಳ 0.95 86413.00 375374093790

3834 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ನಿೋಲ್ಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 300/ಉ GM ತುಪಿರ 1.00 86413.00 433904943502

3835 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮಂಗಳ ರ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 205/ಈ GM ತುಪಿರ 1.00 86413.00 585860021219

3836 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 56 GM ಹಾಗಲ್ 0.80 73758.00 642549354726 10556100142975

3837 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಯಯ ಕ್ಲ್ಲಯಯ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 65/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 217596495170

3838 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಗ ಳಪಪ ತಲ್ ಲರ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 105/1 GM ಹಿರೋ 0.80 73758.00 894429493797

3839 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಳವವ ಮಹಾಂತಪಪ ತಲ್ ಲರ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 317/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 950499352782

3840 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪಹನಮಪಪ ಭಾವಿಕ್ಟಿಿ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 21/2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 556366887956

3841 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿೋವವವ ಹನಮಂತಪಪ ಬೆೈರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಂಗಳ ರು 86/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 671156848836

3842 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುತ ೂರಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 47/ಇ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 625945254611

3843 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲಾಲ್ಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 367/ಆ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 879722082308

3844 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಈರಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 1/ಸಿ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 314929186174

3845 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಣೆೋಪಪ ಪಂಪನಗ್ೌಡ್ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 31/2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73757.00 411860671528

3846 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಚನಾನಗ್ೌಡ್ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 11/ಅಪಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73757.00 612462570107

3847 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವಂತಪಪ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 18/1ಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73757.00 588325097595

3848 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 18 GM ಹಾಗಲ್ 0.80 73758.00 898947764253

3849 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ನಿಂಗಪಪ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 9/3/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.60 57447.00 417954459474



3850 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪಕ್ಲ್ಲಪಪ ದಿವಾನದ್ರ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 60/4 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 414872096230

3851 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಮಮ ನಾಗಪಪ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 68/ಅ GM ಹಾಗಲ್ 0.80 73758.00 852335989948

3852 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 194/5 GM ಪಪಾಪಯ 1.31 85024.00 805581051469

3853 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಯಯ ಶಿವಬಸಯಯ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 73/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 412251785399

3854 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುತಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 81 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 290730318853

3855 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಸಪಪ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 84/ಅ GM ಹಾಗಲ್ 0.80 73758.00 585662003564

3856 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರವಿ ಸಿದ್ದಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 84/ಅ GM ಹಾಗಲ್ 0.80 73758.00 810275638163

3857 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಈರಪಪ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಡಿ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 77/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 227751464022

3858 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಂತಪಪ ಆದಪಪ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 208/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 977071196508

3859 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ನಗ್ೌಡ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ್ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 4/3 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.50 51416.00 557337032496

3860 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಮಲ್ಲಪಪ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 58/2/8 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 449975215945 918010011139518

3861 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 18/1/ಊ GM ಕ್ುಂಬಳ 0.90 86413.00 302513613911 10556100142879

3862 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಹನುಮಪಪ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 85/ಪಿ12 GM ಹಾಗಲ್ 0.80 73758.00 453737516493

3863 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಯಯ ಶಿವಬಸಯಯ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 73/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 412251785399

3864 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಅಮರಪಪ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 63/2ಇ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 631709225256

3865 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 93 GM ಪಪಾಪಯ 3.52 164914.00 454880140420 0546101026716

3866 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಈರಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 77/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 227751464022

3867 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜಪಪ ಬಸಪಪ ಭಾವಿಕ್ಟಿಿ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 22/3 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73758.00 694100330516

3868 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಪರಸಪಪ ಹಾದಿಮನಿ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 43/ಬ ST ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 918010042257625

3869 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 68/1ಇ ST ಟಮೊಟೆ 0.80 74595.00 833004646061 918010042273834

3870 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಗ್ಾಯನನಗ್ೌಡ್ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 42/1ಅ ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 573507160141 918010042273847

3871 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂನಗ್ೌಡ್ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 122/ಅ ST ಟಮೊಟೆ 0.80 74596.00 676373666187 918010042257586

3872 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪವಾಡ್ಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 101/ಅಪಿ1 ST ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 918010042257272

3873 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಬಸಪಪ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 92/4 Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 74092.00 905551932276 918010029329668

3874 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 68/2 Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 58184.00 232898184634 918010029329480

3875 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ನಿಂಗಪಪ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 18 Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 74092.00 206829034525

3876 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಂತಪಪ ಸಂಗಪಪ ಗ ಂದಿ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 70/1/1 GM ತರಕಾರಿ 1.00 99586.00 838018572671

3877 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಮೋಟಿ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 32/A1 GM ತರಕಾರಿ 0.80 68567.00 924427716790

3878 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 28/ಅಪಿ2 GM ತರಕಾರಿ 1.00 99586.00 453070541097

3879 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಬಸವವ ಈಶಪಪ ಗುರಿಕಾರ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 54/ಆ GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00

3880 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 69/3 GM ತರಕಾರಿ 0.80 69222.00 923436808865

3881 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 191/ಕ್ GM ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 727959214764

3882 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರವವ ಈರಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 93/ಅ GM ತರಕಾರಿ 0.80 70664.00 772771207313

3883 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾಜಾಸಾಬ ಮದ್ಾಯನಸಾಬ ಬೆೈರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಂಗಳ ರು 45/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.20 119222.00 731476909208

3884 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಬಂಡಿ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 215/1 GM ಬಾಳೆ 1.00 72539.00 649044775473

3885 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತೂಪಪ ಈರಪಪ ಮೋಲ್ಸಕರ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 82 GM ತರಕಾರಿ 0.40 39059.00 431411657911

3886 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ತ ಂಡಿಹಾಳ ಕ್ಲ್ ಲರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 258/2,261/5 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.70 164746.00 649835903780

3887 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 89/4 GM ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 37830.00 634481469040

3888 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಶಂಕ್ರಪಪ ಶರನಪಪ ಬಿಸನಳಿಿ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 162/2 GM ಸುಗಂಧಿ 1.28 120125.00 679605625709

3889 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಬಸವಂತಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 313/3,313/1 GM ತರಕಾರಿ 2.00 164775.00 518261529577

3890 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಿಸನಳಿಿ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 161/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.60 155641.00 255500387851

3891 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಪಪ ಈಶಪಪ ಸಂಗಳದ್ ಕಾತಾರಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 55/ಅ GM ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 509334119652

3892 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುನಿೋತಾ ದೋವಪಪ ಸಂಗಟಿ ಕ್ುಡ್ಗುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 37/3 GM ತರಕಾರಿ 0.40 45349.00 916734158305 918010042273753

3893 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮನಾಾಫುರ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 57/1 GM ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00

3894 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿದ್ದಯಯ ಶಂಭುಲಿಂಗಯಯ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 52/1ಪಿ1 GM ಸವತ 0.80 82457.00 899235915920 918010042273601

3895 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಲಾಲಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ನದ್ಾಪ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 193/2ಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 63903.00 867148074401 918010042274691

3896 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲ್ಗಳ ರು ಕ್ುಡ್ಗುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 160/ಬಿ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 335650286766 918010042273724

3897 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಬಸಮಮ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲ್ಗಳ ರು ಕ್ುಡ್ಗುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 205/ಎ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 909369432622 918010016371937

3898 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖವವ ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ್ ತಲ್ ಲರು ಮಂಗಳ ರು 3/ಉ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 781481571141

3899 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲ್ಲಯಯ ಬಸಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ಲ್ ಲರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 219 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 713636574069 918010042275364

3900 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದ್ಪಪ ಗುರನಗ್ೌಡ್ ಗ ೋಣಿ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 195/ಪಿ1 GM ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 728012042593 917010074230406

3901 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ವವ ಮುಕ್ಕನಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 13/ಬ GM ತರಕಾರಿ 0.90 91734.00 571006625888 918010042274688

3902 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ದ್ಾಯಮಪಪ ಹಳಿಿಗುಡಿ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 61/ಅ1 GM ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 266793687746 918010042258262

3903 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಮಮ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 12/ಅಪಿ2 GM ತರಕಾರಿ 0.90 91734.00 912154330069 918010042273630

3904 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖಪಪ ಡಾಕ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ಕಕಹಳಿಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 57/ಅ SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 246983526591 918010042258301

3905 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ ಪಚಂದ್ ಯಮನಪಪ ಕ್ಕಕಹಳಿಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 58 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 550922261903 918010042275296

3906 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಬಸಪಪ ಬಾಯಡ್ಗ್ೌಡ್ರ ಅರಕೆೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 176 ST ತರಕಾರಿ 0.60 63903.00 619824780837

3907 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಲಿಂಗನಬಂಡಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 102/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 46116.00

3908 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಬಾಳಪಪ ಹೆ ಟಿಿ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 373/ಪಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 660300189318

3909 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಬಾಳಪಪ ಹೆ ಟಿಿ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 199/1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 425173833942

3910 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಜಯಪಪ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 77/ಆ2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 666573479592

3911 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಡಿಡ ಅಯಯಪಪ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 3/ಈ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 800907989882

3912 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೌಲ್ಸಾಬ ಮಹಮದ್ಸಾಬ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 60/4 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 552733148200

3913 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋರಪಪ ಹನಮಪಪ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 50/ಅ3 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00

3914 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಯಮನಪಪ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 85/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00

3915 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 65/1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00

3916 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ವಿೋರಪಪ ಕ್ಲ್ ಲರ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 6 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 46116.00

3917 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 29/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 666571135898

3918 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಪಾಮಪಪ ಗದಿದ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 115 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00

3919 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಳಿಿ ಮಂಗಳ ರು ಕ್ುಕ್ನ ರು 99/ಅ4 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.50 30744.00 530442242535

3920 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಧರ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 340/ಇ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.39 29975.00 498767232275



3921 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರವವ ಯಮನಪಪ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 50/2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.39 29975.00

3922 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಸಣ್ಣಸಂಗಪಪ ಗುರಡಿಡ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 61/ಅ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 30744.00 662733872693

3923 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಅಯಯಪಪ ಕ್ುರಿ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 74/2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 46116.00

3924 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮತುಯಜಾಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 41/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00

3925 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ತಳವಾರ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು 185/ಬಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 46116.00

3926 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಚಾಯಳಪಪ ಈರಪಪ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 84/ಋ7 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 716154247636

3927 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಸಾಬ ಸುಲ್ಲೋಮಾನಸಾಬ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 76/ಪಿ3 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 566090142696

3928 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 76/ಪಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 218539253278

3929 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಗುರಡಿಡ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 57/ಅ2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00

3930 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಹಿರೋದ್ುರಗಪಪ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 52/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 46116.00

3931 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 67/ಅಪಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 860383431972

3932 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಹನಮಪಪ ಮುಧ ೋಳ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 192/1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00

3933 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಚವವ ಯಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಉಚಚಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 53/1ಪಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 271075816055

3934 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಸಣ್ಣಪಪ ಭ ತಲ ಉಚಚಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 40/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00

3935 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ನವಲ್ಹಳಿಿ ಉಚಚಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 6/1ಬ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 730146071119 10011194828

3936 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಜಿೋರ್ಾಬೆೋಗಂ ಮಹಸಬ ಬಸಾಬ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 39/2/ಈ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 309860859386

3937 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಳಮಮ ನಾಗಪಪ ಬೆೋವೂರ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 41/ಋ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 901218872341

3938 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರೋಶನಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 73/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 453508380587

3939 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ಪಪಗ್ೌಡ್ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 96/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 618980561330

3940 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಬಸಪಪ ದೋವಲ್ ವನಜಬಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 1/2/ಅ GM ಸೌತ 1.00 82457.00 755334333092

3941 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಬಸಪಪ ದೋವಲ್ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 48/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 768979526542

3942 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಅಯಯಪಪ ಪುಟಗಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 44 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 843581592793

3943 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 56/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 891276502151

3944 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ತಳವಾರ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 91/1ಕ್ ST ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 470842062549

3945 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುದ್ುರಲ್ಲಪಪ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 13 SC ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 541202805784 918010042276448

3946 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹುಲ್ಲಪಪ ತ ಂಡಿಹಾಳ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 74/1 GM ಹಾಗಲ್ 0.80 82457.00 569407892826 918010042276370

3947 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 43/ಅಪಿ1 GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 836776460265 918010042276244

3948 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗಪಪ ನಿೋಲ್ಪಪ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 67 GM ತರಕಾರಿ 0.50 54626.00 202327091881 918010042276257

3949 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 50/2 GM ತರಕಾರಿ 1.20 119222.00 954434841025 918010042276396

3950 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಪಪ ದ ಡ್ಡಪಪ ಕ್ರಡಿ ಉಪಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 70/ಬ GM ತುಪಿರ 0.95 87699.00 516981710743

3951 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆೋಶಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 35/ಬ SC ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 628341879085

3952 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾದ್ರ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 230/ಬ SC ತರಕಾರಿ 0.90 91734.00 896479836060 918010019469763

3953 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರತಾವವ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ವಡ್ರ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 86/2 SC ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 402144396933

3954 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಮುಕ್ಕಪಪ ಬೆೋಗ್ಾರ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 135/ಆ SC ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 910243277423 918010029329341

3955 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 29 SC ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 425535899342 918010016371830

3956 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಮಮ ದ್ುರಗಪಪ ಅಡ್ಗುಡ್ದ್ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 33/3 ST ತರಕಾರಿ 0.91 92662.00 499472928838 918010042274086

3957 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮವವ ಬಸಪಪ ತಳವಾರ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 41/ಬ ST ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 536598865063

3958 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲವವ ಗ್ಾಯನಪಪ ಅಡ್ಗುಡ್ದ್ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 33/1 ST ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 833637696194 918010042275238

3959 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಸವಂತಪಪ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 24/ಬ ST ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 752935569818

3960 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಹಾದಿಮನಿ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 60/ಆ ST ತರಕಾರಿ 0.80 74595.00 918010029329697

3961 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮೋಟಿ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 33/12 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 77165.00

3962 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಿಮಮಣ್ಣ ಮೋಟಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 120 GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 778129457129 918010029329338

3963 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ಬಸವರಾಜ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 16/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 99585.00

3964 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮವವ ಪರಸಪಪ ಮೋಟಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 144/ಅ GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 971171537600

3965 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮವವ ಹನಮಪಪ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 37/1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 959518736113 918010029329671

3966 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 160/2 GM ಸೌತ 1.00 101013.00 651255368387 918010029329493

3967 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಮಂಜುನಾಥ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 42/4 GM ಮಾವು 0.40 15615.00 391891945708

3968 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಬಸಪಪ ಮಹಾಂತಯಯ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 200/2 GM ಮಾವು 0.40 15615.00 502637562871

3969 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಂಡ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 85/ಅಪಿ4 GM ಮಾವು 0.40 15616.00 475332295007

3970 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಹುಚನ ರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 57/2 GM ಮಾವು 0.40 15616.00 623562573578

3971 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾನಪಪ ನಾಗಪಪ ತಳವಾರ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 29/ಆ GM ಮಾವು 0.40 15616.00 923304985600

3972 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮಪಪ ಅಳಿಪಪ ತಳವಾರ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 187/1 GM ಮಾವು 0.40 15616.00 247643659788

3973 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಜಿೋತಕ್ುಮಾರ ಗುರುರಾಜರಾವ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 110/ಅಪಿ3 GM ಮಾವು 0.40 15616.00 566321284024

3974 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮೋಟಿ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 26/ಸಿ GM ಮಾವು 0.40 15616.00 788881824372

3975 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಠಲ್ಚಾಯರ ಭೋಮಾಚಾರ ನರಗುಂದ್ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 207/ಈ GM ಮಾವು 0.40 15616.00 648657654139

3976 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 22/3 GM ಮಾವು 0.40 15615.00

3977 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಭುಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಷಣ್ುಮಕ್ಪಪ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 101/3 GM ಮಾವು 0.40 15615.00 784867624073

3978 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುನಿಲ್ ಹನಮಂತರಾವ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 139/3 GM ಮಾವು 0.40 15615.00 295166891126

3979 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಬೆೋಗ್ಾರ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 178/ಅ GM ಮಾವು 0.40 15616.00 937474470640

3980 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೋವಿ ಪರಭುಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 102/1-a3 GM ಮಾವು 0.40 15616.00 209573249676

3981 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದಿಯಪಪ ನಾಗಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 85/1ಅ GM ಮಾವು 0.40 15616.00 901567516383

3982 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪನಗ್ೌಡ್ ಈಶವರಗ್ೌಡ್ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 98/3/ಪಿ12 GM ಮಾವು 0.40 15616.00 571113463183

3983 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ಹನಮಪಪ ಲಿಂನಗಬಂಡಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 85/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 57490.00 659573526815

3984 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಶಾಖಾಪೂರ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 14/1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 70638.00 599035790822

3985 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವವ ಸಣ್ಣಈರಪಪ ಹರಿಜನ ಹುಲ್ಲೋೂ್ಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 57/1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 57104.00 355856546105

3986 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 83/7 SC ಮಾವು 0.40 15615.00 710437190743

3987 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ಸಾಲ್ಬಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 6/1/3 ST ಮಾವು 0.90 28077.00 717658406951

3988 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 100/ಕ್ SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 379243261399

3989 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಸಣ್ಣಹೆ ಳಿಯಪಪ ಕ್ಟಗಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 26/ಕ್(17) ST ಸೌತ 0.60 51447.00 814530882857

3990 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಉಪಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 62/ಪಿ3 ST ಕ್ುಂಬಳ 1.00 101013.00 934276890136

3991 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ನಾಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 22/1 ST ಸೌತ 1.00 101013.00 810148746351



3992 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರವವ ರುದ್ರಪಪ ಹುಚನ ರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 84/ಈ-1 GM ಪಪಾಪಯ 1.75 112277.00 552457723948

3993 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 28/2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73757.00 242877615673

3994 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಹಂಪನಗ್ೌಡ್ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 11/ಅಪಿ2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.67 63279.00 598381018104

3995 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಛತರಪಪ ಕಾಮಿ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 17/ಇ GM ಕ್ುಂಬಳ 0.80 73758.00 688650992133

3996 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಚಪಪ ಬುಡ್ಡಪಪ ಹಳಿಿ ಕ್ಟಗಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 43/ಬ1 GM ಹಾಗಲ್ 0.80 73758.00 687073909804

3997 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಚಪಪ ಈಶಪಪ ಹುಡೆೋದ್ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 12/1/5 GM ಹಾಗಲ್ 0.80 73757.00 746418089478

3998 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಚಪಪ ನರಸಪಪ ಹಳಿಿ ಕ್ಟಗಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 12/ಆ GM ಕ್ುಂಬಳ 0.80 73757.00 475679556020

3999 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 43/1/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.79 73667.00 709755745607

4000 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮವವ ಬಸಪಪ ಅಗಸಿಮುಂದಿನ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 96/1 GM ತರಕಾರಿ 1.00 91734.00 786607481236

4001 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಮಹಾಂತಪಪ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/ಅ GM ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 391062696164

4002 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಕ್ರಹನಮಪಪ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 122/ಅ1 GM ತರಕಾರಿ 0.80 72413.00

4003 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ದ್ಮ ಮರ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 115/2 GM ತರಕಾರಿ 0.80 71922.00 642165844904

4004 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 32/ಡ್ GM ತರಕಾರಿ 0.80 72153.00 783354587199

4005 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 30/2 GM ತರಕಾರಿ 0.80 72153.00 475069447318

4006 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಚಪಪ ಕ್ರೋಹನುಮಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 99/ಅಪಿ2 GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 393790298003

4007 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ಪಪ ನಿಂಗಪಪ ದ್ಮ ಮರ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 138/2 GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 974486168675 50441989191

4008 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆದ್ಪಪ ಯಮನಪಪ ಬೆೋವೂರ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 107/ಇ GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 771352702518 50441989533

4009 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 5/2ಪಿ1 GM ತರಕಾರಿ 0.80 72154.00 795173780104

4010 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಲಿಂಗ್ಾಯತ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 31/ಇ GM ತರಕಾರಿ 0.90 81999.00 707618690361

4011 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾವಕ್ಕ ಶರಣ್ಪಪ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 23/1 GM ತರಕಾರಿ 0.90 81999.00 216029622415

4012 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ವವ ಬಸಪಪ ಹಟಿಿ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 65/ಆಪಿ1 GM ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 242848279192

4013 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಶರಣ್ಪಪ ಬೆ ೋದ್ ರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 94/2 GM ತರಕಾರಿ 0.60 56344.00 5089892585825

4014 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಬಸಪಪ ಬೆೋವೂರ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 61/1 GM ತರಕಾರಿ 0.60 63903.00 786758767351

4015 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಾಂದ್ಾಬಿ ಖಾಜಾಸಾಹೆೋಬ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 13 GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 659996664875

4016 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಜಿೋರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 29/2 GM ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 723540301035

4017 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆೋಖರಪಪ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 30 GM ತರಕಾರಿ 0.80 71922.00 610350972098

4018 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಹನಮಗ್ೌಡ್ ರುದ್ರಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 82/1 GM ತರಕಾರಿ 0.91 83926.00 857318948563 50441987955

4019 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ವವ ಯಮನಪಪ ಗದ್ಗೋರಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 34/1ಅ GM ತರಕಾರಿ 0.80 75411.00 735127971219

4020 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಾಂದ್ಾಬಿ ಖಾಜಾಸಾಹೆೋಬ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 13 GM ತರಕಾರಿ 0.90 91734.00 65999664875

4021 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸತಯಪಪ ಬಸಪಪ ಕೆ ೋಲ್ಕಾರ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 129/4 GM ತರಕಾರಿ 0.80 71946.00 518809279606

4022 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಮರಕ್ಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 39/2ಬ2 GM ತರಕಾರಿ 0.80 72327.00 887560104613

4023 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಬುಡ್ಡಪಪ ಕೆ ಪಪಳ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 81/,80/1 GM ತರಕಾರಿ 0.57 54895.00 231889949779

4024 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬುಡ್ಡಪಪ ನಾಗಪಪ ದ್ನದ್ಮನಿ ಬೆೈರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಂಗಳ ರು 99 GM ಹಾಗಲ್ 0.57 54626.00 646289635401

4025 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋವಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಮರಕ್ಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 8/ಕ್ GM ತರಕಾರಿ 0.60 57767.00 481123872607

4026 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಪತರೋಪಪ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 95/ಅ GM ತರಕಾರಿ 0.73 75963.00 950960285337

4027 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಯಮನಪಪ ಗ್ಾಣ್ದ್ಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 98/ಆಪಿ1 GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 785270946863

4028 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ಶಿವಪಪ ತಳವಾರ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 8/ರ GM ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 785420536308

4029 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಗ್ೌಡ್ ಮುದೋಗ್ೌಡ್ ವಾಲಿಮೋಕ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 45/ಅ GM ತರಕಾರಿ 0.80 72154.00 652096283307

4030 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಭೋಮಪಪ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಎಮಿಮ ಗ್ಾಣ್ದ್ಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/ಅ2 GM ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 705290152918

4031 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿ ಗ್ಾಣ್ದ್ಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 105/4 GM ತರಕಾರಿ 0.60 56939.00 540071784167

4032 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವವವ ಗ ಳೆಪಪ ಇಂಗಳದ್ಾಳ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 59/2ಪಿ3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 650913000792

4033 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವವ ಮೈಲಾರಪಪ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 87/ಎಎ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 394210807851

4034 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಸಂಗಪಪ ಕ್ರಡಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 60/ಅ1 GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 997586527592 50441987570

4035 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ಮರಿಯಪಪ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 75/ಅ1 GM ತರಕಾರಿ 0.80 72413.00 231517890402

4036 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲವವ ಮಲ್ಲಪಪ ಹಟಿಿ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 65 GM ತರಕಾರಿ 0.95 96373.00 249343818340

4037 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ರುದ್ರಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 82/1 GM ತರಕಾರಿ 0.90 91734.00 857318948563 50441987955

4038 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 72/3 ST ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 399525684470

4039 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳನಗ್ೌಡ್ ಭರಮಗ್ೌಡ್ ನಿಂಗಲ್ಬಂಡಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 147/7 GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 464160907276

4040 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಶಿವಪಪ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 67/ಪಿ2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00

4041 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಬಾಳಪಪ ಹೆ ಟಿಿ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 75/ಪಿ2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 449171911618

4042 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 49/ಪಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00 690903077989

4043 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ ೋಟಪಪ ಅಯಯಪಪ ಗುರಡಿಡ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 3/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 30744.00

4044 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಹನಮಪಪ ಲ್ಲಬಗೋರಿ ಚಂಡ್ ರ ಮಂಗಳ ರು 29/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 30744.00 666571135898

4045 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಜಿೋರಮಿರ್ಾ ದ್ವಲ್ಸಾಬ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 32/2/4 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.80 26324.00 630562668525

4046 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಮರಕ್ಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 11/ಕ್ಪಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 57103.00 714373613662

4047 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಸ ೋಂಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 120/5 GM ಬಾಳೆ 1.60 102986.00 551617885033

4048 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 22/4 GM ಮಾವು 0.40 15615.00 210805388210

4049 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಶೆೋಖರಪಪ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 47/1/1 GM ಮಾವು 0.40 15615.00 328579014263

4050 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದಿಯಪಪ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 17/ಅಪಿ1 GM ಮಾವು 0.40 15615.00 660865709949

4051 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಶ ಭರಮಗ್ೌಡ್ ಬೆೋವಿನಗಿಡ್ ನಿಂಗಲ್ಬಂಡಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 147/4 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 524587743046

4052 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ಮಂಗಳ ರು 100/2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 708955774828

4053 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶವರಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಪೂಜಾರ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ಮಂಗಳ ರು 100/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 865816461295

4054 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 21/ಬಿಪಿ3 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 69993.00 952834797718

4055 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಸತಯಪಪ ಗುತ ೂರು ಮಂಗಳ ರು 71/1/ಆ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 867221905223

4056 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಹನಮಪಪ ಚಳಗೋರಿ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 28/3 GM ಹಿರೋ 0.80 73758.00 667085072975

4057 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಪಂಪನಗ್ೌಡ್ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 254/1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 680686127847

4058 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಶಿವಪಪ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಕೆ ೋತಿ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 222/ಡಿಪಿ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 633587940717

4059 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಪಂಪಣ್ಣ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 55/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 81927.00 7550802566375

4060 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಶಾಂತಯಯ ವಿೋರಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 110/2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 713476693102

4061 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಹನುಮಪಪ ಬಸಪಪ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 117/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 964428730448

4062 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುತೋಶ ಮಲ್ಲಪಪ ರ್ಾಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 4/2/5 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 71832.00 987990710038



4063 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಹಿರೋಮಲ್ಲಪಪ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 104/ಅ3 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 674976550258

4064 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದಪಪ ಹನುಮಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 15/ಡಿ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72153.00 410645854752

4065 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 52/1ಎ GM ತರಕಾರಿ 0.80 72153.00 823994746561

4066 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಿನಾಪಪ ಯಮನಪಪ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 131/ಅ1 GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 853352729863

4067 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಶಿವನಗ್ೌಡ್ ಉಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 58/ಬ GM ತರಕಾರಿ 0.80 72153.00 676747896430

4068 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಮರಿಯಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 48/ಅಪಿ1 GM ತರಕಾರಿ 0.90 91734.00 662971587058

4069 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 54/1ಇ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 3752939636778

4070 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಲಾಲಬಿೋ ಹುಸೋನಸಾಬ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 54/2 GM ಹಾಗಲ್ 1.00 101013.00 975811689819

4071 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಪತರಪಪ ದ್ನದ್ಮನಿ ಬೆೈರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಂಗಳ ರು 62 GM ಸವತ 0.57 61199.00 669546390182

4072 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ತಿರಪುರಪಪ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 72/3 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 2316904333503

4073 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 104/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 863199886247

4074 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲವವ ನಿೋಲ್ಪಪ ಬ ದಿಹಾಳ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 24/ಈ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 931814289245

4075 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮಹಾಮತಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 28/ಇ GM ಟಮೊಟೆ 0.50 53083.00 543124759194

4076 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫರಿೋದ್ಾಬೆೋಗಂ ಶಾಮಿದ್ಲಿ ಮಂಗಳ ರ ಮಂಗಳ ರು 137/ಇ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 842128755732

4077 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಡ್ಂಬರ ಗುತ ೂರು ಮಂಗಳ ರು 58/1/4 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 75705.00 235972676760

4078 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಚನಾವಿೋರಪಪ ತಳವಾರ ಗುತ ೂರು ಮಂಗಳ ರು 44/ಆ ST ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 402587147604

4079 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಬಸಪಪ ತಲ್ ಲರು ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 217/2 GM ಪಡ್ಲ್ಕಾಯಿ 0.80 69958.00 384549030560

4080 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 361/ಎ GM ಸೌತ 0.80 69958.00 968851931944

4081 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಆದಪಪ ತಲ್ ಲರ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 208/ಎ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 54228.00 424041640618

4082 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 324/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 69958.00 750421106288

4083 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಶಿವಬಸಪಪ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು 100 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 74063.00 607698136733

4084 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ಗವಿಶಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 254/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 69958.00 562289984280

4085 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಡ್ದ್ಪಪ ನಿೋಲ್ಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 102/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 69558.00 464853411599

4086 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುರಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ದೋವರಮನಿ ನಿಟ್ಾಿಲಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 25/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 54178.00 520707059347

4087 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಅಯಯಪಪ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 14/ಇ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 69894.00 581061071890

4088 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಶೆೋಖರಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 261/ಎ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 69894.00 825011016698

4089 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 47/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 69958.00 871670534587

4090 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 66/ಎ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 871670534587

4091 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬೆೋವೂರ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 71/1/2 GM ಟಮಟೆ 1.00 101013.00 487402456332 917010000554923

4092 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಹುಲ್ಗಪಪ ಹರಿಜನ ಅರಕೆೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 213/2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 497792726275

4093 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಯಯಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 48/ಇ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 376126559076 917010000553904

4094 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಗುಂಡೆಪಪ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 34/ಆ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 761810929988 918010072377430

4095 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಗುಂಡೆಪಪ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 34/ಆ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 574691291455 918010072377469

4096 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ದೋವಪಪ ತಳವಾರ ನಿಂಗಲ್ಬಂಡಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 68/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 380272797514 918010072377456

4097 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರೋಗ್ೌಡ್ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 204 GM ಟಮಟೆ 0.80 82457.00 982933211802 918010072376479

4098 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ವಿೋರಪಪ ಭಜಂತಿರ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 165/1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 588403403637 917010074230228

4099 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಡಿಡ ಅಜಯಪಪ ಬಳಗೋರಿ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 57 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 888775262533 917010065421143

4100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಸ ೂರಿನಾಯಕ್ ವಿೋರನಾಯಕ್ ಕ್ಕಕಹಳಿಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 62/ಈ SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 417626362043

4101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುಕ್ಮವವ ಮೈಲಾರಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಕ್ಕಕಹಳಿಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 52/ಆ SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 649503622270

4102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಯಮನಪಪ ಕ್ಕಕಹಳಿಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 86/ಪಿ1 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 232586044272 918010042258314

4103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಮೈಲಾರಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಹರಿಶಂಕ್ರಬಂಡಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 5/4 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.40 45349.00 586574035451 918010029329419

4104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂಜಮಮ ರಾಮಣ್ಣ ಬೆೋವೂರ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 23/2 ST ಹಾಗಲ್ 0.90 91734.00 909760434272 918010072377252

4105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಮಮ ರಾಮಣ್ಣ ಬೆೋವೂರ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 23/2 ST ಹಾಗಲ್ 0.80 91734.00 439535647601 918010072377249

4106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಬತಿೂ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 81/ಈ ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 216623314811 918010042276671

4107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರವವ ಯಮನಪಪ ಹಂಚಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 40/ಪಿ55 ST ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 611562978353 918010042276558

4108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಪಪ ಯಮನ ರ ಪಪ ಹರಿಜನ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 195/4 SC ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 933808215965 918010042276480

4109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನಾವವ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಲ್ಗಳ ರು ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 33/2 SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 295132069897 918010042276451

4110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಮರಿಯವವ ಮದ್ ಲರು ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 14/3 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 930426824382 918010042276299

4111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ವಿೋರಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 21/3 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.70 72970.00 243961124311 918010042276202

4112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜಾಸಾಬ ಹಿರೋಹುಚುಚಸಾಬ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 30/ಇ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 306947186231 918010072377375

4113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಸಾಬ ಹುಚಚಸಾಬ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 13/1 GM ಟಮೊಟೆ 1.20 119222.00 890179260201

4114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಮಲ್ಲಪಪ ಬಾವಿ ಜಿ.ವಿೋರಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 27/ಆ2 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 437291166025 918010042276419

4115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಣ್ಣಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಕ್ುರಿ ಜಿ.ವಿೋರಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 26 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 531457786655 918010042276626

4116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮಪಪ ಅಣ್ಣಪಪ ಕ್ುರಿ ಜಿ.ವಿೋರಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 23/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 261816514629 918010042276529

4117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಶಿಧರ ಯಲ್ಲಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಮಲ್ಕ್ಸಮುದ್ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 122/1 GM ಮಾವು 1.00 31197.00 997051548733

4118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ ಕ್ರಮುಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 686/634 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 100835.00 962716561083 62480154326

4119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಶಿೋಲ್ವವ ಮುಪಪಣ್ಣ ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ರಮುಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 125/106 GM ಮ.ಗಿಡ್ 2.00 192062.00 738169397930 918010058370956

4120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮವವ ಪವಾಡೆಪಪ ಹೆ ಸ ರ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 103/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 232278363096

4121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಮಮ ನಾಗಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 49/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.60 155641.00 941618841796

4122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಹನಮಪಪ ಚಳಗೋರಿ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 28/3 GM ಹಿರೋ 0.80 73758.00 667085072975

4123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ಯಮನಪಪ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 60/ಅ GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 837959762361

4124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ವಿರುಪಣ್ಣ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 74/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.95 86413.00 519937687880

4125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಮರಿಯಪಪ ಜಿ. ವಿೋರಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 5/ಅಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 427839589006 918010042276532

4126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಜಿ. ವಿೋರಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 3/ಆ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 674397312255 918010042276503

4127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾದ್ರಬಿೋ ಕಾಸಿಮಸಾಬ ಶೆಕೆಕೋರ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 26/1/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.20 119222.00 745671240752

4128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಪಪ ಹುಚನ ರ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 123/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 2.00 192062.00 996968539873 917010040414348

4129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಹುಚಚಯಯ ಹಿರೋಮಠ ತಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 28/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 249677542541

4130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಯಿಸರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 50/1 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 740776889150 918010081178792

4131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ ೋಸಪಪ ಚನಾಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 43/3 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 34060.00 522843415725 918010051709128

4132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 29/ಅಪಿ12 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.99 71813.00 788058969048 918010002632011

4133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಪಪ ಯಮನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 143/ಚ SC ಸವತ 1.00 72539.00 805499570037 918010051709159



4134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರವವ ಧರಮಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 136/2 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 780574698806 918010084683191

4135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆೋಶಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 35/ಬ SC ಸವತ 1.00 72539.00 628341879085 918010081167255

4136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜಪಪ ಈರಪಪ ಬೆೋವಿನಗಿಡ್ದ್ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 49/4 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 404490221428 918010081167271

4137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 85/ಅ SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 713695948088 918010081167161

4138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಿಡ್ಡಪಪ ಕ್ುರಿರಾಮಣ್ಣ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 56-57/ಅ SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 59712.00 415599611533 918010081176734

4139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 9/5 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 59712.00 989757305886 918010051709166

4140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿರುಪತಿ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 42/3 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 61488.00 792107835262

4141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪೂರಪಪ ಯಮನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 143/ಕ್ SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 262892941816 918010051709094

4142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣತುಗಲಪಪ ಕ್ಸನೆಪಪ ಮೌಳಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 80/ಆಪಿ13 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 380175455900

4143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಮಲ್ನಾಯಕ ಮೈಸ ರಪಪ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 156/ಇ SC ಹಾಗಲ್ 1.00 72539.00 808550342033

4144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿೋನವವ ಕ್ಸನೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 80/ಅಪಿ1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 512882817565

4145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಜಾಂಲ್ಲಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 9/4 SC ಹಾಗಲ್ 1.00 72539.00 852010925092

4146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆೋಮಲ್ಪಪ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 114/ಈ SC ಟಮೊಟೆ 0.80 59712.00 338398598530

4147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 77/2/ಇ SC ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 490339468915 918010081167213

4148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತವವ ಕ್ಮಲ್ನಾಯಕ ಲ್ಮಾಣಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 17/6ಆಪಿ1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 645130743396

4149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 79/ಆಪಿ1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 948228973537

4150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಗ ೋಗೋರಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 29/ಚ GM ಹಾಗಲ್ 0.60 46886.00 939236769736 918010051709087

4151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಪವವ ವಿೋರಪನಗ್ೌಡ್ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 8 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 504606198120 599502120017196

4152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾರಮಮ ರುದ್ರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 99/1ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 59712.00 561535014772 10733100009413

4153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಪಿಡ್ಡನಗ್ೌಡ್ ಟಣ್ಕ್ನಕ್ಲ್ಲ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 5/5 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 46886.00 724811181642 10556101027563

4154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುತಪಪ ಹನುಮಪಪ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 44/ಆ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 59712.00 812993762725 18012250000145

4155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವಂತಪಪ ಯಮನಪಪ ಗುರಿಕಾರ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 103/ಊ,103/ಆ,103/ಊ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 59712.00 971736970501

4156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡನಗ್ೌಡ್ ಮರೋಗ್ೌಡ್ ವನಜಬಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 31/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 72539.00 4324780998097

4157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 34 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 46886.00 780920154919 917010080711065

4158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಕೆ ೋಟೆೋಶವರರಾಜು ನಾಗರಾಜು ಕೆ ನಸಾಗರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 14 GM ಅಂಜ ರ 5.00 98938.00 979485273375 34771269177

4159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಚಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮುಧ ೋಳ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 251/3 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 38131.00 448717185386

4160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ಬಸಪಪ ದಿವಾಣ್ ಗುತ ೂರು ಮಂಗಳ ರು 8/2ಪಿ2 GM ಸವತ 0.40 39791.00 924679259877

4161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ತಳವಾರ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 168/ಇ GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 45313.00 945636079005

4162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ/ ಮಾನಪಪ ಚಿಕ್ಕಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 24/ಪಿ3 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 777056611278 918010042275830

4163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಚಅಯಯಪಪ ಈರವವ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 21/ಕ್ SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 375861327884 918010042276176

4164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಚನಾಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 41/1 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 286067008560 917010085737161

4165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 24/1ಇ GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.80 26324.00 824587129667

4166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಪುಟಗಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 23/ಬ GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.80 26324.00 971624861856

4167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಹೆ ಸ ರಪಪ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 58/1/7 SC ಟಮೊಟೆ 0.68 63279.00 216708846473

4168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಚಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಕ್ರಡಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 98/112/ಉ SC ತರಕಾರಿ 0.80 73758.00 978962359900

4169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 74/2 SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.50 46287.00 839316681280

4170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಯಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 57/2 Others ಪಪಾಪಯ 1.97 139892.00 653787960676

4171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಮಮ ನಾಗಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 49/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 941618841796

4172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಪಪ ಚನಾಮಲ್ಲಪಪ ಮಂಗಳ ರ ಮಂಗಳ ರು 7/4 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 627568476086

4173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲ್ಲಯಯ ಘಟಮಠದ್ಯಯ ಮುಧ ೋಳ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 331/ಬಿ GM ಪಪಾಪಯ 1.70 109180.00 641632076552

4174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ವಿೋರಪಪ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 129/1 GM ತರಕಾರಿ 0.40 38803.00 859383570041    

4175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ರಾಮಜಪಪ ಅಂಗಡಿ ಲ್ಗಳ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 1/3 GM ತರಕಾರಿ 0.60 63903.00 213354537275

4176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಸಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 56 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 761794674880 918010081167187

4177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 16/ಪಿ11 SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 839316681280

4178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಪಪ ಬಸಪಪ ವಡ್ಡರ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 12/1/2 SC ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 330316836620

4179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಫಕೋರಪಪ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 123/ಅ Others ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73758.00 345140084008

4180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/ಪಿ1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 360940262045

4181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ತಂ/ ಮರಿಯಪಪ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 40/1ಅ SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 931041341465

4182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದಮಮ ತಮಮಣ್ಣ ಹರಿಜನ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 40/3/1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 362231634501

4183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 9/2 SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00

4184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 42/3 SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 528419609583

4185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ದ್ುರಗವವ ಹರಿಜನ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/ಪಿ11+ಬಿ SC ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 693309660922

4186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಲಾಯಣ್ಪಪ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 92 Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 63903.00 288533435466

4187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಹನುಮಪಪ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 71 Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 259593484299

4188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ವವ ಈರಪಪ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 175/ಅ2 Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73758.00 375225136340

4189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ಬಳಿಗೋರ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 435/2 Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 42935.00 619521376277

4190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಪಪ ಸಣ್ಣಬಸಪಪ ಚಿಲ್ವಾಡ್ಗಿ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 233/ಕ್ Others ಹಾಗಲ್ 0.80 73758.00 661291674721

4191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಯಮನಪಪ ಬಿಸನಳಿಿ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 88/3 Others ತರಕಾರಿ 0.50 40473.00 313096614312 918010051776517

4192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಈರಪಪ ಹುಸಗಿಲ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 86/3 Others ತರಕಾರಿ 0.80 59712.00 783561699923 918010055460786

4193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಪಪ ಭರಮಪಪ ಕ್ರೋಕ್ುರಿ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 11/3 Others ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 787320797279 917010034326194

4194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪನಗ್ೌಡ್ ಕ್ರಿಬಸನಗ್ೌಡ್ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 5/ಅ Others ತರಕಾರಿ 0.60 46886.00 870107591039 918010103381924

4195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಗಲಪಪ ಮುದಿಯಪಪ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 33/3 Others ತರಕಾರಿ 0.60 46886.00 459463802937 10556100036504

4196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಮಲ್ವವ ಹಿರೋದ್ುರಗಪಪ ಕಾಶಿ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 48/2 SC ತರಕಾರಿ 0.80 59712.00 368337281436 918010055460799

4197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚೌಳಮಮ ಟ್ಾಕ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 55/ಅ SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 595603689543 918010055460867

4198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಹರಿಜನ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 180/3ಇ SC ತರಕಾರಿ 0.75 56505.00 650399672727 918010055460867

4199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುತಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಚನಾದ್ಾಸರ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 64 SC ತರಕಾರಿ 0.80 59712.00 708387178966 10556100042734

4200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಲಾಲ್ಸಿಂಗ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 23/1 SC ಟಮೊಟೆ 0.60 46886.00 773887175308 918010055460773

4201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುನಿಯಪಪ ಮಾನಸಿಂಗಪಪ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 77/2 SC ತರಕಾರಿ 0.80 59712.00 287240040872 918010055460731

4202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 103/ಇ SC ತರಕಾರಿ 0.80 59712.00 359647906368 918010055460854

4203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಶರಣ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕೆ ೋನಸಾಗರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 27/7 SC ಸೌತ 1.00 72539.00 281291958141 918010055460715

4204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 23 SC ಟಮೊಟೆ 0.60 46886.00 846665282274 918010055460728



4205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ನಂದಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 110/2 SC ತರಕಾರಿ 0.80 59712.00 254802804396 918010055460841

4206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ತಾ/ ಗುಂಡ್ವವ ಹರಿಜನ ಹಿರೋಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 176/ಈ SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 904063232333 918010072377346

4207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಕೆ ಳಜಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 199/ಪಿ11 Others ತರಕಾರಿ 0.80 73693.00 907855319975 918010103360040

4208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಬಸನಗ್ೌಡ್ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 188/2 Others ತರಕಾರಿ 0.80 73693.00 447476529765 50441984217

4209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುರಾರಪಪ ಬಾಳಪಪ ಕ್ುರನಾಳ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 190 Others ತರಕಾರಿ 0.80 72401.00 706061819370 918010103362716

4210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋದೋವಯಯ ಫಕೋರಯಯ ಬಿಜಕ್ಲ್ಲ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 91 Others ಹಾಗಲ್ 0.80 82457.00 26555773994 918010098734679

4211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋವಲ್ಲಭ ಪರಲಾಾದ್ರಾವ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 113 Others ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 63903.00 819839124564 50441577507

4212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 18/1 Others ತರಕಾರಿ 0.80 82457.00 857435028910 918010103360558

4213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನಾಪೂಣ್ಯ ಶರಣ್ಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 76/2/1 Others ಟಮೊಟೆ 0.60 56557.00 4812335935333 918010098734653

4214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಈಶವರಗ್ೌಡ್ ಕೆ ಪಪದ್ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 36/2 Others ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 772244678846 918010098733540

4215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಪರಸಪಪ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 41/ಅ Others ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 851159309743 918010098734158

4216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಲ್ಕ್ಮನಗುಳೆ ಮಂಗಳ ರು 112/3 Others ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 335369975634 918010103360082

4217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರಾಜ ದ ಡ್ಡಪಪ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 214/6 Others ಟಮೊಟೆ 0.60 63903.00 456777242930 918010103362509

4218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ ಳಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 64/2 Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72153.00 237988549956 918010103363256

4219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 342/ಇ Others ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 918010098734750

4220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ಹಿರೋನರಸಪಪ ನಕ್ಲರ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 12/ಅ SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73693.00 361012171786 50441973077

4221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 44/3 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 74207.00 423769853609 50442195743

4222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲ್ಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಹರಿಜನ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 16/ಪಿ8 SC ಟಮೊಟೆ 0.40 41063.00 671720908588 918010103381623

4223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚುಕೆಕಪಪ ಶಿವಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 71/ಆ SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 444310685082

4224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಂಗಪಪ ಶೆಟಿಪಪ ಕಾಶಿ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 24/ಅ SC ತರಕಾರಿ 0.60 56557.00 923343613599

4225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಂಗಪಪ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 160/1/1 SC ತರಕಾರಿ 0.90 81927.00 689358808402

4226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಹನುಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 15/1/ಪಿ1 SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 519857064161 918010055461323

4227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಮಲಾಜಿ ಶಿವಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 234 SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 948198653518 918010055461190

4228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರವವ ಯಮನಪಪ ಹಾದಿಮನಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 195/ಕ್ SC ತರಕಾರಿ 0.80 59712.00 233437030119 918010055461242

4229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದಿಯಪಪ ಹೆ ನಕೆೋರಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 115/1 SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 522499720576 918010091724347

4230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ಣ ಪಮಾಮರ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 9/6 SC ತರಕಾರಿ 0.60 46886.00 651095727109 918010081178815

4231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರವವ ಕೆೋಶಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 45/3/3 SC ತರಕಾರಿ 0.70 53299.00 247962835814 918010098734035

4232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ನಂದಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 64/2 SC ತರಕಾರಿ 0.40 34060.00 254802804396 918010055460841

4233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮವವ ಶೆೋಖಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 14/ಆಪಿ2 SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 900347424282 917010034326165

4234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಂಗಪಪ ಯಮನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 88/ಅ2 SC ತರಕಾರಿ 0.95 69332.00 214313658811 918010055461297

4235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜುಮಲ್ವವ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಕ್ಕಕಹಳಿಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 40 SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 940243738454 918010055460883

4236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಮಲಾಜಿ ಶಿವಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 49/4 SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 948198653518 918010055461190

4237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪುರಪಪ ಯಮನಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 143/ಡ್ SC ತರಕಾರಿ 1.00 72539.00 262892941816 918010051709094

4238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸಂಗಪಪ ನಾಯಕ್ ಮಾರನಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 40/3 SC ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 364790931234

4239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಪರಸಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 256/ಇ GM ತರಕಾರಿ 0.60 57365.00 257020836129 9181010036902794

4240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಫಕೋರಗ್ೌಡ್ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 9/3 GM ತರಕಾರಿ 0.70 65638.00 785062262187 918010055461145

4241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗವಿಶಿದ್ದಪಪ ಫಕರಪಪ ಹನಮಹಟಿಿ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 43/4 GM ತರಕಾರಿ 0.80 73543.00 281237506096 918010055461174

4242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 82/ಅ GM ತರಕಾರಿ 0.80 73543.00 569203358278 918010055461158

4243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಕ್ರೋಗವಡ್ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 65/1 GM ತರಕಾರಿ 0.80 73543.00 469996331549 918010098733919

4244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ್ಯಯ ಮಹಾಂತಯಯ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 49 GM ತರಕಾರಿ 0.90 86616.00 2832366788932 918010098733951

4245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಲಿತವವ ಫಕೋರಪಪ ಎಮಿಮ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 256/ಅ GM ತರಕಾರಿ 0.90 86616.00 594753349849 918010098733964

4246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗವಿಶಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಕ್ರೋಗ್ೌಡ್ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 93/1 GM ತರಕಾರಿ 0.80 73543.00 827684631597 918010055461187

4247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಯಮನಪಪ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 34 GM ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 323049306842

4248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ದ ಡ್ಡಯಲ್ಲಪಪ ಲ್ಕ್ಕಲ್ಕ್ಟಿಿ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 85/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00

4249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮಮ ಶಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಉಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 88/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 263934826511

4250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಕ್ಬಿೂಣ್ ಚಿಕ್ಕಮನಾಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 35/ಕ್ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 74207.00 490496276357

4251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಹನುಮಪಪ ಹುಡೆೋಜಾಲಿ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 101/ಇಪಿ1/1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.74 76890.00 762517273104

4252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 63/3 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 56557.00 397761831371 50441584377

4253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಂಠಯಯ ಕ್ಲ್ಲಯಯ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 183/ಡ್ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73693.00 972622977177 918010103363162

4254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಗ್ಾಣ್ದ್ಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 93/ಬ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 260740081731

4255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ದ್ಮ ಮರು ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 61/ಅ SC ಟಮೊಟೆ 0.60 63903.00 792452094854 918010086277454

4256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂತ ೋಷ ಬೆ ೋಜಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 13/4 SC ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 769732220929 918010042275995

4257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಕ್ಸನೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 133/2 SC ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 693473938282 918010072377139

4258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಬಸಪಪ ಎಲಿಗ್ಾರ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 62/1 SC ಟಮೊಟೆ 0.60 63821.00 653894313673 918010103363450

4259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಹಂಚಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 40/ಪಿ32 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 3208/76129368 918010073511323

4260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಮ ತಯಪಪ ಹನಮಪಪ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 8/2ಆಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 59712.00 325179785368 918010078829188

4261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನುಮಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಮ ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 47/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 376664376222 918010078829108

4262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ತಿಪಪಣ್ಣ ಹಂಚಿ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 39/3 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 493871477827 918010073511307

4263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಪಪಣ್ಣ ದ್ುರಗಪಪ ಹಂಚಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 40/ಪಿ2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 91734.00 735817821071 918010078829164

4264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಬಸಪಪ ಮಜಿು ತಿಪಪನಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 21/ಇ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 900968853669 918010103362020

4265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಕ್ರಪಪ ಅಮರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 80/11,80/1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 566986632097 918010051708578

4266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಭೋಮಪಪ ಹಿರೋಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 49/ಆ GM ಟಮೊಟೆ 2.00 192062.00 942899603049 918010051709238

4267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳವವ ಮರಿಯಪಪ ಚವರಿ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 34/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 926077149530 918010042274387

4268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಶಾಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ಚಿಕ್ಕಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 38/1/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 640167057112 918010103360121

4269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಮೋಶ ಬಸವಂತಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 23/ಅ2 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 539612311744 918010055460508

4270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೆೋಮಾದ್ರಪಪ ಮಹಾಂತಪಪ ಚೌಡಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 3/1ಅ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 308604892217

4271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಲ್ಕ್ಮನಗುಳೆ ಮಂಗಳ ರು 139/ಇ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.40 40143.00 538591602321

4272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಗವಿಶಿದ್ದಪಪ ಚಿನ ಾರ ಮಂಗಳ ರ ಮಂಗಳ ರು 275/ಬಿ GM ಮ.ಗಿಡ್ 2.00 192062.00 278368513163 918010098734417

4273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಬಸಟೆಿಪಪ ಸಜಜನರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 61/1ಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 287722945421 918010042276833

4274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತಮಮ ವಿೋರಯಯ ಚಿತೂರಗಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 133/2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 588336247807 918010100673950

4275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಯಯ ಕ್ುರುಗ ೋಡ್ಯಯ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 4/ಆ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.56 60192.00 536652883120 918010100673743



4276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ್ಪಪ ಗುಡಿಹಿಂದಿನ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 13/3a GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.80 30264.00 238662141739 10647100034020

4277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದಮಮ ಅಮರಪಪ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 49 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 864093037087

4278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಮಮ ಶರಣ್ಪಪ ವಿಲಾತಿ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 12 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 640029298282

4279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳವವ ಸಕ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ್ರ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 3/ಇ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 962189499810

4280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 2/ಈ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 950210955263

4281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಗ್ೌಡ್ರ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 12/ಇ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 267556619648

4282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಡಿರ್ಪಪ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 2/ಋ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 456376685821

4283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ  ಶಿವಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 10/ಆ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 314944802407

4284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಗ್ೌಡ್ ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಮಾ.ಪಾ. ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 12/ಆ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 63903.00 257784417887

4285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಫಕರಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 34 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.56 60192.00 422162686660

4286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ಗಿಡ್ಡಪಪ ಬಿಂಗಿ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 42/ಇ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 86616.00 223556414318 918010098728519

4287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಂಬಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮ ಲಿಮನಿ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 25/2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.70 65624.00 308115689799 918010098733760

4288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 38/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 962667163874 915010046880866

4289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಿೋಫಸಾಬ ಮೌಲಾಸಾಬ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 127/3 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 587216123417 918010089869300

4290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಹನಮಪಪ ಕ್ಂಠಿ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 105/ಬಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 747476721648 918010089654865

4291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಚಯಯ ವಿೋರಯಯ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 51/ರ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 339156478482 918010089869339

4292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಪಪ ಭೋಮಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 581985092542 918010089868705

4293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮಿೋನಾಬಿ ಮಹಮದ್ಸಾಬ ಚಿಕ್ಕಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 31/1ಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 918964481785 918010089868776

4294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಳಿಯಪಪ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ತಿಪಪನಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 1/3ಇ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 434349647310 918010072377155

4295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಮಮ ಹನುಮಂತಪಪ ತಿಪಪನಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 32/4 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 780971181707 918010072377126

4296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಮಮ ಹನುಮಂತಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 74/ಇ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 707127099618 918010089868831

4297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸಂಗಪಪ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 8/ಪಿ5 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 562021031179 918010089868653

4298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪ ಮಕ್ಕಳಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 49/ಆಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 203690784244 918010086275733

4299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕೆ ಳಜಿ ಉಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 60/ಪಿ3 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 727744797959 918010086277014

4300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಯಂಕ್ಪಪ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 126/3ಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 63903.00 774762386230 918010086277056

4301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಬಾಳಪಪ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 163/ಆ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 449796042227 918010086275856

4302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಈರಪಪ ಮುರಡಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 119/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 953877091983 918010086275885

4303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮಮಮ ಈರಪಪ ಉಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 99/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 0.40 45349.00 305979184406 918010086275762

4304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಾರುಖಾನ್ ಅಲಾಲಸಾಬ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 131/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 390869045824 918010110271120

4305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಅಡ್ಣ್ಣವರ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 87-88/ಕ್ಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 660953198357 918010110271146

4306 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳವವ ಜಗನಾಾಥಪಪ ಬಿಂಗಿ ಸಾಲ್ಬಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 7/1ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 475756319017 918010089869164

4307 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಪರಸಪಪ ಡೆ ಣೆಣಗುಡ್ಡ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 31/6 GM ಟಮೊಟೆ 0.40 44620.00 757278658359 918010103363353

4308 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶಿವರಾಯಪಪ ಬಿಂಗಿ ಸಾಲ್ಬಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 10/4 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 648777994911 918010103363379

4309 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ವಿೋರಪಪ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 129/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 81927.00 859383570041 918010089869122

4310 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಯಯ ವಿೋರಯಯ ಹಿರೋಮಠ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 128 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 323178966163 918010089867087

4311 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕೆ ನಸಾಗರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 159/ಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.20 119222.00 951982627008 918010089869177

4312 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ರಗಡ್ಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 72/1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 474185317379 918010103363625

4313 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖವವ ಮಳಿಯಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 90/1 GM ಟಮೊಟೆ 0.55 59264.00 325282631753 918010110271175

4314 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಈರಪಪ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 77/ಇ GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 501041708791 918010103363065

4315 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 38/1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 848262586952 918010103363036

4316 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ಾಯನನಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 85/5 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 81869.00 677243751781 918010103363023

4317 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾರುಖಾನ್ ಅಲಾಲಸಾಬ ವಾಲಿಕಾರ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 115/2 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 425833879382 918010089867113

4318 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಪಂಪನಗ್ೌಡ್ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 31/1 Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 885535273031 58540100002587

4319 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 97/ಉ Others ಟಮೊಟೆ 0.40 48972.00 447376926952 58540100002550

4320 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಯಮನಪಪ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 30/ಆ Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 782286250791 58540100002557

4321 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಕ್ವಳಕೆೋರಿ ಲ್ಕ್ಮನಗುಳೆ ಮಂಗಳ ರು 18/ಅ Others ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.50 111015.00

4322 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ರಾಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 80/ಇ Others ಹಾಗಲ್ 0.80 70325.00

4323 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾದ್ರಸಾಬ ಹುಸೋನಪಿೋರ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 93/ಬ Others ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 634002751264

4324 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಸಿೋಮಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 151/1 Others ತರಕಾರಿ 0.80 73369.00 315484719709

4325 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮವವ ನಿಂಗಪಪ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 33/3 Others ತರಕಾರಿ 0.60 55921.00 571338398641

4326 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಪಪ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ವನಜಬಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 28/3 SC ಟಮೊಟೆ 0.80 91734.00 716535935496 62025535721

4327 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ವನಜಬಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 28/4 SC ಟಮೊಟೆ 0.80 91734.00 937352445657 62203949446

4328 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈಶಪಪ ತುಳಜಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 74/4 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 46886.00 372083273357 919010003846463

4329 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಲಾಲ್ಸಿಂಗಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 118/ಅ2 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 46886.00 969890056285 919010003846010

4330 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಚವಾಾಣ್ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 72/1 SC ಸೌತಿ 1.00 72539.00 640897122844 918010103362826

4331 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುಕ್ಕವವ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 109/1ಅ2 SC ಸೌತಿ 1.00 72539.00 381042737759 919010003846997

4332 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಮುಕ್ುಕಂದ್ಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 106/1ಅ/1ಅ/ಪಿ1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 817128299806 919010003846748

4333 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಬಳೆೋಶವರಪಪ ಮುಕ್ುಕಂದ್ಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 109/1ಅ1ಅಪಿ1 SC ಟಮೊಟೆ 0.90 66125.00 469594396953 918010103362871

4334 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವಂತಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 114/1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 720957083986 919010003846609

4335 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖಪಪ ಹಿರೋಸಂಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 72/4 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 323506520815 918010103363285

4336 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ರಹನಮಪಪ ಕ್ಟೆಿೋವವ ಹರಿಜನ ಲ್ಗಳ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 28/ಪಿ1 SC ಟಮೊಟೆ 0.60 56943.00 933155039830 918010016371940

4337 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಭೋಮಪಪ ದ್ಮ ಮರು ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 25/3 SC ಬದ್ನೆ 1.00 101013.00 612448290953 918010042276435

4338 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ತುಳಜಪಪ ದ್ಮ ಮರು ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 93,108 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 91734.00 954899098277 918010042276422

4339 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆನಂದ್ ನಾಗಪಪ ಭಜಂತಿರ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 79/ಅಪಿ1/2 SC ಟಮೊಟೆ 0.80 70682.00 500869439418 919010011626938

4340 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 66/2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 61488.00 739089337330 50100023935921

4341 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ಹನಮಪಪ ತಳವಾರ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 27/ಯ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 61488.00 522999318128 917010065421156

4342 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಠ ೋಬ ರಾಮಪಪ ವಾಲಿಮಕ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 142 GM ಪೋರಲ್ 1.00 31197.00 560689236156 918010055460870

4343 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಮರಿಯಪಪ ಹೆ ನಕೆೋರಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 704159869055 918010103381869

4344 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಂಡ್ಪಪ ಹೆ ನಕೆೋರಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 18/ಅ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 63903.00 613412864370 911010022165725

4345 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಮಮ ಸಣ್ಣಹನಮಂತಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 65/1ರ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 209211586052 918010103363104

4346 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಶಿವಕಾಂತಪಪ ಕಾಡಾಪೂರ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 77/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 883657556305 918010103363654



4347 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆದ್ಪಪ ಲ್ಕ್ಕಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 21/1ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 515841049580 918010098733980

4348 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಬಸಪಪತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 21/1ಅ1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 82457.00 854276790013 918010055461284

4349 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಸಂಗಪಪ ಕ್ರಡಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 60/ಅ1 GM ಪೋರಲ್ 1.00 30025.00 997586527592 918010078831392

4350 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಹುಚನ ರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 61/1 GM ಪೋರಲ್ 1.00 30025.00 59387624014 918010078831376

4351 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಪಪ ಬಿೋರಪಪ ಹನಮನಾಳ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 103/ಡ್ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 454158111122 918010103363670

4352 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಪಪ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 156 GM ಪೋರಲ್ 1.00 30025.00 827546426250 918010055460689

4353 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪಾಪತಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಕ್ುರಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 633515841492 915010004141026

4354 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಯಯ ಶರಣ್ಯಯ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 24/3 GM ಪೋರಲ್ 1.00 31197.00 256869040511 918010055460896

4355 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ಾಲಿಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಹುರಳಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 62 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 979446091084 911010021749630

4356 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಹುಚಚಪಪ ವಮಿಮನಾಳ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 160/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 457194650238 918010055461255

4357 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ರುದ್ರಪಪ ಹುಚನ ರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 62/ಪಿ1 GM ಪೋರಲ್ 1.00 30025.00 331187971159 918010078831389

4358 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಹುಚಚಪಪ ಹುರಳಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 62/ಆ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 910303602481 918010055461226

4359 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 31/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 941586797130 918010103381775

4360 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 65/1ಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 792816807789 918010055461271

4361 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದ್ಾನಪಪ ಹನಮಪಪ ರಾಜ ರ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 13/7 GM ಪೋರಲ್ 1.00 31197.00 706862190473 918010078831185

4362 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವಂತಪಪ ಗಂಗಪಪ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 59/2 GM ಪೋರಲ್ 1.00 31197.00 445620388995 918010055460702

4363 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮೋಶ ಮರಿಯಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 20/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 506699242899 918010055461239

4364 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನರಸವವ ಮಾರಪಪ ನಕ್ಲರ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 27/2 SC ಟಮೊಟೆ 0.60 63903.00 413245841789

4365 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿದ್ದಪಪ ಬಸಪಪ ಬೆೋವಿನಗಿಡ್ದ್ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 178-180 SC ಬದ್ನೆ 0.70 73180.00 873050931339

4366 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಕ್ಕ ಬಸವರಾಜ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 38/a GM ಬಾಳೆ 1.00 65804.00 459742520314 918010089869656

4367 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಂದ್ಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಹಳಿಿಕೆೋರಿ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 52-53ಅಪಿ1 GM ಬಾಳೆ 1.20 77249.00 511635929649 918010089866987

4368 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ  ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 30/40ಈ8 GM ಬಾಳೆ 1.00 65804.00 99688105199 918010110270839

4369 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲ್ಲಪಪ ಹುಲ್ಲಪಪ ಹಳಿಿಕೆರಿ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 123/1ಇ GM ಬಾಳೆ 1.00 65804.00 386713959659 918010089868297

4370 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಲ್ಗಳ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 16/3 GM ಬಾಳೆ 1.00 65804.00 867862280389 918010089866589

4371 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 77/2,77/4 GM ಬಾಳೆ 1.00 52659.00 265448282519 918010089866576

4372 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಬಾಳಪಪ ಜಾಲಿಹಾಳ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 28/ಊ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 977604997186 918010089866932

4373 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಚಿಚೋರಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 94 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 603265950403 918010089868611

4374 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಕ್ರಹನಮಗ್ೌಡ್ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 109/2 GM ಬಾಳೆ 0.50 54626.00 208795848791

4375 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಮಮ ಸಿದ್ದಪಪ ಕೆ ಡ್ದ್ಾಳ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 3/ಅ2 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 775056850123

4376 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣನಿಂಗಪಪ ನಿೋಲ್ಪಪ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 93/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 575119595193 918010103362729

4377 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 342/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 978421095658 918010098734255

4378 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗವವ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 41/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 926801235001 50442195981

4379 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಪಪ ಅಯಯಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 147/1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73369.00 944549197466 918010103363146

4380 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ನಿಂಗಪಪ ನಗರದ್ ಲ್ಕ್ಮಾಪುರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 39/ಆ2 GM ಬಾಳೆ 0.60 43756.00 524778276745

4381 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮಣ್ಣ ಸ ೋಮಪಪ ಚವಡಿ ತಳಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 21/2 GM ಬಾಳೆ 0.74 45963.00 804373386072

4382 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಯಲ್ಲಪಪ ಮೋಟಿ ತಳಕ್ಲ್ಲ ಕ್ುಕ್ನ ರು 112/1 GM ಬಾಳೆ 0.50 39342.00 280880449917

4383 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಸಣ್ಣಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಬಾನಾಪೂರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 69/5 GM ಬಾಳೆ 0.39 18322.00 656553744619

4384 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಪರದ್ಾನಪಪ ಬನಿಾಕೆ ಪಪ ಲ್ಕ್ಮಾಪುರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 41/1 GM ಬಾಳೆ 0.50 39342.00 702343311668

4385 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಅಮರಪಪ ಮುಗೋನ ರ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 92 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 70682.00 867831598192 913010018016587

4386 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಮಮ ಮಾನಪಪ ಚಪಪರಿ ನಿಂಗಲ್ಬಂಡಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 108/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 70682.00 473475668990 919010011626909

4387 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಅಮರಪಪ ಅಳಿಳಿಿ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 26/7 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 57057.00 410072230567 919010011626970

4388 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಸಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಡ್ಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 24/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.70 64165.00 371525379957 17125528707

4389 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲಿಗವವ ದ್ಾಯಮಪಪ ಕ್ುರಿ ಹನಮಾಪುರ ಮಂಗಳ ರು 8/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.70 73180.00 611819258949 918010089866482

4390 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗವವ ಯಂಕ್ಪಪ ಗ ಲ್ಲರ ಕೆ ನಸಾಗರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 124/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 208807835477 918010089866518

4391 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತೂಪಪ ಹನಮಪಪ ಲ್ಗಳ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 6/3 GM ಬಾಳೆ 1.20 65824.00 277250903431 911010061096462

4392 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಮೈಲಾರಪಪ ಲ್ಗಳ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 3/2 GM ಬಾಳೆ 1.00 65824.00 475735698749 918010089867100

4393 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಮರಿಹನಮಪಪ ಚವರಿ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 25/ಡ್ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 751648893756 918010103381953

4394 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಬಸವಂತಪಪ ಹುಗಿು ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 22/ಅ2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 33329442592 918010103362965

4395 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಮಮ ವಿೋರಣ್ಣ ಕ್ುಂಟೆ ೋಜಿ ಚೌಡಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 23/2ಬ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 480061488250 918010091673122

4396 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಯಮನಪಪ ಕೆ ೋರಿ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 62/1ಈ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 982935132942 918010051708987

4397 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಬಸವಂತಪಪ ಹುಗಿು ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 24/ಅ2 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 789818260953 918010103362952

4398 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಮಹಾಲಿಂಗಪಪ ಚಿಕ್ಕವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 24/ಅ2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 793552658179 918010051709025

4399 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ್ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 22/ಪಿ2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 689685937868

4400 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 740963677157

4401 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ೃಷಣರಾವ ರಾಮರಾವ ದೋಶಪಾಂಡೆ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 4/ಅ GM ಮಾವು 0.40 15615.00 385934168894

4402 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 3/ಎ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 987410189752

4403 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ನಿಂಗಪಪ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ತಲ್ ಲರ ಮಂಗಳ ರು 17/ಆಪಿ3 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 253610324298

4404 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆ. ವಿರೋಶ ಶರಣ್ಪಪ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 3 GM ಟಮೊಟೆ 2.00 192062.00 478317408899

4405 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರವವ ಹನಮಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ತಲ್ ಲರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 41/ಅಪಿ1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 63903.00 619183935699

4406 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಿಡ್ಡಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಾರನಾಳ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 202/ಇ GM ಮಾವು 0.40 15615.00 288160102958

4407 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 128/a3,3/2b GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 63867.00 245037570942

4408 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚಾಂದ್ಬಿೋ ಇಮಾಮಸಾಬ ಹಿರೋಮನಿ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 86/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 63903.00 983251014594

4409 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಅಂತ ರ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 71/ಅ2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.65 68381.00 235994440260 918010089866136

4410 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 5/ಆ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 38255591102 918010089866437

4411 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಂಡಿಹಾಳ ಶಿರಗುಂಪಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 90 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 63866.00 294540648410 918010110270923

4412 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಭರಮಪಪ ಮೋಟಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 20/ಜ GM ಟಮೊಟೆ 0.60 63903.00 359221626940 918010089868226

4413 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಮುರಡ್ಪಪ ಇಟಗಿ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 98/9 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.70 72745.00 300459333375 918010089866233

4414 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಕಾಶಿೋಮಸಾಬ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 5/ಆ GM ಬದ್ನೆ 0.80 82457.00 403324705907 918010089655059

4415 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಂತಪಪ ಶಿವಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 42/10 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 927673729556 918010089868624

4416 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಬಿೋರಸಾಬ ಯಮ ರಸಾಬ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 78/3 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 377564004991 918010089868640

4417 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದ್ಪಪ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಅಂತ ರ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 71/ಅ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.65 68381.00 696003628391 918010086277506



4418 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಂಡಿಹಾಳ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 127/ಋ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 336053942845 918010086277755

4419 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಿಣಿ ದ ಡ್ಡಯಯ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 6 GM ಸೌತ 0.90 91734.00 907380793975 918010029986533

4420 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಬಸಪಪ ಶಿರಗುಂಪಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 215/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 958203965324 918010089868572

4421 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಳಿಯಪಪ ಕಾಳಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 52/ಅಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 807818894067 918010089868394

4422 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾವಯತವವ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 51/ಡ್ GM ಬದ್ನೆ 0.80 82457.00 402709012489 918010089868200

4423 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾರವವ ಭೋಮಪಪ ತಳವಾರ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 52/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 917209247549 918010110270761

4424 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಾನಂದ್ಪಪ ಕಾಳಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 52/ಅಪಿ2 GM ಬದ್ನೆ 0.80 82457.00 980206280235 918010089868857

4425 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಂಗವವ ಶರಣ್ಪಪ ಮುಗಳಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 52/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 351081671382 918010089868598

4426 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವರಡಿಡ ರಾಮಪಪ ಬೆೋರಗಿ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 44 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 63866.00 338975591780 918010089654959

4427 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಬಾನಸಾಬ ಪಾಪುಸಾಬ ಉಮಚಗಿ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 111 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 91734.00 512260993172 918010089655075

4428 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 1/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.75 77818.00 507911166771 918010089654962

4429 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಮಮ ಅಡಿರ್ಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 30/ಬ GM ಚಂಡ್  ಹ 0.90 91734.00 787368667041 918010029986481

4430 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವವವ ಶರಣ್ಪಪ ಅಡ್ಗುಡಿ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 33/1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 731623905051 918010089868242

4431 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ಯಲ್ಲಪಪ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 53/ಅಪಿ1 GM ಬದ್ನೆ 0.80 82457.00 964868594760 918010051707702

4432 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಉಪಾಪರ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 34 GM ಸೌತ 0.90 91734.00 666752538653 918010089868161

4433 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಯಯ ಕ್ಳಕ್ಯಯ ಪುರಾಣಿಕ್ಮಠ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 40/ಬ2 GM ಟಮೊಟೆ 0.70 73180.00 563641577599 918010089868886

4434 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಖಾತನಬಿೋ ಅಲಿಮಸಾಬ ವಾಲಿಕಾರ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 78/ಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 928490516871 918010089868349

4435 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಬುಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ಬೆಳಿಟಿಿ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 51/1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82395.00 371462756828 918010089866042

4436 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಮುರಡ್ಪಪ ಇಟಗಿ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 122 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 63903.00 300459333375 918010089866233

4437 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಮದ್ಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 100/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.40 45349.00 586694569199 918010089654975

4438 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರೋಗ್ೌಡ್ ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಮಠ ಶಿರಗುಂಪಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 90/ಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 455043499070 918010089866204

4439 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುಕ್ುೂಮಸಾಬ ಶಮಿೋನಸಾಬ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 237/ಈ,237/ಈಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 63613.00 292598605475 918010089654988

4440 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿದ್ದಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆೋರಗಿ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 72/ಇ2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 611414965505 918010086277522

4441 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಪ ಮಂಗಳಪಪ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 45/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 0.70 73155.00 538469839485 918010029986355

4442 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನಾಮಮ ಅಂದ್ಯಯ ಪುರಾಣಿಕ್ಮಠ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 35/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 897564737888 918010029986494

4443 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ವಿೋರಪಪ ಬೆೋರಗಿ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 34/2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 222807761012 918010089654946

4444 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರತಾವವ ರಾಚಪಪ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 48/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82395.00 499498318134 918010029986371

4445 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ರಾಚಪಪ ಜಿೋರ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 10/1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 783443772868 918010089866068

4446 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 104/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 472587409255 918010042257638

4447 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಮಮ ಹನಮಪಪ ಮುರಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 126/4ಪಿ11 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 261811441362 918010086275830

4448 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಂಪನಗ್ೌಡ್ ಹಂಪನಗ್ೌಡ್ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 87/1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 335983116176 918010089868721

4449 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವಂತಪಪ ಬಸಪಪ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 235/4 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 586386425445 918010042276354

4450 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಹನಮಂತಪಪ ತಿಪಪನಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 32/1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 388280392597 918010072377113

4451 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಯಯ ಕ್ಲ್ಲಯಯ ಕೆ ತಬಾಳ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 31/4,31/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 89850.00 478000815151 918010089866822

4452 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ವವ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 42/7 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 505502422426 918010089869342

4453 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆನಂದ್ಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ತಿಪಪನಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 26/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 573993890956 918010042274701

4454 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಚವರಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 75/1/2 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 986184658537 918010089866026

4455 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಕ್ುರಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 227/ಚ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 464926303680 918010089654894

4456 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳವವ ಮರಿಯಪಪ ಚವರಿ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 25/ಕ್1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 926077149530 918010042274387

4457 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 95 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 512250823413 918010069868527

4458 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಶಿವಸಂಗಪಪ ಹಳಿದ್ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 21/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 63903.00 595344868360 916010066508460

4459 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನಾಪೂಣ್ಯಮಮ ಹನುಮಂತಪಪ ವನಜಬಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 16/a2 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 444378859885 918010089868679

4460 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಶಿವನಪಪ ಹಾಲ್ಳಿಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರು 75/2/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 569812261069 35519065165

4461 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಯಯ ಗಿಡ್ಡಕ್ಂಟಿಬಸಯಯ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 6 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 995248357852 10011614255

4462 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಹನಮಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 67/1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 809917057934 918010103889703

4463 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 68/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 411264998687 918010078317236

4464 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 45/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 558555282458 918010042276192

4465 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಳಿಯಪಪ ಕಾಳಪಪ ಬಡಿಗೋರ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 61/2ಇ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 861218796910 918010055460278

4466 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಪಪಣ್ಣ ದ್ುರಗಪಪ ಹುಲಿ ಹಿರೋಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 117/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 215012695822 918010111060244

4467 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಯಯ ಗಿಡ್ಡಬಸಯಯ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 24/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.70 73180.00 995248357852 10011614255

4468 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಯಯ ಕ್ಳಕ್ಯಯ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 40/ಬ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 849297607340 10007991884

4469 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬುಡೆಾಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 53/ಅಪಿ2 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 793228945273 914010020725832

4470 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಸುಳಿಕೆೋರಿ ಸಾಲ್ಬಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 12 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 637837130487 918010089866408

4471 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ರಾಯಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 85/1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 269158507858 918010103363094

4472 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಂಪಯಯ ವಿೋರಯಯ ಹಿರೋಮಠ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 128 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 327187645630 918010103363366

4473 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ೌಡ್ಪಪ ಶಿವರಾಯಪಪ ಬಿಂಗಿ ಸಾಲ್ಬಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 7/1/5 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 285220762734 918010103362981

4474 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನುಮಪಪ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 12/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 848804768214 914010020725874

4475 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಶರಣ್ಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 48/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 642508070742 918010103363078

4476 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಗುಂಡ್ಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಸಾಲ್ಬಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 41/4/4 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 548443376458 918010089866974

4477 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಇನಾಮತಿ ವಿೋರಾಪೂರ (ಜಿ) ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 20/3/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 837286723208 918010072377320

4478 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗವವ ಶರಣ್ಪಪಗ್ೌಡ್ ಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 133 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 722197475586 918010103363434

4479 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 77/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 81890.00 265448282519 918010089869151

4480 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಪರಸಪಪ ಜ ೋಗಿನ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 106/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.49 53698.00 518730317242 918010111060299

4481 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಅಯಯನಗ್ೌಡ್ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 74/ಅಪಿ4 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 615035128667 918010078317443

4482 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಿಬ ಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ವಾಲಿಕಾರ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 29/ಆ GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 739839377519 918010110271492

4483 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿದ್ದಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಸಿಕ ಲ್ಗಳ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 35/8 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 205416231141 918010103887765

4484 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಯಮನಪಪ ಗಡ್ಡದ್ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 85/3 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 914010049215897

4485 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಹನಮಾಪುರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 12/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 62509.00 525711664387 918010110271586

4486 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಹನಮಾಪುರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 20/1 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 62456.00 999484905111 918010110271560

4487 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಹನಮಾಪುರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 12/5 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 62456.00 568720348860 918010103888179

4488 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಹನಮಾಪುರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 12/3 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 62509.00 559268555678 918010110271269



4489 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಹನಮಾಪುರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 20/6 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 62509.00 828717714472 918010110271858

4490 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಸಣ್ಣಹನಮಗ್ೌಡ್ ಪೂೋ.ಪಾ. ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 47/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 886457717081

4491 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಅಯಯಪಪ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 90/1 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73543.00 562585614452 918010098733870

4492 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 60/ಇಪಿ1 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73620.00 868263533575 918010098728768

4493 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಬಸಪಪ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 52/1 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 86170.00 996085147472 91801009173339

4494 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಯಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ವಾಲಿಮೋಕ ರ್ಾಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/ಅ ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 536859577307 918010091606957

4495 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ನಾಗಪಪ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 22/1/ಅ ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 603444272054 918010086275568

4496 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಳೆೋಗ್ೌಡ್ ಬುಡ್ಡನಗ್ೌಡ್ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 11/1ಬಪಿ1 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 778112931726 918010072377579

4497 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 11/1ಬ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 853954855405 918010100673277

4498 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುರೋಶ ಹನಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 69/ಪಿ1 ST ಹಿರೋ 1.00 101013.00 692262546128 918010072376482

4499 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಬಾಲ್ಪಪ ಹಿರೋಮುದ್ಕ್ಪಪ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 74/2ಬ ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 439452054209 918010072377566

4500 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ದ್ುರಗನಗ್ೌಡ್ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 7/ಇ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 823491465847 918010100674131

4501 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಿಮಮಣ್ಣ ನರಸಪಪ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 37 ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 492255668499 918010089866181

4502 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗವವ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 43 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 986364300853 918010100674128

4503 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಹನುಮಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 74/ಅ,74/1ಬ ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 918010072377537

4504 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಯಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ರ್ಾಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 11/5 ST ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 747032564942 918010091606881

4505 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಗ್ೌಡ್ ಸಕ್ಕರಗ್ೌಡ್ರ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 37-38/ಈ ST ಬಾಳೆ 1.00 65804.00 473764429133 918010089866521

4506 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾದೋವಿ ರುದ್ರಪಪ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 41/42-43/ಆ-1ಪಿ1 ST ಬಾಳೆ 0.79 50026.00 669472487249 918010089866411

4507 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಪೂೋ.ಪಾ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 36 ST ಬಾಳೆ 1.00 65804.00 228232977691 918010089866550

4508 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುದ್ರಿಯಲ್ಲಪಪ ಪಾಮಪಪ ಹುರಳಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 118/ಆಪಿ1 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 45137.00 299483947773

4509 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೆಂಚವವ ನಾಗಪಪ ಮಾಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 10/ಈ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72626.00 504455517671

4510 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ುದರಲ್ಲಪಪ ಶಿವಪಪಗ್ೌಡ್ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 17/ಈ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72628.00

4511 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 31/ಆ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72626.00 967375776584

4512 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಮಮ ಬಸವನಗ್ೌಡ್ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 134/ಆ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.98 99157.00 643754532656

4513 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 47 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72564.00 246721369343

4514 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ರಹನಮಗ್ೌಡ್ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 82/ಅ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 449547816211

4515 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಯಮನ ರಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 72/6 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 66125.00 956460492778 918010103362910

4516 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಮಮ ಶಿವನಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 65/1 ST ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 652648980389 918010103363706

4517 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಕ್ಡ್ಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 30 ST ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 200628217180 918010103363463

4518 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ುರಗನಗ್ೌಡ್ ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ್ ಸಾಲ್ಬಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 42/2 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 918010086275704

4519 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಸಿದ್ಾದಪೂರ ತಾಳಕೆೋರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 102/ಕ್2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 707588100583 918010089868815

4520 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಹೆೋಮಪಪ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 73 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 421714195967 918010100673947

4521 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಹನಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ವಾಲಿಮೋಕ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 14/2ಅಪಿ1 ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 957340463575 919010016740518

4522 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 13/ಪಿ1 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 330532607738 918010100674173

4523 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಬಾಲ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 61/1ಆಪಿ1 ST ಮ,ಗಿಡ್ 1.00 101013.00

4524 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಗ್ೌಡ್ ಫಕೋರಗ್ೌಡ್ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 6/3 ST ಮ,ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 723771689508

4525 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಂಗನಗ್ೌಡ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 7/2 ST ಮ,ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 270158307810

4526 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಂಕ್ಪಪ ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 10/2 ST ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 727710198199

4527 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಂಬಣ್ಣ ಸಣ್ಣಮುದ್ಕ್ಪಪ ಕ್ುರಿ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 57/ಬ ST ಮ,ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 803390675735

4528 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮವವ ಸಣ್ಣಹನಮಂತಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 65/1/2 ST ಹಾಗಲ್ 1.00 101013.00 209211586052

4529 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನವವ ದೋವಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ಕಕಹಳಿಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 56 SC ಟಮೊಟೆ 0.40 45349.00 318777411108 918010078306142

4530 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಿತಾರ ಮೊೋಹನ ಕಾರಬಾರಿ ಕ್ಕಕಹಳಿಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 21/3 SC ಟಮೊಟೆ 0.70 73180.00 769406167302 918010111061496

4531 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿೋವಲ್ಲವವ ರ ಪಲ್ಲಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಕ್ಕಕಹಳಿಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 59/ಇ,60/ಆ SC ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 682799560674 918010111061470

4532 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಡಿ. ನಾಯಕ ಕೆ ೋನಾಪೂರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 48/3 SC ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 956820999605 919010008329484

4533 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನಾಪೂಣ್ಯ ಸುರೋಶ ಕ್ಕಕಹಳಿಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 21/5 SC ಟಮೊಟೆ 0.70 73180.00 973584283959 918010111061535

4534 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ತಳವಾರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 117/ಅ-ಎ ST ಟಮೊಟೆ 0.70 66846.00 520381602998

4535 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಬಸಪಪ ಗಡಿಡ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 31/ಇಪಿ1/2 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 202800513302

4536 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪುತರಪಪ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 31/ಅಪಿ2 GM ತರಕಾರಿ 0.80 71752.00 785018214914

4537 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಗಿಡ್ಡಪಪ ಪೂಜಾರ ಕ್ಟಗಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 6/3 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 232677585873

4538 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಮಮ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಮಾ.ಪಾ. ಗ್ಾಣ್ದ್ಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 105/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 56939.00 656909324287

4539 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು 36/1 GM ತರಕಾರಿ 0.60 63903.00 435394288924

4540 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಅಮರಪಪ ಲ್ಕ್ಮನಗುಳೆ ಮಂಗಳ ರು 131/ಅ GM ತರಕಾರಿ 0.80 73693.00 274971692011

4541 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆೈರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಂಗಳ ರು 5/1 GM ತರಕಾರಿ 0.80 72401.00 659863793014

4542 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರತಾಮಮ ಚನಾನಗ್ೌಡ್ ಇನಾಮತಿ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು 214/6 GM ತರಕಾರಿ 0.80 73180.00 942410949772

4543 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲಾಯಣ್ಪಪ ಕ್ಲಾಯಣ್ಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 52/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 863227948509

4544 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುದ್ರಪಪ ನಾಗಪಪ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 85/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 73693.00 888967844180

4545 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮುರಾರಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 63/ಇ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 73693.00 873050618867

4546 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗವವ ನಾಗಪಪ ಹಂದ್ಾರಳ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 49/4 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 568525836136

4547 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಉಪಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 35/ಅಪಿ11 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 72153.00 854843523420

4548 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಹುಲ್ಲಪಪ ಹಾಳಕೆೋರಿ ಲ್ಕ್ಮನಗುಳೆ ಮಂಗಳ ರು 72/2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 844177136905

4549 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಲಾಯಣ್ಪಪ ಬಸಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 165/4 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 58012.00 452309091564

4550 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ರ್ಾಯಣ್ಕ ಮಂಗಳ ರು 85/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 73693.00 226672672627

4551 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ನಿೋಲ್ಪಪ ತಾವರಗೋರಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 29/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 306528872545 918010098734637

4552 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಗುರುಶಿದ್ದಪಪ ಹೆ ಟಿಿನ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 9/1ಅ GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.80 43246.00 362696071370 10755100005123

4553 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಸಂಗಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 36/1/1 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 924167640596 919010011613068

4554 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಸಾಲ್ಬಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 38/1/4 GM ಟಮೊಟೆ 0.40 44738.00 476890282827 918010103360192

4555 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಯಮನಗ್ೌಡ್ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳ ರು 41/ಡ್ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82457.00 701601651250

4556 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮವವ ಹನಮಪಪ ಬಿಸನಳಿಿ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 88/4,88/5 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 55670.00 464965884376 919010011626446

4557 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಮುರಡಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 106/ಆ1 others ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 313446431529 918010089866628

4558 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಶಿವಸಂಗಪಪ ಮಾಮನಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 33/ಪಿ1 others ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 271066166663 919010011613136

4559 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ಮಲ್ಲಪಪ ಮಾಮನಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 60/ಇ others ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 958552559382 918010089866893



4560 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 70/5 Others ಟಮೊಟೆ 0.80 72401.00 736630294742 918010103362350

4561 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 165/1/5 Others ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 389792307601 918010103363214

4562 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ೌರಮಮ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕಮನಾಾಪೂರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 87 Others ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 585899822823 50462050500

4563 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಇಂಗಳದ್ಾಳ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 16/ಪಿ1 Others ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 695767273585 50462050974

4564 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ ಡ್ಡಪಪ ಬಾಳಪಪ ಹಂದ್ಾರಳ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 42/5 Others ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 654425916687 50462052484

4565 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಹಿರೋಬುಡ್ಡಪಪ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 37 Others ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 897612279425 50462050736

4566 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಂಗಲ್ವವ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 55/2 ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 54227.00 538673613753

4567 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಪರಸಪಪ ಯರಗೋರಿ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 4/ಅಪಿ2 GM ಬದ್ನೆ 0.50 53702.00 511371715862 918010089868187

4568 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಾನಂದ್ಯಯ ಬಗವಂತಯಯ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 131/3 GM ಸೌತ 0.70 72718.00 553802934376 918010029329723

4569 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಪರಸಪಪ ಯರಗೋರಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 143/ಅಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.70 73180.00 461906984577 918010089868420

4570 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾವಲ್ಸಾಬ ಯಮನ ರಸಾಬ ವಲಿಕಾರ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 78/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.40 44214.00 974322314854 918010089868556

4571 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಾಂತೋಶ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 28/1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 542335875020 918010089868462

4572 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಸಂಗಪಪ ಸಂಗಪಪ ಬನಿಾಗ ೋಳ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 23/2+3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 63174.00 470183532300 918010110270703

4573 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಪುರತಗೋರಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 238/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 63174.00 206209166695 918010089869245

4574 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಯಯ ಬಗವಂತಯಯ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 131/7 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 63903.00 529404255187 918010110270693

4575 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗವಿಶಿದ್ದಯಯ ನಿಂಗಯಯ ಕ್ುಂಟೆ ೋಜಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 75/ಅ,75/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 814320720598 918010089868873

4576 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಂಡ್ನಗ್ೌಡ್ ಮುದ್ಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 87-88/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 0.60 63174.00 813257053574 918010089869287

4577 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಮದ್ಸಾಬ ಪಿೋರಸಾಬ ತಾಳಿಕೆ ೋಟೆ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 4/ಅಪಿ1 GM ಸೌತ 0.70 72655.00 405370585146 918010089869452

4578 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಲ್ಪಪ ರಗಡ್ಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 39/4 GM ಸೌತ 0.40 44214.00 474185317379 918010089869481

4579 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 70/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 0.60 63174.00 270872673507 918010089869478

4580 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 31/11,31/14 GM ಸೌತ 0.60 63887.00 737357884165 918010089869504

4581 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮವವ ಶರಣ್ಪಪ ಪೂೋಲಿಸಪಾಟಿೋಲ್ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 176 GM ಬದ್ನೆ 0.80 69915.00 777276218189 918010103360419

4582 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಮುದ್ಾರಣೆಪಪ ನಕ್ಲರ ವಟಪವಿಯ ಮಂಗಳ ರು 106/ಅ2 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 69915.00 899796377098 918010103360561

4583 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರುಕ್ಮವವ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 72/2 SC ಹಾಗಲ್ 1.00 72539.00 259503184553 918010055461200

4584 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೋಣ್ುಕ್ಮಮ ಯಮನ ರಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 114/2 SC ಟಮೊಟೆ 0.90 66125.00 205484932482 918010103362787

4585 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಸನೆಪಪ ಹಿರಪಿೋರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 32 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 72539.00 648300659889 919010008375720

4586 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 213 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 624624489174 919010008374594

4587 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಕ್ರಡಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 9/ಕ್ SC ಟಮೊಟೆ 0.60 63180.00 335543621147 918010110198546

4588 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಸಪಪ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 134/1 SC ಪೋರಲ್ 1.00 31197.00 340477694150 918010091724330

4589 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಸಿನೆಪಪ ಪಿೋರಪಪ ಚವಾಾಣ್ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 32 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 88779.00 648300659889 919010008375720

4590 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 51/1ಅ SC ಪೋರಲ್ 1.00 31197.00 459137592811 918010103363719

4591 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ಮಾಳಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 18/2ಪಿ2 SC ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 372596367874 918010089866929

4592 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಮಮ ನಾಗಯಯ ನಾಗಣ್ಣವರ ತಿಪಪರಸನಾಳ ಮಂಗಳ ರು 70/ಪಿ2 GM ಮಾವು 1.50 42218.00 723229752445 10711100002988

4593 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ಬಸಪಪ ದಿವಟರ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 32/5 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 332959382726 918010110270907

4594 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಬ ಬಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 100/1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 828028916563 919010011611622

4595 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಧಮಯಪಪ ಬಸಪಪ ದ್ಾಯಂಪೂರ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 54/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82389.00 401268901218 918010089866288

4596 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೌಲಾಸಾಬ ರಾಜಾಸಾಬ ಮದ್ಾರಿ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 74/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 904949742261 918010110272042

4597 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹಟಿಿ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 234/6 GM ಬದ್ನೆ 0.90 91734.00 464239298760 918010089866330

4598 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಶಾಬುದಿದನಸಾಬ ಶಿರಗುಂಪಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 117/5 GM ಟಮೊಟೆ 0.70 72725.00 905653948030 918010089866149

4599 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಹಮಿಮದ್ಸಾಬ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 102/ಅ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 82389.00 894401854826 918010086277726

4600 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 772/2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 385268188968 918010110270868

4601 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 153/7 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 852549314838 918010110270949

4602 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಶಿದ್ದಪಪ ಹತಿೂಕ್ಟಗಿ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 872/2 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82251.00 822426630365 918010110271939

4603 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ ೋಟಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ರಾಮಶೆಟಿಿ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 4/1ಬ,4/1/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 584961698925 918010086277496

4604 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗ್ಾಯನಪಪ ಬಸಪಪ ತ ಂಡಿಹಾಳ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 130/1 GM ಬದ್ನೆ 0.80 82457.00 814554059131 918010089866301

4605 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಗಂಗವವ ಶಿವಾನಮದ್ಪಪ ಗ್ಾಣ್ದ್ಾಳ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 182/1ಆ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 958506403101 918010089866783

4606 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿಂಗಪಪ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 105/ಆಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 629030688894 919010011612939

4607 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮವವ ಅಮರೋಶಪಪ ಮಾಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 5/1/ಆ GM ಪೋರಲ್ 1.00 31197.00 862892205426 918010081168087

4608 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಮಾನಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 14/ಅಪಿ3 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 947826826074 919010003845622

4609 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಿರೋಮಾನಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 4/ಅ11 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 947826826074 919010003845622

4610 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಬಸಪಪ ಮ ಲಿಮನಿ ಹೆ ಸ ರ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/ಇ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 852782133236 919010003846515

4611 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಸಿದ್ದಪಪ ಚುಕ್ಣಿ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 108/ಆಪಿ1 GM ಸೌತ 1.00 101013.00 602763223610 906010054169518

4612 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಂಬುಲಿಂಗಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಲಿಂಗ್ಾಯೂ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 33/1/ಇ GM ಪೋರಲ್ 1.00 31197.00 642865244532 917010070773361

4613 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೋಲ್ವವ ಸಿದ್ದಪಪ ಚುಕ್ಣಿ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 21/ಇ GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 2.00 119191.00 728921959253 34334598327

4614 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನ ರಪಪ ಹನಮಪಪ ಆರೋರ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ಮಂಗಳ ರು 2/2/11 GM ಟಮೊಟೆ 0.33 24361.00 905165313402 62201042420

4615 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳಪಪ ಹನಮಪಪ ಆರೋರ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ಮಂಗಳ ರು 2/2/10 GM ಟಮೊಟೆ 0.33 24361.00 523685904520 62201042475

4616 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಕ್ಣ್ಣ ಎಸ್ ಕ್ಡಿಡ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 154/4 GM ಮಾವು 1.53 42218.00 796924628704 30391781936

4617 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಆರೋರ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ಮಂಗಳ ರು 2/4/17 GM ಟಮೊಟೆ 0.50 32912.00 247629870217 62097847769

4618 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ರೋಗ್ೌಡ್ರ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ಮಂಗಳ ರು 60/A GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 844961891596 62191330471

4619 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋವಪಪ ಪವಾಡೆಪಪ ಅಗಡಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 123/ಕ್ GM ಪೋರಲ್ 1.00 32862.00 932476621378 62073220146

4620 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಮದ್ಾಯನೆಪಪ ಕ್ರಮುಡಿ ಕ್ಲ್ ಲರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 375/F GM ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.40 45349.00 414861461097 10797100002396

4621 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಮರೋಶ ಚನಾಪಪ ಶೆಟರ ಕ್ಲ್ ಲರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 215/5 GM ಬಾಳೆ 0.80 52659.00 242909688465 599502120028536

4622 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗವವ ಸಂಗಪಪ ನವಲ್ಗುಂದ್ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 155/ಅ GM ಸೌತ 0.80 52659.00 977542616256 918010078305929

4623 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ರ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಗಂಜಿಗ್ೌಡ್ರ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 43/ಅಪಿ1 GM ಸೌತ 1.00 101013.00 836776460265 918010042276244

4624 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿೋರಯಯ ನಿಂಗಯಯ ಕ್ಣ್ವಿ ಲ್ಕ್ಮಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರು 23/ಅ2 GM ಬಾಳೆ 1.00 65824.00 359694618189 52193344068

4625 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಪತಾೂರ ಮಂಡ್ಲ್ಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 41/1/ಅಪಿ1 GM ಹಾಗಲ್ 0.40 45349.00 727620227643

4626 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಬುಸಾಬ ರಾಜುಸಾಬ ಮುಲಾಲರ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 42/1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 74208.00 791405565535 50462041948

4627 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಕ್ುಂತಲ್ ಕ್ಳಕ್ಯಯ ಗುಳಯಯಮಠ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 5/ಅಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 611613638462 50462053545

4628 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸವರಾಜ ಕ್ಲಾಯನಪಪ  ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 45/1ಆ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 958796598691 50462042748

4629 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಯಮನಪಪ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 131/12 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 227634247780 50462039949

4630 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಂತಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 72/ಪಿ1 ST ಸೌತ 0.80 82457.00 324376976869



4631 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಶೆೋಖಪಪ ತಳವಾರ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 32/ಆ ST ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 461413789519

4632 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳವವ ಹನಮಂತಪಪ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 72 ST ಟಮೊಟೆ 0.75 73180.00 332587188091

4633 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಡ್ವವ ಸ ೋಮಪಪ ಬ ನಕೆ ಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 22/ಅ ST ಸೌತ 0.90 91734.00 651928512605

4634 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲವವ ರಾಮಪಪ ತಳವಾರ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 31 ST ಸೌತ 0.80 82457.00 702853030187

4635 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರಿಯವವ ದ್ುರಗಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 128/2ಬ ST ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 101013.00 674551348895 919010003846939

4636 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಮನಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 15/ಅಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 631373800529 919010019283061

4637 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಪಾಂಡ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಮಾರನಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 63/2 GM ಬೆಂಡೆ 0.90 91734.00 868705227324 919010019283304

4638 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗುಂಡ್ಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಳವಾರ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 25/1 ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.70 73180.00 660915187099 919010019283032

4639 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ತಳವಾರ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 8/1/ಅ ST ಸೌತ 0.40 45349.00 833299718496 919010019283029

4640 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಲ್ಲಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ತಳವಾರ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 6/ಆ ST ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 558592321507 919010019283016

4641 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾನಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆೋವೂರ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 23/ಪಿ1 ST ಸೌತ 0.80 82457.00 337280026981 919010019282987

4642 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಮನಣ ಮರಿಯಪಪ ತಳವಾರ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 25/1 ST ಟಮೊಟೆ 0.70 73180.00 621367617359 919010019282990

4643 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಹಗೋದ್ಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 25/1 ST ಟಮೊಟೆ 0.80 82457.00 725788227085 919010019283045

4644 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ಹುಲ್ಲಪಪ ಬ ನಕೆ ಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 21/2 ST ಸೌತ 0.80 82457.00 244454777426 919010019283168

4645 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳವವ ಮರಿಯಪಪ ಚವರಿ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 30/ವ GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 918010042274387

4646 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುತೂಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಜಿೋರ ಚಿಕ್ಕಅರಳಿಹಳಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 34/2 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 868784320179 919010019282770

4647 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಪ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಜಿಣ್ಗಿ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 10/2,82/2ಬ ST ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 255314329582

4648 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ದಪಪ ಹನಮಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ಲ್ಲಭಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 31/4 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.80 43247.00 410645854752 6188101002486

4649 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ರಾಮಪಪ ಆರೋರ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 92/ಅ GM ಪೋರಲ್ 1.00 37830.00 914906440415 0512101027918

4650 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಮುತೂಪಪ ಲ್ಕಾಮಪುರ ಗ್ಾವರಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 96/ಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 826227591468 18102200048964

4651 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಕೆಂಚಪಪ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರು 332/ಅ2 GM ನಿಂಬೆ 1.00 37830.00 201390238202 10556100041269

4652 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಸುರೋಂದ್ರ ದೋಸಾಯಿ ಮಸಬಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರು 39/ಅ GM ಮಾವು 2.00 65483.00 729717927841 52188719864

4653 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ಲಮಮ ಸಂಗಪಪ ಬೆೋನಾಳ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 86/10,86/9 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 63903.00 679132051593 919010019279981

4654 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಗಪಪ ಮುಡಿಯಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 115/ಪಿ2 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 584570362920 918010089655091

4655 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ ೋಮಪಪ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 77/ಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.90 91734.00 821913101955 918010089869494

4656 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಬುಬಿ ಬಾಹುದಿದೋನಸಾಬ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 129 GM ಟಮೊಟೆ 0.69 72252.00 885638535290 918010089869290

4657 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಣ್ಣ ಅಂದ್ಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 119/1+2 GM ಟಮೊಟೆ 0.70 72725.00 750552755895 918010089655062

4658 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಪರಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 42/6 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82060.00 815576481615 918010089869261

4659 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಹಸೋನಸಾಬ ಮಾಯಗೋರಿ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 55/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 541023498693 918010089655017

4660 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಲಿಂಗಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 3/ಆ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82060.00 736202242081 918010089655172

4661 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಚನಾಪಪ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಕೆ ಪಪದ್ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 41/3 GM ಮ.ಗಿಡ್ 1.00 101013.00 821230847899 918010110271955

4662 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಂದ್ಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 3/ಇಪಿ1,3/ಅಪಿ1 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82308.00 335365552070 918010089655237

4663 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಪರಪಪ ಕೆ ಪಪದ್ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 8/ಆ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.90 91734.00 435116571348 918010089655169

4664 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶರಣ್ಪಪ ಮೈಲಾರಪಪ ಗಡಾದ್ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 52/1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 82251.00 231150159152 918010089866071

4665 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಬಳ ಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 239/ಜಪಿ2 GM ಬದ್ನೆ 0.40 45349.00 482592710650 918010089868844

4666 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪರಸಪಪ ಹಾದಿಮನಿ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 43/ಬಿ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 101013.00 236338189026 918010110270716

4667 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪಪ ಅಂದ್ಪಪ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 30/1+4 GM ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 82197.00 483715801023 919010019280185

4668 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಶಿವಮ ತಯಪಪ ಅಂಗಡಿ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 5/ಅ GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 637292226568 918010089655033

4669 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 225/ಅ SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.70 65240.00 672203517053 918010089655253

4670 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮ ಕ್ಕಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 234/3,219/ಉ SC ಮ.ಗಿಡ್ 0.60 57170.00 664901549361 918010089655198

4671 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಟೆೋಲ್ಸಾಬ ಶಮಿನಸಾಬ ಇಟಗಿ ಸಂಕ್ನ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 85/7 GM ಮ.ಗಿಡ್ 0.80 82457.00 457973306634

II

1 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತವವ ಗಂ:ರುದ್ರಯಯ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 150/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 637382337599 8867614035

2 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಯಮಮ ಗಂ:ಫಕೋರಪಪ ಮುದ್ಾದಬಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 7/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 63750.00 699257685979 9902893799

3 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳಾ  ಗಂ:ಜಂಬಣ್ಣ ಕೆ ಪಪಳ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 72/B ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 102250.00 441549830107 9945729405.00

4 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮವವ ಗಂ:ಫಕೋರಪಪ ಹೆ ಳೆರ್ಾಚಿ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 31/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 106250.00 232458340252 9738068759.00

5 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಷ್ಾಹಿೋನಬೆೋಗಂ ಗಂ:ಬಿ.ಗ್ೌಸ ಮೊಹಿೋದಿದೋನ 

ಹೆ ೋಸಪೋಟ
ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 56/C/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 995286827888 9449932715

6 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನಮವವ ಗಂ:ಹನಮಂತಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 98/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 42500.00 492559052269 9980861343

7 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಗಂ:ಬಸವರಾಜ ಬೆೋನಕ್ಟಿಿ ಬುಳಾಿಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 793980913504

8 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮಮ  ಗಂ ಶಿವಬಸಪಪ  ವಕ್ರ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 85000.00 411482507975 9535249398

9 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿಲ್ಮಮ ಗಂಬಸಟೆಪಪ ಅಂಗಡಿ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 959903088143 9739024664

10 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಯವಂತರವವ ಗಂ ದ್ಾಯಮಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 5/ಅ/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 415674157028 6360251414

11 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಯಮವವ ಗಂ ಮಲ್ಲಪಪ ಬೆಣಿಣ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 21250.00 298843671618 9900208948

12 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಈಶವವ ಗಂ H ಪಾಂಡ್ುರಂಗ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 3/A/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 31875.00 226686857412 9845762026

13 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರಮಮ ಗಂ:ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 42500.00 275035474286 9880503389

14 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಕ್ಬಿೂಣ್ದ್ ಗುಳದ್ಳಿ ಸಾಮಾನಯ 109/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 21250.00 372353122644 8762007188

15 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ತಂ:ಜಡಿಯಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 42500.00 220759401615 9972452367

16 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂ:ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಉಡ್ಮಕ್ಲ್ಲ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 7/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 69063294324 7259415886

17 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ತಂ:ಭರಮಪಪ ಲ್ಡಿಡ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 607769705731 9008497600

18 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಯಯ ತಂ:ಶಂಕ್ರಯಯ  ಹೆ ಸಳಿಿಮಠ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 150/D ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 63750.00 744534865421 7406137285

19 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಶಿವಮಂದ್ರಯಯ ತಂ:ಶಂಕ್ರಯಯ 

ಹೆ ಸಳಿಿಮಠ
ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 150/E ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 63750.00 365024800703 9916157480

20 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದ ಡ್ಡಪಪ ತಂ:ಬುಡ್ಡಪಪ ಬಗನಾಳ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 123 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.40 74375.00 993580239726 9742427739

21 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ:ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 13/C ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.40 74375.00 253005066328 7676416088

22 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ:ಬುಡ್ಡಪಪ ಬಗನಾಳ ಕೆರಹಳಳಿ ಸಾಮಾನಯ 123 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.40 74375.00 667911289287 9986698463

23 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಫಕೋರಪಪ ತಂ:ರುದ್ರಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 43 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 85000.00 353678722962 9739234166

24 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನಮಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹೆ ಳೆರ್ಾಚಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 130/A ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 106250.00 756429775041 9611723379

25 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಯಪಪ ತಂ:ಭರಮಪಪ ಲ್ಡಿಡ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 106250.00 574134991779 9632992081

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



26 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ  ಶಿೋವಪಪ ತಂ:ಕೆಂಪಹನುಮಪಪ ಗುಳದ್ಳಿ ಸಾಮಾನಯ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.40 71575.00 676483812254 8861288485.00

27 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ತಂ: ಕೆಂಪಹನುಮಪಪ 

ಬೆಣಿಣ
ಗುಳದ್ಳಿ ಸಾಮಾನಯ 48/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.60 81800.00 592258169025 9980150318.00

28 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ತಂ;ಹನಮಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 79/ಆ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.80 92025.00 603671584202 9611723379.00

29 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಲಾಲಳ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 15/4. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 102250.00 541317391772 9901995818.00

30 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೋಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ:ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 109/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 102250.00 479442742914 9880503389.00

31 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ H. ರ್ೋಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ: H.ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 87/A ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 102250.00 986562200434 9739378850.00

32 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನಮೋಶ ತಂ:ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ಉಪಾಪರ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 86/B ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 102250.00 985723546133 9741581939.00

33 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ದ ಡ್ಡ ಈರಪಪ ವಕ್ರ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 7/1A, 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 102250.00 277937748710 9731427056.00

34 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚನಾಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಲಾಲಳ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 15/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 102250.00 559746735442 9740408010.00

35 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಹೆ ಳೆರ್ಾಚಿ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 21250.00 566198050042 9738068759.00

36 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಫಕೋರಪಪ ಹೆ ಳೆರ್ಾಚಿ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 31/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 106250.00 670299818178 9738068759.00

37 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
H.ಪಾಂಡ್ುರಂಗಪಪ 

ತಂ:H.ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ
ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 56/B ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 51125.00 340280326376 9845762026.00

38 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 44/A ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 106250.00 603961740577 9481547845

39 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ತಂ:ಕ್ಳಕ್ಪಪ ವಕ್ರ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 6/A ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 106250.00 5291750997787 7022556736

40 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಸಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 97/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 106250.00 2941245977160 6361832500

41 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ್ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.40 74375.00 928721298415 9739022595

42 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನಮಂತಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ವದ್ಾಾಳ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 98/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.20 63750.00 772809986276 9980861343

43 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಈಶಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 104/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 526938229949 9845599790

44 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂ:ಈಶಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 859407623081 9845599790

45 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ತಂ:ತಿಮಮಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 75 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 789089150005 9901289934

46 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಇಂದ್ರಪಪ ತಂ ಅಡಿರ್ಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 86 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 42500.00 347080484115 8884014667

47 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾಕ್ಪಪ ತಂ ಯಮನಪಪ ಈಳಿಗೋರ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 122/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 106250.00 813535932889 9742482437

48 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪುತರಯಯ ತಂ: ಬಸಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 66/ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 874212643047 9620869084

49 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗುಡ್ದ್ಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 135/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 304835879825 8861420216

50 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲ್ಲಲೋಶಪಪ ತಂ ದೋವಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.00 53125.00 764562191638 9880729439

51 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂ:ಬಾಬು ರಾಜೋಂದ್ರಕ್ುಮಾರ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 43/B ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 102250.00 450075662336 9739044445.00

52 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತೋಶ ತಂ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 18/5. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 42500.00 604226980666 8496050465

53 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ತಂ: ಲಿಂಗಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 17/4. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 21250.00 621775806004 8971966639

54 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜಗದಿೋಶ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 18/6. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 42500.00 545699190008 8105366284

55 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಫಕೋರಪಪ ತಂ::ಹನುಮಪಪ ಬನಿಾಕೆ ಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 106/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 42500.00 354390417519 9900468526

56 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ ಗುರಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 89/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 42500.00 895021397650 9902574038

57 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಮರಪಪ ತಂ:ಮಹಾದೋವಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 23/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 42500.00 796331805696 9632538775

58 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಣ್ಣ ತಂ: ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 13/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 42500.00 368365883953 9740473488

59 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ತಂ ಭೋಮಪಪ ಚಿತೂವಾಡ್ಗಿ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 18/7. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.80 42500.00 525337637823 7362725706

60 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಯಮನಪಪ ತಂ ಸಂಜಿವಪಪ ತಳಬಾಳ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 92/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.00 106520.00 278339153499 9986692819

61 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಶಿದ್ದವವ ಗಂ:ರುದ್ರಯಯ ಕ್ನಗೋರಿಮಠ ಬುಳಾಿಪುರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 92/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 690096815260 9480417991

62 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರಿಂದ್ಮಮ ಗಂ:ಸಂಜಿೋವಪಪ ಹಿಟ್ಾಾಳ ಬುಳಾಿಪುರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 9/p1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 899288837760 9741602258

63 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಿನಾಮಮ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 66 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 894366651960 9916337964

64 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಬಮಮ ಗಂ:ಬಸಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 241 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 7257.00 466960091186 8884132975

65 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗವವ ಗಂ:ಬಸಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 269 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 6047.00 641280536048 9980442688

66 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೋಣ್ುಕ್ಮಮ ಗಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 249/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 4838.00 850205927046 9886058642

67 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಭರಮವವ ಗಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ದ್ನಕಾಯಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ ಹಿಟ್ಾಾಳ 176 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 4838.00 991215130402 9008375703

68 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹುಲಿಗಮಮ  ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಬುಳಾಿಪುರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 181/cp1 ಪ.ಪಂ ಮಲಿಲಗ 4838.00 280813378907 9916230831

69 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗವವ ಗಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಹಿಟ್ಾಾಳ 9/p5 ಪ.ಪಂ ಮಲಿಲಗ 4354.00 759491734604 8494842760

70 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹುಲಿಗಮಮ  ಗಂ:ಶಿವಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 36/30/2 ಪ.ಜಾ ಮಲಿಲಗ 9676.00 483960885710 9972299456

71 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಯವವ ಗಂ:ಮರಿಯಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 127 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 7257.00 441954692340 9620176344

72 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಯಮನವವ ಗಂ:ಭೋಮಪಪ ಭಂಗಿ ಹುಲ್ಗಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 92/Ap1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 750380099341 9901126069

73 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಕ್ಕ ಗಂ:ಹನುಮಪಪ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಿ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಹಿಟ್ಾಾಳ 197/115 ಪ.ಪಂ ಮಲಿಲಗ 7257.00 887199907067 9743391202

74 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ದೋವಪಪ ಪೂಜಾರ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 6/52/A ಪ.ಜಾ ಮಲಿಲಗ 4838.00 658081166922 988638523

75 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹುಸೋನಬಾಷ್ಾ ತಂ:ಖಾಜಾಹು ಸೋನಸಾಬ ಜವಳಿ ಹುಲ್ಗಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 33/1 ಪ.ಜಾ ಮಲಿಲಗ 4838.00 514729398936 7829381626

76 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಬಿೋರಹುಸೋನ ತಂ:ಹುಸೋನಪಿೋರಾ ಜವಳಿ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಹಿಟ್ಾಾಳ 54 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 4838.00 243887252724 9742950940

77 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಪಪ ತಂ:ಪರಸಪಪ ಗುರಳಿಪುಡಿ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 24/3/A ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 12095.00 9739191179

78 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಾಯಿ:ಅಂಬವವ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 48/1,46/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 404015315605 9916648166

79 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆನಂದ್ಪಪ ತಂ:ಶಂಕ್ರಪಪ ಬುಳಾಿಪುರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 71/A ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 503079195298 8747990499

80 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಪಪ ತಂ:ಪವಾಡೆಪಪ ಜಿೋರ ಹಿಟ್ಾಾಳ ಹಿಟ್ಾಾಳ 9/p4 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 9565685953297 9739521775

81 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಯಯ ತಂ:ರುದ್ರಯಯ ಮುನಿರಾಬಾದ್ ಹಿಟ್ಾಾಳ 210/p1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 750941798791 8494978824

82 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪತರಯಯ ತಂ:ಮಾಕ್ಯಂಡ್ಯಯ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 16/A ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 899250359009 7829655161

83 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುನಾಥಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಜಿೋರ ಹಿಟ್ಾಾಳ ಹಿಟ್ಾಾಳ 153 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 667091971396 9008644905

84 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಅಳಿಳಿಿ ಬುಳಾಿಪುರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 93/c ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 12095.00 816820904311 8747990499

85 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ ತಂ:ಶಿವಮಲ್ಲಪಪ ಅಳಿಳಿಿ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 8/Dp1, 10/F ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 4838.00 931616793861 9740562749

86 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಂ:ಕ್ಲ್ಲಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 93/p4 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 4838.00 600469633996 9916190131

87 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಂಡ್ುರಂಗಚಾಯಯ ತಂ:ಜಯಚಾಯಯ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 943441050082 8894801213

88 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರಪಪ  ತಾಯಿ:ಮರಿಯವವ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 343/p2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 4838.00 329355659303 8747990499

89 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತೋಜಪಪ ತಂ:ಹನುಮಂತಪಪ ಹುಲ್ಗಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 99/p1,247 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 12095.00 377070941584 8152822170

90 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪಭಂಗಿ ಹುಲ್ಗಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 252 ಪ.ಪಂ ಮಲಿಲಗ 7257.00 396990697742 9901126069



91 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹುಲ್ಗಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 105/190 ಪ.ಪಂ ಮಲಿಲಗ 6047.00 331315040472 7204067143

92 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ತಂ:ಕ್ಲ್ಲಯಯ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 60/45 ಪ.ಜಾ ಮಲಿಲಗ 3628.00 703063717493 7829265366

93 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಬಣ್ಣ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 218 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 14514.00 660006663211 8095718047

94 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆನಂದ್ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಮುಸಾಫರಿ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 256 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 14514.00 463453896183 9972299456

95 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ವಾಗೋಶ ತಂ:ವಿೋರಣ್ಣ ಅರಳಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ ಹಿಟ್ಾಾಳ 81 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 19352.00 716068226258 9448712285

96 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಮುಸಾಫರಿ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 46 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 14514.00 896569926158 9916190131

97 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ತಂ ಶಿವಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 83 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 19352.00 726638109003 9972299456

98 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಯಯ ತಂ:ಗವಿಯಯಯ ಹುಲ್ಗಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 69 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 24190.00 689318295231 9483994205

99 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಪಪ ತಾಯಿ:ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 38/A/37/A, 

38/A/36/A
ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 12095.00 955683181064 9901414260

100 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 226/p2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 12095.00 714155340936 9916190131

101 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಿೋತಕ್ುಮಾರ ತಂ:ಶೆೋಶಪಪ ತುಂಬಳ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 255 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 12095.00 554050574139 7829046906

102 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಬಸಪಪ ತಂ:ಪರಸಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 275/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 289883821553 9739191179

103 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ತಂ:ಸಂಗಪಪ ಹಿಟ್ಾಾಳ ಹಿಟ್ಾಾಳ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 866297518642 9980085739

104 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಕೋರಪಪ  ತಂ:ಪರಸಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 104,120/A ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 572346587272 8095778194

105 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ತಂ:ಹಂಚನಾಳಪಪ ಹಂಚನಾಳ ಹಿಟ್ಾಾಳ ಹಿಟ್ಾಾಳ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 4838.00 615616693004 9663230691

106 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಪರಮನಹಟಿಿ ಹಾಲಿಗಿ ಹುಲ್ಗಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 218/cp1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 687800239568 7353572716

107 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಪಪ ತಂ: ತಾಯಿ ಶಿವವವ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 259/1 ಪ.ಪಂ ಮಲಿಲಗ 4354.00 784533123714 9886385250

108 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಯಯ ತಂ:ನಾಗಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 42/2 ಪ.ಜಾ ಮಲಿಲಗ 9676.00 834426010683 9742414069

109 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಪಪ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಬೆಂಕ ಬುಳಾಿಪುರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 47 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 19352.00 840326862930 9972299456

110 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಕ್ಪಾತಪಪ ತಂ:ಗುರುಮ ತಯಪಪ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ 8/7. ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 9676.00 932682717062 8721948134

111 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಬವವ ಗಂಡ್ ದೋವಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಕ್ಕಯಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 138/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 90345.00 577447473167

112 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಳಿಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ;ಹನುಮಪಪ ಕ್ಕಯಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 64/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 251170309249

113 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಕೆಯಂಡ್ಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಕ್ಕಯಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 158/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 265796806291

114 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ನಾಗಪಪ ಕ್ಲ್ಲಂಗಟಿ ಕ್ಕಯಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 154 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 808900438747

115 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಭರಮಪಪ ತಂ:ಸ ೋಮಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಕ್ಕಯಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 392516018757

116 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಘ ಲಿಬಾಯಿ ಗಂ:ರಾಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 262/3 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.50 304915.00 565326458862 9008775755

117 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆೋಮಣ್ಣ ತಂ:ಸಕ್ರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 296/B ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.45 91473.00 212667617837 9880274496

118 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 209/H,208/H ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.69 140260.00 793431250738 9620758546

119 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ:ಪೋಮಪಪ ನಾಯಕ ರಾಠ ೋಡ್ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 30/1,28/1 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.10 223604.00 926867041455 9743655219

120 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತಂ:ಖಿೋರಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 262/2,262/4 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.20 243932.00 903130450735 8722989650

121 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಸಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಸಣ್ಣ 
ರ ೋಡ್ಡಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ

ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 209/G,207/G ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.50 304915.00 876271634629 9611328305

122 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ಗುಡ್ದ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 208/1,207/1 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.70 345570.00 535519761718 9739462302

123 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಝ ಲ್ವವ ಗಂ:ಫಕೋರಪಪ ಚಂಗ ೋಲಿ 

ಲ್ಮಾಣಿ
ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 361/4 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.99 404520.00 509523286259 50952

124 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ:ಕ್ುಮಾರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 73/ಆ ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 2.00 406554.00 695492789993 9731722605

125 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಜಂಬಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 261/5 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.99 404520.00 8404401311911 8151066526

126 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಹರಿಯಪಪ ತಂ:ದ ಡ್ಡರಾಮಪಪ 

ಮ ಲಿಮನಿ
ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 292/A ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 2.00 406554.00 896895334933 8150035628

127 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಮಪಪ ತಂ:ಹೆ ಸ ರಪಪ ಉಫಯ ಸಕ್ರಪಪ 

ವಡ್ರ
ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 228/3 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 2.00 406554.00 252407375775 9743850181

128 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮವವ ಗಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ವಡ್ಡರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 232 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.50 304916.00 481660112764 9743941026

129 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸ ೋಮಪಪ ತಂ:ಮೋಗಪಪ ಮಾಳಗಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 301/1 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.60 325243.00 564675563798 8970344408

130 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಪಪ ತಂ:ಕಾಜಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 291 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.60 325243.00 277102746601 8722989650

131 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಖಿೋರಪಪ ತಂ:ತೋಜಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 364 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.60 325243.00 226901951290 8722989650

132 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಬೆ ೋವಿ 

ವಡ್ರ
ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 224/2 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.45 294750.00 952453047888 8722154087

133 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ತಂ:ರಾಮಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 13/1. ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.20 243932.00 903544190619 9880084394

134 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪಪ ತಂ:ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 209/B,208/B,207/B, ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.19 241898.00 561727789549 8152821977

135 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂ:ಚ ೋಕ್ಲಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 54/4,19/5 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.18 239866.00 680316445291

136 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಭನೆಾಪಪ ತಂ :ಚ ೋಕ್ಲಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 263/4,263/2 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 203277.00 712800733878 9844331627

137 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿೋಯಪಪ ತಂ:ಲ್ಚಮಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 35/4 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 162622.00 590557305619 9741283840



138 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಈರಮಮ ಗಂ: ಕೆಂಚಪಪ ಭಜಂತಿರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 212/1 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 2.00 406555.00 679368034370 8152093324

139 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಂ:ಕೆಂಚಪಪ ಭಜಂತಿರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 212/1 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.40 284588.00 359336724453 9880806465

140 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂ:ಮರಿಯಪಪ ಕ್ಡೆೋಮನಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 207/11,210/3 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.17 237835.00 577155019541 8497036010

141 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬೆಟದ್ಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 201/1,209/1 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.40 284588.00 535519761718 8970949259

142 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಬೆೋಳವಿನಾಳ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 280/3 ಪ.ಪಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 2.00 406554.00 561435103865 9916322072

143 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಬೆಳವಿನಾಳ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 280/4 ಪ.ಪಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.50 227416.00 295123489153 8722549152

144 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ದ ಡ್ಡಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ 

ಕ್ಬಾೂಲಿ
ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 269/1 ಪ.ಪಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.60 242578.00 540361100293 8722913323

145 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಯಪಪ ತಂ:ಬುಡ್ಡಪಪ ಹಾಯಟಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 210/1 ಪ.ಪಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.64 248641.00 625883974336 9948332588

146 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಲಾಲ್ಸಾಬ ತಂ:ಅಮಿೋನುದಿದೋನ್ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 241/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 860191921753

147 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗವವ ಗಂ:ಈರನಗ್ೌಡ್ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 279/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 464340452503

148 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವವ ತಾಯಿ ತಿಮಮವವ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 281/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 436882774027

149 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರತಾವವ ಗಂಡ್ ಹನುಮಂತಪಪಪ ಕ್ುರುಬರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 221/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 328522917399

150 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮವವ ಗಂಡ್ ಮಲ್ಲಪಪ ಚೌದ್ರಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 703048202392 9902101735

151 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣ್ಮಮ ಗಂಡ್ ನಿಂಗಪಪ ಚೌಧರಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 251/3, 251/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 770954635689

152 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಯಲ್ಲವವ ಗಂಡ್ ವಿರುಪಪಪ ಉಫಯ 

ವಿರುಪಣ್ಣ
ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 221/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 375218592035

153 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚನಾಬಸಯಯ ತಂ:ಬಸಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 217 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 339013511429

154 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಶಂಕ್ರಯಯ ತಂ:ವಿರುಪಾಕ್ಷಯಯ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 206/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 944912378815

155 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ:ಕೆಂಚಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 201/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 470749459555 9844431702

156 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿದ್ದಲಿಂಗಯಯ ತಂ:ದ್ಂಡ್ಯಯ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 206 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 918453615594

157 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುರುಬರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 216/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 728297807980 9449515551

158 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ತಂ:ಹಿರೋಸಿದ್ದಪಪ ಕ್ುರುಬರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 123/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 614149591783

159 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣ್ಣ ತಂ:ಹುಚಚಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 302/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 520363914829

160 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂ:ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 311/3,306/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 377165375849

161 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹುಚಚಪಪ ತಂ:ಮಲ್ಲಪಪ ಚೌದಿರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 890432882457

162 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ:ಶಿವಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 203/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 652006393412

163 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಿವಪಪ ತಂ:ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 305/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 350376863830 7483366356

164 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 213/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 242564183389

165 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಬಸಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 8/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 323281008640

166 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಯಯ ತಂದ ದ್ಂಡ್ಯಯ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 206/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 485586713579

167 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಕ್ುರುಬರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 213/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 274692757404

168 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುರುಬರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 215/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 769759861243

169 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ತಂದ ಮಲ್ಲಪಪ ಮೋಟಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 264/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 574523818643

170 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಪಪ ತಂದ ಅಡಿರ್ಪಪ ಚೌದ್ರಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 283/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 685160455007

171 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶೆೋಖರಯಯ ತಂದ ದ್ಂಡ್ಯಯ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 206/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 894450387636

172 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗವಿಸದ್ದಪಪ ತಂದ ಸಿದ್ದಪಪ ಸ ಂಪೂರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 232/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 999519294477

173 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಮಾಚನಗ್ೌಡ್ ಪೂೋ.ಪಾ ಕ್ಕಯಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 123/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 407853953921

174 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಿರೋನಿೋಲ್ಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 113/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 470468474083



175 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಶರಣ್ಪಪ ತಂದ ಕೆಂಚಪಪ ಕಾತಕಯ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 197/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 487763288776

176 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುರುಬರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 80/1/1, 80/2/5, 

229/3
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 503565724438

177 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ ತಂದ ಕೆಂಚಪಪ ಕಾತಕಯ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 201 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 806323645813

178 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಹಿರೋಸಿದ್ದಪಪ ಕ್ುರುಬರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 204 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 911771888508 9900801747

179 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಹನುಮಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ ಉಫಯ 

ಮುದ್ುಕ್ಪಪ ಬೆಳವಿನಾಳ
ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 235/B ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 380894282890

180 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಯಮನ ರಪಪ ತಂದ ಹಿರೋಸಿದ್ದಪಪ 

ಕ್ುರುಬರ
ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 213/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 466497026559

181 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುರುಬರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 215/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 499038525590

182 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಚೌಧರಿ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 227 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 770223099153

183 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಉಮೋಶ ತಂದ ಕೆಂಚಪಪ ಗಣ್ಪ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 200 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 864261812760

184 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಫಕೋರಶೆಟೆಿಪಪ ತಂದ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಕ್ಣ್ವಿ ಕೆ ಪಪಳ ಕೆ ಪಪಳ 455/P4 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 526288013760

185 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿೋತೋಪಪ ತಂ:ರಾಮಪಪ ಮಾಳಗಿ ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 89/5 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 81310.00 263573939620 9916883244

186 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನಮಂತಪಪ ತಂ:ಜಂಬಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 97/1 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.19 241898.00 761319838144 9743850181

187 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪಪ ತಂ:ಯಂಕ್ಪಪ ಪವಾರ ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 84 ಪ.ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.20 243932.00 352362983817 8722390559

188 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಖಾಸಿೋಂಸಾಬ ತಂದ ಹೆೈರ್ಾತಸಾಬ 

ಮಂಗಳಾಪುರ
ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 177/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 825994633208

189 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಲಾಲ್ಸಾಬ ತಂದ ಮಹಬ ಬಸಾಬ ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.20 135518.00 614018782824

190 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಇಮಾಮಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ತಂದ  
ಮದ್ಾಯನಸಾಬ ಹಾದ್ರಮಗಿು

ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 104/B ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 671579998190 9980479705

191 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಮಹಮದ್ ಆಸಿೋಫ ಅಲಿ ತಂದ ಇಮಾಮಸಾಬ 

ಮಂಡ್ಲ್ಗೋರಿ
ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 177/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 285481122113 9481086310

192 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಮದ್ಾಯನಸಾಬ ತಂದ ಮಾಬುಸಾಬ 

ಹಾದ್ರಮಗಿು
ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 104/A ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 671424000447

193 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ತಂ:ಗವಿಸಿಂಗ್ ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 183/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 206501136131

194 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ತಂದ ಮಾತಾಯಂಡ್ಪಪ 

ಘಾಟಗ
ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 180 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 842089267977

195 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗಟೆಿಪಪ ತಂದ ಶಿವಪಪ ಕ್ಣ್ವಿ ಬಹದ್ ದರಬಂಡಿ ಕೆ ಪಪಳ 188/A ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.30 146811.00 453009409934

196 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಯವಂತರವವ ಗಂ:ನಾಗಪಪ ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 203/1 ಪ.ಪಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.10 223605.00 356551720366 8971432209

197 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸುಭಾಷ ತಂ:ನಿೋಲ್ಪಪ ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 175,178/C ಪ.ಪಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.95 193112.00 489556408581 7996329126

198 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ತಂ:ದ ಡ್ಡಬಸಪಪ ತಳವಾರ ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 37/3 ಪ.ಪಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.20 181934.00 931753471227 8095520352

199 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಪರಭುಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ 

ಪೂೋಲ್ಸಪಾಟಿೋಲ್
ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 5/6A ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 858811608556 9620957154

200 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ ತಂದ ಅವಿನಾಳಪಪ ಬೆೋವಿನಾಳ ಲಾಚನಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 214/B ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 627030857582

201 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹುಚುಚಸಾಬ ತಂದ ಮದ್ಾಯನಸಾಬ ಬೆಲಾದರ ಹ ವಿನಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 83/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 482688599348 9901414491

202 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಗಂಗಮಮ ತಂದ ವಿರುಪನಗ್ೌಡ್ 

ಪೂೋ.ಪಾಟಿೋಲ್
ಹ ವಿನಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 827956988912

203 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಪಪ ತಂದ ಸಿದ್ದಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪನವರ ಹ ವಿನಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 65/12, 66/A ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 112932.00 479370302578

204 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ದ ಡ್ಡನಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ರ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 334/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.20 31944.00 782518403325 9448675456

205 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ  ನಾಟಿಕಾರ ತಾಯಿ ಚಂದ್ರವವ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 384/1, 384/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.00 26620.00 937695232676 9900229032

206 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರವವ ಗಂ:ಫೋರಪಪ ನಾಟಿಕಾರ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 336/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.60 42592.00 879654123521 9900229032

207 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಮಮ ಗಂ:ಯಂನಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ರ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 334/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.20 31944.00 438234092908 9448675456

208 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
 ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂ:ಬಾಬುರಾಜೋಂದ್ರಕ್ುಮಾರ 

ರವಿಕ್ುಮಾ
ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 43/B ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣ್ ಘಟಕ್

1.00

75000.00

450075662336 9986284801

209 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಪಕೋರಪಪ ಹೆ ಳೆರ್ಾಚಿ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 31/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 2.00 200000.00 670299818178 9880534202

210 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅನಾಪೂಣ್ಯ ಗಂ:ಶಿವಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 74/4 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡ್ಂಬಿ 2.00 45076.00 447104238515

211 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷಮದೋವಿ ಗಂ:ಬಸವರಾಜ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 74/3 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡ್ಂಬಿ 2.00 45076.00 602414777890

212 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳಾ ಗಂ:ರವಿಕ್ುಮಾರ  ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡ್ಂಬಿ 2.00 45076.00 723603394627 9972363512

213 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಭರಮಪಪ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 154/ಆ ಪ.ಪಂ ಗ ಡ್ಂಬಿ 1.00 40569.00 570246441065 9902679615

214 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಮಾಕ್ಯಂಡ್ಪಪ ತಂ:ಅಮರಪಪ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 41/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡ್ಂಬಿ 1.00 22538.00 700929132696 9731327825



215 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಶಪಪ ತಂ ಹನುಮಂತರಾವ್ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 121/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡ್ಂಬಿ 1.00 22538.00 977377343398

216 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಪಪ ತಂ:ಹುಲಿಗಪಪ ಹರಿಜನ ಗಬ ೂರು ಹಿಟ್ಾಾಳ 30/CP2 ಪ.ಜಾ ಗ ಡ್ಂಬಿ 1.00 40569.00 742778306773 9741491692

217 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ತಂ:ಕೆಂಪಹನುಮಪಪ 

ಬೆಣಿಣ
ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 48/4 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡ್ಂಬಿ 1.40 31554.00 592258169029 9980150318

218 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಮಿಳಾ ಗಂಡ್ ಪಿ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬೆೋವಿನಾಳ ಕಾರಟಗಿ 68/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 2 70000 9569 0822 3822YA BANKKARATAGI1601010110

219 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ರೋಣ್ುಕ್ಪಪ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 371/*/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, ನುಗು 1 70000 5003 5324 8256 BANKGANGAVATHI9140200517

220 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ನಾಯಕ್ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಹೆ ಸಗುಡ್ಡ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 39/*/1 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 2 126000 8163 1131 5171KGBGANGAVATHI106431000064

221 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜೋಶವರಿ ಗಂಡ್ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಹಟಿಿ ನವಲಿ 22/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 3.3 70000 9990 2301 2331SBISINDHANOOR62184758870

222 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ನರಸಿಂಹ ತಂದ ಪಿ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬೆೋವಿನಾಳ ಕಾರಟಗಿ 29/*/ಎ 29/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 2 70000 7764 8308 3860CICI BANKKARATAGI2814015000

223 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಗಿರಿಶ ತಂದ ದ ಡ್ಡಬಸಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 28/*2ಪಿ1 28/*/2ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 70000 8183 6952 4924F BARODAGANGAVATHI356202

224 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಬೆ ೋಳಾಡೆಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 219/2/5, 2019/2/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 2 70000 6730 6117 9480 PKGBNAVALI10769100003525

225 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಸುಭಾಶ ತಂದ ದ್ಾನಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 148/4/ಬಿ ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 126000 9347 0663 3224 BANKGANGAVATHI9140200517

226 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ವಾಲ್ಕ್ುತಿಯ ಹರಿಪರಸಾದ್ ತಂದ ವಿೋರಸಾವಮಿ ಹಿರೋಡ್ಂಕ್ನಕ್ಲ್ ನವಲಿ 47/*/ಅಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 2 70000 3576 7517 6082XIS BANKMANVI9180300257180

227 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಹುಲ್ಗಪಪ ಬಂಕಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 80/*/6, 80/*/ಎ/2ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 70000 3239 4459 6793 BANKGANGAVATHI9140200517

228 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಕ್ರಡೆಪಪ ತಂದ ಅಮರಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 339/*/ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 70000 7081 0832 2530 SBIKANKAGIRI52189873019

229 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಸಣ್ಣಬಸನಗ್ೌಡ್ ಜಿೋರಾಳಕ್ಲ್ುುಡಿ ನವಲಿ 111/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 70000 2003 2548 0510 BANKGANGAVATHI9140200517

230 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಯಪಪ ತಂದ ಹೆ ಸಕೆೋರಪಪ ಎಮಿಮಗುಡ್ಡ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 70000 8111 5088 7681 BANKGANGAVATHI9140200517

231 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಈಶಪಪ ತಂದ ಧಮಯಣ್ಣ ಹಿರೋಖಾಯಡ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 58/*/1 ಪ.ಪಂ ಮಾವು 1.18 126000 3890 9558 7125F BARODAGANGAVATHI356202

232 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂದ ಸವಾರಪಪ ಆದ್ಾಪುರ ನವಲಿ 14/ಅ ಪ.ಜಾ ಸಪೂೋಟ 1 126000 3178 7921 3482 BANKGANGAVATHI9140200517

233 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಸಿದ್ದಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಮಲಾಲಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 76/*/ಪಿ1 79/*/* 77/*/PI3 ಪ.ಪಂ ಮಾವು ತರಕಾರಿ 2 60000 8955 9166 8563DERAL BANKKOPPAL2117010002

234 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಟುಿರಸಾವಮಿ ಗುರು ತಂ. 
ಚನಾಬಸಯಯಸಾವಮಿ

ವಿರುಪಾಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 16/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 65500 9676 1167 4833A BANKGANGAVATHI134001010

235 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂದ ಹುಚಚಪಪ ಗು.ಲ್ಕ್ಕಂಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 15/1/ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 126000 6716 2033 3199 BANKGANGAVATHI9140200517

236 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಬಂಕಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 12/*/F1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1.6 126000 3703 9673 8047 BANKGANGAVATHI9140200517

237 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮನಾಯಕ ತಂದ ಲ್ಚಮಪಪ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 32/*/1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 0.61 126000 7112 5511 6019 BANKGANGAVATHI9140200517

238 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹಿರೋಮನಿ ಈರಣ್ಣ ತಂದ ಮ ಕ್ಪಪ ಹೆ ಸಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 1/*/2 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 0.46 126000 4775 0333 3201IAN BANKGANGAVATHI673622

239 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ರವಿಪಾಮಪಪ ತಂ. ತಿಮಮಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಸಿದ್ಾದಪುರ 102/7 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 126000 5363 4465 5203 BANKGANGAVATHI9140200517

240 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ತಂ. ಫಕೋರಪಪ ಗಂಗ್ಾವತಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 209/*/2ಸಿ2 220/*/1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 126000 2121 0897 3063 BANKGANGAVATHI9140200517

241 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಬಾಬು ತಂ. ಶಿವುರಾಠ ೋಡ್ ಕ್ುಂಟೆ ೋಜಿ ಸಿದ್ಾದಪುರ 159/*/ ಪ.ಜಾ ಮಾವು 0.4 126000 7032 7006 4317 BANKGANGAVATHI9140200517

242 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಪರೋಮರಾಜ ತಂ. ತಿಮಮಪಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 15/*/2 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 0.8 126000 5193 9040 3849 BANKGANGAVATHI9140200517

243 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹಂಪೋಶ ತಂ. ಗಿಡ್ಡಪಪ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 13/*/1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1.2 126000 8616 1375 0996 BANKGANGAVATHI9140200517

244 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಫಕೋರಪಪ ತಂ. ದ್ುರಗಮಮ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 24/*/ಎಪಿ2 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 126000 3658 3873 8045 SBIKANAKAGIRI62190603430

245 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಶಾಯಮಪಪ ಓಬಳಬಂಡಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 5/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.14 70000 3054 7970 9161 BANKGANGAVATHI9180100735

246 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಹನುಮಮಮ ಗಂಡ್ ರಾಮಣ್ಣ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 106/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 70000 9577 3220 8071 SBIHULIHYDER62198027479

247 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಭೋಮೋಶ ತಂದ ಕ್ರಕ್ಲ್ಲಪಪ ಡಾಣಾಪುರ ಮರಳಿ 105/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.4 70000 8961 9075 8098 BANKGANGAVATHI9140200517

248 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ದ್ುರಗಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 39/*/ಪಿ4 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 4631 0713 5205XIS BANKKOPPAL918010073511

249 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಚ ೋಕ್ಲ್ಲಪಪ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 17/*/ಪಿ2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 5529 1142 0640KGBMUSALAPUR107591000137

250 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಅಮರಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 39/*/ಪಿ3 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 4868 5398 2646HABAD BANKGANGAVATHI50457

251 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಬಸಮಮ ಗಂಡ್ ಶಿವಪಪ ಕೆ. ಕಾಟ್ಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 22/*/ಎ, 11/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 7927 1670 4665 SBIKANAKGIRI62351904164

252 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಸ ೋಮನಾಥ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಕೆ. ಕಾಟ್ಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 27/*/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 9519 7254 6431 SBIHULIHYDER62453465878

253 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲಪಪ ತಂದ ಕ್ರಡಿ ಹನುಮಪಪ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 12/*/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 3157 9386 2499KGBMUSALAPUR107591000013

254 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ವಿೋರೋಶ ತಂದ ದ್ುರಗಪಪ ರಾಮಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 25/*/ಎ ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 2712 4859 3961XIS BANKKOPPAL918010073511

255 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ರಾಮಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 34/*/*/ ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 2683 2005 2197KGBMUSALAPUR107591000150

256 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 39/*/ಪಿ3 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 2130 3595 2253KGBMUSALAPUR107591000138

257 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಯಮನ ರಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 39/*ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 8767 9209 3533HABAD BANKGANGAVATHI50434

258 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಠಾಕ್ರೋಪಪ ತಂದ ಭಾನಯ ಲ್ಮಾಣಿ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 60/1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 3248 7909 5555SBIGANGAVATHI62115259216

259 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ತೋಜಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 58/2/ಇ1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 4697 6542 3777SBIGANGAVATHI62116520279

260 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮ ಕ್ಪಪ ತಂದ ಮೋಘಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 47/2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 4601 0705 9400 SBIKANAKGIRI62361300739

261 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಅಮರೋಶ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 48/2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 5732 6285 2509 SBI KOPPAL32837812754

262 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ತಂದ ಠಾಕ್ರಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 60/1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 6511 2117 7644SBIGANGAVATHI32268675926

263 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ ಮರಿಯಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 20/*/ಕ್ಪಿ4 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 6513 8340 2909PKGBMUSALAPUR107591000162

264 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಗಿಡ್ಡಪಪ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ಡ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 6/2ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 6075 8278 3426KGBMUSALAPUR107591001401

265 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ ಗಿಡ್ಡಪಪ ನಾಗಲಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 20/*/ಕ್ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 3718 2334 5200KGBMUSALAPUR107591000115

266 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರ ಧಮಯಣ್ಣ ತಂದ ಕ್ಸಿನೆಪಪ ಚಿಕ್ಕವಡ್ರಕ್ಲ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 52/*/1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 9127 3885 9445 SBIKANAKGIRI620785473216

267 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಲ್ಚಮಪಪ ತಂದ ಧಮಯಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 46/*/1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.6 8653 PKGBMUSALAPUR107591000113

268 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಶರಣ್ಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 41/1/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 2448 8524 8219KGBMUSALAPUR107591010211

269 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂದ ಕ್ರಿನಾಗಪಪ ನಿೋರಲ್ ಟಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 18/*/6 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.8 11538 5989 9455 1986 SBIKANAKGIRI62401683296

270 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಹಿರೋಹನುಮಪಪ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 31/*/ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 7509 4380 4777 SBIHULIHYDER62288384474

271 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ರಾಯನಗ್ೌಡ್ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 1/*/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 7680 6877 5879 SBIKOPPAL64020699701

272 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಶ ಪಾಟಿಲ್ ತಂದ ಪಂಪಣ್ಣ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 31/*/ಪಿ4 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 3803 1661 4510IDFCGANGAVATHI10012576974

273 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಸ ೋಮನಾಥ ತಂದ ಬಸಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 41/2/ಅಪಿ2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 6105 7028 0457KGBMUSALAPUR107591000136

274 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಲಿಂಗಪಪ ತಂದ ಪರಸಪಪ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 35/*/2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 6802 0531 0494 BANKGANGAVATHI9180100062

275 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಂದ ಸಣೆಣಪಪ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 67/*/ಪಿ5 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 5964 1742 7250 SBIHULIHYDER62071083052

276 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ದ್ುರಗಮಮ ಗಂಡ್ ಮಲಿಯಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 88/*/ಅ2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 9538 4263 8667DBIGANGAVATHI1543104000066

277 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ದೋವಪಪ ತಂದ ಮರಿಯಪಪ ಸಿರವಾರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 36/*/10 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 9223 8789 5299 SBIHULIHYDER62376563805

278 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮಾರುತೋಶ ತಂದ ದ್ುರಗಪಪ ರಾಮದ್ುಗಯ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 40/*/ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.8 11537 9662 2707 6814KGBMUSALAPUR107591000026

279 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಯಮನ ರಪಪತಂದ ಪರಸಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 16/*/5 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 6675 6922 7388 SBIKANKAGIRI62434514911

280 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಬೆಟಿಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಚಿಕ್ಕಖ್ಯೋಡ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 17/*/* ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 1 14423 8385 2989 1704PKGBKANKAGIRI1096110101368

281 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಈರಮಮ ಗಂಡ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 71/*/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 6206 9865 2451 SBIKANAKGIRI62332217187

282 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಸಣೆಣಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಕ್ನಕ್ಗ್ೌಡ್ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 81/2/* ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 7991 2655 3379 SBIHULIHYDER62066389431

283 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತ ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 72/4/4 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 SBIKANKAGIRI64207356649

284 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 72/3/* ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 8086 1566 8719 SBIKANKAGIRI62456502818

285 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗವವ ಗಂಡ್ ಸಣೆಣಗ್ೌಡ್ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 48/*/ಪಿ6 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 4838 9086 7278 SBIHULIHYDER62071391748

286 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಗಂಡ್ ಗ್ಾಯನಪಪ ಲಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 87/*/5 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 9961 2211 5937 SBIHULIHYDER62071392357



287 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ರಾಯ ತಂದ ಪಂಪಣ್ಣ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 121/*/* ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 2798 0973 6505 SBIHULIHYDER62379516965

288 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಸಣ್ಣಮ ಕ್ಣ್ಣ ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 22/*/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 8722 4495 0454 SBIHULIHYDER62243577218

289 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಸಣ್ಣ ಗುಂಡ್ಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 8/*/ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 7609 2665 5259 SBIHULIHYDER62090259401

290 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಗುರುಸ ೋಮಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ ಚಿಕ್ಕಖ್ಯೋಡ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 17/*/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 3288 4637 6573 SBIHULIHYDER62086391184

291 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಬಾರಿಮರದ್ಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಹಿರೋಖ್ಯೋಡ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 71/*/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.9 12980 5368 1721 3868 SBIHULIHYDER62430631355

292 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಗಂಡ್ ನಾಗಪಪ ಚಿಕ್ಕಖ್ಯೋಡ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 16/*/213 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 1 14423 3038 1558 8632 SBIHULIHYDER62454721004

293 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಹಿರೋಖ್ಯೋಡ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 3/* ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 1 14423 9801 9289 4969 SBIHULIHYDER62204794579

294 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ನವಿೋನ ಚಂದ್ರನಾಯಕ್ ತಂದ ರಾಜರಂಗಪಪ 
ನಾಯಕ್

ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 136/*/* ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 5966 5504 7050 SBIHULIHYDER62113575992

295 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಹಿರೋಖ್ಯೋಡ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 32/*/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 6150 7334 6254 BANKGANGAVATHI9120100123

296 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಅಯಯಮಮ ಗಂಡ್ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕಖ್ಯೋಡ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 17/*/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.5 7211 9345 7676 2061 SBIHULIHYDER62117044683

297 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಮಿನಾಕ್ಷಮಮ ಗಂಡ್ ಹನುಮೋಶನಾಯಕ್ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 10/*3 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 5918 9698 2920KGBMUSALAPUR107591000103

298 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸಣ್ಣ ಬಸಮಮ ಗಂಡ್ ಯಮನ ರಪಪ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 10/*/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 3725 1152 8045KGBMUSALAPUR107591010101

299 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಬಾರಿಮರದ್ಪಪ ತಂದ ಭದ್ರಪಪ ಹಿರೋಖ್ಯೋಡ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 37/ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 9335 8585 0931 SBIHULIHYDER62377016986

300 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಪಪ ತಂದ ಕ್ರಡಿ ಹನುಮಪಪ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 11/*/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 7200 3338 6890HDFC BANKKOPPAL50100182658

301 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ುಕಂಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 29/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 4903 8499 8651KGBMUSALAPUR107591000141

302 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ತಂ/ ಹನುಮಗ್ೌಡ್ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 73*/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.8 11539 5263 4695 6096 SBIHULIHYDER62093006241

303 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ತಂ/ ಈರಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 72*/ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 7450 6080 6482 PKGBKANKAGIRI1096110101147

304 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದ್ುರುಗೋಶ ತಂ/ ಹನುಮಂತಪಪ ಅಡ್ವಿಬಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 21*/* ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 5718 3250 3693IAN BANKGANGAVATHI671552

305 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ತಂ/ ಬಾಲ್ಪಪ ಬಸರಿಹಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 22/1/ಅಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 3011 2499 8166 SBIKANKAGIRI62054807838

306 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಂತೋಶ ತಂ/ ಹನುಮಂತಪಪ ಅಡ್ವಿಬಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 19*/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 2231 5002 2467PKGBKANKAGIRI1096110100710

307 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ತಂ/ ಹೆೋಮಾದರಪಪ ಮುಸಾಲಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 6/*/* ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 1.2 17308 4050 5239 3441KGBMUSALAPUR107591000012

308 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ತಂ/ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಗುಡ್ಡದ್ಲ್ಕ್ಕಂಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 29/2/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.6 8654 8548 0648 1832KGBMUSALAPUR107591010037

309 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಯಮನಪಪ ತಂ/ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಲಾಯದ್ುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 88*/w ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 2053 2269 4085 SBIHULIHYDER62114503641

310 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಯಮನ ರಪಪ ತಂ/ ಹನುಮಂತಪಪ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 99*/ಕ್ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 3808 7677 0819BANKMARLANAHALLI917010071

311 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಯಂಕ್ಣ್ಣ ತಂ/ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಲಾಯದ್ುಣ್ಸಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 88*/w ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 8582 7105 8472 SBIHULIHYDER62114249946

312 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ/ ಹನುಮಂತಪಪ ಅಡ್ವಿಬಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 19/*/ಅ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 3502 0180 9770 BANKGANGAVATHI9120100123

313 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂ/ ಅಮರಪಪ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 75*/ಆ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 4539 5740 9964 SBIHULIHYDER62345911498

314 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂ/ ಹುಲ್ಗಪಪ ಕೆ.ಕಾಟ್ಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 27/*/6 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 1 14423 9202 1696 8457 SBIKANAKGIRI62065207931

315 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋಲ್ಪಪ ತಂದ ಸುಬಾಯ ಲ್ಬಾಯಣಿ ಅಡ್ವಿಬಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 36/*/ಡಿ ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 9571 3760 9463SBIGANGAVATHI62120430004

316 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಗಂಡ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಅಡ್ವಿಬಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 60/1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.6 8653 9634 4213 0066SBIGANGAVATHI62116766508

317 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಪಪತಂದ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ಓಬಳಬಂಡಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 62/2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 8098 7037 1600HABAD BANKGANGAVATHI50338

318 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ತಂದ  ಮರಿಸಾವಮಪಪ ಹೆ ಸಗುಡ್ಡ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 25/*/ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5769 6438 1168 0184 SBIHULIHYDER62198259820

319 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂಪಪ ತಂದ ಈರಪಪ ಕೆ.ಕಾಟ್ಾಪುರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 37/*/4 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 AVL2555142XIS BANKKOPPAL918010078829

320 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಿಂಗಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಾದಿನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 49/*/1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 5507 7624 0778XIS BANKKOPPAL918010073511

321 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ಲಮಮ ಗಂಡ್ ಹುಲ್ಗಪಪ ಹರಿಜನ ನಾಗಲ್ಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 20/*/ಕ್ಪಿ2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 3982 5879 3928KGBMUSALAPUR107591000105

322 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 137/*/* ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 8219 0085 7611TION BANKGANGAVATHI52010

323 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದ್ುರಗಪಪ ತಂದ ಯಮನಪಪ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 196/*/ಪಿ2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 5980 4634 9234XIS BANKKOPPAL918010073511

324 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ರಾಮಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 34/*/ ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 2130 3595 2253KGBMUSALAPUR107591000138

325 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪರಸಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಗು.ಲ್ಕ್ಕಂಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 39/*/ಪಿ2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.4 5770 5112 8799 1327XIS BANKKOPPAL918010073511

326 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಯಂಕೆ ೋಬ ತಂದ ಕ್ೃಷಣಪಪ ವರನಖ್ಯೋಡ್ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 31/*/ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.78 11250 8185 9077 6941 SBIHULIHYDER62111773203

327 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ತಂದ ಈರಣ್ಣ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 118/*/* ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.8 11539 9438 2336 7038 SBIKANAKAGIRI62347856692

328 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ರಾಯನಗ್ೌಡ್ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 22/*/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.6 8653 9441 1669 4346KGBKANAKAGIRI109611010071

329 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಹನುಮಮಮ ಗಂಡ್ ಪಂಪಣ್ಣ ಗ ೋಡಿನಾಳ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 150/*/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮೋಟೆ ೋ 0.8 11539 3787 0485 3240 SBIHULIHYDER52189955380

330 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವನಮಮ ಗಂಡ್ ಮಲಿಯಪಪ ರಾಮದ್ುಗಯ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 72/*/2 ಟೆ ೋಮೊೋಟೆ ೋ 1 75000 ಮಹಿಳೆ PKGB PKGB0010759

331 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮ ಕ್ಪಪ ತಾಯಿ ಹನುಮವವ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 341/*/ಎ4 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2 45078 8508 1453 7503KGBKANAKAGIRI109611010092

332 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮ ಕ್ಮಮ ಗಂಡ್ ಮ ಕ್ಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 341/*/ಎ3 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 40569 4007 6477 5161KGBKANAKAGIRI109611010039

333 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಲ್ಚಮಪಪ ತಂದ ಮರಿಯಪಪ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 141/ಅಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.6 36062 7782 9512 9732 SBIKANAKAGIRI64216904109

334 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಗಂಡ್ ಬಸವರಾಜ ಚಿಕ್ಕಬೆಣ್ಕ್ಲ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 34/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಪಲ್ ಬರ 1 21740 4412 2786 4896GBBASAPATTANA10546100016

335 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಸಿದ್ದಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಮಲಾಲಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 76/*/ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ಜಮ ನ್ 1 39132 8955 9166 8563DERAL BANKKOPPAL2117010002

336 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಫಕೋರಪಪ ತಂ. ಮುರಡಿರಂಗಪಪ ಬಸವನದ್ುಗಯ ಸಂಗ್ಾಪುರ 39/1/ಕ್ ಯ ಪ.ಜಾ ನೆೋರಳೆ 0.8 31242 7507 9033 3960IAN BANKGANGAVATHI673597

337 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಂ. ರಾಮಪಪ ಗಂಗ್ಾವತಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 212/*/2 ಪ.ಜಾ ನೆೋರಳೆ 0.74 28958 6009 8123 5895F BARODAGANGAVATHI356281

338 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಈರಣ್ಣ ತಂ. ಮ ಕ್ಪಪ ಹೆ ಸಳಿಿ ಸಂಗ್ಾಪುರ 2/*/*, 1/*/2 ಪ.ಜಾ ನೆೋರಳೆ 0.46 18000 4775 0333 3201IAN BANKGANGAVATHI673622

339 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮಾಂತಯಯ ತಂದ ಶಂಬಯಯ ಕ್ನೆಾೋರಮಡ್ು ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 43/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 200000 3400 0514 8268NTRA BANKGANGAVATHI359861

340 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ತಂ/ನ್ಬಿಸಾಬ ಹಿರೇಗೊಣ್ಣಣ ಗರ ಹನುಮನಾಳ 121/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.50 21811.00 229109710146 918010042275267

341 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಾರದಾ ಗಂ/ಚಂದ್ಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 66/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 748419479397 918010042258181

342 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಗರುಲಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ/ಮಾಸಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 87/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 52346 302212675528 918010042258259

343 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸರೀಜಮಮ  ತಂ/ಶರಣ್ಯಯ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 74/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 52346 406180645371 918010042273740

344 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಶೀಕಪ್ಪ  ತಂ/ಬಾಳಪ್ಪ ಯಲಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 109/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 704136574076 918010042274442

345 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವ್ರಾಜ ತಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ಯಲಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 74/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 489047873170 62230525333

346 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಭರಮಪ್ಪ  ತಂ/ಸಕರ ಪ್ಪ ಜಾಗಿೀರಗಡಡ ದೂರ ಹನುಮನಾಳ 65/ಬP1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 598623969499 10626101019175

347 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕಳಕಪ್ಪ  ತಂ/ಅಶೀಕಪ್ಪ ಯಲಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 109/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 401470151922 91801006562114

348 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಲ ಕಾಜುನ್ ತಂ/ಕಲಲ ಪ್ಪ ಮಾಸತ ಕಟ್ಟಟ ಹನುಮನಾಳ 5/2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 52346 741701407979 917010071850889

349 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸಟ್ಟಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ಬಾದಿಮನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 16/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 39259 590416155492 918010042258165

350 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚಂದ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಅಯಯ ಪ್ಪ ಜಾಗಿೀರಗಡಡ ದೂರ ಹನುಮನಾಳ 2/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 961431846101 918010042258178

351 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿವ್ಮಮ  ಗಂ/ದೇವಿಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹಿರೇಗೊಣ್ಣಣ ಗರ ಹನುಮನಾಳ 23/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 52346 341874596759 918010042258275

352 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮುತತ ಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸವಂತಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 86/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 366371025274 918010042258233

353 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿದ್ದ ಲಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ/ಗಂಗಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 83/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 52346 640140365292 918010042273656

354 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ತಂ/ಮಲಲ ಪ್ಪ ಹಬಲಕಟ್ಟಟ ಹನುಮನಾಳ 40/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 52346 717664676984 918010042257777

355 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರತನ ವ್ವ  ಗಂ/ಬಸವಂತಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 86/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 52346 806910006330 918010042258217

356 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ಹೊಳಿಯಪ್ಪ ಹಿರೇಗೊಣ್ಣಣ ಗರ ಹನುಮನಾಳ 118/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 34898 297914262702 918010014038874

357 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ದಾಯ ಮಪ್ಪ ಹಿರೇಗೊಣ್ಣಣ ಗರ ಹನುಮನಾಳ 151/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.70 30535 784858776448 918010042275681

358 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದಾಯ ಮಪ್ಪ  ತಂ/ಯಲಲ ಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 36/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 708098982807 918010042275270

359 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಯಮನೂರಪ್ಪ ಮಾಸತ ಕಟ್ಟಟ ಹನುಮನಾಳ 101/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 255073737666 918010042274523

360 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಪ್ಪ  ತಂ/ಅಳಪ್ಪ ವಾರಿಕಲಲ ಹನುಮನಾಳ 12/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.40 32048 605568413101 914010049213707

361 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪ್ರಸಪ್ಪ  ತಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 13/ಇ ಪ್.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 96145 671525573713 918010042273708



362 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಭೀಮಪ್ಪ  ತಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 13/*ಈ ಪ್.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 96145 209338741505 918010042274581

363 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಮನೂರಪ್ಪ  ತಂ/ಯಲಲ ಪ್ಪ ಮಾಲಗಿತಿತ ಹನುಮನಾಳ 15/1 ಪ್.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 96145 597817595960 918010042275283

364 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 13/D ಪ್.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 96145 269464780002 918010042273685

365 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪ್ರಸಪ್ಪ  ತಂ/ಭೀಮಪ್ಪ ಮಾಸತ ಕಟ್ಟಟ ಹನುಮನಾಳ 12/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 96145 843294270015 918010042274536

366 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 75/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 96145 295342468211 917010071851125

367 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಭೀಮಪ್ಪ  ತಂ/ಯಲಲ ಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 36/3 ಪ್.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 64096 871408204763 918010042275380

368 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪ್ರಸಪ್ಪ  ತಂ/ಮುದಿಯಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 81/2ಎ ಪ್.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.20 96145 632553177835 918010042273643

369 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಬಿಲ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗಡಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 78/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 64096 439277300366 918010042273690

370 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಯವ್ವ  ತಾಯಿ/ಭರಮವ್ವ ಹಿರೇಗೊಣ್ಣಣ ಗರ ಹನುಮನಾಳ 32/ಉ ಪ್.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 80120 363586426962 918010042258288

371 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸುರೇಶ ತಂ/ಚಂದ್ಪ್ಪ ಯಲಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 6/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 64096 615328828720 32469787304

372 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪ್ರಸಪ್ಪ  ತಂ/ದುರಗಪ್ಪ ಯಲಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 27/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 64096 426150497475 6188101000209

373 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಹುಲಲ ಪ್ಪ ಬನ್ಕನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 14/6 ಪ್.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 62796 876873602166 10903101001334

374 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದುರಗಪ್ಪ  ತಾ/ಭರಮವ್ವ ಹಿರೇಗೊಣ್ಣಣ ಗರ ಹನುಮನಾಳ 32/ಊ ಪ್.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 62796 786129435664 917010064986892

375 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸಂಗಪ್ಪ  ತಂ/ಶಿವ್ಪ್ಪ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 331/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 298388644098 62402340778

376 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಲ ನ್ಗೌಡ ತಂ/ನಿಂಗನ್ಗೌಡ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 144/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 2.00 87244 329295801550 002500320012939

377 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಾಯ ಮಣ್ಣ  ತಂ/ಮಹದೇವ್ಪ್ಪ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 71/2,59/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 2.00 87244 880567931551 10836111000070

378 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಾಯ ಮಣ್ಣ  ತಂ/ಯಂಕಪ್ಪ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 257/ಅp1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 2.00 87244 242154857422 62496326775

379 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಮರಿಯಪ್ಪ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 71/ಕP1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 423646713258 919010005766125

380 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪಂಪ್ನ್ಗೌಡ ತಂ/ವಿೀರುಪಾಕ್ಷ್ಗೌಡ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 66/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 263496736334 10600100106667

381 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗರಡ್ಡಡ  ತಂ/ತಿಮಮ ಪ್ಪ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 71/*/ಅ/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 232209270607 10600100107811

382 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ನೀಲಪ್ಪ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 135/1/p1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 829741008012 10600100109486

383 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸನ್ಗೌಡ ತಂ/ಮಲಲ ನ್ಗೌಡ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 4/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 790804359145 10600100112255

384 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವ್ವ  ಗಂ/ಬಸಪ್ಪ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 139/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 723416264832 10600100002923

385 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮುರ್ತಾಜಸಾಬ ತಂ/ಅಮಿನ್ಸಾಬ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 131/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 839793615926 64043354020

386 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನೀಲಮಮ  ಗಂ/ಶರಣ್ಪ್ಪ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 82/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 430355484682 10600100004779

387 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮುರುಡನ್ಗೌಡ ತಂ/ಹಂಪ್ನ್ಗೌಡ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 45/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 226780503657 10600100005711

388 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಭೀಮಪ್ಪ  ತಂ/ನೀಲಪ್ಪ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 117/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 218205202441 10600100109488

389 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸಮಮ  ಗಂ/ಅಮರಪ್ಪ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 44/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 338752373574 10600100002011

390 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿವ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ವ್ಣ್ಗೇರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 117/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 371200481096 10715100005756

391 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿವ್ಪ್ಪ  ಗಂ/ಗರುಶಿದ್ದ ಪ್ಪ ವ್ಣ್ಗೇರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 36/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 468107250313 10715131002087

392 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕಳಕಪ್ಪ  ತಂ/ಮರಿಯಪ್ಪ ವ್ಣ್ಗೇರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 139/ಅ-1p1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 624481578547 10715100007143

393 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ವ್ವ  ಗಂ/ನಾಗಪ್ಪ ವ್ಣ್ಗೇರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 154/ಇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 757520236481 62183509867

394 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿವ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಸೀಮಪ್ಪ ವ್ಣ್ಗೇರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 78/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 657985247999 10715100014610

395 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪ್ರ ಲ್ಹಾ ದಾಚರ ತಂ/ರಾಘವಿಂದ್ರ ಚರ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 5/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.70 30535 919010005807433

396 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ತಿಮಮ ಣ್ಣ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ವ್ಣ್ಗೇರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 131/1-ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 610515543406 918010113474427

397 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿವ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ವ್ಣ್ಗೇರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 81/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 760277751511 918010113474443

398 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಜಪ್ಪ  ತಂ/ಲಕ್ ಮ ಪ್ಪ ವ್ಣ್ಗೇರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 16/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 651008882547 918010113473408

399 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಭೀಮನ್ಗೌಡ ತಂ/ಮಲಲ ನ್ಗೌಡ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 90/2,90/2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 369111507917 918010113473275

400 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಮರಪ್ಪ  ತಂ/ನಾಗಪ್ಪ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 9/1/2,9/1/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 769810432325 918010113473301

401 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಪ್ಪ  ತಂ/ಹಿರೇಅಿಂಬರ ಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 86/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 699242285030 919010005807064

402 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಮರೇಶಪ್ಪ  ತಂ/ಈರಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 140/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 371983505335 919010005807543

403 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಸಪ್ಪ  ತಂ/ಬಾಲಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 90/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 477896137431 919010005807912

404 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪ್ರಸಪ್ಪ  ತಂ/ಲಚಮಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 91/5ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 456079087175 919010005807145

405 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ಯಲಲ ಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 120/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 506281773167 919010005807022

406 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಾಯ ಮಣ್ಣ  ತಂ/ಬಾಲಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 93/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 860618702650 919010005806922

407 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿದ್ದ ಪ್ಪ  ತಂ/ಹನುಮಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 104/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 439848439894 919010005806993

408 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 88/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 320141361152 919010005807899

409 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಆದ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಅಮರಪ್ಪ ಪುರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 86/ಆ1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 852906717563 919010005807174

410 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ  ಸೀಮನ್ಗೌಡ ತಂ/ಗೊೀಲಗೇರಿಗೌಡ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 120/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 39622 689935293550 919010005806951

411 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗಪ್ಪ  ತಂ/ಬಜೆ್ಜ ಪ್ಪ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 123/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 926920621646 919010005807886

412 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಕಕ ನಾಗಮಮ  ಗಂ/ಅಮರೇಶಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 140/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 354991031409 919010005807608

413 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪಂಪ್ಣ್ಣ  ತಂ/ರಾಮಣ್ಣ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 40/*2ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 543261991990 919010005807352

414 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಂಕಪ್ಪ  ತಂ/ನಾಗಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 92/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 568146521484 919010005807996

415 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮವ್ವ  ಗಂ/ಶಾಮಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 93/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 690384508120 919010005807417

416 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಗಯ ನ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಛತರ ಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 115/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 909334512101 919010005807530

417 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 108/3ಇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898  568376867143 919010005807844

418 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಾಯ ಮಣ್ಣ  ತಂ/ಭೀಮಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 118/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 832937091549 919010005807394

419 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ತಂ/ದುರಗಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 76/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 39260 464432093755 919010005807226

420 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ಸಣ್ಣ  ಬಸಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 60/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 39260 950151054535 10836101040388

421 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮರಿಹುಲಗೆವ್ವ  ಗಂ/ಹುಲಗಪ್ಪ ಸಿದಾದ ಪೂರ ತಾವ್ರಗೇರಾ 11/2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 278940575747 10836100303175

422 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಂತ ತಂ/ಹುಸೆನ್ಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 24/9 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 468837532804 919010005807365

423 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹಸನ್ಸಾಬ ತಂ/ಎಮ್ ಉಮರಸಾಬ ಚಿಕಕಮೂಕತಿಾನಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 20/1ಅp2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 39260 403946396297 62111536115

424 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಛತರ ಪ್ಪ  ತಂ/ಕಿಂಚಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 168/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 26173 481893209304 919010005807080

425 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸಿದ್ದ ಮಮ  ಗಂ/ರ್ಗಯ ನ್ಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 185/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 580835721754 10836100010949

426 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸೀಮನಾಥ ತಂ/ಆದ್ಪ್ಪ ಪುರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 111/4ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 26173 460385043932 919010005807938

427 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮನ್ಗೌಡ ತಂ/ಹನ್ಮಗೌಡ ಹಿರೇಮೂಕತಿಾನಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 29/1ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 815531072154 918010069852720

428 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನರುಪಾದ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಕರಿಹನ್ಮಪ್ಪ ಹಿರೇಮೂಕತಿಾನಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 27/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 360957383370 918010069852717

429 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹುಸೇನ್ಬಿ ಗಂ/ಶಾಮಿೀದ್ಸಾಬ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 26/1A ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 666957504128 919010005807129

430 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದೊಡಡ ಮಮ  ಗಂ/ಬಾಲಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 66/2A ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 655129156089 918010069852762

431 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪ್ವಾಡೆಮಮ  ಗಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 102/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 709040892633 10836101005145

432 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಲ ಕಾಜುಾನ್ ತಂ/ಬಾಳಪ್ಪ ಹಿರೇಮೂಕತಿಾನಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 53/B ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 896266566194 10836100010848

433 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಛತರ ಪ್ಪ  ತಂ/ದಾಯ ಮಪ್ಪ ಹಿರೇಮೂಕತಿಾನಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 27/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 891308132258 10836100011265

434 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರುದ್ರ ಗೌಡ ತಂ/ಹನ್ಮಗೌಡ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 106/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 428187914789 10836100007392

435 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಮರಪ್ಪ  ತಂ/ನಾಗಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 139/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 554304956600 10836101005297

436 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದುರಗಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 60/2ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 39260 602923033958 918010069852678

437 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚನ್ನ ಪ್ಪ  ತಂ/ವಿೀರಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 41/2ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 741087211433 919010005807200

438 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಂಕಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 128/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 338790622063 919010005808025

439 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಂಕವ್ವ  ಗಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 76/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 39260 682317422221 919010005807051

440 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 180/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 720722120687 62365390130

441 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸಣ್ಣ ದುರಗಪ್ಪ  ತಂ/ಜಟ್ಟಟ ಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 108/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 26173 565145472154 919010005807158



442 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕಿಂಟ್ಟಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 53/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 393316686916 919010005807970

443 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಾಳಪ್ಪ  ತಂ/ತಿಮಮ ಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 76/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 908808248987 62117218620

444 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಮರಪ್ಪ  ತಂ/ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಹಿರೇಮೂಕತಿಾನಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 55/C/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 39260 340902345447 918010069852694

445 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ/ದಾನ್ಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 41/2ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 899496871566 919010005806980

446 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದೇವ್ಪ್ಪ  ತಂ/ದುರಗಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 66/2A1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 39260 352138430826 919010005807190

447 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದಾನ್ಪ್ಪ  ತಂ/ವಿೀರಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 131/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 555127858675 919010005807792

448 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನ್ರಿಯಪ್ಪ  ತಂ/ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 32/2/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 782779761348 919010005807789

449 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ/ಭೀಮಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 108/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 230813118884 919010005808009

450 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದುರಗಪ್ಪ  ತಂ/ನ್ರಸಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 83/1/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 593135952608 918010069852746

451 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಮರಪ್ಪ  ತಂ/ಶಿವ್ಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 37/6,37/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 39260 290896484639 918010110272369

452 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮವ್ವ  ಗಂ/ಮಹದೇವ್ಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 44/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 637245764376 918010110272343

453 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಂಕಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 78/2/7-A ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 744944612093 919010010362527

454 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಾಯ ಮಸಿಿಂಗ ತಂ/ಶಿವ್ಸಿಿಂಗ್ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 60/2,60/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 797471848032 919010010362491

455 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕನ್ಕಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 16/9 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 26173 690528408753 919010010362459

456 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕರಿಯಪ್ಪ  ತಂ/ಸಗರಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 16/13 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.60 26173 784540974215 918010110272660

457 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದೊಡಡ ಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ಹಿರೇಮನಾನ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 118/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 851996343459 918010089869384

458 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮುಳಳ ಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ಮಣ್ಕಲಕೇರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 9/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 597112418789 18112200057504

459 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದೇವ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ಮಣ್ಕಲಕೇರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 24/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 752694103391 6188101001594

460 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸಂಗಪ್ಪ  ತಂ/ಇರಸಂಗಪ್ಪ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 24/1-A/p1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 939306639010 919010005765944

461 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರೇಣ್ಮಮ  ಗಂ/ಮಹಿಂತಗೌಡ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 22/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.50 21811 948552097133 919010005766031

462 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಗೊೀವಿಿಂದ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಪ್ಕಿೀರಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 112/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.70 30536 568572019193 918010110272592

463 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 43/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 613452715758 918010110272631

464 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 39/1-A ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 370114511959 918010110272576

465 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಾಳಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 39/1-ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 837665886566 918010110272411

466 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚನ್ನ ಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 78/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 966166808889 918010110272217

467 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 102/6 ಪ್.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 957590243484 918010110272152

468 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಣ್ಣ  ತಂ/ಓಿಂಕಾರಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 17/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 584439215162 918010110272482

469 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ/ದಾಯ ಮಣ್ಣ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 95/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 332673987933 918010110272220

470 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹುಲಗೇವ್ವ  ಗಂ/ಮರಿಯಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 14/3-ಕA ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 237013687737 918010110272466

471 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗಪ್ಪ  ತಂ/ಶರಣ್ಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 77/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 955905415432 918010110272518

472 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಹಿಂತಪ್ಪ  ತಂ/ಮಲಲ ಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 41/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 259614955615 918010110272291

473 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಗೌಡ ತಂ/ಮರೇಗೌಡ ಕೇಸೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 33/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 822445594208 915010046880086

474 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮುತತ ಣ್ಣ  ತಂ/ಕಳಕಪ್ಪ ಟ್ಟಿಂಗಿಂಟ್ಟ ಕಷ್ಟ ಗಿ 42/1/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 383263224261 10715101036534

475 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ರಾಮಣ್ಣ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 58/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 404644703519 918010110272576

476 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸಂಗಪ್ಪ  ತಂ/ಮಲಲ ಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 39/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 401445463166 918010110272275

477 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ತಂ/ಸಂಜೀವ್ಪ್ಪ ನೀಡಶೇಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 14/3ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.70 30536 214930134266 918010110272563

478 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಹಲಿಂಗವ್ವ  ಗಂ/ಸಗರಪ್ಪ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 27/3-ಕ/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.50 21811 913960883446 919010005765928

479 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ಶಿದ್ದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಗೊೀತಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 139/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 493694391859 919010005765876

480 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ವಿೀರುಪಾಕ್ಷ್ಗೌಡ ತಂ/ಬಸಲಿಂಗಪ್ಪ ಗಂಗನಾಳ ಕಷ್ಟ ಗಿ 58/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 456686460334 62003415412

481 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ವ್ವ  ಗಂ/ಪ್ವ್ಾತಗೌಡ ಹೆಸರೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 87/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 904146189465 10600100107769

482 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಮಾಟೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 449813986835 915010046880086

483 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸೀಮಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ಮಣ್ಕಲಕೇರಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 24/1-A ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.80 34898 557412571877 6188101001405

484 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನರುಪಾದೆಪ್ಪ  ತಂ/ರಾಮಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 119/ಇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 0.90 39260 690386382006 10836101028207

485 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ಈಶಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 100/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 608522367395 10836101073863

486 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬುಡನ್ಸಾಬ ತಂ/ಮಹಬೂಬಸಾಬ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 161/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 988865948914 918010069852788

487 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಾಬುಸಾಬ ತಂ/ಸುಲೇಮಾನ್ಸಾಬ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 49/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 244671993264 10836101107197

488 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ  ತಂ/ರಾಮಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 5/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 589824906849 919010005807831

489 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಾಳಪ್ಪ  ತಂ/ಯಂಕಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 94/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡಿ 1.00 43622 817283295283 62071714411

490 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ ತಂ/ಆದಿನಾರಾಯಣ್ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 156/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 2.00 81920 269869371523 779324134

491 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸಣ್ಣ ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಮಲ್ಹಕ ಜಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 81/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 2.00 81920 412466733019 10836100008947

492 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಮರಮಮ  ತಂ/ಸಣ್ಣ ಶರಣ್ಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 81/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 2.00 81920 482321815630 06312250001331

493 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಲ್ಹಲಸಾಬ ತಂ/ನ್ಬಿೀಸಾಬ ಉಪಾಪ ರ ಬಸಾಪೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 14/4,14/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 2.00 81920 706704023058 64087765633

494 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಿ ಮ ೀದೇವಿ ಗಂ/ರಾಮನ್ಗೌಡ ಬಳೂಟಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 110/2-1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 2.00 81920 908042034311 64109272079

495 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನೀಲಕಂಠಪ್ಪ  ತಂಪಂಪ್ಣ್ಣ ಮಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 6/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 0.60 24576 700539876374 62054739809

496 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದಾಯ ಮವ್ವ  ಗಂ/ಹನುಮಪ್ಪ ಬಚನಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 39/ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 1.00 40960 797154579732 6188101001586

497 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಾಿಂತಮೂತಿಾ ತಂ/ಮಲಲ ಪ್ಪ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 128/ಸಿ1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 0.60 24576 683729528416 62205621662

498 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಿಂಬಣ್ಣ  ತಂ/ಮಲಲ ಪ್ಪ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 128/ಸಿ1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 0.60 24576 284293817432 62081716959

499 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ತಂ/ಶಿವ್ಪ್ಪ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 331/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 1.00 40960 316305012376 10836101005473

500 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಛತರ ಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 312/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 0.80 32768 853487947107 10836101018477

501 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ವಿೀರಣ್ಣ  ತಂ/ಅಮರೇಶಪ್ಪ ಮೇಣೆದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 140/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 0.70 28672 848929889430 10836100010228

502 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ತಂ/ಮಲ್ಹಕ ಜಪ್ಪ ಮೇಣೆದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 121/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 0.70 28672 677086350918 06312210017666

503 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪಾವ್ಾತೆಮಮ  ಗಂ/ಲಿಂಗನ್ಗೌಡ ಮೇಣೆದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 122/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 1.00 40960 387635846976 10836101025176

504 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಲ್ಹಲ ಲಿಂಗ ತಂ/ಭೀಮಪ್ಪ ಮೇಣೆದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 162/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 1.00 40960 985682648995 10836100011576

505 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸಪ್ಪ  ತಂ/ಗದೆನ ಪ್ಪ ಬಳೂಟಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 18/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 2.00 81920 261998789128 10600100003317

506 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಮಮ  ಗಂ/ದೊಡಡ ಯಯ ಮಾಯದ್ ಹುಣ್ಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 4/2/ಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.20 42750 926162583720 1064131008638

507 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿವಾನಂದ್ ತಂ/ದೇವ್ಪ್ಪ ಕಾಯ ದಿಗಪಾಪ ಹನುಮಸಾಗರ 1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 42750 581917230873 10600101059021

508 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸುವ್ಣ್ಾಮಮ  ಗಂ/ನಾಗರಡೆಪ್ಪ ತಿಮಮ ನ್ಹಟ್ಟಟ ಹನುಮಸಾಗರ 19/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 42750 652976302150 18112210009119

509 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಬಸವ್ರಾಜ ತಂ/ನಾಗರಡೆಪ್ಪ ತಿಮಮ ನ್ಹಟ್ಟಟ ಹನುಮಸಾಗರ 16/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 42750 948790836284 18112200045642

510 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಲ ವ್ವ  ಗಂ/ರಾಮಣ್ಣ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 332/3,332/4,

332/5
ಪ್.ಜಾತಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 42750 652976302150 175500101005485

511 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸಂಗಪ್ಪ  ತಂ/ಶಿವ್ಪ್ಪ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 331/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋರು 1.00 22538.00 298388644098 62402340778

512 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ತಂ/ಶಿವ್ಪ್ಪ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 331/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋರು 1.00 22538.00 316305012376 10836101005473

513 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ವಿಕರ ಮ ತಂ/ಪುರಂದ್ರ ಶೇಠ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 80/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋರು 1.00 22538.00 228585710557 10836100008591

514 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಭೀಮಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಬನ್ಕನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 16/1/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋರು 0.80 18031.00 847696595135 91601008481787

515 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ತಕಕ ಪ್ಪ  ತಂ/ಮಲಕಾಜಪ್ಪ ಬನ್ಕನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 42/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋರು 1.20 27046.00 269523172953 08052200000980

516 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದೊಡಡ ನ್ಗೌಡ ತಂ/ಕಳಕನ್ಗೌಡ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 119/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋರು 1.00 12339.00 353394426747 10715100006349

517 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಪ್ಪ  ತಾ/ಹನುಮವ್ವ ಲಿಂಗದ್ಳಿಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 56/1-1 ಪ್. ಜಾತಿ ಗೋರು 1.00 30369.00 913160500939 62189845656

518 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದೇವ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಫಕಿೀರಪ್ಪ ಪ್ರಸಾಪೂರ ಹನುಮಸಾಗರ 36/1,36/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 349376283067 918010089866013

519 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಹಿಂತೇಶ ತಂ/ಅಮರಪ್ಪ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 18/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 652092059090 918010089866385

520 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನೀಲಪ್ಪ  ತಂ/ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 16/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 864149235717 918010089865890

521 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನೀಲಪ್ಪ  ತಂ/ಅಯಯ ಪ್ಪ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 19/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.50 25562.00 765189314667 918010089865913



522 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಖಾದ್ರಸಾಬ ತಂ/ಮದ್ರಸಾಬ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 15/ಅp3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 871121985091 918010089865926

523 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸಣ್ಣ ಮುಕತ ಿಂಸಾಬ ತಂ/ಹಟೇಲಸಾಬ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 16/1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 30675.00 725358731956 918010089865955

524 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಮೇಶ ತಂ/ಶರಣ್ಪ್ಪ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 16/1-4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.40 20450.00 315275454835 918010089865968

525 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನುಮಪ್ಪ  ತಂ/ಫಕಿೀರಪ್ಪ ಪ್ರಸಾಪೂರ ಹನುಮಸಾಗರ 36/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 697026812399 918010089865984

526 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಭೀಮಪ್ಪ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 16/2/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 902913258298 918010089865997

527 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನುಮಪ್ಪ  ತಂ/ಬಾಳಪ್ಪ ಕನ್ಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 45/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 540430023918 62471530213

528 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಿಂಗಪ್ಪ  ತಂ/ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 16/2/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 991874041058 6188101001032

529 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮವ್ವ  ಗಂ/ಮುನಯಪ್ಪ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 8/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 51125.00 824528597558 918010089867058

530 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರೇಣ್ವ್ವ  ಗಂ/ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 5/1p1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.90 45887.00 630465040417 918010089866738

531 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸನ್ಗೌಡ ತಂ/ಪ್ರಸನ್ಗೌಡ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 18/4 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 30675.00 937594115567 918010089866275

532 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಜೇಸಾಬ ತಂ/ದಾದೇಸಾಬ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 14/p1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 553102099057 918010089867016

533 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚಂದುಸಾಬ ತಂ/ಮದ್ರಸಾಬ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 15/ಅp1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 672302624122 918010089868530

534 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ತಂ/ಹುಚ್್ಚ ಸಾಬ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 15/ಅp2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 900154745256 918010089868268

535 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದುರಗಪ್ಪ  ತಂ/ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 16/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 30675.00 448108194265 918010089865942

536 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹುಸೇನ್ಸಾಬ ತಂ/ಮದ್ರಸಾಬ ಬಿಿಂಗಿಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 15/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 863758099760 918010089867171

537 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದೇವ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಯಂಕಪ್ಪ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 109/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 793716267884 918010103360189

538 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಅಮರಪ್ಪ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 47/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 971780771751 918010103381801

539 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ತಂ/ಅಮರಪ್ಪ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 47/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 443344431622 918010103360312

540 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ ಹನುಮಸಾಗರ 5/5 ಪ್.ಜಾತಿ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 866988322570 918010089869588

541 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ  ತಂ/ಫಕಿೀರಪ್ಪ ಹಿರೇಬನನ ಗೊಳ ಹನುಮಸಾಗರ 114/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 650001458045 918010103360244

542 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವ್ರಾಜ ತಂ/ಯಂಕಪ್ಪ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 109/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 435486008819 918010089869012

543 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮುತತ ಪ್ಪ  ತಂ/ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 100/5 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 851278864073 918010089869643

544 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸೀಮಶೇಖರ ತಂ/ದೇವ್ಪ್ಪ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 138/1 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 690390707523 918010100672863

545 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಂಗಪ್ಪ  ತಂ/ಭೀಮಪ್ಪ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 109/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 377009445449 918010089868792

546 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಈರಪ್ಪ  ತಂ/ಮಲಲ ಪ್ಪ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 102/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 30675.00 351191710375 918010089869546

547 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಮನೂರಪ್ಪ  ತಂ/ಮಲಲ ಪ್ಪ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 121/6,121/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.70 35787.00 995425742163 918010089869087

548 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ತಿಪ್ಪ ಣ್ಣ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 124/2p1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 383437073946 918010103360286

549 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಗಂಗಮಮ  ಗಂ/ದೊಡಡ ಪ್ಪ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 22/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 955816437269 918010103360163

550 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರೇಣ್ವ್ವ  ಗಂ/ಹನುಮಪ್ಪ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 96/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 30675.00 487122557708 918010110271094

551 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಾಲಪ್ಪ  ತಂ/ದಾಯ ಮಪ್ಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 25/p1 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 400550689289 918010089869559

552 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅರಳಪ್ಪ  ತಂ/ಮರಿಯಪ್ಪ ಹಿರೇಬನನ ಗೊಳ ಹನುಮಸಾಗರ 28/p1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 750220583060 918010089868747

553 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ/ಶಾಿಂತಪ್ಪ ಹಿರೇಬನನ ಗೊಳ ಹನುಮಸಾಗರ 36 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 869473043076 918010103381814

554 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ದೇವ್ಪ್ಪ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 138/10 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 30675.00 705659585494 918010089869070

555 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಣ್ಣ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ಹಿರೇಬನನ ಗೊಳ ಹನುಮಸಾಗರ 46/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 30675.00 523879759209 918010089869119

556 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಮನೂರಪ್ಪ  ತಂ/ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಉಪಾಪ ರ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 66/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 30675.00 995425742163 918010089869087

557 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗಪ್ಪ  ತಂ/ತಿಮಮ ಣ್ಣ ಹಿರೇಬನನ ಗೊಳ ಹನುಮಸಾಗರ 55/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.50 25562.00 486018196943 918010089868734

558 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮುರ್ತಾಜಾಸಾಬ ತಂ/ಖಾಜಾಸಾಬ ಹಿರೇನಂದಿಹಳ ಹನುಮಸಾಗರ 138/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 30675.00 347297405231 918010089869038

559 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಖಾಜಾಸಾಬ ತಂ/ಮೌಲ್ಹಸಾಬ ಮಾವಿನ್ ಇಟಗಿ ಹನುಮಸಾಗರ 24/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 423133949519 918010089869562

560 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗಪ್ಪ  ತಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ಡೊಣೆಣ ಗಡ್ಡಡ ಹನುಮಸಾಗರ 11/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 603370920372 62250054946

561 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಈರವ್ವ  ಗಂ/ಸುಗಿರ ವ್ಪ್ಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 36/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.40 20450.00 455826069229 62472949743

562 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚಂದ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಬಾಲಪ್ಪ ಮಡ್ಡಕಕ ರಿ ಹನುಮಸಾಗರ 48/9 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 40900.00 837016001642 917010040413976

563 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನುಮಪ್ಪ  ತಂ/ಭೀಮಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 13/3 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 975763384982 919010005807268

564 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಪ್ಪ  ತಂ/ಹಿರೇಕನ್ಕಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 15/2/1B,17/1/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 772884961222 918010110271515

565 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಗಂಗವ್ವ  ಗಂ/ಭೀಮಪ್ಪ ನಲ್ಲಲ ಗಲಲ ಹನುಮನಾಳ 67/1ಅ ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 229262864531 918010110271285

566 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಪ್ಪ  ತಂ/ಹನುಮಪ್ಪ ಗೊರೆಬಿಹಳ ಹನುಮನಾಳ 44/1A ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 217091467904 918010089868909

567 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕಲಲ ನ್ಗೌಡ ತಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 19/2/1A ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 510225737061 919010005807640

568 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ಬೊಮಮ ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 66/1 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 287229861659 918010110271395

569 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಂಗಪ್ಪ  ತಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ಬೊಮಮ ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 33/1 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 969534171489 918010110271890

570 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಮನ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಸತಯ ಪ್ಪ ಬೊಮಮ ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 16/4 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 748181353073 918010110271421

571 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಉಮೇಶಪ್ಪ  ತಂ/ರಂಗಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 10/11-ಅ ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.70 51537.00 837304357955 918010110271340

572 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನುಮಪ್ಪ  ತಂ/ಕನ್ಕಪ್ಪ ಬೊಮಮ ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 42/2,42/6 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.70 51537.00 610848931362 918010110271589

573 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗಪ್ಪ  ತಂ/ಸೀಮಪ್ಪ ಕಡತಗೇರಾ ಹನುಮನಾಳ 67/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 622100724393 918010069852296

574 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಫಕಿೀರಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 18/kp1 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.40 29450.00 488045061870 918010110271311

575 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವ್ರಾಜ ತಂ/ಅಳಳ ಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 4/1 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 44175.00 929686894652 918010110271573

576 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಯಮನ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಅಚನೂರ ಹನುಮನಾಳ 46/1/1-2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 93625.00 939640980658 918010110271272

577 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ ತಂ/ಶೇಖಪ್ಪ ನಲ್ಲಲ ಗಲಲ ಹನುಮನಾಳ 44/2/3 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 84262.00 830939594987 918010110271227

578 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಛತರ ಪ್ಪ  ತಂ/ಯಲಲ ಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 14/3 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.50 46812.00 694112064891 918010110271337

579 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸಪ್ಪ  ತಂ/ಪುಿಂಡಲಯಪ್ಪ ಅಚನೂರ ಹನುಮನಾಳ 46/1/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 339606560399 919010005807695

580 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನುಮಪ್ಪ  ತಂ/ಮಾನ್ಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 16/1 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 73625.00 359142631879 918010110271450

581 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸುರೇಶ ತಂ/ಅಸೆಗೆಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 25/1/9,1/15 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 73625.00 451010397928 918010089868488

582 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಭೀಮಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಬೊಮಮ ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 44/4 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 51537.00 740816567036 918010110271926

583 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಧಮಾಪ್ಪ  ತಂ/ಫಕಿೀರಪ್ಪ ಗೊರೆಬಿಹಳ ಹನುಮನಾಳ 28/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 278428824325 918010089868925

584 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸುಜಾತಾ ಗಂ/ನಾಗಪ್ಪ ಗೊರೆಬಿಹಳ ಹನುಮನಾಳ 32/1A ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 73625.00 459209733188 919010005807501

585 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದಾಯ ಮವ್ವ  ತಂ/ಅಯಯ ಪ್ಪ ಗೊರೆಬಿಹಳ ಹನುಮನಾಳ 3/3A ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 73625.00 260698462211 919010005807255

586 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹುಚ್ ಪ್ಪ  ತಂ/ಮಲಲ ಪ್ಪ ಬೊಮಮ ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 47/3,47/5,47/6 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 93625.00 641006552769 918010069852306

587 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಬೊಮಮ ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 18/5 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 74900.00 870469013919 918010110271544

588 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಭೀಮಪ್ಪ  ತಂ/ಬಾಳಪ್ಪ ಬೊಮಮ ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 22/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 93625.00 648559069506 919010005807653

589 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಫಕಿೀರಪ್ಪ ಅಚನೂರ ಹನುಮನಾಳ 25/4ಎ ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 56175.00 273366713285 918010089869614

590 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಬೊಮಮ ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 18/3 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.90 84262.00 774906393215 918010110271410

591 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಗಂಗಪ್ಪ  ತಂ/ನಾಗಪ್ಪ ಬೊಮಮ ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 45/6 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 93625.00 728984295552 918010110271405

592 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸಪ್ಪ  ತಂ/ಯಲಲ ಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 1/1/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.50 46812.00 861460423777 918010110271366

593 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ತಂ/ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ ಬೊಮಮ ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 42/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 93625.00 734996580765 919010005807271

594 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪ್ಡ್ಡಯಪ್ಪ  ತಂ/ಅಳಳ ಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 4/1 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 56175.00 423820461585 918010110271531

595 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮುತತ ಪ್ಪ  ತಂ/ನಾಗಪ್ಪ ಗೊರೆಬಿಹಳ ಹನುಮನಾಳ 25/1ಬಿ ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.00 93625.00 458703829648 10009397060

596 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಾಲಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಯಲಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 138/* ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 62500144908

597 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ಸತಯ ಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 17/2/4 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.20 88350.00 989378341213 918010110271463

598 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸತಿೀಶ ತಂ/ಹನ್ಮಗೌಡ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 24/2/5 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 294026039970 918010110271353

599 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ತಿಪ್ಪ ವ್ವ  ಗಂ/ಹನ್ಮಗೌಡ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 25/2/3 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 280995244205 918010110271379

600 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವ್ವ  ಗಂ/ಶಂಕರ ಪ್ಪ ನಲ್ಲಲ ಗಲಲ ಹನುಮನಾಳ 40/1 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.20 88350.00 327937469133 918010089869630

601 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಜುಾನ್ಗೌಡ ತಂ/ಹನ್ಮಗೌಡ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 15/2/6 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.20 88351.00 587312242078 918010089868475



602 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರೆಣ್ಣ ವ್ವ  ಗಂ/ಕಳಕಪ್ಪ ಗೊರೆಬಿಹಳ ಹನುಮನಾಳ 20/1A ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.20 88350.00 322802349222 919010003846968

603 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಈರಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ರ್ತಮರಿಕಪ್ಪ ಹನುಮನಾಳ 10/2/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.10 78261.00 591916602344 919010005807637

604 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವ್ರಾಜ ತಂ/ಕನ್ಕಪ್ಪ ಬಸಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 12/1/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.80 58900.00 950826725533 918010042273737

605 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಓಬಳೇಗೌಡ ತಂ/ಕನ್ಕನ್ಗೌಡ ವಿಂಕಟಾಪೂರ ಹನುಮನಾಳ 4/2 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.20 88350.00 358421321525 919010005807705

606 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಫಕಿೀರಪ್ಪ ಅಚನೂರ ಹನುಮನಾಳ 25/4B ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 0.60 44175.00 273366713285 918010089869614

607 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಿಂಗನ್ಗೌಡ ತಂ/ಫಕಿೀರಗೌಡ ಗೊರೆಬಿಹಳ ಹನುಮನಾಳ 5/1 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.10 78260.00 825092702519 919010010363368

608 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪ್ರಸಪ್ಪ  ತಂ/ದುರಗಪ್ಪ ಗೊರೆಬಿಹಳ ಹನುಮನಾಳ 24/4 ಪ್.ಪಂಗಡ ಟೊಮೀಟೊ 1.20 88350.00 746966412346 919010005807527

609 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹಸನ್ಸಾಬ ತಂ/ನೂರಸಾಬ ಬೊಮಮ ನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 51/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೀಟೊ 1.08 55215.00 548384852800 918010069852319

610 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿವ್ಯಯ  ತಂ/ದೊಡಡ ಯಯ ಮಾಯದ್ಹುಣ್ಸಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 4/2ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 1.00 270900 350839941736 520291028969265

611 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಶವ್ವ  ಗಂ/ದುರಗಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ ಹನುಮಸಾಗರ 110 ಪ್.ಜಾತಿ ದಾರ ಕ್ಿ 1.00 270900 348085138919 52175903541

612 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಡೇಸಾಬ ತಂ/ಹೊನುನ ರಸಾಬ ಹುಲಯಾಪೂರ ತಾವ್ರಗೇರಾ 120/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 0.80 216720 862310274507 10645100003105

613 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಯಮನ್ವ್ವ  ಗಂ/ಸಣ್ಣ ಸಂಗಪ್ಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 33/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 1.00 270900 922423172627 10836101078080

614 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹನುಮಪ್ಪ  ತಂ/ಈಶಪ್ಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 145/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 0.90 243810 446970973985 10836101043303

615 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹನುಮಪ್ಪ  ತಂ/ರಾಮಪ್ಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 76/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 0.90 243810 600476585196 10836101122707

616 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ  ಯಂಕೀಬ ತಂ/ಹನುಮಪ್ಪ ಮದ್ಲಗಟ್ಟಟ ಕಷ್ಟ ಗಿ 28/2 ಪ್.ಜಾತಿ ದಾರ ಕ್ಿ 0.60 162540 444516060102 520101037721999

617 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶೇಖಪ್ಪ  ತಂ/ದೇವಿಂದ್ರ ಪ್ಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 3/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 0.90 243810 330817940159 10836101057856

618 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶರಣ್ಪ್ಪ  ತಂ/ದೇವಿಂದ್ರ ಪ್ಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 3/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 0.90 243810 951133532346 10836101059207

619 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ರಂಗಪ್ಪ ಎಮ್ ರಾಿಂಪೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 28/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 0.80 216720 778119140919 913010027029314

620 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದೇವಿಂದ್ರ ಗೌಡ ತಂ/ಕಳಕನ್ಗೌಡ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 395/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 2.00 541800 452479853077 1071510006348

621 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರವಿಕಮಾರ ತಂ/ಶೇಖರಗೌಡ ಗಮಗೇರಾ ಕಷ್ಟ ಗಿ 67/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 0.80 216720 976329038986 62133454907

622 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮನ್ಗೌಡ ತಂ/ಲಿಂಗನ್ಗೌಡ ಬಳೂಟಗಿ ಕಷ್ಟ ಗಿ 109/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 1.00 270900 565032414172 64109633887

623 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 126/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 1.00 270900 152015924782 18112200006397

624 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಅಮರೇಶ ತಂ/ಮರಿಯಪ್ಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 103/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 0.90 243810 670618938056 10836101058040

625 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದೇವ್ಮಮ  ಗಂ/ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 123/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 1.00 270900 790482331276 10836101057500

626 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜಶೇಖರ ತಂ/ಶರಣ್ಪ್ಪ  ಬಾಯ ಲಹಳ ಕಷ್ಟ ಗಿ 30/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 1.00 270900 312922982718 175500101001553

627 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹದೇವ್ಗೌಡ ತಂ/ಶರಣ್ಪ್ಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 111/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 0.80 216720 312622909877 10836101032981

628 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಳಮಮ  ಗಂ/ಹೊೀಳಿಯಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 14/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 0.50 135450 854968955411 10836100301634

629 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಪ್ಪ  ತಂ/ಯಮನ್ಪ್ಪ ಹಿರೇಮುಕತಿಾನಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 44/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 1.00 27900 781123619984 10836101074792

630 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದುರಗಪ್ಪ  ತಂ/ಸಣ್ಣ ಮರಿಯಪ್ಪ ಲಿಂಗದ್ಹಳಿಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 138/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕ್ಿ 0.90 243810 988162989831 62072572519

631 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸುವ್ಣ್ಾಮಮ  ಗಂ/ನಾಗರೆಡಡ ಪ್ಪ ತಿಮಮ ನ್ಹಟ್ಟಟ ಹನುಮಸಾಗರ 19/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋರು 2.00 21908.00 652976302150 18112210009119

632 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹೇಶ ತಂ/ರಾಮಪ್ಪ ಹಿರೇಬನನ ಗೊೀಳ ಹನುಮಸಾಗರ 69/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋರು 1.00 10954.00 919527341912 64149294041

633 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಸಪ್ಪ  ತಂ/ರಾಮಪ್ಪ ಹಿರೇಬನನ ಗೊೀಳ ಹನುಮಸಾಗರ 69/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋರು 1.00 10954.00 450211202124 64134450688

634 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಆಿಂಜನೇಯ ತಂ/ಹನುಮಪ್ಪ ಜೂಲಕಟ್ಟಟ ಹನುಮಸಾಗರ 72/2,72/4 ಪ್.ಜಾತಿ ಗೋರು 1.00 19717.00 805185563326 175500101006014

635 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಿರಣ್ ತಂ/ಶೆಖರಗೌಡ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 28/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋರು 1.00 10954.00 761532003726 52175903880

636 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಒಂದ್ನೆೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ನೀಲಮಮ  ಗಂ/ಶೇಖರಪ್ಪ ಮೆಣೇದಾಳ ತಾವ್ರಗೇರಾ 28/B ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋರು 1.00 10954.00 62128170104

637 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ತಂ/ತಿಮಮ ಪ್ಪ ಉಪಾಪ ರ ಬಸಾಪೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 14/*/3 ಪ್.ಜಾತಿ 0.92 126000.00 726028304615 10600100110129

638 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಕಳಕಪ್ಪ  ತಂ/ಅಯಯ ಪ್ಪ ಕಡೆಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 55/*/1P1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20 62500.00 608961144941 10600100005181

639 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಭೀಮಪ್ಪ ಬನ್ಕನಾಳ ಹನುಮನಾಳ 35/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.60 62500.00 555133502561

640 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಈರವ್ವ  ಗಂ/ಸುದಿರ ವ್ಪ್ಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 36/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 70000.00 455826069229 62472949743

641 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಹನುಮಪ್ಪ  ತಂ/ಬಾಳಪ್ಪ ಕನ್ಕಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ 45/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 70000.00 540430023918 62471530213

642 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಗವಿಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ತಂ/ಶರಣ್ಪ್ಪ ತಾವ್ರಗೇರಾ ತಾವ್ರಗೇರಾ 260/1/5 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 70000.00 418503557764 62320181399

643 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಈರನ್ಗೌಡ ತಂ/ಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಪ್ಟಟ ಲಚಿಿಂತಿ ಹನುಮನಾಳ 83/7 ಪ್.ಪಂಗಡ 0.80 126000.00 726979928684 10626101035836

644 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಹುಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ಕಿಂಬಳಾವ್ತಿ ಹನುಮನಾಳ 30/*/11 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 70000.00 510918067134 10627100004319

645 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಕಳಕಪ್ಪ  ತಂ/ಅಶೀಕಪ್ಪ ಯಲಬುಣ್ಚಿ ಹನುಮನಾಳ 109/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 70000.00 401470151922 911010057384519

646 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಚಂದ್ರ ಹಸ ತಂ/ಶರಣ್ಪ್ಪ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 344/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 70000.00 742756426071 04552010071756

647 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಯಂಕೀಬ ತಂ/ಹನುಮಪ್ಪ ಮದ್ಲಗಟ್ಟಟ ಕಷ್ಟ ಗಿ 28/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 70000.00 444516060102 620101037721999

648 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ರಾಮಣ್ಣ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 273/*/P2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.50 70000.00 904289785216 10715101038310

649 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ದೊಡಡ ಬಸವ್ರಾಜ ತಂ/ಬಾಳಪ್ಪ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 101/*/ಇ ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 70000.00 550318754739 10715100019063

650 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶೇಖರಗೌಡ ತಂ/ಮಲೇಶಗೌಡ ಗಮಗೇರಾ ಕಷ್ಟ ಗಿ 76/2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 70000.00 285705512817 52175915728

651 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಯಮನ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಯಂಕಪ್ಪ ಮಲಕಾಪೂರ ಹನುಮಸಾಗರ 41/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 62500.00 423991767403 10567100001559

652 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಹನ್ಮಪ್ಪ  ತಂ/ರ್ಗಯ ನ್ಪ್ಪ ಬಿಜಕಲಲ ಕಷ್ಟ ಗಿ 18/2/7,139/5 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 70000.00 343615694791 914020051740588

653 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಭೀಮಪ್ಪ  ತಂ/ಮಲಲ ಪ್ಪ ರ್ತಗಗ ಲಡೊೀಣಿ ಹನುಮನಾಳ 27/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.60 70000.00 396159821385 10626101015470

654 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಅಮರಪ್ಪ  ತಂ/ಅಮರಪ್ಪ ಮಾಯ ದ್ರಡೊಕಿಕ ತಾವ್ರಗೇರಾ 55/1P3,56/2P2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 70000.00 251969817950 62028465704

655 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಕಟರ ಬಸಪ್ಪ  ತಂ/ಸೀಮಲಿಂಗಪ್ಪ ಸಿದಾದ ಪೂರ ತಾವ್ರಗೇರಾ 26/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 200000.00 978433236132 62114825751

656 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಮಹಲಿಂಗಮಮ  ಗಂ/ಕಲ್ಹಯ ಣ್ಪ್ಪ ನ್ಡವ್ಲಕಪ್ಪ ಕಷ್ಟ ಗಿ 15/1ಇ,15/*ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 200000.00 751551463147 917010071920445

657 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಸುವ್ಣ್ಾಮಮ  ಗಂ/ನಾಗರೆಡೆಡ ಪ್ಪ ತಿಮಮ ನ್ಹಟ್ಟಟ ಹನುಮಸಾಗರ 19/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 200000.00 652976302150 18112210009119

658 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಚಿದಾನಂದ್ಪ್ಪ  ತಂ/ಭದ್ರ ಪ್ಪ ಹುಲಯಾಪೂರ ತಾವ್ರಗೇರಾ 115 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 75000.00 422071786478 10645101014523

659 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮತುೂ ನಿವಯಹಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ಮೈಲಾರಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 44/2 GM ಗೋರು 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ 1.00 10810.00 756862430973 10859100004599

660 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮತುೂ ನಿವಯಹಣೆ ದೋವಕ್ಕ ಶರಣ್ಪಪಗ್ೌಡ್ ಜಿ. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 41/3 GM ಗೋರು 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ 2.00 21620.00 948061986591 62112993896

661 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮತುೂ ನಿವಯಹಣೆ ಅಮರಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲ್ಗಳ ರ ಕ್ುಡ್ಗುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 160/ಬಿ GM ಗೋರು 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ 2.00 21620.00 335650286766 918010042273724

662 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮತುೂ ನಿವಯಹಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ವಿೋರಪಪ ಭಜಂತಿರ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 165/1 SC ಗೋರು 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ 1.00 19717.00 588403403637 917010074230228

663 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮತುೂ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿವಪುತರಪಪ ಯಮನಪಪ ಗದಿದ ಗ್ಾಣ್ದ್ಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 142 GM ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 1.00 22539.00 736790636136 64123201816

664 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮತುೂ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಶಂಕ್ರರಾವ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮಂಗಳ ರ ಮಂಗಳ ರು 107/2/1,107/1/8,107/1/2 GM ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 1.00 22538.00 998298554614 17202065975

665 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮತುೂ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ವಿರೋಶ ಕೆ.ಶರಣ್ಪಪ ಬಿೋರಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 3 GM ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 1.00 22539.00 478317408899 10917905686

666 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮತುೂ ನಿವಯಹಣೆ ಹನಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಹಿರೋಮನಿ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 4/3-ಅ ST ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 1.00 40569.00 519957276151 10859100058295

667 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮತುೂ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ಳಕ್ಮಮ ಅಂದ್ಾನಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 122 GM ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 1.00 22538.00 298814991362 18102200088666

668 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮತುೂ ನಿವಯಹಣೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಗ್ಾಯನನಗ್ೌಡ್ ಪೂೋ.ಪೂೋಟಿಲ್ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 103/1/ಈ GM ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 1.00 22538.00 360962257490 10647100034213

669 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮತುೂ ನಿವಯಹಣೆ ಹನಮಂತಪಪ ಬಸಪಪ ಬಂಡಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರು 159/1 SC ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ 1.00 40569.00 988998469094 62119140068

670 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹೆೋಶ ಶಂಕ್ರಪಪ ಯರಾಶಿ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರ 72/ಪಿ2 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 270900.00 349722695121 10556100003165

671 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಶವನಾಥ ನಾಗಪಪ ತಮಮಣ್ಣವರ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ಮಂಗಳ ರ 30/2 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 270900.00 918367886740 0546101031885

672 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಅಶೆ ೋಕ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಯರಾಶಿ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರ 72/ಪಿ1 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 270900.00 953734350757 10556100003201

673 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಯಮನಪಪ ಕ್ಲ್ಲಪಪ ತಳವಾರ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರ 168/ಈ GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 270900.00 945636079005 10556100004200

674 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ೋಟೆರೋಶ ನಾಗಪಪ ತಮಮಣ್ಣವರ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ಮಂಗಳ ರ 30/1 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 270900.00 603886808647 10733100008101

675 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬುಡ್ಡಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಹಳಿಿ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರ 85/3 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 270900.00 376811109331 10556100000059

676 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರ 57/2 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.50 406350.00 278129823356 10556100001741

677 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಮಹಾಂತಪಪ ಓಜನಹಳಿಿ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರ 109 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 270900.00 252304218572 1196104000074607

678 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸಣ್ಣಬಾಳಪಪ ಹನಮಪಪ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರ 147/ಇ GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 270900.00 623232878583 10556100041021



679 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಅಮರೋಶಪಪ ಅಮರಪಪ ಬೆಲ್ಲದ್ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರ 42/2 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 270900.00 778305513720 913020018298883

680 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಯಂಕ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಅಳಿಳಿಿ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರ 254 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 270900.00 618230162927 20341189158

681 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಾಂತಪಪ ಹನಮಪಪ ಓಜನಹಳಿಿ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರ 110 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.50 135450.00 349295676605 10704100003569

682 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಾಯನಪಪ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರ 57/ಅ GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.00 270900.00 4.56903E+11 314190462024

683 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಸಿದ್ದಪಪ ಕೆ ೋನನಗ್ೌಡ್ರ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರ 346 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.00 541800.00 514676574814 914010049215745

684 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಯಯವಣ್ಕ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರ 19/ಆ GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.00 541800.00 599047579106 20341185063

685 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಭೋಮಪಪ ಮೈಲಾರಪಪ ಮೋಟಿ ಲ್ಗಳ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 3/2 GM ಬಾಳೆ 1.00 105431.00 475735698749 913010029959264

686 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮುತೂಪಪ ಹನಮಪಪ ತಾಳಕೆೋರಿ ಲ್ಗಳ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 6/3 GM ಬಾಳೆ 1.00 105431.00 277250903431

687 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಾರುತಿ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಗ್ಾವರಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 698 GM ಬಾಳೆ 1.00 105431.00 680661431874 10711100003977

688 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಿಂಗಪಪ ಪರಧಾನಪಪ ಬನಿಾಕೆ ಪಪ ಲ್ಕ್ಮಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 41/1 GM ಬಾಳೆ 0.50 52715.00 702343311668 918010078829267

689 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ನಿಂಗಪಪ ನಗರದ್ ಲ್ಕ್ಮಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 39/ಆ-2 GM ಬಾಳೆ 0.60 63258.00 524778276745 918010078829281

690 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಾದ್ಮಮ ಶರಣ್ಪಪಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 42-42, 43/ಆ1ಪಿ1 GM ಬಾಳೆ 0.76 80128.00 669472487249 918010089866411

691 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಈರಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 77/4,77/6 GM ಬಾಳೆ 1.00 104838.00 265448282519 918010089866576

692 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಪೂೋ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 36 GM ಬಾಳೆ 1.00 104838.00 228232977691 918010089866550

693 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪಪಗ್ೌಡ್ ಸಕ್ಕರಗ್ೌಡ್ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 37-38/ಈ GM ಬಾಳೆ 1.00 104838.00 473764429133 918010089866521

694 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ತಿಮಮಪಪ ಲ್ಗಳ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 16/3 GM ಬಾಳೆ 1.00 104838.00 867862280389 918010089866589

695 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚಂದ್ಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಹಳಿಿಕೆೋರಿ ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 52-53-ಅಪಿ1 GM ಬಾಳೆ 1.00 105431.00 511635929649 918010089866987

696 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ತಿಮಮಣ್ಣ ಸ ೋಮಪಪ ಚವಡಿ ತಳಕ್ಲ್ಲ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 216/2 GM ಬಾಳೆ 0.70 73802.00 804373386072 918010078829377

697 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ಸಣ್ಣಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಬಾನಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 69/5 GM ಬಾಳೆ 0.60 63259.00 656553744619 918010078829234

698 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಯಲ್ಲಪಪ ಮೋಟಿ ತಳಕ್ಲ್ಲ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 112/1 GM ಬಾಳೆ 0.50 52716.00 280880449917 918010078829315

699 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹುಲ್ಲಪಪ ತಂ/ ಹುಲ್ಲಪಪ ಹಳಿಿಕೆೋರಿ ವಜರಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 123/1ಇ GM ಬಾಳೆ 1.00 105431.00 386713959659 918010089868297

700 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದೋವಕ್ಕ ಬಸವರಾಜ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 38/ಅ GM ಬಾಳೆ 1.00 105431.00 459742520314 918010089889556

701 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಈರಪಪ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 129/1 GM ಬಾಳೆ 1.00 105431.00 859383570041 917010069852089

702 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ತಳಬಾಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 229/ಅ, 229/ಆ GM ಬಾಳೆ 0.98 103322.00 875083676690 918010100684044

703 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ಹಮಿಮಗಿ ಮುದ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 30/ಈ8 GM ಬಾಳೆ 1.00 105432.00 999688105199

704 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರಸ ಲ್ಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ಹಿರೋಮನಿ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 67/ಪಿ1 GM ಬಾಳೆ 1.00 105432.00 603744946347 62069838963

705 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮುಕ್ುೂಂಬಿ ರಾಜೋಸಾಬ ಹಿರೋಮನಿ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 31/1 GM ಬಾಳೆ 1.00 105432.00 932655518286 32210179424

706 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 18/2 GM ಬಾಳೆ 0.71 74857.00 921891074270 62179540973

707 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹೆೋಮಣ್ಣ ಶಿದ್ದಪಪ ನಾಯಕರ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 35/ಈ GM ಬಾಳೆ 0.65 68530.00 852077185975 917010065773884

708 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ವನಜಬಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 28/2 SC ಪೋರಲ್ 1.00 76128.00 361824191804 10647101037427

709 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮಂತಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಹುಚನ ರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 61/1 GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 593876624014 918010078831376

710 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಂಬುಲಿಂಗಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಲಿಂಗ್ಾಯೂ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 33/1/ಇ GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 642865244532 917010070773361

711 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮವವ ಅಮರೋಶಪಪ ಮಾಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 5/1/ಅ GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 862892205426 918010081168087

712 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಮಮ ಮಹಾಂತೋಶ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 1/1/ಈ,1/2/ಇ GM ಪೋರಲ್ 1.40 57344.00 944129313090 10647100035925

713 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸ ೋಮನಾಥ ಹನಮಂತಪಪ ಮಾಮನಿ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 37 GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 701839107355 918010081168054

714 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮಂತಪಪ ಮಹಾಮತಪಪ ಜಿೋರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/1 GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 391062696164 918010078831347

715 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಕಾಳಮಮ ಮೌನೆೋಶ ಬಡಿಗೋರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 4/1 GM ಪೋರಲ್ 0.58 23756.00 588009023515 918010078831305

716 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಾಳಪಪ ಮಹಾಂತಪಪ ಜಿೋರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 44/3 GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 468924972730 918010078831295

717 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವರಾಜ ಶೆೋಖರಪಪ ಮಾಮನಿ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 47/1/1 GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 328579014263 918010078831266

718 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಂಕ್ರವವ ಸಣ್ಣಬಸಪಪ ಮಾಮನಿ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 47/1/2 GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 605633897783 918010078831321

719 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ರಡಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 60/ಅ1 GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 997586527592 918010078831392

720 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವರಾಜ ಹುಚನ ರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 62/ಪಿ2 GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 331187971159 918010078831389

721 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವಂತಪಪ ಗಂಗಪಪ ಇಂಗಳದ್ಾಲ್ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 59/2 GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 445620388895 918010055460702

722 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರುದ್ರಪಪ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಹುಚನ ರ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 156 GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 827546426250 918010055460689

723 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮೌನೆೋಶ ಮಳಿಯಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 4/3 GM ಪೋರಲ್ 0.50 20479.00 404126593106 918010091724628

724 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಸಪಪ ಭಜಂತಿರ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 134/1 SC ಪೋರಲ್ 1.00 76128.00 340477694150 918010091724330

725 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ವಿಠ ೋಬ ರಾಮಪಪ ವಾಲಿಮೋಕ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 142 ST ಪೋರಲ್ 1.00 76128.00 560689236156 918010055460870

726 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸವರಾಜ ಶಿದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಜಲಿಯ ಉಚಚಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 54/1/ಬ ST ಪೋರಲ್ 0.50 38063.00 774012006368 10647100036512

727 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಸ ೋಮಯಯ ಶರಣ್ಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 24/3 GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 256869040511 918010055460896

728 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಂಕ್ರಮಮ ಹನಮಂತಪಪ ಕಾಯಡ್ದ್ ಉಚಚಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 53/1-ಬ ST ಪೋರಲ್ 0.40 30450.00 698830452122 10647101149218

729 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಫಕೋರಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಕೆ ರವರ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 51/1/ಅ SC ಪೋರಲ್ 1.00 76128.00 459137592811 918010103363719

730 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲ್ಲಪಪ ಗುಂಡ್ಪಪ ಗುನಾಾಳ ಬುಕ್ನಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 35/ಅ,36/2ಪಿ1 GM ಪೋರಲ್ 0.70 28672.00 863137633175 918010055460689

731 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮಪಪ ಸಣ್ಣಹನಮಪಪ ಹೆ ಸಕೆೋರ ಬುಡ್ಕ್ುಂಟಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 49/ಬ ST ಪೋರಲ್ 1.00 76128.00 730784471544 10647101075454

732 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಅಂದ್ಾನಪಪ ಹನಮಪಪ ರಾಜ ರ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 13/7 GM ಪೋರಲ್ 1.00 40960.00 706862190473 918010078831185

733 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಬಸಪಪ ರ ಟಿಿ ಯಡೆ ಡೋಣಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 67/ಅ GM ಪೋರಲ್ 2.00 81920.00 506781880610 10647101089411

734 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ವಾಸುದೋವ ರಾಮಪಪ ವಾಲಿಮೋಕ ಗುನಾಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 142 ST ಪೋರಲ್ 1.10 83740.00 872145457423 919010003846599

735 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಗುಂಡ್ಪಪ ಫಕೋರಪಪ ಹುಲ್ಸನಹಟಿಿ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 27/ಅ SC ಪೋರಲ್ 0.70 53290.00 769637963735 9190100083742848

736 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮವವ ಅಮರೋಶಪಪ ಮಾ.ಪಾಟಿೋಲ್ ನಿಲ್ಲ ೋಗಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 5/1/ಅ,8/1 GM ಪೋರಲ್ 0.82 33586.00 862892205426 918010081168087

737 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶರಣ್ಮಮ ಯಮನಪಪ ಬಾಯಳಿ ಹುಣ್ಸಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 72/ಅ2 ST ಪೋರಲ್ 1.00 76128.00 243938494282 917010080711096

738 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಹರಿಜನ ಕೆ ೋಳಿಹಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 28/ಉ SC ಪೋರಲ್ 0.70 53290.00 700829392829 919010008374413

739 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಚದ್ಾಲಿಂಗಪಪಬಸಪಪ ಹುಳಿಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 62 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 31125.00 979446091084 911010021749630

740 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದ್ಾಯಮವವ ಸಣ್ಣಹನಮಂತಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 65/1/2 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 51125.00 209211586052

741 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಪಂಪಾಪತಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಕ್ುರಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/ಕ್ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 31125.00 633515841492

742 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸಪಪ ಹುಚಚಪಪ ವಮಿಮನಾಳ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 160/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 40900.00 457194650238 918010055461255

743 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನುಮೋಶ ಸಣ್ಣಮರಿಯಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 20/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 40900.00 918010055461239

744 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಆದ್ಪಪ ಲ್ಕ್ಕಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 21/1ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 40900.00 515841049580 918010098733980

745 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಹನಮವವ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 65/1ಪಿ1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 31125.00 792816807789 918010055461271

746 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಲಿಂಗಪಪ ಹುಚಚಪಪ ಹುರಳಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 62/ಆ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 51125.00 910303602481 918010055461226

747 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಾಳಮಮ ಶಿವನಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿಗ್ೌಡ್ರ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 65/1 GM ಟಮೊಟೆ 1.00 31125.00 652648980389

748 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ದ ಡ್ಡಪಪ ಬಿೋರಪಪ ಹನಮನಾಳ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 103/ಡ್ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 40900.00 454158111122 918010103363670

749 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಗುಂಡ್ಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 18/ಅ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.60 30675.00 6134127864370 911010022165725



750 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಹಾಬಲ್ಲೋಶಪಪ ಮುಕ್ುಂದ್ಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 109/1ಅ1ಆಪಿ GM ಟಮೊಟೆ 0.40 15950.00 469594396953 62361515134

751 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮರಿಯಪಪ ಹೆ ನಕೆೋರಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 19/ಬ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 51125.00 704159869055 918010103381869

752 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಶಿವಕಾಂತಪಪ ಕಾಡಾಪುರ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 77/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 1.00 51125.00 883657556305 918010103363654

753 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಂಕ್ರಮಮ ಬಸಪಪ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 21/1ಅ1 GM ಟಮೊಟೆ 0.80 40900.00 854276790013 918010055461284

754 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲ್ಲಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 31/ಅ GM ಟಮೊಟೆ 0.80 40900.00 941586797130 918010103381775

755 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬೆ ೋರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 69/9 GM ಟಮೊಟೆ 0.40 20450.00 805319694473 84710110000667

756 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ರುಕ್ಮವವ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 72/2 GM ಟಮೊಟೆ 0.40 20450.00 259503184553 918010055461200

757 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಲಾಲ್ಸಿಂಗಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 118/ಅ2 GM ಟಮೊಟೆ 0.40 20108.00 969890056285 919010003846010

758 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣೆ ಬಸಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 46/1/ಇ GM ನೆೋರಳೆ 1.00 21740.00 903179371245 10647100038889

759 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ್ ಬಿೋಬಿಜಾನ ರಾಜಾಸಾಬ ಶೆಕೆಕೋರ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 28/ಬ GM ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ 1 75000.00 311198134364 10647100039378

760 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ್ ಕೆ ಟೆರೋಶ ನಾಗಪಪ ತಮಮಣ್ಣವರ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ಮಂಗಳ ರ 30/1 GM ಪಾಯಕ್ಹೌಸ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1 200000.00 603886808647 10733100008101

761 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಘಟಕ್ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರ 57/2 GM ಪಾಯಕ್ಹೌಸ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1 200000.00 278129823356 10556100001741

762 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಚನಾಬಸಯಯ ಗುರುಬಸಯಯ ಪೂಜಾರ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 77/1/3,77/1/5,77/1/6 SDP ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ಬಾಳೆ) 1 62500.00 257651003800 62072423001

763 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಯಮನಪಪ ಹನಮಪಪ ಗದಿದ ಗ್ಾಣ್ದ್ಾಳ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 143/ಅ SDP ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ನಿಂಬೆ) 1 62500.00 949399823761 10647100003853

764 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಬಸವರಾಜ ಲಿಂಬಪಪ ನಾಯಕ್ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರ 100/2 SC ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ಮಾವು)
1

126000.00 848627210868 62090298702

765 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಚನಾಪಪ ಬರದ್ ರ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 615 SDP
ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 

(ದ್ಾಳಿಂಬೆ) 1
62500.00 783149325857

766 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕೆ ೋಳಜಿ ಬೆೋವೂರ ಮಂಗಳ ರ 281/1,4,6 SDP ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ದ್ಾಕ್ಷಿ) 1 70000.00 579089589311

767 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಮುದಲಗ್ೌಡ್ ಪೂೋ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಬುಡ್ಕ್ುಂಟಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 43/ಅಪಿ1 ST ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1 112500.00 62208177722

768 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ನಾಗಪಪ ಹಿರೋಕ್ನಕ್ಪಪ ವಡ್ರ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 30/4 SC ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ಬಾಳೆ) 1 112500.00 278083556810

769 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರು 85/3 SDP
ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 

(ದ್ಾಳಿಂಬೆ) 1
62500.00 634481469046 10668100003300

770 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಖಾಜಾಸಾಬ ಕಾಶಿೋಮಸಾಬ ಶೆಕೆಕೋರ ಮಾಟಲ್ದಿನಿಾ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 3/1 GM ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ದ್ಾಕ್ಷಿ) 1 70000.00 663979324177 1064710037531

771 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಮುದೋಗ್ೌಡ್ ಪೂೋ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಚಂಡ್ ರ ಮಂಗಳ ರು 46/ಅ GM ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ಮಾವು)
1

62500.00 971804409046

772 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಮಹಾಂತಪಪ ಓಜನಹಳಿಿ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 109 GM ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ) 1 70000.00 252304218572

773 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಅನಸವವ ನಾಗಪಪ ಪರಂಗಿ ವನಜಬಾವಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 30 GM ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ಮಾವು)
1

70000.00 270105743850 64133821146

774 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಹನಮಪಪ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಪುಟಗಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 44/3 SDP
ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 

(ದ್ಾಳಿಂಬೆ) 1
70000.00 978773715938 10647100039615

775 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ದಿವಟರ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 31/4 SDP ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ಬಾಳೆ) 1 62500.00 932681626356 54058882664

776 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಬಸವಂತಪಪ ಶಿದ್ದಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 844/ಎ/A,681/683/ಎ SDP
ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 

(ದ್ಾಳಿಂಬೆ) 1
62500.00 870739259995 10755100004040

777 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶರಣ್ಬಸಪಪ ಕಾಡ್ಬಸಪ್ ರಾಮಶೆಟಿಿ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 241/1 SDP ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ಬಾಳೆ) 1 62500.00 355564841700 10755100010523

778 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ್ ಕ್ುದಿರಮೊೋತಿ ಮಂಗಳ ರು 201/ಅ,211 SDP ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ಮಾವು)
1

70000.00 578962608434

779 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಬಸವರಾಜ ರಾಚಪಪ ಇಟಗಿ ಮುಧ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 410-686ಅ2, 171/ಆ2 SDP
ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ದ್ಾರಕ್ಷಿ 

& ಮಾವು) 1
62500.00 324538127594

780 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಮಾರುತಿ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಚಿಣ್ಗಿ ಚಿಕ್ಕವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ ಹಿರೇವಂಕಲಕಿಂಟ 17/1/7 ST ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ಮಾವು)
1

56000.00

781 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಮಾನಪಪ ಪವಾಡೆಪಪ ಲಿಂಗಲ್ಬಂಡಿ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಮಂಗಳೂರ 102/ಅ ST ತರಕಾರಿ (ಪಾಯಕ ಹೌಸ್) 1 160000.00

782 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಹಿರೋಮಾನಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಹಿರೇವಂಕಲಕಿಂಟ 4/ಅ11 ST ತರಕಾರಿ (ಪಾಯಕ ಹೌಸ್) 1 160000.00

783 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ವಳದ್ ಗುತ ೂರ ಮಂಗಳ ರು 48/1 SDP
ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ಮಾವು 

& ಚಿಕ್ುಕ) 1
62500.00 653872060068

784 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಿವಲಿಂಗಪಪ ಹುಲ್ಲಪಪ ಕನಾಾಳ ಲ್ಕ್ಮನಗುಳೆ ಮಂಗಳ ರು 46/ಆ GM ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ಮಾವು)
1

62500.00 650732979621

785 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಭೋಮವವ ಹನಮಪಪ ಭ ತ ಪುಟಗಮರಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 3/ಆ SDP ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ (ಮಾವು)
1

70000.00 515763420568 10647100034883

786 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶರಣ್ಪಪ ಮೈಲಾರಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಬಂಡಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 80/ಅಪಿ3 SDP
ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 
(ಮಾವು&ದ್ಾಳಿಂಬೆ) 1

62500.00 756862430973 10859100004599

787 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ತಂ:ಮಲ್ಲನಗ್ೌಡ್ ಮೋಟಿ ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 66/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಧುವನ 1.28 50000.00 501131897298 9845509277

788 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಗಿರಮಮ ಗಂ:ಹನಮಂತಪಪ ಮಡಿವಾಳರ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 52/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಧುವನ 1.2 50000.00 364108619236 9901824911

789 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ  ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ: ರುದ್ರಪಪ ಬೆೋಳ ರು ಹೆ ರತಟನಾಳ ಕೆ ಪಪಳ 25/2. ಪ.ಪಂ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 0.4 8100.00 267881363173 9008009351

790 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಶಿರೋಕಾಂತ ತಂಚೌಡ್ಪಪ ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 314/3 ಪ.ಜಾ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 2.5 8100.00 893156992829 9902753021

791 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಚೌಡ್ಪಪ ತಂ: ವಿೋರಬಸಪಪ ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡಿ ಅಳವಂಡಿ 615/ಆ ಪ.ಜಾ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 1.9 4050.00 479412407219 9902753021

792 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ತುಕಾರಾಮ ತಂ:ಪತೂಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಭಾಗಯನಗರ ಕೆ ಪಪಳ --- ಪ.ಜಾ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ --- 8100.00

793 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ರೋಖಾ ಗಂ:ಸತಿೋಶ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಪಪಳ ಕೆ ಪಪಳ --- ಪ.ಜಾ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ --- 8100.00 348401090704 9164578148

794 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾರದ್ ಗಂಡ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಕ್ುಲ್ಕ್ಣಿಯ ಮಲ್ಕನಮರಡಿ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 20/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ನುಗು 2.03 50000 3669 3898 6947SBIGANGAVATHI62497650188

795 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಶಿರೋ ಬಿ ಸಬರಮಣ್ಯಂ ತಂದ ಬಿ ಪುಲ್ಲಯಯ ಬೆಣ್ಕ್ಲ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ 48/2/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.72 50000 8805 0272 5456KGB BASAPATNA105461000197

796 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ರಮೋಶ ತಂ/ನಾಗಪಪ ಮಣೆೋದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 34/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 50000 547189823266 10836101082630

797 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಅಕ್ಕಮಹಾದೋವಿ ಗಂ/ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ಮಣೆೋದ್ಾಳ ತಾವರಗೋರಾ 24/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 45000 816230487071 62129556165

798 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಶಿರೋವಣ್ಯ ಅವಿನಾಶ ಕೆ ೋರಾ ನರಸಾಪೂರ ಮಂಗಳ ರ 4/1/1 GM ಜೋಣ್ು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 2.10 50000.00 678007025589 6188101000751

799 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಸ ೋಮವವ ಶಂಕ್ರಪಪ ಪಳ ಟಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರ 124/3 GM ಜೋಣ್ು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 2.00 3600.00 780509240772 10556100043014

800 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಲಾಲ್ಸಿಂಗಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 118/a2 SC ಜೋಣ್ು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 0.64 8100.00 969890056285 919010003846010

801 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮಹಾಬಲ್ಲೋಶಪಪ ಮುಕ್ುಕಂದ್ಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 109/1ಅ1ಅಪಿ SC ಜೋಣ್ು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 1.10 8100.00 469594396953 918010103362871

802 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ರುಕ್ಕವವ ಲ್ಚಮಪಪ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 72/2 SC ಜೋಣ್ು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 2.09 8100.00 259503184553 918010055461200

803 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಹನಮಂತಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಚವಾಾಣ್ ಹಿರೋವಡ್ರಕ್ಲ್ಲ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 72/1 SC ಜೋಣ್ು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 1.60 8100.00 640897122844 918010103362826

804 ಗ್ಾರಮೊೋದ್ಯಮ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮಗಳ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಗಿಡ್ಡಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಾರನಾಳ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರ 202/ಇ ST ಜೋಣ್ು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 1.20 8100.00 288160102958 10556100039904

805 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಗಂ:ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ
91/E,91/5,

91/4/B,91/3/B
ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1.20 62500.00 292388231294 9448719523

806 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ H.ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂ:ರ್ಣ್ುಗ ೋಪಾಲ್ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 2.00 62500.00 924480114178 8073078898

807 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ತಂ:ಕೆಂಪಹನುಮಪಪ ಗುಳದ್ಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 52/3,48/4 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 0.95 70000.00 592258169025 9980150318



808 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಯಯ ತಂ:ವಿೋರಯಯ ನವಲಿ ಹಾಸಗಲ್ಲ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 43/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1.00 62500.00 397971168050 9481086437

809 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ತಂ:ಹನಮಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 240/1 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 2.40 62500.00 682128302603

810 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ವಿರುಪಣ್ಣ ತಂ:ಕೆ ಟರಪಪ ಕ್ಲ್ಲಗುಡಿ ತಾವರಗೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 252/B,136/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1.00 62500.00

811 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪಪ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ ಕ್ನಪಳಿಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 187/ಆ/3,176/ಆ/1 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1.00 62500.00 404616618899 9008523511

812 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಗಂ:ಮರಗಪಪ ಹಿರೋಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 45/19 ಪ.ಜಾ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1.60 126000.00 314035385001 9743246499

813 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ಪರಮೋಶವರಪಪ ತಂ:ಭೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಇರಕ್ಲ್ಲಗಡ್ 69/3 ಪ.ಜಾ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1.20 126000.00 780551873331 9980883806

814 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ
ಗಿಡ್ಡಪಪ ತಂ:ಉಪ್ಯ ಹನಮಪಪ  
ತಂ:ಸ ೋಮಪಪ ಪೂಜಾರ

ಹಟಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 13/ಅ ಪ.ಪಂ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 0.81 126000.00 452927294259 9448766292

815 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮರಡಿಡ ತಂ: ಹನುಮರಡಿಡ ನಾಗರಹಳಿಿ ಭೈರಾಪುರ ಅಳವಂಡಿ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1.00 62500.00 689926995791 9620003282

816 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಈಶಪಪ ತಂ:ಫಕೋರರಡಿಡ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಕ್ಲ್ಲಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 2.00 62500.00 294195022408 8073374626

817 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಜಗದಿೋಶ ತಂ:ಬಸವಂತಪಪ ಯತಾಳಿಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಅಳವಂಡಿ 329/A,328/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1.00 62500.00 972721708013 9900831140

818 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ:ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 

ಪಾಟಿೋಲ್
ಕ್ುಟಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 51,52,56/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 2.00 62500.00 219531100606 9916331560

819 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶರಡಿಡ ತಂ:ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಪ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕೆ ಪಪಳ 73/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 2.00 62500.00 319667417780 9448263224

820 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರ ತಂ:ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುರಬರ ಕ್ುಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಪಪಳ 215/5 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1.00 70000.00 309989132399

821 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ದೋವರಾಜ ತಂ:ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ ಹಿಟ್ಾಾಳ 91/6,91/9,91/10 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1.60 62500.00 425591608220 8884007650

822 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪರಭಯಯ ತಮ:ಗವಿಯಯಯ ಕ್ಂಪಸಾಗರ ಹಿಟ್ಾಾಳ
135/ಅ2,131,128/2,1

29,132,
ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ 1.60 70000.00 625760177773 9741602283

823 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಪಪ ತಂದ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಓಬಳಬಂಡಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 62/2/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.2 77500 8098 7037 1600HABAD BANKGANGAVATHI50338

824 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಹುಬೂಳಿಿ ಜಾಯಲಿಹುಡಾ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 67/*/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.77 77500 2342 7104 7802KGBMUSALAPUR107591000102

825 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲಯಯ ತಂದ ಮಹಾದೋವಯಯ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 50/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.58 77500 4408 8936 1171ICATE BANKKARATAGI06312200

826 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಹನುಮನಗ್ೌಡ್ ನಾಗಲಾಪೂರ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 45/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.97 77500 7177 7549 9640DIBGANGAVATHI1543104000044

827 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ರುದ್ರಮಮ ಗಂಡ್ ು ೋಶಪಪ ಬಂಡಿ ಓಬಳಬಂಡಿ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 12/*/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ, ನುಗು 2.7 77500 5252 7550 2921KGBMUSALAPUR107591000022

828 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ರೋಣ್ುಕ್ಪಪ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 371/*/ಬ ಸಾಮಾನಯ ನುಗು, ಮಾವು 1 77500 5003 5324 8256ERSEAS BANKTHIMMAPUR3231

829 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಬ ದ್ಗುಂಪ ಕಾರಟಗಿ 394/*/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗು, ತರಕಾರಿ 1.6 77500 6329 1799 6022ERSEAS BANKTHIMMAPUR3231

830 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಜ ಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ತಂದ ಸ ೋಮರಡೆಡಪಪ ಬೆನ ಾರು ಸಿದ್ಾದಪುರ 112/*/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2 77500 2935 4524 9500RAL BANKGANGAVATHI1685010

831 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ನಿಜಗುಣ್ಪಪ ತಂದ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 326/*/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3 77500 4287 8221 2777XIS BANKKOPPAL918010081167

832 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಬೆಟಿಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಚಿಕ್ಕಖ್ಯೋಡ್ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 17/* ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2 77500 8385 2989 1704PKGBKANKAGIRI1096110101368

833 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ತಂದ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 7/*/ಎ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2 77500 9765 3916 1621 SBIKANAKAGIRI62052189958

834 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ತಂದ ಧಂಜಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 52/2/* ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2 77500 9276 1630 1179SBIGANGAVATHI32416649876

835 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಪಾಮಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಗ ಲ್ಲರ ದೋವಲಾಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 29/*/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2 77500 6174 9941 2122 SBIKANKAGIRI6224815448

836 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಬಾಲ್ಪಪ ದೋವಲಾಪುರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 30/1/ಬ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.2 77500 7966 6646 4831XIS BANKKOPPAL910010037027

837 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಭೋಮಣ್ಣ ತಂದ ಶರಣ್ಪಪ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 163/*/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2 77500 7062 4823 6394 BANKGANGAVATHI9180100062

838 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ತಂದ ಶೆೋಖರಪಪ ಸ ೋಮಸಾಗರ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 64/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 70360 2345 2822 4806KGBMUSALAPUR107591000137

839 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಈರವ್ವ  ಗಂ/ಸುಗಿರ ವ್ಪ್ಪ ಬಿಸನಾಳ ಹನುಮಸಾಗರ 36/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ 77500.00 455826069229 62472949743

840 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕಳಕಪ್ಪ  ತಂ/ಹನ್ಮಪ್ಪ ಬನ್ಕನಾಳ ಹನ್ಮನಾಳ 16/1/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ 77500.00 327466742127 919010005808504

841 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಮೂತಿಾನಾಯಕ ತಂ/ವಿಜಯನಾಯಕ ಉಪಾಪ ರಬಸಾಪುರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 37/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 77500.00 10600100112384

842 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 126/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ 77500.00 18112200006397

843 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳಾ ಗಂ/ಹಲಪ್ಪ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 127/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 77500.00 18112200105327

844 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಶಿಕಲ್ಹ ಗಂ/ರಾಮನ್ಗೌಡ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 265/5 ಸಾಮಾನ್ಯ 77500.00 18112200123892

845 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶರಿೀಫಸಾಬ ತಂ/ಹಿಸೇನ್ಸಾಬ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 128/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 77500.00 18112200116804

846 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಲ ೀಶಗೌಡ ತಂ/ಅಮರೇಗೌಡ ಕಂದ್ಕೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 6 ಸಾಮಾನ್ಯ 77500.00 10715100008607

847 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಸೀಮಶೇಖರ ತಂ/ಬಸಪ್ಪ ಹಿರೇಮನಾನ ಪೂರ ಕಷ್ಟ ಗಿ 242/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 77500.00 6227100945

848 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಆದ್ಶಾ ದೇಶಪಾಿಂಡೆ ತಂ/ವ್ರದೇಿಂದ್ರ ರಾವ್ ಚಳಗೇರಾ ಹನುಮಸಾಗರ 256/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1068000 648550605225 64056298426

849 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂಡ್ ಧಮಯಣ್ಣ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 29 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 

(TUBLER 
1840 642528 5259 2179 1060AHABAD BANKKOPPAL5045435

850 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂಡ್ ಧಮಯಣ್ಣ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 29 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 1840 231840 5259 2179 1060DBI BANKKOPPAL1196104000062

851 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 58/3 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 

(TUBLER 
1840 642528 7856 1715 5752AHABAD BANKKOPPAL5045435

852 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 58/3 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 1840 231840 7856 1715 5752DBI BANKKOPPAL1196104000062

853 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಈಶಪಪ ತಂದ ಧಮಯಣ್ಣ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 58/1 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 

(TUBLER 
1840 642528 3890 9558 7125AHABAD BANKKOPPAL5045435

854 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಈಶಪಪ ತಂದ ಧಮಯಣ್ಣ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 58/1 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 1840 231840 3890 9558 7125DBI BANKKOPPAL1196104000062

855 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 37/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 

(TUBLER 
1840 642528 3963 8409 0622AHABAD BANKKOPPAL5045435

856 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಹಿರೋಖಾಯಡೆ ಕ್ನಕ್ಗಿರಿ 37/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ CAPSICUM 1840 231840 3963 8409 0622AHABAD BANKKOPPAL5046203

857 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಪ ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಉಮಳಿಕಾಟ್ಾಪುರ ನವಲಿ 51/ಡ್ ಪ.ಜಾ CAPSICUM 

(TUBLER 
1840 652464 2304 4267 2038AHABAD BANKKOPPAL5045435

858 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಪ ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಉಮಳಿಕಾಟ್ಾಪುರ ನವಲಿ 51/ಡ್ ಪ.ಜಾ CAPSICUM 1840 231840 2304 4267 2038ANK OF COMMERCEKOPPAL18

859 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಕ್ಲಾಯಣ್ಪಪ ತಂದ ಗಂಗಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 41/*/1 ಪ.ಜಾ CAPSICUM 

(TUBLER 
1920 680832 ALLAHABAD BANKKOPPAL5045435

860 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಕ್ಲಾಯಣ್ಪಪ ತಂದ ಗಂಗಪಪ ಅಡ್ವಿಭಾವಿ ಹುಲಿಹೆೈದ್ರ 41/*/1 ಪ.ಜಾ CAPSICUM 1920 241920 AXIS BANKKUSTAGI914010020725

861 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ರಮೋಶ ತಂದ ಯಂಕೆ ೋಬ ಜಿೋಹಾಯಳ ನವಲಿ 43/*/1 ಸಾಮಾನಯ CAPSICUM 

(TUBLER 
2080 409760 8901 5260 3876AHABAD BANKKOPPAL5045435

862
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ತಂದ ಮೊೋತಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 359/*/ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.56 3072 5152 3098 6481 PKGBNAVALI10769100008648

863
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋ ಮೊತಪಪ ತಂದ ಶಿತಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 322/*/ಬ1 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.1 1320 3832 5592 4592 PKGBNAVALI10769100000916

864
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋ ಪಂಪಣ್ಣ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 336/*/4 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.45 1740 4635 1644 6779 PKGBNAVALI10769100005475

865
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಭೋಮವವ ಗಂಡ್ ಮೊತಪಪ ನವಲಿ ನವಲಿ 317/*ಬ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.75 2100 9469 6040 9148 PKGBNAVALI10769100002404

866
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ್ ಜುಕಾಯನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 26/*/4, 41/*/7ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1.2 1440 6886 7112 3320RAL BANKGANGAVATHI1685010

867
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂದ ಜುಕಾಯನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪೂರ ಸಂಗ್ಾಪುರ 26/*/4 ಪ.ಜಾ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.71 852 5245 1088 4858HABAD BANK GANGAVATHI5043

868
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋ ಶರಣ್ಯಯ ತಂದ ಬಸಲಿಂಗಯಯ ಎತಿೂನಹಟಿಿ ನವಲಿ 33/*/ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 2400 2407 3516 1125 SBIHULIHYDER62113448579

869
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ ತಂದ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 193/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.18 1416 2876 9958 2752BANKMARLANAHALLI916010043

870
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋ ಬಸಯಯ ತಂದ ಶರಣ್ಯಯ ನವಲಿ ನವಲಿ 34/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.2 1440 5726 7802 4417 PKGBNAVALI10769101027970

871
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋ ಬಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ತಂದ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 148/*/2, 149/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.88 3456 9879 5448 1860RAL BANKGANGAVATHI1685010

872
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ತಂದ ಮರೋಗ್ೌಡ್ ಯರಡೆ ೋಣ್ ಕಾರಟಗಿ 123/*/213 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.12 1344 6169 5663 2997KGBBUDUGUMPA105611000097

873
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋ ಪಾಮಪಪ ತಂದ ಮರಿಯಪಪ ಎತಿೂನಹಟಿಿ ನವಲಿ 128/1/ಸಿ, 128/1/ಡಿ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.15 1380 3207 2521 1046 PKGBNAVALI10769101049370

874
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಿರೋ ಫಕೋರಪಪ ತಂದ ಅಮರಪಪ ಎತಿೂನಹಟಿಿ ನವಲಿ 98/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ ನುಗು 1.6 1920 9164 0939 5042 PKGBNAVALI10769101018699

875
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಬಸಮಮ ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ಶಿೋಲ್ವಂತರ ಗುನಾಾಳ 33/1 GM ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 7500.00 259534201968 10715100011913



876
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ್ ಬೆೋರಗಿ ಸ ೋಂಪುರ H 121/1 GM ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.80 6000.00 276903600936 54058239155

877
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಚನಾಬಸಯಯ ಗುರಯಯ ಪೂಜಾರ ಮುಧ ೋಳ 77/1/5 GM ಬಾಳೆ 0.90 4518.00 257651003850 62072423001

878
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ದ್ಾಯಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಳಿಿ ಬೆೋವೂರ 21/2-A GM ಪಪಾಪಯ 1.00 7500.00 444638658807 62023067810

879
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಅಮಿನಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಗದ್ಗೋರಿ 61/5 GM ಪೋರಲ್ 0.80 6000.00 233776448886 62114155831

880
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಮುತುಯಜಾಸಾಬ ತಳಗಲ್ಮನಿ ಗದ್ಗೋರಿ 65/4 GM ಪೋರಲ್ 1.20 9000.00 654238508773 10859100051892

III

1 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ÁÓ¤ÙÆÐ¤Ð¯ç ³Ð� ´ÀÐ¦Ñó¤Ð¯ç ½Ö¸ÌÑÎÐ „ÎÐÀÐ�̄ 53 ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ 50

2 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ C.H ÀÙ‘ÐªÙÓÆÐ÷¤Ð ¤ÑÀý ³Ð. 
C.H ÊÐ³Ðô¹Ñ¤Ñ�¦ÐÔ±

‘Ù¤ÙÌÐÏü ÍªÑîÎÐ 170/3/2 ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ 50

3 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ‘Ù. ÇõÓºÀÑÊÐ¤ÑÀý ³Ð ‘Ù. 
ºÀÐÔþÃ¤ÑÀý

–ÐÔÎÐ·ÐÏü ÍªÑîÎÐ 21/2 ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ 50

4 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ Ë·ÐìÅ–Ð¦ÐÔô ³Ð 
½ÊÐÀÐ±é¦ÐÔô œ‘ÐÜÀÐÔ¬Ð ‘Ù¤ÙÌÐÏü ÍªÑîÎÐ 120,121 ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ

50

5 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ÇõÓÀÐÔ´ ƒ¹ÐÔ¤Ñ·°Ð –Ð� 
ÇõÓ·°Ð¤Ð

‘Ù¤ÙÌÐÏü ÍªÑîÎÐ 177,178 ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ 50
6 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ »Ðõ¾°Ð¦ÐÔô ³Ð ½ÊÐÀÐ±é¦ÐÔô œ‘ÐÜÀÐÔ¬Ð‘Ù¤ÙÌÐÏü ÍªÑîÎÐ 120 ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ 50

7 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ N ÆÐÇ·°Ð¤Ð ³Ð� N 
ÊÐÔ½ñ¤ÑÀý

‘Ù¤ÙÌÐÏü ÍªÑîÎÐ 152/2 ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ 50

8 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ N ÇõÓ·°Ð¤ý ³Ð� N ÊÐÔ½ñ¤ÑÀý ‘Ù¤ÙÌÐÏü ÍªÑîÎÐ 122/2 ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ 50
9 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ Á¬ÐÄÑ›Ñ¦ÐÔþ ³Ð ¿°ÓÀÐ¦Ñ›Ñ¦ÐÔþ –Ð–ÐÖ¤Ð‘ÑÀÐÔ¹ÐÖ¤Ð …¤Ð‘ÐÃö–Ð®Ð 122/A ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ 50

10 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ „·Ð»Ðï ³Ð� ¿°ÓÀÐÔ»Ðï  
‘ÐÔ¸õÀÙÖÓ´ ÀÙÔ³Ð–ÐÄý …¤Ð‘ÐÃö–Ð®Ð 27„1 ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ 50

11 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ  ತಂ:ಹನುಮಂತಪ್ಪ  
ಕಮಾಮ ರ ಮೆತಗಲಲ ಇರಕಲಲ ಗಡ 68/3 ಸಾಮಾನ್ಯ »ÙÓ¤ÐÃ 50

12 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ತಿಮಮ ರೆಡ್ಡಡ  ತಂ:ಹನ್ಮರಡ್ಡಡ  
ನಾಗರಳಿಳ ಭೈರಾಪೂರ ಅಳವಂಡ್ಡ 36/ಆ,36/2 ಸಾಮಾನ್ಯ »ÙÓ¤ÐÃ 50

13 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಎಿಂ.ವಿನ್ಯ್ 
ತಂ:ಎಮ್.ವಿಂಕಟರಾಜು ಬಹದೂದ ರಬಂಡ್ಡ ಕಪ್ಪ ಳ 118 ಸಾಮಾನ್ಯ »ÙÓ¤ÐÃ 50

14 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಬಸವ್ರಾಜ ತಂ:ಪ್ಕಿೀರಪ್ಪ  
ಹೊಳೆಯಾಚಿ ಗಳದ್ಳಿಳ ಹಿಟಾನ ಳ 31/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ »ÙÓ¤ÐÃ 50

15 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಶಿರ ೀಕಾಿಂತ  ತಂ:ಚೌಡಪ್ಪ  ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡ್ಡ ಅಳವಂಡ್ಡ 314/3 ಪ್.ಜಾ »ÙÓ¤ÐÃ 50

16 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ವಿಜಯಕಮಾರ ತಂ ಗಿಂಡಪ್ಪ ಕೂಕನ್ಪ್ಳಿಳ ಇರಕಲಲ ಗಡ 54/1, 54/2 ಸಾಮಾನ್ಯ »ÙÓ¤ÐÃ 50

17 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಗಿಂಡಪ್ಪ  ತಂ:ಅಮರಪ್ಪ  ಕರಡ್ಡ ಕೂಕನ್ಪ್ಳಿಳ ಇರಕಲಲ ಗಡ 54/3 ಸಾಮಾನ್ಯ »ÙÓ¤ÐÃ 50

18 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಹನುಮರೆಡ್ಡಡ  ತಂ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  
ಕಲ್ಹದ್ಗಿ ಅಳವಂಡ್ಡ ಅಳವಂಡ್ಡ 28/4. ಸಾಮಾನ್ಯ »ÙÓ¤ÐÃ 50

19 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ¿°ÀÐÔ»Ðï ³Ð ÌÐ¹ÐÀÐÔ–Û®Ð Ç®Ð–Ð¹ÐÌÐÏü …¤Ð‘ÐÃö–Ð®Ð 42/1/2 »Ð.»Ð� »ÙÓ¤ÐÃ 50
20 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ †¤Ð»Ðï ³Ð –ÐÔ®Ð»Ðï Ç®Ð–Ð¹ÐÌÐÏü …¤Ð‘ÐÃö–Ð®Ð 26/ƒ »Ð.»Ð� »ÙÓ¤ÐÃ 50
21 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ»Ðï ³Ð:ÌÐÔÃ–Ð»Ðï –Ð–Ð¹ÑÎÐ …¤Ð‘ÐÃö–Ð®Ð 73/… ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ 50
22 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ÊÐÅ–ÐÀÐÔó ³Ð ¾Ù©·Ð»Ðï ¾ÙÓÀÐ×¤ÐÔ–Ð–Ð¹ÑÎÐ …¤Ð‘ÐÃö–Ð®Ð 41/ƒ ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ 50

23 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ¤ÐÖ»Ùö»Ðï ³Ð� ¼Ó¤Ð»Ðï 
ÃÀÐ¦Ñ±Ò

ƒ¿ñ–ÙÓ§ …¤Ð‘ÐÃö–Ð®Ð 41/3 »Ð.¢Ñ »ÙÓ¤ÐÃ 50
24 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ¾ÑÃ»Ðï ³Ð� ÌÐ¹ÐÔÀÐÔ»Ðï ƒ¤ÐÇ¹Ð‘ÙÓ§ …¤Ð‘ÐÃö–Ð®Ð 8/„ ÊÑÀÐ¦Ñ¹Ðô »ÙÓ¤ÐÃ 50
25 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ¤ÑÀÐÔ»Ðï ³Ð ¦ÐÔ‘Ð»Ðï ÀÐ®Ðç¤ÐÍ¤ÙÓ¾ÙÖÀÐÔó¹ÑÎÐ …¤Ð‘ÐÃö–Ð®Ð 108/ƒ2 »Ð.¢Ñ »ÙÓ¤ÐÃ 50
26 ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರೈತರಿಗ ಸಸಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಗಂಗವವ ಗಂ ಶಿವಪಪ ಗಂಗನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

27 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜುಮಮವವ ಗಂ ಶಿವಪಪ ಕ್ುರಬರ ಗಂಗನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

28 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮವವ ಗಂ ಬಸಪಪ  ಗುಳೆೋದ್ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

29 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಈಶವವ ಗಂ ವಿರುಪಣ್ಣ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹಾಸಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 400.00

30 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ದ್ಾಮವವ ಗಂ ನಿಂಗಪಪ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹಾಸಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 400.00

31 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಸವವ ಗಂ ಗ್ಾಯನಪಪ ಕ್ಕಯಹಳಿಿ ಹಾಸಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 400.00

32 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವವವ ಗಂ ವಿರುಪಣ್ಣ ಹನುಮನಾಳ ಗಂಗನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

33 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ದ್ಾಮವವ ಗಂ ನಿಂಗಪಪ ಬೆ ಮಮನಾಳ ಹಾಸಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 400.00

34 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಾಂತಮಮ ಗಂ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಬೆೋವಿನಗಿಡ್ದ್ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

35 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಈಶವವ ಗಂ ನಿಂಗಪಪ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

36 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಚನಾಮಮ ಗಂ ಶಂಕ್ರಪಪ ನೆಲ್ಜೋರಿ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

37 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಾಳಮಮ ಗಂ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

38 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಮಮಗಂ ಸಣ್ಣ ದೋವಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

39 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಪಾವಯತಮಮ ಗಂ ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ್ ಪೂೋಲಿಸಪಾಟಿೋಲ್ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

40 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಙ ಸಂಗಿೋತಾ ಗಂ ಮೊೋಹನರಾವ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಸಾಮಾನಯ 400.00

41 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಿಮಯಲ್ಮಮ ಗಂ ುಂ.ಸತಯರಡಿಡ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

42 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಮಮ ಗಂ ಬಸಪಪ ದ ೋಟಿಹಳ ಹೆ ಸುರು ಸಾಮಾನಯ 400.00

43 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಈರವವ ಗಂ ಗ ಳಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

44 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಈಶಮಮ ಗಂ ವಿರುಪಣ್ಣ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

45 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಪೂೋ.ಪಾ ನಾಗೋಶನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

46 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಪಾರಮಮ ಗಂ ಆದಿಬಸಪಪ ಕ್ುದ್ರಿಮೊೋತಿ ಹೆ ಸ ರ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ಜಿಲಾಲ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



47 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಗಂ ಯಂಕ್ರಡಿಡ ಕೆ ಳಿಿ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

48 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಮಮ ಗಂ ಕ್ರಿಯಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

49 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಾಂಭವಿ ತಂ ಆನಂದ್ಪಪ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ್ ಬುದ್ಗುಂಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

50 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ ಸ ೋಮಣ್ಣ ಜಿಗಳಿ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

51 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ನಾಗಮಮ ಗಂ ಮಂಜುನಾಥಗ್ೌಡ್ ಗಬ ೂರ ಸಾಮಾನಯ 400.00

52 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಹುಲಿಗವವ ಗಂ ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ಹಾಸಗಲ್ ಪ.ಜಾ 400.00

53 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಸರಗವವ ಗಂ ಬಸಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಪ.ಜಾ 400.00

54 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಸವವ ಗಂ:ತಿರುಕ್ಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಪ.ಜಾ 400.00

55 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ  ಮರಿಯಪಪ ತಂ ಯಮನಪಪ  ವಾಲಿಕಾರ ವಡ್ರ ಹೆ ಸ ರ ಪ.ಜಾ 400.00

56 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಯಲ್ವವ ಗಂ ಮರಿಯಪಪ ಭಜಂತಿರ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಪ.ಜಾ 400.00

57 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಯಲ್ಲವವ ಗಂ ಹಿರೋದ್ುರಗಪಪ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ 400.00

58 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮರಗಮಮ ಗಂ ಹನುಮಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ರಹಟಿಿ ಪ.ಜಾ 400.00

59 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಲ್ಲಿತವವ ಗಂ ಶಿವಪಪ ಕ್ಬೊೋರ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಪ.ಜಾ 400.00

60 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ದೋವಮಮ ಗಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಬೊೋರ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಪ.ಜಾ 400.00

61 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ದೋವವವ ಗಂ ಯಮನಪಪ ಎರಡ್ಬಟಿಿ ಕೆಂಚನಡೆ ೋಣಿ ಪ.ಜಾ 400.00

62 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಚಂದ್ರವವ ಗಂ ಸಕ್ರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕೆಂಚನಡೆ ೋಣಿ ಪ.ಜಾ 400.00

63 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹುಲಿಗವವ ಗಂ ಮ ಕ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಚಳಾಿರಿ ಪ.ಜಾ 400.00

64 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ  ಯಮನವವ ಗಂ ಹನುಮಪಪ ಜಿನಾಾಪುರ ಜಿನಾಾಪೂರ ಪ.ಜಾ 400.00

65 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹುಲಿಗಮಮ ಗಂ ಯಂಕ್ಪಪ ವಡ್ಡರ ಹೆ ಸ ರ ಪ.ಜಾ 400.00

66 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಅನಾಪೂಣ್ಯ ಗಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಜಂತಿಲ ಅಳವಂಡಿ ಪ.ಜಾ 400.00

67 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮದ್ಗವವ ತಾಯಿ ಮೈಲ್ವವ ಹರಿಜನ ಮತ ೂರ ಪ.ಜಾ 400.00

68 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಪದ್ಾಮವತಿ ಗಂ ಗಣೆೋಶ ನಾಯಕ ಮತಗಲ್ ಪ.ಜಾ 400.00

69 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ದ್ಾಯಮವವ ಗಂ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಲ್ಂಬಾಣಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಪ.ಜಾ 400.00

70 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಯರಯಮಮ ಗಂ ರ್ಂಕೆ ೋಬ ಮಹಮದ್ನಗರ ಪ.ಜಾ 400.00

71 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವವವ ಗಂ ರಂಗಪಪ ಜಿನಾಾಪೂರ ಪ.ಜಾ 400.00

72 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಲಾಲ್ವವ ಗಂ ಪಿೋರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಜಿನಾಾಪೂರ ಪ.ಜಾ 400.00

73 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ದ್ಾಯಮವವ ಗಂ ದ್ಾಯಮಪಪ ಇರಕ್ಲ್ಗಡ್ ಪ.ಜಾ 400.00

74 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಗಿರಿಯವವ ಗಮ ದ್ಾಯಮಪಪ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ 400.00

75 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರತಾವವ ಗಂ ಶೆೋಖರಪಪ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ 400.00

76 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಅನಾಪೂಣ್ಯಮಮ ಗಂ ಬಸವರಡಿಡ ಮಕಾಶಿ ಕೆ ಪಪಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

77 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರತಾಮಮ ಗಂ ತಿಮಮರಡಿಡ ದ್ಾಸರಡಿಡ ಡ್ಂಬರಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

78 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ ಯಲ್ಲಪಪ ಮಾದಿನ ರ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

79 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಲಿಂಗಮಮ ಗಂ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್  ಪೂೋ.ಪಾ ಗುಡಾಲನ ರ ಸಾಮಾನಯ 400.00

80 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೋಣ್ುಕ್ಮಮ ಗಂ ಹೆೋಮರಡಿಡ ಅಳವಂಡಿ ಡ್ಂಬರಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

81 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮಹಾದೋವಮಮ ಗಂ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹುಯಿಲ್ಗ ೋಳ ಕೆ ೋಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 400.00

82 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಬೆೋಗಂ ಬಿೋ ಗಂ ಮದ್ಾಯನಸಾಬ ಕ್ವಲ್ ರ ಕೆ ೋಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 400.00

83 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ  ಹೆೋಮಾವತಿ ಗಂ ಸುಭಾಷಪಪ ಭೈರಣ್ಣವರ ಗುಡಾಲನ ರ ಸಾಮಾನಯ 400.00

84 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿಅಕ್ಕಮಮ ಗಂ ಕಾಶಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಯಲ್ಲಪಪ  ಮಾದಿನ ರ ಇವರ ಖಾಸ ಮಗಳುಕ್ಂಪಿಲ ಸಾಮಾನಯ 400.00

85 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ದೋವಕ್ಕ ಗಂ ಕ್ರಲ್ಕ್ಕಪಪ ಹುಣ್ಸಿಕಾಯಿ ಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

86 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ  ಬಸಮಮ ಗಂ ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ ಬನಿಾಕೆ ಪಪ ಕಾಟರಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

87 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ  ಕ್ಮಲಾ ಗಂ ಈಶಪಪ ಮಾದಿನ ರ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

88 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ  ಹನುಮವವ ಗಂ ಹನುಮಪಪ ಏಣ್ಗಿ ತಾವರಗೋರ ಸಾಮಾನಯ 400.00

89 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಮಮ ಗಂ ಮಲ್ಲಪಪ ಮೋಟಿ ಮತಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 400.00

90 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಮಮ ಗಂ ದೋವಯಯ ಮಂಟಗೋರಿ ಮತಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 400.00

91 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಸುಂದ್ರಮಮ ಗಂ ಭರಮಪಪ ಬುಡ್ಶೆಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

92 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಮವವ ಗಂ ಬಸಯಯ ಮಂಟಗೋರಿ ಮತಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 400.00

93 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಮಮ ಗಂ ಬಿsು ೋರಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

94 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಿsಮವವ ಗಂ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಯಲ್ಂಗೋರಾ ಸಾಮಾನಯ 400.00

95 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನಮವವ ತಾಯಿ ದ್ುರಗವವ ದ್ಾಸರ ಚಿಕ್ಕಬೆ ಮಮನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

96 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಅನಾಪೂಣ್ಯ ಗಂ ು .ಶಿರೋನಿವಾಸರಾಜು ಇಂದ್ರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

97 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಉಮಾದೋವಿ ಗಂ ಈಶಪಪ ಬೆೋವಿನಗಿಡ್ದ್ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

98 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ತಂ ನಾಗಪಪ ಸಿದ್ರ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

99 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮುತೂಣ್ಣ ತಂ ಯಮನಪಪ ಶಿಳಿಿಕಾಯತರ ಕ್ಲ್ಕೆೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

100 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಪಿೋಕ್ಪಪ ತಂ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

101 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ದೋವಪಪ ತಮ ಹನುಮಪಪ ಹಟಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

102 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರಾಮಪಪ ತಾಯಿ ಕೆಂಚವವ ಹರಿಜನ ಹಟಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

103 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ ಹೆ ಟೆಿಹನುಮಪಪ ಚಾಮಲಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

104 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ದ್ುರಗಪಪ ತಂ ಬಿsು ೋಮಪಪ  ಹರಟಿ ಹನಮನಹಟಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

105 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ ದ್ುರಗಪಪ ಹುಳಿಿ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

106 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ ಫಕೋರಪಪ ಹರಿಜನ ಜಿನಾಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

107 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಪಿೋರಪಪ ತಂ ಮೊೋತಪಪ ಪೂಜಾರ ಜಿನಾಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

108 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಯಮನಪಪ ತಂ ಹರಿಯಪಪ ಹಿರೋಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಶಿಡ್ಗನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

109 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರಾಮಪಪ ತಂ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಜಿನಾಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

110 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂ ಫಕೋರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಜಿನಾಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

111 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಸಣ್ಣ ಶಿವಪಪ ತಂ ಕಾಟಪಪ ಈರಗ್ಾರ ಗಬ ೂರ ಸಾಮಾನಯ 400.00

112 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಊ.ಉ ಗುರುದ್ತೂ ತಂ ಊ.ಖ ಗವಿಅಪಪ ಚಿಕ್ಕಕಾಸನಕ್ಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

113 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ ಸಿದ್ದಪದ ದ ಡ್ಮನಿ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

114 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಕೆಂಚಪಪ ತಂ ಜಿಂಕೆಪಪ ಬೆೋಳ ರ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

115 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮಾಯಪಪ ತಂ ಅಡಿರ್ಪಪ ಪೂಜಾರ ಗುಡಾಲನ ರ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

116 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ ರಾಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಹೆೈದ್ರನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 400.00

117 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮುದಿಯಪಪ ತಂ ಫಕೋರಪಪ ಬ ದಿಹಾಳ ಡ್ಂಬರಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 400.00



118 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಗಂಗಪಪ ತಂ ನಾಗಪಪ ಉಳಾಗಡಿಡ ಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

119 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಸಣ್ಣ ಬಿೋರಪಪ ತಂ ದ್ುರಗಪಪ ಬಿsು ೋಮನ ರ ಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

120 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಪಪ ತಂ ನಿೋಲ್ಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪನವರ ಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

121 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಪಪ ತಂ ಮಲ್ಲಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

122 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮುದ್ಕ್ನಗ್ೌಡ್ ತಂ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಮಾ.ಪಾ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

123 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಾಳಪಪ ತಂ ಮಲ್ಲಪಪ ಕೆರಳಿಿ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಖಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

124 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂ ಕ್ರಿಯಪಪ ಮಾಯದ್ನೆೋರಿ ಗ ೋಸಲ್ದ ಡಿಡ ಸಾಮಾನಯ 400.00

125 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ ತಮ ಮಲ್ಕಾಜಪಪ ದ್ಲಾಲಿ ಮತಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 400.00

126 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ ರಾಮಣ್ಣ ಜಿಗಳಿ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

127 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ ಗುಂಡ್ಪಪ ಜಾಯಲಿಹಾಳ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

128 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ನೆೋಮಣ್ಣ ತಂ ಆನಂದ್ಪಪ ಜ ಜಿನ ಹಿರೋಬೆ ಮಮನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

129 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ನಿಂಗಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

130 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಗುರಪಪ ತಂ ನಿೋಲ್ಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ವದ್ಗನಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

131 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರಾಮರಡಿಡ ತಂ ಸಿವಪಪ ನಾಗರಳಿಿ ಅಳವಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

132 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ಶಿವಮ ತಯಪಪ ಅಂಗಡಿ ಗುಡಾಲನ ರ ಸಾಮಾನಯ 400.00

133 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ದ ಡ್ಡಬಸಪಪ ತಂ ಶರಣ್ಪಪ ಅಳಿಳಿಿ ಗುಡಾಲನ ರ ಸಾಮಾನಯ 400.00

134 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಈಶಪಪ ತಂ ಯಲ್ಲಪಪ ಮಾದಿನ ರ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

135 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮಹಿಪಾಲ್ರಡಿಡ ತಂ ಯಲ್ಲಪಪ ಕಾಟರಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

136 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮಹಿಪಾಲ್ರಡಿಡ ತಂ ಯಲ್ಲಪಪ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

137 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂ ಬಸಪಪ ಮಾದಿನ ರ ಹಿರೋಸಿಂದ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

138 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜಪಪ ತಂ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹಿಟ್ಾಾಳ ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

139 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂ ಗ್ಾಯನಪಪಗ್ೌಡ್ ಗಬ ೂರ ಸಾಮಾನಯ 400.00

140 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಪಪ ತಂ ಶಿವಪಪ ಶಿಂದ ೋಗಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

141 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನಮಪಪ ತಂ:ಯಮನಪಪ ಹರಿಜನ ಹನುಮನಹಟಿಿ ಪ.ಜಾ 400.00

142 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನಮಪಪ ತಂ ಕ್ುಂಟೆಪಪ ಹರಿಜನ ವಡ್ಡರಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 400.00

143 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಾಳಪಪ ತಂ:ಹುಲ್ಗಪಪ ಹರಿಜನ ಚಿಲ್ಕ್ಮುಕ ಪ.ಜಾ 400.00

144 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಂ:ದ್ುರಗಪಪ ಹರಿಜನ ಚಾಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾ 400.00

145 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶರಣ್ಪಪ ತಂ:ಯಲ್ಲಪಪ ಕ್ಕಯಹಳಿಿ ಹಣ್ವಾಳ ಸಾಮಾನಯ 400.00

146 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ನಾಗಪಪ ತಂ ಕೆಂಚಪಪ ಮಾರಣ್ಣನವರ ಬೆೋಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 400.00

147 ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಯಲ್ಲಪಪ ತಂ ನಿಂಗಪಪ ಬೆೋಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 400.00

148 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಶರಣ್ಪಪ ಪರಸಪಪ ಗ ಲ್ಲರ ಮಲ್ಕ್ಸಮುದ್ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 178/3 GM ಮಾವು 1155.00

149 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಪರಸಪಪ ಯಲ್ಲಪಪ ಗ ಲ್ಲರ ಮಲ್ಕ್ಸಮುದ್ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 132/1 GM ಮಾವು 1155.00

150 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಜಯಶಿರೋ ಮಲ್ಲಪಪ ಕ್ಂದ್ಕ್ ರ ಕ್ುದಿರಕೆ ೋಟಗಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 48/5 GM ಮಾವು 1155.00

151 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಬಸಪಪ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು 407/2 SC ಮಾವು 1155.00

152 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಬಸಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು 407/1 SC ಮಾವು 1155.00

153 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಮಲ್ಲಪಪ ವಿೋರಪಪ ಬೆೋರಗಿ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 34 GM ಮಾವು 1155.00

154 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ರಾಮಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 4/1ಅ GM ಮಾವು 1155.00

155 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಮಾ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 22 GM ಮಾವು 1155.00

156 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಶಶಿಧರ ಹನಮಂತಪಪ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 85 GM ಮಾವು 1155.00

157 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಫಕೋರವವ ಅಬುದಲ್ಸಾಬ ಹರಿಶಂಕ್ರಬಂಡಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 28/ಅ GM ಮಾವು 1155.00

158 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಶಿವರಡಿಡ ರಾಮಪಪ ಬೆೋರಗಿ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 44 GM ಮಾವು 1155.00

159 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಶಿವರಡಿಡ ಹನಮಪಪ ಅಂತ ರ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 121 GM ಮಾವು 1155.00

160 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಶರಣ್ಪಪ ಅಂತ ರ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 121/1 GM ಮಾವು 1155.00

161 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಬಸವವ ಭರಮಪಪ ಓಲ್ಲೋಕಾರ ಕ್ವಳಕೆೋರಿ ಮಂಗಳ ರು 77/1 SC ಮಾವು 1155.00

162 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಉಮೋಶಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು 355/3 SC ಮಾವು 1155.00

163 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸಸಿ ಹಂಚಾಳಪಪ ಹನಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 33 ST ಮಾವು 1155.00

164 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ದೋವಪಪ ಅಂಗಡಿ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 200.00

165 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಶರಣ್ಪಪಗ್ೌಡ್ ಮಾಲಿಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿ. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 200.00

166 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಮಾದ್ವ ಶರಣ್ಪಪಗ್ೌಡ್ ಜಿ. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 200.00

167 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಅಳಿಿಕೆೋರಿ ಜಿ. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

168 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಪೂೋಲಿಸಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿ. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

169 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ರಂಗನಾಥ ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಎನ್. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 400.00

170 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಹನಮಗ್ೌಡ್ ಹುಲ್ಲೋಗುಡ್ಡ ಲ್ಗಳ ರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

171 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಮತುಯಜಾಸದ್ಾಬ ತಳಗಲ್ಮನಿ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರ 400.00

172 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ಹೆ ಸಗೋರಿ ಎನ್. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 400.00

173 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಗುರಪಪ ಅಂಗಡಿ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

174 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಗವಿಯಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಹಿರೋಮಾಯಗೋರಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

175 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಶಿನಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

176 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ರ್ಾಯವಣ್ಕ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

177 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಚನಾಬಸವರಾಜ ಗುಮಗೋರಿ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

178 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಈರನಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಸಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಡ್ಬಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

179 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಮಾತಂಗಪಪ ಬಳಿಗೋರ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

180 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಚಂದ್ುರ ಹಳಿಿಕೆೋರಿ ದ್ಮ ಮರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

181 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಾವಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರ 400.00

182 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ವಿರೋಶ ದ್ಮ ಮರ ಬಸಾಪೂರ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

183 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಪರಮೋಶವರ ಚಾಕ್ರಿ ಮುರಡಿ ಮಂಗಳ ರ 400.00

184 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಹನಮಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

185 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಹನಮಪಪ ಕಲ್ಲಲೋರ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

186 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಹೆ ನುಾಣ್ಸಿ ಮಂಗಳ ರ 400.00

187 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಈಶಪಪ ಕ್ಟಗ್ಾಲಿ ಹೆ ನುಾಣ್ಸಿ ಮಂಗಳ ರ 400.00

188 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಮ ತಯಯಯ ಪುರಾಣಿಕ್ಮಠ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00



189 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಶರಣ್ಪಪ ಬಂಡಿಹಾಳ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

190 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಶರಣ್ಪಪ ಆರೋರ ಸ ೋಂಪೂರ H ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

191 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

192 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಪಪ ಕ್ಡೆಮನಿ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

193 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ದ್ುರಗಪಪ ಮುಂದ್ಲ್ಮನಿ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

194 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಸ ೋಮಪಪ ಮೋಟಿ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

195 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ನಾಗಪಪ ವಡ್ಡರ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

196 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಶರಣ್ಪಪ ವಡ್ಡರ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

197 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಪರಸಪಪ ವಡ್ಡರ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

198 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಆರೋರ ಯರಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

199 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಹನಮಂತಪಪ ಕ್ಡೆೋಮನಿ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

200 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಯಯ ಪುರಾಣಿಕ್ಮಠ ಜ ಲ್ಕ್ಟಿಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

201 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಅಲಾಲಸಾಬ ನದ್ಾಫ ಜಿ. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

202 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಭೋಮಪಪ ರಾಠ ೋಡ್ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

203 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ರಮೋಶ ಪಮಾಮರ ಚಿಕ್ಕಬನಿಾಗ ೋಳ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

204 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಹನಮಪಪ ಹಿರೋಮನಿ ಸಾಲ್ಭಾವಿ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

205 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ತರಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 400.00

206 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಬಸವರಾಜ ಗದ್ಗೋರಿ ಗದ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರ 400.00

207 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಹುಯಿಲ್ಗ ೋಳ ತುಮಮರಗುದಿದ ಯಲ್ಬುಗ್ಾಯ 400.00

208 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಯಯಸಾವಮಿ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರ 400.00

209 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಚನಾಪಪ ವಣ್ಗೋರಿ ಮಂಗಳ ರ 400.00

210 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಆರೋರ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ಮಂಗಳ ರ 400.00

211 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ರಗ್ೌಡ್ರ ಬ ದ್ಗುಂಪಿ ಮಂಗಳ ರ 400.00

212 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಶರಣ್ಪಪ ಸಜಜನ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

213 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಮಾದ್ವವ ಹಕ್ಕಂಡಿ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

214 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬರದ್ ರ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

215 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಅಮರಮಮ ದೋಸಾಯಿ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

216 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಉಮೋಶ ವಿರಾಪೂರ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

217 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ರಾಮಣ್ಣ ಗುಳಗಣ್ಣವರ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

218 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹಳಾಯಳ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

219 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಹಳಿಿ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

220 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಗಂಗಮಮ ಹಡ್ಪದ್ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

221 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಹಂಚಾಯಳಪಪ ಬಜಂತಿರ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

222 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಹನಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

223 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಬಾಲ್ಪಪ ಕೆೋರಳಿಿ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

224 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಮಾರುತಿ ಗ್ಾವರಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

225 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ದೋವಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರ 400.00

226 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ ಚಂಡಿನಾಳ ಮಂಗಳ ರ 400.00

227 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರ ತರಬೆೋತಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಚುಕ್ಕಡಿ ಎನ್. ಜರಕ್ುಂಟಿ ಹಿರೋವಂಕ್ಲ್ಕ್ುಂಟ 200.00

228 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಮಾಂತಮಮ ನಾಯಕ್ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 200.00

229 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಸಾವಿತಿರ ನಾಯಕ್ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 200.00

230 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶೆ ೋಭಾ ಪೂೋ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

231 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಮಮ ಬಳಾಿರಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

232 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶಾಂತಮಮ ಮುರಡಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

233 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಹನಮವವ ಮಾನಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

234 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಹುಸೋನಬೆೋಗಂ ಕ್ಲ್ಂದ್ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

235 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ವಿಮಲ್ಮಮ ಆರೋರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

236 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಜ ಯತಿ ಆರೋರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

237 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ತುಳಷವವ ಆರೋರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

238 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಹನಸಮಮ ಶಿವಾಜಿ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

239 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ದ್ಾವಲ್ಬಿ ಶಿದಾಕೆ ಪಪ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

240 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ದ್ುರಗವವ ರುದ್ಾರಕ್ಷಿ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

241 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಮೋಘಾ ರುದ್ಾರಕ್ಷಿ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

242 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಸಾಲ್ವವ ವಿಭ ತಿ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

243 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಫಕೋರವವ ವಿಭ ತಿ ಇಟಗಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

244 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಿಣಿ ರುದ್ಾರಕ್ಷಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

245 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುಳಾ ರುದ್ಾರಕ್ಷಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

246 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶೆ ೋಭಾ ಪೂೋ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

247 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ರತಾವವ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

248 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ನಂದಿನಿ ಪಲ್ಲಲೋದ್ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

249 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಚನಾಮಮ ಹೆ ಟಿಿನ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

250 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಕೆ ಟರಮಮ ದಿವಟರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

251 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಕಾಳಮಮ ಹಲಾಯಪೂರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

252 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಈರವವ ಕೆ ನಾಾರಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

253 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ದೋವವವ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

254 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಲಿೋಲಾ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

255 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಸುಮಿೋತಾರ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

256 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಮಮ ಮುಂದ್ಲ್ಮನಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

257 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಅನಸ ರ್ಾ ಹಲಾಯಪೂರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

258 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ನಂದಿನಿ ಹಲಾಯಪೂರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

259 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಮಹಾಮರ್ಾಮಮ ಹಲಾಯಪೂರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00



260 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಹಲಾಯಪೂರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

261 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಸುಶಿೋಲ್ವವ ಇಬೆರಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

262 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶಾಂತವವ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

263 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶಾಂತಮಮ ದಿವಟರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

264 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ದೋವಮಮ ಜುಟಲರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

265 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ದೋವಮಮ ದಿವಟರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

266 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಮಾಯಗಳಮನಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

267 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಮಾಯಗಳಮನಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

268 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಾಯಗಳಮನಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

269 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಕ್ಲಾವತಿ ಹಲಾಯಪೂರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

270 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ನಿಮಾಯಲಾ ಕನಾಾಳ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

271 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಯಲ್ಲವವ ತ ೋಟದ್ಮನಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

272 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಯಮನವವ ರಾವಿಮನಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

273 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಯಲ್ಲಮಮ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

274 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಅನಾಪೂಣ್ಯ ಚಟಿರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

275 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಅನಸ ರ್ಾ ಕ್ುಂಬಾರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

276 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಲ್ತಾ ಶಂಕ್ರನಾ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

277 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶೆ ೋಭಾ ಈರಣ್ಣ ಬಾರಕೆೋರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

278 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ವಿದ್ಾನ ಹಿರೋಮಠ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

279 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶಾರದ್ಾ ಚಲ್ವಾದಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

280 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶಾಂತಾ ಚಲ್ವಾದಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

281 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಅಚಯನಾ ಸಾಲ್ಮನಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

282 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಕ್ಸ ೂರವವ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

283 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ದೋವಕ್ಕ ಕಾಳಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

284 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶೆರ ಮಮ ಸಾಲ್ಮನಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

285 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶಾರದ್ಾ ಎಸ್, ಚಲ್ವಾದಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

286 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಸವಯಮಂಗಳ ಹಿರೋಮಠ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

287 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ರುಕ್್ನಾ ಖಾಜಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

288 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ವಿಧಾನ ಎನ್ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

289 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶರ ಮಮ ಸಂಗಳದ್ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 400.00

290 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶಾಂತಲಾ ಮಡಿವಾಳರ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 200.00

291 ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ತರಬೆೋತಿ ಶಿರೋದೋವಿ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಕ್ುಕ್ನ ರ 200.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ತಾಲ್ ೂಕ್ು ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 129/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.30 0.34010 384358875121

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಆರ್ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮುದ್ಾೂಪುರ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 96/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 0.56 0.40620 963873502167

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎನ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿೋಶ್ ಎಂ.ಆರ್ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 125/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.46070 240794116069

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಮೊಗಣಣಗ್ೌಡ ಅಟುುಪಪ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 34/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.30990 319440737331

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಪುಟುಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವವಪಪ ಸಾಸಲ್ು ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 12/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.27 0.30610 503814666868

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಣಣನಂಜೋಗ್ೌಡ ಗ ೋವಿಂದ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 156/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.42 0.32550 348745360110

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹಿರಿಕ್ಳಲೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
133/ಬಿಪೈ, 63/12ಬ್ಾೂಕ್-

ಪಿ8, 233/ಪೈಕಿ, 233/ಪೈ4, 

117/3ಬಿ2

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.46 0.33940 342024526727

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭದ್ರೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 41/ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.67 0.67670 417153701986

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಚೌಡಶೆಟಿು ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 105/6ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29170 909637711614

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಕೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಎಂ ಕೆ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 63/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.75 0.75750 311297659164

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 83/14ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.77 0.77780 629444019673

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 112/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.58 0.58580 473012662247

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 54/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43660 669099804178

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಬ ಗಲೆಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ವಳಗರೆಮಣಸ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 218/3ರಪೈಕಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.42 0.46790 501177261965

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಎಂ ರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 101/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.19 0.12870 968511513231

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಎಂ ರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 101/2, 123 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.42 0.47200 968511513231

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಎಸ್ ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅಗರಹಾರಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 367/13, 222/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.51 0.35310 648521993368

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಕೆ ಬಿ ದ್ೋವರಾಜು ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 27/5, 26/6 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.60 0.08900 739784411229

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಬ ೋರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಯಳರ್ೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 27/2ಸ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.32910 544355093077

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ ಪ ಡಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಜ ಚನನಕೆೋಶವ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 26/7, 28/9 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.98 0.19800 708990046002

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ುವರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಯರಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.35 0.37670 366184196646

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್ ಎನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಉ|| 

ಬ ಜಜೋಗ್ೌಡ
ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ

241/1ಬಿಪಿ2, 277/1, 73/1, 

72/ಬಿಎಪಿ3
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 1.13 1.08510 213000167156

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಬಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 24/1. ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.36 0.37160 993532587122

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಬಿ ಶ್ವವರಾಜು ಬಿನ್ ಭದ್ರೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 0.60600 804004207802

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಮಾಚಗ ೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 86/ಪಿ2, 86/ಪೈಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.38 0.43080 667330954462

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಹಳಿಯ ರು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 7/3, 786 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.52 0.52520 203017352686

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಶರಥ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಗಂಜಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 49/ಎ, 57/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.11 1.06590 935505206497

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಶ್ವವಶಂಕ್ರಪಪ ಊಗಿನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 31/4. ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.70 0.70700 850754989429

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ವಿೋರಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 157/ಪೈಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 0.15 0.08414 592769365516

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ವಿೋರಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 339/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.35 0.09338 592769365516

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ೋವಯಯ ಮಂಡಲೋಕ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 20/1ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.70 0.12460 512178536379

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಆರ್ ಚಂದ್ುರ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ದ್ ರೆೋನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 46/2ಬಿ, 46/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.25 0.14360 439336116076

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಡಿ ಎಸ್ ಮಂಜಪಪ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
33/1ಪೈಪಿ1, 51/1ಪೈಪಿ2, 

51/3ಪಿ1ಪಿ3
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.33590 358416721502

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಪಿ ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಎಸ್ ಎ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಸ ಳೆಿೋಪುರ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 29/9. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.19130 471259147429

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಆರ್ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ದ್ ರೆೋನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 57/4, 57/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.23632 617782837207

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 83 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.22 0.26030 655917436630

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಪಿ ಸುಪಿರತ್ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 82/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.36 0.28086 221306736935

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶಂಕ್ರ ಜಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತ ೋಟಪಪಶೆಟಿು ಗ ೋವಿಂದ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 220/2ಬಿ, 209/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.30 0.34000 672180680667

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶ್ವವಶಂಕ್ರಪಪ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 44/4ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.39080 213594862953

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ೋಮೋಗ್ೌಡ ಅಂಚೋಬಿೋರನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 171/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.55 0.39890 608887220981

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಂಬೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉ||ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಆನೆಗ ಳ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 160, 198 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.64 0.46420 583901117981

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ್  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲೊ: ಮಂಡಯ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ ಮೊತ್ತ 
(ರ . ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ

ಕೆೋಂದ್ರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹೆಗೆಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 105/1ಎ2, 105/1ಎಪೈಕಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.38 0.23810 575965654886

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎನ್ ಕೆ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ನಾರಾಯಣಪುರ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 148/1, 146/2, 160/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.23 0.21210 498948969626

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಬಳೆಿೋಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 102/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.60 0.16541 841456118562

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ಎಸ್ ನಂಜಪಪ ಮಂಡಲೋಕ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 20/1ಪೈಕಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.05 0.18698 851904373130

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಆರ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ನಾಯಸಂಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 38 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.30 0.25540 905174442967

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಐಪನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
40/ಪೈಕಿಪಿ1, 40/3, 

32/2ಪಿ1ಪಿ
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.65 0.42780 760455434207

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಆರ್ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಂ ವಿ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಮುದ್ಾೂಪುರ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಮ್ - 0.42 0.47200 289704916157

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 128/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.68 0.38840 480363831811

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಎನ್ ಅಪಾಪಜಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಚ ೋಕ್ನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 90/4, 89/4 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ - 0.44 0.49060 975911470922

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಐಪನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 188/3, 188/4, 188/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.32 0.83810 966013426595

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎನ್ ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ನಿೋಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಲೊೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.35120 346110224445

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 135/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.54 0.35540 648679970303

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಗ್ೌಡ ಅಟುುಪಪ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 31/3. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.21770 520595217702

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಎಲ್ ಮಹೆೋಶ ಬಿನ್ ಲ್ಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಆಲೆೋನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 34/13, 30/2, 30/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.80 0.20000 607714571546

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಸ್ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 36/5, 36/3, 97/ಪೈಪಿ1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.34 0.25100 470160412556

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 22/ಪೈಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.36 0.23870 932120768123

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಮ ಡನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.46070 645437393722

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 108/ಎಂಪಿ32 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.24700 803771707543

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 40/4ಬಿಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43790 606559841743

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಏಕಾಶ್ವೋಗ್ೌಡ ಹೆಗೆಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 25/4ರಪಿ, 3/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.26 0.21100 360776325521

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಸ ವಿನೆ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ಎಂ ಕೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮಾದ್ಪುರ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 79/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52000 392061870350

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಣನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 7/3. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.09900 614240344867

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಮಾವಿನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 239 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.82 0.61870 800894336590

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜೋಗ್ೌಡ ಎಚ್ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣಣ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 96/1ಎಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ತ ಂಡೆಕಾಯಿ - 0.30 0.11050 234910718987

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 99/2, 98/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.40970 638247256563

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಪಿ ಮಂಜು ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗೋಗ್ೌಡ ಮೊೋದ್ ರು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 273, 274, 279/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.42 0.29640 999247504034

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಲೊೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/3ಸಪೈಪಿ2, 29/3, 29/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.25630 477548387094

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 25/1ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ - 0.42 0.20900 251528484410

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 18/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ - 0.50 0.16870 527964057035

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 128/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊಯೋಟೆ ೋ - 0.25 0.24530 480363831811

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವರಾಮು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಸ ಳೆಿೋಪುರ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 46/1, 31/9 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ - 0.44 0.21380 617208840490

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 399/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.56 0.38731 244971029456

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 365/3, 399/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.77 0.13351 244971029456

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಆನೆಗ ಳ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 83/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.26760 958768839898

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಆರ್ ಸಂತ ೋಷ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ರಾಜಶೆೋಖರ ದ್ ಡಡಯಾಚೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 120/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.38 0.29790 996460068737

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಸ ಸ ೋಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎ ಎನ್ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಅರಳಕ್ುಪಪ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 363/3, 42/2, 43/1, 362/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.21840 663170184368

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಎನ್ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 44/1ಎಪೈಕಿ-ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.24590 417000068503

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಯಸಂಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 2/3, 2/4ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.33 0.23067 818821021316

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಚ ೋಕ್ನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 81/Fp7 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.05 1.00800 968732746254

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮೈ ಗ್ಾ ತಾಯಿ ಸದ್ದಮಮ ಬ ಮಮಲಾಪುರ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 19/4ಪಿ1, 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.08 1.03710 504582598428

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಣ್ಣೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 87/9, 95/7ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.46 0.46460 762839638581

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಆರ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪ|| ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಟುದ್ಹೆ ಸ ರು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 16/4. ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.80 0.69690 691486565519

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 109/ಎಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.77 0.75760 835220205102

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 46/20 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.87 0.55650 986895697388

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗವಿಗ್ೌಡ ಎನ್ ಜ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಘಟು ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.43 0.29110 900373110949

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ಯಶೆ ೋಧಮಮಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಎನ್ ಬಿ ಜ ೋಗಿಗ್ೌಡ ನಾರಾಯಣಪುರ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 159/1ಎಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.38 0.25050 811350317034

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 32/3ಎಪಿ1, 27/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.60 0.36780 267121098181

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 21/ಬ್ಾೂಕ್3ಪಿ24 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.50 1.44000 765629375588

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ರವಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಮೊಗಣಣಶೆಟಿು ಐಕ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 216/2ಎ, 216/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.23950 898887497978

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಂಕ್ಪಪ ಗಂಜಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 44/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29170 637585263502



92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಂಕ್ಪಪ ಗಂಜಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 44/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಮ್ - 0.35 0.34120 637385263502

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಂಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿ ಹೆ ಸ ರು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 5/2. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.25 0.20300 609542509490

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಜಮುನ ಕೆ ೋಂ ದಿನೆೋಶ್ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 202/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.26 0.21090 605359791089

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 174/2, 172/9 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.51470 375022984614

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪ|| ನಂಜಪಪ ಮೊೋದ್ ರು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 127/7, 125 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.73 0.37420 220528734478

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿ ಹೆ ಸ ರು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 53/3ಎಪಿ3, 45/10 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.25 0.28340 225229076642

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ನವಿಲ್ುಮಾರನಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 2/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29190 821994361923

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಜ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ನವಿಲ್ುಮಾರನಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 25/1. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29190 934219223485

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 70/12, 70/8 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.72 0.46463 612331173067

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜ ಬಿ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 45/ಬಿಪೈಪಿ5, 45/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 335522220600

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ ಕೆ ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 28/ಡಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29190 962221349106

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ನವಿಲ್ುಮಾರನಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29190 862543813626

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಮುರುಕ್ನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 82/2ಪೈಕಿಪಿ ಸಾಮಾನಯ ತ ಂಡೆಕಾಯಿ - 0.54 0.16847 606032216078

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮರಿಬಸಪಪ ಅಂಚನಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 21/3. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.31 0.23960 689441825754

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಜಯಮಾಲ್ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಉಯೆೋನಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.24 0.22500 560108389830

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುತತೋಗ್ೌಡ ಗುಡುಗನಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 125/ಪೈಪಿ1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊಟೆ ೋ - 0.33 0.37410 821668373709

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿೋಲೆೋಗ್ೌಡ ಗುಡುಗನಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 119/2ಬಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊಟೆ ೋ - 0.50 0.46020 428979818656

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ಎಸ್ ಸ ೋಮಣಣ ಗುಡುಗನಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 97 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.43540 487695495266

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಾಯಿಗ್ೌಡ ಶ್ವವಪುರ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 20/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.25 0.18170 660990104499

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಟಗಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 6/2. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.68 0.49326 339759448609

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಉ|| ತ್ಮಮಯಯ ಕ್ುನೆೋಯನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
37, 73/5ಬಿಪೈಕಿಪಿ3, 

73/5ಬಿಪೈಕಿಪಿ, 73/18
ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.34 0.37800 519678150369

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಂದ್ಾನಿಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 11 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29175 379774339535

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಭದ್ರಯಯ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.64 0.17570 429913047045

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಜಯಕೆೋಗ್ೌಡ ನಿೋತಿಮಂಗಲ್ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
133/14ಬಿ, 133/35, 

113/4ಎ, 113/17, 
ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.50 0.50500 841227504475

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 19/13, 27/1ಪೈಕಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.68 0.68680 746240537472

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ವಿ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.37 0.27370 64037568226

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿನೆೋಶ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಳತ್ ರು ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 147/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.34 0.37940 797618066234

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಟಿ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಬಿನ್ ಡಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಪಪಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 17 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 482467212409

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ವಳಗರೆಮಣಸ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 274/6ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.39 0.29890 832117868235

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬುಡಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಿಮಾರನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 81 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.54 0.13180 788480569204

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಸಣಣಪಪ ಊಗಿನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 16/ಪೈಕಿಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29170 791403073089

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬುಡಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಿಮಾರನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 70 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.21340 788480569204

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಸವನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 33/3ನೆೋ ಬ್ಾೂಕ್ ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.48 0.34810 403560960443

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎನ್ ಯಶೆ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ಗ ೋಪಾಲ್ಕ್ೃಷಣ ಅಂಚೋಬಿೋರನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 70/1, 70/5, 70/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.27 0.26760 686637001873

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 0.60 0.43520 234579877344

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗವಿೋಗ್ೌಡ ಅಣ್ಣೋಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 28/8, 340 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.30300 811539881539

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಎಸ್ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಸುಬಭೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 133/1ಪೈಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಹ - 0.40 0.43920 952632095646

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಘಟು ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 27/1, 30/9 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.45 0.43310 991930765718

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪುಟುಪಪ ಸಾಸಲ್ು ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 17/1, 27/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.31575 987424484929

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 30/2ಪಿ4, 31/7 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.72 0.47390 495161107769

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಎ ಶ್ವರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ರ್ೋಂಕ್ಟಪಪ ಚಿಕ್ಕಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 16/ಪೈಕಿಪಿ47 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 1.15 0.78940 247253219470

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಗ ಡೆಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 165/3ಎ, 165/3ಬಿ, 155/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.82 0.38410 -

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಉ||  ಚಲ್ುವಪಪ ಹೆಗೆಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 48/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29090 510677021648

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ವಿತಾ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ನಾಗರಾಜು ಲಂಗಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 29/1. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 0.45 0.32640 944640577933

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಲೆ ೋಚನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಂಡುರಂಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಪಪಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 78/2ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.32900 830758233638

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷಣುಮಖ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಡಹೆಮಿಮಗ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 156/4ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.21 0.14380 728747313482

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್  ತಿಮಮರಾಯಿಗ್ೌಡ ದ್ ರೆೋನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 72/P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.51690 449025145086

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ರಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಮಾದಿಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 40/1ಪೈ-P3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.26960 275523600077

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಶ್ವವಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಜೈನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 131 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.26960 273457494890

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ  ಜ.ಎನ್   ಶೆೋಷಾದಿರೋಗ್ೌಡ ಜೈನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 130/B-ಪೈ-P4-P2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.59 0.38830 925345408978



142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಲ್ಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಮತಿತಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 48/AP1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.26960 945281458622

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎ.ಪಿ.ಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ  ಬಸವರಾಜು ಲಂಗ್ಾಪುರ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.52 0.34200 527722360059

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ವಿ.ರಾಮು ಬಿನ್  ರಂಗಯಯ ವಡಡರಗುಡಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 36/P-P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.62800 998782999676

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ದ್ ರೆಸಾಿಮಿ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಅಂಚೋಬಿೋರನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 93/1, 93/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ - 0.46 0.25450 526317693090

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮುದ್ದಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಲೊೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.41 0.46000 962540464795

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಬಿ. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಬಸವರಾಜು ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 63/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.58 0.58580 860899811252

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್  ನಂಜಪಪ ಮೊೋದ್ ರು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
127/4, 127/5, 127/1, 

127/8, 127/3. 129/9
ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.47170 220528734478

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ನಹಳಿಿ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 13/8P1, 13/8, 14/10-P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.65 0.37870 922464359769

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎ.ಎಲ್. ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್  ಲ್ಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 128/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.56 0.37860 911803397931

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್  ಶ್ವವಪಪ ಮೊೋದ್ ರು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 135/9, 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.67 0.39800 487454785269

152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜಿ. ಎನ್. ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ನಂಜೋಗ್ೌಡ  ಗ ಡೆಹೆ ಸಹಳಿಿ  ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 90/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.00 1.03100 610975610435

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕೆ.ಟಿ. ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ತಿಮಮರಾಯಿಗ್ೌಡ ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 76/ಪೈ-P2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ - 0.49 0.22850 825303063301

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕೆ.ಕೆ. ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಜುಜಜಲ್ಕಾಯತ್ಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 110/P1, 11/ಪೈ-P8, 111/* ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.0 0.37480 346963651201

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ನಹಳಿಿ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
33/ಪೈP1, 30/D ಪೈ-P2, 

22/5ಪೈ-P1
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.93 0.20440 922464359769

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ವರೋಮತಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಬಸವಲಂಗಪಪ ಉ|| 

ದ್ ಡಡಜವರೆೋಗ್ೌಡ
ಚ ೋಕ್ನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.43 0.48100 759869122980

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಯಶೆ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಶ್ವವಣಣ  ಐಚನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 25/88 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.35 0.38840 768367541205

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ  ರಂಗಶೆಟಿು ಬಿನ್ ರಂಗಶೆಟಿು ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 215/2 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.31 0.35100 780570700003

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ  ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಸದ್ದರಾಜೋಗ್ೌಡ ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 211/3, 210/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.35 0.38160 488332541126

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಚೌಡಶೆಟಿು ಮುದಿಗರೆ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 105/6A ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.34 0.33160 909637711614

161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕೆ. ಮುದ್ದಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಕೆ ೋಟೆೋಗ್ೌಡ ಗಂಜಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 145/ಪೈP3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43000 230425373796

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರಮೋಶಶೆಟಿು ಬಿನ್  ತಿಮಮಶೆಟಿು ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 51/ಪೈ-P3P2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43100 533241424088

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶ್ವವರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್   ಪ|| ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 18/4, ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43860 473260523741

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್  ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಲೊೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 90/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43860 606217885449

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶ್ವರೋನಿವಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಿೋಗ್ೌಡ ಮುರುಕ್ನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 38/2, 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.39 0.42400 810559685475

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ  ನಾಯಸಂಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 17/18-P3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನ ಕಾಯಿ - 0.43 0.42000 682237341258

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿಗ್ೌಡ  ಗಂಜಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 182/B-P1, 183/C ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 0.80 0.58030 534963453384

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶ್ವವಪಪ ಬಿನ್  ಚನನಪಪ ಮೊೋದ್ ರು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 149/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.32 0.22790 681566146876

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಯಶೆ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ರಾಜೋಗ್ೌಡ  ದ್ ಡಡಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 54/4 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.26670 669599072954

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಲೊೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 31/2ಪೈP1, 2/19 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.22 0.17250 764346714487

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಶ್ವವಪಪ ಮೊೋದ್ ರು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 78/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.36 0.24600 554718189319

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಸ್. ಯೋಗ ಬಿನ್  ಸಣಣತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಅಟುುಪಪ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 70/27, 72/P2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.26670 800439764486

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಪುಟುಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಅಮಚಹಳಿಿ  ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 9/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.24 0.17500 238250519921

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸ.ಎನ್.ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಾಗಪಪ  ಚ ೋಕ್ನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 8/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.30 0.30200 685228764402

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಸಪಪ ಬಿನ್  ನಿಂಗಪಪ  ಚ ೋಕ್ನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 102/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.45 0.49900 706759893555

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಿೋಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 69/2A2, 69/2A1, 203/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.68 0.68600 356065142198

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಲೊೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.41 0.46000 897531129044

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ  ಬ ಕ್ಹಳಿೂ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.56 0.41300 242624220212

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಮೊಗಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ರಾಜೋನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 69/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.27 0.20940 569964854660

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ರಜಿನಿ  ಬಿನ್ ಅಶೆ ೋಕ್ ನಾಟನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 105/10 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29400 994900519277

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸಣಣಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮಾಚಗ ೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 23/P2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.30 0.34000 798181622779

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸದ್ದಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಮೋರಿಮಾದ್ಯಯ ಚ ೋಕ್ನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 39/7 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.72 0.72700 772988905589

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹಳಿಯ ರು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.36 0.39990 713258872315

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಅಟುುಪಪ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 76/18, 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.40500 5291994652067

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕೆ.ರಂಗಸಾಿಮಿ ಬಿನ್  ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಐಚನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 97/A4, 97/A3 ಸಾಮಾನಯ  ಪಪಾಪಯ - 0.80 0.52650 862442868063

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ  ಎಂ.ಡಿ. ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್  ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಮಾಚಹೆ ಳಲ್ು ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 8/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.61 0.40150 880822056825

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಸ್.ಬಿ. ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
110/ಅP3, 108/4ಪೈ-P26, 

108/Ba1ಪೈ-P5
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.65800 614778907386

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ  ಆಲ್ಂಬ್ಾಡಿ ಕಾವಲ್ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 373/2, 301// ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.59 0.38830 851217008714

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎ.ಎಸ್. ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್  ಶ್ವರ್ೋಗ್ೌಡ ಅಂಬಿಗರಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 65/3 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.61 0.40150 939731715324

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಲೆೋ||  ಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ  ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
136/2P1, 

136/2P2,136/2-P3, 
ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.62 0.62640 295715933439

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಜ ೋಗಿೋಗ್ೌಡ ಯರಗನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 144/2B, 144/1 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.44 0.48140 328857514521



192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಬಸವಮಮಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ  ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 127/P1 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.90 0.90900 624784942311

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಹೆಚ್. ಎಸ್, ರವಿೋಶ್ ಬಿನ್  ಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ  ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 111/1, 114/2 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.52 0.52530 941607346258

194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ  ಚಿಕ್ಕತ್ರಹಳಿಿ  ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 31/1 ಸಾಮಾನಯ  ತಂಗು - 1.35 0.27930 389832105003

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ವಿ.ಎನ್  ಗ ೋವಿಂದ್ಯಯ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಸಣಣಯಯ ವಿಠಲಾಪುರ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 12/Bಪೈಕಿ P4, 12/A2P3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.99 0.22500 603066617478

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಅಣಣಪಪ ಬಿನ್  ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ  ವಳಗರೆಮಣಸ  ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 173/* ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.75 0.49360 352717362008

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಪುಟುಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 199/* ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52650 843089876516

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ವರೋ ಕೆ.ಎ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಉ||  ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್  

ಅಂದ್ಾನಿೋಗ್ೌಡ
 ಕ್ುಪಪಹಳಿಿ  ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 74/1 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29430 280172163616

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಕೆ ೋಡಿೋಗ್ೌಡ  ಮತಿತಘಟು ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 58/2, 22/4P1 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29430 212357366242

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಕೆ.ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್   ಕಾಳನಿಂಗಗ್ೌಡ  ಅಟುುಪಪ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 56/* ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ುಂಬಳ - 1.00 0.72530 779546656477

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಸ್.ಕೆ. ವರದ್ಚಾರ್ ಬಿನ್   ಕ್ಸ ತರಚಾರ್ ಅಟುುಪಪ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.34400 821198950070

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಆನಂದ್ ಬಿನ್  ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಕ್ುಂಟೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 84/1A ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.31750 656633505655

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಲ್ಲತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ  ನಾಗರಾಜೋಗ್ೌಡ ಅರಳಕ್ುಪಪ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 60/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.37660 712133878529

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ  ಎ.ಎಸ್. ಶ್ವರೋಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಅರಳಕ್ುಪಪ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52650 793799585884

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 10,10/8 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.72400 525190379690

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಿ.ಟಿ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್  ತಿರುಮಲೆೋಗ್ೌಡ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 207/10, 207/9 ಸಾಮಾನಯ  ತಂಗು - 0.85 0.20200 983527361261

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಬಿ. ಸದ್ದಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ  ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 105/3 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.25 0.24680 980604215426

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 82/* ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43900 389425567612

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ  ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 159/2P2 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43900 580701031007

210 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಲೆೋ| ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 11/13. 14/2 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.80 0.80800 259295705632

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎ.ಬಿ.ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಶ್ವರ್ೋಗ್ೌಡ ಅಟುುಪಪ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ  '30/1 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.32 0.24740 368076461233

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಕ್ುಸುಮ  ಕೆ ೋಂ ಅಪಾಪಜಿ  ಹಾದ್ನ ರು  ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 119/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39680 593991947585

213 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ವಿೋರಭದ್ರ ಬಿನ್  ಪುಟುಸಾಿಮಪಪ  ಗುಬಾಹಳಿಿ  ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 5/ರಪೈಕಿ-P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.51370 418405433015

214 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಐಪನಹಳಿಿ  ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 184/2 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 627771256876

215 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಂಬ್ಾಡಿ ಕಾವಲ್ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 268/A ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.51600 839963887440

216 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ  ಬಸವನಹಳಿಿ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 94/* ಸಾಮಾನಯ  ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.10 1.05600 648458271284

217 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ  ಅಂಚೋಬಿೋರನಹಳಿಿ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 165/2 ಸಾಮಾನಯ  ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.75 0.75700 285069025615

218 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಲ್ರಾಮ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ನಂಜೋಗ್ೌಡ  ಅಂಚೋಬಿೋರನಹಳಿಿ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 166/P-P2 ಸಾಮಾನಯ  ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.20 1.15230 268243318154

219 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ
  ಉದಿದನ ಮಲ್ೂನ 

ಹೆ ಸ ರು
 ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 41, 4/2 ಸಾಮಾನಯ  ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 1.80 1.72800 943864887604

220 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಈರಪಪ ಬಿನ್  ನಂಜಪಪ  ಲಂಗ್ಾಪುರ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 84/8P2, 84/8P3 ಸಾಮಾನಯ  ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 0.40 0.45270 976133068161

221 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ  ಕೆ ೋಡಿಮಾರನಹಳಿಿ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 86/P-P1 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.60 1.09800 297829884269

222 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಮಾಸೋಗ್ೌಡ ಸಾಸಲ್ು  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
89/4P, 92/2, 108/4, 

108/2
ಸಾಮಾನಯ  ಶುಂಠಿ - 0.40 0.44800 544141694161

223 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋಮತಿ ಶಾರಧಮಮ ಕೆ ಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ  ಊಗಿನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 136/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.80 0.80800 -

224 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಚನೆನೋಗ್ೌಡ  ಗ ಡೆೋಹೆ ಸಹಳಿಿ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 136/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.00 1.01000 906987682570

225 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಐ.ಸ.ಶಾಯಮಣಣ ಬಿನ್  ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಈಚಲ್ುಗುಡಡಕಾವಲ್ು ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 1/1N-ಪೈ P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52650 965491345180

226 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಮಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಲೆೋ||  ಕಿಕೆಕೋರಿಗ್ೌಡ  ಗ ೋವಿಂದ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 122/1A, 112/13, 103/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52650 743413348054

227 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜಿ.ಎಂ ರಾಜಶೆೋಕ್ರ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ  ಗ ೋವಿಂದ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
232/. 233. 231/2, 

305/2P3
ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 972079496114

228 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಎಂ ಭದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವೋವಪಪ  ಸಾಸಲ್ು ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 73/9 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.39 0.25670 713848513500

229 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಐ.ಟಿ. ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ತ ೋಪೋಗ್ೌಡ  ಐಕ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 252/ಪೈ-P2 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.75 0.49200 279428413508

230 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ  ಕ್ುಂದ್ ರು ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 181/ಪೈ-P8 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.26960 82844950235

231 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಿಗ್ೌಡ  ಹಲ್ಸನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 4/* ಸಾಮಾನಯ  ತಂಗು - 0.80 0.19100 219646315323

232 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋಮತಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪ, ನಾಗರಾಜೋಗ್ೌಡ  ಸಾರಂಗಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 171/24, 171/16 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.58 0.38170 471791085571

233 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಎಸ್. ಹೆಚ್ ಜವರಪಪ ಕ್ಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 2/44 Block , 2/50 block ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.00 1.27700 428206836810

234 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಲೆೋ|| ರ್ಂಕ್ಟಯಯ  ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 7/ H- ಪೈ P2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.80 0.80800 622967063290

235 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟೆೋಗ್ೌಡ   ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 298/14, 299/11 ಸಾಮಾನಯ  ಬಿೋನ್ - 0.40 0.41200 856633505655

236 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋ ಎಸ್. ಎಂ ಮಂಜು ಬಿನ್  ಸಾವಿತ್ರಮ  ಶರವಣನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
43/11, 43/17/, 44/3ಪೈ-

P1. 43/10ಪೈ-P
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 0.80 0.80800 259833114331

237 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕೆ.ಎನ್ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ  ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆ ಪುರ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 38/16, 55/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.60 0.60600 781481019055

238 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕ್ರಿಶೆಟಿು ಬಿನ್   ಕ್ರಿಶೆಟಿು ಮುದಿಗರೆ ಮುದಿಗರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 83/* ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.85 0.54800 214165521446

239 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎ.ಎಸ್. ಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್  ಎ.ಎಸ್. ಶ್ವರೋಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಅರಳಕ್ುಪಪ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 39/4 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 298552833179

240 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಡಿ.ಎಸ್. ಪರಭುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್  ಶ್ವವಪಾದ್ಸಾಿಮಿ  ಬ ಮಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 124/2, 125/1 ಸಾಮಾನಯ  ತಂಗು - 1.20 0.25730 513306493790

241 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋ ಡಿ.ಪಿ ಶ್ವವಮ ತಿಯ  ಬಿನ್  ಲೆೋ||ಪುಟುಸಾಿಮಪಪ ದ್ ಡಡಯಾಚೋನಹಳಿಿ   ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 115/* ಸಾಮಾನಯ  ಪಪಾಪಯ - 0.41 0.31660 749911351034



242 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜಿ.ಪಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಪುಟುಚನೆನೋಗ್ೌಡ  ಈಚಲ್ುಗುಡಡಕಾವಲ್  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 1/1j-P4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.80 0.99300 270580961146

243 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಸ.ಸುಂದ್ರ್  ಬಿನ್  ಚನನಪಪ ಮೊೋದ್ ರು  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 131/2 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.58 0.39670 677583869414

244 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸ.ಚನನಪಪ ಬಿನ್  ಚನನಪಪ  ಮೊೋದ್ ರು  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 137/2, 136/2, 136/4 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 636234232472

245 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಚನನಪಪ ಬಿನ್  ಚನನಪಪ  ಮೊೋದ್ ರು  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
137/1, 22/3, 150/6, 

150/4
ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 1.04 0.62100 636234232473

246 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಾಗೋಶ್  ರಾವ್ ಕೆ.ಆರ್. ಲೆೋ|| ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ರಾವ್ ವರಹನಾಥಕ್ಲ್ೂಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 35/* ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.58000 766150058495

247 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಯಾಲ್ಕಿಕೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 17/12 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.35 0.39000 506203268547

248 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಿ.ಎನ್. ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ನಿೋಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಲೊೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 51/2P1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.27 0.26690 346110224445

249 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಎ. ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್  ಎಂ.ಜ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ  ಮುರುಕ್ನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 73/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.20 1.15230 955681666589

250 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋಮತಿ ಪರಪುಲ್ೂ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ  ಹಳೆೋ ಹತಿತಗುಪಪ  ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 39/1A-P2 ಸಾಮಾನಯ  ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.34 0.38060 834771330758

251 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶ್ವವರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ  ಅಂಚೋಬಿೋರನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 163/1 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.63430 329574054436

252 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮಾದ್ಪಪ  ಚ ೋಕ್ನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 29/18, 31/18 ಸಾಮಾನಯ ಹ - 0.39 0.44100 446588838037

253 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ  ಮುರುಕ್ನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 41/1 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.45250 342573096597

254 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಪ|| ಲಂಗಪಪ  ಚ ೋಕ್ನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 19/2 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.45270 880615434179

255 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕೆ.ಟಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ತಿಮಮರಾಯಿಗ್ೌಡ  ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 76/ಪೈ-P1, 75/ಪೈ- P1 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.72 0.72000 825303063301

256 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಮುದ್ದಲಂಗೋಗ್ೌಡ  ಮುರುಕ್ನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/5 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.37 0.42160 832547764502

257 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ  ಮುರುಕ್ನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 76/2 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.75 0.75740 526998617593

258 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸಾಗರ್  ಎಂ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟುರಾಜು ಮತಿತೋಕೆರೆ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 17/3 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.38 0.43050 814204510104

259 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಮುದ್ದಲಂಗೋಗ್ೌಡ  ಮುರುಕ್ನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 72/* ಸಾಮಾನಯ ತ ಂಡೆಕಾಯಿ - 0.92 0.30270 620565261764

260 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಿ.ಎನ್ ರ ಪ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಗಂಗ್ಾಧರ್ ಮುರುಕ್ನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 52/8, 52/1, 52/3 ಸಾಮಾನಯ  ತಂಗು - 1.92 0.36300 510156443971

261 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ  ಜ ತ್ತನಪುರ  ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 0.21 0.23800 558609263374

262 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎ. ರಾಜು ಬಿನ್  ಅಪಪಣಣಗ್ೌಡ ಆಲ್ಂಬ್ಾಡಿ ಕಾವಲ್ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 50/1, 75/3 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.68 0.44760 537368793371

263 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಕ್ಟುಪಪ  ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಗ ಡೆಹೆ ಸಹಳಿಿ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 153/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.87 0.50400 522129942703

264 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸುಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಸ ೋಮಶೆೋಖರ   ಗುಡುಗನಹಳಿಿ  ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ  12/4 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.34 0.25500 862062928991

265 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಚಿಕ್ಕಬಟುಮಮ  ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಐಚನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 92/11, 92/13 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.39 0.43580 384217070946

266 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಪಾಂಡುರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ  ವಡಡರಹಳಿಿ  ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
32/E1, 

32/E1ಪೈಕಿP1,32/E1ಪೈಕಿP
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.52 0.32920 227541474949

267 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕ್ುಮಾರ್ ಎನ್  ಲೆೋ|| ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಸ ೋಮನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 24/3, 41/1C,-P33 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ. ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.18 1.13300 491290173533

268 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲಾಪುರ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 93/3, 90/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.30000 849060748238

269 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ತ ಳಸ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 57/P21 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 0.80 0.80800 446687514645

270 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ  ಮಾಚಗ ೋನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 23/P18 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.80 0.80800 583268439191

271 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬ ವನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 6/2 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 452162481800

272 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ  ಬಲೊೋನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 29/3, 10/10A ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.36 0.40800 355893178598

273 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸಣಣಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ  ಬಲೊೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 93/1ಪೈP3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.38 0.41940 722438012027

274 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಿ. ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ  ಆಲ್ಂಬ್ಾಡಿ ಕಾವಲ್ು  ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 210/2, 210/1 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.78 0.51340 833634577721

275 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ  ದ್ ಡಡಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 48/14, 48/15 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43900 324962892490

276 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ನಂಜೋಗ್ೌಡ  ದ್ ಡಡಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 29/4P1, 49/1BP2 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43900 333935833185

277 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಯಾಲ್ಕಿಕಗ್ೌಡ  ದ್ ಡಡಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 17/9, 122/*, 126/ಪೈಕಿP2 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.80 0.80800 936762007055

278 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ  ಜೈನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 85/7, 79/1B ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.43 0.48130 470649150011

279 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ವರೋ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಉ|| 

ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ
 ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 41/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.45230 738608402217

280 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್   ಚಿಕ್ಕಣಣನ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ  ಹಳಿಯ ರು  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 109/3 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.80 0.80800 838288546843

281 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್  ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ  ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 129/2A1P1, 142/1ಪೈ-P2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.58 0.58590 543931211659

282 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಎಸ್. ಪುಟುರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಮುರುಕ್ನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
82/1EP3, 83/1P1, 

82/1BP2
ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ, ಗುಲಾಬಿ - 0.90 0.86800 606032216078

283 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮು ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 139/1ಪೈP2, 139/1ಪೈ-P3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.47 0.47470 675313893219

284 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬ್ಾಣ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ನರಸೋಗ್ೌಡ  ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 170/2 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.38 0.43080 574741613827

285 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಂದ್ ರೆೋಗ್ೌಡ  ತ್ಮಮಡಹಳಿಿ  ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 34/2-P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29340 249928835344

286 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಿ.ಆರ್.ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಬಿ. ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.60 0.15760 666980274660

287 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಡಿ.ಪಿ.ಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಪುಟುದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಚಟುಂಗರೆ  ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52650 605250723570

288 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮಲೆ ಕೋನಹಳಿಿ  ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 3/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.00 1.01000 379311953822

289 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಜಯಣಣ ಬಿನ್  ನಂಜಪಪ ಮಾಗ ೋಯನಹಳಿಿ  ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 66/1A-P2,11/3 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.54700 942403670928

290 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಸ.ಚೋತ್ನ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಮಾಚಹೆ ಳಲ್ು  ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52650 336121552563

291 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಬಸವರಾಜು ಬಿನ್  ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ದ್ುಡುಕ್ನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/ಪೈ-P2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29430 705258649242



292 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಚಂಧರಪಪ ಬಿನ್  ಚನನಪಪ  ಗುಬಾಹಳಿಿ  ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 732566483541

293 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜ.ಎಸ್. ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ಸಗ್ೌಡ ಗುಡುಗನಹಳಿಿ  ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 195/4ಪೈ-P3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29430 949983387899

294 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜ.ಕೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್  ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಗುಡುಗನಹಳಿಿ  ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 158/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29430 412244563556

295 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜಲೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ನಾಟನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 83/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.34 0.25190 654634638650

296 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಅಶೆ ೋಕ್ ಬಿನ್  ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಗಂಜಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 169/ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.25140 833034219519

297 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಮಮೋನಹಳಿಿ  ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
30/10A, 59/8ಪೈ-P1, 

30/17
ಸಾಮಾನಯ  ಪಪಾಪಯ - 0.35 0.23430 746450350013

298 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಿ.ಕೆ.ಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಐಚನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 135/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.25 0.28340 550932679467

299 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋ ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ,ಎಲ್. ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮುರುಕ್ನಹಳಿಿ  ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 232/A ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.25580 68294570277

300 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಹತಿತೋಗುಪಪ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
 68/C, 43/8AP1, 

52/BP3, 43/5, 41/1, 
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.20 0.39600 262038311543

301 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಅಪಾಪಜಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 99/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.34 0.23770 233041861209

302 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋ ಎನ್.ಜ.  ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಜ ೋಗಿೋಗ್ೌಡ ನಾರಾಯಣಪುರ  ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 150/2B-P2 ಸಾಮಾನಯ  ಶುಂಠಿ - 0.40 0.24630 812484138477

303 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶ್ವಂಗರೋಗ್ೌಡ  ಹಳೆೋಹತಿತಗುಪಪ  ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 55/1, 52/B-P4, 52/A-P1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.86 0.17600 603852272262

304 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್  ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ  ಶಾಯರಹಳಿಿ  ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 14.Feb ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.28 0.22400 317314825257

305 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸದ್ದಪಪ ಕೆ. ರ್ೈ. ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಯಡಿಯ ರಪಪ  ಕ್ಟುಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29400 529816839311

306 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್  ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಚಾಕ್ನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ  ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 58 ಸಾಮಾನಯ  ತಂಗು - 0.80 0.19180 353358436433

307 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸದ್ ದರೆೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಚಾಕ್ನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ  ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 29/1 ಸಾಮಾನಯ  ತಂಗು - 0.78 0.19720 887372409590

308 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸಣಣಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ  ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 75/ಪೈ ಸಾಮಾನಯ  ತಂಗು - 0.80 0.18230 704103040647

309 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಸ್.ಆರ್. ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ  ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 34/A ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.60 0.15620 392729207071

310 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕೆ.ಪಿ.ರಮೋಶ್  ಬಿನ್  ಅಮಾಸೋಗ್ೌಡ  ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 54/* ಸಾಮಾನಯ  ತಂಗು - 1.60 0.31600 874167406109

311 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್  ರಾಮೋಗ್ೌಡ  ದ್ುಡುಕ್ನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 135/3, 135/2 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.65800 924904897673

312 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜಿ.ಎಸ್. ಪುಷಪಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ ಪಿ.ಎಂ. ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ   ಪುರ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 4/4,4/5 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.37 0.24350 637151160245

313 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರಮೋಶ್  ಬಿನ್  ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ   ಗದ್ದಹೆ ಸ ರು  ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 55/P4, 55/P5 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29200 839455995974

314 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಆರ್. ದ್ೋವರಾಜೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ  ಆಲ್ಂಬ್ಾಡಿ ಕಾವಲ್ು ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 324/A-P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.19600 437478087717

315 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎ.ಜ. ಇಂದ್ಾರಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಜವರನಾಯಕ್ ಆಲ್ಂಬ್ಾಡಿ ಕಾವಲ್ು  ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 237/E4, 237/E3, 237/U5 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.17 0.74740 778430234871

316 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 145/1, 147/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.60 0.31600 730056100622

317 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶಶ್ವಧರ ಬಿನ್  ನಾಗರಾಜು  ಸಂಗ್ಾಪುರ  ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 69/*, 68/1 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 1.40 0.84000 691265244696

318 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಎ.ಎನ್. ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ  ಅನೆಗ ಳ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
60/2, 60/3, 

82/1,82/2Aಪೈ-P1
ಸಾಮಾನಯ  ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 0.60 0.60600 930861702492

319 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಎನ್. ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ನಂಜೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 71/1,54/12 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.95 0.44500 802144864692

320 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಬಿ. ರಮೋಶ್ ಬಿನ್  ಎನ್. ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ  ಮುರುಕ್ನಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 206/2ಪೈ-P1, 233/3E ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.26750 998308803265

321 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಮಾದಿಹಳಿಿ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 42/7, 42/8, 61/2 ಸಾಮಾನಯ  ತಂಗು - 0.80 0.18970 802144864692

322 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ  ಐಕ್ನಹಳಿಿ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 48/3A ಸಾಮಾನಯ  ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 0.40 0.45270 490422922944

323 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಶೆಟುನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 19/3 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.32900 816173810180

324 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ  ದ್ ರೆೋನಹಳಿಿ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 47/1, 65/10 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 974077107660

325 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ  ಅಟುುಪಪ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 55/ಪೈ-P7 ಸಾಮಾನಯ  ತಂಗು - 1.20 0.25700 937673366838

326 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ   ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 27/A-P6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52100 257220106360

327 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋಮತಿ ಸಂಗಮಮಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಹನುಮೋಗ್ೌಡ  ಹಳಿಯ ರು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 112/4A-P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.34 0.25790 229147385310

328 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ತ್ಮಮಣ್ಣೋಗ್ೌಡ  ಅರಳಕ್ುಪಪ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 6/ಪೈP2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29400 927622961332

329 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ವಿ.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್  ಬ ಮಮರಾಯಿಗ್ೌಡ ಮೊೋಲೆನಹಳಿಿ  ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 11/*/2 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.63200 991328516558

330 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಅನಿತಾ ಕೆ ೋಂ  ಜಗದಿೋಶ ಮಾಚಗ ೋನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 18/6 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.27 0.30590 985902314022

331 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ  ಎಂ.ಆರ್. ಶ್ವರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಭನ್ ಲೆೋ|| ರಾಜೋಗ್ೌಡ  ಮಾಚಗ ೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 7/*4 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.33 0.36490 750347907427

332 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ಚನೆನೋಗ್ೌಡ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 392/2 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29300 218650102917

333 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಜವರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ  ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 58/* ಸಾಮಾನಯ  ಹ - 0.40 0.42690 984402961158

334 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಿ.ಎನ್  ಶ್ವವಪಪ  ಬಿನ್  ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ  ಮುರುಕ್ನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 69/3P1. 70/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.36 0.39670 798176018457

335 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಸ್.ಎನ್. ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಲೆೋ|| ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಅಟುುಪಪ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 14/3. 11/12 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.39 0.28500 792575889721

336 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಸತತೋಗ್ೌಡ  ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ  ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 36/2 ಸಾಮಾನಯ   ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.42690 341813033135

337 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ  ಕೆೈಗ ೋನಹಳಿಿ  ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ  146/C-P3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.25 0.20300 527161952693

338 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಅಘಲ್ಯ  ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 5/9. 2/3 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.38 0.23400 818821021316

339 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ  ನಾಯಸಂಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 18/1C-P5 ಸಾಮಾನಯ   ಬ್ಾಳೆ - 0.32 0.24700 343091651994

340 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜಿ.ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಲೆೋ||  ಬಸವಲಂಗಪಪ   ಗಂಜಿಗರೆ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
142/1ಪೈ-P2. 141/ಪೈ-P4. 

141/6.142/2ಪೈ-
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.34490 553712742492

341 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ  ಎಂ.ಪಿ.  ಕೆ ೋಂ  ಸ ೋಮೋಗ್ೌಡ  ಮಡುವಿನಕೆ ೋಡಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 139/1 ಸಾಮಾನಯ  ಬ್ಾಳೆ - 0.39 0.28690 3315542358301



342 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಜವರೆೋಗ್ೌಡ  ಹಿರಿಕ್ಳಲೆ  ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 102/4 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ರಿಬೋವು - 0.30 0.33000 262385621628

343 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 107/1ಪರಲ್ಪಿತಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.27910 901331540689

344 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಎನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಹಾದ್ನ ರು ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 139/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.46 0.34890 380784440165

345 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ಕಿರಣ ಬಿನ್ ಟಿ ಕೆ ನಂಜು ಕ್ಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 34/ರಪೈಕಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.60 0.17040 947524652941

346 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಸಾಿಮಿಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಜವರಶೆಟಿು ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 131/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.24360 686585811690

347 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಅರಳಕ್ುಪಪ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 27/1ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.38 0.29760 504704941869

348 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.25 0.21750 371558613682

349 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಿಂತ್ಂತರೋಗ್ೌಡ ಅರಳಕ್ುಪಪ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 1/5. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.30990 854974856139

350 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಅಟುುಪಪ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 73/3, 70/12ಪೈಕಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.44210 529199465067

351 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.30990 886441506165

352 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಹೆ ಂಟೆೋಗ್ೌಡ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 300/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.34 0.27190 730348975975

353 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಿಮಾರನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 65/1ಎ-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.20 0.10680 296990003498

354 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
60/1269/2A3, 69/2A4, 

69/2A8,202/1
ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.8 0.80810 236612223280

355 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಕೆ.ಎಸ್. ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.51690 293884800327

356 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜ.ಎಸ್.ಮುಕ್ುಂದ್ ಬಿನ್  ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಜೈನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 134 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.74520 730391764463

357 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ವರೋ ಜಿ.ಎಂ ಶ್ವವರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜಿ.ಜಿ.ಎಸ್ 

ಮಲೊೋಗ್ೌಡ
ಜೈನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 127/P3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.8 0.51690 602295152529

358 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್  ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಭದ್ರನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 7/3ಪೈ-P2, 7/3ಪೈP1, 184 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.2 0.74520 346589244856

359 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮಾದ್ಯಯ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 76/3A,-P1, 108/P, 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.8 0.51690 330140470776

360 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ - 1.4 0.60640 513414994162

361 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜಯರಾಮಚಾರಿ ಬಿನ್  ದ್ಾಸಾಚಾರಿ ಚಿಕ್ಕಳಲೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 107/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.5 0.50500 870610655353

362 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಸ ೋಮೋಗ್ೌಡ ಬಲೊೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 83/1C ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.39 0.40580 446527995217

363 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ  ರಾಜಶೆಟಿು ಬಲೊೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 107/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.42 0.47080 912614442095

364 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಹೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಾಚಗ ೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 34/7 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.5 0.50500 381368641056

365 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.65 0.65600 -

366 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಹೆ ಸಕೆ ಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 157/ಎಪಿ1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ - 0.80 0.80800 772254793823

367 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬ ೋಜಯಯ ಮಂಡಲೋಕ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 7/ಪೈಪಿ4, 7/ಪೈಪಿ5 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 0.60600 718156753595

368 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಚಿಕ್ಕತ್ರಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 86/6ಪಿ1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ - 0.55 0.55550 468268849556

369 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿವಾಕ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಶೆಟಿು ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 76/2 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ - 0.9 0.90900 264142877908

370 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಐ ಕೆ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಳಿಯಯ ಐಕ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 127/5ಬ್ಾೂಕ್ ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.18130 570154255926

371 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಬಿ ಬಿ ಕಾವಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 241/ಪೈ ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ - 0.49 0.49490 526401710098

372 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ದ್ೋವರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಜೈನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 102/ಪೈಪಿ13 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.79 0.50590 825184215385

373 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಭದ್ರಯಯ ಚಿಕ್ಕಳಲೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 54/3 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.49 0.32250 340787429655

374 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಭದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಬ ಮಮಯಯ ಚಿಕ್ಕಳಲೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 44/1ಪಿ1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.23 0.19580 201943931224

375 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುರಿತಿಮಮಯಯ ಕೆ ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
20/ಪೈಕಿಪಿ2, 23/6ಎ, 

20/ಪೈಕಿಪಿ3, 20/ಪೈಕಿಪಿ4
ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಟೆ ಮೊೋಟೆ - 0.67 0.53530 893095710843

376 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳಯಯ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ, ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 120/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.27000 766579880201

377 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶ್ವವಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಯಯ ಚ ಟುನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 16/2. ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ುಂಬಳ - 0.80 0.54080 880596757776

378 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣಣಯಯ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 4/ಬಿ, 4/ಡಿಪಿ2, 4/ಡಿಪಿ3 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.41500 300621202373

379 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 58 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ - 0.8 0.80800 718060194143

380 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಬಿಲ್ೂರಾಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 33/3 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.20 0.16240 781604760719

381 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಬಿಲ್ೂರಾಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 36/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.44440 323854844166

382 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 80/6 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ - 0.60 0.60600 858871671147

383 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 69/10, 69/12 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಹ - 0.35 0.39680 421653088776

384 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ದ್ ಡಡಕ್ುಳಿಯಯ ಬಿನ್ ವರದ್ಯಯ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 72/ಪಿ1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ - 0.69 0.69700 218253267673

385 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸಣಣಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವರಾಮಯಯ ಸಾಕ್ಷಿಮೋಬಿೋಡು ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 20 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29400 836606281613

386 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ಮುದಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 7/4ಪಿ2ಪಿ1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ - 0.80 0.80800 605808868190

387 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್  ಜವರಯಯ  ಚಿಕ್ಕಳಲೆ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 87/4, 87/2, 88/17 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ  ಕ್ುಂಬಳ - 1.0 0.72500 444824596567

388 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಪಾಪಜಿ ಉ|| ದ್ೋವಯಯ  ಹಳೆೋಮಾದ್ಾಪುರ  ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 45/P2 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52200 205543785943

389 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್  ನಿಂಗಯಯ  ನಾರಾಯಣಾಪುರ ಸಂತೋ ಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 29. 28/K. ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ  ತಂಗು - 0.80 0.18200 354084051516

390 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋ  ಹೆಚ್. ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹೆಳವಯಯ ಬಿ. ಹೆ ಸ ರು  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 62/1. 62/2 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ  ಬ್ಾಳೆ - 0.56 0.36700 652771732455

391 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರಾಜನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಸಂಗ್ಾರಿನಾಯಕ್ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
409/1, 412/ಪಿ1, 

412/ಪೈಪಿ2, 413/ಪಿ1, 
ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಬ್ಾಳೆ - 1.50 0.85000 619426718059



392 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ  ಚಲ್ುವನಾಯಕ್ ಬಿನ್  ನರಸಂಹನಾಯಕ್  ಕ್ುಪಪಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 67/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಗುಲಾಬಿ - 0.78 0.56500 893667206726

393 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶ್ವರೋ ಸಣಣಪಪನಾಯಕ್ ಬಿನ್  ಕಾಡಿದ್ಾಯವನಾಯಕ್ ಪೂವನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 173/3 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ   ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.28800 826317302606

394 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜವರನಾಯಕ್ ಬಿನ್  ಮರಿಚಿಕ್ಕನಾಯಕ್  ಪೂವನಹಳಿಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 240/3 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ  ಸೋವಂತಿಗ - 0.4 0.43240 382312905737

395 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಜವರನಾಯಕ್  ಆಲ್ಂಬ್ಾಡಿ ಕಾವಲ್ು ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 260/3 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ  ಗುಲಾಬಿ - 0.43 0.48100 570322674862

395 243.10 169.449

5%

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಮಾವಿನಕೆರೆ 6/2, 15/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.10 0.04185 -

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರಾವ್ ಬಿನ್ ಮುತ ತೋಜಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆಕೆ ಪಪಲ್ು 77/1A2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1 0.03843 -

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಮಾಚಗ ೋನಹಳಿಿ 91/1, 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.5 0.01922 -

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಮಾಚಗ ೋನಹಳಿಿ 23/P2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.72 0.02767 -

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಚಿೋಕ್ನಹಳಿಿ 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.6 0.02185 -

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಚನನಪಪ ಉ|| ಕ್ುಳಿಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ನಾಡಬ ೋಗನಹಳಿಿ
46/PaiP5-P1, 

41/3Pai
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.57 0.01498 -

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಬಿ ಗಿರಿೋಶ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಚ ಟುನಹಳಿಿ 61 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 1.11 0.03493 -

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಅಮಚಹಳಿಿ 40/2Pai-P7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 1.10 0.03520 -

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಅಮಚಹಳಿಿ 40/C1-P3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 0.67 0.02401 -

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಗುಡೆಡೋನಹಳಿಿ 55 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.22 0.01115 -

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಎ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ 25/3. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.72 0.01626 -

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಎ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.4 0.01538 -

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ತ್ುಳಸ 57/P8P1 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ - 0.33 0.01269 -

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣಣನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ
ಉದಿದನಮಲ್ೂನಹೆ ಸ 

ರು
22/2P1 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ - 0.5 0.01922 -

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ 91/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.01052 -

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಅರಳಕ್ುಪಪ 16/5, 31/P3 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ - 0.48 0.01860 -

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ವಿಠಲಾಪುರ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.72 0.01897 -

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ ೋಡಿಮಾರನಹಳಿಿ 87 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ - 0.89 0.03421 -

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಗಿರಿಜಾಂಬ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಬ ಮಮಲಾಪುರ 6/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.46 0.01209 -

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಬ ಮಮಲಾಪುರ 18/2P, 3/3A-P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.46 0.01209 -

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ B S ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವವಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಬ ಮಮಲಾಪುರ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.46 0.01209 -

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಬ ಮಮಲಾಪುರ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.46 0.01209 -

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ P M ಉಮಾಮಹೆೋಶಿರಿ ಬಿನ್ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ S R ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಮಲೊೋನಹಳಿಿ 11/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.92 0.02550 -

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಪಪ ಬಿನ್ ಅಂಜನಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹೆ ಸಹಳಿಿ 53/ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಲೆೋ|| ಆರ್. ಬಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ರಾಯಸಮುದ್ರ 23/2, 23/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.6 0.02700 -

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್ ಜಿ ಬ್ಾಲ್ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹುಬಾನಹಳಿಿ
71/6, 67/1C-P3, 67/1B-

p2, 67/1A-p1
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.52 0.01367 -

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ 69/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.20 0.00526 -

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಚಂದ್ರಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಬಸಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ತೋಗನಹಳಿಿ 76/5ಪೈಬ್ಾೂಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.01577 -

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಆರ್ ರಾಮು ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ವಡಡರಗುಡಿ 37/1, 36/p2, 36/P-P1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.37 0.01665 -

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕಾಮನಹಳಿಿ 29/P1, 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆ ೋಸು - 0.65 0.02498 -

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕಾಮನಹಳಿಿ 49/ಪೈಪಿ1, 26/11 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1 0.02628 -

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆ ೋದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ರಾಮನಹಳಿಿಕೆ ಪಪಲ್ು 37/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.01577 -

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರಾವ್ ಬಿನ್ ಮುತ ತೋಜಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆಕೆ ಪಪಲ್ು 155 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.52 0.01367 -

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ S H ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಶಾಯರಹಳಿಿ
18/2AP1, 18/2B-P2, 

27/ಪರಲ್-P1
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.10 0.01280 -

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಕೆ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚೌಡೆೋನಹಳಿಿ 85/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.20 0.00769 -

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚೌಡೆೋನಹಳಿಿ 102 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.77 0.02024 -

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕ್ುಮಾರಸಾಿಮಿ ಉ|| ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟುಪಪ ಉ|| 

ಕ್ಂಪನಯಯ
ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಸಾಸಲ್ು 31/2, 46/3P2, 43/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.60 0.00623 -

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ ದರಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಊಗಿನಹಳಿಿ 52/1PP2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.00 0.01058 -

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕ್ುಮಾರಸಾಿಮಿ || ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟುಪಪ ಉ|| 

ಕ್ಪನಯಯ
ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಸಾಸಲ್ು 43/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.36 0.01017 -

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದ್ೋವಮಮ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಕಾರ್ೋರಿಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ 64 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಉ||  

ಗಿರಿೋಗ್ೌಡ
ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಹೆ ಸಹೆ ಳಲ್ು

374/1ಪಿ2, 374/1ಪೈಪಿ2, 

375
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.79 0.00836 -

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಗುಡೆಡೋನಹಳಿಿ 5/7. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.49 0.01288 -

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ S ಧಮೋಯಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಹರಿೋನಹಳಿಿ 45 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕ್ರೆ ೋಟಿ 91/pikip1p1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.00789 -

ಒಟುು



45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಬಿ ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ 49/2, 52/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.4 0.01538 -

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗವಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಚಟೆುೋನಹಳಿಿ 109/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.8 0.02103 -

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ 4/4, 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.36 0.00947 -

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಸಂಧಘಟು
112/1, 111/5, 112/2, 

111/3, 111/1paip1
ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 0.61 0.00646 -

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ 58 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.38 0.00999 -

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ 58 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.37 0.01422 -

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಎಂ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ವಿಠಲಾಪುರ 72/1CPip1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 0.67 0.02575 -

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಬ ೋಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಅಟುುಪಪ 83/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.51 0.00540 -

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಜಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕ್ ಡಲ್ಗುಪಪ 408/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.79 0.00786 -

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ರಹಳಿಿ 16/6AಪೈP4, 1128/4B ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.32 0.01052 -

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ U M ಹೆ ಸ ರು 5/6, 42/2ಪೈAP1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ - 0.33 0.01960 -

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ತ ಳಸ 51/5, 51/1B ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ - 0.33 0.01269 -

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಲಾವತಿ ಬಿನ್ ಸ ಎಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ರಹಳಿಿ 71/3A2, 65/2B2, 72/2A3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.32 0.01157 -

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ 66/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.30 0.00789 -

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಮಿೋನಾ ಕೆ ೋಂ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ದ್ಾಣದ್ಹಳಿಿ 7/5, 7/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.02628 -

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ತ ಳಸ 57/block1, 13 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.01538 -

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಎಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಡಿಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ರಹಳಿಿ 61/2AP2, 64/1P4, 30/16 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ - 0.40 0.01052 -

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಎನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಸಣಣಸ ೋಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ರಹಳಿಿ 72/2B, 136/1B, 136/1A ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ - 1.00 0.02299 -

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಎನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ರಹಳಿಿ 124 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ - 2.00 0.03662 -

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್ ಎನ್ ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ವಡಡರಹಳಿಿ 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.24 0.00601 -

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಚನನನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ|| 

ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ
ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಗ ಡೆೋಹೆ ಸಹಳಿಿ 144 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.44 0.01157 -

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಯಯ ಬಿನ್ ರ್ೈಕ್ುಂಠೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಐಕ್ನಹಳಿಿ 127/ಪಿ31 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.54 0.01420 -

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಸ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಪಾಪಣಣ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಮಂಡಲೋಕ್ನಹಳಿಿ 8/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.02628 -

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಡಿ.ರಂಗಶೆಟಿು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ ೋಟಹಳಿಿ 24/2B-P2,24/2B ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.01577 -

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಗ ಡೆಹೆ ಸಹಳಿಿ 140 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಐಕ್ನಹಳಿಿ
100/8P2, 97/5, 97/2, 

96/9P2
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.64 0.01682 -

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಾಯತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮಣಣಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚುಜಜಲ್ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ
107/pip1, 107/pip2, 

113/, 112
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.72 0.01505 -

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ
ಉದಿದನಮಲ್ೂನಹೆ ಸ 

ರು
75 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.45 0.00476 -

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಉದಿದನಮಲ್ೂನಹೆ ಸ ರು 36/5 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ - 0.31 0.01192 -

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ
ಉದಿದನಮಲ್ೂನಹೆ ಸ 

ರು
38/ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ - 0.55 0.02114 -

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಬಸವನಹಳಿಿ 106 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ - 0.90 0.03459 -

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಬುಡೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಗ ಡೆೋಹೆ ಸಹಳಿಿ 19/13, 237/8, 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.24 0.00923 -

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಉದಿದನಮಲ್ೂನಹೆ ಸ ರು 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.60 0.02306 -

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ
ಉದಿದನಮಲ್ೂನಹೆ ಸ 

ರು
7/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 1.20 0.04080 -

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಮಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ
55/5, 83/9, 54/2ಪೈಪಿ4, 

56/ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 1.76 0.04325 -

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಬಸವನಹಳಿಿ 111 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 0.60 0.02256 -

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಬೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ತ ಳಸ 57/ಪೈಕಿ-p15, 66/2Aಪೈಕಿp7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.37 0.01422 -

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಗುಡೆಡೋನಹಳಿಿ 5083 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.3 0.03298 -

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕೆ ಲೆ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಎಂ.ಸ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಹರಿಹರಪುರ 4/AP ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.92 0.02418 -

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್ ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಹೆ ಸಹೆ ಳಲ್ು 30/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.00920 -

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಸಗ್ೌಡ ಉ|| 

ದ್ ಡಡತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ
ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಗುಡುಗನಹಳಿಿ 150/B ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.34 0.01131 -

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಅರಳಕ್ುಪಪ 27/1A-P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.02103 -

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಮರಿಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ 35/3A,P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋಳಾರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಅರಳಕ್ುಪಪ 28 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಅರಳಕ್ುಪಪ 13 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.67 0.01761 -

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನುರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿನಹಳಿಿ 88/36ಪಿ1, 86/6, 88/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.01052 -

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ಪಿ ಮಾದ್ಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಸಾಸಲ್ು 46/11ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊಟೆ ೋ - 0.67 0.02575 -

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಮಾವಿನಕೆರೆ 278/4, 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ - 1.00 0.02512 -

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನುಜ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಗುಡೆಡೋನಹಳಿಿ 43 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.59 0.00603 -

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಚಾಕ್ನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ 3/22ಪಿ40 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.40 0.00423 -



95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಜಯರಾಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ವಿಠಲಾಪುರ 55 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.55 0.01446 -

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿನಹಳಿಿ 143 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.01052 -

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಪುಟುಸಾಿಮಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ 221/ಅ2P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.01052 -

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ 141 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.34 0.01052 -

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್  ಬಿನ್ ರಾಜಶೆಟಿು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ 118/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊಟೆ - 0.58 0.02229 -

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ತ್ಮಮಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಅರಳಕ್ುಪಪ 6/ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.01052 -

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಅರಳಕ್ುಪಪ 14/ಬಿಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.01052 -

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣಣಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕ್ ಡಲ್ ಕ್ುಪಪ 160/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.01052 -

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋಳಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.36 0.00947 -

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಎಂ.ಹೆ ಸ ರು 21/1ಪೈP3, 21/3ಪೈP3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.58 0.01630 -

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಶೆಟಿು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ 86/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.33 0.01269 -

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ದ್ೋವರಾಜೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ 96/1ಪೈಪಿ1,  96/1ಅಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ತ ಂಡೆ - 0.70 0.01724 -

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಬಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಐಚನಹಳಿಿ 92/5, 35/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.55 0.02114 -

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಸ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಮೊೋದ್ ರು 172/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.8 0.02103 -

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ ರು 61/B, 62/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.30 0.00318 -

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಸಂಧಘಟು 101, 98 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 1.19 0.03053 -

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಸಂಧಘಟು 98 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.02103 -

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಿ ಡಿ ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ೋವರಾಜು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ರಹಳಿಿ 152/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ - 0.75 0.01656 -

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಟಿ ಬಿನ್ ಎಲ್ ವಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹುಬಾನಹಳಿಿ 113, 75/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.10 0.01111 -

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಶೆೈಲಾಜ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಸಾಿಮಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಸಂಧಘಟು 49/1, 50/5 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಎನ್ ವಿಷಕ್ಂಠ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹಲ್ಗಹೆ ಸಹಳಿಿ 29/B ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.20 0.00769 -

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎನ್ ಶ್ವವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹಲ್ಗಹೆ ಸಹಳಿಿ 29/A ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ - 0.20 0.00767 -

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹಲ್ಗಹೆ ಸಹಳಿಿ 29/P8 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.56 0.01472 -

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸುಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಶ್ವವರಾಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹುಬಾನಹಳಿಿ
76/5A, 76/6A, 76/7, 

121/6, 214/13, 24/12
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.23 0.00884 -

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಜಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ನಾರಾಯಣಪುರ 46/14, 46/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.36 0.01384 -

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಎಂ.ಕೆ ಪುಷು ಕೆ ೋಂ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕ್ ಡಲ್ಕ್ುಪಪ 95/3, 96 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.00 0.01715 -

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಕೆ.ಟಿ ಗಿೋತಾ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಆರ್ ವಾಸುದ್ೋವ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಭಳು ಜೈನಹಳಿಿ 125/3, 125/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.00789 -

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ರಹಳಿಿ 162 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.45 0.00476 -

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ A.S ಪರಮೋಶ ಬಿನ್ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಆನೆಗ ಳ 78/P1, 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಆರ್ ಎಸ್ ಶೆೈಲಾಜ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಸಾಿಮಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಸಂಧಘಟು 49/1, 50/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.80 0.00841 -

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಮಾದ್ಪುರ ನಾಲ್ 321/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಈಚಲ್ಗುಡೆಡೋಕಾವಲ್ು 1/1eಪರಲ್P3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.01315 -

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಬಿ ಶ್ವವರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಭದ್ರೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಮಾದ್ಪುರ 47/p1, 46 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಂ.ಕೆ ರಘು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ಲೋವಿೋರೆಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಮಾದ್ಪುರ ನಾಲ್
238, 21/6ಪೈp1, 21/4, 

21/5
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಿ ಎನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬಲೊೋನಹಳಿಿ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.70 0.00741 -

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ರಹಳಿಿ 165 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.90 0.00952 -

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ತ ಳಸ 86/B ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ - 0.35 0.01346 -

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಮಾಸೋಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕ್ಡಹೆಮಿಮಗ 163/12 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.40 0.01538 -

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ನಾರಾಯಣಪುರ 208/1, 205/1C ಪೈP9 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.40 0.01848 -

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಣಣ G N ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಗಂಜಿಗರೆ 40/B, 41/B, 43/3B ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.75 0.02418 -

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಬಿ ಸ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಶೆಟಿು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬಿ ಬ್ಾಚಹಳಿಿ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.38 0.01159 -

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕೆ.ಎಸ್ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ವರೋ ಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಮಲೊೋನಹಳಿಿ 21/P46, 21/1ಪೈP12 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ - 0.44 0.01691 -

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಕೆ.ಎನ್ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಆನೆಗ ಳ 146/3, 101/11 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.2 0.00526 -

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಐಚನಹಳಿಿ 166/2ಪೈಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.39 0.01025 -

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಐಚನಹಳಿಿ 166/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.5 0.01314 -

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಧಮೋಯಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಮುದ್ಾೂಪುರ
115/ಪೈಪಿ1, 122/ಪೈಪಿ4, 

305/ಪೈಪಿ6, 287/ಎಪಿ2, 
ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.8 0.03600 -

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ M R ವಾಸುದ್ೋವ ಬಿನ್ M V ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಮುದ್ಾೂಪುರ 8/2ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ ಡಡಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.58 0.02229 -

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಜ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಮಾಚಹೆ ಳಲ್ು 16/2AP1, 16/2BP3 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 1.42 0.01983 -

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಹಕಿಕಮಂಚನಹಳಿಿ 18/1C ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.50 0.01840 -

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕ್ಬಾಲ್ಗರೆಪುರ 89/2B ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -



145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹಡವನಹಳಿಿ 64/BP2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.01538 -

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಆರ್ ಸಂದಿೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಿಮಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಈಚಲ್ಗುಡೆಡಕಾವಲ್ು 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.02628 -

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎಂ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ತ ಳಸ
56/3BP2, 56/3aP3, 

56/1BP2
ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.02103 -

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಬ ವನಹಳಿಿ 13/2, 13/3B ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ - 0.37 0.01422 -

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಹಕಿಕಮಂಚನಹಳಿಿ 28 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ - 0.20 0.00769 -

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್ ಜಿ ಬ್ಾಲ್ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹುಬಾನಹಳಿಿ 10/12, 10/3, 10/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.10 0.01111 -

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಎನ್ ಮಂಜೋಶ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಚ ಟುನಹಳಿಿ 21/2, 22/ಪಿ2, 22/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.5 0.01386 -

152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಊಗಿನಹಳಿಿ
183/2ಪೈಪಿ3, 

185/4ಪೈಎಪಿ1, 184/12, 
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.82 0.00868 -

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಮಯ ಕೆ ೋಂ ಪಿ ದಿನೆೋಶ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹಲ್ಗಹೆ ಸಹಳಿಿ 11/2. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.48 0.01262 -

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಮೋಶಶೆಟಿು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹಡವನಹಳಿಿ 69/2ಪಿ31 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.6 0.01577 -

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹಡವನಹಳಿಿ 69/1ಎಪಿ38 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.76 0.01998 -

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಸತಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹಡವನಹಳಿಿ 45/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ - 0.35 0.01346 -

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ವರೋ ನಾಗಮಂಗಳಯಯ ಎಸ್ ಸ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ 

ಚಿಕ್ಕಣಣ
ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ

59/1, 59/2ಎಪಿ1, 

59/2ಬಿ2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.15 0.01080 -

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ರವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಸ ಳೆಿೋಪುರ 72/4, 55/ಪೈಕಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.54 0.01232 -

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶ್ವವಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಲಂಗ್ಾಪುರ 44/ಪಿ3, 44/4ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.90 0.03459 -

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಸ್ ಎಮ್ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಮಳಿಹಳಿಿ 38/2, 37/10 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.52 0.01367 -

161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ರಜನಿ ಕೆ ೋಂ ಉಮೋಶ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ
ಉದಿದನಮಲ್ೂನಹೆ ಸ 

ರು
16/ಪೈಕಿಪಿ3, 16/ಪೈಕಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.72 0.01531 -

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಸ್ ಎಮ್ ವಾಣಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಆನಂದ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ
64/ಎ1, 64/ಎ2, 64/ಬಿ1, 

64/ಸ
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.27 0.01769 -

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಪಾಂಡುರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕ್ುಪಪಳಿಿ 64/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.49 0.01288 -

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕ್ುಪಪಳಿಿ 66/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.01840 -

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ
ಉದಿದನಮಲ್ೂನಹೆ ಸ 

ರು
71/ಪಿ2, 71/ಪಿ8, 72/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.95 0.01005 -

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ತ ಳಸ 83/4, 84/2, 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.53 0.02037 -

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸುಲೆ ೋಚನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಸ ಳೆಿೋಪುರ 87 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.01346 -

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ 101/1, 10/3, 102/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.78 0.00825 -

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಎನ್ ಕೆ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನೆಕೆರೆ ನಾಟನಹಳಿಿ 50/1, 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ - 0.37 0.01665 -

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಶೆ ೋಭ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ದ್ೋವರಾಜು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಬಿಲ್ೂರಾಮನಹಳಿಿ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.42 0.01615 -

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಹೆಚ್.ಎನ್ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹುಬಾನಹಳಿಿ 99/56P31, 14/PiKiP2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.56 0.00553 -

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹುಬಾನಹಳಿಿ 156/1, 118/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.35 0.01288 -

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬಣಣನಕೆರೆ 3/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.96 0.01016 -

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಶ್ವವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಡಗ ರು ನಂಜಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಸಾಸಲ್ು 121/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.24 0.00631 -

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಮಹೆೋಶ ಬಿನ್ ಕಾಳಮಮ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಅಂಚೋಬಿೋರನಹಳಿಿ 50/8, 50/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.33 0.01269 -

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಆರ್ ರಂಗಶೆಟಿು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಮರಿಯನಹೆ ಸ ರು 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.48 0.01262 -

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಸ ೋಮನಹಳಿಿ 7/P1P2 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ - 0.47 0.00717 -

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ನಿವಾಸಶೆಟಿು ಬಿನ್ ನಂಜಶೆಟಿು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಚಟುಂಗರೆ 3/2paip2, 221/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.27 0.01215 -

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ 70/2, 69/4ಅp ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.43 0.01130 -

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಮುದ್ುಗರೆ 73/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01538 -

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಕಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಬಲೊೋನಹಳಿಿ 16/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 1.40 0.01118 -

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿೋಲ್ಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಣಿಗನಹಳಿಿ 16/10 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.48 0.01262 -

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೈರಯಯ ಬಿನ್ ಸಣಣಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕ್ುಂದ್ನಹಳಿಿ 261/P2 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01538 -

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದರಾಜು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಲಂಗ್ಾಪುರ 79/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮೊಟೆ ೋ - 0.59 0.02655 -

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಉತ್ ರಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಲಂಗ್ಾಪುರ 79/ಪಿ7, 77/4ಪಿ-ಪಿ4 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮೊಟೆ ೋ - 0.55 0.02475 -

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಳಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಲಂಗ್ಾಪುರ 79/2ಪೈಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.01800 -

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಜು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಲಂಗ್ಾಪುರ 87/1, 75/ಬ್ಾೂಂಕ್ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ುಂಬಳ - 1.00 0.02835 -

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನನಯಯ ಬಿನ್ ಸಣಣಹೆೈದ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಲಂಗ್ಾಪುರ 86/2, 86/1ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆ - 0.85 0.03825 -

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಬಸವನಹಳಿಿ 36/8ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ುಂಬಳ - 0.75 0.02738 -

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಿಕೆಕೋರಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಐಕ್ನಹಳಿಿ 127/64 ಬ್ಾೂಕ್ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ುಂಬಳ - 0.80 0.02103 -

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಐಕ್ನಹಳಿಿ 127/59 ಬ್ಾೂಕ್ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ುಂಬಳ - 0.80 0.02103 -

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಅಂಚೋಬಿೋರನಹಳಿಿ 36/9 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.48 0.01845 -

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಪಾಪಜಿ ಉ|| ದ್ೋವಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಹಳೆೋಮಾದ್ಪುರ 52/P1,P2, 45/Pkikip2 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.02628 -

194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತ್ ಬಿನ್ ಮಹಾದ್ೋವಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ದ್ುಡುಕ್ನಹಳಿಿ 203/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01538 -



195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಮೈಲ್ನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 1.00 0.04500 -

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭ ೋಜಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಶರವಣನಹಳಿಿ 81/2,20/2ಪೈ-ಪಿ4, 40/1ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.50 0.02250 -

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ಉ|| ಕ್ುಳಿಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕ್ುಂದ್ನಹಳಿಿ 43/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.03107 -

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೈರಯಯ ಬಿನ್ ಸಣಣಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕ್ುಂದ್ನಹಳಿಿ 261/P2 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01895 -

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಯಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಚಾಕ್ನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು - 1.60 0.01452 -

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಯಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಶ್ವೋಳನೆರೆ ಚಾಕ್ನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 1.00 0.00535 -

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಸಣಣಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಬಿ.ಬಿ ಕಾವಲ್ು 261, 1/ಪೈಕಿಪಿ211 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.47 0.01586 -

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಳಿಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಬಿ.ಬಿ ಕಾವಲ್ು 1/ಪಿ172 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.73 0.02717 -

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಬಸವಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ವಡಡರಗುಡಿ 55/ಎಪೈ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 0.75 0.00794 -

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕಾಯತ್ನಾಯಕ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಪೂವನಹಳಿಿ 159/P1, 211/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.70 0.03150 -

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಕೆ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕೆಂದ್ನಾಯಕ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಪೂವನಹಳಿಿ 159/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು - 1.30 0.01255 -

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಸಂತೋಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಹಡವನಹಳಿಿ 82/4, 82/6 ಪ.ಪಂಗಡ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.01840 -

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ. ಎಂ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಮುದ್ದಯಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕಾರಿಗನಹಳಿಿ 10/3, 10/6, 10/7 ಪ.ಪಂಗಡ ಕ್ುಂಬಳ - 0.20 0.00769 -

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣನಾಯಕ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಆಲ್ಂಬ್ಾಡಿಕಾವಲ್ು 144/3, 395, 162 ಪ.ಪಂಗಡ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01538 -

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಕಾಳನಾಯಕ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ದ್ುಡುಕ್ನಹಳಿಿ 197 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು - 0.56 0.00519 -

210 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಕಾಳನಾಯಕ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ದ್ುಡುಕ್ನಹಳಿಿ 197 ಪ.ಪಂಗಡ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01449 -

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಸಂಗಿರನಾಯಕ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ದ್ುಡುಕ್ನಹಳಿಿ 197 ಪ.ಪಂಗಡ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01449 -

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ುಳಿನಾಯಕ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಪೂವನಹಳಿಿ 106/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.40 0.01538 -

212 136.91 3.449

0.31853

395 173.22

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ಂ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 227 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.80 0.52600 432037809762

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಲಂಗಯಯ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 217/1P2, 115/3, 101/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.51 0.35000 553563290776

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮೊಳೆಿ ನಿಂಗಯಯ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 24/4, 22/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.59000 748528805920

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಉ.ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಚುಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 15/6, 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 261455111934

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಉ.ಮೊಳೆಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 96/17P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 0.80 0.79600 424199965866

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸ. ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಸದ್ದಪಪ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 19/1A ಸಾಮಾನಯ ಪಪಪಯ - 0.40 0.29360 921592334889

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.74 0.46000 347565884258

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಉ.ಬ ೋರಯಯ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕೆ.ಬಳ ಿರು ಮದ್ ದರು
6/3, 50/1, 56/9A, 6/8A, 

6/9
ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.80 0.52600 347565884258

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ದ್ಾಯವರಸೋಗ್ೌಡ ಮಾದ್ಾಪುರ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 414/RS ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.58 0.38170 226789828631

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿೋಗ್ೌಡ ಮರಲಂಗ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 380/P5 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.80 0.52100 505866638412

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಎಂ.ರಘು ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 138/RS ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.75 0.13250 679132181261

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ನಾಥಪುರ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 364/RS ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.40 0.89430 54052400213

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಹೆಗೆಡೆ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮರಿಹೆಗೆಡೆ ಹರಳಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 23/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.65400 887096129860

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ. ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಕ್ ಳಗರೆ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 66/*12, 89/*1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.00 1.27760 512560780217

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆಕೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ ಳಿಗ್ೌಡ ಅರುವನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 290/2, 214/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.30250 712653381905

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಳ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಂಗಲ್ ಗ್ೌಡ ಆಲ್ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 60/10 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 277731698071

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ನಾಗಣಣ ಗಜಜಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 59/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.55 0.55550 586724196763

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ತ್ಮಮಯಯ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 895/R1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.40 0.30440 695508639431

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 308/Pb ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.61560 654422457131

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎನ್.ಕೆ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಲ್ುವಾಗಿಲ್ು ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 32/1AP3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.25640 330621444048

ಒಟುು

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ರ್ಚಚ

ಒಟುು



21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಮಾರಸಂಗನಳಿಿ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 42/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.00 0.21632 635711906122

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕ್ರಿಯಪಪ ಡಣಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 12/RS ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.80 0.50000 537300567701

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ತ ರೆಶೆಟುಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 201/RS ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.40 0.32500 778087221929

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಬ್ಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಮಾದ್ಾಪುರ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು
412/RS,413/RS1, 

413/RS2,413/RS3
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.29600 704301903451

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದಿೋಶ ಬಿನ್ ಪುಟುತಾಯಮಮ ಹಲೂಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 81/2B, 83/1A, 95/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.50000 490793469641

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಪಿ.ಮುತ್ುತರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟುಮಾದ್ಯಯ ಭೋಮನಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.55 0.35990 225908718259

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಲ್ ತ್ಗಡಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ುು.ಮ ಗಪಪ

ಹಲೂಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 90/4 ಸಾಮಾನಯ ಹ - 0.40 0.43131 762209480393

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಲ್ ತ್ಗಡಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ುು.ಮ ಗಪಪ

ಹಲೂಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 96/17P8, 89/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.57400 762209480393

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೆೋ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಅರುವನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 96/2, 60/0 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.64300 845148856102

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅರುವನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 60/2 ಸಾಮಾನಯ ಏಲ್ಕಿಕ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.27900 426235227218

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬೋವೂರೆೋಗ್ೌಡ ಅರುವನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 27/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29900 480528918443

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸದ್ದಮಮ ಕೆ ಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ುು.ದ್ ಳೆಿಗ್ೌಡ

ಅರುವನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52500 956770217042

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಜ.ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 78 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.28990 985806891216

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್. ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬಿ.ರಾಮಣಣ ಆಲ್ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು
45/2P4, 51/4, 51/4, 

51/5, 51/6, 51/2C ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 0.75 0.28370 284539756698

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಯಯ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ` - 0.30 0.25540 467353625684

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಚಿಕೆಕೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಈಲ್ೂಗರೆ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 93/4, 83/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52400 904186237476

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 124/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29290 542883181451

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ವಿ.ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ರ್ಂಕ್ಟಚಲ್ಯಯ ಶ್ವವಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 46, 41/A ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.90 1.04400 743897506213

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಪಪೋಗ್ೌಡನ ಚೌಡೆಗ್ೌಡ

ಕ್ದ್ಲ್ ರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 637/RS, 633/RS ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.40 0.26200 655119913612

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಸ.ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಕೆಸ ತರು(ಅಡಗನಹಳಿಿ) ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 583/RS ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52600 974970871961

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಕಾಡಯಯ ಅಂಕ್ನಾಥಪುರ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 176/Rs1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.00 1.26200 854087101475

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದಯಯ ಎಂ
ಲ್ಲತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಸದ್ಧಯಯ.ಎಂ
ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 401/RS ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.55 0.33400 382704955561

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ತಿಪೂಪರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 167/RS ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.30400 830391982320

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಸ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆಸ ತರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 686/RS ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.20 0.17000 210200159868

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮೈತೋಶಿರಿ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಜಿ ಶ್ವರೋಕ್ಂಠಯಯ ಕೆಸ ತರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 390/RS ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 1.00 0.32900 938122438695

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಮಹದ್ೋವಯಯ ಬಿನ್ ಮಾಯಣಣಗ್ೌಡ ಕೆಸ ತರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 454/RS3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.70 0.15140 542335738204

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಜ.ಚಂದ್ುರ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಜವರಾಯಿ ಕೆ ತ್ತನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು
46/7, 46/8, 46/9, 46/10, 

173/8 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.80 0.17300 329583412565

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ರುದ್ಾರಕ್ಷಿಪುರ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 34/RS1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.70 0.15140 365631166746

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲೊೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡಯಯ ಸಾದ್ ಳಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 104, 195/1B, 92/P2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.75 0.69650 895621237418

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ ು ುಂ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮರಿಗ್ೌಡ ಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 7/1, 7/1C, 7/1E ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.51660 267411335626

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್. ಎಸ್ ಶ್ವವರಾಮು ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ಬಿ ಸ ಸಲೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52000 449123157241

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 67/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.30800 391293598362

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು
148/7A1, 148/7A2, 

153/5
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.58700 360645612343

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಮಾದ್ ುು.ತ್ಮಮಯಯ

ಕಾಡುಕೆ ತ್ತನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು
15/7, 252/11, 16/2, 

96/3D, 16/4, 16/6, 
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 1.50 1.44000 241200475528

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈರಮುಡಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ಬ್ಾಾರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.20 0.16000 231776626819

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೃತಿ ಕೆ ೋಂ ಉಮೋಶ್ ಬಿ.ಎನ್ ಕ್ಬ್ಾಾರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 89/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.38 0.29300 597883774006

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಸ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಸಾದ್ ಳಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 93/2, 169, 93/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.28800 265734834024

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು
149/9A, 69/5P2, 87/5B, 

69/1CP
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.35900 948588842458

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂದ್ಾನಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕ್ಡಲ್ ರು ಆಲ್ ರು ಮದ್ ದರು 235/RS, 243/RS2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.00 0.19700 768926727989

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಪಪ ಬ್ಾಯಲ್ರಕೆರೆ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 138/RS ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.60 0.39490 794860688692

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪ ಆಲ್ ರು ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು 88/7 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29900 568512994468



62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ಂ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಸಾದ್ ಳಲ್ು ಮದ್ ದರು ಮದ್ ದರು 272 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29200 515465510639

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕೆ. ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು 55/5, 55/4A3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29800 597013370489

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪರಕಾಶ್ ದ್ಡಿಗ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 55/4A4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.25000 45871256747

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ      ರಘು ಟಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಡೆೋನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 359/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 0.60 0.60600 459812826114

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಆರ್ ಕೆ ಂ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಮಾಡೆೋನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 360/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 0.60 0.60500 811885451422

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ುರ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 223/RS ಸಾಮಾಣಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.19000 839748979107

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಸಬೂೋಗ್ೌಡ ಅರುವನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 57/3, 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29500 963472090896

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ. ಎ ದ್ೋಶ್ವಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋಶ್ವಗ್ೌಡ ಮಾದ್ರಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 88/4, 128/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39800 832637975184

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ದ್ಾಯರ್ಗ್ೌಡ ಉ.ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ

ಯಲಾನಹಳಿಿ  ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 83/1, 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.60600 950016462089

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚವಿ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮು ಅರುವನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.35400 783853852369

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಅಂಬರಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 27/3, 27/5 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.28790 554583725070

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ದ್ಡ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಅರುವನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.30000 931225713654

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಸಬಾನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 147/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43950 658710300421

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ಂ ಲೆೋ. ನಿಂಗಯಯ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 1184/2B ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 0.40 0.44550 255998596299

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಗ್ೌಡ  ಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 46/6, 48/12 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29800 630888227170

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ರಾಮಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕೆ ಕೋನು ದ್ುಂಡನಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 527/RS3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.20000 207596316570

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ನಿಡಘಟು ಮದ್ ದರು 384TS ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 1.20 0.76650 355230475168

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಆತ್ಗ ರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 168/RS2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.75 0.16200 820600204176

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಸಂತ ೋಷ ಕೆಸ ತರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 806/RS1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.40 0.44891 337146527034

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಿೋವ್ ಗ್ೌಡ ಸ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಚಿಕ್ಕಯಯ ಮಾರದ್ೋವನಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 133 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.90 0.58970 -

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಡಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಭೋಮನಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 106/1A1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.37 0.28635 988028439512

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಬಳ ಿರು ಮದ್ ದರು 65 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.76600 523464708739

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಗಡಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಕೆ.ಬಳ ಿರು ಮದ್ ದರು 93/1, 96/P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52600 22625590821

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದಯಯ ಉ.ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 309/B ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.55 0.99000 266709574286

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬ್ಾಬು ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಸಾದ್ ಳಳು ಮದ್ ದರು
170/1, 171/2, 169/1A, 

169/1B ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.70 0.32700 731201448589

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ಪಪ ಎಸ್ ವಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಉ.ಬಿಳಿಯಪಪ ಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು
90/2, 90/3, 19/7, 65/16, 

65/17 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 623130836262

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಟುಯಯ ಭೋಮನಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 10/AP-P2, 11/B9 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.25000 262002893750

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ ಳಗರೆ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು
64/2, 33/6P, 33/4P, 

337/9 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52300 304465052522

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ುು.ಶ್ವೋರೆಗ್ೌಡ ಕೆ ತಿತಪುರ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು
22/1, 23/2B, 23/2C, 

23/2A ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 0.80 0.80800 84284156114

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣ್ಣಗ್ೌಡ ಅರೆಕ್ಲ್ುೂದ್ ಡಿಡ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 291/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.50 0.49490 936996065713

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕ್ುರಿಸದ್ದಪಪ ಅರುವನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 221/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.32900 265620731540

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಟಿ.ಲಂಗಯಯ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 91/* ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ - 0.80 0.79500 906999085481

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಾಯಿ ದ್ಡಿಗ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು
23/2A, 23/2A2, 23/2A, 

41/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.44300 709960222459

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 133/2A, 2B ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟ - 0.50 0.50500 703936788147

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಉ.ಚಿಕ್ಕಮೊಗ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 96/P19 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 1.10 0.90900 277151328312

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಆತ್ಗ ರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 119/Rs ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 1.20 1.15000 822419873146

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಮಾಯಿಗಪಪ ದ್ಡಿಗ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು
5/B, 5/AP, 301, 8/2C, 

6/2
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ - 2.00 0.96100 574192333183

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಮಮ ಕೆ ಂ ಬಿ.ಎಂ.ಮಾದ್ೋಗವಡ ತ ೋರೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 79/B2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.23200 402160479909

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡತ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಜ ೋಗಿಗ್ೌಡ ಅಣಣಹಳಿಿದ್ ಡಡ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 33/6, 33/7 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 0.30 0.15560 709108365525

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ.ಬಿ ಗ ೋಪಾಲ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಗಡಿ ಬ ೋರಯಯ

ಮುದಿಗ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 150/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29300 733103816444

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಜ.ರವಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಜಯರಾಮು ಕೆ ತ್ತನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 46/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.30 0.07370 672716913990

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು     6/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.54280 966997369979

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಮಲೊೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಸಾದ್ ಳಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು
133/4, 133/5, 165/2, 

165/1, 165/ಪಿ2, 146/7, 
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.00 0.37480 773153714492

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಬಳ ಿರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 82/8, 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.32910 908140373350

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗಯಯ ಗಜಜಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 67/1ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.30 0.34000 376725039897

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು
690,702, 78/1,648/3A, 

647/4AP2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.00 0.37140 372281655414

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಹುಲಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 19/1,21/P17,21/P ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.34 0.22410 494237628523

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರ್.ಎಸ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ುದ್ರಗುಂಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 189/5, 189/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.31180 940028485148

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಜ.ಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಜವರಾಯಿ ಭೋಮನಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 40/8 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.20 0.22670 386585115693

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಂದ್ರೆೋಶಯ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಸ.ಶ್ವವಣಣ ಸಾದ್ ಳಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 189/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.32420 207400574772



112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಕಾಡಕೆ ತ್ತನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 12/10ಪಿ, 24/5ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.33910 302117173561

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ನಾಗರಾಜು ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 1044/1, 1044/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.46070 960952063839

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಭುಜುವಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 127/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.33910 832037432796

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಹನುಮಯಯ.ಸ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿದ್ರಹೆ ಸಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 283/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.60 0.60600 770315738599

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಆಲ್ಭುಜನಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 92/B ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45150 712355682107

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜ ೋಗಯಯ ಅಣಣಳಿಿದ್ ಡಿಡ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 13/P2, 3/4, ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.41 0.31300 897956020241

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಧರಾಜು ಬಿನ್ ಬ ೋಳೆೋಗ್ೌಡ ಅಣಣಳಿಿದ್ ಡಿಡ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು
13/2, 13/1P2, 17/2A, 

10/1A, 10/1A
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.55 0.36200 650088009476

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು
87/7,81/3,87/*,69/2,69/3

,87/1B,81/1
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 1.00 1.01000 414705716290

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕ್ದ್ಲ್ ರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು
197/RS,198/RS3, 

222/RS1, 296/RS1
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.02 0.22491 257436399865

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ರುದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಭದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಕ್ಕಳಲೆ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 220/A1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.23150 941231244196

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಭೋಮನಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 160/2,167/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.62660 672298704450

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭದ್ರಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಯಡವನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 70/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.65820 625164415377

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆ ಕೋನು ಸ ೋಂಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 50/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.35 0.39680 831632593201

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಆರ್.ಅಶೆ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ರಾಮಣಣ ಮದ್ ದರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು
218/1,230/1A, 

230/2,231
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.62090 380748177485

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಗ್ೌಡ ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು
92/9, 92/8B, 92/4, 

92/7,92/8A
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 0.30 0.34000 440328995708

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಮಂಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಮಂಗಯಯ ಬಕ್ಕಳಲೆ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 66,65/3,65/2,154/7 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.70 0.46070 652661251613

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬ ಪಪಸಮುದ್ರ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 119/2,100/9A, 99/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.31160 390741061110

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಯಶೆ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಲಂಗಯಯ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 321 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 1.40 1.33560 816870587310

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಯಶೆ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಲಂಗಯಯ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 321/P ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.45000 816870587310

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ ಡಡವಿೋರಣಣಗ್ೌಡ ಬಕ್ಕಳಲೆ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 174/P1, 81/9P2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.42 0.11420 901660875143

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಹೆಚ್.ಮಾದ್ಯಯ ಹುಲಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 101/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 0.57 0.56890 622844765840

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ @ಮೊೋಟೆಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 1/2B,1/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.46000 520061936085

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕಾಯತ್ಘಟು ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು
68/3B, 68/4, 68/3A, 

64/5A
ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 1.00 0.33940 218695227042

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಸ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಮಾಚಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 338/RS, 99/RS1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 0.80 0.30260 590517077557

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಕೆ.ಶ್ವವರಾಮು ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 192/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29060 900867695209

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 194/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29200 324079244694

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಪಿ.ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಸಾದ್ ಳಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 113/4A ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.55 0.12530 418209224147

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಪರಭುದ್ೋವ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಸಾದ್ ಳಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 113/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.20 0.06690 210200153996

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕೆ ಕೋನು ದ್ುಂಡನಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 524/PS2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.22630 207596316570

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಯತಿರಾಜ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಸಾದ್ ಳಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 113/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.28 0.06000 491943523786

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 0.55 0.55550 703392863350

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಬಸವಯಯ ಕೆಸ ತರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು
454/RS5,454/RS,453/R

S2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.80 0.29010 606853766512

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿವಾಯನಂದ್.ಎಂ.ಟಿ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ.ಎಂ ಮಣಸಗರೆ ಚಿಕ್ಕರಸನಕೆರೆ ಮದ್ ದರು
102/5, 120/B, 121/5, 

120/A, 121/6
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.50 0.95820 828469756369

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲ್ತಿ.ಡಿ.ಬಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ುರ.ಸ.ಬಿ ಮಣಸಗರೆ ಮದ್ ದರು 135/P2, 122 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.46070 930581017913

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತ್ನ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡನದ್ ಡಿಡ ಮದ್ ದರು
21/3,120/2, 120/3, 

120/2C, 121/4, 135/P12
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.84 0.55290 947431419943

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಬ ೋರಯಯ ಆಲ್ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 77/1, 78/8, 50/1D ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.45340 725043257752

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 92/P3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.38 0.25010 694656517939

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅರುವನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 25/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.29 0.21550 694656517939

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 7/RS ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.00 0.20740 480087411747

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತ್ತಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಲಂಗಯಯ ತ ಪಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 308/P6,350/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 1.50 1.53640 727170911829

152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಬ ೋರಯಯ ತ ಪಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 220 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 1.40 1.34440 494672420535

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಆರುವನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 127 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.60 1.01200 224279866226

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವರಾಮು.ಬಿ.ಸ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು   2/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.60 0.15040 919870476191

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್.ಸ.ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಕಾಳಬ ೋಗಿ 

ಚಿಕ್ಕಬ ೋರೆಗ್ೌಡ
ಬಿದ್ರಹೆ ಸಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.59 0.42790 771212868068

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಐ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 510,512 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 1.30 0.79050 663336635131

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಐ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 132/3B, 137/1A, 146/1 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 1.00 0.40420 663336635131

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಹರಳಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 79, 43/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 0.60 0.60600 565480026472

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಯಲಾದ್ಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 202/* ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.28 0.23030 342601318671

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ವಿ.ರಘು ಬಿನ್ ಡಿ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ತ ರೆಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 207 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 1.10 1.05630 459812826114

161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್.ಸ.ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಕಾಳಬ ೋಗಿ 

ಚಿಕ್ಕಬ ೋರೆಗ್ೌಡ
ಬಿದ್ರಹೆ ಸಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.45340 771212868068



162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 130/5BP, 121/2P3, 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29300 441117531169

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಿರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಸ.ಸದ್ಧಯಯ ಆಲ್ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 213/* ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆ ೋಸು - 0.80 0.73930 241331177512

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಲ್ುಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಡಿ.ಮಲೂಗರೆ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 80/2,80/22,80/24,81/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.50 0.14250 478641589092

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯು.ಬಿ.ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಎಂ.ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ುದ್ರಗುಂಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 223/6 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.29190 241972210424

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಹೆಚ್.ಸ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಹುರುಗಲ್ವಾಡಿ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು
158/P15, 

158/P,158/P7, 158/P8
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.20 0.22490 374742827361

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಾಧು ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಅರುವನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 88/7 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29450 432861339162

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಸುಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅನಣಯಯಪಪ ಎಸ್.ಐ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.27700 902126295983

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ.ಬಿ.ಸ ಮರಳಿಗ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 247, 248, 560 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.00 1.27760 771319658516

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಸಮತಾ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ದ್ೋಶಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 98/3, 48/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ವಣ - 2.00 1.91200 -

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿನಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಅರವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 128 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.76650 704167989566

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ತ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಮಾದ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 3/RS1, 3/RS, 10/RS ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.00 0.19800 890434297479

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಐ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು
68/2, 83/1, 266/2, 

672/1, 673/1, 723/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.60 1.01700 801061158311

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 128/1C ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆೋ - 0.60 0.41140 575188858889

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 135/P1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.36 0.26730 668217313582

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 59 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.46070 923788696988

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋದ್ೋವ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 141/1, 142/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.23140 778507560247

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಕ್ಕಳಲೆ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು   12/12 ಸಾಮಾನಯ - 0.20 0.22670 919679341030

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಕ್ಕಳಲೆ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 261/3B ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 0.20 0.22670 994758071168

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 147/5, 147/2B ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.79 0.49300 957480315650

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮಣಿಗರೆ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 203 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29100 236690845337

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ದ್ ಡಡಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 111/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.20 0.16360 897894144491

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ಈಲ್ೂಗರೆ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 29/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.22900 71432771489

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಟಿ.ಎನ್ ಲಂಗಯಯ ತಿಪೂಪರು ನಿಡಘಟು ಮದ್ ದರು 222/RS, 268/RS ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 1.90 1.13724 255928439629

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರಯಯ ಆಲ್ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 102/10, 77/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 0.20 0.22670 725043257752

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 158/2B, 139/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.34470 657101067822

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 116/1P4, 116/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ - 0.70 0.70700 430894597573

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಾಯಣಮಮ ಕೆ ಂ ರಘು ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 115/3, 108/P1, 65/P1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ - 0.75 0.75000 995736066890

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುರಾಜು ಭೋಮನಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 10/AP-P, 168, 169 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.46000 282603787804

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಭೋಮನಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 89/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.57350 490522102460

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲೊೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಕಾಡಯಯ ಸಾದ್ ಳಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 92/E, 92/G ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.88 0.57900 895621237418

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಅಂಕ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಅಂಕ್ಯಯ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು
151/3B. 123/4, 123/3, 

123/2, 144/2P3, 
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.79 0.49400 410148500187

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 71/2, 9/9P1, 53/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ಸಪೂೋಟ - 1.00 0.22410 233775209438

194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಎಂ.ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎ.ಮಾಯಣಣಗ್ೌಡ ಅವರಸದ್ಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 706/RS ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 1.50 0.94000 708973202130

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪುಟುಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಉ|| 

ಚಿಕೆ ಕೋನು
ಆಲ್ಂಶೆಟುಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 77/RS ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.65700 317299619088

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬನನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 91/12 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.82 0.51240 717048679570

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕತ್ಗಡೆೋಗ್ೌಡ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 102/2BP2, 104/6C2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ, ಬದ್ನೆಕಾಯಿ - 0.60 0.59170 990249750965

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಎ.ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ನಿಢಘಟು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 1/RS ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ - 2.80 0.28780 364684454790

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಯಯ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 154/1A, 154/6 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.30800 554590911148

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಾಲ್ಕ್ಕಯಯ ತ್ರಿಕೆರೆ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 33/4, 30/10 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.76650 907501589973

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್. ನಂದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಡಿ. ಶೆೋಷಯಯ ಕ್ರಿದ್ ಡಿಡ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 339/RS ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸ - 0.40 0.45340 891297354706

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಡಲೆ ಕ್ರಿಯಯಯ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 1069/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.38000 507108962559

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು 134/P8, 134/P2 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ - 0.50 0.50500 630872172517

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಮಾದ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 139/Rs ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 642862199312

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಯಯ ಮಲ್ೂನಕ್ುಪಪ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 229/RS ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ - 0.70 0.70700 739990690786

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಕೆನಚನಹಳಿಿ ಪಾಂಡಪುರ ಮದ್ ದರು 13/6 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ, ಟಮೊೋಟ - 0.55 0.49150 340995954011

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್. ಎಂ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 187/* ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.51300 954931983909

207 153.59 97.456

5%

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಸ.ಸ.ರಾಜು ಕ್ಸಬ್ಾ ವಲ್ಗರೆಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 30/* ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.40 0.01535 278186811773

ಒಟುು



2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಿ. ಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಉ|| 

ಮೊಚಚೋಗ್ೌಡ
ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮಣಸಗರೆ ಮದ್ ದರು

51/1A,43/23B,62/2A

,124/1E-P2
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 0.02700 464894128935

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್.ಬಿ. ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಪಿ. 

ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ
ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ. ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು

122/-1B,122/3-

P2,412/*,132/2B,13
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.50 0.05200 681850560435

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆಂಗಲ್ ಗ್ೌಡ.ಟಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ 
ಲೆೋ||ರಾಮೋಗ್ೌಡ.ಟಿ.ಆರ್

ಕ್ಸಬ್ಾ ತ ೋಪನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.03245 366913551100

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ತೈಲ್ ರು ಮದ್ ದರು 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.48 0.02160 851558222103

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಣಣ ಬಿನ್ ಮೊೋಟೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು 112/6A ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01538 396653362885

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಜ ೋಗಿಗ್ೌಡ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಯಲಾೂದ್ಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 191/8 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01538 791661402986

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಎಸ್. ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾಯಿಗಯಯ ಆತ್ಗ ರು ಭೋಮನಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 442/RS ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01115 777919879230

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್.ಪಿ ಬಿನ್ ದ್ಸತೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 90,70 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ - 1.40 0.01962 843706192245

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಡಿ.ಜಿ. ಅಶೆ ೋಕ್ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| 

ಗುರುಸಾಿಮಿ
ಆತ್ಗ ರು ದ್ುಂಡನಳಿಿ ಮದ್ ದರು 521/RS5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.00 0.03840 286826967256

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣ ಹೆ ನನಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ. ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು 385/B,365/2,385/A ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.43 0.01653 524487048139

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ. ತ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಪಟೆೋಲ್ ಕಾಳಹೆಗಡ ಆತ್ಗ ರು ಯಡನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು
963/RS8,92/RS2,93

8/RS8
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.57 0.02191 906983117562

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ವಿ.ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬನ್ ಬಿ.ಪಿ.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಿಮಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಬ ೋರಾಪುರ ಮದ್ ದರು 244 ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.03075 733718354937

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ .ಸ.ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ರಿಯಯಯ ಕೆ ಪಪ ಚ ಟುವಳಿಿ ಮದ್ ದರು 106 ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 1.53 0.05365 950215276887

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಯಯ ಮದ್ ದರು ಮದ್ ದರು 34/P14 ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿಗ - 0.77 0.03465 946879016082

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಮದ್ ದರು ಮದ್ ದರು
291/1,300/1,290/2-

P1,290/2-P2
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.50 0.05551 904484237545

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಕೆಂಪಯಯ ಚÉು ಟುನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 146/1,120/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01051 498498817519

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಶ್ವವಸಾಿಮಿ ಮುಟುನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು
123/8,123/2,114/5,1

14/6
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.68 0.02614 649200965089

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ವಿ.ಮುತ್ುತರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು 215/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01051 864995555467

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸ.ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಚಿಕ್ಕನ ಹುಲಗರೆ ಮದ್ ದರು 144/1,144/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01051 886319346698

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ರಾಜೋಗ್ೌಡನದ್ ಡಿಡ ಮದ್ ದರು 68 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.77 0.03465 400025911356

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು 112 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01051 284700868472

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗ್ಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚುಂಚನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 100/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.80 0.02102 591871203216

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆ ೋಧ.ಡಿ ಕೆ ೋಂ ಮಂಚಯಯ.ಎಂ ಕ್ಸಬ್ಾ ತಿಪೂಪರು ಮದ್ ದರು 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.65 0.02349 333490097287

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಈರಯಯ ಸದ್ಧಯಯ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಅರುವನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 312 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.92 0.03466 237840561428

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಯಶೆ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಎಸ್.ಎಲ್.ಬ ೋರಲಂಗಯಯ
ಆತ್ಗ ರು ತಿಪೂಪರು ಮದ್ ದರು 468/Rs ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.65 0.02498 458686625696

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆ ೋಭ.ಟಿ.ಪಿ ಕೆ ೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಮದ್ ದರು ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು 223/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.34 0.00894 681805351213

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಾಲ್ಕ್ೃಷಣ.ಸ.ಕೆ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು
700/P1,31/1D,98/4C

,697
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.20 0.05342 323132106085

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಂ. ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕ್Éು ಪಪ ಮೋಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು 152/2B-P1,152/2C ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.50 0.00529 563079264352

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಹುಲಗರೆಪುರ ಮದ್ ದರು 54/1,54/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.81 0.03113 311592479615

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರಮೋಶ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ದ್ಡಿಗ ಮದ್ ದರು 55/AA-1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.63 0.02420 302356676354

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ. ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಸ ತತೋಗ್ೌಡ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ದ್ೋವಗ್ೌಡನದ್ ಡಿಡ ಮದ್ ದರು 135/A ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.77 0.03465 851062768142

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಿ. ಶ್ವವಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮಣಸಗರೆ ಮದ್ ದರು 107/1B ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.63 0.02420 945351954915

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಿಗಯಿ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಆತ್ಗ ರು ಕೆಸ ತರು ಮದ್ ದರು
436RS/4,453RS/3,4

30RS/9
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.01922 816499900661

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಪಪ ಆತ್ಗ ರು ಕೆಸ ತರು ಮದ್ ದರು
237/RS/9,163RS/1,

237RS/8
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.01922 488851986288



36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ .ಶ್ವವಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಸದ್ದಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಆಲ್ ರು ಮದ್ ದರು 28/5,29,108/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.03075 201656812483

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ದ್ಡಿೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ. ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು
329/B,376/2C,376/2

B,276/1
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.43 0.01653 320870282902

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಕಾಯತ್ಘಟು ಮದ್ ದರು
265/A1,265/A2,225/

4
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.01800 735478702684

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ತ್ಮಮಯಯ ಕೆ ಪಪ ಕೆ ೋಡಿಗನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 177/1,140/3,109/8 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.71 0.02729 284422496325

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ .ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಡಪಪ ಆತ್ಗ ರು ಆಲ್ಂಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.63 0.02420 903022329044

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದ್ಾ.ಬಿ.ರ್ೈ ಬಿನ್ ಕೆ.ಬಿ. ಬ ೋರಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕ್ುದ್ರಗುಂಡಿ ಮದ್ ದರು 245/99,29/AZ ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.77 0.02789 404663479656

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ. ಎಂ. ಲಂಗಯಯ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಅರೆೋ ತಿಪೂಪರು ಮದ್ ದರು 70/5,71/2 ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ - 0.37 0.01665 349535022615

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ. ಬಡಡಯಯ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮಣಸಗರೆ ಮದ್ ದರು 135/* ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ - 0.73 0.02806 263534371196

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಜಿ.ಬ ೋರಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ ಮದ್ ದರು 163/*,1/*,1/* ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.81 0.03110 286851584509

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಯಯ ಆತ್ಗ ರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 659RS/1 ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.01800 857638625524

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ವಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ ಮದ್ ದರು 44/*,4/* ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.77 0.02960 447734209455

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ .ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ದ್ ಡಡಯಯ ಆತ್ಗ ರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 654RS/1 ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ - 0.30 0.01350 270458331903

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ ಮದ್ ದರು 165/*,156/* ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ - 0.34 0.01530 821044004480

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು.ಎ.ಬಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬ ೋರಯಯ ಕೆ ಪಪ ಚ ಟುನಳಿಿ ಮದ್ ದರು 34/P39 ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ - 0.71 0.00200 713119647635

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಜ ೋಗಿಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಯಲಾೂದ್ಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 191/*8 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.00750 791661402986

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಟಿ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ. ತ್ಮಮಯಯ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮಣಸಗರೆ ಮದ್ ದರು 181/P2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.38 0.01710 438702237701

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋಸಗ್ೌಡ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಬಾೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಬಳ ಿರು ಮದ್ ದರು 42/4,43/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.01800 205320286902

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್. ನರಸಂಹಮ ತಿಯ  ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು
693/2,143/2,142/1,1

42/2,142/3
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.35 0.04630 846228542413

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್Àು್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕ್ುದ್ರಗುಂಡಿ ಮದ್ ದರು
259/5A,166/2A,289/

1
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.15 0.04025 986916944588

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ.ಎಸ್.ಟಿ ಬಿನ್ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಆತ್ಗ ರು ಅತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 122/*,122/*,123/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.82 0.03690 419414335945

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಯಯ ಆತ್ಗ ರು ಯಡವನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 898/1,931/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.43 0.01935 586423665592

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಯಯ ಆತ್ಗ ರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು
660/RS,648RS/2,64

8RS/5
ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ - 0.78 0.03510 900645239106

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ .ಸ.ಡಿ.ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ದ್ ಡಡಮರಿಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಚನಾನಸಂದ್ರ ಮದ್ ದರು 606/2,625/3P2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.02306 501989459223

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಶ್ವವರಾಮು ಬಿನ್ ಕಾಡಬಸವಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು 126/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.29 0.01115 802910472945

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋಸಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋಸಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಅರುವನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 39/8,294/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.29 0.01115 511037524017

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮಣಸಗರೆ ಮದ್ ದರು 50/2A-P1,74/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.70 0.06234 464394128935

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮದ್ ದರು ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು 157/2,158/1,158/2A ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.02306 320070441897

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಾಯಿ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಡಿ.ಹೆ ಸ ರು ಮದ್ ದರು 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.01577 298761059357

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕ್ೃಷÀು್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಶ್ವರೋನಿವಾಸಲ್ು 

ನಾಯುಡ
ಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 582 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.99 0.07987 585939351432

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ಬ್ಾಾರೆ ಬ ೋರಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಮದ್ ದರು
81/1B2,11/B,10/B,8

0/1B
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.40 0.07410 419230797068

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾಬೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಹುರುಗಳವಾಡಿ ಮದ್ ದರು 158/P56 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ - 0.40 0.01052 228359305145

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಪಪ ಹುರುಗಳವಾಡಿ ಮದ್ ದರು 158/P54 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ - 0.40 0.01052 925526416144

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡೆ ಡೋನು ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಆತ್ಗ ರು ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 239RS ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ - 1.00 0.02626 309882320987

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಉ|| 

ತ್ಮಮಣಗ್ೌಡ
ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಕ್ ಳಗರೆ ಮದ್ ದರು 460,461,463 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ಮಾವು - 1.20 0.01189 756559143671



70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕೆಂಚಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು 153/5 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01050 485946086639

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಭೋಮನಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 34/1,19/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01115 416014486583

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಆತ್ಗ ರು ಆಲ್ಂಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 6/RS ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.01250 544397813437

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚಿಕ್ಕ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಪಪ ಕೆ ೋಡಿಗನಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು 94/4,93/5,93/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಚಚ ಬ್ಾಳೆ - 1.15 0.03653 822173964988

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಚನನಸಂದ್ರ ಮದ್ ದರು 19/2B,85/2A ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.25 0.00961 609184677015

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಆತ್ಗ ರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 513/RS ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.60 0.02306 327819454302

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭೋಮಣಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಹೆ ನನಲ್ಗರೆ ಮದ್ ದರು 171/2,390,171/3A ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.45 0.02025 376186051741

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚಿಕ್ಕಣಣಸಟಿು ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ಕ್ಸಬ್ಾ ಹಾಗಲ್ವಳಿಿ ಮದ್ ದರು 202/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.80 0.03075 266014600992

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ .ಸದ್Éು್ದಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 155/2,78/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.46 0.02070 980689563018

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡನದ್ ಡಿಡ ಮದ್ ದರು 135-P33,135-P13 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.46 0.02070 750216764426

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಡಿ.ಹೆ ಸ ರು ಮದ್ ದರು 91 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.98 0.02576 -

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ .ಸದ್ದಯಯ ಬಿನ ಲೆೋ|| ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಡಿ.ಹೆ ಸ ರು ಮದ್ ದರು
20/2,23/1,23/2B,22/

6
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.72 0.05648 499298818659

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಆತ್ಗ ರು ಮಾಚಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು
330RS,268RS,100R

S/2
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.30 0.04868 268248469423

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ .ವಿಜಯಾ ಭಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮರಿಯಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕ್ುದ್ುರಗುಂಡಿ ಮದ್ ದರು 196/P2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.89 0.03420 236382126797

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕ್ುದ್ುರಗುಂಡಿ ಮದ್ ದರು 198/2,292 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.03075 823410308690

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ತ್ಗಡಯಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಹಳಿಿಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.32 0.01230 368956860539

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಮಾಸತಯಯ ಆತ್ಗ ರು ಕೆಸ ತರು ಮದ್ ದರು 911/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.47 0.02115 374700482618

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಟುಯಯ ಕೆ ಪಪ ಕೌಡೊ ಮದ್ ದರು 187/7,226/*,225/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.73 0.02800 755511581841

87 64.41 2.22071

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ರ್ಚಚ 0.20320

207 153.59 99.87985

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನ್ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ವಿ.ಬಸವರಾಜು ಚಿಕ್ಕಬ್ಾಗಿಲ್ು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ
27/5, 27/4, 27/5, 27/8, 

27/9, 27/11
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.80 0.80800 759754189081    

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಸರಗ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 229/3, 229/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.00 1.01000 315255053891    

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಎನ್.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 16/ಬಿ, 21/1ಎ, 16/1ಇ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.30264 216999568680    

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿಶೆಟಿು ಸ ೋಮನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 110/2ಬಿ, 111/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.95 1.87250 405551675186    

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಮಲ್ೂಶೆಟಿು ಸ ೋಮನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 126/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.55 0.55550 812473976879    

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವೋಲಾ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ್.ಕೆ ಮಾರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 667/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.25 0.24200 921718123376    

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪಯಯ.ಕೆ ಮಾರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 668/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.60 0.43520 531151040909    

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ್.ಎಂ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಮಾರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 673/3, 672/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.37260 436566277708    

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕೆ ಅರ್ಿೋರಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 83/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.75 0.47320 505379040790    

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಭುಲಂಗಪಪ ಬಳಗರೆ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 9/4, 119/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.50 0.50500 663162192281    

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ.ಎಂ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ.ಕೆ ಮಾರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 672/3ಎ2, 673/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.35 0.33350 428086150339    

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮು ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 119/3ಪೈ, 119/12 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.30 0.33550 806034805837    

ಒಟುು

ಒಟುು



13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 291/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.42800 553989216508    

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಸಾಿಮಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಹಳಿದ್ಾಸನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 157/2, 157/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.50500 667061878464    

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರ.ವಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
138/ಎಲ್1, 138/ಎಲ್.ಎಲ್, 

138/ಎಲ್, 138/ಎಂ2
ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 0.70 0.09060 867257643112    

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ಧಯಯ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 291/6ಎ, 291/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.29 0.32000 786329666711    

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 58/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.99 1.00000 794050852585    

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಯಯ ತಂಕ್ಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 08.Mai ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.39 0.42980 204038423996    

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಣಿ ಬಿನ್ ಬಸವಣಣ ಉಪಪನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 86/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.40520 341724053244    

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ.ಸ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಮಹಾಂತ್ದ್ೋವರು ಚಿಕ್ಕಬ್ಾಗಿಲ್ು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.42600 486980542116    

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಅರ್ಿೋರಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 34/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.50500 422707639483    

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಉ|| ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಪಿ ಮಳವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 737/2ರಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.21230 890032536908    

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ.ಟಿ.ಹೆಚ್ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 27/2, 27/5, 28/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.60 0.56910 913511609018    

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಮಲ್ೂರಾಜೋಅರಸು ಅಪುಪಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 239/ಬಿ, 240/1, 233/4ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.20 1.15230 416725842389    

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾವಾಣಿ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ನಾಗರಾಜಯಯ ಮಳವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 733/1, 736/3, 712/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.80 0.80810 633660138272    

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಸಾಗಯಸರಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 242/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.59980 664382728494    

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹಲ್ಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 278/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.32319 253024412285    

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬ್ಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಮಳವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 92/1ಬಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.50500 460741736443    

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬ್ಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಮಳವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 709/2ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.30 0.32750 679338793369    

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 40/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.41340 807528828475    

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬ್ಾಳೆಹೆನಿನಗ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 172/ಇ1, 172/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.55920 630602193839    

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಮ ತಿಯ.ಸ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟುಣಣ ಪೂರಿಗ್ಾಲ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 145/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.42630 547419368010    

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬಿಳಿಗ್ೌಡ ಬ್ಾಣಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 26/6, 25/8 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.38990 930670662795    

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಮಮ ಜ ಗದ್ಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 128/2, 128/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.70 0.50700 391057116566    

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್. ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಟಿ.ಸ. ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.45170 562896342740    

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಉ|| ಗುಣಕ್ಮಯ ಹುಲಾೂಗ್ಾಲ್ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 35/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.65 0.65650 861474517043    

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ದ್ೋಶವಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
87/1ಎ, 85/3ಎ, 

10/2ಎಪೈಕಿಪಿ1, 162/6
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.80 0.80800 907327117931    

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಹನುಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಹನುಮಯಯ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
125/5ಎಪಿ1, 125/5ಎಪಿ2, 

125/5ಬಿ, 125/1ಸ, 

125/66ಪಿ2

ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.56530 286123271485    

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ುವ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 142/34ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.20 1.15230 524627674916    

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು.ಟಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 118/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.38820 865085262880    

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮೋಸಿ ಚಿಕ್ಕಲಂಗಯಯ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 245/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.40890 383917266278    

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬ್ಾಣಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 258/2, 220/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.40 0.27420 577047429743    

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಯಯ.ಪಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಈರೆೋಗ್ೌಡ ರಾವಣಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 247/2, 286/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.70 0.65310 494851808144    



44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಧಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ಧಯಯ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 91/4ಪಿ1, 124/ಎಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.43080 310595255975    

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಸವನಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ
128/4ಎ, 127/1ಬಿ, 

127/1ಎ, 128/4ಬಿ, 

128/3ಎಪೈಕಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.65 0.65650 848298226812    

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಯಮದ್ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 1/102, 103/ಪಿ2, 1/105 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.00 0.98400 372805356811    

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಆರ್.ಬಿ.ಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 64, 315 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.64310 775177557630    

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕ್ಲ್ುಕಣಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 427/1, 419/3, 426/* ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.60 0.36120 586470575990    

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ಲ್ುಕಣಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 424/12 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.20 0.16170 592022838450    

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಲಾೂರೆೋಪುರ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
90/2ಪಿ3, 31/1ಬಿಪೈಕಿ, 

44/3ಬಿಪೈಕಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.44830 534826588289    

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಮಲ್ೂದ್ೋವರು ಹುಸ ಕರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ
130/3, 13/1ಬಿ, 131/1ಎ, 

96/*
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.00 0.28790 680920297349    

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪಯಯ ಉ|| ಸಣಣಯಯ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 8/3, 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.20 0.22670 292401051994    

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಯಯ ಬಿನ್ ಪುಕ್ಕದ್ೋವರು ಕ್ದ್ಬಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 118/ಎ, 115/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ , ಮಣಸಗ - 1.20 1.15230 276056035474    

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ದ್ ಡಡಬ ವಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 16/3, 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.50 0.50500 980380101302    

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಣಣ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಉಪಪನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 35/1ಬಿ, 35/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.38530 837334214489    

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಹುಲಾೂಗ್ಾಲ್ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 7/4ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.60 0.60600 706691114485    

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕ್ಲ್ುಕಣಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
408/ಸಪೈ, 394/5, 370/2, 

406/3ಪೈ, 402/1ಸಪೈಕಿಪಿ1, 

406/ಬಿಪಿ2

ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 1.00 0.99460 246747198878    

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಸರಗ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 216/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.80 0.80800 957768854945    

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚನನವಿೋರಪಪ ಹಂಗ್ಾರಪುರ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 2/3, 3/1, 8/ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.42590 487938706546    

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಸಾಿಮಿ.ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬಸವಲಂಗಪಪ ಹಂಗ್ಾರಪುರ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 1/2, 1/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.70 0.65810 419397938175    

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮುದಿನಿ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಮಾಲ್ಗ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
189/1ಎಪೈಕಿಎಫ್, 189/2ಬಿ, 

189/2ಎ, 189/1ಎ2, 

189/1ಎಪೈಕಿಪಿ2

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.30 0.76300 554004114995    

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಿಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮಿಕೆಕೋರಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 250/2, 250/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.33400 516630221970    

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಮಾದ್ಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 39/9ಎ, 102/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.30 0.29610 537104292805    

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕೆ ಡಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.79960 254546662853    

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ದ್ ಡಡಬ ವಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 9/3, 8/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.45340 885056208870    

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 73/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.35 0.35940 385916058065    

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಸರಗ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 60/w2ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.45340 410412077032    

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶ್ವವಬಸಪಪ ಕ್ುಂದ್ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 0.60600 580179672083    

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಮಿಣಕೆೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 71/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.25800 993148481837    

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಾಂಪಾಷ ಬಿನ್ ಸುಲಾತನ್ ಮಹಿೋದಿದನ್ ಧನಗ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ
133/ಎ, 134/ಎ, 137/1ಎ, 

134/ಬಿ, 133/ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 0.58760 386243057946    

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು.ಬಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ರಂಗಶೆಟಿು ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ
157/1ಪೈಕಿ, 161/2ಪಿ2, 

159/1
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.60740 468119244390    

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಪಪ ಕೆ ಡಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 43/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.75 0.75750 697153403436    

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 135/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.37200 487134003174    

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ತ್ಗಡೆೋಗ್ೌಡ ಅಂತ್ರವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 156/6, 154/3, 156/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.10 0.75500 899068616124    



75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಎನ್.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 15/* ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 1.40 0.80400 487807180514    

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬ್ಾಣಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ
104/29ಸ, 104/29ಎ, 

102/1, 284/Q, 283/B
ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.20 1.14500 574696458475    

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಾಪಪ ಹಳಿದ್ಾಸನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 122/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.35 0.38850 871548829440    

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ನ ರ್ ಉರಿೋಸ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಮ ಹಿದಿನ್ ಧನಗ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 299/86ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 0.56420 707742736008    

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪಪ ಉಪಪನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 13/1ಸ, 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.40 0.41930 294034334368    

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾಹೆೋದ್ಾಬೋಗಂ ಬಿನ್ ಸಾಬ್ ಜಾನ್ ಸಾಬ್ ಧನಗ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 277/2ಪಿ4, 277/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ ಗಣಸು - 0.60 0.59430 819215893649    

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬುಲ್ೂನಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 124/ಪಿ, 191 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.45 0.42700 846552069936    

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ.ಎನ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣ.ಎನ್.ಕೆ ತ್ಗಡಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 62/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.35 0.38850 434530273146    

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿದ್ೋವರು ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 138/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.30 0.33100 266342531592    

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರತ್ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂದ್ೋವರು ಹಳಿದ್ಾಸನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 127/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.50 0.50500 572400123623    

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ವರೋರಾಮನಾಯ್ಡ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.43660 713800583021    

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಿಮಿ ಉಪಪನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 46/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.50 0.47000 542236337900    

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಣಿ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದಶೆಟಿು ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 157/1, 167/2ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.36 0.24210 804803445915    

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್.ಎಲ್.ಸ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಲಂಗ್ಾಪಟುಣ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 178/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.43150 658237299003    

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ಧಯಯ ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ
137, 233/ಬಿ, 233/ಎ, 

234/1, 23/1ಎ
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.59240 242005810181    

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಂಬ್ಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಅಂತ್ರವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 310/ಎ, 28/ಪಿ11 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.90 0.65280 966936106123    

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಅಸಲಶ್ವವಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 20.Mär ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.24980 714957626972    

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸ.ಎಂ. ಗುರುಸಾಿಮಿ ಚಿಕ್ಕಬ್ಾಗಿಲ್ು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 154/1, 154/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.78 1.13700 205842402349    

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪವಿತ್ರ.ವಿ ಕೆ ೋಂ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಜ ಗನಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 190/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬ, ನಿಂಬ - 0.40 0.14400 515793227275    

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ನಿಟ ುರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.20 0.16070 480353397917    

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಮ.ಬಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ. ಹೆಚ್.ಟಿ ಜ ಗನಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 186/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬ - 0.40 0.18450 474237302821    

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯುವರಾಜ.ಬಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು.ಬಿ ಜ ಗನಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 187/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬ - 0.40 0.18451 239218012859    

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶ್ವವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪನಂಜಪಪ ಉಪಪನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 146/ಬಿ, 146/ಸ, 146/ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 1.00 1.01000 442201857689    

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ರೆಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟುಬಸಪಪ ಆರ್.ಬಿ.ಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 169 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.60 0.60600 434892945309    

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಾಯಿ ಬಿನ್ ಗುಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಅರ್ಿೋರಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 233/1, 106/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.00 1.01000 672184365932    

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ ಹಂಗ್ಾರಪುರ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 86/2ಎ, 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.90 0.90900 790905356533    

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಮರಿಮಾದ್ಪಪ ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 199/2ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.65 0.65840 963518741240    

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಮಾದ್ಪಪ ಶ್ವರಮಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 28/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.80 0.80700 513307118969    

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ಧಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.50 0.50500 305674080396    

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಮಾದ್ಪಪ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 37/2ಸ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.50500 277918418632    

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ಸದ್ಧರಾಮರಾಧಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 139/2ಎ1, 139/2ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.50 0.50500 682122020098    



106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಸಾಿಮಿ ಮಲಯ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 172/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 0.60600 870122873136    

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಅಪುಪಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 212/6ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.45 0.42500 927356868158    

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಕೆ ೋಂ ಜಗದಿೋಶ್ ತಂಗಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.30 0.79059 461867082147    

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪಪ ಕ್ುಂದ್ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ
23/1, 157/1ಎ, 157/2, 

28/7, 54/1ಎ1
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.90 0.81900 941229202453    

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪಪ ತಂಕ್ಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.00 1.01010 967231071273    

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಆರ್. ಶ್ವೋವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಮ ತಿಯ.ಸ.ಪಿ ಚಿಕ್ಕಬ್ಾಗಿಲ್ು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 59/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ, ಟಮೊೋಟೆ - 0.70 0.70700 743727563978    

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹಳಿದ್ಾಸನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 44/2, 44/3, 44/5, 44/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.75120 522245914497    

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿದ್ೋವರು ಕ್ುಂದ್ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 74/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.45340 849089683269    

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ದ್ಾಸನದ್ ಡಿಡ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 36/1ಎಬಿಪಿ, 36/1ಎಬಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.45 0.45450 351763555628    

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಯಯ ಉ|| ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಸಣಣಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 188/5, 188/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.50500 452749019271    

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ನಂಜಾರೆಡಿಡ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 199/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.80 1.69870 537883419023    

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಮಳವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 716/3ಬಿ, 716/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.60 0.60600 471041967208    

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ಬ ೋಗಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 112/ಪೈಪಿ3ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.50300 635204225847    

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 264/2, 265/2, 251/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.60 1.52600 313344461531    

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಅರ್ಿೋರಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 77/4ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.20820 808378183825    

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಅರ್.ಬಿ.ಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 311/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.80 0.52650 750616142133    

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಂಡ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
136/10, 136/7, 136/6, 

81/ಎ, 79/2ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.00 1.01010 349355752400    

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಾಗರಾಜಪಪ ಹಂಗ್ಾರಪುರ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 89/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.50160 268907909941    

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಂಬ್ಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಸನದ್ ಡಿಡ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 120/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.25 0.16000 919423940635    

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಲಂಗಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 314/1, 51/ಎ4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.90 0.89600 413938487296    

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಲ್ುೂ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 36/*, 35/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.80 0.79400 522163911302    

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 196/* ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.40 0.42500 277446683289    

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್.ಶ್ವವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಶ್ವವನಂಜಪಪ ಓಕ್ರಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 82/1, 82/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.80 0.80300 282013315356    

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಸುಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜಪಪ ಹಲ್ಗನದ್ ಡಿಡ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 2/2, 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 2.00 1.81100 445835876628    

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮರಿಮಾದ್ಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 176/1ಪೈಕಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.20 0.22670 573507236508    

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ. ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಮರಿಮಾದ್ಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 176/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.20 0.22670 864045852392    

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 192/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.75 0.75750 540919950132    

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಯಯ ರಾವಣಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 82/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.25 0.25430 626733167631    

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 360/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.60600 486229706585    

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಾಯಯ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 124/ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.70 0.50770 706007691451    

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಗವಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗವಿೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 124/ಪಿ109, 124/2ಪಿ10 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.30 0.33000 742673367320    



137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರಶೆಟಿು ಕಿರಗನ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 83/2ಬಿ, 84/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.55 0.36200 747296794277    

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಶೆಟಿು ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 809/1, 807/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.45520 527672988459    

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮು ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಅಣಸಾಲೆ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 124/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.50 0.50500 915952468953    

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ.ಸ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಹಿಟುನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 150/4ಎ, 150/4ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.49350 285356665934    

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ. ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಹಿಟುನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 78/2ಸ, 78/2ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 0.60600 358135033603    

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಹಿಟುನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.44910 484833283247    

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಅಪುಪಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ
244/2ಬಿಪಿ,251/5ಎ, 

212/ಪಿ23
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.7 0.70700 250540951940    

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಬಸಪಪದ್ೋವುು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 87/1, 87/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 1.00 1.00530 568134085573    

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 41/1ಬಿ, 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.75 0.75750 560963489999    

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಣ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವಣಣ ಯಮದ್ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 1/46, 1/47 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.20 1.15230 727074743225    

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮಲೊೋದ್ೋವರು ಅರ್ಿೋರಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 227/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.80 0.80670 424450012841    

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಆರ್.ಬಿ.ಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
49/1ಪೈಕಿ, 50/3ಪೈಕಿಪಿ2, 

50/4
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.79 0.79800 668560291559    

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಪೂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಆರ್.ಬಿ.ಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 59/7ಎ, 57/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.50500 408314659566    

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿದ್ೋಣ್ೋಗ್ೌಡ ವಾಸುವಳಿಿ ಡಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 66/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.00 1.00100 737721444032    

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಪನಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತ್ಗಡೆೋಗ್ೌಡ ತ್ುರಗನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 8/4, 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಮ್ - 2.00 1.81100 829625934115    

152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಯಮದ್ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 1/132 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.00 1.01010 981144428300    

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಚಯಯ ಹಿಟುನಳಿಿಕೆ ಪಪಲ್ು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 99/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.50 0.50500 952385167293    

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಣಣ.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ದ್ ಡಡಬ ವಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 194/2ಸ, 194/2ಎ, 194/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.25 1.20000 706720742787    

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಸಂಜಿೋವಪಪ ನಡಕ್ಲ್ಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 18/2, 17/1, 17/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.20 1.15230 319246841798    

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯರೆಡಿಡ ಬ್ಾಣಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 21/3, 21/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.30 1.24830 352295831493    

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜಯನಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ಧಲಂಗಪಪ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 175/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.42800 821965483193    

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ.ಎಂ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬ್ಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಮಾರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 650/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.50 0.08000 460741736443    

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ು ಬಿನ್ ದ್ ಡಡರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಶೆಟುಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 70/1ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.40 0.42100 220210124709    

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಕಾಗೋಪುರ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 73/1ಬಿ, 73/1ಡಿ, 73/1ಎಫ್ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ, ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 0.45600 999422246687    

161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಂಡಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣಯಯರೆಡಿಡ ಎನ್.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 80/1ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬ, ತಂಗು - 1.40 0.23890 766580157954    

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಸಾಗಯಸರಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 178/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.38890 462857182180    

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಂಡ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
11/ಎಪೈ, 11/1ಬಿ, 1/7ಇ, 

11/1ಎ
ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ, ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.47000 957549558468    

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಯಯರೆಟಿು ಯಲಯ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 279/*, 283/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.80 1.02000 238485122213    

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯತಿೋಶ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಸಾಿಮಿ ಮಲಗಳಲ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 75/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 1.00 0.99680 877103491140    

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಬಟುಯಯ ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 116/3, 121/3  ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.95 0.94960 416563946624    

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಸಾಿಮಿ ಮಲಗಳಲ ಡಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 82/ಪೈ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.20 1.15230 526877038868    



168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ಧಲಂಗಪಪ ತ್ಗಡಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.00 0.99680 916448903674    

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 38/4, 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.70 0.70700 828758574737    

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ಂಚಿಲಂಗಯಯ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 280/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.20 0.22700 549146092487    

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
112/2ಎ2, 112/4, 

112/2ಎ, 110/6, 112/2ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.57570 697698857619    

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಹನುಮಯಯ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 110/6ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.30 0.33300 635245918786    

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ಂಚಿಲಂಗಯಯ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 280/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.20 0.22700 503539035089    

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕ್ಲ್ುಕಣಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 369/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.20 0.22670 745771845308    

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಅಪುಪಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 109/1, 110/1ಇ, 147/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.50 0.50500 586703808663    

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ಧಯಯ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 124/ಪಿ16, 292/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.30 0.33140 538123869712    

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಯತ್ತಂಬ್ಾಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 99/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 0.55600 712843114706    

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆಂಪಯಯ ಉ|| ಚಿಕ್ಕಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ|| 

ಚಿಕ್ಕಣಣಗ್ೌಡ
ಯತ್ತಂಬ್ಾಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 99/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.60 0.19300 712843114706    

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕ್ಪನಿಗ್ೌಡ ರಾವಣಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.00 0.97300 982396417335    

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 114/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ , ಬದ್ನೆ - 0.40 0.41000 893587469705    

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ನಾಗೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವಲಂಗಣಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 66/1ಬಿ, 66/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.37300 600545935769    

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವರಾಮು ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 110/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.43100 385079137068    

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಲ್.ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನಂದಿಪುರ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 15/4, 14/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಕ್ಡ - 0.50 0.50500 2193173239    

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಬುಕೊೋಗ್ೌಡ ಅಪುಪಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 315/10ಬಿ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.20 0.18800 522677583001    

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರತಾಪ್ ಬಿನ್ ಸದ್ಧಪಪ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ
124/ಎಪಿ4, 124/ಪಿ24, 

124/ಪಿ61
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ , ಬದ್ನೆ - 0.60 0.60600 399684185231    

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಈರಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ದ್ುಡುಮಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ Dez.14 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.65 0.65600 359620254338    

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ರಾವಣಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 130/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.40640 331875294568    

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಯತ್ತಂಬ್ಾಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 61/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.25800 475536605254    

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಅಪುಪಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 315/ಡಿಪಿ2, 16/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.65 0.65600 894146524287    

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಾಯಿ.ಜ ಬಿನ್ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ತ್ಮಮಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 826/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.45 0.45340 743448790328    

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲೊೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ಲ್ುಕಣಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 393/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.00 0.99000 896187945470    

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮರಾಜೋಅರಸ್ .ಬಿ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬಿ. 

ನಂಜರಾಜೋಅರಸ್
ಬಂಡರವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 70/1, 70/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.65550 497354520199    

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲಾೂಗ್ಾಲ್ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 7/4ಎ-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.27600 757354058158    

194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪರಕಾಶ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಸುಜಜಲ್ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 267/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ - 1.00 0.97100 342590302867    

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣ ಹರಾಕೆ ಳ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
136/3, 136/5, 136/6, 

136/7
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.45400 530567394239    

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 118/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.70700 557162414641    

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಸಾಿಮಿ ಉ|| ಕ್ುಳಿಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 14/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.80 0.80810 778625655796    

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಸನದ್ ಡಿಡ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 50/2ಸ, 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.30 1.23900 614036088031    



199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲ್ಕ್ೃಷಣ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಶೆಟಿು ಮಲೂನಾಥಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 39/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.60 1.52600 361295986416    

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ವನಮುತ್ತಯಯ ಶ್ವರಮಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 217/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.30 0.29100 485223694921    

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ೋಶ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಯವಪಟುಣ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ
108/ಸ, 108/ಬಿ, 

108/ಎಪೈಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52600 506063675200    

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಯವಪಟುಣ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ
172/*, 71/1ಎ, 79/1, 

101/4, 101/5
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.70 1.07200 504441422207    

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಯವಪಟುಣ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.65800 935735409125    

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಹುಂಡಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಸನದ್ ಡಿಡ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 246/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.60 0.09850 316023447120    

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ಮಹಂತ್ದ್ೋವರು ತಂಕ್ಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 68/1, 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.44800 714046639059    

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ತಂಕ್ಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 80/3, 78/3, 80/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.71600 402962316061    

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.59240 402962316061    

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮ ತಿಯ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವನಂಜಪಪ ಓಕ್ರಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.76600 9720502084    

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 59/1ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.20 0.15900 746440592964    

210 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಜುಗನಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 80/2, 80/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.80 0.52600 945353954779    

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 124/ಪಿ208, 124/ಪಿ284 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.42000 875806123243    

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಸಾಿಮಿ ಸಾಗಯಸರಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 135, 20/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.32400 973540154530    

213 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಸಾಗಯಸರಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 45/ಬಿಪೈಕಿ, 17/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.32900 852443149545    

214 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮರಿಗ್ೌಡ ಅರ್ಿೋರಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ .17/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.42000 335966950306    

215 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹ ವಿನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 89/1ಬಿ, 89/2, 92/1ಎಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.50 0.28100 362424419578    

216 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಎಂ.ಪುಟುು ಹಣಕೆ ಳ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
87/1, 109/7, 109/9, 

109/10, 109/11, 110/1, 

110/2, 110/4, 109/4

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.00 0.37400 853352924841    

217 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಯಯ ಬಿನ್ ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಶಟುಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 80/2, 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.00 1.00100 723571832925    

218 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಮಾದ್ಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 32/2ಎ, 90/2, 6/8 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.20 1.15000 656348903080    

219 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶಾಂತ್.ಸ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವರಾಜ ಅರ್ಿೋರಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 124/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.38500 379274836325    

220 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 252/ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43300 651081524356    

221 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರಾಯಿ ದ್ೋವಿಪುರ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 46/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.38500 844458191228    

222 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಂಠೋಗ್ೌಡ ಬಳತ್ ತರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 42/ಸ1, 52/1ಎ4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.32900 436710208777    

223 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಳತ್ ತರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 15/ಪಿ6, 52/ಎ1, 69 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.10 0.65300 728647964884    

224 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಕಿರಗನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 59/ಡಿ, 59/ಸ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.45200 713506404567    

225 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಮಾದ್ಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 22/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.45 0.45400 443816841615    

226 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಟಿ.ಬಿ.ಹನುಮಯಯ ಮಾದ್ಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 22/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.85 0.85800 512293933597    

227 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 211/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.75 0.74700 474347239934    

228 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾಡಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 253/*ಎಪೈ, 253/*ಎಪೈಕಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.70 0.70700 368025940576    

229 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವರುದ್ರಶೆಟಿು.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟುಶೆಟಿು ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 54/1ಪಿ3, 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ವನ - 0.95 0.94900 398900322430    



230 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಕ್ುನನಮಾದ್ಯಯ ತಂಕ್ಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 119/*1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.43300 436672124248    

231 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ನಂಜನಾಥಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 30/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.75 0.75750 565442166443    

232 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಎ.ಚೋತ್ನ್ ಬಿನ್ ಆರ್.ಸ.ಆನಂದ್ ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 72/1ಎ, 72/1ಸ, 73/2ಸ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.00 0.99000 803107640928    

233 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣಸಾಿಮಿ ಮಲಗಳಲ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 117/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.10 1.05600 732876973341    

234 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಕ್ುಂದ್ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 139/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39400 595295065784    

235 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಂ.ರುದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ದ್ ರನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
137/3ಎಪಿ2, 137/5ಎ, 

137/5ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39400 443361773579    

236 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಣಿಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ.ಮುನಿಯಪಪ ಗುಂಡಾಪುರ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 35/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 1.00 0.98300 869009278100    

237 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಪರಶ್ವವಮ ತಿಯ ಉಪಪನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 133/1ಬಿ, 133/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.70700 239991663348    

238 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮರಿಗ್ೌಡ ಹಂಚನಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 43/1ಪಿಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಂಡೆಕಾಯಿ - 0.80 0.79700 944341587436    

239 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಸಪಪ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.65 0.65650 822445531341    

240 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮ ಡಲ್ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ವಿ.ಬಸವಪುರ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 109/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.50 0.50500 81902756958    

241 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮಮದ್ ಮುಸತಕಿೋಂ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಅನಿರ್ ಧನಗ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 216/1, 217/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.80 0.80800 612631469080    

242 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟುಯಯ ನಿಟ ುರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 148/1, 148/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.75 0.75500 478919340753    

243 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕಿರಗನ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 68/4, 71/5 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.40 0.44500 871811821851    

244 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಜಿ.ಪರಶ್ವವಮ ತಿಯ ನಂಜನಾಯಕ್ನಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಮ್ - 0.75 0.72000 888777308099    

245 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಮಾರಶೆಟಿು ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 471/2ಬಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.85 0.55000 329492695637    

246 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಎಂ.ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.11970 894069635540    

247 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚನಿನೋಗಪಪ ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 175/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.51300 581318707534    

248 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ಚನಿನೋಗಪಪ ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 175/6, 175/3, 175/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.75 0.49100 307832486086    

249 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 177/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.55 0.52180 508226884648    

250 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಸನದ್ ಡಿಡ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 225/1, 210/2ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.26800 86576342673    

251 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಜಿ.ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗುರುವಯಯ ಕಿರಗನ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 46/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.70 0.70700 718392107999    

252 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಮಂಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 151/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.57000 512966296279    

253 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಕ್ಬಾೋಪುರ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39400 823728605436    

254 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ನಟರಾಜು ನೆೋಣನ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 44/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.46000 284960651651    

255 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುನಾನಮರಿಗ್ೌಡ ನೆೋಣನ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 142/ಎಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 0.54540 206713010491    

256 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಮಾದ್ಯಯ ಸುಜಜಲ್ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
379/ಪೈಪಿ3, 379/ಪೈಪಿ2, 

375/ಪೈಪಿ5, 375/ಪೈಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.10 0.68100 343456071196    

257 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಡಿಡಕ್ರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 218/3, 215/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 559798862167    

258 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತ ೋಷಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಗರುಳು ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 262/2ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.70 0.70700 503578396578    

259 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ.ಬಿ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 620/3, 621/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.75 0.48200 984666280216    

260 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪಪ ಶ್ವರಮಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 224/4, 224/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.65 0.36300 495369613662    



261 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪಪ ಶ್ವರಮಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 224/2, 218/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.80 0.80800 495369613662    

262 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಯಯ ರಾವಣಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 71/ಬಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.30 0.34000 522070929384    

263 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಜ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ರಾವಣಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 263/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಮ್ - 0.60 0.56500 412652129514    

264 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡಮಾದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರೆೋವಣಣ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 153/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.32900 367673563033    

265 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಾಗೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕಿರಗನ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 157/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.70 0.70700 858473594380    

266 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಆರ್.ಕಾಳಿದ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
370/ಪಿ8, 370/40ಎ2, 

370/40ಎ-ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.00 1.13900 522096953835    

267 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಮಾದ್ಪಪ ತಂಕ್ಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 218/1, 223/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.87 0.87200 47595159998    

268 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 257/ಬಿಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.50900 731233210457    

269 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್.ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ೋವರಾಜು.ಡಿ.ಸ ದ್ಬಾಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.30 1.24800 376315985916    

270 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಶ್ವರಮಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 52/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.90 0.90800 349842760632    

271 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಣಚಾರಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಚಾರಿ ಮಲಗಳಲ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 39/ಜಿ, 148/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.85 0.85800 496727298757    

272 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸುರೆೋಖ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.65 0.65600 322666564633    

273 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಗ್ೌಡನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
152/12, 152/13, 78/4, 

169/11, 70/13, 71/10
ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ - 0.50 0.50500 667828894546    

274 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ರಾಮಂದ್ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 116/7ಬಿ, 38/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.30 0.31900 876859572988    

275 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಹಿಟುನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 77/2ಬಿಪಿ, 77/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.30 0.34000 572064485095    

276 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ದ್ಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 346/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.38500 756971675643    

277 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಮಾಕಾಯಲ್ು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 344/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.28 0.19900 523924481885    

278 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಋಷಿಕ್ುಳೆಿಗ್ೌಡ ಮಂಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 10/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.40100 730212890378    

279 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ತಂಕ್ಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 122/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.50 0.50500 533234027853    

280 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಮಲ್ೂಶೆಟಿು ಮಂಚನಾ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 38 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.60 0.60600 309241219286    

281 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಎಂ.ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮರಿದ್ೋಗಯಯ ವಾಸುವಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 36/ಎ, 36/ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.85 0.85850 382490510282    

282 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಳಮಮ ಖ್ಯ ೋಂ ಗುರುಮಲ್ೂಪಪ ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 79/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.43300 559850036622    

283 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಕಿರಗನ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 40/*4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.20 0.22600 793681472395    

284 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಮರಿದ್ೋವರು ಮಲಗಳಲ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 62/*2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43300 271937103127    

285 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ದ್ಾಯವಪಟುಣ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 66/*ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.55 0.55500 968372194482    

286 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಾದ್ು ಬಿನ್ ರಾಚಯಯ ಪಂಡಿತ್ಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 83/7ಎ, 82/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.50500 878694066494    

287 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ವಾಸುವಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 24/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.65 0.65650 808312963085    

288 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಗ ೋಪಾಲ್ಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಚೌಡಶೆಟಿು ಮಲಗಳಲ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.00 0.98200 569714892617    

289 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಯಯ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 113/ಪೈ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.75 0.75400 780324925692    

290 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುರುಶೆ ೋತ್ತಮರೆಡಿಡ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪರೆಡಿಡ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 62/3, 62/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.60600 559021911585    

291 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬುಳಿಿಕೆಂಪನದ್ ಡಿಡ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 63 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.53600 731354605229    



292 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಧಚಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಚಾರಿ ಶ್ವರಮಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 27/1, 26/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.95 0.93500 396800857316    

293 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಗ್ೌಡನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 149/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.80 0.80800 596729820098    

294 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಂನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ವಾಸುವಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.69 0.69600 933682685683    

295 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬುಳಿಿಕೆಂಪನದ್ ಡಿಡ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 267/*, 265/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.85 0.60500 562687220798    

296 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡಮಮಣಿಣ ಕೆ ೋಂ ಕಾಂತ್ರಾಜೋಅರಸು ಮಲೂನಾಥಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 50/14, 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 1.00 0.71000 980739902805    

297 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ.ಜ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ನೆಟಕಲ್ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 86/2ಬಿ, 86/50ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಮ್ - 1.20 1.14100 530224082291    

298 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಳಸಾಲ್ಶೆಟಿು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶೆಟಿು ಒಪಪಲ್ಗೋರಿಕೆ ಪಪಲ್ು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 52/2ಸ, 54/1, 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.95 0.94100 261944535482    

299 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಲಂಗೋಗ್ೌಡ ರಾಗಿಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 101/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39400 657831803449    

300 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್.ಎನ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 175/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.69 0.69690 285822766851    

301 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಧರಾಮು ಬಿನ್ ಎಸ್.ಮಾದ್ಯಯ ಅಪುಪಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 254/ಎ3, 254/2, 253/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ, ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.59 0.59590 826638741408    

302 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಯಯ ಬಿನ್ ಬುಲ್ೂನಸಣಣಯಯ ಹುಲ್ೂಂಬಕಿಕ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 100/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.65 0.65650 783232776683    

303 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಸನದ್ ಡಿಡ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 27/ಬಿಎಂ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.28000 427809005049    

304 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯಪಪ ಮಂಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 8/3ಪೈ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.39 0.27500 741923652677    

305 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಂಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 21/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.45 0.45450 924964498107    

306 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಸದ್ಧಲಂಗರೆಡಿಡ ಹೆಬಾಣಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 145/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39400 358614177628    

307 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಮಂಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.50900 447816181312    

308 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಸನದ್ ಡಿಡ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 252/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.50500 393192466445    

309 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಹಳಿದ್ಾಸನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 26/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.65 0.65600 532266186375    

310 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಬ ಳಿಮಲ್ೂ ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 188/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.50500 479513371413    

311 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮಣಿಣ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ದ್ ಡಡಬ ವಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 199/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.65 0.64640 581257374636    

312 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಯಯ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಮಂಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.74 0.74740 998029907039    

313 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಸದ್ಧಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 71/ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ವಣ - 0.75 0.70460 469430444296    

314 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ
47/1, 48/1ಬಿ, 47/2, 

62/3ಬಿ, 47/3
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.85 0.53650 986159293793    

315 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಮುಜಾಯಿಲ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಸುಲಾತನ್ ಗ್ಾರಮದ್ೋವತಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.26600 926584029683    

316 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರತ್ತಪಪ ಬಿನ್ ಬ್ಾಳಪಪ ಪಂಡಿತ್ಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 4/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.43300 203936327581    

317 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಚಿಕ್ಕಮರಿಗ್ೌಡ ಹರಡನಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.28400 764378682224    

318 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಎಂ.ಟಿ.ಹೆ ನನಪಪ ನಿಟ ುರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 339/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.56000 467052035433    

319 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸದ್ಧಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮರಿದ್ೋವರು ಕ್ುಂದ್ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 7/*, 11/2, 9/2, 233/4, 9/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.80 0.80800 380017133300    

320 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಚಿಕ್ಕಣಣ ಕ್ುಂದ್ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 227/1ಸ, 227/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43300 736000267147    

321 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಯಯ ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 71/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.30 0.33100 229579537199    

322 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಗೋಗ್ೌಡ ಪಂಡಿತ್ಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 99/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.70 0.70700 784528843944    



323 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಂ.ನಂಜಪಪ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
307/6, 307/4, 307/5, 

307/3
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.46000 243172709453    

324 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಮಲೊೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 147/4, 147/5ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.43300 914490609308    

325 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ತತೋಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 131/5, 11/8ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.42600 216685189295    

326 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಪನಿಗ್ೌಡ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 185/2, 185/1, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.42600 649618383720    

327 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ ಬಿನ್ ಹೆ ಟೆುಚನೆನೋಗ್ೌಡ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 296/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.43300 430373164448    

328 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 482/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.43200 866864767007    

329 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು.ಡಿ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಪಂಡಿತ್ಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 95/1, 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.28400 830340144441    

330 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಚಿಕ್ಕಣಣ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 165/ಪೈಕಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.55 0.39800 617798843442    

331 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 167/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.43200 362404899075    

332 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 191/2ಪೈ, 211/2ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.70 0.70700 663282401555    

333 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕೆಂಪಶೆಟಿು ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 153/3, 148/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ವಣ - 0.87 0.87200 984697562799    

334 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕಿರಗನ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.10 0.59400 802211699991    

335 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ರಾಜ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಮಂಚನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 12/2ಎ2, 121/6ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.45800 458072021164    

336 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗಣಗನ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ .1/7 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.55 0.36200 731157767070    

337 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 314/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43200 576197695456    

338 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 197/1, 206/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.50 0.50500 575312968809    

339 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಎಂ.ಮಹದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟುಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಜನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 134/ಬಿಕೆ11ಕೆ, 134/ಬಿ484 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 1.20 0.57200 867259724007    

340 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಸ.ಬಸವರಾಜು ಲಂಗ್ಾಪಟುಣ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 295/8, 280/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.28000 298111671654    

341 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಚಿಕ್ಕಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ದ್ುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಸಾಗಯಸರಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 133/VI ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.40200 810117753502    

342 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮಡಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 13/1, 13/7, 13/10 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 1.00 0.95300 721273215813    

343 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ವಿ.ಕ್ಲ್ಪನಾ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ವಿ.ರವಿಕ್ುಮಾರ ಮಡಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 13/9 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.41800 839138675452    

344 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಅಪುಪಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 35/2ಬಿ2, 38/ಬಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ, ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.60 0.59590 617163332507    

345 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಂಗಚಾರಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಚಾರಿ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ
137/2ಎ, 138/1ಬಿ, 

138/1ಎ, 48/1
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.43300 674849262876    

346 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 124/ಪಿ172 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.60 0.56500 272450564403    

347 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದಿದೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ್ಾವಳಿರವಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 68/3ಪಿ2, 69/2ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.42300 949229746342    

348 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಸಾಗಯಸರಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 31/1, 302/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.62400 460935019184    

349 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಪಿೋಗಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಘುಷ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಂದ್ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ
129/2, 131/2, 129/3, 

104/4, 58/1, 57/1ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.54700 499714158374    

350 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಸಾಗಯಸರಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 138/ಪಿ20,42/2, 19/2/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.25300 675275242835    

351 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಾಮವತಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಹಳಿಲಂಗಯಯ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 325/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 2.00 1.88000 899839251831    

352 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 288/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.80 0.79800 996378161073    

353 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದ್ಾದ್ೋವಿ ಕೆ ೋಂ ವಿ.ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಕೆ ನಾನಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 40/* ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 2.00 0.53300 561773801768    



354 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ರೆೋಣುಕಾರಾಧಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 139/*2ಸ, 140/*2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 1.50 1.43700 446346841175    

355 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನಾಬೋಗಂ ಕೆ ೋಂ ಅಬುದಲ್ ಅಜಿಜ್ ದ್ಾಯವಪಟುಣ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 161/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 1.90 1.26000 378185350895    

356 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬ್ಾಯಡರಹಳಿಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 203ಪಿ, 203/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.15 0.73700 851935312881    

357 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂದ್ೋವರು ದ್ ಡಡಬ ವಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 4/*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.42880 476091329210    

358 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಲಾಯಣಿಕೆ ಪಪಲ್ು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 55/*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.90 0.90900 787414881717    

359 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಮಂಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52600 262291618819    

360 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ.ಸ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪದ್ೋವರು ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ
25/*1, 27/*3, 27/ಬಿ1, 

208/1ಪೈಕಿಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.50 0.95700 436411739876    

361 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆ ೋಭ.ಬಿ.ಪಿ ಕೆ ೋಂ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 33/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.60 1.02000 766184919100    

362 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿದ್ ಡಡಯಯ ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 102/*1, 106/1, 106/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.11843 418682625176    

363 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ. ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಮಾದ್ಪಪ ದ್ಾಯವಪಟುಣ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 50/*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.38500 277918418362    

364 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತ್ರಾಜಪಪ ದ್ಾಯವಪಟುಣ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 49/4, 50/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.45 0.45400 915913779073    

365 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಮಳವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 701/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.80 0.80240 797237903105    

366 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಅಪುಪಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 61/2ಎ, 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.41390 629374440896    

367 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಟುಶೆಟಿು ಅಂತ್ರವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ
307/ಎಪೈಕಿ, 307/ಎಫ್.ಪಿ2, 

120/6, 189/3, 107/*
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.70 0.65300 845818030742    

368 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಅಸಲಶ್ವವಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 3/3, 3/1, 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.49440 370985744668    

369 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಾಯಯ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 174/3ಎ, 174/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.41300 706007691451    

370 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮರಿಗ್ೌಡ ನಿಢಘಟು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 49/2, 50/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ನಿಂಬ - 0.55 0.15100 999596483116    

371 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶಂಕ್ರಮ ತಿಯ.ಎಸ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಶೆಟಿು ಸರಗ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 310 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ, ಮಣಸ, ಬಿೋನ್ - 1.50 1.42460 669759746770    

372 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 92/1, 92/4, 104/1ರ ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.00 0.88470 443178255379    

373 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಣಣ ಹಲ್ಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 137/17, 133/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.45700 226428447447    

374 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಸ.ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 312, 281/ಪೈಕಿ2, 238/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.57300 806821174465    

375 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಎಲ್.ರಾಜು ಹಲ್ಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 178/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.51600 257626677866    

376 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗಯಯ ಹಲ್ಗ ರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 1225/5ಬಿ, 112/2, 211/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.71900 707139498594    

377 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿದ್ೋವರು ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ .5/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.70 0.70700 864473347025    

378 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮು ಹುಲೊಗ್ಾಲ್ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 87/1, 86/ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.55 0.55500 618348816350    

379 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಬಂಡ ರು ಕಾವಲ್ು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ
1/56ಪೈಪಿ5, 1/44ಸ, 1/42ಎ-

ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.70 0.70700 986645019622    

380 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ು ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 29/42, 29/4ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.60 0.60600 692041317088    

381 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಲಂಗಯಯ ತ್ಳಗವಾಡಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 76/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.00 0.99600 990724493170    

382 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಬ ೋಪೂರೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಮುಲ್ಗ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 295/ಪಿ1, 295/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.1 0.67900 226655777548

383 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಾಡಲ್ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಗ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 109/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.35 0.38500 772766580419    

384 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಶ್ವರೋಧರ್ ಬಿನ್ ಭೈರೆೋಗ್ೌಡ ಹೆಚ್.ಬಸಾಪುರ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.60 0.43500 298885185226    



385 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಮುನಿಗ್ೌಡ ನಿಟ ುರು ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 365/2, 323/13 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.44100 386792866747    

386 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಾದ್ು ಬಿನ್ ಸಾಹುಕ್ಯಯ ವಾಸುವಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 21/ರಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.55 0.55550 901584292416    

387 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ತಂಕ್ಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 77/ಪಿ2, 56/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.65 0.65650 279490484967    

388 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ಮಲಗಳಲ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 109/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಂಡೆ - 0.40 0.43300 815229139939    

389 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ತ್ಗಡಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 43/ಸ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43300 545871645075    

390 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ನಿಟ ುರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ .11/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.40 0.43100 934863939572    

391 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಮಮ ಹಲ್ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 76/5, 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.55 0.36000 417029479921    

392 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 27/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.10 0.66500 400742678314    

393 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಷಯ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಮ ತಿಯ ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 98/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.20 1.15200 505404388522    

394 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಬಸಪಪ ತಂಕ್ಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 2/4, 2/3, 112/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.43300 781536255340    

395 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಮಂಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 162/3ಎ, 105/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.70 0.70700 928663192693    

396 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪತಿ ಬಿನ್ ದ್ೋಗೋಗ್ೌಡ ಒಕ್ಕರಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 90/1, 91/1ಬಿ9, 90/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 1.53200 739381784140    

397 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ದ್ಬಾಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 29/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.65 0.65650 729116919754    

398 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಸದ್ಧಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಬಸವಯಯ ಬ್ಾಣಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 82/ಬಿ, 81/4, 81/1 ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39400 285613361393    

399 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 172/*, 220/ಬಿ, 224/1 ಪ.ಜಾ ಮಣಸಗ - 1.60 1.52500 715749587093    

400 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಜಯಶಂಕ್ರ್ ಮಾರಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 13/ಬಿ, 42/ಎ ಪ.ಜಾ ಮಣಸಗ - 2.00 1.83700 255708975321    

401 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಗಯಯ ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 297/1 ಪ.ಜಾ ಮಣಸಗ - 0.60 0.60600 678934946929    

402 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ರಾಚಯಯ ದ್ ಡಡಬ ವಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 104/2ಪಿ2, ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ - 0.40 0.45200 830601478036    

403 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 141/ಎಪೈ ಪ.ಜಾ ಮಣಸಗ - 0.50 0.50500 869580568868    

404 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಸಣಣಯಯ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 772/2, 768/2 ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.85 0.52700 248210931812    

405 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ಧಯಯ ಅಂತ್ರವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 299/58-ಬಿ ಪ.ಜಾ ಮಣಸಗ - 0.40 0.41300 755069846389    

406 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಾದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಯಯ ಯಮದ್ ರು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 42/*11 ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.49300 611577804759    

407 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಧರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ರಾವಣಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 254/*24-ಪಿ, 25/3, 25/2 ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ - 0.80 0.78100 864622784416    

408 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಗ ೋವಿಂದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕಾಳಯಯ ಬ್ಾಣಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 240/1ಎ, 240/1ಬಿ ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.69100 585376369322    

409 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಶ್ವವನಯಯ ಬ್ಾಣಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ
69/2, 70/2, 72/2ಬಿಪಿ2, 

70/3ಬಿ
ಪ.ಜಾ ತಂಗು - 2.00 0.31590 478890727409    

410 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಮೊಣಣಮಲ್ೂಯಯ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 46/2, 45/ಪಿ2 ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 1.30 0.78100 797430674751    

411 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಧರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನಾಥಯಯ ಉ|| ದ್ಾಸಯಯ ಬನಮನಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 125/2, 153/ಸ ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.44800 873765541134    

412 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಮಾದ್ಯಯ ಕಿರಗಸ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 111/4 ಪ.ಜಾ ಮಾವು - 0.40 0.08300 988741370271    

413 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಂಬ್ಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಮಾದ್ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 46/1 ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.65 0.42600 318963053283    

414 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 3369/6 ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.32100 988694138912    

415 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಮುತ್ತಪಪಣಣ ಬಿನ್ ಶ್ವರಗಯಯ ಅಪುಪಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 327/ಎಪೈಕಿ, 327/5ಎ6ಪೈಕಿ ಪ.ಜಾ ಮಣಸಗ - 1.20 1.15200 584560480033    



416 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಯಯ ಶೆಟುಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 96/5, 91/7 ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.28300 517340066593    

417 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 297/2, 192/ಬಿ, 198/2 ಪ.ಜಾ ಮಣಸಗ - 0.55 0.55500 865688483172    

418 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಹದ್ೋವಯಯ ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 156/20 ಪ.ಜಾ ಮಣಸಗ - 1.00 1.00300 708181847826    

419 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಶೆೈಲ್ಜಾ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಮಮ ಬಳಕ್ವಾಡಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 415/ಪಿ3-ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಕೆ ೋಕೆ - 0.75 0.75750 680083192127    

420 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗರಾಜು ದ್ಾಯವಪಟುಣ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 173/ಎ ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.51300 822462936271    

421 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪರಾಜು ದ್ಾಯವಪಟುಣ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 173/ಟಿ ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.51300 379694542163    

422 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಧನಗ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 299/ಪಿ ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.27000 741837353400    

423 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲಂಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಸದ್ಧಯಯ ಹಲ್ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 93/13, 93/2ಎ ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 1.40 0.83205 563219345195    

424 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾಣಿಕ್ಪಪ ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 103/2 ಪ.ಪಂ ಬ್ಾಳೆ - 1.10 0.65850 707399538277    

424 306.97 255.13311

5%

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಬಂಡ ರು - ಮಳವಳಿಿ 303/1ಎ, 303/5ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.82 0.03600 -

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಲಾಂಬಿಕೆ ಕೆ ೋಂ ಮಲೊೋಶಪಪ ಹಂಗ್ಾರಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 102/ಬಿ, 102/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.45 0.02025 -

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕ್ಲ್ುಕಣಿ - ಮಳವಳಿಿ 367/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.4 0.01800 -

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಡಿ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಕ್ಲಾೂರೆಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 58/8ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 129/1ಪಿ, 129/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.02250 -

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಈರತ್ತ ಹೆ ಸಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 238/3, 237/6, 237/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವೃಷಬೋಂದ್ರ.ಎಂ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ.ಪಿ ಮಾಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 145/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.03075 -

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮು ಬಿನ್ ಈರತ್ತ ಹೆ ಸಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 238/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.75 0.03375 -

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಉಪಪನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 25/1, 54/7, 55/2, 51 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.00 0.03843 -

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಮರಿದ್ೋವರು ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 117/3, 95/1ಬಿ, 83/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.75 0.03375 -

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಮಹಾಂತ್ದ್ೋವರು ಚಿಕ್ಕಬ್ಾಗಿಲ್ು - ಮಳವಳಿಿ 56/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.80 0.03600 -

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಯಯ ಬಿನ್ ಗುಂಡನರಾಚಯಯ ಮುಟುನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 64/6, 64/7, 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.80 0.03600 -

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಕ್ದ್ಬಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 227 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.65 0.02925 -

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು.ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗಪಪ ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 221/1, 218/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.10 0.04921 -

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಮಹಾಂತ್ದ್ೋವರು ದ್ ಡಡಬ ವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 131/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.45 0.02025 -

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬ ೋಳಿಪಪ ಕ್ಲಾೂರೆಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 63, 58/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.40 0.01800 -

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 173/7ಸ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.70 0.03150 -

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಅರ್ಿೋರಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 104/2, 105/1ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01800 -

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಯಯಾ ಕೆ ೋಂ ಸಮಿೋವುಲಾೂ ಬೋಗ್ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 93/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.95 0.04275 -

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಶ್ವವರುದ್ರಪಪ ಮಲೂನಾಥಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.30 0.01350 -

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲ್ ಅಜಿೋಂ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ರಷಿೋದ್ ಧನಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 277/5ಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 1.59 0.05859 -

ಒಟುು



22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ವಿ.ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಬ ತ್ಗರೆ - ಮಳವಳಿಿ 22 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.01922 -

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಸದ್ಧಯಯ ಹಲ್ಸಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 88/25ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ, ಮಣಸಗ - 0.60 0.02642 -

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಶ್ವವರಾಮು ಬಿನ್ ಮಂಚಯಯ ದ್ ಡಡಬ ವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 180/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.60 0.07025 -

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಮಹದ್ೋವು ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ದ್ಬಾಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
104/ಎಪೈಕಿ, 

104/ಎಪೈಕಿ, 103/1
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಶ್ವವರುದ್ರಪಪ ಮಲೂನಾಥಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.55 0.02475 -

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮಮದ್ ನದಿೋಂ ಬಿನ್ ಇಲಯಾಜ್ ಪಾಷ ಧನಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 21/4, 20/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01538 -

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಸನದ್ ಡಿಡ - ಮಳವಳಿಿ 27/1ಪಿ2-ಪಿ2, 94/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.30 0.04868 -

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ಹ ವಿನಕೆ ಪಪಲ್ು - ಮಳವಳಿಿ 94/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಹ - 0.30 0.01350 -

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು ಗುಳಘಟು - ಮಳವಳಿಿ
113/ಪಿ2, 133/ಪಿ2, 

133/ಪಿ74
ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.55 0.01947 -

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಅಗಸನಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 113/5ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01538 -

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನನಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ಸುಜಜಲ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 276/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.20 0.00900 -

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ ಕ್ದ್ಬಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 57/ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.39 0.01755 -

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವು ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಸನದ್ ಡಿಡ - ಮಳವಳಿಿ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.20 0.04527 -

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಲಯಾಜ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಅಜಿೋಜ್ ಪಾಷ ಧನಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 277/12-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಂಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ಡಮಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 28/6ಪಿ3, 29/5, 30/14 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.55 0.02475 -

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಆರ್.ನಾಗೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಮಾರಗ್ೌಡನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 159/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.03600 -

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಆರ್.ನಾಗೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಮಾರಗ್ೌಡನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 166/*, 161/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.01537 -

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಂ.ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಬ ತ್ಗರೆ - ಮಳವಳಿಿ 267/1, 265/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.45 0.01692 -

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸೈಯದ್ ನ ರ್ ಉದಿದೋನ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ 

ಮೊಹಮಸ್
ಧನಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 299/87 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ ಕ್ಂಚುಗನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
31, 208/1, 25/2, 

28/3, 203/1
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.20 0.05342 -

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋರಂಗ ಈಡಿಗ ಬಿನ್ ಕೆ.ಆರ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚುಗನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 73/1, 74 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.90 0.08287 -

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹಲ್ಸಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 104/ರಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.70 0.03150 -

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಗಿೋನಕೌಸರ್ ಕೆ ೋಂ ಸೈಯದ್ ಇಬರಯಿಮ್ 

ಖಾಲದ್
ಧನಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 175/1, 199/2, 152/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.60 0.02025 -

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಕ್ುಂದ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಮುನಿರೆಡಿಡ ನಡಕ್ಲ್ಪುರ - ಮಳವಳಿಿ
88/6, 88/3, 89/6, 

89/5
ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.00 0.02255 -

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಕಿರಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 51/10 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.57 0.02925 -

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಹಮದ್ ಶಫೋನ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ 

ರೆ ೋಪ್
ಗ್ಾರಮದ್ೋವತಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 70/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.20 0.00900 -

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷಂಷುದಿದೋನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹಾಸನ್ ಸಾಬ್ ಧನಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ
320/1, 320/1ಎ3, 

339/ಎಸ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.60 0.02700 -

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕಿರಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ
29/2ಬಿ1, 29/2ಎ2, 

29/2ಬಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.53 0.02385 -

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಶೆಟಿು ಅಂತ್ರವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
308/1, 195/5, 332/*, 

308
ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 1.10 0.04921 -

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಲ್ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಅಂತ್ರವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 163/2, 163/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 0.64 0.02880 -

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಮಾರಗ್ೌಡನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 120/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 0.40 0.01538 -

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಮೊಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಸಾಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 89/4, 83/11 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 0.40 0.01538 -



54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಮಾರಗ್ೌಡನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 120/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.20 0.00769 -

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳಿಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದ್ಯಯ ಮಾರಗ್ೌಡನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 103/ಎ, 106 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.02306 -

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಪುಟುಬುದಿಧ ಉಪಪನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 137/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.20 0.05342 -

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷಡಕ್ಷ್ರಿಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಡಿ.ಹಲ್ಸಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 88/ಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.60 0.01577 -

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ - ಮಳವಳಿಿ
150/1, 143/1, 

142/6, 142/5
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 2.60 0.03377 -

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಬಾೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 30/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.44 0.01980 -

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 30/2ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.44 0.01980 -

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುನೆನೋಗ್ೌಡ ಮಂಚನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 26/16 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.65 0.02925 -

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ.ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಬಿ.ಪಿ.ಮಾದ್ಶೆಟಿು ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.38 0.01710 -

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 192/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.95 0.04275 -

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತ್ದ್ೋವರು ಬಿನ್ ವಿೋರತ್ತದ್ೋವರು ತಂಕ್ಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 65/4, 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.60 0.02240 -

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 178/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.55 0.02475 -

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ತ್ಂಬಡಿ ಹುಚಚಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 85/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.03600 -

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಶ್ವವಮಲ್ೂಪಪ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 151/1, 142/2, 142/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.10 0.04921 -

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮರಿಗ್ೌಡ ಮಂಚನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 113/1ಬಿ, 112/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.00 0.04500 -

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 188/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್Áು್ಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.40 0.01800 -

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 220/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಮದ್ ಮಳವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
678/ಬಿ, 670/19, 

670/18, 679/3ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ವಣ - 1.20 0.04194 -

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಕೆ.ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಬುಲ್ೂನಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 243/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಟಿ.ಸ.ಚೌಡಯಯ ತ್ಳಗವಾದಿ - ಮಳವಳಿಿ 285/5ಪೈಕಿ, 283/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01800 -

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗಯಯ ಹುಲಾೂಗ್ಾಲ್ - ಮಳವಳಿಿ
50/2, 51/1ಪೈಪಿ2, 

92/4ಎ2-ಪಿ5
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಾಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 146/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.55 0.02000 -

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಮೊಳಿಯಯ ಮಳವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
697/ಎ, 692/ಬಿ2, 692, 

696/1ಎ, 697/1ಬಿ, 

696/1ಬಿ, 692/ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.10 0.04921 -

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅಂತ್ರವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 225/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.45 0.02025 -

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಕ್ದ್ಬಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 250/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.70 0.03150 -

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಭೋಮನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
64/5ಸ, 46/5ಬಿ, 55/ಎ, 

58/3, 63/ಎ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.60 0.02700 -

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಹಿಟುನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 107/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ, ಸೌತ - 0.40 0.01800 -

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ @ 

ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ
ಮಾದ್ಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 1/60ಸ, 1/61ಎ, 1/63ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.00 0.02250 -

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಮಾದ್ಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
32/2ಪಿ, 31/5ಬಿ, 

33/1ಎ, 106/7
ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.04500 -

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ರಾಮಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಹುಲ್ೂಂಬಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 70/1, 70/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 2.00 0.08708 -

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್.ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಭೋಮನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 92/6, 83/9 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.02025 -

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಣ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 311/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -



86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಯಯ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಅಣಸಾಲೆ - ಮಳವಳಿಿ 75/9, 75/10, 75/11 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.45 0.02025 -

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದಿೋಶ್.ಟಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ @ ತ್ಮಮಯಯ ಅಂತ್ರವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 284/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.49 0.01884 -

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಳಿಬ ೋರಯಯ ರವಣಿ - ಮಳವಳಿಿ 113/4, 113/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.90 0.02365 -

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡಿಕೆೋರಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ದ್ ಡಡಯಲ್ೂಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ
767/2ಎ, 768/3, 

766/1ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.50 0.06604 -

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕಿರಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ
221/1ಎ, 276/5, 

243/1ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ - 0.65 0.02925 -

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರಯಯ ಮಾಕಾಯಲ್ು - ಮಳವಳಿಿ 12/1ಬಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.01800 -

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ರಾಮಂದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 114/3ಪಿ3, 114/3ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.01800 -

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ರಾಮಂದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ್ ರಾಮಂದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 112/ಎಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಲಾೂರೆಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 90/ಪಿ19, 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಬಿ.ಬ ೋರಯಯ ಮಾಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 202/3ಎ, 202/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಜವನೆೋಗ್ೌಡ ಬಂಡ ರು - ಮಳವಳಿಿ 34/4, 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.01922 -

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಯಯ ತ್ಳಗವಾದಿ - ಮಳವಳಿಿ
106/4ಬಿ, 106/4ಎ, 

25/1ಬಿ1ಪಿ
ಸಾಮಾನಯ ಬಂಡೆ - 0.50 0.02250 -

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಆರ್.ಎಲ್.ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ 

ಆರ್.ಎಂ.ಲಂಗಯಯ
ಕ್ುಂದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 168/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಕ್ಲಾೂರೆಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 11/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.01800 -

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ @ ಕ್ತ್ತಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ತ್ಳಗವಾದಿ - ಮಳವಳಿಿ
125/8ಎ, 125/8ಬಿ, 

125/6ಬಿ, 124/2ಬಿ, 

152/6

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.85 0.03825 -

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರಮತಿ.ಆರ್. ಕೆ ೋಂ ನಂಜಪಪ.ಎಂ.ಎಲ್ ಹುಲ್ೂಮಬಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 47/ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.20 0.05342 -

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಬಂಡ ರು - ಮಳವಳಿಿ 142/8, 278/3, 84/6ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.75 0.03375 -

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಡಟುಯಯ ರಾಮಂದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 122/* ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.45 0.02025 -

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಬಂಡ ರು - ಮಳವಳಿಿ
235/ಎ, 221/6ಬಿ1, 

221/6ಬಿ2, 231/2ಎ
ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.30 0.01350 -

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ತ್ಳಗವಾದಿ - ಮಳವಳಿಿ 346/5 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.02700 -

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚೌಡಶೆಟಿು ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.02025 -

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಬಿ.ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಭದ್ರಗ್ೌಡ ಕ್ಲ್ುಕಣಿ - ಮಳವಳಿಿ
370/3, 370/4ಪಿ2, 

374/1ಎ, 344/2, 

344/ಬಿಪೈ
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.67 0.03015 -

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಅಣಸಾಲೆ - ಮಳವಳಿಿ 53/5ಪಿ1, 71/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.03150 -

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವದ್ೋವರು ನಾರಾಯಣಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 59/ರಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.6 0.07025 -

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರೆೋಗ್ೌಡ @ ತ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
127/2ಎಪಿ2, 127/2ಸ, 

109/2ಸ
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.60 0.02700 -

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಮಹದ್ೋವಯಯ ರಾವಣಿ - ಮಳವಳಿಿ
49/2ಪೈಕಿ-ಪಿ2, 48/ಪೈಕಿ-

ಪಿ3
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.60 0.05438 -

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ ಕ್ಂಚುಗನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 14/3ಎ, 14/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01800 -

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಬಿ.ರಾಜು ಬಿನ್ ಡಿ.ನಂಜುಂಡಯಯ ರಾವಣಿ - ಮಳವಳಿಿ 106/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.60 0.00635 -

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವರಾಂ ಹಂಚಿಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 14.Jän ಸಾಮಾನಯ ಹ - 0.8 0.03075 -

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ವಿ.ವಿಶಿನಾಥ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 330/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.8 0.02103 -

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್.ಕೆ.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾಗಣಣ ಸರಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 108/8 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.02025 -



118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಬಿ.ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕಿರಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 137/1, 137/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.75 0.03375 -

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಲಂಗಯಯ ಅಪುಪಗ್ೌಡನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 146 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.50 0.01921 -

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಗಿರಿೋಗ್ೌಡ ಹೆಬಾಣಿ - ಮಳವಳಿಿ 142/31 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 2.00 0.01715 -

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಫರ್ ಬೋಗ್ ಬಿನ್ ಕಾಸಮ್ ಬೋಗ್ ಹೆಬಾಣಿ - ಮಳವಳಿಿ 151 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.80 0.01584 -

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ.ಹೆಚ್.ಬಿನ್ ಹೆ ನನಗಿರಿೋಗ್ೌಡ ಹೆಬಾಣಿ - ಮಳವಳಿಿ 142/31 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.60 0.01452 -

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ್ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಗಿರಿಗ್ೌಡ ಹೆಬಾಣಿ - ಮಳವಳಿಿ
135/*, 134/1, 134/2, 

134/3, 134/4, 

134/5, 134/6, 134/7

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 4.70 0.02519 -

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಸಾಿಮಿ.ಟಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಶ್ವರಮಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 165/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬ - 0.60 0.01577 -

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಣಣ.ಎಂ ಮಲಗಳಲ - ಮಳವಳಿಿ
125/1, 125/6 , 

125/5, 129/7, 

124/5, 124/6

ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.80 0.05713 -

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್.ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ದ್ ಡಡಭ ವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
14/1ಪೈಕಿ, 17/3, 

17/3ಪೈಕಿಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.60 0.02700 -

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ದ್ ಡಡಭ ವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 68/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.65 0.02925 -

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತ್ಯ ಬಿನ್ ಮಹದ್ೋವಪಪ ದ್ ಡಡಭ ವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 161/2ಬಿ, 161/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.50 0.02250 -

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತ್ಪಪ ದ್ ಡಡಭ ವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 45/1, 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.75 0.03375 -

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮಹದ್ೋವಪಪ ದ್ ಡಡಭ ವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್.ಡಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮಹದ್ೋವಪಪ ದ್ ಡಡಭ ವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 172/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.60 0.02700 -

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಕ್ದ್ಬಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 73/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.40 0.01800 -

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಯಯ.ಎಸ್.ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪಯಯ ಸಾಗಯಸರಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 273/ಸಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.70 0.02691 -

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಯಯ.ಡಿ.ಎ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಕಿರಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 121/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.60 0.02692 -

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಮಮ ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 176/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.70 0.03150 -

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ವಟಗನ ಕ್ರಗಯಯ ಕಿರಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 142/15, ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.02700 -

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸುಬಾಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಾಪಪ ಹಂಗ್ಾರಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 71/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.20 0.00900 -

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಹಂಗ್ಾರಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 4/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.01538 -

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ನೆೋಣನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 38/1, 7/1ಬಿ, 7/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.01538 -

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಗ್ೌಡ ಹಿಟುನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.60 0.02700 -

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ @ ಸಣಣಯಯ ಮಾದ್ಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 25/1ಬಿ, 18/12ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.28 0.01097 -

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಲ್ಚಾರಿ ಹುಲೊೋಗ್ಾಲ್ - ಮಳವಳಿಿ 67/3, 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಂಡ ರು - ಮಳವಳಿಿ 143/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಂ.ಕೆಂಪರಾಜು ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಿಮಂಚೋಗ್ೌಡ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 88/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಜ ೋಗಿಗ್ೌಡ ಭೋಮನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 7/4, 102/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.60 0.02700 -

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಹುಲಾೂಗ್ಾಲ್ - ಮಳವಳಿಿ
67/6ಎ, 67/6ಎಪೈ, 

90/2ಪೈ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.50 0.02250 -

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಹುಲೊೋಗ್ಾಲ್ - ಮಳವಳಿಿ 85/3ಪಿ, 85/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.02250 -

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಸಾಿಮಿ ಬಂಡ ರು - ಮಳವಳಿಿ 1/12ಎ, 1/13ಸ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.75 0.03375 -

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹಿಟುನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 82/1, 82/2ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.50 0.02250 -



150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ 

ಕ್ಲಾೂರೆೋಪುರ ಗ್ಾರಮ
ಕ್ಲಾೂರೆಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 22/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.30 0.01350 -

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವಿಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 22/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.01538 -

152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚಪಪ ಲಂಗ್ಾಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 22/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.45 0.01730 -

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ೋಮಲ್ ಕೆ ೋಂ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಲಂಗ್ಾಪುರ - ಮಳವಳಿಿ
26/1, 24/ಪೈಕಿಪಿ1, 

24/9, 26/ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ - 0.40 0.01538 -

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಸವನಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 64/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.50 0.01922 -

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದಪಪ @ ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.20 0.00900 -

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಹುರುಳಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ರಾಮಂದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 115/3ಪಿ2, 115/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.01538 -

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ @ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಣ ಬಿನ್ ಮಾರಮಮ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
261/5ಎ, 262/2ಎ, 

262/6
ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.01052 -

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಜು.ಬಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಚಾಮುಂಡಿತ್ಮಮ 

ನಂಜಶೆಟಿು
ಸ ೋಮನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 203/1, 121/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.15 0.05132 -

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಾಮಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಚಾಮಶೆಟಿು ಸರಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 185/8 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.35 0.01575 -

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚನಾನಬ ೋಯಿ ಕ್ದ್ಬಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 72/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.39 0.01755 -

161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ೋಶ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಕ್ದ್ಬಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 25/13ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.01800 -

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮಹದ್ೋವ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 25/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.20 0.00900 -

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಂದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಯಯ ಪೂರಿಗ್ಾಲ - ಮಳವಳಿಿ 649/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.45 0.02025 -

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಲಾ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 312/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.50 0.02250 -

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಾದ್ವ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಹುಲ್ೂಂಬಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 98/ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.70 0.03150 -

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 310/3, 310/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.00 0.04500 -

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 311/3ಪಿ1, 306/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.10 0.04921 -

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಅಶೆ ೋಕ್ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಪಾಪರೆಡಿಡ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.20 0.05342 -

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಬಿ.ರವಿಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಹುಲ್ೂಂಬಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
98/ಪೈಕಿಪಿ2, 

605/ಪೈಕಿಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.00 0.04500 -

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಶ್ವರಮಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 96/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಮರಿಲಂಗಯಯ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 130/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.02250 -

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಆರ್.ಬಿ.ಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.59 0.02139 -

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಶೆೈಲೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 253/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.22 0.00990 -

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜು ಬಿನ್ ಪುಟುಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಂಡ ರು - ಮಳವಳಿಿ 322/ಎ, 142/21ಎ1-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.60 0.02700 -

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಡೆ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಬಂಡ ರು - ಮಳವಳಿಿ 97/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ @ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಸವನಪುರ - ಮಳವಳಿಿ
1/3ಎ-1ಪಿ, 117/*, 

71/2, 130/2ಎ2
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.15 0.04356 -

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಯಯ ರಾವಣಿ - ಮಳವಳಿಿ 79/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.50 0.02250 -

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ ಸರಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 267/3, 269/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಗುಲಾಬಿ - 2.00 0.08708 -

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಟಿ.ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಸನದ್ ಡಿಡ - ಮಳವಳಿಿ 254/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.02880 -

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ
305/1, 305/2, 

305/3, 312/5
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 2.00 0.07259 -

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 164/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.30 0.01440 -



182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಮು ಬಿನ್ ಮುದ್ದಗಿರಿಗ್ೌಡ ಮಾಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ
205/2, 208/4ಎ, 

216/2ಎ-ಪಿ3
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01494 -

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ||ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಹಿಟುನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 149/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.70 0.03150 -

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಮಾದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಮಾದ್ಯಯ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 222/5, 232/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.80 0.03600 -

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಮುದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 69/1, 69/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.75 0.03375 -

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪವಿತ್ರ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಕೆ.ಸದ್ದರಾಜು ಕಿರಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 2/6, 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.60 0.02700 -

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ವಕ್ಲಾ.ಹೆಚ್ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 327/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.00 0.04500 -

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಕ್ುಂದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 135/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.35 0.01575 -

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಾಧು ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಯಯ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 246/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.30 0.05763 -

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಡೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 65/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.30 0.05763 -

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಗ ಡನಮಲ್ೂಪಪ ಉಪಪನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 23/2ಬಿ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಸುಜಜಲ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 144/1ಬಿ, 143/ಸ1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.50 0.02250 -

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬಸವಲಂಗಪಪ ಯಮಾದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 144/1ಬಿ, 58/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಹಳಿದ್ಾಸನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 134/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.25 0.01125 -

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವನಣ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 177, 178/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.55 0.02095 -

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಗ್ಾಣಿಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 1/6. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.00789 -

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಾವಯತ್ಮಮಣಿ ಕೆ ೋಂ 

ಪಿ.ಎಲ್.ಬಸವರಾಜೋಅರಸ್
ಮಲೂನಾಥಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 41/12 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.38 0.01710 -

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಶ್ವವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 187/3ಎ, 187/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.75 0.03375 -

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ವಾಸುವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.35 0.01575 -

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ದ್ಾಸನದ್ ಡಿಡ - ಮಳವಳಿಿ 27/ಬಿ5, 27/ಆರ್.ಜ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.01153 -

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಬಿ.ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ರಾಮಂದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 114/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಹಳಿದ್ಾಸನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 124/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 1.20 0.05342 -

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಾೂರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಪರಕಾಶರೆಡಿಡ ಸರಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 254/1, 253/4, 253/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ ಣ್ಣಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.54 0.04604 -

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ೋಗೋಗ್ೌಡ ವಾಸುವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 3/4. ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.60 0.02700 -

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಬಿ.ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ - ಮಳವಳಿಿ
90/2, 70/ಪಿ7, 

235/ಬಿಪೈ, 87/ಬಿಪೈ, 
786/ಎಪೈ, 70/*

ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.20 0.04602 -

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸುಬಾಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಾಪಪ ಹಂಗ್ಾರಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 713ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಯಪಪ @ 

ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ
ಮಾಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 47/5ಎ2, 45/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಜನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 182/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.30 0.01350 -

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಜನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 220/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.01800 -

210 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ @ ಚಿಕ್ಕಣಣ ನಡಕ್ಲ್ಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 14/4ಸ, 17/ಸ2ಸ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.20 0.00900 -

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಾಲ್ಸದ್ಧಯಯ ರಾವಣಿ - ಮಳವಳಿಿ 254/15ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.30 0.01350 -

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ಯಮಾದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ
117/5ಪಿ1, 117/2, 

115/7, 115/4ಪಿ2, 

117/4ಎ, 117/5ಪಿ2

ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.00 0.04500 -

213 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮ ಬಿನ್ ವಡೆಲ್ಯಯ ದ್ ಡಡಭ ವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 142/5, 140/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.85 0.03735 -



214 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದ್ೋವ ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 96/1ಪೈಪಿ2, 96/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.01153 -

215 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿೋಥಯಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಯಯ ದ್ ಡಡಭ ವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 208/26 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.28 0.01260 -

216 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಯಯ @ ಮಾದ್ಯಯ ಕ್ಣಿಕ್ಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 19/5ಪಿ2, 26/31 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

217 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ವಡಡರಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 116/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.50 0.01922 -

218 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ೋಗೋಗ್ೌಡ ವಾಸುವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.35 0.05973 -

219 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 70/ಪಿ6, 87/ಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.02691 -

220 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಧಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ಧಯಯ ಸರಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 60/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

221 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಪಿ.ರವಿ ಬಿನ್ ತಿಬಾೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತೋಶಿರನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 98/1ಬಿ, 99/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.75 0.02883 -

222 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಬಾೋಗ್ೌಡ ಯತ್ತಂಬ್ಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ
71/5, 73/2, 

71/2ಬ್ಾೂಕ್
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.69 0.03150 -

223 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅಣಸಾಲೆ - ಮಳವಳಿಿ 121/3, 124/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.50 0.02250 -

224 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಮಲ್ೂಪಪ ತಂಕ್ಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.30 0.01153 -

225 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 293/2ಪೈಕಿ, 298/2ಬಿಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01538 -

226 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ಕಿರಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.35 0.05039 -

227 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಶಶ್ವಧರ ಬಿನ್ ಡಿ.ಆದ್ಪಪ ಮಂಚನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 26/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01538 -

228 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ದ್ಾಯವಪಟುಣ - ಮಳವಳಿಿ
72/1ಬಿ, 78/3, 

76/1ಎಪಿ, 63/1ಸಪೈಕಿ
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.03075 -

229 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪೂಪರಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕ್ದ್ಬಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

230 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದ್ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವದ್ೋವರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ - ಮಳವಳಿಿ
147/1, 147/2, 

148/3ಪೈಕಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 1.40 0.05209 -

231 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಪಂಡಿತ್ಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.01577 -

232 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕದ್ೋಶ್ವಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 370/3, 370/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.60 0.02306 -

233 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 8/3, 9/4, 26/*, 219/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.20 0.01580 -

234 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಪುಟುಲಂಗಯಯ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 221/ಪೈ, 221/1, 211/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 1.22 0.05345 -

235 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ಧರಾಮಯಯ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 327/24 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.45 0.01346 -

236 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಸ.ಚಲ್ುವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಕಿರಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 258/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.32 0.01153 -

237 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ವವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ
94/2, 98/1, 177/4, 

178/2
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.24 0.04281 -

238 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಾ.ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಬ್ಾಬು.ಸ.ಆರ್ ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 97/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.83 0.03600 -

239 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಹೆ ಂಬ್ಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 120/1ಎಪೈಕಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ವಣ - 0.30 0.01350 -

240 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಾಬು.ಸ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 96/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 1.67 0.05342 -

241 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ.ನಾಗಸುಂದ್ರ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 89/1, 90/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.82 0.02967 -

242 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ನಂಜುಂಡಪಪ ಉಪಪನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 15/1, 167/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.25 0.01125 -

243 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುನಂಜುಮಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಮಲ್ೂಪಪ ದ್ಾಸನದ್ ಡಿಡ - ಮಳವಳಿಿ 137/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.4 0.01538 -

244 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 173/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.65 0.02498 -

245 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಮಳವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 357/ಸ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.80 0.02957 -



246 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್.ನಂಜೋಗ್ೌಡ @ ನಾಗಣಣ ಬಿನ್ 

ಎನ್.ಬಿ.ನಂಜೋಗ್ೌಡ
ನಿಡಘಟು - ಮಳವಳಿಿ 28/4, 36 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 1.60 0.01452 -

247 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ರಾವಣಿ - ಮಳವಳಿಿ 152/3, 152/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.70 0.03150 -

248 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಕ್ರುವಟೆು ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ರಾವಣಿ - ಮಳವಳಿಿ
92/4ಬಿ, 111/4ಎ, 

108/3ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.55 0.02475 -

249 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 60/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.35 0.01575 -

250 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಜನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 105/3, 105/9 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.02808 -

251 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪಪ ಉಪಪನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

252 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮರಿಯಪಪ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 157/ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

253 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಮುದ್ದಯಯ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 67/2, 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.38 0.01710 -

254 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಲಂಗನಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 24/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.25 0.00961 -

255 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಯೋಗಿಗ್ೌಡ ಗ್ಾಜನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 17/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.55 0.02094 -

256 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಅಟುವನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 18/7ಎ46ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.60 0.02306 -

257 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ನಿಡಘಟು - ಮಳವಳಿಿ .8/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.20 0.00769 -

258 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಸರಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 259/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.30 0.01350 -

259 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಬಸವಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಕ್ರಗಸದ್ದಶೆಟಿು ಯಮಾದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ
36/1ಬಿ, 36/3, 

39/2ಎಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.60 0.02700 -

260 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 33/ಬಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.55 0.02475 -

261 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದ್ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವದ್ೋವರು ಹಳಿದ್ಾಸನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 122/I722 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.90 0.04050 -

262 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಜ ಯೋತಿ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 13/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.20 0.00769 -

263 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳಮಮ ಹಿಟುನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 107/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.01183 -

264 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವು.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಸೋನಾಪತಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು - ಮಳವಳಿಿ
156/1, 522/1, 

522/2ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.00 0.04500 -

265 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ.ಹೆಚ್.ಸ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ ಹಂಗ್ಾರಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 8/ಬಿಪೈಕಿ, 8/ಎಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

266 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ದ್ಬಾಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 169/* ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 1.20 0.05342 -

267 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಮಾದ್ಪಪ ಕ್ುಂದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 127/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.60 0.07025 -

268 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗದ್ೋವರು @ ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪದ್ೋವರು ಚಿಕ್ಕಬ್ಾಗಿಲ್ು - ಮಳವಳಿಿ 18/1, 19/4, 19/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.60 0.07025 -

269 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಂಡ ರು - ಮಳವಳಿಿ 138/1ರಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.37 0.01365 -

270 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಚನನಬಸಪಪ ಯಮದ್ ರು - ಮಳವಳಿಿ 1/146 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.50 0.02250 -

271 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಬಸಪಪ ಕ್ಲಾೂರೆಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 58/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.70 0.03150 -

272 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಪಪ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
174/3ಪೈ, 180/5ಎ, 

180/5ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

273 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ವಿ.ಶಾಂತ್ು ಬಿನ್ ಡಿ.ವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ದ್ುಗೆನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
223/5, 251/ಪೈಕಿ-ಪಿ2, 

225/1
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -

274 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಮಾಗನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 218/1ಎ1, 217/3ಎ-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.25 0.00657 -

275 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗಪಪ ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 62/ಎ-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.45 0.02025 -

276 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 187/2ಎ, 187/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.25 0.01125 -

277 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಿಮಿ ಮಲಯ ರು - ಮಳವಳಿಿ 128/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -



278 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ನಡಕ್ಲ್ಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

279 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ @ ಮರಿಸಾಿಮಿ ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 16/1, 19/1ಸ, 19/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.60 0.07025 -

280 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 89/ಎಪಿ2, 70/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.01537 -

281 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ನಾಗರಾಜಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 89/ಎ-ಪಿ4, 70/ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.01537 -

282 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ಚೋತ್ನ್ ಬಿನ್ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ - ಮಳವಳಿಿ
89/ಪೈಪಿ3, 70ಪೈಪಿ2, 

235/1
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.01944 -

283 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಬಿ.ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ - ಮಳವಳಿಿ
90/2, 89/ಪೈಎ, 

70/ಪೈಪಿ5
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.01510 -

284 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಹಂಗ್ಾರಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 94/1, 90/2ಎ, 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.70 0.03150 -

285 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹಂಗ್ಾರಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

286 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಯಯ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಮಂಚನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 17/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.02900 -

287 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಜನ ರು - ಮಳವಳಿಿ 218/2ಪೈಕಿ, 242/1ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01538 -

288 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುನನಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಮಂಚನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 261/ಪಿ21, 4/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.20 0.05342 -

289 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಧಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.60 0.02700 -

290 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ನಾಗರಾಜರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಪಿಲಾೂರೆಡಿಡ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 117/* ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 1.30 0.05763 -

291 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಅನಂದ್ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಚನನಸಾಿಮಿರೆಡಿಡ ನಂಜನಾಯನಪುರ - ಮಳವಳಿಿ 23/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.50 0.02250 -

292 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು.ಜಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಮುತ್ತಯಯ ವಾಸುವಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 1.10 0.04921 -

293 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸರಗ ರು - ಮಳವಳಿಿ 255/ಎಂ, 253/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್Áು್ಯಪಿ್ಕ್ಂ - 1.00 0.04500 -

294 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕ್ಣಿಕ್ಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ
251/4ಬಿ, 251/ಬಿ, 

23/2, 251/2, 25/2, 

25/3

ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.40 0.06183 -

295 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಓಕ್ಕರಹಳಿಿ - ಮಳವಳಿಿ 91/3, 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ïು್ಸ - 1.70 0.07446 -

296 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಮಲೂಕಾಜುಯನಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ಧಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 72/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ವಣ - 0.50 0.02250 -

297 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಂ.ಪರಮೋಶಿರಪಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ
441/6, 441/5, 

441/4, 441/7, 

441/3, 441/1, 446/4

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.50 0.07181 -

298 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಶ್ವರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ ಬಳಕ್ವಾಡಿ - ಮಳವಳಿಿ 26/7 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.90 0.12441 -

299 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ.ಆರ್.ರಮಯ ಅಸಾಿಲ್ಡ ಕೆ ೋಂ ಎಡಿಸನ್ 

ಅಸಾುಲ್ಡ
ಹೆಬಾಣಿ - ಮಳವಳಿಿ 201.. ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ - 1.80 0.05973 -

299 217.08 8.50653

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ರ್ಚಚ 0.28935

424 306.97 263.92899

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಂ.ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಜಿ.ಟಿ.ಸ.ಮರಿಯಪಪ ಗ ರವಾಲೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ, ಬದ್ನೆ - 1.08 1.03710 647809786744

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಗಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 37/ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 1.00 0.59240 264677753454

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 49/1, 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.80 0.51450 569256278736

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಮೊತ್ತಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 12/9, 16/6, 161/4ಎಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ - 0.30 0.33390 738226254219

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್.ವಿೋರತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವವಪಪ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 360/5 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29780 427656165222

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಸ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 373/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.29780 505218287708

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉ|| ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಗಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 66/*1 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.30080 412800872159

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್.ನಂಜುಂಡಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎನ್.ನಂಜಪಪ ಬಸರಾಳು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 30/1ಎ1, 299/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.60 0.24410 872697488543

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಟಿ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲೆೋಗ್ೌಡ ರ್ೈ ಯರಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 113/* ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.47 0.12150 737000031538

ಒಟುು

ಒಟುು



10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಗಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 45/5, 11/9, 21/4, 11/5 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.80 0.47190 230898833797

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಚಿಕ್ಕಯಯ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಪುಟಿುಕೆ ಪಪಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
52/2ಬಿ, 52/2ಎ, 53/1ಎ2, 

52/1ಎ3, 53/2, 51/1, 
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.00 1.60730 427725054017

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಸ.ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಶಾಯನುಭ ೋಗನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 132/* ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.60 0.39490 981137447930

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಕ್ುಮಾರಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಸುಬಾಯಯ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 351/1, 355/6 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.40 0.13210 628450318076

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶಂಭ ಗ್ೌಡ ಲಾಳನಕೆರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
140/ಪೈಪೈಕಿಪಿ18, 12/1, 

182/ಪೈಕಿಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಮಣಸಗ - 0.40 0.40800 824726657586

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಮಂಜು ಬಿನ್ ಬ ಚಚೋಗ್ೌಡ ಜವನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 96/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ, ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.65 0.64150 808422467466

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಂಜಯಯ ಮಲೊೋನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 82/*2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ - 0.70 0.70700 874743451336

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಜಿ ಉ|| ಬಿ.ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಗಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 31/*1 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 1.00 0.65230 471016749151

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣಣಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿಲೊೋನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 220/*3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.50 0.32910 985132685709

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಶಶ್ವಶಂಕ್ರ ಬಿನ್  ಬಿ.ಎನ್.ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಚಿಕ್ಕಬ್ಾಣಸವಾಡಿ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ
31/2ಬಿ2ಪಿ2, 31/2ಬಿ1, 

31/2ಬಿ2ಪಿ1, 29/2, 29/3
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ಸಪೂೋಟ - 1.20 0.22490 930583194950

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲೊೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಟುಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 110/7, 17/1, 10/1, 246/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.58620 300566565891

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧು ಹೆಚ್.ಸ. ಬಿನ್ ಪ|| ಚಿಕ್ಕಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಹುಚಚಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 206/*8 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.41440 371706646036

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಹೆಚ್.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 17/*1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.65 0.41210 289971084883

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 253/*2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.28 0.31740 704976563378

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೊಟಪಪ ಮೊಡಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 26/4, 26/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವಂತಿಗ - 0.55 0.55550 512460651905

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ದ್ುದ್ದ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 75/1ಪಿ1, 87/ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.10 0.20610 642650090728

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ದ್ುದ್ದ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 75/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.37 0.07260 446614207260

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಿಡಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮೊತ್ತಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 94/8, 94/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.46 0.29380 654096073714

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
257/ಪೈಕಿ, 258/1ಎ, 260/3, 

260/9
ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.74 0.74750 965780725752

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉರಮಾರೆೋಗ್ೌಡ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 202/*2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.39 0.44210 203615364878

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಶೆಟಿು ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 204/*2 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.30896 391332142350

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೊಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 31/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.44910 883053360409

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಆನೆಕ್ುಪಪ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 64/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.40 0.45190 234651302871

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಆನೆಕ್ುಪಪ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 27/*6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.39 0.44210 485856034638

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಜಿ.ಮಲೂಗರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 40/1ಪೈಕಿಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.80 0.50850 791858242335

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಸಣಣಯಯ ಆನೆಕ್ುಪಪ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 76/1, 76/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 1.08 1.03710 612380910385

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ್ದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಸ್ದ್ೋಗ್ೌಡನ ಬುಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬ ದ್ನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 35/1, 53/ಪಿ14, 53/ಪಿ11 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 2.00 1.91990 897516075307

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಸ.ಮಹೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚಿಕ್ಕಮೊೋಗಯಯ ಹನಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 105/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.39 0.29820 964929701720

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನನಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನನಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಹನಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 115/1* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.39 0.29820 927488468697

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಕಾಯಂತ್ುಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 95/3ಪೈಕಿ, 98/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.29620 621964940524

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸ.ಚಿಕ್ಕಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕದ್ಾಯವಯಯ ಭ ತ್ನಹೆ ಸ ರು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
46/9, 46/8, 58/3ಬಿ, 

275/1ಎಪಿಎಸ್
ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.58 0.58580 836758951522

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕೆ.ರವಿ ಬಿನ್ ಸ.ಕ್ರಿಯಪಪ ಮೊಡಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 191/* ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.20 0.21530 822339995425

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಬಂಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 265/5, 249/2, 227/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.80 0.80800 810437241523

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರಯಯ ಮಾಚಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 24/6ಪಿ2, 82/5ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.60600 627165354160

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಚನನಯಯ ಮೊಡಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 134/8 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.40 0.13210 763870210255

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 101/14 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 1.15 1.10430 420767414242

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗ್ಾನಂದ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿನ್ ಜ ೋಗಿಗ್ೌಡ ಬಿೋಚನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 13/*2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.40 0.11230 901624457115

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ರಾಜೋಶಿರಿ ಕೆ ೋಂ ಜಿ.ಶಂಕ್ರ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 178/3, 178/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.40 0.42978 581694391260

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 242/*2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.28 0.23390 723088806554

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಶ್ವರೋಕ್ಂಠಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಕಾಡಶೆಟಿು ಹಲೊೋಗರೆ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 182/* ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.93 0.21200 513957313136



50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವರಾಮು ಎಸ್.ಆರ್.ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಸ ಳೆಿಪುರ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 16/6ಎ, 17/9 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 0.64 0.42780 369173589254

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉರಮಾರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 254/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45200 541427042235

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಹೆಬಾಕ್ವಾಡಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
66/2ಎ6, 66/1ಬಿ3, 43/4, 

43/1
ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 0.80 0.30260 829042996338

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ೋಶ್ವೋಗ್ೌಡ ಮಂಗಲ್ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 155/10 ಸಾಮಾನಯ ಸಪೂೋಟ - 0.40 0.11750 988304440957

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಹಾರಕ್ದ್ಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 14/18ಪಿ1, 21/ಸಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.57 0.57570 420816942362

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಉ|| ಚಿಕ್ಕ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
171/2ಡಿ, 125/ಎಪಿ, 

125/ಪೈಪಿ1, 24/4
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.42900 570213833277

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದಯಯ ಉ|| ಚಿಕ್ಕಣಣ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 125/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.20 0.22670 312051145511

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಸ ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಚೌಡಯಯ ಉಮಮಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 66/*3, 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ, ಬಂಡೆ - 1.18 1.13310 898569284314

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬುಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಸದ್ದಯಯ ಹೆ ಸಬ ದ್ನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ
70/ಪಿ7, 30/ಬಿ, 30/2ಬಿ, 

30/2ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ, ಬದ್ನೆ, ಬಿೋನ್ - 0.97 0.97980 931647957908

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಸ.ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಕೆ.ಚನನಯಯ ಮೊಡಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 65/1ಡಿ, 104/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.40 0.42970 790894581377

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಎಂ.ಚಿಕ್ಕಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಬಸವಯಯ ಹುಲಕೆರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 67, 452 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.49650 412601838797

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಮೊಡಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 105/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.38 0.10890 277326321096

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಪಿ.ಶ್ವವಪರಸನನ ಬಿನ್ ಎಂ.ಆರ್.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಮೊಡಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 70/ಪಿ1, 81/4, 81/1, 190 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 1.25 1.20000 420779322729

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಸ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ಗ್ಾಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 148/5, 148/6 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.72 0.45400 286584515484

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಜ.ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಜ ೋಗಿಗ್ೌಡ ಚಂದ್ಗ್ಾಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 333/1, 334/ಪಿ19, 200/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.40 0.26240 916296320062

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಕೆ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಚಿಕ್ಕಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಳಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
381/1ಎಪಿ, 381/ಎಪಿ2, 

162/1ಸ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.55 0.55550 686667527988

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಳಯಯ ಗುನನನಾಯಕನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 23/63, 11/48, 11/47 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 3.00 0.49640 907604678785

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಗುನನನಾಯಕನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 11/76, 8*8 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.20 0.22491 493267205002

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ುೂಕೆರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 143/4, 143/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.63490 605269486570

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಾಮಾಲಾಪುರ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 67/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.49400 778134842361

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ನಾಗರತ್ನ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬೈರೆೋಗ್ೌಡ ಜಿ.ಕೆಬಾಹಳಿಿ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ
120/4ಪೈಕಿಪಿ1, 

120/4ಪೈಕಿಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.80 0.18154 622622607502

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಮನಗನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 28/1, 156/5 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ - 0.40 0.40170 943655715998

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಬಸವಯಯ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 53/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.24200 658487107186

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 161/1 ಸಾಮಾನಯ
ಬಿೋನ್, ಟಮಾಯಟೆ ೋ, 

ಮಣಸಗ
- 0.53 0.53530 348818398502

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಕೆ.ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 284/1, 197/8 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ - 0.40 0.42000 798173657351

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಕೆ.ರಾಜಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 277/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ - 0.80 0.78300

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಜಿ.ಎಲ್.ಮಂಜು ಬನನಹಟಿು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 95/2, 94/3 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.29000 243748571004

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಯಯ ಅರ್ಿೋರಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
21/6, 21/2, 21/3, 21/4, 

21/5
ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.85 0.85285 812109534252

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಗ್ೌಡ ನಂಬಿನಾಯಕನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 58/2ಪಿ, 59/ಆ2, 46/8ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.50 0.50500 440328995708

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 68/4, ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.40 0.42800 976933749561

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿಳಿಗುಲ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 106/11 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.29718 970061473808

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಗಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಪಂಚೋಗ್ೌಡನದ್ ಡಿಡ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ
398/811, 398/812, 

398/950
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್್ - 0.55 0.55700 866965789074

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಉ|| ಜ ಯೋತಿ ಕೆ ೋಂ  ಮಹದ್ೋವಪಪ ಹುಲಕೆರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 95/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.39 0.23090 508848469276

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಬ ಚಚೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ಗ್ಾಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 210/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.67 0.14490 902263745729

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ಗ್ಾಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 210/3, 210/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ, ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.40 0.43150 902263775429

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ಯಯ ಜಯಪುರ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 77/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.40 0.42570 8050303011293

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಗ್ೌಡ ಎಂ.ಹಟನ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 19/1.. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.49556 275135929287

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಕಾಂತ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶ್ವರೋಧರ್ ಮಾರಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 270/1,179/43ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.25 0.76520 844796852149

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಶ್ವವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಡಿ.ರಾಮು ಸುಂಡಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 158/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.42820 956806820603

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ನೆ ದ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 48/*2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.66 0.12760 747109511302



90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮಯಯ ಬ ದ್ನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 287/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, ಸೋಬ - 0.22 0.10600 877614979258

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ುರ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸ.ಸದ್ದರಾಮಯಯ ಬ ದ್ನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 384, 256/7, 256/2, 256/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 0.37 0.16784 854396288966

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗವಿೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 66/*5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ - 0.55 0.55550 997549845088

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಎಂ.ರೆೋಣುಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 241/*1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.20 0.19600 283237969095

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 29/*4, 129/1, 129/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.54 0.54540 845033040826

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಂಬ್ಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 78/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.55 0.55550 602123187825

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಎನ್.ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 78/** ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.52 0.52500 844356365893

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಎಂ.ಲ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ೈ.ಟಿ.ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 65/4, 37/12, 35/17 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80590 761863126194

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಕೆ.ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಶೆೋಟಿು ನೆ ದ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 82/1, 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.39 0.42500 326054529689

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 59/3, 59/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.24 0.27200 360436594064

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಡಿ.ರವಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ ದ್ ಡಡಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆ ದ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 82/*2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.55 0.55550 225195594541

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 1/9ಎ-ಪಿ2, 35/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.20 0.22670 704976563378

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣಣಯಯ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 69/ಎ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.40 0.42800 306524692068

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 5/2, 4/2, 5/6, 85/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 1.00 0.99570 731438817197

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಸುಂದ್ರ ಎಂ. ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಸ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 191/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43160 288798043270

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಸ. ಚಿಕ್ಕಣಣ ಉ|| ಪಾಥಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 34/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.32 0.35430 774524154380

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಉ||ಬಂಡಿೋಗ್ೌಡ ನೆ ದ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 119/3, 119/1, 145/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಬದ್ನೆ - 1.60 1.53640 392240651259

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋ ಲೆೋ|| ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಯಲಯ ರು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 257/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.70709 548716855453

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಟಿ.ಎಲ್.ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 290/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.59890 643693233045

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.52 0.52520 384424843905

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರ್ೈ.ಟಿ. ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
251/6,251/4, 

251/7,251/8
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.39 0.41870 653024663980

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಅಣ್ಣೋಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 68/5 ಸಾಮಾನಯ ಸ ೋರೆ - 0.54 0.39170 585567815081

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಯಲಯ ರು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 254/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.34 0.37380 756432169963

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 325/8 ಸಾಮಾನಯ ಸ ೋರೆಕಾಯಿ - 0.45 0.32600 937304566398

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ 

ಉ||ದ್ ಡಡಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ
ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 65/3, 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.58 0.58580 50708836480

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 243/6, 118/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.50 0.50500 599575986447

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 237/7, 237/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.28 0.27500 379695973745

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ನೆ ದ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 88/1ಬಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸ ೋರೆಕಾಯಿ - 0.50 0.36270 507874715168

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮಹಾಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಹುಳೆಿೋನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 160/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.28590 736745356008

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬ ೋರಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಬ ೋರಯಯ ಉ|| 

ಗವಿೋಗ್ೌಡ
ಹಲ್ಸಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 33/2ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ , ಬದ್ನೆ, ಬಿೋನ್ - 0.32 0.34890 341984143140

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 46/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.25 0.28300 240687253556

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 65/1ಎ2, 61/4ಬಿ, 65/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43000 801648763039

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡ ಗುತ್ತಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 96/15 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.38 0.40390 581976252789

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಯಲೊೋಗ್ೌಡ ಸಂತಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 399/1ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.30360 492554599644

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 101/ಪೈ, 101/ಎ, 11/5ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 1.05 0.67070 739114092289

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಂದ್ ರಯಯ ಹಳೆಬ ದ್ನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 190/ಪಿ2, 190/2ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.39 0.41870 516109077797

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಜ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲ್ುೂಕೆರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 150/3 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ - 0.30 0.33240 427865145307

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 52/16 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.58 0.58580 506817654609

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಚಿಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿಳಿಗುಲ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.20 0.22670 673127678430

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಚಿಕ್ಕಣಣ ಕಿರಗಂದ್ ರು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 256/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಂಡೆ - 0.37 0.36200 595350971327



130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವು ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 35/2, 34/8 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.38 0.41200 931185379917

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ ರ್ೈ.ಜಿ.ತ್ಮಮಣಣ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 347/5, 298/4, 347/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ, ಬದ್ನೆ - 1.20 1.15200 726279071530

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 243/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.23 0.26070 827707089113

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಯಾಮೋಗ್ೌಡನಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 325/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.42 0.42400 438226590682

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಯಲಯ ರು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
254/1, 254/2, 2605/, 

254/4, 254/7
ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.92 0.88900 845784065146

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 49/9-ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.20 0.22670 201775209229

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಉ|| 

ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ
ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 50/2ಎ, 49/4, 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.36 0.38970 699095966791

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಆರ್.ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿ.ಗ್ೌಡಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 32/*1ಎ, 54/3ಸ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43160 672282325778

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗಮಮ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 357/4,357/2ಬಿ, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.72 0.72720 494858490878

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಎಂ.ನಾಥೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 264/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.48 0.48480 878739386024

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 316 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.60 0.43500 481453720569

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಯಲಯ ರು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 256/7,256/1,256/10 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ , ಬಿೋನ್ - 0.65 0.65650 891782682193

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಯಲಯ ರು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 257/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.35 0.28280 422125149148

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.16 1.11390 949429372085

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಂಚಯಯ ಹಾರಕ್ದ್ಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 59/ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ, ಸೌತ - 0.80 0.80800 254476936370

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚುಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 114/8ಪೈ,114/9 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.23 0.18800 309405014535

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 52, 52/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸು, ಟಮೊೋಟೆ - 1.20 1.15230 371912118407

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.32 0.35440 593731102920

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಜಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಗದ್ದೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 237/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ - 0.38 0.30260 322888569591

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ರ್ೈ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗದ್ದೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 237/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ - 0.40 0.31620 501706993989

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 273/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.60 0.60600 379681375613

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 38/8 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.30 0.24850 424359145984

152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43160 718508605257

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚೌಡೆಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 302/1ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.36 0.28900 973254555079

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಯಲಯ ರು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 276/3 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ - 0.20 0.14000 912567812718

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯು.ಟಿ.ಇಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಅಲ್ಸಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 33/2ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ , ಬಿೋನ್ , ಬದ್ನೆ - 0.24 0.27200 206708813387

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಶ್ವವರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಎಂ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಮುತತೋಗರೆ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 93/7 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.55000 667944402132

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವಪುರ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.39950 279272294942

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಸುಂಡಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 171/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ, ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.60 0.60600 605066271176

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಸುಂಡಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ .6/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.22 0.24940 370299007824

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲ್ಪನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಹೆಬಾಕ್ವಾಡಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
26/4, 26/10, 30/8, 28/4, 

26/8, 26/14, 26/13, 
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.25 0.23400 353452997934

161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಕ್ಷಿಮ ನರಸಂಹಯಯ ಹೆಗೆಡತ್ನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 60/* ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.80 0.43570 578318777012

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ಬಾನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 302/1, 305/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.20 0.16360 529829787141

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಶೆಟಿು ಬಿಳಿದ್ೋಗಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 144/3, 130/8 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.35 0.34270 950379726037

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಮಾರಸಂಗನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 31/*4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.26 0.29470 239673257492

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಬನನಹಟಿು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 73/ಸ-ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.80 0.42900 690914561769

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ ೋಗಿೋಗ್ೌಡ ಸ.ಡಿ. ಬಿನ್  ದ್ ಡಡಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಮಾರದ್ೋವನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 17/5, 17/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.50 0.11400 951700872620

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜ ೋಗಿೋಗ್ೌಡ ಮಾರದ್ೋವನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 17/3, 17/4, 17/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ - 1.90 0.54350 494075886116

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾ ಜಿ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಮಂಚಪಪ ಕ್ನನಲ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 196/ಪಿ17 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.39 0.38520 866761982856

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 101/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.34 0.37380 246714970351



170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 52/1.. ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.67 0.62520 506817654609

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 58/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.40 0.43160 620185813900

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವೋಲಾ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಪಿ.ಯೋಗೋಶ್ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
120/12, 100/3ಎ, 

120/11, 120/17ಎ, 
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.75 0.75250 322620047789

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರ್ೈ.ಬಿ.ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
251/*, 251/*19, 251/20, 

251/*1, 251/21
ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.20 0.19600 653024663980

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ನೆ ದ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 61/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80800 399490855075

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 11/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.40 0.43160 283703223533

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ಚಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 307/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43160 264795777771

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಸುಂಡಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 199/1, 97/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.48 0.48480 944126009016

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 114/6ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.22800 464098751715

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 50/1, 50/2ಬಿ, 50/2ಸ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.70 0.70700 310435529800

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮಿೋಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 278/*, 278/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.34 0.37380 536794719783

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 42/*1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.27 0.30600 201775209229

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನನಮಮ್ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 247/10, 248/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.60600 621718857914

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 247/5 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.56 0.54000 580959486030

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬ ದ್ನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 188/*2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.58 0.58580 743442617372

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣಯ ಎ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಬ ದ್ನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 169/*3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.58 0.58580 266834267268

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣೋತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 67/*3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.28 0.28490 535221098196

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮುನಿಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಯಯ ಹಟನ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 60 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.26250 853799267842

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಬಿಕಾ ಬಿನ್ ಬಸಪಾಪಜಿ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 14/7, 347/4, 349 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.26250 229981385932

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ ಡಡಯಯ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 300/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.26250 665436169241

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 45/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.34 0.33300 774009982566

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಮಮೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 59/17 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.55820 809032846429

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 268/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.60 0.60600 818703839601

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬಡಕ್ನಲಂಗಯಯ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 256/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.60600 859722622167

194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ನೆ ದ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 21/3, 21/4, 21/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.47 0.47470 973541415264

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಕ್ುಮಾರಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬಾಯಯ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 355/6, 349/*, 347/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.27 0.17280 628450318076

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಇ.ರುಷಬೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಈಶಿರಯಯ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 352/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.22190 533067686870

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ್ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 208/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.26250 514822556237

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಸ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 355/7 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.22190 505218287708

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಖಂಡಪಪ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 354/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.26250 374586642021

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಪುಟುಮಾದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದಪಪ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 273/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.26720 737340447886

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಬಿ. ದ್ ಡಡಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗಮಮ ಗುತಾತಗನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 87/1, 30/2ಎ, 30/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.36500 702753425873

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಎಂ.ಶ್ವರೋಧರ್ ಬಿನ್ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ್ ನೆ ದ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 49/5, 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.35 0.38300 701050079658

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಗಿರಿಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 232/3, 233/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.40 0.43160 486610212803

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 306/pi1, 306/pi2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 1.00 1.01000 593743920233

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 307/* ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.30 0.33490 493445522973

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 227/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.70 0.70700 88717933760

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಪಿ.ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 249/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಕ್ರಾರಿ - 0.20 0.22670 686606120603

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 38/11, 37/8 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.48 0.46968 424359145984

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆ ದ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 141/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.38 0.41220 544676914162



210 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ನೆ ದ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಕ್ರಾರಿ - 0.58 0.58580 432739740757

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.42450 774009982566

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣೋಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 66/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 1.00 0.95670 585567815081

213 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ ಡಡರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಶ್ವವಾರ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 196/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.28660 865132004458

213 125.47 98.61669

5%

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಶಾಯನುಬ ೋಗನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 145/1 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.01538 -

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಯಯ ಬಿನ್ ಮ ಡಿೂಗಿರಿಯಯಯ ಕ್ಂಬದ್ಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 58/P4 ಸಾಮಾನಯ
ಟಮೊೋಟೆ , 

ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಮ್
- 1.20 0.05342 -

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಯಯ ಬಿನ್ ಮ ಡಿೂಗಿರಿಯಯಯ ಕ್ಂಬದ್ಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 54/5, 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.76 0.02685 -

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮ ಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ ಹ ವು - 0.40 0.018 -

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಸ.ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಚನನಯಯ ಬೋಲ್ ರು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
232/4A, 232/2A, 

154/1BP2, 231/2, 
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ, ಬಿೋನ್ - 1.36 0.05721 -

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪ||ಪವಾಡಿಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 103/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.58 0.00614 -

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಸ.ಬ್ಾಲಾಜಿ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ನರಗಲ್ು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 74/7, 31/7, 23/P1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 0.79 0.03455 -

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಗಂಗವಾಡಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ G3/8, 42/4B, 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.65 0.01709 -

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ @ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಹÉು ನೆನಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 109 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ - 0.64 0.0288 -

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ @ ಗುಂಡಯಯ ಟಿ.ಮಲೂಗರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 33/192 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.018 -

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುದ್ೋವಣಣ ಬಿನ್ ಬ ೋಗಯಯ ಮಾಚಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 94/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.018 -

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಮಾಚಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 84/1, 82/4, 81/12 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.018 -

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಸ.ಎಸ್.ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್Éು ಮಮೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ
497/1, 156/2B, 

156/2Bpiki, 255/3
ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.62 0.02006 -

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಾಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆರಗ ೋಡು ಕ್Éರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 936 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.80 0.036 -

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಂ.ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಮಲ್ೂಪಪ ಜಿೋಗುಂಡಿಪಟುಣ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 64/8, 64/9 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.59 0.04535 -

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಿತಿ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು.ಕೆ.ಪಿ ಕೆರಗ ೋಡು ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 398/P3-P1, 398/P8 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.65 0.02246 -

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಲಾ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಸ.ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಹುಲವಾನ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ
188/4A, 188/4B, 

188/2, 189/1A2P, 
ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ - 1.58 0.02537 -

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರÁಮೋಗ್ೌಡ.ಎ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಹುಲವಾನ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ
354/D, 354/DP2, 

354/DP1, 189/K
ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ - 1.40 0.01292 -

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಓದ್ುಲಂಗಪಪ ಬಿೋಚನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 85/3P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.018 -

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಂ.ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಮಲ್ೂಪಪ ಜಿೋಗುಂಡಿಪಟುಣ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 64/3, 64/5, 64/6 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.50 0.01922 -

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಸ.ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ರಾಯಶೆಟಿುಪುರ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 43/101, 43/1E, 43/D ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.03075 -

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ .ಕಿರಣ ಮೈ ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ಬ ದ್ನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 163/3, 163/4 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.01538 -

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಸ.ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಲಂಗಯಯ ಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಕ್ಟೆು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 248 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.56 0.01914 -

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಶಾಯನುಬ ೋಗನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.40 0.018 -

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಗಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ
28/PiKiP1, 

28/PiKiP2
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.57 0.02565 -

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ರ್ೋದ್ಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಸ.ನಾಗರಾಜು ಕೆ ಡಗಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 26/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.25 0.01125 -

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಸ.ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ರಾಯಶೆಟಿುಪುರ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ
43/1A, 43/E, 43/1E, 

43/C, 43/1D 
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.00 0.01035 -

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೋಲೆೋಗ್ೌಡ ಉ|| ನಾಥೋಗ್ೌಡ ಲಾಲ್ನಕೆರೆ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 8/6, 12/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ ಹ ವು - 1.50 0.06604 -

ಒಟುು



29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ಳಿಗ್ೌಡ ಉ|| ತ್ಮಮಯಯ ಹಾಡಯರಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 5/1A ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.01538 -

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್Àು್ಧರಾಜು ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.27 0.01226 -

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಮಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಸಂತಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
306/1, 311/1A, 

311/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.76 0.0342 -

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
4/5, 128/B, 

120/3A4, 130/1, 
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.00 0.045 -

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಲಾಳನಕೆರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.57 0.02565 -

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಲಾಳನಕೆರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 16/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.58 0.0261 -

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಲಾಳನಕೆರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 16/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.58 0.01314 -

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಉರುಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 295/P2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.60 0.027 -

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಕೆ.ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 45/8, 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.65 0.02925 -

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಮಂಗಲ್ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
59/1, 52/13, 58/12, 

58/13, 53/7, 53/2, 
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.00 0.01668 -

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
84/8, 84/3, 84/3A, 

84/5
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಕೆ ೋಸು - 1.20 0.05342 -

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 166/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.26 0.0117 -

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 89/3, 90/1PiP ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ, ಬಿೋನ್ - 0.63 0.02835 -

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಲಂಗಪಪ ಹುಲಕೆರೆ ಮಂಡಯ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.79 0.03555 -

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ಞಾನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹುನುಗನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 58/1, 74/1, 56/1B91 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.41 0.01845 -

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ
25/9, 25/16, 25/11, 

2/12, 25/10
ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.63 0.02421 -

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ ಜಿಗ್ೌಡ ಹುನುಗನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 153/1, 101/2, 145 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.92 0.0414 -

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮಯಯ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 51/8, 57/2B ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.50 0.0225 -

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮಯಯ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 68/1A, 68/1C ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.60 0.027 -

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 10/6, 3/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.20 0.05342 -

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನಾನಯಕನಹಳಿಿ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 10/6, 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.60 0.02306 -

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ರೆಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಸರಾಳು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ
342/7, 342/1, 

342/10, 335/51, 
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.64 0.00677 -

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ತಾವರೆಕೆರೆ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 125/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.40 0.01538 -

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ. ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಬಿ.ಟಿ. ಜಯರಾಮು ಬಸರಾಳು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 187/3A ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.50 0.01922 -

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಗಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 4/2, 4/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 1.00 0.03526 -

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ತಿಮಮಪಪ ಅಂಕ್ುಶಾಪುರ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 134/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.80 0.00846 -

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್. ರಾಧ ಕೆ ೋಂ ಜಿ.ಎಸ್. ಯಾದ್ವರಾಯ ರಾಜೋಗ್ೌಡನದ್ ಡಿಡ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.02996 -

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ತಿಮಮಪಪ ಅಂಕ್ುಶಾಪುರ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 134/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.036 -

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಎಸ್.ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿ.ಗ್ೌಡಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ
109/18, 109/6, 

109/1, 109/15, 
ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.80 0.05614 -

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಸುಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಹಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 97/3C ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ - 0.55 0.02114 -

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಾದ್ವರಾಯ.ಜಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ರಾಜೋಗ್ೌಡನದ್ ಡಿಡ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.73 0.02165 -

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನನಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 30/4, 158/1, 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.70 0.0315 -

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವರೋಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನÀು್ನಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 34/3Pi, 112/3Pi ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.50 0.0225 -



62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಜಿ.ಮಲೂಗರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
81/1, 73/3, 25/1, 

83/1P3
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.98 0.0441 -

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನನಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 93 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.94 0.0423 -

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಮರಳೆೋಕೆರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 43009 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.036 -

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವರೋಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನನಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
73/1B, 113/2, 

104/1, 105/2, 
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.70 0.0315 -

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಕ್Éು ಡಗಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 32/1P ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.60 0.02081 -

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ. ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ಗ್ಾಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 37/2, 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಪೂೋಟ - 1.00 0.01058 -

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮು.ಜ ಚಂದ್ಗ್ಾಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.69 0.01814 -

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ. ಜಯರಾಮು ಚಂದ್ಗ್ಾಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಪೂೋಟ - 0.69 0.00423 -

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಜ. ಶಶ್ವಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ.ಜ ಮಾರದ್ೋವನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.02103 -

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ. ಮಹದ್ೋವಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟುಮಾದ್ಯಯ ಹುಲಕೆರೆಕೆ ಪಪಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 164/1, 251/1APaiKi ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.01902 -

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸ.ಡಬುೂಯ ಬಸವಯಯ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 180, 378/4, 178/8 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.69 0.02522 -

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಪಪೋಗ್ೌಡ ಬಟುಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 288 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.25 0.00961 -

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಡಿ. ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್Éು ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
94/4, 96/6, 102/1, 

96/5
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.018 -

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆ ಕೋಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕ್Éು ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 126/7, 34/2, 128/10 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.50 0.00529 -

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕ್Éು ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 174/P3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಸೌತ - 0.65 0.02925 -

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿಕ್Éು್ಕ್  ೋಳು ಉ|| ಪುಟುದ್ೋವಿ ಕೆ ೋಂ 

ಜವರೆೋಗ್ೌಡ
ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕ್Éು ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 170 ಸಾಮಾನಯ

ಟಮೊಟೆ ೋ, 
ಬಿೋನ್Àು್ಸ

- 1.00 0.045 -

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕ್ುಂದ್ ರಯಯ ಉ|| ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ 

ರಾಮಣಣನ ಮಾರಪಪ
ಬ ದ್ನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 377/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ - 0.74 0.0333 -

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸ. ಮಾಧು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚಿಕ್ಕಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ನನಲ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 176/1B ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.45 0.02025 -

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಪಿ. ಸದ್ಧರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಡಿ.ಡಿ. ಪಾಪಯಯ ಬಿ. ಗ್ೌಡಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ
178/16PaiKi, 155/2, 

155/3
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.55 0.02475 -

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮುದಿನಿ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ನÀು್ನಲ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 196/64P1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.98 0.01531 -

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಹೆೋಶ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಪುಟುಯಯ ಬಿ. ಗ್ೌಡಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 179 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 2.00 0.08708 -

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ಕೆ ಮಮೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ
243, 53/3A, 53/3B, 

53/A, 53/5, 55/3, 
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 3.20 0.02252 -

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಬಿ. ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬೋಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಸಂತಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
179/2AB, 172/8P4, 

101/2, 177/9, 
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.60 0.027 -

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಣ್ೋಗ್ೌಡ ಹುನುಗನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ
126/2, 77/4, 164/1P-

P4, 158/3, 
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.94 0.08447 -

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಗಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 32/1P ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.01777 -

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಹಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 5/1B ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.20 0.00769 -

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ತ್ಂಗಳಗರೆ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.17 0.03923 -

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬೋಬಿ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 86/4 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.57 0.01865 -

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವರಾಮು ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಲ್ೂನಾಯಕನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ
91/PiKiP4, 

91/PiKiP3
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.75 0.02616 -

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 57/1, 18/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.20 0.04107 -

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್.ಸ. ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬ ಚಚೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಳಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
406/APiP1, 

406/APiP4, 
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 0.58 0.02229 -

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ .ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ 

ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ.ಹೆಚ್
ಮರಳೆೋಕೆರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ

39/5, 45/59, 39/4, 

39/1, 34/4
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.036 -

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ. ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ನೆ ದ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 105/5Pi, 105/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ಸಪೂೋಟ - 1.42 0.01334 -



95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು. ಎಂ.ಆರ್ ಲೆ ೋಕ್ಸರ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 31, 186 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.20 0.05342 -

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಸಾಿಮಯಯ ಹೆ ಡಘಟು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 116/* ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.50 0.0047 -

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಯಯ ಹೆ ಡಘಟು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 116/* ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.65 0.00688 -

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ.ಡಿ ಬಿನ್ ಧಮಯರಾಜ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 239/4, 239/3, 239/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ - 1.00 0.02278 -

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್. ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿೋಚನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 17/1A, 17/2, 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.75 0.02791 -

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್. ಸುಬಾಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಎನ್. ಕ್ುಮಾರ ಮೊಡಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 149/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ - 0.38 0.0171 -

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ ಜಯಪುರ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 105/P5, 99/P4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.48 0.0216 -

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ಯಯ ಜಯಪುರ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 77/P3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.40 0.018 -

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 926/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.20 0.009 -

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಪಿ. ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿಶೆಟಿು ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
182/3A, 182/2, 

182/3A2
ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ - 1.30 0.02844 -

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಂ. ರಾಮು ಗುತ್ತಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 230/3B, 2/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.38 0.00402 -

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಲ್. ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ ಚಿಕ್ಕಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕ್ಚಿಚಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 11/P81 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.80 0.00846 -

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ. ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಕ್ನಕೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲ್ೂಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 1.00 0.02628 -

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಬದ್ಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 51/9, 51/5, 56/P ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 1.00 0.03208 -

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ.ಎನ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ಧಪಪ.ಬಿ ಉಮಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 249, 252/ಆ-P1 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ - 0.80 0.01835 -

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಪಪ ಮಾರಸಂಗನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.01922 -

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಾಯಿತಿರದ್ೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.20 0.00769 -

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೆಶೆ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ.ಜಿ ಗ್ಾಣದ್ಾಳು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 59/6 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ - 0.50 0.0225 -

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಲ್. ದಿೋಪಕ್ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ.ಜಿ ಗ್ಾಣದ್ಾಳು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 47/2, 54 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ - 0.50 0.0225 -

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್.ಬಿ. ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಬಿ. 

ಬ ೋರಲಂಗಯಯ
ತ್ುಂಬಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 138 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 1.56 0.05756 -

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಜಿ.ಕೆ. ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕ್ನನಲ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 196/P1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.00 0.04401 -

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಚಿೋರನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 121/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.6 0.02700 -

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಮಂಡಯ ಮಂಡಯ 110/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.88 0.03382 -

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್. ಶ್ವವರಾಮು ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಉ|| 

ಸಣಣಯಯ
ಸಂತಕೆಸಲ್ಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 145/ಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.87 0.03344 -

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ. ಕೆ. ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಹುಲ್ುೂಕೆರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 47 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.3 0.01350 -

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ರಾಗಿಮುದ್ದನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 21/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.28 0.01076 -

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ. ಚಂದ್ನ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಗುತ್ತಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 307/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.8 0.03075 -

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆ ೋಭ ಭಾಸಕರ್ ಕೆ ೋಂ ಭಾಸಕರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಕೆ ತ್ತತಿತ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
134, 369, 431, 

372/ಇ
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.2 0.00900 -

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ. ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಂಚಯಯ ಮಂಚೋಗ್ೌಡನದ್ ಡಿಡ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 804, ಪಿ2, ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.28 0.01260 -

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ. ಸತಿೋಶ ಬಿನ್ ಹ ಟುಪಪ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 398//ಪಿ90 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.80 0.02767 -

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ. ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.4 0.01800 -

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಯಯ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 171/2ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ + ಬಿೋನ್ - 1.2 0.05342 -

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ. ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಯರಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 102 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ, ಟಮೊೋಟೆ - 1.60 0.05283 -



128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಪಿ. ಪವನ ಕೆ ೋಂ ಪಿ. ಪಾಪಣಣ ಬಸರಾಳು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 264/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.48 0.01846 -

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಕೆಂಪಯಯ ಬಸರಾಳು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 175/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.4 0.01538 -

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮಯಯ ಅಂಕ್ುಶಾಪುರ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 135 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.8 0.03600 -

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಲಾಲ್ನಕೆರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 174/4, 87/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.48 0.02160 -

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಸುಬಾಮಮ ಕೆ ೋಂ ತ್ಮಮಯಯ ಕಾರೆಕ್ಟೆು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 60/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.8 0.03600 -

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ. ರಾಮು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯಯ ಉ|| ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕಾಗಹಳಿದ್ ದ್ ಡಿಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 196/84-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.72 0.02578 -

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಸ. ಶ್ವೋನಪಪ ಕಾಗಹಳಿದ್ ದ್ ಡಿಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 132/2, 135/4ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.25 0.00657 -

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ಧೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಮಂಡಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 74/11 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.32 0.01132 -

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಯಮ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಮಂಡಯ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 520/ಅ, 707/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.75 0.02808 -

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಉಮಮಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 83/3, 97/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.4 0.01800 -

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಬಳಿಂಡಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 130/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.5 0.02250 -

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್. ಸುಜಾತ್ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವರೋನಿಧಿ ಗ ೋಪಾಲ್ಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 7/7, 7/10, 7/6, 5/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1 0.03464 -

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಎಸ್. ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಹೆಚ್. ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ
195/p1, 74/S2, 

74/1d
ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.6 0.02306 -

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮು ಸ ಕಾಗಹಳಿದ್ ದ್ ಡಿಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 472/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.36 0.00974 -

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಪಪ ಕ್ನನಲ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ
135/2, 129/3, 

472/3, 471/1, 
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 2.15 0.05002 -

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ. ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕಾಗಹಳಿದ್ ದ್ ಡಿಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ
135/2, 135/4ಬಿ, 

133/4, 128/4
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.75 0.00707 -

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಕೆ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕಾಗಹಳಿದ್ ದ್ ಡಿಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ
135/2, 135/4ಬಿ, 

128/4
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.3 0.00944 -

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಎಸ್. ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿ. ಗ್ೌಡಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ
109/9,108/3,108/2B, 

 108/27, 109/3, 
ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.90 0.03286 -

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ುಶಪುರ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ .12/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.20 0.01189 -

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಾಯಿ ಟಿ.ಮಲೂಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 62/1, 62/2, 62/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.02250 -

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
21/14, 21/1 ಪೈಕಿ, 

48/19
ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.63 0.02365 -

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಜಿ.ಎಲ್. ಬಿನ್  ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಗ್ೌಡ ಮರಡಿೋಪುರ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
27/1, 17, 

23/16ಪೈಪಿ2, 11/41-
ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 1.35 0.04469 -

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಸಂತ್ಕ್ುಮಾರ್ ಜಿ. ಮಲೂಗರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.35 0.01575 -

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ. ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 67/1, 184 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 1.15 0.05132 -

152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುದಿದೋರೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 191/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.75 0.03375 -

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.37 0.01665 -

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
175/3, 178/3, 

176/1, 111/1ಬಿ-ಪಿ3
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.59 0.02655 -

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 94/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.55 0.02475 -

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜಲೂ ಭದ್ರೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನೆನೋಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 68/6 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.40 0.01800 -

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಬಿನ್ ಪುಟುಮಾದ್ಯಯ ಹುಲೂಕೆರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 117, 119/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.52 0.02340 -

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಎಂ. ಕ್ಬಾಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 39 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.37 0.01422 -

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ
126/1, 127/3, 

126/2, 129/3
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.80 0.03600 -

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ. ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಗುನಾನಯಕನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 94/2, 95/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರುಬ ಜ - 0.86 0.02949 -



161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಯಪಸಂದ್ರ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 91/ಪೈಪಿ4, 927 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.60 0.02700 -

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಸ. ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಚಿಕ್ಕಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಗಂಟಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 131/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.28 0.01260 -

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್. ಮಧು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಗಂಟಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 157/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.80 0.00838 -

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ. ಮುರುಗೋಂದ್ರಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಜಿ. ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಉಪಪರಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 169/2, 172 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.95 0.01817 -

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ಎಲ್. ಸುಲೆ ೋಚನ ಕೆ ೋಂ ಕೆ. 

ಮುರುಗೋಂದ್ರ ಸಾಿಮಿ
ಉಪಪರಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 99/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.01577 -

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಜಿ. ಕೆರಗ ೋಡು ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 67/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.40 0.00423 -

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ. ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ. ಪಂಚಯಯ ಮಾರಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 305, 310/4ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 0.40 0.01800 -

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಪಿ. ಮಹದ್ೋವಯಯ ಬಿನ್ ಪಂಚೋಗ್ೌಡ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 398/ಪಿ56 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.01734 -

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಂಚೋಗ್ೌಡ ಪಂಚೋಗ್ೌಡನದ್ ಡಿಡ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 287/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.02250 -

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಪಿ. ಮಹದ್ೋವಯಯ ಬಿನ್ ಪಂಚೋಗ್ೌಡ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 398/ಪಿ56 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.60 0.02056 -

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್. ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿೋಚನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 17/1A, 17/2, 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.75 0.02791 -

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಟುಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 246/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.69 0.02531 -

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಪಪ ಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಕ್ಟೆು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 49/5, 49/9, 49/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.49 0.01288 -

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ.ಎಂ.ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿ.ಎನ್. ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಹಟನ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 231/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.70 0.00741 -

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಹೆಚ್. ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಿೋಗ್ೌಡ ಮರಡಿೋಪುರ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 23/8, 22/2, 103 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.65 0.01709 -

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ.ಡಿ ಬಿನ್ ಧಮಯರಾಜ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 239/4, 239/3, 239/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ - 1.00 0.02278 -

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ. ಬ್ಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿೋಚನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 52/1, 54/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ - 0.80 0.01882 -

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಜಿ.ಮಲೂಗರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
81/1, 73/3, 25/1, 

83/1P3
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.98 0.04410 -

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಮರಳೆೋಕೆರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ .10/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.03600 -

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನನಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 93 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.94 0.04230 -

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ .ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ 

ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ.ಹೆಚ್
ಮರಳೆೋಕೆರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ

39/5, 45/59, 39/4, 

39/1, 34/4
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವರೋಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನÀು್ನಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 34/3Pi, 112/3Pi ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.50 0.02250 -

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಎ.ಎಂ.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಹುಲವಾನ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ
189/2, 189/1B, 191, 

188/1, 189/4
ಸಾಮಾನಯ ಗÉು ು ೋಡಂಬಿ - 1.60 0.02781 -

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಂಭುಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜ ೋಗಿಗ್ೌಡನ 

ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ
ಲಾಳನಕೆರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ

8/7, 29/6PiP, 

29/6Pi, 29/6PiP4
ಸಾಮಾನಯ

ಸೋವಂತಿ, ಗುಲಾಬಿ, 

ಬಿೋನ್
- 0.90 0.04050 -

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಿತಿ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು.ಕೆ.ಪಿ ಕೆರಗ ೋಡು ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 398/P3-P1, 398/P8 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.65 0.02246 -

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಮನುಗನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 138/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.02968 -

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮುಮ ಕೆ ೋಮ ಕೆ.ಬಸವಯಯ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 33/1B ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.60 0.02306 -

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಜ. ಶಶ್ವಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಜ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಮಾರದ್ೋವನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 37/4 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ - 0.77 0.01143 -

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕಿರಂಗದ್ ರು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 176/1, 176/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.36 0.01384 -

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂದ್ಾನಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿ ಜ ೋಗಿಗ್ೌಡ ತಿಪಾಪಪುರ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ
20/1, 42/,, 4/1, 39, 

20, 17
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ - 1.60 0.07024 -

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ. ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 1028/ಪಿ2, 1028/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.59 0.02263 -

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ. ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ
90/p1, 1013/p2, 

769/3ಪೈ-p, 843
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.36 0.01620 -

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಿ. ಪಂಚಯಯ ಪಂಚೋಗ್ೌಡನದ್ ಡಿಡ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 804/ಪಿ4ಪಿ2, 804/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.30 0.01350 -



194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹ ಟುಪಪ ಅಂಕ್ನದ್ ಡಿಡ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 344/15 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.26 0.01170 -

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಸ. ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಮಾರಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 217/1, 217 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01052 -

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಹೆಚ್. ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಿೋಗ್ೌಡ ಮರಡಿೋಪುರ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 23/8, 22/2, 103 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.65 0.01709 -

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ. ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುಳಿಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹುಲ್ುೂಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ
191/ಪೈಕಿ, 128/1ಎ2, 

128/1ಎ4, 128/1ಎ1, 
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.29 0.01814 -

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್. ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹುಲ್ುೂಕೆರೆ ಮಂಡಯ ಮಂಡಯ
16/7, 16/4ಬಿ, 16/6, 

164/3ಎ
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1 0.01058 -

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಟಿ. ದ್ಾಸಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಚಾರಿ ಬಸರಾಳು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 154/6, 154/5 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.63 0.02209 -

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಚುಯತೋಗ್ೌಡ ನೆ ದ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
86/1, 86/2, 86/3, 

86/4, 86/5
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.35 0.01315 -

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಸ. ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಯಯ ತ್ ಬಿನಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 23/4, 23/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.8 0.00846 -

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
59/1, 52/13, 58/12, 

58/13, 53/7, 53/2, 
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.00 0.04500 -

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ. ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹುಳೆೋನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 160/ಪಿ38 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.65 0.02498 -

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಸ.ಹೆೋಮಂತ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಈಚಗರೆ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ
178/P, 178/P2, 179, 

180
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.65 0.05550 -

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಮನುಗನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.01538 -

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿಕ್Éು್ಕ್  ೋಳು ಉ|| ಪುಟುದ್ೋವಿ ಕೆ ೋಂ 

ಜವರೆೋಗ್ೌಡ
ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 170 ಸಾಮಾನಯ

ಟಮೊಟೆ ೋ, 
ಬಿೋನ್Àು್ಸ

- 1.00 0.04500 -

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನನಮಡು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 30/4, 158/1, 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.70 0.03150 -

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬ ೋರಯಯ ಚ ೋಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆರೆಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 24/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.36 0.01384 -

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಯಯ @ ಮರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ದ್ ಡಡಗರುಡನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 153/P11 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.55 0.02114 -

210 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಧಯಯ ಬಿನ್ ಅಂದಿಜವರಯಯ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 86/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.70 0.03150 -

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪರಸನನಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗಯಯ ಉ|| 

ರಾಜಣಣ
ನÁಯಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ

8/4, 17/4, 17/9, 

17/11
ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 0.40 0.00423 -

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 80/6, 39/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 0.40 0.00423 -

213 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಸಯಯ ಹುನುಗನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 75/7, 73/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.45 0.02025 -

214 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಜಿ.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ದ್ ಡಡಗರುಡನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 190/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.01910 -

215 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲ್ಯಯ ಕೆ ಮಮೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 207 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೆ ೋ, ಬಿೋನ್ - 0.80 0.03600 -

216 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಎಂ.ಕ್ಬಾಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 31/2PiKi ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.02996 -

217 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಮಾಯಗಯಯ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 208/P2P1 ಪ.ಜಾತಿ ಪರಂಗಿ - 1.17 0.04424 -

218 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಯಯ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಟಿ.ಮಲೂಗರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 92, 57/P ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 1.00 0.04500 -

219 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಯಯ  ಬಿನ್ ದ್ ಳಯಯ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 15/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.80 0.03600 -

220 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಉ|| ಮಹಾಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಪಪ ಮಾರದ್ೋವನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 143/1, 144/PiP1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ , ಟಮೊಟೆ ೋ - 1.90 0.08287 -

221 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಜಿ. ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಸ ನಗಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 166/11 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 0.40 0.00423 -

222 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎ. ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ ಳಿಯಯ ಸ ನಗಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 35/8 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 0.40 0.00423 -

223 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಿತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ ಡಡಸದ್ಧಯಯ ಹೆಬಾಕ್ವಾಡಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 166, 167 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೆ ೋ - 0.68 0.06200 -

224 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ. ನರಸಂಗಯಯ ಬಸರಾಳು ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 351/B ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.01906 -

224 166.72 5.68243

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ರ್ಚಚ 1.92739

ಒಟುು



213 125.47 106.22651

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಮಹೆೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 34/2, 205/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.45340
45791948

9682

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 71/ಪಿ4, 50/6, 50/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.41 0.41410
26558012

3595

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಮರಿಯಪಪ ತಾಯಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 43/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.60600
95454488

9384

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಮೈ.ಗ್ಾ ತಾಯಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕ್ಲ್ುೂದ್ೋವನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
265/1ಬಿ, 264/4ಪಿಪಿ1, 

365/7, 302/2ಎ
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.71 0.70700

95122231

2720

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಯಗಟಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.7 0.70700
29465381

5664

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವವರಾಮೋಗ್ೌಡ ಹೆತ್ತಗ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 24/5, 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80810
88803753

4348

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಶೆಟುಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.4 0.30210
46462532

6608

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ ೋಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಟೆೋಪುಟೆುಗ್ೌಡ ಗುಡೆಡೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 40 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.39 0.44210
45740208

4181

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಉ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 255/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.7 0.70700
28282565

7585

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಯಯ ದ್ ಂದ್ೋಮಾದ್ಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 50/11 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 0.4 0.45340
54621183

5385

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂದ್ಾನಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ತ ರೆಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 83/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.59 0.38830
55880842

2611

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕ್ವಲ್ಗುಂದಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 17/ಉ, 7/11ಬಿ, 7/11ಆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.2 1.15230
60920389

3527

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇ.ಸ.ರವಿ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಇಜಜಲ್ಘಟು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 60/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 1 0.99670
78903337

8648

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಗ ಡೆಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 32/12, 34/10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.45 0.45450
85112015

9640

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಗುಡೆಡೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 41/7, 20/6ಪಿ3, 35/2ಪಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.29 0.32870
21308697

9338

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಿರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಉಯಯನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 10/2… ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.4 0.45340
28963887

2472

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಗುರುವಯಯ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 40/1ಪಿ2, 34/ಪಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80810
50340356

2253

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಗ ಟಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 30/7, 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.62 0.62620
56555210

9228

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಮಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಚನಾನಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 73/3ಪಿ3, 52/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ - 1.28 0.75760
57343383

2802

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿುೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಗ ಟಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 87/4, 62/2, 88/5ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.07 1.02750
24975649

9974

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ತ ಳಲ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 35/1, 35/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.84 0.15910
94532942

7822

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಪಿ.ಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 39/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.25 0.28340
26848191

8032

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಹೆತ್ತಗ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 0.6 0.60600
29341045

4446

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 18/1, 163 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.5 0.50500
72765946

4137

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಖರಡಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80810
90092227

1924

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಮುದ್ದನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 58 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.8 0.47840
86513362

1572

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಹಟನ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 132 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.8 0.57560
62064882

2376

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಗಂಗಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 157 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.53 0.97730
81250435

9057

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಲಂಗಮಮನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 49/ಪಿ1, 48/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.75 0.32700
36350277

8447

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಪಪ ತ್ಟೆುಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 47/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.4 0.45340
71743144

8487

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ತಿರುಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 19 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬದ್ನೆ, 

ಮಣಸನಕಾಯಿ
- 1 1.01000

37785617

7162

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಗಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹಿಡುವ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 186 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.6 1.09830
31755409

7824

ಒಟುು



33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಟಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ ಬಿನ್ ತಿಮಮಶೆಟಿುಗ್ೌಡ ಮುಳಕ್ಟೆು ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 246/3, 48/ಎ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.51 0.11620
82918631

4323

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂದ್ಾನಿ ಬಿನ್ ಭೈರುರ್ೋಗ್ೌಡ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 66/1 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ , 

ಮಣಸನಕಾಯಿ
- 0.4 0.45340

84216861

5175

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪ// ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಅರೆಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 0.4 0.45090
74931212

4031

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಕೆ ಣನ ರು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
79/13, 110/3, 109/1, 

86/10, 86/3
ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.83 0.50770

24610244

4373

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಗ ಟಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 34/10, 41/5ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.45340
22938376

5708

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಗಂಗರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 119/3ಪಿಪಿ1, 86/1, 18/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.7 0.70700
45202132

5714

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಸುಖಧರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 66/1ಪಿ12, 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ, ಬಿೋನ್ - 1 1.01010
61015176

0541

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಮಣಣಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
337/3, 198/2ಎಪಿ1, 

199/ಪಿ41, 329/3
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1 0.22790

41448194

6517

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 32/2, 118/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಕೆ ೋಸು - 0.4 0.42430
56323141

0858

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯೆೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಳ ಿರು ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 472/1ಈ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.9 0.20510
87118259

9283

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ// ಎಸ್.ಬಿ.ನಾಗಣಣ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
220/1, 20/2, 188/3, 

200/9, 162/2, 200/5ಎ, 

150/9

ಸಾಮಾನಯ
ಕೆ ೋಸು, ಆಲ್ುಗಡೆಡ, 

ಮಣಸನಕಾಯಿ, 

ಟೆ ಮಾಯಟೆ 
- 1.87 1.78060

75524966

2755

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಶೆಟಿುಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 46 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.60600
26006788

7517

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಿಂಡೆೋನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 27, 122/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.8 0.18230
28921753

7034

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮದ್ೋವರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 22/9 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.30700
94082767

4648

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ರಡಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 206/5, 205/5ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.45 0.45450
52086993

5786

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಆರ್.ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಎನ್.ಎಸ್.ರಾಮಣಣ ನೆಲೂಗರೆ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 21/ಪಿ1, 61 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 3.13 0.48760
72793611

9470

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಉ ದ್ ಡಡಯಯ ಕ್ುಡುಗುಬ್ಾಳು ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 94/ಪಿ1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.71 0.71710
50180184

6798

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಬಿ.ದ್ಶರಥಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬರಹಮಯಯ ದ್ಡಗ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 142/3, 302/8 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.4 0.12160
86861439

2275

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಶಾಯನುಬ ೋಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 42/1, 16/5, 17/1ಪಿ, 15/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ, ಸೋವಂತಿಗ - 0.75 0.75750
41729078

4716

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಭದ್ರೋಗ್ೌಡ ಮಾಚಲ್ಘಟು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.72000
84953714

7479

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 7/5ಬಿ122 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.9 0.90900
47955125

4280

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಎಲ್.ಎನ್.ಮ ತಿಯ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಕಾವಲ್ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 87/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ, ಸೌತಕಾಯಿ - 1.5 1.02970
62156183

8810

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಹುಳೆಿೋನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್
26/ಪಿ1, 26/ಪಿ30, 37/1, 

35/1
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.7 0.70700

94058399

0526

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಹುರುಳಿಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
116/10, 88/2, 116/2, 

116/9
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.9 0.90900

73170651

5235

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಎ.ಶಾಯನುಬ ೋಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 60 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1 1.01000
28276029

6783

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 54/1ಪಿ4, 49/3ಪಿ2, 52/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.7 0.70700
63837127

8675

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಶೆಟಿು ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 79/1, 50/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.18 1.13300
65572015

1146

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಿರಯಯ ಉ ಕ್ಳಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ತ ರೆಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 117 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 1 0.44460
41434454

1638

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ.ವಿ.ರಾಮಯಯ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
55/2ಬಿಪಿ2, 53/ಬಿಪಿಎಸ್, 

58/2, 43/ಬಿಪಿಎಸ್
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.1 1.05600

60599881

4408

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚುಂಚೋಗ್ೌಡ ಅಡವಿಕ್ಟೆು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 42/2ಪಿ2, 42/2ಪಿ, 120/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80810
72720235

6343

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.52520
42083836

5413

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 58/1ಪಿ4, 49/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.7 0.70700
63837127

8675

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 21/5, 21/6, 21/11, 21/12 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.36 0.40810
68597422

8848



66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
78/9, 79/5, 13/3ಪಿ2, 

11/2ಪಿ2, 24/5, 68/5, 

95/ಪಿ, 15/2

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80800
66904307

5143

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಮೈ.ಗ್ಾ ವಿಷಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
132/15ಸ, 127/3, 122/ಇ, 

130/8, 130/20, 132/1ಬಿಸ
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.60600

46184453

3570

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 70/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್ - 0.8 0.80810
75546591

1020

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಕೆ.ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 50/18, 26/11, 33/5, 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.6 1.53640
84252593

5814

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ ತ ೋಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 36/71ಪಿ3, 35/1, 29/3ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80810
27486299

2082

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.75750
88055603

0222

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 63 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1 1.01000
81846154

4929

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಉ ಪಿಳೆಿೋಗ್ೌಡ - ಕೆಂಪಮಮ ಮಲೊೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 20/4, 9/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.85 0.85860
93654954

7607

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು - 0.39 0.44210
50878473

9853

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಉ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಅಡವಿಕ್ಟೆು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 44/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.65 0.65650
62768565

5363

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಅಡವಿಕ್ಟೆು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
53/3, 130/7, 96/10, 

134/3, 33/2, 58/2, 96/13
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.9 0.90910

97777225

0295

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ// ಮರಿಯಯಯ ಅಡವಿಕ್ಟೆು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 4/2… ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.65 0.65650
91734083

2102

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 137/2ಬಿ, 127/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80810
30182460

7085

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಸಣಣಶೆಟಿು ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 128/5, 129/3ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.73 0.73730
93773251

1650

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಗಂಗವಾಡಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 69/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.18 1.10400
89412292

5551

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಎನ್.ನವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಮಾವಿನಕೆರೆ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.4 0.09750
79037256

1312

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಅಡವಿಕ್ಟೆು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 46 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.5 1.44000
22169918

9836

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಜ ೋಡಿಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 26/1, 33/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.1 1.05630
77413374

9078

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಾಂಕ್ ದ್ಶಯನ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ರ ಪದ್ಶಯನ್ ಜ ೋಡಿಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80800
62597879

8515

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಅಂಕ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಭೋಮನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 295/1, 297/2ಎ, 298/6 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1 0.22790
36904204

2522

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಉ ಮ ಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
50/2ಪಿ1, 54/4ಪಿ1, 

135/2ಸ, 143/2ಪಿ, 39/1ಪಿ, 

55/3ಪಿ3

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.65 0.65650
25576510

2621

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಮಾಯಣಣ ದ್ ಡಡಯಗಟಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 27, 32 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1 0.20680
35422463

2589

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಮರಡಿಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 9/1ಪಿ2, 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.43080
39036215

4511

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಗಯಯ ತ ಳಲ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 35/4, 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.6 0.39490
28129999

3290

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕ್ುಮಾರಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಯಪಪ ಮುಳಕ್ಟೆು ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 48/ಬಿ, 249/1ಬಿ, 246/3ಸ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.05 0.19230
91178668

8807

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮ ಡಲ್ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಹಾಲತ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 120/7, 121/7, 121/8 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬ - 0.3 0.09470
57843407

8891

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಮಲೊೋಶ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಮಾದ್ಯಯ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 19/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ , 

ಮಣಸನಕಾಯಿ
- 0.4 0.45340

31520468

8646

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಯಾಲ್ಕಿಕಗ್ೌಡ ಭೈರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 72/12 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.43080
51728867

2369

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಎಸ್.ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಟಿ.ಎನ್.ಶ್ವರೋಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ತ್ಟೆುಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 49/1ಪಿ2, 42/3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು, ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.9 0.90900
85789929

0498

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಮೈಲಾರಪಟುಣ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 173/ಪಿ21 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.65 0.65658
53809919

3871

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಪಾಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 138/8ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.26 0.27560
68959956

0904

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಲಂಗರೆಡಿಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.96 0.96970
47209044

6753

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 144/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.71 0.71710
60095981

8924



99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಾಲ್ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಭೈರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 129 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ , 

ಮಣಸನಕಾಯಿ
- 0.35 0.39425

70254395

3631

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹುಚಚನಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಬಿಂಡೆೋನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 240 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.5 0.28110
96960353

6966

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭೋಮ ಉ ಬ ಮಮ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.55550
88842669

7637

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ// ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ತ ರೆಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 46/1ಎ2, 46/2ಎ1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.6 0.60600
70231284

2521

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಿಚೋರೆೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
35/3, 111/7, 120/5, 

43/8, 121/5, 131/1
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.39680

57738806

6614

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಊ ಮ ಗಯಯ ಕಾಗಹೆ ಸ ರು ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 13/4, 13/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2 0.37480
25938356

1093

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.32 0.34450
77392370

5223

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಟಿ.ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಚಿೋಣಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 84/1, 84/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.9 1.82450
44749430

9970

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಉ ಚ ಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಶೆಟುಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 81/5ಎ, 81/5ಬಿ, 17/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.84 0.84850
59319732

0250

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ// ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಮೈಲಾರಪಟುಣ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.60607
48270489

2815

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಮೈಲಾರಪಟುಣ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 173/ಪಿ11 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.5 1.44050
58538075

3394

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 206/5, 208/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.51 0.51510
23921621

3138

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಭಾಗಯ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಮನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 118/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.32 0.36270
92370143

0655

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಚಿೋಣಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 9/2, 69/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.57 1.50760
52593935

3531

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರದ್ಾಯವನ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಗ ಟಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 98/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.81 0.81800
78722435

4748

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರದ್ಾಯವ ಗ ಟಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 33/8, 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.79 0.79800
83429177

6939

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
172/1, 152/4, 172/3ಪಿ2, 

267/1, 267/3
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.31 0.34630

74599921

4848

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳಿಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 154/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.45340
91197418

0026

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧು ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಗ ಟಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
4/4, 88/7, 4/8, 4/2, 4/7, 

70/4, 88/4ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.53 1.46920

24845448

6592

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ// ಜವರಪಪ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
53/6, 39/1, 38/ಬಿ, 53/7, 

50/1, 51/2, 51/6
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80810

92495269

9274

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ ೋಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಢ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
32/1, 39/4, 47/7, 33/21, 

47/3, 39/2
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.08 0.99980

74579944

2383

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಯಾಲ್ಕಿಕಗ್ೌಡ ಕೆಬಾಕೆ ಪಪಲ್ು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
44/2, 53/ಬಿ2, 66/1, 

53/ಬಿಪಿ5
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.99 1.00000

23415700

1482

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಉ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಮಾಚಲ್ಘಟು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 77/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.5 0.50000
58681826

8459

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಗ ಟಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
9/2, 44/11, 23/1ಎ, 8/10, 

32/8, 38/20, 41/6
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.82 0.82830

84060090

7207

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಟಿ.ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ತ ೋಪೋಗ್ೌಡ ಬ ೋನಗರೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 41/3ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.3 0.34000
31525910

6723

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಸ.ಸುಬರಹಮಣಯ ದ್ ಡಾಡಘಟು ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 43, 54 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2 0.26860
37573591

2891

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪರಸನನ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಎಂ.ಪಿ ವಿೋರಣಣ ಗುಂಡಕ್ಲ್ೂಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್
43/ಪಿ1ಪಿ2, 43/ಪಿ1, 43/ಪಿ3, 

43/ಪಿಪಿ3
ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 1 0.08970

22183661

1221

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಶಾ ಬಿ.ಜಿ. ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪರಸನನ ಗುಂಡಕ್ಲ್ೂಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 58 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 2.6 0.44320
60800693

4340

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ಂ ಮರಿಯಪಪ ಶ್ವಲಾಪಪುರ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 52/RS/6, 52/RS/8 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.95 0.56570
34686959

9181

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಶ್ವವರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಶ್ವಲಾಪಪುರ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 47/RS/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.8 0.47030
32410927

3179

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ತಿಬಾನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 82/F ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 0.48 0.10940
95553165

2430

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ವಿ.ಲೆ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಸ.ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲ್ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 137/ಸ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.60600
42095693

8414

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ// ರಾಜಣಣ ಮೈಲಾರಪಟುಣ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.43810
34754025

0113



132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹುರುಳಿಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 90/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 1 1.01013
93986849

5403

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಣ ಮೈಲಾರಪಟುಣ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.2 0.22490
78060016

9322

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಲ್ಕೆಕೋಗ್ೌಡ ನಲ್ುಕಂದಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 146/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.60600
22782786

6683

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಹಿಡುವ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್
106/2ು ಪಿ1ಪಿ3, 106/2ಬಿ, 

106/2ಎಪಿ1ಪಿ, 106/1ಎಪಿ1-

ಪಿ2, 106/1ಎಪಿ1ಪಿ2, 

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.60600
64013778

4066

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮದ್ೋವರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
23/ಪಿ1, 23/ಪಿ2, 23/1, 

85/1, 61/8, 65/5ಎ
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.7 0.31860

54439522

6393

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಬಿ.ಸುಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 65/4, 65/5ಬಿಪಿ1, 61/10 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.5 0.14160
45613723

2101

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಶಾಯನುಬ ೋಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 66, 64 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.7 0.45100
78979126

2218

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಎಸ್.ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ಸುಬಿಾರಾವ್ ಎ.ಶ್ವರೋರಾಮನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 26/ಪಿಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 1.2 0.22490
60665318

1620

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ.ಡಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ದ್ ಂದ್ೋಮಾದ್ಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 75 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 1.6 0.27440
68853366

7369

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 141/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.64 0.64640
28502043

3126

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 86/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.45340
36372459

5678

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 164/1ಪೈಪಿ2, 3/2, 86 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.40000
76247573

4132

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ವವರಾಮು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಕಾರಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 93/1, 93/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.8 0.80810
66858259

2483

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಮರಡಿಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 10/8, 9/1ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.23 0.26070
56062461

8309

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಿ.ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಮರಡಿಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 9/1ಪಿ1, 8/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.60600
34459433

2792

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ ಮಾಯಿಗ ೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 17/ಪಿ16 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.77 0.78000
96472057

0956

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ಜಾಿಳೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 7/1… ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ುಗಡೆಡ - 0.8 0.80810
51458187

6795

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಅಡವಿಕ್ಟೆು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 33/2, 56/3, 58/2, 96/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.85 0.85860
39582312

8800

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಸ.ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 89 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.2 0.19650
92685651

0907

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಸ.ಭಾನುಮತಿ ಕೆ ೋಂ ಸ.ಸ ೋಮಶೆೋಖರ್ ಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 86/1, 86/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.2 0.04360
60558403

4354

152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.2 0.04360
39286759

9269

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಳಿಗೋಗ್ೌಡ ಪಿ.ಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 39/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.43080
59283567

1428

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಸ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸ.ಚಂದ್ರಪಪ ಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.59 0.13450
71191605

6722

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎನ್.ಎಂ.ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಜ ೋಡಿನೆರಲೆಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 99/1, 99/3, 99/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.75 0.49360
30750250

3521

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 77/3, 21/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.43080
48498142

0887

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಭ ೋನಗರೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 57/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.3 0.34010
70959506

7465

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಶ್ವಲಾಪಪುರ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 86/2, 90/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.4 0.25050
84407634

8830

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಉ ಮಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಶ್ವಲಾಪಪುರ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 9/1.. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.2 1.12614
80001525

8152

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಹ ವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 33/ಪಿ1, 141/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.7 0.70700
49681057

7961

161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 76/ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.1 1.05630
53071621

1829

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
41/6, 33/8, 38/3, 42/3, 

34/6, 42/9, 80/2, 42/5, 

38/6

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.60600
46017151

2268

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಹುರುಳಿಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 52/2ಪಿ1, 52/2ಪಿ2, 32/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.2 0.21000
45118385

0863

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 

98/2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.7 0.41490

99963132

3143



165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಳಾಿರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಣನ ರು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 182 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80800
95017489

7199

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರೋಗ್ೌಡ ಜುಟುನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 57/3, 57/7 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.8 0.39840
93110791

6170

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಎ.ಶ್ವರೋರಾಮನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 27/1ಎ1, 46/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.45340
61573895

1640

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳಗಪಪ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಎ.ಶ್ವರೋರಾಮನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.79850
82442247

7742

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಮಾರದ್ೋವನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 3/1, 3/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.38960
86911860

3920

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕಾವಡಿಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.7 0.70700
66630974

3444

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಎಲ್.ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಚಟೆುೋನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
11/ಪಿ1-ಪಿ16, 16/5ಎ, 

17/7ಪಿ3, 65/2, 65/1ಪಿಪಿ4
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1 0.22790

97343620

9527

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಟಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಿಳಗುಂದ್ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್
185, 99/3, 99/1ಎ, 97/3, 

15/7, 15/3, 15/2, 12/4ಎ, 

112/3, 191/1

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.5 0.22690
75556520

0311

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಾಡಘಟು ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್
76, 70, 2/4, 2/2, 

78/7ಎಪಿ2, 70/*, 71/1ಎ, 

76/*, 76/1ಎ, 78/1ಬಿಪಿ1, 

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.4 0.41355
81388748

1173

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಶ್ವರಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ಲ್ುೂದ್ೋವನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 260/1, 367/2, 367/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ುಗಡೆಡ - 0.69 0.69690
58726148

9917

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಜುಟುನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 73/4ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80810
51338693

4551

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
98/1, 99/4, 99/5ಪಿ2, 

136/8, 136/7
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.1 1.05630

82461332

3066

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಅಡವಿಕ್ಟೆು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 33/2, 231/ಎನಿಪ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.42 0.40990
50432476

6989

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಗ್ೌಡ ಗಂಗವಾಡಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 27/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.17 1.05630
57911233

3419

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್
89/1ಪಿಪಿ2, 89/2ಪಿಪಿ2, 

82/2, 15/ಪಿ41
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.6 0.29980

84462825

6975

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂದ್ಾನಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ನಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್
80/3ಡಿ, 79/3ಡಿ, 98/4, 

80/5ಡಿ, 79/1ಡಿ
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.8 0.43900

76821679

4896

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ// ರಾಜಪಪ ಬಿ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 77 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ - 0.68 0.68680
62197746

4244

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ನರೆೋಂದ್ರಬ್ಾಬು ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಬಿ.ಟಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 31 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.2 1.15200
52258229

4001

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 61/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1 1.01000
25969674

3229

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯತಿರಾಜು ಬಿನ್ ಬಿ.ಟಿ.ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಬಿಳಗುಂದ್ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 171/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.7 0.46000
75477872

5911

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಹಳಿದ್ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
4/2ಬಿಪಿ2, 36/3, 38/3ಬಿಪಿ2, 

39/4, 36/1, 29/2ಬಿಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1 1.01000

87617403

0148

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಾಲ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಅಮಾಸೋಗ್ೌಡ ಹಳಿದ್ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 9/6, 9/13, 9/11, 9/9, 9/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಸೌತ - 0.55 0.55557
81339283

1784

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕ್ಲ್ುೂಕೆ ಂಬರಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 9/1ಪಿ3, 9/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.65 0.14810
61406116

5173

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಕೆ.ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಪಿ.ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 266 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.08 0.20240
28888487

8714

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಫ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಜಬ್ಾಾರ್ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಕಾವಲ್ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 71/1, 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.2 0.66880
76736076

6200

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಕಾರಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 93/2, 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಕೆ ೋಸು - 0.6 0.60600
81344308

6229

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎನ್.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 114/ಇಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.79 0.79800
25433072

4430

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಉ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 8/8, 629/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.1 1.05630
21365880

1171

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 51/3 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.55 0.21820
53196637

3066

194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಭ ೋನಗರೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 64/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.8 0.80800
69950032

8935

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಜಿ.ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ
ದ್ುಮಮಸಂದ್ರ ವಾಸ, 

ಅಬಿಾಗರೆ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 2/ಪಿ32 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.6 0.29900

71672075

4855

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ// ನಂಜೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
58/2, 61/8, 46/5, 

49/7ಪಿ1, 17/2
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಸೌತ - 1 1.01000

72957422

1963

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಕೆಮಮನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
35/5, 27/1, 39/6ಬಿ, 

59/3ಪಿ5
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.5 1.44000

45490228

2465



198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಕೆ.ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಗುಡೆಡೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 6/5ಎಬಿ, 32/*, 34/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.1 1.05600
92246769

4758

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ರ್ೈಕ್ುಂಠೋಗ್ೌಡ
ಎ.ಶಾಯನುಬ ೋಗನಹಳಿಿ 

ವಾಸ, ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 77/4ಪಿ1, 40/7ಪಿ2, 40/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.60600

66602524

7754

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಜವರೆೋಗ್ೌಡ
ಭ ಸಮುದ್ರ ವಾಸ, 

ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 104/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.54 0.54500

83491074

2287

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 124/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.3 0.88000
32636975

6799

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಶೆಟಿು ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಶೆಟಿು ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 142/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.58 1.07090
40896867

8168

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಕೆ.ಲೆ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಮೈ.ಗ್ಾ ತಾಯಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಚಾಮಲಾಪುರ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 15/1, 15/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.39 0.44200
72501551

0236

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಚಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 126/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.6 1.08400
85782978

6806

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಉಮೋಶ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 69/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.2 0.82000
69897262

5356

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಎನ್.ಹರಿೋಶ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ನಿಂಗಣಣ ಉ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 83/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.46 0.34790
81742608

9183

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಣಣ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 80/13 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.9 0.65280
23407657

9582

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಗಂಗ್ಾಧರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ವಿ.ಎಂ.ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 73/13ಪಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1 0.72500
46515472

7837

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಗ್ೌಡ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್
235/2, 234/2, 237/3, 

236/2
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.95 0.68900

56490135

1131

210 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ವಿ.ಟಿ.ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಉ ಜಯರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ವಿ.ಜ.ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ
ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 117/ಬಿ, 39/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.3 0.89240

53680664

6930

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಎಲೆಕೆ ಪಪ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 91/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.6 0.23300
96806896

1369

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ
ಉಪಾಪರಕೆ ಪಪಲ್ು ವಾಸ, 

ಮಣಣಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 187/3ಪಿ2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.5 0.50500

24450011

7755

213 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ.ಎಂ.ಜವರೆೋಗ್ೌಡ
ದ್ ಡಡಯಗಟಿ ವಾಸ, 

ಚಿಕ್ಕಯಗಟಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

17/1ಪಿ2ಪಿ2, 27/3, 

34/ಎಪಿ1, 7/3, 39/*
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2 0.36800

75601013

8177

214 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ
ಮಡಿಕೆಹೆ ಸ ರು ವಾಸ, 

ಕ್ಲ್ುೂದ್ೋವನಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

240/10, 269/1, 

269/2ಪಿ2, 271/1ಎ, 

271/1ಬಿ, 293/3ಪಿ1, 

ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ುಗಡೆಡ - 1.27 1.21900
95122281

2720

215 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ
ಹೆ ನನಬಟುದ್ಹೆ ಸ ರು 
ವಾಸ, ಶ್ವರಪಟುಣ ದ್ಾಖ್ಯೂ

ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 14/1, 34/1, 34/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ುಗಡೆಡ - 0.8 0.80800
27652798

8607

216 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ರಾಮೋಗ್ೌಡ
ಉಪಾಪರಕೆ ಪಪಲ್ು ವಾಸ, 

ಮಣಣಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 181/1ಪಿ3, 216/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.56 0.56560

36059620

6139

217 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಬಿ.ಗಂಗ್ಾಧರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ದ್ ಡಡಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಣನ ರು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1 0.22290
97958253

0408

218 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 147/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಹ - 0.5 0.50500
32828815

0524

219 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ
ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ವಾಸ, 

ಚಿೋಣಯ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 87/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.96 1.88200

62469423

0104

220 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಕೆ.ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 26/10, 77/1, 77/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.38420
84252593

5814

221 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಹುಚಚಮಾಯಿಗ್ೌಡ
ಇಜಜಲ್ಘಟು ವಾಸ, 

ಕೆ ಣನ ರು ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

148/ಪಿ1, 151/5, 103/5, 

105/5
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.83 0.83800

65223981

1189

222 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 124/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.45340
73539501

9547

223 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಜ.ಸುಕ್ಣಯ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಯಗಟಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 80/3ಬಿಪಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.8 0.14100
26703177

8721

224 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಆರ್.ಶ್ವರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆರೆ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.65 0.65650
80986946

8144

225 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗುಂಗೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
11/3ಎಪಿ2, 15/3, 

33/ಪಿ2ಪಿ2, 76/ಪಿ3, 133/1, 

137/6ಪಿ3,166/4ಪಿ5, 

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.76 0.78700
28205574

0322

226 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎನ್.ಸುಜಾತ್ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ನಾಗರಾಜು ಎಸ್.ಮುತ್್ಂದ್ರ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 7/ಪಿ46 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.2 0.76500
82090175

2862

227 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹೆತ್ತಗ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 68/5, 68/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.7 0.70700
48564540

3892

228 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಕೆಮಮನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
148/2, 154/18, 154/19, 

154/20, 40/4, 41/1ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.67 0.67670

52519615

9420

229 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 24/9 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.38 0.14000
44892914

9350

230 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಗಿರಿಗ್ೌಡ ಇಜಜಲ್ಘಟು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 15/9ಪಿ1, 15/13, 172/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.75 0.49300
75112178

1252



231 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
20/2ಪಿ3, 105/*, 

18/ಬ್ಾೂಕ್1, 54/15, 

62/1ಡಿ, 62/2ಡಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.92 0.92900

77383929

6829

232 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಂಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಉ ಬ ೋರ ಕ್ುಪಪಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 5/9, 5/8, 10/* ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.87 0.19830
60806474

4992

233 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಕ್ೃಷ್ನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪ// ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಣನ ರು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 12/6.. ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 1 0.92000
66662737

8900

234 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ಟಿ.ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಜುಟುನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 22/7, 75/1, 75/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ುಗಡೆಡ - 0.52 0.52500
47712098

4652

235 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಉಯಯನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
1/17, 1/4, 12/13, 

12/16ಎಪಿ3, 16/12, 27/5, 

27/6, 27/9

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.3 0.62000
92241691

5586

236 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಸ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಎ.ಶಾಯನುಬ ೋಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 13/5ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.54 0.35500
36870820

1272

237 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಸ.ಗಜೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಎ.ಶಾಯನುಬ ೋಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 55/7ಪಿ2, 40/1, 55/9 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.68 0.44760
48470507

2687

238 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಆರ್.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿ.ಮೂೋನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
2/1, 2/3, 2/4, 2/5, 2/7, 

48/2ಪಿ1, 48/3, 48/4, 

48/8ಪಿ1

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.2 0.60270
54785757

8621

239 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ುವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಚ ಟುಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 30/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.1 1.05630
20831410

4013

241 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ರಮೋಶ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ನಗ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 167/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80810
64706036

4026

242 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 20/1, 5/ಪಿ3, 49/5ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.3 1.24800
63811590

7360

243 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ// ರಾಮೋಗ್ೌಡ
ಹರದ್ನಹಳಿಿ ವಾಸ, 

ಎಸ್.ಮುತ್್ಂದ್ರ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 7/ಪಿ21, 7/ಪಿ22 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.98 0.64507

95619425

8783

244 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಆರ್.ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಪಪಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 49/4, 49/5ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.7 0.70700
34826200

7545

245 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಯಳರ್ೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಚನಾನಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
58/2ಪಿ1, 58/4, 58/6, 

79/9ಬಿಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80810

25607475

1530

246 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು.ಎಸ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
167/ಪಿ, 162/1ಪಿ2, 

59/5ಎಪಿ1, 59/5ಎಪಿ2, 

59/6ಪಿ2, 78/2

ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.67 0.67678
73567114

2818

247 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶಿಂತ್ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಡುಗುಬ್ಾಳು ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್
27/2ಎ, 27/2ಬಿ, 27/3ಬಿ, 

27/4, 28/ಸ1, 30/2, 30/5
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.63 0.30550

31996418

4485

248 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಡುಗುಬ್ಾಳು ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್
25/6, 25/7, 26/1, 26/2ಎ, 

27/1
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.95 0.36540

53772666

7285

249 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಹಲ್ಗಪಪ
ಮಜಜನಕೆ ಪಪಲ್ು ವಾಸ, 

ಅಂಚಚಿಟುನಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 91/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.75750

70603094

7049

250 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಭೋಮನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 10/2ಪಿ, 10/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.34 0.10698
25459682

1256

251 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸವಲೆಗ್ೌಡ
ಕೆಂಪನಕೆ ಪಪಲ್ು ವಾಸ, 

ಇಜಜಲ್ಘಟು ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 32/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.2 0.61030

74628109

9602

252 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ
ಡಿ.ಮಲೂಗರೆ ವಾಸ, 

ಮಾವಿನಕೆರೆ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 32/ಪಿ103 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.3 0.34000

51543843

3323

253 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿೋಗ್ೌಡ
ಮಜಜನಕೆ ಪಪಲ್ು ವಾಸ, 

ಅಂಚಚಿಟುನಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 91/ಸಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.43244

95454488

9384

254 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಹಮದ್ ಖಲೋಲ್ುಲಾೂ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಖಲಾಕ್ ಎ.ಶ್ವರೋರಾಮನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80810
20132714

1878

255 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿೋರ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಅಜಿೋಜ್
ನಾಗಮಂಗಲ್ ವಾಸ, 

ಹೆಚ್.ಎನ್.ಕಾವಲ್ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 138 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 1.6 0.29988

83981103

0297

256 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಗಂಗಪಪ ಹ ವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 44/ಜ35 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ, ಬಜಿಜಮನಸನಕಾಯಿ - 0.6 0.60600
87941588

0124

257 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ
ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ವಾಸ, 

ದ್ ಂದ್ೋಮಾದ್ಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 216/* ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 1.6 1.02967

20286763

3065

258 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಜುಟುನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 22/7, 26/1, 75/1, 75/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ುಗಡೆಡ - 0.42 0.47600
78171866

0001

259 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿೋರ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಸೈದ್ು ಸಾಬ್
ನಾಗಮಂಗಲ್ ವಾಸ, 

ಭೋಮನಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್

281/ಬಿಎಪಿ70, 

281/ಬಿಎಪಿ71, 

281/ಯುಪಿ76, 281/ಬಿಎಪಿ80

ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ - 1 0.37800
46276691

4032

260 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಶೆಟಿು ಬಿನ್ ರಾಮಶೆಟಿು
ನಾಗನಹಳಿಿ ವಾಸ, 

ಕ್ುಡುಗುಬ್ಾಳು ದ್ಾಖ್ಯೂ
ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 145/ಪಿ2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.45340

73366952

4596

261 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ುಮಮೋಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 29/3ಪಿ2, 35/1ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.59 0.59598
48653852

8095

262 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 21/1ಪಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 1.1 0.99000
32531847

4360

263 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ವಿ.ಕ್ೃಷಣಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಸ.ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲ್ಯಯ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 107/2, 107/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.8 0.16920
82070270

4102

264 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಹೆ ನನಗಿರಿಯಪಪ ದ್ೋವರಮಾದ್ಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 121/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.69 0.69690
63841874

9027



265 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಹ ವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 201/ಪಿ33 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.6 0.12690
84034040

3748

266 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಯಣಣ ಕೆ ಡಗಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 40/2ಎಪಿ4, 40/2ಎಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.6 0.38820
64580111

8462

267 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಸ.ಮಹಾಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಂ.ಸ.ಚಂದ್ರಪಪ ಮೈಲಾರಪಟುಣ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 75/3, 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.7 0.46070
88173771

1136

268 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.3 0.15110
35755889

0988

269 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿಟುಗ ೋನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 173/ಪಿ26 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.8 0.41760
23098393

7824

270 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಿೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಕ್ಪನಿೋಗ್ೌಡ ಮಣಣಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
243/4ಪಿ3, 243/4ಪಿ2, 

243/3
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 0.71 0.67190

40352134

1827

271 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತ ೋಪೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
62/1ಪಿ4, 47/5, 48/19, 

45/11, 56/3, 65/3ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.58 0.58580

47348356

3039

272 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 40/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.41250
50878473

9853

273 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 46/6ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.44680
52653164

4459

274 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಸದ್ದೋಶಿರ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮಾಚಲ್ಘಟು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.2 0.22670
83547149

0165

275 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಮಮ ಮಾರದ್ೋವನಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 71 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.29 0.32330
40779567

1603

276 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬ ಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 58 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.54 0.54540
86513362

1572

277 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ೋಡಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 117/4, 30/1ಪಿ3, 117/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.43360
45236269

7153

278 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪರಾಜು ಕ್ಲ್ುೂದ್ೋವನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 92/94 ಬ್ಾೂಕ್, 384/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.45 0.41470
53196010

7105

279 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಗರಿಗ್ೌಡ ಬರಹಮದ್ೋವರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 22/1ಎಪಿ, 64/1, 64/3, 64/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.75 0.38460
44187199

3558

280 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಬುರುಡುಗುಂಟೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 53/ಪಿ194 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.8 0.51350
26246086

6290

281 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಧುರಾಯಿಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್
26/2ಪಿ4, 27/1, 26/2ಎಪಿ1, 

26/2ಎಪಿ2, 26/2ಸಪಿ3
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.88 0.46940

50058790

4032

282 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಿ.ರಾಜ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಮಾದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 83/1ಪಿ1, 6/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.74800
50577507

4565

283 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಪಪಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 19/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.41060
47269932

6373

284 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬ್ಾಳಯಯ ಖರಡಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
27/4ಪಿ2, 37/12, 37/19, 

27/6, 102, 88/ಪಿ19
ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.22 1.17150

53263506

2293

285 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಎನ್.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಎ.ನಾಗರಾಜು ಮಾಚಲ್ಘಟು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 79/1, 9/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.52 1.45960
39556823

2229

286 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಎನ್.ವರದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗಯಯ ನಲ್ುಕಂದಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 140/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 1.00 0.22790
81098105

5432

287 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 231/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.79530
95981956

6197

288 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಬ ೋಯಿ ಬ್ಾಯಲ್ದ್ಕೆರೆ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 144/1ಎ, 144/2ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 0.88 0.20060
53550875

0488

289 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂದ್ಾನಯಯ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡನಿಂಗಯಯ ದ್ ಡಾಡಜಟಕ್ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 11/2, 140/ಪಿಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.83 0.83840
65395300

4596

290 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ ಹುಚಚಹನುಮಯಯ ಅಂಬಲ್ಜಿೋರಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 22/2, 22/1, 36/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 1.54 0.28110
72766097

4398

291 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗಯಯ ನೆಂಗನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 56/ಪಿ9 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಯ - 0.80 0.39990
71849469

9394

292 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಯವಯಯ ಬಿನ್ ತ ೋಪಯಯ ಆರಣಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್
1/ಪಿ5ಪಿ1, 88/ಇಪಿ1, 

86/ಇಪಿ5, 68/8, 73/3ಪಿಜಿ
ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.49070

42922785

3101

293 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಚುಂಚನಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್
124/ಬಿ ಬ್ಾೂಕಿಪ1, 147/ಬಿ, 

124/ಪಿ5
ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 1.02 0.23255

23522247

5509

294 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಬಿಂಡೆೋನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 45/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.27822
68994036

6079

295 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಕೆ.ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಹದ್ಂಗರೆ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 53/ಬ್ಾೂಕ್12 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.32912
22359584

0523

296 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ಬಿಂಡೆೋನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 251/* ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.28648
89850775

0831

297 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ಸ.ವರದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಿಗಯಯ ಗದ್ದಭ ವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 115/3ಪಿ1ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆ/ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.42246
84682163

9511



298 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ುವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಿ.ಎಂ.ಲ್ಕ್ಕಯಯ ಚಿಕೆ ಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 2/7, 1/11 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.28 0.22905
33890995

7454

299 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 62/ಪಿ5 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.80810
86592042

8416

300 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ದ್ ಂದ್ೋಮಾದ್ಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 54/2, 54/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.25402
94411017

3703

301 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ದ್ ಂದ್ೋಮಾದ್ಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 54/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 0.35 0.11088
94411017

3703

302 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಕಯಯ ತ ರೆಮಾವಿನಕೆರೆ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 26/6ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.99 0.49469
47244553

6995

303 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 49/ಪಿ21, 66/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1 0.99013
28354819

1862

304 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಹುಚಚಯಯ ಪಾಲ್ಗರಹಾರ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 90/* ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.26069
77226126

4280

304 254.45 182.95728

5%

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ಎನ್.ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಲಾಳನಕೆರೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

140/1ಪಿ, 142/20, 

142/12ಎ, 142/12ಬಿ, 

140/1ಪಿ, 140/ಪೈ, 
140/ಪಿ2, 140/ಪಿಪಿ28, 

142/21, 142/1

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.60 0.00635
29329166

9094

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ದ್ಂಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 76 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.50 0.00959
27484466

5599

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಮರಿಗ್ೌಡ ಗಂಗರಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 14/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.027
73820040

4949

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಕೆ.ಪಾತ್ಸಾರದಿ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಲಾಳನಕೆರೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 139/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.0092
58072247

2257

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಮಾರದ್ೋವನಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 82/ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.37 0.01422
36973976

5266

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಲ್.ಬಿ.ಗ ೋಪಿನಾಥ್ ಬಿನ್ 
ಎಲ್.ಕೆ.ಬಸವಲಂಗೋಗ್ೌಡ

ಲಾಳನಕೆರೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
54/ಪಿಪಿ93, 54/ಪಿ6, 

53/1ಎ, 253
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.90 0.02044

72574975

5902

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕ್ದ್ಬಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 201/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.018
61699369

7698

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ದ್ ಡಾಡಘಟು ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 21 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.45 0.01081
49603223

8908

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಕಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಶ ರನಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 40 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.60 0.05893
51006301

1262

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜ ೋಗೋಗ್ೌಡ ಗ ಂಡೆೋನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

17/ಎಪಿ1, 68/4ಪಿಪಿ2, 

54/2, 60/9, 65/2, 

60/ಬಿ, 18/2ಪಿಪಿ1, 

18/1ಸ

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.20 0.01189
63792281

7845

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸ.ಹೆಚ್.ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬುಡುರ್ೋಗ್ೌಡ ಉ 

ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ
ಚಿಕೆ ಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 18/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ

ಟೆ ಮಾಯಟೆ , 

ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ
- 0.20 0.00769

77293033

8749

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ ಕೆ.ನಂಜಪಪ ಕೆಂಚಗ ೋನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 59 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.40 0.01104
89581237

2232

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಾಡಬ್ಾಲ್ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
15/1ಎ, 21/7ಪಿ1, 

61/1, 57/ಪಿ18, 

16/4ಪಿ2, 16/4

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02306
66317781

0280

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಭಾಗಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಮುರುಳಿೋಧರ.ಕೆ.ಎನ್ ಹೆ ನಾನವರ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
208/2, 208/8, 

208/11
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.00 0.01058

42867363

3209

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನುನಡಿಕೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 26/ಪಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.01346
40488621

2282

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಎಸ್,ಕ್ೃಷ್ನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ನಾರಗ ೋನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 20/ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ - 1.00 0.02623
84158262

6917

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸೈಯದ್ ಅತಿಕ್ ಸರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ 

ಹೆೈದ್ರ್
ಮಳೆಿಕೆ ಪಪಲ್ು ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 51, 52, 53, 54,55 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 3.90 0.02313

54608557

7193

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಮೈಲಾರಪಟುಣ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 294/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.80 0.02103

53809919

3871

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಆರ್.ಬಸವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಲಾಳನಕೆರೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
33/1, 33/2, 32/2ಬಿ, 

33/3
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.90 0.0142

87759680

3502

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ಾರಚಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಾರ್ ಭ ವನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 44/ಬಿ1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.53 0.02385
98937488

8189

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಯಣಣ ಕಾರಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 2/ಪಿ31 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.60 0.01452
49690190

6078

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್.ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಸಾರಿಮೋಗಲ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 31, 27/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.79 0.00836
75608858

1166

ಒಟುು



23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಹೆಚ್.ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹಾರುರ್ೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 58/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.80 0.00747
94192139

3163

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಗಂಗರಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 45/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.0135
73985810

5127

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಳಾಿರಿಕೆಂಚ ಗ ಟಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01537
30545280

5910

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಳಾಿರಿಕೆಂಚ ಗ ಟಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.02103
30545280

5910
27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಳಾಿರಿಕೆಂಚ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.40 0

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಿಡೋರೆೋಗ್ೌಡ ಖರಡಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 42/9, 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01537
29996873

9380

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೈವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಿಡೋರೆೋಗ್ೌಡ ಖರಡಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 10/2, 42/12 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01538
54295046

4589

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ವಿ.ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 53/ಬಿಪಿ6, 53ಬಿಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.02883 -

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 162/ಪಿ1, 61/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.70 0.00741
31212656

6272

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ದ್ ಡಾಡಘಟು ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 15/ಪಿ1, 20/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.33 0.01268
49603223

8908

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 65/1, 77/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03075
51987719

9354

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 48/4ಬಿ, 47 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.0289 -

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಕಾವಡಿಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 82/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03075
75661617

4331

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಮ ಟಿ.ಕ್ೃಷಣಯಯ ಕಾಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 22/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.10 0.01123
29224573

9181

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಹೆಚ್.ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 40/1ಸ, 84/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.00788
25748041

6119

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಹೆಚ್.ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 43/1ಬಿಪಿ2, 12/ಪಿ29ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.70 0.00467
25748041

6119

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸ.ಎನ್.ಸುಬರಹಮಣಯ ಬಿನ್ 
ಸ.ಎನ್.ನರಸಂಹಮ ತಿ

ಸ ೋಮನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 89/1,92, 91/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.25 0.01193
72254534

3925

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಗಯಯ ಸಾತೋನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 35/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.30 0.01114
56993749

4374

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ತ್ುಪಪದ್ಮಡು ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 226/ಎ, 274/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.65 0.01769
53462720

1405

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ ಡಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಮುತ್್ಂದ್ರ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 5/ು , 7/ಪಿ60 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.80 0.02103
41883121

9232

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲ್ಪನಾ ಕೆ ೋಂ ಹಿರಿಯಣಣ ಸದ್ಾದಪುರ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 58/ಪಿ22 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.60 0.01336
83342129

2118

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಹಿರಿಯಣಣ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 58/ಪಿ79 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.02103
44486049

4881

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಹಿರಿಯಣಣ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್
32/1, 58/ಪಿ78, 

58/6ಪಿ, 25/3ಪಿ7, 

65/2ಎಪಿ1, 75

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.56 0.00792
44486049

4881

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ PÉA¥ÉÃUËqÀ ©£ï ¨ÉÆÃgÉÃUËqÀ ಗಂಗರಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 26/3p2, 6/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.9 0.0405

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ರಾಜಾಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಉಪಾಪರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 150, 151 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.5 0.01386

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 80/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.90 0.0405
63599713

4043

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದಿಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 157 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.018
26169810

5307

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಂಬೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 108/p40 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.0135
59608265

9472

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 105/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.36 0.0162
79369070

5021

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
138/14, 13/10ಪಿ1, 

170
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.68 0.0306

26085339

9195

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಹುರುಳಿಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
52/2ಪಿ1, 52/2ಪಿ2, 

124/3
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.80 0.07866

45118385

0863

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪುಟುಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಉ 

ರಾಮೋಗ್ೌಡ
ಅಡಕ್ತ್ಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 11/1ಪಿ, 77/2ಪಿ2, 23/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.44 0.0198

92765326

2260

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 70/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.74 0.0333
75546591

1020

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 20/2ಪಿ2, 20/3, 21/14 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.94 0.0423
68597422

8848

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 60 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.036
34009520

0725

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 78/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.85 0.03825
61400049

8619



59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 46/3, 59/8, 48/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.0225
95261958

5686

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಕೆ.ಕ್ೃಷಣಮ ತಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 26/1ಪಿ1, 26/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.0315
27827791

2282

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕಾವಡಿಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
12/ಪಿ6, 14/1, 20, 

41/3ಪಿ3, 41/3ಪಿ5
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 0.045

59454553

5644

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 144/1, 142/3, 144/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.37 0.01665
80028376

0472

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ನಾಗೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸ.ಆರ್.ಸಂಪತ್ುತ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 102/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.27 0.01215
70591268

7401

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪೋಗ್ೌಡ ಉ 

ಮೊೋಟೆೋಗ್ೌಡ
ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

51/1, 91/1, 90/3, 

84/4
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.50 0.06604

86389230

5331

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಯಾಲ್ಕಿಕಗ್ೌಡ ಉ 

ಅಡಾವುಡಿಗ್ೌಡ
ಕಾವಡಿಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

68/1, 53/ಎಪಿ5, 

53/ಬಿಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03075 -

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 84/1, 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.93 0.03278
37892687

5628

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 7/ಪಿ12, 26/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.10 0.04921
94182238

8688

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ,ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬರಹಮದ್ೋವರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.49 0.02205
76517860

8447

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.76 0.0342
97991630

2284

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 62/3ಬಿ, 63/1ಎಫ್ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.68 0.0306
40470558

7293

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಣಣ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 63/9, 79/1ಪಿ2, 79/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.65 0.02925
23340088

9678

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 33 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.36 0.01384
80841727

2150

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಗುಣಯಯ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡೆೋನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್
140/3, 142/8ಪಿ, 

140/7ಪಿ1, 41/2ಇ, 

42/1ಇ
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.5 0.03507

39191751

6678

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಚಂದ್ರಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಆರ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಜ ೋಡಿಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 36/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.1 0.04185
72517437

9123

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಗುಡೆಡೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 94/17, 17/9, 50/6 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ , 

ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ
- 1.3 0.05763

25774004

0079

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ ೋಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಪಿ.ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.01052
89293729

6391

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಖರಡಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 105/1ಎ, 84/7ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.67 0.01761
41910393

3776

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಸುನಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಮರಿಯಪಪ ಖರಡಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 54/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.23 0.01035
72791345

7132

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
63/10, 63/11, 

63/15, 63/7
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.0171

32413510

7579

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಕೆ.ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಗುಡೆಡೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
37/4, 38/4, 34/ಪಿ4, 

41/6
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.77 0.03465

84638237

8832

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಂಕ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಣನ ರು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

17/4, 85/5, 85/4ಬಿ, 

85/7, 85/8ಬಿ, 85/9, 

85/10ಎ, 85/10ಬಿ, 

85/11, 85/4ಎ, 85/8ಎ

ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 1 0.02628
72824250

1658

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮದ್ೋವರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

70/10, 79/8ಸಪಿ3, 

62/ಪಿ3, 

66/ಬ್ಾೂಕ್24/27, 

44/3ಬಿಪಿ3

ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.73 0.03285
76671384

0219

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ನೋಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 49/ಪಿ6, 141/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.95 0.04275
93936376

2295

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಪುಟೆುಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 36/7, 34/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.82 0.0369
32989454

4164

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

98, 119/3ಪಿಪಿ2, 

68/6ಪಿ1, 68/3, 

60/20, 69/8, 56/6, 

79/4, 79/1ಪಿ3, 

84/3ಪಿ1, 85/2ಪಿ1

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.1 0.04921
35750400

2480

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 8/5, 160/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.58 0.0261
64793250

1486

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಟಿ.ಎನ್.ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ// 

ಎನ್.ನರಸಂಹಯಯ

ತ್ಟುಹಳಿಿ ವಾಸ, 

ದ್ ಂದ್ೋಮಾದ್ಹಳಿಿ 
ದ್ಾಖ್ಯೂ

ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 163/ಎ, 144/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.7 0.0315
56792848

6050



88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಪಪ
ಕ್ುಂಟಾನುಕೆ ಪಪಲ್ು 
ವಾಸ, ಗ ಲ್ೂರಹಳಿಿ 

ದ್ಾಖ್ಯೂ
ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 42/2ಎ, 42/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.01477

48215584

4139

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ತ್ಟುಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 68/, 68/ಪಿ74 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.9 0.0405
77809342

8070

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ// ಕ್ೃಷಣಪಪ
ದ್ ಡಡಯಗಟಿ ವಾಸ, 

ಮಣಣಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.7 0.0315

49095787

2553

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲೆೋಗ್ೌಡ
ಕ್ಲ್ುೂವಿೋರನಕೆ ಪಪಲ್ು 
ವಾಸ, ಎಸ್.ಮುತ್್ಂದ್ರ 

ದ್ಾಖ್ಯೂ
ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 61/1ಎ, 62/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.6 0.02083

92602194

6272

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ
ಬಿಟುಗ ೋನಹಳಿಿ ವಾಸ, 

ಮೈಲಾರಪಟುಣ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 271/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.5 0.0225

53809919

3871

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 37/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.3 0.0135
53667348

0598

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ತ್ಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಉ 

ತ್ಮಮಯಯ
ಯಗಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 37/1ಎ1, 44/10, 51/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ  + ಬದ್ನೆ - 0.9 0.0405

60589798

1989

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಶೆಟಿುಗ್ೌಡ ನರಗಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 70 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.21 0.00945
26006788

7517

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 143 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
92096321

0936

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 56/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.2 0.009
73155812

3376

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ
ಚಿೋಣಯ ವಸ, 

ಭ ಸಮುದ್ರ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 96/1, 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.036

97922375

6576

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
155, 147/2ಪಿ3, 67/5, 

58/2, 57/8ಪಿ4
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.85 0.03825

56946586

4049

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಯಣಣ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

100/7, 100/4, 

100/3, 99/15, 99/2, 

111/3ಎ1, 106/5, 

100/8

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.7 0.07446
65945840

6664

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಸ. ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಯಯ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 100/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.1 0.04921
64135080

5501

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಯಣಣಗ್ೌಡ ದ್ಂಡಿಗನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 149/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1 0.03834
66476976

0862

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮೈಲಾರಿಗ್ೌಡ
ಗ ಗೆನಕೆ ಪಪಲ್ು 

ವಾಸ, ಮೈಲಾರಪಟುಣ 
ದ್ಾಖ್ಯೂ

ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 92 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.8 0.03025
94542734

5203

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಮ ಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
66/6, 1/11ಪಿ17, 

54/1, 55/1
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.8 0.03075

85569910

2385

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಜ.ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಂ.ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
72498336

4379

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 2/11, 2/10, 5/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.43 0.01935
24778643

6163

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾವಲ್ು ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 18/13 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಸೌತೋಕಾಯಿ - 0.65 0.02925
81010309

0869

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ
ಚೌಡಗ ೋನಹಳಿಿ ವಾಸ, 

ಮಾಚಲ್ಘಟು ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

55/1, 55/3, 74/8, 

74/11
ಸಾಮಾನಯ

ಟೆ ಮಾಯಟೆ , 

ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ
- 1 0.045

38304762

1687

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಚೌಡಗ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 44/1, 22/2, 24/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1 0.045
50064257

2938

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಗಂಗರಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 58/ಸ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
67949746

6185

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 12/11, 21/1, 14/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
68531661

4292

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಂಬೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 108/ಪಿ10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
27492475

7856

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ಗಂನರಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
25781281

0109

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 32/2ಪಿ1, 34/ಸ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
51156981

5014

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 55 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
59293461

8631

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 57 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
85652421

7157

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 94/3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.4 0.018
20192659

6555



118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಕ್ನಯ ಕೆ ೋಂ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 61/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.0171
82483383

6566

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಗರುಡನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 49/ಎಪಿ2, 26/ಪಿ69 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.3 0.01255
84227896

8965

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಗರುಡನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 26/ಪಿ32, 26/3ಬಿ, 17/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.9 0.01649
63790945

6302

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಮಂಜ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
81375638

1846

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ಕ್ುಮಾರಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಎಂ.ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
50304911

2524

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಸುಖಧರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

146/7ಎ, 142/1ಡಿ, 

128/1ಎ, 130/1ಬಿ, 

130/1ಎ, 105/8ಪಿ1, 

139/1ಸಪಿ2, 146/5ಸ, 

141/7ಎಪಿ2

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.08 0.04879
83340010

2639

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ.ಎನ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಪಿ.ಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 28/16 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ , 

ಎಲೆಕೆ ೋಸು
- 0.6 0.027

75019415

1019

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಗದ್ದಭ ವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 112 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.8 0.00846
92391431

5538

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಾಲಕಗ್ೌಡ ಗ ಟಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 31/1ಪಿ1, 59/8ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.36 0.0162
32329227

5605

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಕಾರಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್
103/ಪಿ2, 47/ಪಿ15, 

139/ಪಿ3, 47/ಪಿ13
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.5 0.01386

79363280

9094

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್.ವಿ.ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಡಿ.ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜಶೆಟಿು
ಭೋಮನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 281/ಬಿ13ಪಿ63 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 0.8 0.00846

45582604

4728

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶಿರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ
ಬ ಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ 
ವಾಸ, ಮುದ್ದನಹಳಿಿ 

ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 29/6ಪಿ1, 30/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.42 0.0189

21097135

6890

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ
ಮ ಡಲ್ಕೆ ಪಪಲ್ು 
ವಾಸ, ತ್ುಪಪದ್ಮಡು 

ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 117/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.4 0.01052

88668032

8870

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮು ತ್ಟೆುೋಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 65/1ಪಿ51, 92/ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.47 0.02115
42381802

2205

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನವಿೋರೆಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಚೌಡಗ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 68, 69, 70, 71 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.1 0.04753
70561282

8344

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ನಾಗಣಣ ಬಿನ್ ಸಣಣಮ ಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
1/ಪಿ11, 1/11ಪಿ76, 

66/6
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.9 0.03031

22444125

0390

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ತ ೋಟೆೋಗ್ೌಡ ಗಂಗವಾಡಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 9/10, 68/19 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.28 0.0126
57126493

5165

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡ ಹ ವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 36/ಸಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.37 0.01422
68439887

0784

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಹ ವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 44/ಪಿ17 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.4 0.01538
57830044

1546

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಎಸ್.ಮುದ್ದಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಶ್ವರೋನಿವಾಸಯಯ ಚಿೋಣಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
34/9, 34/8, 34/6

68, 34/10
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.58 0.02229

42792269

1089

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಮ ಮರಿಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

15/4ಪಿ4, 21/ಪಿ2, 

23/12ಪಿ3, 23/15ಪಿ3, 

26/ಪಿ8ಪಿ1, 26/ಪಿ12, 

26/ಪಿ15, 127/8, 

127/6, 137/2ಪಿ4, 

135/8

ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 1.7 0.05674
38204564

9385

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಅಡವಿಕ್ಟೆು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 15 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1 0.045
45343305

3045

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಬಿ.ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎ.ಸ.ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 137/17 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.03075
39761313

0848

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜ.ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಚಿೋಣಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
13/ಪಿ1, 13/2ಪಿ2, 

20/5ಪಿ1, 17/2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.27 0.00286

88159769

8118

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಣಣ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
61/13, 66/ಸ, 61/12, 

61/14
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.43 0.01935

23340088

9678

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡಯಯ ಚಿೋಣಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 42/4, 112/3ಸ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.65 0.0292
76901247

8438

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
4/2ಪಿ1, 54/2, 

23/2ಪಿ2ಪಿ2, 

237/3ಪಿ2ಪಿ2

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1 0.045
88109678

4036

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 198/1, 154/9, 188/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.85 0.03825
99718681

6808

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಗುರುಗಳಮಾದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 341/ಎಪಿ5, 82/5 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.7 0.02573
82484462

9018

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಗುರುಗಳಮಾದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
81/5ಪಿ1, 143/2, 

152/2
ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.41 0.01576

56479128

6552



148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಟಿ.ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ತ ೋಪೋಗ್ೌಡ ಬ ೋನಗರೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 53/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.01575
75811772

8437

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
242/2ಪಿ1, 48/1, 

57/7/ಪಿ3, 57/2ಪಿ2ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.63 0.02835

68019440

2506

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತಾಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಜ.ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಗಂಗವಾಡಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 13/1, 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ, ಬ್ಾಳೆ - 0.55 0.02058
57940782

9223

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಲ್ುೂದ್ೋವನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 384/2, 150/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.01461
81330656

8792

152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ ಂಡೆೋನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
23/3ಎ, 22/7, 90/2ಎ, 

91/1ಪಿ
ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.8 0.036

51472949

2964

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಿೋಣಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 101/2, 101/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.76 0.0342
53821637

1418

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 5/ಪಿ1, 8/ಪಿ4, 13/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.84 0.0378
58443329

9308

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಗುರುಗಳಮಾದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
81/9, 76/4, 79/5, 

67/7, 56/11, 52/11, 

163/3

ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 1 0.03499
30503902

2801

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುದಿಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
67/1ಬಿ, 14/3ಪಿ1, 

120/11, 83/16ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018

29290233

6015

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ್ಾಯದ್ೋಗ್ೌಡ ಇಜಜಲ್ಘಟು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 144/1, 126/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.2 0.009
24852009

5731

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 20/1, 5/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.88 0.0396
63811590

7380

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ನಿಂಗಯಯ ತಿಬಾನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್
4/ಪಿ3, 6/4ಬಿ, 60/4, 

121/2, 19/1
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1 0.01058

78818639

1925

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಸುಖಧರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 55/2 ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ, 

ಟೆ ಮಾಯಟೆ 
- 0.61 0.02745

45106086

5618

161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 33/17, 33/18, 90/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್ - 0.6 0.027
88371633

4270

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ತಂಗಿನ ಭಾಗ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 16/2, 16/8, 15/13 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.5 0.01922
64906871

8716

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಶೆಟಿು ಬಿನ್ ತಿಮಮಶೆಟಿು ಕೆಂದ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 13 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.5 0.01922
63808590

7704

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮ ಡಿೂಗ್ೌಡ ತಾವರೆಕೆರೆ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್
42/ಪಿ20, 42/ಪಿ23, 

42/ಕೆ3
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2 0.01715

26549720

0729

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 26/1, 247/1, 20/4 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ , 

ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ
- 0.31 0.01395

96821688

8247

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಗಂಗರಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 77 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
67884570

7069

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಗಂಗರಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 51/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
65465039

0548

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ
ಹುಚಚನಕೆ ಪಪಲ್ು 

ವಾಸ, ಬಿ.ಮಲೊೋನಹಳಿಿ 
ದ್ಾಖ್ಯೂ

ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್

53/7ಸ, 53/16, 

56/ಪಿ3, 56/ಪಿ2, 59/4, 

59/13, 59/14, 

57/3ಪಿ2, 61/18ಪಿಪಿ1, 

62/3, 62/4ಪಿಪಿ1, 

57/3ಪಿ, 57/3ಪಿ2, 

57/3ಬಿ1, 71/28ಪಿ1, 

57/12ಪಿ2, 57/13, 

162/4ಪಿಪಿ2, 57/12ಪಿ, 

71/27ಪಿಪಿ2

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.2 0.01788
89377444

5990

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಜಯರಾಂ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.6 0.02146
44187194

3558

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಜ ಬಿನ್ ದ್ಗಲಮಲ್ೂಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 171/4ಎ, 7/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
78083140

7399

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಾಲ್ಕಿಕಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಕಾರಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 18/9ಪಿ2, 18/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.5 0.0225
76785638

9213

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕ್ಲ್ುೂಕೆ ಂಬರಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 47 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.00635
29639583

1343

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಜ.ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಚಿೋಣಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 95/1, 108/4, 108/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.036
40559170

0888

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ ಬಿನ್  ದ್ ಡಡಈರೆೋಗ್ೌಡ ಖರಡಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 9/1… ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
37573236

6979

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಭದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ದ್ ಡಡಈರೆೋಗ್ೌಡ ಖರಡಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 14/2, 14/6, 42/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
87812303

7413

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಗಿರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆಬಾೋಕೆ ಪಪಲ್ು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 27/1, 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.0351
28300529

0014



177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಪಪ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 17/1ಪಿ1, 23/3ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.29 0.01305
38540172

0983

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಪಿ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ೋಮೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 68/2, 79/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.39 0.01755
79134378

5574

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 412/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.5 0.0225
64077110

7269

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಯಯ ಚಿೋಣಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
97/2ಪಿ3, 98/1ಪಿ5, 

98/2ಎಪಿ4
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1 0.045

41025280

5488

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಅಡವಿಕ್ಟೆು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 84/ಪಿ3, 72/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.01575
31689542

1878

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಮೈಲಾರಪಟುಣ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್
177/2, 180/1, 

180/4, 181/2, 

181/4, 149/2

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.036
35979317

7788

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ ೋನೆೋಗ್ೌಡ ಚನಾನಪುರ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 20/ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.6 0.05869
91339960

9346

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಕೆಬಾೋಕೆ ಪಪಲ್ು ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 29/2, 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.027
76630747

0718

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ// ಬಿ.ನಿಂಗಪಪ ಬರಹಮದ್ೋವರಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 59/2ಎ, 59/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.9 0.0405
51449935

3155

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಕೆ ೋಂ ಚಲ್ುವಯಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 87/1ಸ2, 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.6 0.02188
36839058

5273

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಘುರಾಮಪುರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
154/2, 154/5, 

239/1ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.5 0.08955

65841211

5573

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಗಂಗವಾಡಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 27/ಪಿ5, 73/8 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.7 0.02573
62128266

6792

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಹೆತ್ತಗ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.6 0.02175
29006432

7611

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡನ ಅಪಪಣಣ ಚಂದ್ನಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 49/6, 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1 0.04618
88271430

4724

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ರಾಮದ್ೋವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 27/ಪಿಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ , 

ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ
- 0.7 0.02691

49081329

7223

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಟುದ್ಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 21/1ಎ, 18/7 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ - 0.39 0.0099
35146593

8983

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 65/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.2 0.03995
61342186

7922

194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಕೆಂದ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 65/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.2 0.009
37794747

6462

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ
ಹೆ ನಾನವರ ವಸ, 

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 8/7, 8/6ಎಪೈ ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.01538

34486996

1453

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಣಣ ಬಿನ್ ಹೆ ಟೆುಮಾಯಿಗನತಿಮಮ 24 ಎಸ್.ಮುತ್್ಂದ್ರ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 121… ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಯ - 0.4 0.02833
78296808

3854

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಹ ವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 44/ಪಿ31 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.85 0.00899
54179642

5135

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಹ ವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 44/ಪಿ72 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.60 0.01452
40202402

9162

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.018
87381310

2954

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಟುಯಯ
ಹೆ ಸಕೆ ಪಪಲ್ು ವಾಸ, 

ಹುಲೊೋಕೆರೆ
ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್

66/21, 66/2, 69/21, 

71/21, 71/11, 71/3, 

63/6, 58/2

ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು, ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.018
70911980

9041

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 12/5, 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.018
38846396

6159

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ
ಶ್ವವನಹಳಿಿ ವಾಸ, 

ಗಂಗರಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 14/ಪಿ22 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.018

25573561

5567

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ
ಶ್ವವನಹಳಿಿ ವಾಸ, 

ಗಂಗರಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 14/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.018

86228989

7460

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ.ವರದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಬಿ.ವರದ್ರಾಜು ಕ್ುಡುಗುಬ್ಾಳು ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 102/2ಪಿ2, 157/ಸ, 6/7 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 0.36 0.01384
76511938

2608

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಸ.ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರೆಗ್ೌಡ ಚಿೋಣಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 13/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.64 0.0288
46184377

4447

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ವರದ್ಯಯ ಕ್ುಡುಗುಬ್ಾಳು ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್
108/1ಬಿ, 122/4ಬಿ, 

142/ಸಪಿ5
ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 0.7 0.02691

42170178

7252

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಡುಗುಬ್ಾಳು ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್

101/3, 5/6, 

125/10ಎಪಿ1, 

125/1ಪಿ1, 125/4, 

125/1ಪಿ2

ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 0.7 0.02691
70805413

7600

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸ.ವರದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯಯ ಕ್ುಡುಗುಬ್ಾಳು ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 160 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 0.4 0.01538
72335721

6615

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗಯಯಗ್ೌಡ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.3 0.0135
92230848

8377



210 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲ್ಿರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ತ್ಟೆುಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 65/ಪಿ31 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
99360165

2223

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಾಯಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದಿಗ್ೌಡ ಉ 

ಮಲ್ೂಪಪ
ಹ ವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 74 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.01575

56200254

2713

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ
ಶ್ವವನಹಳಿಿ ವಾಸ, 

ಪಿ.ಮಲೊೋನಹಳಿಿ 
ದ್ಾಖ್ಯೂ

ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 48 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.01575
34895528

9932

213 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವರಾಜು ಬಿನ್ ಶ್ವರೋಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಬ ಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
42/1ಎಪಿ2, 51/1ಪಿ, 

49/2ಎ
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.45 0.02025

69235366

1661

214 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 59/ಪಿ19, 27/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
68834955

9504

215 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಮಾಯಣಣಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 50 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
44905600

8284

216 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ
ಶ್ವವನಹಳಿಿ ವಾಸ, 

ಗಂಗರಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 53/ಪಿಪಿ1, 67/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018

52718026

6284

217 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ನವಿೋನ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 71/4, 71/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.01575
98156159

5073

218 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 95/ಪಿ1, 71/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.3 0.0135
95831458

2677

219 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡೆೋನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್
151/2, 159/5, 

116/4ಪಿ, 128
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.28 0.01195

69215541

7070

220 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಲೆೋ// ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ
ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡನಕೆ ಪಪಲ್ು 
ವಾಸ, ಕೆ ೋಟೆೋಬಟು 

ದ್ಾಖ್ಯೂ
ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 166/10, 167/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.3 0.0135

32603517

8538

221 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶಿರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬ ಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 51/5, 7/3, 36/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.5 0.0225
21097135

6890

222 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಶ್ವರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಮಾಯಣಣಗ್ೌಡ ತಾವರೆಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
53/2ಬಿ, 42/ಪಿ34ಪಿ1, 

50/5
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.3 0.01255

83835800

0541

223 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಜ ಬಿನ್ ಜವರಪಪ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 121/2, 97/10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.3 0.0135
79422045

1809

224 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಗಂಗರಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 45/ಪಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್ , 

ಸೋವಂತಿಗ
- 0.4 0.018

33176478

6215

225 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಅರಳಿೋಸರೆಕೆ ಪಪಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್
213/2, 9/10, 9/3, 

27/4, 17/12, 14/12, 

22/7ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.5 0.0225

94223664

7097

226 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉಗರೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 108/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.72 0.0324
61271094

6415

227 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ ಡಡಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಭ ಸಮುದ್ರ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 16/13 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.58 0.02664
32833088

9489

228 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ರಮೋಶ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಮೋಟಿಮಳಿಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 31/ಪಿ1, 31, 31/ಪಿ ಪ.ಜಾ ತಂಗು - 0.78 0.00823
45871925

7792

229 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಕಾವಲ್ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 45/2 ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.01538
68994036

6079

230 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ ುು ಕ್ಮಲ್ಯಯ ಕ್ದ್ಬಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 5/ಪರಲ್ ಪ.ಜಾ ಪರಂಗಿ - 0.4 0.0154
42469661

5018

231 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಬ ೋಯಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಬ ೋಯಿ
ಡೆ ಡೆಡೋಗ್ೌಡನಕೆ ಪುೂ 
ವಾಸ, ಕ್ರಡಹಳಿಿ ದ್ಾಖ್ಯೂ

ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 11/ಪಿಪಿ13, 12/1 ಪ.ಜಾ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ , 

ಮಣಸನಕಾಯಿ
- 0.4 0.01623

36281631

1396

232 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಚಿಕೆ ಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 35/ಪಿ7 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.018
38322305

1906

233 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ಂಬಯಯ ದ್ ಡಾಡಘಟು ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 40/2ಪಿ1, 14/ಪಿ1, 10/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.87 0.03344
80711591

1788

234 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟಯಯ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 383/3, 392/ಉ4 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.4 0.01538
48368960

6657

235 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಹಳಿದ್ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 15/17p28 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ - 1.5 0.0555
21047479

7178

236 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಕ್ಂಠಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಿಗಯಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 66/2, 66/5, 66/7 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.2 0.05342
60788759

8165

237 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಸದ್ದಯಯ ಮುಳಕ್ಟೆು ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 10/1… ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ್ುಗಡೆಡ - 0.4 0.018
43034831

2175

238 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಮಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 20 ತ್ಟುಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 224/2 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 0.8 0.00846
29447246

8586

239 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ 22 ಮಲ್ೂಸಂದ್ರ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 24/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.6 0.05893
56351599

5517

240 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಜ.ಹೆೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ 22 ಅಣಕ್ನಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 22/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.8 0.01944
63992110

0301

241 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 22 ಮಲ್ೂಸಂದ್ರ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 24/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.2 0.04527
77114854

1207

242 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಂಬ್ಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅರಸಯಯ ಶ್ವಲಾಪಪುರ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 74/RS ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 1.6 0.01452
20174606

3628



243 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆ ೋಧ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪನಾಯಕ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 35/ಪಿ3, 36/ಪಿ7 ಪ.ಪಂ ಬ್ಾಳೆ - 1 0.02802
33244876

8458

244 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಾಲಾರಜ್ ಬಿನ್ ಹೆೈಕೆ ೋಟ್ ಸಂಗ್
ಶ್ವಕಾರಿಪುರ ವಾಸ, 

ತ್ುಪಪದ್ಮಡು ದ್ಾಖ್ಯೂ
ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 58/ಪಿ25 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.24 0.01781

88760705

3832

244 5.87540

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ರ್ಚಚ 0.30979

304 254.45 189.14247

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಎರೆೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 69/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.90 0.89970 418842 742432

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಬಿಳಿಗ್ೌಡ ನಾರಾಯಣಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 49/2ಪೈಕಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 548860 788721

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.80 0.80500 912275 389681

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಮಾರಸಾಿಮಿ ಸಣಬ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 84/,5, 55/10, 75/2, 4/5ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80500 898335 800803

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ದ್ಲ್ಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
283/ಪೈಕಿಪಿ4,106/14,174/2

,296
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.80 0.80810 275286498083

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 169/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.20 1.15230 611419449188

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ ಬಿನ್ ಈರಣಣ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 131/2ಎ,131/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಸೌತ - 0.60 0.60600 834308481259

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬುಸೋಗ್ೌಡ ಬ ೋಳೆೋನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 123/1,123/2,123/3,48 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.80 0.80810 719595796427

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 114/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.40 0.45340 606595234083

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 10/19,9/16,9/17 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45320 725894334271

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 9/9ಎ,9/9ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45320 938821703750

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ದ್ೋಶವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 52/7,52/10,52/9 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.23560 234687564293

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕೋರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಪೂೋಟ, ತಂಗು - 2.00 0.37480 726074434494

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕೋರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 91/5, 86/10 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ, ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.45 0.45450 705458717380

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಷಪಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಹುಲೆಕೋರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 35/1, 35/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.00 0.37480 407237354880

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬೋವಿನಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 100 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್  , ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.66200 571006671245

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಣದ್ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 23/6ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45310 253273511264

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 26/1,26/2ಎ, ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.47 0.43200 79181575 3252

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಣದ್ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 62,36/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.59 0.29730 33117291 7973

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಇಂಗಲ್ಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 53/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ, ಬಿೋನ್ , ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.52 0.52520 5866325 71536

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಈ.ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 17/1,17/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ, ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.40 0.45320 3535575 14042

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 21/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.25 0.28340 588361 984806

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಬಿ.ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ನುಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 112/12,112/8,112/9,50/6 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ,ಬಿೋನ್ - 0.80 0.77230 8775582 42154

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಶಂಭ ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 23/3. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಚಂಡು - 0.40 0.45340 9554844 16510

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ತ ಣ ಣರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 344/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.25 0.28320 633815 209382

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಡಿನ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 28/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.25 0.28320 4174803 84668

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಮಾನಿ ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 58/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.20 1.15200 407939 709911

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಢ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿಟುನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 17/3,17/12 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.39650 3541238 59560

ಒಟುು

ಒಟುು



29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಾಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.70700 9.01036E+11

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ನುಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ
193/ಪೈಕಿಪಿ3,187/ಪೈಕಿಪಿ1,5

9/4,59/3
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 2875022 61935

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 87 ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 823543 444607

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 122/1ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.22670 558048647580

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ೋರ್ಗ್ೌಡ ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 6/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45340 729256194955

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 86/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.35 0.39680 555484629145

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿಟುನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 17/12. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.22660 289285684372

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್.ಜ.ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್.ಗ್ೌಡಯಯ
ಬಿಟುನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 34/2, 33/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.24360 879803627740

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ತ್ುಕಾರಾಂ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಗ್ೌಡಯಯ ಬಿಟುನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 34/4, 33/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.32900 579264256105

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಚಿಕ್ಕಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್

 ಲೆೋ|| ಹನುಮೋಗ್ೌಡ
ಕೆ ಡಲಾ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 103/11, 105/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.30 0.34010 378372672053

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಪಪಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 19/3, 19/4, 10/ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 374183212473

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಇಳೆಿೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 38/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45000 634930292951

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಶೆಟಿು ನಾರಾಯಣಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45340 394925684899

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 51/2, 50/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.50500 883226135198

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಟೆ ಜವರೆೋಗ್ೌಢ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 160/4, 204/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.60600 516546045942

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಣಣ ಎರೆೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 96/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45340 980964750456

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಗವಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 14/1, 15/9 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.00 1.01000 403727662355

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ನಾರಾಯಣಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 126 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.44990 283914236534

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಜೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
129/3ಪಿ2, 140/4ಪಿ1,

 133/5
ಸಾಮಾನಯ

ಟೆ ಮಾಯಟೆ , 

ಬಿೋನ್
- 0.60 0.60600 986752975593

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಜ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
13/6, 12/14, 1/5, 16/17, 

1/2, 17/17, 1/7
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80800 349152156440

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
70/12, 68/2ಎ, 

88/4ಬಿ, 88/1ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.50 0.50500 668174287667

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 14/ಪೈಪಿ24 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , - 0.60 0.60600 956609547044

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಮದ್ೋನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 23/ಪೈಕಿ, 22/4 ಸಾಮಾನಯ
ಬದ್ನೆ, ಟೆ ಮಾಯಟೆ ,

 ಸೌತ
- 1.30 1.24830 861040270873

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
122/2, 112,

 157/2, 99
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್ - 1.00 1.01010 807429716556

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಎಸ್.ಶ್ವವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವವಲಂಗಪಪ ಅಂತ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.80 0.80500 998249802443

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 35/2, 57/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.58 0.58580 249897683044

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 96/1ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.22660 406117394175

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಪಿ.ಮೈಲಾರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಕ್ುರಹಟಿು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ *77 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ  & ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45340 674730053115

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಪಿ.ಮೈಲಾರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಆನುವಾಳು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 40/1ಸ, 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.75780 674730053115

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪುಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 183/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.34 0.38540 562427326180

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 137/1. ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.40 0.45340 861001427365

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಮೊರಸನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 58/2, 7/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 1.01000 777342751518

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋರ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಲೆೋ|| ಸಂಜಿೋರ್ಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
106/5, 106/5ಪಿ1,ಪಿ2, 

106/8
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 1.00 1.01000 311615127816



62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶ್ವವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗಪಪ ಮೊರಸನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 131, 130 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.49 0.46065 556720528270

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 92/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.66 0.65650 602522722916

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಜಾಗಟೆಮಲೂನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ *17 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 1.20 1.15230 945443812420

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಅರಳಕ್ುಪಪ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 39/2ಪಿ4ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.34000 916357751567

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಬಸತಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 55/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.59 0.59590 639498886236

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ ಹಾಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ *36 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 372586575720

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 36/2ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.44280 559741489100

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹಾಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 68/5, 78/2ಎಪಿ4, ಪಿ24 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ  & ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 1.10 1.03700 466935763357

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜು.ಜ.ಸ. ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಜ.ಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
34/3, 40/2, 34/16, 34/2, 

34/6ಬಿ, 40/1
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.50 0.91500 658032317359

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಚಾಗಶೆಟುಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 64/ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.46 0.44210 233679288851

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
75/3, 49/2, 74/7, 72/8, 

74/4
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45340 259084965761

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 35/ಪೈಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.41310 341017921503

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಲಂಗಪಪ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 47/ಪೈಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 691881261555

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 29/8. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.74 0.46070 785956882808

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿರುಮಲೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 138/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.25 0.28340 699048154441

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 66 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.26 0.76260 290830624213

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಿೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 32/2, 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ, ಬಿೋನ್ - 0.93 0.90900 701059672853

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 257/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.00 0.95960 353660081649

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ.ಜ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ನಾರಾಯಣಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 103/11, 105/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.50500 943847508619

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ.ಜ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ನಾರಾಯಣಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 100/3, 103/17ಪಿ, 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.73 0.70000 943847508619

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಲ್ಕ್ಷಿಮಸಾಗರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 43/1, 43/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.56 0.50500

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 86 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.30680 337315475026

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 35/4, 35/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.29948 748074674118

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 99/ಪೈಪಿ2,99/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 922396011155

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಬಾೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 102/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.34000 704406215783

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ರವಿ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 125/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45320 209427578395

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.25 0.27200 310871112992

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಷಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 52/2, 46/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.79900 680126103436

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ದ್ೋವರಾಜು ಹುಲೆಕೋರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 62 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.69 0.69690 206202122737

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಿತಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಾಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 18/3, 18/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 533637541948

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕೋರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 25/2. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.58 0.58580 294177843808

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಮಹದ್ೋವಪಪ ತಾಳಶಾಸನ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 140/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.60 0.60600 262758545317

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕೋರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 65/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.85 0.85850 861783603176



95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 79/3ಬಿ3, 91/1ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.65 0.65650 531107960598

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 28/8, 7/6, 3/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್ - 0.60 0.60260 956115627151

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಮಹೆೋಶ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 9/ಪೈಪಿ5, 8/2ಪೈಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 988787712349

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಿ.ಎಂ.ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ 

ಮಹದ್ೋವಪಪ
ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 29/1. ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.56 0.50500

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಡಬಸಪಪ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 42 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 1.20 1.15200 692152875882

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡ
ಕೆನಾನಳು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 292/3, 292/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.33990 364686400620

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 9/18. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.70700 755726572037

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗಪಪ ರಂಗನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 65 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.45 0.45450 329214834758

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾ ಕೆ ೋಂ ರೆೋವಣಣ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ
186/2ಪೈಪಿ3,

 168/2ಪೈಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.31 0.33900 836984419347

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ನುಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 70/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45320 210600125192

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರೋಶಿರ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
117/ಪಿ, 46/3ಸ, 46/ಪಿ3, 

104/ಪಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್ - 0.93 0.80360 453435963 950

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
27/1ಪೈಕಿ ಪಿ3, 

27/1ಪೈಕಿ
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.34000 344747986833

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.00 1.01000 504521060539

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡನಕೆ ಪಪಲ್ು ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 51/7, 52/3, 57/ಪೈಪಿ4ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.59 0.55550 475477771096

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ ಎರೆಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
102/9,102/8, 102/7, 

102/4, 
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.69 0.64640 914271463145

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕಿಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 11/6, 11/5, 11/4, 8/1, ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.36 1.20000 892165015694

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಮಮ ಉ|| ಬಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಬ ೋಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 55/5. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.43 0.45340 874126846129

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಆರ್.ಪರಸನನ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 71/1, 203/12 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.90 0.90900 987160024665

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಹರಿೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 66/6 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.46 0.40430 848887631369

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಬ ೋಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ *93 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.63 0.60600 323141150015

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಅರಳಕ್ುಪಪ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 85/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.92 0.80360 420716747828

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದರಾಮೋಗ್ೌಡ ಅಂತ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
50/ಪೈಕಿಪೈಪಿ2, 

50/ಪಿ12,50/ಪೈಕಿಪಿ10
ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.45300 325206146053

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ಅಶೆ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಮರಿಗಿರಿಗ್ೌಡ ಗಿರಿಯಾರಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 102/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80360 625437347677

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ ಅಂತ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 36/ಪೈಕಿಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80360 679255509308

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ *192 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.20 1.15200 457579669731

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಸಾಯಪಪನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 260/2, 272/12 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.20 1.15200 221969430811

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 285/ಪಿ1, 272/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.82 0.80800 467282868787

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 44/4, 40/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.51 0.50500 ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡಯ ಇಲ್ೂ

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ವಿ.ಜಯರಾಮು ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 97/5, 95/5, 97/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.68 0.65650 500793587855

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 41/3ಬಿ1, 154/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.29 0.29476 357222918594

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಜಿ.ಯೋಗಂದ್ರ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 154/2ಪೈಕಿಪಿ1, 154/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45349 672672767237

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಹೆಚ್.ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಢ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 41/3ಸ ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.35 0.39680 536316116671

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಿ.ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋಳೆಗ್ೌಡ ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 46/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.55 0.50500 297897378014



128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 17/2ಪಿ ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.32 0.29470 224911200529

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 17/5, 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.49 0.45450 546722905873

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಕಾಯತೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಆನುವಾಳು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 34/3, 145/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.49 0.29970 684999815603

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋಗೋಗ್ೌಡ ಬ ೋಳೆನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 114, 93/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 947001160105

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಢ ಬ ೋಳೆನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 145/ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 0.90900 553932851183

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧುಸ ದ್ನ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 154/1ಎ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.50500 700045988431

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 144/1ಎಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45260 426081722614

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬ ೋರಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 23/ಪೈಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.50500 220840367954

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಗುಮಮನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 449/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52600 383763063207

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 11/9. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.43 0.45340 923221925502

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ.ಕೆ.ಮಹದ್ೋವು ಬಿನ್ 

ಲೆೋ||ಕೆಂಚಯಯಶೆಟಿು
ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 19/ಪೈಕಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.76 0.70732 715823844288

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 91/1, 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್ - 0.43 0.45340 793626554306

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 158 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80810 507071422420

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಗ ೋಪಾಲ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ

 ಉ|| ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ
ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 67/3ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45340 991598761869

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಜಿ.ದ್ೋರ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಡಿ.ಕೆ.ಗ್ೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 127 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್
ದ್ ಣ್ಣಮಣಸನಕಾಯಿ

- 1.16 1.05633 640900997743

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ಕೆ.ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 99/4, 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್ - 0.40 0.39680 352056642120

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚನನಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ಲೆೋ|| ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ
ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 6/ರ2ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್ - 0.39 0.44210 694674317045

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ.ಎನ್.ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ
ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 108/2, 90/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.83 0.80810 767522144855

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
308/1, 332/2ಪೈಪಿ1, 

307/ಪೈಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು - 0.73 0.70700 934942171197

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 48/2, 50/2ಬಿ2, 49 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.28340 884800692217

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 196/1, 189/1, 196/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ, ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80810 922728415634

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 69/1ಪೈಪಿ3, 50/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 217256844740

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 18/3, 18/7ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 683464195201

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 49, 14/ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.60 1.53640 249506377280

152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
47/3ಪಿ2, 12/3, 54/1, 

67/5ಬಿ, 

89/1ಬಿ, 65/6, 

ಸಾಮಾನಯ
ಮಣಸನಕಾಯಿ, 

ಟೆ ಮಾಯಟೆ 
- 1.50 1.15230 491575437699

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಣ್ೋಶ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 170 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.99 0.95060 916995346766

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಆನುವಾಳು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 132 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.36 0.39680 271846233406

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಗ್ೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 198/2ಬಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.32 0.34000 566858538659

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 96/ಪೈಪಿ3ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.70700 566931883758

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 360/1ಪೈಪಿ2, 360/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80810 793579749095

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಮೋಶ ಬಿನ್

 ಲೆೋ|| ಮಾಸತಗ್ೌಡ
ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ

50/3, 50/4, 50/10, 50/9, 

50/5
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.70700 758928739007

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳಿಯಯ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 871862567288

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 92/1ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 451025722343



161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 61 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.37 0.34000 684067187261

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 1.00 0.95980 976600885554

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 65/4, 66/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.70700 874943373691

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ
ತ ೋಪೋಗ್ೌಡನ

ಕೆ ಪಪಲ್ು
ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 80/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.50500 665720467718

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45000 895099538131

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕೋರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.39650 820134075811

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕೋರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 44 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 995338319745

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಿಕೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬನಘಟು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 65/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.42480 486508492346

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 35/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.67000 938821703750

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸಂಗಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಮುದ್ಾದಸೋಗ್ೌಡನ

ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ
ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 35 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.50 0.50500 693959737088

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮರಿದ್ೋರ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ಲೆೋ|| ಸಣಣಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ
ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 11/1, 11/2, 11/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.34 0.31300 665407585950

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 82/1ಬಿ1ಪೈಪಿ3, 94/5, 94/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.95 0.95640 920379097527

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 41/10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್ - 0.25 0.28320 578792908322

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ನುಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 90/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ , ಸೌತ - 0.68 0.57700 441076613744

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
60/1ಪೈಪಿ1, 62/2ಪಿ1, 

61/1ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.60 0.60600 756862384226

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 93/8, 23/3, 17/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.56 0.50500 617069200070

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 184 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.90 0.59035 891036441438

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 99/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43050 775340215598

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪವಡಿಗ್ೌಡ ಕ್ಜಿಜಕೆ ಪಪಲ್ು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 8/2, 8/2, 9/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ, ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.10 1.05600 608981578404

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ಶೆಟಿು ಬಿನ್ ತಿಮಮಶೆಟಿು ನರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 106/1, 106/1ಬಿ, 156/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.34000 379283766918

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಎ.ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಸಣಬ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 52 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 1.01000 244642411650

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 67/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.80 0.80800 4409130 52815

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಪುಟುತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 133/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.39680 231015345909

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗ್ಾರಿಗ್ೌಡ ಅರಕ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 115/1ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ, ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.50500 522082 625413

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 55/ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 1.00 0.65800 3575435 46156

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ವಳಗರೆದ್ೋವರಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 33/2,18/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.93 0.58240 749882816369

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 182/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.58 0.56500 922771165138

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ತ ಣ ಣರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 70/5 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು - 0.35 0.34000 441646091902

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚಿಕ್ಕಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ
10/2ಪೈ,46/1ಪೈ-
ಪಿ2ಪಿ1,78/2ಪಿ1

ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.22 0.24900 764329920401

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 162/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.32400 489457430701

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಮೊಗಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 19/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 888641625425

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
2ನೆೋ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉ|| ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ 

ರ್ಂಕ್ಟ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ
ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 30/6. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.58400 605970262457

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 243/1ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.55 0.55500 307957536936



194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಸದ್ದಪಪ ಬೋವಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 91/1,92/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಮಣಸ - 0.90 0.90900 600188653128

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 5/ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.65 0.63100 727430182188

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತತೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 85/2ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.42 0.41300 436098627627

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ
61/7,94/1ಪೈಪಿ3ಪಿ2,48/2,6

1/5ಪೈಪಿ2,94/1ಪೈಪಿ4,93/4

ಪೈಪಿ
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.31 0.33400 506354357406

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಪಿ.ಗ ೋಪಾಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 82/1,204/2,188/23 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.45 0.45450 860718359890

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಶ್ವರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಸದಿಿಲಾಲ್ ರಾಮಯಯ ಸೋತಾಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 250/3,249/2,53/* ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.50 0.32900 549885973041

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನೆೋರಲೆಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 36/17 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.42000 445122003930

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕ್ಟೆುೋರಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 127/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52650 473551294130

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬೋಬಿಬಟುದ್ಕಾವಲ್ು ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 1/88. ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.60 0.60600 827315686190

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಪುಟುಮಮ ಉ|| ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 83/2,83/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.60 0.60600 629409610914

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ಸಣಣತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 142/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.43470 422266371526

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 5/3,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.95 0.95960 345195362014

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 4/6. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 588708732430

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಗುಮಮನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 343/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.50 0.50500 244122823803

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಾಡರಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 83/1,83/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80800 943957915738

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 91/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.43300 961382444414

210 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 68/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.40700 316212304769

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 310 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.34 0.37390 313571559161

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸ.ಚಲ್ುವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕೋರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 86/1,87/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.45 0.45400 618990874428

213 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 123/8 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.59 0.59590 569041522348

214 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪಿ.ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಇಂಗಲ್ಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 53/1,54/1,54/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.50 0.50500 752836515275

215 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಕ್ನಗನಮರಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 88 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.41800 452644753807

216 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.45 0.45450 814177464037

217 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 9/7. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.55 0.55550 66117207085

218 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 31/6,8/4,30/4ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.38 0.41900 519684993953

219 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 47 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.75 0.75750 712337468509

220 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಅಂತ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 24/1. ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.80 0.76800 869072220375

221 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಜಿ.ಸಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 48/2,39/ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.85 0.80790 500204256201

222 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 79/7ಎಪಿ2,74/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ /ಕೆ ೋಸು - 0.70 0.70700 938426071429

223 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಕಾಡೆೋನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 107/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.40 0.43900 750929920177

224 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಬಿ.ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 10/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.85 0.85770 650206500860

225 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 114/5ಎ5,128/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಸೋವಂತಿ - 0.90 0.90900 377026166375

226 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋಗಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಅಂತ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 27/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.68 0.65500 816201600353



227 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರಶೆಟಿುಗ್ೌಡ ಎರೆೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 13/* ಸಾಮಾನಯ ಹ ,ಬಿೋನ್ /ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.22 0.24900 8697877696669

228 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಸುಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 23/1. ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು - 0.79 0.79800 400549588985

229 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮತಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 106/* ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು - 0.40 0.43000 589484539889

230 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಸುಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 33/1. ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು - 0.57 0.57500 857545553672

231 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪವಿತ್ರ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕೋರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.42400 463233524418

232 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕೋರೆಕೆ ಪಪಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 5/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ.ಬಿೋನ್ / ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 274279628614

233 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 89/* ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ - 0.60 0.60600 416653080387

234 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 20/* ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು - 0.90 0.90900 257261142818

235 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಬ ಳೆೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 11/4ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.42 0.41200 907901655234

236 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಮಾಮಯಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 40/*,12/2ಪಿ1,42/5ಕ್ ಯ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.78 0.43100 606710388021

237 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಿ.ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಸ.ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 41/2,41/9 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.55 0.55500 607640352225

238 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ನಿಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 67/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.39000 966537967273

239 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 181/3,55,96/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.85 0.85800 587104507519

240 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
21/4,21/4ಪಿ11,239/3ಎ,23

9/4,247/1,260/1,273/ಪಿ4,

274/3

ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 1.40 1.34400 220109786888

241 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 58/7,68/17,71/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.30 0.31900 412842700608

242 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 164/1ಬಿಪಿ5,164/1ಬಿಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.37 0.40400 769625026654

243 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 9/3,8/6 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.37 0.40800 615139283486

244 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.54 0.54540 470645444118

245 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ್ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 125/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.35 0.34300 247465103103

246 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಮೋಣಾಗರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 10-/05. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ/ ಸೋವಂತಿ - 1.80 1.72800 660766122864

247 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 65 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.75700 349776016229

248 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಕೆ.ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 130/ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.75750 503930550958

249 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 117/ಪೈಪಿ17 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43900 704686592818

250 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 54/ಪಿ1,56/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 1.10 1.05600 798781030762

251 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣಣಮೊಗೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 92/2,93/1,93/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 219000358502

252 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಉ|| ಕ್ರಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಲಂಗಪಪ ಅಂತ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 112/1ಪೈಕಿ,139/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.60 0.60600 765002610241

253 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕಾಡೆೋನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.80 0.80800 498426475666

254 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗನರಸಂಹೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗಿರಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 71/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ/ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43900 937993900135

255 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 29/11. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.49700 915661284562

256 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
19/5,19/3,19/2,16/6,16/8

,8/5
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.59 0.58900 280094278467

257 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.60600 699113218461

258 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಎರೆಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.58 0.56900 577628863358

259 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳಿಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 92/3,35/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.48700 377582020360



260 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 57/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.36170 923450460253

261 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 20/6,36/1ಪೈ,40/4ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.83 0.81800 396432260633

262 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ದ್ೋಶವಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 35/1,56/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.47 0.47400 564980479646

263 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟುಮಮ ವಡಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 20/14,20/15 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.30 0.40700 331022618812

264 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 115/1,114,19/9 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.50 0.49700 588465193702

265 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವರೋನಿವಾಸೋಗ್ೌಡ ಗುಮಮನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 398/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.67 0.65600 487387125956

266 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣ ಬಸವನಕೆ ಪಪಲ್ು ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 134/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.42680 701987683415

267 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಜ ೋಗಿೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 32/1. ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.80 0.63500 259287723782

268 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಜ ೋಗಿೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.99 0.73600 259287723782

269 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 10/ಪೈಪಿ13 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.40 0.43690 891036441438

270 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 179 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.39 0.42400 849118180312

271 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣಣಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ಡಬ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 122/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.59 0.55550 296728364160

272 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 53/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.56 0.38860 756081648270

273 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರತ್ನ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 26/12. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.32 0.34770 663395197448

274 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಜಾಗಟೆಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.55 0.53850 550978 174769

275 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 26/2,21/ಪೈಕಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆ ೋಸು - 0.80 0.80800 959235 117938

276 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸವಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಎರೆೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 74/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 1.25 1.17700 882745841386

277 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 19/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.37 0.40900 581758446135

278 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಎರೆೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
71/5,71/8,71/10, 

71/7,71/9
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.85 1.77600 366203911801

279 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 11/4. ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.47 0.46400 651799444587

280 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.58900 660107090068

281 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 57/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43700 720785798481

282 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನು ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
19/6,26/3,12/14,12/7,13/

9
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43800 848988364495

283 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣಣತಾತೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 96/12,88/8,88/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.30730 807654656352

284 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 140/1ಪೈಕಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.27870 3443282 26718

285 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಾಸು ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 62/3,208 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.48 0.49000 97718 5757703

286 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಭದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 63/2ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.42 0.30870 73164 9402657

287 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಿನಾಥ ಬಿನ್ ನಾಗಣಣ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 78/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.90 0.88890 243131 154702

288 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬೋಬಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.43 0.47140 9663655456

289 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ತಾಯಗರಾಜು ಸುಂಕ್ತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 368 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.70700 712802196545

290 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಟೆೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 201/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.77 0.72000 92156 9527249

291 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 154/1ಎ1,154/1ಎ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.55 0.55550 7039753 88012

292 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 54/5,8/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.50 0.50500 92747 2053026



293 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕ್ಡಲ್ಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 114/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43800 2237449 65629

294 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 225/3ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.59900 6216231 65671

295 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬ ೋಗೋಗ್ೌಡ ಮೊೋಳೆಿೋನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 117/2,116/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.65 0.41400 9264892 80139

296 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 5/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.44100 698 348129078

297 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಂಡವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 50 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43300 529234428 024

298 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆ ಕೋನು ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
215/2,141/3,139/7,139/4

,167/5
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.75 0.75750 995755440 731

299 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಾಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 47/1,42/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 335808530826

300 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 66/2ಪಿ3,290/3ಪಿ11 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು - 0.42 0.45880 20128 8776350

301 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕ್ತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 224/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.45 0.45400 34879041 4467

302 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ುರಹಟಿು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 30 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80800 42826 2286916

303 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 63/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.39400 835253138555

304 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 101/ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80800 30867 1634949

305 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 140 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ /ದ್ಪಪಮಣಸ - 1.40 1.34400 3080232 16860

306 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ /ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.80 0.76850 31793 9361915

307 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 73/4,73/3,73/5ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು/ ಬಿೋನ್ - 1.00 0.96498 4999 51069123

308 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 151/7,61/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.39170 7240142562 54

309 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ವೋಲ್ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 198/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 8825800 12310

310 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣಣದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಅನಗನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
12/3ಬಿ,70/6ಎ,103/ಡಿಪೈ,ಪಿ

4,95/3
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.34000 5655735 87067

311 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 169 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ  /ಬಿೋನ್ - 0.35 0.39000 8892225 80197

312 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪ|| ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 87/*,167/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ  /ಬಿೋನ್ - 0.40 0.39170 442929 412278

313 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮೊೋಟೆಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 48/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ  /ಕೆ ೋಸು - 0.50 0.50500 62549 2283343

314 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಿಕರಪಪ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 38/ಪೈಪಿ18 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43840 40159 5317785

315 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅಗಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ
93/3ಪೈ,ಪಿ4,118/ಪೈಪಿ2,11

8/3
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ / ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.79 0.79700 216517100 075

316 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಾಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 13/2. ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು - 0.40 0.44200 22897858 0515

317 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್  ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಹರಳಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 86/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ / ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.50 1.44000 64155 3939243

318 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 124/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 2728 71075550

319 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 32/21 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.55 0.32400 851995716 455

320 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 17/2,17/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.59590 84079653213 5

321 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆಮೋಗ್ೌಡ ಕ್ಣಿರ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.78 0.75750 3978567 48256

322 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಥಯ ಕ್ುರಹಟಿು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 3/1,3/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು - 0.50 0.50500 266 256304168

323 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.50 0.50500 966537 967773

324 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆಮೋಗ್ೌಡ ಇಂಗಲ್ಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 37/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.20 0.19800 68932953 5729

325 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 24/3,24/4,24/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.39 0.43000 781029401 132



326 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಕ್ನೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಡರಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
15/1ಎ5,15/1ಎ1,23/ಪೈಪಿ,

ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.96 0.96970 987529 032036

327 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ನಾರಾಯಣಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 18/1. ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 1.50 1.44000 4551105 49955

328 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಭಾಗಯ ಕೆ ೋಂ ಎಂ,ಪಿ.ರಾಮಲಂಗಪಪ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 101/1ಎಪೈಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 1.10 1.05600 760587982 016

329 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಕ್ಣಿರ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
112/1ಪೈಪಿ2,112/1ಪೈಪಿ1,9

9/2
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 1.50 1.44000 92435358 6813

330 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜ.ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಣಿರ್ಕೆ ಪಪಲ್ು ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.46 0.46460 6350811 30432

331 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಾಕಳೆೋಗ್ೌಡ ಇಂಗಲ್ಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 42/1,27/2ಎಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.42500 87226496 8463

332 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 41/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 35849 6872533

333 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಪಪಗ್ೌಡ ಕೆನಾನಳು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 229/4,229/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.40500 653104 921389

334 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿಟುನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 66/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 61594 6782732

335 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬಸಪಪ ಬಳೆಅತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.38000 527563 701362

336 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಪಪಗ್ೌಡ ಕೆನಾನಳು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 229/7,228/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.40600 9784513 18177

337 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುರದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಈರಣಣ ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 167, 144. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.94 0.94000 928491 490613

338 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 20/ಎಪಿ1, 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.51700 4758031 72168

339 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹರಳಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 67/5,64/5ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.40 0.32400 23133821 4673

340 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 64/ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.38700 954877 724950

341 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಮ ಗುರುಕೆ ಪಪಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 22/ಪಿ13 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.50 0.38500 8662621 48195

342 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬೋವಿನಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬ ಪಾಂಡವಪುರ 43/1,36/15,50/3,104/11 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.54 0.54500 2412446685 37

343 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ ಪಾಂಡವಪುರ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.27 1.18800 8503272 08876

344 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಎರೆೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 83/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.44 0.31050 392476 881780

345 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.55 0.55550 724003588 567

346 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 141/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.70 0.70300 2211411 46591

347 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್  ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ದ್ೋಶವಳಿಿ ಕ್ಸಬ ಪಾಂಡವಪುರ 25,33 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ / ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.20 1.15200 748689 056240

348 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.70 0.70300 874867734 633

349 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 7/2,3/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.55500 24628091 1746

350 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿಜಜನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 41/ಪೈಪಿ4,55,56 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ /ಮಣಸ - 1.20 1.15000 841021 490517

351 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ್ವವಣಣ ಜ.ಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 43/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.22670 8715205 98690

352 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಪಪಗ್ೌಡ ಕೆನಾನಳು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 229/5,229/10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.40600 871878 890057

353 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಡಿಂಕಾ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 213/ಪೈಪಿ4,162/16ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.52 0.38000 542008 144807

354 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 279/3, 242/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.37 0.40700 5332405 98026

355 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಅರಳಕ್ುಪಪ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.95 0.93000 278235 232223

356 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಜಾಗಟೆಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 52/ಪೈಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.76400 33736 2678561

357 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 229/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.45 0.47900 8259161 09041

358 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಡಾಮಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 30/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.73000 5427 28315787



359 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಬಸರಾಧಯ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಧಯ ಬಳೆಅತಿತಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 113/7 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 1.00 0.94200 2849 92274307

360 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 31, ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.71300 73073779 0564

361 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್  ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.40 0.40450 64020626 5780

362 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 83/ಪೈಪಿ4ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.32800 59331 5412971

363 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಾಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 5, ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.39350

364 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 17/5. ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.43000 8911613 05237

365 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ವಕ್ಲಾ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 13/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ /ಬಿೋನ್ - 0.39 0.38500 248087 458613

366 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಮಂಡಿಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ /ಬಿೋನ್ - 0.40 0.42500 238341 845398

367 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಶ್ವವಾ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಯಯ ಬಳೆಅತಿತಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.60 0.55400 879906 823489

368 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಜಾಗಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 62, ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.40800 90127991 0591

369 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿದಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.45 0.45800 81102 6961231

370 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಸಾಿಮಚಾರಿ ಬಿನ್ ಕ್ುಳಿಚಾರಿ ಡಿಂಕಾಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 68/13,68/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.48 0.45800 7507 92461533

371 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 72/2,75/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.80 0.75750 4380223 98035

372 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಮಕೆೋಗ್ೌಡ ಅರಳಕ್ುಪಪ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 106/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ/ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.78790 762220 921019 

373 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಿಕೆಕೋರಿಶೆಟಿು ಬಿನ್ ತಿಮಮಶೆಟಿು ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 110/*,120 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.50 0.49160 35 2549830693

374 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 242/1,216/2ಎಪೈಕಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.56 0.56560 3453 19981123

375 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟ ಉ|| ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 30/3,22/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 6059702 62457

376 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವು ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 44/2ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43900 28524692 3354

377 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಎಂ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಲ್ಕ್ಷಿಮಸಾಗರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.34000 4866317 95498 

378 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 201/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.24 0.27200 2148007 00147

379 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಗಿೋರಿಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 201/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.24 0.27200 3550 28519517

380 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 33/ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.26 0.29400 808015 667825

381 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 156/1ಎ1,156/1ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.20 0.22600 71374896 2611

382 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 176/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.44300 498532 839519

383 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸ. ಚಿನನಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಅನ ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ / ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.25 0.28300 92342 8062101

384 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ತಿಮಮರಾಯಿಗ್ೌಡ ಅನ ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 39/15,40/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.42 0.46300 715356 601567

385 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಅನ ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 39/3ಪೈಪಿ2,39/3ಪೈಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.35 0.39000 9587837 57161

386 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 163/4,166/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.48 0.44100 9137151 56122

387 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವರಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಧಮಯರಾಜು ರಂಗನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 56/ಪೈಕಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.42400 33946801 1477

388 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 61/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.47 0.45880 81746 0898518

389 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಸುಂದ್ರ ಉ|| ತ್ಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಸುಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.55 0.50500 74265 7631811

390 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಜ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
15/5ಬಿಪಿ2,44/5ಪಿ8,79/6,3

0/4
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.55 0.53670 650681612 864

391 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 62/5,62/2,77/*,53/3ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.56 0.52500 4826 84105674



392 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 65/2,33/ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.45 0.45880 329885 013681

393 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉ|| ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 8/3. ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.56 0.52100  406634258 017

394 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 83/1,83/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.80 0.80800 8732175 77611

395 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಿೋವ ಬಿನ್ ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಅಂತ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 54/3ಪೈ,54/1ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.43400 548349510 916

396 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕ್ತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 267/5,267 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.20 0.22600 39236 8322889

397 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 193/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.60600 98393 9823618

398 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 8/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43900 4670327 15020

399 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ| ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 225/2,211/2,163/8B2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43800 9627191 96187

400 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸ.ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 44/ಪೈಪಿ70 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43900 6124 99676441

401 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಡಿ.ಗಿೋರಿಶ್ ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 153/1,153/2ಎ13 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.39160 7477482 03439

402 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಗಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 21/3. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43900 563 046840913

403 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 23/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ /ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80800 473884 291622

404 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಕೆ ಡಗಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.22 0.24900 89428644 9774

405 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 19/2, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.80 0.80800 55045 5783680

406 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
97/ಪೈ-ಪಿ1, 

59/ಪೈಪಿ1,9/2ಪೈ1
ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 1.40 1.34400 71291882003

407 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಉ||   ಕೆಂಚಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಾಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 91/*,153/*,103/*,71/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.57 0.55550 2675278890 20

408 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 42/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.20 0.22600 85918 1514992

409 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಸ.ಬಲ್ರಾಮು ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ನುಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 67/1,68/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.60 0.60000 40756073 3053

410 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 73/4,73/3,74/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.64600 555484 629145

411 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 127/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43000 569 289398301

412 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 80/2ಸಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.20 0.22600 7104316 72895

413 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.43400 535135 402122

414 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 61/*,77/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.70 0.70700 35540 8435143

415 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಜ.ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 187/4ಪೈ,ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.60 0.58400 993447 758760

416 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಎಲ್.ಎನ್.ಸಾಿಮಿ ತ ಣ ಣರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 238/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.42100 86965 1152812

417 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಪರಸನನ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ವಿ.ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 121/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.40394 96014077 6895

418 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 132/2,159/5,159/6,130/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ/ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.44 0.44400 59966 2376597

419 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕ್ುಂಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 243/1ಪಿ1,233/ಪೈಕಿಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.65 0.65650 6537 42432549

420 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸವಲೆೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 84/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.30 0.34000 75403709 1139

421 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 204/8,204/1,124/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 1.20 1.15230 570121 865568

422 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಅಂತ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 54/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.39700 9971521 8137

423 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚಿಕ್ಕರಾಮೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 150/2ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.50 0.54600 2152817 27493

424 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 150/2ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.14 0.13500 99156301 9988



425 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.55500 8713506 48884

426 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 39/ಪೈ-ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.42 0.45450 78582 2395137

427 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಧಮಯರಾಜು ಬನನಘಟು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 41/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.28 0.29400 34249856 5772

428 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಪಪಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
16/3ಪೈಪಿ1,3/ಪೈಪಿ2,125/1

2ಪೈಪಿ3
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.95 0.89000 8834989 31140

429 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 38/11,49/2,4/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43900 61293 9895172

430 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಡಬ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 88/8,90/4,90/5 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.57 0.51000 929142 139580

431 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸವಲೆೋಗ್ೌಡ
ಎರೆಗ್ೌಡನಹಳಿಿ

ಕೆ ೋಡಾಲ್
ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 74/5,12/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.35 0.39000 4946 53581576

432 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 79/3,84/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.95 0.95500 21456 0830562

433 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರಶೆಟಿು ಎರೆಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 126/4,71/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.34 0.36170 79351009 9892

434 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 37/1,36/2ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43900 425068 262529

435 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಡಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
51/1,52/1,107/1ಪೈಪಿ1,7/

1ಪೈಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.00 0.99600 62866245 1767

436 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅವಿನಾಶ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 12/1,36/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.42600 7459157 32299

437 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಸಂಗ್ಾಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 44/ಪೈಕಿಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.43900 252689 304058

438 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಸಂಗ್ಾಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 20/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 5840182 33955

439 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಪಪ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 140/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.39170 692341 619944

440 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 129/3ಪೈ,133/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43900 655 991774366

441 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 12/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.29500 6910102 71358

442 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಪುಟುಮಮ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ /ಕೆ ೋಸು - 0.75 0.75750 8245698 37834

443 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚುಂಚೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43900 760749 172509

444 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 48/5,48/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.19840 26050 1662172

445 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 220/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43900 49111 9871764

446 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತತೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 16/3ಪೈಪಿ,13,25/2ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.90 0.66900 306622 543048

447 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಿರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ್ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 114/17,21/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.40 0.43900 95800 8185798

448 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 146/2,159/ಪೈಕಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.50 0.50500 2588 20059293

449 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 143/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 6991327 07427

450 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 147/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43900 3161 25293744

451 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.40 0.43900 569579750 211

452 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಬಾೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.80 0.75750 56971 3223272

453 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಪಪಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 10/ಪಿ27 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.27300 516469125 276

454 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 55/4ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.40 0.43900 8656833 65939

455 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭಾಗಯಮಮ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 222/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43900 608408 889404

456 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಎರೆೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 116/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.55550 336603162 122

457 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮು ಬಿನ್ ಮೊಗಣಣಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 24/4,24/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43900 49440 3354741



458 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43900 83177102 9298

459 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 19/2,58/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.70 0.70700 671665 134825

460 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 26/2ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.34 0.38000 392476 881780

461 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವರಾಜೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 55/3,87/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ /ಮಣಸ - 0.75 0.75700 63124 7567995

462 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಿ.ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಂ.ಕೆ.ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
104/7,104/4,104/3B104/

5
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.75 0.75700 778322 320828

463 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯರಾಜು ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 644991 345924

464 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ ಪಾಂಡವಪುರ 11/8,11/3,11/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.42500 707514280 071

465 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಿಕೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ರಂಗನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕ್ಸಬ ಪಾಂಡವಪುರ 40/ಪೈಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.50500 90925 4903538

466 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ ಪಾಂಡವಪುರ
78/2ಪಿ,10/2ಪೈ,46/1ಪೈಪಿ2

ಪಿ1,94/1ಪೈಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.28 0.31000 666689005 312

467 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ದ್ೋಶವಳಿಿ ಕ್ಸಬ ಪಾಂಡವಪುರ 24/20,24/12,24/17 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.44 0.44400 718219 064350

468 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸವಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆಕೆ ಪಪಲ್ು ಕ್ಸಬ ಪಾಂಡವಪುರ 19/6ಪೈ-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.44600 966113 882351

469 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಕ್ಸಬ ಪಾಂಡವಪುರ 7/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.28 0.31000 895181 396021

470 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆಕೆ ಪಪಲ್ು ಕ್ಸಬ ಪಾಂಡವಪುರ 20/3ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43900 95 0642022285

471 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 52/4,52/7,31/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.98 0.97890 6159292 98402

472 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಳಿ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಗುಮಮನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 57/1ಪೈ,52/1ಎ,52/2ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 1.25 1.20000 78162074770

473 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬೋವಿನಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬ ಪಾಂಡವಪುರ 87/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.45 0.45400 898215 249707

474 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 108/6,121/3,121/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 1.60 1.53600 604330570 125

475 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಳವಾಹಿಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 65/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.10 1.04800 365849 502935

476 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 86/1,67/2ಪೈಪಿ2,61/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.60 0.59900 44063 3976069

477 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 40/4,84/7,89/6,89/8ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.54 0.46900 32578 5413937

478 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 28/16,28/12 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.26100 7724140 38306

479 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆ ೋಸು - 0.80 0.80800 98230836 3679

480 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲೆೋಗ್ೌಡ ಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 15/10,15/8,116/20 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.39 0.26700 66228 8108228

481 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಯಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
111/ಪೈಪಿ5ಪಿ2,111/ಪೈಪಿ2ಪಿ
1,111/ಪೈಪಿ4,111/ಪೈಪಿ3,ಪಿ

2

ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ /ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.55500 925553196 949

482 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಚಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಹೆಗೆಡಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 13/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.45 0.45400 87246719 6996

483 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚನನಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಉ|| 

ಮುಳುಿರೆೋಗ್ೌಡ
ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ

68/1ಪೈಪಿ4,69/1ಪೈಕಿ16,53/

2
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.56 0.56560 85600 7324676

484 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 161/4,167/4ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.40 0.38800 32075167 0159

485 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 3/7,4/2,4/11 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.29 0.32800 550530 525517

486 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 161/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ/ಸೋವಂತಿ - 0.30 0.29300 93629718 4767

487 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 30/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ /ಸೌತ - 0.60 0.60600 36476025 2328

488 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪಶೆಟಿು ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 249/1ಎ,245/3,245/ಪೈಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ದ್ ಣ್ಣಮಣಸ/ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43600 93497 0046413

489 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪವಡಿಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 31/1. ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.35 0.38800 2938 25288567

490 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚುಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚುಂಚೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 102/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43600 429 895897852



491 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.35 0.38800 3428914 13286

492 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 14/ಪೈ-ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ ಣ್ಣಮಣಸಕಾಯಿ - 0.40 0.43600 87109281 9010

493 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಅರಕ್ನಕೆರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 83/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43600 27641377 8632

494 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 101/ಪೈಪಿ2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ ಣ್ಣಮಣಸಕಾಯಿ - 0.40 0.43600 99661469 1755

495 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 129/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಮೊ - 0.40 0.43600 67166513 4825

496 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಮದ್ೋನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 39/ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಮೊ - 0.38 0.34100 54303333 2466

497 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
174/5,. 174/3ಎಪೈಪಿ1, 

173/5,175/1
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.60 0.55500 29668227 3755

498 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 70/2, 69/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಮೊ - 0.50 0.50500 94167947 3046

499 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 119/1ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.80 0.75700 93614462 6944

500 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 115/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಮೊ - 0.40 0.43600 52849833 5999

501 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಂ ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43600 55082337 5270

502 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕೋರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 11/2, 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಮೊ - 0.58 0.58580 30965532 1870

503 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 8/2, ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.70 0.70700 88195756 2075

504 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಿರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 1894/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.43600 66672370 2610

505 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 43/ಪೈಕಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಮೊ - 1.50 1.44000 43512106 4087

506 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಡಾಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 18/ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.57 0.37500 98684115 4196

507 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಟಿ ಎಸ್ ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 97/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.58700 40402203 7350

508 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಹುಲೂಕೆರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 26, 38 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.86 0.77400 29417784 3808

509 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಬ ೋಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 13/1* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.60 1.52000 82392657 2100

510 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 53/11, 53/2, 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43100 22398642 4533

511 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 21/3, 23/9, 23/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43100 24120508 0426

512 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪಪ ಮೊರಸನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 3/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.50 0.50500 20373550 8963

513 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪಪ ಮೊರಸನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 54/1, 57/ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.85 0.85800 69047757 8263

514 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚುಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಎರೆೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 97/1, 123, 104/1ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.70 0.69200 31389962 7575

515 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುನೆನೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಬ ಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 80/1, 81/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80800 93787253 0659

516 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಜ ಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 19/6, 19/7, 19/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 93589247 3434

517 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಜ ಮಲೊನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 19/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.32 0.32000 64152903 5576

518 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್  ಬಸವಯಯ ಹಾಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 41 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.50500 22130783 3527

519 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಹಾಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 42 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.42 0.50300 48744695 0563

520 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಅಂತ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 129/2ಪೈ, 126 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 46183177 2908

521 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ಪಾಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 117/ಪೈಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.20 0.22600 64580453 6319

522 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 122/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.25 0.24600 24146966 2309

523 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮೈಲಾರಿಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 28 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.42700 21542545 5718



524 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಅನುವಾಳು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 82/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.25 0.28300 45583338 4613

525 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 30/1. ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.55 0.55500 99767189 9306

526 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 187/4, 186/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.42800 29572759 5380

527 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 195/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.37800 59318238 0260

528 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 105 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.75 0.75750 82137526 5313

529 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಪರಮೋಶಿರ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 122/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.50500 74267108 5943

530 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.38300 73868330 2508

531 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 50/4ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.58000 95335908 2560

532 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದರಾಮೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 28, 22/10ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.24 0.32850 39006171 2185

533 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಣದ್ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 43/14 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.16790 46279849 1343

534 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಾಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 24/11 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.41400 71563766 5264

535 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 59/1ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.58100 91969485 5188

536 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 8/11ಬಿ, 14/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.28800 57398785 9506

537 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕಿಮಣಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಪಪಯಯ ದ್ೋಶವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 59/2, 59/3, 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ - 1.05 0.68840 35407500 1668

538 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಜಿ ಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 4/*1, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.58 0.58500 23358337 3801

539 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 15/3, ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.28 0.28300 41692046 1019

540 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಸೋರನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 149/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.33900 96453886 6379

541 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗ್ಾರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
33/1, 33/3, 225/1ಪಿ2, 

225/2ಪೈಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.89 0.85850 87263999 7849

542 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ವಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 1.01000 87147451 7373

543 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಹುಳಿಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 10/3ಪೈಕಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.98 0.95900 71601161 3927

544 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಚಿೋಯಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.66800 80987668 8083

545 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟುಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಮಾಡರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 21/8. 21/5, 21/6, 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.30 0.29400 50396022 4800

546 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 120 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.90 0.88800 31150985 4032 

547 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಅನ ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 148/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.95 0.90900 64726818 1354

548 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 6/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.70 0.70700 84505535 2281

549 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬ್ಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಕೆ ಡಗಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 27/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.20 0.22600 53692321 3992

550 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.98 0.98900 91265575 4281

551 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಡಿೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 39/ಪೈಪಿ2. 52/5, 69/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವತಿಂಗ - 0.40 0.43100 69378115 1103

552 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಮೊರಸನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 93 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವತಿಂಗ - 0.80 0.80800 38783070 4252

553 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಿಕೆಕೋರಿಗ್ೌಡ ಮೊರಸನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
474/6, 474/8,475/7, 

587/5, 587/3
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.39 0.44200 45676669 5036

554 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 76/1ಪೈಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.24 0.27100 84198286 4326

555 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 76/1ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.24 0.26800 75062846 6015

556 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 97/ಪೈಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.37900 44122434 8975



557 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನುಜ ಕೆ ೋಂ ವಿಷಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 58/5, 31/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.25 0.28000 75069407 0619

558 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ರಂಗನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 54/5 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.20 0.22660 35633901 8700

559 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಗಿಲೂಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 50/2ಪಿ1, 50/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.28460 78951757 1381

560 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ನುಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 45/3, 46/5, 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80800 53363322 4687

561 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಳೆರ್ೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 75/4ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 48848549 5191

562 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 108/3, 108/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.39160 63297595 3714

563 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಎರೆಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 128/5 128/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.42 0.45600 41837500 2730

564 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 23/12, 23/11, 24/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.39000 61328458 6597

565 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ತಾಳಶಾಸನ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 39/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.30 0.22700 89457242 7914

566 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಣಣಯಯ ತಾಳಶಾಸನ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 66/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.36 0.24000 69881360 4504

567 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 21/8, 21/7, 21/6, 21/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 0.60 0.60600 77953852 5128

568 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 145/3ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.30 0.29300 5403880020 255

569 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಅನ ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.70700 92578470 2015

570 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಅನ ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 77/5, 77/3, 98/3, 98/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.85 0.85800 66135897 5035

571 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಳಿಬ ರೆೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕ್ತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 117/6ಬಿ, 152/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಗ - 1.00 1.01000 76872378 9348

572 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಣಣ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 59/2, 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43900 78794911 6726

573 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 160/ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.23 0.26000 29672857 4254

574 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 37/*, 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.60 1.53600 48060386 4212

575 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 45/1e, 43149 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43700 59261369 6886

576 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 30/2. 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.38340 72750771 6837

577 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಟೆೋಲ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 8/5, 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43900 82987541 1455

578 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಗಿರಿಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 5/8. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 71250811 6517

579 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 92/4e, 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.42 0.45500 44818080 6360

580 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಗದಿೋಶ್ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 31/1ಪೈಪಿ2, 149/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43900 67266846 9464

581 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 157/3, 140/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.42 0.45880 525961093217

582 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 172/4ಪೈಪಿ4, 174/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.39400 518284667508

583 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮೊಳೆಿೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 47/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.95 0.59400 265206910312

584 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 96/10, 96/11, 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.60 0.60600 94425189 7096

585 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕ್ಪುಡಿಶೆಟಿು ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 71 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.80 0.17300 45529814 8557

586 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಮತ್ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಶಂಬ ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 11/14, 11/8, 11/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.50 1.44700 96623486 2149

587 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡಡತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಣಣ ಬಿಳೆೋಅತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 48/ಪಿ16 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ - 0.80 0.75300 78222187 3314

588 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಣಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 38/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.65 0.60700 72160587 3957

589 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ುಳಸದ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಾಯಗ್ೌಡ ಕೆ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 14 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.63600 48423216 9026



590 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಾಯಗ್ೌಡ ಕೆ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 14/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.57700 21356370 7255

591 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಪರಕಾಶ್ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 179, 179/1, 179/5 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.28870 6933 7353 9689

592 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.43900 21263822 9417

593 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಾಣ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 118/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.40 0.43900 55219058 1260

594 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸೋನಯಯ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 29/1, 29/3, 30/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.98 0.63170 37517912 3251

595 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 27/3, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.60600 23450200 6050

596 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 28/5. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.48700 48882053 5431

597 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬೋವಿನಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 96/ಪಿ1, 96/5, 96/2, 97/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.40 0.36200 60191023 5755

598 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕ್ುಂತ್ಲ್ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬೋವಿನಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 20/2ಬಿ, 82/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.45 0.45450 64858969 5946

599 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಟಿ ಎಸ್ ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 103/* ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.40 0.40750 55827434 3035

600 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗ ಳಿಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ
67/5, 23/1ಎ, 25/*, 64/7, 

65/8
ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 1.30 0.85400 20984544 4633

601 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಧಯ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಣರಾಧಯ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 109/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.37600 64131803 1637

602 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 22/2, 22/12, 22/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.34 0.36200 67479674 5611

603 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಹಮದ್ ಇಮಿತಯಾಜ್ ಪಾಷಾ ಬಿನ್ ಖಾಸಂಸಾಬ್ ಚಿಕ್ಕಬ ಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 101/1ರಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.70 0.70700 98438599 3997

604 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 113/2, 141/128/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 1.01000 95107614 8634

605 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.27000 42078200 3071

606 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆ ಕೋಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾಸತಯಯ ಚಿಕ್ಕಬ ಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 22/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.77100 55625663 6179

607 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆ ಕೋಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾಸತಯಯ ಚಿಕ್ಕಬ ಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 22/*1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 55625663 6179

608 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 91 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.30 0.23800 93372291 2150

609 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 82/7 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.96 0.31300 42078200 3071

610 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 81 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.32400 59686135 2171

611 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವು ಬಿನ್ ಕಾಳಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಅರಳಕ್ುಪಪ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 175/1, 175/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.79 0.17300 57124551 5310

612 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋನಿವಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಬ ಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 249/* ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 1.40 0.89000 7179097 3278

613 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 16/4, 16/1ಪಿ2, 16/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.57800 30579469 6881

614 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ವೋಲ್ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 68/4, 72/2ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.42 0.45880 31621230 4769

615 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಗಿರಿಯಾರಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.38900 68276294 1083

616 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 2/2ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43400 65128000 1388

617 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 18/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43900 32685658 3837

618 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗರಾಜಪಪ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.28 0.31700 97995375 0433

619 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 139/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.44100 99033262 0616

620 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಗುಮಮನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 506/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.50500 32330134 1653

621 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡೆ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 19/11, 17/6ಪೈಪಿ2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.30 0.29800 26868480 6327

622 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ತ ಣ ಣರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 127/1, 134/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.41300 90903239 7886



623 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 82/9, 81/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.60 0.60600 21376431 5352

624 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಟಿ ಎಸ್ ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 102/3, 80/2ಸಪೈಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.24 0.24890 43716915 1178

625 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 88/7, 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.55 0.55500 23779893 6737

626 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
166/10, 167/10, 161/3, 

161/8
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.46000 92779029 1461

627 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ಯಾಲ್ಕಿಕಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 166/1, 168/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.42 0.45880 44179012 2459

628 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 136/3, 136/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.68 0.68680 50911680 0237

629 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕ್ಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 2/11, 9/6 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.60 0.58400 89344591 0487

630 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಅತಿತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 18/2, 45/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43100 58417842 7564

631 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಕೆ ಡಗಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 60/ಪೈಕಿಪಿ5, 61/2ಬಿಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.48290 64725754 3995

632 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ರವಿಗ್ೌಡ ಅನುವಾಳು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 34/7 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.43200 70299901 5993

633 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣಣಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಅತಿತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 32/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.43700 49356660 4244

634 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತೋಜಕಯಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 53/1, 151/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.35 0.39000 33380629 5680

635 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 44/ಪಿ37, 44/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.25 0.28300 46074085 2884

636 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಿನಾಥ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 35/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.35 0.39000 90001839 8002

637 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅರಸೋಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 94/1, 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.40 0.27600 46621420 0626

638 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳೆಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಕೆ ಟಗಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 46/ಪೈಕಿಪಿ3ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.90 0.90900 62657203 9811

639 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 10/3ಪೈಪಿ3, 9/1ಪೈಪಿ10 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.30 0.18900 26868480 6327

640 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಮ ಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 49/2ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.70700 33951079 2059

641 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಮತ್ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವರೋನಿವಾಸೋಗ್ೌಡ ಗುಮಮನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 181/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.24000 26390866 5784

642 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಜಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಶೆಟಿು ಬೋಬಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 135/ಪೈಕಿಪಿ, 15/12 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43300 32993891 2251

643 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಸೋತಾಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 381/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.44800 55624701 6244

644 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 21/2, 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.41 0.45860 34195980 4329

645 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
151/2ಎ, 151/2ಬಿ, 

151/3ಎ, 151/1, 151/5
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.40 0.30660 42938360 2794

646 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಪರಕಾಶ ಅರಳಕ್ುಪಪ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.60 0.29000 62889055 8095

647 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿರುಮಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 21/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 41743007 6670

648 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 146/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.36 0.38900 72576093 9942

649 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಮತ್ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವರೋನಿವಾಸೋಗ್ೌಡ ಗುಮಮನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 185/4 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.28800 26390866 5784

650 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿತಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಮೊರಸನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 85/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.53 0.32900 80745922 9952

651 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 23/2ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.39100 39207819 3334

652 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ ಕೆ ೋಂ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80800 76425416 7798

653 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 87/*, 167/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.39100 52569643 4557

654 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಪಪ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 58/1sಸ, 58/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43900 36742613 9356

655 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೊಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 82/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.70700 57285915 6776



656 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೆೋಂದ್ರಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವರುದ್ರಪಪ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 58/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.34000 44487643 9137

657 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 25/1ಪಿಪಿ1, 29/6ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.24 0.20400 67665135 1479

658 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 64/5.52/5, 52/6, 46/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.38850 9053770 2851

659 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಸಣಣಸಟಿು ಜಾಗಟೆಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43000 52338408 9671

660 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 37/*, 36/3, 39/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.90 0.82400 72744106 4663

661 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 6/3, 5/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.62400 55425556 5588

662 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 39/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.42 0.40300 58101334 5647

663 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಜಾಗಟೆಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.41900 99609239 4106

664 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 184/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 59957113 6012

665 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 376/5, 376/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.60600 83082745 0426

666 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 108/2ಪಿ2, 109/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.60 0.54200 72778303 7549

667 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿನೆೋಶ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 62/3, 62/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.20 0.19800 97718575 7703

668 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 307/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.39 0.41700 96387062 4685

669 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಕ್ದ್ಲ್ಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 66/13 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.40 0.43900 78939958 0757

670 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲ್ರ್ೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
6/1ಪೈಪಿ3, 13/3ಪೈಕಿ, 

117/ಪೈಪಿ11
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.56200 85170071 0145

671 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 55/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 88904662 2333

672 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟಮರಿಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 19/1ಚಿಪೈಪಿ2ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43900 52065608 4013

673 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 207/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43600 71206794 3936

674 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಸುಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.37 0.40100 24537882 1492

675 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಸುಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 74/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 0.43170 29374193 8405

676 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವರ್ೋಗ್ೌಡ ಸುಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 40/5, 40/3ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.33 0.35900 35508680 5717

677 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 53/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.50500 92414547 2889

678 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 78/10, 78/10, 77/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.80 0.80800 45630043 9792

679 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 125/3, 40/*4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.32900 76439540 8477

680 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 85/6, 195/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39400 93798837 3239

681 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಗಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 150/2ಪೈ3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.70 0.69100 58751540 9154

682 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 8/1, 8/8ಎ1, 8/9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.28 0.31000 21203242 6196

683 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 43/10, 42/3, 43/1ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 67080071 5627

684 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಬಿನ್ ರವಿ ದ್ೋವರಾಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 71/1, 72/8, 12/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.60 0.43500 47957127 6825

685 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೆ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 97/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.48 0.46750 83048917 9495

686 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಾಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 11/2, 81/ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.37 0.39600 77523891 3106

687 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿೋಲೆೋಗ್ೌಡ ಗಿರಿಯಾರಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 99/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.21 1.16190 37610577 5445

688 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಬ ಳೆೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 74/4, 74/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಮ್ - 0.41 0.46360 63201059 2120



689 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 16/ಪೈಕಿ, 67/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.67800 61968396 5785

690 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ತ ಣ ಣರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 71/5ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.32700 44164609 1902

691 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಇಂಗಲ್ಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.37580 72818336 3529

692 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ಮಮಣಿಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 200/1. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ, ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.74 0.66600 680382223058

693 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಮುಮನರಸೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 143/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಮಣಸಗ - 0.50 0.50500 588141182964

694 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 105 ಸಾಮಾನಯ
ಸೋವಂತಿಗ, ಬಿೋನ್

ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ
- 0.80 0.80800 906902767621

695 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 77/3, 74/3, 90/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಮಣಸಗ - 0.70 0.65600 899317240325

696 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 56/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.36 0.12600 325043967004

697 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಢ ಸುಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 18/1. ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.60 0.60600 217804785770

698 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 98 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.10 0.25000 665023492570

699 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ವಿ.ಸುದಿೋಪ ಬಿನ್ ಶ್ವವಮಮ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 30/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45340 260487840638

700 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 35/2, 34/3, 35/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್ - 0.95 0.95950 517058435827

701 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿೋಪಿಕಾ.ಎನ್.ಎಂ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ುರ ನಾರಾಯಣಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 118/4, 118/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45340 231360086084

702 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 77/5, 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.65 0.65650 748795487099

703 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಳವಾಯಿಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.65 0.65650 506531640778

704 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 18/1, 18/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.63000 397714240213

705 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಎರೆೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 138/2ಪೈಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ , ಬಿೋನ್ - 1.00 1.01000 678150258887

706 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಡಿಂಕಾ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 261/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.31380 812046259624

707 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿೋಲೆೋಗ್ೌಡ ಇಳೆಿೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 40 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.35 0.39680 672685091511

708 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ ಹೆ ಸಕ್ನನಂಬ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 56/3, 117/ರಪೈಕಿಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.70700 976361398459

709 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಸತ್ಯಕಿೋತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕ್ಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 14/ಪೈಪಿ14 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.79 0.75750 414464197086

710 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ನಾರಾಣಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 76/3, 17/ಪೈಪಿ16 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ , ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 1.00000 605519523914

711 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 66/2. ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.70700 525771294183

712 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಳಸಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ಳಸಯಯ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 38/ಎ ಪೈ1 ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆ - 0.25 0.28320 597512863052

713 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಚಮಮ ಉ|| ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಯಯ ಆನುವಾಳು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 70/ಪೈಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ - 0.70 0.70700 588326966977

714 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬ್ಾಳಯಯ ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 42/2. ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.40 1.34400 354896861813

715 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಾಲ್ಕ್ಕಯಯ ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ
95/ಪೈಪಿ1ಪಿ2, 132, 

95/ಪಿ1, ಪಿ2
ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45320 422471149101

716 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಟುಯಯ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 142/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.70700 229484028720

717 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಕ್ರಿಯಯಯ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 96/9ಪಿಒ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80360 611395662961

718 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 67/2ಪಿಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ - 0.45 0.45450 635430485728

719 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಯಯ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ  257/ಪೈಪಿ3,30 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ - 0.46 0.45340 483725255851

720 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮಯಯ  ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 8/1. ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.70700 7683822 49906

721 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಮಮ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ುಂಟಯಯ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 87/13,87/15 ಪ.ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿ/ ಬಿೋನ್ - 0.30 0.34000 378829293763



722 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಪಾಪಯಯ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 139/* ಪ.ಜಾತಿ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ 

ಬದ್ನೆ
- 0.70 0.70700 508818569362

723 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಕಯಯ ಮಲೂಗರೆ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 96/ಪಿ4 ಪ.ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿ - 0.70 0.70700 8265449250 24

724 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಉ||ಕ್ುಳಿಯಯ ಬಿನ್ ಹಾಳಯಯ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 110/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.39000 873167672598

725 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಗಜೋಂದ್ರಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಮಾಮಯಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 29/2. ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.82 0.75400 49587187 1976

726 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಗಿರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಯಯ ಬಿಂಡಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 143/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.55 0.36200 6269312 94114

727 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವರಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 62/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.44100 21976293 3287

728 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಅಲ್ಪಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 62/1,63/6 ಪ.ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿ - 0.45 0.45450 295055243 041

729 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಪಾಂಡವಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.75750 52577129 4183

730 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಟಿ ಎಸ್ ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 84/ಪಿ4 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಯಟೆ - 0.40 0.38600 76428757 2538

731 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕದ್ಾಸಶೆಟಿು ಕ್ನಗನಮರಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 94/ಪೈಪಿ34, 94/ಪೈಪಿ35 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು - 0.99 0.22570 35680008 0717

732 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ದ್ೋವರಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 12/1. ಪ,ಜಾತಿ ಟಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 53909226 8370

733 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ದ್ೋವರಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 15/1. ಪ,ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.40400 56869529 4755

733 435.30 413.34580

5%

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 244/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.40 0.01538 919683200619

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಪಟುಣಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 14/2. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.01538 282165805614

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ 

ಉ|| ಸಣಣಮರಿೋಗ್ೌಡ
ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 32/2ಅ, 38/21 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02700 624926487880

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಶೆಟಿುಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 81/2, 83/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.78 0.03510 686497853120

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ
35/2ಪೈ ಪಿ2, 35/2ಪೈ 

ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.78 0.03510 285318969354

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಟಿ.ನರಸಂಹೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 36/3, 109/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್Áು್ಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.79 0.03036 689329535729

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 121/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01538 -

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಜ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಜವರಪಪ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.20 0.00769 744399480254

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ನುಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 56/2ಬಿ, 116/ಪೈ ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01538 441076613744

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 64/5, 64/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02700 475191176426

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 24/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.34 0.01530 721503139399

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇ.ಎಂ.ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಇಂಗಲ್ಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 32/1ಎ, 35, 14/4, 7/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.66 0.02970 219211006090

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ನಗನಮರಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ
64/2, 64/4, 75/4, 


64/4ಪೈ ಪಿ12
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.79 0.03600 219900812044

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 240/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 612891813078

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕ್É.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 12 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 871647537930

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಾಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 30.Mai ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ & ಬಿೋನ್ - 0.40 0.01800 956115627151

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 69/12ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.40 0.01538 833359828882

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ದ್ೋಶವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 64/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 806080393051

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ.ಟಿ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 31.Mär ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.01461 647309881848

ಒಟುು



20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 71/3ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.01538 831420071626

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 113/2ಎ, 113/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಮಬದ್ನೆ - 0.48 0.00982 891879678177

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕ್ುಳಿಪಪ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 24.Mär ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.34 0.01530 698973023420

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಗ್ೌಡ.ಕೆ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 32/21, 32/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್  & ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.64 0.02880 771189995227

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 28/11. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.38 0.01710 851995716455

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹುಂಡಿ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 72/4ಪೈಪಿ1, 72/4ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.44 0.01980 287374487828

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಧಯ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬಸವರಾಧಯ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 48/ಪೈ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.59 0.02655 767442593228

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 9/2. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್  & ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.46 0.02070 528703471991

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ.ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಂಜಪಪ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.00 0.04500 886570893424

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕನಂಜಪಪ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 33 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.67 0.03015 698486949131

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 34 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ  & ಸೌತ - 0.40 0.01800 648355993538

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ ಬಿನ್ ಅನಂತೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 57, 113/13, 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.58 0.02229 608837464496

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಹಿರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 74/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 673429060196

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಾಯಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 19/6. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.01922 267053480755

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಎಂ.ಲಂಗರಾಜು ಬೋವಿನಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.01153 335751877364

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾಸತಗ್ೌಡ ಬೋವಿನಕ್ುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 49/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.26 0.01000 704356699581

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 67/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.59 0.02268 222128739208

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ.ಸ. ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 76/1, 57/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.01346 556263938055

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮರಿಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ದ್ೋಶವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 24/14, 24/19 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01710 765673539177

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮಹದ್ೋವು ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 10/8, 10/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01710 204925644325

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಳಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಹÁರೆ ೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 72/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.40 0.01710 308023577959

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ
74/1, 74/3, 130/3, 

130/3
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.93 0.04050 333933263346

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬಸವಯಯ ಬಳೆಹತಿತಗುಪಪ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್  & ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.65 0.02700 726222728609

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.50 0.01871 554942949170

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 31.Mär ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.02747 846039125307

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ರಾಮೋಗ್ೌಡ ನುಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 46/5ಪೈ ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01710 541702929688

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅನಂತೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 3/2. ಸಾಮಾನಯ ಸೋಮೋಬದ್ನೆ - 1.00 0.02018 229773088839

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ನುಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 46/5ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01710 541702929688

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬ ೋಳೆನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 96/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.70 0.02918 788244821800

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರÉಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
16/1, 16/4, 15/5, 

15/1
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.03375 640283785134

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 19/2. ಸಾಮಾನಯ
ಬಿೋನ್  &

 ಟೆ ಮಾಯಟೆ 
- 0.51 0.02475 511594675431

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಚುಂಚೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 98/3ಪೈಕಿ ಪಿ1, 98, 91/2 ಸಾಮಾನಯ
ಬಿೋನ್  & 

ಟೆ ಮಾಯಟೆ 
- 0.70 0.03150 994108527419

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 38/ಪಿ42, 81/4ಪೈಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 1.00 0.04500 326268542076



53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬ ೋಳೆನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 55 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 894286789688

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 4/7ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 397435729594

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
68/ಪೈ,68/ಪೈಪಿ1,

69/ಪೈಪಿ,69/ಪೈಪಿ5
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ ,ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.03375 761659968844

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಪವಯತ್ಯಯ ಅತಿತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 5/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.39 0.01755 808881373514

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮಯಯಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚನನಶೆಟಿು ನರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
107/3,107/5ಎ,

107/5ಬಿ, 131/ಪೈಕಿ ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.02250 558484018371

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಪಾಪೋಗ್ೌಡ 

ಬಿನ್ ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ
ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 136/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.35 0.01575 978277146987

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 117/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.45 0.02025 843975966106

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕನಂಜೋಗ್ೌಡÀ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 119 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 616455120947

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಜಿ.ಸಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 48/1 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ ,

 ಬಿೋನ್  & ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ
- 0.80 0.03600 500204256201

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 43/1ಎಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.02610 341494922423

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಣ್ಣೋಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 276/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.49 0.02205 500743509989

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋಶ್ವಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 81/3, 66/1,65/ಪೈ ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ 



- 0.95 0.04275 970624180425

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉಗರೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
145/1ಪೈಕಿ ಪಿ1, 

145/13ಪೈಕಿ ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.79 0.03555 320370164338

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 176/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 620550166342

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 27/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.22 0.00990 501850634975

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
243/4, 161/ಎ, 

217/ಪಿ2,
ಸಾಮಾನಯ

ಟೆ ಮಾಯಟೆ  



- 1.00 0.04500 900490598717

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ||ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ïು್ಸ - 0.33 0.01253 853617970541`

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡಮಮನ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 146/1ಸ, 147/5ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01538 814839358636

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗಿರಗ್ೌಡ ಸಂಗಿರಗ್ೌಡನಕೆ ಪಪಲ್ು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 222/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 442470405858

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಮರಿಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 27/3. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 577615012281

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕಾಯತೋಗ್ೌಡ ಮೋನಾಗರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 113/1ಎ ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.65 0.01927 32528688334

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಶ್ವವಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 18/5. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.03150 911630419641

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಕ್ಂಠಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 20 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ  
& ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ

- 1.60 0.07025 390494148588

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 13/.6 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ 

 & ಬದ್ನೆ
- 0.60 0.02468 527970586381

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಶಾಯಮಸುಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಲೆೋ|| 

ಚನೆನೋಗ್ೌಡ
ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 21/ಪೈಕಿ ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.45 0.02025 557470641182

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಅರಕ್ನಕೆರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 82/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.02700 221667926485

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಬ ೋರಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 13/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಉ|| ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 44/ಪೈಪಿ66ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.03150 748468289414

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 135/1ಪೈ ಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.36 0.01620 511021249851

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
88/2ಬಿ, 89/ಪೈಕಿ ಪಿ1, 

87/3ಎ
ಸಾಮಾನಯ

ಕೆ ೋಸು 



- 1.40 0.06183 273254033115

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಗಣ್ೋಶಯಯ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 187/5, 187/6 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.01749 601974107613

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲ್ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 188 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.39 0.01523 967234786200

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಿಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 23/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02700 261217235687



86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೆ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 102/3,101,103/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.03375 368200699059

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 11/3, 179 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.80 0.03600 629210910732

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಣ್ೋಶಯಯ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 162/2, 214 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.03970 830209297927

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್É.ಮಂಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 106/1ಪಿ1, 106/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.65 0.02925 648591279272

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 32/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.59 0.02423 680782815950

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 109 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02700 724014256254

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ||ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ರಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 42 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02468 223236358451

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ರಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 32/2ಪೈಕಿ ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.24 0.00848 574861195665

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
82/4, 35/2ಪಿ1, 

140/2ಪಿ,
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.50 0.06604 354719853754

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 133/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಟೆ - 0.80 0.03600 905124388862

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬ ೋಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| 

ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ
ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 113 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.02700 549972521154

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಉ|| 

ದ್ ಡಡತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ
ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ

45/5ಪೈ, 50/1ಪೈಕಿ ಪಿ,

 57/2ಪೈ
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.60 0.02700 414602747498

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆ ೋದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ದ್ ಡಡಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕ್ಜಿಜಕೆ ಪಪಲ್ು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 3/1ಎಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು - 0.25 0.01125 770053077491

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
16/4, 5/11, 16/2ಪಿ1

 13/2ಪೈಕಿ ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.02700 569165578221

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 340/1ಪೈ ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 564530602653

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ sಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 279/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 520991737322

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋರ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಉ|| ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 168/1, 208/4 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ 
 & ಕಾಯಸಕ್ಂ

- 0.55 0.02475 426659196634

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ sಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 166/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.39 0.01755 731485544654

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಳಿಗಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಹಾಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 19/7. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01051 943884727911

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಬೋಬಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 190/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.02102 760579060407

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 66 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ 

& ಬಿೋನ್
- 0.60 0.02700 290830624213

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಮಮ ಹಾಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 36 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01051 372586575720

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಪಪಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 21 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.34 0.01530 791090291162

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಅಂತ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 326 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.58 0.03600 258187856502

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಯರಗನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 8/6ಪೈಕಿ, 1/13ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.02600 927705333280

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 18/1. 25/3ಪಿ5, 67/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.95 0.04275 609561676728

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಂಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
156/ಪಿ8, 156/1ಬಿ2, 

ಎ5, 39/7
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.85 0.03593 247989054180

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 111/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 289548437051

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 189/ಪಿ1, 187/ಪೈಕಿ ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ
ಕೆ ತ್ತಂಬರಿ

 & ಟೆ ಮಾಯಟೆ 
- 1.40 0.06183 407034956297

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ.ಎಲ್.ಸ. ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 193/2, 125/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.04 0.04653 328255362959

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 161/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 424053822661

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಲ್.ಡಿ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 119/2ಪೈಕಿ ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.00900 280487279785

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಿ.ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ರಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 68/2ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.02475 493134982514



119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹೆಮೋಗ್ೌಡ ಕ್ದ್ಲ್ಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 90/4, 90/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ  & ಬಿೋನ್ - 0.40 0.01800 770453593562

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 269/4ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.40 0.01538 503889521054

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಅರಕ್ನಕೆರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 66/2 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 

 & ಬಿೋನ್
- 0.38 0.01710 873418269098

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎ.ಎಸ್.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ಸಂಗ್ಾರಿಗ್ೌಡ
ಅರಕ್ನಕೆರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 144/ಪೈಕಿ ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.55 0.02243 439480834116

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 379 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ & ಪರಂಗಿ - 1.10 0.03687 428054182542

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಯಯ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 5/1. ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ  

& ಬಿೋನ್
- 0.45 0.01793 272660595206

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು.ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 166 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.40 0.01538 800489676052

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮರಿೋಗ್ೌಡ ನಾರಾಯಣಪುರ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 39/1ಎ, 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ & ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.53 0.02385 584575748420

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
67/1ಎ5, 67/1ಎ4, 

67/1ಎ1,81/5,
ಸಾಮಾನಯ

ಟೆ ಮಾಯಟೆ 



- 0.90 0.04050 890531145471

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 117/ಪೈ ಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.59 0.02655 605556606250

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
139/ಪೈಕಿ ಪಿ2, 24/9, 

60/ಪೈಕಿ ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.00 0.01058 638751368354

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿೋ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 167, 145/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 243624146715

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿೋ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 26/3. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.01710 287482285177

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಎಂ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 71/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.01575 945041358030

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವÉು ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬ ೋಳೆನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 96/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.27 0.01215 622098574165

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿಕ್ಕನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 
ಮೋಸಿೋ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ

ಬ ೋಳೆನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.23 0.01035 963418340266

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಚನೆನಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 38/10, 6/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.74 0.00783 355697119611

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 56/3ಪೈಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.34 0.01530 894286449774

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟುಮಮ ಜ.ಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 43/2, 36/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ïು್ಸ - 1.27 0.04756 390443585303

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಟೆ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.51 0.02295 716195631857

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್Éುಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಚ ೋಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ
18/1, 18/4, 23/1, 

23/4
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ  & ಬಿೋನ್ - 0.80 0.03600 268381608747

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟುಲಂಗಪಪ ಅಂತ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 39/ಪೈ ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.77 0.02779 567190575605

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು.ಸ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 2/2, 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.01800 835459010444

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 40/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.28 0.01076 325785413937

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ನಲೊೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 28/9. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ  & ಬಿೋನ್ - 0.42 0.01890 772414038306

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ದ್ಕ್ಷಿಣಾಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಅಂಕ್ಪಪ ಆನುವಾಳು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 0.04500 666890322854

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಎಸ್.ಮಹೆೋಶ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಶ್ವರೋಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಲ್ಕ್ಷಿಮಸಾಗರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 54/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ - 0.33 0.00504 512048902633

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 38/6 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ 



- 0.80 0.03600 259621175509

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಣಣ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
95/3,103/10ಪೈಪಿ8,

 103/10ಪೈಪಿ9,103/4,
ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.10 0.04921 533116405069

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 54/1ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 565065290568

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್Áಳಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ನರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 158/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.01350 596732765470

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋಚೋಗ್ೌಡ ಲ್ಕ್ಷಿಮಸಾಗರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 58/4, 56/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02700 762820645328

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಂಪೋಗ್ೌಡ ರಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 47/4, 46/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.45 0.02025 268634387386



152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಲ್ಕ್ಷಿಮಸಾಗರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 97/4, 94/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.01710 899777908579

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ  ಲೆೋ|| ಚನನಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಲ್ಕ್ಷಿಮಸಾಗರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 92/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.79 0.00798 535090532811

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಯತೋಗ್ೌಡ ವÉುುು ೋನಾಗರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 72/2, 66/1, 107 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.20 0.10683 894681537296

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವರೋಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಲ್ಕ್ಷಿಮಸಾಗರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
126/2, 126/5, 

126/2ಪೈ
ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.20 0.00584 969363756811

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 183 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.80 0.01871 956430848254

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 19 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 489734567736

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 79/5, 44/ಪೈಪಿ28ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.60 0.02258 409109442789

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮರಿಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ.ಎಂ.ಎಸ್.

 ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ
ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 86/3, 70/16 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.45 0.02025 820554196034

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 50/3, 39/ಪೈ5ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.40 0.01538 586248787994

161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 10/6, 10/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.70 0.02700 261671406079

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 25/1ಪೈಪಿ1, 25/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.00 0.04500 498112268495

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ, ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಕೆ ಡಗಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 55/ಪಿ3,ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.75 0.03375 804858219742

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ.ಸ. ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚನನಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 100 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.10 0.04921 802857763068

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 69/2, 69/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.03150 830303340093

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಿಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
29/3, 28/2ಪೈಕಿ ಪಿ2, 

29/5ಪೈಕಿ ಪಿ2, 
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.03150 807188049138

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ಗ್ೌಡ ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 65/1ಪೈಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.02250 508663462945

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹ.ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣುಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 145/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 805094677145

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣುಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 265 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 915934526994

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 261/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.20 0.00900 681442836629

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 76/3,72/3,49/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.01800 618809871463

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 50/2 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ 



- 0.80 0.03600 317939361915

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
95/1ಪೈ ಪಿ2, 50/3ಪೈ 

ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.65 0.02925 392078193334

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಜ.ನರಸಂಹೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 37/2 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ 



- 0.60 0.02700 873706162135

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 346 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.80 0.02418 765553611688

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಿರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉಗರೋಗ್ೌಡ ಕಾಡೆೋನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
87/2, 87/3, 802/2ಬಿ 

ಪಿ3
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02700 509345397068

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 63/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 835253138555

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹೆಮೋಗ್ೌಡ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 93/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02700 509571307294

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಂಗ್ಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 134, 101/ಪೈಕಿ ಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ 
& ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ

- 1.00 0.04500 371740319133

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 18/1, 18/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.02700 854417117512

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಲ್.ಹೆಚ್.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ರಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 56/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.30 0.05763 711996623838

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಲೆ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಪಿ.ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 36/19 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.32 0.00421 458737568801

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಲೆ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಪಿ.ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬ ೋಳೆನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 86/5, 86/5, 86/11 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.70 0.01840 458737568801

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
74/1, 76/1ಎ, 

74/2,74/4, 74/7ಸ
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.27 0.05164 631036228191



185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆನಾನಳು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 228/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.58 0.02475 64187111654

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಣ್ಣಗ್ೌಡ ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 15 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.03600 13332010653

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 9/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.01710 64185095734

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ತಾಳೆಕೆರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 64/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.65 0.02925 13318034707

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 98/2. ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 1.40 0.05110 54048435968

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅರಸೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 141/1J2, 128/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.03150 11825002030

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣಗ್ೌಡ ನರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 99/2. ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 1.40 0.06183 54034096236

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕ್ಷಿಮೋಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 13/1¦1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.00900 64145807693

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 77/4. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.00900 8506726114

194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 14/¥ÉÊ¦4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.24 0.01035 64044603310

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೆ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 15/5.15/7 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.15 0.03680 64115102372

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ ಬಿನ್ ಬ ಮಮಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 80/1.85/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.69 0.06200 64130855702

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್.ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ
ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 59/3, 59/7 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 1.25 0.04220 525686765886

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ.ಹೆಚ್.ಎನ್. ಬಿನ್ 

ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ
ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 72 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.34 0.01530 680051478250

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 129/2, 129/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.85 0.03825 332406203907

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಶ್ವವನಂಜಯಯ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 62/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕ್ಂ - 0.39 0.01755 303288969855

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಕೆ ಡಗಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 80/ಪಿ1, 80/ಪೈ ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02700 595821882675

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಅನ ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 46/10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 736603338702

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಹೆಳರ್ಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 62/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.39 0.01523 375406497478

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಎಸ್.ಛತ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 80/1,102 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.67 0.07320 -

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಬಿನ್ ಶಾಂತೋಗ್ೌಡ ವದ್ೋಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 61/1,61/2,61/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.28 0.03253 -

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 8/20,38/16,8/ಬಿ11 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.03600 -

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕ್ನಗನಮರಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 229/1,266/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.85 0.02475 -

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 36/ಪೈ,ಪಿ6,ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.41 0.01800 -

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 84/8,84/3,86/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.61 0.02700 -

210 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 165/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.67 0.03015 -

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 127 , 128- ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 1.52 0.06691 -

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ ಡಡನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.51 0.02250 -

213 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಮರಳಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.45 0.02070 -

214 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 53 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.01 0.04500 -

215 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 89/2ಪೈಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.43 0.01935 -

216 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು ಅಗತ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 65,92/4,67/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 0.04500 -

217 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 4/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.23 0.01035 -



218 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 52/11 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.30 0.01350 -

219 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಷಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 64/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.91 0.04095 -

220 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲ್ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಶ್ವವಣಣ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 99 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 -

221 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 38/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.45 0.02025 -

222 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 6/1,6/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.25 0.01125 -

223 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲೆಕರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 89/1ಪಿ1,ಪಿ2,61/6,87/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.29 0.01305 -

224 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 64/5,64/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 -

225 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕೆ.ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 2/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.21 0.00945 -

226 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 29/4ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.02250 -

227 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.02475 -

228 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿ.ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 38/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 0.04710 -

229 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಜಜೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 52/ಪಿ1,50/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.37 0.06057 -

230 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 16/4ಪಿ,16/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.30 0.01153 -

231 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಟಿ.ಆನಂತ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಿಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 107/5,107/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.20 0.05053 -

232 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 103/5ಪಿ1,127/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.01800 -

233 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 54/1ಎ,54/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 -

234 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಿ.ಗಂಗ್ಾಧರ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 191/ಪಿ2,ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.20 0.05342 -

235 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಪಿ.ಶ್ವವಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 90/12,70 sಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.36 0.01620 -

236 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 14/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ - 0.80 0.03600 -

237 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 15/5. ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 -

238 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಎರೆಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 73/6. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.03600 -

239 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 119/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.24 0.01080 -

240 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ ಅಂಕ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 39/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02700 -

241 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಕಾಡೆೋನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.45 0.02025 -

242 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 10/2ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.25 0.01125 -

243 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಂಗೋಗ್ೌಡ ಅರಳಕ್ುಪಪ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 110/1ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.02475 -

244 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಹೆಗೆಡಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 65 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 1.46 0.06428 -

245 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 61/2ಬಿ,61/3ಎ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.90 0.04050 -

246 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅರಕ್ನಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 61/3,61/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.03150 -

247 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 62/2ಪಿ,6/4,12/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 0.04500 -

248 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 77/7 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.40 0.01537 -

249 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಟುಪಪನ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 91/5,51/4,56/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.02250 -

250 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 14/12,80/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 -



251 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಟಿ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 2/22ಪಿ1,25/5ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.64 0.02880 -

252 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಥಯ ಬಿನ್ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 177/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.46 0.02070 -

253 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕ್ದ್ಲ್ಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 130/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 -

254 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 193/2,143/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.73 0.03285 -

255 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 109/2ಎ2,122/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1..10 0.04921 -

256 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 156/2,111/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.39 0.01755 -

257 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪಲ್ು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 24/4,28/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.90 0.04050 -

258 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪಲ್ು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 17/1ಪೈಪಿ1,80/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.85 0.03825 -

259 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೆ ೋಹಿತ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ಎನ್. ದ್ೋವರಾಜು ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 118/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 -

260 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಎನ್.ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 118/1,49/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.03368 -

261 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಬುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 152/3ಎ,146/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 -

262 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 58/17 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.80 0.03600 -

263 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 139/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.90 0.04050 -

264 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 77,32/ಪಿ2,ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.90 0.04050 -

265 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಸತ್ಯಪಪ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 123/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.36 0.01620 -

266 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸತ್ಯಪಪ ಚಿಟುನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 104/4,106/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 -

267 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 44/ಪೈ,ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 -

268 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 78 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.01478 -

269 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 248 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 -

270 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 101/1,102/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.49 0.02205 -

271 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 54/5ಪಿ2,91/7,54/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.44 0.01980 -

272 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 265/1ಎ,138 ಸಾಮಾನಯ
ಟೆ ಮಾಯಟೆ ,ಚಂಡು 

ಹ 
- 0.90 0.04050 -

273 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವೋರನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 39 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.35 0.01575 -

274 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 118/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 -

275 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 65/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.20 0.00900 -

276 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೋಸಿಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬ ೋಳೆೋನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 138/ಪಿ1, 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 -

277 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಶೆಟಿು ಸಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 22/ಪಿ3,ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.30 0.01097 -

278 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 147/5ಎ,150/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ - 0.65 0.01709 -

279 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 17/1. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.20 0.01093 -

280 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 47/ಪಿ3,49/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02700 -

281 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೈಲಾರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.39 0.01755 -

282 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 162/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.45 0.01641 -

283 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೈಸ ರು ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 46/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.53 0.02385 -



284 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಶ್ವವಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 26/10,20 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.52 0.02300 -

285 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 81/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.49 0.02205 -

286 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 55/2ಪಿ1,55/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.50 0.02250 -

287 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಕೆ.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೊಳಿಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ನರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 75/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 0.04500 -

288 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಯತೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಮೋನಾಗರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 105/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03600 -

289 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 57/2,57/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.55 0.06823 -

290 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ.ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಿಮಿ ಬ ೋಳೆನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 170 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.37 0.01665 -

291 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬ ೋಳೆನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 36 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.90 0.04050 -

292 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 36/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.44 0.01980 -

293 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 3/3,1/1,3/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 -

294 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ| ಅಣಣಯಯನ ಬಟೆುೋಗ್ೌಡ ಸಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 10 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.02475 -

295 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 32/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.45 0.02025 -

296 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 10/3,91/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.57 0.02475 -

297 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ್ ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಕಾಡೆೋನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 150 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ & ದ್ಾಳಿಂಬ - 0.60 0.01186 -

298 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ಬಿ.ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಪುಟುಮಮ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 33/4,33/6,35/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.82 0.03600 -

299 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 220/ಪೈಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ - 0.40 0.01755 -

300 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಕಾಡೆೋನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 122/2,122/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.30 0.01305 -

301 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 73/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.85 0.03780 -

302 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಯಯ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 71/p1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ - 0.45 0.02025 -

303 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮಂಚಯಯ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 71/p3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.45 0.02025 -

304 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಜಿ.ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಗವಿಯಯಯ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 20/6. ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.00900 -

305 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಹಾಳಯಯ ಚಂದ್ರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 68/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.48 0.01600 -

306 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಳಿಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ಸುಂಕ್ತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 182/ಪೈಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ - 0.42 0.01890 -

307 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 7 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ - 0.50 0.02018 -

308 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಿ.ಶ್ವರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಬಟುಯಯ ಮೈನಾಗರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 162,93/1ಎ2ಪೈಪಿ5 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.90 0.02555 -

309 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಯಯ ತ ಣ ಣರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 69/2,64/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.02247 -

310 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ದ್ಾಸಪಪ ಚಿಕ್ಕಯಾರಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 244 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 1.62 0.05269 -

311 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಡಿಂಕಾಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 24/2,36 ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡುಹ - 0.75 0.03375 -

312 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಮಾಣಿಕ್ಯನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 263/ಪೈಪಿ6 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.02475 -

313 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವರದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವರದ್ಯಯ ಸಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 24/3ಪಿ,24/4ಪೈಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.44 0.01980 -

314 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 43/2,43/3,53/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.01568 -

315 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಸುಂಕಾತ ಣ ಣರು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 223/2ಬಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.60 0.01800 -

316 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಗನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 63/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.95 0.04275 -



317 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 17 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.49 0.02250 -

318 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 39/19,29/7ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.28 0.01076 -

319 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 54/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 -

320 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.44 0.01980 -

321 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 61/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 -

322 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 0.03411 -

323 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೊಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಅರಕ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 46/5,46/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.54 0.02430 -

324 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಾಪಜಿ ಅಮೃತಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
113/7,95/1,92/9,45/

11
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 0.04500 -

325 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 154/1ಪಿ2,156/1ಪಿ,ಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.33 0.01485 -

326 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 15/2ಪಿ2,14/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.66 0.02970 -

327 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವು ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ದ್ೋವರಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 1/2ಪಿ3,25/1ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.70 0.03150 -

328 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಅರಕ್ನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 39/1ಪಿ2,95/6ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.25 0.01125 -

329 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಕ್ರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 162/3,162/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.30 0.05763 -

330 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಎರೆೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 14/3,128/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.01538 -

331 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಾಲ್ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 54/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03075 -

332 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಮಮಯಯ ಹಳೆೋಬಿೋಡು ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 34/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 0.04500 -

333 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬನನಂಗ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 81/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.77 0.03465 -

334 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ್ೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 17/9,17/1ಪಿ4ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.62 0.02249 -

335 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಗ್ೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಕಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 17/7,17/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.37 0.01422 -

336 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 68/1,60 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.55 0.06805 -

337 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮ ಡಿಂಕಾಶೆಟುಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 180 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.85 0.03825 -

338 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಗಿರಿಗ್ೌಡ ರಂಗ್ಾಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
36/ಪೈಕಿ,ಪಿ2,84/ಪಿ4, 

32/4ಪಿ4
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03074 -

339 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.01921 -

340 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 172/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪಮಣಸ - 0.20 0.00769 -

341 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 183 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.03074 -

342 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಬ ಮಮಯಯ ಪಾಂಡವಪುರ 113/ಎ2ಎ,131/9 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.49 0.00996 -

342 9.03621

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ರ್ಚಚ 0.40929

733 435.30 422.79130

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಮಾರ ಎ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 107/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.93 0.48900 342793 687282

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬನನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 92/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45270 728955 275867

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋಟ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 326721 978325

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 43/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.50 1.29330 270375 680066

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 445/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.61 0.61610 454361 984211

ಒಟುು

ಒಟುು



6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎನ್ ನಾಗಮಾದ್ು ಬಿನ್ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 445/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.61 0.59240 769530 588695

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಎ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಅಮರನಾಥ ಹೆಬ್ಾಾಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 353/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ , ತ್ರಕಾರಿ - 2.34 1.67990 909246 818447

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿವಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗ್ೌಡ ಕಿರಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 850/*  , 896/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 400245 600054

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಂ ಶೆಟುಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 73/3 , 184/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.43 0.91270 594304 504654

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ ಶೆಟಿುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 30/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.40 0.45340 871221 061196

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಸ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಎಂ ಜಿ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 361/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.73830 972514 629717

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಾಕ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 82/ಬಿ  , 81 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.85 0.85850 899762 477043

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮೊಗರಹಳಿಿ ಬಳಗ ಳ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 54/ಪೈ-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.22674 207822 434959

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎನ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಪಾಲ್ಹಳಿಿ ಬಳಗ ಳ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 447/2ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.60 0.12882 729707 535652 

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಶರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಆರ್ ಬಿ ಚನನಪಪ ತ್ರಿಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 290/* ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, - 0.80 0.26320 992674 780220

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋಟ್ ಎಂ ಪಿ ರಾಜ ಮೋಳಾಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 127/2 , 126/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.52650 535133 692760

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಶ್ವಲ್ಪ ಬಿನ್ ಸ ಶರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತ್ರಿಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 287/* ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 1.60 0.46140 517491 922168

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟುರಾಮೋಗ್ೌಡ ಮೃಳಾಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.39840 985555 732048

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದ್ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋಟ್ ಮಹೆೋಶ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
507/1ಪೈ-ಪಿ4 , 509/1ಪೈ-

ಪಿ1 , 510/* , 511/*
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.95 0.18380 498132 156330

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಎಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 7/2- ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45340 715321 201968

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 146/* , 77/1ಎ ಸಾಮಾನಯ
ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್  , 

ಟೆ ಮಾಯಟೆ 
- 1.60 1.53640 605355 171083

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಕೆ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಘಟು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 83/*  , 102/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್  , ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.39680

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕೆ ೋಂ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 172/* ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45340 647321 561821

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
124/3ಪೈ-ಪಿ3 , 124/3ಪೈ-

ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 1.13 1.08510 558754 739151

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಗಂಜಾಂ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 599/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.50 0.50500 576442 573209

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 880/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.20 0.76650 463413 820925

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎ ಖಾದ್ರ್ ಬಿನ್ ಷ್ೋಕ್ ಇಮಾಂ ಹುರುಳಿಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 62/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.50 0.39050 605287 135456

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ. ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಎಂ.ಕೆ. ಸುಶ್ವೋಲ್ ಮಹದ್ೋವಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 481/*,482/* ಸಾಮಾನಯ - 1.00 0.72530 40273113 9165

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯಯ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 508/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ - 0.40 0.45340 909967 817803

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 567/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39490 529783 323437

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಸ ಚೌಡಚಾರಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ಸ ಚೌಡಚಾರಿ ನೆರಳಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 130/* ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.49 0.48740 785904 091341

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಡೆಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 38/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.31 0.32800 65193 3056008

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗು ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 129/7  , 129/6  , 129/4 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.59 0.57750 992336 543838

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ವಸಂತ್ ಕೆ ೋಂ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
74/9,100/ಪೈಪಿ2,100/1ಪೈ

ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 1.29 1.23870 6473215 61821

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 123/2, 123/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.68800 32086291 3964

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಜ.ಸ.ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಚಾಮೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಗ ಡು ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.42350

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಗ ಡು ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 37/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.59 0.59590 481108 925443

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ ಕೆ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಘಟು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 83/*  , 102/* ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.35 0.39680 881040 145030

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಉ ತ್ಮಮಣಣ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 150/3 ಸಾಮಾನಯ
ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್  , 

ಟೆ ಮಾಯಟೆ 
- 0.50 0.49100 857129 053040

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಣಣ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಳವಾಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 166/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45340 705863 838532

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 62/ಎ , 61/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ - 0.40 0.45340 962138 150305

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಉ ಪಾಪಣಣ ವಡಿಯಾಂಡಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 322/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.22 0.21050 816649 604906

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬನನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.30 0.30180 970841 015263



44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟುಲಂಗಯಯ ಚಿನಾನಯಕನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 158/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.79 0.51470 448582 394801

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎಂ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುದ್ುಕೆೋಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 186/2  , 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 863923 586249

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರ ಬಟುಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.45 0.43990 265039 779063

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ಸ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.35 0.39680 227650 855464

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 4/6- ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.42670 284406 554429

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಳಗ ಳ ಬಳಗ ಳ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 37/4, 49/ಪೈಕಿಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ - 0.20 0.21540 74785028 8313

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಜಗದ್ೋಶ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಹೆಚ್ ಜ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬಳಗ ಳ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 155/1 , 156/* , ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.54 0.54540 735650 051146

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋಟ್ ಜ ಮಹದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಕಿರಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
1049/3ಬಿ ,  1049/2ಪೈ  , 
984/3ಬಿ , 1049/3ಎ2 , 

895/5  , 984/2ಬಿ , 
ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80800 472298 927032

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಎಂ ಕೆ ಪಪಲ್ು ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 118/3ಪೈಕಿ , 95/4 ಸಾಮಾನಯ Crosendra - 0.30 0.30300 426884 096397

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಆಲ್ದ್ಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 9./1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.54000 716491 185619

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸ ಶರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತ್ರಿಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 289/* ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 1.20 0.34000 598432 099467

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ತಿಮಮಶೆಟಿು ಬಿನ್ ತಿಮಮಶೆಟಿು ಬನನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 34/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45340 258955 036251

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 115/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿನ್ - 0.40 0.40500

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬ್ಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 140/ಬಿ, 140/12 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ - 0.49 0.49490 295176 299389

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 129/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 762676 042544

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ವಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಮಲ್ೂರಾಜು ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 133/1ಎಪೈ-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹ - 0.27 0.28560 469767 528568

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 131/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45260 217492 896879

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಳವಾಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 128/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.61 0.44508 328946 442095

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಚಾರಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಚಾರಿ ನೆರಳಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 130/* ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.45240 379914 229291

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ನೆರಳಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 64/16 , 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್  , ಸೌತ - 0.40 0.45260 618913 817433

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 121/5 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45340

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಯಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
583/1ಎಪೈ-ಪಿ6 , 582/3 , 

582/2 , 582/1 , 

583/1ಎಪೈ-ಪಿ1

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 3.00 0.45270 268479 814832

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸುಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಣಣ ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 341/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80800 305569 909626

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ವಿನೆ ೋದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಡಿ. ಪರಕಾಶ್ ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 72/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.24 0.27200 596 811028397

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಟಿ.ಎಲ್. ಗಿೋರಿಶ್ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 83/1ಪೈ , ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.31 0.35140 391020 154084

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎಸ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಚಿನಾನಯಕನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 185/2,  190/ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.10 1.05600 937565 058975

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಬಿ.ಬಳಾಿರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುದ್ುಕೆೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 354/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.65820 641812 064309

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಎಂ.ಕೆ.ರಾಮಲಂಗು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 10/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ/ ಕಾಕ್ಡ - 0.25 0.28340 41541120 4625

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಚನನವಿೋರಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 28/9ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ - 0.40 0.45340

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 6/3. ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸುಧಾ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 87/ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45250 612275 882040

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ನಾಥೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 52/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.55550 6734107700 67

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸೌಮಯ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಯಾಲ್ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 32/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.42 0.45130 455659 856148

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ೂಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ ಹೆ ಟುಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 455/1,  455/5,  ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 430888 072060

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಮಮ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಉ ದ್ ಡಡಣಣ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 8/3-ಪಿ1,  9/6, ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45250 360110 358403

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋಟ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 118/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ /ಬಿೋನಿಸ್ - 0.54 0.54540 724821 223963

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 124/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನಿಸ್ - 0.60 0.60600 776589 090307

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ. ಅಶೆ ೋಕ್ ರ್ೈ. ಎನ್ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ರ್ೈ ಬಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ಳಿಿಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
86/,  87/2,  87/3,  

87/6ಬಿ,  87/4,  93/2,
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.09 1.04670 302219 652242



82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಲ್ ವಿಜಯದ್ೋವ್ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಡಿ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಚಿನಾನಯಕನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
(150/3) 152/2, 154/4, 

153/2, 151/4, 150/2,
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನಿಸ್ - 1.40 1.34440 512493 217368

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಆರ್.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅಚಚಪಪನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ  35/* ಸಾಮಾನಯ - 0.80 0.80800 22815 0755650 

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ರಾಮಲಂಗಚಾರಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಲಂಗ್ಾಚಾರಿ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.43340

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಮಂಗಳಾಕ್ಷಿ  ಕೆ ೋಂ ಎಸ್. ಆನಂದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 85/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.60 1.53648 6407883 14316

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಿರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿೋಚನಕ್ುಪಪ ಬಳಗ ಳ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 30/ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ - 0.50 0.50500 872169 671675

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 8/5,  7/11, ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.35 0.39654 925662 259771

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 17/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.36 0.38490 40492716 6231

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ. ಚನನಯಯ ಬಿನ್   ಕೆ ತಿತಕಾಳಯಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 503/2ಎ, 503/2ಸ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ - 0.40 0.45340 80279 7205263

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 507/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.54 0.53900 7965210  65595

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ನಾಗರಾಜು  ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 540/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು - 0.39 0.38890 407196509 804

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಉ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 81/ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.58 0.57626 278833 362832

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಲೆೋ|| ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಳೆಿೋಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 190/5 ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು - 0.40 0.45340 2570517 65935

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ. ಸ ೋಮಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 17/1, 17/*, 17/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ /ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ - 0.63 0.63630 338475 080005

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 498/1ಪೈ-ಪಿ3, 497/5, 31/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.54 0.41829 951248 835481

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 19/9,24 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.41800 9512488 35481

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 40/12,40/4 ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು - 0.61 0.61600 4182131 24255

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಮಾಧು ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 478/15, 479/6, 478/13 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.70 0.70400 275073 166760

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮು ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
466/5, 466/6, 466/7, 

466/8, 466/8
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.90 0.89720 9366795 99402

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಸಬಾನಕ್ುಪಪ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.23820 497518 252130

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ರಾಮೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 97/2, 513/5, 513/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.41660 9725872 58127

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ರುಕಿಮೋಣಿ ಕೆ ಂ ಲೆೋ|| ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
17/7,17/1ಪೈಕಿಪಿ4,34/2ಪೈಕಿ

ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.40600 485758979 150

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮೋಗ್ೌಡ ಪಾಲ್ಹಳಿಿ ಬಳಗ ಳ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 438/*,434,435,436 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.13 0.54000 4406145 95080

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋಟ್ ಬಿ ಸ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
153/4, 153/5,  153/6,  

153/7,  
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.54 1.43790 616778 674934

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಕಾಯತೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಗಯಯ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 52/15,45/11,48/4, ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.41940 62214420 3392

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಉ||ಚಿಕ್ಕವನು ಬಣ್ಣನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 522/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.41430 7035851 98223

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ನಾಗಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಮಹದ್ೋವಪಪ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 16/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.79 0.73530 64907 9646835

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಸ.ಎಂ.ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಚನನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 16/1ಪೈಪಿ2, 6/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45330 5323273 25982

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 165/* ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ - 0.70 0.70700 569547007 930

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ. ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ ಳಿೋಗ್ೌಡ ಗರಕ್ಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
31/,3ಪೈಪಿ1, 

34/2,34/5ಪೈಪಿ1,34/1-

ಪಿ2,31/2ಪಿ3, 34/1-

ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.29 1.22390 791951 017882

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಸದ್ದರಾಮು ಬಿ.ಸ., ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಳೆಿೋಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
52/ಪೈಕಿ-ಪಿ2, 52/ಪೈಕಿ-

ಪಿ1,58/5,59/2
ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, ತಂಗು - 1.84 0.34486 20942 3262094

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಗ ಡು ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 74/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45340 447102 089205

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಎಚ್.ಎಂ.ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
16/4,15/6,16/5ಬಿ,15/8ಎ,1

6/10,15/4ಎ2, 16/9ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ / ಚಂಡುಹ - 1.26 1.19070 354369 553092 

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಸ ೋಮಶೆೋಖರ್ ಜಿ.ಸ. ಬಿನ್ ಚುಂಚೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 57/ಪೈಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.00 1.01000 3019406 41717

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಟಿ.ಕೆ.ದ್ಯನಂದ್ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಗರಕ್ಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 83/ಪಿ-ಪಿ4,97/6ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 590729570 806

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಪುಟುಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 482/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.40150 4990051 86679

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ದ್ ಡಡಜವರಾಯಿ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 78/2ಪೈಕಿಪಿ1, 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.44900 37666779 9203

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್  ಗ ೋವಿಂದ್ಾಚಾರಿ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 129/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.24 0.27200 588085 198020

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ. ಎಲ್.ಎನ್. ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 78/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 57674 5218163



120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಎಸ್.ಟಿ.ನಾಗಲ್ಕ್ಷಿಮ ನಾಗರಾಜು ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 60/4,60/5,138/*,76/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.00 0.25750 4648889 55459

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಮಿೋರಾಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಟಿ. ನಾಗಲ್ಕ್ಷಿಮ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 60/1,60/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.39 0.88790 4707655 87764

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಎಸ್.ಟಿ.ನಾಗಲ್ಕ್ಷಿಮ ನಾಗರಾಜು ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 138/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 4648889 55459

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಶ್ವವರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋವಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 428/1ಪೈ-ಪಿ1,428/1ಪೈ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ - 0.65 0.65650 751175 751573

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 68/9 ಸಾಮಾನಯ - 0.26 0.29470 89353995 6008

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 69/4 ಸಾಮಾನಯ - 0.38 0.42740 66114316 8698

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 131/5 ಸಾಮಾನಯ - 1.2 1.11950 21749286 6879

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗವಿರಂಗ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 115/1 ಸಾಮಾನಯ - 0.4 0.44700 26825778 5390

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಸಾಗರ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 64/1, 64/2 ಸಾಮಾನಯ - 0.51 0.51500 90725675 7383

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚನ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 151/*/5 ಸಾಮಾನಯ - 0.24 0.27200 60028376 7268

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ನೆನೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 71/2 ಸಾಮಾನಯ - 1.2 1.15200 59776679 7744

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಾಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 18/1a1 ಸಾಮಾನಯ - 0.49 0.49490 47410554 9750

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 517/6, 517/8 ಸಾಮಾನಯ - 0.38 0.42740 74388594 7107

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಪಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಗ ಡು ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 94/*2 ಸಾಮಾನಯ - 0.62 0.62600 86615199 6944

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬ್ಾಬು ಕೆ ೋಂ ಬ ಕ್ಕಲೆಗ್ೌಡ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 172/* ಸಾಮಾನಯ - 0.29 0.32870 73485674 2133

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 91/4,91/9,92/6 ಸಾಮಾನಯ - 0.27 0.30400 59614726 5782

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಕಾಸ್ ಟಿ.ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 216/1 ಸಾಮಾನಯ - 0.4 0.44700 95982955 6981

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಎಂ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 319/*p1 ಸಾಮಾನಯ - 0.59 0.59590 47055507 9807

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 97/8pi ಸಾಮಾನಯ - 0.75 0.75750 73459494 3878

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 506/7, 506/8 ಸಾಮಾನಯ - 0.39 0.43700 53271819 7753

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ: ಮರಿಗ್ೌಡ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 43/*2 ಸಾಮಾನಯ - 0.94 0.94940 27037568 0066

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 518/3 ಸಾಮಾನಯ - 0.4 0.44700 24607892 6719

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 19/3, 59/7 ಸಾಮಾನಯ - 0.49 0.49490 92104021 2465

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತ್ವಿೋರ ಆರಾಧಯ ಉ: ಚಿಕ್ಕಸಾಿಮಿ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 175/* ಸಾಮಾನಯ - 1.1 1.05600 86716862 5971

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಯತೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲಾಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 40/8a, 40/8b ಸಾಮಾನಯ - 0.47 0.47470 39375739 4391

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 9/2 ಸಾಮಾನಯ - 0.69 0.69690 55407920 2507

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಷಕ್ಂಠ ಎನ್. ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 25/2 ಸಾಮಾನಯ - 0.23 0.26070 98432082 1913

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚುಂಚನ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 29/2, 19/p1,13/6a,13/6b ಸಾಮಾನಯ - 1 1.01000 50000821 2055

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 1/3a2,46/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.4 0.44200 62901721 0423

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಣಿಣನ ಬಳಾಿರಿಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಯಾಲ್ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 174/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.6 1.53640 57212455 8089

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದ್ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 7/p6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.4 0.44700 44086679 8839

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 34/1b, 34/1c, 36/1c ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.44200 50993066 62602

152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 19/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.72 0.72700 29378994 7493

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶ್ವೋಲ್ ಕೆ ೋಂ ರವಿ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 69/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.48 0.48480 38866905 2009

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳನಿಂಗು ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 472/4,472/7,472/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.2 0.22670 42859329 0688

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 512/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.24 0.27200 78527588 4035

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಯವರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 223/4pi-p1,228/4pi ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.69 0.69690 35248314 3947

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬನನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.54 0.54540 84266301 0837



158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 120/1a, 120/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.29 0.32870 87538782 9943

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 69/*/5, 117/*/4 ಸಾಮಾನಯ - 0.81 0.81800 70053676 0701

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಕೆ.ಜೈಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 64/17,64/18,64/19 ಸಾಮಾನಯ - 0.68 0.68680 68212927 2815

161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 21/* ಸಾಮಾನಯ - 0.39 0.43720 95304797 4382

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿಷಕ್ಂಠ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 19/7 ಸಾಮಾನಯ - 0.48 0.48480 51934958 8558

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯರಾಜು ಬಿನ್ ಅಮಾಸಕ್ುಟಿು ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 78/3 ಸಾಮಾನಯ - 0.33 0.37100 54919916 9820

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 22/3,22/4 ಸಾಮಾನಯ - 0.5 0.49200 55363889 3019

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಗ ಡು ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 137/1 ಸಾಮಾನಯ - 0.4 0.44230 64900430 5380

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬನನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 59/1b, 59/1pi ಸಾಮಾನಯ - 0.36 0.40790 26881259 2437

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಕ್ುಳಿಯಯ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 78/2 ಸಾಮಾನಯ - 0.29 0.32870 25045184 1730

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 114/* ಸಾಮಾನಯ - 0.2 0.22670 38236875 5834

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜ ೋಗಿ ನಂಜಯ್ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 45/10, 45/7, 45/p5 ಸಾಮಾನಯ - 0.65 0.65650 37371356 6297

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 94/*, 114/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.4 0.44900 22585334 3612

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಟಿ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 6/1, 6/5, 34/1d,34/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 0.59 0.59590 82505611 1821

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಜವರೆೋಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 219/1pi/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.82 0.82800 21665198 5291

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 30/3c, 30/3b ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.94 0.94940 96462668 9178

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 220/1 ಸಾಮಾನಯ - 0.3 0.34000 32783283 3640

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಾಲ್ಚಂದ್ುರ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 36/p2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1 1.01000 93716162 4747

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 68/18, 102/p8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ / ಬಿೋನ್ - 1.33 1.24800 79751468 9060

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತ್ರ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 216/3ಸ,216/2ಎ,216/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.87 0.86870 325869 044149

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಜಿ. ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಗ ಬಾರಗ್ಾಲ್ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 12/*/3b ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.6 0.60600 82803815 6900

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ. ಕಾಂತಿಮತಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಚಲ್ ನಾಗರಘಟು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
131/1, 131/3, 131/4, 

131/5
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.77 1.69900 77013281 3165

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೈಲ್ಜಾ ಕೆ ೋಂ ಚಿದ್ಂಬರ ನಾಗರಫಟು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
72/*,107/1,107/2,116/2,

131/2
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.40 1.34400 380393 143125

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 71/3b ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.24 0.27200 37427514 1433

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆ. ಮಹೆೋಶ ಬಿನ್ ಕೆ ಂತೋಗ್ೌಡ ಬನನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 68/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.52 0.52500 89855013 1731

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಹಾೂದ್ ವಿ ಬಿನ್ ಟಿ.ಕೆ.ವರದ್ರಾಜು ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 136/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.58900 620521 035240

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 71/3a ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.24 0.27000 98679744  2621

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸೋರೆೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 1/6a, 1/6b ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.4 0.44900 95314734 7300

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 114/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.2 0.22670 56311992 6176

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 35/1,35/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45300 672853 213759

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬನನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 60/3,60/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.28 0.31700 802562 649981

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ. ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಬ ೋರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
305/*/7,  311/*4ಪೈ,  

311/*7
ಸಾಮಾನಯ - 1 0.65800 22166998 8342

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತ್ರಾಜು ದ್ ಡಡಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 150/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 0.67 0.67670 45471174 0233

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ. ರಾಮಚಾರಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಿಮಚಾರಿ ಕೆಮಮಣಣಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 87/2, 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 1.9 1.82400 94700786 9895

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹಾಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 67/ಪೈಕಿ-p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 0.4 0.43800 49873675 7758

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಬಾೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 57/ಪೈಕಿ-p1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.4 0.43800 73360218 2718

194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೊಟೆೋಗ್ೌಡ ಮೋಳಾಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
135/1B-p1, 135/3, 

176/2A
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 0.78 0.78790 34150367 9689

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್. ಬ್ಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 165/*, 168/2, 199/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.8 0.80800 86193945 9967



196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಳಿ ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಕೆಮಮಣಣಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 2 1.82400 66156505 3683

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಮಹದ್ೋವಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 53/1ಪೈ-p2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ - 0.4 0.43840 51293175 6202

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಮೋಳಾಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 125/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ - 0.6 0.60600 64851279 2731

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಘಟು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 15/11, 116/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.4 0.45100 36595725 1420

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 184/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.39 0.44000 67808749 9203

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಚಿನಾನಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 186/4, 188/3, 157/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.91 0.86000 93726505 8975

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 120/1b ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.24 0.27200 73083449 8276

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 171/6,172/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.20 0.22600 748539 231081

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 69/1p, 50/pip1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.51 0.51500 21023906 5565

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಂದ್ರ.  ಈ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸ. ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 223/2, 228/2, 254/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.92 0.91900 83000023 5315

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 123/1a2 ಗುಲಾಬಿ - 0.4 0.44200 54154970 7610

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 84/pi ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.8 0.80800 30454358 5583

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 129/3 ಸೋವಂತಿಗ - 0.4 0.45200 23412709 1345

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 77/1a, 146/* ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 1.67 1.59400 39140494 3502

210 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 228/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.4 0.44200 56041596 0043

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 50/p1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.4 0.44200 71957055 4423

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 103/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.4 0.45180 90040324 4406

213 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 115/4, 140/6, 182/a2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.26 0.29470 49683358 0188

214 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 21/2b, 19/5c, 19/5b ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.48 0.48400 44795505 9746

215 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಘಟು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 25/1, 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 1.35 1.29600 24077930 5805

216 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಶಯನ ಕೆ. ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಕಿರಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 639/*pip ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.4 0.45000 66866205 3312

217 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುನಿೋತ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಕಿರಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 651/pip ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.38 0.43000 76136526 4733

218 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಲೊೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 27/4 ಬಿೋನ್ - 0.28 0.16360 83450071 3855

219 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮನುಜಯಯ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.4 0.45000 60069230 2020

220 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ. ಎಂ ಮಲೊೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 61/15, 61/2, 61/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ - 0.82 0.81800 26334777 1274

221 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಮಧು ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 58/2, 59/3, 171/7, 172/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.34 0.37400 64564542 6624

222 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ುವರಾಜು ಬಿನ್ ಉಪೋಂದ್ರ ಕಿರಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 1061 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.56 0.36500 69589720 0580

223 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ಆರ್. ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಬ್ಾಬು ಬಿನ್ ಎ.ಪಿ 

ರವಿಕ್ುಮಾರ್
ಕ್ಳಿಿಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ

41/1, 41/2, 41/3, 41/4, 

41/5
ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 3.43 0.45400 28713487 9520

224 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರ್ ಬಳವಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 391/* ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.28400 803265 161936

225 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಾರಾವ್ ಬಿನ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮಹದ್ೋವಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 461/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.57 0.37500 957199 940783

226 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋಣಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
50/2ಎ,50/4,51/1ಬಿ,50/2ಬಿ

-ಪಿ1,50/2ಬಿ-ಪಿ2,50/2ಬಿ-

ಪಿ3,50/5

ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 0.93 0.21200 846954 736817

227 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತ್ತಣಣ ಬಿನ್ ಪೂನನಪಪ ತ್ರಿೋಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 220/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.00 1.01000 400412 770058

228 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಯಾಲ್ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
189/1,189/1ಎ,189/1ಬಿ,18

9/ಎ
ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ - 1.20 0.39280 918642 88569

229 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ್.ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಫಟು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 88/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.23120 315329 723266

230 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಟೆೋಲ್ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಟೆೋಲ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.67 0.67670 250556 083587

231 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಕಿರಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
623/ಪೈ-ಪಿ1,644/ಪೈ-

ಪಿ1,644/ಪೈ-ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.17 1.12300 378956 666780

232 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 8/1ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.31 0.35100 390587 177830

233 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.59 0.59500 780072 173786



234 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 10/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45180 992485 051960

235 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಯವರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಯಾಲ್ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.54560 352483 143947

236 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಯಾಲ್ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.55550 579257 041428

237 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಎನ್.ಜ ಬಿನ್ ಜವನೆೋಗ್ೌಡ ಗಂಡೆಹೆ ಸಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 108/20,106/2ಡಿ,107/2ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.96 0.96960 368344 071063

238 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.22 0.22470 951248 835481

239 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 15/5- ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.25 0.28340 475206 410443

240 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡನ ಮಾದ್ು (ಮಹದ್ೋವಪಪ) ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 68/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.41 0.45200 265200 089189

241 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ನೆೋರಳೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 6/5,148/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.59 0.59590 282791 566154

242 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.38 0.42900 455468 521251

243 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 33/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.32 0.36270 290699 896637

244 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 20/2,21/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45180 690393 886240

245 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ವೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಗ ಡು ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 136/1,137/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.47 0.46300 649004 305380

246 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಪುಟುಸಾಿಮಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಗ ಡು ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 131/ಪೈಕಿ-ಪಿ2-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45250 225077 746449

247 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬ್ಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಗರಕ್ಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 9/10-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.37 0.41570 204342 295818

248 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಗರಕ್ಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 97/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45180 516090 632150

249 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವಂಗೋಗ್ೌಡ ಮೊಳೆಿೋನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.10 1.05600 857445 636738

250 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಟೆೋಲ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 208/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.84 1.76600 355323 333017

251 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 207/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.60600 907099 579102

252 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
27/4ಪೈ-ಪಿ,4/1,212/ಪಿ-

ಪಿ3,212/ಪಿ-ಪಿ4
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.77 0.76760 689033 101707

253 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 772/2,772/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.36 0.40800 791887 941535

254 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 265/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45180 683539 558615

255 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಮಾದ್ು ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 481/3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.30870 526810 719119

256 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾರಿಪುರಿ ಶೆ್ಟಿು ಬಿನ್ ಸದ್ದಶೆಟಿು ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 222/ಪೈ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45180 264481 908084

257 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 235/24 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.21 0.23800 577721 804808

258 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಿೋತ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 220/ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.59 0.59590 443094 926999

259 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲ್ರಾಮು ಬಿನ್ ಕಾಳಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿ.ಅಗರಹಾರ ಬಳಗ ಳ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 45/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.39 0.88400 642393 668236

260 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಬಿ.ಅಗರಹಾರ ಬಳಗ ಳ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 45/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.27300 998253 255910

261 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 85/1ಪೈ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45180 588761 827213

262 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 293/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.54 0.54540 250708 453074

263 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಳೆಿೋಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 0.64 0.19960 517961 626300

264 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣಿ ವಡಿಯಾಂಡಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 432/* ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯಿ - 0.80 0.52650 428091 537162

265 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಮಲೊೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ನೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 69/8 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.65800 623055 473180

266 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಯಯ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 114/3,114/4,114/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.95 0.90900 359836 774441

267 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕಿರಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 879/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45260 654705 919069

268 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 734/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.44980 369686 889705

269 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಣ್ಣನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 529/14 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.80 0.80800 706518 464417

270 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ನೆೋರಳೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 133/2,133/1ಪೈ-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.25 0.25480 773536 871276

271 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಿಕರಿ ಮಾದ್ಯಯ ನೆೋರಳೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.20 1.15230 686157 041018



272 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 163/* ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.44980 436924 978104

273 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ತ್ರಿೋಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 68/1-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ - 0.50 0.50500 834267 619026

274 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಸ.ಯದ್ುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಚಲ್ುವಯಯ ಮೋಳಾಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 179/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.42 1.15000 566283 160449

275 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಸ.ಶೆೋಷಾದಿರ ಬಿನ್ ಎಂ.ಚಲ್ುವಯಯ ಮೋಳಾಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.20 0.95900 214674 715255

276 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಸ.ದ್ಯಾನಂದ್ಸಾಗರ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಚಲ್ುವಯಯ ಮೋಳಾಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 179/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.43 1.10200 507856 683223

277 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಯತೋಗ್ೌಡ ಮೋಳಾಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 176/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.19 0.19900 797391 976739

278 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋವಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 173/ಪೈಕಿ,174/*,175/ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ - 2.07 0.37810 200395 278499

279 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ ಡೂಗಿರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಉ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಮೊಳೆಿೋನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 32/2ಎ,1/10 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಕಾಯಿ - 0.81 0.80520 640006 480389

280 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ.ನರಸಂಹಯಯ ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 209/ಸ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.25 0.25420 911463 906963

281 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 128/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.35 0.39680 880638 093768

282 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ ತ್ಮಮಯಯ ಆಲ್ಗ ಡು ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 18/1- ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1.31 0.83680 505281 811057

283 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಸ. ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕದ್ ೋಳಿಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 89/1ರಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2 0.32900 432890 999243

284 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ನೆೋರಲೆಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 27/*/2, 47/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.8 0.80800 22341755 8873

285 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 131/pi ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.52 0.52500 81552815 8171

286 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಮರಳಗ್ಾಲ್ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 129/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ - 0.23 0.26070 293032 504087

287 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉಜಜನಿಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 514/12,515/5 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 936806 464145

288 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ೋವಯಯ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 12/ಪಿ-ಪಿ48 ಪ ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.50 0.50500 375580 556308

289 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಸಾಿಮಿ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 105/ಪೈಕಿ-ಪಿ18 ಪ ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.17 1.12300 303164 984504

290 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಯಯ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 28/1- ಪ ಜಾ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.45180 249853 330772

291 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶೆಟಿು ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 105/ಪೈ-ಪಿ7-ಪಿ2 ಪ ಜಾ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.44100 856671 064201

292 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಸಂಗರಯಯ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 36/1 ಪ ಜಾ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.50500 864266 845023

293 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದಯಯ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 192/2,193/4,198/4,205/4 ಪ ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 2.00 1.92000 252038 400521

294 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಚ್.ಸ.ರವಿೋಶ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಸ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 80/3 ಪ ಜಾ ಬಿೋನ್ - 0.36 0.35200 641259 092604

295 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಉಫಯ ಬ ದ್ಗಯಯ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 80/2 ಪ ಜಾ ಬಿೋನ್ - 0.39 0.42900 549581 153807

296 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಎಂ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 150/1,151/*,150/3 ಪ ಜಾ ಗುಲಾಬಿ - 0.58 0.58580 449652 001157

297 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗರಯಯ ಬಿನ್ ಬಟುಯಯ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 36/1 ಪ ಜಾ ಬಿೋನ್ - 1.00 1.00227 412482 509395

298 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಯಯ ಬಿನ್ ರಾಚಯಯ ನಿೋಲ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 36/ಪೈಕಿ-ಪಿ49 ಪ ಜಾ ಬಿೋನ್ - 0.49 0.49490 298020 291831

299 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ರಿಶೆಟಿು ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 30/p15 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.8 0.77600 25031671 6415

300 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ರಿಶೆಟಿು ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 30/p25 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.2 1.15200 51324845 1655

301 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 156/*, 178/* ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.9 0.90900 72133479 9480

301 204.37 179.08624

5%

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಿ.ಶಂಭ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಉ|| 

ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ
ಬನನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ

32/3ಎ,33/1,31/3,31/

1ಪಿ1,75/2,101/2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.20 0.00378

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 1557/,155/6,5/2,40 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.50 0.02160 8165622 03372

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಯಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 467/2,467/3,18/7 ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು - 0.40 0.01800 850759 068466

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಕೆ.ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಪಿೋಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 58/1ಠಿiಥಿಞi ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.00644 966517 294108

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ತ್ರಿೋಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
114/2,114/1,93/2,93

/1
ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ - 2.00 0.08708 667327 033075

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಸ ೋಮೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 101/*,107/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 2.00 0.07259 3078820 55722

ಒಟುು



7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಚುಂಚೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 57/ಠಿ29,57/ಠಿ10 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬ್ಾಳೆ - 0.65 0.02098 3019406 41717

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
123/1ಬಿ,136/4,136/3,

136/1ಎ
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಗುಲಾಬಿ - 1.02 0.03578 8288134 12457

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಾಕ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 24/4,24 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.01537 2567048 58756

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಪಿ.ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 213/1ಬಿ ,213/29 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.03600

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಘಟು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 15/P54 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 492681 961362

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೆಿೋಶಿರಯಯಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 199/21,199/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.88 0.03960 3785133 19158

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಳೆಿೋಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
244/6ಪೈಕಿಪಿ1,249/7,2

49/1,229/7,229/8
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 1.00 0.04500 3497526 69987

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಯಯ ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
26/14,26/3,26/5ಪೈಕಿಪಿ

2

ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಬಿೋನ್ - 0.72 0.03240 32770446 4083

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮಾಕ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.45 0.02025 631156 842554

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಣಣ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 51/ಎ
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.03342 8235053 53562

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 5/6,8/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.65 0.02925 62237047 5865

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 25/3,19/ಪಿ1, 21/5 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 1.00 0.04500 47278710 1193

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
63/3ುಂ,63/3ು ,63/1P

2,63/2ುಂ
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.93 0.04185 37764775 7896

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 901/1ಠಿ3
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಸೋವಂತಿಗ - 0.36 0.01620 56585301 1075

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಳಾಿಳಿಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 83/ಬಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.01537 331787 759053

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಚನನಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಹಾರೆ ಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 90/1ಪೈ,ಪಿ4,90/1ಪೈಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 7656260 05901

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಪ ಹೆಚ್.ಸ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 29/*,25/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.43 0.01935 8011840 64125

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 20/2,25/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.53 0.02385 6903938 86240

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 8/3,5/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.40 0.01800 622370 475865

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಬಿ.ಅವಿನಾಶ್ ಬಿನ್ ಇಂದ್ರಮಮ ದ್ ಡಡಹಾರೆ ಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 31/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.60 0.02700 8248975 99480

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ನಿೋಲ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 54/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.76 0.03420 9816820 63460

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 55/ಠಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.45 0.02025 8208233 15218

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶಂಕ್ರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶೆಟಿುಗ್ೌಡ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 53/2b ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.01800 259334 266629

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಎಂ.ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಂ.ಮೋಲಗ್ೌಡ ಪಿೋಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿ - 0.95 0.04183 984795 657165

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 18/2,20/2ಬಿ, 22/4
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಬಿೋನ್ - 1.20 0.05341 360177 220266

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ವಡಿಯಾಂಡಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 47/2,48/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಂವತಿಗ - 0.62 0.02700 8593319 27777

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕ್ ಡಲ್ಕ್ುಪಪ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 256/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಕ್ಡ - 0.45 0.01730 50895082 8553

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಿಂಗಮಮ ಪಿೋಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 79/4,80/ಎ,124/ ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.60 0.02700 6116075 68067

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಗ ಡು ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 89/2,63 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.03528 511715 624972

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಸಬಾನಕ್ುಪಪ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 30/2b ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.40 0.00423 746505 141401

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಶೆಟಿುಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 115/4
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಪಪಾಪಯ - 0.30 0.01115 630990 676674

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 115/9,115/6,11/8,11 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ - 0.60 0.02048 7343470 52153

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದಮಲ್ೂಪಪ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 546/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ  ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ - 0.45 0.02025 8134092   64844

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಹೆಬ್ಾಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 83/1,81/1
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.20 0.05341 9862179 52911

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಗಯಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 494/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ  ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.35 0.01575 6809359 23130

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಯಯ ಬಿನ್ ಚೌಡಯಯ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 537/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.55 0.02475 5441163 34930

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಜವನೆೋಗ್ೌಡ ಬಳೆಿೋಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 145/4,145/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.01800 4792746 75113

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಪಪ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 79/1,79/2
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಬಿೋನ್ 0.60 0.02700 5759771 95737

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗಮಮನ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.50 0.02250 5500577 47253

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಎ.ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಅಂದ್ಾನಿ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 70/ಪಿ1,ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.01800 7008450 42264



47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮೊಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಉ||  

ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ
ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 24/5 ಸಾಮಾನಯ  ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.01800 3382014 65651

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.03600 8566029 00744

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಕ್ರಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
542/3ಬಿ,476/2,477/

ಪೈ,,476/1ಪಿ1,,476/3,
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 0.05257 28574414 8958

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜ ೋಗಿಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋವಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 390/3ಪೈ,396/ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.60 0.01800 6423438 82124

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಹೆಚ್.ಇ. ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 29/1PಥಿiಞiP3 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.34 0.01530 4605357 18336

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 135/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.42 0.01890

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 156,95/* ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.00 0.04500 2930634 23273

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಮಾಯಿಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.38 0.01710 262661 103612

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 39/1
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.55 0.02218 717852 796543

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ಧಲಂಗ ಬಿನ್ ಮೊೋಟೆೋಗ್ೌಡ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.55 0.02218 231944 791434

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 130/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.80 0.03600

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಚಿಕೆ ಕೋನು ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌÀಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.45 0.01810 5149857 75983

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ನ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 6/3. ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.38 0.01710 391957 789680

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 36/ಠಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.60 0.02700 24077930 5805

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕದ್ೈಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುದ್ುಕೆಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 186/40,32/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.40 0.01800 7198962 70893

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಆರ್.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಳಾಿರಿಗ್ೌಡ ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 180/1,115/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.45 0.02025 38738166 5549

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಯಾಲ್ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 174/1-ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.34 0.01530 5186806 90383

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವನಹಳಿಿ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
438/3,438,

424/1,420/3,
ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.01543 516533 201315

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರುದ್ರಮುನಿಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಹಟುಣದ್ 

ಶ್ವವರುದ್ರಪಪ
ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 387/9,392/2,422/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.02700 6331256 20016

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಸ. ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 147/6ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.01800 875491 526625

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಶಶ್ವಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಮಲ್ೂರಾಜು ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 133/1ಚಿಠಿ1
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.01800 4697675 28568

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಜಿ.ಹೆಚ್.ರವಿ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 3/14,3/5b ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.45 0.02025 80741911 1908

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಪುಟೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 30/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.50 0.02250

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಣ್ಣನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 522/ಎಪಿ2, 514/4 ಸಾಮಾನಯ  ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.50 0.02250 41557705 4038

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 494/2,485/9
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

 ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.39 0.01755 6902731 57437

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹೆಬ್ಾಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 163/3,238/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.80 0.03600 7395752 00174

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಹೆಬ್ಾಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 93/1,93/2,95/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.60 0.02700 6802096 17473

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಮೋಳಾಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 126/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.80 0.03555 4935046 83409

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಪಿ.ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟುರಾಮೋಗ್ೌಡ ಮೋಳಾಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 102/1ಬಿ,161/2,154/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.60 0.07024 985555 732048

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮಣಿಣಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಹೆಬ್ಾಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 109/3,110/2, 109 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.79 0.03555 8233132 66909

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋವಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
456/2ಎಪೈಕಿಪಿ1,422/3

ಎ
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.40 0.01800 39896331 7192

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಧನಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮಾಕ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
16/3ಎ,ಪೈಪಿ2,16/3ಎಪೈ
ಪಿ1,15/1,16/1ಬಿ,16/1

ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಬಿೋನ್ 1.37 0.06072 321046 666223

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳನಿಂಗು ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 472/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.01800 4285932 90688

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಳೆಿೋಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ  147/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.20 0.00642 9939792 52043

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್  ಸದ್ದಯಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
37/3,31/3,37/5,37/7,

37/2b2,37/ುಂ2
ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆ ೋಸು 0.90 0.04050 6919077 05850

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 1,3/1 ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆ ೋಸು 1.00 0.04500 65821461 3668

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ವರೋ.ನ ರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಅಬುದಲ್ 

ರಹಿೋಂ
ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 409,414/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.20 0.01189 6865752 30417

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 41/1,41/5 ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು 0.84 0.03780 443303098 396

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಎಂ.ನಂಜೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಳೆಿೋಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 147/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.39 0.01755 4606821 46024

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 69/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.45 0.01767 5375380 35317



87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಷಕ್ಂಠ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 58/2,58/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು 0.40 0.01500 9843208 21913

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸುಬಾಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುದ್ುಕ್ಯಯ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 54/PiಥಿP1,18/1ು ಠಿiಥಿ
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಬಿೋನ್ 0.40 0.01500 4741055 48750

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಸ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ಯಯ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 28/8,28/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.55 0.02975 2277173 84868

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 47/3,47/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.76 0.03420 226940 903478

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್.ಸ.ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| 

ಎನ್.ಸ.ತ್ಮಮಯಯ
ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 506/3,503/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.02700 472019 964555

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 75/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.80 0.03600 39676168 3657

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಶ್ವವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜಮ ತಿಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 551/3ಪೈಪಿ1, 570/2ಎ,
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.01800 2839938 24717

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್.ಎಂ.ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಎನ್.ಸ.ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ
ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 9/22,10/3,9/6ಬಿ,9/8 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.02700 678022 427920

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಎಂ.ಮಹೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಉಜಜನಿಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 537/5,537/11ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.98 0.04410 28669773 5709

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 141/*
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.45 0.02025 41898890 1167

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
133/1ಪೈಪಿ1,133/3ಬಿ,1

33/2ಪೈ,,139/ಪೈಪಿ3,1
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 0.02700 773536 871276

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಉ|| ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 821/*,19/5 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.80 0.03600

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಿನಾಥ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ವಿ.ಎಂ.ವಮಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 147/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.90 0.04050 4648673 32094

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 733/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 1.20 0.05341 5505248 52655

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಚಾಮೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಗ ಡು ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 81/* ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 1.60 0.09042 944768 493846

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಬ್ಾಾಡಿ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 228/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.40 0.02750 5279109 69706

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಪುಟುಯಯ ಬಿನ್  ಮರಿಯಪಪ ಹುಂಜನಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 58/*,57/ಪೈಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.01800 5910411 65242

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಾಲ್ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 130/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.01800 312657 252058

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 483/5 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.55 0.02475 499005 186679

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವು ಬಿನ್ ನಿಂಗಮಮ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 196/2101/9, 101/16 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.02700 9833848 26778

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಮಯಶ್ವರೋ ಬಿನ್ ರಮೋsಶ್ ರಾಂಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 116/*,108/* ,118/1
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.5 0.06604 8791424 66531

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ವರೋಮತಿ ನಿಂಗಮಮ ಉ|| ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ದ್ೋರ್ೋಗ್ೌಡ
ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 122/1

ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.50 0.02250 2897606 55709

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ದ್ಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 40/2ಠಿiಥಿ,P1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.55 0.02445 5740443 03306

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎನ್.ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.30 0.01350 7568619 91769

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಡಿ.ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
221/3ಪೈಪಿ3,221/4ಪೈ
ಪಿ3,217/4ಪೈ,217/3ಪೈ

ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.18 0.00810 2761004 97369

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಲ್ಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.03600 8566029 00744

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ..ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಎಂ. ಹೆ ಸ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 13/11,13/17 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.80 0.03600

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಪರಹಾೂದ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಟಿ.ಕೆ.ವರದ್ರಾಜು ದ್ಮಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 4-ಈeb ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.40 0.01800 6205210 35240

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಪಿೋಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 136/ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.66 0.02970 2828208 72869

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಳಾಿರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಳಾಿರಿಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
217/3ಪೈಪಿ1, 

221/3ಪೈಪಿ2,
ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.02700 587425 240611

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸುಧಾ ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮು ವಿಠಲಾಪುರ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 25/1
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.45 0.02025 8628851 44548

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಳಾಿರಿೋಗ್ೌಡ ತ್ಡಗವಾಡಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 217/1ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.14 0.00630 980160 638380

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆ ಕೋನು ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಸದ್ಾದಪುರ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
110/ಪಿ2,118/2,113/2,

113/4,120/9ಎ
ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 1.20 0.03811 2904633 54349

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಸ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಮುಂಡುಗದ್ ರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 21/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸವಂತಿಗ 0.4 0.01800 902514 221329

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
135/1ಎ,135/6,149/4

ಬಿ,144/1ಬಿಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.65 0.02498 34340641 5774

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 283/3,3/1ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.85 0.03115 7583788 71265

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಕೆಂಪಯಯ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 121/1ಎ,79/2ಸ
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಗುಲಾಬಿ 0.8 0.03015 6306388 10777

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗರಾಜು ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
123/1ಎಪೈಕಿ-

ಪಿ2,123/1ಎಪೈಕಿಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.03578 4947791 29743

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 18/3,18/4, 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೂೋಲ್ ಬಿೋನ್ 2 0.08706

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಎಂ.ಎಸ್.ನಾಗಲ್ಕ್ಷಿಮ ಬಿ.ಎಸ್.ರವಿ ದ್ ಡಡ ಅಂಕ್ನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 152/3
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಸಪೂೋಟ 2.8 0.02000 7012220 78437



127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಎಸ್.ಸ.ನಳಿನಿ  ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಶಂಭ ಗ್ೌಡ ಬನನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 15/4,15/7, 29/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 2 0.01714 8168486 99792

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಕ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 140
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಬ್ಾಳೆ 0.9 0.03138 9577851 51117

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಎಂ.ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಯಾಲ್ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 117/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.85 0.00899 941851 852156

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋವಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
372/3ಠಿ3,372/4ಠಿ1,37

2/3ಠಿ1
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.3 0.01255 89718023 5054

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಬಾೋಗ್ೌಡ ಉ|| ನಾಥೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ೋಶ್ವಗ್ೌಡ ಗಂಡೆಹೆ ಸಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 236/2,235/2b,178 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.8 0.03600

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ರೆೋಣುಕಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಪಾಲಂಗ್ಾಪುರ ಬಳಗ ಳ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 49/2
ಸಾಮಾನಯ
ಮಹಿಳೆ

ಶುಂಠಿ 0.59 0.02655 4886226 37236

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಂಕ್ಯಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 302/7,427/5,302/6 ಪ.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.51 0.02295 8723784 25589

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಪಾಯರಯಯ ಮಹದ್ೋವಪುರ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 342/ಪೈಪಿ60 ಪ ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.80 0.03600 83645 882986

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಸದ್ಾದಪಾಪಜಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 220/2, 220/2 ಪ ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.17 0.05208 8364588 42986

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋಮತಿ ತಿರುಮಲ್ೂಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಚಯಯ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 212/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.70 0.02892

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಶೆಟಿು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ರಿಶೆಟಿು ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 30/ಪಿ15 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.40 0.01800 25031671 6415

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಅಲಾೂಪಟುಣ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 212/ಪಿ42 ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.40 0.02250 388817 524187

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಶೆಟಿು ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 171/* ಪ.ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1.50 0.06604 6033585 77516

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಚಿಕ್ಕಂಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 3/ಪಿ1 ಪ ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.40 0.01800 43965807 2838

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ ವಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಗಣಂಗ ರು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 105/ಪೈ ಕಿಪಿ22 ಪ ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.40 0.01800 23181838 2317

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋಶಿರಗುಡಡಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಚನನಂಕ್ಯಯ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 397/* ಪ ಜಾ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬ್ಾಳೆ 0.84 0.02934 750391 828129

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ.ಸ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕಣಣ ಬ ಂತ್ಗಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 7/9ಎ,7/1 ಪ ಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 0.92 0.04140 8720765 48635

143 4.03386

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ್ ರ್ಚಚ 0.80035

301 204.37 183.92045

1 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಕೆ.ಎಂ. ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದ್ದೋಗ್ೌಡ ಕ್ಟೆುಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
163/ಬಿ, 165/ಎ, 127/2, 

163/ಎ
ಸಾಮಾನಯ

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ Chaff 

cutter
1 - 0.16000 562678225281

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಸ.ಎಸ್ ದ್ುಡುಕ್ನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 63/* ಸಾಮಾನಯ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ Chaff 

cutter
1 - 0.20000 956545170584

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸಣಣತ್ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿ.ಬ್ಾಚಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 98/7, 100/3 ಸಾಮಾನಯ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ Chaff 

cutter (10HP) tractor 

mounted 35HP

1 - 0.52000 906863344838

4 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸ.ಪಿ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಗ ೋಯನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ .10/2 ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 1 - 0.35900 803754828515

5 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕ್ ಡಲ್ಕ್ುಪಪ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 90/2 ಸಾಮಾನಯ
Climbing unipole 

ladder
1 - 0.03000 849260748238

6 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಚಿಲ್ೂದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 93, 89 ಸಾಮಾನಯ Chaff Cutter 1 - 0.14500 316899473645

7 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸ ಯಯಪರಭ ಬಿನ್ ಸುಬಾಪಪ ದ್ ಡಡಯಾಚೋನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 192 ಸಾಮಾನಯ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 1.00000 927279086946

8 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಮಹದ್ೋವಪಪ ಬಿನ್ ಅಂಕ್ಪಪ ಗಂಜಿಗರೆ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 44/1ಬಿ, 44/2, 44/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 1.00000 214753542190

9 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಎಸ್.ಬಿ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಭೈರೆೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಬಿ.ಹಳಿಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
293/1, 295/3, 275/2-

ಪಿಪಿ2, 274/1ಎಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ Sprayer 1 - 0.00600 818960572617

10 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಲೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 36 ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1 - 0.15900 470953927807

11 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಗ ೋಂದಿಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 91/* ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1 - 0.12400 204240202918

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಎ.ಟಿ.ಬಿಂದ್ು ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಎಂ.ಆರ್.ಶೆೋಖರ್ ಗ ೋಂದಿಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 92/3, 90/* ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1 - 0.12400 680515520020

13 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಜಿ.ಎಂ. ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ.ಜಿ ಗ ೋವಿಂದ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
231/2, 305/2ಪೈಪಿ3, 

233/*, 232/2
ಸಾಮಾನಯ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 1.18500

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Precession farming ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ  ಮಂಡಲೋಕ್ನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 19/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ
ಹೆೈಬಿರೋರ್ಡ ತ್ರಕಾರಿಗಳು 

(ಮಣಸನಕಾಯಿ)
- 0.40 0.08000 284632685337

15 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Precession farming ನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಹೆ ಸಹೆ ಳಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 36/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.20000 323854844166

16 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Precession farming ಜಯರಾಮನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಎ.ಎಸ್. ನರಸಂಹನಾಯಕ್ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 263/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಕ್ಂದ್ು ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.14000 444095626295

17 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Precession farming ಪುಟುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ||ಕಾಳಯಯ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 120/5, 120/3 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 2.34000 766579880201

ಒಟುು

ಒಟುು



18 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Precession farming ಸ.ಎನ್.ಪುಟುಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಚಿಕ್ಕಗ್ಾಡಿಗನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ
155/ಪಿ, 50/2ಪಿ, 63/2ಪಿ, 

156/*, 88/1, 62/1ಬಿಪಿಪಿ3
ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 2.34000 879937391051

19 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Precession farming ಸ.ವಿ.ಭಾಗಯರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ವಿ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮು ಹೆ ಡಕ್ಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 69/*, 70/* ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ Post Hole Digger 1 - 0.12000 519452642067

19 10.23200

1 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (IPHM) ಕೆ.ಜಿ.ಚಂದ್ರಧರ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ಜಿ.ಕೆೈಲಾಸಂ ಕೆ ತ್ತನಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 211/3, 211/4, 211/P3 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 1 0.57 2.00 316980614178

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಅರ್ಿೋರಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 17/2 ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter & 

Sprayer
2 - 0.10800 5430225957603

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಅರ್ಿೋರಹಳಿಿ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 17/6 ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter & 

Sprayer
2 - 0.13500 513821220486

4 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸದ್ಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 84/ಎ4 ಸಾಮಾನಯ Tree Climber 1 - 0.02000 511936806413

5 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ರಾಜ್ ಮುಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬನನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 02.Nov ಸಾಮಾನಯ Tree Climber 1 - 0.01760 617969977490

6 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ನಂಜಪಪ ಬ್ಾಯಲ್ದ್ಕೆರೆ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 138/RS, 422/RS ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 - 0.45000 794860688692

7 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಎಲ್.ಗುರುಲಂಗಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ನಿಂಗಯಯ ಕೆಸ ತರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 990/RS1 ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1 - 0.18580 429748014289

8 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸ.ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ.ಚನನಯಯ ಆತ್ಗ ರು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 613/RS2 ಸಾಮಾನಯ Power Sprayer 1 - 0.08000 919117983973

9 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM
ಪುಟುಸಾಿಮಿ.ಟಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ 

ಉ||ದ್ ಡಡತ್ಮಮಯಯ
ಅರೆತಿಪೂಪರು ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 2.36300 349852583593

10 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಎಂ.ಬಿ.ಗ ೋಪಾಲ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಗಡಿ ಬ ೋರಯಯ ಮುದಿಗರೆ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು
150/2, 195/3, 195/1, 

194, 16/ಪೈಪಿ4, 46/4, 

46/2ಬಿ-ಪಿ2, 150/3ಬಿ, 

ಸಾಮಾನಯ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 2.38000 733103816444

11 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಬಿ.ಐ.ಮಲೊೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬ ೋರಾಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು
64/ಪಿ, 14/ಸ, 4/2, 4/12, 

492/2ಬಿ, 459/, 462/2
ಸಾಮಾನಯ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 2.26060 562170581185

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ತ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಮಾದ್ನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 139RS/* ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.20000 642862199312

13 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ಜಿಜಬ ೋರಯಯ ನಿಡಘಟು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 588ಆರ್ ಎಸ್/* ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ - 0.4 0.12000 566696128211

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಕ್ುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಡಯಯ ಹುರುಗಲ್ವಾಡಿ - ಮದ್ ದರು 166/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ತಂಗು - 0.4 0.45000 391852939346

15 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಸಯಯ ಸ ಳೆಿಪುರ - ಮದ್ ದರು 49/* ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ತಂಗು - 0.32 0.45000 642593049170

16 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಲ್ುವಯಯ ಗುಡಿಗರೆ - ಮದ್ ದರು
50/7D, 11/8B, 50/7BP3, 

6/P5 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಯಂತ್ರ 1 - 0.10000 438560660715

16 11.32000

1 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (IPHM) ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ದ್ ಡಡಸದ್ಧಯಯ ತ ರೆಕಾಡನಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ
54/ಎ1, 54/ಎ2, 56/1, 

54/ಎ1ಪೈಕಿಪಿ4, 64/5ಬಿ
ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 1 1.97 2.00 555346203352

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ರವಿಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಉ|| ಹಡುಮೋಗ್ೌಡ ಲಂಗಪಟುಣ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 117 ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 - 0.63000 429236024418

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಪರದಿೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯಣಣ ಮಡಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 66/4, 66/7, 66/8 ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 - 0.63000 419911109642

4 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ದ್ಬಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 190/1ಎ, 12/9 ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 - 0.63000 718303625252

5 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸಹಿೋದ್ ಬ್ಾನು ಕೆ ೋಂ ಅಬುದಲ್ ರಬ್ ಧನಗ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 452/* ಸಾಮಾನಯ Chain Saw 1 - 0.15000 210974893407

6 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ನಂದಿಪುರ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 37/5 ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1 - 0.14500 379769626263

7 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಶ್ವವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಅಗಸನಪುರ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 198/2-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ವಿೋರ್ಡ ಕ್ಟುರ್ 1 - 0.12700 822014679329

8 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸುಂದ್ರಮಮ @ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಉಪಪನಹಳಿಿ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 45/2, 44/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ
Chain Saw, Brush 

Cutter
2 - 0.29500 738431620045

9 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಶ್ವವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಗುಳಘಟು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 133/12ಎ, 133/18ಬಿ ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter, Chain 

saw
2 - 0.25300 520562651104

10 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ ತ್ಳಗವಾದಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 312/*, 250/ಪೈಕಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1 - 0.14000 277891006264

11 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಪರುಮಾಳ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಬ ೋಯಿ ಧನಗ ರು  ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 299/86-ಪಿ2-ಪಿ1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಏಲ್ಕಿಕ ಬ್ಾಳೆ - 0.40 0.14000 644494470837

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಬಿ.ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಸ.ಬಸವರಾಜು ಮಳವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 636/3, 636/2 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ - 0.40 0.12000 852228908640

13 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಟಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ಧಯಯ ಸರಗ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 60/ಪಿ4 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 - 0.35900 399510985345

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಬಿ.ಮಹದ್ೋವು ಬಿನ್ ಬಿಳಿಗಿರಿಯಯಯ ಸರಗ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 160/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ Brush Cutter 1 - 0.15500 757171495957

15 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ವವಮಲ್ೂಯಯ ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಕಿರುಗ್ಾವಲ್ು ಮಳವಳಿಿ 25/Block I ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ Gatar Sprayer 1 - 0.00750 755913990799

ಒಟುು

ಒಟುು



16 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ಧರಾಮಯಯ ಧನಗ ರು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 88/22ಪಿ1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ Chain saw 1 - 0.15280 511756696483

17 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಬಿ.ಜಿ.ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟುಯಯ ಬ್ಾಯಡರಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 96 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ Power Weeder 1 - 0.54600 948399671812

18 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಸದ್ಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಯಯ ದ್ೋವಿರಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 16/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ (ಮಹಿಳೆ) Brush Cutter 1 - 0.14500 268888967646

18 6.62530

1 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸದ್ಧಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಬಂಕ್ನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 208/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸರೋಯರ್ 1 - 0.08000 514822556237

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಪುಟುಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬೋಬಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 34/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 - 0.20000 245656550340

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಕಾಯತ್ುಂಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 6/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರೋಯರ್ 1 - 0.08000 204304483547

4 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಎಂ.ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೊಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಚಂದ್ಗ್ಾಲ್ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 57/16, 37/21, 57/14 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 1 - 0.35900 252695116973

5 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಕ್ುಚೋಲ್ ಹೆ ಳಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 439/ಎಪಿ1, 439/ಬ್ಾಜು ಸಾಮಾನ್ಯ Post Hole Digger 1 - 0.12000 765405198533

6 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಹೆಚ್.ಸ.ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬ ಚಚೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಳಲ್ು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 406/ಎಪೈಕಿ, 406/ಎಪೈಕಿಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಯ Brush Cutter 1 - 0.08800 776093505479

7 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಟಿ.ಎಂ.ನಳಿನಿ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಟಿ.ಎಲ್.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ತಾಳೆಮಳೆದ್ ಡಿಡ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 73/2, 1042/* ಸಾಮಾನ್ಯ Power Weeder 1 - 0.35900 710389561245

8 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಜಿ.ಡಿ.ರವಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ದ್ ಡಡಹೆೈದ್ೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನಗಳಿಿಮಠ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 13/2, 13/2, 13/4, 13/12 ಸಾಮಾನ್ಯ Power Weeder 1 - 0.35900 701203964135

9 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಹೆಚ್.ಬಿ.ತ್ಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಹಲೊೋಗರೆ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 64/ಬಿ, 64/3 ಸಾಮಾನ್ಯ Tree Climing Machine 1 - 0.01760 334685811243

10 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಕಾಳಮಮ ಉ|| ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರಯಯ ಪಿ.ಹುಲ್ುೂಕೆರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 185/1, 185/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟರಕಾಯರ್ 1 - 2.16700 795496104116

11 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಎನ್.ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎನ್.ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲ್ುೂಕೆರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 169/ಬಿಎ, 172/4, 172/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಾರಕ್ುರ್ 1 - 2.50000 998931993121

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 25/16 ಸಾಮಾನ್ಯ Chaff Cutter 1 - 0.14000 759459939392

13 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ನರಸಯಯ ಬಿನ್  ಪುಟುಣದ್ ನರಸ ಹೆಗಡೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 75/1 ಸಾಮಾನ್ಯ Tree Climing Machine 1 - 0.01440 512526067181

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ರಂಗಯಯ ಕೆ.ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಟಿ ಮಲೂಗರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 92/* ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬ್ಾಳೆ 0.38 - 0.19000 744950454855

15 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಎಂ.ಎಸ್.ಸದ್ಧಯಯ ಬಿನ್ ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಮಾರಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಕೆರಗ ೋಡು ಮಂಡಯ 339/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ಂದ್ುಬ್ಾಳೆ 0.4 - 0.14000 408992095813

16 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಕೆಂದ್ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಮರಿನಾಯಕ್ ಪೂವನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಮಂಡಯ 159/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಕ್ುಂಬಳ 0.4 - 0.08000 745347524793

16 6.89400

1 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಲ್ಕ್ಕಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡಘಟು ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್
80/ಬಿಪಿ2, 81/*, 82/ಎ-ಪಿ2, 

10/ಪಿ3, 10/ಎ-ಪಿ2, 10/2ಪಿ2-

ಪಿ2, 10/8ಎಪಿ1

ಸಾಮಾನಯ ಟಾಯಕ್ುರ್ 1 - 2.00000
91552392

5780

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM
ಬಿ.ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಶಾಸಿ ಉ|| ಬಿ.ಕೆ. ವಿ.ಶಾಸಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| 

ಬಿ.ಕ್ೃಷನಶಾಸಿ
ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 41/7, 41/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಳೆತಗಯುವ ಯಂತ್ರ 1 - 0.20000

56040200

5669

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಮರಿಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟುಸಾಿಮಿಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 48/*/* ಸಾಮಾನಯ ಸರೋಯರ್ 1 - 0.06600
34895528

9932

4 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಗ್ೌಡ ಬಿಟಗ ೋನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 265/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸರೋಯರ್ 1 - 0.06600
53809919

3871

5 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಡಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
5/8, 51/1ಎಪಿ1, 8/11, 

172/2, 38/ಪಿ20
ಸಾಮಾನಯ ಟಾಯಕ್ುರ್ 1 - 1.30678

21706300

5407

6 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ಚಿಕೆ ಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 66/ಪಿ2, 57/6, 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಸರೋಯರ್ 1 - 0.06600
79325619

1238

7 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಕೆ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಚನಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್
25/4ಎಪಿ2, 32/3, 33/6, 

37/2ಎ, 132/1
ಸಾಮಾನಯ ಮಿನಿ ಟಾಯಕ್ುರ್ 1 - 1.08000

83538705

9519

8 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಕೆ.ಎಸ್.ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಸಂಗ್ಾರಿಗ್ೌಡ ಕ್ರಡಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 25 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಳೆ ತಗಯುವ ಯಂತ್ರ 1 - 0.21522
56626738

5455

9 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಸಣಣಯಯ  ಬಿಂಡೆೋನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 251/* ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.20000
89850775

0831

10 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಶ್ವವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮರಲಂಗಯಯ ಬಿ.ಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 56/ಪಿ8 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ - 0.4 0.09600
48340682

2725

11 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ನಾಯಕ್ನಕೆ ಪಪಲ್ು ಬಲ್ ೂರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 39/*/* ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.20000
94838885

1136

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಎನ್.ಆರ್ ವಿನಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎನ್.ಎಸ್.ರಾಮು ಬಿ.ಮಲೊೋನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 72/ಪಿ3 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಹೆೈಬಿರರ್ಡ ತ್ರಕಾರಿಗಳು - 1.00 0.08000
87199190

5442

13 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ರ್ಂಕ್ಟನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಾಯಯ ಹುರಳಿಗಂಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 53/ಪಿ9, 87/*, 119/* ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 2.40000
94564137

9088

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಅಂದ್ಾನಯಯ ಗರುಡನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 38/* ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 2.40000
48643681

6217

ಒಟುು

ಒಟುು



15 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಗಯಯ ಉ|| ಕೆಂಗಯಯ  ಅತಿತಗನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 33/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.20000 658719489214

15 10.57600

1 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (IPHM) ಮುದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ ಹೆ ಸಕ್ನನಂಬ್ಾಡಿ ಚಿನಕ್ುರುಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 56/3, 117/ರ ಪೈಕಿಪಿ3 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ - 0.71 2.00 976361398459

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಇಳೆೋನಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರುಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 71/2, 71/3, 72/5ಎ, 71/13 ಸಾಮಾನಯ ಟಾಯಕ್ುರ್ 1 - 0.70000 671819477011

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಯಮನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 53/2, 25/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಳೆಕೆ ಚುಚವ ಯಂತ್ರ 1 - 0.12700 230396187955

4 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ .9/18 ಸಾಮಾನಯ ಸರೋಯರ್ 1 - 0.00600 755726572037

5 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಎನ್. ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಪಟುಸ ೋಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 43/3, 43/3 ಸಾಮಾನಯ ಸರೋಯರ್ 1 - 0.00600 974866987163

6 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮನಕೆ ಪಪಲ್ು ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 25/10ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸರೋಯರ್ 1 - 0.00600 913968808284

7 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಹೆಚ್.ವಿ.ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 102/ಪೈಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ
Chaff Cutter, Weed 

Cutter
2 - 0.64700 246823882745

8 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಕ್ುಮಾರ.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಜ.ಮಾಸತೋಗ್ೌಡ ಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 166/1 ಸಾಮಾನಯ Chaff Cutter 1 - 0.11600 356679831746

9 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 58/7 ಸಾಮಾನಯ ಸರಯರ್ 1 - 0.03800 850327208876

10 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ಹಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 63/5, 62/8 ಸಾಮಾನಯ ಸರಯರ್ 1 - 0.03800 953218846615

11 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಎಂ.ಡಿ.ಕಾಮರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಮಹದ್ೋಶಿರಪುರ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 68/2ಎಪೈಕಿಪಿ3, 68/1ಪೈಕಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸರಯರ್ 1 - 0.03800 865452366471

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಎಸ್.ಕೆ.ಶಕ್ುಂತ್ಳ ಕೆ ೋಂ ಉಮೋಶ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಅತಿತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 40 ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1 - 0.24400 454338035510

13 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಎಸ್.ಶ್ವರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ವಳಗರೆದ್ೋವರಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರುಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 19/5, 18/3 ಸಾಮಾನಯ ಸರಯರ್ 1 - 0.19100 749882816369

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಎಸ್.ಮಮತಾ ಕೆ ೋಂ ಟಿ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಶಂಭ ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 07.Nov ಸಾಮಾನಯ Power Weeder 1 - 0.49300 966234863149

15 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ.ಅಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಾಕಡೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 264/1 ಸಾಮಾನಯ Power Weeder 1 - 0.15900 319653629061

16 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ನಗನಮರಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಪಾಂಡವಪುರ 94/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1 - 0.19100 750667113596

16 6.47600

1 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಆರ್.ಪದ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಣಣ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 17/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತ್ರ 1 - 0.12000 57219790 0011

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 02.Mär ಸಾಮಾನ್ಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 - 0.35000 97528826 5490

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಲ್ಕ್ಷಿಮಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಳಗ ಳ ಬಳಗ ಳ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 10/ಎ, 10/ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 - 0.30000 50511728 4226

4 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
99/4, 103/ಪೈಕಿಪಿ10, 

125/5, 31/4
ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 2.06600 64713309 8150

5 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ರ್ೈ.ಎನ್.ಪುಟುರಾಜು ಬಿನ್ ಸುಬಾೋಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 277/8, 279/6, 279/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 1 - 0.66200 97825440 1407

6 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗವಿಗ್ೌಡ ಗ್ಾಮನಹಳಿಿ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 418/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತ್ರ 1 - 0.10000 97434724 8490

7 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ವನಿತ್ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಅರಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 1077/6, 1075/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ರೆ ೋಟರಿ ಟಿಲ್ೂರ್, ಮರ ಕ್ತ್ತ 
ರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

2 - 0.41700 80068660 4865

8 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಕೆ.ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಅರಕೆರೆ ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 1076/5 ಸಾಮಾನ್ಯ Chain Saw, ಮರ ಕ್ತ್ತ 
ರಿಸುವ ಯಂತ್ರ

2 - 0.27900 95915419 5333

9 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ರಾಜಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಚಿನೆನೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 131/5 ಸಾಮಾನ್ಯ Brush Cutter 1 - 0.10000 217492 896879

10 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಗಿರಿಜಾ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಗ ಡು ಅರಕೆರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 56/ಪೈಪಿ15 ಸಾಮಾನ್ಯ Brush Cutter 1 - 0.15900 94174945 2954

11 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಎನ್.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಳವಾಡಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 432/* ಸಾಮಾನ್ಯ Brush Cutter 1 - 0.10000 37993859 0460

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಹೆಚ್.ಎನ್.ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಬಿ.ಅಗರಹಾರ ಬಳಗ ಳ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 47/2 ಸಾಮಾನ್ಯ Power weeder & 

Power sprayer
2 - 0.34700 82928303 3612

13 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (Precession farming) ಜ.ಪಿ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಪುರುಷಯಯ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 934/*, 933/*, 935/ಪೈಕಿಪಿ1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ಂದ್ು ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.14000 89758026 1528

13 5.14000

113 55.78600

II

ಒಟುು

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು

ಒಟುು

ಒಟುು

ಒಟುು



1 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ವರೋ. ಪಾಪನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪನಾಯಕ ಪೂವನಹಳಿಿ ಬ ಕಿನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್. ಪೋಟೆ 222/ಬಿ ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಪಾಲಹೌಸ್ 1 3652 ಚ.ಮಿೋ 4.53600

2 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ವರೋ. ಎಂ. ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿನಾಯಕ್ ನಾರಾಯಣಪುರ  ಎಸ್.ಬಿ ಕೆ.ಆರ್. ಪೋಟೆ 28/ಪಿ27, 28/9-ಪಿ20 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡಾ 1 2000 ಚ.ಮಿೋ 19.67000

3 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ. ಸದ್ದರಾಜು ಲಂಗ್ಾಪುರ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 37/1. 85/ಪಲ್-ಪಿ3 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ - 1.75 1.39500

4 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಸರಸಿತಿ ಎಂ.ಆರ್. ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ  ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 35/ಹೆಚ್ ಪಿ9 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪಾಲಹೌಸ್ - 2000 2.52000

4 28.12100

1 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ದ್ ಡಡತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ಂಬಯಯ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಮದ್ ದರು
44/P4, 48/2P2, 49/P1, 

67/3, 47/1C ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 1.00 1.39500 471069297973

2 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ವರೋ. ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮರಿಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು
61RS/2, 176/RS/2, 

161/RS2, 

165RS/1,148/RS2, 

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ - 1.08 0.77500 972346247291

3 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ವರೋಮತಿ.ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಬಳ ಿರು ಮದ್ ದರು 51/1,51/5 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಹೌಸ್ 4000 ಚ.ಮಿೋ 17.27000 794228123639

4 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಶ್ವಕ್ಲಾ ಸ.ಕೆ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷಣ  ಚನನಸಂದ್ರ ಮದ್ ದರು 98 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 3664 .ಚ.ಮಿೋ 13.92000 263726269170

4 33.36000

1 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ರ ೀ ಬಿ. ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಮಾರೇಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಮಳವಳಿಿ 631/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 21*21*3 1.6 1.39500 411615265720

2 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಜಯ್ಮಮ   ಬಿ ಕೀೋಂ  ಸಿ. 

ಬಸವರಾಜು ಮಳವಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಮಳವಳಿಿ 636/3, 636/2 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 21*21*3 1.6 1.39500 852228908640

3 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಜೆ ಬಿನ್  ಜವರೇಗೌಡ ನೆಟ್ಕ ಲ್ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 86/2ಬಿಪೈಕಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 21*21*3 4.33 0.77500 530224082291

4 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ರ ೀ ಪಂಚಲೋಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಲೋಂಗಮಮ ಮಳವಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಮಳವಳಿಿ 535/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 21*21*3 1.6 0.77500 677211337249

5 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ರ ೀ ಮುನಿಮಾದಯ್ಯ  ಬಿನ್ 

ಮರಿಮುದ್ದ ೀಗೌಡ ಕಲ್ಲಾ ರೇಪುರ ಕಿರುಗಾವಲು ಮಳವಳಿಿ 61/6, 61/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 21*21*3 1.6 0.77500 378216626405

6 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ರ ೀಮತಿ ರತ್ನ ಮಮ  ಕೀೋಂ ಚೋಂಚೇಗೌಡ ಗಾಣಿಗಮಪುರ ಕಿರುಗಾವಲು ಮಳವಳಿಿ 49/* ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಹೌಸ್ 1792 1.254400 725231844729    

7 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಚಂದರ ಮಮ  ಕೀೋಂ ಲೋಂಗಯ್ಯ ತ್ಳಗವಾದಿ ಮಳವಳಿಿ 11/8, 12/*, 16/6, 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಹೌಸ್ 3360 2.35200 386628404260    

8 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸಮೀನಾ ಅಜಿೋಂ ಕೀೋಂ ಅಬ್ದದ ಲ್ 

ಅಜಿೋಂ ಧನ್ಗೂರು ಕಸಬಾ ಮಳವಳಿಿ 277/5-ಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಹೌಸ್ 3584 2.50000 269908402666

9 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ೀ ಗೀಪಾಲರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಾಣರೆಡಿ್ಡ ಮಲಾ ನಾಥಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 39 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಹೌಸ್ 3744 1.97000 361295986416

10 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ರ ೀ ಬೀರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಣೇಗೌಡ ಮಕ್ಕಕ ರೆ ಕಿರುಗಾವಲು ಮಳವಳಿಿ 250/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಹೌಸ್ 3360 13.26500 516630221970

10 26.45640

1 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂಗರಯಯ ತಾವರೆಕೆರೆ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 58/1, 58/2 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 21*21*3 - 1.39500 961107676924

2 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ವರೋ.ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬ ೋರಯಯ ಬಿ.ಗ್ೌಡಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 231/* ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪಾಲಹೌಸ್ 2.13696

3 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶ್ವರೋಮತಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಲೆಚಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ
272/2, 178/10, 178/9, 

347/11, 348/3, 202/5ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಹೌಸ್ - - 2.36000 -

3 5.89196

1 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ// ಕ್ುಮಾರ ಹೆತ್ತಗ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 21/1ಬಿಪಿ2 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 2.12 1.395
90143133

1895

2 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ದ್ೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಮಲೊೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 53/1, 69/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 1.74 0.775
21697334

4041

3 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಮರಿಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ// ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಕಾರಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 47/ಪಿ24 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಹೌಸ್ 19.06579
47942366

8246

3 21.23579

1 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಮೀಹನ್ ಬಿನ್ ಲೇ|| 

ಪಿ.ಎಲ್.ಶ್ವರಾಮು ವದೇಸಮುದರ ಕಸಬಾ ಪಾಂಡವಪರ 278 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪಾಲಹೌಸ್ 2.39400 792247071636

2 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ದೇವಮಮ  ಕೀೋಂ ಕಾಳಯ್ಯ ಗುಮಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಚಿನ್ಕುರಳ್ಳ ಪಾಂಡವಪರ 646 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 1.74 1.395 251276826936

3 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬೆಟ್ಟ ಯ್ಯ ಸಿೋಂಗಾಪುರ ಚಿನ್ಕುರಳ್ಳ ಪಾಂಡವಪರ 26, 15/ಪೈಕಿಪಿ2, 2/ಪೈಪಿ1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 1.73 1.395 816581790032

4 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಹಲಗಮಮ  ಕೀೋಂ ಲೇ|| ಚಿೋಂದಯ್ಯ  ಉ|| 

ಚಿೋಂದಗಿರಿಯ್ಯ್ಯ ಬೀಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಮೇಲುಕೀಟೆ ಪಾಂಡವಪರ .9/1. ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪಾಲಹೌಸ್ 15*15*3 2000 17.62107 771677927747

5 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಮುದದ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲಯ್ಯ ಬಸಿತ ೀಹಳಿ್ಳ ಚಿನ್ಕುರಳ್ಳ ಪಾಂಡವಪರ 117/ರಪೈಕಿಪಿ3 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪಾಲಹೌಸ್ 15*15*3 1760 19.36760 976361398459

6 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಡ್ಡ.ದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇ|| ದೇವೇಗೌಡ ಹರವು ಚಿನ್ಕುರಳ್ಳ ಪಾಂಡವಪರ 87/1, 88/1, 89/1, 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 1.91 0.775 214245695960

7 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಎೋಂ. ಮರಿೀಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೀಟೇಗೌಡ ಮರಸನ್ಹಳಿ್ಳ ಚಿನ್ಕುರಳ್ಳ ಪಾಂಡವಪರ 41/ಪೈಪಿ7, 36/1ಎ, 

36/ಪೈಪಿ3
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 1.72 0.775 277622930934

ಒಟುು

ಒಟುು

ಒಟುು

ಒಟುು

ಒಟುು



8 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಸಿದದ ಮಮ  ಕೀೋಂ ಜವರಾಯಿಗೌಡ ಮರಸನ್ಹಳಿ್ಳ ಚಿನ್ಕುರಳ್ಳ ಪಾಂಡವಪರ 60/2, 77/ಪೈಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 1.62 0.775 791805034864

9 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಡ್ಡ.ಎಲ್.ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇ|| ಲಕ್್ಕ ಮ ೀಗೌಡ ಎಲೆಕ್ಕರೆ ಕಸಬಾ ಪಾಂಡವಪರ 162/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಹೌಸ್ 2880 2.00000 814973011206

9 46.49767

1 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕ.ಅನುಸೂಯ್ ಕೀೋಂ ಎೋಂ.ಮಾಯಿಗೌಡ ನಿೀಲನ್ಕಪ್ಪ ಲು ಕ್ಕ.ಶೆಟ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 47/*, 48/*, 49/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 1.4 0.70000 707703 817574

2 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕೈಸರ್ ಫಯಾಜ್ ಬಿನ್ ಬೈನ್ಫ್ ಖಾತ್ ಬೆಳವಾಡ್ಡ ಕಸಬ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಹೌಸ್ 7.82000 713133 880815

3 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಶ್ವಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಟ ಸಾಾ ಮ ಅರಕ್ಕರೆ ಅರಕ್ಕರೆ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 1065/1, ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಾ 1.72 1.39500 725018 790576

3 9.91500

36 171.47782

III

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಐಪನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 188/3, 188/4, 188/6 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.80 0.06470 966013426595

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಡಿ ಎಸ್ ದ್ಯಾನಂದ್ಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಡಿ ಎಲ್ 

ಶ್ವವಪಾದ್ಸಾಿಮಿ
ದ್ ಡಡಯಾಚನೆೋಹಳಿಿ 
ಗ್ಾರಮ, ಬ ಮಮನಹಳಿಿ 

ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 126/1, 126/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1.87 0.31874 618817639181

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ೋವರಸೋಗ್ೌಡ ದ್ ಡಡತ್ರಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 16/3. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.34 0.21720 391984131665

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಸ ನಿಮಯಲ್ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ಎಸ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಗುಡುಗನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 223/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ - 2.00 0.71290 561513398446

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ|| ಜವರೆೋಗ್ೌಡ ಅಂಚೋಬಿೋರನಹಳಿಿ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 100/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.48 0.26400 267306313751

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಸ ನಿಮಯಲ್ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ಎಸ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಗುಡುಗನಹಳಿಿ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 69 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.70 0.40640 561513398446

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜವರನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ದ್ೋವರಗುಡಡನಾಯಕ್ ಪೂವನಹಳಿಿ ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 103/1, 100/5 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಹ - 0.43 0.48130 378532992307

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರೋ ಜಯರಾಮನಾಯಕ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 263/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.25700 444095626295

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ವರೋ ಮಹಾಲಂಗನಾಯಕ್ ಬಿನ್  ಮಾದ್ಪಪ ಉ|| 

ಮಾರನಾಯಕ್
 ಮಡುವಿನಕೆ ೋಡಿ  ಬ ಕ್ನಕೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 260ಪೈಕಿ-P4, 260/ಪೈಕಿ-P2 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ  ಬ್ಾಳೆ - 0.45 0.26170 696910117274

9 7.52 2.98394

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ  ಸ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಳಿರೆಗ್ೌಡ ವಿ.ಎನ್.ದ್ ಡಿಡ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮದ್ ದರು   11/2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.48700 54052400213

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ದ್ುಂಡನಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 94/8, 94/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.50 0.49500 54052400213

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಯಯ ಬಿನ್ ಮುದಿಯಯಯ ತ್ರಿಕೆರೆ ಬಕ್ಕಳಲೆ ಮದ್ ದರು 30/5, 31/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.80 0.50250 54052400213

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ಜಿಜ ಬ ೋರಯಯ ನಿಡಘಟು ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 588/RS ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ - 0.60 0.39490 54052400213

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿ ನಂಜಯಯ ಭೋಮನಕೆರೆ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 35/1, 41, 40/6 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ - 0.80 0.80800 382312905737

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಟುಯಯ ಮಾದ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 364//RS1 ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ಾಳೆ - 0.35 0.27900 54052400213

6 3.85 2.96640

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ೋಗ್ೌಡ.ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮೊಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂದ್ೋಗ್ಾಲ್ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 112/1ಬಿ, 110/4ಪಿ, 112/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 0.90 0.19900 876698893296

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಮಲೂನಾಥಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 24/1, 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ - 0.80 0.80100 643070922464

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವವಬಸಪಪ.ಎಂ.ಬಿ ನೆಟಕಲ್ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 108/5, 109/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಗ - 1.15 1.10000 670540819086    

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದ್ೋವಯಯ @ಚಿಕ್ಕಂಡು ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಯಯ ದ್ ಡಡಬ ವಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 109/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಗ - 1.00 0.90000 794639245306    

4 3.85 3.00000

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಸ.ರವಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬ ೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿೋಚನಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 17/3, 85/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 2.17 0.39550 648226909440

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಉರಮಾರಕ್ಸಲ್ಗರೆ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 66/*3 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 0.3 0.22440 323106990119

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಹೆಬಾಕ್ವಾಡಿ ಕೆ ತ್ತತಿತ ಮಂಡಯ 432/2, 216, 433 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1 0.37830 656687600308

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಮಂಜುಳಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಯ ರಾಯಶೆಟಿುಪುರ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 35/ಎಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಪರಂಗಿ - 0.4 0.28890 299101365468

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈರಮುಡಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಮಾಚಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 444/4 ಪ.ಜಾ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.39 0.41885 368840493557

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯಯ ಮಾಚಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 453/* ಪ.ಜಾ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.43 0.43436 875474766193

ಒಟುು

ಒಟುು

ಒಟುು

ಒಟುು

ಒಟುು

ಒಟುು

ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಸ.ರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯಯ ಮಾಚಹಳಿಿ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 505/* ಪ.ಜಾ ಟಮಾಯಟೆ ೋ - 0.42 0.42420 528465973351

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋ ದ್ಾಸಯಯ ಮುದ್ಗಂದ್ ರು ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 279/2 ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 0.4 0.29170 621396128447

8 5.51 2.85621

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದ್ಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಸ.ಎಲ್.ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಚಟೆುೋನಹಳಿಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 11/ಪಿ1, 11/ಪಿ10, 15/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು - 1 0.17040
40668678

0125

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ.ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ೋಗ್ೌಡ ಖರಡಯ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್ 64/1ಪಿ1, 64/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಾಳೆ - 1 0.30610
53005118

6653

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಸಾಮಕ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಣಕೆರೆ ನಾಗಮಂಗಲ್
141/2, 45/2ಪಿ1, 45/3ಪಿ2, 

55/9
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 1.15 1.07010

93936376

2295

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೆೋಗ್ೌಡ ಶ್ವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ನಾಗಮಂಗಲ್ 66/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.4 0.45340
47388653

2161

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಎಸ್.ವಿಶಿನಾಥ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗನಾಯಕ್ ಕಾಡುಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 12/ಎ, 16/ಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ಬ್ಾಳೆ - 1.00 0.60506
86745245

8100

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುದಿರಂಗಯಯ ದ್ುಮಮಸಂದ್ರ ಬಳ ಿರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 42/4, 50/1ಅಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ಬ್ಾಳೆ - 0.60 0.39494
22434968

6441

6 5.15 3.00000

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 105 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.40 0.45000 804737134629

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 19/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.20 0.18630 700513096401

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ
5/9,  5/10, 5/11, 5/12, 

5/13,57
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ - 0.80 0.80800 924329445909

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಗರೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 122/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.55 0.55550 465015316615

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಬಳಾಿಳೆ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 168 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮಾಯಟೆ - 0.85 0.80800 406943199838

5 2.80 2.80780

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಧರಪುರ ನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪಕಿೋರಪಪ ಹುರಳಿಕಾಯತ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 39/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.4 0.949

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಜಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುರುಷಯಯ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ ಕ್ಸಬ್ಾ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ
933/*, 934/*, 935/ಪೈಪಿ, 

935/ಪೈಪಿ2
ಪ.ಜಾ ಬ್ಾಳೆ - 1.53 0.977

2 7.13 1.92600

13 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವರೋನಿವಾಸಯಯ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 108/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 1 - 0.78200 -

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಬರಹಮಲಂಗು ಬಿನ್ ಲೆೋ||ಬ ಮಮಯಯ ದ್ ಡೆಡೋಗ್ೌಡನ ಕೆ ಪಪಲ್ು ಕೆ.ಶೆಟುಹಳಿಿ ಶ್ವರೋರಂಗಪಟುಣ 69 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ತಂಗಿನ ಮರ ಹತ್ುತವ ಯಂತ್ರ 1 - 0.01800 -

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಪಾಪಜಿ ಉ|| ದ್ೋವಯಯ ಹಳೆಮಾದ್ಪುರ ಕಿಕೆಕೋರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 45/ಪೈಕಿ-ಪಿ2 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 2.00000 205543785943

15 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಪುಟುನಾಯಕ್ ಚಿಕ್ಕಮಂದ್ಗರೆ ಅಕಿಕಹೆಬ್ಾಾಳು ಕೆ.ಆರ್.ಪೋಟೆ 58/1, 62/2, 33/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 2.21800 708005398027

17 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಮುದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ ಬಸತಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರುಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 117ರ ಪೈಕಿಪಿ3, 56/3 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಸರೋಯರ್ 1 - 0.10000 976361398459

18 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಬಟುಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಯಯ ಚಿಕ್ಕಯಾರಹಳಿಿ ಚಿನಕ್ುರುಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 241ರಪೈಕಿ ಪಿ4 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ Weed Cutter 1 - 0.15900 320806160114

19 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಹೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರಯಯ ಅತಿತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮೋಲ್ುಕೆ ೋಟೆ ಪಾಂಡವಪುರ 41/ಪೈಪಿ1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ Weed Cutter, ಸರೋಯರ್ 2 - 0.16700 630626667837

20 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಚಲ್ುವರಾಜು ಬಿನ್ ಮ ಗಯಯ ಕ್ಟೆುೋರಿ ಚಿನಕ್ುರುಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 64, 134, 127/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ
Power Weeder, 

ಸರೋಯರ್
2 - 0.35700 633059090592

21 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY (SMAM) ಎಸ್.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಹನುಮಯಯ  ಸಣಬ್ಾ ಚಿನಕ್ುರುಳಿ ಪಾಂಡವಪುರ 19/15ಪಿ1, 18/7, 18/6 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 1 - 0.49300 854406288060

9 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಯಯ  ಎೋಂ.ಕೀಡ್ಡಹಳಿ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 15/ಪಿ-ಪಿ11 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 1 - 0.27000
11862535

2508

10 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿಟುಗ ೋನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 33 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ Chain Saw 1 - 0.15000
22608874

5554

11 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ತ್ಮಮಯಯ ಸಂಪನಹಳಿಿ ದ್ೋವಲಾಪುರ ನಾಗಮಂಗಲ್ 23/ಪಿ30 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಕ್ಳೆ ತಗಯುವ ಯಂತ್ರ 1 - 0.11000
75898657

8390

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಕೆ.ಎಲ್ ರಂಗಸಾಿಮಿ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕಂಚನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೆಳಿ್ಳರು ನಾಗಮಂಗಲ್ 9/4, 85/ಪಿ6, 116/1 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ KK-IC 205 MP tiller 1 - 0.27000
48437244

0441

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಶಂಕ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ುಂಟಯಯ ಕ್ಚಿಚೋಗರೆ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಂಡಯ 423/5, 423/2 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ Brush 

cutter
1 - 0.15950 346736031302

15 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಎಂ. ಸುದ್ಶಯನ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಹೆಚ್.ಮಲೂಗರೆ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 332/* ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ Brush 

cutter
1 - 0.11000 708987516630

ಒಟುು

ಒಟುು

ಒಟುು

ಒಟುು



16 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಸಯಯ ಚಿಕ್ಕಬಳಿಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 26/*/13 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ
ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ್, ಪವರ್ 

ಸರೋಯರ್
2 - 0.22700 265584296647

17 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಹೆಚ್.ಸ.ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ತ್ಮಮಯಯ ಬೋವುಕ್ಲ್ುೂ ದ್ುದ್ದ ಮಂಡಯ 50/4,50/6 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 1 - 0.40000 764457398488

18 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಚಿಕ್ಕತಿಮಮನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸನಾಯಕ್ ಬೋಬಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 27/8 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 1 - 0.44950 762849828159

19 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಶ್ವರೋನಿವಾಸನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ಾಸನಾಯಕ ಬೋಬಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 27/3ಸ ಪೈಕಿಪಿ7 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 1 - 0.44950 343158104030

20 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಶ್ವರೋನಿವಾಸನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ಾಸನಾಯಕ ಬೋಬಿ ಬಸರಾಳು ಮಂಡಯ 27/3ಸ ಪೈಕಿಪಿ7 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 1 - 0.10000 343158104030

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಡಿ.ಶೆೋಷಯಯ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಹೆೈದ್ಯಯ  ವಡಡರದ್ ಡಿಡ  ಆತ್ಗ ರು ಮದ್ ದರು 582RS/2 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ Chopper 1 - 0.20000 297499633950

13 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಗುೆಣಯಯ ಬ ಪಪಸಮುದ್ರ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 43/6, 195 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ Chain saw, Sprayer 2 - 0.18700 672011178821

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಶ್ವವಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸದ್ಧಯಯ ಕೆ.ಕೆ.ಹಳಿಿ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 111/1ಎ ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಮರ ಹತ್ುತವ ಯಂತ್ರ 1 - 0.15400 357938797900

15 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ದ್ ಡಡತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗಯಯ ಅರೆತಿಪುಪರ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು 70/1 ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ Sprayer 1 - 0.00750 349535022615

16 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಎಂ.ಪಿ.ಜಯಕ್ೃಷಣ ಬನ್ ಲೆೋ||ಪುಟುಯಯ ಮಣಸಗರೆ ಸ.ಎ.ಕೆರೆ ಮದ್ ದರು
109, 89/3ಪಿ1, 206/1, 

206/2
ಪರಿಶ್ವಷು ಜಾತಿ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 2.36300 367644700958

17 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಬ್ಾಲ್ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವನಾಯಕ್ ಕೌಡೊ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 255/ಪಿ, 560/ಪೈ ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಟಾರಯಕ್ುರ್ 1 - 2.50000 750774736593

18 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ರ್ೈರಮುಡಿ.ಟಿ.ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮರಿನಾಯಕ ತ್ರಿಕೆರೆ ಕೆ ಪಪ ಮದ್ ದರು 114/2ಪೈ-ಪಿ4 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 - 0.49350 853935739836

11 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದೋಶ್.ಎಸ್ ಧನಗ ರು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 299/ಬಿ26 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 - 0.54600 819615182015

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟುಯಯ ಬ್ಾಚನಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 168/2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ 2 ಸಂಖ್ಯಯ ಸರೋಯರ್, 

Brush Cutter
2 - 0.24100 379769626263

13 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಪರವಿೋಣ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸ.ಬಸವರಾಜು ಮಳವಳಿಿ ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ 627/ಡಿ, 627/ಎಫ್ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ Chain Saw, Brush 

Cutter
2 - 0.29000 -

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಡಹಳಿಿ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 66/1, 66/2, 66/3, 66/4 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 - 0.63000 559647061324

15 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಮಹದ್ೋವು ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ವಡಡರದ್ ಡಿಡ ಹಲ್ಗ ರು ಮಳವಳಿಿ 22/2, 19/1, 22/2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ Chaff Cutter 1 - 0.15600 408810576949

16 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಮಹದ್ೋವಪಪ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ನಿಡಘಟು ಕ್ಸಬ್ಾ ಮಳವಳಿಿ
170/ಎ, 174/5ಬಿ, 174/5ಎ, 

174/5ಬಿ
ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ Brush Cutter 1 - 0.13800 447377725207

17 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾಣಿಕ್ಪಪ ಕ್ಂಚುಗಹಳಿಿ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 103/2 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 - 0.63000 707399538277

18 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಎಲ್.ದಿೋಪಕ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎನ್.ಲಂಗರಾಜು ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಬಿ.ಜಿ.ಪುರ ಮಳವಳಿಿ 13/4, 13/5 ಪರಿಶ್ವಷು ಪಂಗಡ
Brush Cutter, Power 

Weeder
2 - 0.35000 -



35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

10980887852

10980887852

10980887852

10980887852

54052400213

54052400213

54052400213

54052400213

54052400213

54052400213

64042100737

13316015017

13316015017

13328007078

64140416150

136601191000158

64072039302

64016039489

64004639478

8031101008051

8031121001089

64182466067

1332800253-6

13328002150

ಬ್ಾಯಂಕ್  ಖಾತ

ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ್  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ

ಕೆೋಂದ್ರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



85036696220

54048492927

108801010008315

0767101015513

4472500100623101

4472500100207401

8030121000510

64008207922

64053264568

3533010000003568

13329021285

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

14062200064503

64088652346

136601011001851

85034700535

64008207922

64062527325

64011680634

64011680634

13328000550

13331011716

108801011000195

108801011002081

64039733629

54052400213

54052400213

54052400213

54052400213

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

650014071853

3621002100017995

10980887852



10980887852

10980887852

10980887852

10980887852

10980887852

10980887852

30538816468

30538816468

30538816468

30538816468

30538816468

30538816468

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

13316063139

64118431280

13316063139

54025202850

64069358381

8031121001399

64063192737

4472500100590401

54048491162

85053963365

8036121000673

126801011001889

13328032254

13330008577

54025229645

85042779459

8031101006853

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226



64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

10980887852

10980887852

10980887852

10980887852

10980887852

10980887852

10980887852

10980887852

10980887852

10980887852

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

64037568226

54052400213

54052400213

54052400213

54052400213

54052400213

54052400213

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

3472261000197

3472261000197



3472261000197

3472261000197

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

64037568226

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

64015781402

10980887852



840430110000015

10980887852

10980887852

10980887852

35519327361

64015781402

64015781402

13316015017

3621002100017995

13316015017

13316015017

13316015017

13316015017

13316015017

13316015017

13316015017

13316015017

13316015017

13316015017

35550334210

840430110000015

840430110000015

840430110000015

10980887852

35519327361

13316015017

64015781402

64015781402

-

35519327361

64015781402

64015781402

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

NILN4055

NILN4055

355020000 0488

355020000 0488

355020000 0488

NILN4055

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015



840430110000015

840430110000015

840430110000015

54052400213

54052400213

54052400213

54052400213

3621002100017995

13316015017

64015781402

3621002100017995

13316015017

840430110000015

840430110000015

3621002100017995

3621002100017995

10980887852

3621002100017995

3621002100017995

10980887852

10980887852

10980887852

13316015017

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

13316015017

13316015017

13316015017

3621002100017995
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35550334210

13316015017

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

10980887852

10980887852
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840430110000015
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13316061686
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64037568226
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840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

840430110000015

35519327361

35519327361

840430110000015

840430110000015

10980887852



-
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-
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-

-
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-

-

-

-

132101010007064

132101011003342

5862500100078501

16042200035679

13309018877

13309010527

54052400213

21805300055448

54052400213

103101011004094

126401191000943

85018314937

103101011008296

85030819862

13309025238

64111329669

5640

132101010004890

8054121000158

13326036249



516101042069

126401010004955

54052400213

7605

1489104000106130

65001407 1853

1489104000105120

1489104000105120

65001407 1853

20011158670

20011158670

1330024278

132101010003536

113401010014567

132101050000737

13309019508

85017146337

4392010065101

126401010000413

85018330584

152201011001728

111901010007020

126401010008403

85053899842

13900101024959

111901011002760

64052781984

16012200022598

3174101001264

113401010023042

85019352654

132101010001680

8054121001225

9272500100915301

8054121001676

8054121000300

125301051000036

132101010000192

8050121003323

8012101078752

132101011004178



3174101011503

132101010001708

13210101010006814

9272500100859401

64061521346

6853

20011158670

126201010005897

85021721856

85057583992

113401011006507

132101011003861

13306053927

9272500100283101

111901011003719

64178215973

1432500101553100

126401011004196

85049494864

20044781970

12101011001431

13309029389

13210101002597

85057382945

29940100001043

132101011006401

132101011002175

3174101009820

132101011001822

85016857193

132101011006969

3174101006028

132101011000674

13309008541

132101011003289

126401011000250

16012200019096

16092250000253

132101011005876

8010121004447

8010121004384

133000101004509

14891041000033406

64015781402

125301011002691

10962901235

35550334210

125301010009081

20387552576

125301011004052



01012560004942

01012560004942

01012560004942

01012560004942

01012560004942

35519327361

35519327361

132101010004925

16012200054605

127801011002089

132101010005119

127801011001779

13327000732

16042200078878

125601011000907

11261011004055

9272500101136901

35550334210

35550334210

54052400213

54052400213

54052400213

54052400213

520101260150998

2433

54052400213

520101232865678

8007121002205

54052400213

520101232901208

64144107943

113401010017505

9272500100678301

64163008702

64095313574

132101010005026

132101011002898

132101011002898

00000030977544844

00000030977544844

00000030977544844

00000030977544844

9272500100626301

54020204908

54020184209

54020184209

85011768842

13308009545

9272500100859401

54020204908



13309006576

13327068769

54014794836

3174101001622

13325015628

113401011001471

64012196651

3032500113173701

04192010025500

50100125309240

126401010006062

35550334210

35550334210

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

35519327361

8054121001888

126201011003581

132101011001992

3174101009590

31365935495

35550334210

35550334210

35550334210

35550334210

132101050000699

132101010002558

8007121000043

85016076617

132101010002261

152201011002821

111901191001484

54052400213

8054121000893

10962867792

8054101003363

112601011003841

16012200064351

13308060137

35550334210

126401051000289

152201241000023

85013820799

63308031329

_



_

_

_

_

_

_

_

8503780729-3

152201011001917

1321010000016

111901011002156

_

_

125601011002797

9272500100017300

85016365677

54055783257

125301011001604

8501931615-0

_

8503020118-7

132101010004819

_

_

39857

85041075067

113401010021

_

_

_

9272500100189601

9272500100941201

_

111901010011034



3174101000354

_

_

_

_

125301011000483

_

9272500101297701

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

111901011002175

_

13327069183

8502293374-5

_

1330808999-6

_

_

_

_

_

_

126401010006879

64072793340



_

_

_

12801010005680

3174101004389

_

85040786140

132101011000729

_

9272500100729601

_

_

_

_

_

13309014011

_

_

31001000009711

31001000010659

3983308254

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-
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13307013268



1521101002982

13314006911

1138010110022590

54019078873

64132252431

10481130001177

1522101011716

64132252431

1521101004751

31001000024912

31001000018576
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-
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-

-

M.S Agencies

-

-

-

-

-

-

-

-

54014817663

2193139583

64016644624

2952500100389800

-

-

-

-

-

-
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-

-



-

-

972500108060401    

151401011000130    

8014121004793    

31001000008087    

64102485256    

151401011000299    

54019085778    

-

-

-

-

-

-

64119675088    

520101036954485    

113801011006017    

-

-

-

-

-

150401011002282    

-

-

-

-
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-

126201011006504    

1522101005125
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-

-

-
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1522108009396.0
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-

64037541328    

1521101013529

64138842424    
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-

-

-

-

2193173239

133070132543

113801011004968

8014121004106

151401011003138

64146853694

8014121008021

16082200013290

63301000052851

42101000009811

113801011005140

63301000028175

33152244938

1521101002912

1521101006549

113801010020168



4292200159977

113801010019433

64111022933

64111146085

150301011001799

3175101004681

54019057911

64088102233

3175101004681

150301011000467

152001011001825

13310044225

1521101006427

64137790892

64126063304

113801011007223

63301000007068

64101916319

113801011006871

521101003449

17252010025236

1521101005446

1521101002661

-

-

-

-

-

113801010019640

64098532435

54047146207



151401191000376
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113801010015058

64154175810
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-

-

-



-

-

-

-

31001000019620

85029174291
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434710 1002533
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31690500073
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650014 071853
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-
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-

650014 071853
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069310 1005331
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650014 071853
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31690500073

31690500073

31690500073
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31690500073

31690500073

31690500073

85016616293

044010101 5252

3791

7890280 6857

151601011000 379

4347101000 851

202229 11207

1154

15210113100 0040

15210119100 0066

20123575 551

15210101100 0305

64109618 598

8026101012 608

6529414 1930

5584119000 696

15210101100 0610

15210101100 0799

15210101100 0411

15210113100 0184

15210101100 0661

15210101100 0170

802612100 0828

15210101100 0424

1074533 0175

15210101100 0375

10745320 134

88265824 295

3239414 1604

15210101100 0332

15210101100 1783

15210101100 2026

15210101100 0166

3328541 8927

805110100 1436



6529420 0589

069310110 1128

558411900 0683

558410100 0285

0693101010 536

558411900 0440

558410100 0920

1521010110 02785

802612100 1021

11010119100 0148

6409665 7468

15210113100 0026

15160101100 2367

044010101 8484

3051345 9378

3098721 3537

802512100 0843

80491210 01461

1521010110 01288

641385 31097

044010100 6945

01523280000 00330

641008 65307

802612100 0937

6412691 5329

641855 86596

152101011 000437

1521011810 00282

15160101100 0899

3273988 1800

316536 97983

6413915 8453

8431106100 00185

84311010000 7013

802512100 2240

84311011000 1330

709250010122 1501

0693101010931



84311011000 4190

84311010000 6275

843110110000 901

1014010100 14753

85048798 400

06931010 14258

641199 31258

3712688 7712

30530010100 2903

802710100 3309

434710100 1496

55841190 00773

6413908 7581

069310111 9333

265610100 9964

434710100 1368

11705

6410782 6156

10140101100 1127

1014011100 14421

3222860 6776

069310112 0909

5584101000 456

3344505 6420

52010125784 3796

1332400186-4

641232 68157

0421201 0080500

540431 23261

540030 49420

1053255 2011

64170 263923

55841010 00600

1014010 10003674

558410100 0183

8026121 000282



107453 24876

332854 18927

8026121 002404

1521010 11001594

1521011 31000038

1521010 11003863

-

850222 51469

1521010 11004021

1521011 31000009

327915 05582

1521010 11002785

8026121 002403

10745330 153

044010 1018718

201235 75067

80251010 22241

256601000 000036

101401011 000848

1521010 11000019

1014010 0003678

1521010 11000182

641332 64999

8026101 009978

1129911 266691

06931010 10712

540162 87393

850504 52127

4662500 112836601

369511 85889

0883101 061027

434710 1000715

317292 96240

1014010 11002974

1521010 11003008

8026121 001562

8026121 001532

15210123 1000076



1516010 11002101

8431101 00004618

5201012 32895968

52010123 2905149

6407878 6202

1413010 11005057

00001098 0887852

850569 88446

640330 20251

6417420 4329

434710100 0740

1521010 11000640

850488 60118

558411 9000584

540162 79824

558411 9000615

540163 21040

641706 32891

201904 31052

309724 14785

107401011 001169

558410 1330

80251010 23548

55841190 00117

6407614 0104

80491210 00256









132201010000765

132201010005346

353301000000597

16052200029936

3335101001835

85053568151

108801010011842

8057101002351

126801010007559

64141236881

3335101003389

64030371042

64146452161

1332801577-2

108801011002691

54022411277

64062252778



8031101012889

85048507693

141651000108

112601180001221

36904663896

13308041273

13309019712

11190117000005

85012683117

100100003490

13309031138

103101011003884

1253010110002215

126401051000289

126401010005586

-

31613351715

438560660715

2952500100349901

13310030175

130501011007836

8014121007950

64171955299

2193145815

8014121008391    

3175101000118    

3175101002444

1521101000313

8017121000143

37041928878 

3175101002730    

54019080145    

64064418122



85017103029

2193140996

2193152662

526329131

8502672027-8

598602010004016

85018345376

54040664675

1141010021489

85018624519

125301010007275

54047285184

85019358714

85019612218

8501496334-0

13321040524

64128444107

16002160009161

4472500100852400

-

54003696933

145401011

005171

5402679

3000

-

1607319000

1220

-

13680101000

2768

13680101

0002546

1454011800

16363

04601010

58547

64105116068

-

64045694206



.072000101008710.

131501011000512

85012291153

13332000837

.072000101011195.

150501011002060

13317010947

54034095641

.028601000026731.

85018326942

117101010010603

85019993063

33128631937

20240701274

37900609368

150501011000541

1333019939

6408170 9141

709250010147 9401

0521010000 5500

151601011000 290

6405508 1763

15210113100 251

044010100 8368

044010100 7764

31123620107

044010101 4029

5404312 2508

087610101 5442

0693101011 509

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



12601011008845

16012200072553

132101011005710

16012200099961

30622687334

37041928878 

612500101504201

64057658638

1522101006410

153700101005910

1521101009376

64155881019

04372200122623

64037648715

85016771510

16002200095200

140401011003106

12550101

0007665

850587

86899

33199781593

64011827192

85016464736

8060121000070

131501011000512

54023828222

13335000867



13335019347

64098365531

540162 82747

042410 1027830

0440101 012885

353301000003568

3335101004610

13328032684

132201011004077

4472500100810601

132201011004077

10980887852

10980887852

10980887852

13300010100146

9272500101269701

8012121001927

126401010005586

85028131882

126401011000977

13801010014906

151401011002457

-

151401011000739

-

-

-

-

-

-

ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



-

-

64053159586

12550101000

6103

13334041534

-

-

-

650014071853

-

-

50100107864783

85043432224

131501011000512

.0461101011927.

85015658825

54023869520

63335005625

150201100

2910

04601010

60156

85020095703

194410100

2897

516101039267

16002200097315



85034070089

743988992

85051764237

1297101019637

1297101019637

8050101000128

9272500100901401

34488325238

126201011002834

13308103741

127801010004303

64126850563

8017121002377

2193145815

16082200033239    

85044838733

13310065948    

16082200004830    

3175101009910

150301011002921    



ಕ್ರ .ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/
ಕಾಯಯ
ಕ್ರ ಮ/ಚ
ಟುವಟಿಕೆ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ರರ ಮ ಹೋಬಳಿ ಸರ್ವಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನ್ಯ

ಭೌತಿಕ್(
ಸಂಖ್ಯಯ )

ಭೌತಿಕ್(
ಹೆ.)

I.

1
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪ್ರ ೇಮಲತಾ ಗಂ. ನಾಭಿರಾಜ 
ಹರದರ ಹೊಸೂರು ರಾಯಚೂ

ರು 40/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 121302 778735177606

2
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ದೊಡ್ಡ  ರಂಗಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 302/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 101008 780440770415

3
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಬೂದೆಪಾ ಗೌಡ್ ತಂ. ಶರಣಪಾ ಮುರಾನ್ಪುರ ಕಲಮಲಾ 27/3,28/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.90 181989 315772872491

4
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸದದ ನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಬೂದೆಪಾ ಗೌಡ್ ಮುರಾನ್ಪುರ ಕಲಮಲಾ 29/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 184123 769003952591

5
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ದೇವರಾಜ ತಂ. ಬೂದೆಪಾ ಗೌಡ್ ಮುರಾನ್ಪುರ ಕಲಮಲಾ 29/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 187743 278998839045

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಪಾ ಗೌಡ್ ತಂ. 
ಬೂದೆಪಾ ಗೌಡ್ ಮುರಾನ್ಪುರ ಕಲಮಲಾ 29/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 187531 838630339723

1
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ರಾಯಪಾ  ತಂ. ಹನುಮಂತ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 493/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013 465761687735

2
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಅನಂತಮಮ  ಗಂ. ನ್ರಸಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 145/*/11 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.20 119223 304066863587

3
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಮುನೆಮಮ  ಗಂ. ಬುದೆಪಾ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 156/ಇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013 483286254465

4
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ತಿರುಪತಿ ತಂ. ಶಂಕರಪಾ ಗಂಜಳಿ್ಳ ದೇವಸೂ

ಗೂರು 202/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 119223 685653648580

5
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ರವಿ ತಂ.ಶಿವಪುತರ ಪಾ ಗಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾ ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸು

ಗೂರು 245/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.30 34012 863691041652

6
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ನಾಗಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಹೇರಾಪುರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸು

ಗೂರು 117/ಪಿ4/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.70 73182 520512117309

7
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಮಂಜುನಾಥ ತಂ. ನ್ರಸಣಣ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 209/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 101013 911842213991

8
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಅಿಂಜಿನ್ಯಯ  ತಂ. ಪ್ಪಗಿಂಟಯಯ ದೇವನ್ಪಲಿಲ ರಾಯಚೂ

ರು 491/*/ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.50 136809 512881334410

9
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೊಡ್ಡ  ತಾಯಮಮ  ಗಂ. 
ಗೊವಿಿಂದು ಬಿಜನ್ಗೇರಾ ರಾಯಚೂ

ರು 293/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.40 137432 759091604396

10
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಗೊೇವಿಿಂದಪಾ  ತಂ. ಸವಾರಪಾ ವಡ್ಲ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 5/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.40 43196 390852000882

11
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಕರೆಪಾ  ತಂ. ಲಿಿಂಗಯಯ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 302/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.00 101013 288813443878

12
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜುಟಲ ಗೊೇಕಾರಪಾ  ತಂ. 
ತಾಯಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 201/*/2-ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.00 101013 234782722458

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವ ತಂ. ತಿಮಮ ಯಯ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 419/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.80 82459 787070859391

1
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ದೊಡ್ಡ ತಿಪಾ ಯಯ  ತಂ. ತಿಕಕ ಯಯ ವಡ್ಲ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 21/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.80 82459 533288882329

2
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಲೇಕನಾಥ ತಂ. ತಿಪಾ ಯಯ ಸಗಮಕಿಂಟಾ ದೇವಸೂ

ಗೂರು 220/*/3, 220/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 186329 962535753652

3
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಷಣ್ಮಮ ಕಪಾ  ತಂ. 
ಮಹಾದೇವಯಯ ದುಗನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸು

ಗೂರು 106/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013 394941446979

4
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಲಕ್ಿ ಮ ೇ ಗಂ. ಶಿವಪುತರ ಪಾ ಗಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾ ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸು

ಗೂರು
247/*/2, 243/*/2, 

31/*/2, 31/*/1
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.90 182956 691712810679

5
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಬಸಣಣ  ತಂ. ತಿಮಮ ಯಯ ಸಾಾ ಮಿ ಗಟ್ಟು ಬಿಚ್ಚಾ ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸು

ಗೂರು
237/3/ಅ, 

237/3/ಆ, 237/4
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.40 137432 289606956933

6
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಈರಪಾ  ತಂ. ಸಾಬಣಣ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 309/4/ಇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.00 101013 961816544838

7
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ರಂಗಸಾಾ ಮಿ ತಂ. ತಿಮಮ ನ್ಗೌಡ್ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 123/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013 851463019495

8
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಮಲಲ ಮಮ  ಗಂ. ಮಹಾದೇವ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 109/1/3-2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 43855 905867456500

9
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಶಿರ ೇಧರ ತಂ. ಯಲಲ ನ್ಗೌಡ್ ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 268/*/1-ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 1.50 51657 952992914971

10
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 

ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ನ್ರಸಿಂಹಲು ತಂ. ರಾಮಪಾ ವಡ್ಲ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 1/*/2,1/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.60 63672 694670643263

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರೇಶ ತಂ. ದೊಡ್ಡ ನ್ರಸಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 85/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.80 82459 790560670611

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಜಿನ್ಯಯ  ತಂ. ಹನುಮಂತು ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 382/*/2/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.10 108065.00 592852798567

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿಂತಪಾ  ತಂ. ಮಲಲ ಣಣ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 10/1/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.50 34781.00 674035482561

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಂಕಣಣ  ತಂ. ತಿಮಮ ಣಣ ಬುಿಂಕಲದೊಡಿಡ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 184/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 56831.00 667159752979

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗರಾಜ ತಂ. ಆದೆಪಾ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 50/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.00 101013.00 758536635052

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವಕಮಾರ ತಂ. ಪರಮಣಣ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 206/1/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.40 84279.00

ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಖಾತೆ

ಕಾಂದ್ರ  ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ್ಲಿಿ  ತೋಟಗ್ರರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ್ ಸೌಲಭಯ ಗಳನುು  ಪಡೆದ್  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲಿ್ಲ :ರಾಯಚೂರು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್
ಸಹಾಯಧನ್ದ್ 
ಮೊತ್ತ  

(ರೂಗಳಲಿಿ )



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸರೇಜಿನಿ ಪ್ಪಟೇಲ್ ಗಂ. 
ಆದನ್ಗೌಡ್ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 114/*/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.60 99391.00 528026306199

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ವಿೇನ್ ಅಪ್ಪಾ ಜಿ ಪ್ಪಟೇಲ್ ತಂ. 
ಆದನ್ಗೌಡ್ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 114/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.60 99191.00 442980647557

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತಿ ಗಂ. ಸಂಜಿೇವಪಾ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 54/1/ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 63635.00 360884701373

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗಮಮ  ಗಂ. ರಾಮಪಾ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 145/*/ಎ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 52530.00 425707316827

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚಂದರ ಶೇಖರ ತಂ. ಅಮರಣಣ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 28/2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.10 61456.00 223866523049

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪುಷಾ ಲತಾ ಗಂ. ಚಂದರ ಶೇಖರ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 27/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.80 47130.00 223866523049

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸೇಮನಾಥ ಗಡ್ಗಿ ತಂ. ಶಿವಣಣ  
ಗಡ್ಗಿ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 27/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.70 90156.00 739780881562

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕಮಲಮಮ  ಗಂ. ಸೇಮನಾಥ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 28/2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.40 45278.00 959331262200

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಯಯ  ತಂ. ಸವಾರಪಾ ಅರಸಗೇರಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 121/*/1/A ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತೆ 1.20 118954.00 935549599191

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚಂದಾಸಾಬ ತಂ. ರಾಜಾಸಾಬ ಕಡ್ಗಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 20/2/ಬಿ/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.40 44923.00 312832089788

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಮ ದಹುಸೇನ್ ತಂ. ಕಾಶಿೇಿಂಸಾಬ ಕಡ್ಗಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 28/*/1/ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.80 27001.00 561041618567

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಣಣ ಬುಗಗ ಪಾ  ತಂ. ದಿ. ನ್ರಸಪಾ ಜಂಬಲದಿನಿಿ ಯರಗೇರಾ 281/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಹರೇಕಾಯಿ 0.40 43794.00 642799849166

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರಪಾ  ತಂ. ದೊಡ್ಡ  ಬುಗಗ ಪಾ ಜಂಬಲದಿನಿಿ ಯರಗೇರಾ 282/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 43794.00 455563940133

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಜಿನ್ಮಮ  ಗಂ. ಸಣಣ  
ನ್ರಸಿಂಹಲು ಜಂಬಲದಿನಿಿ ಯರಗೇರಾ 286/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.90 91326.00 240616072887

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಣಣ ಭಿೇಮಯಯ  ತಂ. ಭಿೇಮಯಯ ಖಾನಾಪುರ ಯರಗೇರಾ 3/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82175.00 286272285146

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚನಿ್ ವಿೇರಪಾ  ತಂ. ಸದಾರ ಮಪಾ ವಡ್ಲಲ ರು ದೇವಸೂ
ಗೂರು 4/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 63830.00 656714398906

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪ್ಪಗಿಂಟಪಾ  ತಂ. ರಂಗಪಾ ಮಾಡ್ಮಾನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 20/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459.00 564334304811

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮಾತೆಪಾ  ತಂ. ತಿಮಮ ಯಯ ಪಲಮ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 60/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82175.00 687933807045

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೆ. ಓಿಂಕಾರಿ ತಂ. ಕೆ. ಹನುಮೇಶ ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 259/*/2/ಸ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82175.00 865386777877

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಿಂಹಲು ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 183/*/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82175.00 890026197566

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಲಲ ನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಭಿೇಮಣಣ ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 275/*/ಇ,275/*/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲೇಕೇಸು 0.60 63826.00 970081647922

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಜಯಲಕ್ಿ ಮ ೇ ಗಂ. ಶಿನ್ಪಾ  
ರಾಠೇಡ್ ಯರದೊಡಿಡ ಮಸಕ 45/*/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.90 47073.00 261673229608

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹೇಮವಾ  ಗಂ. ಮಾನ್ಪಾ ವಿಂಕಟಾಪುರ ಮಸಕ 82/*/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 72708.00 973199194467

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಿಂಡ್ಪಾ  ತಂ. ಅಮರಪಾ ಗೌಡ್ಲರು ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 184/*/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 59713.00 322610165862

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಿಂಡ್ಪಾ  ತಂ. ಅಮರಪಾ ಗೌಡ್ಲರು ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 184/*/1ಪೈಕಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 119223.00 322610165862

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರಗಿಂಡ್ಪಾ  ತಂ. ಶಿವಪಾ ಗೌಡ್ಲರು ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 71/*/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 59713.00 976198794556

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಚಮಪಾ  ತಂ. ಲಾಲಪಾ ಬೆಲಲ ದ ಮರಡಿ ಮಸಕ 68/1/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 885006061503

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಿಲ ಕಾಜುುನ್ ಪ್ಪಟೇಲ ತಂ. 
ಅಮರೇಗೌಡ್ ಪ್ಪಟೇಲ ಮಲಲ ಟ ಮಲಲ ಟ 4/*/1ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 123049.00 376975757726

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನ್ಮ ಿಂತ ತಂ. ದೊಡ್ಡ  ಈರಣಣ ಮಾನಿಾ ಮಾನಿಾ 567/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.8 82459.00 224285711777

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಬಸವ ತಂ. ದಿ. 
ಚಂದರ ಶೇಖರಯಯ ಮಾನಿಾ ಮಾನಿಾ 430/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಿಂಡೆ 0.5 42551.00 954179014071

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎಸ್. ಸಾದಪಾ  ತಂ. ಜಿ. ನಾಗಪಾ ಮಾನಿಾ ಮಾನಿಾ 38/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗ್ಗಗ 0.4 25190.00 421704666189

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಾಿಂತಮಮ  ಗಂ. ಹನ್ಮ ನಾಯಕ ಚಿಕಕ ಕಟಿ ಕಲ್ ಮಾನಿಾ 4/*/1ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗ್ಗಗ 1.20 43361.00 696627997083

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿ. ಪ್ಪವುತಿ ಗಂ. ವಿಶಾ ನಾಥ ಮಾನಿಾ ಮಾನಿಾ 583/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459.00 221126837983

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಫಕಿೇರಪಾ  ತಂ. ಸಾಬಣಣ ಅಡ್ಕಲಗಡ್ಡ ಅರಕೇರಾ 33/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 746691563475

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಬಸವ ತಂ. ಶಿವಣಣ  ಗದಿದ ದೇವದುಗು ದೇವದುಗು 76/*/2, 76/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 192060.00 585111535297

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸಮಮ  ಗಂ. ದಿ. ಶಿವಣಣ  ಗದಿದ ದೇವದುಗು ದೇವದುಗು 76/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1 101013.00 987334530026

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೆ. ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಭಿೇಮನ್ಗೌಡ್ ರಾಮನಾಳ ದೇವದುಗು 11/*/2, 11/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.8 82459.00 621638010622

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸಪಾ  ತಂ. ಶಿವಪಾ ಕೆಸರಟು ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 16/*/1ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1 101013.00 768143026749

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರೇಶ ತಂ. ಹುಸೇನ್ಪಾ ಕಾಳಾಪೂರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 123/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2 27335.00 958674691696

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪ್ಪವುತಮಮ  ಗಂ. ರಂಗಯಯ ವಿಂಕಟಾಪುರ ಮಸಕ 64/*/4 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1 37831.00 637696858277

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತೇಮಸ ತಂ. ಹನ್ಮ ಪಾ ಮೆದಕಿನಾಳ ಮಸಕ 181/*/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2 192060.00 941943905872



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪರ ಕಾಶಮಮ  ಗಂ. ಹೆಚ್.ಬಿ. 
ಮುರಾರಿ ಸಂತೆಕಲ್ಲಲ ರು ಮಸಕ 292/*/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2 63678.00 396387185312

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ಬುಡ್ಡ ಪಾ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 360/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.9 89875.00

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನ್ಮ ಿಂತ ತಂ. ಲಿಿಂಗಯಯ ಸಿಂಗನೇಡಿ ರಾಯಚೂ
ರು 298/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿಲ ಗ್ಗ 0.8 51851.00 829498389826

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಪಾ  ತಂ. ಗ್ಯಯ ಲ್ಪಾ ಮಾಮಿಡಿದೊಡಿಡ ದೇವಸೂ
ಗೂರು

294/ಪಿ2/3,294/*/5,2
94/*/8

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.2 22675.00 844593969384

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತ ತಂ. ರಾಮಯಯ  
ವಡ್ಡ ರ ಸಿಂಗನೇಡಿ ರಾಯಚೂ

ರು 289/2/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.18 101013.00 908528770070

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ದೊಡ್ಡ  ಗೊೇಕಾರಿ ಸಿಂಗನೇಡಿ ರಾಯಚೂ
ರು 149/*/2-ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.6 63482.00 771372759063

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಾಲಪಾ  ತಂ. ಮೂಕಪಾ ಗ್ಯಜರಾಳ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ

38/*/1,39/5/*,39/*/2
/1

ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 24547.00 299943429600

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಜಿನ್ಪಾ  ತಂ. ತಾಯಪಾ ಗ್ಯಜರಾಳ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ

38/*/1,39/*/2/1,39/5
/*,39/*/4/4

ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 31198.00 696741641480

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಂಕರ ಪಾ  ತಂ. ರಾಮುನಾಯ್ಕಕ ಅರಸಗೇರಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 146/*/1/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.8 81914.00 3688586776655

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ಹೇಮರೆಡಿಡ ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 382/*/2/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.1 110058.00 932868789677

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈದೇಪಾ  ತಂ. ಮುದದ ಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 173/*/3/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.8 172388.00 997693549191

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಾರೆಪಾ  ತಂ. ಮಟ್ಟು  ನ್ರಸಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 517/*/* ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.8 82459.00 996244123333

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಾಸುದೇವ ತಂ. ಭಿೇಮರಾಯ ಕಾಳಾಪೂರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 19/2/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 3 83171.00 559696208613

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮೇಶ ತಂ. ಭಿಮಪಾ ಮೆದಕಿನಾಳ ಮಸಕ 117/*/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1.8 48830.00 578421690880

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಅಯಯ ನ್ಗೌಡ್ ಹುಲಗಿಂಚಿ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ 81/ಪಿ1 ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ 1 30901.00 282117292169

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಜಯಕಮಾರ ತಂ. ಸಂಗನ್ಗೌಡ್ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ 166/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1 99228.00 753551993239

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಯಯ ನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಸಂಗನ್ಗೌಡ್ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ 166/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ, ಬದನೆ ಮತುು  
ಮೂಲಂಗಿ 1.00 93315.00 541172347334

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಂಗನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಅಯಯ ನ್ಗೌಡ್ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ 166/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಬೆ/ಪೇರಲ 1.00 37831.00 358063605991

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಂಗನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಅಯಯ ನ್ಗೌಡ್ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ 166/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ 1.00 25600.00 358063605991

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎಿಂ. ಹುಸೇನ್ಪಾ  ತಂ. ಕನ್ಕಪಾ ಸಾಲಗಿಂದ ಸಾಲಗಿಂದ 545/ಪಿ1,545/ಪಿ2/ಬಿ
ಪೈಕಿ & 545/*/ಡಿ-2

ಪ.ಜಾತಿ ಸೇಬೆ/ಪೇರಲ 2.00 65483.00 824459686986

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೃಷಣ ರಾಮಜಿ ತಂ. ಕೇತರಾಮಜಿ ಸಿಂಗ್ಯಪುರ ಹುಡಾ 134/*/1, 134/*/2 & 
135/*/1

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ 5.00 218849.00 325106931437

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರಮಮ  ಗಂ. ಅಯಯ ನ್ಗೌಡ್ ಹುಲಗಿಂಚಿ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ 81/*/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1.20 112663.00 275184714894

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗಪಾ  ತಂ. ಪಂಪಣಣ ಗಿಣಿವಾರ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ 119/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ ಮತುು  
ಬದನೆ 0.60 62518.00 432295668923

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸವಿತಾ ಗಂ. ಶಿವಕಮಾರ ರಾಗಲಪವಿ ವಲಕ ಿಂದಿನಿಿ 5/*/ಅ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ 1.00 30907.00 720052008202

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಬಸವ ತಂ. ಸಣಣ ಬಸನ್ಗೌಡ್ ಹಂಪನಾಳ ಗಡ್ದೂರ 147/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ, ಸೇಬೆ 4.00 75505.00 484876129080

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅವುಲ ವಿಂಕಟಶಾ ರರೆಡಿಡ  ತಂ. 
ಸುಬಾಾ ರೆಡಿಡ ಹುಲಗಿಂಚಿ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ 53/*/ಸ1 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ 1.20 30347.00 645976781254

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎಡ್ಮಕಂಟ್ಟ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ  
ತಂ. ರಾಮರೆಡಿಡ ಹುಲಗಿಂಚಿ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ 53/*/ಸ2 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ 2.00 40840.00 547469684233

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅವುಲ ಸುಬಾಾ ರೆಡಿಡ  ತಂ. 
ಪಿಚ್ಚಾ ರೆಡಿಡ ಹುಲಗಿಂಚಿ ಹೆಡ್ಗಿನಾಳ 46/1/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 178198.00 713191092039

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಬೂಬಮಿಯ ತಂ. 
ಕಾಸಿಂಸಾಬ ಹಂಪನಾಳ ಗಡ್ದೂರ 137/*/ಎ/1

ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ
ರು ಹರೇಕಾಯಿ 1.20 119223.00 597666303332

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚನಿ್ ಬಸಪಾ  ತಂ. ಗ್ಯದೆಪಾ ಗೊಬಾ ರಕಲ್ ಹುಡಾ 50/1/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.30 46058.00 703785720147

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಬಣಣ  ತಂ. ಪಂಪಣಣ  
ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಬೈಲಗಡ್ಡ ಮಸಕ 1/2/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 125589.00 352913040603

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಭವರಮಮ  ಗಂ. ಶಿವಮೂತುಯಯ ಯರದೊಡಿಡ ಮಸಕ 64/2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 125589.00 898390792934

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಮನ್ಪಾ  ತಂ. ಗಿರಿಯಪಾ ಬೈಲಗಡ್ಡ ಮಸಕ 82/2/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 53302.00 988895639245

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಂಕಣಣ  ತಂ. ದೊಡ್ಡ ಕಾಳಪಾ  
ಪತಾು ರ ಕರಡ್ಕಲ್ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ

ರು 345/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1.00 101013.00 911208073151

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪಕಿೇರಸಾಾ ಮಿ ತಂ. 
ಸಬವರಾಜಸಾಾ ಮಿ ಕರಡ್ಕಲ್ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ

ರು 108/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 124886.00 875254837594

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಾಬವಾ  ಗಂ. ಹನುಮಪಾ  
ಗಡಿಹಾಳ ಮಟ್ಟು ರು ಮಸಕ 19/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 3.19 93821.00 634962507714

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿೇರುಪ್ಪಕ್ಷಗೌಡ್ ತಂ. ವಿಂಕನ್ಗೌಡ್ ತಲೇಖಾನ್ ಮಸಕ 253/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 2.00 96638.00 381144668619

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿೇರಭದರ ಪಾ  ತಂ. ವಿೇರಣಣ  
ಕರಡ್ಕಲ್ ತಲೇಖಾನ್ ಮಸಕ 85/ಪಿ2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 1.00 37831.00 862500461322

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದುರುಗಪಾ  ತಂ. ನಾಗಪಾ  
ದೇವರಮನಿ ಮಾಯ ದರಹಾಳ ಮಸಕ 42/ಪಿ1/1ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.60 155642.00 660230906222

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರನಾಥ ತಂ. ಮಾರೆಪಾ ಸಂತೆಕಲ್ಲಲ ರು ಮಸಕ 222/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.40 132606.00 930065908889

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿಂತಮಮ  ಗಂ. ಬಸಲಿಿಂಗಪಾ  
ಹೇಸರೂರ ಸಂತೆಕಲ್ಲಲ ರು ಮಸಕ 205/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.60 54422.00 559773751606



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಿಲ ಕಾಜುುನ್ ತಂ. 
ನಿೇಲಕಂಠಪಾ  ಪಿಕಲಿಹಾಳ ವಾಯ ಸನಂದಿಹಾಳ ಮಸಕ 18/2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 1.60 44422.00 524320012292

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಮಮ  ಗಂ. ಶರಣಪಾ ಬೈಲಗಡ್ಡ ಮಸಕ 4/*/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.20 73589.00 426727228333

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸೇಮಲಿಬಾಯಿ ಗಂ. ಅಿಂಬಣಣ ಜಲದುಗು ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 12/*/* ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 65727.00 719855366146

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಆನಂದ ತಂ. ಈರಪಾ ಮಟ್ಟು ರು ಮಸಕ 164/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.50 49685.00 219595414150

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರಪಾ  ತಂ. ಮಹಾದೇವಪಾ ಮಟ್ಟು ರು ಮಸಕ 165/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63904.00 848877736788

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರಪಾ  ತಂ. ಸೂಗಪಾ ಸಂತೆಕಲ್ಲಲ ರು ಮಸಕ 239/* ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2.40 72558.00 801706450571

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿೇರಭದರ ಸಾಾ ಮಿ ತಂ. 
ವಸವರಾಜಸಾಾ ಮಿ ಯರದೊಡಿಡ ಮಸಕ 100/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.60 100756.00 708892688823

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕಮಾರೆಪಾ  ತಂ. ವಿೇರಭದರ ಪಾ ಮುಸಲಿ ಕಾಲುಕಿಂಟ ಮಸಕ 85/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.20 43361.00 690906830065

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹೇಮರೆಡ್ಡ ಪಾ  ತಂ. 
ಸೂಮಶೇಖರಪಾ ಸಂತೆಕಲ್ಲಲ ರು ಮಸಕ 303/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.20 70802.00 253292940805

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸಲಿಿಂಗಪಾ  ತಂ. ಹನುಮಂತಪಾ ನಾಗರಬೆಿಂಚಿ ಮಸಕ 43/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಬೆ/ಪೇರಲ 1.20 43361.00 966011051802

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರಮಮ  ಗಂ. ಈರಣ ತಲೇಖಾನ್ ಮಸಕ 39/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.60 155642.00 887229417035

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚಂದರ ಮಮ  ಗಂ. ಸೇಮಶೇಖರಪಾ  
ಗಡೇದ ಸಂತೆಕಲ್ಲಲ ರು ಮಸಕ 303/1/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.20 76759.00 359763260348

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗರಾಜ ತಂ. ಸೇಮಶೇಖರಪಾ ಸಂತೆಕಲ್ಲಲ ರು ಮಸಕ 303/1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.55 71006.00 782821921405

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪಂಪಣಣ  ತಂ. ಮಲಲ ಪಾ  ಜಾವೂರ ಮಟ್ಟು ರು ಮಸಕ 199/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.60 95449.00 216239415713

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸುರೇಶರೆಡಿಡ  ತಂ. ಪಂಪಣಣ  
ಜಾವೂರ ಮಟ್ಟು ರು ಮಸಕ 199/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.60 95449.00 525407304718

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಪಾ  ತಂ. ಶಿವಪಾ ಕಣಿಕಲ್ಲಲ ರು ಮಸಕ 44/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.60 155642.00 233556873441

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಪಾ  ತಂ. ಅಮರಪಾ  ಜಾವೂರ ಮಟ್ಟು ರು ಮಸಕ 187/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 3.00 122345.00 54932870604

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರಣಣ  ತಂ. ಶಂಕರ ಪಾ ಸಾದಾಪೂರ ಕರಡಿ 73/*/ಎ/1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.60 63904.00 864241745792

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಿಜಾಮುದಿದ ೇನ್ ಅಿಂಗಡಿ ತಂ. 
ಖಾಸೇಸಾಬ್ ಅಿಂಗಡಿ ಅರೇಲಿ ಕರಡಿ 320/*/1

ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ
ರು ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 100047.00 881310622048

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮರಿಸಾಾ ಮಿ ತಂ. ಮಹಾದೇವಪಾ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನಿಾ 80/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.50 49172.00 719567673810

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಾವಿತಿರ  ಗಂ. ರಾಮಪರ ಸಾದ ಜಾಲಾಪೂರ ಸರವಾರ 137/*/3,137/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಿಂಜೂರ 1.69 26538.00 731773184289

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎನ್. ಉದಯಕಮಾರ ತಂ. 
ಚಂದರ ಶೇಖರ ಸರವಾರ ಸರವಾರ 42/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಬೆ/ಪೇರಲ 2.00 65483.00 216457838706

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಮಪರ ಸಾದ ತಂ. 
ವಿಂಕಟನಾರಾಯಣ ಜಾಲಾಪೂರ ಸರವಾರ 119/1/*,119/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಿಂಜೂರ 1.80 52722.00 217283206576

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನ್ಮ ನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ತಿಮಮ ನ್ಗೌಡ್ ಕಾಚ್ಚಪುರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 92/*/4, 92/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 3.60 90960.00 847137073177

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಂಕಟೇಶ ತಂ. ರಾಮನ್ಗೌಡ್ ಕಸಬಾಲಿಿಂಗಸುಗೂರು ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 476/1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.60 92934.00 841190594326

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಬಸವಂತರಾಯ ಕಸಬಾಲಿಿಂಗಸುಗೂರು ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 476/1/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.60 97581.00 591762365142

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪ್ಪವುತಮಮ  ಗಂ. ತಿಪಾ ಣಣ ಕೆಸರಟು ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 5/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.20 114881.00 968424686368

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಸರಡೆಡ ಪಾ  ತಂ. ಅಮರಪಾ ನಿೇರಲಕೆರಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 14/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.20 73324.00 777962169754

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನ್ಮವಾ  ಗಂ. ರಾಮನ್ಗೌಡ್ ಕರಡ್ಕಲ್ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 12/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 3.50 157912.00 710679657298

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅನಿಲ್ ಕಮಾರ ತಂ. 
ಅಮರೇಗೌಡ್ ಮುದುಗಲ್ ಮುದುಗಲ್ 491/*/ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.40 18500.00 667760444254

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಮಮ  ಗಂ. ವಿೇರಣಣ  ಮೇಟ ರೇಡ್ಲಬಂಡಾ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 72/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 5.00 197898.00 841190594326

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚನಿ್ ಬಸಪಾ  ತಂ. ವಿೇರಪಾ ನಿೇರಲಕೆರಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 96/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.60 41757.00 485128077059

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗರಾಜ ತಂ. ಬಸವರಾಜ ಕಟಗಿ ಕಾಳಾಪೂರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 34/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.50 93242.00 307641238530

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರಮಮ  ಗಂ. ವಿೇರಭದರ ಪಾ ಕಸಬಾಲಿಿಂಗಸುಗೂರು ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 434/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 120409.00 957623837098

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಿಂಡ್ಪಾ  ತಂ. ವಿೇರಣಣ ನಿೇರಲಕೆರಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 96/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.80 52307.00 502170109046

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿೇರಭದರ ಪಾ  ತಂ. ನಾಗಪಾ ನಿೇರಲಕೆರಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 96/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.80 52307.00 853526505772

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸುರೇಶ ತಂ. ಬಸಪಾ  ಬಾಳೇಗೌಡ್ ಕರಡ್ಕಲ್ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 291/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 61718.00 457828363685

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿಂತಮಮ  ಗಂ. ಆದಪಾ ನಿೇರಲಕೆರಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 45/1/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.80 32137.00 216687919532

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸಮಮ  ಗಂ. ಶರಣಪಾ ನಿೇರಲಕೆರಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 15/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.80 142159.00 910439735379

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಉಮಾದೇವಿ ಗಂ. ಮಡಿವಾಳಯಯ ಕರಡ್ಕಲ್ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 221/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1 64311.00 258780232457

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸದದ ಮಮ  ಗಂ. ಸದದ ಯಯ ಕರಡ್ಕಲ್ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 232/1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 124955.00 915095416410



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ರಡೆಡ ಪಾ  ತಂ. ಹಂಪಣಣ  
ದೊಡ್ಡ ಮನಿ ನಿೇರಲಕೆರಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ

ರು 42/2/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರ ೇಗಂಧ 0.40 18563.00 517463303263

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಲಲ ಮಮ  ಗಂ. ಹಂಪಣಣ ನಿೇರಲಕೆರಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 42/1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರ ೇಗಂಧ 1.20 43361.00 309347744678

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಪಾ  ತಂ. ಮಲಕಾಜಪಾ  
ಬಳೂಟಗಿ ಮುಳಿೂರ(ಉ) ತುವಿುಹಾಳ 6/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಬೆ/ಪೇರಲ 2.30 61854.00 357815664054

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಪಾ  ತಂ. ಶಿವಪಾ ಕಲಮ ಿಂಗಿ ತುವಿುಹಾಳ 272/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 100671.00 373758301411

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಲಿಲ ಮಿಯಯ  ತಂ. ಕಾಶಿಮಸಾಬ ಹಂಪನಾಳ ಗಡ್ದೂರ 137/ಪಿ1/ಎ ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ
ರು ಹರೇಕಾಯಿ 1.00 95419.00 511073352526

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕಮಾರ ತಂ. ಮಹಾದೇವಪಾ ಗೊೇನ್ವಾರ ವಲಕ ಿಂದಿನಿಿ 66/1/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.90 180757.00 983179669085

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿೇರಭದರ ಪಾ  ತಂ. ಕರಬಸಪಾ ಸುಿಂಕನೂರು ಗಡ್ದೂರ 55/*/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಬೆ/ಪೇರಲ 1.00 31198.00 744391809534

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚನಿ್ ಪಾ  ತಂ.ಅದೆಪಾ ಗೊೇನ್ವಾರ ವಲಕ ಿಂದಿನಿಿ 52/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 100499.00 772668231470

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸುಶಿೇಲಾ ಗಂ. ನಾಗೇಶಾ ರರಾವ ದೇಸಾಯಿಬೇಗ್ಯಪೂ
ರ ಮಸಕ 9/*/1,9/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 2.00 65483.00 28490440251

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಂಕಟರಾವ್ ದೊರೆ.ಎಸ್ ತಂ. 
ನಾಗೇಶಾ ರರಾವ್ ಎಸ್

ದೇಸಾಯಿಬೇಗ್ಯಪೂ
ರ ಮಸಕ 9/*/3,9/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 2.00 65483.00 983839778969

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಾರಾಸಿಂಗ ತಂ. ನಾನ್ಪಾ ಗೊೇರೆಬಾಳ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 66/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.8 51411.00 656935815357

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿೇತವಾ  ಗಂ. ಯಮುನ್ಪಾ ಗೊೇರೆಬಾಳ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 66/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 62076.00 783836397809

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೇಶಪಾ  ತಂ. ಸಗರಪಾ ಗೊೇರೆಬಾಳ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 66/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.6 97581.00 617211470711

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿಂತಮಮ  ಗಂ. ಲಚಮಪಾ ಗೊೇರೆಬಾಳ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 66/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1 62076.00 825851889061

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಿಿಂಗರಡೆಡ ಪಾ  ತಂ. ರಾಯಪಾ ಈಚನಾಳ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 166/*/1ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2 122080.00 226456522435

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದಸು ಗಿೇರಸಾಬ ತಂ. 
ಮಹೇಬೂಬಸಾಬ ಭೂಪುರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ

ರು 80/*/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.4 48892.00 833125052746

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ. ರಾಯಪಾ  ಮೇಟ ಈಚನಾಳ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 166/*/1ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2 122080.00 947658193112

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚೆನಿ್ ಮಮ  ಗಂ. ಪುಲಿಯಪಾ ಅಡ್ವಿಬಾವಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 53/*/2 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.4 85330.00 2888050047841

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವೈ. ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಯಂಕಪಾ ಮಲಾಲ ಪೂರ ಗಡ್ದೂರ 24/*/3/3, 24/*/3/2, 
24/*/3/1

ಪ.ಪಂಗಡ್ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.5 95302.00 585819672612

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಂಬಣಣ  ತಂ. ಗದೆದ ಪಾ  
ಸಜಾುಪೂರ ಡ್ಬೆಾ ೇರಮಡು ಮಸಕ 9/*/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 3.09 93129.00 280165673344

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತ ತಂ. ಹನುಮಪಾ  
ಉಪಾ ಲದೊಡಿಡ

ದೇಸಾಯಿಬೇಗ್ಯಪೂ
ರ ಮಸಕ 19/*/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.8 82459.00

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಿೇಲಪಾ  ತಂ. ಅಮರಪಾ ಕನಿಾ ಳ ಮಸಕ 91/1/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1 101013.00 538333310985

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಪಾ  ತಂ. ರೂಪಲ ಪಾ ಹಡ್ಗಲಿ ಮಸಕ 11/*/4 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 63488.00 921697939280

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜೆಮಲ್ಲ ೇಪಾ  ತಂ. ರೂಪಲ್ಪಾ ಹಡ್ಗಲಿ ಮಸಕ 14/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.12 50310.00 564325397949

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಕ್ಷಮ ಣ ತಂ. ಮರಿಯಪಾ  ಭಜಂತಿರ ಕನಿಾ ಳ ಮಸಕ 72/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸೇಬೆ/ಪೇರಲ 1.00 37831.00 278860663271

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಿಿಂಗಪಾ  ತಂ. ಜೇಮಲ ಪಾ ಯರದೊಡಿಡ ಮಸಕ 108/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.20 76319.00 562893395778

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಂತೇಷ ತಂ. ಹನುಮಪಾ ಮೆದಕಿನಾಳ ಮಸಕ 181/*/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.60 155642.00 320947260886

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸಪಾ  ತಂ. ಪ್ಪಯ ಟ್ಟಪಾ ಕಾಚ್ಚಪುರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 79/*/2/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.80 142159.00 739135285634

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಲಿಿಂಬೆಣಣ ಗೊೇರೆಬಾಳ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 67/ಪಿ3/*, 67/ಪಿ2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2.30 70774.00 815351836372

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೇವಿಂದರ ಗೌಡ್ ತಂ. 
ಮಾಹಾಿಂತಗೌಡ್ ಕಾಚ್ಚಪುರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ

ರು 15/*/ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.40 85957.00 981041562857

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾಿಂತಗೌಡ್ ತಂ. ವಿಂಕನ್ಗೌಡ್ ಕಾಚ್ಚಪುರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 15/*/ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 62076.00 981041562857

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಮಹಾಿಂತಗೌಡ್ ಕಾಚ್ಚಪುರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 15/2/ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.40 85957.00 614689903740

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪರಶುರಾಮ ತಂ. ಹೇರೆಹನುಮಪಾ ಮುದುಗಲ್ ಮುದುಗಲ್ 427/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಬೆ/ಪೇರಲ 1.20 43361.00 902461019751

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅನಿಲ್ ಕಮಾರ ತಂ. 
ಅಮರೇಗೌಡ್ ಮುದುಗಲ್ ಮುದುಗಲ್ 491/*/ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಬೆ/ಪೇರಲ 1.30 46127.00 667760444254

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸದಾಶಿವಪಾ  ತಂ. ವಿಂಕನ್ಗೌಡ್ ಮಾಕಾಪೂರ ಮುದುಗಲ್ 29/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗ್ಗಗ 2.00 65483.00 203163796437

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಬಿಕಾ ಗಂ. ಶಿರ ೇನಿವಾಸ 
ಅಮಾಮಪೂರ ಬೈಲಗಡ್ಡ ಮಸಕ 14/ಪೇ2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ 5.90 32137.00 356705534799

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚಿನಿ್ ಯಯ  ತಂ. ಶಿಂತಮೂತಿು ದಿದದ ಗಿ ಜವಳಗೇರಾ 39/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ, ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.60 36922.00 984794007608

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸರೇಜಮಮ  ಗಂ. ಮಲಲ ಪಾ ಮಂಗನಾಳ ಕನಿ್ ಟಗಿ 42/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ, 
ಕರಿಬೇವು 1.00 90645.00 587547892013

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಕ್ಿ ಮ ೇ ಗಂ. ಮಲಲ ನ್ಗೌಡ್ ದಿದದ ಗಿ ಜವಳಗೇರಾ 43/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ, ಕರಿಬೇವು 1.00 35429.00 379906325844

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಾವಿತರ ಮಮ  ಗಂ. ಆದಪಾ ಕಸಬಾಲಿಿಂಗಸುಗೂರು ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 50/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.80 59953.00 547003697164

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಪಾ  ತಂ. ಮಲಲ ಪಾ ಕಾಚ್ಚಪುರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 80/*/7, 80/*/8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.20 132072.00 389798393538



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಂಗಪಾ  ತಂ. ಭಿಮಪಾ ಯರಗಿಂಟಾ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 25/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.50 92036.00 532740987617

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಿೇಲಕಂಠಪಾ  ತಂ. ಸಣಣ  ಪರಸಪಾ ಸಂತೆಕಲ್ಲಲ ರು ಮಸಕ 203/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 50402.00 419078347664

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಬಮಮ  ಗಂ. ದುರುಗಪಾ ಗಡಿಹಾಳ ಮಸಕ 145/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.80 114107.00 557777105389

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಂಗಮಮ  @ ಲಕ್ಿ ಮ ೇ ಗಂ 
ನಿೇಲಕಂಠಪಾ ಸಂತೆಕಲ್ಲಲ ರು ಮಸಕ 203/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 44490.00 939398842534

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಂಗಮಮ  ಗಂ. ನಿೇಲಕಂಠಪಾ ಬೇಡ್ರ ಕಾಲುಕಿಂಟ ಮಸಕ 87/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 100624.00 676366173831

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವಪಾ  ತಂ. ತುಳಜಪಾ ವಿಂಕಟಾಪುರ ಮಸಕ 84/*/5 ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 101013.00 725755340037

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೆ. ವಿೇರವಿಂಕಟ ಸುಬಾ ರಾವ್ ತಂ. 
ಸೂಯುರಾವ್ ತಲೇಖಾನ್ ಮಸಕ 224/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಬೆ/ಪೇರಲ 1.80 82205.00 318760453801

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪ್ಪವುತಮಮ  ಗಂ. ಯಮನ್ಪಾ ದೇಸಾಯಿಬೇಗ್ಯಪೂ
ರ ಮಸಕ 42/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 716165637747

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಾನ್ಪಾ  ತಂ. ಬಸಪಾ ಮಟ್ಟು ರು ಮಸಕ 289/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಲ ಿಂಗಡಿ 2.00 136758.00 270852797510

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕಾನುಮಲಿಲ  ಜಾನ್ಕಿ ರತಿ ಿಂ ಗಂ. 
ಸೂಯುನಾರಾಯಣ ತಲೇಖಾನ್ ಮಸಕ 225/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 2.00 96101.00 681116262836

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗರುರಾಜರಾವ ತಂ. 
ರಾಘವಿಂದರ ರಾವ ಆಮದಿಹಾಳ ಮುದಗಲ್ 66/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.00 53239.00 618387148208

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಂಕಪಾ  ತಂ. ಮುದಕಪಾ ದಿದದ ಗಿ ಜವಳಗೇರಾ 14/ಪಿ2/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ನಿಿಂಬೆ 1.40 42521.00 885635190791

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಂಗಮಮ  ಗಂ. ಶಿವಪಾ ಬೇಗ್ಯಪುರ ತುವಿುಹಾಳ 16/ಪಿ2/ಬ-2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.50 146537.00 481804457521

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎನ್. ಉದಯಕಮಾರ ತಂ. 
ಚಂದರ ಶೇಖರ ಸರವಾರ ಸರವಾರ 214/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.20 21681.00 216457838706

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜಪಾ  ತಂ. ಷಣಮ ಖಪಾ ಸರವಾರ ಸರವಾರ 52/*/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.40 137154.00 336096954202

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಾಿಂತಮಮ  ಗಂ. ಲಿಿಂಗಪಾ ಕಾಚ್ಚಪುರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 80/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.70 102372.00 288297503106

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಪಾ  ತಂ. ಲಿಿಂಬೆಣಣ ಗೊೇರೆಬಾಳ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 67/*/1,67/ಪಿ1/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2.30 70789.00 366834181765

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪಿ ನಾಗಮಣಿ ಗಂ. ಶಿರ ೇನಿವಾಸರಾವ ಕರಡ್ಕಲ್ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು

338/1/3,338/1/2,33
8/1/1

ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.80 109831.00 726125793223

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ. ದೊಡ್ಡ  ಭಿೇಮಣಣ ಪುಚಾ ಲದಿನಿಿ ಯರಗೇರಾ 142/*/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 405137221183

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲ್ಲ ೇಶ ತಂ. ಮಕು ಲ್ ಕರಿಯಪಾ ಆತ್ಕಕ ರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 489/*/3, ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೇಸಂಬಿ 1.90 50100.00 282563796672

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಜಿನೆಯಯ  ತಂ. ಭಿೇಮಯಯ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 378/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 1.80 46466.00 484887547351

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜಂಬಯಯ  ತಂ. ಹನುಮಯಯ ಮಾಡ್ಮಾನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 93/*/1, 90/*/9 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 1.90 51035.00 651630461064

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತು ತಂ.ಆಶಣಣ ರಾಳದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ

122/*/ಅ,120/*/5,12
1/*/2,121/*/1

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 1.52 31108.00 139029113398

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತ ತಂ. ಲಿಿಂಗಯಯ ಸಿಂಗನೇಡಿ ರಾಯಚೂ
ರು 298/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿಲ ಗ್ಗ 0.80 51859.00 829498389826

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರಮಮ  ಗಂ. ಎಿಂ.ಕೆ. ಶಿವಪಾ ಬಿಚ್ಚಾ ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 68/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.70 73182.00 611621140250

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಹನುಮಯಯ ಹೇರಾಪುರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 16/*/3,16/*/4,16/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 73182.00 586941576937

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರೇಶ ತಂ. ಭಿೇಮಣಣ ಹೇರಾಪುರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು

87/1/1,149/*/5,148/
2/2,209/*/3

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 192060.00 409385798640

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಂಕಟೇಶ ತಂ. ರಾಮಣಣ ಹೇರಾಪುರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು

163/ಕ,154/ಪಿ1/4/ಕ,
154/*/2

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.90 91736.00 592989499068

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೊೇವಿಿಂದಪಾ  ತಂ. ತಿಕಕ ಯಯ ಹೇರಾಪುರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು

5/3/1, 5/3/2, 
5/3/ಪಿ2

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82118.00 301392434964

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಮುಲು ತಂ. ದೊಡ್ಡ  ನ್ರಪಾ ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 26/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 50099.00 871379556995

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತು ತಂ.ತಾಯಪಾ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 572/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇರೆಕಾಯಿ 1.00 101013.00 429297143370

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎಿಂ. ಪರ ಭಾಕರ ತಂ. ಮುತು ಣಣ ಕೂಡ್ಲಲ ರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 149/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 2.00 188150.00 835331409172

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿೇರಭದರ ಪಾ  ತಂ. ಗೊೇಪ್ಪಲಪಾ ಹೇರಾಪುರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 121/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.90 181879.00 325581926680

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತ ತಂ. ಚನಿ್ ಯಯ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 35/*/1/6 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.40 42854.00 512428623165

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಂಗಮಮ  ಗಂ. ಡಿ. ತಿಮಮ ಯಯ ಗ್ಯಜರಾಳ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 95/ಪಿ/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.60 44422.00 884338320319

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಕ್ಿ ಮ ೇ ಗಂ. ವಸಂತರೆಡಿಡ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 32/*/4,32/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.70 46626.00 267999693327

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಜಿನ್ಮಮ  ಗಂ. ರಾಮುಲು ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 370/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.40 57978.00 359158554298

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸುಶಿೇಲಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಕವರಲಾಲ್ ಮಾಸದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ
220/*/3, 

220/*/4,220/*/5,220
/*/6,220/*/7

ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರ ೇಗಂಧ 1.60 78887.00 820234081595

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಕ್ಷಮ ಯಯ  ಗೌಡ್ ತಂ. ತಿಪಾ ಯಯ ನ್ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 121/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ, 

ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 192145.00 672761769676

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹೆಚ್.ಅಮರೇಶ ತಂ. ಶರಣಪಾ ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ

269/ಅ/2/2,269/ಆ/2
/3,269/ಆ/2/4

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.60 44422.00 888203712570

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೆ.ತಾಯಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ತುಿಂಟಾಪುರ ಯರಗೇರಾ 179/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇರೆಕಾಯಿ 0.40 43786.00 615217239885



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಮಮ ದ ನಾಸೇರ್ ತಂ. 
ಮಹಮ ದ್ ಜಾಫರ್ ಮಂಚ್ಚಲ ಯರಗೇರಾ ಯರಗೇರಾ 414/*/2

ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ
ರು ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 192060.00 540572589729

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಯಯ  ತಂ. ಅಯಯ ಪಾ ಮಾಡ್ಮಾನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 25/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.90 91736.00 297504879415

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿೇರೇಶ ತಂ. ಚೌಟ ನ್ರಸಯಯ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 629/*/ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.90 182800.00 719112323896

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತು ತಂ. ಮಲಲ ಯಯ ತುಿಂಟಾಪುರ ಯರಗೇರಾ 64/*/2/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 119223.00 261632401760

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಜೆಿಂಗ್ಗಲ ಪಾ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 181/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ, ಹೇರೆಕಾಯಿ 1.00 99835.00 897853322629

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜೇಶ ತಂ. ಗಿಂಡ್ಪಾ ಕತು ದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 2/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 1.50 42218.00 747516694098

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗರುಪರ ಕಾಶ ತಂ. ರಾಘಪಾ ಕತು ದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 81/*/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಿಂಡೆ 1.40 82371.00 322958344107

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಯಯ  ತಂ. ಸಣಣ  ಹನುಮಂತ ಸದದ ರಾಿಂಪುರ ರಾಯಚೂ
ರು 100/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ, 

ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 100567.00 72360052747

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಿ. ಭಿೇಮಣಣ  ತಂ. ಭಿೇಮಣಣ ವಡ್ಡ ಟು ರಾಯಚೂ
ರು 241/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ, ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 98817.00 320866696250

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಭಿೇಮಣಣ  ತಂ. ತಿಮಮ ಯಯ ವಡ್ಡ ಟು ರಾಯಚೂ
ರು 241/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ, ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 98817.00

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಪಾ  ತಂ. ತಿಕಕ ನಿ್ ಬಾಪುರ ರಾಯಚೂ
ರು 300 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.90 91493.00 311524044055

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಾಯಪಾ  ತಂ. ಬೇಡ್ಯಯ ಬಾಪುರ ರಾಯಚೂ
ರು 278/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.90 91563.00 466329088577

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಂಕರ ಪಾ  ತಂ. ಮಾಶಪಾ ವಡ್ಲ ಿಂದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 2/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459.00 888944202680

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರನಿ್  ತಂ. ಭಿೇಮರೆಡಿಡ ಅಪಾ ನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 16/*/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ, ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.5 51661.00 218658301075

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ಬಿಸಾಬ ತಂ. ಹುಸೇನ್ಸಾಬ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 77/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಿಂಡೆ, ಚವಳೆಕಾಯಿ 0.80 80705.00 267899056048

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ರೆಡಿಡ  ತಂ. ರಂಗಪಾ ಅಪಾ ನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 37/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 1.70 46626.00 484283774472

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜಯರಾಮ ತಂ. ಪರಮೇಶ ಮಾಡ್ಮಾನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 73/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 1.00 30735.00 249293872164

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಲಮಮ  ಗಂ. ಹನುಮಂತ ರಾಳದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 121/*/5,118/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 1.00 30758.00 96033655884

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಡೆಸಾಬ ತಂ. ಹುಜೂರಸಾಬ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 17/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ, ಚವಳೆಕಾಯಿ 0.60 47272.00 963027512890

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಕ್ಷಮ ಯಯ  ತಂ. ಮಲಲ ಪಾ ರಾಳದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 5/*/1, 7/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.60 62403.00 564074733787

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅರುಣಾ ಗಂ. ವಿಂಕಟ ಹೆಚ್. 
ಕಾಮರೆಡಿಡ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 254/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 2.00 53239.00 981730909736

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಖಾಜಾಸಾಬ ತಂ. ದಿ. ರಸೂಲ ಸಾಬ ಕೂಡ್ಲಲ ರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 144/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.80 82116.00 743534140951

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಕತು ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 84/*/2,84/*/4,90/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.40 43476.00 215903258911

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಪಾ  ತಂ. ಕಾಳಪಾ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 342/*/7,342/*/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 1.30 36710.00 297545616887

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಜಿನ್ಯಯ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಕರುಬದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 65/2/,61/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ, ಬೆಿಂಡೆ, 

ಸೌತೆ 1.60 154689.00 958667761627

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವರಾಯ ತಂ. ನ್ರಸುಣಣ ಶಖವಾದಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 88/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿನ್್ 2.00 192060.00 527762476030

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಂಕಟೇಶ ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಜಂಬಲದಿನಿಿ ಯರಗೇರಾ 193/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.70 72044.00

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅನುಸೂಯದೇವಿ ಗಂ. 
ಸದದ ಲಿಿಂಗಪಾ ಕೂಡ್ಲಲ ರು ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 364/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ, 
ಹೇರೆಕಾಯಿ 1.60 153927.00 415929829677

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಮುಲು ತಂ. ಹನುಮಯಯ  ಸಾಲಿ ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 21/*/2/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ, ಸೌತೆ 1.20 116240.00 409556071562`

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿಂತಗೌಡ್ ತಂ. ನ್ರಸನ್ಗೌಡ್ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 348/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ, 

ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.10 111642.00 842156256521

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಿಲ ಕಾಜುುನ್ ತಂ. ಸವಾರೆಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 493/2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.40 43814.00 554000300693

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಾಯಮಮ  ಗಂ. ತಾಯಪಾ ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 322/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿನ್್ 0.80 82307.00 258004760100

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎಸ್. ಭಿೇಮರೆಡಿಡ  ತಂ. ಎಸ್. 
ಲಕ್ಿ ಮ ೇರೆಡಿಡ ಕೂಡ್ಲಲ ರು ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 165/*/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 2.00 192060.00 202835951603

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬುಚಾ ಮಮ  ಗಂ. ಮಹಾದೇವಪಾ ಆತ್ಕಕ ರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 600/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.90 88844.00 230400187798

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಯಯ  ತಂ. ಮಾರೆಪಾ ಗಿಂಡ್ರ ವಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 35*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 4.00 44430.00 848730375901

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಪಾ  ತಂ. ಲಚಮಪಾ ಕತು ದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 46/2,46/5,53/4,53/5
,55/2

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.10 109562.00 531686958864

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಿಂಹಲು ತಂ. ಭಿೇಮಯಯ ಮಿಡ್ಗಲದಿನಿಿ ಯರಗೇರಾ 122/*/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.50 146537.00 635813884395

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ಹನುಮಂತು ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 107/*/3/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ, ಬಿನ್್ 1.40 135921.00 870621150808

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಿಂಹಲು ತಂ. ರಾಮಯಯ ಗಿಂಡ್ರ ವಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 62/ಅ1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 119223.00 923052303198

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಿಂಹ ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಬುಡ್ದಿನಿಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 56/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63336.00 879013271438

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸ. ಲಕ್ಿ ಮ ೇ ಗಂ. ಚಂದರ ಬಂಡ್ 
ಭಿೇಮಣಣ ಜುಲುಿಂಗೇರಾ ಯರಗೇರಾ 181/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೇಸಂಬಿ 1.90 51035 290418939159



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸ. ಮಧುಕರ ನಾಯಕ ತಂ. 
ಚಂದರ ಬಂಡ್ ಭಿೇಮಣಣ ಜುಲುಿಂಗೇರಾ ಯರಗೇರಾ 182/*/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೇಸಂಬಿ 1.90 51035.00 688067947829

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎ.ಜಿ. ಪದಾಮ ವತಿ ಗಂ. ನ್ರಸಿಂಹಲು ಕನಿೆ ದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 32/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 2.00 53239.00 709159313983

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎ.ಜಿ. ವಿರೇಶ ತಂ. ನ್ರಸಿಂಹಲು ಕನಿೆ ದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 32/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 1.60 44356.00 899927726094

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಕ್ಷಮ ಮಮ  ಗಂ. ಹುಲಿಗ್ಗಪಾ ಹೇರಾಪುರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 100/*/2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 100414.00 218378345629

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಕತು ದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 34/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.60 63006.00 302134142493

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸೈಯದ ಸದದ ಿಂ ಹುಸೇನ್ ತಂ. 
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಖಾಜಿ ಉಡುಿಂಗಲುಲ ಯರಗೇರಾ 56/*/2,56/*/3,55/*/1

ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ
ರು ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.05 110023.00 63560457909

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗಮಮ  ಗಂ. ಅಯಯ ಣಣ ಗ್ಯಣದಾಳ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 311/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.70 69232.00 974572257001

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸೂಗರಪಾ  ತಂ. ಶರಣಪಾ ಮಟಮಾರಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 406/*/1,406/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 192060.00 403632757685

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಂಗಸಾಾ ಮಿ ತಂ. ಹನುಮಂತ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 299/*/ಕ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.80 171013.00 586598056151

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಲಲ ಪಾ  ತಂ. ಕರೆುಯಯ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 45/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಿಂಡೆ 0.80 79114.00 704058794851

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಭಯಯ  ತಂ. ರಾಮಯಯ ಮಟಮಾರಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 471/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.50 143480.00 742063062944

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸುನಿಲಕಮಾರ ತಂ. ಬಸನ್ಗೌಡ್ ಮಟಮಾರಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 227/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 110156.00 963209846028

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸುಚಿತರ  ಗಂ. ತಿರುಮಲರೆಡಿಡ ಜುಲುಿಂಗೇರಾ ಯರಗೇರಾ 102/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 192060.00 537323759582

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಲಿತಾ ಗಂ. ಕಡ್ಗೊೇಳ 
ಅಿಂಜಿನೆಯಯ ಯರಗೇರಾ ಯರಗೇರಾ 315/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಿಂಜೂರ 0.90 34984.00 724539290764

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಣಣ  ನ್ರಸಿಂಹಲು ತಂ. ದೊಡ್ಡ  
ನ್ರಸಪಾ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ

ರು 216/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.00 101013.00 212222907345

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪದದ ಮಮ  ಗಂ. ಬಸವರಾಜಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 450/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.80 78996.00 349500579905

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವೈ. ಹನುಮಂತು ತಂ. ಯಲಲ ಪಾ ರಾಳದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 5/*/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹೇರೆಕಾಯಿ 1.30 127934.00 800475644163

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಮಮ  ಗಂ. ಹನುಮಂತ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 299/*/ಆ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೇಸಂಬಿ 1.40 40014.00 589341998210

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಿಂಹಲು ತಂ. ಮಲಲ ಯಯ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 67/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಹರೇಕಾಯಿ 1.90 180872.00 610603864521

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಬಮಮ  ಗಂ. ನಾಗಪಾ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 315/*/6 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹರೇಕಾಯಿ 0.40 42713.00 296556854923

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸುಜಾತ ಗಂ. ಗಡ್ಡ ಯಯ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 493/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 43541.00 763388745749

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಣಣ  ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ಬಜಾಪಾ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 818/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459.00 251944666580

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೊ. ಮಲಲ ಯಯ  ತಂ. ಸಣಣ  
ಹನುಮಂತು ಸಗಮಕಿಂಟಾ ದೇವಸುಗೂ

ರು 161/*/ಪಿ/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಿಂಡೆ 0.8 82459.00 252222553907

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಂಕಟೇಶ ತಂ. ಹೊನಿ್ ಪಾ ಕೂಡ್ಲಲ ರು ದೇವಸುಗೂ
ರು 145/*/5 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 1.30 127111.00 395918586557

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೊೇವಿಿಂದ ತಂ. ಸೇಮಣಣ ಹೇರಾಪುರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 118/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63904.00 209538066837

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಉರುಕಿಂದ ತಂ. ಗಂಗಪಾ ನ್ವರ 
ಸಣಣ  ಈರಣಣ ಹೇರಾಪುರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ

ರು 50/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 44551.00 915039682893

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದುಳಿಯಯ  ತಂ. ತಿಮಮ ಯಯ ಗ್ಯಣದಾಳ ರಾಯಚೂ
ರು 29/*/1ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459.00 299887317110

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಪಾ  ತಂ ಕನಿ್ ಯಯ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 501/*/3ಇ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 0.80 82445.00 563298665727

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಪಾ  ತಂ ಹುಲಿಗ್ಗಯಯ ವಡ್ಲ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 52/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.8 82445.00 365524332446

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಾಯಪಾ  ತಂ ರಾಮಪಾ  ಕರುಬರ ವಡ್ಲ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 14/*/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.6 63541.00 936082115628

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವಮಮ  ಗಂ. ಬಿೇಮಣಣ ದೇವನ್ಪಲಿಲ ರಾಯಚೂ
ರು 491/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.8 82445.00 218306471480

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜಯಪರ ಕಾಶ ತಂ. ನ್ರಸನ್ಗೌಡ್ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 128/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ 1.6 97967.00 215879176266

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಾಯಮಮ  ಗಂ. ಉರುಕಿಂದಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 458/*, ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 1 101013.00 955587863571

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಕಕ  ಗಂ. ರಾಮಯಯ ಹೇರಾಪೂರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 119/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.5 54607.00 949814137083

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಾಯಣಣ  ತಂ ಅಿಂಜಿನ್ಯಯ ಗಟ್ಟು  ಬಿಚ್ಚಾ ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 203/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1 101013.00 512133717137

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಕ್ಷಮ ಣ ತಂ ಈಶಾ ರಪಾ ದುಗನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 87/*/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ ಬೇಜ್ 1.28 119223.00 953061190028

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸರೇಜಮಮ  ಗಂ. ಸುರೇಶ ಸಗಮಕಿಂಟಾ ರಾಯಚೂ
ರು 208/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.9 29099.00 762824114250

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಾವಿತರ ಮಮ  ಗಂ. ವಿೇರನ್ಗೌಡ್ ಮುರಾನ್ಪುರ ಕಲಾಮ ಲ 2/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.5 139940.00 869137943557

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಕಕ  ತಂ. ತಿಮಮ ಯಯ ವಡ್ವಾಟ ರಾಯಚೂ
ರು 53/*/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.4 135601.00 416086515201

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪ್ಪವುತಿ ಗಂ ವಿೇರಭದರ ಪಾ ಹೇರಾಪೂರ ಗಿೇಲ್ಲ ಸುಗೂ
ರು 123/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.9 91736.00 960651282236

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೊಡ್ಡ  ರಾಮಯಯ  ತಂ ಈರಣಣ ಕಟಕನೂರ ಗಿೇಲ್ಲ ಸುಗೂ
ರು 38/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82376.00 45990227038



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜಗಧೇಶ ತಂ ಕೃಷಣ ಪಾ ಮಟಮಾರಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 463/*/7, 465/*/12 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.70 72459.00 623750608488

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಯಯ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 29/ಪಿಈ2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.40 137432.00 551200318973

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ ಬಸ್ ಣಣ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 361/ಅ, 361/ಆ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 0.40 44899.00 7760159056

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಮಮ  ಗಂ. ಚಂದರ ಶೇಖರಪಾ ತುರುಕನ್ಡೇಣಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 10/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರಿಬೇವು 1.40 137432.00 827514952758

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬುಶಪಾ  ತಂ ಯಂಕಪಾ ಅಪಾ ನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 112/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.20 115732.00 764182094803

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲ್ಲ ೇಶ ತಂ. ಹನುಮಂತ ಗಟ್ಟು  ಬಿಚ್ಚಾ ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 225/*/2ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 202506787964

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪುಷಾ ವತಿ ಗಂ. ಬಸವರಾಜಪಾ ಹೇರಾಪೂರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 98/1/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82093.00 983548243423

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರೇಶ ತಂ. ತಿಮಮ ಪಾ ಕತು ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 91/ಪಿ2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಂಬಿ 1.20 33407.00 649951737382

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಘಪಾ  ತಂ. ವಿಂಕಟರೆಡಿಡ ಮಂಡ್ಲಗೇರಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 24 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.60 155642.00 831253776018

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಮೇಶ ತಂ. ಶಣರಪಾ ಹೇರಾಪೂರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 6/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.20 22675.00 719931468435

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪಿ ಅಶೇಕಬಾಬು ತಂ. ಈಶಾ ರಯಯ ವಡ್ಾ ಟು ರಾಯಚೂ
ರು 294/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1.20 161475.00 357562201799

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಂಕನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಹನುಮಂತಪಾ ಕರುಬದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 24/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 100568.00 231783340297

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೌರಮಮ  ಗಂ ತಿಮಮ ಪಾ ಕತು ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 82/ಪಿ2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಂಬಿ 1.50 42218.00 568582456480

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಕ್ಷಮ ಯಯ  ತಂ. ನ್ರಸಯಯ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 67/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.80 136228.00 10569101058156

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ ದೊಡ್ಡ  ತಿಮಮ ಯಯ ಕತು ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 88/5, 96/ಪಿ2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.90 90137.00 228520506678

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಪಾ  ತಂ. ತಾಯಪಾ ಮೂಡ್ಮಾನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂಡಾ 54/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.80 80782.00 444497326982

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸರೇಜಮಮ  ಗಂ. ದೊಡ್ಡ  
ನ್ರಸಿಂಹಲು ಕತು ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 104/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಂಬಿ 1.00 31198.00 692660631417

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗದಾ ಲಾ ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ಹನುಮಂತ ಸಗಮಕಿಂಟಾ ದೇವಸೂ
ಗೂರು 175/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 145517.00 648580175981

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಾಯಪಾ  ತಂ. ಸಣಣ  ನ್ರಸಪಾ ಕತು ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 82/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಂಬಿ 1.50 42218.00 249986449608

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಣಣ  ಹುಸೇನಿ ತಂ. ಹನುಮಯಯ ಹೇರಾಪೂರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 6/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.20 22675.00 764412681786

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಣಣ  ಮಹಾದೇವಪಾ  ತಂ. 
ಸವಾರೆಪಾ ರಾಳದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 135, 137 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.10 106598.00 544075964873

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಂಗ್ಯರೆಡಿಡ  ತಂ ಮಲಲ ಪಾ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 53/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗ್ಗಗ 1.20 59523.00 727483602060

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವಪಾ  ತಂ. ರಂಗಪಾ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 153/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.20 38367.00 382094657041

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚನಿ್  ವಿೇರಪಾ  ತಂ. ಶಿದಾರ ಮಪಾ ವಡ್ಲಲ ರು ದೇವಸೂ
ಗೂರು 251/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇತಾಫಲ 1.00 34417.00 656414398906

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಣಣ ಸವಾರಪಾ  ತಂ. ತಿಮಮ ಪಾ ಅರಸಗೇರಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 170/*/ಅ/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.30 37810.00 375363668676

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಪಾ  ತಂ. ಚಂದರ ಪಾ ಮುರಾನ್ಪುರ ಕಲಾಮ ಲ 46/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 188361.00 869045359266

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಯಯ ಪಾ ಕಿಂಬಾರ ತಂ ಸಣಣ  
ನ್ರಸಪಾ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 7/4, 7/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 73530.00 711833446219

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜಂಬಯಯ  ತಂ. ಪ್ಪಮಯಯ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 45/2/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬೆಿಂಡೆ 0.80 74229.00 48757129215

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿನಿು  ಉದಯಕಮಾರ ತಂ. 
ವಿನಿು  ಈಶಾ ರಪಾ ದೇವನ್ಪಲಿಲ ರಾಯಚೂ

ರು 46/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಿಂಡೆ 0.80 122366.00 71766586327

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೊೇಪ್ಪಲ ತಂ ನ್ರಸಯಯ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 290/*/ಇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.80 82152.00 908359892108

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಂಜಾನ್ಸಾಬ್ ತಂ. ಬಾಬಸಾಬ್ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 32/2/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಲ ಿಂಗಡಿ 0.60 63904.00 411126870673

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರಪಾ  ತಂ. ಮಾಶಪಾ ವಡ್ಲ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 30/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.20 41317.00 641459150449

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಂಜುನಾಥ ತಂ. ಗೊೇಪ್ಪಲ ಮಾಸದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 126/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಬೆ/ಪೇರಲ 3.10 84470.00 341076387214

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೊೇವಿಿಂದ ತಂ. ಯಲಲ ಪಾ ಪುಚಾ ಲದಿನಿಿ ಯರಗೇರಾ 153/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.90 90612.00 767482844505

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲ್ಲ ೇಶ ತಂ. ಸಣಣ  ನ್ರಸಪಾ ಗೊೇನ್ಾ ರ ಯರಗೇರಾ 75/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.40 134845.00 616844315867

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೊಡ್ಡ  ಲಿಿಂಗಪಾ  ತಂ. ಹುಸೇನ್ಪಾ ತುಿಂಟಾಪೂರ ಯರಗೇರಾ 91/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.20 119223.00 237994092062

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಂಗಮಮ  ಗಂ. ಈಶಾ ರಪಾ ಉಡುಿಂಗಲುಲ ಯರಗೇರಾ 177/ಆ/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 119223.00 865177301776

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎಿಂ ಅಭಿನಂದನ್ ಕಮಾರ ತಂ. 
ಎಿಂ ಮಹನ್ ಲಾಲ್ ಮಾಸದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 223/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇತಾಫಲ 1.60 47768.00 891709781876

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವಾರೆಡಿಡ  ತಂ. ಸಣಣ  ತಿಮಾಮ ರೆಡಿಡ ತುಿಂಟಾಪೂರ ಯರಗೇರಾ 61/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.20 119223.00 687815140237

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ಜಿೇರಬಾಬು ತಂ. ರಸೂಲಸಾಬ್ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 32/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.70 73210.00 386810558254

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸೇಮೇಶ ತಂ. ಬಸವರಾಜ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 112/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 289483945656



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕಾತರಿಕ ತಾಯಣಣ  ತಂ. 
ಹನುಮಯಯ ಗಟ್ಟು  ಬಿಚ್ಚಾ ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ

ರು 205/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459.00 495186563705

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಕಾ ರಮಮ  ಗಂ ನ್ರಸಿಂಹ ಮಟಮಾರಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 465/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.90 91517.00 525352626094

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಮಮ  ಗಂ. ಚಂದರ ಶೇಖರಪಾ ತುರುಕನ್ಡೇಣಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 10/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.50 47826.00 8270514952758

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೊವಿಿಂದರೆಡಿಡ  ತಂ. 
ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ಬಾಯಿದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ

ರು 107/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 119161.00 514698393061

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿಂತಮಮ  ಗಂ. ಭಿೇಮಯಯ ಗಿಂಡ್ರ ವಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 18/ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.70 72556.00 566656850045

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಲಲ ಪಾ  ತಂ. ದುಳಿಯಯ ಗಿಂಡ್ರ ವಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 13/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 58283.00 891000422654

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಿೇಮಣಣ  ತಂ ಹನುಮಂತ ಗಿಂಡ್ರ ವಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 24/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 377085109792

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಿೇಮಣಣ  ತಂ ನ್ರಸಪಾ ಗಿಂಡ್ರ ವಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 2/2/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63904.00 635066379440

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಘಣಣ  ತಂ ನೆಲಲ ಣಣ ಗಿಂಡ್ರ ವಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 13/ಪಿ2/ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 44429.00 430921509166

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗನಿ್  ತಂ ಹನುಮಯಯ ಗಿಂಡ್ರ ವಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 6/2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 44499.00 889304162731

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಪಾ  ತಂ ದೊಡ್ಡ  ನ್ರಸಪಾ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 164/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.20 22675.00 940857090890

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎ ನ್ರಸಿಂಹರೆಡಿಡ  ತಂ 
ಗೊೇವಿಿಂದರೆಡಿಡ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ

ರು 119/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.50 54626.00 510345126559

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎ ಸುಧಾಕರರೆಡಿಡ  ತಂ 
ಗೊೇವಿಿಂದರೆಡಿಡ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ

ರು 202/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ,ಹೇರೆಕಾಯಿ 0.38 40324.00 520482923892

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕರಿಯಪಾ  ತಂ ಹುಲಿಗ್ಗಯಯ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 145/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 5.00 79445.00 936043538428

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಹನುಮಂತಪಾ ಮಾಡ್ಮಾನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 90/*/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.90 91715.00 810028297429

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಿ ರಾಮಯಯ  ತಂ ಬಜಾರಪಾ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿೇಲ್ಲ ಸುಗೂ
ರು 207/1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 81937.00 739743307837

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೇವಣಿ  ತಂ ನ್ರಸಯಯ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 546/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 42933.00 623450753753

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಪಾ  ತಂ ದುಳಿಯಯ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 417/*/1ಬ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459.00 908020529315

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೊಡ್ಡ  ಹನುಮಕಕ  ಗಂ ತಿಪಾ ಯಯ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 133/*/5 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459.00 571045927960

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರೇಶನ್ ಅಲಿೇ ಗಂ ಶೇಖದೌಲತ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 466/*/*,464/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.40 136311.00 825919013392

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಿೇಮಣಣ  ತಂ ನಾಗಪಾ  
ಮಲಲ ಿಂಪಲಿಲ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ

ರು 458/*/3/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459.00 331558207650

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಂಕೇಬ ತಂ ಮುತು ಯಯ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 107/*/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿಲ ಗ್ಗ 0.60 42302.00 227228558307

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸ್ ಪಾ  ತಂ ನಾಗಣಣ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 539/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.60 154030.00 9517010159119

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಾಯಣಿ  ತಂ ತಿಪಾ ಯಯ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 410/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101011.00 332721225790

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಿಂಹಲು ತಂ ದೊಡ್ಡ  ನ್ರಸಪಾ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 390/*/1/5 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 62180.00 324632138666

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಂಗ್ಯರೆಡಿಡ  ತಂ ಹನುಮಂತ ಯರುಗಿಂಟಾ ದೇವಸೂ
ಗೂರು 141/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 42971.00 433627835437

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೆ ಶಿವಾಚ್ಚರಿ ತಂ ನ್ರಸಣಣ ಗ್ಯಣದಾಳ ಗಿೇಲ್ಲ ಸುಗೂ
ರು 30/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 119163.00 359930067216

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವಾರೆಡಿಡ  ತಂ ಹುಸೇನ್ಪಾ ಯರುಗಿಂಟಾ ದೇವಸೂ
ಗೂರು 199/ಪಿ1/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82445.00 479211742867

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಜಯ ಬಹರಾ ತಂ. 
ಮನೇಹರಲಾಲ್ ಮಾಸದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 47/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರ ೇಗಂಧ 1.30 65845.00 895486955765

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಯ ಮಲಪಾ  ತಂ ತಾಯಪಾ ಡಿಂಗ್ಯರಾಿಂಪೂರ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 34/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.40 38191.00 931732758414

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ತಂ. ತಿಪಾ ಣಣ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 340/*/7,340/*/8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಂಬಿ 0.70 18233.00 543322785159

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸುಜಾತ ಗಂ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಚ್ಚಾ ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 68/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.70 73182.00 495596436995

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯರುಮಮ  ಗಂ ಪ್ಪಗಿಂಟಪಾ ಬಿಚ್ಚಾ ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 339/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 380947122581

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಮಮ ದ್ ಇಕಾಾ ಲ್ ತಂ ಶೇಖ 
ಇಮಾಮ್ ಮನ್್ಲಾಪೂರ ರಾಯಚೂ

ರು 47/*/ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.4 31359.00 953404395385

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ತಂ. ಬಸ್ ಪಾ ಏಗನೂರು ರಾಯಚೂ
ರು 101/2/ಅ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 101013.00 807763112294

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೆ ರಾಘವಿಂದರ  ತಂ ಕೆ ತಿಮಾಮ ರೆಡಿಡ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂ
ರು 545/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.10 110118.00 846013240833

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ ಹನುಮಯಯ ಹೇರಾಪೂರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 21/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63851.00 586941676937

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಭಣಣ  ತಂ ಈರಣಣ ಹೇರಾಪೂರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 21/*/17 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.25 28344.00 563624990223

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವಪಾ  ತಂ ಹನುಮಂತ ಹೇರಾಪೂರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 160/*/3,165/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 44549.00 715659650420

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಿಲ ಕಾಜುುನ್ ತಂ. ಈರಣಣ ಹೇರಾಪೂರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 155/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.90 91736.00 705303605852

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಯಯ  ತಂ ರಾಮಣಣ ಹೇರಾಪೂರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 162/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 652747463284



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜಪಾ  ತಂ ಹೇಮರೆಡೆಡ ಪಾ ಹೇರಾಪೂರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 97/*/3,94/*/2,98/2/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459.00 81660031467

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಮಮ  ಗಂ ಭಿೇಮಣಣ ಗಿಂಡ್ರ ವಲಿ ಗಿೇಲ್ಲ ಸುಗೂ
ರು 44/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 98876.00 263233587356

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಾಬೇರಬೇಗಂ ಗಂ ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 281/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.80 78768.00 857204416738

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚಂದರ ಪಾ  ತಂ ಈರಪಾ ಗಿಂಜಳಿ್ಳ ಯರಗೇರಾ 981/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82184.00 911423396407

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೊೇವಿಿಂದಮಮ ಗಂ ರಂಗಪಾ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 45/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೇರೆಕಾಯಿ 1.00 94994.00 416577606527

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ತಂ ಈರಣಣ ಕತು ದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 70/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.40 42970.00 373998860988

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವಮಮ  ಗಂ ಗಿಂಡ್ಪಾ ಕತು ದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 11/*/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಂಬಿ 1.60 44422.00 374445061335

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಉಷಿಂತಮಮ  ಗಂ ಶಿಂತಪಾ ಆತ್ಕಕ ರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ

268/*/ಎ,268/*/ಸ,26
8/*/ಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.40 57978.00 877823617858

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸರೆಡಿಡ  ತಂ ಹನುಮಂತಪಾ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 266/*/1/1/2ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ, 

ಹರೇಕಾಯಿ 1.00 100381.00 93204323363

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೊೇವಿಿಂದ ತಂ ಮುದದ ಪಾ  ಉಫು 
ರಂಗಪಾ ರಾಳದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 130/*/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮಸಂಬಿ 1.10 33378.00 698885354434

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಂಜಿತಾ ಗಂ ಮಲಲ ನ್ಗೌಡ್ ಮಂಡ್ಲಗೇರಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 199/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.40 68699.0 631237032937

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಜಿನ್ಯಯ  ತಂ ಯಂಕಪಾ ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 150/*/ಇ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.50 54233.00 895128092299

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿರ ೇಮಂತರೆಡಿಡ  ತಂ ರಂಗ್ಯರೆಡಿಡ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 194/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗ್ಗಗ 1.20 75645.00 815739215786

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಮಮ ದ ಹುಸೇನ್ ತಂ. 
ಬಡೇಸಾಬ ಬಳಮಾನ್ದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ

ರು 104/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.90 91736.00 610499823751

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗರುಪ್ಪದಯಯ  ತಂ. ಸಣಣ ಕರೆಪಾ ಬಾಪುರ ರಾಯಚೂ
ರು 184/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.40 42665.00 569341621768

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 225/*/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.60 63032.00 490015045260

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವಗೌಡ್ ತಂ. ರಾಚನ್ಗೌಡ್ ಜುಲುಿಂಗೇರಾ ಯರಗೇರಾ 166/*/1, 166/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರ ೇಗಂಧ 5.00 112147.00 562737805748

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಾರುತಿ ತಂ. ಅಿಂಜಿನೆಯಯ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 33/*/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 1.30 127796.00 763529160642

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಾರೆಮಮ  ಗಂ. ನ್ರಸಿಂಹಲು ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 76/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.40 42714.00 428179628286

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರೇಶ ತಂ. ನಾಗಪಾ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 327/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 0.80 80505 993903413215

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಮಮ  ಗಂ ಹನುಮಂತು ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 198/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 0.80 81863.00 909681150511

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಣಣ  ಸರಸಯಯ  ತಂ. ಗಿಂಡ್ಯಯ ಮಿರಾಪುರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 15/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 43541.00 497017501899

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಂಗಣಣ  ತಂ. ಹಂಪಯಯ ಗಟ್ಟು  ಬಿಚ್ಚಾ ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 155/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.50 54626.00 533368997451

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಂಗಪಾ  ತಂ. ಹಂಪಯಯ ಗಟ್ಟು  ಬಿಚ್ಚಾ ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 36/ಪಿ6/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 44482.00 533368994155

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಜಿನ್ಯಯ  ತಂ ತಿಮಮ ಯಯ ಗ್ಯಜರಾಳ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 47/*/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಿಂಡೆ 0.80 82459.00 304900743717

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಇಬಾರ ಹಿಂ ತಂ. ಹಾಜಿಸಾಬ ಗ್ಯಜರಾಳ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 52/*/3

ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ
ರು ಹಾಗಲಕಾಯಿ 0.60 63904.00 233947281677

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಾಯಪಾ  ತಂ. ಹನುಮಂತು ಯರುಗಿಂಟಾ ದೇವಸೂ
ಗೂರು 225/1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.50 146537.00 681359489979

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಂಗಪಾ  ತಂ. ಬಡೆಸಾಬ ಯರುಗಿಂಟಾ ದೇವಸೂ
ಗೂರು 54/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 38364.00 317744319720

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಚಮಪಾ  ತಂ. ದೊಡ್ಡ  
ಪ್ಪಗಿಂಟಪಾ ಸಗಮಕಿಂಟಾ ದೇವಸೂ

ಗೂರು 181/*/5 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತೆ, ಬೆಿಂಡೆ 0.90 83507.00 596463056840

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಣಣ  ರಾಮಯಯ  ತಂ. ಹುಲಿಗಯಯ ಗಿಂಜಳಿ್ಳ ಯರಗೇರಾ 759/*/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.10 109701.00 945499072430

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕಾಯ ಸ ರಾಮಯಯ  ತಂ. ಬೆಕಕ ಪಾ ಜಂಬಲದಿನಿಿ ಯರಗೇರಾ 74/1/2/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.30 37810.00 288992997780

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವಪಾ  ತಂ. ಕಂಬಯಯ ಜುಲುಿಂಗೇರಾ ಯರಗೇರಾ 185/*/8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.70 73182.00 508146719533

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಾಯಪಾ  ತಂ. ಭಿೇಮಣಣ ಜುಲುಿಂಗೇರಾ ಯರಗೇರಾ 141/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63035.00 721024809637

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಜಿನೆಯಯ  ತಂ. ಹನುಮಂತು ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 192/*/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82112.00 905126058538

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 153/*/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 100949.00 926825485582

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಮಮ  ಗಂ. ಅಿಂಜಿನ್ಯಯ ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 112/*/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63032.00 966198917608

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜಯರಾಮರೆಡಿಡ  ತಂ. ಶಿವರೆಡಿಡ ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 53/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 101013.00 571996779921

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಿಂಹಲು ತಂ. ನ್ರಸಯಯ  
ಯದಲ ಯನ್ವರ ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 87/*/ಆ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.80 82445.00 543446665428

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೊೇಪ್ಪಲ ತಂ. ಕೇಶಣಣ ಶಖವಾದಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 177/ಪಿ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.40 136063.00 877010072313

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರಮಮ  ಗಂ. ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಶಖವಾದಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 91/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ, 

ಹರೇಕಾಯಿ 1.60 176045.00 249497136858

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ತಾಯಪಾ ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 431/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿನ್್ 0.60 63086.00 628897131409



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹೊನಿ್ ಮಮ  ಗಂ. ನ್ರಸಿಂಹಲು ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 60/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.90 91736.00 897808633102

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲ್ಲ ೇಶ ತಂ. ತಿಮಮ ಪಾ ಸಗಮಕಿಂಟಾ ದೇವಸೂ
ಗೂರು 261/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.10 110034.00 685380181622

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಮಕೃಷಣ  ತಂ. ಸಂಜಿೇವಪಾ ದುಗನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು 113/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ ಬೇಜ್ 1.70 162374.00 703888472382

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗಪಾ  ತಂ. ತಿಮಮ ಪಾ ಸಗಮಕಿಂಟಾ ದೇವಸೂ
ಗೂರು 218/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.40 43888.00 324360572819

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗಮಮ  ಗಂ. ಸದದ ಪಾ ಗಟ್ಟು  ಬಿಚ್ಚಾ ಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸುಗೂ
ರು

245/*/1,244/*/1,248
/*/1

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 56716.00 458836395700

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಮಕೃಷಣ  ತಂ. ನ್ರಸಯಯ ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 269/ಅ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ,ಬದನೆ 1.60 155696.00 274552704985

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತು ತಂ. ಲಚಮ ಯಯ ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 172/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 946588106940

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪರ ಭುಸಾಾ ಮಿ ತಂ. ಈರಣಣ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 124/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಿಂಡೆ 0.60 63809.00 472980748768

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವ ತಂ. ಆಿಂಜಿನೆಯಯ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 79/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.70 73182.00 728628690856

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಣಣ  ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ಬಜಾಪಾ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 46/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.80 82445.00 547286102755

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಆದೇಶ ತಂ. ಸಂಗಪಾ ಕಟೇಕಲ್ ಪ್ಪಮನ್ಕ
ಲ್ಲಲ ರು 58/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 37831.00 421206385564

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಿಮುಲಾದೇವಿ ಗಂ. 
ಬಸವರಾಜಪಾ ನಿೇರಮಾನಿಾ ಕಲ್ಲಲ ರು 332/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 1.00 37831.00 865686930777

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಮಾಮ  ಗಂ. ಬಸಣಣ ಚಿಮಾಲ ಪೂರ ಕಲ್ಲಲ ರು 64/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013.00 384763018482

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕಮಲಮಮ  ಗಂ. ಹನುಮಂತಗೌಡ್ ಉಮಳ್ಳಹೊಸುರ ಮಾನಿಾ 89/*/ಸ-2 ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗ್ಗಗ 1.00 37831.00 441694685109

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಗೌಡ್ ತಂ. ಸೂಗಣಣ ಬಲಲ ಟಗಿ ಮಲಲ ಟ 25/*/12 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇಬೆ/ಪೇರಲ 0.40 18209.00 576009702971

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪರ ಮಿೇಳಾ ಗಂ. ಸೇಮಶೇಖರ ಉಮಳ್ಳಗಡ್ದಿನಿಿ ಕವಿತಾಳ 65/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 2.00 192060.00 287992447953

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವರಾಮಕೃಷಣ  ತಂ. ಕೆ.ವಿ. 
ರಾಘವಿಂದರ ರಾವ ಮದಾಲ ಪೂರ ಮಾನಿಾ 193*ಎ/2,193*ಬಿ/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಿಂಡೆ 1.20 113286.00

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪರಶುರಾಮ ತಂ. ದೊಡ್ಡ  ಈರಣಣ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನಿಾ 563/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 101013.00 846213863087

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸೈಯದ್ ಜಹಾಿಂಗಿೇರ ಪ್ಪಷ ತಂ. 
ಸೈಯದ್ ಹಬಿೇಬ್ ಪ್ಪಷ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನಿಾ 255/*/1

ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ
ರು ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63904.00 918319426032

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಲಂಬಾಷ ತಂ. ಸಬಜ ಲಿಸಾಬ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನಿಾ 39/1/1
ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ

ರು ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 101013.00 549408832741

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರೇಶ ತಂ. ಸಂಗಪಾ ಕಟೇಕಲ್ ಪ್ಪಮನ್ಕ
ಲ್ಲಲ ರು 58/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.00 37831.00 421206385564

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮುದುಕಮಮ  ಗಂ. ಬಸಪಾ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನಿಾ 547/3/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.20 119221.00 384763018482

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವಶಂಕರ ತಂ. ವಿೇರಣಣ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನಿಾ 570/ಅ/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಿಂಡೆ 0.85 87098.00

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರಮಮ  ಗಂ. ಅಯಯ ಪಾ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನಿಾ 15/1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.20 119221.00 809034666971

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿೇರುಪ್ಪಕ್ಷಪಾ  ತಂ. ಶಂಕರಗೌಡ್ ನಿೇರಮಾನಿಾ ಕಲ್ಲಲ ರು 113/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿಲ ಗ್ಗ 0.80 60457.00 843441523730

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚಂದರ ಶೇಖರಯಯ  ತಂ. ಹಂಪಯಯ ಬಾಯ ಗವಾಟ ಹರೇಕೇಟಿ
 ೆಕಲಲ 8/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರ ೇಗಂಧ 1.00 37831.00 289523451500

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರೇಣ್ಮಕಪಾ  ತಂ. ಗಂಗಪಾ ತಗಲಗಲ್ ಪ್ಪಮನ್ಕ
ಲ್ಲಲ ರು 45/2/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.10 69602.00 275506908587

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪದಾಮ  ಗಂ. ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಮನ್ಕಲ್ಲಲ ರ ಪ್ಪಮನ್ಕ
ಲ್ಲಲ ರು 20/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.20 43361.00 627784339931

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಂಗಮಮ  ಗಂ. ರೇಣ್ಮಕಪಾ ತಗಲಗಲ್ ಪ್ಪಮನ್ಕ
ಲ್ಲಲ ರು 46/2/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.90 57572.00 527705106829

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚಂದರ ಕಲಾ ಗಂ. ದೇವರೆಡಿಡ ಪ್ಪಮನ್ಕಲ್ಲಲ ರ ಪ್ಪಮನ್ಕ
ಲ್ಲಲ ರು 20/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.20 43361.00 844972399211

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸೇಮನಾಥ ತಂ. ಶಿವಣಣ  ಗಡ್ಗಿ ಹಂಪರಗಿಂದ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 27/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.70 90156.00 739780881562

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗಮಮ  ಗಂ. ರಾಮಪಾ ವಂದಲಿ ದೇವದುಗು 145/*/ಎ-2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.80 52530.00 4257073116827

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕಮಲಮಮ  ಗಂ. ಸೇಮನಾಥ ಹಂಪರಗಿಂದ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 28/2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.40 45278.00 959331262200

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಲಲ ಮಮ  ಗಂ. ಸಾಲರಂಗಪಾ ಆಲಕ ೇಡ್ ಅರಕೇರಾ 180/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 119223.00 833455540586

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬೂದೆಮಮ  ಗಂ. ಉಮಾಪತಿ ಖಾನಾಪುರ ಗಬೂಾ ರ 13/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 192060.00 443061611701

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚನಿ್ ಬಸನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಬಾಪುಗೌಡ್ ಸಾಸಾ ಗೇರಾ ದೇವದುಗು 14/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರ ೇಗಂಧ 1.20 75871.00 629016915664

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತರಾವ ತಂ. ಖಂಡೆರಾವ ಜೇರಬಂಡಿ ದೇವದುಗು 71/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಿಂಜೂರ 1.00 37831.00 952808005198

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸದದ ಲಿಿಂಗಪಾ  ತಂ. ಮಲಲ ಪಾ ಕಕಿುಹಳಿ್ಳ ದೇವದುಗು 151/*/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63175.00 943918362010

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಾರೆಪಾ  ತಂ. ಹುಲಿಗ್ಗಪಾ ಯಾಟಗಲ್ ದೇವದುಗು 150/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1.00 101013.00 819434714239

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗ್ಯಯತಿರ  ಗಂ. ವಿಂಕಟೇಶ ಕೇತಿಗಡ್ಡ ದೇವದುಗು 92/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರ ೇಗಂಧ 0.40 30133.00 601762182320

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹಾಜಿಸಾಬ ತಂ. ಅಬುದ ಲ್ ಸಾಬ ನ್ಗರಗಿಂಡ್ ದೇವದುಗು 197/*/ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ 1.20 35510.00 789909980242



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೊೇಪ್ಪಲಕೃಷಣ  ತಂ. 
ವಿಂಕೇಬರಾಯ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 131/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಿಂಡೆ 1.60 155642.00 614507235651

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೇವಪಾ  ತಂ. ಶರಣಣ ಕಕಿುಹಳಿ್ಳ ದೇವದುಗು 89/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 118797.00 229213012122

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಕಮಾರ ತಂ. ಅಮರಣಣ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 212/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459.00 294770299690

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಾರೆಪಾ  ತಂ. ಹನ್ಮ ಿಂತ ಆಲಕ ೇಡ್ ಅರಕೇರಾ 137/ಪಿ/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರ ೇಗಂಧ 0.80 32137.00 280596081459

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜಲ್ಲ ಪಾ  ತಂ. ರಮಣಪಾ ಹುಲಿಗಡ್ಡ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 156/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.40 41943.00 657572764931

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಿಲ ಕಾಜುುನ್ ತಂ. ಸೂಗಣಣ ಹಂಚಿನಾಳ ಗಬೂಾ ರ 4/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.73 101013.00

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜಯಶಿಂತಲಿಿಂಗೇಶಾ ರ ತಂ. 
ಶಿಂತದೇವರು ದೇವದುಗು ದೇವದುಗು 82/*/ಎ,82/*/ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ 2.00 97329.00 653160088589

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿರುಪ್ಪಕ್ಷಪಾ  ತಂ. ಶರಣಪಾ ದೇವದುಗು ದೇವದುಗು 19/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ, ಶಿರ ೇಗಂಧ 2.00 97329.00 440417371623

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಚಮವಾ  ಗಂ. ಲಿಿಂಗಪಾ ಮಸರಕಲ್ ದೇವದುಗು 438/1/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.70 73181.00 818469861170

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ದೌಲತರಾಯ ಗೊೇಪ್ಪಳಪುರ ದೇವದುಗು 22/2/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಲ ಿಂಗಡಿ 1.00 71911.00 71889946033

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೇಟ್ಟಪಾ  ತಂ. ನಿಿಂಗಪಾ ಹುಲಿಗಡ್ಡ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 117/ಬ-3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63471.00 344101090234

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಾನ್ಶೆಯಯ  ತಂ. ಪರಮಯಯ ಗೊೇಪ್ಪಳಪುರ ದೇವದುಗು 82/*/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಲ ಿಂಗಡಿ 0.60 47118.00 815262313549

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಂಗರಾಜ ತಂ. ದಿ. ಬಸನ್ಗೌಡ್ ನ್ಗರಗಿಂಡ್ ದೇವದುಗು 220/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಲ ಿಂಗಡಿ 1.00 72539.00 774790240711

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜನಾಯಕ ತಂ. 
ಈಶಾ ರಪಾ  ಅಲಿಯಾಸ್ ಕಾಯ ದಿಗೇರಾ ಅರಕೇರಾ 217/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.60 55339.00 401262862152

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಶಿಮ  ಗಂ. ಶಂಕರ ಪಾ ಅರಕೇರಾ ಅರಕೇರಾ 148/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 3.60 109562.00 405548240015

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಚಿನಿ್ ರೆಡಿಡ ದೊಿಂಡಂಬಳಿ್ಳ ದೇವದುಗು 197/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಲ ಿಂಗಡಿ 2.00 137296.00 754746506854

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಮೇಶ ತಂ. ಸೂಗನ್ಗೌಡ್ ಹೂವಿನ್ಹೆಡಿಗ ದೇವದುಗು 85/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 101013.00 221183587334

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಂಕರಪಾ  ತಂ. ತಿಮಮ ಣಣ ಆಲಕ ೇಡ್ ಅರಕೇರಾ 39/*/1/ಅ, 39/*/1/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82156.00 947634948594

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈಶಾ ರಮಮ  ಗಂ. ವಿೇರಣಣ ವಂದಲಿ ಜಾಲಹಳಿ್ಳ 29/*/ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.40 105401.00 566600490708

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಗೌಡ್ ಪಿ. ಮಾಲಿಪ್ಪಟೇಲ್ 
ತಂ. ಪವುತರೆಡಿಡ ಮದರಕಲಲ ಗಬೂಾ ರ 181/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.20 54513.00 420800707056

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪವುತರೆಡಿಡ  ತಂ. ಶರಣಗೌಡ್ ಮದರಕಲಲ ಗಬೂಾ ರ 2/2/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 2.00 130407.00 866576707762

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರಪಾ  ತಂ. ರುದರ ಯಯ  ಕಡಡ ಣಿ ಗೌಡ್ಲರು ಗರಗಿಂಟಾ 85/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿರ ೇಗಂಧ 1.20 43361.00 662657541664

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಡಿ.ಸುಬರ ಮಣಯ ಿಂ ತಂ. ವಿೇರಣಣ ಗರಗಿಂಟಾ ಗರಗಿಂಟಾ 166/*1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2.00 65483.00 639330858931

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರಣಣ  ತಂ. ಬಸಪಾ ಗೊೇಲಪಲಿಲ ಗರಗಿಂಟಾ 26/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 122080.00 354948353146

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸಪಾ  ತಂ. ಹರೇಣಣ  ಮೂಲಿಮನಿ ಹಂಚಿನಾಳ ಗರಗಿಂಟಾ 31/*/ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2.00 65483.00 708820047155

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸೇಮಪಾ  ತಂ. ದಾಯ ವಪಾ  
ಬೆಡೇಳ್ಳ ಗಿಂತಗೊೇಳ ಗರಗಿಂಟಾ 79/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 31038.00 743934299120

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪರ ಭಾಕರ ತಂ. ಈಶಾ ರಪಾ ಬೇಡ್ರ ಕಾಲುಕಿಂಟ ಮಸಕ 78/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.20 77791.00 605002984056

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಂಗಪಾ  ತಂ. ಹನ್ಮಪಾ  ಲಕಕ ಿಂದಿ ಈಚನಾಳ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 113/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 125009.00 908158122197

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿೇರನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಮಹಾರುದರ ಪಾ ಮುಸಲಿ ಕಾಲುಕಿಂಟ ಮಸಕ 119/*/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿಲ ಗ್ಗ 0.80 54239.00 651898058744

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರೇಶ ತಂ. ಸಂಗಪಾ ಮಟ್ಟು ರು ಮಸಕ 150/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಲ ಿಂಗಡಿ 1.20 88543.00 361681279472

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನ್ಮಪಾ  ತಂ. ಜಡಿಯಪಾ ಬಂಡಿಸುಿಂಕಾಪುರ ಮುದಗಲ್ 30/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಂಡು ಹೂ 0.40 45349.00 956611670510

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪರಶುರಾಮ ತಂ. ಹೇರೇಹನ್ಮಪಾ ಮುದಗಲ್ ಮುದಗಲ್ 427/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.40 15980.00 902461019751

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತಿ ಗಂ. ಶಿವಲಿಿಂಗಪಾ ಚಿಕಕ ಲದೊಡಿಡ ಗರಗಿಂಟಾ 14/*/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.80 103448.00 477523322102

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹಟು  ಶರಣಪಾ  ತಂ. ಬಸಪಾ ಕಡ್ದರಗಡಿಡ ಗರಗಿಂಟಾ 37/*/ಎ ಪ.ಪಂಗಡ್ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.20 43361.00 639357641249

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಿರುಪ್ಪದಪಾ  ತಂ. ಹುಸೇನ್ಪಾ ದೇವರಭೂಪೂರ ಗರಗಿಂಟಾ 13/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.80 484081506083

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಂಜಿವಪಾ  ತಂ. ದಾಯ ಮಣಣ ಕಡ್ದರಗಡಿಡ ಗರಗಿಂಟಾ 27/*/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 5.00 112147.00 734942895168

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವಪಾ  ತಂ. ಬಸಪಾ ಕಡ್ದರಗಡಿಡ ಗರಗಿಂಟಾ 37/*/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ್ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.60 54422.00 919149491545

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಾಲನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಕನ್ಕನ್ಗೌಡ್ ಅಡ್ವಿಬಾವಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 46/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.80 59953.00 646955315000

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಬಸಪಾ  ತಂ. ಬಸಪಾ ಕಡ್ದರಗಡಿಡ ಗರಗಿಂಟಾ 37/*/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ್ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.60 54422.00 496453948468

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗದೆದ ವಾ  ಗಂ. ಬಸಪಾ ನಿೇರಲಕೆರಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 19/*/ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 0.70 24801.00 513418379849

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರೇಗೌಡ್ ತಂ. ಹನುಮನ್ಗೌಡ್ ಪೂಲಭಾವಿ ಗರಗಿಂಟಾ 86/*/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.20 125291.00 713062926349



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರಪಾ  ತಂ. ಮಹಾದೇವಪಾ  
ಈಕಕ ಳಕಿ ಈಶಂಕರ ಹಂಚಿನಾಳ ಗರಗಿಂಟಾ 34/*/ಆ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ 1.00 56694.00 615997535526

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷಣ  ತಂ. ಗಟ್ಟು  
ತಿಮಮ ಯಯ ಬಳಮಾನ್ದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ

ರು 170/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.60 44422.00 735340257459

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜಸಾಾ ಮಿ ತಂ. 
ಬಸವಲಿಿಂಗಯಯ ರಾಯಚೂರು ರಾಯಚೂ

ರು 447/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.00 57676.00

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಪಾ  ತಂ ಅಮರಪಾ ಇಚನಾಳ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 57*/1ಅ-4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊೇಮಾಯ ಟೊ 0.40 43665.00 734654910225

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸುಗಂಧಮಮ  ಗಂ. ಶಿರ ೇ ಶಿರ ೇ ಶಿರ ೇ 
ಫಕಿೇರಸಾಾ ಮಿ ಯರದೊಡಿಡ ಮಸಕ 100/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.60 96353.00 899860960577

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಮಮ  ಗಂ. ಅಮರಪಾ  
ಜಂಜಿಗಡಿಡ ಸುಣಕಲ್ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ

ರು 20/*/2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 64874.00 996155929368

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೌಸರಬಾನು ಎಿಂ.ಕೆ. ಗಂ. 
ಖಾಜಾಹುಸೇನ್ ಎಿಂ.ಕೆ.

ಗರಗಿಂಟಾ ಗರಗಿಂಟಾ 595/*/*
ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ

ರು ನುಗ್ಗಗ 1.00 37831.00 448685363528

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಂಕರ ಪಾ  ತಂ. ಅಮರಪಾ  ಜಿೇರಾಳ ಅನ್ಾ ರಿ ಗರಗಿಂಟಾ 456/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಲ ಿಂಗಡಿ 0.60 43569.00 283465913666

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಚಪಾ  ತಂ. ಚನಿ್ ಪಾ  ಅಲಿಾ ಹುಲಿಗಡ್ಡ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 80/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿಲ ಗ್ಗ 0.80 82459.00 253342636859

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಿಿಂಗಮಮ  ಗಂ. ಸೇಮಪಾ ಗೊೇಲಪಲಿಲ ಗರಗಿಂಟಾ 20/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 122062.00 809467701014

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸಯಯ  ತಂ. ಸೇಮಲಿಿಂಗಪಾ  
ಕಕೆಕ ೇರಿ ಪೂಲಭಾವಿ ಗರಗಿಂಟಾ 27/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 61040.00 389070865793

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವಕಮಾರಯಯ  ತಂ. ಅಮರಯಯ ನಿೇರಲಕೆರಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 65/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.30 376617761502

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಾಳ್ಳಿಂಗಪಾ  ತಂ. ನಾಗಪಾ  ಭಂಗಿ ಜಂಗಿರಾಪೂರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 48/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.40 137432.00 450687253438

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲ್ಲ ೇಶ ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ನಿೇರಲಕೆರಿ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 71/*/2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.80 141846.00 977957566511

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಬಸಪಾ ಮಿಟು ಕಲ್ಲಲ ರು ಮಸಕ 77/*/2,102/1/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 65483.00 552459701891

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜೇಸಾಬ ತಂ. ಕಾಸಮಸಾಬ ಉಪನಾಳ ಮುದಗಲ್ 19/1/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊೇಮಾಯ ಟೊ 1.50 146537.00 954533757021

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೇಣಾಲ ವಿಂಕಟ ಸುಬಾಾ ರೆಡಿಡ  
ತಂ. ರಾಮಕೃಷಣ ರೆಡಿಡ ಕಮಾರಖೇಡ್ ಮುದಗಲ್ 47/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.60 101547.00 774722428542

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹುಸೇನ್ಬಿೇ ಗಂ. ರಾಜಸಾಬ ಗಿಂತಗೊೇಳ ಗರಗಿಂಟಾ 162/2/7
ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ

ರು ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.50 18176.00 561607420619

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಧನ್ಶೇಟು  ತಂ. ಮಾನ್ಸಿಂಗ್ ಜಂಗಿರಾಪೂರ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 8/ಪಿ2/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 57243.00 255077559216

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಂಗ್ಯರತಿ ಿಂ ಗಂ. ಲಕ್ಷಮ ಣರೆಡಿಡ ಕಮಾರಖೇಡ್ ಮುದಗಲ್ 47/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.60 101547.00 548593204856

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಶಿಧರ ತಂ. ದೇವಿಂದರ ಪಾ ವಾಯ ಕರನಾಳ ಮುದಗಲ್ 4/1/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.20 81073.00 896215855648

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹಂಪಮಮ  ಗಂ. ಶಂಕರಗೌಡ್ ವಾಯ ಕರನಾಳ ಮುದಗಲ್ 67/ಪೇ2/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.20 75937.00 881011386423

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಜಯಕಮಾರ ತಂ. ಬಸಪಾ  
ಬಾಳೆಗೌಡ್ ಕರಡ್ಕಲ್ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ

ರು 291/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 62716.00 351442899739

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ಜಿೇರಸಾಬ ತಂ. ರಸೂಲಸಾಬ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 32/*/9

ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ
ರು ಟೊೇಮಾಯ ಟೊ 0.70 73210.00 386810558254

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗಮಮ  ಗಂ. ಹುಲುಗಪಾ ಜಂಗಮರಹಳಿ್ಳ  (ಡಿ)
ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 27/ಅ/* ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.40 48892.00 742899147732

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದಾನಿಬಾಯಿ ಗಂ. ಕನಿ್ ಪಾ  ಉಪು 
ಕಸನಿಾ ಪೂಲಭಾವಿ ಗರಗಿಂಟಾ 48/*/2, 48/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟೊೇಮಾಯ ಟೊ 0.80 72708.00 7532131844446

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಪಾ  ತಂ. ದೇವಪಾ  
ದೇಸಾಯಿ ಭೇಗ್ಯಪೂರ ಮಸಕ ಮಸಕ 322/*/2ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊೇಮಾಯ ಟೊ 0.40 41255.00 645959883077

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸನ್ಗೌಡ್ ತಂ ಅಮರೇಗೌಡ್ ಗಿಂತಗೊೇಳ ಗರಗಿಂಟಾ 127/*/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.00 62925.00 270388480993

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರಪಾ  ತಂ. ಮರೆಪಾ ಚಿಕಕ ಲದೊಡಿಡ ಗರಗಿಂಟಾ 14/*/ಆ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.90 28271.00 326967876137

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರಪಾ  ತಂ. ಸೇಮಪಾ ಯರಗಿಂಟಾ ಲಿಿಂಗಸುಗೂ
ರು 14/*/2ಎ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 120288.00 939922199567

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಿಂಡ್ಪಾ  ತಂ. ಆದಪಾ ದೇವರಭೂಪೂರ ಗರಗಿಂಟಾ 26/*/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.80 54238.00

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಲಲ ಪಾ  ತಂ. ಹನುಮಪಾ ಕಡ್ದರಗಡಿಡ ಗರಗಿಂಟಾ 39/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.70 29291.00 212118794579

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ಜಂಬಯಯ ಮಂಡ್ಲಗೇರಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ

189/*/ಅ/2,190/*/ಆ,
192/*/ಆ,193/*/ಆ,1

93/*/ಆ
ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತೆ 0.30 28813.00 369057581626

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಸಮಮ  ಗಂ. ದುಗುಪಾ ಅಪಾ ನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 7/*/ಪೈಕಿ/4 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತೆ 1.40 137432.00 951278292165

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಂಗಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಅಪಾ ನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 10/*/2/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹರೇಕಾಯಿ 0.50 52816.00 708356438231

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಿಂಬೆರ ೇಶ್ ನಾಯಕ  ತಂ. 
ದೇವನಾಯಕ ಅರಸೇಗೇರಾ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 140/*/3,141/*/7 ಪ.ಜಾತಿ ಟೊೇಮಾಯ ಟೊ 1.10 109561.00 539736066228

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೇವನಾಯಕ  ತಂ. ದೇವನಾಯಕ ಅರಸೇಗೇರಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 141/*/3,104/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತೆ 0.80 82422.00 895070737875

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಪಾ  ತಂ. ಪರಶುರಾಮ ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 184/*/1,184/*/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1.20 119216.00 360046478446

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೊೇಪ್ಪಲ ಕೃಷಣ  ತಂ.ತಿಮಮ ಪಾ ದೇವನ್ಪಲಿಲ ರಾಯಚೂ
ರು 71/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ,ಬೆಿಂಡೆ 0.80 81860.00 989224007667

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪ್ಪಿಂಟಮಮ  ಗಂ. ಈರಪಾ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 158/*/13 ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳೆ 1.10 91736.00 800148366361

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವಿ ಗಂ. ಹನುಮಯಯ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 90/*/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟೊೇಮಾಯ ಟೊ 0.80 79637.00 574589411376



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲ್ಲ ೇಶಿ ತಂ. ಜಂಬಯಯ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 621/*/1ಪೈಕಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ,ಬೆಿಂಡೆ 0.50 53593.00 233196797310

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೊಡ್ಡ  ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ದೊಡ್ಡ  
ರಂಗಪಾ ಗ್ಯಜರಾಳ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 103/*/*,102/*/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1.40 39490.00 504806374337

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಚಾ ಪಾ  ತಂ. ದೊ.ಪ್ಪಗಿಂಟಪಾ ಸಗಮಕಿಂಟಾ ದೇವಸೂ
ಗೂರು 181/*/5 ಪ.ಜಾತಿ ಟೊೇಮಾಯ ಟೊ 0.40 38226.00 596463356040

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಿಂಡ್ಪಾ  ತಂ. ರಾಯಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 438/*/1/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೊೇಮಾಯ ಟೊ 0.40 43814.00 735226820906

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸವಾರೆಪ್ಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 237/*/ಆ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.40 43814.00 338679806402

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೊಡ್ಡ  ಅಿಂಜನೇಯಯ  ತಂ. 
ಹನ್ಮ ಯಯ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 270/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಿನ್್ 0.80 81932.00 848930516708

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದಸು ಗಿರಿ ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 247/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.40 42959.00 213389640443

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ಬಜಾರಪಾ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 241/*/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82377.00 682660090896

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೊೇವಧುನ್ ತಂ. ತಿಮಮ ಯಯ ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 50/*/ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊೇಮಾಯ ಟೊ 0.80 82309.00 919071567521

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಪಾ  ತಂ. ಭಿೇಮಯಯ ಗ್ಯಣದಾಳ ಗಿಲ್ಲ ೇಸು
ಗೂರು 357/*/2/ಪೈಕಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.8 82459.00 204952450248

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೆ.ಎಸ್. ಜಯಲಕ್ಿ ಮ  ತಂ. 
ಉರುಕಿಂದಪಾ ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 266/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ, ಹರೇಕಾಯಿ 1.00 101013.00 302040500120

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಣಣ ಕರೆಪಾ  ತಂ. ಹನ್ಮ ಯಯ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 32/*/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹರೇಕಾಯಿ 0.70 73182.00 338055637330

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿರೇಶ ತಂ. ಶಂಕರ ಪಾ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 100/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 2.00 56805.00 258756524916

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚಂದರ ಶೇಖರ ತಂ. ಶಂಕರ ಪಾ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 100/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಸಂಬಿ 2.00 56805 394463635309

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗೊೇವಿಿಂದಮಮ  ಗಂ. ತಿಮಮ ಪಾ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 295/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.80 82380 998693983607

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವಪಾ  ತಂ. ಗಂಟ್ಟ 
ರಂಗಪಾ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 153/*/ಅ ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹರೇಕಾಯಿ 0.60 62579 382094657041

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೆ. ಗೊೇವಿಿಂದಮಮ  ಗಂ. ಕೆ. 
ಇಿಂಜಪಾ ಮಾಳದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 48/*/12 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 119223 229954088055

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿರುಮರಾವ್ ತಂ. ಹಳಿೆರಾವ್ ಗಧಾರ ಯರಗೇರಾ 53/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.00 53239 600192029016

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೊಡ್ಡ ಅಿಂಜನ್ಯಯ  ತಂ. 
ಹನ್ಮ ಯಯ ಅಪಾ ನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 271/*/ಅ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಚವಳೆ 0.40 43372 848930516708

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಲಲ ಮಮ  ದೊಡಿಡ  ನಾಗೇಶ ತಂ. 
ದೊಡ್ಡ  ನ್ರಸಯಯ ಇಡ್ಪನೂರು ಗಿಲ್ಲ ೇಸು

ಗೂರು 713/ಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.50 52749 416351028932

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗಮಮ  ಗಂ. ಅಿಂಜಿನ್ಯಯ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 45/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.20 119234 868150370055

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿೇಪೂರು ಬಸಪಾ  ತಂ. ರಂಗಪಾ ಆತ್ಕಕ ರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 607/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.40 130232 632669000193

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಸಣಣ  
ಸವಾರೆಪಾ ವಡ್ಲ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 57/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.8 81904 545832680753

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವಮಮ  ಗಂ. ರಾಮಯಯ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 84/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.70 73182 882275916073

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಮಮ  ಗಂ. ಯಂಕೇಬ ಅಪಾ ನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ

105/*/4,102/*/7,1
02/*/9,108/*/1,10

8/*/2,
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.70 73166 530603496875

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಮಮ  ಗಂ. ಬಜಾರೆಪಾ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 147/*/2/ಬ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 0.8 82469 489857656557

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸ. ರಾಜಶೇಖರ ನಾಯಕ ತಂ. 
ನ್ರಸಿಂಹ ನಾಯಕ ಗ್ಯಣದಾಳ ಗಿಲ್ಲ ೇಸು

ಗೂರು 366/*1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.3 115245

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಾಯಪಾ  ತಂ. ರಂಗಯಯ  
ಗಜಜ ಲ ಯರಗೇರಾ ಯರಗೇರಾ 64/*/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.20 119212 781423055992

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನ್ಮ ಿಂತ ತಂ. ಯಲಲ ಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 315/*/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 0.40 45257 550648189427

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವಪಾ  ತಂ. 
ಸಾಯಿಬಣಣ ಮಾಮಿಡ್ದೊಡಿಡ ದೇವಸೂ

ಗೂರು 4/*/ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.70 73182 594038449805

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗಬೂಷಣಣ  ತಂ. ಕೆ.ಬಸಪಾ ಆತ್ಕಕ ರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 633/*/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.40 57978 244103416173

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ಸಣಣ  ಜಂಬಣಣ ಯರಗಿಂಟಾ ದೇವಸೂ
ಗೂರು 203/*/ಅ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.60 63904 479463350726

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಂಗಪಾ  ತಂ. ಮುದದ ಗ್ಯ ಯರಗಿಂಟಾ ದೇವಸೂ
ಗೂರು 55/*/1/A ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.10 110118 446677731228

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಚಮ ನಾಯಕ ತಂ. ಥಾವರೆ 
ನಾಯಕ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 445/*/5 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತೆ 1.2 119223

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಆಿಂಜನ್ಯಯ  ತಂ. ನಾಗಪಾ  
ಮಾಲುಿಂಟ ಜೇಗರಕಲ್ ಕಲಮಲಾ 100/1/* ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 0.8 32137 936574900163

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಿಂಹಲು ತಂ. ಹನ್ಮ ಿಂತ ಬಾಪೂರ ರಾಯಚೂ
ರು 72/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.00 101013 618150259580

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಟ್ಟು  ಗೊೇಪಿಕ್ಿೇಷಣ  ತಂ. ಗಟ್ಟು  
ತಿಮಮ ಯಯ ಬೇಳಮಾನ್ದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂರು 170/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.60 44422 735340257459

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತ ತಂ. ಯಾವಣಣ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 207/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.60 63821 824820864453

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಟ್ಟು  ಮುರಳ್ಳಕೃಷಣ  ತಂ. ಗಟ್ಟು  
ತಿಮಮ ಯಯ ಬೇಳಮಾನ್ದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂರು 170/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.40 42814 860076770027

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪಿ.ಕೃಷಣ  ತಂ. ಪಿ. ಗೊೇಪ್ಪಲ ಕತು ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 96/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ, ಹರೇಕಾಯಿ 1.70 164106

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಚಮ ಣಣ  ತಂ. ವಿಂಕಪಾ ಕತು ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 59/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.40 45210 908859201938



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಹನುಮಂತ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 109/1/A ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.60 63904 490387776439

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗರುರಾಜಾ ರಾವು ತಂ. 
ಭಿೇಮಶೇನ್ರಾವು ಗಿಂಜಳಿ್ಳ ಯರಗೇರಾ 462/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 101002 392712443316

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಕ್ಿ ಮ ರೆಡಿಡ  ತಂ. ಕೃಷಣ ಪಾ ಅಪಾ ನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 26/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.40 44986 324398255346

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವರಾಯ ತಂ. ನ್ರಸಪಾ  
ಅಳಗಂಡಿ ಪಲಕ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 35/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಯ ಬೇಜ್ 0.80 82459 527762476030

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಚಮ ಣಣ  ತಂ. ಶಿವಣಣ ಕಡ್ಗಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 631/*/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗಲಕಾಯಿ 1.20 115109 716983397612

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗಪಾ  ತಂ. ಭಿೇರಪಾ ಅರಳ್ಳಬೆಿಂಚಿ ಕಲಮಲಾ 57/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.90 91736 991949563020

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಬೂಬ ಸಾಬು ತಂ. 
ಕಾಶಿಮಸಾಬ ಕಡ್ಗಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 28/*/2
ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ

ರು ಬೆಿಂಡೆ 1.60 155599 530523861933

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ ತಂ. 
ಶಿವಾರೆಡಿಡ ತಲಮಾರಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸು

ಗೂರು 116/*/ಬ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459 816231709567

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜಗನಿಾ ಥ ತಂ. ಜಂಗ್ಗಲ ಪಾ ಆತ್ಕಕ ರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 551/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಚವಳೆ 0.60 62998 437897571783

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜಯಪಾ  ತಂ. ಜಂಗಿಲ ಪಾ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 283/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.80 82459 462700220854

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಯಯ  ತಂ. ಹುಸೇನ್ಪಾ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 80/*/4 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತೆ 1.00 101001 390549117277

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನ್ಮ ಿಂತಾ ತಂ. ಜಂಗಲ ಪಾ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 88/*/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹರೇಕಾಯಿ 1.60 155174 429410553971

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪ್ಪಿಂಟಯಯ  ತಂ. ಬಂಗ್ಯರಪಾ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 49/1/ 1/ಸ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬೆಿಂಡೆ 0.80 82406 207840530233

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹೇಶ ತಂ. ವಿಂಕಟೇಶ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 45/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63904 636582767272

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಯಯ  ತಂ. ರಾಮಯಯ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 44/2/ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 101013 721936130450

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಅಮರಪಾ ಮಿಟು ಕಲ್ಲಲ ರು ಮಸಕ 6/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿಲ ಗ್ಗ 0.80 42067 797358505664

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವಮಮ  ಗಂ. ಶರಣಪಾ ನಿೇರಲಕೆರಿ ಲಿಿಂಗಸು
ಗೂರು 12/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.80 48892 390566635600

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಪಾ  ತಂ. ಹರಿಯಣಣ  
ಭಗವತಿ ಪಲಗಲದಿನಿಿ ಮುದುಗಲ 52/ಪಿ3/* ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.30 46127 473120976666

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ. 
ರಾಮನ್ಗೌಡ್ ಗೌಡ್ರ ಬಗಗ ಲಗಡ್ಡ ಮಸಕ 29/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 4.80 88944 492178732727

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಂಜುನಾಥ ತಂ. ರಾಮನ್ಗೌಡ್ 
ಗೌಡ್ರ ಬಗಗ ಲಗಡ್ಡ ಮಸಕ 29/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 4.30 80545 660082411780

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚಂದರ ಶೇಖರ ತಂ. ಮರೇಗೌಡ್ ಬೈಲಗಡ್ಡ ಮಸಕ 62/1/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬದನೆ 1.20 119223 813596529545

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿರ ೇಕಾಿಂತ ತಂ. ತಿಮಮ ನ್ಗೌಡ್ ಮಟ್ಟು ರು ಮಸಕ 272/*/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.20 37859 818193257296

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿೇರಭದರ ಪಾ  ತಂ. ವಿೇರಪಾ ತಲೇಖಾನ್ ಮಸಕ 283/*/2-2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ತೆಿಂಗ 0.40 14609 862500461322

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸುರೇಶ ತಂ. ಲಿಿಂಗಪಾ  ಕಡಿ ವಿಂಕಟಾಪೂರ ಮಸಕ 30/*/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 1.70 50244

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಪಾ  ತಂ. ಹನ್ಮಂತಪಾ ಮುಸಲಿ 
ಕಾಲುಕಿಂಟ ಮಸಕ 85/2/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.80 173850 287930978091

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪರ ಶಿಂತ ತಂ. ತಿಮಮ ನ್ಗೌಡ್ ಮಟ್ಟು ರು ಮಸಕ 272/*/ಬಿ-1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.60 47768 626463721375

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಬಸವರಾಜ ತಂ. 
ಬಸವಂತಾರ ಯ ಪ್ಪಟೇಲ್ ಹರೇಜಾವೂರ ಲಿಿಂಗಸು

ಗೂರು 12/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 3.60 80612 681937173558

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಪಾ  ತಂ. ಹನ್ಮಂತಪಾ ಹರೆಉಪ್ಾ ೇರಿ ಲಿಿಂಗಸು
ಗೂರು 1/*/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 2.00 99166 359717073834

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಭಿೇಮರಾಯ ತಂ. ಹನ್ಮಪಾ ಹಾಲಭಾವಿ ಲಿಿಂಗಸು
ಗೂರು 67/ಪಿ2/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಕಲಲ ಿಂಗಡಿ 3.15 82459 570196121337

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗರುಸದದ ಮಮ  ಗಂ. ಬಸಪಾ ಈಚನಾಳ ಲಿಿಂಗಸು
ಗೂರು 54/1/* ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.80 59953 353128082215

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಂಗಮಮ  ಗಂ. ಬಸವರಡೆಡ ಪಾ ಕಾಳಾಪೂರ ಲಿಿಂಗಸು
ಗೂರು 77/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 5.00 112147 284524954339

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಕಿಕ  ಬಿೇರಪಾ  ತಂ. ಗ್ಯಯ ನ್ಪಾ ಭೇಪುರ ಲಿಿಂಗಸು
ಗೂರು 13/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.80 82394 748458403216

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶಾ ನಾಥ ತಂ. ರಾಜಶೇಖರಯಯ ಕಮಲದಿನಿಿ ಲಿಿಂಗಸು
ಗೂರು 21/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 2.00 137296 366062394759

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚಂದರ ಶೇಖರಯಯ  ತಂ. 
ರಾಜಶೇಖರಯಯ ಕಮಲದಿನಿಿ ಲಿಿಂಗಸು

ಗೂರು 40/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 2.00 192060 968183985073

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೊಡ್ಡ ಪಾ  ತಂ. ರುದರ ಪಾ ಈಚನಾಳ ಲಿಿಂಗಸು
ಗೂರು 175/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1 72539 720588726875

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಿಲ ಕಾಜುುನ್ ತಂ. ನಾಗಪಾ ಹಂಚಿನಾಳ ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 59/*/3, 58/1/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಲ ಿಂಗಡಿ 1.20 84375 784071526355

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರೇಶಾ ಪಾ  ತಂ. ವಿೇರಬಗರ ಪಾ  
ಅಿಂಗಡಿ ಹಂಚಿನಾಳ ಗರುಗಿಂ

ಟಾ 30/* ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 5.00 112147 701302325849

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಾರಪಾ  ತಂ. ಲಚಮ ಯಯ ಮಂಡ್ಲಗೇರ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 98/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 98208 891932130778

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕಮಲಮಮ  ಗಂ. ಕೃಷಣ ಪಾ ಕನಿೆ ದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 43/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.00 45941 256522099857

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕೃಷಣ ಪಾ  ತಂ. ರಂಗಪಾ ಕನಿೆ ದೊಡಿಡ ಯರಗೇರಾ 26/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.00 13740 709712497545

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಕ್ಿ ಮ ೇನಾರಾಯಣ ತಂ. ಕೆ.ಸ. 
ರಾಮಯಯ ಜುಲುಿಂಗೇರಾ ಯರಗೇರಾ 226/*/*, 227/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 4.00 67978 860306386852



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವೈ.ಎಸ್. ಸುರೇಶ ತಂ. 
ವಿರುಪ್ಪಕ್ಷಪಾ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 467/*/A/1-5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.00 53239 801811309284

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸೇಮಶಿರ ೇನಿವಾಸಗೌಡ್ ತಂ. 
ಸೇಮಚಿನಿ್ ರಾಮನ್ಗೌಡ್ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಯರಗೇರಾ 473/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ದೊಣ್ಣಣ  

ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 97307 881961816517

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅನುರಾಧ ಗಂ. ಅಿಂಜಿನ್ಯಯ ಮಾಡ್ಮಾನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂಡಾ 86/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.90 87096 355275628454

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯು. ಸುನಿೇತಾ ಗಂ. ಯು. 
ಗೊೇವಿಿಂದರೆಡಿಡ ಪೇತಗ ಲ್ ರಾಯಚೂ

ರು 229/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1.00 97680 701058486161

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿ. ಕೃಷಣ ಮ್ ರಾಜು ತಂ. ವಿ. 
ದಾನ್ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ ಗಜಾುಪುರ ದೇವಸೂ

ಗೂರು 20/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 2.00 184762 820902064552

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪಿ. ಸೇಮಚಂದರ  ತಂ. ಪಿ. 
ವಿಂಕಟರಾಜು ಕಾಡ್ಲರು ದೇವಸೂ

ಗೂರು 312/*/2, 313/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 2.00 184762 451842617242

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಿಂಹಲು ತಂ. ಈದೆಪಾ ಯಾಪಲದಿನಿಿ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 263/*/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬದನೆ 0.80 82459 247091165887

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೊಡ್ಡ ಪಾ  ಈರಪಾ  ತಂ. 
ಜಂಗ್ಗಲ ಪಾ ಪಲವಲದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ
90/*/5,43/*/1,43/*/

3
ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 97680 859911674046

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಪಾ  ತಂ. ಸಣಣ  ತಾಯಪಾ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 103/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹರೇಕಾಯಿ 1.20 113659 503890144514

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಂಗಪಾ  ತಂ. ಸಣಣ  ಹನ್ಮ ಿಂತ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 84/*/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹರೇಕಾಯಿ 0.80 75486 823874188431

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಮಕಕ  ಗಂ. ಶಖ ಹನುಮಂತು ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 119/*/5 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 1.20 113541 885919580960

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನ್ರಸಿಂಹಲು ತಂ. ನ್ರಸಯಯ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 69/*/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 1.60 151983

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಆಿಂಜಿನೇಯಯ  ತಂ. ದಿ. ಚಿನಿ್  
ಭಿೇಮಯಯ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 136/*/*,138/*/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 1.30 107622 364892577835

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತಮಮ  ಗಂ. ಅಮರಪಾ ನಿಲೇಗಲ್ ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 269/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ 0.80 32137 278225450809

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಖಾಜಾಸಾಬ ತಂ. ಹುಸೇನ್ಸಾಬ್ ನಿಲೇಗಲ್ ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 71/*/3

ಅಲಾ ಸಂಖಾಯ ತ
ರು ನಿಿಂಬೆ 0.60 26443 714512643780

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿದಿಲ ಿಂಗಪಾ  ಗೌಡ್ ತಂ. 
ನಂದನ್ಗೌಡ್ ಮರಳ್ಳ ಮುದುಗಲ 75/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 2.00 65483 295929929867

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾಿಂತೇಶ ಪ್ಪಟೇಲ್ ತಂ. 
ಸೂರನ್ಗೌಡ್ ಬೆಳಿ್ಳಹಾಳ ಮುದುಗಲ 143/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 1.20 43361 214082560219

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚಂದರ ಶೇಖರಪಾ  ತಂ. ಫಕಿೇರಪಾ ಪಿಕಳ್ಳಹಾಳ ಮುದುಗಲ 26/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 1.90 44095 950253217241

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಂತೇಷಕಮಾರ ತಂ. 
ತಿಪಾ ಣಣ  ನಾಯಕ ಅಡ್ವಿಬಾವಿ ಮುದುಗಲ 119/*/4 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2.00 65483 790280365566

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರವಿಪುರುಶೇತು ಮ ತಂ. 
ಪುರುಶೇತು ಮ ಮಲಾಲ ಪುರ ಗರುಗಿಂ

ಟಾ 45/*/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗ್ಗಗ 1.00 54059 221968632606

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಂಕರ ಪಾ  ತಂ. ಸಗರಪಾ ಪಿಕಳ್ಳಹಾಳ ಮುದುಗಲ 61/*/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 0.70 25015 684115067020

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹರೇ ಮಹಾಿಂತಪಾ  ತಂ. 
ಸಗರಪಾ ಪಿಕಳ್ಳಹಾಳ ಮುದುಗಲ 61/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 0.40 18147 359034911626

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸಟಪಾ  ತಂ. ಜಿರಲ್ಪಾ ಹಂಚಿನಾಳ ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 4/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.70 43767

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಲಲ ಪಾ  ತಂ. ಜಿರಲ್ಪಾ ಹಂಚಿನಾಳ ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 4/*/ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.70 43097

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವನ್ಮಮ  ಗಂ. ತಿಮಮ ಣಣ ಹಂಚಿನಾಳ ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 4/*/ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.70 43928

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರಮಮ  ಗಂ. ಗದೆದ ಪಾ ಹಂಚಿನಾಳ ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 5/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 5.00 201224

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಭಿೇಮಪಾ  ತಂ. ಜಿರಲ್ಪಾ ಹಂಚಿನಾಳ ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 4/*/ಪಿ4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 0.70 44326

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿ. ರಾಜೇಶ ತಂ. ವಿ. 
ಶಿರ ೇನಿವಾಸರಾವ ಗಿಂತಗೊೇಳ ಗರುಗಿಂ

ಟಾ 150/2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 99269

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿ. ಲಕ್ಿ ಮ ೇ ಗಂ. ವಿ. ರಾಜೇಶ ಗಿಂತಗೊೇಳ ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 150/2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 99318 517653104314

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹಮಾಬಿಿಂದು ಎ. ಗಂ. ಬಿ. 
ವಿಂಕಟೇಶ ಗಿಂತಗೊೇಳ ಗರುಗಿಂ

ಟಾ 152/2/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 99318

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿ. ವಿಂಕಟೇಶ ತಂ. ವಿ. 
ಶಿರ ೇನಿವಾಸರಾವ ಗಿಂತಗೊೇಳ ಗರುಗಿಂ

ಟಾ 152/2/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 98790 500402217351

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದುರಗಪಾ  ತಂ. ಕೂಡೆಲ ಪಾ ಗಿಂತಗೊೇಳ ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 157/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.20 62364 470861581876

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಪಾ  ತಂ. ಸಗರಪಾ ಪಿಕಳ್ಳಹಾಳ ಮುದುಗಲ 61/*/9 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಬೇ/ಪೇರಲ 0.70 25014 766473414899

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಪಾ  ತಂ. ಹನುಮಪಾ ಹೊಗರನಾಳ ತುವಿುಹಾ
ಳ 26/*/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬೆಿಂಡೆ 1.40 134603 864608428753

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಯಂಕಪಾ ತುವಿುಹಾಳ ತುವಿುಹಾ
ಳ 109/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗ್ಗಗ 1.00 37688 893554281955

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಿಿಂಗರೆಡಿಡ ಪಾ  ತಂ. 
ಸೇಮಲಿಿಂಗಪಾ ಗೊೇರಲ್ಲಟ ತುವಿುಹಾ

ಳ 134/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013 382753230282

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹುಲಿಗ್ಗಮಮ  ಗಂ. ಮಲಲ ಪಾ ಹರೇಭೇಗಿು ತುವಿುಹಾ
ಳ 55/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.20 37557 224840199813

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪವಿತರ  ಗಂ. ರುದರ ಪಾ  ಹೂಗ್ಯರ ನಿೇರಮಾನಿಾ ಕಲ್ಲಲ ರ 70/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿಲ ಗ್ಗ 0.40 29909 938938792416

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಉಮೇಶರೆಡಿಡ  ತಂ. ಚನಿಾ ರೆಡಿಡ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನಿಾ 556/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.80 78770 632656036776

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಕ್ಿ ಮ ೇ ಗಂ. ಭಿೇರಪಾ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನಿಾ 559/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459 602428321457

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಭಿೇರಪಾ  ತಂ. ಲಿಿಂಗ್ಯ ಮಾನ್ವಿ ಮಾನಿಾ 559/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.60 58070 353325633243



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾಗರಾಜ ತಂ. ರಾಮಣಣ ಚಿಕಕ  ಅಿಂತರಗಂಗಿ ಮಸಕ 3/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.10 110118 981668993801

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಿರಿಜಮಮ  ಗಂ. ಶಿದಿಲ ಿಂಗಪಾ ಮಟ್ಟು ರು ಮಸಕ 167/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 98798 795561018393

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ದೊಡ್ಡ ನ್ಗೌಡ್ 
ಪ್ಪಟೇಲ ಕಾಟಗಲ್ ಮಸಕ 27/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.70 73182 801872583275

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕರಿಯಪಾ  ತಂ. ರಾಮಣಣ ಚಿಕಕ  ಅಿಂತರಗಂಗಿ ಮಸಕ 3/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.10 110118 312953332470

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದುರುಗವಾ  ಗಂ. ಯಮುನ್ಪಾ ತೆರಿಬಾವಿ ಮಸಕ 12/*/4 ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 0.80 82459 794011879605

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಚಂದರ ಪಾ  ತಂ. ರಾಮದಾಸ ತಡ್ಕಿ ಮುದುಗಲ 63/*/E ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1.00 101013

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಈರಮಮ  ಗಂ. ದೇವಪಾ  ನಾಯಕ ತಡ್ಕಿ ಮುದುಗಲ 74/*/A ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 101013 974245134327

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಲಲ ಪಾ  ತಂ. ಗರನಾಫಪಾ ಬೈಲಗಡ್ಡ ಮಸಕ 95/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.30 128327 401157185104

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮರಪಾ  ತಂ. ಬಸಪಾ ತಿೇಥುಬಾವಿ ಮಸಕ 25/*/6 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.30 128327 296690844098

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸರೆಡಿಡ  ತಂ. ರಾಮಚಂದರ ರೆಡಿಡ ಯದಾಲ ಪುರ ಗಿಲ್ಲ ೇಸು
ಗೂರು 93/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.10 110118 773219735065

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ವಡ್ಲ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 22/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 119201

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸವಾರೆಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಯಯ ವಡ್ಲ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 55/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 101013 292998265875

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಂಕಟಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ವಡ್ಲ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 22/*/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬದನೆ 1.20 118851

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಕ್ಿ ಮ ೇ ಗಂ. ಶಂಕರ ಪಾ ವಡ್ಲ ಿಂದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 42/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.50 50055 558433542894

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಆಿಂಜನ್ಯಯ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಯರಗಿಂಟಾ ದೇವಸೂ
ಗೂರು 204/ಪಿ2/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಹರೇಕಾಯಿ&ಸೌತೆ 0.70 71953 824260407089

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ತಿಮಮ ಯಯ  ತಂ. ಹನ್ಮಯಯ ಆತ್ಕಕ ರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 528/*/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬದನೆ&ಸೌತೆ 0.80 82314

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಆಿಂಜನ್ಯಯ  ತಂ. ಚಿನಿ್  
ರಾಮಯಯ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 52/ಪಿ2,52/ಪಿ,52/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ&ಸೌತೆ 1.00 100853 392396418847

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸಣಣ  ಮಲ್ಲ ೇಶ ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಮಾಡ್ಮಾನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂಡಾ 15/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013 450011274861

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಂಕರ ಪಾ  ತಂ. ಆಿಂಜಿನೆಯಯ ಮಾಡ್ಮಾನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂಡಾ 42/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 0.60 63904 828931717465

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ತಂ. ಈರಣಣ ಅಪಾ ನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 67/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಹರೇಕಾಯಿ 0.40 45239 373998870988

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜಂಗ್ಗಲ ಪಾ  ತಂ. ಹನ್ಮ ಿಂತ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 139/*/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013 980793602337

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಜಗನಿ್ ಥ ತಂ. ಸಣಣ  ತಾಯಪಾ ನಾಗನ್ದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 103/*/5 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟೊಮಾಯ ಟೊ&ಹರೇ

ಕಾಯಿ 1.00 101012 668973462642

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಹಾದೇವಪಾ  ತಂ. ಆದೆಪಾ ರಾಳದೊಡಿಡ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 85/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 113820 233281940372

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಾರೆಪಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪಾ  ಸಿಂಗ ಗಣಮೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 195/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೌತೆ 0.60 53394 716478010933

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರದಮಮ  ಗಂ. ಅಿಂಜಿನ್ಯಯ ಚಂದರ ಬಂಡಾ ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 146/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ&ಹರೇ

ಕಾಯಿ 0.6 58659 613311164392

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ್ ತಂ. 
ಶಿವಾರೆಡಿಡ ತಲಮಾರಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸು

ಗೂರು 116/*/ಬ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 77549 816231709567

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪಿ. ವಾಣಿ ಗಂ. ಪಿ. ವಿಂಕಟರಾಜು ಗಜಾುಪುರ ದೇವಸೂ
ಗೂರು 19/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.60 140015 505391608878

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜೇಶಾ ರಿ ಗಂ. ನ್ರಸಿಂಹರೆಡಿಡ ಉಿಂಡಾರ ಳದೊಡಿಡ ರಾಯಚೂ
ರು 203/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತೆ 1.20 119205 905336401679

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಲಲಿತಮಮ  ಗಂ. ವಿೇರಬಸಪಾ ದಿದದ ಗಿ ಜವಳಗೇರಾ 55/1/* ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013 462210793182

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಗಂಗಮಮ  ಗಂ. ಹನುಮಂತ ಹುಡಾ ಹುಡಾ 215/*/ಬ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 100634 907268164782

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸುದನಿ್ ಸಕಾಕ ದಾರ ತಂ. 
ಹಷುತಸಕಾಕ ದಾರ ಸಿಂಧನೂರು ಸಿಂಧನೂ

ರು 346/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013 411164739853

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಕಮಾರಸಾಾ ಮಿ ತಂ. 
ತಿರ ಜಾಾ ನ್ಸಾಾ ಮಿ ಹುಡಾ ಹುಡಾ 218/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1.00 103761 834206236636

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಮೇಶ ಪೂಜಾರಿ ತಂ. ಪಂಪಣಣ  
ಪೂಜಾರಿ ನಿೇರಮಾನಿಾ ಕಲ್ಲಲ ರ 326/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.20 35859 938938792416

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವರಾಜ ತಂ. ಬಸಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ನಿೇರಮಾನಿಾ ಕಲ್ಲಲ ರ 326/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ 1.00 37243 938938792416

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಶರಣಪಾ ಮಟ್ಟು ರು ಮಸಕ 3/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 187966 319374200034

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಉಮೇಶ ತಂ. ಸಣಣ ರಂಗಪಾ ಆತ್ಕಕ ರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ

282/*/, 284/7, 
368/4

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.00 53043 371668489480

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎಿಂ. ಜಗದಿೇಶ ಗೌಡ್ ತಂ. ಸಣಣ  
ರಂಗಪಾ ಆತ್ಕಕ ರು ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 283/*/4282/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.80 47880 751651061416

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಸಪಾ  ತಂ. ವಿಂಕಣಣ ಸರವಾರ ಸರವಾರ 40/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.30 128327 21163196607

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ದೇವಮಮ  ಗಂ. ಹನುಮಂತಾರ ಯ ಸರವಾರ ಸರವಾರ 40/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.30 128327 722755424643

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ನಾರಾಯಣ ತಂ. ದಿ.ಹುಸೇನ್ಪಾ ಗಿಂಡ್ರ ವಲಿ ಗಿಲ್ಲ ೇಸು
ಗೂರು 18/*/ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013 492577238086

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಸೌಮಯ ರಾಣಿ ಗಂ. ಉಮೇಶ 
ಎಮ್.

ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ
ಡಾ 319/*/10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇತಾಫಲ 1.70 57188 618039659625



ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶೆಾ ೇತಾ ಪ್ಪಟೇಲ್ ತಂ. 
ರಾಜಶೇಖರ್ ಗೌಡ್ ಪೇತಗ ಲ್ ರಾಯಚೂ

ರು 48/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇತಾಫಲ 2.00 93984 766571662585

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಎಮ್. ಆಿಂಜನೇಯಪಾ  ತಂ. 
ಸಂಜಿೇವಪಾ ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ

319/*/7, 
319/*/4,319/*/8,3
19/*/9,319/*/16,3
19/*/14,319/*/15

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಿಂಜೂರ 1.78 57188 425492695752

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಪೂಣಿುಮಾ ಪ್ಪಟೇಲ್ ತಂ. 
ಮಂಗಳ ಪ್ಪಟೇಲ್ ಪೇತಗ ಲ್ ರಾಯಚೂ

ರು 51/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇತಾಫಲ 2.00 98411 845679191135

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಶಿಕಲಾ ಅಲಿಯಾಸ್ 
ರಮಾದೇವಿ ಗಂ. ಚನಿ್ ಬಸವ 

ನಾಯಕ್
ಕಟಲ ಟಕೂರು ಚಂದರ ಬಂ

ಡಾ 319/*/11 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಿಂಜೂರ 0.80 39359 206771651228

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಅಮೇರೇಶ ತಂ. ಕಾಿಂತರೆಡಿಡ ತುರಕಂಡೇಣ ಗಿಲ್ಲ ೇಸು
ಗೂರು 182/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 1.20 84618 395706070234

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶರಣಮಮ  ಗಂ. ಕಾಿಂತರೆಡಿಡ ತುರಕಂಡೇಣ ಗಿಲ್ಲ ೇಸು
ಗೂರು 183/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ/ಪರಂಗಿ 2.00 114334 625047898918

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶೇಕರಪಾ  ತಂ. ಈರಣಣ ಆಲಕ ೇಡ್ ಅರಕೇರಾ 155/*/ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನ್ಮ ಯಯ  ತಂ. ಹನುಮಗೌಡ್ ಭೂಮನ್ಗಿಂಡ್ ಅರಕೇರಾ 30/*/ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.60 155642

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಬಿ.ಆಿಂಜನೇಯ ತಂ. ದುರಗಪಾ ಯರಮರಸ ಅರಕೇರಾ 62/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿಿಂಬೆ 1.60 59248

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನುಮಂತಾರ ಯ ತಂ. ಚಂದಪಾ ಆಲಕ ೇಡ್ ಅರಕೇರಾ 174/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63904

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನ್ಮ ಿಂತ ತಂ. ದೊಡ್ಡ  
ತಿರುಮಲಲ ಯಯ ಅರಕೇರಾ ಅರಕೇರಾ 296/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 119223

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವಶರಣ ತಂ. 
ಹನುಮಂತಾರ ಯ ಗ್ಯಲಿ ಅರಕೇರಾ ಅರಕೇರಾ 294/*/ಅ-1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.80 82459

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಂಗಣಣ  ತಂ. ಅಮರಣಣ ಗೌಡ್ ಅನ್ವಾರ ಅರಕೇರಾ 60/*/2 ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಯಂಕೇಬ ತಂ. ಚಂದಪಾ ಅಡ್ಕಲಗಡ್ಡ ಅರಕೇರಾ 17/*/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 2.00 192060

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಂದಲಯಯ  ತಂ. ಹನ್ಮ ಿಂತ ಆಲಕ ೇಡ್ ಅರಕೇರಾ 155/*/ಬ2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1.00 101013

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಶಿವಮಮ  ಗಂ. ಬೆಟು ಪಾ ಗೌಡ್ ಹೊನಿಾ ಳಿ್ಳ ಗರುಗಿಂ
ಟಾ 334/*/ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.50 76235 467559883515

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹುಸೇನ್ಪಾ  ತಂ. ಈರಪಾ ಸಿಂಗ್ಯಪುರ ಹುಡಾ 81/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63904 533194285104

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ರಾಷ್ಟು ರೇಯ 
ಕೃಷ್ಟ 
ವಿಕಾಸ 

ಬಸಪಾ  ತಂ. ಶಿವಪಾ ಪರಾಪುರ 66/*/ಅ-2 ಪ.ಜಾತಿ FgÀÄ½î 1.27 23900 888493872822 10603101011395

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

²ªÀgÁd vÀA. §¸ÀªÀgÁd ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ 71/1/*, 72/*/* ಪ.ಜಾತಿ FgÀÄ½î 0.44 23900 797847156948 10672101064421

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀiÁ£À¥Àà vÀA. gÀAUÀ¥Àà ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ 83/2/* ಪ.ಜಾತಿ °A¨É 1 23900 776939414603 10672100017220

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ZÀAzÀ¥Àà vÀA. ºÉÆ£Àß¥Àà ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ 12/*/C ಪ.ಜಾತಿ °A¨É 2.16 33500 699333211472 10672100019499

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

§¸ÀªÀgÁd vÀA. gÀAUÀAiÀÄå ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ 37/*/PÀ.¥ÀÄ ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 23900 20145143150.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀÄ®èAiÀÄå vÀA. °AUÀ¥Àà ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ 56/2/* ¥À.eÁw FgÀÄ½î 1.00 33500 561540153733 10672100019503.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

²ªÀ¥Àà vÀA. ¨Á®¥Àà ¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ 26/*/§/2 ¥À.¥ÀAUÀqÀ FgÀÄ½î 1 10000 970569307773

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

±ÀgÀt¥Àà vÀA. «gÀÄ¥ÀtÚ SÁ£Á¥ÀÄgÀ 337/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2 8000 249539114735 33265203743

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

FgÀtÚ vÀA. CAiÀÄå¥Àà 
UÀAUÀ±ÉnÖ

¥ÀgÁ¥ÀÄgÀ 86/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.2 10000 791450609476

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

gÀ²ä UÀA. JªÀiï. ±ÀAPÀæ¥Àà CgÀPÉÃgÀ 148/*/C ªÀÄ»¼É zÁ½A¨É, ¥À¥ÁàAiÀÄ 2.00 10000 405548420015 2797101009163

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA. zÉÃªÀ¥Àà ªÀÄ¹Ì 322/* ¥À.¥ÀAUÀqÀ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 2.2 19500 645959883077 10741100007079

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

®PÀÀëöät vÀA. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 
¨sÀdAwæ

PÀ£Áß¼À 72/*/1 ¥À.eÁw ¥ÉÃgÀ® 1 130000 278860663271 18042200145017

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¥ÀgÀ¸À¥Àà vÁ¬Ä. ²ªÀ¥Àà ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄ 322/*/4 ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 16500 456741401848 10801101052268

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

UÀÄgÀ¥Àà vÀA. ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà AiÀÄgÀUÀÄAmÁ 28/*/* ¥À.¥ÀAUÀqÀ vÀgÀPÁj 1.2 78600 122901010008965

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

zsÀ£À±ÉnÖ vÀA. ªÀiÁ£À¹AUÀ dAVgÁ¥ÀÆgÀ 8/¦£À/3 ¥À.eÁw zÁ½A¨É 1 78600 229201000007140

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA. 
ªÀÄjAiÀÄ¥Àà

¸ÀÁ£À¨Á¼À 51/*/4 ¥À.eÁw vÀgÀPÁj 1.2 48000 452900486684 452900486684

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀA. «ÃgÀtUËqÀ
ªÀÄÄ¸À°PÁgÀ®PÀÄ

An
119/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÄ°èUÉ 0.80 13400 301393733917 10801101050534

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

§¸À£ÀUËqÀ vÀA. ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÄÖgÀÄ 3/.1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 8000 319374202234 18042200056799

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀÄ®èªÀÄä UÀA. 
ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà

CAPÀ¸ÀzÉÆrØ 50/§ ªÀÄ»¼É FgÀÄ½î 0.9 35000 992103568560 18262210008142

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀA. 
£ÁUÀ¥Àà

¨ÉqÀgÀPÁgÀ®PÀÄA
n

65/D ¸ÀtÚ »qÀÄªÀ½ ªÀÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.6 16750 760201835843 10801100003043

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

§¸ÀªÀÄä UÀA. AiÀÄªÀÄ£À¥Àà ªÀÄlÄÖgÀÄ 231/¹ ªÀÄ»¼É FgÀÄ½î 1.2 35000 703492721985 18042200022422

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

«±Àé£ÁxÀgÉqÉØ¥Àà vÀA. 
«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà

¨ÉÃqÀgÀ 
PÁ®ðPÀÄAn

6/*/2 ¸ÀÁªÀiÁ£Àå vÀgÀPÁj 0.56 30000 900459188610 10801101029358

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

®PÀëöät¹AUï vÀA. »gÁ¯Á®
»gÉÃ 

CAvÀgÀUÀAVÃ
25/5C ¸ÀÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.00 30000 370787422691 545101012836



ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

©üÃªÀÄªÀé UÀA. ±ÀgÀt§¸À¥Àà aPÀÌ CAvÀgÀUÀAV 25/*/2F ªÀÄ»¼É ªÀÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 35000 994897524906

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

dAiÀÄ²æÃ UÀA. AiÀÄAPÀtÚ UÀÄrºÁ¼À 129/*/4 ªÀÄ»¼É PÀj¨ÉÃªÀÅ 1.39 35000 324281918656 32205095971

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

²ªÀªÀÄä UÀA. ±ÀAPÀæ¥Àà UÀÄrºÁ¼À 129/*/3 ªÀÄ»¼É PÀj¨ÉÃªÀÅ 1.39 35000 662617093407 18042230005375

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

§¸ÀªÀÄä UÀA. ZÀ£Àß¥Àà ¨É®èzÀ ªÀÄgÀr 91/*/1 ªÀÄ»¼É ¤A¨É 1.20 35000 598307127701 34800507870

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA. 
£ÁUÀ£ÀUËqÀ

«ÄnÖPÉ®ÆègÀÄ 67/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 2.00 50000 569054611160 124800101003935

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA. wªÀÄätÚ UÀÄrºÁ¼À 168/*/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀj¨ÉÃªÀÅ 1.00 8000 843628683220 18042200163935

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀÄºÁAvÉÃ±À vÀA. 
wªÀÄä£ÀUËqÀ

ªÀÄ¹Ì 342/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤A¨É 0.80 19200 704969437738 30432076985

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

CªÀÄgÀtÚ vÀA. ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà AiÀÄgÀUÀÄAmÁ 14/*/2J ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ, zÁ½A¨É 2 8000 939922199567 2900300316397

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

CªÀÄgÀÉÃ±À vÀA. 
ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà

PÁ¼Á¥ÀÆgÀ 123/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ, zÁ½A¨É 2.8 8000 958674691696 4552500100337900.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¹vÀªÀÄä UÀA. ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ªÀÄ¹Ì 356/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 2 35000 307662334473 18262200027270.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀÄjAiÀÄªÀÄä UÀA. 
ºÉÆ½AiÀÄ¥Àà

¢UÀÎ£ÁAiÀÄä£À ¨Á« 17/*/3 ¥À.eÁw §zÀ£É 0.80 10000 342218254623 33991713225

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀA. §¸À¥Àà PÀªÀÄAqÀ®¢¤ß 16/*/5 ¥À.eÁw ªÀÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 30000 389601304742 1711101018102

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀÄjAiÀÄ¥Àà vÀA. §¸À¥Àà PÀªÀÄAqÀ®¢¤ß 16/*/5 ¥À.eÁw §zÀ£É 1.00 35000 249633018136 5349101002241

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

©üÃªÀÄ¥Àà vÀA. wªÀÄätÚ ªÉÄ¢Q£Á¼À 117/1 ¥À.eÁw ªÀÄiÁªÀÅ 2 8250 565887054272 5350101001103

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA. 
ªÀÄgÉÃUËqÀ

¨ÉÊ®UÀÄqÀØ 62/1/3 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÀÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 10000 813596529545 62280817167

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀªÀÄªÀé UÀA. 
gÁªÀÄ£ÀUËqÀ

«ÄAZÉÃj 12/*/* ¥À.¥ÀAUÀqÀ ¥À¥ÁàAiÀÄ, zÁ½A¨É 3.34 10000 710679657298 62117732782.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

CªÀÄgÀ¥Àà vÀA. ¸ÀAUÀ¥Àà «ÄnÖPÀ®ÆègÀÄ   10/5 ¥À.¥ÀAUÀqÀ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.6 10000 814053530559 37001223263

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

AiÀÄªÀÄ£À¥Àà vÀA. VjAiÀÄ¥Àà ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ 82/2 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ¥À¥ÁàAiÀÄ 2.00 10000 988895639245 545101014631

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¤AUÀ¥Àà vÀA. CªÀÄgÀ¥Àà PÉÆÃoÁ 103/*/6 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ¤A¨É, £ÀÄUÉÎ 0.6 9750 842790394426 62455071121.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÉAPÀtÚ vÀA. zÉÆqÀØ 
PÁ¼À¥Àà

ªÀÄ¹Ì 345/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 2.2 30000 30866589008.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

VjAiÀiÁå vÀA. ¯Á®¥Àà FZÀ£Á¼À 77/*/* ¥À.eÁw ¥À¥ÁàAiÀÄ, zÁ½A¨É 2.2 10000 940081324729 10719101030910.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA. zÉÃªÀ¥Àà ªÀÄ¹Ì 322/* ¥À.¥ÀAUÀqÀ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 2.2 17550 645959883077 10741100007079

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

®PÀÀëöät vÀA. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà 
¨sÀdAwæ

PÀ£Áß¼À 72/*/1 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ¥ÉÃgÀ® 1 65000 278860663271 18042200145017

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀÄ®UÀªÀÄä UÀA. ºÀÄ®UÀ¥Àà UÉÆÃgÉ¨Á¼À 14/*/1 ¥À.eÁw
»ÃgÉPÁ¬Ä, 

mÉÆªÀiÁåmÉÆ
1.2 35000 10719100305941

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

UÀAUÀªÀÄä UÀA. zÉÃªÀ¥Àà UÉÆÃ£ÀªÁgÀ 17/*/* ¥À.¥ÀAUÀqÀ vÀgÀPÁj 1 35000 10801100003934

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

gÁd¥Àà vÀA. ºÀ£Àä¥Àà eÁ°¨ÉAa 47/¦1/* ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 2 8000 477339688655.000 4552500101282200

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

§¸À°AUÀ¥ÀàUËqÀ vÀA. 
§¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ

dAVgÁ¥ÀÄgÀ 21/*/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 1 30000 245226620417 122901010011015

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ vÀA. 
±ÀgÀt¥Àà

dAVgÁ¥ÀÄgÀ 9/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 1 30000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¸ÀAPÉÃvÀ £ÁqÀUËqÀ vÀA. 
±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁd

dAVgÁ¥ÀÄgÀ 21/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 1 30000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

CA§ªÀÄä UÀA. CAiÀÄå¥Àà gÁªÀÄvÁß¼À 95/2/2 ªÀÄ»¼É ¤A¨É 1.00 25000 722588044759 7462500100524701…

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¥ÀA¥Á¥Àw vÀA. ©üÃªÀÄ¥Àà ºÀÄ®ÆègÀÄ 53/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 20000 208839071671 34947445192

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

C£Àß¥ÀÆtð UÀA. wªÀÄägÉrØ gÁªÀÄvÁß¼À 95/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.20 15000 842772911951 20261568737

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

UÉÆÃ¦«dAiÀÄ®QëöäÃ UÀA. 
§®gÁªÀÄªÀÄÆwð 

PÀÄ£ÀßlV 134/*/2 ªÀÄ»¼É PÀj¨ÉÃªÀÅ 0.6 35000 3271477726372 64115977117

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

PÉÆAqÀAiÀÄå vÀA. 
ZÉ£ÀßAiÀÄå

aAvÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ 49/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤A¨É, ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 3.16 8950 441820699569 32332605242

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

®QëöäÃ UÀA. ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¢¢ÝV 43/* ªÀÄ»¼É ¥ÉÃgÀ¯ï 1 35000 379906325844 62507985413

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

J. £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ vÀA. 
gÁªÀÄgÉrØ

ºÀÄ®ÄUÀÄAa 53/*/¹2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤A¨É 1.8 24800 547469684233 18032210000933

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

®°vÀªÀÄä UÀA. «ÃgÀ§¸À¥Àà ¢¢ÝV 55/1 ªÀÄ»¼É ªÀiÁªÀÅ 0.4 63000 462210793182 1200300028334

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

®QëöäÃzÉÃ« UÀA. C¼Àî¥Àà §¤ßUÀ£ÀÆgÀÄ 126/2/2 ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.67 14500 205359089403 10964101002704

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀÄ¯ÉèÃ±À vÀA. zÀÄgÀUÀ¥Àà M¼À§¼Áîj 74/1/6 ¥À.eÁw ¤A¨É 1.00 14500 658096004687 62237569067

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀA. 
CAiÀÄå¥Àà

¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆgÀ 56/*/1 ¥À.eÁw ¤A¨É 1.41 63000 698694535721 10964101018705

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

PÀjAiÀÄªÀÄä UÀA. 
ªÀÄjAiÀÄ¥Àà

¨É¼ÉUÀÄQð 13/*/1 ¥À.eÁw FgÀÄ½î 1 16145 518188474574 6021581135



ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

«. PÉÆAqÀAiÀÄå vÀA. 
ZÀ£ÀßAiÀÄå

aAvÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ 49/*/* ¥À.eÁw °A¨É, ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 3.36 8950 441820699569.000 32332605242

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA. 
¹zÀÝ£ÀUËqÀ

£ÀAd®¢¤ß 4/*/¹ ¥À.¥ÀAUÀqÀ ²æÃUÀAzsÀ 1.51 15000 765226658939 31797840623

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA. 
¹zÀÝ£ÀUËqÀ

£ÀAd®¢¤ß 4/*/¹ ¥À.¥ÀAUÀqÀ ²æÃUÀAzsÀ 1.51 12400 765226658939 31797840623

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

zÁ£À£ÀUËqÀ vÀA. 
PÀ£ÀPÀ£ÀUËqÀ

UÉÆ§âgÀPÀ®è 110 ¥À.¥ÀAUÀqÀ zÁ½A¨É 2.4 10000 517037895270 10822101004508

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

UÀAUÀªÀÄä UÀA. ²ªÀ¥Àà ¨sÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ 16/¦2/1§-2 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.53 63000 481804457521 10849100303206

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ vÀA. 
zÀÄgÀUÀ¥Àà

ªÀiÁqÀ²jªÁgÀ 6/*/* ¥À.¥ÀAUÀqÀ vÀgÀPÁj 0.91 16145 888981428301 169400101005075

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

AiÀÄ®èªÀÄä UÀA. gÁªÀÄtÚ ªÀiÁqÀ²jªÁgÀ 97/*/§ ¥À.¥ÀAUÀqÀ vÀgÀPÁj 2.32 9950 707973917578 30398711304

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

PÀÁ²ªÀÄ¥Àà vÀA. w¥ÀàAiÀÄå AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ 23/*/8 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ¤A¨É 1.85 31000 541248615895 18032250021150

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

µÀtÄäR¥Àà vÀA. JªÀiï. gÁªÀÄtÚ ªÀiÁ¤é 628/*/2 ¥À.eÁw ¥ÉÃgÀ® 0.99 10000 813340489021 62010897642.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

µÀtÄäR¥Àà vÀA. JªÀiï. gÁªÀÄtÚ ªÀiÁ¤é 628/*/2 ¥À.eÁw ¥ÉÃgÀ® 0.99 29988 813340489021 62010897642.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ vÀA. §¸Àì¥Àà DvÀÛ£ÀÆgÀÄ 48/*/C ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.28 841822832005 10774100004363.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ vÀA. §¸Àì¥Àà DvÀÛ£ÀÆgÀÄ 48/*/C ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.28 15500 841822832005 10774100004363.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

FgÀªÀÄä UÀA. FgÀ¥Àà £É®UÀ®¢¤ß 52/*/2 ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.6 10000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

f. gÁªÀÄtÚ vÀA. UÀ§ÆâgÀ 
¹zÀÝ¥Àà

ªÀiÁ¤é 576/*/4 ¸ÀtÚ gÉÊvÀ §zÀ£É 0.5 10000 621693734774 5782101001670.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

gÁZÀAiÀÄå vÀA. ¸Á§AiÀÄå PÉÆgÀ«ð 203/*/4 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.9 10000 18092210042851.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÉAPÀmÉÃ±À vÀA. ¨sÉÆÃd¥Àà ªÀiÁ¤é 97 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.8 10000 706536582655 143801011002101.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

§¸À¥Àà vÀA. CªÀÄgÀ¥Àà ¤ÃgÀªÀiÁ¤é 165/1/* ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÀiÁªÀÅ 0.8 6300

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

J£ï. ¥ÀzÁäªÀw UÀA. J£ï. 
gÁªÀÄPÀÈµÀÚ

DvÀÛ£ÀÆgÀÄ 201/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.87 35000 845530157129.00 315501928407.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀA. ¸ÀtÚ 
zÁåªÀ¥Àà

JA. gÁªÀÄ®¢¤ß 34/4/1 ¥À.ªÀUÀð ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 3.34 10000 858032648756 32890404364.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

°°è ¥ÀÄµÁà UÀA. J£ï. ¥Àæ¸ÁzÀ gÀ§âtPÀ¯ï 7/*/1 ªÀÄ»¼É ªÀiÁªÀÅ 2 29988 678684213012 62204518985.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

§. ®QëöäÃ UÀA. ©. 
ªÉAPÀmÉÃ±ÀégÀgÁªÀ

aÃPÀ®¥À«ð 132/*/7 ªÀÄ»¼É ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2 2500 665529568772 105761000006842.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

JA. agÀAfÃ« vÀA. JA. 
PÉÆÃmÉÃ±ÀégÀgÁªÀ

aÃPÀ®¥À«ð 141/*/3 ¸ÀtÚ gÉÊvÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.22 2500 839299514746 254410100031706.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

PÉ. ¥ÉzÀÝgÁd vÀA. 
¸ÀÄ¨ÁâgÁªÀ 

dÄmÁè¥ÀÆgÀ 14/*/5 ¸ÀtÚ gÉÊvÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.2 2500 442901080003 143801011001033.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¥ÀzÀä UÀA. §¸ÀªÀgÁd ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ 20/*/1 ªÀÄ»¼É zÁ½A¨É 1.26 16750 627784339931 10778100204677.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀA. zÉÃªÀgÉrØ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ 20/*/2 ªÀÄ»¼É zÁ½A¨É 1.2 16750 844972399211 10778100205924.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA. ±ÀgÀt¥Àà ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ 134/*/D ¸ÀÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 1.00 11600 15504104045 10778100004553.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

«±Àé£ÁxÀ vÀA. ±ÀgÀt¥Àà ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ 24/¦1/D ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 1.00 8000 637671178526

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

gÁªÀÄ¥Àà vÀA. PÁªÀÄAiÀÄå PÀÄrð 167/*/D ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2 10000 576441850419 10863100006464.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

D®A¨ÁµÁ vÀA. ¸À§âd°¸Á§ ªÀiÁ¤é 39/1/1 ¸ÀtÚ gÉÊvÀ
§zÀ£É, 

mÉÆªÀiÁåmÉÆ
1 10000 549408832741 10734100225906.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀÄPÀÆâ¯ï vÀA. ¸À§Ó°¸Á¨ï ªÀiÁ¤é 39/2/2 ¸ÀtÚ gÉÊvÀ
§zÀ£É, 

mÉÆªÀiÁåmÉÆ
0.9 10000 304907103481 10734100012841.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¸À.§¸ÀªÀgÁd vÀA. 
«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 

¤ÃgÀªÀiÁ¤é 302/*/3 ¸ÀtÚ gÉÊvÀ
§zÀ£É, 

mÉÆªÀiÁåmÉÆ
1.2 10000 690642613758 31940903503.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀäAvÁæAiÀÄ vÀA. §¸Àì¥Àà DvÀÛ£ÀÆgÀÄ 48/*/C ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.28 10000 841822832005 10774100004363.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ZÀ£Àß§¸ÀªÀ ªÉÄÃn vÀA. 
§¸Àì¥Àà

PÀÁZÁ¥ÀÄgÀ 19/*/2 ¸ÀtÚ gÉÊvÀ FgÀÄ½î 1.2 16000 9139073860099 62274554841.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

s¸ÀgÀ¸ÀévÉªÀÄä UÀA. 
CªÀÄgÀ¥Àà

¨ÉAZÀªÀÄgÀr 5/*/E/2 ªÀÄ»¼É ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 16000 271132198305 10778100204015.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

§¸À£ÀUËqÀ vÀA. ±ÀAPÀgÀ¥Àà C«ÄÃ£ÀUÀqÀ 15/*/©-2 ¸ÀtÚ gÉÊvÀ FgÀÄ½î 1.6 13400 638964382063 10778100203581.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀA¥ÀªÀÄä UÀA. «ÃgÉÃ±À ¨ÉAZÀªÀÄgÀr 40/*/9 ªÀÄ»¼É zÁ½A¨É 1 16000 302480361687 10778101003138.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

CrªÉÃAzÀæ vÀA. 
ºÉÃªÀÄAvÀgÁd

¸ÀtÚ ºÉÆ¸ÀÄgÀ 84/*/C/1 ¸ÀtÚ gÉÊvÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 10000 669552353906 20195607579.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA. 
¸Áé«ÄzÁ¸ï

©ZÁÑ° 346/6 ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.2 15000 236037384953 10607101043729.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA. 
¸Áé«ÄzÁ¸ï

©ZÁÑ° 346/6 ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.2 10000 236037384953 10607101043729.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà vÀA. 
£ÀgÀ¸À¥Àà

E¨Áæ»AzÉÆrØ 164/2 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 15000 8487 3253 5856 10862100000667

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀÁæAiÀÄ vÀA. 
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà

¥À®ÌAzÉÆrØ 72/1 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 15000 8196 3323 8859 10862100003984

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀÄ°UÉ¥Àà vÀA. PÉ.wªÀÄä¥Àà °AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ 277/*/1 ¥À.¥ÀAUÀqÀ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.78 10000 735743297646 331802010020159.000



ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA. PÉ. 
wªÀÄä¥Àà

°AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ 266/*/* ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.09 10000 828273489407 15730100059174.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¸ÀªÁgÀªÀÄä UÀA. PÉ. 
wªÀÄä¥Àà

°AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ 283/*/* ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 10000 301654694833 331802010020160.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

«zÁåªÀw UÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ

¥À®ÌAzÉÆrØ 72/3 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ¸À¥ÉÆÃl 2 10000 410100448924 10862100003999

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

wªÀÄä¥Àà vÀA. ¸ÀÄPÀÌ 
w¥ÀàAiÀÄå

¥À®ªÀ®zÉÆrØ 7/*/4,9/*/* ¥À.¥ÀAUÀqÀ ¸ÀËvÉPÁ¬Ä 0.80 15000 755934393078 847610110004117.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀÉAPÀmÉÃ±À vÀA. 
PÁªÀÄAiÀÄå

UÀÁgÀ®¢¤ß 112/*/4 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 10000 948593389938 10744100002804.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¸ÀËªÀÄågÁtÂ UÀA. GªÉÄÃ±À 
JªÀiï.

PÀlèlPÀÆgÀÄ 319/*/6 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ¹ÃvÁ¥sÀ® 1.70 32000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¸ÀtÚ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ

°AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ 32/*/1 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.60 10000 929867583518 753702010000681.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¸ÀtÚ vÁAiÀÄ¥Àà vÀA. ¸ÀtÚ 
©üÃ¸ÀAiÀÄå

dÄ®ÄAUÉÃgÁ 181/*/5 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.80 10000 302624037475 753702010002388.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

©üÃªÀÄPÀÌ UÀA. n. zÉÆqÀØ 
£ÀgÀ¹AºÀ

ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ 238/*/1/D ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.50 10000 10863100020032.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

CAf£ÀAiÀÄå vÀA. 
CAd£ÉÃAiÀÄå

°AUÀ£ÀSÁ£ÀzÉÆrØ 32/*/2 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.6 10000 336682718157 49110100021514.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¥ÉÆÃ®gÁd vÀA. qÉÃ«qÀ ©ZÁÑ° 352 ¥À. eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.80 25000 6516 2290 0480 200300017610

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

gÀ« vÀA. ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UÀÄAqÀæªÉÃ° 92/*/* ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.26 10000 401338572708 10948100000587.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

qÉÃ«qÀ vÀA. DzÀªÀiï ©ZÁÑ° 347/1 ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.3 8000 481577377191 62194429071.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

qÉÃ«qÀ vÀA. DzÀªÀiï ©ZÁÑ° 347/1 ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.3 12400 481577377191 62194429071.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

²æÃ¤ªÁ¸À vÀA. PÉ. §¸ÀªÀgÁd gÁA¥ÀÄgÀ 315/*/C ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.91 10000 342218483166 215901000006518.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

²ªÀgÁd vÀA. ¸ÀªÁgÉ¥Àà £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ 54/*2 ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.6 10000 564758783733 1002250004140

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

Vj±ÀªÀÄä vÀA. PÀÄAn 
dAUÉè¥Àà

AiÀÄiÁ¥À®¢¤ß 348/*/2 ¥À.eÁw ªÀiÁªÀÅ 2.40 10000 945505547220 10599101055548.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

®ZÀäªÀÄä UÀA. CrªÉ¥Àà ¥ÉÆÃvÀÎ¯ï 10/*/1-6 ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.4 10000 538400668470 1086210002823.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

®QëöäÃ UÀA. UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ªÀqÀØnÖ 104/*/7 ¥À.eÁw vÀgÀPÁj 0.55 15000 949355104280 9889000100003820.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ vÀA. ©üÃªÀÄ¥Àà PÀÄPÀ£ÀÆgÀÄ 143/*/3 ¥À.eÁw
zÉÆuÉÚ 

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä
0.52 10000 219666971626 61315301028216.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀÄºÀäzÀ gÀ¦üÃ vÀA. ªÀÄºÀäzï 
±Á®A¸Á¨ï

AiÀÄgÀUÉÃgÁ 365/*/1/2
C®à¸ÀASÁåvÀ

gÀÄ
ªÀiÁªÀÅ 1.8 32000 427808035108 62491806042.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

zÉÆqÀØ CAd£ÉÃAiÀÄå vÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ 

AiÀiÁ¥À®¢¤ß 377/*/2 ¸ÀtÚ gÉÊvÀ ªÉÆÃ¸ÀA© 1.30 10000 693867696624 296104000109703.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀA. 
zÉÆ.£ÀgÀ¹AºÀ®Ä

PÀÉÆvÀÛzÉÆrØ 104/*/* ªÀÄ»¼É ªÀiÁªÀÅ 1.00 8865 692660631417 847610110002986.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

zÉÆ. wªÀÄä vÀA. 
UÀfÓ®ZÀäAiÀÄå

PÉÆvÀÛzÉÆrØ
53/*/5, 

53/*/4,34/*/6,46/*/2
,46/*/5,55/*/2

¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀËvÉPÁ¬Ä 10000 531686958864 108621000021587.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

±ÀgÀt¥Àà vÀA. ¸ÀªÀgÁd¥Àà ¥ÉÆÃvÀÎ¯ï 298/*/1-§ ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.95 20800 683042790557 215901000001718.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀÄªÀÄvÁ UÀA. §¸ÀªÀgÁd ¥ÉÆÃvÀÎ¯ï 36/*/4 ªÀÄ»¼É mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.1 10000 786899620974 2159011000005280.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

gÀAUÀªÀÄä UÀA. ¸ÀtÚ 
wªÀÄägÉrØ

GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ 110/*/2 ªÀÄ»¼É ªÀiÁªÀÅ 0.6 10000 338088082716 10837100006362.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

zÁzÀtÚ vÀA. ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà zÀÄUÀÄ£ÀÆgÀÄ 42/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.8 8000 949062064477 10607100027059.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

zÁzÀtÚ vÀA. ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà zÀÄUÀÄ£ÀÆgÀÄ 42/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.8 12400 949062064477 10607100027059.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

gÀAUÀÁgÉrØ vÀA. £ÀgÀ¸ÀgÉrØ GAqÁæ¼ÀzÉÆrØ 196/*/2, 195/*/3 ¸ÀÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 0.56 8000 378627933166 4500101022994.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ vÀA. 
£ÀgÀ¸ÀAiÀÄå 

©ZÁÑ° 356/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.8 8000 785891221581 10607131013357.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ vÀA. 
£ÀgÀ¸ÀAiÀÄå 

©ZÁÑ° 356/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.8 12400 785891221581 10607131013357.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¸À«vÁ UÀA. ¸ÀÄgÉÃ±À ¥ÉÆÃvÀÎ¯ï 35/*/1 ªÀÄ»¼É ºÀ¹ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 10000 755147917265 215901000005719.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

®QëöäÃ vÀA. ªÉAPÀmÉÃ±À UÁgÀ®¢¤ß 268/*/1 ªÀÄ»¼É FgÀ½î 0.8 9499 502715747670 18192200010873.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

£ÀÄUÀ® §¸ÀìªÀÄä UÀA. 
£ÀgÀ¹AºÀ

©ZÁÑ° 352/*/* ªÀÄ»¼É
zÉÆuÉÚ 

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä
0.8 10000 232628776579 10607100006180.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¥ÁªÀðw UÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ

±ÁRªÁ¢ 120/*/1 ªÀÄ»¼É mÉÆªÀiÁåmÉÆ 2.2 10000 586172005179 20280534769.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. ¢. 
¸ÀªÁgÉ¥Àà

¹AUÀ£ÉÆÃr 493/*/2-2 s¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 2 8000 554000300693 30513883773.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

UÉÆÃ¥Á®gÉrØ vÀA. 
ªÉAPÀlgÉrØ

r.gÁA¥ÀÆgÀ 438/*/§ s¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 1 8000 516562022715

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

£ÀÁUÀdÄð£À vÀA. ¸ÀªÁgÀ¥Àà DvÀÆÌgÀÄ` 276/*/5 s¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1 8000 520988709418 1056910117043.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

UÀÄgÀÄgÁeÁ gÁªÀÅ vÀA. 
©üÃªÀÄ ±ÉÃ£ÀgÁªÀÅ

UÀÄAd½î 462/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1 16000 392712443316 52192346612.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

§¸ÀªÀÄä UÀA. £ÀgÀ¹AºÀ®Ä ©ZÁÑ° 353/*/* ªÀÄ»¼É ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2 15000 232628776579 10607100006180.000



ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

UÀÄgÀÄ¸Áé«Ä vÀA. £ÁUÀgÁd C¥Àà£ÀzÉÆrØ 74/*/3 ¸ÀtÚ gÉÊvÀ ªÀiÁªÀÅ 1.4 10000 982012868624 847610510000372.000

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ಶಿರ ೇ ಕೇಶವಪಾ  ತಂ. ಮುನೆಪಾ ಗಿಂಜಳಿ್ಳ , 36/*/* ¥À.¥ÀA ಮೇಸಂಬಿ 2.00 2.00 211566596930 10837101057148

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

ಗೊೇಪ್ಪಲಗೌಡ್ ತಂ. 
ಸೇಮನ್ಗೌಡ್ ಸೂಲದಗಡ್ಡ 80/*/ಅ ಪ.ಪಂ ಮಾವು, ಸಪೇಟಾ, 

ಪೇರಲ 2.00 2.00 996193383784 10591100021388

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà vÀA. zÁåªÀ¥Àà UÀÄAvÀUÉÆÃ¼À 79/*/* ¥À.¥ÀA zÁ½A¨É 2.00 2.00 743934299120

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

UÀAUÁzsÀgÀ vÀA. ¸ÉÆÃªÀÄtÚ UÀÄAvÀUÉÆÃ¼À 79/*/* ¥À.¥ÀA zÁ½A¨É 2.00 2.00 10861101002519

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA. 
CgÀ¼À£ÀUËqÀ

£À®UÀA¢¤ß 9/*/C ¥À.¥ÀA ¥ÉÃgÀ® 2.00 2.00 5782101003353

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

²æÃ ®QëöäÃ UÀA. PÁ²ªÀÄ¥Àà, »gÉÃºÉ¸ÀgÀÆgÀÄ 1.52 ¥À.¥ÀAUÀqÀ zÁ½A¨É 1.52 56000 2302 0016 8954 18062250008226

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

¸ÀtÚ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀÄ vÀA. 
ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå

¹AUÀ£ÉÆÃr 2.00 ¥À.¥ÀAUÀqÀ zÁ½A¨É 2.00 56000 455518430126 20167502354

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

PÉÆAqÀAiÀÄå vÀA. 
ªÀÄÄ£É¥Àà

UÀÄAd½î 1..6 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÆÃ¸ÀA© 1..6 56000 316811234231 31390100002027

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

CªÀÄgÀ¥Àà vÀA. bÀvÀæ¥Àà «ÃgÁ¥ÀÆgÀ 0.40 ¥À.¥ÀAUÀqÀ zÁ½A¨É 0.40 56000 382814144533 11091407712

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

zÉÆqÀØ©üÃªÀiÁ vÀA. 
ªÀiÁgÉ¥Àà PÀÄAzÀ

¨ÉÊ®ªÀÄZÀðqÀ 0.80 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÀiÁªÀÅ, °A¨É 0.80 56000 856741576829 37074009016

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(RKVY)

±ÀgÀt¥Àà vÀA. ºÀªÀÄ£À¥Àà vÉj¨Á« 0.80 ¥À.eÁw ªÀiÁªÀÅ 0.80 56000 979668265010

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. 
§¸ÀªÀgÁd¥Àà

UÉeÉÓ¨Á« 48/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 20400 744942151546 62228321743

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà 
vÀA. ±ÀgÀt¥Àà

ElV 90/¦3/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 11360 64083862336

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀA. 
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà

ElV 90/¦1/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 11360 617771743602 18252200012803

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ «±Àé£ÁxÀ¸Áé«Ä vÀA. 
²ªÀªÀÄÆvÀðAiÀÄå

AiÀÄgÀzÉÆrØ 44/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 9088 208203805176 62343979481

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ¸ÀÄ±ÉÃ¯Á UÀA. 
±ÀAPÀæ¥Àà

PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÄUÀ
ÆgÀÄ

445/*/3 ªÀÄ»¼É 15904 353134665870 52164554820

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ²ªÀªÀÄä UÀA. 
¨ÉlÖ¥ÀàUËqÀ

ºÉÆ£Áß½î 334/*/F ¸ÁªÀiÁ£Àå 11360 467559883515 30825215086

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ gÉrØ vÀA. 
ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï

eÁ°¨ÉAa 51/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 4544 370855773276 2900300330035

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw GªÀiÁzÉÃ« UÀA. 
§¸À£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ¯ï

PÀgÀqÀPÀ¯ï 264/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 9088 686548415136 6272200000793

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÀiÁ£À¥Àà vÀA. UÉzÀÝ¥Àà eÁ°¨ÉAa 51/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 9088 704152062632 KCC147/09

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ «ÃgÉÃ±À¥Àà vÀA. 
UÁå£À¥Àà

G½ªÉÄÃ±ÀégÀ 56/*/1 ¥À.eÁw 6896 907623705866 10756100021810

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ §¸ÀgÉrØ vÀA. ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÆÖgÀÄ 161/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 10792 541767222313 32996450709

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

ªÀÄlÆÖgÀÄ 161/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 11360 10756100006073

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ §¸À£ÀUËqÀ vÀA. 
CªÀÄgÉÃUËqÀ

UÀÄrºÁ¼À
133/*/J, 133/*/©, 

133/*/¹
¸ÁªÀiÁ£Àå 11360 400966306333

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀA. 
zÉÆqÀØ£ÀUËqÀ

«ÄAZÉj 48/*/6, 48/*/3, 48/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 22720 272611086546 122901010009381

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀA. 
«ÃgÀtÚªÉÄÃn

gÉÆÃqÀ®§AqÀ 72/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 20448 649780859294 6272200016223

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ¤dUÀÄtAiÀÄå vÀA. 
«gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå

ªÀÄlÆÖgÀÄ 300/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 5680 232088942219 30956056204

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà vÀA. 
ªÀÄ®è¥Àà

PÀgÀqÀPÀ¯ï 231/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 17040 384243819585 6272210059432

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ²æÃ¤ªÁ¸À vÀA. §¸ÀtÚ ¢VÎ£ÁAiÀÄPÀ£À¨Á« 30/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 9088 257955883203 10741101000168

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ¹ÃvÀªÀÄä UÀA. 
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà

ªÀÄ¹Ì 356/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 11360 307662334473 18262200027270

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ F±ÀégÀ¥Àà vÀA. 
UÀÄAqÀ¥Àà

ªÀÄ¹èPÁgÀ®PÀÄAn 120/*/2-§ ¸ÁªÀiÁ£Àå 6816 703792282520 10801100214985

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁd vÀA. 
§¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ 

»ÃgÉeÁªÀÇgÀÄ 12/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 20448 681937173558 52164927146

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä 
UÀA. ±ÀgÀt¥Àà

¤ÃgÀ®PÉj 12/*, 12/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 30672 390566635600 10519100009802

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ¨sÀÆzÀªÀÄä UÀA. 
£ÀgÀ¸À¥Àà

¤ÃgÀ®PÉj 13/*1J ¸ÁªÀiÁ£Àå 68160 506412349014

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ªÀÄAdÆ£ÁxÀ vÀA. §¸À¥Àà
zÉÃªÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆg

À
168/¦1gÀ ¥ÉÊQ ¸ÁªÀiÁ£Àå 3692 222930831702 10614100093966

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà vÀA. §¸À¥Àà
zÉÃªÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆg

À
168/*¥ÉÊQ ¸ÁªÀiÁ£Àå 7952 567232946491 312481

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀA. 
§¸À¥Àà

zÉÃªÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆg
À

168/*gÀ ¥ÉÊQ ¸ÁªÀiÁ£Àå 6816 928327574770 2900300328979

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ AiÀÄªÀÄ£À¥Àà vÀA. 
zÉÆqÀØ¥Àà

gÉÆÃqÀ®§AqÁ 56/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 54528 62118073055

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ gÁd¥Àà vÀA. ºÀ£Àä¥Àà eÁ°¨ÉAa 47/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 18176 477339688655 311065

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀA. 
°AUÀ£ÀUËqÀ

FZÀ£Á¼À 168/*/D ¸ÁªÀiÁ£Àå 15904 995215120787 52164500374

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ±ÀgÀtAiÀÄå vÀA. 
²zÁæªÀÄAiÀÄå

ªÀÄlÆÖgÀÄ 152/2/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 9088 307235461346 10801100004056



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw zÉÃªÀªÀÄä UÀA. 
©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ

ªÀÄlÆÖgÀÄ 150/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 9088 231630230117

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀA. 
²zÀÝtÚ

«ÄnÖPÉ®ÆègÀÄ 100/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 9088 931202912828 10756100010015

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ZÀAzÀæªÀÄä UÀA. 
§¸À£ÀUËqÀ

«ÄnÖPÉ®ÆègÀÄ 101/*/§ ¸ÁªÀiÁ£Àå 6816 956607935915 10801100004102

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀA. 
§¸ÀªÀgÁd CgÀ¼ÀºÀ½î

«ÄnÖPÉ®ÆègÀÄ 20/2/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 6816 478740456008 36243348874

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ CªÀÄgÀ¥Àà vÀA. FgÀ¥Àà 
ºÀÄgÀPÀrè

ºÀAa£Á¼À 6/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 11360 2900300327875

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀA. 
ªÀÄ®è¥Àà

CAPÀÄ±ÀzÉÆrØ 122/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 11360 290030320232

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ §¸À£ÀUËqÀ UÀA. 
CªÀÄgÉÃUËqÀ ¥ÉÆÃ.¥Á

UÀÄrºÁ¼À
133/*/©,133/*/¹,133

/*/3
¸ÁªÀiÁ£Àå 11360 400966306333 18042200020100

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA. 
UËqÀ¥ÀàUËqÀ

ºÉÆ£Áß½î 334/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 11360 174800101001729

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ªÀÄ®è¥Àà vÀA. »jAiÀÄtÚ 
¨sÀUÀªÀw

¥À®ªÀ®¢¤ß 52/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 7952 4552500100233100

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀA. 
¨Á®¥Àà

UÉÆÃ£ÀªÀlè 40/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 11360 939942663576 10861100300646

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ zÀÄgÀUÀªÀé UÀA. 
ºÀ£Àä¥Àà

eÁ°¨ÉAa 47/¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 9088 941226738809 2900300328315

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ZÀ£Àß§¸ÀªÀÄä UÀA. 
±ÀgÀt¥Àà ¨Á¼ÉUËqÀÄæ

PÀgÀqÀPÀ¯ï 260/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 11360 398424796303 4210101002957

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀA. 
§¸ÀªÀgÉqÉØ¥Àà

PÁ¼Á¥ÀÆgÀ 77/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 22720 284524954339 7462500100994200

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ºÉÆ£ÀßªÀÄä UÀA. 
§¸À¥Àà

PÀ½î 
°AUÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ

128/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 4544 658214556478 122901101000550

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ZÉ£Àß§¸ÀªÀÄä UÀA. 
CªÀÄgÉÃUËqÀ 

PÀgÀqÀPÀ¯ï 299/2/* ªÀÄ»¼É 11360 64101088362

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

FgÀªÀÄä UÀA. °AUÀ¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï 240/*/1J ¸ÁªÀiÁ£Àå 5680

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

 ²æÃªÀÄw AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä 
UÀA. AiÀÄªÀÄÄ£À¥Àà 

UÉÆÃgÉ¨Á¼À 121/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 10200 401781116999 6272200013025

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ¹ÃvÀªÀÄä UÀA. 
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà

ªÀÄ¹Ì 356/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 12240 307662334473 18262200027270

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw PÀÈµÀÚªÉÃtÂ UÀA. 
UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ

ªÀÄÆqÀ®¢¤ß 66/*/4 ªÀÄ»¼É 8160 215548938586 10744100032745

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ©üÃªÀÄtÚ vÀA. 
ºÀÄ°UÉ¥Àà

©ZÁÑ° 420/D
¥Àj²µÀÖ.¥ÀAU

ÀqÀ
4080 952850861360

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ªÀÄºÁzÉÃªÀ vÀA. VgÉ¥Àà ©ZÁÑ° 16/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 3060 913066989523 10607100028192

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà vÀA. 
£ÁUÀ¥Àà

©ZÁÑ° 44/*/2, 45/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3060 753801693811 10607100001097

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ¥ÀgÀªÉÄÃ±À¥Àà vÀA. 
F±ÀégÀ¥Àà

©ZÁÑ° 46/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 4080 354994451932 10667100022529

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ vÀA. 
ZÀÄAqÀgÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt

»ÃgÁ¥ÀÄgÀ 26/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 7952 989368720075 3976874728

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

gÁªÀÄ¨Á§Ä vÀA. ZÀÄAqÀgÀÄ 
¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt

»ÃgÁ¥ÀÄgÀ 26/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 6248 283223475556 3513065828

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

f. ±ÀAPÀgÀgÉrØ vÀA. f. 
UÉÆÃ¥Á®gÉrØ

vÀÄAmÁ¥ÀÄgÀ 65/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 11520 610402736856 52197732942

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

£ÀgÀ¹AºÀ vÀA. wªÀÄä¥Àà AiÀÄgÀUÀÄAmÁ 208/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 394136890842 10862100004672

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁd vÀA. PÉ. 
§¸ÀtÚ

DvÀÆÌgÀÄ 633/*/PÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 7680 614944718799

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

PÉ. ªÀÄ¯ÁègÉrØ vÀA. 
wªÀiÁägÉrØ

ºÀÄqÁ 192/*/¥ÉÊQ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.2 6816 555019641433 10913101020834

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ PÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÉrØ 
vÀA. PÉ £ÁUÀgÉrØ

ºÀÄqÁ 192/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.2 6816 937900917166 10913101018893

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ZÀAzÀªÀÄä UÀA. 
ªÉÃªÀÄ¸Áé«Ä

¸Á®ÄÎAzÀ 401/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.9 5112 581620338823 10822100005741

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀtÚ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀA. 
PÀgÀPÀ¥Àà

ªÉÆªÀÄä£Á¼À (G) 29/*/ ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 7680 519716575296 2501048540

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀtÚ CªÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà vÀA. 
PÀgÀPÀ¥Àà

¨ÉÆªÀÄä£Á¼À (G) 29/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 8480 519716575296 2501048540

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ¥ÉÃgÀrØ 
ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀrØ vÀA. 

gÁªÀÄPÀÈµÀÚgÀrØ
¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 61/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.6 6120 986267479955 1711101008296

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ªÉÊ. gÀ« vÀA. ªÉÊ. 
¸ÀÄzsÁPÀgÀ

PÉÆAUÀ£ÀºÀnÖ (r) 20/1/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.85 8670 559593274210 7462500100004100

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ªÉÊ. £ÁUÀ¨Á¯Áf vÀA. ªÉÊ. 
ªÉÆÃºÀ£ÀgÁªÀÅ

PÉÆAUÀ£ÀºÀnÖ (r) 20/1/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.75 7650 747071526440 7462500101173700

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀAPÀæ¥Àà vÀA. CªÀÄgÀ¥Àà ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ 32/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.2 6743 535481102448 10778100001923

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇ ಚನಿ್ ಬಸನ್ಗೌಡ್ ತಂ. 
ಹನ್ಮ ಿಂತಾರ ಯ ಚಿಕಕ ಬಾದರದಿನಿಿ 19/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.4 7868 785142214208 10535101012914

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀÆUÀ£ÀUËqÀ vÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄAiÀÄUËq

À
aPÀÌ¨ÁzÀgÀ¢¤ß 27/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.4 13488 368561271521 10535100012186

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇ ಎಮ್.ಶೆಲಾ ರಾಜು 
ಎಮ್.ಸೂರಪಾ ನಿೇರಮಾನಿಾ 126/**/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 2 11240 443012748963 10734100226177



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw PÉ. ¹ÃvÁ UÀA. PÉ. 
UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ

PÀ£Áßj 1.00
¸ÁªÀiÁ£Àå 
(ªÀÄ»¼É)

1.00 5680 994566350116 10560100003777

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀA. ¸ÀtÚ¥Àà UÉÆgÀ®Æn 3.8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3.8 12160 460545140318 62103464807

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

AiÀÄAPÉÆÃ§ vÀA. ZÀAzÀ¥Àà CqÀPÀ®UÀÄqÀØ 17/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 40000 662476952880 10525100008007

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. ¸ÀÆUÀtÚ ºÀAa£Á¼À 4/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 773767019607 33849377988

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA. 
²zÀÝtÚ

D¯ÉÆÌÃqÀ 159/¦1/J ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 721058564120 62462427106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

zÉÆqÀØ dqÉ¥Àà vÀA. 
£ÀgÀ¸ÀAiÀÄå

PÁå¢UÉÃgÁ 210/*/*1, 210/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 620458763558 64056506027

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ºÀ£ÀÀäAvÀ vÀA. w¥ÀàAiÀÄå D¯ÉÆÌÃqÀ 29/*/C/© ¥À.eÁw 1.60 32000 391186377128 10525100095649

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

UÀAUÀªÀÄä UÀA. ºÀÄ¸ÉÃ¤ D¯ÉÆÌÃqÀ 151/*/2 ¥À.eÁw 1.40 28000 379447922208 10525101031201

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

£ÁUÀgÁd vÀA. DzÉ¥Àà alV ªÀAzÀ° 50/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 758536635052 62453516518

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÀiÁgÉÃ¥Àà vÀA. ºÀÄ°UÉ¥Àà 
alV

AiÀiÁlUÀ¯ï 150/*/2 ¥À.eÁw 1.00 20000 819434714239 10705101045082

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

gÉÃtÄPÁ UÀA. ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ «ÄAiÀiÁå¥ÀÄgÀ 15/*/1 ¥À.eÁw 1.95 39000 798247481361 52171095184

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀA. 
gÀÄzÀæUËqÀ

ªÀAzÀ° 137/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 34080 276608279571 10664100006667

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀÄgÉÃ±À vÀA. ªÀÄ°èPÁdÄð£À «ÄAiÀiÁå¥ÀÄgÀ 167/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.60 27264 890296209156 30510828667

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw gÀ²ä UÀA. JªÀiï. 
±ÀAPÀæ¥Àà

CgÀPÉÃgÁ 148/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.40 40896 405548420015 2797101009163

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ¤ªÁ¸À £ÁAiÀÄPÀ vÀA. 
CªÀÄgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ

UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ 149/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.9 28536 647406168788 915010050100446

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

D£ÀAzÀ vÀA. a£Àß¥Àà ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï 543/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.2 11808 285318637475 18212210012203

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

§¸ÀªÀÄä UÀA. CªÀÄgÀ¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À 4/1/J ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.8 7872 414262746781 10754100005806

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

CªÀÄgÀ¥Àà vÀA. ¸ÀÆUÀgÀ¥Àà ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄ 239/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 34080 801706450571 4210101002589

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

zÉÃªÀPÀªÀÄä UÀA. CA§tÚ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ 11/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.30 22152 913447716161 10614101015674

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¨Á®£ÀUËqÀ vÀA. 
PÀ£ÀPÀUËqÀ 

CqÀ«¨sÁ« 46/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 34080 646955315000 62072389068

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA. 
wªÀÄä£ÀUËqÀ

PÁZÁ¥ÀÆgÀ 92/*/4,92/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.70 28968 847137073177 122901010039794

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA. ©üÃªÀÄ¥Àà ªÀÄÆqÀ®¢¤ß 41/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 34080 993055983697 10719101030460

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀÆUÀªÀÄä UÀA. 
CªÀÄgÉÃUËqÀ

§¸Á¥ÀÆgÀ 8/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.40 40896 840928195665 3500300004667

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÉAPÀmÉÃ±À vÀA. 
gÁªÀÄ£ÀUËqÀ

PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÄUÀ
ÆgÀÄ

476/1/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.60 10224 841190594326 915010050098602

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀA. 
§¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ

PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÄUÀ
ÆgÀÄ

476/1/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.60 10224 591762365142 4552500100055500

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÀÄ¸ÀgÀqÀØ¥Àà vÀA. 
CªÀÄgÀ¥Àà

¤ÃgÀ®PÉÃj 14/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.40 23856 777962169754 4552500101280400

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

§¸À¥Àà vÀA. ¥ÁåmÉÃ¥Àà PÀÁZÁ¥ÀÆgÀ 79/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.60 27264 739135285834 122901010041943

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ºÀ£ÀÄªÀÄUËqÀ vÀA. 
wªÀÄä£ÀUËqÀ

PÁZÁ¥ÀÆgÀ 92/*/3, 92/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.60 27264

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

°AUÀgÉqÀØ¥Àà vÀA. gÁAiÀÄtÚ FZÀ£Á¼À 166/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 13632

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

vÁdÆ¢ÝÃ£À ¸Á§ vÀA. 
ªÀÄ»§Æ§¸Á§

¨sÀÆ¥ÀÆgÀ 80/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.60 27264 791436048988

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

UÀAUÀ¥Àà vÀA. C£ÀÄªÀÄ¥Àà FZÀ£Á¼À 113/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 17040 908158122197 918010029309570

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀAVÃvÁ UÀA. zÉÃªÀ¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï 227/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 34080

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA. 
ºÀÄ®UÀ¥Àà

dAUÀªÀÄgÀºÀ½î 27/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.40 23856 742899147732 18062200033193

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

CAdªÀÄä UÀA. C¯Áè¸Á§ dAUÀªÀÄgÀºÀ½î ® 26/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.40 23856 601249324994 29003000327742

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

°AUÀgÁd vÀA. ±ÀgÀtUËqÀ FZÀ£Á¼À 8/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 3.00 51120 601249324994 20290798493

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀÄå vÀA. 
²ªÀAiÉÆÃUÀAiÀÄå

¤ÃgÀ®PÉÃj 2/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 3.00 51120 674174242337

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¤A¨ÉÃtÚ vÀA. §¸À¥Àà UÉÆÃgÉ¨Á¼À 67/¦3/*,67/¦2/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 34080 815351436372 10719101020700

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. ±ÀgÀt¥Àà 
PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÆUÀÆ

gÀÄ
47/2/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 3.60 61344 999761898836 30413428140

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀgÀt¥Àà vÀA. °A¨ÉtÚ UÉÆÃgÉ¨Á¼À 67/*/1,67/¦1/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 34080 366834181765 11140867878

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

§¸ÀªÀÄä UÀA. ±ÀgÀt¥Àà ¤ÃgÀ®PÉÃj 15/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.40 23856 910439735379 4552500101280600

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA. §¸À¥Àà PÀqÀzÀgÀUÀrØ 37/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.40 23856 496453948468 10861101054965



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀgÀtªÀÄä UÀA. 
¸ÉÆÃªÀÄ£ÀUËqÀ

AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ 52/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.60 27264 341924630342 2900300323720

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

£ÁUÀ¥Àà vÀA. §¸À¥Àà ºÀAa£Á¼À 61/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3.00 51120 648857253924 122901010039721

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÉÆÃªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA. 
DzÀ£ÀUËqÀ

AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ 52/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.60 27264 906216851791 10861100001295

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀgÀt¥Àà vÀA. ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ¸Á£À¨Á¼À 21/D/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 33015025913 SBI Maski

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀgÀtªÀÄä UÀA. UÁå£Àà¥À »gÉÃG¥ÉàÃj 29/2/J ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 229201000003093
Indian Ovorseas Bank 

Lingasugur

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

gÀÄzÀæ¥Àà vÀA. 
ZÀAUÀ¼À¥Àà

ªÀÄ¹Ì 359/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 16000 30416140206 SBI Maski

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

UÀAUÀªÀÄä UÀA. 
¤Ã®PÀAoÀ¥Àà

¨ÉÃqÀgÀPÁ®ðPÀÄA
p

78/*/D ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 16000 10801100002836 PKGB Santekallur

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀgÉÆÃd UÀA. 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà CAUÀr

ªÀÄ¹Ì 359/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 16000 753914000002941 Yes Bank Sindhanur

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

§¸À£ÀUËqÀ vÀA. ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄlÆÖgÀÄ 3/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 16000 10842200056799 Syndicate Bank Mudugal

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

L±ÀéAiÀÄð ®QëöäÃ UÀA. 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À

ªÀÄ¹Ì 360/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.60 12000 88291400001132 Yes Bank Navali

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀA. ¸ÀtÚ¥Àà PÁ¼Á¥ÀÄgÀ 13/*/4/D ¥À.eÁw 1.00 20000 62051096553 SBI Lingasugur

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

vÉÆÃªÀiÁ¹ vÀA. ºÀ£Àä¥Àà ªÉÄ¢Q£Á¼À 181/*/E ¥À.eÁw 1.00 20000 1076100022736 PKGB Mudugal

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²ªÀ¥Àà vÀA. vÀÄ¼Àd¥Àà ªÉAPÀmÁ¥ÀÄgÀ 84/*/5 ¥À.eÁw 1.00 20000 545101018647 Canara Bank Maski

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà vÀA. 
zÉÆqÀØ§¸À¥Àà

ªÀÄ¹Ì 345/*/1 ¥À.eÁw 1.00 20000 3500300005444 RDCC Bank Maski

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

UÀÄAqÀ¥Àà vÀA. CªÀÄgÀ¥Àà UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ 184/*/1¥ÉÊQ ¥À.eÁw 1.00 20000 10614100007543 PKGB gurinta

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

D£ÀAzÀ vÀA. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÉÄÃ¢Q£Á¼À 57/*/4 ¥À.eÁw 1.00 20000 31094998698 SBI Maski

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

gÁªÀÄ¥Àà vÀA. F±ÀégÀ¥Àà UÉÆÃgÉ¨Á¼À 92/1/2 ¥À.eÁw 1.00 20000 33134573816 SBI Lingasugur

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ºÀ£ÀªÀÄå vÀA. zÀÄAqÀ¥Àà PÀ£Áß¥ÀÄgÀºÀnÖ 56/1/3¥ÉÊQ ¥À.eÁw 1.00 20000 18042210000486 Syndicate Bank Maski

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA.  
ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà 

ªÉÄ¢Q£Á¼À 181/*/D ¥À.eÁw 1.00 20000 545101019308 Canara Bank Maski

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ AiÀÄªÀÄ£À¥Àà vÀA. 
®PÀëöät ¨sÀdAwæ

UÀÄAvÀUÉÆÃ¼À 15000 ¸ÁªÀiÁ£Àå

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸À«vÁ UÀA. ¸ÀÄgÉÃ±À ¥ÉÆÃvÀÎ¯ï 35/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 755147917265 215901000005719

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÀÄªÀÄvÁ UÀA. §¸ÀªÀgÁd ¥ÉÆÃvÀÎ¯ï 36/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 786899620974 215901000005284

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

gÀAfvÁ vÀA. ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀÄAqÀ®UÉÃgÀ 199/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 631237032937 519101043433

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀgÀt¥Àà vÀA. §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¥ÉÆÃvÀÎ¯ï 298/*/1-§ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 683042790557 215901000001718

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

§ÄqÀØ¥Àà vÀA. ZÀ£Àß¥Àà ªÀÄAqÀ®UÉÃgÀ 108/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 212593987703 4501409671

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¥ÁUÀÄAmÉ¥Àà vÀA. 
gÀAUÀ¥Àà G¥ÁàgÀ

ªÀÄiÁqÀªÀiÁ£ÀzÉÆr
Ø

20/*/*3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 564334304811 49110023000226

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

dªÀÄ®ªÀÄä UÀA. ¥ÁUÀÄAl¥Àà ªÀiÁ¼ÀzÉÆrØ 59/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 401492613930 62197179773

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

dA§®ªÀÄä UÀA. EAd¥Àà vÀÄAmÁ¥ÀÄgÀ 242/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 288150590159 10863100018725

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÀÉÆºÀäzï eÁ¥sÀgï ºÀÄ¸ÉÃ£À 
ªÀÄAZÁ® vÀA. gÁd ªÉÆºÀäzï

AiÀÄgÀUÉÃgÁ 409/*/¦/6/C
C®à¸ÀASÁågÀ

Ä
1.00 20000 676083466058 10863100005452

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀA. 
UÉÆÃ¥Á®¥Àà

»ÃgÁ¥ÀÄgÀ 121/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 16000 325581926680 10744100002590

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

«gÉÃ±À vÀA. ªÀÄ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä UÁtzsÁ¼À 297/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 16000 10948101002537

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÁAvÀªÀÄä UÀA. ©üÃªÀÄAiÀÄå    UÀÄAqÀæªÉÃ° 18/*/PÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.60 12000 10607100022604

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

µÀtÄäRAiÀÄå vÀA. 
ªÀÄºÁzÉÃªÀAiÀÄå

   zÀÄUÀ£ÀÆgÀÄ 106/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 16000 394941446979 10607101029622

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ vÀA. w¥ÀàAiÀÄå ¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ 220/*/3, 220/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 40000 962535753602 10862101060975

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

wªÀÄägÉrØ vÀA. ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà AiÀÄgÀUÀÄAmÁ 200/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 560298503313 10862100001558

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¥ÉÆÃ®gÁd vÀA. qÉÃ«qÀ ©ZÁÑ° 352/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 651622900480

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

®AzÁgÀ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä vÀA. 
£ÀgÀ¸À¥Àà

¹AUÀ£ÉÆÃr 146/* ¥À.eÁw 1.00 20000 25874494124 29160110047446

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

FzÉÃ¥Àà vÀA. ªÀÄÄzÀÝ¥Àà 
ºÀjd£À

¹AUÀ£ÉÆÃr 173/*/3D ¥À.eÁw 1.00 20000 997603549191 10569101048450

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¥ÁªÀðw UÀA. FgÀtÚ ZÀAzÀæ§AqÀ 439/*/* ¥À.eÁw 0.40 8000 931694663911 10569101074020

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

gÀAUÀtÚ vÀA. D±ÀtÚ PÉÆvÀÛzÉÆrØ 102/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 16000 428100725048 8476101100002500

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

gÀ« vÀA. ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UÀÄAqÀæªÉÃ° 92/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.60 12000 401338572708 10948100000587



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

K¨ÉÃ¯ï vÀA. ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå UÀÄAqÀæªÉÃ° 91/*/2 ¥À.eÁw 0.50 10000 317975755131 10948100000655

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

zÉÆqÀØ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀÄ

¸ÀUÀªÀÄPÀÄAmÁ 161/¦1/1 ¥À.eÁw 0.40 8000 252222553207 10862100001543

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA. 
¸Áé«ÄzÁ¸À

©ZÁÑ° 346/*/6 ¥À.eÁw 0.60 12000 236037384953 10607101043729

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

qÉÃ«qï vÀA. DzÀªÀiï ©ZÁÑ° 347/*/1 ¥À.eÁw 0.80 16000 481577377191 62194429071

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

   gÁd¥Àà vÀA. ªÀÄÆPÀ¥Àà J£ï.ªÀÄ¯ÁÌ¥ÀÆgÀ 83/*/4 ¥À.eÁw 0.80 16000 977664482487 10948101025820

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀA. 
§ÆzÉÃ¥ÀàUËqÀ

ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÄgÀ 29/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 838630339723 62068116110

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

§ÆzÉÃ¥ÀàUËqÀ vÀA. 
±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ

ªÀÄÄgÁ£À¥ÀÄgÀ 27/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 315472872491 52176983185

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

zÉÃªÀgÁd vÀA. §ÆzÉÃ¥ÀàUËqÀ        ,, 29/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 278998839045 52176983470

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA. 
§ÆzÉÃ¥ÀàUËqÀ

       ,, 29/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 76903952591 52176989405

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

DAf£ÉAiÀÄå vÀA. ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀÄ PÀlèlPÀÆgÀÄ 382/*/2/C ¥À.eÁw 1.00 20000 592852798567 10569101036491

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

£ÀgÀ¸À¥Àà vÀA. ºÉÃªÀÄgÉrØ PÀlèlPÀÆgÀÄ 382/*/2/D ¥À.eÁw 1.00 20000 932868789677 10569101051144

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÀÄÄ¤¸Áé«Ä vÀA. gÀAUÀ¥Àà  £ÁUÀ£ÀzÉÆrØ 92/*/1 ¥À.eÁw 1.20 24000 26144051360 31390100002378

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀgÀtªÀÄä UÀA. PÁAvÀgÉrØ vÀÄgÀPÀAqÉÆÃt 183/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 34080 625047898918 10979101020773

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

CªÀÄgÉÃ±À vÀA. PÁAvÀgÉrØ vÀÄgÀPÀAqÉÆÃt 182/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 17040 3957060702304 30702863070

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

UÀlÄÖ ªÀÄÄgÀ½PÀÈµÀÚ vÀA. 
UÀlÄÖ wªÀÄäAiÀÄå

¨ÉÆÃ¼ÀªÀiÁ£ÀzÉÆ
rØ

170/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.20 20448 860076770027 18172010040203

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀÄ¤Ã®UËqÀ vÀA. §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄlªÀiÁj 227/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 13632 963209846028 10744101005093

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

dAUÉè¥Àà vÀA. dAUÉè¥Àà 
gÁ«®

UÁdgÁ¼À 95/*/E/¥ÉÊQ ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 19680 913309900305 52075557605

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀgÀtªÀÄä UÀA. PÁAvÀgÉrØ vÀÄgÀPÀAqÉÆÃt 183/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 34080 625047898918 10979101020773

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

CªÀÄgÉÃ±À vÀA. PÁAvÀgÉrØ vÀÄgÀPÀAqÉÆÃt 182/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 17040 395706070234 30702863070

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

UÀlÄÖ ªÀÄÄgÀ½PÀÈµÀÚ vÀA. 
UÀlÄÖ wªÀÄäAiÀÄå

¨ÉÆÃ¼ÀªÀiÁ£ÀzÉÆ
rØ

170/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.20 20448 860076770027 18172010040203

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀÄ¤Ã®UËqÀ vÀA. §¸À£ÀUËqÀ ªÀÄlªÀiÁj 227/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.8 13632 963209846028 10744101005093

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ZÉ£Àß§¸À¥Àà vÀA. UÁzÉ¥Àà UÉÆ§âgÀPÀ¯ï 50/1/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.30 22152 703785720147 10560100101275

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

PÀÈµÀÚgÁªÀÄf vÀA. PÉÃvÀ 
gÁªÀÄf

¹AUÁ¥ÀÄgÀ 134/*/2, 135/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 4.00 68160 325106931437 10810100006893

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¹AºÁ¢æ ±ÁgÀzÁzÉÃ« UÀA. 
gÁªÀÄPÀÈµÀÚ

ºÉÆPÁætÂ 57/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 17040 313791173410 2513101022028

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

EªÀÄätÂÚ ¸ÀÄzsÁ UÀA. 
²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï

ºÉÆPÁætÂ 57/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 17040 739681107198 721210011002775

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

UÀAUÀªÀÄä UÀA. PÀAp 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ

ºÀÄqÁ 215/*/§ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 907268164782 10822100015633

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä vÀA. 
wæeÁÕ£À¸Áé«Ä

ºÀÄqÁ 218/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 834206236636 10913101027129

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

C£Àß¥ÀÆtðªÀÄä UÀA. 
wªÀÄägÉrØ

gÁªÀÄvÁß¼À 95/2/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 842772911951 20261568737

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

gÀÄzÀæUËqÀ vÀA. ªÀÄ®è¥Àà GzÁâ¼À (AiÀÄÄ) 58/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 575932081742 10851100002329

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¥ÀA¥Á¥Àw vÀA. ©üÃªÀÄ¥Àà ºÀÄ®Æègï 53/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 208839071671 34947445192

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀgÀt¥Àà vÀA. ²ªÀ¥Àà PÀ®äAV 272/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 10849101037038

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀA. £ÁUÀ¥Àà GªÀÄ®Æn 115/*/* ¥À.eÁw 1.00 20000 286141430343

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

PÀjAiÀÄªÀÄä UÀÀA. ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ªÀÄ®¢¤ß (r) 13/*/1 ¥À.eÁw 1.00 20000 518188474574 6021581135

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

zÀÄgÀÄUÀªÀÄä UÀA. CAiÀÄå¥Àà 
ªÀqÀØgÀ

  ¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÄgÀ 56/*/1 ¥À.eÁw 1.00 20000 698694535721 10964101018705

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

CA§tÚ vÀA. ®PÀÌ¥Àà ¹AUÁ¥ÀÄgÀ 137/*/1-2 ¥À.eÁw 1.00 20000 455353802536 36606895601

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

zÀÄgÀUÀªÀÄä UÀA. ªÀiÁgÉ¥Àà ¹AUÁ¥ÀÄgÀ 75/3/* ¥À.eÁw 1.00 20000 848303787743 10913101002102

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÀÄAPÁ¼ÉÃ¥Àà vÀA. 
£ÁUÀ¥Àà

¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ 10/*/D ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 34080 947014827444 10778100002705

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

CAiÀÄåtÚ vÀA. £ÁUÀ¥Àà ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ 11/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 34080 612669005187 10778100202029

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ºÁf¨Á§Ä vÀA. ºÀÄZÀÑ¸Á§ ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ 179/1/G C.¸ÀA 1.00 17040 774904157122 10778100203438

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ªÀÄ®è¥Àà vÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ PÀfÓ 

¹gÀªÁgÀ 117/*/C ¥Àj²µÀÖ eÁw 1.00 20000 685745333931 10819100045676

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

J£ï. ¥ÀzÁé« UÀA. 
gÁªÀÄPÀÈµÀÚ

CvÀÛ£ÀÆgÀÄ 201/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 845530157129 52176985263



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw «. ¥ÁªÀðw UÀA. «. 
«±Àé£ÁxÀ

ªÀiÁ¤é 583/1/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 16000 221126837983 18092200011711

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ °AUÀgÁd vÀA. ªÀÄ®è¥Àà GªÀÄ½UÀÄqÀ¢¤ß 30/*/© ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 364274794423 918030023569978

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ºÀÄZÀÑgÉqÀØ¥Àà vÀA. 
¥ÀvÉæ¥Àà

D£ÀAzÀUÀ¯ï 4/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20000 659528842182 10778100006616

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ±ÀgÀt¥Àà vÀA. FgÀtÚ ªÀiÁqÀVj 142/*/C ¥Àj²µÀÖ eÁw 1.00 20000 689768471828 520191000777052

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA. 
ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà 

 vÀÄ¥ÀzÀÆgÀ.PÉ 65/*/3 ¥Àj²µÀÖ eÁw 1.00 20000 227587820123 10774100013189

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÉÃRÀgÀ¥Àà vÀA. ²¢èAUÀ¥Àà ªÀiÁqÀVj 227/*/D/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.50 10000 894331750651 440102010006019

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ²ªÀ¥Àà vÀA. AiÀÄAPÀ¥Àà
GªÀÄ½vÀÄ¥ÀàzÀÆg

À
32/1/D/* ¥Àj²µÀÖ eÁw 1.00 20000 557520640018 52162906637

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA. AiÀÄAPÀ¥Àà 
GªÀÄ½vÀÄ¥ÀàzÀÆg

À
32/1/D/* ¥Àj²µÀÖ eÁw 1.00 20000 587476313348 10778100200735

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¥ÀzÀäeÁ UÀA. PÉ. 
PÉ.J¸ï.J.gÀªÉÄÃ±À

aªÀiÁè¥ÀÄgÀ 67/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.20 4000 653891251396 1078100002628

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

D®A¨ÁµÁ  vÀA. ¸À§âd°¸Á§ ªÀiÁ£À« 39/1/1 C.¸ÀA 1.00 20000 522210159344 10734100225906

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

UÀÄAqÀ¥Àà vÀA. DzÀ¥Àà 
zÉÃªÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆg

À
26/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 1 16000 957848075845 10614100088464

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

gÀ«ZÀAzÀæ vÀA. UÀÄAqÀ¥Àà 
zÉÃªÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆg

À
25/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.98 15680 637058984215 10614100096670

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

©.gÉÆÃ»vÀPÀÈµÀÚ vÀA. 
gÀ«ÃAzÀæªÀªÀÄð

zÉÃ¸Á¬Ä 
¨ÉÆÃUÁ¥ÀÄgÀ

21/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀgÀ§Æd 2 32000 351202031098 545101020914

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

FgÀ£ÀUËqÀ vÀA. 
wgÀÄPÀ£ÀUËqÀ

£ÁUÀgÀ¨ÉAa 67/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÁUÀ®PÁ¬Ä 0.38 6080 434180502694 545101015128

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¹ÃvÀªÀÄä UÀA. 
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà 

ªÀÄ¹Ì 356/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 0.9 14400 30766234473 1862200027270

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀA. 
dUÀzÉÃªÀ¥Àà

vÉÆÃgÀ®¨ÉAa 48/1/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 2 32000 901862256405 62113877631

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ºÀ£ÀÄªÀÄªÀé UvÀA. 
zÀÄgÀUÀ¥Àà 

vÉÆÃgÀ®¨ÉAa 44/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.4 22400 311076813044 918010029306704

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ zÉÆqÀØ¥Àà vÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà

ªÀÄgÀ½ 113/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.4 22400 753315384351 62271525483

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ gÁeÉÃ¸Á§ vÀA. PÁ¹ªÀÄ¸Á§ G¥À£Á¼À 19/1/* ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀgÀPÁj 1.5 24000 954533757021 18042200113724

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸À«vÁ UÀA. ¸ÀÄgÉÃ±À ¥ÉÆÃvÀÎ¯ï 35/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 16000 755147917265 215901000005719

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÀÄªÀÄvÁ UÀA. §¸ÀªÀgÁd ¥ÉÆÃvÀÎ¯ï 36/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1 16000 786899620974 21590100005284

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¥ÁªÀðw UÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ 

±ÁRªÁ¢ 120/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå
zÉÆuÉÚ 

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä
1.5 24000 586172005179 20280534769

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀgÀt¥Àà vÀA. §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¥ÉÆÃvÀÎ¯ï 298/*/1-§ ¸ÁªÀiÁ£Àå
zÉÆuÉÚ 

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä
1 16000 683042790557 215901000001718

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

wªÀÄäAiÀÄå vÀA. £ÀgÀ¸À¥Àà ZÀAzÀæ§AqÁ 396/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÀAqÀÄºÀÆ 1 16000 475291359882 296104000278010

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ºÀ¥À£ÀUËqÀ vÀA. AiÀÄAPÀtÚ ±ÁRªÁ¢ 138/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1 16000 291739399885 10862101023141

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ºÀ£ÀÄªÀÄgÉrØ vÀA. 
§¸ÀªÀgÁd¥Àà

PÀÆqÀÆègÀÄ 157/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1 16000 773519171264 215901000000513

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀÆUÀ¥Àà vÀA. AiÀÄAPÀtÚ ±ÁRªÁ¢ 138/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1 16000 335979084268 19120285105

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

±ÀgÀt¥Àà vÀA. §¸ÀªÀgÁd ¥ÉÆÃvÀÎ¯ï 298/*/1-§ ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1 16000 683042790557 215901000001718

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ gÀAUÀAiÀÄå vÀA. 
wªÀÄätÚ

UÀtªÀÄÆgÀÄ 22/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀgÀPÁj 1.9 30400 808542443486 847610110000444

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ²ªÀgÁd¥Àà vÀA. ±ÁAvÀ¥Àà UÉÆÃgÀPÀ¯ï 2/2/* ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 1 16000 482578822403 10905101009470

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ²ªÀ°AUÀ¥Àà UËqÀ vÀA. 
±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ

ºÀÄ¸ÉÃ£À¥ÀÄgÀ 12/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1 16000 387486147835 62268612407

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ¥Àæ«ÄÃ¼Á UÀA. 
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ

GªÀÄ½UÀÄqÀ¢¤ß 65/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 2 32000 287992447953 215901000005348

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ f.gÁªÀÄtÚ  vÀA. 
UÀ§ÆâgÀÄ ¹zÀÝ¥Àà

ªÀiÁ£À« 576/*/4,576/*/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1 16000 621693734774 5782101001670

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

PÉ. ¨sÁ£ÀÄ¥ÀæPÁ±À vÀA. 
ªÀÄÄjUÉ¥Àà

PÉÆ¥ÀàgÀ 304/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 2 32000 911698185565 915010028292842

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

EªÀiÁªÀÄ¸Á§ vÀA. ¸ÉÆÃ¦ü¸Á§ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ 62/*/3 C.¸ÀA PÀ®èAUÀr 1 16000 742906551293 30013106125

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

£À¹ÃªÀiÁ UÀA. EªÀiÁªÀÄ¸Á§ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ 39/*/1 C.¸ÀA PÀ®èAUÀr 1 16000 409267071664 10591101003105

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

UÀAUÁgÁd vÀA. §¸À£ÀUËqÀ £ÀUÀgÀUÀÄAqÀ 220/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1 16000 774790240711 351793643916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà 
vÀA.zÀÄgÀÄUÀ¥Àà  

vÀÄgÀqÀV 72/*/7 ¥À.eÁw vÀgÀPÁj 2000

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà 
vÀA.zÀÄgÀÄUÀ¥Àà  

vÀÄgÀqÀV 72/*/6 ¥À.eÁw vÀgÀPÁj 2000

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀA. 
ªÉÆÃzÀ¥Àà 

»gÉÃ AiÀÄ¢ðºÁ¼À ¥À.eÁw vÀgÀPÁj 2000

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ Uáå£À¥Àà vÀA. 
AiÀÄªÀÄ£À¥Àà 

»gÉÃ AiÀÄ¢ðºÁ¼À ¥À.eÁw vÀgÀPÁj 1000



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ºÉÃªÀÄvÀPÀÄªÀiÁj 
UÀA. ªÀÄ®è¥Àà £ÁAiÀÄPï

UËqÀÄgÀÄ 72/*/* ¥À.¥ÀAUÀqÀ vÀgÀPÁj 2000

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ªÀÄw ªÀiÁgÉªÀÄä UÀA 
AiÀÄ®è¥Àà 

ZÀAzÀæ§AqÁ 342/*/E/2 ¥À.eÁw vÀgÀPÁj 3500 0.00 540181861805 31415469982

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ²æÃ wªÀÄä¥Àà vÀA. dA§AiÀÄå 

ZÀAzÀæ§AqÁ 342/*/¦ ¥À.eÁw vÀgÀPÁj 3500 13.79 834650486784 215901000011285

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃªÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀA 
CªÀÄgÀ¥Àà dPÀÌ°, 

gÁªÀÄvÁß¼À  30/*/1  ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 7.76 668092366669 200300021566

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

²æÃ ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà vÀA 
SÁdAiÀÄå, gÁA¥ÀÄgÀ 

gÁAiÀÄZÀÆgÀÄ 331/*/C  ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀgÀPÁj 7.68

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA SÁdAiÀÄå,

 gÁA¥ÀÄgÀ  331/*/D  ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀgÀPÁj 7.68

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

 M/s ¨sÁUÀå PÉÆÃ¯ïØ 
¸ÉÆÖÃgÉeï

ªÀÄ¸ÀgÀPÀ¯ïÀ, 419/*/2 139.72

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

J. ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. J. 
£ÀgÀ¹AºÀ®Ä

¹AUÀ£ÉÆÃr

294/*/4, 294/*/5, 
294/*/2, 296/*/1, 
294/*/1, 294/*/3, 

294/*/2

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2 0.75 764218415443 121010057732

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÉÆºÀäzï EPÁâ¯ï vÀA. ±ÉÃPï 
EªÀiÁªÀiï

ªÀÄ£Àì¯Á¥ÀÆgÀ 47/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2 0.75 953404395395 20167533654

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

PÉ. gÁªÀÄÄ®Ä vÀA. PÉ. 
wPÀÌtÚ

¨Á¬ÄzÉÆrØ 167/*/1 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÀiÁªÀÅ 1.5 1.00 811197403680 45001010107777

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ಶಿರ ೇ ಈರಣಣ  ತಂ. ಹನುಮಂತಪಾ ,

ಮಂಡ್ಲಗೇರಾ,  173/*/ಪೈಕಿ ಪ.ಜಾತಿ ªÀiÁªÀÅ 1.2 1.00 586334047589 2126010051217

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇ ತಾಯಪಾ  ತಂ. ತಿರುಮಲಯಯ , ಮಂಡ್ಲಗೇರಾ, 186/*/3 ಪ.ಜಾತಿ ªÀiÁªÀÅ 1 1.00 555250506991 847610110002278

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ಶ್ರೋ ಸಣ್ಣ ಗ ೋವಿಂದ ತಂ. ಆದ್ಾಾ ನಾಯಕ್

ಅರಸಗೇರಾ 142/*/1/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ªÀiÁªÀÅ 1 1.00 839328285735 50246302181

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ಶಿರ ೇ ದಾನ್ನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಕನ್ಕಗೌಡ್

ಗೊಬಾ ರಕಲ್ 110/*/ಅ,110/*/ಕ,1
10/*/ಬ,110/*/ಡ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2.4 1.00 517037895270 10822101004508

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇಮತಿ ಅನ್ಸೂಯ ತಂ. 
ಚನಿ್ ವಿೇರಯಯ

ಪ್ಪಮನ್ಕಲ್ಲಲ ರ, 117/1/ಅ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2 0.75 878017615442 18062250007109

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ಶ್ರೋಮತ್ರ ದೋವಕಮಮ ಗಂ. ಅಂಬಣ್ಣ

 ಗರುಗಿಂಟಾ 11/*/* ಪ.ಪಂಗಡ್ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2 1.00 913447716161 10614101615674

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದರಾಮ ತಂ. ಮೋತ್ರರಾಮ,

ಗೊೇನ್ವಾಟಲ 48/*/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2 1.00 566589533681 746302010001209

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ಶಿರ ೇ ದುರುಗನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ಕನ್ಕನ್ಗೌಡ್,

ಅಡ್ವಿಭಾವಿ, 46/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2 1.00 316185478280 520101052273871

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ಶ್ರೋ ಮಾನಪ್ಪ ತಂ. ಗದೆಪ್ಪ,

ಪೂಲಭಾವಿ 91/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.6 1.00 771928283111 107191000009614

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇ ಸೇಮನಾಥ ಗಡ್ಗಿ ತಂ. 
ಶಿವಣಣ  ಗಡ್ಗಿ,

ಹಂಪರಗಿಂದ 27./3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.60 1.00 739780881562 62188644310

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ಶ್ರೋ ಭಂಗಪ್ಪ ತಂ. ಭ ೋಲ್ಾಾ ,

ಕಾಯ ದಿಗೇರಾ 170/*/ಆ-3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.6 1.00 999309672577 31019434915

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇ ನಿೇಲಕಂಠಪಾ  ತಂ. 
ಸಣಣ ಪವುತಪಾ , ಸಂತೆಕಲ್ಲಲ ರು, 203/*/1, ಸಾಮಾನ್ಯ , ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ, ಪಪ್ಪಾ ಯ, 1.04 0.75 419078347664 10801100243633

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇ ದುರಗಪಾ  ತಂ. ಹನುಮಪಾ , ಕಡ್ದರ ಗಡಿಡ , 18/*/1
ಪ.ಪಂಗಡ್

 ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2.00 0.75 281075916425 122901010012504

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇ ಶಂಬಣಣ  ತಂ. ಗದೆದ ಪಾ , ಡ್ಬೆಾ ೇರಮಡು, 9/*/*,
ಪ.ಪಂಗಡ್

 ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2.00 0.75 280165673344 34033408282

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇ ಸೇಮನಾಥ ತಂ. ಬಸಣಣ  
ಅಿಂಗಡಿ,

ಕರಡ್ಕಲ್ 214/*/1B ಸಾಮಾನ್ಯ ,  ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.20 0.75 526593679719 122901010010017

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇ ಲಕ್ಷಮ ಣ ತಂ. ಮಹಾದೇವಪಾ ಚಕಕ ಲದಿನಿಿ , 95/*/1, ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮಾವು, ಲಿಿಂಬೆ, 1.20 0.75 217578948227 10819101049635

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ಶಿರ ೇಮತಿ ಪದಾಮ ವತಿ ಗಂ. ರಾಮಣಣ

ಯಕಾಲ ಸಪುರ, 41/1/ಎ, ಪ.ಜಾತಿ,  ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.60 0.75 847578038343 62459115894

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ಶಿರ ೇ ಬಸನ್ಗೌಡ್ ತಂ. ರಾಚನ್ಗೌಡ್,

 ಜುಲಂಗೇರಾ 166/*/1, ಸಾಮಾನ್ಯ , ಗೊೇಡಂಬಿ 2.00 0.75 562737805748 50100035771740

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇಮತಿ ಯಶೇಧಮಮ  ಗಂ. 
ಮಹಾದೇವಪಾ ,

ಆತ್ಕಕ ರು 253/*/1, ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೇಬೆ 2.00 0.75 629517305438 296104000278041

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇ ತಿಮಮ ಪಾ  ತಂ. ಭಿೇಮಯಯ , ಕತು ದೊಡಿಡ 11/*/ಸ, ಪ.ಜಾತಿ, ಮಾವು 2.00 0.75 558740806821 215901000002757

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇ ಶರಣಪಾ  ತಂ. ಶಿವಪಾ , ಕಲಮ ಿಂಗಿ, 272/*/*, ಸಾಮಾನ್ಯ , ಹೂ, ತರಕಾರಿ, 2.40 0.75 373758301411 10849101037038

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇ ಯಂಕಪಾ  ತಂ. ಮುದಕಪಾ , ದಿದಿದ ಗಿ 14/ಪಿ2/ಆ ಪ.ಜಾತಿ, ಹೂ, ತರಕಾರಿ, 1.00 0.75 885635190791 37660463282

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇಮತಿ ಸಾವಿತರ ಮಮ  ಗಂ. 
ಅಯಯ ನ್ಗೌಡ್,

ವಿೇರಾಪುರ, 62/*/ಬ, ಸಾಮಾನ್ಯ ,  ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ,ನಿಿಂಬೆ 2.00 0.75 247784276890 11091405249

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM) ಶಿರ ೇ ಮಲಿಲ ಕಾಜುುನ್ ತಂ. ತಿಪ್ಪಾ ರೆಡಿಡ ,

ಮುಕಕ ಿಂದಾ 359/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ , ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 2.00 0.75 333952805573 1718104000001040

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

§¸ÀªÉÃ±ÀégÀ vÉÆÃlUÁjPÉ 
¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ”   vÀ¯ÉÃSÁ£À 225/*/3 ¥ÉÃgÀ® 3.00 2.80 44505008987

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

PÀ£ÀPÀ ²æÃ  ¤ÃgÀÄ 
§¼ÀPÉzÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ 

UÉÆÃ®¥À°è 7/*/* ¥À¥ÁàAiÀÄ, zÁ½A¨É 2.75 4.00 10614101116955

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¤¸ÀUÀðzÁªÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ 
¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ”  ªÀiÁ¤é 182/4/D 

¹ÃvÁ¥sÀ®, 
UÉÆÃqÀA©, 

¥ÉÃgÀ®, CAdÆgÀ
4.00 4.00 38317606852

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¥ÀAZÀªÀÄÄT DAd£ÉÃAiÀÄå 
vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÁgÀgÀ 

¸ÀAWÀ
¥ÀZÀÑ®¢¤ß, 462/*/* ªÀiÁªÀÅ 2.00 4.00 10863101131866

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

VjªÀÄ°èPÁdÄð£À vÉÆÃlUÁjPÉ   
  ªÀiÁªÀÅ ¨É¼ÉUÁgÀgÀ 

¸ÀAWÀ” 
ªÀqÀèAzÉÆrØ 54/*/¥ÉÊQ ªÀiÁªÀÅ 2.00 4.00 60321734699



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀA. 
zÉÆ.£ÀgÀ¹AºÀ®Ä

C¥Àà£ÀzÉÆrØ 104/*/* ªÀÄ»¼É ªÉÆÃ¸ÀA© 1.00 250000 658096004687 847610110002986

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

«zÁåªÀw UÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÁæAiÀÄ

¥À®ÌAzÉÆrØ 72/*/3 ªÀÄ»¼É
ªÀiÁªÀÅ, ¤A¨É, 

¸À¥ÉÆÃl
2 212500 410100448924 108621000039999

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ªÀÄ®èAiÀÄå vÀA. vÁAiÀÄ¥Àà AiÀiÁ¥À®¢¤ß 328/*/1 ¸ÀtÚ gÉÊvÀ ªÉÆÃ¸ÀA© 1.6 250000 442047939023 62466189245

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

gÁeÉÃ±À vÀA. UÀÄqÀØ¥Àà PÉÆvÀÛzÉÆrØ 2/*/1 ¸ÀÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ. ªÉÆÃ¸ÀA© 1.5 200000 747516694098 20249628364

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

§¸ÀgÉrØ vÀA. ºÀ£ÀäAvÀ¥Àà ªÀqÉØ¥À°è 266/*/1/2/© ¸ÀÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.2 120000 293204323363

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

AiÀÄªÀÄ£À¥Àà vÀA. ªÀÄ®è¥Àà 
ºÀÆUÁgÀ

§ÄAPÀ®zÉÆrØ 183/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 2.2 2.28 335441780976 52188634549.000

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

§¸À£ÀUËqÀ vÀA. 
UÉÆÃ«AzÀ¥Àà

AiÀÄªÀÄ£ÀÆgÀÄ 105/D ¥À.¥ÀAUÀqÀ °A¨É 1.2 2.34 473592816480 919010010364507.000

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ºÀÄ®UÀ¥Àà vÀA. ¨Á®¥Àà ¤ÃgÀ®PÉj 3/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 2.6 179700 778928031652 20.11.2018

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

ಶಿರ ೇಮತಿ ಭವರಮಮ  ಗಂ. 
ಶಿವಮೂತುಯಯ ಯರದೊಡಿಡ 64/2/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 2 250000 898390792934 35701038597

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ f. ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA. 
§¸ÀªÀgÁd¥Àà ¤ÃgÀªÀiÁ¤é 178/*/C2 ¸ÁªÀiÁ£Àå

¤A¨É
1.00

200511 498491907093

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)

²æÃ ¸ÉÊAiÀÄzÀ 
¸À«ÄAiÀÄÄ¢Ý£À vÀA. 
dºÀgÉÆ¢Ý£ï ¹ÃPÀ® 44/*

C®à¸ÀASÁåvÀ
gÀÄ

¤A¨É
1.00

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ®QëöäÃ UÀA. 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¤ÃgÀªÀiÁ¤é 70/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå

¤A¨É
1.00

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ GgÀÄPÀÄAzÀ¥Àà vÀA. 
CgÀ¼À£ÀUËqÀ £À®UÀA¢¤ß 33/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå

¤A¨É
2.00

30934926481

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ PÀÈ¥Á¸ÁUÀgÀ vÀA. 
§¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀiÁ¤é 182/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå

¤A¨É
2.00

5692500100925600 967168143280

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃ ²ªÀgÁd ¥ÀÆeÁj vÀA. §¸ÀtÚ ¤ÃgÀªÀiÁ¤é 326 ¸ÁªÀiÁ£Àå

¤A¨É
1.00

5692500100067200 258050115840

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ PÀjAiÀÄ¥Àà vÀA. 
UÀÆ¼É¥Àà §ÄgÀºÁ£À¥ÀÆgÀ 7/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå

¤A¨É
1.00

62378454465 286310759339

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ «gÀÄ¥ÁPÀëgÉrØ vÀA. 
¨ÉÆÃd£ÀUËqÀ PÀ®ÆègÀÄ 325 ¸ÁªÀiÁ£Àå

¤A¨É
1.00

10689101051816 498252276009

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ f  ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA. 
«ÃgÀtÚ ªÀiÁ£À« 570/*/D/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå

¤A¨É
0.80

10734100005867 537213734186

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀA. 
UÀÄªÀÄä «ÃgÀtÚ ªÀiÁ£À« 570/*/D/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå

¤A¨É
0.40

702073471988

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ f ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀA. 
«ÃgÀtÚ ªÀiÁ£À« 570/*/D/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå

¤A¨É
0.80

62049238878 898534705566

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ JªÀÄ. gÀªÀÄtªÀÄÆwð 
vÀA. ±ÉÃµÀVjgÁªÀ  ZÀ£ÀßºÀ½î 75/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.2

11555 786402654382 526101001157

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw f. ªÀiÁtÂPÁåªÀÄ 
UÀA. ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ZÀ£ÀßºÀ½î 75/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.2

11555 679477087598 526101007565

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ±ÉÃµÀVjgÁªÀ vÀA. JªÀiï. 
gÀªÀÄtªÀÄÆwð ZÀ£ÀßºÀ½î 75/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.2

11554 680841557279 526101007566

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw J£ï. gÉÃµÀä UÀA. 
±ÉÃµÀVjgÁªÀ ZÀ£ÀßºÀ½î 158/*/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2

19258 485810446503 526101012623

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃ ²ªÀ¥Àà vÀA. ®ZÀªÀÄ¥Àà ZÀ£ÀßºÀ½î

74/¦3/2§, 74/¦4/2-§-
2

¥Àj²µÀÖ 
¥ÀAUÀqÀ ªÀiÁªÀÅ 0.8

13865 707528315770 10610100005261

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀUËqÀ vÀA. 
±Á¸ÀévÀUËqÀ ºÀÄqÁ 120/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2

19258 252613492647 1711101019987

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ JA. ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ 
vÀA. ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀUËqÀ ºÀÄqÁ 120/*/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2

19258 899812209824 7462000100003600

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ®ZÀªÀÄ¥Àà vÀA. 
¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà ZÀ£ÀßºÀ½î 74/*/C2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 0.6

5777 10610100001834

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
11.00 112080.00

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃªÀÄw PÉ.¹ÃvÁ UÀA. 
PÉ.UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ

PÀ£Áßj 56/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå  °A¨É 1 994566350116 10560100003777

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw C£ÀAvÀªÀÄä UÀA. 
DAd£ÉÃAiÀÄå AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ 52/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå  °A¨É 1.8

376408822174 10812100020230

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ªÀÄ¯ÉèÃ±À vÀA. 
zÀÄUÀð¥Àà ªÀ¼À§¼Áîj 74/1/6 ¥Àj²µÀÖ eÁw  °A¨É 0.8

18228 658096004687 622337569078

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ «.PÉÆAqÀAiÀÄå vÀA. 
ZÀ£ÀßAiÀÄå aAvÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ 49/*/* ¥Àj²µÀÖ eÁw  °A¨É 0.3

6836 441820699569 32332605242

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw SÁzÀgÀ ©Ã UÀA. 
ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á¨ï AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ 11/1/* ¸ÁªÀiÁ£Àå  °A¨É 1.2

15190 378840311259 18032250000617

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw AiÀÄAPÀªÀÄä UÀA. 
ªÉAPÀ£ÀUËqÀ AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ 19/1/* ¸ÁªÀiÁ£Àå  °A¨É 1

12659 536319706140 10964101022896

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ PÁ²ÃªÀÄ¥Àà vÀA. 
w¥ÀàAiÀÄå AiÀÄzÀÝ®zÉÆrØ 23/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå  °A¨É 1

12659 541248615895 18032250021150

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ªÀÄ®PÀ£ÀUËqÀ vÀA. 
§¸À£ÀUËqÀ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 90/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå  °A¨É 2

25318 364097430500 11091442226

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw ºÀA¥ÀªÀÄä UÀA. 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À AiÀiÁ¥À®¥À«ð 114/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå  °A¨É 2

25318 596794729480 18032200023774

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ªÉAPÀlgÁªï ¥ÁnÃ¯ï vÀA. 
¤Ã®PÀAoÀgÁªï gÁUÀ®¥À«ð 116/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå  °A¨É 2

25318 363782658358 70884628297

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ JA. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 
±ÉnÖ vÀA. ªÉAPÀtÚ ±ÉnÖ ¹AzsÀ£ÀÆgÀÄ 421/¦1/* ¸ÁªÀiÁ£Àå  °A¨É 1.2

15190 523840066726 41660100001512



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ PÉÃ±ÀªÀ ¨sÀÆvÀzÀ vÀA. 
«µÀÄÚPÁAvÀ ¨sÀÆvÀzÀ PÉÆvÀðPÀÄAzÀ 320/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

18182 381885449645 601301000009534

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)

²æÃªÀÄw £ÀªÀÄÈvÀ 
¨sÀÆvÀzÀ UÀA. «µÀÄÚPÁAvÀ 
¨sÀÆvÀzÀ PÉÆvÀðPÀÄAzÀ 316/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

18182 275763599107 601301000009510

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃ gÀªÉÄÃ±À vÀA. UÀqÉØtÚ UÀAd½î 406/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.60

14545 641014686956 10802100010837

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃ °AUÀ¥Àà vÀA. UÀqÉØtÚ UÀAd½î 406 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.60

14545 818732724369

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ vÀAUÀ¥Àà vÀA. 
©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ºÀ£ÀÄªÀiÁ£ÀzÉÆrØ 47/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

9091 396443670262 520291004234699

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ªÀÄ®è¥Àà vÀA. ²ªÀgÁAiÀÄ 
ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤ UÀAd½î 377/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

9091 649889078777 18132200037898

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ f. gÀªÉÄÃ±À UÀÄUÀÎ¼À 
vÀA. §¸ÀªÀgÁd¥Àà UÀAd½î 394/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

18182 665082572411 64215568178

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw ºÉÃªÀiÁªÀw l. UÀA. 
n. ¸ÀªÀðgÁAiÀÄqÀÄ UÀAd½î 401/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

9091 530186587688 143001501743

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA. 
²zÁæªÀÄ¥Àà zÉÃªÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ 43/4J ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

9091 967542675083 18132200044012

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ©üÃªÀÄgÁªÀ vÀA. 
PÉÃ±ÀªÀgÁªÀÅ zÉÃªÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ 145/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

18182 219030912873 64020074937

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä vÀA. 
ZÀ£Àß§¸À¥Àà zÉÃªÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ 42/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.80

16363 6.96804E+11 18132200009994

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw ¸ÀgÀ¼À UÀA. 
£ÀgÀ¹AUÀgÁªï zÉÃªÀ¸ÀÄUÀÆgÀÄ 145/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

18182 6.57927E+11 18132210004900

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಕ್ಿ ೇರಲಿಿಂಗ ತಂ. ಹನುಮಂತ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ 45/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 28720 728254051218

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ರಂಗಪಾ  ತಂ. ಬಡೇಸಾಬ್ ಯರಗಿಂಟಾ 184/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.60 22976 524771650312 10862100000933

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಆಿಂಜಿೇನ್ಯಯ  ತಂ. ರಂಗಪಾ ಯರಗಿಂಟಾ 5/* ಸಾಮಾನ್ಯ 1.70 24412 672793706547 10862100001640

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಹುಸೇನ್ಪಾ  ತಂ. ತಿಮಾಮ ರೆಡಿಡ ಯರಗಿಂಟಾ 196/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.60 22976 913843141959 33320734921

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಧಮುರೆಡಿಡ  ತಂ. ತಿಮಾಮ ರೆಡಿಡ ಯರಗಿಂಟಾ 196 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.60 22976 10599100006213

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ದೊಡ್ಡ  Gರುಕಿಂದಪಾ  ತಂ. 
ನ್ರಸಪಾ ಯರಗಿಂಟಾ 224/1,223/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20 17232 541153006398 31390100003997

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ರಾಯಣಣ ಗೌಡ್ ತಂ. ವಿೇರಭದರ ಪಾ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ   1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 28720 308178751967 847610510000375

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ವಿೇರಭದರ ಪಾ  ತಂ. ರಾಮನ್ಗೌಡ್ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ 386/* ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 28720 713472850

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಹುಸೇನ್ಮಮ  ಗಂ. ಜಂಬಯಯ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ 180 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.50 21540 394463635309 10599101035508

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಚಂದರ ಶೇಖರ ತಂ. ಶಂಕರ ಪಾ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ 100/ಆ,109/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00
28720

10599101001325

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ವಿರೇಶ ತಂ. ಶಂಕರಪಾ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ 101/ಆ,101/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00
25318

258756524916 10599100007615

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ರಂಗಮಮ  ಗಂ. ಜಯಪಾ ಚಂದರ ಬಂಡಾ 96/1/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20 17232 440448827106 60130100021833

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಸೂಗರಪಾ  ತಂ. ಈರಣಣ ಚಂದರ ಬಂಡಾ 165/2,166 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 14360 386965224371 20167528500

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ವಿಂಕಟಪಾ  ತಂ. ಸವಾರಪಾ ಚಂದರ ಬಂಡಾ 105/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20 17232 265794128862 137701011001406

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ರಂಗಪಾ ಕತು ದೊಡಿಡ 12/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 28720 681626831577

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ತಿಮಮ ಪಾ  ತಂ. ರಂಗಪಾ ವಡೆಡ ಪಲಿಲ 162/3/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 14360 785549367825

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ಈರಣಣ  ತಂ. ಹನುಮಂತಪಾ

ಮಂಡ್ಲಗೇರಾ 173/* ಪ.ಜಾ 1.20 22312 586334047589 16783

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಶಿರ ೇಮತಿ ಈರಮಮ  ಗಂ. ಹನುಮಂತ ಮಂಡ್ಲಗೇರಾ 173/ಪಿ2 ಪ.ಜಾ 1.20 22312 367987165162 200300013355

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಜಂಗಲ ಪಾ  ತಂ. ಸವಾರಪಾ ಗ್ಯಜರಾಳ 102/1 ಪ.ಜಾ 1.40 26031 583110446860 600200300013355

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಜಂಬಯಯ  ತಂ. ನಾಗಪಾ ಸಿಂಗನೇಡಿ 173/ಪಿ/1ಪೈಕಿ ಪ.ಜಾ 0.90 16734 672753692391 21590100004308

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಲಕ್ಿ ಮ ೇ ಗಂ. ನ್ರಸಿಂಹಲು ಸಿಂಗನೇಡಿ 173/ಪಿ/2ಪೈಕಿ ಪ.ಜಾ 0.90 16734 544048671974 25008170627

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಶಿರ ೇಮತಿ ಕೆ.ಸುಜಾತಮಮ  ಗಂ. 
ಕೆ.ಪ್ಿಂಚ್ಚಲರೆಡಿಡ

ಜಂಬಲದಿನಿಿ 127/ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 20660 943381009693 49110100001518

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ಶಿರ ೇ. ಎ.ಹಂಸನಿ ತಂ. 
ಶಿರ ೇನಿವಾಸರಾವ ಮಾಸದೊಡಿಡ 66/17 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 20660 931483826791 52197720618

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ಶಿರ ೇ. ಎ. ಶಿರ ೇಲಕ್ಿ ಮ ೇ ಗಂ. 
ಶಿರ ೇನಿವಾಸರಾವ ಮಾಸದೊಡಿಡ 66/17 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 20660 52197720618

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಜಿ.ರಾಮುಲು ತಂ. ಯಂಕಣಣ ಚಂದರ ಬಂಡಾ 244/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.90 19627 10569100002480

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಬಸಪಾ  ತಂ. ಸುಬಾಾ ರೆಡಿಡ ದೇವಸುಗೂರು 206 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.60 16528 402220865439

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಮೇಹನ್ರೆಡಿಡ  ತಂ. ವಿಂಕಟರೆಡಿಡ ದೇವಸುಗೂರು 206/* ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20 12396 754226175843 68005580467

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಗೊೇವಿಿಂದಪಾ  ತಂ. ಸವಾರಪಾ ಚಂದರ ಬಂಡಾ 105/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.50 15495 554059815790 137701011001371



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ರಂಗಪಾ  ತಂ. ಹನುಮಂತು ಚಂದರ ಬಂಡಾ
10/*/5,49/*/1/1,49/*
/1/2,,49/*/1/4,49/*/2

/1,49/*/2/3
ಸಾಮಾನ್ಯ 1.40 14462 633597664773 10569101048779

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಜಗನಿಾ ಥ ತಂ. ಗೊೇಪ್ಪಲ ಚಂದರ ಬಂಡಾ 242/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20 12396 41317410510 31390100004917

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಶಮಲಮಮ  ಗಂ. ತಿಮಮ ಪಾ ಚಂದರ ಬಂಡಾ .1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 20660 206941328928 10599101030840

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ರಂಗಪಾ  ತಂ. ಹನುಮಂತು ಚಂದರ ಬಂಡಾ 180 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.50 15495 681024063640 10599100001481

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಜಂಬಯಯ  ತಂ. ಹನುಮಂತು ಚಂದರ ಬಂಡಾ 181/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20 12396 248303911816 60205763292

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಸ.ರಂಗಪಾ  ತಂ. ತಾಯಪಾ ಗ್ಯಜರಾಳ 242/ಪಿ1/1ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1.30 13429 733037963395 45021

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಹುಸೇನ್ ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಗ್ಯಜರಾಳ 244/* ಸಾಮಾನ್ಯ 1.60 16528 577616018703 10599101028748

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಲಕ್ಿ ಮ ೇದೇವಮಮ  ಗಂ. ಕೃಷಣ ಪಾ ಗ್ಯಜರಾಳ 99/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.80 18594 970810020480 10569101025334

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಶಂಕರಪಾ  ತಂ. ಆಿಂಜಿನೇಯಯ ಮಾಡ್ಮಾನ್ದೊಡಿಡ 44 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.60 16528 828931717465 847610110002511

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ಮುರಳ್ಳ ಮೇಹನ್ರೆಡಿಡ  ತಂ. 
ಕೃಷಣ ರೆಡಿಡ ಡಿ.ರಾಿಂಪೂರ 448/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00

20660
583110446860 10408073574

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಜಿ.ತಿಮಮ ಲಮಮ  ಗಂ. ಕೃಷಣ ರೆಡಿಡ ಡಿ.ರಾಿಂಪೂರ 434/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00
19258

603056921044 346500101000384

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಪುಷಾ ಮಮ  ಗಂ. ಬರ ಹಮ ನಂದರೆಡಿಡ ಡಿ.ರಾಿಂಪೂರ 92/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00
20660

87757398465 34650010100035

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ಯಲಾಲ ಪುರ ಚಂದರ ಶೇಖರ ತಂ, 
ನಂಜಪಾ ಯಾಪಲದಿನಿಿ 476/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 10330 495884255057 10599100008170

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಸುಧಾಕರರೆಡಿಡ  ತಂ. ರಘುಪತಿ ಯಾಪಲದಿನಿಿ 194/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.60 16528 846329793362 215901000003783

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂ. ಸುಿಂಕರೆಡಿಡ ಯಾಪಲದಿನಿಿ 146/*,153/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20
12396

726803993551 519101029991

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಸರೇಜಮಮ  ಗಂ. ರಂಗಪಾ ಯರಗಿಂಟಾ 188/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ 0.90 9297 698445972914 10862100001350

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ದೇವಿಂದರ  ತಂ. ಸವರಯಯ ಯರಗಿಂಟಾ 211/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.70 7231 335179784092 59915354007913

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಗಿೇತಾ ತಂ. ಎಸ್. ವಿಜಯರಾಜ ಸಗಮಕಿಂಟಾ 149/*/ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 5165 345514542715 4500101013850

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಗೊೇಪ್ಪಲ ತಂ. ಸವರಯಯ  ವಾಲಿಮ ಕಿ ಯರಗಿಂಟಾ 211/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.70 7231 452774845764 2710101059024

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಕರಿ ತಿಮಮ ಪಾ  ತಂ. ಮಾರೆಪಾ ಯರಗಿಂಟಾ 204/ಪಿ1/* ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 5165 379655287350 34213661854

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ವಿಂಕಟೇಶಾ ರಮಮ  ಗಂ. 
ಕೆ.ಪರ ತಾಪರೆಡಿಡ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪಡ್ 162/1/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 20660 801292270376 4911010006940

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ರಂಗಮಮ  ಗಂ. ಪರ ತಾಪರೆಡಿಡ ಯಾಪಲದಿನಿಿ 195/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 20660 491888487499 60033202231

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ರಾಿಂರೆಡಿಡ  ಉಫು ಕತು ಕಾಪು 
ರಂಗ್ಯರೆಡಿಡ  ತಂ. ಬಾಲರೆಡಿಡ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪಡ್ 157/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.39 14358 49110100059580

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ಕೆ.ಮಾನ್ಸ ತಂ. ಕೆ 
ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡಿಡ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪಡ್ 157/*/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.39 14358 563403533353 4911010053939

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ಅರೆಪಲಿಲ ರಾಮಿರೆಡಿಡ  ತಂ. 
ಬಿಚ್ಚಾ ರೆಡಿಡ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪಡ್ 157/*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.39 14358 49110100059553

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಸುಮಂಗಲಾ ಗಂ. ಸುಗೂರಪ್ಪಾ ಕಡಂದೊಡಿಡ 10/*/ಪೈಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 20660 10569100018078

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಸೂಗರಪಾ  ತಂ. ರಾಚಣಣ ಕಡಂದೊಡಿಡ 10/*/ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 20660 961723227353 10509100002002

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಸುವಣುಲತಾ ಗಂ. ನ್ರೆಸರೆಡಿಡ ಗ್ಯಜರಾಳ 2/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ 1.50 15495 824515813940 296104000010007

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಸನಿ್  ನ್ರಸಪಾ  ತಂ. ಲಚಮ ಪಾ ಯಾಪಲದಿನಿಿ 293/*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 7703 722203518679 215901000002809

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ಯಂಕಿಂಬಾ ತಂ. ತಿಕಕ ನ್ರಸಾ ಅಪಾ ನ್ದೊಡಿಡ 119/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20 11555 530603496875

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ±À²PÀ¯Á C°AiÀiÁ¸ï gÀªÀiÁzÉÃ« 
UÀA. ZÀ£Àß§¸ÀªÀ £ÁAiÀÄPï PÀlèlPÀÆgÀÄ 319/*/11 ªÀÄ»¼É 0.80 0.80

206771651228 10603101001413

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
JªÀiï. DAd£ÉÃAiÀÄ¥Àà vÀA. 
¸ÀAfÃªÀ¥Àà PÀlèlPÀÆgÀÄ

319/*/4, 
319/*/7,319/*8,319/
*/9,319/*/14,319/*/

15,319/*/16 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.20 1.20

10879101023576

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) J¸ï. ²æÃ¤ªÁ¸À vÀA. J¸ï. 
¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt UÀAd½î 462/*/4, 462/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.20 1.20

726932041193 18132200074469

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) zÉÃªÉÃAzÀæ¥Àà vÀA 
§¸ÀªÀgÁd¥Àà gÀAUÁ¥ÀÄgÀ 70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1.00

676774861394 18132200103630

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
±ÀgÀt¥Àà vÀA §¸ÀªÀgÁd¥Àà gÀAUÁ¥ÀÄgÀ 70/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 0.80

645173176099 18132210002963

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
CAf£ÀªÀÄä UÀA. wªÀÄä¥Àà ªÀqÉØ¥À°è 162/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1.00

364631909706 145910032934

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
gÀAUÁgÉrØ vÀA. AiÀÄ®è¥Àà ªÀiÁ«ÄrzÉÆrØ 88/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.60 1.60

617071597357 847610110004920

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸ËªÀÄågÁtÂ UÀA. GªÉÄÃ±À 
JªÀiï. PÀlèlPÀÆgÀÄ 319/*/10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1.00

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) gÀªÉÄÃ±À ¥ÀÆeÁj vÀA. 
¥ÀA¥ÀtÚ ¥ÀeÁj ¤ÃgÀªÀiÁ¤é 326/*/1 0.8 0.8

7088 6082 5846 10774100004228

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) AiÀÄ®è¥Àà vÀA. ZÀ£ÀßAiÀÄå 
UÀlÄÖ PÀÄrð 571/*/1 1.00 1

380091496054 10905101010581



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ªÉAPÀmÉÃ±À vÀA. ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀÄrð 583/*/2 1.00 1

10905101034271

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) f. ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA. 
§¸ÀªÀgÁd¥Àà ¤ÃgÀªÀiÁ¤é 178/*/2 0.60 0.6

498491907093 20051122124

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) CªÀÄgÉÃ±À vÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAiÀÄå PÀÄrð 588/4/1 1.00 1

393949562001 10905101002485

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) J£ï. GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA. 
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹gÀªÁgÀ 42/*/* 0.60 0.6

216457838706 62407970227

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) gÀªÉÄÃ±À ¥ÀÆeÁj vÀA. 
¥ÀA¥ÀtÚ ¥ÀeÁj ¤ÃgÀªÀiÁ¤é 326/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.4 0.4

7088 6082 5846 62125048510

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) PÀjAiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ vÀA. 
UÀÆ¼À¥Àà §ÄgÀºÁ£À¥ÀÆgÀ 7/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1

286310759339 62378454465

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¥À«vÀæ vÀA. §¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀiÁ¤é 180/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 2

236854597122 10734100227401

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¤ªÀiÁð®zÉÃ« UÀA. f. 
§¸ÀªÀgÁd¥Àà ¤ÃgÀªÀiÁ¤é 332 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.60 0.6

895686930777 519101030577

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
gÀªÉÄÃ±À vÀA. §ÄqÀØ¥Àà PÀÄrð 746/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.68 2

220962851664 10905101006056

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
£ÀgÀ¸À¥Àà vÀA. ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀÄrð 583/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1

10905101034253

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) gÀªÉÄÃ±À vÀA. ZÀ£ÀßAiÀÄå 
UÀlÄÖ PÀÄrð 571/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.20 1

654340922898 10905101034581

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) J£ï. GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA. 
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¹gÀªÁgÀ 42/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1

62407970227

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ºÀ£Àä¥Àà vÀA. w¥ÀàAiÀÄå ªÀÄÄgÀºÀgÀ¥ÀÆgÀ 42/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1

403601132708 1809220035024

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¸ÀAzÁå UÀA. gÀªÉÄÃ±À UÀlÄÖ PÀÄrð 571/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.60 0.6

809796047587 10905101034606

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
§ÄqÀØ¥Àà vÀA. ®ZÀªÀÄ¥Àà PÀÄrð 737/*/C/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1

902633872971 10905101039364

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
AiÀÄ®è¥Àà vÀA. ZÀ£ÀßAiÀÄå PÀÄrð 571/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.60 0.6

1090510010581

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
gÀªÉÄÃ±À vÀA. §ÄqÀØ¥Àà PÀÄrð 571/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.68 2

220962851664 10905101006056

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) §¸ÀªÀgÁeÉÃ±Àéj UÀA. 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄiÁ¤é 182/*/D ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1

778361037607 10734100007031

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) §¸ÀªÀgÁeÉÃ±Àéj UÀA. 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀÄiÁ¤é 182/*/D ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1

778361037607 10734100007031

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) JªÀiï.Dgï. µÀtÄäR vÀA. JªÀiï. 
gÁªÀÄ¥Àà ªÀiÁ¤é 628/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.99 1

813340489021 62010897642

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀA 
CAiÀÄå£ÀUËqÀ ºÀÉqÀV£Á¼À 165 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

31587 358063605991 1711101013509

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) §¸À£ÀUËqÀ vÀA. 
CAiÀÄå£ÀUËqÀ ºÀÄ®UÀÄAa 81/¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

31587 282117292169 10964101050622

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¸À«vÁ vÀA. ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ gÁUÀ®¥À«ð 5/*/C2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

31587 270052008202 35561437282

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) D¥ÀÄ® ¸ÀÄ¨ÁâgÉrØ vÀA. 
¦ZÁÑgÉrØ ºÀÄ®UÀÄAn 46/1/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

63175 713191092039 18012100012127

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) CªÀÅ® ªÉAPÀmÉÃ±ÀégÉrØ 
vÀA. ¸ÀÄ¨ÁâgÉrØ ºÀÄ®UÀÄAn 53/*/¹1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

31587 645976781254 10812100032897

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) JqÀªÀÄPÀAn £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ 
vÀA. gÁ«ÄgÉrØ ºÀÄ®UÀÄAn 53/*/¹2, 53/*/J ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

63175 547469684233 18032210000933

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ®QëöäÃ UÀA. ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¢zÀÝV 43/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.8 25270 379906325844 62507985413

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA. 
ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà ¢zÀÝV 14/¦2/D ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

31587 885635190791 37660463282

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ZÉ£ÀßAiÀÄå vÀA. 
±ÁAvÀªÀÄÆwð ¢zÀÝV 39/*/

¸ÁªÀiÁ£Àå

0.40
12535 984794007608 1200300029860

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¸ÀgÉÆÃdªÀÄä UÀA. ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄAUÀ£Á¼À 42/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.8 0.8

587547892013 10629100005768

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀA. 
¸ÀtÚ§¸À£ÀUËqÀ ºÀA¥À£Á¼À 147/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 2

484876129080 1711108012013

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà vÀA. bÀvÀæ¥Àà 
¨sÀdAwæ eÉÆÃUÀ®¢¤ß 8/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 2

318255204593 5349101001540

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ vÀA 
CAiÀÄå£ÀUËqÀ ºÀÉqÀV£Á¼À 165 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1

358063605991 1711101013509

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) PÉÃ±ÀªÀ ¸ÀÄ§æªÀÄtåA vÀA. 
¥ÀlÖ£ï ºÉÆPÁætÂ 47/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1

667543510573 1935104000114820

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) PÉÃ±ÀªÀ ¸ÀÄ§æªÀÄtåA vÀA. 
¥ÀlÖ£ï ºÉÆPÁætÂ 47/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 1

667543510573 1935104000114820

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ±ÀÁAvÁzÉÃ« UÀA. 
PÀÈµÀÚgÁªÀÄf ¹AUÁ¥ÀÄgÀ 134/*/4, 134/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 2

615078665461 10810101010572

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀA. 
PÀgÀ§¸À¥Àà

¸ÀÄAPÀ£ÀÆgÀÄ 55/*/§ ¸ÁªÀiÁ£Àå
1.00

1 744391809534 62300902257

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ªÀ¸ÀAvÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA. 
FgÀ¥Àà ªÀÄÄPÀÄÌAzÁ 194/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.50 2

10822100010375

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ªÀÄ®è¥Àà vÀA. ªÀÄ®PÁd¥Àà ªÀÄÄ¼ÀÆîgÀ (G) 6/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 2

357815664054 52182943972

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) JA. ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà vÀA. 
PÀ£ÀPÀ¥Àà ¸ÀÁ®ÄÎAzÁ 545/¦2/©¥ÉÊQ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

1 824459686986 10822101076790

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà vÀA. UÀAUÀ¥Àà PÀ£Áß¼À 72/*/4 ¥À.eÁw
0.8 0.8

346992072840 18042200157032



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) vÀÄ¼À¹gÀÄPÀÌªÀÄä vÀA. 
ªÉÆÃºÀ£ÀgÁAiÀÄ vÀ¯ÉÃSÁ£À 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2

81920 766667466655 5350101001603

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) «gÀÄ¥ÁPÀëUËqÀ vÀA. 
ªÉAPÀ£ÀUËqÀ vÀ¯ÉÃSÁ£À 253/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2

81920 862500461322 20335419580

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ªÀÄ¢ÝmÁn ªÀiË¤PÁ vÀA. 
ªÉÆÃºÀ£ÀgÁªÀ vÀ¯ÉÃSÁ£À 277/*/2,277/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2

81920 353079385546 5349101001007

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
§¸ÀªÀgÁd vÀA. ¥ÀA¥ÀtÚ ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ 62 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

40960 966011051802 5451010113332

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀA. «ÃgÀtÚ 
PÀgÀqÀPÀ® vÀ¯ÉÃSÁ£À 85/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

40960 284904450251 33067400600

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ªÀÄ£Éß gÁªÀÄ®QëöäÃ UÀA. 
ªÀÄ£Éß ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt aPÀÌCAvÀgÀUÀAV 26/1/1D ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

40960 983839778968 30424241023

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) §¸À°AUÀ¥Àà vÀA. 
ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà £ÁUÀgÀ¨ÉAa 43/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80

32768 786685474354 545101007974

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸ÀAPÀÆwæ ¸ÀÄ²Ã® UÀA. 
£ÁUÉÃ±ÀégÀgÁªï

zÉÃ¸Á¬Ä¨ÉÆÃUÁ¥À
ÆgÀ 9/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

40960 870658133512 545101022820

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ªÉAPÀlgÁªï zÉÆgÉ J¸ï. vÀA. 
£ÁUÉÃ±ÀégÀgÁªï

zÉÃ¸Á¬Ä¨ÉÆÃUÁ¥À
ÆgÀ 9/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.60

65536 974853994414 545101022819

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) zÉÆqÀØ¥Àà vÀA. «ÃgÀ¥Àà 
§Ä¼Áî ªÀÄ¹Ì 369/2/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.60

65536 902461019751 18263070000430

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) zÁåªÀÄªÀÄä UÀA. 
¸ÀAUÀ£À§¸À¥Àà ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï 236/1/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

40960 850220094366 35547516445

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸ÀtÚzÉÃ¥ÀªÀgÉqÀØ¥Àà vÀA. 
©üÃªÀÄ¸É¥Àà ¨Áå°ºÁ¼À 1/*/1-D ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.70

30773 667760444254 10756100012927

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA. 
»ÃgÉÃºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï 427/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.20

49152 439564995066 30458932224

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
CªÀÄgÉÃ±À vÀA. FgÀtÚ ¹PÀ½ºÁ¼À 60/*/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.40

31652 214082560219 3328734922

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ vÀA. 
CªÀÄgÉÃUËqÀ ªÀÄÄzÀÄUÀ¯ï 491/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.20

49152 361789505802 18042200022437

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
gÉÃtÄPÀªÀÄä UÀA. ±ÀgÀt¥Àà §¤ßUÉÆÃ¼À 141/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

40960 431438108041 10754101001927

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ªÀÄºÁAvÉÃ±À ¥ÁnÃ® vÀA. 
¸ÀÆgÀ£ÀUËqÀ §¤ßUÉÆÃ¼À 143/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

40960 481704579144 37209730903

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
±ÀgÀt¥Àà vÀA. PÀ£ÀPÀ¥Àà ªÀÄgÀ½ 5/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

40960 2900300316834

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²ªÀ§¸ÀªÀÄä UÀA. gÀÄzÀæUËqÀ ªÉÄ¢Q£Á¼À 81/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

81920 3500300001273

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
EAzÀæfvÀ¨Á§Ä vÀA. ¸ÀAUÀtÚ §Ar¸ÀÄAPÁ¥ÀÆgÀ 13/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

40960 678338944647 2900300318803

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) 24.5 1020889 346992072840

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¥ÀÁAqÀÄgÀAUÀ ¥ÀªÀiÁägÀ 
vÀA. gÁªÀÄd¥Àà ¥ÀªÀiÁägÀ ºÀqÀUÀ° 191/*/1 ¥Àj²µÀÖ eÁw 0.80

60301.8 898390792934 16042200215345

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà vÀA. UÀAUÀ¥Àà PÀ£Áß¼À 72/*/4
¥Àj²µÀÖ eÁw 0.80

60301.8 352913040603 18042200157032

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw ¨sÀªÀgÀªÀÄä UÀA. 
²ªÀªÀÄÆvÀðAiÀÄå AiÀÄgÀzÉÆrØ 64/2/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

113434 426727228333 35701038597

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃ ±ÀgÀ§tÚ vÀA. ¥ÀA¥ÀtÚ ¨ÉÊ®zÀÄqÀØ 1/2/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

55304 835755210154 32910245361

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ªÀÄ®èªÀÄä UÀA. 
±ÀgÀt¥Àà ¨ÉÊ®zÀÄqÀØ 4/*/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

55304 739135285634

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃ ªÀÄ®è¥Àà vÀA. ªÀÄ®è¥Àà PÁZÁ¥ÀÄgÀ 80/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 288597503106 10719100019006

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃ §¸À¥Àà vÀA. ¥ÁåmÉ¥Àà PÁZÁ¥ÀÄgÀ 79/2D ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 389798393538 122901010041943

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw ¸ÁAvÀªÀÄä UÀA. 
°AUÀ¥Àà PÁZÁ¥ÀÄgÀ 80/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 288050047841 122901010039892

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà vÀA. ªÀÄ®è¥Àà PÁZÁ¥ÀÄgÀ 80/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 122901010007388

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃªÀÄw ZÀ£ÀßªÀÄä 
UÀA.¥ÀÄ°AiÀÄ¥Àà

Cr«¨Á« 53/2
¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 910439735379 52164546864

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃ vÁgÀ¹AUÀ vÀA. £Á£À¥Àà UÉÆÃgÉ¨Á¼À 66/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå

0.8 45372 841190594326 4552500101280100

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw §¸ÀªÀÄä UÀA. 
±ÀgÀt¥Àà ¤ÃgÀ®PÉj 15/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 591762365142 4552500101280600

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ªÉAPÀmÉÃ±À vÀA. 
gÁªÀÄ£ÀUËqÀ

PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÄUÀ
ÆgÀÄ 476/1/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 614689903740 915010050098602

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀA. 
§¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ

PÀ¸À¨Á°AUÀ¸ÀÄUÀ
ÆgÀÄ 476/1/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 981041562857 4552500100055500

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ wªÀÄä£ÀUËqÀ vÀA. 
ªÀiÁAvÀUËqÀ PÁZÁ¥ÀÄgÀ 15/*/ 2¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 601249324994 122901010009864

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ zÉÃ«AzÀæUËqÀ vÀA. 
ªÀiÁAvÀUËqÀ PÁZÁ¥ÀÄgÀ 15/*/2¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 782821921405 122901010011079

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃ °AUÀgÁd vÀA. ±ÀgÀtUËqÀ FZÀ£Á¼À 8/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 549320870604 20290798493

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)

²æÃ £ÁUÀgÁd vÀA. 
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà 
UÀqÉÃzÀ ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄ 303/1*1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 916909102607 10801101012297

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ±ÀgÀt¥Àà vÀA. 
CªÀÄgÀ¥Àà eÁªÀÇgÀ ªÀÄlÆÖgÀÄ 187/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

112522 931793901648



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. 
CrªÉAiÀÄå »gÉÃªÀÄoÀ

zÉÃªÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆg
À 162/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 389070865793 2900300311705

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ªÀÄºÀäzÀ E¸Áä¬Ä® vÀA. 
¯Á®¸Á¨ï UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ 307/*/1

C®à¸ÀASÁåvÀ
gÀÄ 1.00

56717 354948353146 10614100100931

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ §¸ÀtÚ vÀA. 
¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà UÀÉÆÃ®¥À°è 27/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 809467701014 10614100094938

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃ CªÀÄgÀtÚ vÀA. §¸À¥Àà UÀÉÆÃ®¥À°è 26/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 950291924879 10614100100939

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀA. 
¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà UÀÉÆÃ®¥À°è 20/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 818001434657 10614100005768

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ FgÀAiÀÄå vÀA. CrªÉAiÀÄå 
»gÉÃªÀÄoÀ

zÉÃªÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆg
À 162/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 484081506083

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ AiÀÄ®è¥Àà vÀA. ¨Á®¥Àà
zÉÃªÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆg
À

13/*/*
¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 6272200027339

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ¤gÀÄ¥ÁzÀ¥Àà vÀA. 
ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà zÉÃªÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆgÀ 13/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 253292940805

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)

²æÃªÀÄw ZÀAzÀæªÀÄä UÀA. 
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà 
UÀqÉÃzÀ ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄ 303/1/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

55643 605002984056 62119866918

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)

²æÃ ºÉÃªÀÄgÉqÀØ¥Àà vÀA. 
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà 
UÀqÉÃzÀ ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄ 303/1/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

55038 777962169754 10801100214199

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀA. F±ÀégÀ¥Àà

¨ÉÃqÀgÀ 
PÁ®ðPÀÄAn 78/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 565876733702 594101201837

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ªÀÄ¸ÀgÀqÀØ¥Àà vÀA. 
CªÀÄgÀ¥Àà ¤ÃgÀ®PÉj 14/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 675858688822 4552500101280400

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
§¸À£ÀUËqÀ vÀA. UÀzÉÝ¥Àà ¸ÀÄtPÀ¯ï 12/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 512809607848 4552500100098100

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA. UÀzÉÝ¥Àà ¸ÀÄtPÀ¯ï 12/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 477523322102 4552500100361800

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ±ÀgÀtUËqÀ vÀA. 
CªÀÄgÉÃUËqÀ UÀÄAvÀUÉÆÃ¼À 127/* ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 694933599406 10861101004739

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ºÀ£ÀÄªÀÄAw UÀA. ²ªÀ°AUÀ¥Àà aPÀÌ®zÉÆrØ 14/*/C

¸ÁªÀiÁ£Àå
1.00 56717 270388480993 10614100305391

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) PÀ£ÉßÃj ªÀÄ®è¥Àà vÀA. 
°AUÀ¥Àà gÁªÀÄ®Æn 22/*

¸ÁªÀiÁ£Àå
1.00 56717 751988127867 6272200046458

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) §¸À£ÀUËqÀ vÀA. 
CªÀÄgÉÃUËqÀ UÀÄAvÀUÉÆÃ¼À 127/*

¸ÁªÀiÁ£Àå
1.00 56717 708820047155 1086110010861

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¯Á®© UÀA. §A¢UÉ¸Á§ aPÀÀÌ®zÉÆrØ 28/*/C

C®à¸ÀASÁåvÀg
ÀÄ 1.00 56717 713062926349 10614100094828

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
§¸À¥Àà vÀA. »gÉÃtÚ ºÀAa£Á¼À 31/*/PÀ

¸ÁªÀiÁ£Àå
1.00 56717 957848075845 10719100006571

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀA. 
ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ ¥ÀÆ®¨sÁ« 86/*/3

¸ÁªÀiÁ£Àå
1.00 56717 998292186711 10861101051773

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
UÀÄAqÀ¥Àà vÀA. DzÀ¥Àà

zÉÃªÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆg
À 26/*/1,26/*/2

¸ÁªÀiÁ£Àå
1.00 56717 815106258965 10614100088464

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
zÁåªÀÄªÀÄä UÀA. DzÀ£ÀUËqÀ ¥ÀÆ®¨sÁ« 86/*/2

¸ÁªÀiÁ£Àå
1.00 56717 502170109046 10861101051764

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) zÀÄgÀÄUÀ¥Àà vÀA. 
¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà ¥ÀÆ®¨sÁ« 85/*/4

¸ÁªÀiÁ£Àå
0.75 42538 485128077059 10614100100464

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
UÀÄAqÀ¥ÀÀà vÀA. «ÃgÀ¥Àà ¤ÃgÀ®PÉj 96/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80

45384 853526505772 100063361

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ZÀÉ£Àß§¸À¥Àà vÀA. «ÃgÀtÚ ¤ÃgÀ®PÉj 96/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.60

34030 977957566511 10519100001724

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀA. «ÃgÀ¥Àà ¤ÃgÀ®PÉj 96/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80

45384 532740987617 10519100011512

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà vÀA. 
£ÀgÀ¸À¥Àà ¤ÃgÀ®PÉj 71/*/2/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 778224549143 31179915866

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¸ÀAUÀ¥Àà vÀA. ©üÃªÀÄ¥Àà AiÀÄgÀUÀÄAmÁ 25/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 718282059069 32483107424

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
±À²PÀ¯Á UÀA. CªÀÄgÉÃUËqÀ PÀgÀqÀPÀ¯ï 253/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 255077559216 545101019123

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ±ÀgÀt¥Àà vÀA. 
«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà dAVgÁ¥ÀÆgÀ 15/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 930209707024 2117783283

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
zsÀ£À±ÉnÖ vÀA. ªÀiÁ£À¹AUï dAVgÁ¥ÀÆgÀ 8/¦M2/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 369510902430 229201000007140

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
zsÀjAiÀiÁ vÀA. ªÀiÁ£À¹AUï dAVgÁ¥ÀÆgÀ 8/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80

45373 216239415793 52164912606

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) CgÀÄt PÀÄªÀiÁgÀ vÀA. 
±ÀgÀt¥Àà dAVgÁ¥ÀÆgÀ 9/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 525407304718 229201000007138

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¥ÀA¥ÀtÚ vÀA. ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄlÆÖgÀÄ 199/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 930065908889 18042210016099

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¸ÀÄgÉÃ±À gÉrØ vÀA. ¥ÀA¥ÀtÚ ªÀÄlÆÖgÀÄ 199/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 634962507714 30466186978

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀA. ªÀiÁgÉ¥Àà ¸ÀAvÉPÀ®ÆègÀÄ 222/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

113434 261673229608 10386391624

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¸Á§ªÀé UÀA. ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ªÀÄlÆÖgÀÄ 19/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 557777705389 18042200051525

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
«dAiÀÄ®QëöäÃ UÀA. ²£À¥Àà AiÀÄgÀzÉÆrØ 45/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.95

53880 634896105451 4210101001726

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
CA§ªÀÄä UÀA. zÀÄgÀUÀ¥Àà UÀÄrºÁ¼À 145/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 518082855454 18042200092696

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
UÀAUÀtÚ vÀA. ²zÁæªÀÄ¥Àà dAVgÁ¥ÀÆgÀ 15/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 2900300317972



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) UÀAUÀªÀÄä vÀA. 
zÉÆqÀØAiÀÄå dAVgÁ¥ÀÆgÀ 21/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 564243175953 52164912844

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
±ÀgÀt¥ÀÀà vÀA. ªÀÄºÁAvÀ¥Àà dAVgÁ¥ÀÆgÀ 21/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 33204390969

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸ÀAPÉÃvÀ £ÁqÀUËqÀ vÀA. 
±ÀgÀt§¸ÀªÀgÁd dAVgÁ¥ÀÆgÀ 21/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 726125793223 31823716100

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
EªÀiÁªÀÄ¸Á§ vÀA. ªÀiË®¸Á§ PÀgÀqÀPÀ¯ï 236/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80

45373 637058944215 62201588468

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¦. £ÁUÀªÀÄtÂ UÀA. ¦. 
²æÃ¤ªÁ¸ÀgÁªÀ PÀgÀqÀPÀ¯ï

338/1/3, 338/1/2, 
338/1/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 990347867727 62116752358

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
gÀ«ZÀAzÀæ vÀA. UÀÄAqÀ¥Àà

zÉÃªÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆg
À 25/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå

0.98 56717 812994024433 10614100096670

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ±ÉÃRgÀUËqÀ vÀA. 
ªÀÄ¯ÁÌdUËqÀ PÀ£Áß¼À 25/*/r ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

53084 562893395778 10756100000786

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¸Á§tÚ ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ªÀÄlÆÖgÀÄ 22/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 639660858931 18042250005844

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
°AUÀ¥Àà vÀA. eÉÃªÀÄè¥Àà AiÀÄgÀzÉÆrØ 108/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.2 68060 585819672612 32808892542

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
r. ¸ÀÄ§æªÀÄtåA vÀA. «ÃgÀtÚ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ 166/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 921697939280 11153100002039

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ªÉÊ §¸ÀªÀgÁd vÀA. 
AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀÄ¯Áè¥ÀÆgÀ

24/*/3/1, 24/*/3/2, 
24/*/3/3  ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 925422556738 10664100005663

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA. gÀÆ¥ÀÚ¥Àà ºÀqÀUÀ° 11/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå

0.85 48208 908158122197 35367080593

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
PÀÄ¥ÀàtÚ vÀA. zÀÄgÀUÀ¥Àà CqÀ«¨Á« 53/1/ ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 840290122157 10719100021198

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
UÀAUÀ¥Àà vÀA. ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà FZÀ£Á¼À 113/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 676017754983 918010029309570

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà vÀA. CªÀÄgÀ¥Àà UÉÆÃgÉ¨Á¼À 65/*/1/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 351442899739 918010036387307

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) zÀÄgÀUÀ¥Àà 
vÀA.zÀÄgÀUÀ¥Àà CqÀ«¨Á« 53/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 600881114818 10719100021199

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA. §¸À¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï 291/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 319222991316 321229

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
fÃªÀ£À vÀA. §¸À¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï 291/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 899860960557 321118

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¥ÀÄµÀà®vÁ UÀA. 
«ÃgÀ¨sÀzÀæ¸Áé«Ä AiÀÄgÀzÉÆrØ 100/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 875254837594 20211241799

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸ÀÄUÀAzÀªÀÄä vÀA. 
¥sÀQÃgÀ¸Áé«Ä AiÀÄgÀzÉÆrØ 100/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 708892688823 20211241777

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¥sÀQÃgÀ¸Áé«Ä vÀA. 
§¸ÀªÀgÁd¸Áé«Ä AiÀÄgÀzÉÆrØ 108/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 710679657298 30650329270

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) «ÃgÀ¨sÀzÀÀæ¸Áé«Ä vÀA. 
§¸ÀªÀgÁd¸Áé«Ä AiÀÄgÀzÉÆrØ 100/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 992227473275 30412484139

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ºÀ£ÀªÀÄªÀé UÀA. 
gÁªÀÄ£ÀUËqÀ

«ÄAZÉÃj 12/*
¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00
56717 404863442753 62117732782

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) §¸À¥Àà vÀA. §¸À¥Àà AiÀÄgÀUÉÆÃr 26/*/1
¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00
56717 818865921574 36611090927

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀA. §¸À¥Àà AiÀÄgÀUÉÆÃr 26/*/1
¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00
56717 457828363685 4552500100280700

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸ÀAVÃvÁ vÀA. zÉÃªÀ¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï 277/2
¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00
56717 245226620417 62215568344

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA. §¸À¥Àà PÀgÀqÀPÀ¯ï 291/*/*
¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00
56717 226456522435

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
§¸À°AUÀ¥ÀàUËqÀ vÀA. 
§¸ÀªÀAvÀgÁAiÀÄ

dAVgÁ¥ÀÆgÀ 21/*/6
¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 947658193112 122901010011015

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) °AUÀgÉqÉØ¥Àà vÀA. 
gÁAiÀÄ¥Àà FZÀ£Á¼À 166/*/1C ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 896215855648 520361022889064

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) §¸ÀªÀgÁd vÀA. gÁAiÀÄ¥Àà 
ªÉÄÃn FZÀ£Á¼À 166/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 531137885563 174800101000965

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
±À²zÀgÀ vÀA. zÉÃ«AzÀæ¥Àà ªÁåPÀgÀ£Á¼À 4/1/J ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 548593204856 3700300004621

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)

PÀÄªÀiÁj PÉÆÃuÁ® J¸ï. 
VæÃ±Áä vÀA. ªÉAPÀl 
¸ÀÄ¨ÁâgÉrØ PÀÄªÀiÁgÀSÉÃqÀ 47/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 774722428542 771702010002225

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) UÀAUÁgÀvÀßA UÀA. 
®PÀëöägÉrØ PÀÄªÀiÁgÀSÉÃqÀ 47/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 453541681692 62080062325

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) PÉÆÃuÁ® ªÉAPÀl ¸ÀÄ¨ÁâgÉrØ 
vÀA. gÁªÀÄPÀÈµÀÚgÉrØ PÀÄªÀiÁgÀSÉÃqÀ 47/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 853594581737 415801500327

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ªÉAPÀtÚ vÀA. ±ÀAPÀæ¥Àà PÀÄªÀiÁgÀSÉÃqÀ 47/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 996155929368 89004655124

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¥ÀA¥ÀtÚ vÀA. w¥ÀàtÚ ¸ÀÄtPÀ¯ï 20/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 674174242337 62069811475

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ±ÀgÀtªÀÄä UÀA. CªÀÄgÀ¥Àà 
dAfUÀrØ ¸ÀÄtPÀ¯ï 20/*/2/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 768999914414 62280606687

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà vÀA. 
²ªÀAiÉÆÃUÀAiÀÄå ¤ÃgÀ®PÉj 39/*/*, 2/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 451776255490

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) §¸ÀªÀÄä UÀA. 
gÁd±ÉÃRgÀAiÀÄå ¤ÃgÀ®PÉj 71/*/1J ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 487719771311 21082

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
§¸ÀªÀgÁd vÀA. ºÉZï.§¸À¥Àà ¤ÃgÀ®PÉj 46/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 480012477272 8272210001299

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ZÀ£ÀßªÀÄä UÀA. 
CªÀÄgÉÃUËqÀ UÉÆÃ£ÀªÁgÀ 23/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00 56717 288348736436 315921



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) JªÀiï. PÀÈµÀÚPÀÄªÀiÁj UÀA. 
¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ZË¢æ UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ 460/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 64100031483

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) JªÀiï. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ZË¢æ 
vÀA. ²æÃ gÁªÀÄªÀÄÆwð UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ 468/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 376617761502 4210101000012

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) AiÀÄAPÀ£ÀUËqÀ vÀA. 
°AUÀ£ÀUËqÀ FZÀ£Á¼À 168/C ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 958674691696

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA. 
CªÀÄgÀAiÀÄå ¤ÃgÀ®PÉj 65/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 10519101042863

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) CªÀÄgÀÉÃ±À vÀA. 
ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà PÁ¼Á¥ÀÆgÀ 123/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 988895639245 455250010033790

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
§¸ÀªÀgÁd vÀA. ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ AiÀÄ®UÀ®¢¤ß 65/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00

56717 743934299120

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ AiÀÄªÀÄ£À¥Àà vÀA. 
VjAiÀÄ¥Àà ¨ÉÊ®UÀÄqÀØ 82/2/*

¥Àj²µÀÖ 
¥ÀAUÀqÀ 1.00

102308 326967876137 545101014631

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà vÀA. zÁåªÀ¥Àà 
¨ÉqÉÆÃ½ UÀÄAvÀUÉÆÃ¼À 79/*/*

¥Àj²µÀÖ 
¥ÀAUÀqÀ 2.00

213583 280165673344 10861101002519

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ CªÀÄgÀ¥Àà vÀA. 
ªÀÄgÉ¥Àà aPÀÌ®zÉÆrØ 14/*/C

¥Àj²µÀÖ 
¥ÀAUÀqÀ 1.00

105271 9.25423E+11 52164557059

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
±ÀA§tÚ vÀA. UÀzÉÝ¥Àà qÀ¨ÉâÃgÀªÀÄqÀÄ 9/*/*

¥Àj²µÀÖ 
¥ÀAUÀqÀ 1.00

92047 676017754983 34033408282

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) PÀÄ¥ÀàtÚ vÀA. zÀÄgÀUÀ¥Àà CqÀ«¨Á« 53/*/1
¥Àj²µÀÖ 
¥ÀAUÀqÀ 0.40 42115 836663430693 10719100021198

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA. 
zÀÄgÀUÀ¥Àà

CqÀ«¨Á« 53/*/1
¥Àj²µÀÖ 
¥ÀAUÀqÀ 0.40 42115 393796902633 10171910002119

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) £ÁUÀ¥Àà vÀA. ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà AiÀÄgÀUÀÄAmÁ 25/*/1
¥Àj²µÀÖ 
¥ÀAUÀqÀ 0.6 63173 617211470711 4210101001224

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¸ÀAUÀ¥Àà vÀA. 
ºÀ£ÀªÀÄ£ÀUËqÀ

vÉÆgÀ®¨ÉAa 31/*/2
¥Àj²µÀÖ 
¥ÀAUÀqÀ 0.6 54233 825851889061 10519100002924

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃ PÉÃ±À¥Àà vÀA. 
¸ÀUÀgÀ¥Àà UÉÆÃgÉ¨Á¼À 66/1 ¥Àj²µÀÀÖ eÁw 1.00

105291 783736397809 4552500101278900

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃªÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀA. 
®PÀëöä¥Àà UÉÆÃgÉ¨Á¼À 66/1 ¥Àj²µÀÀÖ eÁw 1.00

105291 4552500101279500

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw ²vÀªÀé UÀA. 
AiÀÄªÀÄÄ£À¥Àà UÉÆÃgÉ¨Á¼À 66/1 ¥Àj²µÀÀÖ eÁw 1.00

105291 4552500101279600

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀA. 
¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ UÀqÀV ºÀA¥ÀgÀUÀÄAzÀ 28/2/1 ¥Àj²µÀÀÖ eÁw 1.00

105291 9593 3126 2200 62224831372

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw ºÀ£ÀÄªÀÄw UÀA. 
¸ÀfÃªÀ¥Àà ªÀAzÀ°  54/J,54/© ¥À.¥ÀAUÀqÀ 1.00

105291 360884701373 10603100009505

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
£À«Ã£À C¥Áàf vÀA 
DzÀÀ£ÀUËqÀ ªÀAzÀ° 114/J ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.40

22687 4429 8064 7557 622674441468

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¥ÀÄµÀà®vÁ UÀA. 
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÀA¥ÀgÀUÀÄAzÀ

27/*/2
¸ÁªÀiÁ£Àå

0.8 45374 2238 6652 3049 229401000003109

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸ÀgÉÆÃf¤ ¥ÁnÃ¯ï UÀA. 
DzÀ£ÀUËqÀ ªÀAzÀ° 114/J ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.60

90748 5280 2630 6199 62270971095

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ UÀqÀV vÀA. 
²ªÀtÚ UÀqÀV ºÀA¥ÀgÀUÀÄAzÀ 27/*/3

¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00
56717 7397 8088 1562 62188644310

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
AiÀÄAPÀtÚ vÀA. wªÀÄätÚ §ÄAPÀ®zÉÆrØ 184/D1

¸ÁªÀiÁ£Àå

0.8
45374 6671 5975 2979 62459048439

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ªÀÄÄgÀÄ½zsÀgÀgÁªï vÀA. 
eÉÊ©üÃªÀÄgÁªï ªÀAzÀ° 73/2/2

¸ÁªÀiÁ£Àå

0.40
22687 3371 3081 5337 10603100009231

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA. ¥ÀgÀªÀÄtÚ ªÀAzÀ° 206/1/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.40

79403 3600300001625

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
©üÃªÀÄ¨Á¬Ä UÀA. 
gÀÄzÀæUËqÀ

ªÀAzÀ° 205/1© ¸ÁªÀiÁ£Àå 2 113435 4413 7506 1757 3600300001861

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA. CªÀÄgÀtÚ ºÀA¥ÀgÀUÀÄAzÀ 28/2/2

¸ÁªÀiÁ£Àå

1.00
56717 8064 5538 7553 52171092604

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
F±ÀégÀªÀÄä UÀA. «ÃgÀtÚ ªÀAzÀ° 29/*/©

¸ÁªÀiÁ£Àå
2 113435 566600490708 10664100001000

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
§¸À£ÀUËqÀ vÀA. gÁZÀ£À UËqÀ dÄ®ÄAUÉÃgÁ 166/*/1, 166/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 4.00 90156

562737805748 50100035771740

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw C£Àß¥ÀÆtð vÀA. 
§¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀiÁ¤é 180/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå UÉÃgÀÄ 2.00 21910

336437851865 31390100001170

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃªÀÄw FgÀªÀÄä UÀA. FgÀ¥Àà £À®UÀA¢¤ß 52/2 ¥À.eÁw UÉÃgÀÄ 1.00 19715

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃ ºÀ£Àä¥Àà vÀA. w¥ÀàAiÀÄå ªÀÄÄgÀºÀgÀ¥ÀÄgÀ 42/1 ¥À.eÁw UÉÃgÀÄ 1.00 19715

403601132708 18092200035024

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²æÃªÀÄw J. ®QëöäÃ UÀA. 
²æÃ¤ªÁ¸À ªÀÄiÁ¸ÀzÉÆrØ 66/16 ¸ÁªÀiÁ£Àå UÉÃgÀÄ 2.00 21908

931483826791 31390100007232

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) «±Àé£ÁxÀgÉrØ vÀA. §¸ÀUËqÀ D¯ÉÆÌÃqÀ 60/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ, °A¨É 2.00 70000 651313192293

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
E. ªÉAPÀmÉÃ±ÀégÀgÁªÀ vÀA. 
£ÁUÀ¨sÀÆµÀt

CAZÉ¸ÀÆUÀÄgÀ 50/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É 1.00 70000 496614271212 33657521331

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) £ÁUÀgÁd vÀA. ²ªÀ£ÀUËqÀ ªÀUÀqÀA§½ 54/*/D ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É 1.00 70000 275856745290 18252200006639

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²ªÀ£ÀUËqÀ vÀA. 
±ÀAPÀgÀUËqÀ

ªÀUÀqÀA§½ 6/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É 1.00 70000 921470994992 35593281881

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ªÉAPÀlgÉrØ vÀA. 
¤Ã®PÀAoÀgÁAiÀÄ

ºÀÄ°UÀÄqÀØ 75/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É 1.00 70000 548783593288 914010042414435

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) £À©¸Á§ vÀA. SÁeÁºÀÄ¸ÉÃ£À ªÀÄ®èPÀ¯ï 6/1, 324/*/2
C®à¸ÀASÁåvÀ

gÀÄ
°A¨É 1.00 70000 824901551528 62116459474

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) °AUÀ¥Àà vÀA. ºÉÆ£Àß¥Àà PÁPÀgÀUÀ¯ï 107/3/*, 107/1D ¥À.eÁw °A¨É 1.00 126000 873915558814 62294497934



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
JA. ªÉAPÀlgÁªï vÀA. JA. 
ªÉAPÀAiÀÄå

«ÄAiÀiÁ¥ÀÆgÀ 52/*/5, 32/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É, vÉAUÀÄ 1.00 70000 400472663477 30738656507

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA. 
ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå

eÁ.eÁqÀ®¢¤ß 163/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå
°A¨É, vÉAUÀÄ, 

ªÀiÁªÀÅ
1.00 70000 777678925846 18002703366

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) gÁªÀÄ¥Àà vÀA. ¥ÁåmÉ¥Àà PÉÆÃwUÀÄqÀØ 39/¦1/§ ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É 1.00 70000 698067198070

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) gÀAUÀ¥Àà vÀA. ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ¸ÀgÀPÀ¯ï 393/*/E ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É 1.00 70000 924735232339 10740100005080

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
d»gÀÄ¢ÝÃ£À vÀA. 
PÁ²ªÀiÁ¸Á§ªÉÆÃ«£À

zÉÆAqÀA§½ 88/*/F ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É 1.00 70000 554394965095 407560040756

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
«ÃgÉÃAzÀæ¥ÁnÃ¯ï vÀA. 
§¸À£ÀUËqÀ

ªÀÄÄAqÀgÀV 82/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É 1.00 70000 10873100000911

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸Á§AiÀÄå vÀA. gÁAiÀÄ¥Àà £ÁUÉÆÃ° 173/1/© ¥À.¥ÀAUÀqÀ °A¨É 1.00 126000 559520774891 10963131005437

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸Á§tÚ vÀA. ±ÀAPÀæ¥Àà UÁtzÁ¼À 42/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É 1.00 70000 417735180101 10873131003660

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ºÉZï. gÁd±ÉÃRgÀUËqÀ vÀA. 
ºÉZï. ±ÀgÀt¥Àà

¥ÉÆÃvÀÎ¯ï 157/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹ÃvÁ¥sÀ® 2.56 0.7 8095 3120 2235 50100248831541

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ©üÃªÀÄ±À¥Àà vÀA. £ÀgÀ¸À¥Àà UÀAd½î 262/*/2 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÉÆÃ¸ÀA© 1.62 1.26 5364 4864 4164 62400580926

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¸ÀtÚ gÀAUÀ¸Áé«Ä vÀA. 
ªÉAPÀlgÁªÀÄ J¯ï.PÉ.zÉÆrØ

ªÀiÁ¸ÀzÉÆrØ 180/*/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.24 0.7 2119 6039 5534 50100047531717

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
£ÀgÀ¹AºÀ¥Àà vÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

V¯Éè¸ÀÄUÀÆgÀÄ 93/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 2.00 0.625 6835 6728 2645 31390100004821

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ®QëöäÃ UÀA. UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ªÀqÀØªÀnÖ 104/7 ¥À.eÁw ªÀiÁªÀÅ 0.40 1.26 949355104280 -

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ªÀÄ®è£ÀUËqÀ vÀA. 
gÁªÀÄ£ÀUËqÀ

ªÀÄAqÀ®UÉÃgÀ 94/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2.00 0.7 327272277474 62439172335

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ZÀPÀæ¥ÁtÂ gÉrØ vÀA. JªÀiï.¦. 
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÉrØ

§ÆqÀ¢¥ÁqÀ 254/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2.00 0.7 7579535238796 3321101000865

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) PÉÆAqÀgÉrØ vÀA. ¸ÀAzÀtÚ §ÆqÀ¢¥ÁqÀ 111/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2.00 0.7 7723128131193 519101024182

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) fAzÀ¥Àà vÀA. ºÀ£ÀäAvÀ AiÀiÁ¥À®¢¤ß 377/*/3/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÆÃ¸ÀA© 1.20 0.7 812437328868 1323155000003080

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) dUÀ£ÁßxÀ vÀA. D±À¥Àà AiÀiÁ¥À®¢¤ß
377/*/3/D, 377/*/2, 

377/*/1C
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2.00 0.7 743903646811 1323155000004120

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
«±Àé£ÁxÀgÉrØ vÀA. 
wªÀÄägÉrØ

ZÀAzÀæ§AqÀ 51/¦3¥ÉÊQ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.20 0.7 325788698131 4821001042

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀA. 
gÁªÀÄ£ÀUËqÀ

ªÀqÉØ¥À°è 386/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÆÃ¸ÀA© 2.00 0.7 284029038503 31390100007171

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
AiÀÄÄ. °AUÀgÉrØ vÀA. AiÀÄÄ. 
¸ÀtÚ CAiÀÄå¼À¥Àà

¹AUÀ£ÉÆÃr 58/*/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.20 0.7 895286143521 30021719381

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²ªÁgÉrØ vÀA. UÉÆÃ«AzÀgÉrØ §ÄqÀ¢¥ÁqÀ 106/*/1+2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.00 0.7 377241516646 519101038490

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ºÀ£ÀÄªÀÄAiÀÄå vÀA. 
zÉÆqÀØ¥À°è ¸ÀtÚ ªÀiÁgÉ¥Àà

DvÀÆÌgÀÄ 286/*/1/¹, 286/*/4/¹ ¥À.eÁw ªÀiÁªÀÅ 1.00 1.26 619241250017 519101044325

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¹.ºÉZï. UÉÆÃ¥Á®QæµÀÚ vÀA. 
¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt

»ÃgÁ¥ÀÄgÀ 26/*/2, 26/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 1.20 0.7 989368720075 3976874728

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) wªÀÄägÉrØ vÀA. ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà AiÀÄgÀUÀÄAmÁ 200/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÆÃ¸ÀA©, ªÀiÁªÀÅ 2.00 0.625 560298503313 10862100001558

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ªÀÄiÁvÀðAqÀ¥Àà vÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ

UÀAd½î 256/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.00 0.7 272770055407 10802101003475

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ®Qëöä UÀA. dUÀ£ÁxÀ¥Àà DvÀÆÌgÀÄ 512/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.55 0.7 458867924935 60040692825

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ªÉAPÀmÉÃ±À vÀA. gÁªÀÄ¥Àà ªÀqÀÀØAzÉÆrØ 14/*/PÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.20 0.625 716567820752 60221625844

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) d£ÁzsÀð£À vÀA. £ÀgÀ¹AºÀ®Ä CgÀ¹UÉÃgÁ 156/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.20 0.7 235374027147 1459100334

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
PÉ. gÁªÀÄÄ®Ä vÀA. PÉ. 
wPÀÌtÚ

¨Á¬ÄzÉÆrØ 167/*/1 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ªÀiÁªÀÅ 1.55 1.26 811137403680

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
²æÃ PÉÆAqÀAiÀÄå vÀA. 
ZÉ£ÀßAiÀÄå,

aAvÀªÀiÁ£ÀzÉÆrØ,  49/*/* ¥À.eÁw °A¨É, ¥ÉÃgÀ® 1.20 1.26 441820699569 32332605242

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
CªÀÅ® ªÉAPÀmÉÃ±ÀégÀgÉrØ 
vÀA. ¸ÀÄ¨ÁâgÉrØ

ºÀÄ®UÀÄAa 53/*/¹1 ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É 1.20 0.7 645976781254 10812100032897

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
§¸À£ÀUËqÀ vÀA. 
CAiÀÄå£ÀUËqÀ

ºÀÄ®UÀÄAa 81/¦1/© ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É 1.00 0.7 282117292169 10964101050622

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
zÉÃªÀgÀqÉØ¥Àà vÀA. 
ªÀÄ®è¥Àà

¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ 26/¦2/C ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 2.40 0.625 202737051560

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
ZÁªÀÄgÁd J¸ï.¥ÁnÃ¯ï vÀÀA. 
±ÀA¨sÀ£ÀUËqÀ

aªÀiÁè¥ÀÄgÀ 4/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2.00 0.7 940215017331 5692500100141800

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) §AzÉÃ£ÀªÁd vÀA. ¯Á¯ï¸Á¨ï ¥ÁªÀÄ£ÀPÀ®ÆègÀÄ 171/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 1.60 0.625 938532618535

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¤AUÀªÀÄä UÀA. zÀÄgÀÄUÀ¥Àà ¨É¼ÀªÁl 62/*/F ¥À.eÁw ¤A¨É, vÉAUÀÄ 1.20 1.26 240522280971 33958628078

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ²ªÀgÁd vÀA. §¸ÀtÚ ¥ÀÆeÁj ¤ÃgÀªÀiÁ¤é 326/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå °A¨É 1.20 0.7 5692500100067200

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
J£ï. gÁªÀÄ¥Àæ¸ÁzÀ vÀA. 
ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt

eÁ¯Á¥ÀÆgÀ 119/1/* ¸ÁªÀiÁ£Àå CAdÆgÀ 1.00 0.7 217283206576 64123394545

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) £ÀgÀ¸À¥Àà vÀA. ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÀÄrð 583/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ® 1.00 0.7 264948537250

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
gÀªÉÄÃ±À vÀA. ZÀ£ÀßAiÀÄå 
UÀlÄÖ

PÀÄrð 571/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ® 1.20 0.7 654340922898 10906101034681



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) dAiÀÄgÁd vÀA. CªÀÄgÀ¥Àà aPÀÌ¨ÁzÀgÀ¢¤ß 3/¦2/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 1.00 0.7 848328338930 5782101001688

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸Á§tÚ vÀA. ¤AUÀ¥Àà ºÀAa£Á¼À 59¥ÉÆÃ2/* ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 2.00 0.7 7121 9805 0780 520101052300192

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) CªÀÄgÀtÚ vÀA. ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà UÀÄgÀÄUÀÄAmÁ 14/*/2J ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 2.00 0.7 9399 2219 9567 10719100301427

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ±ÀgÀt¥Àà vÀA. «ÃgÀtÚ ¤¯ÉÆÃUÀ¯ï 137/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 1.72 0.7 4615 6849 7898 18062030010070

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
§¸À£ÀUËqÀ vÀA. 
±ÀAPÀgÀUËqÀ

ªÀÄ¹Ì 247/*/5
¥Àj²µÀÖ 
¥ÀAUÀqÀ

¹ÃvÁ¥sÀ® ªÀÄvÀÄÛ 
°A¨É

1.60 1.26 3495 9146 7837 30422173947

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà vÀA. ªÉAPÀ¥Àà »gÉÃAiÀÄ¢ðºÁ¼À 17/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 2.00 0.7 8391 1847 8165 30808981129

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA. ¥ÀgÀªÀÄtÚ PÀ£Áß¥ÀÆgÀºÀnÖ 83/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ® & vÉAUÀÄ 1.28 0.7 578302534476 18042200043974

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
±ÀgÀt¥Àà vÀA. 
AiÀÄªÀÄÄ£À¥Àà

vÉj¨Á« 11/* ¥À.eÁw ªÀiÁªÀÅ 1 1.26 979668265010

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) §¸À¥Àà vÀA. ªÀÄ¯ÁÌd¥Àà PÀ£Áß¼À 25/*/J ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 1.60 0.625 824411214498 18042200012043

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
§¸ÀªÀgÁdUËqÀ vÀA. 
CAiÀÄå£ÀUËqÀ

vÀÄgÀqÀV 8/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ® & vÉAUÀÄ 1.60 0.7 871560913617 10756100001649

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ZÀ£Àß§¸À¥Àà vÀA. CªÀÄgÀ¥Àà gÁªÀÄvÁß¼À 101/*/2-J ¸ÁªÀiÁ£Àå
¥ÉÃgÀ®, ¨Á¼É & 
ªÀiÁªÀÅ

2 0.7 914375654576 10754100002982

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
¹zÀÝ£ÀUËqÀ vÀA. 
£ÁUÀ£ÀUËqÀ

«ÄnÖPÀ®ÆègÀÄ 67/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 1.60 0.625 569054611160 174800101003935

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) DgÉÆÃUÀå¥Àà vÀA. a£Àß¥Àà PÀqÀzÀgÀºÁ¼À 43/*/1-J ¸ÁªÀiÁ£Àå
ªÀiÁªÀÅ, ¸À¥ÉÆÃl, 

°A¨É
1.00 0.7 890124873085 33941011521

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. 
¨ÉlÖ¥ÀàUËqÀ eÁ°¨ÉAa 29/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå

zÁ½A¨É 2 0.7 865840714230

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD)
CªÀÄgÉÃUËqÀ vÀA. 
ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀUËqÀ

PÀ½î°AUÀ¸ÀÄUÀÆg
ÀÄ

103 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 2 0.7 978282750048

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ¤AUÀ¥Àà vÀA. zÀÄgÀUÀ¥Àà AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ 207/*/4 C ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ, zÁ½A¨É 1.4 0.56 713899604464 10614101014736

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀA. ZËqÀ¥Àà AiÀÄgÀqÉÆÃuÁ 84/*/C, 89/*/3
¥Àj²µÀÖ 
¥ÀAUÀqÀ

¥À¥ÁàAiÀÄ 1.20 1.26 10614100007853

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆ (CHD) ZËqÀ¥Àà vÀA. ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà 
zÉÃªÀgÀ¨sÀÆ¥ÀÆg

À
84/*/PÀ

¥Àj²µÀÖ 
¥ÀAUÀqÀ

¥À¥ÁàAiÀÄ 2.00 1.26 975382515638 10614100092907

1 ಶಿರ ೇ ಬಸವರಾಜ ತಂ// ಯಂಕಪಾ ತುವಿುಹಾಳ ತುವಿುಹಾಳ 109/*/2 sಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗೆ್ಗ 1.00 37688.00 8935 5428 1955 30134914135

2
ಶಿರ ೇ ಮತಿ ಹುಲಿಗ್ಗಮಮ  ಗಂ// 

ಮಲಲ ಪಾ ಹರೇಬೇಗಿು ತುವಿುಹಾಳ 55/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ದಾಳ್ಳಿಂಬೆ 1.20 37557.00 2248 4019 9813 O8660110031261

3
ಶಿರ ೇ ಲಿಿಂಗರೆಡೆಡ ಪಾ  ತಂ// 
ಸೇಮಲಿಿಂಗಪಾ ಗೊರಲ್ಲಟ ತುವಿುಹಾಳ 134/*/ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 3827 5323 0282 OO12003000311511

4 ಶಿರ ೇ ಮಲಲ ಪಾ  ತಂ// ಹನುಮಪಾ ಹರೇಬೇಗಿು ತುವಿುಹಾಳ 26/*/B ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 1.40 134603.00 8646 0842 8753 169400101005780

5 ಶಿರ ೇ ಲಲಿತಮಮ  ಗಂ// ವಿೇರಬಸಪಾ ದಿದದ ಗಿ ಜವಳಗೇರಾ 55/1/* ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013.00 4662 1079 3182 OO1200300028334

6 ಶಿರ ೇ ಹುಸೇನ್ಪಾ  ತಂ// ಈರಪಾ ಸಿಂಗ್ಯಪೂರ ಹುಡಾ 81/*/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 0.60 63904.00 5331 9428 5104 160101011000994

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP) D-02
ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ



ಭೌತಿಕ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟು

ವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ತಾಲ್ ೂಕು ಸರ್ೋಯ ನಂ.

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

I.

1
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಎ.ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 221/1,8/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 .00 60200 869453151838 35550334210

2
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 276/2,262/1,261/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 25786 501419147695 35550334210

3
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರ್ ಎನ್ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ುೂಶಟಿಟ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 241/*7 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 45527 700643864417 35550334210

4
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 278/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 .00 54500 839493109812 35550334210

5
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಪಿಳೆಿೋ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಅಕುಂಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 29/3,29/5,39/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 45200 727474657952 35550334210

6
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರ್ಂಕಟಮಲ್ರ್ೋಗ್ೌಡ ಎ.ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 2/2,2/3,109/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 22513 694002795591 35550334210

7
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕಾರ್ೋರಿಗ್ೌಡ ಅಕುಂಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 75/1,75/2 ಸಾಮಾನಯ ವಿಳಯದಲ 0.2 22500 242944664940 35550334210

8
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 557/2,557/5 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಪಪಯ 0.6 54500 498492312019 35550334210

9
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದಪಪ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

305/1,558/3,305/2.55

8/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.4 90500 707912040162 35550334210

10
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಎ.ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

196/1,195/1,195/2,19

2/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 60200 836084205288 35550334210

11
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮಿೋಳ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 390/2,390/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 32722 77843389606 35550334210

12
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಬ ೋಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ 
ಮರಿಗ್ೌಡ

ಕೃಷ್ಣಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ
112/2,74,76/2,76/3,76

/4,65/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.1 71274 500132984431 35550334210

13
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಅಕುಂಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

104/4,105/4,33/5,76/6

,29/12
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 58320 267048356063 35550334210

14
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಗ್ೌಡ ಎ.ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

51/1,344,207/2,347/3,

347/1,347/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.8 108255 511580214562 35550334210

15
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಬಸವಯಯ ದ್ಾಯವಪಟಣಣ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 1/2,2/1 ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 0.26 22675 648457178752 35550334210

16
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದುಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚ ೋಟೋಗ್ೌಡ ಅಕುಂಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 39/5,104/5,110/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 .00 101000 979480796538 35550334210

17
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 80/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.8 82200 835179336041 35550334210

18
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಬ ೋರಲಂಗಯಯ ಉ ನಾಥೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 
ಲಂಗೋಗ್ೌಡ

ಅಕುಂಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 24/3,32/2a,29/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.47 32500 287693578199 35550334210

19
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ದ್ಾಯವಪಟಣಣ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 24/p2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 54500 479184304084 35550334210

20
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 296/5,296/1,296/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 54500 213375426391 35550334210

21
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ಟಟೋಸದದೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 128/p1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 49200 600429243815 35550334210

22
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ದ ಡಡನಂಜೋಗ್ೌಡ ಅಕುಂಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 105/3,104/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.39 32878 521224749716 35550334210

23
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಬಿಳಿೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 308/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 .00 108412 974480037384 30977544844

24
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಣಣ ಸ ೋಗಲ್ ಪಾಳಯ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

228/2,278/1,303/7,30

3/15
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.70 72490 798717221361 30977544844

25
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಕೆಕೈದೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಗಲ್ ಪಾಳಯ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

258/1,301/1,301/12,3

02/4,297/1,301/12,35

8/9,311/8

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.1 70169 612861406178 30977544844

26
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಥೋಗ್ೌಡ ಉ ನಾಥಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ ನುಣ ಣರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 29/7,45/8 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.6 45000 949740508304 30977544844

27
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೋಳೆೋಗ್ೌಡ ಎಲತ ೋಟದಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 64/2,69/3,64/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 1.5 146000 214004328945 30977544844

28
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ನುಣ ಣರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 122/1,124/2a, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 .00 63932 936523045511 30977544844

29
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಉಮಾ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಎಲ್ 
ಸದದರಾಜು

ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 521 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1.6 15500 765598959700 30977544844

30
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಪಪ ಸ ೋಗಲ್ ಪಾಳಯ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 374/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 25144 927754298613 35550334210

31
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

358/5,302/2,302/7,30

1/17,301/16,397/10,3

97/1

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ,ಟಮೋಟ 0.90 91500 286113184820 35550334210

32
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕುನೆನೋಗ್ೌಡ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 191/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1 .00 100311 712550425057 64007506728

33
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 480/2,409/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಪಪಯ 0.8 53790 43798643.4476 35550334210

34
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕತ್ಮಮಯುಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

170/4,9/3,206/11,217/

3
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.5 54000 531738436958 0528101072300

35
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಗುರು ಎನ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 306 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1.5 145833 759252686007 0528101006789

36
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 276,300/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 1.6 154511 861151631840 50469177008

37
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆ. ಶಿವಲಂಗಯಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 218/3,218/4,217/1 ಸಾಮಾನಯ ಉರುಳಿಕಾಯಿ 1.20 115677 876029103298 528101074557

38
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಅಕ ಕರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 135,133 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 2.00 192000 921282788076 104401011002590

39
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

182/3,216/9,214/8,20

9/14
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 25144 531097637851 35550334210

ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲೂ: ರಾಮನಗರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಸಹಾಯಧನದ 
ಮತ್ತ 

(ರ ಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



40
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ೋಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಕೃಷ್ಣಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 76/p2, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 25144 673592937093 35550334210

41
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಮತ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕೆ ೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ವಿ.ಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 91,92 ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 1 .00 100311 412638239741 64026717692

42
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ವಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ವಿ.ಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 11/1,11/2 ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 0.70 70000 984735375444 64019530587

43
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಮುದುದವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿ.ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 173/9,116/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 32000 215502437601 15652200005641

44
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಬಿ.ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 2/3, ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.39 42500 603730073667 1432500101075101

45
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಶ ೋದಮಮ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಮಮ ವಿರುಪಸಂದರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 80/2,91 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 51801 423110395929 64158799095

46
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಎಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋರಾಜಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 172/2,171/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.8 172218 712903141288 35550334210

47
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 49273 758016811440 35550334210

48
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಲಂಗಯಯ ಉ ಬಿಳಿಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 52/1,51 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.5 53949 689899008342 0528110000009

49
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಸದದೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 292/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.39 31300 286914763745 0528101073727

50
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

124/5,123/2,126/4,63/

4
ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.9 182953 021079950326 54020173274

51
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಬಬಯಯ ಉ ಬಿಳಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಸ ೋತತೋಗ್ೌಡ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 414/1,410/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.67 47617 742961095170 0528101000229

52
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ವಡಡರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 57/p11 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 38239 452659073326 0497101007433

53
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 173 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 81899 531097637851 35550334210

54
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 101/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 38239 482946705596 0497101010725

55
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

216/5,197/1,194/2,14

6
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 38239 848337972828 05281071282

56
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿಲ್ಪ ಟಿ ಪಿ ಕೆ ೋಂ ರವಿ ಎನ್ ಆರ್ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 197/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.52 33421 282396203512 520101025168335

57
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ವಿಠಲೋನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 40/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1.18 110385 967573197045 85057753423

58
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ವಿಠಲೋನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 39/2B2 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.6 43756 320778466738 85034773413

59
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಣಕೆ ಸದದಯಯ ಅರ್ಾೋರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 119,70/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1.3 126115 366518500168 35550334210

60
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಬಾಣಗಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 71/3,71/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.58 42297 295389228539 35550334210

61
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 104/p12 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 82458 929773183842 35550334210

62
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 349/4,349/5 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.78 80396 595089814593 35550334210

63
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಸ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಆರ್ ಟಿ 
ನರಸಂಹಯಯ

ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 79,59/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.6 123433 377463266324 35550334210

64
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಉ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 52 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಪಪಯ 0.4 26883 833163227132 35550334210

65
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೋಟೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 545/2,386/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಪಪಯ 0.5 38200 920496551603 35550334210

66
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ೋಣಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಡಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಶಾನುಬ ೋಗನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 16/*1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 0.6 63900 251454600535 35550334210

67
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಎ ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

124/2,164/2,168/2,15

9/1,175/3,92/4,127/9
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 2 .00 163798 664326558254 35550334210

68
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಉ 
ಉಪಿಪಸದದಯಯ

ಬೈರಶಟಟಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 69/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 0.6 63900 480376166219 35550334210

69
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸುಧಾ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರಾಜಮುಡಿ ಎ ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

149/2,149/3,116/8b,1

16/7
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 49000 320560192080 35550334210

70
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎ ಎಸ್ ಸ ೋಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಲೋ 
ಸದದರಾಮಯಯ

ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 489 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 .00 64282 815828782748 35550334210

71
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಸ ಎನ್ ವಸುಧ ಕೆ ೋಂ ಸ ಎನ್ 
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ

ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 77 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.25 91648 209983202144 2885101000318

72
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಲ್ೂಯಯ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 375 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 32722 998042120987 35550334210

73
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಸದದಯಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 285/1 ಪ.ಜಾ ಹ 1.2 119222 277657157512 35550334210

74
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಸ ೋತ್ತಪಪ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 280/2,300/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 0.69 70000 203032434557 35550334210

75
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 1.3 125000 797402285783 35550334210

76
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬಾಣಗಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 76/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 77000 615075681184 35550334210

77
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆ ದ್ಾಯವಯಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 318/2,312/1,119/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1.5 140000 905057816869 35550334210

78
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಲಂಗಯಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 1/6,26/2,26/4,5/11 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 .00 100342 594622530178 35550334210

79
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೆೋಲ್ಗಿರಿದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 187/p3 ಸಾಮಾನಯ ಬಂಡೆಕಾಯಿ 1.5 133444 566384113990 35550334210

80
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 149 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 37239 567327114163 35550334210

81
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಎನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಅಕ ಕರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 108/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 37239 327027923712 35550334210

82
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಪಿ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಟವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಅಕ ಕರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

196/1,202/6a,69/1,68/

2 
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 2 .00 191358 809908292065 35550334210

83
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿರುಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರುಗುಂಡೆಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 11*/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಪಪಯ 0.4 32000 794182420325 35550334210

84
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

104/5,113/6,112/3,49

8/1
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 37239 880426687797 35550334210



85
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಚಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್ ಪರೋಮಯಯ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 40/2,40/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಂಡೆಕಾಯಿ 0.60 62000 917648555307 35550334210

86
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಮಮಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 437/4,438/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.60 62000 354533793051 35550334210

87
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಪಿಳೆಿೋಸದದೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

294/1,283/1,344/3a,2

14/5
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 1.20 113571 972901212433 35550334210

88
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 238/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 48000 801398620585 35550334210

89
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಗುರುರ್ೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 82 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.70 70000 859455583607 35550334210

90
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಂಬಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 75/b,164/4,163/9,161 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.90 120000 970904681476 35550334210

91
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 118/3,83/2,83/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.2 116000 822784252139 35550334210

92
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಡಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 301/2,301/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 0.5 54000 702804749599 35550334210

93
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕತ್ಮಮಯಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 280/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 0.8 80000 474539594453 35550334210

94
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 19/6,19/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 37239 607845576436 35550334210

95
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಮಂಗಡಾಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

309/1,309/2,309/8,15

5/3b1,308/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 .00 101000 233525492562 35550334210

96
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 39/2,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.70 70000 814059431218 35550334210

97
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ನುಣ ಣರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 68/5,91/1,80/6 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಪಪಯ 1.1 71500 499119254963 35550334210

98
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ವಿ.ಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 434,104,436,34/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 2 .00 191389 901591955432 35550334210

99
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹುಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ದೋಶಿಗ್ೌಡ ನೆೋರಾಳಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.1 71500 425245199092 35550334210

100
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರವಿೋಣ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಆನಂದ್ ವಿ.ಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

512/3,512/6,512/5,51

2/3
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.1 23665 981452694722 35550334210

101
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬೈರಶಟಟಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 76/p11,76/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1.50 140000 872642370602 35550334210

102
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಣಣಗ್ೌಡ ವಿ.ಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

147/2a,242/2,237/1,2

38
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 .00 65824 290100148129 35550334210

103
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಲಂಗ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಕೃಷ್ಣಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 84 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 32000 975965180268 1432500102271101

104
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಕಾಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 567 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1. 00 64000 316199712187 1432500101227101

105
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪರಮಯಯ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 58/1,81 ಸಾಮಾನಯ ಬಂಡೆಕಾಯಿ 0.80 80000 845426786945 35550334210

106
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಂಬಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 11/3,11/10,98/1,39/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 76000 694084018522 35550334210

107
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಎ ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 150,150/2,151/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 54790 374787550036 35550334210

108
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲ್ುೂರ್ೋಗ್ೌಡ ಎ ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 2*/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 38730 678612173284 3296178434802

109
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಮೋಟಟಬಲೂೋಗ್ೌಡ ಸಂಗರಾಜಿಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 65/2,65/3,93/4 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.4 44678 706054922566 15652610007029

110
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಸದದೋಗ್ೌಡ ನುಣ ಣರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 145 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.3 24540 801606431634 35550334210

111
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಸತಮರಿಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 251/1,250 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 .00 127761 461891576721 0592101019654

112
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಗಿರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 6/1,375,7/1,7/8,220/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.8 82458 293326608766 64196722527

113
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರಾಜಯಯ ವಿಠಲೋನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 124 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.5 54000 571329446796 30033631638

114
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 92/1, ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1.5 145000 623030096021 0592101036008

115
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಮಾದು ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಮಾದಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 132,118/1,59/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.2 76000 500472314758 108200101013084

116
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಚೌಡಯಯ ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 185 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.8 54000 912134574528 0528101073014

117
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟರಾಮು ಮಂಗಡಾಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 116/2,117/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 .00 65000 604610901132 10558067670

118
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತ್ರಾಜು ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 9/p1 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 0.8 81500 449869296862 64115402581

119
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗಪಪ ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 157/4,154/2,162/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 32000 332235758701 301100101001318

120
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶುಂಭುಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಂಗಡಾಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 116/3,108,107 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 48000 996376478864 54054121635

121
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬುಂಡಿಗೋಗ್ೌಡ ಉ 
ಬುಜುಗೋಗ್ೌಡ

ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 120/2,162/1,59/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ 0.3 33500 580561217681 520291013750394

122
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ಶಿವಸಾಾಮಿ ವಿನ್ ಕಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

53/1,54/1a,199/15,19

9/1a,199/2
ಸಾಮಾನಯ ಸೋತಾಫಲ್ 0.8 54000 768081015427 10558035660

123
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಬಿ ಪಾಥಯಸಾರಥಿ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಮಂಗಡಾಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 134/1,134/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 48000 678125761021 0497101015299

124
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಂಗಡಾಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 116/4, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.2 16355 422234982647 0497101016114

125
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 
ಸದದಲಂಗೋಗ್ೌಡ

ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ
57/1,57/2,58/13,78/1,

59/3,
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 47000 713553127613 30136951834

126
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಮಂಗಡಾಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 131/1,131/2,130/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 48000 213057156385 0497101007238

127
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಗ್ೌಡ ಸ ಬಿ ದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 471,109/2,98/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 53000 309590258723 0528101074373

128
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗದದೋಗ್ೌಡ ಉ 
ಚಿಕಕಮ ಗೋಗ್ೌಡ

ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 61/3,58/2,73/4,55/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 0.8 79000 887909579871 0528101076072

129
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 300/5 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ 0.7 70000 752848947678 520191003321069



130
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನಿನಗೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 76 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 0.4 43000 784558738250 0528101001416

131
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಪಪ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 359 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.8 79000 770700835000 520101025173487

132
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುರಡೂಗಿರಿಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಂಬಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 33/2,33/3,18/3b ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 60307 613494673359 0497108017325

133
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

161,155/2,159/7,369/

2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  2 .00 127761 589523535180 520101054934849

134
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 218/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಂಡೆಕಾಯಿ 0.4 44000 980621772192 0528108070779

135
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟೋಗ್ೌಡ ಮೆಂಗಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 458/2,442/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 .00 101000 468983610907 0528101069503

136
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಪಾಪಪಣಣ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 322/3,321 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.6 56809 413841246547 64216058406

137
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಪನಿಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 527/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.65 67844 983927256870 64216058406

138
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಯಯ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 162 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 30850 551761002205 64216058406

139
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಸ ೋಮನಾಥಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 7/1,3/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.25 79299 402040496387 30977544844

140
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಗಜಜಯಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 95/p14 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.8 82400 665040343140 35550334210

141
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಾಜಮಮ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 29/2,37,33/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 2 .00 190575 799171638862 35550334210

142
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಅರ್ಾೋರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 173,149/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ ೂಗಡೆಡ 0.75 77304 876693102126 35550334210

143
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸರಸಪತಿ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ಂಬಳೆೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲೋನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 12/*1 ಸಾಮಾನಯ

ಪಾಪಪಯ & 

ಮೆಣಸನಕಾಯಿ
0.6 62737 482936305915 35550334210

144
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಂಬಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಳೆೋಗ್ೌಡ ವಿಠಲೋನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 50/2,10/2,12/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ & ವಿಳೆೈದಲ 0.6 58800 291496346476 35550334210

145
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಅಂಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಸಯಯ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 41/4,42/4,114/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.2 116550 605661043628 35550334210

146
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಚಿಕಕಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ 
ದ ಡಡಪುಟಟೋಗ್ೌಡ

ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 435/3,97/6,97/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.7 67550 210220446678 35550334210

147
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಕಂಠೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋಗೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 222/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 32119 684590089264 35550334210

148
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 113/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 .00 100410 992420213256 35550334210

149
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಣಣನ್ ಬಿನ್ ಚಲ್ೂಯಯ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 515/3,515/2,517/13 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಪಪಯ 0.6 43153 904487158071 35550334210

150
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ೋಳಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಮ ಗೋಗ್ೌಡ ಮಳಗ್ಾಳು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 126/6,130/12,130/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 .00 65221 500010425751 35550334210

151
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಥಯ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 126/3,125/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.15 74953 462294715884 35550334210

152
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಾಣಗಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 73/2,73/1a ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 54790 215407245959 35550334210

153
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 19/*3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 32600 776911770169 35550334210

154
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಾಣಗಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 80/6,80/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.8 81855 490874542746 35550334210

155
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 70/2c,254/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 59700 709312557336 35550334210

156
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಗುದದೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 160/1,355,362/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.8 173246 449836876349 35550334210

157
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಪುಟಟರಾಜು ನೆಲ್ಮಾಕನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 131/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 48000 704358058719 35550334210

158
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಂ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 70/1,70/2a,70/2c ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 43153 899511391134 35550334210

159
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 229/1b,225/3,283/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 59700 812234176396 35550334210

160
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಮಹದೋವು ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 39/4,78/4,38/5,459/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 .00 65220 813804670458 35550334210

161
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ರೋಖಾ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ತಿಪಪೋಗ್ೌಡ ಬೈರಶಟಟಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 29*/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.4 40711 290225780724 35550334210

162
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಸ ಜಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ ಬಿ ಕೆ ತಿಮಮಯಯ ಕರಲ್ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 284/1,76/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಪಪಯ 1.9 59700 488654148000 35550334210

163
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 4,213,212/1,343/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.2 25000 203200375586 35550334210

164
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಾಣಗಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 97/2a,110,96 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ 0.9 34350 882654809920 35550334210

165
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

383/1,214,381/8,130/

5
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 .00 65221 954081156390 35550334210

166
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ ಡಡತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಚಂದ ಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 214,212/2,176/2,210 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 126969 439146345978 64064799681

167
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಸ.ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್  ಚಂದ ಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 216 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65500 645835646259 64064799681

168
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಂದ ಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

212/1,175/2,211/2,17

1/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.30 82427 787007524885 64064799681

169
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಂಗನ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

450//1,451/1,451/2,44

7/1
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.89 90807 577779161578 64064799681

170
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ಾಯಿತಿರ ಕೆ ೋಂ. ಎಂ.ಸ. ಅಶಾಥ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

291//1,290,292,218/1,

215
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 88230 251166434054 64064799681

171
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ವಿ.ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಂಗನ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

450/1,451/1,451/2,44

7/1
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.89 90807 359517963589 64064799681

172
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ.ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ ದೋವರಹೆ ಸಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 55/1a,55/1b,55/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.2 119000 375519659426 35550334210

173
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಹೆಚ್.ದಶಯನ್ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಗಿರಿಗ್ೌಡ ಹೆಚ್. ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 231/1,87/1,89/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 52904 964277742470 35550334210

174
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನಂಕಯಯ ಹೆಚ್. ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 200//1,79/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.50 54500 321860884785 35550334210



175
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಹನುಮಯಯ ಮೆೈಲ್ನಾಯಕನಹೆ ಸಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 207/2,199/2,199 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 74582 577982635693 35550334210

176
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ.ರಾಮಯಯ ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

107/1,126/15,125/11,

125/14
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 59330 294476456533 35550334210

177
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಕಳಸೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಗುಪಪ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು 0.3 34000 35550334210

178
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಎ.ಕೃಷ್ಣ ಪರಸಾದ್ ಮೆೈಲ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

170/4,168//5b,167//3,

167/4,204//1,206//3,1

67/5

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.1 71000 425576089044 54041752065

179
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ. ತ ೋಪೋಗ್ೌಡ, ಪಟುಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 151/2,45/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.29 32878 923540746906 35550334210

180
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ನರಸೋಗ್ೌಡ, ಚಿಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 288,257,288, ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.63 63904 363583090236 35550334210

181
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಪರಭ ಕೆ ೋಂ.ಆರ್.ರಮೆೋಶ್, ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 17 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.26 78212 835790011682 35550334210

182
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ, ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

228/5,213,228/2,164/

2
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.3 128327 35550334210

183
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ, ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

192/5,192/6,233/9,23

3/10,204/15
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.69 68542 709374925715 35550334210

184
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಪಿ.ಮಹದೋವ ಬಿನ್ ಪುಟಟಮಾದೋಗ್ೌಡ, ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

537/4,430/4,436/3103

/8,118/7
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 102987 347344376152 35550334210

185
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣದ್ಾಸ್ ಎಂ. ಬಿನ್ ಮರಿರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ, ಅಬ ಬರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 107/3,107/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.83 54790 272377178271 35550334210

186
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ, ಪಟುಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 26/4, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 45349 843613105357 35550334210

187
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಯಯ, ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

224/6a,232/3,233/12,

152/14,152/8
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.76 49273 834713183706 35550334210

188
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಟಟಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶಯಯ, ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 24/p8,24/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.2 119222 304317111833 35550334210

189
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಕೆ. ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ, ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 275/5,274/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.53 45295 811499258296 35550334210

190
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುರುಳಿಧರ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ರಂಗಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ, ಮೆೈಲ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

196/4,195/5,196/p1,5

14/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 32722 347259261289 35550334210

191
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ, ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

175/6,223/9,223/10,1

64/7
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.14 115940 848990734491 35550334210

192
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎಂ.ಎನ್.ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ ೋಂ. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣ 
ಪರಸಾದ್

ಮೆೈಲ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 31/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 47915 530008244325 35550334210

193
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಗಿರಿ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 33/3,30/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.75 53681 610845067690 35550334210

194
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಾಲ್ಕ್ಕಕ ಗ ಡಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರ್ಂಕಟಯಯ ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 338,307/1319 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.99 99000 506292448407 35550334210

195
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿೋಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮ ಗೋಗ್ೌಡ ಎಸ್. ಎಂ. ದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 464/3,464/2,457/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.42 53640 618758148449 35550334210

196
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ. ನಿಂಗರಾಜು ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 44/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.92 91500 334372514923 35550334210

197
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ಗಿರಿ ದ್ಾಸಪಪ ಚಿಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 227/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 82200 413195176941 35550334210

198
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಿನೆೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಲಾಳಘಟಟ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.85 84411 876057241120 36511916709

199
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಷ್ಪಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ.ಸುರೋಶ ಮೆೈಲ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 148 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.10 71217 655395730673 188100101003444

200
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್. ಸ. ಮುರುಳಿೋಧರ್ ಬಿನ್ 
ಲೋ.ಚಿಕಕರಾಮಯಯ

ಮೆೈಲ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ
453/4,650/3,657/3,65

5/3,649/3
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.17 72000 873342912922 35550334210

201
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುಕುಂದರಾವ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ನರಸಂಹರಾವ್ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 289 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಮಾವು 4 41777 771523960604 520291013268568

202
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಅತಿತಗುಪಪ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.43 32500 538024502145 35550334210

203
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ನಿಂಗಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.99 96374 639947154613 35550334210

204
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ನಾಗವಾರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 259/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.34 34000 3803315808841 35550334210

205
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೋದವತಿ ಕೆ ಂ. ಲೋ.ದೋವರಾಜು ಎಸ್. ಎಂ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 141 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.52 37842 528110039499 35550334210

206
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಟಿ.ಎಸ್. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಟಿ.ಕೆ. 
ಶಿವಲಂಗಯಯ

ಅತಿತಗುಪಪ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.5 54500 495922446729 119002785089

207
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಆರ್. ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಜ. ರಾಮಸಾಾಮಿ ಕೆ ೋಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 20.50 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 49200 885748721548 35550334210

208
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಾಚಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಶೋಷ್ಯಯ ನಿೋಲ್ಕಂಟನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 79/20,78 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.9 91500 847292224805 5237702010000220

209
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಟಿ. ರಾಮಚಂದರ ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 510/1 ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ್ 0.60 62333 627012802886 31690500073

210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಪಿ. ಪರಮ ಕೆ ಂ. ಎಂ.ಬಿ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 71 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.87 82200 917769478623 31690500073

211
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ. ಬಟಟಯಯ ತ್ಗಚಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 72/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.6 62084 228260866048 31690500073

212
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಲಂಗಪಪ ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 40,41/1,46/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.05 101000 302102045252 35550334210

213
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ.ದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 141,140 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.04 59747 848862220850 35550334210

214
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಹೆ ನನಗಿರಿಗ್ೌಡ ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 11,136/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.50 146500 775301095970 35550334210

215
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಟಟಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 484 ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 0.25 22675 671040823359 31690500073

216
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ತ್ಗಚಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 78/4,93/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.55 52866 986656460957 35550334210

217
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಪಿ.ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಲೋ. ಸದದೋಗ್ೌಡ ಪಟುೂ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 81/24,83/3,312//2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32500 533943593899 35550334210

218
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್. ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ.ಶಿವಲಂಗಯಯ ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

112/1,117/2,168/3b,,1

68/6
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 82200 680656258748 35550334210



219
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ದ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಚಲೂಬಟಟಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 39/p3b,4 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1.27 119222 842122422672 35550334210

220
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಪಟುೂ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 136,134/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.2 249383923971 64216058406

221
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ಂ. ಎ.ಸ.ದ ಡಡಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಅಬ ಬರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 101/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.5 54219 387259599959 520101023258599

222
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಪಟುೂ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

115/5a,127/1,127/3,1

27/6,127/8
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.3 33626 833262811190 64064799681

223
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 39/p33 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.2 119000 574810544483 35550334210

224
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅರಸೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 124/3,121/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.43 45200 784330406955 35550334210

225
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ. ನಾರಾಯಣ ಮ ತಿಯ ನಿೋಲ್ಕಂಠನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 74/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1 101000 50331211566 35550334210

226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಂಗನ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 471/2,469/3,471/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.68 45812 986384430603 35550334210

227
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಟಿ.ಪಿ ಬಿನ್  ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

52/1d,54/2,51/2,74/6,

54/5,162/2
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1.8 173500 707524963197 35550334210

228
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ರಾಚಂದರ ರಾಜೋ ಅರಸ್ ಬಿನ್ ರಾಮರಾಜೋ 
ಅರಸ್

ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 349,351 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 2 192000 887062699114 35550334210

229
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಯಯ, ನಾಗವಾರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 181/p13 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.25 27000 964224653023 35550334210

230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ತ್ಗಚಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 218/1,216/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರೋಕಾಯಿ 0.9 91500 3402138895288 35550334210

231
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ ೋಂ. ಮಂಚಗ್ೌಡ ಹೆ ಂಗನ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.58 154000 226009347355 35550334210

232
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ರಾಂಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 224/1,258/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1 101013 3881279867402 35550334210

233
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಸ .ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಚಂದ ಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 217 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 65500 817269047868 64064799681

234
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಸ. ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದ ಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 6458, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 65500 645835646259 64064799681

235
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ, ಬಿನ್  ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಂಗನ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 450/1,451/1,452/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.9 91500 577779161578 64064799681

236
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ವಿ. ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಂಗನ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 450/1,451/1,452/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.9 91500 359517963589 64064799681

237
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್. ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಹನುಮಯಯ ಮೆೈಲ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 207/2,199/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 78212 577982635693 35550334210

238
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಬಿ. ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಎ.ವಿ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

177/1,159/3,167/3,16

0/1
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.78 130055 661233490722 35550334210

239
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ, ಅಂಕುಶನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

47/5,25/7,25/3,25/4b,

64/2
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.88 96063 449597471199 35550334210

240
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಕಳಸೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಗುಪಪ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 1, 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು 0.3 34000 952576379154 35550334210

241
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಧನಂಜಯಯ ನಿೋಲ್ಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 106/1 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.94 95230 449713794846 35550334210

242
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆಶಾತ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಚನನಯಯ ಮೆೈಲ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 250 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.35 39680 843152751866 35550334210

243
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ದೋವರಹೆ ಸಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 18/p29,157,142 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.75 167500 757227892393 35550334210

244
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆಶಾ ಬಿನ್ ನಾಗಬ ೋರಯಯ ನಿೋಲ್ಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 106/4 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.93 94000 423976926787 35550334210

245
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಣಣಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

450,453/3,453/4,453/

2,453/1,384
ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 1.05 105500 772213731319 35550334210

246
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.33 29979 884625345762 35550334210

247
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಎಲ್. ರವಿಶಂಕರ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 126,121 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1 100351 307445221870 35550334210

248
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ. ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 465/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.3 18869 5220772098204 35550334210

249
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಟಿ.ಚಿಕಕತಿಮಮಯಯ ನಿೋಲ್ಕಂಟನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

92/1b,92/10,3277/14,

34/11,28/6,28/7,33/12
ಸಾಮಾನಯ ಸಪ ೋಟ 1.2 37500 6689819225533 30977544844

250
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 148/p119 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.83 82200 5225578766047 35550334210

251
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಲ್ೂಯಯ ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 394,90,889/1,87,88 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.59 42000 928197259689 35550334210

252
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಕೆ. ಕೆಂಪರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 148/P61 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 45200 496691976338 35550334210

253
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದರಾಮು ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ಮುದಿಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 222/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.8 54500 8095343462 35550334210

254
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ. ಕುಸುಮ ಕೆ ೋಂ. ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ ಎಲಹೆ ಸಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 79/3,25/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 54500 628529529928 31690500073

255
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಕಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮರಿಯಪಪ ಚಿಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 254/3,226/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.83 82200 5488730332104 35550334210

256
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ನಾರಾಯಣ ತ್ಗಚಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 124/P4 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 101000 885941520769 520101213767569

257
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ತ್ಗಚಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 255/4,244/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 65220 36051242776 35550334210

258
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಚಿಕಕಪುಟಟಯಯ ಸುನಣಘಟಟ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 60/2,33/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.45 141000 526869241652 35550334210

259
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 69/P45,118/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.1 110000 82984096405 35550334210

260
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಸ. ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್  ಲೋ. ಚಿಕಕಲಂಗಯಯ ತ್ಗಚಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 297/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 100000 895605681544 35550334210

261
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಚಿಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 194/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.52 54500 727459677408 35550334210

262
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

97/3,97/4,99/1,100/6,

100/7,94/1
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1 108244 996280454593 35550334210

263
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಅರಸೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 112/1,218/2,1188/9 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.65 68020 855382719465 35550334210



264
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಂಗನ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 471/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.3 23906 406170671853 35550334210

265
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಜಡೆೋಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 201/2, 209/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.5 56000 241369793853 35550334210

266
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದುಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಬೈರಯಯ ಹೆಚ್. ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 238/1,241/2,236/15 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.55 54265 943616143729 35550334210

267
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಜ. ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಜಡೆೋಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 400/1,479 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.59 56000 617472839367 35550334210

268
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ತಾ ಎಂ.ಕೆ.  ಕೆ ೋಂ. ಮಂಚಗ್ೌಡ ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ

153/1,158/2,450/8,15

8/5,183/10
ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.8 81855 522072098204 35550334210

269
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ. ಅಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಮಳೆಿೋಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 379/12,378/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.73 49200 617472839367 35550334210

270
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ರವಿ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮಮ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 137 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.62 63300 283574903172 35550334210

271
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಭಾಗಯ ಕೆ ೋಂ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ತ್ಗಚಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 260/2,268/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.48 35592 527188954205 35550334210

272
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಆರ್. ರಾಮು ಬಿನ್ ಸ.ರಾಮಚಂದರಪಪ, ಚಕೆಕರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 155 ಸಾಮಾನಯ ಬಂಡೆ 0.70 73100 35550334210

273
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಡಿಗ್ೌಡ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 23/7,12/8,120/13 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.80 75806 35550334210

274
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಚಕಕಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

161/7,161/5,161//2,16

1//6
ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.60 63500 35550334210

275
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಎಸ್. ಚಂದರಶೋಖರ್ , ದಬಾನುಗುಂಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 68/5,68/6,68/9 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.20 24300 304315315321 35550334210

276
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜವರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ಉ.ದ ಡಡತ್ಮಮಯಯ, ಕೆದರಮಂಗಲ್ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 130/3,131/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.2 119200 5688474022260 35550334210

277
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ರ್ಂಕಟಪಪ, ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 20/15 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 98279 805892979995 35550334210

278
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಮಂಚಯಯ, ಬಳಕೆರ, ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 69/1a,68/1,69/1b, ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 0.9 60200 358845163591 35550334210

279
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ, ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 4/3,4/2,4/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 49200 696863981694 35550334210

280
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ, ಮಾರಸನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 85/39,31/2,21/1,30/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.35 19832 836991305055 35550334210

281
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಎಂ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ, ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

74/1,98/2,149/3,113/1

a
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 173849 234809635626 35550334210

282
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ, ಮಾರಸನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

85/39,30/5,31/2,81/5,

57/1
ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.5 52770 525162214194 35550334210

283
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎಂ.ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 165/2, ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 0.4 27492 653821796895 35550334210

284
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಅಚಯಕ ರಾಮಯಯ, ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 55/4 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 1 100300 585350280319 31690500073

285
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ನಾಗಣಣ ಬಿನ್  ನಡುಕೆೋರಿಗ್ೌಡ, ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 324/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 59077 688948767630 31690500073

286
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಶಿವಲಂಗಯಯ, ಮಂಕುಂದ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 323/8,322/20 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65500 757405035101 35550334210

287
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿೋತಾ ಬಿನ್ ಮಾದಮಮ , ಕದರಮಂಗಲ್ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 40/16,40/7 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.4 45200 737175125675 35550334210

288
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಪುಟಟಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಪ.ತ್ಮೆಮೋಗ್ೌಡ, ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 02.Apr ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 76874 412758928411 35550334210

289
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕೆ ಕೋನು ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ, ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 116/p24 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.6 60194 224272580681 31690500073

290
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ    ಕೆ ೋಂ. ಗುರು ಸಾಾಮಿ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 167/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.4 45200 966951695827 35550334210

291
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಕೆ.ಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಡಯಯ, ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 53/3,52/6,108/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 1 100341 597531939970 31690500073

292
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ, ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 103/1,66/2,68/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.1 72000 355230475168 35550334210

293
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಬಿ.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ, ಮಳ ರುಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 20/1,20//3,231 ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 0.2 119000 242058762495 35550334210

294
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನಾಥಪಪ, ಚಕಕಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

147/2,146//2,150/2a,1

77/3,177/4,177/5b,24

8

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.9 119557 864222136121 31690500073

295
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಕೆ.ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ, ಮಳ ರುಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

300//2,283//4,300/4,3

02/4,57/3,53/6
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 49273 588704305683 35550334210

296
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಮರಿಯಪಪ ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 411/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.8 82200 816780644143 35550334210

297
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಶೋಷ್ಗಿರಿ ಲೋ.ಜಿ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮ ತಿಯ,  ಕ ರಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 32,27,31 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.29 84000 247334567606 35550334210

298
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಇಂದುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ, ಸೋಬನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 58/2,57/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 38200 432130148548 35550334210

299
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಟಿ.ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಎಂ.ತಿಮಮಯಯ, ಸಂಕಲ್ಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

203/3,203/1,210/1,21

0/3,214/3,215/4,209/1
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.2 109200 304717039994 35550334210

300
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗ್ೌಡೆ, ಕದರಮಂಗಲ್ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 128/6p2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.20 119000 455774614075 31690500073

301
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಜಾತ್ ಕೆ ೋಂ.ಎಂ.ಎನ್.ಸುರೋಶ್, ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 289/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.3 24540 203099925930 35550334210

302
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುವಣಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲೋ. ಕರಿಗ್ೌಡ, ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 44/p42 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.2 119000 561266117033 35550334210

303
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ನಾಗರತ್ನ  ಬಿನ್ ಲೋ.ಲಂಗಯಯ 
ಉ.ದ ಡಡಲಂಗಯಯ,

 ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 165/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 0.89 59500 300677980214 35550334210

304
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆ ಂ.ಲೋ. ಕೃಷ್ಣಪಪ, ಸೋಬನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 60/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.3 24540 220023374371 35550334210

305
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎಂ.ಮರಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮಾಯಪಪ ಮಳ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

780/2,781/1,781/2,92

2/3,923
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.7 106670 929659414150 31452968602

306
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲ. ದುಗಯಯಯ ಮಂಕುಂದ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 59/8,82/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.07 69500 475489479856 64156763117

307
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ.ರ್ಂಕಟಪಪ ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 1.33 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 49206 805892979995 520101250328076



308
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ವಿ. ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಎಲೂೋಗ್ೌಡ ಮಳ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 462/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 57468 637891269666 523702010000210

309
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಶೋಷ್ಗಿರಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಜಿ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕ ರಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 32,27,31 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.29 99137 247334567607 10522500110869901

310
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಗುರುಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 167/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.4 45200 966951695827 1319704276-7

311
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಸೌಭಾಗಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 411/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.8 82200 816780644143 5401627641

312
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಮಳ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 392/5,373/4, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1 95429 962343666688 0592101024966

313
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಕನನಸಂದರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 355/2, ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.9 192000 53890855514505 600101000120

314
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಉ.ದ ಡಡಣ ಚಕೆಕರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 59/1,59/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 65500 573955113141 52370201000210

315
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಚಕಕಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 115/6,184/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 38200 771172239588 30852

316
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ, ದಬಾನುಗುಂಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

44/1,45/1b,42/1,45/3b

,7/4
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ 0.90 89200 818041707924 64124754521

317
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿದೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಟಿಟಗನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 188/6,185/1a ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.59 62000 580849280957 64132616321

318
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಗಂಗ್ಾಧರ ಹುಲ್ುವಾಡಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 72,76,77 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ 0.4 44731 634747382843 104401011005893

319
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸಾಾಮಿ ಸಂಕಲ್ಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

87,108/1,114,158/4,1

09/1,126/3
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.3 127709 295276193967 13197046320

320
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಶಿೋಲ್ ಕೆ ೋಂ. ಶಿವರಾಜು ಮಾಕಳಿ ರಿಲೋಜ್ ಫಾರಸ್ಟ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 36 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.6 155500 394730289343 35550334210

321
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿ.ರ್ೈ. ಬಿನ್ ಎಲೂೋಗ್ೌಡ ಮಳ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 463 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಕಾಯಿ 0.36 34674 637891269666 52370201000210

322
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಮಮಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡೆಡೈದೋಗ್ೌಡ ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 128,117/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.60 63362 666358667751 35550334210

323
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಶಿಕ್ಕರಣ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಸ. ತ್ಮಮಯಯ ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

31//1,314/2,314/4,326

,334,335
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.2 119000 984977587503 35550334210

324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜು ಎನ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಂತ್ಯಯ ಮಾಕಳಿ ರಿಲೋಜ್ ಫಾರಸ್ಟ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 5 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.2 118604 586830572936 35550334210

325
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಿ ತ್ ಬಿನಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 218 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.3 23922 692712644780 35550334210

326
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಸ.ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನನಪಪ ಚಕೆಕರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 149 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ ವು 0.8 81840 570244585257 35550334210

327
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಜಿ.ಹೆಚ್. ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕೆ. 
ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ

ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 58/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.70 72563 487979668671 35550334210

328
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಫುಯನಿನೋಸ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಅನಾರ್ ಖಾನ್ ತೌಟನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 121/p5 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 0.50 145917 7538077534184 35550334210

329
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ತೌಟನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 122/3,122/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.1 109500 729261011127 35550334210

330
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕೆ ಕೋನು ಬಿನ್ ತ್ಮೆಮೋಗ್ೌಡ, ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.86 85882 263774502507 35550334210

331
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕೆ ಕೋನು ಬಿನ್  ಪಟೋಲ್ ತ್ಮೆಮೋಗ್ೌಡ, ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 24/5,22/1a ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.20 85882 263774502507 35550334210

332
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಚಕಕಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

161/2,161/7161/6,161

/5,161/4,161/3
ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 1.45 141281 955745819757 35550334210

333
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಿಂಗಯಯ ತೌಟನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 121/p9,97/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 45200 367334828470 35550334210

334
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಎ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಮಾಕಳಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 38 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 31364 934832522012 149800101003423

335
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

6/9,3/2,60/1,33/5,60/5

,35/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.3 84400 810406513724 52010124400528

336
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಪದಮಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಬಿ.ಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

153/1,180/2,180/3,18

0/4,250/2a,250/2b,25

1/2,470/2

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.87 109000 546106992025 54052400213

337
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತ್ನಮಮ   ಬಿನ್ ಲೋ. ತಿಮಮಯಯ ಹೆ ಟಿಟಗನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

146/2,146/3,143/1,14

5/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 43500 67994782373 520101232918951

338
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಟಿ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಚಕಕಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 17/6,17/5,15/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 38200 302845750059 18270100005072

339
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಚಿಕಕತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಚಕಕಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 15/1,17/4,17/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 40000 360318352464 0592108043889

340
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ ೋಂ. ರಮೆೋಶ್ ಹೆ ಟಿಟಗನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 170/1B ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 0.33 36742 911050747876 ;520101024409924

341
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಚಕಕಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 17/7,15/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 40000 541384505525 0592101041241

342
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕಾಡಯಯ ತೌಟನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 122/5,122/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.1 107558 390724742289 35550334210

343
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗಗ್ೌಡ ಮಾಕಳಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 6/7,6/3b,17/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.2 116065 439895960270 35550334210

344
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಂ.ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗೋಗ್ೌಡ ಕ ರಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 105/5,54 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.5 145798 253585219936 35550334210

345
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್  ಶಂಕರೋಗ್ೌಡ ಕಾಡುಕೆ ತ್ತನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 46/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.3 23869 425552636313 1432500100797001

346
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

77/5,21/6,77/7,77/3,7

6/3
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 43085 672898149902 520181000253665

347
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 10/1,10/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 37568 238762808032 35550334210

348
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

297/2p1, 

290/6,290/7,52/2p2,2

68/3

ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.6 155500  '450735419415 35550334210

349
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ. ಜಿ. ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 65/1.77/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.7 72150 288760741646 35550334210

350
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಕೆ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 29/1.29/2.4.3.50/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 2 190148 827871837041 54054066886

351
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಸ.ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನನಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 49/P4,113/4,98/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.6 77148 567053641466 54054066900



352
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಸ.ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 126/2,31/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 2 189477 814297273969 1432500100454401

353
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಲೋ. ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 41 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 0.6 43085 817426847797 54054064562

354
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪಪ ರಾಜು ಬಿನ್ ಅಚಯಕಮರಿಯಪಪ ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 55/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.6 63233 671339670749 600101006120

355
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮಾಕಳಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 143/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 32050 434764419300 85014814990

356
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನಂತ್ು ಬಿನ್ ಚನನಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.7 72429 448528275231 64085774468

357
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಚಿಕಕತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ 
ಉ. ಕರಿಗ್ೌಡ

ಮಳ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 373/3,434/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.1 109447 853317073548 0592101134263

358
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಳಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 32 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 54119 988023564011 05201881000250631

359
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ.  ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

34/1a,67/5,35/2 

67/4,67/5,67/6,67/7,6

7/8

ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 2 189477 758220435228 54054063455

360
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 71,108 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.4 84344 858368326986 520101042056914

361
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಸ.ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕಕಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 140 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.2 21243 440539752071 35550334210

362
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 93/2,104/1a ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.3 83048 699051944222 35550334210

363
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣದೋವ ಬಿನ್ ಮುದದಹನುಮಯಯ ಮಳ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 43/2,44/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 96880 423901927665 35550334210

364
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸ.ಬಲ್ೂಯಯ ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 117 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 126403 5982002877922 35550334210

365
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಮಾಚಯನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 85/3b,85/p20 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 54119 641805571896 35550334210

366
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಚಂದುರ ಬಿನ್ ಲೋ.ಎಂ.ಎ.ಮರಿಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ದಬಾನುಗುಂಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 28/1,37/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 53432 276365272508 35550334210

367
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 58/p1,61/5,1/3a ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.6 62546 980667466227 35550334210

368
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 24/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 42397 709744349142 35550334210

369
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ. ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಚಕಕಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 103/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.2 15000 253389420848 35550334210

370
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಸ.ಶಾಂತ್ರಾಮ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಂಗಯಯ ದಶವಾರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 132/1,132/11 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 31364 355434611699 35550334210

371
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಕೆ.ಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಡಯಯ, ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 52/1,55/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.7 65447 597531939970 35550334210

372
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಸ.ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 233,232/7,246/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 48600 3434711798 61 35550334210

373
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಜ. ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಲ್. ಜಗದಿೋಶ್ ಚಕೆಕರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 123/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.5 53933 720301488693 35550334210

374
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಸುನಿಲ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಟಿ.ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

223/3, 226/4, 

199/1,199/5
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 2 189477 605705928234 35550334210

375
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೋಬಿ ಕೆ ೋಂ. ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 128 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1 100180 737091199255 523702010009140

376
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಲ್. ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಚಕೆಕರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 115/8,116/2,80/1,80/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.7 60200 708913021098 520101042067738

377
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಬಿ.ರ್ೈ.ಅನನಪ ಣಯ ಕೆ ೋಂ. ಎಸ್.ಎಂ. 
ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ

ಸಂಕಲ್ಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 90,204/7,210/5,204/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.99 100142 236728968362 523702010004912

378
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ರಾಜು ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 48/2,46 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1 110000 650947640065 64147242903

379
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್. ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 166/3,77/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 64447 924188252983 067022001049

380
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 118/2,117/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 43500 2896551140501 35550334210

381
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಮ ಗಯಯ ಉ. ಕಾಡಯಯ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 144 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.9 182500 475001457674 35550334210

382
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ವರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ತ್ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 81/1,80//1,101/P6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 53406 858330606862 31690500073

383
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 152 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 101200 762122667939 35550334210

384
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಜಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಜಿಗ್ೌಡ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 38,39 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.5 53268 585786122305 35550334210

385
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಅಲ್ುಮೆೋಲ್ಮಮ ಉ.ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. 
ಚನನೆನೋಗ್ೌಡ

ಕಾಡುಕೆ ತ್ತನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 33/2,35/7,35/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.6 62829 744490473344 35550334210

386
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಬಿ.ಪಿ. ತಿಮಮಪಪರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. 
ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಶಟಿಟ

ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 94/4,401 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.7 65538 277526879524 35550334210

387
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸವಿತಾ ಎಂ.ಟಿ. ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರ ಹೆಚ್.ಟಿ ಹೆ ಟಿಟಗನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

138/10,138/3,368/1,3

68/2
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 82200 759095057872 64216058406

388
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಕೆ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ  ಬಿನ್ ಚನನ ಹೆಗಡೆ ಕಾಡುಕೆ ತ್ತನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 42/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 63900 652676843731 31690500073

389
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 46 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 31290 909410456518 35550334210

390
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಕೆೋಯಶ್ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 39,219/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 101000 402975369175 35550334210

391
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಈರೋಗ್ೌಡ ಚಕಕಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 267 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 29860 491252729307 35550334210

392
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಚಬಲ್ೂಯಯ ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 116/30b ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 79436 234970390878 35550334210

393
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಕೆ.ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಡಯಯ, ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 134/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 36712 421545685855 35550334210

394
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಮಹೆೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಎಂ.ಎ.ಮರಿಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 146 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.6 41216 9074190661077 35550334210

395
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 118/2,117/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 41401 289651140501 35550334210

396
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಜಾತ್ ಕೆ ೋಂ.ಎಂ.ಎನ್.ಸುರೋಶ್, ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 289/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.3 24540 203099925930 15642200028380



397
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ. ದುಗಯಯಯ ಮಂಕುಂದ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

40/p2,49/3,49/4,49/6,

59/5,59/6,82/4,83/1,1

78/1

ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.56 115366 475489479856 64156763117

398
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸವಿತಾ ಎಂ.ಟಿ. ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರ ಹೆಚ್.ಟಿ ಹೆ ಟಿಟಗನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

138/10,138/3,368/1,3

68/2
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 43756 759095057872 37993140308

399
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎಲ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಲಂಗಯಯ ಬೋವ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 74,73 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.7 164744 765147152099 01450500000087

400
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಕ ರಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 146/1a1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.89 57232 330711252993 64216058406

401
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಲ್ತಿ  ಕೆ. ಕೆ ೋಂ. ಎಂ. ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಮಳ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 392/9,391/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.6 56865 232846314209 64216058406

402
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಕರಿಯಪಪ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 95/p41 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 101978 273045665562 31690500073

403
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ಸದದೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.99 60196 865665913513 31690500073

404
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ನಂದಿೋಶ್ ೆ ಸ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಲೋ. ಎಸ್.ಪಿ 
ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ

ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 266/1,243/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 72700 457625784048 31690500073

405
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಎ.ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

125/1,126/5,126/8,12

7/3,127/4,126/1,130/2

,127/6,125/5

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.52 34861 220387190084 31690500073

406
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದೋಗ್ೌಡ ಎ.ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

63/4,138/10,136/7,13

6/5,62/5a,61,147/4
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 48176 222887098002 31690500073

407
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಅಂಕುಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 45,46 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 61266 240792125997 31690500073

408
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

549/3,549/2,537/2,54

9/9
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 33758 675387625723 31690500073

409
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಿೋರಮಮ ಕೆ ಂ. ಲೋ. ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಅಕ ಕರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 204/4,142/5,142/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 28241 482224351454 31690500073

410
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನಿತಾ ಕೆ ೋಂ. ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 347,346 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.8 82400 416512085111 31690500073

411
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಅಕ ಕರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 184/5,174 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 43700 950331859143 31690500073

412
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮ ಗಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 514/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 32700 871801535883 31690500073

413
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಜಾತ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಅಂಕುಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 47/10,47/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 38239 592897208127 0528101001416

414
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪುಟಟತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಎಸ್.ವಿ. 

ಮಲ್ುೂವಪಪ
ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 224/2a,223 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 43756 597245023333 35550334210

415
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ ೋಭಾ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಪಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಂಡಾಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 49/2,48/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.3 24540 448695040116 35550334210

416
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸದದಮಮ ಕೆ ಂ.ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಅಂಕುಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 224/1,59/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 54790 805597485123 35550334210

417
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಚಾರಿ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 7/2,8/3,7/3a,7/1b ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.3 34012 469973884883 35550334210

418
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋದೋವಿ ಕೆ ೋಂ. ಹೆೋಮಂತ್ ವಿ. ಹೆ ನಿನಗನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 72/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 43756 323486169728 787101043983

419
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ತತೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳಾಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 12/1,1/7,42/4,35/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 60307 814989434072 35550334210

420
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 128/p55,128/p56 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 127761 600821719979 0592101036492

421
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಟಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 128/P18 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 100851 741958863936 35550334210

422
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಚಿಕಕಣಣಯಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 98 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 127761 468759712320 35550334210

423
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದದಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 66 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 54790 885613827622 31690500073

424
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಮಮಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಅಂಕುಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 2/2,70/1,70/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.5 54626 433159524293 31690500073

425
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಳಿನಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹೆೈದಯಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 39/1,82/1,81/1,95/p18 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.5 146535 721360573525 31690500073

426
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಹನುಮಾಬ ೋವಿ ಕಲಾೂಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 20/2,20/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 65824 518867094562 31690500073

427
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಮಾದಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 199 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1 101013 850098418707 31690500073

428
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಮರಿಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 480/4,180/5,180/9 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1 101013 83511034293 31690500073

429
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಕೆ ಂಡಾಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 49/3,48/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.2 13350 409095357022 35550334210

430
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಣಣ ಬಿನ್ ದಡಿೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 548/3,545/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 32722 396551664584 31690500073

431
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬುಳೆಿೋಗ್ೌಡ, 

ಉ.ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ
ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

546/7,546/9,546/1,17

5/2,175/5,58
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 65824 872407914293 31690500073

432
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕಕಪುಟಟೋಗ್ೌಡ, 

ಉ.ಗಿಡಡಯಯ
ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 128/p5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 82400 761235412332 31690500073

433
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಅಂಕುಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 38/1,86/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 42035 594743979357 31690500073

434
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುರುಷ್ ೋತ್ತಮ ಬಿನ್ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಮೆಣಸಗನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 125/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 43700 848508767379 31690500073

435
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 7/15,813 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.65 42035 761235412332 31690500073

436
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 54,55 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 75999 973311412339 35550334210

437
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 137 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.67 63300 283574903172 35550334210

438
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ.ಗುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.3 32370 884625345762 35550334210

439
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ.ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಭದರಯಯ ದ ಡಡಸ ಲಕೆರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 125/1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 28040.00 NILIN4055

440
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್. ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 168/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.31 35144.00 30977544844



441
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಮಹೆೋಂದರ ಬಿನ್ ಲೋ// ಗವಿರಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ

64/1A,91/2,84/1,84/3,

84/6
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.90 182952.00 30977544844

442
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಆರ್.ಮಹಪತಿ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ರಾಮಮ ತಿಯ ಮುದ್ಾದಪುರಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 16/1B1,16/1B3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790.00 30977544844

443
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಹನುಮಂತ್ರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ ದ ಡಡಸ ಲಕೆರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 157 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.70 71212.00 64015781402

444
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಭುಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ದ ಡಡಸ ಲಕೆರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 73/1A ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.70 18386.00 64015781402

445
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದುರಶೋಖರ್ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವರುದರಮಮ ದ ಡಡಸ ಲಕೆರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 62917.00 64015781402

446
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಭುಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ದ ಡಡಸ ಲಕೆರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.70 70294.00 64015781402

447
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ದ ಡಡಸ ಲಕೆರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 67 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.75 18343.00 64015781402

448
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ಅರೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 96/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 37252.00 64015781402

449
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಗಿರಿಯಪಪ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 214/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 34799.00 64015781402

450
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೋಣುಕಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ರೋವಣಣಗ್ೌಡ ದ ಡಡಸ ಲಕೆರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 81131.00 64015781402

451
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಅರೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 156/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 37252.00 64015781402

452
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಎಸ್.ಪರಭುದೋವ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 66/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 19185.00 64015781402

453
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಯಯ ಅರೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 80/4,96/2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 1.00 20920.00 64015781402

454
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಕೆಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಪ ೋತಕಾನಯಯ ಕಾಯಸಾಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 11/40. ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.60 140231.00 30977544844

455
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಾಯಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 196 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.40 43315.00 654695887831 840430110000015

456
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಾಚಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 91/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 50611.00 517077239426 840430110000015

457
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಕೆಂಪಯಯ ಹರಿೋಸಂದರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 246/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 29115.00 296608664563 0'498101002403

458
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಣಣ ಚಿಕಕಸ ಲಕೆರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 83 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.40 43121.00 743530374128 64015781402

459
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಹರಿೋಸಂದರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 78/2, 495/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 28193.00 870636219922 64015781402

460
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಹರಿೋಸಂದರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 78/3,495/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 30043.00 488475731947 64015781402

461
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯದೋವ್ ಚಿಕಕಸ ಲಕೆರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 85/2,81/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.60 54565.00 881136297277 64015781402

462
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಜಯದೋವ್ ಬಿನ್ ದ ಡಡಭದರಯಯ ಚಿಕಕಸ ಲಕೆರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 6 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.50 34285.00 772402282605 64015781402

463
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ವಿ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಸ ವಿ ವಿೋರಭದರಯಯ ಚಿಕಕಸ ಲಕೆರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 90 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.40 43794.00 320794622542 64015781402

464
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯೋಗ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಲೋ// ಹುಚಚವಿೋರಯಯ ಚಿಕಕಸ ಲಕೆರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 57 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.80 79852.00 655785933998 64015781402

465
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಂಬಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಲೂೋಗ್ೌಡ ಲ್ಕೆ ಕೋಜನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 113 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.60 40759.00 236868274730 64015781402

466
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಗಿರಿಯಪಪ ಅಚಚಲ್ು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 61/1. ಸಾ.ಮಹಳೆ ಪಪಾಪಯ 1.20 77399.00 259331033335 64015781402

467
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಆರ್ ಚ ಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರುದರೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಕುಪಪ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 32,33/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 19596.00 845400885534 64015781402

468
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶ್ ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಡಣಾಯಕನಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 179/4,179/2,162/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65112.00 0'00035550334210

469
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 107/7,149/1,175/4 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಮಾವು 1.00 21632.00 759645726960 0'00035550334210

470
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ಸದದಪಪ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 149/6,175/6,107/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 19898.00 722871011055 0'00035550334210

471
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಸದದಪಪ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 107/4,175/1,149/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.84 14995.00 220358578338 0'00035550334210

472
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಸದದಪಪ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 107/5,149/3,175/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.84 14995.00 463456101883 0'00035550334210

473
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 175/5,149/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.48 8854.00 913606024593 0'00035550334210

474
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ// ಸದದಪಪ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 107/1,175/7,149/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 14381.00 840539173839 0'00035550334210

475
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕರಾಜಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 175/3,149/2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಮಾವು 0.58 10579.00 788271535634 0'00035550334210

476
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಯಯ ಬಾನಂದ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 38/2. ಸಾ.ಮಹಳೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.38 42811.00 0'00035550334210

477
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಯಯ ಬಾನಂದ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 38/2. ಸಾ.ಮಹಳೆ ಮಾವು 0.80 21928.00 0'00035550334210

478
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದರೋಶಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಅವರಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 58/24,58/56,58/17 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 60307.00 0'426101030477

479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಮರತ್ ಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಡಿ. ರತ್ನ್ ಚಂದ್ ಅವರಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 37/5. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790.00 0'426101012619

480
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿರಡಿಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬರಡಿಡ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 354,32/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 46365.00 64015781402

481
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಶ ೋಕ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಮೆಳೆಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 122 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.40 24716.00 132715500002756'5

482
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 99/ಬಾೂಕ 6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.30 34011.00 850377887460 30977544844

483
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಪುಟಟರುದರಪಪ ಅವರಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 36/1,31/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 38172.00 564043400627 30977544844

484
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಹರಿೋಸಂದರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 100/6. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.20 16360.00 819290670986 30977544844

485
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಪಪ ಎ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮುದದಯಯ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 32/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824.00 344509442729 30977544844

486
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎಂ. ಶೈಲ್ಜ ಕೆ ೋಂ ಪರಭಯದೋವ್ ಕಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 179/3 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 1.00 65824.00 840430110000015



487
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 60/1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.50 53753.00 840430110000015

488
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಯಯ ಬಾನಂದ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 104/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.59 20277.00 840430110000015

489
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಣಣ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 364/2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಹೋರ 0.40 44108.00 840430110000015

490
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಪಪೋರಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 93/2,215/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.16 11817.00 840430110000015

491
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಲಂಗಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 172/3,172/5,111 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 31048.00 840430110000015

492
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 381/3,381/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 53987.00 840430110000015

493
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ

266/4,266/2,33/2,348/

3
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 60050.00 840430110000015

494
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಮಿತ್ರ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 62/4 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.40 32030.00 840430110000015

495
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೈರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸದದಪಪ ಗ ೋಪಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 94/2,114/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.18 20407.00 840430110000015

496
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮ ಡೂಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಗಿರಿಯಯ ಮನಮಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 74/2,84/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 35358.00 924205312585 0'498101011141

497
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಯಯ ಬಿನ್ ದುಬಬಯಯ ಕೆೈಲಾಂಚ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 221/2 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.40 44274.00 637162621997 84043011000001'5

498
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ನಾಗೋಂದರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಗ ೋವಿಂದರಾಮನಾಯಕ

ಅಮಮನಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 9/3. ಬಾಳೆ 0.80 54650.00 629513173932 84043011000001'5

499
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಮಟಟದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 5/P1 ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 42193.00 902474685138 84043011000001'5

500
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ಅಮಮನಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 9/3. ಬಾಳೆ 0.50 34867.00 614611146429 84043011000001'5

501
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ/ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬನಿನಕುಪಪ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 65/4 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.20 118879.00 84043011000001'5

502
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ/ ಮಾದಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 197/2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.60 43143.00 84043011000001'5

503
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಗಿರಿಯಪಪ ಅರ್ಾೋರಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 247/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.48 11378.00 562039047490 84043011000001'5

504
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರಸಾತಿ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಾೋರಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 247/3 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಮಾವು 0.48 12310.00 594160639721 84043011000001'5

505
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿ ಸ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಂ. ಚಂದರಯಯ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 83/8 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.42 47204.00 842600553565 84043011000001'5

506
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎಸ್. ನಿಮಯಲಾದೋವಿ ಕೆ ೋಂ 
ಹನುಮಂತ್ರಾಯಪಪ

ಕುಂಬಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 1/1ಬಾೂಕ ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.50 38239.00 211604782820 84043011000001'5

507
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರೋವಕುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಣಣ  ಹರೋಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 18/P2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಪಪಾಪಯ 2.00 121897.00 30977544844

508
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಕೆ. ಹನುಮಯಯ ಚಿಕಕಗಂಗವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 49,49/40P2 ಸಾಮಾನಯ ಹ 1.10 108123.00 84043011000001'5

509
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆೋತ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 140/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.50 52288.00 661800319514 84043011000001'5

510
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ/ ದುಂಡಮಾದಯಯ ಕೆೋತ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.40 44374.00 953990060000 84043011000001'5

511
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭದರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಅಂಜನಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 17/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.60 62164.00 474510854658 118001011002831

512
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯರಾಮಯಯ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ ಲ್ಕೆ ಕೋಜನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 92/3,130/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.16 23747.00 873197483564 54046784207

513
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ ಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ ಬಿ ಸಾಾಮಿ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 58/2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 98900.00 605044215305 119402101130922

514
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ ಶಿವಲಂಗಯಯ ರಾಮನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 131/2,131/3 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 0.70 48655.00 84043011000001'5

515
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ// ತಿಮಮಯಯ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 187 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.60 63757.00 64083865086

516
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಲ್ಕಕಪಪನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 28/4,32/4 ಸುಗಂಧರಾಜ 0.54 55637.00 85055222144

517
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಎಂ ಪಿ ವಿೋರಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 13/ಪಿ1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 1.10 71384.00 932739130356 148501011005928

518
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂದಿೋಶ್ ಎಂ ವಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಪಿ ವಿೋರಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ

92/9,130/1,109/9,109/

14
ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.40 22373.00 629003351214 148501011001409

519
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮರಡಿಡ ಕಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ

169/6,171/10,172/6,2

01/3,271/6
ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.80 54156.00 661959621683 0'426101030078

520
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜು ಶಾಯನುಮಂಗಲ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 182/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.30 33325.00 521331186792 147401011001160

521
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಲ// ಈರಮುತ್ತಯಯ ಹರೋಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 28/1,18/11 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.90 60538.00 316628995102 230801000003851

522
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ// ನಿಂಗಪಪ ಹರೋಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 13/2. ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.60 43054.00 307516159588 0'426101032964

523
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಪದ್ಾಯಪನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 7/3. ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.80 54088.00 712400789883 230801000001365

524
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ ಉ|| 

ಚಿಣಣಪ
ದ ಡಡಕುಂಟನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 79 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.48 37135.00 920508615778 230801000003364

525
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ ಉ|| ತ್ಮಮಯಯ ಶಾಯನುಮಂಗಲ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 168/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 127059.00 238178670518 520101048520061

526
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ ೋಪಾಲ್.ಟಿ  ಬಿನ್ ಎ.ಹೆಚ್.ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಹರೋಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 38 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 37537.00 292978585294 905250010152910'1

527
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕೆೋತ್ಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 38/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 37537.00 589129754201 905250010108690'1

528
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಹೆಗಗಡಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 9/6. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 27137.00 310516827302 0'4261013800

529
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ ದ ಡಡಕುಂಟನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 80 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರಕಾಯಿ 1.60 154938.00 485600821529 1579010013837

530
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕುರುಬರಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 7/2. ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.40 32020.00 506656208028 6400605952

531
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ವಾಜರಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 6/4,6/5,6/6 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.18 117400.00 878647249367 905250010083970'1



532
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಯಯ ಕುರುಬರಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 28/2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.50 37537.00 984526805894 520101048499281

533
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಕೆಂಪನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ

88/3,66/2,73/4,72/3,4,

87/2,73/1,20/ಪಿ7
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 127163.00 677666913851 30977544844

534
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುತ್ತಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 13/5 ನೆೋ ಬಾೂಕ ಬಾಳೆ 0.40 31388.00 84043011000001'5

535
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಹರಿೋಸಂದರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ

241/2,242/3,243/3,24

4/3,204/1
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.90 110099.00 819290670986 0'6612200026414

536
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ// ಸ ಚಿಕಕಯಯ ಕೆೈಲಾಂಚ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 139 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.60 62546.00 5641101002137

537
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಬಿೋರಯಯ ಕೆೈಲಾಂಚ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 231/8,231/6,321/2 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.30 31735.00 3500894543

538
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ // ಪುಟಟಣಣ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 155/1 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 1.80 114673.00 350285800097949

539
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಪುನಿೋತ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ವಿೋರಯಯ ತಾಳವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 44/1,185/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65122.00 617052913820 31764322485

540
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಎಲೂೋಗ್ೌಡ ತಾಳವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 151/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 70567.00 411815330332 54054526176

541
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಜಾತ್ ಪಾಷಾ ಬಿನ್ ಸಾಬಾನ್ ಸಾಬ್ ಕೆ ೋತಿತೋಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 94/2,94/4,94/8 ಸಾಮಾನಯ (ಮುಸೂಂ) ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.97 97611.00 0'00035550334210

542
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುಜಿೋಬ್ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಸಾಬಾನ್ ಸಾಬ್ ಕೆ ೋತಿತೋಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 94/9,93/6,94/10,55/9 ಸಾಮಾನಯ(ಮುಸೂಂ) ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.07 106768.00 0'00035550334210

543
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಅಯಯಪಪ ಮದರ್ ಸಾಬರ್ ದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 245 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.61 42256.00 418294124350 0'498101006226

544
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಜಯಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 1/71-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.80 52744.00 575391332317 896210110000794

545
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎನ್ ಆರ್ ಸುರೋಂದರ ಬಿನ್ ಎನ್ ಟಿ 
ರಂಗಸಾಾಮಯಯ

ದ್ಾಸರಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.28 125443.00 577483229300 0'00035550334210

546
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಪಪ ವಿಭ ತಿಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 387 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 2.00 191442.00 0'00035550334210

547
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕವಿೋರಯಯ ಚಿಕಕಗಂಗವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 107/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.53 57943.00 982950469068 0'00035550334210

548
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ಎನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ ಚಿಕಕಗಂಗವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 108/3,2,109/1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.54 149559.00 667723788196 0'00035550334210

549
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಣಣ ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 16/8 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.19 20909.00 64015781402

550
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಭೈರಪಪ ಗ ೋಪಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 131/2,231/15 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.58 42034.00 64015781402

551
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ರೋವಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ// ರೋವಣಣ ಕ ತ್ರಬಾವಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 6/5. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.48 15390.00 516069194667 64015781402

552
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಿರಿಯಪಪ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 216/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.40 31704.00 354478753045 64015781402

553
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎನ್ ನಂದಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಪಿ 
ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್

ಇಬಬಳಕಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 115/4,115/3,115/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.92 63550.00 340374039510 64015781402

554
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ರೋವಣಣ ಕ ತ್ರಬಾವಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 10/1,6/4,6/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.80 31893.00 825597625915 64015781402

555
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಬಿ. ಸದದಲಂಗಯಯ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 571/3 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.70 48652.00 744320452089 64015781402

556
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ. ರವಿೋಂದರ ಉ.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚ ಡೆೋಗ್ೌಡ ಮೆಳೆೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 120/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.59 102369.00 704201688692 64015781402

557
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಮೆಳೆೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 166/6,5,7 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.60 43138.00 201217794853 64015781402

558
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕತ್ಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಕೆ ರೋವಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 198/1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 0.31 10738.00 64015781402

559
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ರೋವಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 218/2,88/ಪಿ7,82/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.90 19930.00 424879644794 64015781402

560
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಗ್ೌಡಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಡಣಾಯಕನಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 122/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.96 20580.00 933709723363 64015781402

561
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಸೋನಪಪ ಶಾಯನುಮಂಗಲ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 173/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.00 100395.00 64015781402

562
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ ಚಿಕಕಕುಂಟನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 27/ಪಿ15 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54172.00 64015781402

563
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ/ ಮಾದಯಯ ಗ ೋಪಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 37/3,81/2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.40 32104.00 64015781402

564
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ// ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಗ ೋಪಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 90/ಪಿ19 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32104.00 64015781402

565
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತ್ುಳಸರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಮಾಯಣಣಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 144 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 59689.00 972093202144 64015781402

566
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಇಬಬಳಕಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 77594.00 654860044742 64015781402

567
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹುಲಗೋಗ್ೌಡ ತಂಗಿನಕಲ್ುೂ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 41 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.34 37904.00 64015781402

568
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 55/8 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.39 42939.00 149600101002004

569
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕರಯಯ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 139/2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.86 84538.00 520101036663030

570
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 130 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.85 20385.00 520101036691972

571
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ರ್ೈ.ರಮಯ ಕೆ ೋಂ ಎನ್.ಎಸ್.ಪರಕಾಶ್ ಹುಲಕೆರ-ಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 184/4 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.48 32445.00 0'472101043826

572
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಲಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 155/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.76 18589.00 10521914178

573
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಧಾ ಅಶ ೋಕ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಎನ್.ಅಶ ೋಕ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 201 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 1.60 70589.00 54030236326

574
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಕೆಂಪರಾಮು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕೆೈಲಾಂಚ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 215/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.53 44819.00 32257289263

575
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌಹರ್ ಬಾನು ಕೆ ೋಂ ಸೈಯದ್ ರ ಹಲ್ ಬನಿನಕುಪಪ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 199 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.80 54172.00 520101036685018

576
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಶ್ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸ. ಅಂಜನಪಪ ಹುಲಕೆರ-ಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 184/2,186/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.48 34720.00 915010043358708



577
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುರಾಜ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಡಿ.ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಹುಲಕೆರ-ಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 186/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.34 86265.00 520101073190876

578
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಮಾದಪಪ ಅನುಮಾನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 44/1,11,10,12,13,14 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 36867.00 412586709301 10075465262

579
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ ಬಿ ಹೆ ನನಯಯ ಚೌಡೆೋಶಾರಿಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 29/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43138.00 946569330974 14860101003489

580
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಧಾ ಅಶ ೋಕ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಎನ್.ಅಶ ೋಕ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 205 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಪಪಾಪಯ 1.60 102369.00 54030236326

581
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾದೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 410 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43138.00 0'487053000003972

582
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕುನನಯಯ ಹುಚಚಯಯನದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 101/18/ಪಿ2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.89 81840.00 441027262099 520191028530604

583
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಸುಗಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 115/1,2,3 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.49 37069.00 662241085232 4981018334

584
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 145 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.50 145917.00 64211328492

585
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಪಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಬಿ ಸದ್ಾಶಿವಯಯ ಶೋಷ್ಗಿರಿಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ

25/1,2,3,32/2,31/4,31/

6
ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 1.80 32511.00 591291375125 10562671929

586
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದರಯಯ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 90/2,3,89/1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.70 46846.00 411735728829 902520010041020'1

587
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಲಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 157/1,2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 55467.00 1052191478

588
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ೂಳಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಶಾಯನುಮಂಗಲ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 231 ಬಾಳೆ 0.90 58949.00 987969461829 0'437104000056188

589
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ವಿಭ ತಿಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ

167/1,169/ಎ,181/1ಬಿ,3

/ಎ
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.57 40712.00 0'6612200013362

590
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಾ|| ಎಂ.ಭೈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಮುದದಪಪ ಕೆ.ಜಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಸಂಬಿ 1.20 43360.00 34986616403

591
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಿರ ಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ದ ಡಡವಿೋರಬ ೋವಿ ಚಿಕಕಮಣುಣಗುಡೆಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 36 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.40 45349.00 0'00035550334210

592
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಶೋಷ್ಗಿರಿಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 77/2 ನೆೋ ಬಾೂಕ ಬಾಳೆ 0.80 47683.00 840430110000015

593
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕಂಚಿೋವರದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// 
ಮುನಿಮಾಯಿಗಯಯ

ಉರಗಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 268/3,252 ಬಾಳೆ 0.90 59605.00 541190374019 840430110000015

594
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಬನಿನಗಿರಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 12/2,14/5,6/3,4/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54106.00 687050842596 64015781402

595
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಪಪ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 505 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.80 48655.00 384210582436 30977544844

596
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಗಗಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ಟಟಪಪ ಕೆಂಚನಕುಪಪ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.47 31557.00 494233185964 840430110000015

597
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ.ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 391/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.20 15742.00 915066451020 840430110000015

598
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿ ಬಿನ್ ನಂಜಮಮ ಬಾಣಂದ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 49/8,66/21 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32104.00 514329723278 840430110000015

599
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ

217/4,172/4,204/3,17

4/2,2/5,217/15
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 48655.00 978014121574 840430110000015

600
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ಈರೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 65,61,63 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.80 155534.00 402117440926 840430110000015

601
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಡಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 424/4,6,423/3,415/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54172.00 896085880591 840430110000015

602
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾರಡಿಡ ಕಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 202/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.70 108563.00 623772622816 840430110000015

603
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಚನನಪಪ ಬಾಣಂದ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 49/17 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.20 15742.00 683320031318 840430110000015

604
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಗ ೋಪಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 90/ಪಿ3 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 1.90 120950.00 882642621066 840430110000015

605
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 223/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32104.00 588592658963 840430110000015

606
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 233/3,199/2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.40 32104.00 962686355503 840430110000015

607
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಚಂದರಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 139/4,377/3 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.60 43138.00 723294088040 840430110000015

608
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 393/1,391/140/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 102369.00 366420222725 840430110000015

609
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 71 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65206.00 779858634411 840430110000015

610
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 97/2,93/5,31/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43138.00 248326381169 840430110000015

611
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಎಂ. ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಚೌಡಯಯ ಚಿಕಕಕುಂಟನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 8/3,8/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43138.00 441903522199 840430110000015

612
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಂಬಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 196/2,225 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32104.00 847798025569 840430110000015

613
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಶಿವರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಯಯ ಬನಿನಗಿರಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 8/3,8/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 48655.00 824114016159 840430110000015

614
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆ.ರಾಮಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 223/3,225 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 37621.00 518194029327 840430110000015

615
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಕೃಷಾಣರಡಿಡ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 66/2,395/1,395/3 ಸಾ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.47 35965.00 565034400984 840430110000015

616
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಹೆಗಗಡಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 236/2,101/8,9,10,11 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32104.00 609437219184 840430110000015

617
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೋಣುಕಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಹೆಗಗಡಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 112/1,113/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 47354.00 866681709875 840430110000015

618
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ತೋರುಭೋದಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 66/ಪಿ51 ಪ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 43349 866681709875 840430110000015

619
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಜಿೋವನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ.ಗ್ಾವಂಕಾರ್ ಬಿನ್ 
ರ್ಂಕಟರಾವ್.ಬಿ ಗ್ಾವಂಕಾರ್

ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 189/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 30852 866681709875 840430110000015

620
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ಪುಷ್ಪಲ್ತಾ ಎಸ್.ಕೆ ೋಂ ಸಚಚದ್ಾನಂದ್ಾ 
ಮುಂಡಾಸ್

ಯಲ್ಚವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 189/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.33 31193 866681709875 840430110000015

621
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 41/1,45/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 72936 866681709875 840430110000015

622
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ದುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಮರಳಗರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 73 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.60 62160 866681709875 840430110000015



623
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಟಿ ವಿೋರಭದರಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಕುಕಕಲ್ತಿಮಮಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 252/3,242/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ 2.00 190543 866681709875 840430110000015

624
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 279/ಪಿ60 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.60 145361 866681709875 840430110000015

625
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಎನ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 550/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.37 41943 866681709875 840430110000015

626
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ.ಎಂ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ  ಕೆರಳಾಳುಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 27,19/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 15170 866681709875 840430110000015

627
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ.ಎಂ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ  ಕೆರಳಾಳುಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 21,19/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 59363 866681709875 840430110000015

628
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚನನವಿೋರಮಮ ಕೆ ೋಮ ಕೆ.ವಿ ಶಿವನಶಟಿಟ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.50 53754 866681709875 840430110000015

629
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದಶಟಿಟ ಉ. 

ಕೆ ರಸುಳಮಾದಶಟಿಟ
ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.30 128327 866681709875 840430110000015

630
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಹೆ ನಿನಗನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 52/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 119222 866681709875 840430110000015

631
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನೆಡೊಗ್ೌಡ ಇರಲ್ ಪ ೋಡು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 32/ಪಿ39 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.60 154543 866681709875 840430110000015

632
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಲ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ

423/7,423/4,420/1,42

3/4,742/1
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 2.00 183320 866681709875 840430110000015

633
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 66/8,66/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.40 44629 866681709875 840430110000015

634
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ.ಮ ಗಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಯಿಲೋಗ್ೌಡ ಇರಲ್ ಪ ೋಡು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 14/4,49/4,17/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.90 91735 866681709875 840430110000015

635
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ.ವಿ ಚಂದರ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ ವಿೋರಭದರಶಟಿಟ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 40/1,40/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.65 66357 866681709875 840430110000015

636
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಶಟಿಟ ಗರಳಾಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 172 ಸಾಮಾನಯ ಹ 1.00 99899 866681709875 840430110000015

637
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 82/1,83/1,83/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ 1.45 132939 866681709875 840430110000015

638
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 33/5,20/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.70 63683 866681709875 840430110000015

639
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 76/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.20 22675 866681709875 840430110000015

640
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 80/2,80 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರಟ್ 2.00 189288 866681709875 840430110000015

641
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಸ ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 132/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರಟ್ 0.25 28340 866681709875 840430110000015

642
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಜವರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಸಸಲಾಪುರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಂಡೆ 0.40 38234 866681709875 840430110000015

643
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಅಚಚಲ್ು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 445/1,444/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.70 73181 866681709875 840430110000015

644
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಎಲ್ ಶಾಂತ್ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ ಸಾತ್ನ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 319/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.90 86151 866681709875 840430110000015

645
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಎಲ್ ಶಾಂತ್ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ ಆನಮಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರಟ್ 1.45 140237 866681709875 840430110000015

646
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜವರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ

120/5,126/3ಎ,126/3ಬಿ,

126/9
ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 82458 866681709875 840430110000015

647
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 299/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.25 27213 866681709875 840430110000015

648
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ.ಬಿ ಉಮಾದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 91/1ಬಿ,190/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋಟ್ ರ ೋಟ್ 0.60 61537 866681709875 840430110000015

649
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಹೆ ಸಹಟಿಟಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 123/2ಬಿ,122/1,123/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 98917 866681709875 840430110000015

650
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮಾದೋಗ್ೌಡ ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ

28/5ಬಿ,28/5ಎ,91/2ಎ,2/

1
ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 866681709875 840430110000015

651
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪುಟಟಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.50 52579 866681709875 840430110000015

652
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 217 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 73181 866681709875 840430110000015

653
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಎಸ್.ಎಲ್ ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ ಆನಮಾನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 11 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82458 866681709875 840430110000015

654
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಪಿ.ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ

ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 321/1ಎ,321/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 17618 866681709875 840430110000015

655
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಹೆ ನನಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ಕಾಡುಜಕಕಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 87/1,87/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 28853 866681709875 840430110000015

656
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ನನಪಪ ಉ.ಹೆ ನನಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಟಟಗ್ಾಳು ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 171/2,132/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 42033 866681709875 840430110000015

657
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಕೃಷ್ಣ  ಐತಾಳ್ ಬಿನ್ ಶಿವ ಐತಾಳ್ ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 122/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 40671 866681709875 840430110000015

658
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕಣಣಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಗ ಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 168 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54040 866681709875 840430110000015

659
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಎಂ.ಎಸ್ ತ್ಮಮಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಂ.ಶಿವಲಂಗಯಯ ಸಂಗಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 78/3,78/5,78/6,78/7 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ 1.04 52465 866681709875 840430110000015

660
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ ಪಿಚಚನಕೆರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 11/4,11/3,88/1,91/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 73181 866681709875 840430110000015

661
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬಟಟೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನಿನಗನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 50/4,51/4 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.40 44227 866681709875 840430110000015

662
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಯಡಮಾರನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 9/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 36643 866681709875 840430110000015

663
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.50 45555 866681709875 840430110000015

664
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಆನಮಾನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 87/ಪಿ26 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 0.80 52200 866681709875 840430110000015

665
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮ ಡಲ್ಯತ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.90 91735 866681709875 840430110000015

666
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಣ್ೋಗ್ೌಡ ಸಾತ್ನ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 11/1,11/2 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 0.35 26015 866681709875 840430110000015

667
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ ೋಕ್ಕಲ್ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 250/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.30 34012 866681709875 840430110000015

668
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 86/4,86/2ಪಿ1,254/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 45349 866681709875 840430110000015



669
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಆಸಮ ಸೈಯಿದ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಮುಜಿೋಬುರ್ ರಹಮಾನ್ ಮಲೂಗಮೆಟುೂ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 74/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.80 82458 866681709875 840430110000015

670
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ.ರ್ೈ ಮಧು ಬಿನ್ ದ ಡಡಮಾದಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 137/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹ 1.85 178400 866681709875 840430110000015

671
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 248/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.80 82458 866681709875 840430110000015

672
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಾದಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಹುಣಸನಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 90/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.25 12772 866681709875 840430110000015

673
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 27/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.50 53572 866681709875 840430110000015

674
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕಮುತ್ತಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದರಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 251/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.50 53572 866681709875 840430110000015

675
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ.ಎಂ ಮಾದಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಕ್ಕವುಡು ಮಾದಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 75/ಪಿ20,,75/ಪಿ21 ಸಾಮಾನಯ ಹ 1.60 155640 866681709875 840430110000015

676
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನನಮಾರೋಗ್ೌಡ ರಾಯಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ

75/6,181/12,205/6,20

5/7
ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.80 82458 866681709875 840430110000015

677
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಗ್ೌಡ ರಾಂಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 54/8,49/1,110/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.65 44835 866681709875 840430110000015

678
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಅರಳಾಳು ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ

144/1,143/4,117/4,11

7/1,144/1,142/2
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.25 123772 866681709875 840430110000015

679
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆಚ್.ರ್ೈ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಆರ್.ಯಲ್ೂಪಪ ಉದ್ಾರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 10/2,10/3 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ 2.00 98411 866681709875 840430110000015

680
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಕಮುದವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 12/3 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ 0.40 25000 866681709875 840430110000015

681
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಉ.ಗ ನಯಯ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 18 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.45 141981 866681709875 840430110000015

682
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 117/1,116/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 28865 866681709875 840430110000015

683
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಂಬಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 130/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 75319 866681709875 840430110000015

684
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸ.ಚಿಕಕಸಾಾಮಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 8/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 73181 866681709875 840430110000015

685
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಕೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 162 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 100642 866681709875 840430110000015

686
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 167/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 63476 866681709875 840430110000015

687
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 104/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.85 55503 866681709875 840430110000015

688
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 95/ಪಿ41 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.60 63403 866681709875 840430110000015

689
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 130/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ 1.00 101013 866681709875 840430110000015

690
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸದದಯಯ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 87/2,87/4,88/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 2.00 192060 866681709875 840430110000015

691
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವನಾಕರಿಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 25/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 46782 866681709875 840430110000015

692
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಎಲ್.ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 55/1,50/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.40 134335 866681709875 840430110000015

693
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾವಿೋಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.75 77816 866681709875 840430110000015

694
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 139/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 119222 866681709875 840430110000015

695
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 174/ಬಾೂಕ 3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.90 80059 866681709875 840430110000015

696
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 81352 866681709875 840430110000015

697
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಗುರುಪರಸಾದ್ ಚಿೋಲ್ ರು ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ

274/40,274/4ಎ,274/9,

274/5
ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 0.60 41575 866681709875 840430110000015

698
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನನಮಾರೋಗ್ೌಡ ರಾಯಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ

240/3,381/1,391,206/

1ಎ
ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 0.95 61189 866681709875 840430110000015

699
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 216 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 82458 866681709875 840430110000015

700
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಲ್ಕಕಗ್ೌಡ ಪಿಚಚನಕೆರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 25/2,24/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.65 66357 866681709875 840430110000015

701
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಎಂ.ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ದ ಡಡಕಲಾಬಳು ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 125/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.25 12772 866681709875 840430110000015

702
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆಂಪಾರಾಜು ಬಿನ್ ಗ ಳಯಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 165/3,166/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.75 77819 866681709875 840430110000015

703
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮ ಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಯಿಲಗ್ೌಡ ಇರಲ್ ಪ ೋಡು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.60 63904 866681709875 840430110000015

704
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಎಂ ಬಿನ್ ಮುತ್ುತರಾಜು ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 6/5 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.80 82458 866681709875 840430110000015

705
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮುತ್ುತರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತ್ತಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 69/1,69/2,70/1,70/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ 2.00 192060 866681709875 840430110000015

706
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಂದರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಚನನಮಾರಪಪ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 253 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.70 73181 866681709875 840430110000015

707
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಇರಲ್ ಪ ೋಡು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 32/ಪಿ37 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82458 866681709875 840430110000015

708
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಸಾಲ್ಗಿರಿಗ್ೌಡ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 81/1,12/1,107/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 42329 866681709875 840430110000015

709
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚಿಕಕಯಯ ಮರಳೆೋ ಬೋಕುಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ

35/4,36/1ಸ,36/1ಬಿ,36./

2
ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 2.00 126336 866681709875 840430110000015

710
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಾಮಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಭೈರೋಗ್ೌಡ ಕೆಬಬಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 165/7,77/5,76/7,66/22 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.59 47777 866681709875 840430110000015

711
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪರಮೆಶಾರಿ ಬಿನ್ ಮಾಗಯ ಸಹಾಯಂ ಕೆಬಬಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 1902 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.40 45196 866681709875 840430110000015

712
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಕೆಬಬಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 106/2ಇ,197/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.20 22535 866681709875 840430110000015

713
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪುಟಟಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಪುಟಟಗ್ೌಡ ಹೆಗಗನ ರು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 70 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 41071 866681709875 840430110000015



714
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸ.ಪಿ ರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಬಸವಯಯ ಚಿಕಕಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 27/3,27/5 ಸಾಮಾನಯ  ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.90 91124 866681709875 840430110000015

715
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ   ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಬಸವಯಯ ಚಿಕಕಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 23 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 100823 866681709875 840430110000015

716
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 42658 866681709875 840430110000015

717
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಮಹಮನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 171/2,1677/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 53209 866681709875 840430110000015

718
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ೋಮೆೋಗ್ೌಡ  ಉ.ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 53058 866681709875 840430110000015

719
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪುಟಟಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುತತೋಗ್ೌಡ ಹೆಗಗನ ರು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 70 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54213 866681709875 840430110000015

720
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬೈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 321 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.60 63266 866681709875 840430110000015

721
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆಚ್.ಎಂ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 34 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.60 37260 866681709875 840430110000015

722
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಖಂಡೆೋದಯಯ  ಬಿನ್  ಸ ಣಣಪಪ ವಡಕೆಕಟಟ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 10,2/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 81916 866681709875 840430110000015

723
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 62207 866681709875 840430110000015

724
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಉ.ಪುಟಟಗ್ೌಡ ಏಳಿಗಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 75/1 ಸಾಮಾನಯ  ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 81916 866681709875 840430110000015

725
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 74/1,71/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.15 28064 866681709875 840430110000015

726
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಏಳಿಗಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 57/3,80/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 81915 866681709875 840430110000015

727
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 145/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 44756 866681709875 840430110000015

728
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರಾಮನಾಥಶಂಕರ ಬಿನ್  ಶಂಕರ ಪಂಡಿತ್ ಅಚಚಣಣ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 61 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 46889 866681709875 840430110000015

729
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಚಿಕೆ ಕೋಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 82 ಸಾಮಾನಯ ಹ 1.60 75768 866681709875 840430110000015

730
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.60 63497 866681709875 840430110000015

731
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರಾಕೆೋಶ್  ಸಲ್ಾರಾಜು ಬಿನ್ ಸಲ್ಾರಾಜು ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 280/6 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 118409 866681709875 840430110000015

732
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವಮಾವುತ್ತರಮಮ ಉ.ರಾಧ ಕೆ ೋಂ ರಮೆೋಶ ಮರಳೆೋ ಬೋಕುಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 100300 866681709875 840430110000015

733
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಎ.ಸ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 189/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 45064 866681709875 840430110000015

734
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಜಯರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 1/11ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 0.40 32451 866681709875 840430110000015

735
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚ ಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ರಾಯಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 317/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 42455 866681709875 840430110000015

736
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ಯಲ್ಚವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 180 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.00 100300 866681709875 840430110000015

737
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಕುಂತ್ಲ್ ಕೆ.ಆರ್ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಾಯುಡ ಹೆಗಗನ ರು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 29,27/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 81916 866681709875 840430110000015

738
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವತ್ ತರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಮ ಗ ಗರು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 35/ಪಿ78 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54248 866681709875 840430110000015

739
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸಹಾಯರಾಜು ಬಿನ್ ಊದುಸಾಾಮಿ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 279,278/22 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 0.50 91406 866681709875 840430110000015

740
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಾಕಲ್ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.50 54287 866681709875 840430110000015

741
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವನಂದ ಬಿನ್ ಕಾಶಿೋಗ್ೌಡ ಕೆಬಬಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 85/3,85/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.37 29996 866681709875 840430110000015

742
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಮುದವಾಡಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 40/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 0.80 54790 866681709875 840430110000015

743
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚಿಕಕಯಯ ಮರಳೆೋ ಬೋಕುಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ

35/4,36/1ಸ,36/1ಬಿ,36/

2
ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 2.00 126336 866681709875 840430110000015

744
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋಳೆೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 251/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 108664 866681709875 840430110000015

745
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಸ ಯ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ತಿಗರಳಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 86/2,158/3,158/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.20 24351 866681709875 840430110000015

746
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಮುತ್ತಯಯ ಬಿನ್ ಮುತ್ುತರಾಯ ಅರಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 69,70/4,71/2 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 83549 866681709875 840430110000015

747
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಯಕುಕಳಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 29 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 92588 866681709875 840430110000015

748
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೋತಾಯ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮನಾಯಕ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 107 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 40577 866681709875 840430110000015

749
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುಜಿಜ ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯನಾಯಕ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 124/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 2.00 139494 866681709875 840430110000015

750
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಮಲಾೂಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 55/1 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 80735 866681709875 840430110000015

751
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿನನಗಿರಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಹುು್ಚಯಯ ಗರಳಾಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 168 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 45349 866681709875 840430110000015

752
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ಚಿಕಕಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಉ. 

ಬ ೋಳೆೋಗ್ೌಡ
ಸಾಲ್ಬನಿನ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 80 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 64309 866681709875 840430110000015

753
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 98872 866681709875 840430110000015

754
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಮಲಾೂಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 74 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 53595 866681709875 840430110000015

755
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 16 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 118226 866681709875 840430110000015

756
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ.ಸ ಶ ೋಭಾ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಡಿ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ

42/4,43/1,38/11,38/3

ಎ1
ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.80 86394 866681709875 840430110000015

757
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಮಲಾೂಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 25/1,58/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 56471 866681709875 840430110000015

758
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಹಣಕಡುಬ ರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 99/71 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 79866 866681709875 840430110000015

759
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ತ್ಟಗುಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 44/1,47 ಸಾಮಾನಯ ಹ 1.40 136074 866681709875 840430110000015



760
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವರುದರಯಯ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 229 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 63162 866681709875 840430110000015

761
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಮಲಾೂಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 63 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 81931 866681709875 840430110000015

762
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ತಿಪ ಪರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 90/1,43 ಸಾಮಾನಯ ಹ 1.15 102671 866681709875 840430110000015

763
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪುಟಟಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಕಾಯತೋಗ್ೌಡ ಗುಡಡವಿೋರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 60307 866681709875 840430110000015

764
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಮರಿೋಗ್ೌಡ ಗುಡಡವಿೋರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.60 43756 866681709875 840430110000015

765
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬೈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಚಚೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 231/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824 866681709875 840430110000015

766
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 192 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824 866681709875 840430110000015

767
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾವತ್ ತರೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನಿನಗನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824 866681709875 840430110000015

768
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಾಳಿೋಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನಿನಗನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 44/1,66/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 75120 866681709875 840430110000015

769
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೋತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 162/10 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 43515 866681709875 840430110000015

770
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಉರುಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಉರುಗೋಗ್ೌಡ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 19 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 81949 866681709875 840430110000015

771
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸಣಣಮರಿ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 153/ಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 64300 866681709875 840430110000015

772
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ.ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯಪಪ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 132/3 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1.00 54059 866681709875 840430110000015

773
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸಣಣದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಚನನಸಂದರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 9/ಪಿ17 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 0.60 43756 866681709875 840430110000015

774
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಾದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಹೆಚ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 98 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 1.40 87522 866681709875 840430110000015

775
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚ ಡಯಯ ತ್ಟಟಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 55 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.29 32878 866681709875 840430110000015

776
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 122,137/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 78212 866681709875 840430110000015

777
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಾದುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 153,178/ಪಿ8,153/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.90 89688 866681709875 840430110000015

778
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಾಬ ೋವಿ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 152/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 101013 866681709875 840430110000015

779
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಗಯಯ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 257 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.60 102560 866681709875 840430110000015

780
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 243/5 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.20 22675 866681709875 840430110000015

781
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭದರಗಿರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 30/5,31/1,29,128/3 ಪ.ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ 1.30 127311 866681709875 840430110000015

782
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮೋದಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಭಾಗಯನಾಯಕ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 32 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 72378 866681709875 840430110000015

783
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 158 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 109337 866681709875 840430110000015

784
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮ ಗ ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 254 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 111249 866681709875 840430110000015

785
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್  ಹುನುಮೆೋಗ್ೌಡ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 151/2,131/3,151/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.90 91735 866681709875 840430110000015

786
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಗುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಮರಳಗರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 73 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 81586 866681709875 840430110000015

787
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 179/2,20/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 119000 866681709875 840430110000015

788
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬ ೋಜೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 193,48/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ 1.90 62039 866681709875 840430110000015

789
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚನನಶಟಿಟ  ಬಿನ್ ಮಾದಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 55 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.79 77819 866681709875 840430110000015

790
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ವಿಜಯ ಕೆ ೋಂ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ತ್ಟಟಗುಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 100157 866681709875 840430110000015

791
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹಷಿಯತ್ ಕೆ ೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 238 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.70 73181 866681709875 840430110000015

792
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟಟೋಗ್ೌಡ ಗುಡಡವಿೋರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 6/12 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 82458 866681709875 840430110000015

793
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮುನಿಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 161 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.80 114628 866681709875 840430110000015

794
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಸಾಲ್ಬನಿನ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 57 ಸಾಮಾನಯ  ಪರಂಗಿ 2.00 122717 866681709875 840430110000015

795
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಡದೈಗ್ೌಡ ದ ಡಾಡಲ್ಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 201/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.60 155640 866681709875 840430110000015

796
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯಭಟ್ ತೋರುಬಿೋದಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 39 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 20404 425496039

797
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ದ ಡಾಡಸಾದೋನಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 223/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43756 37853001330

798
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಎಂ.ಎನ್ ವಿಜಯ ಬಿನ್ ಅಮರ್ ನಾಥ್ ಜೈನ್ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ

98/10,98/1,98/12,98/1

5,98/16,98/14ಬಿ,98/14

ಬಿ2

ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.97 30567 NILI4055

799
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಜಿ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿ.ಡಿ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 134 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 18742 NILI4055

800
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಜ.ರಾಮು ಬಿನ್ ವಿ.ಡಿ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 109 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 37485 NILI4055

801
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಸಾತ್ನ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 106/6ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ 0.40 20750 NILI4055

802
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ನಾಗರತ್ನ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಮ ತಿಯ  ಚಿಕಕಮುದವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ

147/1,147/2,148/1,14

8/2,147/2
ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 1.50 96793 31690500073

803
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಎಂ.ಪಿ ಪಿರಯಾಂಕ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಎನ್ ಪಿರಯಾದತಾತ ದ ಡಡಮುದವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 141 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 2.00 189183 31690500073

804
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿೋವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಉ. ಬುಕೊೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/6,16/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 76311 64015781402



805
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಆರ್.ಗಿೋತಾ ಕೆ ೋಂ ಪುರುಷ್ ೋತ್ತಮ ರಾಜ್ ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 144/2,145 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 0.80 44469 1132500101512201

806
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಆರ್.ಗಿೋತಾ ಕೆ ೋಂ ಪುರುಷ್ ೋತ್ತಮ ರಾಜ್ ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 144/1,144/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 38403 1132500101512201

807
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ ಡಡಮರಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ  ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 145/ಪಿ11 ಪ.ಪಂಗಡ  ಟಮೋಟ 0.80 82458 30977544844

808
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿೋಳಮಲ್ೂಪಪ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 73/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 57392 560101000012853

809
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಪವಯತ್ಯಯ ಮಾದ್ಾರಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 25 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 100367 560101000012853

810
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಯತೋಗ್ೌಡ ಗುಡಡವಿೋರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 29/1 ಸಾಮಾನಯ  ಮಾವು 0.50 16813 560101000012853

811
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 90/1,90/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 67648 560101000012853

812
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 153/ಪಿ10,79/1 ಸಾಮಾನಯ  ಪಪಾಪಯ 1.00 55380 560101000012853

813
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಪಲಾನಾತ್ತ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 3/ಪಿ20 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 1.20 68144 560101000012853

814
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಬ ೋಳೆೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಪಲಾನಾತ್ತ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 20/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.80 48987 560101000012853

815
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರ್ಂಕಟಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮಾದಯಯ ಮಗ ಗರು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 35/ಪಿ49 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.60 42398 560101000012853

816
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆಂಪಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟೋಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/1,178 ಸಾಮಾನಯ  ಪರಂಗಿ 0.80 43683 560101000012853

817
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ ಡಡಹಲ್ಗಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 28 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 53228 560101000012853

818
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರ ಪರಾಣ ಕೆ ೋಂ ರವಿಕುಮಾರ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 127/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 560101000012853

819
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಸದದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಯನಾಯಕ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 108 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.30 10427 560101000012853

820
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ದ ಡಡಹುಚಚಯಯ ದ ಡಡಗುಳಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 124/2 ಪ.ಜಾತಿ ನಿಂಬ 1.60 45200 06320110140192

821
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರೋಗ್ೌಡ ಉ.ತ್ಮಮಯಯ ಚಾಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 140/1 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.65 43241 30977544844

822
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬರಡನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 78/6,78/5,72/4,76/6 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.30 34012 30977544844

823
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಂಬಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನನಮಾರೋಗ್ೌಡ ರಾಯಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 206/ಎ3,157/5 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.40 24238 30977544844

824
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದ ಡಡಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭ ೋರೋಗ್ೌಡ ಆನಮಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 27/4 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.30 24540 30977544844

825
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಂಬಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನನಮಾರೋಗ್ೌಡ ರಾಯಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 152/4,247/2 ಸಾಮಾನಯ  ಮಾವು 0.80 19164 30977544844

826
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಪಪ  ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 253 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.60 43756 30977544844

827
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸಂಪಂಗಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 483/1,480/3 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ 0.60 63904 30977544844

828
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಉ. ಸದದೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 125/2 ಸಾಮಾನಯ  ಮಾವು 1.10 23625 30977544844

829
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದದಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ

18/9,20/5,18/10,19/4

ಎ2
ಸಾಮಾನಯ  ಟಮೋಟ 1.20 119222 30977544844

830
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಎಂ.ಶಿವಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಮಳಿಯಯ  ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ  ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 154/2,155/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬ 2.00 50100 30977544844

831
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಅಂಕ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ  ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 174/3,174/6 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.50 56426 30977544844

832
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ನ ರಂದಯಯ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ  ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 3/2,245/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.70 73181 30977544844

833
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ  ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ

100/2,100/5,100/1,96,

102/4,102/3
ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.00 101013 30977544844

834
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಎಸ್ ಸದ್ಾನಂದ ಮ ತಿಯ ಬಿಜಜನಹಳಿಿ  ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43539 30977544844

835
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ಆನಪಡಿಂಜಾರ ವಿೋಟಿಲ್ ಭಾನುಮತಿ ಕೆ ಂ 
ಪಿ.ಗಂಗಧಾರನ್

ಸ ರನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 16/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 119222 30977544844

836
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಚಂದರಕಲಾ ಕೆ ೋಂ ಆರ್ ಕಮಲ್ಮಮ ಕ್ಕೋರಣಗರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ

32/9,33/1,33/10,33/2,

32/4,4/4,4/2,33/5
ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ 0.80 45385 37853001330

837
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ನಾಗೋಶ್ ಉ.ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ೈರಾಮುಡಿಗ್ೌಡ ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 57/20,57/1,57/3 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.40 32722 37853001330

838
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ನಗಿೋನ್ ಜಲೋಲ್ ಕೆ ೋಂ ಡಾ. ಎ.ಎಂ ಪಥಾಣ್ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 15/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ 0.40 20750 37853001330

839
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಪಪ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 91/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.50 54289 37853001330

840
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 32/3,57,87 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 37485 37853001330

841
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ವಿೋಣಾ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಕೆ ೋಂ ಜಯಪರಕಾಶ್  
ಶೋಂತಾರ್

ಟಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ
111/5,111/6,200/3,20

0/4
ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 101013 37853001330

842
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಡಿ.ಎಸ್ ಸಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ.ಕುಳಿಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗೋಗ್ೌಡ 
ಉ.ಗುಂಡಪಪ

 ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 34/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.55 14041 37853001330

843
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 49/6ಬಿ1,55/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.58 39527 37853001330

844
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 95/ಪಿ38 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 73181 840430110000015

845
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ೋಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 44 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 840430110000015

846
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪುಟಟಪಪ ಕೆ ೋಂ ಸದದಪಪ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 92 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.20 16360 840430110000015

847
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 72 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.95 46048 840430110000015

848
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ೋಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 95/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82458 840430110000015

849
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ೋಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.80 82458 840430110000015

850
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ಸೈಯದ್ ಮಸಾತಬಿೋನ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಪಿೋರ್ 
ಸಾಬ್ ಉ.ಬಷಿೋರ್

ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 176/2,177/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.60 55802 840430110000015



851
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಪನಿಗ್ೌಡ ಟಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 136/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 52877 840430110000015

852
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೈಯದ್ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಮಹಮಮದ್ ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 136/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ 1.10 57073 840430110000015

853
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 118/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.35 22491 840430110000015

854
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಸ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 80/11,80/12,80/10 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82458 840430110000015

855
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಕುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ದೋಶುವಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 27 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.50 146535 06310100000305

856
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿೋತಾ ವಿ.ಎಸ್  ಕೆ ೋಂ ಶಿವನಂಜೋಗ್ೌಡ ತಂಗನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 37/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 90599 10583139943

857
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸದದಮಮ  ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಯವರಸೋಗ್ೌಡ ಸಾತ್ನ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 253/2 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 0.49 30163

858
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸದದಮಮ  ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಯವರಸೋಗ್ೌಡ ಸಾತ್ನ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 157 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 44980

859
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದೋರ್ಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಮೋಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಕಂಚನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 80/100,80/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824

860
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಸುಜಾತ್ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.15 75736

861
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 25/3 ಸಾಮಾನಯ  ಬಿೋನ್ 0.80 78339

862
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತ್ುರುಮಲ್ನಂಭಯಯ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 53 ಸಾಮಾನಯ ಪರಂಗಿ 0.60 42318

863
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ.ಬಿ ಶಿರೋನಿವಾಸೋಗ್ೌಡ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 120 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 82458

864
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಯಯ ಮಲ್ೂಪಪನಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 55/1 ಸಾಮಾನಯ  ವಿೋಳೆಯದಲ 0.70 72759

865
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯಯ  ಕ ತ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 59/1 ಸಾಮಾನಯ  ವಿೋಳೆಯದಲ 0.80 82458

866
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ  ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 29946 30977544844

867
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ.ಟಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 99/10 ಸಾಮಾನಯ  ಬಿೋನ್ 0.20 22675 30977544844

868
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಸ ರಾಜಶೋಜರ  ಬಿನ್ ಕೆ.ಟಿ ಚನನಯಯ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 99/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.40 13560 30977544844

869
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ತಿರುಮಳಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಮಕಟಪಪ  ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 69/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 38239 30977544844

870
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 122/2,114/1,113/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 22799 30977544844

871
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಜಾಫರ್ ರಹಮಾನ್ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಯಾಂಬಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 531,531/2 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ 2.00 192060 30977544844

872
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ.ಟಿ ರಘು ಬಿನ್ ತ್ಗಡಪಪ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ

41/1,41/2,42/5,43/1,4

3/2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.10 24268 30977544844

873
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬೋರಲಾಲ್ ಶಮಯ ಬಿನ್ ರಂಗಲಾಲ್ ಶಮಯ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 38/3,40/2 ಸಾಮಾನಯ  ಸೋವಂತಿಗ 1.20 119222 30977544844

874
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸ.ಸದದೋಗ್ೌಡ  ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 24/2 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.30 24540 30977544844

875
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ಕಣಯಂಬಾಬು ಭಜರಂಗಿಬಲ ಬಿನ್ ರಾಜಶೋಖರ್ 
ರಾವ್

ಕಾಡುಜಕಕಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 112/2 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.90 59817 30977544844

876
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಅಂಕಪಪ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 99/8 ಸಾಮಾನಯ  ಟಮೋಟ 0.30 34012 30977544844

877
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ಕೆ.ಟಿ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಟಿ ಚನನಪಪ 
ಉ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ

ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 99/5,99/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋಟ್ ರ ೋಟ್ 0.40 45349 30977544844

878
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ತ್ಗಡಪಪ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 65/6,63/2 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.40 31536 30977544844

879
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹುಚಚಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕಕಯಯ ತ್ಟಟಕೆರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 90/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 44173 30977544844

880
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸಾಾಮಿ ಟಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 48/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 22799 30977544844

881
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಎನ್.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆ ಳಲಾಗುಂದಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 142 ಸಾಮಾನಯ  ಟಮೋಟ 1.30 128327 30977544844

882
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಂ ದಿೋಪಾಶಿರೋ ಕೆ ೋಂ ಪಟಾಟಭರಾಮಪಂಡಿತ್ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 145/4,167/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.35 13666 30977544844

883
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಆರ್.ಸ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 121/ಎನ್4,122/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32722 30977544844

884
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸವಿತಾ ಕೆ ೋಂ ಶಿವರಾಮ್  ಮೆೈಸ ರು ಶಿರೋಕಂಠಯಯ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 145/2,167/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.29 11322 30977544844

885
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ಸಮತಾ ವಮಾಯ ಮೋಹನ್ ಕೆ ೋಂ ಸುಜಯ್ 
ಗ ೋಪಿನಾಥ

ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 145/5,166/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.29 11322 30977544844

886
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ವಿಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣ ಬಾಚಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 114,113,115 ಸಾಮಾನಯ  ಟಮೋಟ 1.40 137431 30977544844

887
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದುಂಡಮಾದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾವಂದೋಗ್ೌಡ ಪಡುವನಗರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 208 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.90 121568 30977544844

888
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಬ ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಬ ೋಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 250/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 29519 30977544844

889
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಾದಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವನಪಪ ಚಿಕಕಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 10 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 100789 30977544844

890
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 136 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 82458 30977544844

891
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಂಭುಲಂಗಶಟಿಟ ಬಿನ್ ದುಂಡುಮಾದಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 296 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋಟ್ ರ ೋಟ್ 0.50 54626 30977544844

892
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಸದದಯಯ ಚಿಕಕಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋಟ್ ರ ೋಟ್ 0.80 81960 30977544844

893
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮುನಿಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಪಿಸಲ ಮುತ್ತಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 63904 30977544844

894
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಾರಶಟಿಟ ಬಿನ್ ನಾಗಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ

261/1,264/2,249/1,26

4/1
ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.85 85033 30977544844

895
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬಿ.ಪಿ  ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ಬಿನ್ ಬಿ.ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ 1.10 57676 30977544844

896
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಾಯಿಮುದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚ ಡಯಯ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 57/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ  ಬಿೋನ್ 1.20 62092 30977544844



897
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ, ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.20 109970 30977544844

898
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಾದಮಮ ಬಿನ್ ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಉ.ಕುಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 123/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.70 67832 30977544844

899
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ ಡಡಯಯ ಉ.ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ ಬ ಮಮಸಂದರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 30/P2, 32/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.20 118566 30977544844

900
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ, ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 27 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 81154 30977544844

901
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ ಡಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಮುನಿಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 124/P21 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 2.00 165851 30977544844

902
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎನ್.ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 111 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 2.00 185172 30977544844

903
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕೆ ಕೋಳಮಮ ಉ.ಹುಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ದೂೋಗ್ೌಡ ಬಾಳೆೋಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.35 34012 30977544844

904
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಉಯಿಲೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 106/3, 135 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.90 89068 30977544844

905
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಳಿಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡೆಡಗ್ೌಡ  ಹೆ ನಿನಗನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 81996 30977544844

906
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಯಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 294 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 3472261000197

907
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 32/P24 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 45349 3472261000197

908
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಭುಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 70/4, 131 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.00 100780 3472261000197

909
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 101/1, 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 82432 3472261000197

910
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 69 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 72253 3472261000197

911
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಭುಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 74/3, 120, 70/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 60007 3472261000197

912
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣಣಮರಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 153 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.50 54626 3472261000197

913
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಸಾಲ್ಬನಿನ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 9 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.40 38316 3472261000197

914
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಕೆಂಪಾಲ್ನತ್ತ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 3/P9 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.80 54790 3472261000197

915
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪ ಜಾರಿ ಕುನನಪಪ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 95/6 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.25 22372

916
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 176/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 80178

917
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಪಿಚಚೋಗ್ೌಡ ಏರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 185 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 99462

918
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಬ ೋರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ.ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ 
ಲೋ.ಲಂಗೋಗ್ೌಡ

ಬಾಳೆಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 121/9, 34/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 99709

919
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರುದರಮಮ ಬಿನ್ ಸದದರಾಜಯಯ ಚಿಕಕಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 40/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.60 62035

920
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಬಟಟೋಗ್ೌಡ ತ್ಟಟಗುಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 46 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.30 128107

921
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಬಿನ್ 
ಲೋ.ಮುನಿಮಾರೋಗ್ೌಡ

ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 84/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.50 53322

922
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬ ಮಮಸಂದರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 6/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.10 105338

923
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಳಿೋಗೋಗ್ೌಡ ಹಣಕಡಬ ರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.45 45349

924
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಗ್ಾಯಿತಿರ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 118, 119/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 118968

925
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ ಡಡಯಯ ಉ.ಗುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ  ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 86, 102, 92 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.40 137113

926
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿ ಬಿನ್ ಚಿಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಮಲಾೂಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 74, 8/P7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.68 48169

927
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 9/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 93203

928
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 81/6, 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.39 44215

929
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರುದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 6/2, 251/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 45349 3472261000197

930
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾರೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.50 53322 3472261000197

931
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಟಿಟಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ೋಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 126, 130 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 101013 3472261000197

932
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಎಸ್.ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚನನಬಸಪಪ ಗರಳಾಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 175/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.95 183017 560101000012853

933
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಡಿ.ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 44, 47 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 35766 560101000012853

934
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 100 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 2.00 176500 560101000012853

935
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಬಿನ್ ಮುದದಮಾರೋಗ್ೌಡ  ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 78036 560101000012853

936
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಮಾರಯಯ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 132 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.95 61849 560101000012853

937
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕೋರೋಗ್ೌಡ ಬ ಮಮಸಂದರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 98279 560101000012853

938
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಮುನಿಚಿಕಕಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ ಉ.ಚಿಕಕಹೆಗಗಡೆ, 

ಗ್ಾರಮ
 ತ್ಟಟಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 111/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824 560101000012853

939
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ  ತ್ಟಟಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 111/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.10 109518 560101000012853

940
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 18/2 ಸಾಮಾನಯ ವಿೋಳಯದಲ 0.80 81787 560101000012853

941
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬಿ.ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗಮೆಟುೂ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 58/5ಎ,56/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 36550 560101000012853

942
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಂದರಶೋಖರಾಧಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರುದರರಾಧಯ ನಾಗರಸನಕೆ ಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 100342 560101000012853



943
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬ ೋಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ;228/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.60 63233 560101000012853

944
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 76/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.85 86479 560101000012853

945
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 6/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 63233 560101000012853

946
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ ಬಟಟೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 100/6,100/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 44296 560101000012853

947
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ಪುಟಟರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಹೆಚ್.ಎಸ್ 
ಶಿವಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ

ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 56/4,78/5 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.80 81787 560101000012853

948
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟಚಲ್ಯಯ ತಿಗಳರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 99/4,138/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 63233 560101000012853

949
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿರೋನಿವಾಸು ಬಿನ್ ಲೋ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 31695 560101000012853

950
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪರಮೆಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಂ.ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 4/ಪಿ5,11/2,12/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 3.10 49618 560101000012853

951
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚ ಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಹೆ ೋನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಳಲ್ಗುಂದಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 82 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.40 27972 560101000012853

952
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ.ಜಿ ಉಮಾನಾಗಣಣ ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಲ್ ನಾಗಣಣ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 64 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.60 19946 560101000012853

953
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲೂೋಶ್ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 116/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.50 53924 560101000012853

954
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಜ.ಎನ್ ಮಿೋನಾಕುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಆರ್.ರವಿೋಶ್ 
ಕುಮಾರ್

ಬಿಳಿಗನಕುಪಪ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳೆ 0.80 27688 30977544844

955
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಮಲೂಗಮೆಟುೂ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 55/5ಬಿ,54/5ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.15 13604 30977544844

956
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಭೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಯಲ್ಚವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43054 30977544844

957
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಕಲ್ೂನಕುಪಪ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.60 63233 30977544844

958
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ದ ಡೆಡೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 68/2,68/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.30 26499 30977544844

959
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಡಿ.ಕೆ ರಮೆಶ್ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 70/4 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.20 21133 30977544844

960
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 106/9 ಸಾಮಾನಯ ಸಪ ೋಟ 0.65 17633 30977544844

961
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರ ೋಟಿಟನಿಂಗಯಯ ಮಲೂಗಮೆಟುೂ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 84/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.30 33310 30977544844

962
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹಲ್ಗಪಪ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 298/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.50 36789 30977544844

963
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 161/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 118093 30977544844

964
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸದ್ಾಶಿವ ಬಿನ್ ಸಣಣಯಯ ತ್ಟಟಕೆರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 181/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.30 33310 30977544844

965
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಎಸ್.ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಎಸ್ ಡಿ.ಶಿವಣಣ ಸಾತ್ನ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 141/4,141/3,141/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 1.90 181492 30977544844

966
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 73/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.40 44647 30977544844

967
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬ ಮೆಮೋಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 10 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.40 44647 30977544844

968
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡನರಸೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 160 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.50 53924 30977544844

969
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 154 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.60 63202 30977544844

970
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ತ್ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 186/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.40 44272 30977544844

971
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ರಾಹುಲ್ ಜಯರಾಮರಡಿಡ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಜಯರಾಮರಡಿಡ

ಸಾಸಲ್ಪುರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 258/1,258/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 2.00 191194 30977544844

972
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಆರತಿ ರಾವ್ ವಿಶಾವಾಸು ಕೆ ೋಂ ಪರಸಾದ್ ರಾವ್ 
ವಿಶಾವಾಸು

ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 132./6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.60 60596 30977544844

973
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ರ್ಂಕಟರಂಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ದ್ಾಸಶಟಿಟ ದೋಶುವಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ

25/42,5/5,30/4,57/3,5

7/5,57/6
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.87 115245 30977544844

974
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಮಹದೋವ ಬಾಳೆಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 48 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.30 34012 30977544844

975
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ಸತಿೋಶ್ ಗಂಗ್ಾಧರ ದೈವಜಙ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರ 
ದೈವಜಙ

ಮಹಮನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 81868 30977544844

976
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕಮಲ್ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟರಂನಸಾಾಮಿ ದೋಶುವಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 2/5,1/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬ 0.40 27089 30977544844

977
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 48 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.75 78338 30977544844

978
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದಿೋಪಕ ಕೃಷ್ಣ ವಸಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಎಂ.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕಕಸಾದೋನಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 7/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 30681 30977544844

979
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕೆ.ವಿ ನಾಗಲಂಗಯಯ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 39/1,45/6,47/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.90 21011 30977544844

980
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬಿ.ಎಸ್ ಸವಿತ್ ಕೆ ೋಂ ನಿರಂಜನ್ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 134/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.40 40621 30977544844

981
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚಿಕಕದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಎಂ.ಮಣಯಂಬಾಳ್ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 125/1,126/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 23950 30977544844

982
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಕುಪಪ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 59/2,61/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.90 35428 30977544844

983
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ವಿ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 44/1,44/3 ಸಾಮಾನಯ  ಮಾವು 0.68 20617 30977544844

984
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸದದಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 46/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.30 33422 30977544844

985
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪಿ.ಸುಗುಣ ಕೆ ೋಮ ದ್ಾಮೋದರಾಜು ಗ್ಾದ್ಾರನಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 52/1ಎ ಸಾಮಾನಯ  ಮಾವು 0.80 26464 30977544844

986
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಲೋ ದ್ಾಸಶಟಿಟ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 52/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.40 44759 4611970332

987
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಲ್ ಕ್ಕೋರಣ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ಕಾಂತ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 55 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1.70 84834 142206211000005

988
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆಚ್.ಆರ್ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಮಾರಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 23950 NILIN4056



989
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಂಚಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 125/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 81824 NILIN4057

990
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎಸ್ ಪುಟಟಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಬಿ.ಕೆ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 121/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.90 168268 NILIN4056

991
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 18/16 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32100 NILIN4057

992
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಭೋಮರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಎಂ.ಮಣಯಂಬಾಳ್ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 119/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 31409 NILIN4058

993
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸದದಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತ ೋಟಪಪ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 242/3,243/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 53721 NILIN4059

994
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಜಿ.ರಾಜು ಬಿನ್ ಗವಿಗ್ೌಡ ಎಂ.ಮಣಯಂಬಾಳ್ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 121/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 31410 NILIN4060

995
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರ್ಂಕಟಗಿರಿಯಪಪ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.39 28859 NILIN4061

996
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಟಿ.ಗ ೋವಿಂದೋರಾಜು ಬಿನ್ ಜ.ಸ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕಾಡುಜಕಕಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 128 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65100 NILIN4062

997
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಳಮಮ ಕೆ ೋಮ ಲೋ ತಿಮಮಶಟಿಟ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 157/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.58 41571 NILIN4063

998
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಮಣಯಂಬಾಳ್ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 90 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32119 NILIN4064

999
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಡಿ.ಎನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.30 84406 NILIN4065

1000
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಎಂ.ಜಗದಿಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಗ ಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 102 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.50 39400 NILIN4066

1001
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಸಾತ್ನ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 47/12,43/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43122 NILIN4067

1002
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ಎನ್.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಉ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ರಡಿಡ ಬಿನ್ ಪಿ 
ನಾಗಪಪ ರಡಿಡ

ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 16/5,16/11 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.60 63270 NILIN4068

1003
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಿಕಕಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹೆೈದೋಗ್ೌಡ ಕಚುವನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 54/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.70 72547 37853001330

1004
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆಚ್.ವಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 87/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.19 20900 37853001330

1005
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 81/5,81/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.59 62366 37853001330

1006
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಪಪರೋಗ್ೌಡ ಗ ಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.36 28593 37853001330

1007
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 3/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65190 37853001330

1008
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ ಕಾಡುಜಕಕಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 88 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 89042 37853001330

1009
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಬ ೋಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಾಕಲ್ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 48670 37853001330

1010
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಮಾದಪಪ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 298/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.26 28343 37853001330

1011
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಡಿ.ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ರಾಜು ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 782 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 19800 37853001330

1012
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ.ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಾಕಲ್ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 59700 37853001330

1013
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಜಿ.ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಗ ೋಪಾಲ್ ರಡಿಡ ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 65/6,65/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 75486 37853001330

1014
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆಚ್.ಎಂ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 83/1,84/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.19 20938 37853001330

1015
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 87/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.35 39680 30977544844

1016
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆರಳಾಳುಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ;144/1,11/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 127000 30977544844

1017
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎಲ್ .ಪುಟಟತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಲೋ 
ಬಿ.ದ ಡಿಡೋರೋಗ್ೌಡ

ಕಚುವನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 69/2,70/7,70/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 31000 30977544844

1018
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಖಾದರ್  ಬಾಷ್ ಬಿನ್ ಅನುದಲ್ ಜಲೋಲ್ ಸಾಹೆೋಬ್ ತಿಗಳರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 86 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.80 81855 30977544844

1019
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಕದರಯಯ ಬಿನ್ ಕದರಯಯ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 169/2,196 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2.00 191457 30977544844

1020
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 212/3,212/4 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 54023 30977544844

1021
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪರಭು ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಮಾದಪ್ ಪ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 298/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 44746 30977544844

1022
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ವಿೋರನಾಯಕ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 444/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32722 30977544844

1023
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮೂ ಉ. ಧ ಮನಾಯಕ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 447 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43756 30977544844

1024
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ‘90 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.90 90629 30977544844

1025
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಸಾತ್ನ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 88/2,103/5,88/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 49273 30977544844

1026
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ವಿ.ಚಿಕಾಕಸದದೋಗ್ೌಡ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 59/3,201/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 63832 30977544844

1027
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿ.ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 24/3,25/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 0.70 53684 30977544844

1028
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸತಿೋಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಶಟಿಟ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 193/4,156/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 65824 30977544844

1029
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿೋಲಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಮನಾಥಪುರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 4,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.60 155640 30977544844

1030
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 136/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54119 30977544844

1031
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ .ಎಲ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನಿನಗನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 30.Jän ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬ 0.57 22083 30977544844

1032
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 158/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.40 45349 30977544844

1033
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭೈರೋಗ್ೌಡ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 4/2,119/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.60 63904 30977544844

1034
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ ದ ಂತ್ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 62/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.70 73181 30977544844



1035
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಅನಮಾನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 87 ಸಾಮಾನಯ ಬಂಡೆ 1.00 101013 30977544844

1036
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಶಟಿಟ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 88 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬ 2.00 59587 64015781402

1037
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಲ್ ರಯಯ ಅಚಚಲ್ು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 346/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 1.30 128327 64015781402

1038
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ.ಅರ್ ಪರದಿೋಪ ಬಿನ್ ವಿ.ಎಲ್ ರಾಜು ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 100/2,101/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1.20 119222 0919104000209526

1039
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕುನನಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1.20 119222 0919104000209700

1040
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಪಪ ಯಲ್ವಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 79/7,124/3,91/6,174/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.60 63904 0919104000039181

1041
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ದುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 92/2,93/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ 1.30 128327 0919104000239578

1042
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಪುಟಿಟಶಟಿಟ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 22/2,22/1 ಸಾಮಾನಯ  ಹ 1.50 145026 0919104000209717

1043
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಹರಿಹರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ

184/14ಎ1,197/5,184/

16
ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಕಾಯಿ 0.40 45349 0919104000209472

1044
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 1/5ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.20 119222 0919104000239660

1045
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ ಡಡಕುನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಅಚಚಲ್ು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.37 24683 0919104000239677

1046
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ ೋಗಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ದೋಶುವಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 0.40 45349

1047
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಉ.ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಲರೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 159 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.90 60307 0919104000209496

1048
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣ ಅಚಚಲ್ು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 37568 0919104000209533

1049
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜು.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ ಅಚಚಲ್ು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 179/2,135/1 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.95 60307 0919104000209250

1050
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ W K ಮರಿೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 21/1,169/4,159, ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 2.20 126378 0919104000209571

1051
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುತ್ುತರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 154/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 24540 0919104000209779

1052
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಎನ್.ಕೆ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 180/4,194/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.40 137431 0919104000239660

1053
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಅನಮಾನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 32722 0919104000209861

1054
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಭೈರೋಗ್ೌಡ ಅನಮಾನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.50 146535 0919104000209717

1055
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ಅಜಜೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 60/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.20 119216 0919104000209472

1056
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತ್ನಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 42/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.50 54626 0919104000239660

1057
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಶಿೋರಯಯ ಗ ಲ್ೂರದ ಡಿಡ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ

236/2,236/3ಬಿ,238/2,2

25/1
ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 1.10 83624 0919104000239677

1058
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಪಪ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 77/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ  ಟಮೋಟ ೋ 0.70 73181 0919104000239646

1059
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಬಿ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಅನಮಾನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಕಾಯಿ 0.40 32051 1919104000209502

1060
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚನನಬಸವಶಟಿಟ ದ ತ್ ಂರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 98/1,34/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 2.00 190677 0919104000209601

1061
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಭ ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 122/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 101013 0919104000209779

1062
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಹರಿಹರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 193/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.60 53955 0919104000209281

1063
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಹೆಗಗಡೆ ಬಿನ್ ಗಿರಿೋಹೆಗಗಡೆ ದ ಂತ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ 1.60 150679 0919104000209434

1064
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಶಚತ್ಅಮಮ ಬಿನ್ ರ್ೈ.ಚಿ ಕೆೋಷ್ಣ ಕಾಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 142/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರೋ 0.64 63233 0919104000209366

1065
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವತಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜ.ವಿೋರಭದರಯಯ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟ 0.80 54790 0919104000209624

1066
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಜ ೋಗಿಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 110/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಪಾಪಯಿ 0.50 53955 1878101001735

1067
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನಿನಗ್ಾನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 194/1, ಸಾಮಾನಯ ಈರೋ 1.31 109447 0919104000209489

1068
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 134/4 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.57 38239 0919104000209380

1069
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರಯಯ ದ ಂತ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 152/3, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 82458 09191040002209670

1070
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಅಚಚಲ್ು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 39/ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ಈರೋ 1.60 110118 0919104000209458

1071
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ,ಎಸ್. ತಿಬಬೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಕಾಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಸ ತಕಾಯಿ 1.38 127443 0919104000209762

1072
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕದೈಯಯ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 86/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 1.22 118409 0919104000239639

1073
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1.60 150718 0919104000209755

1074
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ತ ೋಟಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸ 0.70 48602 919104000209649

1075
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಡಿ ಭೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ದ ತ್ ಂರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 65/2,65/6ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 94758 0919104000209533

1076
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಮು ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ ದೋಶಿಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 44,133/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.91 91735 0919104000209250

1077
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಈರೋಗ್ೌಡ ಹರಿಹರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 201/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.59 42648 0919104000209571

1078
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲ್ೂವಿೋರಪಪ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.10 71347 0919104000209427

1079
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಎಸ್.ಎಂ ಬಸವರಾಜು ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ‘116/3,133,135/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 101889 0919104000007542

1080
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಮು ಬಿನ್ ಕಾಳಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 169/2ಬಿ,26/2 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.50 54626 0919104000239615



1081
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 42/3,83/3 ಸಾಮಾನಯ  ಸೌತಕಾಯಿ 0.60 63233 0919104000239684

1082
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುನಿೋತ್ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಶಿವಕುಮಾರ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 124/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಕಾಯಿ 0.80 82458 0919104000239585

1083
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸದದೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನಿನಗನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 201/2 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಕಾಯಿ 0.80 54790 0919104000239592

1084
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 11 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.25 20450 0919104000209748

1085
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿನೆ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 49/1,49/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟ ೋ 1.00 100342 091910400020362

1086
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಆರ್ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ.ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 58 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟ ೋ 1.20 77541 09191040009298

1087
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಲಂಗಯಯ ಬಿನ್  ಕಾಳಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 158/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 75910 0919104000242585

1088
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 111/9,142/3,100/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 72510 0919104000242202

1089
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಹೆ ನಿನಗನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 43/1 ಸಾಮಾನಯ  ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.50 146535 0919104000239646

1090
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಸಂಪಿಗೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 134/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.50 54626 1919104000209502

1091
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಯಯ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 202 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 38239 0919104000

1092
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ಸಮರಿೋಗ್ೌಡ ಮ ಗ ಗರು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 30 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824 0919104000209779

1093
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಅರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾರಯಯ ಮಾದ್ಾರಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 57/2,57/3,58/2 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1.40 67364 1878101001735

1094
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಮ ಗ ಗರು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 66 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 0919104000242585

1095
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಟಿ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಶಟಿಟ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 156/2,156/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 116613 0919104000242202

1096
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗ್ೌಡ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 20/4,22/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 60307 0919104000209656

1097
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹಷ್ಯವಧಯನ ಬಿನ್ ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 218/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 20705 0919104000209755

1098
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 174 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1.00 101013 0919104000209465

1099
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಕೋರೋಗ್ೌಡಬಿನ್ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಮುಳಿಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 202/1,142/2,141/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 64441 0919104000209724

1100
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮು ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 57/5,48/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824 0919104000209465

1101
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿಇನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಮುಳಿಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43756 919104000209540

1102
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ದ ೋಡಡತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎಸ್ 
ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ

ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 40/12 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.70 49273 0919104000209618

1103
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಯಯ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 198/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.55 38239 0919104000209403

1104
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲೂಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಚಿಕೆ ಕೋಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 99 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 0919104000209656

1105
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವರಸೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 51,80/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 82458 31690500073

1106
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹುಚಿಚೋರೋಗ್ೌಡ ಯಡಮಾರನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 69/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 78212 31690500073

1107
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 70/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 119222 31690500073

1108
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಯಡಮಾರನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 230/4,226/6 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.60 43756 31690500073

1109
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ  ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಂಡಗ ೋಡು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 26/5,26/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 117697 31690500073

1110
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಬಿ. ಮುನಿಸಾಾಮಿಶಟಿಟ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 117/2,30/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 63904 31690500073

1111
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುತ್ತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನಾಯಕ ಬಂಡಗ ೋಡು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 12/5,9/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43756 64015781402

1112
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣಣ ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ವಿೋರಸಂದರ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 64015781402

1113
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ ಳಿಗ್ೌಡ ಎಳಿಗಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 144/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 82458 64015781402

1114
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ.ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824 64015781402

1115
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಯಯ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 12/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.90 91735 64015781402

1116
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಯಯ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 35 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 64015781402

1117
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಯಯ ಬಿನ್ ಕುರುಡು ಚಿಕಕಯಯ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 195 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 101013 64015781402

1118
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಬ ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 1/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43756 64015781402

1119
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೃಷ್ಣಶಟಿಟ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 158/1,28/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 2.00 127761 64015781402

1120
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 93,48/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.60 102987 64015781402

1121
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕರಿಯಪಪ ಸಾಸಲ್ಪುರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 83/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 49273 64015781402

1122
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ರಾಜು ಬಿನ್ ಗವಿೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಮಣಯಂಬಾಳ್ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 121/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 31410 64015781402

1123
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತ ೋಟಪಪ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 242/3,243/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 53721 64015781402

1124
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 18/16 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32722 64015781402

1125
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿೋಮರಾಜು  ಬಿನ್ ಚಿಕಕದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಎಂ.ಮಣಯಂಬಾಳ್ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 119/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.40 31409 64015781402

1126
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್  ಮಲ್ೂಯಯ ಗ ಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 102 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 45349 64015781402



1127
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಜ.ಸ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕಾಡುಜಕಕಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 128 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824 64015781402

1128
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಳಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಲೋ ತಿಮಮಶಟಿಟ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 157/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.58 41571 64015781402

1129
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಮಣಯಂಬಾಳ್ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 90 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 32605 64015781402

1130
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೋತಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜಯರಾಂ ನಾಯಕ ಬಾಳೆಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 45349 64015781402

1131
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಎನ್ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 14.Feb ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.39 84406 64015781402

1132
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋ ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರ್ಂಕಟಗಿರಿಯಪಪ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.39 32275 64015781402

1133
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಆರತಿರಾವ್ ವಿಶಾವಾಸು ಬಿನ್ ಪರಸಾದರಾವ್ 
ವಿಶಾವಾಸು

ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 132/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 60596 64015781402

1134
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಕುಪಪ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 59/2,61/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.90 36018 64015781402

1135
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಲ್ ಕ್ಕರಣ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ಕಾಂತ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 55 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.70 84834 64015781402

1136
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ವಿ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 44/1,44/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.68 20617 37853001330

1137
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಆರ್ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಮಾರಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.30 24540 37853001330

1138
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಣಣಗ್ೌಡ ಉ.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮೋಡೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಕಕರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 87 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 78212 37853001330

1139
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಸತಿೋಶ್ ಗಂಗ್ಾಧರ್ ದೈವಜಙ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರ 
ದೈವಜಙ

ಮಹಮನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 82458 37853001330

1140
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟರಮಣಸಾಾಮಿ ದೋಶುವಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 2/5,1/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 27089 37853001330

1141
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮೋಳೆೋಗ್ೌಡ ಏರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 48 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.78 78338 37853001330

1142
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಮಹದೋವ ಬಾಳೆಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 48 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 34012 37853001330

1143
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ ೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಬಾಳೆಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 62/2,60/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.70 55 37853001330

1144
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮನಾಯಕ ಬಾಳೆಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 64 ಪ.ಜಾತಿ 0.30 34012 37853001330

1145
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ರ್ಂಕಟರಮಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ದ್ಾಸಶಟಿಟ ದೋಶುವಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ

25/4,25/5,30/4,57/3,5

7/5,57/6
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 115245 37853001330

1146
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸವಿತಾ ಬಿ.ಎಸ್ ಕೆ ೋಂ ನಿರಂಜನ್ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 134/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.40 40621 37853001330

1147
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಶಟಿಟ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 52/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.40 45349 03541000041259

1148
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಿೋಪಕ ಕೃಷ್ನವನಿಷ್ಠ ಬಿನ್ ಎಂ.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಕಕಸಾದೋನಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 07.Jän ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 30681 NILIN4055

1149
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 46/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.30 34012 NILIN4056

1150
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಸುಗುಣ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಮೋದರಾಜು ಗ್ಾದ್ಾರನಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 26998 NILIN4057

1151
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ವಿ ನಾಗಲಂಗಯಯ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 39/1,45/6,47/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.90 21601 NILIN4058

1152
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಎಂ.ಮಣಯಂಬಾಳ್ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 125/1,126/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 24540 NILIN4059

1153
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ  ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 17.Feb ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 101013 NILIN4060

1154
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಚಲ್ಯಯ ತಿಗರಳಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 99/4,138/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 63904 NILIN4061

1155
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸು ಬಿನ್ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 32722 NILIN4062

1156
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಶಿವಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 56/4,78/5 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 82458 NILIN4063

1157
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕರಾಜು ಬಿನ್ ಬ ೋಳನಾಯಕ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 279/ಪಿ83 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 54790 NILIN4055

1158
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚ ೋರೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗಮೆಟುೂ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 58/5ಎ,56/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.50 36550 NILIN4056

1159
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 18 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 82458 NILIN4057

1160
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೆ ಂಡಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 130 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 0.90 91735 NILIN4058

1161
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಜಿ ಉಮಾನಾಗಣಣ ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಲ್ ನಾಗಣಣ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 64 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 20617 NILIN4059

1162
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚ ಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಳಾಲ್ಗುಂದಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 82 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.46 28674 NILIN4060

1163
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 06.Apr ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.60 63904 NILIN4061

1164
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 161/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 118762 NILIN4062

1165
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 228/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 63904 NILIN4063

1166
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 76/1 ಸಾಮಾನಯ 0.85 87150 NILIN4064

1167
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟಟೋಗ್ೌಡ  ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 100/6,100/4 ಸಾಮಾನಯ 0.40 45349 30977544844

1168
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲೂೋಶ್  ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 116/2 ಸಾಮಾನಯ 0.50 54626 30977544844

1169
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎನ್ ಮಿೋನಾಕುಮಾರಿ ಬಿನ್ ರವಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿಳಿಗನಕುಪಪ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 23/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 28359 30977544844

1170
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಾಶಿವ ಬಿನ್ ಸಣಣಯಯ ತ್ಟಟಕೆರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 181/4 ಸಾಮಾನಯ 0.30 34012 30977544844

1171
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ್ ಮಲೂಗಮೆಟುೂ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 55/5ಬಿ,54/8ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 0.15 13604 30977544844

1172
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ತ ೋಟಿಟನಿಂಗಯಯ ಮಲೂಗಮೆಟುೂ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 84/1 ಸಾಮಾನಯ 0.30 34012 30977544844



1173
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 212/3,212/4 ಸಾಮಾನಯ 0.50 54626 30977544844

1174
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾದೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಕಲ್ೂನಕುಪಪ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 61/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 63904 30977544844

1175
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ದ ಡಿಡೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಕಚುವನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 98/2 ಸಾಮಾನಯ 1.38 27205 30977544844

1176
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಡಿ.ಕೆ ರಮೆಶ್ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 70/4 ಸಾಮಾನಯ 0.24 22675 30977544844

1177
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 106/9 ಸಾಮಾನಯ 0.68 18304 30977544844

1178
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಂಡಳಿಿ ಮುನಿಯಯಯ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 259 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.50 54262 30977544844

1179
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೆಶ್ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 4/ಪಿ5,11/2,12/3 ಸಾಮಾನಯ 3.10 58055 30977544844

1180
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡನರಸೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 160 ಸಾಮಾನಯ 0.50 54626 30977544844

1181
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಭೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಯಲ್ಚವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 95/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 43756 30977544844

1182
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಲ್ಗಪಪ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 298/3 ಸಾಮಾನಯ 0.50 38239 30977544844

1183
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 73/4 ಸಾಮಾನಯ 0.40 45349 30977544844

1184
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಎಸ್ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಡಿ ಶಿವಣಣ ಸಾತ್ನ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 141/4,141/3,141/1 ಸಾಮಾನಯ 1.92 182953 30977544844

1185
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ತ್ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 186/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 45349 30977544844

1186
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ರಾಹುಲ್ ಜಯರಾಮರಡಿಡ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಜಯರಾಮರಡಿಡ

ಸಾಸಲ್ಪುರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 258/1,258/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 192060 30977544844

1187
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 10 ಸಾಮಾನಯ 0.40 45349 30977544844

1188
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ  ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 154 ಸಾಮಾನಯ 0.60 63904 30977544844

1189
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಕದರಯಯ ಬಿನ್ ಕದರಯಯ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 169,186 ಸಾಮಾನಯ 2.00 192060 30977544844

1190
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಖಾದರ್ ಬಾಷ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಜಲೋಲ್ ಸಾಹೆೋಬ್ ತಿಗರಳಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 86 ಸಾಮಾನಯ 0.80 82458 30977544844

1191
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 03.Feb ಸಾಮಾನಯ 1.00 65824 30977544844

1192
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಕಲ್ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 17.Jän ಸಾಮಾನಯ 0.70 49273 30977544844

1193
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 87/2 ಸಾಮಾನಯ 0.37 41084 30977544844

1194
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎಂ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 83/1,84/1 ಸಾಮಾನಯ 0.19 22675 30977544844

1195
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರವಿಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಿರಡಿಡ ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 65/6,66/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 75486 30977544844

1196
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರಯಯ ಬಿನ್  ಕರಗಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 145/ಪಿ58 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 82458 30977544844

1197
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ.ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಕಲ್ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 04.Feb ಸಾಮಾನಯ 0.90 60307 30977544844

1198
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ರಾಜು ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 782 ಸಾಮಾನಯ 0.80 20404 30977544844

1199
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾನಿಕನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕರಿಯನಾಯಕ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 424 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 45349 30977544844

1200
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆರಳಾಳುಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 114/1,11/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 127761 30977544844

1201
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್.ಪುಟಟತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿಡೋರೋಗ್ೌಡ ಕಚುವನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 69/2,70/7,70/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 31612 30977544844

1202
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಸವನಂಜಪಪ ಕಾಡುಜಕಕಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 88 ಸಾಮಾನಯ 1.40 89042 30977544844

1203
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಮಾದಪಪ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 298/1 ಸಾಮಾನಯ 0.26 28343 30977544844

1204
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಮಾದಪಪ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 298/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 45349 30977544844

1205
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಂಚಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 125/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82458 30977544844

1206
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಕುನೆನೋಗ್ೌಡ ಅಗರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 30/1,29/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 32722 30977544844

1207
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಸಾತ್ನ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 47/2,14/1,47/1,43/9 ಸಾಮಾನಯ 0.60 43756 30977544844

1208
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎನ್.ರ್ಂಕಟಮಮ ಉ. ರ್ಂಕಟೋಶರಡಿಡ ಬಿನ್ 
ನಾಗಪಪರಡಿಡ

ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 16.Mai ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 63904 30977544844

1209
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹೆೈದೋಗ್ೌಡ ಕಚುವನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 54/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.70 73181 30977544844

1210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎಮ ರವಿ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 87/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.19 22675 30977544844

1211
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 81/5 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.59 63000 30977544844

1212
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಪಪರೋಗ್ೌಡ ಗ ಟಿಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 113 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.36 28593 30977544844

1213
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 183/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.50 54626 30977544844

1214
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚುಡಮಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಉ.ಕರಿಯಪಪ ಬಂಡಗ ಡು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 29 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.50 54626 30977544844

1215
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಂಡಗ ಡು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 26.Jän ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 30977544844

1216
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ  ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ 
ಉ.ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ

ಕೆಮಾಮಳೆ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ
141/1ಎ,141/2,141/1ಬಿ

2
ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 30977544844

1217
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣಗ್ೌಡ ಚಿಕಕ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.60 63904 30977544844

1218
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮುಳಿಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 170/1,142/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 119222 30977544844



1219
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 82458 30977544844

1220
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಚ ಡಯಯ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 62 ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 119222 30977544844

1221
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಂಡಗ ಡು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 26/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 65824 30977544844

1222
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಾಳಯಯ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 165/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 43285 30977544844

1223
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 44 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.95 29096 30977544844

1224
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭದರಮಮ ಕೆ ಂ ಲ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಅಣಜವವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 116/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.68 43756 30977544844

1225
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 447 ಪ.ಜಾತಿ 0.64 43756 30977544844

1226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ವಿೋರಾನಾಯಕ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 444/2 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 32722 30977544844

1227
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 141/2,141/5ಬಿ,263/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಪ ೋಟ 1.40 40014 64015781402

1228
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಉ.ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 98/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 55819 64015781402

1229
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಸ್ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 187/6,187/2 ಸಾಮಾನಯ ವಿೋಳೆಯದಲ 0.50 54626 64015781402

1230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 128/2,137/4 ಸಾಮಾನಯ ವಿೋಳೆಯದಲ 1.00 101013 64015781402

1231
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಟಟೋಗ್ೌಡ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 69 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.60 58107 64015781402

1232
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಕುರುಬರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 69 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.40 43704 64015781402

1233
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 71/6,113/3,113/4 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.50 53047 64015781402

1234
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಎಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಬಂಡಾರಿ ಸಂಗಿರೋಗ್ೌಡ ಅಣಜವವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 159/9,118/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.64 42398 64015781402

1235
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಮಾಯಿಗೋಗ್ೌಡ ಮುರುಕಣ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ

4/1,20/1,21/2,5,4,3,6

ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 114017 64015781402

1236
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪುಟಟಸದದಯಯ ಬಿನ್  ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 121/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.90 168268 64015781402

1237
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ತಿಮಮಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕರಂಗಶಟಿಟ ಅಜಜೋಗ್ೌಡನವಲ್ಸ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 93/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43756 64015781402

1238
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಯಲ್ಚವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 109/ಪಿ35 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 64015781402

1239
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 34 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 32722 64015781402

1240
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋಗೋಗ್ೌಡ ಕೆಬಬಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 8/3ಬಿ2,82 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 101013 64015781402

1241
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಚಿೋರಣಕುಪಪ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 24540 64015781402

1242
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುನಂದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಜಿ ರ್ಂಕಟಪಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 116,116/1ಎ ಸಾಮಾನಯ 1.20 78212 64015781402

1243
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಶಿಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 115 ಸಾಮಾನಯ 1.20 78212 64015781402

1244
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಗರಳಾಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 201,102/8ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ 1.10 72018 64015781402

1245
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮದಾತಿತ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳಯಯ ಕೆ ಳಾಲ್ಗುಂದಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 41/1,48/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 32722 64015781402

1246
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯ್ ಯ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಮರಸರಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 8/ಪಿ6,90/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 64015781402

1247
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಮಣಯಂಬಾಳ್ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 42/ಪಿ30 ಸಾಮಾನಯ 1.00 65824 64015781402

1248
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ ೋವಿಂದಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಚನನಶಟಿಟ ಅರಣಕುಪಪ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 58 ಸಾಮಾನಯ 0.80 54790 0594108039661

1249
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಮಮ ಉ.ಸಣಣಮಮ ಅಜಜಬಸವನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 22 ಸಾಮಾನಯ 1.00 65824 4456101001788

1250
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಳವಿೋರಯಯ ಆಲ್ನತ್ತ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 118/2 ಸಾಮಾನಯ 1.40 90599 64015781402

1251
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 66/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 64015781402

1252
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಪಿ ರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಬಸವಯಯ ಚಿಕಕಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 27/3,55/3ಎ,38/4 ಸಾಮಾನಯ 1.60 54790 64015781402

1253
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ರಾಯಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 374 ಸಾಮಾನಯ 0.60 102987 64015781402

1254
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಚಾಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 42/2,48 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 43756 64015781402

1255
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ ನಾರಾಣಯಯ ಶಿೋಗಕೆ ೋಟ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 137/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 0.70 65824 64015781402

1256
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 270,113 ಸಾಮಾನಯ 0.80 49273 64015781402

1257
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಶಟಿಟ ಅಜಜೋಗ್ೌಡನವಲ್ಸ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 61 ಸಾಮಾನಯ 0.50 54790 64015781402

1258
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಕೋರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಮಾದೋಗ್ೌಡ ಅಜಜೋಗ್ೌಡನವಲ್ಸ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 44/1 ಸಾಮಾನಯ 0.30 38239 64015781402

1259
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಭೈರಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಣಣ ಮಲೂಗಮೆಟುೂ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 100/35,99,98/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 24540 64015781402

1260
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ವಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಎಂ.ರ್ೈ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗಮೆಟುೂ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 78212 64015781402

1261
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ  ಉ.ಚ ೋಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಆನೆಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 47/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43756 64015781402

1262
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಗ ಳಿಗ್ೌಡ ಮರಸರಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 8/ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 43756 64015781402

1263
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಬಸವಯಯ ಚಿಕಕಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 23 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 54790 64015781402

1264
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು ಮರಳೆೋ ಬಕುಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 427,433 ಸಾಮಾನಯ 0.60 82458 64015781402



1265
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಉ. ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಮರಳೆೋ ಬಕುಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 516/3,516/5,511/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 18010 64015781402

1266
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 109/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 78212 64015781402

1267
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಮೆಡನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 14/9,141/3,14/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 54790 64015781402

1268
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಕೆ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 9/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 119222 64015781402

1269
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕಟಯಯ ತಂಗನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಪುರ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 64015781402

1270
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಪಿ ಮುನಿನಾಗೋಂದರ ಬಿನ್ ಪಂಚಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 124/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 43756 64015781402

1271
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರುಮಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 127 ಸಾಮಾನಯ 0.80 54790 64015781402

1272
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಟಿಟಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 52 ಸಾಮಾನಯ 0.50 82458 64015781402

1273
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕತಿಮಮಯಯ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 110/2,128/8 ಸಾಮಾನಯ 1.00 38239 64015781402

1274
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡ ಚಿಕೆ ಕೋಪ್ಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 114/2 ಸಾಮಾನಯ 0.50 32906 64015781402

1275
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 191/2 ಸಾಮಾನಯ 0.70 38239 64015781402

1276
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 95/ಪಿ31,134/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 36000 64015781402

1277
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆದಶಯ ಪಿ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 75/1,78/1 ಸಾಮಾನಯ 1.40 54790 64015781402

1278
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣಣಗ್ೌಡ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 32/5 ಸಾಮಾನಯ 1.20 137431 64015781402

1279
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕಲಂಗೋಗ್ೌಡ ತಂಗನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 79/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 78212 64015781402

1280
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 140/1.141/3,166/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 102987 64015781402

1281
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ವರದೋಗ್ೌಡ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 16.Sep ಸಾಮಾನಯ 0.80 78212 64015781402

1282
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಯಯ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 10/4,10/2 ಸಾಮಾನಯ 0.50 82458 64015781402

1283
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಚಿಕಾಕಲ್ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 22/6,23/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 54626 64015781402

1284
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 88/1,88/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.40 78212 64015781402

1285
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಪರಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಮರಾಜು ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 122/3 ಸಾಮಾನಯ 0.60 148626 64015781402

1286
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 100/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 63904 64015781402

1287
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋ ಲ್ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 89/1,98 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.40 47517 64015781402

1288
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಸ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 231/4,230/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 127761 64015781402

1289
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರ ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದಮರಿ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 82458 64015781402

1290
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮೋಳೆೋಗ್ೌಡ ಉ.ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಕಕರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82458 64015781402

1291
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ

279/3,163/3,279/4,15

2/6
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 2.00 192060 64015781402

1292
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಎನ್ ದಿೋಲಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸ.ಎಂ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಚಿಕಾಕಲ್ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 13 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 64015781402

1293
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಕಾಂತ್ ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆಬಬಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 67/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 54790 64015781402

1294
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪ್ಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 95/ಪಿ33 ಸಾಮಾನಯ 0.60 43756 64015781402

1295
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 292/2,292/4 ಸಾಮಾನಯ 0.60 63904 64015781402

1296
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 128/ಪಿ22 ಸಾಮಾನಯ 0.80 28359 64015781402

1297
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಕೆ ರವಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಏಳಿಗಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 117/4,124/7,124/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.80 115375 64015781402

1298
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳಮಾರೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 45349 64015781402

1299
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಷ್ಯವಧಯನ ಬಿನ್ ಪರಸನನ ಕುಮಾರ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 219/1,215/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 119222 64015781402

1300
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಪರಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಮರಾಜು ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 122/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 78212 64015781402

1301
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪ್ಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 95/ಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ 0.80 54790 64015781402

1302
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಪಪ ಅರಕೆ ಪ್ಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 127 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 64015781402

1303
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಕಾಂತ್ರಾಜು ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 39/2,159/2 ಸಾಮಾನಯ 1.10 72018 64015781402

1304
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಟಿ ಚಿಣಣಪಪ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 219 ಸಾಮಾನಯ 0.50 54626 64015781402

1305
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 139 ಸಾಮಾನಯ 1.20 78212 64015781402

1306
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ 
ಉ.ಕುಳೆಿೋಗ್ೌಡ

ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 51/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 119222 64015781402

1307
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗ್ೌಡ ವಡಕೆಕಟಟ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 21/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 73181 64015781402

1308
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಘರ್ೋಂದರ  ಕೆ.ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಮಾದ್ಾರಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43756 64015781402

1309
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದುಂಡಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡ ಚಿಕೆ ಕೋಪ್ಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 101013 64015781402

1310
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಪಪಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ವಿ ರಾಮಚಂದರ ದ ಡಡಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 71/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43756 64015781402



1311
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಲಯಾಸ್  ಬಿನ್ ಮಮಮದ್ ಸಾಬ್ ದ ಡಡಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 19 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.30 83409 64015781402

1312
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಬ ೋಲ್ರಂ ಬಿನ್ ಅಸುಂ ರಾಜಿೋ ದ ಡಡಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.39 31903 64015781402

1313
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ವಿ ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಚಿಕೆ ಕೋಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.80 82458 64015781402

1314
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಉ.ದೋಶಿಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ತ ೋಟಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 100/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 64015781402

1315
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರೋಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿ.ಡಿ ಶಿವಣಣ ವಿರ ಪಸಂದರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 655 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 101013 64015781402

1316
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಶಿವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ

127/10,113/7,129/16,

128/18
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824 64015781402

1317
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಆನಂದ ಬಿನ್ ಎಲ್ ಚನನಯಯ ಅತಿತಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 18/1ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.39 31903 64015781402

1318
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ತಂಗನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43756 64015781402

1319
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಾಮೆೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 104 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.80 115375 64015781402

1320
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ

126/2,126/5,129/6,12

3/4,128/6,113/4,113/9
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 127761 64015781402

1321
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುರುಷ್ ತೋತ್ತಮಮ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಕ ತ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 62/3,45/2,6/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 65824 64015781402

1322
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟವಿೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪಗ್ೌಡ  ಹ ಕುಂಡ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 256 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.38 128327 64015781402

1323
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಕೆ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್ ಕೆಂಪಮಾದಯಯ ಬಾಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 8/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.60 63904 64015781402

1324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಸ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮಾರೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಕಮುದಡೆ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.70 19207 000035550334210

1325
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮೆೋಲ್ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಚಿಕೆ ಕೋಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 32/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1.00 101013 000035550334210

1326
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್. ಯದನಂದನ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಂ ರಾಮಣಣ ಮುಳಿಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 67 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 2.30 45293 000035550334210

1327
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 279/ಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.80 54790 000035550334210

1328
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜುಂಜೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 135/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 43756 000035550334210

1329
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಪಾವಯತಿೋಶ ಬಿನ್ ಜ ೋಗಯಯ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17.Jän ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.20 119222 000035550334210

1330
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟಟೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 100/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 45349 000035550334210

1331
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಮಣಣ ಬಿನ್ ಕುನೆನೋಗ್ೌಡ ಅಗರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 30/1,29/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 32722 000035550334210

1332
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಭೋಮಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 62/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.90 60307 000035550334210

1333
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಮಾದಯಯ ಮುಗ ಗರು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 35/ಪಿ49,72 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 63904 000035550334210

1334
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಆನೆಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 44/1,44/4,42/2,43/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.70 33080 000035550334210

1335
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎಲ್ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಪಿ ಲಂಗಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.40 19273 000035550334210

1336
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದರಾಮು ಆನೆಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 17/4,17/14,70/6,72/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.79 51365 0919104000210041

1337
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಶಿವಾಂಕಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 78212 919104000242363

1338
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆ.ರ್ಂಕಟರಂಣ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಶಟಿಟ ಗ ಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 95/6,95/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 60797 3472261000197

1339
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ರಮೆಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ಗ ಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 95/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 24540 3472261000197

1340
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಏಳುಮಲೈ ಬಿನ್ ಪ ನನನ್ ಕ ನ ರು ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 121/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 31474 15672610005983

1341
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಣಣ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 241/1.20/ಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.49 49163 31690500073

1342
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಾಮಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 164 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 31405 3472261000197

1343
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಹೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 127 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.36 39680 3472261000197

1344
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮಲೂಗಮೆಟುೂ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 10/11,10/9,10/10 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 73181 560101000012853

1345
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ  ನಾಗರಾಜು ಪಡುವಣಗರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 175 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 29605 560101000012853

1346
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ ಗ ಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 112 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 101013 3472261000197

1347
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ಎಸ್ ಸದದಯಯ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 103,54/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.90 60307 06310110092812

1348
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಕೆ ಳಾಲ್ಗುಂದಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 6/1,9/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.28 28343 30977544844

1349
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಕ್ಕೋರಣಗರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ

43/1,64/4,82/5,186/ಪಿ
1

ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.60 43756 0919104000210041

1350
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಎಸ್ ಭುಜಂಗಯಯ  ಬಿನ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 19/2,25/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 32722 919104000242363

1351
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಆರ್ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಂ 
ರಾಮಸಾಾಮಿ

ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 189/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 78212 3472261000197

1352
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಾಸಲ್ಗಂಗಯಯ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 612/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 45349 3472261000197

1353
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಂದ್ಾನಿಗ್ೌಡ ಬಳಿಗರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ

71/5,71/7,71/10,71/1,

71/2,71/4,71/12
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.40 27205 15672610005983

1354
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 145/1,176/3,161/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 49273 31690500073

1355
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಶಿವರಾಂ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಯಡಮಾರನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 167/1,84/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 2.00 37485 3472261000197



1356
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಟಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 192/1,240,220/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.50 146535 3472261000197

1357
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಡಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಳಗುಳಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 47 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.90 21601 560101000012853

1358
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ಎಸ್ ಭುಜಂಗಯಯ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 31474 560101000012853

1359
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ ಚಿಕಕಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.60 63964

1360
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಬಸವಯಯ ಚಿಕಕಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 55/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.60 63904 30977544844

1361
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಮುತ್ತರಾಯಶಟಿಟ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 90 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82458 30977544844

1362
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಹೆ ಂಬಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 244,412 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.80 162978 30977544844

1363
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಮಾದಬ ೋವಿ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 178/ಪಿ19 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.60 63904

1364
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ,ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 300 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.50 36550

1365
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 42,41 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 0.90 91735 30977544844

1366
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋಳೆೋಗ್ೌಡ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 190/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.50 54626

1367
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚ ಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚ ಡಲಂಗೋಗ್ೌಡ ತ ೋಕಸಂದರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 42/4,33/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 78212

1368
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ತ್ಟಟೋಕೆರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 78/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.20 22675

1369
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಿನೆೋಶ್.ಎನ್.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಣ್ ಗ ೋದ ರು ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 136/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.30 23656

1370
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎನ್.ಡಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗ ೋದ ರು ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 137/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.50 38239

1371
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿಳಿಗನಕುಪಪ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 68 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 2.00 192060

1372
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ಾಳಪಪ ಕಾಡುಜಕಕಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 98 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 54790

1373
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ.ಸ ಬಳಗುಳಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 48/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.50 16472 30977544844

1374
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಸುಜಾತ್ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 212/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 0.50 35539

1375
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್  ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಮರಸರಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 75/3,75/2,75/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 65824

1376
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಚಿಕೆ ಕೋಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 155 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 45349

1377
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುನಂದ ಬಿನ್ ಸ.ಚಂದರಕುಮಾರ್ ಬಾಚಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 109/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.60 43756

1378
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಮಾರಸಂದರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 49/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 101013 30977544844

1379
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಶಂಕರಾಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಸ ರನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 64 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 2.00 127761 30977544844

1380
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 104/8,104/1,104/40 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.80 34549 30977544844

1381
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 67/ಬಿ,81/1,83/16ಎ,4/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 2.00 192060 30977544844

1382
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಸದದಯಯ ಚಿಕಕಮ ಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 29/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 45349

1383
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಿ ದಕ್ಷ್ಮೋಣಾಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಯಯ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 38 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 2.00 192060 30977544844

1384
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಗುಸಲ್ಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 279/ಪಿ31 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 119222 30977544844

1385
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಸಂಧಾಯ ಕೆ ೋಮ ೆ ಸ್ ದ್ಾಾರಕಾನಾಥ್ ಬನವಾಸ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 272/3,272/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 54790

1386
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ತೋರುಬಿೋದಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 66/ಪಿ15 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.90 91735 30977544844

1387
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಆನಮಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ

19/2,20/7,19/6,20/9,1

9/3
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 60307 30977544844

1388
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣನಾಯಕ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 279/ಪಿ104 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82426 30977544844

1389
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಳನಾಯಕ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣನಾಯಕ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 279/ಪಿ107 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 73181

1390
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಾ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 6 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಿೋನ್ 1.60 151919

1391
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುತ್ತಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 145/ಪಿ52 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82426 30977544844

1392
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಣಣ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 15 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 0.33 34012

1393
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಳಿಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 15 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 0.20 22675

1394
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ಕವುಡಯಯ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 6 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 119222 30977544844

1395
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟರಮಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನಾಯಕ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 279/ಪಿ109 ಪ.ಪಂಗಡ 0.80 82426 30977544844

1396
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಬ ೋವಿ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 124/ಪಿ11 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 73181

1397
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 124/ಪಿ9 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 1.60 151919

1398
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಕೋರಯಯ ಬಿನ್ ಈಟಿೋರಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 3/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82426

1399
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚ ಡಯಯ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 121/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 1.20 118385

1400
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ತಾವರಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ೋಮನಾಯಕ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 127/ಪಿ5 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82426 30977544844

1401
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೆಂಚಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ದ ೋಣದುಗಯಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 160 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 91735



1402
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳದುಗಯಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 4/1,176 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 63904 30977544844

1403
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ ಸಾಲ್ಬನಿನ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 81 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 73181

1404
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಿೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಮಾದಯನಾಯಕ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 124/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82426 30977544844

1405
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 93 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 45349 30977544844

1406
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 154 ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.60 63904 30977544844

1407
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುತ್ತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಂಡಗ ೋಡು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 26/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.40 32722

1408
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುತ್ುತಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ಮುತ್ುತ ಮಾರಯಯ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/23 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 82458

1409
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆಚ್.ಬಿ ಸದದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೋ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 15/4,15/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.40 28674 30977544844

1410
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಹನುಮಂತ್ರಾಜು ಎಲ್ ಬಿನ್ ಎ.ಆರ್ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣನಾಯಕ

ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 154,155 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 2.00 127761 3472261000197

1411
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 95,19/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 78212 3472261000197

1412
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ೋಂಭಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯಯ ದ ಡಡಗುಳಿ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 84 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 54790 3472261000197

1413
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮರಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ೋಮೂನಾಯಕ ಆಲ್ನತ್ತ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 103/ಪಿ15 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.40 90599 3472261000197

1414
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಚೌಕಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 11/2ಬಿ,10/5,49/6 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 119222 3472261000197

1415
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

 ಚಿಕಕಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಚಿಕಕಭಂಗಯಯ 
ಉ.ಚಿಕಕಭಂಗ

ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 26,24 ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 54790 3472261000197

1416
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಸ.ಸದದೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 75/2,729/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.90 21123 3472261000197

1417
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಎಂ.ಗ್ಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಜಿ.ಮಾರಪಪ ದ ಡಡಸಾದೋನಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 148/1,149/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 77594 3472261000197

1418
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಸ.ಸದದೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 24/1,24/4,41/13 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.70 18974 3472261000197

1419
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪಪ ಮರಳಗರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.30 18974 3472261000197

1420
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಬಿ.ಎನ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 12/10,12/11,12/15 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.70 24900 3472261000197

1421
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 114 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.40 28056 3472261000197

1422
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ವಾಣ ವಿ.ಕಲ್ಪತಿಯ ಕೆ ೋಂ ಮೆಹರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 
ಕಲ್ಪತಿಯ

ತೋರುಬಿೋದಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 151/2,151/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 75445 3472261000197

1423
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ವಿೋರಭದರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಸಾದೋನಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 182/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 31559 3472261000197

1424
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಎನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುಪತ ಎಸ್.ಡಿ ಎನ್ ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 131/1,132/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43138 3472261000197

1425
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ರತ್ನಕುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಶಿವರಾಜು ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 148/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 15616 3472261000197

1426
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಶಂಕರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಗ್ಾಳಪಪ ಚಿಕಕಸಾದೋನಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 147,61/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 78212 3472261000197

1427
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಗ ೋಪಾಲ್ರಡಿಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 4/5,4/7 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬ 0.40 25637 3472261000197

1428
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಜಿ.ಕೆ ಉಮಾಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಂ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಗಬಾಬಡಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 158/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43138 64015781402

1429
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಪರತಿಭಾ ನಾಗವಾರ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರಂಗಯಯ ಗಬಾಬಡಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 82 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 45185 64015781402

1430
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಐ.ವಿ ಶ ೋಭಾ ಎಂ ನಾಯುಡ ಕೆ ೋಂ ಎಂ. 
ಮುರಳಿನಾಯುಡ

ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 80039 64015781402

1431
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಆರ್ ಶಿರೋಕಂತ್ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋಕಾ ೆಂತ್ ರಾಜೋ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 94/12,150 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1.20 60191 64015781402

1432
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭೈರಯಯ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 103/2,103/3,103/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 43758 64015781402

1433
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಟಿ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಬಬೋಗ್ೌಡ ಕಬಾಬಳು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 113/2,94/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ 2.00 45941 64015781402

1434
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣಣಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 80/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.40 32722 64015781402

1435
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 208,103/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 60307 64015781402

1436
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿನನಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಮಾವಾಸ ಬ ೋವಿ ಕೆಂಪಾಲ್ನತ್ತ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 3/ಪಿ13 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 43801 64015781402

1437
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿನರಸಯಯ ಆಲ್ನತ್ತ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 5/ಪಿ33 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 53926 64015781402

1438
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮದುದರಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡ ಎಲ್ೂಯಯ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 42 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.50 53761 5939331807

1439
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಮೋಟಯಯ ಮುರಡಿಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 71 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 0.90 61521 1173101014371

1440
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಸಯಯ ಕ ತ್ುಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 95/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 1.60 155402 15612200038817

1441
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಮುತ್ತಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಮುತ್ುತರಾಮಯಯ ಅರಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 69/4,68/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 101013 342201000002611

1442
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 194 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.33 133200 0884101055286

1443
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ  ಉ.ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 76/1,77/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.60 150000 342201000002131

1444
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮರಿಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 118/2,125/1,99 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.60 155640 5939331807

1445
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಗುಳಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 53/1ಎ,63/2,63/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.90 89760 145810100020357

1446
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಈರೋಗ್ೌಡ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 20/4,22/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 60307 54061750609

1447
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸದದೋಗ್ೌಡ ಉ. ಗುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 124/ಪಿ19,124/ಪಿ2,127 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 102782 342301000000093



1448
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಟಿ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಶಟಿಟ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 156/2,156/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.20 104577 54061525200

1449
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣನ ಬಿನ್ ಲೋ ಲ್ಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ

120/4,119/1,120/1,12

4/4
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 61800 1458101000016004

1450
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆಚ್.ಎಸ್ ರಮೆಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ವಿ ನಾಗರಾಜು ಹುಣಸನಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 87/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.70 71108 0433101018313

1451
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಾವತ್ ತರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಗುಡೆಡವಿೋರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 41/1,43/1,44/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 1.40 121036 145810100027952

1452
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಂಕರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 91/13,91/15,95/3,95/8 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.52 55177 0433101015301

1453
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಕ ಡೊೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚೌಡಯಯ ಬಾಳೆಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 48,1/1,15/1,7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 2.00 189200 520101252288846

1454
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬ ೋಳನಾಯಕ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 28/ಪಿ29 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82458 15612250006118

1455
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಸದ್ಾದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮುದದನಾಯಕ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 45/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 54790 32384628203

1456
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇನಾನಸಪಪ ಬಿನ್ ಸಂದ್ಾಯಗಪಪ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 329/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 50061 0919104000232233

1457
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೌಸಲ್ಯ  ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 124 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 127761 0919104000242523

1458
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚಿಕಕಮರಿೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 126/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 127761 31690500073

1459
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮು ಬಿನ್ ಲ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 43756 0919104000242592

1460
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 3/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54293 0919104000242585

1461
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ.ಡಿ ಭೈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡ ಅಪಪೋಗ್ೌಡ ಪುರದ ಡಿಡ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 2.00 164700 0919104000242202

1462
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕಾಳಮಾರೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 128/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 38239 0919104000242448

1463
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಮಾರೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 47/1,47/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 72018 06323211059318

1464
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮ ಗಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 15672610017512

1465
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 15/3,17 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 127761 560101000012853

1466
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವನಂಕರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54790 560101000012853

1467
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಳಿಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಬಿೋಯಿ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 123/ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 54700 560101000012853

1468
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಾಬ ೋವಿ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 106/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.30 84405 560101000012853

1469
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಶಿವರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಮುಳಿಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 68/6,52 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 82458 560101000012853

1470
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಬ ೋವಿ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 41/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 43756 560101000012853

1471
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದರಚ ಡಯಯ ಮುಳಿಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 68/34ಬಾೂಕ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 54082 3472261000197

1472
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತ ೋಳಚಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವನಾಯಕ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 129/10,129/8 ಪ.ಜಾತಿ ಹ ವು 1.40 136813 3472261000197

1473
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಾದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಾನಾಯಕ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 109,100,124/ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 1.00 98862 3472261000197

1474
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಚಾಕಯಯ ಬಿನ್ ಗಿಡಯಯ ಹಣಕಡುಬ ರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 82/2,89 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.64 63904 3472261000197

1475
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಣೇಶ ಬಿನ್ ಅಂಕೇಗೌಡ  ಬನಿ್ನ ಮುಕೋಡ್ಲು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 99 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಮೋಟೋ 2.00 181614 3472261000197

1476
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟಟ ಮ್ಮ  ಕೋಂ ತಿಮ್ಮಬೋವಿ ಹುಣಸನ್ಹಳಿ್ಳ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 148/6 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೋ 0.80 79171 30977544844

1477
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 65081 30977544844

1478
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಬಜಜಯಯ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 51/31 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 80482 0919104000241939

1479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ದುಗಯಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ ಹಣಕಡುಬ ರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 73 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 80923 0919104000197922

1480
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ಮಹದೋವ ಬಿನ್ ಜವನಯಯ ಹಣಕಡುಬ ರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 74,106 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ ೋ 1.05 100326 0919104000242004

1481
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಭ ಬಿನ್  ರಾಮಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 27/16 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ ೋ 0.80 80923 0919104000210096

1482
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಿೋಳೆೋಗ್ೌಡ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 83/5 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 116362 0919104000242110

1483
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿರುಪತಿ  ಬಿನ್ ಚನನರಾಯಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 466 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 63030 0919104000239844

1484
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ತಿಪ ಪರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 43977 0919104000242554

1485
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 279/ಪಿ43 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 1.00 63064 091910400022356

1486
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಪಪ ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟವಿೋರಯಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 276,271 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.93 50068 0919104000209939

1487
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಕರೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಮಟೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನಿನಗನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.65 39589 0919104000242226

1488
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕೋರೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನಿನಗನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 45/2,85/1,57/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 55390 0919104000209793

1489
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ

74/1,89/1,76/5,74/2,6

4/3
ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 2.00 189482 0919104000242561

1490
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 182/2,120,162 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.00 61873 09191040000242417

1491
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಕುನೆನೋಗ್ೌಡ ಕುಡಲಾಣ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 49/5,8/1,49/2,12/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 97545 0919104000242257

1492
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 117 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.80 110949 0919104000194884

1493
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ, ಮಲ್ೂಪಪನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 22 23 28 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.55 58578 8404301110000010



1494
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಅಡವಿೋಶಯಯ,  ಮರಿಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 48/1ಎ, 49 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.76 3375 8404301110000010

1495
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್. ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಎನ್. ರಂಗಪಪ , ಯಲಾೂಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 4500 8404301110000010

1496
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ಅಂದ್ಾನಯಯ, ಶಿವನಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 106/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 2700 8404301110000010

1497
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಗಬ ೋರಯಯ, ದ ಡಡಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 2193 8404301110000010

1498
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಯಯ,  ನಾಗನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.75 3375 8404301110000010

1499
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಬುಜ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಡಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್, ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ

34/2B1 34/2B2 

34/2B3 
ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಗಿಡ 1.3 5762 8404301110000010

1500
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಮಾರೋಗ್ೌಡ, ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.3 8404301110000010

1501
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ, ಮತಿತೋಕೆರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 19/P4, 30 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 4500 8404301110000010

1502
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ, ರಘುವನಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 37 38 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 8404301110000010

1503
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರಿ ಬಿನ್ ಹೆ ೋಬಳಯಯ, ಅಂಚಿಬಸವನಪಾಳಯ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 8/5 ಪ.ಜಾ ಸೌತಕಾಯಿ 1.4 5863 8404301110000010

1504
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರ್ಂಕಟರಮಣಯಯ, ನಾರಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 316/1 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.9 4050 8404301110000010

1505
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಹೆಚ್ ಕೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹೆ ಲ್ಹನುಮಯಯ, ಮಣಣಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 138/3 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 4250 8404301110000010

1506
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಹನುಮಯಯ, ಮುತ್ುತಗದಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 3/1 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 2025 8404301110000010

1507
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ಾಸನಾಯಕ, ಸ ಣ್ಣೋನಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 13/3 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 1800 8404301110000010

1508
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಯಟಯಯ ಬಿನ್ ಪದದಗಯಯ, ಗುದದಲ್ಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 190/3,178/2 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.69 3026 8404301110000010

1509
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಡಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ, ಹಂಚಿಬಸವನಪಾಳಯ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 8/3 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.2 5342 8404301110000010

1510
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಶಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ, ಕಣನ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 44 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 1.12 4981 8404301110000010

1511
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಗಜಜಗ್ಾರಗುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 70 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 1 4500 8404301110000010

1512
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಆರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ರುದರಯಯ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 109/1 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.5 2250 8404301110000010

1513
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಕಕ, ಉ.ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ತಿರುಮಲ್ಯಯ, ಚಂದ ರಾಯನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 24/8 ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿಗ 0.5 1930 8404301110000010

1514
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮಮಯಯ, ಲಂಗೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 22/3 ಪ.ಜಾ ಹಾಗಲ್ 0.98 4410 8404301110000010

1515
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಗಗರಂಗಯಯ, ದ ಡಡಮುದಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 9/1 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 1800 8404301110000010

1516
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಆರ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ, ಸುಗಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 12 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 1930 8404301110000010

1517
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಟಿ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮಮಯಯ, ನಾಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 22/3, 21/1 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 1.1 4921 8404301110000010

1518
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಬಿ.ಕೆ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 38 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.95 4275 8404301110000010

1519
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಕಕ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಕೆ.ಹೆಚ್ ಹನುಮಯಯ,  ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 38 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 3600 8404301110000010

1520
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಹೆ ೋಬಳಯಯ,  ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 38 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 3600 8404301110000010

1521
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಸಾವಂದಯಯ, ಕ ಡ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 63904 30977544844

1522
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಮಮಣಣ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.4 42505 30977544844

1523
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 55/11 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.4 44679 30977544844

1524
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ರ್ೈ ಮಮತಾ ಕೆ ೋಂ ಮೋಹನ, ಗಜಜಗಲ್ ಪಾಳಯ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 97 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಗಿಡ 0.6 63430 30977544844

1525
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗರಾಮಯಯ,  ಉದದಂಡಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.75 77819 30977544844

1526
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮ ಡೂಯಯ, ಮರಿಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 51/1 52 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 63904 30977544844

1527
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಗಿಡ 0.65 68542 30977544844

1528
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ೋಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ

105 106/2B 106/1 

106/3 106/4
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.75 77819 30977544844

1529
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಸತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ

105/1 106/2B 106/1 

106/3 106/4
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.75 77819 30977544844

1530
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಸಪಪ,  ಮರಿಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 21/13 24/14 24/1B ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.55 59265 30977544844

1531
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ, ಮೋಟಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 92/2 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.9 86151 30977544844

1532
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗರುಡರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 55/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.35 38107 30977544844

1533
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ನಾಗ ಭಾಗಯವಿ ಕೆ ೋಂ ರವಿಶಂಕರ್, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 83/21 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.4 45349 30977544844

1534
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಗಂಗರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ, ಮೋಟಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 1/1 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.5 146131 30977544844

1535
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ, ಚಿಕಕಕಲ್ಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 16/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.45 49987 30977544844

1536
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಗಂಗಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 72/2 80/11 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.9 91735 30977544844

1537
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಟಿ ಗಂಗತ ೋಪಯಯ ಬಿನ್ ತ ೋಪಯಯ, ದಂಡೆೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 3/6B 23/7Block 11/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.9 91735 30977544844

1538
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಎನ್ ರಾಜು, ಮಾಯಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 221/1, 220 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.1 110118 30977544844

1539
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪಯಯ,  ಚಿಕಕಕಲ್ಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 17/3 18/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 15927 30977544844



1540
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಹುಚಚಯಯ, ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 8/6 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.5 54626 30977544844

1541
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಬೈರಪಪ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ,  ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 13/1B 4/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.5 54626 30977544844

1542
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿರಸಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಡನರಸಯಯ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 163/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 43659 30977544844

1543
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆ ಅರುಣ ಚಿರಂಜಿೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಚಿರಂಜಿೋವಿಲ್ು 
ನಾಯುಡ,

ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 131/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.3 34012 30977544844

1544
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಚಿಕಕಸ ೋಲ್ ರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 42 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 45349 30977544844

1545
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 113/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು 0.5 47529 30977544844

1546
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ, ತಿರುಮಲಾಪುರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 45 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.7 73181 931365829422 30977544844

1547
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿಂಡಿ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಮಾರೋಗ್ೌಡ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 122 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 101013 626061577702 30977544844

1548
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಪಪ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 8/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.6 155257 949103716681 30977544844

1549
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚಂದರಪಪ, 

ಉ.ಚಂದರಶೋಖರಯಯ,
 ಮಲ್ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 97 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.55 58578 763216639644 8404301110000010

1550
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಮರಿಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 50/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 100326 230301759237 8404301110000010

1551
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಮರಿಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 126 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.2 118535 230301759237 8404301110000010

1552
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಜಿ.ಎನ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 
ಉ.ಅಜಜಪಪ

ಮುಮೆಮೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 148 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.5 47380 998278733957 8404301110000010

1553
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ, ನಂಜಪಪ ಮಲ್ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 69 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.36 40127 322161879966 8404301110000010

1554
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮನರಸಯಯ, ಮುಮೆಮೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 90/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.65 67855 430109100146 8404301110000010

1555
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟೋಶಪಪ, ಮರಿಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 29/2 29/7 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49029 794767922384 8404301110000010

1556
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 10/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.21 118535 706191003325 8404301110000010

1557
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಶಟಟಮಮ, ಗಗೋಯಶಾಪುರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 28/1 14/39 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.42 46517 567485163858 8404301110000010

1558
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 197 199/4 199/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 38019 8404301110000010

1559
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ, ದ ಡಡಸ ೋಮನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 43936 8404301110000010

1560
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಾಳಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.3 33356 8404301110000010

1561
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಸಂತ್ ಕೆ ೋಂ ಕುಮಾರ್, ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 110/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.18 19751 336278800016 8404301110000010

1562
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಂಕಜ ಕೆ ೋಂ ಬಿ ಆರ್ ಸದದರಾಜು ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 112/7 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.35 32791 963160476280 8404301110000010

1563
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಎಲ ೂೋಜಿರಾವ್, ಚಂದ ರಾಯನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 37/3B, 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.35 34868 613080443810 8404301110000010

1564
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್ ಬಿನ್ ಎಲ ೂೋಜಿರಾವ್, ಚಂದ ರಾಯನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 34/3 37/3B 30 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 44286 393394063816 8404301110000010

1565
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ, ಸಂಜಿೋವಯಯನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 106/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49331 915506491681 8404301110000010

1566
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಣಣ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 134/1 134/2 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಗಿಡ 0.8 81802 961548310694 8404301110000010

1567
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಲ್ುವರಂಗಯಯ, ಶಿರೋಪತಿಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 79/5A 82/6A ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 100300 629381073179 8404301110000010

1568
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನನಪಪ,  ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 164/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 44286 768492733064 8404301110000010

1569
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚರಂಗಯಯ, ತ ರೋಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 38 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.3 34012 944973141829 8404301110000010

1570
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸೋತಾರಾಮಯಯ, ಬ ೋರೋಗ್ೌಡನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 265/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 16813 372607127890 8404301110000010

1571
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 38/11 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.7 72525 320448482963 8404301110000010

1572
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡರಂಗಯಯ, ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 192/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.2 22675 395171487339 8404301110000010

1573
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಜಾತ್ ಕೆ ೋಂ ದೋವರಾಜ, ವಾಯಸರಯಯನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 137 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.15 114670 431989017642 8404301110000010

1574
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೈಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಕಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 47/1 ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 38174 999082968431 8404301110000010

1575
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 266 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.55 9737 225545602566 113501011000493

1576
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಕೆಂಚಯಯ,  ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 7/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 100357 732273938315 113501010014026

1577
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ, ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 111/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.4 44199 452263390479 4422010007017

1578
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಧಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ, ಬಾಚೋನಹಟಿಟ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.2 17992 481383176172 540572855239

1579
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಸದದಪಪ ಶಾಯನುಬ ೋಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 20 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.35 38533 868043260569 32799679437

1580
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಂ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಬಸವಯಯ, ಗುಂಡಿಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.46 49917 54055029093

1581
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಕೆ ಭಾಸಕರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಎನ್ ಕಂಬಯಯ,  ಬಿಸಲ್ಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 77/2 77/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.28 24656 30074320613

1582
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ರಾಹತ್ ಉನಿನೋಸ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಇನಾಯತ್ 
ಅಹಮದ್ ಉ.ಜಸೋದ್ ಅಹಮದ್

 ಬಿಸಲ್ಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 32 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 16344 3244101005598

1583
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಉ ಚಿಕೆ ಕೋನು, ಮರ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 134/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 48107 20001490000016

1584
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ, ರಘುವನಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 16/3 23/2 16/1 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.58 60578 20001490000016

1585
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಜಜನದ್ಾಸಯಯ, ರಘುವನಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 42/P1 1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1.1 106578 20001490000016



1586
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಗಿರಿಯಪಪ, ರಘುವನಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.3 126380 20001490000016

1587
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕಕಣಣ , ರಘುವನಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 18/2 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 44632 20001490000016

1588
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಧರಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಗಂಗ ೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.9 89352 20001490000016

1589
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗರೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಭದರಯಯ ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 189/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 98395 20001490000016

1590
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಬ ೋರಯಯ,  ರಘುವನಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.1 106579 20001490000016

1591
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಣಣ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ, ರಘುವನಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 42/P1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.85 85011 20001490000016

1592
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಸ ಂಬಯಯ, ಐಯಯಂಡಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.3 34012 20001490000016

1593
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ, ರಘುವನಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 188/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.05 102432 20001490000016

1594
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುದದಗೋರಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಂಗಯಯ, ರಘುವನಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 14 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.65 67416 20001490000016

1595
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕರೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ದ ಡಡಮುನಿಯಪಪ, ಗಂಗ ೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 35 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.5 145850 20001490000016

1596
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 50/9 52/12 52/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.59 54341 20001490000016

1597
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಚಿಕಕರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ,  ಗಂಗ ೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 34/4 34/9 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.1 101079 20001490000016

1598
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಅಂಕಯಯ , ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 44/P1 44/P9 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 42964 20001490000016

1599
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಉ. ಮೋಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಯಯ, ಐಯಯಂಡಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.3 27644 20001490000016

1600
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಧರಣಯಯ, ಗಂಗ ೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 62606 20001490000016

1601
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ, ಗಂಗ ೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 25/1B 19/19 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.45 140872 20001490000016

1602
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ,  ಹೆೋಳಿಗಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 11 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 37811 31690500073

1603
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ರಘು ಬಿನ್ ಲೋ ಮಾಲ್ಪಪ, ದ ಡಡಮುದಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ

39/7 39/5 39/6 20/1 

20/2 20/4
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.9 19598 31690500073

1604
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಗುಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಂಗಯಯ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 38/3 81/4 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಗಿಡ 0.55 52354 31690500073

1605
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ, ಕರಲ್ಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 127 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.2 16394 610598182597 1918101007346

1606
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ, ತಾಯಗದರಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.6 27900 257087240483 1918101006893

1607
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಜಿ ಪಾಥಯಸಾರಥಿ ಬಿನ್ ಟಿ.ಜಿ ಗಂಗಮಾರೋಗ್ೌಡ, ತಾಯಗದರಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 35160 263502614485 3196101016641

1608
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಯಯ, ಮಾರಸಂದರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 45/4 56 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.9 89737 54057627999

1609
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಅರವಿಂದ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸ ಸ ೋಮಶೋಖರಯಯ, ಮಾರಸಂದರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 22 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.8 80531 54057628018

1610
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ, ನಾಗಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 66/1A ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.6 64140 610598182597 1918101007346

1611
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ರೋವಣಣ, ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.4 38653 64013685223

1612
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಎನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ನಾಗರಾಜು ಮೋಟಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ

185/7 185/6 185/4 

185/3 185/5 185/4
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.7 71823 864561827384 20309975468

1613
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಟಿ.ಎಸ್ ಬಟಟಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 84/6 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ಬಾಳೆ, ಮಾವು 2 57701 64038273219

1614
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕತಿಮಮಯಯ, ಅಗಲ್ಕೆ ೋಟ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 252/27 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 101013 836280926386 35550334210

1615
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೈರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಬ ೋರಲಂಗಯಯ, ತಿರುಮಲ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 21 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.2 117744 279319052588 3546101011052

1616
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ರಾಮಸಾಾಮಿ ಉ. ರಾಮಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್  
ಮ ತಿಯಪುಟಟಯಯ ,

ನೆೋತೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 153/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.75 77132 209939485363 64039702931

1617
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ, ಉಡುರ್ೋಗರ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 53/2 55/4 52 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.65 67855 890820714864 6416670282

1618
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಣಣ,  ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.42 46517 869682169372 520101001625261

1619
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಶುರಾಮ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಂ ಲಂಕಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 80/23 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.78 79915 269194044015 3546101011050

1620
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ವಿೋಣಾ ಕೆ ೋಂ ಎ.ಟಿ ಸುರೋಶ  ಮಲ್ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.28 30368 610733096500 2827101022129

1621
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಗುಡಡಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ, ಶಿರೋಪತಿಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 55 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.7 71988 351088463016 11900180573

1622
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಯಯ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 31 43/1 53/1 ಪ.ಜಾ ಹೋರೋಗಿಡ 0.8 81366 742528133092 3546101011117

1623
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಜಿ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಜಜಯಯ,  ಹಲ್ಸಬಲ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 37 39 121/3 135 136 ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 1.6 154295 614209027540 3546101008222

1624
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಧಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಕಾರ್ೋರಯಯ,  ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 26/8 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.38 42394 788251404526 5953101000739

1625
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಕಲಾಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 196/1 198/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.8 75516 282587081541 3546101002133

1626
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಯಯ, ಹಾಲ್ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 34/7B ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49300 566737742342 520101029468635

1627
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಂಗಯಯ,  ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 154/6 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.15 113605 305665506340 3546101011046

1628
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಅರಸಯಯ, ಮರಲ್ಗ ಂಡಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 47/2A1 47/2A5 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.55 58578 961538572965 3546101011119

1629
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರಂಗಯಯ,  ಕಲ್ ೂರು ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 52/1A1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.8 172376 790959022325 3546101001864

1630
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ,  ಕಲಾಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 196/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.85 86409 377146970720 1821101100558

1631
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಗ ೋಪಿ ಬಿನ್ ಸ ಸುಬರಮಣ ಮಲಾೂಪುರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 25/5 25/7 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.45 49300 660435792174 1152500101737000



1632
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಶಾಂತ್ಯಯ, ರಂಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 30 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.6 154953 586149309461 64113179733

1633
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಬಿ.ಎನ್ ಗಂಗನರಸಂಹರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ 
ಉ.ನಿಂಗಪಪ

ಬಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 30 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49300 949152608546 136001010004667

1634
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುಡಡಯಯ ಬಿನ್ ರೋವಣಣ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 183/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.55 52203 541745567784 5953108000871

1635
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಯಯ  ಉ.ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ, ಹತಿಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 107 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.55 58578 741588778058 54037234822

1636
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಎಂ.ಹೆಚ್ 
ಸಂಜಿೋರ್ೋಗ್ೌಡ,

 ಸ ೋಲ್ ರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 96/2 96/3 96/4 ಸಾಮಾನಯ ಶಿರೋಗಂಧ 0.7 33820 528979572282 12261930009866

1637
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ರೋವಣಣ,  ಎಣ್ಣೋಗರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 50/3 51/1 5/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಂಡೆ 0.95 95248 557617524054 119001388221

1638
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತ್ರಾಯಪಪ, ಕುಪಪೋಮಾಳ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 7,  6/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 63217 630973261244 119002716445

1639
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 145/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.5 47725 664982484454 20309099807

1640
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಹೆಚ್ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಗಂಗಹನುಮಯಯ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 19/3 20 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.75 76696 327542479908 850101021422

1641
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕಕ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತ್ರಾಯಪಪ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 20 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 41492 797919336677 144001011000258

1642
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 28/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.6 63217 608617816345 5953108001204

1643
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ

58/2B 58/5 56/2B 

58/7
ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.7 72058 554406994765 520191026973282

1644
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 70/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49300 528224744485 20176287459

1645
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 97/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 53939 309730907290 5953101001187

1646
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಬಾಣವಾಡಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 22/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.52 55794 831927147070 8404301110000010

1647
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಎಲ್ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಲಂಕಪಪ,  ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 104 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 53939 761878588466 8404301110000010

1648
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗರಾಮಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 69/1 69/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 62781 688994400174 8404301110000010

1649
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಜಿ ನಂದಿೋಶ ಬಿನ್ ಗಂಗತಿಮಮರಾಯಪಪ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 280 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.8 81335 323297409199 8404301110000010

1650
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟರಾವ್ ಬಿನ್ ಬಾಳೆ ೋಜಿ ರಾವ್, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 114 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.55 58578 358166512071 8404301110000010

1651
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ,  ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 114 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.6 62742 457370699342 8404301110000010

1652
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಶಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ, ಬಸವಾಪಟಟಣ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 20 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.2 118440 443285026630 8404301110000010

1653
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಬಸವಾಪಟಟಣ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 11 ಪ.ಜಾ ಹ ವು 0.8 75494 702647866514 8404301110000010

1654
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗರಾಜಯಯ,  ಹ ಜಗಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 145 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.7 72019 616926465796 8404301110000010

1655
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 51/4 ಪ.ಜಾ ಹ ವು 0.6 62742 208737701899 8404301110000010

1656
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 42/2, 43/1 ಪ.ಜಾ ಹ ವು 0.35 39024 714574163467 8404301110000010

1657
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಪಾಯನ್ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ರಿಜಾಾನ್ ಪಾಷ್, ದುಬಬಗ ಟಿಟಗ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 71 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.55 58072 823792691254 8404301110000010

1658
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, ಬಾಚೋನಹಟಿಟ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.15 113493 963193422683 8404301110000010

1659
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಬಾಚೋನಹಟಿಟ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 44648 985739333379 8404301110000010

1660
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಯಯ,  ಹಂಚಿೋಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 65 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.3 33325 555981773263 1918101010799

1661
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ, ಗಜಜಗ್ಾರಗುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 69/1 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.65 67855 923823422659 3546101011044

1662
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮನರಸಯಯ, ಮತ್ತ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 1/3 ಪ.ಪಂ ಬಿೋನ್ 0.65 67765 468582575847 8404301110000010

1663
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಜಿ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಹೆ ನಾನಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 30/1 ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ 1 100326 8404301110000010

1664
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 4/1B ಪ.ಜಾ ಹ ವು 0.2 15785 673696106127 8404301110000010

1665
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಪುಟಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಪುಟಟಹನುಮಯಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 8 ,111 ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ 0.85 80137 446004452153 8404301110000010

1666
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೈಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಜಜಯಯ, ನಾಯಕನಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 34/15 ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ 0.43 41242 470414443040 8404301110000010

1667
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿರುಮಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 228/3 229/2A ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 81771 8404301110000010

1668
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, ಚಿಕಕಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 2 190978 8404301110000010

1669
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎಂ.ಜಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿ.ಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ ಉ.ವಿ 
ಗ ೋಪಾಲ್

ಕಲಕರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 87/2 91/1 91/2 91/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 2 190978 8404301110000010

1670
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮೋಟಯಯ, ಮರಸ ೋಮನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.83 84554 8404301110000010

1671
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಕಪಪ ಬಿನ್ ಮುತ್ತಯಯ, ಸದ್ಾದಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.9 91048 8404301110000020

1672
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಮಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚರಂಗಯಯ, ಮರಸ ೋಮನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.58 61361 8404301110000020

1673
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋಣಾ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ನಾಗವಮಯ ಜೈನ್, ಮಾಯಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 193/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.42 46517 8404301110000020

1674
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎಂ.ಜಿ ರಘು ಬಿನ್ ವಿ.ಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ ಉ.ವಿ 
ಗ ೋಪಾಲ್

 ಕಲಕರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 89/2, 90 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 2 190978 8404301110000020

1675
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಕಕ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಗಂಗಪಪ  ತಿಪಪಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 321/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.97 97542 8404301110000020

1676
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 79/7 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 44648 780633282617 8404301110000020

1677
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ  ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.45 49300 284656454333 8404301110000020



1678
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ, ಬಾಚೋನಹಟಿಟ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.2 118352 310590837832 8404301110000020

1679
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ,  ಎಣ್ಣಗರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 164 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 53939 294925535154 8404301110000020

1680
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ತಿಮಮಯಯ ಉ.ಸಣಣಯಯ,  ಬಳಕವಾಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 169 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 1.2 118535 507591936863 8404301110000020

1681
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಟಟಯಯ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಮಲ್ೂಯಯ, ಸೋಗಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 84 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.55 59265 275865936614 8404301110000020

1682
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭವಯ ಆರ್ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕರೋವಣಣ, ದ ಡಡಸ ೋಮನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 62/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.3 128327 64067753665

1683
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಟಿ.ಹೆಚ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಟಿ.ಎನ್ 
ಹನುಮಂತ್ಯಯ,

ತಾವರಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.77 79674 21040100000320

1684
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಎನ್ ವಿಜಯರಾಜು ಯಲಾೂಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 73/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.57 60476 6420712885

1685
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಶಿೋಲ್ ಕೆ ೋಂ ಆರ್ ಎನ್ ರಾಜಣಣ, ಹುಳೆಿೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 33/2B ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 101013 54053755233

1686
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ,  ಜಾನಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 13/3 13/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.48 52770 64201114833

1687
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ, ನೆೋರಲ್ವಾಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 44/8 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 45349 561684859360 473101031757

1688
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅರುಂಧತಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ರಾವ್, ವಡಡರಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 31/2 36/2 37/3 37/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1.8 173231 296355678174 50100126100985

1689
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಗಂಗಹನುಮಯಯ, ಅರಿಶಿನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 61/1 61/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.6 63286 423522019479 119002524162

1690
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ಜಾನಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 62/2 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.8 81840 113501010015176

1691
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ನರಸಂಹಯಯ,  ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 48 51 55 56 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 2 191442 119000779881

1692
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ ಡಡಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 275/1 275/5 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.65 61500 64165465054

1693
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ, ಸಂಕ್ಕೋಘಟಟ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 36/6 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.55 58647 64080678383

1694
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎಸ್ ರೋಣುಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಶಟಟಳಯಯ, ತಾವರಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 67/4 67/7 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.63 66069 30070598718

1695
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ,  ತಿಪಪಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 262/7 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.9 91117 64041085072

1696
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ೋಮಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ,  ತಾವರಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 151/8 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.7 72563 64134494161

1697
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಣಣ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ, ತಿಪಪಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 315/6 315/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.5 145917 10181001425

1698
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ, ಸಂಕ್ಕೋಘಟಟ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 308/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.48 52152 30101632818

1699
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಾಚಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಸಂಕ್ಕೋಘಟಟ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 24/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.8 81840 3244101006123

1700
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ, ನಾರಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ

63/4 64/9 64/8 64/7 

77
ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.35 132261 119001840543

1701
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ನನಪಾಪಚಾರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಹೆ ನಾನಚಾರ್ , ಮಣಣಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 64 66/1 94/20 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.43 47514 64121849698

1702
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಅರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪರಾಜು, ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 48315 3244101002093

1703
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎಂ.ವಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕಟೋಶಯಯ, 
ಮರ ರು

ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 275/2 275/5 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.2 112264 54053917036

1704
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪಯಯ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 244/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 44731 64142307194

1705
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಕಕಪಪ, ಸಣ್ಣೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 43 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 44731 119001744225

1706
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ರಂಗಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚರಂಗಯಯ, 
ದ ಡಡಸ ೋಮನಹಳಿಿ

ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 71/2 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 54000 3546101006831

1707
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎಸ್.ಜಿ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, 
ಶಿವನಸಂದರ

ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 1/2 58/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 54000 5953101001898

1708
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಗಂಗಯಯ, ಸ ೋಕ್ಕೋಘಟಟ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 74 308/1 67/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.72 74418 3546101011045

1709
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಬಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ, ಚಿಕಕಮುದಿಗರ, 

ತಿಪಪಸಂದರ
ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 27/7 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.5 54000 3546101011186

1710
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಎಂ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಬಸವಯಯ, ಜಾನಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 76/6 76/7 76/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.3 27000 3546101004772

1711
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಕಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ ಮತಿತೋಕೆರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 58/1 58/2 58/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.7 71318 975868125607 113501011002634

1712
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಮಿೋರ್ ಜವಹರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಸೈಯದ್ 
ಸಮಿೋಪುಲಾೂ, ಚಿಕಕಸ ೋಲ್ ರು

ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 90/6, 90/4, 96, 101 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1.1 57876 991158697788 144001011000099

1713
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಬಿ.ಪಿ.ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಪುಟಟನರಸಯಯ, 
ಬ ಮಮನಹಳಿಿ

ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 12/3, 77/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 56327 565385335169 1039102010002920

1714
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕಟರಂಗಯಯ, ಅರಿಶಿನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 79/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.88 89261 411473396947 1960101003205

1715
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಲಂಗಪಪ, ತಿಉಮಲಾಪುರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 44731 545036839222 64066316988

1716
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಅನನಪ ಣಯ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಮೆೋಶ, 

ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ
ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 179/4, 179/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.95 95756 917742880684 119002738210

1717
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ವಿ.ಜಯರಾಮಚಾರ್ ಬಿನ್ 
ಟಿ.ಹೆಚ್.ರ್ಂಕಟರಮಣಚಾರ್, ತ್ಟಟೋಕೆರ

ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ
108/2, 63, 25/106, 

25/10B, 25/12, 107/2
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.3 127709 965250269695 119002721240

1718
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಗಂಗಪಪ ಬಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಬಿ.ಪುಟಟನರಸಯಯ, 
ಬ ಮಮನಹಳಿಿ

ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 12/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 44731 389436055672 64037168353

1719
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಬಿ.ಪಿ.ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಿ.ಪುಟಟನರಸಯಯ, 
ಬ ಮಮನಹಳಿಿ

ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 12/3, 77/5 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.6 56327 684228655079 917010042836281

1720
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಅನಂತ್ರಾಮಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮರಿಸಂಜಿೋವಯಯ, 
ಅರಿಶಿನಕುಂಟ

ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 9, 8/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.3 123774 818222043955 11900846249

1721
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಟಿ.ಹಷ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ, ಅರಿಶಿನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ

76/1, 76/2, 76/3, 

76/4, 76/6, 76/7, 

76/8, 76/9, 76/14, 

76/10, 76/11, 76/12, 

76/14

ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 63286 827650925647 33145987428



1722
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನರಸಯಯ,  ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 42410 379147418846 64074463285

1723
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ವಿ.ಶಿರೋಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ, ಅರಿಶಿನಗುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 79/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.86 80447 741520038107 201640329

1724
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ.ವಿೋರಖಾಯತ್ಯಯ,  ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 175/1E, 177/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.5 47049 376668483911 64071534397

1725
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಮೆೋಲ್ು ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಪಪ, ಅರಿಶಿನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.2 15098 983212865405 1960101003006

1726
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಮುನಿಬೈರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಪುಟಟಶಾಯಮಯಯ, ತಿರುಮಲಾಪುರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 33 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.78 171410 829505205887 119002727638

1727
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಸದದಲಂಗಯಯ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 187, 186 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.75 77201 642879186140 3546101011234

1728
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಶ ೋಕ ಬಿನ್ ಲೋ.ಬಿ.ಕೆ.ಬ ಮಮಲ್ಯಯ, ಬಿಸ ಕರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 213/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.72 73762 64133228087

1729
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗುಡಡಯಯ, ಸಣಣೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ

85, 38/2, 38/3, 38/4, 

38/5
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 47022 619001017759

1730
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಮಿೋರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಕಮಲ್ ಖಾನ್, ವಿೋರಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 14/1, 14/5, 14/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.3 127500 85034367627

1731
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಸೋರಾ ಬಾಷಾ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಛ ೋಟೋಸಾಬ್, ಚಿಕಕಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 18/5 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.15 113395 119002752756

1732
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಿ.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ, ಕಾಗಿಮಡು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 3, 25 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.85 79492 1229101011951

1733
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಕೆಂಪರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ,  ಅದರಂಗಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 95, 95 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.9 91117 3244101005158

1734
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂಗರಯಯ, ಮಲ್ೂಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 38 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.7 72563 3546101011114

1735
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಗಂಗಹನುಮಯಯ ಉ.ಗಂಗಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ 
ಹುಚಚಹನುಮಯಯ

 ಜಾನಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 101/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 63286 113501010014668

1736
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಿ.ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಡಭೈರಪಪ, ಕುತಿತನಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 89 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.25 123156 119002037010

1737
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಜಿ.ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 117/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.15 114052 3244101004245

1738
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ, ಅಜಜಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 6/3, 6/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.2 118604 119002735151

1739
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಜಿ.ಸಂಗಿರಗ್ೌಡ, ಕೆಂಪಾಲ್ನತ್ತ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 12 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 81840 119002742421

1740
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಪುಟಟಮಲ್ೂಯಯ, ಒಂಭತ್ತನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 27/47 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1 94000 970296542289 144001011005234

1741
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಆನಂದ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ, ಭೈರಸಂದರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 18849 622963522408 445101008348

1742
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆ.ಎಸ್.ನರಹರಿರಾವ್ ಬಿನ್ 
ಲೋ.ಕೆ.ಎಸ್.ಶೋಷ್ಗಿರಿರಾವ್

, ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.56 59574 919115853906 136001010005908

1743
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಬೈರಪಪ,  ದ ಡಡಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 16/7 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.6 28516 122910101951

1744
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗಂಗಣಣ, ಕಲಕರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 93/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.4 44731 5953101001871

1745
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಈರಣಣ, ಚಿಕಕಮುದಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 56 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 63286 113501011000138

1746
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಎಂ.ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಬಸವಯಯ, ದ ಡಡ ಸ ೋಮನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ

79/2, 79/9, 79/11, 

79/13, 79/14, 79/13, 

79/31, 79/15, 79/17, 

40/13

ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1 100395 3546101004772

1747
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಮನು ಬಿನ್ ಕೆ.ಶಿವರಾಮಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 34/5 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.42 37000 142001544407

1748
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಣಣ ಶಿವರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ, ದ ಡಡಮುದಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 34/7, 61/3, 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.79 71240 54030178612

1749
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಟಿ.ಇಂದರೋಶ, ಸಂಗದ್ಾಸನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 22 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1.6 118291 486708207643 37907527922

1750
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗನರಸಯಯ, ಮಾಯಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 279 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.78 79946 8404301110000010

1751
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಆರ್.ತಿಮೆಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ರಾಮಣಣ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 137, 169 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.95 95099 8404301110000010

1752
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಹನುಮಂತ್ಯಯ 
ಉ.ಕೆ ಂಡಜಜಯಯ,

ನೆೋತೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 110 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.22 24324 725995463284 8404301110000010

1753
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ನೆೋತೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 97/1, 97/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.48 52152 666272784078 8404301110000010

1754
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೋಬೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸೋಬಯಯ, ಬೈಜಾಪುರ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 51/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.7 72563 359016977784 8404301110000010

1755
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಪಪ, ಬಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 41 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 100395 452448974450 8404301110000020

1756
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎನ್.ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಉ.ನಿಂಗಪಪ, ಬಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 30 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.8 81840 664574375157 8404301110000020

1757
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ, ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 92/16 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 44731 915039432856 8404301110000020

1758
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಶಿವಣಣ, ನಾಗಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 87/2, 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.2 118604 719092035339 8404301110000020

1759
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಎನ್.ಗಂಗಬೈರಪಪ, ನಾಗಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 59, 105 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.85 86478 726856992306 8404301110000020

1760
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎನ್.ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ, ಬಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 60/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.4 44731 304528058951 8404301110000020

1761
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಯಯ, ಹಲ್ಸಬಲ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 8/17, 104/13, 404/9 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.35 39680 912395514951 8404301110000020

1762
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಆನಂದಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಹೆ ನನಯಯ, ಕಾಗಿಮಡು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 4/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 81801 8404301110000020

1763
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಲ್ಕಕಣಣ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 8, 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.3 127670 8404301110000020

1764
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ,  ಬಿೋಚನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 57/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.75 77163 8404301110000020

1765
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗಂಗಯಯ, ಹುಳೆಿೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 7/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.35 32694 8404301110000030

1766
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಕನಯ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಗಿರಿಯಣಣ,  ಹುಳೆಿೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 6/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ ಗಡೆಡ 0.2 15689 8404301110000030



1767
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಎಸ್.ಗುರುರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ, ಮಾಯಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 86 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.3 33355 8404301110000030

1768
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗಂಗಯಯ, ದ ಡಡಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.7 164087 8404301110000030

1769
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಬ ೋರಯಯ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 210 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.7 72563 8404301110000030

1770
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ನೆೋರಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 27, 26/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49330 8404301110000030

1771
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಗಿರಿಯಣಣ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ಹುಳೆಿೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 7/3, 218/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.58 61300 8404301110000030

1772
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭೈಲ್ಪಪ, ಮಲ್ೂಪಪನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 62 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 63200 8404301110000030

1773
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಎಲ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಕೆ.ಶಿವಣಣ, ಮುತ್ತಸಾಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 52/2, 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.2 118500 8404301110000030

1774
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಕೆ ೋಡಪಪ, ಮುತ್ತಸಾಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.72 72500 8404301110000030

1775
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಮಹಮದ್ ಇಕಬಲ್ ಪಾಷಾ ಬಿನ್ 
ಲೋ.ಬಿ.ಜಿ.ಅಬುದಲ್ ಮುಸತಫ್,

ಬಿಸ ಕರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 5/2B ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.7 72500 8404301110000040

1776
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಶಾಮಯಯ, ಬಿಸ ಕರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 99 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 75700 8404301110000040

1777
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗುಜಜಪಪ,  ಹನುಮಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.95 95099 8404301110000040

1778
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಶಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಂಗಯಯ, ಗುಂಡಿಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 10/P2A ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.75 76545 8404301110000040

1779
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ವಡಡರಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 23/1 24/2 25/3 23/1 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 1.15 114670 8404301110000040

1780
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗರಾಜು, ಬಿೋರವಾರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 38 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.98 190238 8404301110000040

1781
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಕಣನ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 64/5 64/6 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.85 86409 8404301110000040

1782
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುತ್ತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರಾಮಯಯ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 42/5 42/2 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.47 44856 8404301110000040

1783
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎನ್ ಇಂದಿರಾ ಕೆ ೋಂ ಪಿ.ವಿಜಯದೋವನಾಯಕ, ಹುಲಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ

395/2 401/2 402/2 

401/3 402/3
ಪ.ಪಂ ಬದನೆ 1.5 145878 8404301110000040

1784
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಆರ್.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 39/6 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.24 26591 64015781402

1785
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ, ತಿಪಪಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 371 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 44731 64015781402

1786
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, ದುಂಡೆೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 39/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.9 91117 64015781402

1787
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಅಂದ್ಾನಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 25/4, 38/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.7 72563 64015781402

1788
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಸದದಯಯ,ತಾಳೆೋಕೆರ ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 145, 120/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.64 66996 64015781402

1789
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ,  ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 147/2, 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.8 81840 20001490000016

1790
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಯಯ, ದ ಡಡಮುದಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 15/1, 13/5, 70 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 40731 20001490000016

1791
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಹೆೋಮಗಿರಯಯ, ರಘುವನಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 2/1, 2/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.5 54000 20001490000016

1792
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನಾಗಯಯ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 120/1, 137, 145 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರಕಾಯಿ 0.75 77201 20001490000016

1793
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನನಪಪ, ಮುತ್ತಸಾಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 31 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ ಗಡೆಡ 2 191442 20001490000016

1794
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುದದಲಂಗಯಯ, ಬಸವಾಪಟಟಣ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 62 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.6 61921 616429251569 31690500073

1795
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಣಣ,  ಬಗಿನಗರ ಕಾವಲ್ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 22 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.8 50566 31690500073

1796
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಧನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ, ಬಗಿನಿಗರ ಕಾವಲ್ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 40/10 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.75 75837 31690500073

1797
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಅಂದ್ಾನಯಯ, ಹ ಜಗಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.5 52644 498368627671 31690500073

1798
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಅರುಣಾಚಲ್ಯಯ, ಪಣಕನಕಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 31/1B ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.8 80476 659530083160 31690500073

1799
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಗುಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಯಯ, ಹ ಜಗಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 79 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.5 144553 941921594548 31690500073

1800
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮಯಯ,  ಕಾಳಾರಿ ಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 114 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.3 32000 323125896065 31690500073

1801
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದುಬಬಯಯ, ಪಣಕನಕಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 31/3, 31/8 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.9 89853 930900564089 31690500073

1802
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಳಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.35 39062 20001490000016

1803
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ

49/2, 50/4A, 50/9, 

52/13
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.35 39062 20001490000016

1804
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿಯಪಪ, ರಘುವನಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 33/2, 10/3, 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.6 155022 20001490000016

1805
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 126/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.8 81840 20001490000016

1806
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಹುಲ್ ೂರಯಯ ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 187 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 2 191442 20001490000016

1807
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ

50/5, 51/7, 50/2 71/1, 

47/2, 50/9, 49/2
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.9 91117 20001490000016

1808
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಯಯ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 153/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.4 44731 20001490000016

1809
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 165/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.75 168678 20001490000016

1810
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಬಟಟಯಯ,  ತ್ಟಟೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 29/1, 29/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.8 75742 20001490000016

1811
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 44/P2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 100395 64015781402



1812
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಕಲ್ುೂ ಬಸವಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 18/6 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.4 38300 64015781402

1813
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಆರ್.ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಉ.ಕುಳಿಯಯ, ಕಾಮಸಾಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 27/6, 26/2, 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.94 94828 64015781402

1814
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಪಪ ಉ.ಎಸ್.ಮಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಶಿವಪಪ, ಕಲಾಯಣಪುರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 21/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.9 91117 64015781402

1815
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಡಕೆರಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ, ಸಂಕೆೋಘಟಟ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 183/2, 184/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49369 64015781402

1816
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ದುಗಯಯಯ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 121/6 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.45 43000 64015781402

1817
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಡಕೆರಯಯ, ಸಂಕೆೋಘಟಟ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 184/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.16 17521 64015781402

1818
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕದರಯಯ, ವಡಡರಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 7/3 ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 0.8 81840 8404301110000030

1819
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ,  ಬಸವಾಪಟಟಣ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 42 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.35 39062 8404301110000030

1820
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ, ಕ ಡ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 59 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.5 145917 8404301110000030

1821
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ, ಹಂಚಿಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 31/2, 31/3 ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 0.65 67924 8404301110000030

1822
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಂಜಿನಪಪ, ವಾಜರಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 59, 6 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.75 70833 8404301110000030

1823
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ, ವಾಜರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 36/2, 129/1 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.6 61922 31690500073

1824
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಗಂಗಯಯ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದಯಯ, 
ಉ.ಸದ್ಾದಬ ೋವಿ,

ಚಿೋಲ್ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 3/6 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 44731 3546101011088

1825
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಫಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 56 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.6 154764 64015781402

1826
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರಂಗಯಯ,  ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 46/4 47/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 100987 64015781402

1827
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚಾಮೆೋಗ್ೌಡ, ಐಯಯಂಡಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 9/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.74 75955 64015781402

1828
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಧು ಬಿ.ದೋಸಾಯಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಶಿರೋಪಾದಗ್ೌಡ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 177/5 ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು 0.68 71325 64015781402

1829
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಕಲ್ುೂ ಬಸವಯಯ,  ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 44/ಪಿ10 18/10 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.6 55969 64015781402

1830
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎನ್ ಇಂದಿರಾ ಕೆ ೋಂ ಪಿ.ವಿಜಯದೋವನಾಯಕ, ಹುಲಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ

395/2 401/2 402/2 

401/3 402/3
ಪ.ಪಂ ಬದನೆ 1.5 25636 8404301110000030

1831
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಯಯ, ಕುತಿತನಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 81 ಪ.ಪಂ ಬದನೆ 0.5 53268 8404301110000030

1832
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ,  ಕುತಿತನಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 18 ಪ.ಪಂ ಬದನೆ 0.7 62521 8404301110000030

1833
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎನ್ ನರಸಯಯ, ಕೆಂಚನಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 30/10ಎ ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.38 42394 8404301110000030

1834
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ, ಬೈರಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 44/2 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 44648 8404301110000030

1835
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಆರ್ ವರಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಮರಿಯಪಪ, ತಿಪಪಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 151/1 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.3 33325 8404301110000030

1836
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಬೈರಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 71/1 71/3 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 47667 8404301110000030

1837
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಬಟಟಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 77/6 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 81771 8404301110000030

1838
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಶಿವರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದವಿೋರಯಯ, ಹಾಲ್ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 41/1 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.38 42600 458173794950 113501011005528

1839
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮ ಡೂಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಮಾರಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 8/2 9/ಪಿ 44/ಪಿ1 10/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.9 91117 8404301110000030

1840
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಡಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ, ಮಲ್ೂಪಪನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 12 56 81/2 81/6 81/7 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.2 108500 8404301110000030

1841
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಲ್ವಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಯಯ, ಮಾದಿಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 30/7, 75/3B ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.45 49369 8404301110000030

1842
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಕೆ.ಶಿರೋನಿವಾಸ, ಮಾದಿಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 89/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.55 58647 8404301110000030

1843
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಿೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿೋರೋಗ್ೌಡ, ಬಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 126 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.35 39060 295779119258 8404301110000030

1844
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರುದರಪಪ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 4/1A1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.55 52300 996056303635 8404301110000030

1845
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಶೋಖರ ಬಿನ್ ರೋವಣಣ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 57/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.4 44731 792024019236 8404301110000030

1846
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಣಣ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 62/8, 56/2A ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.5 54008 463758148527 8404301110000030

1847
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಿ.ಲ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಭದರಪಪ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 54/2, 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.32 35661 779560850230 8404301110000030

1848
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಕಪಪ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 114 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.5 54008 397595221891 8404301110000030

1849
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಜಿ.ನರಸಂಹಯಯ ಬಿು್ ಗುಡಡಯಯ, ಬಸವಾಪಟಟಣ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 48/2, 57/6, 57/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.75 77201 708179835885 8404301110000030

1850
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಅಪಣಯ ದೋಸರಾಜ ಅರಸ್ ಕೆ ೋಂ ಸಂಜಯ್ 
ಜಯರಾಂ,

ಬಾಚೋನಹಟಿಟ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 100, 5/4, 5/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.9 91117 406676851274 8404301110000030

1851
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಹನುಮಯಯ, ಆರಿಶಿನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 7/1A, 7/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49369 836653500727 8404301110000030

1852
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗಂಗಯಯ, ಮಲ್ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 51 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.48 52152 538240804895 8404301110000030

1853
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಗಂಗಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಬೈರಲಂಗಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 113/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.88 79987 888278223699 8404301110000030

1854
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ವಿ.ಕಾತಿಯಕ ರಡಿಡ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 65 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.35 39062 357261825291 8404301110000030

1855
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ಾಣಕಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಕುಪಪೋಮಾಳ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ

33/2, 21/2, 25/1, 

34/1, 30/1
ಸಾಮಾನಯ ಗಣಸು 0.76 78128 460637693531 8404301110000030

1856
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಲೋ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ, ಕೆ ತ್ತಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 43/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 54008 357609739746 8404301110000030

1857
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕಕಣಣ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 15/2B3, 7/2, 13/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 2 191442 520107702765 8404301110000030



1858
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಮೋಟಯಯ ಉ.ನಂಜುಂಡಯಯ, ಬಸವನಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 21 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಕಾಯಿ 0.5 54008 755208326492 8404301110000030

1859
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಲಂಗಯಯ, ಸೋಗೋಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 26/1, 29/1, 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1 100395 90538967826 8404301110000030

1860
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಎಂ.ಮಹೆೋಶ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮಾದಯಯ,  ಚಕರಭಾವಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 12/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.6 63286 279431432094 8404301110000030

1861
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್.ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಆರ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋಕಾಂತ್, ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 71/1A1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.5 54008 837821437819 8404301110000030

1862
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ.ಎಸ್.ಗುರುಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಸದದನಂಜಾರಾಧಯ, ನಾಯಕನಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 11 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.9 91117 266821817970 8404301110000030

1863
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎಸ್.ಆರ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ರಾಮಣಣ 
ಉ.ರಾಮಯಯ,

ಗಗೋಯಶಾರಪುರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 14/27, 126/1P ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.88 89261 301234631936 8404301110000030

1864
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ, ಹಾಲ್ ರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 100/7 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.9 19840 935539277736 8404301110000030

1865
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಪಿ.ರ್ಂಕಟೋಶ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 18/19 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 63286 375760838555 8404301110000030

1866
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ,  ಎಣಣಗರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 141/18, 141/2, 142/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.65 67924 290756154597 8404301110000030

1867
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ಅರಿಶಿನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 33/2, 70 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 63286 262320202433 8404301110000030

1868
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ, ಅರಿಶಿನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 71/4, 80/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.55 58647 380929508616 8404301110000030

1869
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಣಣ ಉ.ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಗಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 114/1, 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 54007 858528797821 8404301110000030

1870
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಜಿ.ಹನುಮಂತ್ರಾಯಪಪ ಬಿನ್ 
ಲೋ.ಎಲ್.ವಿ.ಗಂಗಣಣ,

ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 98, 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.65 67924 630891758609 8404301110000030

1871
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ತಿಮಮಯಯ, ಚಿಕಕನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ

26/3, 26/3, 23/1, 

25/2, 22
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.78 171409 714150724790 8404301110000030

1872
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ, ಮಲ್ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 53/3, 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.55 48166 344582052896 8404301110000030

1873
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ರಂಗಯಯ,  ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 44 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.88 89260 430959050535 8404301110000030

1874
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ,  ಮುಮೆಮೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 65/7 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.8 81839 749193130325 8404301110000030

1875
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ.ಜಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಬೈರಯಯ, ಎಣಣಗರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 88 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.95 186887 849033724359 8404301110000030

1876
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಂಬಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಂಜಪಪ, ಎಣಣಗರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 140/3, 141/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 100423 252642261179 8404301110000030

1877
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ, ಎಣಣಗರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 3/5, 3/4, 3/4, 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.13 112230 803799375648 8404301110000030

1878
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ, ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 20, 19, 5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.18 116783 772965984871 8404301110000030

1879
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ, ಮುತ್ುತಗದಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 42/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 100395 8404301110000030

1880
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಣಣ ಉ.ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಂಜಪಪ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 213/2, 229/2C ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1 100395 8404301110000030

1881
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ, ಸಣ್ಣೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.5 54000 8404301110000030

1882
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾತ್ಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುಡಿಗರಯಯ, ದ ಡಡಮುದಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 144 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.6 63286 8404301110000030

1883
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಯಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕಕಣಣ, ಮುತ್ುತಗದಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 42/8, 21/3, 189/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.6 155000 8404301110000030

1884
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಗವಿಸದದಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 80/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.6 62850 8404301110000030

1885
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಾಲ್ಕಕಯಯ ಬಿನ್ ಮ ಡೂಯಯ, ಸಂಕೆೋಘಟಟ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ

36/1A, 36/1B, 37/4, 

37/5
ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.35 39060 8404301110000030

1886
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕಕಣಣ,  ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ

20/2, 21/5, 49/2, 

49/5, 189/4, 49/7
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.8 81840 8404301110000030

1887
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಚಿಕಕಕಲ್ಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 66/4, 66/5, 66/8 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.7 72560 8404301110000030

1888
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ, ಚಿಕಕಕಲ್ಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 48/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.5 54000 8404301110000030

1889
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುದದವಿೋರಯಯ, ಸಂಕೆೋಘಟಟ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 266/3, 266/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.4 44731 8404301110000030

1890
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ರಾಜಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬೈರಪಪ, ನೆೋರಳಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.2 117314 8404301110000030

1891
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ.ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಯಾಲ್ಕಯಯ, ಸಂಕೆೋಘಟಟ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.3 27000 8404301110000030

1892
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಸದದಯಯ ಬಿು್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ,  ತಾವರಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ

114/6, 136/11, 

119/16, 136/23
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.29 25328 8404301110000030

1893
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚಪಪ, ಮರಸ ೋಮನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 12/1, 20/3, 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.3 127709 8404301110000030

1894
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಣಣ, ಮಲ್ೂಪಪನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 2,3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.45 49369 8404301110000030

1895
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಸೈಯದ್ ಮಿೋರ್ ಲಾಯಕ ಅಲ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ 
ಹಸನ್,

 ಅಜಜಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.6 56900 8404301110000030

1896
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಜಿ.ಗಂಗಯಯ,  ಅಜಜಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 23/8 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.6 63286 8404301110000030

1897
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಬೈಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ.ಗಂಗಪಪ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 62 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.75 77201 8404301110000030

1898
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಜಿ.ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ.ಗಂಗಪಪ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 62, 23/1, 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.4 130400 8404301110000030

1899
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮ ಸತಗ್ೌಡ, ಹನುಮಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 12/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.7 72560 8404301110000030

1900
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಟಿ.ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ವಿ.ತಿಮಮಯಯ,  ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 62 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 44731 8404301110000030

1901
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ, ಕುತಿತನಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರೋಕಾಯಿ 0.4 44731 8404301110000030

1902
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಚಿಕಕಕೆ ೋಡಪಪ, ಕುತಿತನಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 10/P4 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.9 91117 8404301110000030

1903
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಖಾದರಪಪ, ಸ ೋಲ್ ರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 60/1, 57/2A ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.85 86478 945762529389 8404301110000030



1904
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್.ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಪಿ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋನಾರಾಯಣ, ಚಿಕಕನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 28/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.48 52152 336545566463 8404301110000030

1905
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ, ನಾರಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.9 91117 8404301110000030

1906
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಚಿಕಕಗಂಗಯಯ, ಮಣಣಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 34/4, 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 2 191440 8404301110000030

1907
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ, ಮುತ್ುತಗದಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 42/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 100395 8404301110000030

1908
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಣಣ ಉ.ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಂಜಪಪ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 213/2, 229/2C ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1 100395 8404301110000030

1909
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ, ಸಣ್ಣೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.5 54000 8404301110000030

1910
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾತ್ಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುಡಿಗರಯಯ, ದ ಡಡಮುದಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 144 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.6 63286 8404301110000030

1911
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಯಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕಕಣಣ, ಮುತ್ುತಗದಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 42/8, 21/3, 189/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.6 155000 8404301110000030

1912
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಗವಿಸದದಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 80/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.6 62850 8404301110000030

1913
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಾಲ್ಕಕಯಯ ಬಿನ್ ಮ ಡೂಯಯ, ಸಂಕೆೋಘಟಟ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ

36/1A, 36/1B, 37/4, 

37/5
ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.35 39060 8404301110000030

1914
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕಕಣಣ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ

20/2, 21/5, 49/2, 

49/5, 189/4, 49/7
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.8 81840 8404301110000030

1915
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಚಿಕಕಕಲ್ಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 66/4, 66/5, 66/8 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.7 72560 8404301110000030

1916
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ, ಚಿಕಕಕಲ್ಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 48/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.5 54000 8404301110000030

1917
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಎಂ.ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುದದವಿೋರಯಯ, ಸಂಕೆೋಘಟಟ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 266/3, 266/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.4 44731 8404301110000030

1918
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ರಾಜಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬೈರಪಪ,  ನೆೋರಳಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.2 117314 8404301110000030

1919
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ.ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಯಾಲ್ಕಯಯ, ಸಂಕೆೋಘಟಟ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.3 27000 8404301110000030

1920
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಸದದಯಯ ಬಿು್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ತಾವರಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ

114/6, 136/11, 

119/16, 136/23
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.29 25328 8404301110000030

1921
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚಪಪ, ಮರಸ ೋಮನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 12/1, 20/3, 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.3 127709 8404301110000030

1922
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಣಣ, ಮಲ್ೂಪಪನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 2,3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.45 49369 8404301110000030

1923
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಸೈಯದ್ ಮಿೋರ್ ಲಾಯಕ ಅಲ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ 
ಹಸನ್,

ಅಜಜಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.6 56900 8404301110000030

1924
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಜಿ.ಗಂಗಯಯ, ಅಜಜಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 23/8 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.6 63286 8404301110000030

1925
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಬೈಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ.ಗಂಗಪಪ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 62 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.75 77201 8404301110000030

1926
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಜಿ.ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ.ಗಂಗಪಪ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 62, 23/1, 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.4 130400 8404301110000030

1927
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮ ಸತಗ್ೌಡ, ಹನುಮಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 12/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.7 72560 8404301110000030

1928
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಟಿ.ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ವಿ.ತಿಮಮಯಯ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 62 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 44731 8404301110000030

1929
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ, ಕುತಿತನಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರೋಕಾಯಿ 0.4 44731 8404301110000030

1930
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಚಿಕಕಕೆ ೋಡಪಪ, ಕ್ಕತಿತನಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 10/P4 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.9 91117 8404301110000030

1931
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಖಾದರಪಪ, ಸ ೋಲ್ ರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 60/1, 57/2A ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.85 86478 8404301110000030

1932
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್.ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಪಿ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋನಾರಾಯಣ, ಚಿಕಕನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 28/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.48 52152 8404301110000030

1933
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ, ನಾರಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.9 91117 8404301110000030

1934
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಚಿಕಕಗಂಗಯಯ, ಮಣಣಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 34/4, 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 2 191440 8404301110000030

1935
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 161/4, 207/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.75 77200 339270798481 20001490000016

1936
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಗಂಗಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 190/3.. ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.32 35660 901603210174 20001490000016

1937
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಕಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 169/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.4 44730 544256127412 20001490000016

1938
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಶಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಯಯ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 21/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 63153 20001490000016

1939
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 7/2, 7/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 44730 20001490000016

1940
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನಾಗಯಯ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 121/2, 136 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.8 81840 20001490000016

1941
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 115 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 2 191442 20001490000016

1942
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುತ್ತಯಯ,  ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 303/5, 304/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 44731 20001490000016

1943
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುತ್ತಯಯ,  ಕಾಳಾರಿ ಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 23 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 43249 553836981730 64015781402

1944
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕರಿಯಪಪ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ

53/2, 75, 76, 77/1, 

77/2
ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.05 104940 628520392709 64015781402

1945
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡನರಸಂಹಯಯ, ತ್ಗಿಗೋಕುಪಪ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 45 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.05 104940 754999762820 64015781402

1946
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 30/5B ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.75 77200 455840836422 64015781402

1947
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಂಗಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 190/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.32 35660 265592484015 64015781402

1948
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ,  ಕಾಳಾರಿ ಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 170/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.2 118604 980047986767 64015781402

1949
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ರಾಮಣಣ,  ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 39/4, 39/8, 22/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.39 43597 64015781402



1950
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ಯಯ, ಸಣಣೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.8 81840 64015781402

1951
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನರಸಂಹಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 39 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.24 26591 64015781402

1952
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮ ಡೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಮಾರಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 8/2, 9/P, 44/P1, 10/2A ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.9 91117 8404301110000030

1953
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಡಿ.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ.ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ, ಮಲ್ೂಪಪನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ

12, 56, 81/2, 81/6, 

81/7
ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.2 108500 8404301110000030

1954
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಹನುಮಕಕ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಭೈಲ್ಪಪ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 54/3, 32 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.75 69040 8404301110000030

1955
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ತೋಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ, ಕನನಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 131, 116/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.5 145917 8404301110000030

1956
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಡತಿಮಮಯಯ, ಬಟಟಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 24000 8404301110000030

1957
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ತಿಮಮಯಯ,  ಕಣನ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 22/6, 22/4, 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.4 136813 8404301110000030

1958
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಯಯ, ಚಿಕಕಮುದಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 36/5, 24/124, 24/12C ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.25 123156 8404301110000030

1959
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ, ಸಂಕ್ಕೋಘಟಟ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 144/2, 144/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.85 86478 8404301110000030

1960
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಣಣ, ಮಲ್ೂಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 30/3, 30/2, 30/1B ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 2 191422 8404301110000030

1961
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ, ಕುತಿತನಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 25/1, 23/1, 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 100395 8404301110000030

1962
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಿ.ಆರ್.ಬೈಲ್ಪಪ, ಬಟಟಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 75, 76, 77/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.58 61430 8404301110000030

1963
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ, ನಾರಾಯಣಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 38/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.58 61430 8404301110000030

1964
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ, ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 170 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.6 63286 987351174687 8404301110000030

1965
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಭವಿತ್ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ವಾಸುದೋವ ಮ ತಿಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 55/6 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1.09 108589 288874444450 8404301110000030

1966
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಕೆಂಪಣಣ, ನಾಗನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 66/3, 14/7 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.7 72563 639871742128 8404301110000030

1967
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಮರಿಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 23, 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.9 91117 446682395931 8404301110000030

1968
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಉಡುಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 79/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 54000 769649533798 8404301110000030

1969
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ.ಎಂ.ಲಂಕಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 96/2, 96/3, 96/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.55 150469 25591812883 8404301110000030

1970
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ, ಮೋಟಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 56 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 81840 822627052702 8404301110000030

1971
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಲ್ೂಯಯ, ಮುಮೆಮೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.95 95756 687418007992 8404301110000030

1972
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಶಿವರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದವಿೋರಯಯ, ಹಾಲ್ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 41/1 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.38 42600 113501011005528

1973
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ರಾಧಾಮಣ ಕೆ ೋಂ ಸ.ಆರ್.ರಮೆೋಶ್, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 41/1, 9/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.6 63217 725242043398 317200101001692

1974
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಅಂಗಜನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.38 42583 3546101011118

1975
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ, ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 46/5 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.34 37188 208705609328 5812500100415200

1976
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗುಡಡಯಯ,  ಕಲ್ ೂರು ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 109 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.6 154347 701112538723 3546101011115

1977
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ, ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 7/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.6 63217 362271299522 3546101011048

1978
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಹನುಮಯಯ ಉ.ಮೋಟಯಯ,  ಬಸವಾಪಟಟಣ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.48 45811 357452150031 3546101007868

1979
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ವಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ರಾಜು, ವರದೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 3/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.35 17475 421609528198 41000101008218

1980
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಹೆ ೋರಿಗಪಪ, ಶಿರೋಪತಿಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 16, 20/1C ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.7 72494 702390328165 35461010011120

1981
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್. ಜಯಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಡಪಪ, ಬಾಚೋನಹಟಿಟ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 2 191323 630537279776 3546101011121

1982
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ,  ಹಾಗಲ್ಕೆ ೋಟ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 4, 23 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.22 24255 813791211115 3546101011043

1983
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಶಿವಮಮ,  ಕಲ್ ೂರು ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.75 77132 512996178942 3546101011190

1984
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬಿ. ಎನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ, ನೆೋರಲ್ವಾಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.4 44679 220341833281 3546101011191

1985
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ. ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎ.ಎಸ್ ಅಪಾಪಜಯಯ, ಮಂಚನಬಲ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 59 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.5 53939 928610476299 1918101007057

1986
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಹೆ ನನಯಯ ಉ.ಹೆ ನನಪಪ, ಉದದಂಡಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 13/2, 13/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.72 73907 731572316995 3546101011047

1987
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಸಾಸಲ್ಯಯ,  ಬೈಜಾಪುರ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 48/2, 64/2, 83/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.65 67855 338618066357 136001010006000

1988
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಜಿ.ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ, ಕಾಳಾರಿ ಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 243/3, 293 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.45 49300 328136659060 5953101003048

1989
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಬಾರಹಂ ಖಾನ್ ಉ.ಅಮಿೋರ್ ಬಿನ್ ರಹೋಂ ಖಾನ್,  ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 37/3, 47/3, 48 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.92 92903 942638213310 64018096526

1990
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಪಪ, ತಿರುಮಲಾಪುರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 21 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49300 816678050750 20309103587

1991
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಯಯ, ಹಕ್ಕಕನಾಳು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 29/2C, 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.54 57650 892045178933 54054753358

1992
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಉಪಾಧಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋನಾರಾಯಣಉಪಾಧಯ, ನಾರಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 217/1D, 220 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 2 34613 913010023915244

1993
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ, ಮಲ್ೂಪಪನಹಳಿಿ ನಾರಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 38 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 38300 3244101002762

1994
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಕೆ.ಗಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ.ಕರಿಯಪಪ, ಕೆ.ಜಿ.ಕೃಷಾಣಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 5/1, 5/3, 8 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 38300 54052995005

1995
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಎಸ್.ವಿ.ಶಿರೋನಿವಾಸರಾವ್, ವಿೋರಸಾಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.54 57719 47160100002585



1996
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಮಣಣಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 121/5, 152/23, 150/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.49 53080 64028598036

1997
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಬಿ.ಎಂ.ಹನುಮಂತ್ರಾಯಪಪ ಬಿನ್ 
ಲೋ.ಮುತ್ತಹನುಮಯಯ,

ಬಟಟಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 55 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.65 61580 3244101004990

1998
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ.ಸಜಜಪಪ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 122, 123 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.6 63286 113501010009011

1999
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ, ಬಟಟಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 9/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.65 67924 5812500100840600

2000
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಸತಗಿೋರ್ ಖಾನ್ ಉ.ಪಾಯರು ಬಿನ್ ಕಮಲ್ ಖಾನ್, ವಿೋರಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 14/1, 14/2, 4/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.95 95756 85002004874

2001
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಎಂ.ವಿ.ಕೆ ಡೆೋರಿ, ಮಲ್ೂಪಪನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 111/2, 112 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ ಗಿಡ 0.96 96683 133101011002977

2002
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎನ್.ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಕುದ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 234/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.95 95756 54052993664

2003
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ.ಗಂಗಪಪ, ಬಿಸಲ್ಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಕಾಯಿ 0.6 63286 119002139385

2004
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಬುಡಡಯಯ, ಮುತ್ತಸಾಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೋಕಾಯಿ 0.7 66200 3244101005652

2005
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಉ.ಚಿಕಕಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ, ಸುಗಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.8 81840 5812500100818700

2006
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಎಲ್.ಲಂಕಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಲ್ಕಕಣಣ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 1/1, 6/1, 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 100395 3244101001336

2007
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಕಕ ಕೆ ೋಂ ಮಾಯಣಣ, ಹುಲೋಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 114/2B ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 38300 119001666095

2008
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಮಣಣಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 150/32, 125/3, 152/7 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.33 30400 9042500100004300

2009
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರೋವಣಣ ಸದದಯಯ, ಬಟಟಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 62 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.44 48440 104901191000152

2010
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಂಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ,  ಭೈರಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 49/2, 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.66 68850 31573935861

2011
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 41/3, 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 81840 3244101001340

2012
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಆರ್.ರಂಗರಾವ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥರಾವ್, ಕುದ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 260/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.45 49360 64209947404

2013
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ, ಭೈರಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 81840 2891101001140

2014
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಪಪ, ದ ಳೆಿೋನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 81 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.4 136813 3244101002410

2015
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋ ಕೆ ೋಂ ಮುತ್ತರಾಜ್,  ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 8/5, 8/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.79 80912 3244101008969

2016
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು  ಬಿನ್ ಮುನಿಬಸಯಯ, ಗುಂಡಿಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.2 15700 54055029093

2017
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರುದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರೋವಣಣಸದದಯಯ, ಬಾಯಲ್ದಕೆರ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 90 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 44731 231225631972 33436633387

2018
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಂಜುಂಡಯಯ, ಉಪಾಪತಿಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 68/P2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.85 86478 854116764123 5953101000511

2019
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಸ.ರಾಜ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚನನಬಸವಯಯ, ದ ೋಣಕುಪಪ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 32423 481149278494 34200100000014

2020
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ ೋರಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ, ಕಾಳಾರಿ ಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 135/9 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.55 58647 985098141076 3546101002341

2021
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ, ಬಸವಾಪಟಟಣ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 60/1, 60/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.54 57719 659420775213 113501011001166

2022
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಧಮೆೋಯಂದರ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಂಜಪಪ,  ಕಾಳಾರಿ ಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 91/6, 132/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.7 72563 207664737282 5953101000842

2023
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದುರ ಬಿನ್ ಪುಟಟಮಾರಯಯ,  ಕಾಳಾರಿ ಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 92/16 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 44731 794195386391 5953101000522

2024
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುದಿಗರಯಯ ಬಿನ್ ಯಳವಯಯ,  ಕಾಳಾರಿ ಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 240/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.55 58647 427465606334 113501011002835

2025
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ, ಹುಲೋಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 324/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.28 120458 54052998903

2026
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಎಸ್.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ, ಚಿೋಲ್ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 76/4, 79, 95 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.95 95756 85005830161

2027
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಯಯ 
ಉ.ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ,

ಕೆಂಪ ೋಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 15/4, 14/6 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.65 68852 64126794028

2028
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗ್ೌಡಯಯ, ಬಸವಾಪಟಟಣ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 54/4 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.42 46586 973989214714 595310100511

2029
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ, ಗುಂಡಿಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.55 52300 54055032404

2030
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ, ನಾರಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 161 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.65 67924 64159569480

2031
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ, ಕುತಿತಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 21/1, 22/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.6 155022 3244101006145

2032
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಆಂಜಿನಪಪ,  ಬಿಸಲ್ಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 12/1, 12/7, 71/P1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.45 42358 3244101001787

2033
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನನರಾಜು, ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 8/2, 8/9 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.79 80912 64181863178

2034
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ.ಬೈರಣಣ, ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.4 136813 64131519703

2035
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಹನುಮಯಯ ಉ.ಭರತ್ ಬಿನ್ ಬ ಮಮಯಯ, ಒಂಭತ್ತನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 29/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.18 116783 540002357143 144001011004362

2036
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಜಿ.ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ, ಪುರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 100395 706960524884 54016406816

2037
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಲ್ುವಯಯ, ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.7 72563 925423695006 3546101011113

2038
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಬಳಗವಾಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.8 81840 808734249016 5812500100818700

2039
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಸುಬಬರಾವ್ ಬಿನ್ ಕಾಳೆ ೋಜಿರಾವ್, ಬಸವನಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.78 79984 613506779010 5812500100735400

2040
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.,ಮರಿಯಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ, ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 54008 866028143196 3546101011187

2041
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಬ ಮಮಲಂಗಯಯ, ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 43/410, 5/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.3 127709 536511316351 3546101011036



2042
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಡಮಲ್ೂಯಯ, ಕಲ್ುೂದೋವನಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 79/6 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.42 46998 513290861026 3546101011189

2043
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಆರ್.ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ, ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 138/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49369 653716044715 119400101001908

2044
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೋತಾರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡನರಸಯಯ, ಕಲ್ ೂರು ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.3 26435 795349730509 32697272270

2045
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ  ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ,  ಗುಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 2/4, 2/10 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.45 49369 704624637536 3546101011116

2046
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಸ ಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಸದದರಾಜು, ತ್ಟವಾಳ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 66/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.6 63286 680043823164 3546101011183

2047
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಟಿ.ರಾಧಕೃಷ್ಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಟಿ.ತಿಮಮರಾಯಪಪ, ಬಾಚೋನಹಟಿಟ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.6 16146 889661285804 11940101000587

2048
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಶೋಖರ ಬಿನ್ ಅಶಾಥನಾರಾಯಣ, ಬಿಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 16/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.4 44731 223533949623 5201029446828

2049
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸೋತಾರಾಮಯಯ, ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 265/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.6 63286 826829136079 113501010009011

2050
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ, ಹಾಲ್ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 7/1, 57 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.4 44731 968143132622 35461010110049

2051
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ, ಬಸವಾಪಟಟಣ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49369 566891968138 3546101006652

2052
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಚಂದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಲಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 115/9,116/14 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 0.92 4370 394508543044 520191028518957

2053
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಲಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 16/1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 0.92 4370 352791332087 520101036659981

2054
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ// ಶಿವಲಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 15/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.88 4180 532983904855 520101036662786

2055
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 149/3,107/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.67 3182 463456101883 149600101001980

2056
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 175/1,107/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.52 2470 220358578338 149600101001794

2057
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಜಿ ಗಂಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 151/1,128/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.90 4275 881547603778 520101036659688

2058
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಗ ೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 3/3,1/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.80 3800 347720615601 652250010193410'1

2059
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಲೋಲಾವತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಥಯಸಾರಥಿ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 7/2,136/1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 1.00 3800 400168842906 520101036652438

2060
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಬೈರೋಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 93/2,93/1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 1.00 4750 473149539884 520101036652624

2061
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ

Y C ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಆರ್ 
ಚಿಕಕಬೈರೋಗ್ೌಡ

ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 80/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 4750 363180220810 10531012688

2062
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಎ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಎ ಅಂಕಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 149/10,142 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.35 1662 593617056935 520101036690666

2063
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಗ ೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 41/1,42 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.89 4227 992246193188 118001011000630

2064
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಂಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗವಿರಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 137 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 0.84 3990 251679619712 13162121001671

2065
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 56/1,57/1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 0.87 4132 577170514720 64008111468

2066
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಅಂಕಯಯ ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.85 4037 336237817748 520101036665378

2067
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಚೋತ್ನ್ ಬಿನ್ ಎ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 93/1,72/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 4750 607489950942 520291029840211

2068
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.50 2373 409903752651 108700101004946

2069
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಪಾಥಯಸಾರಥಿ ಬಿನ್ ಸ ರಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 43/4,159/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 4750 626532437850 30828944093

2070
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 56/2,92/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 4750 575467357708 0'593101026659

2071
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 103/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 4750 623580182131 517302010001808

2072
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 105 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.54 1615 837225195032 517302010004773

2073
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಶಿವಣಣ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 4750 276938293261 520101036690331

2074
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಎಂ ಹನುಮಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.50 2375 916140844491 149600101005305

2075
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದರಾಮಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 127/4ಎ ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 1.00 4750 365295986806 652250010225370'1

2076
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 49/1,44/1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 1.00 4750 541801486207 30665525860

2077
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ರವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 106/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.47 2232 658290412761 149600101002815

2078
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 186 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 4750 426724715573 520101036659661

2079
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 39/5ಎ,39/5ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.79 3752 206533149873 13185059344

2080
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಂದರ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 156/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 4750 940322657292 32331267371

2081
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಮನು ಜಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 2/3,2/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.50 2375 864098450048 652250010423860'1

2082
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಆಇವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 2375 992765672935 16690100004217

2083
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳ ಶಟಿಟ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 4750 762494172225 652250010112810'1

2084
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 67/2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 0.60 2850 778487748863 520101036658851

2085
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 99/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.80 3800 273150673821 149600101110442

2086
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 143/6 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 0.90 4275 556330388301 1318503818-6



2087
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಬಿನ್ ಮಟಪಪ ಉ|| ಶಿವಲಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 127/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 2850 482054470442 520101036668271

2088
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಕರಿಯಪಪ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 104 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.90 4275 489359707738 652250010231190'1

2089
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಜಿ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 135/3,151/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.90 4275 732285636672 16690100024881

2090
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ

ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಗ ೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯ

ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 01.Mär ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.50 2375 880748772081 52010103665290'1

2091
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ// ಟಿ ಕಾಡಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 99/28,184 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.80 3800 77612513884 149600101008171

2092
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ

ಸದ್ಾಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಮಟಪಪ ಉ|| 

ಶಿವಲಂಗಯಯ
ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 127/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.70 3325 506380243508 520101036659424

2093
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ದೋವರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ಶಿವಣಣ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 89/4 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 0.60 2850 520452671808 520101036667494

2094
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಪುಷ್ಪ ಉ|| ಪದಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವರಾಜು ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 108/2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 0.90 4275 821980349305 118001011002382

2095
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿವರುದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕರಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 65 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 0.70 3325 917563003627 520101036659671

2096
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಆಶಾ ಸ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ತ್ಮಮಣಣಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 67/6 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು 0.40 1900 715961329012 118001011005815

2097
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ದುಗಯಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಳಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 66/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.63 2992 552947203907 132715500000345'2

2098
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಈಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.44 2090 648133169749 5201021036658180

2099
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಚನನಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 118/40 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 3200 984460203887 14325001038853201

2100
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ನಾಥಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 197/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 2400 811891859520 641838806763

2101
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಮನೆ ೋಹರ ಬಿನ್ ಕರಿಅಂಕಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 153 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 4000 232900878764 64166073961

2102
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಂಕರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 18 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 4000 218951549240 31283481178

2103
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಚಂದರಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಸದದೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 29/2,112/3b2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.61 2440 464360832748 20156162680

2104
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಮೋಟಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 152,166,162/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.96 3840 444858057820 37313343757

2105
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಜಯರಾಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಮೋಟೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 195,163 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 4000 866190430944 64100554211

2106
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಉ.ಮಾಲೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 116/2,41/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 4000 542173388530 64067515790

2107
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಮಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 127/2,3/7,8/5,1202 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.86 3440 644915083014 126401010008936

2108
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ

70/1A,70/1B,41/2,1/7,

54/2B
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.94 3760 459027878886 64201932994

2109
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಮೋಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 118/p38 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 3200 833128604421 156622000088990

2110
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಸವಿತಾ ಕೆ ೋಂ. ಶಿವಲಂಗಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 196/2,17/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 3200 380342356740 54054071692

2111
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಪಿ.ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 46/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.62 2480 64103176267 64103176267

2112
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕುಂಡಪಪ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 12/1,12/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.11 4000 976557269851 54054068828

2113
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಂ. ಅರವಿಂದ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 167, 169 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.95 3800 543520410778 54054063499

2114
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 129/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.79 3160 629678709774 54054072051

2115
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 42/4,22/7 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.69 2768 693034850839 64102566010

2116
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಶಿವರಾಮಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 170/8,169 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.46 1840 737924119705 64162933560

2117
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಪಿ.ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 62/5,13 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.15 4000 760975311733 54054068147

2118
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ಬ ಮಮಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 118/p4,21/7,23/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.87 3480 971946984021 64141774874

2119
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 118/7 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 3200 212202458908 64150728780

2120
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 61/5,57/2b,1/3a,58/p1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.81 3240 980667466227 64047250279

2121
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಮೆೈಗ್ಾ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 198,118/4p2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.6 4000 5646018801225 64036857515

2122
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ರಾಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 163,100/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.55 2200 452525454328

0024104000302913/77

170719

2123
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 118/P29, ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.2 4000 735240428253 64099593293

2124
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ಎಡಚಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 65/1,152,66/3,42/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.85 3400 224611027255 6401025836-2

2125
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 60/5,10/4,23/1a ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.84 3360 358327675078 64155271615

2126
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಪುಟಟಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 143 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.62 2480 998373993587 54054076179

2127
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಪಿ.ಶಿವರಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ. ಪುಟಟಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 103/3,139/2,140 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 4000 387928680031 54054070315

2128
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ನಾರಯಣ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 143 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.62 2480 246006919180 10371020100003280

2129
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ತಿಗರಳಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 23/1,254 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 3200 436741691565 14325001038853201

2130
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ತಾಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ

23/1,23/2,27/5,28/9,2

9/3
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 2400 985768548242 641838806763

2131
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ತಿಗರಳಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ

47/3,27/1,47/5,47/4,2

7/2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 4000 233290153875 64166073961



2132
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ಟಿ.ಎಲ್ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ ಟಿ.ವಿ ಲಂಗಪಪ ತಿಗರಳಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 4000 464909805982 31283481178

2133
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಟಿ.ವಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಕಲ್ೂಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ

165/8,165/7,27/3,27/8

,27/9,27/10
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.61 2440 684991499754 20156162680

2134
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ದ ಳಿಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 80 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.96 3840 740569490894 37313343757

2135
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರ್ಂಕಟಶಟಿಟ ತಿಗರಳಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 4000 294168738948 64100554211

2136
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ಗುರುಕಾರನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 95,19/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 4000 499693795685 64067515790

2137
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಎ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜಿ.ಸ ಅಂಕಪಪ ಗಬಾಬಡಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 129/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.86 3440 310973127143 126401010008936

2138
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಸ ಯಯ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಗಬಾಬಡಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 106/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.94 3760 382454573552 64201932994

2139
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ಟಿ.ರ್ಂಕಟಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 144/3,216/3,97/1,55/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 3200 618693866193 156622000088990

2140
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆ ೋಂಬಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಉ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಗಬಾಬಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 73/5,61/2ಬಿ,73/6 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 3200 631020825704 54054071692

2141
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಂಬಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕುಳಿಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ

89/1ಎ,74/1ಬಿ,73/8ಬಿ,7

6/6
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.62 2480 393052317559 64103176267

2142
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಎಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಗುರುವಪಪ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 6/1,6/2 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1.11 4000 301035195532 54054068828

2143
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಮಿನುಯಾಬ ೋವಿ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 87/5,87/4,87/3,87/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.95 3800 555718231348 54054063499

2144
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ಗುರುವಯಯ ಬಿನ್ ಕುರುವ ಉ. ಪದ ದೋಡಬ ೋವಿ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 56/2 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.79 3160 270135194850 54054072051

2145
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಗುರುವಯಯ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 5/1,15/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.69 2768 411854368524 64102566010

2146
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ಗುರುಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಪಾಪಬ ೋವಿ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 84/8,84/7,84/11 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.46 1840 824135736942 64162933560

2147
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 84/3,87/7 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1.15 4000 449401973832 54054068147

2148
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ರ್ಂಕಟರಮಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಕ ತ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 95/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.87 3480 697623499795 64141774874

2149
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ಮಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಬಾಣಾಂತ್ಮಾರಿ ಫಾರಸ್ಟ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 1 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.8 3200 924299778251 64150728780

2150
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ದ ಡಡದ್ಾಸಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 126/2,13/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.81 3240 353027571130 64047250279

2151
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ರಾಮಣ ಣ ಬಿನ್ ಲೋ ದ ಡಡ ದ್ಾಸಪಪ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 13/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.6 4000 721535075946 64036857515

2152
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ  ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ದ ಡಡದ್ಾಸಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 13/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.55 2200 329402400697

0024104000302913/77

170719

2153
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಪರಶುರಾಮ ಬಿನ್ ಲೋ. ಲಂಕಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ುರು ಮಾಗಡಿ 96/2, 96/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 22850 269194044015 64133144366

2154
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 311, 307 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 25970 681798920429 113501010006958

2155
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಹುಲ್ ೂರಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ಚಿಕಕಮುದಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 22/5, 24/17 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 18280 554243529305 119402101130837

2156
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ

ಶಿರೋ ಮಹಮದಯಾಸೋನಸಾಬ್ ಬಿನ್ 
ರಾಜಿಅಹಮದಸಾಬ್

ಚಿಕಕಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 43/6, 43/3, 42/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 12450 451687749634 64052382298

2157
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಕೆಂಪನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 215/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 17650 485367770215 3546101009885

2158
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಯಯ ದಂಡೆೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 40/4, 40/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 16610 884385668079 90001000033732

2159
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ರಂಗಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗುಡಡಯಯ ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 167/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 10180 507334994352 113501011006289

2160
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗುಡಡಯಯ ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 167/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 10180 825668683836 11350101100816

2161
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಮಲಯಪಪ ಬಸವಾಪಟಟಣ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.9 17445 729273281683 113501050001269

2162
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸೋತಾರಾಮಯಯ ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 265/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.65 7572 372607127890 113501011000170

2163
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟರಾವ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ, ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 295/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 8100 841538908548 54037257374

2164
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಚಿಕಕಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಜಿ ಕೃಷಾಣಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 14/2.. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 16610 227445742410 54053914115

2165
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಕೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 294/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 7060 807614729760 5953108000057

2166
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ, ಮಲಯಪಪನಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 37/14 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 30240 484580561381 113501011004172

2167
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮಾಗಡಿರಂಗಯಯ ತಿರುಮಲ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 27 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 11220 486173313855 3546101006293

2168
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ .ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಣ ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 228 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 33250 645915528138 5953101001545

2169
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ.ಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದಪಪ ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 192/1. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 32210 418300696881 113501010014632

2170
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರಮತಿ. ಚಂದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ನಿಂಗಪಪ ಸಾತ್ನ ರು ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 32/1, 23/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 24930 384462631975 64096074054

2171
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ. ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್ ಲೋ. ರಂಗಪಪ ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 138 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 22850 653716044715 119400101001908

2172
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಜಿ.ರಾಮನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗ ೋಂವಿದರಾಮುಲ್ು ತ್ ಬರಾಪಾಳಯ ಸ ೋಲ್ುರು ಮಾಗಡಿ 14/1.. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 22850 710935430495 10445360699

2173
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ. ದಿೋಲಪ್ ಬಿನ್ ಗ ೋಂವಿದರಾಮುಲ್ು ತ್ ಬರಾಪಾಳಯ ಸ ೋಲ್ುರು ಮಾಗಡಿ 14/1.. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 22850 964038900457 144001011004179

2174
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಜಿ ಕೃಷಾಣಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 13 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 28050 988464959495 54052995196

2175
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಎಮ್ ಆರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಹೆ ನಾನಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 27/3 A ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.72 11876 264044352700 64071747237

2176
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ರಂಗಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 79/2, 78/1, 87/2, 86/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 12450 655493131547 54053008268

2177
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಯೋಗೋಶ ಬಿನ್ ಗಂಗರಂಗಯಯ ಜುಟಟನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 12450 31764532720



2178
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಉಮಾಪತಿ ಬಿನ್ ರೋವಣಣ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 69/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.9 16405 528918446429 3546101002348

2179
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರೋವಣಣ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 69/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 7060 243942890200 3546101002403

2180
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಕೆ ಜಿ ಕೃಷಾಣಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 27/3, 11 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 11363 500983806448 6792200016196

2181
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಲಂಗಯಯ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 57 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 4980 610884713238 113501011000145

2182
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 27/1, 128/P1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.75 20257 8562222250165 31500980068

2183
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಎಸ್ ಬಾಯಡರಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 14530 3546101004520

2184
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಎಸ್.ಸ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನರಸಂಹಯಯ ಪುರದಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 6/2.. ಪ. ಜಾತಿ ತಂಗು 0.45 11322 963525420834 6253645119

2185
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ರಂಗಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಾಗಡಿರಂಗಯಯ ತಿರುಮಲ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 26 ಪ. ಜಾತಿ ತಂಗು 1 15530 969395933099 136001011003721

2186
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 38 ಪ. ಜಾತಿ ತಂಗು 0.8 13080 794877563040 5953108001031

2187
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಪಪ ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 38 ಪ. ಜಾತಿ ತಂಗು 0.8 25560 823188387638 423101151504

2188
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 4/1B ಪ. ಜಾತಿ ತಂಗು 0.4 11220 673696106127 113501011002938

2189
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಎಸ್ ಬಾಯಡರಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 171, 19 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 9330 230802754756 113501010015448

2190
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಯಯ, ವಿರ ಪಾಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 51/3 ಪ. ಪಂಗಡ ತಂಗು 1 10370 784690513846 64207283953

2191
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಎನ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸೋಯಪಪ ಸುಗಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 62/2 ಪ. ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.73 11835 232200908662 54053751997

2192
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ. ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.92 12286 345000101000206

2193
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
 LODP ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 28/1.. ಪ. ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.92 7086 976530771702 1918101004477

2194
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ

ಜ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಆರ್ 
ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ

ಕರಡಿದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ
92/4,91/1ಬಿ,19/5,19/1,

2,3,18/1
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.00 24934.00 846763642227 0'498101006339

2195
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 27/3,32/2ಬಿ ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.80 24520.00 26620579064 0'498101006530

2196
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಸ ವಿ ವಿನಯ್ ಬಿನ್ ಲೋ// ವಿಜಯ್ ದೋವ್ ಚಿಕಕಸ ಲಕೆರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 55/25,55/27 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.60 32210.00 643158132940 3546101006154

2197
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ// ಸದದಪಪ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 201/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.71 13653.00 496966027433 0'498101007515

2198
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಸಾಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಮಂಚಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 98/2 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.00 27014.00 519971808013 0'498101005787

2199
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಬಿ ಜ ರಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ// ಜಯರಾಮಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 288 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.38 13259.00 208867193631 0'498101006927

2200
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಕುಮಾರ್ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 202/1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.28 9934.00 729772498943 0'498101011890

2201
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಎನ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ನಂಜಪಪ ರಾಂಪುರದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 179/16 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.80 25560.00 683873017849 652250010373700'1

2202
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಲೋ// ಬಿಳಿಯಪಪ ಕರಡಿದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 24 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.00 24930.00 730408236845 0'498101009650

2203
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ

ಬಿ ಹೆಚ್ ರಾಮಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಯಯ

ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 207/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.60 20990.00 0'498101006855

2204
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ತಿಮಮಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 203/4,1ಬಿ,1ಎ,202/4,5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.72 23316.00 578061846237 0'498101004052

2205
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ

ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೋ// 
ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ

ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 192/4ಬಿ,4ಸ, 193/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.52 16666.00 488731782698 913010049842612

2206
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಬಸವಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಸದದಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 93/1ಎ, 93/1ಬಿ ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.61 17893.00 335343381970 0'498101006707

2207
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಚಿನನಗಿರಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 209/1 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.36 11138.00 972068779730 0'498101011661

2208
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಬೈರಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 208/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.66 22153.00 739685269326 0'498101007750

2209
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಚಿಕಕಣಣ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 190 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.00 32210.00 957011509372 0'498101007526

2210
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ//ಬೈರಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 313 ಪ.ಜಾತಿ(ಮಹಳೆ) ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.40 11222.00 859455979187 0'498101006735

2211
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಚಿನನಗಿರಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 185/2,185/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.57 13651.00 414240671049 0'498101008140

2212
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ರ್ಂಕಟಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 187 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.46 14465.00 697118169477 0'498101002046

2213
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 185/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.56 16750.00 288868811491 0'498101013250

2214
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ಹೆ ಂಬಾಳಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 211/1ಸ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.52 13546.00 993359405811 0'498101007658

2215
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಗುರುಲಂಗಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 322 ಪ.ಜಾತಿ(ಮಹಳೆ) ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.00 22850.00 266217977491 0'498101009777

2216
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಹೆ ನನಯಯ ಬಿನ್ ಬೈರಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 313 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.40 12260.00 389443159100 0'498101009345

2217
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ದ ಡದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಬೈರಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 313 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.40 12260.00 752552958984 0'498101013030

2218
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ವರದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ಹನುಮಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 34/1,2,3,35/1,2,33/2 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.00 31170.00 338512974947 54046768955

2219
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 188/8,188/10 ಪ.ಜಾತಿ(ಮಹಳೆ) ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.33 11076.00 826780285785 0'498108011520

2220
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ// ಹೆ ಂಬಾಳಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 211/1ಎ1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.21 6670.00 664371144465 54047043132

2221
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ತಿಮಮಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 87/15 ಪ.ಜಾತಿ(ಮಹಳೆ) ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.00 28050.00 827322425251 0'498101009882

2222
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಚಿನನಗಿರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಕೆಂದ್ಾಸಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 53/ಪಿ1,185/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.80 22440.00 476491911637 0'498101011399



2223
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಗುರುಸದದಯಯ ಬಿನ್ ರಾಚಯಯ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 235/4,318/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.78 27599.00 991251164836 64054989356

2224
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ರಾಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಸದದಯಯ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 330/3 ಪ.ಜಾತಿ(ಮಹಳೆ) ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.00 32210.00 0'498101010087

2225
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಶಿವಣಣ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 3/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.00 32210.00 908687749457 0'498101009338

2226
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ

ಪಿ ಎಸ್ ಸುಜಾತ್ ಕೆ ೋಂ  ಎಸ್ ಆರ್ 
ರ್ೋಮನಾರಾಧಯ

ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 214/3 ಸಾ.ಮಹಳೆ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.84 28762.00 761254573602 0'498101012540

2227
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ// ಮಂಚಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 210/6 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.30 11695.00 457356158696 0'498101006908

2228
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಸದದರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಸದದಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 208 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.34 11753.00 263345705042 0'498101007229

2229
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಸದದಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 208/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.34 10912.00 400827545028 0'498101011626

2230
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ// ಕದರಯಯ ಬ ಮಮಚಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 260 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.90 21609.00 794865112484 0'6612200022252

2231
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ರಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಚಿಕಕರಂಗನಾಯಕ ಬ ಮಮಚಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 252/2 ಪ.ಪಂಗಡ(ಮಹಳೆ) ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.00 25984.00 938165386698 0'498101010093

2232
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 53/11,53/ಪಿ8 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.00 20930.00 0'498101005709

2233
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ// ಕೆ.ಮಾರಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 100/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.00 21970.00 861558016905 0'498101007474

2234
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 127/1,2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1 .00 20770 581292700927 0528101070836

2235
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 95/p2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.60 36480 333253555642 520101042090535

2236
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 174,173,172/1,171/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1 .00 20770 271166112261 15652200017086

2237
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಮಾದಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

127/2,127/4,127/1,58/

2,19/2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.39 20770 210883856714 0497101020462

2238
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಹೆಳವಯಯ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 145,109/2,84/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.60 36480 469155206501 0592101146806

2239
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ

ಪುಟಟತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಹೆೈದೋಗ್ೌಡ 
ಉ ಸದದೋಗ್ೌಡ

ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ
39/10,44,39/6,39/7,39

/2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.80 18280 250753109985 520291013752702

2240
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಎಲೂೋಗ್ೌಡ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 17/12,76/1,79/2,28/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1 .00 20770 873962231779 85017751297

2241
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜು ನಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಂಬಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

13/10,13/9,11/3,29/2,

39/2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.80 18280 694089018522 0497101016955

2242
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಬಿ ವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನಮ್ ಬ ೋಳೆೋಗ್ೌಡ ಮಾದಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ

114/2,119/3,28/2,115/

1b2,113/1a2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1.60 36480 288309585570 0497101012832

2243
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ತ್ಮಮಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಸರಗ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 306/3,101/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.6 17870 612528884736 64119323692

2244
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚಿಕಕಣಣಯಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 99 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1 .00 29090 468759712320 1432500101075801

2245
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ

ಪಿ ಎಮ್ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಎನ್ 
ಮಹದೋವಪಪ

ಅಕ ಕರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 141/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.40 13300 465017638789 54054124716

2246
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ

ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 
ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ

ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ
32/5,25/20,33/1,42/17

,33/6
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.60 16830 766231481089 0528101071511

2247
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಜಯಶಿೋಲ್ ಕೆ ೋಂ ಪರಮಶಿವಮ ತಿಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 416 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1 .00 29090 660477706458 520191003332086

2248
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಜವರದ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ವರದಯಯ ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 521 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.8 24520 912368157388 54041779594

2249
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ನಿಡಗ ೋಡಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 57/1,60/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1 .00 29090 772647241887 0592101071237

2250
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಟಟೋಗ್ೌಡ ನಿಡಗ ೋಡಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 142/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1 .00 29090 739482148996 520101025172642

2251
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ನಿಡಗ ೋಡಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 60/2,61/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.8 24520 459392064121 520101025178421

2252
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ದಿನೆೋಶ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಣಣ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 445/6,467/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1 .00 29090.00 951618492946 3246658572

2253
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮರಿಗ್ೌಡ ನಿಡಗ ೋಡಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 50/1,50/p18, ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.8 24520.00 654387671391 520291013764999

2254
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಮುನಿಭೈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕರಿಯಯಯ ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 325/1a ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.8 24520 420975148619 15652200007196

2255
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಮಾಹಗೋಯಯ ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 520/1,546 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 1 .00 27010 289383923376 15652200018510

2256
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದಯಯ ವಿ.ಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 338/p32 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.6 16830 662628993319 64157487906

2257
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ದ ಡಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದಯಯ ವಿರುಪಸಂದರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 76/p13 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.8 24520 777923563352 15852200011762

2258
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಸ ೋಮ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 84/p2 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.4 11220 558610159791 85007178972

2259
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗಮಾದಯಯ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 198 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.6 19950 442016471994 0592101146757

2260
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ಮುನಿಅಂಕಯಯ ಬಿನ್  ಲೋ ಕರಿಯಯಯ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 101/p7 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.5 13505 985012750752 85024105878

2261
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ವಿ.ಎನ್ ಕೆಂಪ ೋಜಿ ಬಿನ್ ಮಳಯಯ ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 286,452/1,275 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.8 24520 591521703599 31627143119

2262
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
R & R ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಮಮ ಉ ನಾಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜ ೋಗಯಯ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 84/p4 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ 0.8 24520 959960482943 0592101146758

2263
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
AEP ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಬ ಮಮಲಂಗಯಯ, ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ

67/4 66/4C 48 50 

52/2
ಸಾಮಾನಯ AEP 0.8 12000 536511316351 3546101011036

2264
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
AEP ಬಾಯಟಯಯ ಬಿನ್ ಪದದಗಯಯ, ಗುದದಲ್ಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 74/2 ಪ.ಜಾ AEP 1 15000 926173793330 345000101000581

2265
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
AEP ಗಂಗಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಬಾಣವಾಡಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 22/2 45/3 ಸಾಮಾನಯ AEP 0.95 14250 559023359563 1229101015978

2266
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
AEP ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಂಗಯಯ, ಅರಿಶಿನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 79/4 ಸಾಮಾನಯ AEP 0.8 12000 411473396947 10620110056011

2267
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
AEP ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ ನರಸಂಹಯಯ, ಬಾಣವಾಡಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 22/3 45/5 7/2 7/1 ಸಾಮಾನಯ AEP 0.9 13500 831927147070 1229101027317



2268
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
AEP ಶಿರೋ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ ಅರಿಶಿನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 79/3 ಸಾಮಾನಯ AEP 0.8 12000 741520038107 130401011002690

2269
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
AEP ಶಿರೋ ತೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ, ಕನನಸಂದರ, ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 116/2, 131 ಸಾಮಾನಯ AEP 1.5 22500 637202912545 315701500028

2270
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
AEP ಶಿರೋ ರಂಗಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಾಗಡಯಯ, ಅಜಜನಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 53/5, 54/5, 55/5, 55/6 ಸಾಮಾನಯ AEP 0.35 5250 924887389120 520291020970396

2271
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
AEP ಶಿರೋಮತಿ ಪುಟಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಪನಯಯ, ಮಲೂೋನಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 29/1, 17/1, 17/2 ಸಾಮಾನಯ AEP 0.6 9000 307218840366 342001000000474

2272
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
AEP ಶಿರೋ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಸಂಜಿೋವಯಯ, ಕನನಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 28/ಪಿ2, 117, 127/1 ಸಾಮಾನಯ AEP 1.5 22500 518513676006 64136220073

2273
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
AEP ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗುಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ನಂಜುಂಡಯಯ, ಕನನಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 30/7.. ಸಾಮಾನಯ AEP 0.4 6000 285788007876 64030860544

2274
ಉತಾಪದನ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ, 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೋಸಾಯ
AEP ಶಿರೋ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಪದದಗಯಯ, ಗುದದಲ್ಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ ಮಾಗಡಿ 189/3 ಪ. ಜಾತಿ AEP 0.4 6000 786325348505 520191027014904

2275 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟಾರಕಟರ್ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹುಚಚಯಯ, ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 107 ಪ.ಜಾ 1.44 100000 342001000000711

2276 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟಾರಕಟರ್ ಎಸ್ ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ, ಚನಾನಪುರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 2/1 ಪ.ಪಂ 1.31 100000 393305366486 64126780854

2277 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟಾರಕಟರ್ ಎಂ.ಹೆಚ್ ಒಹಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಮಣಣಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ
211/4 211/5 150/3 

132/7
ಸಾಮಾನಯ 1.09 75000 465413305891 64024678880

2278 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ AEP ಡಿ.ಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಲೋ ದ್ಾಸಶಟಿಟ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 52/1ಬಿ.52/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 23040 223483245969 50100227849881

2279 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ರೋಣುಕಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲ. ಪ ೋತ್ಯಯ ನಿೋಲ್ಕಂಠನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 74/1,77/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.00 16000 246322380639 85015497548

2280 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕತಿಮಮಯಯ ಮಸಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 72/3,73/8,73/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 6400 434221697597 64156171541

2281 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ರ್ಂಕಟಾಚಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಶೋಷ್ಯಯ ನಿೋಲ್ಕಂಠನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 72/5,78 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 6400 847292224805 523702010000221

2282 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 12800 639947154613 523702010004467

2283 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮೆೈ.ಗ್ಾ.ರಾಮಚಂದರ ಶಟಿಟ ಹೆ ನನನಾಯಕನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 44 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.00 16000 565976514528 185002101010576

2284 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 280/1,271/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.00 16000 298300479527 54054072459

2285 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ತಿಬಬೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 30/3,233,232/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1 16000 595871061784 5237020100111161

2286 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಹೆೋಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಹೆ ಸಳಿಿಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1 16000 619726649510 54054065066

2287 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಬ ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಸಂಕಲ್ಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 157 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1 16000 969576157440 523704010003673

2288 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಚಿಕಕತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಕರಿಗ್ೌಡ ಮಳ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 433/1,433/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 16000 853317073548 0592101134263

2289 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 105,106 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.5 16000 863774991830 1432500101318101

2290 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಉಮೆೋಶ್ ಮಳ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 373/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.01 16000.00 '565365156743 20308606865

2291 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ರವಿೋಂದರ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 109,110 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 1.13 16000.00 774368060139 520101024407557

2292 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಸದದರಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ. ದ ಡಡಯಯ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 222/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 447897231747 64035961220

2293 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಸರಸಾತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 125 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.8 11680 305794269593 523702010005071

2294 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 276p1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 0.8 12800 767815905726 0528101071425

2295 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಸದದಪಪ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 126 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 1.20 19200 914339524065 0592101031286

2296 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚ ೋಪಯಯ ಅರ್ಾೋರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ
149/6,4/2,110/4b,110/

4a,124/1,57/2
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.6 9200 444945641804 64081189788

2297 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಯವಯಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ
307/3,307/4,308/4,27

6
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 1.2 19200 861151631840 50469177008

2298 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ
59/2,108/4,163/1a,16

3/1b,162/7
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 0.35 5600 736290336711 64115462620

2299 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ದ್ಾಯರ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ
342/1d,283/3,333/6,2

26/6
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1.6 25600 707324799813 0528101000838

2300 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಕೆಂಚಪಪ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 83/2, ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 1.2 19200 797402285783 30037638391

2301 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಮೆೋಂಗಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 479/2,479/4,450/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 0.8 12800 850700027383 540417777624

2302 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ರಾಜಗುರು ಬಿನ್ ಲೋ ಎಂ ದ್ಾಯವಯಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 278/1,306 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 2.00 32000 759252686007 0528101006789

2303 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕರಿಯಪಪ ಸರಗ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.60 8000 850938485933 0528101074375

2304 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಸದದರಾಮು ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 486 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 1 .00 16000 598692848358 0592101133655

2305 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ದೋಶಿಗ್ೌಡ ಉ ಚಿಕಕಣಣ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 450,321 ಸಾಮಾನಯ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 2 .00 32000 968295022168 64024524341

2306 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಕುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕುನೆನೋಗ್ೌಡ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 191/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.8 12800 712550425057 520331001952344

2307 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ರ್ಂಕಟರಾಮು ಬಿಮ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಸರಗ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 83/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.6 9600 716485379243 0528101068476

2308 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್
ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ನಿಂಗಯಯ ಉ 

ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ
ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 84/24, 84/29 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 0.80 12800 989476127153 52029101375063

2309 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಸರಗ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 83/3,83/8,83/8,49/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.70 11200 718937402811

2310 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಕೆಂಪಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಮರಿಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ
33/3,29/2,29/3,28/2,3

7
ಸಾಮಾನಯ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1.2 19200 799171638862 520291004786748

2311 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್
ಲಂಗರಾಜೋಗ್ೌಡ ಉ ರಾಜು ಬಿನ್ 

ದ ೋಳೆಿೋಗ್ೌಡ
ಮಂಗ್ಾಡಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 237/2,232/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.8 12800 550040712527 0497101005984

2312 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಸದದರಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ ಕರಿಗ್ೌಡ ಸರಗ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 83/1,83/2,91/12 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 0.5 8000 828417357064 520291013750467

2313 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 300/1,300/10 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 1 .00 16000 778143530662 0528101071769

2314 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 236/4,229/1a,229/1 ಸಾಮಾನಯ ಉರುಳಿಕಾಯಿ 1 .00 16000 802729028544 520291013753441

2315 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್  ರ್ಂಕಟರಾಯನದ ಡಿಡ  ರ್ಂಕಟರಾಯನದ ಡಿಡ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 4/4,158/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 2 32000 535749576545 4402500100811701

2316 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ದೋಶುವಳಿಿ ದೋಶುವಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 52/1ಬಿ.52/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 2 32000 829726280975 10402560000333

2317 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 12800 982334853831 30826358908

2318 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 59/2,14/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 16000 631374269366 117400101002027

2319 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 263/6,263/8 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 12800 845567370153 35328961996

2320 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 29 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 16000 943663041324 30826358908

2321 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಬಾಳೆಪುರ ಬಾಳೆಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 64 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 12800 804217958731 110701050025298

2322 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಕೆಬಬದ ಡಿಡ ಕೆಬಬದ ಡಿಡ ಕೆ ಡಿಹಳಿೂ ಕನಕಪುರ 35/2,46/1,34/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 12800 860763497433 11690100002688

2323 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 44/P6 44/P10 18/6 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ, ಸೌತ 1.4 22400 283286366126 64007032949

2324 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಹನುಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 47/1A ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.7 11200 561284327906 64080812127

2325 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ರಾಮಣಣ ಜಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ರಂಗಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 71/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.7 11200 311240097441 64123557466

2326 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಗಿರಿಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 7/7, 7/2, 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.7 11200 959749372931 64045110131

2327 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಧಮೆೋಯಂದರ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಂಜಪಪ, ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 91/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.38 6000 207664737282 119402101130585

2328 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಪಪ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 93/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1.2 19200 595429097474 520101029499069

2329 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ, ಬಟಟಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 8/1C ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.5 8000 587220464182 3244101000644

2330 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ ಆರ್  ಬಿನ್ ರಮೆೋಶ, ಖಾಜಿಪಾಳಯ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 32 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರ 0.4 6400 849595067769 64010770721

2331 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಶಂಕರಯಯ ಬಿನ್ ಎಲ್.ದ ಡಡಯಯ,  ಕಾಲಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 244    ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.4 5600 849801968284 5953101000510

2332 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಾವಂದಯಯ, ಮಾಗಡಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 245/52 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.4 6400 633190002283 113501010011236

2333 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ, ರಂಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 53 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.4 6400 447351964527 136001010007208

2334 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 102/2, 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.7 27200 500313334131 36240619496

2335 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪಪ, ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 190/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.35 5600 228273213948 113501011009091

2336 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.6 9600 244633426438 119000135360

2337 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 145/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬ 0.4 6400 664982484454 6411405439

2338 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ದ ಡಡಕೆ ೋಟಗಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ, ಆಲ್ದಕಟಟ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 15/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.45 7200 838187679532 144001011001629



2339 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 39/1 39/7 39/9 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬ 0.4 6400 205833727924 64115400129

2340 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಚಿಕಕಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಗಂಗಯಯ, ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 190/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.3 4800 395319621042 36554134721

2341 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಗಂಗಯಯ , ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 190/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.3 4800 265592484015 3196101015799

2342 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರಂಗಯಯ, ಕೆಂಚನಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 7/P3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.6 9600 662895114270 64109868184

2343 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಜಿಡಿ ರ್ಂಕಟೋಶ ಬಿನ್ ಲೋ.ದ ಡಡಹೆ ನನಯಯ, ಬಿಸಲ್ಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 48 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.7 11200 492406170713 64002045829

2344 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಜಿ ಬಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 88/14 88/1B ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.8 12800 279305980309 64033852962

2345 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 44/P2/38/2B ಸಾಮಾನಯ ಹೋರ 0.8 12800 929821794152 64033666975

2346 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 15/3 26/P5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.55 8800 469100573055 5953108000854

2347 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಜಿ ಆರ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ, ಕಾಮಸಾಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 44/6 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.6 9600 762747741720 30508233855

2348 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಲಂಗಪಪ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 89 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.63 10000 876941400065 64200899105

2349 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಬಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಲಂಗಪಪ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 86/4 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರ 0.7 11200 222436620322 64047201527

2350 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಗಂಗಗುಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಂಗಯಯ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 77/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.8 12800 415078529501 64033292147

2351 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಾಮೆೋಗ್ೌಡ, ಐಯಯಂಡಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 9/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.75 12000 909343423216 119400101000370

2352 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.45 7200 786544766169 1194001000370

2353 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಗಂಗಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ,  ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 38/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.75 12000 541812196915 64167988403

2354 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ  ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.4 6400 352687097151 319901000004971

2355 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ,  ಹಾಯಗನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 15/ಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.8 12800 255776364701 64012161141

2356 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ನಾರಾಯಣ ಟಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 147/1 147/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.65 10400 425553962103 54053752038

2357 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 27/1 128/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.7 11200 521501764051 31500980068

2358 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ.ಗಂಗಯಯ, ದಂಡೆೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 74/ಪಿ3 74/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 16000 893680729467 319901000000032

2359 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಾಳಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.3 4800 492304542317 64135431982

2360 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ನಂಜಪಪ, ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 31 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರ 0.6 9600 602768522129 64161882447

2361 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ತ ೋಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಕೆಂಪಣಣ, ದ ಡಡಯಯನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ
152/4 153/4 153/1 

139/1ಎ
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1.3 20800 980149890180 5953101000710

2362 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಮುತ್ತಯಯ, ಸಂಜಿೋವಯಯನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 111/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 0.45 7200 259257360612 113501011006714

2363 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಸ ಚಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಯಯ, ಸೋಗಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 30 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.8 12800 809387135096 342001000002484

2364 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ ಸಾಾಮಿ, ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 285/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ, ಬಿೋನ್ 0.6 9600 906969917426 3546101003335

2365 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ರಂಗಪಪ ಬಿ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಬಟಟಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.5 7200 552936080038 3244101002064

2366 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಗಂಗಗುಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಂಗಯಯ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.78 12480 415078529501 64033292147

2367 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಗಂಗನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಣಣ,  ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 39/4 39/ 22/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.39 6240 570838879413 64023316911

2368 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಗಂಗರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಕೆಂಪಯಯ, ಚಿಕಕಕಲ್ಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 58/2 58/3 8/11 8/7 8/9 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.8 12800 957171893076 64048295152

2369 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ , ಕಾಮಸಾಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 26/1 26/2 27/6 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.8 12800 688314967077 54053750392

2370 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಕಣನ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 22/6 22/4 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.2 19200 670825191546 64117869734

2371 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ (ಪಾೂಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ) ಮಲಚಂಗ್ ಮಧು ಬಿ ದೋಸಾಯಿ ಬಿನ್ ಶಿರೋಪಾದಗ್ೌಡ, ಹೆಬಬಳಲ್ು ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 177/5 ಸಾಮಾನಯ ಹ  ಕೆ ೋಸು 0.7 11200 775935345491 20007419469

2372 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನೆರಳುಪರದ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಜವರಾಯಿಗ್ೌಡ ಮಂಗ್ಾಡಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 241/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1870 ಚ.ಮಿೋ 4.88 876943504274 165500101003274

2373 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಅರಸೋಗ್ೌಡ ತ್ಗಚಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 89/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 16000 475887993786 520101204187830

2374 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮೆಣಸು ರ್ಂಕಟೋಶ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ, ಕಣನ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 47/6 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 8000 492304542317 3244101004778

2375 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ರಾಮನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 117/P6,7/6 ಪ.ಜಾತಿ.ಮಹಳೆ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 2600.00 337561626786 426101036956

2376 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಚೌಡಯಯ ರಾಮನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 50/1 ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 2600.00 94087472064 64008274003

2377 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮ ಡೂಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 32/4,44/1,170/P2 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 1.00 6500.00 438981862713 0'426101019789

2378 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಅವರಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 60/5 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 2600.00 955728297697 230801000002302

2379 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದರಯಯ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 88/2 ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.39 2535.00 411753728829 902550010041020'1

2380 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ನಾಗರತ್ನ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 80/1 ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 1.00 6500.00 373329751277 148501011004193

2381 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಯಯ ವಾಜರಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 121/7,57/7,57/4,57/5 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.50 3250.00 481813525944 0'90900101004402

2382 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಅಕ ಕರು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ 79/2 ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 3900.00 284786340979 64169742581

2383 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಕೆ ತಿತೋಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 167/2 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.20 1300.00 0593101007478

2384 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಬಾಲ್ರಾಜು, ಜಿ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಲೋ: ಬಸಪಪ ಗಂಗರಾಜನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 115/2 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.14 910.00 405236865062 0593101017496

2385 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಗ ೋಪಾಲ್,ಕೆ.ಎಸ್, ಬಿನ್ ಲೋ: ಸಂಜಿೋವಯಯ ಕಾಳಲಂಗೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 574/1 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 3900.00 952059919746 0498101009950

2386 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಶಿವಶಂಕರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ: ಚಿಕಕರಂಗಯಯ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 41/9 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.21 1365.00 938269431745 0498101008452

2387 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ K.P. ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ G.N. ಚಂದರಯಯ ಗದಗಯಯನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 68/3,261/2 ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.30 1950.00 369729446604 0498101013683

2388 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ರ್ಂಕಟಾಚಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ 91/5 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.80 5200.00 517077239426 0498101007096

2389 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಗುತ್ತಲೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಗ್ೌಡ ಅಬ ಬರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 21/4 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 2600 553085832115 13188054263

2390 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ 
ಉ.ಪಿಣಚಯಯ

ಮೆೈಲ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 452,468 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.30 1950 '380000339986 380000339986

2391 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 69/p4 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 3900 882984096405 1432500100630901

2392 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮರಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಅಬ ಬರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 364/4 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 2600 321830693884 10558041765

2393 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಲೋ.ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಪಟುೂ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 46 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.3 1950 820083827129 1498000101005930

2394 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಸಂಕಲ್ಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 86,111,112,113,114 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 1.00 6500 969576157440 523702010003673

2395 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಸಂಕಲ್ಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 85/1,85/2,85/3 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.80 5200 454654617940 20235238619

2396 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಬಿೋರಹೆಗಗಡೆ ಬಿನ್ ದ ಡಡಹೆಗಗಡೆ ದೋವರಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 45/4 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 1.00 6500 `402336571526 64026000028

2397 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶಯಯ ಮೆೈ.ಗ್ಾ. ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 198,118/p2 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 2600 564601801225 64036857515

2398 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ತ್ ಬಿನಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 44/2,,42/4 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 2600 521145922221 1432500100790601

2399 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 61/5 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.20 1300 980667466227 64047250279

2400 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಡಿ.ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಭುಜಂಗಯಯ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/7 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.4 12240 837974703625 0433101025078

2401 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಭುಜಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 19/21,25/2 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.4 12240

2402 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಜಜೋಗ್ೌಡ  ಭದರೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ
95/5,95/7,85/5,85/6,8

5/3
ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 24480 271481850944 0594101203099

2403 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭೈರೋಗ್ೌಡ ಪಿಚಚನಕೆರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/1,13/4 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 2 61200 640475122012 0437104000087416

2404 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮಾಳಿೋಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡ ಕಲಾಬಳು ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ
30/6,100/3,103/21,10/

3
ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 24480 917883256600 0433101114572

2405 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ವಿರುಪಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 44 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 30600 569121264413 110701011005855

2406 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಚ ಡಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 186/1 ಪ.ಜಾತಿ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 24480 392004755822 0919104000125109

2407 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಶಿಕರಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಗರಯಯ ಕಾಡುಜಕಕಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 49/ಪಿ19,49/6,49/17 ಪ.ಜಾತಿ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 30600 766264590753 145810100024900

2408 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಶಿೋಲಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಮನಾಥಪುರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 4/1 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 24480 554268179280 20234733975

2409 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಚ ಡಾಮಣ  ಬಿನ್ ಚ ಡಯಯ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 35 ಪ.ಜಾತಿ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.6 18360 983188619844 06310110055748

2410 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಸದದಯಯ ಚುಂಚುಕಾಲ ೋನಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/ಪಿ11 ಪ.ಜಾತಿ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.6 18360 741899460487 0631011001403

2411 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಪುಟಟತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕೃಷ್ಣ ಚುಂಚುಕಾಲ ೋನಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 11/ಪಿ11 ಪ.ಜಾತಿ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.6 18360 662824472228 06310110038703



2412 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಶಿವದುಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/49 ಪ.ಜಾತಿ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.4 12240 548262630727 06310110031735

2413 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಚ ಡಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 186/1 ಪ.ಜಾತಿ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.6 18360 392004755822 0919104000125109

2414 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ಚುಂಚುಕಾಲ ೋನಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 11/ಪಿ11 ಪ.ಜಾತಿ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.60 18360 934787540298 06310110069059

2415 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮುತ್ುತಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುತ್ತಯಯ ಅಡಿಕೆಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/2 ಪ.ಜಾತಿ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 22748 06310100006826

2416 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಪುಟಟಶಿವನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಮರಿೋಗ್ೌಡ ಏಳಿಗಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 16/4 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 22748 64081063786

2417 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋನಾಯಕ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣನಾಯಕ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 279/ಪಿ104 ಪ.ಜಾತಿ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 24000 846445098700 35053001139

2418 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ರ್ಂಕಟರಮಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಾನಾಯಕ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 279/ಪಿ109 ಪ.ಜಾತಿ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 24000 804770791328 06320100013155

2419 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಶಿರೋ.ಕೃಷ್ಣ ಬಯೋಟಚ್ ಕ್ಕೋರಣಗರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 187/2,187/3,187/4 ಪ.ಜಾತಿ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 7718000 9142000100090401

2420 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ವಡಕೆಕಟಟ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 75/2,75/3 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1.2 36720   4402500101000301

2421 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಗ್ೌರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 109 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1.2 36720 06310110108147

2422 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ದ ಡಡಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಂಡಗ ೋಡು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 144/9 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 30600 523602010005257

2423 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಚಿಕಕಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪಿೋಚೋಗ್ೌಡ ಚುಂಚುಕಾಲ ೋನಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 6/4 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 30600 523602010005738

2424 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ನಾಗರಾಜೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 7/1 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 24480 523602010008962

2425 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಸದದಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗೋಗ್ೌಡ ವಡಕೆಕಟಟ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 139/3 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 30600 64090464573

2426 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಚಿಕಕಮಣಣಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಂಡಗ ೋಡು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 25/1 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 30600 523602010010521

2427 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡರ್ಂಕಟಯಯ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/33 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 24480 52360201011375

2428 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಂಡಗ ೋಡು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 26/1,26/3 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 30600 06310100008046

2429 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ದ ಡಡತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಮ ಹೆಚ್.ಎಸ್ 
ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ

ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 40/12 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 30600 06310110052112

2430 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಪುಟಟಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 159 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.4 7800 588472383025 33293231744

2431 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಎಂ.ಎನ್ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎನ್.ಕೆ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 13/1,159 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 15300 778938140809 7022500101429201

2432 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಎನ್.ಎಲ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೋ ಎಂ.ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 2/1 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.58 11310 788785205632 33546257474

2433 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಸದದಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 146/2,159 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 30600 276274169663 7022500101950401

2434 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಜವನಮಮನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 44 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 14870 560744125298 523602010007057

2435 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಡಿ.ಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಲೋ ದ್ಾಸಶಟಿಟ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 2 23040

2436 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಶಿವಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದೋಶ್ ಜಿ.ವಿ ಗ್ಾದ್ಾರಾನಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 74 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 19500 502149538641 0433101028955

2437 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕಣಣ ಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 44/19,44/20 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.2 3900 888967783384 0433101026481

2438 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಇಲಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಖುದುಸ್ ಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 19 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 19500 927001427802 25380110006177

2439 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಪಪ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 51/2 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 15600 803740971926 06320110010815

2440 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 118/2 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 19500  328157326597 06320110013717

2441 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಶಿವರತ್ನಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಮಾದಪಪ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 78/3,166/3 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 19500 708478134720 0919104000186100

2442 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಕಾಳಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 37/1 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 19500 889996480736 0632321162594

2443 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ತ್ಗಡೆೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 82/4,23/7 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 15600 823411114546 06323292131715

2444 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಭದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಬಸವರಾಜು, ಕರಲ್ಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 15 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 4080 925551194131 119400101004807

2445 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಬ ೋಜಣಣ ಬಿನ್ ನಾಗಯಯ, ಸುಗಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 42/3 ಸಾಮಾನಯ  ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.3 1950 545885174100 64178328908

2446 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ , ಚೌಡಿ ಬೋಗ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 64/1 64/2 64/3 ಸಾಮಾನಯ  ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 2600 402201988706 64040650535

2447 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಗಂಗಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ, ಮಲ್ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 18 ಸಾಮಾನಯ  ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.2 2040 449378137433 35556221972

2448 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಗಂಗಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ, ಗಜಜಗಲ್ ಪಾಳಯ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 113 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 2.1 1560 531602348205 20308635626

2449 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣಣ, ಬಸವಾಪಟಟಣ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.6 6120 704817453706 113501010016454

2450 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಜಯಣಣ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕಕಣಣ, ಕಣನ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ 105/1 ಸಾಮಾನಯ  ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 2040 359002494748 54055024357

2451 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಕೆಂಪರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕಣಣ, ಮುಮೆಮೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.2 655265312930 64080368133

2452 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮಮತ್ ಕೆ ರ್ೈ ಕೆ ೋಂ ಮೋಹನ್, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 97 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.2 2040 749919151348 64050402716

2453 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡಯಯ, ತಾಯಗದರಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 9 ಸಾಮಾನಯ  ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 2600 768473374591 113501010012067

2454 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ, ಗಗೋಯಶಾಪುರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.33 3366 359002494538 54054758878

2455 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಶಿವಣಣ, ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 54/7 ಸಾಮಾನಯ  ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 2600 513141912963 3546101006485

2456 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ರುಕ್ಕಮಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಗುಂಡಪಪ,  ಹುಲಕಟಟ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.6 6120 463338611199 3546101005812

2457 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಸದ್ಾಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹುಚಚಯಯ, ಸ ೋಲ್ ರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 49/1 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.33 3366 768808945878 144001011000127

2458 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ, ಗಜಜಗ್ಾರಗುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 117/4 117/2 117/9 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.35 3570 629382024848 54054526879

2459 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಉಮೆೋಶ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.2 2040 291973083918 64111292128

2460 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಟಿ.ಎಂ ಮಾರೋಗ್ೌಡ, ತಾಯಗದರಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 10/2 ಸಾಮಾನಯ  ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.25 1625 576567634592 1918101005786

2461 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮುನಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಮಾರೋಗ್ೌಡ, ಮುಮೆಮೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.3 3060 622877517146 64024977925

2462 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಚನನಪಪ, ಮಲ್ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ 65/1 ಸಾಮಾನಯ  ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 2600 344582052896 35097607626

2463 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಡಿ.ಎಂ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಬಸವಯಯ, ದ ಡಡಸ ೋಮನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ 79/8 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.48 4896 785600883827 64052450623

2464 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಟಿ ಜಿ ಪಾಥಯಸಾರಥಿ ಬಿನ್ ಟಿ ಜಿ ಗಂಗಮಾರೋಗ್ೌಡ, ತಾಯಗದರಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 9/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 4080 263502614485 144101231002681

2465 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಶಿವಶಂಕರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಗಂಗಪಪ, ಕರಲ್ಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ 15 ಸಾಮಾನಯ ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.27 2754 260767211624 5812500100046400

2466 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಟಿ.ಆರ್.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ// ರಂಗಪಪ ಇಟಟಮಾಡು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 220 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 3060.00 576825667932 4624000100003800

2467 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 15/1,15/3,15/5 ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ ಬಾಳೆ 0.70 7140.00 819320955224 148501011005113

2468 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 385,114/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 6120.00 496735919209 437104000004060

2469 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ರಾಜೋಶ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಪಪರಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 93/2,215/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 4080.00 234016018724
0919104000025249/7

5482457

2470 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ರಾಮಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 108/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 4080.00 452775260011 148501011001637

2471 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ ಚಿಕಕಕುಂಟನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 3060.00 544485004472 4624001700011220

2472 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ// ನರಸಂಹಯಯ ಬನಿನಗಿರಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 97/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 4080.00 552761610093 148501011002755

2473 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮ ಡೂಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 34/2,75/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 8160.00 438981862713 426101019789

2474 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 11/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 6120.00 638082148142 148501011001633

2475 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 71 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 3060.00 779858634411 148501011001703

2476 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್
ಆರ್.ಇಮೃತ್ ಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ರತ್ನ್ 

ಲಾಲ್
ಅವರಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 37/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 5100.00 531571039508 0'426101012619

2477 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ನಾಗರಾಜು ಬನಿನಗಿರಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 41/11 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 4080.00 224707366514 905250010059810'1

2478 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಬಿ ಬಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆಂಪದ್ಾಯಪನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 33 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 8160.00 638488161387 0'426101015246

2479 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಕೆ.ಅಶಾಥ ಬಿನ್ ಕಳಿಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 200/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 5100.00 262318032180 0'426101030188

2480 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ಭ ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 170/2,187 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.6 6120 726140021939 32038669551

2481 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಮಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದಯಯ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/11ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.8 5200

2482 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕೆ ಕೋನು ದ ಡಾಡಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 51/3,52/2 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.4 2600

2483 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 104/ೆ ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.8 5200

2484 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 98/2ಎಪ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 8160 998858578018 145810015040014

2485 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಭೈರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಭೈರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.5 2040 216866735509 11690100004517



2486 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಹೆಚ್.ಎನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ

ಹೆೋರಿದ್ಾಯಪನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 238/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.6 6120 763299179186 06320100007987

2487 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 146/ಪಿ15 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.4 4080 06320110074688

2488 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಬಿ.ಜುಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜ ಂಜೋಗ್ೌಡ ಗುಳವಾಡಿದ ಡಿಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 104/3 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.2 1300 979362963256

2489 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಭೈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಗುಳವಾಡಿದ ಡಿಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 111/1 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.4 2600 944568435355 11690100004430

2490 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಚಿಕ್ಕಕೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಬೋವಿನಮರದದ ಡಿಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 54/4 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.39 2535 598417711334 117402101006540

2491 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಎಂ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿೋಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 131/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 283732746747

2492 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಹೆಚ್.ಡಿ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 543302215526 0632110005408

2493 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಕೆಂಪಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 178,17/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 367482178730 63201100014639

2494 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಮರಿಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 111/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 328157326597 06320110013717

2495 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಶಿವಮರಿಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 131,208 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 356928654437 06320110015353

2496 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮಹಾಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 43/2,34/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 425635189299 15270010101463

2497 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಮುಳಿಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 5850 98089740625 0594101020919

2498 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಮಾವತ್ ತರೋಗ್ೌಡ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 98/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 878903212482 06320110007105

2499 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಹದೋವು ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 53 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 105831556

2500 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಸುಮಿತ್ರ ಕೆ ೋಂ ವಿಜಯಪಪ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 116 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 494653636983 06320100014972

2501 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಬ ೋಳಕಾಯತೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 127,128/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 993002761395 06320110010307

2502 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳಯಯ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 77 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 652062441751 06323211022107

2503 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಹೆಚ್.ಜಿ.ಯಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಗುರುವಯಯ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 96/1,96/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 724424357816 06320110074954

2504 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಹೆಚ್.ಸ ಮುನಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಕ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 258575303729 06320110066072

2505 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಚ ಡಾಮಣ ಕೆ ೋಂ ಚ ಡಯಯ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 183/1 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.6 3900 983188619844 06310110055748

2506 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಶಿವಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಬಂಡಗ ೋಡು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 36 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.8 5200 741899460487 0631011001403

2507 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಂಡಗ ೋಡು ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 1 6500 662824472228 06310110038703

2508 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಗವಿಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/19ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.8 5200 392004755822 0919104000125109

2509 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಜಯರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಮ ಚಿಕಕರಾಜು ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 1 6500 934787540298 06310110069059

2510 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕೋರೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 1 6500 06310100006826

2511 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಕುನನಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಗುಂಡಯಯ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/ಪಿ20 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 1 5200

2512 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 119/4 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 1 6500

2513 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಮಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದಯಯ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 17/11ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.8 5200

2514 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕೆ ಕೋನು ದ ಡಾಡಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 51/3,52/2 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.4 2600

2515 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 104/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.8 5200

2516 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಯಪಪ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ 177/4,115/4 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.4 2600

2517 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಆರ್.ಗಿೋತಾ ಕೆ ೋಂ ಪುರುಷ್ ೋತ್ತಮ ಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 145,144/3 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 1 6500

2518 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 90/1,87 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 8160

2519 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ಶಿವಗಿರಿ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 264 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 10200

2520 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಸದದಯಯ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.8 5200

2521 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಕೃಷ್ಣಪಪ .ಹೆಚ್.ವಿ ಬಿನ್ ಹಲ್ುಗೋಗ್ೌಡ ವಿೋರೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ
108/2,87/1,89/6,86/ಪಿ

2
ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 1 6500

2522 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಶಟಿಟ ರಾಂಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 77 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.2 1300

2523 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಭೈರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಭೈರಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 41/2 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.2 2040

2524 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಹೆೋರಂದ್ಾಯಪನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 238/1 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1.2 6120

2525 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್  ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 146/ಪಿ15 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.4 4080

2526 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಯವಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 90/1,87 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 0.8 8160

2527 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ 1st ನಿವಯಹಣ್ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ಶಿವಗಿರಿ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 264 ಸಾಮಾನಯ  ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ 1 10200

2528 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಎಸ್ ರೋಣುಕಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಶಿವಲಂಗಯಯ ಹೆಗಗಡಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 113/1,112/1 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.30 9180.00 866681709875 0'426101009468

2529 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಹೆಗಗಡಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ
101/8,101/9,101/10,1

01/11
ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.30 9180.00 609437219184 0'90900101003969

2530 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಸ ಎಂ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಚೌಡಯಯ ಚಿಕಕಕುಂಟನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 8/3,8/1 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 12240.00 905250010040040'1

2531 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನಾನಬ ೋವಿ ಕತ್ತಳೆ ಪಾಲ್ಯ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 264 ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 6120.00 536524570601 0'90900101016119

2532 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಸುನಿೋತ್ ಕೆ ೋಂ ಸೋನಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 61/2P2, 61/1 ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 351131164960 64052844992

2533 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಬಿ ಪಿ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಗ ೋಪಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 90/3 ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.80 24230.00 882642621066 520141001132179

2534 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಬಿ ಪಿ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಬಸವಯಯ ಬನಿನಗಿರಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 161/19 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.80 8930.00 327512705639 0'426101020705

2535 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಎಲ್ೂಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಣಣ ಬತ್ತಂಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.10 3060.00 602895637953 848110110003795

2536 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಬೈರಾರಡಿಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರಡಿಡ ಕಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ
21/P17,21/P1,21/P18,

21/3,21/P2
ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00 982865662030 905250010050900'1

2537 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬತ್ತಂಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 7/3. ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 712400789883 230801000001365

2538 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಆನಂದ ರಡಿಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರಡಿಡ ಕಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 93 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 867890467326 437104000004183

2539 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಸುಮಿತ್ರ ಕೆ ೋಂ ಆನಂದರಡಿಡ ಕಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 250 ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.39 11934.00 317112721452 437104000006583

2540 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಕಂಚಿೋವರದಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾಯಿಗಯಯ ಉರಗಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 268/3 ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.20 6120.00 541190374019 0'426101029009

2541 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಚಿನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಲ್ ಫಣೋಶೋಖರ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ 147/148 ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 726865124954 426101034919

2542 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ. ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ., ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 434/1,399/1 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 11700 211783633474 64085300894

2543 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ವಿಶಾೋಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ನಿಂಗಯಯ ಲಾಳಘಟಟ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 107/1. 107/6 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 7800 505158335136 104401010020214

2544 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಗುತೂೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪ ಣೋಯಮ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 301/1 253/3.253/4 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 7800 958979167119 520191059455485

2545 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಯಯ ಹೆಚ್, ಮಾಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 224/6a.232/3.233/12 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 7800 834713183706 520101252889106

2546 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಪಿ. ಆರ್. ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಪಿ. ಜ. ರಾಮಸಾಾಮಿ ಕೆ ಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 7800 885748721548 1432500100615500

2547 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಸ ದ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಚಲೂ ಬಟಟಯಯ ಬರಹಮಣಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 39/ಪಿ30 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 7800 842122427672 165500101001614

2548 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಕೆಂಗಲೂೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ, ಉ. ಗುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ
135/1p,125/7a,125/12

,125\13,125/17
ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 7800 363227462060 1432500100994200

2549 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ ಬರಹಮಣಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 24/P5 ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 7800 581181151081 ,143250010071260

2550 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಹೆ ಂಬಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಶಿವಲಂಗಯಯ ಕ ಡ ಿರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 201/2,202/2,202/3 ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 7800

2551 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಹೆಚ್. ಎಸ್. ಚಮದರಪರಭ ಕೆ ೋಂ. ರಮೆೋಶ್ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 17 ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 11700 835790011682 252910100729

2552 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಪಿ.ಆರ್. ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಬರಹಮಣಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ 255/1 ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 11700 650043247005 04122010025160

2553 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಸಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ದ್ಾಯವರಸೋಗ್ೌಡ ಹೆಚ್.ಬಾಯಡರಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 103 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 7800 318111576286 1432500101642501

2554 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಕಾಡಮಮ ಕೆ ಂ.ಲೋ. ಬಳಕೆರ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ತ್ ಬಿನಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 58/2 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 7800 603878253444 520291004772097

2555 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಕೆ.ಪಿ.ಶಿವರಾಮು ಬಿನ್ ಕೆ.ಪುಟಟಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 139/2 ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 11700 388792868031 15662200023959



2556 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಮರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕ ರಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 148/p20 ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.30 5850 942777198514 31764086081

2557 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 1/1,69/3,117/1,118/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 11700 289651140501 3298667919

2558 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಜಿ.ಡಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 75/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 7800 860432198211 1432500102321000

2559 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಸ.ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 127/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 7800 271239241222 15662200027285

2560 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಸ.ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಬಿ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಟಿಟಗನಹೆ ಸಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 156/4,156/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 11700 637575742653 520101024403233

2561 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕ ರಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 98/4,98/1,104/5,104/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 11700 536563290691 1432500101452300

2562 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಚಾಮರಾಜು ಮಳ ರುಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ 400/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 15600 882091008084 0592101136771

2563 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಸಾದಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 443/4 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 41051144894 64022798053

2564 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಶಿವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ನೆಲ್ಮಾಕನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ
187/6,47/3,187/1,2/9a

2
ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.35 6825 949302612900 520101025168548

2565 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರ್ಂಕಟಮಲಾೋಗ್ೌಡ ಎ ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 109/1,2/3,2/2 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.60 11700 694002795591 64136351482

2566 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಮಹದೋವು ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಸಾದಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 14/p3 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 7800 926441994812 64025030598

2567 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ದುಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚೌಟೋಗ್ೌಡ ಅಂಕುಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 110/1 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 979480796538 0592101135495

2568 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಎಸ್ ಚಿಕಕಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 438/1 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 297560383012 104401011002439

2569 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಹೆಚ್ ಕೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 378/ 4 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 301884120243 15642200030320

2570 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮೆೋಲಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 578/3 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.65 12675 819752366149 0592101029009

2571 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 789099296993 64116338385

2572 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಐ ಎಸ್ ಸ ೋಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ 489 ಪ.ಜಾತಿ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.6 11700.00 815828782748 520491013753458

2573 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಆರ್.ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಅವರಮಾಳ  ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 258/5,25,8/1,257/6 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.8 15600 482677163316 20158942590

2574 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಆರ್.ಸ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಅವರಮಾಳ  ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ 121/3,12,118/1,112/4 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 1 19500 209355010582 31904207227

2575 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP  ರ್ಂಕಟರಮಣಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಮುನಿರ್ಂಕಟ ಮರಳಗರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ 81/1,81/1ನಿ2,86/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.8 15600 657090170718 0433101011307

2576 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಪಾಪೋಗ್ೌಡ ಜವರಮಮನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ 44 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.8 14870 560744125298 523602010007057

2577 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಮಾಗಡಿ ರಂಗಯಯ, ಆಲ್ ರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 65/3 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.2 8100 627466454235 477101006885

2578 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಾಲ್ ನಾಯಕ, ತ್ಗಚಕುಪಪ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 25/1 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 530912457448 64064053780

2579 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಯಯ ಕೆಂಚನಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 30/10A ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.3 9180 740704035749 3244101004273

2580 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ಮಣಣಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 28/5 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 354832810962 144001011003767

2581 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 23 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.2 3900 587645673423 317715251358

2582 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಗಂಗರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಂಗಯಯ, ನಾಯಕನಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 18/1B ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.3 5850 750416482635 1918101002030

2583 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಮಲೂೋಗ್ೌಡ, ಮುಮೆಮೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 94/2 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 12240 622877517146 64024977925

2584 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ ನರಸಂಹಯಯ,  ಬಾಣವಾಡಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 22/3 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 12240 530912457469 831927147070

2585 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಕೆ ಎಸ್ ರುದರೋಶ ಬಿನ್ ಶಿವರುದರಯಯ, ಕನಕೆೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 81    ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 12240 389627566389 85056140190

2586 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ, ಕೆ ೋರಮಂಗಲ್ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 105 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 12240 354832810978 144001011004145

2587 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಜಯಶಂಕರ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಬಾಚೋನಹಟಿಟ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 62/1 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 12240 630537279776 8693101158353

2588 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಎಂ. ಎನ್ ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್ ಲೋ ನಂಜಪಪ,  ಮತಿತೋಕೆರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 98/3 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 717281369027 113501010014285

2589 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಸಜಜಪಪ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 122, 123 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.5 15300 566890226951 13176057235

2590 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಗಂಗಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹುಚಚಹನುಮಯಯ, ಮತಿತೋಕೆರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 19 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.2 3900 863209542713 113501011001603

2591 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಕಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಅಂಕಯಯ, ಮೆೋಲ್ನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 2 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.2 3900 321830293202 3546101008379

2592 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಹೆಚ್.ಜ ಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ ರಂಗನಾಥ ಕೆ, ಕಲ್ ೂರು ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 72/2 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 12240 98745869586 113501010015975

2593 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಯಪಪ, ಬಾಳೆಕಟಟ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 20/1 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.5 15300 804614450780 64117656578

2594 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನರಸಯಯ,  ಕೆ ೋರಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 6 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.8 15600 209689727810 1318307096

2595 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ, ಅರಸನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 80/3 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 980929508616 144001011001827

2596 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಸ.ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಂದರಯಯ, ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 167/4 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.3 9180 533781069774 445101018006

2597 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಶಿರೋ ನರಸಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರಂಗಯಯ, ಕುದ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 34/8 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.2 3900 277548523194 54053005642

2598 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಗ್ೌಡಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ,  ಶಾಯನುಭ ೋಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 40/2 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.2 3900 537330903517 10406851196

2599 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುಡಡಯಯ, ಗುಡಡಯನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 109 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.8 15600 701112538723 5812500100415200

2600 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಪಪ,  ಹಕ್ಕಕನಾಳು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 21/1 22/11 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.3 9180 331389895536 64169546902

2601 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ರಾಮಕಕ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದಯಯ,  ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 51 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 12240 321786650988 54054749148

2602 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಪಿ. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ, ಹಕ್ಕಕನಾಳು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 32/2 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.2 6120 887003822066 64042450669

2603 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಕೆ ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಕೆ ಕಕ್ಕಕೋರಯಯ, ಹಕ್ಕಕನಾಳು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 22/6 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.2 6120 210063489862 54054750028

2604 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದಪಪ,  ಕರಲ್ಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 136/1B ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 696309280313 64183701147

2605 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಎಂ ಆರ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ರಂಗಪಪ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 68/4 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.2 6120 632265364160 04862020000321

2606 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಎಂ.ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ ಮಲಯಪಪ, ಮಾನಗಲ್ುೂ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 1/5B ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.5 15300 609115038909 64049103731

2607 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಅಕಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ, ಮತಿತೋಕೆರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 58/2 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 12240 975868125607 113501011002634

2608 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಮ ಡೂಗಿರಯಯ,  ಮತಿತೋಕೆರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 29/1 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.2 3900 716535357082 119402101131092

2609 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಅಂದವಯಯ, ಮಲ್ೂವರಪಾಳಯ, ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 92/15 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.3 9180 286365814530 31686348195

2610 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಮಂಜುನಾಥ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ, ವಡಡರಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 34/1A ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 920585514414 0445101022786

2611 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಂಕಯಯ, ಚಕರಬಾವಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 27/1 27/2 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.3 9180 255776364701 113501011000332

2612 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 140/1 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.3 9180 425553962103 64020340968

2613 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಕಾಡುಮಾರನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 18/3 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 521501764051 54053745951

2614 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ರವಿೋಂದರನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ವಡಡರಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 34/1B ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 893680729467 54034770355

2615 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ, ಕಣನ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 5681B ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 12240 492304542317 3244101004778

2616 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಹನುಮಯಯ, ಮಲೂಕುಂಟ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 43 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 602768522129 6403933310

2617 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಕಣನ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 64/6 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 980149890180 37487042964

2618 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP  ಬಿಳಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ, ಗಜಜಗ್ಾರಗುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 179/4 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 259257360612 136001011003553

2619 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಹೆಚ್ ಜಿ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಎಲ್ ಗಿರಿಯಪಪ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 51/4 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.3 9180 208737701899 113501010014871

2620 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಗಬ ೋರಯಯ, ದ ಡಡಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 11/3 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 859722880155 64081625477

2621 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುದದಪಪ, ಐಯಯಂಡಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 26 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 12240 422976690498 33355990725

2622 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಎಂ.ವಿ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಪಪ, ನಾಯಕನಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 24/1 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.3 5850 765743114714 1918101001887

2623 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಪರಮಿೋಳಾ ಕೆ ೋಂ ಪಾಲ್ನೆೋತ್ರ, ಕಣನ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 89 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.7 21420 456555513105 54055029560

2624 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಗಂಗಯಯ, ಚಂದ ರಾಯನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 75/2 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.8 15600 909592103330 3546101000809

2625 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ಕೆ.ಆರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣಣ ಸದದಪಪ, ಎಣ್ಣಗರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 47/8 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.3 9180 740077681855 445101023547

2626 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ರಂಗಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ, ದಮಮನಕಟಟ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 30 ಟಿ.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 12240 917681927693 64132051437

2627 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ G-9 ಬಾಳೆ AEP ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಯಯ  ಪವಯತ್ಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 8/3 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 7800 319641327240 64038716004

2628 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಎಂ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜು ಶಾಯನುಮಂಗಲ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 182/1 ತ್ರಕಾರಿ 0.70 14000.00 521331186792 147401011001160

2629 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ವಾಜರಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 12/18,11/21 ತ್ರಕಾರಿ 0.60 12000.00 555721454640 0'426101034760



2630 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕರೋಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ವಾಜರಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 3/2. ತ್ರಕಾರಿ 0.80 16000.00 410807184792 905250010067600'1

2631 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನಾಗಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಜಿವಯಯ ವಾಜರಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 11/35,9/18 ತ್ರಕಾರಿ 0.60 12000.00 318955516913 0'426101022013

2632 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ ವಾಜರಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 10/4. ತ್ರಕಾರಿ 0.60 12000.00 909022148877 0'426101098212

2633 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ವಾಜರಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 12/19. ತ್ರಕಾರಿ 0.20 4000.00 639076305708 0'426101034249

2634 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಎಂ ಕೆ ಹೆ ನನಬೈರಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 142/1,142/3 ತ್ರಕಾರಿ 1.00 20000.00 10729281241

2635 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಲೂೋಶ್ ರಡಿಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರಡಿಡ ಕಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 82/2,81/1,88/1,83/7 ತ್ರಕಾರಿ 1.00 20000.00 678867924555 437104000004817

2636 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೃಷ್ಣರಡಿಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರಡಿಡ ಕಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 1/2,82/1 ತ್ರಕಾರಿ 0.36 7200.00 270525485265 6087964608

2637 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಟಿ ಆರ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರೋವಯಯ ಬನಿನಕುಪಪ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 75/13,81/6 ತ್ರಕಾರಿ 0.40 8000.00 384726074006 437104000092560

2638 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಮುತ್ತಯಯ ಕುರುಬರಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 37/P1 ತ್ರಕಾರಿ 0.80 16000.00 683327149007 520101215544

2639 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಕುರುಬರಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 51/10 ತ್ರಕಾರಿ 0.80 16000.00 622586054008 520101048528737

2640 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಮುತ್ುತರಾಮಯಯ ಕುರುಬರಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 1/2D1 ತ್ರಕಾರಿ 0.30 6000.00 987331244942 426101102282

2641 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮುತ್ತಯಯ ಬಿನ್ ಕುಂದ್ಾಳಯಯ ಕುರುಬರಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 84 ತ್ರಕಾರಿ 1.00 16000.00 795902530170 9052500100510400

2642 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಅವರಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ

61/11,61/9,61/5,61/4,

61/2
ತ್ರಕಾರಿ 0.40 8000.00 775889096307 0'426101017101

2643 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಸದದಯಯ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 119/ಪಿ4 ತ್ರಕಾರಿ 0.55 11000.00 830271621515 0'593101036986

2644 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಡಯಯ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 7/2ಎ,7/2ಬಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 16000.00 753183827551 4438101001600

2645 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೆ ಬಿ ಮಹಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಬಸಪಪ ಕೆೋತ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 185/2ಎ1 ತ್ರಕಾರಿ 0.40 8000.00 952156988417 443810100118

2646 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಮಂಚಯಯ ಚಿನಾನಪುರದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 298/1ಎ ತ್ರಕಾರಿ 0.50 10000.00 540983615832 0'498101000661

2647 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿವರಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ// ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕುರುಬರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 3/2,198/5 ತ್ರಕಾರಿ 0.78 15600.00 166400101002420

2648 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಶೋಷ್ಗಿರಿಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 77/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.60 12000.00 692535928031 3836101000603

2649 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಎಂ. ಕೆ. ರ್ಂಕಟೋಶಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// 
ಮೋಟಯಯ

ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 92/2,92/4 ತ್ರಕಾರಿ 0.18 3600.00 758832360086 4438101000958

2650 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಎಂ.ಎಂ.ಹೆ ನನಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// 
ಚಿಕಕಮೋಟಯಯ

ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 123/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.80 16000.00 827747648620 4438101002135

2651 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಾಮರಾಜು ಬಿನ್ ಚಾಮಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 45/1,46/1,130,147 ತ್ರಕಾರಿ 0.40 8000.00 640878564800 1372155000003580

2652 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಹೆಚ್ ವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹುಲಗ್ೌಡ ತಂಗಿನಕಲ್ುೂ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 41,48/1 ತ್ರಕಾರಿ 0.50 10000.00 625991649172 3439003241

2653 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ನಿಂಗ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// 
ಚಿಕಕಯಾಲ್ಕೃಷ್ಣ

ಹೆ ಂಬಯಯನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ (ಮಹಳೆ) 136/3 ತ್ರಕಾರಿ 0.38 7600.00 699800648261 33859984276

2654 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ಸದದಯಯ ಕೆೋತ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 201/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.60 12000.00 819703784754 4438108000176

2655 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಉ|| 

ರ್ಂಕಟಬ ೋವಿ
ಬುಡಡಬ ೋವಿದ ಡಿಡ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 95/6 ತ್ರಕಾರಿ 0.80 16000.00 503996064477 905250010098840'1

2656 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪಿ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 186 ತ್ರಕಾರಿ 1.00 20000.00 426724715573 520101036659661

2657 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಚಯಯ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ (ಮಹಳೆ) 78/6 ತ್ರಕಾರಿ 0.80 16000.00 443290849045 652250010235540'1

2658 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಾಮರಾಜು ಬಿನ್ ಚಾಮಯಯ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 46/1 ತ್ರಕಾರಿ 0.46 9200.00 640878564800 13271550000003500

2659 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಲ್ಕಕಪಪನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ (ಮಹಳೆ) 32/4,28/4 ತ್ರಕಾರಿ 0.54 8640.00 911519875286 85055222144

2660 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಮಟಟಬಾಯಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ (ಮಹಳೆ) 5/1. ತ್ರಕಾರಿ 0.60 9600.00 902474685138 652250010235540'1

2661 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಹೆಗಗಡಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 143/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.40 6400.00 536708622616 0'426101102194

2662 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪರೋಮ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಗಡಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 143/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.40 6400.00 669171969263 16700100016473

2663 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮುತ್ತಯಯ ಬಿನ್ ಕುಂದ್ಾಳಯಯ ಕುರುಬರಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 43/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.80 12800.00 795902530170 905250010051040'1

2664 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮುಯಿನ್ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಖಲ್ಂದರ್ ಸಾಬ್ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 46,45/14,5/2 ತ್ರಕಾರಿ 1.00 15000.00 609861004020 0'593101203629

2665 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಎಂ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪನಾಗಯಯ ಮಾಯಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 123/1 ತ್ರಕಾರಿ 0.80 12000.00 268345390543 118001011007348

2666 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಆನಂದ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಕೆೈಲಾಂಚ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 151/1 ತ್ರಕಾರಿ 0.88 10605.00 877916137516 13185064808

2667 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಮಾಯಣಣ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 123/3 ತ್ರಕಾರಿ 0.50 7000.00 207077535919 0'593101032430

2668 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಮಾಯಣಣ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 80/1 ತ್ರಕಾರಿ 0.70 7000.00 207077535919 0'593101032430



2669 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಲಂಗಯಯ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 63/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.45 7000.00 961233581025 4438101000747

2670 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಸದದಯಯ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 119/4 ತ್ರಕಾರಿ 0.80 16000.00 830271621515 0'593101036986

2671 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಅರಸೋಗ್ೌಡ ಉ.ಕರಿಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣೋಫುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 124/3,117/1a2 ತ್ರಕಾರಿ 0.40 8000 784330406955 520101204169875

2672 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಬ ೋರಿತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣೋಫುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 141/1 ತ್ರಕಾರಿ 0.40 8000 406246688957 520101204199881

2673 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಕಮಳ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 38/3,38/6 ಬಂಡೆ 0.40 8000 287570774277 33039550648

2674 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಸವಿತಾ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ.ಪುಟಟಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಲಾಳಘಟಟ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 82/2 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 16000 898766748550 1432500102929001

2675 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 10/1,66/5 ಸೌತ 0.60 8000 525226779254 1432500103326701

2676 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲೋ.ಬಟಟಯಯ ಬರಹಮಣೋಫುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 39/p35 ಸೌತ 0.80 12000 546403101130 520101204212169

2677 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಾಮಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ತಿಬಬೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 128/2 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.20 4000 391498528428 119001058848

2678 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರ್ಂಕಟಚಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಶೋಷ್ಯಯ ನಿೋಲ್ಕಂಠನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 72/2,72/5,72/6 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 8000 847292224805 523702010000221

2679 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಬೈರಯಯ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 223/5,223//4 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 8000 744276840360 0600101006873

2680 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲೋ.ಪುಟಟಲಂಗಯಯ ಕೆ ೋಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 59/11 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 8000 635294245506 520101252830640

2681 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಆರ್.ಲ ೋಕೆಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 19/1,61//3B 61/3A ಟ ಮೋಟ ೋ 0.60 12000 640496951450 104401011001083

2682 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಟಿ.ರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಬಬೋಗ್ೌಡ ತ್ಗಚಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 170/2,128/3,73/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.6 12000 970916915268 0592101131782

2683 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಅರ್.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 20/4,109/5 ಬಿೋನ್ 0.60 12000 669424926331 523702010004648

2684 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪುಟಟಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 119/9,119/7,72/4,96/4, ಟ ಮೋಟ ೋ 0.35 7000 739908051874 119000244755

2685 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ನಾಗವಾರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 198/7b,198/8 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 8000 558808631809 198200101000369

2686 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚನನಮಮ ಕೆ ಂ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 7/3 ಬಂಡೆ 0.40 8000 966409216282 104401011004260

2687 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 7/3 ಬಂಡೆ 0.40 8000 259822340089 104401011003988

2688 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೃಷ್ಣಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ.ಬೈರ ೋಜಿರಾವ್ ಲಾಳಘಟಟ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 58/2 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 16000 584137992932 01190005601

2689 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣೋಫುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 60/p18 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.60 12000 862882047476 64149615374

2690 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 124/1,129/7 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.60 8000 838685687298 1432500103801801

2691 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಸದದಮಮ  ಕೆ ೋಂ. ಲಂಗಯಯ ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ

103/9,194/3,164/4b,19

1/10,103/5
ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 16000 306586053827 64118867124

2692 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್  ಲೋ.ಭದರೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಡಿಕೆಹೆ ಸಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 495/1 ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.30 6000 323106317109

2693 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಎಂ.ಕೆಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 15,13/1, ಸೌತ 0.40 8000 940170168366

2694 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಸದದಮಮ ಕೆ ಂ. ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಪಟುೂ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 207 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.50 8000 307716959731 108200101009444

2695 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ತಿಮಮರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಪಟುೂ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 114,206/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 38.00 7600 928642966445 0592119000265

2696 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 30/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 1.00 20000 344314031816 0592101031617

2697 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಎಲಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಕೆಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 169/3a ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 8000 497823450589 54041752928

2698 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರೋಣುಕಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲ. ಪ ೋತ್ಯಯ ನಿೋಲ್ಕಂಠನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 74/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.60 8000 246322380639 85015497548

2699 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರೋಣುಕಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲ. ಪ ೋತ್ಯಯ ನಿೋಲ್ಕಂಠನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 74/1 ಸೌತ 0.60 12000 246322380639 85015497548

2700 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ದ್ಾಯವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 440 ಬಂಡೆ 0.4 8000.00 493396929542 64009139573

2701 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ. ತಿಬಬೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 2/2a1 0.33 6600.00 488630047106 1432500103856701

2702 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಂಗಳಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಶಿವಣಣ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 132/4 ಬದನೆ 0.4 8000 777089785655 64075558870

2703 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕಮಮ ಕೆ ೋಂ. ರಮೆೋಶ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 382/2,13/2B,382/3 ಸೌತ 0.8 16000 64041512754

2704 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ ಬರಹಮಣೋಫುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 291 ಸೌತ 0.8 16000 368733379198 520101206583989

2705 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ಬ ಮಮನಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 224/8 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 16000 825984175673 1432500100437801

2706 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ತ್ಮಮಯಯ ಉ. ಬಟಟಯಯ ಬರಹಮಣೋಫುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 39/p39 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 16000 467689334536 1432500102708101

2707 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಕೆಂಪಯಯ ಬ ಮಮನಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 24/11 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 16000 466966978328 32292169056



2708 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ ಬರಹಮಣೋಫುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 39/p16 ಬದನೆ 0.2 4000 819116001011 520101204146417

2709 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಜ ೋಗಯಯ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಬರಹಮಣೋಫುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 40/ಎ, 40/2ಬಿ ಬದನೆ 0.6 12000 334184927269 13197048431

2710 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಬಟಟಯಯ ಉ.ಮೋಟಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ ಬರಹಮಣೋಫುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 294 ಬದನೆ 0.8 16000 438074013382 520101206549616

2711 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಗಿರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ರಾಮಯಯ ಬರಹಮಣೋಫುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 253/2,249 ಸೌತ 0.6 12000 728440930261 520291040293659

2712 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ. ರ್ಂಕಟಯಯ ಬರಹಮಣೋಫುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 239 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 8000 667196010841 520101042103300

2713 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್  ಲೋ. ಚಿಕಕತಿಮಮಯಯ ನಿೋಲ್ಕಂಠನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 72/3,73/8,73/2 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 8000 434221697597 64156171541

2714 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿರೋನಿವಾಸ  ಎಂ.ಬಿ.ಬಿನ್ ರ್ಮಕಟರಮಣಯಯ ಮಲ್ೂಂಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 22 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.6 12000 490951989424 520101204141891

2715 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಅಂಕಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮರಿಯಪಪ ನಾಗವಾರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 226/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 8000 548730332104 520101053024202

2716 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಯಾಲ್ಕ್ಕಕ ಉ. ಗ ಡಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ರ್ಂಕಟಯಯ ಹೆಚ್.ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 338 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 8000 506292448407 520101252912876

2717 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಂಕಯಯ ಮೆೈಲ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 464/4 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 8000 676049512440 520101252903151

2718 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 41/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 16000 639947154613 523702010004467

2719 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ ಬರಹಮಣೋಫುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 39/p4 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 8000 687880773691 1432500100939601

2720 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಚಾಮರಾಜು ಮಳ ರುಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 394/1 ಬಂಡೆ 0.8 16000 882091008084 520101054933451

2721 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎಲೂೋಗ್ೌಡ ಮಂಕುಂದ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 283/5,295/1 ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.80 16000 227886092503 52010104211321

2722 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಮ್. ಕೆ. ಗ ೋಪಾಲ್ ಮಳ ರುಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 32/3 ಬಂಡೆ 0.26 5200 432032379020 520331002742671

2723 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಹೆಚ್.ಕೆ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಟಿಟಗನಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 70/1,148/2 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.60 12000 593155454742 0592101032592

2724 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಹೆಚ್,ಕೆ,ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಟಿ.ಉಮೆೋಶ್ ಹೆ ಟಿಟಗನಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 22 ಬಿೋನ್ 0.56 11200 565365156743 20308606865

2725 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಎಂ.ಕೆ.ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಮಳ ರುಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 300/2,283/2 ಬಂಡೆ 0.39 7800 588704305683 52010105492495

2726 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಎಸ್.ಟಿ.ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಸಂಕಲ್ಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 206 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 8000 304717039994 10558050076

2727 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಎಸ್.ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎಂ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಸಂಕಲ್ಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 217/2 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 8000 306996867591 33684783306

2728 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಾದಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲೋ.ತಿರುಮಳಯಯ ಹೆ ನನನಾಯಕನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 21,22 ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.4 8000.00 489261836912 85025241298

2729 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಲ್ುವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ.ಸಂಗರಯಯ ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 44/p1 ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.4 8000.00 338288602083 64089800010

2730 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ಯಯ ಹೆ ನನನಾಯಕನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 20/2,20/4,120/2,120/3 ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.4 8000 230140936283 31753128560

2731 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಕ ರಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 172 ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 16000 857890032470 17810100003121

2732 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಾಯಿಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಕರಿಯಯಯ ಕುಕ ಕರುದ ಡಿಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 164/2,101/p12 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 16000 766832238597 0592101131879

2733 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಕೃಷ್ಣಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 60 ಟಮೋಟ 0.6 12000 958905435971 592101026112

2734 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಲೂೋಗ್ೌಡ ಅಂಚಿೋಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 192/2,12/9 ಟಮೋಟ 0.4 8000 839096705891 0497101020744

2735 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 32/1,184/1,10/7 ಸೌತೋಕಾಯಿ 0.8 16000 857396932416 64008512006

2736 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 236/4 ಟಮೋಟ 0.8 16000 802729028544 520291013753441

2737 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ವಡಡರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 57/p11 ಟಮೋಟ 0.4 8000 452659073326 0497101007433

2738 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ದೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 276/p2 ಟಮೋಟ 0.80 16000 752848947678 520191003321009

2739 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮೋಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಗುವಾಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 74/6,74/5,80/5 ಸೌತೋಕಾಯಿ 0.40 8000 819624096724 1432500101459800

2740 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗುಂಡಿಗಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 120/2,126/2,59/2 ಟಮೋಟ 0.3 6000 580561217681 520291013750394

2741 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಲೂೋಗ್ೌಡ ಸರಗ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 19 ಬಂಡೆೋಕಾಯಿ 0.4 8000 321795563283 520101025172911

2742 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಲಂಗಯಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 26*/2 ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.4 8000 594622830178 126501010001771

2743 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪುನಿೋತ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಅಂಕುಶುನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 110/2 ಟಮೋಟ 0.6 12000 487122595836 15642200028636

2744 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಮೆಂಗಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 479/2,480/3 ಟಮೋಟ 0.60 12000 850700027383 54041777624

2745 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದಪಪ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 128/p57 ಟಮೋಟ 0.60 12000 478730692104 1432500104053101

2746 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 97/5,97/6,437/3 ಟಮೋಟ 0.6 12000 210220446678 64137451792



2747 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಅಪಾಪಜಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಉ ಚಿಕಕಮರಿಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 239/3, ಟಮೋಟ 0.6 12000 569032095135 0528101006917

2748 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ದಿನೆೋಶ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಣಣ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 467 ಟಮೋಟ 0.8 16000 951618492946 3246658572

2749 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಗುವಾಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 48/1c,170/4 ಟಮೋಟ 0.40 8000 311577963397 0497101016477

2750 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡನ 
ದೋಶಿಗ್ೌಡ

ಮಳಗ್ಾಳು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 138/4,128/4 ಬಂಡೆೋಕಾಯಿ 0.40 8000 593697664857 520291004770681

2751 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಅಂದ್ಾಯನಿ ಹೆಗಗಡೆ ಬಿನ್ ದ ಡಡಹುಚಚಹೆಗಗಡೆ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 200 ಬದನೆಕಾಯಿ 0.4 8000 515392590829 0528101004476

2752 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಜವರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂೆು್ಗೋಗ್ೌಡ ಉ ಗಣ್ೋಶ್ 
ಗ್ೌಡ

ಮಳಗ್ಾಳು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 128/3,128/6,138/6 ಬಂಡೆೋಕಾಯಿ 0.40 8000.00 97916225303 520331002742815

2753 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಲೋ ತ್ಮಮಗ್ೌಡ ಮಳಗ್ಾಳು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 132 ಬಂಡೆೋಕಾಯಿ 0.4 8000 846605211749 520191029875478

2754 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೃಷ್ಣಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 76/p6, ಸೌತೋಕಾಯಿ 0.6 12000 549218031508 0592101133098

2755 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಉ 
ದ ಡಡತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ

ಸಾದರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 45/1,28/1,28/3,53/2a ಬಂಡೆೋಕಾಯಿ 0.4 8000 595069686220 64122865405

2756 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಜ ಬಾಯಡರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 147/7 ಟಮೋಟ 0.4 8000 308804362166 0497101017139

2757 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಜ ಎಸ್ ಭಾಗಯವತಿ ಕೆ ೋಂ ಎಲ್ ನಾಗರಾಜು ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 184/1 ಟಮೋಟ 0.6 12000 729604845388 64102084300

2758 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಗುರುವಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಬ ೋವಿ ಸ ೋಗಲ್ ದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ

378/6,378/4,378/1,388/

1
ಟಮೋಟ 0.8 16000 592819944234 0528101074418

2759 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ದ ಡಡತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಮಳ ರುಪಟಣಣ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 36/2 ಬಂಡೆೋಕಾಯಿ 0.8 16000.00 796530244741 520291004773859

2760 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗ್ಾಡಿ ಸ ೋಮಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 187/1,381/1,492/,451/1 ಉರುಳಿಕಾಯಿ 0.4 8000 635941113164 520101025168009

2761 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಲಂಗಮಾದಯಯ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 198 ಟಮೋಟ 0.6 12000 442016471994 64108969386

2762 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾಯಿಗಯಯ ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 520/1,546 ಟಮೋಟ 0.8 16000 289383923376 15852200018510

2763 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಂದರಶೋಖರ್ ವಿ ಸ ವಿಠೋಲ್ನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 111/2-p1 ಬದನೆಕಾಯಿ 0.2 4000.00 543944885652 64151765290

2764 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ದುಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಸದದಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ

250/2,250/4,126/3,248/

1a
ಟಮೋಟ 1 .00 20000 616957575203 0528101069647

2765 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ದ ಡಡಮರಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 145/ಪಿ11 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 16000 740474677298 20292579683

2766 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ಮುದದಯಯ ದ ಡಡಕಬಬಳಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 9/2 ತ್ರಕಾರಿ 1 20000 436302409616 523602010002695

2767 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿವಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಏಳಿೋಗೋಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 179 ತ್ರಕಾರಿ 1 20000 750281743270 06310110058633

2768 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪುಟಟಶಿವನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಮರಿೋಗ್ೌಡ ಏಳಿೋಗೋಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 16/4 ತ್ರಕಾರಿ 1 20000 543444057952 64081063786

2769 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕಮಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ವಡಕೆಕಟಟ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 26/1 ತ್ರಕಾರಿ 1 20000 718140175823 523602010010521

2770 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕುನನಶಾಂತ್ಯಯ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 68 ತ್ರಕಾರಿ 0.6 12000 938523792916 06310110059685

2771 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಲ್ಂಕೆೋಗ್ೌಡ ವಡಕೆಕಟಟ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 26/1 ತ್ರಕಾರಿ 1 20000 805564497533  '06310100008046

2772 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
 ದ ಡಡತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 162 ತ್ರಕಾರಿ 1 20000

2773 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
 ಗ ೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 62/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 8000 668437200772

0919104000093578/800454
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2774 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
 ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾಯನಾಯಕ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 113/ಪಿ15 ತ್ರಕಾರಿ 1.4 8000 552483162553 85021912353

2775 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮುತ್ುತಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುತ್ತಯಯ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 17/2 ತ್ರಕಾರಿ 1 20000 972989226186 06310100006826

2776 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕ ರಪಪ ಕೆಬಬದ ಡಿಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 124/ಪಿ18 ತ್ರಕಾರಿ 1 20000 507258413594 110701011002239

2777 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 146/ಪಿ15 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 19200 560112796368 06320110074688

2778 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೆ.ಸ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಬರಗ ರು ಚನನಪಪ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 411/1 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 16000 451927214120 6480854698

2779 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಯತೋಗ್ೌಡ ಗುಡೆಡವಿೋರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 31/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 12000 996222311994 11698100002974

2780 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚನನಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಚನನಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 42/ಪಿ2 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 16000 718174984323 20149732684

2781 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
 ಬಿ.ಕೆ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಕೆ ಕೆಂಪಯಯ ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 436/3 ತ್ರಕಾರಿ 0.28 5600 607818118790 523602010007927

2782 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚ ಡಯಯ ಉ.ಮಾದಗ ಳಯಯ ತ್ಟಟಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 52 ತ್ರಕಾರಿ 1 20000 426620156160 11690100001447

2783 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
 ದ ೋಳಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಜಿಮಾಯನಾಯಕ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 28/39 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 16000 614851665729 06320110026106

2784 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
 ಕಾಳಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕಾಲಾನಾಯಕ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 52 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 8000 346772929890 0919104000002790

2785 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಬಾಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ29 ತ್ರಕಾರಿ 0.6 12000 376322838520 11690100011147



2786 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
 ದ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ54 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 8000 718907460581 110701050025224

2787 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಯಡಮಾರನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 20000 4402500101673501

2788 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಸಂಜಿೋವಯಯ  ಬಿನ್ ಭೈರಯಯ ಮಾವತ್ ತರು ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 111,93 ತ್ರಕಾರಿ 1 20000 452482137821 0594101011146

2789 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಓಬಳಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 279/ಪಿ107 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 16000 564838263047 11690100012859

2790 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೆ ಂಡಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ80 ತ್ರಕಾರಿ 0.6 12000 427614085439 11690100005915

2791 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕದ್ಾಯವಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ79 ತ್ರಕಾರಿ 0.6 12000 716951722291 11690100009296

2792 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಗಿರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ69 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 8000 631244019523 110701050025225

2793 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಣಣಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 135/ಪಿ13 ತ್ರಕಾರಿ 1 8000 11690100004428

2794 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮದ ದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ31 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 8000 602829721537 11690100011880

2795 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ46 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 16000 958869004547 11690100002688

2796 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಮಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 135/ಪಿ38 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 16000 887141570980 523602010007947

2797 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕಮಾದಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಪುಟಟಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 57/ಪಿ2 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 16000 718174984323 11690100005505

2798 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಗುಡೆಡವಿೋರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 32/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 16000 622535643679 06320110049369

2799 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪರುಮಾಳ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಯಯಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕಬಬಳಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 167 ತ್ರಕಾರಿ 0.39 7800 676138239004 06320100013091

2800 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚೌಡಯಯ ಬಿನ್ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಬ್ಬಾ ಳು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 72 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 16000 681249901415 149900101001341

2801 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಬಸವಯಯ ಕ್ಬ್ಬಾ ಳು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 72 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 16000 332153671565 149900101000681

2802 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಅಚ್ಚ ಲು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 113/3ಬಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.65 12000 961788838776 7022500101669401

2803 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಕ್ಬ್ಬಾ ಳು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 213/3 ತ್ರಕಾರಿ 1 8000 868847183550 149900101000066

2804 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೆ.ಎಲ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕುರುಬಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 95 ತ್ರಕಾರಿ 1 19600 351201246480 7022500101173701

2805 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೆ.ಸ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಚಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಕುರುಬಳಿ್ಳದೊಡಿ್ಡ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 117,74/2 ತ್ರಕಾರಿ 1 16000 366687791955 7022500101418101

2806 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ದ ಡಡಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತ್ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಕೋಟೆಕಪ್ಪ ಉಯ್ಯ ಂಬಳಿ್ಳ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 60/1, ತ್ರಕಾರಿ 0.8 16000 308515311409 0632321104148

2807 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ಬಿೋರವಾರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 54/P10 ಟಮೋಟ 0.4 8000 862868957904 64165221551

2808 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ, ಬಿೋರವಾರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 26/2 ಟಮೋಟ 0.4 8000 596633449839 144001011000140

2809 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕಹುಲ್ ೂರಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 56/5 ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 8000 907951237829 64135649229

2810 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಗುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಮುದದಯಯ,  ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 28 ಬಿೋನ್ 0.4 8000 379147418846 64074463285

2811 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಬೈಲ್ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಬೈಲ್ಪಪ,  ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 50/1 ಟ ಮಾಯಟ , ಹೋರಕಾಯಿ 0.4 8000 538792119378 64055600065

2812 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೆ ಎನ್ ಸಂತ ೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು, ಮರಿಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 35/4 ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 8000 291592313941 5812500100246300

2813 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಸದದಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ,  ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 13/1 ಎಲಕೆ ೋಸು 0.4 8000 956786941510 119000131194

2814 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೆ ಭಾರತಿ ಬಿನ್ ವಿ ಕಾತಿಯಕ ರಡಿಡ  ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 65 ಬದನೆ 0.4 8000 357261825291 4734101003857

2815 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಸುಬಬರಾಯಪಪ,  ಹಕ್ಕಕನಾಳು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 41, 128/1 ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ, ಹೋರ 0.4 8000 510612745194 64015951103

2816 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಲಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಅಜಜಯಯ, ಕೆಂಪಚಿಕಕನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 75 ಟ ಮಾಯಟ 1 8000 782554232745 64090919544

2817 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಹೆಚ್ ಸ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕಡಗಯಯ, ಪಣಕನಕಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 31/4A ಗಣಸು 0.8 16000 344121733780 136001011001088

2818 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೈಲ್ಯಯ, ಪಾಲ್ನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 83 ಬದನೆ 0.4 8000 655395042948 144001011002331

2819 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಲಂಗೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 22/3 ಬದನೆ 0.4 8000 510612304194 64164478440

2820 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ, ಗುಡಡಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 5 ಕುಂಬಳ 0.6 12000 511336866402 113501011001050

2821 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಅನುಸ ಯ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕರಪಪ, ಕಾಳಾರಿಕಾವಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 131 ಹೋರ 0.4 8000 538367059736 113501010016392

2822 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಉಡುರ್ೋಗರ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 111/1 ಹಾಗಲ್ 0.4 8000 254703470315 3546108002747

2823 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ,  ನಾಗನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 66/3 ಬಿೋನ್ 0.4 8000 639871742128 64164478417

2824 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮುನಿಶಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ, ಮುಮೆಮೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 62, 65/6 ಬಿೋನ್ 0.4 8000 495829662047 136001011003464



2825 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮ ತ್ಯಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ, ಮರೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 48 ಟಮೋಟ 0.4 8000 261225449315 35069599684

2826 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಸವಯಮಂಗಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆರ್ ಎನ್ ಗಂಗಪಪ, ರಂಗೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 40/1 ಎಲಕೆ ೋಸು 0.4 8000 498434085105 136001010003302

2827 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಏಕಾನಂದ ಬಿನ್ ಲೋ ಎ ಸದದಯಯ ಉ 
ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ,

ಮಂಚನಬಲ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 66/4 ಬದನೆ 0.4 8000 425332697012 1918101002221

2828 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕವಿೋರಪಪ,  ವಿೋರಸಾಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 57 ಟಮೋಟ 0.2 4000 249312272928 64023444321

2829 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪಣಣ, ಬಟಟಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 52/1 ಟಮೋಟ 0.4 8000 907506898849 3244101003869

2830 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ಸ ಚಿಕಕವಿೋರಪಪ,  ವಿೋರಸಾಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 57 ಟಮೋಟ 0.2 4000 892784250960 3244101004849

2831 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ಕುದ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 253 ಹಾಗಲ್ ಕಾಯಿ 0.4 8000 830383842269 64045636152

2832 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 49/1 ಬಟಾನಿ 0.4 8000 363854300816 54037240133

2833 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರ್ಂಕಟೋಶ ಬಿನ್ ಲೋ ರಾಮಯಯ, ಹ ಜಗಲ್ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 36/2 ಬಟಾನಿ 0.2 4000 291094563178 5546101002940

2834 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಗಂಗಗುಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಂಗಯಯ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 38/3, 81/3, 81/4 ಸೌತ 0.5 10000 415078529501 64033292147

2835 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಚಂದ ರಾಯನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 12/1 ಬಿೋನ್ 0.3 6000 348762874407 119400101002279

2836 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ, ಹ ಜಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 41/3 ಬಟಾನಿ 0.38 7600 754347852001 119000424851

2837 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನಂಜಿೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ತ್ುಳಸನಾಯಕ, ಕರಲ್ಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 10/1 ಬದನೆ 0.4 8000 245733818757 64081798177

2838 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಎಸ್ ಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಯಯ, ಹಳಿಿಮರದದ ಡಿಡ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 13 ಹೋರ 0.5 10000 214298320419 85048968622

2839 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ, ಗುದದಲ್ಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 130/2 ಬಿೋನ್ 0.25 5000 386424559099 1918108005035

2840 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಹೆ ೋರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ, ಶಿರೋಪತಿಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 20/1C ಟ ಮಾಯಟ 0.4 8000 345232062815 11940010100263

2841 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ನರಸಂಹಯಯ, ಗವಿನಾಗಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 36/3A ಬಿೋನ್ 0.40 8000 507461781946 1918101000309

2842 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ, ಗವಿನಾಗಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 36/6 ಬಿೋನ್ 0.4 8000 915361851444 1918101003699

2843 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕನರಸಂಹಯಯ, ಗವಿನಾಗಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 40 ಬಿೋನ್ 0.4 8000 899311998185 1918101003982

2844 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ, ಗವಿನಾಗಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 33 ಬದನೆ 0.4 8000 822175841270 1918108006712

2845 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರಾಜು, ತ್ ಬರಪಾಳಯ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 2/6 ಟಮೋಟ 0.6 12000 435839121613 85042216179

2846 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತ್ಪಪ, ಚಿಕಕಸ ೋಲ್ ರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 39 ಬದನೆ 0.4 8000 379492073981 144001011002459

2847 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಹುಚಚಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 5/2 ಟಮೋಟ 0.4 8000 932073173124 13176050670

2848 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಬ ಮಮಲಂಗಯಯ,  ಮತ್ತ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 50/1 ಬಿೋನ್ 0.4 8000 208064107693 31445459796

2849 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪರೋಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪಮಮ, ಗಜಜಗ್ಾರಗುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 71/1 ಟಮೋಟ 0.3 6000 549929231161 113501011004141

2850 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಂದರ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮಮಯಯ, ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 68/3B ಬಿೋನ್ 0.3 6000 391285759470 3546101004776

2851 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಂಗಸಾಾಮಿ ಜಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 44/3 ಸೌತ 0.4 8000 762747741720 30508233855

2852 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕರಾಮಯಯ, ಮಲ್ೂಪಪನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 13/5 ಹೋರ 0.2 4000 880564582507 3244101005905

2853 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಾಬ ೋವಿ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 89/4 ತ್ರಕಾರಿ 0.6 12000 357122578745 520101029475313

2854 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಯಯ, ಹೆೋಳಿಗಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 33 ತ್ರಕಾರಿ 0.5 10000 271183868562 13183092588

2855 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿರೋಮತಿ ಚಿಕಕಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ, ಹೆೋಳಿಗಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 33 ತ್ರಕಾರಿ 0.5 10000 603705911603 36938059736

2856 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿರೋ ಅಂಜನಪಪ ಬಿನ್ ಹುಲಮುತ್ತಯಯ, ಹೆೋಳಿಗಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 33 ಬಿಡಿ ಹ ವು 0.8 12800 531643986204 64080448349

2857 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿರೋ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಲಂಗಯಯ, ಗಜಜಗ್ಾರಗುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 68/1 ಬಿೋನ್ 0.4 8000 252587952874 64113722194

2858 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಶಿರೋಮತಿ ದ ಡಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಯಯ, ಮಣುಣವಡಡರಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 42/1 ಬಿೋನ್ 0.6 12000 357122574556 13183092271

2859 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ,  ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 75/2 ಬಿೋನ್ 0.4 8000 909592103330 3546101000809

2860 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಆರ್.ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ,  ಮರಿಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 76/2 ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 8000 785336150594 071500101006319

2861 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಹನುಮಕಕ, ಮೋಟಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 61/1 ಬದನೆ 1 20000 267455847011 20309102277

2862 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ, ಲಂಗೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 165/4 ಆಲ್ ಗಡೆಡ 0.3 6000 653779532711 36892072619

2863 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ,  ಸುಗಗನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 34/1B ಬದನೆ 0.4 8000 262612610720 64028346293



2864 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚನೆ ನೋಡಯಯ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 31 ಬಿೋನ್ 0.5 9400 796894675028 113501011003116

2865 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಎಲ್ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 48/2 ಬಿೋನ್ 0.2 4000 363854300816 54037240133

2866 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಪುಟಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಹನುಮಯಯ, ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 8 ಟಮೋಟ 0.4 8000 446004452153 64031113478

2867 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಅಜಜಯಯ, ನಾಯಕನಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 42 ಬಿೋನ್ 0.3 6000 400056139780 1918101002502

2868 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಬೈಲ್ಪಪ, ಉ ಬೈಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಂಕಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 47/1 ಬದನೆ 0.8 16000 999082968431 64073748137

2869 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಲ್ಕಕಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ, ಉದದಂಡಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 6 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 8000 606277113304 144001011002221

2870 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹಳೆೋರಂಗಯಯ, ಪಣಕನಕಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ ½ ತ್ರಕಾರಿ 0.7 14000 695303847223 136001011001176

2871 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ,  ತಿರುಮಲ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 20 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 16000 818420402650 136001010000845

2872 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಮಾರಯಯ, ಉದದಂಡಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 1/2ಎ ಟಮೋಟ 0.39 7800 429370112548 144001011007752

2873 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಗಂಗನರಸಂಹಯಯಬಿನ್ ಹನುಮನರಸಯಯ, ಮತ್ತ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 1/3 ಬಿೋನ್ 0.6 12000 468582575847 1918101005938

2874 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಣಣ, ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 12/ಎಚ್1 ಟಮೋಟ ,ಬಿೋನ್ 0.8 16000 264475500763 882101018847

2875 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ,  ಎಣ್ಣಗರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 164 ಟಮೋಟ 0.4 8000 294925535154 144001011005688

2876 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಕಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಪದದಗಯಯ, ಗುದದಲ್ಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 1/4 178/5 ಬದನೆ, ಟಮೋಟ 0.5 9580 956621291175 520291020971929

2877 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ್ (AEP)
ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಗಿರಿಯಪಪ, ವಿ.ಜಿ ದ ಡಿಡ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 31/2 ಬಿೋನ್ 0.4 8000 390202916346 1918101006508

2878 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಚಿಕಕಕುಂಟನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 63,61,65 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 2.00 31200.00 402117440926 0'426101021466

2879 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಗಂಗಮಮ  ಕೆ ೋಂ ರುದರಯಯ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 89/1,90/3,92/2 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.70 13650.00 411735728829 905250010041020'1

2880 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಕಾಡಯಯ ಬಿನ್  ಬಿನ್ ಲೋ// ಕರಿಯಪಪ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 415/5,424/4 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.50 9750.00 896085880591 0'437104000053491

2881 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮಾರಪಪ ಬೈಚ ಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 14/1 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1.28 7800.00 413386751987 0'437651100002301

2882 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಎಂ ಎನ್ ವಿೋರಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 91/1 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.68 5850.00 966215781157 0'437104000044299

2883 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 324 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.80 15600.00 587756788235 0'426101027132

2884 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಕಲ್ೂಳಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಶಾಯನುಮಂಗಲ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 231 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.50 9750.00 987969461829 0'437104000056188

2885 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಚಂದರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ ಬನಿನಕುಪಪ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 36/2 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.60 11700.00 912912406369 520101036689341

2886 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಎ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ಎಂ ಸದದಲಂಗಯಯ ಸುಗಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 383/2,284/4 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.40 7800.00 865849325519 0'498101001948

2887 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಎಂ ಹೆಚ್ ಸುಜಾತ್ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ವಿ ಚಂದರಪಪ ಹರಿೋಸಂದರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 325/1 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.40 7800.00 923155440650 652250010109300'1

2888 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ// ಶಿವಣಣ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 211/4,107/5 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.40 7800.00 384696537646 1876104000015510

2889 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಪದಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದಯಯ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ.ಮಹಳೆ 24/2 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.40 7800.00 878543465395 0'49810101070'1

2890 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿದ್ಾಸಯಯ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 183/ಪಿ1 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.96 18720.00 924908848643 652250010252820'1

2891 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ಹೆ ಂಬಾಳಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 211/1ಸ ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.50 10140.00 993359405811 0'498101007658

2892 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ಮುದದರಾಮಯಯ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 74/1,48/29,39/1 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.42 8190.00 469480213764 118001010017807

2893 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಗುರುಲಂಗಯಯ ಬನಿನಕುಪಪ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 82/2 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.40 7800.00 819708640613 520101036665106

2894 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಗ್ೌಹರ ಬಾನು ಕೆ ೋಂ ಸೈಯದ್ ಬನಿನಕುಪಪ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತ್ ಮಹಳೆ 197,198,199 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 1.09 5379.00 922271074787 520101036685018

2895 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಬಿ ಪುಟಟಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಮಾಯಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 57/ಪಿ23 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 2.20 19500.00 280041910747 4438101000439

2896 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಹೆಚ್.ವಿ. ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಲೋ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಹೆ ಂಗನ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
71/3,536/1,536/2ಎ,537,

538/1,539/2
ಅಂ.ಬಾಳೆ 0.80 24480 505911390928 64040000336



2897 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆ ಕೋನು ಹೆ ಂಗನ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 344/1 ಅಂ.ಬಾಳೆ 0.80 24480 237959178781 13197039072

2898 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಕೆ.ಶಿವಲಂಗಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 190,126/1,88/1 ಬಾಳೆ 0.80 24400 355169438185 64186241460

2899 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲೋ.ದುಗಯಯಯ ಹನುಮಾಪುರದ ಡಿಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 59/8 ಬಾಳೆ 0.70 21350 475489479856 64156763117

2900 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ದುಗಯಯಯ ಹನುಮಾಪುರದ ಡಿಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 82/2 ಬಾಳೆ 0.36 9150 532834372390 64140155572

2901 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಜಿ.ಎಂ. ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 47/3 ಬಾಳೆ 0.40 12200 937675282970 64120614189

2902 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ತ್ ಬಿನಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 9/1 ಬಾಳೆ 0.40 12200 423642272261 1432500101987000

2903 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಕುಕ ಕರುದ ಡಿಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 101/p4 ಬಾಳೆ 0.80 24480 983152835472 35338050890

2904 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಎಸ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟರಾಜಯಯ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 402/5,424/7,403/2 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240 779834292251 37290949495

2905 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಎಸ್ ಎಮ್ ಮಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿ ಮರಿಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 63/2,96 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360 313851038282 110701011003616

2906 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಎಸ್ ಎಲ್ ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 262/2 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240 732269983016 301000101002445

2907 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಸದದೋಗ್ೌಡ ಉ ಚೌಪಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಅರ್ಾೋರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 59/5,50/3,59/4 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 24480 444945641804 64081189788

2908 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ನಾಗೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋಕಂಠಯಯ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 289/3,298/1 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240 555381146318 1432500100726601

2909 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲಾೋಗ್ೌಡ ಎ ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 110/11,110/2,119/1 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 24800 554150844266 520291004775630

2910 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಎಸ್ ಪದಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಎ ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 218/1,218/2,218/3 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12400 428711268809 64051694151

2911 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಚಿಕೆ ಕೋಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 96/p1 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12400 290992943432 520191303327503

2912 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಎ ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 235 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12400 521145922221 1432500100790601

2913 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಎ ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
195/1,196/1,195/2,192/

2
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360 836084205288 1432500102574801

2914 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP
ಬ ೋಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ 

ಮರಿಗ್ೌಡ
ಕೃಷ್ಣಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 74,76/4,76/3,65/3,76/2 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 24480 500132984431 0592101034986

2915 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ಡಿ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಉ ತ್ಮಮಯಯ ಸ ಬಿ ದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 94/1,93/p10 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360 604132481094 520191003327589

2916 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಅಕುಂಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
72/6,105/4,106/6,33/5,

29/12
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360 267048356063 0592101134978

2917 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP
ರ್ಂಕಟಮಮ ಉ ನಾಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ 

ಜ ೋಗಯಯ
ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 84/p4 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 24480 959960482643 85011540714

2918 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ AEP
ಸಣಣಮಾರಮಮ ಉ ಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಹೆ ಂಬಯಯ
ಎ ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 99 ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 .00 30600 427886791878 520101024400862

2919 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

N R ದಯಾಕರ ಬಿನ್ ರಾಮಲಂಗಯಯ ಮಾಯಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 141/6,161 ಮಾವು 0.60 5900.00 552293700288 520101059013520

2920 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಜ.ಸುಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾ. ಮಹಳೆ 74/21 ಮಾವು 1.00 6120.00 238019400706 2638101007426

2921 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಕೆ ಎಚ್ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಪಪ ಬಾಣಂದ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 38/2 ಮಾವು 1.00 9840.00 662015674950 0'426101033744

2922 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 14/1,48/6 ಮಾವು 0.90 5512.00 237408139874 108700101006674

2923 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಭದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುದದಯಯ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 48/8 ಮಾವು 0.53 3246.00 411381679146 118001011005076

2924 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಗುರುಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಪಿೋಚೋಗ್ೌಡ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 103/2,107/2,104/5 ಮಾವು 0.66 4043.00 710994417555 517302010000655

2925 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ರೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ.ತಿಬಬೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 2/2a1,2/4 ಮಾವು 0.33 1980 488630047106 1432500103856701

2926 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಅಬ ಬರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 67/p9 ಮಾವು 0.80 4800 886213881344 149800101000775

2927 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದ ಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 222/1, 211/2,171/2 ಮಾವು 1.20 7200 787007524885 64116004351

2928 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣಣ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 120/p4 ಮಾವು 1.00 6000 758434456076 184000101000933

2929 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಭರತ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಳ ರುಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 80/1,107/3,303/3,305/2 ಮಾವು 1 6120 375250017627 520101042071794

2930 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಮಾದಯಯ ಉ 
ಪುಟಟಸಾಾಮಿ

ಮಾದೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 52/2a ಮಾವು 1 .00 6120 359028214384 520101042156064

2931 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಎಲ್ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 86 ಮಾವು 1 .00 6120 415978242065 0497101009692

2932 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಟಿ. ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿ ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 18/*4 ಮಾವು 1 .00 6120 500750714528 1432500100059801

2933 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಈರೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
27/2,28/2,38/7,35/P3,1

62/1
ಮಾವು 1. 00 6120 716650579728 64074637390

2934 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಗುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಬುಳಿಯಯ, ಉ 
ಹನುಮಂತ್ಯಯ,

ಮತಿತೋಕೆರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 80 ಮಾವು 0.6 3600 812862209880 5812500100971700

2935 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಯಯ, ತಾವರಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 159 ಮಾವು 0.4 2400 322337404846 64169080217

2936 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಶಂಕರಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 59/1 ಮಾವು 1.2 7344 951731147334 3244101004507

2937 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಸತ್ಯವತಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ, ಬಿೋರವಾರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 43/6 ಮಾವು 1 6120 951731147334 64024588849

2938 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಗಂಗಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಬ ೋರೋಗ್ೌಡ, ಬಟಟನಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 60 ಮಾವು 2 12000 812899098880 3359918497

2939 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕೃಷ್ಣ ರಡಿಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರಡಿಡ ಕಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 1/2. ಬಟನ್ 1.00 16000.00 270525485265 6087964608

2940 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಕರಿಗಿರಯಯ ಪಾದರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 86/1 ಸೋವಂತಿಗ 0.70 11200.00 779441369393 0'498101007603

2941 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶಂಕರಯಯ ಮದರ್ ಸಾಬರದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ
102/3ಇ,234/2,446/2,2

35/2ಎ
ಸೋವಂತಿಗ 0.60 9600.00 599160443067 0'498101006584

2942 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಬ ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ವರದಯಯ ಕೆಂಜಿಗರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 13 ಪೂವರ್, ಸೋವಂತಿಗ 0.60 6000.00 290332337316 0'593101033386

2943 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ದ ಡಡಮಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕೆೈದಯಯ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ(ಮಹಳೆ) 54/7,71/5 ಸೋವಂತಿಗ 0.39 4000.00 203928197870 65225001022570'1

2944 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕಬಾಬಳಯಯ ಬಿನ್ ದುಗಯಯಯ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 56/5 ಸೋವಂತಿಗ 0.10 1600.00 241153776165 108702101016716'7

2945 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಅಕಕಯಯ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 56/5 ಗುಲಾಬಿ 0.04 685.00 303979803877 10870210105428

2946 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 53/2 ಸೋವಂತಿಗ 0.48 5000.00 796096526042 0'6612210000895

2947 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಗ ೋಪಿ ಬಿನ್ ಮಂಚಯಯ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 57 ಗುಲಾಬಿ 0.40 4000.00 254432387218 652250010202970'1



2948 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಚಿಕೆೈದಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 55/1,57,53/1 ಚಂಡು 0.76 6000.00 321640063134 54046777936

2949 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನರಸಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 57,53/3,56/5,55/1 ಬಟನ್ 0.79 6000.00 877139506737 108700101002027

2950 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ
54/89,56/59,57/9,69/1

1
ಸೋವಂತಿಗ 0.69 5000.00 251989461668 652250010202880'1

2951 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಗಣ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ದುಗಯಯಯ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 55/6,71/3 ಗುಲಾಬಿ 0.30 2990.00 688650180863 652250010216200'1

2952 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಯಯ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ(ಮಹಳೆ) 54/9 ಮಾರಿ ಗ ೋಲ್ಡ 0.10 1700.00 447297682766 652250010316250'1

2953 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನರಸಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 53/1 ಬಿಡಿ ಹ 0.30 2850.00 337080848051 652250010331000'1

2954 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 312/1 ಬಟನ್ 0.40 10000.00 520101048552220

2955 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಚನಿನಗಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಂಜಯಯ,  ಗಟಿಟೋಪುರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 49 ಸೋವಂತಿಗ 0.4 16000.00 624493539222 13183066648

2956 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ, ಕೆ ೋರಮಂಗಲ್ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 75/2 ಸೋವಂತಿಗ 0.4 11200.00 802360596297 144001011004127

2957 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ, ಕೆ ೋರಮಂಗಲ್ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 105 ಪೂವರ್, ಸೋವಂತಿಗ 0.8 9600.00 455595548311 30017215507

2958 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಹುಲ್ ೂರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮಮಯಯ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 56/4 ಸೋವಂತಿಗ 1.2 6000.00 586565272266 64005036796

2959 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮುತ ತೋಜಿ ರಾವ್ ಶಿಂಧೆ ಬಿನ್ ನರಸಂಗರಾವ್ 
ಶಿಂಧೆ,

ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 41/1E ಸೋವಂತಿಗ 0.24 4000.00 214052538395 144001011001922

2960 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಶಿವಗಂಗಪಪ, ಕರಲ್ಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 15 ಗುಲಾಬಿ 0.8 1600.00 587758566640 37088161582

2961 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ವಾಸುದೋವ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ಯಯ,  ಪುರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 110/10 ಸೋವಂತಿಗ 0.4 685.00 551497031030 38005340791

2962 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದಪಪ, ಕ ಡ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 57/2 ಗುಲಾಬಿ 0.8 5000.00 702992209812 13176057235

2963 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಗುಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಕೆಂಪಯಯ, ತಿಪಪಸಂದರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 81/2 ಚಂಡು 0.4 4000.00 821641340793 54053749569

2964 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕತಿಮಮಯಯ, ಮಲ್ೂಪಪನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 109 ಬಟನ್ 0.4 6000.00 798134383089 3244101003766

2965 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿರುಮಲ್ಯಯ,  ಮತಿತೋಕೆರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 19 ಸೋವಂತಿಗ 0.8 6000.00 833473479935 33571890724

2966 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ,  ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 104 ಗುಲಾಬಿ 0.4 5000.00 833473479650 54054745213

2967 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ,  ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 176 ಮಾರಿ ಗ ೋಲ್ಡ 1.1 2990.00 457280694053 64070325703

2968 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಗಿರಿಯಪಪ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 63/1 49/2 ಬಿಡಿ ಹ 0.8 1700.00 345783121799 113501011001300

2969 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ, ತಿರುಮಲ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 41/2 ಬಿಡಿ ಹ 0.4 2850.00 257698560229 136001050005591

2970 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ದುಂಡಮಾದಯಯ ಕೆೋತ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 67/2 ಬಿಡಿ ಹ 0.40 10000.00 953990060000 4438101000033

2971 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸ ದೋವರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಬಿಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 233/3 ಬಿಡಿ ಹ 0.40 10000.00 871376522904 166400101001285

2972 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಬಿ.ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆೋತ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 140/2 ಬಿಡಿ ಹ 0.40 10000.00 661800319514 593101029666

2973 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಾಬ ೋವಿ ಬತ್ತಂಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 16 ಬಿಡಿ ಹ 0.40 6400.00 830984553324 0'437104000087461

2974 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಆನಂದ ಬಿನ್ ರಾಮು ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 493/4 ಕನಕಾಂಬರ 0.4 4000 473753978353 64101044765

2975 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೋ. ಟಿ. ರಾಮಚಂದರ ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 510/1 ಕನಕಾಂಬರ 0.6 9600 627012802886 54047067391

2976 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಟಟಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 484 ಕನಕಾಂಬರ 0.2 3800 671040823359 33438291533

2977 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಅಕ ಕರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 85/1 ಸವಂತಿಗ 1 .00 16000 710501473861 64136127438

2978 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್
ಎಮ್.ಡಿ ಮಲ್ೂರಾಜೋಅರಸ್ ಬಿನ್ 

ದೋವರಾಜಅರಸ್
ಮಳಗ್ಾಳು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 2 ಕನಾಕಾಂಬರ 1.2 12000 610290115992 520291004790753

2979 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 181/1 ಕಾಕಡ 0.4 4000 448048905665 1432500102043401

2980 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗ್ೌಡ ಉ ಸುಬಬೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 3/*3 ಕನಾಕಾಂಬರ 0.3 3000 634419974445 64002666788

2981 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಎನ್ ಎ ಕಾಳಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 2/3,2/8,180/8 ಕಾಕಡ 0.4 4000 422600272379 520191003325853

2982 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗ್ೌಡ ಮಳಗ್ಾಳು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 161/6,150/9,13/12 ಕನಾಕಾಂಬರ 0.70 7000 201254815296 64136127336

2983 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸುಧಾಕರ್ ರಾವ್ ಮೋಹತ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ 
ಮೋಹತ್

ಹನುಮಂತ್ಪುರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 88 ಹ ವು 0.8 8000 681336061382 25380110005927

2984 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್  ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬರಡನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 78/5,76/9 ಹ ವು 0.2 2000 495174765987 110701010017366

2985 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸಾಸಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಗವಿನಾಗಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 8 ಗುಲಾಬಿ 0.2 5000 254876254200 1918101000065

2986 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 40/2 ಗುಲಾಬಿ 0.4 10000 266713276800 5812500100252500

2987 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಮೋಹನ ಕುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಕುಮಾರ, ಕಸಬಾ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 40/1 ಗುಲಾಬಿ 0.4 10000 419968481691 31110269423

2988 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಚಲ್ುವರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಚಲ್ುವಯಯ, ತ್ ಬರಪಾಳಯ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 25 ಗುಲಾಬಿ 0.8 20000 653081628470 13176046198

2989 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮಹಂತ್ಯಯ, ಒಂಭತ್ತನಕುಂಟ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 19/1 ಗುಲಾಬಿ 0.4 10000 248214078802 144001011002757

2990 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗರಂಗಯಯ,  ತ್ಟಟೋಕೆರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 45/4 33/8 ಗುಲಾಬಿ 0.4 10000 694512653776 14400101100053

2991 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಗಂಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ, ಅತಿತಂಗರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 10/ಪಿ9 ಗುಲಾಬಿ 0.3 6000 851761867497 113501011007544

2992 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಚಿಕಕಣಣ ಕೆ ೋಂ ನರಸಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 4/1ಬಿ ಗುಲಾಬಿ 0.3 4800 673696106127 113501011002938

2993 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಸಬಬಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 69/2,31,9/5 ಮಾವು 0.80 12900.00 640609643348 652250010204630'1

2994 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಜ ಯೋತಿ. ಪಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂದುರ ಎನ್ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 11/4,12/3 ಮಾವು 0.24 3390.00 831287147234 108200101011729

2995 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಿವಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 49/3 ಮಾವು 0.68 10965.00 679115134654 517302010004772

2996 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ಕೆಂಪಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 104/2 ಮಾವು 1.00 16125.00 623580182131 517302010001808

2997 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 105 ಮಾವು 0.54 8707.00 837225195032 517302010004773

2998 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಪುಷ್ಪ ಉ|| ಪದಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವರಾಜು ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 108/2,108/3 ಮಾವು 0.81 13061.00 821980349305 118001011002382

2999 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ
ಗ ೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// 

ಹನುಮಯಯ
ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 1/2, 3/3 ಮಾವು 0.80 12900.00 347720615601 652250010193410'1

3000 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಗಂಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 151/1,128/5,128/7 ಮಾವು 1.00 16125.00 881547603778 520101036659688

3001 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಪುಟಟಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ// ಶಿವಲಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 147/3A ಮಾವು 0.80 12900.00 532983904855 520101036662786

3002 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ
ಪವನ್ ಕುಮಾರ್.ಜಿ  ಬಿನ್ 

ಗ ೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯ
ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 3/1,126/1 ಮಾವು 0.76 12255.00 880748772081 520101036652901

3003 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 67/2 ಮಾವು 0.61 9836.00 778487748863 520101036658851

3004 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಿವರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಅರೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 275,4/p5 ಮಾವು 0.80 12900.00 488407307571 108700101001370

3005 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಬ ೋರಯಯ ತ್ಡಿಕವಾಗಿಲ್ು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 23/7ಬಾೂಕ –p2 ಮಾವು 0.80 12900.00 798619028541 64050004497

3006 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ
ಎಂ.ಹೆಚ್. ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಎಂ. 

ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ
ಮುನಿಯಪಪನದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 37 ಮಾವು 0.80 12900.00 813434645114 32333015489

3007 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಯಯ ತ್ಡಿಕವಾಗಿಲ್ು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 36/2,113/1,100 ಮಾವು 1.00 16125.00 334649599371 540504515631

3008 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನಾರಾಯಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ// ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಡಣಾಯಕನಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 143/3 ಮಾವು 0.80 12900.00 968184583499 560381000683535

3009 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಡಣಾಯಕನಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 160 ಮಾವು 0.80 12900.00 993736275279 148601011001828

3010 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಹೆ ನನಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ 

ಹೆ ನನಗಂಗಯಯ
ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 158/2,157/2,39/3 ಮಾವು 0.80 12738.00 770506931820 54037214578

3011 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಎಸ್ ರೋವಣಣ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಕಾಂಚಿೋದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 122/2 ಮಾವು 0.80 12900.00 504612551749 652250010134790'1

3012 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ವರದರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಚನನಯಯ ಅರೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 135/16 ಮಾವು 0.80 12900.00 225507427434 85002741434



3013 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನಿಜಿಯಪಪ ಉ|| ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಿಜಿಯಪಪ ನಿಜಿಯಪಪನದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 31/1, 33/7 ಮಾವು 0.80 12900.00 436765877847 148601011000068

3014 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಭದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗಯಯ ದ ಡಡಗಂಗವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 53/p21 ಮಾವು 0.80 12900.00 357317124416 64082980688

3015 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣ ಚೌಡೆೋಶಾರಿಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 37/2 ಮಾವು 0.80 12900.00 839745304935 13213015386

3016 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಎಂ.ಬಿ. ಬೈರಪಪ ಬಿನ್ ಬೈರಯಯ ಮೆೋಳೆೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 240/1 ಮಾವು 0.80 12900.00 469673319012 654500010001066'2

3017 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಮಲ್ೂಯಯ ತಾವರಕೆರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 124/1, 236/1 ಮಾವು 0.68 10405.00 408629656959 64143560780

3018 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಮೋಟಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಡಣಾಯಕನಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 131/3,103/3 ಮಾವು 0.33 3870.00 243157521366 148601011000187

3019 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ದ ಡಡಗಂಗವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 99,98 ಮಾವು 1.60 25800.00 529655322298 10531000343

3020 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ
ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// 

ರಾಮಚಂದರಯಯ
ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 267/2,114/1 ಮಾವು 0.70 10320.00 638306168385 148601011002271

3021 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 267/2,114/1 ಮಾವು 0.70 11287.00 527889549266 148601011000360

3022 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಆಲ್ಮೆೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಟಿ. ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕಾಯಸಾಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 114/1,267/2 ಮಾವು 0.70 11287.00 297708212907 148601011000736

3023 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ವಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಚಿಕಕಗಂಗವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 67,35 ಮಾವು 0.80 12900.00 823438684281 118001011001564

3024 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಟಿ.ಗಂಗಣಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಅಕ ಕರು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 231 ಮಾವು 0.80 12900.00 570587056244 64004706232

3025 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ  ದೋವರಾಜು ಹೆಗಗಡಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 120/2 ಮಾವು 1.50 24187.00 587550708644 0'426101014551

3026 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಕೆಂಪಯಯ ಕುಂಬಾರದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 150/1 ಮಾವು 0.60 9675.00 449198272083 0'498101010419

3027 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದ ಡಡವಿೋರಯಯ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡನ ದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 105,121/3 ಮಾವು 0.80 12900.00 675781884784 0'49810101013826

3028 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಮುದದಂಕಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 70/3,168/5 ಮಾವು 0.45 7256.00 961075719017 2127010024675

3029 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ// ಚಿಕಕವಿೋರಯಯ ಮಾದರ್ ಸಾಬರ ದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 212/1,106/2 ಮಾವು 1.00 16125.00 580641269855 0'498108008824

3030 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಮಾಗಡಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡನ ದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 166-ಪಿ8 ಮಾವು 0.50 8063.00 329993920783 0'498119009840

3031 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕೆ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪರಾಮಯಯ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡನ ದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 130 ಮಾವು 1.00 16125.00 774251282235 0'49810100622'1

3032 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ದ ಡಡವಿೋರಯಯ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡನ ದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 118/2,104/3 ಮಾವು 0.60 9675.00 593719452178 0'498101008918

3033 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡವಿೋರಯಯ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡನ ದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 545 ಮಾವು 1.00 16125.00 535082656444 16690100010289

3034 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನಾಗರಾಜಯಯ ಡಿ ಬಿನ್ ದ ಡಡವಿೋರಯಯ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡನ ದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 551 ಮಾವು 0.80 12900.00 729026457584 652250010126550'1

3035 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸ ೋಮರಾಜು ಬಿನ್ ದ ಡಡವಿೋರಯಯ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡನ ದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 130 ಮಾವು 1.00 16125.00 0'498101005050

3036 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಬಿ.ಕೆ. ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ/ ಬಿ ಎಂ ಕೆಂಪಯಯ ಬ ರಗಮರದದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 532/2 ಮಾವು 0.80 12900.00 723096375726 0'498101011861

3037 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಜ.ಸುಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 74/21 ಮಾವು 1.00 16125.00 238019400706 85049438887

3038 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಎಚ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಹೆಗಗಡಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 15 ಮಾವು 1.00 16125.00 377018332294 905250010102740'1

3039 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಪುಟಟಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ನಂಜುಂಡಯಯ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ.ಮಹಳೆ 255/2,255/3,83/2 ಮಾವು 0.80 12900.00 535199634724 0'498101010003

3040 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ
ಚಿಕೆೈದಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ ಉ/- 

ಕೆ ತ್ತಗಯಯ
ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 55/1,57/,53/1 ಮಾವು 0.76 12255.00 321640063134 54046777936

3041 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ದ ಡಡಮಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕೆೈದಯಯ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ.ಮಹಳೆ 54/7,71/5 ಮಾವು 0.39 6289.00 203928197870 652250010225720'1

3042 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 54/8,56/5,57/*,69/4 ಮಾವು 0.69 11126.00 695483569732 652250010202880'1

3043 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನರಸಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 53/3,55/1,56/5,57/* ಮಾವು 0.71 11449.00 877139506737 108700101002027

3044 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಗ ೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ// ವಿ.ಶಿವಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 158/2,82/2,41/1 ಮಾವು 1.00 16125.00 992246193188 118001011000630

3045 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ
ಬಿ ಚಂದರಶೋಖರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ
ಬನಿನಕುಪಪ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 03.Jän ಮಾವು 1.12 16125.00 553682622360 652250010131230'1

3046 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಹನುಮಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 173/1 ಮಾವು 0.98 12900.00 577982635693 64099537067

3047 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಎಂ ಎಸ್ ಶ ೋಭಾ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 100/2 ಮಾವು 0.65 8060.00 283996710756 104401011001425

3048 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಬಿ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಜಕಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 23/1,364/* ಮಾವು 0.99 9675.00 487113129124 520101036686561

3049 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕೆ ಬಿ ಮಹಾಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆೋತ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 60 ಮಾವು 1.00 16125.00 952156988417 0'4438101000118

3050 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನಿೋಲೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 18/5 ಮಾವು 0.47 7578.00 706280012380 520101036652837

3051 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ
ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ// ಕರಿಗ್ೌಡ ಉ|| 

ಕರಿಯಪಪ
ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 18/12 ಮಾವು 0.47 7578.00 306677523020 149600101002292

3052 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ
ಜಯಶಿೋಲ್ ಕೆ ೋಂ ತಿರುಮಳೆೋಗ್ೌಡ ಉ|| 

ಚಿಕಕಣಣ
ಹುಲಕೆರ-ಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 194/2 ಮಾವು 0.35 5643.00 646017964838 520101036654279

3053 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ
ಶಾಹದ್ಾ ಅತಾಉಲಾೂ ಕೆ ೋಂ ಸೈಯದ್ 

ಆತಾವುಲಾೂ
ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಮುಸೂಂ ಮಹಳೆ 8/2. ಮಾವು 0.60 9675.00 642330176944 111250010014640'1

3054 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಚಿನನಹಲ್ಗಯಯ ಬಿನ್ ದಮಯಯಯ ನೆಲ್ಮಲ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 21/10 ಮಾವು 0.80 12900.00 692131725429 34547658863

3055 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಪದಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ ಚಿಕಕಮಣುಣಗುಡೆಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ.ಮಹಳೆ 1/ಪಿ2 ಮಾವು 2.00 32250.00 523069674912 118001011002480

3056 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಹನುಮಂತ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ೋಮೂನಾಯಕ ಹುಲಕೆರ-ಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 5/*. ಮಾವು 0.50 8060.00 224492341197 520101036656697

3057 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 40/2 ಮಾವು 0.40 6450.00 691902113768 64070321775

3058 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಚಿಕ್ಕಕರಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 37,39/11,39/6 ಮಾವು 0.40 6450.00 207811225878 64070210907

3059 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ರ್ಂಕಟರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ರ್ಂಕಟರಂಗಯಯ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 124/2,163 ಮಾವು 0.40 6450.00 905763969150 85040858673

3060 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ(ಮಹಳೆ) 38/1,248/1,249/1 ಮಾವು 0.40 6450.00 263957383701 85037080233

3061 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಗ ೋವಿಂದಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ(ಮಹಳೆ) 124/3 ಮಾವು 0.40 6450.00 526366046322 6545000100000270

3062 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದರಯಯ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ(ಮಹಳೆ) 236, ಮಾವು 0.40 6450.00 599146149643 85026815923

3063 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕಂಪನಯಯ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 140/1,71/5,71/2 ಮಾವು 1.00 16125.00 249886933896 10531009710

3064 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಿವಲಂಗಯಯ  ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 149/4,175/1 ಮಾವು 0.49 7900.00 220358578338 14960011001794

3065 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ಶಟಿಟ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 33/2 ಮಾವು 0.41 6611.00 762494172225 652250010112810'1

3066 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ ಲ್ಕಕಪನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 18/2. ಮಾವು 0.40 6450.00 912912406369 520101036689341

3067 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಚನನವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಸಬ್ ಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 32/1,54,69 ಮಾವು 1.00 16125.00 244113187807 0'593101028396

3068 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಿವರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 76/3,99/4 ಮಾವು 0.36 5805.00 643271860831 3490031356

3069 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ// ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಕುರುಬರಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 59/1 ಮಾವು 0.88 14190.00 586657508233 0'6612210005190



3070 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ
257/2,259/5,201/4,100

/1
ಮಾವು 1.50 14760.00 586958560030 54037253812

3071 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಜ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವನಪಪ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 612/1 ಮಾವು 1.00 9840.00 305288907130 54037268987

3072 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಹೆಚ್ ಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಕ ತ್ರಬಾವಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 33,20/1 ಮಾವು 1.60 25800.00 539503435379 0'593108040746

3073 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಭದರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ವಿಭ ತಿಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 17/4. ಮಾವು 0.60 9600.00 474510854658 118001011002839

3074 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕೆ. ಶಂಕರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಕೆಂಪಹೆ ನನಯಯ ಕೆೈಲಾಂಚ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 211/2,211/4,81/1 ಮಾವು 1.00 16000.00 543748695065 0'593101196738

3075 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 237 ಮಾವು 0.80 9667.00 208728685986 64008976089

3076 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 42/1 ಮಾವು 0.40 6450.00 64106278507

3077 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಿವಣಣ ಟಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 165/1 ಮಾವು 0.80 9667.00 465415063960 0'527101021233

3078 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಚಿಕಕಲಂಗಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 37/31 ಮಾವು 0.80 9667.00 363636543684 0'593101199871

3079 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಎಲ್ ಸ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ ಕೆಂಪವಡೆೋರಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 88/2,88/3 ಮಾವು 0.80 9667.00 832901640659 91501006086895'1

3080 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ತ್ಡಿಕವಾಗಿಲ್ು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 23/1  ಮಾವು 0.80 9667.00 769129903779 64010414516

3081 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ತ್ಡಿಕವಾಗಿಲ್ು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 156 ಮಾವು 0.80 9672.00 414019578530 64031899232

3082 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಎಂ ಆರ್ ಜ ಯೋತಿ ಕೆ ೋಂ ವಿ. ರಾಮಯಯ ಮೆೋಳೆಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ.ಮಹಳೆ 290,257 ಮಾವು 0.40 6450.00 340712188877 652250010331350'1

3083 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಪದಮಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಾಬ ೋವಿ ಕೆ ೋಳಮಾರನಕುಪಪ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 196/3 ಮಾವು 0.40 6450.00 494358887124 148601011004091

3084 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಬ ೋವಿ ಕೆ ೋಳಮಾರನಕುಪಪ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ.ಮಹಳೆ 46/12 ಮಾವು 0.40 6450.00 352686975503 85001746841

3085 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಸಬ್ ಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 2/7,56/1 ಮಾವು 0.77 12416.00 54046773125

3086 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಪುಷ್ಪ ಎಂ.ವಿ. ಕೆ ೋಂ. ಎಂ. ಆರ್. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 144/2 ಮಾವು 1.00ಮಾವು 16125 420802797730 16480100017512

3087 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಅತಿತಗುಪಪ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 51/2 ಮಾವು 0.8 12900 705557316092 10401010014939

3088 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ಂ.ಲ. ಶಿವಣನ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 149/P35 ಮಾವು 1 16125 1432500103141700

3089 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಯಯ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 120/p27 ಮಾವು 0.4 6450 200371152531 11760100004795

3090 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಮರಿಹೆೈದಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಮಲ್ೂಂಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 6/p32 ಮಾವು 0.8 12900 652477664979 1432500102642201

3091 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಶಿವಣಣ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 120/ಪ64 ಮಾವು 1 12900 906330495551 11760100002981

3092 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ದ ಡಡನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 45/1 ಮಾವು 1 16125 849611330331 20366728183

3093 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸ ೋಮರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ೋಮರಾಜೋಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 162/3 ಮಾವು 1 16125 302161625224 64179338085

3094 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ತ್ಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಕರಿಗ್ೌಡ ಅಬ ಬರು ದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 67/p ಮಾವು 1 16125 715190545877 10558061044

3095 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ಬ ಮಮನಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 224/8 ಮಾವು 1 16125 825984175673 520101204171225

3096 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಬೈರಯಯ ಹೆಚ್.ಮಗಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 224/1,223/3,218/3 ಮಾವು 0.5 8063 366814843277 0600101006265

3097 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಬೈರಯಯ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಹೆಚ್.ಮಗಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 224/3,223/5,223/11 ಮಾವು 1 16125 744276840360 0600101006873

3098 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲ. ರ್ಮಕಟರಮಣಯಯ ಮಲ್ೂಂಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 22 ಮಾವು 1 16125 490951989424 520101204141891

3099 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಲ್ುವಯಯ ಹೆಚ್.ಮಗಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 254/3p2 ಮಾವು 0.4 6450 659039768780 520101252895531

3100 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕಟಯಯ ಹೆಚ್.ಮಗಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 305 ಮಾವು 0.38 6128 852916443475 520191059464336

3101 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಕೆ ಂಟಯಯ ಹೆಚ್.ಮಗಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 298 ಮಾವು 0.40 6450 313849936793 520101252912493

3102 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಅಂಕಯಯ ಬಿನ್ ಅಂಕಯಯ ದೋವರಹೆ ಸಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 151/1 ಮಾವು 1.00 16125 793218500429 520101252833194

3103 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಯಾಲ್ಕಕಯಯ ಹೆಚ್.ಬಾಯಡರಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 121/3 ಮಾವು 0.99 15964 961701920449 34001084863

3104 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 28/2,227/7 ಮಾವು 0.77 12416 888930392514 15662610003976

3105 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಎನ್ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕಕಹನುಮಂತ್ಯಯ ಮಾ.ರಿ.ಫಾರಸ್ಟ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 5 ಮಾವು 1.00 16125 586830572936 592101025567

3106 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 334 ಮಾವು 1.00 16125 450735419415 5405406503-3

3107 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಅಕೆೋಯಶ್ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 197/5,197/4 ಮಾವು 1.00 16125 551184178455 64179275001

3108 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ರಾಜೋಂದರ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
227/8,255/3,255/4,250/

4
ಮಾವು 1.00 16125 604591382414 64069937414

3109 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ಂ. ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ವಳಗರದ ಡಿಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 127/4,127/7,76/1 ಮಾವು 0.71 11288 721970566036 1432500102447100

3110 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 128/p22 ಮಾವು 0.80 12900 579022059099 0528101071723

3111 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮು ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 447/1 ಮಾವು 0.80 12900 659291648848 132101011006577

3112 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಮುನಿರಾವ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾವ್ ಬುಕಕಸಾಗರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 13 ಮಾವು 1 .00 16125 577191967047 85025986819

3113 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಪರತಿೋಬಾ ಕೆ ೋಂ ಎಂ ಆರ್ ಪಾಥಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 447/2 ಮಾವು 0.80 12900 487498737192 0497108022703

3114 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನರಸ ೋಜಿರವ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾವ್ ಬುಕಕಸಾಗರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 7/1,8/2 ಮಾವು 0.80 12900 628901583561 850113888443

3115 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಎಸ್ ಕೆ ತಿಮಮದ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 25/8,25/6,25/3,25/4 ಮಾವು 0.80 12900 885274244283 5202331002342132

3116 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸುಜಯ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಸ ೋಗಲ್ ಪಾಳಯ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 275/1 ಮಾವು 0.40 6450 481611105048 0528101070893

3117 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಯೋಗನಂದರಾವ್ ಮುನಿರಾವ್ ಬುಕಕಸಾಗರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 16*/3 ಮಾವು 0.50 8063 497088043786 85014288092

3118 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಚಿಕಕಯಯ ಗ ೋಲ್ರದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 52/1,51/3,29/6 ಮಾವು 0.40 6450 531708745412 0497101014769

3119 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ತ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡ ಎಲತ ೋಟದಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 195,46 ಮಾವು 0.5 8063 583349674520 1432500101359201

3120 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬುಕಕಸಾಗರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 54,57 ಮಾವು 1. 00 16125 379927845288 523702010007050

3121 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಮರಿಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡ ಎಲತ ೋಟದಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 55/4 ಮಾವು 0.50 8063 865662785261 0497101008315

3122 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಬೋಟಟೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 258,257 ಮಾವು 1 .00 16125 265019877813 52010102517806

3123 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 429/4 ಮಾವು 0.6 9625 913975718747 520101042142950

3124 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಚಿಕಕಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬುಂಡುಗೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 3/1,261 ಮಾವು 0.8 12900 229982731172 520191032409121

3125 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಈರಚಿಕಕಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡತ್ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಗ ೋಲ್ರದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 112,29/4 ಮಾವು 1 .00 16125 617626142089 0497101009603

3126 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 95/p22 ಮಾವು 1 .00 16125 568454794134 0592101040161

3127 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 95p2 ಮಾವು 1 .00 16125 333253555642 108200101004292

3128 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಯಯ ವಿ.ಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 234/p3 ಮಾವು 0.8 12900.00 878249570433 64134366375

3129 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಲ್ೂಯಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 83 /1 ಮಾವು 0.6 9675.00 422950270311 0592101038701

3130 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸ ರತ್ನರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಬಕರಯಯ ಉ ಚೌಡಯಯ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 35/2,35/4 ಮಾವು 0.35 5966 702105136835 0592101136326

3131 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ರಾಮಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಬ ೋವಿ ಯಲಯ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 149/6 ನೆೋ ಬಾೂಕ ಮಾವು 1 .00 16125 910683439958 0497101017965

3132 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಚಾಮಯಯ ಉ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ 
ಚಾಮುಂಡಯಯ

ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 112 ಮಾವು 0.4 6450 529583215814 13180056245

3133 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಭೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕಕಯಯ ಜಗದಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 18,26/2 ಮಾವು 1.2 19350 537133370006 0497101012339

3134 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಸಾದಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 138 ಮಾವು 0.6 9675 444204745481 108202101024776

3135 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ದುಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜೋಗ್ೌಡ ಹುಚಚಯನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 20/6,1/6 ಮಾವು 1 .00 16125 688561233538 0497101010449

3136 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ಪಾರಣ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 58 ಮಾವು 1.00 16125 582904083387 4402500100618001

3137 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ಪದಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಮುರುಕಣ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 16/7ಎ,73/4,22/3,11/3 ಮಾವು 2.00 32250 893818787494 4456101001296

3138 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಬಾಬಳೆೋಗ್ೌಡ ತ್ುಂಗಣ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 195 ಮಾವು 1.80 29025 399744740032 0594101203898

3139 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕೆ.ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಕೆಮಪಯಯ ಮಾಳಗ್ಾಳು ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 164/2,164/1 ಮಾವು 1.00 16000 663428475568 110701010019003

3140 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡದ್ಾಸಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 13/1,126/2,126/3 ಮಾವು 1 32000 329402400697 0594101018439



3141 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ಕೆ.ಟಿ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಬಬೋಗ್ೌಡ ಸಾತ್ನ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 7/4 ಮಾವು 1.00 16125 847379948302 149900101001181

3142 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 168/1,140/1 ಮಾವು 1.00 16125 930137952499 4456101000868

3143 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ಮುನಿರ್ಂಕಟಯಯ ಮಡಾಡಯ ಕುರುಬಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 67/2 ಮಾವು 1.00 16125 809385748310 0594101203921

3144 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ಮ ಗ ರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ಟಿ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಕುರುಬಳಿಿದ ಡಿಡ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 64/3 ಮಾವು 1.00 16125 459464033932 149900101002010

3145 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ವಿ.ಸ ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ವಿ.ಡಿ ಶಿವಣಣ ವಿರ ಪಸಂದರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 45/2,641/10,41/1ಸ,41/1ಬಿ,17/1ಬಿ,27/1ಎ ಮಾವು 1.60 25800 668460655146 4402500100511001

3146 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ಡಿ ದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಕುರುಬಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 112/10,117/2,2/1,115/8,116/2,21/5,2/1,

16/2
ಮಾವು 1.60 25800 890548053711 0594108037419

3147 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ವಿ.ಆರ್ ದ ಡಿಡ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 187/9,138/2,137/1,138/9,27/5 ಮಾವು 1.00 16125 268682405163 0594101020867

3148 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ಪಾರಣ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 58 ಮಾವು 1.00 16125 582904083387 4402500100618001

3149 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ಪದಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಮುರುಕಣ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 16/7ಎ,73/4,22/3,11/3 ಮಾವು 2.00 32250 893818787494 4456101001296

3150 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ಚಿಕಕಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಭೈರೋಗ್ೌಡ ಸುಂಢಘಟಟ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 20 ಮಾವು 1.80 29025 337586762871 110701010025743

3151 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ಜಿ.ವಿ ನವಿೋನ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ವಿ ವಿೋರಭದರಯಯ ಯಲ್ಚವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 235,236,243 ಮಾವು 2.00 32250 838713849439 25380110029299

3152 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಬಾಬಳೆೋಗ್ೌಡ ತ್ುಂಗಣ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 195 ಮಾವು 1.80 29025 399744740032 0594101203898

3153 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸುನಾಂದ್ಾದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಸದದಲಂಗಯಯ ಹೆ ಸಗಬಾಬಡಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 79/1,80 ಮಾವು 1.60 25600 399535049523 1147101020516

3154 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ  ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗ್ೌಡ ಅವರೋಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 43/1,46/6,44/7,93/2 ಮಾವು 2.00 32000 631398567809 145801100000459

3155 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕೆ.ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಕೆಮಪಯಯ ಮಾಳಗ್ಾಳು ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 164/2,164/1 ಮಾವು 1.00 16000 663428475568 110701010019003

3156 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಲ ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ತ ೋಟಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 10/1,18/3,19/2 ಮಾವು 1.80 28800 385781611681 7022500101480601

3157 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಜಿ.ಕೆ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಗಬಾಬಡಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 105/1,79/1 ಮಾವು 1.70 27583 754995944078 0433101113791

3158 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡದ್ಾಸಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 13/1,126/2,126/3 ಮಾವು 1 32000 329402400697 0594101018439

3159 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಟಿ.ಕೆ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್. ಲಂಗಯಯ, ಬಾಯಡರಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 160 ಮಾವು 1 16125 545851403233 20111777222

3160 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಅಬುದಲ್ ಅಲೋಮ್ ಬಿನ್ ಅಜಿೋಜ ಸಾಬ್, ಹಂಚಿೋಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 79/2 ಮಾವು 1 16125 438109701612 1918101008685

3161 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಿರೋಮತಿ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬುಡಡಯಯ, ರಾಮಕಲ್ ಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 76 ಮಾವು 0.8 12900 423554380864 1918101002087

3162 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ, ತ ರರಾಮನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 17/1 ಮಾವು 1.7 25800 830920364019 64034107427

3163 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ, ನೆೋತೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 5 ಮಾವು 1 15925 482750854957 113501011004851

3164 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಹುಲ್ ೂರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮಮಯಯ, ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 56/4 ಮಾವು 0.4 6450 586565272266 64005036796

3165 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ,  ಬಸವಾಪಟಟಣ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 35/1 ಮಾವು 0.8 12900 892646610419 54041292958

3166 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಅಬುದಲ್ ಕರಿೋಂ ಉ.ಅಬುದಲ್ ಕರಿೋಂ ಸಾಬ್, ರಂಗಚಾರಿಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 15/1 15/4 16/3 4/1 ಮಾವು 1 16125 827404562531 1918101003132

3167 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ರೋಣುಕಾ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ, ಕನನಸಂದರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 25/2 ಮಾವು 1 19500 771589340659 0402101040204

3168 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಗುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟನರಸಯಯ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 44/1 ಮಾವು 1 19500 379147418846 64074463285

3169 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಬಸವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ, ಕ ಡ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 94/4, 94/3 ಮಾವು 1 16125 938884308029 13176032549

3170 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ದೋವರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಣಣ, ಚೌಡಿಬೋಗ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 34/5 34/6 ಮಾವು 1 16125 333302468742 64045909686

3171 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವರುದರಯಯ,  ಹನುಮಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 51 ಮಾವು 0.6 9675 759611458062 1135010100789

3172 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಶಿವರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಚನನವಿೋರಯಯ, ಹನುಮಾಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 4/1 58 ಮಾವು 0.7 11287 533153270715 113501010014897

3173 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ನಾಗಯಯ, ಬಾಯಡರಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 70 ಮಾವು 1.6 25800 538046285671 113501010004861

3174 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಅಪಾಪಜಯಯ ಬಿನ್ ಚ ಡಯಯ,  ಗಜಜಗ್ಾರಗುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 208, 15 ಮಾವು 0.6 9675 506102595271 64018929797

3175 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಗುರುಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಾಭ ೋವಿ, ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 11 ಮಾವು 0.8 12900 217779986794 54037212300

3176 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಚೈತಾರ ಕೆ ೋಂ ಚಂದರಶೋಖರಮ ತಿಯ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 67/3 ಮಾವು 0.8 12900 290042019879 64137268468

3177 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಚಂದರಶೋಖರ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ ನರಸಯಯ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 67/2 ಮಾವು 0.6 9675 477356327236 64114171030

3178 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಎಲ್ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗ್ೌಡ, ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 28/1 ಮಾವು 1.2 19350 809387135096 20111778599

3179 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಲಂಗಪಪ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 76/7 ಮಾವು 0.9 14513 537301429352 177501000002548

3180 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗುರುಸದದಯಯ, ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 46 ಮಾವು 0.4 6450 790546609939 520331002004415

3181 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಗ್ೌಡ, ದಂಡೆೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 82, 84/13, 84/19 ಮಾವು 0.8 12900 394057474672 64047660252

3182 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಣಣ,  ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 31/1 ಮಾವು 0.8 12900 484128221456 113501010013531

3183 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ವಿ.ಜಿ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಹೆ ನಾನಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 30/1 ಮಾವು 0.8 12900 523705321991 37552802616

3184 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಚಂದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಪಪ,  ಸಾತ್ನ ರು ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 23/1 ಮಾವು 1.2 19350 384462631975 64096074054

3185 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಣಣ, ಗಡೆೋಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 71/1 ಮಾವು 0.9 14513 495483584361 5812500100654400

3186 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸದದಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ.ವಿ ಬಸವಯಯ, ಬಾಯಲ್ಕೆರ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 45/2 ಮಾವು 0.95 15319 702338039968 1.13501E+13

3187 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಯೋಗೋಶ ಬಿನ್ ಗಂಗರಂಗಯಯ,  ಜುಟಟನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 52/2 ಮಾವು 0.7 11288 970791751329 31764532720

3188 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನರಸಯಯ, ಶಿರೋಪತಿಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 123 1/5 ಮಾವು 1 16125 591809956576 54037222760

3189 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಸದ್ಾಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಯಯ, ರಂಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 4 ಮಾವು 1.2 19350 681866038231 1.36001E+14

3190 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಎಂ.ಪಿ.ಶಿವನಂಜಪಪ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ
231,136/6,130/3,68/3ಪಿ

1
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.18 200000 451102831541 520101252831485

3191 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸುವಣಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಲ್ ಶಿವಣಣ ದ ಡಡಮಣುಣಗುಡೆಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ(ಮಹಳೆ)

1/ಬಾೂಕ ನಂ 
143/ಪಿ2,1/ಬಾೂಕ ನಂ 

144/ಪಿ2

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 3.34 200000 950699853466 64021544882`

3192 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ H G ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ
86/4,165/4,165/9,194/4

,86/1
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.00 200000 104401011001434

3193 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕೆ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಬೋಗ್ೌಡ ತಾಳವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ
44/1,57/2ಎ,173/1,185/3

,187/2,236,225
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.30 200000 300293624390 54054067686

3194 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವನಂಜಯಯ ತ್ಡಿಕವಾಗಿಲ್ು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ(ಮಹಳೆ)
125/3,40/2,124/2,59/1,

126,40/18
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.36 200000 936531697625 1432500101318100

3195 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ
103/2,3,7,105/1,110/10

,5
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.17 200000 557859534758 0497101007879

3196 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಅನುಬಮಣ ಬಿನ್ ಲೋ// ರ್ೈದಯಲಂಗಂ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 254/ಪಿ7 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.00 200000 606710664019 0528101075656

3197 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ತಿಮಮರಾಜು ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ದ ಡಡಗಂಗವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 87,11/ಪಿ2,87,248 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.44 200000 245166062576 1432500101272001

3198 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಎಂ.ಪಿ.ವಿೋರಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ(ಮಹಳೆ)
73/9,10,13/ಪಿ1,108/2,3,

63/2
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.07 200000 932739130356 13180049759

3199 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಶಿವಣಣ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 149/p35 ಮಾವು 1.6 200000 500792059418 520101252831485

3200 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ. ರವಿ ಶಂಕರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 121 ತ್ರಕಾರಿ 0.56 200000 307445221870 64021544882`

3201 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶೈಲ್ಜಾ ಕೆ ೋಂ. ಮೋಹನ್ ದ್ಾಸ್ ಮಳ ರುಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 512 ತ ೋ.ಬಳೆ 0.97 200000 977925310238 104401011001434

3202 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎನ್. ನಾಗಣಣ ಬಿನ್ ನಡುಕೆೋರಿಗ್ೌಡ ಮುದಿಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
324/2,314/1,314/3,278/

3,278/5,278/6
ತ ೋ.ಬಳೆ 1.90 200000 688948767630 54054067686

3203 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಜಿ.ಎಂ.ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಂ.ಮರಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 53/6,2/6,106,105 ತ ೋ.ಬಳೆ 1.79 200000 863774991830 1432500101318100

3204 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎಮ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಮಂಗ್ಾಡಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 217/3,228/2,230/2 ಟಮೋಟ 1.13 200000 318974957632 0497101007879

3205 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
30/1,184/1,10/7,53/3,5

2/2
ಟಮೋಟ 1.07 200000 877396932416 0528101075656

3206 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 15/1,167/1p,152,21/2 ಪಾಪಪಯ 1.25 200000 372717260011 1432500101272001

3207 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮುದದಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದಯಯ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 101/p3 ಟಮೋಟ 1 .00 200000 891396080399 13180049759

3208 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಯಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಗುರುವಯಯ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 96/1,96/2 ತ್ರಕಾರಿ 2 200000 7760117665



3209 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್  ಈರ ಬಿನ್ ಸಂಗದ್ಾಸಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 43 ತ್ರಕಾರಿ 1.74 200000 9742337476 54046943906

3210 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಭೈರಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಕರಿಯಪಪ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 146/ಪಿ50,135/ಪಿ26 ತ್ರಕಾರಿ 1.6 200000 9986996892 11690100008180

3211 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಮುದವಾಡಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 197/8,197/4,211/3 ತ್ರಕಾರಿ 2.27 200000 9902475454 2512101005285

3212 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರಾಜಂದರ ಹೆಗಗಡೆ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 124/ಪಿ52,124/ಪಿ42 ತ್ರಕಾರಿ 1.2 200000 9731207835

3213 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಗರಳಾಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 102/ಪಿ9,201 ತ್ರಕಾರಿ 1.18 200000 9980266962

3214 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್  ಕೆ.ಬಿ ರಮೆಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ ವಿರುಪಸಂಧರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 59/1,9/1 ತ್ರಕಾರಿ 1.77 200000 7760117665

3215 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಿಖತ್ ಸಬಿರೋನ್ ಕೆ ೋಂ ಸೈಯದ್ ಸಲ್ು ಉದಿದೋನ್ ಕೆ ೋನಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 105/4,665/2 ತ್ರಕಾರಿ 1 200000 8861432854

3216 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ ಹೌಸ್
ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್  ಲೋ// 

ಶಂಕರಪಪ
ಹರಿೋಸಂದರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 53/5,53/4,53/3 ತ್ರಕಾರಿ

1000 

ಚದರ.ಮಿೋಟರ್
474500.00 797843561445 510101002117370

3217 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಗವಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಜಜಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 306/1 ಹ ವು 0.48 522846.00 905250010009850'1

3218 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪಪ ಹರಿೋಸಂದರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 53/3,4,5 ತ್ರಕಾರಿ 0.30 70000.00 510101002117370

3219 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ ಹೌಸ್  ಆರತಿ ವಿಶಾವಾಸು ಕೆ ೋಂ ಪರಸಾದ್ ವಿಶಾವಾಸು ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 132/1 ಹ ವು 2000ಚ ಮಿ 131715 557878366534 03541000041259

3220 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ ಹೌಸ್  ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ದ ಡಡಕಾಳಯಯ ಯಲ್ಚವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 199/2 ತ್ರಕಾರಿ 2000ಚ/ಮಿ 517665 486110887446 0919104000210799

3221 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂತಿರೋನಾಯಕ ತ್ಟಟಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 213 ಹ ವು 2000ಚ/ಮಿ 847100 877143902495 145810100026944

3222 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ ಹೌಸ್  ಆರತಿ ವಿಶಾವಾಸು ಕೆ ೋಂ ಪರಸಾದ್ ವಿಶಾವಾಸು ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 132/1 ತ್ರಕಾರಿ 2000ಚ ಮಿ 791000 557878366534 03541000041259

3223 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚನನವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಸಬ್ ಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 54,69/1ಎ,59,33/1 ತ ೋ.ಬಳೆ 1.04 75000.00 244113187807 0'593101028396

3224 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕವಿೋರಯಯ ಹರಿೋಸಂದರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 106/2,212/1 ತ ೋ.ಬಳೆ 1.28 75000.00 580641269855 520191029927524

3225 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಹನುಮಯಯ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ(ಮಹಳೆ) 154 ತ್ರಾಕಾರಿ 1.08 75000.00 594722427331 520101036684240

3226 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಗ ೋಪಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 387,20 ಬಾಳೆ 1.60 75000.00 723989420262 117250010139880'1

3227 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಎಂ.ಜಯಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// 

ವಿೋರಭದರಯಯ
ಜಕಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ(ಮಹಳೆ) 75/6,137/4,137/1 ಬಾಳೆ 1.25 75000.00 888649798489 652250010231260'1

3228 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಕುರುಬರಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ(ಮಹಳೆ) 73/2 ಟಮೋಟ 1.93 75000.00 424950335873 520101036692332

3229 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಅನುಬಮಣ ಬಿನ್ ಲೋ// ರ್ೈದಯಲಂಗಂ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 254/ಪಿ7 ಬಾಳೆ 2.00 75000.00 606710664019 148601011004284

3230 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಯಯ ತ್ಡಿಕವಾಗಿಲ್ು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 157 ಟಮೋಟ 1.42 75000.00 777754412228 64025653398

3231 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಗ್ೌಡ ಆಣೋಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 1.12 ತ ೋ.ಬಳೆ 1.12 75000 392123053865 20319117410

3232 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎಂ. ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಆಣೋಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 1.03 ತ ೋ.ಬಳೆ 1.03 75000 499091835717 64147327547

3233 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸದದರಾಮು ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 1.13 ತ್ರಾಕಾರಿ 1.13 75000 492176701276 520291013759464

3234 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸದದಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ವಿ.ಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 1.13 ಬಾಳೆ 1.13 75000 901591955432 64129178288

3235 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಅಣಣಯಯ ಉ ಈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 1.1 ಬಾಳೆ 1.1 75000 813232124588 0592101146434

3236 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಡಿ.ದೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಉ 
ಬ ೋಕೆಕೋಗ್ೌಡ

ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 1.02 ಟಮೋಟ 1.02 75000 707324799813 0528101000838

3237 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ ೂಶಟಿಟ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 1.1 ಬಾಳೆ 1.1 75000 457277556109 0528101069007

3238 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಮಾಯಿಗಯಯ ಅಮಮಳಿಿ ದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 1.13 ಟಮೋಟ 1.13 75000.00 289383923376 05922101146953

3239 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಭುವನೆೋಸಾರಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಮುತ್ತಯಯ ಏರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 69/2,70/2,70/3,71/1,70/4 ತ್ರಕಾರಿ 1.19 75000.00 529494424577 20059078276

3240 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ  ಶಿೋಲಾ  ಕೆ ೋಂ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಮನಾಥಪುರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 5/1,3,,4/1,4 ತ್ರಕಾರಿ 1.86 75000.00 554268179280 20234733975

3241 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ  ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 3/5,2/4 ತ್ರಕಾರಿ 1.91 75000.00 38282725395 0594101030677

3242 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ  ಎನ್ ಎಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1/1,2/5 ತ್ರಕಾರಿ 1.58 75000.00   06310110025536

3243 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾರೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 65,77/1 ತ್ರಕಾರಿ 1.18 75000.00 955459307400 06320110020999

3244 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಯಯ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 198/6,198/5,198/8,198/4 ತ್ರಕಾರಿ 1 75000.00 922724418897 20235178953

3245 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸುಮಿತ್ರ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 190/2 ತ್ರಕಾರಿ 1.14 75000.00 203073594299 0594101033233

3246 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 110/ಪಿ6,292/2,292/1 ತ್ರಕಾರಿ 1.37 75000.00

3247 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ಬೈರಯಯ ಮಾವತ್ ತರು ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 45,95,93 ತ್ರಕಾರಿ 1.27 75000.00

3248 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಪದದಗಯಯ,  ಗುದದಲ್ಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 1/4 178/5 190/3 ತ್ರಕಾರಿ 1.12 75000.00 956621291175 520291020971929

3249 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ,  ಕಲಕರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 87/2 91/1 ತ್ರಕಾರಿ 1.12 75000.00 358273786417 5201010121115920

3250 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹೆ ನನಪಪ, ಮುತ್ತಸಾಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 27 ತ್ರಕಾರಿ 3.42 75000.00 660574107693 3244101000122

3251 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 127/1 29/1 ತ್ರಕಾರಿ 1.59 75000.00 856222250165 31500980068

3252 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಪಪ  ವತೋಯಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 29 ತ್ರಕಾರಿ 2.06 75000.00 794582202698 113501010016480

3253 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 64/1 55 ತ್ರಕಾರಿ 1.43 75000.00 639523273683 64033746942

3254 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹಣುಣ ಮಾಗಿಸುವ 

ಘಟಕ(Banana Ripening 

Unit)

ಗಣ್ೋಶ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕೆಂಚನಕುಪಪ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 618000.00 601683018

3255 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 276/7,285 ತ್ರಕಾರಿ 0.73 49000.00 370298267191 148601011001936

3256 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಮಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಮರಿಸದದಯಯ ಕಾಯಸಾಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 60 ತ್ರಕಾರಿ 0.60 49000.00 483994439051 148601191000015

3257 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ವಿ ಎಂ ಕಾನ್ಯ ಎಕ್ ಪಟ್ ಯ
No.53 ಕನಕ 
ಇಂಡಕೆರೋನ್

ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ Plat No. 53 ತ್ರಕಾರಿ 1 1750000.00 0'426201000817

3258 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟಯಯ, ಬಿೋರವಾರ ಸ ೋಲ್ುರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 26/2 39/2 ತ್ರಕಾರಿ 1.17 200000 596633449839 144001011000740

3259 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ಅಂದ್ಾನಯಯ, ನಾಗನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ುರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 61 ತ್ರಕಾರಿ 1.58 200000 632823847776 54054746045

3260 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಗಂಗಬೈಲ್ಯಯ, ಬಿಸ ಕರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 75 ತ್ರಕಾರಿ 1.04 200000 918996342171 3244101002094

3261 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎಸ್ ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ, ಕನನಲೂ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 2/1 ತ್ರಕಾರಿ 1.31 200000 393305366486 64126780854

3262 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಗಂಗನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಗ ೋವಿಂದಪಪ, ಮರಿಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ುರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 22/1 22/2 ತ್ರಕಾರಿ 1.14 200000 970045779746 38218449448

3263 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ NHM Matching grants ಸುಮಿತ್ರ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 190/2 ತ್ರಕಾರಿ 1.14 60000 203073594299 0594101033233

3264 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ NHM Matching grants ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಗಯಯ ಕಾಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 44/2 ತ್ರಕಾರಿ 1.56 135000 668649273301 32219387062

3265 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ NHM Matching grants ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ಭೈರಯಯ ಮಾವತ್ ತರು ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 45,95,93 ತ್ರಕಾರಿ 1.27 60000 452482137821 0594101011146

3266 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ NHM Matching grants ಭುವನೆೋಸಾರಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಮುತ್ತಯಯ ಏರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 69/2,70/2,70/3,71/1,70/4 ತ್ರಕಾರಿ 1.19 60000 529494424577 20059078276

3267 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ NHM Matching grants ಅಜ್ಜ ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ೋಗೌಡ ಏರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.08 75000 4402500101842101

3268 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ NHM Matching grants ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 276/7,285 ತ್ರಕಾರಿ 0.73 39279.00 148601011001936

3269 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ NHM Matching grants ಮಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಮರಿಸದದಯಯ ಕಾಯಸಾಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 60 ತ್ರಕಾರಿ 0.60 39279.00 148601191000015

3270 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Poly House 

Matching grants)
ಗವಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಜಜಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 306/1 ಬಾಳೆ 0.46 608300.00 905250010009850'1

3271 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants (ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ))
ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 40/2 ಮಾವು 0.40 5160.00 64070321775



3272 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants (ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ))
ಚಿಕ್ಕಕರಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 37,39/11,39/6 ಮಾವು 0.40 5160.00 64070210907

3273 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants (ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ))
ರ್ಂಕಟರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ರ್ಂಕಟರಂಗಯಯ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 124/2,163 ಮಾವು 0.40 5160.00 85040858673

3274 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants (ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ))
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ (ಮಹಳೆ) 38/1,248/1,249/1 ಮಾವು 0.40 5160.00 85037080233

3275 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants (ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ))
ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಗ ೋವಿಂದಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ (ಮಹಳೆ) 124/3 ಮಾವು 0.40 5160.00 6545000100000270

3276 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants (ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ))
ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದರಯಯ ಮೆೋದರದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ (ಮಹಳೆ) 236 ಮಾವು 0.40 5160.00 85026815923

3277 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants (ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ))
ಚಿನನಹಲ್ಗಯಯ ಬಿನ್ ದಮಯಯಯ ನೆಲ್ಮಲ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 21/10 ಮಾವು 0.80 10320.00 34547658863

3278 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants (ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ))
ಚಿಕೆಕೈದಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ ಉ|| ಕೆ ತ್ತಗಯಯ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 55/1,57,53/1 ಮಾವು 0.76 9804.00 54046777936

3279 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants (ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ))
ದ ಡಡಮಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕೆಕೈದಯಯ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ (ಮಹಳೆ) 54/7,71/5 ಮಾವು 0.39 5031.00 652250010225720'1

3280 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants (ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ))
ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 54/8,56/5,57,69/4 ಮಾವು 0.69 8901.00 652250010202880'1

3281 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants (ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ))
ನರಸಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 53/3,55/1,56/5,57 ಮಾವು 0.71 9159.00 108700101002027

3282 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants (ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ))
ಪುಟಟಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ನಂಜುಂಡಯಯ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ (ಮಹಳೆ) 255/2,3,83/2 ಮಾವು 0.80 10320.00 0'498101010003

3283 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

M K ಹೆ ನನಬೈರಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 142/1,142/3 ತ್ರಕಾರಿ 1.00 16000.00 10729281241

3284 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ನಿಂಗ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಚಿಕಕಯಾಲ್ಕಪಪ ಹೆ ಂಬಯಯನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ (ಮಹಳೆ) 136/3 ತ್ರಕಾರಿ 0.38 6080.00 33859984276

3285 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದ ಡಡಸದದಯಯ ಕೆೋತ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 201/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.60 9600.00 3836101000603

3286 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ಎಂ.ಎಂ.ಹೆ ನನಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// 
ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಯಯ

ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 123/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.80 12800.00 4438101002135

3287 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ಎಂ.ಕೆ.ರ್ಂಕಟೋಶಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಮೋಟಯಯ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 92/2,92/4 ತ್ರಕಾರಿ 0.18 2880.00 4438101000958

3288 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಉ|| 

ರ್ಂಕಟಬ ೋವಿ
ಬುಡಡಬ ೋವಿದ ಡಿಡ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 95/6 ತ್ರಕಾರಿ 0.80 12800.00 905250010098840'1

3289 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಶೋಷ್ಗಿರಿಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 77/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.60 9600.00 4438108000176

3290 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ಚಾಮರಾಜು ಬಿನ್ ಚಾಮಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 45/1,46/1,130,147 ತ್ರಕಾರಿ 0.40 6400.00 1327155000003580

3291 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿದ್ಾಸಯಯ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 183/ಪಿ1 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.96 14976.00 652250010252820'1

3292 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ಹೆ ಂಬಾಳಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 211/1ಸ ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.52 8112.00 0'498101007658

3293 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ಪದಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದಯಯ ಹಾಗಲ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ (ಮಹಳೆ) 24/2 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.40 6240.00 0'49810101070'1

3294 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ಕಲ್ೂಳಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಶಾಯನುಮಂಗಲ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 231 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.50 7800.00 0'437104000056188

3295 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆ ೋಡಿಯಾಲ್ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 324 ಏಲ್ಕ್ಕಕ ಬಾಳೆ 0.80 12480.00 0'426101027132

3296 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants(Pack House))
ಅನುಬಮಣ ಬಿನ್ ರ್ೈದಯಲಂಗಂ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 254/ಪಿ2 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 160000.00 148601011004284

3297 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants(Pack House))
ತಿಮಮರಾಜು ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 11/ಪಿ2,87,248 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 160000.00 31245958599

3298 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants(Pack House))
ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಬೈರಯಯ, ಬಿಸ ಕರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 75 ತ್ರಕಾರಿ 1.04 160000 788397876218 3244101002094

3299 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants(Pack House))
ಎಸ್ ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ, ಚನಾನಪುರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 2/1 ತ್ರಕಾರಿ 1.31 160000 999082968431 64126780854

3300 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants(Pack House))
ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 0.81 ತ್ರಕಾರಿ 160000 673696106127 113501011002938

3301 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants(Pack House))
ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಲಂಗೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 22/3 ತ್ರಕಾರಿ 0.50 160000 510612304194 64164478440



3302 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, G-9ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನನಬ ೋವಿ ಕತ್ತಳೆಪಾಳಯ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 254 ತ್ರಕಾರಿ 0.20 4896.00 0'90900101016119

3303 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, G-9ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್(AEP))

ಕಂಚಿೋವರದಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾಯಿಗಯಯ ಉರಗಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 268/3 ತ್ರಕಾರಿ 0.20 4896.00 0'426101029009

3304 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, Cut Flower AEP)
ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಬ ೋವಿ ಬತ್ತಂಗರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 16 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 5120.00 0'437104000087461

3305 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
CHD (NHM Matching 

Grants, Loose Flower 

AEP)

ಬ ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ವರದಯಯ ಕೆಂಜಿಗರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 13 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 4800.00 0'593101033386

3306 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಜ ೋಗನಪಾಳಯ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 40/1,48 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.53 22760.00 663151985201 905250010077370'1

3307 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಎಂ.ಸ.ದ್ಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕದೋಶಪಪ ಮರರ್ೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 24,374/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.13 22760.00 881214522513 0'426101003953

3308 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಡಾ||ಎಂ.ಕೆ ಹೆ ನನಬೈರಯಯ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 142/1,142/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 11650.00 871708612125 1072928124'1

3309 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮ ಡೂಗಿರಯಯ ಬಿನ್ ಮ ಡೂಯಯ ರಾಂಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 106/10 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.40 30000.00 601414289499 0'498101012985

3310 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಕರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 116 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.50 21450.00 918658363379 6408691954'1

3311 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಶಿವನಂಜುಕೆೈಲಾಸ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಲಂಗಯಯ ದ ಡಡಮಣುಣಗುಡೆಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 116 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.50 32150.00 996410880734 0'09010101671364

3312 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಎಸ್ ಸದದರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 99/17 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 32480.00 300515701654 520101042194144

3313 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸದದಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಕೆ.ಸದದಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ.ಮಹಳೆ 99/5 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.70 19502.00 520101036670762

3314 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಕೆ ಎಸ್ ಶಿವಮಾದು ಉ|ಜಯಣಣ ಬಿನ್ 

ಲೋ// ಸದದಪಪ
ಕ ನಗಲ್ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 107 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.79 6400.00 436482186128 652250010085550'1

3315 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಲ್ಕಕಯಯ ಮೆಳೆೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 136 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.40 39250.00 505196916157 652250010179770'1

3316 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಆರ್ ಮಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ// ರೋವಣಣ ಕಾಯಸಾಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 119/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.14 11600.00 925951359389 148601011004584

3317 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಜ ಎನ್ ನಾಗರತ್ನ ಬಿನ್ ಜ ಆರ್ 

ನಾರಾಯಣಪಪ
ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 359/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.10 30000.00 462521392877 5404682220'1

3318 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದಲಂಗಯಯ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 414/1,178/2,413 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.03 250000.00 736225027658 54054515085

3319 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಿ ಹೆಚ್ ಹೆ ಂಬಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಯಯ ಬನಿನಕುಪಪ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 2/3. ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.98 12900.00 328974685601 90900101013389

3320 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಿಕಕತ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 136/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.72 24000.00 64056060117

3321 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹೆಚ್ ಕೆ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಣಣಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 25 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 12448.00 559449814369 143001011002003

3322 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹೆಚ್ ಕೆ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಣಣಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 25 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 12520.00 559449814369 143001011002003

3323 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ತ್ಗಡಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಂಕಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 37/2ಪಿ1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.40 11600.00 669305524145 13192041598

3324 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಎಂ.ಜಿ.ಪಾಳಯ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 88/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.54 15650.00 471387517610 848110110004559

3325 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಎಂ ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಲೋ// ಮರಿಸಾಾಮಪಪ ಜಿೋಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 79 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.39 44950.00 821903008134 13162191034746

3326 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಹೆಚ್ ವಿ ಶೋಷಾದಿರ ಅಯಯರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ಆರ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಅಯಯರ್
ಅಮಾನಿಕೆರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 7/ಸ,6ರಲೂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.38 22994.00 834872363164 1327155171

3327 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವಮರಿ ಬಿನ್ ದ ಡಡಮಾರಯಯ
ಚನನಮಾರೋಗ್ೌಡನದ 

ಡಿಡ
ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 301/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.71 15930.00 290400163937 498101008462

3328 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಡರ್ಂಕಟಪಪ ಕಾಂಚಿದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 97/6,114/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.32 25984.00 932287581855 652250010174050'1

3329 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಕೆೋತಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 279/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.40 24000.00 814093109785 20162906690

3330 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಸದದಯಯ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 133/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.51 45950.00 429473381281 0'593101028198

3331 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗ್ಾಬ ೋವಿದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 146/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.42 41475.00 541175302926 32510956435

3332 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ V ಕುಮಾರಸಾಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ// ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 42 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.56 8797.00 738957802202 64134792509

3333 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಶಂಕರಯಯ ಬ ಮಮಚನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 129/6 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.26 1800.00 820551545883 0'498101008772

3334 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಪುಟಟಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಅಂಕಯಯ ಅರ್ಾೋರಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 239/3,13/5,6 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.15 250000.00 916989623706 118001011005221

3335 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆ. ನಾಗರತ್ನಪೈ ಕೆ ೋಂ ಪರಭಾಕರ್ ಹುಲಕೆರ-ಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 233 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.31 49000.00 992972916649 0'6552010009184

3336 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸ.ಜ. ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಲ್. ಜಗದಿೋಶ್ ಚಕೆಕರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 122/1,123/1 ತ ೋ.ಬಳೆ 0.81 250000 720301488693 0592101134527

3337 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಪಿ.ಸತ್ಯವತಿ ಕೆ ೋಂ.ದೋವರಾಜು ಹುಲ್ುವಾಡಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 11/4 ತಂಗು , ಮಾವು 0.68 11600 394860326310 1432500103789601

3338 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಡಿ.ಆರ್.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ದಶವಾರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 121/1b ತಂಗು 2.14 11600 518577127779 15642200033939

3339 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹೆೋಮಗಿರಿ ಬಿನ್ ಎಲ್.ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಸಂಕಲ್ಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 57/1 ತಂಗು 0.92 11600 '317554621022 20235238234

3340 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಎ ಸ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಚಕೆಕರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 149 ತಂಗು 1.59 12418 570244585257 16480100007166

3341 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ತಿಬಬೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಬಬೋಗ್ೌಡ ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 69/1 ತಂಗು 0.42 11600 555910261199 520191003188449

3342 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸತಿೋಶ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಕಾಡುಕೆ ೋತ್ತನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 42/4 ತಂಗು. ಮಾವು 0.55 11600 829881464058 85042368723

3343 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಉ// ಬುಡೆಡಗ್ೌಡ ಚಕಕಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 80/5 90/6ಸ ತಂಗು 0.77 27500 913937305025 1432500102538301

3344 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಡಿ ಎಮ್ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಡಿ ಸ ಚನನಯಯ ದಶವಾರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 101/2 ತಂಗು 0.5 11600 410843773271 1432500101295200

3345 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಬ ೋರಯಯ ಮಂಕುಂದ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 363 ತಂಗು 0.49 5520 6100510288910 520331004939195

3346 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಎಂ.ಎಸ್. ಸಾಯಿನಾಥ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಲ್ 
ಶಂಭ ಗ್ೌಡ

ಹೆಚ್. ಮಗೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
216/3,216/4,216/2,261,

264/3
ತಂಗು 1.97 47500 828589506181 060010101009108

3347 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸ.ವಿಶಾನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸ.ಚಂದರಯಯ ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 521/1 ತಂಗು 0.91 38000 555122576776 05921101023823

3348 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಡಿ.ಅಶಾತ್ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಬಿನ್ 
ದಶರಥರಾವ್

ಮಳ ರುಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 445/4 ಮಾವು 0.4 12682 984324913947 842310110000392

3349 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 10/6,126/2 ಮಾವು 0.6 7396 455847273644 64128732740

3350 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಬೋವ ರೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮಸಂದರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 2/33B ಮಾವು 0.8 17968 696882617704 152201011003436

3351 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಚಕೆಕರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 195,194/1 ತಂಗು 0.46 11600 923402180326 520291013562288

3352 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಮಾಕಳಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 224/3 ತಂಗು 0.4 43680 457221933418 520101023274030

3353 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 10/6,126/2 ಮಾವು 0.6 15607 455847273644 64128732740

3354 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಣಣಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಕದರಮಂಗಲ್ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 128/2 ತಂಗು 0.8 22460 792899413101 185000101001171

3355 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮರಿ ಹೆ ಂಬ ಬ ೋವಿ ಮಾಚಯನಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 85/2 ತಂಗು 1 22460 347219319019 64136453177



3356 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸ.ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಸ. ಚ ಡಯಯ ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 20/1 ಮಾವು 1.04 44800 570585318932 520101042064119

3357 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸ.ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಸ. ಚ ಡಯಯ ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 20/1 ಮಾವು 1.04 15523 570585318932 520101042064119

3358 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ದಿವಾಕರ ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಎಂ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 523/4 ಮಾವು 0.4 11600 454088333985 520101252904512

3359 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಹಮದ್ ಮಿಜಾಯ ಬಿನ್ ಬುರಾನ್ ಬೋಗ್ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 277 ಮಾವು 1.9 11600 361137504773 184000101001114

3360 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರ್ಂಕಟಯಯ, ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 120/p3 ತಂಗು 0.97 14500 297177082562 184000101001114

3361 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ದೋವರಾಜು ವಿ.ಬಿ ಬಿನ್ ಕೆ. ಬ ೋರಯಯ ವಂದ್ಾರುಗುಪಪ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 91 ಮಾವು 0.48 10313 586707997982 117601000017734

3362 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಲ್ತಾ ಎಂ.ಕೆ. ಕೆ ೋಂ. ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 153/1 ತಂಗು 0.51 8000 522072098204 301000101000762

3363 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸತ್ಯವತಿ ಪಿ. ಕೆ ೋಂ. ದೋವರಾಜ್ ಹುಲ್ುವಾಡಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 11/4 ಮಾವು 0.68 14500 394860326310 1432500103789601

3364 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಿಂಗಮಮ ಲಾಳಘಟಟ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 127/2,1/2a ತಂಗು 0.37 68602 9052500101528101

3365 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಕೆ ೋಡಿಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 106/p2 ತಂಗು 0.8 30000 511226292289 54055122526

3366 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಿಕಕತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಂಗನ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 205 ತಂಗು 0.63 24000 226672020916 54055114300

3367 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬ ೋರಯಯ ಗ ೋವಿಂದಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 98 ತಂಗು 0.42 15602 667988303480 54054063761

3368 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮರಿದೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಟಿಟಗನಹೆ ಸಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 188/6,185/1b ತಂಗು 0.48 11600 580849280957 64132616321

3369 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ದೋವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಗ್ೌಡ ತ್ಗಚಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 230/2 ತಂಗು 0.71 11600 645672414280 64021398986

3370 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಲೂೋಶ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ಹೆ ಂಬಾಳಯಯ ಹೆ ಂಗನ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 467/2 ತಂಗು 0.53 15602 452380012711 64184109557

3371 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 152/24,472/4 ತಂಗು 0.46 11600 660019186231 1432500103988001

3372 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ತ್ಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಕರಿಗ್ೌಡ ನಿೋಲ್ಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 163/2 ತಂಗು 0.4 11600 590257450338 165500101003346

3373 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ ಅಬ ಬರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 117/3,13/6 ತ್ರಕಾರಿ 0.43 29880 586039925557 520291013277427

3374 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿೋಲಾ ಕೆ ೋಂ. ಗುರುಪರಸಾದ್ ದೋವರಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 54/3 ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.2 8329 226694233296 2006344978

3375 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸ.ಆರ್. ಕ್ಕರಣ್ ಬಿನ್ ಸ.ಪಿ. ರಮೆೋಶ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 261,267 ತ್ರಕಾರಿ 1.37 47280 954389195388 64037116020

3376 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಹೆ ನನಗಿರಿಯಪಪ ಲಾಳಘಟಟ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 127/21/2a ತ್ರಕಾರಿ 0.37 68602 486495388912 9052500101528101

3377 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರ ಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಗದಿೋಶ್ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 235 ತ್ರಕಾರಿ 1.62 216500 777872508618 520101207809395

3378 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಮಲ್ೂಂಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 62/3 ತ್ರಕಾರಿ 0.55 15853 482077854168 31732495536

3379 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರ ಪೋಶ್ ಎಂ.ಜ. ಬಿನ್ ಜಗದಿೋಶ್ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 235 ತಂಗು, ಮಾವು 1.62 216500 777872508618 520101207809395

3380 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಹರ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 468/2 ತಂಗು 0.15 29880 380000339986 520101042088980

3381 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ವಡಡರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 57/p11 ಮಾವು 0.5 2400 452659073326 0497101007433

3382 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಲೂೋಗ್ೌಡ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 28*/1 ಮಾವು 0.4 14500 873962231779 85017751297

3383 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆ ಸ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮಾದೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನಿನಗನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 87/*2 ಮಾವು 1.4 10312 794652186153 1432500103652901

3384 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಎಮ್ ಬಿ ವಿರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಬ ೋಳೆಗ್ೌಡ ಮಾದಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 28*/2,115/1b2 ತಂಗು 0.7 31400 288309585570 0497101012832

3385 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೋ ದ್ಾಯವರಸೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಿಹೆ ಸಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 32 ತಂಗು 0.68 11600 736668687533 15652600000300

3386 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಮಾದಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 91/6,94/5 ಮಾವು 0.4 11600.00 208606023571 0497101013448

3387 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 35/1,32/1 ತಂಗು 0.7 11600.00 293630969946 13180022409

3388 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಿ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 113/2 ತಂಗು 0.37 11600 664981215402 13180045959

3389 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಂಗಮಾದಯಯ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 198 ಮಾವು 0.42 54600 442016471994 059210146757

3390 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಮಾದಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 134/1,127/1 ತಂಗು 0.39 11600 210883856714 64102493958

3391 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಮಾದಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 95/1 ತಂಗು 0.48 11600 812704387596 0497101014284

3392 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಪಿೋಹಳಿಿದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 36/6,36/5 ತಂಗು 0.5 12418 900187307609 85029209577

3393 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹನಿಯ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 36 ತಂಗು 0.53 14500 466231155460 85028077695

3394 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆ ಎಸ್ ಗುರುರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಕಾಲಕೆರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 83/1 ಬಾಳೆ 0.48 9600 822784252139 '0528101069635

3395 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆ ಜಿ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಗುರುರ್ೋಗ್ೌಡ ಕಾಲಕೆರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 112/2 ತಂಗು 0.48 8800 682296742359 54054125573

3396 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಪುಟಟತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಅಂಬಾಡಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 94/2 ತಂಗು 0.61 14500 854210971281 0497101016219

3397 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಎಲತ ೋಟದಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 57/5 ಮಾವು 0.79 8000 553153182058 0497101011439

3398 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಪದಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಶಿವಣಣ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 286/2 ಮಾವು 1 .00 15852 608224055384 64081270056

3399 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಮಾದಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 55/4B ತಂಗು 0.43 11600 397248608601 64144892669

3400 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆ.ಎಮ್ ಚಿಕಕಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಮರಿಗ್ೌಡ ಕೆ ಂಡಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 49/4 ತಂಗು 0.47 6400 428181814435 0497101008976

3401 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಾಮಯಯ ಉ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ 
ಚಾಮುಂಡಯಯ

ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 112 ಮಾವು 0.4 13715 529583215814 13180056245

3402 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣಣದೋಗ್ೌಡ ವಿ.ಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 322/1,323/1 ಮಾವು 0.44 14500 814174873113 64045798465

3403 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಂಜುಳ ಟಿ.ಎಲ್ ಕೆ ೋಂ ಎಲ್ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 47/1 ತಂಗು  1 .00 9245 865919990980 85031391619

3404 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಬಸಪಪ ಶಾಯನುಬ ೋಗನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 107/1 ಮಾವು 0.45 11600 464484208266 0497101017895

3405 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸುವಣಯ ಕೆ ೋಂ ಕೆಟಿ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ವಡಡರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 92/2 ಮಾವು 0.78 59000 666349629908 0592101029293

3406 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೃಷ್ಣಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 125 ಮಾವು 0.37 17968 225529728118 0592101025819

3407 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಎಲ್ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 44/1 ಮಾವು 0.8 10200 551038457015 85031391552

3408 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಂಜುಂಡ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಕೃಷ್ಣಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 70/1 ತಂಗು 0.45 15602 951386356893 0592101141479

3409 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೋ ದ್ಾಯವರಸೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಿಹೆ ಸಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 2/2,32 ತಂಗು 0.41 16640 736668687533 15652600000300

3410 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮುನಿಅಂಕೆೋಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಕರಿಯಯಯ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 101/p7 ತಂಗು 0.5 15500 985012750752 85021405878

3411 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ವಿ ಸ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಡಿ ಚಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಕೆೋತಾವಡೆೋರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 9 ಮಾವು 1.34 10761 644046750309 13180040326

3412 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಜಣಣ ಪಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಲ್ ೂರಯಯ ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 24/6 24/19 24/20 ಮಿನಿ ಟಾರಕಟರ್ 0.54 215000 568630658148 5812500100629500

3413 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಧನುಜ್ ಸ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಪಪ, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 12/7 ಚಾಫ್ ಕಟರ್ 0.2 15680 611765873395 64105558766.00

3414 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಲ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಕೆ.ಬಿ ವಿೋರಭದರಯಯ, ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 16/1 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.65 49000 598471893002 64056205666

3415 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸುಬಾನಿ ಬೋಗಂ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಷಾ 
ಅಬುದಲ್ ಹಸನ್,

ಅದರಂಗಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 116 ಚೈನ್ ಸಾ 0.8 9245 363965262682 54037252149

3416 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚ ಡಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಮಮ, ಬಾಯಲ್ಕೆರ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 171  ವಿೋಡ್ ಕಟರ್ 1.46 25200 739007336297 136001011000232

3417 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮೃತ್ುಯಂಜಯ ಅಂಗಡಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಅಂಗಡಿ, ಮಾರಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 20, 21/1 ರ ೋಟರಿ ವಿೋಡರ್ 1.73 44800 928564927609 54055028793

3418 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಎಸ್ ಚಂದರಪಪ, ವಿರ ಪಾಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 2 Dalphin Go-Khart 1.16 27285 949657975608 3244101002802

3419 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹನುಮರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ,  ಹಕ್ಕಕನಾಳು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 27 Digger 27 12500 419984322109 54054747425

3420 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಿ.ಆರ್ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ರೋವಣಣ, ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 112/4 112/10 1B1 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.53 43000 495396013165 5812500100229300

3421 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ,  ಅದರಂಗಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 11 ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತ್ರ 0.53 84500 811877634346 3244101004016

3422 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಸುಬಬರಾಯಪಪ, ಹಕ್ಕಕನಾಳು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 128/1 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ 1.3 20800 611765875515 64015951103

3423 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ಲೋ ಅಂದ್ಾನಯಯ, ಹಕ್ಕಕನಾಳು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 61  ಬರಷ್ ಕಟರ್ 1.58 14000 632823847776 54054746045

3424 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಹುಚಚಹನುಮಯಯ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 97/4 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ 0.75 20800 509629689952 64019394317

3425 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡಯಯ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 30/P10 ಚೈನ್ ಸಾ 0.6 12448 719165747476 64010293941

3426 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಂಗರಾಜು ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶಪಪ,  ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 59/4  ಬರಷ್ ಕಟರ್ 1.1 21033 692446447745 54037209942

3427 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗಂಗಪಪ, ಹುಲಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 138/5 ರ ೋಟರಿ ಟಿಲ್ೂರ್ 0.4 54600 450305731760 64109825082

3428 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಬೈರಪಪ, ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 10 ಸರೋಯರ್ 1.45 2120 747937667047 3546101000707



3429 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟರಂಗಯಯ, ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 160/2 ಸರೋಯರ್ 1.04 6950 551322983231 64078229138

3430 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ಹಲ್ಗಯಯ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 46/3 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ 0.48 16800 543595287138 54053747528

3431 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ ರೋವಣಣ, ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 114/3 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.33 54600 471742651071 64131519703

3432 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನರಸಯಯ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 28 ಬರಷ್ ಕಟರ್ 1.35 14000 379147418846 64074463285

3433 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸದದಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನನಯಯ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 5/8 ಚೈನ್ ಸಾ 1.6 15300 894708840724 64009011075

3434 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಗುಂಡಯಯ, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 47/1 ಚೈನ್ ಸಾ 0.59 15560 204246418005 64078229138

3435 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪನರಸಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಹನುಮಯಯ, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 40 ಬರಷ್ ಕಟರ್ 1.2 12891 948098382218 64027390050

3436 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹೆಚ್ ಸ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 74/P1 ಚೈನ್ ಸಾ 0.4 15560 921432254313 54055023761

3437 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ, ಕುದ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 302 ಬರಷ್ ಕಟರ್ 0.8 12891 266156909465 64039911004

3438 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 74 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.4 49099 254612809282 64034067471

3439 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಂಜಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೋ ಬೈಲ್ನಾಯಕ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 47/1 63/2 ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತ್ರ 0.8 82499 984578784545 64070345061

3440 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ತಿರುಮಲ್ಯಯ, ಪುರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 6/1
ಅಗಿರಮೆೋಟ್ AM30 

HTP ಪಂಪ್
0.28 6950 616959982552 32008850566

3441 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಟಿ.ಎಸ್ ರಾಜಶೋಖರಯಯ, ಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 37 ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತ್ರ 0.9 87500 804734531825 64084992079

3442 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದರಾಮಯಯ, ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 120/4 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.32 54600 486309975073 113501011001081

3443 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಪರಮಿೋಳಾ ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಬಿ ಪಾಲ್ನೆೋತ್ರ, ಕಣನ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 89 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 2.01 44800 456555513105 54055029560

3444 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಂಜಿೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 110/1A ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತ್ರ 1.35 54999 326029003433 64028001836

3445 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 22/3
ಬರಷ್ ಕಟರ್ ಮತ್ುತ 
ರ ೋಟರಿ ವಿೋಡರ್

0.83 59000 240697758329 3546101007947

3446 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಉಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 110/2 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.98 44800 240697758329 64111292128

3447 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಎಂ.ಎನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ನಾಗರಾಜು, ಮೋಟಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ
185/3 184/4 185/5 

185/4 185/6 185/7
ವಿೋಡರ್ 0.7 54600 864561827384 20309975468

3448 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ, ಕ ಡ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 77/2 ಚಾಫ್ ಕಟರ್ 1.2 23642 751989841908 64166995160

3449 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ, ಮಾಚ ೋಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 52/1 52/4 ರ ೋಟರಿ ಟಿಲ್ೂರ್ 0.54 54600 268440096332 64076168925

3450 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಯಯ, ಜುಟಟನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 31/1 ಚೈನ್ ಸಾ 0.3 22460 606307608880 3692928632

3451 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಗರುಡರಂಗಯಯ,  ವಿರುಪಾಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 1 ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತ್ರ 0.75 85000 964265466567 64197920888

3452 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಉಗರಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಯಯ, ಜುಟಟನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 31/1 ಚೈನ್ ಸಾ 0.3 22460 275448319481 3546108002415

3453 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗನರಸಂಹಯಯ, ಕೆ ಂಡಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 36/2ಎ ಚಾಫ್ ಕಟರ್ 0.8 23642 268464350637 619001019213

3454 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಪುಟಿಟೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹುಚಚಯಯ, ಮುತ್ತಗದಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 38 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1.31 42786 347438735413 54053749853

3455 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಿಣಣಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 135/ಪಿ13 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 69100 11690100004428 837705662383

3456 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮತ್ಯನಾಯಕ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 2 ಹ ವು 0.4 69100 1107011003669 286052784213

3457 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಯಯ ತ್ುಂಗಣ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 230 ಮಾವು 0.8 21700 54046922396 479827817291

3458 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಚಿಕಕಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ಕುಳಿಯಯ ಬಾಯಲಾಳು ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 25 ಬಾಳೆ 0.9 84100 0594101204472 713670751790

3459 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಕೆ.ಎನ್ ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟರಾಜು  ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 208/2 ತ್ರಕಾರಿ 1.1 54600 31097862608 469485417740

3460 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಂಗಳಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಯಯ ಅರಳಾಳು ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 188/2,175/2 ಹ ವು 2.2 27100 149902101000958 445084693911

3461 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆ.ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಶಿೋಗಕೆ ೋಟ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 148/2ಬಿ ಮಾವು 1.1 54600 4402500101584601 257625203617

3462 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ದ್ಾಯವಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ  ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 181/4,181/1 ಬಾಳೆ 1.2 69100 149902101000958 722920020688

3463 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ  ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 772 ತ್ರಕಾರಿ 0.57 32000 0594101023670 246615589378

3464 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ವಿ ರಮೆೋಶ್ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 118/2,133/1,112/2 ಹ ವು 0.69 69100 55548750909 492418138797

3465 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಿೋತಾ ಸದ್ಾಶಿವ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ಾಶಿವ ತೋರುಬಿೋದಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 23/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 14500 9122500100241001 485020737733

3466 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ರಾಯಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 144/2 ಹ ವು 0.68 35840 4437101000101 677797713963

3467 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹನುಮಕಕ  ಕೆ ೋಂ  ಲೋ ರಾಮಬ ೋವಿ ಬನಿನಕುಪಪ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 16/6,16/5,4/21 ಮಾವು 0.52 0433101015871 400185387708

3468 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗುರುರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಗುರುವಯಯ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 88/1ಎ2,158 ಬಾಳೆ 0.8 520101252288978 205774925822

3469 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಎಸ್ .ಆರ್ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್  ಬಿನ್ 
ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಕ ತ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 112/6 ತ್ರಕಾರಿ 1 110701010025304 690569281249

3470 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಾಮಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 135/ಪಿ24 ಹ ವು 0.8 11690100002820 686865609876

3471 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ದುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 146/ಪಿ63 ಮಾವು 0.8 11690100003802 620644775279

3472 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಜಿ.ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ಹೆೋರದ್ಾಯಪನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 17/2 ಬಾಳೆ 0.88 00408101064109 558939628258

3473 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹೆಚ್.ಸ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ  
ಉ.ಮಾರೋಗ್ೌಡ

ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 42/3 ತ್ರಕಾರಿ 0.82 15672200031757 555505147188

3474 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಪಿಗೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 120/3 ಹ ವು 0.2 1312800101001026 389062073484

3475 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಶಿವಣಣ ಅಚಚಲ್ು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 202/1ಎ ಮಾವು 0.46 1878101027616 908694993384

3476 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಕುಪಪ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 180/6 ಬಾಳೆ 0.48 312800101001126 885142840151

3477 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಣಣ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 113/30 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 11698100001497 943376043586

3478 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಹಾಲಂಗಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್ ಲೋ ವಿೋರತ್ತಯಯ ಚಿಕಕಲ್ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 96/3,96/4,96/1 ಹ ವು 1 15622200033394 411626265514

3479 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಿಕೆಕೈದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಲ್ುವಯಯ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 25 ಮಾವು 0.4 7022500101627201 279892908959

3480 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸದದವಿೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದಯಯ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 151 ಬಾಳೆ 1.59 7022500101525901 376860836683

3481 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 145/ಪಿ67 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 3600269217 985874075395

3482 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್  ಬಿನ್ ಅಂಬಯಯ ರಾಂಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 67/4 ಹ ವು 1 644864859596

3483 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಭಾವನ  ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಸ ರಾಜಶೋಖರ್ ಮಾರಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 70 ಮಾವು 0.8 145810100138009 973823112267

3484 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ತ್ಮಮಯಯ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 130/ಪಿ40 ಬಾಳೆ 1 4456101000202 312388343857

3485 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ತಿೋಥಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಬ ೋವಿ ಮಾವತ್ ತರು ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 136 ತ್ರಕಾರಿ 0.47 059410202201 259189292392

3486 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಅಶಿಾನಿ ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಯತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 142 ಹ ವು 0.72 843410110005539 652956825399

3487 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 50/ಪಿ5 ಮಾವು 0.68 67200 11690100006598 336621537504

3488 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಾಲ್ಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ ಮನಾಯಕ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 124/2 ಬಾಳೆ 0.8 71400 4456101001563 209881358526

3489 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಜುಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಚಿಣಣಬ ೋವಿ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 145/ಪಿ49 ಹ ವು 0.6 84400 1169010005908 740364170426

3490 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮಸಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಗರಯಯ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 48/ಪಿ42 ಮಾವು 0.9 57050 11690100011363 526569102602

3491 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗ ವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 251 ಬಾಳೆ 0.77 75900 585595271794

3492 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಳಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆ ಳಿನಾಯಕ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 28/ಪಿ52 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 63600 0919104000002790 346772929890

3493 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಬ ೋವಿ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 145/ಪಿ17 ಹ ವು 0.8 75900 11690100002781 441369093699

3494 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದರನಾಯಕ ಅಣಜವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 101 ಮಾವು 0.45 84100 15622250003953 611938026230

3495 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಚೌಡಯಯ ಉದ್ಾರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 57 ಬಾಳೆ 0.8 54600 0594101208360

3496 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಬಾಲ್ುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿನುಯಾನಾಯಕ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 145/ಪಿ62 ಹ ವು 0.6 59180 11690100002483

3497 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 264 ಮಾವು 0.9 59180 117402101003215

3498 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್  ಬಿನ್ ಗುರುಬ ೋವಿ ಚನನಸಂದರ 1801091978 ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 8/ಪಿ12 ಬಾಳೆ 0.9 59180 15622200030982

3499 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಅಂಕರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದಬ ೋವಿ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 137/ಪಿ28 ತ್ರಕಾರಿ 1.42 59180 15622200037518

3500 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಮುನಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಾಯನಾಯಕ ಸಾಲ್ಬನಿನ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 19/ಪಿ1 ಹ ವು 0.8 59180 11690100001644

3501 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಧುನಾಯಕ ಆಲ್ನತ್ತ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 134/1 ಮಾವು 0.57 59180 523602010004873

3502 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಮ ಮಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕಪನಿನಾಯಕ ಆಲ್ನತ್ತ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 103/ಪಿ15 ಬಾಳೆ 0.51 59180 64181403256



3503 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ದ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 147 ತ್ರಕಾರಿ 0.55 60300 06320110024591 894511283565

3504 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಮಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 135/ಪಿ33 ಹ ವು 0.8 69100 117402101002482 887141570980

3505 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಯಯ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 131/ಪಿ26 ಮಾವು 0.6 59300 3134699276 567624512937

3506 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಂಜಾಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಬ ೋವಿ ಚಾಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 281/2 ಬಾಳೆ 0.52 74200 110701011005108 961029514604

3507 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ಮುದಯಯ ದ ಡಡಕಬಬಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 9/2 ತ್ರಕಾರಿ 1.15 85900 ಞ 436302409616

3508 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಾಯನಾಯಕ ಅಣಜವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 101/1 ಹ ವು 0.8 56600 0919104000113748 530626340863

3509 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಾಲ್ಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬ ೋಳನಾಯಕ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 154/ಪಿ18 ಮಾವು 0.4 56300

3510 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅರುಣ್ಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಕೆರಳಾಳುಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 110 ಬಾಳೆ 0.93 24120 54060914490 503196106490

3511 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 110/3 ಹ ವು 0.6 60000 30025249365 397456929051

3512 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟಾಬ ೋವಿ ಆನುಮಾನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 122/4 ಮಾವು 0.5 44000 7022500101247101 875194090759

3513 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಿಕಕದ್ಾಯವಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಗುಳವಾಡಿದ ಡಿಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 145/ಪಿ79 ಬಾಳೆ 0.6 59300 11690100009296 716951722291

3514 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮದ ದರಮಮ ಕೆ ೋಮ ಚಿಣಣಯಯ ಗುಳವಾಡಿದ ಡಿಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ31 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 79600 116901000011880 602829721537

3515 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಂಜಾಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಬ ೋವಿ ಚಾಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 281/2 ಹ ವು 0.52 15576 3134699276 961029514604

3516 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಿರಿಜಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಗವಿೋಗ್ೌಡ ಯಡಮಾರನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 44/5 ಹ ವು 0.57 15576 7022500101748901 638466105384

3517 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಮಾದಶಟಿಟ  ಉ.ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ತಾಯಿಗಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 106 ಮಾವು 0.63 32141 20291852689 494953731720

3518 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಸುರೋಂದರ ಬಿನ್ ಸ ರೋಗ್ೌಡ ಯಡಮಾರನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 373 ಬಾಳೆ 1.27 35840 7022500101699201 592146556480

3519 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಕೆ.ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಮಣಯಂಬಾಳ್ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 148/3 ತ್ರಕಾರಿ 0.25 12460 059410120455 414121044651

3520 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಜಗುಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಹದೋವನಾಯಕ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 56/3 ಹ ವು 0.55 20201 4402500101275901 526031736174

3521 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ತಿಮಾಮಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಗುರುಬ ೋವಿ ಬನಿನಕುಪಪ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 15/5,14/5,14/1,14/2,14/3,

14/4
ತ್ರಕಾರಿ 0.91 95799 145810100061488 247533655809

3522 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ದ ೋಳಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕಂಡಿೋನಾಯಕ  ತ್ಟಟಕೆರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 14 ಬಾಳೆ 1.4 250000 456241506853 145810100093663

3523 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ದ್ಾಸಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಕೆ ೋಂಡಾಬ ೋವಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 284 ಮಾವು 1.6 250000 845801100001119

3524 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುತ್ತಲ್ಗಯಯ ಮಲಾೂಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 61 ಹ ವು 2 250000 06320110066355

3525 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ಮುನಿಚಿಕಕಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದಯಯ ದ ಡಡಕಬಬಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 64,107/ಪಿ11 ತ್ರಕಾರಿ 0.53 250000 559625743614 06323211010517

3526 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೋ ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 19/1,95 ಬಾಳೆ 1.3 250000 499693795685 15622200029392

3527 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ಚಿಕಕರಾಜು ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಯಕುಕಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 35/1 ಮಾವು 1.05 250000 562329293490 15622200037165

3528 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಮಲ್ೂಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 27 ಮಾವು 0.8 250000 562329293490 15672200036925

3529 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ಹನುಮಂತ್ರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಬೈಲ್ಪಪ, ಸಡಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 3/1 ತ್ರಕಾರಿ 1.03 250000 777693004990 136001011004083

3530 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ರ್ಂಕಟೋಶಯಯ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ಯಯ, ಸಡಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 3/2 106/3 11/2 106/1 ತ್ರಕಾರಿ 1.22 250000 228952813317 136001010000311

3531 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಯಯ, ಸಾದಮಾರನಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 9 ತ್ರಕಾರಿ 1.14 250000 653047423873 619001021471

3532 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ತಿಮಮಕಕ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಭಂಟರಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 41 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 250000 216051773269 136001011001320

3533 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ಬೈಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಕಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 47/1 ತ್ರಕಾರಿ 2.88 250000 64073748137

3534 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟಪಪ, ರಾಣ್ ೋಜಿಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 304 ತ್ರಕಾರಿ 0.45 250000 910424120947 128501010005868

3535 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಟಾರಕಟರ್ ಗಂಗಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಬಾಯಲ್ಕೆರ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 11/ಪಿ4 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 250000 751632199811 3182140660

3536 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಳಯಯ  ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ವಂದ್ಾರಗುಪಪ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 62/3 ಮಾವು 0.55 15853 482877854168 314732495536

3537 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಾಗರಾಜು ಡಿ. ದ ಡಡತ್ಮಮಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 256/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.71 29300 574925927470 1432500103720200

3538 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ.ಶಂಕರಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 70/1 ತಂಗು ತ್ರಕಾರಿ 0.27 29300 581181151081 1432500100712600

3539 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಟಟರಾಜು ಡಿ. ಬಿನ್ ಲೋ.ದ ಡಡತ್ಮಮಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 246/1 ತಂಗು ತ್ರಕಾರಿ 0.54 29300 648340240415 64012225630

3540 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯಲಮಾರಮಮ ಹೆ ಂಬಯಯ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 148/p17 ತ್ರಕಾರಿ 1.2 29300 574003648320 184000101002546

3541 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಯಯ ನಾಗವಾರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 233/5 ತ್ರಕಾರಿ 0.36 29300 776938543846 520291004419176

3542 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಮೆೋಶ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಣಣ ಎಸ್.ಎಂ.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 303/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.37 29300 514622266945 36570078640

3543 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಜಗದಿೋಶ್ ಎಲ್. ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 238 ತಂಗು 1.6 29880 669389464044 1512101014359

3544 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ. ದ ಡಡಕಾಡಯಯ ತ್ ಬಿನಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 72 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.35 29300 513860038846 0592101133307

3545 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್ ಚಾಮಿ ಚಲ್ುವಯಯ ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 125 ತಂಗು 1.46 29300 365853773189 64078500938

3546 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್  ಚಾಮಿ ಚಲ್ುವಯಯ ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 125 ತಂಗು 1.46 29880 365853773189 64078500938

3547 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಾಯಿಗಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯಯ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 164/2,120/5 ತ್ರಕಾರಿ 0.63 29300 766832238597 0592101131879

3548 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕರಿಯಪಪ  ಬಿನ್ ಲೋ. ಮಾದಯಯ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 24/3,120/8,142/1 ಮಾವು 0.56 29300 890939875677 54054072823

3549 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬ ೋರಯಯ  ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 101/p4 ತಂಗು, ಬಾಳೆ 1.3 29300 983152835472 35338050890

3550 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಗವಿಯಯಯ ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 136 ತಂಗು 0.74 29300 687549515203 347403335272

3551 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ, ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 165 ತಂಗು 0.28 29300 886633468703 0592101031503

3552 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಂಪತ್ತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ ಡಡಕುಂಠಯಯ ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 74/3,91,142/1 ತಂಗು 0.5 29300 547975324111 15642610001098

3553 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ.ರ್ಂಕಟಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 239 ತಂಗು 0.58 29300 667196010841 520101042103300

3554 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ.ರ್ಂಕಟಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 239 ತಂಗು 0.58 29880 667196010841 520101042103300

3555 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ.ಶಂಕರಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 70/1 ತಂಗು ತ್ರಕಾರಿ 0.27 4680 581181151081 1432500100712600

3556 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ ಅಬ ಬರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 117/3,13/6 ತಂಗು ತ್ರಕಾರಿ 0.43 4680 58603992557 520291013277427

3557 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತ್ುತಸಾಾಮಿ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 148/p123 ತಂಗು ತ್ರಕಾರಿ 1.2 250000 478973682976 517302010002863

3558 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಜು ಬಿನ್ ಸ ೋಮ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 84/p ಮಾವು 0.4 44950 558610159791 85007178972

3559 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾಯಿಗಯಯ ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 546 ತ್ರಕಾರಿ 0.77 44950.00 289383923376 05922101146953

3560 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗ್ಾಡಿಸಾಾಮಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 187/1,492,451/1,381/1 ತ್ರಕಾರಿ 0.44 9050 635941113164 520101025168009

3561 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಿಣಣಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 135/ಪಿ13 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 69100 837705662383 11690100004428

3562 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮತ್ಯನಾಯಕ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 2 ಹ ವು 0.4 69100 286052784213 1107011003669

3563 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಯಯ ತ್ುಂಗಣ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 230 ಮಾವು 0.8 21700 479827817291 54046922396

3564 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಚಿಕಕಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ಕುಳಿಯಯ ಬಾಯಲಾಳು ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 25 ಬಾಳೆ 0.9 84100 713670751790 0594101204472

3565 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಕೆ.ಎನ್ ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟರಾಜು  ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 208/2 ತ್ರಕಾರಿ 1.1 54600 469485417740 31097862608

3566 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಂಗಳಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಯಯ ಅರಳಾಳು ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 188/2,175/2 ಹ ವು 2.2 27100 445084693911 149902101000958

3567 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆ.ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಶಿೋಗಕೆ ೋಟ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 148/2ಬಿ ಮಾವು 1.1 54600 257625203617 4402500101584601

3568 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ದ್ಾಯವಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ  ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 181/4,181/1 ಬಾಳೆ 1.2 69100 722920020688 149902101000958

3569 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ  ಕನಕಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 772 ತ್ರಕಾರಿ 0.57 32000 246615589378 0594101023670

3570 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ವಿ ರಮೆೋಶ್ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 118/2,133/1,112/2 ಹ ವು 0.69 69100 492418138797 55548750909

3571 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಿೋತಾ ಸದ್ಾಶಿವ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ಾಶಿವ ತೋರುಬಿೋದಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 23/2 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 14500 485020737733 9122500100241001

3572 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ರಾಯಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 144/2 ಹ ವು 0.68 35840 677797713963 4437101000101

3573 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹನುಮಕಕ  ಕೆ ೋಂ  ಲೋ ರಾಮಬ ೋವಿ ಬನಿನಕುಪಪ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 16/6,16/5,4/21 ಮಾವು 0.52 400185387708 0433101015871

3574 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗುರುರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಗುರುವಯಯ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 88/1ಎ2,158 ಬಾಳೆ 0.8 205774925822 520101252288978

3575 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಎಸ್ .ಆರ್ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್  ಬಿನ್ 
ವಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಕ ತ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 112/6 ತ್ರಕಾರಿ 1 690569281249 110701010025304

3576 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಾಮಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 135/ಪಿ24 ಹ ವು 0.8 686865609876 11690100002820

3577 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ದುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 146/ಪಿ63 ಮಾವು 0.8 620644775279 11690100003802

3578 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಜಿ.ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಲ್ಗೋಗ್ೌಡ ಹೆೋರದ್ಾಯಪನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 17/2 ಬಾಳೆ 0.88 558939628258 00408101064109



3579 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹೆಚ್.ಸ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ  
ಉ.ಮಾರೋಗ್ೌಡ

ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 42/3 ತ್ರಕಾರಿ 0.82 555505147188 15672200031757

3580 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಪಿಗೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 120/3 ಹ ವು 0.2 389062073484 1312800101001026

3581 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಶಿವಣಣ ಅಚಚಲ್ು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 202/1ಎ ಮಾವು 0.46 908694993384 1878101027616

3582 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಕುಪಪ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 180/6 ಬಾಳೆ 0.48 885142840151 312800101001126

3583 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಣಣ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 113/30 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 943376043586 11698100001497

3584 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಹಾಲಂಗಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್ ಲೋ ವಿೋರತ್ತಯಯ ಚಿಕಕಲ್ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 96/3,96/4,96/1 ಹ ವು 1 411626265514 15622200033394

3585 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಿಕೆಕೈದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಲ್ುವಯಯ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 25 ಮಾವು 0.4 279892908959 7022500101627201

3586 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸದದವಿೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದಯಯ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 151 ಬಾಳೆ 1.59 376860836683 7022500101525901

3587 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ67 ತ್ರಕಾರಿ 0.8 985874075395 3600269217

3588 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್  ಬಿನ್ ಅಂಬಯಯ ರಾಂಪುರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 67/4 ಹ ವು 1 644864859596

3589 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಭಾವನ  ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಸ ರಾಜಶೋಖರ್ ಮಾರಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 70 ಮಾವು 0.8 973823112267 145810100138009

3590 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ತ್ಮಮಯಯ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 130/ಪಿ40 ಬಾಳೆ 1 312388343857 4456101000202

3591 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ತಿೋಥಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಬ ೋವಿ ಮಾವತ್ ತರು ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 136 ತ್ರಕಾರಿ 0.47 259189292392 059410202201

3592 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಅಶಿಾನಿ ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಯತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 142 ಹ ವು 0.72 652956825399 843410110005539

3593 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 50/ಪಿ5 ಮಾವು 0.68 67200 336621537504 11690100006598

3594 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಾಲ್ಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ ಮನಾಯಕ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 124/2 ಬಾಳೆ 0.8 71400 209881358526 4456101001563

3595 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಜುಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಚಿಣಣಬ ೋವಿ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 145/ಪಿ49 ಹ ವು 0.6 84400 740364170426 1169010005908

3596 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮಸಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಗರಯಯ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 48/ಪಿ42 ಮಾವು 0.9 57050 526569102602 11690100011363

3597 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗ ವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 251 ಬಾಳೆ 0.77 75900 585595271794

3598 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಳಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆ ಳಿನಾಯಕ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 28/ಪಿ52 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 63600 346772929890 0919104000002790

3599 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಬ ೋವಿ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 145/ಪಿ17 ಹ ವು 0.8 75900 441369093699 11690100002781

3600 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದರನಾಯಕ ಅಣಜವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 101 ಮಾವು 0.45 84100 611938026230 15622250003953

3601 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಚೌಡಯಯ ಉದ್ಾರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 57 ಬಾಳೆ 0.8 54600 0594101208360

3602 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಬಾಲ್ುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿನುಯಾನಾಯಕ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 145/ಪಿ62 ಹ ವು 0.6 59180 11690100002483

3603 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 264 ಮಾವು 0.9 59180 117402101003215

3604 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್  ಬಿನ್ ಗುರುಬ ೋವಿ ಚನನಸಂದರ 1801091978 ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 8/ಪಿ12 ಬಾಳೆ 0.9 59180 15622200030982

3605 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಅಂಕರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದಬ ೋವಿ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 137/ಪಿ28 ತ್ರಕಾರಿ 1.42 59180 15622200037518

3606 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಮುನಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಾಯನಾಯಕ ಸಾಲ್ಬನಿನ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 19/ಪಿ1 ಹ ವು 0.8 59180 11690100001644

3607 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಧುನಾಯಕ ಆಲ್ನತ್ತ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 134/1 ಮಾವು 0.57 59180 523602010004873

3608 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಮ ಮಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕಪನಿನಾಯಕ ಆಲ್ನತ್ತ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 103/ಪಿ15 ಬಾಳೆ 0.51 59180 64181403256

3609 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ದ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 147 ತ್ರಕಾರಿ 0.55 60300 894511283565 06320110024591

3610 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಮಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 135/ಪಿ33 ಹ ವು 0.8 69100 887141570980 117402101002482

3611 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಯಯ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 131/ಪಿ26 ಮಾವು 0.6 59300 567624512937 3134699276

3612 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಂಜಾಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಬ ೋವಿ ಚಾಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 281/2 ಬಾಳೆ 0.52 74200 961029514604 110701011005108

3613 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ಮುದಯಯ ದ ಡಡಕಬಬಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 9/2 ತ್ರಕಾರಿ 1.15 85900 436302409616 ಞ
3614 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಾಯನಾಯಕ ಅಣಜವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 101/1 ಹ ವು 0.8 56600 530626340863 0919104000113748

3615 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಾಲ್ಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬ ೋಳನಾಯಕ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 154/ಪಿ18 ಮಾವು 0.4 56300

3616 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅರುಣ್ಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಕೆರಳಾಳುಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 110 ಬಾಳೆ 0.93 24120 503196106490 54060914490

3617 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 110/3 ಹ ವು 0.6 60000 397456929051 30025249365

3618 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟಾಬ ೋವಿ ಆನುಮಾನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 122/4 ಮಾವು 0.5 44000 875194090759 7022500101247101

3619 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚಿಕಕದ್ಾಯವಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಗುಳವಾಡಿದ ಡಿಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ79 ಬಾಳೆ 0.6 59300 716951722291 11690100009296

3620 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮದ ದರಮಮ ಕೆ ೋಮ ಚಿಣಣಯಯ ಗುಳವಾಡಿದ ಡಿಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ31 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 79600 602829721537 116901000011880

3621 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಂಜಾಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಬ ೋವಿ ಚಾಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 281/2 ಹ ವು 0.52 15576 961029514604 3134699276

3622 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಿರಿಜಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಗವಿೋಗ್ೌಡ ಯಡಮಾರನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 44/5 ಹ ವು 0.57 15576 638466105384 7022500101748901

3623 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಮಾದಶಟಿಟ  ಉ.ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ತಾಯಿಗಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 106 ಮಾವು 0.63 32141 494953731720 20291852689

3624 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಸುರೋಂದರ ಬಿನ್ ಸ ರೋಗ್ೌಡ ಯಡಮಾರನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 373 ಬಾಳೆ 1.27 35840 592146556480 7022500101699201

3625 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಕೆ.ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಎಂ.ಮಣಯಂಬಾಳ್ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 148/3 ತ್ರಕಾರಿ 0.25 12460 414121044651 059410120455

3626 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ  ಜಗುಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಹದೋವನಾಯಕ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 56/3 ಹ ವು 0.55 20201 526031736174 4402500101275901

3627 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ತಿಮಾಮಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಗುರುಬ ೋವಿ ಬನಿನಕುಪಪ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ
15/5,14/5,14/1,14/2,14/3,

14/4
0.91 95799 247533655809 145810100061488

3628 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಜಣಣ ಪಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಲ್ ೂರಯಯ ಚಿಕಕಮುದಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 24/6 24/19 24/20 ಮಿನಿ ಟಾರಕಟರ್ 0.54 215000 568630658148 5812500100629500

3629 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಧನುಜ್ ಸ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಪಪ, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 12/7 ಚಾಫ್ ಕಟರ್ 0.2 15680 611765873395 64105558766.00

3630 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಲ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಕೆ.ಬಿ ವಿೋರಭದರಯಯ, ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 16/1 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.65 49000 598471893002 64056205666

3631 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸುಬಾನಿ ಬೋಗಂ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಷಾ 
ಅಬುದಲ್ ಹಸನ್,

ಅದರಂಗಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 116 ಚೈನ್ ಸಾ 0.8 9245 363965262682 54037252149

3632 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಚ ಡಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಮಮ, ಬಾಯಲ್ಕೆರ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 171  ವಿೋಡ್ ಕಟರ್ 1.46 25200 739007336297 136001011000232

3633 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮೃತ್ುಯಂಜಯ ಅಂಗಡಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಅಂಗಡಿ, ಮಾರಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 20, 21/1 ರ ೋಟರಿ ವಿೋಡರ್ 1.73 44800 928564927609 54055028793

3634 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಎಸ್ ಚಂದರಪಪ, ವಿರ ಪಾಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 2 Dalphin Go-Khart 1.16 27285 949657975608 3244101002802

3635 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹನುಮರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ, ಹಕ್ಕಕನಾಳು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 27 Digger 27 12500 419984322109 54054747425

3636 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಿ.ಆರ್ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ರೋವಣಣ, ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 112/4 112/10 1B1 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.53 43000 495396013165 5812500100229300

3637 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ, ಅದರಂಗಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 11 ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತ್ರ 0.53 84500 811877634346 3244101004016

3638 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಸುಬಬರಾಯಪಪ, ಹಕ್ಕಕನಾಳು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 128/1 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ 1.3 20800 611765875515 64015951103

3639 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ಲೋ ಅಂದ್ಾನಯಯ, ಹಕ್ಕಕನಾಳು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 61  ಬರಷ್ ಕಟರ್ 1.58 14000 632823847776 54054746045

3640 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಹುಚಚಹನುಮಯಯ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 97/4 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ 0.75 20800 509629689952 64019394317

3641 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡಯಯ, ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 30/P10 ಚೈನ್ ಸಾ 0.6 12448 719165747476 64010293941

3642 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಂಗರಾಜು ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶಪಪ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 59/4  ಬರಷ್ ಕಟರ್ 1.1 21033 692446447745 54037209942

3643 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗಂಗಪಪ, ಹುಲಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 138/5 ರ ೋಟರಿ ಟಿಲ್ೂರ್ 0.4 54600 450305731760 64109825082

3644 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಬೈರಪಪ, ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 10 ಸರೋಯರ್ 1.45 2120 747937667047 3546101000707

3645 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟರಂಗಯಯ, ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 160/2 ಸರೋಯರ್ 1.04 6950 551322983231 64078229138

3646 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ಹಲ್ಗಯಯ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 46/3 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ 0.48 16800 543595287138 54053747528

3647 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ ರೋವಣಣ,  ಕಲ್ಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 114/3 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.33 54600 471742651071 64131519703

3648 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನರಸಯಯ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 28 ಬರಷ್ ಕಟರ್ 1.35 14000 379147418846 64074463285

3649 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸದದಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನನಯಯ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 5/8 ಚೈನ್ ಸಾ 1.6 15300 894708840724 64009011075

3650 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಗುಂಡಯಯ,  ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 47/1 ಚೈನ್ ಸಾ 0.59 15560 204246418005 64078229138

3651 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಪನರಸಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಹನುಮಯಯ, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 40 ಬರಷ್ ಕಟರ್ 1.2 12891 948098382218 64027390050

3652 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹೆಚ್ ಸ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 74/P1 ಚೈನ್ ಸಾ 0.4 15560 921432254313 54055023761

3653 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ, ಕುದ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 302 ಬರಷ್ ಕಟರ್ 0.8 12891 266156909465 64039911004



3654 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 74 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.4 49099 254612809282 64034067471

3655 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಂಜಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೋ ಬೈಲ್ನಾಯಕ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 47/1 63/2 ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತ್ರ 0.8 82499 984578784545 64070345061

3656 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ತಿರುಮಲ್ಯಯ, ಪುರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 6/1
ಅಗಿರಮೆೋಟ್ AM30 

HTP ಪಂಪ್
0.28 6950 616959982552 32008850566

3657 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಟಿ.ಎಸ್ ರಾಜಶೋಖರಯಯ, ಯಲಾೂಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 37 ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತ್ರ 0.9 87500 804734531825 64084992079

3658 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದರಾಮಯಯ, ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 120/4 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.32 54600 486309975073 113501011001081

3659 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಪರಮಿೋಳಾ ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಬಿ ಪಾಲ್ನೆೋತ್ರ, ಕಣನ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 89 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 2.01 44800 456555513105 54055029560

3660 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಂಜಿೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 110/1A ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತ್ರ 1.35 54999 326029003433 64028001836

3661 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 22/3
ಬರಷ್ ಕಟರ್ ಮತ್ುತ 
ರ ೋಟರಿ ವಿೋಡರ್

0.83 59000 240697758329 3546101007947

3662 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಉಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 110/2 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.98 44800 240697758329 64111292128

3663 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಎಂ.ಎನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ನಾಗರಾಜು, ಮೋಟಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ
185/3 184/4 185/5 

185/4 185/6 185/7
ವಿೋಡರ್ 0.7 54600 864561827384 20309975468

3664 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ, ಕ ಡ ೂರು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 77/2 ಚಾಫ್ ಕಟರ್ 1.2 23642 751989841908 64166995160

3665 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ,  ಮಾಚ ೋಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 52/1 52/4 ರ ೋಟರಿ ಟಿಲ್ೂರ್ 0.54 54600 268440096332 64076168925

3666 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಯಯ, ಜುಟಟನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 31/1 ಚೈನ್ ಸಾ 0.3 22460 606307608880 3692928632

3667 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಗರುಡರಂಗಯಯ, ವಿರುಪಾಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 1 ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತ್ರ 0.75 85000 964265466567 64197920888

3668 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಉಗರಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಯಯ, ಜುಟಟನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 31/1 ಚೈನ್ ಸಾ 0.3 22460 275448319481 3546108002415

3669 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗನರಸಂಹಯಯ, ಕೆ ಂಡಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 36/2ಎ ಚಾಫ್ ಕಟರ್ 0.8 23642 268464350637 619001019213

3670 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಪುಟಿಟೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹುಚಚಯಯ, ಮುತ್ತಗದಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 38 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1.31 42786 347438735413 54053749853

3671 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಬಾಳೆಯಲೂ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ

ಕಲ್ೂಳಿಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಶಾಯನುಮಂಗಲ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾ 231 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.40 14000.00 987969461829 437104000056188

3672 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಬಾಳೆಯಲೂ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ

ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಂಗ್ಾನಾಯಕ ಯಲ್ಚವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 67/ಪಿ22 ಅಂಗ್ಾಂಶ  ಬಾಳೆ 0.4 20000 270999044751 25383211029588

3673 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಬಾಳೆಯಲೂ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ

ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲ ಗುರಯಪಪ ದೋವರಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 151/2 ಅಂಗ್ಾಂಶ  ಬಾಳೆ 0.4 20000 574658259952 25380110038055

3674 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಬಾಳೆಯಲೂ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ

 ಚಿಕಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಣ್ಣೋಚ ಡಯಯ ಹಾರ ೋ ಶಿವನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 69/2 ಅಂಗ್ಾಂಶ  ಬಾಳೆ 0.4 20000 71810892631 06313211019510

3675 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY G-9 ಬಾಳೆಯಲೂ  
ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ

ಕಂಚಿ ವರದಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿ ಮಾಯಿಗಯಯ ಉರಗಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 268/3  G-9 ಬಾಳೆ 0.50 22500.00 541190374019 0'426101029009

3676 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY G-9 ಬಾಳೆಯಲೂ  
ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ

ಗವಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಜಜಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 306/1  G-9 ಬಾಳೆ 0.30 13500.00 267344371197 905250010009850'1

3677 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY G-9 ಬಾಳೆಯಲೂ  
ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ

ಕಂಚಿ ವರದಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿ ಮಾಯಿಗಯಯ ಉರಗಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 268/3  G-9 ಬಾಳೆ 0.50 2500.00 541190374019 0'426101029009

3678 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY G-9 ಬಾಳೆಯಲೂ  
ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ

ಗವಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಜಜಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 306/1  G-9 ಬಾಳೆ 0.30 1500.00 267344371197 905250010009850'1

3679 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY G-9 ಬಾಳೆಯಲೂ  
ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ

ಎಸ್.ವಿ.ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಚಿಕಕಬಿೋರಯಯ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 55/2 ಅಂ.ಬಾಳೆ 0.8 36000 461839986177 2885101001351

3680 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY G-9 ಬಾಳೆಯಲೂ  
ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ

ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ ಅರ್ಾೋರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 1361,119/7 ಗಡೆಡಬಾಳೆ 0.4 31500 560358084166 64003979926

3681 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY G-9 ಬಾಳೆಯಲೂ  
ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ

ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನಾನಬ ೋವಿ ತಿಮಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 26/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 18000 701553677325 520101213740571

3682 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಪಾಪಯ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ

ಮಂಚಪಪ ಉ| ಮಂಜು ಬಿನ್ ಲೋ/ ರ್ಂಕಟಯಯ ದ ಡಡಮಣುಣಗುಡೆಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 11 ಬಾೂಕ ನಂ. 15-P5 ಪಪಾಪಯ 0.40 12000.00 626655184942 0'6612200042205

3683 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಪಾಪಯ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ

ಬ ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ಚಲ್ುವಯಯ ಅರ್ಾೋರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 18/118/4,146/7,130/4, ಪಪಾಪಯ 0.4 21600 808178794687 6401147676-4

3684 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಪಾಪಯ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ

  ಎಂ. ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಬ ೋವಿ ಮರಳಗರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 17/ಪಿ10 ಪಪಾಪಯ 0.4 12000 382934037829 0433101117777

3685 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಪಂಚಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಬ ೋರಯಯ ಹಳಿಿಮಾಳ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 198/2,172/2,198/1 ತ ೋ. ಬಳೆ 1.47 200000.00 617040762683 0'593101024874

3686 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚಿಕಕಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ರ್ಂಕಟಗಿರಯಯ ಜಯಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ
1/ಬಾೂಕ ನಂ 61-

ಪಿ3,ಸಬಾೂಕ ನಂ 626
ತ ೋ. ಬಳೆ 0.95 200000.00 815303657258 652250010318460'1

3687 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ವಿ ಮಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ// ರ್ಂಕಟಯಯ ದ ಡಡಮಣುಣಗುಡೆಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 1/15-ಪಿ5 ತ ೋ. ಬಳೆ 2.75 200000.00 626655184942 0'6612200042205

3688 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಬೈರಯಯ ಬಿನ್ ಜ ೋಗಿ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 31/1,2,32/1ಎ ತ ೋ. ಬಳೆ 2.00 200000.00 737573210792 520101042261070

3689 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚಿಕಕಲಂಗಮಮ ಕೆ ಂ. ಈರಯಯ ಮಾಕಳಿ ಪಾೂಂಟೋಷ್ನ್ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 2 ತ ೋ. ಬಳೆ 1.6 3.6 620359699508 520101023264991

3690 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸದದಯಯ ಉ ಕುಂಟಯಯ ಬಿನ್ ಜ ೋಗಯಯ ಎ ವಿ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 236/p6,240 ಟಮೋಟ 1.43 2.00 334896738845 140401011005614

3691 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲೋ. ಚನನಯಯ ಅಕ ಕರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 97/2,97/3,600/4,62/2 ಟಮೋಟ 1.1 2.00 650329688512 0528101068762

3692 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಗ್ಾಡಯಯ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 153/8 ತ್ರಕಾರಿ/ಮಾವು 2 200000.00 928430001059 117402101003194

3693 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರಾಜಾಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಚಿಣಾಣಬ ೋವಿ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 30/ಪಿ48,145/ಪಿ49 ತ್ರಕಾರಿ/ಮಾವು 1.2 200000.00 740364170426 11690100005908

3694 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ದ ೋಳಿಬ ೋವಿ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 149/1,173/3 ತ್ರಕಾರಿ/ಮಾವು 1.6 200000.00 377476460878 15672200035440

3695 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮುದುದಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ52,145/ಪಿ80 ತ್ರಕಾರಿ 1.40 200000.00 11690100005492

3696 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ, ಕಾಳಾರಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 4/1B ತ ೋ. ಬಳೆ 0.81 200000 673696106127 113501011002938

3697 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಮಾಯನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 44 ತ ೋ. ಬಳೆ 1 200000 783710835440 5953101000035

3698 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮಮಯಯ, ಲಂಗೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 22/3 ತ ೋ. ಬಳೆ 1 200000 510612304194 64164478440

3699 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಬೈಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಕಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿೂ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ. ಪಂಗಡ 47/1 ತ ೋ. ಬಳೆ 3 200000 999082968431 64073748137

3700 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ, ತಿರುಮಲ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ. ಪಂಗಡ 41/2 ತ ೋ. ಬಳೆ 1.11 200000 257698560229 136001050005591

3701 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ತ್ರಕಾರಿ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ (ಬಂಡೆ)

ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ ಉರಗಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 105/1 ಬಂಡೆ 0.40 8000.00 445801496610 0'426101018819

3702 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ತ್ರಕಾರಿ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ (ಬಂಡೆ)

 ಪಾಪಣಣ   ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 32 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 8000 676498520202 34923276718

3703 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ತ್ರಕಾರಿ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ (ಬಂಡೆ)

 ಗಿರಿಯಯಯ ಬಿನ್  ಮಾರಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 145/ಪಿ69 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 8000 631244019523 110701050025225

3704 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ತ್ರಕಾರಿ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ (ಬಂಡೆ)

 ಕೆ ಂಡಯಯ ಬಿನ್  ದ್ಾಯವಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 145/ಪಿ80 ತ್ರಕಾರಿ 0.4 8000 427614085439 11690100005915

3705 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ತ್ರಕಾರಿ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ (ಬಂಡೆ)

ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕೆಂಚಾಬ ೋವಿ, ಬಸಪಪನದ ಡಿಡ ಮತಿತೋಕೆರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 69/1 ಬಾಳೆ 0.4 20000 923823422659 54037218903

3706 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ತ್ರಕಾರಿ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ (ಬಂಡೆ)

ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ, ಅರಳಿಮರದ ಡಿಡ ಸೋಗಕುಪಪ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 47/1 ಪಪಾಪಯಿ 0.4 12000 419984322109 342001000000852

3707 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ತ್ರಕಾರಿ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ (ಬಂಡೆ)

ಮಂಗಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಗಂಗರಾಜಯಯ, ಹ ಜಗಲ್ ಕಲ್ಯ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 145 ತ್ರಕಾರಿ(ಟ ಮಾಯಟ ) 0.4 8000 495396013165 113501011001387

3708 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ತ್ರಕಾರಿ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ (ಬಂಡೆ)

ರ್ಂಕಟೋಶಯಯ ಬಿನ್ ಈರಣಣ, ವತೋಯಹಳಿಿ ಅಗಲ್ಕೆ ೋಟ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 22/3A2 ಬಾಳೆ (ಟಿ.ಸ) 0.4 20000 811877634346 31208243074



3709 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ತ್ರಕಾರಿ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ (ಬಂಡೆ)

ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಯಯ, ರಾಂಕಲ್ ಪಾಳಯ ಹಂಚಿೋಕುಪಪ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 65 ತ್ರಕಾರಿ(ಮೆಣಸು) 0.3 6000 611765875515 1918101010799

3710 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ತ್ರಕಾರಿ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ (ಬಂಡೆ)

ರಾಜಾನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ತ ಳಚಾನಾಯಕ, ಕಲ್ ೂರು ಬಾಚೋನಹಟಿಟ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 33 ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ 0.4 14000 353658185775 64173748383

3711 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ತ್ರಕಾರಿ ನಿಖರ 
ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ (ಬಂಡೆ)

ಎಸ್.ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ, ಚನಾನಪುರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 2/1 ತ್ರಕಾರಿ(ಮೆಣಸು) 0.5 10000 393305366486 64126780854

3712 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ 
(Mechanization)

ರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 13 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.77 250000.00 790615686969 149600101004690

3713 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ 
(Mechanization)

ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೋ// ಭೋಮಾನಾಯಕ ಕುರುಬರಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 97,22/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.22 250000.00 695275386689 520101036662451

3714 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ 
(Mechanization)

ಕಳಿಳಿಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಶಾಯನುಮಂಗಲ್ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 231 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.92 70000.00 987969461829 0'437104000056188

3715
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಜಿ.ಬಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 83/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 39278 279305980309 64033852962

3716
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಹನುಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರಂಗಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 48/1ಎ 46/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.6 29458 561284327906 64080812127

3717
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಕೆಂಫಯಯ ಬಿನ್ ಅಂದ್ಾನಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 42/ಪಿ6 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.20 9819 581209527607 64078297347

3718
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಕುರಿಕೆಂಪಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 31/7 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.2 9819 459603973604 64019876775

3719
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಎಂ.ಜಿ ರಘು ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ, ಕಲಕರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 89/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.8 39278 504484398201 520101012093676

3720
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಗಂಗಶಾನಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 53/17 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.3 14728 890723199005 64036943460

3721
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಪಪ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 53/39 53/37 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.6 29458 739792879669 64019425892

3722
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದೋಗ್ೌಡ, , ದಂಡೆೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 70/8 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.3 14729 236410297496 36911241527

3723
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 17/16 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.4 19639 950678459913 64051956254

3724
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 38/2ಎ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.2 9819 435942774576 64115114322

3725
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 41/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.4 19639 302722706035 64054717621

3726
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಜಿ ಆರ್ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ ರಂಗಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 71/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.2 9819 311240097441 3199101000000510

3727
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಸದದಣಣ, ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 106/2 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 1.01 7500 988002009218 520221000131941

3728
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಪುಟಟತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ನಾಗರಾಜಯಯ , ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 140 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 1 7500 808548741081 5953101000089

3729
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನದ ಲೋ.ನಾಗರಾಜಯಯ, ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 135/2 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 1.05 2400 802143141654 5.9531E+12

3730
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಬಿ.ಎನ್ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ, ನಾಗರಾಜಯಯ , ಬಸವನಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 45    ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 1.04 7500 223595364617 3546132000006

3731
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 116 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 1.6 7500 928659081288 64031474605

3732
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಗಂಗಣಣ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 29/1 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.43 7500 869682169372 520401001625261

3733
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಶಿವಮಲ್ೂಪಪ, ಉದದಂಡಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 29/3 29/1 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.25 7500 476061817513 54054765295

3734
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹುಚಚಹನುಮಯಯ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 97/4 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 1.35 7500 509629689952 64019394317

3735
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಸಂತ ೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋಕಂಠಯಯ, ಮರಿಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 63/4 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.45 7500 47093138275 64158694059

3736
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 110/2 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.98 7500 291973083918 64111292128

3737
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಅಕಕಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ, ಗೋರಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 32/ಪಿ22 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.9 7500 474215507535 1918101003684

3738
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ, ಮರಿಕುಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 21/2 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.52 7500 650075709272 54054752151

3739
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಸುಬಬರಾಯಪಪ, ಹಕ್ಕಕನಾಳು ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 41 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.3 7500 487372264655 64015951103

3740
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಜಿ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಗಿರಿಯಪಪ, ನೆೋರಲ್ವಾಡಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 35/3 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 1.12 7500 935038769482 520101029467388

3741
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಕರಿಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 342/1b ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.3 7500 421592934505 0528101072138

3742
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ನಿಂಗರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ. ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 213/8, 249/4,249/2 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 1.2 7500 526550266093 0528101005709

3743
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ರಾಜು ಎನ್.ಡಿ. ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 319/1 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.3 7500 209985705115 0528101075575

3744
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 280/1 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.57 7500 778143530662 520101025173381

3745
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ಜಜಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 242/1 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 1 7500 491973774227 0528101000407

3746
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ. ತ್ಮಮಯಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 277/1,342/1b ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 1 7500 481133538795 0528101070229

3747
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸದದೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 258/5 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.8 7500 997703978888 301100101001237

3748
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 226/6,283/3 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 1 7500 707324799813 0528101000838

3749
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ

132/1,184/1,10/7,43/1,

34/1,52
ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 1.6 7500 857396932416 0528101075656

3750
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಅಪಾಪಜಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 240, 240/5 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.8 7500 569032095135 0528101006917

3751
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 123/2,231/3,244/5 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.8 7500 365230292188 0528101006838

3752
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೆರೋಟ್  ಖರಿೋದಿ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 229/1 ಪಾೂ.ಕೆರೋಟ್ 0.32 7500 802729028544 802729028544

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ



3753
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಕೆ.ಎಸ್.ಸದದಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 
ಎಸ್.ಸದದಯಯ

ಕುರುಬರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 147 ಮಾವು 1.00 8486.00 578308483588 498101008040

3754
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಸಬ್ ಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 2/1,2/2,2/3,233/8 ಮಾವು 0.80 6789.00 772329297813 30544587110

3755
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಪುನಿೋತ್.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಉರುಗಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ
245/3,245/4,245/2,245

/6
ಮಾವು 1.15 9759.00 333039579795 0'6582200044956

3756
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ವಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಉರುಗಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 246/7 ಮಾವು 0.75 6364.00 741719439062 0'6582200056185

3757
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಗ್ೌಹರ್ ಬಾನು ಕೆ ೋಂ ಸೈಯದ್ ರ ಹಲ್ ಬನಿನಕುಪಪ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 198,199,200 ಮಾವು 1.30 11032.00 922271074787 149600101005489

3758
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಈರಯಯ  ಬಿನ್ ಸಂಗದ್ಾಸಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 143 ಮಾವು 1 74607 740364170426 54046943906

3759
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಶಂಭುನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸ ೋಮೂನಾಯಕ  ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 124/ಪಿ6,124/ಪಿ31 ಮಾವು 1 74607 526569102602 0594101207344

3760
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಸ ೋಮನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ುನಾಯಕ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 109 ಮಾವು 0.8 59685 585595271794 11690100007889

3761
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಕಾಳದುಗಯಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 27/ಪಿ5 ಮಾವು 0.8 59685 346772929890 0919104000128544

3762
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಭುವನೆಶಾರಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಮುತ್ತಯಯ ಅರಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 69/2,70/1,70/2,70/3 ಮಾವು 1.4 104449 441369093699 20059078276

3763
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 138 ಮಾವು 2.00 16973 611938026230 54046943906

3764
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಹೆಚ್.ಸ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 43/4 ಮಾವು 0.40 3385 0594101207344

3765
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 74 ಮಾವು 0.40 5077 312388343857 11690100007889

3766
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 141,142 ಮಾವು 1.60 13578 259189292392 0919104000128544

3767
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ನಾನಿಕಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 124/ಪಿ67,238/2 ಮಾವು 0.80 6789 652956825399 20059078276

3768
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಮುನಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಭೋಮನಾಯಕ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 124/ಪಿ65,124/ಪಿ66 ಮಾವು 1.60 13578 336621537504 0919104000197618

3769
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಮುನಿಸದದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಯನಾಯಕ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 108 ಮಾವು 0.60 5092 209881358526 06310100003718

3770
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ನಾನಿಕಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 124/ಪಿ67 ಮಾವು 0.40 14140 740364170426 25380110020135

3771
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ರಾಮಿಬಾಯಿ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 107 ಮಾವು 0.40 7700 526569102602 204130993332

3772
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಸೋತಾರಾಮನಾಯಕ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ ಮಾವು 0.40 14140 585595271794 15622200053575

3773
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಸ ೋಮಬಾಯಿ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ ಮಾವು 0.40 7700 346772929890 05941010201174

3774
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಕೆಂಪಯುಯ ಉ. ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 242/3,243/2 ಮಾವು 1.00 8486 441369093699 15622200029392

3775
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ದಿಲ್ ದ್ಾರ್ ಅಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎ ಅಬುದಲ್ ಬಷಿೋರ್ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 161/1,162/2,162/1 ಮಾವು 2.00 16973 611938026230 32015463546

3776
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಪಾರ ಕ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎ ಮಹಮದ್ ಗ್ೌಸ್ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 49/1,288 ಮಾವು 2.00 16973 740364170426 06320110028087

3777
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಹೆಚ್.ಎ ಸದ್ಾಯರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎ ಅಬುದಲ್ 
ಬಷಿೋಯರ್ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 227/5ಬಿ ಮಾವು 2.00 16973 526569102602 11690100013381

3778
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಮುಜಾಮಾನ್ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎ ಮಹಮದ್ ಗ್ೌಸ್ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 293,127 ಮಾವು 2.00 16973 585595271794 13189036435

3779
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ದೋವಮಮ ಕೆ ಂ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 11/2,3/3,46/1 ಮಾವು 2.00 16973 346772929890 0919104000209229

3780
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಪಾಜಿಜಾ ಖಾನಂ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎ ಇಕಾಬಲ್ ಹುಸೋನ್ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 288,48/1 ಮಾವು 2.00 16973 441369093699 15672200022139

3781
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಟಿ.ಎಸ್ ಲೋಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶಂಕರೋಗ್ೌಡ ತ ೋಕಸಂದರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 72/3ಬಿ,77/3,21 ಮಾವು 0.80 6789 611938026230 11690100008478

3782
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಕೆ.ಗಣ್ೋಶ್ ಬಿನ್  ಲೋ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬನವಾಸ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 187 ಮಾವು 2.00 16973 740364170426 15672250002739

3783
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಕೆ.ಎಸ್ ಬಾಲ್ಚಂದನ್ ಬಿನ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ.ಕೆ.ಬಿ ಮಣಯಂಬಾಳ್ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 93,94 ಮಾವು 2.00 16973 526569102602 0919104000209229

3784
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾಳಿೋಗೋಗ್ೌಡ ದೋವರಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 101 ಮಾವು 1.80 12978 585595271794 520101257789371

3785
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಹೆಚ್.ಎಂ ರಫೋಕ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎ ಮಹಮದ್ 
ಗ್ೌಸ್ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 293,257/2 ಮಾವು 2.00 16973 346772929890 110701010019880

3786
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎನ್.ಬಿ ಕರಿಯಪಪ ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 107/8,109/4,110/4,109/2 ಮಾವು 0.80 6789 441369093699 0919104000209229

3787
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಕೆಂಪಯಯ ಉ. ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಉ.ತ ೋಟಯಯ ಅವರಮಾಳ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 242/3,243/2,234/4 ಮಾವು 1.00 8462 611938026230 088101062747

3788
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಶಿವರಾಮ್ ಬಿನ್ ಮಾಯಾಣಣ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 109,4 ಮಾವು 2.00 16973 06323211019442

3789
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಎನ್.ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 116/2,118/5,116/3ಬಿ ಮಾವು 2.00 16973 312388343857 2433101011585

3790
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಚಿಕಕರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 204,155 ಮಾವು 2.00 16973 259189292392 0594101210983

3791
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಪುಪಪಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ ಸಚಿಚದ್ಾನಂದ್ಾ ಮುಂಡಾಸ್ ಯಲ್ಚವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 189/2 ಮಾವು 0.40 3395 652956825399 0433101112176



3792
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಬಿ.ಎಸ್ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ.ಎಸ್ ಶಿವಣಣ ಯಲ್ಚವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 135/3,189/1 ಮಾವು 2.00 16973 336621537504 922200100025701

3793
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಚಂದರಕಲಾ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಕೆಶ್  ಚಂದರ ಯಲ್ಚವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 193 ಮಾವು 1.60 13578 209881358526 25300110078914

3794
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಜಿ.ಎಸ್ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಸಂಗಪಪ ಯಲ್ಚವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 134 ಮಾವು 2.00 16973 740364170426 64107813249

3795
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಹೆಚ್.ಎ ವಾಹತ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಪಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 89/2 ಮಾವು 2.00 16973 526569102602 32538982763

3796
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾವತ್ ತರೋಗ್ೌಡ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 98/2,55/3,55/4 ಮಾವು 2.00 16973 585595271794

3797
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಶಿವಜಿರಾವ್ ಇತಾಫ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾವ್ ಇತಾಫ್ ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 187/1 ಮಾವು 0.40 3394 346772929890 31041662615

3798
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದರಯಯ ದ ಡಡಸಾದೋನಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 105/1,159,163/2 ಮಾವು 2.00 16973 441369093699 86250881957

3799
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಹೆಚ್.ಎ ಮಹಮದ್ ಗ್ೌಸ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 49/1,288 ಮಾವು 2.00 16973 611938026230 4402500101349901

3800
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಮಹಮದ್ ಎಕಾಬಲ್ ಬಿನ್ ಮುತ್ುಯಜಾ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 7/1ಬಿ,7/ಎ6,9/3 ಮಾವು 2.00 16973 740364170426 0883101063288

3801
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ವಿಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣ ಬಾಚಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 114,115 ಮಾವು 1.20 10183 526569102602 102001011003711

3802
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಸ.ಚಂದರಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಚ ಡೆೋಗ್ೌಡ ಬಾಚಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 110 ಮಾವು 1.20 10183 585595271794 54058307581

3803
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಕೆ.ಜಿ ಯಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಗುರುವಯಯ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 96/1,96/2 ಮಾವು 2.00 16973 346772929890 54058307150

3804
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಎನ್ .ಕೆ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 31 ಮಾವು 2.00 16973 441369093699 20413100145

3805
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಕೆ.ಬೈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ತ ೋಕಸಂದರ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 21,75 ಮಾವು 1.00 8462 611938026230 54046916417

3806
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ಕೆ ತ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 113/1,59/1 ಮಾವು 1.20 21210 973823112267 25380110079492

3807
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ಸುಮಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 119/4,116 ಮಾವು 2.00 16973 312388343857 0433101118233

3808
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ರಮೆೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮರಿಯಾ ನಾಯಕ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 80 ಮಾವು 1.00 17675 259189292392

3809
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

 ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 95,19 ಮಾವು 1.80 31815 652956825399 25380110000007

3810
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಇಲಯಾಷ್ ಷ್ರಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಷ್ರಿೋಪ್ ಚಿಕೆ ಕೋಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 75,160 ಮಾವು 1.00 88487 336621537504 523602010002587

3811
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಮಾವು ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಾಯಹಣ್

ಜಯಪರಕಾಶ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 133,134 ಮಾವು 2.00 16973 209881358526 15622210004842

3812
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮರಿಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಾವಂದಯಯ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 40 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.6 28275.00 659185458206 593101019041

3813
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

K B ಮಹಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆೋತ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 168/2,168/5,168/S6 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.6 37700.00 952156988417 4438101000118

3814
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಕರಿಯಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಮ 182 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.5 46800 516159707809 64129108276

3815
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಮಾದಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಮ 199 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 37440 850098418707 520191003332795

3816
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಬಿಲ್ೂಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾಪು 154/2,381/3 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 37440 337069973667 520101025166391

3817
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ದೈತ್ಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಮ 492,187/1,381/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 37440 936792531105 520291013757781

3818
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸಣಣಯಯಬಿನ್ ಕರಿಯಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾಪು 182 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.3 28080 588833731331 0528119071129

3819
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮಾದಯಯ ಉ.ಸದದಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾಪು 187/1,250/2,192/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 76500 547692299759 0528101068773

3820
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಹೆ ಂಬಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಸ ೋಮಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಮ 182 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.3 28488 845949109895 0528101074612

3821
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾಪು 182 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.3 28688 577716391225 0528101075583

3822
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾಪು 188/2 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.3 28688 976973614145 520291013749329

3823
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಮಾದಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಮ 199 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.35 33469 850098418707 520191003332795

3824
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ. ತ್ಮಮಯಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 277/1,342/1b ಟ ಮೋಟ ೋ 1 51125 481133538795 0528101070229

3825
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 118/1,16 ಟ ಮೋಟ ೋ 1 51125 652236501602 520101042086201

3826
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸದದೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 258/5 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 40900 997703978888 301100101001237

3827
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ನಿಂಗರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ. ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 213/8, 249/4,249/2 ಟ ಮೋಟ ೋ 1.2 61350 526550266093 0528101005709

3828
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 226/6,283/3 ಟ ಮೋಟ ೋ 1 51125 707324799813 0528101000838

3829
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗ್ೌಡ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 123/2,231/3,244/5 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 40900 365230292188 0528101006838

3830
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಅಪಾಪಜಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 240, 240/5 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 40900 569032095135 0528101006917



3831
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಬಿ.ಟಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 128/p18 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 42500 741958863936 0592101039654

3832
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
132/1,184/1,10/7,43/1,

34/1,52
ಟ ಮೋಟ ೋ 1.6 85000 857396932416 0528101075656

3833
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 226/3 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 42500 742073926009 520291013753962

3834
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 394 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.6 31875 428335549841 1432500102416601

3835
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಹಣಕಡುಬ ರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 56/2,56/5 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 20450 523602010008031

3836
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಮಾವತ್ ತರೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಮಾವತ್ ತರೋಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 70/5,70/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 20450 566351595041 11690100010035

3837
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಹಣಕಡುಬ ರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 71,99 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.60 30675 413773875841 523602010006923

3838
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಅಂದ್ಾನಯಯ ಹಣಕಡುಬ ರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 80 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.60 30675 621654055115 11690100009932

3839
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ರಾಜು ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 68 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 40900 830591840864 3430080509

3840
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಲ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 23,13 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 40900 425526773358 04552010106971

3841
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಎಸ್ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 113/ಪಿ14 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 40900 371167766509 11690100015747

3842
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಭೈರಪಪ ಬಿನ್ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 40900 294686873070 15622200016318

3843
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 14,13 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 40900 263045965889 0594101201740

3844
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮಹಾದೋವ ಬಿನ್ ಜವನಯಯ ಹಣಕಡುಬ ರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 74,106 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.50 46812 524201879410 11690100014418

3845
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಶಂಭುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ೋಮೂನಾಯಕ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 12/ಪಿ6 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 32280 541931305965 0594101207344

3846
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಅರಸಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 27/25 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 32280 907959355969 30098905752

3847
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ನಾನಿಕಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 124/ಪಿ67 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 32280 648176564600 0919104000209229 

3848
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ರಾಮಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಹೆೋಮಾನಾಯಕ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 107 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 32280 598938819434 15672200022139

3849
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ದ ೋಣದುಗಯಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 160 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 32280 962495815263 11690100009863

3850
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾನಾಯಕ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 107 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 32280 552483162553 11690100006707

3851
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಬಾಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 110 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 32280 399002491463 11690100007889

3852
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಗ ೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 62/2 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 32280 668437200772 0919104000093578

3853
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲ್ೂಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 27 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.50 40350 524201879410 15672200036925

3854
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಗಿರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ69 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 10000 631244019523 110701050025225

3855
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಕೆ ಂಡಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ80 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 10000 427614085439 1169010005915

3856
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಪಾಪಣಣ   ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 32 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 10000 676498520202 34923276718

3857
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ದ ೋಳಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಜಿಮಾಯನಾಯಕ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 28/39 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 16000 614851665729 06320110026106

3858
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚ ಡಯಯ 
ಉ.ಮಾದಗ ಳಯಯ

ತ್ಟಟಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 52 ಟ ಮೋಟ ೋ 1 25000 426620156160 11690100001447

3859
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ದ ೋಳಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಜಿಮಾಯನಾಯಕ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 28/39 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 20000 614851665729 06320110026106

3860
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮುನಿಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ಗ್ಾಯದಯಯ ದೋವರಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 123/ಪಿ3 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 15000 145810100171156

3861
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಬಾಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ29 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.6 15000 376322838520 11690100011147

3862
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ದ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ54 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 10000 718907460581 110701050025224

3863
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಯಡಮಾರನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 351 ಟ ಮೋಟ ೋ 1 25000 291970259530 4402500101673501

3864
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸಂಜಿೋವಯಯ  ಬಿನ್ ಭೈರಯಯ ಮಾವತ್ ತರು ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 111,93 ಟ ಮೋಟ ೋ 1 20000 452482137821 0594101011146

3865
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಗ ೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ವಾಸಪಪನದ ಡಿಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 62/2 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 6400 399002491463 0919104000093578

3866
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾಯನಾಯಕ ವಾಸಪಪನದ ಡಿಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 135/ಪಿ15 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 6400 668437200772 11690100006707

3867
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ಮುದದಯಯ ದ ಡಡಕಬಬಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 145/ಪಿ11 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 16000 524201879410 523602010002695

3868
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ದ ಡಡಮರಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿಜಜಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 145/ಪಿ11 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 12800 399002491463 20292579683

3869
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಕುಳಿಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಬ ೋವಿ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 123/ಪಿ3 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.80 19500 668437200772 06320110014806



3870
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಜಯ್ರಾಮ್ನಾಯ್ಕ ಬ್ಬಳೆಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 64 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.8 10240 524201879410 20292579683

3871
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಮಾರಸಂದರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 18 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 37450 836286625642 3244101006509

3872
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಕೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಉಗರಯಯ, ಮಲೂಕುಂಟ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 72 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 37450 934068723974 3244101000053

3873
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋನರಸಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ, ಐಯಯಂಡಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 26 27 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 37450 728680984720 11350101100544

3874
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮಹೆೋಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ, ಹೆ ನಾನಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 55/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 37450 929084759880 64009255910

3875
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಯಯ,  ಕಲಕರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 70 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.35 32768 382207688325 3244101009240

3876
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ಹಲ್ಗಯಯ, ಬಗಿನಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 46/3 43 53/7 48/9 ಟ ಮೋಟ ೋ 1.1 56237 543595287138 54053747528

3877
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಜಿ ಬಿನ್ ವಿ ಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ, ಕಲಕರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 87/2 91/2 91/3 ಟ ಮೋಟ ೋ 2 102250 358273786417 5.20101E+13

3878
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದಯಯ,  ಮಲೂಕುಂಟ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 12/10 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 20450 260292816442 3244101000485

3879
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸೌಭಾಗಯ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಮಲೂಕುಂಟ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 12/11 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 20450 393608435560 3244101000482

3880
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಗಂಗಯಯ, ಗುಂಡಿಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 10/ಪಿ4 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 20450 435538883777 64056320532

3881
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗವಿಸದದಪಪ, ತಾಳೆಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 44/ಪಿ5 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 20450 951149749265 64059939058

3882
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಟಿ.ಗಂಗಯಯ, ತಾಳೆೋಕೆರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 44/ಪಿ1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 20450 529655754343 64020892921

3883
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ, ಕಣನ ರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 44 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 37450 757440058253 3244101000466

3884
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಕಲಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭೋಮಯಯ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 71 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.40 37450 266373990371 64107969138

3885
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ, ದ ಳೆಿೋನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 9/3 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.2 10225 869025287838 3244101005690

3886
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ, ಹಂಚಿಬಸವನಪಾಳಯ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 10/3 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 20450 708342764781 3244101002356

3887
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ, ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 18/3ಎ ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 20450 253419565490 64076589783

3888
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ನಾಗಣಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 26/3 26/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.3 15335 799045764496 3244101001080

3889
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 58/2 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 20450 296352577184 3244101004517

3890
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತ್ಯಯ,ಉ.ಚಿಕಕಹನುಮಂತ್ಯಯ,

ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 34/2 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.25 23406 987266730901 64078410546

3891
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಕೆ ೋಡಿಪಾಳಯ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 64/5 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 37450 980149890180 37487042964

3892
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಗಂಗನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಬಟಟಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 77/6 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.4 37450 455624892303 37977843470

3893
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮ ತ್ಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ, ಶಿರೋಗಿರಿಪುರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 72/5 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.2 18725 404789218543 3244101005106

3894
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮ ಡೂಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ, ಬಟಟಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 103/4 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.3 15335 269810816326 3244101002357

3895
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಟಮೋಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಬಿ.ಟಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಕೆ ೋಡಿಪಾಳಯ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 41/1 ಟ ಮೋಟ ೋ 0.45 23006 552936080038 3244101002064

3896
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಬಿ ಶಿವರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬನಿನಕುಪಪ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 64/7A, 64/4,64/5 ಬಾಳೆ 1.00 105166.00 224700740110 905250010009300'1

3897
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಟಿ ಆರ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರೋವಯಯ ಬನಿನಕುಪಪ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 74/1, 75/10, 85/2 ಬಾಳೆ 0.60 63099.00 389726074006 437104000092560

3898
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ವಿ ರ್ಂಕಟೋಶಯಯ ಕುರುಬರಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 28/2 ಬಾಳೆ 0.40 42066.00 984526805894 426101105361

3899
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಗಡಯಯ ಬನಿನಕುಪಪ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 64/2 ಬಾಳೆ 0.80 84132.00 9879864260564 426101024255

3900
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಹೆ ೋಬಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ೋಬಯಯ ಬನಿನಕುಪಪ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 2/3. ಬಾಳೆ 0.20 21033.00 328974685601 90900101013389

3901
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಗಿೋತಾ ಕೆ ೋಂ.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 138 ಬಾಳೆ 0.8 90132 735059800519 1432500104094600

3902
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆ ಂ. ರವಿಶಂಕರ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 121,126 ಬಾಳೆ 0.8 90132 307445221870 64021544822

3903
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 97/5,97/10 ಬಾಳೆ 0.2 22533 530005676762 520101042140656

3904
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ದ ಡಡತ್ಮಮಯಯ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 96,97,1092,125,123/4 ಬಾಳೆ 1.2 135198 611281025016 64136772513

3905
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಮಮ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಪು 375/1 ಬಾಳೆ 0.4 80140 807790603197 64037016740

3906
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯಯ ಎಸ್.ಎಂ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಪು 376/2,380/1B ಬಾಳೆ 0.5 96425 57802851098 64138945633

3907
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಎನ್.ಬಿ. ಸದದರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ನಿೋಲ್ಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಪು 154/1,156/5 ಬಾಳೆ 0.4 80140 563462159598 523702010010275

3908
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ ಎನ್.ಆರ್. ಕಾಲ ೋನಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಪು 39/p41 ಬಾಳೆ 0.7 140245 928085286350 64129519026



3909
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಚ ಡಾಮಣ  ಬಿನ್ ಚ ಡಯಯ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 183/1 ಬಾಳೆ 0.6 22950 983188619844 06310110055748

3910
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಸದದಯಯ ಚುಂಚುಕಾಲ ೋನಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 17/ಪಿ11 ಬಾಳೆ 0.6 22950 741899460487 0631011001403

3911
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಪುಟಟತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕೃಷ್ಣ ಚುಂಚುಕಾಲ ೋನಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 11/10 ಬಾಳೆ 0.6 22950 662824472228 06310110038703

3912
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಶಿವದುಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 17/49 ಬಾಳೆ 0.4 15300 548262630727 06310110031735

3913
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಚ ಡಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ನಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 186/1 ಬಾಳೆ 0.6 22950 392004755822 0919104000125109

3914
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ಚುಂಚುಕಾಲ ೋನಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 11/ಪಿ11 ಬಾಳೆ 0.60 22950 934787540298 06310110069059

3915
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಶಿಕರಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಗರಯಯ ಕಾಡುಜಕಕಸಂದರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 49/ಪಿ19,49/6,49/17 ಬಾಳೆ 1.00 20838 145810100024900

3916
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಬ ಮಮಸಂದರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 19/ಪಿ24 ಬಾಳೆ 0.80 156752 907959355969 30098905752

3917
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಆರ್.ಚಲ್ುವರಾಜು  ಬಿನ್ ಲೋ ಎಸ್.ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 47/1 ಬಾಳೆ 0.80 156752 606484891258 15622200020715

3918
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಕೆಂಚಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ದ ೋಣದುಗಯಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 160 ಬಾಳೆ 0.40 78376 962495815263 11690100009863

3919
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲ್ೂಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 27 ಬಾಳೆ 0.80 156752 562329293490 15672200036925

3920
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸದದಯಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮುದ್ಾದನಾಯಕ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 45/1 ಬಾಳೆ 0.40 78376 376495685354 32194848122

3921
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಸುದ್ಾ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 3 ಬಾಳೆ 0.40 78376 428961889205 06320110059869

3922
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಕೆ.ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತ್ತಲ್ಗಯಯ ಮಲಾೂಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 61 ಬಾಳೆ 1.56 304820 445721253199 06320100010523

3923
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಶಂಭುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಾೂನಾಯಕ  
ಉ.ಕರಿಯಾನಾಯಕ

ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 124/ಫೋ31 ಬಾಳೆ 0.80 156752 541931305965 0594101207344

3924
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳದುಗಯಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 27/ಪಿ5 ಬಾಳೆ 0.80 156752 935681992560 0919104000128544

3925
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಯವಯಯ ಬ ಮಮಸಂದರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 30/ಪಿ27 ಬಾಳೆ 0.80 156752 510162688529 0919104000243926

3926
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಅಂದ್ಾನಯಯ ಬಿನ್ ಉರುಗಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 27/2 ಬಾಳೆ 0.80 156752 966381913074 64107399609

3927
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ರಾಮಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಹೆೋಮನಾಯಕ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ ಜಾ 131 ಬಾಳೆ 0.40 78376 598938819434 15672200022139

3928
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 72 ಬಾಳೆ 0.40 42066 428973987727 0632010001259

3929
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಜಿ.ಎಸ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಗರಳಾಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 167/4 ಬಾಳೆ 0.40 42066 736017733953 3098224674

3930
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಬಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 147 ಬಾಳೆ 0.70 73616 873722446700 11690100009830

3931
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬ ಮಮಸಂದರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 30/ಪಿ22 ಬಾಳೆ 0.60 63099 373668609086 06320100011567

3932
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಬಿೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿೋರಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 3/3 ಬಾಳೆ 0.40 42066 907321996044 11690100015010

3933
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮಾವತ್ ತರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಓಗಿೋಗ್ೌಡ ಹಣಕಡುಬ ರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 55 ಬಾಳೆ 0.60 63099 542237009538 31756534704

3934
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 13 ಬಾಳೆ 0.70 73616 848121023934 11698100001496

3935
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ರ್ೈ.ಬಿ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 113/ಪಿ11 ಬಾಳೆ 0.70 73616 247125525074 15622200028685

3936
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಸ.ಡಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದುಗೋಯಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 44 ಬಾಳೆ 0.70 73616 247621916564 15622200008453

3937
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ದ ಡಡಯಯ ಉ.ಗುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 102,86 ಬಾಳೆ 0.60 63099 362809954496 110701050025268

3938
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಜಿ.ಎಂ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಗರಳಾಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 164 ಬಾಳೆ 0.70 73616 691569739249 0412101016127

3939
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ರಾಜು ಬಿನ್ ಮುದುದಮಾರಗ್ೌಡ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 36/1 ಬಾಳೆ 0.40 42066 203890219855 34695988178

3940
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಶಿವರುದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬ ಮಮಸಂದರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 30/ಪಿ17 ಬಾಳೆ 0.40 42066 936978251759 110701011002496

3941
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಮಲಾೂಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 58/2 ಬಾಳೆ 0.60 63099 339363341331 06320110082003

3942
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಸಾಲ್ಬನಿನ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 50/2 ಬಾಳೆ 0.40 42066 415329211397 06320100010841

3943
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಶಿವನಾಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಹಣಕಡುಬ ರು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 56/2,56/5 ಬಾಳೆ 0.40 42066 ;689120734673 523602010008031

3944
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಜಿ.ಎಂ ಶಿವನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುದದೋಗ್ೌಡ ಗರಳಾಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 164 ಬಾಳೆ 0.70 73616 677589786914 06320100009087

3945
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 76/1 ಬಾಳೆ 0.70 73616 742887401285 11690100014917

3946
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಲ ಜವರಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 111 ಬಾಳೆ 0.79 83081 0594101022226

3947
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಚಿಕಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣ ಅರಕೆ ಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 119 ಬಾಳೆ 1.00 105166 9122500100163001



3948
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಹೆಚ್.ಸ ಗುಂಡುರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 181 ಬಾಳೆ 0.40 42066 4402500101811901

3949
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸಣಣಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 80/3 ಬಾಳೆ 0.40 42066 06323211033097

3950
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 148/2,137/1 ಬಾಳೆ 1.40 147232 4402500101374301

3951
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಆರ್.ಶಾಮಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಾನುಜಯಯ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 40 ಬಾಳೆ 0.40 42066 64046202522

3952
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಎನ್.ಎಲ್ ಪುಟಟಸಾಾಮು ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 30 ಬಾಳೆ 0.40 42066 06320110068854

3953
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮಂಜುಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ.ಎಂ ನಾಗರಾಜು ಚಿಕಾಕಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 13 ಬಾಳೆ 0.20 21033 7022500101796901

3954
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಎನ್.ಕೆ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 39/4 ಬಾಳೆ 0.40 42066 34556596007

3955
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಸ.ಎಸ್ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸ.ಸ ರಯಯ ಚಿಕಾಕಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 22/3,23/5 ಬಾಳೆ 0.80 84132 7022500100608401

3956
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಶಿವರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಸುಬಬಣಣ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 154 ಬಾಳೆ 1.60 168265 045812010057081

3957
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

  ಚಿಕಕಮಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಉ.ಮ ಗಪಪ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 120/ಪಿ2 ಬಾಳೆ 0.40 42066 4402500101926301

3958
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ರಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ ಸಣ್ಣೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 77/2 ಬಾಳೆ 0.40 42066 15672200045723

3959
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಸ.ಸ ರಯಯ ಚಿಕಾಕಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1/1ಎ ಬಾಳೆ 0.40 42066 70225500100505301

3960
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಮುನಿಬೈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 127/ಪಿ33 ಬಾಳೆ 0.80 84133 06320110068854

3961
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಸ.ಎಸ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಸ ರಯಯ ಚಿಕಾಕಲ್ಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 12/3 ಬಾಳೆ 0.20 21033 7022500100960601

3962
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದರಚ ಡಯಯ ಮುಳಿಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 68/54 ನೆ ಬಾೂಕ ಬಾಳೆ 0.80 156752  '885257887368 3571324784

3963
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಟಿ.ಶಿರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ  ಬಿನ್ ತ್ಗಡೆೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 55/1 ಬಾಳೆ 1.00 105166 20124547589

3964
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಟಿ.ಲ ೋಕೆಶ್ ಬಿನ್ ತ್ಗಡೆೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 173 ಬಾಳೆ 1.00 105166 3158482379

3965
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ತ್ಗಡೆೋಗ್ೌಡ ಉ.ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ತ್ಗಡೆೋಗ್ೌಡ ಐ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 81/3 ಬಾಳೆ 1.00 105166 3442811787

3966
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಬಿ.ಎನ್ ಶಾಂತ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಗ್ೌಡ ಬಾಳೆಪುರದ ಡಿಡ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 138 ಬಾಳೆ 0.80 84132 9082500100085701

3967
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 95,95/ಪಿ38 ಬಾಳೆ 1.20 126199 06320110115787

3968
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಮಾರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 72/25/3 ಬಾಳೆ 1.80 189298 4402500101527401

3969
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ವಿೋರಣಣಗ್ೌಡ  ಉ.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮೋಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಕಕರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 87 ಬಾಳೆ 1.20 126199 64052256933

3970
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಕೆಂಪರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 16 ಬಾಳೆ 0.40 42066 0594101217370

3971
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಶಿವರುದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರೋವಣಣ ಆಲ್ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 16/4 ಬಾಳೆ 0.60 63099 7022500101605901

3972
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಪರಮೆಶಯಯ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 22/2 ಬಾಳೆ 0.40 42066 7022500101029601

3973
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಚಿಕಕಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಮೋಟಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 20/7 ಬಾಳೆ 0.40 42066 06320100013030

3974
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಬಿ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಎಲ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 135 ಬಾಳೆ 1.60 168265 52010125227713

3975
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ಅಂಕಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತ್ಗಡೆೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಪಪ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 172 ಬಾಳೆ 0.80 84132 06323211039662

3976
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಚಿಕಕಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚಿಕಕಭಂಗಯಯ 
ಉ.ಚಿಕಕಭಂಗಿ

ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 26,24 ಬಾಳೆ 0.95 186143 3284387377

3977
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೃಷ್ಣಶಟಿಟ ತಂಗನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 28/4,158/1 ಬಾಳೆ 1.4 147232 535749576545 0919104000208741

3978
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಚ ಡಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬಸವಯಯ ಅರಳಾಳು ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 275 ಬಾಳೆ 0.8 156752 963083550703 0919104000164519

3979
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

 ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 95,95/1 ಬಾಳೆ 1.2 235128 156222000029392

3980
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಚಿಕಕಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಭೈರೋಗ್ೌಡ ಸುಂಢಘಟಟ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 20 ಬಾಳೆ 1.6 168265 337586762871 110701010025743

3981
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಕೆ ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ವಿ ಕಾತಿಯಕ ರಡಿಡ  ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 65 ಬಾಳೆ 0.2 21032 357261825291 4734101003857

3982
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಸದದಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗನರಸಯಯ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 5/8 ಬಾಳೆ 0.4 42064 894708840724 85033812718

3983
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಗಂಗಹನುಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕರಹನುಮಯಯ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 62, 5/4 ಬಾಳೆ 0.4 42064 788397876218 35537931065

3984
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಬೈಲ್ಪಪ, ಉ.ಬೈಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಕಪಪ ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 47/1 ಬಾಳೆ 0.2 39188 999082968431 64073748137

3985
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಪರಶುರಾಮ ಬಿನ್ ಲೋ ಲಂಕಪಪ, ಗುಡೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 80/23 ಬಾಳೆ 0.55 57838 269194044015 64133144366

3986
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಪಪ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 8/1 ಬಾಳೆ 0.4 42064 949103716681 64158110916



3987
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕೆಂಪಹನುಮಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 115/1 ಬಾಳೆ 0.25 26290 441178671051 35737070776

3988
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಲ್ಕಕಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ, ಉದದಂಡಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 6 ಬಾಳೆ 0.4 78376 606277113304 144001011002221

3989
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಪುಟಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಹನುಮಯಯ, ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 8 ಬಾಳೆ 0.4 78376 446004452153 64031113478

3990
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಬಿ.ಪಿ ರ್ಂಕಟೋಶ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 18/19 ಬಾಳೆ 0.4 42064 385760838555 20309101251

3991
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ವಿಶಾನಾಥ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 138/11 ಬಾಳೆ 0.4 42064 838578520139 181001011001941

3992
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

G-9 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಅಂಜನಪಪ ಉ.ಕೆ ಡಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// 
ಚಿಕಕರಾಚಯಯ

ಶೋಷ್ಗಿರಿಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 77/19 ಬಾಳೆ 0.70 137060.00 874387722767 0'90900101000572

3993
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

G-9 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಶೋಷ್ಗಿರಿಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 77/2ನೆೋ ಬಾೂಕ ಬಾಳೆ 0.50 97901.00 692535928031 3836101000603

3994
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

G-9 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಎ.ಎನ್.ಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 13/ಪಿ1,13/ಪಿ7 ಬಾಳೆ 0.50 97901.00 885180832613 148501011005921

3995
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

G-9 ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ 
(AEP)

ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟೂಯಯ ರಾಮನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 117/ಪಿ22 ಬಾಳೆ 0.40 78321.00 595949282201 848110110000536

3996
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್(AEP) ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 118/2 ಮಾವು 0.40 16134.00 527477153094 52010103665420

3997
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್(AEP) ಸದ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಗಟಿಟಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 59/1,60/1 ಮಾವು 0.20 8067.00 390426469231 0'593101202984

3998
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್(AEP) ಪುಟಟಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಅಂಕಯಯ ಸಬ್ ಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 13/4,13/5 ಮಾವು 0.80 32269.00 916989623706 118001011005221

3999
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್(AEP) ಸರಸಾತಿ ಕೆ ೋಂ ಎ ವಿ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಹುಲಕೆರ-ಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 247/3,377/2 ಮಾವು 0.60 24202.00 594160639721 652250010296580'1

4000
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್(AEP) ಎ ವಿ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಎ ವಿ ರ್ಂಕಟಗಿರಿಯಪಪ ಹುಲಕೆರ-ಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 247/2,377/1 ಮಾವು 0.60 24202.00 562039047490 108700101007231

4001
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್(AEP) ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹುಚಚಮಾಯಿಗ್ೌಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 148/4 ಮಾವು 1.00 40337.00 913278042490 198001000664105

4002
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್(AEP) ಶಂಕರಯಯ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 50/3,50/4 ಮಾವು 0.40 16134.00 403680567440 10531012316

4003
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್(AEP) ಎಲ್ ಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ ಬಿ ಸಾಾಮಿ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 68/2,58/2 ಮಾವು 1.00 40337.00 605044215305 119402101130922

4004
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎಂ.ಕೆ.ಹೆ ನನಬೈರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಕಾಳಯಯ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 142/1,142/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 200000.00 871708612125 10729281241

4005
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎಂ.ಕೆ.ಹೆ ನನಬೈರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ// ಕಾಳಯಯ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 142/1,142/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 125000.00 871708612125 10729281241

4006
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ// ಚಿಕಕಣಣ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 52/1,2,49/2ಎ1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.09 200000.00 502060026278 500101010733356

4007
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ// ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಡಣಾಯಕನಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ

143/3,124/2,118/1,117/

ಪಿ1
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.00 200000.00 64192519870

4008
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್  ಈರ ಬಿನ್ ಸಂಗದ್ಾಸಯಯ ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 43 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.74 160000 559862432130 54046943906

4009
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಭೈರಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಕರಿಯಪಪ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 146/ಪಿ50,135/ಪಿ26 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.6 160000 312400731583 11690100008180

4010
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮುದುದಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 145/ಪಿ52,145/ಪಿ80 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.40 360000 11690100005492

4011
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಪ ದೋವರಹಳಿಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 151/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.32 360000 574658259952 25380110038055

4012
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಗ್ಾಡಯಯ ಬನಿನಮುಕೆ ೋಡುೂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 153/8 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 160000 928430001059 117402101003194

4013
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೃಷ್ಣಶಟಿಟ ತಂಗನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 158/1,28/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.01 200000 535749576545 4402500100811701

4014
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚಿಕಕಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ   ಚಿಕಕಭಂಗಯಯ ರಾಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 26,24 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 360000 283335362134 4402500100137101

4015
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 176, 196 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.6 360000 457280694053 64070325703

4016
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಗಂಗುಡಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರಾಮಯಯ, ಮಲ್ೂಪಪನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ

14/1 6 2 5/ಪಿ1 24/1 18/4 

17/4
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.13 200000 848922683651 64003573664

4017
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ ಬನಿನಕುಪಪ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 36/2,43/2,18/ಪಿ2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.25 75000.00 912912406369 520101036689341

4018
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 83/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.35 75000 79740228783 30037638391

4019
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸುಮಿತ್ರ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 190/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.14 60000 203073594299 0594101033233

4020
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಗಯಯ ಕಾಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 44/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.56 135000 668649273301 32219387062

4021
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ಭೈರಯಯ ಮಾವತ್ ತರು ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 45,95,93 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.27 60000 452482137821 0594101011146

4022
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಭುವನೆೋಸಾರಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಮುತ್ತಯಯ ಏರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 69/2,70/2,70/3,71/1,70/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.19 60000 529494424577 20059078276

4023
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಅಜ್ಜ ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ೋಗೌಡ ಏರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 44/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.08 75000 304064496704 4402500101842101

4024
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ರ್ಂಕಟೋಶಯಯ ಬಿನ್ ಈರಣಣ, ವತೋಯಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 22/2C 22/3A 22/2B ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.18 135000 341544340098 31208243074

4025
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಪಿ ರೋಣುಕಾರಾದಯ, ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 5/2 18 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 75000 79740228783 136001010003230

4026
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮುಖಯ ಮಂತಿರ ಚಂದುರ,  ಬಿಸ ಕರು ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 190/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 75000 203073594299 0594101033233

4027
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲೋ. ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 109/p4 ಗೋರು 1.00 9276 324377721929 1432500102146601

4028
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಮೆೈ.ಗ್ಾ. ಬಲೂೋಗ್ೌಡ ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 109/B14 ಗೋರು 0.53 4916 642161099390 64133595670

4029
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 149/1,83/3b ಗೋರು 0.54 5009 775913919819 520191029874501

4030
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 40/4 ಗೋರು 0.42 5815 349882075079 34740335828



4031
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ಕೆ.ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಗ್ೌಡ 
ಉ.ಮಲೂೋಗ್ೌಡ

ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
119/5,118/2b3,28/2b,28/2

a
ಗೋರು 0.78 7235 392123053865 20319117410

4032
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 14,28/7a,28/8a, ಗೋರು 0.93 8627 932276749951 64130108249

4033
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆ ಂ. ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 103/5,83/4a2,79/3 ಗೋರು 0.76 7050 677881223894 64134056002

4034
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ. ಬಿನ್ ಲೋ. ದ ಡಡಕುಂಠಯಯ ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 91,74/3,142/1 ಗೋರು 0.60 7235 547975324111 31571550555

4035
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಚಲ್ುವಯಯ ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 24,417,545,968 ಗೋರು 0.40 8627 24417545968 64110462114

4036
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಚನನಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 219/1,115/1,222/1 ಗೋರು 0.40 3710.00 804782244284 148601011004520

4037
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಸ ಟಿ ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲಗಿರಿಗ್ೌಡ ಚನನಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 115/2,222/2,219/2 ಗೋರು 0.40 3710.00 682032833204 32185317533

4038
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ನಾಗ್ಾರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಚನನಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 218 ಗೋರು 0.40 3710.00 299440270678 54054522263

4039
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಶೋಷ್ಗಿರಿಯಯ ಚನನಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 101/p18 ಗೋರು 0.80 7420.00 790170851872 148601011004390

4040
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ತಿರುಮಳಗಿರಿಗ್ೌಡ ಚನನಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 219/1,222/1,115/1 ಗೋರು 0.40 3710.00 327084555105 517302010008385

4041
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಎನ್ ವಿಷ್ಕಂಠಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಚನನಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 114 ಗೋರು 1.20 11131.00 500175819576 148601011000723

4042
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಯಯ ದ ಡಡಗಂಗವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 222/1 ಗೋರು 1.00 9126.00 502699564783 148601011001278

4043
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಯಯ ತ್ಡಿಕವಾಗಿಲ್ು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 36/2,40/3 ಗೋರು 0.40 3630.00 334649599371 64054515631

4044
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ತಿಮಮರಾಜು ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ದ ಡಡಗಂಗವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 11/ಪಿ2,248 ಗೋರು 0.50 13530.00 245166062576 31245958599

4045
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ಆಧಿಶಕ್ಕತಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 92 ಗೋರು 0.50 13530.00 597118098838 6545000100001240

4046
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಕೆ.ಬಿ.ಮಹಾಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆೋತ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ

185/2A1,185/2B,168/5,16

8/6
ಗೋರು 1.00 6400.00 952156988417 4438101000118

4047
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಕೆ.ಆರ್.ಪರಮಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ರೋವಣಣ ಕೆೋತ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 149 ಗೋರು 1.70 10910.00 539800306684 4438101000006

4048
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಬಸಪಪ ಕೆೋತ ೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 57/1 ಗೋರು 0.70 4460.00 207917493420 593101200796

4049
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಸ.ವಿಕರಮ್ ಬಿನ್ ಚ ಡಯಯ ನಾಗ ೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 39/73 ಗೋರು 0.80 5140.00 625879743754 54004399236

4050
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಸ .ಅನಘ ಕೆ ೋಂ ಮುರಳಿೋದರ ಗುನ ನರು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 39/69 ಗೋರು 0.80 5140.00 627387761302 64000533689

4051
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ ಗುನ ನರು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 34/1,34/4,120/2 ಗೋರು 0.60 3836.00 462449776374 652250010214060'1

4052
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 217/1 ಗೋರು 0.80 5140.00 522474308228 148601011003170

4053
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಚಿಕಕ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 221 ಗೋರು 1.00 6400.00 339145258967 148601011000182

4054
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 229/3,207/1,225/4 ಗೋರು 1.00 6400.00 842375563795 148601011002448

4055
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಗ ೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ವಿ ಶಿವಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 158/2,48,41/1 ಗೋರು 0.80 5140.00 992246193188 118001011000630

4056
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 426,12/2 ಗೋರು 1.00 6400.00 242937136546 16690100059997

4057
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಅನುಬಮಣ ಕೆ ೋಂ ರ್ೈದಯಲಂಗಂ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 254/P7 ಗೋರು 2.00 12800.00 606710664019 148601011004284

4058
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP)  ಕೆ.ಟಿ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಬಬೋಗ್ೌಡ ಕುರುಬರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 94/2,113/2 ಗೋರು 2 18552 847379948302 2024189566

4059
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP)  ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಯಯ ಕಾಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 44/2 ಗೋರು 1 27331 668649273301 32219387062

4060
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP)  ಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ ಭ ಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ 169/2,170/2 ಗೋರು 1 27331 726140021939 32038669551

4061
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಹೆಚ್.ಕೆ ಶಿರೋಕಂಠ ಬಿನ್ ಲೋ ಕುನನಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಂಟನಾಳು ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 30,25/2 ಗೋರು 18552 284930551165 2373101000151

4062
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಣಣಯಯ ಕಲ್ೂನಕುಪಪ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ

109/20ಬಿ,109/16,109/12,109/

8
ಗೋರು 14486 604613829531 25383211045588

4063
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP)  ರ್ಂಕಟೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕರಿಯಾನಾಯಕ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 124/ಪಿ67 ಗೋರು 0.4 6667 274871479999 11690100009298

4064
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP)  ಎ ಸತಿೋಸ್ ಬಿನ್ ಆಂಜನಪಪ ಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 248 ಗೋರು 2.00 13984 988439329721 263401000002578

4065
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ರ್ಂಕಟನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಾಯನಾಯಕ ಚೌಕಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 54/1,54/3 ಗೋರು 0.50 8334 418480723319 3209890959

4066
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP)  ಗ ೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕಾನಾಯಕ ಚೌಕಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1/7,68/8,69/1,69/3,69/5,30/5 ಗೋರು 2.00 33336 445617763859 152700101002540

4067
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP)  ಆಂಜನಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 57 ಗೋರು 2.00 13984 477901204222 06230100007498

4068
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP)  ಎ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಆಂಜನಪಪ ಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 245 ಗೋರು 2.00 13984 851445133743 1371101091328

4069
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಮುನಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕರಿಯಾನಾಯಕ ಕೆಬಬದ ಡಿಡ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 124/ಪಿ69 ಗೋರು 0.80 13334

4070
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP)  ಚಿಕಕಸದದೋಗ್ೌಡ ಸುಂಢಘಟಟ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 20 ಗೋರು 1.84 12865 337586762871 110701010025743

4071
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಗಿರಿಜಮಮ ಸುಂಢಘಟಟ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 8/1,5/7 ಗೋರು 0.57 3985 876922035524 110701011000536

4072
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಆರ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋ ಸುಂಢಘಟಟ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 35/,250/6 ಗೋರು 1.6 11187 591238160068 110701011005925

4073
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಎಸ್.ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ, ಚನಾನಪುರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 2/1 ಗೋರು 0.60 16385 393305364686 64126780854

4074
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ವಿಶಾನಾಥ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಬಸರ್ೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 12/5 ಗೋರು 1 9278 838578520139 85057091615

4075
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP)

ವಿದ್ಾಯವತಿ ವಿಠಲ್ ಗ ಣಬಾಳ್ ಕೆ ೋಂ  ವಿಠಲ್ 
ಗ ಣಬಾಳ್,

 ಹುಲಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 146/5 146/4 149/8 149/4 ಗೋರು 1.00 9278 418236180889 10562682375

4076
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಟಿ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗ್ೌಡ, ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 80 1/2 ಗೋರು 1 9278 467682285622 342001000002035



4077
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಎನ್ ಶಿವರಾಮ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಯಯ, ಮಲೂೋನಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 15/2 ಗೋರು 1 9278 808988834647 37026996905

4078
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಜಗನಾನಥ ಬಿನ್ ಲೋ ಲ್ಕಕಣಣ ನಾಯಕ, ಹುಲಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 396/1 ಗೋರು 0.4 10926 937457458023 64136204674

4079
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಹುಚಚಯಯ, ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 44/1 ಗೋರು 1 27309 474215507535 342001000000711

4080
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಮಹೆೋಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ, ಹೆ ನಾನಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 55/1 ಗೋರು 1.00 14752 847379948302 929084759880

4081
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ವಿ.ಜಿ ಸದದಲಣಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಹೆ ನಾನಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 30/1 ಗೋರು 0.9 13276 668649273301 523705321991

4082
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಣಣ, ಕೆಂಚನಹಳಿಿ, ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 31/1 ಗೋರು 1.00 6349 726140021939 4841-2822-1456

4083
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಕೆಂಚರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಂಗಯಯ, ದ ಡಡಮುದಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 19/1 ಗೋರು 0.34 2157 284930551165 894838599184

4084
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ, ಗಂಗ ೋನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 12/1 ಗೋರು 2 12698 604613829531 219972612750

4085
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಅಂಕಯಯ, ಚಿಕಕಮುದಿಗರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 43 ಗೋರು 0.81 5142 274871479999 806447775149

4086
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಅಮಮಣಣಗ್ೌಡ, ಕುಂಬಾರಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 48/2 ಗೋರು 1 6349 988439329721 742142066237

4087
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ, ಕುಂಬಾರ ಪಾಳಯ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 48/2 ಗೋರು 1 6349 418480723319 350153786465

4088
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ರಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಗಣ್ೋಶಯಯ, ಕೆಂಚನಹಳಿಿ, ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 195 ಗೋರು 0.6 8850 445617763859 531586796035

4089
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಶಿರೋಮತಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣ ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 54/7, 101 ಗೋರು 1 6349 477901204222 66398385970

4090
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಯಯ ಅಳಲ್ುಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 28, 26 ಗೋರು 1.2 7618 726140021939 271717874805

4091
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಕೆಂಗಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡದ್ಾಸಯಯ, ಸೋಗೋಕುಪಪ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 27/1ಎ ಗೋರು 1.2 7618 284930551165 900177538305

4092
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (AEP) ಪುಷ್ಪಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಎಸ್ ಜಗದಿೋಶ್, ತ್ಮೆಮೋನಹಳಿಿ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 26 ಗೋರು 0.5 2639 604613829531 450289314759

4093
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಅಪರಧಾನ ಹಣಣನ ಬಳೆ ನೆೋರಳೆ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಲಂಗೋನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಜಾ 22/3 ಸೋತಾಫಲ್ 0.5 19565 510612304194 64164478440

4094
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ಅಪರಧಾನ ಹಣಣನ ಬಳೆ ನೆೋರಳೆ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಮಾರಯಯ, ಉದದಂಡಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 1/2ಎ 141/1 ಸೋತಾಫಲ್ 0.5 19550 999082968431 144001011007752

4095
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)

ಅಪರಧಾನ ಹಣಣನ ಬಳೆಗಳ 
ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ (ಸೋತಾಫಲ್)

ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಹನುಮಯಯ ಮಾಯಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 39/2B,19,20,17,16,15 ಸೋತಾಫಲ್ 0.5 13795.00 284930551165 4438101001808

4096
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
ನೆೋರಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ AEP ಕೆ ವಿ ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಟಿ ರ್ಂಕಟಯಯ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 16/3 ನೆೋರಳೆ 0.5 8289.00 604613829531 0'6562010008855

4097
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಕೆ. ಮರಿಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 102/1,114/1 ತಂಗು ಮಾವು 1.00 70000 720863457495

4098
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಎನ್. ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಲೋ. ಸ ೋಮಶೋಖರಯಯ ಎಲ್ಚಿ ಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 19/2 ತಂಗು 3.19 126000 924621569013

4099
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಸದದರಾಮಯಯ ಕ ಡ ೂರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 201/1, 246 ತಂಗು 0.43 126000 785608158549

4100
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ರ ೋಹತ್ ಬಿನ್ ಲ. ಚಮದರಶೋಕರ್ ಎಸ್. ಎಂ. ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 121 ತಂಗು 1.38 70000 284409207004

4101
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಎನ್. ರಾಮು ಬಿನ್ ಲೋ. ನಿಂಗೋಗ್ೌಡೆ ನಿೋಲ್ಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 97/p1, 42/p5 ತಂಗು 2 70000 442933845682

4102
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಪವಾಡಿ ದ ಳಿಯಯ ಹುಚಚಯಯನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 67/4, 84 ತಂಗು 1.34 70000 320426410431

4103
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಮಳ ರುಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 359 ತಂಗು 1.53 70000 585437266888

4104
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ 
ಲಂಗೋಗ್ೌಡ

ಹಾರ ೋಕೆ ಪಪ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
16/6b,278/6,305/1,279/

5
ಬಾಳೆ 1. 00 70000 483325797707 0528101071001

4105
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ದುಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚಿಕಕತ್ಮಮಯಯ ಸ ೋಗಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 357/3,238/2,296/1b ತಂಗು 1.03 70000.00 654802476771 0528101074038

4106
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಮೆೋಂಗಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ

497/4,441/7,459/3,480/

3,479/2,444/6
ಟಮೋಟ 1.72 70000 850700027383 54041777624

4107
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಾಜು ಅಂಬಾಡಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 107/2,94/1,107/1,107/3 ತಂಗು 0.99 70000 658594711262 0497101018376

4108
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಮುನಿಅಂಕೆೋಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯಯ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ 101/p7 ಮಾವು 0.5 126000 985021750752 85024105878

4109
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ರೋವಣಣ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಕಾಂಚಿದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 86/2,82/11,163,22/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.20 70000.00 16011250000044

4110
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಎಂ ಹೆಚ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಮುನಿಯಪಪನ ದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 35,37,38 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 70000.00 16011250000044

4111
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್  ನಂದಮಮ ಉ|| ಲೋ. 
ಗ ೋವಿಂದಯಯ

ಅವರಗರ ಹಾಗ  
ವಾಜರಹಳಿಿ

ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 67/5,2/1,56/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.37 70000.00 251982386140 16011250000044

4112
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಎನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 99/14,99/ಪಿ2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.20 70000.00 273150673821 520101036690259

4113
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಕೆ ಸ ಅಕೆೋಯಶ್ ಬಿನ್ ಸ.ಕೆ.ಚನನಂಕಯಯ ಬಿಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 258 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.02 70000.00 206355883418 914010051839940

4114
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಪರಮಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಲ ಶಿವನಪಪ ಹುಣಸನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 108 ಮಾವು 3.00 70000 847379948302 11690100000388

4115
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ದ ಡಡಮರಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 145/ಪಿ11 ಹ ವು 0.80 12600 668649273301 16011250000044

4116
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ವಿ.ಎಸ್ ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ವಿ.ಡಿ ಶಿವಣಣ ವಿರ ಪಸಂದರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 41/1ಡಿ,17/1ಬಿ,45/2,41/1ಸ,46,41/1ಬಿ,

27/1ಎ ತ್ರಕಾರಿ 1.79 70000 726140021939 4402500100511001

4117
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker  ಜಿ.ಎಸ್ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಗುರುವಿನಪುರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 33/1,32/1 ತ್ರಕಾರಿ 1.46 70000 284930551165 1878101000813

4118
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker  ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗ್ೌಡ ಕಂಚನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 340 ಬಾಳೆ 1.59 70000 604613829531 149900101000778

4119
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker  ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕರಿಗ್ೌಡ ನಾಗರಸನಕೆ ೋಟ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 42/2ಸ ಹ ವು 1.25 70000 274871479999 6011250000044

4120
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಡಿ.ಆರ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 61/2,62/1 ತ್ರಕಾರಿ 1.74 70000 988439329721 6011250000044

4121
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಸುಸೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳದುಗಯಯಯ ಹೆ ಸದುಗಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ 178,27/ಪಿ5 ಮಾವು 2.40 70000 418480723319 6011250000044



4122
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಗಂಗಪಪ ಉ.ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಜಿ. ಚನನಪಪ, ಹುಲಕಟಟ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 58/1 30/1 54/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.12 70000 246190522581 113501010016478

4123
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ,  ವಿೋರಸಾಗರ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 121/2 47/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.48 70000 558135069777 16011250000044

4124
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ರಂಗಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮಾಗಡಯಯ, ಗುದದಲ್ಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 55/5 55/6 53/5 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.90 70000 924887389120 1.9181E+12

4125
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ರ್ಂಕಟಾಚಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ತ ೋಪಯಯ, ತ್ಗಚಕುಪಪ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 48/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.6 70000 85297894502 16011250000044

4126
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ವಿರುಪಾಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 59 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.4 126000 915837306500 16011250000044

4127
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಚಿಕಕಗುಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ದ್ಾಸಪಪ, ಶಿರೋಪತಿಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 55 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.6 70000 351088463016 16011250000044

4128
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ,  ಪವಯತ್ನಪಾಳಯ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 52 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.97 70000 753653242502 16011250000044

4129
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ,  ನಾಗಮಂಗಲ್ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 32, 76/2F,64 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.28 70000 233305087095 16011250000044

4130
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆಯ 

(CHD)
Water Tanker ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಗಂಗಪಪ,  ಚಿಕಕಮಸಕಲ್ ಕುದ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 117/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.15 70000 659591837820 64117869359

4131 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಡಿೋಸಲ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಶಿರೋ ಮಲೂಕಾಜ ಯನಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ಆದಿಶಕ್ಕತಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 92 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.5 125600.00 753653242502 148501011002783

4132 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚಿಕಕಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚಿಕಕತ್ಮಮಯಯ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
179,217/3,9/3,206/11,1

70/4
ಟಮೋಟ 0.7 77500 531738436958 0528101072300

4133 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 32/1,53/3 ಟಮೋಟ 1 .00 77500 857396932416 0528101075656

4134 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚಿಕಕಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಕೆ ನಗಹೆಗಗಡೆ ಯಲಯ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ
234/1,234/3,234/4,234/

5
ಸೌತಕಾಯಿ 1.04 77500 620010517258 2454101012113

4135 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 61/5,58/p1,577/2b, ಬಾಳೆ, ತಂಗು 0.77 77500 98066746227 64047250279

4136 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹೆೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಕೆ.ಶಿವಲಂಗಯಯ ಕೆ ೋಲ್ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 19,136, ಬಾಳೆ, ತಂಗು 1 77500 355169438185 64186241460

4137 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎಸ್. ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಕೆ.ಎಂ. ಮರಿಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣ ಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 37/3 ತ್ರಕಾರಿ
1824 ಚ.ಮಿೋ 

0.59
44834 312532819571 0423101028782

4138 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಕಮಳ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 38/3,38/6 ಕಾಯಪಿ್ಕಾಂ
15*15*3 ಮಿೋ. 

0.40
44834.00 287970774277 918010093543821

4139 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಜವರೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣ ಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 37/3 ತ ೋ.ಬ 15*15*3 ಮಿೋ. 77500 829284865602 520101206634672

4140 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ಶಿವಣಣ ದ ಡಡನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 2/p2 ತ ೋ.ಬ
21*21*3ಮಿೋ. 

0.78
77500 884961130331 20366728183

4141 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಯಯ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 221/9,221/2 ತ ೋ.ಬ 0.40 77500.00 793646831835 0'17500101019682

4142 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ// ದ ಡಡಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 78/2,145/3 ತ ೋ.ಬ 0.90 64148.00 520101036657820

4143 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎಲ್.ಸ.ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ ಕೆಂಪವಡೆೋರಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 88/1 ತ ೋ.ಬ 0.85 77500.00 832901640659 915010060868954

4144 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ವಿ.ಮಂಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ ಸಬ್ ಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 56/2ಬಿ,57/1,58/1ಬಿ ತ ೋ.ಬ 0.86 77500.00 804770444309 0'593101028120

4145 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ// ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಡಣಾಯಕನಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 143/3 ತ ೋ.ಬ 0.81 77500.00 968184583499 64192519870

4146 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚಿನನರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ರಂಗಪಪ, ನಾಗನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 36 ತ ೋ.ಬ 0.4 77500 889120487457 144001011001992

4147 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಮುದಗರಯಯ, ಮಲೂೋನಹಳಿಿ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 71 59/7 74/1 ತ ೋ.ಬ 1.12 77500 18781010001076 11351011000039

4148 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ವಿ.ಜಿ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಹೆ ನಾನಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 30/1 ತ ೋ.ಬ 1.51 139500 142206211000005 37552802616

4149 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹೆೋಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ, ಶಾಂತ್ಪುರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 44 ತ ೋ.ಬ 1.79 77500 1878101032339 54037890352

4150 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಬಿ.ಎಂ ಲಂಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಚಯಯ, ಬಸತರಪಾಳಯ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 1323 ಘ.ಮಿೋ ತ ೋ.ಬ 1.2 77500 03541000041259 113501011007730

4151 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್ ರಾಮಶಟಿಟ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 198/2,198/3,68/2 ತ್ರಕಾರಿ/ಹ ವು 1.38 77500 91937000012255 4402500101324601

4152 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ  ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2/4,3/1,1/1 ತ್ರಕಾರಿ 1.2 77500 145810100079201 06310110006252

4153 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ  ಚಂದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಪುರುಷ್ಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2/1,3/4,1/1 ತ್ರಕಾರಿ/ಹ ವು 1.55 77500 0405101057244 0594101217749

4154 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವನೆಗ್ೌಡ ದ ಡಡಮರಳವಾಡಿ ದ ಡಡಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 112/3ಎ ತ್ರಕಾರಿ/ಹ ವು 0.41 77500 25380110038130

4155 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶರೋಯಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಮಾಯಾಯಂಡ ದ ಂತ್ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 101 ತ್ರಕಾರಿ 0.7 77500 0405101057244

4156 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಸೈಯದ್ ಅಕಬರ್  ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಮಕಬುದ್ 

ಅಹಮದ್
ತಾಮಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 91 ಮಾವು/ತಂಗು 1 77500 448512195169 211010100034907

4157 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಆರ್ .ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮರಳಗರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 76/2ಎ ತ್ರಕಾರಿ/ಹ ವು 139500 145810100079201

4158 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದರಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 165/2,159/2,176/6,188/1 ಮಾವು/ತಂಗು 1.09 77500 919819044643 11690100012336

4159 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ  ಆರತಿ ವಿಶಾವಾಸು ಕೆ ೋಂ ಪರಸಾದ್ ವಿಶಾವಾಸು ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 132/1 ತ್ರಕಾರಿ/ಹ ವು 1.1 77500 557878366534 03541000041259

4160 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಕೃಷಿಹೆ ಂಡ ಗುಂಡಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 32 ಮಾವು/ತಂಗು 0.8 139500 249475120966 11690100004087

4161 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಚಿಕಕಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಕ ನಗಹೆಗಗಡೆ ಯಲಯ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 234/1,3,4,5 ಸೌತೋಕಾಯಿ 3648 ಚ.ಮಿೋ 1442784 /-          

255360 /-
620010517258 2454101012113

4162 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ಂ. ಲೋ. ಸದದಯಯ ಬೈರಾಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 73/9,78/1,78/2 ತ್ರಕಾರಿ 2016 ಚ.ಮಿೋ 1410375 494328646387 918010105520165

4163 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಹೆಚ್. ಎನ್. ಅಣಣಯಯ ನಿೋಲ್ಸಂದರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 24 ಕಾಯಪಿ್ಕಾಂ 1936 ಚ.ಮಿೋ 782830/-    626264/- 617696398504    16480100080619



4164 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್
ಅಂಬರಿೋಷ್ ಆರ್  ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಆರ್.ಎಸ್. 

ಮ ತಿಯ
ಅಬ ಬರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 422/1 ಸೌತ, ದ.ಮೆ.ಕಾಯಿ 4000 ಚ.ಮಿೋ 1592723 669326032816 1202010020212

4165 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಎಸ್. ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಕೆ.ಎಂ. ಮರಿಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಿಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 32/5 ದ . ಮೆ. ಕಾಯಿ 1824 ಚ.ಮಿೋ 7597793 312532819571 0423101028782

4166 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಕಮಳ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 38/3,38/6  ಯ ರ ೋಪಿಯನ್ ಸೌತ, 1936 ಚ.ಮಿೋ 287970774277 918010093543821

4167 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಆರ್ ಸರಸಾತಿ ಬಿನ್ ಎಂ.ರಮೆೋಶ್ ಕೆಂಚನಕುಪಪ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾ.ಮಹಳೆ 62 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.83 803900.00 18781010001076 520101247677244

4168 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಮುತ್ುತರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತಾತಲ್ಪಪ ಬನಿನಗಿರಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 37/6,37/3,37/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.63 1948000.00 142206211000005 230801000003916

4169 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್
ಸೈಫ್ ಅಹಮದ್ ರಾಣಾ ಬಿನ್ ಅಪಾತಬ್ 

ಅಹಮದ್
ಚಿಕಕಸ ಲಕೆರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 24/3,60/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.41 622440.00 1878101032339 124250010212300'1

4170 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ವಿ.ಜಿ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಹೆ ನಾನಪುರ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 30/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 3000 ಚ.ಮಿೋ. 212420 03541000041259 561010200003353

4171 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಚಿನನರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ರಂಗಪಪ, ನಾಗನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 36 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4000 ಚ.ಮಿೋ 1525000 91937000012255 510101005498451

4172 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ದ ಂತ್ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 66/1ಎ, 66/1ಬಿ ತ್ರಕಾರಿ,ಹ 2000 ಚ.ಮಿೋ 791000 145810100079201 18781010001076

4173 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಡಿ.ರ್ಂಕಟರಂಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ದ್ಾಸಶಟಿಟ ದೋಶುವಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 31/3,30/1, ತ್ರಕಾರಿ,ಹ 4000 ಚ.ಮಿೋ 1599000 0405101057244 142206211000005

4174 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಶಂಕರ್ ಆರ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ರಾಜಮಾತಾಯಂಡ ದ ಂತ್ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 102/1,101 ತ್ರಕಾರಿ,ಹ 4001 ಚ.ಮಿೋ 1485000 1878101032339

4175 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್  ಆರತಿ ವಿಶಾವಾಸು ಕೆ ೋಂ ಪರಸಾದ್ ವಿಶಾವಾಸು ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 132/1 ತ್ರಕಾರಿ,ಹ 2000 ಚ/ಮಿ 905000 557878366534 03541000041259

4176 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕಟಚಲ್ಯಯ ಅರಳಾಳು ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 156/1 ತ್ರಕಾರಿ,ಹ 2080ಚ/ಮಿ 1155500 573846992131 91937000012255

4177 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಆರ್ .ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮರಳಗರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 76/2ಎ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2000 ಚ.ಮಿೋ 1517000 889120487457 145810100079201

4178 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಶರೋಯಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಮಾಯಾಯಂಡ ದ ಂತ್ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 101 ತ್ರಕಾರಿ 3850 1451800 18781010001076 0405101057244

4179 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಪಾಲಹೌಸ್ ಹೆಚ್.ಬಿ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ಬಿನ್ ಲೋ ಬಸವರಾಜು ಹರಿಹರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 248/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2672.ಚ.ಮಿ 984460 142206211000005

4180 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ
ಅಂಬರಿೋಷ್ ಆರ್  ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಆರ್.ಎಸ್. 

ಮ ತಿಯ
ಅಬ ಬರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 422/1 ಸೌತ, ದ.ಮೆ.ಕಾಯಿ 4000 ಚ.ಮಿೋ 280000 669326032816 1202010020212

4181 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ ಎಸ್. ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಕೆ.ಎಂ. ಮರಿಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಿಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 32/5 ದ . ಮೆ. ಕಾಯಿ 1824 ಚ.ಮಿೋ 134400 312532819571 0423101028782

4182 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಕಮಳ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 38/3,38/6 ಕಾಯಪಿ್ಕಾಂ 1936 ಚ.ಮಿೋ 135520.00 287970774277 918010093543821

4183 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ ವಿ.ಜಿ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಹೆ ನಾನಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 30/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.51 378000 523705321991 37552802616

4184 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ ಚಿನನರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ರಂಗಪಪ, ನಾಗನಹಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 36 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.4 280000 889120487457 144001011001992

4185 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ ಲ್ಕಕಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ,  ಉದದಂಡಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 6 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.3 378000 606277113304 144001011002221

4186 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ ಉಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ, ಚನನಪುರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 2/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.3 378000 393305366486 64126780854

4187 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ದ ಂತ್ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 66/1ಎ, 66/1ಬಿ ತ್ರಕಾರಿ,ಹ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 425940934866 18781010001076

4188 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ ಶರೋಯಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಮಾಯಾಯಂಡ ದ ಂತ್ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 101 ತ್ರಕಾರಿ 3850 ಚ.ಮಿೋ 269000 0405101057244

4189 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ ಆರ್ .ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮರಳಗರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 76/2ಎ ತ್ರಕಾರಿ,ಹ 2000 ಚ.ಮಿೋ 139500 145810100079201

4190 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ ಆರ್ .ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮರಳಗರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 76/2ಎ ತ್ರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 252000 145810100079201

4191 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ ಡಿ.ರ್ಂಕಟರಂಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ದ್ಾಸಶಟಿಟ ದೋಶುವಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 31/3,30/1, ತ್ರಕಾರಿ,ಹ 4000 ಚ.ಮಿೋ 280000 829726280975 50200022025228

4192 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ ಶಂಕರ್ ಆರ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಜಮಾತ್ಯಂಡ ದ ಂತ್ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 101,102/1 ತ್ರಕಾರಿ 3944 ಚ.ಮಿೋ 276000 1878101032339

4193 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ಬಳೆ ಪದಿತಿ  ಆರತಿ ವಿಶಾವಾಸು ಕೆ ೋಂ ಪರಸಾದ್ ವಿಶಾವಾಸು ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 132/1 ತ್ರಕಾರಿ,ಹ 2000ಚ ಮಿ 140000 557878366534 03541000041259

4194 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ನೆರಳು ಪರದ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಕಲ್ೂಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 17/p1 ಸೌತೋಕಾಯಿ 1700 ಚ.ಮಿೋ
339500/-         

120000/-  
230386240645 31277721834

4195 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) ನೆರಳು ಪರದ ಆರ್ ಸರಸಾತಿ ಬಿನ್ ಎಂ.ರಮೆೋಶ್ ಕೆಂಚನಕುಪಪ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 62 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.83 197000.00 520101247677244

4196 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY)

KBY (Water 

Tank,Dieseal pump 

set, Poly house Bele 

Paddathi)

ಶಿರೋ ಮಲೂಕಾಜ ಯನಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ಆದಿಶಕ್ಕತಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 92 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2000 ಚ.ಮಿೋ. 20000.00 6545000100001240

4197 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY)

KBY (Water 

Tank,Dieseal pump 

set, Poly house Bele 

Paddathi)

ಲ್ಕಕಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ, ಉದದಂಡಳಿಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 6 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.3 35700 606277113304 144001011002221

4198 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY)

KBY (Water 

Tank,Dieseal pump 

set, Poly house Bele 

Paddathi)

ಉಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ,  ಚನನಪುರ ಮಾಡಬಾಳ್ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 2/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.3 35700 393305366486 64126780854

4199 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY)

KBY (Water 

Tank,Dieseal pump 

set, Poly house Bele 

Paddathi)

ವಿ.ಜಿ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದಯಯ, ಹೆ ನಾನಪುರ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಪ.ಪಂ 30/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 3000 ಚ.ಮಿೋ 36000 523705321991 37552802616



4200 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY)

KBY (Water 

Tank,Dieseal pump 

set, Poly house Bele 

Paddathi)

ಚಿನನರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ರಂಗಪಪ,  ನಾಗನಹಳಿಿ ತಿಪಪಸಂದರ ಮಾಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 36 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4000 ಚ.ಮಿೋ 20000 889120487457 144001011001992

4201 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY)

KBY ಡಿೋಸಲ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್ 
ಖರಿೋದಿ (KBY GX160 

Engine Pumpset)

ಬಿ.ಎಸ್.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ// 
ಶಂಕರಪಪ

ಪಾದರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 53/5,4,3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 3000ಚ.ಮಿೋ. 20000.00 510101002117370

4202 ಕೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆಯ (KBY) KBY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಆರ್ .ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮರಳಗರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 76/2ಎ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 36000 145810100079201

4203
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಜೈಕುಮಾರ್ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 121/2 47/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.6 3600.00 869453151838 35550334210

4204
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಪಾವಯತ್ಮಮ ತ್ಡಿಕವಾಗಿಲ್ು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 55/5 55/6 53/5 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2.13 9000.00 501419147695 35550334210

4205
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಪರಕಾಶ್ ಅಚಚಲ್ು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 48/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.25 7200.00 700643864417 35550334210

4206
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ರಾಮಲಂಗಯಯ ಅರೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 59 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.35 7200.00 839493109812 35550334210

4207
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಹನುಮನಾಯಕ ಕುರುಬರಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 55 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.14 4050.00 727474657952 35550334210

4208
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಜ ಸ ರಡಿಡ ಹೆ ಸ ರು ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 52 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.56 10800.00 694002795591 35550334210

4209
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಅಕ ಕರು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 32, 76/2F,64 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.27 1800.00 242944664940 35550334210

4210
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ವಿೋರಭದರಸಾಾಮಿ ಚಿಕಕಗಂಗವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 117/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.19 1800.00 498492312019 35550334210

4211
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ದೋವರಾಜು ಕೆ ಡಿಯಾಲ್ ಕರೋನಹಳಿಿ ಬಿಡದಿ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 92 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.08 4050.00 707912040162 35550334210

4212
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಬಿ.ಎಲ್. ಲಂಗೋಗ್ೌಡ, ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಳ ರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾ.ಪು 570/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.21 14800 836084205288 35550334210

4213
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲೋ. ರ್ಂಕಟಮಲ್ರ್ೋಗ್ೌಡ ಎ.ವಿ.ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾ.ಪು 2/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.31 7520 77843389606 35550334210

4214
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಎಂ.ಚಿಕಕಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್  ಕೆ ನಹೆಗಡೆ ಯಲಯ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾ.ಪು 160/1-p1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.8 14800 500132984431 35550334210

4215
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ.  ಉ. ನಾಥಮಮಕೆ ೋಂ. 

ಲೋ.ಜ ೋಗಯಯ
ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಮ 84/p4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 4050 267048356063 35550334210

4216
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲಂಗಮಾದಯಯ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಮ 198/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.69 4050 511580214562 35550334210

4217
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಮಾಯಿಗಯಯ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಮಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಮ 520/1,546 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.4 3600 648457178752 35550334210

4218
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಎಂ.ಚಿಕಕಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್  ಕೆ ನಹೆಗಡೆ ಯಲಯ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾ.ಪು 160/1-p1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.8 3600 979480796538 35550334210

4219
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಗಿರಿಯಯಯ ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾ.ಮ 136 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.74 7200 835179336041 35550334210

4220
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಚಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್  ಚಾಮಿ ಚಲ್ುವಯಯ ಬಳಕೆರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾ.ಪು 125 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.46 7200 287693578199 35550334210

4221
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಕರಕಮಮ  ಕೆ ೋಂ. ಚನನಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಅಬ ಬರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾ.ಮ 43 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.43 1800 479184304084 35550334210

4222
ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಮತ್ುತ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗ  

ಕಬಿಬಣದ ಸಾಟಂಡ್
ಜೋನು ಕೃಷಿ ಸಾಕಾಣಕೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ. ರ್ಂಕಟಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾ.ಮ 239 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.58 4050 213375426391 35550334210

4223  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಿಕಕಬಸಪಪ ಚಿಕಕಸ ಲಕೆರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 29/5,17 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 923653752739 5641101000412

4224  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ಪಿೋಚಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಬನಿನಕುಪಪ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 29 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 1980.00 753338032068 52010103668609'1

4225  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಎನ್.ರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಬಿಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 86/1A,2A ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.79 1580.00 497011518771 520331005113258

4226  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 12/2,104/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.57 1140.00 424183837050 517302010007090

4227  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ '12/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.70 1400.00 672751427374 916010008490284

4228  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿರೋಕಂಠಯಯ ಬಿಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 74/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 771076223665 85056159871

4229  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದ ಡೆ ಡೋನು ಬಿನ್ ಲೋ.ಮ ಗಯಯ ಬಿಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 74/6 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.70 1400.00 216508513471 1321301551-3

4230  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಕಂಠಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಬಿಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 61 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 502360203037 1321301555-7

4231  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಬಿಳಗುಂಬ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 74/18 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 891377611239 52010125945296'1

4232  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ರೋವಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮಾಯಣಣ ಮಾಯಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 84/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.76 1520.00 32139316806

4233  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಸಂಜಿೋವಯಯ ಮಾಯಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 57/P13,57/P2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.55 1100.00 4438101000380

4234  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಭದರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಚನಾನಪುರದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 295/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.44 880.00 463478240257 443810100120'1

4235  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್.ರ್ಂಕಾಚಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ ಕೆ.ಜಿ.ಹೆ ಸಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 12/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 535542668806 652250010301630'1

ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ



4236  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 44/1,49/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 541801486207 520101036659645

4237  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಲ್.ಆರ್. ಬಿನ್ 

ಲೋ.ರಾಮಯಯ
ಲ್ಕಕಪಪನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 84/2,16/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.90 1800.00 754586489960 520291028841366

4238  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆೋಮಾವತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಲ್ಕಕಪಪನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 61/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 471093554869 520101036669012'7

4239  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಡಿ.ಸದದಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ '185,167/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 572391495735 520101036659319

4240  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 118/2,16/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 527477153094 520101036695420

4241  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಮಾದಯಯ ಹುಲಕೆರ ಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 78/1,81/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.39 780.00 620594696979 119000219263

4242  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಡಿ.ವಿ.ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ರ್ಂಕಟಪಪ ಕ ನಗಲ್ುೂ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 16/5 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 261818653084 5641101002276

4243  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ ಸಬಬಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 58/1ಬಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.86 1720.00 804770444309 0'593101028120

4244  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 60/1,38/10 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.90 1800.00 542941450137 118001051000078

4245  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಆರ್.ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ರುದರಯಯ ಉ: 

ತ್ಮಮಯಯ
ಕ ನಗಲ್ುೂ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 228/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 631251561378 16690100012673

4246  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ವಿಭ ತಿಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 256,256/3,404/2,384/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 280885541314 64102332638

4247  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನರಸಂಹರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ಯರೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 169/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.67 1340.00 348644723347 652250010140400'1

4248  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 260/1,260/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.94 1880.00 248327183533 148601011000728

4249  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜಗದಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎನ್. 

ಚಂದರಶೋಖರಯಯ
ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 456/2,434 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 568294361711 64202057643

4250  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಎಲೋಗ್ೌಡ
ಬಾಳೆಲಂಗೋಗ್ೌಡನದ 

ಡಿಡ
ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 179/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 411815330332 54054526176

4251  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಗಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋ ಕೆ ೋಂ ಎನ್ ರಾಮಯಯ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 492/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.95 1900.00 54054519545

4252  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಲಂಗಯಯ ಡಣಾಯಕನಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 69/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.75 1500.00 847663411928 119001309145

4253  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್. ಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಂಬೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 33 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.92 1840.00 539503435379 54054524033

4254  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 83/1,136/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 725640607888 54054518712

4255  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಎಸ್.ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವರುದರಯಯ ಅರೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 18/6 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 697801748683 309000235558

4256  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿು್ ನಿಜಿೋಗ್ೌಡ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 70/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.58 1160.00 619439580316 148601011000259

4257  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಯಯ ತ್ಡಿಕವಾಗಿಲ್ು ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 28,9/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 634759249530

4258  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಮ ಎಲ್.ಸ. ಬಿನ್ ಚಿಕಕವಿೋರಯಯ ಕೆಂಪವಡೆೋರಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 88/1,88/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 832901640659 13192015353

4259  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೈರಪಪ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 158/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.90 1800.00 959809892783 64175061842

4260  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ಹೆಚ್.ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಮುನಿಯಪಪನದ ಡಿಡ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 37 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 813434645114 32333015488

4261  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 502/2,510 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 577375040542 54054516894

4262  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಚನನನರಸಂಹಯಯ ಚೌಡೆೋಶಾರಿಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 33/6,32/2,32/1,48/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.60 1200.00 279452694085 148601011000810

4263  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುನಿೋತ್ ಬಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿೋರಯಯ ತಾಳವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 185/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.46 920.00 31764322485

4264  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬ ೋರಯಯ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 44/4,8/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.79 1580.00 552961815338 54054516522

4265  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸ.ಪುಟಟಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 112/2,303/ಪಿ2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 857863307563 30762562914

4266  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ ಜಾಲ್ಮಂಗಲ್ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 414 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.57 1140.00 929075492962 54054518825

4267  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಅರೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 227/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 808045136457 520101259463791

4268  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಹೆ ಂಬಯಯ ಇಬಬಳಕಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 7 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 884767825357 85001196410

4269  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟಸಾಾಮಿೋಗ್ೌಡ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 267/2,114/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.70 1400.00 527889549266 148601011000360

4270  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಚಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ನರಸಂಹಯಯ ಯರೋಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 169/20 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.67 1340.00 743566852036 652250010342130'1

4271  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 114/2,114/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.87 1740.00 858732400929 148601011000437

4272  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಪುಟಟಶಟಿಟ ಲ್ಕಕಪಪನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 1/2,25/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 579957796512 517302010008923

4273  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಮೆೋಶ್ ಶಟಿಟ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಣಣಶಟಿಟ ಲ್ಕಕಪಪನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 2/3,3/3,4/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 149600101110312



4274  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚೌಡಯಯ ಚಿಕಕಸ ಲಕೆರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 29/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 581353592133 914250010012970'1

4275  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಯಯ ಮನಮಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 314/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 712180975251 108700101007211

4276  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಮನಮಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 318/3,86/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.97 1940.00 459040551792 498101007704

4277  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಭೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಲ. ಕುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಮನಮಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 86/2,230,316/2,58/1,2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.93 1860.00 681462677762 498101007413

4278  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಮನಮಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 317,57/1,2,86/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 720681387174 498101008200

4279  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪ ಣಯಮ ಬಿನ್ ಎಂ. ಪಿೋಚಯಯ ಬನಿನಕುಪಪ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 32/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.75 1500.00 204345650245 32200353100

4280  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಾಮರಾಯಿಗ್ೌಡ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 11/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 757391316072 517302010007089

4281  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ ಕುರುಬರಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ '13/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 428526799205 520191028522776

4282  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಚಿಕಕಣಣ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ.ಮಹಳೆ 52/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 502060026278 500101010733356

4283  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಿಕಕಪುಟಟಯಯ ದ ಡಡಗಂಗವಾಡಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 263267 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.92 840.00 508474617581 118001010016896

4284  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ ಅಮಮನಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 46 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 368018314166 5641101002777

4285  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಯಯ ಹುಲಕೆರಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ.ಮಹಳೆ 37/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.49 980.00 312358506473 8504049620-0

4286  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಸದದಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ.ಮಹಳೆ 99/5 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 1000.00 373526355978 520101036670762

4287  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್.ಸದದರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 99/17 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1000.00 300515701654 520101042194144

4288  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ  ಭೈರಯಯ ಬಿನ್ ಜ ೋಗಿ ಶಿವನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 31/3,31/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 737573210792 520101042261070

4289  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಚಯಯ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ.ಮಹಳೆ 78/6 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1000.00 443290849045 652250010235540'1

4290  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ ಹುಲಕೆರಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 20/6,37/4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.34 680.00 817352928254 30391318456

4291  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಹುಲಕೆರಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 387/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.39 780.00 814771483201 3401985399

4292  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಸದದಯಯ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 451/1,5 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 1000.00 800759149083 9878

4293  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚ ೋಳ ರಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ 541/1,4 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.45 900.00 534881740799 1014882

4294  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗ ೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಾಲಾನಾಯಕ ದೋವರದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ '40 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 509892209692 652250010278420'1

4295  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಾಮರಾಜು ಬಿನ್ ಚಾಮಯಯ ಕವಣಾಪುರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ '130 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 1000.00 640878564800 1327155000003580

4296  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಿ.ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಗವಿಯಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ '151 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 684962634410 520331002181971

4297  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಜಾತಿ.ಮಹಳೆ '151 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1020.00 704775386194

4298  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದ ಡಡರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ರಂಗನಾಯಕ ವಿಭ ತಿಕೆರ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 399/1,40/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.72 1440.00 743847179516 517302010006135

4299  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದ ಡಡ ಮಂಚಮಮ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ.ಮಹಳೆ 54/7 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.39 780.00 203928197870 652250010225720'1

4300  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕೆೈದಯಯ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 57,55/1,53/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.54 1080.00 321640063134 54046777936

4301  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಣ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ದುಗಯಯಯ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 71/3,55/6 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.31 620.00 688650180863 652250010216200'1

4302  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದುಗಯಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ದುಗಯಯಯ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 71/6,55/2,55/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.45 900.00 601379870310 652250010216210'1

4303  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 53/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.48 960.00 796096526042 6612210000895

4304  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ 
ಲೋ.ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ

ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 54/8,56/8,57,69/11 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.69 1380.00 695483569732 652250010202880'1

4305  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನರಸಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ ತ್ಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 53/3,56/5,57,55/1,55 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.93 1860.00 877139506737 108700101002027

4306  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ಮಾಸತಯಯ ಕೆಂಪವಡೆೋರಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 62,105 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.95 1900.00 231191280927 85016236222

4307  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ಮಾಸತಯಯ ಕೆಂಪವಡೆೋರಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 105,62 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.94 1880.00 605344476011 350089079296082

4308  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ವಾಸತಯಯ ಬಿನ್ ಮಾಸತಯಯ ಕೆಂಪವಡೆೋರಹಳಿಿ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 62 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.54 1080.00 564451722109 85027765491

4309  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಕೆ.ಜಿ.ಹೆ ಸಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 62/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.55 1100.00 297202637265 8502778688-5

4310  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನರಸಯಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋಪುರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 39/ಪಿ6 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 1600.00 872901363160 85023952214

4311  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ// ಕದರಯಯ ಸುಗಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 16.Sep ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.90 1800.00 794865112484 0'662200022252



4312  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ ವಿರ ಪಸಂದರ ಕ ಟಗಲ್ ರಾಮನಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 40/2,236/5,37 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.81 1620.00 64070321775

4313  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಅಂಕನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ
167/4,167/1,94/27,43/

6
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 905610338714 8502778404-9

4314  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ಯಲ್ೂಪಪ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 88/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 520101042223357

4315  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಮಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 6/2ಬಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.77 1540.00 788322755887 149600101110078

4316  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಚಿಕಕಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ// 

ಚಿಕಕಮಂಜೋಗ್ೌಡ
ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 109 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 628288455503 520101036688882

4317  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಲ್. ಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 65/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.83 1660.00 469751264415 108700101003905

4318  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಸ.ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಚ ಡಯಯ ಅಚಚಲ್ು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 68/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 356980042454 652250010125580'1

4319  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 6/2ಎ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.30 600.00 642282534945 520101036656204

4320  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಂಭುಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 138/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.41 820.00 730313402753 520101036654902

4321  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಈರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 51 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 938351779133 520331002182054

4322  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್. ವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕವಿೋರೋಗ್ೌಡ ತಂಗಿನಕಲ್ುೂ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 31/1,49 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 625991649172 652250010189740'1

4323  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಕಟಟಯಯ ಹುಲಕೆರ ಗುನ ನರು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 203/50,203/51 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 991477552982 652250010356280'1

4324  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಯಯ ಲ್ಕಕಪಪನಹಳಿಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 35/5 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.51 1020.00 372005659761 520101036658614

4325  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಅಚಚಲ್ು ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ '62/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 2000.00 229882669156 13161131001619

4326  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ಬ ೋಗನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಮುಳಿನಂಜಯಯ ಹೆಬಬಕೆ ೋಡಿ ಕೆೈಲಾಂಚ ರಾಮನಗರ ಸಾಮಾನಯ 48/15-ಪಿ2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.40 800.00 625991649172 31079472064

4327  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಾಬ ೋವಿ ಕಲಾೂಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 33/3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.2 4815 362253319091 1432500102901100

4328  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕತ್ಮಮಯಯ ಲೋ. ಕರಿಯಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 4/6,449/6 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.38 4815 292516220274 520291013761231

4329  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮರಿಮಾದಯಯಬಿನ್  ಲೋ. ಕರಿಯಯಯ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 198 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.69 4815 718491417642 S B 85026502975

4330  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂಗರಯಯ ಕಲಾೂಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 93/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.56 4815 946625391880 0497101019205

4331  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಐ ಎಸ್ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ಸದದಯಯ 
(ಚಿಕಕಲಂಗಮಮ)

ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 366/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.73 4815 995855643680 64007037040

4332  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದೋವಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 451/6 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 4815 253877709183 520291013766207

4333  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂಗರಯಯ ಕಲಾೂಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 93/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.12 4815 932667207582 0497101019394

4334  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ. ಗ್ಾಡಿಸ ೋಮಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 492,187,381,451 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.40 4815 635941113164 520101025168009

4335  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಯಯ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಮಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 234/p3 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 4815 878249570433 1432500101223701

4336  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕಯಯ ಬಿನ್ ವರದಯಯ ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 538 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.40 4815 245686923277 64062776508

4337  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದ ಡಡತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಮಳ ರುಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 36/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 4815 796530244741 1000101001268

4338  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್  ಲೋ.ಕೆಂಚಯಯ ಮಲ್ೂಂಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 69/p7 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 4815 840718452102 1432500100957801

4339  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆ ಂಬಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ. ನಾಗಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 187 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.00 4815 206938585706 520291013761485

4340  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ಬೈರಶಟಟಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 76/p7 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 4815 489902108453 104401011001611

4341  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚೌಡಯಯ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 38/1 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.49 4815 934377592202 64076228002

4342  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮೋಟಯಯ ಬಿನ್  ಚಿಕಕಕಾಳದ್ಾಸಯಯ ಬಾಚಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 55/2 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1.29 4815 378708512171 0497101017426

4343  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವಯಯ ಬಿನ್  ಸ ೋಮಯಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 352 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 4815 779422910283 0528101003643

4344  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಮಮ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಬಲಾೂಪಟಟಣ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 70/10 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.80 4815 572718651672 65411988

4345  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 2/6,2/7 ಬಾಳೆ 0.80 1600 641867416049 520101042081331

4346  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚನನವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 43/3,44/3,165/3 ಮಾವು 0.70 1400 597336914829 85002588532

4347  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಮಂಗ್ಾಡಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 217/2,218/3 ತಂಗು 0.80 1600 228995297137 49710111038

4348  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಅಪಾಪಜಪಪ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 156/1,156/3,156/4 ತಂಗು 1.00 2000 541365627177 520331001951496

4349  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರತ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಅಂಕುಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 72/6,110/2 ಬಾಳೆ 1.00 2000 267048356063 0592101134978



4350  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮರಿಹುಚಚಯಯ ಬಿನ್  ಮೋಟೋಗ್ೌಡ ಮಾರಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 360/2ab,365/4,397/3,347/

2
ತಂಗು 1.00 2000 444318509447 0520191003325764

4351  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಆನಂದರಾವ್ ಬುಕಕಸಾಗರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 2/4,2/17 ಮಾವು 1.00 2000 625789696511 13180023956

4352  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಲ. ಚಿಕಕಬುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 261/2,3/1 ಮಾವು 1.00 2000 229982731172 520191032409121

4353  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ವಿಷ್ಕಂಠೋಗ್ೌಡ ಕೃಷಾಣಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 18/2,18/9,18/10,85/1 ಮಾವು 1.00 2000 692532733150 64096219377

4354  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡೆೋಗ್ೌಡ ಎ.ವಿ.ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 52/1,230/1 ತಂಗು 1.00 2000 665244887325 520101042137590

4355  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ. ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಸ ೋಗ್ಾಲ್ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 194/3,189/1,302/10,22/5 ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2000 318480810981 104401010016676

4356  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪಮಮ ಉ.ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಚಿಕಕಶಟಿಟ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 287,150 ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2000 545951729799 520191003331128

4357  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದ್ಾಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಬುಕಕಸಾಗರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 9/p5 ಮಾವು 1.00 2000 946540334345 35087076934

4358  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 4/1,137/1 ತಂಗು 1.00 2000 700947118147 13180053528

4359  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎಲೂೋಗ್ೌಡ ಮಂಕುಂದ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 283/5,295/1,295/5 ತಂಗು 1.00 2000 227886092503 520101042113217

4360  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎನ್.ಎ. ಕಾಳಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 50/p19,45/2,2/9a1 ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2000 4222600292379 520191003325853

4361  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುನಿೋತ್ ಬಿ. ಬಿನ್ ಲೋ.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಅಂಕುಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 110/2 ಬಾಳೆ 0.80 1600 487122595836 15642200028636

4362  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದುಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಲೋ.ಚ ೋಟೋಗ್ೌಡ ಅಂಕುಶನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 110/1,39/5,104/5 ಟ ಮೋಟ ೋ 1.00 2000 979480796538 0592101135492

4363  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಲ್.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಮಾಕನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 39/6,39/2,40/8,179/10,18

0/10,209,110/18
ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2000 314054219722 0497108024158

4364  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರೋಗ್ೌಡ ಸುಳೆಿೋರಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 557/2,558/3 ಬಾಳೆ 1.00 2000 498492312011 0592101039936

4365  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಚಂದರ  ಬಿನ್ ಲೋ.ತ್ಮಮಣಣಗ್ೌಡ ಮಳ ರುಪಟಟಣ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 132 ಬಾಳೆ 1.00 2000 84660521174 108202101023236

4366  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 245 ತಂಗು 1.00 2000 672999225146 64089577126

4367  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 302/1 ಬಾಳೆ 1.00 2000 927430539339 64037116654

4368  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಮಮ ಕೆ ಂ. ಚಾಮರಾಜು ಮಳ ರುಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 394//1,400/1 ತಂಗು 1.00 2000 882091008084 0592101136771

4369  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ. ದ ಡಡಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಹನಿಯ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 66/2 ತಂಗು 1.00 2000 421056758779 8500156970-1

4370  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರತಿಭಾ ಕೆ ೋಂ.ಪಾಥಯ ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 447/2 ಮಾವು 1.00 2000 487498737192 0497108022703

4371  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮು ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 447/1 ಮಾವು 1.00 2000 659291648848 132101011006577

4372  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಕಲಾೂಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 39/P3,19/3 ಮಾವು 1.00 2000 23038624045 31277721834

4373  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್.ಎಂ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಯಪಪ ಸ ೋಮನಾಥಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 7/1 ತಂಗು 1.00 2000 402040496387 64090283235

4374  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್.ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ವಿರ್ೋಕಾನಂದನಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 155/1,117/3,117/8 ಬಾಳೆ 0.80 1600 402756496617 0592101015453

4375  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋಚೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 181/1,125/2b3 ಮಾವು 1.00 2000 1432500102043401

4376  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನರಸ ೋಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾವ್ ಬುಕಕಸಾಗರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 8/2,7/1 ಮಾವು 0.80 1600 628901583561 8501388844-3

4377  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 118/p90 ಮಾವು 0.70 1400 436399445591 520101252830071

4378  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 69/p22,69/p18 ತಂಗು 0.80 1600 862882047476 523702010003038

4379  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಶಿವಣಣ ತ್ಗಚಗರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 132/4,186/4 ತಂಗು 0.40 800 777089785655 50100127338843

4380  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಕನನಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 126/5 ಮಾವು 0.40 800 9611132198 520291019318354

4381  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕೆ ಕೋನಯಯ ಬಿನ್ ರ್ೈರಮುಡಿಯಯಯ ಮಾಕಳಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 1380/108p1 ಮಾವು 0.80 1600 682022777322 520291013269661

4382  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದಯಯ  ಬಿನ್ ಕೆ ಣಯಯಯ ಜ.ಬಾಯಡರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 89 ಮಾವು 1.00 2000 556579337967 4971010117346

4383  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜವರಾಯಿ ಬಿನ್ ಪ ಜಾರಿ ನಿಂಗಯಯ ವಾಲಮರದ ದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 149/p10 ಮಾವು 1.00 2000 977811651148 0497101019907

4384  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುದದಮಮ ಕೆ ೋಂ. ದ್ಾಸಪಪ ಉ.ದ್ಾಸಯಯ ಜ.ಬಾಯಡರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 25 ಮಾವು 1.00 2000 698333508929 0497101018747

4385  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಾಬ ೋವಿ ವಾಲಮರದ ದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 149/6 ಮಾವು 1.00 2000 910683439958 0497101017965

4386  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದ ಡಡಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಸದದಯಯ ವಿರುಪಸಂದರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 76 ತಂಗು 0.80 1600 777923563352 15652200011762

4387  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಮಾಯಿಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಕರಿಯಯಯ ಕುಕ ಕರು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 164/2,101/p12 ಮಾವು 1.00 2000 766832238597 0592101131879

4388  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬ ೋರಯಯ ಬಿನ್ ಲ. ಬ ೋರಯಯ ಕುಕ ಕರುದ ಡಿಡ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 101 ತಂಗು 1.00 2000 983152835472 35338050890

4389  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕಯಯ ಬಿನ್ ವರದಯಯ ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 538 ತಂಗು 1.00 2000 245686923277 64062776508



4390  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಯಯ ವಿ.ಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 234/p2 ತಂಗು 0.80 1600 878249570433 1432500101223701

4391  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಭೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಜಗದ್ಾಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 26/2,18 ಮಾವು 1.00 2000 537133310006 0497101012339

4392  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜವರದ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ವರದಯಯ ಅಮಮಳಿಿದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 561,556/1 ತಂಗು 1.00 2000 912368157388 54041719594

4393  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ಮಾದು ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಮಾದ್ಾಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 132,118/1 ತಂಗು 1.00 2000 500472314752 0497101015560

4394  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸ.ದ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಚಲೂಬಟಟಯಯ ಬರಹಮಣೋಪುರ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 39//p36 ತಂಗು 0.80 1600 842122422672 165500101001614

4395  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಮಮ ಕೆ ಂ. ಸದದರಾಮಯಯ ದೋವರಹೆ ಸಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 18/p2 ಮಾವು 0.80 1600 543489955817 64081475430

4396  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಂಕಯಯ ಬಿನ್ ಮುದದಯಯ ದೋವರಹೆ ಸಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 151/1 ಮಾವು 1.00 2000 793218500429 184000101000468

4397  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರವಿಕುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಲೋ.ಪುಟಟರಾಜ್ ವಾಲಮರದ ದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 149 ಮಾವು 0.80 1600 9741735701 0497108021992

4398  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಾಳಗ್ಾಳು ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ
146/2,87/3,86/3,146/3,87/

2b,153/5
ತಂಗು 1.00 2000 65561 1565741 520191032 407651

4399  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎ.ಟಿ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತ್ಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಅಕ ಕರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 205/2,204/3,206 ತಂಗು 0.80 1600 43999992 4676 6405742 2840

4400  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಿ. ಮಹದೋವ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಲೋ ವಿರ ೋಜಿ ರಾವ್ ಕೆ ೋಡಿಹೆ ಸಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 49/1 ಮಾವು 1.00 1800 43106267 0294 8500039 7956

4401  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಮಲೂೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಂಗನ ರು ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 506/5,507,506 ತಂಗು 1.00 2000 29364912 5664 6414874 8587

4402  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶೈಲ್ಜಾ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಕೆ ಮೋಹನ ದ್ಾಸ್ ಮಳ ರು ಪಟಟಣ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 5/2,361 ಮಾವು 1.00 2000 97792531 0238 104401014 001434

4403  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸೋನಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸದದಯಯ ಕೃಷ್ಣಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 58/2,141/1 ತಂಗು 0.80 1600 52205501 1304 14325001024 79301

4404  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಶಿೋಲ್ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಪರಶಿವಮ ತಿಯ ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 416 ತಂಗು 1.00 2000 66047770 6458 52019100333 2086

4405  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಗ್ೌಡ ಮಾರೋಗ್ೌಡನದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 357/1B,360/1 ತಂಗು 0.80 1800 80501803 5717 64123982 638

4406  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಮೋಜಿಗ್ೌಡ ಕೃಷ್ಣಪುರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 79/1,76/4p2 ತಂಗು 1.00 2000 49506859 7039 059210113 5538

4407  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ನೆೋರಳ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 6/1,7/1,187/p16,375,7/8 ತಂಗು 1.00 2000 29332660 8766 64196722 527

4408  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಸದದ ಯಲಯ ರು ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 149/12,149/7 ತಂಗು 1.00 2000 308804362166 0497101017139

4409  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಠಯಯ ಜ.ಬಾಯಡರಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 293 ಮಾವು 0.80 1600 360039715518 0497108024240

4410  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲೋ. ಸಣಣಯಯ ಶಾಯನಬ ೋಗನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 96/6b ಬಾಳೆ 0.80 1600 CNP14114420 0497101021132

4411  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಮಾರೋಈರಯಯ ರ್ೈ.ಟಿ.ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 223,196/3 ತಂಗು 1.00 2000 340452832160 049701005325

4412  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಗಿರಿ ಎಲ್ಚಿಪಾಳಯ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 30/5,33/3 ತ್ರಕಾರಿ 0.70 1400 610845067690 64114879097

4413  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್.ತ್ಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ ಉ.ಶಂಕರಯಯ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 24/p5 ತ್ರಕಾರಿ 0.80 1600 260531203571 1432500100674801

4414  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್. ಎಸ್.ಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಉ. 

ಗ ೋಣಸದದಯಯ
ಹುಲ್ುವಾಡಿ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 206 ಮಾವು 0.80 1600 707672880097 520191029870328

4415  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಗಜಜಯಯ ಜ.ಬಾಯಡರಹಳಿಿ ಯಲಯ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 149/p2, ಮಾವು 0.80 1600 79420990625 6612200023780,

4416  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಯಯ ಅರಳಾಳುಸಂದರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 24/p1 ತಂಗು 1.00 2000 495601788465, ,641357008810

4417  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಗವಿಯಯಯ ಆಣಗರ ಮಳ ರು ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 136 ತಂಗು 0.70 1400 687549515203 34740335272

4418  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಭಾಗಯವತಿ ಜ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಇಗಗಲ್ ರು ವಿ.ಪುರ ಹೆ ೋಬಳಿ ಚನನಪಟಟಣ ಪ.ಜಾತಿ 18A1 ಬಾಳೆ 0.60 1200 729604845388 64102084300

4419  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕಕಚನೆನೋಗ್ೌಡ ವಿರುಪಸಂದರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 44/1 ತಂಗು 0.70 1400 753228401469 15652200014469

4420  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕಮಾದಯಯ ಬಿನ್ ಈರಶಟಿಟ ಉಜಜನಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 184/1 ಮಾವು 1.00 2000 886456782379 15652200015084

4421  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆ ನನಯಯ ಬಿನ್ ಬಿಳಿ ಕಲ್ೂಯಯ ಭ ಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 101/1 ವಿೋಳಯದಲ 1.00 2000 625450778877 1432500103195801

4422  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆ ಕೋನು ಗರಕಹಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 332/2,186/1,340,332,260/

2
ತಂಗು 1.00 2000 252573552872 0592101036326

4423  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಂಬಳಿಿ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 74 ತಂಗು 1.00 2000 451136092182 0497108018746

4424  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎನ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ ಪಿ.ಜಿ.ದ ಡಿಡ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 32/2,33/1 ತಂಗು 1.00 2000 368894703876 0528101068679

4425  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ವಿರುಪಸಂದರ ವಿ.ಪುರ ಚನನಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 16/11,44/2 ತಂಗು 0.90 1800 340817718669 15652200003503

4426  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಮಾದಿಬಾಯಿ  ಬಿನ್ ನಾನಿಕಬಾಯಿ ಮುರುಕಣ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 160
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 3600 110701050025268

4427  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುತ್ುತರಾಜು ಬಿನ್ ಹೆ ಳಸಾಲೋಗ್ೌಡ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 39
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
2 2000 367787238810 7022500100674101

4428  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರವಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಬಸವರಾಜೋಗ್ೌಡ ಬೋಲ ಕೆ ತ್ತನ ರು ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 31
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 549417616164 13186048218

4429  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಎನ್ ಗಿರಿಜಮಮಣಣ ಕೆ ೋಂ 
ನಂಜುಂಡೆೋರಾಜೋಅರಸು

ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 16/4,361
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 944548019283 117400101009653

4430  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಹೆಚ್.ಡಿ ಸದದರಾಜೋ ಅರಸು ಬಿನ್ ದೋವರಾಜ 

ಅರಸು
ಹೆ ರಳಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 17/1

ತಂಗು 
ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ

1 2000 851379745531 110701010002594

4431  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಗರಳಾಪುರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 102/14ಪಿ15
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 276916796138 06320100013208

4432  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರಶೋಖರ ಸಾಾಮಿಗಳು ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 99
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 1600 652866385439 06323211053552

4433  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಪಿ ಶಾಂತ್ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆ.ಆರ್ ಪರಸಾದ್ ಗರಳಾಪುರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 113/2
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 1600 329438337631 06320100003278



4434  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ,ಪಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಪಿ ಪರಸಾದ್ ಗರಳಾಪುರ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 113/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 700211345452 063201000102380

4435  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಯಾಲ್ಕ್ಕಕೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಚೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 29
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.34 600 640079449024 06320110074039

4436  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ದ ಡಡಯಯ ಉ.ಗುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ 

ಚನೆನೋಗ್ೌಡ
ಎರಂಗರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 92,102

ತಂಗು 
ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ

1 2000 362909954498 110701050025268

4437  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಇಪಾಪಡಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚೋಗ್ೌಡ ಅರಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 56,42/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 409269164883 0632010001517

4438  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಟಮಾದೋಗ್ೌಡ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 24.25
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 751969176010 35164681812

4439  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರೋಗ್ೌಡ ಗರಳಾಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 45/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.6 1200 990005912199 15672200000197

4440  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಚನನಸಂದರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 38/1,79/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 465600063413 06320100011879

4441  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಲೋ ರಾಜಣಣ ಅರಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 42/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 1200 510850636227 06320110049808

4442  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಮುನಿಸದದೋಗ್ೌಡ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 255
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 534704287475 06320100013964

4443  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎನ್ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಹೆೋರಿದ್ಾಯಪನಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 04.Jän
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.9 1800 234698676687 06323211062981

4444  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಗರಳಾಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 68,69,70
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 423431339396 06320100014257

4445  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಪಲ್ೂವಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಗರಳಾಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 76
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.9 1800 262361144404 1052500111917901

4446  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕೆಂಚಯಯ ಟಿ.ಗ ಲ್ೂಹಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 246/3
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.9 1800 917472477757 06320110008232

4447  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೋ ಜಯರಾಮನಾಯಕ ಬಾಳೆಪುರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 64
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 2880 804217958731 110701050025298

4448  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚ ಡಯಯ ತ್ಟಟಕೆರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 52
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2600 353027571130 11690

4449  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಮಲಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಣಣನಾಯಕ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 52
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 3600 721535075946 0594101204169

4450  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಾಪಣಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿಳಿದ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 32
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.4 1440 329402400697 110701010017281

4451  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಮುದದಯಯ ದ ಡಡಕಬಬಳಿಿ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 9/2
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 3600 740569490894 10583181339

4452  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಾಬ ೋವಿ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 84/3,87/7
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 3600 449401973832 152700101001787

4453  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುವಯಯ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 15/1,7/2,7/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 3600 679051013676 152700101001680

4454  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ  ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 30/1,110,28
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 2844 469167907425 152700101001817

4455  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಚೌಡಯಯ ಉದ್ಾರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 57/ಪಿ6
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 3600 600495885070 13186022073

4456  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಕೋಯಾಯನಾಯಕ ಚೌಕಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 6/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 3600 813278867198 44025001018834801

4457  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 42/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 2844 688029925589 110701010018379

4458  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಡಿ.ಸುಂದರೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ಅಣಜವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 6
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 3600 558212775636 059410125574

4459  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುವಯಯ ನಿಡಗಲ್ುೂ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 5/1,41/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 3600 301035195532 64141665345

4460  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗ್ೌರ ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಪುಟಟಲಂಗಯಯ ಚಿಕಕಮುದವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 261,262
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 630635192682 091910400041265

4461  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಯಿದ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಚಿಕಕಮುದವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 196/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 618828682392 85027868464

4462  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಡಿ.ಸುಂದರೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ಅಣಜವಾಡಿ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾ 6
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 3600 7022500101262401

4463  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕಕಚಿಂದೋಗ್ೌಡ ಕಾಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 110
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 743569617651 7022500101832301

4464  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 126/3,117
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.86 1720 469308360519 31959416248

4465  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 101/6,100/4,100/3,146/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 573247920696 7022500101307201

4466  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 123/1,127
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 841916295155 7022500100752601

4467  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಿ.ಭೈಯಣಣ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 104/1ಬಿ2,107/1ಬಿ
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 391833386287 435302010004389

4468  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 150/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.64 2000 330723657118 0594108037394

4469  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶೃತಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಲಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಾರದೋವನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 50/3
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 667348980513 15652200005859

4470  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಲಂಗೋಗ್ೌಡ ತಂಗನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 79/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 768125801444 117402101006906

4471  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಚ ಡಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 85/5
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.67 1200 713250413585 64130049065

4472  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗ್ೌಡ ಹೆ ನನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 128
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 607590353089 44561010000199

4473  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 48/4
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.6 1200 365441212480 33159611142

4474  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಲ್ ವಿಜಯ ಕೆ ೋಂ ವಿ.ಸ ರಮೆೋಶ್ ವಿ.ಅರ್ ದ ಡಿಡ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 78
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
2 2000 947922407309 31086001469

4475  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಕಬಾಬಳು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 335/2,45
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 452434737176 32828637623

4476  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 155/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 685931309345 31959414900

4477  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ಈರೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 117/4ಎ1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 647478529569 1878101005026



4478  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 54/1,54/2
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 924138186211 7022500101262401

4479  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಡಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮೆಗ್ೌಡ ದ್ಾಳಿಂಬ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 62/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.52 1040 988889582540 1499001010001037

4480  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಮೆಶ್ ಬಿನ್ ಬ ೋರಜಜೋಗ್ೌಡ ಹಲ್ಸ ರು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 172/3,221/3
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 233256474216 7022500101793601

4481  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗ್ೌಡ ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 46
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.58 1160 720827858762 702250101743601

4482  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗ್ೌಡ ತಂಗನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 5,63/1
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 729044329052 0594101211171

4483  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 145/ಪಿ46
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 2880 958869004547 11690100002688

4484  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮದುದಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಮಲ್ೂಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 145/ಪಿ52
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 2880 294923109028 11690100005492

4485  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹಲ್ಗಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 145/ಪಿ42
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 2880 548697991248 11690100002789

4486  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಾಮಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 135/ಪಿ24
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 2880 686865909876 11690100002620

4487  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಳಿಳಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 145/ಪಿ64
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 2880 486967692297 11690100004518

4488  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಡದ್ಾಸಯಯ ವಿರುಪಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 13.Jän
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 3600 721535075946 110701010017281

4489  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗ ೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡದ್ಾಸಯಯ ವಿರುಪಸಂದರ ಕಸಬಾ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 13/1,126/3
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 3600 329402400697 0594101018439

4490  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಿರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 145/ಪಿ69
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.4 1440 631244019523 110701050025225

4491  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟರಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 145/ಪಿ43
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.6 2160 609095734062 11690100012556

4492  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾರಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೈದಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ '135/ಪಿ27
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.4 1440 342134106794 110701011005486

4493  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಣಣಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 135/ಪಿ13
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.4 1440 11690100004428

4494  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕದ್ಾಯವಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 145/ಪಿ79
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.6 2160 716951722291 11690100009296

4495  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಂಡಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 145/ಪಿ80
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 2160 427614085439 11690100005915

4496  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾರಣಣ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 145/ಪಿ68
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 2560 668684943359 35109772421

4497  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾವತ್ ತರೋಗ್ೌಡ ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 98/2
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 878903212482 06320110007105

4498  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಹದೋವು ಹ ಕುಂದ ಉಯಯಂಬಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 54
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 2000 952082922242 15672200042578

4499  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ವಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ವರದೋಗ್ೌಡ 

ಉ.ವರದಯಯ
ಗೋರಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 102

ತಂಗು 
ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ

1 2000 528218444678 64130049065

4500  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಲ್ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳಿೋರೋಗ್ೌಡ ತ ೋಟಹಳಿಿ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 55/7
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
1 1040 604272446590 7022500100957401

4501  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾರಪಪ ಅಚಚಲ್ು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 311
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 2880 7022500101307201

4502  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚಾಮಯಯ ಅಚಚಲ್ು ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಪಂ 311
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.6 2160 7022500101832301

4503  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗ ೋವಿಂದಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ರಾಮದ್ಾಸಬ ೋವಿ ಚಿಕಕಮರಳವಾಡಿ ಮರಳವಾಡಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 59/2ಬಿ ತಂಗು 
ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ

0.69 2484 298419774552 25380110007143

4504  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಯಯ ರ್ಂಕಟರಾಯನದ ಡಿಡ ಸಾತ್ನ ರು ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 131/ಪಿ26
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.6 2160 567624512937 117402101002482

4505  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ರಾಜಬ ೋವಿ ಗಟಿಟಗುಂದ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 145/ಪಿ17
ತಂಗು 

ಪುನಶಚೋತ್ನ/ಮರುನಾಟಿ
0.8 348 441369093699 4402500102370201

4506  D-08 ತಾಲ್ ೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ರೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುತ್ತಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕೆಕೋಗ್ೌಡ ಚನನಸಂದರ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕನಕಪುರ ಸಾಮಾನಯ 70 ತ್ರಕಾರಿ 1.3 2025 488749152970 15672200010335



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I. ಕೆೋಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
1 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನೆೋತ್ಾರವತಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಮಾರ್ S.R ಗ ವಿಂದ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ I 6/5,10/10 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.1835 454531833324 64102250472

2 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕ್ುಮಾರ್ S.R. ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಗ ವಿಂದ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ I 6/4,7/4,10/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.1835 870528743368 64081125349

3 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಯಶವಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳ್ಾಯನಾಯಕ ಮುದ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 117 SC ಬಾಳೆ 1 0.60 0.1836 571996831026 102500100488901

4 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋವಣಸಿದ್ಿಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪಯಯ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 89/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65 0.1989 409023986841 4083101003089

5 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಲ ೋಹಿತ್ K.P. ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ ವರಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 24 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.24 0.0734 313639603741 320500101000066

6 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹುಲುಗಪಪ ಮುದ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 14/4,10/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.45 0.1377 500485411547 10951101034004

7 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 4/p ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.22 0.0673 208775371991 64162310783

8 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಹೆೋಶವರಪಪ H M ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 46 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 0.1500 457526394386 0561101012749

9 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಕ್ಬರ್ ಬೋಗ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಿಂಬೋಗ್ ಹುರಳಿಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 39/P14 ಅ.ಸಂ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1224 687525614365 10852101018574

10 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋಣುಕ್ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 62/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.21 0.0643 469293290665 10804100014499

11 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಮೋಶ ಕೆ ಂಡಜ್ಜಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 26/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.70 0.2142 650831404112 7052500104283701

12 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಮತ D.M. ಕೆ ೋಂ ರಮೋಶ ಕೆ ಂಡಜ್ಜಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 26/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1224 442070855788 19222010017147

13 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 130 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.42 0.1285 991453506677 4083101003306

14 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪ್ರೋಮ ಕೆ ಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 48/4 ST,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.16 0.0490 702495743451 0561101014667

15 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಂಗಮಮ ಕೆ ಂ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 36/p12 SC,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.49 0.1499 630661746952 0561101014160

16 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪಾಪಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ರವಿನಾಯಕ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 120/3 SC,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.45 0.1377 906370941641 20127725505

17 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಂಜಪಪ H.M. ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಬಿಕೆ ಕನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.42 0.1285 495087175979 845010110005221

18 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.49 0.1499 967495897262 31686846984

19 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸತಿೋಶ K.C. ಬಿನ್ ಛಾಯಪಪ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 82/2B1,82/202 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.55 0.4743 767351863933 0561101007606

20 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮುಜಾಹಿದ್ ಬಾಷಾ ಬಿನ್ ದ್ಸುಗೋರ್ ಸಾಬ್ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 119 ಅ.ಸಂ ಬಾಳೆ 1 0.32 0.0979 651779060453 320500101004926

21 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾಗೋಶವರರಾವ್ C.H. ಬಿನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ತ್ಾಯವರಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ II 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.24 0.3819 723903351825 3362500100544401

22 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಸಪಪ K ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.32 0.0979 676897540411 19012010020380

23 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತಿಪ್ಪಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 126/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.96 0.2937 925554618153 10624027033

24 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ KSHDA ಮಾದೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 0.1530 404381752364 0102500101422501

25 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಸ ೋಮಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.27 0.0826 584053954786 0561108015686

26 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಂಜಪಪ B ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬನಿಿಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 51 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.14 0.0428 672591541021 10624029799

27 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 129/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.97 0.2968 741687363483 0561101008299

28 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂದ್ರಶೋಖರ S.G. ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಸ ೋಮಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.38 0.1163 209974943167 0561101014462

29 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 01 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.1836 698729876446 320500101006451

30 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಹಮದ್ ಗ್ೌಸ್ ಬಿನ್ ಉಮಮರ್ ಸಾಬ್ ಹುರಳಿಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 39/p1 ಅ.ಸಂ ಬಾಳೆ 1 0.34 0.1040 296960115400 10852100004922

31 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜಗದ್ದೋಶ ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 20/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.25 0.0765 204763157969 021800101004921

32 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 20/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.26 0.0796 387756183214 021800101005842

33 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಲಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 36/7 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.19 0.0581 694533683887 0561101015621

34 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 54/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.19 0.0581 356162728951 0561101012684

35 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶಾಂತ ಕೆ ಂ ಉಮೋಶ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 61 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.51 0.1561 204369743872 0561119014996

36 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾಲಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 63 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.48 0.1469 931267860862 32875802999

37 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 22 SC ಬಾಳೆ 1 0.50 0.1530 000600101021888

38 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಸಿನಾಯಕ ಗಜ್ಿೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 26 SC ಬಾಳೆ 1 0.76 0.2326 723552824419 15900100051477

39 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹುಚಚಪಪ ಕ್ ಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 34/p5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.35 0.1070 415694198965 10816100005210

40 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಲನಾಯಕ ಮಲೋಶಂಕ್ರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 17/p2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.38 0.1163 679796959410 10816100003963

41 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತಿೋರ್ಯಲಂಗಪಪ C .ಬಿನ್ ಪರಭುವಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹಾನಯಹಳಿಿ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.19 0.0581 511499710596 10990101008568

42 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1224 427017969196 0561119015253

43 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಲನಾಯಕ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 166 SC ಬಾಳೆ 1 0.49 0.1499 974374978913 31934687988

44 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಕಾಶಪಪ H.G. ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 57/2,46/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.16 0.0489 606880349930 0561101012797

45 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ದೋವಬಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 37 ST ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1193 670577955232 0102500101772601

46 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ತಿಮಾಮಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಾಬ ೋವಿ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 56/1 SC ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.1000 891831939070 2907101013537

47 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಾಲನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 11/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.1000 551552790512 2907101008505

48 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚನಿಸಾವಮಿಗ್ೌಂಡರ್ ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ I 90 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.1000 000600101061851

49 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಕೋನಾಬಿ ಕೆ ೋಂ ಮುಕ್ ಬಲ್ ಖಾನ್ ಬಸವನಗಂಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 113/1A ಅ.ಸಂ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.1000 407853131142 2907108008358

50 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ವನಜಾಕ್ಷಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಭೋಮನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 64/1 SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.1000 717691852193 10804100013251

51 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕಾರನಾಯಕ ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿಧಿಗ I 24 SC ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.1000 421879626166 0125053000005390

52 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಕ್ುಸ ಕರು ನಿಧಿಗ II 29/p6 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.1000 764419797768 764419797768

53 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಂಜುನಾರ್ಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಯಯ ಶಟಿಟಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.0800 531846838772 19102210008027

54 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಅಬುಿಲ್ ವಾಹಿೋದ್ B ಬಿನ್ ಪಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 199 ಅ.ಸಂ ತರಕಾರಿ 1 0.30 0.0600 346758724426 4221101003303

55 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರಾಜಕ್ುಮಾರ M.K.ಬಿನ್ ಕಾಮಪಪ ಚಾಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 135/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 0.1200 371922137118 19102200091954

56 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹಾನಯಹಳಿಿ 11,17 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.1000 983371634376 37877911161

57 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾರ್ ಕ್ುಸ ಕರು ನಿಧಿಗ II 98/4 SC ತರಕಾರಿ 1 0.44 0.0880 898232462415 520101071462641

58 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶಯನಾಯಕ ಯರೋಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 40 SC ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.1000 410126669532 0428104000156233

59 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ದೋವಬಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 37 ST ತರಕಾರಿ 1 0.60 0.1200 670577955232 0102500101772601

60 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋಧರ K.C. ಬಿನ್ ಚನಿವಿೋರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 38/2p2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.1000 920228856378 19102200008894

61 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ದ್ಾಯಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 204 SC ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.0800 213366247334 19192200004580

62 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ದ್ುಗಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಭ ೋವಿ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 228 SC ತರಕಾರಿ 1 0.60 0.1200 240497924574 19102200029631

63 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ತಿಮಾಮಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಾಬ ೋವಿ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 56/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 0.1600 891831939070 2907101013537

64 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಾಲನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 11/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.24 0.0384 551552790512 2907101008505

65 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಾಲನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 11/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.26 0.0416 551552790512 2907101008505

66 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಭೋಮಪಪ S.B. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 13/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.0800 912038085269 4083101000009

67 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಜಯರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೋಮಯನಾಯಕ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 109/p2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.1280 281292286949 4083101001036

68 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಮಂಜುನಾರ್ಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಯಯ ಶಟಿಟಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.0640 531846838772 19102210008027

69 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ನಾಗರಾಜ H R ಬಿನ್ ರುಸಿನಾಯಕ ಶಟಿಟಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 13/p2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.0640 735312893533 19102200026766

70 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ T ಬಿನ್ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 50 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.63 0.1008 960462843684 19192250007766

71 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಶಕೋನಾಬಿ ಕೆ ೋಂ ಮುಕ್ ಬಲ್ ಖಾನ್ ಬಸವನಗಂಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 113/1A ಅ.ಸಂ ತರಕಾರಿ 1 0.60 0.0960 407853131142 2907108008358

72 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ನೆೋತ್ಾರವತಿ ಕೆ ಂ ಗಜ್ೋಂದ್ರ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 27 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.60 0.0960 679812371617 19192250007510

73 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಪಪ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 30 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.1280 538397442920 19192250009514

74 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಶ್ರೋಧರ K.C. ಬಿನ್ ಚನಿವಿೋರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 38/2p2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.0800 920228856378 19102200008894

75 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲುಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 21 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.0800 912038085269 4083101000009

76 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ಲಂಗಣಣಗ್ೌಡ ಕಾಕ್ನಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ II 51/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.1200 924661517783 10852100002888

77 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಪ್ರೋಮ ಕೆ ೋಂ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 53 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 1.00 0.1200 200368543954 000600101061858

78 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 11/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.1280 993876905832 31800813948

79 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ಾವುಜನಾಯಕ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 42/p9 SC ತರಕಾರಿ 1 0.64 0.1024 390908862743 59094503767

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳನುಿ ಪಡೆದ್  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜ್ಜಲಲ:ಶ್ವಮೊಗಗ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತು (ರ . 

ಲಕ್ಷ್ಗಳಲಲ )



80 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 79/4 SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.54 0.0864 248773626482 4083101001033

81 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಜಾನಕಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಮಿೋಟ್ಾಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 20 SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.1040 353050255479 10804100013673

82 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 84/1 SC ತರಕಾರಿ 1 0.48 0.0720 592086151433 4083108002112

83 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಸಾವಮಿ M ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯಕ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 30 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 0.0960 989270628576 19192250042749

84 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 45/2 SC ತರಕಾರಿ 1 0.70 0.1120 64129184510

85 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚನಿಸಾವಮಿಗ್ೌಂಡರ್ ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ I 90 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.0800 562560367726 000600101061851

86 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ I 71 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.60 0.2560 870528743368 64081125349

87 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಯೋಗ್ಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾನಾಯನಾಯಕ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 104 SC ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.1280 752839896169 4083119000352

88 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಪಪ ನಿಧಿಗ ನಿಧಿಗ I 122/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.20 0.0320 600725117913 54024833401

89 NHM ಮಲಚಂಗ್ ಹೆ ದ್ದಕೆ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ತ್ಾವಯಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 158 SC ತರಕಾರಿ 1 0.47 0.0743 33683205133

90 NHM ಬಿಡಿ ಹ ವು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಂಜಪಪ H ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಗ್ಾಜನ ರು ನಿಧಿಗ II 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು 1 0.15 0.0150 525167624994 2562500100678001

91 NHM ಚಂಡು ಹ  (SF) ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಗ್ಾಜನ ರು ನಿಧಿಗ II 102/*/* ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಚಂಡು 1 0.50 0.0800 585884892803 2562500100766101

92 NHM ಚಂಡು ಹ ಮಂಜಪಪ K. ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಜನ ರು ನಿಧಿಗ II 102/*/P ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು 1 0.40 0.0400 527627619790 10967101024830

93 NHM ಚಂಡು ಹ  (SF) ಸವಯಮಂಗಳ ಕೆ ಂ ಸತಿೋಶ್ D.T. ದೋವಕಾಯತಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ II 31 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಚಂಡು 1 0.50 0.0800 697838311841 19222010020431

94 NHM ಚಂಡು ಹ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಗಜ್ಿೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 38/1,38/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು 1 0.50 0.0500 349491004518 129901011000839

95 NHM ಚಂಡು ಹ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ಾಮಾಲನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು 1 0.50 0.0500 969496808604 129901010014136

96 NHM ಚಂಡು ಹ ಶ್ರೋರಾಮುಲು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ A ನಿಧಿಗ ನಿಧಿಗ I 29,27/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು 1 1.00 0.1000 228872815129 19002200013669

97 NHM ಚಂಡು ಹ ಸಿೋತ್ಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಟ್ಾಕ್ರನಾಯಕ ಕೆ ನಗವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 86/5P2 SC ಚಂಡು 1 0.70 0.0700 643028185254 0102500101710101

98 NHM ಚಂಡು ಹ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ K ಬಿನ್ ಕ್ಸಾಿನಾಯಕ ದೋವಬಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 32/3 SC ಚಂಡು 1 0.50 0.0500 355829420340 0524101028734

99 NHM ಚಂಡು ಹ  (SF) ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಶಪಪ ದೋವಬಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 38 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಚಂಡು 1 0.40 0.0640 656832161452 107701010008269

100 NHM ಚಂಡು ಹ  (SF) ಕೆಂಚಪಪ A.K. ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪಪ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 57/18P ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು 1 0.40 0.0640 878788266875 107701011006305

101 NHM ಚಂಡು ಹ  (SF) ಬಸವರಾಜಪಪ K ಬಿನ್ ಕೆಂಯಯ ದೋವಬಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು 1 0.40 0.0640 638526111049 2907101002665

102 NHM ಚಂಡು ಹ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಯಡವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 71 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಚಂಡು 1 0.70 0.0700 417323444613 0561101014367

103 NHM ಚಂಡು ಹ ಅನವರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 97/p22 ಅ.ಸಂ ಚಂಡು 1 0.33 0.0330 960495354547 0561101010096

104 NHM ಚಂಡು ಹ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 211/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಚಂಡು 1 0.35 0.0350 634039070681 0561101012121

105 NHM ಚಂಡು ಹ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡವಿೋರಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 39 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು 1 0.30 0.0300 704622858113 0561101014250

106 NHM ಚಂಡು ಹ ವಸಂತಪಪ ಬಿನ್ ಗಡಲಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 265/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು 1 0.20 0.0200 304535456722 0561101013724

107 NHM ಚಂಡು ಹ ಮುರುಡಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣೋಶವರಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು 1 0.35 0.0350 378834186034 0561101015254

108 NHM ಚಂಡು ಹ ಭಮಯಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ತ್ಾಯಜವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 112/2 SC ಚಂಡು 1 0.50 0.0500 912694218536 107701051001223

109 NHM ಚಂಡು ಹ ಪ್ರೋಮ T.N. ಕೆ ೋಂ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 46/2 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಚಂಡು 1 0.80 0.0800 200368543954 000600101061858

110 NHM ಚಂಡು ಹ  (SF) ಶ್ವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 3/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು 1 0.80 0.1280 993876905832 31800813948

111 NHM ಬಿಡಿ ಹ ವು ಹೆ ಸತ ೋಟ(ಗುಲಾಬಿ) ಚಾವಳಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಉಮಾಲನಾಯಕ ಕೆ ನಗವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 56/p18 SC,ಮಹಿಳೆ ಗುಳ್ಾಭ 1 0.50 0.1250 332869842743 107701050000196

112 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಕಾಡವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 70/2 ST ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.30 0.1125 765057178815 0561101007917

113 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಮಲಲೋಶ ಬಿನ್ ಸಂಗಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 24/1 ST ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.30 0.1125 525575539386 0561101013356

114 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 211/1 ST ,ಮಹಿಳೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 0.1500 634039070681 0561101012121

115 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲುಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 13/1 SC ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.50 0.1875 912038085269 4083101000009

116 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 22 SC ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.50 0.1875 834204930438 000600101021888

117 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಗಂಗ್ಾಧರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋವಲನಾಯಕ ಆಯನ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 7 SC ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.35 0.1313 676751784789 0102500100831201

118 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುಳಿಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 69/1 SC ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.35 0.1313 308398256310 107701011003367

119 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಪಪ ರಟೆಟಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 26/1 SC ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.30 0.1125 739829444385 107701011005280

120 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷಿ K.P. ಕೆ ಂ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಗ್ಾಜನ ರು ನಿಧಿಗ II 107,43/p ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0400 246868273094 2562500100575501

121 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 28 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0400 869809379905 10867100000443

122 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಸಿೋನಪಪ M ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0400 573776701120 000600101063524

123 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜಪಪ B ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ವಿೋರಗ್ಾರನಬೈರಿನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.0800 972243819614 10951101027712

124 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ D ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಹೆ ಳೆಬನವಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 99 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.0800 505528275157 119401011003872

125 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಶ್ರೋಧರ್ H.M. ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಗ್ಾಜನ ರು ನಿಧಿಗ II 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0400 408184804945 7412500100458401

126 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಭೋಮಪಪ S.B. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 21 SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0400 912038085269 4083101000009

127 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ G M ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಗ ಂದ್ದಚಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 146/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.1600 258570603714 13072011005798

128 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಮೃತ B P ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 130/p ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.1600 743770772475 54057646413

129 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬದ್ಯನಾಯಕ ವಿೋರಗ್ಾರನಬೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 78 SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.1600 228042867721 10951101032884

130 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಪಪಲಂಗಂ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 84 SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.20 0.0400 353444888744 3795101002121

131 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗಂಗ್ಾಧರ K.C. ಬಿನ್ ಚಕ್ಕಣಣ ಕಾಚನಕ್ಟೆಟ ನಿಧಿಗ I 5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0800 664408591371` 0521101047339

132 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಮಿೋಳ್ಾ B ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ ಮಲವಗ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 41/2,42/p2 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0800 662305349309 54004272753

133 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ಂ ವಿೋರಪಪಯಯ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 128/4b ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.36 0.0720 311060890412 50433823179

134 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಣ್ಾಣದ ರ ಬಿನ್ ಕ್ಣಣಪಪ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 202 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.51 0.1020 959677860877 10804100013602

135 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ G.M. ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 17/1,17/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.45 0.0900 330406936748 64012883779

136 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಂಜಪಪ S ಬಿನ್ ಸಂಗಪಪ ಚನಿಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.45 0.0900 378691563957 107701010007977

137 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.27 0.0540 927385839003 0561101008381

138 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಹೆೋಶವರಪಪ P ಬಿನ್ ಪದ್ಮಪಪ ತುಪಪಪರು ಕ್ುಂಸಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0800 246862447295 19192250033675

139 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗಂಗ್ಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ತ್ಾವಯನಾಯಕ ಆಯನ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 259 SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.20 0.2400 833492377565 0102500100488401

140 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ಂ ಜಯರ್ೋಲು ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 20 ST,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0800 810522807056 021800101005542

141 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 115/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0800 496401185563 19152210019479

142 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚನಿಕೆೋಶವ K.E. ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ I 21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.2000 231260215553 520101215368807

143 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಇಂದ್ದರಾ S.T.ಕೆ ಂ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 221/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.2000 756590085880 54008305107

144 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಮೋಶವರಪಪ B ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.46 0.2920 334847379741 54057647531

145 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಷ್ಣುಮಖ K ಬಿನ್ ಕ್ರನಾಯಕ ಪುರದ್ಾಳು ಕ್ಸಬಾ I 1BP5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.1600 742802343228 37972182286

146 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಂಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಮಿನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 152 SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.2000 977585551526 10624031822

147 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಶರಫ್ ಮಿೋಯಾ ಬಿನ್ ಬುಡೆೋನ್ ಮಿೋಯಾ ಗುಡುರಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು II .44 ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.1600 574433879721 0503101044831

148 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಮಿೋಳ್ಾ B. ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ ಮಲವಗ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 41/2,42/p2 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.2000 662305349309 54004272753

149 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನವಿಲಪಪ ದ್ುಮಮಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 52/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.87 0.1740 608806393345 7052500102390501

150 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಮೃತ B.P. ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 130/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.2000 743770772475 54057646413

151 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಹಮದ್ ಇಸ ಫ್ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಇಬಾರಹಿಂ ಕ್ಡೆೋಕ್ಲ್ ನಿಧಿಗ II 65/1,55/2 ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.2000 397300039869 520101071447561

152 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ G.M. ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.35 0.0700 330406936748 64012883779

153 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹುಲಗಪಪ ಮುದ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.20 0.2400 500485411547 10951101034004

154 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಪುಗಟೆಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 61/3,62/2,62/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.28 0.2560 337701117435 64132681696

155 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರುಕಮಣ್ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 35 SC,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.30 0.0600 899248505810 0102500101568101

156 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜಾನಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗ್ಾಯನಾಯಕ ಸೋವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 130/2 SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.1600 341877957381 09240100005573

157 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಿದ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡ ಈರಪಪ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 39/5 ST,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0800 4083119000244

158 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಆನಂದ್ R ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II
69/1,385/5,385/4,385/1,1

80/*/VS37
SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.70 0.1400 644603310693 346800101000551

159 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುರೋಶ K.T. ಬಿನ್ ತಿಮಮಗ್ೌಡ ಕಾಕ್ನಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ II 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.87 0.1044 347898243829 10852100001635

160 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಹಬ ಬ್ ಸಾಬ್ P. ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಕ್ಡೆೋಕ್ಲ್ ನಿಧಿಗ II 58/3,59/2 ಅ.ಸಂ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.20 0.1440 485380312160 143301011000141

161 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ  ಹೆ ಸತ ೋಟ ದ ಗಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಿಳಿಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 201 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.30 0.0360 774353276779 19102200008224

162 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ  ಹೆ ಸತ ೋಟ ನರಸಿಂಹ ಬಿನ್ ಪಂಜ  ಪಪಜಾರಿ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.50 0.0600 276475641280 19192250004867

163 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.07 0.7500 486203555447 0561119017413

164 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಕ್ುಮಾರ್ G.V. ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 78/1,2/1,104 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.67 0.7500 741152987065 0561101013718



165 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಮಧುಮುರಳಿ M.G. ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಮತ ುರು ನಿಧಿಗ II
445RS,393RS,20RS,463

RS,433RS 
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.82 0.7500 993569338491 021800101000847

166 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಮಲಲಮಮ ಕೆ ಂ ಈಶವರಪಪ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 9/3,60/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.7500 221762499931 0561101009875

167 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಮಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 24/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.42 1.0000 525575539386 520101257265581

168 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡವಿೋರಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 118 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.70 1.0000 365349977949 0561101010109

169 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶ್ವಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.7500 418936771835 0428104000134118

170 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಲಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬನಿಿಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 83 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.7500 635139067043 4083101000498

171 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 8/2 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.02 0.4500 394827394563 4083101001129

172 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ರಂಗನಾರ್ ಬನಿಿಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 88 ST,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3000 783148599797 30200600484

173 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಂದ್ದಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಪಪ ಮೋಲನಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 87/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.37 0.7500 753743154978 19002010021487

174 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನವಿಲಪಪ ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿದ್ದಗ I 52/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.37 0.7500 608806393345 7052500102390501

175 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಷ್ಣುಮಖ K ಬಿನ್ ಕ್ರನಾಯಕ ಪುರದ್ಾಳು ಕ್ಸಬಾ I 1/BP5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.90 0.7500 742802343228 000600101031574

176 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ರುದ್ರಪಪ B.R. ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 48/2p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.7500 666428539525 0561101008102

177 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ವಿೋರಸಂಗಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಬ ದ್ದಗರ ಹೆ ಳಲ ರು I 31/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.24 0.7500 616392300467 32917963431

178 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಷ್ಣುಮಖಪಪ D ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.74 0.7500 759756169547 10804100000854

179 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 210 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.7500 222416463995 212000101007284

180 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 63/3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.7500 0561101011400

181 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ರೋಖಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾನಾಯನಾಯಕ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 159,88 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.7500 242210333358 4083101000397

182 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹಾರ ೋಬನವಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 1/1,52/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.71 0.3540 973565072047 0521101042991

183 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಉಮೋಶ ಆರಾಧಯ ಬಿನ್ ರುದ್ರರಾಧಯ ತ ೋಪಿನಘಟಟ ನಿಧಿಗ I 27/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.7500 552086730497 3163211595

184 NHM ಹಣುಣ ಮಾಗಸುವ ಘಟಕ್ ಮಲಕಪಪ D ಅಂಡ್ ಸನ್ ಶ್ವಮೊಗಗ ಕ್ಸಬಾ I ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 19.7900 651451575798 0524201001905

185 NHM
ಕೆ ಯಲೋತುರ ನಿವಯಹಣೆ(ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ 

ಘಟಕ್)
ಮಹಬ ಬ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಪತ್ಾುರ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಕ್ಡೆೋಕ್ಲ್ ನಿಧಿಗ II 17/4,58/3,59/2,62/2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 2.28 5.8800 143307351000016

186 NHM
ಕೆ ಯಲೋತುರ ನಿವಯಹಣೆ(ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ 

ಘಟಕ್)
ಅಜುಯನ್ V.M. ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.24 5.6100 687709258318 95115322010719

187 NHM
ಕೆ ಯಲೋತುರ ನಿವಯಹಣೆ(ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ 

ಘಟಕ್)
ವಿಶಾಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಪಪ ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 20/18 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.20 4.5900 480353005174 560381001589559

188 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸುಭಾನ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ರಘುಕ ಖಾನ್ ವಿರುಪಿನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ II 40/2,40/5,40/3 ಅ.ಸಂ ತರಕಾರಿ 1 3.44 2.0000 439237133514 54058941279

189 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ ರಾಮನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 3/1,65 ST ತರಕಾರಿ 1 1.25 1.9950 578001507011 107701010007671

190 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಯಂಕಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕಾಯನಾಯಕ ನಾರಾಯಣಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 1/4,39/3P,5/4 SC ತರಕಾರಿ 1 2.00 2.0000 913602140306 7452500100309601

191 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಹೆೋಮಿಲಬಾಯಿ ಕೆ ಂ ಗ ೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಯಲವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 28/1 SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 2.00 2.0000 978756648885 4221101003861

192 NHM ಹಸಿರುಮನೆ ಉಷಾರಾಣ್ ಕೆ ೋಂ ಪುರುಷ ೋತುಮ ನವುಲ ಕ್ಸಬಾ II 20/3 SC ಹ 1 0.81 8.5982 651451575798 10804101010439

193 NHM ಹಸಿರುಮನೆ ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ತ ೋಪಿನಘಟಟ ನಿಧಿಗ I 28/2B ಸಾಮಾನಯ ಹ 1 0.50 4.2600 555736256356 64104602275

194 NHM ನೆರಳು ಪರದ ಪರಸನಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ತ್ಾಯವರಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ II 77 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2000 ಚ.ಮಿೋ 3.8700 345542764150 64024751341

195 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ಾಮಾಲನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II SC ತರಕಾರಿ 1 0.1000 969496808604 2907101008202

196 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ದೋರ್ಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II SC ತರಕಾರಿ 1 0.1000 465056823365 2907101009437

197 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II SC ತರಕಾರಿ 1 0.1000 912038085269 4083101000009

198 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಉದ್ಿರಾಮಣಣ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ SC ತರಕಾರಿ 1 0.1000 956251181975 19192250012905

199 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ರಾಮ T ಬಿನ್ ತಿಮಮಭ ೋವಿ ಉಂಬಳೆೋಬೈಲು ನಿಧಿಗ II SC ತರಕಾರಿ 1 0.1000 505995521977 10852100000293

200 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಕೆಂಚೋರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ ST ತರಕಾರಿ 1 0.1000 708720957463 19192210001092

201 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಸುಮ ಕೆ ೋಂ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಶ್ವಮೊಗಗ ಕ್ುಂಸಿ ST,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.1000 447914539039 38158796011

202 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಸಾಗರ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರವಿನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I SC ತರಕಾರಿ 1 0.1000 239607882234 7322500102786701

203 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ನಾಗೋಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II SC ತರಕಾರಿ 1 0.1000 485567258035 34758315654

204 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಜಯಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.1000 733511752029 0102500101273601

205 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ಯಯನಾಯಕ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I SC ತರಕಾರಿ 1 0.1000 229076154189 0524101036954

206 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಉಂಬಳೆೋಬೈಲು ನಿಧಿಗ II SC ತರಕಾರಿ 1 0.1000 528544776606 10852100001909

207 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಲಕಕಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.1000 403961232731 20241542972

208 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ರವಿೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತನಾಯಲ ಯಲವಟಿಟ ನಿಧಿಗ I SC ತರಕಾರಿ 1 0.1000 575180024437 3795101004443

209 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಮೊೋಹನರಾಜ ಶ್ವಮೊಗಗ ಕ್ಸಬಾ I SC ತರಕಾರಿ 1 0.1000 597035330570 5237101000868

210 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಗಂಗನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಣಣ ಶ್ವಮೊಗಗ ಕ್ಸಬಾ I SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.1000 630692368830 129901010013662

211 NHM ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಧನಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ಂ ಮುನಿರಾಜು ಶ್ವಮೊಗಗ ನಿಧಿಗ I SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.1000 914520952029 19272250016935

212 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಶ್ವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಭದ್ರಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.0480 588975858114

213 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0480 273619056692

214 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಸುಬರಮಣ್ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0480 907878930827

215 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲೋಶಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 123 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0480 576697183918

216 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಹರಿೋಶ K.G. ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.0320 318939675127

217 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 109 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0320 255275069048

218 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರುದರೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಉಜಿಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0320 377104030343

219 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.0320 444863001076

220 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಗರಿೋಶ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.0320 553342726613

221 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ನೆೋಮರಾಜು ಬಿನ್ ರುದರೋಶಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 96 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0320 949476163779

222 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಚಂದ್ರಪಪ S.V. ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.0320 410996249606

223 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಖಂಡಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 76 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0320 372961849351

224 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 51/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0320 244613120725

225 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 72/2 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0320 582917871454

226 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0320 466551965872

227 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಗೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 14 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0320 546126371491

228 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0320 240500191646

229 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 5/6 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.0320 20093360550

230 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 115 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0640 496401185563

231 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಮಂಜುನಾರ್ಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಯಯ ಶಟಿಟಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 01 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0800 531846838772

232 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ನಾಗರಾಜ H.R. ಬಿನ್ ರುಸಾಮನಾಯಕ ಶಟಿಟಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0320 735312893533

233 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಜಟ್ಾಟನಾಯಕ ಶಟಿಟಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 01 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.0480 768239642267

234 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ನೆೋತ್ಾರವತಿ ಕೆ ಂ ಗಜ್ೋಂಧರ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 27 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0320 679812371617

235 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರ ಪ್ೋಶ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ ಚಾಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 130 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.0160 457008309252

236 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ ಚಾಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 130 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.0160 754234653950

237 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 30 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0320 496715453160

238 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಶ್ರೋಧರ ಬಿನ್ ಚನಿವಿೋರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0320 920228856378

239 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.41 0.0320 853238238447

240 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ವಿಜಯ N  ಮ ತಿಯ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 171/6,171/7 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.0800 718435750152

241 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಭೋಮ N ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 185/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.91 0.0800 416209671908

242 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ ಹರಿಗ ನಿಧಿಗ I 132/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.03 0.0800 728797447077

243 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಚನಿತಂಬಿ ಬಿನ್ ಚಡಿಯನ್ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0800 677337047874

244 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿ ಬಿನ್ ನವಿಲಪಪ ತ ೋಪಿನಘಟಟ ನಿಧಿಗ I 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.05 0.0800 949911149797

245 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನವಿಲಪಪ ತ ೋಪಿನಘಟಟ ನಿಧಿಗ I 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.81 0.0800 608806393345

246 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರ ಪ್ೋಶ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ ಚಾಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 130 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.0320 457008309252

247 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಹುಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುಸಾಮನಾಯಕ ಶಟಿಟಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.0640 706624553825



248 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ನಾಗರತಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 65 SC, ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0480 752049024148

249 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಣಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 56 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0480 897364492943

250 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಭ ೋವಿ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 9 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0320 947110565521

251 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆಮುಯಗಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 69 SC, ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0320 720766304027

252 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 101/p1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0480

253 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಜಾನಕಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಮಿಟ್ಾಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 20 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0480 353050255479

254 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಚದ್ಂಬರಂ ಬಿನ್ ಕ್ಣಣನ್ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 27/2,26/3 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0480

255 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಮಲವಗ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 42/p4 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.0480

256 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ದೋವಿಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜಪಪ ರಾಮನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 78/4 ST,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.0480 439975724058

257 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯಶವಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕೆ ಂಡಜ್ಜಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 31 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.0480 423775907611

258 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ನಾಗರಾಜB ಬಿನ್ ಬಿೋಮಪಪ ಹರಿಗ ನಿಧಿಗ I 132/4 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.03 0.0800

259 NHM ಜ್ೋನು  ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಅಜ್ೋಯ ಯಾನ್ ಬಿನ್ ಶರತ್ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಹರಿಗ ನಿಧಿಗ I 17 ST ಅಡಿಕೆ 1 2.46 0.0800 522799967131

260 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ II ನಿವಯಹಣೆ ಲಲತ್ಾ ಹೆ ನಿಪಪ  ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನಿಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135/p3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 2.40 0.0649 3911000100148668

261 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ II ನಿವಯಹಣೆ ರಘನಾರ್ ಬಿನ್ ಬಿ. ಜ್ ಯೋತಿರಾವ್ ಹೆ ಳೆಬನವಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 167/p,163 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.80 0.0282 401677763842 19012210004670

262 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ II ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷಣೋಗ್ೌಡ S.T. ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 35 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.00 0.0351 7322500101206101

263 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ II ನಿವಯಹಣೆ ಶೈಲಾ M.D ಕೆ ಂ ಜ್ ೋಸೋಫ್ ಹುರುಳಿಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 16 ಅ.ಸಂ.ಮಹಿಳೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.15 0.0404 957733516129 012503000014006

264 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ II ನಿವಯಹಣೆ ಅಶ ೋಕ್ J. ಬಿನ್ ಜಯರ್ೋಲು ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 71,27/2 ST ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.77 0.0271 945177059290 021800101005543

265 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ II ನಿವಯಹಣೆ ವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ ಗ ೋಪಿಶಟಿಟಪುರ ಕ್ುಂಸಿ 33/1 SC ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.80 0.0282 320299528156 19102200007371

266 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ II ನಿವಯಹಣೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯರ್ೋಲು ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 18/3p ST,ಮಹಿಳೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.00 0.0351 810522807056 021800101005542

267 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ II ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಿೋಲಾನಾಯಕ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 55 SC ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.80 0.0000 762668450121 0524111012481

268 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ II ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 34/1A ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.35 0.0123 953466348504 0561108019005

269 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ಂ ಮಲಲಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ I 70 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.0816 556396642504 64191957699

270 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ದ್ುಗ ೋಯಜಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಡತುಳಜಪಪ ಕೆಸವಿನಕ್ಟೆಟ ಹಾನಯಹಳಿಿ 94 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.34 0.0347 607866170687 0521101049311

271 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ  ಜವಳಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 127/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.67 0.0683 272571146501 19282010005064

272 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಗ ಂದ್ದಚಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 130/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.74 0.0755 391919799219 54045702144

273 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ K.M. ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಗ ಂದ್ದಚಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 41/8,102 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.30 0.0306 090601000007781

274 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ತುಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುರುಡಪಪ M.P. ಗ ಂದ್ದಚಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 34 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.35 0.0357 13072191014054

275 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ಸುಕ್ನಯ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಣಣಗ್ೌಡ ಆಯನ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 241 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.89 0.0908 612820242199 4221101000687

276 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ M ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 61 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.47 0.0479 835766334871 30256170681

277 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ H.G.ಬಿನ್ ಗರಿತಿಮಮಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 61 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.0408 875835345134 0561119014370

278 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ಂ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 44/3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.33 0.0337 642169541976 0561101010853

279 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ಹಾಲೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 53/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.32 0.0326 272821925326
0428104000111881/82859

858

280 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ಪರಕಾಶಪಪ H.G.ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 57/2,46/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.49 0.0500 0561101012797

281 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ಹನುಮಂತಪಪ H ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.49 0.0500 419839720458 0561101012725

282 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ಪ್ರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 48/4 ST, ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.36 0.0367 702495743451 0561101014667

283 NHM ಬಾಳೆ I ನಿವಯಹಣೆ ಹಾಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಜನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 73/3,103/2 SC ಬಾಳೆ 1 0.36 0.0367 863117850279 10624029029

284 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರಶಟಿಟ  ಬಿನ್  ತಿಮಮಶಟಿಟ ಸ ಡ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 11 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.00 0.0351 386312490328 10951101027846

285 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ಚೌಡನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಸ ಡ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 46 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.00 0.0351 227554776412 5852500100069001

286 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ರಮೋಶ್ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣಹೆಗಡ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I
134/113,134/54p,262,263

,264,265
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 2.00 0.0704 243971358192 54045608175

287 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ಜ್ ಯೋತಿ ದ್ದನಕ್ರ್ ಕೆ ೋಂ H S ದ್ದನಕ್ರ್ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135/P23 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.52 0.0183 935257557371 54057646446

288 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ದ್ದನಕ್ರ H S ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣ್ A ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135/P16,240/P ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.60 0.0211 444970584151 54045634740

289 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಕ್ಲುಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 46 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.86 0.0306 528024633322 30986848592

290 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಪಪ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 47 SC, ಮಹಿಳೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.00 0.0352 275597133153 0524101042101

291 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ಭೋಮಪಪ S.B ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲುಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 21 SC ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.86 0.0306 912038085269 4083101000009

292 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 13/18 SC ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.00 0.0352 399254030025 13072191006752

293 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ M.P. ಬಿನ್ ಪಟೆೋಲ್ ಹುಚಚಪಪ ಮಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 98 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.00 0.0352 739901817003 0521101027289

294 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋಧರ K.C. ಬಿನ್ ಚನಿವಿೋರಪಪಗ್ೌಡುರ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 38/p2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.40 0.0141 920228856378 19102200008894

295 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ಅಶ ೋಕ ಬಿನ್ ಜಯರ್ೋಲು ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 71 ST ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.63 0.0221 945177059290 021800101005543

296 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಪಪ K. ಬಿನ್ ಹಳದ್ಪಪ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 14/p ST ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.80 0.0282 706919429751 19192250008864

297 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲುಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 55 SC ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.86 0.0306 000600101021888

298 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಡಭಮಯಣಣ ಹೆ ರಬೈಲು ಕ್ುಂಸಿ 39 SC ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.80 0.0282 424470947865 4221101001957

299 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ರೋಣುಕ್ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 248 SC,ಮಹಿಳೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.20 0.0000 247601549523 5946101001205

300 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ದ್ಾಸಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಾಕಾಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 37/2 SC ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.20 0.0422 974512600118 31837854123

301 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ವನಾಯಕ D ಬಿನ್ ದೋವಾಲನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I
140/3,140/1,140/2,140/4,

141/3,141/1,141/2,141/4
SC ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 2.00 0.0704 973995177183 10624034867

302 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ಮಲಲೋಶಪಪ N ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 159/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.20 0.0422 772721505077 1820101012051

303 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ I ನಿವಯಹಣೆ ಶರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ K.C. ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 3/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.94 0.0331 31543093420

304 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಾಲಸ Y.M ಬಿನ್ ಮದ್ನ್ ಯರಗನಾಳ ನಿದ್ದಗ II 5/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0240 970079754283 7322500103286101

305 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ್ K.T ಬಿನ್ ತಿಮಮಗ್ೌಡ ಕಾಕ್ನಹಸ ಡಿ ನಿದ್ದಗ II 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.02 0.0122 347898243829 10852100001635

306 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ K.P ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕ್ುಸ ಕರು ನಿದ್ದಗ II 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0120 783592829253 021800101005220

307 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸರಸವತಿ ಕೆ ೋಂ ಗಣೆೋಶಪಪ ಕ್ುಸ ಕರು ನಿದ್ದಗ II 56 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.12 0.0134 454081602770 021800101006531

308 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪಪಣ್ಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಪಪ.A ಖ್ಯೈದ ಟುಲ ನಿದ್ದಗ II 34,45/1,46/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 4.00 0.0480 390824977311 10852100003064

309 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪ.A ಬಿನ್ ಅಣಣಪಪ ಖ್ಯೈದ ಟುಲ ನಿದ್ದಗ II 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.0154 316434330598 10852100000063

310 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮನೆ ೋಹರ K.G ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಶಟಿಟ K.R ಖ್ಯೈದ ಟುಲ ನಿದ್ದಗ II 29,24/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.0103 617811394218 10852100003978

311 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಧುಕ್ುಮಾರ್ K.G ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಶಟಿಟ K.R ಖ್ಯೈದ ಟುಲ ನಿದ್ದಗ II 40/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.0055 851764891849 10852100003948

312 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜಯ S.C ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ S.C ಮಂಡೆೋನಕೆ ಪಪ ನಿದ್ದಗ II 263/RS ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.97 0.0356 266160271289 520141000200758

313 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ತಿರುಮಲೈ.K ಬಿನ್ ಕ್ಂದ್ಸಾವಮಿ P.M ಉಂಬಳೆೋಬೈಲು ನಿದ್ದಗ II 12/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 839286931750 10852100003087

314 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಕ್ಂದ್ಸಾವಮಿ ಉಂಬಳೆೋಬೈಲು ನಿದ್ದಗ II 12/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 402637881286 10852101000520

315 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮರಿಗ್ೌಡ.M ಬಿನ್ ಮರಿಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿದ್ದಗ II 8/3,8/4,8/5,8/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.53 0.0184 380366548932 02180010102085

316 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗ್ಾಯಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ತೋವರಚಟಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 16/2,152 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0120 643174944004 19002010032169

317 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಮ ತಯಪಪ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಗ ಂದ್ದಚಟಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 130/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.0078 264086468662 64149961913

318 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣಪಪ ಗ ಂದ್ದಚಟಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 110 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 804064458536 1820101016881

319 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ತುಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುರುಡಪಪ ಗ ಂದ್ದಚಟಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 100/7,119/4 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.0102 529314376525 13072413000060

320 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಎಂ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಗ ಂದ್ದಚಟಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 97/3,91/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.0116 743496205102 13072011005088

321 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷಿ K.P. ಕೆ ಂ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಗ್ಾಜನ ರು ನಿಧಿಗ II 107,43/p ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0149 246868273094 2562500100575501

322 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಶಟಿಟ K.R. ಬಿನ್ ರಾಮಣಶಟಿಟ ಕೆೈದ ಟುಲ ನಿಧಿಗ II 25,26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.0103 748537429941 10852100000020

323 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪಲಲವಿ ಕೆ ೋಂ ಶಂಭುಲಂಗಪಪ ಯರಗನಾಳ್ ನಿಧಿಗ II 29/4 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.80 0.0336 429497458567 0428104000064840

324 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಭುಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಯರಗನಾಳ್ ನಿಧಿಗ II 9,37,48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 3.44 0.0413 297710683191 3311039490

325 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರಪಪ S.L. ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯಶಟಿಟ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 34,35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.0090 777909014450 10804100013720

326 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಜನಾದ್ಯನ್ M ಬಿನ್ ಮಾಧವನಾಯಕ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0090 330334131575 09240100005678

327 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ C V ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 184/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.0118 980951111829 19192200000042

328 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ H.D. ಬಿನ್ ದ ಗಗನಾಯಕ ರೋಚಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 201 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.08 0.0130 649001243952 5852500100165701

329 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ರಾಗಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0144 534046483503 19102200019513

330 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಅನುರಾಧ K.P ಬಿನ್ ರಘುನಾರ್ ಚಕ್ಕದ್ಾನವಂದ್ದ ಕ್ುಂಸಿ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.0094 932795611100 19102200019547



331 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯಕ ತುಪಪಪರು ಕ್ುಂಸಿ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.0060 774778093908 19102200028437

332 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಗ ೋಪಿಶಟಿಟಪುರ ಕ್ುಂಸಿ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.04 0.0125 832811400958 19102200009076

333 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಯಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 95 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 517661353724 19102200022624

334 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಈರೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಚಕ್ಕಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 138/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.0076 611011041153 19102200023549

335 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಪಪ ಹುಬಬನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.31 0.0157 772675404016 19102200104756

336 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನರಸಿಂಹ ನಿನ್ ಪಂಜುಪಪಜಾರಿ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 276475641280 19192250004867

337 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ುಮಾರ್ K.R. ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.0083 509429257793 19192250008030

338 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಂಡಘಟಟ ಕ್ುಂಸಿ 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.0091 616288534222 5852500100090301

339 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಾನಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ನಿಪಪ ತುಪಪಪರು ಕ್ುಂಸಿ 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 238387941156 19102200013310

340 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸತಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 60/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0144 690223599973 19102200014046

341 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ತುಪಪಪರು ಕ್ುಂಸಿ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 225761825567 19102200021192

342 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಪಪ C.H. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 103/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 316630319341 19102200054312

343 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 53/2,166/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.48 0.0178 838594963928 19102200010724

344 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಮಣ್ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮನಾಯಕ ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿಧಿಗ I 59,58/2,58/4 SC ಅಡಿಕೆ 1 2.12 0.0254 259219577039 64046115990

345 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿಧಿಗ I 62/3 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0144 922773216860 54045651041

346 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪ S.L. ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪಪ ಪುರಲ ನಿಧಿಗ I 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.99 0.0239 384131013048 21430110010686

347 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗಂಗ್ಾಧರ K.C. ಬಿನ್ ಚಕ್ಕಣಣ ಕಾಚನಕ್ಟೆಟ ನಿಧಿಗ I 5,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.27 0.0270 664408591371 0521101047339

348 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಭೋಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಯನಾಯಕ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ನಿಧಿಗ I 57/1,56/4 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.0092 688334063875 0521108062394

349 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವನಾಯಕ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 20,21 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.0064 319794102148 10967101031867

350 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ
ಖಾಜ್ಜ ಇಮಿುಯಾಜ್ ಅಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಖಾಜ್ಜ 

ಅಜ್ಜಮೊದ್ದಿನ್
ಹೆ ನಾಿಪುರ ನಿಧಿಗ I 24/3,24/4,24/5,24/6,25/2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 3.82 0.0458 320871528233 520101215353958

351 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಾಬು B. ಬಿನ್ ಹೆ ನಿಮಮ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 170/2,170/1,171/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0120 455341852374 520101215208125

352 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ ಗ ೋಪಿಶಟಿಟಪುರ ಕ್ುಂಸಿ 31 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.0080 320299528156 19102200007371

353 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ಾಮನಾಯಕ ಹೆ ರಬೈಲು ಕ್ುಂಸಿ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 757958437383 19102200001033

354 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪಗ್ೌಡುರ ಬಿನ್ ಸಣಣತಿೋರ್ಯಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 41/1,38/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.12 0.0134 768661048213 19102200028828

355 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯೋಗಪಪ ಶಾಂತಿಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 01/p ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 732615489049 19102200012563

356 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಡುಕೆಕಶ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ
43/11,43/10,79/4,43/9,43/

12
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0120 474093878646 19102200040780

357 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 79/2,69/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0087 597706125826 19102200018530

358 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕಾರ್ೋರಿ ಕೆ ೋಂ ಉಮೋಶ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 69/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.21 0.0025 213046897832 19102200035135

359 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಯೋಗೋಶ ಬಿನ್ ಈಶ ವರಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 845227724437 19102200071944

360 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಡಲಪಪ ಸ ೋಮಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 9/4A ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.0069 988314949240 19102200054591

361 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ K.C.ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ದ ಡಡಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 813600713610 19102200013473

362 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ದ ಡಡಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 9/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.17 0.0140 441958528812 19102200034080

363 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹಾಲೋಶ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 166 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.51 0.0061 647449850225 19102200028326

364 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಪಪ ದ್ಾಯವಿನಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 23/1,23/4 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.25 0.0150 868628504672 4221101000681

365 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಚಕ್ಕಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.0056 566959794791 19102200081629

366 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 13/18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0120 399254030025 13072191006752

367 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಪಪ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0120 275579133153 0524101042101

368 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನಿಯಯಗ್ೌಡ ಕಾಕ್ನಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ II 56/10 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.93 0.0112 798950587837 10852101012394

369 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಾಲನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 49/2,50/5 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0120 969496808604 2907101008202

370 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶವರಪಪ G.S. ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಗ ಂದ್ದಚಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 129/2,119,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.0103 773981644494 090601000007531

371 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0120 528024633322 30986848592

372 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ್ H.C. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಗ ಂದ್ದಚಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.0103 841637490111 090601000007760

373 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0120 912038085269 4083101000009

374 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಮುದ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 158 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0120 837052153510 095410011002881

375 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸವರಾಜ B.B. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 53/3,57,77/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.24 0.0149 418792648779 0561101018022

376 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 20/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.87 0.0224 852422263646 0428104000067412

377 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿೋತ್ಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ದೋವಾಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 79/6 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0144 460551533455 30789742339

378 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪ್ರೋಮ T.N. ಬಿನ್ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 46/2,53 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0240 200368543954 000600101061858

379 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಕ್ುಮಾರ T.S. ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.0106 359105856128 320500101003914

380 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲಲತ್ಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಜಯಾನಾಯಕ ಬನಿಿಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 86/4 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 916776838203 7452500100173601

381 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿಕರಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜಯನಾಯಕ ಬನಿಿಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 86 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 225678501366 4083101001778

382 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಜಾಬಾಯಿ ಕೆ ಂ ಧಮಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 123124 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0192 220147438956 33918991926

383 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಅಂಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಮಿನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 60 SC ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0240 977585551526 10624031822

384 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ರೋಚಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 26/3,26/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.0094 220127652481 19102200020746

385 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಚಕ್ಕಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 38/1,11/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.14 0.0137 993750337349 19102200003692

386 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಪಪ ಚಾಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 47/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 874638508258 107701010008716

387 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಈಶ ವರಪಪ ಗ ೋಪಿಶಟಿಟಪುರ ಕ್ುಂಸಿ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.0088 572395172192 0102500100373001

388 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 89/3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.0050 878000180328 19102200062161

389 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಧಯಪಪ ರಾಗಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 8/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.83 0.0100 867208402260 19102200005904

390 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಸಿೋನಾಜ್ಜಟಿಟ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0084 319920529477 0521101061157

391 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸವರಾಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ುಂಸಿ 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.83 0.0220 877883182471 19102200062364

392 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಬ ೋರಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 7/1,44/1,33/1,79/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.44 0.0173 914393484347 19102200004618

393 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 182/4,184/2 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.0074 815781543206 19192200002625

394 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 82 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 942058648753 19192200007792

395 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಣಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 100/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.0046 259417804935 19102200013381

396 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಚಕ್ಕಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 1/1,36/3,25/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.37 0.0164 619062339047 19102200028195

397 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಹಳದ್ಪಪ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 14/p SC ಅಡಿಕೆ 1 1.01 0.0074 706919429751 19192250008864

398 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ರೋಚಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 519018909278 19102200102598

399 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ K.B. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 2/18,81/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.39 0.0167 853238238447 19102200054833

400 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಅಜಿಪಪ ಚಕ್ ಕಡಿಲ ಹೆ ಳಲ ರು II 111112113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.31 0.0157 560260573669 520101215279472

401 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಜಿಪಪ ಚಕ್ ಕಡಿಲ ಹೆ ಳಲ ರು II 110113210 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0240 319655369112 520101215278328

402 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಅಜಿಪಪ ಬಳಗಲು ಹೆ ಳಲ ರು II 82/2,82/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.18 0.0142 990457807822 520361001851017

403 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರ ಪಿಲಬಾಯಿ ಕೆ ಂ ಜ್ೋಮಾಲನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 116/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0240 955381826241 30960056718

404 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 142/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.0064 499769149170 19102200077535

405 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹುಚಚಮಮ ಕೆ ಂ ರುಸಮನಾಯಕ ಶಟಿಟಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 706624553825 19102200023124

406 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ B.A ಶಶ್ಕಾಂತ ಬಿನ್ ಅಣಣಪಪ ಬಿ.ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0122 661890142576 0521101028586

407 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚಪಪ ಕ್ ಡಿಲ ಹೆ ಳಲ ರು II 190/4,191/2,191/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.0132 251834764172 0521101058884

408 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ P.ಮಿೋನಾ ಕೆ ೋಂ ಶಶ್ಕಾಂತ್ ಬಿ.ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 101/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 945185157089 0521101045608

409 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾಟಿೋಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು II 6/2,7/2,9/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.0160 718137125026 0521101056061

410 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ ಕಾಟಿೋಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು II 120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0144 481324689728 5396108000453

411 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಪ ಕಾಟಿೋಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು II 84,97/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 886941146163 0521108061250

412 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ುಗಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಿಳಿಯನಾಯಕ ರೋಚಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 201 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 774353276779 19102200045924

413 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ K.G ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ K.R ಖ್ಯೈದ ಟುಲ ನಿದ್ದಗ II 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.0069 302792161607 10852100003973

414 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ B ಬಿನ್ ಭೈರಪಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 9/4,17/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.0094 713396214970 19002200057001

415 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ K.N ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ುಣೆಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಂಸಿ 2/2,34/2,32/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0240 751929405720 4221101002710



416 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನಿಬಸವನಾಯಕ ರೋಚಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 699512042122 19102200004319

417 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 123 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.74 0.0207 329178120924 0561119014792

418 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ B.ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆ ಮಮನಾಳು ಹೆ ಳಲುರು I 105/1,105/3,74/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0240 716081439764 10624029824

419 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಸಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಾಕ್ಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0120 974512600118 31837854123

420 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ B.ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆ ಮಮನಾಳು ಹೆ ಳಲ ರು I 3,4,69/3,51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0240 672591541021 10624029799

421 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆ ೋಟೆೋಶವರ B.G ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 168/13A,29/3A,144/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0240 898388158942 0561101009261

422 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿೋಶ್ S.E ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ s ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 57/4,24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.94 0.0233 259130311893 7412500100206601

423 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ T.ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 115/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 496401185563 19152210019479

424 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣಭಂಡಾರಿ ಹುರುಳಿಹಳಿಿ ನಿದ್ದಗ II 35/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 508141064172 10852100002560

425 NHM ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ G.R ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಬಿನ್ G.ರುದ್ರಪಪ ಬಿಕೆ ಕೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 40,41,57/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0240 569207960681 845010110005251

426 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಾಪಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 5/1 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.2448 517871710691 520101056325254

427 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಣಣಬಿೋರಪಪ ನಾಯಶ್ಯ ಚಂದ್ರಗುತಿು 148 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1224 333246290219 1515108013135

428 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಉಳಿರ್ಪಪಗ್ೌಡ ಯಲವಾಳ ಆನವಟಿಟ 131/1 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.20 0.6120 920498636482 4767101000988

429 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸದ್ಾನಂದ್ಗ್ೌಡ ಕೆ ಸಿ ಕ್ಡಸ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 82 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.2448 983643337755 0573101029617

430 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 65, 64/5 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.2448 404872690575 32034446108

431 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಈರಪಪ ಬ ಮಮಸಿಯಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 18/2 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1224 517446629313 4220101004382

432 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಣಣಮಮ ಎನ್ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 8 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1224 806934843949 121401011002703

433 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಮಂತ ಕೆ ಬಿ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 12 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.41 0.1255 892075391638 0580101019008

434 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ಗ್ೌಡ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 72/2 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.39 0.1193 417969303385 0580101004513

435 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಎನ್ ಪಿ ಅಣಣಪಪಗ್ೌಡ ನಿಟಟಕಕ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 30/1 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.90 0.2754 746709941423 19042200065215

436 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 122/1 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.48 0.1469 531731583403 520101056343015

437 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 51 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.1800 795644640598 0580101008843

438 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 122/1 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.72 0.2203 971056606972 64124423259

439 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ವಿೋರೋಶ್ ಹೆಚ್ ತ ರವಂದ್ ಆನವಟಿಟ 114 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.50 0.5100 807729396256 32098341020

440 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಕ್ಲಲಪಪ ಕೆ ಚತರಟೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/2 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.50 0.5100 920990418481 64069206756

441 NHM ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಯೋಗೋಶಪಪ ನೆಲಲಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 28/4 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.2600 558868371581 0062500101280401

442 NHM ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಬಸವರಾಜ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 9/1 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.2600 613586258633 54058236187

443 NHM ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಇಂಡುವಳಿಿ ಉಳವಿ 61/p3 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.2600 242772946521 10916101001468

444 NHM ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಕ್ುಸುಮಾ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 230 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.50 0.3250 448773843844 1515108013598

445 NHM ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಎನ್.ಪಿ ನಿಟಟಕಕ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 30/2 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.90 0.5850 286353419856 132701010002562

446 NHM ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಲಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ ಕೆ.ಎನ್ ಕ್ವಡಿ ಉಳವಿ 37/3 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.2600 641668905763 0573101021875

447 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪುಟಟರಾಜಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟೆಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 67/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 1.00 0.2000 437957977312 4220101000966

448 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರಾಜಗ್ೌಡ ಕ್ ಳಗ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 74/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.8000 903862757043 132701010004711

449 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ತ್ಾಳಗುಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 107 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.8000 328593980901 132701011000134

450 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಣಣಪಪಗ್ೌಡ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 176/4 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.8000 706490996443 54059946797

451 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ೈ ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 294/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.50 0.1000 640489466574 132701011000641

452 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಿೋಲಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗಸವಿ ಉಳವಿ 40 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.8000 200805939497 10916100000735

453 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಶಾಂತಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 18 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.24 0.4800 586164274714 7442500100011801

454 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸ ೋಮಪಪ ಕ್ಪಪಗಳಲ ಉಳವಿ 7/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.50 0.1000 932219342321 0573101036488

455 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಜ್ೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 176/4 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.60 0.1200 392270348907 845210110000791

456 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರವಿೋಂದ್ರನಾರ್ಗ್ೌಡ ತ್ಾಳಗುಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 75/2,76 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.70 0.1400 927503556973 132701010003341

457 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿಳಗಲ ಜಡೆ 109/P2 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.63 0.1260 888651595388 845210110004859

458 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭರಮಪಪ ಕಾನುಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 86/1 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.1600 246974383727 520101056342965

459 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 555/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.8000 404693022956 520101056335373

460 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆ.ಆರ್ ಅಮಿತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ೋಲುಗಣುಸಿ ಕ್ಸಬಾ 124 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 1.17 0.2340 544732950091 3758101002212

461 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಕಾನುಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 82/2 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.8000 842991825390 64047249048

462 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 527/3, 527/4 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.30 0.6000 837807671577 520101056349137

463 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಧಾ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.90 0.1800 572667821178 520101056332560

464 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 22 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.60 0.1200 796502685398 0580101008298

465 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 217 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.1600 835706657334 1082710100638

466 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅನಂತ ಜ್ಜ ದ್ ಗ ರು ಉಳವಿ 103 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.42 0.8400 574690741863 0573101031704

467 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುರೋಶಪಪ ಬಿಳವಾಣ್ ಕ್ಸಬಾ 97/3 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.8000 372457583951 0573101025358

468 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜ್ೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 85/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.60 0.6000 471137196682 0580101001787

469 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಗುರುನಾರ್ಗ್ೌಡ ಬಾಸ ರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 173/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.60 0.6000 634413929904 54058783458

470 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಿಶವನಾರ್ಗ್ೌಡ ಹಿರಳೆ ಉಳವಿ 33/2, 18/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.60 0.6000 513629982642 0573101021839

471 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಮೃತಯಂಜಯಗ್ೌಡ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 89/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.70 0.7000 543011614754 0580101014313

472 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಕೆ ಡಕ್ಣ್ ಕ್ಸಬಾ 1/3 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.60 0.6000 800333686642 0573101028999

473 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಮೃತಯಂಜಯಗ್ೌಡ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 89/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.90 0.9000 543011614754 0580101014313

474 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂದ್ರಪಪ ಟಿ ಕೆ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 9 ಪ. ಪಂ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 2.00 0.2904 737017786437 31965503213

475 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮಾಲಾವತಿ ಹುರುಳಿ ಆನವಟಿಟ 27 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.7500 313574502705 4220101004400

476 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎಮ್ ಜ್ಜ ಪರಶಾಂತ್ ಅಬಸಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 78/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.7500 531723831908 10654101017821

477 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸುರೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ಹಿರೋಕ್ಲಗ ೋಡು ಚಂದ್ರಗುತಿು 6 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 3.24 0.7500 574942605553 10634100000983

478 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 50/P2, 41/8,40/6 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.03 0.7500 400739749554 54058787362

479 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕೆ ಜ್ಜ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ ಡಕ್ಣ್ ಕ್ಸಬಾ 62,60/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.29 0.7500 520411240352 0573101035421

480 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿ.ಟಿ ಬಿ.ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 24/3 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.20 0.4219 671940962446 10805100003476

481 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹಲೋಮಾ ಬಿೋ ಗಂಡಲ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 105 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.40 0.1411 571960042735 132701010000440

482 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಅರುಣಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ಸಿ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 17 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.80 0.2816 872389862291 0573101016835

483 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ.ಪಿ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 43/3 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.60 0.2112 514327013756 0573101015980

484 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಸಂತ ೋಷ್ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಮಾಳೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 8/1 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.40 0.1408 925058186004 132701010005108

485 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಂಜುನಾರ್ಗ್ೌಡ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 341,226/1 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.80 0.2816 905309672109 19042200098280

486 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಂಜುನಾರ್ಗ್ೌಡ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 176/4,175 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.78 0.2745 874963236292 845210100000562

487 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಡಿ.ಸಿ ಕೆ ರಕೆ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 32/2 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.80 0.2816 543175451737 109101010023470

488 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರುದರೋಶಗ್ೌಡ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 41/1 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.60 0.2112 889981209579 3758101005087

489 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಯೋಗೋಶ್ ಕ್ಂತನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 7 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.60 0.2112 512055050170 132701011000707

490 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಾಗಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 1/1 ಪ.ಜಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.60 0.2113 804332420239 0573101015830

491 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರಂಗಪಪ ಮಾಗಡಿ ಉಳವಿ 16/p20 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.80 0.2816 771359724127 10654100000195

492 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಸುಬಾಬಭಟಟ ಕೆ.ಎಸ್ ಇಂಡಿೋಹಳಿಿ ಉಳವಿ 58 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.20 0.4224 487957136952 54027196489

493 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುರೋಶ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ
105/1, 105/1PA, 105/2P, 

110/1, 110/1A
ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.60 0.4323 884738844727 54058783924

494 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸ ೋಮಪಪ ಕ್ಪಪಗಳಲ ಕ್ಸಬಾ 7 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.40 0.2886 932919342321 0573101036488

495 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಣಣಮಮ ಎನ್ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 8 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.50 0.3602 806934843949 121401011002703

496 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ರೋಧರ ಶಾಂತಜ್ ಪಪ ಉಳವಿ 18 ಇತರ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.50 0.3602 586164274714 158601011000077

497 NHM ಜ್ೋನು ತುಪಪ ತಗಯುವ ಯಂತರ ಶ್ರೋಧರ ಶಾಂತಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 18 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 1.58 0.1120 586164274714

498 NHM ಜ್ೋನು ತುಪಪ ತಗಯುವ ಯಂತರ ಸಚಚದ್ಾನಂದ್ ಹೆಗಡೆ ಹರಿೋಶ್ ಚಂದ್ರಗುತಿು 104, 109 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.08 0.1120 327897806565

499 NHM ಜ್ೋನು ತುಪಪ ತಗಯುವ ಯಂತರ ಮುರಾರಿ ಹರಿೋಶ್ ಚಂದ್ರಗುತಿು 60 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.25 0.1120 627945452057

500 NHM ಜ್ೋನು ತುಪಪ ತಗಯುವ ಯಂತರ ನಾಗಪಪ ಹರಿೋಶ್ ಚಂದ್ರಗುತಿು 88, 92/2 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.11 0.1120 594022273271

501 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರಾಜಶೋಖರ ಬಿ.ವಿ ಬನದ್ಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 130 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.06 0.1792 230663324367



502 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ವಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ತಲಕಾಳುಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 8/P1 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.10 0.1120 246212931491

503 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಸಿೋತ್ಾರಾಮ ತಲಕಾಳುಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 109 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.19 0.1120 389044777802

504 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಟಿ ಎಸ್ ಶ್ರೋಧರ ತಲಕಾಳುಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 114/2 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.26 0.1120 864001053466

505 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಎಂ ಜ್ಜ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮ ಡಗ ೋಡು ಉಳವಿ 14 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.43 0.1120 499711156479

506 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಪರಕಾಶ ತಲಕಾಳುಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 124 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.20 0.1120 434000603673

507 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರತಿಮಮ ನಿಸರಾಣ್ ಉಳವಿ 106/1 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.60 0.1120 912304033631

508 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕ್ಮಲಾಕ್ರರಾವ್ ತಲಕಾಳುಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 123,5 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.21 0.1120 382303487771

509 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಲೈಸಾ ಮಳಲಗದಿ ಉಳವಿ 49/2 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 1.00 0.1120 673558854358

510 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಹಾಬಲೋಶವರ ಮ ಡಗ ೋಡು ಉಳವಿ 89 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.25 0.1120 355764559367

511 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕೆ.ವಿ ಗ್ೌಡ ಯಾನೆ ವಿೋರಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 195/1 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 1.60 0.1280 292613627818

512 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ನಾಗಪಪ ಹರಿೋಶ್ ಚಂದ್ರಗುತಿು 88,92/2 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.11 0.1280 59402227371

513 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಚಚದ್ಾನಂದ್ ಹರಿೋಶ್ ಚಂದ್ರಗುತಿು 104,109 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.18 0.1280 327897806565

514 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಮುರಾರಿ ಹರಿೋಶ್ ಚಂದ್ರಗುತಿು 60 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.25 0.1280 627945442057

515 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಇಂಡುವಳಿಿ ಉಳವಿ 41/2,7/2,6/2,6/1 ಇತರ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 1.62 0.1280 846986736444

516 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ನಾಗಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 1/1 ಪ.ಜಾ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.71 0.9600 804332420239

517 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಪರಸಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 1/1 ಪ.ಜಾ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.71 0.9600 685819434522

518 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಬಸವಣಯಪಪ ಕಾಸರಗುಪ್ಪ ಉಳವಿ 11/P ಪ.ಜಾ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 1.03 0.9600 772708310301

519 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಹುಚಚರಾಯಪಪ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 53 ಪ.ಜಾ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 1.14 0.3200 850607145753

520 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕ್ಮಲಮಮ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 109/3 ಪ.ಜಾ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.41 0.3200 209771106829

521 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಿ ಪಿ ಮಹೆೋಶಕ್ುಮಾರ ಅಂಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 47/2 ಪ.ಪಂ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ 1 0.82 0.1280 690997685171

522 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ನಾಗೋಶ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 87111 ಇತರ 1 0.58 0.7500 407458849863 058010101005170

523 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ವರಲಕ್ಷಿಮೋ ಗುಡುಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 52,53 ಪ.ಜಾ 1 1.70 1.0000 418032024541 520101056336711

524 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಸಿ ಪಿ ಮಹೆೋಶಕ್ುಮಾರ ಅಂಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 47/2 ಪ.ಪಂ 1 0.82 1.0000 690997685171 1864108014330

525 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 122/1 ಪ.ಜಾ 1 3.20 1.0000 971056606972 64124423259

526 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ತಿಪ್ಪೋಶಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 101/2 ಪ.ಜಾ 1 0.80 1.0000 702628951659 0573101008211

527 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಹಿರಿಯಕ್ಕ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 218 ಪ.ಜಾ 1 4.40 1.0000 657932295314 10835101010059

528 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಂಕ್ರಮ ತಿಯ ಜಡಿಡಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 17/5 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 0.45 0.9000 236982209483 132701011001627

529 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹಾಬಲೋಶವರ ಹುಣಸೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 10/P3 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.8000 260494392738 132701231000150

530 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಸಂಪಗ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 21/3 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.8000 229796518451 132701010003968

531 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸ ೋಮಪಪ ಹುಣಸೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 13 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 0.25 0.5000 726702177099 132701231002155

532 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪುಟಟಮಮ ಸಂಪಗ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 91 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 0.25 0.5000 455764628616 19042200054539

533 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಹುಣಸೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 12 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 0.25 0.5000 593787598842 132701231000159

534 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರುದ್ರಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 332/3 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.8000 588735919520 10518100006470

535 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಾಂತಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 466/3 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 0.20 0.4000 535096271695 845210110000468

536 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎಸ್ ಯಲವಾಳ ಆನವಟಿಟ 83/1 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.1600 820540882821 4767101000006

537 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದೋವರಾಜ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 39/3 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.1600 520688038450 32062938695

538 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಮಲಾಲಪುರ ಆನವಟಿಟ 34/2 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.1000 616160711657 4220101001680

539 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 27 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 0.30 0.6000 235364310718 31578993679

540 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರೋಣುಕ್ಮಮ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 160 ಪ.ಪಂ 1 0.20 2.0000 627065202839 10835100006169

541 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸುಭದ್ರಮಮ ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 5/2 ಇತರ 1 2.93 1.9750 328650315887 0062500103047001

542 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ರವಿೋಂದ್ರನಾರ್ಗ್ೌಡ ತ್ಾಳಗುಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 76, 75/2, 134/4 ಇತರ 1 2.66 4.8600 927503556973 132707351000041

543 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಶ್ಧರಗ್ೌಡ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 89, 163 ಇತರ 1 2.03 3.9700 747414584637 0580101002834

544 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಸುರೋಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 343, 365/1 ಪ.ಜಾ 1 3.69 3.6800 618447184837 124407351000178

545 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಬಸವನಗ್ೌಡ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 90/2 ಇತರ 1 0.40 0.6400 427917219025 10518100002470

546 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 27 ಇತರ 1 0.80 0.1280 235364310718 31578993679

547 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎಸ್ ಯಲವಾಳ ಆನವಟಿಟ 83/1 ಇತರ 1 1.00 0.1600 820540882821 4767101000006

548 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಶ್ವಾನಂದ್ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 125 ಇತರ 1 0.40 0.6400 464514024301 4220101001283

549 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ದೋವರಾಜ ಕೆ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 90/1 ಇತರ 1 0.40 0.6400 348995551922 10518100005774

550 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಗದ್ದಗಪಪ ಪಿ ಕೆ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 90/2 ಇತರ 1 0.60 0.9600 446903304003 10518100002667

551 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಬಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 58/2 ಇತರ 1 0.80 0.1280 640333455846 0062500101891801

552 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಲಂಗರಾಜಪಪ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 9 ಇತರ 1 0.40 0.6400 710830924441 845210100002344

553 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಪುಟಟಮಮ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 34/2 ಇತರ 1 0.40 0.6400 799376030945 64075596178

554 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಬಸವರಾಜ ಮ ಗ ರು ಆನವಟಿಟ 70 ಇತರ 1 0.80 0.1280 600988427580 0062500102350401

555 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ದೋವರಾಜ ಜ್.ಬಿ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 39/3 ಇತರ 1 0.80 0.1280 908581047320 32062938695

556 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಚನಿಪಪ ಕೆ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 90/1 ಇತರ 1 0.60 0.9600 259941197664 32429423988

557 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಕೆ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 36/3, 34/2 ಇತರ 1 1.20 0.1920 616160751657 4220101001680

558 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಯುವರಾಜ ಜ್ ಬಿ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 68 ಇತರ 1 0.80 0.1280 908581047320 0062500102442301

559 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಸಿದ್ಿಪಪ ತುಡನಿೋರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 33/1 ಇತರ 1 0.80 0.1280 539628697646 4220101003389

560 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಯಶ ೋದ್ಮಮ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 7/1 ಇತರ 1 0.40 0.6400 862640129434 10518101010031

561 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಬಂಗ್ಾರಮಮ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 75 ಇತರ 1 0.78 0.1248 666521361579 10518101002050

562 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ರಂಗಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 50 ಇತರ 1 1.80 0.2880 857467828704 132701011000121

563 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ರಾಮಪಪ ಕೆ ರಕೆ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 19 ಇತರ 1 2.00 0.3200 337577390030 132701011003822

564 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಯಲಲಪಪ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 244 ಇತರ 1 0.40 0.6400 586019026230 10835100000247

565 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ರಾಮಪಪ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 581 ಇತರ 1 1.00 0.1600 423834280210 520101056333125

566 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಮಾರುತಿರಾವ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಮಂಚ ಕ್ಸಬಾ 268 ಇತರ 1 2.00 0.3200 636504334358 520101056325378

567 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಮಂಜುನಾರ್ ನೆಗವಾಡಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 313,314 ಇತರ 1 0.91 0.1456 369124059698 31835485327

568 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ ರಕೆ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 25 ಇತರ 1 2.00 0.3200 491920167507 52010105635391

569 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಶ್ವಪುತರಪಪ ವೃತಿುಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 48 ಇತರ 1 0.40 0.6400 571458844283 10835100002806

570 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಉಜಿಪಪ ವೃತಿುಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 16/1 ಇತರ 1 0.40 0.6400 836718257416 10835101032918

571 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಜ್ಜ ಕೆ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 366/4 ಇತರ 1 1.00 0.1600 492915385432 132701011000871

572 NHM ಪಾಲಸಿಟಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ದೋವರಾಜ ಕೆ ಬಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 278/5 ಇತರ 1 1.72 0.2752 780690101731 132701011002157

573 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 122/1 ಪ.ಜಾ 1 0.14 0.6142 971056606972 64124423259

574 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಶೋಖರಪಪ ಕಾನುಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 9 ಪ. ಪಂ 1 0.20 0.8564 487623393845 10835101030187

575 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ನಲಲ ಬಳೆ ಮಾಡುವುದ್ು ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 122/1 ಪ.ಜಾ 1 0.14 1.0032 971056606972 64124423259

576 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ನಲಲ ಬಳೆ ಮಾಡುವುದ್ು ಶೋಖರಪಪ ಕಾನುಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 9 ಪ. ಪಂ 1 0.20 0.3316 487623393845 10835101030187

577 NHM ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಂಗಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 50 ಇತರ 1 0.60 0.6000 857467828704 132701011000121

578 NHM ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಣಪತಿ ಕೆ ೋಡಂಬಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 47 ಇತರ 1 0.60 0.6000 448230216126 10634100002847

579 NHM ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 38 ಇತರ 1 0.80 0.8000 470556567356 19072200006009

580 NHM ಬಿಡಿ ಹ  ಪರಧೋಶ ವಿಸುರಣೆ (S/F) ಸಿದ್ಿಪಪ ತುಡನಿೋರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 33/1 ಇತರ 1 1.10 0.1760 539628697646 4220101003389

581 NHM ಬಿಡಿ ಹ  ಪರಧೋಶ ವಿಸುರಣೆ (S/F) ಸರ ೋಜಮಮ ಎಣೆಣೋಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 109, 107/3 ಇತರ 1 0.70 0.1120 778084287954 4220101003705

582 NHM ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಲಕ್ಕವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 132/1 ಇತರ 1 1.20 0.1950 580455062233 10518101010776

583 NHM ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಬಸಲಂಗಪಪ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಲಕ್ಕವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 132/1 ಇತರ 1 0.80 0.1300 584924962063 10518100000690

584 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಎ ಶ್ರೋಪಾದ್ ಮಳಲಗದಿ ಉಳವಿ 92,89/1B,93,113 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.57 0.0014 909121639870 121401010002415

585 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಅಭಷೋಕ ವಿ ಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಬಿ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.11 0.0013 287417935993 7122500100245101

586 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ.ಬಿ ಬಾಲಚಂದ್ರಗ್ೌಡ ಕಾಸರಗುಪ್ಪ ಉಳವಿ 43,47,38 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 659468240491 0573101021833

587 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಮೈಸಾವಿ ಉಳವಿ 36/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.22 0.0070 748790736372 5403701145-3

588 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಭಾಗೋರತಮಮ ಕಾಯಸನ ರು ಉಳವಿ 65, 68/3B ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.0046 293860758968 4628101001426



589 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಟಿ ಭವಾನಿ ಶಂಕ್ರ್ ಭಟ್ ಹೆ ಡಬಟೆಟ ಉಳವಿ 77/1,78 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.49 0.0076 682891903420 0573101014712

590 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸಿ ಬಿ ಹಿರಿಯಣಣ ಯಾನೆ ಹಾಲೋಶಪಪ ಚಮಣ ರು ಉಳವಿ 6 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.41 0.0169 280843327627 19042200002377

591 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಗುರುಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಗ ಗೋಡು ಉಳವಿ 42/5, 44/11 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.25 .00300. 942871913084 0573101015528

592 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ರಂಗಪಪ ಹೆಚ್ ಎನ್ ದ ಡೆಡೋರಿ ಉಳವಿ 26/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 335149788328 10654100002809

593 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ.ಎಂ ಗಣಪತಿ ಮೈಸಾವಿ ಉಳವಿ 40/3,41/2,6/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.0012 486352673159 121401010005147

594 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕ್ುಬೋರಪಪ ಕ್ಪಪಗಳಲ ಉಳವಿ 2/P7 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.0054 467965923096 19042200024859

595 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಎಂ.ಪಿ ರಾಜು ಮೈಸಾವಿ ಉಳವಿ 21 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.0107 694777586976 121401010004404

596 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಎಮ್.ಆರ್ ರ್ೋದ್ಮ ತಿಯ ಮಾಗಡಿ ಉಳವಿ 12/1,17/1A,6/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.61 0.0014 905186466379 0573101031665

597 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಗ ಗೋಡು ಉಳವಿ 40 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0019 882201671126 0573101017911

598 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಂಜುನಾರ್ಗ್ೌಡ ನಿಸರಾಣ್ ಉಳವಿ 115/2,49/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.78 0.0017 378885503880 10654100001233

599 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಪಾವಯತಮಮ ಬಿ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 42/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 629131898938 10916101004818

600 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಪುಟಟಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಬಿ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 42/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.73 0.0014 238154871107 7122500100225601

601 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸಿೋತಮಮ ಮಾಗಡಿ ಉಳವಿ 18/1P2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.84 0.0010 854893422266 4628101001542

602 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಳೆೋಬೈಲು ಉಳವಿ 35 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.0070 578720619947 0573101021808

603 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ.ಎಸ್ ಶ್ರೋಧರ ಬಿ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 42/6,9/3,2/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.03 0.0012 484631311138 10968101002670

604 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಟಿ ಸುದ್ಶಯನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ೋಡನಕ್ಟೆಟ ಉಳವಿ 3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.0035 578921456021 64074641476

605 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ.ಎಸ್ ತಿಮಮಪಪ ಬಿ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 9/2,9/2P,2/1,3/9 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.0011 717765829003 520101056004474

606 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ರ್ಂಕ್ಟಗರಿಯಪಪ ಬನದ್ಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ
75,89/1,65/1,151/P3,89/1,

88,108,108
ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.0098 796961113925 10654100000833

607 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಎಮ್ ವಿಜಯಾನಂದ್ ಮಾಗಡಿ ಉಳವಿ 6/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0014 792927807561 520101224582808

608 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸಿೋತ್ಾರಾಮಯಯ ಬಿ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 10/1,11/2,15/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.0054 795594047476 121401010001764

609 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಎ ಪಿ ವಿೋರಪಪಗ್ೌಡ ಗುಂಜನ ರು ಕ್ಸಬಾ 200, 259 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.12 0.0013 443421427695 19042200014523

610 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಂಗ್ಾರಮಮ ಗುಡುವಿ ಕ್ಸಬಾ 243/2, 291/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0014 512470757579 0573101022858

611 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಟಿ ಎಸ್ ಬಂಗ್ಾರಸಾವಮಿ ಕ್ಂತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 50/2,67/2,6/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.47 0.0081 502175457260 20197089111

612 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ಗುಡುವಿ ಕ್ಸಬಾ 323/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.0011 580251491171 10827101004711

613 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಸವರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 60/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.0011 923605089715 54031976359

614 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಸವರಾಜಪಪ ಕೆ ಡಕ್ಣ್ ಕ್ಸಬಾ 149/6,150/3,151 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.91 0.0083 414074186055 0573101016054

615 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶಾಕರಾ ಬೋಗಂ ಹಳೆಸ ೋರಬ ಕ್ಸಬಾ 20/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 .0.02400 547483283852 0573101005890

616 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಚಾಮರಾಜಗ್ೌಡ ಹಿರಿಯಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 7/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0012 615463854449 040600101002684

617 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಓಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 15/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.71 0.0085 384099835016 0573101017617

618 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ದ್ಾನಪಪ ಯಲವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 51/2,47/1,117/1,54/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.36 0.0016 554718745812 0573101014079

619 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಹುಲಲೋನ್ ಗಂಟಯಪಪ ಕೆ ಡಕ್ಣ್ ಕ್ಸಬಾ 14, 198/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 232523352036 19042200009978

620 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸಿ ಹೆಚ್ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ುದ್ುರೋಗಣ್ ಕ್ಸಬಾ 61/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.43 0.0029 741435392526 7442500100235601

621 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸಿ ಹೆಚ್ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ುದ್ುರೋಗಣ್ ಕ್ಸಬಾ 36 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 741435392526 7442500100235601

622 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಹ ವಪಪ ಜ್ಜ ಕೆ ಡಕ್ಣ್ ಕ್ಸಬಾ 161/2,3/1,231 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.39 0.0015 582306867814 0573101015370

623 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಜ್ ಸಿ ಮುರುಳಿಧರ ಜಂಬೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 520851367399 0573101020036

624 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಪಿ ಲ ೋಕೆೋಶ ಹಳೆೋಸ ರಬ ಕ್ಸಬಾ 253 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.0017 706453025948 0573101032556

625 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಲ ೋಕೆೋಶಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ರವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 83 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.0043 854357743056 7442500100694801

626 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಂಜಪಪ ಗುಂಜನ ರು ಕ್ಸಬಾ 193 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.0010 948921620003 1515101005984

627 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಂಜಪಪ ಕಾಸಾವಡಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 33/3,11/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.91 0.0109 791728976634 0573101023289

628 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಆನಂದ್ಪಪ ಹರ ರು ಕ್ಸಬಾ 63, 19/8 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0012 793761055804 0573101021168

629 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾಗರಾಜ್ ಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ರವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19,82 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0020 330354213238 54031952351

630 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಎ.ಜ್ಜ  ನಟರಾಜಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ರವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 85,86,11 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 4.00 0.0027 580251491171 0573101009367

631 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಪರಶುರಾಮ ಗುಂಡಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 24/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 101209197067 0573101018557

632 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಪರಭಾಕ್ರ ಕಾಸಾವಡಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 31 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 634888932702 0573101030028

633 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಟಿ. ಪುಂಡಲಕ್ಪಪ ಜ್ಜರಲಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 31/p block3,5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 742277568706 7442500100190501

634 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ ಎಂ ರಾಮಪಪ ಕ್ಲಲಂಬಿ ಕ್ಸಬಾ 64 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.0013 203349900120 64059320936

635 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಯಂಕೆೋನ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಡಕ್ಣ್ ಕ್ಸಬಾ 50 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.0064 525275717795 10827100001894

636 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಟೆ ೋಕ್ಪಪ ಹಿರೋಶಕ್ುನ ಕ್ಸಬಾ 48 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.0013 799885110114 0573101020635

637 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಎ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬ ಮಮಸಿಯಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 17/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0103 418558633935 4220101001806

638 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 361/1,434/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.47 0.0156 712274517935 31993092377

639 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಸವರಾಜಪಪ ಎಂ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 62 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.0039 899619060595 10835100004248

640 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಡಿ ಚದ್ಾನಂದ್ಪಪ ಕೆ ೋಡಿಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 25/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.27 0.0032 204865720086 0062500100900501

641 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಜ್ಞಾನೆೋಶವರಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟೆಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 52/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0130 840505027709 4220101000296

642 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ ೋಡಿಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 25/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.45 0.0174 652642416241 10518100003358

643 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಜಯಶ್ೋಲಗ್ೌಡ ಲಕ್ಕವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 101/4,3/2P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.18 0.0032 320635312990 0580101007175

644 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕ್ಲಾವತಿ ಕೆ ೋಡಿಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 25/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.25 0.0030 239936432433 35170119546

645 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಲ ೋಕ್ಪಪ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 426/9 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.0065 257694513632 10835100000525

646 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಲಲೋಶಪಪ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 426/11 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.0049 351849294899 10835100000776

647 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಎನ್ ಸಿ ದ್ಯಾನಂದ್ಗ್ೌಡ ನೆಲಲಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 55 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0019 875469613276 040600101000757

648 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನವಿೋನ್ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 435/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.0047 427385440205 10835101047761

649 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಎನ್ ಸಿ ನಿಜಗುಣಗ್ೌಡುರ ನೆಲಲಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 38 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.84 0.0022 666344181750 0062500101250501

650 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಪರಭುಗ್ೌಡ ಚಕ್ಕ ಇಡಗ ೋಡು ಆನವಟಿಟ 126,122,164 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0016 375556827940 0062500101333101

651 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಪರಭಾವತಿ ಡಿ ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 62/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0022 496360527396 10518101049088

652 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸಿೋತಮಮ ಯಾನೆ ರೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಟೆಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 52/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0013 959529549154 0062500101255201

653 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಉಮೋಶಗ್ೌಡ ಬನ ಿರು ಆನವಟಿಟ 126/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0076 473247309056 0580101009958

654 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಜ್ಜ ವಿೋರಪಪ ಹಿರೋಮಾಗಡಿ ಆನವಟಿಟ 47/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0070 225375111964 4220101001838

655 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಹರಳಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 56/2,34/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.0081 744132725152 10827101023141

656 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಅನಸ ಯಮಮ ಹೆ ರಬೈಲು ಚಂದ್ರಗುತಿು 8 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.26 0.0015 414378182788 1515101012670

657 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಆಶಾ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 6 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0014 468186647984 1515108010797

658 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಅಶ ೋಕ್ಗ್ೌಡ ಹೆ ರಬೈಲು ಚಂದ್ರಗುತಿು 44/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.18 0.0019 486392816716 1515101009217

659 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 171 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.26 0.0031 815969005383 1515101007074

660 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸಿ ಹೆಚ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 239/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.0052 717372423863 132701010003027

661 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ದೋವಕ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 329 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.0024 964036748689 10827101017405

662 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ದ್ಾನಶೋಖರಗ್ೌಡ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 95/5,96,97 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.51 0.0061 319822709558 1515101011963

663 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ ವಿ ಗ್ೌಡ ಯಾನೆ ವಿೋರಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 195/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.0011 292613627818 54031935335

664 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಗುರುನಾರ್ ಗ್ೌಡ ಬಾಸ ರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 173/2,5/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0084 634413929904 54058783458

665 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಜಯಾನಂದ್ಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಡಸ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 68/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0037 566919894457 10827101002731

666 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆೋದ್ಾರಪಪ ಬನ ಿರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 146 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.0050 360730274819 1515101003533

667 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಹಾಬಲೋಶ ವರಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಬಾಳೆ ಚಂದ್ರಗುತಿು 49,48/3,48/2,48/1,47,45/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.0016 403892513655 1515101000042

668 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಹೆೋಶಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ರವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.0082 316699561066 10827101027776

669 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾಗರಾಜಪಪ ಎಂ ಹರಳಿಗ ಚಂದ್ರಗುತಿು 22/1,88/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.0010 749449186811 0573101032338

670 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾಗರತಿ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 184/1,193/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.63 0.0020 420947204773 0573101012481

671 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾಗರತಿಮಮ ಕ್ಕ್ಕಸಿಯ ಚಂದ್ರಗುತಿು 5/1A ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.26 0.0031 330500291585 0573101021795

672 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾಗೋಶ ಮಂಗಳ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 50,54/1,56/1,55 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.0054 586637926489 1515101001914

673 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 408/4,5,406/4,162/2, ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.57 0.0019 834074351091 1515101006525



674 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಪಾವಯತಮಮ ಕ್ಡಸ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 159,87P1,31,24/P1,32/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.0010 718015466690 19042200090590

675 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಪುಟಟಪಪಗ್ೌಡ ಚಕ್ಕಲಗ ೋಡು ಚಂದ್ರಗುತಿು 6/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 3.16 0.0038 821569599769 10634100000273

676 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ರುದರೋಶ ಸಾರೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 17 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0014 616326136076 0573101031368

677 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಎಸ್ ವಿ ನಾಗರಾಜಗ್ೌಡ ನೆಗವಾಡಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ
256/1,231,235,257/5,226,

234,221/3,279
ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 4.00 0.0037 564915435347 0062500101319801

678 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸದ್ಾಶ್ವಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಕ್ಕಸಿಯ ಚಂದ್ರಗುತಿು 5/1/B ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.0054 635446537094 54059827271

679 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸಂತ ೋಷ್ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಾಳೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 8/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.24 0.0015 925058186004 64116050825

680 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಬಾಳೆ ಚಂದ್ರಗುತಿು
50/3,50/1,50/2,46/3,45/2,

47
ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.0016 522602809511 1515101000043

681 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.96 0.0024 281379785916 1515101007053

682 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ರೋಧರ ಬಾಪಟ್ ಅಬಸಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 244/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.0040 255297477468 19042200061743

683 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸುರೋಶಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ರವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 825921729773 1515101004119

684 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 402/4,406/1,168 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.05 0.0013 378106885562 1515108012020

685 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸುವಣಯಮಮ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 138/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.0083 447963912855 1515101005077

686 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಉದ್ಯ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 10,12,11 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.16 0.0026 616420026385 1515101007051

687 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಿೋರಪಪ ಮಾಗಡಿ ಉಳವಿ 18/2P,16/P24 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0014 837444714299 10654100000163

688 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಚನಿವಿೋರಪಪಗ್ೌಡ ಹಿರಳೆ ಉಳವಿ 21/4,18/5,32/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.0081 220329719563 10654100001335

689 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಗ್ಾಮಪಪ ಕೆ ೋಳಿಸಾಲು ಉಳವಿ 26/1a ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0041 874009085438 7442500100341601

690 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಗುರುನಾರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾಸರಗುಪ್ಪ ಉಳವಿ 202,203,204,182 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.06 0.0011 673766545919 7442500100324801

691 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಹುಚಚರಾಯಪಪ ಕ್ಪಪಗಳಲ ಉಳವಿ 2/P1,2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.0010 774103368860 19042200062561

692 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ರೋಧರಜ್ ೋಯಿ್ ಬಿ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 42/2P2,4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.0054 404780584895 121401010004581

693 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ ಲಲಮಮ ಕೆೈಸ ೋಡಿ ಉಳವಿ 82/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.0081 718402018914 19042200062542

694 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಹೆಚ್ ಬಿ ಲಂಗರಾಜ ಹಿರಳೆ ಉಳವಿ 18/3A3,33/1,32/1B ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0016 915896561796 142901011004008

695 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಎಮ್ ವಿ ಓಂಕಾರಪಪಗ್ೌಡ ಮೈಸಾವಿ ಉಳವಿ 39 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0024 693572254032 121401010004048

696 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಾಹಾಬಲೋಶವರ ಎ ವಿ ಅಮಚ ಉಳವಿ 16/2,21,19,32/2,2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.0091 473774257019 10968101013481

697 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಹಾದೋವಮಮ ಮೈಸಾವಿ ಉಳವಿ 18 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.36 0.0011 761781952715 121401010005326

698 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾಗರಾಜ ಶ್ಗ್ಾಗ ಉಳವಿ 134 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.85 0.0012 749159822855 10916101004863

699 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಫಕಕೋರಮಮ ಮಾಗಡಿ ಉಳವಿ 16/P21,18/1P3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.0017 272728350916 0573101021945

700 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಹೆಚ್ ಪಿ ಪುಟಟರಾಜು ಹೆಗ ಗೋಡು ಉಳವಿ 51 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.0014 438556653075 54031936145

701 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಚಮಣ ರು ಉಳವಿ 1/1,5/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0017 754539051068 0573101021730

702 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ರಮೋಶ ಕೆೈಸ ೋಡಿ ಉಳವಿ 34/1,4/2,6/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.0076 725607546877 121401010005739

703 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ರಂಗಪಪ ಮಾಗಡಿ ಉಳವಿ 18/1P1,16/P20 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.0011 771359724127 10654100000195

704 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸಣಣಪಪನಾಯಕ ಚಟ ಟರು ಉಳವಿ
29,27,21,20/1,38/2,3,32/1

,159
ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0021 471133791179 10805100001734

705 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಿ ಶ್ವಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಕಾಸರಗುಪ್ಪ ಉಳವಿ 40,42/P,37 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.0083 747490042908 0573101021983

706 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಮಾಗಡಿ ಉಳವಿ 27/1,18/2P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0051 278200313606 0573101003605

707 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸ ೋಮಪಪ ಕ್ಪಪಗಳಲ ಉಳವಿ 7/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.0060 932919342321 0573101036488

708 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ರೋಧರ ಭಟ್ ಕೆೈಸ ೋಡಿ ಉಳವಿ 100/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.70 0.0054 842634498120 0574101037334

709 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ರ್ಂಕ್ಟಗರಿಜ್ ೋಯಿ್ ಬಿ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 42/2P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.90 0.0081 704151765280 7442500100025501

710 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಇಂಡುವಳಿಿ ಉಳವಿ 41/2,7/2,6/1,6/2,1/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.0091 846986736444 64122200096

711 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ವಿಶವನಾರ್ಗ್ೌಡ ಹಿರಳೆ ಉಳವಿ 33/2,32/3P,18/2P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.0081 513629982642 0573101021839

712 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಟಿ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 84 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0015 746575848626 0580101002565

713 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ಸಾರೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 135/2,81,25 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.62 0.0019 276602617166 10827101013092

714 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 64 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.0039 866403093492 0580101003830

715 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಚನಿಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಸಾರೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 52,248,246/1,75/2,113 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.26 0.0015 602456056425 0573101022355

716 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 79/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.0077 985977889779 0580101008867

717 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕ್ವಿತ್ಾ ಹರಳಿಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 77 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 750174699523 54058237001

718 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಲಂಗರಾಜ ವಿ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 58/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0160 981132231917 0580101008899

719 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಹೆೋಶಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 86/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.1200 533262665539 0580101009428

720 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಲಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 119/2,232/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.57 0.0019 728393742097 845210100001255

721 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮುತುಮಮ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.21 0.0015 424479076150 0580101003964

722 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾಗರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 52 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.29 0.0015 493865472300 0580101007145

723 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾಜ್ಜೋಮಾ ಬಾನು ಹಳೆಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 69/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.0089 795411688884 0580101018397

724 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಿಸಾರ ಅಹಮದ್ ಹಳೆಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 69/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.17 0.0081 736393589661 64208623402

725 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ರೋಕ್ಂಠಗ್ೌಡ ಸಾರೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 1,240/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.26 0.0014 840548192734 0573101022345

726 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಪರಭಾಕ್ರಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 62 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.23 0.0093 244916575223 0580101003308

727 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ವಾಜ್ಜಗ್ೌಡ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 11 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.83 0.0022 72130067087 520101056325866

728 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ವಾನಂದ್ಗ್ೌಡ ಶಾಯನುವಳಿಿ ಜಡೆ 40/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.0059 688187467952 0580101008539

729 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಟೆ ೋಪಯಯಗ್ೌಡ ಸಾರೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 240/2,22 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.0086 774407719326 64102417966

730 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ವನಜಮಮ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 64 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.0074 873031634642 0580101016738

731 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 11/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.0058 56111076420 0580101010079

732 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಯಶ ೋಧರಮಮ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 161,168,161 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.0083 625540542530 0580101009086

733 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಯೋಗೋಶ ಎಂ ಕೆ ಓಟ ರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 57/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.0055 940227980613 19042200066930

734 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆರಿಯಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 79/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.21 0.0025 963916466746 10827100003305

735 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಸಂಪಗ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 3/1,129/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.0076 877762581830 10969101033689

736 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸಿ ರೋಣುಕ್ಮಮ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 306/40,248/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.0080 661938277626 132701010002785

737 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಸವರಾಜಪಪ ಹಸವಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 46/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.0080 207179064809 32841601292

738 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಂಚಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 14,13 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.25 0.0015 936437685516 64020843699

739 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸಾವಿತರಮಮ ತಕ್ ಕರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 99,57/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.55 0.0019 420517853521 7442500100096501

740 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಪರಭಾಕ್ರ ಕೆ ಎಂ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 31/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.51 0.0061 217010560607 7442500100089101

741 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆರಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ಹರಳಿೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 75/1,9/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.0076 607618325480 64135701280

742 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕ್ರಿಬಸಯಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 359/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 409075290085 132701010005948

743 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಟಿ ಹೆಚ್ ಗುರುರಾಜ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 140 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.0012 411724043436 132701010003682

744 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆರಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ತ್ಾಳಗುಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 114/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.0055 299085232082 10969101026634

745 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ರಂಜ್ಜತ್ಾ ಕೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 126/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.0052 690183716611 10969101026661

746 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕಾತಿಯಕ ಕೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 84/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.0055 567025370227 10969101026652

747 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮೊೋಹನ ತವನಂದ್ದ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 85/1,108 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.0098 309604147357 10969101001413

748 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಅಣಣಪಪ ತವನಂದ್ದ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 60 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.0015 205875582352 10969101000627

749 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾಗರಾಜ ಟಿ ಸಿ ನೆಗವಾಡಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 154/3,426/10 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.11 0.0013 255875700991 10835100005680

750 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ರಾಜ್ೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 85/1,86/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0011 471137156682 0580101001787

751 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಂಜಪಪ ವರದ್ದಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 50 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.83 0.0100 309166233562 0580101003470

752 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಂಜುನಾರ್ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 119/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.0050 253054746886 845210100003567

753 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಅಜ್ಜತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 35 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.0044 660962402604 845210100003725

754 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಗಣೆೋಶರಾವ್ ಜಡೆ ಜಡೆ 74 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0017 600278820125 0580101000161

755 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸದ್ಾಶ್ವಪಪಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 84 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0014 729057338740 0580101010646

756 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮೃತುಯಂಜಯಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 84 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.66 0.0014 726384490518 0580101010220



757 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆರಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 169 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.96 0.0024 552702541492 0580101004278

758 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾಗಮಮ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 48 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0047 837464406999 0580101007913

759 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಹಬಿೋಬುದ್ದಿೋನ್ ಜಡೆ ಜಡೆ 119/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 437590137306 64001710718

760 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಿಶ್ಚತ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 119/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 517843776345 845210100003726

761 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಂಜುನಾರ್ಗ್ೌಡ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 40/1,72/2,41 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.0095 417869303385 0580101004513

762 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸವಪಿ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 9,10/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.0081 581643238489 0580101008889

763 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸವರ ಪ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 75/1,76/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.0060 493702053172 0580101008890

764 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ವಿೋರಭದ್ರನಗ್ೌಡ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 80,72/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0024 501638134052 0580101000265

765 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ವರಾಜ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 112/3,40/4,41/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.0073 796816784529 0580101007869

766 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮೊಹಮದ್ ಷ್ಫೋ ವರದ್ದಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 32 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.0080 444413865762 64166264527

767 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಜಡೆ ಜಡೆ 25/2,24,93,92/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.73 0.0086 255197556120 0580101007549

768 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಚನಿಬಸಪಪಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 64 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.0039 225424119463 0580101004719

769 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಲಂಗರಾಜ ಜ್ಜಗರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 48/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.05 0.0098 676002419218 0580101010019

770 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 150 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.23 0.0015 963003170939 37478092814

771 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ ಎಮ್ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 12/1B,12/1C,2/2B ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0012 419764083191 0580101009245

772 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾಗ್ಾಜುಯನಗ್ೌಡ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 232/3,119/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0024 843582826052 845210110001225

773 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಅರುಂಧತಿ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 79/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0047 402163234521 0580101012202

774 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ವರುದ್ರಗ್ೌಡ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 37/1,40/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0047 969990457225 0580101004521

775 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಲಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 79/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.0053 995129488626 0580101006110

776 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶಾಂತಪಪ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 186/1,206 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.31 0.0016 261802443851 64150222888

777 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಭದ್ರಪಪ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 187 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.0066 623594593545 54058782761

778 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಗ್ೌರಮಮ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 14/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0013 316502019176 0580101008817

779 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸುರೋಶಗ್ೌಡ ಕ್ಮರ ರು ಜಡೆ 79 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.48 0.0057 835434373994 0580101005919

780 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 9/1P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.84 0.0017 508269139956 0580101002498

781 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಗಣಪತಿಗ್ೌಡ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 12/2P2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.93 0.0087 485530372441 0580101007062

782 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಹೆಚ್ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 11/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0087 390555818054 36905485129

783 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಜಯಮಮ ಕ್ಮರ ರು ಜಡೆ 80,79/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0024 471951154062 0580101003819

784 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಈರಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 34 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 902063156135 0580101009979

785 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಿ ಹೆಚ್ ಶ್ವಾನಂದ್ಗ್ೌಡ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 91/1,88 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0011 513777505807 64060480614

786 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕ್ಸ ುರಮಮ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 10 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0020 325853111632 0580101012203

787 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಗಂಗಮಮ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 21/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.0070 697080157387 0580101014972

788 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ವರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 85,86/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.46 0.0080 265677830328 0580101008179

789 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಭೋಮಪಪ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 37 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.0094 930223078550 0580101008832

790 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಿ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 80/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0043 491234325193 0580101006426

791 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಂಗ್ಾರಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 35/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.48 0.0014 800901050869 0580101002273

792 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸರ ೋಜಮಮ ಕಾಲಗಗೋರಿ ಜಡೆ 52/P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0077 220085128273 64173746476

793 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ವಿಜಯಾ ಸಾಲಗ ಜಡೆ 118/P3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0014 940335835349 0580101003199

794 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 11/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0012 985977889779 0580101008867

795 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಂಗ್ಾರಮಮ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 3/2P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.0033 613648657234 0580101016337

796 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾರಾಯಣಪಪ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 30 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0018 599545419985 121401010003970

797 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ.ಜ್ ಶ್ವಕ್ುಮಾರಗ್ೌಡ ಕಾಸರಗುಪ್ಪ ಉಳವಿ 46,19P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.0054 691224666090 520101055956188

798 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಜ್ಜ ವಿೋರಪಪ ಹಿರೋಮಾಗಡಿ ಆನವಟಿಟ 47/1,43 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 3.96 0.0020 225375111964 4220101001838

799 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ಚಟ ಟರು ಉಳವಿ 51/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.0024 410932546542 10805100001342

800 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸದ್ಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಬನ ಿರು ಆನವಟಿಟ 6/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0014 298352055263 0580101010692

801 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಚಂದ್ರಪಪ ವಿ ಮಲಾಲಪುರ ಆನವಟಿಟ 207/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0016 780427265298 31526868141

802 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ದ್ದೋಪಕ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 4,6,7,8,9 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.0054 332599510913 19042200020345

803 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಎ.ಎಸ್ ಕ್ಮಲಾಕ್ರರಾವ್ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 10 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.0098 477140282222 19042200001766

804 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಶಾಯನುವಳಿಿ ಜಡೆ 25 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0019 485497874320 0580101012846

805 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಬಾಲಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಶಾಯನುವಳಿಿ ಜಡೆ 33/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 840746909520 32205506096

806 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ನಾಗರಾಜಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 77/2,61/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0019 583644476405 64130309626

807 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆರಿಯಪಪ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 58 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.0076 725835587832 0580101008862

808 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಕೆ ಡಕ್ಣ್ ಕ್ಸಬಾ 50/1ಪ್ೈಕ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0014 86585030768 0573101011979

809 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಹಿರೋಶಕ್ುನ ಕ್ಸಬಾ 51/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.41 0.0049 846345034902 19042200061314

810 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಸಾವಿತಿರಕ್ಟಿಟ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 113/191 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 4.00 0.0027 659518392712 54037019010

811 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಜ್ ಸಿ ಮುರುಳಿೋಧರ ಜಂಬೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.41 0.0049 520851367399 0573101020036

812 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಗಣಪತಿ ಭಟಟ ತಲಕಾಲುಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 1/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.0027 843822311992 520101055993520

813 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಶ್ರೋಪತಿ ಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಕೆ ಎನ್ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 8,2/3,41/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.0012 983759358519 7122500100982101

814 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಗಜಾನನ ಡಿ ಎಮ್ ಬಿ ದ ಡೆಡೋರಿ ಉಳವಿ
37/4,43,8,22,66,79,39/7,7

/2A3
ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.96 0.0158 660859794683 121401010005141

815 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಹೆಚ್.ಎಮ್. ಭುವನೆೋಶ ಹಿರಳೆ ಉಳವಿ 5,22,34 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.07 0.0013 703340900508 10654100003230

816 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಕೆ.ಆರ್ ಅಮಿತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ೋಲಗುಣಸಿ ಕ್ಸಬಾ 124 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.72 0.0021 544732950091 3758101002212

817 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಮಾರುತಿ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 364/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0014 764899241265 520101056357083

818 NHM ಮೈಲುತುತು ಖರಿೋದ್ದ ಬಾಬುು ಹೆ ಳಿಯಪಪಗ್ೌಡ ಶಾಯನುವಳಿಿ ಜಡೆ 6 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0019 853263487156 38075404483

819 NHM ಸುಂಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 56/1 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.60 0.2250 971734919939 10969101033908

820 NHM ಸುಂಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 545 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 0.1500 881066748661 7442500100060701

821 NHM ಸುಂಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪುಷಾಪ ಯಾನೆ ರತಿಮಮ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 196/1 ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 0.1500 577396117896 520101056341101

822 NHM ಸುಂಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಯೋಗೋಶ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 81/1 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 0.1500 860338246284 520101056325262

823 NHM ಸುಂಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ರಬಡಿಡ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 69/3 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 0.0075 626463691299 520101056326196

824 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ರಾಜ್ೋಶವರಿ ಆಚಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 134/3 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.1224 884273248490 64013112160

825 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಿಂಗಪಪ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 58 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.0612 587381635031 3151101004641

826 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಈಶವರಪಪ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 220/1 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.0612 353614810216 3151108000761

827 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕೆ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬಾರಹಮಣಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 107, ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.80 0.2448 754674440433 30768059659

828 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಸುಂದ್ರಾಜ್ ಡಿ ಬಿಳಿಗಲ ಲರು ಬಾರಂಗ 43 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.1224 981232426764 54014386588

829 NHM ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಗೋಶವರ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 106 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.0416 356836938779 0583101010979

830 NHM ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಳಿ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 119/2 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.0208 741838649889 0583101015500

831 NHM ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಚೌಡಪಪ ಜ್ಜ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 138/3 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.0416 991293840259 0583101007726

832 NHM ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜ್ೋಂದ್ರಪರಸಾದ್ ಜ್ಜ ಸಿ ಬಳಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 34/9, 34/8 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.60 0.0624 385641016980 30458530411

833 NHM ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಾಬಲಗರಿ ಯು ಜ್ಜ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 68/1 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.0416 581740913682 10791101013357

834 NHM ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಹನುಮಪಪ ಸಂಗಳ ಕ್ಸಬಾ 50/2P ಸಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.0416 788145137304 54058049845

835 NHM ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಬಸಪಪ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 108/2 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.0416 900061224103 4628108000419

836 NHM ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಸನಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಶ್ರ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 87/X6 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.46 0.0478 613169674567 19032200103289

837 NHM ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಭೈರಪಪ ಕೆ ಆರ್ ಹುಣಸ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 31/2X1 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.0416 302278225365 0560101014267

838 NHM ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 86/4 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.26 0.0270 511334766699 10910101017007

839 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಶ್ರ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 87/X1 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0721 607593581226 19032200103274

840 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಈಶವರಪಪ ಗ್ೌಡ ಅಡ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 69/X2, 31/1 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.60 0.0432 289662635263 520101033256787

841 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 63 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0288 881271829112 3151101000020

842 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಆಕ್ಷ್ಯ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 47 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0141 703791956917 328400101003005



843 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಆಶ್ರತ್ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 46 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.38 0.0134 662427141138 328400101003006

844 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಸಿ ಎಸ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು
61,66,15/4,

18,15/3,
ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.60 0.0211 957282980034 19132200003553

845 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶಶ್ಧರ ಸಿ ಎನ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 15/3,16,15/1 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0141 976440342784 19132210008148

846 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸುಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 3/2/2C ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0352 555498962743 036900101001280

847 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸವಿತ್ಾ ಹೆಚ್ ಗುತುನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.50 0.0176 358739287806 10839100006802

848 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಗುತುನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0141 727901465413 10839100006803

849 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋಧರ ನಾರಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 73/2 ಹಿ.ವ. ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0352 550347752588 10995101001486

850 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜಶೋಖರ ಹಾರ ೋಗ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0352 227002790764 7122500101312501

851 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಬಾರಹಮಳ ಇಳಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 159 ಅ.ಸಂ. ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0282 958705052233 0532101013173

852 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸಣ್ಣ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 81 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0282 323009279562 1949108003583

853 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 78 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.70 0.0246 408873480701 7122500103017501

854 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಸಿು ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 75/4 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.62 0.0219 378948582095 1949101002144

855 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮ ತಿಯ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 81/14,75/2,74/2,74/3 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0352 589408077209 7122500100742801

856 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಗಳ್ಾಲಗುಂಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 115 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2.00 0.0704 771701396183 36947054964

857 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗೋಂದ್ರಭಟಟ ಅರಳಿೋಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 48/3,1/2,1/3 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.60 0.0563 616679149259 7122500101106601

858 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರಾವ್  ಜ್ಜ ಬಾಪಟ್ ಅರಳಿೋಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 21 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2.00 0.0704 835428625339 5201012245555257

859 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 27 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0141 770865252539 10528100003330

860 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ದೋವರಾಜ ನಾಡಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 10/1. ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0282 407965262235 19132200028880

861 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಸಿ ಎಸ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 141140 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0141 837853569033 19032200035027

862 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪಯಯ ಶಟಿಟ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು
236/1A1,247/3,

236/2,508/1
ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0352 708872876361 19032200014348

863 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಸಿ ಎಸ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 18 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0352 223946406595 19132200027219

864 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಬ ಬಿಬಗ ಕ್ರ ರು 158 ಹಿ.ವ. ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0141 843845947529 19132200020360

865 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಪದ್ಮರಾಜ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 178 ಅ.ಸಂ. ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0282 237815420864 328400101000638

866 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಆಕ್ಷ್ಯ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 47 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0115 703791956917 328400101003005

867 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಆಶ್ರತ್ಾ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 46 ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0115 662427141138 19132250001151

868 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಗರಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 59,42/2X ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0230 961767065746 328400101001028

869 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಈಶವರಪಪಗ್ೌಡ ಅಡ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 31/1. ಸಾ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0115 289662635263 337700101000610

870 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಮರಿಯಪಪ ಚನಿಗ ಂಡ ಕ್ರ ರು 280/1, ಹಿ.ವ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.1200 886206082383 1949101003665

871 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಮಂಜನಾಯಕ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 301/5, 309/9, 303, ಹಿ.ವ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.1600 607890544318 328400101002992

872 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಯೋಗರಾಜ ಸಿ ಜ್ಜ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 313, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 9753431883188390 520101033202466

873 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಗಣಪತಿ ಜಂಬಾನಿ ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 838753144243 036900101006366

874 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಸಿ ಕ್ಣ ಣರು ಆನಂದ್ಪುರ 69/RS ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 242829511944 54033684195

875 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ರೋಕ್ರ ಕೆ ಟಿ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 9/1. ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 674400777148 142901011001832

876 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕ್ನಿಪಪ ಎಂ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 120 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 949914472021 121401101000269

877 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಎಂ ವಿ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 104/2B, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.1600 933417905798 7122500101058601

878 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕೆ ಬಿ ಮಹೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 106/1, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 457038782549 0560101012161

879 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ವರಾಮಪಪ ಹೆಚ್ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 499/1, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 957675633886 4021100011033

880 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಜ್ಜ ಮಂಜ ಭಟ್ ಕೆಳಗನಗ ಳಗ ೋಡು ತ್ಾಳಗುಪಪ 6/2B ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 955359121513 19032200117998

881 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸುಬಬರಾಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 13 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 773637356334 19032200002226

882 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಉದ್ಯ ಕ್ೃಷ್ಣ ಎ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 219/2B ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0600 882185569908 10910101025404

883 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಿಮಯಲಮಮ ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 24 ಅ.ಸಂ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 314409562290 532101021528

884 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಗಣಪತಿ ಬ ಬಬಗ ಕ್ರ ರು 191 ಹಿ.ವ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0600 302791384146 328400101002160

885 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಚೌಡಮಮ ಬ ಬಿಬಗ ಕ್ರ ರು 204 ಹಿ.ವ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 444809680917 04021100013810

886 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 74/2, 74/3,75/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.1600 589408077209 7122500100742801

887 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಹಿರೋನೆಲ ಲರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 350/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 202881669295 64025689915

888 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಲಕಮೋಕಾಂತ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 72/3 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.42 0.0840 219108066320 10528100002099

889 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಘನರಾಜ ಆರ್ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 82, 81 ಹಿ.ವ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0600 991196494036 10528100002376

890 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಗ ೋಪಾಲರಾವ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಳೆೋಇಕೆಕೋರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 92/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.38 0.0760 490316490780 19032200054893

891 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ
ಪಡವಗ ೋಡು, 

ಮರ ರು
ಕ್ಸಬಾ 1/1/1A,5,6/1,46/1,38/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.99 0.1980 870869176593 548906114

892 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಚೌಡನಾಯಕ ಚನಿಗ ಂಡ ಕ್ರ ರು 552/P2 ಹಿ.ವ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 545960240910 19132210026361

893 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ರಾಜು ಜ್ ಪಿ ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು 324, 6 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 831127190944 1949101004626

894 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಜ್ಜೋರ್ೋಂದ್ರ ಚನಿಗ ಂಡ ಕ್ರ ರು 283/1, ಅ.ಸಂ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 402749687502 1949101000747

895 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಸುಮಿತರ ಚನಿಗ ಂಡ ಕ್ರ ರು 338/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0600 486550129193 19032200129994

896 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಸುಧಾ ಚನಿಗ ಂಡ ಕ್ರ ರು 290/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.18 0.0360 228841875641 1949101001588

897 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗಡಡನಾಯಕ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 42/1 ಹಿ.ವ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.55 0.1100 556800389358 520101249066073

898 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಪುರಾಣ್ಕ ಗುಡಿಹಿತುಲು ಬಾರಂಗ 21/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.1600 983849839546 194910100981

899 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಯೋಗರಾಜ ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 22/2, 20/5 ಅ.ಸಂ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 894318722423 0532101015433

900 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗುಡಿಹಿತುಲು ಬಾರಂಗ 11/P3 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.1200 300535639345 1949101000865

901 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಮಹಾಬಲಗರಿ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಕ್ಳಸವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 69/5 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0400 362860981114 19132200000900

902 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕೆ ಲಲಪಪ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 216 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 583139254937 328400101000714

903 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಗ್ೌರಮಮ ಬಾಯಡರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 6/9. ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0400 793669694613 001200101018140

904 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ರೋಣುಕ್ಮಮ ಬಾಯಡರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 4/1P2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0400 224140176944 520101224475165

905 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎ ಆರ್ ತುಮರಿ ಕ್ರ ರು 1/1. ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0600 814220715566 19132200000302

906 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕೆರಿಯಮಮ ಮರತ ುರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 92/6 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 821652284100 0560119018850

907 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಚನಿಪಪ ಎಂ ಆರ್ ಕೆ ಲಯಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 1/3. ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.33 0.0660 638681729899 04021100008284

908 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ರಾಮ ಜ್ಜ ಚಮಲ ಕ್ರ ರು 264/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.55 0.1100 447341895415 19132200004237

909 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಬಸವ ಚಮಲ ಕ್ರ ರು 264/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 703429670817 19132200058242

910 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಗ ೋಪಾಲ ಚಮಲ ಕ್ರ ರು 264/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0400 757177574861 19132200059861

911 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಧಮಯಪಪ ಡಿ ಖ್ಯೈರಾ ಆನಂದ್ಪುರ 99 ಪ ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 379977961582 54033688951

912 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಸುಂದ್ರ್ ರಾಜ್ ಡಿ ಬಿಳಿಗಲ ಲರು ಬಾರಂಗ 43 ಪ ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0600 981232426764 54014386588

913 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಗ್ೌರಮಮ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 79 ಪ.ಜಾ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 496747874174 19132200044035

914 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಸಣ್ಣ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 81 ಪ ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0400 323009279562 1949108003583

915 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ತಿಮಮಪಪ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 78 ಪ ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.1600 408873480701 7122500103017501

916 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ರವಿೋಂದ್ರ ಕಾಶ್ ಮಾವಿನ ಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 1/1, 3/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.0666 260923500627 3062500100127200

917 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮಂಜಪಪ ಜ್ಜ ಮಾದ್ರಸನಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 8/* ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.0666 572928555194 520101224472972

918 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಆರ್ ದ ಂಬ ತ್ಾಳಗುಪಪ 27/1A ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0333 458580283707 040200001755

919 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಜ್ಜ ಜ್ಜ ಕೆಳಗನಗ ಳಗ ೋಡು ತ್ಾಳಗುಪಪ 6/1B ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0333 378781929626 10791100000366

920 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಭಾಸಕರ ಜ್ಜ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 200, 214 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0333 712739676615 7122500101179101

921 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಅಕ್ಲಯಯ ಬಾರಹಮಣ್ಳಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 149/4, 150 ಅ.ಸಂ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0333 814158422103 0532101014447

922 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಪರಶಾಂತ ಬಾರಹಮಣ್ಳಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 154/2 ಅ.ಸಂ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0166 294784084264 0532101019019

923 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾಗರಾಜ ಎ ಬಾರಹಮಣ್ಳಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 154/3 ಅ.ಸಂ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0166 275123904683 0532101019549

924 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ಹೆಚ್ ನಿತ್ಾಯನಂದ್ ಕೆ ೋಳ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 113 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.27 0.0225 495083419372 10528100003680

925 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ಗಣ್ವಾರ ಆವಿನಹಳಿಿ 25/5 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.53 0.0441 512126689810 0574101031804

926 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ನಾಡಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 30,76/1, 75, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1.20 0.0998 688363654945 19132200037621



927 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಡಾಕ್ಪಪ ಜ್ೈನ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 98/3, 308/X2 ಅ.ಸಂ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0333 323116477549 19132200012000

928 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಈರಮಮ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 134/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0333 571673587349 0560101009345

929 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಶ್ರೋಧರ ಎನ್ ನಾರಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 72, 73/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.0666 550347752588 10995101001486

930 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸುಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 12/6, 112 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.0666 461761889675 19032200004330

931 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ ಮಹಾಬಲಗರಿ ಯು ಜ್ಜ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 68/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.7500 581740913682 54037035338

932 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ ಕ್ನಿಪಪ ಸೈದ್ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 438, 210,210/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.7500 655672516899 0560101011780

933 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮ ತಿಯ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 81/10 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.3750 589408077209 7122500100742801

934 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಿೋಲಮಮ ಹಿರೋನೆಲ ಲರು ತ್ಾಳಗುಪಪ
153/2,153/4,

153/3
ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.9750 776057865407 0583101018476

935 NHM ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 29/X6,16 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.7500 977474105443 54033702829

936 NHM ಪಾಲಹೌಸ್   ಘಟಕ್ ನಿಮಾಯಣ ಉಮೋಶ್  ಬಿ ಆರ್ ಬಂದ್ಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 120/5 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 720  ಚ.ಮಿೋ. 3.3895 0583101013024

937 NHM ಪಾಲಮನೆಯಲಲ ಬಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಉಮೋಶ್  ಬಿ ಆರ್ ಬಂದ್ಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 120/5 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 0.35 0.5040 0583101013024

938 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸುಬಾರಯ ಹೆಗಡೆ ಹುಲುಕೆ ೋಡು ಆವಿನಹಳಿಿ 10 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 16 0.2600 648578852881 0574201001193

939 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಶ ೋಕ್ ಎನ್ ಸಿ ಚನಿಿಗನತ ೋಟ ಆನಂದ್ಪುರ 89/4 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 8 0.1280 322041653979 0574201001193

940 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರುದ್ರಪಪ ಆತವಾಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 55/X2 ಹಿ.ವ. ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 6 0.0960 917773725627 0574201001193

941 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ನಯನ್ ಎನ್ ಡಿ ಆತವಾಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 48/2,46/2 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 8 0.1280 688277835766 0574201001193

942 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಿ ದ ರಸಾವಮಿ ಆತವಾಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 47/3, 49/5 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 6 0.0960 825347889631 0574201001193

943 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಭಾಸಕರರಾವ್ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 27/3 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 10 0.1600 971543937659 0574201001193

944 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 30 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 13 0.2120 768051482476 0574201001193

945 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರಾಜ್ೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಹೆ ಸ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 32 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 5 0.0800 411614911210 0574201001193

946 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಶ್ರೋಕಾಂತರಾವ್ ಹೆ ಸ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 42 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 13 0.2120 319779557632 0574201001193

947 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕೆ ವಿ ಮೃತುಯಂಜಯ ಹೆ ಸ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 92 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0200 722871522943 0574201001193

948 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ತಿಮಮಪಪ ಜ್ಜ ಎಸ್ ತುಮರಿ ಕ್ರ ರು 137 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 15 0.2400 973593246686 0574201001193

949 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ತಿಮಮಪಪ ಹೆಚ್ ವಿ ಸುಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 12/3. ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 11 0.1800 547040201965 0574201001193

950 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಎಲ್ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 73/1 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 10 0.1600 582298843415 0574201001193

951 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಬಿ ಎನ್ ಪರಭಾಕ್ರ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 146 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 5 0.0800 319946452700 0574201001193

952 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ತಿಮಮಪಪ ಕಾಕಾಲ್ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 73/3 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 5 0.0800 497386733844 0574201001193

953 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಎಂ ಎಸ್ ದ್ದವಾಕ್ರ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 14 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 5 0.0800 449267470828 0574201001193

954 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರಾಮಮ ತಿಯ ಎಮ್ ಎಮ್ ಹೆಬಬರಿಗ ಆನಂದ್ಪುರ 27 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 5 0.0800 909115452186 0574201001193

955 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಎಮ್ ಬಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 67 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 5 0.0800 535879238786 0574201001193

956 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಪರಭಾಕ್ರ ಹೆ ನೆಿೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 42 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 5 0.0800 340634664499 0574201001193

957 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ವನಮಾಲ ಜ್ಜ ಕೆ ಭಟ್ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 78/2 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 5 0.0800 335609329700 0574201001193

958 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಈ ವಿ ನರಹರಿ ಈಳಿ ಕ್ಸಬಾ 98/2 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 6 0.1000 860436195920 0574201001193

959 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಬಿ ಕೆರಿಯಪಪ ಬರ ರು ಕ್ಸಬಾ 55/4 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 14 0.2280 297548215492 0574201001193

960 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕೆ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 133/4,133/8 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 5 0.0800 904572571071 0574201001193

961 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಎಮ್ ಬಿ ಸುರೋಶ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 47 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 5 0.0800 829779071729 0574201001193

962 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರವಿ ಹೆಗಡೆ ಹೆನಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 67/4 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0200 562049312402 3062500101239101

963 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಭಾರತಿ ಆರ್ ಹೆಗಡೆ ಕ್ಲಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 27 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0200 468778364895 0574201001193

964 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಕಾಕಾಲ್ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 20/2 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 10 0.1600 282793769271 0574201001193

965 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಣಣಪಪ ಭೋಮನೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 9/2P, 7/2P3 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 11 0.1800

966 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಡಾಕ್ಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 41 ಪ ಜಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 10 0.1640 696515550351 0574201001193

967 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಗಂಗಮಮ ಕ್ಲಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 125 ಪ ಜಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 8 0.1280 657568440863 0574201001193

968 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕ್ಲಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 150 ಪ ಜಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 10 0.1640 472805294553 0574201001193

969 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಂಜಪಪ ಶ್ರ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 83/X6 ಪ ಜಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 10 0.1600 970257744263 0574201001193

970 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಎ ಕೆ ಮಂಜಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 43 ಪ ಜಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0640 917987720615 0574201001193

971 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಬಿೋರಪಪ ಕ್ರುಮನೆ ಬಾರಂಗ 74 ಪ ಪಂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 5 0.0800 981709838529 0574201001193

972 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಂಜಪಪ ಕ್ರುಮನೆ ಬಾರಂಗ 74 ಪ ಪಂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 5 0.0800 778300774064 0574201001193

973 NHM ಮೈಲುತುತು ಮೃತುಯಂಜಯ ರಾವ್ ಎಸ್ ಐಗನಬೈಲು ಆನಂದ್ಪುರ 41/*/2B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.49 0.0097 811630180053 001200101007065

974 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಶವೋಶವರಪಪ ಗ್ೌಡ ಮಳಲ ಆನಂದ್ಪುರ 5/*/*,2/*/4,29/*/x6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.38 0.0189 803237679231 54037059439

975 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಎಮ್  ಪಿ ಆತವಾಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 74/*/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.0135 522301928682 3062500100160801

976 NHM ಮೈಲುತುತು ಓಂಕಾರಪಪ ಹೆಚ್ ವಿ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 29/*/X15 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 344541619449 04041100004086

977 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 232/*/*,243/*/*,169/*/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 510809647688 3062500100535501

978 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಎಸ್ ಭೋಮನಕೆ ೋಣೆ ಆನಂದ್ಪುರ 41/*/3, 6/*/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 635171033980 3062500100179201

979 NHM ಮೈಲುತುತು ರವಿೋಂದ್ರ ಕಾಶ್ ಮಾವಿನಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 1/*/1,3/*/2,4/*/1,4/*/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0162 260923500627 3062500100127201

980 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ್ೌರಮಮ ಬಿ ಪಿ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ
139/*/*,140/*/*,157/*/X3,3

2/*/*
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0118 671380807394 3062500100328901

981 NHM ಮೈಲುತುತು ಶೋಖರಪಪ ಕೆ ವಿ ಕಾಸಾಪಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 11/2,37/3,37/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0054 785246037281 7122500100509801

982 NHM ಮೈಲುತುತು ಡಿ ಎಸ್ ಮೋಘರಾಜ ದ್ಣಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 9/PB, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 804071659518 520101224601810

983 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಬಲಪಪ ಎನ್ ಎಂ ನೆೋದ್ರವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 8,44/2,45/2,43/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.76 0.0146 215365804979 001200101014657

984 NHM ಮೈಲುತುತು ಈಶವರಪಪಗ್ೌಡ ಅಡ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 31/1,69/X2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.61 0.0193 289662635263 520101033256787

985 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ನೆೋದ್ರವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 14,15 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0090 835439654921 7122500102110401

986 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ಶಯನ್ ಜ್ಜ ಆತವಾಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 57/11,96/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.43 0.0135 359872109482 3062500101191501

987 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೋತಿಯರಾಜ ಎಬ ಬೋಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 26,28/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.0081 332643412945 64070100245

988 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ವಪಪಗ್ೌಡ ಎಬ ಬೋಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 27,62/1,60/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.82 0.0081 925958864836 64089910556

989 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿದ್ಧಲಂಗಪಪ ಹೆಚ್ ವಿ ಹಿರೋಹಾರಕ್ ಆನಂದ್ಪುರ 20/4,91/1,91/2,92/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 3.97 0.0162 836909890649 64027024243

990 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಹಿರೋಹಾರಕ್ ಆನಂದ್ಪುರ 20/3, 91/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.59 0.0162 886935704371 54033681547

991 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿೋರಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 168/1, 168/8 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.0149 596789601092 54033685508

992 NHM ಮೈಲುತುತು ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ವಿ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 159/X2,159/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 983081520590 54033678602

993 NHM ಮೈಲುತುತು ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಹೆನೆಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 16/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0038 602215843714 10791100006224

994 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆೋಶವ ಟಿ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 159/X3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0016 587557950264 54033681241

995 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಬಿ ಡಿ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 149,151,44/144/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.0130 295706329594 3062500100229201

996 NHM ಮೈಲುತುತು ನರಹರಿ ಭಟ್ ಸಿ ಎನ್ ಚನಿಿಗನತ ೋಟ ಆನಂದ್ಪುರ 65,77,51,76/X2,14,1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0086 952684780501 0574101028914

997 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುರೋಶ ಎನ್ ಹೆಗಡೆ ಹೆನೆಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 16/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0022 746455592999 64035005661

998 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿೋರೋಂದ್ರ ನೆೋದ್ರವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 47/2A, 43/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 277981577703 520101224593192

999 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎನ್ ನರಸಿೋಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ
54/6, 69/1, 6/X1, 64, 63, 

69/1, 65/X1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0156 368220775332 3151101001308

1000 NHM ಮೈಲುತುತು ಬನಕ್ಪಪ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 167, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 805913960954 64027067833

1001 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಾವಯತಮಮ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 165, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0119 413190797174 3151101005282

1002 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಡಿ ಶ್ರೋಧರ ಮತಿುಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 60 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0113 783404433483 54037053006

1003 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಶವೋಶವರ ಎನ್ ಹೆಚ್ ನೆೋದ್ರವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 43/2, 43/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 474833818960 748284797

1004 NHM ಮೈಲುತುತು ರುದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಕಾಸಾಪಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 41, 15, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.30 0.0259 370007416163 0574101012001

1005 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಭೋಮನಕೆ ೋಣೆ ಆನಂದ್ಪುರ 99, 102, 103 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 287410966277 3062500100937401

1006 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿ ಕೆ ಶ್ರೋಧರ ಭೋಮನಕೆ ೋಣೆ ಆನಂದ್ಪುರ 100 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.05 0.0006 631856952724 306500100731201

1007 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಜಪಪ ಹೆನಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 63, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 373254492075 7122500101121901

1008 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಕೆ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಮತಿುಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 33, 58/2B, 34 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.69 0.0054 227789865872 3062500100117801

1009 NHM ಮೈಲುತುತು ರೋವಣಣ ಸಿದ್ಿಯಯ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 76 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0032 238231991483 64164560458

1010 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ವಿ ಪರಭಾಕ್ರ ರಾವ್ ಆತವಾಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 39, 61, 60 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0108 951916348360 3062500100286201



1011 NHM ಮೈಲುತುತು ಭಾನು ಪರಕಾಶ್ ಎಮ್ ಬಿ ಸರಗುಂದ್ ಆನಂದ್ಪುರ 47/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 472786681304 337700101000285

1012 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಬಲೋಶವರ ಎನ್ ಎಸ್ ಹೆ ನೆಿಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 34 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 320936950444 3062500100254401

1013 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ ೋಪಾಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹೆ ನೆಿಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 194, 35, 36, 37, 38 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0133 736974791808 31708456969

1014 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ವಿ ನಾಗ್ಾರಾಜ ಅಡ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 69/B31, 69/X2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0071 502150150878 64027038926

1015 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಸಿ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 60, 61, 63 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 3.10 0.0372 881271829112 3151101000020

1016 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಸಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಎಬ ಬೋಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 15/9, 15/9, 15/4, 28/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 4.02 0.0324 649516198503 54033705194

1017 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಶ ೋಕ್ ಹೆಚ್ ಎಬ ಬೋಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 63/7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 295679897511 3151101001780

1018 NHM ಮೈಲುತುತು ಡೆೋಗಪಪ ಕೆರಹಿತುಲ ಆನಂದ್ಪುರ 104 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0076 712684984253 54033676149

1019 NHM ಮೈಲುತುತು ಮುರುಗೋಶಪಪ ಕೆರಹಿತುಲ ಆನಂದ್ಪುರ 42/2, 36/P, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.0194 291950496640 54033682483

1020 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಗ್ೌಡ ಲಕ್ಕವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 60/6, 60/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.0180 964087325125 64008149684

1021 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿೋರ್ಯಪಪ ಕೆರಹಿತುಲ ಆನಂದ್ಪುರ 48/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 454704658727 3151101007506

1022 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಗಳ್ಾಲಗುಂಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 115,77/3, 71 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0199 771701396183 36947054964

1023 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಕ್ುಂತಲ ಬಿ ಎಸ್ ಮತಿುಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 55, 56/1, 57/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.95 0.0192 903129606979 7122500100966001

1024 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಪಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 52/1, 52/2, 52/3, 52/4, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 310304696609 323972249986

1025 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಸವರಾಜ ಶಡಿುಕೆರ ಆನಂದ್ಪುರ 46, 45, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 684388748134 7122500101182301

1026 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ್ೌರಮಮ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 163, 171, 45/2A, 12/2, 13 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 479987325785 3062500101018001

1027 NHM ಮೈಲುತುತು ಎನ್ ಆರ್ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಮತಿುಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 46 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.61 0.0178 720991550610 3062500100115001

1028 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಭಾಕ್ರ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 227, 226 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0032 859383805472 3062500100713301

1029 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಎಸ್ ಎಮ್ ಶಡಿುಕೆರ ಆನಂದ್ಪುರ 4, 21/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 531161471403 3062500100392201

1030 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎಸ್ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಗ್ೌಡ ಚನಿಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 115/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0027 493281376471 54033684059

1031 NHM ಮೈಲುತುತು ಶೋಖರಪಪ ಜಂಬಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 13/2, 13/1/1B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 280659158939 520191053726940

1032 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎಮ್ ಪಿ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 52/X3, 52/X5, 52/X7, 2/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 760447239025 7122500101485301

1033 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕ್ರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 228 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 253284351990 3062500100256201

1034 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಚ್ ಡಿ ನಂಜುಡಂಪಪ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 29/X17, 15/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.84 0.0221 90163436969 04041100000004

1035 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಹೆಚ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 165/X1, 166 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.0032 631609799524 3062500100255901

1036 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎನ್ ಮಂಜಪಪ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 218 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.0029 236009281281 0574101025855

1037 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಟಿ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಶಡಿುಕೆರ ಆನಂದ್ಪುರ 8/3, 141/1A, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0089 483355878715 54037015287

1038 NHM ಮೈಲುತುತು ಧಮಯಪಪ ಖ್ಯೈರಾ ಆನಂದ್ಪುರ 99 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0027 379977961582 30343686290

1039 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ುಮಾರ್ ಹಿರೋಬಿಲಗುಂಜ್ಜ ಆನಂದ್ಪುರ 104/2, ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.0158 548276610579 10839101001112

1040 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಭೋಮನಕೆ ೋಣೆ ಆನಂದ್ಪುರ 69, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0054 586201519167 3062500100415701

1041 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುತಿು ಕೆ ವಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಜಂಬಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 17 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 463158612513 520101224521752

1042 NHM ಮೈಲುತುತು ಈಶವರಪಪ ಹೆಚ್ ವಿ ಹೆಗಗಟುಟ ಆನಂದ್ಪುರ 21/3, 35 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0081 369471958161 7122500101071501

1043 NHM ಮೈಲುತುತು ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಳಲ ಆನಂದ್ಪುರ 40/2B, 40/2A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0119 272816352917 30198531690

1044 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಎ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಚನಿಿಗನತ ೋಟ ಆನಂದ್ಪುರ 25, 27, 93/2, 90/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0051 594869920120 7122500102987601

1045 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುಡೆ ಸುಬಾರಯ ಹೆ ನೆಿಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 174/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0065 741562152953 10791100003038

1046 NHM ಮೈಲುತುತು ಹುಚಚಪಪ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 90/1, 201/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.29 0.0145 881508443375 64027090760

1047 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಕೆರಹಿತುಲ ಆನಂದ್ಪುರ 89/3, 88/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0049 373279865697 3151101005245

1048 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಲ ೋಚನ ಎನ್ ಎಸ್ ನರಸಿೋಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 4/2, 5, 6, 7, 8/1, 58/2, 60 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 745386905078 001200101015215

1049 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹೆೋಂದ್ರ ನೆೋದ್ರವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 43/1, 47/2A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 822049561552 04041100004108

1050 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಹೆ ನೆಿಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 136/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 691956975496 036900101007332

1051 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ವನಂದ್ ಕೆ ವಿ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 44, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.40 0.0288 440942882745 3151101005513

1052 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಿ ಎಸ್ ಮಂಜಪಪ ಹಿರೋಮನೆ ಆನಂದ್ಪುರ 3/10 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 905779774384 7122500100748801

1053 NHM ಮೈಲುತುತು ವಾಮನ ಆತವಾಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 81 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 972757577453 3062500100325001

1054 NHM ಮೈಲುತುತು ಗರಿಜಮಮ ನೆೋದ್ರವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 41, 44/1, 43/3, 40/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.19 0.0108 475519941364 134801010012429

1055 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ವಿ ದೋವರಾಜಪಪ ಗಳ್ಾಲಗುಂಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 1/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 3.60 0.0432 393094144597 64027295894

1056 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಎನ್ ಮಂಜಪಪ ಶಡಿುಕೆರ ಆನಂದ್ಪುರ 34, 35, 36, 37/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 802464629594 0574101027692

1057 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಗರಿಜ ಹೆಬಬರಿಗ ಆನಂದ್ಪುರ 18 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0032 231120833941 142901011002857

1058 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಎಸ್ ಬಿ ಹೆನಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 49/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0022 986523931458 3062500100558201

1059 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾರ್ ಎಸ್ ಬಿ ಹೆನಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 49/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0022 430471158883 3062500100557501

1060 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಎಸ್ ಬಿ ಹೆನಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 49/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0022 622814358051 3062500101147501

1061 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಹೆನಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 68, 49/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.80 0.0108 548390633360 3062500100558001

1062 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಭಾಕ್ರ ಎಸ್ ಬಿ ಹೆನಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 49/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0022 864417971921 3062500100557801

1063 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ ೋಪಾಲ ಹೆನಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 49/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0022 919621807962 3062500100557901

1064 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ್ೌರಮಮ ಗ್ೌತಮಪುರ ಸಕಾಯರಿ ಆನಂದ್ಪುರ 27/P2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 598730377575 3151100002257

1065 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಲ್ ಕೆ ಮೃತುಯಂಜಯ ಮಡಸ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 103/1, 4, 3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 514508126336 3062500100498901

1066 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಮೋಶವರ ಬಿಲಗ ೋಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 16/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 840844145152 3062500100084901

1067 NHM ಮೈಲುತುತು ರೋಣುಕ್ಮಮ ಹೆ ಸಗುಂದ್ ಆನಂದ್ಪುರ 42/1B, 4/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 516537717956 64116638572

1068 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಮಂಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಹೆೈತ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 22, 23/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.23 0.0268 437003832403 3062500100167901

1069 NHM ಮೈಲುತುತು ವರಮಹಾಲಕ್ಷಿಮ ಮಾವಿನಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 35/1, 69, 43 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0054 872584369952 3062500100590401

1070 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಮಿತರಮಮ ಚನಿಿಗನತ ೋಟ ಆನಂದ್ಪುರ 75/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0065 408378047004 04051170000098

1071 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಪಾದ್ ಟಿ ಭಾಗವತ್ ಹೆ ನಿಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 141/1, 55/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 494322887966 3062500100062101

1072 NHM ಮೈಲುತುತು ಹಾಲಪಪ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 168/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 533368069823 64014380376

1073 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಮಂಜಪಪ ಇರುವಕಕ ಆನಂದ್ಪುರ 16/3, 14/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0108 366404011946 54033694227

1074 NHM ಮೈಲುತುತು ಪುಟಟಪಪ ಗ್ೌಡ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 164, 16/x1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0065 881323165547 3151101003911

1075 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ವಪಪ ಗ್ೌಡುರ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 168/2, 168/7, 168/9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 328729079902 54033684593

1076 NHM ಮೈಲುತುತು ಯೋಗೋಂದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಘಂಟಿನಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 40/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0016 210810479784 3151101003800

1077 NHM ಮೈಲುತುತು ಓಂಕಾರಪಪ ಅಡ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 14/B45 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 382050047439 37257651854

1078 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿೋಮಾ ಎಸ್ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 27/4 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 662326472246 3151101001846

1079 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗ್ಾರಾಜ ಡಿ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 27/1, 27/3 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0086 211958673982 04041100002629

1080 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎಮ್ ಮೊೋಹನ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 58 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.98 0.0238 239349976221 3151101004488

1081 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಸಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಸೈದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 66/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 704895230069 54014368081

1082 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯಮಮ ಸುಂಕ್ದೋವರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 4/2, 5/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 915712214467 32931076532

1083 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ರವಿಪರಕಾಶ್ ಹಿರೋಮನೆ ಆನಂದ್ಪುರ 14/1, 3/7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 272707905936 001200101007470

1084 NHM ಮೈಲುತುತು ವಾಸು ಕೆ ಸಿ ಕೆ ೋಟಿಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 37/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 533121603480 001200101019052

1085 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಎನ್ ರಾಜ್ೋಶ್ ನರಸಿೋಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 1, 4/1, 58, 62, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 502156215678 54033698947

1086 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ ಸಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಚನಿಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 96/p3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0043 457566749813 001200101012515

1087 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಎಸ್ ಶ್ವಪಪ ಗ್ೌಡ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 17, 18/2, 22/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 40970530409 3151101002012

1088 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 17 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 853345390982 3151101004857

1089 NHM ಮೈಲುತುತು ಭಕ್ುತ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 17 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 420209496905 3151101004894

1090 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗೋಂದ್ರ ಬಿ ಸಿ ಹಿರೋಹಾರಕ್ ಆನಂದ್ಪುರ 81/X1, 7/X1, 68 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 3.16 0.0135 299602230877 54033678624

1091 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾರ್  ಹೆಗಡೆ ಹೆ ನೆಿಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 46, 47 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.0037 502329519638 3062500100848701

1092 NHM ಮೈಲುತುತು ಲೋಲಾವತಿ ಹಿರಣಯಪಪ ಮಾವಿನಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 43, 27/4, 27/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 513372280452 3062500101306901

1093 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಆರ್ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಕಾನುಮನೆ ಆನಂದ್ಪುರ 7,  30, 4/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0032 367662782743 7122500101050701

1094 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಕಾನುಮನೆ, ಮಳಲ ಆನಂದ್ಪುರ 38, 29/x3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.47 0.0176 455616837672 0574101027493

1095 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಮತಿುಕೆ ಪಪ, ಹೆ ನೆಿಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 32, 58/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0116 594122253001 64039651747



1096 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಎನ್ ಪಿ ನಿಚಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ
104/2B+3, 192/1, 

191/3B, 18/1, 39/2, 32/3,
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0043 405853865257 7122500101427001

1097 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಜ್ಜ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಹೆ ನೆಿಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 2, 3, 4/2, 139 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 475028065095 3062500100088901

1098 NHM ಮೈಲುತುತು ರಮೋಶ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಭೋಮನಕೆ ೋಣೆ ಆನಂದ್ಪುರ
88/x1, 88/x2,  110/2, 

162/2, 
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 655648266583 3062500100104301

1099 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಭೋಮನಕೆ ೋಣೆ ಆನಂದ್ಪುರ 57, 156/1, 158/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 715399366278 3062500100231101

1100 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಜ್ಜ ಮಾದ್ಸರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 9/1, 8, 6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.83 0.0135 572928555194 520101224472972

1101 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾದೋವಪಪ ದ್ಣಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 9/p4, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0065 677312560434 3151101001366

1102 NHM ಮೈಲುತುತು ಅರುಣಕ್ುಮಾರ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಘಂಟಿನಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 37/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 260317416935 64025399872

1103 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುರುಮ ತಿಯ ಪಿ ಎಸ್ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 217/1, 217/2, 13/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0054 403465561113 7122500101428801

1104 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆ ನೆಿಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 110/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 379591761088 3062500101238401

1105 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುರುಮ ತಿಯ ಡಿ ಹಿರೋಮನೆ ಆನಂದ್ಪುರ 16/3, 3/1C,  3/8 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 463331192362 10782100001771

1106 NHM ಮೈಲುತುತು ಸತಯನಾರಾಯಣ ಸಿ ಕ್ಣ ಣರು ಆನಂದ್ಪುರ 49, 69, 78/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.61 0.0108 242829511944 54033684195

1107 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿೋತ್ಾರಾಮ ಸಿ ವಿ ಚನಿಿಗನತ ೋಟ ಆನಂದ್ಪುರ 63/1, 40 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0054 830598254635 3062500100007701

1108 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಟಿ ಹೆ ನಿಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 141/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 236750591851 10573869654

1109 NHM ಮೈಲುತುತು ಪ್ರೋಮ ಕ್ುಮಾರಿ ಬಿ ಇರುವಕಕ ಆನಂದ್ಪುರ 52/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 870172226208 54033698200

1110 NHM ಮೈಲುತುತು ಮರಿಯಪಪ ಬಿ ಎಮ್ ಜಂಬಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 45 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.0005 214893063351 7122500101440001

1111 NHM ಮೈಲುತುತು ಇಂದ್ದರಮಮ ಜಂಬಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 27/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0005 988878175225 7122500101438601

1112 NHM ಮೈಲುತುತು ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಹೆಬಬರಿಗ ಆನಂದ್ಪುರ 10/6, 10/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0022 307407881164 0451170000004

1113 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಡಿ ಎಮ್ ದ್ಣಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 10/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 284509106387 64027067902

1114 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪಡಿ ದ್ಣಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ
10/5,  10/7, 10/8, 10/10, 

10/11, 10/3
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 713365882926 54033681922

1115 NHM ಮೈಲುತುತು ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಜಂಬಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 13/X4, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 938416879220 520101224518123

1116 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ಾನೆೋಶ್ ಕೆ ಆರ್ ಕೆರಹಿತುಲ ಆನಂದ್ಪುರ 88/2, 89/2, 8/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.64 0.0081 295633764544 64086831440

1117 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಮಾವಿನಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 121 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 796130694522 0574101012736

1118 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ವಿ ಸಿದ್ಿಪಪ ಆತವಾಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 93 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0076 814085429711 04051100001211

1119 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಶಾಂತ ಪಾಟಿೋಲ್ ಎ ಎಸ್ ಚನಿಿಗನತ ೋಟ ಆನಂದ್ಪುರ 75/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 678592230229 04051100004822

1120 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಕೆ ಬಿ ಕೆ ೋಟಿಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 34/2, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 358739925503 813209192

1121 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಎಸ್ ಪರಮೊೋದ್  ಪಾಟಿೋಲ್ ಚನಿಿಗನತ ೋಟ ಆನಂದ್ಪುರ 75/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 817919521855 0405110004605

1122 NHM ಮೈಲುತುತು ಮ ತಿಯ ಕೆ ಬಿ ಕೆ ೋಟಿಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 34/2, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 292940567871 769384902

1123 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಬಲಲೋಶ ಕೆ ಬಿ ಕೆ ೋಟಿಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 34/2, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 794231969897 754058861

1124 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿಳಕ್ನಾಯಕ ಕೆ ೋಟಿಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 34/2, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 312936501535 6095917818

1125 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಕೆ ಜ್ಜ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 15/2, 15/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.0142 565368502606 520101224595659

1126 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯದೋವ ಸಿ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 36, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 459579555971 64084766492

1127 NHM ಮೈಲುತುತು ರುದ್ರಪಪ ಎನ್ ಸಿ ನೆೋದ್ರವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 4/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.0163 776920744116 7122500100962801

1128 NHM ಮೈಲುತುತು ರತಿಮಮ ಕೆ ಸಿ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ
79/1A, 79/1C, 79/1D, 

167/3
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.0161 315566434339 4648101000576

1129 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಶೋಖರಪಪ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 79/1B, 167/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0076 327566325766 4648101000090

1130 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಆರ್ ವಿಶವನಾರ್ ಭಟಟ ಚನಿಿಗನತ ೋಟ ಆನಂದ್ಪುರ 71/X4, 76/x1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 962809038679 3062500100159701

1131 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣಪಪ ಅಡ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 53/B4, 50/3, 52/1, 13 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.30 0.0162 409855122969 64168271779

1132 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ಯಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಎಬ ಬೋಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 38/3, 40/3, 38/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 443854082457 64072120953

1133 NHM ಮೈಲುತುತು ಬ ೋಜಪಪ ಎಮ್ ಬಳಿಿಬೈಲು ಆನಂದ್ಪುರ 36/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 928039996703 3151101005576

1134 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಲತಮಮ ಕೆ ೋಟಿಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 39 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 289601636474 3151101005488

1135 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಮರ ಶಟಿಟ ಗ್ೌತಮಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 341RS/X5, 1/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 519041557142 54033679219

1136 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಮಿೋಳ ಎ ಶಟಿಟ ಗ್ೌತಮಪುರ ಸಕಾಯರಿ ಆನಂದ್ಪುರ 1/10, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 846255197793 64025974173

1137 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಾಹಿವಿ ನರಸಿೋಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 66 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0124 649579851932 64032154811

1138 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ್ೌರಮಮ ಎಬ ಬೋಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 33/1,  66/4, 63/2,  64/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 523650503029 64107038835

1139 NHM ಮೈಲುತುತು ಹಾಲಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಸಿ ಎಬ ಬೋಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 31/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 648329327511 54033680543

1140 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಡಿ ಜಗನಾಿರ್ ಕ್ಣ ಣರು ಆನಂದ್ಪುರ 12, 32/X1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 217798515647 54033691442

1141 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣ ಶಟಿಟ ಕೆ ಹಿರೋಹಾರಕ್ ಆನಂದ್ಪುರ 15/p53 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0022 648124696354 64157333296

1142 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಹೆ ನೆಿೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 44, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 398097904900 3062500100197301

1143 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಎಮ್ ಶಡಿುಕೆರ ಆನಂದ್ಪುರ 96/1, 96/2, 95 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 876669431229 54037053685

1144 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸರಗುಂದ್ ಆನಂದ್ಪುರ 48 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 719469114895 64151752995

1145 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಬಳಿಿಬೈಲು ಆನಂದ್ಪುರ 10 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0027 555832845073 3151101002159

1146 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಹೆಚ್ ದ್ಾನಶೋಖರ ಕ್ುಡಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 100 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 284371607308 64134418226

1147 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಯ ಬ್ ಖಾನ್ ಮಲಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 125/4, ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 205866103240 54033686919

1148 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣೆೋಶ ಪರಸಾದ್ ಕೆ ಆರ್ ಶಡಿುಕೆರ ಆನಂದ್ಪುರ 74, 73 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0027 767625584562 0574101021034

1149 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಜಾರಾಮ್ ಭಟಟ ಶಡಿುಕೆರ ಆನಂದ್ಪುರ 72, 41/5, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.11 0.0013 583533885903 0574101002545

1150 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎಮ್ ಮಾವಿನಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 67/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0016 719381540738 3062500100489501

1151 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಎಮ್ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಮಾವಿನಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 67/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0016 621033710358 3062500100724301

1152 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹೆಬಬರಿಗ ಆನಂದ್ಪುರ 61/2p2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 697319236343 3062500100161001

1153 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಂಜ್ಜೋವ ಪಪಜಾರಿ ಹೆಬಬರಿಗ ಆನಂದ್ಪುರ 61/2p1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 712357737603 3062500100175501

1154 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿೋರೋಂದ್ರ ಡಿ ಹೆ ಸ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 16/2, ಹಿ.ವ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 271887338130 64100898300

1155 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ನಿಪಪ ಗ್ೌತಮಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 342/X12 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0088 316594607308 3151101004127

1156 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 49/1, 58 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 234992972677 31511010002997

1157 NHM ಮೈಲುತುತು ಭಮಯಪಪ ಆಚಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 134/2, 220/2 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 906121387238 54033678363

1158 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ಬಿ ಶ್ವಪಪ ಗ್ೌಡರು ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 29/x10, 19/*, 29/x9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.0180 784028463394 54033684605

1159 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ಬಿ ಹೆಬಬರಿಗ ಆನಂದ್ಪುರ 10/4,  10/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.0148 573380204292 0451170003410

1160 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಟಿ ಹೆ ನೆಿೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 137/2, 55/2,  138/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0045 879580063020 3062500100700301

1161 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯರಾಮ ಬಿ ವಿ ಮತಿುಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 78, 79, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0081 612295800601 0574101003852

1162 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಷಿೋರ್ ಅಹಮಮದ್ ಎಸ್ ಎ ಹಿರೋಹಾರಕ್ ಆನಂದ್ಪುರ 36/1, 35/1,36/3 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.83 0.0220 764420640564 54033679491

1163 NHM ಮೈಲುತುತು ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 29/X6, 16 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.49 0.0162 977474105443 54033702829

1164 NHM ಮೈಲುತುತು ಹಿದ್ಾಯತುಲಾಲ ಹಿರೋಹಾರಕ್ ಆನಂದ್ಪುರ 36/2 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 3.13 0.0240 890361018269 54033680098

1165 NHM ಮೈಲುತುತು ಸರ ೋಜ ಬಿ ನೆೋದ್ರವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 1/1. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.0167 502154612250 4648101003684

1166 NHM ಮೈಲುತುತು ಭೈರಪಪ ಆಚಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 133/X3 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 773984872835 3151108000710

1167 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣೆೋಶ್ ಎನ್ ಪಿ ಆತವಾಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 77/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0073 575992170704 3062500100126101

1168 NHM ಮೈಲುತುತು ರಹಮತುಲಾಲ ಎಸ್ ಎ ಹಿರೋಹಾರಕ್ ಆನಂದ್ಪುರ 54 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 3.21 0.0162 831235233620 54033698743

1169 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಣಣ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ಇ ಭೈರಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 85/P19 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 683116320975 3151101000926

1170 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಾರಹಮಣ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 29/*/*,31/*/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0081 868755472824 54037013314

1171 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಚಪಪ ಗ್ೌಡ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 22/*/*,80/*/*,81/*/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.29 0.0121 616498688948 0574101031797

1172 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಸಿ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಗಣಸಿನಕ್ುಣ್ ಆವಿನಹಳಿಿ 47/*/1,47/*/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.59 0.0159 949849107297 0574101031791

1173 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಜ್ಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 26/*/3,37/*/*,42/*/*, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 301340826333 19032200061032

1174 NHM ಮೈಲುತುತು ತ್ಾರಕೆೋಶ ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಕಾಪ್ಟೋಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 14/*/1B2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 517448672171 3062500100482001

1175 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿದ್ಿಪಪ ಗ್ೌಡ ಕಾಪ್ಟೋಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 12/*/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0091 301896219567 3062500100174901

1176 NHM ಮೈಲುತುತು ವರದ್ ಭಟ್ ಎಲ್ ಆರ್ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 44/*/*,45/*/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 908712376400 0574101023656

1177 NHM ಮೈಲುತುತು ನರಹರಿ ಭಟ್ ಜ್ ಆರ್ ಬಾರಹಮಣ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 298467037702 54037040246

1178 NHM ಮೈಲುತುತು ಡಿ ಆರ್ ಹಾಲಪಪಗ್ೌಡ ಸಾತಳಲು ಆವಿನಹಳಿಿ 80 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0060 788807062833 31874



1179 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಸವರಾಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಕಾಪ್ಟೋಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 2/1. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 505772631615 3062500101279001

1180 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿನಯ ಎಲ್ ಎಂ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 32/3,38,43,51,53/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0080 930305444722 32026783846

1181 NHM ಮೈಲುತುತು ಸವಿತ್ಾ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 8/7. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.0037 409182063638 10528100002983

1182 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಲ ಲರ ಶಟಿಟ ಉದ್ದರ ಆವಿನಹಳಿಿ 47/2, 47/1,46, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0084 907179488073 54037014396

1183 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ವಿ ಗುರುಮ ತಿಯ ಹಳೆಇಕೆಕೋರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 21/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0021 879427839027 64145086556

1184 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಾಂತ ಟಿ ಬಾರಹಮಣ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 40,41,30,32,34,21,39,83 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.0134 413092431719 54037018629

1185 NHM ಮೈಲುತುತು ಯತಿೋಶ ಕಾಪ್ಟೋಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 15/7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0080 830643484801 3062500100561301

1186 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಗ್ೌಡ ಕಾಪ್ಟೋಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ
14/1A1, 14/2D, 

14/1A5,14/1A1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.09 0.0011 670145586000 3062500100561101

1187 NHM ಮೈಲುತುತು ಇಂದ್ದರಾ ಬಾರಹಮಣ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 26 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.79 0.0151 582294125453 7122500102228401

1188 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುವಣಯಮಮ ಉದ್ದರ ಆವಿನಹಳಿಿ 27,32,33 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0028 783652582338 0574101032421

1189 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ದವಯ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕಾಪ್ಟೋಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 12/3. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0081 621528752035 04051170000272

1190 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್  ಎಸ್ ಕಾಪ್ಟೋಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 14/1B1,12/7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 214471467616 04051100004223

1191 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿ ಎಸ್ ರವಿೋಂದ್ರರಾವ್ ಮಂಕ್ಳಲ ಆವಿನಹಳಿಿ 139/2, 141/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0056 435394123295 7122500100327601

1192 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ದನೆೋಶ್ ಟಿ ಎಲ್ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 52, 35 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 745196060016 0574101022994

1193 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ ಆರ್ ರ್ಂಕ್ಟಗರಿ ಬಾರಹಮಣ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 7/2, 11/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 516520801926 54037018039

1194 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯಪರಕಾಶ ಮಾವಿನಕ್ುಳಿ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 151/1, 5/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0032 448238687570 23131570000060

1195 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ವಿ ಮೃತುಯಂಜಯ ಹೆ ಸ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 89/*, 91/*, 92/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0125 722871522943 7122500100450601

1196 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಡಿ ಭಾರತಿ ಯಡಜ್ಜಗಳೆಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ
126, 33/X2, 33/X2, 74/1, 

56,  
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0230 3000712410120 001200101016914

1197 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯಂತ ಉದ್ದರ ಆವಿನಹಳಿಿ 21/3, 22/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 775000630956 54037013029

1198 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಹೆಚ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಸಾತಳಲು ಆವಿನಹಳಿಿ 3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 589508197503 0574101017752

1199 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ವಿ ಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡ ಗ ೋಡೆಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ
6/1, 16,2, 18/2, 19/1, 

19/2, 60
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.05 0.0159 779916162595 4648101002813

1200 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿೋರೋಶ್ ಎಸ್ ಗ ೋಡೆಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 11/2, 14, 15, 41/2, 10/P3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 206165100628 4648101003842

1201 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯಮಮ ಗ ೋಡೆಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 3/1, 55 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 750157595275 10528101008346

1202 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಂಗಪಪ ಗ್ೌಡ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 27 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 770865252539 10528100003330

1203 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಎಸ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ತಿೋರ್ಯ ಆವಿನಹಳಿಿ 53, 145/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0028 290748074979 7122500102666001

1204 NHM ಮೈಲುತುತು ಹಾಲಪಪ ಬಿ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 35/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.0037 422273607883 4704

1205 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಶವೋಶವರ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 32 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.0180 955990995415 10528100004750

1206 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಜ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹುಲುಕೆ ೋಡು ಆವಿನಹಳಿಿ 7/5, 9/2, 6/5, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 450427833359 0574101027858

1207 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿಮಯಲ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹುಲುಕೆ ೋಡು ಆವಿನಹಳಿಿ 6/4, 7/4, 9/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0022 992632711502 64167189852

1208 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಸಿ ದೋವಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 59/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.0159 805142224744 520101055950112

1209 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ್ೌರಮಮ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 60/A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0076 219934355539 520101055962145

1210 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಎನ್ ಮಹಾಬಲ ಗರಿಯಪಪ ಹುಲುಕೆ ೋಡು ಆವಿನಹಳಿಿ 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 9/2, 1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 367416472419 04021100009534

1211 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಲತಮಮ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 18, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 452260924246 10528100003538

1212 NHM ಮೈಲುತುತು ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 35/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 281913712323 10528100001960

1213 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಎಸ್ ನಾಗ್ಾರಾಜ ಶಮಯ ತಿೋರ್ಯ ಆವಿನಹಳಿಿ 51/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0016 442175693814 0574101025364

1214 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಡಿ ಹೆಚ್ ಸಾತಳಲು ಆವಿನಹಳಿಿ 76, 24/2B4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 831686668087 0574101099964

1215 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣ ಸಾವಮಿ ಹಳೆಇಕೆಕೋರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 129/4, 73 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0019 592959490486 4648101003663

1216 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಬಂಕ್ಟವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 9/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 308782819458 54037017024

1217 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಟಿ ವಿ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 5/3, 7/1, 7/2B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.61 0.0193 547111019187 64147777700

1218 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಹೆಗಡೆ ಡಿ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 14/2A1, 14/2B, 14/2C ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 541733679972 19032200067477

1219 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಎನ್ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಗ್ೌಡ ಗ ೋಡೆಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 16/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 402973394758 10528100002431

1220 NHM ಮೈಲುತುತು ಈಶವರಪಪ ಗ್ೌಡ ಗ ೋಡೆಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 16/5, 18/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 833863374047 10528100005000

1221 NHM ಮೈಲುತುತು ಕರಣಕ್ುಮಾರ ಬಾರಹಮಣ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 52, 53/1, 70 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 571328389357 7122500103343401

1222 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ವಿ ರಾಜಶೋಖರ ಕೆ ೋಳ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 115/3p1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 433284961541 10528100000129

1223 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿದ್ಿವಿೋರಪಪ ಕೆ ವಿ ಕೆ ೋಳ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 115/3p2, 115/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.0180 448966821477 10528100000760

1224 NHM ಮೈಲುತುತು ಹಾಲಪಪ ಜ್ಜ ಬಿ ಬೋಸ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 29/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.51 0.0131 814085063681 105281000000577

1225 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 71/X2, 71 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 723134440756 54037026265

1226 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ಾಯವಪಪ ಕ್ುರುವರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 6, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.0029 937997455700 10528100000677

1227 NHM ಮೈಲುತುತು ಅರವಿಂದ್ ಜ್ಜ ಉದ್ದರ ಆವಿನಹಳಿಿ 51/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0096 830049828879 04021170003186

1228 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋವರಾಜ ಜ್ಜ ವಿ ಗ ೋಡೆಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 1, 55, 3/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.43 0.0108 2463088898175 10528101007888

1229 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ವಿ ಮಹೆೋಶ ಗ ೋಡೆಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 55, 1, 3/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.43 0.0045 850282056400 10528100004664

1230 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಜ್ಜ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮಂಕ್ಳಲ ಆವಿನಹಳಿಿ 24, 21/2, 20, 18/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0108 861751287269 64175316826

1231 NHM ಮೈಲುತುತು ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 166/3, 26/2, 27 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0117 617045226095 142901011000558

1232 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಾವಮಿ ನಾಯಕ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 166, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0091 302281447488 0574101027131

1233 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ವಿ ಭ ೋಜಪಪ ಬೋಸ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 22/3, 21 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0160 389373904183 10528100004740

1234 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರತಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಯಡಜ್ಜಗಳೆಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 66, 65/1, 144/1, 144 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 395927293949 7122500101436201

1235 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಎನ್ ಶ್ರೋಧರ ಪರಸಾದ್ ಅಂಬಾರಗ ೋಡು ಆವಿನಹಳಿಿ 1/2, 25/2, 2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.0160 596142794116 10528100001134

1236 NHM ಮೈಲುತುತು ಸತಯನಾರಾಯಣ ಗಣಸಿನಕ್ುಣ್ ಆವಿನಹಳಿಿ 94/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 377738571955 0574101032812

1237 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಎ ತಿಮಮಪಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 6/5, 6/3, 6/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.62 0.0314 249200485645 0574101014214

1238 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಎಮ್ ಕೆ ಬಂಕ್ಟವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 63/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 993245382671 19032200062034

1239 NHM ಮೈಲುತುತು ಶೋಷ್ಗರಿ ಎಮ್ ಯಡಜ್ಜಗಳೆಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ
25/1, 31/4, 32, 39, 45, 

48, 49, 
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 950940096633 7122500100277901

1240 NHM ಮೈಲುತುತು ಚದ್ಾನಂದ್ ಜ್ಜ ಎಮ್ ಗ ೋಡೆಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 53, 55, 1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.65 0.0198 542968832348 10528100002074

1241 NHM ಮೈಲುತುತು ರುದ್ರಮುನಿ ಗ್ೌಡ ಗ ೋಡೆಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ
16/4,  16/6, 18/1, 19/1, 

41/1, 41/4, 
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.33 0.0226 305603446521 548894641

1242 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿ ವಿ ಪರಕಾಶಪಪ ಗ್ೌಡ ಬೋಸ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 10/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 741791271059 0574101015694

1243 NHM ಮೈಲುತುತು ಎನ್ ಗಣಪತಿ ರಾವ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 98/3, 95 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 300971139253 64169661327

1244 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಜ್ಜ ಸುಬಬರಾವ್ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 14/2A2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0063 289289049627 7122500102339901

1245 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಮಂಜಪಪ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 93, 35/2, 91, 90, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 476186550483 7122500103461101

1246 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಚಪಪ ಗ್ೌಡ ಸಾತಳಲು ಆವಿನಹಳಿಿ 81, 80, 22 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 616498688948 0574101031797

1247 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ಎಸ್ ಸಂದೋಶ್ ರಾವ್ ಹಳೆೋಇಕೆಕೋರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 34, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 970805860027 520101045062591

1248 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಹಳೆೋಇಕೆಕೋರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 75, 97/1, 110/1, 111 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0038 744131766668 54037014265

1249 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಕೆ ಗಣೆೋಶ ರಾವ್ ಹಳೆೋಇಕೆಕೋರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 92/1, 39/1, 89, 90, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 686262584383 64027086493

1250 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 7/2, 8/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 926991987605 10528101016840

1251 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ವಿ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಗಣ್ವಾರ ಆವಿನಹಳಿಿ 2/7, 2/6, 2/5, 2/4, 2/2, 1/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 411196389439 7122500103096601

1252 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಂಗಪಪ ಹೆಚ್ ವಿ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 12, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 345651028702 64165438789

1253 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಗದ್ದೋಶ್ ಎಮ್ ಪಿ ಹುಲುಕೆ ೋಡು ಆವಿನಹಳಿಿ
42, 43, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 

2/4, 3/1,
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.77 0.0332 491125501657 54037074548

1254 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಜ್ಜ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ೋಳ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 132 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 915251677583 7122500101904401

1255 NHM ಮೈಲುತುತು ಅನಿಲಕ್ುಮಾರ ಒಡಿಯರ್ ಡಿ ಸಿ
ಚಕ್ಕಮತ ುರು, 
ಹುಣ್ಾಲುಮಡಿಕೆ

ಆವಿನಹಳಿಿ 125, 9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 728587662063 036900101006793

1256 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿದ್ಿನಾಯಕ ಬಾರಹಮಣ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 25/1, 24/4, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 828873213393 64206619501



1257 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಾವಮಿದ್ತು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ
25/1, 9, 26/11, 24/2, 

49/1, 48/4, 41/1 
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0140 627904525349 7122500100838101

1258 NHM ಮೈಲುತುತು ಸೋನಾಪತಿ ಗ್ೌಡ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 31/P7, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0085 826227910485 7122500101209401

1259 NHM ಮೈಲುತುತು ತಮಮಣಣಯಯ ಬಿ ಪಿ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 2/1, 149/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 845805536731 10528100000258

1260 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಪಿ ಶೋಷ್ಗರಿಯಪಪ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 7/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 514525800835 520101224457345

1261 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಗುಳೆೋಹಳ ಳಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 7/1, 7/3, 8/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 289653328174 54037072777

1262 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ವಿ ಹೆ ಸ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 90, 92, 91, 87/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 425657132534 0574101026142

1263 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿ ಎಸ್ ಪ್ರೋಮನಾರ್ ಗ್ೌಡ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 180, 121, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 4.20 0.0480 730038624365 04021170001515

1264 NHM ಮೈಲುತುತು ಮನಿೋಶ್ ಬಿ ಹೆಬ್ ಹುಣ್ಾಲುಮಡಿಕೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0059 682066044451 10528100002890

1265 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಾಲತೋಶ ಬಿ ಹೆಚ್ ಹುಣ್ಾಲುಮಡಿಕೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 8 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0059 903715153060 10528100004267

1266 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಪಿ ಪರಸನಿ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ೋಳ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 115/5, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0085 738186406204 0574101031880

1267 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆೋಮಾವತಿ ಬಾರಹಮಣ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 49/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 524842879461 04021170000863

1268 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿ ವಿ ವಿನಯ ಕ್ುಮಾರ ಬಾರಹಮಣ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 73, 66, 71, 75 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.0188 661892973555 04021170000887

1269 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಎಮ್  ಬಸವರಾಜ ಹುಣ್ಾಲುಮಡಿಕೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 395942176454 10528100000176

1270 NHM ಮೈಲುತುತು ಲ ೋಲಾಕ್ಷಿ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 129/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 393114292291 10528101013180

1271 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪಹೆಚ್ ವಿ ಹೆಗಗಟುಟ ಆವಿನಹಳಿಿ 21/3, 14/2A, 14/2B, 15/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0060 564116396910 7122500101193301

1272 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಜ್ ಹಳೆೋಇಕೆಕೋರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 39/4, 81 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 431353950647 54037036353

1273 NHM ಮೈಲುತುತು ಚದ್ಂಬರ ಎಮ್ ಡಿ ಮಂಕ್ಳಲ ಆವಿನಹಳಿಿ 9/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 663410643463 0574101031834

1274 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ವಿ ಬಸವರಾಜ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ
31/2, 32, 34/1, 34/2, 35, 

36
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 464037013810 0574101019515

1275 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹುಲುಕೆ ೋಡು ಆವಿನಹಳಿಿ 46,44, 11, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 534640764862 64211309296

1276 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ವಿ ಮಂಜಪಪ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ
41/3, 41/2, 40, 39, 38/3, 

38/1, 40
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0048 289312579665 712250010143740

1277 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ವಿ ಗುರುರಾಜ್ ಗಣಸಿನಕ್ುಣ್ ಆವಿನಹಳಿಿ 22/1B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 631029468317 0574101031923

1278 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ವಿ ಆಶಾ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ
49/2, 48/3B, 48/2, 48/1, 

47, 46, 43
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 554161364870 31929

1279 NHM ಮೈಲುತುತು ಸತಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಳೆೋಇಕೆಕೋರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 39/3, 82, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 825832746311 0574101015951

1280 NHM ಮೈಲುತುತು ಯೋಗೋಶವರ ಕೆ ಹೆಚ್ ಗಣ್ವಾರ ಆವಿನಹಳಿಿ 25/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0091 449372779275 10528100001877

1281 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಉಡುಪ ಎ ಎಲ್ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 49,  50/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.66 0.0162 243950330749 214200101000738

1282 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿ ಎಮ್ ಗುರುಮ ತಿಯ ತಿೋರ್ಯ ಆವಿನಹಳಿಿ 27/2A, 19 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 879798376855 0574101030312

1283 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಎಮ್ ಎನ್ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 98/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0109 581147496416 10791100007564

1284 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯರಾಮ ಬಿ ವಿ ಬಾರಹಮಣ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ
33/*, 34, 35, 41, 44, 45, 

83, 
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0053 612295800601 0574101003852

1285 NHM ಮೈಲುತುತು ಅನಂತ ಸೋನ ಎಂ ಮಂಕ್ಳಲ ಆವಿನಹಳಿಿ 114/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 974663375737 0574101008044

1286 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಾವಯತಮಮ ಗುಳೆೋಹಳಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 40, 39 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.0151 500246042914 64131290080

1287 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುರುಮ ತಿಯ ಡಿ ಹೆಚ್ ಸಾತಳಲು ಆವಿನಹಳಿಿ 76 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 485848385059 105288100002199

1288 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಜ್ಜ ರ್ೋದ್ಾವತಿ ಗಣಸಿನಕ್ುಣ್ ಆವಿನಹಳಿಿ 107/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0045 553943627336 10528100005172

1289 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಕ್ುರುವರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 9/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 720658216590 10528100002142

1290 NHM ಮೈಲುತುತು ನಂಜಪಪ ಜ್ ೋಗ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 110/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 338266407902 10528100001727

1291 NHM ಮೈಲುತುತು ಬ ದ್ದಯಪಪ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 13, 49, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0100 555185430295 10528100000183

1292 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಾರದ್ಮಮ ಹೆಚ್ ಅಂಬಾರಗ ೋಡುಲ ಆವಿನಹಳಿಿ 102/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 822619933716 10528100002045

1293 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಆರ್ ರ್ಂಕ್ಟಗರಿ ರಾವ್ ಅಂಬಾರಗ ೋಡುಲ ಆವಿನಹಳಿಿ 101/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 293260406663 548896842

1294 NHM ಮೈಲುತುತು ಹುಚಚಮಮ ಹೆೈತ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 5/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0030 328257313154 0421100014067

1295 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎಸ್ ವಿ ಹಳೆೋಇಕೆಕೋರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 21/1,  20/2ಅ ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 486701233206 64032231300

1296 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಎಮ್ ಎಮ್ ತಿೋರ್ಯ ಆವಿನಹಳಿಿ 41/1A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 445221729177 001200101014212

1297 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಮಂಕ್ಳಲ ಆವಿನಹಳಿಿ
122/2, 122/4, 122/5, 51, 

123
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 626344810063 0574101005145

1298 NHM ಮೈಲುತುತು ರವಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಮರಡವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 70/2, 66, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0028 490388758632 7122500100842701

1299 NHM ಮೈಲುತುತು ಚನಿಬಸಪಪ ಗ್ೌಡ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 151/1, 5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 54037011769

1300 NHM ಮೈಲುತುತು ರ್ೈ ಜ್ಜ ಶಾಯಮರಾವ್ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 75/1, 79 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 296739114253 0574101020629

1301 NHM ಮೈಲುತುತು ಉಮೋಶ ಕೆ ಕೆ ಯಡಜ್ಜಗಳೆಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 115/1, 123/*, 156/*, 162, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 685883011533 0574101031951

1302 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ ೋಪಾಲರಾವ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಳೆಇಕೆಕೋರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 92/2, 113 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 490316490780 19032200054893

1303 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಪಪ ಎಂ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 110/2, 109/2, 69/6, ಹಿ.ವ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 964806347280 10573875759

1304 NHM ಮೈಲುತುತು ಹರಿೋಶ ಪಿ ಅರಳಿೋಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 92/*, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0054 551511613142 04021170000002

1305 NHM ಮೈಲುತುತು ಸವಿತ್ಾ ವಿ ರಾವ್ ಬಾರಹಮಣ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 17/*, 19/*, 29/*, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0085 346873151891 7122500101341701

1306 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಸಾದ್ ಎಮ್ ವಿ ಎಸ್ ಬಾರಹಮಣ ಬೋದ್ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 17/*, 19/*, 29/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0060 507321823184 7122500101303501

1307 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಡಿ ಗಣಪತಿ ಗಣಸಿನಕ್ುಣ್ ಆವಿನಹಳಿಿ 77/*, 79/*, 87/1, 89/1, 90 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 819841805265 0574101027818

1308 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಪಾದ್ ಭಟ್ ಕೆ ಎನ್ ಯಡಜ್ಜಗಳೆಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 85/1, 86/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 967385739297 30794279461

1309 NHM ಮೈಲುತುತು ನಂಜಪಪ ಜ್ ೋಗ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 8/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 338266407902 10528100001727

1310 NHM ಮೈಲುತುತು ಪುಟಟಸಾಬಮಿ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 35/3, 36/16 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.0163 321229051106 10528100001445

1311 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗಮಮ ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು 97/*/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 273418030764 328400101000759

1312 NHM ಮೈಲುತುತು ಏ ಪಿ ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು
97/*/*,98/*/*,99/*/1,100/*/*,

109/*/*
ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 287188929601 520101033182651

1313 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಬ ಬಿಬಗ ಕ್ರ ರು 144 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 636174328644 328400101001882

1314 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿ ಪಿ ಜಯಂತ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 81/2,16,12,80/1 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 512819828135 520101033188803

1315 NHM ಮೈಲುತುತು ಹಾಲಪಪ ಕೆ ಟೆೋಕ್ಲ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 184178192 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0024 414941830535 19132200000562

1316 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ರಿಯನಾಯಕ ವಳ ರು ಕ್ರ ರು 86/1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0022 263184270485 0441108009274

1317 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 196 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 666389898643 19132210010088

1318 NHM ಮೈಲುತುತು ಧಮಯಪಪ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 531 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 495332416386 19132200009979

1319 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಂಗ್ಾಧರ ಟಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 153,79/1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 540993505914 328400101002598

1320 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಶವನಾರ್ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು 188 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 534191318245 19132200002870

1321 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಮಮ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 238/X2 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 398232490356 0441101009687

1322 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ುಳಿಮಮ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 236/1B ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0013 740004056374 19132210024633

1323 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿಮಮಪಪ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 9, 239 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.08 0.0010 996190033766 0441108007881

1324 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ವಿ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು 50, 1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 888668004428 19132200008610

1325 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಪಾದ್ರಾವ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 86 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 471351912355 19132200002378

1326 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 42/1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 556800389358 520101249066073

1327 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 53 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 512123684395 328400101000964

1328 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 50/X11 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 737179878351 19132210008244

1329 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 52/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0053 629476432964 328400101002751

1330 NHM ಮೈಲುತುತು ಯು ಎಸ್ ಭಾಸಕರ ಭಟ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 39/1,38/15,38/12, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 265117552628 520101033176899

1331 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 74/5,75/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.14 0.0017 316518314318 0441101009764

1332 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಭಾಕ್ರ ಪಿ ವಿ ಮರಾಠಿ ಕ್ರ ರು
158/6,158/1,158/3,158/10

,158/11
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 221903839506 0441101004868

1333 NHM ಮೈಲುತುತು ಯೋಗ್ಾವತಿ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 38/1. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 816947643683 19132240006956

1334 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 100,98/1,98/5,97/X2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 599850548568 19132200003032



1335 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 193 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 958418091293 19132030000045

1336 NHM ಮೈಲುತುತು ಲ ೋಲಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 78/11,78/10,78/8,123, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 573138814547 328400101002308

1337 NHM ಮೈಲುತುತು ನರಸಿಂಹಯಯ ಮರಾಠಿ ಕ್ರ ರು 162, 7/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.0135 270107905522 0441101002306

1338 NHM ಮೈಲುತುತು ರಮೋಶ ಎಸ್ ಎನ್ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 37/2,36/2,37/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 785632650422 328400101001031

1339 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡನವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 129, 137 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.0037 518356065445 04021170001633

1340 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಂದ್ರ ಶಟಿಟ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 523 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 549846250112 19132200000784

1341 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ವಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಕೆ ೋಡನವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 133 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 387743435066 19132200027836

1342 NHM ಮೈಲುತುತು  ಎಸ್ ಸಿ ಲಕ್ಷಿಮೋಪತಿ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 467, 465,494,464, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0125 370993964676 19132200005523

1343 NHM ಮೈಲುತುತು ಮುದ್ಿಮಮ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 31/X,1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 327125467077 328400101001289

1344 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋವಮಮ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 426/1,431, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 952451033190 328400101002120

1345 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ಾಯವನಾಯಕ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 426/1, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 684093919204 328400101002121

1346 NHM ಮೈಲುತುತು ರಘುಪತಿ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 211 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 601722161131 328400101000506

1347 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಾಯನಾಯಕ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 9,236/1C ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 309445203012 19132200002904

1348 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 79/X2,127/4,101/7,134, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.14 0.0017 680582843360 19132200030821

1349 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ುಗಯಪಪ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 238/X6 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 813384348947 0441101009582

1350 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ನಿನಾಯಕ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 212/1,498/6 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 550395361036 19132200006660

1351 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಧಕ್ೃಷ್ಣ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 51,84/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 358111280775 520101033178141

1352 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ವಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ರಾವ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 57/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 619919574662 328400101001067

1353 NHM ಮೈಲುತುತು ಪದ್ಮನಾಯಕ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 84/X1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 229375849636 19132200032810

1354 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಮಹಾಬಲೋಶವರ ಭಟ್ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 49/3,48,47,46/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 902129870675 328400101000469

1355 NHM ಮೈಲುತುತು ಜನಾಧಯನ ಭಟಟ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 333/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 994128982329 19132200004000

1356 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಸಿ ಎನ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 12/5,8/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 464956137578 19132200004946

1357 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 18,15/4,15/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 957282980034 19132200003553

1358 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಬಿ ಜ್ಜ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು
35/1,35/4,35/5,35/9,129/2

,
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 644118683949 19132200002229

1359 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಎಮ್ ಪರಭಾಕ್ರ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 43,10/X,39,40,41/5, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 568740940912 19132200003737

1360 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 27/4 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 778530897976 520101254348573

1361 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಎನ್ ಮಂಜಪಪ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 109/X2,113/X2 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 780177148933 328400101003352

1362 NHM ಮೈಲುತುತು ರಮೋಶ ಭಟ್ ಜ್ ಎಸ್ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 49/1, 46/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0026 939092982475 520101033180251

1363 NHM ಮೈಲುತುತು ಭೋರನಾಯಕ ಚನಿಗ ಂಡ ಕ್ರ ರು 152,151/2 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 265534414068 1949101000127

1364 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಭಾಕ್ರ ಭಟಟ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 6/1,25/1X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0031 274943894343 19132200024994

1365 NHM ಮೈಲುತುತು ರವಿೋಂದ್ರ ಟಿ ಎಮ್ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 96/X2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 454404456325 19132200003308

1366 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಾವಮಿನಾಯಕ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 66/X1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 287764098789 19132200016271

1367 NHM ಮೈಲುತುತು ಧಮಯಪಪ ಸಿ ಟಿ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 113/X1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.02 0.0002 975527642485 19132200033118

1368 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿ ಆರ್ ಗಣಪತಿ ತುಮರಿ ಕ್ರ ರು
63,64/1,65,64/2,85,

36/1,38/2,37/3,
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 702246222673 19132200002363

1369 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಎನ್ ಮಂಜುನಾರ್ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು 8/2,8/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 327181287717 19132200025398

1370 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಬಲಗರಿಯಪಪ ಸಿ ಬಿ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 99/1,99/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 596029720317 19132200005822

1371 NHM ಮೈಲುತುತು ಶೋಷ್ಗರಿ ಎಸ್ ಎಂ ಕ್ಳಸವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 62,64 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.14 0.0017 426694918004 19132200002325

1372 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಸಿೋತರಾಮರಾವ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 77 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 901821099363 520101033178115

1373 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಬಬಣಣ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 470/2 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.05 0.0006 215367388200 328400101003333

1374 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಜಯ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 463 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0046 482584617170 19132250006165

1375 NHM ಮೈಲುತುತು ಸರಸವತಿ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 84 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.58 0.0190 864890212757 520101254490034

1376 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜೋನದ್ತು ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 508/4 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 864602145957 19132200024305

1377 NHM ಮೈಲುತುತು ಪದ್ಾಮವತಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 195/X2 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 221454686369 19132200014037

1378 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಧಾ ಚನಿಗ ಂಡ ಕ್ರ ರು 290/2 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0022 228841875641 1949101001588

1379 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0019 471306539896 19132200053354

1380 NHM ಮೈಲುತುತು ಈಶವರರಾವ್ ಬಿ ಜ್ಜ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 129/1,35/3,36/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 839359050859 19132200002624

1381 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 96/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 821308732426 19132200003848

1382 NHM ಮೈಲುತುತು ರುಕಮಣ್ ಸಿ ಎಸ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 12/7,13,12/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 423268773653 19132200058725

1383 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಶ್ಧರ ಸಿ ಎನ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 15/3,16,15/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 976440342784 19132210008148

1384 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು 185/3,183/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 814249484189 19132200015058

1385 NHM ಮೈಲುತುತು ಮೃತುಯಂಜಯ ಭಟ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು 179/1X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0016 537172313500 04021170000398

1386 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾರ್ಯಯ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 69,71,73,79,124/1,67 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.0146 455047569683 0441101001360

1387 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎ ಎನ್ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು 4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.11 0.0013 864554891226 19132200003978

1388 NHM ಮೈಲುತುತು ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಿ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 35/8,21/1,36/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 846744883667 19132200004260

1389 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುಣಪಾಲ್ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 35/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 943413558887 520101033189826

1390 NHM ಮೈಲುತುತು ಪದ್ಮನಾಭಯಯ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 26/1,25/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 581341598972 19132200000819

1391 NHM ಮೈಲುತುತು ಓಂಕಾರ ಕೆ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 102/X3 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 590233272085 0441101011052

1392 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 77/3,77/2,77/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0140 522372422605 19132200048630

1393 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಟಿ ಚಮಲ ಕ್ರ ರು 266/X1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0051 377618582623 19132200027276

1394 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿ ಎಮ್ ಗಣಪತಿ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 96/X3 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 519806754663 19132200030020

1395 NHM ಮೈಲುತುತು ಶರಾವತಿ ಬಿ ಟಿ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 3, 2, 1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 912057591883 19132200008027

1396 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಎನ್ ಶ್ರೋಧರ ಮ ತಿಯ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು 1,10,47/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 872035419973 19132200000148

1397 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಪವಣಣ ಕೆ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 102/P, 98 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 340882184669 041108006809

1398 NHM ಮೈಲುತುತು ಯಶ ೋದ್ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 5/1, 7, 5/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 755933011549 19132200034906

1399 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಧಾಕ್ರ ಹೆಗಡೆ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 8/2. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 368821852895 19132200008027

1400 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುರೋಶ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 193 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 990311430228 19132200016870

1401 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ಯಯ ಬ ಬಿಬಗ ಕ್ರ ರು 265, 80 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0108 423989642887 19132210008712

1402 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಎನ್ ತಿಮಮಪಪ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು 7/1B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 894867362898 19132200036446

1403 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ ಎಸ್ ಭೋಮಭಟ್ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 57,50/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 632702030284 520101033180241

1404 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 113, 135/,118, 192, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 597239323027 19132200003404

1405 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ಲಪ ಭಟ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 136, 135, 12/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.24 0.0127 734931114165 19132210005571

1406 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣಪಪ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 87/X6, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.12 0.0014 584997794810 328400101002996

1407 NHM ಮೈಲುತುತು ಭೋರನಾಯಕ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 313 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 242537582755 19132200053190

1408 NHM ಮೈಲುತುತು ಪದ್ಮಯಯ ಬ ಬಿಬಗ ಕ್ರ ರು 80, 249 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 268569119091 19132200042832

1409 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿ ತಿಮಮಯಯ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 217/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.0014 270462238095 19132200001376

1410 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜೋನೆೋಂದ್ರ ಟಿ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 217/4, ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 251052537380 19132210014775

1411 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಜಯಂತ ಕ್ುಮಾರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 70/X2,78/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0059 794927705826 520101033178123

1412 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ವಿ ಎನ್ ತುಮರಿ ಕ್ರ ರು
96/1,86,79,61/2,55,53/2,3

9/2
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 793076126226 7122500100020301

1413 NHM ಮೈಲುತುತು ಮುಕ್ುಂದ್ ಸಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 234/X2,236 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 784128754445 19132200040452

1414 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಪಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು
159, 157, 156, 153, 148, 

147, 155, 154, 418, 417
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 869741621957 19132200000968

1415 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಲಂಗ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 18, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 326093601788 19132200031861

1416 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾವಿೋರ ಎಮ್ ಕೆ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 245/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 408885821844 19132200020741



1417 NHM ಮೈಲುತುತು ರ್ೋದ್ಾವತಿ ನಾಡಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 32/2P2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 823793788923 19132210017689

1418 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ ಟಿ ಆರ್ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ರ ರು
40,39,38/2,38/1,37,36,35,

34,32/1,
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0062 564249076902 1820101007855

1419 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 96 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 734114750095 19132200008437

1420 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಈ ಸಿೋತ್ಾರಾಮ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 95/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 327160821248 19132200001338

1421 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿೋಲಪಪ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 87/X, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 530455486303 19132200001361

1422 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಈ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 116/X1,115,110,95/X2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 672629611791 19132200001395

1423 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಪಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ರಾವ್ ಶ್ರಿಗಳಲ ಕ್ರ ರು 177/X1,175/X2,178/X2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0063 796756772428 19132200000389

1424 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹೆೋಶ್ ಕೆ ಎಲ್ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 482,419, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 921830845012 19132200026110

1425 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣಭಟ್ ಸಿ ಎಮ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 98 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 789658151674 19132200004965

1426 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಕೆ ಪಿ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು
422,421,423/X3,414,444/

3,444/1,444/X1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0026 324844371284 19132200001830

1427 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 101/3 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 283276194293 0441108008705

1428 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 18 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 537431590697 19132200019971

1429 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಟಿ ದ್ಾಯವಪಪ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 25/4X1,27 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.08 0.0010 705323222540 19132200011157

1430 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಮ ತಿಯ ಬಿ ಎಸ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 97/X2,97/X1,100/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 245476974791 19132200002233

1431 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 38/X1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 708680812688 520101248968048

1432 NHM ಮೈಲುತುತು ಲ ೋಲನಾಯಕ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 66/1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.05 0.0006 850860164821 19132200020607

1433 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮನಾಯಕ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 31/1,26 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 928975887848 19132200026062

1434 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯರಾಮ ಕೆ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು
420, 416,413, 411, 410, 

408/1, 406
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.43 0.0172 464461387518 19132200002214

1435 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಪಪ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 84/3, 84/1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0015 451271535202 19132200018333

1436 NHM ಮೈಲುತುತು ರವಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 329/4 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 405181294001 19132200009501

1437 NHM ಮೈಲುತುತು ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ ಸಿ ಟಿ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 60/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 275153574876 19132200070856

1438 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಬಲಗರಿ ರಾವ್  ಕೆ ಜ್ಜ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 223 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 461278847898 19132200000577

1439 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣ ಗ್ಾಣ್ಗ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 428/A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0011 867684153249 19132250003695

1440 NHM ಮೈಲುತುತು ನೆೋಮಿರಾಜ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 112/1, ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 304755988235 520101215532252

1441 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಜಪಪ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 84/X2, 86 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 259297069096 19132200036967

1442 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಸಿ ಪರಮೋಶವರಯಯ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು
186/4, 

186/3,11,8/1,6,177,181/1,

180

ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.05 0.0216 891868988784 19132200000673

1443 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿ ಆರ್ ರ್ಂಕ್ಟಗರಿ ತುಮರಿ ಕ್ರ ರು 27/2, 40, 45/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 896267234252 19132200000485

1444 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗಪಪ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 436/X2 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 520141566972 328400101002341

1445 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿಮಮಪಪ ಎ ಆರ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 103 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 319382178674 328400101002228

1446 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿಳಿಯಪಪ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 96, 159, 97 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 410646210121 4021100004529

1447 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜನಾಯಕ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 92 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 935429415935 328400101003074

1448 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಎಮ್ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 107, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 424973996555 19132200014068

1449 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾಯಕ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 178, 184 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.14 0.0017 736865648787 19132200018126

1450 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 100/X3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 424250590147 19132200004406

1451 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿಮಮಪಪ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 251/P2, 208/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 352858202303 19132200036860

1452 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಲಲನಾಯಕ ಆರ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 533, 39, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 889049602593 328400101002780

1453 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎಮ್  ಶ್ರೋಧರ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 78, 92, 87 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 353269681646 19132200001299

1454 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುಳ್ಾ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 35/2A1, 33/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0039 563489191320 19132210014737

1455 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಎಮ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 79 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 250600131343 19132200031244

1456 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಮರಾಜ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 13, 4/X2, 7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 457666805013 5201010331849478

1457 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಎನ್ ಕೆ ಲಲಪಪ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 140/X2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 481199440540 520101033179235

1458 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋವರಾಜ ಬಿ ಎನ್ ಜ್ೈನ್ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 298, 291, 282, ,18, ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 513402241065 036900101011289

1459 NHM ಮೈಲುತುತು ಮೊೋಹನಕ್ುಮಾರ ಸಿ ಟಿ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 60/6, 59 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0063 685477435787 19132200070841

1460 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾವಿೋರ ಬ ಬಿಬಗ ಕ್ರ ರು 55/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 904353017983 19132240006136

1461 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಂಕೆೋತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಎಮ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 55/15 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 576887662563 19132200057723

1462 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಞಾನೆೋಂದ್ರ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 55/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 877467085975 328400101001885

1463 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಮೋಶವರ ವಿ ಆರ್ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು
35/2B, 35/6AB, 103, 95, 

94, 93, 92, 78, 76, 69, 

68, 61, 58, 57

ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 9127300057032 19132200000297

1464 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಆರ್ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು 3, 120, 111/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 736188013159 328400101002229

1465 NHM ಮೈಲುತುತು ಆರ್ ಸುಬಬರಾವ್ ತುಮರಿ ಕ್ರ ರು 105, 72, 71, 102, 100 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 550650549738 19132200000282

1466 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿಮಮಪಪ ಎ ಆರ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 103, 11, 102 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 319382178674 328400101002228

1467 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋವರಾಜ ಕೆ ಎನ್ ನಾಡಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 10 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 407965262235 19132200028880

1468 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಲಲನಾಯಕ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 25/4X2, 31/1, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.04 0.0005 818941909746 19132200036519

1469 NHM ಮೈಲುತುತು ರವಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 76/1, 30 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 688363654945 19132200037621

1470 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಬಲಗರಿ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಕ್ಳಸವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 69/9, 69/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 362860981114 19132200000900

1471 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಭಟಟ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 65/2,64 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 231696253133 19132200004574

1472 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 208 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 367204219818 328400101003196

1473 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಗದ್ದೋಶ ಆರ್ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 33/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 971959159059 19132200006711

1474 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಡಿ ಕೆ ೋಡನವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 282411944771 328400101001002

1475 NHM ಮೈಲುತುತು ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 55/7,55/10,54/1 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 405663478057 19132200026950

1476 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಜಯ ಕೆ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 11/X2,44, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 19132200033643

1477 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗನಾಯಕ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 53/3 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0016 358864454244 19132210000370

1478 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಲಲನಾಯಕ ಕಾರಣ್ ಕ್ರ ರು 119 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 228690235147 1949108003437

1479 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 99/3, 101/3,79 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0019 887612557483 19132200011460

1480 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿಮಮನಾಯಕ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 55/9, 55/14, 53/2 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 556506283398 19132210013436

1481 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಕಾಶ್ ಜ್ೈನ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 99/X ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 301511189833 328400101003108

1482 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 58, 57 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 525616807516 19132200028543

1483 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜೋನದ್ತುಜ್ೈನ್ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 248/3, ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 801337722659 10638

1484 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಟಿ ಆರ್ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ರ ರು 27,26/2,26/1,25,23 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0080 903897664430 64202677147

1485 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆ ೋಮಯಯ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 299/4,297/2 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0067 959821591201 328400101003159

1486 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 127/3, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0019 995635704048 19132200006732

1487 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿಮಮನಾಯಕ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 55/14 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0019 556506283398 19132210013436

1488 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಲಾಲನಾಯಕ ಅಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 99/X4, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 416746350433 520101033184492

1489 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಟಟನಾಯಕ ಚನಿಗ ಂಡ ಕ್ರ ರು 115 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 221573803991 1949108003030

1490 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಾಂತರಾಜ ಜ್ೈನ್ ಕೆ ಡಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 386, 389 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 794625447546 520101033180810

1491 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಶ ೋಕ್ ಜ್ೈನ್ ಕೆ ಡಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 387, 390 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 421122112675 520101033181302

1492 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ಮಲಮಮ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 15/2, 210/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.0124 239321249642 19132210017693

1493 NHM ಮೈಲುತುತು ಧಮಯಪಪ ಬಿ ಸಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 251/P2 , 208/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 723895825018 19132210010165

1494 NHM ಮೈಲುತುತು ಓಂಕಾರ ಗ್ೌಡ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 93, 115, 107 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 648704850582 04021100004626

1495 NHM ಮೈಲುತುತು ಎನ್ ಬಿ ಪದ್ಮಯಯ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು
404, 394, 389/1,  158, 

79, 2
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 979026588701 19132200032043



1496 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯಮಮ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 321, 323, 324 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 725533623098 19132210020602

1497 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ದನಕ್ರ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 367, 352 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 287806236315 328400101000646

1498 NHM ಮೈಲುತುತು ಯಗರಾಜ ಬಿ ಸಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 474, 51/X, 461 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.58 0.0190 447280229310 19132200001530

1499 NHM ಮೈಲುತುತು ಚನಿಬಸವನಾಯಕ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 39, 37 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 621790146442 19132200004854

1500 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುಬಬಮಮ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 224/X1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 508591042797 328402101000095

1501 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಸಿ ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 475, 474, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0057 694780175056 19132200001487

1502 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಜ್ಜ ಗಣಪತಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 79/X1, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 944068546332 19132200027730

1503 NHM ಮೈಲುತುತು ಚೌಡಮಮ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 185, 184, 183, 181, 167 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 431944059418 1913220147788

1504 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಆರ್ ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಕ್ಳಸವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 24, 25, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 213660848920 7122500100961101

1505 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿ ಆರ್ ರಂಗ್ಾಸಾವಮಿ ತುಮರಿ ಕ್ರ ರು

41, 42, 43, 44, 51, 81, 

82, 84, 87, 88, 101/2, 

104, 106, 67, 91, 57/2, 

45/1, 8356, 6/2, 45/1, 

60/2, 

ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0078 855837851515 64161545398

1506 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿೋರನಾಯಕ ಕೆ ೋಡನವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 135/1, 135/3, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 539127039626 328400101001318

1507 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸುಬಾರವ್ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು
77/4, 13, 12, 11, 9, 

162/4, 170/2, 176
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 373813868760 19132200030560

1508 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ವಿ ಶೋಷ್ಗರಿಭಟ್ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು 179/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 587458524225 19132200000880

1509 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ೋಡನವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 133, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 559790621976 520101033186754

1510 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಜ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 76/* ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0124 433576041549 1949101004611

1511 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಎನ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 156/1, 123/7, 150, 154 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 321576995915 328400101000417

1512 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜನಾಯಕ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 71, ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 834884178683 19132200018609

1513 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಸಿ ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್ ಮರಾಠಿ ಕ್ರ ರು 110 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 401397695921 0441101009971

1514 NHM ಮೈಲುತುತು ಯೋಗರಾಜ ಜ್ೈನ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 513 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0054 464801968637 19132210021768

1515 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ಯಯ ಜ್ೈನ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 104, 107,108 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.33 0.0160 593547034138 19132200006988

1516 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಎಸ್ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 17/2, 14/6, 141, 140 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0156 837853569033 19032200035027

1517 NHM ಮೈಲುತುತು ಇಂದ್ರಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು 34/5 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 218836744704 1949101001073

1518 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಪಿ ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 462/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 566720940947 0441101001409

1519 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಜ್ ಪದ್ಮರಾಜ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 137/2/8, ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 341973699308 0441101000243

1520 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಪಿ ಮಂಜಯಯ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 226/x2 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0032 232091831030 04021100006188

1521 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ುಸುಮ ಬ ಬಿಬಗ ಕ್ರ ರು 126/* ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0034 923947549793 19132200037862

1522 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿೋತಮಮ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 20/2, 20/3 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 582374426084 19132200005354

1523 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಬರಮಣ ಯ ಬರುರ್ ಕ್ರ ರು
51/p2 , 23/*, 24/*, 49/x2 

2,  45
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 705086973849 0441101002286

1524 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಮತಿಯಮಮ ಸಂಕ್ಣಣಶಾಯನುಬ ೋಗ ಕ್ರ ರು 38/2A, 38/2B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 519264095110 19132210010223

1525 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿದ್ಿನಾಯಕ ಕೆ ೋಡನವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 16/x1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 845396482819 19132200001790

1526 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎಮ ಮಂಜಪಪ ಸಂಕ್ಣಣಶಾಯನುಬ ೋಗ ಕ್ರ ರು 56/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0086 520101033184530

1527 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 18/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.0173 223946406595 19132200027219

1528 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಎಮ್ ರಮೋಶ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 249/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0093 829827385619 04021170000133

1529 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಜು ಜ್ೈನ್ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 104/1 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 971009905830 19132200037057

1530 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಡಿ ವಿೋರರಾಜ್ ಜ್ೈನ್ ಕೆ ೋಡನವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 8/14. ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 390336418216 19032200062406

1531 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಾಂತರಾಮ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ
126/1A,112/3,116/2,118/

7,118/8,118/9,118/17
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 524720022215 0583101009338

1532 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಎಸ್ ರಾಜಶೋಖರ ನಾಡಕ್ಲಸ ಕ್ಸಬಾ 98, 97/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 505368985978 548903894

1533 NHM ಮೈಲುತುತು ಯು ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 46 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0069 867221579472 0574101026144

1534 NHM ಮೈಲುತುತು ಹಳತುೋರಿ ಕ್ನಿಮಮ ಶ್ರುವಾಳ ಕ್ಸಬಾ 41/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.40 0.0264 982535587519 0574101027122

1535 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಟಿ ಶ್ರೋಕ್ರ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 9/1,103/2,103/3,103/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0125 674400777148 142901011001832

1536 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಜ್ಜ ಪರಹಾಲದ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 138/10 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0057 544089644019 4628101001441

1537 NHM ಮೈಲುತುತು ಲೋಲಾವತಿ ಕೆರ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 3/2. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 447620533165 10968101001990

1538 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಾಬು ರಾಜ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆರ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 24/1,8,1,5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.64 0.0128 904558959701 10968101002005

1539 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ವಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಪ ಮಾಲವ ಕ್ಸಬಾ
58,59,60/1,96/1A,96/2,98,

99
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0086 947855948746 7122500100796001

1540 NHM ಮೈಲುತುತು ಉಮೋಶ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 27/1,23/1A,262/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0116 631331098128 899749046

1541 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಕಾಶ್ ಬಿ ಡಿ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 15/4,23/3,262/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 964353066784 04021170002600

1542 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಂಗರಾಜ ಬಿ ಡಿ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 31/1,262/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 767297022422 10573887540

1543 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿೋರಪಪಯಯ ಬಿ ಡಿ ನಾಡಕ್ಲಸ ಕ್ಸಬಾ 262/2,31/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 599288178608 64024438327

1544 NHM ಮೈಲುತುತು ಚದ್ಂಬರ ಬಿ ವಿ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 118/22B2,118/22C ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 959367249466 19032200056507

1545 NHM ಮೈಲುತುತು ಅನಂತರಾಮು ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 27/2B,140/X2,186/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 437787425599 0583101005244

1546 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ವಿ ಸುಬಬ ರಾವ್ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 27/2A,140,186/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 831073248584 0583101000135

1547 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ ಬಿ ಆರ್ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 146,147,176/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0082 501712352369 34796058713

1548 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿ ವಿ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ
1,3,6,7,13,143,148/5,163/

1,183,185
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.0149 685910576838 5403701531-2

1549 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿೋತರಾಮ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ
152/1,152/2,154,155,156,

157,164/1,
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 677440209958 7122500100001101

1550 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಂಗರಾಜು ಸಿ ಎಸ್ ಬಾರಹಮಣ ಚತರಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 20/1,20/4,24/1,19, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.97 0.0236 906999914619 001200101005520

1551 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಭುರಾಜ್ ಸಿ ಎಸ್ ಬಾರಹಮಣ ಚತರಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 21/4,20/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.88 0.0226 833999969508 10573887710

1552 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎಸ್ ಜಗದ್ದೋಶ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 22/2A,21/2A,14/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0033 0574101016711

1553 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 6/2, 15/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0060 556562919887 10968101014198

1554 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಂ ಬಿ ಉಮೋಶ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 16,27/4,91 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 472807537536 4628101000107

1555 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಿ ಎನ್ ಶ್ರೋಧರ ರಾವ್ ಪಡವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 51,48,47/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0060 636038151391 19032200001952

1556 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಂ ಟಿ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣಪಪ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 132/2,141/4, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0090 520351506094 0583101011427

1557 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ದಗಂಬರ ನಾಯಕ ಹಳೆಇಕೆಕೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 136,128/1,98 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.0360 546911704383 54037066402

1558 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಕೆ ರಾಜಶೋಖರ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 25/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 437143174576 548903442

1559 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಪತಿ ರಾವ್ ಎಂ ಡಿ
ಮಾಲವ,

ಸುಳಗ ೋಡು
ಕ್ಸಬಾ

165/3,161/2,61,49/3,49/4,

11/2,
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0072 622503830407 7122500101419701

1560 NHM ಮೈಲುತುತು ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಲ ಎಂ ಪಿ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 133 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0094 688668131160 54037018006

1561 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 111/4,135/4,135/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0048 710259148780 04021100011696

1562 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುರುಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಬಿ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 37,13/3,13/2,11 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 853360538748 4628101000013

1563 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ್ಾಯತಿರ ಎಲ್ ಎಂ ಹಳೆಇಕೆಕೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 4/1. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 578124166655 54037012479

1564 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಇ ಡಿ ಈಳಿ, ಸಂಗಳ ಕ್ಸಬಾ
42/1,80,83,91,104,117,21

/14
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0141 572743776438 520101055949106

1565 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಸವರಾಜಪಪ ಕೆ ಬಿ ಕೆರ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 57/2,21/3,16/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0064 748790736372 54037011453

1566 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಬಿ ಎನ್ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 11 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 557792097672 548896252

1567 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುರೋಂದ್ರ ಕೆ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 182/*/1,185/*/* ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 715618324149 548911307

1568 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0039 517220834101 0583101005559

1569 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ವಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ
23/2A,23/1C,23/2B,

23/1D,31/2
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 955932239148 548899560



1570 NHM ಮೈಲುತುತು ರಂಗನಾರ್ ಪಿ ಎನ್ ಪಡವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 1/5,47/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0056 702254334398 0574101020277

1571 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ಾಲನ ಕ್ನಿಪಪ ಸಂಗಳ ಕ್ಸಬಾ 35/p7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 899427041065 036900101001540

1572 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 23/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 904874238193 0583101001262

1573 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಲ್ ಕೆ ನರಹರಿ ರಾವ್ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 89/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0022 650251385717 10968101001440

1574 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಕೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 13/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0032 497605901478 10968101001103

1575 NHM ಮೈಲುತುತು ಗರಿಜಮಮ ಹೆಚ್ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 3/1.107/5,16/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0076 727303727616 0583108015127

1576 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಗ್ೌಡ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 23/4, 107/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 240098811395 0583101018809

1577 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಜ್ಜ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 138/9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0062 565452197828 4628101002061

1578 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಾಂತ ವಿ ಯಲಗಳಲ ಕ್ಸಬಾ 5/5,9/3,5/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.0172 772639675243 7122500101338801

1579 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಮ ತಿಯ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 31 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0030 514956143955 001200101008454

1580 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಎಂ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ
122/P7,134/1A,134/1B,13

4/1C
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 894399588873 0574101026808

1581 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 136/2, 137/1B, 138/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.32 0.0238 452925642814 520101224498920

1582 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಎನ್ ಮಂಜಪಪ ಬಾರಹಮಣ ಮಂಚಾಲೋ ಕ್ಸಬಾ 45/1, 40/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0120 305863865996 54037014114

1583 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕೆ ಯಲಗಳಲ ಕ್ಸಬಾ 1/3/8,5/3,141/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0085 674540585610 001200101011984

1584 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಮತ್ಾ ಬಿ ಎಸ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 102/9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0031 647025816487 64180645582

1585 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿಮಮಪಪ ಬಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ
122/1,119/3,104/3,102/14

,102/5,102/2,95/4,
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0092 948572595449 54037056585

1586 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ ಸಿ ಎಂ ಯಳವರಸಿ ಕ್ಸಬಾ 22/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 841600603054 7122500101435801

1587 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಪಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 21/1C,7/1,11/1P2,17/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.0088 600299347268 0574101009189

1588 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ವಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 141/4, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 241646596196 0583101012608

1589 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಮಿೋಳ ಎಂ ಎಂ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 142/2,13/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.0013 456353586811 64087889900

1590 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಾಂತ ಎಂ ಎನ್ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 9/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 531558041603 0574101032298

1591 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣಪಪ ವಿ ಎಂ ಯಲಗಳಲ ಕ್ಸಬಾ 41/2,44/1,28/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 257626420665 54037040858

1592 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗಮಮ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 11/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0042 233649227221 0583101006736

1593 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಪಾದ್ ಎಂ ಎನ್ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 2,3,1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 415139582300 0574101025120

1594 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಎಸ್ ಮೃತುಯಂಜಯ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 9/2. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0076 376641629942 4648101003591

1595 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಕಾಂತ ಬಿ ಎಂ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 116/2, 116/7, 116/3B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0022 757385922343 7122500100026301

1596 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ನಿಮಮ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 96 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0070 803153855770 0583101012762

1597 NHM ಮೈಲುತುತು ದ ಡಡಣಯಯ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 30, 40/2, 31/1A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0067 786316768236 520101224579831

1598 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎಸ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 103/4, 111/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 409849053983 142901011004313

1599 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಮಂಜಪಪ ಮರಸ ಕ್ಸಬಾ 114, 85, 84/P3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.49 0.0179 662302735556 036900101002253

1600 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಲತ ಎಮ್ ಡಿ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 126/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 320014998228 10968101016734

1601 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಂಬ ೋದ್ರ ಎಲ್ ವಿ ಲಾವಿಗಗರ ಕ್ಸಬಾ
21/2, 21/1, 22/2, 23, 

102/3, 
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.29 0.0155 924470844311 32827490420

1602 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಕೆ ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ಮರ ರು ಕ್ಸಬಾ 5/4, 5/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 360241271209 10968101000715

1603 NHM ಮೈಲುತುತು ಹಾಲಪಪ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 112/2, 124/P18 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0197 344822313804 4628101001400

1604 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 128/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0097 684869830126 0583101013959

1605 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋರಾಮ ಎಸ್ ಎನ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 59/1, 60/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0056 319078810378 4628101000949

1606 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಎಲ್ ವಿ ಲಾವಿಗಗರ ಕ್ಸಬಾ
126/2, 83/4, 103/2, 

102/3, 117/3
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 370401883749 64175388439

1607 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿ ಜ್ಜ ರಾಜಕ್ುಮಾರ್ ನಾಡಕ್ಲಸ ಕ್ಸಬಾ 149/2, 148/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 866276458279 10968101000016

1608 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ವಿ ದ್ತ್ಾುತರೋಯ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 119/2B, 133/24 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 474340091580 0583101000285

1609 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಸವರಾ ಜ್ಜ ಆರ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 221, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.0029 770429615741 0583101013292

1610 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಹೆಚ್ ಬರ ರು ಕ್ಸಬಾ 39 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0040 649412496604 10839100007612

1611 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿೋಲಾಂಬಿಕ್ ಮರಸ ಕ್ಸಬಾ 168 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0054 976706744851 19032200029580

1612 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ
32, 34, 35, 144, 159, 

160, 100/1, 102/3A3, 

102/3B

ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.56 0.0187 578367678168 54037011395

1613 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಚ್ ವಿ ಸುಬಾರಯ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ
141/3, 142/2, 129/1, 133, 

134, 139/2, 144, 153, 

167/3

ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0058 964387696276 0583101007172

1614 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋವಮಮ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 122/1, 133/12 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 726635523291 0583101013221

1615 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 125/X7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0034 355569831715 4628108000581

1616 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ ೋಪಾಲ ಮ ತಿಯ ಬಿ ಬಿ ತಪಪಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 23/1AP, 72/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0064 534524362696 30041717302

1617 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಕೆ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಮಾಲವ ಕ್ಸಬಾ 174/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 931725187852 30346114581

1618 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 38/1p1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0072 587488877921 001200101018229

1619 NHM ಮೈಲುತುತು ರುದ್ರಪಪ ತಪಪಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 20/4, 9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 209830550876 913606221

1620 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಎಮ್ ಹಿರಿಯಣಣಪಪ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ
20,  2/2, 4/2, 6/2, 10, 

16/1p1, 16/2A, 5/2, 6/1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.0140 478503749418 54037012854

1621 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಬಿ ಮೊೋಹನ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 6/1, 21/1B, 11/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0112 993818663563 10968101009026

1622 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಪಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಗ್ೌಡುರ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 17/2, 15/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0028 202549440829 10968101009017

1623 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಕ್ೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 59/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0046 961440243049 4628101001686

1624 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಭಲೋಶವರ ಎ ವಿ ಸುಳಗ ಡು ಕ್ಸಬಾ 13/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 473774257019 10968101013481

1625 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಮಮ ತಪಪಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 22/H, 12/2, 22/7, 23/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.96 0.0198 561572402204 64113808753

1626 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ವಿ ದ್ುಗಗಪಪ ಮಾಲವ ಕ್ಸಬಾ 176/1, 39, 52 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0075 483330221144 036900101001083

1627 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜಪಪ ಎ ನಾಡಕ್ಲಸ ಕ್ಸಬಾ 19/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 234783090663 54037039514

1628 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 38 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0054 571298605910 036900101002734

1629 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಜ್ಜ ನಾಗರಾಜ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 59/2, 61/1A1, 59/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 977355181691 4628110000001

1630 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ ೋಪಾಲರಾವ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 84, 79 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 378246208271 520101224459658

1631 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ವಿ ಪರಭಾಕ್ರ ಪುರದ್ಸರ ಕ್ಸಬಾ 3, 12/x1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.10 0.0180 680678045500 10910101010332

1632 NHM ಮೈಲುತುತು ಗರಿನಂದ್ನ ಎಸ್ ಪಿ ಹೆ ೋಟೆಲ್ ಸರ ಕ್ಸಬಾ 14/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 937523357620 0574101039000

1633 NHM ಮೈಲುತುತು ಅನುಸ ಯಮಮ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ
111/1, 111/2, 111/5, 

112/1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0121 706865469217 548905202

1634 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಎಲ್ ಶರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ
112/2, 113/1, 113/2, 

164/2
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 3.65 0.0370 912923286667 10968101001079

1635 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ ನಾರಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 82 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0017 966923054062 64131199293

1636 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಪಪ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 219/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0080 454155826580 10968101000283

1637 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ತ್ಾುತರೋಯ ಎಲ್ ಆರ್ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ
94/1B, 41/3B, 94/1A2, 

90/8
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0071 718769442411 10968101000274

1638 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಶ್ರೋಧರ ಸುಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 10/1, 23/2A/2A2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 555498962743 036900101001280

1639 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಸಿ ಮುರುಗೋಂದ್ರ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ
136/1, 136/2, 137/1B, 

137/2, 
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.50 0.0267 472198362887 0583101007126

1640 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಿ ತರಯಂಬಕ್ ಪುರದ್ಸರ ಕ್ಸಬಾ 2/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0014 848517026758 7122500101564401

1641 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಪಿ ಪರಕಾಶ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 22/2B, 21/2B, 19/2, 14/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0158 289324418200 7122500101011201

1642 NHM ಮೈಲುತುತು ಆನಂದ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 143/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0056 241746895995 0574101038153

1643 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಪುಟಟಪಪ ಗ್ೌಡ ನಾಡಕ್ಲಸ ಕ್ಸಬಾ 115/1, 115/3A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 966607873533 548898363



1644 NHM ಮೈಲುತುತು ಕರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ ಎನ್ ಪುರದ್ಸರ ಕ್ಸಬಾ 1/2, 2/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0030 626315380883 520101224603023

1645 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎಮ್ ವಿೋರಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 20/2, 20/7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 528790670457 7122500101442801

1646 NHM ಮೈಲುತುತು ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಪಟೆೋಲ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 39/2,  39/1, 36/1, 19/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0199 797990026606 4628101000001

1647 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 63/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 865098874405 54037030522

1648 NHM ಮೈಲುತುತು ಡಿ ಕೆ ಬಿೋರಪಪ ಭೋಮನೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 36, 61/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 40711834344 036900101006140

1649 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಗದ್ದೋಶ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 26/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0044 612862740357 4628101000261

1650 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ್ೌರಮಮ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 123 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 892478006582 520101224455091

1651 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಕ್ಂಬಳಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 47/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 562777250276 54037021653

1652 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ರಾವ್ ಜಂಭ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 61/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0053 824379200545 04021100013142

1653 NHM ಮೈಲುತುತು ಇಂಧ ಧರ ಕೆ ವಿ ನಾರಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 7, 72/7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 234353143043 036900101007822

1654 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 32,33, 35 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 706897849464 7122500101446200

1655 NHM ಮೈಲುತುತು ಸರಸ ಎಮ್ ಕೆ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 18/3, 38, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 302227306930 4628101000103

1656 NHM ಮೈಲುತುತು ಮುಕಾಂಬಿಕ್ ಸಂಗಳ ಕ್ಸಬಾ 75/P10 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0056 799060372144 36183974171

1657 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿಮಮಪಪ ಬಿ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 83/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0028 639655112016 20130383857

1658 NHM ಮೈಲುತುತು ಗರಿಜಮಮ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ
13/1A, 13/1E, 13/1D, 14, 

89
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 445311288850 4628101000184

1659 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಲ್ ಟಿ ಗಣಪತಿ ಹೆಗಡೆ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ
80, 212, 25, 45/4, 45/3, 

106, 47/1, 162/1, 48/2, 
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.25 0.0178 271487995019 560381001175630

1660 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಲತ ಎಸ್ ಭಟ್ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ
2/X, 159, 160, 163, 3/1, 

8/2
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 334429901273 05683101017593

1661 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎನ್ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ
118/21, 118/22A, 

118/22B1, 279
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0051 254155584998 71225001013941

1662 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಿ ಡಿ ಶೋಷ್ಗರಿ ಪಟೆೋಲ್ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 137/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.0037 763436061945 520101250935991

1663 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಜಪಪ ಡಿ ಶ್ರುವಾಳ ಕ್ಸಬಾ 81/1P3, 119, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 371645014789 036900101027304

1664 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಕ್ಂಬಳಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 32/2A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 374458762520 0574101026212

1665 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುರಪರಸಾದ್ ಸಿ ಎಸ್ ಯಲಗಳಲ ಕ್ಸಬಾ 39/2, 36/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.48 0.0178 458295932426 54037010482

1666 NHM ಮೈಲುತುತು ಈಶವರಪಪ ಶ್ರುವಾಳ ಕ್ಸಬಾ 119 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 464215243249 520101055954381

1667 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣ ಶ್ರುವಾಳ ಕ್ಸಬಾ 58/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0027 686805630416 036900101027421

1668 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಪಡವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 22/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0037 877091601243 548906567

1669 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಟಿ ಶ್ರುವಾಳ ಕ್ಸಬಾ 45/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0037 209764912600 7122500101026601

1670 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಣಜುನಾರ್ ಬಿ ಕೆ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 118/20, 224 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0032 601755030274 54037014170

1671 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 221, 403 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0046 905073580613 0583101007106

1672 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗಮಮ ಶ್ರುವಾಳ ಕ್ಸಬಾ 60/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0050 601289615718 036900101011020

1673 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಶ್ರುವಾಳ ಕ್ಸಬಾ 7/1p4, 59/21 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 307291838052 0574101039758

1674 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಬಾರಯ ಎಮ್ ಎಲ್ ಹಿರೋನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ
341, 140/1, 141/2, 138/8, 

108/1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 499639885202 7122500101234801

1675 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಜಯ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ
141/2, 141/3, 140/1, 

108/1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0116 950442966230 4628101000567

1676 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಎಲ್ ಮಂಜಪಪ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 141/2, 140/1, 108/1, 341 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 513239569015 7122500102318501

1677 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಾವಿತರಮಮ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 38 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0047 858123722622 036900101004810

1678 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಎಸ್ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 15/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0036 710259148780 04021100011696

1679 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಹೆಚ್ ರವಿೋಂದ್ರ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 28/2, 40/2, 28/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0078 608216587792 0583101009315

1680 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ುರೋಮಾಂಜ್ಜ ಕ್ನಿಪಪ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 91/X12 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0084 609769092379 0583101007658

1681 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುವಣಯ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 147/2, 147/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 730252368534 10968101018006

1682 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಎನ್ ಸುನಿೋಲ್ ನಾಡಿಗ್ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 31/1B, 31/1C ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.83 0.0220 734175461121 0583101010840

1683 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಸಲಂಗಪಪ ಡಿ ಜ್ಜ ಬಳಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 61/1, 78 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.67 0.0200 456498522646 54037071412

1684 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಾಂತರಾಮ ಈಳಿ ಕ್ಸಬಾ 17/1B, 25 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0099 608790682965 05744101037689

1685 NHM ಮೈಲುತುತು ಆರ್ ಎಮ್ ದ್ಾವರಕ್ನಾರ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 66/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 596535379661 036900101002274

1686 NHM ಮೈಲುತುತು ಆರ್ ಎಮ್ ಶ್ರೋನಾರ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 66/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 718090835363 036900101002275

1687 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುವಣಯ ನಾಡಕ್ಲಸ ಕ್ಸಬಾ 63/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 308249643421 897502077

1688 NHM ಮೈಲುತುತು ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ ಸಿ ನಾಡಕ್ಲಸ ಕ್ಸಬಾ 253 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 507007790030 893035571

1689 NHM ಮೈಲುತುತು ರಂಗನಾರ್ ಬಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ
125/2ಪ್ೈಕ, 113, 105, 

103/1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0050 508581576492 036900101002352

1690 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ವಿ ವಿಠಲರಾವ್ ಮಾಲವ ಕ್ಸಬಾ 144/3, 144, 8 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0056 473507381698 036900101002407

1691 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಪಪ ಕ್ಂಬಳಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 47/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0034 279461666717 7122500101388101

1692 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಗಣಪತಿ ನಾಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 16/2B, 16/1P2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.0163 775308093325 54037012297

1693 NHM ಮೈಲುತುತು ವಸುಂಧರ ಕೆ ವಿ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 23/1, 23/3, 15/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 661663526187 64098008942

1694 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಕೆ ಪ್ರೋಮಲೋಲಾ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 200/*, 201/*, 14/1, 14/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.61 0.0193 645869908895 7122500100236201

1695 NHM ಮೈಲುತುತು ವರದ್ಮಮ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 127/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 688697281819 64026943961

1696 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 11/*, 12/*,  24/*, 25/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0097 717384071024 10791101025255

1697 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಂಬಳಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 47/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0032 778884085167 64075035087

1698 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 23/7, 15/1, 23/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0125 230321518678 10573875556

1699 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಬಿ ಬಸವಣಣಪಪ ಗ್ೌಡ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 36, 16 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 946180633680 4628101000108

1700 NHM ಮೈಲುತುತು ಲ ೋಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ
32/1C, 23/2A, 23/2, , 

27/2, 23/1B
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 594415454129 548898590

1701 NHM ಮೈಲುತುತು ಗೋತ್ಾ ಕೆ ನಾಡಕ್ಲಸ ಕ್ಸಬಾ 256/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 427121300083 548899571

1702 NHM ಮೈಲುತುತು ಹುಚಚಪಪ ಶ್ರಗುಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 41/9, 75/1, 41/17, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.62 0.0300 217415034250 10573868492

1703 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಕಾಸ್ ಬಿ ಬಾರಹಮಣಚತರಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 16/7, 18/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 376122679623 0574101037903

1704 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಲಾಸ ಬಿ ಬಾರಹಮಣಚತರಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 17/2B2, 18/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 526306124878 3062500100962101

1705 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿ ವಿ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 118/18, 253 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 569654576224 54037032950

1706 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಾಾನೆೋಂದ್ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 93, 89 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 379688672386 520101224489654

1707 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಂಗರಾಜು ಬಿ ಎಸ್ ಬರ ರು ಕ್ಸಬಾ 60/1, 60/3, 90, 34, 60/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 488777298766 10839100003264

1708 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಕ್ಂಬಳಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 32/2A,  ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 208799043406 0574101021027

1709 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಸಿ ನಾಗ್ಾರಾಜ್ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 16/2, 13, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0028 838460124742 54037039490

1710 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ಾನಮಂಜಪಪ ಎಮ್ ಆರ್ ಮುಳಿಗರ ಕ್ಸಬಾ 20/11 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0065 844810455981 520101224455008

1711 NHM ಮೈಲುತುತು ಭ ತಮಮ ಶ್ರಗುಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 92, 88/1A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 720114627114 9620

1712 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಬಿ ವಿಜಯ ಮರ ರು ಕ್ಸಬಾ 93/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0043 724600314023 32719417580

1713 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಸವರಾಜ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಮರ ರು ಕ್ಸಬಾ 83/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0033 338156513953 548899026

1714 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎಸ್ ಬಳಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 39/3, 8/2, 39/7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0150 829964101105 10995101004720

1715 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿನಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಆರ್ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 141, 2A1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 246243584165 6401755243

1716 NHM ಮೈಲುತುತು ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 120/1, 112/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0026 867553307249 7122500100923101

1717 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ುರ ಎಸ್ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 45/X5, 40/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 264484322625 0583101000033

1718 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಎಮ್ ಸುಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ
3/1, 4/1A, 4/3, 76/1, 85, 

112
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 3.78 0.0283 461761889675 19032200004330

1719 NHM ಮೈಲುತುತು ಪುಟಟಸಾವಮಿ  ಬಿ ಎಲ್ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 22/2A,21/2A, 19/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 633803403522 10968101010022

1720 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಬಬರಾವ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಜಂಬಗ್ಾರು ಕ್ಸಬಾ 24/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 3.20 0.0225 846595632779 64006488187



1721 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಿ ಬಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪಡವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 1/1/1A, 5, 6/1, 46/1, 38/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.58 0.0129 870869176593 10968101000122

1722 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎಮ್ ಗ ೋಪಿನಾರ್ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ
118/3, 109/1, 112/2, 

118/4
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0066 217503692295 0574101018158

1723 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಶವೋಶವರ ಎಮ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 83/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 731215803652 4628101000398

1724 NHM ಮೈಲುತುತು  ಪ್ರೋಮಾಕ್ುಮಾರ್ ಬಾರಹಮಣಚತರಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 13, 12/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0034 230236952815 7122500101577201

1725 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ ಗ ರು ನಾರಾಯಣಪಪ ಮಾಲವ ಕ್ಸಬಾ 186/1, 186/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0062 554441822786 520101055962692

1726 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ಗ್ೌಡ ಯಲಗಳಲ ಕ್ಸಬಾ 38/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 339710567563 3062500100903001

1727 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣಪಪ ಯಳವಶ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 22/5, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0030 691700435624 7122500102311701

1728 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆರಿಯಪಪ ಗುತುನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 4/P1, 1/p2, 16/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0127 527687483277 19032200006614

1729 NHM ಮೈಲುತುತು ನಟೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಕೆ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 107/2,  107/X2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.55 0.0186 968932849660 54037014839

1730 NHM ಮೈಲುತುತು ಉಮಾಪತಿ ಬಿ ಕೆ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 171/2, 170/2, 111/7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.0164 512253552810 142901011000231

1731 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಎಚ್ ಗಣಪತಿಯಪಪ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 48/1, 157, 159/13 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0138 216840553603 0574101006066

1732 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಬಿ ಎನ್ ಬಳಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 39/2, 39/6, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0115 322492654328 001200101020589

1733 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ರಾವ್ ಜಂಭ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 61/4, 63 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 824379200545 04021100013142

1734 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಮತಿ ನಾಡಕ್ಲಸ ಕ್ಸಬಾ
152/2, 149/2, 148/2, 

148/1, 150/2
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.09 0.0130 890895756486 10791101010493

1735 NHM ಮೈಲುತುತು ಚೌಡಪಪ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 61/1P, 61/p2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 521329282406 036902101027327

1736 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಣಣ ಗ್ಾಮಪಪ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 86/2C ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0112 890291168661 0574101014334

1737 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಎಸ್ ವಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 61, 60/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0054 495925759361 0583101010707

1738 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ನಿಪಪ ಎಮ್ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 120 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0051 949914472021 121401101000269

1739 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಏ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 8/2, 9/2, 242/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0045 881523566431 10968101017919

1740 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಕೆ ಮೃತುಯಂಜಯ ಯಲಗಳಲ ಕ್ಸಬಾ 39/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 566895961144 30715462825

1741 NHM ಮೈಲುತುತು ಲ ೋಕೆೋಶ ಡಿ ಎಲ್ ಸಂಗಳ ಕ್ಸಬಾ 47/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 611102645718 520101055972477

1742 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ಾಲನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋಮನೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 36 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 318217138690 036900101000316

1743 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಡಿ ಎಲ್ ಸಂಗಳ ಕ್ಸಬಾ 47/4, 36, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 946569677567 036900101045586

1744 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ್ೌರಮಮ ಭೋಮನೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 36 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 889851712435 0369001010005530

1745 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಯಲಗಳಲ ಕ್ಸಬಾ 39/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 966492900595 7122500101436401

1746 NHM ಮೈಲುತುತು ರಘುಪರಸಾದ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಬಾರಹಮಣಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 115, 76 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0028 373409995804 7122500100965501

1747 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಂಡಿ ಬಸವಣಯಪಪ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 44 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.0037 523574685828 036902101028170

1748 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ನಿೋಚಡಿ ಕ್ಸಬಾ 107 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0026 414058658948 19032200098260

1749 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಕೆ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 236 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.79 0.0097 564182133084 142901011001399

1750 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಸಾವಮಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 82/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0030 436733290609 54037046099

1751 NHM ಮೈಲುತುತು ಹುಚಚಪಪ ಕಾನೆಲ ಕ್ಸಬಾ 457/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.0014 588919361679 040200051051

1752 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ್ೌರಮಮ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 116, 116/7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 402687436103 0583101013420

1753 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ ಸಿ ಎಸ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 196/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0100 654444763904 0583101005347

1754 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಗುನ ಿರು ನಾಡಕ್ಲಸ ಕ್ಸಬಾ 28 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0067 880979282725 548897722

1755 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಯಲಗಳಲ ಕ್ಸಬಾ 39/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 322636114379 7122500101971401

1756 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 125/x7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 773768110862 0583108014766

1757 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಕೆ ಗಣಪತಿ ಯಳವಶ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 20/9, 20/10 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 753020471621 7122500101045501

1758 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿ ವಿ ರಾಜ್ೋಂದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 137/x5, 144/5, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0056 902525189680 548896354

1759 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುದ್ಶಯನ ಟಿ ಎಲ್ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 23/5,  23/2, 24/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0134 412006182999 54037018482

1760 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿ ಆರ್ ಸಂದೋಶ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 139/x2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.14 0.0017 548920015

1761 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ವಿ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 104/2B, 102, 77 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.56 0.0307 933417905798 7122500101058601

1762 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಡಿ ಕೆ ಲಯಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 66/p3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 260643258355 10839100002814

1763 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ೋಳಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 90/2, 41/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.95 0.0062 269236575314 0583101005202

1764 NHM ಮೈಲುತುತು ಪ್ರೋಮಾನಂದ್ ಗ್ೌಡ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 61/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 876219396583 0574101020904

1765 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಟಿ ಪರಮೋಶವರ ಬಾರಹಮಣಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 50,  46/2, 67 31, 58 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.83 0.0143 372802840861 7122500100088701

1766 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಟಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಾರಹಮಣಮಂಚಾಲೋ ಕ್ಸಬಾ
51, 52, 53, 60, 62, 56, 

57, 43, 59, 58, 37/1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.77 0.0143 867085365828 7122500100742901

1767 NHM ಮೈಲುತುತು ಅರುಣ್ಾಚಲ ಟಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ

117/1,  111/2, 132/29, 

132/2,132/15, 92/18, 

92/17, 104/2, 132/2, 

102/6, 92/17, 109 

ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.0132 464602554878 0583101005372

1768 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿ ವಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ
100/2, 132/16, 132/30, 

132/32, 133/14
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 371029198161 0583101006949

1769 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ ಯೋತಿ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 21/2A, 22/2A, 19/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 607198335188 10968101017803

1770 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಲ ೋಚನಮಮ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 128 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.08 0.0010 911875777776 0583101009099

1771 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿೋರಭದ್ರಪಪಪಿ ವಿ ಪಡವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 56/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0051 848180761270 6108748076

1772 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಆರ್ ಗಣಪತಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲಉ ಕ್ಸಬಾ 119/1, 118/*, 125 ಪ್ೈಕ ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0049 718392740910 0583101009804

1773 NHM ಮೈಲುತುತು ಶೈಲೋಂದ್ರ ಬಂದ್ಗದಿ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 252/*, 109/2, 116/1, 116/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0034 558141371558 64144243943

1774 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ ಸಾವಮಿ ಬಾರಹಮಣಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 69, 70 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 915833803091 7122500101352401

1775 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಜಂಬಾನಿ ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 838753144243 036900101006366

1776 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿೋರಪಪಯಯ ಎಮ್ ವಿ ನಾಡಕ್ಲಸ ಕ್ಸಬಾ 102, 119/1, 118 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0130 902041690168 548897030

1777 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ್ ಹೆಗಡೆ ಎಲ್ ಟಿೋ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 90/6, 90/3, 98 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 252658764689 036901010006790

1778 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾರ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 115/*, 136/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0143 949715788535 7122500103250601

1779 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಸಾವಮಿ ಕೆ ಜ್ಜ ನಾಡಕ್ಲಸ ಕ್ಸಬಾ 56/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0017 576673743982 784268024

1780 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಪಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಾಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 16, 7/2, 11/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0069 258886047698 6624530389

1781 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ.ಬಿ. ಸುಬರಹಮಣಯ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 31/3,180/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0033 350775282500 0583101000237

1782 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಪಿ ಹೆೋರಂಭ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 2, 3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 306228904515 0574101024188

1783 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿಮಮಪಪ ಕೆ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 7/1A,64/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 495004675078 0574101026399

1784 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 5/2. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0034 771666565152 7122500100741301

1785 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಪಾದ್ ರಾವ್ ಎಸ್ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 88/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 718258805240 036900101004874

1786 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಶ್ೋಲಾ ಹಿರೋನೆಲ ಲರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 281/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0240 999042716240 548917150

1787 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಬಲಗರಿ ಕೆ ಟಿ ದ ಂಬ, ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 14/2,159/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 4.60 0.0240 789424810807 0574101031868

1788 NHM ಮೈಲುತುತು ಶೋಷ್ಗರಿ ರಾವ್ ಕೆ ಟಿ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 54/3,42,41,40,38/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 340651894928 54037016597

1789 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಬಲೋಶವರ ಕೆ ಟಿ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 34/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 610838177019 33845149526

1790 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಆರ್ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 58/1A2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 580536051508 7122500100771901

1791 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾರ್ ಜ್ಜ ಟಿ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 82,89,110,61/2,78/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 686079435893 64067821571

1792 NHM ಮೈಲುತುತು ಚನಿಬಸವಯಯ ಹಿರೋಮಠ್ ಹಿರೋನೆಲ ಲರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 349/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0081 684203947216 0583101016343

1793 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಂತ ೋಷ್ ನಾಯಕ ಕೆಳಗನಗ ೋಳಗ ೋಡು ತ್ಾಳಗುಪಪ 13 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0076 602095568687 10910101003527

1794 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ಗ್ೌಡ ಎಂ ಬರದ್ವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ
2/6,22/1,32,51/13,52/2,21

6
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 584065404861 0574101032391

1795 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿನಾಯಕ್  ಕೆ ದ ಂಬ ತ್ಾಳಗುಪಪ 33, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0185 838372307879 520101055965071

1796 NHM ಮೈಲುತುತು ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಬಿ ವಿ ಬಳೆಿಣೆಣ ತ್ಾಳಗುಪಪ 77/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.0014 350870761523 0574101036015

1797 NHM ಮೈಲುತುತು ರ್ಂಕ್ಟಗರಿಯಪಪ ಬಳೆಿಣೆಣ ತ್ಾಳಗುಪಪ 77/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 861706058284 0560108017059



1798 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಸಿ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 109/2,114 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.0014 988044869480 7122500101199601

1799 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 120/1,120,103, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 933051091301 7122500101199601

1800 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ
79/*/*,73/*/*,70/*/*,96/*/3,,

265/*/*
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 493577428988 0560108016912

1801 NHM ಮೈಲುತುತು ಭಾಗೋರರ್ಮಮ ಅರಹದ್ ತ್ಾಳಗುಪಪ 85/*/*,98/*/*,86/*/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 205734630111 7122500101429301

1802 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋವತ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 172/*/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 501525793231 33807560008

1803 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಶ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 129/*/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 569266280090 04021100001344

1804 NHM ಮೈಲುತುತು ಮೃತುಯಂಜಯ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 68/*/*,57/*/*,59/*/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 624971504451 64119329515

1805 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 25/*/3,25/*/2,120/*/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 676998931039 0574101025080

1806 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಬಲೋಶವರ ಏ ಆರ್ ಅರಹದ್ ತ್ಾಳಗುಪಪ
102/*/*,23/*/2,29/*/1,

28/*/2,43/*/1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.41 0.0169 488818588668 32154097077

1807 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಸಿ ಭ ೋಜರಾಜ ತಡಗಳಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 296/*/1,297/*/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 3.09 0.0240 957005411559 520101045041675

1808 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಬಳೆಿಣೆಣ ತ್ಾಳಗುಪಪ 81/*/*,90/*/*,82/*/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 926992712464 64205737161

1809 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿಮಯಲಾ ಲಂಗದ್ಳಿಿ ಸುಂಕ್ದೋವರಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 24/*/*,28/*/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0240 480194011247 600957795

1810 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಟಿ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 13/1,7/*/2,19/*/2B,19/*/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0107 225044544826 10910101002227

1811 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ಎನ್ ಶ್ರೋಧರ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 121/*/*,120/*/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 559158014592 54037074413

1812 NHM ಮೈಲುತುತು ಭಾಸಕರ ಜ್ಜ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 200/*/*,214/*/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0082 712739676615 7122500101179101

1813 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಯಯ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ
38/*/*,39/*/*,43/*/*,46/*/*,4

8/*/*
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 448878547461 7122500100222901

1814 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಜ್ಜ ಜ್ಜ ಕೆಳಗನಗ ೋಳಗ ೋಡು ತ್ಾಳಗುಪಪ 6/*/*1B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.0064 378781929626 10791100000366

1815 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎಮ್ ಕ್ನಿಪಪ ಕ್ುಗವ ತ್ಾಳಗುಪಪ 51/*/* ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0064 571326300224 0574101022683

1816 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಬಿ ಮಹೆೋಶ್ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 106/*/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0132 457038782549 64183378599

1817 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ ಟಿ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 34/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 271761175505 0560101019164

1818 NHM ಮೈಲುತುತು ರಂಗನಾರ್ ಎ ಪಿ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 26,27,190/1,15,14 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 522311284301 7122500101443101

1819 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ವಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 72/*/2,72/*/3,73/*/3,73/*/4, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0045 552532962885 10910101005589

1820 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣಪಪ ಎನ್ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 139/*/2 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0043 349828296293 0574101020756

1821 NHM ಮೈಲುತುತು ರಮೋಶ್ ಬಿ ಜ್ಜ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 125127129 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 697660669350 0560101007460

1822 NHM ಮೈಲುತುತು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ
134/1,135/1,133/2,129/1,

131/1,123/1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 436139305887 7122500100532101

1823 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ  ಜ್ಜ  ಅಡೆಮನೆ ದ ಂಬ ತ್ಾಳಗುಪಪ 47/*/3B,47/*/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 627167948166 7122500100854301

1824 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಎಸ್  ಮ ತಿಯ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 74/*/2,74/3,75/*/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 589408077209 7122500100742801

1825 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಕಾಂತ ರಾವ್ ಹೆ ತುಗಂಡಿ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 77/*/*,88/*/*,90/*/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 924969839475 0560101002140

1826 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಪಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಭಟಟ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 185/*/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 763134042845 0574101020403

1827 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಪಪ ಕೆ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 65/*/1,4/*/4,7/*/1B,4/*/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 650827044855 30666124765

1828 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 86/4,79/X2,78/X1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.76 0.0211 511334766699 10910101017007

1829 NHM ಮೈಲುತುತು ಮುಂಚಕ್ಡೆ ರಾಚಪಪ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 260/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 681007935986 4628101000900

1830 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುರುಮ ತಿಯ ಟಿ ಕೆ ಅರಹದ್ ತ್ಾಳಗುಪಪ 4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 931130154783 7122500101313801

1831 NHM ಮೈಲುತುತು ರಮೋಶ ಹೆಚ್ ಬಿ ದ ಂಬ ತ್ಾಳಗುಪಪ 23/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 5814005502656 10910101017991

1832 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಧುಕ್ರ ಜ್ಜ ಆರ್ ಅರಹದ್ ತ್ಾಳಗುಪಪ 2/138/241/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 612854631231 7122500100802201

1833 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಂಗಮಮ ಶ್ರ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 82/X3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0054 484445990326 10910101017308

1834 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಈ ಆರ್ ಸುಂಕ್ದೋವರಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 63 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0049 339978898964 10910101016132

1835 NHM ಮೈಲುತುತು ಮೈಲಪಪ ಬರದ್ವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 277/4, 8/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0058 380564800833 54037074366

1836 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಜಿಪಪ ಜ್ ಟಿ ಶ್ರವಂತ ತ್ಾಳಗುಪಪ 58/3, 66/1A ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0089 598088301056 10910101000849

1837 NHM ಮೈಲುತುತು ಉದ್ಯಕ್ೃಷ್ಣ ಎ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 219/2B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 882185569908 10910101025404

1838 NHM ಮೈಲುತುತು ಭುವನೆೋಶವರಯಯ ಹಿರೋನೆಲ ಲರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 349/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0040 650832089096 0583101012763

1839 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 67, 73/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0133 548522455516 7122500100196301

1840 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಎಸ್ ಪರಕಾಶ್ ಸುಂಕ್ದೋವರಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 1/4B,1/4A3,2/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 775846562232 19032200122413

1841 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿೋತಮಮ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ
15/*/*2,16/*/*,17/*/*,18/*/*,

19/*/2A,20/*/*
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 496352444532 548894040

1842 NHM ಮೈಲುತುತು ಜನಾಧಯನ ಬಿ ಟಿ ಕ್ುಗವ ತ್ಾಳಗುಪಪ 187/*/2, 187/*/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0011 332408536045 520101056008518

1843 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಹೆಚ್ ನಾರಾಯಣ ಕ್ುಗವ ತ್ಾಳಗುಪಪ 208 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 720537228473 7122500101883601

1844 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಸವರಾಜ ಡಿ ಎಸ್ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 88 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.09 0.0011 519432593440 10910101004757

1845 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಸನಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಶ್ರ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 87/X6, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0049 613169674567 19032200103289

1846 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಶ್ರ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 87/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0060 607593581226 19032200103274

1847 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಆರ್ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 213/*/*,27/*/1A,27/*/1C ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 458580283707 10910101004021

1848 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎಸ್ ಎಂ ಬಳೆಿಣೆಣ ತ್ಾಳಗುಪಪ 117,96 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 702253652144 0560108014358

1849 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಸೈದ್ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 242/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.76 0.0083 758473365519 0560101011755

1850 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿರ್ೋಕಾನಂದ್ ಎಸ್ ಬಿ ಸೈದ್ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 261/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 3.40 0.0240 925788383528 0560101011785

1851 NHM ಮೈಲುತುತು ಹುಚಚಪಪ ಕೆ ಕೆ ಕ್ುಗವ ತ್ಾಳಗುಪಪ 124 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 522457811342 54037070123

1852 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಟಿ ಜ್ಜ ತಡಗಳಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 171/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 868718547058 0574101006421

1853 NHM ಮೈಲುತುತು ಖತಿೋಜಾ ಮರತ ುರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 74, 161 ಅಡಿಕೆ 1.45 0.0171 959642089185 0560101014514

1854 NHM ಮೈಲುತುತು ನರೋಂದ್ರ ಕೆ ಜ್ಜ ಕಬಬಚಚಲು ತ್ಾಳಗುಪಪ 17/1B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.0204 956365907357 7122500102891401

1855 NHM ಮೈಲುತುತು ಶರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹರೋನೆಲ ಲರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 256/4, 257 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.60 0.0240 504781221875 64088327348

1856 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಮೋಶವರ ಕೆಳಗನಗ ೋಳಗ ೋಡು ತ್ಾಳಗುಪಪ 6/1A, 29 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0031 717783398976 0574101017950

1857 NHM ಮೈಲುತುತು ರವಿೋಂದ್ರ ಜ್ಜ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 219/2A1, 17/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 639119325029 64186359652

1858 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ಟಿ ಶ್ರೋಧರ ಶಮಯ ಕೆಳಗನಗ ೋಳಗ ೋಡು ತ್ಾಳಗುಪಪ 6/1A, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0031 658575016186 142901131000131

1859 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ.ಟಿ ಭೋಮಯಯಶಮಾಯ ಕೆಳಗನಗ ೋಳಗ ೋಡು ತ್ಾಳಗುಪಪ 6/1A, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0031 249482883807 0574101006653

1860 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಧುಸ ಧನ ಬಿ ಪರಭು ಕೆಳಗನಗ ೋಳಗ ೋಡು ತ್ಾಳಗುಪಪ 9/8, 9/6, 5/1, 10/3, 10/2B, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 777768550484 0574101023191

1861 NHM ಮೈಲುತುತು ಡಿ ಮಂಜಪಪ ಶ್ರವಂತ ತ್ಾಳಗುಪಪ 16, 17,30 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 471980978963 10910101001176

1862 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುರೋಶ್ ಕೆ ಎಲ್ ಕ್ುಗವ ತ್ಾಳಗುಪಪ 169/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 532466023608 7122500101007201

1863 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿ ಡಿ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಭಟಟ ಹಿೋರಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 24/1, 57/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.0142 604821195748 0560101008201

1864 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಬಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಳೆಿಣೆಣ ತ್ಾಳಗುಪಪ 132/X4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.29 0.0108 663938282363 0560101008390

1865 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆರಿಯಪಪ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 134/1, 138/47 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 287799046685 0560101012387

1866 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾರ್ ಶಮಯ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 128/2, 128/3, 128/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 571005493860 0560101000974

1867 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿ ಎನ್ ಅರಹದ್ ತ್ಾಳಗುಪಪ 7/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0127 549045674444 7122500101359701

1868 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ನರಸಿಂಹ ಮ ತಿಯ ಕೆಳಗನಗ ೋಳಗ ೋಡು ತ್ಾಳಗುಪಪ 5/3, 9/7, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0054 537495686774 32683959450

1869 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಾರದ್ಾ ಬಿ ಶಟ್ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 52/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 545955385487 7122500101275501

1870 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಎಸ್ ಹೆಗಗಡೆ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 113 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0076 898898801224 0560101009301

1871 NHM ಮೈಲುತುತು ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ದ ಂಬ ತ್ಾಳಗುಪಪ
102/1, 103/1, 103/2, 45, 

27,26, 103/2
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0054 785027919642 04021100010896

1872 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಕಾಂತ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 47, 48 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0022 463184829509 0574111022419

1873 NHM ಮೈಲುತುತು ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಲ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 16,  43/1, 44/1, 44/2, 45 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 859336760045 54037017987

1874 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಶ ೋಕ  ಹುಳೆೋಗ್ಾರ್ ಹುಳೆೋಗ್ಾರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 14/1, 14/2, 16, 13, 27, 13 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.0136 277169866449 34643986204

1875 NHM ಮೈಲುತುತು ಹರಿೋಶ್ ಡಿ ಡಿ ದ ಂಬ ತ್ಾಳಗುಪಪ 24/4, 24/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 218155735029 548899865



1876 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಎನ್ ಗಗನ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ
138/5, 139/2B, 138/1, 

137/2, 138/2
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 797603385426 64130772041

1877 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಕೆ ಮಂಜಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 122/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 206735679073 548901285

1878 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆೋ ಆರ್ ಮಂಜುನಾರ್ ಭಟ್ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 15/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 948265318199 10791101010688

1879 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಜಾರಾಮ್ ಎಮ್ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 165/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 225015584093 0560101007025

1880 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಪಪ ಎಲ್ ಡಿ ಶ್ರವಂತ ತ್ಾಳಗುಪಪ 28, 46 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 659909052704 10910101016248

1881 NHM ಮೈಲುತುತು ರ್ಂಕ್ಟಗರಿಯಪಪ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 75,  78, 99, 107/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 685755162018 7122500101426001

1882 NHM ಮೈಲುತುತು ಹುಚಚಪಪ ಜ್ ಆರ್ ಸುಂಕ್ದೋವರಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 19/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0060 827395358857 10791101001389

1883 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಕೆ ಶಟಿಟ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 251 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.42 0.0290 987098349264 10791100002812

1884 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 97 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 411778310207 0560101009925

1885 NHM ಮೈಲುತುತು ಈರಪಪ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 97 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 880020775453 64209670881

1886 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಶ ೋಕ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಳೆಿಣೆಣ ತ್ಾಳಗುಪಪ 78/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 564226030015 0560108015041

1887 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಲತ್ಾ ಎನ್ ತ್ಾಳಗುಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 10/7, 10/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 702918361636 0560101009558

1888 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಜ್ ಆರ್ ಸುಂಕ್ದೋವರಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 19/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 299463246402 10910101003730

1889 NHM ಮೈಲುತುತು ನರೋಂದ್ರ ಟಿ ಎಸ್ ತಡಗಳಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ
128/1, 129/2A, 130/3, 

129/1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0070 819613338306 0560101012632

1890 NHM ಮೈಲುತುತು ಉಷಾದೋವಿ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 196/13 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 879586924243 04031100004146

1891 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಮಪಪ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 94/1, 95/1, 95 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 850826799460 0560101009005

1892 NHM ಮೈಲುತುತು ತಮಮಣಣಯಯ ಗ್ೌಡ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 17/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0016 401873194512 04031170000075

1893 NHM ಮೈಲುತುತು ಸತಿೋಶ ಜ್ಜ ಟಿ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 5/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0036 675382598700 04031100003807

1894 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿ ವಿ ಗುರುಮ ತಿಯ ಬಳೆಿಣೆಣ ತ್ಾಳಗುಪಪ 58/3A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 412514921554 0560101003642

1895 NHM ಮೈಲುತುತು ಮೊೋಹನ ನಾಗ ನಾಯಕ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 97 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.0037 744690533216 0560101009725

1896 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆರಿಯಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 11/2, 11/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 914392564972 0560101012249

1897 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗಪಪ ಎಲ್ ಬಿ ಶ್ರವಂತ ತ್ಾಳಗುಪಪ 28, 31/3, 36/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0054 616511738373 10791100002775

1898 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಂಕ್ರರಾವ್ ಕೆಆರ್ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 58/1A1, 57/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 964819397176 7122500100029001

1899 NHM ಮೈಲುತುತು ಆರ್ ಶ್ರೋಪಾದ್ ಶಮಯ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 10, 12, 190/3, 190/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 242931396630 64050582287

1900 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಣಣಜ್ಜ ಗ್ೌಡ ಬಿ ಬಿ ಬರದ್ವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 56/2,  51/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0043 671419106384 520101224457361

1901 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಸಿೋ ನಾರಾಯಣ ನಾಡಹಳಿಿ ಕೆೈ ತ್ಾಳಗುಪಪ 8/2, 4/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 681410108863 7122500101642101

1902 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ಕ್ುಗವ ತ್ಾಳಗುಪಪ 208/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 893207502960 0574101022625

1903 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ನಿಪಪ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 97, 94/2, 95/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 475626319965 0560101002883

1904 NHM ಮೈಲುತುತು ಅರುಣಕ್ುಮಾರ ಸುಂಕ್ದೋವರಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 1/4A2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 825691951876 10910101009062

1905 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಜಯ ಸುಂಕ್ದೋವರಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 35/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 967488114930 109101011526

1906 NHM ಮೈಲುತುತು ಟಿೋ ಎನ್ ರತ್ಾಿತವಮಮ ಅರಹದ್ ತ್ಾಳಗುಪಪ 84/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0107 605845636079 04021100009574

1907 NHM ಮೈಲುತುತು ಗರಿಜಮಮ ಕೆ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 44/3, 44/2A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 655721871484 121401011001167

1908 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಣಣಪಪ ಬರದ್ವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 345/4, 73/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0065 432984432207 10910101000122

1909 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಡಿ ಲಕ್ಷಿಮ ನಾರಾಯಣ ಭಟಟ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 85/X2, 62, 61 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 734645168678 0574101029168

1910 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಲ್ ಎಲ್ ದೋವರಾಜು ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 85/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 958405227190 0574101019518

1911 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ನಿಪಪ ಸೈದ್ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 210 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0052 655672516899 0560101011780

1912 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಂಗಪಪ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 343 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 767429120160 056101017399

1913 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 457/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 786444930484 0560101010227

1914 NHM ಮೈಲುತುತು ಚನಿಬಸಪಪ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 424/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 588613842270 0560101017321

1915 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿಮಮಪಪ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 457/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.0014 392590275405 04021170000242

1916 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆರಿಯಮಮ ದ ಂಬ ತ್ಾಳಗುಪಪ  105/1B, 109/2A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 920325683399 0574101027701

1917 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ನಿಮಮ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 450/8 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 960985594505 0560101009826

1918 NHM ಮೈಲುತುತು ಹನುಮಂತಪಪ ತಡಗಳಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 282, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0054 59592865878 64165899706

1919 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಗದ್ದೋಶ ಎಸ್ ವಿ ಸುಂಕ್ದೋವರಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 4/1, 5/1, 10, 55 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.0175 467801383348 0574101023087

1920 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿರಯಂಬಕ್ ಹೆಚ್ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ
242/1, 146/2B, 147/1, 

148/2, 153, 154/1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 920514020557 0560101011965

1921 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಭಲೋಶವರ ಹೆಚ್ ವಿ ಕಬಬಚಚಲು ತ್ಾಳಗುಪಪ 62/3, 64/1, 64/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 3.17 0.0240 727839297770 54037013879

1922 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಿ ಹೆಚ್ ರಘುಪತಿ ಬಳೆಿಣೆಣ ತ್ಾಳಗುಪಪ 122 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 986013243845 36890615480

1923 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ನಿಮಮ ಕಬಬಚಚಲು ತ್ಾಳಗುಪಪ 70/2, 70 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0115 742933864363 10791100005992

1924 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆೋಮಾವತಿ ಬರದ್ವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 51/3, 56/10 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 990186871640 10910101013311

1925 NHM ಮೈಲುತುತು ಈಶವರಪಪ ಮರತ ುರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 88, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 880478084602 0560101017421

1926 NHM ಮೈಲುತುತು ಹಿರಿಯಮಮ ಮರತ ುರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 27/1, 27/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0060 266433858702 0560108020312

1927 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಎಸ್ ರಾಜಶೋಖರ್ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 104/2, 93/3A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 771924921292 0560101009034

1928 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರತಿಮಮ ಬಳೆಿಣೆಣ ತ್ಾಳಗುಪಪ 63/158/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 912463166545 0560101018951

1929 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ಮಾಲಕ್ರ ಶಮಯ ಡಿ ಎಮ್ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 135, 136/6, 137/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 445106582888 0560101009735

1930 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಕಾಂತ ಡಿ ಎಲ್ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 136/7, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 278384850326 0560101010083

1931 NHM ಮೈಲುತುತು ವಸಂತ ಎಮ್ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 174/10 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 624643204826 0560101012736

1932 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ನಾರಾಯಣ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 34/3, 34/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 647643213383 0560101008642

1933 NHM ಮೈಲುತುತು ಚ ೋಳಕ್ುಮಾರ ಮರತ ುರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 130/2, 130/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 393107052057 04031100002618

1934 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಾವಮಿ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 314, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 788620060934 0560101013932

1935 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಕ್ುಮಾರ ಸಾವಮಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 32/10ಪ್ೈ ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 327186959815 64156632174

1936 NHM ಮೈಲುತುತು ಭಾಸಕರ ಜ್ಜ ಇ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 97 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 411472007426 0560101010004

1937 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಶ್ೋಲಾ ಡಿ ಎನ್ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 136/3, 136/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 971683333363 0560101019071

1938 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ ಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಎಮ್ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 31/2, 51, 55, 57/1, 57/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 781441104401 0560101006423

1939 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಡಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಭಟ್ ತ್ಾಳಗುಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 132 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 489176145142 0560101003142

1940 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜ ರಾಮ ನಾಯಕ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 372/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 597858192967 142901011003945

1941 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಾನುಮತಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಕಬಬಚಚಲಲು ತ್ಾಳಗುಪಪ 16 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.65 0.0168 261009852610 4648101003727

1942 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಭಾಕ್ರ ಕೆ ಆರ್ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 172, 184/1B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 534263402362 54037042970

1943 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ಜ್ ದ ಂಬ ತ್ಾಳಗುಪಪ
96/1C, 164/2A, 164/2B, 

168/X1, 230, 231, 232, 

96/1B

ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.94 0.0240 620877250104 548909546

1944 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ್ ಹಿರೋನೆಲ ಲರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 10, 350/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 202881669295 64025689915

1945 NHM ಮೈಲುತುತು ಹುಚಚಪಪನಾಯಕ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 507 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.0114 363897442124 0560101006976

1946 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಜ್ಜ ದ್ತುಮ ತಿಯ ಹುಳೆೋಗ್ಾರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 151/3A, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 364112182113 19032200114414

1947 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿೋತ್ಾರಾಮ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 83/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0056 761348658522 0560101002226

1948 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಪಿ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ
116/1,116/2,116/3,116/4,

116/5,118,119,132/*/ಪ್ೈಕ1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 947377341545 54037063365

1949 NHM ಮೈಲುತುತು ರವಿ ಕೆ ಎಸ್ ಹುಳೆೋಗ್ಾರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 151/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0037 418271232075 0574101024041

1950 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ಎಂ ಪರಭಾಕ್ರ ಶ್ರವಂತ ತ್ಾಳಗುಪಪ 52/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 720208221323 30441714578

1951 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಜಪಪ ಆರ್ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 226 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0022 807551371785 0560101009451

1952 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಭಟಟ ಡಿ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 49/3,338/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.51 0.0090 413659924463 0560101017161

1953 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಮಮ ತಡಗಳಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 135/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0016 465708546883 C-2663

1954 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಚ್ ಎನ್ ಸುಬಬರಾಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 13 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 773637356334 19032200002226

1955 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 365/1, 363/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.14 0.0017 477523136602 04021170000705



1956 NHM ಮೈಲುತುತು ಸತಯನಾರಾಯಣ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 424/14 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0138 796834203949 0560108015195

1957 NHM ಮೈಲುತುತು ಹರಿೋಶ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಶ್ರವಂತ ತ್ಾಳಗುಪಪ 19/3, 10/4, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 896563152192 10910101004784

1958 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಎಮ್ ಬಿ ಕಬಬಚಚಲಲು ತ್ಾಳಗುಪಪ 14 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0070 807600140478 4648101003726

1959 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಶಟಿಟಸರ ತ್ಾಳಗುಪಪ 30/1A, 29 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 221323480992 7122500101786101

1960 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಸಪಪ ನಾಡಹಳಿಿಕೆೈ ತ್ಾಳಗುಪಪ 8/8 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 433678320073 7122500101718601

1961 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆರಿಯಪಪ ನಾಡಹಳಿಿಕೆೈ ತ್ಾಳಗುಪಪ 8/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.11 0.0013 288666691682 7122500101285001

1962 NHM ಮೈಲುತುತು ಸದ್ಾಶ್ವ ದೋವರು ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 136/4, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 0560101008790

1963 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ದ್ದೋಪಕ ಜ್ ೋಗ್ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 49/4, 49/1B, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 455780188705 7122500100201701

1964 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 34/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 637746255482 0560108014945

1965 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಎನ್ ಸುಮಾ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 188/2A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 743972727549 0560101013735

1966 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಟಿ ಶ್ರೋಧರ ಕ್ುಗವ ತ್ಾಳಗುಪಪ 145 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 286544462395 0574101020680

1967 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಧರ ಹೆಚ್ ದ ಂಬ ತ್ಾಳಗುಪಪ 7, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 940232846204 7122500100969801

1968 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ತಿಮಮಪಪ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 115, 114, 30, 28 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 456145426872 04031100002706

1969 NHM ಮೈಲುತುತು ಧಮಯಪಪ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ
138/5, 138/29, 138/22,  

133
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 705182711558 2647

1970 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಹೆಚ್  ಮಹಾದೋವಪಪ ಬರದ್ವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 56/9, 24, 56/9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0089 709138589121 10910101002412

1971 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಧಮಮ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 39 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.07 0.0008 742697070004 04031100002397

1972 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಎನ್ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 1/X3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 213353649103 548914206

1973 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಸಿ ಎಸ್ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 97, 96, 94, 93, 91, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 215941495361 0560108015668

1974 NHM ಮೈಲುತುತು ಡಿ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 136/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 478423265379 64135834754

1975 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಗ್ೌಡ ಬರದ್ವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 23/2, 56/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 494431902585 10910101006339

1976 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಶ್ೋಲ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 110, 89, 82, 78/1, 61/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 645724514397 64169958476

1977 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 62/1, 62/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0078 454607686344 0560101010726

1978 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ಎಮ್ ನರಸಿಂಹ ಮ ತಿಯ ಹುಳೆೋಗ್ಾರು ತ್ಾಳಗುಪಪ
74, 75, 61, 81, 82, 83, 

90, 91
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 957042147879 64130014258

1979 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಗನಾಿರ್ ವಿ ಹುಳೆೋಗ್ಾರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 149/2, 149/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 780494741471 7122500100786801

1980 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಸಾದ್ ಎಸ್ ವಿ ಶಟಿಟಸರ ತ್ಾಳಗುಪಪ 64, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 660754596385 04021100001823

1981 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ವಶಂಕ್ರ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಸಿ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 4, 3/11, 3/9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 985127756245 001200101025677

1982 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋರಾಮ ಎ ಎಸ್ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 68/2, 69/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0084 957309374669 10791100001819

1983 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣ್ ಶಮಯ ಕೆ ಜ್ಜ ಕಬಬಚಚಲು ತ್ಾಳಗುಪಪ 19 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 447892069857 10573873230

1984 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಆರ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಭಟಟ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 192, 68/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 354528735836 10910101002281

1985 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಾಧವರಾವ್ ಕೆ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 30/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0019 647603177946 0574101000040

1986 NHM ಮೈಲುತುತು ಎನ್ ಮೃತುಯಂಜಯ ರಾವ್ ಕೆಳಗನಗ ೋಳಗ ೋಡು ತ್ಾಳಗುಪಪ 12, 11/2, 11/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0056 904878895350 10791101008692

1987 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿಮಮಪಪ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0140 794344070724 548895442

1988 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 136/5, 136/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0034 877902584705 056010101000172

1989 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎ ಜ್ಜ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 117/2, 249, 117/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 227244740624 0560101009332

1990 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಾನಕ ಹುಣಸ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 18/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 847386697894 05601010011266

1991 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಕೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 43, 22/1B, 22/1B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0019 653214458357 009010100357883

1992 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುತಯಮಮ ಮರತ ುರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 140 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 654109353908 04031170000177

1993 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 21/1,  47/4, 44/2B, 30/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 688146901379 54037026210

1994 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಷ್ಗರಿ ರಾವ್ ಜ್ಜ ಎ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 10/*, 51/*, 43/*, 25/*, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0056 226295120663 0574101025814

1995 NHM ಮೈಲುತುತು ಹನುಮಂತಪಪ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 160, 140 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 453346489158 0560101009825

1996 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ವಪಪ ಗ್ೌಡ ಬರದ್ವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 101/3, 101/5, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 282843692996 10791100004122

1997 NHM ಮೈಲುತುತು ಗುರುಮ ತಿಯ ಜ್ ಕೆ ಶ್ರುವಂತ ತ್ಾಳಗುಪಪ 59 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 505733651748 3062500100556801

1998 NHM ಮೈಲುತುತು ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎಂ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ
248/1,248/2,149/5,157,23

4,157/6,157/5,155/1,155/

2,157/4,153/3,155/3

ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 265350834740 10910101030451

1999 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ಬಿ ಪರಸನಿ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 217/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0027 984449137423 0574101021198

2000 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ
197, 187, 

179/1,186,181/1,182/X3,

182/X1180/1

ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0124 981768562745 0560101010303

2001 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ಮಲಮಮ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 11, 260,2/4,2/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 222570705176 04031100002440

2002 NHM ಮೈಲುತುತು ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗುಪಪ 113 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 764449522826 4648101000081

2003 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಾವಿತರಮಮ ಬಳೆಿಣೆಣ ತ್ಾಳಗುಪಪ 58/2, 67/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 346944089067 04031170000252

2004 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಶ ೋಕ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 457/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 511683289425 0560101012710

2005 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಶ ೋಕ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 31/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 527240600135 0560101004672

2006 NHM ಮೈಲುತುತು ಹುಚಚಪಪ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 148 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 578479385075 0560108019480

2007 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಿ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 38/*/,37/*/2,11/*/*,10/*/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 826727267468 64173664945

2008 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಪತಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 40/*/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 617715826230 0532101007026

2009 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಕ್ಲಯಯ ಬಾರಹಮಣ ಇಳಕ್ಳಲೋ ಬಾರಂಗ 149/*/4,150/*/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 814158422103 0532101014447

2010 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಶಾಂತ ಎ ಬಾರಹಮಣ ಇಳಕ್ಳಲೋ ಬಾರಂಗ 154/*/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 294784084264 0532101019019

2011 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಂದ್ರರಾಜ್ ಡಿ ಬಿಳಿಗಲ ಲರು ಬಾರಂಗ 43 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 981232426769 54014386588

2012 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾರ್ ಟಿ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 28 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 509276682025 0532108017777

2013 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಜ್ೋಶ್ ಎಂ ಎಲ್ ಮಂಡವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 49 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 788586722428 1949101004541

2014 NHM ಮೈಲುತುತು ಲ ೋಕ್ರಾಜ್ ಎಂ ಪಿ ಮಂಡವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 50/3,50/1,59 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0124 250669393879 0532101018915

2015 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾರ್ ಎಂ ಕೆ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 73 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 309901162568 0560101006026

2016 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋಪಾದ್ ರಾವ್ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 43/3,43/2B,43/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.0175 338300350488 001200101012967

2017 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 2/2. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 786606394722 0532108015090

2018 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 26 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 761639466941 0532101005187

2019 NHM ಮೈಲುತುತು ಭರತ್ ಕೆ ಬಿದ್ರ ರು ಬಾರಂಗ 15/2,  ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 365668115176 520101224582409

2020 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ಯಯ ಬಿದ್ರ ರು ಬಾರಂಗ 49 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 471361145373 0532108015597

2021 NHM ಮೈಲುತುತು ಏ ಜ್ಜೋ ಚಂದ್ರರಾಜ ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 20/2, 22/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0081 884997030456 0532101015271

2022 NHM ಮೈಲುತುತು ಎ ಎಸ್ ಮಹಾಬಲಗರಿ ಅರಲಗ ೋಡು ಬಾರಂಗ 13/1, 13/3X, 8, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.61 0.0162 357881515700 0532101006951

2023 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋವರಾಜ ಬಿದ್ನ ರು ಬಾರಂಗ 45/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 830394986851 0560101017178

2024 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ುಬೋರ ಎಮ್ ಟಿ ಮಂಡವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 63 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 676078575863 0532101019428

2025 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಗಣಪತಿ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 85/X4, 85/X2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 964166156250 1949101000655

2026 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋವಮಮ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 108/1, 111, 112, 113 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0082 325451202998 1949101002068

2027 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಭಲೋಶವರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಂಡವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 67, 64/X ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0108 431191277958 0532101020300

2028 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಮಂಡವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 53 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0135 293154735798 0532108015598

2029 NHM ಮೈಲುತುತು ಪದ್ಾಮವತಮಮ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 91 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 780682416462 1949101001906

2030 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾರ್ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 66 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 780438742348 0560101006565

2031 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆಚ್ ರ್ೈ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 17/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 359549750037 0532101010516

2032 NHM ಮೈಲುತುತು ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರಿ ಬಿದ್ರ ರು ಬಾರಂಗ 47,48/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 424514231217 1949101004613

2033 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾರ್ ನಾಗವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 125/10 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 715544676625 33010141264

2034 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜಯಯ ಮಂಡವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 55 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 359912556851 0532101005036

2035 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಶ ೋಕ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 97/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0062 439405579892 0532101017954

2036 NHM ಮೈಲುತುತು ಹಾಲಪಪ ಅರಳಗ ೋಡು ಬಾರಂಗ 64 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 350359481960 0532108015283



2037 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿಮಯಲ ಕ್ುಮಾರ್ ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 20/1 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 428749008798 0532101019230

2038 NHM ಮೈಲುತುತು ಓಂಕಾರ ಎ ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 20/1 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 854116870051 0532101016554

2039 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಿ ಕೆ ರಮೋಶ್ ಭಟ್ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 93, 94 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 265938967112 1949101001862

2040 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿದ್ರ ರು ಬಾರಂಗ 38/13 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 677741173282 0532101009392

2041 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ಎಮ್ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 48, 43/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 354230448169 0532101020852

2042 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾಬಲಗರಿಯಪಪ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 8/2.9/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 836625560239 0532101003842

2043 NHM ಮೈಲುತುತು ಅನಂತ ಭಟ್ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 13 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 527810288296 0532101019472

2044 NHM ಮೈಲುತುತು ನರಸಿಂಹ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 26 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0054 556014727504 0532101015137

2045 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಂಕ್ರ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಹೆಗಡೆ ಬಾನುಕ್ುಳಿ ಬಾರಂಗ 50/1, 50/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.0146 224768252632 1949101004982

2046 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬಾರಹಮಣ ಇಳಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 133/3, 132 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 855334852919 0532101020144

2047 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 33/X1,17/1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0125 788695090659 0532101009677

2048 NHM ಮೈಲುತುತು ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 59/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 316112731711 0532101012210

2049 NHM ಮೈಲುತುತು ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ಪಪರಿಗ ಬಾರಂಗ 69/X1 ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0027 383435380597 0532108015615

2050 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಬಾಬರ್ ನಾಗವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 114/3, 114/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 483444648125 1949101003269

2051 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣೆೋಶ ಸುಬಾರಯ ಶಾಸಿರ ಅರಲಗ ೋಡು ಬಾರಂಗ 89/2, 89/3, 89/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0086 366221745917 0400101033996

2052 NHM ಮೈಲುತುತು ಯಶವಂತ್ ಡಿ ಬಿದ್ರ ರು ಬಾರಂಗ 45/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 874286691250 0574101031168

2053 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿಮಯಲಮಮ ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 24/* ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 314409562290 0532101021528

2054 NHM ಮೈಲುತುತು ಈರಮಮ ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 23/* ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0100 919345875183 0532101018858

2055 NHM ಮೈಲುತುತು ಈರಪಪ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಭಾನುಕ್ುಳಿ ಬಾರಂಗ 71/3 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 874540549837 1949101001034

2056 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿದ್ಾಿರ್ಥಯ ಎಮ್ ಮಂಡವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 74/3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 687477209832 0532101015221

2057 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿೋಲಕ್ುಮಾರ ಸಿ ಬಿ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 159/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0081 244829011624 0532101021325

2058 NHM ಮೈಲುತುತು ಹಾಲಪಪ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 55/1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 866561532551 1949101004101

2059 NHM ಮೈಲುತುತು ಸತಿೋಶ್ ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 24/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 526201425388 0532101011559

2060 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಯಮಮ ಮಂಡವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 63/*, 60/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 895002597144 0532108017554

2061 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಎನ್ ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಕ್ರುಮನೆ ಬಾರಂಗ 71/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 304611794811 0532101011723

2062 NHM ಮೈಲುತುತು ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಭಟಟ ಅರಲಗ ೋಡು ಬಾರಂಗ 107/1, 91/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.0029 256800246719 0532101014019

2063 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಜಾನನ ಭಟ್ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 13/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0096 470029616026 0532101013107

2064 NHM ಮೈಲುತುತು ರವಿೋಂದ್ರ ಜ್ೈನ್ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 37 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 960687775328 1949101002799

2065 NHM ಮೈಲುತುತು ಯೋಗರಾಜ ಎ ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 20/5, 22/2 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 894318722423 0532101015433

2066 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರರಾಜ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 41/1 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 859009349570 1949101001057

2067 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ಮಲಮಮ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 41/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 729372528648 053210109924

2068 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಭದ್ರ ರ್ೈ ಆರ್ ಕೆ ಪಪರಿಗ ಬಾರಂಗ 16/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0086 829097314789 64079971408

2069 NHM ಮೈಲುತುತು ರ್ೈ ಆರ್ ರಾಜ್ೋಶ್ ಕೆ ಪಪರಿಗ ಬಾರಂಗ 7/3, 7/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 521069841135 0532101013472

2070 NHM ಮೈಲುತುತು ನಿಮಯಲ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ್ೈನ್ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 66/1, 66/2, ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 733016666989 1949101004497

2071 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುನಿೋತಕ್ುಮಾರ ಎಮ್ ಡಿ ಮುಪಾಪನೆ ಬಾರಂಗ 13/2, 16/1 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 684015803578 0532101020321

2072 NHM ಮೈಲುತುತು ಶಾಂತರಾಜ್ ಅರಲಗ ೋಡು ಬಾರಂಗ 65 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 625481383450 0532108017727

2073 NHM ಮೈಲುತುತು ಸಿೋತಮಮ ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 31 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0049 618981900830 0532127000023

2074 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜಯಯ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮುಪಾಪನೆ ಬಾರಂಗ 38, 40 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.34 0.0161 809449570081 0532101006439

2075 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ರಮಮ ಮುಪಾಪನೆ ಬಾರಂಗ 73/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 832893734793 0532101019275

2076 NHM ಮೈಲುತುತು ಪದ್ಮರಾಜ ಮಂಡವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 75, 76, 77, 78 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.17 0.0162 325533078898 057110102539

2077 NHM ಮೈಲುತುತು ಸರ ೋಜ ಎಸ್ ಭಟ್ ಬಣುಣಮನೆ ಬಾರಂಗ 55/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 678626427105 0532101008254

2078 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುರೋಂದ್ರ ಬಿ ಎನ್ ಬಿದ್ರ ರು ಬಾರಂಗ 38/1C ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 617294457931 0532101015490

2079 NHM ಮೈಲುತುತು ಚ ಡಾರತಿ ಅರಲಗ ೋಡು ಬಾರಂಗ 64/1 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0054 686115120005 0532108017558

2080 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 58/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 574211852796 1949101001440

2081 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ಶಯನ್ ಕ್ುಮಾಸರ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮುಪಾಪನೆ ಬಾರಂಗ 13/1, 16/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 624633523724 0532101016255

2082 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಮ್ ಎನ್ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಕ್ರುಮನೆ ಬಾರಂಗ 71/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 638056177476 0532101011764

2083 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಭಾ ಅಶ ೋಕ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 130, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 970000389932 04031100002398

2084 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಹಾವಿೋರ ಜ್ೈನ್ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 8, ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0092 528381008169 0532101010649

2085 NHM ಮೈಲುತುತು ಹಾಲಪಪ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 55/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 866561532551 71225500102658501

2086 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋವರಾಜ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 7/4, 4/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0049 779419177227 64199871270

2087 NHM ಮೈಲುತುತು ರಂಗ್ಾನಾರ್ ಎಚ್ ಜ್ಜ ಬಾಳಿಗಗರ ಬಾರಂಗ 110, 111 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.61 0.0193 985034956483 0560101006056

2088 NHM ಮೈಲುತುತು ಲ ೋಕ್ರಾಜ ಕೆ ಎನ್ ಕಾನ ರು ಬಾರಂಗ 61/3 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0081 631196715506 1949101001001

2089 NHM ಮೈಲುತುತು ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಭಟಟ ಹೆ ನೆಿಮರಡು ಬಾರಂಗ 165/x3, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 533523196110 54037017091

2090 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಧಾಯಧರ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆ ನೆಿಮರಡು ಬಾರಂಗ 155/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0054 323101081073 0560101007348

2091 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 62 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 844629955562 0532101010894

2092 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 64 ಹಿ ವ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 541597679316 64144397154

2093 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 64 ಹಿ ವ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 440749326596 64142571668

2094 NHM ಮೈಲುತುತು ದ್ುಗಯಪಪ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 64 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 582042453232 0532101013830

2095 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಭಾಕ್ರ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 59/5, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0089 308010795022 0532101011635

2096 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಡಿ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 59/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 856577932610 0532101010865

2097 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ನಿಪಪ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 19/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.06 0.0007 332633753411 0532101014821

2098 NHM ಮೈಲುತುತು ನೆೋಮರಾಜ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 163/1, 164/2, 160/4, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 629635190493 1949101001903

2099 NHM ಮೈಲುತುತು ಚ ಡಾರತಿ ಕಾನ ರು ಬಾರಂಗ 45/* ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 740265185586 1949101002315

2100 NHM ಮೈಲುತುತು ಪರಶುರಾಮ ಅರವಡೆ ಬಾರಂಗ 14/X9, 14/X9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 293309151165 64064214810

2101 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಬಾಬ ಭಟ್ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 90/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0081 983744764693 1949101000294

2102 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಶ ೋಕ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಾರಹಮಣ ಇಳಕ್ಳಲೋ ಬಾರಂಗ 146, 147 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 888506287210 19032200061587

2103 NHM ಮೈಲುತುತು ಬಂಗ್ಾರಿ ನಾಯಕ ಮರಾಠಿ ಬಾರಂಗ 200, 199, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 292985183754 0441101009679

2104 NHM ಮೈಲುತುತು ಶುಕ್ರ ಬಡಿಯಾ ಗ ಂಡ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 84/X9, 84/X7 ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1.98 0.0143 739874985393 1949101002339

2105 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಭದ್ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅರಲಗ ೋಡು ಬಾರಂಗ 69, 77/3, 91/2, 92/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 557716371991 0532101018971

2106 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಕ್ರುಮನೆ ಬಾರಂಗ 78/1, 75/1,73/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.0136 406480959061 0532101011319

2107 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಬಾಬರ್ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 5/2, 4/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 591372153732 64136603022

2108 NHM ಮೈಲುತುತು ರಾಜಾರಾಮ ಕೆ ಹೆ ೋನೆಿೋಮರಡು ಬಾರಂಗ 184, 43, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 429044260933 54037015414

2109 NHM ಮೈಲುತುತು ತಿಮಮಪಪ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 78 ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0081 408873480701 7122500103017501

2110 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 106/1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 351572306460 0532101016280

2111 NHM ಮೈಲುತುತು ಮಂಜುನಾರ್ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 4.666666667 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 202596790171 0532101019468

2112 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಣಪತಿ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 107/1, 105 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 770533428561 1949101001090

2113 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಜಾನನ ನೆಲಹರಿ ಬಾರಂಗ 11/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 379929667402 1949101000905

2114 NHM ಮೈಲುತುತು ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಡೆ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 5/1B1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 766305381856 1949101003897

2115 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆರಿಯಮಮ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 1/5, 2/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 954042991464 0560108015921

2116 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ಬಿ ರಾಜು ತಲಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 100, 98/2, 88/X2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.0216 368473585713 0532101002711

2117 NHM ಮೈಲುತುತು ಜ್ಜ ಕೆ ರಘುಪತಿ ನಿಟೆಲಹಳೆತ ೋಟ ಬಾರಂಗ 13/10, 6/4, 2/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 551986013181 54037044717

2118 NHM ಮೈಲುತುತು ಗಂಗ್ಾಧರ ನಿಟೆಲಹಳೆತ ೋಟ ಬಾರಂಗ 2/2, 6/3, 13/8 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 378690254850 19032200127726

2119 NHM ಮೈಲುತುತು ಜಾನಕ್ಮಮ ಅರಲಗ ೋಡು ಬಾರಂಗ
104/1, 104/2, 98, 299, 

100, 119, 
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 236717686507 64043934230

2120 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಎಸ್ ಗಣಪತಿ ಅರಲಗ ೋಡು ಬಾರಂಗ 88 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 678809381525 04031170002851

2121 NHM ಮೈಲುತುತು ಎಸ್ ಪರಮೋಶವರ ರಾವ್ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 3/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0065 440354400812 54037042153

2122 NHM ಮೈಲುತುತು ವಿಶವನಾರ್ ಜ್ಜ ಹೆಗಡೆ ಕಾನುತ ೋಟ ಬಾರಂಗ 1/11, 2/2, 7/1, 3/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 899648463158 0532101015200



2123 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋವಕ್ಮಮ ಬಣುಣಮನೆ ಬಾರಂಗ 152/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 925437819110 0532101010177

2124 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋವರಾ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಮಂಡವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 66/2 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 555948778719 0532119016398

2125 NHM ಮೈಲುತುತು ಕ್ಗಗ ಡೆೋವಪಪ ಬಾಳಿಗರ,ಮರತ ುರು ಬಾರಂಗ 8, 18, 16 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0065 254930910612 0560108015694

2126 NHM ಮೈಲುತುತು ಅಣಣಪಪ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 65/1A+1B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0054 213611530498 0560101019217

2127 NHM ಮೈಲುತುತು ಹೆಚ್ ದೋವಪಪ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 60, 59/1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0065 623147758591 0532101008008

2128 NHM ಮೈಲುತುತು ಪುಷಾಪ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 56/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0040 382358156935 1949101003273

2129 NHM ಮೈಲುತುತು ಡಿ ಎನ್ ರವಿೋಂದ್ರ ಹೆ ನೆಿಮರಡು ಬಾರಂಗ 4/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0030 599953134574 0532101012016

2130 NHM ಮೈಲುತುತು ಸುಭಾಶ್ ಜ್ೈನ್ ಭಾನುಕ್ುಳಿ ಬಾರಂಗ 41/* ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0020 865258139214 1949101002099

2131 NHM ಮೈಲುತುತು ದೋವಪಪ ರ್ೈ ಎನ್ ಕೆ ಪಪರಿಗ ಬಾರಂಗ 14/11 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0050 0532108015612

2132 NHM ಮೈಲುತುತು ಲ ೋಕ್ರಾಜ್ ಬಾರಹಮಣ ಇಳಕ್ಳಲೋ ಬಾರಂಗ 153/2, 153 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0050 369078335691 0532101010679

2133 NHM ಮೈಲುತುತು ಚಂದ್ಯಯ ಕಾನ ರು ಬಾರಂಗ 32/1,13,33/2,15/X3,14 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 1.13 0.0090 262207740138 1949101002636

2134 NHM ಮೈಲುತುತು ಗ ೋಪಾಲ ಅರವಡೆ ಬಾರಂಗ 14/X4 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0020 481301249254 0532101017425

2135 NHM ಮೈಲುತುತು ಕೆ ಜ್ಜ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಇಡುವಾಣ್ ಬಾರಂಗ 26 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0090 602565828302 0532101009742

2136 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 91 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0960 515548206802 4835101000024

2137 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಮಲಲಕಾಜುಯನಾ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0960 347261279183 10658101023576

2138 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಪಾರಂಕಡೆೋಸಾ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1440 652382304261 0465101008986

2139 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಏರೋನಿಕಾ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 93/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
                         

93/2
0.0960 377829294678 0465101010416

2140 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜಪಪ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 24,12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0800 722233885495 1516108007087

2141 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಎನ್ ದೋವರಸಲಕೆ ಹುಂಚಾ 8` ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.1120 750806153737 3132500101621400

2142 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಸದ್ಾನಂದ್ಪಪ ವಡಾಹೆ ಸಳಿಿ ಹುಂಚಾ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00 0.0800 832641166516 10921101002865

2143 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಅಡಿಗ ಮಾವಿನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.1600 832641166516 0465101012534

2144 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ಅಂಡಗದ್ದ ರು ನಗರ 196 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00 0.0960 398339181508 1081101016337

2145 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ುಮಾರ ಬೈಸ ನಗರ 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0960 497657595468 1081101005078

2146 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಸತಿೋಶ ಎಮ್ ಟಿ ಮಳಲ ನಗರ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.1120 497409533871 19062200057971

2147 NHM ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ 167 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.7500 612574526770 19062200002159

2148 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಆಲಗೋರಿಮಂಡಿರ ಕೆರಹಳಿಿ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0800 918481110012 4835101000233 

2149 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ೃಷ್ಣ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 106 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.1120 730426568068 10911101006782

2150 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಎಸ್ ಶೋಖರ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 57\2,58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0960 426262977504 1516101004584 

2151 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಸುನಿಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ನೆಿೋಬೈಲು ಹುಂಚ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0960 466042374806 3182500101210701 

2152 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಹೆಚ್ ಹರಿಹರ ಅಡಿಗ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 98 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0960 856342120115 10911101001389

2153 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ರವಿೋಂದ್ರ ಎನ್ ಎಸ್ ಹೆಬುಬರಳಿ ನಗರ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.14 0.0960 822506862542 3132500100372001

2154 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಖರಿೋದ್ದ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆಂಚನಾಲ ಕೆರಹಳಿಿ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.7500 208167102795 322400101002440

2155 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಖರಿೋದ್ದ ಕ್ುಮಾರ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 35\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.7500 314349520161 3132500100730701

2156 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಖರಿೋದ್ದ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಗ್ೌಡ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 90\2,45\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.7500 418339592101 0465101005480

2157 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕ್ಲುಲವಿಡಿ ಅಬಿಬಗಲುಲ ಹುಂಚ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1440 478017917083 10826101005817

2158 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ರಾಜ್ೋಶ್ ಕೆ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 15\2,40\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 8.0000 539248371047 0465793006327 

2159 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ವಿನಾಯಕ್ ಸಿ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ
168,169\3,169\5,170\3,16

9\7
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.24 8.0000 611325988028 19068310000045 

2160 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ ಟಿ ಮಳಲ ನಗರ 141108 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 7.32 8.0000 497409533871 1081891000004 

2161 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸುಬರಮಣಯ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ 167 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.7500 612574526770 19062200002159

2162 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ್ೌರಿ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 227 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0271 813682358719 10793100003673

2163 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಪಪ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 217 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0362 728712733939 10793100000885

2164 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಮಮ ನಿಡಗ ೋಡು ನಗರ 61 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.90 0.0540 285367399214 0581101007101 

2165 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಗಡಲಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 69 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0600 284702677518 1516101000011 

2166 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಪಾವಯತಮಮ ಕ್ವರಿ ನಗರ 14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.10 0.0660 0581101006506 

2167 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕ್ಲುಲವಿಡಿ ಅಬಿಬಗಲುಲ ಹುಂಚ 58 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0362 478017917083 10826101005817

2168 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಎಂ ಎಸ್ ಹೆ ನೆಿೋಬೈಲು ಹುಂಚ 99 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0362 484118717289 3182500101071001 

2169 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಕ್ುಂಬತಿು ನಗರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0181 883058061192 10911101003280

2170 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಎಸ್ ಆರ್ ದೋವರಾಜ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ 176\3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0329 435650470224 19062200005825 

2171 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 117 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.33 0.0298 340018028661 19062200034257

2172 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರಾಜ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 124 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0362 309601552225 19062200021278

2173 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಡಾಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಳವಾಡಿ ನಗರ 71,42\1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.27 0.0244 679487570514 0581101007024 

2174 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಕ್ಳಸ ಕೆರಹಳಿಿ 16\3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 949946027322 64199342622 

2175 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಸಿೋತಮಮ ದ ಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.28 0.0168 956558857407 0562101015866 

2176 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ರ್ೈ ಎನ್ ಹಿರಿಯಣಣ ಪುರಪ್ಪಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 45\2,159,5\3,5\,4,45\3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.32 0.0192 840228993148 10782100000258

2177 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಶ್ವಲಂಗ ಕಾಳಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 11\1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 726850253829 4835108001253 

2178 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಕರಣ್ ಪುರಪ್ಪಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 5\1A,4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.0360 679873082450 10782100001993

2179 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.0452 249039034160 10826100000260

2180 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆ ಯೋಗೋಂದ್ರರಾವ್ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ 32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.2000 950131522237 1516101000889

2181 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಳಂದ್ ರು ಹುಂಚ 10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0362 629429579183 0534101021663 

2182 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಓಂಕೆೋಶ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 32\2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.0542 25559077777 0465101012193 

2183 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಂಕ್ರಮಮ ಕ್ಳಸ ಕೆರಹಳಿಿ 78 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.0452 340578016306 0534101027622 

2184 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ರಾಜ್ೋಶ್ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 40\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.02 0.0960 539248371047 3132500101265401 

2185 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.1440 200288038175 0465101001009 

2186 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಸುಮಿತರ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0960 970330609803 0441101005323 

2187 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಪಪಣ್ಯಮ ಜ್ ವಿ ಗರುಪುರ ಕ್ಸಬಾ 8\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.7500 449847139675 64102404810

2188 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಚಂದ್ರ ಎನ್ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ 58\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0960 219251757260 1081101012262

2189 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಗಣಪತಿ ಹಾಂಡ ಕ್ಟಿಟನಹೆ ಳೆ ನಗರ 151 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0960 10793100001080

2190 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ರಂಗಹಾಂಡ ಕ್ಟಿಟನಹೆ ಳೆ ನಗರ 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0960 838816698882 10793100001572

2191 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಜಗನಾಿರ್ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ 2\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.1120 313445793678 1081101005622 

2192 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಗ್ೌರಿ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 297\1AA2a1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0320 292230524735 05051100013561

2193 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಕೆ ಪಿ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.7500 267002646515 19062200004934 

2194 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಆರ್ ಬಿಳಕ ಕೆರಹಳಿಿ 2\3,2\2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.50 0.0176 0534101013823 

2195 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 14 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.50 0.0176 3132500102049601 

2196 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಬಸಪಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಳಂದ್ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 11 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.97 0.0342 520101045889739 

2197 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 41 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.50 0.0176 0534101022951 

2198 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಹೆೋಮಾವತಿ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 23 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0352 64134109873 

2199 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಉಷಾ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 38 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0282 1516101002155 

2200 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 48 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.65 0.0229 0465101001009 

2201 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಾಣ್ಗ ಕ್ಸಬಾ 59\3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.50 0.0176 10658100000728

2202 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ನಾಗಮಮ ತಳಲ ಹುಂಚ 48 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0352 0534101024568 

2203 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಶ್ವಪರಕಾಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಳಲ ಹುಂಚ 55\2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.45 0.0158 0534101009176 

2204 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 51\2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0282 3182500100731901

2205 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಗಜಾನನ ಭಟ್ಟ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 15 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.58 0.0127 64021900206

2206 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ವಿನಾಯಕ್ ಭಟ್ಟ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 13,15 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.36 0.0204 54039531221 

2207 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ರಮೋಶ್ ಬಿ ಕೆ ನೆಲುಲಂಡೆ ಹುಂಚ 23,24 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.36 0.0127 3132500101061001 



2208 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಚನಿವಿೋರಪಪ ಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 48 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0141 10658100000299

2209 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 51\2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0254 0465101016642 

2210 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಈಶವರಪಪಗ್ೌಡ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 25\4 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.50 0.0176 3132500101058401

2211 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಗ್ೌಡ ಎ ಜ್ಜ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 52\2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0141 3132500100544001 

2212 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 111\2,111\3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0352 0465101012354 

2213 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 13\3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.45 0.0158 0465101020386 

2214 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಆನಂದ್ ಕೆ ರ್ೈ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 63\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.1440 693576098806 10921101013597

2215 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಓ ಆರ್ ಸಾಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 11\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0800 275822017011 3132500100845501 

2216 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಜಯಮಮ ಆಲಗೋರಿಮಂಡಿರ ಕೆರಹಳಿಿ 25\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.1440 951146427318 4835101001713 

2217 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ರಾಜಶೋಖರ ಎನ್ ಪುರಪ್ಪಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.1600 10782100000198

2218 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ನಾರಾಯಣ ಸಾವಮಿ ಎನ್ ಪುರಪ್ಪಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 86\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.1600
10782101005543

2219 NHM ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಗಣಪತಿ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಟಿಟನಹೆ ಳೆ ನಗರ 123 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0800 10793100001080

2220 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಹೆಚ್ ಹರಿಹರ ಅಡಿಗ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 8,98\2,98\5  ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.36 8.0000 856342120115 560516000898763 

2221 NHM ಶ್ೋರ್ಲ ಘಟಕ್ ಶಾರದ್ ವಿವಿದ ೋದಿೋಶ ಸೌಹಾದ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ನಿ ರಿಪಪನ್ ಪ್ೋಟೆ ಕೆರಹಳಿಿ 25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 61.6000 7247001800052701 

2222 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಲಲತಮಮ ಮಸರ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 102,101\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.9790 5387101000122

2223 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ರವಿೋಂದ್ರ ಎನ್ ಎಸ್ ಹೆಬುಬರಳಿ ನಗರ 6,18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 4.2880 79315322002319

2224 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಭಾಗಯ ಕೆ ಎಸ್ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 101\1,45,44,43,42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.45 8.0000 747065595295 0465793006326

2225 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಯೋಗೋಂದ್ರ ರಾವ್ ಹುಂಚ ಯಳಗಲುಲ 32,33,72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.96 7.8600 950131522237 05058030000181

2226 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ
40\1,40\2,40\3,

40\4,39\1,46\1,47
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.95 8.0000 990621632673           4835883000055 

2227 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹೆಚ್ ಎ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 84\2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.1000 729748991014 1081101004027 

2228 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಟಿ ಶೋಷಾದ್ದರ ರಾವ್ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 127\1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.19 0.0380 958615717149 3132500101189101 

2229 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 139 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0500 546563877651 10793101006348

2230 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜ್ ಕೆ ರಾಜಶೋಖರ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 53\3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.2000 618647708839 19062200007032 

2231 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಬೈಸ ನಗರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.1000 431150176678 1081101010999 

2232 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸತಯಭಾಮ ಟಿ ಸಿ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 172 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.2000 842239812498 1081101015566 

2233 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ ೋಪಾಲ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ 83 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.1000 807668839126 19062200012320

2234 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಿರೋತಮ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 194 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 2.00 0.4000 943809701775 54004695156 

2235 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 213 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.56 0.1120 354626679303 3132500100630801 

2236 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 93 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.55 0.0497 344940252615 10793100004437

2237 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 292 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0362 927622527836 10793100003285

2238 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪುಟಟ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 93 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.55 0.0989 711497932371 10793100001642

2239 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದೋವಮಮ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.35 0.0700 238419223250 10658101013737

2240 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 60\1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.33 0.0660 918481110012 10658101013737

2241 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.31 0.0620 425596271159 4835101001757 

2242 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.33 0.0660 548332966490 0465101012004 

2243 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಂಗ್ಾರಪಪಗ್ೌಡ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.56 0.1120 257211841691 4835101002038 

2244 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಯಾನೆ  ಮಂಜುನಾರ್ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.56 0.1120 936946570536 4835101000361 

2245 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆ ರಾಜ್ೋಶ್ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 15\2,40\1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 539248371047 3132500101265401 

2246 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾವಯತಮಮ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.2000 274983597154 0562101018465 

2247 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗಮಮ ಕ್ರಿಗರಸು ಹುಂಚ 16,13\1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.2000 763523963553 1516108011480 

2248 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 65 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.2000 841093731189 10921101001103

2249 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹರಿೋಶ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 55\4,54 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0271 403178878487 3132500101549901 

2250 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಉರುಗೋಂದ್ರಪಪ ಪಿ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 5\1,1\2,3\1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0362 643890212930 3132500101583901 

2251 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಣಪತಿ ಕೆ ಆರ್ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 57\2,58\7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0271 889055219634 3132500100160301 

2252 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ರುದರೋಶ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 43\1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.0300 606037847280 4835101000698 

2253 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡ ಎಂ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 47 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0600 983496939691 0465101012754 

2254 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಷ್ಣುಮಖ ಗಂಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.0300 666830805148 0465101014283 

2255 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಸುಂದ್ರ್ ಕೆ ರ್ೈ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 184\2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.1000 382292467734 1516101000333 

2256 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುರೋಶ್ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 122\1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 571034737753 10658100000939

2257 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೋಶವ ಮ ತಿಯ ಖ್ಯೈರುಗುಂದ್ಾ ನಗರ 69 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.1200 257306889724 54050272713 

2258 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದೋವರಾಜ ಕ್ರಿಗರಸು ಹುಂಚ 16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.66 0.1320 969498258567 1516101004359 

2259 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಾಣ್ಗ ಕ್ಸಬಾ 59\3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.1000 944199660204 10658100000728

2260 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯದೋವಪಪ ಹೆಚ್ ವಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 88 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.1000 8762357344 0465101012892 

2261 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.1000 669327737269 10658100000762

2262 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ರಮೋಶ್ ಉಡುಪ ಕ್ರಿಮನೆ ನಗರ 88 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.90 0.0317 1081101003946 

2263 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಮಹೆೋಶ ವರಪಪ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 78 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.30 0.0105 64111952131

2264 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಗ ೋಪಾಲ ಡಿ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 37\1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0140 1081101014362 

2265 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಶ್ರೋಧರಮ ತಿಯ ಟಿ ವಿ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 139\2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.90 0.0317 3132500100496301 

2266 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಅವಿನಾಶ ಎಸ್ ಎ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 127\1,135,136,137,138 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.76 0.0268 19062200001437 

2267 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ನಾಗಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಳವಾಡಿ ನಗರ 15 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0282 19062200049080 

2268 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ನಾಗೋಂದ್ರ ಓ ಆರ್ ಸಾಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 14\2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.58 0.0204 3132500100845501 

2269 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಹಾಲಪಪಗ್ೌಡ ಜ್ಜ ಆರ್ ಕ್ಚಚಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 28\1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0282 3132500100333301 

2270 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ದ್ಾಕ್ಷಾಯಿಣ್ ಬಳಂದ್ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 65\1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.51 0.0180 0534101017135

2271 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಸರಸವತಿ ತಳಲ ಹುಂಚ 56\3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0352 0534101012453 

2272 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿರವಹಣೆ ಹ ವಮಮ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 85\1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.50 0.0176 1081101011315 

2273 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 213 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.69 0.0243 3132500100630801 

2274 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹ ವಮಮ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 32\2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0282 10658100000061

2275 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಹೆಚ್ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 14 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.50 0.0360 272104916776 4835108001696 

2276 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಕೆ ಎಸ್ ತಳಲ ಹುಂಚ 56\2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.50 0.0360 494084695893 10921101004942

2277 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಗಡಲಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 69 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.50 0.0360 945221467834 1516101000011 

2278 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶ್ವಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಿ ಬಿ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 52\5,41\4 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.50 0.0360 504061390451 1516101000193 

2279 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಿಂಗ ೋಜ್ಜ ರಾವ್ ಹೆಚ್ ಬಾಳುರು ಕೆರಹಳಿಿ 27 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.34 0.1037 704515044503 0534101014174 

2280 NHM INM-IPM ರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಜ್ಜ ಕೆ ಳವಾಡಿ ನಗರ
59\1,61\4,54,61\3,63\3,62

\3,59\3,62\2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.0142 894697978415 54050277370 

2281 NHM INM-IPM ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಖ್ಯೈರುಗುಂದ್ಾ ನಗರ 74,75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 795061022961 64122595265 

2282 NHM INM-IPM ಬಿಳಿಯಪಪಗ್ೌಡ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 648001366480 64134583709

2283 NHM INM-IPM ಮಹೆೋಶ ಎ ಎನ್ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 593362786677 64111952131 

2284 NHM INM-IPM ವಾಸಪಪಗ್ೌಡ ಎಂ ಜ್ಜ ಗಣ್ಕ್ಲುಲ ನಗರ 50,45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.47 0.0176 263282325630 64215232137 

2285 NHM INM-IPM ರಾಮಪಪ ಎಂ ಎಲ್ ಖ್ಯೈರುಗುಂದ್ಾ ನಗರ 74,73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 559907256241 54050282347

2286 NHM INM-IPM ದೋರ್ೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ಎನ್ ಜ್ಜ ಗಣ್ಕ್ಲುಲ ನಗರ 59\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 762761987980 54050272510 

2287 NHM INM-IPM ಜಯಶ್ೋಲಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಎನ್ ನಿಡಗ ೋಡು ನಗರ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 516013566853 54050275260 

2288 NHM INM-IPM ವಸುಂಧರ ಡಿ ಆರ್ ಕ್ಟೆಟಕೆ ಪಪ ನಗರ 109\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 203904034753 64004514653 

2289 NHM INM-IPM ಕೆ ಸಿ ನಾಗೋಂದ್ರ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 2.17219E+11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0107 503407391138 37227229837 

2290 NHM INM-IPM ಶ್ರೋಧರ ಮ ತಿಯ ಟಿ ವಿ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 139\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0034 774937157202 3132500100496301 

2291 NHM INM-IPM ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 188,189,190,191,4\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 287020366409 3132500100837801



2292 NHM INM-IPM ಕಾಳಪಪ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಿಲುಕಂಜ್ಜ ನಗರ
51\7,51\2,51\1,115,51\4,5

1\8,52\2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.0166 475275131096 337800101000337

2293 NHM INM-IPM ಮಹೆೋಶ ಕೆ ಸಿ ನಿಡಗ ೋಡು ನಗರ 61\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 250985933554 0581101010174

2294 NHM INM-IPM ಸುಬರಮಣಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಳಲ ನಗರ 63,63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.0166 780513636287 1081101004352 

2295 NHM INM-IPM ಶ್ರೋಧರ ಜ್ಜ ಬಿ ಮಳಲ ನಗರ 104 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 750929842285 1081101001016 

2296 NHM INM-IPM ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಹೆಬುಬರಳಿ ನಗರ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 912866373856 1081101011322

2297 NHM INM-IPM ನಾಗಪಪ ಬಿ ಟಿ ಬೋಳ ರು ನಗರ 37\1B,37\2E ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0109 411868689376 1081101014390

2298 NHM INM-IPM ಸುಬರಮಣಯ ಬಿ ಎಸ್ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 222401026292 1081101004852

2299 NHM INM-IPM ರವಿ ಕೆ ಸಿ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 229 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 280691569864 1081101005602 

2300 NHM INM-IPM ರಾಮಪಪ ಯಾಯರ್ ನಗರ 234235 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 621560940854 1081101015361 

2301 NHM INM-IPM ಎಂ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 953267201047 0441101000089

2302 NHM INM-IPM ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಹೆಚ್ ವಿ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 29,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 576753085228 0441101004774

2303 NHM INM-IPM ರ್ಂಕ್ಮಮ ನಿಡಗ ೋಡು ನಗರ 61\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 285367399214 0581101007101 

2304 NHM INM-IPM ಚ ಡಪಪ ಹೆಚ್ ಸಿ ಯಡ ರು ನಗರ 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 650301532469 0581101007853 

2305 NHM INM-IPM ಓಬಯಯಗ್ೌಡ ನಿಡಗ ೋಡು ನಗರ
70\1,70\3,70\5,71\3,71\4,

70\4
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.21 0.0385 509991797599 0581101006949 

2306 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿ ಕೆ ಕ್ವರಿ ನಗರ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 533092340102 0581101003450 

2307 NHM INM-IPM ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬೋಳ ರು ನಗರ 27,26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0067 560845435582 0465101021624 

2308 NHM INM-IPM ಜಾಲೋಂದ್ರಪಪ ಎಂ ಎನ್ ಬೋಳ ರು ನಗರ 72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 543256468400 0465101004575 

2309 NHM INM-IPM ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಟಿ ಎನ್ ಹೆ ಸ ರು ನಗರ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 548053309171
1079310000355

2310 NHM INM-IPM ಜಗದ್ದೋಶ ಬಿ ಟಿ ಯಾಯರ್ ನಗರ 208\2,199\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 232780907516 19062200039352 

2311 NHM INM-IPM ಕೆ ಲಲನಾಯಕ ಮಳಲ ನಗರ 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 408341827956 19062200052838

2312 NHM INM-IPM ಈರಪಪ ಬಿ ಎಂ ಮಳಲ ನಗರ 99\1,99\2,103\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 934316093932 19062210005613 

2313 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 117 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 19062200034257

2314 NHM INM-IPM ಪದ್ಾಮವತಿ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 463545038989 19062200057243 

2315 NHM INM-IPM ಸಾಕ್ಮಮ ಯಾಯರ್ ನಗರ 82 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 905559870043 19062210001543 

2316 NHM INM-IPM ಅನಂತಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 35,36\2,91 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.0258 542444835478 0562101010404 

2317 NHM INM-IPM ಗಣೆೋಶ್ ಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 32,33,51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.49 0.0299 605942025963 0562101000472 

2318 NHM INM-IPM ಶಂಕ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 13\1A,14\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.97 0.0236 946131262105 3182500100888801 

2319 NHM INM-IPM ಗೋತ್ಾ ಎಸ್ ಡಿ ಕೆ ಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 33,5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0141 857502625322 64126716516

2320 NHM INM-IPM ದ್ುಂಡರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಜ್ಜ ಎಂ ಕಾರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 23\1,24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.77 0.0120 545896907705 64168459820 

2321 NHM INM-IPM ಸುಬಬಯಯ ಗ್ೌಡ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 62,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0063 790825349829 64101037779 

2322 NHM INM-IPM ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.58 0.0165 242137843148 54039531775 

2323 NHM INM-IPM ಸಾರಂಗಪಾಣ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 228\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 346739423855 54039523651 

2324 NHM INM-IPM ರವಿೋಂದ್ರ ನಾರ್ ಜ್ಜ ಎಂ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 147\1,147\2,2\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 434729623083 0465101006502 

2325 NHM INM-IPM ಸತಯಮ ತಿಯ ಎಂ ಜ್ಜ ಹಿರಿಯೋಗ ಹುಂಚ 17\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 754505197782 64077111547 

2326 NHM INM-IPM ಬಸವಲಂಗಪಪ ದೋವರಸಲಕೆ ಹುಂಚ 5\1B,4\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0133 586578814852 37065555002 

2327 NHM INM-IPM ಪರಮೋಶವರ ಎಸ್ ಎಂ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 84\1,84\284\1,87\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.29 0.0275 729746780155 3182500100336001 

2328 NHM INM-IPM ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0057 524010558751 3187001800035801 

2329 NHM INM-IPM ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 65\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0056 901878252017 3182500100382701

2330 NHM INM-IPM ಈಶ ವರಪಪಗ್ೌಡ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 15\1,15\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0064 990730486564 3182500101346601 

2331 NHM INM-IPM ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 1.33156E+14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.04 0.0245 673225315993 3182500100123601 

2332 NHM INM-IPM ಮುದ್ಿಪಪ ಕೆ ರ್ೈ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 218694887254 3182500100244701

2333 NHM INM-IPM ಭಾನುಪರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 53\2,4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 275714235326 3182500100506701

2334 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೋಮ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 134,135,79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.63 0.0168 814157962826 3182500100172401

2335 NHM INM-IPM ಈಶವರಪಪ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 233108017470 3182500100415401 

2336 NHM INM-IPM ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ ವಿ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ
1,2,4,29,30\1,30\3,31,32,

37\6,98
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.43 0.0412 347290857257 3132500100507201 

2337 NHM INM-IPM ಭಾವನಾ ಭಟ್ಟ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 12\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 432799577687 3132500101530001

2338 NHM INM-IPM ವಿೋರಪಪ ಎನ್ ಎಸ್ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 574802942160 3132500100734601 

2339 NHM INM-IPM ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಕ್ುನ ಿರು ಹುಂಚ 3,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 48669764119 3132500102092301 

2340 NHM INM-IPM ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 68\1,74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.0141 511522660760 3132500100492601

2341 NHM INM-IPM ರವಿೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹಿರಿಯೋಗ ಹುಂಚ 12,13\4,14,39\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.61 0.0193 262988274394 3132500100549201 

2342 NHM INM-IPM ರಾಮಸಾವಮಿ ಉಡುಪ ಎನ್ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 57\1,57\2,57\3,65,64,109 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.65 0.0278 962240981534 3132500100486101 

2343 NHM INM-IPM ಇಂದ್ದರಮಮ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 56\2,188 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.70 0.0324 584189303254 3132500100482501 

2344 NHM INM-IPM ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ 46\1,48\2,22\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 970712790252 3132500101599801

2345 NHM INM-IPM ತಿೋರ್ೋಯಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 59\1,59\3,61,63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.96 0.0211 670348876421 3132500101229001 

2346 NHM INM-IPM ತೋಜಪಪ ವಸರ್ ಹುಂಚ 60\4,60\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0050 896854553609 3132500100703001

2347 NHM INM-IPM ರವಿೋಂದ್ರ ಟಿ ಎಲ್ ವಸರ್ ಹುಂಚ 54\1,54\4,54\6,43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.0056 718765440578 3132500100548101

2348 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0037 637796998876 3132500100728201

2349 NHM INM-IPM ಧನಂಜಯ ಎನ್ ಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ 50,29\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 334297941209 4835101001004 

2350 NHM INM-IPM ಕೆ ಎನ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 82\1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 546268523448 1516101001474 

2351 NHM INM-IPM ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 22\5,82\2,50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0062 322022760218 1516101000257

2352 NHM INM-IPM ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಕೆ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ 50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 744833641252 1516101001670 

2353 NHM INM-IPM ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ ಜ್ಜ ಎಂ ಹೆದ್ಾಿರಿಪುರ ಹುಂಚ 7\1,126 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0173 276805311894 0534101015254 

2354 NHM INM-IPM ಚನಿಬಸಪಪ ಜ್ಜ ವಸರ್ ಹುಂಚ 16\3,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 704840990811 0465101013977 

2355 NHM INM-IPM ಬಾಲಚಂದ್ರ ಜ್ಜ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 9\2,2\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0138 833429594517 0465101012862 

2356 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ ಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಕೆ ವಸರ್ ಹುಂಚ 54\3,55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0063 294034359679 0465101016836 

2357 NHM INM-IPM ಬಾಲಚಂದ್ರ ಐ ಎಸ್ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 172\1,173,159\2,172\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 95516572884 0465101010384

2358 NHM INM-IPM ಗಣೆೋಶ್ ಎನ್ ಪಿ ಹಿರಿಯೋಗ ಹುಂಚ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 575992170704 1516101005278 

2359 NHM INM-IPM ತಿಮಮಪಪಗ್ೌಡ ವಸರ್ ಹುಂಚ 10\1A,11\1,15\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0112 805696619120 0465101017528 

2360 NHM INM-IPM ದ್ದನಮಣ್ ವಸರ್ ಹುಂಚ 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0095 543111692905 0465101000733 

2361 NHM INM-IPM ಸುಜಾತ ಡಿ ವಸರ್ ಹುಂಚ 34\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 436986173747 0465101010428

2362 NHM INM-IPM ಗಣೆೋಶ್ ಎಂ ಆರ್ ನೆಲುಲಂಡೆ ಹುಂಚ 6\2,6\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 942962006599 0465101004614

2363 NHM INM-IPM ಗಂಗಪಪಗ್ೌಡ ವಸರ್ ಹುಂಚ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 525096294702 0465101012373 

2364 NHM INM-IPM ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ಾರಪುರ ಹುಂಚ 23,24\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 614372545814
10911101008133

2365 NHM INM-IPM ಗಜಾನನ ಭಟ್ಟ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 15,12\2,11\2,10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.74 0.0296 925320969992
10911101000210

2366 NHM INM-IPM ಪುಟಟಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಲುಲವಿಡಿ ಅಬಿಬಗಲುಲ ಹುಂಚ 54,52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0044 391264718133
10911101012172

2367 NHM INM-IPM ಸಿದ್ಿಪಪ ಜ್ಜ ಬಿ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 42\1,44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.49 0.0121 833133437341
10826100000149

2368 NHM INM-IPM ಲತ್ಾ ವಿ ಸಿ ಕ್ಲುಲವಿಡಿ ಅಬಿಬಗಲುಲ ಹುಂಚ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0038 903642798444 10826100003191



2369 NHM INM-IPM ಪರಕಾಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ವಿ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 532433843724
10826100001990

2370 NHM INM-IPM ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಟಿ ಆರ್ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 202166 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0067 908054686305
10826100000026

2371 NHM INM-IPM ಉಮೋಶ್ ಕೆ ಎಂ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 184\2,179,193 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.50 0.0480 668398432302
10826100001328

2372 NHM INM-IPM ಸತಯನಾರಾಯಣ ಎಸ್ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 12\2,12\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 518637857536 10826100000134

2373 NHM INM-IPM ಈಶವರಪಪ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 164191 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.67 0.0200 594488458465
10826100002978

2374 NHM INM-IPM ಈ ಶ ವರಮಮ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 170 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 902622013034
10826101002634

2375 NHM INM-IPM ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಟಿ ಎ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 159\1,170,172 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.83 0.0154 900671794636
10826100000123

2376 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪ ಎ ಸಿ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 36,37,38,13\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0152 316605515589 10663100003081

2377 NHM INM-IPM ನಾಗಮಮ ತಳಲ ಹುಂಚ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.0146 842155720640
10921101011076

2378 NHM INM-IPM ಜಯಮಮ ಕೆ ಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 32,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.0043 724207395952 10921101017353

2379 NHM INM-IPM ಓಂಕೆೋಶಪಪ ಜಂಬಳಿಿೋ ಹುಂಚ 18\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0084 866633443015
10921101008151

2380 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಾಲತೋಶ ಕೆ ಳವಾಡಿ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 295588107320 04902200019290 

2381 NHM INM-IPM ಕ್ ಸಪಪ ಹೆಚ್ ಪಿ ಯಾಯರ್ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.52 0.0150 329753712307 64130218059 

2382 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಮರೋಶ್ ಕೆ ಳವಾಡಿ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0100 409038647705 30766852258 

2383 NHM INM-IPM ಕಾಡಪಪ ಗ್ೌಡುರ ಬೈಸ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0084 211635147061 1081101005670 

2384 NHM INM-IPM ಕೆ ಎ ಮಹಾಬಲರಾವ್ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 316179234743 54039534482 

2385 NHM INM-IPM ವಿನಂತಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಯಡ ರು ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 240629721858 54032310221

2386 NHM INM-IPM ವಿ ಪಾವಯತಿ ಹಿಲುಕಂಜ್ಜ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.86 0.0167 229518250809
10658100003803

2387 NHM INM-IPM ಎಮ್ ಸುರೋಶ ಖ್ಯಯೋರುಗುಂದ್ಾ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 393899856587 0465101021512 

2388 NHM INM-IPM ಡಿ ಎಸ್ ರಾಮಸಾವಮಿ ಕ್ಟೆಟೋಕೆ ಪಪ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 936766358448 54049916527 

2389 NHM INM-IPM ಬಿ ಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತಿುಕೆೈ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0089 311074763322 0465101014434 

2390 NHM INM-IPM ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.58 0.0190 903032230574 64005350523 

2391 NHM INM-IPM ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೋಳಂದ್ ರು ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 204475300054 1081101005066 

2392 NHM INM-IPM ವಿ ಶ್ವಪರಕಾಶ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0111 884399003926 1081101014200 

2393 NHM INM-IPM ಟಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 519770833138 0581101006291 

2394 NHM INM-IPM ರಾಮಪಪ ಗ್ೌಡ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 987716484443 0581101006990 

2395 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಬುಬರಳಿ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 668369240811
10793100001841

2396 NHM INM-IPM ಬಿ ಎನ್ ಸಂಜ್ಜೋವಮ ತಿಯ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.0136 335676576787 1081101003688 

2397 NHM INM-IPM ಕೆ ಕೆ ರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಳವಾಡಿ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 402767323859 0581101009437 

2398 NHM INM-IPM ತಿಮಮಪಪ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 955339939023 64056194573 

2399 NHM INM-IPM ಅನುದೋವ ಕ್ರಿಮನೆ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 283778753318 1081101011716 

2400 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಜ್ಜ ದರ್ೋಂದ್ರ ಗ್ೌಡ ಬೈಸ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 995610985261 1081101003337 

2401 NHM INM-IPM ಆಮಿಯನೆ ೋ ಡಿಸ ೋಜಾ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 265666864016 19062210000541 

2402 NHM INM-IPM ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟಟ ಕೋಳಂದ್ ರು ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 956849574439 1081101010808 

2403 NHM INM-IPM ನಟಶೋಖರ ಕ್ರಿಮನೆ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 760474317528 1081101003810 

2404 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಹೆಬುಬರಳಿ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 979860562718 1081101011304 

2405 NHM INM-IPM ಡಿ ಎಸ್ ತಿಮಮಪಪ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 222413723651
10793100003801

2406 NHM INM-IPM ಕೆ ಕೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಳವಾಡಿ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 531808683563 0581101007243

2407 NHM INM-IPM ವಾಸುದೋವ ಪಂಡಿತ್ ಮತಿುಕೆೈ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 651395207645
10793100000006

2408 NHM INM-IPM ಬಿ ಕೆ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಮಳಲ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.28 0.0344 716076309889 1081101000077 

2409 NHM INM-IPM ಶೋಷ್ಪಪ ಗ್ೌಡ ಯಾಯರ್ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.08 0.0276 492756811111
10792100002581

2410 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಎಮ್ ಸುರೋಶ ಕ್ುಮಾರ್ ಖ್ಯಯೋರುಗುಂದ್ಾ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0113 530879747716 54050272203 

2411 NHM INM-IPM ಶಾರದ್ಮಮ ಕೋಳಂದ್ ರು ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 543217350872 19062200030988 

2412 NHM INM-IPM ಎ ವಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0034 392396718879 0441101001493 

2413 NHM INM-IPM ತಿಮಮಪಪ ಕೋಳಂದ್ ರು ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 391168576242 1081119012143 

2414 NHM INM-IPM ಎನ್ ಎಸ್ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0109 389093748138 1081101004724 

2415 NHM INM-IPM ಶಂಕ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಕ್ರಿಮನೆ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 558195710779 1081101004850 

2416 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಆರ್ ದೋವರಾಜ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 435650470224 19062200005825

2417 NHM INM-IPM ಕೆ ಜ್ಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕ್ಟಿಟನಹೆ ಳೆ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 441822957525
10793100000270

2418 NHM INM-IPM ರತಿಮಮ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 718246055479 64112850693

2419 NHM INM-IPM ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಕ್ರಿಮನೆ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.02 0.0195 461576001857 1081101005212 

2420 NHM INM-IPM ಟಿ ಹಾಲಪಪ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0095 413232812645 64049244151 

2421 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಜಯಣಣ ಯಡ ರು ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 991486486681 520101224884421 

2422 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ ಜ್ಜ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 880503253054 1081101013725

2423 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ವಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 940456003712 0441101005979 

2424 NHM INM-IPM ಹಾಲುಗದಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಮಳಲ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 529850712739 1081101000034 

2425 NHM INM-IPM ಮಧು ಎಲ್ ವಿ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 847603723739 19062200021302

2426 NHM INM-IPM ನಾಗೋಂದ್ರ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 217833346531 19062200010105 

2427 NHM INM-IPM ಗ ೋಪಾಲ ಗ್ೌಡ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0052 804214526336 64048398124

2428 NHM INM-IPM ಕೆ ಶಷಾದ್ದರ ಖ್ಯಯೋರುಗುಂದ್ಾ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 222665363382 19062250005243 

2429 NHM INM-IPM ಈಶವರಪಪ ಗ್ೌಡ ಸುಳುಗ ೋಡು ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.0188 970734096857 0581101006363 

2430 NHM INM-IPM ವಿಷ್ುಣ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 613705628831 0581101003654 

2431 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಮ್ ಲಕ್ಷಿಮೋ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಕ್ಟಿಟನಹೆ ಳೆ ನಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 686361642160 0441101007366 

2432 NHM INM-IPM H T ನಾಗರಾಜ ಹಳೆೋತ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 805575162771 0465101001839

2433 NHM INM-IPM ಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 983496939691 0465101012754  

2434 NHM INM-IPM ಬಿ ಯುವರಾಜ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.29 0.0350 259881386842 10658100004562

2435 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಲಂಗಪಪ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.0252 725742083616 0465101014295  

2436 NHM INM-IPM ಬಿ ಎಸ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಗ್ೌಡ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 542475183901 0465101017115 

2437 NHM INM-IPM ಪರಜವಲ ಮೈಗ್ಾ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 275517495529 465101018960

2438 NHM INM-IPM ಸಿದ್ಿವಿೋರಪಪ ಕ್ಚಚಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.92 0.0150 691789002003 64062509940  

2439 NHM INM-IPM ಎಸ್ ದ್ದವಾಕ್ರ ಶಟಿಟ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 274156293428 0465101011884 

2440 NHM INM-IPM ಶಶ್ಕ್ಲ ದ್ದನಮಣ್ ವಸರ್ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 316917825940 0465101006659  

2441 NHM INM-IPM ಬ ೋಜಪಪ ಸಿಡಿಯಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0024 925600493580 0465101013703  



2442 NHM INM-IPM ನಾಗೋಂದ್ರ ಭಟ್ ಓ ಆರ್ ಸಾಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0118 275822017011 3132500100845501

2443 NHM INM-IPM ಸತಯನಾರಾಯಣ ಶಾಸಿಿ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0118 942388018843 0441101002737 

2444 NHM INM-IPM ಗುರುಪಾದ್ ಎಂ ವಿ ಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 550266145153 10911101008595

2445 NHM INM-IPM ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 305681459373 64065319662  

2446 NHM INM-IPM ಕೆ ಸಿ ಪುಟಟಯಯಗ್ೌಡ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 776288469627 10658100000427

2447 NHM INM-IPM ಪರವಿೋಣ ಕೆ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 975900560468 54039519816 

2448 NHM INM-IPM ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 659847488074 0465101006035

2449 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಸ್ ಸುರೋಶ್ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 578651419914 10658101002263

2450 NHM INM-IPM ಶಂಕ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0072 471097223305 3132500100598501

2451 NHM INM-IPM ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 962180069390 0465101014205

2452 NHM INM-IPM ಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಮಜವಾನ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 649691993854 3132500101394001

2453 NHM INM-IPM ಶೈಲಜ ಮಜವಾನ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0150 823550542089 0465101014320

2454 NHM INM-IPM ಪಿ ವಿ ಷ್ಣುಮಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 386258497750 10658101022364

2455 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶ್ರೋಧರ ಮ ತಿಯ ಹಳೆೋತ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 407406046708 3132500100336401

2456 NHM INM-IPM ಎಂ ಕೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 520903002186 54039499504

2457 NHM INM-IPM ಕೆಂಚಪಪ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0038 499200615174 10658100001539

2458 NHM INM-IPM ಗಣಪತಿ ರಾವ್ ಹಳೆೋತ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0092 666774773646 64116023975

2459 NHM INM-IPM ಗಣಪತಿ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.47 0.0126 960211954330 0465101011087

2460 NHM INM-IPM ಶ್ರೋಧರ ಡಿ ಎಸ್ ಗೋರುಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 487282085038 0465101014298

2461 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಜ್ಜ ಚೌಡಪಪ ಸಾಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 685265173282 0465101014341

2462 NHM INM-IPM ಪಿ ಎಸ್ ರಘುಪತಿ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.0157 695678406818 0441101001792

2463 NHM INM-IPM ನಾಗರಾಜ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 437153433430 0465101010448

2464 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಬಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0143 567256709230 10658100000953

2465 NHM INM-IPM ಕೆ ಎನ್ ರೋಣುಕ್ಪಪ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.13 0.0237 935308392317 3132500101189201

2466 NHM INM-IPM ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.84 0.0214 529108654953 0465101003529

2467 NHM INM-IPM ಜಯದೋವಪಪ ಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.79 0.0138 913736134819 10658100000300

2468 NHM INM-IPM ಚನಿವಿೋರಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0132 887626678635 10658100000299

2469 NHM INM-IPM ಎ ಜ್ಜ ಗಣಪತಿ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 244862551071 3132500100544001

2470 NHM INM-IPM ಯುವರಾಜ ಕೆ ಎಂ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 790801916943 10658100004562

2471 NHM INM-IPM ನಾಗಮಮ ಗುಬಿಬಗ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 643050417196 10658100001436

2472 NHM INM-IPM ಭ ೋಜಪಪ ರ್ೈ ಬಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 594933338910 0465101010054

2473 NHM INM-IPM ಭಾಸಕರ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 784714402001 0465101011634

2474 NHM INM-IPM ಮರಿಯಪಪ ಗ್ೌಡರು ಗಂಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.77 0.0212 225116935827 0465101016175

2475 NHM INM-IPM ಎಂ ಆರ್ ಸುಬಬರಾವ್ ಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 956439037223 0465101009253

2476 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0150 2002288038175 0465101001009

2477 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಲ್ ಸುಬರಮಣಯ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 406281039818 0465101006134

2478 NHM INM-IPM ಲ ೋಕೆೋಶ ಕೆ ಎಮ್ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0056 851299284316 10658100001384

2479 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಎಂ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 496837740386 10658100001264

2480 NHM INM-IPM ಎಂ ಎಸ್ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0156 363499549403 0465101012798

2481 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಕೆ ಹರಿೋಶ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 403178878487 3132500101549901

2482 NHM INM-IPM ಟಿೋಕ್ಪಪಗ್ೌಡುರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0043 272226283705 10658100004919

2483 NHM INM-IPM ನೆೋತ್ಾರವತಮಮ ಗಂಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.0224 237639449882 0465101010694

2484 NHM INM-IPM ಟಿ ವಿ ಗ ೋಪಾಲ ಗ್ೌಡ ಟೆಂಕ್ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 603857942103 3132500100747701

2485 NHM INM-IPM ಶ್ವಪಪ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0033 361748307893 3132500100505801

2486 NHM INM-IPM ಎಂ ಈ ಗರಿೋಶ್ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0015 412780314028 0465101019283

2487 NHM INM-IPM ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 818237901555 0465101014731

2488 NHM INM-IPM ರಾಮಮಮ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0063 288837129500 1516101004128

2489 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಸ್ ಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.66 0.0258 876856745322 3132500100560401

2490 NHM INM-IPM ಶ್ವಬಸಪಪ ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 912899751793 54039501252

2491 NHM INM-IPM ದೋವರಾಜ ಬಿ ವಿ ಬೈಸಗುಂದ್ಾ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0096 574596407973 3132500101204101

2492 NHM INM-IPM ಟಿೋಕ್ಪಪ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 475834838049 3132500100999801

2493 NHM INM-IPM ಓಂಕಾರಮಮ ಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0073 270705576786 3132500101687401

2494 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ದ್ಾನಪಪಗ್ೌಡ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0092 0534101012688 

2495 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ಟಿ ಬಸವರಾಜ ಗವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0071 0534101012021 

2496 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಟಿ ಕ್ುಬೋರನಾಯಕ ಹಿರೋಮೈಥಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0054 1516101006523 

2497 NHM INM-IPM ಕೆ ಓ ವಿಘ್ಿೋಶ ಕಾರಕಕ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 1516108007201 

2498 NHM INM-IPM ಶೋಖರಪಪ ಗ್ೌಡ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0091 0534101000587 

2499 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪ ತಮಮಡಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0016 0534101016845 

2500 NHM INM-IPM ನಾಗಮಮ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 4835119001410 

2501 NHM INM-IPM ದ್ಾಕ್ಷಾಯಣ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120
10658100002345

2502 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ರ್ೈ ಸಂತ ೋಶ ಕ್ುಮಾರ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 0534101012511 

2503 NHM INM-IPM ಟೆಂಕ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0060 4835101001122 

2504 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎನ್ ಯೋಮಕೆೋಶಪಪ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 64134422957

2505 NHM INM-IPM ವನಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 64192754905 

2506 NHM INM-IPM ಗಣೆೋಶಪಪ ಹೆಚ್ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0120
10782100002339

2507 NHM INM-IPM ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಚಕ್ಕಜ್ೋನಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 1516101000381 

2508 NHM INM-IPM ಬಿ ಹೆಚ್ ನಾಗ್ಾಜುಯನಪಪ ಗ್ೌಡ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 5387101000106 

2509 NHM INM-IPM ಬಿ ಎಸ್ ರವಿೋಂದ್ರ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 0534101021639 

2510 NHM INM-IPM ಕೆ ಬಿ ಉರುಗೋಂದ್ರಪಪ ಪಿ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 1/2,3/1,5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 643890212930 3132500101583901

2511 NHM INM-IPM ಎ ಆರ್ ನಾಗ್ಾಜುಯನ ಅರಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0049 506279311938 3132500100913101

2512 NHM INM-IPM ಎಂ ಎನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 635821514076 0465101021648

2513 NHM INM-IPM ಷ್ಣಮಖ ಜ್ಜ ಬಿ ಗಂಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 6,8,9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.91 0.0167 666830805148 0465101014283

2514 NHM INM-IPM ಕೆ ಟಿ ಶ್ರೋಕ್ಂಠಪಪಗ್ೌಡ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0075 993761384145 0465101009791

2515 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಸ್ ಸತಿೋಶಚಂದ್ರ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 171\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 568023189787 0465101005497

2516 NHM INM-IPM ಶೋಖರಪಪ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0052 462310604528 3132500100444301

2517 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 700419104066 0465101000833

2518 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಬಿ ಸಾವಮಿಗ್ೌಡುರ ಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ 141\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0047 613970389076 0465101005094

2519 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಸಿ ಈಶವರಪಪ ಕಾಳಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0060 640246479757 0574101023698

2520 NHM INM-IPM ಪಾವಯತಮಮ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 30\2,32\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.29 0.0180 823142255770 0465101014681

2521 NHM INM-IPM ಶ್ರೋಕ್ಂಠಪಪ ಗ್ೌಡುರ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0094 345138480598 10658100001138

2522 NHM INM-IPM ಕ್ಮಲಮಮ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 164/12, 164/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0116 786447009872 0441101000391

2523 NHM INM-IPM ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 925457099232 4835108001706

2524 NHM INM-IPM ಕೆ ಲಲಮಮ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.07 0.0131 531492483889 3132500101870001

2525 NHM INM-IPM ಈಶವರಪಪ ಗ್ೌಡ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 25\4,53\8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 959700132285 313250010105840

2526 NHM INM-IPM ರಾಮಚಂದ್ರ ಜ್ ೋಗ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 298/1A1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0139 299469774234 0441101002649



2527 NHM INM-IPM ಕ್ಲಲಪಪ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 4835119000490

2528 NHM INM-IPM ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 4835108001011

2529 NHM INM-IPM ಎಮ್ ದೋವರಾಜ ಕಾರಕಕ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 3132500101431501

2530 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ವಿ ಪುಟಟಪಪ ಮಸಾಕನಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 0562101002329

2531 NHM INM-IPM ರೋವಣಪಪ ಗ್ೌಡ ಹಲುಸಾಲಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 10782100003037

2532 NHM INM-IPM ಸಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಬಸವಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.60 0.0432 64127873567

2533 NHM INM-IPM ಕ್ರುಣೆೋಶವರ ಡಿ ಎಸ್ ಬರುರ್ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0216 0534101009236

2534 NHM INM-IPM ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 4835101000024

2535 NHM INM-IPM ಗ್ೌರಮಮ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0068 4835119001259

2536 NHM INM-IPM ಪಾವಯತಮಮ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 4835119000807

2537 NHM INM-IPM ಟಿ ಎಸ್ ರಮೋಶ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 1516101000117

2538 NHM INM-IPM ಉಷಾ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 1516101002155

2539 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಸಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ದ ೋಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 0562101010156

2540 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಟಿ ಜಯಶ್ೋಲಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 4835101000073

2541 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ನಟರಾಜ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 4835101000746

2542 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಜ್ ಮಧುಕೆೋಶವರ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0158 4835101000074

2543 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಜ್ ಹಷ್ಯಕ್ುಮಾರ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 4835101000075

2544 NHM INM-IPM ಶಾಂತಮಮ ಹೆಚ್ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 11,94,961 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.77 0.0180 706730363458 10782101006409

2545 NHM INM-IPM ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರ ಎ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 886312296974 7122500101133301

2546 NHM INM-IPM ಮುರುಗೋದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡರು ಬರುರ್ ಕೆರಹಳಿಿ 32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0074 213091591068 0534101000261

2547 NHM INM-IPM ಸದ್ಾನಂದ್ ಎಂ ಕೆ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 90 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 922093319638 0534101022716

2548 NHM INM-IPM ಶ್ವಾಜ್ಜ ರಾವ್ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 99\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 821289673852 0534108017112

2549 NHM INM-IPM ಡಿ ವಿ ಬಸವರಾಜ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0071 288387110117 4835101000721

2550 NHM INM-IPM ಡಿ ಪಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 2,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 288387110117 10658100001217

2551 NHM INM-IPM ಸುದ್ಯಶಯನಪಪ ಗ್ೌಡ ಮಸರ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 228829479123 0534101016707

2552 NHM INM-IPM ಷ್ಣುಮಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 72\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0057 712494549415 0534101011049

2553 NHM INM-IPM ಎಮ್ ಎ ಹಿರಿಯಣಣ ಗ್ೌಡ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0072 662592906325 0534101002706

2554 NHM INM-IPM ಪುರುಶ ೋತುಮ ಎನ್ ಎಂ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ 77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0051 648873956924 0534101009750

2555 NHM INM-IPM ಜಯಪಪ ಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 223638394994 0534101014050

2556 NHM INM-IPM ರಾಜ್ೋಂದ್ರ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 10\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 816056769953 64117654071

2557 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಓಂಕೆೋಶ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 41\P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 860901743132 4835101000133

2558 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಪಿ ಹಾಲಪಪ ಗ್ೌಡ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 41\P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 998877523974 0465101007938

2559 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 990621632673 4835101001216

2560 NHM INM-IPM ದೋವಮಮ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 330736057220 0465101010588

2561 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಈಶವರಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.41 0.0139 628205683154 0465101007937

2562 NHM INM-IPM ಬಿ ವಿ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 1\2,1\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0034 720611481695 0465101014306

2563 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ಟಿ ಯೋಗೋಶವರಪಪ ಗ್ೌಡ ಗವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 435,23\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 285766147628 0534101025397

2564 NHM INM-IPM ಶ್ವಲಂಗ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0048 726850253829 4835108001253

2565 NHM INM-IPM ರಾಜ್ೋಶ ಕೆ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 40\1,15\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0139 539248371047 1516101003929

2566 NHM INM-IPM ಪಿ ಎನ್ ಶಶ್ಧರ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 2/10,79/2,2/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.0139 956545411180 0465101010116

2567 NHM INM-IPM ಈಶವರಪಪ ಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ವಿ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 36/3,36/4,5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 295903708485 5387101000082

2568 NHM INM-IPM ಶಕ್ುಂತಲ ಮಸರ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 119/1,119/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.43 0.0241 610054229781 0534101026319

2569 NHM INM-IPM ಅಜುಯನ ಎಸ್ ರ್ೈ ಆಲುವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0480 541962429574 54058232944

2570 NHM INM-IPM ತೋಜಸಿವೋ ಎಸ್ ರ್ೈ ಆಲುವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 90/3,89/3,153 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.0204 278068429509 64132548575

2571 NHM INM-IPM ರ್ೈ ಎನ್ ಹಿರಿಯಣಣಪಪ ಪುರಪ್ಪಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 5\4,5/3,159,160,45\2,45\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 840228993148 10782100000258

2572 NHM INM-IPM ಬಿ ಎನ್ ಅಶ ೋಕ್ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0102 770482853547 0534101011200

2573 NHM INM-IPM ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.84 0.0221 683271525929 0534101000277

2574 NHM INM-IPM ಬಿ ಟಿ ಪರಕಾಶ ಬಳಂದ್ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0108 869500219766 0534101009481

2575 NHM INM-IPM ಮಂಜ ನಾರ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಕ್ಳಸ ಕೆರಹಳಿಿ 19,20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 798871538519 0534101001454

2576 NHM INM-IPM ಲಲತಮಮ ಮಸರ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 101/2.102 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.91 0.0278 730906283896 5387101000122

2577 NHM INM-IPM ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.70 0.0275 659052291151 4835101000321

2578 NHM INM-IPM ಎಮ್ ಎನ್ ಪರಕಾಶ ಮಸರ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 103 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.52 0.0195 737777206179 5387101000034

2579 NHM INM-IPM ಕೆ ಆರ್ ಶ್ರೋಪತಿ ಕೆ ಕ್ುನ ಿರು ಕೆರಹಳಿಿ 20,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.47 0.0296 857741830249 1516101000125

2580 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಹೆಚ್ ಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 57\4,72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0138 859901941493 10782101002351

2581 NHM INM-IPM ಶಾಂತವಿೋರಪಪ ಗ್ೌಡ ಮಸರ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 143 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0240 956637902537 0534101013257

2582 NHM INM-IPM ಕೆ ಕೆ ಯೋಗೋಂದ್ರ ಗ್ೌಡ ಖ್ಯೈರುಗುಂದ್ಾ ಕೆರಹಳಿಿ 129130 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 675915029718 64044789235

2583 NHM INM-IPM ಅಶ ೋಕ್ ಎಂ ಆರ್ ಮಸರ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 69,21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.93 0.0232 768069756309 0534101008653

2584 NHM INM-IPM ಉಮೋಶ್ ಕೆ ವಿ ನಂದ್ದರ ಕೆರಹಳಿಿ 24/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 852518440923 10782100001866

2585 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ ದ ೋಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 14,20,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.0173 727799505774 0534101025561

2586 NHM INM-IPM ಹೆೋಮಾವತಿ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 560912652639 64134109873

2587 NHM INM-IPM ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಸಿೋತ್ಾರಾಮ ಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 23\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 342299351823 0534101015124

2588 NHM INM-IPM ಶಾರದ್ಮಮ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 2/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.40 0.0288 495230618547 3132500101062601

2589 NHM INM-IPM ಬಾಬು ಜಾನ್ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 7/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0032 816938536290 3132500100523301

2590 NHM INM-IPM ಟಿ ಜ್ಜ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಟೆಂಕ್ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0164 736854226309 3132500100872401

2591 NHM INM-IPM ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಗ್ೌಡ ಕ್ಚಚಗ ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 14/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 919949806111 0465101011342 

2592 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಜ್ಜೋವ್ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 52,53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 824326077921 54039500305   

2593 NHM INM-IPM ಓಂ ಪಾರಕಾಶ್ ರ್ೈ ಬಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 45,41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.42 0.0104 269393926278 0465101015735 

2594 NHM INM-IPM ಉಮೋಶ್ ಕ್ುಚಂಗ್ಾರ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 166,171\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.06 0.0230 902177874273 54039496751 

2595 NHM INM-IPM ಕೆ ಆರ್ ಬ ೋಜರಾಜ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 478475395929 3132500100363801

2596 NHM INM-IPM ದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 213169959861 4835119001162 

2597 NHM INM-IPM ನಾಗಪಪಗ್ೌಡ ಮಜಾವನ ಕ್ಸಬಾ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 880290718466 10658100000324

2598 NHM INM-IPM ರ್ೈ ಬಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 90/245/3,45/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 418339592101 10658100004911

2599 NHM INM-IPM ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಎಮ್ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0133 573542231614 0465101006871  

2600 NHM INM-IPM ಗಣಪ ಕ್ಚಚಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0025 676082948301 10658100001412

2601 NHM INM-IPM ರಾಮಪಪ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 989215547821 10658100000400

2602 NHM INM-IPM ಭದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 17\3,17/6,17/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0053 787771000920 1516101001196 

2603 NHM INM-IPM ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 17\4,17\11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0053 782378077355 1516101005206 

2604 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ಎಸ್ ಸುಬರಮಣಯ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0043 824284065296 0465101000153 

2605 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ಎಸ್ ರವಿ ನಿೋಲಕ್ಂಠನತ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 518921264577 0465101012326

2606 NHM INM-IPM ಓಂಕಾರಮಮ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.77 0.0202 622182204206 0465101010661  

2607 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಕೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ರಾವ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.95 0.0234 231460348271 54039496514 

2608 NHM INM-IPM ರಾಜಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 471,48\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.76 0.0187 541276916189 3132500100587601 

2609 NHM INM-IPM ರೋಣುಕ್ಮಮ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 45\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 674425408267 10658101008726

2610 NHM INM-IPM ಉಮೋಶ ಜ್ಜ ರ್ೈ ಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ 37\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 905031553209 19062200041254

2611 NHM INM-IPM ಬಿ ಜ್ಜ ಪ್ರೋಮ ಕ್ುಮಾರ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 19\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 899629931556 10658100000915

2612 NHM INM-IPM ಚಂದ್ಾರಕ್ಲಾ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 124 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 456155380405 0465108016159  



2613 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ವಿ ಜಯದೋವಪಪ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.70 0.0215 451444096668 0465101012892 

2614 NHM INM-IPM ಬಸವನಾಯಕ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 213931063661 0465101012553  

2615 NHM INM-IPM ವಿಶುಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 174\2,174\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0212 800831459477 3132500102110701 

2616 NHM INM-IPM ಕೆ ಲಲಪಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 7/3,7/2,1,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0480 873235449013 0465101009271  

2617 NHM INM-IPM ಮೈನಾವತಿ ಕೆ ಎಲ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 107,108 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.78 0.0333 393446496752 0465101010069

2618 NHM INM-IPM ಎಮ್ ಕೆ ಶ್ವಪಪ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 628620752945 10658101003031

2619 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
4/2,4/6,166/P1,66/P2,16/

P5
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 353464175778 10658100000590

2620 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ಎಸ್ ಅನಂತ ರಾವ್ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 85 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 656804328891 3132500100388401 

2621 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ಎ ಶಾಂತ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 791 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 345747774914 3132500100457301

2622 NHM INM-IPM ಸಾವತಿ ಗುಬಿಬಗ ಅನಂತ ರಾವ್ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 78\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 463699123670 3132500101574201

2623 NHM INM-IPM ಪಾವಯತಮಮ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0019 489117071621 3132500100989001

2624 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಸ್ ಲ ೋಕ್ನಾರ್ಯಯ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0031 834052816849 3132500100579001

2625 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ಎ ಸುನಿೋಲ್ ನಿೋಲಕ್ಂಠನತ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ 4\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0063 505267840194 54039532973  

2626 NHM INM-IPM ಕ್ೃಪ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 66\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 508773372869 520291029856901  

2627 NHM INM-IPM ಓಂಕಾರಪಪ ಹೆ ಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0094 709167219182 0465101010661 

2628 NHM INM-IPM ನಾಗರಾಜ ಎ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 138 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 259721058141 10658100005291

2629 NHM INM-IPM ಮಹಾಬಲಯಯ ಎನ್ ಜ್ಜ ಹೆಬಿಬಗ ಕ್ಸಬಾ
132/2,132/3,132/4,132/9,

132/8
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0054 842304551469 0441101000801  

2630 NHM INM-IPM ಸ ೋಮಶೋಖರ ಪುಟಟಪಪ ಗ್ೌಡರ್ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 72\1,72\2.73\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.01 0.0241 381048602900 64027255250 

2631 NHM INM-IPM ಮಹಾಬಲೋಸವರ ಜ್ಜ ಆರ್ ಕೆ ೋಟೆಶ್ರ ರು ಕ್ಸಬಾ
56/12,56/6,52/5,52\6,53\4

,52\7
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0216 964136959853 0441101004674 

2632 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಕೆ ೋಟೆಶ್ರ ರು ಕ್ಸಬಾ 58/1,58/2,56/10,53/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 933701919794 0441101000140 

2633 NHM INM-IPM ರುದೋಶ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 43\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 606037847280 4835101000698 

2634 NHM INM-IPM ಸುಬರಮಣಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 290455953738 0465101015722  

2635 NHM INM-IPM ಎಸ್ ವಿ ರಾಜಶೋಖರ ಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0233 589803161007 0441101004651 

2636 NHM INM-IPM ಪಪಣ್ಯಮಾ ಜ್ ವಿ ಗೋರುಪುರ ಕ್ಸಬಾ 8/1,8/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.30 0.0276 449847139675 64102404810  

2637 NHM INM-IPM ಎಂ ಪಿ ಅನಂತ ರಾಮ್ ಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ 179/2,187,209 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.97 0.0236 373969910419 3132500100459901

2638 NHM INM-IPM ಎಂ ಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ 179/3,196 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.86 0.0223 456523696235 3132500100449601

2639 NHM INM-IPM ಪರಮೋಶವರಪಪ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0091 576559295004 3132500101291901 

2640 NHM INM-IPM ರತಿಮಮ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 82\1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 880885677450 0465101020949 

2641 NHM INM-IPM ಶ್ರೋಧರ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 5\1,51\1,51/5,51/4,50/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.65 0.0318 441126497767 0465101012852  

2642 NHM INM-IPM ಡಿ ಆರ್ ವಿನಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಕಾಳಿಕಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 11\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0120 233657376974 0465101014574

2643 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಮಲಲಕ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 34\4,88/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 284180366882 0465101014894 

2644 NHM INM-IPM ಎ ಎಸ್ ಪರಮೋಶವರ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 100104 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 270947751669 0441101000207

2645 NHM INM-IPM ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 41,319,195\A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.80 0.0336 208643962626 0441101000988

2646 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ರ್ೈ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 417562788878 0581101006091

2647 NHM INM-IPM ಕೆ ರಾಮಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೋಳಂದ್ ರು ನಗರ 17\1,17\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 208361683060 19062200009040

2648 NHM INM-IPM ಬಿ ವಿ ರಮೋಶ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 710691697827 1081101013748

2649 NHM INM-IPM ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ವಿ ಕ್ವರಿ ನಗರ 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 608919520784 0581101007744

2650 NHM INM-IPM ಕೆ ಎ ಲೋಲಾವತಿ ಯಡ ರು ನಗರ 18,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.75 0.0210 341758606747 0581101008635

2651 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ವಿ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಕೆ ಡಸ ನಗರ 99\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 759541693716 10911101007541

2652 NHM INM-IPM ಎನ್ ಸಂಜ್ಜೋವ ಶೋಟ್ ಉಳಿುಗ್ಾ ನಗರ 99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 626564212518 0581101010154

2653 NHM INM-IPM ಕೆ ಎನ್ ಸುಬರಮಣಯ ಕ್ವರಿ ನಗರ 67,69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.15 0.0400 701986436796 7622500101343701

2654 NHM INM-IPM ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಮತಿುಕೆೈ ನಗರ 66,62,75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 228471293392 10793101002500

2655 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಎನ್ ಸುಬರಮಣಯ ಬೈಸ ನಗರ 86,88,144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 866574111598 20079833034

2656 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕ್ುಂಬತಿು ನಗರ 18,3,16,8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.26 0.0244 846408171082 0465101002658

2657 NHM INM-IPM  ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಡಸ ನಗರ 99\3,60\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 719022475954 54039498793

2658 NHM INM-IPM ನರಸಿಂಹ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 767908131821 1081101012538

2659 NHM INM-IPM ಯಲಲನಾಯಕ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0139 774645222354 0581101007353

2660 NHM INM-IPM ವಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಕೆ ಡಸ ನಗರ 99\1,60\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 491615533990 10573865810

2661 NHM INM-IPM ಹಾಲಗದಿ ಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಮಳಲ ನಗರ 88,110\3,110\10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 529850712739 1081101000034

2662 NHM INM-IPM ಕೆ ವಿ ಡಾಕ್ಪಪಗ್ೌಡುರ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 14\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 810014270830 1081101014684

2663 NHM INM-IPM ಹ ವಮಮ ಮಳಲ ನಗರ 100,103\2,103 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 251210659490 1081101004956

2664 NHM INM-IPM ಪರಭಾಕ್ರ ಎನ್ ವಿ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ 63\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 979835454944 19062200010520

2665 NHM INM-IPM ರಂಗಮಮ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 142,143,132 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 599935812021 54050272349

2666 NHM INM-IPM ಕೆ ಕೆ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಖ್ಯೈರುಗುಂದ್ಾ ನಗರ 90,89\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 611494165543 64031021360

2667 NHM INM-IPM ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ 74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 526043137393 19062200012856

2668 NHM INM-IPM ಸರಸವತಮಮ ಅಡಗ ೋಡಿ ನಗರ 16\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 795885603991 0465101016925

2669 NHM INM-IPM ಶ್ರೋಮತಿ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 60,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 862402134677 19062200012021

2670 NHM INM-IPM ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 77,79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 497326367962 10793101002500

2671 NHM INM-IPM ಶರಾವತಿ ಉಮಾನಂದ್ ಮತಿುಕೆೈ ನಗರ 77,28,79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 971596164272 10793100002163

2672 NHM INM-IPM ತಮಮಯಯಗ್ೌಡ ಸುಳುಗ ೋಡು ನಗರ 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 725299932596 0581101000154

2673 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ಟಿೋಕ್ಪಪ ಹುಮಮಡಗಲುಲ ನಗರ 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 253511962754 0581101002730

2674 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಖ್ಯೈರುಗುಂದ್ಾ ನಗರ 89\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 909545440763 1081110000068

2675 NHM INM-IPM ಎ ಬಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಬೈಸ ನಗರ 76,77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 960784120275 19062200001740

2676 NHM INM-IPM ಮೊೋಹಿನಿ ಸುಳುಗ ೋಡು ನಗರ 46,50,51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.42 0.0139 996379437551 64134674427

2677 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಮ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮತಿುಕೆೈ ನಗರ 206,208,211,211\2,211\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 684578741798 10793100000295

2678 NHM INM-IPM ದ್ುಗಗಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ರಿಮನೆ ನಗರ 63,62,58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 517958475122 19062200044187

2679 NHM INM-IPM ಕೆ ಜ್ಜ ಮಂಜುನಾರ್ ಕ್ವರಿ ನಗರ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 527541254584 0581101006029

2680 NHM INM-IPM ಗ್ಾಯತಿರ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.0162 817155972099 0581101008118

2681 NHM INM-IPM ಶೋಷ್ಪಪಗ್ೌಡ ಖ್ಯೈರುಗುಂದ್ಾ ನಗರ 25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 681580882326 64119869131

2682 NHM INM-IPM ಬಿ ರಾಮಪಪಗ್ೌಡ ಖ್ಯೈರುಗುಂದ್ಾ ನಗರ 151,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 741195331599 54050277574

2683 NHM INM-IPM ಟೆ ೋಕ್ಪಪ ಕೆ ವಿ ಕ್ಮಮಚಚ ಹುಂಚ 39,25,54,27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0156 982293846470 10663100002136

2684 NHM INM-IPM ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ್ ಕೆ ಟಿ ಕ್ಮಮಚಚ ಹುಂಚ 55,21\1,22,73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.14 0.0257 445243631974 64203888216

2685 NHM INM-IPM ಈಶವರಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ವಿ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 29\7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0099 213834816463 10826100002471

2686 NHM INM-IPM ರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಕೆ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 280507379877 520101201077112

2687 NHM INM-IPM ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಟಿ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0072 324818999234 64126929716

2688 NHM INM-IPM ನಾಗೋಶ್ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 55\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0069 568780654260 54039538045

2689 NHM INM-IPM ವತೋಯಶ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 209627054059 0534101003888

2690 NHM INM-IPM ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 342024542921 3182500101057901

2691 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎಂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 721949090935 10633100002280

2692 NHM INM-IPM ಸಾವಿತರಮಮ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 29\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 299989922524 10826100003072

2693 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹ ಗ್ೌಡ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 4,5,23\2,25\2,24,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.81 0.0480 237954795314 3132500100835701

2694 NHM INM-IPM ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಹಾಲಂದ್ ರು ಹುಂಚ 36,37,38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.0173 395579296376 3182500100123301

2695 NHM INM-IPM ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಹೆಚ್ ಸಿ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 751764729992 3182500101252801



2696 NHM INM-IPM ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಸಿ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 305143160566 0465101010969

2697 NHM INM-IPM ಗಂಗ್ಾಧರ ಹೆಚ್ ಎಂ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 81,136,134,136,9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 557682399986 520101249362807

2698 NHM INM-IPM ಹ ವಮಮ ವಸರ್ ಹುಂಚ 29,32,32\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.13 0.0256 725151475251 10658100000061

2699 NHM INM-IPM ವಿಷ್ುಣಮ ತಿಯ ಐ ಕೆ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 43,45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0118 893363856016 3132500101217701

2700 NHM INM-IPM ನಾಗೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 4\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 971384014257 3132500101711801

2701 NHM INM-IPM ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಡಸ ರು ಹುಂಚ 1,12,45\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0095 775893441678 3182500100161701

2702 NHM INM-IPM ವಸುಪಿರಯಾ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0200 566394158673 0534101000227

2703 NHM INM-IPM ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 1,52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 319998773125 10826100001130

2704 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ ವಿ ಡಿ ವಡಾಹೆ ಸಳಿಿ ಹುಂಚ 49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0057 601943314074 10921101004641

2705 NHM INM-IPM ನಾರಾಯಣ ಸಾವಮಿ ಎಂ ಎಸ್ ಮಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 23\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0081 510962343823 0534101013886

2706 NHM INM-IPM ದ್ಾನಪಪ ಕೆ ಎಂ ಹಾಲಂದ್ ರು ಹುಂಚ 25\3,26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.94 0.0233 957850888338 10663100001211

2707 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 94\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0034 933973327293 3182500100472501

2708 NHM INM-IPM ಶೋಖಮಮ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 18,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0084 263477226917 1516101004363

2709 NHM INM-IPM ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ವಿ ಐ ವಡಾಹೆ ಸಳಿಿ ಹುಂಚ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.89 0.0227 825240153061 10921101004270

2710 NHM INM-IPM ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಕೆ ಜ್ಜ ಹಾಲಂದ್ ರು ಹುಂಚ 4,45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0084 229960102568 3182500100568501

2711 NHM INM-IPM ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಜ್ಜ ಹಾಲಂದ್ ರು ಹುಂಚ 3,45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.04 0.0139 748081908300 64202277900

2712 NHM INM-IPM ಧಮಯಶಟಿಟ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 27,26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0112 727308020218 1516101004143

2713 NHM INM-IPM ಸಿೋತ್ಾಲಕ್ಷಿಮ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 22\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0073 277930268033 3132500100978701

2714 NHM INM-IPM ರುದ್ರಪಪ ಎಂ ಡಿ ಮಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.27 0.0231 640875273945 520101045892799

2715 NHM INM-IPM ಧಮಯಪಪ ಮ ಡುಗ ಪಪ ಹುಂಚ 169\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 368886233431 1081101013104

2716 NHM INM-IPM ನಾಗೋಂದ್ರ ರಾವ್ ಎನ್ ಡಿ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 2\2,19,20,24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.0173 357996118310 54039499548

2717 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 184 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 512962304716 10826101011517

2718 NHM INM-IPM ಯಲಲಪಪ ಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 51,61,45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.0151 277926726302 10663100003735

2719 NHM INM-IPM ಜಯಕೋತಿಯ ಯಿ ಎಂ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0019 775846971487 10826100002664

2720 NHM INM-IPM ರಾಮಪಪ ಗ್ೌಡ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಲುಲವಿಡಿ ಅಬಿಬಗಲುಲ ಹುಂಚ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0019 980470516762 3132500101534701

2721 NHM INM-IPM ಸುಮಾ ವಸರ್ ಹುಂಚ 92 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0115 930032338888 0465101015321

2722 NHM INM-IPM ಬುಳಿಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 22\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0048 725752840722 10826100001741

2723 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ಎನ್ ವಿಶವೋಶವರಯಯ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 36,38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.0204 623664687400 10658101002218

2724 NHM INM-IPM ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 31,30,1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 861196496722 3182500100547701

2725 NHM INM-IPM ಕೆ ಆರ್ ವಿಷ್ುಣಮ ತಿಯ ಅಡಿಗ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 92\3,92\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 591914488830 54039498748

2726 NHM INM-IPM ಅಶ ೋಕ ಹೆಚ್ ಜ್ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 92\7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 805591619196 0465101008400

2727 NHM INM-IPM ಯಶ ೋಧ ಎಂ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 34\1,34\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 395792049838 1516101003567

2728 NHM INM-IPM ಈಶ ವರ ಜ್ಜ ಟಿ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 152 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0139 780663758966 0465101007536

2729 NHM INM-IPM ಹಾಲಸಾವಮಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕಾರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 24,25,14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.07 0.0248 426482244722 0534101012042

2730 NHM INM-IPM ನಾಗಮಮ ಕ್ರಿಗರಸು ಹುಂಚ 16,11,13,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 763523963553 1516108011480

2731 NHM INM-IPM ದೋವಪಪ ಗ್ೌಡ ವಸರ್ ಹುಂಚ 44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 261419368189 3132500100916001

2732 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ ಜ್ಜ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 93\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 933973327293 3182500100472501

2733 NHM INM-IPM ಗ ೋಪಾಲ ಬಿ ಎಲ್ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 45\5,55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 871527531774 1516101000799

2734 NHM INM-IPM ಹ ವನಾಯಕ ಕ್ಲುಲವಿಡಿ ಅಬಿಬಗಲುಲ ಹುಂಚ 47,5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 557898524976 3132500100672401

2735 NHM INM-IPM ಪರಭಾಕ್ರ ಹೆಚ್ ವಿ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 994752048775 10826100000884

2736 NHM INM-IPM ಈಶವರ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 22,24,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.63 0.0316 543290512842 3132500100733001

2737 NHM INM-IPM ರಾಜಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 130,134\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.45 0.0173 581125580634 3182500100480401

2738 NHM INM-IPM ಸುನಿಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0043 466042374806 3182500101210701

2739 NHM INM-IPM ನಾಗಭ ಷ್ಣ ರಾವ್ ಕೆ ಕ್ಡಸ ರು ಹುಂಚ 23,2\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 243626669075 3182500100002501

2740 NHM INM-IPM ವಿಶವೋಶ ವರಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಟಿ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 33,78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.56 0.0307 748000443148 1516101000276

2741 NHM INM-IPM ಶ್ರೋನಿವಾಸ ವಡಾಹೆ ಸಳಿಿ ಹುಂಚ 2\3,2\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 901121950949 10921101014815

2742 NHM INM-IPM ಕಾಡಪಪ ಗ್ೌಡ ವಸರ್ ಹುಂಚ 54\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 618537385855 54039533411

2743 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಜ್ಜ ತ ಗರ ಹುಂಚ 38,41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.0149 935191585755 10911101005613

2744 NHM INM-IPM ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಉಡುಪ ಕೆ ಆರ್ ಕಾರಗಡಿ ಹುಂಚ 10,7\4A,15,11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.38 0.0286 669689904543 3132500100496101

2745 NHM INM-IPM ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ರಾವ್ ಎಸ್ ವಿ ನೆಲುಲಂಡೆ ಹುಂಚ 25,26,28,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 489474783007 3132500100548901

2746 NHM INM-IPM ದೋವರಾಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 190 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0056 608375581895 10826100001588

2747 NHM INM-IPM ಮೃತ ಯೋಜಯ ಹೆಚ್ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 32\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.0139 961130810588 10663100000439

2748 NHM INM-IPM ಸುಬರಮಣಯ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0022 858891690987 3132500100692001

2749 NHM INM-IPM ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಯಿ ಎಂ ಈರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 622053163036 0465101007865

2750 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪ ಹೆಚ್ ಎಂ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0038 666941273592 0465101004224

2751 NHM INM-IPM ದ್ತು ಭಟ್ಟ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 29\2b,82 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 628898045276 3132500101150001

2752 NHM INM-IPM ಈರಮಮ ವಾರಂಬಳಿಿ ಹುಂಚ 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 713692790451 0465101020462

2753 NHM INM-IPM ಮಂಜನಾಯಕ ವಾರಂಬಳಿಿ ಹುಂಚ 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 906432183122 3132500101675901

2754 NHM INM-IPM ಪುಷ್ಪ ಎಂ ಎಸ್ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 26\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 294951488108 10826100001765

2755 NHM INM-IPM ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಕ್ರಿಗರಸು ಹುಂಚ 29\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0029 204604239520 1516101003745

2756 NHM INM-IPM ಈಶವರಪಪ ವಸರ್ ಹುಂಚ 50\1,14\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 897774611088 3132500100733001

2757 NHM INM-IPM ಶಾಂತಮ ತಿಯ ಬಿ ವಿ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 15,17,62,02 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.51 0.0301 573855114581 54039501081

2758 NHM INM-IPM ಸಿೋತ್ಾರಾಮ ಉಡುಪ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 39,101\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.45 0.0240 864959894978 0465101000282

2759 NHM INM-IPM ಗುಂಡಪಪ ಕೆ ವಿ ಕೆ ಳಗ ಹುಂಚ 31,59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 658133071140 10826100001782

2760 NHM INM-IPM ಸತಿೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0079 249555474318 10826100000515

2761 NHM INM-IPM ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಡಸ ರು ಹುಂಚ 45\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0069 422237484303 3182500100445201

2762 NHM INM-IPM ಲೋಖನಮ ತಿಯ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 79,84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.95 0.0179 368882532640 1516101000950

2763 NHM INM-IPM ಕೆ ರಗ ಶಟಿಟ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0084 530529698552 3182500100458601

2764 NHM INM-IPM ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಕ್ುನ ಿರು ಹುಂಚ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 880814666911 1516101005218

2765 NHM INM-IPM ರಾಮನಾಯಕ ಕೆ ಹೆಚ್ ಕ್ುನ ಿರು ಹುಂಚ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 430097792857 1516101000240

2766 NHM INM-IPM ಶೋಖರಪಪ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 567937016365 3182500100464601

2767 NHM INM-IPM ಕ್ುಬೋರನಾಯಕ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 330210013432 1516101001545

2768 NHM INM-IPM ರ್ೋದ್ಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 43,27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.47 0.0176 742355428295 10663100002252

2769 NHM INM-IPM ಪಾವಯತಮಮ  ಬಿ ಕೆ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 8\1,9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.54 0.0480 274983597154 0562101018465

2770 NHM INM-IPM ಪರಶಾಂತ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 910392599022 0562101019713

2771 NHM INM-IPM ಗಂಗಮಮ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 36,41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0056 468665989766 10911101007222

2772 NHM INM-IPM ಪರಸನಿ ಕೆ ಕೆ ಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 6\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 775730107858 54039519690

2773 NHM INM-IPM ತಿೋರ್ಯಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಆರ್ ಕೆ ಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 5\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 545941318551 10921101000308

2774 NHM INM-IPM ಹರಿೋಶ್ ಎಸ್ ಎಂ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 71\11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 592610385992 3182500101174501

2775 NHM INM-IPM ನಾಗಪಪ ಕೆ ಎ ಕೆ ಳಗ ಹುಂಚ 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0112 412844692556 3132500100576601

2776 NHM INM-IPM ರಾಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಳಗ ಹುಂಚ 54.4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 506625176746 10826100000159

2777 NHM INM-IPM ಶ್ರೋನಿವಾಸ K  L ಬೈಸ ನಗರ 43\3,43\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 983945727137 1081101011738

2778 NHM INM-IPM ಸುಬಬಣಣ ಕ್ವರಿ ನಗರ 55, 52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0103 316481920956 0581101007031

2779 NHM INM-IPM ವಿ ಶಾಂತರಾಮ ಕ್ುಂಬತಿು ನಗರ 14\1,13,14\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0075 486192298253 337800101000555

2780 NHM INM-IPM ಜನಧಯನ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 27\3,28\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.0161 635140018771 1081101005614

2781 NHM INM-IPM ಕೆ ಆರ್ ಶೋಖರಪಪ ಯಾಯರ್ ನಗರ 193\4,197\2,210\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0056 330337061409 19062200012542

2782 NHM INM-IPM ಈಶವರಪಪಗ್ೌಡ ಕೋಳಂದ್ ರು ನಗರ 66,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 210735285494 19062200028006



2783 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ರಾಮಪಪಗ್ೌಡ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ 103112 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 478360161333 1081101015841

2784 NHM INM-IPM ಬಿ ಎಸ್ ವಿಕ್ರಮ ಬೈಸ ನಗರ 196 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 434438844799 1081101010432

2785 NHM INM-IPM ದೋರ್ಂದ್ರ ಗ್ೌಡ ಬೈಸ ನಗರ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 380264341007 1081101003244

2786 NHM INM-IPM ಬಿ ರ್ೈ ರವಿೋಂದ್ರ ಬೈಸ ನಗರ 56,64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0107 378200093554 19062210005430

2787 NHM INM-IPM ಎನ್ ಸುನಿೋಲ ಉಡುಪ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ 58\3,57\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 519026474468 1081101005446

2788 NHM INM-IPM ಶಾರದ್ಮಮ ಬೈಸ ನಗರ 65,68,54,55,59,126 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.24 0.0340 918628002557 19062200035819

2789 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಕೆ ಧಮಯಪಪ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ 146 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0016 503831724908 19062210002304

2790 NHM INM-IPM ಕ್ೃಷ್ಿಪಪ ಬಿ ಬಿ ಬೈಸ ನಗರ 75,74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 790588686361 19062200015437

2791 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಟಿ ಸುಬರಮಣಯ ಬೋಳ ರು ನಗರ 170\2B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0056 840840312362 19062200002328

2792 NHM INM-IPM ಬಿ ಆರ್ ಅಮೃತ್ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 835237085296 1081101005182

2793 NHM INM-IPM ಕೆ ಜ್ಜ ವಾಸಪಪ ಗ್ೌಡ ಕ್ರಿೋಮನೆ ನಗರ 108 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 526310942113 1081101005732

2794 NHM INM-IPM ರಮೋಶ ಎ ಸಿ ಸುಳಗ ೋಡು ನಗರ 67\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0043 957387715451 0581108008353

2795 NHM INM-IPM ಗುಂಡನಾಯಕ ಮಳಲ ನಗರ 34, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 918383118892 19062210001282

2796 NHM INM-IPM ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಕೆ ಯಾಯರ್ ನಗರ 66233 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0094 343719230366 1081101015797

2797 NHM INM-IPM ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಯಾಯರ್ ನಗರ 65,71,65,233 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 986930875244 19062200056970

2798 NHM INM-IPM ದ್ುಗಗಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೋಳಂದ್ ರು ನಗರ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 590235972955 19062200013578

2799 NHM INM-IPM ಗುಂಡಮಮ ಬೈಸ ನಗರ 60\3,60\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 893290491227 19062210001282

2800 NHM INM-IPM ನಾಗರತಿ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 545495636910 19062200017165

2801 NHM INM-IPM ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಗ್ೌಡ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ 54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 445585539201 19062200000527

2802 NHM INM-IPM ಪಾಯಪಪ ಬೈಸ ನಗರ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 700284957564 19062200018148

2803 NHM INM-IPM ಶ್ೋತಮಮ ಯಾಯರ್ ನಗರ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 502696723195 19062200022024

2804 NHM INM-IPM ಟಿೋಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ ಕ್ಬಳೆ ನಗರ 105108 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 493760194902 64115012273

2805 NHM INM-IPM ಜ್ ಕೆ ರಾಜಶೋಖರ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 53\1,53\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 618647708839 19062200007032

2806 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಎಸ್ ಸುಧಿೋರ್ ಕ್ುಮಾರ ಸುಳಗ ೋಡು ನಗರ 64\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 241265025305 0581101006302

2807 NHM INM-IPM ಎನ್ ವಿ ಯಶ ೋದ್ ದೋವಿ ಸುಳಗ ೋಡು ನಗರ 64\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 749886274232 0581101001863

2808 NHM INM-IPM ಡಾಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ ಕ್ಬಳೆ ನಗರ 75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 339693253768 64029327676

2809 NHM INM-IPM ಎಸ್ ವಿ ನಾಗರಾಜ ಕ್ರಿೋಮನೆ ನಗರ 70\20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0039 998032910275 19062200033535

2810 NHM INM-IPM ಶೋಷಾದ್ದರ ಕ್ರಿೋಮನೆ ನಗರ 134\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 571757274287 1081101004877

2811 NHM INM-IPM ಕ್ಮಲಾಕ್ಷಿ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ
185\2,190\1,190\,222\3,1

88,186
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 993935964118 10793101029075

2812 NHM INM-IPM ಬಿ ಪಿ ಶ್ರೋಧರ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ 195 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.0029 450645642278

2813 NHM INM-IPM ಗುರುಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 27\4,28\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.0150 266972726439 1081101004999

2814 NHM INM-IPM ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎಮ್ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0156 439136583444
10658100001094

2815 NHM INM-IPM ಸಿೋತಮಮ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 825559789133 1065810000146

2816 NHM INM-IPM ಈಸವರಪಪ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 41\1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 471197078907 10658101003402

2817 NHM INM-IPM ಭದ್ರಪಪ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0119 254932094675 4835101002380 

2818 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಬಿ ಯೋಮಕೆೋಶ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 75\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0050 677704559518 3132500101082301

2819 NHM INM-IPM ಬಂಗ್ಾರಮಮ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 16\2,8\1A,8\1B,9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.21 0.0265 869535470815 0465101011166 

2820 NHM INM-IPM ಈ ಟಿ ಟಿೋಕ್ಪಪ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0050 272226783705 10658100004919

2821 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ಎಂ ಸುರೋಶ್ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 795092451829 3132500100207901 

2822 NHM INM-IPM ಕೆ ಆರ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಗಂಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0112 558304933298 54039500496  

2823 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಲ್ ಉಮೋಶ ಹೆ ಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0095 632023146137 3132500102199101 

2824 NHM INM-IPM ಗಣಪತಿ ಕೆ ಆರ್ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 59\6,57\2,58\7,59\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0139 889055219634 0465101002110

2825 NHM INM-IPM ಎಮ್ ಟಿ ಟ್ಾಕ್ಪಪ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 583280558884 3132500100505001

2826 NHM INM-IPM ತಿಮಮಪಪ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 253313015316 4835108002595

2827 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಹೆ ಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0019 640244426656 3132500100808701

2828 NHM INM-IPM ಪಿ ಬಿ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 41\1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0064 306699096854 10658100000821

2829 NHM INM-IPM ಡಿ ಸಿ ದೋವಪಪ ಗ್ೌಡ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 11,12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.33 0.0207 965356193777 0465101003279

2830 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಡಿ ಸರಸವತಿ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 24\1,24\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 946424548632 64122688060

2831 NHM INM-IPM ಚನಿಪಪ ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 45,49\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0036 828583727886 3132500100691001

2832 NHM INM-IPM ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಮಜವಾನ ಕ್ಸಬಾ 38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 258542172894 4835101000387

2833 NHM INM-IPM ರಾಜಮ ತಿಯ ಎಮ್ ` ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 41\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 261406774890 3132500100951401

2834 NHM INM-IPM ಸುರೋಶ ಎಮ್ ಆರ್ ಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ 157215 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 471253034353 3132500100607401

2835 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಭಾಸಕರ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 170\7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 282984801682 0441101000560

2836 NHM INM-IPM ಗುಂಡಪಪ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 560936544323 3132500100593101

2837 NHM INM-IPM ದೋವಪಪ ಯಾನೆ ಶೋಖರಪಪ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 52\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0040 752990520836 0465101009562

2838 NHM INM-IPM ಎಮ್ ವಿ ಗುಂಡಪಪ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0062 268024750254 3132500100668701

2839 NHM INM-IPM ಲಂಗಪಪ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹೆ ಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 11\3,8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 811400301243 0465101007781

2840 NHM INM-IPM ಲ ೋಕ್ಮಮ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 284915605936 0465101017908

2841 NHM INM-IPM ಕಾಡಪಪ ಎಲ್ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0058 898221715997 3132500100364401

2842 NHM INM-IPM ಎಸ್ ರ್ೈ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 212933142432 0441101005997

2843 NHM INM-IPM ಡಿ ಎಮ್ ಸುಬರಹಮಣಯ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0054 249530578754 0465101009269

2844 NHM INM-IPM ಗರಿಜಮಮ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 108 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.94 0.0233 954175654169 0465101016114

2845 NHM INM-IPM ಪಾವಯತಮಮ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 29\4B,22,43\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 514489548023 3132500100727101

2846 NHM INM-IPM ಲಲತಮಮ ಕೆ ಬಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 42,45,136 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.0138 835898787660 10658101025963

2847 NHM INM-IPM ಬಿ ಲಂಗರಾಜು ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 71\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0038 588460436513 0465101017801

2848 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪ ಕೆ ಸಿ ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 37\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 217277793399 3132500100520301

2849 NHM INM-IPM ಶ್ರೋಕ್ಂಠ ಎ ಆರ್ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 619690590558 0465101014644

2850 NHM INM-IPM ಎಮ್ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 13\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0094 760018974543 0465101020386

2851 NHM INM-IPM ಸತಿೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 59\4,58\15,57\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0080 952353594178 10658101032361

2852 NHM INM-IPM ಟಿ ಡಿ ಸಿೋತಮಮ ಮತಿುಕೆೈ ಕ್ಸಬಾ 127\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 797686253827 10793100000961

2853 NHM INM-IPM ಹುಚಚದ್ಾಸ ಮಜವಾನ ಕ್ಸಬಾ 38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 315675173153 1516101000759

2854 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಬಿ ಕೆ ಲಲಪಪ ಗ್ೌಡ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 75\2,78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 408273726355 3132500101078601

2855 NHM INM-IPM ಲಕ್ಷಿಮೋಕಾಂತ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0099 718584629614 3132500100429201

2856 NHM INM-IPM ಉಮಾಪತಿ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಕ್ಚಚಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 60,16,17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 463727305491 10658100001404

2857 NHM INM-IPM ಹಾಲಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಎಮ್ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 311654248667 10658100000604

2858 NHM INM-IPM ಕೆ ಆರ್ ಮುರುಳಿಧರ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 9\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.48 0.0138 758859410965 54039499322

2859 NHM INM-IPM ಡಿ ಆರ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 36,38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.29 0.0121 508235994458 3132500100417601

2860 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಸಿ ನಂಜುಂಡಪಪಗ್ೌಡ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 50\5,50\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 680525799061 0465101014221

2861 NHM INM-IPM ಗರಿೋಶ್ ಎನ್ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 12\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0056 383343039633 3132500100630001

2862 NHM INM-IPM ಬಸಪಪ ಗ್ೌಡ ಎಂ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 29\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 686180871587 4835119001221

2863 NHM INM-IPM ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಹೆ ಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 10,11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 632336558701 0465101012210

2864 NHM INM-IPM ಕ್ನಿಮಮ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 157\1,157\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 982987576340 0441101004436

2865 NHM INM-IPM ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0096 337149932555 1516101000423

2866 NHM INM-IPM ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0119 486846301943 0465101018713

2867 NHM INM-IPM ಸತಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 7\3,7\4,7\7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0059 647121532324 0441101004820



2868 NHM INM-IPM ಎಂ ಪಿ ಗರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಹಲುಸಾಲ ಮಳವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0096 922895071960 10782100002693

2869 NHM INM-IPM ಯು ಕೆ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 7\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 240513240892 0441101000208

2870 NHM INM-IPM ದ್ದವಾಯ ಕೆ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 15\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0101 378276776135 0465101016508

2871 NHM INM-IPM ಪರಶಾಂತ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 15\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 484216805925 0465101010074

2872 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಂ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಗ್ೌಡ ಮಜವಾನ ಕ್ಸಬಾ 43,42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0050 890755987277 4835108001353

2873 NHM INM-IPM ಎಂ ಕೆ ನಟರಾಜ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 90\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.0094 483715169744 54039495805

2874 NHM INM-IPM ಎಮ್ ಎ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಅಡಿಗ ಮಾವಿನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 1\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0124 680047401420 3132500100493001

2875 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಶ್ವಶಂಕ್ರ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 961537810887 10658100001056

2876 NHM INM-IPM ಬಿ ಹೆಚ್ ರೋವಣಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 21\1,21\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0096 673361800970 10658101008160

2877 NHM INM-IPM ಪರಮೋಶವರ ಹೆ ಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0048 813442175248 0465101012427

2878 NHM INM-IPM ಟಿ ಎನ್ ರಮೋಶ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 538187411177 3132500100971601

2879 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 111 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 693390813978 0465101012354

2880 NHM INM-IPM ಕೆ ರ್ೈ ಸುರೋಶ ಹೆ ಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 1\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 386202644322 3132500100801001

2881 NHM INM-IPM ರುದ್ರಪಪ ಯಾನೆ ಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ಬಿ ಸಿ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0133 264232559619 64119807378

2882 NHM INM-IPM ಎ ಆರ್ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 21\4,21\5,21\8,21\9,21\10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 656260773154 64040216176

2883 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಟಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಹಳೆತ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ 4,5,6\3b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 725000078844 10658101020418

2884 NHM INM-IPM ಕೆ ಹಾಲಸಾವಮಿ ಸುತು ಕ್ಸಬಾ 95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 727610850623 0465101013361

2885 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಹಿರಿಯಣಿಯಯ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0107 467356642257 0465101000671

2886 NHM INM-IPM ರವಿೋಂದ್ರ ಸಿ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 159\17,297 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.98 0.0150 293519606120 0441101007804

2887 NHM INM-IPM ಚ ಡಾಮಣ್ ಎ ಪಿ` ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 933521953233 0465101012970

2888 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಪಿ ಸಾವಮಿ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 947628489903 0465101014778

2889 NHM INM-IPM ಸವಶ್ಚತ್ ಕ್ಚಚಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 12,14\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0161 857177882466 0465101018357

2890 NHM INM-IPM ರೋವಣಪಪ ಗ್ೌಡ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 13,84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.53 0.0184 713222658740 10658101008160

2891 NHM INM-IPM ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಮ ತಿಯ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 211 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 238997546390 10658101020418

2892 NHM INM-IPM ಯೋಗಪಪಗ್ೌಡ ಮಳಲ ನಗರ 38\4,36\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 985858453745 1081101004410

2893 NHM INM-IPM ಸುರೋಶ ಮಳಲ ನಗರ 5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 792458490581 19062210004066

2894 NHM INM-IPM ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿ ಕೆ ಕ್ವರಿ ನಗರ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.42 0.0170 772801164433 64213861521

2895 NHM INM-IPM ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಆರ್ ಚಾತರ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 54\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 350273447607 0441101003193

2896 NHM INM-IPM ಸದ್ಾಶ್ವ ಕೆ ಎಸ್ ಮತಿುಕೆೈ ನಗರ 17,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0085 527971785287 10793100003092

2897 NHM INM-IPM ಕ್ುಮಾರ ಎಸ್ ಮತಿುಕೆೈ ನಗರ 20\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 998716179624 7622500100518601

2898 NHM INM-IPM ಮಾಧವ ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 251\2,252\2,278 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.87 0.0224 284846606242 0441101002427

2899 NHM INM-IPM ಶ್ರೋಧರ ಎ ಎಂ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 63,97,107 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 533300623739 0441101001766

2900 NHM INM-IPM ಗರಿೋಜ ಎ ಎಲ್ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 95,99,101,101\1,102 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0118 921407176788 0441101010870

2901 NHM INM-IPM ಯೋಗೋಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ ಡಿ ಕ್ವರಿ ನಗರ 66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 748983115380 7622500100518601

2902 NHM INM-IPM ತ ೋಟಯಯಗ್ೌಡ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 63,65,67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 859921106431 10793100000438

2903 NHM INM-IPM ಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 215524980596 64144210598

2904 NHM INM-IPM ತಿಮಮಪಪ ಎಂ ಎನ್ ಬೋಳ ರು ನಗರ 67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 636311262687 19062200006846

2905 NHM INM-IPM ಗಣಪತಿ ಪಂಡಿತ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 586269885520 10793100000005

2906 NHM INM-IPM ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಡಿ ಕೆ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 74\1,77,80\2,112\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0139 558240176743 10793100000020

2907 NHM INM-IPM ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಉಡುಪ ಕೆ ಡಸ ನಗರ 112,87,88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.05 0.0325 746739190338 3132500100502801

2908 NHM INM-IPM ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಉಡುಪ ಕೆ ಡಸ ನಗರ 89,90,92 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.71 0.0310 607929658868 0465101001467 

2909 NHM INM-IPM ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಬೋಳ ರು ನಗರ 29,91 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.16 0.0251 327918265022 19062200001996 

2910 NHM INM-IPM ನಾಗರಾಜ ಗ್ೌಡ ಕೆ ರ್ೈ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 124,128,132,138,139 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.64 0.0275 309601552225 19062200021278

2911 NHM INM-IPM ಗ ೋಪಾಲ ಗ್ೌಡ ಡಿ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.67 0.0200 453078067201 54050272598

2912 NHM INM-IPM ಸತಿೋಶ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹಿಲುಕಂಜ್ಜ ನಗರ 164 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.47 0.0154 493485814112 64101785090

2913 NHM INM-IPM ರತಿಮಮ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 120,118,135,119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.51 0.0181 918278084567 1081101010161

2914 NHM INM-IPM ಭುಜಂಗ ಶಟಿಟ ಬೈಸ ನಗರ 34\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 540273825632 19062200009914

2915 NHM INM-IPM ಗುರುಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 176\9,180,185,1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.0160 715187731505 10911101000520

2916 NHM INM-IPM ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಕೆ ಳವಾಡಿ ನಗರ
44,42,25\1,28,40\p2,25\p

2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 716895638568 64181815498 

2917 NHM INM-IPM ನರಸಿಂಹನಾಯಕ ಕ್ರಿಮನೆ ನಗರ 193 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 373774279884 1081101005617 

2918 NHM INM-IPM ಪಾವಯತಮಮ ಕ್ವರಿ ನಗರ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.0188 284702677518 0581101006506 

2919 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 587096131400 64129869275 

2920 NHM INM-IPM ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಖ್ಯಯೈರುಗುಂದ್ಾ ನಗರ 77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 618466813928 64042689710 

2921 NHM INM-IPM ರಾಜ್ೋಂದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಎಸ್ ವಿ ಹೆ ಸ ರು ನಗರ 5\1,5\3,8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.95 0.0210 282520812133 3132500101711401 

2922 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಎಂ ಎನ್ ಕೆ ನಯಕೆ ೋಟೆ ನಗರ 115123 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 440660260427 0571101015949

2923 NHM INM-IPM ಪರಕಾಶ ಬಿ ಟಿ ಅಡಗ ೋಡಿ ನಗರ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 693875709836 10793100001318

2924 NHM INM-IPM ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಪಿ ಬೈಸ ನಗರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 431150176678 1081101010999   

2925 NHM INM-IPM ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿ ಟಿ ಅಡಗ ೋಡಿ ನಗರ 8,96. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 954142955256 10793101000627

2926 NHM INM-IPM ಪುರುಶ ೋತುಮ ಕೆ ವಿ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 836869451216 0581108008832 

2927 NHM INM-IPM ಸದ್ಾನಂದ್ ವಿ ಶೋಟ್ ಕೋಳಂದ್ ರು ನಗರ 44,13,14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.13 0.0256 230595448635 3132500100741901 

2928 NHM INM-IPM ಶ್ರೋಧರ ಮ ತಿಯ ಬಿ ಎಸ್ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 77,76\2A,76\1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.68 0.0152 743620831307 1081101002265  

2929 NHM INM-IPM ಲೋಲಾವತಮಮ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 547042707803 10911101017973

2930 NHM INM-IPM ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಹೆಚ್ ವಿ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 20,21,308 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0057 940456003712 0441101005979  

2931 NHM INM-IPM ಲೋಲಾಕ್ೃಷ್ಣ ಎಂ ಕೆ ಬೋಳ ರು ನಗರ
103\2,110\7,110\1,111\2,

110\5,110\8
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.92 0.0400 725514306633 0465101021366 

2932 NHM INM-IPM ಚನಿಮಮ ಬೈಸ ನಗರ 76,77,78,9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.92 0.0186 521701521782 1081101011581 

2933 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸುಳುಗ ೋಡು ನಗರ 17\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0031 829949201990 64127011140 

2934 NHM INM-IPM ಭವಾನಮಮ ಕ್ಟಿಟನಹೆ ಳೆ ನಗರ 9,10\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0082 709534527228 10793100000366

2935 NHM INM-IPM ಗರಿಜಮಮ ಕೆ ಡಸ ನಗರ 106 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 600361862884 19062200010515 

2936 NHM INM-IPM ಹೆನಿರ ರ ಬಲ ಲೋ ಕಾಡಿಗೋರಿ ನಗರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 272465312919 19062200009002 

2937 NHM INM-IPM ರತಿಮಮ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 40\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 255830593612 0581108009366 

2938 NHM INM-IPM ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಕ್ವರಿ ನಗರ 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 641019767007 0581101008701 

2939 NHM INM-IPM ನಾಗೋಶ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕ್ರಿಮನೆ ನಗರ 103 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.0142 411308655072 1081101005495  

2940 NHM INM-IPM ಡಾಕ್ಪಪ ಕೆ ಎಸ್ ಯಾಯರ್ ನಗರ 111112 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0124 423577113983 31683103724  

2941 NHM INM-IPM ವಿಷ್ುಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಪಿ ಕೆ ನಯಕೆ ೋಟೆ ನಗರ 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.92 0.0230 504271330886 54049918478 

2942 NHM INM-IPM ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 295874917327 3182500100683901

2943 NHM INM-IPM ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 497202627762 3182500100475101

2944 NHM INM-IPM ಸುಬರಮಣಯ ಎನ್ ಕೆ ನೆಲುಲಂಡೆ ಹುಂಚ 14,16,22,24\2,85\10,7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.95 0.0234 48510191280 0465101007531

2945 NHM INM-IPM ಈಶವರ ಬಿ ಎಸ್ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 50,55,49\1,49\2,49\3,49\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.42 0.0290 909329036823 3132500100355801

2946 NHM INM-IPM ಮೊೋಟಪಪ ಗ್ೌಡ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 315316098728 64099969654

2947 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ ಜ್ಜ ಎಲ್ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 61,62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0127 478079702046 64204551133

2948 NHM INM-IPM ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಜ್ಜ ಎಂ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 142\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.92 0.0350 880269769786 0465101011694

2949 NHM INM-IPM ಸುರೋಶ್ ಎ ಟಿ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 36\3,38\2,16\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 404602974282 3182500101237301

2950 NHM INM-IPM ವಿನಾಯಕ್ ಭಟ್ಟ  ಹೆಚ್ ವಿ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 104,13,15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 709689477726 54039531221



2951 NHM INM-IPM ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ ವಿ ಬಿಳೆ ಿಡಿ ಹುಂಚ 25\1,29\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 342659528331 54039531221

2952 NHM INM-IPM ಶ್ವಪಪ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 117,200\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0112 265210634511 3182500100401501

2953 NHM INM-IPM ಕ್ುಸುಮ ತ ಗರ ಹುಂಚ 78\2,77\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.0146 801900501724 10911101007772

2954 NHM INM-IPM ವಿೋರಪಪ ಎನ್ ಎಸ್ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0026 574802942160 3132500100734601

2955 NHM INM-IPM ಬಸಂತ ಕ್ುಮಾರ ಜ್ಜ ಸಿ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 39\2,43\1,43\2,33\3,33\20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 571284285896 64081456723

2956 NHM INM-IPM ರಮಾನಂದ್ ಎಂ ಪಿ ನೆಲುಲಂಡೆ ಹುಂಚ 8,9,22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 978243335840 10911101008179

2957 NHM INM-IPM ಶ್ರೋದೋವಿ ಕೆ ಎನ್ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 8\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 367679564154 3132500100828701

2958 NHM INM-IPM ಸದ್ಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ತ ಗರ ಹುಂಚ 77\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0053 333454330327 10911101001422

2959 NHM INM-IPM ಸತಿೋಶ ಜ್ಜ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 22\7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 956458010171 10911101003794

2960 NHM INM-IPM ತಿಮಮಮಮ ಕ್ರಿಗರಸು ಹುಂಚ 23,43,11\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.0008 972546736032 0534101016343

2961 NHM INM-IPM ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಟಿ ಡಿ ತಿರೋಣ್ರ್ ಹುಂಚ 100 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 907719805685 10911101004881

2962 NHM INM-IPM ರುಕಮಣ್ಮ ತಿಯ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 200362732281 1516119004207

2963 NHM INM-IPM ಸುರೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 38\1,11,9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.98 0.0478 600447668088 0534101016371 

2964 NHM INM-IPM ಸುಬರಮಣಯ ಹೆಚ್ ಎ ಕ್ಲುಲವಿಡಿ ಅಬಿಬಗಲುಲ ಹುಂಚ 22\3,23\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 556340701429 0465101008488

2965 NHM INM-IPM ಬಷಿೋರ್ ಅಹಮದ್ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 50,50\2,50\5,50\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 692551896187 54039504934

2966 NHM INM-IPM ನಾಗರಾಜ ಕೆ ರ್ೈ ಕ್ರಿಗರಸು ಹುಂಚ 7,17,42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.06 0.0247 586082849978 1516101005458

2967 NHM INM-IPM ರೋಣುಕ್ಪಪ ಎ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0062 568247902227 1516119007961

2968 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ರಾವ್ ಟಿ ಆರ್ ಕ್ಲುಲವಿಡಿ ಅಬಿಬಗಲುಲ ಹುಂಚ 23,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 691045351145 3132500100286201

2969 NHM INM-IPM ಭಗೋರರ್ ಭಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 4\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.95 0.0148 826328467540 0465101018699

2970 NHM INM-IPM ಕ್ೃಷ್ಣರಾವ್ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಕ್ಡಸ ರು ಹುಂಚ 81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.0136 880954315924 3182500100085701

2971 NHM INM-IPM ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕ್ಮಮಚಚ ಹುಂಚ 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0032 739403200686 64073915315

2972 NHM INM-IPM ಶಂಕ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 48\8,46\2,12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 929280164867 3182500100272401

2973 NHM INM-IPM ಶ್ರೋಧರ ಎನ್ ಕೆ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 489028104401

2974 NHM INM-IPM ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 17,18,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0084 892148234619 64005119255

2975 NHM INM-IPM ಬಸವರಾಜ ಬಿ ಜ್ಜ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 56\2A,52\11,41\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 640441385541 1516101000881

2976 NHM INM-IPM ತಿಮಮಪಪ ಗ್ೌಡ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 22,24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.83 0.0340 219656345392 0534101016343

2977 NHM INM-IPM ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 11,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0077 547947036142 37052957421

2978 NHM INM-IPM ಪರಕಾಶ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿಳೆ ಿಡಿ ಹುಂಚ 11\3A,8\2,7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.29 0.0395 827043991414 3132500100536700

2979 NHM INM-IPM ಶ್ವಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿ ಎನ್ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 144\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0056 691267042172 3182500100654301

2980 NHM INM-IPM ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 22,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0240 984808088241 0465101021712

2981 NHM INM-IPM ಗಂಗಮಮ ಕೆ ಳಗ ಹುಂಚ 54,71,68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0112 538734871110 10826101010244

2982 NHM INM-IPM ರಮೋಶ್ ಬಿ ಕೆ ನೆಲುಲಂಡೆ ಹುಂಚ 23,24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 220317525578 3132500101061001

2983 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪ ಜ್ಜ ಎಂ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 52,283 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 588096416818 3182500100017901

2984 NHM INM-IPM ದ್ದೋಪಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ್ಜ ಎಂ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 55\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 252893104592 3182500100469101

2985 NHM INM-IPM ಸಂದ್ದೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ್ಜ ಎಂ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 53,54,55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.45 0.0174 904926253727 3182500100531701

2986 NHM INM-IPM ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಗ್ೌಡ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 34,37,38,146 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.0254 807874222455 3132500100664001

2987 NHM INM-IPM ಸಾವಮಿರಾವ್ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0045 431082277302 10826100000583

2988 NHM INM-IPM ರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ವಸರ್ ಹುಂಚ 15\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 358098008222 0465101015148

2989 NHM INM-IPM ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಮ ತಿಯ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 133,128 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.92 0.0230 841475991587 54039502347

2990 NHM INM-IPM ಗುರುಮ ತಿಯ ಬಿ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 42\2,44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0084 732508792143 3066101000421

2991 NHM INM-IPM ಧಮಯಯಯ ಜ್ಜ ಬಿ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 43,44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 893323957828 10826101014693

2992 NHM INM-IPM ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 2\3,3\1,1\2B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 809241284806 0534101012280

2993 NHM INM-IPM ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಬಿ ಕೆ ಬಿಲ ಲೋಡಿ ಹುಂಚ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0033 718834805308 10826100000028

2994 NHM INM-IPM ಚಂದ್ರಪಪ ವಿ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 553250405791 3132500101200001

2995 NHM INM-IPM ಪುಟಟರಾಜು ಆರ್ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0111 961092073982 64115392231

2996 NHM INM-IPM ಮಂಜುನಾರ್ ಯಿ ಡಿ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 74,73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.0157 910144136925 10921101000061

2997 NHM INM-IPM ರಾಧಮಮ ಕೆ ಟಿ ಮ ಗುಡಿು ಹುಂಚ 62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0062 582283139657 10921101032990

2998 NHM INM-IPM ಮಹದೋವಪಪ ಗ್ೌಡ ರಾಮಚಂದ್ಾರಪುರ ಹುಂಚ 45\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.0092 310816705338 3132500100482101

2999 NHM INM-IPM ರಾಜ್ೋಶ್ ಕೆ ಎಂ ಕೆ ಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 6,11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.42 0.0158 328412488720 64126716786

3000 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 28,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 330518574013 3182500100001101

3001 NHM INM-IPM ಸುಶ್ಲಮಮ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 69\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0139 439162375137 10663100004855

3002 NHM INM-IPM ಪರಭಾಕ್ರ ಹೆಚ್ ತ ಗರ ಹುಂಚ 85 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.08 0.0370 210934576520 3132500100374501

3003 NHM INM-IPM ಮೊೋಹನಮ ತಿಯ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0039 541200590881 10921101003828

3004 NHM INM-IPM ಜ್ ೋಸಫ್ ಸಿ ಬಿ ಸಾವಮತ ರು ಹುಂಚ 81,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.88 0.0466 33125057297 1516101003303

3005 NHM INM-IPM ಅಣಣಪಪ ಬಳ ಿರು ಕೆರಹಳಿಿ 25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 959128081723 0534108016955

3006 NHM INM-IPM ಗುರುಮ ತಿಯ ಡಿ ಪುರಪ್ಪೋಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 17,23,25,114\2,110 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 463331192362 10782100001771

3007 NHM INM-IPM ಡಿ ಈ ರವಿಭ ಷ್ಣ ಬರುರ್ ಕೆರಹಳಿಿ 91\3,45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.0180 880308085886 322400101000016

3008 NHM INM-IPM ಕೆ ವಿ ದ್ದವಾಕ್ರ ನಂದ್ದ ಕೆರಹಳಿಿ 67\2,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 725651509922 10782100002814

3009 NHM INM-IPM ಕೆ ವಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ನಂದ್ದ ಕೆರಹಳಿಿ 67\1,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 562928427843 10782100002813

3010 NHM INM-IPM ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಎಂ ಪಿ ತ ಗರ ಹುಂಚ 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 841418972705 3132500100993801

3011 NHM INM-IPM ಕೆ ಟಿ ಅಣಣಪಪ ನಿಡಗ ೋಡು ನಗರ 37,22\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 877456599800 54050273783

3012 NHM INM-IPM ಭದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 47\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 423669646515 3132500100440601

3013 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಸ್ ಸರಸವತಮಮ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 29\1A1A1a11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0169 466226305238 0441101008241

3014 NHM INM-IPM ಡಿ ಈ ಮಧುಸ ದ್ನ ಬರುರ್ ಕೆರಹಳಿಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.0166 518500090690 520101045888422

3015 NHM INM-IPM ಡಿ ಈ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಬರುರ್ ಕೆರಹಳಿಿ 44\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 493825951896 0534101020490

3016 NHM INM-IPM ಮ ಕಾಂಬಿಕ್ ಎಲ್ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0134 932369474299 0465101020889

3017 NHM INM-IPM ಎಮ್ ಎಸ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 14\2,75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0240 620097448607 0441101001538

3018 NHM INM-IPM ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 41\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 924304654686 0441101002938

3019 NHM INM-IPM ಜ್ಞಾನೆೋಶವರಿ ಎಮ್ ಗುಡೆಡೋ ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 43\1,42,41\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 355055411346 0465101014632

3020 NHM INM-IPM ಎನ್ ಎಮ್ ನಟರಾಜ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 86,3\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 994075603266 0465101015330

3021 NHM INM-IPM ಎಸ್ ನರಸಿಂಹ ಮ ತಿಯ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 58,59,92\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 390417808167 520101250268039

3022 NHM INM-IPM ಅಬಿಂಕ್ ವಿ ಎಸ್ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 60,63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 609167570217 64169227854

3023 NHM INM-IPM ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಗ್ೌಡ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.95 0.0221 516362196794 3132500102263601

3024 NHM INM-IPM ಎಸ್ ಎಮ್ ಸುರೋಶ್ ಬೈಸ ನಗರ 97\4,97\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0056 963981063839 19062200006290

3025 NHM INM-IPM ಹ ವಮಮ ಅಂಡಗದ್ ರು ನಗರ 85\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0138 288455300647 1081101011315

3026 NHM INM-IPM ಕೆೋಶವ ಮ ತಿಯ ಖ್ಯೈರುಗುಂದ್ ನಗರ 68\1,68\2,69\1,69\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.17 0.0306 257306889724 54050272713

3027 NHM INM-IPM ಮೃತುಯಂಜಯ ಕೆ ಜ್ಜ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0018 915752862228 0581101008504

3028 NHM INM-IPM ಸತಯಪ್ರಮ ಕ್ವರಿ ನಗರ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 515922413406 0581101007702

3029 NHM INM-IPM ರಾದ್ಾಕ್ೃಷ್ಣ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 387944971150 0581101007975

3030 NHM INM-IPM ರ ೋಕ ಡಿಸ ೋಜ ಕ್ಬಳೆ ನಗರ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 803264803283 190622000001755

3031 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 36,86 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 884502742646 1081101010217

3032 NHM INM-IPM ಕೆ ಎಸ್ ಗಜಾನನ ಮತಿುಕೆೈ ನಗರ 140/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 387501086921 64035356122

3033 NHM INM-IPM ಬಿ ಶೋಷ್ಯಯ ಅಂಡಗದ್ ರು ನಗರ 2012017 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 606635498944 1081101005377

3034 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎನ್ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಹಲುಸಾಲಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 72\4,38,72\6,57\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.0124 766944293644 4835101001154

3035 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎನ್ ಯೋಗೋಶ್ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ 19\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0082 390974177441 0534101004363

3036 NHM INM-IPM ಕಾಳಿಂಗ ಶಟಿಟಗ್ಾರ್ ದ ೋಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.01 0.0186 979280245164 0562101010088



3037 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಪಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0034 746606612353 0465101013167

3038 NHM INM-IPM ಎನ್ ಸಿ ರಮೋಶ ಬಳ ಿರು ಕೆರಹಳಿಿ 20\p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0119 294965033084 64153824722

3039 NHM INM-IPM ಬಿ ವಿ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಬಳಂದ್ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 6,7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.88 0.0226 693859235498 0534101010382

3040 NHM INM-IPM ಗುರುಮ ತಿಯ ಎಮ್ ಪಿ ಬಳ ಿರು ಕೆರಹಳಿಿ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.11 0.0013 720820612051 0534101008568

3041 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಡಿ ಪರಸಾದ್ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 16\2,15,6\4,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.64 0.0317 303668787706 64027144345

3042 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 15,6\4,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.64 0.0317 841270221102 64170319515

3043 NHM INM-IPM ಸ ರಜ್ ಬಿಳಕ ಕೆರಹಳಿಿ 5\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.0204 508381442562 119210023918

3044 NHM INM-IPM ಶ್ವಪಪ ಹಿಲಗ ೋಡು ಕೆರಹಳಿಿ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 525837472206 0574101032655

3045 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಕೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 736915498865 4835108002198

3046 NHM INM-IPM ಸಿೋತಮಮ ದ ಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 956558857407 0562101015866

3047 NHM INM-IPM ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕರು ದ ಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 780286944711 0534119020386

3048 NHM INM-IPM ಈಶವರ ಹೆಗಡೆ ಆಲವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 118 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 548983645989 0534101013430

3049 NHM INM-IPM ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಎಸ್ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 815860204922 10826100002176

3050 NHM INM-IPM ರ್ೈಶಾಲ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 50\1,50\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.01 0.0241 901905017680 0465101021087

3051 NHM INM-IPM ತಿರರ್ೋಣ್ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 272 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0139 965714329771 0441101003479

3052 NHM INM-IPM ಬಿ ಹೆಚ್ ಸಾವಮಿ ಬಳಂದ್ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0189 339207522505 0534101002526

3053 NHM INM-IPM ದ್ಾರಕ್ಷ್ಯಣ್ ಬಳಂದ್ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0102 661903010616 0534101017135

3054 NHM INM-IPM ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಸಪಪ ಬಳಂದ್ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 4,17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.77 0.0139 635285326645 520101045889739

3055 NHM INM-IPM ಸುಧಾಕ್ರ ಹಾರಂಬಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 17\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 910285782089 0534101012823

3056 NHM INM-IPM ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡ ಬಳಂದ್ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.83 0.0096 539928040215 0534101002750

3057 NHM INM-IPM ಹಾಲಪಪ ಬಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 16\1,16\B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.0161 393870679777 0465101014345

3058 NHM INM-IPM ಗ್ೌರಮಮ ಹಿಲುಕಂಜ್ಜ ನಗರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.60 0.0400 694441703556 3132500100665101

3059 NHM INM-IPM ಎನ್ ಎಸ್ ರವಿೋಂದ್ರ ಹೆಬುಬರಳಿ ನಗರ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0083 822506862542 3132500100372001

3060 NHM INM-IPM ಡಾಕ್ಪಪ ಯಾಯರ್ ನಗರ 77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 300984509576 54024836220 

3061 NHM INM-IPM ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಮತಿುಕೆೈ ನಗರ 16,20,22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.76 0.0169 288923320594 10793100000222

3062 NHM INM-IPM ಸಿದ್ಿಪಪ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 281\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 0441101001800 

3063 NHM INM-IPM ತಮಮಣಣಯಯ ಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ 155\3,154\3A,154\3B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 624046099689 54039545008

3064 NHM INM-IPM ರುದ್ರನಾಯಕ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 62\5,63\9,63\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 721256092348 54039545008

3065 NHM INM-IPM ಲೋಲಾವತಿ ರಾಮಚಂದ್ಾರಪುರ ಹುಂಚ 75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 540929882971 3132500101374401

3066 NHM INM-IPM ಸುರೋಶ ಎಂ ಎನ್ ತ ಗರ ಹುಂಚ 102\1,102\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.0146 969126337088 10911101005215

3067 NHM INM-IPM ಪರಶಾಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಕೆ ಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 6\5,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 369577144782 64161536439

3068 NHM INM-IPM ದ್ದನೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 305\3A,A2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.55 0.0186 264255744184 0441101011968

3069 NHM INM-IPM ಮಂಜನಾಯಕ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 94\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0034 660152028776 0465101011574

3070 NHM INM-IPM ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 55\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 906684120444 4835101000770

3071 NHM INM-IPM ಉಮಾ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 50\3,50\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 868028216425 0465101014208

3072 NHM INM-IPM ಹಾಲೋಶ ಆಲಗೋರಿಮಂಡಿರ ಕೆರಹಳಿಿ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0051 474361318053 4835101000138

3073 NHM INM-IPM ಹಾಲಪಪ ಗ್ೌಡ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 112 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 431383022320 64160931166 

3074 NHM INM-IPM ಎಲ್ ಆನಂದ್ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.0142 355059832744 19062200012880 

3075 NHM INM-IPM ಎಲ್ ಗಣಪತಿ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ 2\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.0157 638991320493 19062200001422

3076 NHM INM-IPM ಬಿ ವಿ ಪರಸನಿ ಯಡ ರು ನಗರ 168 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0088 733874592208 19082200240851

3077 NHM INM-IPM ಅನಂತಯಯ ಎಸ್ ಎನ್ ಬೈಸ ನಗರ 144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 763702413804 3132500102262001

3078 NHM INM-IPM ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಎಂ ಎಂ ಕೆ ನಯಕೆ ೋಟೆ ನಗರ 115113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 61050515733 32133373203

3079 NHM INM-IPM ತ ೋಟಪಪಗ್ೌಡ ಮಳಲ ನಗರ 10,12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 627703588700 05051100002973

3080 NHM INM-IPM ರ್ೋದ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆ ನಯಕೆ ೋಟೆ ನಗರ 113114116 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 712616665361 64077602874   

3081 NHM INM-IPM ರೋಖಾ ಬಿ ಎನ್ ಬೋಳ ರು ನಗರ 43\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 733920833862 05051100001449

3082 NHM INM-IPM ಈಶವರಪಪ ಬಿ ಬೋಳ ರು ನಗರ 117\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 394680331230 05051100007621

3083 NHM INM-IPM ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 11,12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0139 684975548083 05051170000418

3084 NHM INM-IPM ಉಷಾ ಕೆ ಪಿ ಯಾಯರ್ ನಗರ 77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 387007816962 64046860886

3085 NHM INM-IPM ಸುಬರಮಣಯ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 33\3,34\3,22\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 973536162422 0465101020353

3086 NHM INM-IPM ಗಡಲಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.0228 945221467834 1516101000011

3087 NHM INM-IPM ಪಿ ಜ್ಜ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಹೆಬಿಬಗ ಕ್ಸಬಾ 30\6A,31\4,7\1,7\2,7\5B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 693270434521 044110100627

3088 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 28139 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.60 0.0209 603584182032 05051170000518

3089 NHM INM-IPM ಲಂಗಪಪ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 1\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0032 970117736261 0465101014689

3090 NHM INM-IPM ಕ್ೃಷ್ಣಮೊೋತಿಯ ಯಾಯರ್ ನಗರ 239 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.75 0.0124 479750879298 05051100004347

3091 NHM INM-IPM ನಂಜುಂಡಪಪ ಜ್ಜ ಎಂ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 2\1,8\2,1\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0143 484234928921 2907101003168

3092 NHM INM-IPM ಸ ೋಮಶೋಖರ ಜ್ಜ ಎಂ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 9\1,146\2,141\2,147\3,2\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.47 0.0283 642829891947 0465101011693

3093 NHM INM-IPM ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕ್ಬಳೆ ನಗರ 67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 411342249894 1081101011321

3094 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಕ್ವರಿ ನಗರ 55,62,57,58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 870340548242 1081101002476

3095 NHM INM-IPM ಲಕ್ಷಿಕಾಂತ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 206208 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.0150 584071343570 1081101010545

3096 NHM INM-IPM ಬಿ ಕೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 199203 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 383070445320 1081101005232

3097 NHM INM-IPM ಜಗದ್ದೋಶವರ ಖ್ಯಯೋರುಗುಂದ್ಾ ನಗರ 151 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 569560195885 54050275179

3098 NHM INM-IPM ನಾಗರಾಜ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 539066355761 64052594097

3099 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ರ್ೈ  ಅರುಣ ಕ್ುಮಾರ್ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0054 05341010100372

3100 NHM INM-IPM ಮಾತ್ಾಯಂಡ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 50,41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0124 10782100001267

3101 NHM INM-IPM ಸತಿೋಶ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 10782100000965

3102 NHM INM-IPM ಅಣಣಪಪ ಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0024 466721279614 0534101026714

3103 NHM INM-IPM ರೋವಪಪ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 176 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 606758084312 1081101011408

3104 NHM INM-IPM ದ್ದೋಪಕ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 297574351774 54039532245

3105 NHM INM-IPM ಮನೆ ೋಜ್ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 835836405255 64032030769

3106 NHM INM-IPM ವಿನಾಯಕ್ ಭಟ್ ಬೈಸ ನಗರ 5\2,6\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0065 257009149374 1081101010995

3107 NHM INM-IPM ಚನಿಮಮ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.23 #BEZUG! 662243521184 1081101004091

3108 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ದ್ಾನಪಪಗ್ೌಡ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0092 0534101012688 

3109 NHM INM-IPM ಜ್ಜ ಟಿ ಬಸವರಾಜ ಗವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0071 0534101012021 

3110 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಟಿ ಕ್ುಬೋರನಾಯಕ ಹಿರೋಮೈಥಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0054 1516101006523 

3111 NHM INM-IPM ಕೆ ಓ ವಿಘ್ಿೋಶ ಕಾರಕಕ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 1516108007201 

3112 NHM INM-IPM ಶೋಖರಪಪ ಗ್ೌಡ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0091 0534101000587 

3113 NHM INM-IPM ಮಂಜಪಪ ತಮಮಡಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0016 0534101016845 

3114 NHM INM-IPM ನಾಗಮಮ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 4835119001410 

3115 NHM INM-IPM ದ್ಾಕ್ಷಾಯಣ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120
10658100002345

3116 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ರ್ೈ ಸಂತ ೋಶ ಕ್ುಮಾರ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 0534101012511 

3117 NHM INM-IPM ಟೆಂಕ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0060 4835101001122 

3118 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಎನ್ ಯೋಮಕೆೋಶಪಪ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 64134422957

3119 NHM INM-IPM ವನಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 64192754905 

3120 NHM INM-IPM ಗಣೆೋಶಪಪ ಹೆಚ್ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0120
10782100002339



3121 NHM INM-IPM ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಚಕ್ಕಜ್ೋನಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 1516101000381 

3122 NHM INM-IPM ಬಿ ಹೆಚ್ ನಾಗ್ಾಜುಯನಪಪ ಗ್ೌಡ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 5387101000106 

3123 NHM INM-IPM ಬಿ ಎಸ್ ರವಿೋಂದ್ರ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 0534101021639 

3124 NHM INM-IPM ಕ್ಲಲಪಪ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 4835119000490

3125 NHM INM-IPM ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 4835108001011

3126 NHM INM-IPM ಎಮ್ ದೋವರಾಜ ಕಾರಕಕ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 3132500101431501

3127 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ವಿ ಪುಟಟಪಪ ಮಸಾಕನಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 0562101002329

3128 NHM INM-IPM ರೋವಣಪಪ ಗ್ೌಡ ಹಲುಸಾಲಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 10782100003037

3129 NHM INM-IPM ಸಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಬಸವಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.60 0.0432 64127873567

3130 NHM INM-IPM ಕ್ರುಣೆೋಶವರ ಡಿ ಎಸ್ ಬರುರ್ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0216 0534101009236

3131 NHM INM-IPM ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 4835101000024

3132 NHM INM-IPM ಗ್ೌರಮಮ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0068 4835119001259

3133 NHM INM-IPM ಪಾವಯತಮಮ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 4835119000807

3134 NHM INM-IPM ಟಿ ಎಸ್ ರಮೋಶ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 1516101000117

3135 NHM INM-IPM ಉಷಾ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 1516101002155

3136 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಸಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ದ ೋಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 0562101010156

3137 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಟಿ ಜಯಶ್ೋಲಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 4835101000073

3138 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ನಟರಾಜ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 4835101000746

3139 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಜ್ ಮಧುಕೆೋಶವರ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0158 4835101000074

3140 NHM INM-IPM ಹೆಚ್ ಜ್ ಹಷ್ಯಕ್ುಮಾರ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 4835101000075

3141 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯಂತಿ ದ್ಬಬಣಣಗದಿ ಮುತ ುರು 105,109/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.2400 590512096147 0018001010-28117

3142 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ಟೆಟೋ ಮಂಜುನಾರ್ ಯೋಗನರಸಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 56 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.1224 583990816950 54032271938

3143 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಮಂಡಗದಿ 8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.1200 354934583449 05761010-14416

3144 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ತಿಮಮಪಪಗ್ೌಡ ಯು ಎಸ್ ಕಾಳಮಮನಗುಡಿ ಕ್ಸಬಾ 29 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.38 0.1190 503453967860 560371000393820

3145 NHM
 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಮೊದ್ಲನೆ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆಯ
ನಾಗರತಿ ಸಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 112 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 0.1632 474721581375 05711010-31813

3146 NHM
 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಮೊದ್ಲನೆ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆಯ
ಸತಿೋಶ ಡಿ ವಿ ನಂದ್ಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.0408 979831538711 76225001000-73501

3147 NHM
 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಮೊದ್ಲನೆ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆಯ
ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಜ್ಜ ಕೆ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 100 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.38 0.0408 634904270940 0018001010-13334

3148 NHM
 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಮೊದ್ಲನೆ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆಯ
ವಿಶವನಾರ್ ಡಿ ಜ್ಜ ದ್ಬಬಣಣಗದಿ ಮುತ ುರು 1/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.20 0.0204 313649453596 1084410000-1715

3149 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಪಿರೋತ ಹೆಚ್ ಕೆ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0400 057710100-5397

3150 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಶ್ಧರ ಎಲ್ ಟಿ ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 21,22,5,6 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.56 0.0224 886290421204 057710100-3246

3151 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ದ್ಾಯವನಾಯಕ ಸಂಕಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.20 0.0080 256383521310 19082210028806

3152 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಕೆ ಂಬಿನಕೆೈ ಮಂಡಗದಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.20 0.0080 354597969942 10689100002192

3153 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಸಾವಮಿನಾಯಕ ಕೆ ಂಬಿನಕೆೈ ಮಂಡಗದಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.20 0.0080 225837548149 10689101011614

3154 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ನಾರಾಯಣ ಎನ್ ಡಿ ಕೆ ಂಬಿನಕೆೈ ಮಂಡಗದಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.38 0.0152 8777370630283 10689100000273

3155 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಸುನಿೋಲ ಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಎಸ್ ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 39 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.60 0.0240 265680058358 19092200013163

3156 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 18/6,179/14,171/7 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.45 0.0180 454041494183 6552500100-357801

3157 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಪಿರೋತಮ್ ಎ ಆರ್ ಬಗ ಗೋಡಿಗ ಆಗುಂಬ 31 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0160 354390976936 520101224833975

3158 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಪರತಿೋಭಾ ಎಸ್ ಕೆ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0320 312394448075 4032500100-921301

3159 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶೈಲಾ ಕೆ ಕೆ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.20 0.0480 990224054927 54032304557

3160 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಸುಂದ್ರಶಟಿಟ ಟಿ ಆರ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 145 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0400 910017635815 00180010101-1183

3161 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ದೋವಪಪ ಕೆ ಎಲ್ ಕೆಳೆಕೆರ ಮುತ ುರು 2/1. ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0160 967824885461 10844100003621

3162 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ನಿೋಲಪಪಗ್ೌಡ ಕೆಳೆಕೆರ ಮುತ ುರು 131 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.60 0.0240 273131084803 0452110000-2141

3163 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಂಕ್ರಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0320 868977055309 0452110000-7086

3164 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಚಂದ್ನ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 19/3. ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0320 982954770004 0452110000-7085

3165 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಅರುಣ್ ಎ ಆರ್ ಬುಕಾಲಫುರ ಕ್ಸಬಾ 67/1,68/4 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2.00 0.0800 908265305297 19082200-215365

3166 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಸುರೋಶ ಟಿ ಎಲ್ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ

71/1,71/2,771/3,71/5,72/1

,72/2,72/3
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0400 722466324529 0018001010-14874

3167 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಗೋತ್ಾ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 139 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0160 617695311125 1095210100-3651

3168 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 218/1,215 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.34 0.0136 460809869630 056210100-8857

3169 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಪದ್ಾಮವತಿ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 120/1,121 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0160 730521342836 0018001010-30560

3170 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಗೆ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 287/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0400 19092200000-430

3171 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ರೋಪಾದ್ ಜ್ ವಿ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 136 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0160 682642553678 05761010-11081

3172 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಪವಿತರ ಬಿ ಎಂ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 21/1. ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0160 379275447312 520101252133913

3173 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಸ ೋಮಶೋಖರ ಕೆ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 82 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.32 0.0128 543484196340 520101071382425

3174 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ರತ್ಾಿಕ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.20 0.0080 346818733441 1084410000-2080

3175 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಹೆಮಯನ್ ಪ್ನಾಯಂಡಿಸ್ ಶ್ರುಪತಿ ಕ್ಸಬಾ 10/2. ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.36 0.0144 514088583282 64041831511



3176 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ನವಿೋನ ಕೆ ಎಸ್ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 83/15,80/20 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.32 0.0128 539057610193 7622500100-522801

3177 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಕ್ುಸುಮಾವತಿ ಕೆ ೋಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 140 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.20 0.0480 412882823641 64124956072

3178 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಸತಿೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆಳೆಕೆರ ಮುತ ುರು 112 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0160 235800127696 3684

3179 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಪರಶಾಂತ ಬಿ ಬಿ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 77 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0160 689651960838 0520101-224806390

3180 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ರೋನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಬಿ ಡಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಡಿಗ ಆಗುಂಬ 59,2p5 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.77 0.0308 588894985601 64114557229

3181 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ರತ್ಾಿಕ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 107 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0400 860187393511 54049928204

3182 NHM
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಲತ್ಾ ರ್ೈ ಎಸ್ ಕೆ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 16/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0160 232363548293 4072500100-695901

3183 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗೋಶ ಜ್ಜ ಟಿ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 6,28,23,25 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0960 880154999327 102301010007021

3184 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 126,86 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.60 0.0720 989852516285 05621010-14878

3185 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಗಡ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 287/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.60 0.0720 456254221982 19092200000430

3186 NHM ಹಸಿರುಮನೆ ನಿಮಾಯಣ ಸಿೋತಮಮ ಬಿ ಆರ್ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 342 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.40 0.0001 421034268659 64068052965

3187 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕಾರ್ೋರಿ ಮಂಡಗದಿ 13/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0680 823545085413 102301181000211

3188 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಶ ೋಕ್ ಕೆ ಸಿ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3 3.29 0.0640 530208832807 102301011001789

3189 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಯು ಎಸ್ ಸಿಂದ್ ವಾಡಿ ಮಂಡಗದಿ 54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 1.00 0.0800 541234047061 7242500100-258401

3190 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ನಂದ್ನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕಾರ್ೋರಿ ಮಂಡಗದಿ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 3.14 0.0800 878067498988 102301010005349

3191 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಬಾಂಡಾಯ ಮಂಡಗದಿ 64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 0.23 0.0160 683629142136 102301010000530

3192 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಶಟಿಟಗಳಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 5/14. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.09 0.0800 846735551296 64081975136

3193 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಪರಸಾದ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 138 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 1.17 0.0800 776058483326 407250010067-7801

3194 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರಮೋಶ ಹೆಚ್ ಎನ್ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 5.38 0.0480 744854848550 19092200006880

3195 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರಾಜ್ೋಂದ್ರ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3 1.20 0.0800 731685343505 4072500100-692501

3196 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಪದ್ಾಮವತಿ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 9.08 0.0480 792775475398 138201011001375

3197 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಯಶಸಿವ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3 0.19 0.0800 548232832236 4032500100-747201

3198 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಪರವಿೋಣ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕಾರ್ೋರಿ ಮಂಡಗದಿ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 1.19 0.0960 852687626103 102301010005596

3199 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಚೋತನ್ ಶಟಿಟ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 148 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 6 2.00 0.0160 578053451402 102301010007285

3200 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ದ್ಾಸಣಣಗ್ೌಡ ಗುತಿಯಡೆೋಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.18 0.0800 959918444646 19152010053553

3201 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರೋಮಯಯಗ್ೌಡ ಗರಗ ಮಂಡಗದಿ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 2.32 0.0320 531747372882 10689100002178

3202 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸದ್ಾನಂದ್ ಜ್ಜ ಆರ್ ಗರಗ ಮಂಡಗದಿ 2/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 2.32 0.0640 616103785915 10689100002807

3203 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಜ್ ೋಗಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 1/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 5.30 0.0480 567483567074 54032276947

3204 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಶ ೋಕ್ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಮಂಡಗದಿ 63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3 0.22 0.0480 382501282733 057110100175-79

3205 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಚಾಯಯ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3 3.16 0.0320 787091382397 54032275558

3206 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿ ಆರ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.31 0.0160 325712849600 0571101010-863

3207 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಶಚೋತ್ಾ ಡಿ ಆರ್ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 138/1,138/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.14 0.0320 270577078678 20131988321

3208 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಗ ೋಪಾಲಶಟಿಟ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 116 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.32 0.0320 903711522306 5390101000-445

3209 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಾವಗರ ಕ್ ಲಗ ಅಗರಹಾರ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.12 0.0320 628931617417 145601011002769

3210 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸತಿೋಶ ಎಂ ಜ್ಜ ಅಕಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.21 0.0160 572507718304 05621010-15632

3211 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಶ ೋಕ್ ಎಂ ಡಿ ಬೋಗುವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.01 0.0800 307398960117 20027209695

3212 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 1.29 0.0480 397915665720 0452000-13710

3213 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಬ ಮಮಯಯಹೆಗಡ ಎಂ ಎಲ್ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 96 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3 1.26 0.0800 266987784913 54049913424

3214 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಜಾಚ್ಯ ಟಿ ವಿ ನೆರಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 181 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 3.12 0.0680 388254202574 30915957399

3215 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರಾಜ್ೋಂದ್ರ ಎಂ ಎಸ್ ಹಿರೋಸರ ಕ್ಸಬಾ 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3 2.35 0.1160 893368296176 10909101004535

3216 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ ಕೆ ರ್ೈ ಗರಗ ಮಂಡಗದಿ 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 6 3.13 0.1600 939257550707 10689100000173

3217 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಂಜು ಭಟ್ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 161 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 10 0.22 0.0800 998216646540 5390101000397

3218 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸುಲ ೋಚನ ಯಡೆೋಗುಡೆಡ ಕ್ಸಬಾ 104 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 1.05 0.0800 881607188785 7622500101444400

3219 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಟಿೋಕ್ಪಪ ಕೆ ಸಿ ಒಗ ಗೋಡಿಗ ಆಗುಂಬ 60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 0.32 0.0640 899444051142 54049919969

3220 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸುಭ ೋದ್ ಕ್ುಪಪಳಿಿ ಕೆ ಜ್ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 1.00 0.1600 857388401251 331701000000196

3221 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ದ್ತುಪರಸಾದ್ ಬಿ ಪಿ ಆಲಮನೆ ಮುತ ುರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 10 1.39 0.0800 291200656548 64049736163

3222 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಶೋಖರ್ ಎ ಎಸ್ ಕಾಸರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 72/1p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 0.28 0.0200 746863949359 1800101010556

3223 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಟಿ ಎ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 109/1A, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.1600 406725577823 5390101000-021

3224 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಶ್ರೋಕ್ಂಠ ಗ್ೌಡ ದ್ಾಸನಕೆ ಡಿಗ ಆಗುಂಬ 64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 10 11.11 0.2400 879282299861 520101224897965

3225 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಚಂದ್ಾರವತಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆ ನೆಿಕೆರ ಮುತ ುರು 75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 15 1.13 0.1600 981046006713 4072500100949700

3226 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಈಶವರ ಹೆಗಡ ಶಟಿಟಗಳ ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 5/28, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 10 0.13 0.0800 404171830400 64002679913

3227 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರತಿ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 128/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 0.20 0.0800 529061950696 520101224729116

3228 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಟಿ ಡಿ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 0.13 0.0800 727420293968 4521100012639

3229 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಗ್ೌಡ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಕಕೆಕೋರಿ ಮಂಡಗದಿ 1/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 0.28 0.1600 597063199831 10689100001660

3230 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರಾಮಪಪ ಹೆಚ್ ಪಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 79 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 10 1.27 0.0320 980780940872 4072500100-568701

3231 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ವಾಸಪಪ ಹೆ ನೆಿೋಕೆರ ಮುತ ುರು 19/5. ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 2 1.00 0.1600 894633550175 4072500100-581201

3232 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶ್ೋಕೆ ಮಂಡಗದಿ 7/2. ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 10 3.08 0.0480 591452774599 102301010007278

3233 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಗಣೆೋಶ ಟಿ ಬಿ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 66 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 3 0.15 0.0160 761317914194 102301010007685

3234 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ನಾರಾಯಣ ಬಸವನಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 43698 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 2.34 0.2400 683063162412 10689100004369

3235 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ನಿಶಚಯ ಎನ್ ಸಿ ನೆೋರಲಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 43528 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 15 0.18 0.1600 244955763029 1800101030394

3236 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ವಾಸುದೋವ ಎಮ್ ಟಿ ಹುಲುಲಕೆ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 11 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 10 1.21 0.2400 698933334863 562101012263

3237 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿ ಎಸ್ ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 43544 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 15 0.03 0.1600 916761645146 6552500100026100

3238 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಶಾಂತ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 274 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 10 0.18 0.2400 237993800227 577108007122

3239 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ತಿಮಮ ಎಸ್ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 15 0.1600 560271986267 1528101004357

3240 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಿದ್ಿಪಪ ಜ್ಜ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 154 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 10 0.38 0.1600 932606195026 19082210005941

3241 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಲಂಗಪಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 108 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 10 0.06 0.1920 786723882564 19082240000730

3242 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಶ್ವರಾಮ ಕೆ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 110 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 12 0.1600 403250010082390-1

3243 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಿೋನಪಪ ಹೆಚ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 10 0.0200 19082200165365

3244 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಶ್ರೋಧರ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 83/2, ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.1600 648872499131 10663100002902

3245 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಗಸಾಡಿ ಅಗರಹಾರ 5 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 10 1.10 0.1600 883939463830 19092180001463

3246 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಹುತುಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 20 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 10 0.33 0.2400 517695641919 10663100003826

3247 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಧನಂಜಯ ಎಂ ಜ್ಜ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 117 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 15 0.2400 728463748638 057710100-4566

3248 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಗೋತ್ಾ ಕ್ನಿಂಗ ಮಂಡಗದಿ 25 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 15 1.36 0.1600 259136019647 10689100002840

3249 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸುರೋಶ ನಾಯಕ ಜಂಬತಲುಲರು ಅಗರಹಾರ 161 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 10 2.00 0.1600 816288611518 05621010-12875

3250 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ರಮೋಶ್ ಯಡಗುಡೆಡ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 10 0.1600 753584555671 571101017448

3251 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಂತ ೋಷ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಗುತಿುಯಡೆೋಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 10 0.1600 638529391732 102301010007162

3252 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಮೊೋಹನ್ ಎನ್ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 119 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 10 0.30 0.0480 684953918071 4072500100385600

3253 NHM ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಯಲಲಪಪ ಎಮ್ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 39 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 3 2.20 0.0320 617450924304 9900101007299

3254 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪರದ್ುಯಮಿ ಹೆಚ್ ಎ ಹೆ ಸಕೆ ಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 25/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.7500 260704388340 1908220021-3660

3255 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಅವಿನಾಶ್ ಗ್ೌಡ ಡಿ ಎಮ್ ದೋವಂಗ ಮುತ ುರು 71/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.25 0.5000 643407539334 12990101000-9929



3256 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮನೆ ೋಜ್ ಹೆಚ್ ಜ್ ಹಳಸವಾಳ ಮಂಡಗದಿ 7/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.6240 247696333197 05761010138-66

3257 NHM ಅಣಬ ಉತ್ಾಪದ್ನೆ ಘಟಕ್ ನಾಗರತಿಮಮ ಕೆ ಎಂ ಸಣ್ಣಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಣಬ 1.50 0.0001 817926165450 19248310000014

3258 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ ಕ್ಟೆಟೋಮಂಜುನಾರ್ ಯೋಗನರಸಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 56 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.10 0.0000 583990816950 54032271938

3259 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ ಸಿೋತಮಮ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 47,36,35 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 0.10 0.0000 340124773836 102301011002809

3260 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅನುಸ ಯ ಕ್ನಿಂಗ ಮಂಡಗದಿ 18/8. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.1200 792509158907 10689101005631

3261 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಶ್ಧರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 10/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 628790970027 056210100-9685

3262 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಂದೋಶ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 274,3/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.70 0.1400 607935151424 0018001010-15784

3263 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರದ್ದೋಪಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಎಸ್ ಮುನ ಿರಹಳಿಿ ಮುತ ುರು 7,4,11/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.1600 902522977040 4072500100-711001

3264 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ಸಕೆರ ಅಗರಹಾರ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 206960045300 5201012248-63742

3265 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಂಜಪಪ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 81,26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 339232959108 520101071406448

3266 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೋಖರ್ ಶಟಿಟ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 65,5,6,58 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 370085110129 102301010005846

3267 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆೋಶವ ಕೆ ಎಸ್ ತ್ಾಯನಂದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 59 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 756739393365 520101224747378

3268 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗೋಶ ಜ್ಜ ಟಿ ಬಟಟಬಸವಾನಿ ಮಂಡಗದಿ 12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 880154999327 10230101000-7021

3269 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಶ ೋಕ್ ಕೆ ಸಿ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.1200 530208832807 10230101100-1789

3270 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ್ ಕಾರ್ೋರಿ ಮಂಡಗದಿ 16,29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.2000 878067498988 102301010005349

3271 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿ ಓ ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 374801217239 64013018327

3272 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಗಡ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 198/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.10 0.2200 456254221982 19092200000430

3273 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸವಯಸಾಚ ಹಡಗನಮಕಕ ಮುತ ುರು 16/1,4,16/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 293149232148 105601011000833

3274 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರಾಜ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 88 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 432169768972 0018001010-15412

3275 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪುರುಷ ೋತುಮ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 89 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.59 0.1180 271970292163 13820101100-2978

3276 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕಾತಿಯಕ ಕೆ ವಿ ಶೋಡಾಗರು ಮಂಡಗದಿ 39,3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0640 500864913842 138201011001919

3277 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ಂಬಿನಕೆೈ ಮಂಡಗದಿ 12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0640 268680206497 1068910000-3200

3278 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ವಿ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 99/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0280 839935318028 00990010100-6821

3279 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಗರಿೋಶ ಡಿ ಎಸ್ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 288 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.0560 895141058085 102301011003944

3280 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಡಿ ಪಿ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 67 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.75 0.0480 205569887030 13820101000-3910

3281 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಗರಿೋಶ ಡಿ ಆರ್ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 4/3,57,176,4/2,59 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0640 345492390781 056210100-7916

3282 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿಜ್ೋತ ಬಿ ಎಂ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 16/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.05 0.0640 212581744054 14560101100-3124

3283 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಜಯಮಮ ಹಾರ ೋಗಳಿಗ ಮುತ ುರು 27/1,21,46/3,125/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0640 389008190914 057710100-6720

3284 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಃಶಚೋತನ ಗರಿಜಮಮ ವಿ ಟಿ ಹಡಗನಮಕಕ ಮುತ ುರು 15/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0600 331063252280 1056010110000030

3285 NHM ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ಶಾಯಮ್ ಪರಸಾದ್ ಕೆ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 268,267/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 4.0000 290560514132 40770018000-48801

3286 NHM ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ಗೋತ್ಾ ಡಿ ಕೆ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಮಂಡಗದಿ
63p1,26p3,19/1,16/1,3/1,

67/p1,66p1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 4.0000 792857043479 10230602100016

3287 NHM ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ದ್ಾಸಣಣ ರ್ೈ ಎಸ್ ಗುತಿುಯಡೆೋಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 1,54,34,35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 4.0000 959918444646 1318155000075110

3288 NHM ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ಪಿರೋತ ಹೆಚ್ ಕೆ (GPA ವಿಶವನಾರ್) ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.94 4.0000 465879865041 04528030000-420

3289 NHM ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 236 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.36 2.8800 291310700316 0576101011-067

3290 NHM ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ಧರಣೆೋಶ ಕೆ ಕೆ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 34,24,22/1b,22/1a2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.59 4.0000 515798562773 50100266319778

3291 NHM ನೆರಳುಪರದ ನಿಮಾಯಣ ಹರಿಣ್ ಎ ಆರ್ ಕೆ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 15/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5.32 3.5814 630852337684 13260021-620

3292 NHM ಟ್ಾಯಕ್ಟರ್ ಸಚನ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.7500 618813684107 105601011000569

3293 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ವಿ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 105108 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 57704135-8208 52010107-4426201

3294 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಾವಯತಮಮ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 419676619197 52010107-1409730

3295 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಶವನಾರ್ ಟಿ ವಿ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 249169628463 01/004854

3296 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ರ್ೈ ಸಿ ಸಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 40/8,40/5,156,17/20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 987580121074 520101071-396280

3297 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಾತ್ಾಯಂಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಆರಗ ಕ್ಸಬಾ 55/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0150 75074742-0876 0210010100-1029

3298 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾಬಲೋಶವರ ಕೆ ಕೆ ಕಾಳಮಮನಗುಡಿ ಕ್ಸಬಾ 31,38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0216 593930793305 52010107138-9365

3299 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಿೋಲಪಪ ಕೆ ರ್ೈ ಕ್ಟೆೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 44/1,44/1a,74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 571786838576 52010107137-9203

3300 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ ಟಿ ಎ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 151,112,73/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.29 0.0155 855797020405 52010107139-7163

3301 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅರುಣ್ಾಚಲಭಟ್ ಟಿ ಆರ್ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 114-111 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 747582630939 520101071-376158

3302 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 751574974695 52010101-382522

3303 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವಣಣಗ್ೌಡ ಕೆ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 49,46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 9206 8848 8637 520101071-383219

3304 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುರುಷ ೋತುಮ ಬಿ ವಿ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 19,20,21,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 569736816678 02170010100-1295

3305 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಪ್ೋಂದ್ರ ಸಿ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 109 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.48 0.0178 851761195328 52010107137-7871

3306 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಪಿ ಕ್ಡೆೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 57/4,57/3,1/3,1/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.0148 362535178939 52010107137-8126

3307 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದವಾಕ್ರ ಬಿ ಟಿ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 158,37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.56 0.0307 586164560532 52010107139-9220

3308 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 204565559885 52010107137-7273

3309 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಜ್ಜ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 10,12,26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.65 0.0104 610345512659 02170010100-3694

3310 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅರುಣ್ಾಚಲ ಎಸ್ ಎನ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 138/2,258 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 796209696587 52010122472-1999

3311 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಾಲರಾಜ ಎಲ್ ಮುಕುಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 428609527126 0018001010-30346

3312 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಶಾವಸ್ ಶಣೆಯ ಕೆ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 43/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 518013999162 520101224853-380

3313 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಣಬ ರು ಕ್ಸಬಾ 16,7/3,12/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0480 991293099291 00180010101-3512

3314 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಟೆಂಕ್ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 65,69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0150 884465495493 5201012247-34357

3315 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜ್ಞಾನೆೋಂದ್ರ ಈ ಎಸ್ ಬೋಳ ರು, ಮುಕ್ುಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 22/1,21,15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.47 0.0176 707367345689 00180010100-6127

3316 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 47,21/1,111 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 705886566240 0018001010-11663

3317 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶಮೊೋಹನ ಜ್ಜ ನೆರಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 178-179 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 971069109688 52010122-4755087

3318 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ  ಟಿ ಆರ್ ಯಡಗುಡೆಡ ಕ್ಸಬಾ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 436881858798 52010122-4754161

3319 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸುದೋವಕಣ್ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 54/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.23 0.0268 647229921761 00180010100-8626

3320 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎ ಎಲ್ ನೆರಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 88/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 906388998814 0018001010-30418

3321 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಕೆ ಎ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 487396143519 52010122477-9441

3322 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಕೆ ಸಿ ನೆರಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 131,132,187/a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 54021261017 5201012247-36694

3323 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶ ಬಿ ಕೆ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 76,77,75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0152 924070613741 5201012247-84516

3324 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಪಿರೋತ ಬಿ ಎಸ್ ಕ್ಣಬ ರು ಕ್ಸಬಾ 11/5. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 746419939148 520101224786-829

3325 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಾವಯತಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 126,2,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 0.0141 238093937281 5201012247-76440

3326 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮಯಣಣ ಎಂ ಕೆ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 40,41,42,45,90,52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.50 0.0305 848397784722 520101224731-889

3327 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬಬಯಯಗ್ೌಡ ಎಂ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 69,70,71,72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.0166 988254673060 520101224743-739

3328 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ್ಾಯಿತಿರ ಎನ್ ಎಸ್ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 968585346726 5201012247-66356

3329 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ಸಕೆ ಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 28,64/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.36 0.0115 280088318842 0018001010-22259

3330 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 9/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.02 0.0362 287501865885 5201012247-53416

3331 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಾವಯತಮಮ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 35/2,36/2,32/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 255877457119 52010122490-1423

3332 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಯು ಕೆ ಬೋಳ ರು, ಯೋಗನರಸಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 27,19/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 9003938201135 5201012247-26192

3333 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜರ ಮಿಯಸ ಮಚಾದ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 530985030709 5201012247-74081

3334 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷಾದ್ದರ ಎಂ ಸಿ ಯಡೆೋಹಳಿಿ, ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79,92,93 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.01 0.0241 308276188268 00180010100-3060

3335 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಟಿ ಕೆ ೋಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ 66,74,76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 312722241896 520101224733253

3336 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಆಶಾ ಎಂ ರಾವ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 179180181 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0221 634323046316 52010122-4725439

3337 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸುದೋವಮ ತಿಯ ಎಸ್ ಎನ್ ಬುಕಾಲಫುರ ಕ್ಸಬಾ 146-147 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.0037 770351268005 520101224751863

3338 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜಯದೋವ ಇ ಟಿ ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ 1/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 422245059501 001800101010-608



3339 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ
38p3,39,39/p2,41/2,2,3/3,

23/1,27/9,27/7
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 519315034382 520101224736661

3340 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಶ ೋಕ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 104/3,89/5,105/2,89/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 552641013940 00180010100-2011

3341 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಡಾಕ್ಪಪಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಡಿ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 24/1,4/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 711425940226 520101224726-427

3342 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 58,152,55,74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0080 608840946987 520101224892696

3343 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸವಿತ್ಾ ಜ್ ಶಟಿಟ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 47,48,76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.53 0.0304 856446501328 0018001010-20503

3344 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಬಿ ಪಿ ಯೋಗೋನರಸಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 20,17,21/1,18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 937462361518 520101224737321

3345 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಪಾದ್ ವಿ ಎಸ್ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 142/1,143 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0125 95756747-2907 520101224009394

3346 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಎನ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 295424171684 520101224727415

3347 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ಯಯ ಬಿ ಎನ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 157,158/1,158/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0116 45908629-7913 520101224022199

3348 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಉಡುಪ ಇ ಎಸ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 98110 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 347695766134 00180010100068-1

3349 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಈ ಹೆಚ್ ಮುಕುಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 85,15,83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.0150 748698871156 520101224914126

3350 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಕೆೋಶವ ಭಟಟ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 47,48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0109 489685402679 01/000396

3351 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಉಡುಪ ಇ ಎಸ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 633805923875 0018001010-11098

3352 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೌಸಲಯಮಮ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31,35,36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.64 0.0197 418673807572 0018001010-12847

3353 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಎಸ್ ಎ ಬುಕಾಲಫುರ ಕ್ಸಬಾ 139/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 24103333-1210 520101224743275

3354 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷ್ಗರಿ ಎ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 52/1,52/2,52/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0056 671163043763 00180010100-1672

3355 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ ಪ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 764010646971 520101224758094

3356 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಬಿ ಎಸ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 2,11,53/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 329067955298 520101224729086

3357 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.20 0.0384 865355008331 520101224903507

3358 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಮಲಮಮ ನೆೋರಲಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 818362145443 64020208760

3359 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಷಾವವತಿ ಕೆ ವಿ ಹೆರಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 92/1,80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 341351411409 64027091072

3360 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗೋತ್ಾ ಕೆ ಎಸ್ ಲಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ಸಬಾ 52/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0118 617996999312 54049922111

3361 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಎಂ ಕೆ ಕೆ ಳಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 38/1,40,5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0084 363835689502 64169947769

3362 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಜ್ಜ ಆರ್ ಲಕ್ುಕಂಡ ಕ್ಸಬಾ
40/1a,40/8/b,41/1,49/1a,4

1/9
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.0173 762320621685 54049918241

3363 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಟಿೋಕ್ಪಪ ವಿ ಎಸ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 886324068202 64049026302

3364 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ೋಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 75/1,75/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 400559905423 64050391043

3365 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಸಂತಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಬಿ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 283112177005 54049692685

3366 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎ ಸಿ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 29/2c,76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 513311452067 54049684584

3367 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನೆೋಮಿರಾಜ ಕೆ ಎಂ ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ 45,46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 309800743145 64022454374

3368 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯೋಗಪಪ ಬಿ ಎಂ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 586879740394 54049683433

3369 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ವಿತ ಎ ಎಸ್ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 798812721332 54049695835

3370 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಸಸಿಗ ಳಿಿ ಹೆರಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 138,70/1,33/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 455695953830 54049682848

3371 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾಬಲ ಹೆಗಡ ಜ್ಜ ಶಟಿಟಗಳಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.64 0.0197 927313397208 54049684812

3372 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದನೆೋಶ ಬಿ ಆರ್ ಕೆ ೋಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 140 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 572394195211 64020380059

3373 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅನಂತ ಎಸ್ ಎಸ್ ಹೆರಬಯಲು ಕ್ಸಬಾ 70/p1,70/571/4,71/6,73/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0133 776621288541 54049683603

3374 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪ ಹೆರಬಯಲು ಕ್ಸಬಾ
39/6,37/7,39/8,70/6,70/7,

70/p,71/9,73/9
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 987533924432 54049685044

3375 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಹೆಚ್ ಪಿ ಹೆರಬೈಲು, ಬ ೋಗ್ಾರಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ
53/1c,41/1,41/11,60/7,41/

8,53/1b
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.0157 850979075453 54049686218

3376 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ ಡಿ ಲಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ಸಬಾ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 619094479871 64016529087

3377 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜ್ೋಶ ಇ ವಿ ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ 66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 888031482277 64026661625

3378 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಮಮ ಹೆರಬಯಲು ಕ್ಸಬಾ
112,117/1,117/34,117/47,

117/49,118,116/26
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0112 222485672950 64055221533

3379 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಿ ವಿ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 17,21,53/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 4887 9730 7900 5403230159-0

3380 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆ ಸಕೆ ಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 16/2c,16/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.63 0.0196 650444319905 64027019119

3381 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಮತ ವಿ ಸಿ ಸುರುಳಿೋಬಾಳೆಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 37/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 898366681892 54032291047

3382 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹೆಮಯನ್ ಪ್ನಾಯಂಡಿಸ್ ಶ್ರುಪತಿ ಕ್ಸಬಾ 10/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 514088583282 64041831511

3383 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆೋಶವ ಎಂ ಹಿರೋಸರ ಕ್ಸಬಾ 21,22,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0117 272346053408 54032271949

3384 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಬಿ ಓಡಲುಮನೆ,ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 1/15,1/18,1/180 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0107 849669029276 64137291827

3385 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಸಾವಮಿ ಎಂ ಎಸ್ ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ 48/1,48/2,49/2,47/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 336822420356 54032298882

3386 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಚಾಯಯ ಎಂ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 94/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 752576095983 19082200179959

3387 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಬಿ ಡಿ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 18/2,120/2,121/2,122/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 367927952346 64028397204

3388 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುದ್ತು ಎಸ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 184-233 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.0138 3193455118096 20149679662

3389 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಎಸ್ ಎನ್ ಬುಕಾಲಫುರ ಕ್ಸಬಾ 146-147 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 88908789-3971 54032277623

3390 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯೋಗೋಂದ್ರ ಬಿ ಜ್ಜ ಕೆ ೋಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 140 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0048 642739907366 54032310902

3391 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಪಾಲ ಜ್ಜ ವಿ ಲಕ್ುಕಂದ್, ಮೋಗರವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 2/2,39,95,56/7,41/3,182 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.08 0.0370 457394178363 5403227508-1

3392 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾದ್ದರಾಜ ಕೆ ವಿ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 452559468918 54032269769

3393 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಎಂ ಆರ್ ನೆಲಲಸರ ಕ್ಸಬಾ 25,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 619248668419 20149680500

3394 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮಯಯಯ ಜ್ಜ ಸಿ ಸಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 168,45,40/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0124 335524651071 54032282894

3395 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವನಜಮಮ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 49,50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 614875160992 54032288455

3396 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 32/5,32/3,26/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.52 0.0182 484996243722 20095841386

3397 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣ ಗುಡೆಡೋಕೆ ೋಪಪ ಕ್ಸಬಾ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 433381987029 13820101100-2346

3398 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣ ಶಟಿಟ ಟಿ ಆರ್ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಿ,ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 15,14/3,16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.08 0.0248 673090466992 138201010000-139

3399 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಎ ಹೆರಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 70/1,138,73/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 586823845570 138201010000262

3400 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಟಿ ಜ್ಜ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 61/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 818083099771 138201010000229

3401 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ ಈ ಆರ್ ಬೋಳ ರು, ಮುಕ್ುಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 22/1,39,15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 456735410559 10792100000-213

3402 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಜಾಯಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ನಿಜಗ ರು ಕ್ಸಬಾ 65,66,67,99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.28 0.0274 952511095626 1090910100-6889

3403 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಕೆ ಆರ್ ಬ ಬಿಿಹಿಂಚುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0029 721672703210 10844101010590

3404 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜ್ ಯೋತಿ ಜ್ಜ ಎಂ ಕ್ಣಬ ರು ಕ್ಸಬಾ 7/4,3/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0074 585569643925 1084410000-4711

3405 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಬಿ ಜ್ಜ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ
25/3,21/2,22/3,22/4,44/4,

45/4,45/13,54
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 817520319554 10844100002015

3406 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಎ ಬುಕಾಲಫುರ ಕ್ಸಬಾ 142 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 563512531327 10844101038000

3407 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷ್ಪಪ ಎನ್ ಆರ್ ನೆಲಲಸರ ಕ್ಸಬಾ 30/2,8/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 569963508645 10844100005698

3408 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ ಬಿ ಜ್ಜ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 6,13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 630104150908 7622500101105600

3409 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಠಲರಾವ್ ಎ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 201 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 427166049735 19082200171322

3410 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷ್ಪಪ ಎನ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 49,53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.56 0.0187 815703384120 19082200187574

3411 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎಸ್ ವಿ ಸುರುಳಿೋಬಾಳೆಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 23/4, 23/5,29/3,29/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 819577225315 190822100-52089

3412 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ಎನ್ ಒಡಲಮನೆ, ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 6,58/1,58/2,58/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 453076280786 19082200207410

3413 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುನಿೋತ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 136,139/2,133/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 672731013601 19082200277090

3414 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಚುಚತನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41,42,169/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 93640050-5958 19082200-177246

3415 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅರುಣ ಎ ಆರ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.02 0.0242 908265305297 19082200215365

3416 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ ಟಿ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 10/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 552239100146 19082200211690

3417 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಾನಂದ್ ಎಸ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 145 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.0029 542956535948 19082200176838



3418 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಬಿ ಆರ್ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 75,9/5A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0140 761555546897 54032314941

3419 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಮತಿ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 155146144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0156 26885561475 19082200253078

3420 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಾದ್ವರಾವ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 140 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.0017 798401633267 19082200173678

3421 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಟಿ ಎಂ ಗೋರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/4. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 771747267946 19082200-188853

3422 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣಶಮಯ ಕೆ ಪಿ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 26,27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 503741937359 19082200163319

3423 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎಂ ಬಿ ನೆಲಲಸರ ಕ್ಸಬಾ 6/1,23/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0048 683182987143 19082200-231980

3424 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹೆೋರಂಭ ಎಂ ಎಸ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 811068535689 19082200255217

3425 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಫೆಲಕ್  ಮಾಟಿಯಸ್ ಬಿಂತಲಾ ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0120 267447503585 331701000000-444

3426 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅನಂತರಾಜ್ ಕೆ ವಿ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 185181 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 538348255026 331701000000158

3427 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜ್ೋಶ್ ಜ್ ಎನ್ ನೆಲಲಸರ ಕ್ಸಬಾ 24,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0118 909619034759 331701000000745

3428 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಕೆ ಎನ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 58/1,58/2,58/3,119/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 473888711116 057110100-9682

3429 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೈಲಶ್ರೋ ಕೆ ಎಸ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 22,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 701543721363 05711010-18883

3430 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 8/1,8/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 740143030357 05711010-31727

3431 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಎಲಜಬತ್ ಡಿಸ ೋಜ ಸಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 352035499409 05711010-11697

3432 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಯಡಗುಡೆಡ ಕ್ಸಬಾ 84,47,48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 698185910002 05711010-29546

3433 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಂತ ೋಣ್ ಡಯಾಸ್ ಸುರಳಿೋಬಾಳೆೋಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 530941434325 571101002275

3434 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನೆರಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 121/a,116,120a,120b,115 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.0180 447155191970 05711010-22449

3435 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪಯಯ ಟಿ ಎಸ್ ಯಡೆಗುಡೆಡ ಕ್ಸಬಾ 70/1,70/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 62455856-3918 05711010-17861

3436 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮಾದೋವಿ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0034 784648580737 05711010-32491

3437 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಾಮವತಿ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 100 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 05711010-32779

3438 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಎಂ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 69,70,71,72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 0.0191 570768568398 057110100-9992

3439 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ್ೌರ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 123 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 05711010-28419

3440 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಸಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 126125 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0068 382676944916,, 571101031907

3441 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಚುಚತಯಯ ಬಿ ಆರ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 15/2,16/2,16/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 805704410587 05711010-14000

3442 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ಯಯ ಬಿ ಡಿ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 146,18,10,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0090 64106866-2747 0571101010-558

3443 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆೋಶವ ಕೆ ಎಸ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 7971027411003 05711010-20066

3444 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪ ಆಚಾರ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 796304494080 05711010-20004

3445 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 54/1,126 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 269350177884 057110100-4274

3446 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧನಂಜಯ ಕೆ ಎಲ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 217129809566 05711010-20323

3447 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಶಟಿಟ ಟಿ ಜ್ಜ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 227045080297 05711010-22619

3448 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಲ ಬಿ ಜ್ಜ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 438818249098 057110100-7306

3449 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಸಿ ಬಗ ಗೋಡಿಗ ಆಗುಂಬ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 676860795959 5711010333204

3450 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರ  ಬಿ ಡಿ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 145,55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 549963744458 05711010-29548

3451 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚದ್ಂಬರ ಟಿ ಆರ್ ಯಡಗುಡೆಡ ಕ್ಸಬಾ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 727913136454 571101029688

3452 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರತಿ ಎ ಎಸ್ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 176/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 563797541580 05711010-29480

3453 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಶ ಎಂ ಎಂ ಲಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ಸಬಾ 58/2,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 811860731016 05711010-18949

3454 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಪರಸಾದ್ ಕೆ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 35131826-6979 05711010-32618

3455 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾಮಪರಸಾದ್ ಕೆ ಶ್ರುಪತಿ ಕ್ಸಬಾ 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 961379450408 05711010-12938

3456 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ುಗಗಪಪಗ್ೌಡ ಎಂ ಟಿ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 35,36,37,27,27/2,83,80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.0200 359978467855 5390101000-510

3457 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಎನ್ ಪಿ ನೆಲಲಸರ ಕ್ಸಬಾ 8/2,38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0124 298850488053 5390101000809

3458 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಂಗ್ಾಧರ ಟಿ ಎ ಹೆ ದ್ಲ ಕ್ುಟರ, ಅರಳ್ಾಪುರ, ಕ್ಸಬಾ 13/3,109,7,8/1,9/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0109 406725577823 5390101000021

3459 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಧುರದೋವಿ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 209,210,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.0162 238909273090 05711010-21824

3460 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಭಟ್ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 62,63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 765165828274, 057710100-5232

3461 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಿರೋತ ಹೆಚ್ ಕೆ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.54 0.0305 869617926563 057710100-5397

3462 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ ಕೆ ಜ್ಜ ಬಿಳುರ್ಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 407648291138 056210101-5580

3463 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಎಸ್ ನಿಜಗ ರು ಕ್ಸಬಾ 47/3,48,49,97 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0139 91282375-4306 056210100-4803

3464 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಎಸ್ ಡಿ ಯಡೆೋಹಳಿಿ, ಕೆ ಳಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 24,97/2,97/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.0146 247338659878 40725001010-83101

3465 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಠ ೋಬರಾವ್ ಎಂ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 66/2,59/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.78 0.0224 330430969832 7622500100-328201

3466 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿ ಎಂ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 36,37,34,35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0480 314542034297 7622500101-450401

3467 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಶ್ರುಪತಿ ಕ್ಸಬಾ 43,4a4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 603446084981 00180210100-8886

3468 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಯಯಗ್ೌಡ ಈ ಟಿ ಸಾಲ ರು, ಬ ಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 148,9/1a,9/3a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 646271783745 7622500100-504701

3469 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಕೆ ವಿ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 78505869958 76225001000-25201

3470 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷಾದ್ದರ ಎನ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 61,45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0045 91930488-4266 7622500100-346901

3471 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಕೆ ಪಿ ಶ್ರುಪತಿ ಕ್ಸಬಾ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 909402129202 76225001000-94701

3472 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಬಿ ಕೆ ಕೆ ೋಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 139/2, 125/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.11 0.0253 214282946281 7622500100-234801

3473 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಉಡುಪ ಟಿ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 38,39,40,41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 307139456118 76225001000-104501

3474 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಟಿ ಜ್ಜ ಯಡಗುಡೆಡ ಕ್ಸಬಾ 37,38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 517218066530 7622500100-546101

3475 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ುಪಪಯಯ ಟಿ ವಿ ಯಡಗುಡೆಡ ಕ್ಸಬಾ 33,41/2,36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.83 0.0278 926488608810 7622500100-28601

3476 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಆರ್ ಬಿಳುರ್ಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 71,34,35. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.06 0.0247 259750525939 76225001000-55101

3477 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜಭಟಟ ಕೆ ಪಿ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 53623481-2801 762250010-1363901

3478 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪ್ರೋಮಲತ್ಾ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 3,5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 865031847602 7622500100-285201

3479 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಸಿ ಜ್ಜ ಮುಕುಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 651430518286 7622500100-555001

3480 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಕೆ ಪಿ ಕ್ಡೆೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 36/2,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 796758716848 7622500100-241401

3481 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಧುಸ ದ್ನ ಬಿ ಆರ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 14/2,15/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 473897261971 7622500100076300

3482 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವರಾಜ ಎಂ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 36,25/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 535596622403 520101224754587

3483 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ
113,25/5,113/6,25/2,28/1

3,24
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 996063286058 0018001010-17078

3484 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಬಿ ಕೆ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 46,79/1,79/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 368336265214 0018001010-20342

3485 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 59,60,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.0204 926521376686 00180010100-2674

3486 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 192,227,67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0116 920217005408 0018001010-27126

3487 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರಳ, ಶ್ರುಪತಿ ಕ್ಸಬಾ 111,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.93 0.0232 982281537289 52010122-4731811

3488 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಎ ಸಿ ಹಿರೋಸರ ಕ್ಸಬಾ 4,68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0055 554136051081 0018001010-20799

3489 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಕೆ ಸಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
20/1,20/33,20/29,20/28,8

5/2,20/11,20/12
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 73723248-1988 7622500100-756801

3490 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ನೆೋರಲಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 14/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 999106096931 7622500100-928601

3491 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಮಿತ ಕೆ ಸಿ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 87 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0410 457253048876 7622500101426-401

3492 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರಗ್ೌಡ ಕೆ ಟಿ ಕೆ ೋಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 75/3,75/1,9/4,9/6. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 415395068285 762250010111-6701

3493 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 69,105/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0152 454733774541 762250010-1375101

3494 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಡಿ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 33,69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 772812949127 7622500100-451901

3495 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಇಂದ್ದರಾ ಕೆ ಆರ್ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 229 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 816194351295 762250010-1456701

3496 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಕೆ ಆರ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 201/1,201/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.55 0.0186 612564113025 76225001000-45701

3497 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿ ಎಂ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 408710977705 7622500100-667101

3498 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರದ್ದೋಪ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 763602667340 655200010000-6301

3499 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಮಮ ಯು ಜ್ಜ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 39/p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 248570482710 6552500100-592501

3500 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಬಿ ಹೆಚ್ ಕಾಸರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 57, 1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 340326539057 6552500100-035401

3501 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ವಿ ಹೆ ಳಲ ರುಬಟಟಗೋರಿ ಆಗುಂಬ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0019 706309681413 4032500100-355901



3502 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಮೊೋಹನ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 831285865587 54032292370

3503 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಎ ಆರ್ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 437414034975 54032294616

3504 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನವಿೋನಕ್ುಮಾರ ಎನ್ ಆರ್ ಟೆಂಕ್ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.49 0.0419 994510666411 20179765138

3505 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ತ್ಾುತರೋಯ ಎ ಆರ್ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 260027001705 64040625973

3506 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಎ ಟಿ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 4813167 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0468 773484702201 20253268212

3507 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಎಂ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 1,2,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0139 397915665720 54032291207

3508 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹಾಲಮಮ ಬಿ ಬಿ ಬ ೋಗ್ಾರುಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 674449930896 54049687427

3509 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಿೋರ ಬಿ ವಿ ಬ ೋಗ್ಾರಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 22/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 499919299183 54049691761

3510 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಎಸ್ ಬಿ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 694733890267 64045559539

3511 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹರಿೋಶ ಯು ಟಿ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 612081729254 54049688817

3512 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಈ ಟಿ ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ 1,4,80,81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0062 585517697535 54049684618

3513 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೈಲಾ ಕೆ ಕೆ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.0148 990224054927 5403230455-7

3514 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಟಿ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 13,7,72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0121 438943346344 64102539304

3515 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 67,23/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.0063 820544151179 64053390081

3516 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿ ಸಿ
ಹೆರಬೈಲು, ಆಲಮನೆಪಾಲ್ 

ಬಸಗೋರಿ
ಕ್ಸಬಾ 149,22,101/1,5/18,4/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 691147721754 54049691580

3517 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಾಯಕ ಡಿ ರ್ೈ ಕೆ ಳಿಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 17/1,15p1,14/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 989677506944 54049917190

3518 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಎಸ್ ಆರ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 201/6,201/7,201/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 684399771253 331701000000022

3519 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರಕ್ುಮಾರ ಯಡಗುಡೆಡ, ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 118/1,62/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 420206896099 331701000000579

3520 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶ ಕೆ ಎನ್ ಬ ಬಿಿ ಕ್ಸಬಾ 25/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 390567764973 10792100000910

3521 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹ ವಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹೆ ಸಕೆ ಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 8/5,8/1,1/2,67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0089 613108541064 10792100001828

3522 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಸಾವಮಿ ಎಸ್ ಎಂ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ
130, 132, 

148,149,150,154,155,156
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.19 0.0263 576922908253 10844100002545

3523 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಭಲಾಷ್ ಎಸ್ ಎಂ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0057 274469713283 50100006949922

3524 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಂಗಪಪ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಹಿೋರಸರ ಕ್ಸಬಾ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 435582116077 01-004419

3525 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸರಸವತಮಮ ನೆರಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 110/1,112,113,114/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 864517416723 13820101000-1700

3526 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಹಾಲುಮಹಿಷಿ ಮುತ ುರು 39,40,49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0073 735856420269 10230101100-2720

3527 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪ ಬಿ ಸಿ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 176,96 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 685307545186 19082200240138

3528 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಣಣಪಪ ಬಿ ಜ್ಜ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 162,74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 799960010824 19082200193880

3529 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸರ ೋಜ ಟಿ ಜ್ಜ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 675020036487 19082200216150

3530 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವರಾಜ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಬುಕಾಲಫುರ ಕ್ಸಬಾ 234-267 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 24720644-4105 19082200-236749

3531 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 218229018967 19082200189020

3532 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59,73,92 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0055 680803017212 19082200-223813

3533 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಧುರಾಜ ಹೆಚ್ ಸಿ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 159 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 613234425872 19082200203933

3534 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಪ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 115,185, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 214880352359 19082200-182196

3535 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪವಿತರ ಬಿ ಎಂ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 379275447312 19082200255130

3536 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವದ್ಾಸ ಕೆ ಆರ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 137138 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 670322703665 19082200-178961

3537 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಂಗಯಯಗ್ೌಡ ಕೆ ಜ್ಜ ಹೆರಬಯಲು ಕ್ಸಬಾ 131-128 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 279071925727 19082200213270

3538 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಎಂ ಸಿ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 67,68,69,82,72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0082 448538283376 1908-2200200681

3539 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಎಂ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0100 217332622757 1908-2200214493

3540 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಚಂದ್ರ ಡಿ ಕೆ ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ 79,64/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 739446483955 19082200165085

3541 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಪರಭು ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 170 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 731878199940 057110102-5998

3542 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎನ್ ಎಂ ನೆಲಲಸರ ಕ್ಸಬಾ 30/3,30/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 288158639801 05711010-21942

3543 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜನಾಧಯನ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 1/9,77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 431775182562 05711010-18288

3544 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಪಪಣಣಗ್ೌಡ ಎಂ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.14 0.0237 211857745547 5711010-22745

3545 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವರಾಜ ಐ ಸಿ ಕ್ವಲೋದ್ುಗಯ ಕ್ಸಬಾ 28,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 855129850614, 57110102-6605

3546 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪನಾಯಕ ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0047 878753703419 05711010-27340

3547 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ್ ಶಟಿಟ ಟಿ ವಿ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43206 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 555155437764 057110102-9325

3548 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯೋಗೋಶ ತಂಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 54,57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 927068359247 057110102-5494

3549 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕೆ ಸಿ ನೆಲಲಸರ ಕ್ಸಬಾ 9/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 723250340729 05711010-26359

3550 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಶಂಕ್ರ ಯಾನೆ ರಾಜಶೋಖರ ಎಂ ಎಸ್ ಶ್ರುಪತಿ, ತಿೋರ್ಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24/1,26/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 837226288490 05711010-28441

3551 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಡಿ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 210186 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.51 0.0165 903735165760  05711010-21441

3552 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಾಮವತಿ (GPA) ದ್ಯಾನಂದ್ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.08 0.0250 404504318968 057110103-2231

3553 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಗರಿಮ ತಿಯ ಎ ಆರ್ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 723798779164 571101013308

3554 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಕೆ ರ್ೈ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 202 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 607375759975 5390101000819

3555 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜ್ೋಂದ್ರ ಟಿ ಎ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 100,108,13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 523616517586, 539010100-0022

3556 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಡಿ ಎಸ್ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 154155 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 730179524363 138201010004539

3557 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ೋದ್ಾಕ್ಷ್ಮಮ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 91/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0127 766611002028 562101011946

3558 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲ ಎಂ ಟಿ ನೆಲಲಸರ ಕ್ಸಬಾ 2.555555556 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 993634669866 0018001010-14977

3559 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯದೋವ ಬಿ ಕೆ ಬಿಳುರ್ಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ
23/2a,23/1a,23/2b,23/2a,

24
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.48 0.0178 732628603876 520101224868612

3560 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹಷ್ಯ ಬಿ ಕೆ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 99/1,99/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.74 0.0209 598666934878 520101224733725

3561 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರೋಣುಕ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 7/1,8/2,17/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.0175 386176718397 0018001010-20338

3562 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಪಿ ಗೋರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0056 614437719390 1800101010232

3563 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾದ್ದರಾಜ ಬಿ ಕೆ ನೆರಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 114/2,120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 872676710784 52010122475-9619

3564 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಟಿ ಹೆಚ್ ನೆರಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.0029 242458871511 52010122473-6953

3565 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಕೆ ಎನ್ ಓಡಲಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 5/1,6/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 0.0191 540645460653 00180010100-8315

3566 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೋಬಲ್ ಫನಾಯಂಡಿಸ್ ನೆರಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.14 0.0017 361111113015 00180010-1030148

3567 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಶ್ರುಪತಿ ಕ್ಸಬಾ 39,42/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.38 0.0142 450288109791 52010122472-5005

3568 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆ ಸಕೆ ಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 15,16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.0228 704182719741 180010100-9269

3569 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಬಿ ಎಂ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 129/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 320602247294 52010122484-5590

3570 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 80,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 945432439660 001800101010-284

3571 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಾಹಿವಿ ಟಿ ವಿ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 92/1,91/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 235679851858 52010107137-8673

3572 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾಬಲೋಶ ಪಿ ವಿ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ
91/8,91/7,94/1,94/2,94/3,

94/4,91/3
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.98 0.0358 470716039401 52010107137-6387

3573 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಜ್ ಎಸ್ ನಿಜಗ ರು ಕ್ಸಬಾ 64,98 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0056 929435068693, 02170010100-2644

3574 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 560290668563 52010107139-6175

3575 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಾಲರಾಜ ಕೆ ಎನ್ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 4/2,83/9,873,86/1,84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.64 0.0317 745411524514 52010107137-7839

3576 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಆರಗ ಕ್ಸಬಾ 55/5` ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 644645311459, 02170010100-8072

3577 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಾಮವತಿ  ಎ ಡಿ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.53 0.0139 861613215326 02170010100-2761

3578 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಬಿ ಜ್ಜ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 17/8,20/4,32/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0094 502758953166 52010107139-6523

3579 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 104/1,104/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 606214003900, 52010107140-1705

3580 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಡಡಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕ್ಡೆೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 49/1a,4/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0143 283581205718 52010101137-6018

3581 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪ ಡಿ ಕ್ಡೆೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 895541758090 02170010100-1006

3582 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂ ಜ್ ಸಾಲ ರು, ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 37/7,37/3,42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 489527990729 02170010100-5737

3583 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಎಸ್  ಡಿ ನಿಜಗ ರು ಕ್ಸಬಾ 91/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 576270753649 5201010138-1811



3584 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ ಕೆ ಟಿ ಯಾನೆ ಯಲಲಪಪ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 80/16,80/17,80/18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 841346099400 02170010100-3338

3585 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಮಮಯಯಗ್ೌಡ ಕೆ ಪಿ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 83/1,89,83/16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0082 401906180282 02170010100-1289

3586 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಂಗಪಪ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕ್ವಲೋದ್ುಗಯ ಕ್ಸಬಾ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 652612796170 1079210000-0680

3587 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿರಾಜ್ ಹೆಬಾಬರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕೆ ಳಗಬೈಲು,ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ
6/2,7/2,12/1,12/2,12/3,12/

4,12/5,12/6,12/7
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0480 755964116100 54049685714

3588 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜಶಟಿಟ ಶ್ರುಪತಿ ಕ್ಸಬಾ 39,40,81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.34 0.0137 509557927681 5403227-3094

3589 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಟಿ ಹೆಚ್ ಹೆ ನಿವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35,41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 244051217804 5404969-1692

3590 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಮಯಯ ಸಿ ಹಿರೋಸರ ಕ್ಸಬಾ 11,12,13,69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 834123002474 00180010100-4591

3591 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಎಂ ಸಿ ಹಿರೋಸರ ಕ್ಸಬಾ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 888058969040 3144509-7711

3592 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನರಸಿಂಹ ಎಂ ಸಿ ಹಿರೋಸರ ಕ್ಸಬಾ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 564122257184 52010107138-4126

3593 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆ ಸಕೆ ಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 40,1/1,8/8,8/19,8/11,1/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0124 275254503206 10452110000-5092

3594 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹ ವಪಪನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬ ಬಿಿಹಿಂಚುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 772742217809 05711010-29655

3595 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಡಿ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 7982110 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0124 399519214761 7622500100-261801

3596 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಕ್ಂಠ ವಿ ಎಸ್ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 144145 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 87761442-8937 7622500100-173701

3597 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಕೆ ಆರ್ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 59,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.0084 362976235293 7622500100-231201

3598 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬಾರಯ ಮಯಯ ಎಂ ಸಿ ಹಿರೋಸರ ಕ್ಸಬಾ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 310449126640 76225001000-17801

3599 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಜ್ಜ ಎಲ್ ಬ ಬಿಿ ಕ್ಸಬಾ
2/11,2/16,2/14,2/8,2/15,2/

1,1/8,2/7
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 317576410420 20132186927

3600 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಹಮಣಯ  ಕೆ ಆರ್ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 60,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 0.0153 264522368995 54032306009

3601 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಈ ಎಂ ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 468377988593 64120448110

3602 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಶ್ೋಲ ಕೆ ಟಿ
ಹೆ ಳಲ ರುಬಟಗೋರಿ,ಬ ೋಗ್ಾ

ರಕೆ ಪಪ,ಹೆರಬೈಲು
ಕ್ಸಬಾ 126,71,59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.0160 747886771264 54049684506

3603 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಎ ಕೆ ೋಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 140 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 929680694769 64077300011

3604 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಬಾಬರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ
206/2,206/3,207/2a,207/3

,229/1,229/4
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.73 0.0208 784017787050 20059514-486

3605 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುಂಡುರಾವ್ ಜ್ಜ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0057 51896553-9455 20132186881

3606 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಎ ಜ್ಜ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 98,99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.56 0.0307 504881744492 4102500100-661601

3607 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಎ ಜ್ಜ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 98,99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.56 0.0307 922035477080 4102500100-494801

3608 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಷಾ ಡಿ ಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಹಿರೋಸರ, ನಿಜಗ ರು ಕ್ಸಬಾ
15/1,15/2,56,62,58,29/4,3

3/1,33/2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.64 0.0437 590805442662 762250010032-00301

3609 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಿಜಗ ರು ಕ್ಸಬಾ 91,62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.93 0.0232 574126013167 762250010075-4100

3610 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪ ನಾಯಕ ಎನ್ ಕೆ ನೆಲಲಸರ ಕ್ಸಬಾ 43168 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 788072845750 057110103-2644

3611 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎಂ ವಿ ಹಿರೋಸರ ಕ್ಸಬಾ 21,22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 788072845750 571101033274

3612 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಲ್ನ್ ಡಿಸ ೋಜ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 110 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 446888734523 138201011000917

3613 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 961212597704 10844100000071

3614 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಪಣೆೋಯಶ ಕೆ ಕೆ ಕ್ಣಬ ರು ಕ್ಸಬಾ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 396521664387 10844100965314

3615 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಐ ಎಸ್ ಕ್ವಲೋದ್ುಗಯ ಕ್ಸಬಾ 28,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 241832029143 1049210000-1635

3616 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಜನಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ನೆೋರಲಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 4/1,5/1,6/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 368518557856 1079210000-3381

3617 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲನಾಯಕ ಟಿ ವಿ ಟೆಂಕ್ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 3,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 504381161471 00180010100-9312

3618 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎಂ ಒಡಲಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 288919814504 0018001010-24464

3619 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿಮಮ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 119106 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 430705388406 2170010100-9775

3620 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಹಿರೋಸರ ಕ್ಸಬಾ
15/9,15/7,15/6,15/5,15/4,

15/3,54,67
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.08 0.0250 972692924647 52010107137-5879

3621 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಕೆೋಶವ ಕೆ ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ 83,46,40,23/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.0167 835419989990 00180010101-2761

3622 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಇ ಸಿ ಸಾಲ ರು,ಮುಕುಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 15,40/1b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 837038300582 52010122473-3229

3623 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿೋತಮಮ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 419086594942 19082200261940

3624 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಆಶಾ ಜ್ಜ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 896840229397 19082200-195344

3625 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪ ಕೆ ಎಸ್ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0022 317842869560 19082200-233198

3626 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಾಾನೆೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಬಿ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 79/5,38/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0056 463997548135 1908220021-8916

3627 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಟಿ ಆರ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31,36,113/1,113/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.0164 489202447005 19082200169059

3628 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಮಲಮಮ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 267 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 909310294295 19082200183984

3629 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶುಕ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 167 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 774322428235 1908220018-1474

3630 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬುಕಾಲಫುರ ಕ್ಸಬಾ 64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 230457328788 64041933501

3631 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನರಸಿಂಹ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 22,23,194/5,194/4,194/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 205391158963 19082200-163376

3632 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಾಮವತಿ (GPA ಗುರುಪರಸಾದ್) ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 683357312216 19082200-258656

3633 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವದ್ಾಸ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 137/2,137/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 854316500732 1908220026-1120

3634 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಕೆ ಎನ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 27/2,27/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0034 799215703106 52010122476-2180

3635 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಎನ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 27/1,27/4,27/5, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 842282860580 52010122473-5851

3636 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುಂಡಪಪ ಐ ಎಸ್ ಕ್ವಲೋದ್ುಗಯ ಕ್ಸಬಾ 33,28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 233426373143 52010122473-8824

3637 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 67/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 230070322631 19082250006099

3638 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಎ ಆಲಗೋರಿ, ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 35/3,15/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.89 0.0227 416384134882 1906220022-1019

3639 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಯೋಗನರಸಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 850773562855 00180010102-6488

3640 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 923084807303 52033100440-6189

3641 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮಯಕ್ುಮಾರ ಆರ್ ಎಂ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 540783647870 52010122477-7870

3642 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂ ಟಿ ಮುಕುಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 207875629177 52010122485-6037

3643 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಟಿ ನೆೋರಲಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 57/2,54/3,55,56/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 712354783849 00180010102-2297

3644 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಸಾವಮಿ ಪಿ ಎಸ್ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 93/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 665904077881 52010107137-7596

3645 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಣಣ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 103 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 795294902823 52010107138-3294

3646 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸಾದ್ ಕೆ ಡಿ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 148 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.06 0.0007 375832885739 52010107141-3411

3647 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮಯಣಣ ಕೆ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 174 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 464282603090, 52010107141-3428

3648 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಮಲಮಮ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 39/2,88,37/9,17/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.94 0.0223 570507177203 02170010100-6559

3649 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರಯಯಗ್ೌಡ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 114,36/1,26/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 583172969075 2170010100-3893

3650 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಜನಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ನೆೋರಲಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 4/1,5/1,6/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.79 0.0205 368518557856 1079210000-3381

3651 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆೋಶವ ಎಸ್ ಕೆ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 32,33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 342889005979 10844100005781

3652 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೊೋಹನ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 120,119,119/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 852091750917 1084410101-7371

3653 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದನೆೋಶ ಬಿ ಎನ್ ಹೆರಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 82/2,88/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 261042949332 33170100000-0959

3654 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯೋಗೋಶರಾವ್ ಕೆ ಬ ಂಸಲ ಸುರುಳಿೋಬಾಳೆಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 942595568426 57110101-9617

3655 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಬಿ ಟಿ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0046 219813688868 057110103-4528

3656 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಟಿ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 85/2,85/3,84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0138 904470643246 05711010-11515

3657 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಂಗಮಮ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 184-121 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0073 267883166195 7622500100-414901

3658 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋಕಾಂತ ಬಿ ಜ್ಜ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 421 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 980088735518 7622500100-168901

3659 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹಾಲಪಪ  ಕೆ ಟಿ ನೆೋರಲಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 39820485-3954 762250010049-7401

3660 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರವಿೋಣ ಎಸ್ ಕೆ ನೆರಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 152/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 704580053593 762250010029-8801

3661 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ ಪಾ ಆರ್ ನಾಯಕ್ ಶ್ರುಪತಿ ಕ್ಸಬಾ 31,57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 903933289624  762250010018380-1

3662 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ನಾಯಕ್ ಶ್ರುಪತಿ ಕ್ಸಬಾ 33,34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.58 0.0310 748056287526  762250010006380-1

3663 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಎನ್ ಹೆಚ್ ನೆರಟ ರು,ಯೋಗನರಸಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 72/2,74,26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0047 860927036596 64005714684

3664 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮುಕ್ುಂದ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 78,78/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 370912659677 6404978-1344



3665 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಯಡೆೋಗುಡೆಡ ಕ್ಸಬಾ 89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 794849554558 2013218-5899

3666 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕಾತಿಯಕ್ ಹೆಚ್ ವಿ (ಜ್ಜಪಿಎ) ಪದ್ಾಮ ಯೋಗನರಸಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 59,60,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 782410944584 5403227-7317

3667 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಎಂ ಎಸ್ ಹಿರೋಸರ ಕ್ಸಬಾ 19p2,21p6,22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 861574859158 32144844692

3668 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಡಾಕ್ಪಪಗ್ೌಡ ಜ್ಜ ಸಿ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 846528541342 6411325-1247

3669 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಕ್ ಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 113/1,114 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 815298682973 5404968-8283

3670 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಲಂಗಪಪ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 264654397212 057110102-5274

3671 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯೋಗೋಶ ಬಿ ಆರ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 185 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 754917520326 52010122475-2800

3672 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಬಿ ಎಮ್ ಹೆರಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 105/4,107/1,96/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 361097307223 762250010124-9801

3673 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ೋನಪಪ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 55,64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 206265676699 1908220016-5365

3674 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುಂಡಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಪಿ (GPA ದ್ತ್ಾುತಿರ ಕೆ ಜ್ಜ) ಕೆ ೋಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 78/3,18/3,18/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.56 0.0187 603517754371 54049684-357

3675 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಡಿ ವಿ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 838151799394 762250010050-3901

3676 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುರುಷ ೋತುಮ ಹೆಚ್ ಪಿ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 230 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 34198654-4436 19082200-42926

3677 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಬಿ ಎಸ್ ಕಮಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 29,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.0162 608829966353 057110100-7453

3678 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧನಂಜಯ ಎಮ್ ಎಸ್ ನೆಲಲಸರ ಕ್ಸಬಾ 43427 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 950651613282 520101224905-5763

3679 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಯಯಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ
69,64/3,66,69,105/3,105/

5,108/2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 836636530322 057110100-2837

3680 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಕೆ ಪಿ ಕ್ಡೆೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 36/2,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 2967 5871 6848 02170010100-3048

3681 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಲ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 65/6,75/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 779161896760 0571101016-744

3682 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಣಣಪಪ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 28,17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 21786995-7523 19082200-239353

3683 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರುಕಮಣ್ಯಮಮ ಟೆಂಕ್ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 43125 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0103 277221426277 1079210101-3232

3684 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಸಿ ಎಂ ಬಿಳುರ್ಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 529791288536 14560101100-1927

3685 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರೋಶ ಸಿ ಎಂ ಬಿಳುರ್ಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 364132053035 05621010-15582

3686 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿೋಶ ಕೆ ಡಿ ಮಿಟಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 149/2,146/4,146/2,148 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 933037162699 5210107141-9884

3687 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹಿರಿಯಣಣ ಜ್ಜ ಜ್ಜ ಗೋರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 990919760960 10082200228474

3688 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಎ ಪಿ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 394060865150 52010122479-2411

3689 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹೆ ಸಕೆ ಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ
22/15,22/7,22/12,22/4,22/

5,22/11,21/2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0125 703871138384 520101071420459

3690 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿ ಕೆ ಆರ್ ಹೆರಬಯಲು ಕ್ಸಬಾ 128 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 385960172521 64002474621

3691 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಹೆರಬಯಲು ಕ್ಸಬಾ 128 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0062 562923035296 64162836205

3692 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಯಯ ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 115/1,119/26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 978135004080 64025532577

3693 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಷ್ುಣಮ ತಿಯ ಒ ಟಿ ಬ ಬಿಿಹಿಂಚುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 15/3,13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 902237998362 1079210000-1597

3694 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಸಂತಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ಎಂ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 157/3,158/,169 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 459955340293 057110103-0339

3695 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುಭಟ್ ಕೆ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 160161162 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.0146 998216646540 539010100-0397

3696 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41168 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 9481064662 1908220017-7250

3697 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮರಿಯಪಪ ಗ್ೌಡ ಯೋಗನರಸಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 49,44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0022 233783953703 7622500100-931201

3698 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಎ ಹೆರಬಯಲು ಕ್ಸಬಾ 28,15,3,4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 656639822776 64049435882

3699 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ಹೆಚ್ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0082 543714837526 19082200-202049

3700 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವಪಪ ಬಿ ಜ್ಜ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 574688767071 76225001015500-01

3701 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 268 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 361395632423 19082200-226206

3702 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾರದ್ ( GPA ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಜ್ಜ ಟಿ) ಲಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ಸಬಾ
40/7,40/3,40/5,37/2,41/3,

41/8
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 275985301683 54049687405

3703 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 65,56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.39 0.0407 49291599-0278 19082200-168341

3704 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಭವಯ ಬಿ ಜ್ಜ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 549957828456, 1908220025-9831

3705 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಆನಂದ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 212638002411 19082200-212804

3706 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ನಾಯಕ ಟಿ ಕೆ ನೆೋರಲಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 12,14/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0152 999106096931 762250010092-8600

3707 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಪಪ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 167 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0063 258678330040 0571101022-708

3708 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಎಸ್ ಹೆ ಳಲ ರು ಬಟಟಗೋರಿ ಆಗುಂಬ 13,1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 574668712955 655250010000-3201

3709 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸದ್ಾನಂದ್ರಾವ್ ಕೆ ಎನ್ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 96/2,98/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 547066642338 1909220002-2908

3710 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಳಸಪಪ ಪಿ ಸಿ ಶ್ರ ರು ಆಗುಂಬ 118 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 541548129889 64158575144

3711 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿಳುಮನೆ ಆಗುಂಬ 97/2,76/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 726674332803 54049914847

3712 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮರಿಯಪಪನಾಯಕ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 122123111 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.69 0.0084 596879318519 5571101000-220

3713 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಟಿ ಹೆ ಳಲ ರುಬಟಟಗರಿ ಆಗುಂಬ 18,22,25,19,27/25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 317391131544 65525001000-24501

3714 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಕೆ ಎ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 22,315/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0139 435780173724 54049926080

3715 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷ್ಪಪಗ್ೌಡ ಯಡಮನೆ, ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ
5/26,5/28,5/27,2/59,2/29,

9/1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 295708844375 54049687450

3716 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 107103104 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.61 0.0362 JFC2090157 54049928204

3717 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸುದೋವ ಕೆ ಎನ್ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 JFC1545227 1909220001-6579

3718 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿರಾಜ್ ಜ್ಜ ಡಿ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 111 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0086 273425699667 19092200002526

3719 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ಎಂ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 171184 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 505414061472 19092200025-734

3720 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 74,76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 448958532583 54049926115

3721 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 111112 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 928933208607 722500100389201

3722 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಡಿ ವಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 352217149478 19092200030-520

3723 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಡಿ ಪಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 28,29/1,29/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 923620312936 1909220000-2169

3724 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಟಿ ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ
93/3,94,95/2,98/1,98/6,11

3/1,112,101/5
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 457172008954 722500100335201

3725 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಟಿ ಕ್ುಂದ್ಾ ಆಗುಂಬ 27/5,28/P1,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 662884429726 20131989017

3726 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ಎಂ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 76,77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 663042174127 762250010050-3100

3727 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಜ್ಜ ಡಿ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 184185 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0139 264224487779 722500100550401

3728 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಣಣಪಪ ಪಿ ಕೆ ಶ್ರ ರು ಆಗುಂಬ 179 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 855846817520 54032300960

3729 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವರಾಮ ಕೆ ಕೆಸಲ ರು ಆಗುಂಬ 110 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 886335377318 403250010082-3900

3730 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬಬಣಣ ಟಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 10/1,23/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 958528031171 19092200011850

3731 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟೆಟೋಗ್ೌಡ ಎಂ ಎ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 219196178 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 556293383308 1909220000-5869

3732 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 1,116,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 662280006468 403250010032-3800

3733 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಜ್ಜ ಎಂ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0128 943293530702 7622500100-103301

3734 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರ ಕೆ ಜ್ಜ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 918996711121 19092200025715

3735 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಆಚಾರ್ ಬಿ ಡಿ ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 0.25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 549544941172 072250010050-6601

3736 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 31,32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 344149587795 655250010003-9801

3737 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸದ್ಾನಂದ್ ಜ್ಜ ಯಡಗುಡೆಡ ಕ್ಸಬಾ 67,69,88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 911459501950, 571101034-032

3738 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 40/1,36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.47 0.0296 983317469687, 0571101026-526

3739 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಸಂತ ಎಮ್ ಆರ್ ಕೆ ಳಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 4/1,42,43/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0128 327697947476, 54049932334

3740 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 67/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0065 924184312357, 10792100000-280

3741 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 2122175179 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 342256092729, 520101224913-626

3742 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಬ ಬಿಿ ಕ್ಸಬಾ 2/1,2/3,2/4,1/4,1/8,2/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 674541446549 19082200196500

3743 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿ ಬಿ ಎನ್ ಹೆರಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 968130609201 , 64041653739

3744 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪನಾಯಕ ಕ್ವಲೋದ್ುಗಯ ಕ್ಸಬಾ 39,12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 994154614622, 10792100000-579

3745 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಹೆಚ್ ಈ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 104/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 328124449564 64001317976

3746 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಭಾಸಕರ ಎಸ್ ಬಿ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 69/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0240 485274771402 64044061002



3747 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಟಿ ಹೆಚ್ ಮೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.42 0.0145 703638068153 54032276006

3748 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಭ ೋಜಪಪ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಆರಗ ಕ್ಸಬಾ 119,9,8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 858202434560 1800101023507

3749 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಂದ್ರನಾಯಕ ಟಿ ಎಂ ಟೆಂಕ್ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 14/1,14/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.37 0.0404 731440501195 0018001010-20163

3750 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಎನ್ ಎನ್ ಕಮಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 17/1,17/2,17/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.19 0.0383 956157161371, 762250010000-4601

3751 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಹೆರಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0057 970975733079 54049682893

3752 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಟಿ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 242,67/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.84 0.0221 649875192837 54049927539

3753 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುರುಷ ೋತುಮ ಎ ಎಸ್ ಶ್ರುಪತಿ ಕ್ಸಬಾ 8,21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.62 0.0126 787073497953, 7622500100380500

3754 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಕೆ ಎನ್ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 49/5,52/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0118 469176577966, 0452110000-7771

3755 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಿಶಾಂತ ಸಿ ಮುಕು ಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 331520949047, 0452110000-9866

3756 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರೋಮಯಯ ಟಿ ಎಸ್ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35,36,82,76,56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.40 0.0480 600645372308, 1908220016-1407

3757 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಶಾಂತ್ ಇ ಎಸ್ ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ 27/3,81/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.07 0.0248 545021758567, 520101224782-033

3758 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಜಾತ ಕೆ ವಿ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.0188 721267877545, 52010107141-3533

3759 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಎನ್ ಡಿ ಕೆ ೋದ್ ರು ಮುತ ುರು 7/4,9/2,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.80 0.0336 57810663-5706 7622-500100130601

3760 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಹೆ ಳೆೋಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 2,27,28/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.74 0.0209 607705036766 7622500100-503601

3761 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ಕೆ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 112 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 321597807097 7622500101-169001

3762 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರವಿೋಣ ಜ್ಜ ಪಿ ಹಾರ ೋಗ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 1718135 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 30103950-8515 7622500101-301301

3763 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ ಟಿ ಎನ್ ಹಾರ ೋಗ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 215/3,214 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 32971241-6258 7622500100-532601

3764 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾಬಲ ಜ್ಜ ಕೆ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 94,95,96. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 351409338124 7622500100-074101

3765 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಂಗಪಪ ರ್ೈ ಎಲ್ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 770442673040 7622500100-429801

3766 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎನ್ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 42082194-9706 1084410000-2592

3767 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹಾರೋಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 153, 154, 36/2p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 287761688373 1084410100-4979

3768 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 28,17/2,15,14/2,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 60750086-0245 1084410000-4700

3769 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದರೋಶ್ ಕೆ ಎನ್ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 19/2B, 96, 97 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 59821479-4538 1084410100-0292

3770 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹಾಲುಮಹಿಷಿ ಮುತ ುರು 66/3,77. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 798188425797 10844100002528

3771 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಂತಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 34,36/1,35/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 334040288344 64146203747

3772 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಗ್ೌಡ ಬಿ ಡಿ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 81282838-5556 54032308303

3773 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 554029456881 64017589079

3774 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮ ಕ್ಮಮ ತುಂಬುರಮನೆ ಮುತ ುರು 161 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.24 0.0269 60829491-7139 20253268711

3775 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 361644846179.. 64026960136

3776 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 64/2,66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.49 0.0179 242424858307..  5403227450-9

3777 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಪರಕಾಶ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 34/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.38 0.0480 250845016230,, 64075137726

3778 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಶ ಕೆ ಟಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 102/5,16/2,16/5,15/1,26/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 412049496018 37345861067

3779 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಮುನ ಿರು ಮುತ ುರು 21/1,23/17,23/19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.66 0.0199 969060000108,, 64027017101

3780 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಪಪ ಕೆ ಆರ್ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 14/1,14/6, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 382169953263,, 54032275105

3781 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರ ಗ್ೌಡ ಎಂ ಕೆಳಕೆೋರಿ ಮುತ ುರು 26/2,26/3,40,41,46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 935199316732,, 5403227344-7

3782 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶರತ್ ಎನ್ ಪಿ ಕೆ ದ್ ರು ಮುತ ುರು 7/1,9/4,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.08 0.0370 926771065012,, 20022149594

3783 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 31/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.56 0.0307 868977055309 31951229176

3784 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಶ್ ಕಾನುಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 115,180,113/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 272276878877,, 40725001009-979701

3785 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಹೆಚ್ ಎಂ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0098 289576781705,, 4072500100-631301

3786 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗೋತ್ಾ ಕೆ ಳಗ ಮುತ ುರು 44/1,12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0133 932915756111 4072500100-586701

3787 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಶ ಕೆ ಆರ್ ಶೋಡಾಗರ್, ಕೆ ಳಗ ಮುತ ುರು 56,57,58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0133 204189168523 4072500100-377901

3788 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಪಾದ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 185 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 866486259970 40725001000-29801

3789 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧನಂಜಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆದ್ ಿರು , ಮುನ ಿರುಹಳಿಿ ಮುತ ುರು 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0240 549238037402 40725001000-36501

3790 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪ ಎಸ್ ಕೆ ಸಾಲಗಡಿ, ತುಂಬರಮನೆ ಮುತ ುರು 90 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 855990133641 4072500100-389201

3791 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪ ಕೆ ಜ್ಜ ಕೆ ಳಿಗ ಮುತ ುರು
60/8,57/3,58/7,585/10,58/

13,58/17
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 602946101104,, 4072500100-733801

3792 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಭಾಸಕರ ಎ ಎಸ್ ಕಾರಮನೆ ಮುತ ುರು 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 395128703487,, 4072500100-470301

3793 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷ್ಣಭಟ್ಟ ಎಲ್ ಆರ್ ಮೃಗವಧ ಮುತ ುರು 119116 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.0164 509983811606 4072500100-415701

3794 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆ ಸಂದ್ ರು ಮುತ ುರು 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 265494605041 4072500100-286901

3795 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಮೃಗವಧ ಮುತ ುರು 76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 924918627373 4072500100-567601

3796 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಎನ್ ವಿ ಹೆ ನೆಿಕೆರ ಮುತ ುರು 274225 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0138 935000021349 4072500100-407301

3797 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪ ಹೆಚ್ ಪಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0034 980780940872 4072500100-568701

3798 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 85,84,78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0100 808926139655 4072500101-247101

3799 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ  ಬಿ ಬಿ ಹೆ ನೆಿಕೆರ ಮುತ ುರು 114 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 611538716832 4072500100-501401

3800 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಕೆ ಜ್ಜ ಹಸಂದ್ ರು ಮುತ ುರು 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.53 0.0184 294832385403 4072500100-515501

3801 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಪಾಲ ಎನ್ ಕೆ ಹಸಂದ್ ರು ಮುತ ುರು 1/2a,15, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.0167 634314688791 40725001010-99601

3802 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೋಘರಾಜ ಹೆಚ್ ಸಿ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 24/2,5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.78 0.0214 851326923471 4072500100-860701

3803 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಶವನಾರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 44/4,66/2,67/3,13p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 594349843400 4072500100-789201

3804 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಾಸಣಣಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಎನ್ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 38/1,40,26/2,35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 914190080538 40725001000-98901

3805 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ವಿತ ಜ್ ಎಂ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 84,101,114,113/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0112 920914495944,, 4072500100-486501

3806 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಐತ್ಾಳ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 9/1,78/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0138 216220594830 40725001000-96001

3807 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಟಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 30/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 451901392510 4072500100-372401

3808 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದವಯ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 65,66. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 712573382134 4072500100-483701

3809 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸಪಪ ಹೆಚ್ ಕೆ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 112104164 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 746981210745 64127423267

3810 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾರದ್ ಜ್ ಆರ್ ಬಸರವಳಿಿ ಮುತ ುರು 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.07 0.0248 432352403333,, 4072500100-418701

3811 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉದ್ಯ ಶಂಕ್ರ್ ಎ ಆರ್ ಅರಮನೆಕೆೋರಿ ಮುತ ುರು 33,32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.51 0.0480 638985614118,, 4072500100-177801

3812 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಅಡಿಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಟಗ್ಾರ ಮುತ ುರು 274 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 930815381059 4072500100-164901

3813 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0092 433171906313,, 4072500100-574601

3814 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು  280, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 608227808251,, 40725001011-86901

3815 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಎನ್  ಎಸ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 25,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 567115271955 4072500100-167601

3816 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪಗ್ೌಡ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 333025975724 4072500100-934901

3817 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸದ್ಾಶ್ವಭಟ್ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0264 485576060486 40725001000-76601

3818 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಎಂ ಡಿ ಸಾಲಗಡಿ, ಹೆ ಳೆಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 37/2,37/5. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 256711271388 4072500100-459501

3819 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಶವತಕ್ುಮಾರ ಯು ವಿ ಅಂಗಳಗ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 3431191126371 4072500100-468601

3820 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಯು ಎಂ ಅಂಗಳಗ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 3/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0156 604971760274 4072500100-463401

3821 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಘುನಾರ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂಗಳಕೆ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 77,79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 884485754569 4072500100-534901

3822 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದನೆೋಶ ಎಸ್ ಸಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 953224299738 4072500100-417601

3823 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹೆ ಳೆಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 77,65/1,66. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0023 242032167047 4072500100-425701

3824 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಕೆ ಹೆಚ್ (GPA  ಮಂಜಮಮ) ಹೆ ಳೆಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.51 0.0181 806844447676.. 4072500100-394601

3825 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 34,32,22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 320769065510,, 4072500100-643701

3826 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ಎಂ ಹೆ ಳೆೋಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 69/5,3/P1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.38 0.0475 475164715172 4072500100-345101

3827 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪ್ರೋಮಮಮ ಶೋಡಾಗರ್ ಮುತ ುರು 8/2, 7/6, 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 685494991272,, 4072500100-252601

3828 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೊೋಹನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 342667751676 4072500100-617601

3829 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸನಿ ಕೆ ಜ್ಜ ಪಟಲಮನೆ ಮುತ ುರು 20,60/2,60/3,71/P2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 450895307032 4072500100-431601

3830 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಪಟಲಮನೆ ಮುತ ುರು 44,73,68,58,57,56,40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0108 792359493347, 4072500100-845701



3831 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮುನ ಿರಹಳಿಿ, ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 35/4,36/2,37. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 939716455569 4072500100-991001

3832 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಜಮಮ ಪಟಲಮನೆ ಮುತ ುರು 87,89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 893542594515 4072500100-272301

3833 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹುಲಮಂಡಿ ಮುತ ುರು 22,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.41 0.0169 563295750673,, 4072500100-419301

3834 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯಮ ತಿಯ ಬಿ ಆರ್ ಕ್ಟಗ್ಾರು,ಪಟಲಮನೆ ಮುತ ುರು 45,48. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 864953179927 4072500100-300801

3835 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲ ೋಕೆೋಶಮಮ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 34185 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.53 0.0424 485309239662 4072500100-568001

3836 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಶ ಕೆ ಟಿ ಕ್ ಳ ರು ಮುತ ುರು 45/1,65/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 253069625565 4072500100-635001

3837 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮಯಯಯಹೆಗಡ ಎಂ ಎಲ್ ಅಂಗಳಗ ಡಿಗ,ಶೋಡಾಗರು ಮುತ ುರು 108 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.65 0.0198 640475129332 4072500100-10025

3838 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬಬರಾವ್ ಕೆ ಟಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 840296169562 4072500100-000701

3839 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಪಿ ಕೆ ಪಟಲಮನೆ ಮುತ ುರು 5,59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 874980418831 4072500100- 416101

3840 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೊೋಹನ ಎನ್ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 103 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 684953918071,, 4072500100- 385601

3841 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ಾರವತಿ ಅಂಗಳಕೆ ಡಿಗ ಮುತ ುರು  19/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 775615425975 4072500100-448201

3842 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಶೋಖರ ಎಮ್ ಜ್ಜ ಮುನ ಿರಹಳಿಿ, ಮುತ ುರು 49/1, 49/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.29 0.0155 665662646336,, 4072500100-376401

3843 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ  ಪಿ ಎಸ್ ಪಟಲಮನೆ ಮುತ ುರು 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 541362579364 4072500100-393201

3844 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 250366412401 4072500100377400

3845 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 255/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 823004649110,, 4072500100-933201

3846 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋಕಾಂತ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಆರ್ ಶೋಡಾಗರ್ ಮುತ ುರು 14/4. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 552928114127,, 4072500100-571601

3847 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನವಿೋನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ಳೆಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 60267 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 510188355853,, 4072500100-510801

3848 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 559986977855.. 4072500100-683801

3849 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪಚಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 9,17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.25 0.0270 460079705844 4072500100-407201

3850 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸರಾವ್ ಬಿ ಆರ್ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 99,95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0124 720918343737 4072500100-413401

3851 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಪಪ ಎ ಸಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 21,14/3,20,143,46/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 698927061994 4072500100-936401

3852 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿೋತ್ಾರಾಮ ಭಟಟ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 102/8,97/1,96/p4,102/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0108 935652374391, 4072500100-111301

3853 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಮಮ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 240 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 406993382310 4072500100-567901

3854 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುದ್ತು ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ವಿ ಕ್ುಡುವತಿು ಮುತ ುರು 60,58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 598957111713,, 4072500100-466001

3855 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂಗಳಗ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 14,13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0086 686552064948 4072500100- 798701

3856 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸದ್ಾಶ್ವ ಜ್ಜ ವಿ ಪಟಲಮನೆ ಮುತ ುರು 123/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.53 0.0184 642502398704,, 4072500100-547701

3857 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಷ್ುಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 25/3,28/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 673667914274 4072500100-799401

3858 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದನೆೋಶ ಹೆಚ್ ಬಿ ಅಂಕನಕ್ಟೆಟ ಮುತ ುರು 54/2,54/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.0154 278053514505,, 10560101000-2625

3859 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದವಾಕ್ರ ಕೆ ಜ್ಜ ಹಸಂದ್ ರು ಮುತ ುರು 212-215,257 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.54 0.0185 396652951326 3317010000000-35

3860 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಬಿ ಪಿ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 87/1,86/1,88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 337627625139,, 10560124100-0379

3861 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಪುಲಲ ಎಲ್ ಕೆ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 6,13,15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 454143139637 105601011000312

3862 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮುಕ್ುಂದ್ ಬಿ ವಿ ಬಾಣಂಕ ಮುತ ುರು 16/1,6/2,2/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 448200123162,, 10560101000-3612

3863 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸವಿತ ಯು ಎಂ ದೋವಂಗ ಮುತ ುರು 4,11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.0161 999581409948 10560101100027

3864 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿಮಮ ಹಾರ ೋಗ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 18,11,28,12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 670445611503,, 105601011000007

3865 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಕೆ ಕೆ ಕರಣಕೆರ ಮುತ ುರು 274-127 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 411406264020 105601011000-780

3866 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಹಮಣಯ ಐ ಎನ್ ಇಂಗ್ಾಲದ್ದ ಮುತ ುರು 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 677280645591 105601010003625

3867 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಪುಲಲಚಂದ್ರ ಕೆ ಜ್ಜ ಇಂಗ್ಾಲದ್ದ ಮುತ ುರು 57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0133 439698625538,, 3911000100-132083

3868 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಜವಲ ಎಂ ಪಟೆೋಲ್ ಬಸವಾನಿ,ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು
272/1p,276/2,277/3,278/1

,277
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.42 0.0170 901380591758 13820101100-1989

3869 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೊೋಹನ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 274 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 365271950332 13820101100-0146

3870 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಭಾಸಕರ ಜ್ ಎಂ ದೋವಂಗ ಮುತ ುರು 275-276 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 843941377772 1382010100-02010

3871 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಟಿ ಆರ್ ಆಲಮನೆ, ಕ್ ಳ ರು ಮುತ ುರು 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 233758241045 105601010002800

3872 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷಿಮ ಎಂ ಮಹಿಷಿ ಮುತ ುರು 71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.0157 888993559590,, 1095210100-8373

3873 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಆರ್ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 74,93 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 994119780905 10844100000412

3874 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕ್ಳಗ್ಾರು ಮುತ ುರು 274 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 883255525833,, 108441010-37667

3875 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎ ಎಸ್ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 35,26P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 520588839395.. 1084410000269-1

3876 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಡಿ ಸಿ ದ್ಬಬಣಣಗದಿ ಮುತ ುರು 103104 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0152 329528718140 108441010-13472

3877 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸಪಪ ಎ ಸಿ ಅಂದ್ಗೋರಿ ಮುತ ುರು 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 722885679835 2006786-4136

3878 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 132/3,4/6. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 981861564151,, 20040278209

3879 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಂದ್ರ ಕೆ ಆರ್ ಹಸಂದ್ ರು ಮುತ ುರು 2/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 347554528374 64161364504

3880 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 241022929144 54032273492

3881 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಜ್ಜ ಪಿ ಗುರುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 58/1,51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0024 742264820196,, 2025340-7586

3882 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ನ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 3/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.23 0.0388 982954770004 31951217194

3883 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸುದೋವ ಇ ಟಿ ನಿೋರಹಕ್ಕಲುಜ್ಡುಡ ಮುತ ುರು 146,86P,47/3B. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.07 0.0248 358396937649,, 64065965300

3884 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5.40 0.0480 877134143895 64070304409

3885 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಎಂ ಡಿ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 42-14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 895841179887 2005951519-5

3886 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರವಿೋಣ್ ಕೆ ಜ್ಜ ಇಂಗ್ಾಲದ್ದ ಮುತ ುರು 38,1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 649694816150,, 64195909129

3887 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜ್ೋಶವರಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 75,8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 212221840787 19082200257784

3888 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎನ್ ಬಿ ಹರಳಿೋಮಠ ಮುತ ುರು 16/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 510029857489 19082200185954

3889 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 216 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 590440739795 23751570000902

3890 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಶವನಾರ್  ಬಿ ಆರ್ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 15/1,140,139 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0057 498322554570 4072500100-572901

3891 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮುರುಳಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0442 215714952363 7622500100-297501

3892 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಬಿ ಎನ್ ಇಂಗ್ಾಲದ್ದ, ಆಲಮನೆ ಮುತ ುರು 274 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.71 0.0205 284324860305 7622500100-537901

3893 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಾರುಕೆೋಶ್ ಎನ್ ಎಸ್ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 99-96,102,108. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0442 950442889764 7622500101-399801

3894 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಮಾ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.89 0.0227 450756634813 057710100-7448

3895 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೃಂಗೋಶವರರಾವ್ ಕೆ ಎಸ್ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 502579259005,,  0577101000-618

3896 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಟಿ ಹೆಚ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 115 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 831034656321,, 0577101005-144

3897 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಗ್ೌಡ ಕೆ ಪಿ ಕೆ ೋಳ್ಾವರ ಮುತ ುರು 10,11,13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 378017053747,, 0577101000-719

3898 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಎಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ಗರ, ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 1/4,1/2,1/3,2/4,4/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0143 229306113638  057710100-5547

3899 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಮಮಯಯಗ್ೌಡ ಎ ಜ್ಜ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0127 946010516866..  0577101 00226-4

3900 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಗ್ೌಡ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 14,27/4,15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0084 468108597415,, 057710100-2315

3901 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕಾಡಪಪಗ್ೌಡ ಎಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 274-280 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.0139 315220071953  0577101000-285

3902 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಇಂದ್ದರಮಮ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 924391880600,, 057710100-5152

3903 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಳಿಮಮ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 975283389145,, 057710100-7831

3904 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 152,17,47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 707767729738,, 057710100-1534

3905 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಜ್ಜ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 105 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 724736772166 0577101000-954

3906 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ
ತಿೋರ್ಯಮುತ ುರು,ಹೆ ಸಅಗರ

ಹಾರ
ಮುತ ುರು 51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.63 0.0316 744425998145 057710100173-6

3907 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿ ಜ್ಜ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 87 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 522352671578 057710100-2861

3908 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಬಿ ಎಂ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 16.17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 490888647210 105601010005076

3909 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ಟಿ ಅಂಗಳಗ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 997197621762 105601010005078

3910 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅಂಗಳಗ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 40,41,42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 426107008052 105601010005080

3911 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಂದ್ರ ಬಿ ಎನ್ ದೋವಂಗ ಮುತ ುರು 274,262/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 961365909488 1056010003703

3912 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಂದ್ರ ಕೆ ಆರ್ ಕೆರಿಕೆೋರಿ ಮುತ ುರು 29/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 814724836141 105601011000051

3913 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪಗ್ೌಡ ದೋವಂಗ ಮುತ ುರು 160 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0112 881143082470 105601010000049

3914 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ವಾಟಗ್ಾರು ಮುತ ುರು 23, 26, 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0100 335441147398 105601010001540

3915 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರ್ೋಣ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಾಣಂಕ ಮುತ ುರು 1,21,4. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 633007797304 105601010004704



3916 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಾಂಡುಶಟಿಟಗ್ಾರ ಕ್ ಳ ರು ಮುತ ುರು 100,99,91,62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 393604371326 105601010003499

3917 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾ ಎ ಡಿ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 11/1,7,15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 925222538960 105601010003336

3918 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ಪತಿಯ ಬಿ ಸಿ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 730530696503 105601010004224

3919 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪ ಬಿ ಆರ್ ದೋವಂಗ ಮುತ ುರು 54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0109 386619223835 105601010003617

3920 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಈ ಹಾರ ೋಗ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 86,65,70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0072 240700114356 105601011000321

3921 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ುಳ ರು ಮುತ ುರು 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.0204 577609388502 105601010004123

3922 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 178 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 461827481150 105601011001064

3923 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಎಂ ಎಂ ಕ್ ಳ ರು ಮುತ ುರು 66,62,65,14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.43 0.0172 852226191013 105601011000454

3924 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಬಳಿಂಗ ಮುತ ುರು 32,33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0084 656055080707 105601010004489

3925 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಎಸ್ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.0160 263453673533 105601010001382

3926 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹರಿೋಶ ಬಿ ಆರ್ ಹೆ ನೆಿೋಕೆೋರಿ ಮುತ ುರು 128,78,4,13. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 614121689856 105601011000003

3927 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿ ರ್ೈ ಶೋಡಾಗರ್ ಮುತ ುರು 119121122 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.0167 600878756016 105601010002197

3928 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಬಿ ಎಸ್ ಶೋಡಾಗರ ಮುತ ುರು 49,52/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.49 0.0480 329760985213 105601010001936

3929 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಯಪಪ ಎಂ ಹೆಚ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 3,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 481821444338 105601011001501

3930 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಪಪ ಜ್ಜ ಸಿ ಹಾರ ೋಗ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 5, 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 265789943075 19082200218023

3931 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಭವಾನಿ ಸಿ ಎನ್ ಬಳಗಟೆಟ ಮುತ ುರು 17,47/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.56 0.0187 649901607496 19082200187702

3932 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪ ಎ ಪಿ ಅಂದ್ಗೋರಿ ಮುತ ುರು
47/1,14/2,14/4,6,11,19,21

,52,141
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 527078929648 19082200-162770

3933 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವದ್ಾಸ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹರಳಿಮಠ ಮುತ ುರು 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 756226714902 19082200192020

3934 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿನಯ್ಸ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪಟಟಲಮನೆ ಮುತ ುರು 23,26,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 687750380743 1800101015628

3935 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವಪಪ ಕೆ ಟಿ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 413415709908 64083156239

3936 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 26/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.0228 793889530671 520101224875961

3937 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಟಿ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 254 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 925352508686 1800101002618

3938 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವರಾಜ ಡಿ ಕೆ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 13/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0095 276218636583 520101224839752

3939 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮುತ ುರು 101,95/3,95/8,99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 286693220463 1800101010842

3940 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಪ್ೋಂದ್ರ ಎಂ ಬಿ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 0.0191 328963541519 520101254268189

3941 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ುಗಗಮಮ (GPA ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಎ ಟಿ ) ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 920365241383 520101224724181

3942 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರ ಟಿ ಹೆಚ್ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 274-227 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.0160 502056462160 1800101032380

3943 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ  ಟಿ ಮೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 64,68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 867644035241 1800101028867

3944 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಎಸ್ ವಿ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 908101187637 520101224731927

3945 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಟಿ ಎಲ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 871004251086 1800101022240

3946 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಬಿ ಪಿ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 89/2,79/1,24/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.55 0.0186 534143457898 1800101011784

3947 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಸಿ ಎಸ್ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 13/1,10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 658706380356 520101224873403

3948 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯಲಕ್ಷಿಮ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 79/1,88. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 550922099183 520101224806544

3949 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ಅಡಿಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಾಲಗಡಿ,ಕ್ಟಗ್ಾರು ಮುತ ುರು 88,86/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0156 258682901062 520101224758310

3950 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಆಶ್ರೋತ ಬಿ ಆರ್ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 30,31/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.29 0.0275 9448 3670 2265 057710100-8604

3951 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದನೆೋಶ ಎಸ್ ಡಿ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ, ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 55,56,57,58. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0133 736311681175 057710100-4860

3952 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಮಮ ಅತಿುಕೆ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 31/2,31/3,31/4,31/7,42/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0127 794303284327 577108007692

3953 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಸಾವಮಿ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 38/5,35/2,4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 677683748968..  057710100671-2

3954 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರಭಟಟ ಎ ವಿ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 9201 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 618003299058 057710100-1969

3955 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಶ ಎ ಬಿ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 23,26/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 620534847242 057710100-6800

3956 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರೋಶ ಎಲ್ ಸಿ ಲಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಮುತ ುರು 111-112,131 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.0146 546654382171 057710100-5391

3957 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ  ಬಿ  ಜ್ಜ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 259-261 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0115 258036611351 0577101000-590

3958 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಾಸಪಪ ಟಿ ಡಿ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 98529106840 057710100 -4832

3959 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ುಗಗಪಪಗ್ೌಡ ಎಂ ಆರ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 558546092952,, 057710100-1931

3960 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಂಗಪಪ ಕೆ ಎಂ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 107,24,49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.45 0.0139 905345738428 152810100002-7

3961 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಭಾಸಕರ ಉಪಾಧಾಯಯ ವಿ ಸಿ ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 248 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 933783428872 0577101000-294

3962 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಂತ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಶುಂಠಿಕ್ಟೆಟ ಮುತ ುರು
60/2,60/7,58/11,58/9,58/1

5,58/16
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0240 641085166763,, 057710100-3275

3963 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಎಮ್ ಆರ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 47/4,47/3B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0116 352043496418,, 0577101000-997

3964 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಯಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 50/3,151/1,151/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 679634013887 05711010-29589

3965 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಡಿ ಸಿ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.0139 919003903297 057110101-9373

3966 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಎನ್ ಕೆ ಹಸಂದ್ ರು ಮುತ ುರು 66/4,62/15,6/1,80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 309103318448,, 057610100-7457

3967 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಮಮಯಯ ಎಸ್ ಎಂ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮುತ ುರು 15/1,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.79 0.0334 316890947913,, 40725001011-43501

3968 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶ ಕೆ ಆರ್ ಶೋಡಾಗರ್ ಮುತ ುರು 274 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 676002474195,, 4072500100-650501

3969 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪ ಜ್ ಪಿ ಶೋಡಾಗರ್ ಮುತ ುರು 46/2,46/1,38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0080 451216575896,, 4072500100-634801

3970 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಬಸ ಮುತ ುರು 6/4,13/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 544401836487,, 152810100-2518

3971 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಜ ಎಂ ಎಸ್ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 81,27,63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0115 514919585796 1528101002982

3972 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರತಿ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ುಂಟವಳಿಿ ಮುತ ುರು 154 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0152 264586623802,, 520101224730-386

3973 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ಾರವತಿ ಹೆ ನೆಿಕೆರ ಮುತ ುರು 49,46,51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 0.0191 981046006713 407250010094970-1

3974 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿ ಪಿ ಕೆ ಪಟುಲಮನೆ ಮುತ ುರು 9/2,8/2,8/1,7/3,7/3,9/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 749247499334 4072500100-664701

3975 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯಶ ೋದ್ಮಮ ಹೆ ಳೆಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.25 0.0270 727561715405 4072500100-390101

3976 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರದ್ದೋಪಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಎಸ್ ಮುನ ಿರಹಳಿಿ ಮುತ ುರು 40/5,40/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.01 0.0241 902522977040 4072500100-711001

3977 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರೋಶ ಕೆ ಮೃಗವಧ ಮುತ ುರು 76,77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 492878201933 4072500100-685001

3978 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0127 796401990199,, 4072500100-624101

3979 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಾಮವತಿ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 249140145 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0107 668784636444,, 40725001012-22501

3980 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾನಿಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 49,50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 301554716595 4072500100-301601

3981 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಹೆಚ್ ಪಿ ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಮುತ ುರು 41,43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 919380552652,, 4072500100-571801

3982 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0034 355671609592 4072500100-627101

3983 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಹೆಚ್ ವಿ ಪಟುಲಮನೆ ಮುತ ುರು 16, 121 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.0162 334987330657 4072500100-133201

3984 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ಬಳಿಂಗ ಮುತ ುರು 84,6/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0126 704134925705 4072500100-569301

3985 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 121,122/2,119. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0080 355671609592, 4072500100-627101

3986 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕ್ಟಗ್ಾರು ಮುತ ುರು 145/3,115/1,114 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 315751350332 4072500100-412801

3987 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 102/7, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 458171898978 40725001010-12101

3988 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಶ್ಧರ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 173-147,151,176 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 402037226143 4072500100-276201

3989 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಗ್ೌಡ ಶೋಡಾಾರ್ ಮುತ ುರು 102 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 541950285330.. 4072500100-393301

3990 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾರ ೋಗ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 13,10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.52 0.0302 745301005420 1800101010981

3991 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಘ್ಿೋಶವರ ಹೆಚ್ ವಿ ಪಟುಲಮನೆ,ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 916399163986 520101224745201

3992 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗನಾಿರ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 34/1, 34/2, 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 824926073356 520101224765211

3993 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಕೆ ಟಿ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 55,56,39/2,28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 395481381254 00180010100-9136

3994 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಗ್ೌಡ ಹರಳಿಮಠ ಮುತ ುರು 131-167 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0115 650154820124 1800101022218

3995 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಡಾಕ್ಪಪ ಟಿ ಓ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 100-105 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.53 0.0184 254195836744 520101224794686

3996 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣಭಟ್ ಎ ಟಿ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು
2/3,83,27,55,43,33,48,36,

19/1,32,35
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.56 0.0187 496271527789 520101224849383

3997 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂಧರ ಹೆಚ್ ಸಿ ದ್ಬಬಣಣಗದಿ ಮುತ ುರು 132/3,2/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 610507038403 520101224778291

3998 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ಎ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 87,89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 715360983947 520101224794473

3999 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಎ ಟಿ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 66,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0090 887681054751 520101224724181



4000 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಸಿ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 10/P1,9/P2,11/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0056 480834116486 0018001010-15201

4001 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 119,34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.0258 587714110189 00018001010-11295

4002 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ  ಪಿ ಎಸ್ ಪಟುಲಮನೆ ಮುತ ುರು 27/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0139 355628904541 520101224796409

4003 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಕೆ ಡಿ ವಾಟಗ್ಾರು ಮುತ ುರು 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 213827576868 105601011000645

4004 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗೋತ್ಾ ಟಿ ಆರ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 94, 95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 594396758267  057710100-5866

4005 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮಾನಂದ್ ಬಿ ಡಿ ದೋವಂಗ ಮುತ ುರು 63-48. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0128 487338077351 577101005089

4006 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪ ಟಿ ಓ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 116 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.0166 670000202028 0577101000-631

4007 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರ ಎ ಎಸ್ ಬಸವಾನಿ,ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 7/2, 7/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 0.0191 484998438641 057710100-5280

4008 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 355064063413 057710100-2094

4009 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಬಿ ಹೆಚ್ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 131 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0062 450582482294 057710100-4778

4010 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗೋತ್ಾ ಹಾರ ೋಗ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 282228 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 887556247755 057710100-6419

4011 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 49, 25/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 527703241536 057710100-1215

4012 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಂಚಚೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 38,39,40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.0157 889723647793 577101008191

4013 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಟಿ ವಿ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 198 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 911900571114 057710100-3955

4014 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲ ೋಕೆೋಶ ಐ ಎಂ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 3,4,63p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0156 653194932067 057710100-3574

4015 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆೋಶವ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 50,54,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 929692788411 057710100-4681

4016 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಹೆಚ್ ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 43,46,7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.0254 948842360948 057710100-0611

4017 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಕ್ಷ್ತ್ಾ ಜ್ಜ ಎನ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 8,9,10,13,21,22,114 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 247459967942 05770100-6248

4018 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎ ವಿ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 202 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 656586901507  057710100-2195

4019 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಶ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 269-271 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 906754990102 057710100-4775

4020 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಕ್ಂಠ ಹೆಚ್ ಓ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 49/2,50. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.02 0.0242 577287427096 057710100-4623

4021 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾಲನಿ ಎಂ ಡಿ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 66/1,66/2,66/3,107 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 754400188152 057710100-4106

4022 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದವಾಕ್ರ ಎಂ ಪಿ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 384348868923 057710100-8168

4023 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಮಮಯಯಗ್ೌಡ ಎಂ ಆರ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 115 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 434688198654 0577101000-379

4024 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿ ಟಿ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 47,73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0139 816433419903 057710100-5436

4025 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪ್ರೋಮ ಹೆಚ್ ಸಿ ಹುಲುಲಕೆ ೋಡು ಮುತ ುರು 15,14. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 411647412125 057710100-7918

4026 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಎಸ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 11,38. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0115 294561770571 4072500100459700

4027 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಭಾಸಕರ ಎಮ್ ಆರ್ ಮಧುಗರ ಮುತ ುರು 79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 620359977635 057710100-8945

4028 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಶವನಾರ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 6,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 883733411161 152810100-0059

4029 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ಾರವತಿ ಕೆ ವಿ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 5,9,2,12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.0167 585512299617 1528101000597

4030 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 198 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 540911734653 1528101001350

4031 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 128 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0118 223396325308 1528101002845

4032 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಜ್ಜ ಆರ್ ಕ್ಬಸ ಮುತ ುರು
52/3A,59/3C,50/2,48,50/4

.
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 985592455729 152810100-3174

4033 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಜ್ಜ ಆರ್ ಕ್ಬಸ ಮುತ ುರು 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 331771682978 152810100-1992

4034 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಜ್ಜ ಆರ್ ಕ್ಬಸ ಮುತ ುರು 7,38. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 401553294817 1528101000-454

4035 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 48/1,49/1,12/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.53 0.0304 697921217111 057110103-2114

4036 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸಪಪ ಶೋಡಾಗರ್ ಮುತ ುರು 77,64/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 390094370549 57110102-8319

4037 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವರಾಜ ಡಿ ಸಿ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 115 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 762966422248 057110100-4705

4038 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 55,56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.83 0.0340 661564366047.. 057110103-0361

4039 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಐ ಸಿ ಗಡಿಕ್ಲ್ ಮುತ ುರು 167,147,143,85, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 359452613434 057110101-8630

4040 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅರುಣ್ಾಚಲ ಅಡಿಗ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 5,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0131 387385842683 05711010-14177

4041 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಗಡ ಕೆ ಟಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 324735651651 057110101-9531

4042 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮೋಯಶ್ ಬಿ ಎಲ್ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 55/1,56/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 218142373834 057610100-4928

4043 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿೋತಮಮ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 227976644761 057610801-3528

4044 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.29 0.0275 911577566302 057610100-6658

4045 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುವಾಚಾರ್ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 38/1P,25/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 839313969260 05761010-10835

4046 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಯಯ ಎ ಎಲ್ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 35-36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0117 322091976397 138201011000649

4047 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಂದ್ರ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ ಳ ರು ಮುತ ುರು 241 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 514122325889 138201010004768

4048 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮನು ಬಿ ಜ್ ಬಳಗಟೆಟ ಮುತ ುರು 50/P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 969780519599 105601010004553

4049 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತ್ಾರಾನಾರ್ ಎಂ ಪಿ ಮಹಿಷಿ ಮುತ ುರು 62/7,62/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0124 598796022015 102301010001643

4050 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಅಡಿಗ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಾಲಗಡಿ,ಕ್ಟಗ್ಾರು ಮುತ ುರು 53,45/2,49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.0161 704849751206 4072500100164700

4051 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಇಂದ್ದರಮಮ ಮುನ ಿರಹಳಿಿ ಮುತ ುರು 159-286,118,205,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0127 852284242908 4072500100-296801

4052 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಕೆ ವಿ ಮುನ ಿರಹಳಿಿ ಮುತ ುರು 179 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 770230384676 4072500100-418601

4053 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಎಸ್ ಹೆ ಳೆಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0140 347055840690 577101005663

4054 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪ ಟಿ ಆರ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 73132 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.91 0.0229 771140308754 057710100-4984

4055 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸಾಚಾರ್ ಬಿ ಕೆ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0127 787091382397 54032275558

4056 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಪಿರೋಯ ಹೆಚ್ ಕೆ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 7,62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 1084410000-5799

4057 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 40,52,46,26,53. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 611077525684 19082200177188

4058 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪಗ್ೌಡ ಹಸಂದ್ ರು ಮುತ ುರು 7/4. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0065 621972961057, 4072500100585800

4059 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಶವನಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 883733411161 152810100005-9

4060 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 228,76/3,76/6,76/4. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 682559102237, 57710100137-1

4061 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಜ್ಜ ಜ್ಜ ಬಳಗಟೆಟ ಮುತ ುರು 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 428395495849 108441010-36710

4062 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಟಿ ಆರ್ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 717172590799, 20179879407

4063 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸುದೋವಮ ತಿಯ ಎನ್ ಎಸ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0140 696196050313 407250010000-1401

4064 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಶ ೋಕ್ಕ್ುಮಾರ ಎನ್ ಎಸ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 64,66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 801207881429 4072500100-303401

4065 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಐತ್ಾಳ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 130,54,169 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.53 0.0184 840785631030 1528101000-024

4066 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ುಸುಮ ಎನ್ ಎಸ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 540996565652 520101224756-938

4067 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎನ್ ಎಸ್ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 552193168958, 1908220027-3600

4068 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಭಟಟ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0240 993614973240 40725001000-39501

4069 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯಮ ತಿಯ ಎನ್ ಕೆ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 8/1,9/4,7/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0118 889171834190 19082200186189

4070 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಕರಣಕೆರ ಮುತ ುರು 121,16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 910765530044 520101224877-522

4071 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.0228 663567379964 37127147-266

4072 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣರಾಜ ಸಾಮಗ ಡಿ ಆರ್ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 79,84,85 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0131 307954602252 520101224730-416

4073 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸಾದ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 274 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 776058483326 4072500101-677801

4074 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮನುದೋವ್  ಡಿ ಎಮ್ ವಾಟಗ್ಾರು ಮುತ ುರು 243 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0480 399141224400 7622500100083-601

4075 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಿಣ್ತ ಮನುದೋವ್ ವಾಟಗ್ಾರು ಮುತ ುರು 148,99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 792894496522 10560101000-2384

4076 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವರಾಜ್ ಕರಣಕೆರ ಮುತ ುರು 95/3,98/3,95/8,99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.74 0.0209 899861696816 10560101100-0499

4077 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಂದೋಶ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 5/4,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 607935151424 00180010101-5784

4078 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಮಮ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 274228 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0131 389018190914 057710100-6720

4079 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ ಕರಣಕೆರ ಮುತ ುರು 53/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0112 658951277282 00180010103-0667

4080 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರ ಕೆ ಟಿ ಕೆ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0089 769253487830 4072500100-245401

4081 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಂತ ಕೆ ಎಸ್ ಕೋರಣಕೆರ ಮುತ ುರು 32,51,77. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0143 819813938729 1528101001289

4082 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ್ ವಿ ಶಟಿಟ ಬಳಗಟೆಟ ಮುತ ುರು 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 506198904884 33170100000-1149

4083 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಶ್ಧರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 112108151 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.43 0.0172 856437776031 407250010057-1901

4084 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕರಣ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 58,57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.78 0.0334 960811879201 407250010015-6301

4085 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಎಂ ಎಸ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 212/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 893967137538 52010122483-4051



4086 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಕೆ ಡಿ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 18/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 284401291362 762250010141-6501

4087 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಾಮವತಿ ಅಂಗಳಗ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 9/1,9/3,9/5,82/2,130 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 311114559698.. 407250010045-8201

4088 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾಯಮಯಯ ಹೆಚ್ ವಿ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0022 690943590236 057110103-2494

4089 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ್ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 608756973024 407250010062-8801

4090 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 46,42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 591092668477 407250010063-7301

4091 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಮಯಂತಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 64/3,80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 622474524495 6404754-0650

4092 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆ ಳೆಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 9,84,8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 959107193892 4072500100-548801

4093 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಂದ್ರ ಎನ್ ಡಿ ಹಾರ ೋಗ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.63 0.0196 747313792399.. 10560101100-0200

4094 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುವಯಣಮಮ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 208379539334 407250010073-7001

4095 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶ ಎಂ ವಿ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 1,13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 943235435694 105601011000039

4096 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ಆರ್ ಅಂಗಳಗ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 66 , 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 978340911605 4072500100-357101

4097 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾನಿಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.0161 379622814813 4072500100-741201

4098 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಪಿ ಹುಣಸವಳಿಿ ಮುತ ುರು 48/2,47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 305003715540 1908220020-4264

4099 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಪರಸಾದ್ ಎಂ ಸಿ ಮೃಗವಧ ಮುತ ುರು 83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0152 598021411648 4072500100-359801

4100 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 236-173 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 987466322031 057710100-8517

4101 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿದ್ಿಪಪಗ್ೌಡ ರ್ೈ ಕೆ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 246/1,111. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 674869425105 057710100-6612

4102 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕ್ಟಗ್ಾರ ಮುತ ುರು 28,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0240 877198849955 1084410000-3381

4103 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರವಿೋಣ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 266 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.65 0.0438 822643440849 10230101100-0877

4104 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿ ಬಿ ಎಲ್ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 5,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 726023967642 4077000800026600

4105 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಿರಂಜನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬಳಗಟೆಟ ಮುತ ುರು 41,37/1,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 10560101000-4280

4106 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಆಶಾ ಕೆ ಹಾರ ೋಗ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 140/2,140/1,75,76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.0146 52010122474-7629

4107 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತ್ಾರಾನಾರ್ ಕೆ ಎ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 21,5P3,6P3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0264 775365573600 762250010089840-1

4108 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಲಕ್ಷಿಮೋ ಟಿ ಎಸ್ ಮೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0143 0452110000-4963

4109 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಮ ತಿಯ ಕೆ ಎಮ್ ಕ್ ಳ ರು ಮುತ ುರು 79246 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0056 13820101000-1355

4110 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆ ಲಲಮಮ ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 34/1B. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.61 0.0189 0452110001-0921

4111 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 87/2,88/1,88/3,89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 827411033065 0452110000-4375

4112 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲತ್ಾ ಹೆಚ್ ವಿ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0019 58044676016 0452110000-4416

4113 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕರಣ್ ಟಿ ಎಲ್ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 70/1,70/P1,15. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.29 0.0155 694990919866 331701000001106

4114 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲೋಖರಾಜ್ ಟಿ ನಂಬಳ, ಮೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 43/1b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.0148 220514046507 7622500101-216601

4115 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಂಗಪಪ ಟಿ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 62/2,81/14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.0141 311656495944 762250010142-7601

4116 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಯಮಮ ಹುಣಸವಳಿಿ, ಹರಳಿೋಮಠ ಮುತ ುರು 158159 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 571193420714 057710100-6707

4117 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಎನ್ ಡಿ ಹರಳಿಮಠ ಮುತ ುರು 12,15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 513365339476.. 057710100-6706

4118 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಆರ್ ಮಸರ ರು ಮುತ ುರು 5/2,5/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 762250010079-7301

4119 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಾನಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಎನ್ ದೋವಂಗ ಮುತ ುರು 84,90,68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.0148 351433032986 105601011000-726

4120 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾಯಮ್ ಪರಸಾದ್ ಕೆ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 50,49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 4072500100362-201

4121 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಣಣ ಎಸ್ ಓ ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 40,41/2,64/1a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.89 0.0227 64073766133

4122 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸಾದ್ಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಎಲ್ ಬಳಗಟೆಟ ಮುತ ುರು 76,77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 203794434927 105601010002097

4123 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯಮ ತಿಯ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 4,77. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 4072500100538800

4124 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.39 0.0167 057710100-3582

4125 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಜ್ಜ ಪಿ ಗುರುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 231/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.71 0.0205 057101005-522

4126 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಾಮಕ್ಷಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕ್ಬಸ ಮುತ ುರು 54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 152810100-1959

4127 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಎಂ ಕೆ ಕ್ಬಸ ಮುತ ುರು 212/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 431995275908 1528101001982

4128 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಡಿ ಸಿ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 142/1,142/2,205 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.38 0.0286 001800101022-230

4129 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಶಾಂತ್ ಡಿ ಎಸ್ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 103/1,43/2,34/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 520101224729-876

4130 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರಮಮ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಕ್ಬಸ ಮುತ ುರು 54/1,81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 520101224843-644

4131 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎಲ್ ಎಸ್ ಕ್ಬಸ ಮುತ ುರು 7,122/3,121,119, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 225091975902 7622500100-506701

4132 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚದ್ಂಬರ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಮೃಗವಧ ಮುತ ುರು 23,17/2a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.20 0.0384 407250010058-0401

4133 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 22/1,22/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.96 0.0475 4072500101009-1001

4134 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬಬಯಯಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಹೆ ಳೆಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 30/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 4072500100902-901

4135 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಟಿ ಸಿ ಶೋಡಾಾರ್ ಮುತ ುರು 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 549749837160 4072500100-494601

4136 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿ ಎನ್ ಹೆ ೋನೆಿಕೆರ ಮುತ ುರು 14,13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 633218931835 4072500100-505601

4137 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಎನ್ ವಿ ಹೆ ನೆಿಕೆರ ಮುತ ುರು 1017174 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 225577870167 4072500100-346401

4138 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆೋಶವ ಚತುರ ಹೆಚ್ ಎಂ ಹೆದ್ ಿರು, ಮುನ ಿರಹಳ ಳಿ ಮುತ ುರು 84/4,84/14,81/14. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 352234172198 19082200174-569

4139 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯರಾಮ್ ಕೆ ಆರ್ ಅಂಗಳಗ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 28/2,28/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.43 0.0119 407250010052-5401

4140 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರೋಶ ಎನ್ ಪಿ ಹರಳಿೋಮಠ ಮುತ ುರು 57,58,59,60,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0131 228950301017 54032275911

4141 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷ್ಪಪಗ್ೌಡ ಕೆಳೆಕೆರ ಮುತ ುರು 57,58,59,60,54,59. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 581950044047 19082200194-940

4142 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಟರಾಜ ಹೆಚ್ ಪಿ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 38,40,63,63/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 916440859452  0018001010-12355

4143 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಜಾತ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 445805100647 520101224822-272

4144 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಎನ್ ಡಿ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 11/1,11/2,12/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.40 0.0288 824192647571 05711010-30878

4145 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಂದ್ರ ಎಂ ಕೆ ಕ್ಬಸ, ಕರಣಕೆರ ಮುತ ುರು 45,50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.14 0.0377 832071867304 00180010101-5390

4146 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಗ್ೌಡ ಕೆ ಟಿ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 4/2B,4/1,5/4. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 771462210218  6400417807-4

4147 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರೋಣುಕ್ ಎ ಆರ್ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 30/1,26/5,28/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 467193074186 52010122488-0000

4148 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ೋಮಸುಂದ್ರಮ್ ಎಮ್ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 274 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.60 0.0432 09240100013-293

4149 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಕೆ ಟಿ ಅಂಗಳಗ ಡಿಗ ಮುತ ುರು
125/4,127/1,127/3,127/6,

127/1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 398891009896 4072500100911-101

4150 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಓ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 19,20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.87 0.0464 152810100-4091

4151 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿದ್ಿಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಎಲ್ ಜ್ಜ ಕ್ಬಸ ಮುತ ುರು 20,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0066 550223106023 105601011001145

4152 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮರಾವ್ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಕ್ಬಸ ಮುತ ುರು 30/1A,37,38,120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 152810100-2251

4153 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪ್ರೋಮ ಬಿ ಎಮ್ (ಜ್ಜಪಿಎ) ಅರುಣ ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 87,89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.75 0.0168 0577101004-878

4154 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 265-227/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 210865015465 30652296548

4155 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆೋಶವ ಬಿ ಎಸ್ ಮುಂಡುವಳಿಿ,ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 132/2,131,4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.68 0.0322 414473667059 057610100-7790

4156 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಎನ್ ಬಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 238 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.08 0.0250 407250015-7201

4157 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಎಸ್ ವಿ ಹೆ ನೆಿಕೆರ ಮುತ ುರು 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.51 0.0301 268967477682 105601010000280

4158 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಶಾಂತ್ ಎ ಎಸ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 057710100-5797

4159 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಎನ್ ಬಿ ಕೆ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 124,91 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.76 0.0211 407250010066-3301

4160 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಯಪಪ ಹೆಚ್ ಎಂ ದೋವಂಗ ಮುತ ುರು 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.81 0.0217 531389357831 105601010004216

4161 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲತ್ಾ ರ್ೈ ಎಸ್ ಕೆ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 11-10-51. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0264 407250010069-5901

4162 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಟರಾಜ ಕೆ ಟಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 66/1a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0480 474692595772 52010122476-4329

4163 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆ ೋಟೆೋಶವರ ಐತ್ಾಳ್ ಎ ಪಟಲಮನೆ ಮುತ ುರು 15/2,16/2,14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.0167 52010122473-1048

4164 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯೋಂದ್ರ ನಾಯಕ ಕೆ ವಿ ತುಂಬುರಮನೆ ಮುತ ುರು 20, 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.16 0.0379 837590693170 0018001010-24219

4165 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಎ ಸಿ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 51/1A,47,24,36. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0116 324750626348 52011102+3-8118

4166 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ  ಎ ಸಿ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 66,71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.0014 913933037049 52010122477-8540

4167 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 30-39. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0056 52010122474-7947

4168 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 35/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0047 283791800180 05711010-27511

4169 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವರಾಮಾಚಾರ್ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 26/3,8/2,34/1,84,85 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 643381868403 057610100-7772

4170 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎಂ ಜ್ಜ ಮುನ ಿರಹಳಿಿ ಮುತ ುರು 83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0216 459970347887 05761080-11600

4171 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸಯಯ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 90-100,101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0150 311268873381 152810100-0128



4172 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 19/2A,19/2C,28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.0175 939255906506 152810100014-2

4173 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಂತ ೋಷ್ ಭಗತ್ ಎಸ್ ಹಾಲುಮಹಿಶ್ ಮುತ ುರು 46,56,57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0125 754186614761 05711010-16807

4174 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ಸಿ ಹಾರ ೋಗ ಳಿಗ ಮುತ ುರು 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0109 057710100-5725

4175 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಚನ ಎಲ್ ಆರ್ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 88,3,18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.70 0.0324 057710100-6417

4176 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅರುಣ್ಾಚಲ ಬಿ ಎ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0100 472380100696 057710100-1973

4177 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲ ಎ ಜ್ಜ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 910149582774 057710100-2602

4178 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪ ಎ ಎಂ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 51,49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0140 389493642498  057710100-3117

4179 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ,ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 42,62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0038 211110514879 057710100-5749

4180 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಚಯನ ಜ್ಜ ಎನ್ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0138 266726846427 057710100-6245

4181 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 132/2,1/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.29 0.0155 300595005913 057710100-4598

4182 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಯಯ ಟಿ ಎಂ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 64/1,22/1,14/1,21/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0118 495458788637 057710100-6702

4183 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 50,59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 903785976228 057710100-4498

4184 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಹೆಚ್ ಟಿ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 15/3,15/1,15/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.0119 261512492040 057710100-0671

4185 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಂಗೋಶವರ ಹೆಚ್ ಟಿ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು
1,20,229/2,8/2,8/1,17,9,2

7
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 373863303238 057710100-2649

4186 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಾನಪಪಗ್ೌಡ ಗುರುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 38/3,43,44/5,52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0080 057710100-4996

4187 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 40/5,40/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 932602088360 057710100-1834

4188 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಮಮ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು
45,46,138/1,138/2,178/3,

68/1,68/2,71/2,71/3,69/5
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 419401965943 057710100-5197

4189 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಟಿ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 057710100-0640

4190 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಮಮ ಅಂಗಳಗ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 6,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 7622500101-181401

4191 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಸಾವಮಿ ಕೆ ಆರ್ ಕೆರಣಕೆರ ಮುತ ುರು 55136 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 762250010131-1701

4192 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಯಯಗ್ೌಡ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.0148 720957819252 4102500110-973601

4193 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಪಿ ಎಸ್ ಪಟುಲಮನೆ ಮುತ ುರು 3/1,8/1,112 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 976680384923 4072500100-169401

4194 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಮಮ ಮಾನಿಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 73/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.94 0.0171 785626359743 4072500100-951901

4195 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕ್ಟಗ್ಾರು ಮುತ ುರು 16, 121 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.41 0.0169 620126938297 4072500101-078001

4196 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 140/2,126/3,40/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 646280561489 4072500100-887201

4197 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹೆ ನಿಮಮ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 121,122/2,119. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.97 0.0236 407250010093-1100

4198 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎಮ್ ಸಿ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 102 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 520101224834-637

4199 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಮಮ ಅಂದ್ಗರ, ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 34/1, 34/2, 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 816181655909 5201012248-0749

4200 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬಬಯಯಗ್ೌಡ ಕೆ ಪಿ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.0136 324436602505 52010122473-2818

4201 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿನಯಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ ಆರ್ ಇಂಗ್ಾಲದ್ದ ಮುತ ುರು
2/3,83,27,55,43,33,48,36,

19/1,32,35
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0138 52010122477-4601

4202 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಲಪನ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 77,36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0112 659757121357 52010122484-0106

4203 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಎ ಸಿ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 87,89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0019 521364659643 52010122477-8532

4204 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸವಯಸಾಚ ಎಸ್ ಎಸ್
ಹಡಗನಮಕಕ, ಅಂದ್ಗರ, 

ಹಳುವಾನಿ
ಮುತ ುರು 50/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.05 0.0209 293149232148 105601011000833

4205 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಜಮಮ ವಿ ಟಿ ಹಡಗನಮಕಕ ಮುತ ುರು 66,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.60 0.0384 331063252280 105601011000038

4206 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಶವೋಶವರ ಕೆ ಜ್ ಕ್ಬಸ ಮುತ ುರು 68/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.95 0.0180 508799776567, 10560101100-1142

4207 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹಾಲಪಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 10/P1,9/P2,11/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.41 0.0125 596011967353 105601011000829

4208 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಸಿ ಎನ್ ಇಂಗ್ಾಲದ್ದ ಮುತ ುರು 94, 95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 459938997936,  10560101000-4465

4209 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಇಂಗ್ಾಲದ್ದ ಮುತ ುರು 63-48. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 324117251750 10560101000-4472

4210 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಹೆ ನೆಿೋಕೆೋರಿ ಮುತ ುರು 7/2, 7/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 692053500703 105601010002970

4211 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಮಲಮಮ (G P A )ಸುಧಾಕ್ರ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 36,48/4,48/5,48/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.72 0.0293 937179136546, 13820101100-2585

4212 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿ ಎನ್ ಇಂಗ್ಾಲದ್ದ, ಆಲಮನೆ ಮುತ ುರು 49, 25/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.72 0.0194 826538917213 10560101000-2622

4213 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸನಿಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಬಳಗಟೆಟ ಮುತ ುರು 155, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 963659504556 105601010002443

4214 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಆದ್ಶಯ ಬಿ ರ್ೈ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 38,39,40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.41 0.0152 538677772087, 10560101000-4624

4215 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಡಿ ಎಸ್ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 3,4,63p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 940674996289, 1908220023-1363

4216 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಡಿ ಆರ್ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 202 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.0037 703964282713, 1908220018-1754

4217 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಕೋತಿಯ ಎನ್ ಸಿ ಹರಳಿೋಮಠ ಮುತ ುರು 269-271 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 583408846624 19082200218770

4218 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಶಟಿಟ ಹರಳಿೋಮಠ ಮುತ ುರು 264 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 814586721851 331701000000-475

4219 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಕೆ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 66/1,66/2,66/3,107 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 436538082984 54032288852

4220 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 49/2,50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0083 649460545412, 1084410000-1862

4221 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಹಾಲದ್ ಡಿ ಟಿ ಹರಳಿಮಠ ಮುತ ುರು 96 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0080 957707845815 54032273549

4222 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಕೆ ಬಿ ಬಳಗಟೆಟ ಮುತ ುರು 14,11/6,15/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0100 758257322470, 64081882015

4223 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಹಸಂದ್ ರು ಮುತ ುರು 10,11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0084 952935061279 4072500100-197301

4224 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 115 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 669998588438, 4072500100459-901

4225 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎಲ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 274 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 782189259699 4072500100-288701

4226 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ಳೆಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.0166 391425484362 407250010009-8501

4227 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆ ಸಂದ್ ರು ಮುತ ುರು 49, 103 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 806236178837 4072500100-558601

4228 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುರಾಜ ಡಿ ಎಸ್ ಹೆೋರಂಭಾಪುರ ಮುತ ುರು 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 747892734703 4072500100-373701

4229 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಶುಪತಿ ಪಿ ಆರ್ ಪಟುಲಮನೆ ಮುತ ುರು 1, 11, 8, 22/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 693105804821 4072500100-169201

4230 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಪುಲಲಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಆರ್ ಶೋಡಾಗರ್ ಮುತ ುರು 15,14. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 201204156033 4072500100-930701

4231 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಕಾಂತ ರ್ೈ ಟಿ ಕೆ ಳಗ ಮುತ ುರು 11,38. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.25 0.0270 735386079124 4072500100-629601

4232 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುಳ ಎ ಎಲ್ ಕೋರಣಕೆರ ಮುತ ುರು 79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 699130096782 1528101002288

4233 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರಾಚಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆದ್ ಿರು ಮುತ ುರು 106203 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 729281828053 5401347-3212

4234 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಾರ್ ಯು ಎಸ್ ಅಂಗಳಕೆ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 5,9,2,12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 345382581653 4072500100-568101

4235 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಕೋತಿಯ ಡಿ ಜ್ಜ ದ್ಬಬಣಣಗದಿ ಮುತ ುರು
52/3A,59/3C,50/2,48,50/4

.
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 526015348161 10844100001018

4236 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಮಮ ಇಂಗ್ಾಲದ್ದ ಮುತ ುರು 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 689045967686, 1084411010-32200

4237 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ೋಣು ಕೆ ಎಂ ಕೋರಣಕೆರ ಮುತ ುರು 22-19. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.0158 989283489536 1528101000167

4238 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 48/1,49/1,12/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 532566685075, 119401011000-165

4239 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಟಿ ಬಗ ಗಡಿಗ ಮುತ ುರು 68,70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 351817695717, 13820101100-1080

4240 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಚಂಗ್ಾರು ಮುತ ುರು 10,8,9,1,86,22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.0188 802592342513, 403250010069-8100

4241 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಡಿ ಕೆ ಳಗ ಆಗುಂಬ 19/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 363049361241, 54049929070

4242 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರ ಕೆ ಬಿ ಶ್ರ ರು ಆಗುಂಬ 5,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 362835748013, 540499140-31

4243 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಇಂದ್ರಮಮ ಶ್ರ ರು ಆಗುಂಬ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 304806596510, 54049913-344

4244 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಕೆ ಎ ಕೆೋಸಲ ರು ಆಗುಂಬ 55/1,56/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 604773537467, 557110100-1960

4245 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 100 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 789281562745, 19092600000-141

4246 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿರಾಜ್ ಕೆ ಪಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಡಿಗ (ಕೆ ಳಿಗ) ಆಗುಂಬ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 612043075342, 64002148-950

4247 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರತಿಮಾ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 16/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 573071447096, 520101224847-100

4248 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಟಿೋಕ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಪಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 124 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.42 0.0170 318864519626, 64027427243

4249 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯೋಶ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕೆಸಲ ರು ಆಗುಂಬ 38/1,1,4/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 947799709524, 5571108000-686

4250 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನರಹರಿ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಚಕ್ಕಳ ರು ಆಗುಂಬ 38/1P,25/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0068 234581969382, 557110100-1164

4251 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವಪಪ ಕಾಸರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 35-36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 222021905378, 6552500100278-201

4252 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚೋತನ ಎಮ್ ಟಿ ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 459683868054, 64206132788



4253 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಮಮ ಅಕಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 52/2,55/3,56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 510578786445, 5621010-17984

4254 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರಪಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 118, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0084 455092470089 05621010-11908

4255 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷ್ಪಪಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಎ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 113114 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0068 857052366413.. 056210100795-4

4256 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಮಲಮಮ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 112,66/3,88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0140 312558912792.. 05621010-12772

4257 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜ್ೋತ ಬಿ ಎಂ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ
32,13/1,16/4,311/1,311/2

A,311/4
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.31 0.0397 212581744054 562101015134

4258 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 456732674644 056210100732-1

4259 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಬಸಪಪ ಪಿ ಆರ್ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 473540062013.. 056210100485-1

4260 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಷ್ಣುಮಖ ಯು ಕೆ ಉಡುಕೆರ ಅಗರಹಾರ 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 809608928107.. 056210100151-4

4261 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 287/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 288129986400 05621010-11804

4262 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0113 204341211562.. 056210100996-9

4263 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಿೋಲಮಮ ತ ರೋಬೈಲು ಅಗರಹಾರ 57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 767814892273, 56210101850-2

4264 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಚಕ್ಕಲಹಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 8/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 456184217298 056211901707-4

4265 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಹೆಚ್ ಎ ಅಕಾಲಫುರ ಅಗರಹಾರ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 989935628928 05621010-13793

4266 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಾವಯತಮಮ ಬಿ ಕೆ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 57/3C ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 274983597154 562101018465

4267 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0084 438584331452.. 056210100925-8

4268 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೊೋಹನ ಕೆ ಎನ್ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 49/1,41,40,49/12,4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.67 0.0135 667350902150 562101011909

4269 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಪಪ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 6,7,20,21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 933083200859.. 056210101145-1

4270 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ಎನ್ ಕತುಂದ್ ರು, ಅಕಾಲಫುರ ಅಗರಹಾರ
35,38,41,52,53,100/246,4

7,48
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 984262078101 056210100-1261

4271 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಿರಂಜನ ಕೆ ಎಸ್ ಕತುಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 113,46,47,48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.69 0.0139 574644099047 0562101010-148

4272 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಪಪಗ್ೌಡ ಎ ಡಿ ಯೋಗಮಳಲ ಅಗರಹಾರ 48/1,64/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0102 659593759600 056210100244-6

4273 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿದ್ಿಪಪ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 86 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 904548830592 056210100437-2

4274 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 126,86 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 989852516285.. 056210101487-8

4275 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಪಪಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸುರಳಿ ಅಗರಹಾರ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0056 381319660357.. 056210100163-2

4276 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಚ್ ಸುರಳಿ ಅಗರಹಾರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0115 935311087400.. 056210100373-1

4277 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಕೆ ಎನ್ ಕತುಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 122,17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 528481447585, 056210100415-9

4278 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಜಯ ಹೆಚ್ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 202812515139 056210101229-4

4279 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರೋವಮಮ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 145/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0051 600301778208 056210100-8064

4280 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಬಿ ಎಂ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 606592388082 05621010-16906

4281 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಧಮಮ ಕೆ ಎಸ್ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.0135 331932278503 056210101745-6

4282 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಎಂ ಎಸ್
ಹೆ ರಬೈಲು, ಹುಲಲಕೆ ೋಡು, 

ಜಂಬತಲ ಲರು
ಅಗರಹಾರ 177,12/2,36/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0101 508634819818.. 056210101030-0

4283 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಎಂ ಕೆ ಶಂಕ್ರಹಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 9/1, 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0068 945626975928 562101016016

4284 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಹೆಚ್ ಟಿ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 164/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.93 0.0232 728266972815 05621010-07833

4285 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಹೆಚ್ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 114,65/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 278898331896 056210100014-0

4286 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವರಾಜ ಹೆಚ್ ಟಿ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 863281987790 056210100533-5

4287 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಡಿ ಟಿ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 90/2, 189 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0090 800577070739 056210100841-8

4288 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಹೆಚ್ ಓ ಆಲ ರು ಅಗರಹಾರ 14,18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0054 449892254502 056210101558-6

4289 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿಮಮ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿೋಡೆ ಅಗರಹಾರ 4/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 667841962590 05621010-11354

4290 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 212 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 366446520950 056210100390-4

4291 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಹೆಚ್ ಕತುಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 943744887759.. 056210101864-1

4292 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 18,10/3,214,213 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 237648261444 056210100-5578

4293 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮಯಯಯಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಕೆ ವಾಟಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 413931770475 05621010-13137

4294 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಎಂ ಜ್ಜ ಶ್ರಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 201 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 674212007796,, 0562101020-903

4295 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 86,99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0040 873783182084 05621010-14977

4296 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಿೋರ ಸಿ ಎಸ್ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 87/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 223707178259 64049735998

4297 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬಾಬರಾವ್ ಸಿ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 94 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 655637833161.. 056210100011-6

4298 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಮಮಯಯನಾಯಕ ಎಂ ಜ್ಜ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 102,104,105,103 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0143 726551962362 056210100-7377

4299 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಭುವನೆೋಶವರಿ (GPA) ವಿರ್ೋಕ್ ಎಂ ಕೆ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 115/3,118/2,116/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0115 368246185476 562101011588

4300 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಿಳಿಯನಾಯಕ ಹಿರೋಕ್ಲಲಹಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 632452153019 056210101561-9

4301 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಕೆ ತ ೋರಬೈಲು ಅಗರಹಾರ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.32 0.0278 729914102941 05621010-10781

4302 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವರಾಜ್ ಜ್ ಪಿ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 256 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 679214580099 056210101754-9

4303 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಬಿ ಕೆ ಅಕಾಲಪುರ, ಹುಲುಲಕೆ ಡು ಅಗರಹಾರ 83,43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.99 0.0198 359172860071 056210101760-9

4304 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾಬಲ ಉಡುಪ ಟಿ ಎಸ್ ಕತುಂದ್ ರು, ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 89/2b,32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 281700952000.. 056210100882-8

4305 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಿಂದ್ು ಹೆಚ್ ಅರ್ ಕ್ಟೆಟಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 6,9,1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.09 0.0198 650450262561 056210101410-4

4306 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮುಕ್ುಂದಗ್ೌಡ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 114 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 760324565560 05621010-17343

4307 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹಾಲಪಪಗ್ೌಡ ಹಾಲೋಸರ ಅಗರಹಾರ 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.09 0.0011 792776786792 056210100231-6

4308 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ುಸುಮ ಅಗಸಾಡಿ ಅಗರಹಾರ 2/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0139 997898698350 05711010-29646

4309 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶಚಂದ್ರ ಬಿ ಜ್ಜ ಬಳಗ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 1,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 487950529098 00990010100-7891

4310 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಅರಳಸುರಳಿ ಅಗರಹಾರ 2,4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 852214798227 520101212777633

4311 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0029 373587028281, 00990010100-6567

4312 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಧುರ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 283920965965, 52010120108-5344

4313 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 168/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0112 561993967420, 52010121131-6969

4314 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪ ಹೆಚ್ ವಿ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 154,155/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0084 520784180060, 52010121275-0719

4315 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅನಂತರಾಮ ಕೆ ಶ್ರಿಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 163, 120 119, 123, 155 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.84 0.0221 471593264574 00990010100066-4

4316 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಾಯಾರ್ ಎ ಆರ್ ಶ್ರಿಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 167/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.75 0.0210 678393511046.. 52010120108-8076

4317 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರ ಕೆ ಆರ್ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 22,34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 296805644394, 52010120107-0800

4318 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷಾದ್ದರ ಬಿ ಟಿ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 53/1,54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 967554196290 52010120108-5417

4319 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಶಂಕ್ರ ಎಲ್ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 44,45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0116 629842382617 52010120108-4526

4320 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಂಗ್ಾಧರ ಎಂ ಡಿ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 146 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 614167195194, 520101201086-6146

4321 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 169/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 706122025030, 52010121275-0808

4322 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಾಲನಿ ಕೆ ಅರ್ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 30,31,32,34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 689070040330 52010120206-9896

4323 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಶ್ರಿಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 191230 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.0148 820506029824 52010120108-5948

4324 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಕಾಮತ್ ಎ ಆರ್ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 185/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 758813718251 520101205758-8629

4325 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟಟ ಎ ಪಿ ಶ್ರಿಗ್ಾರು,ಅರಳಸುರಳಿ ಅಗರಹಾರ 8/2,183,178 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.0180 843606685122.. 52010120108-3198

4326 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಹೆಚ್ ಪಿ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 136125 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 236194306011 52010120576-7059

4327 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಬಿ ಟಿ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 3/2,4/4,30, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 443580698940 52010120108-6960

4328 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಕೆ ಎಂ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 49,48,16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0056 300421014208, 00990010100-4452

4329 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರಮಧಯಸಥ ಎನ್ ಪಿ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 190,  191 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 202384314248.. 52010120108-6618

4330 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮುರಳಿಧರ ಬಿ ಜ್ಜ ಅರಳಸುರಳಿ ಅಗರಹಾರ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0023 904604980137, 52010121131-7027

4331 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯರಾಮ ಭಟಟ ಕೆ ಎನ್ ಅರಳಸುರಳಿ ಅಗರಹಾರ 15,16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0140 861546435804, 5201012190-2473

4332 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರಮ ತಿಯ ಬಳಗ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 920092789364.. 52010120108-7177

4333 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಲತಮಮ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೆ ಲಗ ಅಗರಹಾರ 24,27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0149 340628065434 0018001010-20549

4334 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಬಿ ಟಿ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 46/1,47,95/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0110 338408401794 0018001010-24283

4335 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್ ಸಿ ಹೆ ಸಕೆರ ಅಗರಹಾರ 18/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0139 358923513522 52010122486-3742



4336 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರಮ ತಿಯ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 113/1,66/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 225894816802, 0018001010-8143

4337 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿೋತ್ಾರಾಮಯಯ ಎನ್ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ,ಕತುಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 125/2,123,24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.14 0.0223 681936546711 52010122478-5611

4338 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರಪಪ ಸಿ ಬಿ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 27/5, 27/2, 117 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.62 0.0194 528874832119 52010107137-6034

4339 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಭಜ್ಜತ್ ಸಿ ಈ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 27/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.0029 498556699793 52010107139-7635

4340 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅವಿನಾಶ ಸಿ ಈ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 27/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 589997121112 520101071391777

4341 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರಪಪ ರ್ೈ ಆರ್ ನಂದ್ದಗ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 30,31,32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0056 266725323171 520101071377986

4342 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಂಜಪಪ ಎಂ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 81/4,5/3,26/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.85 0.0143 339232959108, 52010107140-6448

4343 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿದ್ಿಪಪಗ್ೌಡುರ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 24,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 204756585733, 52010107100-5330

4344 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣಭಟಬ ಎಸ್ ಅಗಳ್ಾಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 157146 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.10 0.0252 340964141104 52010107140-5611

4345 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಕೆ ಆರ್ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 24,22/1a,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 677593774069 52010107139-9506

4346 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡುರ ನಂದ್ದಗ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 43259 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 65305879771, 02170010100-5140

4347 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣಪತಿ ಕೆ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 24,21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.0162 983016983720 02170010100473-4

4348 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಶೋಖರ ಕೆ ಎನ್ ಹುಂಚದ್ಕ್ಟೆಟ ಅಗರಹಾರ 83,70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 469658611354 52010107139-4296

4349 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಪಪಣಣಗ್ೌಡ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 125,82,78,74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0077 284586004359 02170010100280-7

4350 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 21,22,23,24/2,58/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.43 0.0172 6170318638447.. 52010107137-9254

4351 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಸಿ ಎ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 124 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 876545951921,, 52010107137-9149

4352 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರುಕ್ಮಯಯಗ್ೌಡ ಎಂ ಡಿ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 57,58,60,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0107 336250965084 056210101058-2

4353 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಶಾಂತ ಕೆ ಆರ್ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 190/3, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.74 0.0276 910392599022 562101019713

4354 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸಾದ್ ಕೆ ಆರ್ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 190/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.40 0.0276 798464238886 562101020767

4355 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ ಕೆ ಆರ್ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 189/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0166 936263684433 562101018272

4356 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷಿೋನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎನ್ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 173/3,26/1,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0133 285052744782 056210100006-0

4357 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತ ೋಕ್ಪಪಗ್ೌಡ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 90/9,90/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 203719620756 056210100312-4

4358 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿೋಶ ಹೆಚ್ ಟಿ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 90/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0041 444548402163 056210101332-9

4359 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಡಿ ಟಿ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 189,192,90/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0089 200871161462 05621010-17116

4360 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಖರ ಕೆ ಇ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 72/6,72/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 296763872452 562101009964,

4361 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಕೆ ಎನ್ ಅಕಾಲಫುರ, ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 179/3,179/6,182/2,52/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 762106617826 05621010-11667

4362 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಿೋರ ಕೆ ಎನ್ ಅಕಾಲಫುರ, ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 179/3,179/6,182/2,52/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 523591577848 05621010-11917

4363 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಅಕಾಲಪುರ ಕೆ ಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 179/352/4,179/8,179/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.53 0.0139 514731426113 0562101010002-9

4364 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿೋರೋಂದ್ರ ಎಂ ಎನ್ ಹಾದ್ದಹಲುಲ ಅಗರಹಾರ 59/3,20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 925662062797 56210101209-9

4365 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಕೆ ಜ್ ಕೆ ಲಗ,ಹೆ ರಬೈಲು ಅಗರಹಾರ 7,4/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 634539242105 056210100-4918

4366 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಮಮ ನಂದ್ದಗ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0069 877828149665,, 520101205716111

4367 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ುಗಗಮಮ ಕೆ ೋದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 76,61,59,76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 281517280164 9900101000-375

4368 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ನಸವಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 41/4, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 337429039895 520101201079-719

4369 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಶ್ರಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 147/1,147/2,148/1,148/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 226689211781.. 00990010100106-9

4370 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವರಾಮ್ ಭಟ್ ಡಿ ಎಲ್ ದ್ಾವಣ್ಬೈಲು ಅಗರಹಾರ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 718720918599 520101071384-932

4371 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸನಿ ಕೆ ಆರ್ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 190/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.40 0.0276 360761201879 520101071406-588

4372 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾಂತ ಕೆ ಅರ್ ಅಗಳ್ಾಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 111/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 870981524193 520101071412-282

4373 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಶಂಕ್ರ ಕೆ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 84,21/ಬಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 815357927067 02170010100473-1

4374 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೋಘರಾಜ ಕೆ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0139 405655933621 520101071384-886

4375 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಎನ್ ಆರ್ ಉಡುಕೆರ ಅಗರಹಾರ 10/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 557399118330 520101071409919

4376 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರಪಪ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕೆೋಶವಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 49/1ಸಿ,24/2,4/ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 701763409965, 520101071378-371

4377 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಾಮವತಿ ಮಳಲ ಅಗರಹಾರ 10/3,11/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 478643600997 64018246495

4378 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕೆ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 361545245829 20067862730

4379 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷಿಮದೋವಮಮ ಕೆಸರ ಅಗರಹಾರ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 450567325301 54032289991

4380 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್ ಎ ಪಿ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 141,67,68,69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 561861564894, 20253409527

4381 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾಬಲರಾವ್  ಕೆ ಎನ್ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 71/1,71/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0240 909719317355,, 145601011000878

4382 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರೋಖಾ ಕೆ ಎಸ್ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 262 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 654844550873 102301011000573

4383 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಹಾಲೋಸರ ಅಗರಹಾರ 15/2,21/2,22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.48 0.0178 660178599751 145601011001220

4384 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಎ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 5,56,63,69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 793830974686 145601011002076

4385 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪ ಕೆ ಜ್ಜ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 124/2,125 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 4663111618271 145601011001621

4386 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಸಿ ಎಸ್ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 87/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 919378272176 145601011004468

4387 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಆರ್ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 127/3,127/1,127/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.0162 254118839738.. 145601011001547

4388 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ರ್ೈ ಎ ಜ್ಡಡಗದಿ ಅಗರಹಾರ 63/1,56/2,5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 664841856862, 145601011000306

4389 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜಯ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹಾಲೋಸರ ಅಗರಹಾರ 4/5,4/11,4/15,8/3,13/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 591630298024 145601011000230

4390 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ಎಸ್ ವಿ ಶಂಕ್ರಹಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 601556417432, 145601011001084

4391 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎಸ್ ಕತುಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 111,109,110, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.83 0.0278 861156393444.. 10560101100-1298

4392 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದನೆೋಶ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹುಲಲತಿು ಅಗರಹಾರ 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0061 873661731865, 145601011000329

4393 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ೋಮಯಯಗ್ೌಡ ಕೆ ಬಿೋಡೆ, ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 205,197/1,7/17b,197/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0056 684138680037 145601011003039

4394 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಕೆ ಟಿ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 256,45,283 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0086 508247202635 14560101100-2046

4395 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸುದೋವಮ ತಿಯ ಬಿ ಡಿ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 13/1,16,15,32, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.36 0.0416 646806913380.. 14560101100016-8

4396 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಗ್ೌಡ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 256140 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 968707211921 1456010110010-67

4397 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮಯಣಣಗ್ೌಡ ಎಂ ವಿ ಜಂಬತಲ ಲರು, ಹುಲುಲಕೆ ಡು ಅಗರಹಾರ 87/2,84/5,84/3,93/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 218884630390 145601011001642

4398 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪ್ರೋಮಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 489171495970 145601011003659

4399 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಕೆ ಆರ್ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 24,22/1a,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0140 760301238934, 145601011000917

4400 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಮಮ ಬಿಜಿಳ ಅಗರಹಾರ 16/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.71 0.0086 414985507032, 138201011000647

4401 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೊೋಹನ ಕೆ ಎಸ್ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 282,281,43,50/2,41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.65 0.0198 883191461569 102301010005224

4402 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದನೆೋಶ ಡಿ ವಿರುಪಾಪುರ,ಕ್ುಕೆಕ ಅಗರಹಾರ 304 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0083 562606071117 102301010007054

4403 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪ್ರೋಮ ಟಿ ಆರ್ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 189 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0020 992703707809 10663100004237

4404 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರುಕ್ಮಯಯ ಶಟಿಟ ಹೆಚ್ ಹುಂಚದ್ಕ್ಟೆಟ ಅಗರಹಾರ 13/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 942528961803 10663100000984

4405 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ುಮಾರ ಎ ಆರ್ ಹುಂಚದ್ಕ್ಟೆಟ ಅಗರಹಾರ 38/16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0139 531312920195 10663100004748

4406 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಜ್ ಆರ್ ಹುಂಚದ್ಕ್ಟೆಟ ಅಗರಹಾರ 13/1b,14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 708550925543 10663100002130

4407 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಡಾಕ್ಪಪಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಜ್ಜ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 56,57,58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0112 434988937486, 10663100002614

4408 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮುರಳಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 900291251988 10663100002580

4409 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾಬಲೋಶ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಆಲ ರು ಅಗರಹಾರ 53/2,53/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.49 0.0168 957300720684 10663100005217

4410 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಎನ್ ಎಂ ನಿಟ ಟರು ಅಗರಹಾರ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0140 573588216479,, 10663100000853

4411 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ ಜ್ ಆರ್ ಹುಂಚದ್ಕ್ಟೆಟ ಅಗರಹಾರ 16/p3,44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 892079604346 10663100004749

4412 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಕ್ಕೆಂಚಕ್ುಡೆಡ ಅಗರಹಾರ 69,71,74,77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0072 346818733441 10844100002080

4413 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ತ್ಾುತರೋಯ ಪಿ ಡಿ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 17/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 940443760575 10909101000609

4414 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಎಂ ಜ್ಜ ಮರಗಳಲ ಅಗರಹಾರ 74,65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 849357806790,, 10909101002290

4415 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಹಾಸ್ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಜಾಗಟಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 30,31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 912265234034 109091010000-89

4416 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ಎ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 33,35,60,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.0167 870615222460 109091010000-61

4417 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಜ್ ಎಂ ಜಾಗಟಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 1/2, 19,17,20,33/2,33/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 505555396227 10909101001662

4418 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೈಲಜಾ ಎಂ ಎಸ್ ಮರಗಳಲ ಅಗರಹಾರ 43202 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 864944585955 10909101002494

4419 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 304,301/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 79978067091 1095210100066-3

4420 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೊೋಹನ ಎಂ ಹೆಚ್ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0120 391712226244, 76225001000-33701

4421 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜಗ್ೌಡ ಕೆ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 67,43, 46,66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.18 0.0262 286176710366 7622500100-104401



4422 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಕೆ ಆರ್ ಬಂದ್ಾಯ ಅಗರಹಾರ 76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 734677528084,, 762250010-1417101

4423 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಶಾಂತ್ ಎ ಕೌಶ್ಕ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 107 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.31 0.0277 572578243106, 76225001012-35201

4424 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಉಡುಪ ಎಂ ವಿ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 211165 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.0164 493642848301 762250010003820-1

4425 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರೋಶ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 164,166/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0264 735724605617 7622500100-100901

4426 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಜ್ ಎನ್ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 54,52,64,32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.0175 990512776063 76225001011-01001

4427 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಯಪಪಗ್ೌಡ ಜ್ ಜಾಗಟಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.0148 932288563837 76225001000-37901

4428 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 25/1,25/2,42/2,131/1,43/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0131 353617709140 7622500100-212201

4429 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರೋಖಾ ಎನ್ ಮಯಯ ಹುಲಲಕೆ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 15a,15b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.62 0.0084 514967136134 7622500101-219301

4430 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಿರಂಜನ ಕೆ ಜ್ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 59/2,61/1,61/2,60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.22 0.0266 995134689885, 76225001000-35001

4431 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಕೆ ಎಸ್ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 25/1,43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.73 0.0208 974113826649 7622500100-214001

4432 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ಆರ್ ಕೆಸರ ಅಗರಹಾರ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 841833824486 3182500100-680301

4433 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಡಿ ಎಸ್ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 196/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0056 648198990237 3182500100-443201

4434 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾಬಲ ಟಿ ಎಲ್ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0139 600539813037,, 3182500100-682401

4435 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಟರಾಜ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 116,2,3,65/1,114 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0082 217290947238,, 3182500100-471901

4436 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹುತುಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 918919618693 31825001008-85501

4437 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣಭಟ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹುತುಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 41,62,63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.81 0.0337 633010157387 31825001008-84701

4438 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಹುತುಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 1,62/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 237177110426 31825001006-29001

4439 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 1,3,4,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.40 0.0288 377847531305 31825001005-78400

4440 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಆನಂದ್ ಎಂ ಎ ಮರಗಳಲ ಅಗರಹಾರ 67,78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.0254 722760624900 1908-2200161909

4441 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಆದ್ಶಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹುಲುಲಕೆ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 1/2,45/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 325698691749 19242200003321

4442 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ಎಲ್ ಹಾಲೋಸರ ಅಗರಹಾರ 131,139,7/3,8/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 208758185465 1908-220181850

4443 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಾವಿಕೆೈಸರು ಅಗರಹಾರ 75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.0034 664453383084 1924-2200000943

4444 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.39 0.0168 255043598679 19242200002860

4445 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿಶೋಖರ ಕೆ ಎನ್ ಹುಂಚದ್ಕ್ಟೆಟ ಅಗರಹಾರ 69,70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0465 733616184541 19242200004955

4446 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ುಬೋರನಾಯಕ ಬಿ ಕೆಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 619280637617.. 19242200002990

4447 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾಬಲೋಶವರ ಕೆ ವಿ ಕತುಂದ್ ರು, ಅಕಾಲಫುರ ಅಗರಹಾರ 51/1,95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 265547446714 19242200000-958

4448 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜು ಕೆ ವಿ ಮಕಕಬೈಲು ಅಗರಹಾರ 287/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 813617634712, 1924-2250004523

4449 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 82,83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 779928026117, 1924-2200000721

4450 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಹಿರೋಕ್ಲಲಹಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 6/p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 782730070106 19242200005677

4451 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಆಕಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 43/3,49/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 548897240864 14560101100-2793

4452 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನವಿೋನ ಬಿ ಕೆ ವಿರ ಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 317,42,34/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.62 0.0434 236887788077 056210101211-3

4453 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹುಂಚದ್ಕ್ಟೆಟ ಅಗರಹಾರ 41/p,41/p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 358845145246 3182500100-684601

4454 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಡಿ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 89/1,90/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0056 351327364934, 52019105374-3950

4455 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅರುಣ ಯಾನೆ ಷ್ಣುಮಖ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 94,98 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 308966953095, 57110103-2686

4456 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಸಿ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 209 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 775599426557, 331701000000-770

4457 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತುಳಸಮಮ ವಿರ ಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 41,43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0140 325802335598, 1095210100-3068

4458 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಆರ್ ಹುಂಚದ್ಕ್ಟೆಟ ಅಗರಹಾರ 13,14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 577895244694, 64203689481

4459 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯರಾಂ ಎಮ್ ಸಿ ಮಲಲೋಸರ ಅಗರಹಾರ 114 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 654729880588, 2013198-6899

4460 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಕ್ಷಿಣಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 885522831122, 54032270-990

4461 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಎ ಆರ್ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 136,70,80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.06 0.0228 229220927484 64117200344

4462 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೌಲಾನಿ ಧಮಯಯಯ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 43140 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.03 0.0244 749270565994, 54032266871

4463 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅನಿಪಪಣಯ ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಳಿಗ ಅಗರಹಾರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0128 363928955774, 19242250007-740

4464 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0037 209109155384, 1924225000-8048

4465 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಇಂದ್ದರಮಮ ಕೆಸರ ಅಗರಹಾರ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 475090331238, 1066313100-6214

4466 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಸರ ಅಗರಹಾರ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 247497608847, 1066310100-6746

4467 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನೆೋಮಿರಾಜ್ ಕೆ ಕೆಸರ ಅಗರಹಾರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0095 551247451906, 1066310000-2664

4468 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆಸರ ಅಗರಹಾರ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0057 692923380999, 1066310000-2147

4469 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮುರಿಗಮಮ ಮುನಿಯುರು ಅಗರಹಾರ 86/p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0088 739280390973 1066310000491-1

4470 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಹಮಣಯ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹುಂಚದ್ಕ್ಟೆಟ ಅಗರಹಾರ 3/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 954034128781 1066310000-2193

4471 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಇ ಆರ್ ವಿರ ಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 310/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 769247842221, 10230101000-6884

4472 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ವಿರ ಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 259,41,43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0066 985386235438, 10230101000-6052

4473 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗೋತ್ಾ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ವಿರ ಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 139,50/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 617695311125, 1095210100-3651

4474 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಖರಶಟಿಟ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 201978861464 10909101002342

4475 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರ ಜಾಗಟಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 1/1,17/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0152 793553894378, 1090910100-1972

4476 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಲ ೋಚನ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 46/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 878835033317, 10909101016-983

4477 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಮರಗಳಲ ಅಗರಹಾರ 24/2,32,14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 252820179224 10909101002111

4478 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಮಮಯಯನಾಯಕ ತ ೋರಬೈಲು ಅಗರಹಾರ 45,49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.45 0.0174 609183201458, 14560101100-3291

4479 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಹೆಚ್ ರ್ೈ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 718937634170, 14560101100-1479

4480 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಯು ಹೆಚ್ ಉಡುಕೆರ ಅಗರಹಾರ 13/5,13/3,14/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.0140 957359535145, 145601011000-172

4481 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಎಮ್ ಆರ್ ಉಡುಕೆರ ಅಗರಹಾರ 12/5,12/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 779190369444, 145601011000-171

4482 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸದ್ಾಶ್ವ ಶಂಕ್ರಹಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 18/1,6/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 949327076522 145601011001169

4483 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಂಗಪಪ ಬಿ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 274,276/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0041 328818417040, 14560101100-1499

4484 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 152153154 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 660572781871, 145601231000-833

4485 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಎಮ್ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 43/1,57/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0054 556184317265, 14560101100-3284

4486 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಮೃತ ಆಕಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 147 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 582111437829, 12200114-1000

4487 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಟಿ ರ್ೈ ಯಮರವಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 59,60,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 575233627148, 02170010100-3483

4488 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಬಿ ನೆ ಣಬ ರು,ಹೆ ಸಕೆರ ಅಗರಹಾರ 43,10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 769135776347 52010107139-3087

4489 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಾವಿತಿರ ಪಿ ಜ್ಜ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 539649326104 520101071397-350

4490 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮುರಳಿೋಧರ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 110/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.0029 638134222401, 520101071390-983

4491 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಎನ್ ಎ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 721588713122, 02170010100-3278

4492 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಟಿ ಎಸ್ ಯಮರವಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 300913681797, 02170010100-3655

4493 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶ ಎ ಅರ್ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 8/1,13/2,20,76,8/14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 980681264581 52010107139-3389

4494 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮನೆ ೋಹರ ಎ ಆರ್ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 8/1,16/2 ,76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0133 743432619935 520101071393516

4495 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಸಿ ಜ್ಜ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0110 541295401242, 02170010100-4644

4496 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಂಕತ್ ಎ ಎಮ್ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 13/2,8/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0085 911352008708, 52010107142-9669

4497 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಪಿಯತ್ ಎ ಎಮ್ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 8/14,20/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 706051210298, 52048103004-2104

4498 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಕೆ ಎಮ್ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 21,8/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0127 369645444472, 02370010100-4730

4499 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹುಚಚನಾಯಕ ಹಿರೋಕ್ಲಲಹಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 879380992396 05621010-16985

4500 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಆರ್ ಹೆ ಸಕೆರ ಅಗರಹಾರ 4,6,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 980572779926.. 056210100201-1

4501 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾರಾಯಣನಾಯಕ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 849698343474.. 056210100958-5

4502 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಮಮ ಹೆ ಸಕೆರ ಅಗರಹಾರ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0038 958589317943, 056210101-8175

4503 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರೋವಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಟಿ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 76,77,78,56,64,200,208 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0112 504301032377.. 056210100014-9

4504 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣಪತಿ ಪರಭು ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಅಕಾಲಪುರ, ಅಗರಹಾರ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 851676033485 056210100134-7

4505 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಎಮ್ ಎಮ್ ಹುಲುಲಕೆ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 0.4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 708361227627, 0562101011-844

4506 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗ್ಾಜುಯನ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಶಂಕ್ರಹಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 0.38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 495588692379, 056210100-7952

4507 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಲತ್ಾ ಕೆ ವಿ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 93/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0047 447617695465 05621010-18473



4508 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ  ಎ ಹೆ ಸಕೆರ ಅಗರಹಾರ 14,17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0016 394529243041 056210100-9756

4509 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾಬಲ ಭಟಟ ಡಿ ಆರ್ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 676360439151, 056210100-1944

4510 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ ಎಮ್ ಟಿ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 26/20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0056 848207770758, 056210101-3658

4511 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾಮಣಣ ಹೆಚ್ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 259259 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0061 324090159248.. 056210100-4017

4512 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಲತ್ಾ ಕೆ ೋಲಗ ಅಗರಹಾರ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 521403929361, 0562101018-260

4513 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪ ಎ ಬಿ ಅಗಸರಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 273/1,273/3,276/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.67 0.0118 890740907718, 0562101011-491

4514 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಎಂ ಸಿ ಶ್ರಿಗ್ಾರು, ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 208,115, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 962728779438 05621010-18251

4515 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎಮ್ ಎನ್ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 19/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0056 682913099720.. 056210100704-8

4516 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿ ಆರ್ ಅಕಾಲಪುರ, ಅಗರಹಾರ 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 773776957210, 0562101011-102

4517 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜಯ ಆರ್ ಬಿ ಹುಲುಲಕೆ ಡು ಅಗರಹಾರ 17,16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 262560036910.. 056210100465-8

4518 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ವಿ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0056 855385911480, 056210100-2885

4519 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಲ ೋಚನ ಬಿ ಅಕಾಲಪುರ, ಅಗರಹಾರ 8/1,10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 233385323119, 056210100-7729

4520 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಕೆ ಎಮ್ ಕತುಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 17/1,123 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 572205238983, 056210100-9451

4521 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಕೆ ವಿ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 18130 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0116 596626121177, 0562101019-528

4522 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯೋಗೋಂದ್ರ  ಕೆ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 417176017323 056210101170-4

4523 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮಯನಾಯಕ ಕೆ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.56 0.0187 484908253448.. 0562101010-719

4524 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜ್ೋಂದ್ರ ಕೆ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 484908253448.. 05621010-10765

4525 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0056 841715173876, 056210101-2792

4526 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸುದೋವನಾಯಕ ತ ೋರಬೈಲು ಅಗರಹಾರ 45,49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.78 0.0158 457138765012 056210100873-7

4527 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಟಿ ಪಿ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 175,176,177,191, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0100 294293483939 056210100896-0

4528 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿದ್ಿಪಪಗ್ೌಡ ಎಮ್ ಹುಲುಲಕೆ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 529261177307, 0562101000-648

4529 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಕ್ುಂತಲಾ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 93/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0068 303738070501, 0562101018-420

4530 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಲ ಕೆ ಎನ್ ಕತುಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 122,17,120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.48 0.0178 461296709767, 056210100503-4

4531 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಆಲ ರು ಅಗರಹಾರ 50/2B,43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0441 881079462725, 0562101015-628

4532 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 708535322384.. 056210100028-0

4533 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಎಮ್ ಸಿ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 0.75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0068 726799364578, 05621010188-64

4534 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಟಿ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 80/11,80/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0056 895955832885, 056210100-7027

4535 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಎಮ್ ಕೆ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 112/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 41892543774 056210101-7483

4536 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಸಂತಭಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 146155 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0112 337310216739.. 056210100542-9

4537 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಡಿ ಬಿ ಮರಗಳಲ ಅಗರಹಾರ 20/1,20/2,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 566972674772 7622500100-103201

4538 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಷ್ುಣಮ ತಿಯ ಟಿ ಬಿ ಮರಗಳಲ ಅಗರಹಾರ 53,39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0143 771829663386 7622500100103100

4539 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣಪತಿ ಕೆ ಸಿ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 37,15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 285107921447, 762250010044-0501

4540 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ ಟಿ ಜ್ಜ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 51207 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.0154 77272343092 76225001001-28001

4541 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಕೆಸರ, ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 56243 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 824844390707 3182500100-682301

4542 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಶ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಕೆಸರ ಅಗರಹಾರ 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 696832708626.. 318250010126260-1

4543 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಶೋಖರ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.0162 722191595440, 3182500100682-201

4544 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಯಯಗ್ೌಡ ಕೆ ವಿ ಕೆಸರ ಅಗರಹಾರ 58,59,50,49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.73 0.0168 961704005491, 3182500100-682101

4545 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಂಗ್ಾರಿನಾಯಕ ಹುಂಚದ್ಕ್ಟೆಟ ಅಗರಹಾರ 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 807481644574, 318250010070-5101

4546 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಶ್ರಿಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 171169 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 887155412404 318250010116-6301

4547 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಷ್ಣುಮಖ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 12/1,12/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 291215368457, 318250010073-4801

4548 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 43210 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0143 243652050805, 3182500101474-301

4549 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಶೋಖರ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಕ್ರಡಿಗ, ಶಂಕ್ರಹಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 19, 20,7,75/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 377663699570.. 318250010046-9501

4550 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಹೆಚ್ ಡಿ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 774417769743 3182500101227000

4551 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಪಿ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 13/3,13/4, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.0254 245330571109, 3182500100288-501

4552 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿೋರಪಪ ಟಿ ವಿ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 181 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.71 0.0112 311499373956 3182500100-402301

4553 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪ ಬಿ ಪಿ ಹುತುಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0062 601122473717 3182500100-485201

4554 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರಯಯಗ್ೌಡ ಯಮರವಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 18,129,84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.41 0.0157 514542267503, 00990010100-4187

4555 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಯಯ ಕೆ ಎಸ್ ಯಮರವಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 47,50,52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 62906087984, 009900100-3518

4556 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರೋವಪಪ ಕೆ ಡಿ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 876653933943 00990010100-8942

4557 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಡಾಕ್ಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಎಮ್ ಬಂದ್ಾಯ ಅಗರಹಾರ 14,42/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 251089763157, 52010120108-7126

4558 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 146147 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 876271156953, 52010120106-7109

4559 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಟಿ ಎನ್ ಯಮರವಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 708303878103, 00990010100-4303

4560 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಲಲಪಪ ಟಿ ಜ್ಜ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 108 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 493938214653, 52010120577-5841

4561 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆ ಲಲಣಣ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 118 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 594003327840, 009900101000-265

4562 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ್ ಟಿ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 168/1,168/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0139 980608977352, 52010120108-9481

4563 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 114 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 558290463843, 00990010100-4939

4564 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿೋತಮಮ ಮಲಲೋಸರ ಅಗರಹಾರ 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 645718364185, 52010121276-1273

4565 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಶ ರಾಜ ಎ ಜ್ಜ ಶ್ರಿಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 113114 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 886198523864, 52010120108-6261

4566 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರಪಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 92 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 839267401895, 00990010100-5291

4567 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಅಡಿಗ ಎ ಎಮ್ ಬಂದ್ಾಯ ಅಗರಹಾರ 67/2,67/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 307191260501, 009900101000-828

4568 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಅಡಿಗ ಎ ಎಂ ಬಂಧಾಯ ಅಗರಹಾರ 67/3,67/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0131 865676036583 52010120108-4119

4569 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಅಡಿಗ ಎ ಎಸ್ ಶ್ರಿಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 175176 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 484765136518, 52010121127-6101

4570 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಜಮಮ ಮಲಲೋಸರ ಅಗರಹಾರ 104 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 520177608000 00990010100-9037

4571 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಎ ಎಮ್ ಮಲಲೋಸರ ಅಗರಹಾರ 83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0143 567919995896, 00990010100-3586

4572 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಂದ್ಾಯ ಅಗರಹಾರ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 388526771911, 009900101000-431

4573 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋವಿಂದ್ ನಾಯಕ  ಹೆಚ್ ಬಿ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 160/3,149/1,148/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 596683545636 520101212750-964

4574 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ುಗಗಮಮ ಯಮರವಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 281517280164, 00990010100-0375

4575 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಕೆ ಯಮರವಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 87, 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0134 469804297165 52010120966-4785

4576 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಜ್ಜ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 184,185/5,192/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 967083848869, 520101210893-784

4577 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುರಾಜ ಎ ಜ್ಜ ಶ್ರಿಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 170171 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.09 0.0251 882196618455, 520101209660-895

4578 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಾಂಡು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 114128 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.38 0.0067 501341543507, 00990010100-1422

4579 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಯಯಗ್ೌಡ ಎಂ ಟಿ ಮಲಲೋಸರ ಅಗರಹಾರ 104,111,88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 284064544630.. 52010120575-8564

4580 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಟಿ ರ್ೈ ಯಮರವಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 60/2,61,71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 623124777658, 520101205766-931

4581 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 85 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 397916619885, 5201012010849-33

4582 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯಶ ೋಧಮಮ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.0029 668885865616 00990010100-3693

4583 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶಗ್ೌಡ ಎಮ್ ಡಿ ಮಲಲೋಸರ ಅಗರಹಾರ 80/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0143 501442095424, 00990010100-3352

4584 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಎ ಜ್ಜ ಅರಳಸುರಳಿ ಅಗರಹಾರ 12,11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 344485044686.. 00990010100005-5

4585 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಅಡಿಗ ಟಿ ಎಲ್ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 22,50,47,32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0442 9121437798665, 52010120108-4577

4586 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಿ ಟಿ ಬಾಳಗ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 12,14,32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.0139 561084150561, 520101205766-990

4587 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವರಾಜ್ ಕೆ ಬಿ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 56,60,61,62,64,65/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.0149 494233466616, 00990010100-3187

4588 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಟಿ ಎಸ್ ಶ್ರಿಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 169,186/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 809957758156 52010120108-3325

4589 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಭಟಟ ಕೆ ಎಸ್ ಅರಳಸುರಳಿ ಅಗರಹಾರ 25/1,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 279878735165, 520101201083-260

4590 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಎಸ್ ಅರಳಸುರಳಿ ಅಗರಹಾರ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 270761106441, 520101201082-760

4591 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಅರಳಸುರಳಿ ಅಗರಹಾರ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 995526958578, 5201012010699-77

4592 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾರಾಯಣ ತುಂಗ್ಾ ಜ್ಜ ಎಮ್ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 989123390460, 52010120108-5905

4593 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸಪಪ ಜ್ಜ ಪಿ ಯಮರವಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 988866866731, 52010121132-1131

4594 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶಚಂದ್ರ ಕೆ ಜ್ಜ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 42/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 875221093899 52010121271-6881



4595 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿನಾಯಕ್ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 4/2,165/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 463412992853 64066212403

4596 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸವಿತ್ಾ ಬಿ ಎಂ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 177/3,178/2,205 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 239399260126 001800101026-572

4597 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಡಡಪಪಗ್ೌಡ ಮಲಲೋಸರ ಅಗರಹಾರ 85,86 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 678611353781, 001800101029-377

4598 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಕಾಂತಮ ತಿಯ ಎ ಎಸ್ ಶ್ರಿಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 101,96,96/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 454407291959 20253407042

4599 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮ ತಿಯ ಟಿ ಕೆ ತ್ಾಯನಂದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 14/1,106/1,101/1,25,31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.44 0.0296 734212666267 0018001010-12937

4600 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರಶಟಿಟ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 145 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0140 910017635815 0018001010-11183

4601 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪ್ರೋಮಾ ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 146 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 228416748767 520101224818216

4602 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ ಈ ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 154 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 798779083120 520101224782750

4603 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿದ್ಿನಾಯಕ ಈ ಕೆ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 153 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 976365976031 520101224022972

4604 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿದ್ಿಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಯಡವತಿು ಮಂಡಗದಿ 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 732907693174 520101224734055

4605 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ುಡುಮಲಲಗ ಮಂಡಗದಿ 87 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 513584796647 520101224846181

4606 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಪಾದ್ ಟಿ ಎ ಬೋಗುವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 88,199,48,47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0128 818537423348 100110008703

4607 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅನಿಪಪಣಯ ಬಿ ಎಲ್ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0182 619367553322 109521010-17186

4608 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಎಸ್ ಆರ್ ದ್ಾನಸಾಲ, ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಮಂಡಗದಿ 108,31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.0162 776695212944 10952101001477

4609 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರ ಈ ಎಸ್ ನಾಯದ್ವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 77,79,91,75/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 547570849748 10952101003040

4610 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಶ ೋಕ್ ಕೆ ವಿ ಕ್ನಿಂಗ ಮಂಡಗದಿ 45/7,45/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0016 398555172646 10689100004115

4611 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಎಸ್ ಎಂ ಬಾಂಡಯ ಮಂಡಗದಿ 102,109,45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 227288111113 10952101004359

4612 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಬಿ ಎಸ್ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 48/3,44/5,92/3,36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.55 0.0186 917455870226 7622500100-905901

4613 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 126 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 909438425822, 40725001011-86200

4614 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಷಾ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ಸಗ್ಾರು ಮಂಡಗದಿ 51,54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0216 586156791733, 54004677908

4615 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ ಳುಂಡೆ, ಶ್ಂಗನಬಿದ್ರ ಮಂಡಗದಿ 38/4,72/1,36/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.54 0.0167 673737617467 64104604851

4616 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.0101 615332318638 64027249632

4617 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಈ ಎಸ್(GPA ಪರಕಾಶ ಈ ಎಸ್) ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 97/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 798779083120 54009547805

4618 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಿ ವಿ ನಂದ್ಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 488797307900 54032301590

4619 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿ ಓ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.12 0.0374 482590207760 64196231073

4620 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಕೆ್ಕೆಂಚಗುಡೆಡ ಮಂಡಗದಿ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0060 303038049334 20027209572

4621 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಮಂಡಗದಿ 3p5,3/p2,3/p516/p7,17/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.0128 220880528739 05031010-24178

4622 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರ್ೋಣ್  ಟಿ ಎಮ್ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಮಂಡಗದಿ 89/1,89/4,90 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.35 0.0397 968257305137, 57610101-3839

4623 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಯೋಗಮಳಲ ಮಂಡಗದಿ 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0139 867420730441 05621010-14722

4624 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಎ ಹೆಚ್ ಕ್ ಳ ಂಡೆ ಮಂಡಗದಿ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 449922677573 05761010100-51

4625 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರ್ೋಣ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಉಬ ಬರು ಮಂಡಗದಿ 2/1,3,1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.50 0.0300 701385072849 2907101004049

4626 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಸಾಲೋಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 50/6,28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 919086312321, 56210101-5597

4627 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎಂ ಡಿ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಮಂಡಗದಿ 138,53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.68 0.0472 308413767787 057610100-2390

4628 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮಯನಾಯಕ ಬಿ ಕೆ ತ್ಾಯನಂದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 80/1ಪ7,84/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.0173 596152500451, 57610101-1630

4629 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಜ್ ಕೆ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.91 0.0229 688654538302, 056210101-3003

4630 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸನಾಯಕ ಈ ಭಾರತಿೋಪುರ ಮಂಡಗದಿ 104 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 39.00 0.0034 980450582931, 290710100-0594

4631 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಘುನಾರ್ ಬಿ ಆರ್ ತ್ಾಯನಂದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 80/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 865909298148, 57610100-6864

4632 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಶವನಾರ್ ಬಿ ಡಿ ಜಂಬವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 394952976046, 057610100-7520

4633 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಜ್ ಆರ್ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 521520074687 562101000784

4634 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯದೋವ ಎಮ್ ಆರ್ ಕ್ುಳುಂಡೆ ಮಂಡಗದಿ 42/6,42/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 704626627453, 05761010-01686

4635 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಶ್ಧರ ಎಂ ಆರ್ ತಳಲ ಮಂಡಗದಿ 19/2,9/1,9/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.55 0.0186 340901833938, 057610100-6786

4636 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸದ್ಾನಂದ್ ಟಿ ಎನ್ ಬೋಗುವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 96,36,26,32,31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.93 0.0224 835724079400 05761010-13589

4637 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ನಾಯಿ ಎಸ್ ಸಿ ಶ್ರನೆಲಲ ಮಂಡಗದಿ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0150 752252821153 05711010-26589

4638 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯಜ್ಞವಿಠಲ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಸಗ್ಾರು ಮಂಡಗದಿ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 828498480574 102301010001425

4639 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಖರ ಎಮ್ ಶಟಿಟ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 58/3,56/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.0151 370085110-129 10230101000-5846

4640 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಮಂಡಗದಿ 66/p4,3/p4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 646563785822 10230101000-7669

4641 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ ಟಿ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 304357654339, 10230101000-5713

4642 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಪಿ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 116/2,116/3,116/9,116/14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 484997229156 10230101100108

4643 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತುಳಸಿದ್ಾಸ ಎಸ್ ಶ್ರನೆಲಲ ಮಂಡಗದಿ 13/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0069 536229724949 10230101100-1597

4644 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿಮಮ ಕ್ಳವತಿು ಮಂಡಗದಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 325116459733, 102301010007683

4645 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿ ಬಿ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 48/6,36/2,48/2,48/5,41/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 399371228011, 10230101100-2322

4646 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರದ್ದೋಪಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶ್ೋಕೆ ಮಂಡಗದಿ 81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 668492254781, 102301010007637

4647 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಯಡವತಿು ಮಂಡಗದಿ 1/7 ,7/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0131 749317491888 10230111100-2017

4648 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಸಿ ಜ್ಜ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 54/6,54/2,50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 625437077803 102301010005681

4649 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 7/5,48/P1,12/2,112/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 920087235897 102301010004609

4650 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿೋರಪಪನಾಯಕ ಎಸ್ ಆರ್
ಬಾಂಡಯ, ಮರಹಳಿಿ, 

ಕ್ುಡುಮಲಲಗ
ಮಂಡಗದಿ 51,74,75,107 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0132 345244576732 102301010002933

4651 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶ ಬಿ ಎಸ್ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ
36/14,48/3,41/1,41/2,41/3

,44/1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 313670336899 102301010007611

4652 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶರತ ಕೆ ಜ್ ಶ್ೋಕೆ ಮಂಡಗದಿ 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.63 0.0196 494683962674 102301011002705

4653 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಣಣಗ್ೌಡ ಕೆ ಎನ್ ಶ್ೋಕೆ ಮಂಡಗದಿ 53,10,11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 431006178622 102301010003000

4654 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜಯಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.49 0.0288 629501572043 102301010004837

4655 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಾರ್ ಕೆ ಜ್ ಶ್ೋಕೆ ಮಂಡಗದಿ 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 794341166499 102301011002470

4656 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಗುತಿುಯಡೆೋಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 29,143/1,6/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 0.0191 964153889584, 10230101000-7645

4657 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಾಲರಾಜ ಎಸ್ ಸಿ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 66/8p1,66/19,63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0079 666158857179 10230101000-7665

4658 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಆನಂದ್ ಶಟಿಟ ಗುತಿುಯಡೆೋಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 762539716503, 102301011000-657

4659 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಪರಕಾಶ ಎಚ್ ಆರ್ ಕ್ಸಗ್ಾರು ಮಂಡಗದಿ 49/1,57/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0082 868784843871, 10230101000-7583

4660 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಜ್ಜ ಎಸ್ ನಂದ್ಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 2,43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0088 232482828668 102301010003653

4661 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಶ ಜ್ಜ ಡಿ ನಂದ್ಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 976762584101 102301010007835

4662 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಡಿ ಯಡವತಿು ಮಂಡಗದಿ 10/1,45/A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 942774572947, 10230101100-1440

4663 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜನ್ ಟಿ ಎಸ್ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 629634898094 102301010007565

4664 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಎನ್ ಆರ್ ನಾಯದ್ವಳಿಿ, ಯಡವತಿು ಮಂಡಗದಿ 9/1,49/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 660304103265 102301010000687

4665 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ಬಾಂಡಯ ಮಂಡಗದಿ 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0072 629436738376 10230123-100003

4666 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜಯದೋವ ಕೆ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 836035921485 102301010007570

4667 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಯಯ ಎನ್ ಟಿ ನಾಯದ್ವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 40,41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 340187798197 102301010000173

4668 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಪರಕಾಶ ಎನ್ ಆರ್ ನಾಯದ್ವಳಿಿ, ಯಡವತಿು ಮಂಡಗದಿ 10,12,49/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 934503895913 102301010007861

4669 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತುಳಸಮಮ ಆಡಿನಸರ ಮಂಡಗದಿ 02,65,63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.0149 959216600707, 14560101100-3591

4670 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮುರಳಿೋಧರ ಕೆ ಕ್ಸಗ್ಾರು ಮಂಡಗದಿ 47,55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 320990782212, 057688100-4612

4671 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.55 0.0304 965629337439 10230101000-7634

4672 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಲ ಎಂ ಎನ್ ಸಿಂದ್ ವಾಡಿ ಮಂಡಗದಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0068 408708970610 54032309408

4673 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಓ ಶೋಡಾಗರ್ ಮಂಡಗದಿ 40,5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 245964114421 102301010007275

4674 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಹೆಚ್ ಎಂ ನಾಯದ್ವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 109110 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.73 0.0155 864355656060 10230101000-5160

4675 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ರ್ೈ ಕೆ ಶೋಡಾಗರು ಮಂಡಗದಿ 24,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.0228 634767387887 102301011000-235

4676 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಬಿ ಬಟಟಬಸರವಾನಿ ಮಂಡಗದಿ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0060 527637283979 10230101000-7605

4677 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎನ್ ಆರ್ ಅತಿುಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 18,16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0110 363555238056 10230101007664

4678 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಡಿ ಎಸ್ ದ್ಾನಸಾಲ ಮಂಡಗದಿ 8,30/21,30/21,30/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0060 313066986321 102301011000-130



4679 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಥಾಯಸ್ ಡೆೋಸಾ ಜಂಬವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0090 527903909228, 13820101100-2563

4680 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಜಾತ ಎಂ ಎನ್ ಶೋಡಾಗರು ಮಂಡಗದಿ 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 943909174247 102301011001508

4681 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಟಿ ಆರ್ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 34/1,66/1,68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 780720153137, 10230101003001

4682 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಜ್ಜ ಆರ್ ಬಾಂಡಯ ಮಂಡಗದಿ 88/2,78/2,77/3,80/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.0102 354913237689 10230101000-7578

4683 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ ೋಹಿಣ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಾಂಡಯ ಮಂಡಗದಿ 60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 814712829979 10230101000-7576

4684 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಜಯ ಬಿ ಜ್ಜ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಮಂಡಗದಿ 3/P, 3,80, 73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0072 455064426137, 10230101100-2177

4685 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 39/5. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0057 378491156531 10230101000-5277

4686 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎಸ್ ಟಿ ಬಾಂಡಾಯ ಮಂಡಗದಿ 3,43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 984852891359 10230101000-6584

4687 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶ ಬಿ ಬಿ ಬಾಂಡಯ ಮಂಡಗದಿ 64p,65/5,65/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 810948302713 102301010007304

4688 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮಯಣಣ ಟಿ ವಿ ನಾಯದ್ವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.75 0.0210 754359972759 102301010006476

4689 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರ್ ಪಪಜಾರಿ ಉಬ ಬರು ಮಂಡಗದಿ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 760837558766, 102301011000-526

4690 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 66/2,65,62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 372375993559 102301010008005

4691 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿಮಮ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 9,43,10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0089 873461597270 102301011000775

4692 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶ್ೋಕೆ, ಯಡವತಿು ಮಂಡಗದಿ 7/2,6/1,9/2,81/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 948546607389, 102301010007960

4693 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಶಾಂತ ಸಿ ಎಂ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 996571646308 102301010006441

4694 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸನಿ ಜ್ಜ ಎನ್ ಮರಹಳಿಿ, ಬಟಟಬಸವಾನಿ ಮಂಡಗದಿ 12p/3,94 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 278251729866 520101224782181

4695 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ ಟಿ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ
9/12,10/12,11/12,11/2,79,

8/2c
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 394495716807 102301010005921

4696 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಜ್ಜ ಎನ್ ಗರಗ ಮಂಡಗದಿ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 722866328134, 10230101000-7692

4697 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುರುಷ ೋತುಮ ಹೆಚ್ ಸಿ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 65/1a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 275138524054 10230101000-4808

4698 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಕೆ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 8/4. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0033 993410887407 102301010007587

4699 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗ್ೌಡುರ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 134,58,53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.61 0.0193 272690918749, 10230101000-7601

4700 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ್ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 12,25/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 867826592215, 102301011000-1335

4701 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಜ್ಜ ಕಕೆಕೋರಿ ಮಂಡಗದಿ 38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 216472699442, 102301011007603

4702 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಜ್ಜ ವಿ ಗರಗ ಮಂಡಗದಿ 2/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0069 355293106875, 10230101100-2633

4703 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಟಿ ವಿ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 134,53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 775898987176, 10230101100-1606

4704 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಮಮ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಮಂಡಗದಿ 24,53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 784432490207, 10230101100-7747

4705 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾವತಿ ಇ ಆರ್ ದ್ಾನಸಾಲ ಮಂಡಗದಿ 4/2,42/ಪ1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0100 396027854253, 10230101000-7191

4706 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಲತಮಮ ವಿರ ಪಾಪುರ ಮಂಡಗದಿ 81143 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 963123249485, 102301051000-303

4707 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಶವತನಾರಾಯಣ ಕೆ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 18,19,20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 485804947638 10230101000-3995

4708 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿ ಜ್ಜ ಬಕೆ್ಕೆಂಚಗುಡೆಡ ಮಂಡಗದಿ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.45 0.0143 236173520040 0018001010-12860

4709 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯೋಗೋಂದ್ರ ಈ ಎಲ್ ನಾಯದ್ವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 129/10,129/6,91 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.47 0.0124 865127887183, 52010122472-8721

4710 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಡಿ ಟಿ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 102/3, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.0167 532775752746, 52010122475-9147

4711 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷಾಣಚಾರ್ ಬಿ ಚಕ್ಷೆ ಕೆಂಚಗುಡೆಡ ಮಂಡಗದಿ 31,32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0131 914121501825, 00180010100-6229

4712 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಕ್ಂಠಯಯ ಬಿ ಆರ್ ಮಾಳ ರು ಮಂಡಗದಿ 58/2,14/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.05 0.0234 528721726795, 52010122476-1109

4713 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಆರ್ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0071 519730985889, 0018001014-513

4714 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಕೆ ಜ್ಜ ಒಗ ಗೋಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 2/19,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 587004539889, 001800102-9526

4715 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜ್ಜೋವಿ ಶ್ಂಗನಬಿದ್ರ ಮಂಡಗದಿ 120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0059 288742181786 05761010-11375

4716 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಎಸ್ ಸಿ ಯೋಗಮಳಲ ಮಂಡಗದಿ 15,14,11,55,13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.85 0.0460 774889888163, 0562101010-674

4717 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮೊೋದ್ರ ಎಂ ಡಿ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ, ಕೆಳನರಸ ಮಂಡಗದಿ 34/4,13/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 541265692257 576108011442

4718 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಷ್ುಣಮ ತಿಯ ಜಂಬವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 207170541544, 057610100-8209

4719 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸು ಪಪಜಾರಿ ಜಂಬವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 711063790587, 057610100-6611

4720 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸನಿ ಜ್ ಎಂ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 328021003224 562101011056

4721 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬಬನಾಯಕ ತ್ಾಯನಂದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 42/3,95/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.97 0.0229 806994474652 057610100-6481

4722 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಟಿ ಎ ಬೋಗುವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 92,95,95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0115 357136342440, 05761010100-36

4723 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವರದ್ರಾಜ್ ಕೆ ಡಿ ಶ್ಂಗನಬಿದ್ರ ಮಂಡಗದಿ 6,32,70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.98 0.0238 265368273461, 057610100-3088

4724 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಶ ೋಕ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಮಂಡಗದಿ 16/p9,3/p8,63/p10,66/p6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.0165 382501282733 05711010-17579

4725 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಕೆ ರ್ೈ ಕ್ ಳುಂಡೆ ಮಂಡಗದಿ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0062 250669296858, 0576101010-942

4726 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ್ ಜ್ ಕೆ ಬಾಂಡಯ ಮಂಡಗದಿ 71,84,71/2,84/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 993995126867, 10844100000-749

4727 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜ್ೋಶ್ ಎಮ್ ಶ್ರನೆಲಲ ಮಂಡಗದಿ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 808398615173, 1068910000-3478

4728 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪ ಕೆ ಮರಹಳಿಿ, ಕ್ಳವತಿು ಮಂಡಗದಿ 3,7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 672888910084 10689100002484

4729 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕ್ನಿಂಗ ಮಂಡಗದಿ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 214785936144 10689100001139

4730 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರೋಮಯಯ ಗ್ೌಡ ಜ್ಜ ಎಲ್ ಗರಗ ಮಂಡಗದಿ 35/2,37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0114 531747372882, 1068910000-2178

4731 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ರ್ೈ ಕೆ ಗುಳರ್ ಮಂಡಗದಿ 8,6, 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.45 0.0294 598618271366 19082200199578

4732 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಾಸಣಣ ರ್ೈ ಎನ್ ಗುತಿುಯಡೆೋಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 1,34,35,54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0139 959918444646, 1915201005-3553

4733 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾರಾಯಣ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಬಟಟ ಬಸರವಾನಿ ಮಂಡಗದಿ 12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 671164225478, 1908220016-3660

4734 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ವಿ ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 8/1,45/3,36/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.04 0.0160 634156503645, 1908225000-2241

4735 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಳಿನಿ ತುದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 84/3,77/5,77/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 986088728761, 762250010096-4300

4736 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಪಿ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 74,7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 422704809151, 76225001011-4701

4737 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಕ್ುಡುವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 84/1B, 86/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.0160 555126736362, 54032270-242

4738 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಆದ್ಶಯ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 51,53/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0062 636193968392, 5405988-3076

4739 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಂತ ೋಷ್ಕ್ುಮಾರ ಡಿ ಡಿ ಬಾಂಡಯ ಮಂಡಗದಿ 25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0100 371277708530 6407728-6029

4740 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ಡಿ ಕ್ುಡುಮಲಲಗ ಮಂಡಗದಿ 31/2a,35/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 694248476853 5403232160-7

4741 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆೋಶವ ಬಿ ಜ್ಜ ಮರಹಳಿಿ, ಸಾಲೋಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ
36/1,36/3,41/4,44/3,45,46

,47/1,47/2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.99 0.0359 435617102779 64050395763

4742 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೈಲಾ ಪಿ ಎಲ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 129 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 300645462994, 3736841-2561

4743 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವರಾಜ ರ್ೈ ಡಿ ಯಡವತಿು ಮಂಡಗದಿ 45/1a,4/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 865115848700 05711010-27248

4744 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ್ಾಯತಿರ ಎಂ ಬಕೆ್ಕೆಂಚಗುಡೆಡ ಮಂಡಗದಿ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 731101457566 05711010-26300

4745 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚದ್ಂಬರ ಕೆ ಆರ್ ಕೋಗಡಿ, ಶ್ಂಗನಬಿದ್ರ ಮಂಡಗದಿ 24/1,45/2,45/b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0089 420754523933 057610100-4581

4746 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುರುಷ ೋತುಮ ಕೆ ಆರ್ ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 29/2,23/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 712713498564, 057610101-3405

4747 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯರಾಮ ಪಿ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 245437763412, 05761010111-332

4748 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರ ಮೋಲನ ಪಟರವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 726395999396, 57610100-5622

4749 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅನಂತಮ ತಿಯ ಕೆ ವಿ ಬಕ್ಷೆಕೆಂಚಗುಡೆಡ ಮಂಡಗದಿ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 970307052862 05711010-26066

4750 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಿ ಎಸ್ ಶೋಡಾಗರು ಮಂಡಗದಿ 26,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0264 451067780352, 10230101000-6631

4751 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಸಗ್ಾರ್ ಮಂಡಗದಿ 36,37,48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 311426473916, 10230101000-7579

4752 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜ್ೋಂದ್ರಪರಸಾದ್ ಎಸ್ ಸಿ ಶ್ೋಕೆ ಮಂಡಗದಿ 66,98,7/5,8/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.79 0.0215 700483778775 102301010005560

4753 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಬಿ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 23/2,54,55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 579052625406 10230101000-7632

4754 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಕಾರ್ೋರಿ ಮಂಡಗದಿ 62,63,57,64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 871133396060 102301181000638

4755 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿ ವಿ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 54,55,23/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 617151316395 10689100002025

4756 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎನ್ ಟಿ ಶ್ರನೆಲಲ ಮಂಡಗದಿ 24,9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 328988857039, 10689100000-056

4757 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯೋಗೋಶ ಜ್ಜ ಟಿ ಗರಗ ಮಂಡಗದಿ 28/1,28/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 890317754953, 1068910000-2537

4758 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಕೆ ಅತಿುಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 6,5/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.76 0.0331 547597079854 1068910000-2827

4759 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಜ್ ೋಗಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 352261566788 520101224818501

4760 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಬಟಟಬಸವಾನಿ ಮಂಡಗದಿ 13/2,1,39/1,39/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.73 0.0328 517344994541 0018001010-14982

4761 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ ಟಿ ಕೆ ತ್ಾಯನಂದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ
40/3,36/1,36/3,36/4,14/4,

98,105,30,108,11,113
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 508092654024 62345943758

4762 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಮ್ ಟಿ ಕೆ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 8/5,35/1,81/3b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.63 0.0196 488645825005, 1095210101-2002



4763 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಎಸ್ ಯಡವತಿು, ಕಾರ್ೋರಿ ಮಂಡಗದಿ 5,68/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0122 236291606796 331701000000029

4764 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಂಗಪಪ ಎ ಎಂ ಯಡವತಿು ಮಂಡಗದಿ 17,19/1,21/4,22,28/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.92 0.0470 744831148619, 732250010287-8401

4765 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಡಿ ವಿ ನಂದ್ಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 18,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.0188 979831538711 762250010007-3501

4766 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಆದ್ದತಯ ಪಿ ಸಿ ನಾಯದ್ವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 51/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 637969221158, 762250010152-2301

4767 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಬಿನಕೆೈ ಮಂಡಗದಿ 12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 268680206497 10689100003200

4768 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮನಾಯಕ ಕ್ುಡುಮಲಲಗ ಮಂಡಗದಿ 107,108,74,75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.0157 526753133045 10952101000-991

4769 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಶೋಡಾಗರು ಮಂಡಗದಿ 245 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 859932796282, 10952101013-223

4770 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ಎಸ್ ಬಾಂಡಾಯ ಮಂಡಗದಿ 25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0068 237758774128, 1095210100-5251

4771 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಂದ್ರ ಜ್ಜ ಆರ್ ಗರಗ ಮಂಡಗದಿ 43371 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 768575387164, 10689101013-940

4772 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಜ್ಜ ಆರ್ ಗರಗ ಮಂಡಗದಿ 43340 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 883935315315, 1068910000-4466

4773 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಣಣ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಸಿಂಧುವಾಡಿ ಮಂಡಗದಿ 70/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 371914955082, 057610100-7370

4774 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರೋಶ ಡಿ ಎಂ ದ್ಾನಸಾಲ ಮಂಡಗದಿ 18/7,57/2,4/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 252897995716 102301010000-385

4775 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಬೋಗುವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 179 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 599726110946 057610100-7383

4776 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯವತಿ ಬಿ ಜ್ಜ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 191,-226,227 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0480 761685446411 102301010000-182

4777 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಕೆ ಕೆ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0082 937665830211, 1095210100-3730

4778 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಎಸ್ ಆರ್ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 73/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 441635160520 10952101000-867

4779 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವದ್ಾಸ್ ಈ ಆರ್ ದ್ಾನಸಾಲ ಮಂಡಗದಿ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 882440125984, 1095210100-432

4780 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಡಿ ಪಿ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 0.56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 785264083692, 13850101100-1140

4781 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜನಾಧಯನ ಎನ್ ಪಿ ಹೆಮಮಕಕ ಮಂಡಗದಿ 2.2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0120 565134310304, 05761010-7449

4782 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 88/1,87 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.0162 724014090722 10230101000-5714

4783 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವನಮಾಲ ಬಿ ಎಸ್ ದ್ಾನಸಾಲ ಮಂಡಗದಿ 1/2,1/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 913035864058 10230101000-7599

4784 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಮಮ ಹೆಗಲತಿು ಮಂಡಗದಿ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 233422402974, 057610801-3375

4785 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯೋಗೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹೆಗಲತಿು ಮಂಡಗದಿ 2/1,3/4,4/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 705107546308, 057610100-8194

4786 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಮಾ ಕ್ಸಗ್ಾರು ಮಂಡಗದಿ 76,77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 271782025064 102301011000-500

4787 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ವಿ ಕೆ ಮೋಗರವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 171/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 867340369437, 540323240-96

4788 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೈತರ ಕೆ ವಿ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಮಂಡಗದಿ 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.49 0.0179 343259451791 64037318-617

4789 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಜಾತ ಡಿ ಶಟಿಟ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಮಂಡಗದಿ 69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 234796653362, 10230101000-6195

4790 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಜ್ ೋಯಿಸ್ ಜ್ಜ ಕ್ಸಗ್ಾರು ಮಂಡಗದಿ 90,78,63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.0128 858373077794, 762250010029-101

4791 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಶಾಂತ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಾಳ ರು ಮಂಡಗದಿ 42,43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 677978633315, 10952101016-062

4792 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಕ್ಷೆಕೆಂಚಗುಡೆಡ ಮಂಡಗದಿ 49/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 62757467993, 05711010299-990

4793 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಂದ್ನ ಎನ್ ಕೆ ಬಕ್ಷೆಕೆಂಚಗುಡೆಡ ಮಂಡಗದಿ 49/4,48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 0.0191 687208370842, 13820101100-1310

4794 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾಮಯಯಗ್ೌಡ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 74/19,74/18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 390433363661, 10230101000-6597

4795 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಜ್ ಡಿ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 35/2,36,20,24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0157 517000335463, 0562101011-606

4796 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎಲ್ ಸಿಂಗನಬಿದ್ರ ಮಂಡಗದಿ 7,116/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0240 220187768965, 0576101000-399

4797 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿಮಮ ಬಟಟಬಸರವಾನಿ ಮಂಡಗದಿ 8,10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.72 0.0206 903058156231, 10230101100-3446

4798 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿೋತಮಮ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0110 340124773836 10230101100-2809

4799 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮೋಯಶ ಜ್ಜ ಹಚ್ ಬಟಟಬಸರವಾನಿ ಮಂಡಗದಿ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 429507363932, 10230101000-349

4800 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಸಿ ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 70/17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 867161355428, 10230101000-6598

4801 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಿಶಚಯ ಸಿ ನೆೋರಲಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 2,4/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 244955763029, 52010122488-9806

4802 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಿೋರ ಕೆ ಎಸ್ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 13/P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 495649122574, 10230101000-7152

4803 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಹಳಸವಾಳ ಮಂಡಗದಿ 43151 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 769008263579, 0453110000-5079

4804 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜು ಎಸ್ ಎ ಕ್ನಿಂಗ ಮಂಡಗದಿ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0064 491170170571, 1068910000-3394

4805 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿನೆ ೋದ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸಾಲೋಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0127 872872983002 10230101000-7708

4806 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಎಸ್ ಆರ್ ಯೋಗಮಳಲ ಮಂಡಗದಿ 13,14,15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.55 0.0167 723797668878 05621010-10970

4807 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆೋಶವ ಕೆ ಎಸ್ ತ್ಾಯನಂದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 58,59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.90 0.0348 756739393365, 520101224747-378

4808 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಮಾಉಮೋಶ ಕ್ಸಗ್ಾರು ಮಂಡಗದಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0480 411256447425 10230101000-7981

4809 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಾಸಪಪ ಕೆ ಬಿ ಬಾಂಡಾಯ ಮಂಡಗದಿ 25,21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.0142 679780689584, 520101224781-843

4810 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ುರ ರ್ೈ ಡಿ ಯಡವತಿು ಮಂಡಗದಿ 45/1A,4/2a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 942992792427, 10230101100-1366

4811 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸದ್ಾನಂದ್ ಜ್ಜ ಆರ್ ಕಕೆಕೋರಿ ಮಂಡಗದಿ 36/1,36/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.01 0.0248 616103785915, 1068910000-2807

4812 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲ ಜ್ ಕೆ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 44,36,37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.77 0.0082 483527331424, 056210101-3004

4813 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ ಸಿ ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 75/3,54/8,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 687309514601 10230101100-1970

4814 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಶ ಜ್ಜ ಟಿ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ, ಬಟಟಬಸವಾನಿ ಮಂಡಗದಿ 23,2526,27,28,12/p,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.68 0.0202 880154999327 10230101000-7021

4815 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಕೆ ಎಸ್ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 42,43,44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.74 0.0209 209592081581 0571101016-340

4816 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗೋತ್ಾ ಎಸ್ ಕೆ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 124 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 628772430921 5010016175-8603

4817 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲ ೋಕ್ಣಣಗ್ೌಡ ಸಾಲಕೆ ಪಪ, ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 24/2,11,28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0143 358150458817, 0562101014-727

4818 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾರದ್ಮಮ (ಶಾರದ್) ಯೋಗಮಳಲ ಮಂಡಗದಿ 38/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 827757505269, 0562101012-292

4819 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದವಾಕ್ರ ಹೆಚ್ ಸಿ ಯೋಗಮಳಲ ಮಂಡಗದಿ 38/2,38/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0082 784288785956, 056210100-9808

4820 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶಗ್ೌಡ ಕೆ ಎನ್ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಮಂಡಗದಿ 37,42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0124 966457141268, 576101004-637

4821 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆೋಶವ ಟಿ ಡಿ ಎನ್ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 76, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 463837136790, 0576101010-784

4822 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಭಾಸಕರ ಇ ಪಿ ಕ್ ಳುಂಡೆ ಮಂಡಗದಿ 43110 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 953071413927, 0576101010-944

4823 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಎಮ್ ಜ್ಜ ಕ್ಣಗಲಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 88,94 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0480 298821776601, 576101002-047

4824 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಿತಿನ್ ಕೆ ಹೆಮಮಕಕ ಮಂಡಗದಿ 66/3,2/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0480 380446946462 0576101010-719

4825 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸಿಂದ್ ವಾಡಿ ಮಂಡಗದಿ 71/1,12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.07 0.0368 686502129899, 0576101000-576

4826 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಕೆ ಎಮ್ ಕ್ ಳುಂಡೆ ಮಂಡಗದಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.0116 240249454475, 057610100-7581

4827 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿ ಎಸ್ ಬೋಗುವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 178 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 577217754456, 0576108011-650

4828 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದವಾಕ್ರ ಈ ಎಲ್ ಕ್ ಳುಂಡೆ ಮಂಡಗದಿ 21,30,90,70/3,12/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.18 0.0382 778396547940 057610100-2337

4829 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಶ್ಧರ ಕೆ ಹೆಚ್ ಶ್ಂಗನಬಿದ್ರ ಮಂಡಗದಿ 12/2,90/4,90/2,12/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.96 0.0203 970687581009 057610100-7241

4830 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲೋಲಾವತಿ ಎನ್ ರಾವ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 125127 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.20 0.0380 212665923211, 0576101014-252

4831 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಠಲ್ ಶಟಿಟ ಕೆ ಜಂಬುವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 15,16/1,54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 720524538916, 0576101000-635

4832 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪ್ರೋಮನಾರ್ ಎಮ್ ಕೆ ಜಂಬುವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 16/1,54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 412819502886, 057610100-4496

4833 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹೆೋಮಂತಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಆರ್ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 72/4,113,72,113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.64 0.0197 695185830042 520101224783-285

4834 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜ್ೋಶಕಣ್ ಜ್ಜ ಕ್ನಿಂಗ ಮಂಡಗದಿ 41/3b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.0167 872941582318 520101224783-994

4835 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಎ ಎಲ್ ಅತಿುಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 12/1,12/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0168 774534902592, 5201012247575-35

4836 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೈಲೋಂದ್ರ ಕೆ ಕ್ುಡುಮಲಲಗ ಮಂಡಗದಿ 116,124,49,22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.0158 891361665998 520101224898-619

4837 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷ್ಪಪ ಎನ್  ಟಿ ನಾಯದ್ವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 43,44/2,44/2p,45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.74 0.0291 256668448396 520101224747-718

4838 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಲತ ಎನ್ ಎಲ್ ಕ್ುಡುಮಲಲಗ ಮಂಡಗದಿ 116112 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0062 772188577477, 001800101022-266

4839 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರಮ ತಿಯ ಈ ಎಸ್
ಕಾರ್ೋರಿ, ಗುತಿುಯಡೆೋಹಳಿಿ, 

ನಾಯದ್ವಳಿಿ
ಮಂಡಗದಿ 22/2,21/3,48/1,45,97,96 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.87 0.0278 463744599950 64206665988

4840 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಡಿ ಆರ್ ದ್ಾನಸಾಲ ಮಂಡಗದಿ 3/2,9/22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.40 0.0288 691606674965, 10230101000-1166

4841 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ್ ಬಿ ಎಮ್ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0056 338227177271, 52010122474-9151

4842 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಜ್ ೋಗಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.0180 567483567074 54032276947

4843 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅನಂತಕ್ುಮಾರ ಆರ್ ಬೋಗುವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 184188 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 515506703891 20131987-418

4844 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದೋವದ್ಾಸ ಎಸ್ ಸಿ ಶೋಡಾಗರು ಮಂಡಗದಿ 6/5.7/3,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.10 0.0414 527140962505, 64050296401

4845 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 155-60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 825284304026 102301010006674

4846 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿೋತಮಮ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 66,58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 838586753468 10230101000-7414

4847 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕಾಳಪಪಜಾರಿ ಬಾಂಡಯ ಮಂಡಗದಿ 43119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 221492047741, 102301010000-275



4848 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ವಿ ಆರ್ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 952384569888 10230101000-7559

4849 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ರ್ೈ ಡಿ ಗುತಿುಯಡೆೋಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 31,32,4/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 288472655759, 10230101000-6586

4850 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಎಸ್ ಮರಹಳಿಿ, ನೆೋರಲಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 3/2,6/1,77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 923890995756 10230101000-6764

4851 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ವಿರಾಜ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 8/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0110 969368435436 102301050000465

4852 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೊೋಹನ್ ಇ ಎನ್ ನಾಯದ್ವಳ ಳಿ ಮಂಡಗದಿ 68,59/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 51247168404, 10230101000-4665

4853 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಟಿ ಡಿ ತ ದ್ ರು ಮಂಡಗದಿ 1/2,13,125 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.38 0.0286 704150388623, 10230101100-2644

4854 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ  ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ುಕೆಕ ಮಂಡಗದಿ 58/1p4,79/14,148 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 668175805354 102301181000332

4855 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತುಳಸಿ ಟಿ ಡಿ ಬೋಗುವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 180188 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 383079046487 7622500100-472101

4856 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0090 808705093295, 10230101000-4537

4857 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಂಬಿಕಾ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0079 561740450595, 102301010007465

4858 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಡಿ ಬಿ ದ್ಾನಸಾಲ ಮಂಡಗದಿ 21,3/3,10,11,5,6,7,18,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 0.0138 313793582850 102301010000241

4859 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿಶಂಕ್ರಹೆಗಡ ಎಂ ಎ ಮಾರಡಿ, ಹನಸ ಆಗುಂಬ 43,55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0084 270946703582 15370100000-3048

4860 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹಷ್ಯವಧಯನ ಕೆ ವಿ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ
66/2,4,163/2,166/4,169/5,

169/5
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.95 0.0234 648298351968 7622500100-935601

4861 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಾಮವತಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 133 134 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 927081457305 7622500101-302401

4862 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಟಕೆೋಶಮ ತಿಯ ಬಿ ಆರ್ ಶುಂಠಿಹಕ್ುಲ ಆಗುಂಬ 62/3, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 585717355457 7622500101-434901

4863 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಶ್ಧರ ಭಟ್ ಕೆ ಕೆ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 75,73,68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 756529224761 7622500100-299701

4864 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಭಟ್ ಕೆ ಪಿ ಶುಂಠಿಹಕ್ುಲ ಆಗುಂಬ 13, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.0028 975311725618 7622500100-234001

4865 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಪಡುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 80,81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0034 828635815126,, 7622500100-508501

4866 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಾಲನಿ ಪಿ ಎಂ ಶ್ರ ರು ಆಗುಂಬ 80,79/17,79/23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 225827225454, 7622500101-192401

4867 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮೊೋಹನ ಯು ಎನ್ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 161,164/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.60 0.0432 405279771888 40325001-100400501

4868 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅನಿಪಪಣಯ ಹೆಚ್ ವಿ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 228 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0131 221900171616 40325001-100622801

4869 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ಎ ಟಿ ಮಳಲ ರು, ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ
163/1,152/5,139,147/6,14

7/5,140/1,160/2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 754352451322 4032500100-819601

4870 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಣಣಗ್ೌಡ ಕೆ ಕೆ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 257,38/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 296786862006 4032500100-930401

4871 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಕೆ ವಿ ಕೆಂದ್ಾಳೆಬೈಲು ಆಗುಂಬ 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 688773455852, 40325001001-160001

4872 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಸಿ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 827213799329 4032500100-366001

4873 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಟಿ ಹೆ ಳಲ ರು ಬಟಗೋರಿ ಆಗುಂಬ 83/1, 83/2, 82 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 587494379444 4032500100-552201

4874 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅನಂತ ಆರ್ ವಿ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 141/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.0020 624420684464 40325001010-10501

4875 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಬಿ ಟಿ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 146 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0139 680526004603,, 4032500100-619401

4876 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ್ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹಾಸಂಗ ಆಗುಂಬ 194/4,197,192/2,196/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 403926160860, 4032500100-950501

4877 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಪಿ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 17/1,88/1a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0045 581731471880 4032500100-656901

4878 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಾಲಚಂದ್ರ ಉಡುಪ ಎಸ್ ಸಿ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 31/3,31/7,31/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 321931564117 4032500100-721601

4879 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 238,184/4,184/10,184/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 709252185050,, 4032500100-009587

4880 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಇಂದ್ದರಮಮ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 195/ p5, 195/p13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 954277934288, 4032500101-294901

4881 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಎಸ್ ಟಿ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 261/2,259 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0118 869125530643 4032500100-360001

4882 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪ ಎಸ್ ಟಿ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 261/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0056 201832636969 4032500100-484301

4883 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ಎನ್ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 161/1,162,192 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.82 0.0218 341452821114,, 4032500100-456401

4884 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 240 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 570998792845 6552500100-263601

4885 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುಳ ಹೆಚ್ ಹೆ ಳಲ ರುಬಟಟಗರಿ ಆಗುಂಬ 58/2,108 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 411863151530 6552500100-141301

4886 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸಾದ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಹೆ ಳಲ ರುಬಟಟಗರಿ ಆಗುಂಬ 57/4,61/2,60/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0043 889423422642 6552500100-233401

4887 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸಪಪ ವಿ ಬಿ ವಾರಳಿ ಆಗುಂಬ 78,79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0030 841928768485, 6552500100-021301

4888 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಹೆ ಳಲ ರು ಬಟಗೋರಿ ಆಗುಂಬ 48/2, 48/2b, 25/18, 25/18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0100 598236453438 6552500100-012201

4889 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಈ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 281 282 290 289 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.94 0.0233 444533232903 6552500100-265301

4890 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಮತ ಕೆ ಕೆ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 184/2,184/3,184/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 398484048454 6552500100-412801

4891 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶ ರ್ೈ ವಿ ಯಡಮನೆ ಆಗುಂಬ 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0089 943126671864 6552500100-524801

4892 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ರ್ೈ ವಿ ಯಡಮನೆ ಆಗುಂಬ 19/p5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0034 816733921627 6552500100027900

4893 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ಕಾಸರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 404509390240, 6552500100-5339001

4894 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಎಂ ಕಾಸರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.53 0.0184 890762156177 65525001000-67701

4895 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಎ ಸಿ ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 545245621128,, 0722500100-098101

4896 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯ ಭವಾನಿ ಬಿ ಬಿ ಬೋಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 162 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 203744694685, 0722500100-352001

4897 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹರಿೋಶ ಬಿ ಕೆ ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 161 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 918900639106, 0722500100-428001

4898 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಎ ಸಿ ಮಳಲ ರು, ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 195,3,41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 358330386841 0722500100-398001

4899 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಎಂ ಎಸ್ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 209/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0139 944702955768 0722500100-437001

4900 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಎನ್ ಎ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 227/1,227/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.0136 789223873707 0722500100-312301

4901 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎ ಎಸ್ ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 71,73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.47 0.0176 380620229171 0722500100-124901

4902 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಕ್ುಂತಳ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 46 9 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 572061408181 0722500100-368501

4903 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ಎಂ ಬಾಳೆೋಹಳಿಲ ಆಗುಂಬ 170171 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 836323058316 722500100835601

4904 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಹೆಚ್ ಟಿ ಗುಡೆಡಕೆೋರಿ ಆಗುಂಬ 280,281,282, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0082 349301162594, 54049933473

4905 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಪಾಪಜ್ಜ ಹೆಗಡ ಎಂ ಎಲ್ ಹುರುಳಿ ಆಗುಂಬ 25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 552444644285, 7322500103-032901

4906 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಹೆಗಡ ಎಂ ಎ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 239,54,57,53, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 875837162841 7242500100-223901

4907 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಸಂತ ಎ ಎ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ
143/6,185/1,138/1,160/3,

143/7
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0062 847845360391, 982500100-573101

4908 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಎ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 232302 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.0254 748733541101 05711080-32061

4909 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶ ಪಿ ಎಸ್ ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 75 79 82 83 84 85 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.71 0.0139 470948815448 64129339009

4910 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅನಂತಭಟ್ ಕೆ ಪಿ ಶುಂಠಿಹಕ್ುಲ ಆಗುಂಬ 60,64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 889756805814 54049918795

4911 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಶ ಎಸ್ ಚಂಗ್ಾರು, ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ
53,31/1,21/1b,197/43,197

/44
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 574950426158 64008787208

4912 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಎಂ ಎ ಕೆ ಳಿಗ ಆಗುಂಬ 229,91,136,135/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 740318432126 64073144930

4913 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ದ್ಾಸನಕ್ುಡಿಗ, ಕೆ ಳಿಗ ಆಗುಂಬ 4,181,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 485763885254 54049925203

4914 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಿರಂಜನ ಎಸ್ ಎಂ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ
30/2,31/4,49/13,29/3,49/1

5
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0130 494981851243 54049919743

4915 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬಬಯಯ ಎಸ್ ಆರ್ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 267 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.09 0.0251 232718254516 64003436720

4916 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ವಿ ಎ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 185/4,186,148,149 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0109 655283770178, 54049933-542

4917 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ುಗಗಮಮ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 310,125/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.59 0.0311 942375325912 64114661127

4918 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಂಗಮಮ ಹುರಳಿ, ಶುಂಠಿಹಕ್ುಲ ಆಗುಂಬ 36/1,15/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0145 593282280077 64029592135

4919 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ವಿ ಟಿ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 234237 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0084 312862227828 54012002855

4920 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ುಗಗಪಪಗ್ೌಡ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 639117036420, 13820101100-2026

4921 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರತಿಮ ಎಸ್ ವಿ ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 26 217 304 24 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.0143 559213288616 13820101100-1590

4922 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 294 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 899684823709 13820118100-0066

4923 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶುಂಠಿಹಕ್ುಲ ಆಗುಂಬ 70/1, 56/3b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 829544646814 52010122475-1219

4924 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜಯ ಎಂ ಎಂ (GPA ಗ್ೌರಮಮ) ಕೆ ಳಿಗ ಆಗುಂಬ 112/1b,112/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 246001847258 0018001010-15479

4925 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಶ್ರ ರು ಆಗುಂಬ 29,3/8,30/2,32/1,35/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.0080 850229060667 52010122482-5441

4926 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯಜಷನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎಂ ಶ್ರ ರು ಆಗುಂಬ 51/2,32/1,29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 647369273921, 00180010101-1021

4927 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 243 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.0228 601106621121 64197886835

4928 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮಾದೋವಿ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 71/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 916768692868 0018001010-27702



4929 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲತ್ಾ ವಿ ಕಣ್ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 308 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 541182092343 0018001010-12437

4930 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಎ ಎಸ್ ಶುಂಠಿಹಕ್ುಲ ಆಗುಂಬ 57,58,61, 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 229502447141 00-1800101000706

4931 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿೋಶ ಎಸ್ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 119, 117 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.67 0.0200 905517358419 7622500100-119701

4932 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದನೆೋಶ್ ರಾವ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾಸರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 12,14,16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.38 0.0286 689783360248, 520101224794-260

4933 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರೋಮಯಯ ಎ ಎಂ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 17.75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 924577112466 0018001010-16801

4934 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಭಟ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶುಂಠಿಹಕ್ುಲ ಆಗುಂಬ 43147 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 867041957505, 00180010100-6712

4935 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಷ್ುಣಮ ತಿಯ ವಿ ಎ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 339,343,234/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0278 764770406867, 5201012248-2333

4936 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0056 284617677416, 520101212728-421

4937 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸನಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 36,37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 227377987523, 1908225000-9451

4938 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 49/2,54/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0056 631085794820, 1908220024-1776

4939 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಶ ೋಕ್ ಕೆ ಪಿ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 152337 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.07 0.0368 204997277843, 19082200254-847

4940 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಜ್ಜ ಎಂ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 170184 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 937835760096, 1909220002-5623

4941 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಬಿ ಎಸ್ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 144146147 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0150 222866354646, 1909220003-0052

4942 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿಮಮ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 46/4P,9/1,16,46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.41 0.0289 359845907960, 1909220004-0301

4943 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ಎ ಎಸ್ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 11/2A,12/3,11/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 421477397527, 1909220000-1190

4944 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಸಾವಮಿ ಕೆ ಇ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 244 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 426627948281, 190922000-13410

4945 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಜ್ಜ ಟಿ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 257,75/4,75/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 880324541275, 1909220000-5497

4946 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಎನ್ ಎ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 261/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.66 0.0199 756157740453, 19092200013-588

4947 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ ಎನ್ ಎ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 94 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0012 940656503639, 1909220000-2077

4948 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ವಿ ಜ್ಜ ಕ್ುಂದ್ಾ ಆಗುಂಬ 28,32/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 565407079948, 1909220000-2974

4949 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಕ್ಂಠ ಹೆಗಡ ಹೆಚ್ ವಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 270,176,06 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 397067168476, 19092200032-355

4950 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಗಡ ಜ್ಜ ವಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 287/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.0480 456254221982, 19092200000-430

4951 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಾಲ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಗಡ ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 197 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 500002895395, 1909220003-3680

4952 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎಂ ವಿ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 119/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0100 677733924437, 1909220000-5710

4953 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ್ ಎಂ ಎ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 135,66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 684039641539, 1909220002-6682

4954 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಳಸಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಜ್ಜ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 44,37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0137 576113224259, 1909220000-7038

4955 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಕೆ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 200/2,200/7,174/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 651224439750, 19092200014-614

4956 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಶವೋಶವರ ಎಂ ಎಸ್ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 66,95,87 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 846100720119, 1909221000-4617

4957 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸದ್ಾನಂದ್ ಹೆಗಡ ಎ ಎಂ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 10,11,12, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.94 0.0285 246213294082, 1909220000-3421

4958 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ ಬಿ ಕೆ ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 126/2,24/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.0175 277752502014, 1909220003-4306

4959 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಯಡಮನೆ ಆಗುಂಬ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 742280839116 05711010-19712

4960 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಪಿರಯ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 212 148 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.14 0.0257 896340129223, 05711080-32060

4961 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸದ್ಾಶ್ವ ರಾವ್ ಪಿ ಆರ್ ಶ್ರ ರು ಆಗುಂಬ 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 212056356242.. 05711110-14362

4962 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯರಾಮ್ ಪಿ ಎಸ್ ಶ್ರ ರು ಆಗುಂಬ 98 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 677348390537 571101021235

4963 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಆರ್ ಎಸ್ ಚಕ್ಕಳ ರ ಆಗುಂಬ 102107109 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.0146 687570111046 5571101000020

4964 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪಗ್ೌಡ ಎನ್ ಟಿ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 148/1,53/1,57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.0167 776075669425 5571101000013

4965 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿವತಿ ಚಕ್ಕಳ ರು ಆಗುಂಬ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 587776228244 557110100-1037

4966 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿಮಮ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ
180/5,182/12,182/5,182/3

,146
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 594079915391 557110100-0568

4967 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಕೆ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 4/3,234 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0079 775107409075, 55711100-00169

4968 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹಾಸಂಗ ಆಗುಂಬ 198 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 306820183780, 55711010-00785

4969 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರ ಎಲ್ ಆರ್ ಚಕೆ ಕೋಡಬೈಲು ಆಗುಂಬ 75,77,78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.0161 759474879382 55110100-1752

4970 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಎ  ಎ ತಿೋರ್ಯಮುತ ುರು ಆಗುಂಬ 7/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 443817509680.. 5571101000859

4971 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾಯಮಶೋಖರ ಕೆ ಎಲ್ ಮಳಲ ರು, ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 39,41/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 452613449671 557110100-1781

4972 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 26,25,28,58,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0138 738005148092 5571101001496

4973 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಾವಿತಿರ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಚಕ್ಕಳ ರು ಆಗುಂಬ 103/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0048 731182754706 31314736228

4974 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಸಿ ಜ್ಜ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 294 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 960006592429 20253267-321

4975 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆ ವಿ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 152/6,152/8,151/6,152/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 578640715083 64109017-472

4976 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಶ್ರೋ ಕೆ ಕೆ ಶುಂಠಿಹಕ್ುಲ ಆಗುಂಬ 79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0084 513489962268 20131987-554

4977 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಚಕ್ಕಳ ರು ಆಗುಂಬ 98 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 673553100186 64026826-102

4978 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಪಿ ಆರ್ ಶ್ರ ರು ಆಗುಂಬ 79/9,79/11,79/21,79/18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 223329651426,, 54032307434

4979 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ವಿ
ಸುರಳಿೋಬಾಲೋಬೈಲು,ಮೋಗರವ

ಳಿಿ
ಆಗುಂಬ

234/2,167,185/1,185/3,23

3/2,158/3,175/12,175/19,

175/17,219/1,219/3,14

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 819801024947 54032272193

4980 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರುಕಮೋಣ್ಯಮಮ ಹೆಚ್ ಕೆ ಯಡಮನೆ ಆಗುಂಬ 18p1,11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.0098 900838702228 64026919734

4981 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿದ್ಿಪಪಗ್ೌಡ ಜ್ಜ ಎ ಚಕೆ ಕೋಡಬೈಲು ಆಗುಂಬ 74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0057 873571903881 64118878307

4982 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗುಂಡಪಪ ಎಸ್ ಕಾಸರವಳಿಿ, ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 7,9,2,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0083 997755464393 64027005059

4983 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಡಿ ಜ್ಜ ದ್ಾಸನಕೆ ಡಿಗ ಆಗುಂಬ 2,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0109 414989351178 54032327553

4984 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶ ಜ್ಜ ಪಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 192,18,13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0113 350652814293 64192895981

4985 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿೋತ್ಾರಾಮಭಟ್ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 58/2,56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0074 474398301020 54049916979

4986 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶಚಂದ್ರ ಎಂ ಎ ಮಾರಡಿ ಆಗುಂಬ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0077 617801880974 54049912715

4987 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಪಿ ಎನ್ ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 196,73,86,87,88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.86 0.0223 234560915798 64022792197

4988 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಣ್ ರ್ೈ ಜ್ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 106 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.36 0.0361 363060763414 64140289663

4989 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೆಗಡ ಎಂ ಎ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 239248 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 497484130656, 36988753624

4990 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿ ಒ ನಂಟ ರು ಆಗುಂಬ 69/32,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 374801217239 64013018327

4991 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿೋತ್ಾರಾಮರಾವ್ ಡಿ ಶ್ವಳಿಿ, ದ್ಾಸನಕೆ ಡಿಗ ಆಗುಂಬ 2,72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.0173 239565497707 54049916980

4992 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದನೆೋಶ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಚಂಗ್ಾರು, ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 67,23/5,23/3,110/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0144 393771139269 54049919721

4993 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ಎನ್ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 117,57/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.65 0.0198 397200020149 64026963499

4994 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹೆೋಶ ಹೆಗಡೆ ಎಸ್ ಕೆ ಳಿಗ ಆಗುಂಬ 136/p,135 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0091 493482703466 54049915159

4995 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯಪ್ರೋಮ ಕೆ ಎನ್ ಕೆ ಳಿಗ ಆಗುಂಬ 131/1,131/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.0143 910454809911 54049929047

4996 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ
25/1,28/1,237b,25,26,25/

5
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.51 0.0181 925964330469 64097719979

4997 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎಸ್ ಟಿ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 30/8,31/1,32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 858952073433 64026836290

4998 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಂದ್ರ ಎನ್ ಎಲ್ ಕೆ ಳಿಗ ಆಗುಂಬ 83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 202895809154 64105990774

4999 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದನೆೋಶ ಕೆ ಟಿ ಬಗ ಗೋಡಿಗ ಆಗುಂಬ 23/2b,8/1a1,25/2,23/2a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 228894488801 64117466554

5000 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನವಿೋನಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಎ ಮಾರಡಿ ಆಗುಂಬ 8,43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0056 514132054379 54049926206

5001 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಎಂ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 158/3,158/6,170,249 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0106 787851133506 54049919084

5002 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 9,10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0056 367753081539 64109096056

5003 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಶ್ೋಲ ಎಂ ಎಲ್ ಕೆ ಳಿಗ ಆಗುಂಬ 95/1,95/20,96/3,105/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 617171819214 64134968075

5004 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ಪಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 734278066099 64027373635

5005 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಂಗನಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶುಂಠಿಹಕ್ುಲ ಆಗುಂಬ 70/3, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 877340328765 54049916639

5006 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಟಿ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 69,70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 581529280986 64026894286

5007 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣರ್ೋಣ್ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0035 439184240010 54049914199

5008 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಪಿ ಹನಸ ಆಗುಂಬ 49/2,49/2,50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.18 0.0262 378400115094 64026299027

5009 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕೆ ಪಿ ಕ್ುಡತನಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 240 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 380872917227, 04551100010-38

5010 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶಹೆಗಡ ಕೆ ಕ್ುಂದ್ಾ ಆಗುಂಬ 25,102/4,26/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.82 0.0218 750969063738 13820101000-1498



5011 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅರುಣ್ಾಚಲ ಬಿ ಪಿ ಬಿಳುಮನೆ ಆಗುಂಬ 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 489843910604, 1084410104-4542

5012 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಸಾವಮಿ ಟಿ ಎಸ್ ತಿೋರ್ಯಮುತ ುರು ಆಗುಂಬ 2, 4,5,50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.39 0.0287 961736517522 520101224741086

5013 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮನೆ ೋಹರ ಟಿ ಜ್ಜ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 123, 125/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.06 0.0367 311953133230 520101224823082

5014 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸನಿ ಟಿ ಜ್ಜ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 282/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0094 683999855839 52010224890243

5015 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಆಗುಂಬ 95299 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 452996681026, 18001010-10285

5016 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಯಶ ೋದ್ ಟಿ ಎಸ್ ಹಸಿರುಮನೆ ಆಗುಂಬ 93/3C,92/2,95,99/1H ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 486438780292, 5201012248-41226

5017 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಗುಡೆಡೋಕೆೋರಿ ಆಗುಂಬ 202203 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 483330070406, 18001010-21026

5018 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 151  152  178  290 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.83 0.0340 934981676570 5201012248-56691

5019 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪ ಬಿ ಎನ್ ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 91,21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0041 523070740930 64090717649

5020 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಜ್ಜ ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 34/p,14/p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 933372044812 64008435381

5021 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕೆ ಪಿ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 195p7,195p8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 389571220153, 64032397989

5022 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 264, 272 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 881679781121, 64076447896

5023 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಎಂ ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 253892613405 64017931571

5024 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಎಸ್ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 235 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0031 948573569188, 20179764134

5025 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕರಣ್ ಹೆಗಡೆ ಎಂ ಆರ್ ಮೋಗರವಳಿಿ, ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 326 68 57/4 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 516837100299, 20059513051

5026 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜು ಎನ್ ಬಿ ಕೆ ಳಿಗ ಆಗುಂಬ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 720920345375, 64157540032

5027 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಭಾಸಕರ ಎ ಆರ್ ಶ್ೋರ ರು ಆಗುಂಬ 43132 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 36871063966, 64095307672

5028 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಹೆಗಡೆ ಎಂ ಎ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 283/1,125/1,106/2,106/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0115 760531728933, 64216117168

5029 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಡಾಕ್ಪಪ ಡಿ ಟಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಡಿಗ ಆಗುಂಬ 1/PS,4/P4,128/1,128/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 678089464063, 64117816668

5030 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಪಪ ಕೆ ಇ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 476382283765, 54049930336

5031 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರೋಣುಕಾ ಜಗದ್ದೋಶ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 3.45293E+11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.23 0.0268 363168184409 54049912704

5032 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಪಿ ಸಿ ಶ್ೋರ ರು ಆಗುಂಬ 103/2,110/2,110/3,110/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0058 895727695498, 64076769131

5033 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬ ೋಜರಾಜ ಎ ಡಿ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 164,171/6,175/20,175/15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0065 397129258441 54049913413

5034 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಕೆ ವಿ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0022 718237644183 64020774430

5035 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಚಂಗ್ಾರು, ಹೆ ನೆಿೋತಳು ಆಗುಂಬ 11/1,112/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0044 275468057477 64091500668

5036 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಮಮ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 64/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 593683031941 64016782041

5037 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 174/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 962873429017, 64019772914

5038 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಂಧಾಯ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 280246428583 64026932369

5039 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ ೋಭ ಟಿ ಜ್ಜ ಮೋಗರವಳಿಿ, ಕೆ ಳಿಗ ಆಗುಂಬ 112/5,29/2,29/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.06 0.0367 751241215800 54049930381

5040 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣರಾವ್ ಡಿ ಆರ್ ದ್ಾಸನಕೆ ಡಿಗ ಆಗುಂಬ 58,59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0094 505777353706 54049915013

5041 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದ್ರೋಶ ಎಂ ಕೆ ಕೆ ಳಿಗ ಆಗುಂಬ 148-149 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 413812986846 54049918728

5042 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಲಾವತಿ ಹುರಳಿ ಆಗುಂಬ 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 841978612931 64070491421

5043 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಯಪಪ ಹೆಗಡ ಕೆ ಎ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 70/1,70/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0025 284058468260 54049914268

5044 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ಎಸ್ ಹುರುಳಿ ಆಗುಂಬ 61,78/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0055 587888009507, 64058193191

5045 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸರ ೋಜಮಮ ವಿ ಕೆ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 24,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 213031643784 64183200594

5046 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಿರಂಜನ ಹೆಗಡ ಎಂ ಬಿ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 24,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 524561364454 54049926319

5047 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ದ್ಾಸನಕ್ುಡಿಗ, ಕೆ ಳಿಗ ಆಗುಂಬ 4,181,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 485763885254 54049925203

5048 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹೆ ನಿಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ವಿ ಹೆ ಳಲ ರುಬಟಟಗೋರಿ ಆಗುಂಬ 38,45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 467223693168 64051765340

5049 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲೋಲಾ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಳಲ ರು, ಶಂಕ್ರಪುರ ಆಗುಂಬ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 943258705272 54059459056

5050 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 661703601303, 1908-2200220929

5051 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಸುಂದ್ರ ಟಿ ಜ್ಜ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 259/2,317/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.0139 771038806758 1909-2200021553

5052 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈರಪಪ ಎನ್ ವಾಟೆಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 245 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 600536619485, 1909-2200000261

5053 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧಮಯಯಯಗ್ೌಡ ಕಾರೋಕ್ುಂಬಿರ ಆಗುಂಬ 301221222 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0057 264102655982, 1909-2240000688

5054 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಬಿ ಎಸ್ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 140-141,142,143 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.0148 272319933642 1909-2210005980

5055 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಡಿ ಸಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 14,23/1,8/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 789272858901 19092200012161

5056 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಎಂ ಎಸ್ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 867930449850 19092200011044

5057 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 299 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 799183385407 190922000-18549

5058 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪಪಣೆೋಶ ಎಸ್ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 106-105 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0086 693358828316 19092200008401

5059 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಜ್ಜ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 248105 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0118 507201759214 190922000-18370

5060 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಎಸ್ ಟಿ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0102 898859160129 190822100-53881

5061 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಗರಿ ಟಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 263 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0064 375030312285 19092200007433

5062 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಎ ಆರ್ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 105 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0071 858583696929 190922000-19710

5063 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಧರ ಟಿ ಎಸ್ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 262/1,283/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.56 0.0187 498326064795 1909-2210000122

5064 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಶ್ಧರ ಟಿ ಎಸ್ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 283/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.55 0.0186 720407762450 190922000-26031

5065 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿ ಟಿ ಎ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 161 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0049 920288172435, 1909-2200002897

5066 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈರಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0112 553286667022 1909-22100009828

5067 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸರಸವತಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 305 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.0136 543221222662 190922000-17812

5068 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿಮಮ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 245-246 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 656464790411 19092240000692

5069 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈರಪಪ ಎನ್ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 245 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 600536619485, 1909-2200000261

5070 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರತಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 68,67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0125 370220932435 19092250001222

5071 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 244246 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0070 734820088691, 1909-2200000372

5072 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹಮಮಬಬ ಎಂ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0090 266500769825 19092200000315

5073 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ಎಂ ಜ್ಜ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 239/8,240 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 977183732911 190922000-20455

5074 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಮ ತಿಯ ಟಿ ಜ್ಜ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 265-264 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0052 821334302001 19092200007448

5075 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ ಕೆ ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 129,131,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.47 0.0176 266742790621 19092200002005

5076 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ ಕೆ ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 83/2,131/4,2/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.45 0.0216 873710111951 1909-2200002921

5077 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 281-280 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0059 342906209144 19092200024790

5078 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಪಪ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 93,98/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 553087350780 19092200007322

5079 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಅಂಬರಿೋಶಗ್ೌಡ ಬಿ ಎಂ ಹೆ ಸ ರು, ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 202,203,258,53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0092 960367520425 1909-2200011097

5080 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿನೆ ೋದ್ ಬಿ ಸಿ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ
189/1,189/2,152/3,152/4,

137,108,161
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 738698973825 4032500100862800

5081 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಂದ್ರ ಎಂ ಎಂ ಚಕ್ಕಳ ರು ಆಗುಂಬ 234/1,87 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0104 340565992906, 4032500004-45401

5082 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಯಯಶಟಿಟ ಎಂ ಜ್ಜ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0068 326088304420 40325001004261-01

5083 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಬಿ ವಿ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 81/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0109 659188566434 4032500100-354801

5084 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಪ್ೋಂದ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0084 970113699165 4032500100-445801

5085 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಬಾಲಪಪಗ್ೌಡ ಎ ಆರ್ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 263 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0047 993803047997 4032500101-170701

5086 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ತೋಜಪಪಗ್ೌಡ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 234 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0046 255291822996 40325001013-16101

5087 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 146 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0216 992212212200 4032500101-211401

5088 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮ ಕ್ಮಮ ಕೆೋಸಲ ರು ಆಗುಂಬ 253146 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0068 901667724793 4032500100-929701

5089 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಶ್ ಯು ಪಿ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 93/1,93/20,92/17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.85 0.0342 66248009758 403250010034-1901

5090 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಣ್ ಡಿ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 176 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 290083481904 4032500100-726501

5091 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಎಲ್ ಸಿ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 148158 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 963651642443 4032500100-710001

5092 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷ್ಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಎಂ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 24/1,24/2,24/6,24/7,24/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0095 864517933042 40325001010983-01

5093 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿೋರಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಡ ುರು ಆಗುಂಬ 264272 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0026 803236939947, 403250010032-8601

5094 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಎ ಎನ್ ಚಕ್ಕಳ ರು ಆಗುಂಬ 91,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0060 461214046345 4032500100-508201



5095 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 28,27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 796843250334 4032500100-929901

5096 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 315517117141 40325001005910-01

5097 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸದ್ಾಶ್ವ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಚಕ್ಕಳ ರು ಆಗುಂಬ 7,24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0040 311687118084, 403250010036-4001

5098 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 135272 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 821455503226, 65525001004-92801

5099 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿ ಡಿ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 75/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 449865782599 65525001000-31501

5100 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿಮಮ ಕಾಸರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0109 783047521483 6552500100-210801

5101 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸಂದೋಶ್ ಎ ಎಸ್ ತಿೋರ್ಯಮುತ ುರು ಆಗುಂಬ 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0051 233894672172, 655250010020-7900

5102 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ  ಎಮ್ ಜ್ಜ ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0022 509478009897 65525001000-67401

5103 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕಾಸರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 478142937861 6552500100-414701

5104 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣರಾವ್ ಬಿ ಎನ್ ಕಾಸರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 4/1p,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.0085 487441605026 6552500100-101501

5105 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಎಂ ಡಿ ಕಾಸರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0034 417731837470 6552500100-165101

5106 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಬಾಕ್ರ  ಕೆ ವಿ ಕಾಸರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 523750110061 6552500100-437101

5107 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರ ಪಿ ಜ್ಜ ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 6,8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 245798718346 655250010004-8701

5108 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರ ಕೆ ಎಸ್ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 234, 56/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0082 631183429128 6552500100361400

5109 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹಳಿದ್ಬೈಲು ಆಗುಂಬ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0032 224059100142, 655250010010-9001

5110 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಹಾಲಮಮ ಯಡಮನೆ ಆಗುಂಬ 18,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.0097 825728070227 6552500100-476001

5111 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ುಗಗಪಪಗ್ೌಡ ತಿೋರ್ಯಮುತ ುರು ಆಗುಂಬ 73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0066 587023387298, 65525001003-15801

5112 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಂದ್ರ ರಾವ್ ಟಿ ಆರ್ ತಿೋರ್ಯಮುತ ುರು ಆಗುಂಬ 43,44,45,46, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.93 0.0232 988599597306, 65525001001-29101

5113 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಟಿ ಎನ್ ತಿೋರ್ಯಮುತ ುರು ಆಗುಂಬ 43,46, 44, 45,22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.0142 377978255019 6552500100173000

5114 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾಮಣ್ ಕೆ ಕ್ಮಮರಡಿ ಆಗುಂಬ 63/1,63/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0076 889972642357, 64061725317

5115 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಸಿ ಟಿ ಚಕ್ಕಳ ರು ಆಗುಂಬ 2/14,18/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0107 955107536930 6552500100-197601

5116 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿ ಜ್ಜ ತಿೋರ್ಯಮುತ ುರು ಆಗುಂಬ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0192 416923883198, 655250010025-1201

5117 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಬಿ ಕೆ ತಿೋರ್ಯಮುತ ುರು ಆಗುಂಬ 81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0264 749649381937, 65525001000-27300

5118 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಧನಂಜಯ ಹೆಚ್ ವಿ ತಿೋರ್ಯಮುತ ುರು ಆಗುಂಬ 4,5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0078 308244592596 65525001000-51801

5119 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿ ಬಿ ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 78,211,74/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0107 659922427608 64126640443

5120 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಸಾವಮಿ ಜ್ ಡಿ ಶ್ರ ರು ಆಗುಂಬ 64/22b,64/22c,74/3b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 849071463163 54049916538

5121 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಟಿ ಗುಡೆಡೋಕೆೋರಿ ಆಗುಂಬ 317126 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.0121 968791875269, 7225001010-62701

5122 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರ ಎನ್ ಡಿ ನಾಲ ರು ಆಗುಂಬ 130/B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.54 0.0185 535753403103, 540499114064

5123 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರ ರಾವ್ ಡಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಡಿಗ ಆಗುಂಬ 3/p2,2/p7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0116 766155668821 762250010-1433201

5124 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಜ್ಜ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 101,64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0119 534304870201 76225001004474-01

5125 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 43/p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 241804128941 762250010-1214201

5126 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೋಶ ಟಿ ಜ್ಜ ಹೆ ನೆಿೋತ್ಾಳು ಆಗುಂಬ 127/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 655563849218 7622500100192400

5127 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿ ಬಿ ಕೆ ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 2/2,131/2,131/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.31 0.0216 723123353701 708250010022-11301

5128 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಶೋಖರ ಎನ್ ಸಿ ನಂಟ ರು ಆಗುಂಬ 93,94 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0127 339474158215 072250010097-1301

5129 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎಸ್ ಚಕ್ಕಳ ರು ಆಗುಂಬ 88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.0073 980355262983, 5571108000971

5130 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಟೆೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ಅರೋಹಳಿಿ, ಚಕ್ಕಳ ರು ಆಗುಂಬ 129101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0108 235221203877 557110100-1586

5131 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶ ಕೆ ಎಂ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 110 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 852767946035 557110100-1086

5132 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಾರ್ ಕೆ ಎನ್ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 188189191 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0126 610874232479 5571101000172

5133 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 192/1,198/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0088 859559847216 5571110000142

5134 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸರಸವತಿ ಬಿ ಡಿ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 72/1,76/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0072 341540608989 5571108000-511

5135 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 140/4,142/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0023 848775746266 557110800-1062

5136 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಯಪಪ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆೋಸಲ ರು ಆಗುಂಬ 268 198 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 215606161543 5571101001236

5137 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 112 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0101 757785237149 557110100-0254

5138 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ್ ಬಿ ಟಿ ಚಕ್ಕಳ ರು ಆಗುಂಬ 179 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0050 795588413893 5571101000476

5139 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಬಿ ಕೆ ಕ್ಡ ುರು ಆಗುಂಬ 168/1,187 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0053 230060104093, 557110800-1270

5140 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕ್ಡ ುರು ಆಗುಂಬ 1.38178E+11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.43 0.0172 417793922943, 557110100-1206

5141 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ಚಕ್ಕಳ ರು ಆಗುಂಬ 88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0054 575927801011 5571108000972

5142 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿ ಎನ್ ಕೆೋಸಲ ರು ಆಗುಂಬ 81/13,88/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0067 368817072174, 5571101000-054

5143 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 116118 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.56 0.0187 579983226942, 557110100-1480

5144 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮರಾಜ್ ಕೆ ಬಿ ತಲ ಲರು ಆಗುಂಬ 55160 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.34 0.0281 846610485804 0577110102-8838

5145 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 198 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0044 279272338447 05711010-28606

5146 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ನಂದ್ಕಶ ೋರ ಬಿ ಜ್ಜ ಕಾಸರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 177 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0103 652588739182, 057120100-2007

5147 NHM ಸಸಯಸರಂಕ್ಷ್ಣೆ ಡಾಕ್ಪಪ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಶ್ರ ರು ಆಗುಂಬ 52/4,6/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0061 779065688915, 5711010-19918

5148 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮನಾಯಕ ಕೆ.ಬಿ ಹೆ ೋತನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 29/1 ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
0.99 0.0396 402589928763 01521100006976

5149 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 47/3 ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
0.51 0.0204 217484048224 150901011003330

5150 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 49 ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
0.51 0.0204 671907592483 0575101020458

5151 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜ್ೋಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ದ್ಾವುಜನಾಯಕ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 67 ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
0.80 0.0320 513594460053 10792100003300

5152 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 109/ಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
1.00 0.0400 536387363719 64158506157

5153 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಅಣಣಪಪ ಎಮ್ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹೆರಂಭಪಪ ಮುಡಬಸಿದ್ಾಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 24 ಸಾಮಾನಯ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
1.20 0.0480 536387363719 19162200086276

5154 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಬಿಳಿಕ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 190/2 ಸಾಮಾನಯ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
1.16 0.0464 546849496172 64136986637

5155 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಪುರುಷ ೋತುಮ್ ಹೆಚ್.ಎಮ್ ಬಿನ್ 

ಮಲಲೋಶಪಪಗ್ೌಡುರ
ಸಹಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 3/2,3/3 ಸಾಮಾನಯ

ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣೆ

1.00 0.0400 993913578947 124401010006813

5156 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಎನ್.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 3/5 ಸಾಮಾನಯ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
1.00 0.0400 252213823611 7042500100731001

5157 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಚುಚಯಗುಂಡಿ ಅಂಜನಾಪುರ 14/3 ಸಾಮಾನಯ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
0.87 0.0348 516325424687 8857101000053

5158 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ದ್ಾಸನಪುರ ಉಡುಗಣ್ 49 ಸಾಮಾನಯ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
1.00 0.0400 652320802015 10805100007394

5159 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಾಕಾಯನಾಯಕ ಉಜನಿೋಪುರ ಉಡುಗಣ್ 2/1 ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
1.00 0.0400 868539546605 150901011001560

5160 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶ್ವಯಯ ತ ಗಸಿಯ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 38/2 ಸಾಮಾನಯ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
1.00 0.0400 294551276285 124401010004688

5161 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 140/2 ಸಾಮಾನಯ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
0.40 0.0160 963550328583 124401010005305

5162 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಕೆ.ಎನ್ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 39/5, 38/5 ಸಾಮಾನಯ
ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
0.67 0.0268 883755406372 19162200100128

5163 NHM ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 129 ಸಾಮಾನಯ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
0.80 0.0816 436158726511 19162200104405

5164 NHM ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 111/ಪಿ29 ಸಾಮಾನಯ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
0.40 0.0408 322137191988 150901011006377



5165 NHM ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯದೋವಪಪ ಬಿನ್ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಕೆ ರಟಿಕೆರ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 31/2 ಸಾಮಾನಯ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
0.45 0.0459 608856607839 150901011005477

5166 NHM ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಮುತುಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 111/ಪಿ21 ಸಾಮಾನಯ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
0.25 0.0255 0585101011631

5167 NHM ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 170/2,154/2 ಸಾಮಾನಯ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣೆ
0.65 0.0663 792168175193 520101249134620

5168 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಅನಿಪಪಣಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 482 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 1.00 0.1000 354577798735 10803100003895

5169 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋವಣಸಿದ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 29/3ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.40 0.0612 239683596027 5388108000794

5170 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಸಿದ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 137 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.10 0.2200 249543281936 1864101004219

5171 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಆನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 74/7 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.50 0.1000 261976550840 10803100003409

5172 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 74/6 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.50 0.1000 798552495515 10803100004106

5173 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಆನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 74/7 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 0.1280 261976550840 10803100003409

5174 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 74/6 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 0.1280 798552495515 10803100004106

5175 NHM ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಬಳಿಿಗ್ಾವಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 353/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ 0.50 1.0000 396399753059 3758101002633

5176 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) ಸುನಿೋಲ್ ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಹಿತುಲ ಅಂಜನಾಪುರ 165/4 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) 0.40 0.1500 983749675889 8857101000773

5177 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಚುಚಯಗುಂಡಿ ಅಂಜನಾಪುರ 118/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) 0.20 0.0750 899833880197 0585101006493

5178 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) ಸತಿೋಶ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಚುಚಯಗುಂಡಿ ಅಂಜನಾಪುರ 118/3 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) 0.20 0.0750 794795424299 0585101010583

5179 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) ನಿರಂಜನ್ ಎ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಂಗಪಪ ಮತಿುಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 67 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) 0.20 0.0750 383687879286 0585101013963

5180 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕಾರನಾಯಕ ಎಳನಿೋರುಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 7/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.20 0.2400 259270053583 10635100002805

5181 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಸುಧಾ ಕೆ.ಜ್ಜ.ಎಸ್ ಕೆ ೋಂ ಉಮೋಶವರಯಯ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 258/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 0.30 0.0600 310890023546 10803100008637

5182 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ ವಿಶವೋಶವರಯಯ ಹೆಚ್.ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮರಳಪಪ ತಟಿಟಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.80 0.0960 873394867879 10635100001208

5183 NHM ಮಲಲಗ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆಂಡಿ ತರಲಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 10/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಲಗ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.60 0.0960 221577123236 7042500101433801

5184 NHM ಗುಲಾಬಿ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹುಣಸಿಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 86 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.20 0.0500 577509311732 8857108000186

5185 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಅಮಿದ್ ಆಲಖಾನ್ ಬಿನ್ ರಹಮತ್ ಉಲಾಲಖಾನ್ ದ್ಾಸನಪುರ ಉಡುಗಣ್ 66 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.09 0.2180 690401153188 10805100005983

5186 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ದ್ದವಕ್ರ್ ರಾವ್ ಶಾಯನಭ ೋಗ ಬಿನ್ ದ್ತ್ಾುತರೋಯ ರಾವ್ ಮುತಿುಗ ಉಡುಗಣ್ 135/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 0.80 0.1600 459801708577 1502101003634

5187 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಣಣ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 0.40 0.0800 657405384860 1876101000641

5188 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಮಧುರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಕಕೋರಪಪ ಪುಣೆೋದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 137,154 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.55 0.3100 918537517882 54041164801

5189 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಕೆ ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.33 0.1007 900733270142 64012895683

5190 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮೃತುಯಂಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಶರಣಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 205/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.43 0.1312 985541270481 1502101005488

5191 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಆಗಡಿ ಆದ್ದತಯ  ಬಿನ್ ಆಗಡಿ ಆಶ ೋಕ ಶ್ರಾಳಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 9/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.88 0.2693 897251268920 19072200093031

5192 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾನನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕೆ ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 93/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.33 0.1007 247807291223 1876101007744

5193 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪಿಂಚಲಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಪಪ ಹಿರೋಕ್ಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.60 0.0720 303586749371 1876101001103

5194 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಪಪ ಹಿರೋಕ್ಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.60 0.0720 203500250394 1876101001985

5195 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) ಶ್ವಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 58/ಪಿ1 ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) 0.40 0.1500 980229550149 150901011004748

5196 NHM ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 78/1ಪಿ1 ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ 1.46 1.0000 19162200077333

5197 NHM ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾಲಪಪ ಗುಡಡದ್ ತುಮಿಮನಕ್ಟೆಟ ಉಡುಗಣ್ 27/18 ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) 0.40 0.0400 558540426342 19162250019664

5198 NHM ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲಂಗಪಪ ಗುಡಡದ್ ತುಮಿಮನಕ್ಟೆಟ ಉಡುಗಣ್ 14 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) 0.70 0.0700 209335610282 7042500102404501

5199 NHM ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) ಚಕ್ಕವವ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಪಪ ಗುಡಡದ್ ತುಮಿಮನಕ್ಟೆಟ ಉಡುಗಣ್ 92/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) 0.80 0.0800 367414450748 19162200003805

5200 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಶ್ರೋಮತಿ ಪ್ರೋಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಗುಡಡದ್ಹೆ ಸಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 232/13 ಬಾಲಕ ಕಾಳು ಮಣಸು 0.80 0.1600 910166309445 124401010006918

5201 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಬಸಪಪ ಕಾಗನಲಲ ಹೆ ಸ ರು 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.32 0.0979 746216307569 64024397901

5202 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಸತಿೋಶ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 322 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 0.58 0.1160 972053133127 520451007023468

5203 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಬನಕ್ಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 959/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 2.84 0.5680 703916742927 27755

5204 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಉಮೋಶ ರಡಿಡ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಕೆಸರುಗಟುಟ ಅಂಜನಾಪುರ 34/1ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 0.40 0.0800 646877704370 10635100000232

5205 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಮುಳಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 178,95 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.15 0.2300 754500099542 3758101002073

5206 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) ಪುಷಾಪ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕೆ.ಜ್ಜ ಕೆ ಂ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕೆ.ಜ್ಜ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 238/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) 0.40 0.1500 949846491730 0585101020843

5207 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಹಿರಿಯಮಮ ಕೆ ಂ ಜಟಯಪಪ ನಿಂಬಗ ಂದ್ದ ಹೆ ಸ ರು 94/2ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.88 0.1408 640857126877 0575108036859

5208 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಚಂದ್ರಪಪ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಮಟಿಟಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಸ ರು 158/3 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.40 0.0640 703928047671 0575108034473

5209 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಪಕಕೋರಪಪ ಬಿನ್ ಗುತಯಪಪ ಯಾನೆ ದ ಡಡಬಸಪಪ ದ್ಬಬಣ ಬೈರನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 60 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 0.1280 289621554170 0575101028964

5210 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 1.77 0.1770 620288610344 1662101005804

5211 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಅಣ್ಾಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 1/14ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.33 0.1010 489083221273 19162200074917

5212 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ಅಣ್ಾಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.36 0.1102 817579393639 1662101003701

5213 NHM ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) 0.40 0.0400 860247372011 5388108000724

5214 NHM ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 13/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) 0.40 0.0400 775857511464 5388108000827

5215 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 172/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 0.32 0.0640 617549373906 20278375009

5216 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 0.46 0.0920 826856557357 54031971373

5217 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲಲಪಪ ಕ್ರಗ್ೌಡರ ಸುಣಣದ್ಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 114/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.40 0.1224 357642207203 1502101005660

5218 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕ್ುಡುಪಲ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 177/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 0.1280 901187304654 01531100007264

5219 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮಹೆೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 197/3,197/1,197/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 0.1280 811647970729 1502101004666

5220 NHM ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಮೃತುಯಂಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಶರಣಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 205/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 0.1600 985541270481 1502101005488

5221 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಧನಂಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 1.09 0.1090 217305865590 64082164127

5222 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಸುರೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 139 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 0.40 0.0800 676707120430 19072200010020

5223 NHM ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರಿ ಸಿ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ಮಾಡರವಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 48 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.40 0.0800 622558503604 119401010017776

5224 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರಿ ಸಿ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ಮಾಡರವಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 48 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.40 0.0640 622558503604 119401010017776

5225 NHM ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ ಗ ಗಗ ಹೆ ಸ ರು 196/22 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) 0.80 0.0800 833546244798 10803100002668

5226 NHM ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಟರಬಸಪಪ ಮಟಿಟಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಸ ರು 186/2,186/6 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ  (ಇತರ) 0.80 0.0800 427280207151 150901011005978

5227 NHM ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ರಾಗಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 134/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.06 0.2120 864315578334 1502101006838

5228 NHM ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಏಕಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪಗ್ೌಡುರ ಮಳವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.32 0.0640 491107802311 01531100008165

5229 NHM ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಮಳವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 153 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.64 0.1280 594933649776 1502101006598

5230 NHM ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 185/3 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.34 0.0680 539619256382 0586101008867

5231 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಹಾಲಪಪಯಯ ಬಿ.ಎಮ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಹುಣಸಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.69 0.3380 467821016876 520101030861477

5232 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾಗರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪಗ್ೌಡ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.65 0.1983 252213823611 7042500100731001

5233 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ವರುದ್ರಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 16 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 1.45 0.4423 703887086409 0575101039328

5234 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 39/8,38/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.48 0.1464 456303593762 19162200074526

5235 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಉಮಿಲಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಾಲನಾಯಕ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 8/5 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.40 0.1220 679633043931 150901011000384

5236 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ಂ ಸ ೋಮಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 34/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.40 0.0640

5237 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಉಜಿಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 111 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 0.1280 990723631976 1502101007161

5238 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲಲಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.74 0.1184 397701844243 1502101011693

5239 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 169/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.60 0.0960 380017601629 1502101015829

5240 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಉಜಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಉಜಿಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 118/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.71 0.1136 973183974319 1502101005999

5241 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಸುನಿೋತ್ಾ ಕೆ ಂ ಮಾಲತೋಶಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 167 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.60 0.0960 965520102913 1502101015556

5242 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಸಣಣಗ್ೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 190 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.40 0.0640 666636320723 1502101013509

5243 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 552 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.40 0.0640 05751018325

5244 NHM ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 157 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.46 0.0920 631934487269 1502101005445

5245 NHM ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ತಿರುಕ್ಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಸುಣಣದ್ಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.44 0.0880 275465285720 1502101005757

5246 NHM ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಹೆೋಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 157/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.46 0.0920 331749720270 1502101012345



5247 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ಕೆಂಚಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 19/9 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.97 0.1552 261457419239 150901011003289

5248 NHM ಚೈನಾ ಆಸಟರ್ (ಸಣಣ ರೈತರು) ಪಕಕೋರಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ ಬಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 114/1ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಚೈನಾ ಆಸಟರ್ (ಸಣಣ ರೈತರು) 0.76 0.0760 790672125229 7042500102724501

5249 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ವಮುತಿಯ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಹಿರೋಜಂಬ ರು ಉಡುಗಣ್ 88/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 0.84 0.7500 613095995594 20264300334

5250 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ಮಾಡರವಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 45/3 ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ (ಇತರ) 0.20 0.0750 805270476622 8857108001246

5251 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಅತಿುಬೈಲು ಅಂಜನಾಪುರ 6,1/ಪಿ6 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳು ಮಣಸು 0.50 0.1000 923461742074 10635100001194

5252 NHM INM/IPM ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 461/2,20/1ಎ ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1.60 0.0192 776074201670 255901000001424

5253 NHM INM/IPM ಪರತಿಮಾ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 58/1, ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1.04 0.0125 1662101007618

5254 NHM INM/IPM ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 76/1 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 0.50 0.0060 1662108008797

5255 NHM INM/IPM ಮಹಾಂತೋಶ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಹರಗಹಾಳ ಅಂಜನಾಪುರ 41 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1.09 0.0131 806704175638 0585101012445

5256 NHM INM/IPM ಕ್ುಬೋರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಲಂಗಪಪ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 57/1 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1.00 0.0120 972813500789 6410

5257 NHM INM/IPM ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಲಂಗಪಪ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 57/3 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 0.70 0.0084 543543038259 10803101020278

5258 NHM INM/IPM ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಯಯ ಗಬ ಬರು ಕ್ಸಬಾ 124/1 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 0.40 0.0048 445865263134 150901011004221

5259 NHM INM/IPM ಜಗದ್ದೋಶ ಎಮ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 448/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 0.40 0.0048 403355867506 520291026960104

5260 NHM INM/IPM ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 76/1 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 0.50 0.0060 308194399375 1662101011538

5261 NHM ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಗುತಯಪಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪಪ ತುಮರಿಹೆ ಸ ರು ಉಡುಗಣ್ 4 ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ 0.65 1.0000 443468615595 1502108012416

5262 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಲಂಗಪಪ ಗುಡಡದ್ತುಮಿಮನಕ್ಟೆಟ ಉಡುಗಣ್ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.66 0.2020 505105962389 19162250019024

5263 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ (ಸಣಣ ರೈತರು) ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣರಂಗಪಪ ಹಿತುಲ ಅಂಜನಾಪುರ 175/5 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ (ಸಣಣ ರೈತರು) 0.40 0.0640 936489804499 255901000000492

5264 NHM INM/IPM ಮಹಾದೋವಪಪ ಎನ್.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪಪ ಹಳಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ 33/1ಎ,34/1 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1.22 0.0136 271608815437 64011577933

5265 NHM ಹಸಿರುಮನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ರತಿಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ತಂಡಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 11 ಪ.ಜಾತಿ ಹಸಿರುಮನೆ 0.20 9.3000 944345455512 124401011003464

5266 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶಾಯನಾಯಕ ಎಳನಿೋರುಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 27 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ 0.60 0.1469 206779389479 10635100002528

5267 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಎ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿಸಲಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 119 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 3.37 0.7500 745318061190 1864108014530

5268 NHM ಪಾಯಕ  ಹೌಸ್ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 49 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಯಕ  ಹೌಸ್ 1.20 2.0000 671907592483 0575101020458

5269 NHM ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಸ ೋಮುನಾಯಕ ಬಿನ್ ತ್ಾವಯಾಯನಾಯಕ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 95,39 ಪ.ಜಾತಿ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ 1.76 1.0000 353615754330 19162200063965

5270 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಡಗುತಯಪಪ ಇನಾಂಮುತುಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 149,21/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 2.00 0.7500 828681170147 6982500100495901

5271 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮೃತುಯಂಜಯಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮುಳಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 69 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1.02 0.7500 394608404796 1864101015593

5272 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬ ೋಗೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 181 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.47 0.0752 796289256196 1502108009363

5273 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ವಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 34/2ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 0.1280 685719756719 1502108009320

5274 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಲಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬ ೋಗೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 20/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.50 0.0800 701371711569 1502101006892

5275 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಸ ೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 185/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.37 0.0592 681604375624 1502101005882

5276 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಭ ೋಗೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 181/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.46 0.0736 659288942874 1502101015306

5277 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಸಂತ ೋಷ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 33/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 0.1280 273300287205 6982500100046801

5278 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಗ್ೌಡಪಪ ಬಂಡಿಬೈರನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 32/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 1.20 0.1920 344359843343 150901011000771

5279 NHM ಪಾಯಕ  ಹೌಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ನಿಪಪ ನೆೋರಲಗ ಉಡುಗಣ್ 2/1,155/2,1/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಯಕ  ಹೌಸ್ 1.98 2.0000 64129439627

5280 NHM ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಗ್ೌಡಪಪ ಬಂಡಿಬೈರನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.20 0.2400 344359843343 150901011000771

5281 NHM ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕರಣಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಮಾರವಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ 8.00 0.1280 381803425274

5282 NHM ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಸುಬರಮಣಯ ಎ.ರ್ೈ. ಬಿನ್ ಯಂಗಪಪನಾಯುಡ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ 8.00 0.1280 343983377030

5283 NHM ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಮಧುಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ನಿಜಲಂಗಪಪ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ 8.00 0.1280 477065999126

5284 NHM ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎನ್.ರ್ೈ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ 8.00 0.1280 699533047119

5285 NHM ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶ್ವಲಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಶ್ವಮ ತಯರಾಧಯರು ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 551 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ 4.00 0.0640 902177176632

5286 NHM ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಆನಂದ್ಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶ್ವನ್ ಮಾಡರವಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ 4.00 0.0640 258372982801

5287 NHM ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಬಸವಣಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 252 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ 4.00 0.0640 853211981312

5288 NHM ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಾವಮಿ ಕ್ಣುಣ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 105/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ 4.00 0.0640 994180946289

5289 NHM ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶ್ವಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ದ ಡಡಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 73/2 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.00 0.0320 634951268533

5290 NHM ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ (Extractor) ಮಧುಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ನಿಜಲಂಗಪಪ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ (Extractor) 1.00 0.0200 477065999126

5291 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಬ ಮಮಪಪ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 75/2ಬಿ,75/2ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳು ಮಣಸು 2.00 0.4000 341612977867 64166769924

5292 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 6/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 0.1280 650436096492 1502101010569

5293 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 149/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 0.1280 642809660523 1502101011789

5294 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 160 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.40 0.0640 839392693537 1502101007174

5295 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮೊೋಹನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 157/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.40 0.0640 683341754371 1502108009027

5296 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶೋಖರಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.42 0.0672 436899800245 9122

5297 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 146/7 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.40 0.0640 560874922581 1502101006000

5298 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 110/1ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.40 0.0640 604946286801 1502108013942

5299 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲಲನಗ್ೌಡ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 77 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 2.00 0.3200 365426431290 150901011002048

5300 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಗ ಗಗ ಹೆ ಸ ರು 197 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 0.1600 841853677807 19162200121236

5301 NHM ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಗರಿೋಶಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ದ್ಾವಜನಾಯಕ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 28/9 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ 8.00 0.1280 656810670432

5302 NHM ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಇಂಧುದ್ರ್ ಟಿ ಬಿನ್ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಬಳಿಿಗ್ಾವಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 181 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ 8.00 0.1280 791434391916

5303 NHM ಪಾಯಕ  ಹೌಸ್ ಚಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪರಭುಲಂಗಪಪ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 74/RS/p3 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ  ಹೌಸ್ 2.00 2.0000 419905069418 150901011003250

5304 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಇಂಧುದ್ರ್ ಟಿ ಬಿನ್ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಬಳಿಿಗ್ಾವಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 182 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 2.98 0.7500 791434391916 3758101000902

5305 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಎ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 40 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 25.2800 426272350381 1502101005219

5306 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವನಗ್ೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಹಂಪಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 310/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 25.4400 382262431590 1502101005877

5307 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮೃತುಯಂಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಶರಣಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 205/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.38 25.6000 985541270481 1502101005488

5308 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 138/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 25.7600 215140687879 1502101005304

5309 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮಹೆೋಶ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 106/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 25.9200 969166069365 1502101010863

5310 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 140/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 26.0800 505521492059 1502101005293

5311 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಹೆೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಗುತಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 215/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 26.2400 206468685582 1502101006333

5312 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 166/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.20 26.4000 294247477940 1502101001239

5313 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 28/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 26.5600 458655496482 1502101008719

5314 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಪಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 106/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 26.7200 502714649950 1502101007436

5315 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 89 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.40 26.8800 276904587716 1502101005296

5316 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಜಂಗಳಿ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 214/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 27.0400 285261826781 1502101005626

5317 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಜಂಗಳಿ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 291/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 27.2000 659150018455 150901011005152

5318 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಬ ದ್ಯಪಪ ಟಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 155/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 27.3600 592115817095 1502101014108

5319 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಹಂಪಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವರಾಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 147/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.39 27.5200 260043418776 1502101005598

5320 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ರುದರೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 129/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 27.6800 743618976876 01531100006752

5321 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಸತಯಪಪ ಬಿ್ನ ಗುತಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 237/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 27.8400 890326571568 1502101007840

5322 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 158/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 28.0000 269650749861 1502101006231

5323 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 254/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.30 28.1600 795600874233 1502101014542

5324 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ರಮೋಶಪಪ ಬಿ್ನ ಮಲಲಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 302/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 28.3200 514475350594 1502101005919

5325 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಶಂಕ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗದ್ದಗಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 49.33333333 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 28.4800 452676775872 1502101005645

5326 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 352 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 28.6400 787972380757 1502101014042

5327 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮಹೆೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 197/2, 197/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 28.8000 811647970729 1502101004666

5328 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದ್ಿಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 05/1, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 28.9600 469577041672 1502108011390

5329 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸಮಮ ಬಿನ್ ಕ್ಣ್ರ್ಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 354/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 29.1200 536717035055 1502101006684

5330 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 151/6, 139/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 29.2800 706905211771 1502101007676

5331 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 143/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.28 29.4400 873391231245 1502101006934

5332 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 181/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 29.6000 713318431324 1502101007958



5333 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಗೋತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಹೆೋಮಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 353/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 29.7600 952907463678 1502101006385

5334 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಅನಿಪಪಣಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಣಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.30 29.9200 502673962756 1502108012735

5335 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 115 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.30 30.0800 831541742601 1502101014594

5336 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 233/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.28 30.2400 767679699643 1502108011498

5337 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮಹಾದೋವಮಮಕೆ ೋಂ ಭಮಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 266/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 30.4000 628377087980 1502108012713

5338 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 156/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.30 30.5600 473100920554 1502101007833

5339 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಉಜಿಪಪ ಬಿನ್ ಹಂಪಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 220/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.32 30.7200 208493451821 1502101011867

5340 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 41 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 30.8800 223513451987 1502101010151

5341 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ವಿರೋಶ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 143/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 31.0400 758885203548 1502101006147

5342 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.26 31.2000 789415226933 1502101016170

5343 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 49 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.37 31.3600 218377777194 1502101010732

5344 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮಾಲತೋಶ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 281/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.19 31.5200 722995980152 1502101005065

5345 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 279/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 31.6800 448326729244 1502101005938

5346 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 112/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.36 31.8400 881039653839 1502101005582

5347 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದ್ಿಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 5/4, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 32.0000 859991805564 1502101013416

5348 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ವಿಕಾಶ ಬಿನ್ ಪರಕಾಶ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 342 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 32.1600 401864293611 1502108013624

5349 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 10 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.30 32.3200 912162575829 1502101001006

5350 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 323/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 32.4800 823809643657 1502101000647

5351 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್
ಸಂತ ೋಷ್ಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 

ಮುತುಗ
ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 197/4, 346/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 32.6400 644699220159 1502101013096

5352 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 300/1, 300/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 32.8000 464833644664 1502101006230

5353 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿ್ನ ಗುತಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 231/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 32.9600 322264934230 1502101005602

5354 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 9/4, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 33.1200 605653096187 1502101005155

5355 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಹಂಪವವ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲೋಶಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 33.2800 649836799374 1502101006485

5356 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ವಿನೆ ೋದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈಶವರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 293 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.32 33.4400 311475294048 1502101010384

5357 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 138/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 33.6000 751299699394 1502101013368

5358 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 233/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.29 33.7600 838184522663 1502101013481

5359 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹಂಪಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 310/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 33.9200 591979186081 1502101005876

5360 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಹಂಪ್ೋಶಪಪ ಬಿ್ನ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 34.0800 396743182023 1502101010197

5361 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 152/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 34.2400 554818396491 1502101005559

5362 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಲಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 34.4000 507266653950 1502101006867

5363 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜ್ೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 22/1, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 34.5600 201707121149 1502101012011

5364 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಜಯಾಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 281/1ಪಿ2, 276/7 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.45 34.7200 210162068784 1502101007658

5365 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಮೃತುಯಂಜಯಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 35 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 34.8800 624636369290 1502101012357

5366 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಗಣೆೋಶ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 139/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.31 35.0400 204337979634 1502101015010

5367 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 335 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 35.2000 941133244636 1502101007696

5368 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಹಂಪಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 35.3600 971899526377 1502101013177

5369 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 159/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 35.5200 398271199054 1502101002973

5370 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹ ವಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 210/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 35.6800 851001701333 1502101014277

5371 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 35.8400 894530529070 1502101003537

5372 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಉಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 316/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 36.0000 865844932485 1502108012617

5373 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವರಾಮಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 147/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 36.1600 233068902181 5591

5374 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 6/1, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 36.3200 998648128419 150901011004680

5375 NHM ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 148/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಚಂಗ್ 0.35 36.4800 968654405589 1502108013441

5376 NHM ಹಸಿರುಮನೆ (Planting meterial) ಶ್ರೋಮತಿ ರತಿಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ತಂಡಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 11 ಪ.ಜಾತಿ
ಹಸಿರುಮನೆ (Planting 

meterial)
0.20 1.4000 944345455512 124401011003464

5377 NHM ಪಾಯಕ  ಹೌಸ್ ಸಣಣಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣನಾಗಪಪ ತ ಗಸಿಯ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 137,18 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಯಕ  ಹೌಸ್ 4.63 2.0000 653251600461 124401010008631

5378 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಮಾರವಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು
46/4ಪಿ,34/2,38,46/3,243/3,

46/2ಪಿ,34/3,34/1
ಸಾಮಾನಯ ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ 7.32 8.0000 547491646170 19169560000013

5379 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ಕ್ಸಾಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಪನಾಯನಾಯಕ ಹಾರ ೋಗ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 37/1,37/2,39/2,48/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ 2.45 4.4900 398271199054 1502101002973

5380 NHM ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ ವಿ.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ವಡೆೋರಪುರ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು-2 42/1, 42/2, 24/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.74 0.0598 32130687 0647

5381 NHM ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ  ಬಿನ್  (ಚತರಶೋಖರಪಪ. ಡಿ.ಎಂ) ಅರಸನಘಟಟ
ಹೆ ಳೆ 

ಹೆ ನ ಿರು-2
7/4/ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.56 0.0452 2008432 7207

5382 NHM ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಮೋಶವರಪಪ. ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಇಟಿಟಗೋಹಳಿಿ
ಹೆ ಳೆ

ಹೆ ನ ಿರು-2
107/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.0323 8518 5050 7329

5383 NHM ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಂಗಪಪ. ಜ್ಜ. ಬಿನ್ (ರಂಗೋಶಪಪ. ಜ್ಜ.) ಇಟಿಟಗೋಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು-2 107/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.0404 4844 6773 8502

5384 NHM ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಅರಸನಘಟಟ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು-2 73/3, 73/PI5 ಪ. ಜಾ ಬಾಳೆ 0.78 0.0630 83324636 9944

5385 NHM ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಾರದ್ದ ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಅರಸನಘಟಟ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು-2 4/14/ ಪ. ಜಾ ಬಾಳೆ 0.32 0.0258 481688 033904

5386 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರವಿಶಂಕ್ರ್. ಡಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾರೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 32/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0219

5387 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಂಡಾರ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0219 610697 319472

5388 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 14/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0256 954561 190209

5389 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಲ ೋಕೆೋಶ್. ಎಸ್. ಆರ್. ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 3/2/ ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0191 961894 948077

5390 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮೋಗ್ೌಡ. ಎಸ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ದೋವರ ನರಸಿೋಪುರ ಕ್ ಡಿಲಗರ
152/1, 142141/ಪಿ44, 

141/ಪಿ43 151/2\, 62
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0186 230679 063430

5391 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಂಗ ೋಜ್ಜರಾವ್ ಬಿನ್ ಎಮಮಹಟಿಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 61, 35/4 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0277 4349 1809 3651

5392 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಂಜುನಾರ್. 

 ಎ ಆರ್
ಅರದ ಟಟಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0222 2596 7042 5225

5393 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಂಜುಂಡಪಪ. ಎ ಆರ್ ಅರದ ಟಟಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0222 2072 6619 7248

5394 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರುದ್ರಪಪ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಬಿನ್ ಹೆ ಳೆ ಭೈರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 26/7 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0277 9858 1298 2245

5395 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಭುಜಂಗರಾವ್. ಜ್ಜ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಮ ಡಲ ವಿಟಲಾ ಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 44/1, 54/1, 45/1, 42/1ಪ3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0277

5396 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸುರೋಶ್ ಜ್ಜ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮ ಡಲ ವಿಟಲಾ ಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 42/2, 51/2 41/2PI2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0277 54190218 3223

5397 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಪಪ. ಜ್ಜ.ಎನ್.  ಬಿನ್ ತಟೆಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 132/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.80 0.0156 993278 547466

5398 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಳಿಿಕ್ಟೆಟ ಕ್ ಡಿಲಗರ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.32 0.0085 233690 462221

5399 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದ್ದಶಾ ದ್ದನೆೋಶ್ ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ಕಾಗೋಕೆ ೋಡ ಮಗಗ ಕ್ ಡಿಲಗರ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.36 0.0096 787281 499619

5400 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದ್ದನೆೋಶ್ ಭಾರತಿ. ಎಂ ಬಿನ್ ಕಾಗೋಕೆ ೋಡ ಮಗಗ ಕ್ ಡಿಲಗರ 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.50 0.0128 401542 837985

5401 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಗರಿ ಬಿನ್ ಕಾಗೋಕೆ ೋಡ ಮಗಗ ಕ್ ಡಿಲಗರ 61/ಪಿ1, 61/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0102 354949 007456

5402 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ 67 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.60 0.0416 706329 038795

5403 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಲಲಮಮ ಕೆ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋತ್ಾರಾಮಪುರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 8/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0256 6191 96528714

5404 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಯಾನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಬ ಮಮನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3
14/*

15/1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.1600 401270 376196

5405 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಬಾಳೆ ಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 39/37 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 66231898 1290

5406 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಮೈದ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 85202680 9571

5407 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲೋಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 134/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.0750 57863 3604506

5408 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜುನಾರ್. ಡಿ.ಜ್ಜ. ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲೋಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 105/3 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.52 0.1950 906611 6083 22

5409 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಾಂದ್ ಬಿ ಕೆ ೋಂ ಸಿದ್ದಲೋಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 116/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.0750 23663044 8308

5410 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ್ೌರಿೋಶ ೆ ಸ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಮೈದ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.0750 865053488447

5411 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೋಖರಪಪ. ಜ್ಜ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಮೈದ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 7/* ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.10 0.0375 308023 466156



5412 NHM ಗುಲಾಬಿ ಹರಿೋಶ್ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 73/* ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.10 0.0250 307994 663382

5413 NHM ಗುಲಾಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ. ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲೋಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 117/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.20 0.0500 758302 003699

5414 NHM ಗುಲಾಬಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎನ್. ಬಿನ್ ವಡೆೋರಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 38/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.10 0.0250 638754  250875

5415 NHM ಗುಲಾಬಿ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಇಟಿಟಗೋಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 9/7/ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.10 0.0250 8655900 18445

5416 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸತಯವತಿ. ಪಿ. ಕೆ ೋಂ ಆನೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 8/1. ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.43 0.0081 961897 432840

5417 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಧು ಎ. ಬಿನ್ ನಂಜಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ-2 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.79 0.0229 20298409 6092

5418 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಬಾಳೆೋಮಾರನ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 39/37 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0025 6623 1898 1290

5419 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚೋತನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ರಾರ್ ೋಡ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 221/* ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 72066924 9140

5420 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಾಳೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 49/* ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 665020 590826

5421 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಕಾರೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 8/4ಪಿ, 43 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.1600 749820 458513

5422 NHM ಗುಲಾಬಿ ಜಾನಕೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 73/* ಪ. ಜಾ ಗುಲಾಬಿ 0.20 0.0500 785419 031081

5423 NHM ಗುಲಾಬಿ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಅರಹತ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 105 ಪ. ಜಾ ಗುಲಾಬಿ 0.10 0.0250 228722 183212

5424 NHM ಗುಲಾಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಅರಹತ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 105/ಪಿI65 ಪ. ಜಾ ಗುಲಾಬಿ 0.10 0.0250 510880 954142

5425 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 47/43 ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.0750 3873259 43985

5426 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಗ ೋಟೆ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 63, 64, 101, 103 ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.0750 458722  379347

5427 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ  2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನರಸುದೋವರು ಬಿನ್ ಸಿರಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 34/1ಬಿ, 31/3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ  2ನೆೋ ವಷ್ಯ 1.00 0.0046 865282 789687

5428 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 80 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.60 0.0700 243994 927138

5429 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ್ ಬಿ.ಇ. ಬಿನ್ ಹೆ ನೆಿಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-2 34/* ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 582592 417841

5430 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವಣಣಗ್ೌಡ ಕೆ.ಟಿ. ಬಿನ್ ಸನಾಯಸಿ ಕೆ ೋಡಮಗಗ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 38/*, 18/*, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0400 233166 795722

5431 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜ ಬಿನ್ ಕ್ನಸಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 39/45 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0600 616838 260446

5432 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ರಿಬಸಯಯ ಎಂ. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 83/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.1000 950444 992255

5433 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ೋದ್ಮ ತಿಯ ಕ್ ಡಿಲಗರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 115/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 934380 311597

5434 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ದ್ಾನಪಪ ಬಿನ್ ಬ ಮಮನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 11/44. ಪ.ಜಾ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 0.74 1.0000 545058 634293

5435 NHM ಚಂಡು ಹ ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ ಅರದ ಟಟಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 98/7 ಸಾಮಾನಯ (ಸ ರೈ) ಚಂಡು ಹ 0.20 0.0320  289107 746013

5436 NHM ಚಂಡು ಹ ಜಯರಾಂ ಬಿನ್ ಕ್ನೆಿಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 28/11 ಸಾಮಾನಯ (ಸ ರೈ) ಚಂಡು ಹ 0.25 0.0400 353442 574981

5437 NHM ಚಂಡು ಹ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಂಚನ ಸಿದ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 21/* ಸಾಮಾನಯ (ಸ ರೈ) ಚಂಡು ಹ 0.30 0.0480 945622 837420

5438 NHM ಚಂಡು ಹ ಕಾಂತರಾಜ್. ಜ್ಜ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಹಂಚನ ಸಿದ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 23/3ಬಾಲಕ 3 ಸಾಮಾನಯ (ಸ ರೈ) ಚಂಡು ಹ 0.30 0.0480 492957 369865

5439 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಿೋಲಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನಸುಮಂತ್ಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 73/* ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0126 7902033 26857

5440 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾಪಿೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಅರಹತ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 105/ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0400 450607 015352

5441 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಬಬಂಡಿ ಕ್ಸಬಾ-1 53/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.1224 785473 398418

5442 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ್ೌಸ್ ಷ್ರಿೋಫ್ ಬಿನ್ ಗುಡಡದ್ ನೆೋರಲೋಕೆರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 43/2ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.20 0.0612 634371 104511

5443 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ೋದ್ಾವತಿ. ಆರ್. ಕೆ ೋಂ ದೋವರಹಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.20 0.0612 21839190 9077

5444 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಎಮಮಹಟಿಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.25 0.0765 440577 012900

5445 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಆರ್. ಬಿನ್ ಎಮಮಹಟಿಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.25 0.0765 768832352351

5446 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಅಂತರಗಂಗ ಕ್ ಡಿಲಗರ 34/6,70/4 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.0720 782013 102721

5447 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಂತರಗಂಗ ಕ್ ಡಿಲಗರ 15/PI13, 73 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.40 0.0480 240100 158766

5448 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಣಕ್ಟೆಟ ಕ್ ಡಿಲಗರ 6/1ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.0750 737033 379845

5449 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು ಕ್ುಬೋರಪಪ ಬಿನ್ ಅರದ ಟುಲ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 98/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು 0.20 0.0200      4915026 22246

5450 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು ಬಸಪಪ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲೋಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು 0.40 0.0400 75356 791120

5451 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು ಕ್ರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ನೆಿೋಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 48, 49 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು 0.20 0.0200 295059 327914

5452 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಜಂಬರಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು 0.40 0.0400 642666 838676

5453 NHM ಚಂಡು ಹ ಪರಶುರಾಮರಾವ್ ಬಿನ್ ಮ ಡಲವಿಠಲಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.20 0.0200 951326 933538

5454 NHM ಚಂಡು ಹ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.20 0.0200 486206 314352

5455 NHM ಸೋವಂತಿಗ ಬಲರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಡಣ್ಾಯಕ್ಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 22/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 0.0400 994192 847385

5456 NHM ಸೋವಂತಿಗ ಯಲಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ನೆಿೋಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 29/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 0.0400 733051 945248

5457 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 6/3/ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.0918 579053 615789

5458 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಹೆಚ್.ವಿ. ಬಿನ್ ಆನರ್ೋರಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 50/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0400 685688 456466

5459 NHM ಗುಲಾಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ. ಎ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಮೈದ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 74/6 ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬಿ 0.20 0.0500 381015 142696

5460 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಮಿೋಳ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಅರಕೆರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 79/4, 15/*, 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.2000 662305 349303

5461 NHM ಚಂಡು ಹ ಉಮಾ ಕೆ ೋಂ ಅತಿುಗುಂದ್ ಕ್ ಡಿಲಗರ 136/1 ಪ. ಜಾ (ಸ ರೈ) ಚಂಡು ಹ 0.20 0.0320 413248 445816

5462 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಳೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 14/* ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 0.80 0.0800 844851 624888

5463 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಕೆಂಪರಾಜ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ಅಗರದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 1.00 0.1000 923335 637730

5464 NHM ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಅಶ ೋಕ್ಕ್ುಮಾರ್ ವಿ. ಬಿನ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 54/ಬಾಲಕ82/ಬಿ 88.8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.00 0.1000 671377 919358

5465 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅರಸನಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 75/16 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.30 0.0918 6331357 95056

5466 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸ ೋಮಾಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಆದ್ರಿಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 2/ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.30 0.0918 48314218 9559

5467 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 12/2/9. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.0918 35731933 7674

5468 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹಾಲೋಶಪಪ ಎ ಬಿನ್ ಅರಸನಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.35 0.1071 646796 525291

5469 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಎಸ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಅರಬಿಳಚ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 39/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0600 499417594463

5470 NHM ಚಂಡು ಹ ತ ಳಚಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಕ್ಕ ಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 73 ಪ.ಜಾ ಚಂಡು ಹ 1.19 0.1190

5471 NHM ಚಂಡು ಹ ಪಾವಯತಿೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಚಕ್ಕ ಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 73/2 ಪ.ಜಾ ಚಂಡು ಹ 0.80 0.0800 467390 123599

5472 NHM ಚಂಡು ಹ ದೋರ್ೋಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅರಳಿೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 75/5 ಪ.ಜಾ ಚಂಡು ಹ 0.20 0.0200 665020 590829

5473 NHM ಚಂಡು ಹ ಗ್ೌರಿೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಚಕ್ಕ ಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 75/9 ಪ.ಜಾ ಚಂಡು ಹ 0.80 0.0800 937377 840181

5474 NHM ಚಂಡು ಹ ತ್ಾರಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 26/ಪಿ7 ಪ.ಜಾ ಚಂಡು ಹ 0.33 0.0330 46540567 6646

5475 NHM ಚಂಡು ಹ ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಚಕ್ಕ ಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 2/2/ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1.00 0.1000 19052180 021800

5476 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರವಿ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅರಸನಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 78/1 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.30 0.0918 538152 462481

5477 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದ್ ದ್ಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅರಸನಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 62/9 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.30 0.0918 795035 360201

5478 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಂಗೋಬಾಯಕ್ ಕೆ ೋಂ ಅರಸನಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 75/5 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.30 0.0918 910067 818885

5479 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಎಸ್  ಬಿನ್ ಗ ೋಣ್ ಬಿೋಡು ಕ್ಸಬಾ-2 34/1,45 ಪ.ಜಾ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 1.17 1.0000 33768 5665758

5480 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಅಗರದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 98 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.26 0.0163 33250 8903840

5481 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹುಲುಗಪಪ ಬಿನ್ ಅಗರದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 98 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.26 0.0163 558149 526622

5482 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಅಗರದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 98 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.28 0.0176 796250 398759

5483 NHM ಟೆ ೋಮೊೋಟೆ ೋ ಉಜಿನಪಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಇಟಿಟಗೋಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 27/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.0800 375970 090614

5484 NHM ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ ಉಜಿನಪಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಇಟಿಟಗೋಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 27/5 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ 0.40 0.0640 375970090614

5485 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಗರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋತ್ಾರಾಮಪುರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 142/1ಪಿ60 73*/8ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 1.10 0.7500 287163 300751

5486 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಗರಿೋಶ್ ಆರ್. ಬಿನ್ ಕ್ನಸಿನ ಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 1/*, 168/* ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 0.84 0.7500 448137 479130

5487 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಸತಿೋಶ್ ಟಿ.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ತಟೆಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 69/4, 68/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 1.12 0.7500 88713044 4075

5488 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 6/7/ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.29 0.0580 673111391021

5489 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3
40/ಪಿ3, 50/6ಬಾಲಕ 3, 

20/2ಎ2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.1200 402776450960

5490 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಂತ ೋಷ್ ಯಾನೆ ಶಾಂತ ಬಿನ್ ಚಕ್ಕಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 65/*/14*-15-12345 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.1600 825480803893

5491 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಫಳನಿಯಪಪ. ಕೆ. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-`1 73/p81 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 219921696276

5492 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಆದ್ದರಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 2/ ಸಾಮಾನಯ/ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.70 0.2124 644581 514544

5493 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗರಿೋಶ್ ಎಸ್.ಎಂ. (ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ) ಅರಬಿಳಚ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 39/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.0900 649950 243316

5494 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಸನಾಯಸಿ ಕೆ ೋಡಮಗಗ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 8/2/ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.36 0.1010 709903 706595

5495 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಎಂ. ಆರ್. ಬಿನ್ ಜಂಗಮರಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 30/* ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0252 4229070 75484

5496 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಜಯ್ಸ ಜ್ಜ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಬಾಳೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 48/4 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 295971069593

5497 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾವಯತಿೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಬಾಳೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 47/*, ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.36 0.0720 46739 0123599



5498 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಗೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 46/1 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0252 68920403 7171

5499 NHM ಕಾಕ್ಡ ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಚಕ್ಕ ಗ ಪ್ಪೋನ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 43133 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಕ್ಡ 0.30 0.0300 372270846790

5500 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು ರುದರೋಗ್ೌಡ ವಿ. ಬಿನ್ ಸಿರಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 15/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು 0.20 0.0200 453825997228

5501 NHM ಕಾಕ್ಡ ತಬರೋಜ್ ಸಾಬ್ ಬಿ. ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲೋಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 153/1,65/1, 65/7, 65/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಕ್ಡ 0.52 0.0520 995441430862

5502 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ಳೆ ಭೈರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 36/4 ಪ.ಪಂ ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು 0.20 0.0200 207624119450

5503 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ಳೆ ಭೈರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 36/5 ಪ.ಪಂ ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು 0.20 0.0200 652320954645

5504 NHM ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು ಬಸವರಾಜ್. ಹೆಚ್. ಆರ್. ಹೆ ಳೆ ಭೈರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 16/4 ಪ.ಪಂ ಬಿಡಿ ಹ ಗಳು 0.20 0.0200 308250592106

5505 NHM ಗುಲಾಬಿ ಪರಭಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 37/5 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.26 0.0650 55901595 8813

5506 NHM ಗುಲಾಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲೋಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 30/* ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.20 0.0500 8497 9352 8820

5507 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸರ ೋಜಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಇಟೆಟಗೋಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 20 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.50 0.1530 634033306525

5508 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರತಿ ಕೆ ೋಂ ಬಾಳೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 39/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0800 574215 535500

5509 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ೆ ಸ್. ಬಿನ್ ಡಿ.ಜ್ಜ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 5/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.25 0.0763 219072684854

5510 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ್ೌರಿ ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನೆಿಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-2 4/ಪಿ53 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.60 0.1530 937193067915

5511 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾಪಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಕ್ಕ ಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 65 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.0581 748121118175

5512 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಮಂಜಪಪ  ಬಿನ್ ಕ್ುರುಬರ ವಿಠಲಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 24/ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 1.02 0.7500 830683159460

5513 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಶೋಖರಪಪ ಎ ಡಿ ಬಿನ್ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 47/44 ಪ.ಜಾ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 0.62 1.0000 950851 346088

5514 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಉಮೋಶ್ ಗರಿ ಬಿ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಬಾಬಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.54 0.1080 ,476747577924

5515 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಮೋಶ್ ಎಂ. ಬಿನ್ ದೋವನರಸಿೋಪುರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 132/2ಎ2, 132/2ಎ3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.39 0.0780 586865489483

5516 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ದೋವನರಸಿೋಪುರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 149/*, 151/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.77 0.1540 230679063430

5517 NHM ಗುಲಾಬಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅರಸಿನಘಟಟ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು - 2 75/* ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬಿ 0.20 0.0500 317843597030

5518 NHM ಗುಲಾಬಿ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅರಸಿನಘಟಟ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು - 3 74/* ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬಿ 0.20 0.0500 659005604222

5519 NHM ಗುಲಾಬಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತ್ಾರಾಮಪುರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 50/* ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.12 0.0300 940971702818

5520 NHM ಗುಲಾಬಿ ಶ ೋಭ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋತ್ಾರಾಮಪುರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 31/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.12 0.0250 454128840340

5521 NHM ಗುಲಾಬಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಪಾಲಪುರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 45/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.10 0.0250 734682988780

5522 NHM ಗುಲಾಬಿ ಗೋತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋತ್ಾರಾಮಪುರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 67/* ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.10 0.0250 844815445349

5523 NHM ಗುಲಾಬಿ ಶ್ವಮಮ ಬಿನ್ ಅರಳಿಹಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ 68/4P ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.10 0.0250 942050391672

5524 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಜಗನಾಿರ್ಥ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಬಾಬಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ 38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.0600 447917 220500

5525 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶಚೋತನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಬಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ 38/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.0600 839975 010199

5526 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಂಜಯಯ ಜ್ಜ ವಿ. ಬಿನ್ ಗುಡಡದ್ ನೆೋರಲೋಕೆರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 64/ಪಿ5 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.64 0.0378 536889391615

5527 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಳಿಿಗರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 36/88 ಪಿ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0252 814304895708

5528 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪುರುಷ ೋತುಮ ಬಿನ್ ಗುಡಡದ್ ನೆೋರಲೋಕೆರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 109 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.0504 69 1649081049

5529 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ವಿಜಯ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆ ಳೆ ಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 48/7 ಪ. ಜಾ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 0.88 0.6600 295971069593

5530 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಣ್ೋಬಿೋಡು ಕ್ಸಬಾ-2 49/ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 0.40 0.7500 435771325059

5531 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮೋಘನಾತರಾವ್ ಬಿನ್ ಕಾಚಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.1530 212332678749

5532 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ೋದ್ಾವತಿ. ಆರ್. ಕೆ ೋಂ ದೋವರಹಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.0918 218391909077

5533 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ ೋಮಿಲಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಅರಸನಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 64/1ಎಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.22 0.0673 911465931263

5534 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಸಿೋತ್ಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಸಿದ್ಾಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ-2
135/ಪಿ48, 135/ಪಿ44, 

135/ಪಿ64
ಪ.ಜಾ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 0.80 1.0000 976283222181

5535 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಯೋಗೋಶವರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ ಡಿಲಗರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 175/*, 55/4 ಪ.ಜಾ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 0.79 1.0000 209872200871

5536 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದ್ದವಾಕ್ರ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು - 3 7/3 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0630

5537 NHM ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರುದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ನಕೆರ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು - 3 19/4 ,   19//5 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.0378 789047821665

5538 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎಂ.ಇ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 11/10. ಸಾಮಾನಯ/ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.0612 606518339770

5539 NHM ಸವಂತಿಗ ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಡಣ್ಾಯಕ್ಪುರ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು 1 15/9 ಸಾಮಾನಯ ಸವಂತಿಗ 0.36 0.0360 844053788224

5540 NHM ಸವಂತಿಗ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಡಣ್ಾಯಕ್ಪುರ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು 1 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವಂತಿಗ 0.33 0.0330 620311691316

5541 NHM ಸೌತಕಾಯಿ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಎಸ್ ಈ ಬಿನ್ ತ್ಾವರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ - 2 2/2 ,  1/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1.00 0.2000 317201 908555

5542 NHM ಸೌತಕಾಯಿ ಕ್ುಬೋರಪಪ ಎಸ್ ಈ ಬಿನ್ ತ್ಾವರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ - 2 1/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1.40 0.2800 837046 749506

5543 NHM ಸೌತಕಾಯಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಎಸ್ ಈ ಬಿನ್ ತ್ಾವರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ - 2 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1.00 0.2000

5544 NHM ಸೌತಕಾಯಿ ಎಸ್  ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿಂಗನಮನೆ ಕ್ಸಬಾ - 2 9/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.60 0.1200 9503 0335 0455

5545 NHM ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಎಸ್ ಈ ಬಿನ್ ತ್ಾವರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ - 2 2/2 ,  1/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 0.1600 317201908555

5546 NHM ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ ಕ್ುಬೋರಪಪ ಎಸ್ ಈ ಬಿನ್ ತ್ಾವರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ - 2 1/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ 1.40 0.2240 837046749506

5547 NHM ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಎಸ್ ಈ ಬಿನ್ ತ್ಾವರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ - 2 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 0.1600

5548 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಎಂ ಬಿನ್ ಬಂಡಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 169/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1.22 0.7500 840004615849

5549 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗುಡಡದ್ ಮಲಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಗ ೋಟೆ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 64, 63, 101/6, 102, 103 ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.30 0.1125  271567 558119

5550 NHM ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಗ ೋಟೆ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 64, 63, 101/,102, 103 ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.30 0.1125 377187 122820

5551 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರುದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹುಳಿಯ ರು ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ - 2 5/ಪಿ12, 4/ಪಿ2, 10/ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 2.11 0.7500 925318180507

5552 NHM ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ ಎಸ್  ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿಂಗನಮನೆ ಕ್ಸಬಾ - 2 9/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ 0.60 0.0960 9503 0335 0455

5553 NHM ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ರೋ ಸಿದ್ಿಲಂಗ ಮಹಾಸಾವಮಿಗಳು ಗ ೋಣ್ೋಬಿೋಡು ಕ್ಸಬಾ-2 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 0.1377 4166 1346 2790

5554 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಹಾಲೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 73/127 ಪ. ಜಾ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 0.60 0.0160 8497093912

5555 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜಾನಕೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 73/*ಪ್ೈಕ ಪ. ಜಾ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 1.00 0.0160 9980272573

5556 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 73/ಪಿ124 ಪ. ಜಾ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 1.00 0.0160 7259273623

5557 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಎಂ.ಇ. ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 ಪ. ಜಾ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 2.00 0.0160

5558 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 1/ಪಿ99 ಪ. ಜಾ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 1.00 0.0160 8971160599

5559 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಇಟಿಟಗೋಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 33/ಪಿ1 ಪ. ಜಾ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 2.00 0.0160 9972691455

5560 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಶೋಖರಪಪ ಎ ಡಿ ಬಿನ್ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 47/44 ಪ. ಜಾ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 2.00 0.0160 9901182853

5561 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಚೋತನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ರಾರ್ ೋಡ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 221/* ಪ. ಜಾ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 2.00 0.0160 9341374571

5562 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 219 ಪ. ಜಾ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 2.00 0.0160 7483297709

5563 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ನಕೆರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 13/3 ಪ. ಜಾ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 3.00 0.0160

5564 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅರಳಿೋಹಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ 48/ಪಿ11 ಪ. ಜಾ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 0.0000

5565 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ರಂಗಪಪ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಬಳಿೋಕ್ಟೆಟ ಕ್ ಡಿಲಗರ 12/ಪಿ1, 18, 5/1, 21/*, ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 1.10 0.7500 419814853434

5566 NHM ಬಳೆ ಪದ್ಿತಿ ಕಾಂತರಾಜ ಜ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹಂಚನ ಸಿದ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 32/33 ಸಾಮಾನಯ ಬಳೆ ಪದ್ಿತಿ 0.47 0.7000

5567 NHM ನೆರಳು ಪರದ ಕಾಂತರಾಜ ಜ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹಂಚನ ಸಿದ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 32/33 ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳು ಪರದ 0.47 2.0173

5568 NHM ನೆರಳು ಪರದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಟಿ. ಬಿನ್ ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1 53/4 ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳು ಪರದ
1.60

1568 sq
3.0890 855740028590

5569 NHM ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಎಸ್ ಈ ಬಿನ್ ತ್ಾವರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ - 2 2/2 ,  1/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 0.0938 317201908555

5570 NHM ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ ಕ್ುಬೋರಪಪ ಎಸ್ ಈ ಬಿನ್ ತ್ಾವರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ - 2 2/4  1/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 0.0938 837046749506

5571 NHM ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಎಸ್ ಈ ಬಿನ್ ತ್ಾವರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ - 2 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 0.0938

5572 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕ್ುಮಾರ್ ವಿ ಬಿನ್ ಹೆ ಳೆ ಬೈರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು 3/1, 3/2ಎ, 8/1, 8/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 54 ಚ ಮಿೋ 1.9600

5573 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನರಸಿಂಗರಾಜು ಕೆ. ಎಂ. ಬಿನ್ ದ ಡಡಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ - 2 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 0.90 0.7500

5574 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪಪ. ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಡಿ.ಬಿ. ಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 4/ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 1.60 0.7500 609736 988161

5575 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಕ್ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ - 2 60, 61 ಪ.ಜಾ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1.20 0.7500 304077678234

5576 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಕೆಂಪ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆ ಕಾಚಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ 34/2 34/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1.01 0.7500 598892516191

5577 NHM  ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಇಟಿಟಗೋಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 33/P1 ಪ. ಜಾ.  ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 2.0000

5578 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಲಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 4.00 0.0640 9972592628

5579 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಇಳಂಗವನ ಆರ್. ಬಿನ್ ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 37/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 3.00 0.0480 9448627978

5580 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ನಿಖಖಂ ಬಿನ್ ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1 147, 148, 150 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 4.00 0.0640

5581 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಮ ತಿಯಕ್ುಮಾರ್ ಆರ್. ಬಿನ್ ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 17/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 2.00 0.0320 9740555821



5582 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಅಮೃತ್ ಬಿ.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1 73/4ಬಿ 73/4ಎ ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 3.00 0.0480 9632300683

5583 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಮಹಮಮದ್ ಹನಿೋಫ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 11/148ಬ, 149, 150 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 3.00 0.0480

5584 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಅನಂತಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ತಿಪಾಲಪುರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 4/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 1.00 0.0160

5585 NHM ಬಳೆ ಪದ್ಿತಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಟಿ ಬಿನ್ ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1 53/4 ಸ ಬಳೆ ಪದ್ಿತಿ 1568 ಚ ಮಿೋ 1.0970

5586 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸತಯವತಿ. ಪಿ. ಕೆ ೋಂ ಆನೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 8/2. ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.00 0.1200 961897432840

5587 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಜಗದ್ದೋಶಪಪ ಬಿನ್ ತಟೆಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 82/2, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 3.60 0.7500 760692971212

5588 NHM ಪಾರ ಸಂ ಘಟಕ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ. ಬಿನ್ ಎಮಮಹಟಿಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 10/4, 10/6, 10/5, 34/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾರ ಸಂ ಘಟಕ್ 1157 ಚ ಮಿೋ 6.7400

5589 NHM ಪಾರ ಸಂ ಘಟಕ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುರುಬರ ವಿಟಲಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 16/3ಎ, 15/1ಎ, 16/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಾರ ಸಂ ಘಟಕ್ 4000 ಚ ಮಿೋ 4.3400

5590 NHM ಪಾರ ಸಂ ಘಟಕ್ ಗುಡಡದ್ಮಲಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಗ ೋಟೆ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 84/2ಎ, 92/4, 92/2ಪಿ, 93/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಪಾರ ಸಂ ಘಟಕ್ 1600.00 4.8480

5591 NHM ಪಾರ ಸಂ ಘಟಕ್ ನಾಗೋಂದ್ರ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಅಗರದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3

49/2ಬಾಲಕ ಗುಡುಮಘಟಟ   
30 

ತಡಸ       54/2ಪಿ2   54/1   

39/4    39/ಬಿ  35/1

ಪ.ಜಾ ಪಾರ ಸಂ ಘಟಕ್ 2800.00 6.5000

5592 NHM ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ ಚಂದ್ರ ಶೋಖರ  ಎಸ್ ಎಸ್ ಶಂಕ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ - 2 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಿಟಂಗ್ ಮಲಚಂಗ್ 1.06 0.1600 557804 318324

5593 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಲಾಲ  ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ ಪ.ಜಾ ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ 5.0000

5594 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಪರಭಾಕ್ರ ಕೆ.ಆರ್. ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ
25/2

17//ಪಿ1, 25/3, 25/1 ಪ.ಪಂ ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ 1120 ಚ ಅಡಿ 5.0000

5595 NHM ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್. ಎಂ.ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 43/3, 27,43/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾರರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ 1200 ಚ ಅಡಿ 4.3700

5596 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಗರಿಜಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಲಪನಹಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ 52/ಪಿ6, 72/2ಪಿ1, 72/2ಪಿ2 ಪ.ಜಾ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ 1 2.31 1.0000 991852223968

5597 NHM ಹಸಿರುಮನೆ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 220 ಪ.ಜಾ ಹಸಿರುಮನೆ 2000  ಚ ಮಿೋ 8.8200

5598 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಸಂದೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 4.00 0.0640 9972592628

5599 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಗರಿಧರ ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 3.00 0.0480 9448627978

5600 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣರ್ೋಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 4.00 0.0640

5601 NHM ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಗರಿೋಶ್ ಜ್ಜ.ಎಸ್ ಸಾಮಾನಯ ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ 2.00 0.0320 9740555821

5602 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕ್ ಡಿಲಗರ 18/ಪಿ19 ಪ.ಪಂ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1.20 0.3750 782266874630

5603 NHM ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗ ರು ಕ್ ಡಿಲಗರ 42, 19, 48 ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.67 0.0468 414362 098736

5604 RKVY ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 19/1A SC,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.4000 440879462977 0561108015973

5605 RKVY ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ದ್ಾಕ್ಷಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 52 ST ಬಾಳೆ 1 0.40 0.2000 792464503272 0561108017026

5606 RKVY ತರಕಾರಿ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶಾಯನಾಯಕ ಯರೋಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 40 SC ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.0800 410126669532 0428104000156233

5607 RKVY ತರಕಾರಿ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಹನುಮಂತಪಪ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 101/1 ST ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.0800 738309647320 0102500101871501

5608 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗ ೋಪಾಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಚನಿಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 44/3 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1425 761604170695 10951101025024

5609 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮೊೋತಿಲಾಲ್ H ದ ಡಡಮನಿ ಬಿನ್ ಹಿೋರಾಲಾಲ್ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 116 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.6950 528173930446 0561101016957

5610 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ I 150/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.5600 931153335245 000600101019007

5611 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತಿಮಮೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮ ಗಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 67 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.7000 369963808496 0672301000030075

5612 RKVY ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ಹೆ ನಿವಿಲ ನಿಧಿಗ I 50/2,52/2,11/2,21/7,21/ SC ಅಡಿಕೆ 1 1.42 4.4400 38208386918

5613 RKVY ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಪಪ ಕ್ಲುಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 47,13/18 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.40 5.0600 0524891006295

5614 RKVY ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ದ್ಾಸಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್  ಡಾಕಾಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಛೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 163,37/1,64,65 SC ಅಡಿಕೆ 1 2.34 4.4200 974512600118 38100414371

5615 RKVY ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆ ನಿವಿಲ ನಿಧಿಗ I 43/2p,49,78,22 SC ಅಡಿಕೆ 1 3.53 6.0000 38210786388

5616 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹ ವಪಪ H.N. ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಯಲವಟಿಟ ನಿಧಿಗ I 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.6000 468438703469 3795119000348

5617 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಧನಂಜಯ Y R.ಬಿನ್ ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಬಕಕನಕ್ಲಮಠ ನಿಧಿಗ I 128/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.6000 441042432720 520101018552125

5618 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ G S ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ರಾಂಪುರ ನಿಧಿಗ I 6/2,6/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.84 0.6000 849141030342 0872101020512

5619 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾಲಪಪ ಸಂತಕ್ಡ ರು ನಿಧಿಗ I 87/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.7500 508024504780 3797108000784

5620 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ರುದರೋಶ D.N. ಬಿನ್ ನವಿಲಪಪ ತ ೋಪಿನಘಟಟ ನಿಧಿಗ I 52/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 4.39 0.1560 461232858678 757800303

5621 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪಚಚಪಪ ಬಿನ್ ರೋಣುಗ್ೌಂಡರ್ ಗ ಂದ್ದಚಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 175,172,14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.6000 830346347007 090601000005642

5622 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಲಲೋಶಪಪ C.K. ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತೋವರಚಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 160/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.6000 560921089517 1820101008762

5623 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತಕ್ುನಾರ್ ತೋವರಚಟಿಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 164/3 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.7500 818315776737 090601000009105

5624 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ದ ರಯಪಪ ಬಿನ್ ನವಿಲಪಪ ಹೆ ನಿವಿಲ ನಿಧಿಗ I 50/3,50/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.6000 978590667698 64035794122

5625 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸವರಾಜ U.G. ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ ಮಲವಗ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 164/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.6000 954243112722 54011993006

5626 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರುದ್ರಪಪ M ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 52,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.05 0.6000 210564371957 0561101005020

5627 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ವಿೋರೋಶಪಪ C.N. ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಪಪ ಮೋಲನಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 122/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.92 0.6000 588120129541 64211426727

5628 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ವಿೋರಪಪ B.C. ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪಪ ಬನಿಿಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 70/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 3.17 0.6000 450551252960 30205471124

5629 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚನಿಪಪಯಯ K.G. ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪಯಯ K.G. ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.85 0.6000 541256453898 0561101016077

5630 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕೆ ೋಟರಯಯ H.M. ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಯಯ ಬನಿಿಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 6/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.19 0.6000 367497485591 54004264243

5631 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರುದ್ರಪಪ K.B. ಬಿನ್ ಬಾನಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.6000 666908219626 64049356987

5632 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಇಷಾಯದ್ ಆಲ ಬಿನ್ ಅಬುಿಲ್ ಹಮಿೋದ್ ಸಾಬ್ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 90/1B ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.6000 550558566825 0561101010039

5633 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ D ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 101/p,52 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.09 0.7500 920450256650 64011730336

5634 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶ್ವಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋನಾಯನಾಯಕ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ನಿಧಿಗ I 62/6 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.24 0.7500 478202362655 0125053000014199

5635 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ ಯೋಗೋಶ ಬಿನ್ ದ್ುಗ್ಾಯಯನಾಯಕ ಹೆ ಳೆಬನವಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 99 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.3125 731078197444 0125053000011212

5636 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಸರ ೋಜಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಾನಾಯಕ ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿಧಿಗ I 51/2 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.1950 571668924656 64046743050

5637 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ತ ೋಳಚಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆೋಶಾಯನಾಯಕ ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿಧಿಗ I 44/2 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.7500 675867995675 64134216659

5638 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 52 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.7500 426081797532 30484973928

5639 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಾಜಪಪ M.B. ಬಿನ್ ಬಿೋರನಾಯಕ M ಶಟಿಟಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.08 0.6000 913687120574 30162376612

5640 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಂಜುನಾರ್ಯಯ B. ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಯಯ ಶಟಿಟಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.6000 531846838772 19102210008027

5641 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸಾವಮಿ K.S. ಬಿನ್ ಸಂಗ್ಾಯನಾಯಕ ಚತರಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 1/p4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.6000 277489150934 09240100005649

5642 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಓಂಕಾರಪಪ M.G. ಬಿನ್ ಯೋಮಕೆೋಶವರಯಯ G ಮಡಕೆ ಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.1140 933740067632 32860181239

5643 SMAM ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾಯನಾಯಕ ತ್ಾಯವರಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ II 13 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.44 0.0625 320814128083 0521101041782

5644 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾಯನಾಯಕ ತ್ಾಯವರಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ II 13 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.44 0.1600 320814128083 0521101041782

5645 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಕ್ುಂದ್ ರಪಪನವರ್ B.K. ಬಿನ್ ಕ್ುಂದ್ ರಪಪ ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 324/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.1950 812822224329 0524111033645

5646 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 4/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.7500 889689651390 50461913548

5647 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಯಶಂವತ ಬಿನ್ ಕಾಳ್ಾಯನಾಯಕ ಆಯನ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 68 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.78 0.1425 571996831026 1759501008

5648 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಟಿೋಕಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕಾರಯನಾಯಕ ಗಜ್ಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 107 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.1425 448391971337 15900100050305

5649 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ ನಾನ್ ಕೆ ೋನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜ ವಾಲನಾಯಕ ಡಗಳಿಮನೆ ಹಾನಯಹಳಿಿ 5 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.3275 205803595657 0102500100536601

5650 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಾಲರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುರಾಜಭ ೋವಿ ಬ ದ್ದಗರ ಹೆ ಳಲ ರು I 23 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.7500 831982568007 32875801906

5651 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಸಂದ್ದೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಿೋತ್ಾನಾಯಕ ಡಗಳಿಮನೆ ಹಾನಯಹಳಿಿ 71/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5160 615577490282 95115102012916

5652 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 13/1,14 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.7500 541780206046 3795119002512

5653 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಪುಗಲಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 67 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.7500 883004474641 31596797662

5654 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 73/1 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.7500 416146366375 35204729759

5655 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಪಿೋಕಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಲಕ್ಷಿಮಪುರ ನಿಧಿಗ II 119vs24,26 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.1600 438641565424 520101033471823

5656 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಜಗಪಪ ಗ್ಾಜನ ರು ನಿಧಿಗ II 60/1 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.1600 897528867603 2562500100526901

5657 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ಈಶವರ್ R ಉಂಬಳೆೋಬೈಲು ನಿಧಿಗ II 174 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.7200 409780143581 10852100004236

5658 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಆಮುಯಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪ್ಪನಿಸಾವಮಿ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ II 78/11 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.7500 672594242162 2562500100278601

5659 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸಕಾರಯನಾಯಕ ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 78 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.7500 792895635227 346800101000998

5660 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕೆೋಶಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಮಂಡೆೋನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ II 211RS SC ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.7500 286336361376 021800101000593

5661 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪರಮೋಶವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಹಾರ ೋಬನವಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 24,176 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.24 0.7500 689563035028 5396101000258

5662 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪರಶಾಂತ್ H.C. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 93/6,93/4 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.7500 258349893419 0561101012746



5663 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಚಂದ್ರಪಪ S.K. ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು II 29/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.1329 556595387927 0561101011940

5664 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಗರಿೋಶ್ S ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬುಕಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 6/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1425 579951563419 20251112936

5665 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಾಗರತಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಹಾಲನಾಯಕ ಪಿಳಿಂಗರಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 191 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.7500 410881359258 54045618457

5666 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಜಾನಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗ್ಾಯನಾಯಕ ಸೋವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 130/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.1595 341877957381 09240100005573

5667 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ ಬದ್ಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮನಾಯಕ ಸದ್ಾಶ್ವಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 133 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.3125 824796366673 0521101058902

5668 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಶೋಷ್ಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ತುಕಾಯನಾಯಕ ಸೋವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 85/p3 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.1425 720501302390 107701010004979

5669 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜಯಪಪ T.N. ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 5/1,4/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.51 0.7500 538429578077 50464395000

5670 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಜಯರ್ೋಲು ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 71 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.1600 945177059290 021800101005543

5671 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಗ್ಾಜನ ರು ಅಗರಹಾರ ನಿಧಿಗ II 4/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.1600 935712099353 2562500100025301

5672 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಪರಶುರಾಮ H ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಗ್ಾಜನ ರು ನಿಧಿಗ II 89/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1600 898892490890 2562500100461201

5673 SMAM ಗ ರಬಲು ಪಾಲಶ್ಂಗ್ ಮಿಷ್ನ್ ಚಂದ್ರಪಪ S ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಮತ ುರು ನಿಧಿಗ II 543RS ST ಅಡಿಕೆ 1 0.26 0.3562 995419947203 021800101005864

5674 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಗ್ಾಜನ ರು ನಿಧಿಗ II 89/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.18 0.1600 525167624994 2562500100678001

5675 SMAM ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಕ್ರಿಯಮಮ ಕೆ ಂ ಬಸವಣಯಪಪ ದೋವಬಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 38/1P ST,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.1000 243246144097 107701231000710

5676 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ N ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 17 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.3275 274116716614 50438359040

5677 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ದ್ದವಾಕ್ರಪಪ ಸಂಕೆೋರ್ವನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 63 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.1593 414437782925 10951101029817

5678 SMAM ಆಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯಕ ಕ್ ಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 34/p5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.0478 624228950376 10816101001680

5679 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಅಚುಯತ್ ಕಾಮತ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಕಾಮತ್ ಅಡಗಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 46/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.1140 422529878679 180201011000755

5680 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ ಬಸವರಾಜ S.R. ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0328 277987948836 19192250033453

5681 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ುಮಾರ A.R. ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 179/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.44 0.6000 750087870100 0561101006761

5682 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರುದ್ರಪಪ B.P. ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 48/2p3/ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.6000 666428539525 0561101008102

5683 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರೋವಣಣ ಮಂಡಿಲ ಕ್ಸಬಾ I 40 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.7500 274983597154 0562101018465

5684 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅನಿದ್ಾನಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 532B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.2620 357425438233 129901011003108

5685 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸುಧಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸವನಾಯಕ ಸ ಡ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.22 0.6000 847437480402 0102500100562801

5686 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಹಮಿೋದ್ಾಬಾನು ಕೆ ೋಂ ಮಹಬ ಬ್ ಸಾಭ್ ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 17/4 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.3500 807992245501 143301011000139

5687 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣಮಮ ಕೆ ಂ ನಿಂಗಪಪ ಗ್ಾಜನ ರು ನಿಧಿಗ II 102/p29 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.1595 862132433317 64143003536

5688 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ರಾಜು T ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 106/RS ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.19 0.1140 230554249611 520101033470101

5689 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಟಟಮಮ ಕೆ ಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಮತ ುರು ನಿಧಿಗ II 699/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.7500 790945300327 520101071452172

5690 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ತ್ಾಯಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 64/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.6000 318095822833 021800101003695

5691 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲೈಗ್ೌಡ ಕ್ಡೆೋಕ್ಲ್ ನಿಧಿಗ II 7/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.41 0.6000 593573887110 520101071483426

5692 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗಣೆೋಶ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ಕ್ಡೆೋಕ್ಲ್ ನಿಧಿಗ II 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.6000 527962155988 520101071470057

5693 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪರಮೋಶ ಬಿನ್ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಕ್ಡೆೋಕ್ಲ್ ನಿಧಿಗ II 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.6000 786658805157 510101002961201

5694 SMAM ಗ ರಬಲು ಪಾಲಶ್ಂಗ್ ಮಿಷ್ನ್ ಭರಮೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಭದ್ಾರಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 47,112 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.13 0.2968 984666521005 4222101001094

5695 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ವಿೋರಪಪ H.C. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.6000 822304136352 0561101012767

5696 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪರಕಾಶ H ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆ ಯ್ನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 29/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.51 0.6000 418007779199 09240100005454

5697 SMAM ಗ ರಬಲು ಪಾಲಶ್ಂಗ್ ಮಿಷ್ನ್ ಮುಬಿನಾಬಿ ಕೆ ೋಂ ಅಶರಫ್ ಮಿೋಯಾ ಗುಡುರಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು II 60 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2968 426614027339 0154053000019002

5698 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ರಂಗಪಪ H.S. ಬಿನ್ ಸಂಗಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.1063 991377524480 0561101012111

5699 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಶ್ವನಂದ್ಪಪ P. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಶ್ವಮೊಗಗ ಹಾನಯಹಳಿಿ 195/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.70 0.1140 860559728980 10951101003244

5700 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಸಂದ್ದೋಪ್ P. ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ಶ್ವಮೊಗಗ ಹಾನಯಹಳಿಿ 100/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.1140 973803818080 10624088371

5701 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಗರಿಯಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಧಂಜಾಯನಾಯಕ ಸೋವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 75/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.31 0.1595 744816385097 7452500100280601

5702 SMAM ಮಿನಿ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಟೆರಯಲರ್ ಗಂಗ್ಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಧಾವಯಾಯನಾಯಕ ಆಯನ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 259 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.6950 833492377565 0102500100488401

5703 SMAM ಟಿಲಲರ್ ಟ್ಾರಯಲ ಶ್ೋವಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ರ ಪಲನಾಯಕ ಸಿದ್ಾಿಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 17 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.3250 254247156012 10951101011331

5704 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಮಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಸಿಳಿಪಪ ಚಕ್ಕಮತಿಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 24 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.1947 711151942929 10816100003321

5705 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 24/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.7500 525575539386 520101257265581

5706 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಶಶ್ಕ್ಣಯ K ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಮತ ುರು ನಿಧಿಗ II 458 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.1675 210329038762 520101071487456

5707 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ದ್ದವಾಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಆಯನ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 190/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.1593 827436499904 0102500100586601

5708 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಆಯನ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 170/1 ST,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.1593 267777515029 0102500100646501

5709 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಸುಜಯ್ಸ ಮಾಯಗಡಲೋನ್ ಬಿನ್ ದೋವಪರಸಾದ್ ವಿೋರಣಣನಬನವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 99/2 ST,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.1947 905670132257 10951101019546

5710 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಈಶವರಪಪ B.R. ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಿ.ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 3,33/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.29 0.6000 982439881288 5396108000056

5711 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜಯಪಪ B.N. ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿ.ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 21,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.68 0.6000 715581159765 0521101039609

5712 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಾನಾಯಕ ಶ್ವಮೊಗಗ ಹಾನಯಹಳಿಿ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.80 0.1140 847881378575 0102500100826101

5713 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಅಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ಸಂತಕ್ಡ ರು ನಿಧಿಗ I 86/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.71 0.6000 234597011094 3797101001106

5714 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ವಿಷ್ುಣ J ಬಿನ್ ಜಯಪಪ ಸಂತಕ್ಡ ರು ನಿಧಿಗ I 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.6000 375392229441 3797101000787

5715 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಿರಂಜನ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಸ ಡ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 5/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.6000 616416434982 0102500100805801

5716 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ B N ಬಿನ್ ನವಿಲಪಪ ಹೆ ಳೆಬಳಗಲು ಹೆ ಳಲ ರು II 92/1,92/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.03 0.6000 865555816464 0521101049105

5717 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಶ್ರೋನಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಮಲವಗ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 20/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.1600 737236928756 64106230632

5718 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 65 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.7500 421095669078 64074596827

5719 SMAM ಮರ ಹತುುವ ಯಂತರ ಚನಿಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 68/4 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.0248 749382990331 31764460583

5720 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸಿೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 97 ST,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.38 0.7500 352023022545 0561101013024

5721 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಸಿದ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡ ಈರಪಪ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 39/5 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1950 946930188268 4083119000244

5722 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರತ್ಾಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಚಚನಾಯಕ ಹೆ ಳೆಬನವಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 60/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.7500 214790806987 3795101001103

5723 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ರುಕ್ಷಿಮೋಣ್ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ತ್ಾತುನಾಯಕ ದ್ುಮಮಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 48/5 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.1950 422096711419 64026259506

5724 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಸಿನಾಯಕ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ II 26 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.1425 723552824419 15900100051477

5725 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಲಲಪಪಗ್ೌಡ ಸ ಡ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 16,16/p6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.6000 421369353315 3082500100950701

5726 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜ C.V. ಬಿನ್ ವಿರಭದ್ರಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 184/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.4128 980951111829 19192200000042

5727 SMAM ವಿೋಡ್ ಕ್ಟರ್ ಉಮೋಶ K.E. ಬಿನ್ ಈಶ ವರಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.1276 597706125826 19102200018630

5728 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರುದ್ರಪಪ P.M. ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹಾರ ೋಬನವಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 190/p1,190/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.6000 777999834970 520101018563844

5729 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಶ್ರೋಹಷ್ಯ S ಸಿಂದ್ದಗರ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಅಬಬಲಗರ ಹೆ ಳಲ ರು I 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.56 0.1560 513629351645 54004282490

5730 SMAM ಗ ರಬಲು ಪಾಲಶ್ಂಗ್ ಮಿಷ್ನ್,ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದರೋಶಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 3.75 0.4890 419166074090 0561101018313

5731 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಂಗೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 67/p14 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.7500 969629509663 0561108015905

5732 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಅಮವಾಸ ಬಿನ್ ಚಲಲಕ್ುಟೆಟ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 65/P1 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.23 0.7500 579461162011 520101258970033

5733 SMAM ಮಿನಿ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಯಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣ ಕೆ ಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 19 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.00 2.0000 470416987233 10951101025981

5734 SMAM ಔಷ್ಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಉಷಾರಾಣ್ ಕೆ ೋಂ ಪುರುಷ ೋತುಮ ನವುಲ ಕ್ಸಬಾ II 20/3 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.81 0.0549 651451575798 10804101010439

5735 SMAM ಔಷ್ಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ(SMAM) ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 142 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0218 397746892944 129901011004951

5736 RKVY ಅನಾನಸ್ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಬಸವಣಯಪಪ ಕ್ಂತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29 ಪ.ಜಾ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.1400 466297904587 10827101006968

5737 RKVY ಅನಾನಸ್ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಚನಿಮಮ ಹಳೆಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 23 ಪ.ಜಾ ಅನಾನಸ್ 1 0.41 0.1435 952391973435 64128270320

5738 RKVY ಅನಾನಸ್ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 46 ಪ.ಜಾ ಅನಾನಸ್ 1 0.39 0.1365 206774028900 0580101008604

5739 RKVY ಅನಾನಸ್ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಮಹಾಬಲೋಶವರ ಕಾತವಾಯಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 71/2 ಪ.ಪಂ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.1400 604151187891 54031941065

5740 RKVY ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಸಣಣಪಪ ವಿಠಲಾಪುರ ಆನವಟಿಟ 59/P4 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.2000 423784954481 4220101001841

5741 RKVY ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಹನುಮಂತಪಪ ಗುಮಮನಾಳ ಆನವಟಿಟ 12/2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.2000 420474876361 10518100006086

5742 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸಾಬಾಿನ್ ಸಿಡಿಡಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 47/2 ಇತರ 1 1.33 0.1276 653838478285 64014572455

5743 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಜ್ಜೋವಪಪ ವೃತಿುಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 44/4 ಇತರ 1 0.93 0.6000 401169756480 32156233407

5744 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ವಪಪ ಕೆ ಮಲಾಲಪುರ ಆನವಟಿಟ 30 ಇತರ 1 1.20 0.1200 442501148912 10518100000177

5745 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಗುರುರಾಜ ಟಿ ಹೆಚ್ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 140 ಇತರ 1 1.21 0.6000 411724043436 132701010003682

5746 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ನಾಗರಾಜಪಪ ಎಣೆಣೋಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 12 ಪ.ಪಂ 1 1.23 0.2195 991743363425 0062500102769001

5747 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಧಮಯಪಪ ವೃತಿುಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 39/P ಪ.ಪಂ 1 0.80 0.7500 312957691922 0062500102115701

5748 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ವಪಪ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 185 ಪ.ಜಾ 1 0.60 0.1500 379148987468 10518100000667



5749 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಚನಿಬಸಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಆನವಟಿಟ 188 ಪ.ಜಾ 1 1.08 0.1500 992071134766 0062500102428301

5750 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶಾಂತಪಪಗ್ೌಡ ಚಕ್ಕಲಗ ೋಡು ಚಂದ್ರಗುತಿು 27/1 ಇತರ 1 2.14 0.0053 513796632500 03112210012491

5751 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 52/2 ಇತರ 1 1.12 0.1220 501170910625 132701231000643

5752 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಳೆಬೈಲು ಉಳವಿ 35 ಇತರ 1 0.58 0.6000 578520619947 0573101021808

5753 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಬಂಗ್ಾರಸಾವಮಿ ಹಿರಿಯಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 71 ಇತರ 1 2.09 0.1240 773563441312 64014366464

5754 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ದ್ುಗಯಪಪ ಹಿರಿಯಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 75/2 ಇತರ 1 2.01 0.0056 276704826624 10827100004472

5755 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹುಚಚರಾಯಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 93/2 ಇತರ 1 1.06 0.1270 760446306683 10827100002765

5756 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಕೆ ಎಸ್ ಮೃತಯಂಜಯ ಹೆಗಡೆ ಕ್ಂತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 52/1,2,58/2 ಇತರ 1 0.48 0.0090 487881187276 0573101011186

5757 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸುಭದ್ರಮಮ ಹರಳಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 62/2 ಇತರ 1 2.40 0.1276 328650315887 0062500103047001

5758 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಕೆ ಎನ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ ಕ್ವಡಿ ಉಳವಿ 37/3 ಇತರ 1 4.05 0.1276 641668905763 0573101021875

5759 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಅಣ್ಾಣಜ್ಜಗ್ೌಡ ಮಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 3/1 ಇತರ 1 0.92 0.1276 847279274681 0573101016187

5760 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಇಮಿುಯಾಜ್ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 424,425 ಇತರ 1 1.40 0.6000 331079052536 1515101012311

5761 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹೆಚ್ ರಂಗಪಪ ಎನ್ ದ ಡೆಡೋರಿ ಉಳವಿ 26/5 ಇತರ 1 0.40 0.0022 335149788328 10654100002809

5762 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ಟಿ ಎಸ್ ಕೆ ೋಡನಕ್ಟೆಟ ಉಳವಿ 3 ಇತರ 1 0.12 0.6000 974923978428 64021995835

5763 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಚದ್ಾನಂದ್ಪಪ ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 56 ಇತರ 1 2.34 0.1276 959739758479 32239542832

5764 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಅರುಣಕ್ುಮಾರ ಎಸ್ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 26/2 ಇತರ 1 0.23 0.1280 328499632226 845210400003947

5765 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹಬಿೋಬುದ್ದಿೋನ್ ಜಡೆ ಜಡೆ 119 ಇತರ 1 1.29 0.0042 437590137306 64001710718

5766 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ವಮ ತಿಯಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 2 ಇತರ 1 0.69 0.6000 940353443524 64054249334

5767 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಸಂಪಗ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 40 ಇತರ 1 0.32 0.1220 596826779603 132701231001415

5768 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹುಣವಳಿಿ ಉಳವಿ 34 ಪ.ಜಾ 1 2.10 0.1595 875756491967 10916101011706

5769 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಪಪ ಬೈರಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 31/1 ಪ.ಜಾ 1 0.32 0.1595 738936177283 0573101032247

5770 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹೆ ಸಮನೆ ರಾಮಪಪ ಶ್ಗ್ಾಗ ಉಳವಿ 135/3 ಪ.ಜಾ 1 1.55 0.2290 919898505273 2272200090967

5771 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸಣಣಪಪ ವಿಠಲಾಪುರ ಆನವಟಿಟ 29 ಪ.ಜಾ 1 1.28 0.1600 423784954481 4220101001841

5772 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಗಣೆೋಶಪಪ ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 55/15black ಪ.ಜಾ 1 0.29 0.2060 937990476541 0062500101379001

5773 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 87 ಪ.ಜಾ 1 0.54 0.5200 959267911953 0580101009885

5774 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಈಶವರಪಪ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 226 ಪ.ಜಾ 1 0.80 0.0056 557356118113 10835100008377

5775 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಜ್ಜ.ಎಸ್ ತ ಟಲಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 61/2 ಪ.ಜಾ 1 0.80 0.1600 577820964843 64040152711

5776 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹೆಚ್ ಪುಟಟಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 408/1 ಪ.ಪಂ 1 1.70 0.1545 436134324632 4220101004419

5777 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಾಲತೋಶಪಪ ವೃತಿುಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 39/P ಪ.ಪಂ 1 0.75 0.1000 303573175869 0062500101247701

5778 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹೆಚ್ ಲಲತ್ಾ ಹಿರೋಶಕ್ುನ ಕ್ಸಬಾ 52/2,1/4 ಪ.ಪಂ 1 1.17 0.2595 893845841355 0573101017080

5779 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸುರೋಶ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 72/2 ಪ.ಪಂ 1 0.40 0.7500 439760305541 0062500101575701

5780 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರೋಣುಕ್ರಾಜ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 136 ಪ.ಪಂ 1 0.40 0.7500 631753537009 31987202404

5781 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಗಣೆೋಶಪಪ ಬಟಟದ್ಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 23 ಇತರ 1 1.98 0.1276 279492799791 132701010004723

5782 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರಮೋಶ ತ್ಾಳಗುಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 155/1 ಇತರ 1 0.57 0.1276 586300660619 132701011001199

5783 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಪರಭುಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ತವನಂದ್ದ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 6 ಇತರ 1 1.08 0.1276 657878807815 0573101014767

5784 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರಾಮಪರಸಾದ್ ನಾಡಿಗೋರ್ ಎನ್ ದ ಡೆಡೋರಿ ಉಳವಿ 24/P2 ಇತರ 1 3.34 0.0080 733839069090 520101224529559

5785 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಕೆರಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ಹರಳಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 9/1 ಇತರ 1 0.42 0.0063 607618325480 10969101027402

5786 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 106 ಇತರ 1 0.99 0.1276 549017706019 0580101000050

5787 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಬಿ ಬುಕೆಕೋಶ ಯಲಸಿ ಕ್ಸಬಾ 122/1B ಇತರ 1 1.38 0.1645 423417850013 19042200036537

5788 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಜಗದ್ದೋಶ ಗ ೋಖಲ ಹಿರೋಶಕ್ುನ ಕ್ಸಬಾ 17/1B ಇತರ 1 1.31 0.0026 331911376704 54031945694

5789 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಜಂಬೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24/1 ಇತರ 1 1.00 0.1550 482993745244 132701011000653

5790 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಯುವರಾಜ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಎನ್ ಎಣೆಣೋಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 134/1 ಇತರ 1 1.34 0.1560 809403091028 0062500101891101

5791 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಉಮಾಪತಿ ಕ್ರಡಿಗೋರ ಕ್ಸಬಾ 17 ಇತರ 1 0.40 0.0037 779038400525 0573101023241

5792 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹೆಚ್ ಪಿ ಶ್ವಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಹಸವಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 62/1 ಇತರ 1 1.17 0.0060 929584245950 31536660457

5793 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಬಸವನಗ್ೌಡ ವರದ್ದಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 44,59/1,41/6 ಇತರ 1 1.99 0.2500 747977549368 64213310517

5794 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರುದ್ರಪಪ ಕೆ ಗುಂಡಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 163/1 ಇತರ 1 0.50 0.0080 324742994790 0573101021994

5795 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮೃತಯಂಜಯಗ್ೌಡ ಆರ್ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 89/2 ಇತರ 1 1.20 0.0037 543011614754 0580101014313

5796 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಜಯಪಪ ಕ್ಡಸ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 112/37 ಇತರ 1 1.20 0.1276 676713907350 10654100003011

5797 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಶಶ್ಧರ ದ್ಳವಾಯಿಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 25/1 ಇತರ 1 0.47 0.6000 406336863398 121401011000399

5798 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಕೆ ಎಸ್ ಪರಕಾಶ ಬಿ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 21 ಇತರ 1 2.41 0.0080 287960863673 121401010007661

5799 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಾರುತಿ ಕೆರಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 104/2 ಇತರ 1 1.25 0.0032 595140391046 0580101008169

5800 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಟಿ ಹೆಚ್ ವಿಶವನಾರ್ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 208/3, 208/4 ಇತರ 1 0.61 0.1276 849482379700 132701010001891

5801 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರಾಮಪಪ ಯಡಗ ಪಪ ಚಂದ್ರಗುತಿು 147 ಇತರ 1 1.90 0.2500 328672273560 1515101005550

5802 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ವಿೋರರಾಜಗ್ೌಡ ಹಸವಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 33 ಇತರ 1 0.60 0.0037 857163573760 0062500101295301

5803 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಗುಣರತಿಮಮ ಹಸವಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 63 ಇತರ 1 1.04 0.0037 906836846071 2725

5804 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಎ ಅಮಿೋರ್ ಹಂಜಾ ಹಳೆೋಸ ರಬ ಕ್ಸಬಾ 317/3 ಇತರ 1 0.80 0.1160 567161912336 0573101016664

5805 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಅರುಣ ಕೆ.ವಿ ಲಕ್ಕವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 81/1 ಇತರ 1 1.02 0.6000 241457463412 0062500101275101

5806 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಎನ್ ಬಿ ಹಿರಿಯಣಣ ಸಾರೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 226 ಪ.ಪಂ 1 0.93 0.1000 687119258816 54031945151

5807 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮರಿಯಮಮ ಶಾಂತಗೋರ ಕ್ಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ 1 0.47 0.1000 993904263121 0573108028342

5808 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಗುತಯಮಮ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 153 ಪ.ಪಂ 1 0.41 0.1000 334425261701 10518100001262

5809 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ನಾಗರಾಜ ರ್ೈ ಎಮ್ ಹುರುಳಿಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 61 ಪ.ಪಂ 1 0.80 0.4450 606087004169 4220101002248

5810 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಗರಿಜಮಮ ಕಾನುಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 54 ಪ.ಪಂ 1 1.48 0.1595 350573290806 520101056353916

5811 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಕಾಳಪಪ ಹೆಚಚ ಚಂದ್ರಗುತಿು 65 ಪ.ಜಾ 1 0.48 0.3275 412048141364 19042200006114

5812 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಗಂಗಮಮ ದೋವರಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 5/2,5/6,16/2P3 ಪ.ಜಾ 1 0.98 0.3275 643322449102 10518100301040

5813 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಂಜಮಮ ಕ್ಕ್ಕಸಿಯ ಚಂದ್ರಗುತಿು 25/2 ಪ.ಜಾ 1 0.50 0.3275 376115682105 10654101016433

5814 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮುಕ್ುಂದ್ ಓಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 19 ಪ.ಜಾ 1 1.65 0.1595 556011093812 7442500100489001

5815 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಉದ್ದರ ವಡಿಡಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 308/1 ಪ.ಜಾ 1 0.72 0.1595 704613635283 520101056333311

5816 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಕೆ ವಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 337 ಪ.ಜಾ 1 0.40 0.3275 362441111200 520101056349651

5817 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಬಂಗ್ಾರಮಮ ತಂಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 51/PE ಪ.ಜಾ 1 1.20 0.3275 306584545098 10827100301349

5818 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಅಶ ೋಕ್ ಮಣಣತಿು ಚಂದ್ರಗುತಿು 12 ಪ.ಜಾ 1 0.90 0.2656 806000694371 1515101003859

5819 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹನುಮವವ ಮಲಾಲಪುರ ಆನವಟಿಟ 206 ಪ.ಜಾ 1 0.80 0.2550 875845469236 0062500101078901

5820 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಪಳಿನಿ ಕೆೈಸ ೋಡಿ ಉಳವಿ 102 ಪ.ಜಾ 1 1.60 0.1595 517883236611 121401011003363

5821 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ನಿಂಗಪಪ ತತ ುರು ವಡೆಡಗೋರ ಆನವಟಿಟ 33 ಪ.ಜಾ 1 2.29 0.7500 368950965636 0062500101397701

5822 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಂಜಪಪ ಹಸವಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 38/1 ಪ.ಜಾ 1 0.24 0.3275 407139600869 00515649513

5823 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಪಪ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 39/7A ಪ.ಜಾ 1 0.50 0.1000 371181893912 0580101010360

5824 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹನುಮಂತಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 10 ಪ.ಜಾ 1 1.98 0.3275 837924379814 0573101015563

5825 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರಾಮಪಪ ಚಕ್ಕಸವಿ ಉಳವಿ 27/2 ಪ.ಜಾ 1 1.60 0.1595 936984502971 10916100001475

5826 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಂಜಪಪ ಬಣೆಣಗೋರಿ ಆನವಟಿಟ 74 ಪ.ಪಂ 1 3.13 0.4450 623396450851 4767101000175

5827 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಗುಡಡಪಪ ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 81 ಪ.ಜಾ 1 1.02 0.1595 323162844627 0062500101377601

5828 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಎನ್ ಆರ್ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 301/1 ಪ.ಜಾ 1 1.27 0.7200 897503357005 32233661731

5829 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಪರಭಾಕ್ರ ಹೆಚಚ ಚಂದ್ರಗುತಿು 333 ಪ.ಜಾ 1 1.20 0.3275 469659427091 19042200022759

5830 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಈಶವರ ಹಲಸಿಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 11/1 ಇತರ 1 0.60 0.2620 748255916143 0583101016919

5831 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಪಾದ್ ಮಳಲಗದಿ ಉಳವಿ 89/1B ಇತರ 1 0.18 0.0023 909121639870 121401010002415

5832 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ತಿಮಮಪಪ ಮಳಲಗದಿ ಉಳವಿ 84 ಇತರ 1 0.14 0.0023 998147531997 7442500100034901

5833 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಲಕಪಪ ಬಿಳವಗ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 21 ಇತರ 1 0.53 0.3400 662501892310 10827101001547

5834 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಪರಭಾಕ್ರಗ್ೌಡ ಹೆ ರಬೈಲು ಚಂದ್ರಗುತಿು 18 ಇತರ 1 1.33 0.0066 286020350484 1515101000601

5835 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಇಂದ್ದರಾ ಗುಂಜನ ರು ಕ್ಸಬಾ 26/1 ಇತರ 1 1.29 0.1000 339324676912 1515101012487



5836 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ನಾಗರಾಜ ರ್ೈ ಎಮ್ ಹುರುಳಿಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 61 ಪ.ಪಂ 1 0.80 0.1595 606087004169 4220101002248

5837 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ನಾಗರಾಜಪಪ ಎಣೆಣೋಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 12 ಪ.ಪಂ 1 1.23 0.0046 991743363425 0062500102769001

5838 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಕಾನಹಳಿಿ ಉಳವಿ 58/P1 ಇತರ 1 1.20 0.1150 589473743239 121401011003159

5839 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಕೆಂಪಪಪ ಶ್ಗ್ಾಗ ಉಳವಿ 45/2, 45/6, 45/9 ಇತರ 1 0.50 0.1333 846786842481 10916101023682

5840 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ವಾದ್ದರಾಜ ಕಾತ ರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 13/1 ಇತರ 1 0.95 0.1333 640030124070 54004796732

5841 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಎಮ್.ಆರ್ ಮಳಲಗದಿ ಉಳವಿ 119/3 ಇತರ 1 1.10 0.0026 722139306678 0573101021981

5842 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರಾಮಪಪ ವಕ್ಕಲಕೆ ಪಪ ಚಂದ್ರಗುತಿು 419/1 ಇತರ 1 0.48 0.2620 562262106328 19042200026756

5843 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಂಜುನಾರ್ ಡಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು ಚಂದ್ರಗುತಿು 31 ಇತರ 1 2.61 0.1240 319626217023 0573101034995

5844 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸತಿೋಶ ಕೆ.ಎಸ್ ಕ್ಕ್ಕಸಿಯ ಚಂದ್ರಗುತಿು 7/1 ಇತರ 1 2.10 0.2620 995847395016 10827101025583

5845 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ವರಲಕ್ಷಿಮೋ ಗುಡುಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 52,53 ಪ.ಜಾ 1 0.85 0.5101 418032024541 520101056336711

5846 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ದ ಡಡ ಮಂಜಪಪ ಇಂಡಿಹಳಿಿ ಉಳವಿ 51/12 ಪ. ಪಂ 1 0.80 0.4614 494033787045 10916101003369

5847 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬನಕ್ಪಪ ಕೆ ಟಿ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 167 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0369 805913960954 64027067833

5848 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸದ್ಾಚಾರಿಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ವಿ ಹಿರೋಬಿಲಗುಂಜ್ಜ ಆನಂದ್ಪುರ 87 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.4992 888741009840 142906041000008

5849 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದ್ಾನಶೋಖರಪಪ ಕ್ುಡಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 100 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2740 284371607308 64134418226

5850 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ವಿ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 159 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2820 983081520590 54033678602

5851 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾರಾಯಣ ಪುರಾಣ್ಕ ಗುಡಿಹಿತುಲು ಬಾರಂಗ 21/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2820 983849839546 1949101000981

5852 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾರಾಯಣ ಬ ೋವಿ ಗುಡಿಹಿತುಲು ಬಾರಂಗ 11/P1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2820 300535639345 1949101000865

5853 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ ಶೋಷ್ಗರಿ ಭಟ್ ತಲವಾಟ ತ್ಾಳಗಪಪ 265/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0740 660523808535 0560101007936

5854 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗರಾಜ ಪಿ ಬಿಳಿಗಲ ಲರು ಬಾರಂಗ 93 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1314 713778742710 0532101019952

5855 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಕೆ ಬಿ ಮುಂಬಾಳು ಆನಂದ್ಪುರ 18/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0399 894706334903 64108936543

5856 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಆನೆ ಯೋಗೋಶ (ಯೋಗೋಶವರಪಪ) ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 106 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 356836938779 0583101010979

5857 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರುಕಮಣ್ ಕೆ ಟಿ ಕೆ ಲಯಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 2/1. ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0270 493400454636 20293119998

5858 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಆರ್ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 58/1A3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 04021100010790

5859 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಬಾರಹಮಣ ಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 118/2X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0250 309186958372 19132200011437

5860 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಬಿ ಆರ್ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 7/4. ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 434581015570 0574111010629

5861 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಟಿ ಮಂಕ್ಳಲ ಆವಿನಹಳಿಿ 51 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 626344810063 0574101005145

5862 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಿೋತಮಮ ಅಡ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 54/B55 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0410 513595467694 3151101007360

5863 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಿೋರರಾಜ ಜ್ೈನ್ ಕೆ ಡಿ ಕೆ ೋಡನವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 8/16. ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0328 390336418216 19032200062406

5864 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಂಕ್ರರಾವ್ ಕೆ ಆರ್ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 57/1, 58/1A1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0216 964819397176 0574101001822

5865 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಸಂತ ಎಂ. ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 174/10 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 624643204826 0560101012736

5866 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬನಿಿ ಜಾಜ್ಯ ನೆಲಹರಿ ಬಾರಂಗ 22,21 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 397009400553 1949101000664

5867 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾರಾಯಣ ಪುರಾಣ್ಕ ಗುಡಿಹಿತುಲು ಬಾರಂಗ 21/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 983849839546 1949101000981

5868 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅಶವತ್ ನಾರಾಯಣ ಚಕ್ಕಬಿಲಗುಂಜ್ಜ ಆನಂದ್ಪುರ 31/2ಕ್ ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0668 277675841130 7122500101018001

5869 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚನಿಬಸಪಪ ಕೆ ಸಿ ನಾಡಕ್ಲಸಿ ಕ್ಸಬಾ 26/4, 27/4,27/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 282969312242 7122500101743601

5870 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗರಾಜ ಸಿ ಎಂ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 60/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0328 670513785299 19132200013464

5871 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಧನಂಜಯ ಡಿ ಕೆ ಮರತ ುರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 17 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0328 511688038956 0560101017186

5872 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಬಾರಯಭಟ್ ಅರಳಿೋಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 6/2. ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0328 605689117736 04021100011406

5873 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಂಜಪಪ ಬಿ ಪಿ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 149/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0580 635558277571 7122500101429601

5874 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಬರಹಮಣಯ ಬಿ ಆರ್ ಬರುರ್ ಕ್ರ ರು 24, 49/X22,24,45,23 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 5 0.3904 705086973849 0441101002286

5875 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಂಜುನಾರ್ ರಾವ್ ಸಿ ಆರ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 66/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0580 744526779489 19132200003910

5876 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗರಿೋಶ್ ಕೆ ಎಲ್ ಕೆರಹಿತುಲು ಆನಂದ್ಪುರ 5/1, 67/2,68/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 699070515436 3151101006916

5877 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಿಂಗಪಪ ಕೆ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 64/2, 17 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 474706826034 54037014884

5878 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಿೋಲಾಂಬಿಕಾ ಮರಸ ಕ್ಸಬಾ 168 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.7500 976706744851 19032200098332

5879 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪರಭಾಕ್ರ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 4/1, 1/X2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 807703584282 548910132

5880 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 33 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.7500 943043464097 0560101011780

5881 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾರಾಯಣಪಪ ಹೆಚ್ ಭೋಮನೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 88 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.5757 246388673800 520101055964520

5882 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತಮಮಣಣಯಯಗ್ೌಡ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 2/1, 149 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 845805536731 10528100000258

5883 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ನಾಡಕ್ಲಸಿ ಕ್ಸಬಾ 57/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.7500 251411918018 04021100002935

5884 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುದ್ಶಯನ ಟಿ ಎಲ್ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 23/2, 23/5, 24/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1595 412006182999 54037018482

5885 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಮಿತರ ಚನಿಗ ಂಡ ಬಾರಂಗ 338/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1595 486550129193 19032200129994

5886 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹುಚಚಮಮ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 162 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1595 912450898487 10968101014921

5887 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಸಿ ಎಸ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 18 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1276 19132200027219

5888 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎ ಆರ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಭಟಟ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 192/*, 68/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0800 354528735836 10910101002281

5889 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎನ್ ಜ್ಜ ಸುಬಬರಾವ್ ನಿೋಚಡಿ ಕ್ಸಬಾ
159,155,156,149,79/3,15

0/1,150/2,150/3
ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1276 284895073151

5890 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬನಿಿ ಜಾಜ್ಯ ನೆಲಹರಿ ಬಾರಂಗ 22,21 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0800 397009400553 1949101000664

5891 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನವಿೋದ್ ಹುಸೋನ್ ಬಳಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 77 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1276 682814546901 548906806

5892 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಲಾಪ ಭಟ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು 36 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1595 734931114165 04021100011284

5893 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆಚ್ ಕೆ ಶ್ರೋಪತಿ ಹರವಳೆ ಬಾರಂಗ 40/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 617715826230 0532101007026

5894 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಿೋತರಾಮ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ
152/1,152/2,154,155,156,

157,164/1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 677440209958 7122500100001101

5895 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಂಡಿ ಅಣಣಪಪ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 96 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 397642170023 0583101010679

5896 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತರಯಂಬಕ್ ಪಿ ಪುರದ್ಸರ ಕ್ಸಬಾ 2/2. ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0328 848517026758 001200101026613

5897 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಗದ್ದೋಶ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 23, 4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 559960663217 520101224502332

5898 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದೋವಮಮ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 122/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0415 726635523291 0583101013221

5899 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆರಿಯಪಪ ಡಿ ಟಿ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 122/4A ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 868015624685 0583101011131

5900 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪರಶುರಾಮ ಕೆ ಜಂಬಾನಿ ಕ್ಸಬಾ 20/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 943156411446 10839100006416

5901 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಾವಮಿ ನಾಯಕ ಕ್ಣಪಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 69 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0312 532655006572 1949101002126

5902 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಶ್ೋಲಾ ಹಿರೋನೆಲ ಲರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 281/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0415 999042716240 548917150

5903 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾರಾಯಣಪಪ ಡಿ ಮಾಲವ ಕ್ಸಬಾ 186/1,186/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 554441822786 520101055962693

5904 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹರಿಯಪಪ ಎಸ್ ಕ್ಲಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 77/2,78,80/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 561567525248 64027008719

5905 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗರಿಜಮಮ ಮರಸ ಕ್ಸಬಾ 178 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.7500 522769260565 520101055981441

5906 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚ ಡಾರತಿ ಕಾನ ರು ಬಾರಂಗ 45 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.5680 740265185586 1949101002315

5907 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದ್ಾವರಕ್ನಾರ್ ಆರ್ ಎಂ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 66/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0800 596535379661 036900101002274

5908 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಬಿ ಸಿ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 60 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0800 881271829112 3151101000020

5909 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮುದ್ಿಪಪ ಜ್ಜ ವಿ ಬಾಳೆಗುಂಡಿ ಕ್ಸಬಾ 39/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 2 0.1680 938122238008 520101224474886

5910 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಾರದ್ಮಮ ಕ್ುಗವ ತ್ಾಳಗಪಪ 148/4B ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.3290 239584761633 10791100006183

5911 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪುಟಟಪಪಗ್ೌಡ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 164 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 881323165547 3151101003911

5912 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತಿಮಮಪಪ ಮರತ ುರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 92/7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 530236417316 10995101008799

5913 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಯೋಗರಾಜ ಸಿ ಪಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 313 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0328 975343188390 520101033202466

5914 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅಣಣಪಪ ಕೆ ಪಿ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 402 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 926836533974 560101011198

5915 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 57/2,56 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0410 992616038740 04021100010107

5916 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ುಳಿಮಮ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 236/1B ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0400 740004056374 19132210024633

5917 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸವಯಂಪರಭ ಕೆ ವಿ ನಾಡಕ್ಲಸಿ ಕ್ಸಬಾ 257, 256/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0328 811690312056 7122500102646201

5918 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋಧರ ಜ್ೈನ್ ಎಮ್ ಜ್ ಮರಾಠಿ ಕ್ರ ರು 43 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 2 0.1058 927807863724 0441101001991

5919 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಡಿ ಎಸ್ ಮೋಘರಾಜ ದ್ಣಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 9/P3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 804071659518 520101224601810

5920 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶುಭಾವತಿ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 118 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 439896855805 001200101023426



5921 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮ ತಿಯ ಕೆ ಸಿ ಭೈರಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 111 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 849928549180 1662101003415

5922 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎಂ ಆರ್ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 171 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.5486 232263496391 64193279799

5923 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಉಮೋಶ್ ಪಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 28 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.5757 275310592680 7122500101616201

5924 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎ ಜ್ಜ ಹಿರೋಮನೆ ತ್ಾಳಗುಪಪ 117/3,249,117/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 227244740624 0560101009332

5925 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಡಾಕ್ಪಪ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 98/3, 308/X2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1200 323116477549 19132200012000

5926 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಶಮಯ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 148/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0556 983924570539 04021100009924

5927 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಂದ್ನ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 102 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0328 586927056724 19132210015410

5928 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುರೋಂದ್ರ ಕೆ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 182/1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0328 715618324149 548911307

5929 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದ್ುಗಗಪಪ ಮಾಲವ ಕ್ಸಬಾ 176/1,39,52 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 483330221144 036900101001083

5930 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹುಚಚಪಪ ಕೆ ಕೆ ಕ್ುಗವ ತ್ಾಳಗುಪಪ 124 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0332 522457811342 54037070123

5931 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶೋಖರಪಪ ಕಾರಣ್ ಕ್ರ ರು 153 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 753678629633 520361022762056

5932 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಣಪತಿ ಎಂ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 174/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.6000 748986953833 4628101000444

5933 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಬರಹಮಣಯ ಯು ಎಸ್ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 103/1, 104,105, 107 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.5680 358077506876 10782100001619

5934 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಂದ್ರರಾಜ್ ಡಿ ಬಿಳಿಗಲ ಲರು ಬಾರಂಗ 43 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0849 981232426764 54014386588

5935 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಯೋಗೋಶ ಕೆ ೋಟೆಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 13/4 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 3 0.2061 903071415689 10839100005511

5936 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಟೆಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 16/5. ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 3 0.2561 398149333408 10839101009637

5937 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಕೆ ಎನ್ ಬಾಳೆಗುಂಡಿ ಕ್ಸಬಾ 109 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 2 0.2100 593425509857 54039532871

5938 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಭೈರಪಪ ಆಚಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 133/X3 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1000 773984872835 3151108000710

5939 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮೊೋಹನ ಬಿ ಎಂ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 58/X26 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1000 239349976221 3151101004488

5940 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಬಾರಯ ಯಡಜ್ಜಗಳಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 71/P1 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0461 864126210955 0574101013248

5941 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ುಮಾರ ಯಡಜ್ಜಗಳಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 71/P7 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0461 598228449044 7122500102790201

5942 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗರಾಜ ಎ ಡಿ ಆಚಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 69/P25 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 3 0.2418 891461307588 3151108001107

5943 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಾಸುದೋವ ಎ ಸಿ ಆಚಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 3/2 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.3275 660366678442 64004620934

5944 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ವಪಪ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 53/2 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.3275 620238622890 64173745825

5945 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗಪಪ  ಎ ಕೆ ಭೈರಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 81/X6 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.3275 563256191240 64151864938

5946 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಂಜಮಮ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 87/2 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 2 0.2595 975850805362 64088269066

5947 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಯಲಲಪಪ ಕೆ ಲಯಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 68/X11 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1595 04021100003189

5948 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪರಭಾಕ್ರ ಎನ್ ಹೆ ನೆಿೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 176 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1595 234952586613 10782101002120

5949 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಸವರಾಜಪಪ ತಟೆಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು-3 165/P2 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2870 19252200035045

5950 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಾನಕಬಾಯಿ ತಟೆಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು-3 50/1 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2870 3796101001056

5951 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರ ಪಾಲನಾಯಕ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು-3 109/11,73 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2870 19252200036051

5952 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗರಾಜಪಪ ಮಲಲಗೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು-3 26/ಎ ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2867 0582101013072

5953 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗಮಮ ನಾಗವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 158 ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1592 286847433532 917010083049756

5954 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗಮಮ ನಾಗವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 79/1 ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1000 452352277507 917010075715454

5955 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸ ೋಮಿ ನಾಗವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 5/1. ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1000 788962443389 1949101004769

5956 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತಿಮಮಪಪ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 78 ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1000 408873480701 7122500103017501

5957 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬುಡಿಡ ನಾಗವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 160 ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1000 413211719000 917010019977209

5958 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಣುಣ ನಾಗವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 75/5 ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1592 298443324986 917010063487974

5959 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪುಟಟಪಪ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 126 ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 2 0.2050 772625841484 0441101011688

5960 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಾಮ ನಾಗವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 27/2 ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1595 594867014460 54059605598

5961 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸ ೋಮಿ ನಾಗವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 5/1. ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1595 788962443389 1949101004769

5962 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗಮಮ ನಾಗವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 158 ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1000 286847433532 917010083049756

5963 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಯಮಮ ಕೆ ಲಯಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 2.5000

5964 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪರಭಾಕ್ರ ಕೆ.ಆರ್. ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಕ್ ಡಿಲಗರ 25/2 ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0750 19232010002373

5965 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ  (SMAM) ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಲ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಭಮಯಪಪ ಆಗರದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆಹೆ ನ ಿರು-3 3/2 ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.0750 298210100000247

5966 SMAM MOTO CART ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 65/3C ಅಡಿಕೆ 0.60 0.6000 943420955039 3132500101778701

5967 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ  ಏಣ್ (20ft) ಲ ೋಕ್ನಾರ್ಯಯ ಕೆ.ಎಸ್. ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 14 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0332 834052816849 3132500100579001

5968 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ  ಏಣ್ (20ft) ಸುನಿೋಲ್ ಜ್ಜ.ಎ. ನಿೋಲಕ್ಂಠನತ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ 43192 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0332 505267840194 3132500100715601

5969 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ನಿೋಲಕ್ಂಠನತ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ 1 ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0328 774415953149 0465101007327

5970 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ  ಏಣ್ (20ft), ಕೆೈಗ್ಾಡಿ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಹಳೆೋತ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ 5 ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0654 805575162771 0465101001839

5971 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹ ವಮಮ ದೋವರಸಲಕೆ ಹುಂಚ 43221 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.7500 577356194775 0465101015705

5972 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತುರಿಸುವ ಯಂತರ ಹಾಲಪಪಗ್ೌಡ ಭೋಮನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ 61, 56 ಅಡಿಕೆ 0.58 0.1276 525898385563 0465101018988

5973 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ  ಏಣ್ (30ft)& Wheel Barrow ಶೈಲಜಾ ಮಜವಾನ ಕ್ಸಬಾ 40, 41 ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0793 823550542089 0465101014320

5974 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಕ್ುಂತಳ ನಿೋಲಕ್ಂಠನತ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ 15/3 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.7200 443399419130 0465101021328

5975 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪಪಣ್ಯಮಾ ಜ್.ವಿ. ಗೋರುಪುರ ಕ್ಸಬಾ 8/3, ಅಡಿಕೆ 0.58 0.7500 449847139675 64102404810

5976 SMAM
ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ  ಏಣ್ (30ft)& POWER 

SPRYER
ಓಮಕೆೋಶಪಪ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಕಾರಕಕ ಕೆರಹಳಿಿ 3 ಅಡಿಕೆ 1.20 0.1072 978029777862 10658100002052

5977 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಂಜುನಾರ್ ಟಿ.ಎನ್. ಅಮೃತ ಹುಂಚ 58/1 ಅಡಿಕೆ 0.50 0.6000 903145595712 3182500100698701

5978 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗಣೆೋಶ ಎನ್.ಪಿ ಹಿರಿಯೋಗ ಹುಂಚ 15 ಅಡಿಕೆ 0.61 0.6000 575992170704 3062500100126101

5979 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪರಜವಲ ಮೈಗ್ಾ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 48/2 ಅಡಿಕೆ 0.90 0.7500 046510108960

5980 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಟಿ. ಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 49/12 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.6000 628123323361 0534101002674

5981 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ & ಏಣ್ ಶಶ್ಧರ ಪಿ.ಎನ್. ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 43141 ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0578 956545411180 0465101010116

5982 SMAM MOTO CART& ಏಣ್ ಗ ೋಪಾಲ ಬಸವನಭಾಯಣ ನಗರ 42 ಅಡಿಕೆ 0.39 0.6650 210118809002 19062250001192

5983 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಯಾನೆ ಯಂಕ್ಪಪ ಆನೆಗದಿ ಹುಂಚ 8 ಅಡಿಕೆ 0.80 0.7500 257224060624 3182500101228601

5984 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಮಂಜಪಪ ಕೆಂಚನಾಲ ಕೆರಹಳಿಿ 36/1 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1558 994798621418 0534101016734

5985 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ುಮಾರ ಬೈಸ ನಗರ 26 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.7500 497657595468 1081101005078

5986 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸುಂದ್ರೋಶ ಜ್.ಕೆ. ಚಕ್ಕಜ್ೋನಿ ಕೆರಹಳಿಿ 25 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.6000 731858118921 1516101003569

5987 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಈಶವರಪಪ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 164 ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0332 594488458465 10826100002978

5988 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ವಿಷ್ುಣಮ ತಿಯ ಅಡಿಗ ಹನಿಯಾ ನಗರ 92/3 ಅಡಿಕೆ 0.62 0.6000 591914488830 54039498748

5989 SMAM ಅಡಿಕೆ ಗ ರಬಲು ಪಾಲಷ್ರ್, ಕೆೈಗ್ಾಡಿ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣಭಟಟಹೆಚ್.ಎಸ್ ಕ್ಬಳೆ ನಗರ 70/3 ಅಡಿಕೆ 0.47 0.3296 469640702662 54032270037

5990 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್,ಕೆೈಗ್ಾಡಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಡಿ.ವಿ. ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 43160 ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0634 288387110117 4835101000721

5991 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಮಂಜಪಪ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಹೆಬಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 13 ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0332 558701658626 10782100000127

5992 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಲನಾಯಕ ವಸರ್ ಹುಂಚ 70/6, 73/4 ಅಡಿಕೆ 0.07 0.0328 3132500100888901

5993 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಂಜನಾಯಕ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಪುರಪ್ಪೋಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 77 ಅಡಿಕೆ 0.60 0.6000 676716706506 4835101001527

5994 SMAM  ತಳುವ ಕ್ಯ ಗ್ಾಡಿ ಕರಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 39 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0328 996762309498 1516101005190

5995 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರಿ ಬಿ.ವಿ. ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 29/3 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.7500 669971551975 33250167720

5996 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಹಾಬಲೋಶವರ ರ್ೈ. ಆನೆಗದಿ ಹುಂಚ 43253 ಅಡಿಕೆ 0.80 0.7500 432259110026 3182500100001201

5997 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ & ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಡಾಕ್ಪಪ ಕೆ.ಪಿ. ಕೆಂಚನಾಲ ಕೆರಹಳಿಿ 91/2 ಅಡಿಕೆ 1.20 0.1335 945735934564 0534101012384

5998 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಂಚನಾಲ ಕೆರಹಳಿಿ 41 ಅಡಿಕೆ 0.66 0.1593 219800338413 15062

5999 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಕ್ುಸುಮ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 27/8 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1558 835530514653 10658101032325

6000 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಗಣೆೋಶ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 28/2 ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1558 563016327325 1516101002814

6001 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ರಾಮಪಪ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 27/9 ಅಡಿಕೆ 0.44 0.1558 375938889801 1516108009238

6002 SMAM ಗ ರಬಲು ಪಾಲಶರ್, ಮೊೋಟೆ ೋಕಾಟ್ಯ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ ಕೆ. ಕ್ರಿೋಮನೆ ನಗರ 193 ಅಡಿಕೆ 2.51 0.6987 373774279884 1081101005617

6003 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ & ಕ್ಳೆಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಪಿ.ಸಿ. ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 50/4 ಅಡಿಕೆ 0.80 0.1973 924704679815 64054496724

6004 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ೃಷ್ಣ ಐತ್ಾಳ್ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 41 ಅಡಿಕೆ 0.15 0.6000 515787062310 1081101004647

6005 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಮೋಶ ಬಿ.ವಿ. ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 22 ಅಡಿಕೆ 0.80 0.6000 710691697827 1081101013748



6006 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಹೆಬುಬರಳಿ ನಗರ 287 ಅಡಿಕೆ 0.60 0.6000 540751247602 10793100000218

6007 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸುಮಿತರ ಅರಮನಕೆ ಪಪ ನಗರ 99, 199 ಅಡಿಕೆ 0.80 0.7200 770808295006 19062200028898

6008 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ತಿರಪುರಾಂಭ ಮಳಲ ನಗರ 82 ಅಡಿಕೆ 0.31 0.7500 824696515289 1081101003890

6009 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 55/3 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0332 906684120444 4835101000770

6010 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಮೋಲನ ಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36 ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0369 956765123136 30110861122

6011 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ & ಏಣ್ ಈಶವರಪಪ ಎಸ್. ಹೆಚ್. ಕ್ಚಚಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 60 ಅಡಿಕೆ 0.70 0.1009 470541824325 0465101006362

6012 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಾಣ್ಗ ಕ್ಸಬಾ 59/3 ಅಡಿಕೆ 1.54 0.0332 944199660204 10658100000728

6013 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ರವಿ ಬಿನ್ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 93/1 ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0332 342352441475 0465101015124

6014 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಲ ೋಕ್ಪಪ/ಲ ೋಕ್ನಾಯಕ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 86 ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0332 383355215899 0465101014752

6015 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ ಗಣೆೋಶ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 152/3 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0640 999895335372 337800101000138

6016 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ ಹ ವಮಮ ಮಾವಿನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 17/2 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0800 393573714804 3132500101666001

6017 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 29/1 ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0332 686180871587 4835119001221

6018 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ & ಏಣ್ ಲಲತಮಮ ಕೆ.ಬಿ. ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 42/4 ಅಡಿಕೆ 2.02 0.0825 835898187660 10658101025963

6019 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಾಮಚಂದ್ರಜ್ ೋಗ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 298/1A1 ಅಡಿಕೆ 1.95 0.6000 299469774234 0441101002649

6020 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಈಶವರ ಡಿ.ಎಮ್. ಬಿನ್ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 19/1 ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0332 420995139732 64117818598

6021 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಬಿನ್  ಮೋಲನ ಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33 ಅಡಿಕೆ 0.89 0.0332 669327737269 10658100000762

6022 SMAM
ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ  & ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ 

ಏಣ್
ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 227 ಅಡಿಕೆ 0.70 0.7615 916209160201 10793101005604

6023 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಶಾಂತಮಮ  ಕೆ. ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 15 ಅಡಿಕೆ 1.10 0.1595 408132931659 1516101002658

6024 SMAM ಮರ ಹತುುವ ಯಂತರ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 27 ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0461 919991402025 5387108002652

6025 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಜ್ಞಾನಾನಂದ್ ಕೆ.ಎಂ. ಬಿನ್  ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 49/2 ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0369 240338384357 5387108002259

6026 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 28 ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0369 706810235303 0534101021440

6027 SMAM ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ವಿನ ದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆಲುವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 41 ಅಡಿಕೆ 2.16 0.0925 391794219954 64141875771

6028 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ಹುಣುಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 14 ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1246 854256571924 4835108001739

6029 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್.ಜ್ಜ. ಹಾರಂಬಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 23 ಅಡಿಕೆ 0.53 0.0328 313622877345 0534101014016

6030 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ & ಏಣ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಆಲುವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 119 ಅಡಿಕೆ 1.92 0.0660 635895237765 0534101012109

6031 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಕರಣ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಪುರಪ್ಪಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 5/1A, 4 ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0332 679873082450 0574101028106

6032 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಗಣೆೋಶಪಪ ಹೆಚ್. ಪುರಪ್ಪಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 39 ಅಡಿಕೆ 1.20 0.1274 775098954299 10782100002339

6033 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಯೋಮಕೆೋಶಪಪ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಬಿನ್ ಹಾಲುಗಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ 19/3. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.6000 926704084833 64134422957

6034 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ & ಏಣ್ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಎನ್.ಟಿ. ಬಿನ್ ಯಾಯರ್ ನಗರ 50 ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0660 665167598945 64133868594

6035 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಗರಸು ಹುಂಚ 16 ಅಡಿಕೆ 1.72 0.0461 763523963553 1516108011480

6036 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಳಲ ನಗರ 34 ಅಡಿಕೆ 0.63 0.6000 993042787603 1081108011565

6037 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆ.ಟಿ. ಬಿನ್ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 25/3A ಅಡಿಕೆ 0.80 0.6000 324818999234 322400101001464

6038 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ & ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಸುಬಬರಾವ್ ಬಿನ್ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 52 ಅಡಿಕೆ 1.20 0.1196 253289143812 5387108002007

6039 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ & ಏಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಸವಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 2 ಅಡಿಕೆ 1.20 0.1009 241946227597 5387108002302

6040 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಬಸಪಪ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಬಳಂದ್ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 11 ಅಡಿಕೆ 1.77 0.0369 635285326645 520101045889739

6041 SMAM ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಓಂಪರಕಾಶ್ ರ್ೈ.ಬಿ. ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 41/1C2 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0740 269393926278 1516101001843

6042 SMAM ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಮಹಾಬಲರಾವ್ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 85/2 ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0740 371932252531 54039535511

6043 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 48 ಅಡಿಕೆ 1.60 0.1276 200288038175 0465101001009

6044 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಜಯದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 29/1 ಅಡಿಕೆ 0.19 0.1246 382843933662 0465101009391

6045 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ & ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಎಂ. ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 13/3 ಅಡಿಕೆ 0.92 0.1109 760018974543 0465101020386

6046 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ & ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ರಮೋಶ ಬಿ.ಕೆ. ಬಿನ್ ನೆಲುಲಂಡೆ ಹುಂಚ 24/1 ಅಡಿಕೆ 0.26 0.1011 220317525578 3132500101061001

6047 SMAM ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಅನಂತ್ಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 64 ಅಡಿಕೆ 1.76 0.0740 525572875597 3132500100874901

6048 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ & ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಭಟಟ ಹೆಚ್.ರ್ೈ ಹನಿಯಾ ನಗರ 13 ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1235 709689477726 54039531221

6049 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ & ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಸುಬಾರವ್ ಬಿ.ಪಿ. ಹೆಬಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 46 ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0772 842283474470 10782101005482

6050 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬ ೋಜಪಪಗ್ೌಡ ಎನ್.ಬಿ. ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 7 ಅಡಿಕೆ 0.80 0.6000 645370221564 4835101000281

6051 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಹಾಲುಗಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ 19/3 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.7500 635262925295 0534101012636

6052 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ ವಾಸುದೋವ ಹೆಚ್.ಡಿ ಹೆಬಿಬಗ ಕ್ಸಬಾ 241/2, 125/1 ಅಡಿಕೆ 1.74 0.0640 738212309020 0441101004680

6053 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ & ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಗಣಪತಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 4/3 ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0660 398125504613 10658100005299

6054 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಸೈಯದ್ ಕ್ರಿೋಂ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 135 ಅಡಿಕೆ 1.00 0.1246 0465101017623

6055 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಬ ೋಜಪಪ  ರ್ೈ.ಬಿ. ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 47/1 ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1246 594933338910ಡ 0465101010054

6056 SMAM ಅಲ ಯಮಿನಿಯಂ ಏಣ್ ಹಾಲೋಶ ಎ.ಸಿ ಆಲಗೋರಿಮಂಡಿರ ಕೆರಹಳಿಿ 41 ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0332 474361318053 4835101000138

6057 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮ ಕಾಂಬಿಕ್ಮಮ ಅರಮನಕೆ ಪಪ ನಗರ
109/1, 109/3, 113, 

115/1,116/1
ಅಡಿಕೆ 0.45 0.7500 391620900070 10793101007082

6058 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಪುಣಜ್ ಕೆರಹಳಿಿ 10/2 ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1246 426973054659 0465101012459

6059 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ಮಲಾರ ಅಂಡಗ ದ್ ದ್ ರು ನಗರ 196 ಅಡಿಕೆ 1.26 0.7500 398339181508 64116464897

6060 SMAM ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 52/1 ಅಡಿಕೆ 0.21 0.0328 918036929950 54039497697

6061 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಲ ೋಕ್ಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 65, 21 ಅಡಿಕೆ 2.25 0.6000 841093731189 10921101001103

6062 SMAM ಕಾಳುಮಣಸು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತರ ಪರಜವಲ್ ಕೆ.ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 82/2 ಕಾಳುಮಣಸು 1.87 0.1150 690282404940 4835108000013

6063 SMAM ಕ್ಳೆಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಷ್ಹಜಾನಾ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 49/3 ಅಡಿಕೆ 0.60 0.1246 832398796934 0534108016945

6064 SMAM ಕ್ಳೆಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಈಶವರಮಮ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 170/2 ಅಡಿಕೆ 1.00 0.1558 902622013034 10826101002634

6065 SMAM ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಗ್ೌರಿ ಕೆ ೋಂ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 227 ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1950 813682358719 10793100003673

6066 SMAM ಕ್ಳೆಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಅನಂತರಾವ್ ಎಸ್. ಆರ್. ಸುಳುಗ ೋಡು ನಗರ 127, 135, 137, 138, ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0742 609134832330 19062200001008

6067 SMAM ಕೆೈಗ್ಾಡಿ ಸಿೋತ್ಾರಾಮ ಆನೆಗದಿ ಹುಂಚ 8 ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0232 264093474549 3182500100586401

6068 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋನಾರ್ ಕೆ ಜ್ ಶ್ೋಕೆ ಮಂಡಗದಿ 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.6000 794341166499 102301011002470

6069 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಡಿ ಎಸ್ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 154155 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.6000 730179524363 138201010004539

6070 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶುಭಕ್ರ ಡಿ ಕೆ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 288 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.6000 567232657887 31575856750

6071 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಾತಪಪಗ್ೌಡ ಮಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.17 0.6000 235182947413 520101205767156

6072 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಗದ್ದೋಶ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 164/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.28 0.6000 728266972815 056210100-7833

6073 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹೆ ಸಕೆ ಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.6000 275254503206 0511010-29538

6074 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.39 0.6000 250845016230 64075137726

6075 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅಂಬಪರಸಾದ್ ಬಿ ವಿ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 287 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.10 0.6000 854326440701 138201010000871

6076 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಎಸ್ ಕೆ ಬಾಂಡಯ ಮಂಡಗದಿ 45102 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.6000 292673239110 102301010005328

6077 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎನ್ ಆರ್ ಅತಿುಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.6000 363555238056 102301010007664

6078 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಂದೋಶ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 274 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.6000 607935151424 520101224784338

6079 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪರಸನಿ ಕೆ ಜ್ ಪಟಲಮನೆ ಮುತ ುರು 32,33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.6000 450895307032 4072500100431600

6080 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಾಜ್ೋಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮುನ ಿರಹಳಿಿ ಮುತ ುರು 39,35 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.7500 399403578032 407250010-1145001

6081 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಣೆೋಶ ಟಿ ಬಿ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 31/5,31/3,66/2,66/3,66/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.7200 761317914194 102301010007685

6082 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಮೋಶ ಬಿ ಡಿ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 116 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.6000 718669196001 520101224877603

6083 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಹೆೋಶ ಎಂ ಆರ್ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 20/3,76,18,66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.6000 980681264581 520101071393389

6084 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ಎಸ್ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 210 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.7200 996198826525 5390101000172

6085 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಮೋಶ ಬಿ ಟಿ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 46/1,47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.26 0.6000 338408401794 0018001010-24283

6086 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಉಮೋಶ ಬಿ ಟಿ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 131/4,95/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.6000 227950070321 520101201070061

6087 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾರಾಯಾಣ ಎನ್ ಡಿ ಕೆ ಂಬಿನಕೆೈ ಮಂಡಗದಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.10 0.6000 877370630283 10689100000273

6088 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅರುಣ ಎ ಆರ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.30 0.6000 908265305297 05711010-32295

6089 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತೋಜಪಪ ಎ ಜ್ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 36,37 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.19 0.6000 747520778234 64007779718

6090 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ವಿ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 99/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.7200 839935318028 00990010100-6821



6091 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಾಮಪಪ ಹೆಚ್ ಪಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 79 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.7200 980780940872 4072500100568700

6092 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸತಿೋಶಚಂದ್ರ ಎಂ ಎ ಮಾರಡಿ ಆಗುಂಬ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.6000 617801880974 5404912715

6093 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹೆಚ್ ಪಿ ಕೆ ಳಗಬಯಲು ಕ್ಸಬಾ 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.6000 882260443284 64067075462

6094 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಹಾಬಲ ಉಡುಪ ಟಿ ಎಸ್ ದಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 80/2b,32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.6000 281700952000 056210100-8828

6095 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದ್ದವಾಕ್ರ ಕೆ ಡಿ ಕ್ ಳುಂಡೆ ಮಂಡಗದಿ 5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.6000 358565686004 7052500101-737301

6096 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ಎನ್ ಶ್ವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 117 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.6000 397200020149 7622500101-296601

6097 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಜಾಯಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ನಿಜಗ ರು ಕ್ಸಬಾ 65,66,67,99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5.28 0.6000 952511095626 10909101006889

6098 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅನಂತರಾಮ ಕೆ ಶ್ರಿಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 163 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.34 0.6000 471593264574 009900101000-664

6099 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗುರುರಾಜ ಎ ಜ್ಜ ಶ್ರಿಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 170 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.6000 882196618455 52010120960895

6100 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಂದ್ರೋಶ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನೆ ಣಬ ರು ಅಗರಹಾರ 164/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.6000 735724605617 520101201090194

6101 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಟಿ ಬಳಗ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.6000 561084150561 520101205766990

6102 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸತಯೋಂದ್ರ ನಾಯಕ ಕೆ ವಿ ತುಂಬರಮನೆ ಮುತ ುರು 9/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.39 0.6000 837590693170 0018001010-24219

6103 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಿಜಯದೋವ ಈ ಟಿ ಕೆ ಕೆ ಕೋಡು ಕ್ಸಬಾ 1/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0300 422245059501 520101224745553

6104 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದ್ಯಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0300 989852516288 05621010-4878

6105 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮೊೋಹನ ಎನ್ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 119 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.7500 684953918071 4072500100-385601

6106 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾರಾಯಣ ಬಿ ಬಸವನಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 21/7 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.7500 683063166412 10689100004369

6107 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎ ಸಿ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 76,29/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1150 513311452067 54049684584

6108 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತಿರಮ ತಿಯ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 134135 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.6000 898289802958 52010100-2960329

6109 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಗರಗ ಮಂಡಗದಿ 38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.7500 418668254120 10689100001734

6110 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟಿೋಕ್ಪಪ ರ್ೈ ಪಿ ಯಡವತಿು ಮಂಡಗದಿ 38/,43/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.05 0.1140 301763581713 0511010-51461

6111 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಕೆ ಎ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.7200 703116995829 152810100-1441

6112 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಮಡಿವಾಳ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0216 761282421394 722500100392801

6113 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಭಾಸಕರ ಕೆ ವಿ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 112 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.6702 10844100003696

6114 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ರುಣ್ಾಕ್ರ ಮಾನಿಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 17 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 2.06 0.0270 202325996302 105601011001702

6115 RKVY ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗರಾಜ ಶಟಿಟ ಶ್ರುಪತಿ ಕ್ಸಬಾ 81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0332 509557927681 520101224786543

6116 RKVY ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ. ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 47 ಪ. ಜಾ 1.00 0.2000 303078 780258

6117 RKVY ಟಿಲಲರ್ ಟ್ಾರಯಲ ಮಂಜಪಪ ಎನ್,.ವಿ. ನಾಗತಿ ಬಳಗಲು ಕ್ ಡಿಲಗರ 15/5ಪಿ1 ಪ.ಜಾ 0.40 0.2666 968313 159124

6118 RKVY ಟಿಲಲರ್ ಟ್ಾರಯಲ ನಿೋಲಾನಾಯಕ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 73 ಪ.ಜಾ 0.50 0.2666 790203 326857

6119 RKVY ಟಿಲಲರ್ ಟ್ಾರಯಲ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಅರಸನಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 92/3, 92/5, , 92/1 ಪ.ಜಾ 1.54 0.2666 824195 443686

6120 RKVY ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ. ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಹುತುೋಶ್ ಎ.ಆರ್. ಇಟಿಟಗೋಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 78/2 ಪ. ಜಾ 0.79 0.7000 851781 195967

6121 RKVY ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ. ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟೆರೈಲರ್ ಲ ೋಕೆೋಶನಾಯಕ ನಾಗತಿ ಬಳಗಲು ಕ್ ಡಿಲಗರ 35/1ಪಿ1 ಪ. ಜಾ 2.10 0.3000 70159983 8045

6122 RKVY ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ. ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟೆರೈಲರ್ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಸಿರಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 12/ಬಿ ಆರ್ ಪ. ಜಾ 0.80 0.3000 33255527 1804

6123 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸ ೋಮಶೋಖರ್. ಜ್ಜ. ಬಿನ್ ನಂಜಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ-2 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 460314 790819

6124 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಾಂತಪಪ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಬಾಳೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 17/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 560682 580457

6125 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾರಶಟಿಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.7500 428740 959469

6126 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗರಿಜಮಮ ಯಾನೆ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ತಟೆಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.7500   245542 261621

6127 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ತಟೆಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.1276 288591 845567

6128 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅರಬಿಳಚ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 121 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.5160 924743 664122

6129 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ಲಲಹಾಳ್ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 74/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 232785 187141

6130 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಅರಹತ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 105/ಪಿ55 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.7500 466178 937152

6131 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಅರಹತ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 73/ಪಿ78 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.7500 736868 970176

6132 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಲಂಗರಾಜು ಎಲ್. ಆರ್. ಬಿನ್ ಮಾರಶಟಿಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 69/3 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.7500 779115 772691

6133 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜಯಪಪ ಹೆಚ್ ಆರ್. ಬಿನ್ ಆನರ್ೋರಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 36/3,  17/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 241879 093503

6134 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹನುಮಂತಪಪ. ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ನಿಂಬಗ ಂದ್ದ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 34/8, 34/6- ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 911843 735238

6135 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುರುಬರ ವಿಠಲಾಪುರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 856520 747610

6136 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶೈಲಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗ ೋಲ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 18/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.7500 403552 590121

6137 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಟೆಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 15/4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.1595 472286 679092

6138 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಅತಿುಗುಂದ್ ಕ್ ಡಿಲಗರ 76 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.1545 28661003 5085

6139 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಅಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಳೆ ಭೈರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.7500 255268 631978

6140 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ (ಟ್ಾರಯಲ) ಸಿದ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ನಕೆರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 12 ಬಲಕಾಕ 37. 72/2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.3125 37748409 1448

6141 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಂಭರಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 83/1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.7500 585988 385038

6142 SMAM ಟಿಲಲರ್ ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ ಹೆ ನಿಪಪ ಬಿನ್ ತಟೆಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 67/1, 67/3 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.3125 422737 635983

6143 SMAM ಔಷ್ಧಿ ಸಿಂಪರಣ್ಾ ಯಂತರ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸನಾಯಸಿ ಕೆ ೋಡಮಗಗ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 13/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.0695 50317 4206878

6144 SMAM ಔಷ್ಧಿ ಸಿಂಪರಣ್ಾ ಯಂತರ ಸಿದ್ಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸನಾಯಸಿ ಕೆ ೋಡಮಗಗ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 35/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.0556 92786664 4501

6145 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ನಸಿನ ಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 58/1, 100/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 276935 387980

6146 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ನಸಿನ ಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 73/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 79978360 7141

6147 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ,. ಬಿನ್ ಕ್ ಡಿಲಗರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 77/1ಎ, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 29872105 3096

6148 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ, ಟಿಲಲರ್ ಟ್ಾರಯಲ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.5560 248855 713687

6149 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ, ಟಿಲಲರ್ ಟ್ಾರಯಲ ವಿಶವನಾರ್ ಬಿನ್ ಮಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 35/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.5560 375783 218685

6150 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತ್ಾರಾಮಪುರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 36/*, 41/ಪಿ, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 97108874 1526

6151 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಟಿ. ಬಿನ್ ಅಂತರಗಂಗ ಕ್ ಡಿಲಗರ 117 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 66324556  0081

6152 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪರವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ಕ್ನೆಿಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 21/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 793374 888761

6153 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ (ಟ್ಾರಯಲ) ದ್ುಗ್ಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿರಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 12 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.6950 647124 979421

6154 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಧಮಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹುಳಿಯಾರು ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 5/ಪಿ15 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.1595 997277 852814

6155 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಪುಟಟ ಬ ಮಮರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ನಂಜಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ-2 70 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.1595 948932 675156

6156 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ, ಟಿಲಲರ್ ಟ್ಾರಯಲ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 37/4/ಪಿ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.3275

6157 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ, ಟಿಲಲರ್ ಟ್ಾರಯಲ ನಂಜಾನಾಯಕ ಆರ್. ಬಿನ್ ನಾಗತಿ ಬಳಗಲು ಕ್ ಡಿಲಗರ 19/2 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.3250 991729 434266

6158 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಅಂತಿೋಬಾಯಿ ನಾಗತಿ ಬಳಗಲು ಕ್ ಡಿಲಗರ 9/1, ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.7433 585988 385038

6159 SMAM ಮಿನಿ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಟ್ಾರಲ ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅರಬಿಳಚ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 82/10 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.6950 916493 727606

6160 SMAM ಟಿಲಲರ್ ಟ್ಾರಯಲ ತಿಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 26/71, 26/ಬಾಲಕ43, 24 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.6950 383415 933797

6161 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಹಾತಿೋಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ-1 26/ಬಾಲಕ 50 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.7433 452838 205032

6162 SMAM ಟಿಲಲರ್ ಟ್ಾರಯಲ ಗಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಕಾರೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 8/4ಪಿ, ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.3250 749820 458513

6163 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆಬಬಂಡಿ ಕ್ಸಬಾ-2 140/ಪಿ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.1455 585988 385038

6164 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ (ಸಾಕ್ಮಮ) ಅಂತರಗಂಗ ಕ್ ಡಿಲಗರ 20/30 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.7433 33323434 0583

6165 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಂಕ್ರಪಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 16/7, 90,91 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 63034437 1923

6166 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಾಮಪಪ ಕೆ ೋಂ ಜಂಭರಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 586851 308683

6167 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಜಂಭರಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 137/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 79430438 3944

6168 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 200/1, 34/19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 226848 274257

6169 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಅರಹತ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 128/5, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000

6170 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಾಂತಪಪ. ಹೆಚ್. ಬಿ ಬಿನ್ ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 558493 291438

6171 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಟೆರೈಲರ್ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಿಣ್ ಕೆ ೋಂ ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6950 424116 241685

6172 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಟೆರೈಲರ್ ಕ್ದ್ದೋಜ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 11/106 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6950 814311 296908

6173 SMAM ಮಿನಿ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಟಿಲಲರ್ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್. ಎ.ಜ್ಜ. ಬಿನ್ ಅರಳಿೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.5560 874556 631209

6174 SMAM ಕ್ಳೆ ಕೆ ಚುಚವ ಯಂತರ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್ ಭಂಡಾರ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 298/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.1276 994637 225593

6175 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಇಂದ್ಾರಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ತಟೆಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 101/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.7500 317338 366949

6176 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಲಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಬಗ ಂದ್ದ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 50/6ಪಿ, 50/7, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.7500 277521 323784

6177 SMAM ಔಷ್ಧಿ ಸಿಂಪರಣ್ಾ ಯಂತರ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಬಗ ಂದ್ದ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 2/1/ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.0800 676069 759398



6178 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಾಜಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 19/ಎಪಿ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.7433 549192 190928

6179 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ ಶೋಖರಪಪ. ಎ.ಡಿ. ಬಿನ್ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 47/44 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.3125 950851 346088

6180 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಗ ೋಟೆ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 48/6, 87/ಪಿ2, ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.3125 425146 663948

6181 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಗ ೋಟೆ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 48/4,87/ಪಿ2 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.3125 588444 589728

6182 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ ರುದ್ದರೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಅರಸನಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 75/9ಪಿ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.3125 396388 402531

6183 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ. ಎಂ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಸಿದ್ಾಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ-2
148/2,8148/3,92/1ಬಿ,165/

3, 92/3, 92/2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 463996 684992

6184 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸೈದ್ರಕ್ಲಲಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 49/ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.7500 202631 410395

6185 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ. ಹೆಚ್.ಬಿನ್ ಮಲಲಗೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 2/6, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 763657 370879

6186 SMAM ಮಿನಿ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಟ್ಾರಲ ಓಂಕಾರಪಪ ಡಿ.ಸಿ. ಬಿನ್ ದ್ಾನವಾಡಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.5560 ,534939 240158

6187 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಂಗನಾರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 819956 358903

6188 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಯೋಗೋಶ್ ಜ್ಜ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಗುಡುಮಘಟಟ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 29/52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 374928 664087

6189 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪರದ್ದೋಪ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ದ್ದಗಗೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 43498 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 965889 586481

6190 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಇಂದ್ರಪಪ ಇ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಾಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ-2 148/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 86345742 7813

6191 SMAM ಮಿನಿ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಟ್ಾರಲ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾನವಾಡಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 77/ಪಿ, 88/1, 20/ಪಿ, 20 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.6950 337786 796395

6192 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಟೆಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 150/2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.7500 472286 679092

6193 SMAM ಮಿನಿ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾನವಾಡಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 20/ಪಿ4, 88/4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 2.0000 32501162 1853

6194 SMAM ಮಿನಿ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಟ್ಾರಯಲ ಹನುಮಂತಪಪ ಜ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಅರಹತ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 31/3, 31/4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.6950 903234 725685

6195 SMAM ಬರಷ್ ಕ್ಟಟರ್ ಅಂಡ್ ಬಾಯಟರಿ ಸರೋಯರ್ ಜಗದ್ದೋಶ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಹಾತಿೋಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ-1 26/21ಎ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.1830 99022 6197865

6196 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಹಾದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಬ ಮಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 23/ಪಿ10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 5329 9819 1362

6197 SMAM ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 37/27, 21/3ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6000 886181 890501

6198 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ ನಂದ್ದೋಶ್ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಆನರ್ೋರಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 70/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.2500 543759 527628

6199 SMAM ಅಡಿಕೆ ಗ ರಗಲು ಯಂತರ ಹನುಮಂತಪಪ ಎಂ.ಆರ್. ಬಿನ್ ಇಟಿಟಗೋಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 63/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.2968 272813 112479

6200 SMAM ವಿೋಡ್ ಕ್ಟಟರ್ ಡಾ. ಜಯಶ್ರೋ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ರಲಕೆ ಪಪ ಕ್ ಡಿಲಗರ 1/9ಇ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.2445 81108032 4967

6201 SMAM ವಿೋಲ್ ಬಾಯರ ೋ ಪುಣಯವತಿ. ಎಲ್. ಎಂ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಗೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-2 44/1ಎ2, 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.3125 646788 497269

6202 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ್ ಟ್ಾರಲ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾನವಾಡಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.5560 418515 173074

6203 SMAM ಅಲುಮಿನಿಯಂ ಲಾಯಡ್ ವಿೋರೋಶ್ ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 44/1ಎ2, 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.0369 320580 195036

6204 SMAM ಅಲುಮಿನಿಯಂ ಲಾಯಡ್ ಶಾಂತಮಮ ಎಸ್. ವಿ. ಬಿನ್ ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 84/5, 79/ಪಿ, 14/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.0461 247977 411466

6205 SMAM ಕ್ಳೆ ಕ್ತರರಿಸುವ ಯಂತರ ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿರಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 5/3, 6/1ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.0664 874579 622898

6206 SMAM ಔಷ್ಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಡಿ.ಜ್ಜ.ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 74/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.0192 753800 845812

6207 SMAM ಕಾಳುಮಣಸು ಬಿಡಿಸುವ ಯಂತರ ನಾಗೋಶ ್ ಮತ ುರು 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.0783 281413711686

6208 SMAM ತಂಗನ ಮರ ಹತುುವ ಯಂತರ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕ್ ಡಿಲಗರ 18/ಪಿ19 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.1190 782266 874630

6209 SMAM ತಂಗನ ಮರ ಹತುುವ ಯಂತರ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಬಿನ್ ಅರಹತ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 137/1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.1190 470812 538639

6210 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ ಈಶವರಪಪ K.K. ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ಈಚವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ I 43,44 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1315 333851357358 2562500100858001

6211 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ ಚನಿಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಬಸವಪುರ ಕ್ಸಬಾ I 21 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1315 231260215553 520101215368807

6212 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ ಇಂದ್ದರಾ S.T. ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 221/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ತಂಗು 1 1.00 0.1315 756590085880 54008305107

6213 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ದ್ಾಸನಾಯಕ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 24 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.1052 562838946506 64003874628

6214 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ ಶೋಖರಪಪ H ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆ ಳೆಬನವಳಿಿ ನಿದ್ದಗ I 145/6A ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.50 0.0658 367203637623 0125053000006029

6215 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ K ರ ಪ್ೋಶ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ ಚಾಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 130/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.1052 457008309252 107701011005246

6216 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ K ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ K.ಓಂಕಾರಪಪ ಚಾಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 130/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.1052 754234653950 107701011005247

6217 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ G.S ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ N.A ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಪಟೆೋಲ್ ಸುಳೆೋಬೈಲು ನಿದ್ದಗ I 4/1,4/2,5,111 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1315 254984796769 7052500101044901

6218 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ K.P ಲ ೋಹಿತ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 24 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.60 0.0789 313639603741 320500101000066

6219 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ G.R ರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ G ಸ ೋಮಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 1/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.1052 937542772859 0561101011656

6220 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ ಗರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 23/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ತಂಗು 1 0.80 0.1052 619436688433 10653100014646

6221 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ೋಟೆೋಶವರ B.G ಬಿನ್ ಬಸಪಪ D.G ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 29/3A ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.1052 898388158942 0561101009261

6222 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ A.G ಮಹಾಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ D.G ಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 29/1A ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ತಂಗು 1 0.40 0.0526 256084531002 0561101008992

6223 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ C.ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ D.S ಚಕ್ಕವಿೋರಪಪ ದೋವಕಾತಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ II 6/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1315 905334929136 10624036285

6224 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ N.ಗರಿೋಶ್ ಬಿನ್ K.ನಂಜುಂಡಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ II 88 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1315 579589835896 2907101012948

6225 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ B.R.ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಸ ೋಮಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 26/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.1052 401238993828 0428104000104159

6226 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ C.ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಚನಿಸಾವಮಿ C.R ಬಸವನಗಂಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 53/7 SC ತಂಗು 1 0.40 0.0526 678452927145 19002200101329

6227 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ L.S ರ್ೋದ್ಪುಷ್ಪ ಕೆ ೋಂ T.R ಧನಂಜಯ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ II 39 SC,ಮಹಿಳೆ ತಂಗು 1 1.00 0.1315 977552149700 972544536

6228 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ L.ರಾಜು ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪಪ ದ್ುಮಮಳಿಿ ನಿದ್ದಗ I 45 SC ತಂಗು 1 1.00 0.1315 530588743994 0872101021042

6229 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ಾಮಲನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 49/2,50/5 SC ತಂಗು 1 1.00 0.1315 969496808604 2907101008202

6230 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ ಉಷಾರಾಣ್ ಕೆ ೋಂ ಪುರುಷ ೋತುಮಮ ನವುಲ ಕ್ಸಬಾ II 20/2,22,21/1B SC,ಮಹಿಳೆ ತಂಗು 1 1.00 0.1315 651451575798 10804101010439

6231 CDB ತಂಗು ಪುನಶಚೋತನ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 8/2 ST ತಂಗು 1 0.50 0.0658 394827394563 4083101001129

6232 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾರನಹಳಿಿ 37/1 ST ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.40 0.4415 670577955232 64015781402

6233 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಟಿ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು  I 67/2 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.1757 717100443089 01170065523

6234 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ ತಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆ ನಗವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 56/P2 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2095 977937441103 1318155000041344

6235 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು  II 70/2 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1900 765057178815 0561101007917

6236 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾರ್ V.N. ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 92/2 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2199 411796082964 36606822326

6237 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಹನುಮಂತಪಪ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾರನಹಳಿಿ 101/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.3770 738309647320 64015781402

6238 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಬ ದ್ದಗರ ಹೆ ಳಲ ರು I 5/1 ST ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.45 0.4545 460579913993 30223076053

6239 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತುಪಪ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಯಪಪ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 87/2 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2040 310374918086 50352497418

6240 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 48/4 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1517 702495743451 0561101014667

6241 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತುಪಪ ಬಿನ್ ಮಟಟಪಪ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 87/2 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1724 310374918086 3472261000197

6242 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ುಂಸಿ 23 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1861 878000180328 19102200062161

6243 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಣುಕ್ೃಷ್ಣ ಭೈರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 45 ST ತರಕಾರಿ 1 0.78 0.7681 370356876594 2907101011743

6244 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡವಿೋರಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು  II 208 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3026 444963994786 32601693289

6245 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಭೋಮಣಣ ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ I 159/2 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.1659 304342310928 50410397010

6246 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ
Shiva Irrigation

ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ I 92/1, 92/7 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.56 0.4848 3472261000197

6247 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಮಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಾಬ ೋವಿ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 56/1 SC ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 1.00 0.8335 891831939070 2907101013537

6248 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಅಡಗಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 76/4 SC ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.00 0.2969 511871018553 0102500100308701

6249 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಪಪ ಶ್ದ್ಿಕೆಕರ ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿದ್ದಗ II 20 SC, ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.66 0.3400 480353005174 520101071460213

6250 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಾಲನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 11/1 SC, ಮಹಿಳೆ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 1.00 1.0100 551552790512 2907101008505

6251 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ೋತ್ಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ತುಕಾಯನಾಯಕ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 29 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.2915 563158073076 107701051000587

6252 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ದೋಪಾಲನಾಯಕ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 58/1,88/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3255 332692983558 0102500101328801

6253 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಸತಯಭ ೋವಿ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 58 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2760 416176480504 0561101010304

6254 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಯ ಬಿನ್ ಚನಿಪಪಯಯ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 102/p21 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2170 404988535289 10967101010758

6255 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಪ ಬಳಗಲು ಹೆ ಳಲ ರು II 5/1,41/p11 SC, ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.2700 295683290249 539601001493

6256 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಡಲಪಪ ಬಳಗಲು ಹೆ ಳಲ ರು II 2/7 SC, ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2000 335915228768 0521101058005

6257 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಬಾಯಿ ಕೆ ಂ ಮಂಜನಾಯಕ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 36/2,56 SC, ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.1810 363269606487 0561101018040

6258 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೈಲಜಾ R ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 66/1 SC, ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5406 863475363395 64105780870

6259 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ ಳಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಾಲನಾಯಕ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 58/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.02 0.2925 554483565816 107701010007894

6260 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತ್ಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಟ್ಾಕಾರಯನಾಯಕ ಸೋವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 86/4p1 SC, ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2515 643028185254 0102500101710101

6261 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕಮಣ್ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಾನಾಯಕ ವಿೋರಗ್ಾರನಬೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 13/1 SC, ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.2745 978692739125 64015781402



6262 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ನಾಯನಾಯಕ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 63/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.39 0.5975 957104143775 35550334210

6263 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶವಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳಯನಾಯಕ ಮುದ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 117114 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.05 0.3755 571996831026 1759501008

6264 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ H K ಬಿನ್ ಕೆೋಶವನಾಯಕ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ II 1/2 SC ಬಾಳೆ 1 0.38 0.1476 319794102148 2562500100192901

6265 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಯನಾಯಕ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹಾನಯಹಳಿಿ 86/7p SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3668 304090365883 64037568226

6266 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ನಿಪಪ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 108 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.15 0.3795 648903008282 35550334210

6267 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಣ R ಬಿನ್ ರಾಖಿಸಾವಮಿ ಪಿಳಿಂಗರ ಹೆ ಳಲ ರು II 191/68 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2203 708974969722 35550334210

6268 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರ ಪಲನಾಯಕ ನಾರಾಯಣಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 14 SC ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.95 0.8620 417715393919 30977544844

6269 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬದ್ದೋಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಯಡವಾಲ ಹಾರನಹಳಿಿ 72 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2318 683620751955 50411780627

6270 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪ ಬಿನ್ ತಿಲಯಪಪ ರಟೆಟಹಳಿಿ ಹಾರನಹಳಿಿ 17/5 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3589 359253877790 107701231001547

6271 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭ ೋಜಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ನಾಯನಾಯಕ ಹಿಟ ಟರು ಹಾರನಹಳಿಿ 62/3 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3420 825239824446 3911000100149074

6272 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ನಾಯನಾಯಕ ನಾರಾಯಣಪುರ ಹಾರನಹಳಿಿ 10/3 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.3668 912767483984 107701010003925

6273 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಪಪ ಆಡಿನಕೆ ಟಿಟಗ ಹಾನಯಹಳಿಿ 13/2 SC, ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3438 997062315518 10816100004349

6274 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣಣ ಕ್ಲುಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 54 SC ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.8000 768399511367 2907101013477

6275 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಪಿಕಾಯನಾಯಕ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 12/p3 SC, ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.2540 827681944999 50407791918

6276 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಲನಾಯಕ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 99/p2 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3309 921561951562 4083119000299

6277 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಮುಯಗಂ ಕೆ ೋಂ ಪ್ಪನಿಸಾವಮಿ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ II 78 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.1489 672594242162 2562500100278601

6278 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ I 150/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.2990 931153335245 000600101019007

6279 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಂಕಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕಾಯನಾಯಕ ನಾರಾಯಣಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 1/4 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.4245 913602140306 7452500100309601

6280 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದಪಾಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಾಕ್ಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 108 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.1725 823876059509 916010009994767

6281 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಸಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಢಾಕಾಯನಾಯಕ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 65 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.1241 31837854123

6282 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಗಯಪಪ A.K. ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ಚಕ್ಕಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 41 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2050 581507603485 19102200048244

6283 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಗೋಮಾಯನಾಯಕ ಬಿಕೆ ಕೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 8/p11 SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.3824 329474440988 10804100300042

6284 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಂಬಾಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ ೋಕಾಯನಾಯಕ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 86/4 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.1140 869402881783 10624035317

6285 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣುಕ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ತ್ಾವಯಾಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 143/1P1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1234 731751603203 20165083504

6286 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಾಕ್ಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗನಾಯಕ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ನಿದ್ದಗ I 49/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1940 880832311382 0521101039114

6287 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಚದ್ಂಬರ ಬಿನ್ ಕ್ಣಣನ್ ಹಸ ಡಿ ನಿದ್ದಗ I 27/1, 27/7 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2020 889930008104 3795101000781

6288 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ ಕೆ ಲಯಹಳಿಿ ನಿದ್ದಗ I 29/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.2610 589706359557 10852100004473

6289 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿೋಟ್ಾಯನಾಯಕಲ ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿದ್ದಗ I 27/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.1670 711346670690 54011997238

6290 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿಶಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಬಕಕನಕ್ಲಮಠ ನಿದ್ದಗ I 10/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.4390 997249116426 0521101041945

6291 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನಿಪಯನ್ ಹಸ ಡಿ ನಿದ್ದಗ I 135 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.1770 287608663227 54045654393

6292 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಲಕ ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 158 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2766 756892768295 36811008059

6293 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 19/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3398 498805094223 0561101015541

6294 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬದ್ಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 78/5 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3303 612273100081 3472261000197

6295 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ಾವುಜನಾಯಕ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು-I 42/P9 SC ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1 0.80 0.5091 390908862743 59094503767

6296 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಲನಾಯಕ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು-I 166 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3846 974374978913 31934687988

6297 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ಬಿಕೆ ಕೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು-I 1/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3289 481676791747 143301011001268

6298 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ G.K.ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಮಂಡಘಟಟ ಕ್ುಂಸಿ 134/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3000 440062426226 NILIN4055

6299 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ C ಬಿನ್ ಚನಿವಿೋರಪಪ ಚಕ್ಕಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 27/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.2120 295503778783 NILIN4055

6300 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಪಪಣಯಮಮ G R ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ತುಪಪಪರು ಕ್ುಂಸಿ 53 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2517 532170435218 NILIN4055

6301 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಚಕ್ ಕಡಿಲ ಹೆ ಳಲ ರು II 23/p1,22/p1,21/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.2500 921786280244 30977544844

6302 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಕೆ ಮಮನಾಳು ಹೆ ಳಲ ರು I 78/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.40 0.4124 840093731874 30977544844

6303 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಪಪ C ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 23/p1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2030 552617827672 30977544844

6304 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 39 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.78 0.7875 683973277724 64015781402

6305 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ E.G ಬಿನ್ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಇಸಾರಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 54 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.60 0.6060 313080334211 64015781402

6306 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ.ಡಿ ಬಿನ್ ಪರಭುವಪಪ.ಡಿ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 116/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.45 0.4540 454541468010 64015781402

6307 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾಶಂಕ್ರ.ಎಂ.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಎಂ.ಜ್ಜ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 56 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 1.45 1.3920 64015781402

6308 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 34 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.88 0.8880 349545690517 64015781402

6309 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ.ಕೆ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 92 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.47 0.4740 328324626874 64015781402

6310 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಪಪ ಇಸಾರಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 41/7 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.38 0.4125 345706909147 64015781402

6311 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 36 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.78 0.7875 345706909147 64015781402

6312 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಪಪ E.G. ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಇಸಾರಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 53 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.58 0.5850 64015781402

6313 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಮಹಮದ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಪಿೋರ್ ಇಸಾರಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 45/6,45/5 ಅ.ಸಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.50 0.5050 434260875172 64015781402

6314 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋಂದ್ರಪಪ M.G. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 136 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.80 0.8080 452386381708 64015781402

6315 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಹಮದ್ ಖಾಸಿೋಂ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಗುಲಾಂ ಹುಸೋನ್ 

ಸಾಬ್
ಇಸಾರಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 15/3 ಅ.ಸಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.85 0.8585 64015781402

6316 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮಿೋರ್ ಹಂಜಾ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಪಿೋರ್ ಕೆ ಂಡಜ್ಜಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 23 ಅ.ಸಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.90 0.9090 925156953023 64015781402

6317 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ A ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ರಾಂಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 0.60 0.5760 973566446780 64015781402

6318 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ G.H. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 1.40 1.3440 991751765131 64015781402

6319 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ಞಾನಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 1.18 1.0992 549674272952 64015781402

6320 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಾರಿದ್ಾ ಬೋಗಂ ಕೆ ೋಂ ಗ್ೌಸ್ ಮೊಹಿದ್ದಿೋನ್ ಸಾಬ್ ಇಸಾರಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 21/2 ಅ.ಸಂ ಟೆ ಮೊೋಟೆ 1 1.07 1.0270 558639870346 64015781402

6321 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಫಾರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 12/1 ಅ.ಸಂ ಮಣಸಿನಗಡ 1 0.20 0.2265 937644674418 64015781402

6322 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಪಪ ಟಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಶಟಿಟಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 2,1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5025 388959793022 19192250015060

6323 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮತಿ ಕೆ ೋಂ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಬಾಳೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 138/4,138/5 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 1 0.45 0.2108 526247269364 19102200007463

6324 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗ್ಾಜುಯನಸಾವಮಿ ಸಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮರುಳ್ಾರಾಧಯ ಚಕ್ಕಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2650 378787446384 19102200028123

6325 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಲುಗಪಪ ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ.ಆರ್ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.4395 217482403362 19102030002400

6326 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಎಸ್ ಫೌತಿ ಪದ್ಮಮಮ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.2050 319920529477 0521101061157

6327 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಪಪ ತುಪಪಪರು ಕ್ುಂಸಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2755 246862447295 19192250033675

6328 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ಗುಂಡ ರು ಕ್ುಂಸಿ 15/P1,13 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.6390 466531843896 19192250039270

6329 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಬಾಳೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 80/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2176 331839404690 19102200092078

6330 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಶಮಾಯಚಾರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 26,81/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2859 371038895400 332400101000902

6331 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಡಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ದ್ುಮಿಮ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಇಸಾರಪುರ (ಬ) ಹಾನಯಹಳಿಿ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.58 0.5130 518834296718 3066101004105

6332 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಯಾನೆ ಕೆೋಶವಪಪ ಬಿನ್ ತ್ಾತಪಪ ಕೆ ಲಯಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 11/3,12/4,12/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3670 858895302226 129901011001517

6333 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.2205 407115286849 0561101009841

6334 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿೋರಪಪ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 204/P Block 32 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3025 593708335327 520101018589436

6335 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹುಬಬನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 72/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3120 629300611031 107701010001254

6336 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಹುಬಬನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 66/P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2230 688508225689 19102200086126

6337 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ K.R. ಬಿನ್ ಚ ಡಪಪ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 191/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.3819 218747358807 64037568226

6338 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ K.R. ಬಿನ್ ಚ ಡಪಪ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 190/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3214 218747358807 64037568226

6339 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ M ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.2690 925554618153 35550334210

6340 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ದೋವಬಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3695 633323926423 35550334210

6341 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 76/3A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.1690 585336937446 35550334210

6342 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 126/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.40 0.6711 491440547235 35550334210

6343 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 141/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2178 773383086610 0561101008248

6344 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ಡೆಡೋರಿ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3800 909267963985 0561101007563

6345 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈಶವರಪಪ ಹೆಚ್.ಜ್ಜ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 150151 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3885 612344813266 0561101014418

6346 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರನಾರ್ ಎಂ.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಎಂ.ಜ್ಜ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 105/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3878 304027407663 4837101000345

6347 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ T.G. ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಪಪ ಈಚವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ I 9/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.40 0.4450 621423295581 2562500101101101



6348 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪಗ್ೌಡುರ G.S. ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪಗ್ೌಡುರ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.80 0.5650 0561101011369

6349 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಸ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಎಸ್.ಡಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ I 6/4,7/4,10/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4180 870528743368 64081125349

6350 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಶ್ ಖಾನ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ರಪಪಸಾಖನ್ ವಿರುಪಿನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ II 40/5 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1865 439237133514 54058941279

6351 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಕೆ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ಮಂಡಘಟಟ ಕ್ುಂಸಿ 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.12 0.0826 629496677237 19102200075994

6352 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಕೆ.ಇ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 112/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2849 577573219425 0561119016529

6353 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕಾಚಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 60/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2530 314119009188 10816101016549

6354 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಪಪ M ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕಾಚಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 60/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2555 696046414061 0102500100769101

6355 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪಗ್ೌಡ ಖ್ಯೈದ ಟುಲ ನಿಧಿಗ I 32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.1980 428892757122 10852100002883

6356 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲನಾಯಕ ಮಂಜರಿಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1994 847881378575 0102500100826101

6357 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ B ಬಿನ್ ಬಸಪಪ B.R. ನಿಧಿಗ ನಿಧಿಗ I 112/1,112/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3070 276703012992 64095191939

6358 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ B.H. ಬಿನ್ ಹಾಲಯಯ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3865 635964583792 7052500104122301

6359 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪಪ P ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಆಯನ ರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 196/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3700 820614735909 0102500101847501

6360 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ K.H. ಬಿನ್ ಕ್ಗಗವ ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2350 437492827303 7052500104496101

6361 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ B ಬಿನ್ ಮುದ್ುಕ್ಪಪ ಸೋವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 98,69/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.83 0.5500 261844022956 052110102849

6362 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಸ ಡ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3095 404993318374 0102500101582001

6363 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ K. ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 118/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3250 482131167461 107701011004450

6364 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ M.S. ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಪಪ ನವುಲ ಕ್ಸಬಾ II 31/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1382 276239435555 2907108007573

6365 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ H.M. ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 63/1C ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5025 872939622026 54045621924

6366 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ಂ ರಾಜಪಪ ಚಟಿಟಹಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 14/2P2 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.2840 517086224399 0102500100828301

6367 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಪಪ ಮಡಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 82/6 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2990 667065399502 36442167325

6368 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಪಪ ಸಂಕೆೋದೋವನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 2/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.2150 469219771265 0102500100527901

6369 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಜ್ಜೋರ್ ಅಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಮಹಬ ಬ್ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 9/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3205 576401254428 3405108007174

6370 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಚುಯತಕಾಮತ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಕಾಮತ್ ಆಡಗಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 46/3 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.00 0.2748 422529878679 180201011000755

6371 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಯಪಪ B.R. ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ನಿಧಿಗ ನಿಧಿಗ I 123/1B1,122/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3755 751033664795 37209455755

6372 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾತಿವಕ P.G. ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ ನಿಧಿಗ ನಿಧಿಗ I 123/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1350 870357259421 915010055524892

6373 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ P ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಆಯನ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 195/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.4324 860559728980 0102500101604901

6374 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಿನಾರ್ B. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬಿದ್ರ ನಿಧಿಗ I 228 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.1150 382879032477 54004260486

6375 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ N ಬಿನ್ ನವಿಲಪಪ ಸಂತಕ್ಡ ರು ನಿಧಿಗ I 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1820 513156896193 3797101001849

6376 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ ೋಭ R ಕೆ ೋಂ ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್ ಅಬಬಲಗರ ಹೆ ಳಲ ರು I 2/3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5865 963222316853 129901010001057

6377 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಸಾರಿಗರ ನಿಧಿಗ II 37 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.2405 735423678194 09240100015574

6378 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ C ಬಿನ್ ಚಲುರ್ಗ್ೌಡ ಉಂಬಳೆೋಬೈಲು ನಿಧಿಗ I 143/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2670 337523604808 10852100002198

6379 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 156 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.6600 528811668606 30068716397

6380 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 181/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2905 856903415406 0561108017312

6381 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ್ B ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ನಿಧಿಗ ನಿಧಿಗ I 110/2,111,110/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.4455 778752658316 64040306047

6382 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಖಿಲೋಶ್ H.J. ಬಿನ್ ಜಯಶ್ೋಲ್ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 190/2,191/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.5610 659449586158 520101057862294

6383 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಮಾದೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 6 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.2380 521200731759 000010980887852

6384 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜುಲೋಖಾ ಬಿ ಕೆ ೋ ಶೋಕ ಅಮಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಇಸಾರಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3695 892777720491 64015781402

6385 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ ಚರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2380 659596277502 64015781402

6386 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯಪಪ M.G. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.4065 989954073635 64015781402

6387 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶ M.P. ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 112/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.3650 282344912537 64015781402

6388 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ P ಬಿನ್ ಸಣಣಪರಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 161/2,159/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2440 603240303839 19102200001309

6389 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ S.L. ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯಶಟಿಟ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 34,35 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 1 0.35 0.1340 777909014450 10804100013720

6390 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1769 255915052643 320500101005067

6391 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಏಳುಮಲೈ ಬಿನ್ ಕ್ುಪಪಸಾವಮಿ ಚಕ್ಕಮತಿಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 11/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1950 237084978001 10816100003174

6392 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಪಪ B ಬಿನ್ ಭಮಯಪಪ ಗ ೋಪಿಶಟಿಟಪುರ ಕ್ುಂಸಿ 2/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.1785 815758404044 19102200027550

6393 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ B ಬಿನ್ ಭಮಯಪಪ ಗ ೋಪಿಶಟಿಟಪುರ ಕ್ುಂಸಿ 2/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2105 319288688904 19102200027044

6394 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ K. ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ದೋವಬಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2875 638526111049 2907101002665

6395 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್  ಸಣಣ ಪರಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 161/2,161/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2190 969480986612 19102200102806

6396 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಧರ G. ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಹೆ ನಾಿಪುರ ನಿಧಿಗ II 27/2,28,27/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.40 0.8050 466769898282 2562500101059601

6397 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶ M. ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ಮಮನಾಳು ಹೆ ಳಲ ರು I 71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3284 505264332704 33150337663

6398 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರೋಶಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪಪ ಚಾಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.2710 925036091185 4221101001005

6399 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ G.B.ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಸ ೋಮಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2790 353101226057 19102200048770

6400 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಗ ೋಪಶಟಿಟಪುರ ಕ್ುಂಸಿ 32/5,34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3535 805864839040 19102200026400

6401 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತ್ಾರಾಮ A ಬಿನ್ ಅಣಣಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 90/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1980 215874891603 19192250012138

6402 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಸಿದಿೋಶವರಪಪ ಯಡವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 13/1,16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.13 0.2695 972066427219 33602546882

6403 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 20/2 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3620 803221009674 0561119016353

6404 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 10/4,1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.2620 247747623000 0561101007446

6405 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತ್ಾರಾಮ A ಬಿನ್ ಅಣಣಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 86 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.06 0.3835 215874891603 19192250012138

6406 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋಜರಾಜ K.B. ಬಿನ್ ಬಸವಣೆಯಪಪ ಬಿದ್ರ ನಿಧಿಗ I 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.2835 291569747639 3795119000373

6407 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂಧುಮತಿ A ಕೆ ಂ ಹರಿೋಶ್  T R ಹುರಳಿಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 21,22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3865 528417726029 10852101021505

6408 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುವಿಠಲ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಆಯನ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.9290 488373837048 10816131010323

6409 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 44/3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2045 642169541976 0561101010853

6410 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 39/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3535 666381194041 129901010007704

6411 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ C M ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3385 715761569760 19102200005528

6412 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ ೋಟಪಪ H.K. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.07 0.3620 605234658370 320500101001578

6413 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗಪಪ ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.25 0.1600 30977544844

6414 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಟಟನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚೌಡನಾಯಕ ಆಲದೋವರಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ I 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3605 561580125784 30977544844

6415 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರಪಪ E.G. ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪಗ್ೌಡ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.75 0.6060 749334244831 64015781402

6416 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭೈರಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.1478 373640496907 35550334210

6417 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ K.M. ಬಿನ್ ಮುರಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 11,80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3000 388689716886 35550334210

6418 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ G.R. ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಸ ೋಮಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 25/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.1889 263523343592 35550334210

6419 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದ್ದೋಶಪಪ D ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 101/p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.2090 479617061055 35550334210

6420 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರಾಜಪಪ B ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಅಂಬಿಲಕ್ಟೆಟ ಹಾನಯಹಳಿಿ 5/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2770 272796364742 35550334210

6421 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1865 522932774622 35550334210

6422 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ H.E. ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.1940 452606432633 35550334210

6423 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಶಾ P ಕೆ ಂ ಜಗದ್ದೋಶ ದೋವಬಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2945 275708859613 35550334210

6424 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ ೋಭಾ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋಧರ S.D. ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ I 142 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3865 339140556309 35550334210

6425 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ B N ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಪಪ ಜ್.ಜ್ಜೋರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 107/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2735 923026306543 35550334210

6426 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ K.R. ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಸದ್ಾಶ್ವಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 112/2,3/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3345 481152755570 30977544844

6427 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 74 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2620 953622460838 30977544844

6428 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪ H.M.ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 11/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2135 634951377798 30977544844

6429 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದ್ದಶೋಷ್ B.L. ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪಪ B.L ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 249 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3030 598291704799 35550334210

6430 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಪಪ S.S. ಪುರಲ ನಿಧಿಗ I 141 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3645 218828741155 35550334210

6431 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ್ G ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಮಾದೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.3015 780616288852 000010980887852

6432 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು N ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ L.G. ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 187/2,187/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2325 322668880563 0521101038004

6433 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ K.T. ಮಂಜರಿಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.9365 216254674908 10816100002833

6434 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.81 0.2965 508853667305 320500101004608



6435 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದಲೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 21/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.1630 634025705718 64146800084

6436 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ T ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಚಕ್ಕದ್ಾನದ್ಂದ್ದ ಕ್ುಂಸಿ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2860 469642879047 19102200054910

6437 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ H ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3625 419839720458 0561101012725

6438 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ K.S. ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 126 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1890 979636485496 33330493574

6439 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಹಮಮದ್ ರಫೋಕ ಬಿನ್ ಗ್ೌಸ್ ಬೋಗ್ ಕೆ ಲಯಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 39 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1545 258585801482 845010110002786

6440 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ D.C. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 13/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3035 324971099736 10867111000399

6441 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರಮಾಯ ಮುಖ್ಯೋಶ್ ಕೆ ೋಂ ಮುಖ್ಯೋಶ್ ಯಲವಟಿಟ ನಿಧಿಗ I 36/1A1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2295 288095977614 3795101003189

6442 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಮ ತಿಯ A ಬಿನ್ ಅಣಣಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 90/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1985 515943681772 12112200067114

6443 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಶಾಂತ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಡಪಪ ಗುಡೆಡೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1975 971667245916 19102200017857

6444 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3605 376095932374 1813101008685

6445 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾವಸ್ G ಬಿನ್ ಜ್ಞಾನೆೋಶವರ ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3830 367662795025 2437101000372

6446 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಸಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಲಂಗಂ ಹೆ ಸ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 49 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2665 205358771966 0102500100228401

6447 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪಪ P.S. ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಬಾಳೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 134/3,134/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.2200 743590577496 19102210025996

6448 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಣಯಪಪ ವಿೋರಗ್ಾರನಬೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 14/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2420 280040169714 10951101028164

6449 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶಪಪ B ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಹಾರ ೋಬನವಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 229 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.2080 432425946766 604594124

6450 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 7/p2 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.2550 619729521856 0428104000130394

6451 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ P.S. ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಬಾಳೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 134/1,135/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3823 451027357411 19102200003393

6452 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ L.G. ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದೋಗ್ೌಡ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 15/1,15/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.2851 260477904786 0521101023835

6453 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ H.N. ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 73/p,105/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.3618 698337463750 0561119015569

6454 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶಾಂತ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ P ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3729 577082484827 31036058303

6455 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ H T ಬಿನ್ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಇಸಾರಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.1865 351381785673 107701011001134

6456 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ H A ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಆರೋನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 40/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.1970 338607924429 107701010001244

6457 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ N ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3830 460668804834 129901011006371

6458 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾಲಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 64 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3745 931267860862 32875802999

6459 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರನಾರ್ ಕ್ುಮಾರ್ K.R. ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿಧಿಗ I 173 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3525 898608515507 64121610242

6460 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ H ಬಿನ್ ಹನುಮಣಣ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ುಂಸಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2225 337157217542 19102200028514

6461 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ C.B. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಾದೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.2655 513794794840 5852500100092201

6462 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ದ್ುಗ ೋಯಜಪಪ ಹಾರನಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 190/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.3240 379993685533 54045656050

6463 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಅಬಬಲಗರ ಹೆ ಳಲ ರು I 48/P1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1446 903120023487 31819104863

6464 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಯಡವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.2954 634447333877 107701011001452

6465 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆಿೋಗ್ೌಡ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 167 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3210 402737519634 64077638404

6466 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಯಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಯಯ ಇಸಾರಪುರ (ಬ) ಹಾನಯಹಳಿಿ 15/1,15/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2560 811146974833 320500101001267

6467 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3802 835766334871 30256170681

6468 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ್ ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ ಹಾರನಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 98/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2515 958533780654 107701011000784

6469 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರ್ ಆರ್ ಮಂಡಘಟಟ ಕ್ುಂಸಿ 63/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3129 215583626945 5852500100056701

6470 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 61/1,85/1,85/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.76 0.5525 391478470403 0561101008789

6471 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂದ್ದಬಸಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 117 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.8165 600631089613 64171096585

6472 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಹೆಚ್ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 15/1,5/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.11 0.3486 958115783364 0561101010518

6473 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಷ್ಗರಿಗ್ೌಡ  ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ .ವಿ ಗ ೋಪಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ I 34/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.2275 668509865152 7492500100126101

6474 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.2930 320500101004391

6475 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ಸಾವಮಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಜ್.ವಿ ಹಾರ ೋಬನವಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 256/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1975 889691966335 09240100009073

6476 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ದರಾ ಪಿ.ಎಂ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ಬಾಳೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 143/3,135/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.2310 732656722941 19102200071181

6477 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಡಿ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ದೋವಕಾತಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ I 20/2,20/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2335 315071824044 7412500100010901

6478 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 85/5 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.1674 577589811289 0561101006586

6479 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ವಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2000 788887592064 7452500100287001

6480 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಜ್ಜ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2140 741152987065 0561101013718

6481 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿೋಶ ಎಸ್.ಇ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಎಸ್ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.07 0.3360 259130311893 7412500100206601

6482 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಯಾನೆ ವಿೋರೋಶಪಪ ಎಂ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಮೋಲನಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 87/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.1810 996549737680 19002250001954

6483 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 120 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.1885 824989950496 0561101011846

6484 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.1520 773852986144 090601000000313

6485 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದ್ದೋಪ ಸಿ.ವಿ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಸಾರಿಗರ ನಿಧಿಗ II 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3850 317635253759 04461000020691

6486 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ ಸಾರಿಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 40/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3640 840708849466 107701010008033

6487 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಕ್ುಪಪನ್ ಹೆ ಸ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3650 671428540898 0102500100849301

6488 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ T.R ಬಿನ್ ರಾಜಶೋಖರಪಪ T.G ತಮಮಡಿಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 25/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1860 346317951965 10816100003994

6489 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದ್ಾಶ್ರೋ G ಕೆ ೋಂ ಪರದ್ದೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 92RS,119RS,120RS ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3725 731169483150 54045656786

6490 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದವಾಕ್ರ್ M.P ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 224 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2417 910313279464 00060010127794

6491 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋಕೆೋಶವ ದ್ದೋಕ್ಷಿತ್ ಬಿನ್ ಚನಿಕೆೋಶವ ದ್ದೋಕ್ಷಿತ್ ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 59/2,56/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.1316 787217188499 2562500100461701

6492 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ M.G ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪಗ್ೌಡ ಮುಳಿಕೆರ ನಿಧಿಗ II 12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.1805 876960373080 2562500100323201

6493 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 167 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3467 817059751242 520291017123637

6494 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಮಾಸಿುಗ್ೌಡ.A ಬಿನ್ ಅಂಕೆೋಗ್ೌಡ ಉಂಬಳೆೋಬೈಲು ನಿಧಿಗ II 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.2924 68868143144 10852100002965

6495 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ.V ಬಿನ್ ರ್ೋದ್ಮ ತಿಯ.V.N ಹುರುಳಿಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 20/*,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.4865 351920239534 0521101066707

6496 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅವಿನಾಶ್.D.C ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ D.R ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 134RS/1,150RS/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.1812 285454212437 9042500100393901

6497 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತೋಜಸಿವ D.C.N ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ D.R ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 124RS,137RS,136RS ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3725 951672874683 9042500100357601

6498 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಪಪ S ಬಿನ್ ಶ್ೋನಪಪ ಚತರಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2629 833914844269 19002200074928

6499 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋನಪಪ ಶಟಿಟ ಚತರಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 1/Block 12 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3175 661544174715 64134148268

6500 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ K.S ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸಂಗ್ಾಯನಾಯಕ ಚತರಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 1/P4,8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2187 277489150934 09240100005649

6501 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಗಗಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ ರನಾಯಕ ಚತರಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 1/Block13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3986 508713664675 10804100012584

6502 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾವಮಿ ಚತರಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2506 801384063434 09240100005655

6503 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ ಹೆ ಯ್ನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 19/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.26 0.1080 332517008773 0521108061642

6504 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೈರಪಪ M.D ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಸೋವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 119/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.1920 451449466522 64135079379

6505 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಸಡಿಡಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3500 215936909671 10951101002315

6506 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಕಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ I 70 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3567 556396642504 2907101014091

6507 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ S ಕೆ ೋಂ ಸುರೋಶ್ M.S ಕೆ ೋಟೆಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 52/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3645 428293081718 54004721518

6508 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜಪಪ ಪುಗಟೆಕೆ ಪಪ (ಬ) ಹಾನಯಹಳಿಿ 19/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.3720 214375739116 0102500100571401

6509 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ಚಾರಿ ಬಿನ್ ಯಂಕಾಚಾರಿ ದ ಡಡಮತಿಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 40/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.1658 530586734180 10816100004485

6510 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷೋಕ ಅಬುಿಲ್ ಮುನಾಫ ಬಿನ್ ಮಾಹಿಗಿನಿೋಬ್ ದೋವಬಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 45/2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2388 722388111614 107701011000706

6511 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಪಪ C.M ಬಿನ್ ಮುತುಪಪ ಚನಿಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.1788 337585323785 4221101001012

6512 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶ್ರೋ S.T  ಕೆ ೋಂ ಉಮೋಶಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹಾನಯಹಳಿಿ 16/3 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಟೆ ೋಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.40 0.3050 923861374937 64156425907

6513 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ M.S ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ M ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.6520 683353331501 520101018530717

6514 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ K ಬಿನ್ ಕ್ನಕ ಮಂಜಪಪ ಪುಗಟೆಕೆ ಪಪ (ಬ) ಹಾನಯಹಳಿಿ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3380 388510978741 10951101002306

6515 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ S B ಬಿನ್ ಭಟಟನಾಯಕ ಮಲೋಶಂಕ್ರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 6/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3135 648755024684 10816100004260

6516 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶಪಪ G ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ J ವಿೋರಣಣನಬನವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 108/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2065 990478416068 107701011002441

6517 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಹೆ ಯ್ನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 19/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2000 861885806543 0521108061643

6518 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ದ್ಾಸರಹಟಿಟ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಹೆ ಯ್ನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 62/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3520 200227638588 520101018593638



6519 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮೊೋಯಜ್ಜರಾವ್ D ಬಿನ್ ಕ್ಡೆೋಮನೆ ದ್ುರಗ ೋಜಪಪ ಕೆಸವಿನಕ್ಟೆಟ ಹಾನಯಹಳಿಿ 79/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1915 728943178538 107701010006712

6520 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ನಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಲಲನಾಯಕ ಮಲೋಶಂಕ್ರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 7 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2375 482464324176 8302

6521 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ K ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ K ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 5/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.2120 483945966328 107701011001103

6522 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ M ಪುರದ್ಾಳು ಕ್ಸಬಾ I 1/BL2AP ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2585 697591895104 520191043137632

6523 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಯಯ H.P ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 89 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.81 0.2800 800106540486 2907101013717

6524 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುರಾಜ B.R ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.28 0.1412 278397426676 7322500100138901

6525 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಮುದ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4499 775658008316 3909538395-8

6526 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ತ್ಾಯಜವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.1275 322295448106 107701011001122

6527 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ಡಡಹೆ ನೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಹೆ ನಿವಿಲ ನಿಧಿಗ I 114 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.04 0.1917 344399399817 64132001496

6528 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ U G ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ ಹರಿಗ ನಿಧಿಗ I
164/4,162/3c,p2,159/1,15

9/2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.6280 954243112722 54011993006

6529 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ುಿವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯಯ ಬಿದ್ರ ನಿಧಿಗ I 88/3B2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.3194 706889110786 64139423525

6530 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಕ್ಕಸಿದ್ಿಯಯ ಕೆ ಲಯಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 2/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.2560 376606297182 64175391281

6531 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಚಕೆಕಗ್ೌಡ ಸಂತಕ್ಡ ರು ನಿಧಿಗ I 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2140 411603574738 64051696589

6532 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ M.G. ಬಿನ್ ಜಯಣಣ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 51/1,51/2,52/3,51/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3769 944860915516 64070550251

6533 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧುಕ್ುಮಾರ್ M.J. ಬಿನ್ ಜಯಣಣ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 52/2,52/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3294 622946584287 7242500101092501

6534 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ U G ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ ಹರಿಗ ನಿಧಿಗ I 164/1,164/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.80 0.5650 207898676049 54011999950

6535 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಂತರಾಮ್ D.R. ಬಿನ್ ದ್ದವಾಕ್ರ ಶಟಿಟ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 100/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3765 382651528481 5192500100064001

6536 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವರಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಅನಂತರಾಮ್ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 100/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 3.00 0.6816 250168250732 5192500102207601

6537 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪವನ್ S.A. ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಮ್ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 100/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1770 50100208927041

6538 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಾಮನ ಶಟಿಟ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2451 561811260751 389402010002636

6539 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ H.C ಬಿನ್ ಚನಿಬಸವನಾಯಕ ಪುರದ್ಾಳು ಕ್ಸಬಾ I 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.1270 658826082310 3066101006586

6540 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖ K ಬಿನ್ ಕ್ರನಾಯಕ ಪುರದ್ಾಳು ಕ್ಸಬಾ I 1/Block ,1B95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.51 0.2100 742802343228 37972182286

6541 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ M H ಹರಿಗ ನಿಧಿಗ I 171/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.2885 886144500659 54004696239

6542 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ B.T. ಬಿನ್ ತ್ಾತೋಶವರಪಪ ಹರಿಗ ನಿಧಿಗ I 171/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.2885 869500219766 0534101009481

6543 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯಕ ಮಲೋಶಂಕ್ರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 7 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 0.5470 396185422789 10816100003807

6544 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋತ್ಾ ಕೆ ೋ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ H G ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 68197 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3643 0561108016882

6545 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ C.H ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 97/p15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2763 975999632746 0561101007783

6546 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ C H ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 97/p14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2763 986589278802 19002200023956

6547 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 92/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.2944 501192795310 54019811101

6548 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಯಯ ಹುಬಬನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.1730 219408217424 19102200055020

6549 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಾರಾಬಾಯಿ K. ಕೆ ಂ ಸಜಿನರಾವ್ ಅಬಬಲಗರ ಹೆ ಳಲ ರು I 42/3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.2319 536875993653 54056881072

6550 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಪಪ ಕೆ ೋಂ ಜಯದೋವಪಪ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 72/4 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.2278 698699424179 107701050000049

6551 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಚದ್ಾನಂದ್ ಬಾಬಾಜ್ಜ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣರಾವ್ C ಕ್ಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ I 98 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1 0.60 0.4595 765327258654 090601000007929

6552 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಸಿದಿೋಶವರಪಪ ಯಡವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.62 0.5810 972066427219 33602546882

6553 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ P ಹಾರ ೋಬನವಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2555 788961828072 0521119000039

6554 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣಸಿದ್ಿಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪಯಯ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 89/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3420 409023986841 4083101003089

6555 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಲಯಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 64/1,68/2,69/3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1760 672474384236 389402010012910

6556 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ G.S. ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಪಾಟೆೋಲ್ ಸ ಲೋಬೈಲು ನಿಧಿಗ I 4/1,4/2,5,111,7 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 4.50 0.6011 254984796769 7052500101044901

6557 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ ಕೆ ಲಯಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.22 0.1095 865567623721 389402010011250

6558 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶಪಪ H.S. ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 56/1p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.2340 558148997612 0561101012888

6559 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಕಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ I 70 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1983 2907101014091

6560 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮನಾರಾಯಣ್ S.A. ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಮ್ D.R. ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 100/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1770 00651930006764

6561 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿರೋತಮ್ S.A. ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಮ್ D.R ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 100/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1770 886872639073 843210110001258

6562 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಪುರಲ ನಿಧಿಗ I 145/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1753 968211503687 0521101037882

6563 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುಸುಂನಾಯಕ ಸ ಡ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 25 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1850 289332436796 0102500101263801

6564 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಧಮೊೋಯಜ್ಜರಾವ್ ಅಡಗಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 11 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2900 818045370178 0102500100698401

6565 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ G.ಬಿನ್ ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 148 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.1746 708222660599 0561101013124

6566 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೈಲಾರಪಪ P ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 142/2,142/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.2109 331873167039 0561101000020

6567 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಜ್ಜೋರ್ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಖಾಸಿೋಮ್ ಸಾಬ್ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 72/6 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2438 303910517771 000600101039609

6568 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಪುರದ್ಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 23/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.2718 793821342710 0561101010293

6569 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ T ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 127/7,122/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.2174 770407228893 64019252533

6570 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಡೆೋಶಪಪ K.B. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 126/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3232 767671033440 0090601000011519

6571 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಯಯ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 18/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.1951 407729427080 4222101001921

6572 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹಂಚನಮನೆ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3039 904737402576 0561101008743

6573 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ೈಬುನಿಿೋಸಾ ಕೆ ೋಂ ಮಹಮಮದ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಗುಡುರಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು II 13/1P3 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1395 242925086677 3795101002198

6574 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮಮದ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮೋರಾಸಾಬ್ ಗುಡುರಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು II 13/1P4 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1728 711224119643 3795101003062

6575 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ.ಬಿ ಸದ್ಾಶ್ವಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 144/4,143/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.1663 351235541927 64105170150

6576 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಎಂ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 62/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5010 911577601533 0561101017918

6577 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಕೆ ಚಕ್ಕಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.84 0.3048 526177861434 19102200068587

6578 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 59/3,59/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.2986 643818745622 0428104000141529

6579 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 98/2,122/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.2295 594220882103 107701011000311

6580 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 168/12B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.3092 222445663729 50359349451

6581 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುಡಡದ್ಮಲಲಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 142/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.3094 310746636795 13726

6582 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ರಸಿೋದ್ ಬಿನ್ ರಜಾಕ ಸಾಬ್ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 133/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.12 0.3518 333609694332 50430136870

6583 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ .ಬಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 160/6,123 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.2638 878519607186 50378321251

6584 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜ್ಜೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಯಯ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 20 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3544 301580130068 0561119017439

6585 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಡಡಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಕಾಟಿೋಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು II 95/2,95/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.33 0.4164 566960752590 54057647268

6586 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಕಾಟಿೋಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು II 125/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.1877 613849566642 5396108000243

6587 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 41,38/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.58 0.4947 899263173108 845010100005474

6588 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮಮ ಹೆಚ್.ಕೆ ಕೆ ೋಂ ರಮೋಶ ಎಂ ಕ್ ಡಿಲ ಹೆ ಳಲ ರು II 195/1,195/7 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.25 0.2231 790811652975 845010100007487

6589 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಟಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.38 0.4334 654671867909 0561101007253

6590 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಆರ್.ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ರಮೋಶ್ ಚಕ್ ಲಡಿಲ ಹೆ ಳಲ ರು II 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.24 0.3883 404271798619 845010110008005

6591 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ರುಕಾಮಂಗದ್ರಾಜ್ ಅರಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಗರಿರಾಜ ತರಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 8/1,8/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.6262 347242226927 845010100003896

6592 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಪಪ ಆರ್.ಡಿ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3430 533299348385 0561101011594

6593 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಎಸ್.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಸ ೋಮಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 18/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.20 0.0622 690046332231 0428104000121149

6594 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ುಗ ೋಯಜಪಪ ಕೆಸವಿನಕ್ಟೆಟ ಹಾನಯಹಳಿಿ 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.2199 539116430953 107701051000956

6595 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೈಲಜ ಕೆ ೋಂ ಪರಮೋಶವರಯಯ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 25/3B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1810 412416602696 64080887658

6596 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ದ ಡಡಮತಿಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 1/7,1/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.81 0.2815 580539519253 0102500100838701

6597 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಸ ಡ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 16,46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2990 5852500100069001

6598 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿ.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಬಡಿಯಪಪ ಬಿಲುಗಣ್ ಹಾನಯಹಳಿಿ 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3500 886186421849 10816100002886

6599 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಜಟಟನಾಯಕ ಸ ಡ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2138 773019043392 5852500100102301

6600 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಭಟಟ ಡಿ ಬಿನ್ ಕಾಡಭಟಟ ಪುರಲ ನಿಧಿಗ I 155/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2353 555680514933 0521101024830

6601 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಜ್ಜ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಬಸಪಪ ಎಸ್.ಬಿ ಮಾದೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 4/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4235 0102500100260301

6602 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಬಿ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಮೋಲನಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 122/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.2387 768240814522 520101018556333



6603 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 59/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.3019 643818745622 0428104000141529

6604 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಬಿಲುಗಣ್ ಹಾನಯಹಳಿಿ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2176 764773324115 0102500100836601

6605 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಸಿು ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 62/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.12 0.2864 796626536605 0561101001878

6606 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಪಪ ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 77/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.2873 386772999650 0561108015726

6607 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿದಿೋಶವರಪಪ ಯಡವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.2725 867972420760 107701051000992

6608 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಹಿತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಯಣಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 146/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.40 0.3390 0561101007909

6609 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಾಯತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಪಪ ಬಿ.ಆರ್ ಜ್.ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.21 0.1065 981006702957 5396108000589

6610 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಆರ್.ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಜ್.ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 125/4,74/1P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2000 233226152077 5396108001397

6611 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಪಿ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 70/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.45 0.4044 788695347010 0428104000079657

6612 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕ್ಲಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1734 542663757830 0561101000033

6613 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಹಿತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಯಣಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 6/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.4084 824608703313 0561101007909

6614 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘು ಪಿ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಪಿ.ಎನ್ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 163/1,121 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2975 547643942848 0561101008668

6615 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2310 785727721698 0561101006774

6616 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 84/1,84/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.1674 204673824537 13072191018335

6617 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪನಾಯಕ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 4/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.51 0.2466 19192250004852

6618 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ ಡಿಲ ಹೆ ಳಲ ರು II 156 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.26 0.3945 949874884996 3082500101638801

6619 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶವನಾರ್ ಕೆ.ಎನ್.ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಪಪ ಬೋಡರ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 135/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.2188 090601000008169

6620 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ .ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಹಾರ ೋಬನವಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 193/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.1600 545605073229 0521101049235

6621 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿಪಿನ್ ಚಂದ್ರ ಎ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹಾಲೋಶಪಪ ಎ.ಎಸ್ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.1420 0102500100227901

6622 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕೆ.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3524 50380381034

6623 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜ್ೋಗ್ೌಡ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಆಯನ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 282 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1990 930052200528 4221101000464

6624 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶಪಪ ಜ್ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ.ಜ್ಜ ಬನಿಿಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1867 465820295262 64049951884

6625 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಮತ ಸಿ.ಎಸ್ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವನಂದ್ಯಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 107/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5025 259413905991 520101012167890

6626 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರನಾರ್ ಎಂ.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಎಂ.ಜ್ಜ ಬೋಡರ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 105/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.22 0.0698 304027407663 4837101000345

6627 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 70/13,22/5,71/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3290 309516296462 1318155000051333

6628 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾಳಿಗೋರ ಮಂಜಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 70/14,70/7,34/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.2965 818247067670 0561101009826

6629 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಎಂ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 38/6,81/1,21/13,21/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.4083 395872941655 0561101012894

6630 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಲಲಪಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಚಕ್ಕಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.1123 938379478984 19102200101075

6631 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾಳಿಗೋರ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 71/7,72/1,70/15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.39 0.4366 520141320908 30992381957

6632 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾಳಿಗೋರ ಮಂಜಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 70/12,68/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.3612 909039103372 2437101001333

6633 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಪಿ.ಡಿ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಪುಗಟೆಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 62/1,62/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.2580 337701117435 64132681696

6634 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 133/1,133/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.4080 733576831205 0561101018295

6635 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಹರಿಶಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಕಕನಕ್ಲಮಠ ನಿಧಿಗ I 10/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2866 963332142663 0521101050744

6636 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತೋವರಚಟಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ II 16/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1976 772721505077 1820101012051

6637 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಸಾುಕ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಹಫೋಜ್ ಕೆ ಲಯಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.53 0.7520 255040849052 08391530001755

6638 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 43/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2945 613724477144 0872101015009

6639 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜನಾದ್ಯನ್ ಬಿನ್ ಮಾಧವನಾಯಕ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2229 330334131575 09240100005678

6640 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋನಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.5153 573776701120 000600101063524

6641 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ದ್ಾಸನಾಯಕ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3199 562838946506 64003874628

6642 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಲಲಪಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 17/1,17/P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.4880 621934915839 19002200069793

6643 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ಚತರಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 7 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2190 611043456303 19002200075022

6644 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಜ್ಜ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಡವಿೋರಪಪ ಜ್.ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 94/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.2308 497476091916 0561101017988

6645 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಪ್ೋಂದ್ರ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಣಣ ಜ್.ಬಿೋರನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 9/P1, 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.18 0.3706 793961674474 5396101000031

6646 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಉಮೋಶಪಪ ಜ್ಜ.ಸಿ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 68/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.07 0.3360 976516954378 0561101010431

6647 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನಿಪಪ ಸಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 266 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.1113 518776236

6648 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾಲಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 160/5 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.2644 963847889539 056111914976

6649 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ ಸ ೋಮಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3599 963373540164 0561101009886

6650 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದ್ದಬಸಪಪ H C ಬಿನ್ ಚನಿಪಪ H ಮೋಲನಹಸನವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 87 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3470 753743154978 19002010021487

6651 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ M.A ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2030 952213226782 3795101003527

6652 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನಿಬಸವನಾಯಕ ಸಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 61 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.1850 699512042122 19102200004319

6653 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಕ್ರ P Y ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ಪುರಲ ನಿಧಿಗ I 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3290 469196979377 19272010022921

6654 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಲಕೆೋಶ್ Y P ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ ವರಪಪ K ಬಕಕನಕ್ಲಮಠ ನಿಧಿಗ I 117/2, 117/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.6350 437206071829 0521101044042

6655 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಡದ್ಪಪ D.N ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಸ ೋಮಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.1626 352423257456 19102200027473

6656 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ M.K ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಾನಾಯಕ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 167 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3665 559342783046 54045622871

6657 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗದ್ದಗೋಶಪಪ H.R ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.1935 488782142607 7322500102711701

6658 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ನಿಂಗಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 96/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3000 372910611584 056110106779

6659 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರುದ್ರಮಮ A.S ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಪಪ A .V ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 137/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.3100 547646077917 0561101013115

6660 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನಿವಿೋರಪಪ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 11/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3319 850339492815 0561101009060

6661 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೋತನ್ B.S ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ B ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.2974 303302063490 1820101015931

6662 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಡಡನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯನಾಯಕ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 167 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3199 739038016889 54045620567

6663 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪರಹಾಲದ್ ದ್ಾಯವನಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 101/5 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.1660 290455553578 10951101008869

6664 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ H ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3760 454413485026 3795101003980

6665 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿದ್ಿಪಪ ದ್ಾಯವನಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 5/3 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2837 220115294345 4221101002366

6666 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮುಯಗಂ T ಬಿನ್ ತಂಗರ್ೋಲು ಒಡೆಯರ್ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ II 285 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2300 755783858976 3795101003110

6667 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದನಕ್ರ್ V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ H ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135, 198/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2140 996090334314 3795101000664

6668 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದನಮಣ್ ಕೆ ೋಂ ರೋವಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.2960 781280390379 3795101000593

6669 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರ V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 95,135 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.4080 576342133091 3795101000811

6670 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಸ ುರಿ ಕೆ ೋಂ ಅಮುಯಗಂ T ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.80 0.3439 235200247180 389402010016569

6671 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ G.N ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 110/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.52 0.1713 206184084107 0561101008616

6672 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬನಕ್ಪಪ H.C ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 28/2,28/3,28/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3769 213515768769 0561101011588

6673 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ B ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3015 444016515574 0561101008389

6674 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ G.S ಬಿನ್ ಗುತಯಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 86 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2020 568196033073 0561101005060

6675 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮಂಡಘಟಟ ಕ್ುಂಸಿ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.2421 605839136035 5852500100086601

6676 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ G.R ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ G ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1647 385786286979 095410100030035

6677 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ದ್ಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ದ್ಲಾಲ್ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3579 910795709464 0872285000287

6678 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ T.K ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 45/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2161 222617557567 000600101065685

6679 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಡದ್ಪಪ D.N ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಕೆಂಪಿನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 44/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.2307 352423257456 19102200027473

6680 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ H.C ಬಿನ್ ಚನಿಪಪ H ಮೋಲನಹಸನವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 87/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3470 848359188863 64045839639

6681 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ K ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಸ ೋಮಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 38/1, 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.3026 871866522950 19102200073055

6682 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 13/5 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.1523 513576292232 0561101008597

6683 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ H.C ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 44/4, 44/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.2075 698908481829 0561101010642

6684 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 43/1,44/8,44/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.2899 983755191608 0561101000342

6685 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ G.B ಬಿನ್ ಬಸಪಪ G ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 38, 13/2, 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.4240 862917427408 62055572950

6686 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ S.G ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 113/2,5/6,5/7,5/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.2866 810144409242 30259132643

6687 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ M.P ಬಿನ್ ಪಟೆೋಲ್ ಹುಚಚಪಪ ಮಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 105/1,5/1,6, 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.97 0.6188 421943351907 0521101038147

6688 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರೋವಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 19/4 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.1522 452028737634 0561108015816

6689 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ G.R ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 45, 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1647 668341182747 056110811970



6690 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 64/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2635 573182123723 000600101032880

6691 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರಣಪಪ G.C ಬಿನ್ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 89/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1873 274406055963 10867101015939

6692 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪರಭಾಕ್ರ್ P.Y ಪುರಲ ನಿಧಿಗ I 71/2A, 72/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3160 639702688021 19272010023547

6693 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ S.G ಬಿನ್ ಗಡಲಯಯ S.G ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.1866 479375586012 19002010039914

6694 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸನಿ K.R ಬಿನ್ ರೋವಣಣ K V ಮಂಡಿಲ ಕ್ಸಬಾ I 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.2585 360761201879 520101071406588

6695 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಾದ್ K.R ಬಿನ್ ರೋವಣಣ K.V ಮಂಡಿಲ ಕ್ಸಬಾ I 43/1, 87/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.3199 798464238886 520101071406502

6696 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ M ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ A ಚತರಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2989 707769986222 19002200088391

6697 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮೃತ್ B.P ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ B ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 130/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 4.12 1.5115 743770772475 54057646413

6698 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ B ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ B ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.4266 334847379341 54057647531

6699 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಡಡನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯನಾಯಕ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 167 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3664 739038016889 54045620567

6700 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ S.P ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ರಾಗಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 32, 36/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.2307 5852500100022701

6701 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅತಿಕಾ ಬಿೋ ಕೆ ೋಂ ನಜ್ಜೋರ್ ಸಾಬ್ ಇಸಾರಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 4/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4180 848564023180 10804100013926

6702 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರಾಜು K.P ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ K.P ಕೆ ನಗವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.25 0.0875 906180859338 30474008111

6703 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಪಪ ಚನಿಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 66 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.4780 997312976428 0102500100845701

6704 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಮದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದಿೋಶವರಪಪ ಯಡವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3070 254065997290 518771216

6705 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶೋಖರಪಪ ಶ್ರಿಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 18/2P1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.2942 570316355925 10816100001699

6706 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುಿಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ದ್ವಪಲ್ ಸಾಬ್ ಕೆಸವಿನಕ್ಟೆಟ ಹಾನಯಹಳಿಿ 13/1, 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.3219 277359579554 4221101004018

6707 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರಾಜು K.P ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ K.P ಕೆ ನಗವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.1960 906180859338 30474008111

6708 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಷಾ G M ಕೆ ೋಂ ವಿಶವನಾರ್ H.S ಯಡವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 48/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.1375 472962230321 0524101037249

6709 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ಚಟಿಟಹಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 33 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.3369 548361262948 0102500100827401

6710 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಟರಾಜ್ P.H ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ H

Shiva Irrigation
ಗ ೋವಿಂದ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ I 56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.25 0.5846 697620458596 3472261000197

6711 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ

SRM Plastochem Pvt Ltd
ಮುದ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 61, 62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.75 1.1271 953121068670 01450500000087

6712 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ತ್ಾವಯಯನಾಯಕ ದ್ುಮಮಳಿಿ ನಿಧಿಗ I
89,111/1,7/2BP, 7/2B, 

7/2AP
SC ಅಡಿಕೆ 1 2.40 0.7030 586912145031 212000101006375

6713 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ್ಕ ಮಲವಗ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 40/1,42/P4, 42/P2 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.72 0.5400 567104348703 64165420895

6714 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೋಮಲನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 62 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4023 202361658748 50406149289

6715 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಕಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಭ ೋಜಾಯನಾಯಕ ಅನೆೋಸರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 22 SC ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3238 842636841727 10951101030789

6716 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿೋತ್ಾರಾಮನಾಯಕ ಕೆ ಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 30/3 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1962 876937259122 0102500100513101

6717 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವನಾಯಕ ಬಿನ್ ರ ಪಲನಾಯಕ ಸಿದ್ಾಿಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 3/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2020 254247156012 10951101011331

6718 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬದ್ಾಯನಾಯಕ ವಿೋರಣಣನಬನವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 78 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.3123 228042867721 10951101032884

6719 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ ಅನೆೋಸರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 9/3 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.2453 888224633269 0102500100337601

6720 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ ಡಡಕಾಳಯನಾಯಕ ಆಯನ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 123 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2614 290857355199 0102500100450701

6721 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣತಿಮಮಭ ೋವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಭ ೋವಿ ಮುದ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 73 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3205 497403558835 37238942563

6722 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಣಸ ೋಡು ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಬಿಲುಗವಡೆಯರಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 28 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.08 0.3517 717962847088 10816100003472

6723 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಘನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಚಚನಾಯಕ ಆನೆೋಸರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 8/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2015 295198365772 4221101000225

6724 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬದ್ದಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಯಡವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 133/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2411 683620751955 50411780627

6725 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಂಜುಳ ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಭೋಮಾನಾಯಕ

Shiva Irrigation
ಅನೆೋಸರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 12 SC ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.3593 376637459308 3472261000197

6726 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಪಪ

Shiva Irrigation
ಗ ೋವಿಂದ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ I 15/1, 15/4 SC ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4400 998128082416 3472261000197

6727 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸಿದ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿದ್ಿಪಪ

Shiva Irrigation
ದ ಡಡಮತಿಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 16 SC ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2959 849010594699 3472261000197

6728 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಭೋಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ರೋವಾಯನಾಯಕ
SRM Plastochem Pvt Ltd

ಯಲವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 22, 49 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.11 0.5180 801549682862 01450500000087

6729 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಗಂಗ್ಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋವಾಲನಾಯಕ
SRM Plastochem Pvt Ltd

ಯಲವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 7 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3950 676751784789 01450500000087

6730 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ B.H ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ

SRM Plastochem Pvt Ltd
ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹಾನಯಹಳಿಿ 32/2A SC ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 1 0.40 0.4534 775573349574 01450500000087

6731 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾವಮಿ ಕ್ ಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 42 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.5675 500960125688 10816100001383

6732 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭು K ಬಿನ್ ಕ್ಣಣಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 26,27 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2030 840609044943 3795101002803

6733 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 52 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2417 433342115691 4083101001632

6734 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ S.B. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲುಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II 21 SC ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.4534 912038085269 4083101000009

6735 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ M ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಬಳಗಲು ಹೆ ಳಲ ರು II 90/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2630 433284666147 5396101000575

6736 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ K.S ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 43/3 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4206 887428245854 0561101006661

6737 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮನಾಯಕ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 84/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.5000 592086151433 4083108002112

6738 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಡಲಪಪ A.K ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಬಳಗಲು ಹೆ ಳಲ ರು II 113/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2020 611923112526 5396108001578

6739 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 19/1A SC,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.4980 3472261000197

6740 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ S.A ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 56/4 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2000 285739363854 30208406923

6741 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುನಿೋತ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಸಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ುಂಸಿ 64/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1887 321461218264 5852500100136201

6742 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯಕ ಕ್ ಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.3609 238167436609 10816100002917

6743 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಶಟಿಟ ಸ ಡ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 11 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3573 948713273537 5852500100063501

6744 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಡಲಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಬಳಗಲು ಹೆ ಳಲ ರು II 112 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.1015 332523805011 2907101001455

6745 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಪಪ D.K. ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.2617 901657606206 0561101014846

6746 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ B.M. ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ದ್ಾಯವನಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1393 549933063921 0102500100438601

6747 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ N.M. ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ನಿಧಿಗ ನಿಧಿಗ I 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2930 855293265441 64104687942

6748 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಯಯ H.M.ಬಿನ್ ಬಸಯಯ ಬಳಗಲು ಹೆ ಳಲ ರು II 5,4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.84 0.2767 827850624361 5396108000343

6749 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶ H.G. ಬಿನ್ ಗಡಲಬಸಪಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 15/2,15/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.23 0.3460 430320831094 2907101000991

6750 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತ ೋಷ್ H.G. ಬಿನ್ ಗಡಲಬಸಪಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 15/4,112/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2437 958879602227 2907101010295

6751 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಯೋಗೋಶಪಪ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 72/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3607 743116837194 10816100006439

6752 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ M.V ಬಿನ್ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 142/1C, 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.92 0.5008 500462224078 0561101011465

6753 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕ್ುಂತಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 144/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3629 766209379749 0561101012455

6754 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ B.R ಬಿನ್ ರಾಜು B ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿಧಿಗ I 120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.1720 579296210364 4837101007050

6755 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶ H.C ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ H.G ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.1553 635391401328 090601000008902

6756 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಪಪ B.K ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯನಾಯಕ ಚತರಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3722 332732105510 09240100005723

6757 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗ್ಾನಾಯಕ ಚತರಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 1/P2, 7, 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.7106 202673471326 095410011010516

6758 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿೋಶ್ B.P ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡ ಜಾವಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 19, 20, 156/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.05 0.3430 269555686439 54004711328

6759 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ V.H ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 23/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.1515 610740561973 5396101000243

6760 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶಪಪ.S ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ ಚಟಿಟಹಾಳು ಹಾನಯಹಳಿಿ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3090 890931906741 10816100000915

6761 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣಣ ಮಂಜಪಪ ನಿದ್ದಗ ನಿಧಿಗ I 26/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 26/1 0.2240 399560490261 64206041073

6762 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ವಿಜಯಕ್ಯಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ
SRM Plastochem Pvt Ltd

ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿಧಿಗ I 149158 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.4300 481019283191 01450500000087

6763 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾಗರಾಜ G.C. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ

Netafim irrigation india Pvt ltd
ಈಚವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ I 4/6,4/7,4/4,4/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3813 301398027024 NILIN4055

6764 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಲತ್ಾ G.C. ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಕ್ಪಪ

Netafim irrigation india Pvt ltd
ಈಚವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ I 4/1,4/5 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2666 603727438030 NILIN4055



6765 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ವರಾಜ G.C ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ G.V

Netafim irrigation india Pvt ltd
ಈಚವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ I 4/2, 4/3, 4/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2345 621089841917 NILIN4055

6766 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಸೋವಾಯನಾಯಕ ಇಸಾರಪುರ (ಬ) ಹಾನಯಹಳಿಿ 42/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5780 107701010007257

6767 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 96/VS16 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.94 0.3097 10967101023813

6768 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಶಾಯಮನಾಯಕ ಲಕ್ಷಿಮೋಪುರ ನಿಧಿಗ II 144/VS24 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.2767 346800101000936

6769 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಚ್. ಕ್ುಸುಕರು ನಿಧಿಗ II 98/4 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1970 520101071462641

6770 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 204/P SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1770 736170497783 19192250015620

6771 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಈಶವರಪಪ A.K ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ

Shiva Irrigation
ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 46 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2413 472661752168 3472261000197

6772 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿೋಕಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಬಾಬಾನಾಯಕ

Shiva Irrigation
ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 11/2P SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3367 3472261000197

6773 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಮಂಡಘಟಟ ಕ್ುಂಸಿ 120/1, 120/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.1289 482227056587 0102500100320801

6774 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ಚಕ್ಕಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 25/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.2013 706690524844 19102210007512

6775 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಚಕ್ಕಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.1881 619062339047 19102200028195

6776 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ K.G ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ ಬಾಳೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 187/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.1279 220824928896 19102250001421

6777 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಈಶವರ ಚನಿಮನೆ ಕ್ುಂಸಿ 12/2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2534 447184774585 109511015018

6778 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗಧಿೋಶ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಕೆ ಹಾರ ೋಬನವಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 72/6, 72/4, 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3607 203834233115 19002010021771

6779 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಯಗಟಪಪ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 6/10, 6/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.4773 838621388251 0561101004524

6780 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಯಗಟಪಪ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 6/11, 6/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.52 0.4770 883785128009 0561101004631

6781 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗನಾರ್ ಎಸ್. ಬಿಲುಲವಡೆಯರಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2635 561496126950 10816100002762

6782 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಆರ್. ಕೆ ೋಂ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿ.ಕೆ ದೋವಕಾತಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ II 111 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.20 0.2249 5237108001305

6783 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದ್ದೋಪ್ ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಕ್ ಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 35/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2020 723921037535 33592708343

6784 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯಕ ಕ್ ಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 34/p5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.2724 624228950376 10816101001680

6785 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಧಮಯಪಪ ಚನಿಮನೆ ಕ್ುಂಸಿ 43/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.2412 996309154190 4221108000206

6786 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ A.K. ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ರಾಮನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 137 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2230 673623772647 107701011004453

6787 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ ಮಲೋಶಂಕ್ರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2720 553153071827 10816100002840

6788 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ಸಬಾ 2/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.1000 209688681503 0573101028562

6789 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಎಣೆಣಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 31/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.1020 749234399274 10518101016275

6790 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪನಾಯಕ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 86/5, 87/7, 87/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.18 0.1030 556975561663 132701010002802

6791 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪಗ್ೌಡ ಸಿಡಿಡಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 41/P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1079 892359299260 0062500100923301

6792 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿನಾಯಕ್ರಾವ್ ಅಬಸಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 80/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.1110 385557097510 54037018277

6793 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಹೆಚ್ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 97/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1110 348146253784 10518100003080

6794 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಶಾಯನುವಳಿಿ ಜಡೆ 19/2B ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.31 0.1247 876050748877 64174080695

6795 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ತಲ ಲರು ಆನವಟಿಟ 292/3 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1278 939245277231 4220101002096

6796 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಡಿ.ಜ್ಜ ಆಲಹಳಿಿ ಜಡೆ 86/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.1290 353249680920 0580101007640

6797 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಪಿ ಆರ್ ಸತಿೋಶ ಒಡೆಯರ್ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 124/P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.36 0.1292 567253159197 0580101003354

6798 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಗ್ೌಡ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 241 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.1300 871002832369 0580101016647

6799 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋಸಾಯಿಗ್ೌಡ ಟಿ ಎಮ್ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 241 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.1340 736201992140 1515101005070

6800 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ತವರತಪಪ ಆನವಟಿಟ 94/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.1370 378222420512 10835100002794

6801 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯುವರಾಜ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ಎನ್ ಎಣೆಣೋಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 38/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1380 809403091028 0062500101891101

6802 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶವಂತರಾಜ ನಿಸರಾಣ್ ಉಳವಿ 112/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.27 0.1380 930090302887 121401101000378

6803 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪವಿೋಯನ್ ಎಂ ಗಂಡಲ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 60/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.24 0.1410 589710325309 138201010004423

6804 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರೋಂದ್ರಕ್ುಮಾರ ತುಡಿನಿೋರು ಆನವಟಿಟ 43/8 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.22 0.1430 206689477779 35556994023

6805 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಕಾನಹಳಿಿ ಉಳವಿ 83/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.1460 286056956896 121401011002578

6806 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಬಿ ಕಾನಹಳಿಿ ಉಳವಿ 83/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.1460 970008741031 121401011000865

6807 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಮಮ ತಲ ಲರು ಆನವಟಿಟ 101/2B,101/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.1460 436210433031 10835101039780

6808 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಕೆ ೋಟೆಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 37/P2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1489 708338141000 32246201575

6809 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಸಿದ್ಿಲಂಗೋಶ್ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 49/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.1490 638022669226 0062500101402001

6810 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಬನ ಿರು ಆನವಟಿಟ 88/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1497 28944445048 0580101017951

6811 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ ಡಾಮಣ್ ಸಾರೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 227 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1525 806762441968 10969101025237

6812 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಹಿರಿಯಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 74/P3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.1526 237898767221 10827101006551

6813 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಹಿರಿಯಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 74/p1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.1526 566873779724 10827101001121

6814 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಂದ್ರ ತುಡಿನಿೋರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 43/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.24 0.1550 637030779098 35238652640

6815 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 332/2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.28 0.1560 549678846760 845210110002620

6816 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿವಿೋರಸಾವಮಿ ಹುರುಳಿ ಆನವಟಿಟ 221/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1569 681850229895 4220101003418

6817 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಡಿ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 207/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1610 963434219934 10518100000652

6818 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 12, 13/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1611 430965439040 32104743930

6819 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾವತಿ ಡಿ (ಪೌತಿ ಚಾಮರಾಜ ಡಿ ಬಿನ್ ಚನಿಪಪ ಡಿ) ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 61/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1613 496360527396 0062500101469601

6820 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾವತಿ ಡಿ ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 61/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1620 496360527396 0062500101469601

6821 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಣೆಣಗೋರಿ ಆನವಟಿಟ 104/4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.25 0.1630 453072652333 4767101001496

6822 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯದೋವಯಯ ಸಿ.ಎಮ್ ಕ್ವಡಿ ಉಳವಿ 58 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.1640 933693762935 10916101005765

6823 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಜರತ್ ಆಲೋ ಸಾಬ್ ತವರತಪಪ ಆನವಟಿಟ 38 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.1673 213732903440 30603444723

6824 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 199/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.1676 215913545509 0062500100189601

6825 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಚಕ್ಕಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 34 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1680 317826777626 0062500102505601

6826 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಗಂಗವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 27/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1712 699194626776 4767101001731

6827 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಬನ ಿರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 74 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1716 941882602172 1515101004412

6828 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 61/3, 63 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.1740 956530206680 0062500101258601

6829 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಎಂ ತ ರವಂದ್ ಆನವಟಿಟ 91/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1758 526488543968 10518100008158

6830 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಹೆಚ್.ಜ್ ತಲ ಲರು ಆನವಟಿಟ 299 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1760 547451744305 4220101004288

6831 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರಾಜ ವಿ ಒ ಕ್ಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 13 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1770 873452462839 32596647621

6832 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 66/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.1780 857535198980 31500558750

6833 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪರಾಜ್ ಹಿರಳೆ ಉಳವಿ 33/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.1800 386538694751 5403703221-3

6834 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಗ್ೌಡ ತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 84 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.1800 964328905906 32457015862

6835 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಣಣ ಹುರುಳಿ ಆನವಟಿಟ 129 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.1816 327189789992 35550334210

6836 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಿಯನ ಸಣಣಹುಡುಗಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 331/1P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1820 315544037117 132701010003902

6837 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಆಚಾರ್ ತ್ಾಳಗುಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 163/1P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1820 669524890508 132701010002645

6838 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ಯಾನೆ ಲಲತಮಮ ನಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 32/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.1822 789032963628 19042200039904

6839 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಬಿೋವುಲಾಲ ತವರತಪಪ ಆನವಟಿಟ 15/8 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.1825 960620735263 35152047832

6840 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 183 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1840 892534281731 10518100001809

6841 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹಿರಿಯಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 74/P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.1850 206816887664 040600101002663

6842 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಲಬೋಶವರ ತ ರವಂದ್ ಆನವಟಿಟ 83 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.1850 473724920398 0062500102880301

6843 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶಾಂತಗ್ೌಡ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 241 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.1850 686078167942 0580101011176

6844 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಗುಡುಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 69/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1857 398216525473 040600101005684

6845 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 173 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.31 0.1874 268231430835 0062500101122801

6846 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಕ್ಪಪ ಬಟಟದ್ಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 60 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1881 683835206248 10518100005838

6847 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಚಕ್ಕ ಇಡಗ ೋಡು ಆನವಟಿಟ 45 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.1890 409335979076 10835100002771



6848 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 44 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.1890 980053188385 10518100004723

6849 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಹೆಚ್.ಎಂ ಹುರುಳಿ ಆನವಟಿಟ 260/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.1900 269752424186 4220101002019

6850 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಸಾಬಾರ ಜಡೆ 28 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1900 304652983989 845210400003917

6851 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 38/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1900 366851755969 0062500102045601

6852 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿೋಶ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ಸಬಾ 49/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1907 965322998257 0573101025335

6853 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಂತ ಕೆ ಬಿ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 12 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1910 892075391638 0580101019008

6854 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶ ೋಧರಮಮ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 168, 161 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.1910 625540542530 0580101009086

6855 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ವೃತಿುಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 60/P1,72 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.1910 359357751970 417402010003754

6856 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಭಾರಂಗ ಆನವಟಿಟ 45/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1914 965862804315 4767108000175

6857 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಣಯಯ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 133 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1920 704117539445 0062500101396401

6858 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಎಂ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 41 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.17 0.1920 244939580798 35550334210

6859 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ತ ರವಂದ್ ಆನವಟಿಟ 227/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1930 631895195473 0062500102355101

6860 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬಿೋದ್ ಬೋಗಂ ಗುಂಜನ ರು ಕ್ಸಬಾ 30/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1930 405266637183 19042200130042

6861 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಹಾಲದ್ಪಪ ಆಲಹಳಿಿ ಜಡೆ 108/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.1934 561604830794 845210100003161

6862 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುನಾರ್ ಬಟಟದ್ಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 12/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1940 579076120268 520101235063531

6863 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದ್ದೋಪ ಎಸ್ ಎಂ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ಸಬಾ 2/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1950 616772002989 00000031387544348

6864 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಕ್ುಂಟಗಳಲ ಚಂದ್ರಗುತಿು 111/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1950 400511313897 10634100003264

6865 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಿ ಜಡೆ ಜಡೆ 57/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1950 591234325193 37978650920

6866 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆರಿಯಮಮ ಕೆ ಂಡಗಳಲ ಉಳವಿ 10/P2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1950 965449933507 0573101016784

6867 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಮ ವಿಠಲಾಪುರ ಆನವಟಿಟ 45 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1950 929022116511 34259674687

6868 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 41/8 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1950 400739749554 54058787362

6869 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ವಿಠಲಾಪುರ ಆನವಟಿಟ 5/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1950 392943701556 4220101002165

6870 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುತಯಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 333/P ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1958 298756185774 845210110001048

6871 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 97/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1960 995485010524 0062500102434401

6872 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 29 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1960 445225869507 0062500100898601

6873 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿಳವಾಣ್ ಕ್ಸಬಾ 26/P20 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.1960 860115631565 0573101031990

6874 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಡಡಪಪ ಮುಗ ರು ಆನವಟಿಟ 55/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1960 219979328125 32144320407

6875 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 66/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1980 650382991302 10518100002985

6876 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 70/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.71 0.1980 408371359502 0580101003086

6877 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಹುರುಳಿ ಆನವಟಿಟ 101/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1990 053744228806 4220108001778

6878 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಗಯಯ ಬಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 117/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2010 660998080562 4767101001289

6879 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿ ಸಾರಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 3/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.2021 588499364556 0573101032739

6880 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೃತುಯಂಜಯಗ್ೌಡ ಟಿ ಕ್ಂತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 57,59 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.2030 352558471463 0573101013663

6881 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣುಕ್ಮಮ ಸಂಭಾಪುರ ಜಡೆ 11 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2037 576028054259 1515108008325

6882 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಭಾರಂಗ ಆನವಟಿಟ 16/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2043 276195366101 4767101001445

6883 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 50 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2050 566876566353 10518100000766

6884 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 454/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2060 266160299535 10518100001123

6885 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೆ ೋಡಂಬಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 29 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2065 329118358479 54027190839

6886 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸನಗ್ೌಡ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 64 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2067 828364020508 10518100005485

6887 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೋಶಪಪ ಗಂಗವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 21 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2068 499976325114 10835100003313

6888 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಹೆಚ್ ಕೆ ೋಲಗುಣಸಿ ಕ್ಸಬಾ 111/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2079 246051160827 3758101004243

6889 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 84/P4 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2090 795644640598 0580101008843

6890 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಕ್ಮರ ರು ಜಡೆ 42/P1, 39/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2100 515646149757 1515101009410

6891 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಿಪಪ ಬಿಳಗಲ ಜಡೆ 19/1 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2100 304760180850 845210100000533

6892 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಾಯಪಪ ಎ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 141 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2105 583697871425 10969101050479

6893 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜ್ೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 172/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.2110 392270348907 845210110000791

6894 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ನೆಗವಾಡಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 116/1,136,122,204 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.2110 732763032692 0062500101296701

6895 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಪಪ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 63/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2120 753362634084 0580108013933

6896 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕಕೋರಪಪ ತವರತಪಪ ಆನವಟಿಟ 100 - ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2127 695468992775 10835100003362

6897 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಯಲವಾಳ ಆನವಟಿಟ 86 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.2130 565538161989 4767101000165

6898 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಮ ಗ ರು ಆನವಟಿಟ 56 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2130 712053284784 4220101001902

6899 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ.ಬಿ. ನಿಟಟಕಕ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 32/3, 54 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2140 580241388701 132701231001516

6900 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 143 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.2141 840851982361 4220101002613

6901 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 43 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2150 533262665539 0580101009428

6902 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ ಧರಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 61/1, 61/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2160 607791116175 00000037517394960

6903 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಖಜ್ಜಯಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 20/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2165 928206326533 121401010007113

6904 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 17/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.2165 418558633935 4220101001806

6905 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿಳವಾಣ್ ಕ್ಸಬಾ 26 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.62 0.2176 860115631565 0573101031990

6906 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಸಾವಧಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಚಂದ್ರಗುತಿು 18 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2180 250421389501 1515101011651

6907 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟರಾಜಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 78/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2180 437957977312 4220101000966

6908 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಬ ಮಮಸಿಯಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 9/1+5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.2190 321315557134 35550334210

6909 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕಪಪಗ್ೌಡ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 69 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2190 232661041936 520101056328040

6910 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಶಾಯನುವಳಿಿ ಜಡೆ 71/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.2190 412844166872 0580101010180

6911 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋದೋವಿ ಬಾಳಗ ೋಡು 10/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0..40 0.2190 832701319835 0573101031812

6912 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಯಯ ಕೆ.ಪಿ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 134/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2195 621402397212 4220101001714

6913 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ಮಂಗ್ಾಪುರ ಜಡೆ 3/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2200 509820211739 0580101009151

6914 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಚಪಪ ಕ್ ಳಗ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 91 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2210 975206261711 132701010004893

6915 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ ಹಾವಣಣರ್ ಬಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 10/3 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2227 611384779399 10835101012093

6916 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಮಮ ಜಂಬೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.2228 950472683951 54031946813

6917 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಎ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 63 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2230 566876566353 10518100000766

6918 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರ ಬಿ ವಿ ಬದ್ನಕ್ಟೆಟ ಉಳವಿ 67/1,130,132/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2230 230663324367 121401010002626

6919 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಮರ ರು ಜಡೆ 77 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2230 656495187454 0580101006711

6920 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 59 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2240 722960849961 0580101015827

6921 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶ್ೋಲಗ್ೌಡ ಗುಂಜನ ರು ಕ್ಸಬಾ 154 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.2251 282505633964 1515108008233

6922 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣಯಮಮ ಗೋರುಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 36/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2254 638659733146 64077271363

6923 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ್ಾ ಗಂಡಲ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 40/1P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2260 800333686642 19042200089126

6924 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಮಿಲಬಾಯಿ ತವರತಪಪ ಆನವಟಿಟ 17/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2260 226822136575 10835100006696

6925 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಟಿ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 60 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2270 805542789829 4220101000808

6926 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿತ್ಾ ಭಾರಂಗ ಆನವಟಿಟ 122/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2270 584105419660 107501011000505

6927 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ತ ರವಂದ್ ಆನವಟಿಟ 83 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2271 355425642348 0062500103002001

6928 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜ್ಜೋಜುದ್ದಿೋನ್ ಜಡೆ ಜಡೆ 108/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2280 708337168693 0580101006415

6929 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಎನ್.ಹೆಚ್ ನಿಸರಾಣ್ ಉಳವಿ 107/3, 108/P3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.2293 397597733308 10654101006843

6930 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಳಿರ್ಪಪಗ್ೌಡ ಯಲವಾಳ ಆನವಟಿಟ 131/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2298 920498636482 4767101000988

6931 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 44/2,45/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.2300 937838340425 10969101027271

6932 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 32 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.2300 484630123316 0580101012614

6933 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪ ಕೆ ಜ್ಜ ಹಿರೋಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 55/3 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2310 721840049924 35550334210

6934 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಯಮಪಪ ಕ್ರಿಯಣಣರ ಕ್ಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 141/4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2310 706078976280 4220101005188



6935 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ಿಪಪ ಕೆ ಜ್ಜ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 240/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.2320 499755915435 0062500101156601

6936 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಸಿಡಿಡಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 23/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2340 527356574536 132701011001752

6937 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಸಿಡಿಡಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 23/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2340 328614529948 132701011001755

6938 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಕ್ಣ ಣರು ಉಳವಿ 9/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2340 989692882604 0573101025496

6939 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ುಮ ಮರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 14 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2340 951358208564 520101056327443

6940 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಹರಳಿೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 132/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2340 927844993846 0580101009224

6941 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆರಿಯಪಪ ಕ್ಡಸ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 191 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2340 206701588287 19042200041077

6942 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಬಾರದ್ ಗುಡಡಪಪ ವಿಠಲಾಪುರ ಆನವಟಿಟ 42/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2340 804567152605 64148302951

6943 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 26/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2340 999242903733 0062500100852401

6944 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಬಾಪಟ್ ಅಬಸಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 80/P3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.2351 393084886953 0573101008583

6945 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಗಂಡಲ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 93/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.2360 862571189960 32450486124

6946 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಉಪಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 49,66,17/5 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.2360 619815933297 37575018501

6947 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಕೆ ೋಟೆಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 37/P2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.2370 708338141000 32246201575

6948 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಘರಾಜ್ ಶಾಂತಪುರ ಜಡೆ 15/5 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.2370 896455758720 2753118002434

6949 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಎಂ ಮನಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 109/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.2380 459046877869 0573101037464

6950 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ಹುರುಳಿಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 30/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2390 768612152156 31568922145

6951 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಲಗಂಜ್ಜ ಬಾಬು ಚಕ್ಕಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2400 377253000282 33822354009

6952 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪರಾಜ್ ಹಿರಳೆ ಉಳವಿ 32/1A, 18/3A2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.2400 386538694751 5403703221-3

6953 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶಗ್ೌಡ ಕೆ ರಕೆ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 114/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.94 0.2410 633736708105 132701010004597

6954 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಪತಿ ಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಬಿ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 8/2,2/3,41/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.2420 983759358519 121401010004580

6955 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾನಪಪ ಯಲವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 96/1, 117/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2420 554718745812 0573101014079

6956 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಆನವಟಿಟ 49 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2420 862732217186 0062500101330001

6957 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಕ್ಷಾಯಣಮಮ ಹಂಚ ಆನವಟಿಟ 169 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2428 462971766176 124401010006986

6958 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಕ್ರ ಕೆ.ಎಂ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 31 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2430 217010500607 7442500100089101

6959 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ತ್ಾಳಗುಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 127/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.2430 250145837779 132701010004996

6960 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶಾಂತಕ್ುಮಾರ  ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 7/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2440 378782886623 34857588823

6961 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ಟಿ ಎಂ ತಲಕಾಲುಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 3,4,5,58/6,123 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.41 0.2442 382303487771 10654100002963

6962 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜಮಮ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 158/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2448 211326585544 10518101016655

6963 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಪಪ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ಸಬಾ 31 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2458 631232619668 00070110001192

6964 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕೆ ಟಿ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 106 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2460 630736343116 0062500101255301

6965 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬ ಮಮಸಿಯಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 30/2A ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2460 214578573269 35550334210

6966 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 104/1,222 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.2460 465914509924 0580101009994

6967 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ ಕ್ಡಸ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 174 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2470 603656865381 10827100003215

6968 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 41/8 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2470 400739749554 54058787362

6969 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ನೆಗವಾಡಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 244/2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2470 586099026230 10835100000247

6970 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ನೆಗವಾಡಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 258 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.2480 883296885154 10835100009253

6971 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಮರ ರು ಜಡೆ 77 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2490 656495187454 0580101006711

6972 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 31 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2510 313684423765 35017342641

6973 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ ಸಾಬಾರ ಜಡೆ 124/2P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2530 525328489678 845210110005336

6974 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲನಗ್ೌಡ ಅರತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 86/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.2536 609586495641 845210100003548

6975 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಧರ ಬಿ ತಲ ಲರು ಆನವಟಿಟ 101/1B ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2540 962505462254 35654374199

6976 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 97/P5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2547 337596762614 54058236915

6977 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶಂಕ್ರ ಹಳೆೋಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 46 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.2549 217444044688 0580101007071

6978 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಯಯ ಹಿರೋಮಾಗಡಿ ಆನವಟಿಟ 227/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2550 217637387467 30603444723

6979 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಚಕ್ಕಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 86/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.2554 517874394341 64135747861

6980 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ ಡಾಮಣ್ ಸಾರೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 227 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2559 806762441968 10969101025237

6981 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಕಾಸಾವಡಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 31, 34 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.2560 351074754713 0573101036704

6982 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಜಿನಪಪ ಭಾರಂಗ ಆನವಟಿಟ 28 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2564 996440592348 4767101001436

6983 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ ಕ್ಂತನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 7 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 25640.0000 512055050170 132701011000707

6984 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾಬಿೋರ್ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 419/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2570 879394735586 3758101003132

6985 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಮಂಗ್ಾಪುರ ಜಡೆ 25/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.2590 835766948284 0580101008103

6986 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಿ ವಿ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 189/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2590 574547618654 0580101008535

6987 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಯಾನೆ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 35/4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2595 238282668935 4220101003297

6988 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಿಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 158/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2598 994276661315 4961

6989 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆರಿಯಪಪ ಕ್ ಳಗ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 98 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.2640 832805992896 132701231002790

6990 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ.ಪಿ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 43/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.2650 514327013756 0573101015980

6991 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಹುರುಳಿ ಆನವಟಿಟ 70/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2654 222739794995 0062500101258801

6992 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 71/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2655 300470687683 0062500101711601

6993 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂರ್ಪಪ ಜಡೆ ಜಡೆ 46 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.2680 328450550069 64199259007

6994 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬ ಮಮಸಿಯಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 18/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.2683 517446629313 4220101004382

6995 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆರಿಯಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 82/P2,69/P2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2688 894960901845 132701011001702

6996 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ತ ರವಂದ್ ಆನವಟಿಟ 77/3 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2700 707068941767 10518100006638

6997 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಮಮ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 171/8 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2700 714535266343 10518101000140

6998 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ತ ರವಂದ್ ಆನವಟಿಟ 82 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2700 996010116865 032101592899

6999 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಮ ಗ ರು ಆನವಟಿಟ 81/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 27000.0000 688293780094 35550334210

7000 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಬಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 34 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2710 248033094378 4220256000001

7001 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯುವರಾಜ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ಎನ್ ಎಣೆಣೋಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 38/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2720 809403091028 0062500101891101

7002 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾನೆೋಶಪಪ ವೃತಿುಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 61/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2720 670453289661 1822500101711901

7003 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಬಂಗ್ಾರಪಪಗ್ೌಡ ತುಡಿನಿೋರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 30/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2730 832214268523 0062500102257801

7004 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಗ್ೌಡ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 14 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2740 743643720481 0580101005716

7005 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಸಿ ಪಿ ಯಲವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 132/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2740 265578923685 0573101014157

7006 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಡಡಪಪ ಉಜಿನಿೋಪುರ ಆನವಟಿಟ 2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2780 359141050708 00000037517394960

7007 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 61 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2790 488194925107 0573101015661

7008 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗದ್ದಗಪಪ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 143 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.2800 510501519014 4220101000432

7009 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 259 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.25 0.2800 984283830721 000010980887852

7010 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 70 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2830 328921225479 0580101013644

7011 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಮತ್ಾ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ಸಬಾ 66/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.2834 503501466504 0573101035248

7012 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿವಿೋರಪಪ ಯಲಗ್ಾರ್ ಉಜಿನಿೋಪುರ ಆನವಟಿಟ 7/7 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.2840 334044609572 31667753354

7013 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾಜ್ಜ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 24/1,11/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.2860 983845946079 54058235672

7014 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಗಂಗವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 76/4, 75/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.2860 396401008468 36971641647

7015 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಮಲಲಪಪ ಪುಟಟನಹಳಿಿ, ಬಾಸ ರು 30/pಬಾಲಕ3,115 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.2860 773772592693 10969101031362

7016 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶಪಪ ಕೆ ಹರಳಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 11/1,8/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2880 512591261483 10518100003610

7017 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಎ ಹರಳಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 27 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2880 207639501691 10518101016743

7018 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಎಂ ಬಿ ಬಟಟದ್ಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 6,52/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2880 611690341226 132701011001441

7019 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರ ಆಲಹಳಿಿ ಜಡೆ 42/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2880 792597303333 64129283113

7020 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶಗ್ೌಡ ಬನ ಿರು ಆನವಟಿಟ 31 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2897 321574257829 32096728871

7021 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಗ್ೌಡ ಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 42/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2900 380100548831 4767108000222



7022 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಸುಗೋರ್ ಎಂ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 88/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.2907 769242396135 31500362778

7023 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಜಡೆ ಜಡೆ 129/P1, 129/2A ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.2910 326716247562 0580101001071

7024 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮಪಪ ನೆಗವಾಡಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 158/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2910 972483072113 4220101003775

7025 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಮಮ ಇಂಡಿೋಹಳಿಿ ಉಳವಿ 272/P3 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2930 829643531290 00070110001192

7026 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ ಕೆ ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 38/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2930 231422244897 0062500101062201

7027 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ ಕಾಲಗಗೋರಿ ಜಡೆ 91 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2930 341984703278 0580101006917

7028 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಪ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 4/2p3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2930 849799889774 0580101015679

7029 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭದ್ರಪಪ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 4/2P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2930 355317188099 0580101010566

7030 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜ್ ೋಜ್ಜರಾವ್ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 4/2PA ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2930 468240308125 0580101008800

7031 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಆನವಟಿಟ ಆನವಟಿಟ 95/2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2932 340552077955 0062500102386301

7032 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹ ವಪಪ ಗಂಗವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 50 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2939 345667183327 35644812412

7033 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಎಸ್ ಜ್ಜ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 7/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2960 829294939070 64006209331

7034 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪಗ್ೌಡ ಹಿರೋಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 104 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2990 789174782862 10518101035422

7035 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 81/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3000 776642390510 0062500100970401

7036 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 253/1P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.38 0.3030 681773413392 64127903424

7037 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಉರುಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 20 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3040 825247100606 0573101037385

7038 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶಪಪ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 43/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3040 729160880852 10835100003797

7039 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ರಾಮಣಣ ಬಸರಕೆ ಡ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 59 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3050 254253527891 0580101008085

7040 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ನೆಲಲಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 28/3 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3058 837680131060 32822527059

7041 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ನಾಯಸಿಯ ಚಂದ್ರಗುತಿು 159 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3060 692685545392 1515101006208

7042 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಗ್ೌಡ ಬಿ ಪಿ ಸಿಡಿಡಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 70/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3060 920906383456 31951009943

7043 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಸಂಪಗ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 15/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.3071 596826779603 132701231001415

7044 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರಗ್ೌಡ ಕೆ ಬಿ ಕಾಸರಗುಪ್ಪ ಉಳವಿ 43 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.3080 632505896346 0573101021936

7045 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಚಂದ್ರಗ್ೌಡ ಕೆ.ಬಿ ಕಾಸರಗುಪ್ಪ ಉಳವಿ 43 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.3080 659468240491 0573101021833

7046 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಮರ ರು ಜಡೆ 19/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3080 785859885806 0580101009373

7047 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪಗ್ೌಡ ಶಾಯನುವಳಿಿ ಜಡೆ 61/4,61/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3080 812044909259 0580101009424

7048 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನುಸ ಯಮಮ ಜಡಿಡಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 15/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.3090 392637616856 10969101021392

7049 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ಬಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 121/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3115 887029490952 1515101003874

7050 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹೆಚ್ ಹಿರೋಇಡಗ ೋಡು ಆನವಟಿಟ 16/6 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3117 476963456122 32227840537

7051 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 368/3 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3130 865693128720 040600101002139

7052 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ದ್ಿಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಚಕ್ಕಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 118/P2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3130 616685715757 4220101005068

7053 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಕಾನಹಳಿಿ ಉಳವಿ 58/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3130 772419098662 121401010006603

7054 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋದ್ಾರಪಪ ಗುಡುಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 62 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3130 854330803181 36971641647

7055 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶಗ್ೌಡ ಎನ್ ಪಿ ನಿಟಟಕಕ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 15 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3130 736034786354 32204335360

7056 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ತ್ಾಳಗುಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 134/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3130 328593980901 1320701011000134

7057 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 79/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.3130 995129488626 0580101006110

7058 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪ ಕ್ಡಸ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 112/ಬಾಲಕ 37 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3140 676713907350 10654100003011

7059 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾನಂದ್ ಸಿ ಪಿ ಕ್ ಳಗ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 41/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3140 494133214147 64087824782

7060 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 374 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3150 945168491539 10518100001994

7061 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಡಿ ಹರಳಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 43 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3150 495973656453 35135635734

7062 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಕೆ ಯಲವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 116 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3150 876074020946 0573101016490

7063 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಗಂಗವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 66 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3160 700782327794 10835100010423

7064 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಯಯ ಶಾಂತಪುರ ಜಡೆ 1/7 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.3169 658325239226 845210100002580

7065 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಂ ಲಕ್ಕವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 132/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.3170 580455062233 00000037517394960

7066 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಹಿತಪಪ ಯಾನೆ ಲ ೋಹಿತ ಬಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 95/3 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.3170 581414523708 30603444723

7067 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 38 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3173 976468512255 0580101006667

7068 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭುಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಕೆ ೋಲಗುಣಸಿ ಕ್ಸಬಾ 87/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.84 0.3192 258413010190 6982500100178001

7069 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಕೆ ಚಕ್ಕಸವಿ ಉಳವಿ 117/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3200 881594451548 10916101010004

7070 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಗ್ೌಡ ಪಾಟೆೋಲ್ ಕೆ ೋಟೆಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 30/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3210 483443938391 0062500101338501

7071 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪಗ್ೌಡ ಆಲಹಳಿಿ ಜಡೆ 64/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.3230 678270655776 0580101013715

7072 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲ ಕೆ.ವಿ ಇಂಡುವಳಿಿ ಉಳವಿ 99/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.3233 652830634151 10916101004836

7073 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಹುರುಳಿೋಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 35/1P ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3240 888369440818 10518100004615

7074 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಯಯ ಕ್ುಣೆೋತಪಪ ಆನವಟಿಟ 10/1P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3240 544099701097 0062500100887001

7075 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಜುಬುನಿಿೋಸಾ ಜ್ಜಗರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 30/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3240 414412242730 0580101017594

7076 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶವನಾರ್ಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 224/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3240 564214089098 35076254288

7077 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 272 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3240 299732306768 10518100000061

7078 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಮಾಗಡಿ ಉಳವಿ 33 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3240 536609334994 10654100003307

7079 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಕೆ ಉಳವಿ ಉಳವಿ 43/P11 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3240 987460545343 54059847403

7080 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ತಲ ಲರು ಆನವಟಿಟ 103/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3240 842843279346 00070110001192

7081 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ತ್ಾವರೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 48/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3240 958036608108 0573101015262

7082 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಶಶ್ಧರ ತ್ಾವರೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 48/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3240 528322707284 0573101015631

7083 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಹಿರಣಯಪಪ ತ್ಾವರೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 48/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3240 612921418949 19042200063530

7084 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ
110/1A,110/1,104/2,105/

1
ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.3240 884738844727 0580101008827

7085 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ.ಕೆ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 14/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.3242 737115242815 00000037517394960

7086 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಶ್ರಾಜ್ ಚಕ್ಕಸವಿ ಉಳವಿ 41 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3245 721515526517 10916101001608

7087 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡ ಕ್ಪಪ ಡಿ ಅಂಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 27/1,31,137/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.96 0.3250 678077047683 54031935119

7088 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಸಾಬಾರ ಜಡೆ 87/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3280 921922980858 845210100002387

7089 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾನಪಪ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 73/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3283 421909181235 520101056324541

7090 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 84/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3287 664643454165 0062500102819301

7091 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್ ಕೆ ಹರಳಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 8/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3290 791560079898 0062500102145901

7092 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 19 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3290 495973656453 0062500100961401

7093 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಮತ್ಾ ಹರಳಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 34/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3290 473767203230 34915963799

7094 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ಚಕ್ಕಲಗ ೋಡು ಚಂದ್ರಗುತಿು 6/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.3290 939393916084 10634100001886

7095 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಕೆ ೋಡಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 39 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.3290 481302876939 0580101004351

7096 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಂಧತಿ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 79/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3290 402163234541 0580101012202

7097 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಹೆಚ್.ಎಂ ಲಕ್ಕವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 132/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.3340 584924962063 00000037517394960

7098 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 296 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.3350 462669417446 0580101005365

7099 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 65 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3350 759635032371 64127913206

7100 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತಪಪ ನೆಗವಾಡಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 200/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3351 285714617341 10835101008869

7101 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಬಲೋಶವರ ಕ್ುಂಟಗಳಲ ಚಂದ್ರಗುತಿು 31 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3360 595596809696 10634100001458

7102 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ಗಂಡಲ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 93/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.3370 949844524125 132701010003928

7103 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಕ್ಂತನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 16/p2,17 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3370 725918865319 520101056333419

7104 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಷಾಪವತಿ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 453/1,453/2,453/3,453/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.3370 814067098230 64189815728

7105 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 199 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3380 892997262949 10835100004026

7106 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಅರತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 86/1,5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.31 0.3383 371510931022 845210100002274

7107 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪಗ್ೌಡ ಎಣೆಣಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 101 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3390 223310256083 10835100003319



7108 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಬ ಮಮಸಿಯಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 49, 48 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3400 816703882675 4220101003226

7109 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿಳವಾಣ್ ಕ್ಸಬಾ 70/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3412 235087492276 0573101017032

7110 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 277/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3420 469544474068 0580101008851

7111 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಬಲೋಶವರ ಎ.ಎಲ್ ಅಮಚ ಉಳವಿ 59 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3420 972822227709 30082236404

7112 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೃತುಯಂಜಯ ಕ್ವಡಿ ಉಳವಿ 4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.3424 325521542799 10805100000866

7113 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಗ್ೌಡ ಅರತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 86/1, 5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.3433 799218444508 845210100003473

7114 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಡಿಡ ನಿಂಗಪಪ ಚಟ ಟರು ಉಳವಿ 160 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.3440 918583033507 10916101011359

7115 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಯಲಸಿ ಕ್ಸಬಾ 158/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.3442 692408643378 19042200037428

7116 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಮಮ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 81,85/P1,78 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3443 480221108446 0580108018091

7117 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದ್ದೋಪ್ ಎಂ.ರ್ೈ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 24/2,24/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.3470 547222223775 10518101042386

7118 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಣಕಾರ ಎನ್ ಬಿ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ
234/1, 236,233/2, 232, 

238/2
ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3479 812838913315 4220101003285

7119 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ.ಕರಗುಣಸಿ ಉಳವಿ 20/3P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3490 507514365191 54031943618

7120 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 399 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.3496 932569819019 31498471289

7121 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಬನ ಿರು ಆನವಟಿಟ 88/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3500 947848018391 0580101018672

7122 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 36/2, 34 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.3510 428597952064 0062500100366801

7123 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ಅರತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 31/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.3510 851849580195 64142680656

7124 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪಪ ಯಲವಾಳ ಆನವಟಿಟ 78 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.3513 693400307353 0062500101329401

7125 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 84/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3520 640243336587 132701010003770

7126 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಹೆ ರಬೈಲು ಚಂದ್ರಗುತಿು 32 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.3530 537455491067 10634100000265

7127 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶಗ್ೌಡ ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 7/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.71 0.3540 397936465344 10518100005012

7128 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಬಿಳಗಲ ಜಡೆ 1/P50 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.83 0.3540 675413332599 64212859422

7129 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆರಿಯಪಪ ಹೆಚ್. ಜಡಿಡಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 133 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.3550 895089894618 0580101012975

7130 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ಧರಗ್ೌಡ ಅರತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 86/1,5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.3570 424316717705 64206207337

7131 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚದ್ಾನಂದ್ ಸಮನವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 33 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.3570 536491617321 10518101015045

7132 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತ್ಾರವತಿ ಮಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 153 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3570 504687673249 121401011003885

7133 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯುವರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 426/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3600 544089689981 0062500101482001

7134 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಜಡೆ ಜಡೆ 129/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.3630 36453469487 0580101001070

7135 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ ರ್ೈ.ಕೆ. ಉಯಿಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 29/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3650 923471690326 132701010003772

7136 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ ೋಭಾ ಕೆ.ಆರ್ ಹೆಚಚ ಚಂದ್ರಗುತಿು 163 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3657 392259225562 34226904361

7137 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಉಜಿನಿೋಪುರ ಆನವಟಿಟ 6 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3660 799019177595 00000037517394960

7138 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರಭದ್ರಶೋಟಿಟ ಜಡೆ ಮಾದ್ಪುರ ಜಡೆ 12/p1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.3660 476381413022 64127972284

7139 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ದಪಪ ಮಂಗ್ಾಪುರ ಜಡೆ 6/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.3670 327536612389 0580101002984

7140 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ತ ರವಂದ್ ಆನವಟಿಟ 137 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3689 556670361368 0062500101245701

7141 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ ಧರಗ್ೌಡ ಹೆಗ ಗೋಡು ಉಳವಿ 9/1A ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3690 586207732340 0573101035144

7142 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಗ್ೌಡ ಅರತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 5,86/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.3690 540303756379 845210100003430

7143 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಮಮ ಕ್ಣ ಣರು ಉಳವಿ 9/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.3700 442532352794 0573101034472

7144 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲತೋಶ ಆಲಹಳಿಿ ಜಡೆ 37/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.3700 986383658054 845210110004967

7145 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಬಬರ್ ಸಾಬ್ ಬದ್ನಕ್ಟೆಟ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 40 ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3710 230598633564 32615210323

7146 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣಪಪ ಡಿ.ಸಿ ಚಮಣ ರು ಉಳವಿ 67/1,59/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3722 676646341714 0573101012502

7147 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದ್ದೋಪ ಟಿ ಪಿ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 374 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3722 413500808570 31802537726

7148 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಭಜ್ಜತ್ ಎನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 110 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3727 817575895109 37279736506

7149 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯದೋವಯಯ ಕೆ ಪಿ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 151 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.3730 424599275570 0062500100222301

7150 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಬಿಳಗಲಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 3 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3740 327852371363 64187453064

7151 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರನಾಯಕ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 87/1,86/1,79/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3740 9480942907 132701231001888

7152 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 115/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3749 837686987269 132701011002109

7153 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಗ್ೌಡ ಬಂಕ್ವಳಿಿ ಜಡೆ 105, 126/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3750 632890029752 64209175231

7154 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಶಟಿಟ ಹೆಚ್.ಜ್ಜ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 112/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3752 823481822219 54031944894

7155 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊದ್ದಿೋನ್ ಸಾಬ್ ಕಾತ ರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3752 240459653191 0062500101283501

7156 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಭಾರಂಗ ಆನವಟಿಟ 168/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3770 230006959004 4767101000034

7157 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 84 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3770 300656961286 0580101008842

7158 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಮ ಗ ರು ಆನವಟಿಟ 34 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.3770 667846968058 35550334210

7159 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಪಪ ದೋವತಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 14 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.3780 606721928859 0573101009444

7160 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಹಳೆಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 50/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.3780 209138754780 54058235184

7161 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ಕಾಲಗಗೋರಿ ಜಡೆ 61/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.3780 242056948693 0580101013891

7162 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪಗ್ೌಡ ಯಾನೆ ಮಲಲೋಶಪಪ ಅರತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 14/6, 15/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.3780 687292525260 845210110000420

7163 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 15/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.3780 382538483138 54058235582

7164 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಖಪಪ ಓಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 15/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.71 0.3800 512465155645 64058741128

7165 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟರಾಜ ಎನ್ ಬಂಕ್ವಳಿಿ ಜಡೆ 29 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.14 0.3800 902392148981 0580101014574

7166 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಚಪಪ ನೆಗವಾಡಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 268 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3820 769869879507 10835100000272

7167 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಗುಮಮನಾಳ ಆನವಟಿಟ 60 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3822 830469121330 0586101018974

7168 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಮಮ ಚಕ್ಕಸವಿ ಉಳವಿ 13/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3830 417057689398 10916101006481

7169 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಸುಯಪಪ ಮಂಗ್ಾಪುರ ಜಡೆ 6 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.71 0.3830 913147014567 0580101006967

7170 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದ್ದೋಪ ಎಂ ಎಸ್ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 569 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3833 330122226704 32028451207

7171 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 119 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.3840 206250636945 35068268188

7172 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 36/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.15 0.3850 903771008337 4220101003307

7173 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೋಂದ್ರಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 432 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3860 560232876792 1515101013026

7174 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 101/2, 63/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.3863 461640218912 0062500100875801

7175 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಮಾಲತೋಶ್ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 366/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3870 801252562639 132701011001900

7176 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಪಿ ಆರ್ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 107/P,124/p1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.15 0.3880 913159282240 0580101016577

7177 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ ಖಜ್ಜಯಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 34, 43/P10 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.3910 923981882033 121401231000145

7178 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 102/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3920 426182017591 32142865647

7179 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 11 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 2.50 0.3928 227702779533 4220101000101

7180 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 166,169 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.3930 649831656271 0062500100597501

7181 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 150 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.23 0.3942 963003170939 37478092814

7182 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ತ ರವಂದ ಆನವಟಿಟ 126/2,126/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3970 344714312573 33242041312

7183 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಹಿರೋಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 93/1,93/2,93/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3980 267283922706 35439407054

7184 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭುಲಂಗಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 212/7 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3980 204143527967 10518101017681

7185 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಮಮ ಹುರುಳಿ ಆನವಟಿಟ 91/1,91/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.3980 341795444014 0062500101737701

7186 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿನಾಯಕ್  ಡಿ ದೋವಸಾಥನದ್ ಹಕ್ಕಲು ಆನವಟಿಟ 24/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3991 545960370066 10518100000098

7187 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಮಳಲಗದಿ ಉಳವಿ 56 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.4006 614976543036 0573101021891

7188 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 248/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.4010 909956383933 35550334210

7189 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 24, 102/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4030 580431230634 4220101001480

7190 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಪಪ ಕಾನಹಳಿಿ ಉಳವಿ 58/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4050 457157406381 121401011000785

7191 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 11/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4050 985977889779 0580101008867

7192 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುರುಗಪಪ ಟಿ ಡಿ ಕೆ ರಕೆ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 65/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4050 748963638500 10827100000237

7193 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 6/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4090 876050748877 64174080695



7194 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 102/1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.4098 685297050324 10835101040227

7195 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶವರಗ್ೌಡ ಕಾನುಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 90/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4120 221031649357 520101056332668

7196 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಜಡೆ ಜಡೆ 30, 27, 26 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.22 0.4120 402170960052 64213063123

7197 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಪಿರೋಯಾ ಕೆ ೋಂ ದ್ದ.ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ ಎ.ಎನ್ ಹೆ ಸಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 121 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4124 284264757313 32011746211

7198 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುತಯಮಮ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 89, 153 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.4140 334425261701 35550334210

7199 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗನಾಿರ್ ಕೆರಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 105 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4148 960827883198 64167568400

7200 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಬುದ್ಯಪಪಗ್ೌಡ ಹಿರಿಯಾವಲ ಕ್ಸಬ 102/1A ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.4160 629879084899 10827100003082

7201 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 28 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4170 489256921635 64165598969

7202 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಯಪಪ ತಲ ಲರು ಆನವಟಿಟ 101/1B ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4190 280118826252 38109194650

7203 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಹುರುಳಿಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 45 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4195 312189008022 10518101043561

7204 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 60 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.4200 986340389979 35550334210

7205 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಗುಮಮನಾಳ ಆನವಟಿಟ 76/3 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.4210 886816905846 4767101000353

7206 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಯಯ ಬಾರಂಗ ಆನವಟಿಟ 244/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4211 841106486902 4767101000072

7207 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಎಸ್ ಬಿಳಗಲ ಜಡೆ 97/2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.81 0.4228 885244830565 845210110000541

7208 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುಿಲ್ ಕ್ರಿೋಂ ಸಾಬ್ ಮಂಗ್ಾಪುರ ಜಡೆ 24 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4230 714358663650 36971641647

7209 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಜ್ ಮ ಗ ರು ಆನವಟಿಟ 66/P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.4230 384279275716 35550334210

7210 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಷಾಪ ದೋವರಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 11 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.4240 462197154813 845210100002759

7211 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 114, 115, 116 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4270 651592202331 33646284744

7212 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲತೋಶ ಕೆ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 14 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 3.00 0.4283 743761058159 17641000013110

7213 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಛತರದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/4 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.4288 629597042719 000010980887852

7214 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೈಲಾರಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 124/P5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4360 848609468849 35550334210

7215 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 84 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4360 885423789235 35550334210

7216 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ದ್ಾಯವನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 8/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4370 697898078559 20007949190

7217 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜ್ೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ಹಿರಿಯಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 91/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.4370 550895146784 520101056329314

7218 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 60 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4370 35550334210

7219 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ಿಪಪಗ್ೌಡ ಹಿರಿಯಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 8/P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4380 974066371866 0573101021792

7220 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಪಿ ಆರ್ ಕ್ಂಠಿೋರವ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 107/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.15 0.4380 269020756789 0580101007112

7221 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯುವರಾಜ ಕಾತವಾಯಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 65 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.4390 627930672320 1515108009327

7222 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 84 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4430 300656961286 35550334210

7223 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶಾಂತ ಜ್ ಸಾಲಗ ಜಡೆ 7 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.4430 510678928220 0580101010117

7224 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲತೋಶ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 35/1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 44400.0000 792381872768 000010980887852

7225 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 133/3 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 44400.0000 694821892175 000010980887852

7226 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುತಯಮಮ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 89 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4440 334425261701 000010980887852

7227 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತ ರವಂದ್ ಆನವಟಿಟ 118/2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4440 638856656981 000010980887852

7228 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 260 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4440 810389904962 000010980887852

7229 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 86/5 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4440 527210726971 000010980887852

7230 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 86/1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4440 690971005017 000010980887852

7231 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕಕೋರಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 124/1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4440 480030425756 000010980887852

7232 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುರುಗಪಪ ಮ ಗ ರು ಆನವಟಿಟ 36 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4440 912567822537 000010980887852

7233 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಮ ಗ ರು ಆನವಟಿಟ 76/2 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4440 252908568608 000010980887852

7234 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಮ ಗ ರು ಆನವಟಿಟ 76/3 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4440 723352468188 000010980887852

7235 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 40/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4440 991187745959 35550334210

7236 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಗಣ್ವಾಲ ಆನವಟಿಟ 222 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.4458 671305474843 4767101000030

7237 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಕ್ುಬಟ ರು ಆನವಟಿಟ 157/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4509 764031537053 0062500100880901

7238 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರಗ್ೌಡ ಜಡೆ ಜಡೆ 129/P1, 129/2A ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.4530 733097054439 0580101001210

7239 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕ್ುಂತಲಮಮ ಉಜಿನಿೋಪುರ ಆನವಟಿಟ 10/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.4530 803256165818 0062500101680201

7240 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಯಪಪ ದ್ಾವರಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 96/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.4580 968596489352 35550334210

7241 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ 4/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.4613 722865198896 19072200070566

7242 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಪಪ ಕ್ಕ್ಕಸಿಯ ಚಂದ್ರಗುತಿು 17/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.4650 430651824314 64163506638

7243 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಂ ಬಿೋ ಗಂಡಲ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 62/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.4701 791446546709 132701231000701

7244 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 12/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.23 0.4710 245429083117 0580119014003

7245 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಯಲವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 92/7 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4750 294603971699 0573101033100

7246 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬ ಪಪಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 30/2, 31 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.94 0.4760 228556581858 0573101032337

7247 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಬಾಬರ್ ಸಾಬ್ ಬದ್ನಕ್ಟೆಟ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 54 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4771 230598633564 32615210323

7248 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ವಿ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 364/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4780 961387993571 00070110001192

7249 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ದೋವರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಜಡೆ 21/P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4810 314188645440 845210100000699

7250 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಗುಮಮನಾಳ ಆನವಟಿಟ 13/1, 13/2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.4810 420479876361 10518100006086

7251 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್  ಸಾದ್ದಕ ಚಕ್ಕಸವಿ ಉಳವಿ 40 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4840 309263247755 64046832010

7252 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಚಕ್ಕಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 113, 1/P2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.4860 616685715757 4220101005068

7253 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸವತಮಮ ಚಕ್ಕಸವಿ ಉಳವಿ 29 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.50 0.4890 798595953162 0573101017141

7254 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಎಸ್ ಜ್ಜಗರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 12/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.27 0.4970 937578413317 0580101009880

7255 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಎಸ್ ಬಿ ಸಾರಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4970 726023387704 10969101000195

7256 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರಗ್ೌಡ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 12/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.4970 678980970618 64076263080

7257 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶ್ೋಲಪಪಗ್ೌಡ ಮರ ರು ಕ್ಸಬಾ 4/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.50 0.5020 907146633504 0573101031599

7258 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತ್ಾರ ಹರಳಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 42/1, 44 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5020 580096124141 10518101043233

7259 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಪಿ ಆರ್ ಸತಿೋಶ ಒಡೆಯರ್ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 124/P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.36 0.5028 567253159197 0580101003354

7260 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸಾವಮಿ ಜ್ ಗುಡುವಿ ಕ್ಸಬಾ 442/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.5030 635715259959 158601011000192

7261 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ದ್ಾಯವನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 8/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.5040 697898078559 20007949190

7262 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 87 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.5050 316529410006 35550334210

7263 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 106 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.5050 917737703663 35550334210

7264 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 29/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 50500.0000 468929227002 35550334210

7265 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲತೋಶ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 27/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.5050 236684119957 35550334210

7266 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾಳಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 8/P2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.5050 557948718200 35550334210

7267 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 267 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.5050 612332079702 32613245881

7268 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆರಿಯಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 98/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.5050 863469781885 35550334210

7269 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಆಚಾರ್ ಎಸ್ ಬಿ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 27/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.5050 367447026973 35550334210

7270 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 98/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.5050 363703412760 35550334210

7271 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 98/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 50500.0000 363808637414 35550334210

7272 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಗ್ೌಡ ದ್ಾಯವನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 20 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.15 50700.0000 737339640318 4220101000643

7273 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಕೆ ೋಲಗುಣಸಿ ಕ್ಸಬಾ 18,19 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5075 0573101022012

7274 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಯಲವಾಳ ಆನವಟಿಟ 133 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.15 0.5120 608391610824 4767108000590

7275 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲಕ್ುಮಾರ ಕ್ಡಸ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 50 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.08 0.5130 968259739842 19042200042007

7276 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಸಾವಮಿ ಕೆ ಸಿ ಕೆ ೋಲುಗಣಸಿ ಕ್ಸಬಾ 126 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.5130 401966289331 10805101015975

7277 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುರುಗಪಪ ಬಿಳವಾಣ್ ಕ್ಸಬಾ 59/4 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.5160 658890147489 0573101029231

7278 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಯವಪಪ ಹಿರೋಇಡಗ ೋಡು ಆನವಟಿಟ 61/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5197 320298921364 0062500101335001

7279 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ಬಿಳಗಲಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.5230 728093060999 845210100001623

7280 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದ್ಮ ತಿಯ ಚಕ್ಕಸವಿ ಉಳವಿ 104,100,13/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5260 470267163152 10916100001476



7281 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಬಂಕ್ವಳಿಿ ಜಡೆ 52/P1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.5270 520780493870 54058237089

7282 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ಮಳವಳಿಿ ಬಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 57/6,57/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.50 0.5344 807012432865 0586101008286

7283 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯುವರಾಜ ಟಿ ಕೆ ಯಲಸಿ ಕ್ಸಬಾ 168/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.5350 677365101740 7442500100429301

7284 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ದ್ ಗ ರು ಉಳವಿ 18/5, 18/6, 18/7, 25/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.50 0.5351 979499182569 030105007484

7285 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೌಕ ತಿರುಕ್ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 73/2, 72/2, 118/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5370 647044988505 132701010002708

7286 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶಪಪ ಕೆ ರ್ೈ ಬಿಳವಾಣ್ ಕ್ಸಬಾ 97/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.5378 372457583951 0573101025358

7287 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಟಿ ಕೆ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 14, 9 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 3.40 0.5391 737017786437 31965503213

7288 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿ ಹಸವಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 27 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5391 337263410555 0062500102350201

7289 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಳನಿ ಕೆೈಸ ೋಡಿ ಉಳವಿ 102 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.32 0.5450 517883286611 121401011003363

7290 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಿರೋಮಠ ಎಸ್.ಸಿ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 67/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5457 392286269055 30774069071

7291 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಯಪಪ ದ್ಾಯವನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 9/4, 11 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.58 0.5503 277838138262 132701010002840

7292 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಕೆ ಡಿಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 16/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5690 261741066505 10518100001331

7293 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪಗ್ೌಡ ಮೈಸಾವಿ ಉಳವಿ 20/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.5730 801044260246 121401010004409

7294 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಕಾಲಗಗೋರಿ ಜಡೆ 34/1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.5783 726114851400 00000030977544844

7295 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಬಾರಂಗ ಆನವಟಿಟ 244/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.73 0.5784 598885881766 33565034023

7296 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೃತುಯಂಜಯಪಪ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 31,32 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.83 0.5800 923115591304 54058782319

7297 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿರುಕ್ಪಪ ಮ ಗ ರು ಆನವಟಿಟ 179/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.80 0.5812 299345027284 4220101001437

7298 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಕ್ುಣೆೋತಪಪ ಆನವಟಿಟ 102 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.80 0.5836 475320508748 0062500101250201

7299 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಕ್ೃಷ್ಣ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 329 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.50 0.5869 315759261096 30857799480

7300 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾನಂದ್ಗ್ೌಡ ಕ್ಡಸ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 75 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5871 983643337755 0573101029617

7301 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶ್ವಯಯ ಹಿರಿಯಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 84,85 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5900 953601595821 0573101031028

7302 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಮಮ ಕ್ುದ್ುರೋಗಣ್ ಕ್ಸಬಾ 63 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5900 534599170345 0573101027831

7303 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ್ ಎಸ್ ರಾಯಕರ್ ಬದ್ನಕ್ಟೆಟ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 29 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5910 442753314534 4220101000182

7304 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶವನಾರ್ ಗ್ೌಡ ಕ್ುಳವಳಿಿ ಉಳವಿ 5/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.5940 901461147026 10827100004208

7305 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶವನಾರ್ ನಾಡಿಗೋರ್ ಬಾಸ ರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 161 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.6210 232508439186 0580101007700

7306 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣಸಿದ್ಿಪಪ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 89,101,100/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.80 0.6240 220260563115 131900101004601

7307 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 118, 120/1, 126/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.39 0.6260 442648620132 520101056346057

7308 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಎಂ.ಪಿ ಮೈಸಾವಿ ಉಳವಿ 10/2, 20/2, 21 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.33 0.6380 694777586976 121401010004404

7309 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪಗ್ೌಡ ಹಿರೋಕ್ಸವಿ ಉಳವಿ 108/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.6430 880865822605 64051443991

7310 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಹಂಚ ಆನವಟಿಟ 134 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.6448 957201071523 4220101000651

7311 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಕೆ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 9 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 2.70 0.6608 4220101003434

7312 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜಮಮ ಎಣೆಣಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 109,107/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.6760 778084287954 4220101003795

7313 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಗ್ೌಡ ಎನ್ ಪಿ ನಿಟಟಕಕ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 41/1P ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.6880 738690435539 132701011000626

7314 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಚಂದ್ರಗ್ೌಡ ಗುಂಜನ ರು ಕ್ಸಬಾ 29/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.80 0.7004 628026951898 54052400213

7315 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರುದ್ರಗ್ೌಡ ತಲಗುಂದ್ ಜಡೆ 37/1,40/2,266/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 3.00 0.7060 969990457225 0580101004521

7316 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೋತಿಯರಾಜ ಕಾನಹಳಿಿ ಉಳವಿ 11/1 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.7100 687677561289 001200101026323

7317 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಹಿರೋಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 56 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.50 0.7380 824270791329 10518101045417

7318 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋತ್ಾ ಎಸ್ ಎಂ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 109/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.7528 511746032488 0580101019903

7319 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 17 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.7970 701052316456 35550334210

7320 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 80/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.8030 556171133172 0580101016850

7321 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 65 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.8060 221750198121 35550334210

7322 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 1/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.8080 930263311104 35550334210

7323 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದ್ಶ್ಯ ಟಿ ಜ್ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 48/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.80 0.8160 286872895453 64036872907

7324 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ಹಳೆೋಸ ರಬ ಕ್ಸಬಾ 324 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.90 0.8291 287520381633 30431345613

7325 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ ೋಭಾ ಚಕ್ಕಶಕ್ುನ ಕ್ಸಬಾ 27 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 3.60 0.8490 458334757734 64001070877

7326 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಹಿರೋಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 44 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.8800 588554281651 151000101003901

7327 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ತ ರವಂದ್ ಆನವಟಿಟ 230/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.8824 828305858741 30603444723

7328 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧು ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 124/1, 126/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.11 0.8860 512340657859 520101056342973

7329 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಬಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 22/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.9104 671139733795 0062500101277901

7330 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಹಳೆೋಸ ರಬ ಕ್ಸಬಾ 323 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.9300 560714535289 31689318247

7331 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಗಶ್ ಎಂ ತಂಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 53 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.26 0.9320 324857521615 50100164358790

7332 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮುನಿಿೋಸಾ ಜಡೆ ಜಡೆ 4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.9400 365650980678 0580101020046

7333 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಟಿ ಮಾದ್ಾಪುರ ಜಡೆ 5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.9460 216645650367 64024482718

7334 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜ ಸಿ ಟಿ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 32/1, 32/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 3.00 0.9709 529491320542 4220101000088

7335 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಂತ ಸಾವಮಿಗಳು ಜ್ಜಗರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 156,49,137/1,149,155 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.99 1.0031 880227808673 0580101007737

7336 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೃತಯಂಜಯ ಸಿ. ಖಜ್ಜಯಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 27/1, 43/P8 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.40 1.0290 552420672752 121401010007046

7337 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ೋಲಾ ತಲ ಲರು ಆನವಟಿಟ 282 , 283 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.60 1.0594 555905867197 10518100003369

7338 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತ್ಾ ಹುಲುಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 223 , 224 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 3.80 1.2283 494850707008 2907101005931

7339 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 39 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 1.4960 717205862270 35550334210

7340 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಆಚಾಯಯ ಮ ಗ ರು ಆನವಟಿಟ 183, 181 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 1.5300 670236927422 1122500101007401

7341 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಹಿರೋಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 118 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 5.00 1.5755 394591477714 0573101012679

7342 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಯಯ ನರಸಿೋಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 46/P3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2935 731971542777 3151101003135

7343 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಕಾಸಾಪಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 41 ಸಾ ತಂಗು 1.20 0.1552 370007416163 001202101042226

7344 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಎನ್ ಎಸ್ ನಂದ್ದತಳೆ ಆನಂದ್ಪುರ 14 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2639 491072213507 54037018947

7345 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾಜ್ಯ ಕೆ ಟಿ ಆಚಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 196/1 ಅ.ಸಂ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.1717 211065227713 3151101005289

7346 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಜ್ಜ ಥಾಮಸ್ ಆಚಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 196/2 ಅ.ಸಂ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.2317 523316604186 0865101025282

7347 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ ವಿ ಇರುವಕಕ ಆನಂದ್ಪುರ 26 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.3180 799163848749 3151101000237

7348 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಳಮ ತಿಯ ಎನ್ ಜ್ಜ ನಂದ್ದತಳೆ ಆನಂದ್ಪುರ 43 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.2100 332180797562 836222413

7349 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಖ್ಯೈರಾ ಆನಂದ್ಪುರ 69/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.2660 940340651717 64049262103

7350 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶವೋಶವರ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 83/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.1836 731215803652 4628101000398

7351 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 82/3,83/3,82/1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.1359 561019337158 0583108015332

7352 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಸಾವಮಿ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 82/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.45 0.1388 436733290609 54037046099

7353 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರಾವ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 83/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.1390 971662118598 10025462872

7354 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಬಲಪಪ ಎನ್ ಎಂ ನಂದ್ದತಳೆ ಆನಂದ್ಪುರ 26/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.60 0.2493 215365804979 001200101014657

7355 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನಕ್ುಮಾರ ಗುತುನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.90 0.3756 216341252939 10839100004817

7356 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿದೋವಿ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 4.00 1.0563 771648418808 548900587

7357 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 36/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.3080 001200101023790

7358 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕ್ಮ ಎನ್ ಕಾಪ್ಟೋಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 16/1 ಸಾ ಮಾವು 2.20 0.6065 818019369340 30062341480

7359 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಸಾತಳಲು ಆವಿನಹಳಿಿ 54/1+2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5181 493345934131 10528101009655

7360 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಎಂ ಹೆಚ್ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ
77/1,78/1,

74/2,74/1
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.2880 568165220748 036900101004279

7361 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಗ ದ್ಾಯವಪಪ ಬರ ರು ಕ್ಸಬಾ 31/4, 31/2 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.20 0.1370 515699936731 1083910003242

7362 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣಯ ಕ್ಬಬನಾಡಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 22 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3890 726816495860 10528100002340

7363 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬರದ್ವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 336/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.1826 336915552041 10791100004801

7364 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬರದ್ವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 50/18-19 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.2180 757253092844 10791100005795

7365 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸುಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 15/7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1688 909586784732 04021170001946

7366 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಾರಯನಾಯಕ ಜಂಬಾನಿ ಕ್ಸಬಾ 8/3. ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 1.20 0.3514 447657745833 7122500101207401



7367 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಟಿ ಬಿ ಕೆ ಲಯಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 11 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4713 599511993831 10839101015230

7368 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣುಕ್ಪಪ ನಾಡವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 10 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3700 335640396724 30460855798

7369 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 18/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2470 359872109482 3062500101191501

7370 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಶಯನ್ ಜ್ಜ ಆತವಾಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 57/11 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.53 0.4830 359872109482 3062500101191501

7371 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣುಕ್ಮಮ(GPA Holder) ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 137/X1, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1946 335640396724 30460855798

7372 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಿರಿಯಣಣಪಪ ಕೆ ಎಂ ನಾಡಮಂಚಾಲ ಕ್ಸಬಾ 16/1P1,16/2A ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2320 835278898822 001200101025542

7373 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ್ ರ್ೈ. ಟಿ ತಂಗಳವಾಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 27/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.3182 478503749418 54037012854

7374 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮಸಾಗರ ಖ್ಯೈರಾ ಆನಂದ್ಪುರ 5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.4601 969019533808 3151101001272

7375 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಗ್ೌತಮಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 342/RS/X51 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.60 0.3240 372781467757 64119560463

7376 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ಚಾರ್ ಗ್ೌತಮಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 342/X78 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.80 0.3657 461680894329 64126736939

7377 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿೋಶ್ ಕೆ ಎಲ್ ಕೆರಹಿತುಲ ಆನಂದ್ಪುರ 67/2,68/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.40 0.2030 699070515436 3151101006916

7378 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಣ್ೋಶ್ ಕೆ ಎಲ್ ಕೆರಹಿತುಲ ಆನಂದ್ಪುರ 67/3,68/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.40 0.1457 613365519873 64149166891

7379 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಗ್ೌತಮಪುರ ಸಕಾಯರಿ ಆನಂದ್ಪುರ 27/P2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2970 598730377575 3151108002257

7380 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತಿಮಮ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 100/X13 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.5609 535220980314 64027097358

7381 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಇರುವಕಕ ಆನಂದ್ಪುರ 16/3,14/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3036 366404010946 54033694227

7382 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭ ೋಜಮಮ ಇರುವಕಕ ಆನಂದ್ಪುರ 14/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2180 383482470754 64030199819

7383 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತ್ಾ ಕೆರಹಿತುಲ ಆನಂದ್ಪುರ 107/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2144 524347207960 64148855033

7384 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ನಿಪಪ ಮರ ರು ಕ್ಸಬಾ 68 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2060 200011938467 10968101007842

7385 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಾವತಿ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 484 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.3092 224302599684 0574101027670

7386 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಸೈದ್ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 80/5 ಸಾ ಅನಾನಸ್ 0.53 0.2070 234082856892 10910101030220

7387 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಕ್ುಡಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 19 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3136 325859924125 10839100006632

7388 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 27 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2299 770865252539 10528100003330

7389 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುರಂದ್ರ ಎನ್ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 31/P3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2420 473528109023 10528100000158

7390 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಗ ಸಣಣ ಮಂಜಪಪ ಬರ ರು ಕ್ಸಬಾ 129/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4417 432770608777 10839100000947

7391 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಬಿ ಬತ ೋಲ್ ಅರಳಿೋಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 40/2 ಅ.ಸಂ. ಬಾಳೆ 1.00 0.4672 471459190814 10791100300056

7392 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಎನ್ ಡಿ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 133/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0790 718437614182 10528100002318

7393 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಇರುವಕಕ ಆನಂದ್ಪುರ 45/X ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2537 295249465535 54033685257

7394 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಗಳ್ಾಲಗುಂಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 31/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1739 319201663891 3151101004554

7395 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎನ್ ನಂದ್ದತಳೆ ಆನಂದ್ಪುರ 173 ಸಾ ಗೋರು 2.00 0.6110 365590647841 54037033216

7396 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಇರುವಕಕ ಆನಂದ್ಪುರ 33 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.2856 732803987355 10995101001556

7397 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಇರುವಕಕ ಆನಂದ್ಪುರ 34 ಸಾ ತಂಗು 0.40 0.0341 732803987355 10995101001556

7398 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಪಪಗ್ೌಡ ಕಾಪ್ಟೋಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 12/2. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3290 301896219567 3062500100174901

7399 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶವ ಕೆ ವಿ ಹೆ ಸ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 15 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1710 968252575407 001200101015762

7400 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಆಚಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 147 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.2027 209054014343 54033706200

7401 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಪಪ ಎಂ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 90/1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2880 881508443375 337700101000318

7402 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣುಕ್ಪಪ ಜಂಬಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 14/1/1C ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2553 925248200166 54037047479

7403 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಹೆಚ್ ಕ್ಣ ಣರು ಆನಂದ್ಪುರ 98/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.1956 506060305490 64156759859

7404 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಳಿಮಮ ಕೆ ಲಯಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 34 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1882 653988709138 10839101026546

7405 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಪಪಣಯಮಮ ಮಂಕ್ಳಲ ಆವಿನಹಳಿಿ 129/P2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.80 0.6508 849547776128 54037015673

7406 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದ್ರಾವ್ ಎ ನಂದ್ದತಳೆ ಆನಂದ್ಪುರ 32/1C,32/2,33/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.5130 593444681574 7122500101173301

7407 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪಗ್ೌಡುರ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 164, 16/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3590 881323165547 3151101003911

7408 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ ಖಂಡಿಕಾ ತ್ಾಳಗುಪಪ 229153/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.2270 861911065038 7122500100786900

7409 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹೆೈತ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 32 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.2400 214436213637 19032200098110

7410 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಕೆ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 107/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.55 0.7210 968932849660 54037014839

7411 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಮಮ ಬಳಿಿಬೈಲು ಆನಂದ್ಪುರ 1/3. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.4590 778236892862

7412 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಮೊೋದ್ರ ಎಸ್ ಎನ್ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 482/5 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3359 470248514068 04021100012995

7413 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಾಯತಿರ ಎಂ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 526, 527 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3472 975865444113 04021100005233

7414 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಲಲವಿ ಕಾಪ್ಟೋಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 10/1,10/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.2212 825562835734 306250010109701

7415 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿ ಶೋಖರಪಪ ಮುಂಡಿಗೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 79/1A,79/1C,79/1D ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.3147 315566434339 4648101000576

7416 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಪಪ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.1910 970148213506 10910101009248

7417 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 165 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2650 413190797174 3151101005282

7418 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿ ಎನ್ ಅರಹದ್ ತ್ಾಳಗುಪಪ 7/3. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.1820 549045674444 7122500101359701

7419 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಎ ವಿ ಇಂಡುವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 4, 83 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.1480 630712812339 3062500100012501

7420 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಇಂಡುವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 4, 83 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3330 477996516989 3062500100395401

7421 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೋಶ್ ಬಿ ಇಂಡುವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.1460 462945412349 3062500100555601

7422 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶಚಂದ್ರ ಕೆ ಎನ್ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 338/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.68 0.2966 543095768656 0574101017854

7423 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪ ಜ್ಜ ಎನ್ ಭೈರಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 84/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.4220 808758135518 1662101007022

7424 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ದ್ಣಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 10/6, 12 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2150 521132521014 19052180012161

7425 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಕಪಪಡಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 47/P1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3260 293789435590 4648101003760

7426 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಎಸ್ ಪಿ ಮತಿುಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 57/1, 58/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.4050 654272490551 3062500100955701

7427 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಹೆಚ್ ಆನಂದ್ಪಪಗ್ೌಡ ಬರದ್ವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 70, 330, 535 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.5010 383838192020 10910101017195

7428 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಗೋಜಗ ಆನಂದ್ಪುರ 49/1, 91/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.2420 363337399577 3062500100556701

7429 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ನಾಡಹಳಿಿಕೆೈ ತ್ಾಳಗುಪಪ 8/8. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.1950 433678320073 7122500101718601

7430 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯುವಾವತಿ ಮಾವಿನಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 73 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4180 384025014331 10528101001477

7431 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಜಾನ್ ಜ್ಜ ಜ್ ೋಸಫ್ ಬಿಳಿಗ್ಾರು ಬಾರಂಗ 47/1, 47/6 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 2.20 0.9190 453299451293 0532101019732

7432 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹ ವಮಮ ಗಣ್ವಾರ ಆವಿನಹಳಿಿ 29 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.4820 621520484154 10528101027572

7433 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲನಿ ಕೆ ಜ್ಜ ತಿೋರ್ಯ ಆವಿನಹಳಿಿ 46,47,48,49,50 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.3300 293001233266 3062500100964401

7434 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಕೆ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 65/12 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2340

7435 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರ ತಿೋರ್ಯ ಆವಿನಹಳಿಿ 55 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.2285 448231276716 7122500101138601

7436 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 4, 5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 1.00 0.4500 559960663217 520101224502332

7437 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಮರಾಠಿ ಕ್ರ ರು 153/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.6080 852280913836 0441101009690

7438 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಭಟ್ ಮರಾಠಿ ಕ್ರ ರು
147, 148, 149, 150, 151, 

152, 153
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.6820 476859390452 0441101006106

7439 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪಯಯ ಎಂ ವಿ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ
104/2,118,119/1,199/2,11

9/3A,119/4
ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.95 0.8360 902041690168 548898045

7440 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಕೆರ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 41 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2150 523398172910 10968101012020

7441 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಮುಳಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ 18 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1960 355062911348 10839100002946

7442 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 138/2P3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2420 836085022420 6026051861

7443 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಮಳಿ ಕ್ಸಬಾ 36 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3060 931546205745 04712010005694

7444 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಎಂ ಎಲ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 210/3, 210/7 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4920 410970245930 4628101001741

7445 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಪಪಣಯಮಮ
ಯಲಗಳಲ
+ಕೆರಕೆ ಪಪ

ಕ್ಸಬಾ 112/3, 33/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3010 685154651486 04051100004537

7446 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಗ ೋಡೆಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 10/P4, 18/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.6430 444289050836 19032200094427

7447 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ ನಾರಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 36 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3720 702062401379 7122500101327401

7448 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪಪ ನಾರಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 22 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2470 489037388332 10995101005905

7449 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ಡಡಣಣಯಯ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 31/1A, 30, 40/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.4000 786316768236 001200101025721

7450 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಕೆ ಶೋಷಾದ್ದರ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2270 440265004169 0583101009627



7451 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಚಕ್ಕಮತ ುರು ಆವಿನಹಳಿಿ 103 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2470 359209517344 10528100005047

7452 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 42 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.1950 715084854996 10528100004632

7453 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಮಾಲವ ಕ್ಸಬಾ 1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1720 962529063382 26821

7454 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಪುಟಟಪಪ ಹೆಬಬರಿಗ ಆನಂದ್ಪುರ 73/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.2550 887228412055 3062500100211601

7455 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಕ್ಂಠಯಯ ಸಿ ಎಮ್ ಬಾರಹಮಣ ಚತರಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 20/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1870 353153123187 3062500100104901

7456 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜು ಸಿ ಎಸ್ ಬಾರಹಮಣ ಚತರಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 19, 20/1, 20/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.66 0.6200 906999914619 001200101005520

7457 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ ಎಸ್ ಪರಭುರಾಜ್ ಬಾರಹಮಣ ಚತರಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 20/2, 21/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.88 0.6670 833999969508 10573887710

7458 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಗಣಪತಿ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 59/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.3590 315330547344 036900101006338

7459 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಕೆ ವಿ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 1\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.6877 247527707437
10663100005789

7460 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಕೆ ರ್ೈ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 63\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2264 693596098806
10921101013597

7461 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣುಕ್ಮಮ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 45\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3333 674425608267
10658101008726

7462 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 28\11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1999 602974591534
10658100004797

7463 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 74\8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.2466 267308526584 54059937590

7464 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪ ತಳಲ ಹುಂಚ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3370 528904670737 0534101006310 

7465 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದ್ಾವತಿ ಆನೆಗದಿ ಹುಂಚ 6\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2297 728964743843 3182500100751701 

7466 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಸಯಲನ್ ರ್ೋಗಸ್ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 60\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.2927 820882934400 014700101014477 

7467 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಕ್ುನ ಿರು ಕೆರಹಳಿಿ 1,8,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.3729 421222962542 3132500102168901 

7468 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಾದ್  ಹೆಚ್ ಡಿ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.3030 303668787706 64027144345

7469 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 42\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.2234 576559295004 3132500101291901

7470 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.3750 558421214066
10663100003273

7471 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗನಾಿರ್ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240 822014746908
10921101006588

7472 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.3780 232319861729
10921101008346

7473 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕ್ರಿಗರಸು ಹುಂಚ 16,13,11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.5900 763523963553 1516108011480

7474 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬುಮಣಯ ಕೆ ಎಲ್ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 52\6,52\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.3830 406281039818 0465101006134

7475 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿನೆ ೋದ್ ಆಲುವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5427 391794219954 64141875771 

7476 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಿರಿಯಪಪ ಡಿ ಎನ್ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 28\2,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.65 0.4230 406678664086 54039495135 

7477 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಗರ್ ಮೈನರ್ ಗ್ಾಡಿಯಯನ್ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಹೆ ಸನಾಎಉ ಕ್ಸಬಾ 207 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.2382 673751490850 32053507396 

7478 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಂದ್ರ ಕಾರಕಕ ಕೆರಹಳಿಿ 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2150 742664946159 4835101001659

7479 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣಪಪ ಎಸ್ ಡಿ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 115\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1815 237558996905 0465108016355 

7480 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಗಗಮಮ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 6\8,5\5,5\7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.3150 473061895264 0465101012917 

7481 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹ ವಮಮ ಮುಳುಗುಡೆಡ ಕ್ಸಬಾ 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1972 9481494371 3132500101432701

7482 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಎನ್ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 58,61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.96 0.5973 947688669450
10658101026467

7483 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣಯಮಮ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2060 928017795491
10826101009910

7484 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಬಾಳ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.3220 860553483281 0534101024469 

7485 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜ್ಜೋವ ಭಂಡಾರಿ ಹರಿದ್ಾರವತಿ ಹುಂಚ 61\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.1650 913594843912 4835101000152 

7486 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಯವನಾಯಕ ಹೆ ಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 16,17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.2237 995649231276 3132500100625301 

7487 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಕೆ ಎಂ ಕ್ಚಚಗ ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 50\p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2234 920436449746 3132500100295101 

7488 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4057 82275768348 0534108017033 

7489 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎಲ್ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3271 288210953075 3132500101162601 

7490 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಪಪ ಯಾನೆ ಶೋಖರಪಪ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 52\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.2392 752990520836 0465101009562

7491 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 3\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3077 918066642236
10658101017715

7492 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಟಿ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 197 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3863 586637468120
10826100001847

7493 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ವಾರಂಬಳಿಿ ಹುಂಚ 14/1,14/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.3963 897774611088 54039497971

7494 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಎನ್ ಯಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 140\2,96,95,90 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.84 0.7270 623581948592 846820110000017

7495 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿ ಎಲ್ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.2590 683271525929 0534101000277

7496 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಬಿ ಎನ್ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3020 624199154315 3182500100004801 

7497 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಕ್ಮಮ ಕಾರಕಕ ಕೆರಹಳಿಿ 21\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.2863 212280982701 1516119008817 

7498 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಕ್ನಯ ಕೆಸರ ಕೆರಹಳಿಿ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.2428 961186525164 0441101010246 

7499 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಎಂ ಎನ್ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 27\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2305 769314079975 10658100002732

7500 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಕೆ ಎಂ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 73\2,111\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.5149 840010462247 10658100000334

7501 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.3530 841270221102 64170319515 

7502 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 19\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2225 417131210457 0465101014645 

7503 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವರದ್ಪಪ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 47\1,50\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.3779 804897077186 64127588627 

7504 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 99\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3236 261585415877 64102621392 

7505 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಜ್ಜ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 22\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2202 761797249174 0465101005673 

7506 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಗ್ೌಡ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2286 542475183901 0465101017115

7507 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣುಕ್ಪಪ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2323 935308392317 3132500101189201

7508 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರುಣ್ಾಕ್ರನ್ ವಿೋರಭದ್ಾರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.3698 615272900525 465101009769

7509 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಬಿ ಎನ್ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.3220 770482853547 0534101011200 

7510 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಮಿ ರಾವ್ ಹೆಚ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಹುಂಚ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.8810 752858505700 0534101015239T

7511 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಜ್ಜ ಟಿ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 152 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.4695 780663758966 0465101007536 

7512 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಕೆ ಎಸ್ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 117\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2576 265210634511 3182500100401501 

7513 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3030 676716706506
10782100000397

7514 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಹೆಚ್ ಕ್ಡಸ ರು ಹುಂಚ 70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.42 0.4201 717473831464 1516101003393

7515 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಕೆ ವಿ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2423 606100447772
10921101014666

7516 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2412 481188793718 0465101016545 

7517 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಉಡುಪ  ಎನ್ ಮಾವಿನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 18\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1979 650809553165 3132500100508001

7518 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಎನ್ ಮಾವಿನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 18\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1370 902214562874 0465101015099

7519 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣುಕ್ಪಪ ಬಿ ಎಂ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಹುಂಚ 61\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1927 335424152777
10663100005547

7520 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಲಂಗಪಪ ದೋವರಸಲಕೆ ಹುಂಚ 5\1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3732 586578814852 37065555002 

7521 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2654 958370800580 3182500100771001 

7522 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾನಪಪ ಕ್ಣಬಂದ್ ರು ಹುಂಚ 54\3,54\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.3021 546846255585 0534101012304 

7523 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಷಾ ಸಾಬ್ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 7\2c ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2170 931130998206 0465101004747 



7524 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಮಕೆೋಶಪಪ ಗ್ೌಡ ಆಲುವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 74\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.4320 255590777777 0465101012193 

7525 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 5\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.4478 348109878582 3132500101377701 

7526 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗಪಪ ಮಾಸ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 8\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3534 754887153140 0534108020583 

7527 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 27\3,27\1,27\2B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2347 460589543668
10826100003421

7528 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 108 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1814 598309273508 3132500101938601

7529 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರಾಜಪಪ ಆಲುವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 126 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.4747 665145594082 0534108022075 

7530 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿ ಕೆ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 7\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2119 569744040395 54039498715 

7531 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ್ ಜ್ಜ ಎಂ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 9\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.2611 642829891947 3132500102169801 

7532 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಹೆ ಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 4\2,3\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3146 458885448593 3132500100698601 

7533 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯದೋವಪಪ ಹೆ ನೆಿಬೈ;ಲು ಹುಂಚ 60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1851 314627140761 9900101008910

7534 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿಟೋಫನ್ ಬಾಂಜ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 118 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.3366 978979263588 0465101020709 

7535 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬರಾವ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮಾವಿನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3459 538626431515 0465101003713 

7536 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ತಳಲ ಹುಂಚ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3822 836886246836
10921101017636

7537 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ವಸರ್ ಹುಂಚ 35\5,76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2385 930249201167 0465101016692 

7538 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಮಿ ಎನ್ ಯಿ ವಸರ್ ಹುಂಚ 71\3,79\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.2427 749618294327 54039529096 

7539 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿನೆ ೋದ್ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3165 437247459221
10658101018981

7540 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಜ್ಜ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2177 822401874829 3182500100631401 

7541 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ ಆಲುವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 73\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3223 863336166637 520101045900996

7542 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜ್ ೋಜ್ಜ ರಾವ್ ಬಾಳುರು ಕೆರಹಳಿಿ 26\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3793 251122801427 64169977567

7543 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿಳಕ ಕೆರಹಳಿಿ 2\2,2\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.4155 867399754066 0534101013823 

7544 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.5617 404413618693 3182500101093901

7545 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ ಹೆಚ್ ಜ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 48\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5676 559680361942 465101011620

7546 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 68\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2285 343604269064
10921101002315

7547 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3220 841093731189
10921101001103

7548 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಗುಡಿು ಹುಂಚ 26\4,27\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.2877 815130643857
10921101003721

7549 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿೋಕ್ಶಟಿಟ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ 75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1961 288934291264 1516108005651

7550 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಹೆ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 33\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.4991 358098008222 36971641647

7551 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹ ವಪಪ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 12,35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.4764 312875776032 54019811101

7552 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ್  ಎನ್ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5367 346681144283 0465101014889

7553 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದ್ಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಹರತ್ಾಳು ಹುಂಚ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5673 368303744029 0465101008367

7554 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದವಾಕ್ರ ಕೆ ವಿ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 67\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1963 725661509922 10782100002814

7555 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 134 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2234 391546382157 10658101019829

7556 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್ಟ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 4\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0771 801365641685 3132500100251001

7557 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 8\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.2234 200577780832 0465101012237

7558 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 4\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1215 971384014257 3132500101711801

7559 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 64\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.3052 940144945963 4835101000523

7560 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಶ ಆಲಗೋರಿಮಂಡಿರ ಕೆರಹಳಿಿ 23\1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2237 832697414836 4835101000159 

7561 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮ ತಿಯ ಬಿಳ   ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 17,62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.62 0.6412 573855114581 54039501081 

7562 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿಲ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 198 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.7006 295498114226 3132500101417601 

7563 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಷ್ಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಜ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 2\p3,2\p5,2\p1,2\p2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.5676 502925762140 4835101000075 

7564 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ಟ ಕೋಳಂದ್ ರು ನಗರ 33\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.52 0.9625 959849574439 1081101010808 

7565 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಧವ ಕೆ ಎಲ್ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 251\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.4062 284846606242 0441101002427

7566 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 30\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2460 465714219414 0465101005646 

7567 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಣ್ ಎಸ್ ಪುರಪಪಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 4,5\1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3080 679873082450 0574101028106 

7568 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಹಮದ್ ಅಲ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.1240 480098930844 1516101005529 

7569 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದ್ಂ ಸಾಬ್ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.1074 380128993645 1516101004586 

7570 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರ ಎ ಆರ್ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.2235 217833346531 19062200010105 

7571 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2951 593362786677 64111952131 

7572 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 57\4,59,69\2,114\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.4007 819462078688 145601011004307 

7573 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತ್ಾರಾಮ ಬಿ ಕೆ ಬೈಸ ನಗರ 109\3,105\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.33 0.4103 561987667355 1081101002213 

7574 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಕೆ ಎಲ್ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2247 355059832744 19062200012880

7575 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಎನ್ ಎಂ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 47\8,47\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.2390 961352204726 1081101012975 

7576 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕ್ಡಸ ರು ಹುಂಚ 72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.1792 971109102470 3182500100406901

7577 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4153 730604441274 0465101001033 

7578 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ ಪಪಜಾರಿ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.2237 288694625897 1516101001654

7579 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶವನಾರ್ ನೆಲುಲಂಡೆ ಹುಂಚ 3\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.6170 273949820791 3132500100377201 

7580 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಗ್ೌಡ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 39\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.2310 237954795314 3132500100835701 

7581 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ ಯಿ ಟಿ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0851 651831091184` 64040337247 

7582 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜುಮ ತಿಯ ಎಸ್ ಆನೆಗದಿ ಹುಂಚ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2263 711260845192 3182500100755801

7583 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಹುಂಚ 107 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.3674 604401258864
10921101015939

7584 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 10\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.2047 449660361866 3132500101307501

7585 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಷಾಮ ಎಸ್ ರಾವ್ ಹೆ ಳಗ ೋಡು ಹುಂಚ 5\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3470 861873447984 64016704209

7586 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಹೆ ನೆಿಬೈ;ಲು ಹುಂಚ 190 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2858 779630423024 3182500100395301 

7587 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ವಿ ಜಂಬಳಿಿ ಹುಂಚ 43\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2060 427130615705
10921101003129

7588 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಕೆ ಎನ್ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 157 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.5610 62341680611 3132500102099701 

7589 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಕ್ಂಠಪಪ ಗ್ೌಡ ಯಿ ಟಿ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2210 341538480598
10658100001138

7590 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಮ ಗುಡಿು ಹುಂಚ 87\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.2426 288424471332
10663100002839

7591 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 150\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.4991 586837468120
10826100001847

7592 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಸಿ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 50\5,50\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3170 680525799061 0465101014221 

7593 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿ ಎನ್ ಬೋಳಂದ್ ರು ಹುಂಚ 14\1,13\1,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.2420 748083047128
10921101006320

7594 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪುಪರಾವ್ ಬೋಳಂದ್ ರು ಹುಂಚ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2380 607457835353 534101022869

7595 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಮೋಸಿಿ ಗವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 256\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2746 890869518042 0534101001729

7596 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಎಂ ಎಸ್ ಗುಬಿಬಗ ಕೆರಹಳಿಿ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.2490 929689152291
10658100002370

7597 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಹರಿದ್ಾರವತಿ ಹುಂಚ 53,54,56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.2690 2185825784 4835101001313 



7598 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಗೋಶಪಪ ಮಸರ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 134\2,136 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.13 1.0167 335068854726 5387101000085 

7599 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1813 852728693702 3132500101582701

7600 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಸವಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.20 0.9092 712689099187 19152200012934 

7601 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿ ಟಿ ಬಳಂದ್ ರು ಹುಂಚ 6\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.4345 869500219766 0534101009481 

7602 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಾತೋಶವರಪಪ ಗ್ೌಡ ಬಳಂದ್ ರು ಹುಂಚ 21\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3061 552608838838 0534101001011 

7603 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪಪ ಯಾನೆ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡ ಬಳಂದ್ ರು ಹುಂಚ 9\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.40 0.6217 539928040215 0534101002750 

7604 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಿ ಟಿ ಬಳಂದ್ ರು ಹುಂಚ 5,6\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.68 0.5897 405277227119 0534101026678 

7605 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.3793 815859162491 3132500102049601 

7606 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 30,60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.4130 883454787706 3182500101236601

7607 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಎಸ್ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 38\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2189 854193028055 0465101015055 

7608 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಲಲನಾಯಕ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2270 488089761362
10911101019591

7609 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಎಂ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.3500 994576776980 10663100005075

7610 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತಿ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 11\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1790 335008290710 10921101002625

7611 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಾಚಾರಿ ಕೆ ಳಗ ಹುಂಚ 70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.04 0.2208 849472452383 10826100003447

7612 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 13\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2459 766427677453 10921101029987

7613 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯದೋವಪಪ  ಹೆಚ್ ವಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3820 451444096668 0465101012892 

7614 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಮಮ ತಳಲ ಹುಂಚ 61\14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2208 458284307254 10921101026962

7615 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ವಾರಂಬಳಿಿ ಹುಂಚ 53\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2230 318082249222 3132500102090001

7616 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಆಲುವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 98 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2340 766944293644 0534101009881

7617 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯೋಂದ್ರಪಪ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4320 693118944851 0534101016685

7618 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2119 729895397981 1516101003825 

7619 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮಮ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 48\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1506 241533195151 3132500100973201 

7620 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 33\2,41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.2700 995893535663 3132500100564201

7621 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಕ್ರ ಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಹುಂಚ 69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.2230 398892288687 10826101008799

7622 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪಪ ಗ್ೌಡ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2850 946002855046 0465101007556 

7623 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3822 212625627999 10826100001514

7624 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಮ XMA ಹುಂಚ 179 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.4782 991779850003 54039500123

7625 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಕೆ ಆರ್ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 59\1,58\7,57\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1860 889055219634 3132500100160301

7626 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ಕೆ ವಿ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1696 562928427843 10782100002813

7627 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಹಿರೈಮೈಥಿ ಹುಂಚ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2042 832398796934 1516101001815 

7628 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಹಜಾನ್ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 49\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3110 625368058920 0534108016945 

7629 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 33\2,41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2160 993666975514 3132500101524001 

7630 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮರಾಜ ಕೆ ೋಡ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 29\1,37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.3110 44440618434 1516101000716 

7631 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ೋಡ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.2946 625337664282 1516101004415

7632 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಕ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 15\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3090 273537214700 3132500101169001 

7633 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಎಂ ಬಿ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 6\4,5\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.1760 943731741606 0465101014756 

7634 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಪಿ ಬಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 41\1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1380 306699096854 10658100000821

7635 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರ ಭಂಡಾರಿ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 66\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2190 306699096854 10826100000386

7636 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಜ್ಜ ಬಿಳಕ ಕೆರಹಳಿಿ 15\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3660 691408130486 0534101005827 

7637 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಪಪ ಹೆಚ್ ಟಿ ಗುಬಿಬಗ ಕೆರಹಳಿಿ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2170 386570381637 0534101011736 

7638 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 60\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2330 333833653127 10782100002632

7639 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಪಪ ಹಿರೋಮೈಥಿ ಹುಂಚ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2040 222516872633 1516101004927 

7640 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಹೆ ಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 13\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2010 632336558701 0465101012210 

7641 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮ ತಿಯ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹೆ ನೆಿಬೈ;ಲು ಹುಂಚ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.4447 413052085520 3182500101568001 

7642 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 58\1,58\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5300 953820025281 4835108000217 

7643 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.2999 644302544646 54039511806 

7644 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ನಕ್ಮಮ ಕೆಸರ ಕೆರಹಳಿಿ 13\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2060 894911805995 0534119021060 

7645 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಗ್ೌಡ ಈರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.2370 277778770804 54039501922 

7646 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಕ್ುನ ಿರು ಕೆರಹಳಿಿ 13,15\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.58 0.4542 860964867384 64134038356 

7647 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಹೆಬುಬರಳಿ ನಗರ 44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1900 896795100122 10793100001473

7648 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಹೆಬುಬರಳಿ ನಗರ 44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1901 896795100122 10793100001473

7649 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆ ಸ ರು ನಗರ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3873 548053309171 10793100000355

7650 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾರಂಕ ಡಿ ಸಾ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 93,92 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.3600 652382304261 0465101008986 

7651 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ 164 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3890 679781438432 19062200029046 

7652 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 17\6,17\8,17\12,17\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2066 787771000920 1516101001196 

7653 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಡಿ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 49\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1250 674911376668 3132500101019501 

7654 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ ಶಟಿಟ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1648 519678171715 64170631149 

7655 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ಾಿಕ್ರ ವಡಾಹೆ ಸಳಿಿ ಹುಂಚ 26,45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2060 849451448378 10921101007471

7656 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 124 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.2105 977272687175 5387108001800 

7657 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜಮಮ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಹುಂಚ 84\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.1570 201343171555 10663100003056

7658 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಬ ೋಜ್ಜ ರಾವ್ ಗವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 315,248\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2324 843748096843 0534101016780

7659 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಹೆಚ್ ಗುಬಿಬಗ ಕೆರಹಳಿಿ 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3641 721616009202 0534101022159 

7660 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಷಾದ್ದರ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಕೆರಹಳಿಿ 38\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.5216 368663967841 1516101000359 

7661 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಣಣ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಕೆರಹಳಿಿ 7,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2997 464074813472 1516101003354 

7662 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1723 698496829189 520101250637257

7663 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತ್ಾರಾಮ ಎಂ ಹೆಚ್ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 15\1,15\3,15\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.16 0.5000 342299351823 0534101015124 

7664 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತಿರ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 278 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1692 299989922524 3182500100683701 

7665 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಂತಿ ಎಸ್ ಕೆ ೋಡ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2591 693937690678 1516101009353 

7666 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಂತಿ ಹೆಚ್  ಎಸ್ ಮುಗುಡಿು ಹುಂಚ 73\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2379 394218289197 10921101000867

7667 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 29\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.3100 516802919438 10826100003072

7668 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜ್ಜೋವ ಕೆ ಬಾಳ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 74\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.2436 831448272959 0534101012005 

7669 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಪತಿ ಚಕ್ಕಜ್ೋನಿ ಕೆರಹಳಿಿ 50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.6488 393703451405 1516101000296 

7670 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೋಶ್ ಗವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 423 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.4946 495610959161 0534101013726 

7671 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮುದ್ಾ ಎಲ್ ಗವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3040 786090214163 0534101016471

7672 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಎಲ್ ಗವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.3957 675972948044 1516101007507 

7673 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1795 992958106028 0534101016788

7674 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಪಪ ಮಸರ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.2776 964349337482 0534101016329 

7675 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಜ್ಜ ಎಂ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 51\2,52\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.4103 354028771091 3132500100433501

7676 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ್ ರಾವ್ ತಮಮಡಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2303 561532140761 5387108001245 

7677 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ ಣೋಜ್ಜ ರಾವ್ ತಮಮಡಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2160 761104588923 0534101011508 

7678 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸ ೋಜ್ಜ ರಾವ್ ತಮಮಡಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 40\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4374 326852866816 0534101011052 

7679 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮೊೋಜ್ಜ ರಾವ್ ಬಾಳ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 19\4,19\7,20\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2948 757781206625 0534101014871

7680 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚದ್ಾನಂದ್ ಬಿ ಕೆ ಬಳಂದ್ ರು ಹುಂಚ 9\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2054 342244558840 0534101023585 

7681 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಮಮ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 21\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.1588 912147100066 4835108003977 

7682 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಗವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 456 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2169 480172844038 0534101018371 

7683 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಮಮ ಗುಬಿಬಗ ಕೆರಹಳಿಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2878 359739202173 0534101016930 



7684 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಪಪ  ವಿ ಕೆ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 6\1,11\p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.4210 547947036142 1516101001590 

7685 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪವಿೋಯನ್ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1513 492529963518 64208254761 

7686 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭದ್ರಪಪ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 63\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2210 457874948997 10921101002892

7687 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.2202 903554025454 10921101012491

7688 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.2832 524010558751 3182500100441801 

7689 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ಟಿ ಆಲುವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2169 675114489663 0534101015132 

7690 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಎಂ ಹೆಚ್ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 154\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.2100 42591765834 10663100003642

7691 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ್ಜೋವ ಎಸ್ ಆರ್ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 52\2,53\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.2112 824326077921 54039500305 

7692 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕೆೋಶ ಕೆ ರ್ೈ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.49 0.5574 622376103131 10921101000803

7693 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ ಡಪಪ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 59\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1620 828482796738 0534101013933 

7694 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಪಪ ಎಂ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.4363 706178163320 520291006361191 

7695 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಎಸ್ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2310 455800110692 1516101001145 

7696 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲನಾಯಕ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 3\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1860 205512727139 1516101005160 

7697 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋತ್ಾ ಹಾಲಂದ್ ರು ಹುಂಚ 19\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3860 630036978967 10663100003440

7698 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಲ ಲರಪಪ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 27\12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2158 336530781739 1516108007361 

7699 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಶ ಯಿ ಟಿ ಈರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0850 735916082017 00091050241098

7700 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಣಣ ನಾಯಕ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 1\p1,6\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3519 826443891098 1516101002176 

7701 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಗ್ೌಡ ಹೆ ಸನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 179\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.3419 304695155972 10793101000584

7702 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಂತ ಕೆ ವಿ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 67\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1696 957384143473 7672500101030701

7703 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ನಾಯಕ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 1\p2,31\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0246 10663100003464

7704 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದ್ದೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ್ಜ ಎಂ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 53,54\2,55\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0304 3182500100531701

7705 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಕೆ ವಿ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 23\p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0112 10921101014666

7706 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಮಯಯ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 150\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0100 10826100001653

7707 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಪಪ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0100 0534101011296

7708 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 1\p10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0091 1516108005716

7709 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮನಾಯಕ ಟಿ ಬಿ ಹೆ ಸನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 183 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0093 0441101003994

7710 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಜ್ಜ ಆರ್ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0307 54039499082

7711 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಷ್ನಾಯಕ ಎಂ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 7\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0220 3132500100860001

7712 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಚಂದ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 171\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0115 54039496194

7713 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ನಾಗರಹಳಿಿ ಹುಂಚ 17,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.0141 3182500101160101

7714 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ ಡಾಮಣ್ ಎಂ ಆರ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0076 3182500100489701

7715 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 93 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0102 64079178656

7716 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದ್ಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.55 0.0275 3182500100304501

7717 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿ ಟಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಹುಂಚ 1\p4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0089 64202696750

7718 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 30\1,30\2A,15\2C ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0222 3182500100518001

7719 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಹುಂಚ 61\6,61\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0179 10663101015018

7720 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 75\2,94 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0237 3182500100889301

7721 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ಬಿ ತ್ಾರಿಗ ಹುಂಚ 12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0095 1516101000903

7722 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 4\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0158 0465101003225

7723 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜದ್ಾಸಯಯ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 30\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0061 64068375964

7724 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಮಮ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 8\1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0076 0465101011166

7725 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ ಡಪಪ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 26\p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0094 4835108003087

7726 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿಲ್ ಜ್ಜ ಎ ನಿೋಲಕ್ಂಠನತ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ 4\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0074 3132500100715601

7727 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಾಣ್ಗ ಕ್ಸಬಾ 59\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0105 10658100000728

7728 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಮಮ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0163 0465101004534

7729 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0023 1516101002659

7730 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0101 1516101005080

7731 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ ೋಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0156 10921101024584

7732 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬೋಳ ರು ನಗರ 27\p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0061 64126182209

7733 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0074 64105368720

7734 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 184\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0101 1081108011696

7735 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬೈಸ ನಗರ 146\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0061 1081101005666

7736 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಬಸಿಟನ್ ಡಿಸ ೋಜ ಗಂಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 65,66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0114 64140925350

7737 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ ೋಭ ಎನ್ ಜ್ಜ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 48\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0087 0465101018960

7738 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ಎಂ ರ್ೈ ಕೆ ಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 53\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0083 10921101004261

7739 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿ ವಿ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 50\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0105 1516101001521

7740 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾ ಹೆಚ್ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 50\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0106 54039514625

7741 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ಧರ ಪಿ ಎನ್ ಕ್ಸಬಾ ಹುಂಚ 2\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.0083 0465101010116

7742 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನಿಪಪ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0061 10826100001710

7743 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈಶಾಲ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 50\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0209 0465101021087

7744 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಪಪಗ್ೌಡ ವಸರ್ ಹುಂಚ 16\1,44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0239 3132500100916001

7745 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಣಣ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಸಾಲಗೋರಿ ಹುಂಚ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0189 0465101014341

7746 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ ಟಿ ಬಿ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 13\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0133 0465101009801

7747 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಪಪ ತಳಲ ಹುಂಚ 61\P16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0171 0534101008307

7748 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಕೆ ಎಂ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 4\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0117 10663100003229

7749 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಮಮ ತಳಲ ಹುಂಚ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0114 0534101016739

7750 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣನಾಯಕ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 123 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0122 3182500100496301

7751 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಎಸ್ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 63\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0096 54039528627

7752 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ಾರವತಿ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 39\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0101 64139502010

7753 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಹೆಚ್ ಪಿ ಮ ಗುಡಿು ಹುಂಚ 71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0173 10921101015993

7754 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಆರ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0061 3182500100628501

7755 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾನಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಎಸ್ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 125120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0188 0534101010774

7756 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಂಡಪಪ ಎಂ ವಿ ಎಂ ಗುಡ  ಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0079 3132500100668701

7757 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಹೆಚ್ ಕೆ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0196 4835108001813

7758 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಮಸರ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 103 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0239 5387101000034

7759 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಕೆ ಬಾಳ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 94\2,105\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0164 0534101021839

7760 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋಜಪಪಗ್ೌಡ ಎನ್ ಬಿ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0200 4835101000281

7761 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಹೆಚ್ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 40\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0175 0534101016292

7762 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಸಾವಂತ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0131 3132500100593901

7763 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶಾನಂದ್ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 64\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0105 0465101017921

7764 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಮಮ ಮಾವಿನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 5\2,8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0087 3132500101651101

7765 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮಮ ಮಾವಿನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 6\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0083 3132500100973201

7766 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಶಂಕ್ರ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 113\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0090 0465101013970

7767 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 38\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.0147 5387108000729

7768 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಂತಿ ಎಸ್ ಕೆ ೋಡ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0095 1516101009353

7769 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಪರಕಾಶ್ ಎನ್ ಕೆ ಗಂಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 1\3,59\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0222 0465101007768

7770 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದ್ಮ ತಿಯ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 28\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0133 10921101018352



7771 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಕ್ಚಚಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0061 0465101006362

7772 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದ್ದೋಪ್ ಕೆ ಆರ್ ಹೆ ಳಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 6\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0166 337800101000023

7773 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ಞಾನೆೋಶವರಿ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0090 0465101014632

7774 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ರಾವ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0218 3132500100030401

7775 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಅಡಗ ೋಡಿ ನಗರ 66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0075 10793101020676

7776 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶಟಿಟ ಹರಿದ್ಾರವತಿ ಕೆರಹಳಿಿ 97\p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0102 10658100003462

7777 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಕೆ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.0025 4835108002198

7778 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ ಬಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 16\1A,16\1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.0058 0465101014345

7779 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರ ಡಿ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 103\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0105 54039517558

7780 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ೋಮಲಾಕ್ಷಿ ಕ್ಚಚಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0288 0534101022527

7781 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಸಕರ ಎಂ ಹೆಚ್ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 13\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0113 0465101011634

7782 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 60\1,62\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0111 0465101012000

7783 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ ತಮಮಡಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0095 0534101011934

7784 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಎಂ ಹೆಚ್ ನೆೋರಲ ಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 9\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0153 0534101010386

7785 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಬಳಂದ್ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 6\2,7\13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.88 0.0261 0534101010382

7786 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಎಂ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 75\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0105 0465101011968

7787 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಮಮ ಬಾಳುರು ಕೆರಹಳಿಿ 94\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0084 0534101023841

7788 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ೋಜಪಪ ಎಂ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 75\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0064 0465101014661

7789 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0066 3132500100769101

7790 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣಪಪ ಹೆಚ್ ಸಿ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 12\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0179 4835119000976

7791 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿೋರ್ಯಲಂಗಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 11\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0100 4835101000648

7792 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ೋಲಾ ಮಾಯರ್ ಯಸ್ ಬರುರ್ ಕೆರಹಳಿಿ 61\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0066 0534101022832

7793 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎಂ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 15\2,38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.77 0.0400 4835101000134

7794 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರೋಶವರ ಗ್ೌಡ ಹಿೋಲಗ ೋಡು ಕೆರಹಳಿಿ 11\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0213 10782100000221

7795 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶ್ೋಲಪಪ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0137 4835101000073

7796 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಹೆಚ್ ಯು ಹೆಚ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0095 54039524190

7797 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 96\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0104 4835108002480

7798 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಪಪ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0074 3132500101500901

7799 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 34\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0079 54039514625

7800 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 11,12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0275 0465101003279

7801 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಸಾವಮಿ ಕೆ ಸುತ್ಾು ಕ್ಸಬಾ 95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0199 13361

7802 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಕೆ ಎಂ ಸ ನಲ  ಹುಂಚಾ 184 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.96 0.0249 54039496740

7803 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ದರಾ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0061 0465101017696

7804 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಸಾವಮಿ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0104 4049

7805 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಪಪ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0210 64138623036

7806 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 43\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0167 0465101003529

7807 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ ಕೆ ಎಂ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0207 604

7808 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.0078 10658101019421

7809 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರ ಟಿ ಬಿ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 13\3,13\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0150 10658100000186

7810 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಸವಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 38,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0136 0534101011339

7811 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿೋಶ್ ಹೆಚ್ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 28\AP6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0079 5387108002161

7812 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಕ್ಡಸ ರು ಹುಂಚ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0092 3182500100450401

7813 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಸಕರ ಎಸ್ ಎಲ್ ಕ್ಡಸ ರು ಹುಂಚ 38\1,27\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0203 1516101001417

7814 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟ ಶಟಿಟ ಕ್ಡಸ ರು ಹುಂಚ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0089 3182500100546301

7815 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಿೋರ  ಜ್ಜ ಎನ್ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 22\1,22\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0100 19152010019216

7816 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 130\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0130 3182500100123601

7817 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಡಿ ವಸರ್ ಹುಂಚ 34\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0131 0465101010428

7818 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 46\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0105 0465101012780

7819 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಪಪ ಎಂ ಆರ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 28152 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0061 3182500100423401

7820 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿ ಎನ್ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 144\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0113 3182500100654301

7821 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 51\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0191 3182500100731901

7822 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಂದ್ರಪಪ ಬ ೋರಿಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 10\p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0171 54039517592

7823 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರ್ೋಕ್ ಟಿ ಆರ್ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 155\3,155\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0164 0465101019475

7824 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮ ಗುಡಿು ಹುಂಚ 46,83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0132 10921101000478

7825 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಮ ಗುಡಿು ಹುಂಚ 71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0159 10921101000821

7826 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಟಿ ಎಂ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 175 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0105 10826100001299

7827 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತ್ಾರವತಮಮ ಕ್ಲುಲವಿಡಿಅಬಿಬಗಲುಲ ಹುಂಚ 57\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0216 05051100006606

7828 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಎನ್ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 1\p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0085 0465101010482

7829 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಪಣೆೋಯಶ್ ಎ ಸಿ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 218\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0105 19242200000630

7830 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0180 1516101001314

7831 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಂದ್ರನಾಯಕ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 11\p1,6\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0178 54039528650

7832 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ಿಪಪ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0102 1516101001441

7833 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಣಣ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0139 0441101005450

7834 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿೋರ್ೋಯಶ್ ಎಸ್ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0098 30110861122

7835 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ ಡಾಮಣ್ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0070 3132500101076301

7836 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜ್ಜ ಕೆ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 66\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0204 0465101010506

7837 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಯ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 66\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0147 0465101000153

7838 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಕೆಂಚನಾಲ ಕೆರಹಳಿಿ 18\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.91 0.0368 0534101016898

7839 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಡಿ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 153 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0166 0465101012057

7840 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 272 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0137 64193784349

7841 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಿ ಯಿ ಟಿ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0071 10658100001161

7842 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 175 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0091 64005350523

7843 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸವತಮಮ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 69,73\2,72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0202 3132500101944301

7844 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 9\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0101 0465101013109

7845 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗ ೋಜ್ಜ ಬಾಳ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0172 0534101014174

7846 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಸಿ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.60 0.0434 64127873567

7847 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ಾರಪುರ ಹುಂಚ 45\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0098 64066739108

7848 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಜ್ಜ ಎಂ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 142\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.0252 0465101011694

7849 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟ್ಾಕ್ಪಪ ಬಸವಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 20\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0175 5387108000440

7850 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಗಯಮಮ ಬಸವಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 20\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0159 5387108000149

7851 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಸವಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 20\p2,33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0195 0534101009160

7852 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಸವಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 20\p2,15\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.41 0.0239 5387108000041

7853 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ ವರ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 41\1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0083 10658101003402

7854 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ವಿ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0195 0465101005110

7855 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿ ಬಸವಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 20\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.45 0.0239 5387101000162

7856 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಾಯಕ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 11\ಪ1,6\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0154 1516101000494

7857 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ವಸರ್ ಹುಂಚ 34\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0097 0465101006659



7858 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಜಂಬಳಿಿ ಹುಂಚ 43\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0157 10663100004038

7859 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದನೆೋಶ್ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 11\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0171 10921101007569

7860 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಣಣ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 1\p15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0086 1516101003354

7861 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟೆ ೋಕ್ಪಪ ಕೆ ವಿ ಕ್ಮಮಚಚ ಹುಂಚ 28\1,54\2,25\1,27,39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.85 0.0366 3182500100398001

7862 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಾಕ್ಪಪಗ್ೌಡ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 49\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.0294 3182500101026301

7863 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮ ತಿಯ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 111 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0132 10793100003605

7864 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಭಾಮ ಶಂಕ್ರ್ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 194 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0263 54004676132

7865 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಮಮ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 170 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0247 10826101002634

7866 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟನಾಯಕ ಕ್ರಿಗರಸು ಹುಂಚ 38,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0231 05051100005185

7867 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಖಪಪ ಜಂಬಳಿಿ ಹುಂಚ 18\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0168 64030771255

7868 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿ ಎಲ್ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0141 10793100000861

7869 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ ಳರೋಧರ ರಾವ್ ಬಿ ಬಾರಹಮಣವಾಡ ನಗರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0115 10793100001462

7870 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುರುಶ ೋತುಮ ಕೆ ವಿ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0092 0581108008832

7871 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಎಸ್ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0173 1516101004584

7872 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುದ್ಶಯನಪಪ ಮಸರ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0140 54058231327

7873 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಲಲಮಮ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 66\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0103 3132500101870001

7874 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪಗ್ೌಡ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 175 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0102 10826100000212

7875 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯನಾಯಕ ಹಿರಿಯೋಗ ಹುಂಚ 34\4,42\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0262 3132500100901701

7876 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0104 1516119008776

7877 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟೆ ೋಕ್ಪಪ ಎಸ್ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 39\1,38\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0104 5387108000705

7878 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಸಿ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0220 5387108001930

7879 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಕ್ಚಚಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 66\p3,66\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.0061 0465101006362

7880 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಮಮ ಕಾಳಿಕಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 11\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0124 10658101026546

7881 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 38\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0052 0465101014295

7882 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 85\7,85\6,100 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0176 64028026227

7883 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಎಂ ಪಿ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 41\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0151 10782100000004

7884 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 39\1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0110 10826100000515

7885 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಹೆಚ್ ಕ್ುನ ಿರು ಕೆರಹಳಿಿ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0061 1516108008475

7886 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶ ೋಧ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 44\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0125 0465101019119

7887 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಕ್ರಾಂ ಟಿ ಟಿ ಕ್ಮಮಚಚ ಹುಂಚ 57\4,57\6,57\12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0097 3182500100559801

7888 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಸುಮ ಹಲುಸಾಲಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0158 0465101012461

7889 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 40\1,39\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.29 0.0297 4835101001216

7890 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 30\1,35\p4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0325 10663100003593

7891 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಹಚ್ ಎಸ್ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.0759 3182500100547701

7892 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 29\1B,32\2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0240 10826100001797

7893 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಟಿ ಎಸ್ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 32,65\p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0162 10921101002528

7894 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದೋಪಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ್ಜ ಎಂ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 55\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0372 3182500100469101

7895 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮೋಯಂದ್ರ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 27\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0081 64128967455

7896 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧುಕೆೋಶವರ ಹೆಚ್ ಜ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0300 4835101000074

7897 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಬಿ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 145 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0162 5387101000173

7898 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣಣ ಹೆಚ್ ಸಿ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ 59\3,60\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.0225 0534101006923

7899 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಜಂಬಳಿಿ ಹುಂಚ 26\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0129 0534101016353

7900 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಜ್ಜ ಬಿ ಗಂಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 8,9,20\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0375 0465101014283

7901 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶ್ ಎ ಸಿ ಆಲಗೋರಿಮಂಡಿರ ಕೆರಹಳಿಿ 41.44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.0243 4835101000138

7902 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಎನ್ ಎಂ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0111 10782100001759

7903 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.54 0.0209 10782100002351

7904 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಚಕ್ಕಜ್ೋನಿ ಕೆರಹಳಿಿ 1\p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0101 1516101004377

7905 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಮುತುಲ ಕೆರಹಳಿಿ 31\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0132 4835101001357

7906 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ ೋಜ್ಜರಾವ್ ಬೋಳಂದ್ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0140 64135358285

7907 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಎಸ್ ಬಸವಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 9/2, 55, 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0105 64203535962

7908 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಜ್ಜ ಎಸ್ ನಿೋಲಕ್ಂಠನತ ೋಟ ಕ್ಸಬ 42888 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0105 0465101012326

7909 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 100 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0096 3182500100983301

7910 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರನಾಯಕ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 51/14, 49/1, 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0085 1516101003726

7911 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಎಮ್ ಪಿ ತ ಗರ ಹುಂಚ 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0171 3132500100993801

7912 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ ಮಪಪ ದ ಡಡಬಿಳಗ ೋಡು ಕೆರಹಳಿಿ 14/2, 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0113 10782100000539

7913 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಹಿೋಲಗ ೋಡು ಕೆರಹಳಿಿ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0138 4835101001365

7914 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಹೆಚ್ ಪಿ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0062 0465101013167

7915 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಖಾ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಎಮ್ ಕ್ಸಬ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0272 54039528388

7916 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧುಸ ದ್ನ ಬಿ ಆರ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 0.285714286 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0042 10658100000252

7917 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿ ಬಾಳ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 120\2C ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0135 54004681904

7918 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಹರಿದ್ಾರವತಿ ಕೆರಹಳಿಿ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0102 4835108004231

7919 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ವಿತ್ಾ ಡಿ ಜ್ ಪುರಪ್ಪಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 91\4,91\2,91\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.0188 7122500102007101

7920 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಬಿ ವಿ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 1\2,1\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.0157 0465101014306

7921 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದ್ದೋಪ ಎಂ ಬಾಣ್ಗ ಕ್ಸಬಾ 48\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0061 4835101000849

7922 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಗುಬಿಬಗ ಕ್ಸಬಾ 2\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0131 10658101000520

7923 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 73\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0083 10658100000839

7924 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭ ೋಜಪಪ ಸಿಡಿಯಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 4\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.0126 3132500101529901

7925 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಯಯ ಎಂ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 212\1,212\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0147 10793100000106

7926 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 89\1,29\2,45,44,90\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0166 1081101013844

7927 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಸಾವಮಿ ಎಂ ಆರ್ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 188,189,90,191,4\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0104 10911101002236

7928 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಭಟ್ಟ ಅಡಗ ೋಡಿ ನಗರ 66\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0156 0441101008108

7929 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಹೆ ನೆಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3770 633728677740 64168871197 

7930 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0872 445471252623 3182500100641801

7931 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2253 76077873291 10782100002161

7932 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 1\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2260 530114592167 10782100002761

7933 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ಎಲ್ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 22\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2420 467569692135 1516101001220 

7934 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ತಮಮಡಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 23\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4150 765631869773 64130632978 

7935 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 99100 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.4690 60132231449 64028026227 

7936 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ತಮಮಡಿಕೆ ಪಪ ತಮಮಡಿಕೆ ಪಪ 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.5070 363916733525 0534101011133

7937 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದನೆೋಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಕ್ಣಬಂದ್ ರು ಹುಂಚ 25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2070 383793907039 10921101019670

7938 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ ಯೋತಿ ಅರಸಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.5070 866103983835 5387101000031 

7939 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಕೆ ಎಂ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 179/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.4410 668398432302 10826100001328

7940 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಪಪ ತಮಮಡಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 33\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240 229725057049 0534101016005

7941 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲುವರಾಜ್ ಕೆ ಸಿ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 90 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0102 10658100003785

7942 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಪಪ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0074 64061875534

7943 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಆನೆಗದಿ ಹುಂಚ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0073 3182500101249201

7944 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಂಡಪಪ ಆನೆಗದಿ ಹುಂಚ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0091 3182500101219901



7945 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ್ ಆರ್ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 50,28\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0157 1516101002814

7946 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣಣ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 27\9,27\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0112 1516108009238

7947 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 186 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0085 3182500100085501

7948 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಲ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ 215 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0091 1081101012979

7949 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2220 425311435442 1516108009126

7950 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 59,60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3190 637796998876 3132500100728201 

7951 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಕೆ ಜಂಬಳಿಿ ಹುಂಚ 30\7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.3860 802253738660 10663100003434

7952 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಎನ್ ಆರ್ ಯಾಯರ್ ನಗರ 52\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.5350 893695840666 1081101010073 

7953 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಯದ್ ಖರಿೋಂ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 135 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4430 239482270458 0465101013144

7954 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಲಲಮಮ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 1\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2430 531492483889 3132500101870001

7955 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣ್ ವಸರ್ ಹುಂಚ 10\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2120 736610001328 0465101013144 

7956 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಮಮ ಹರಿದ್ಾರವತಿ ಹುಂಚ 93 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.6760 674098210673 10782101016910

7957 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಮಕೆೋಶಪಪ ಆಲುವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 74\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.6120 828508420077 0534101012501 

7958 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗೋತ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4130 290530377173 10663100007035

7959 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 297 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2700 706735487847 3182500100411501

7960 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಹುಂಚ 46\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4240 878905891386 64199342611 

7961 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೈರನಾಯಕ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 26\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2400 9686561640 5051100008065

7962 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗನಾಯಕ ಕ್ರಿಗರಸು ಹುಂಚ 6,18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.2090 543833306034 1516108007076 

7963 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಮಮ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3840 317377988692 1516101004585

7964 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಜ್ಜ ಎನ್ ಗುಬಿಬಗ ಕ್ಸಬಾ 21,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2320 811938787920 64160255686 

7965 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಬಿ ಜ್ಜ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 85 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2910 481865730739 1516101000130

7966 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ವಸರ್ ಹುಂಚ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2260 383592558870 3132500100559701

7967 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೈರನಾಯಕ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 92 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2290 336721944321 0465101021563 

7968 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಗಣೆೋಶ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾರುತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 2\2,8\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.4300 269159934613 0465101019009 

7969 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ ಕೆ ಬಿ ಹೆ ಸನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 225\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.4800 628350661629 0441101004514 

7970 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಗಡೆ ಮಾರುತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.4310 829143665985 0465101009018 

7971 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಯ ಟಿ ಎಂ ಮಾರುತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 24\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 24\2 0.2020 249530578754 0465101009269 

7972 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ಾಿವತಿ ಕ್ುಕೆ ಕೋಡುಅಗಸರಮನೆ ಕೆರಹಳಿಿ 21\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.3656 688908327477
10911101013074

7973 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದ್ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.2040 791076372694 0465101019584 

7974 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯತಿೋಶ್ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1520 559862249172 4798101002588 

7975 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಗ್ೌಡ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2110 663972590971 4835101001746 

7976 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಿಗಮಮ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 6\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2160 745325901214 1516101002525 

7977 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ರಾಮಚಂದ್ಾರಪುರ ಹುಂಚ 67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2560 631382068569 10911101003536

7978 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಹುಂಚ 50\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.1170 862136909936 64202696750 

7979 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಹುಂಚ 95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.1340 354112120213 10663100005572

7980 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಗಗಪಪ ಹೆಚ್ ಕ್ುನ ಿರು ಹುಂಚ 1\p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1490 459598148157 1516101000059 

7981 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಶಂಕ್ರ ಜ್ ಸಿ ಮ ಗುಡಿು ಹುಂಚ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.6510 955411999884 10921101003776

7982 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಗ್ೌಡ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 2,23\2,25,26\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.42 1.0010 895354514921 0465101014316

7983 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉರುಗೋಂದ್ರಪಪ ಪಿ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 1\2,3\1,5\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3950 643890212930 3132500101583901

7984 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟನಾಯಕ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 48\1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2060 560864462824 3182500101192200

7985 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ ಅರಸಾಳು ಹುಂಚ 42\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2700 244538493636 534101019406

7986 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಬಾಣ್ಗ ಕ್ಸಬಾ 59\4,75\8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.3910 787722689851 0574101013074

7987 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 141,47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1670 351680116685 10911101005066

7988 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಕೆ ಎಂ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 71\p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0123 10921101012622

7989 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗ್ಾಜುಯನ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 76\91 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0195 10921101004359

7990 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪ ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 45,49\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0099 3132500100691001

7991 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಪಿ ಕ್ಲ ಲರು ಹುಂಚ 10\1,19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.0188 10921101000496

7992 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0086 3132500101384301

7993 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿೋರ್ಯಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0149 16392

7994 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರ ನಾಯಕ ಕ್ಮಮಚಚ ಹುಂಚ 56\1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0425 0534101014987

7995 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 71\p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0285 0465101006579

7996 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಮಮ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 44,37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0226 0465101010588

7997 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮಮ ಕೆ ಬಿ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 136\3,42\4,45\6,45\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0241

7998 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನಾಯಕ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 94\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0105 11574

7999 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪ ನವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.1380 469888129334 64133843079

8000 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಪಪ ಜ್ಜ ಅರಸಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0059

8001 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪಗ್ೌಡ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 52\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0098 1516101000193

8002 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಅರಸಾಳು ಹುಂಚ 60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0256 5387101000246 

8003 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪನಾಯಕ ಬಸವಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 20/p2,23\p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0191 0534101003445

8004 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 18\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0169 0465101011790

8005 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಹಿೋಲಗ ೋಡು ಕೆರಹಳಿಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0114 10782100002077

8006 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಲಲಯಯಗ್ೌಡ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 29,29\1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0350 05051100002784

8007 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಹಿೋಲಗ ೋಡು ಕೆರಹಳಿಿ 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.0097 04041100000596

8008 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಂದ್ರ ತ ೋಟದ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 4\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.1930 716918073379 465101012129

8009 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಚಕ್ಕಜ್ೋನಿ ಕೆರಹಳಿಿ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1660 611804476776 1516101003594

8010 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 57141 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1670 968233745040 10911101020357

8011 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಪಪ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 47141 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1480 391632567497 10911101003554

8012 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಢೋಕ್ಪಪ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 22\4,22\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1870 776657143529 10658100004133

8013 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 47141 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1880 211050541944 64025184426

8014 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಿರಿಯಣಣ ಕ್ಡಸ ರು ಹುಂಚ 72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1890 491458632555 3182500100774301

8015 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುಪತಿ ಪಿ ಎಸ್ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 29\1A1A1a,29\1A1A1a12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.2590 695678406818 0441101001792

8016 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರವಿೋಣ ್ ಕ್ುಮಾರ್ ದ್ುಮಮ ಕ್ಸಬಾ 60\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.1610 605776350792 0465101012000

8017 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಮಜವಾನ ಕ್ಸಬಾ 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1270 596043865225 4835101002159

8018 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುರುಶ ತುಮ ಕಾರಕಕ ಕೆರಹಳಿಿ 20\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2260 952721211115 1516119007554

8019 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿಧಿ ಗ್ೌಡ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 122\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.5320 493714938913 0465101021523

8020 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹ ವಪಪ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2330 910087684646 3182500100327801

8021 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಲಮಮ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 283 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4060 397191941552 3182500100519901

8022 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿೋಕ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಸಿ ಮಳಲಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 39\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.2020 764117544592 3182500100978301

8023 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ವಾರಂಬಳಿಿ ಹುಂಚ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.2070 392652643796 10826100003454

8024 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಮಮ ಬಾಳ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 103\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2600 661467736998 0534101024617

8025 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿೋಕ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 12,62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.2100 31969038267 3182500101029901

8026 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 93\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.3880 597721232908 3182500101064501 

8027 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಹುಂಚ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2360 924518395463 0465101015194 

8028 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪಪಪ ಕ್ಚಚಗ ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2650 676082948301 10658100001412

8029 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹ ವಮಮ ಮಾವಿನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2240 393573714804 3132500101666001



8030 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಮಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆಬೈಲು ಕೆರಹಳಿಿ 48\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0106 001200101012647 

8031 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಹೆ ಳಗ ಡು ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1670 79167219182 0465101010661

8032 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.2290 824394718865 1516101003904 

8033 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 129132133 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.3740 865219410213 0465101013242 

8034 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಹೆಚ್ ಕೆ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 5\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.5670 441126497767 0465101012852 

8035 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡಪಪ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 36\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2040 899981121384 3132500101408101 

8036 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಮೋಲನಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2170 558677536372 0465101015886 

8037 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರಣಪಪ ಗ್ೌಡ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 29\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.1990 881402965665 0465101011125 

8038 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡಪಪ ಗ್ೌಡ ವಸರ್ ಹುಂಚ 45\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.2020 618537385855 54039533411

8039 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.4710 425596271159 4835101001757 

8040 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾಮರ್ ಸಾಬ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2210 340848404700 3182500100499601 

8041 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಲ ಲರನಾಯಕ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 63\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5500 782854596136 1516101005504

8042 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪ ಪಿ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.1260 680580553032 3132500100658401 

8043 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಯಪಪ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2140 665767928195 10663100004842

8044 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಸಕರ ಬಿ ಜ್ಜ ಬಿಳೆ ಿೋಡಿ ಹುಂಚ 29\2,25\2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.6720 354343336422 54021782877

8045 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಪಿ ಕೋಳಂದ್ ರು ನಗರ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3050 391168576242 19062200012151 

8046 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲ ಎಂ ವಿ ಬೋಳ ರು ನಗರ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.4660 517291870460 19062200053921 

8047 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಹೆಬುಬರಳಿ ನಗರ 81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2560 871195010164
10793100001403

8048 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ 62\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.2290 224492447549 19062200005863 

8049 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಂದ್ರ ಹಿಲುಕಂಜ್ಜ ನಗರ 43\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2450 686513598843 19062200022043 

8050 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಆರ್ ಮ ಡುಗ ಪಪ ನಗರ 176\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2360 36341409728 19062200007664 

8051 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಬೈಸ ನಗರ 68126 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4630 918628002557 19062200035819 

8052 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಭಟ್ಟ ಮತಿುಕೆೈ ನಗರ 98\2,99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.3080 392837925306 64046454751 

8053 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಕ್ಬಳೆ ನಗರ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.3020 370191307649 19062200008352 

8054 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಬೋಳ ರು ನಗರ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3060 620775053075 1081101012073

8055 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಾಬು ಬೈಸ ನಗರ 114115 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.6090 944235918723 5900101000305 

8056 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 147 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1990 719549791159 1516101003621

8057 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಗವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 76\3,77\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.1980 610518112256 0534119020647

8058 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ಳಸ ಕೆರಹಳಿಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2440 428059238115 0534101011632

8059 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಷ್ನಾಯಕ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹಲುಸಾಲ ಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 112\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.3080 642987487833 10782100000066

8060 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ ಮಳ ರು ಹುಂಚ 125\1,125\3,127\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2190 964842340284 3182500100425501

8061 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 22\1p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2090 371702034039 64120522082

8062 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ ಎಲ್ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 111 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.2120 500730789773 0534101020973

8063 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿ ವಿ ಚಕ್ಕಬಿಳಗ ೋಡು ಕೆರಹಳಿಿ 5\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2100 904164964149 10782100002071

8064 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1790 952974133048 3132500101576401

8065 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಳಲ ಹುಂಚ 69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4180 305437664978 0534101009998

8066 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಹುಂಚ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3560 599473800422 0534101016454

8067 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುರುಶ ೋತುಮ ಹಾಲುಗುಡೆಡ ಕೆರಹಳಿಿ 77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.2270 648873956924 0534101009750

8068 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತಿಮಮ ಹಾರಂಬಳಿಿ ಹುಂಚ 32\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.3370 616014722195 0534101016706 

8069 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಸಾವಮಿ ಮಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3370 510962343823 0534101013886 

8070 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಮಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3550 670968717091 0534101016808 

8071 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಬನವಳಿಿ ಹುಂಚ 145,5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.1580 222684201473 5387101000173 

8072 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಮಾದ್ಾಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 19,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.2400 206599231272 0534101021202 

8073 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಂತಿ ಗವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 261 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.3080 908849406514 5387101000080 

8074 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ ಎಸ್ ದ ಡಿಡನಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 44,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.67 0.5950 902469581805 0534101009401 

8075 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಲಾಬಿ ಶಡಿು ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 136 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.48 0.6100 8861527537 0534101014349 C

8076 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 152\3,153 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.6100 999895335372 3132500100583201 

8077 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜ್ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ುಕ್ಕಳಲ ಕೆರಹಳಿಿ 16\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.2480 288256687679 7322500103465301 

8078 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರ ಬಿಳಕ ಕೆರಹಳಿಿ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.3560 990014881925 0534101013806 

8079 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಎಲ್ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 47\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1770 653188355130 0465101015011

8080 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಎಲ್ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 47\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2180 503992278086 0465101013498

8081 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಗ್ೌಡ ಸುತು ಕ್ಸಬಾ 87\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1730 635730692637 0465101013374

8082 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಗುರುಪದ್ಪಪ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 115,117 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3740 778231846960 10826100000667

8083 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜ್ ೋಜ್ಜ ರಾವ್ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 104\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.1520 702111018886 3132500101524701

8084 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಯಯ ಟೆಂಕ್ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1990 867398276837 10911101004359

8085 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಕೆಂಚನಾಲ ಕೆರಹಳಿಿ 120\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.3250 361667261779 0534101011750

8086 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ ಕ್ುಮಾರ ಬಳ ಿರು ಕೆರಹಳಿಿ 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240 781626432436 64141114342

8087 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹಾರಂಬಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 211 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1300 620658867444 0534101009989

8088 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಸಾವಮಿ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ 52\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3970 689265592249 1516101002531

8089 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರ ಎಸ್ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 57\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2090 426262977504 1516101004584 

8090 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಲೋಲ್ ಸಾಬ್ ಹುಳಿಗದಿ ಹುಂಚ 47\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.2090 494024897837 10663100003237

8091 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣುಕ್ಪಪ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2410 935308392317 3132500101189201

8092 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತಿ ಅರಸಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.2300 466047722513 0534101015066

8093 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ ತಿಯ ರಾವ್ ಎಸ್ ಕೆ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿ 25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.2880 986246454649 54004691402 

8094 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತಮಮ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4640 710517070308 10663100006263

8095 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕಾರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3140 918750642294 0534101016737 

8096 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಸಾವಮಿ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 53\4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1920 329680954365 3132500101056501

8097 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ ಡಾಮಣ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1860 646730601662 3182500100986901

8098 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾನೆೋಶ್ ಕಾರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 20,26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4110 733860107820 0534101016482 

8099 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿನೆ ೋದ್ಮಮ ಶಾಕ್ವಳಿಿ ಹುಂಚ 1,10\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.3170 616484655080 3132500101953201

8100 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುಿಲ್ ರಹಿೋಂ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 21\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2030 318810332721 64128876454 

8101 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಮಲ ರು ಹುಂಚ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3710 422530377759 3182500101064301

8102 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಪಪ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2470 692362215846 1516108006284

8103 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2420 761146934092
05051100012911

8104 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಿರಿಯಪಪ ಬಿಲಗ ೋಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2700 328078944860 4835101000498

8105 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 25\4,53\8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3920 959700132285 3132500101058401

8106 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ ಮಾರುತಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 24\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.1560 994872561941
10658100001688

8107 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ನಾಯಕ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 77\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.1340 62357865869
10663100004844

8108 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಮಮ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 152 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.1550 899233040789 3182500100390101 

8109 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ 89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2080 574108806013 1516101003263 

8110 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕ್ಲುಲವಿಡಿಅಬಿಬಗಲುಲ ಹುಂಚ 69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.1960 686447193289
10911101020852

8111 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಗಗಪಪ ಜ್ಜ ಪಿ ಮ ಗುಡಿು ಹುಂಚ 53\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2040 391179055724 64079181670



8112 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಹಿರೋಜ್ೋನಿ ಹುಂಚ 13\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2770 459010408984 1516101006159

8113 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 72\4,72\6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.1750 766944293644 4835101001154 

8114 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.2110 749978652352 0465101010482 

8115 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಸುಮ ಕೆ ಎಸ್ ಹಲುಸಾಲಮವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 72\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.1820 205119064343 0465101014759

8116 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಮಮ ಕೆ ಪಿ ಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ 21\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2860 303849923409 3132500100729001

8117 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೈರನಾಯಕ ಮಸಗಲಲ ಕ್ಸಬಾ 51\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1720 663616855547 0465101012494 C

8118 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 58\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4990 749339781968 4835101000644 

8119 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ ಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಕ್ರಿಮನೆ ನಗರ 24\2,30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.3040 991511631378 1081101003327 

8120 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟ್ಾಕ್ನಾಯಕ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 12\p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1070 839096915469 05051100007273

8121 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1890 402203073655 0465101011487

8122 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 15\p1,15\p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.69 0.6220 548332966490 0465101012004

8123 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 34\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3480 975645280670 64163348900 

8124 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಎಂ ಬಿ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 25,26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.2870 779012301556 3132500101367901 

8125 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್ ಶೋಟ್ ಎಂ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 52\16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.2620 566498648794 10658100002466

8126 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 72\1,72\2,73\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.65 0.5840 381048602900 64027255250 

8127 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 52\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3890 861531280076 3132500101189001 

8128 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ ಗಂಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 15,16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.2710 646262673576 3132500101099301

8129 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುರುಶ ತುಮ ಕೆ ಳವಾಡಿ ನಗರ 50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.3850 620163421854 64130747627 

8130 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮ ಮಜವಾನ ಕ್ಸಬಾ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3980 544192696865 4835108000816 

8131 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ 47\1,47\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2400 317174910726 1516101001810 

8132 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ 48\3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.2230 279227016667 1516101003575

8133 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಮಿರಾವ್ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 100 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.4940 746629118582 000035550334210

8134 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಡಲಪಪ ಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಡ ರು ಹುಂಚ 69 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5110 945221467834 000035550334210

8135 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.5010 762890538011 000035550334210

8136 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ೋನನಾಯಕ ತಿರಣ್ರ್ ಹುಂಚ 159 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2640 847609527191 64208665283

8137 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ನೆಲುಲಮಡೆ ಹುಂಚ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.2430 677219485309 10911101003262

8138 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರ ಹೆ ನಿಯಬೈಲು ಹುಂಚ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1640 342899991625 3182500100376701

8139 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಸ ನಲ ಹುಂಚ 152 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2180 225858262772 10826100002854

8140 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 162\1,162\6,162\12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.6710 596475495850 0441101011689

8141 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪಪ ಜ್ೋನಿ ಕ್ಸಬಾ 75\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3500 318281021377 0465101014401 

8142 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2770 567937016365 3182500100464601

8143 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಿೋರ ಡಿ ಎನ್ ಕೆಳೆಕೆರ ಮುತ ುರು 62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2235 798082231581 4072500100-583901

8144 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 45/1,45/2,45/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.65 0.6050 982281537289 7622500101-088501

8145 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ತಳಲ ಮಂಡಗದಿ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2030 317461325367 0576101010-900

8146 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಹೆಚ್ ವಿ ಶ್ಂಗನಬಿದ್ರ ಮಂಡಗದಿ 53/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.3225 529868453060 057610100-6641

8147 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಸಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಡಿ ದ್ಾನಸಾಲ ಮಂಡಗದಿ 51,54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.3650 799496226065 10230101000-5391

8148 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ಹೆಚ್ ವಿ ದ್ಾನಸಾಲ ಮಂಡಗದಿ 51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.85 0.6950 627919909217 0273101000-81826

8149 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾರ್ೋರಿ ಮಂಡಗದಿ 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.2740 766752694887 0018001010-31452

8150 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದನೆೋಶ ಎಸ್ ಓ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1930 903034902047 05621010-12624

8151 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ರ್ೈ ಟಿ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.2330 652204427950 0018001010-22247

8152 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಭಂಡಿಗಡಿ ಮುತ ುರು 87/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.5695 704271942493 057710100-8201

8153 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಟಿ ಕಾಯದ್ದಗರ ಮುತ ುರು 248 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.4830 324735651651 05711010-19531

8154 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ಎಂ ಹೆ ಳೆಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3575 475164715172 4072500100-345101

8155 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹುತುಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 39p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2192 913978688620 1066310000-2606

8156 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾತಿಯಕ್ ಕೆ ವಿ ಕ್ುಚಚಲು ಮಂಡಗದಿ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.4890 500864913842 13820101100-1919

8157 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ತ ರಬೈಲು ಅಗರಹಾರ 42/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.1995 941389035706 1924220000-2909

8158 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋತ್ಾ ಶ್ರಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.2375 941448512442 5201012127-17339

8159 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ ಎಂ ಜ್ಜ ಅಗರಹಾರ ಅಗರಹಾರ 206/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.1875 946349784023 52010121274-5881

8160 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಟಿಟನಾಯಕ ಶ್ರಿಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1940 877760760050 5201012010-77422

8161 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹೆ ಸಕೆ ಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ
22/7,22/4,22/11,22/12,22/

15,22/2,22/5
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.5015 703871138384 520101071420-459

8162 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಪಿ ಎಲ್ ಬಾಂಡಾಯ ಮಂಡಗದಿ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.3045 802489408450 102301011000-838

8163 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಸಿ ಬಿ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 117 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.48 0.5750 528874832119 0217001010000-73

8164 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ ಯು ಟಿ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1980 612081729254 54049688817

8165 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ಹೆ ಸಕೆ ಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 29/4,29/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.2215 575421833541 1084410100-2148

8166 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಯ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಹುತುಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.3814 321406226381 1066310000-3085

8167 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಗರಗ ಮಂಡಗದಿ 28/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.2754 505538170597 1068910000-2501

8168 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಎನ್ ಡಿ ಕೆ ಳಿಗ ಆಗುಂಬ 130/b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4285 535753403103 54049914064

8169 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಕೆ ಜ್ಜ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 3/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.1829 309558532944 31912366970

8170 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಷ್ುಣಭಟ್ ಪಿ ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 143/1,137/1,132/2` ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.8735 399578702738 072500100-851501

8171 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದನೆೋಶ ಬಿ ಎಸ್ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.4475 321599080751 056210100-9831

8172 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ ಯು ಸಿ ಉಂಬಿಬೈಲು ಅಗರಹಾರ 2/3,4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.2594 885335435966 318250010121-0800

8173 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ ಕ್ಡೆೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.2310 664844799372 52010107139-0381

8174 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಿಗಪಪ ಕೆ ಎಲ್ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ
81/1,81/2,81/3,81/5,5/1,2/

3,2/2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.4680 879274415120 19242200000-793

8175 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಕೆ ಆರ್ ಕ್ುಡುಮಲಲಗ ಮಂಡಗದಿ 87 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240 513584796647 001800101025-644

8176 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2930 873493514824 05621010-14299

8177 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಎಂ ಸಿ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.3080 972000845140 05621010-19704

8178 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 215,218/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.1485 460809869630 056210100-8857

8179 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಸುದೋವಮ ತಿಯ ಬಿ ಡಿ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2390 646806913380 14560101100-0168

8180 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಣ ಎಂ ಎಸ್ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 185/2p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2465 807565247290 056210100-4905

8181 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಯಯಗ್ೌಡ ಆಲ ರು ಅಗರಹಾರ 50/2c,44/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.2035 692517916757 1066310000-3727

8182 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ ಕೆ ಸಿ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.4980 272373122675 1908220019-9414

8183 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಬಲರಾವ್ ಕೆ ಹಿರೋಸರ ಕ್ಸಬಾ 38,39,40,59,34,35,36,37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.6170 262608858856 52010107137-6867

8184 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ಎನ್ ಕತುಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 46,47,48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.3765 984262078101 056210100-1261

8185 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪಗ್ೌಡ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 94 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3890 204519272038 0560100-0644

8186 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣನಾಯಕ ಹಲುಲಸಾಲ ಅಗರಹಾರ 5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.3760 849698343474 056210100-9585

8187 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶಶಟಿಟ ಹಲಸವಾಳ ಮಂಡಗದಿ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.2090 329160571512 05761010-11414

8188 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಆಲ ರು ಅಗರಹಾರ 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.1300 603128917036 0018001010-23360

8189 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಕ್ುಮಾರ ಆರ್ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2590 540783647870 52010122477-7870

8190 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಎಂ ಎಸ್ ಶ್ರನೆಲಲ ಮಂಡಗದಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.2900 273931371828 1068910000-1132

8191 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಎ ಆರ್ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 3/1,6/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.72 0.6030 722191595440 3182500100-682201

8192 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಪಪಗ್ೌಡ ಎ ಎಂ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 40/5,39/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.54 0.6050 783684472572 145601011000872

8193 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಮಲಾ ನಾಗರಾಜ ಬಿೋಡೆ ಅಗರಹಾರ 1/4. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0587 630521706405 05621010-13750

8194 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಟಿ ವಿ ಮಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.85 0.4790 311499373956 3182500100-402301

8195 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಯಮಣಣ ಹೆಚ್ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 259258 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.2980 324090159248 056210100-4017

8196 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಲಂಗೋಶ ಟಿ ಬಿ ತ್ಾಯರಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.8915 608371087283 19242200013435



8197 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಕೆ ವಿ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 130 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.3249 596626121177 0562101019528

8198 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟನಾಯಕ ಕ್ಟೆಟಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 26/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.1870 594053159546 0562101013245

8199 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಯು ಹೆಚ್ ಉಡುಕೆರ ಅಗರಹಾರ 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.2378 957359535145 1456010110-00172

8200 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್ ಗ್ೌಡ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 138,137/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.2900 843480287704 31173032172

8201 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 304/3,301/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.2183 799780607091 10952101000663

8202 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಯಯನಾಯಕ ಎಂ ಜ್ಜ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 102103105 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3737 726551962362 056210100-7377

8203 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರಮಮ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 159 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3305 549656974196 10663100003425

8204 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮ ತಿಯ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 71,177/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.41 0.4359 508634819818 05621010-10300

8205 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರ ಬಿ ಯು ಗೋರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.2940 786294916306 055711010-25270

8206 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಛಾಯಪಪ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 226/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.2084 498298898294 0454110000-3675

8207 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜಮಮ ಆಲ ರು ಅಗರಹಾರ 50/2b,43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3023 881079462725 10663100003168

8208 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎಂ ಹುತುಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 49/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.1177 529118148774 1066310000-5413

8209 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಮಯಿ ಕೆ ಎಸ್ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಮಂಡಗದಿ 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.86 0.8990 886509736424 9130100404666-26

8210 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಕೆ ಟಿ ಶೋಡಾಗರು ಮಂಡಗದಿ 18,16,17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.4319 821605403065 12990101000-6290

8211 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಬಾಂಡಾಯ ಮಂಡಗದಿ 104/3, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1226 999447013368 10230101100-2729

8212 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ರ್ೈ ಕೆ ಶೋಡಾಗರು ಮಂಡಗದಿ 23,24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.5270 634767387887 102301011000-235

8213 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಾನಂದ್ ಪಿ ಪಿ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಮಂಡಗದಿ 39/2,39/3,39/4, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.35 1.3190 624872660743 1101307000-0367

8214 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಜ್ಜ ಎನ್ ಜ್ ೋಗಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1277 360673500550 1068910000-2191

8215 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಎಂ ಎಸ್ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.2255 208874643561 0562101011-954

8216 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಬಸವನಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1724 383602742394 10689100003513

8217 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ ಕೆ ರ್ೈ ಹೆಗಲತಿು ಮಂಡಗದಿ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.1666 320523354025 32929943749

8218 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿೋಶ ಕೆ ಡಿ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ
146/2.146/4.48/4.149/2.1

511
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.3880 933037162699 520101071419884

8219 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ದರಾ ಕೆ ಟಿ ನಾಯದ್ವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 129/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.5855 699102005745 64044498860

8220 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿದ್ಾಯನಂದ್ ಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಡಿ ತ ರೈಬೈಲು ಅಗರಹಾರ 3/3,17/3,17/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.3060 627046399098 0562101007809

8221 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದನೆೋಶ ಡಿ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 304/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.2163 562606071117 102301010007054

8222 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋಣ್ಾ ಬಸವನಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.86 0.5840 856206276515 32228309682

8223 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಸಿ ನೆರಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 159/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.5220 563851257888 05711010-15721

8224 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಳಸಿದ್ಾಸ್ ಎಸ್ ಶ್ರನೆಲಲ ಮಂಡಗದಿ 13/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.2530 536229724949 102301011001597

8225 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿಲನ್ ಕೆ ಪಿ ಶ್ರನೆಲಲ ಮಂಡಗದಿ 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.3945 287276223108 05711010-33269

8226 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಹೆಚ್ ಸಿ ಮರಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 63/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.1990 526500104380 0305110000-2345

8227 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನೆ ೋಜ್ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹಳಸವಾಳ ಮಂಡಗದಿ 7/3,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.8910 247696333197 05761010-13866

8228 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 12/1,12/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.1975 291215368457 3182500100734-801

8229 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾನಮಮ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2458 488573396710 1084410000-2522

8230 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2610 284496683858 1908220021-6444

8231 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಾರ್ಥ ಎಮ್ ಡಿ ನಾಯದ್ವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 61/1,62/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2930 648340138313 10230101100-1532

8232 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವರಲಕ್ಷಿಮೋ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 163 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.4955 323363092167 1908220025-7393

8233 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಬಿ ವಿ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.1619 941099825963 762250010017-7901

8234 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಹೆಚ್ ಸಿ ಹೆಮಮಕಕ ಮಂಡಗದಿ 4/3, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1755 528969912850 057610100-7236

8235 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಾಕ್ಪಪ ಹೆ ಸಕೆರ ಅಗರಹಾರ 22/1,7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2620 885155446669 14560101100-0907

8236 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಪಿ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 13/3,13/4,13/5ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.9100 245330571109 318250010028-8501

8237 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಡಿ ಕೆ ಶ್ರನೆಲಲ ಮಂಡಗದಿ 5/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.3220 581130918985 10689101007620

8238 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಜುಯನ ಕೆ ಸಿ ತ್ಾಯರಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 59,60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.7107 830632952072 520101071-378711

8239 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣ ಟಿ ಆರ್ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 181/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1970 780033781064 030322000-30170

8240 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಟಟಬಸವಾನಿ ಮಂಡಗದಿ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3805 636719134729 10952101003448

8241 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ ಕೆ ಂಬಿನಕೆೈ ಮಂಡಗದಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2850 989494257163 10689100000274

8242 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರೋಶ ಯು ಎಸ್ ದೋವಂಗ ಮುತ ುರು 76/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.1438 392033917289 105601010003008

8243 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಎಸ್ ಬಿ ಕ್ರಕ್ುಚಚ ಮಂಡಗದಿ 1/p5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.2910 452462070471 4221101003500

8244 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ ಬಸವನಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.86 0.2377 884385944474 10689100002503

8245 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸವತಿ ಬಸವನಗದಿ ಮಂಡಗದಿ 16/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.86 0.1445 999041075045 10689100002084

8246 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ (GPA ಪದ್ಾಮವತಿ) ತಳಲ ಮಂಡಗದಿ 26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.2040 838556162046 05761010-10899

8247 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 29/1,30/1,32 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2190 230457328788 64041933501

8248 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಯ ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 35 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2054 793660881924 10230101100-2747

8249 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಜ್ಜ ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 25/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2250 700635207808 001800101027876

8250 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಎ ಜ್ಜ ಆರಗ ಕ್ಸಬಾ 10 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.2285 222885392413 520101071401950

8251 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಣಣ ಎಂ ಡಿ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 35 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2340 422021205274 0562108019-536

8252 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಹುತುಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 20 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.1438 517695641919 10663100003826

8253 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಎ. ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಅರಶ್ಣಗೋರ ಅಂಜನಾಪುರ 176/2, 179 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2493 904519371518 54041129899

8254 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಎ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಅರಶ್ಣಗೋರ ಅಂಜನಾಪುರ 164, 165/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.6255 399593782685 7042500101231201

8255 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ದ್ದಲಂಗಪಪ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2649 278575273564 7042500101421401

8256 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ದ್ದಲಂಗಪಪ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1999 961045482578 0585101003922

8257 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಅರಳೆೋಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 0.8230 458726291476 150901011004792

8258 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರಾಜಕ್ುಮಾರ ಎ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಸಂಗಪಪ ಚಕ್ಕಕೆ ಲಯಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.7727 410682566457 34411226714

8259 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಡಲಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 30/P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.7347 237729925402 32497838368

8260 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಬಾರಹಿಂ ಬಿ. ಬಿನ್ ದ್ಸುಗೋರ್ ಸಾಬ್ ಮಾಡರವಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.3551 265086848890 64029919775

8261 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಕ್ಕಪಪ ತಿಮಾಲಪುರ ಹೆ ಸ ರು 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2957 859056815452 7042500102081500

8262 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಕ್ರ ಜ್ಜ. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2924 525642275545 0585101010980

8263 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಂದ್ರಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಕ್ುಟರಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 104 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.7443 843579904061 1876101007405

8264 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಚಕ್ಕಣಣ ಕ್ುಟರಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 29/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.2422 387631021742 64061561651

8265 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಗ್ೌಡಪಪ ಯಳಗರ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240 746400536199 124401010003893

8266 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡಪಪ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.2430 701726424996 64119842472

8267 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶವರಿ ಕೆ ೋಂ ಗಣೆೋಶಪಪ ಕೆ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2700 933846899175 150901011005776

8268 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಜ್ ಕೆ ತರಲಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 100/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3486 992816577158 0585101011644

8269 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 32/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.1560 673965990427 10803101005552

8270 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಜ್ಜ. ಬಿನ್ ದೋವಿರಪಪ ಚುಂಚನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 19/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2940 750613057483 150901011006108

8271 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎ.ಡಿ. ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಪಪ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1943 546244534511 7042500102375101

8272 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ಚೌಡನಾಯಕ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 185/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.1393 695712196473 000600101020086

8273 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತ್ಾತಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 45/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2102 840883428906 0585101009622

8274 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗ್ಾರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 105/P38 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2608 567121620328 0585101013951

8275 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 218/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2773 842542418264 0585101012608

8276 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 105/P41 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1194 273810111161 54041143949

8277 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 32/2P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.1561 931685308341 19162200035209

8278 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 64, 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.7318 626136895509 0585101006309

8279 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ ತಿಯ ಎ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮುರುಡಪಪ ಸದ್ಾಶ್ವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 22/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.2933 433332960064 64128252618

8280 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 536 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.2600 324421063726 0575119034209

8281 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕ್ನಿಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 146, 148 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.7870 285750660202 000010980887852

8282 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಜಂಬ ರು ಗುಡಡದ್ ತುಮಿಮನಕ್ಟೆಟ ಉಡುಗಣ್ 31/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.1835 528115640936 000010980887852



8283 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಯೋಗ ಬಿನ್ ಮುರುಡಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 725/3, 725/P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3146 435951065409 30977544844

8284 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ ಜ್ಜ.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಮಂಚಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 93/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2192 818536415804 000010980887852

8285 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಎ.ಕೆ. ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 179/ 4C2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2401 341226288370 35550334210

8286 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಕಾಯನಾಯಕ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 40/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2089 590267023424 19162030007917

8287 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಪಪಣಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪಗ್ೌಡ ಇಡಿಕನಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 73,74/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.2970 632697839549 124401011001195

8288 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪಗ್ೌಡ ಶ್ವಪುರ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.4405 674785171389 19072200088038

8289 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಜ್ಜ ರಾಜ್ಜೋವ ಬಿನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಗುರುರಾಜ ಮಳ ರು ತ್ಾಳಗುಂದ್ 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.4026 974956458613 19072430000098

8290 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮಲತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಮಳ ರು ತ್ಾಳಗುಂದ್ 208 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.21 1.0540 860316085233 19072200002686

8291 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ಪರಸಪಪ ಚನಿಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 127/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3510 571756041407 19162200002210

8292 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ಹಳದ್ದ ಮದ್ಗ ಹಾರನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 134 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3190 406898050818 19162200064147

8293 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಯಪಪ ಉಡಗಣ್ ಉಡುಗಣ್ 49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.4429 964023160273 10805100000416

8294 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ ಅಡಗಂಟೆ ಉಡುಗಣ್ 77/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.1500 997758511049 15021014475

8295 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ ಅಡಗಂಟೆ ಉಡುಗಣ್ 77/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.4395 849103248921 1502101007683

8296 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಭವಾನಪಪ ತುಮರಿ ಹೆ ಸ ರು ಉಡುಗಣ್ 22/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3729 930078369802 150901011003855

8297 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಕಪಪ ಬಿನ್ ಅಡಿರ್ಪಪ ಹಿರೋಜಂಬ ರು ಉಡುಗಣ್ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.1468 900220593702 19072200073450

8298 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಕೆ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ವಿರುಪಾಪುರ ಉಡುಗಣ್ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.83 0.8035 755657216640 150901011004851

8299 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪ  ಬಿ ಜ್ಜ. ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಮಳ ರು ಇಡಿಕನಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 76/2,76/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.2518 662071013786 19072200030025

8300 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಣೆೋಶಪಪ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3273 304956325505 0585101016177

8301 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಜಕಕನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.2723 640319879328 19162210009801

8302 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಶಟೆಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.2619 243267282413 1876101000166

8303 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಸಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಂಗಪಪ ಕೆ.ಸಿ ಚಕ್ಕಕೆ ಲಯಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3273 625397879008 10635100002130

8304 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಚೌಡನಾಯಕ್ನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.3964 904236585046 7042500102831801

8305 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕಕೋರಪಪ ಎ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 14/1V Block, 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.7080 939518060678 1662101000414

8306 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಘರಾಜ ಬಿನ್ ಚೌಡನಾಯಕ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 185 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.1820 5138 4245 6988 0585101010784

8307 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಕ್ವುಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3204 200298222364 124401010007718

8308 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಲಂಗಯಯ ಗುಡಡದ್ಹೆ ಸಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 218 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.6779 296450199220 124401010007297

8309 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಪಪ ಯಳಗರ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.50 0.4962 963550328583 30977544844

8310 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 140/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.3710 963550328583 30977544844

8311 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರಿಯಣಣ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಚನಿಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 130/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.3822 778422490139 000010980887852

8312 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಯಾನೆ ಮುದ್ಿಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3800 571654698173 000010980887852

8313 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ರಮೋಶ ಕ್ುಟರಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2653 559218000345 0575101040145

8314 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದರೋಶ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 173/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.1697 931911691041 6982500100104001

8315 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಹಿತಪಪ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಹುಲಗನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 138/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2794 527008778164 1502101010213

8316 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ತಡಸನಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.5430 674538262916 1502101000177

8317 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಹಿರೋಜಂಬ ರು ಉಡುಗಣ್ 313 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3135 847259524258 6982500100052301

8318 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈಶವರಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 109/ಪಿ3 ಪ.ಪಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4084 693632958962 35550334210

8319 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 109/ಪಿ4 ಪ.ಪಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4084 957672914511 35550334210

8320 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಪಪದ್ಾಯವಿನಕೆರ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 213 ಪ.ಪಮ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3219 915857097642 000010980887852

8321 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 105/ಪಿ42,180/ಪಿ1 ಪ.ಪಮ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.3447 987270415836 000010980887852

8322 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣಸಿದ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 53/ಪಿ31,113 ಪ.ಪಮ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2251 950378625055 30977544844

8323 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಸಾರಂಗಪಾಣ್ ಹಾರ ೋಗ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 8/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3240 43204772334 10635101011252

8324 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಅರಶ್ಣಗೋರ ಅಂಜನಾಪುರ 126/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ+ಬಾಳೆ 1.00 0.3137 757214973945 64031849893

8325 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಜ್ ಬಿನ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಮುಗಳಗರ ಹೆ ಸ ರು 178/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.2088 84420078950 5388101000638

8326 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಪಪ ಜ್ ಬಿನ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಮುಗಳಗರ ಹೆ ಸ ರು 178/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.2540 348289350140 0575101023930

8327 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಪಪ ಜ್ ಬಿನ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಮುಗಳಗರ ಹೆ ಸ ರು 178/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.2088 354986434728 150901011005905

8328 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುತಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಚನಿಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 11/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.80 0.3490 367352638947 64055147148

8329 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಎ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ನೆಲವಾಗಲು ಹೆ ಸ ರು
56/2ಪಿ2,56/1ಪಿ2,56/2ಪಿ,56/

2ಪಿ1,57/1,57/5,56/1ಪಿ1,56/

1ಪಿ
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.61 1.1052 794492391745 0575101011320

8330 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪರಸಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 151/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2130 389783855754 64212516064

8331 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಗ ಗಗ ಹೆ ಸ ರು 196/12ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2842 505395619256 19162200025895

8332 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಕೆ.ಎ ಖವಾಸಪುರ ಹೆ ಸ ರು 1/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3500 538498135343 10803100006541

8333 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಣಣಗ್ೌಡ ಮದ್ಗಹಾನಯಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.3960 581852378615 150901011006095

8334 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಕೆೋಶಪಪ ಜ್ ಬಿನ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಮುಗಳಗರ ಹೆ ಸ ರು 178/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.2088 308921627072 0575101018858

8335 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಣಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಇಟಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 108/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3780 285346752318 150901011004363

8336 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ಾರಚಾರಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಾಚಾರಿ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 189/1ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.2176 913969601276 19162200055594

8337 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಯಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 85/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3420 914704255413 19162250057557

8338 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತುಮರಿಹೆ ಸ ರು ಉಡುಗಣ್ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.3560 595776714893 150901011004063

8339 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶಗ್ೌಂಡರ್ ಬಿನ್ ನಟೆೋಶಗ್ೌಂಡರ್ ಹಾರ ೋಗ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4290 731134830805 10635101014028

8340 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಜ್ಜ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.2094 385567803248 0575101017014

8341 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹೆಚ್ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 29/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1490 84420078950 9082500100034901

8342 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣಣತಿಮಮಪಪ ಹೆಚ್ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ+ಬಾಳೆ 2.00 0.8890 851890377266 7042500101917601

8343 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 29/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1993 232377473901 0585101164

8344 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ದೈವಜ್ಞ ತಡಸನಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 134/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.5600 762239868196 1502101009031

8345 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4320 534168251168 64165049340

8346 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣಣತಿಮಮಪಪ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 91/4,91/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.8829 797314937191 7042500100851001

8347 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಕೆ ಳಗ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 4/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.4186 840474542561 124401010005957

8348 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪಶ್ರಗಂಬಿ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 75/1ಪಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.3440 859866929222 10803100005287

8349 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 56/2,56/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4056 737616704722 36971641647

8350 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವನಪುತರಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಡಿಯಪಪ ಮಾ, ಮುಚಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.36 0.3599 709040530795 36971641647

8351 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ತಿಪಪಣ್ಾಣರ್ ಬಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 68/4,70/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3848 788158302009 30977544844

8352 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಳೆಯಪಪ ಅಡಗಂಟಿ ಉಡುಗಣ್ 44/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.3470 673541972190 00070110001192

8353 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ತ್ಾತಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 110 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.6690 807506000325 000010980887852

8354 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗಬಸಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 136/2,137/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.3336 804359262081 000010980887852

8355 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಅಡಿರ್ಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 130 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.50 0.5050 567753083195 30977544844

8356 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಎಂ.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿೋರಯಯ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3887 831232767106 30977544844

8357 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಂತಪಪ ಎಸ್.ಎನ್ ಬಳಗ್ಾವಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 256/1P ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.5771 526970111554 30977544844

8358 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.5421 338064554146 30977544844

8359 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹಿತುಲ ಮನೆ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ (ಎಸ್. ಸಿ. ಹಿತುಲಮನಿ ) ಬಿನ್ 

ಚನಿಬಸಪಪ
ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.50 0.5050 454491420259 30977544844

8360 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 131 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.5734 255910751639 30977544844

8361 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 29 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.5771 687227286926 30977544844

8362 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಜಿಪಪ ಬಿನ್ ಜ್ಞಾನೆೋಶವರಪಪ ಕೆ ಯಳಗರ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 20 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.50 0.5050 797833979640 30977544844

8363 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 181 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.50 0.5050 755524316197 30977544844

8364 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.5147 631287153602 30977544844

8365 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 169 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.5147 878363402223 30977544844



8366 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಾಜ್ಜಗ್ೌಡ ಯಳಗರ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 82/1A ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.5147 547418337205 30977544844

8367 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 25/1P19 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.50 0.5050 359844812321 30977544844

8368 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಖಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 22 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.6060 994931049437 30977544844

8369 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಡಡಪಪ ಕಾಟನವರ ಕೆಂಚಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 7/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2137 659507885828 36971641647

8370 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶಪಪ ಕೆ. ಬಿನ್ ಚ ೋಳಪಪ ಗ ಗಗ ಹೆ ಸ ರು 196/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 1.20 0.4719 576862376033 36971641647

8371 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮರಾವ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 1112/7, 1112/2, 1112/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3855 380587941565 36971641647

8372 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹುಲಲತಿು ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು
148/3, 148/1B, 148/2B, 

148/2A, 148/1A
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.6749 666636320723 36971641647

8373 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತನುಜಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 38/1, 38/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.51 0.5151 397701844243 36971641647

8374 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಯಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಮುಗಳಗರ ಹೆ ಸ ರು 261/1B, 261/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.4590 787606976019 36971641647

8375 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚುಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 183/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.3455 792041796472 36971641647

8376 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ ಡಡಶ್ವನಗ್ೌಡ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 18/P10 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.36 0.2675 736774581007 00070110001192

8377 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 321 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.3102 613023141693 00070110001192

8378 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 16/P3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ 0.14 0.1580 726474907359 00070110001192

8379 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಖಂಡೆ ೋಜ್ಜರಾವ್ ಬಿನ್ ಮಂಜ್ ೋಜ್ಜರಾವ್ ಭದ್ಾರಪುರ ಉಡುಗಣ್ 2/36 Block ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2486 759500256092 00070110001192

8380 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಯಪಪ ಎಂ. ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 35/P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4898 810046190764 30977544844

8381 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಪಪ ಹುರುಳಿ ಸುಣಣದ್ಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 171/3, 172/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.9072 634951268533 30977544844

8382 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಹುಳೆಿೋರ ಸುಣಣದ್ಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 167, 169/11 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.6000 906262455446 30977544844

8383 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾನಪಪ ಸುಣಣದ್ಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2572 861059655277 30977544844

8384 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸುಣಣದ್ಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 128/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.4489 539778341435 30977544844

8385 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾನಪಪ ಕೆ ರಟಗರ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 154 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3900 436158726511 30977544844

8386 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಎಸ್ ಕೆ ರಟಗರ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 133/1, 131/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.3620 000010980887852

8387 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಡಿ (ಶ್ವಣಣ) ಬಿನ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ತಡಗಣ್ ಉಡುಗಣ್ 92/7, 92/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.5886 000010980887852

8388 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗನಾರ್ಥ ಗ್ೌಂಡರ್ ಹಾರ ೋಗ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 51/15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3180 472700610841 000010980887852

8389 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 69/4, 65/5P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.6645 490947223093 000010980887852

8390 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲಪಪ ಮದ್ಗ ಹಾರನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 135/3, 53/2P, 82, 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.97 0.1843 634583188658 000010980887852

8391 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಜಿಪಪ  ಎಸ್. ಎನ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಬಳಗ್ಾವಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 497/2, 438, 432 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4280 230150149345 000010980887852

8392 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸಿದ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಮರಿಗ್ೌಡುರ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚುಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.35 0.3431 503174934982 30977544844

8393 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಲಲಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚುಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 146 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.4388 703383817055 30977544844

8394 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚುಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 178/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.4038 966122861036 30977544844

8395 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಗ್ೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚುಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 190 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.4143 429221692367 30977544844

8396 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲಲಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚುಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.4085 768652799896 30977544844

8397 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲೋಶ ಬಿ. ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚುಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.4038 661245886580 30977544844

8398 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶಪಪ ಎಂ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಮಾಯತಮಮನ ಮುಚುಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 63/P ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.4067 481607755534 30977544844

8399 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಕ್ನಯಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 99/2A ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.8080 441225822745 30977544844

8400 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರೋಗ್ೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಬಳ ಿರ ನಿಂಗಪಪ ಮಟಿಟಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಸ ರು 115/1A 2P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.30 0.1700 530105896276 30977544844

8401 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ನಿಂಬಗ ಂದ್ದ ಹೆ ಸ ರು 2/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.2922 922528376544 30977544844

8402 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಅರಶ್ಣಗೋರ ಅಂಜನಾಪುರ 64/P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5490 533491581680 30977544844

8403 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೋಂದ್ರ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 787 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3217 907013847746 30977544844

8404 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಿ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಹೆಚ್. ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 788, 787 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.3360 452477155707 30977544844

8405 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 151/3, 117 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.2999 469101085300 30977544844

8406 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ದ ಡಡಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 73/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1494 697481577245 30977544844

8407 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರೋಶಪಪ ಕೆ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 148/2B1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2632 346957275781 30977544844

8408 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಕೆ. ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಕೆ.ಎಂ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 145/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.1868 559191991620 30977544844

8409 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 90/3, 90/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.2030 776557907123 30977544844

8410 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 129 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.7036 815705792250 30977544844

8411 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ ಕೆ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 196/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2630 550203770659 000010980887852

8412 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ಟಿ.ಎ. ಬಿನ್ ಆಂಜನೆೋಯಪಪ ಟಿ.ಹೆಚ್ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 135/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3856 926013084902 000010980887852

8413 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ನಕಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಕ್ಯನಾಯಕ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 1328 ಪ,ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.72 0.3890 636594624836 000010980887852

8414 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 743/1 ಪ,ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.2920 414854158460 30977544844

8415 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜಮಮ ಎ ಕೆ ಕೆ ೋಂ ಚನಿಬಸಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 72 ಪ,ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1617 829945186560 30977544844

8416 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಭದ್ಾರಪುರ ಅಂಜನಾಪುರ 67/108 ಪ,ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1994 920815811977 30977544844

8417 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ್ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಹೆಚ್ ಕೆಂಚಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 6/6 ಪ,ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2660 222767030018 36971641647

8418 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಹೆಚ್ ಕೆಂಚಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 6/5 ಪ,ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1795 989537364164 36971641647

8419 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 87 ಪ,ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2256 623939520172 36971641647

8420 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭೋಮಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 105/2 ಪ,ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.42 0.4240 792152151613 00070110001192

8421 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 60/1 ಪ,ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2529 965070735962 36971641647

8422 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಯಪಪ ಗ ಗಗ ಹೆ ಸ ರು 196/21 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.7229 793816116392 54052400213

8423 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ನಿಂಬಗ ಂದ್ದ ಹೆ ಸ ರು 119/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 0.6060 795116705311 30977544844

8424 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುತಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 111 ಪ,ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.6098 678920004795 0585101011847

8425 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 80/1 ಪ,ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.2208 788684096913 0575101015384

8426 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ವಿ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ವಾಲಮಕ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 157 ಪ,ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.3772 970400038630 0585101012991

8427 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶಪಪ ಟಿ ಬಿನ್ ಗ ಳಪಪ ವಾಲಮಕ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 123/6 ಪ,ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.3071 652701517384 0585101007634

8428 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ತಟಿಟಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2370 684418537244 10635100004444

8429 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಯು ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಕೆಸರಗಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.3720 824780860957 20278520183

8430 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮಗ್ೌಂಡರ್ ಹಾರ ೋಗ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 52/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2480 741791185796 10635100002684

8431 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಶಾಂತಮಮ ಎಂ ಕೆ ೋಂ ಶ್ೋವಪಪ ದ ಡಡಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 54/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2842 293822184973 7042500102342101

8432 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಗುಡಡದ್ತುಮಿಮನಕ್ಟೆಟ ಉಡುಗಣ್ 103/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2559 723255253258 19072210020399

8433 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘವಿೋರ್ ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರೋವಪಪ ಹೆಚ್ ದ ಡಡಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 73/4,86/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.6099 502275605332 0585108018485

8434 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಎಸ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ಹುಚುಚರಾವ್ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 108,114/2,113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.75 0.8164 766978975361 151000101003790

8435 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 397 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.2253 352207462021 7042500100729001

8436 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ ಸುರಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 193 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5900 552004629609 7042500102704201

8437 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಬಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಭದ್ಾರಪುರ ಉಡುಗಣ್ 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3500 918864811215 54057056762

8438 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಭದ್ಾರಪುರ ಅಂಜನಾಪುರ 67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2660 503175424199 7042500102521001

8439 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರವಿೋಣ ಕೆ.ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಂದ್ರಪಪ ಹಿರೋಜಂಬ ರು ಉಡುಗಣ್ 102/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2486 916290940058 32655439194

8440 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.1809 814117986815 19162200073210

8441 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ದ ಡಮನೆ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 546/4,546/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3809 617493717421 0575101020296

8442 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶಪಪ ಹೆಚ್.ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಾಕ್ಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2470 709710876383 0575101020191

8443 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಲಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಚಮನ್ ಖಾನ್ ಚಕ್ಕಜಂಬ ರು ಉಡುಗಣ್ 201/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.2700 457349497746 19072200031031

8444 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ ಪಿ ಬಿನ್ ಪರುಶುರಾಮಗ್ೌಂಡರ್ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 170/ಪಿ3,170/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2510 983798963609 150901011003254

8445 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪಯಯ ಪಟೆೋಲ್ ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 202/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.9466 725399605824 0585101001253

8446 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3012 811647970729 1502101004666

8447 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿೋಶ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಮುದ್ಿನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.6745 277586435645 64045642418

8448 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ನೆಲವಾಗಲು ಹೆ ಸ ರು 86/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2003 883320084263 0575101009037

8449 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶ್ವರುದ್ರಪಪ ಅರಳೆೋಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 36 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.50 0.5050 748574119792 150901011003197

8450 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋಹ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜ ಚುಚಯಗುಂಡಿ ಅಂಜನಾಪುರ 38/2,32/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.5062 768218654691 255901000003716

8451 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಸಾವಮಿ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 28/6,34/88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.5159 621288738375 1876101002783



8452 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ತ ೋಂಟ್ಾರಾಧಯ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240 259399510752 01521100009156

8453 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಪಪ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240 515869865573 150901011005389

8454 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3268 913701146621 7042500102942501

8455 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 21/ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ+ಬಾಳೆ 0.80 0.3310 842374382382 19162240006889

8456 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ ಣೋಜ್ಜರಾವ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ ೋಜ್ಜರಾವ್ ತರಲಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 57/10,57/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4180 902579639791 19162210005317

8457 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಎಮ್.ಬಿ ಕೆ ೋಂ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ತಡಗಣ್ ಉಡುಗಣ್ 60/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.3066 957947579846 19072200070290

8458 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಸಿದ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಮುದ್ದಯಪಪ ಮುಗಳಗರ ಹೆ ಸ ರು 237/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.3037 492476422986 5388108000661

8459 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುರುಗಪಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪಪ ಹೆ ೋತನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 72/63 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240 784556794361 917010076396322

8460 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಭ ೋಗಸಮುದ್ರ ಉಡುಗಣ್ 40/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3050 767485611315 19072200093008

8461 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಪಯಾಯನಾಯಕ ಮುದ್ಿನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 72/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3180 450790570048 7042500102704101

8462 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತ್ಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 63/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3560 351774603490 10803101003173

8463 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.2428 481322668137 64060644777

8464 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೋತನಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಭುಶಂಕ್ರ್ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 227/1,216/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4100 466873963669 150901011000750

8465 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಅರಶ್ಣಗೋರ ಅಂಜನಾಪುರ 55/1ಬಿ,55/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.1240 520130423228 0585101008637

8466 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರೋಶ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಚಕ್ಕಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 33/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.2240 637832602148 04962010012624

8467 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಪಕಕೋರಪಪ ಭದ್ಾರಪುರ ಉಡುಗಣ್ 1/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4348 367124353636 916010020799662

8468 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾಕೋರ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಮಿಯಾ ಸಾಬ್ ಬಿಳಿಕ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 342/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3256 718635839326 1864101000771

8469 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಕೆ. ಬಿನ್ ಉಜಿನಪಪ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24/1,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.5704 823329896343 0585101009067

8470 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಶಾ ಕೆ ಂ ಜಯಪರಕಾಶ ಮುದ್ಿನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.6679 489118549829 64042039374

8471 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋಣ್ಾ ಕೆ ಂ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಎಸ್.ವಿ ಕೆ ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 85/3,85/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.3617 893207335945 255901000004004

8472 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲತೋಶರಾವ್ ರ್ೈಡಿ ಬಿನ್ ಧಮೊೋಯಜ್ಜರಾವ್ ಕಾನ ರು ಕ್ಸಬಾ 84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.2350 258578718609 7042500101121101

8473 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುರಾಜಪಪ ಬಿ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 87/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1629 938658852103 255901000003983

8474 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಸುಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಕೆ ತುಮರಿಹೆ ಸ ರು ಉಡುಗಣ್ 3/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5900 654697271150 7042500102413901

8475 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹಳಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.4374 539683597787 54041150912

8476 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಶಂಕ್ರಪಪ ಆರ್ ಬಿನ್ ಉಮಮಣಣ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 49/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3501 561744588833 19162200001628

8477 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿರಾಮಪಪ ತಡಗಣ್ ಉಡುಗಣ್ 95/4A,95/4b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3751 394915310740 3758101005047

8478 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಲಂಗಪಪ ಡಿ ಬಿನ್ ಬಕೆಕೋಶಪಪ ಕ್ುಟರಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 121 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.4723 341429105780 916010019336203

8479 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೌನೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಸುರಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 76/2,77/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.6632 349246849040 19162200015314

8480 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಗಂಗಕೆ ಪಪದ್ ಕೆ ೋಟಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 117/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.2460 238790787394 1876101002638

8481 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಚಣಣ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.2900 216324362107 1876101006658

8482 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಸುಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 413/2,410/1,411/1,412/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.6049 216319863916 0575101032999

8483 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹರಗುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 51,64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5900 240769166023 1876101001130

8484 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕರಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳ್ಾಯನಾಯಕ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 1350 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.3073 624945153212 150901011003215

8485 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಂಚಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 195 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.2749 888868838339 10805101012190

8486 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ದ್ಯಪಪ ಬಿನ್ ಗುತಯಪಪ ಚಕ್ಕಜಂಬ ರು ಉಡುಗಣ್ 184 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4770 381599186870 10805100005569

8487 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ಂ ಪಕಕೋರಪಪ ಹಕ್ಕಳಿ ಉಡುಗಣ್ 31 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.2250 367577669366 10805100009423

8488 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ನೆೋರಲಗ ಉಡುಗಣ್ 199 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2130 687761616146 64181004115

8489 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹುಲಗನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 96,96 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.3720 300383252986 1502101002916

8490 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಧಮಾಯನಾಯಕ ಬಿದ್ರಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 17 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2580 318833008864 1502101006771

8491 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಕಕೋರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಠಾಕಾರನಾಯಕ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 78 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.6425 289350081891 10803101032370

8492 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಳಿಯಮಮ ಕೆ ಂ ಬ ದ್ಯಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 21/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.6050 755875444626 124401010007361

8493 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 26/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.5950 808774583028 124401010007142

8494 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಕಕೋರಪಪ ಶ್ರಿೋಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 20/1ಪಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.5240 308868981774 1864101003565

8495 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ನೆಲವಾಗಲು ಹೆ ಸ ರು 30/162 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.2176 539744776381 01521100000251

8496 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಸೋಖರಪಪ ಪುನೆೋದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.2950 617704120123 151000101002607

8497 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರ ಪಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಪರಭುಲಂಗಪಪ ಸದ್ಾಶ್ವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.3800 970157666046 7042500101865601

8498 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಕಾನ ರು ಕ್ಸಬಾ 152/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.2979 661464634920 150901011006017

8499 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಕಾನ ರು ಕ್ಸಬಾ 110/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2640 661464634920 150901011006017

8500 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತೋಶಪಪಬಿನ್ ಕೆ ಟರಪಪ ಇನಾಂ ಅಗರಹಾರ ಮುಚುಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 74/B,74/A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.7380 858356703652 1864101000475

8501 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದಿೋಶವರಪಪ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.3170 643713820615 64135413599

8502 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೋಶ ಪಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 239/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.3989 802311905410 3758101002110

8503 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂಗಪಪ ಕ್ುಸ ಕರು ಉಡುಗಣ್ 106/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2160 671123442673 10805100006899

8504 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಬ ಬ್ ಅಲಬೋಗ್ ಬಿನ್ ದ್ಾವಪದ್ ಬೋಗ್ ಚಕ್ಕಜಂಬ ರು ಉಡುಗಣ್ 179/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.3970 699395226572 10805101015717

8505 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹನಮಂತಪಪ ಗಬ ಬರು ಕ್ಸಬಾ 67/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0820 547731488654 34351220978

8506 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಜಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಪಿಳಿಿ ಹನಮಂತಪಪ ಗಬ ಬರು ಕ್ಸಬಾ 67/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0820 434172454328 0521101035554

8507 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಲಂಗಯಯ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನಯಯ ಕಾನ ರು ಕ್ಸಬಾ 125/36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.3340 918956392096 64101110898

8508 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ ಬಾಯನಾಯಕ ಬಿದ್ರಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 45/p1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2973 366308843970 00070110001192

8509 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಲಾಲಯನಾಯಕ ಬಿದ್ರಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 44/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5234 702581168666 00070110001192

8510 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೈಲಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ಾಳೆಪಪ ಗುಡಡದ್ತುಮಿಮನಕ್ಟೆಟ ಉಡುಗಣ್ 103/4ಪಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240 270978932953 00070110001192

8511 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ ಬಿದ್ರಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 44/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4320 564861948799 00070110001192

8512 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೋಯಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಂಜ್ಜೋನಾಯಕ ಸದ್ಾಪುರ ಉಡುಗಣ್ 18/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.2700 00070110001192

8513 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತೋಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಿಜಾಯನಾಯಕ ಸದ್ಾಪುರ ಉಡುಗಣ್ 19/3, 19/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.3527 973584631390 00070110001192

8514 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ನೆೋರಲಗ ಉಡುಗಣ್ 199/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2540 704311070379 00070110001192

8515 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕಾರಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಚಾಚಯನಾಯಕ ಬಿದ್ರಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 58 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.3240 469962021753 00070110001192

8516 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ಾರನಾಯಕ ಬಿನ್  ದಶಾಯನಾಯಕ ಮಾರವಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 166/1ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3502 275242184111 10803101015045

8517 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿೋಟ್ಾಯನಾಯಕ ಕ್ುಸ ಕರು ಉಡುಗಣ್ 33/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.2422 368839798526 10805101002430

8518 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಯಾನೆ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಯಪಪ ಭ ೋಗ ಉಡುಗಣ್ 21 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3030 322793640706 3758101004485

8519 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 74/10 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.2062 524866872266 64150682290

8520 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಚಾಚಯನಾಯಕ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 1417 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.4137 997127140050 151000101000562

8521 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಬಳುಿರು ಮಟಿಟಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಸ ರು 115/ಎ2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1700 793906725881 0575101017397

8522 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಜ್ಜ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 106/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.3650 861313558813 64062747895

8523 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ ಕಾಗನಲಲ ಹೆ ಸ ರು 46/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.1960 978765888726 19162240002506

8524 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ ಕ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 143/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.2520 457366098410 124401010003875

8525 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಹುಲಗನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 164 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3040 244677797505 1502101006875

8526 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾಗರಾಜ ಜ್.ಬಿ ದ್ತುು ತ್ಾಯಿ ಈರಮಮ ಕೆ ಂ 

ವಿೋರಬಸಪಪ
ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 794,793,/01/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.3770 324883300701 7042500101575001

8527 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶಾಂತ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಚುಚಯಗುಂಡಿ ಅಂಜನಾಪುರ 63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.3230 652562980736 0585101010401

8528 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಮತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ ಸಿ ಮಾಡರವಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 99 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.58 0.7030 587302514952 0585101019398

8529 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಶ್ವಮ ತಯಯಯ ತಡಗಣ್ ಉಡುಗಣ್ 132/2,132/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3160 217723135476 6982500100160701

8530 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 124 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.2440 393202484069 0575101019691

8531 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಲನಿ ಯಾನೆ ಶರಣ್ಾಂಬಿಕೆ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ತುಮರಿಹೆ ಸ ರು ಉಡುಗಣ್ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3200 296603296085 7042500100836101

8532 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಎ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಎ ಮಾಡರವಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 100 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.56 0.7670 762429710261 8857101000019

8533 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹುಣಸಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 82 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.1970 208347180672 0585101019064

8534 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಸದ್ಾಪುರ ಉಡುಗಣ್ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.3760 204436926755 1502101006536

8535 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಚನಿವಿೋರಪಪ ಹುಣಸಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 12.00 0.3560 622188286264 8857108000603

8536 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಾರಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಗಬ ಬರು ಕ್ಸಬಾ 12/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1910 838623965186 7042500102847901

8537 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಟರಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಹುಣಸಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.6200 340819732536 10805101041314



8538 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 29/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.3623 212296749793 0575101017532

8539 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪಯಯ ನರಸಾಪರ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 102/p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2220 730346873811 10805101003846

8540 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಬಿನ್ ಅಡಿರ್ಪಪ ಕೆಂಚಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 26/1,26/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.1910 585252957691 0575101020261

8541 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ.ಸಿ ಕೆ ೋಂ ಚನಿಬಸಪಪ ಸುಣಣದ್ಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 182 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.4330 713558973319 33947324775

8542 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಮುದ್ದಯಕ್ಕನವರ್ ಮಟಿಟಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಸ ರು 64/1,62/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3750 0575119031850

8543 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಮುದ್ದಯಕ್ಕನವರ್ ಮಟಿಟಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಸ ರು 62/3, 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.4450 0575101014824

8544 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣ ರಾಮಪಪ ಎ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1530 773305329373 0585101003131

8545 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಖಲೋಮ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಆಲಸಾಬ್ ಚನಿಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 82/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3490 428734886782 34366570880

8546 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 175/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.4180 830359544904 0585101010026

8547 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಪಪ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಚಕ್ಕಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 20/5,20/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.2820 500856908702 0585101017252

8548 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಂತಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5900 709513202777 124401011000925

8549 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3130 454671040134 19162200098176

8550 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಗರದ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪಪ ಚನಿಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು
159/1,159/2,159/3,160/1

ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1970 271608815437 64011577933

8551 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಹಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 21/2 ಪ.ಪಂ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.6050 647504428696 124401010006097

8552 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಉತುರಾಣ್ಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 11/2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2128 921729681021 10805101050321

8553 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ ತಳವಾರ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 21/1 ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4310 729060878760 124401010006007

8554 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಡಗಣ್ ಉಡುಗಣ್ 130 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2345 654679197650 19072200004675

8555 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 83/1ಸಿಪಿ1, 88/1ಪಿ4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.3505 923576001148 00070110001192

8556 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಕಕೋರನಾಯಕ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 75/2ಬಿಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.5000 515253845420 10803101032626

8557 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಯನಾಯಕ ಸದ್ಾಶ್ವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 32/ಪಿ7 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3290 821701355975 0575101030866

8558 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಚಕ್ಕಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 110/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2140 200745875790 1876101003969

8559 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ವಯನಾಯಕ ಎಳನಿೋರುಕೆ ೋಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 60 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3490 272660890951 10635100000422

8560 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನಕಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಕ್ುಬಯನಾಯಕ ದ ಡಡಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 15/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4150 415937773230 0585101016200

8561 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋತ್ಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ದ್ ದ್ಾಯನಾಯಕ ತರಲಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 124 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2840 549099002195 10635100002848

8562 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಯಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಜಾಿ ನಾಯಕ ಖವಾಸಪುರ ಹೆ ಸ ರು 29/ಪಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5350 437110509752 150901011002740

8563 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಗೋಮಯನಾಯಕ ಸದ್ಾಶ್ವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 32/ಬಾಲಕ ಪಿ/9 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2510 462815100471 10803101067659

8564 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿೋಶ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಎಳನಿೋರುಕೆ ೋಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 45 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3490 731109829678 10635100002361

8565 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸವಾಯನಾಯಕ ಬಳ ರು ಹೆ ಸ ರು 91/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2440 948385883241 19162200080820

8566 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲನಾಯಕ ಕೆಂಗಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 32/7,32/8 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2270 260959765876 150901011007306

8567 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗ್ಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿಟ್ಾಯನಾಯಕ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 988/3,988/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.2160 475445858667 0575101030040

8568 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶನಾಯಕ ಬಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ೋಗ್ಾಯನಾಯಕ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 1337/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1892 403787990930 0575101012388

8569 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೋಯಾಯನಾಯಕ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 5/1,6/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.6310 264056131269 19162200025654

8570 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಸುಣಣದ್ಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 96/5,96/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.3890 980433683960 64119918512

8571 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಹಾಲಸಾವಮಿ ಎಂ ಕಾನ ರು ಕ್ಸಬಾ 120/3,119/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.3231 997382431161 0585101013369

8572 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ತ ಗಸಿಯ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 134,135/3,100/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.91 0.8680 852552371694

8573 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಕ್ಕಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಡಪಪ ಗುಡಡದ್ತುಮಿಮನಕ್ಟೆಟ ಉಡುಗಣ್ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.55 0.7368 642121941181 520331002073492

8574 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿಳಿಕ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 72/2,72/3,72/4,73/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3780 701394488040 1864101010446

8575 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣಪಪ ಮೈ ಗ್ಾ ಅಜಿ ಹಾಲಪಪ ಸುರಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 140/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2830 945883823832 150901011002971

8576 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಅರಳೆೋಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 145 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.87 0.8780 640828038810 0962500100969201

8577 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಜ್ಜ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿದಿೋಶಪಪ ಮಾಡರವಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 117 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0882 960513078388 8857101000257

8578 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣ್ ಬಿನ್ ಕ್ನಿಪಪ ಹೆ ೋತನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 72/56 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1960 355486255961 0575101026644

8579 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 4/11 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.2647 731910244742 150901011005217

8580 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 78/1ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2840 911535626145 19162200077333

8581 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಾಯಿತಿರ ಬಿನ್ ಅಣಣಪಪ ಚಕ್ಕಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 54/ಪಿ18 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3500 870279993915 1876108009916

8582 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಪಪ ಚುಚಯಗುಂಡಿ ಅಂಜನಾಪುರ 138/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3750 380628557610 0585101010644

8583 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ ಕೆ ಮಾಡರವಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 134/6,134/7,134/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.3760 707409544868 54041128557

8584 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪಗ್ೌಡ ಶಂಕರಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2230 433797574214 1864108017055

8585 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜು ಬಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಪುಣೆೋದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 98 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4270 247817183050 520361022743930

8586 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 96/2,96/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.2580 723000938057 0575101021493

8587 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಭುಲಂಗಪಪ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2630 821320230233 058510116341

8588 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಮಾಡರವಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 48 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.4760 622558503604 20410601235

8589 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆ ಕೆ ೋಂ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 135/2,150/6,150/8,135/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.5644 709135541458 0585101010620

8590 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಸಿ ಬಿನ್ ಶೋಷ್ಪಪ ಚುಚಯಗುಂಡಿ ಅಂಜನಾಪುರ 136 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.4040 232068327872 0585101003730

8591 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಖಾನ್ ಚಕ್ಕಜಂಬ ರು ಉಡುಗಣ್ 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3710 880897839428 10805100009179

8592 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚವಿೋರಪಪ ಹುಣಸಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 84 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.8610 810149013007 8857101000155

8593 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 136/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.4050 343390772153 1864108011712

8594 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹುಚಚರಾಯಪಪ ಚನಿಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.62 0.7630 890397407937 0575101023061

8595 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ  ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಕ್ವುಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 21/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2370 312239002372 124401010007871

8596 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ ಹೆಗಗಡೆ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಹೆಗಗಡೆ ಪುಣೆೋದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35/1,57/1,58/1,59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.3170 621136024326 19162200013064

8597 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶಪಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಶ್ವಮ ತಯಪಪ ಮುಗಳಗರ ಹೆ ಸ ರು 94/1ಎಪಿ3,94/1ಎಪಿ10,96/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.53 0.5860 574847798897 0575101031128

8598 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಚಣಣ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2560 431777562634 1876101000519

8599 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಈಶವರಯಯ ಹಿರೋಕೆ ಲಯಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.2370 651024437126 10635100001074

8600 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 587,586 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.3030 965394554045 150901011005196

8601 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 41 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.80 0.8080 684439971885 150901011006806

8602 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚರಾಯಪಪ ಟಿ ಬಿನ್ ತ್ಾಯಗತಿಯ ಶ್ವಾಜ್ಜರಾವ್ ಗಬ ಬರು ಕ್ಸಬಾ 115 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.2450 342147287378 7042500102209801

8603 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 68/1ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2530 519811216511 0575101037543

8604 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಪುತರಯಯ ಸಿ.ಜ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತವಿೋರಪಪಯಯ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 111 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3532 351314373593 151000101001042

8605 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ಂ ಮೃತುಯಂಜಯಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3120 325330494045 0585108017510

8606 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ದ್ಯಪಪಗ್ೌಡ ಎಂ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡುರ ಮಳ ರು ತ್ಾಳಗುಂದ್ 106/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.4860 821794541788

8607 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಪಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಪಪಜಾರಿ ರಂಗಪಪ ಕೆಂಗಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 10/6,16/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.4100 7042500100641201

8608 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾವ್ ಸುರಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 129/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5900 906561031922 19162200017506

8609 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ ೋಟೆೋಶ ಎಂ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಳಿಿಗ್ಾವಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 96/1,96/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.2730 619831316629 320000101003553

8610 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಯಯ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 934/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3480 317854317337 7042500102670901

8611 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ದ್ ಪದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.4060 678322158839 20278214847

8612 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಶಾದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಸುಭಾಷ್ಯಯ ರ್ೈ ಗುಡಡದ್ಹೆ ಸಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.2640 210655008039 64002826358

8613 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಶಂಕ್ರಪಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಮಲಾಲರಪಪ ಹಳಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ 118 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.3400 19162200000630

8614 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಯಪಪ ಬಿನ್ ಉಜಿಪಪ ಹಿರೋಕೆ ಲಯಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2970 915430292220 10635100000164

8615 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪ್ಗ್ೌಡರ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಕೆಂಗಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 18/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1790 464092466557 7042500100967501

8616 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಕೆಂಗಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 67,18/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2970 386433840931 7042500100696701

8617 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗುತಯಪಪ ಕ್ಣಸ ೋಗ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 227 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2130 978914009577 01531100001617

8618 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಸುರಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.8470 783537212593 150901011001308

8619 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಎ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಎ ಕಾಗನಲಲ ಹೆ ಸ ರು 112/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1300 521685068484 255901000001493

8620 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ನಾಗಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 123 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.1170 498064238908 10805101018556

8621 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ದ್ ಪದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 0.4960 428958459842 54041121460



8622 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾಕ್ಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2460 256742630604 01521170001399

8623 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೋಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 164 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1650 327182976228 124401011002982

8624 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ನರಸಾಪುರ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2980 808258571444 1864101000519

8625 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಟರಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 100/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.1630 475925220748 124401010005657

8626 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾಲಪಪ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 26/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2840 297676356938 7042500102840001

8627 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಗಯಯ ಜ್ಜ ಕಾನ ರು ಕ್ಸಬಾ 125/35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.2980 925030202128 0585101013515

8628 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ ಮುದ್ಿನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 77/3,78/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.4210 756253973202 150901011006628

8629 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಕೆಸರುಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 7/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1900 275991307711 10635100003009

8630 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಲಂಗಯಯ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನಯಯ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 205/4, 96/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.3190 918956392096 64101110898

8631 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೋತನ ಬಿನ್ ನಂದ್ದೋಶಪಪ ಹಿರೋಕೆ ಲಯಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.4100 597171093069 150901011004857

8632 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಪಪ ಎನ್.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪಪ ಹಳಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ 56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.5050 528849676222 54041137913

8633 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ ಬಳಗ್ಾವಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 153/2,135/ಪಿ1,148,147 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2680 443694390100 3758101002637

8634 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಗುಡಡದ್ತುಮಿಮನಕ್ಟೆಟ ಉಡುಗಣ್ 91/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.3660 766962402424 7042500102736901

8635 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಾಯಿತರಮಮ ಬಿ.ರ್ೈ ಬಿನ್ ಯೋಗರಾಜಪಪ ಕಾನ ರು ಕ್ಸಬಾ 98/1ಎ2,98/1ಎ3,99/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.4940 368476237197 917010041101104

8636 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಪಪ ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಚುಂಚನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 48/2ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2270 683722079528 1876101003093

8637 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪಪ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 222/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.3190 390697386976 0585101000892

8638 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪಪ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 83/1,83/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.1279 390697386976 0585101000892

8639 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ದ್ದಲಂಗಪಪ ಮುಗಳಗರ ಹೆ ಸ ರು 253/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.4100 581382057994 0575101019558

8640 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪ ಎಸ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಮುಗಳಗರ ಹೆ ಸ ರು 171 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.3300 872311680200 1876101000025

8641 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ್ೋಶ ಎ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎ.ಡಿ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 34/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.1490 938509051105 150901011000508

8642 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಮದೋವಪಪ ಎಸ್. ಬಿನ್ ಹುಲಗಪಪ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 2/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240

8643 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಪಕಕೋರಪಪ ಚನಿಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 269 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.2780 808926546766 3758101001009

8644 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಮುದ್ಿನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 65/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.4450 858688451974 7042500102701501

8645 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಟರಪಪ ಸಂಡ ಕ್ಸಬಾ 153/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.4600 489309643324 3796101000623

8646 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 117/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.5380 972887735333 1876101002896

8647 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡಪಪ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪಪ ಗುಡಡದ್ತುಮಿಮನಕ್ಟೆಟ ಉಡುಗಣ್ 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3290 882691143747 0442101020517

8648 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಗಬ ಬರು ಕ್ಸಬಾ 67/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.1170 245376426310 54041135075

8649 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿರುಕ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ ಮದ್ಗಹಾನಯಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 12/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.3690 217515375302 150901011005830

8650 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್. ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದರೋಗ್ೌಡ ಮಾರವಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 4/3,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4020 512019441268 64083245937

8651 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಾತಿಮಾಭ ಕೆ ೋಂ ಬಷಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಭ ೋಗ ಉಡುಗಣ್ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2600 917121716477 10805100301008

8652 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ ನೆಲವಾಗಲು ಹೆ ಸ ರು 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1990 613033421482 0575101016959

8653 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಮುಗಳಿಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 26/4,26/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1620 226178975714 320000101001316

8654 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಮಂಚಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 19/4,19/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2040 775172352227 10805100003613

8655 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಕೆ ೋಡಿಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3220 976533433353 3758101003855

8656 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಹುಚಚರಾಯಪಪ ಹಿತುಲ ಅಂಜನಾಪುರ 202/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.2970 696268574859 8857101000320

8657 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಎಮ್ ಯು ಬಿನ್ ಉಜಿಪಪ ಮುತಿುಗ ಉಡುಗಣ್ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.2350 835000472514 10805101033874

8658 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋಂದ್ರ ಜ್ಜ.ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಾಯಪಪ ಜ್ಜ ಕ್ುಟರಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 78/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3500 406249271303 19162200045480

8659 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಡಪಪ ಚನಿಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 79/2,79/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.4970 258156660189 64183003551

8660 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಕ್ಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 285 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.4060 694808393583 583702010003069

8661 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಟಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಉಡುಗಣ್ ಉಡುಗಣ್ 120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.3860 794131564378 01531100007113

8662 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಮಾಯಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 36/2,37,39/2,76/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.4940 320992067046 10805100003183

8663 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಾಸೋರ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಬಿಳಕ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 71/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.2710 885604825026 1864101003280

8664 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಬಿಳಿಕ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 244 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.3720 428909102441 1864101000033

8665 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಹೆಚ್.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಅರಳೆೋಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4870 326664014403 0962500101251601

8666 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತಿ ಪಿ ಕೆ ೋಂ ಗಡಡಪಪ ಹಿರೋಕ್ಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 49/5,49/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2630 732191712711 7042500101111301

8667 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 30/2,136 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5800 779783863731 10803101010165

8668 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ತಡಸನಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 109/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.6210 30977544844

8669 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತುಪಪ ಗ್ೌಳಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣಣ ತ ಗಸಿಯ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.4830 747631089298 124401011002857

8670 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಶ್ಡಿಡಹಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4050 424315269618 124401010009067

8671 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶಾಂತ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಲೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ವುಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2750 930174246968 124401011001853

8672 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ ಗ್ೌಳಿ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ತ ಗಸಿಯ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.4310 449334112376 124401010005524

8673 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ತಂಡಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3760 852501634643 124401010005401

8674 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ್ಜೋವ್ ಎಮ್ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಗುರುರಾಜರಾವ್ ಮಳ ರು ತ್ಾಳಗುಂದ್ 232 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.1810 974956458613 19072200021361

8675 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವರುದ್ರಪಪ ಮಳವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 136/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.1810 394306097974 1502101007469

8676 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವರುದ್ರಪಪ ಮಳವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 136/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.1410 625975911672 1502101004007

8677 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2650 87698443119 0575101016012

8678 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಟಿ ಬಿನ್ ದೋವರಾಯಪಪ ಕಾನ ರು ಕ್ಸಬಾ 112/2ಎ, 112/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.4040 624454962390 0585101011144

8679 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗರಿಯಪಪ ಕಾನ ರು ಕ್ಸಬಾ 118/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.2580 707909407743 0585108019783

8680 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಗಡಿ ಆದ್ದತಯ ಬಿನ್ ಅಗಡಿ ಅಶ ೋಕ ಶ್ರಾಳಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 9/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.6650 897251268920 520361019846716

8681 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಉಗರಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 39,101/6,100/3ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.3230 247331920775 34354484098

8682 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 844/1,844/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.2800 398687364649 0575101014370

8683 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಹಿರೋಕೆ ಲಯಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3270 982964638023 10635100000145

8684 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಮಳ ರು ತ್ಾಳಗುಂದ್ 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2530 767038177345 64128904096

8685 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಿರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಪಪ ನಿಂಬಗ ಂದ್ದ ಹೆ ಸ ರು 14/1,14/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3610 321871594118 0575108034227

8686 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಕೆ.ಸಿ ಕೆ ಂ ಚನಿಬಸಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 494/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.1540 289463333566 1662101005606

8687 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕೆ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 493/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.3790 523919697237 1662101003528

8688 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪವಾರ್ ಎಮ್.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಸುರಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 195 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.5120 898144934267 64000354758

8689 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 152/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.1850 503813691666 0585101019828

8690 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಟಿ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 68/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.3300 265497422670 151000101001861

8691 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಾಮ ಎಸ್.ಆರ್ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಹರಗಹಾಳ್ ಅಂಜನಾಪುರ 75/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.2930 906551617796 0585101015443

8692 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 250/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2330 649686715714 0585101017318

8693 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಪಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 186 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.3530 768327247206 0585101015271

8694 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಪರಸಪಪ ಹರಗಹಾಳ್ ಅಂಜನಾಪುರ 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.2000 368386553313 7042500102188401

8695 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಸುಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಂಠಿರಾಜು ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 224/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3130 307815434762 0585101010062

8696 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಹುಣಸಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 25,25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2250 501978497640 8857108000425

8697 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಾ ಸಿ ಕೆ ೋಂ ಶೋಷ್ಪಪರಡಿಡ ಹೆಚ್ ಪಿ ಎಳನಿೋರಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 7/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.2830 333949565063 10635100002768

8698 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ದ ಡಡಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 97/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1810 640015237280 0585101011302

8699 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನಿವಿೋರಪಪ ಚುಚಯಗುಂಡಿ ಅಂಜನಾಪುರ 32/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.1570 766225591176 0585101019709

8700 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ಞಾನೆೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 105/P24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2440 510324646240 0585119000821

8701 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 538 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.2830 714337980591 0575101024190

8702 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಡಿಯ ರಪಪ ಸಿ ಬಿನ್ ಚನಿಸಾವಮಿ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 163/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3050 337884540225 918010006217021

8703 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಇ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಕಾಗನೆಲಲ ಹೆ ಸ ರು 112/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0730 725569928921 32419863091

8704 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಗ್ೌಢ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಅರಳೆೋಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.1770 960254003670 0962500100355001

8705 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ತಡಸನಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 117/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2240 685806673772 1502101006604

8706 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಉಜಿಪಪ ಕ್ನಯಲಲ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 111 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.50 0.3980 990723631976 1502101007161

8707 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಲಂಗಪಪ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 137/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1950 812072072789 0585101009982

8708 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಅರಶ್ಣಗೋರ ಅಂಜನಾಪುರ 208/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.3160 544283327592 0585101010752



8709 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 63/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4150 502802941839 00070110001192

8710 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಮತಿುಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 30/1, 30/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5320 926349286966 150901011005112

8711 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಲಲಪಪ ಪುಣೆೋದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 7/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3300 253413806895 151000101002032

8712 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಸುಮಾ ಕೆ ಂ ಲವಪಪ ಮಾಡರವಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 39/6 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.3580 221457234645 150901011003257

8713 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ನೆಿೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮುದ್ಿನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 80 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3160 860702635228 150901011000740

8714 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಿ ತಡಗಣ್ ಉಡುಗಣ್ 76/P2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.3510 436647158903 01531100009539

8715 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಉತುರಾಣ್ಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 10 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1980 936528545528 1502101005887

8716 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಅಡಗಂಟಿ ಉಡುಗಣ್ 119/2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2120 557042314533 520361002037133

8717 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಹುಲುಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 4/43P ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.3670 619746638738 150901011003130

8718 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪಪ ಮದ್ಗಹಾರನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 124/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.2450 872496895397 19162200064239

8719 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಗ್ೌಡ ಟಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5900 355062314128 150901011003070

8720 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಜ್ೋಂದ್ರ ಜ್ಜ  ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮಾಡರವಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 44/P, 44/block 38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.62 0.7610 903547931903 8857101000192

8721 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲತ್ಾ ಜ್ಜ  ಕೆ ೋಂ ಜ್ಜ ಅಡವಿಕ್ುಮಾರ್ ದ ಡಡಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.6150 595414916052 0585101010192

8722 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 96 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.2690 479041811797 10803100003905

8723 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಎನ್  ಬಿನ್ ಗದ್ದಗಯಪಪ ಮಟಿಟಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಸ ರು 107/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.4960 554719372087 150901011005434

8724 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿ  ಬಿನ್ ಪುಟಟಮಲಲಪಪ ಮಾಡರವಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.2580 464074598749 8857108000330

8725 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ಹರಗಹಾಳು ಅಂಜನಾಪುರ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2590 222070699829 7042500101975701

8726 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಬಸವಣಯಪಪ ಎ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪಪ ಕೆಸರಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 22/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5320 270216628106 150901011005507

8727 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆಿೋಶ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಅರಳೆೋಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.6560 287732988293 7042500103055401

8728 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಸುರೋಶಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಸಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸಂನಾಯಸಿಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.4610 564314750524 0585101009254

8729 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವನಗ್ೌಡಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 196/1, 196/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.6150 574768702822 19162210014318

8730 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಯು ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 199/5A1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240 221338814445 64060812143

8731 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಣಪಪಗ್ೌಡ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಗುಡಡದ್ಹೆ ಸಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 137/P, 137/2P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.78 0.8170 665168805812 01531100006961

8732 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲಲನಗ್ೌಡ ಮಾಯತಮಮನಮುಚಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 191/2C ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.60 0.6060 701499120572 1502101008148

8733 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲಲಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 175/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4310 444811466086 124401010006667

8734 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಎ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 114 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4290 579957999756 124401010004586

8735 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಮುಳಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 107 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4310 874704810815 1864101015298

8736 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಣ್ರ್ೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4290 499270402315 124401010006722

8737 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹಂಪಣಣ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 143/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2450 371791486733 124401010003917

8738 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಬಳಗ್ಾವಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 247 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4290 620155247294 1864108020558

8739 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ ಕ್ಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 181 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.50 0.5050 916836876078 124401010005875

8740 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ುರುಗಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 141 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4370 468631573725 124401010007328

8741 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದಲೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಾಂತನಗ್ೌಡ ಮಳವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 44/1, 44/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4290 564883554546 0586101012695

8742 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚದ್ಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಮಳವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 60 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4240 418541645688 1502101000967

8743 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹಂಪಣಣ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 143/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4410 371791486733 124401010003917

8744 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುತಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ನಿಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 177 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4360 996025513881 124401010006320

8745 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಮಳವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 74/1, 74/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4300 594933649776 1502101006598

8746 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 64 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4310 582236839716 124401010006608

8747 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿೋಶ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಮಳವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 131/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4290 684303363700 1502108009267

8748 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪುತರಮಮ ಬಿನ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಯಳಗರ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 23/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.2380 954132142358 124401010007308

8749 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮಳವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.4290 739424547598 1502101012957

8750 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 181 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4370 700145368377 124401010006634

8751 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.50 0.5050 938228547737 124401010006780

8752 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆಿೋಗ್ೌಡ ಇನಾಂ ಮುತುಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 83 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4290 739388034229 1864108013367

8753 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 47 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4360 752068982598 124401011002545

8754 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಎನ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಳಗ್ಾವಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 189/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4290 505588197769 6982500100237901

8755 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಸದ್ಾಶ್ವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 35/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.63 0.2820 528034894038 255901000002242

8756 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿೋಲಪಪ ಚನಿಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1910 498435987801 0575108034240

8757 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಬಸಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಎಮ್ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 828/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3500 858233802580 0575101018697

8758 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 112/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.6180 660527977793 0585101009632

8759 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋಲಾಯುಧನ್ ಬಿನ್ ಅಡಿರ್ೋಲು ಗ್ೌಂಡರ್ ಕೆಸರಘಟುಟ ಅಂಜನಾಪುರ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3600 747723193680 10635100000019

8760 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2820 644573947706 7042500101520701

8761 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಚುಚಯಗುಂಡಿ ಅಂಜನಾಪುರ 24/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2930 784867061681 10635101011076

8762 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಗಂಧಪಪ ಎಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ಎಂ ಜ್ಜ ಹೆ ೋತನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5310 836566077434 151000101005102

8763 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 416/P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.2740 643238621730 1662101004695

8764 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲ ಕೆ ೋಂ ಆರ್ ಎನ್ ಚನಿಪಪ ಹಳಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ 232/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.6030 511738528858 7042500101060801

8765 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪರಡಿಡ ಹೆಚ್ ಆರ್  ಬಿನ್ ದ ೋಣ್ಯಪಪ ಹಾರ ೋಗ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 50/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3140 824785710583 10635100003981

8766 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ದೋಶ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಜಯಸಾವಮಿ ಅರಿಶ್ಣಗರ ಅಂಜನಾಪುರ 167/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2270 270540359595 0585101016640

8767 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಕೆ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 108/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3780 522232056518 64122906689

8768 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಏಲ್ ಕೆ ೋಂ ಏಲ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 860 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.3070 555742787716 0575101024317

8769 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ದ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 26/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2740 923503558644 7042500102334201

8770 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಮಪಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಗ್ಾಮ ಅಂಜನಾಪುರ 42/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.3370 347606918806 0585101008747

8771 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ ದ್ಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮುದ್ಿಣಣನವರ್ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 155/1,155/4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2910 592115817095 1502101014108

8772 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮದ್ಗಹಾನಯಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 116/1,116/5 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.2660 216228463405 19162200025075

8773 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 21/4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2010 593843038087 00070110001192

8774 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಭಾಗಯ ಬಿನ್ ರೋವಣಪಪ ಮದ್ಗಹಾನಯಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 121/2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3870 700813517747 7042500102167401

8775 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಟಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಅಡಗಂಟಿ ಉಡುಗಣ್ 65 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2140 282180352350 1502101006258

8776 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಕಕೋರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 11/ಪಿ ಪ.ಪಂ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 0.4410 355153980853 124401011002193

8777 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶ್ೋಲ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕೆ ೋಂ ಈಶವರಪಪ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.1650 556917142421 54041134184

8778 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಟಟದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 10/2, 10/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.3000 694310919062 10803101016220

8779 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ ಎಮ್ ರ್ೈ ಬಿನ್ ನಿರಂಜನಮ ತಿಯ ತಡಗಣ್ ಉಡುಗಣ್ 131/1, 131/2, 132/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.4070 639855223956 10635101025398

8780 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಂಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ರಸಾವಮಿ ಕೆ ೋಟಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 122/P12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2080 694734990431 1876101002536

8781 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ಕ್ುಮಾರ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಈಸ ರು ಶ್ವಪಪ ಅರಶ್ಣಗೋರ ಅಂಜನಾಪುರ 64/P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5490 510892933714 7042500101216201

8782 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಜಕಕನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 35/2, 35/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.3860 256200478668 19162200092421

8783 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶವನಾರ್ಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಸಂಗಯಯ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು
1093, 1093/3, 1094/P1, 

1088
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.3870 655422978097 7042500103101601

8784 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಕೆ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 874/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2130 499040933738 0575101021291

8785 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರೋಗ್ೌಡಪಪ ಹಿತುಲ ಅಂಜನಾಪುರ 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.4310 473226219408 8857108000052

8786 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 40/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240 986424298673 19162200081818

8787 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದಲೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಪುತ ುರು ಕ್ಪಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.2510 947408152878 1876108006764

8788 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಅರಳೆೋಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 38/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1780 232385099710 0962500100306801

8789 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ಹಾಲಯಯ ಕಾನ ರು ಕ್ಸಬಾ 118/1A1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.3100 966960243976 20278218717

8790 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಕಾನ ರು ಕ್ಸಬಾ 100/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1970 896075083992 0585101021254

8791 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಮಲಲಪಪ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2110 963936352368 10803100006199

8792 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ಳೆಯಪಪ ನೆಲವಾಗಲು ಹೆ ಸ ರು 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.5670 373051846000 0575101037949

8793 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಡದ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 1223/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.2210 583163475093 0575101027741



8794 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಶರರ್ ಬಿನ್ ತಂಗರ್ೋಲು ಹಾರ ೋಗ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3930 5507642355993 10635100002323

8795 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಜ್ಜ.ಸಿ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34/ಎ,34/ಎ34/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4900 777458727315 1876101001580

8796 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಜ್ಜ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2130 458475262956 0585101003951

8797 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಗುಡಡದ್ತುಮಿಮನಕ್ಟೆಟ ಉಡುಗಣ್ 27/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2760 213539271466 364101500214

8798 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ ಉತ್ಾರಣ್ಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3600 259355854588 10805100008213

8799 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆ ಂ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಭ ೋಗಸಮುದ್ರ ಉಡುಗಣ್ 35/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2390 223597976152 320000101000430

8800 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಪಪ ಬಸವನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 110/2,63/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.6500 863149022060 10805101032592

8801 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ್ೋಶವರಿ ಕೆ ಂ ಮಲಲೋಶಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1870 309239632718 0585101011837

8802 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಣಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣಣತಿಮಮಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.2193 794921889087 7042500100908401

8803 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದಯಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಗ ಗಗ ಹೆ ಸ ರು 96/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.3790 399538552112 7042500102960501

8804 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಾಲಭಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ಅಬುಿಲ್ ರಹೆಮಾನ್ ಜಂಬ ರುಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.7440 394030350792 3758101001054

8805 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣಕ್ುಮಾರ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ಬಿ ಗ ಗಗ ಹೆ ಸ ರು 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5020 548040614998 64067864264

8806 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ್ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಗುಡಡದ್ಹೆ ಸಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 22/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.2750 561354993677 124401011002252

8807 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೈಲಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 6/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.2310 862750561451 54041138860

8808 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತ್ಾರವತಿ ಕೆ ೋಂ ಭರಮಗ್ೌಡ ಹುಲಗನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 43/2,44/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.4100 215768406525 64161892502

8809 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ರಡಿಡ ಟಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪರಡಿಡ ಹಾರ ೋಗ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1990 556974070100 10635100000010

8810 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಾರಾ ಪಿ ನಾಗರಾಳ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ ಗಬ ಬರು ಕ್ಸಬಾ 110/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1500 934743090971 19012180015565

8811 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭುಸಾವಮಿ ಹೆಚ್.ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಪಶುಪತಯಯ ತರಲಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 96/4,95/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.7900 927907670017 64026798479

8812 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಎಸ್.ಬಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಚಕ್ಕಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 14/1,14/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.3940 308522638459 0585101011437

8813 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಭರಮಪಪ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 20/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.2520 271853501162 7042500100856001

8814 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 68/4,67/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.3630 202524535220 150901011006651

8815 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 451/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2700 651149253050 150901011002780

8816 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಚಕ್ಕಮಾಗಡಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.4710 661320237052 124401010906625

8817 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಉಮೋಶ್ ಇ ಆರ್ ದ್ಾಸನಕೆ ಡಿಗ ಆಗುಂಬ 22/4P ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.15 0.0412 393723555410 64130099719

8818 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಹನಸ ಆಗುಂಬ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.40 0.1096 364597116915 54049921220

8819 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಶ್ರೋರಮಣ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಶುಂಠಿಹಕ್ುಲ ಆಗುಂಬ 16/4. ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.30 0.0824 870407935909 520101224912987

8820 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಭಟ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶುಂಠಿಹಕ್ುಲ ಆಗುಂಬ 16/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.45 0.1236 867041957505 520101224731072

8821 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಹುತುಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.30 0.0824 3182500100629-001

8822 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ಟಿ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 86,87 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 1.21 0.3321 056210100-1708

8823 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಶೋಷಾದ್ದರ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿೋಡೆ ಅಗರಹಾರ 17/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.38 0.1038 145601011000-970

8824 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿೋಡೆ ಅಗರಹಾರ 1/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.38 0.1038 0571101032-412

8825 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಡಿ ರ್ೈ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.40 0.1096 708974888433 520101071378-363

8826 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ರಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.24 0.0659 52010122482-6278

8827 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಇಂದ್ರಮಮ ತ್ಾಯರಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.15 0.0332 705262957720 056210100-7561

8828 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಎಮ್ ಕೆ ಮೋಲನ ಕ್ಡಗ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 2.00 0.5479 945626975928 056210101-6016

8829 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಡಿ ಟಿ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 90/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.40 0.1096 800577070739 056210100-8418

8830 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಹುಂಚದ್ಕ್ಟೆಟ ಅಗರಹಾರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.27 0.0739 581961808082 540395096-14

8831 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ವಿದ್ಾಯನಂದ್ ಜ್ ೋಯ್ಸ್ ಡಿ ಕೆ ಬಿೋಡೆ ಅಗರಹಾರ 3/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.45 0.1236 627046399098 19242200000-678

8832 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಎಮ್ ಮರಗಳಲ ಅಗರಹಾರ 1/P ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.15 0.0412 791737643615 520101071379-688

8833 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ನಾಗಪಪ ಟಿ ಓ ಹೆ ಸ ಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 274 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.30 0.0824 670000202028 057710100-0631

8834 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಈಶವರ ಕೆ ಈ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 131 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.30 0.0824 503416124482 20131988911

8835 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಟಿ ಕೆ ಳಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 11,9,10 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 1.00 0.2746 267722393968 64169677643

8836 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಸಂದ್ದೋಪ್ ಡಿ ಕ್ುಡುಮಲಲಗ ಮಂಡಗದಿ 4,9/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 1.51 0.4137 471979422656 19082200198262

8837 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಸುಂದರೋಶಗ್ೌಡ ಸಿ ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.75 0.2060 303766624506 102301010005378

8838 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಯಶ ೋದ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.75 0.2060 271054603292 102301011001773

8839 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ನಾಗಮಮ ಲಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ಸಬಾ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.30 0.0824 260538160797 64041038611

8840 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಎ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 142 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.21 0.0549 563512531327 10844101038000

8841 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಸುಬರಮಣಯ ಎಸ್ ಎ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 224 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.30 0.0691 886621414617 520101224794635

8842 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ಟಿ ಕೆ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 156/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.24 0.0659 399402573066 10844101004535

8843 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಸುಂದ್ರೋಶ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.40 0.1079 546654382171 577101005391

8844 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಶೈಲಾ ವಿ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 232/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.75 0.2076 64215486002 64215486002

8845 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ವಿಜಯ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮೋಗರವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 372 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.75 0.2076 648784483957 54049918401

8846 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಸತಿೋಶ ಎಮ್ ಬಿ ಕೆ ಳಗ ಆಗುಂಬ 95/20 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.30 0.0824 670324654016 54049912726

8847 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಎಮ್ ಬಿ ಕೆ ಳಗ ಆಗುಂಬ 95/18 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.30 0.0824 770473472559 54049923023

8848 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಇ ಟಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಡಿಗ ಆಗುಂಬ 72 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.35 0.0955 400232787177 54049921195

8849 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸಿ ಕೆ ಳಗ ಆಗುಂಬ 136 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.40 0.1096 937673413134 520101224768979

8850 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಹನಸ ಆಗುಂಬ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.45 0.1236 950695445473 10844101003341

8851 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹನಸ ಆಗುಂಬ 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.30 0.0824 750176445835 64082626140

8852 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ವನಿತ್ಾ ಎಸ್ ಶಟಿಟ ಕೆ ಳಗ ಆಗುಂಬ 129/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.40 0.1082 977823519697 64021900104

8853 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಮ ತಿಯ ಇ ಆರ್ ದ್ಾಸನಕೆ ಡಿಗ ಆಗುಂಬ 69 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.52 0.1425 4666916757635 64187389143

8854 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಸಿ ಹನಸ ಆಗುಂಬ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.30 0.0824 595070319999 4521170000761

8855 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಹರಿೋಶ್ ಡಿ ಜ್ಜ ನಂಬಳ ಮುತ ುರು 90 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.30 0.0822 595533259664 762250010013-2801

8856 AYUSH Mission ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ ಔಷ್ಧಿ ಬಳೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಜ್ ತ್ಾಯರಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 32/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಗ್ಾರ್ ವುಡ್ 0.36 0.0989 391235453305 0454110000-4990

II ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
1 CHD ಗೋರು ಅಭವೃದ್ದಧ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಅಡಗಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 76 SC ಗೋರು 1 1.00 0.1560 3911000100127740

2 CHD ಗೋರು ಅಭವೃದ್ದಧ ಸಿದ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡ ಈರಪಪ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 67,82 ST, ಮಹಿಳೆ ಗೋರು 1 1.00 0.1470 946930188268 4083119000244

3 CHD ಗೋರು ಅಭವೃದ್ದಧ ಅಚುಯತ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ್ಸ ಕಾಮತ್ ಅಡಗಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 46/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 1.00 0.0683 422529878679 180201011000755

4 CHD ಗೋರು ಅಭವೃದ್ದಧ ನಂಜಪಪ M.P. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಅಡಗಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 29 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 1.48 0.0781 927816516523 09240100003280

5 CHD ಗೋರು ಅಭವೃದ್ದಧ ತಿಮಮಪಪ S.G. ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಸ ೋಮಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 8 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 0.52 0.0321 690046332231 0428104000121149

6 CHD ಗೋರು ಅಭವೃದ್ದಧ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಶಾಮಯಯ ಸ ೋಮಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 45 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 1.00 0.0611 401942862700 0561101017407

7 CHD ಗೋರು ಅಭವೃದ್ದಧ ಮೊೋಹನ್ ದ್ಾಸ್ A.S. ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪಗ್ೌಡ ಆಲದೋವರಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ I 66,67 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 2.00 0.1160 875033863076 0524101030825

8 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಸವಿತ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 93/5,93/3 SC,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.50 0.1106 411060697058 0561108015588

9 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಪರಶಾಂತ್ H.C.ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 93/6,93/4 SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.50 0.1106 258349893419 31768649087

10 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ರುಕಮಣ್ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ಾರನಾಯಕ ಪಿಳಿಂಗರ ಹೆ ಳಲ ರು II 218/2,230/1,230/2 SC,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.1972 249230966188 64016336856

11 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 81/1A ST ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0829 56 0561101013909

12 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಡಹಾಲಪಪ ಭದ್ಾರಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 50/2 ST ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0829 294552946887 3922500100102301

13 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 79/1 ST ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0869 913180103695 0561101015723

14 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ರಂಗಪಪ G.T.  ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 75/3 ST ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0749 652321745624 02071170000070

15 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಶ್ವಮಮ H.ಕೆ ಂ ರೋವಣಸಿದ್ಿಪಪ ಪಿಳಿಂಗರಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 108/2 ST,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0789 842775137217 19012200039300

16 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಹಾಲಪಪ T ಬಿನ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 95/1,81/3,80/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.59 0.1573 354620548873 0561101004270

17 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ರೋವಣಮಮ T ಕೆ ಂ ಹಾಲಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 56/5 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0396 896142140628 0561101007412

18 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಶರಣಯಯ P.M. ಬಿನ್ ವಿೋರಯಯ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 92 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.0860 780098247859 64007274242

19 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಹಾಲೋಶಪಪ G.M. ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 100,4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.25 0.0975 789299606239 000600101030900

20 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಪರಸನಿ M ಬಿನ್ ಮುರಿಗಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0340 258426955639 20250910468

21 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಪಾಪಣಣ B. ಬಿನ್ ಬಾಯಟಪಪ ಮಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.0988 309882259488 119401010005286

22 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಜಯದೋವಪಪ G.N. ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 109,27/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.0640 938787825686 0561101008663

23 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ರಾಜಪಪ G.N. ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 109,27/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.0640 219770945521 0561101007686



24 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಬಸವರಾಜಪಪ H.C. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 16/2,15/1,15/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.70 0.1682 589098097789 0561101009366

25 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದ್ದನೆೋಶ H.B. ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ H.C ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0396 970932896917 000600101038336

26 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ S.T. ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II
33,102/4,102/5,102/7,127

/2,46/2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.14 0.0614  0561101007286

27 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ರೋವಣಕೆೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 27/2C ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.43 0.0425 493676357639 0561108016338

28 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ುಮಾರ G.V.ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.60 0.0596 741152987065 0561101013718

29 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ P ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0140 756791753401 0561101004528

30 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ S.R. ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 80/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.50 0.0494 558051294681 520101215242994

31 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದ್ಾಕ್ಷಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 19/2 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.30 0.0298 230781492009 0561101010870

32 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 85/5 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.33 0.0203 577589811289 0561101006586

33 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಕಾತಿಯಕ M.C. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 86 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.0940 617731329846 100002488249

34 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಈಶವರಪಪ S.T.ಬಿನ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 92/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.33 0.0163 839244896201 34217762406

35 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ವಿಶವನಾರ್ ಬಿನ್ ಶಾಸಿಯಯ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 25/p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0396 270691802480 0561101007450

36 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 79/1,61/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.85 0.0535 391478470403 0521101030569

37 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ರವಿ S.T. ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 94/3,127/2,46/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.91 0.0761 404368895590 0561101014966

38 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಸಂತ ೋಷ್ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಆಲಮನೆ ಮಂಜಪಪ ಹೆ ಯ್ನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 9/1,9/2,9/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.47 0.0357 746578424798 0521101056948

39 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ರಮೋಶ M.P.ಬಿನ್ ಪಾಟೆೋಲ್ ಹುಚಚಪಪ ಮಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 5,6,7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.0700 421943351907 0521101038147

40 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಹಬ ಬಮಿಯಾ ಬಿನ್ ಬುಡೆೋನಮಿಯಾ ಗುಡುರಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು II 15/1 ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.0760 907870590036 54043437813

41 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಗರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಚಕ್ ಕಡಿಲ ಹೆ ಳಲ ರು II 1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.76 0.0636 801626161065 3922500100138901

42 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಈಶವರಪಪ T ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 101/1B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.77 0.0767 259551044519 095410021001147

43 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನವುಲಯಯ ಬಿನ್ ಶಾಸಿಯಯ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.50 0.0494 20127725617

44 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಾಗರಾಜಪಪ K.B. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು II 36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.60 0.0580 498805094223 0561101015541

45 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ರುದ್ರಯಯ T .ಬಿನ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 53/2D2,81/1,81/4,80/6A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.20 0.1000 309124343878 10867101017441

46 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮೋಘರಾಜ್ K.B. ಬಿನ್ ಬಿೋಮಪಪ ಪಿಳಿಂಗರ ಹೆ ಳಲ ರು II 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.50 0.0430 485571255047 6342557061

47 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಹೆೋಶವರಪಪ H.S. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 95 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.60 0.0580 860663113561 20250910649

48 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ S.R. ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 80/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.20 0.0180 558051294681 520101215242994

49 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ T ಬಿನ್ ಯಗಟಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 91/1,92/6,94/2A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.75 0.0425 620205225721 0561101008928

50 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 56,57/6,44/1,108/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.73 0.0403 362098474800 10925101004793

51 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮೋಘರಾಜ್ K.B. ಬಿನ್ ಬಿೋಮಪಪ ಪಿಳಿಂಗರ ಹೆ ಳಲ ರು II 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.90 0.0710 485571255047 6342557061

52 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ಂ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 119 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.37 0.0327 350197519968 0561101010872

53 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಅನಿಪಪಣಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 115,45 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.20 0.0172 614914833256 056110110102751

54 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಲಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 42/2A ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.20 0.0172 884622355977 0428104000142618

55 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಉಮೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 45/12B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.20 0.0172 520291019012189

56 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 155/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0360 741687363483 0561101008299

57 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 161/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.20 0.0172 826616813830 0561108017787

58 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಸ ೋಮಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 18/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0360 653923238294 0428104000102889

59 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 74/1,75/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.52 0.0516 293590549905 561101010359

60 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.60 0.0340 310152232507 000600101067213

61 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಹೆೋಶಬಾಯಿ B.K. ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಶ್ ನಾಯಕ ಆಡಗಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 38/3 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಗೋರು 1 0.85 0.1656 541184222758 19012010020993

62 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಣನಾಯಕ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 17 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 1.00 0.0928 351793899741 095410011010520

63 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗ ೋಪಾಲ P,K, ಬಿನ್ ರ್ೋಲಾಯುದ್ನ್ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 17/Block3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 0.78 0.0724 385670536634 10804100012363

64 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯನಾಯಕ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 167 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 0.40 0.0374 559342783046 54045622871

65 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಪಪ K ಬಿನ್ ಹಳದ್ಪಪ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 39/p1 ST ಗೋರು 1 1.00 0.3751 706919429751 19192250008864

66 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಸವರಾಜಪಪ K.R. ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ K ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 39/p1 ST ಗೋರು 1 1.00 0.3751 862350141415 19192250014600

67 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂದ್ರಶೋಖರ R ಬಿನ್ ರಾಮಣಣಭಂಡಾರಿ ಹುರಳಿಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 35/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 0.80 0.1558 508141064172 10852100002560

68 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅತಿಕ್ುಲಾಬೋಗ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಹುರಳಿಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 39/p9 ಅ.ಸಂ ಗೋರು 1 2.00 0.3896 314942127587 19012200085697

69 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ದ್ುಗಗಪಪಗ್ೌಡ K. P ಬಿನ್ ಪುಟೆಟೋಗ್ೌಡ ಹುರಳಿಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 64/*/* ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 2.00 0.3896 454510416461 10852100000002

70 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಧುರ ಕೆ ೋಂ ದ್ುಗಗಪಪಗ್ೌಡ K.P ಹುರಳಿಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 64/*/* ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಗೋರು 1 1.00 0.1948 679232921357 12740100006248

71 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂದ್ರಪಪ A.K. ಬಿನ್ ಡೆ ಳಿಪಪ ಉಂಬಳೆೋಬೈಲು ನಿಧಿಗ II 113 SC ಗೋರು 1 0.93 0.3488 400056505047 10852100004970

72 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹಾಲೋಶಪಪ G.B. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 58 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 0.80 0.1497 689651551371 10624028785

73 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 124 SC ಗೋರು 1 0.49 0.1682 262421191676 090601000009318

74 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುರೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಣಯನಾಯಕ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 132 SC ಗೋರು 1 0.80 0.2451 997864474618 4083101000678

75 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಆನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 51/1p ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 1.00 0.1948 524731611742 0524101003685

76 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ನಾಣಯನಾಯಕ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 132 SC ಗೋರು 1 0.40 0.1254 939543126243 50428430196

77 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಜಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಣಯನಾಯಕ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 94 SC ಗೋರು 1 0.80 0.2511 910559905899 10925101019272

78 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 204/p SC ಗೋರು 1 0.70 0.2197 538229332934 19102200046458

79 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಸಂಜ್ಜೋವ ಬಿನ್ ಮುತುಯಯ ಕ್ ಡಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 38/2 SC ಗೋರು 1 0.88 0.2761 336467047985 19172030000940

80 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಾಮರಾಜ A.T. ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಗ್ೌಡ ಮಂಡೆೋನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ II 383RS ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.09 0.1861 887356966358 113901010022957

81 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚನಿಕೆೋಶವ ದ್ದಕ್ಷಿೋತ್ M.R.ಬಿನ್ ರಾಮಕೆೋಶವದ್ದಕ್ಷಿೋತ್ ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 56RS/2,58rs,63rs,64rs ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 2.00 0.3415 568911646826 2562500101034601

82 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಚಂದ್ರ R ಬಿನ್ ರತ್ಾಿಕ್ರ್ ಶೋಟ್ ಲಕ್ಷಿಮಪುರ ನಿಧಿಗ II 367/vs,366/v,364/vs ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 2.00 0.3415 765031316761 21430110000977

83 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಪಣಯ ಕೆ ೋಂ ಚನಿಕೆೋಶವದ್ದೋಕ್ಷಿತ್ ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 55/RS,60/rs ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.70 0.2903 821959140218 2562500101009001

84 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮದ್ದೋಕ್ಷಿತ್ ಬಿನ್ ಚನಿಕೆೋಶವದ್ದೋಕ್ಷಿೋತ್ ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 163/rs,52/rs,162/rs ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.60 0.2733 991960164108 2562500101034501

85 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಭಾಗಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ಂ ರಾಮದ್ದೋಕ್ಷಿತ್ ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 49rs,54rs,50rs ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.60 0.2733 494698514365 2562500101034901

86 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಖಾಜ್ಜ ಇಂತಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಖಾಜ್ಜ ಅಜ್ಜಮುದ್ದಿನ್ ಹೆ ನಾಿಪುರ ನಿಧಿಗ II 24/1,24/2,27 ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.99 0.3398 320871528233 520101215353958

87 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ವಿಜಯ SC ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಕ್ರ ಮಂಡೆೋನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ II 263RS ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.1708 266160271289 520141000200758

88 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ರತಿಮಮ ಕೆ ಂ ಸಿದ್ಿಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 86/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.31 0.2237 772398041302 346800101001055

89 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾನಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಎಂಕಾಯನಾಯಕ ಮಂಡೆೋನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ II 235Rs SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.39 0.1199 921178325258 021800101005710

90 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 99vs, SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.2459 370725580657 2562500100333201

91 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸಂಕಾರಯನಾಯಕ ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 79/rs,80rs SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.73 0.2244 792895635227 346800101000998

92 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಜಯರ್ೋಲು ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 27/2 ST ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.20 0.0615 945177059290 021800101005543

93 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜಯರ್ೋಲು ಬಿನ್ ಚನಿಪಪನಾಯಕ ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 55/2 ST ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.2459 614813568630 SB01002392

94 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗರಿಧರ್ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಹೆ ನಾಿಪುರ ನಿಧಿಗ II 27/3,28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.51 0.0871 466769898282 2562500101059601

95 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಲಕ್ಷಿಮಕೆೋಶವ ದ್ದೋಕ್ಷಿೋತ್ ಬಿನ್ ಚನಿಕೆೋಶವ ದ್ದೋಕ್ಷಿೋತ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 2.00 0.3415 787217188499 2562000100008901

96 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ವಿಶವನಾರ್ S.C. ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಮಂಡೆೋನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ II 262/RS ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 2.00 0.3415 021800101006028

97 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಲೋಲಾಮಮ M.P. ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಮಂಡೆೋನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ II 42/RS ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.20 0.2049 021800101004659

98 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ಂ ಮಣ್ K ಬಿದ್ರ ನಿಧಿಗ I 31,32 SC.ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.85 0.1681 410813297244 20427014192

99 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಯಶ ೋದ್ ಕೆ ೋಂ ಮಣ್ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 235 SC.ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.2459 875971098807 30056484302

100 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ುಪಪಲಂಗಂ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135/33 SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.75 0.1483 850910573208 379510800219

101 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚದ್ಂಬರಂ ಬಿನ್ ಕ್ಣಣನ್ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 27/2,26/3 SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0791 889930008104 3795101000781

102 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಲಲತ ಹೆ ನಿಪಪ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನಿಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135/p3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.80 0.3074 682416612871 3911000100148668

103 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹಿರಿಯಣಣಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣಹೆಗಡ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 262263265 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.60 0.2732 966980298268 119401010011976

104 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಮೋಶ್ ಹೆಗಗಡೆ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣಹೆಗಗಡೆ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 134/113,134/54p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.60 0.2732 243971358192 54045608175

105 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾಗರಾಜ್ L.G. ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದೋಗ್ೌಡ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 15/1,15/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.73 0.1247 260477904786 0521101023835

106 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 186/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.73 0.1247 322668880563 0521101038004

107 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪುನಿೋತ ಇಸಳ ರು ಬಿನ್ ಪರಶಾಂತ ಇಸಳ ರು ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 321 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.0612 551364212702 19152010069484



108 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಯಶ ೋದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.0612 656988210404 3795101003774

109 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕ್ಸ ುರಿ ಕೆ ೋಂ ಆಮುಯಗಂ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.0612 235200247180 389402010016569

110 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ದ್ದನಕ್ರ V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135,198/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.0612 996090334314 3795101000664

111 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.0612 45441485026 3795101003980

112 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ದ್ದನಮಣ್ ಕೆ ೋಂ ರೋವಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0245 781280390379 3795101000593

113 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಣಣನ್ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 27/4 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0245 851314868112 3795101001353

114 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ಎಮಮಸಿದ್ಿಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0245 952213226782 3795101003527

115 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮುರುಗನ್ ಬಿನ್ ಪರಮಶ್ವಂ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135/p62 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0245 515970173781 3795101002931

116 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಬರಮಣ್ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಣಣಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135/2p ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.70 0.0428 758159325741 3795119000426

117 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾಗೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.70 0.0428 576342133091 3795101000811

118 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮೈನಾ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ುರ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.20 0.0122 513495953080 3795101000424

119 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಆಮುಯಗಂ T ಬಿನ್ ತಂಗರ್ೋಲು ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 134/p79,135/p75 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.80 0.0489 755783858976 3795101003110

120 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗರಿೋಶ್ B.M. ಬಿನ್ ಮೃತುಯಂಜಯ ರಾವ್ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 26/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.40 0.0683 845974017347 3795101000643

121 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಭೋಮ N  ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 185/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.1708 416209671908 0524101047252

122 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಮೋಶ R  ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಕಕನಕ್ಲಮಠ ನಿಧಿಗ I 30/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.07 0.1827 804305530370 0524101039964

123 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಉಪಧಾಯಯ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 3/4,3/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.00 0.1708 483690692516 3795101001332

124 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪಾಟಿೋಲ್ R.V. ಬನ್ ವಿೋರಬಸವನಗ್ೌಡ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.07 0.1827 0524101008694

125 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗ ೋಪಿನಾಯಕ R ಬಿನ್ ಕ್ನೆಿೋಶ್ ರಾಮನಾಯಕ ಹನುಮಂತ್ಾಪುರ ನಿಧಿಗ I 41/3 SC ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.27 0.0830 713666142641 0521101050777

126 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ ಹರಿಗ ನಿಧಿಗ I 132/3 ST ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.34 0.1045 728797447077 0872101000964

127 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಜಯ್ಸ ಯಾನೆ ಶರತ್ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಹರಿಗ ನಿಧಿಗ I 177 ST ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.34 0.1045 522799967131 0333104000027858

128 CHD ಕಾಳುಮಣಸು  ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾಗರಾಜ B ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ ಹರಿಗ ನಿಧಿಗ I 132/4 ST ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.32 0.0984 748760255331 0872101005701

129 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ಾಮಲನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II 49/2,50/5 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.20 1.2600 969496808604 129901010014136

130 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ದ್ದೋಪಾಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಢಾಕಾಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 66,67 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.17 1.2600 823876059509 916010009994767

131 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಕ್ುಮಾರ್ G V ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 2/1,103/1,104/1,112/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.63 0.7000 741152987065 7057000700031101

132 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂದ್ದಬಸಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 7,8,9,5,33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.59 0.7000 632823315626 7057000700031101

133 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಮಧುಮತಿ M ಕೆ ೋಂ ನಿರಂಜನಮ ತಿಯ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 79 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 3.78 0.7000 861067532348 7057000700031101

134 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಗುಡಡಪಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 128/2,149 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.25 1.2600 841149955413 7057000700031101

135 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ರುದರೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬನಿಿಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.7000 518089873319 0584201000106

136 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.96 0.7000 794316276260 0584201000106

137 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.91 0.7000 772454747352 0584201000106

138 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಗೋತ್ಾ H.P. ಕೆ ೋಂ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 63/p2,44 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.25 0.7000 360578584784 0584201000106

139 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 33/23,34/24 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.7000 916241154991 0584201000106

140 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಮಂಜಪಪ H.G. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.55 0.7000 460530106960 0584201000106

141 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.76 0.7000 598687759807 0584201000106

142 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಪುಗಟೆೋಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.62 0.7000 291271227157 7057000700031101

143 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಸುರೋಶಕ್ುಮಾರ್ T.S. ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.69 0.7000 359105856128 0584201000106

144 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ವಿೋರಪಪ H.S. ಬಿನ್ ಸಣಣವಿೋರಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 68/1,66/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.7000 276000612310 0584201000106

145 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 4/2,50/8,50/3,6/13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.38 0.7000 929124470574 0584201000106

146 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಿ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 17/1,80/3,83/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.02 0.7000 318731497080 7057000700031101

147 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಷ್ಜಾವುದ್ದಿೋನ್ H.K. ಬಿನ್ ಜಹಿೋರುದ್ದಿೋನ್ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 89/3B ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.7000 648926206273 0584201000106

148 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.74 0.7000 759756169547 7057000700031101

149 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹಾನಯಹಳಿಿ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.7000 693445070771 0584201000106

150 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಅನಂದ್ M ಬಿನ್ ಮುರುಗೋಶಪಪ ಆಲದೋವರಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ I 14 SC ಅಡಿಕೆ 1 3.60 1.2600 958088873124 09240100001964

151 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಗ ೋಪಿನಾರ್ H ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಗ್ಾಜನ ರು ಮುಳಿಕೆರ ನಿಧಿಗ II 10 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 1.2600 417536792266 2562000100009501

152 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಹೆ ನಿವಿಲ ನಿಧಿಗ I 43/1P SC ಅಡಿಕೆ 1 1.62 1.2600 639286046815 19172200020960

153 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಸಕರಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ದ್ ದ್ಾಯನಾಯಕ ಹೆ ಳೆಬನವಳಿಿ ನಿಧಿಗ I 99 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 1.2600 296049248298 7057000700031101

154 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 117,25/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.78 0.7000 623017521484 31906845882

155 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಕ್ಂಠಪಪ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 75/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 3.65 0.7000 521806972427 7057000700031101

156 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 187/2,186/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.73 0.7500 322668880563 0521101038004

157 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಲಲತ ಹೆ ನಿಪಪ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನಿಪಪ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 135/p3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 4.00 0.7500 682416612871 3911000100148668

158 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಮದ್ದೋಕ್ಷಿತ್ ಬಿನ್ ಚನಿಕೆೋಶವದ್ದೋಕ್ಷಿೋತ್ ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 52RS ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.7500 991960164108 520101071444706

159 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಲಕ್ಷಿಮಕೆೋಶವ ದ್ದೋಕ್ಷಿೋತ್ ಬಿನ್ ಚನಿಕೆೋಶವ ದ್ದೋಕ್ಷಿೋತ್ ತಟೆಟಕೆರ ನಿಧಿಗ II 57RS ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.7500 787217188499 021800101005574

160 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಮೋಶಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣಹೆಗಡ ಹಸ ಡಿ ನಿಧಿಗ I 134/113,134/54P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.7500 243971358192 54045608175

161 CHD ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾಲಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 63,64 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 6.40 0.7500 931267860862 32875802999

162 CHD ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಈಶ ವರಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 147/2,146/2,105/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.7500 224951513886 33605316899

163 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಬಸವಂತಪಪ ಹೆಚ್.ಕೆ ಕ್ಮರ ರು ಜಡೆ 31/P2 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.63 0.1517 301777366695 0580101008686

164 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಪರಸಪಪ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 87/1P1 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0096 284495673143 0580101000187

165 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಸುಂದ್ರಪಪ ಜ್ಜ ಕೆ ೋಡಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 76/2 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0096 657633480468 0580101001796

166 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಬಂಗ್ಾರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಕಾಲಗಗೋರಿ ಜಡೆ 69 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 373198174701 0580101003459

167 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 41/3 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 335395061073 64056564998

168 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 118 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 498894803650 0580101007166

169 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ ಕ್ಮರ ರು ಜಡೆ 56 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 283927183916 20210654296

170 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಚನಿಬಸಪಪಗ್ೌಡ ವರದ್ದಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 8 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 364534069487 0580101001070

171 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ದೋಸಾಯಿಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 44 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 563117213217 0580101001484

172 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಈರಪಪ ಕಾಲಗಗೋರಿ ಜಡೆ 19 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 790003834099 64201527646

173 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಈಶವರಪಪ ಜಡೆ ಜಡೆ 130/3P ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 702391119447 64127888949

174 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಗಣಪತಿಗ್ೌಡ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 12/2P2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 797261369830 0580101007062

175 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಗಂಗ್ಾಧರ ವಿ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 31 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 956075694420 64127809998

176 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಗರಿಜಮಮ ಜಡೆ ಜಡೆ 9 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 863653925317 0580101008155

177 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಗ್ೌರಾಜಮಮ ಬಿಳಗಲ ಜಡೆ 126/1P2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.0091 6006468654209 845210110000554

178 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಹಬಿೋಬುದ್ದಿೋನ್ ಜಡೆ ಜಡೆ 119 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 4541.0000 437590137306 64001710718

179 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಇಂಧ ಧರಗ್ೌಡ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 33 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 938283248292 0580101003480

180 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಜಯಮಮ ಕ್ಮರ ರು ಜಡೆ 80 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 471951154062 0580101003819

181 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರಾಜ್ೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ಕೆ.ಐ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 17 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 648856021859 54058783481

182 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಲಂಗರಾಜ ವಿ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 58/P1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 981132231917 0580101008899

183 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಹೆೋಶ ಎಲ್ ಡಿ ಹಳೆೋಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 15 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 514850935433 0580101003087

184 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಲಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 2/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 910020767062 0580101004360

185 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 18/3 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 384560437918 0580101009407

186 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 9/1P ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 508269139956 0580101002498

187 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಂಜಪಪ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 50 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 309166233562 3470

188 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮರಿಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 56/P2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 386191280080 64127844300

189 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಹಮದ್ ಷ್ಪಿೋ ವರದ್ದಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 32 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 444413865762 0580101012250

190 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮೊೋಹನಗ್ೌಡ ಅರೋತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 85/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 648446186427 0580101009825

191 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮೃತುಯಂಜಯಪಪ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 32 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 923115591304 54058782319

192 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮೃತುಯಂಜಯಪಪಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 84 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 726384490518 54058235162

193 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮುತುಮಮ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 5 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 424479076150 0580101008964

194 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಾಗಮಮ ಹಣಜ್ಜ ಜಡೆ 21/P1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 746943123566 0580101016404



195 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಟರಾಜ ಕೆ.ಐ ಜಡೆ ಜಡೆ 75/3A ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 597811168063 31839323825

196 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿಂಗಪಪ ಬಿ ಹಳೆೋಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 24 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 491234325193 0580101006426

197 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 84 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 729057338740 0580101010646

198 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ಸಿ ಜಡೆ ಮಾದ್ಾಪುರ ಜಡೆ 13 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 624501654164 64128674662

199 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಪರಭಾಕ್ರಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 64 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 244916575223 0580101003308

200 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 162 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 453572450611 0580101012219

201 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರಾಜಶೋಖರ ಕಾಲಗಗೋರಿ ಜಡೆ 23 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 299321821811 54031936214

202 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರಮೋಶಗ್ೌಡ ಕ್ಮರ ರು ಜಡೆ 22 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 353313562185 0580101008556

203 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರವಿೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 179/P ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.61 0.0069 724170563477 0580101008931

204 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರೋಣುಕಾ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 64/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 515353478652 03112200092889

205 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರೋವಣಸಿದ್ಿಪಪಗ್ೌಡ ಅರೋತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 27/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.60 0.0068 789488853776 0580101008328

206 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 80 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 326716247562 54059946731

207 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 87/4 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 967982559368 54058235195

208 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಸದ್ಾನಂದ್ಗ್ೌಡ ಬಿ ಬಿಳಗಲ ಜಡೆ 125/P5 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 9082.0000 576535990221 64183157252

209 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಸರ ೋಜಮಮ ಕಾಲಗಗೋರಿ ಜಡೆ 98/P4 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 220085128273 64173746476

210 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ವಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 109/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 979211102223 32621252694

211 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ವಮ ತಿಯಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.60 0.0068 940363443524 64054249334

212 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪಗ್ೌಡ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 59/P2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 447095377784 0580101001312

213 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ವಾನಂದ್ಗ್ೌಡ ಬಿ.ಹೆಚ್ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 88 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 513777505807 64060480614

214 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ವರಾಜಗ್ೌಡ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 41/4 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 796816784529 6456564943

215 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ವಿೋರೋಂದ್ರ ಪಾಟಿೋಲ್ ಸಾಲಗ ಜಡೆ 115/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 472001103089 54058235457

216 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ವಿಜಯ ಸಾಲಗ ಜಡೆ 118/P3 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 940335835349 0580101003199

217 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ವಿಶವನಾರ್ಗ್ೌಡ ಕ್ಚವಿ ಜಡೆ 2/2B ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 490471344683 0580101008144

218 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಬಸಮಮ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 78/1 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0096 619815933297 0580101008477

219 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಚಂದ್ರಪಪ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 39/7A ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0096 371181893912 10360

220 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಲಂಗರಾಜಪಪ ಸಿ.ಆರ್ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 9 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 537432847234 4595

221 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ಐ ಜಡೆ ಜಡೆ 117 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 663544716052 0580101009011

222 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮುಡುಪಣಣ ಹಣಜ್ಜ ಜಡೆ 101,96,93/13 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 966884068757 0580101003662

223 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಕಾಲಗಗೋರಿ ಜಡೆ 1/4 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 975584364947 64127813814

224 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಕ್ಮರ ರು ಜಡೆ 25/P ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 364476168613 31926912891

225 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ ಶ್ವಪಪ ಬ ಮಮಸಿಯಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 9/1+5 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 1.02 0.7000 334453589785 31544418940

226 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕ್ರಿಯಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 53/3 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.39 0.0011 758274532212 10827100004515

227 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜಗದ್ದೋಶಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 33/4 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.0045 834453486355 0573101012891

228 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟಿ ಮಹಾಬಲೋಶವರಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 30/1,67/3,66 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.1147 532103881274 0573101032710

229 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಜನಿ ಜಂಬೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/3 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 1.60 0.4589 975691933916 7442500100402901

230 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗರಿೋಶಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 20 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 1.60 0.4589 903981505497 54031943539

231 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಪಪಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 1,83/1,83/3 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.15 0.4302 625668409278 19042200013164

232 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ವಾಜ್ಜಗ್ೌಡ ಸಾರಮರ ರು ಕ್ಸಬಾ 22/2,59/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.50 0.1434 462671078490 54031978506

233 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ದ್ಯಾನಂದ್ ಟಿ ಎಸ್ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 50/1,,77 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 1.00 0.2868 673766119856 7442500100183401

234 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ ೋಭಾ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 65 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.20 0.5736 356414373407 0573101031791

235 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗುರುನಾರ್ಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 44/1,20 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 1.00 0.2868 491632552298 54031944180

236 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಈಶವರಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 53/3 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.20 0.5736 263070113089 0573101022481

237 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 53/3 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.16 0.4588 459018484071 10827100004747

238 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಸವರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ
46/2,67/1,60/2,60/1,45/2B

,30/2
ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 1.10 0.3155 923605089715 54031939306

239 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರವಿೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 33/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 253842347519 0573101021859

240 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾಗಪಪ ಕ್ಲಲಂಬಿ ಕ್ಸಬಾ 26 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 616246405908 10827101011234

241 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಎನ್ ಸಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 3/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.1147 488687040023 132701010003172

242 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾವಿತರಮಮ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 62/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 808742788085 132701011002167

243 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಲೋಂದ್ರಪಪ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 30/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 608678779290 64020843871

244 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ರಕೆ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 32/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 543175451737 109101010023470

245 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 8/3,30 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 87964665064 132701010003269

246 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಇಂದ್ರಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 5/18,8/3 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 691096744107 64020843893

247 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹಾಲೋಶಗ್ೌಡ ತ ಟಲಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 14,15 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.50 0.1434 253262586308 7442500100584601

248 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ ನಾಗರತಿಮಮ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 43,44/1 ಇತರ 1 1.16 0.7000 306465138815 132701231001298

249 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ ಯಲಲಮಮ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 90/P14 ಪ.ಜಾ 1 0.80 0.1260 526244520491 6982500100383701

250 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ ಕೆರಿಯಮಮ ಗುಂಜನ ರು ಕ್ಸಬಾ 345 ಇತರ 1 1.56 0.7000 803263122588 1515101011730

251 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ ಬಿ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 80/1,80/2 ಇತರ 1 1.95 0.7000 491234325193 37978650920

252 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ ಶೋಖರಪಪ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 379 ಪ.ಜಾ 1 1.14 0.1260 945280249761 10835100001994

253 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ ಕೆ ವಿೋರಪಪ ಆಗಸನಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 90/2 ಇತರ 1 2.35 0.7000 530659295978 0062500100213101

254 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ ಗಣೆೋಶಪಪ ಶಕ್ುನವಳಿಿ ಜಡೆ 127/4 ಇತರ 1 1.60 0.7000 871683863821 845210100000049

255 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗಣಪತಿ ಚನಿಪಟಟಣ ಚಂದ್ರಗುತಿು 6/2 ಪ.ಜಾ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.3780 273197509849 1515101005439

256 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹುಚಚರಾಯಪಪ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 53 ಪ.ಜಾ ಅನಾನಸ್ 1 0.60 0.5670 850607145753 1515101004404

257 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರವಿ ಚಕ್ಕಮಾಕೆ ಪಪ ಚಂದ್ರಗುತಿು 2 ಪ.ಪಂ ಅನಾನಸ್ 1 0.60 0.5670 661739230016 1515101004950

258 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 98/3 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.50 0.2625 363703412760 0580101007732

259 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಸವಂತಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 98/1 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.35 0.1838 363808637414 0062500102819401

260 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಸವರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 38 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.50 0.2625 976468512255 0580101006667

261 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 39 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.90 0.4725 717205882270 10518101055335

262 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಎಮ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 65 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 221750198121 32104367704

263 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 248/1 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.20 0.1050 909956383933 0580108015758

264 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜಗದ್ದೋಶಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 267 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.30 0.1575 612332079702 32613245881

265 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕ್ರಿಯಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 98/2 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.50 0.2625 863469781885 0580101016055

266 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕೆರಿಯಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 88 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.20 0.1050 225159395618 0580101006898

267 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಲಲೋಶಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 17 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.50 0.2625 701052316456 0580101010308

268 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಕಾಶಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 80/3 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.50 0.2625 556171133172 0580101016850

269 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪುಟಟರಾಜಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 78/2 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.50 0.2625 437957977312 4220101000966

270 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಭಜ್ಜತ್ ಎನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 110 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 817575895109 37279736506

271 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಣಣಪಪ ಚಂದ್ರಗುತಿು ಚಂದ್ರಗುತಿು 124/2 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 388204053808 1515108006781

272 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬ ಯಯಪಪ ಚಂದ್ರಗುತಿು ಚಂದ್ರಗುತಿು 132,189 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.80 0.4200 592413420788 1515101002566

273 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ದ್ದನೆೋಶ ಚಂದ್ರಗುತಿು ಚಂದ್ರಗುತಿು 43 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 729986515656 1515101003192

274 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗೋತ್ಾ ಸಿ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 82 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.60 0.3150 934831841028 1515101008267

275 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗುರುಕ್ುಮಾರ ಎಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 56 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.60 0.3150 465715143737 7442500100169601

276 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 82 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 4215678206992 1515101006169

277 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿೋಲಕ್ಂಠಗ್ೌಡ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 43 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 329888121429 1515101011133

278 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 5 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 1515101006525

279 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಕಾತವಾಯಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 9/2 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 257721525555 10634101020889

280 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರದ್ದೋಪ್ ಗ್ೌಡ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 193/2 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 557273308784 131900101001383



281 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಮೊೋದ್ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 184/3 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 381490799417 1515108009998

282 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 134 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 543657334634 1515108008965

283 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬುಡನ್ ಸಾಬ್ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 329/P12 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 994088512922 54031940174

284 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 2 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.60 0.3150 281379785916 1515101007053

285 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುವಣಯಮಮ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 138/1,138/3 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 447963912855 1515101005077

286 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಉದ್ಯ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 9 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.60 0.3150 616420026385 1515101007051

287 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚೌಡಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 60 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.20 0.1050 722960849961 0580101015827

288 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗಂಗಮಾಳಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 8/P2 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 557948718200 0580108017853

289 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 1/2 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 930263311104 0580101009915

290 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 40/1 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.30 0.1575 991187745959 35807661818

291 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಾಲತೋಶ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 27/1 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 236684119957 0580101007751

292 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮೈಲಾರಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 124/P5 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.20 0.1050 848609468849 0580101009196

293 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಸಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 31 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.20 0.1050 939023752862 0580101009220

294 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 84 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 300656961286 0580101008842

295 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 106 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 917737703663 0580101009024

296 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 29 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 468929227002 0580101009235

297 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಮೋಶ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 41 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.15 0.7875 244939580798 0580101009238

298 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರವಿೋಂದ್ರ ಅಚಾರಿ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 27/2 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 367447026973 10518101030840

299 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಣಣಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 84 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 885423789235 34953286878

300 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸರ ೋಜಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 87 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.40 0.2100 316529410006 31515856864

301 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಶಶ್ಧರಗ್ೌಡ ಅರೋತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 5,86/1 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 1.20 0.8104 424316717705 64206207337

302 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ವಿೋರಭದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಅರೋತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 5,86/1 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 1.20 0.8104 371510931022 845210100002274

303 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ವಕ್ುಮಾರಗ್ೌಡ ಅರೋತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 5,86/1 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 1.20 0.8104 517874394341 64135747861

304 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಾಗರಾಜಗ್ೌಡ ಅರೋತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 5,86/1 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 1.20 0.8104 540303756379 845210100003430

305 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಗಂಗ್ಾಧರಗ್ೌಡ ಅರೋತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 5,86/1 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 1.20 0.8104 799218444508 845210100003473

306 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಲಲನಗ್ೌಡ ಅರೋತಲಗಡೆಡ ಜಡೆ 86/1 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.89 0.6011 609586495641 845210100003548

307 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಅಬುಿಲ್ ಗಫಾರ್ ಸಾಬ್ ಮಂಗ್ಾಪುರ ಜಡೆ 9/p24 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.60 0.4052 388367380170 0580101008342

308 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮುರುಳಿೋಧರ ಜ್.ಸಿ ಜಂಬೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.60 0.4052 520851367399 0573101020036

309 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆ ಐ ನಟರಾಜಗ್ೌಡ ಕ್ಲುಲಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 39/3 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 0.80 0.7298 597811168063 54058784576

310 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಿ.ಹೆಚ್ ಶ್ವಾನಂದ್ಗ್ೌಡ ಚಗಟ ರು ಜಡೆ 88 ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 1.68 0.1533 513777505807 64060480614

311 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮೃತಯಂಜಯಗ್ೌಡ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 101,103/1F ಇತರ ಅನಾನಸ್ 1 1.27 0.1159 543011614754 0580101014313

312 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗದ್ದಗಪಪ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 10/6 ಪ.ಜಾ ಅನಾನಸ್ 1 1.00 0.2703 758173792696 0580108013929

313 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟೆ ೋಕ್ಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 85 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.20 0.5736 898986629682 10827101004632

314 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 79/4A ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.30 0.8604 493882687665 03112200005557

315 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಇಂಧ ಧರಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 93/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.20 0.6309 649433064494 0573101030955

316 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಕ್ಲಲಂಬಿ ಕ್ಸಬಾ 26 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.1147 336972923352 10827100003246

317 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ವಶಂಕ್ರಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 74,73,72 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.20 0.5736 451429619864 0573101031142

318 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜ್ ಸಿ ಗಣಪತಿ ಸಾರಮರ ರು ಕ್ಸಬಾ 7 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.50 0.1434 647983335522 0573101004880

319 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಅಂಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 35/2 ಪ.ಪಂ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.4130 560220724905 1904220006224

320 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಯಲಲಪಪ ಕ್ಂತನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 17 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.20 0.1032 725918865319 520101056333419

321 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂದ್ರಪಪ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 3/1 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.46 0.2375 429613055247 520101056371817

322 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 63/1 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.2065 483525468800 520191032783211

323 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 71 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.54 0.2788 872130825754 520101056327826

324 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ವಲಂಗಮಮ ಕಾನುಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 12/2 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.2065 692659306731 10835101013162

325 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋಖಾ ಆರ್ ತ ಟಲಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 22 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.1147 210150573943 64128685879

326 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾಗಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 15 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.20 0.5736 662110499893 132701011003000

327 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 52/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.22 0.6309 501170910625 132701231000643

328 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 8/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 925058186004 64116050852

329 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಗ್ೌಡ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 46 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 636483651105 64023435611

330 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 11,26 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 941556517251 132701010006114

331 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಂಚಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 26,11 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 735978416676 10969101035100

332 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಎಮ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 25/2,18 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.1147 203060971770 54031930358

333 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕೆ.ಬಿ ದೋವರಾಜ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 278/5 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 78690101731 132701011002157

334 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹೆಚ್ ರಾಮಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 8/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.45 0.1291 293834661680 64116050896

335 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಿ ವರದ್ರಾಜ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 29 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 608657322618 5712500100108401

336 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಉಮಾ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 16/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.49 0.1405 252634381649 10827100003758

337 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟಿ ಡಿ ದ್ುರುಗಪಪ ಕೆ ರಕೆ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 65/1 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 746963698500 132701011001756

338 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಉತುಮಮ ಕೆ ರಕೆ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 55 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 216603812821 132701010003089

339 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚ ಡಾಮಣ್ ಕ್ಲಲಂಬಿ ಕ್ಸಬಾ 18/P ಪ.ಪಂ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.85 0.4388 806762441968 54031945151

340 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶೋಖರಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 90/P17 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.38 0.1962 378043328156 64172748351

341 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಪಪ ನಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59/P1 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.38 0.1962 553804844464 158601011000501

342 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಸಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 1/1 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.36 0.1858 685819434522 0573101015348

343 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ತಿಪ್ಪೋಶಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 101/2 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.30 0.1549 702628951659 0573101008211

344 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬ ೋಜರಾಜಪಪ ಉದ್ದರ ವಡಿಡಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 440/2 ಪ.ಜಾ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.20 0.1032 715508019760 520101056328695

345 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಎಸ್ ಸಣಣಪಪ ಓಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 8 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.72 0.2065 979537548168 0573101028265

346 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಂತ ೋಷ್ ಇ ಕ್ಲಲಂಬಿ ಕ್ಸಬಾ 58/5 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.30 0.8604 400399419504 7442500100583501

347 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರುದ್ರಪಪ ಕ್ಲಲಂಬಿ ಕ್ಸಬಾ 26 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.30 0.8604 810176699561 10827100003241

348 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹುಚಚರಾಯಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 93/2 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.20 0.5736 760446306683 10827100002765

349 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅವಿನಾಶ ಟಿ ಜ್ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 48/4 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.1147 963847242989 7442500100033301

350 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮುರುಳಿಧರ ಜಂಬೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.18 0.5162 520851367399 0573101020036

351 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಂಚಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 14,13 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 936437685516 64020843699

352 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಸವರಾಜ ಜ್ಜ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 13 ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.74 0.2122 470801445292 132701231000498

353 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಷ್ರಿೋಫ್ ಬೋಗಂ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 13/P ಇತರ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.2294 903895749366 0573101016655

354 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹೆಚ್ ಲಲತ್ಾ ಹಿರೋಶಕ್ುನ ಕ್ಸಬಾ 52/2 ಪ.ಪಂ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.35 0.1807 893845841355 0573101017080

355 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸ ೋಮಪಪ ಕ್ಪಪಗಳಲ ಉಳವಿ 14 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.7730 883108900084 0573101036488

356 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರತಿಮಮ ಹೆ ಸಬಾಳೆ ಉಳವಿ 120 ಇತರ ಗೋರು 1 0.45 0.8696 853328145872 10654100002705

357 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಬಿ ಕಾನಹಳಿಿ ಉಳವಿ 83 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.3650 820548656858 121401011000862

358 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚೌಡಮಮ ಕಾನಹಳಿಿ ಉಳವಿ 58 ಇತರ ಗೋರು 1 0.45 0.4106 416200625223 121401231001015

359 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಆರತಿ ಕಾನಹಳಿಿ ಉಳವಿ 58/P1, ಇತರ ಗೋರು 1 0.45 0.4106 365369990501 121401231000498

360 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಶಾಂತಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 181 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.3650 7442500100011801

361 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಘುಪತಿ ಕೆ ಂಡಗಳಲ ಉಳವಿ 1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.3650 715776578635 5403195593-1

362 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದೋವಪಪ ಕಾನಹಳಿಿ ಉಳವಿ 58 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.3650 780967254723 121401010005008

363 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಧುಗರಿ ಸಿ ಹೆಚ್ ಚಮಣ ರು ಉಳವಿ 70 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.3650 691067588061 19042200026722

364 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಲಕಪಪಗ್ೌಡ ಹಿರೋಕ್ಲಗ ೋಡು ಚಂದ್ರಗುತಿು 1 ಇತರ ಗೋರು 1 1.95 0.1779 1515101013316

365 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಸದ್ಾನಂದ್ಗ್ೌಡ ನಾಯಶ್ಯ ಚಂದ್ರಗುತಿು 92/6 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.7298 750462214892 1515101000473

366 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಮುಟುಗುಪ್ಪ ಚಂದ್ರಗುತಿು 246 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.7298 780867868002 0573101021811

367 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಿ ಜ್ಜ ಅನಂತರಾವ್ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 12/P2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.60 0.5473 336318738181 132701010000351



368 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವಣಯಪಪ ಜಂಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 25/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.70 0.6387 274191634197 0573101016900

369 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆ ಪಪದ್ ಶ್ವಪಪ ಓಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 8 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.3650 706614721213 0573101023243

370 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವರುದ್ರಪಪ ಗುಡುಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 104 ಇತರ ಗೋರು 1 0.36 0.3284 409990047551 040600101002279

371 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಎಮ್ ತೋಜಪಪ ಓಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 8/10,66/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.7298 871065359515 7442500100419701

372 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗುಡುವಿ ಕ್ಸಬಾ 288 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.3650 997381303608 10827101015753

373 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಹಿರೋಕ್ಲಗ ೋಡು ಚಂದ್ರಗುತಿು 28 ಇತರ ಗೋರು 1 0.82 0.7480 424272669157 10634100001901

374 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವಣಯಪಪ ಹೆಚಚ ಚಂದ್ರಗುತಿು 94/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.7298 247914867884 19042200019391

375 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕ್ಡಸ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 144 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.3649 718015466690 19042200090590

376 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ುಮಾರ ಸಾವಮಿ ಯಲಸಿ ಕ್ಸಬಾ 123/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.1546 816975673962 0573101034586

377 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಆನಂದ್ಪಪ ಯಲಸಿ ಕ್ಸಬಾ 123/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.1546 284438572751 19042200088181

378 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜ್ೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ಸ ರಣಗ ಜಡೆ 100 ಇತರ ಗೋರು 1 1.11 0.2145 471137196682 0580101001787

379 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಂಗ್ಾರಪಪಗ್ೌಡ ಆಲಹಳಿಿ ಜಡೆ 139 ಇತರ ಗೋರು 1 1.00 0.1933 527470605865 64190284860

380 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸದ್ಾನಂದ್ ಕಾತವಾಯಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 41,42 ಇತರ ಗೋರು 1 0.60 0.1159 686308551635 1515101004061

381 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಹಣಜ್ಜ ಜಡೆ 5/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.60 0.3221 343047433862 54058235402

382 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರಾಜ್ೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ಬಟಟದ್ಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 25/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.2166 601945920260 132701010003626

383 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಗಣಪತಿ ಕೆ ೋಡಂಬಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 47 ಇತರ ಗೋರು 1 0.60 0.3521 448730216126 1515101005644

384 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಓಂಕಾರಪಪಗ್ೌಡ ಎಮ್.ವಿ ಮೈಸಾವಿ ಉಳವಿ 36/4 ಇತರ ಗೋರು 1 0.50 0.3392 693572254032 121401010004048

385 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಂಜಪಪ ಉಳವಿ ಉಳವಿ 15/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.60 0.1371 360100011151 121401231001608

386 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಎಮ್.ಆರ್ ಸುಬಾರಯ್ಸ ಮಳಲಗದಿ ಉಳವಿ 51/4 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.2166 937249685386 0574101028495

387 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಕ್ನಿಪಪ ಮ ಡಗ ೋಡು ಉಳವಿ 122 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.5429 596693882558 1247

388 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ದ್ದವಾಕ್ರಗ್ೌಡ ಹಿರೋಇಡಗ ೋಡು ಆನವಟಿಟ 35,36 ಇತರ ಗೋರು 1 1.30 0.7023 339382777993 31514793267

389 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಯುವರಾಜಗ್ೌಡ ಶಾಯನುವಳಿಿ ಜಡೆ 16 ಇತರ ಗೋರು 1 0.60 0.3221 340341976830 32182954621

390 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗುರುಕ್ುಮಾರ ಎಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 56 ಇತರ ಗೋರು 1 0.60 0.8892 465715143737 7442500100169601

391 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಭಜ್ಜತ್ ಎನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 110 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 817575895109 37279736506

392 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಮೊೋದ್ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 184/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 381490799417 1515108009998

393 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರದ್ದೋಪ್ ಗ್ೌಡ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 193/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 557273308784 131900101001383

394 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬುಡನ್ ಸಾಬ್ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 329/P12 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 994088512922 54031940174

395 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಕಾತವಾಯಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 9/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 257721525555 10634101020889

396 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬ ಯಯಪಪ ಚಂದ್ರಗುತಿು ಚಂದ್ರಗುತಿು 132,189 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.1186 592413420788 1515101002566

397 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುವಣಯಮಮ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 138/1,138/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 447963912855 1515101005077

398 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 82 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 4215678206992 1515101006169

399 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಉದ್ಯ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 9 ಇತರ ಗೋರು 1 0.60 0.8892 616420026385 1515101007051

400 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.60 0.8892 281379785916 1515101007053

401 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅಣಣಪಪ ಚಂದ್ರಗುತಿು ಚಂದ್ರಗುತಿು 124/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 388204053808 1515108006781

402 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 134 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 543657334634 1515108008965

403 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿೋಲಕ್ಂಠಗ್ೌಡ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 43 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 329888121429 1515101011133

404 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 5 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 1515101006525

405 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗೋತ್ಾ ಸಿ ಅಂದ್ವಳಿಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 82 ಇತರ ಗೋರು 1 0.60 0.8892 934831841028 1515101008267

406 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಟಿ.ಎಸ್ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 50/1, 77 ಇತರ ಗೋರು 1 2.40 0.7000 673766119856 7442500100183401

407 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ ಗುರುಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಎನ್ ಸಿ ನೆಲಲಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 26 ಇತರ ಗೋರು 1 2.25 0.7000 294876329659 10835100002161

408 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ (40%) ಚಂದ್ರಪಪ ಟಿ.ಕೆ ಬಾಳೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 11 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1 0.5600 737017786437 31965503213

409 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ (40%) ದ್ುರುಗಮಮ ಗಣ್ವಾಲ ಆನವಟಿಟ 12 ಪ. ಪ ಗೋರು 1 0.5600 721079326920

410 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ (40%) ಬಸವಂತಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 174/2 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1 0.5600 592244260785

411 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ (40%) ಭರಮಪಪ ಯಲವಾಳ ಆನವಟಿಟ 133 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1 0.5600 693400307353

412 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋರಿ (40%) ಶೋಖರಪಪ ಹಿರೋಕ್ಸವಿ ಉಳವಿ 25/3 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1 0.5600 343226149417

413 CHD ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ (40%) ಸಣಣಪಪ ವಿಠಲಾಪುರ ಆನವಟಿಟ 59/P4 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.40 0.2500 423784954481 4220101001841

414 CHD ಅನಾನಸ್ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ (40%) ಬಸವಣಯಪಪ ಕ್ಂತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.40 0.1750 466297904587 10827101006968

415 CHD ಅನಾನಸ್ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ (40%) ಚನಿಮಮ ಹಳೆಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 23 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.41 0.1794 952391973435 64128270320

416 CHD ಅನಾನಸ್ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ (40%) ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಬಂಕ್ಸಾಣ ಜಡೆ 46 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.39 0.1706 206774028900 0580101008604

417 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹೆಚ್ ರಾಮಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 8/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.45 0.4504 293834661680 64116050896

418 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಉಮಾ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 16/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.49 0.4904 252634381649 10827100003758

419 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹಾಲೋಶಗ್ೌಡ ತ ಟಲಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 14,15 ಇತರ ಗೋರು 1 0.50 0.5005 253262586308 7442500100584601

420 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕೆ.ಬಿ ದೋವರಾಜ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 278/5 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 78690101731 132701011002157

421 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಷ್ರಿೋಫ್ ಬೋಗಂ ಕೆರಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 13/P ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 903895749366 0573101016655

422 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಂಚಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 14,13 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 936437685516 64020843699

423 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಇಂದ್ರಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 5/18,8/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 691096744107 64020843893

424 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 8/3,30 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 87964665064 132701010003269

425 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಡಿ ಸಿ ಕೆ ರಕೆ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 32/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 543175451737 109101010023470

426 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಲೋಂದ್ರಪಪ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 30/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 608678779290 64020843871

427 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾವಿತರಮಮ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 62/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 808742788085 132701011002167

428 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಎನ್ ಸಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 3/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.4004 488687040023 132701010003172

429 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಉತುಮಮ ಕೆ ರಕೆ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 55 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 216603812821 132701010003089

430 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟಿ ಡಿ ದ್ುರುಗಪಪ ಕೆ ರಕೆ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 65/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 746963698500 132701011001756

431 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಿ ವರದ್ರಾಜ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 29 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 608657322618 5712500100108401

432 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಂಚಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 26,11 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 735978416676 10969101035100

433 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 11,26 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 941556517251 132701010006114

434 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಸವರಾಜ ಜ್ಜ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 13 ಇತರ ಗೋರು 1 0.74 0.7407 470801445292 132701231000498

435 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಗ್ೌಡ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 46 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 636483651105 64023435611

436 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 8/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 925058186004 64116050852

437 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾಗಪಪ ಮಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 15 ಇತರ ಗೋರು 1 0.20 0.2002 662110499893 132701011003000

438 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋಖಾ ಆರ್ ತ ಟಲಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 22 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.4004 210150573943 64128685879

439 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 365/1 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.38 0.1962 461218312589 520101056328741

440 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ತಿಪ್ಪೋಶಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 101/2 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.30 0.6341 702628951659 0573101008211

441 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಉದ್ದರ ಕ್ಸಬಾ 365/1 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.38 0.8032 461218312589 520101056328741

442 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬ ೋಜರಾಜಪಪ ಉದ್ದರ ವಡಿಡಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 440/2 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.20 0.4228 715508019760 520101056328695

443 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಪಪ ನಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59/P1 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.38 0.8032 553804844464 158601011000501

444 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಸಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 1/1 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.36 0.7610 685819434522 0573101015348

445 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶೋಖರಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 90/P17 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.38 0.8032 378043328156 64172748351

446 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಅಂಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 35/2 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1 0.80 0.1691 560220724905 1904220006224

447 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚ ಡಾಮಣ್ ಕ್ಲಲಂಬಿ ಕ್ಸಬಾ 18/P ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1 0.85 0.1797 806762441968 54031945151

448 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹೆಚ್ ಲಲತ್ಾ ಹಿರೋಶಕ್ುನ ಕ್ಸಬಾ 52/2 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1 0.35 7398.0000 893845841355 0573101017080

449 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಜನಿ ಜಂಬೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/3 ಇತರ ಗೋರು 1 1.60 0.1602 975691933916 7442500100402901

450 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಎಸ್ ಸಣಣಪಪ ಓಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 8 ಇತರ ಗೋರು 1 0.72 0.7207 979537548168 0573101028265

451 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಇಂಧ ಧರಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 93/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.20 0.2002 649433064494 0573101030955

452 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರವಿೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 33/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 253842347519 0573101021859

453 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜಗದ್ದೋಶಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 33/4 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.4004 834453486355 0573101012891

454 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕ್ರಿಯಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 53/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.39 0.3904 758274532212 10827100004515



455 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಸವರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ
46/2,67/1,60/2,60/1,45/2B

,30/2
ಇತರ ಗೋರು 1 1.10 0.1101 923605089715 54031939306

456 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹುಚಚರಾಯಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 93/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.20 0.2002 760446306683 10827100002765

457 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 53/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.16 0.1602 459018484071 10827100004747

458 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗರಿೋಶಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 20 ಇತರ ಗೋರು 1 1.60 0.1602 903981505497 54031943539

459 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ ೋಭಾ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 65 ಇತರ ಗೋರು 1 0.20 0.2002 356414373407 0573101031791

460 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಕ್ಲಲಂಬಿ ಕ್ಸಬಾ 26 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.4004 336972923352 10827100003246

461 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜ್ ಸಿ ಗಣಪತಿ ಸಾರಮರ ರು ಕ್ಸಬಾ 7 ಇತರ ಗೋರು 1 0.50 0.5005 647983335522 0573101004880

462 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ದ್ಯಾನಂದ್ ಟಿ ಎಸ್ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 50/1,,77 ಇತರ ಗೋರು 1 1.00 0.1001 673766119856 7442500100183401

463 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗುರುನಾರ್ಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 44/1,20 ಇತರ ಗೋರು 1 1.00 0.1001 491632552298 54031944180

464 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟಿ ಮಹಾಬಲೋಶವರಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 30/1,67/3,66 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.4004 532103881274 0573101032710

465 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ವಾಜ್ಜಗ್ೌಡ ಸಾರಮರ ರು ಕ್ಸಬಾ 22/2,59/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.50 0.5005 462671078490 54031978506

466 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ರುದ್ರಪಪ ಕ್ಲಲಂಬಿ ಕ್ಸಬಾ 26 ಇತರ ಗೋರು 1 0.30 0.3003 810176699561 10827100003241

467 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ವಶಂಕ್ರಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 74,73,72 ಇತರ ಗೋರು 1 0.20 0.2002 451429619864 0573101031142

468 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮುರುಳಿಧರ ಜಂಬೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45 ಇತರ ಗೋರು 1 0.18 0.1802 520851367399 0573101020036

469 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಪಪಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 1,83/1,83/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.15 0.1501 625668409278 19042200013164

470 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟೆ ೋಕ್ಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 85 ಇತರ ಗೋರು 1 0.20 0.2002 898986629682 10827101004632

471 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂದ್ರಪಪ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 3/1 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.46 0.9723 429613055247 520101056371817

472 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 71 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.54 0.1141 872130825754 520101056327826

473 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಯಲಲಪಪ ಕ್ಂತನಹಳಿಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 17 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.20 0.4227 725918865319 520101056333419

474 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 63/1 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.40 0.8455 483525468800 520191032783211

475 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶ್ವಲಂಗಮಮ ಕಾನುಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 12/2 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.40 0.8455 692659306731 10835101013162

476 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಎಮ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 25/2,18 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.4004 203060971770 54031930358

477 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಳಗಕ್ ಲಯ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 52/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.22 0.2002 501170910625 132701231000643

478 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಂತ ೋಷ್ ಇ ಕ್ಲಲಂಬಿ ಕ್ಸಬಾ 58/5 ಇತರ ಗೋರು 1 0.30 0.3003 400399419504 7442500100583501

479 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಾಗಪಪ ಕ್ಲಲಂಬಿ ಕ್ಸಬಾ 26 ಇತರ ಗೋರು 1 0.80 0.8008 616246405908 10827101011234

480 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಅವಿನಾಶ ಟಿ ಜ್ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 48/4 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.4004 963847242989 7442500100033301

481 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಈಶವರಪಪ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 53/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.20 0.2002 263070113089 0573101022481

482 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ತ್ಾಯವಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 79/4A ಇತರ ಗೋರು 1 0.30 0.3003 493882687665 03112200005557

483 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಗಣಪತಿ ಬಿ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 190 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.45 0.3433 944426164609 1515101009754

484 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಫಕಕೋರಪಪ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 118/p1 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.40 0.2907 536157384916 1515101005921

485 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಾಗರಾಜ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 120/p2 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.35 0.2531 787345350531 1515101005299

486 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 70 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.60 0.4310 587298715201 1515101004232

487 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 122/1 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.60 0.4310 971056606972 64124423259

488 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ವರಲಕ್ಷಿಮೋ ಗುಡುಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 53 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.60 0.4310 418032024541 520101056336711

489 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ತಿಪ್ಪೋಶಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 102 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.60 0.4310 702628951659 0573101008211

490 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ವಪಪ ಕ್ಡಸ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 61/1 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.40 0.2907 340761348439 19042200093649

491 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಣಪತಿ ಚನಿಪಟಟಣ ಚಂದ್ರಗುತಿು 6/2P ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.80 0.2162 274197509849 1515101005439

492 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಹೆಚಚ ಚಂದ್ರಗುತಿು 333 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 1.20 0.3243 469459427091 19042200022759

493 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮರಿಯಪಪ ಮಾಗಡಿ ಉಳವಿ 33 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.60 0.1622 382644511044 10654100003144

494 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಣಣಮಮ ಎನ್ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 8 ಇತರ ಗೋರು 1 0.30 0.2737 806934843949 121401011002703

495 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಈಶವರಪಪ ಎನ್ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 16 ಇತರ ಗೋರು 1 0.35 0.3193 679196270092 121401050000481

496 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದೋವಮಮ ಬಿ ಸಾಗದಿ ಉಳವಿ 70 ಇತರ ಗೋರು 1 0.30 0.2737 741239359629 0573101018475

497 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಶ್ಗ್ಾಗ ಉಳವಿ 34 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.40 0.1081 875756491967 10916101011706

498 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಯಲಲಮಮ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 47/1,8/4 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 1.00 0.2703 608674020011 0573101019306

499 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೋಖರಪಪ ಹೆ ಳೆಕೆ ಪಪ ಉಳವಿ 29 ಇತರ ಗೋರು 1 1.22 0.2358 221100309247 121401010002887

500 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹೆ ಳಿಯಪಪಗ್ೌಡ ತ್ಾಳಗುಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 127 ಇತರ ಗೋರು 1 1.93 0.7500 271443256002 132701010004097

501 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ದ್ದನೆೋಶ ಚಂದ್ರಗುತಿು ಚಂದ್ರಗುತಿು 43 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 729986515656 1515101003192

502 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರವಿ ಚಕ್ಕಮಾಕೆ ಪಪ ಚಂದ್ರಗುತಿು 2 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1 0.60 0.1969 661739230016 1515101004950

503 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹುಚಚರಾಯಪಪ ಹೆ ಳೆಮರ ರು ಚಂದ್ರಗುತಿು 53 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.60 0.1969 850607145753 1515101004404

504 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗಣಪತಿ ಚನಿಪಟಟಣ ಚಂದ್ರಗುತಿು 6/2 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.40 0.1313 273197509849 1515101005439

505 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 39 ಇತರ ಗೋರು 1 0.90 0.1334 717205882270 10518101055335

506 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಮೋಶ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 41 ಇತರ ಗೋರು 1 0.15 0.2223 244939580798 0580101009238

507 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 29 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 468929227002 0580101009235

508 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಸಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 31 ಇತರ ಗೋರು 1 0.20 0.2964 939023752862 0580101004220

509 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮೈಲಾರಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 124/P5 ಇತರ ಗೋರು 1 0.20 0.2964 848609468849 0580101009196

510 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಾಮಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 106 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 917737703663 0580101009024

511 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಎಮ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 65 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 221750198121 32104367704

512 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕ್ರಿಯಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 98/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.50 0.7410 863469781885 0580101016055

513 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 98/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.50 0.7410 363703412760 0580101007732

514 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಸವಂತಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 98/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.35 0.5187 363808637414 0062500102819401

515 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಣಣಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 84 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 885423789235 34953286878

516 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಸವರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 38 ಇತರ ಗೋರು 1 0.50 0.7410 976468512255 0580101006667

517 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಲಲೋಶಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 17 ಇತರ ಗೋರು 1 0.50 0.7410 701052316456 0580101010308

518 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರವಿೋಂದ್ರ ಅಚಾರಿ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 27/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 367447026973 10518101030840

519 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಕಾಶಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 80/3 ಇತರ ಗೋರು 1 0.50 0.7410 556171133172 0580101016850

520 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಜಗದ್ದೋಶಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 267 ಇತರ ಗೋರು 1 0.30 0.4446 612332079702 32613245881

521 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸರ ೋಜಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 87 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 316529410006 31515856864

522 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪುಟಟರಾಜಗ್ೌಡ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 78/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.50 0.7410 437957977312 4220101000966

523 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋಣುಕಾರಾಜ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 136 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1 0.40 0.5093 631753537009 31987202404

524 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 84 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 300656961286 0580101008842

525 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚೌಡಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 60 ಇತರ ಗೋರು 1 0.20 0.2964 722960849961 0580101015827

526 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಾಲತೋಶ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 27/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 236684119957 0580101007751

527 CHD ಟ್ಾಯಾಕ್ಟರ್ (40%) ಸಿ ಪಿ ಮಹೆೋಶಕ್ುಮಾರ ಅಂಡಿಗ ಕ್ಸಬಾ 47/2 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1 0.82 0.1500 690997685171 1864108014330

528 CHD ಟ್ಾಯಾಕ್ಟರ್ (40%) ವರಲಕ್ಷಿಮೋ ಗುಡುಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 52,53 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 1.70 0.1570 418032024541 520101056336711

529 CHD ಟ್ಾಯಾಕ್ಟರ್ (40%) ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 122/1 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 3.20 0.1570 971056606972 64124423259

530 CHD ಟ್ಾಯಾಕ್ಟರ್ (40%) ಹಿರಿಯಕ್ಕ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 218 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 4.40 0.1570 657932295314 10835101010059

531 CHD ಅನಾನಸ್ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ (40%) ಮಹಾಬಲೋಶವರ ಕಾತವಾಯಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 71/2 ಪ. ಪಂ ಗೋರು 1 0.40 0.1750 604151187891 54031941065

532 CHD ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ (40%) ಹನುಮಂತಪಪ ಗುಮಮನಾಳ ಆನವಟಿಟ 12/2 ಪ. ಪಂ ಗೋರು 1 0.40 0.2500 420474876361 10518100006086

533 CHD ಪಾಲಹೌಸ್ 40% ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಗುಡೆಡಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 122/1 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.14 0.4910 971056606972 64124423259

534 CHD ಪಾಲಹೌಸ್ 40% ಶೋಖರಪಪ ಕಾನುಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 9 ಪ. ಪಂ ಗೋರು 1 0.20 0.6620 487623393845 10835101030187

535 CHD ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 40% ರೋಣುಕ್ಮಮ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 160 ಪ. ಪಂ ಗೋರು 1 0.20 0.1600 627065202839 10835100006169

536 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಹೆಚ್.ಎಂ ಲಕ್ಕವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 132/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.60 0.3221 584924962063 10518100000690

537 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ಕೆ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 72/1 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1 0.82 0.1154 878334700130 120801010005102

538 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 40/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.30 0.4446 991187745959 35807661818

539 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 248/1 ಇತರ ಗೋರು 1 0.20 0.2964 909956383933 0580108015758

540 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗಂಗಮಾಳಮಮ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 8/P2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 557948718200 0580108017853



541 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 1/2 ಇತರ ಗೋರು 1 0.40 0.5928 930263311104 0580101009915

542 CHD ಅನಾನಸ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಕೆರಿಯಪಪ ಕಾತುವಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 88 ಇತರ ಗೋರು 1 0.20 0.2467 225159395618 0580101006898

543 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಬಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 40 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.77 0.1260 594380788749 0062500102700001

544 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಖರಿೋದ್ದ ಸುರೋಶ ಹೆ ಸಕೆ ಪಪ ಜಡೆ 9/1 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 1.00 0.1125 916466237365 0580101009309

545 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 2, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.3095 835278898822 520101224578665

546 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಜಗದ್ದೋಶ ಬಿ ಎನ್ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 23 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.2321 559960663217 520101224502332

547 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಸದ್ಾನಂದ್ ಕ್ುಡಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 112/2, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 668369931358 10839100006299

548 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನೆರೋತ್ಾರವತಿ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 17,  20/11, 20/13, 20/18 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 723681474592 108391000008440

549 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಜಯರಾಮ್ ಬಂಳದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 73 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.2321 851671346278 10839100003549

550 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಮಂಜಪಪ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 21/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 700313269876 10839100000501

551 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಎನ್ ಜ್ಜ ನಾಗಪಪ ಕ್ುಡಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 107/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 247746303206 10839100004179

552 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ನಾಡವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 11, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.1161 455013403908 10839100002756

553 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಹಿರಿಯಪಪ ಬಳಂದ್ ರರು ಆನಂದ್ಪುರ 9/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 556041585931 10839100006121

554 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಮಂಜಪಪ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 12/3, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 490379618488 10839100004946

555 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಹುಚಚಮಮ ಬಂಳದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 12/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.1161 574974937399 108339100004940

556 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕೆ ಲಲಪಪ ಬಂಳದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 24/5 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 655665620500 10839100006499

557 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಬಸವರಾಜಪಪ ಜ್ ಬಿ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 57/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 590940041931 10839100001923

558 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಮಾಯಾವತಿ ನಾಡವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 7/2, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 901028197363 10839100005501

559 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಬ ದ್ಯಪಪ ನಾಡವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 7/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 888984947845 10839100007037

560 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ದೋವಮಮ ತ್ಾಯಗತಿಯ ಆನಂದ್ಪುರ 189/x6 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 422744278702 10839101045286

561 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ದ್ಾನಪಪ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 53/3 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 440815839088 10839101009956

562 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಮಂಜಪಪ ನಾಡವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 7/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.3095 276442947026 1083910100003104

563 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕೆ ಲಲಪಪ ನಾಡವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 8/* ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.3095 464992185539 10839100003359

564 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕೆರಿಯಪಪ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 53/9 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.1161 885546640752 10839100002987

565 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿ ನಾಡವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 8/* ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 804415292408 54037039525

566 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕ್ನಿಪಪ ದ ಣಣನ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 70/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 429489851734 10839100007059

567 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಿಂಗಪಪ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 17, 64/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 474706826034 54037014884

568 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 73 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 393047927085 10839101004748

569 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ರಾಧಮಮ ನಾಡವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 10 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.2321 487068644622 0574101035489

570 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಗಣಪತಪಪ ಕೆ ಕೆ ೋಟೆಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 36 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 847952900280 3151101003013

571 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಹುಚಚಪಪ ನಾಡವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 10 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 924275215433 10839100006313

572 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಾಗರಾಜ ಸಂಪಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 20/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 725059250320 10839101052082

573 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಮಂಜಪಪ ಎನ್ ಜ್ಜ ಕ್ುಡಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 107/1,107/2,105 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.96 0.3801 430872515017

574 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ತರೋಸಿಯಮಮ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 37/6,37/5, ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 242377633711 10839101012701

575 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಜ್ೋಕ್ಬ್ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 51 ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 873545256891 548902121

576 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಸ ೋಮಪಪ ಕೆ ೋಟೆಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 31 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.1161 917431431596 0574101032669

577 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಹಿರೋಬಿಲಗುಂಜ್ಜ ಆನಂದ್ಪುರ 41/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 625749545308 10839100003018

578 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಲ ೋಕೆೋಶ ಬಿ ಎನ್ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 23 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 398105696643 4648101000379

579 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಈಶವರಪಪ ಹಿರೋಬಿಲಗುಂಜ್ಜ ಆನಂದ್ಪುರ 41/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 314187875650 10839100006065

580 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಸಾವಿತರಮಮ ಚಕ್ಕಬಿಲಗುಂಜ್ಜ ಆನಂದ್ಪುರ 12 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 997237402736 10839100003923

581 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಅಭಮನುಯ ಚಕ್ಕಬಿಲಗುಂಜ್ಜ ಆನಂದ್ಪುರ 11 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 325678513072 10839100002873

582 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಅಮೃತ್ ಜ್ ರಾಸ್ ಕ್ುಡಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 128/X1 ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 378564032477 402110008462

583 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಹೆಚ್ ವಿ ಸದ್ಾಚಾರಿಗ್ೌಡ ಹಿರೋಬಿಲಗುಂಜ್ಜ ಆನಂದ್ಪುರ 87 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 888741009840 142901011004771

584 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಚೋತನರಾಜ್ ಕೆ ಪಿ ಚಕ್ಕಬಿಲಗುಂಜ್ಜ ಆನಂದ್ಪುರ 39/1, 39/3, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 206262063154 20293613069

585 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ವಿಶವೋಶವರಪಪಗ್ೌಡ ಹಿರೋಬಿಲಗುಂಜ್ಜ ಆನಂದ್ಪುರ 85 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.51 0.2023 668413449715 142901131000077

586 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಧಮಯಪಪ ಖ್ಯೈರಾ ಆನಂದ್ಪುರ 99 ಪ ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.52 0.3788 379977961582 54033688951

587 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಾಗಮಮ ನಾಗವಳಿಿ ಬಾರಂಗ 158 ಪ.ಪಂ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.78 0.5682 286847433532 1949101002202

588 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಸಣುಣ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 75/5, 75/3 ಪ.ಪಂ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.78 0.5682 298443324986 917010063487974

589 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋರಾಮ ಎಸ್ ಎನ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 59/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 319078810378 4628101000949

590 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಬಿ ಕೆ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 60/3,62/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 959123205413 0574101015510

591 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಅರುಣ್ಾಚಲ ಟಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 109/2,117/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0120 464602554878 0583101005372

592 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಎಸ್ ಎಂ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 63/2,64/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 569920927227 4628101001012

593 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋಕ್ೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 59/3 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 961440243049 4628101001686

594 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿ ಎನ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 136/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 949715788535 7122500103250601

595 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋಪಾದ್ ಬಿ ಪಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 62/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0180 637689540234 107801010004357

596 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಾಬಲಗರಿ ಬಿ ಆರ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 136/4,123,122/2,121/1, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 387395165143 4628101001463

597 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಬಿ ಎಸ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 103/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 270569896467 0583101001207

598 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿ ಆರ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 94/1,132/4,120/2,120/3 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.35 0.0210 318003776859 0583101006306

599 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಎನ್ ಎಸ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 95/5A,95/5B ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0120 853988920236 4628101000392

600 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ದ್ತ್ಾುತರೋಯ ಬಿ ವಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 133/24,119/2B ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0120 474340091580 0583101000285

601 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಬಿ ಪಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 92/19,108/1,107/3, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0120 440631357929 4628101001842

602 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಮತ ಬಿ ಎಸ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 102/9 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0120 647025816487 64180645582

603 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಬಿ ಆರ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 125,118,119/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 718392740910 0583101009804

604 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಂಗನಾರ್ ಬಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 105,125/2,113 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 508581576492 0583101010077

605 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬಿ ಎಸ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 103/4,111/1, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0120 409849053983 142901011004313

606 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಸುಯಮಮ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 134/1 ಹಿ.ವ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0120 638809390317 0583101013780

607 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗುರುಬಸವ ಎಂ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 78/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 945534134704 0583101015149

608 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜ್ೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ ಎಲ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 80/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 977239042730 4628101000436

609 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎಂ ಬಿ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 136/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 452925642814 5201012244498920

610 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಶವೋಶವರ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 83/2, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 731215803652 4628101000398

611 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರಾವ್ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 83/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 971662118598 10025462872

612 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 82/1, 83/3 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 561019337158 0583108015332

613 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸದ್ಾನಂದ್ಗ್ೌಡ ಎ ಎಸ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 79 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.32 0.0192 377004680778 4628101001209

614 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸಿೋತರಾಮ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ
152/1,152/2,154,155,

156,157,164/1,
ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 677440209958 7122500100001101

615 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬಬರಾವ್ ಬಿ ಎಸ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 61,63/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 742481958806 036900101011464

616 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 61 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 495925759361 0583101010707

617 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿ ವಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 100/2,132/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 371029198161 0583101006949

618 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಬಿ ಎಸ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 109/1, 93 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 217480501118 4628101001816

619 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 104/3,102/2,102/5, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 948572595449 54037056585

620 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಿ ಎಂ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 147 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0180 804050561176 058310110251

621 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾವ್ ಬಿ ಪಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 112/3 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0240 979067490946 0583101001143

622 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಲಲತ್ಾ ಎಸ್ ಭಟ್ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 8/2,2/x,3/x1,163,160,159 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 334429901273 0583101017593

623 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶಾಂತರಾಮ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 126/1A,112/3 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0180 524720022215 0583101009338

624 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಗರಿ  ಎಸ್ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 113110111 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0480 857026341698 548904195

625 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಟೆರೋಶಯಯ ಕ್ಲಾಯಣ ಮಠ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 86/3,86/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.0480 739237485963 036900101004617



626 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಅಣಣಪಪ ಕೆ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 76 ಹಿ.ವ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.0180 332848109892 548890668

627 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಗರಿಭಟ್ ಬಿ ಡಿ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ
126/1B2,126/2B,

118/16B
ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0240 423699446713 0583101000256

628 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಸಾವಮಿ ಎಂ ಎಸ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 82/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 436733290609 54037046099

629 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಾಬಲಗರಿ ಬಿ ಆರ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 103/5,104/2,104/4,119/4, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0240 260403276217 20293612963

630 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 173/1,173/9,197/2/2A ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0120 970008347370 7122500100616901

631 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿ ಜ್ಜ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 112/2,120/1,120/4 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0120 867553307249 7122500100923101

632 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಶಮಯ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 148/X1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0120 983924570539 C-9924

633 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 64/2, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0360 523177543895 54037058403

634 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಬಂಗ್ಾರಪಪ  ಬಿ ಹೆಚ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 100/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0120 578367678168 54037011395

635 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿಭಟ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 168/2,170,55/6 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.0480 948706460091 0583101011181

636 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಬಿ ವಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 64/4A ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0450 218537024809 0583101006621

637 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬಬರಾಯ ಬಿ ವಿ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 27/2A,186/1,140/x1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.0150 831073248584 0583101000135

638 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಅನಂತರಾಮು ಬಿ ವಿ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 27/2B,140/X2, 186/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.75 0.0180 437787425599 0583101005244

639 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿ ಎನ್ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 279 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0120 254155584998 7122500101394101

640 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರಭಟ್  ಬಿ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 115,116/3A ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0240 965058682704 0583101000219

641 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ  ಬಿ ಆರ್ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 118/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0360 919489584903 0583101006508

642 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ದೋವಮಮ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 122/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0120 726635523291 0583101013221

643 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆರಿಯಮಮ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 133/20 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.0120 507189366707 0583101009451

644 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜಪಪ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 130/10 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0120 586764497146 0583108013348

645 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜಮಮ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 134/P8, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0180 546611942309 0583101018946

646 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 133/13,132/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0240 973700164035 0583101019517

647 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗ ೋಪಿನಾರ್ ಬಿ ಎಂ ಕೆಳದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 109/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0120 217503692295 54037027724

648 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ವಿ ಕೆಳಗನಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 8 ಪ ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0749 729173446727 5440

649 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಂಗಮಮ ಬಾಳೆಗುಂಡಿ ಕ್ಸಬಾ 18/1 ಪ ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.1123 455845014553 54037046442

650 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸುರೋಶ್ ಬಿ ಸಿ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 129, 133 ಪ ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0749 221247428990 548917615

651 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜಪಪ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಸಂಗಳ ಕ್ಸಬಾ 18/1 ಪ ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0749 290567643683 04021100000792

652 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗರತಿ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 203215 ಪ ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0374 992110837765 10791100961544

653 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗ್ಾಮಪಪ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 66/2 ಪ ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0749 543735681916 001202101002865

654 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಯಯಪಪ ಉಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 66/1 ಪ ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0374 864883400958 001202101002861

655 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗಮಮ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 79/1 ಪ.ಪಂ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0385 452352277507 917010075715454

656 CHD ಅಪ್ಪಮಿಡಿಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರುಕ್ಮ  ಎನ್ ಕಾಪ್ಟೋಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 16/1 ಹಿ.ವ. ಅಪ್ಪಮಿಡಿಮಾವು 2.00 0.0826 818019369340

657 CHD ಅಪ್ಪಮಿಡಿಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಶವೋಶವರ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 32 ಸಾ ಅಪ್ಪಮಿಡಿಮಾವು 1.20 0.0495 955990995415

658 CHD ಅಪ್ಪಮಿಡಿಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಹಾಲಪಪಗ್ೌಡ ಚಕ್ಕಮತ ುರು ಆವಿನಹಳಿಿ 128 ಸಾ ಅಪ್ಪಮಿಡಿಮಾವು 0.40 0.0165 719362843082

659 CHD ಅಪ್ಪಮಿಡಿಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪಗ್ೌಢ ಕೆ ಹೆಚ್ ಗಣ್ವಾರ ಆವಿನಹಳಿಿ 25/4 ಸಾ ಅಪ್ಪಮಿಡಿಮಾವು 0.40 0.0165 945055303394

660 CHD ಅಪ್ಪಮಿಡಿಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸುವಣಯ ಕ್ಬಬನಾಡಕೆ ಪಪ ಆವಿನಹಳಿಿ 22 ಸಾ ಅಪ್ಪಮಿಡಿಮಾವು 0.40 0.0165 447657745833

661 CHD ಅಪ್ಪಮಿಡಿಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ವಾನಂದ್ ಕೆ ವಿ ಗುಳೆೋಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 26 ಸಾ ಅಪ್ಪಮಿಡಿಮಾವು 0.40 0.0165 261661315398

662 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕ್ುಮುದ್ ಗ್ೌತಮಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 342/RS ಸಾ ಗೋರು 0.60 0.0559 64114095749

663 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಡಾಕ್ಪಪ ಬಿ ರ್ೈ ಗಳ್ಾಲಗುಂಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 158/2 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0369 591039485660 3151108003903

664 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ದೋವರಾಜ ಬಿ ರ್ೈ ಗಳ್ಾಲಗುಂಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 158/1 ಸಾ ಗೋರು 0.80 0.0743 449891290316 3151108003582

665 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಗಜ್ೋಂದ್ರ ಕ್ಣ ಣರು ಆನಂದ್ಪುರ 32/x1 ಸಾ ಗೋರು 0.80 0.0743 703196486004 3151101002482

666 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹೆ ನೆಿೋಸರ ಆನಂದ್ಪುರ 155/2 ಸಾ ಗೋರು 1.00 0.1948 369672543802 001200101020829

667 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಜಂಬಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 47 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0369 991664455886 3151101005644

668 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಪುಟಟಪಪ ಗ್ೌತಮಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 342/X89 ಸಾ ಗೋರು 0.60 0.0559 3151110000121

669 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕೆರಿಯಮಮ ಐಗನಬೈಲು ಆನಂದ್ಪುರ 15 ಸಾ ಗೋರು 1.00 0.0928 253699925582 3151101001893

670 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಮಳಿದ್ ಮಂಜಪಪ ಗ್ೌತಮಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 342/RS/X51 ಸಾ ಗೋರು 0.80 0.1558 64062834959

671 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಸುಲ ೋಚನ ಎನ್ ಎಸ್ ನರಸಿೋಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 12/2 ಸಾ ಗೋರು 0.80 0.1558 001200101015215

672 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಎಂ ಜ್ಜ ಸಿದ್ಿವಿೋರಪಪ ಹೆಬಬರಿಗ ಆನಂದ್ಪುರ 95,90 ಸಾ ಗೋರು 0.80 0.1558 04051100001653

673 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಮಧುಕ್ರ ಸಿ ಜ್ಜ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 112/1 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0779 717147285587 19032200030384

674 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಸಿ ಜ್ಜ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ  112/2 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0779 407603667868 54037040869

675 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಅಖಿಲೋಶ್ ಸಿ ಕೆ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 113 ಸಾ ಗೋರು 0.80 0.1558 823544595333 64136002305

676 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಎ ಎನ್ ಚದ್ಂಬರಯಯ ಗಣಸಿನಕ್ುಣ್ ಆವಿನಹಳಿಿ 139 ಸಾ ಗೋರು 1.00 0.0928 856864627949 10528100001382

677 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಮಂಜುನಾರ್ ಜ್ ೋಗ ಗಣಸಿನಕ್ುಣ್ ಆವಿನಹಳಿಿ 7 ಸಾ ಗೋರು 1.20 0.1112 598921227836 10528100003171

678 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂಕ್ಟವಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 74 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0369 311856600188 64188657839

679 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಟಿ ವಿ ಪರಕಾಶಪಪಗ್ೌಡ ಬೋಸ ರು ಆವಿನಹಳಿಿ 10/2, 11/2 ಸಾ ಗೋರು 0.80 0.0743 741791271059 0574101015694

680 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಿಂಗಪಪ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 58 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.54 0.1476 587381635031 3151101004641

681 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಚನಿಪಪ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 58 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.30 0.0820 950817995775 54011010890

682 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ರೋವಪಪ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 156/2 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.55 0.1503 310151299909 64135810267

683 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಎ ಎಂ ರಾಮಪಪ ಆಚಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 213 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.71 0.1938 407701765293 04041100002571

684 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನಾಗರಾಜ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 48/X3 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.70 0.1911 305858315906 54033707226

685 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ನವಿೋನ್ ಎನ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 58 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.40 0.1090 653871449970 3151101001459

686 CHD ಗೋರು ಹೆ ಸತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಭಮಯಪಪ ಆಚಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 134/2 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.80 0.2186 906121387238 54033678363

687 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಎ ಪಿ ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು 139/10, 97 ಅ.ಸಂ. ಗೋರು 0.55 0.0291 287188929601 328400101000756

688 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಲಲಮಮ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 140 ಸಾ ಗೋರು 1.00 0.0530 372532702185 520101200534450

689 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜುನಾಯಕ (ರಾಜಪಪ) ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು 82 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.80 0.0424 394525127993 520101033200358

690 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜನಾಯಕ ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು 139/3,116/1 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.28 0.0148 311700202905 328400101002738

691 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರವಿ ಟಿ ಜ್ ಬ ಬಿಬಗ ಕ್ರ ರು 59 ಅ.ಸಂ. ಗೋರು 0.80 0.0424 401215492723 520101033180391

692 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಯಶ ೋಧ ಬಿ ಎಂ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 35/X1 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0212 322882412413 328400101000017

693 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಚೌಡನಾಯಕ ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು 139/1, 104, ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.20 0.0106 319963106235 328400101002656

694 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬರಹಮಣಯ ಬಿ ಆರ್ ಬರುರ್ ಕ್ರ ರು 51/P2 ಸಾ ಗೋರು 0.60 0.0318 705086973849 0441101002286

695 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಭೋರಮಮ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 157/1,160 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.50 0.0265 673142879525 0441101007269

696 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 60 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.60 0.0318 592530284056 0441108007206

697 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 60 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.40 0.0212 366324699290 0441119007740

698 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಚೌಡನಾಯಕ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 126 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0212 383458783852 0441101007919

699 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗರತಿ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 120 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.80 0.0424 725579272389 0441108008511

700 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಣ್ರತಿ ಚನಿಗ ಂಡ ಕ್ರ ರು 337, 338 ಅ.ಸಂ. ಗೋರು 0.80 0.0424 726984152715 1949101000312

701 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಸಿ ಎಸ್ ಚದ್ರವಳಿಲ ಕ್ರ ರು 18 ಅ.ಸಂ. ಗೋರು 1.00 0.0530 223946406595 19132200027219

702 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜಪಪ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 39 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.25 0.0132 775845858343 19132210011524

703 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ವಾನಂದ್ ಕೆ ಆರ್ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 500 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0212 846575399178 19132210012902

704 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 39 ಸಾ ಗೋರು 0.80 0.0424 323011216199 19132200019803

705 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ವನಮಾಲ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 78 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0212 230901809922 19132200005634

706 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಎಸ್ ಜ್ಜ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 44 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.20 0.0106 308905314130 19132200021386

707 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಜಯ ಕೆ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 44 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.20 0.0106 980192378968 19132200033643

708 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸದ್ಾನಂದ್ ಕೆ ಎಸ್ ನಾಡಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 10 ಸಾ ಗೋರು 0.90 0.0477 336978285785 19132200040004

709 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಎನ್ ನಾಡಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 10 ಸಾ ಗೋರು 1.00 0.0530 253067404216 19132200017028

710 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಘುನಾರ್ ಕೆ ಎನ್ ನಾಡಕೆಪಿಪಗ ಕ್ರ ರು 10 ಸಾ ಗೋರು 1.00 0.0530 918136280465 19132200039996



711 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪಯಯ ಶಟಿಟ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 236/1A1,35/X1 ಸಾ ಗೋರು 0.88 0.0466 708872876361 19032200014348

712 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಬಿ ಮುಪಾಪನೆ, ಅರವಡೆ ಬಾರಂಗ 6, 14/X1 ಸಾ ಗೋರು 0.55 0.0291 474787613280 33121008011

713 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಧಮಯನಾಯಕ ಅರವಡೆ ಬಾರಂಗ 14/X5 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.20 0.0106 814813358381 0532108015945

714 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ವಪಪ ಅರವಡೆ ಬಾರಂಗ 8 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.20 0.0106 295996067262 0532108015894

715 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗರತಿ ಅರವಡೆ ಬಾರಂಗ 14/X1 ಸಾ ಗೋರು 0.15 0.0079 553848865086 0532108015625

716 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಮುಪಾಪನೆ ಬಾರಂಗ 6 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.20 0.0106 327424382917 0532108015965

717 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗಮಮ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 65 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.40 0.0212 301803211155 1949101003129

718 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಗವಳಿಲ ಬಾರಂಗ 146 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.20 0.0106 646688587357 03052200163336

719 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 84/X10 ಸಾ ಗೋರು 0.20 0.0106

720 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಬಾರಹಮಣ ಇಳಕ್ಳಲ ಬಾರಂಗ 149 ಸಾ ಗೋರು 0.20 0.0106 454335881840 0532108015895

721 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಯರ್ ಯ  ಎಂ ಸಿ ನಾಗವಳಿಲ ಬಾರಂಗ 72/18 ಅ.ಸಂ. ಗೋರು 0.20 0.0106 492995177780 35778909839

722 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಅರವಡೆ ಬಾರಂಗ 14/X1 ಸಾ ಗೋರು 0.20 0.0106 560004087230 C-1946

723 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ನಿಮಯಲ ಎಲ್ ಜ್ಜ ಸುಂಕ್ದೋವರಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 28/1,28/2 ಸಾ ಗೋರು 1.00 0.0530 480194011247 600957795

724 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ದೋವಪಪ ಎಂ ಜ್ಜ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 66/2,67/2,70/2 ಸಾ ಗೋರು 1.00 0.0530 10573866585

725 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಎಂ ಜ್ಜ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 67/1A,70/1B ಸಾ ಗೋರು 1.00 0.0530 833561450224 54037012729

726 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋಧರಭಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಮರಸ ಕ್ಸಬಾ 118 ಸಾ ಗೋರು 0.60 0.0318 527868466525 036900101005329

727 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಪದ್ಮನಾಯಕ ಕಾರಣ್ ಕ್ರ ರು 135/1 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.40 0.0212 460717009022 1949101004681

728 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜಪಪ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 243 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 1.00 0.0530 312473792972 0441101009751

729 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮುದ್ಿಮಮ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 30 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.20 0.0106 327125467077 328400101001289

730 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಚೌಡಪಪ ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು 82 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0212 901027101998 142901011006481

731 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಜಾತ ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು 66/2 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.40 0.0212 1949101003096

732 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಭೋಮಭಟಟ ಜ್ ಎಸ್ ಆಡಗಳಲ ಕ್ರ ರು 44 ಸಾ ಗೋರು 0.20 0.0106 632702030284 520101033180241

733 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಬೋಬಿ ಹೆ ನಗಲು ಕ್ರ ರು 1 ಅ.ಸಂ. ಗೋರು 0.40 0.0212 200531314660 328400101001053

734 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜಯಯ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 211 ಸಾ ಗೋರು 0.20 0.0106 428565212591 0441101011073

735 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯಂತಕ್ುಮಾರ ಎಸ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 78/1 ಸಾ ಗೋರು 0.20 0.0106 794927705826 520101033178123

736 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಭೋರಯಯ ಹೆಚ್  ಸಿ ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು 147 ಅ.ಸಂ. ಗೋರು 0.39 0.0207 512521945370 520101249194376

737 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಘ್ಿೋಶವರ ಹೆಬಾಬರ್ ಚನಿಗ ಂಡ ಕ್ರ ರು 341 ಸಾ ಗೋರು 0.35 0.0185 760930380016 1977

738 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಮನಾ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 61 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0212 449379069356 0441101009170

739 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 70/X4 ಸಾ ಗೋರು 0.20 0.0106 584056449783 328400101000235

740 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಜ್ಜ ವಿ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು 1 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0212 888668004428 19132200008610

741 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಪಾಶವಯನಾರ್ ಎನ್  ಬಿ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 495 ಸಾ ಗೋರು 0.40 0.0212 680457152343 19132200003476

742 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಪುಟಟನಾಯಕ ಚನಿಗ ಂಡ ಕ್ರ ರು 143 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.20 0.0106 343298775477 328400101001743

743 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮುದ್ಿಮಮ ಮಳ ರು ಕ್ರ ರು 249 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.80 0.0424 437224932897 328400101002224

744 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಓಂಕಾರ ಕೆ ಪಿ ಕ್ಳ ರು ಕ್ರ ರು 102 ಸಾ ಗೋರು 1.00 0.0530 667777334396 19132200018406

745 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು 110 ಹಿ.ವ. ಗೋರು 1.00 0.0530 368263577182 1949101001450

746 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 9 ಪ ಜಾ ಗೋರು 0.40 0.0450 517118357714 328400101003339

747 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಭ ತಣಣ ಎಸ್.ಎಸ್.ಭ ೋಗ್ ಕ್ರ ರು 9 ಪ ಜಾ ಗೋರು 0.20 0.0225 562682304284 328402101000010

748 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಲಲಣಣ ಕ್ಟಿಟನಕಾರು ಕ್ರ ರು 10 ಪ ಜಾ ಗೋರು 0.20 0.0281 220030610317 1949101000098

749 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ವರಾಮ ವಳಗರ ಕ್ರ ರು 442 ಪ ಜಾ ಗೋರು 0.40 0.0562 591155828022 19132200018521

750 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗಮಮ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 79/1 ಪ ಪಂ ಗೋರು 0.40 0.0562 452352277507 10791100303249

751 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಸಣುಣ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 72/1 ಪ ಪಂ ಗೋರು 0.20 0.0281 298443324986 917010063487974

752 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 78 ಪ ಪಂ ಗೋರು 0.20 0.0281 408873480701 7122500103017501

753 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 84/X2 ಪ ಪಂ ಗೋರು 0.20 0.0281 915466223967 1949108002893

754 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆೋಶವ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 72/6 ಪ ಪಂ ಗೋರು 0.20 0.0281 488152568744 1949101003655

755 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಗಳಿ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 74,70 ಪ ಪಂ ಗೋರು 0.30 0.0422 557032403762 1949101003754

756 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶುಕ್ರ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 84/X7,84/X9 ಪ ಪಂ ಗೋರು 0.20 0.0281 1949101002339

757 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ ಹಾಲಪಪ ತಲಗ ೋಡು ಕ್ರ ರು 7/X2 ಪ ಪಂ ಗೋರು 0.30 0.0422 465153167238 0441101009961

758 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಮಂಜಪಪ ಜಂಬಗ್ಾರು ಕ್ಸಬಾ 22/1,22/4 ಸಾ ಗೋರು 4000 ಲೋ 2.18 0.6250 585155730266 10995101007046

759 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ನಾಗರಾಜ ಡಿ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 172 ಸಾ ಗೋರು 5000 ಲೋ 1.00 0.7000 329944442233 0560101016020

760 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬೋರಾಳ ಕ್ರ ರು 75, 76, 506 ಸಾ ಗೋರು 5000 ಲೋ 1.80 0.7000 688363654945 19132200037621

761 CHD ಸಿೋತ್ಾ ಫಲ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆ ಸಿ ಗ ೋಪಾಲ ಭೈರಾಪುರ ಆನಂದ್ಪುರ 1/A ಹಿ.ವ. ಗೋರು 0.30 0.0828 652553124925 3151101001239

762 CHD ಬಣೆಣ ಹಣುಣ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗಮಮ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 79/1 ಪ ಪಂ ಗೋರು 0.40 0.0725 452352277507 917010075715454

763 CHD ಬಣೆಣ ಹಣುಣ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಣುಣ ಬಾಳಿಗ ಬಾರಂಗ 75/5,75/3,75/1 ಪ ಪಂ ಗೋರು 1.00 0.1813 298443324986 917010063487974

764 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹೆಚ್ ಸಿ ಹಿರಿಯಪಪ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 26 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 829709974286 0465101014795

765 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಟೆಂಕ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 22\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 784040117042 4835101001122 

766 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಎಸ್ ಸಿ ಈಸವರಪಪ ಕಾಳಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 10\4 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 640246479757 0574101023698 

767 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ  4 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 529005693409 10658100003759

768 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 4 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 511803692225 4835108000367 

769 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 15\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 356792942908 4835101000134 

770 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಿ ಎನ್ ಶಶ್ಧರ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 2\10 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 956545411189 0465101010116 

771 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಯಿಣಮಮ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 21\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 944272720151 10658100002345

772 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗುರುವ ಪಪಜಾರಿ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 34 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 820568329084 4835101000682 

773 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗಮಮ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 19 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 248042427573 4835119001410 

774 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನರೋಂದ್ರ ಕೆ ರ್ೈ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 51 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 570718788721 4835101000130 

775 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 15\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 991356671384 4835119000681 

776 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರೋಣುಕ್ಮಮ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 710376213442 10658101022184

777 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜ್ಜೋವ ಶಟಿಟ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 32\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 329804188883 4835119000973 

778 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 18 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 347261279183 10658101023576

779 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭ ೋಜಪಪ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 75\3 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 354460994800 10658100004733

780 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಲಲಮಮ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 2\P ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 578891581380 4835108001443

781 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಗ್ೌಡ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 20 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 856340424181 4835108001011

782 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 2\4 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 785396039089 4835119001259

783 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವರಾಜ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 3\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 288387110117 4835101000721

784 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 41\10 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 484916132872 4835101000600

785 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅನುಸ ಯ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 52\3 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 482264049616 4835108000097

786 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪುಷಾಪವತಿ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 30\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 762915833748 0465101016961

787 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರಾಜ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 20\3 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 983855482637 4835119000490

788 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 20 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 435567839212 4835119000657

789 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಾಸುದೋವ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 20 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 777619264041 10658100003351

790 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ ೋಪಮಮ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 21\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 912147100066 4835108003977

791 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರಾಜ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 4 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 270631384661 10658101031362

792 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಣಪತಿ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 41\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 931997482385 4835108000224

793 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜನಾಯಕ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 21\3 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 951941756619 10658100002938

794 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾವಯತಮಮ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 41 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 709015153934 4835119000807

795 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹಾಲಪಪಗ್ೌಡ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 70 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 779636805368 0465101007317

796 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚೌಡಪಪ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 20 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 266268163461 0465101013254

797 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 82 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 270581972736 0465101006579



798 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಯಣಪಪ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 14 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 272104916776 4835108001696

799 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜ್ೈಕ್ುಮಾರ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 14 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 494328187549 4835101000405

800 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದೋವಮಮ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 37 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 330736057220 0465101010588

801 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 52\5 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 687397999581 4835108000241

802 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಈಶವರಪಪ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 30\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 227139123599 4835108002818

803 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 57\3 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 230754452382 0465101009591

804 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆ ಲಲಪಪ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 38 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 661967230131 4835108001587

805 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜು ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 41\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 835842407538 4835119000088

806 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 3 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 670048551674 10658100001217

807 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 75\4 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 542305413745 0465101011968

808 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರುದ್ರಮಣ್ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 3\p3 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 551378449985 4835101000456

809 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 29\P1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512

810 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹ ವಮಮ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 46 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 825275669897 10658100005284

811 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಮೋಶ ಸಿ ನಂಜವಳಿಲ ಕೆರಹಳಿಿ 64 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 490071467596 4835101000916

812 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಂಗಮೋಶವರಯಯ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 62 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 500409870504 4835101000913

813 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮುಕ್ುಂದ್ಪಪ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 34 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 792121517125 4835101000581

814 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 590721376970 4835101000978

815 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 19 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 829372795412 4835101000792

816 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜ್ೋಂದ್ರ ಎನ್ ಎಸ್ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 10 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 816056769953 64117654071

817 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆಂಚಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 37 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 700735293020 10658100004662

818 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 58 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 749339781968 4835101000644

819 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಾವಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 19 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 593938092232 10658100003259

820 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 26 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 754144152248 1065810003413

821 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಈರಪಪ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 58 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 953820025281 4835108000217

822 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಂಜುಂಡಪಪ ಹೆಚ್ ಪಿ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 32 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 746606612353 0465101013167

823 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 17 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1025 448208465930 4835101000776

824 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯಶ್ೋಲಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 49 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1025 924591037492 0465101005854

825 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ಲಲನಾಯಕ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 33 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 756976499608 4835108000089

826 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಕೆ ವಿ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 67 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 687822321059 5076

827 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಯೋಗೋಂದ್ರಪಪ ಗ್ೌಡುರ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 60 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 471539048260 4835108000894

828 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಘ್ಿೋಶವರ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 26\7 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 772116057262 0465101013619

829 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಿ ವಿ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 1\2,1\3 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 720611481695 0465101014306

830 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 47 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 970324744136 10658100004710

831 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಂಗಮಮ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 58 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 557575268985 4835108000399

832 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಈಶವರಪಪ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 29\p1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 281287341817 4835119000956

833 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಧುಸುಧನ ಬಿ ಆರ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 2\7 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 605168398347 0465101014279

834 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಕಾಳಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 9686564880 4835108000531

835 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಎನ್ ಕೆ ಪರಶಾಂತ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 24/2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 80969389786 4835108002919

836 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜ್ಜ ಜ್ಜ ಭ ದೋವಿ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 51\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 495472641369 0465101014416

837 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಸಂತ ಕ್ುಮಾರ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 2\8 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 791179886578 0465101015091

838 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಪಪ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 16 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 200956429046 0534101022883

839 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಣಪತಿ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 65 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 990410891716 0465101018404

840 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹೆೋಮಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 29\P2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 279415650672 0465101014713

841 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸತಿೋಶ ಚಂದ್ರ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 15\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 315959013842 4835101000894

842 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಆರ್ ಶ್ರೋಧರ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 30 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 964073959780 4835108002693

843 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 51\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 354028771091 3132500100433501

844 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಧುಕೆೋಶವರ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 49 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1025 433300797791 4835101000074

845 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 12\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 954403542358 4835101001286

846 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ಲಲಪಪ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 33\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 671845010123 4835119000490

847 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 26\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 664344672665 0465101013603

848 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 8\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1025 200577780832 4835101000523

849 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 52\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 677101515931 4835108000383

850 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 47 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 575964714599 4835119000984

851 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 33\3 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 364034763965 790

852 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 68 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 569196675198 10658100002921

853 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಮೋಶ್ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 64\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 490071467596 4835101000916

854 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೋಷ್ಪಪ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 21 ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.1537 491741899782 4835108001200

855 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 41\6 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 529005693409 10658100003759

856 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 20 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 378440325278 4835108001594

857 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಣಪತಿ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 65 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 990410891716 0465101018404

858 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 21 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 880465512865 64156753891

859 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ ೋಪಮಮ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 21\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 4835108003977

860 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 47 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 970324744136 10658100004710

861 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 45 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 760158985418 4835119000258

862 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 26 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 349366145029 4835101001732

863 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಈಶವರ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 43 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 546426811087 4835108001196

864 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಏಲಲಮಮ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 9 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 872354862399 4835101002136

865 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 26 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 754144152448 10658100003413

866 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳಶಟಿಟಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 590721376970 4835101000978

867 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹಿರಿಯನಾಯಕ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 26 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 829709974286 0465101014795

868 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 58\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 749339781968 4835101000644

869 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ಲಲನಾಯಕ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 33 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 756976499608 4835108000089

870 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಈರನಾಯಕ ಕೆ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 58\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 953820025281

871 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ ಮಣಸ ಕೆರಹಳಿಿ 7\5 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 705448616361 3151101002477

872 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರೋಣುಕ್ಮಮ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0512 710376213442 10658101022184

873 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಶಾಂತರಾಮ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹಿರಿಯೋಗ ಹುಂಚ 39,6 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 289252004272

874 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಮನ್ ಆರ್ ಹಿರಿಯೋಗ ಹುಂಚ 18 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 919633686850 3132500101523701

875 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸತಯಮ ತಿಯ ಹಿರಿಯೋಗ ಹುಂಚ 17 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 754505197782 64077111547

876 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಹಿರಿಯೋಗ ಹುಂಚ 12 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 3132500100549201

877 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ಲಪನಾ ಹಿರಿಯೋಗ ಹುಂಚ 7,14 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 785973100712 64041043326

878 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗಪಪ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 26 ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0246 364735156524 1516101001113

879 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 242137843148 54039531775

880 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಹುಚಚನಾಯಕ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 63 ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0246 438733171765 1516101002574

881 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಆಶಾ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 39\1 ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0984 997973515101 1516101004399

882 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಬಿಳಿಯನಾಯಕ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 52,54 ಕಾಳುಮಣಸು 0.22 0.0216 492100386512 3132500101692801

883 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಗ್ೌಡ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 82 ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.0787 529000330688 1516101001214

884 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 33,78 ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.0787 425311435442 1516108009126



885 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸವಿತ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 30 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 383637889184 3132500100854701

886 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಈಶವರಪಪಗ್ೌಡ ಬೋಹಳಿಿೋ ಹುಂಚ 59 ಕಾಳುಮಣಸು 1.20 0.1180 1516101002082

887 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಂದ್ರ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 49\1,49\2,49\4,50 ಕಾಳುಮಣಸು 0.39 0.0384 434725689706 0465101015621

888 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಚನಿಮಮ ಹಿರಿಯೋಗ ಹುಂಚ 23 ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.0491 10826101001194

889 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 54 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 753139668405 3132500101100201

890 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ತಿೋರ್ೋಯಶ್ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 34 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 670348876421 3132500101229001

891 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಭದ್ರಮಮ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 65 ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0984 1516101005018

892 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಚನಿಮಮ ವಸರ್ ಹುಂಚ 5 ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.0590 599376687659 3132500102066601

893 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ವನಜಾಕ್ಷಿ ವಸರ್ ಹುಂಚ 36\4 ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0984 461928170692 64098767478

894 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಲಲಪಪಗ್ೌಡ ವಸರ್ ಹುಂಚ 5\4 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 865633247303 64131054665

895 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಟಿೋಕ್ಪಪ ವಸರ್ ಹುಂಚ 36\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.59 0.0580 979759587652 64046079867

896 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ಮಲಮಮ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 32 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 808718190292 0465101017858

897 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 20 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 943613145844 1516108006244

898 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಿಮ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 139\4 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 1516108009268

899 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 76\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 428493208787 64068226989

900 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ದ್ದೋಪನಾಯಕ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 18119 ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0246 1516101001710

901 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜಪಪ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 53 ಕಾಳುಮಣಸು 0.35 0.0344 292706361399 3132500101002601

902 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 47 ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0246 537226114090 1516101005242

903 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಟಿೋಕ್ಪಪ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 82\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 578083117880 64100009220

904 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 48 ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0246 200288038175 0465101001009

905 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜು ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 41 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 537514215346 1516101006075

906 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪಗ್ೌಡ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 113 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 542475183901 0465101017115

907 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಚ ಡಾಮಣ್ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 76\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 54039506443

908 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ಎಲ್ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 22\4,22\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.0590 467569692135 1516101001220

909 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಉಮೋಶ್ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 16 ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0246 592761954847 1516101005080

910 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಶೋಷ್ಮಮ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 58 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 814853892258 1516101005935

911 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಮಮ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 59 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 288837129500 1516101004128

912 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಜಯರಾಮ ಕೆ ಎಲ್ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 22\4 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 761634632033 10658100004137

913 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಗರಿೋಶ್ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 51\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 684131877229 1516119008394

914 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮಮನಾಯಕ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 20 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 795317595705 1516108007295

915 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಹಾಲಪಪ ಕೆ ಎಲ್ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 22 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 487310557774 10658100004130

916 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸಿೋನನಾಯಕ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 20 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 350143975387 1516108008848

917 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಶಾಂತಮಮ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 15 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 408132931659 1516101002658

918 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಬಸವ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 17 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 918792702177 0465101014822

919 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ವಾಸಮಮ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 17\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0246 295310461272 1516101002404

920 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 19 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 492965329442 3132500101873701

921 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಭಾಸಕರ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 51 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 XMA1251347 54039505188

922 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಲಲಮಮ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 83 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 531492483889 3132500101870001

923 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 76\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 623875121818 3132500101188601

924 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಚನಿಪಪ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 32 ಕಾಳುಮಣಸು 0.22 0.0217 432075447299 1516101003474

925 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಟಿೋಕ್ನಾಯಕ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 24 ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0294 880736381152 3132500100934401

926 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 17\9,17\5 ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0246 782378077355 1516101005206

927 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಓಂಕಾರಪಪಗ್ೌಡ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 35,31 ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0983 730604441274 0465101001033

928 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಹುಚಚನಾಯಕ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 22 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 1516101001812

929 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 76\1,76\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0246 814710621168 313250010119020

930 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಲ ೋಕ್ನಾಯಕ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 17 ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0246 771912405499 3132500101005501

931 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ಮಲಮಮ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 130 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 447934040493 3132500101396301

932 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 20 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 408919652741 3132500101418201

933 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸಿಬಿ ಜ್ ೋಸಪ್ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 81 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 331250057297 1516101003303

934 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಲೋಖನ ಮ ತಿಯ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 79 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 368882532640 1516101000950

935 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜಮಮ ಹಿರಿಯೋಗ ಹುಂಚ 28\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0294 467952089128 0465108016681

936 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸಾವಮಿ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 46 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 717797068457 1516101005683

937 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರಾಘವ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 35 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 521411346376 1516101004826

938 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಭಾಸಕರ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 13 ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.0246 XMA3601978 0465101011634

939 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟನಾಯಕ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 26 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 354875464765 1516119007555

940 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 17\2 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 843011932322 3132500102086201

941 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜಪಪ ಎನ್ ಬಿ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 36 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 398150139142 1516108008510

942 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗಪಪ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 21 ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0294 968312452126 3132500101525701

943 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 13\3 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 760018974543 0465101020386

944 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಲ ಲರನಾಯಕ ಸಾವಂತ ರು ಹುಂಚ 63 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 782854596136 1516101005504

945 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ನಿೋಲಮಮ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 98 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0313 3132500101198201

946 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗೋಶ್ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 38 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0313 490711632052 54039517682

947 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 46 ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0246 0465101010044

948 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಪುಟಟಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 29 ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.0198 531843431877 0465101014818

949 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಪ್ರೋಮ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 133 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0313 681066435539 1516101004384

950 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಈಶ ವರಪಪ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 29 ಕಾಳುಮಣಸು 0.35 0.0296 357264444938 0465101009781

951 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಬೈರನಾಯಕ ಬೋಹಳಿಿ ಹುಂಚ 59 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0393 690244607929 c-8039

952 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 22\4 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 394752590220 10658100004127

953 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಡಿೋಕ್ಪಪ ಎಲ್ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 22 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 776657143529 10658100004133

954 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 46\1 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0197 302895803949 3132500100687501

955 CHD ಗೋರು ಮೊದ್ಲನೆೋ ನಿವಯಹಣೆ ಗೋತ್ಾ ಹೆ ಸನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 205 ಗೋರು 0.40 0.0234 939525101819 0441101008583

956 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಜ್ಜ ಆರ್ ಕೆ ೋಟೆಶ್ರ ರು ಕ್ಸಬಾ 48\1 ಗೋರು 0.80 0.0468 739622268932 0441101001909

957 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಕೆ ಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 18 ಗೋರು 0.80 0.0468 205167189612 0441101004316

958 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ 141 ಗೋರು 0.40 0.0234 494586526400 0441101011558

959 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಶಾಸಿಿ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 264\1 ಗೋರು 0.40 0.0234 942388018843 0441101002737

960 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಗೋಂದ್ರ ಹೆ ಸನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 205 ಗೋರು 0.40 0.0234 640439612966 0441101009175

961 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 297\1A,A2a1 ಗೋರು 0.60 0.0351 847157969638 0441101004137

962 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ರಮಾನಂದ್ ಕ್ುಂಬತಿು ನಗರ 21 ಗೋರು 0.40 0.0234 834929802044 0465101005590

963 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಸತಿೋಶ ಎಂ ಟಿ ಮಳಲ ನಗರ 108 ಗೋರು 1.20 0.0702 497409533871 1081101004897

964 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ವಿ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 112 ಗೋರು 1.20 0.0702 408714711993 1081101005245

965 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 241 ಗೋರು 0.40 0.0234 897643494089 0441101005426

966 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಶಟಿಟ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 52 ಗೋರು 0.30 0.0176 292940607987 0441256000187

967 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಶಂಕ್ರಯಯ ಎಂ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 299 ಗೋರು 0.60 0.0351 517963777690 10793100000106

968 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಮಳಲ ನಗರ 63 ಗೋರು 0.40 0.0234 780513636287 1081101004352

969 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಯಯ ಮಂಜಗಳಲ ನಗರ 136 ಗೋರು 0.40 0.0234 533849963033 0441101000376

970 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ರಾವ್ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 297\1A,A2A1 ಗೋರು 0.60 0.0234 777936613141 2856

971 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ಕೆ ೋಟೆಶ್ರ ರು ಕ್ಸಬಾ 155\1A1 ಗೋರು 1.00 0.0585 870122015905 0441101008546



972 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಸಿ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 297\1A,A2a1 ಗೋರು 1.20 0.0702 293519606120 0441101007804

973 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಕ್ನಯ ಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 37 ಗೋರು 0.40 0.0234 961186525164 0441101010246

974 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ವರದ್ಾಂಬಿಕೆ ಜ್ ಸಿ ಕೆ ೋಟೆಶ್ರ ರು ಕ್ಸಬಾ 155\1A1 ಗೋರು 0.40 0.0234 843930585373 0441101011206

975 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 34\1 ಗೋರು 0.40 0.0234 370321038482 0441101004236

976 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಅಶ ೋಕ್ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 272 ಗೋರು 0.40 0.0234 602511155653 0441101004385

977 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಮನ ್ರ್ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 307 ಗೋರು 0.40 0.0234 935501099940 0441101001898

978 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಾಬಲ ಆಚಾರಿ ಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 37 ಗೋರು 0.40 0.0234 773154491384 0441101008551

979 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣ ಶಟಿಟ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 29\1A1A1a1 ಗೋರು 0.60 0.0351 664726274164 0441101005475

980 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಮಮತ ಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 37 ಗೋರು 0.80 0.0468 355301343848 0441101009242

981 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಸವಿತ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ 141 ಗೋರು 0.60 0.0351 739826711594 0441108009289

982 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಉಡುಪ ಇ ಕೆ ೋಟೆಶ್ರ ರು ಕ್ಸಬಾ 155\1A1 ಗೋರು 0.70 0.0410 357524725107 0441101003796

983 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಮ ತಿಯ ಕೆ ೋಟೆಶ್ರ ರು ಕ್ಸಬಾ 147\1 ಗೋರು 0.90 0.0527 363527724856 0441101002195

984 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಗ್ೌರಿ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 305\3p ಗೋರು 0.60 0.0877 791473561376 0441108006364

985 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಧಮಯಪಪ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 265 ಗೋರು 0.80 0.0468 808291718629

986 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಜಯಮಮ ಬಿ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಹೆ ನೆಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 7 ಗೋರು 1.20 0.0702 903778115078 05051100005799

987 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 297\1A,A2a1 ಗೋರು 0.60 0.0351 288048088074 5395

988 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ರಮೋಶ ಶಾಸಿಿ 264\1 ಗೋರು 0.80 0.0468 0441101004031

989 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಹುಂಚ ಹುಂಚ 98\3 ಗೋರು 1.18 0.0691 882181062581 64005699041

990 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜಯಯಗ್ೌಡ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 280\2 ಗೋರು 0.40 0.0234 883829748053 42

991 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಬಿ ವಿ ಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 37 ಗೋರು 0.40 0.0234 208210822190 3914

992 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಹೆ ಸನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 230,213\1,231\2 ಗೋರು 0.40 0.0234 821550134598 10793101019245

993 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 213 ಗೋರು 0.32 0.0187 354626679303 3132500100630801

994 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಟಿಟನಹೆ ಳೆ ಕ್ಸಬಾ 151 ಗೋರು 1.60 0.0937 606855851245 10793100001080

995 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಟಿಟನಹೆ ಳೆ ಕ್ಸಬಾ 151 ಗೋರು 1.60 1.5510 606855851245 10793100001080

996 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಥಾಮಸ್ ಕೆ ಟಿ ಕ್ಗಚ ಹುಂಚ 54 ಗೋರು 1.60 0.1482 336464051035 31825001007166001

997 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವಪಪ ಗ್ೌಡ ಜಂಬಳಿಿ ಹುಂಚ 64\2 ಗೋರು 1.00 0.0928 56028848502 10921101010873

998 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿನಾಯಕ್  ಭಟ್ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 104 ಗೋರು 0.40 0.0369 709689477726 54039531221

999 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಂಕ್ರಮಮ ಕ್ಳಸ ಕೆರಹಳಿಿೋ 60\1 ಗೋರು 1.00 0.0928 340278016306 0534101027622

1000 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಧಮಮ ಮುತುಲ ಕೆರಹಳಿಿೋ 10 ಗೋರು 0.56 0.0516 229977400151 1516108007445

1001 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಹೆಚ್ ಹಾರ ೋಹಿತುಲು ಕೆರಹಳಿಿೋ 42 ಗೋರು 0.44 0.0407 721616009202 0534101022159

1002 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಹುಂಚ 167 ಗೋರು 0.40 0.0369 679781438432 19062200029046

1003 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆ ಎಸ್ ಗಜಾನನ ಮತಿುಕೆೈ ನಗರ 138\2 ಗೋರು 0.40 0.0369 387501086921 0465101020148

1004 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಕ್ಳಸ ಕೆರಹಳಿಿೋ 39 ಗೋರು 1.00 0.0928 655799404194 64157061286

1005 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಸುತು ಕ್ಸಬಾ 126\4 ಗೋರು 0.40 0.0369 424444345932 10658100004071

1006 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಪಪ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 298 ಗೋರು 0.60 0.0559 542304394209 0441101008687

1007 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ತಿಮಮನಾಯಕ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 298\1a1 ಗೋರು 0.40 0.0369 788269485269 0441101005386

1008 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಫಾರಂಕ ಡಿ ಸಾ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 92\1 ಗೋರು 0.60 0.0559 652382304261 0465101008986

1009 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 43\4 ಗೋರು 1.10 0.1838 862402134677 19062200012021

1010 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಯಶ ೋದ್ ಅಂಡಗದ್ ದ್ ರು ನಗರ 43\5 ಗೋರು 1.10 0.1838 699259600332 64125693429

1011 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಿರೋತಮ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಾರಹಮಣತರ್ಯ ನಗರ 194 ಗೋರು 1.00 0.0928 54004695156

1012 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 39\1 1.10 0.6250 990621632673 4835101001216

1013 CHD ಮೈನರ್ ಫಪರಟ್ ಪಪಣ್ಯಮ ಜ್ ವಿ ಗೋರುಪುರ ಕ್ಸಬಾ 8\3 ಮೈನರ್ ಫಪರಟ್ 0.50 0.1523 449847139675 64102404810

1014 CHD ಮೈನರ್ ಫಪರಟ್ ಜಾನ್ ವರಕೆ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 9\1 ಮೈನರ್ ಫಪರಟ್ 0.50 0.1523 443295040080 54039498512

1015 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜಣಣ ಪಿ ಎಸ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪಿ ಎಂ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 90/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.1000 0 805423789158

1016 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಮೋಶ ಹೆಚ್ ಆರ್ ರಾಜಣಣ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 4/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.1000 0 240762124874

1017 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 77/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.1000 0 395735066295

1018 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ರಾಜಣಣ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 29/1,27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 981666848762

1019 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಗಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 2/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 660638630327

1020 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಪಪಗ್ೌಡ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 104/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 716166674770

1021 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿ ಆರ್ ರುದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 32/2,31,30/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 412875215477

1022 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜಣಣ ಹೆಚ್ ಶೋಷ್ಣಣ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 103 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 795294902823

1023 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಂಜನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿ ಜ್ಜ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 271,26,10p,12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 651411297160

1024 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಾಲನಿ ಹಾಲಪಪ ಆರಗ ಕ್ಸಬಾ 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 313215359223

1025 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಣೆೋಶ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗಪಪಯಯ ಮಿೋಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 52/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 469176577966

1026 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿ ಜ್ಜ ಗಂಬಿೋರಯಯ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 26/2,12,10p ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 290129941344

1027 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿೋರಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಎಂ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಡೆಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 51 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 558977773316

1028 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಯುವರಾಜ ಕೆ ಡಿ ಡಾಕ್ಪಪ ಕೆ ಡಿ ಕ್ಡೆಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 58/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 831037769247

1029 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಾಗಿೋವಿ ಡಾಕ್ಪಪ ಕೆ ಡಿ ಕ್ಡೆಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 58/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 939816047096

1030 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಬಿ ಜ್ಜ ಯಲಲಪಪಗ್ೌಡ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 17/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 502758953166

1031 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರವಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 7/1,4/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 294545395731

1032 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಧಮಯಣಣ ರ್ೈ ಯಲಲಪಪಗ್ೌಡ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 42 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 617370998711

1033 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದ್ುಗಗಪಪಗ್ೌಡ ಅಣಣಯಯಗ್ೌಡ ಅಗಳಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 183/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 795689854093

1034 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ತಿಮಮಪಪಗ್ೌಡ ಎ ಸಿ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಅಗಳಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 125/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 774418274655

1035 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಯಲಲಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಡೆಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 45 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 895541758090

1036 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅನಿಶ್ಚತ್ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 58/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 548095863249

1037 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಎನ್ ಜ್ ಚೌತಣಣ ನಂದ್ದಗ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 381768423262

1038 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ಡೆಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 62 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 471337322989

1039 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಬಿ ಆರ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 897913161073

1040 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಹೆಚ್ ಆರ್ ರಾಜಣಣ ಹೆಚ್ ಹಿರಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 751574974695

1041 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಮೋಶ ಕೆ ಸಿ ಚನಿಣಣ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 80 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 372166695832

1042 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಸಾವಮಿ ಪಿ ಎಸ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪಿ ಎಂ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 93/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 665904077881

1043 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ಮಲಮಮ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 17/5,17/11,17/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 570507177203

1044 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಮೋಶ ಎನ್ ಎಸ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 54 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 348607816043

1045 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾವಯತಮಮ ಗಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 419676619197

1046 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಂದ್ರ ಅಣುಣಪಪಜಾರಿ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 107 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 303039922990

1047 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಂದ್ರ ಎಂ ಎ ಅಣುಣಪಪಜಾರಿ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 106 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 732974541410

1048 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಪಿ ಪುಟಟಯಯಗ್ೌಡ ಕ್ಡೆಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.5000 0 362535178939

1049 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದೋವಣಣಗ್ೌಡ ಕೆ ಲಲಣಣಗ್ೌಡ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 49/1,46 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.5000 0 920688488637

1050 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಲತ ಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 57 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.7000 0 998354000208

1051 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಎಚ್ ಆರ್ ದ ಡಡರಾಮಯಯಗ್ೌಡ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 117 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.7000 0 537317717371

1052 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಉಮೋಶ ಹೆಚ್ ಆರ್ ರಾಮಣಣಗ್ೌಡ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 117,119/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.7000 0 734635166883

1053 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಧಮಯಣಣ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸುಬಬಯಯಗ್ೌಡ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 116 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.7000 0 665565508709

1054 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಎ ಆರ್ ರಾಮಣಣಗ್ೌಡ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 80/3,70/3,136/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.7000 0 229220927484

1055 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ತಿಮಮಪಪ ವಿ ಎಸ್ ಶೋಷ್ಪಪಗ್ೌಡ ಕಾಳಮಮನಗುಡಿ ಕ್ಸಬಾ 29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8000 0 503453967860

1056 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಜಾತ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಕೆ ಎಂ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.9000 0 721267877545

1057 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ ಜ್ಜ ಗುರುಮ ತಿಯ ಆರಗ ಕ್ಸಬಾ 66/2,64,65 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.7000 0 911576482211

1058 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆ ಎಂ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 68 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 851131630470



1059 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಕಾಶ ಟಿ ಎ ಅರುಣ್ಾಚಲ ಭಟ್ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 112,151,73/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 855797020405

1060 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಉಪ್ೋಂದ್ರ ಸಿ ಭಮಯಣಣಗ್ೌಡ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 109 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 851761195328

1061 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಇಂದ್ರಮಮ ಮುತುಯಯಗ್ೌಡ ಕ್ಡೆೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 36/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 731150472859

1062 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿ ಎಂ ಮಲಲಯಯ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.0000 0 314542034297

1063 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹೆೋಶ ಎ ಆರ್ ರಾಮಣಣಗ್ೌಡ ಎ ಅಗಳಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 66/6,18,76 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 980681264581

1064 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಧಮಯಣಣ ಕ್ಬಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ 76 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.1000 0 204565559885

1065 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 85,73 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6000 0 625863233450

1066 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಾತ್ಾಯಂಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಭ ೋಜಪಪಗ್ೌಡ ಆರಗ ಕ್ಸಬಾ 55/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 750747420876

1067 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹರಿೋಶ ಬಿ ಆರ್ ರಾಮಪಪಗ್ೌಡ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 383578021977

1068 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೋಷ್ಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪಗ್ೌಡ ಕಾಳಮಮನಗುಡಿ ಕ್ಸಬಾ 41 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 892100046083

1069 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಟಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 2/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 949316403609

1070 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸ ೋಮಶೋಶಖರ ಕೆ ಲಲಪಪಗ್ೌಡ ಅಗಳಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3000 0 541452118117

1071 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರಾಜ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 30/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.1000 0

1072 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೋಖರ್ ಎ ಎಸ್ ಸುರೋಂದ್ರ ನಾಯಕ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 30/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 230457328788

1073 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ತೋಜಪಪ ಗುಂಡನಾಯಕ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 36/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.1000 0 746863949359

1074 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭದ್ರಪಪ ಗುಂಡನಾಯಕ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 37 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2000 0 747520778234

1075 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಹ ವಪಪನಾಯಕ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5/p,8 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 575874133408

1076 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಪ್ರೋಮಾ ಎಸ್ ಸುಂದ್ರಶಟಿಟ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 146 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 468553795338

1077 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಹೆೋಂದ್ರ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 4/6. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 228416748767

1078 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ತಿಮಮಪಪ ಮಾನಪಪಗ್ೌಡ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 867606039536

1079 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ದೋವಪಪ ಕೆ ಸಿ ಚನಿಯಯಗ್ೌಡ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 465022529773

1080 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಪುಟಟಪಪ ಜ್ ಡಿ ದ್ುಗಗಪಪಗ್ೌಡ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 127/4,127/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 967824885461

1081 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಸುಧಾಕ್ರ ಕೆ ಎನ್ ನಾ ಪಪಗಗ್ೌಡ ಕ್ ಳುಂಡೆ ಮಂಡಗದಿ 39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6000 0 281484566019

1082 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ದೋವಪಪ ಕೆ ಟಿ ತಿಮಮಯಯಗ್ೌಡ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 132/8,4/6,4/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 673737617467

1083 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ರಮೋಶ ಬಿ ಡಿ ದ್ಾಸಣಣಗ್ೌಡ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 116 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 413415709908

1084 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಪರದ್ದೋಪ ಕೆ ದ್ದವಾಕ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 167 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 718669196001

1085 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ರಾಮಾಚಾರ್ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 121 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 512365874948

1086 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಸುಧಾಕ್ರ ಕೆ ಎಂ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 2/1,114 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 633487340891

1087 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಂಜುನಾರ್ ಸಿ ಆರ್ ರಾಮನಾಯಕ ಕ್ುಡುಮಲಲಗ ಮಂಡಗದಿ 92100 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.0000 0 243478454345

1088 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ವಿಷ್ುಣ ಬಿ ಆರ್ ರಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಟಿ ಕ್ ಳುಂಡೆ ಮಂಡಗದಿ 7,9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.0000 0 403803787562

1089 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಸುಮ ಬಿ ಎಂ ಉಮೋಶ ಕೆ ಎಂ ಕ್ಸಗ್ಾರು ಮಂಡಗದಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4500 0 874749507925

1090 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಶಶ್ಧರ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹಾಲಪಪಗ್ೌಡ ಶ್ಂಗನಬಿದ್ರ ಮಂಡಗದಿ 12,13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.0000 0 411256447425

1091 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಜಲಜಮಮ ರಾಜು ಮರಕಾಲ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 101/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3500 0 970687581009

1092 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಸತಯಮ ತಿಯ ನಾಗಪಪಗ್ೌಡ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0

1093 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ನಿೋಲಪಪ ಓಬಯಯಗ್ೌಡ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 131 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 468649310979

1094 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಗ ೋಪಾಲನಾಯಕ ಕೆ ಪಿ ಪುಟಟನಾಯಕ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 195/p7 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.1800 0 273131084803

1095 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ಸತಿೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 112 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4000 0 528153480675

1096 CHD

 ಗುಚಚ ಗ್ಾರಮದ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬಳೆ ಬಳೆದ್ 
ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ 

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣೆ
ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಡಾಕ್ನಾಯಕ ಕೆಳಕೆರ ಮುತ ುರು 112 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3400 0 217235763310

1097 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ಣನ  ಬಳೆಗಳ  ಬಳೆ ರಾಜಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಹ ವಪಪ ನಾಯಕ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5/P, ಸಾಮಾನಯ ಬಣೆಿಹಣುಣ 0.4000 0 468553798338

1098 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ಣನ  ಬಳೆಗಳ  ಬಳೆ ತಿಮಮಪಪ ಚೌಡಣಣ ಜ್ ೋಗಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 33 ಸಾಮಾನಯ ಬಣೆಿಹಣುಣ 0.2000 0 425642656482

1099 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ಣನ  ಬಳೆಗಳ  ಬಳೆ ಶ್ವರಾಮ ಕೆ ಕೆಂಪಣಣ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 110 ಸಾಮಾನಯ ಬಣೆಿಹಣುಣ 0.2000 0 886335377318

1100 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ಣನ  ಬಳೆಗಳ  ಬಳೆ ವಿಜ್ೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ವಿ ವಿೋರಪಪ ಹೆಚ್ ಎ ಶಂಕ್ರಪುರ ಅಗರಹಾರ 99/3, ಸಾಮಾನಯ ಬಣೆಿಹಣುಣ 0.3000 0 839935318028

1101 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ಣನ  ಬಳೆಗಳ  ಬಳೆ ಭದ್ರಪಪ ಗುಂಡನಾಯಕ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 37 ಸಾಮಾನಯ ಬಣೆಿಹಣುಣ 0.3000 0 575874133408

1102 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ಣನ  ಬಳೆಗಳ  ಬಳೆ ಚಂದ್ನ ಹೆಚ್ ಸಿ ಶಂಕ್ರಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಕ್ಕನ ರು ಮುತ ುರು 19/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಣೆಿಹಣುಣ 0.8000 0 982954770004

1103 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ಣನ  ಬಳೆಗಳ  ಬಳೆ ಮಹೆೋಶ ಬಿ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿ ಆರ್ ಕ್ನಿಂಗ ಮಂಡಗದಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ಬಣೆಿಹಣುಣ 0.2000 0 616431324462



1104 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ಣನ  ಬಳೆಗಳ  ಬಳೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿ ಆರ್ ರಾಮಣಣಗ್ೌಡ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 117/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಣೆಿಹಣುಣ 0.2000 0 508002835124

1105 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ಣನ  ಬಳೆಗಳ  ಬಳೆ ಆರಗಜ್ಞಾನೆೋಂದ್ರ ರಾಮಣಣಗ್ೌಡ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 12 ಸಾಮಾನಯ ಬಣೆಿಹಣುಣ 0.4000 0 750643846178

1106 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ಣನ  ಬಳೆಗಳ  ಬಳೆ ನಾಗೋಶ ಜ್ಜ ಟಿ ತಿಮಮಪಪ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ಬಟಟಬಸವಾನಿ ಮಂಡಗದಿ 12 ಸಾಮಾನಯ ಬಣೆಿಹಣುಣ 0.2000 0 880154999327

1107 CHD

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಶೋ.40 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೋ.50ರ ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಕೆ ಮೊತು

ವಾಸಪಪ ಮಂಜಪಪ ಹೆ ನೆಿೋಕೆರ ಮುತ ುರು 19/5. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 10.00 1.0000 0 894633550175

1108 CHD

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಶೋ.40 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೋ.50ರ ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಕೆ ಮೊತು

ನಿಶಚಯ ಎನ್ ಸಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನೆೋರಲಕೆ ಪಪ ಮಂಡಗದಿ 43528 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 10.00 0.1800 0 244955763029

1109 CHD

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಶೋ.40 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೋ.50ರ ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಕೆ ಮೊತು

ವಾಸುದೋವ ಎಮ್ ಟಿ ತಿಮಮನಾಯಕ ಹುಲುಲಕೆ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 15.00 1.2100 0 698933334863

1110 CHD

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಶೋ.40 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೋ.50ರ ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಕೆ ಮೊತು

ಶಾಂತ ಚಂದ್ರ ವಿ ಪಿ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು 274 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 15.00 0.1800 0 237993800227

1111 CHD

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಶೋ.40 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೋ.50ರ ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಕೆ ಮೊತು

ಶ್ವರಾಮ ಕೆ ಕೆಂಪಣಣ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 110 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 10.00 0

1112 CHD

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಶೋ.40 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೋ.50ರ ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಕೆ ಮೊತು

ಧನಂಜಯ ಎಂ ಜ್ಜ ಗ ೋಪಾಲನಾಯಕ ಹಾರ ೋಗ ೋಳಿಗ ಮುತ ುರು 117 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 15.00 0 728463748638

1113 CHD

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಶೋ.40 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೋ.50ರ ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಕೆ ಮೊತು

ಗೋತ್ಾ ಸಿೋತ್ಾರಾಮ ಕ್ನಿಂಗ ಮಂಡಗದಿ 25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 10.00 1.3600 0 259136019647

1114 CHD

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಶೋ.40 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೋ.50ರ ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಕೆ ಮೊತು

ಸುರೋಶ ನಾಯಕ ಗ ೋವಿಂದ್ನಾಯಲ ಜಂಬತಲುಲರು ಅಗರಹಾರ 161 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 10.00 2.0000 0 816288611518

1115 CHD

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಶೋ.40 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೋ.50ರ ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಕೆ ಮೊತು

ರಮೋಶ್ ಕೆ ರಗ ನಾಯಕ ಯಡಗುಡೆಡ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 10.00 0 753584555671

1116 CHD

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಶೋ.40 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೋ.50ರ ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಕೆ ಮೊತು

ಸಂತ ೋಷ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಗುತಿುಯಡೆೋಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 10.00 0 638529391732

1117 CHD

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದ್ಡಿ ಶೋ.40 

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೋ.50ರ ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಕೆ ಮೊತು

ಮೊೋಹನ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ ಸಾಲಗಡಿ ಮುತ ುರು 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.3000 0 684953918071

1118 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯಮಮ ಹೆಚ್ ವಿ ರ್ೋದ್ಪಪಗ್ೌಡ ಶ್ಂಗನಬಿದ್ರ ಮಂಡಗದಿ 116/1. ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.8000 0 529868453060

1119 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಶ ೋಕ್ ಕೆ ಪಿ ಪುರುಷ ೋತುಮ ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 35 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 724564264027

1120 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಜ್ಜ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪಗ್ೌಡ ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 46 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 923099049435

1121 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಣಪಯಯಗ್ೌಡ ಮುತುಯಯಗ್ೌಡ ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 35 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 343901953026

1122 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಶ್ಧರ ಎಲ್ ಟಿ ತಿಮಮಯಯಗ್ೌಡ ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 95/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 886290421204

1123 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಎಲ್ ಟಿ ತಿಮಮಯಯಗ್ೌಡ ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 103 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.8000 0 531733092494

1124 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಂದ್ರೋಶ ಕೆ ವಿ ವಾಸಪಪ ಒಗ ಗೋಡಿಗ ಆಗುಂಬ 13/2,13/4 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.8000 0 439863922700

1125 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಎಸ್ ಟಿ ತಮಮಯಯಗ್ೌಡ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 15/3,16/5 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 898859160129

1126 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುರೋಂದ್ರ ಎಸ್ ಟಿ ತಮಮಯಯಗ್ೌಡ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 15/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.3700 0 454622500836

1127 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೋಷ್ಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಎಂ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಚಂಗ್ಾರು ಆಗುಂಬ 24/1,23/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.8000 0 864517933042

1128 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಧಿೋರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರಾವ್ ಹೆಚ್ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.8000 0 474589176241

1129 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಣೆೋಶ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕಾಡಾಪಪಜಾರಿ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 13 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 464938483507

1130 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪುಟಟಪಪ ಕೆ ರ್ೈ ಯಲಲನಾಯಕ ಜಂಬುವಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 35/4 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.3700 0 620871851913

1131 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪಜಾರಿ ತನಿಯಪಪಜಾರಿ ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 46 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.2300 0 504700484721

1132 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬುದ್ದಿವಂತಮಮ ಲ ೋಕ್ಯಯಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 160 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.8000 0 497329063089

1133 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಕೆ ಆರ್ ರೋವಣಣಗ್ೌಡ ಬಂದ್ಾಯ ಅಗರಹಾರ 89 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 734677528084

1134 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 120/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 893105014963

1135 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಬರಮಣಯದ್ಾಸಯಯ ಎಂ ಬಿ ಭದ್ರದ್ಾಸಯಯ ಹೆ ಸಕೆರ ಅಗರಹಾರ 16 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 329981698993

1136 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಕೆ ಎಮ ಮೋಘರಾಜ ಖಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 8/2. ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.8000 0 369645444472

1137 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಎಲ್ ಟಿ ತಿಮಮಣಣಗ್ೌಡ ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 95/4 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 286851335876

1138 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆೋಂದ್ರ ರಾಮಣಣ ಗ್ೌಡ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 12 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4300 0 750643846178

1139 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಈಶವರ ಕ್ಣಣಪಪ ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 35 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.4000 0 484383855172

1140 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗಪಪ ಪುಟಟಪಪ ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 35 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.4000 0 542154184887

1141 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಆನಂದ್ ಕ್ಣಣಪಪ ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 35 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.6000 0 701860093706

1142 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರ್ೋಣ್ ವಾಸು ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 59 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.4000 0 756023043190

1143 CHD ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ತೋಜಪಪ ಗುಂಡನಾಯಕ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 36/1 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.4000 0 747520778234

1144 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಗಣಪತಿ ಪರಭು ಶ್ರೋನಿವಾಸಪರಭು ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 126 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.2100 0 294363730483

1145 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆಗಡ ಜ್ಜ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹೆಗಡ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 287/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.0000 0

1146 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಪಾವಯತಮಮ (GPA ನಾಗರಾಜ) ರಂಗಪಪಗ್ೌಡ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.8000 0 419676619197

1147 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಅನಿಪಪಣಯ ಟಿ ಎ ಅಯಯಪಪ ಟಿ ಬಿ ತ್ಾಯರಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 62 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 223241176974



1148 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ರತಿಕ್ರ ಬಿ ಜ್ಜ ಗಂಬಿೋರಣಗ್ೌಡ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 10 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 319138784934

1149 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ವಿೋರೋಂದ್ರ ಎಂ ಎನ್ ನಾಗಪಪಗ್ೌಡ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.8000 0 925662062797

1150 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಸುರೋಶ ಹೆಚ್ ಎ ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 6/1. ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 240923345029

1151 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಚದ್ಾನಂದ್ ಎಂ ಸಿ ಚನಿಪಪಗ್ೌಡ ಹಾದ್ದಗಲುಲ ಅಗರಹಾರ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 476692236385

1152 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಶಂಕ್ರಪಪ ಚನಿಯಯಗ್ೌಡ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 23 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.8000 0 829218594975

1153 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ದೋವಪಪ ಬಿ ಜ್ಜ ಗಡಡಪಪಗ್ೌಡ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 17 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 574688767071

1154 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಗಂಗಪಪಗ್ೌಡ ತಿಮಮಪಪಗ್ೌಡ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 2/2,7/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 949316403609

1155 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ರೋಧರ ಚೌಡನಾಯಕ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 121 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 422984023047

1156 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ರ್ೈಜಯಂತಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಎಸ್ ಡಿ ಮೃಗವಧ ಮುತ ುರು 48 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 598070207370

1157 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ರೋವತಿ ಸುಬಬಣಣ ಮಾನಿಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 11/1. ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 942367004548

1158 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ವಿಠಲ ಶಟಿಟ ಆನಂದ್ಶಟಿಟ ಮೃಗವಧ ಮುತ ುರು 11/2. ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 655783531596

1159 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ರಘುನಾರ್ ಎಂ ಜ್ಜ ಗಡಡಯಯಗ್ೌಡ ಮಹಿಷಿ ಮುತ ುರು 10 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.1000 0 493969840987

1160 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಶವರ್ಕ್ುಮಾರ ಯು ವಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪಗ್ೌಡ ಯು ಎಂ ಅಂಗಳಕೆ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 77 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.6000 0 343191126371

1161 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಚಂದ್ರಪಪ ಯು ಎಂ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಅಂಗಳಕೆ ಡಿಗ ಮುತ ುರು 77 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.2000 0 604971760274

1162 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ರವಿೋಂದ್ರ ಎಂ ಆರ್ ರಾಮಯಯ ಮೃಗವಧ ಮುತ ುರು 75 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4000 0 314631260195

1163 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಸುಬರಮಣ್ ಕ್ನಿಪಪ ಕೋಗಡಿ ಮಂಡಗದಿ 35 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.8000 0 7936601881924

1164 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಸುಬರಮಣಯ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮನಾಯಕ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 78 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.2100 0 293762490252

1165 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಕ್ರುಣ್ಾಕ್ರ ಶೋಷ್ನಾಯಕ ಮಾನಿಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 11/4. ಪ.ಪಂ ಗೋರು 0.4000 0 202325996302

1166 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ರಾಮಪಪ ಜ್ ಪಿ ಪುಟಟನಾಯಕ ಮಾನಿಕೆ ಪಪ ಮುತ ುರು 11/4. ಪ.ಪಂ ಗೋರು 0.4000 0 451216575896

1167 CHD
ಗೋರುಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದ್ದಿ ಬಳೆ ಬಳೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗ 

2018-19ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ನಿವಯಹಣೆ
ಯಶ ೋಧ ಬಾಬು ನಾಯಕ ಬಳಿಂಗ ಮುತ ುರು 51 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 0.2000 0 916306014886

1168 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪಗ್ೌಡ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 79/1,79/2 ಫ.ಫಮ ಅಡಿಕೆ 1.39 1.2600 793821962462 10803100000102

1169 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಬಿ ಹಾಲಪಪ ಅಣ್ಾಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 1/14P1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.0728 291010418481 1662101004717

1170 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ಅಣ್ಾಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.0728 817579393639 1662101003701

1171 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಕ್ನ ಚೌಡಪಪ ಅಣ್ಾಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 1/22P1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.0374 598509973076

1172 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಅಣ್ಾಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 1/14P2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.0728 489083221273 19162200074917

1173 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 148/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.0728 985123373298 1502108015399

1174 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವನಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ಎಲ್ ಕೆ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 147/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.0728 954720436410 1502101012230

1175 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 149 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.0728 936204319519 1502101005597

1176 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಯ ಸ ಪ್ ಬೋಗ್ ಬಿನ್ ಗ್ೌಸ್ ಬೋಗ್ ಚಕ್ಕಜಂಬ ರು ಉಡುಗಣ್ 8 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.37 0.1269 840691699397 6982500100091901

1177 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬ ದ್ದಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪಗ್ೌಡ ಸದ್ಾಪುರ ಉಡುಗಣ್ 55/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.0728 273761410537 1502101012875

1178 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹೆೋಶವರಪಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪಗ್ೌಡ ದೋವಿಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 26/1P, 26/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.84 0.0476 946243424807

1179 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ದೋವಿಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.96 0.0545 705608345901 124401010008316

1180 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಂಗರಾಜಪಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಂಗ್ಾರಪಪಗ್ೌಡ ದೋವಿಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 24/5 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.55 0.0311 766639064033 124401010007299

1181 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪಪಗ್ೌಡ ದೋವಿಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 24/6 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.13 0.0636 459182631052 124401010005299

1182 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುರೋಶ ಎಂ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡಪಪ ಕಾಗನಲಲ ಹೆ ಸ ರು 125 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.00 0.0563 380694120121 20278381625

1183 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲಲನಗ್ೌಡ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 79/1,79/2 ಪ.ಪಂ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.19 0.0668 793821962462 10803100000102

1184 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹೆೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬ ದ್ಯಪಪ ಚಕ್ಕಜಂಬ ರು ಉಡುಗಣ್ 184/7 ಪ.ಪಂ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2191 928342585069 1502101013303

1185 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಯಯ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯಯ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 108/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 328793779636 19162200000800

1186 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 47/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 969004498640 0575101029760

1187 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮೈಲಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 6/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.44 0.1315 862750561451 54041138860

1188 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಸುಕೆೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ುಟರಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 128 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 548911528974 19162200007300

1189 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 121 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 868114826196 19162200001710



1190 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 148 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.60 0.1793 290813727084 19162200035121

1191 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 147 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.60 0.1793 839512310940 19162200034790

1192 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಉಮಾಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 364986760293 19162200005702

1193 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 734071364956 7042500101695501

1194 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಉಗರಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 247331920775 150901011006210

1195 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಮತಿುಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 20 ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ 3.15 0.7000 220888749554 512120020009915

1196 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗರಿಜಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ಾರನಾಯಕ ವಡೆಯರಪುರ ಹೆ ಸ ರು 5/3, 8 ಪ.ಜಾತಿ
ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
1.19 0.2808 54041124766

1197 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗ್ೌರಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಶೋಖರನಾಯಕ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 77/2 ಪ.ಜಾತಿ
ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
0.55 0.1302 7042500102083201

1198 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 77 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.20 0.3586 19162200002296

1199 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನರಸಿಂಹಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 116 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 19162200011100

1200 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಂದೋಶ ಬಿನ್ ರವಿೋಂದ್ರ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.20 0.3586 19162200111773

1201 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 88 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.20 0.3586 19162200005099

1202 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಬಾಸಕರ ಜ್ಜ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 78 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.20 0.3586 0575101017013

1203 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 75 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 678636035605 20278523300

1204 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 942131913793 0575101023943

1205 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಡಿ  ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.56 0.1673 780850052825 19162200130020

1206 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಂದ್ದೋಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 29/5ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 887979250530 19162210033610

1207 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ರಾಜಪಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 779783863731 10803101010165

1208 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ ಬಿನ್ ಮಾರಣಣ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 1/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 997813157768 19162200097059

1209 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಶ್ವಶಂಕ್ರಪಪ ಆರ್ ಬಿನ್ ಉಮಮಣಣ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 49/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 561744588833 19162200001628

1210 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸ ೋಮುನಾಯಕ ಬಿನ್ ತ್ಾವರಾನಾಯಕ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 95 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.20 0.1076 353615754330 19162200063965

1211 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಸುರೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರನಾಯಕ ತಟಿಟಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 8 ಪ.ಜಾತಿ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ 0.90 1.2600 593262260403 150901011005188

1212 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 67/1 ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ 1.08 0.7000 496203893904 0575101016141

1213 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಟರಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 67/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.4303 991716201975 19162200096770

1214 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಶ್ೋಲಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 82 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.4303 787111648576 64160414365

1215 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ ೋಪಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚರಾಯಪಪ ತುಮರಿಹೆ ಸ ರು ಉಡುಗಣ್ 62/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 724807518238 150901011003411

1216 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 11/1 ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ 1.09 0.7000 831024692716 01521100007176

1217 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಉಮೋಶಪಪ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 61/3,61/4 ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ 1.00 0.7000 491489330426 5388101000081

1218 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಅನುಸ ಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಹೆ ನಕನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 16/1,17/2 ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ 1.04 0.7000 649957651060 54041152658

1219 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಸ ೋಮಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಕ್ಪಪ ಶ್ವಾಜ್ಜ ಕ್ಣ್ಯಾ ಕ್ಸಬಾ 58/ಪಿ5,80 ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ 1.10 0.7000 281522594273 917010011011769

1220 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ನಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ನಿಪಪ ಚಕ್ಕಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 42 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 286335274473 1876108010005

1221 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೋಷ್ಪಪ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಕೆ ಚಕ್ಕಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 85 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 405369686165 1876101003419

1222 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವಂತಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಚಕ್ಕಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 94 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 728780485837 1876101003861

1223 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹುಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣಣಪಪ ಚಕ್ಕಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 103 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 369018055973 150901011001257

1224 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಚಕ್ಕಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 522675589713 7042500101261501

1225 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಷ್ಣುಮಕ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ ಚಕ್ಕಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 670755845041 1876101005721

1226 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ ಚಕ್ಕಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 35/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 583505827642 1876101001122

1227 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪವಯತಪಪ ಚಕ್ಕಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 75 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 363785520862 19162200095875

1228 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹೆೋಮಂತ್ ಎ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಯಂಗಪಪ ನಾಯುಡ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.00 0.2988 343983377030 34320980301

1229 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಲ ೋಹಿತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಂಗಪಪ ನಾಯುಡ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.00 0.2988 530997526447 520291022132874

1230 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭ ಮಮಪಪ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 241024205425 1876101002965

1231 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಮಂಜಪಪ ಜ್ಜ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 13,16/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 533378608927 1876101000260

1232 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಬೋರಪಪ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 79 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 660166951018 255901000000665

1233 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕ್ುಬೋರಪಪ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 415200341723 150901011007361

1234 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹೆೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮಲಂಗಪಪ ಸಂಡ ಕ್ಸಬಾ 69 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.37 0.1106 798059699343 64046841728

1235 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಲಂಗಪಪ ಸಂಡ ಕ್ಸಬಾ 69 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.27 0.0807 608374232787 1876108004418

1236 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅನುಸ ಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಹರಗುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 649957651060 54041152658



1237 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ಹರಗುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 885490637345 1876101003738

1238 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ಹರಗುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 652574454487 1876101002318

1239 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವಂತಪಪ ಬಿನ್ ಮುರುಡಪಪ ಹರಗುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 121/4,121/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.65 0.1942 864390589689 0575101011628

1240 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 243267282413 1876101000166

1241 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ರಂಗನಾರ್ನಾಯುಡ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಪುಟಟಪಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 68/4,68/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.00 0.2988 671102010003012

1242 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿೋರೋಶ ಆರ್ ಟಿ  ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಶಪಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 47/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.90 0.2689 821079184674 1876108005665

1243 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುನಿಲ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.60 0.1793 298579638443 1876101005677

1244 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸತಯನಾರಯಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.57 0.1703 776991491217 34370656434

1245 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಾಸಕರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಹಿರೋಕ್ಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.60 0.1793 825436265415 1876101001755

1246 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ ಹೆ ನಕನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 51/ಪಿ5,51/ಪಿಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.60 0.1793 284275480954 1876101003597

1247 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪವಯತಪಪ ಚಕ್ಕಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 75 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.2152 363785520862 19162200095875

1248 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಹುಲುಗಪಪ ಹರಗುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 126/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.2152 403603947601 7042500101996901

1249 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವಮ ತಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಣಣ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 129/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.2152 694308055947 150901011001471

1250 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಬಿ  ಬಿನ್ ಬ ದ್ಯಪಪ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 171/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.2152 400529313471 1876101000902

1251 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/1 ಪ.ಪಂ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.20 0.6455 708803316218 520291026960848

1252 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಪಪ ಹೆ ನಕನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 581354024543 7042500101177201

1253 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹರಗುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 137/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 987774141080 1876101000840

1254 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಾಲತೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಹೆ ನಕನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 672561071882 7042500102839201

1255 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕರಣ್ ಕೆ ನಕ ಬಿನ್ ಬ ದ್ಯಪಪ ಕೆ. ಕ್ಪಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 143 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.19 0.3556 596834641105

1256 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಗಡಲಪಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45/ಪಿಎ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 726004820174 7042500102715801

1257 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಟರಪಪ ಕ್ಣ್ಯಾ ಕ್ಸಬಾ 58 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 790857716501 1876101005794

1258 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಣಪತಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಪಪ ಕ್ಣ್ಯಾ ಕ್ಸಬಾ 38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1195 492853706289 10017086146

1259 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುರೋಶಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.00 0.2988 454036312676 54041148325

1260 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂಗಪಪ ಹೆ ನಕನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ4 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.2152 879827728967 151000101005136

1261 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶರಣೆೋಶ ಬಿನ್ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 317365878811 34334796306

1262 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಭಾಕ್ರಯಯ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಪಟೆೋಲ್ ಮಹಾದೋವಯಯ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 406517283028 19162200000273

1263 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 82 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.00 0.5379 644550226717 19162200008876

1264 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಮೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಕ್ಡೆೋನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 150/4 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.70 0.0534 617337710111 1502101008675

1265 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ರೋ ನಿ.ಪು. ಸಿದಿೋಶವರಸಾವಮಿಗಳು ತಡಗಣ್ ಉಡುಗಣ್ 127 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.30 0.0872 255354085077 320000101000001

1266 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಧಮಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 47/3 ಪ.ಜಾತಿ
ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
1.00 0.0793 522231464671 151000101004877

1267 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಲ ೋಕಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜಾನಾಯಕ ವಡೆಯರಪುರ ಹೆ ಸ ರು 6/2, 55/2 ಪ.ಜಾತಿ
ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
2.00 0.1586 780566077884 54041125307

1268 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹಾಲಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 101,72 ಪ.ಜಾತಿ
ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
0.72 0.0787 894252933406 54041163727

1269 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗುರುರಾಜಪಪ ಇಟಿಟಗಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 87/1 ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
0.51 0.0557 390907630316 255901000002445

1270 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ ಮುದ್ಿನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 53 ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
2.00 0.1586 799414930555 520101030854039

1271 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗರಿೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಮುದ್ಿನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 89 ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊದ್ಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
1.00 0.0793 277586435645 64045642418

1272 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಹಾನಾ ಎಮ್.ರ್ೈ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಯತಿಳಿಿ ಹುಣಸಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 67 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.69 0.0539 459519544364 0842500101219201

1273 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಟಿ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ತಟಿಟಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 15/2 ಪ.ಪಂ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.68 0.1851 536387363719 64158506157

1274 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 87/4 ಪ.ಪಂ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1090 255901000004350

1275 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚ ೋಳಚಮಮ ಕೆ ಂ ವಿೋರಪಪ ಟಿ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 30 ಪ.ಪಂ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.31 0.3573 310240494228 255901000004351

1276 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಿದ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ತಳವಾರು ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 127/1,138/1 ಪ.ಪಂ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.67 0.4563 445160295366 255901000004352

1277 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 29/2 ಪ.ಪಂ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.93 0.2538 804359262081 0585101017095

1278 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಹರಗಹಾಳ್ ಅಂಜನಾಪುರ 81 ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ 4.33 0.7000 406873278531 4737201000101

1279 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ರಾಜು ಎಮ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ತುಮರಿಹೆ ಸ ರು ಉಡುಗಣ್ 65 ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ 2.42 0.7000 708867020467 4737201000101

1280 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಂಬಾನಿ ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ಕ್ಣ್ಯಾ ಕ್ಸಬಾ 17/1ಬಾಲಕ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.80 0.2391 548252610430 1876101001025

1281 CHD ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ (NHM Matching grant) ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 78/1ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ
ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ (NHM 

Matching grant)
1.46 1.5700 19162200077333

1282 CHD ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ (NHM Matching grant) ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಬಳಿಿಗ್ಾವಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 353/2 ಪ.ಜಾತಿ
ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ (NHM 

Matching grant)
0.40 1.5700 3758101002633

1283 CHD ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಬ ದ್ದಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪಗ್ೌಡ ಸದ್ಾಪುರ ಉಡುಗಣ್ 55/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 1.00 0.7500 273761410537 1502101012875

1284 CHD ಪಾಲಹೌಸ್  (NHM Matching grant) ಶ್ರೋಮತಿ ರತಿಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ತಂಡಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 11 ಪ.ಜಾತಿ
ಪಾಲಹೌಸ್  (NHM 

Matching grant)
0.20 7.0980 944345455512 124401011003464

1285 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 38/10,39/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.60 0.0436 883755406372 19162200100128



1286 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ಮಲಾಲರಪಪ ಕಟಟದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 488/1,33/3,487 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.00 0.1338 919810348356 10803100001138

1287 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸರಸವತಿ ಕೆ ಂ ಬಾಸಕರ್ ಕಟಟದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 485486 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.00 0.1141 411898623241 10803100003896

1288 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜ್ಜೋವ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಮಾರವಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 45/3ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.00 0.0901 873581070229 19162180000700

1289 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚನೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಮಾರವಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 243/3,243/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.00 0.0669 461349658695 19162200102826

1290 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪಯಯ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 1179/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.0465 950078676119 19162200000741

1291 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅನಿಪಪಣಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಕೆೋಶಪಪ ಕಟಟದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 481482 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.00 0.0872 354577798735 10803100003895

1292 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಸಂಕಾಲಪುರ ಹೆ ಸ ರು 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 1.00 0.1083 545298167693 10803100003818

1293 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.0291 958673413986 7042500103055201

1294 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಉಮೋಶಪಪ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 11/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.0291 491489330426 5388101000081

1295 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 49 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.40 0.1699 671907592483 0575101020458

1296 CHD ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ದನಕ್ರಪಪ ಕಟಟದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 32/6,32/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ 0.60 0.4407 958069250576 10803100005295

1297 CHD ಪಾಯಕ  ಹೌಸ್  (NHM Matching grant) ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 49 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1.20 1.6000 671907592483 0575101020458

1298 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಶ್ವಮ ತಯಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 129/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.64 1.2600 694308055947 150901011001471

1299 CHD ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಹಾರ ೋಗ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 12/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.00 1.2600 659716261772 150901011001809

1300 CHD ಪಾಯಕ  ಹೌಸ್  (NHM Matching grant) ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ನಿಪಪ ನೆೋರಲಗ ಉಡುಗಣ್ 2/1,155/2,1/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1.98 1.6000 64129439627

1301 CHD ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್  (NHM Matching grant) ಗುತಯಪಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪಪ ತುಮರಿಹೆ ಸ ರು ಉಡುಗಣ್ 4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.65 1.5700 443468615595 1502108012416

1302 CHD ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್  (NHM Matching grant) ಸ ೋಮುನಾಯಕ ಬಿನ್ ತ್ಾವಯಾಯನಾಯಕ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 95,39 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.76 1.5700 353615754330 19162200063965

1303 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಾಮಣಣ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 11/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 31320171 2152

1304 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಲಲಮಮ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 11/151ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.38 0.1470 354450 586761

1305 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರುದ್ಾರಚಾರಿ  ಎಂ.ವಿ. ಮಸರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 38500 4451681

1306 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಕಾಶ್. ಬಿ.ಎಸ್ ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 17/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 293974 431173

1307 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಕೆ.ಎನ್. ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 17/3ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 430014 497850

1308 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 2/ಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 406750 294668

1309 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಂಗಯಯ ಕೆ. ಎಸ್ ಕಾರೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 17/4, 17/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 577313 696327

1310 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯಣಣ ಬ ಮಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 509874 692220

1311 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗಮಮ ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 3/1/ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 610037 161488

1312 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹರಿೋಶ್ ಬಗಯ ಬಿ.ವಿ. ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1 69/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 421963 225843

1313 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 9/3/ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 93976 3278224

1314 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಆರ್. ಬಿನ್ ಹಡಲಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 244796 775800

1315 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುರೋಂದ್ರಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ. ಹಡಲಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 17/2ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 344174 257811

1316 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮ ತಿಯ ಕ್ುಮಾರ್. ಆರ್ ಹಡಲಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 17/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 453015 481252

1317 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಟಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 11/151 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.1161 303100 945481

1318 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 27/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 433404 026385

1319 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಜ್ಜ. ಬಿನ್ ಕಾಳಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 680221 419783

1320 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಚುಯತ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 11/123.124ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 582090 096229

1321 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಣಣಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಮಸರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 68/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.1281 605308 987232

1322 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 36/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 293680 452552

1323 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹಮಮದ್ ಹನಿೋಫ್ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 11/148ಬಿ.149.15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 863328 408675

1324 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಇಳಂಗ ೋವನ್ ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 37/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 838791 726572

1325 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಟಿ.ಡಿ (ಜಾನಕ್ಮಮ) ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 11/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 906854 131821

1326 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಉಮೋಶ್. ಕೆ. ಬ ಮಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 22/* ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3847 904636 138444

1327 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಂದ್ದೋಶ್ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1 28/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 667423 644590

1328 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಕಾಶ್ ಎನ್ ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 25/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 840063 555340

1329 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 64 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 607146 193302

1330 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಲತಮಮ ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.2321 956769 961534

1331 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮರಿಸಿದಿೋಗ್ೌಡ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 33665683 3045

1332 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ತಮಮೋಗ್ೌಡ ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 19/95 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 561125 749892

1333 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 13/91, 14/41 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 380839 805265

1334 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹಾಬಲ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 11/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 37698579 4553

1335 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದ್ದಲೋಪ್ ಎನ್, ಆರ್. ಭದ್ಾರವತಿ ಕ್ಸಬಾ-1 118/2ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 79729071  0014

1336 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಧನರಾಜ್ ದೋಸಾಯಿ ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1 89/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.3095 2553674 99287

1337 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ನಿಕ್ಕಂ ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1
56-147, 148-149, 153-

150
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 897683 451530

1338 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುರೋಶ್ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 3/ಪಿ25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 318339 443320

1339 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮನುಕಾಂತ ಬೋಗ ರು ಮಾಳೆೋನ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 53/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 243394 724704

1340 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯಪಪ ಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 21/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.50 0.5804 939449 453056

1341 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿ.ರ್ೈ ತಮಮಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 808169 856724

1342 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನವನಿೋತಮಮ ತಮಮಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.2321 94023629 6221

1343 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ. ಬಿ.ಎಸ್ ಮಾಳೆೋನ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 80/0 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 867997 837863

1344 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪಾವಯತಮಮ ತಮಮಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 16/* ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.2321 397019 799929

1345 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜುಳ್ಾ ಎಲ್. ಮಾಳೆೋನ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 53/5, 66/3, 66/4, 74/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.2321 6361388 440

1346 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಈಶವರಪಪ ಬಿ. ಹೆ ನೆಿಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-2 54/* ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 841849 220009

1347 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸರಸವತಮಮ ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548

1348 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆ ೋಟೆೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡ ಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 21/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 230823 646161

1349 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಗದ್ದೋಶ್ ಬಿ.ಇ ಹೆ ನೆಿಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-2 57/2, 34/*, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.80 0.6964 582592 417841

1350 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 35/2, 36/2ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 705724 759765

1351 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂ. ಸಿದ್ಾಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ-2 61/*, 60/*, ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1.20 0.8740 304077 678234

1352 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ರೋಧರ ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 28/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 0.1935 946525 124646

1353 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗೋಶ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 11/118,131ಎಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 44023808 0512

1354 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮುಕ್ುಂದ್ ಕೆಂಚೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 11/118. 113/ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 203853 394320

1355 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬ ೋಜರಾಜಚಾರಿ ಮಸರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 535153 871709

1356 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಂಗಯಯ. ಕೆ.ಜ್ ಬ ಮಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.2572 5576 82752807

1357 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹಾಲಪಪ ಬ ಮಮೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 800641 000020

1358 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆಂಪಯಯ ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 32/11-66ಎಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 266628 480655

1359 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ುಮಾರ ಸಾವಮಿ. ಎಂ. ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1 102/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1708 417726 604388

1360 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಜ್ಜ ಬಾಳೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 320957 819586



1361 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭುವನೆೋಶವರಿ ಕೆ ೋಂ ಹುಳಿಯಾರು ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 15/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1548 394061 707662

1362 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಏಕಾಂಬರ ಎಂ. ಬಿನ್ ಸಿಂಗನಮನೆ ಕ್ಸಬಾ-2 16/46 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.3089 632847 036004

1363 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ-2 11/8/ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.22 0.0808 830148 632782

1364 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹಾಲಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 15 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.4370 812796 978483

1365 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೋಖರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹುಳಿಯಾರು ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 5/ಪಿ19 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.4370 30950256 8172

1366 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗ್ೌರಿ ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನೆಿಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-2 4/ಪಿ53 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.2913 9371930679 15

1367 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಹುಳಿಯಾರು ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 5/ಪಿ20 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.2913 589185 742864

1368 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹುಳಿಯಾರು ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 18/ಪಿ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.2913 84760957 9093

1369 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರುದ್ಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹುಳಿಯಾರು ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 10/ಪಿ1, 4/ಪಿ2 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.4370 925318 180507

1370 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹುಳಿಯಾರು ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 31/4, 31/5, ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.5827 754593 769374

1371 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಬಳಿಿಗರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 35/ಪಿ63 ಪ. ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.2914 952317 511500

1372 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಳಿಿಗರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 36/ಪಿ66 ಪ. ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.2914 320682 593605

1373 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜ ಬಿನ್ ಬಳಿಿಗರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 35/ಪಿ63 ಪ. ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.2914

1374 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ. ಬಿನ್ ಬಳಿಿಗರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 36/ಪಿ66 ಪ. ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.2914 70039787 5445

1375 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದೋವರಾಜ ಕೆ. ಬಿನ್ ಬಳಿಿಗರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 36/ಪಿ66 ಪ. ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.2914 24822643 9806

1376 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶ್ವರಾಜ ಬಿನ್ 15/PI ಕ್ಸಬಾ-2 ಹುಳಿಯಾರು ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.2321 640850 539320

1377 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ (40%) ಜ್ಜ ಎಂ ಧಮಯರಾಜ್ ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 6970 8240 9320

1378 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ (40%) ಮುರಳಿಧರ ಬಿ ಸುಣಣದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 24/2P11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 9682 1094 1825

1379 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ (40%) ಡಿ ಕೆ ನರೋಂದ್ರ ಕಾರೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 22/39P  , 22/41P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 5800 1958 9773

1380 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ (40%) ಎಸ್ ವಿ ಶಾಂತಮಮ ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 84/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 2479 7741 1466

1381 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ (40%) ಬಿ ಜ್ಜ ಅಮೃತ್ ಬಾರಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ-1 73/4B , 73/4A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.3869 6462 8920 4234

1382 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ (40%) ಬಿ ಜ್ಜ ಮಲಲೋಶಪಪ ಹಳಿಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.2360 3308 0285 6052

1383 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ (40%) ಕೆ ಎಸ್ ದ್ದನೆೋಶ್ ಕಾರೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 7/11,   17/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.0774 5507 4299 4740

1384 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಂಡಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 298/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1266 5507 4299 4740

1385 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 21/3ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0636 886181890501

1386 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಯಶ ೋಧಮಮ ಗ ೋಣ್ೋ ಬಿೋಡು ಕ್ಸಬಾ-2 44/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.0954 927842231360

1387 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಭಾಗಯಮಮ ತ್ಾರಿೋಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ-2 41/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.1590 97302411887

1388 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಸವರಾಜಯಯ. ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ತಮಮಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 22/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.1272 505052910294

1389 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಜ್ಜೋವನ್ ಕ್ುಮಾರ್. ಎಲ್ ತ್ಾರಿೋಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ-2 41/36.37 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.1590 277772943190

1390 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ. ಎಂ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಗ ೋಣ್ೋಬಿೋಡು ಕ್ಸಬಾ-2 26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.1272 360770669429

1391 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಚಕ್ಕಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 65 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.0636 962961952766

1392 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್. ವಿ.ಎ ಬಿನ್ ಚಕ್ಕ ಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 65/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.1590 595374153461

1393 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾರ್, ಜ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 70/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.1590 921341923550

1394 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರವಿಕ್ುಮಾರ್. ಕೆ. ಬಿನ್ ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 29/35ಎ36ಎ38ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.1590 539779929197

1395 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ತ್ಾರಿೋಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ-2 41/136 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.55 0.1201 640323583385

1396 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರುಕಮಣ್ೋ ಬಾಯಿ ಸಿಂಗನಮನೆ ಕ್ಸಬಾ-2 16/ಪಿ59 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.65 0.1396 272875638507

1397 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರುಕಮಣ್ೋ ಬಾಯಿ ಸಿಂಗನಮನೆ ಕ್ಸಬಾ-2 16/ಪಿ59 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.77 0.1641 272875638507

1398 CHD
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 
2ನೆೋ ವಷ್ಯ

ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 14/47 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.70 0.0826 380839 805265

1399 CHD
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 
2ನೆೋ ವಷ್ಯ

ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ  (ಬಟೆಟೋಗ್ೌಡ) ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 14/41 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 2.00 0.2360 7433018 09563

1400 CHD
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 
2ನೆೋ ವಷ್ಯ

ರಮೋಶ್ ಎಸ್. ಬಿನ್ ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 61/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.40 0.1652 99901196 2573

1401 CHD
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 
2ನೆೋ ವಷ್ಯ

ಲಕ್ಷ್ಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಡಲಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 1/ಬಾಲಕ4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.1180 260852 153758

1402 CHD
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 
2ನೆೋ ವಷ್ಯ

ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 61/ಪಿ, 61/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.90 0.1062
871470

822112

1403 CHD
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 
2ನೆೋ ವಷ್ಯ

ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾವಿನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ-1 70 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.0944 683364 729191

1404 CHD
ಕೆ ೋಕೆ ೋ 
2ನೆೋ ವಷ್ಯ

ರಾಮಸಾವಮಿ. ವಿ. ಬಿನ್ ಹಡಲಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 1/1, 1/2ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.20 0.1416 950456 922066

1405 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಜ್.ಇ. ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 30/5, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0791 465930445233

1406 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸದ್ಾನಂದ್ ವಿ. ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 54 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0791 333421399250

1407 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಂತರಾಜ್. ಜ್.ಪಿ ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0891 676293243396

1408 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮೊೋಹನ್ ದ್ಾಸ್. ಎಲ್.ವಿ. ಬಿನ್ ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 68/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0491 436339497020

1409 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂತ ೋಷ್ ಕೆ.ಎಲ್ ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 29/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0691 7401836393624

1410 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಚ ಡಿ.ಆರ್  ಕೆ ೋಂ ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 29/ಬಿಎ56 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0491 470114632853

1411 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಹಾಲದ್. ಜ್.ಪಿ ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0891 543284472218

1412 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ವಗಂಗಮಮ ಕೆ. ಹೆ ನೆಿಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-2 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0891 415032444232

1413 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗ್ಾಧರ. ಹೆಚ್. ಹೆ ನೆಿಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-2 7/4/ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.0891 291125231833

1414 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂತ ೋಷ್ ಕೆ.ಎಲ್ ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 29/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.36 0.0129 886181890501

1415 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗಮಮ ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 71 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.50 0.2385

1416 CHD ಕಾಳುಮಣಸು ಒಂದ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಯೋಗೋಶ್ ಜ್.ಪಿ ಕ್ಂಬದ್ಾಳ್ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 70/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.50 0.2385 498207 503399

1417 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಭುವನೆೋಶವರಿ ಕೆ ೋಂ ಹುಳಿಯಾರು ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 15/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ 1.44 0.3750 394061 707662

1418 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಹುಳಿಯಾರು ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 15/PI ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.3750 646850 539120

1419 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಬಸವರಾಜಪಪ ಜ್ಜ. ಬಿನ್ ಬಾಳೆೋಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 72/1 ಸಾಮಾನಯ 2.78 0.7500 320957 819686

1420 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪಾವಯತಿ ಎ ಕೆ ಕೆ ೋಂ ತಮಮಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 72/18, 22/17 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.7500 544444 345020

1421 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕ್ಣಣಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 22/7, 22/5ಪಿ, 22/6 ಸಾಮಾನೆಯ 1.47 0.7500 7951359 58003

1422 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಆಮುಯಗಂ ಬಿನ್ ಹುಳಿಯಾರು ರಾಮೋನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ-2 15/ಪಿ, 18/ಪಿ ಸಾಮಾನೆಯ 1.23 0.7500 662481 858736

1423 CHD
ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. 

ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ಜಯಮಮ ಚಕ್ಕಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 65/8 ಸಾಮಾನಯ 0.7000 800055 180831

1424 CHD
ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. 

ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಅರಹತ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 137/1 ಪ.ಪಂ 1.2600 470812 538639

1425 CHD
ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. 

ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ರಾಮಣಣ ಅರಹತ ಳಲು ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-1 177/1 ಪ.ಜಾ 1.2600 993869 389036

1426 CHD
ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. 

ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ದ್ ದ್ಾಯನಾಯಕ ಬಳಿಿಗರ ಕ್ ಡಿಲಗರ 19, ಪ.ಜಾ 1.2600 745979 744166

1427 CHD
ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. 

ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ಮಂಜ್ೋಗ್ೌಡ ಚಕ್ಕಗ ಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 27/9, 27/2, 46/11. 27/11 ಸಾಮಾನಯ 0.7000

54779

0127526

1428 CHD
ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. 

ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಎಂ.ಎಲ್. ಸಿದ್ಾಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ-2 165/3, 92/3 ಸಾಮಾನಯ 0.7000 463996 684992

1429 CHD
ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ. 

ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ಸೋವಾಯನಾಯಕ ಸಿರಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ-2 7/ಪಿ, 64/3 ಪ. ಜಾ 1.2600 828813 098757

1430 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ  ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಪರಶುರಾಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಗ್ಾಜನ ರು ನಿಧಿಗ II 89/1 ST 1 1.00 0.0720 898892490890

1431 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ  ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲಪಪ ಹಾಲಲಕ್ಕವಳಿಿ ನಿಧಿಗ II 20/p15 ST 1 1.00 0.1000

1432 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಕ್ನಿಪಪ ಸೈದ್ ರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 210 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 655672516899 0560101011780

1433 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಮಹಾಬಲಗರಿ ಎ ಎಸ್ ಅರಲಗ ೋಡು ಬಾರಂಗ 12 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 357881515700 54014363173



1434 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ನವಿೋನ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಜ್ಜ ಶ್ರಿವಾಳ ಕ್ಸಬಾ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 710087912028 32150350148

1435 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ ಅಡೆಡೋರಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 703160725489 4628101001289

1436 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಸಾವಿತಿರ ನಂದ್ದಗ ೋಡು ಬಾರಂಗ ಪ.ಪಂ. ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0810 735907693806 0532101018298

1437 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಬಣ ಣಮನೆ ಬಾರಂಗ ಪ ಜಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0810 994238896468 0532101020543

1438 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ಚಂದ್ರಮಾವಿನಕೆ ಪಪಲು ಕ್ಸಬಾ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 515768283790 54037066810

1439 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಎಂ ಬಿ ತ್ಾಯಗತಿಯ ಆನಂದ್ಪುರ ಪ ಜಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0810 698369420968 10839100003881

1440 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಧನಂಜಯ ಡಿ ಕೆ ಮರತ ುರು ತ್ಾಳಗುಪಪ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 511688038956 0560101017186

1441 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಐಗನಬೈಲು ಆನಂದ್ಪುರ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 724910302700 520101224537926

1442 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಕೆ ಎ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಮಳಿ ಕ್ಸಬಾ 44/P2 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 854428957855 0574201001193

1443 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಸಿ ವಿ ಮಹಾಬಲಗರಿ ಮುಗಲ ೋಡಿ ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 853205980705 0574201001193

1444 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಸಾವಿತಿರ ಎಂ ಆರ್ ರಾವ್ ಮುಗಲ ೋಡಿ ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 704832206191 0574201001193

1445 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಬಿ ಎಂ ಶ್ರೋಧರ್ ತುಮರಿ ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 353269681646 0574201001193

1446 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯ ಕೆ ಕೆ ಕಾನುಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 506323212076 0574201001193

1447 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ನೆೋತ್ಾರವತಿ ಕಾನುಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 906324471513 0574201001193

1448 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಬಳಲಮಕಕ ಕ್ಸಬಾ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 720150691702 64001578734

1449 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರ್ೈ ಆರ್ ರಾಜ್ೋಶ್ ಅರಳಗ ೋಡು ಬಾರಂಗ 7/3. ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 521069841135 0574201001193

1450 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಸಾಥಪನೆ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಶಡಿುಕೆರ ಆನಂದ್ಪುರ 76, 50 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.5000 342250238874 0574201001193

1451 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಗಣೆೋಶ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 28/2 ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0810 563016327325 1516101002814

1452 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ರಾಮಪಪ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 27 ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0810 375938889801 1516108009238

1453 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ುಸುಮ ಕ್ುಸುಗುಂಡಿ ಕೆರಹಳಿಿ 27\10 ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0810 835530514653 10658101032325

1454 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ರತಿ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ - ಅಡಿಕೆ 0.00 0.0810 949825378381 0441101006163

1455 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಕೆ ಲಲಪಪ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 130\p2 ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0810 847415086078 0441101004967

1456 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಪರಕಾಶ್ ಆರ್ ಕ್ುಕೆ ಕೋಡುಅಗಸರಮನೆ ಹುಂಚ - ಅಡಿಕೆ 0.00 0.0810 297555110683 3132500102173101

1457 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಸುಮತಿ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 7\1 ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0810 330166842715 3182500100983501

1458 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಮಾಲನಿ ಬಿ ಅಮೃತ ಹುಂಚ - ಅಡಿಕೆ 0.00 0.0810 428919785093 0534119018205

1459 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬ ಮಮತ ಹಾಲಂದ್ ರು ಹುಂಚ ಅಡಿಕೆ 0.00 0.0720 951973671338 0534119018204

1460 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ನಿಮಾಯಣ ನಟರಾಜ ಬಸವನಬಾಯಣ ನಗರ 73\2 ಅಡಿಕೆ 0.68 0.5000 245306479487 1081101010404

1461 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಪರಕಾಶ ಈ ಎಸ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 154 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ಖಾಸಗ ಮಧುವನ 2.00 0.5000 798779083120 520101224782750

1462 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಕೆ ಸಿ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 123 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4 1.02 0.1620 236741553559 574201001193

1463 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರಾಮನಾಯಕ ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 20.Feb ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2 1.37 0.0810 785005491093 574201001193

1464 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ ಪಿ ಕೆೋಸ ಲರು ಆಗುಂಬ 106/5 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4 0.16 0.1620 664009010066 574201001193

1465 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹರಳಿೋಮಠ ಮುತ ುರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4 0.1620 550047370884 574201001193

1466 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಶ್ರೋನಾರ್ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಹರಳಿೋಮಠ ಮುತ ುರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4 0.1620 432010900071 574201001193

1467 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನುಕ್ೃಷಿ ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಸಿ ಎಲ್ ಬಸವಾನಿ ಮುತ ುರು 6 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4 1.10 0.1620 396402285635 574201001193

1468 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಕೆ.ಸಿ ಹಿರೋಕೆ ರಲಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 57/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.0360 802157648080

1469 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಸಿದ್ಿಪಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಹಿರೋಕೆ ರಲಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.0360 646793347752

1470 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕರಣಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಿಜಲಂಗಪಪ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.0360 381803425274

1471 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಿಜಲಂಗಪಪ ದ್ದಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.0720 728987752471

1472 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಅಗರದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 28 ಪ.ಪಂ 0.0720 823775 999211

1473 ಮಧುವನ   ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕಾಣ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುು ಜ್ೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ರುದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ಬಿ.ಹಳಿಿ ಹೆ ಳೆ ಹೆ ನ ಿರು-3 12/ ಬಾಲಕ 3 ಪ.ಪಂ 0.1080 789047 821665

1474 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಕೆ ಳಗ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 4/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.0500 840474542561 124401010005957

1475 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 33/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2.18 0.0500 856926152672 10803100004916

1476 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 225/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.66 0.0500 798294020862 7042500101345701

1477 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಳೆಯಪಪ ಅಡಗಂಟಿ ಉಡುಗಣ್ 44/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.0500 673541972190 1502101007858

1478 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಬ ದ್ಯಪಪ ಸಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಭಕ್ುನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 22/ಪಿ16 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0500 1502101006714

1479 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶಾಯನಾಯಕ ಎಳನಿೋರುಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 27 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.0500 206779389479 10635100002528

1480 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಲಚಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಎಳನಿೋರುಕೆ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 12/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0500 951803201335 10635100002320

1481 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಸರ ೋಜ್ಜಬಾಯಿ ಕೆ ಂ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 11/3ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0500 476637111916 19162250054363

1482 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಖಿೋಯಾಯನಾಯಕ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 5/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0500 264056131269 19162200025654

1483 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪವಯತಪಪ ಚಕ್ಕಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 75 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0500 363785520862 19162200095875

1484 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಶ್ವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಭೋಮಣಣ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 129/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0500 694308055947 150901011001471

1485 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಹಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಚಲರಣಣ ಹಿರೋಕ್ಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 23/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0500 674962749973 151000101001105

1486 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ರೋಣುಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರೋವಣಪಪ ಹಿರೋಕ್ಲವತಿು ಕ್ಸಬಾ 33/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0500 995678731992 64206100347

1487 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ಜ್ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 329 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.0500 918609778944 320000101002260

1488 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 45/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0500 780721090123 3758101002185

1489 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಬಸವರಾಜಪಪ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ವಡೆಯಪುರ ಹೆ ಸ ರು 10/3,24/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.71 0.0500 529550405382 19162200019851

1490 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ರಂಗನಾರ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ಮದ್ಿನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 109/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0500 663056428845 20263890334

1491 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಡಪಪ ವಡೆಯಪುರ ಹೆ ಸ ರು 9/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0500 463857400261 7042500102676001

1492 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಸುಭಷ್ ಚಂದ್ರಪಪ ನೆಲವಾಗಲು ಹೆ ಸ ರು 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0500 519968483320 0575101018705

1493 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ ಕ್ಪಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 156/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0500 696848892274 1876101002676

1494 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಕ್ಮಲಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಭದ್ರಪುರ ಅಂಜನಾಪುರ 132/p3,35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.0450 234717281113 01521100006272

1495 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 45/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0196 358414523949 7042500102197301

1496 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 82/3,82/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0500 414260748505 0575101014007

1497 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ರಾಜುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕಾಯನಾಯಕ ಬಂಡೆಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 1294 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.0080

1498 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಗಣೆೋಶ ಬಿನ್ ಮಾರುತಪಪ ನಾಗಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 121/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0222

1499 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಮಾರುತಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ನಾಗಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 45/ಪಿ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0124

1500 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ರಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಬಸಪಪ ದ್ಬಬನಬೈರನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 60 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.0160

1501 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 3/2, 2/4, 34, 38/4, 39/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0264

1502 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ನಾಗಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0382

1503 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 9/1ಎ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0152

1504 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಗದ್ದಗಪಪ ಮಟಿಟಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಸ ರು 107/5 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0086

1505 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ರಮೋಶ ಎಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 62/2, 83/6 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0080

1506 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 38/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0064

1507 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 234/3, 138 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0228

1508 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಲ ೋಕೆಶಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 871/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0080

1509 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಟರಬಸಪಪ ಮಟಿಟಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಸ ರು 186/6 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0092

1510 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಕೆ ಟರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪಪ ಮಟಿಟಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಸ ರು 186 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0120

1511 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಧನರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಬೋರಪಪ ಬೋಗ ರು ಹೆ ಸ ರು 871/3 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0120

1512 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 23 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0276

1513 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 75 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0320

1514 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಗುಡಡಪಪ ಬಿನ್ ಮೈಲಾರಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 7 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0240

1515 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಮಂಜುಳ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 48 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0120

1516 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 111 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.1000

1517 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 120/2 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0054



1518 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಶ್ೋಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 103/1ಎ, 99 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0320

1519 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24/2, 22 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0132

1520 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹುಲಲಪಪ ಕೆಂಚಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 55 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0320

1521 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ರಾಜು ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಹಳೆಗ ದ್ಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 65 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.1000

1522 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಸುಭಾಶಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಳಗ್ಾವಿ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 264/4 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0120

1523 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಅಂಬಾರಗ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 18 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0364

1524 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ INM/IPM ಕ್ುಬಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬ ೋಜಾಯನಾಯಕ ಹುಲುಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 6 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.0160

1525 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶಪಪ T.C ಬಿನ್ ದ ಡಿಡೋರಪಪ ತ್ಾಯಜವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.3190 767356156638 30977544844

1526 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ ೋಟಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಮಮಡಿಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5465 904319139719 30977544844

1527 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿೋಟರ್ ಡಿ. ಬಿನ್ ಕೆ.ದ್ಾಸ್ ಗಣ್ದ್ಾಳು ನಿಧಿಗ II 5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.2150 837712009339 30977544844

1528 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಪಪ M.G ಬಿನ್ ಪಾಟೆೋಲ್ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 59 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ 1 1.14 1.0940 394964667087 30977544844

1529 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ M ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.49 0.4945 659596277502 64015781402

1530 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ S.P     

ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹಾನಯಹಳಿಿ 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.4104 786696857643 NILIN4055

1531 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಯಪಪ ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ ಯಡವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 98/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.1820 540817993600 NILIN4055

1532 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಯಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಯಡವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2959 969522568339 NILIN4055

1533 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ S ಬಿನ್ ಸಣಣಮಲಲಪಪ ರಾಮನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 98/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.1145 262836420294 NILIN4055

1534 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.94 0.3827 734485531236 NILIN4055

1535 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಮಮ G.V ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಪಪ ಯರೋಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 29/1 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3380 855528214915 107701011003213

1536 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ T ಬಿನ್ ದ್ಾರವನಾಯಕ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.1975 705756864465 0102500100617201

1537 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಕ್ುಮಾರ M.L ಬಿನ್ ಲ ೋಕೆೋಶವರಪಪ ಮೈಸವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3395 347236582990 107701011005674

1538 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ M ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಬಾಳೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 80/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2005 375798949797 19102200015405

1539 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5299 652782947123 0561101017946

1540 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ M ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ H ಗ ೋಪಶಟಿಟಪುರ ಕ್ುಂಸಿ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.3794 875444553155 19102200032719

1541 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ K.B ಬಿನ್ ಬ ೋರಪಪ ಬಾಳೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3755 914393484347 19102200004618

1542 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ತಿರ್ಯಪಪ G ಬಾಳೆೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 165/3 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2060 362164815184 54004709261

1543 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ B ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 26/2,42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.6280 274469269726 19192200010045

1544 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಕೆ ೋಂ ಹುಲುಗಪಪ ಕ್ುಂಸಿ ಕ್ುಂಸಿ 15 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2030 616177359813 19102200056933

1545 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಹಿಲೋಶವರ V ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಕೆ ಂಡಜ್ಜಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 26/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5379 314569974978 107701010008640

1546 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚುಡೆೋಶ A.H. ಬಿನ್ ಹಾಲೋಶಪಪ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.1433 559214921182 4221101000054

1547 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ A.B. ಬಿನ್ ಬ ೋರಪಪ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3265 856131062668 30228774610

1548 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಧನಪಾಲ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2363 564680431529 64019772663

1549 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ A.R. ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 119/6,119/11,119/18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.2625 905763538953 090601000006048

1550 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 45/ಬಾಲಕ19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2720 832712771392 0561101010176

1551 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನ್ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಶವರ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 81/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2815 715840571081 0561101008456

1552 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮ T.N. ಕೆ ೋಂ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 53 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3557 200368543954 000600101061858

1553 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ A.R.ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 119/10,119/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.2576 657617062312 0561108017035

1554 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ H.G. ಬಿನ್ ಗರಿತಿಮಮಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.2988 875835345134 0561119014370

1555 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ H.R. ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.2426 589892518067 0561101014856

1556 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಶಟಿಟ ಬಿನ್ ತಿಮಮಶಟಿಟ ಸ ಡ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2270 386312490328 0102500101267901

1557 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ M ಬಿನ್ ವಿೋರೋಶಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 5/1,119/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3055 550891637705 107701011000463

1558 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ನಗವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.3465 637292215811 107701011002050

1559 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿದ್ಿಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 95 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3535 286376158163 107701011001287

1560 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿಂದೋರಾವ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 145/5,145/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.52 0.1748 583444993649 64114841224

1561 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಗಂಗಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಬಿನ್ ಮಲಕಪಪ 

ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ
ಮಳಲಗ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 31/2,31/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.73 0.4926 334997182698 10816100005249

1562 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2253 950332963624 107701010007596

1563 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ B.C. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2124 343802362005 119401131000008

1564 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿವಿೋರಪಪ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 16/3,1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.07 0.3543 690103205307 0561101007885

1565 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ ೋಭ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಪ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.5757 321416955252 0561108017620

1566 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದನೆೋಶ B ಬಿನ್ ನಾಯಮತಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2000 702662819316 0561101011156

1567 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ j.K. ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 28/1,27/2A,27/2B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.2570 995538016481 000600101064266

1568 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 80/2,81/2,63,64,62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.80 0.5630 206362397465 64118546790

1569 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ M. ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 53/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.1730 545506063655 107701010004043

1570 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿಧಿಗ I 120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2404 902858562699 3911000100131604

1571 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ S ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 107/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2928 716162723046 0428104000090492

1572 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮದ್ ಪಿೋರ್ ಬಿನ್ ಅಬುಿಲ್ ವಾಹಾಬ್ ಸಾಬ್ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 127/1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2780 627001792334 107701011002241

1573 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರಮಮ K. ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 124/4 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3042 813150003960 107701011000318

1574 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.3005 831186816331 0561101005383

1575 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 34/3 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.2345 378333232272 107701011007814

1576 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2942 462066886744 35745573736

1577 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದಲ್ ಶಾದ್ ಬೋಗಂ ಬಿನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಖಾನ್ ಅಗಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 167 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2044 812623577937 7052500102187701

1578 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಜರತ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹಸನ್ ಸಾಬ್ ಆಯನ ರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 106/2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2914 893063954037 4221108001222

1579 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುರಾಜ ಬಿನ್ ಬಿಳಿಕ್ನಾಯಕ ಯಾನೆ ನಾಗನಾಯಕ ಪುರದ್ಾಳು ಕ್ಸಬಾ I 1/6AP1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3487 310064766797 000600101066093

1580 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 74.75/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.2780 660894114871 10624116399

1581 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 53/6 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3057 518145634832 0561108017224

1582 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಶಾಂತಪಪ D ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 34/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3593 335408553220 0561101013373

1583 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ G.H.ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3169 829762695434 19152010015445

1584 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 21/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2308 522697955379 4083108001327

1585 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಮ್ ಶಾದ್ ಬಾಷಾ ಬಿನ್ ಅಬುಿಲ್ ಜಟಟಕ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 85/1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2030 383358855260 0561101008712

1586 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಚಕ್ಕಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.27 0.1436 679719817473 19102200030416

1587 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯುವರಾಜ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 91/4,46/2,53/2B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.46 0.4585 916031955861 0561108011988

1588 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋತ್ಾ H.S. ಬಿನ್ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 18 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.1600 546126371491 107701011002094

1589 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ ವರಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹಾನಯಹಳಿಿ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3550 827404681434 64019078471

1590 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ಶಟಿಟ A.L. ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಶಟಿಟ ಸಡಿಡಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 94/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2620 951912015062 10816100005574

1591 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಾಜ್ ಉನಿಿೋಸಾ ಕೆ ೋಂ ಮಹಮದ್ ಶಬಿಬೋರ್ ನಾಗರಬಾವಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 2/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2752 384808824008 10951101001024

1592 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ೋಲಾ S ಕೆ ೋಂ ದ್ದನೆೋಶ್ S ಸೋವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 64/3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.2990 218196907390 64009086948

1593 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಕ್ಷಾಯಿಣ್ ಕೆ ೋಂ ಶೋಖರಪಪ ಕೆ ನಗವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.48 0.6584 548148496719 54004258105

1594 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಜ್ಜಲ್ ಪಾಷಾ ಬಿನ್ ಹಾಜ್ಜಸಾಬ್ ಚನಿಮನೆ ಕ್ುಂಸಿ 59 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.1918 440683119112 0102500100588001

1595 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣಣಪಪ ಸಡಿಡಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 19/2 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2952 227536312738 0102500100829401



1596 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪಪ P. ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I
132/3,96/3,133/2,134,13

6/1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.38 0.4334 223582514212 0561101001712

1597 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ B ಬಿನ್ ನಂದ್ದಬಸಪಪ ಸ ಗ ರು ಹೆ ಳಲ ರು II 8,7/6,9/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2560 632823315626 33607968515

1598 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಮಕೆೋಶ G.U ಬಿನ್ ಉಮಾಪತಿ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 127/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2798 429459868406 0561101007045

1599 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರ M ಕೆ ೋಂ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಮೋಲನಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 70/3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2002 460620207026 64090135741

1600 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೃತುಯಂಜಯ ಪಾಟಿೋಲ್ G.U. ಬಿನ್ ಉಮಾಪತಿ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 127/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2740 506636277503 0561101010067

1601 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 132/3,134 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.2438 522707484995 0561101013743

1602 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ B.K.ಕೆ ೋಂ ರೋವಣಣ ಮಂಡಿಲ ಕ್ಸಬಾ I 40,85/1,85/2,86/1,86/2 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.65 0.7155 274983597154 520101071411621

1603 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ H.P ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3278 731400606741 0561101013561

1604 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಗಂಗಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಬಿನ್ ಮಲಕಪಪ 

ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ
ಮಳಲಗ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.47 0.6183 334997182698 10816100005249

1605 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಪಪ ಮಂಜರಿಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.5106 392736331060 10816100003119

1606 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ K.C. ಬಿನ್ ಚೌಡನಾಯಕ ಪುರದ್ಾಳು ಕ್ಸಬಾ I 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2890 449853005382 59095894363

1607 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಸಿು ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 62/1,115/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.42 0.4460 824018540956 0561101009623

1608 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ.ಕೆ ಮೋಲನ ಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 127/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2348 359727056086 518820889

1609 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾನಯಯ ಯಾನೆ ದ್ಾನಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಕಾಚಕೆ ಪಪ ಆಯನ ರು 6, 7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.31 0.4080 864587777532 0102500190285501

1610 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಕೆ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾರನಹಳಿಿ 7/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.2890 483945966328 107701011001103

1611 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಯಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಪವಯತಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 3/P4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.26 0.1410 970885753564 64034575496

1612 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರಸಾವಮಿ  ಜ್ಜ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಜ್ಜ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 104 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.2523 877874998801 1820101008534

1613 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಸಿದ್ಿಪಪ ಪಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಆಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 2/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1247 372658899394 0561101015876

1614 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈಶವರಪಪ ಹೆಚ್.ಜ್ಜ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 43 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.1742 435648168679 0561101012724

1615 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ದ್ುಗ ೋಯಜ್ಜರಾವ್ ಬಿನ್ ದ ಡಡ ತುಳಜಪಪ ಯಾನೆ 

ತುಳಜಪಪ
ಕೆಸವಿನಕ್ಟೆಟ ಹಾರನಹಳಿಿ 94 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.2118 607866170687 0521101049311

1616 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಪಪ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 33/1P2, 33/2P2 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2430 252590254248 64134723034

1617 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3570 522026037057 0561101008243

1618 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೋಶಪಪ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ಬಸಪಪಗ್ೌಡರು ಬೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾರನಹಳಿಿ 25 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.68 0.6860 918703057962 0102500101781701

1619 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಯಯ ಎಸ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಶಾಸಿಯಯ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 25/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1550 849554250074 0561101007451

1620 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಮಾರ ಎಸ್ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 62/7 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.2042 965673440575 64204080116

1621 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಲಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 51/3 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3580 200090557566 0561108017244

1622 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲೋಶಪಪ ಮೋಲನ ಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 155/P4 ಸಾ.ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2040 610626945471 54045736796

1623 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಸಾವಮಿ ಎ.ಎಸ್ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.94 0.3435 679394848886 389402010007767

1624 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ.ಬಿ ತ್ಾಯಜವಳಿಿ ಹಾರನಹಳಿಿ 8/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.1727 636522246751 64124521201

1625 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಬಿ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾರನಹಳಿಿ 36/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.1935 721048575091 0428104000122849

1626 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಟಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಲ ೋಕೆೋಶವರಪಪ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾರನಹಳಿಿ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.41 0.1907 54058940388

1627 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕೆೋಶವರಪಪ ಟಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತ್ಾಯಜವಳಿಿ ಹಾರನಹಳಿಿ 1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.2240 361813519916 54057787668

1628 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು-II 25/2, 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1948 717092136358 0561101011677

1629 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ್ೌಡರ ಗಡಲಬಸಪಪ ಬಳಗಲು ಹೆ ಳಲ ರು-1 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.2700 399512716184 3082500101848701

1630 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಟಿ.ಜ್ಜ. ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ ಟಿ ಆಡಿನಕೆ ಟಿಟಗ ಆಯನ ರು 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.2890 528575585545 33350121001

1631 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಹುಗುಡಪಪ ದ ಡಡಮತಿಲ ಆಯನ ರು 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2800 423381962859 10816100006028

1632 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನವುಲಯಯ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ಶಾಸಿಯಯ ಲಂಗ್ಾಪುರ (ಬ) ಹೆ ಳಲ ರು-2 25/2P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1640 20127725617

1633 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿ.ಇ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಕೆ.ಎಂ ದ ಡಡಮತಿಲ ಆಯನ ರು 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3310 901353656637 10816100000967

1634 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 164/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.3498 737095647224 4628101000338

1635 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದೋಶ್ ಟಿ ಆರ್ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 139/x2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.14 0.0571 814538501050 548920015

1636 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜ ಬಿ ನೆೋದ್ರವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 1/1. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3928 502154612250 4648101003684

1637 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ್ೋಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಟಿ ವಿ ಬಿಳಿಸಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 137/5, 144/5 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.4409 902525189680 548896354

1638 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಜ್ಜ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 5/1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.1702 828292976010 4628108000053

1639 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ಬಿ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 5/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.1704 418701704442 4628101000174

1640 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶಗ್ೌಡ ಡಿ ಸಿ ಚಕ್ಕನೆಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 164/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3218 627206521157 4628101000316

1641 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನೆ ೋಹರ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆರಹಿತುಲ ಆನಂದ್ಪುರ 5/4. ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.2936 271841201724 04041100002611

1642 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನೆ ೋಹರ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆರಹಿತುಲ ಆನಂದ್ಪುರ 5/4. ಸಾ ತಂಗು 0.80 0.1730 271841201724 04041100002611

1643 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ನಿಪಪ  ಹೆಚ್ ಮಾಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 125/x9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2013 406498059752 31448174398

1644 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಶುಂಠಿಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 118 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.3370 499361098207 0583101014178

1645 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ ಹುಚಚಪಪ ಜಂಬಾನಿ ಕ್ಸಬಾ 40/X1 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1757 604737393778 786786021

1646 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ಎಲ್ ವಿ ಮಡಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 40/4 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2420 394172672384 10968101001237

1647 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಪಪ ಹೆಚ್ ನಾಡವಳಿಿ ಆನಂದ್ಪುರ 46 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1159 549201735130 10839100005115

1648 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೈಸ ೋಡಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಳಂದ್ ರು ಆನಂದ್ಪುರ 46 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2010 631388975778 10839100006829

1649 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ಧರ ಹೆಚ್ ವಿ ಹಿರೋಬಿಲಗುಂಜ್ಜ ಆನಂದ್ಪುರ 55/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3130 569992813877 520101045052804

1650 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 199/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.2900 351257462351 7122500102020001

1651 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣಭಟಟ ಎಂ ಡಿ ಅರಹದ್ ತ್ಾಳಗುಪಪ 61, 62 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.4200 734645168678 0574101029168

1652 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ ಎಂ ಎಲ್ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 85/x1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.3240 958405227190 0574101019518

1653 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಪತಿ ಟಿ ಕೆ ಅರಹದ್ ತ್ಾಳಗುಪಪ 8, 9, 10/3 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.4400 471660919707 7122500101460001

1654 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮ ತಿಯ ಸಸರವಳಿಿ ತ್ಾಳಗುಪಪ 81/10 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 2.60 0.7228 589408077209 7122500100742801

1655 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದಗಂಬರನಾಯಕ್ ಸಂಗಳ ಕ್ಸಬಾ 98 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.6352 546911704383 54037066402

1656 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಷ್ಮಮ ಗಳ್ಾಲಗುಂಡಿ ಆನಂದ್ಪುರ 110 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3140 391512519021 64095897376

1657 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಗ್ೌಡ ಡಿ ವಿ ಬಾರಹಮಣ ಚತರಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 7/5,7/6,7/7,7/8,7/9 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.2720 644375693097 0574101013517

1658 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಬಾರಹಮಣ ಚತರಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 11 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.35 0.2050 307370769185 3062500101005101

1659 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಡಿ ಎಂ ಮತಿುಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 26/1B ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.1570 674024698686 3062500101005101

1660 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಘಂಟಿನಕೆ ಪಪ ಆನಂದ್ಪುರ 18/2,19 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.1700 331358757372 3066101004633

1661 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಸುಮಮಮ ನಾಡಕ್ಲಸಿ ಕ್ಸಬಾ 56/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 0.30 0.1718 494783888042 4648101000357

1662 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಕಾಶ್ ಅತಿುಸಾಲು ಆನಂದ್ಪುರ 1/1, 3/2, 4/1, 4/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.5203 260923500627 3062500100127201

1663 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಹೆಬಬರಿಗ ಆನಂದ್ಪುರ 18 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3833 231120833941 142901011002857

1664 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಪಪ ಟಿ ಕೆ ತ್ಾಯಗತಿಯ ಆನಂದ್ಪುರ 155/X1 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.3312 516512726748 10839100000011

1665 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕಾಪ್ಟೋಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ 8/X2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.4327 214436213637 19032200098110

1666 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಗುತುನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.1780 727901465413 10839100006803

1667 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಕ್ಂಠಪಪ ಗ್ೌಡ ಪುಣಜ್ ಕ್ಸಬಾ 18 ಅಡಿಕೆ 2.00 0.3050 993761384145 0465101009791

1668 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಲಾಲಸ್ ಆರ್ ಬಿಳಕ ಕೆರಹಳಿಿ 9\3 ಅಡಿಕೆ 1.39 0.3560 458476763095 0534101017621

1669 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ವರಿ ನಗರ 69 ಅಡಿಕೆ 2.00 0.5160 701986436796 7622500101343701

1670 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೊೋಜ್ಜ ರಾವ್ ಬಿಳಕ ಕೆರಹಳಿಿ 9\3 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2160 604037353394 0534101002263

1671 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಡಸ ನಗರ 26\2 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1690 602209254537 10573886625



1672 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಮುತುಲ ಕೆರಹಳಿಿ 13 ಅಡಿಕೆ 0.46 0.2250 361667261779 05031100010382

1673 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ ಡಪಪ ಎಂ ರ್ೈ ಬಳ ಿರು ಕೆರಹಳಿಿ 54 ಅಡಿಕೆ 0.36 0.2090 883919962408 10624098561

1674 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಹುಂಚ 24\1 ಅಡಿಕೆ 0.30 0.1570 909371423986 10663101010262

1675 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಮಮ ತಮಮಡಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 25 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2160 0534101013851

1676 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ ಎಸ್ ಆರ್ ಚಕ್ಕಜ್ೋನಿ ಕೆರಹಳಿಿ 35 ಅಡಿಕೆ 0.3030 429229741074 1516101003696

1677 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗ್ಾರಮಮ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 46113 ಅಡಿಕೆ 0.72 0.3560 935106865464 1516108006540

1678 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುಿಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಹೆ ಸಕೆಸರ ಕ್ಸಬಾ 38\4,76\4 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2090 678249997827 4835101000359

1679 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬನವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 104 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2130 726039800253 0534101005169

1680 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿೋರ್ಯಪಪ ತಮಮಡಿಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 24 ಅಡಿಕೆ 1.00 0.5030 355920979010 10921101027378

1681 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಡಸ ರು ಹುಂಚ 45\2 ಅಡಿಕೆ 0.45 0.2250 775893441678 318250010061701

1682 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಿಪಪ ಡಿ ಎ ಕೆ ಳವಳಿಿ ಹುಂಚ 28\8 ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1300 416028802654 0534101021241

1683 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಾದ್ರ್ ರನಾಲ್ಡ ಕ್ರಿಮನೆ ನಗರ 204 ಅಡಿಕೆ 2.00 0.3050 512031930559 1081101015406

1684 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಸಾವಮಿ ಎಂ ಕೆ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ 59,57 ಅಡಿಕೆ 1.40 0.5940 656885460051 2907101004506

1685 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶವರಮಮ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 41\1 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2110 279348851014 3132500101572801

1686 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ ಕೆ ಎಲ್ ಮುತ ುರು ಕ್ಸಬಾ 22\4,22\1 ಅಡಿಕೆ 0.37 0.1950 487310557774 10658100004130

1687 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಡಸುರು ಹುಂಚ 45\2 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1670 422237484303 3182500100445201

1688 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಯಯ ಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಪಿ ತಳಲ ಹುಂಚ 5 ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2200 450950266272 0534101003978

1689 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಎನ್ ಬಿದ್ರಗ ೋಡು ಆಗುಂಬ 73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2870 948170673043 1909221000-4279

1690 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಜ್ ಎಸ್ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.3080 487192416984 056210100-6316

1691 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಪಪಗ್ೌಡ ಜ್ ಕೆ ರ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2405 427248244606 10689100000-467

1692 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆಬಾಬರ್ ವಿ ಎ ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 75/1,75/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2235 585131084699 6552500100-148801

1693 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ಧರ ಎಲ್ ಟಿ ಹಳುವಾನಿ ಮುತ ುರು 5/1,4,6/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1915 886290421204 057710100-3246

1694 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜ್ಜೋವ ಭಂಡಾರಿ ಸರಳ ಕ್ಸಬಾ 42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.2095 519680474905 762250010-1043601

1695 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ ೋಹಿತ್ ಹೆಗಡ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ಸ ರು ಆಗುಂಬ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.2145 990670418636 190922000-33487

1696 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಎಂ ಮಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 1/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.2000 964020200573 318250010-1542001

1697 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸನಿ ಜ್ಜ ಎನ್ ಬಟಟಬಸವಾನಿ ಮಂಡಗದಿ 12/p3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.3275 278251729866 5201012247-82181

1698 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ ಜ್ಜ ಹೆಚ್ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 110 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.2925 394583800600 01/024298

1699 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದನೆೋಶ ಎಸ್ ಎನ್ ಶೋಡಾಗರು ಮಂಡಗದಿ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3560 713622163061 36964648121

1700 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ ಜ್ಜ ಪಿ ವಿರುಪಾಫುರ ಅಗರಹಾರ 256 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.2594 679214580099 05621010-17549

1701 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ ೋಕ್ಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 116 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.3390 740139083787 14560101100-4214

1702 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ ಕೆ ಎಸ್ ವಿರುಪಾಪುರ ಅಗರಹಾರ 287 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.2698 883191461569 10230101000-5224

1703 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಪಿ ಎನ್ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.2669 679251801988 145601011000-284

1704 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಮಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.1899 846769301286 1924220000-8841

1705 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಸಕರಚಾರ್ ಟಿ ವಿ ತ್ಾಯರಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.1524 437097782780 02170010-1008651

1706 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ ಯು ಟಿ ಉಬ ಬರು ಮಂಡಗದಿ 18/4. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.1392 438189871812 102301181000-209

1707 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಕ್ರ ಜ್ಜ ಸಿ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 75 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.1255 281293750804 54058569795

1708 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದ್ಾಕ್ಷ್ಮಮ ಬಟಟಬಸವಾನಿ ಮಂಡಗದಿ 2/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.2380 608427991768 102301011000-312

1709 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ವಿ ಜ್ಜ ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.1310 368270525231 64058459766

1710 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಸಿ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 271 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.5474 907460605191 4032500100-446001

1711 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಸಕರ ಬಿ ಎಸ್ ಮಳಲ ರು ಆಗುಂಬ 270 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4320 499172552166 64013560881

1712 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಮಮ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 36,47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.3600 340124773836 10230101100-2809

1713 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟೆೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ಅರೋಹಳಿಿ ಆಗುಂಬ 129 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.5070 235221203877 557110100-1586

1714 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಾಮವತಿ ತಿರಯಂಬಕ್ಪುರ ಅಗರಹಾರ 120/1,121 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3970 730521342836 0018001010-30560

1715 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಪಪನಾಯಕ ವಿ ಡಿ ಮುತುುವಳಿಿ ಆಗುಂಬ 80/p8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3675 972000278541 6552500100-467701

1716 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಕೆ ವಿ ಮುನಿಯ ರು ಅಗರಹಾರ 237238 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.4275 353235820339 05621010-11955

1717 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈಜಯಂತಿ ಮೃಗವಧ ಮುತ ುರು 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1420 598070207370 407250010063-7600

1718 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಕಮಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.4000 674541446549 1908220019-6500

1719 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 146/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.2200 518630992484 6402742-6534

1720 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮೃತ ಹೆಚ್ ಜ್ಜ ಆಕಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 147 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3535 582111437829 12200114100-0317

1721 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಟಿ ಎಲ್ ತ್ಾಯರಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 48/1,23/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.5189 748912784460 51010100276-0418

1722 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಎಸ್ ಲಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ಸಬಾ 51/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.1543 279048172595 0018001010-108100

1723 RIDF ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ಎಸ್ ಬಿ ಮಂಡಕ್ ಅಗರಹಾರ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.2097 601556417432 14560101100-1084

1724 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 19/1A SC,ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.5000 440879462977 0561108015973

1725 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಬಾಳೆ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ದ್ಾಕ್ಷಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 52 ST ಬಾಳೆ 1 0.40 0.2500 792464503272 0561108017026

1726 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತರಕಾರಿ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶಾಯನಾಯಕ ಯರೋಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 40 SC ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.1000 410126669532 0428104000156233

1727 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತರಕಾರಿ ನಿಖರ ಬೋಸಾಯ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಹನುಮಂತಪಪ ಮುದ್ುವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 101/1 ST ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.1000 738309647320 0102500101871501

1728 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮಂಜುಳ್ಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಯಲವಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 48 SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.99 1.6000 292890450905 10951101026661

1729 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಹುಸೋನಪಪ ಬನಿಿಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 87/3 ST ತರಕಾರಿ 1 1.68 1.6000 242121373031 30202792639

1730 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 52 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.5600 426081797532 30484973928

1731 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಜಗದ್ದೋಶ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಪಪ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 195 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5600 931155357325 4083108001431

1732 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 8/2 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.01 0.5600 394827394563 4083101001129

1733 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ

Sri Mallikarjuna Agro
ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 67/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.5600 494313133913 7057000700031101

1734 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ಮಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ
Sri Mallikarjuna Agro

ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 45 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.5600 641628351899 7057000700031101

1735 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ಪರಶುರಾಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 

Sri Mallikarjuna Agro
ಬುಕಾಕಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 4 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.5600 582871614601 7057000700031101

1736 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ತುಳಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಪಪ ಅಗರಹಾರ ನಿದ್ದಗ II 91/1 ST ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.5600 719745741530 2562500100110801

1737 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ

Om Ganesh Agro ndustries.
ಹಿಟ ಟರು ಹಾರನಹಳಿಿ 67/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.84 0.5600 897731838088 16024015000814

1738 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ ಕೆ ಂಡಜ್ಜಿ ಹಾರನಹಳಿಿ 65 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.5600 578001507011 107701010007671

1739 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ಹನುಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಪಪ
Sri Mallikarjuna Agro

ಅಯನ ರು ಹಾರನಹಳಿಿ 250 ST ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.5000 859756659065 7057000700031101

1740 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ್
ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ

Om Ganesh Agro ndustries.
ಅಯನ ರು ಹಾರನಹಳಿಿ 201/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.04 0.5600 978674426942 7057000700031101

1741 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಂಜಪಪ R ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಚನಿಮನೆ ಕ್ುಂಸಿ 28/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.5000 822193246594 4221101000032

1742 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಡವಿೋರಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 30/3 ST ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.5000 960553555478 030101511738

1743 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರಂಗನಾರ್ K ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 120/2 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.43 0.3796 457144723993 19102200009207

1744 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 86/4 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.14 0.5000 933185538151 64019954745

1745 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಣ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಪಪಸಾವಮಿ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 58/1P1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.5000 895822279165 31721626267

1746 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಂಜುನಾರ್ C ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ತರಗನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 4/2 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3796 777009241267 3922500100158801

1747 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮತ ುೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 27/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.08 0.5000 457821569216 4083101000012

1748 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 4/3,5/4 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.11 0.5000 541051009102 50427938712



1749 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 85/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.1300 243295502982 0561101011750

1750 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ ಕಾಟಿೋಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು II 127 ST ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.5000 629820219103 10624098764

1751 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸಿದ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡ ಈರಪಪ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 39/5 ST ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1400 946930188268 4083119000244

1752 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 11 ST ಅಡಿಕೆ 1 2.10 0.5000 858712469208 50434928411

1753 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸಿೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 97 ST ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.38` 0.2320 352023022545 0561101013024

1754 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಲಲಪಪ B.S ಬಿನ್ ಸಂಗಪಪ ಹೆ ಳೆಹಟಿಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 24/1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.2320 525575539386 520101257265581

1755 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ತುಳಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾಲಪಪ ಯಲವಳಿಿ ಹಾರನಹಳಿಿ 75/2 ST ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.1300 239169205444 10951101025857

1756 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಧರ R ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಆಯನ ರು ಹಾರನಹಳಿಿ 223 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.2437 415328869736 19152010030682

1757 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ದೋವಿಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜಪಪ ರಾಮನಗರ ಹಾರನಹಳಿಿ 74 ST ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.67 0.1300 439975724058 10624030090

1758 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಯಶವಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾರನಹಳಿಿ 59/5 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.11 0.1300 423775907611 107701010007427

1759 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯಪಪ ರಾಂಪುರ ಹಾರನಹಳಿಿ 12 STಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.2437 726457924622 107701011000835

1760 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಾಲಪಪ ಅಯನ ರು ಹಾರನಹಳಿಿ 75/1 ST ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.1300 535621562952 0102500100639801

1761 RKVY ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಯಶವಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾರನಹಳಿಿ 22/2 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.2192 423775907611 107701010007427

1762 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ಾಮಾಲನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II SC ತರಕಾರಿ 1 0.0800 969496808604 2907101008202

1763 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ದೋರ್ಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II SC ತರಕಾರಿ 1 0.0800 465056823365 2907101009437

1764 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಲಗಂಗ ರು ಕ್ಸಬಾ II SC ತರಕಾರಿ 1 0.0800 912038085269 4083101000009

1765 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಉದ್ಿರಾಮಣಣ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ SC ತರಕಾರಿ 1 0.0800 956251181975 19102200009168

1766 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ರಾಮ T ಬಿನ್ ತಿಮಮಭ ೋವಿ ಉಂಬಳೆೋಬೈಲು ನಿಧಿಗ II SC ತರಕಾರಿ 1 0.0800 505995521977 10852100000293

1767 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಕೆಂಚೋರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ ST ತರಕಾರಿ 1 0.0800 708720957463 19192210001092

1768 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಸುಮ ಕೆ ೋಂ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಶ್ವಮೊಗಗ ಕ್ುಂಸಿ ST,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.0800 447914539039 38158796011

1769 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಸಾಗರ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರವಿನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I SC ತರಕಾರಿ 1 0.0800 239607882234 7322500102786701

1770 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ನಾಗೋಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಸಿದ್ದಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ II SC ತರಕಾರಿ 1 0.0800 485567258035 34758315654

1771 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಜಯಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.0800 733511752029 0102500101273601

1772 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ಯಯನಾಯಕ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I SC ತರಕಾರಿ 1 0.0800 229076154189 0524101036954

1773 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಉಂಬಳೆೋಬೈಲು ನಿಧಿಗ II SC ತರಕಾರಿ 1 0.0800 528544776606 10852100001909

1774 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಲಕಕಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ II SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.0800 403961232731 20241542972

1775 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ರವಿೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತನಾಯಲ ಯಲವಟಿಟ ನಿಧಿಗ I SC ತರಕಾರಿ 1 0.0800 575180024437 3795101004443

1776 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಮೊೋಹನರಾಜ ಶ್ವಮೊಗಗ ಕ್ಸಬಾ I SC ತರಕಾರಿ 1 0.0800 597035330570 5237101000868

1777 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಗಂಗನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಣಣ ಶ್ವಮೊಗಗ ಕ್ಸಬಾ I SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.0800 630692368830 129901010013662

1778 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ತಳುಿವಗ್ಾಡಿ ಧನಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ಂ ಮುನಿರಾಜು ಶ್ವಮೊಗಗ ನಿಧಿಗ I SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.0800 914520952029 19272250016935

1779 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್ ಹಸಿರುಮನೆ ಉಷಾರಾಣ್ ಕೆ ೋಂ ಪುರುಷ ೋತುಮ ನವುಲ ಕ್ಸಬಾ II 20/3 SC,ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1 0.81 6.8700 651451575798 10804101010439

1780 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್  ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ನಾಗರಾಜB ಬಿನ್ ಬಿೋಮಪಪ ಹರಿಗ ನಿಧಿಗ I 132/4 ST ಅಡಿಕೆ 1 1.03 0.1000

1781 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್  ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಅಜ್ೋಯ ಯಾನ್ ಬಿನ್ ಶರತ್ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಹರಿಗ ನಿಧಿಗ I 17 ST ಅಡಿಕೆ 1 2.46 0.1000

1782 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್  ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ದೋವಿಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜಪಪ ರಾಮನಗರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 78/4 ST,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.0600 439975724058

1783 NHM ಮಾಯಚಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಡ್  ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯಶವಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕೆ ಂಡಜ್ಜಿ ಹಾನಯಹಳಿಿ 31 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.0600 423775907611

III ಜ್ಜಲಾಲ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
1 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ದ್ದನೆೋಶ್ ವಿ ಕೆ ನಗವಳಿಿ ಹಾರನಹಳಿಿೋ 91\3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.41 0.1500 467849265918 107701011001894

2 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಶ್ವಪಪ ಎಸ್ ಆಡಿನಸರ ಮಂಡಗದಿ 15\3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.40 0.1500 0562101006381

3 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಸುಧಿೋರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕ್ ಡಿಗ ಮಂಡಗದಿ 118 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 2.05 0.1500 984855222048 0571101004972

4 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎಸ್ ಹುಲಲಕಕ ಅಗರಹಾರ 2\1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.40 0.1500 861156393444 145601011001298

5 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಸುರೋಶ ಬಳೆಗ್ಾರ ಕ್ುಚಚಲು ಮಂಡಗದಿ 29 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.40 0.1500 678397626852 10689101008498

6 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತರಬಳೆ ರವಿ ಶಂಕ್ರ್ ಎಸ್ ವಿ ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿದ್ದಗ-1 178 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.80 0.0400 397938303294 19012200066862

7 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಳರ್ ಬಾವಿ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಎಸ್ ವಿ ಸ ೋಗ್ಾನೆ ನಿದ್ದಗ-1 183 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 1.05 0.5000 311673806464 389402010006596

8 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಳರ್ ಬಾವಿ ಶ್ವರಾಜು ಕೆ ಪಿ ಕೆ ನಗವಳಿಿ ಹಾರನಹಳಿಿೋ 150 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 1.00 0.5000 906180859338 30474008111

9 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ರವಿೋಂದ್ರನಾರ್ ಭಟ್ಟ ಆಲ ರು ಅಗರಹಾರ 74\2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 1.08 0.1500 400218398990 0562101013060

10 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಸುರೋಶ್ ಸಿ ಆರ್ ಕಾಗನಲಲ ಹೆ ಸ ರು 250 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 3.20 0.1500 486374396991 19162200084851

11 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಕ್ುಸುಮ ಜ್ಜ ಎಂ ಕಾಗನಲಲ ಹೆ ಸ ರು 206\3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 1.20 0.1500 617969749500 20264300301

12 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿ ಎ ನೆೋರಲಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 49 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 1.20 0.1500 725961079411 10792100000764

13 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹರಿೋಶ ಎಂ ಎಂ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 149\2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.80 0.1500 714710599602 3182500101187301

14 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ವಿೋರಪಪ ಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಹಾಲಂದ್ ರು ಹುಂಚ 150 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.60 0.1500 791775061693 10663100000002

15 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಬಿಷ್ಟಯಯ ಮಲಾಲಪುರ ಮಂಡಗದಿ 4\4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.80 0.1500 667314980228 10689101011322

16 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಳರ್ ಬಾವಿ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿ ಆರ್ ಕ್ಬಳೆಕ್ಟೆಟ ಕೆ ಡಿಲಗರ 80,1\2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 1.04 0.5000 714827660156 0752500101078101

17 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಳರ್ ಬಾವಿ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆೋಂದ್ರ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 12 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 1.00 0.5000 10909101000016

18 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಳರ್ ಬಾವಿ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಡಿ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 28\5,25\6,74\2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 2.40 0.5000 803998941930 150901011004396

19 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತರ್ ಬಳೆ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ಕೆ ಎಸ್ ಹುಲಲತಿು ಅಗರಹಾರ 100 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.40 0.0200 864456393444 145601011001298

20 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತರ್ ಬಳೆ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೆೋಂದ್ರ ಜಂಬತಲ ಲರು ಅಗರಹಾರ 12 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.80 0.0400 10909101000016

21 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ನಾಗಮಮ ಬಣ್ಣೋಗೋರಿ ಆನವಟಿಟ 51\p1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.80 0.1500 809757837310 4767108001811

22 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಈರನಾಯಕ ಕೆ ಂಬಿನ ಕೆೈ ಮಂಡಗದಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.80 0.1500 487614204755 10689100003026

23 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ರಾಜಶೋಖರ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 152 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.80 0.1500 789443974381 145601011004729

24 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಪರಭಾವತಿ ಬಿಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 120 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.80 0.1500 705529387703 0575108030943

25 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಕೆಂಡಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 307 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.40 0.1500 278639567999 132701010003983

26 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಕ್ುಂಚನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು 22 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.42 0.1500 852429928200 33745478395

27 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಸಿದ್ಿಮಮ ಕ್ುಂಚನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು 99\2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.80 0.1500 730332869063 37924541313

28 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಂತರಬಳೆ ನಾಗಮಮ ಬಣ್ಣಗೋರಿ ಆನವಟಿಟ 51\p1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.80 0.0400 809757837310 4767108001811

29 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ತ್ಾಳೆ ಹಣುಣ ಕ್ಟ್ಾವು ಕ್ತಿು ದ್ಾಯವನಾಯಕ ಕೆ ಂಬಿನ ಕೆೈ ಮಂಡಗದಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.60 0.0300 19082210028806

30 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ತ್ಾಳೆ ಹಣುಣ ಕ್ಟ್ಾವು ಕ್ತಿು ಪರಭಾಕ್ರ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 34 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.60 0.0300 520101215227391

31 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ತ್ಾಳೆ ಹಣುಣ ಕ್ಟ್ಾವು ಕ್ತಿು ಬಿೋರನಾಯಕ ಕೆ ಂಬಿನ ಕೆೈ ಮಂಡಗದಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.60 0.0300 10689100002694

32 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ತ್ಾಳೆ ಹಣುಣ ಕ್ಟ್ಾವು ಕ್ತಿು ರಘುವಿಠಾಲ್ ಎನ್ ಡಿ ಕೆ ಂಬಿನ ಕೆೈ ಮಂಡಗದಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.80 0.0300 095410025005435

33 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ತ್ಾಳೆ ಹಣುಣ ಕ್ಟ್ಾವು ಕ್ತಿು ಹಾಲಮಮ ಎಸ್ ಯಡವಾಲ ಹಾನಯಹಳಿಿ 113\2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 0.90 0.0300 107701011003911

34 ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಖರಿೋದ್ದ ಚನಿಪಪ ಎ ಬಿ ಅಗರಹಾರ ಅಕಾಲಪುರ 69\3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ 1.00 0.1500 300868146519 0562101008910

35 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರಾಜ್ J.K. ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 28/1,27/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.2570 929872979776 0561101012774

36 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಕ್ರ K.C. ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ದ ಡಡಮರಸ ಕ್ುಂಸಿ 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.4015 813600713610 19102200013473

37 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 29/2,35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.96 0.6005 321356668874 0561101015666

38 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ K ಬಿನ್ ಕೆ ೋಟಪಪ ಸಂತಕ್ಡ ರು ನಿಧಿಗ I 159 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2600 363785346699 64205118618

39 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸೈಯದ್ ಇನಾಯತ್ ವುಲಾಲ ಬಿನ್ ಸೈಯಾದ್ 

ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್
ಚ ೋರಡಿ ಕ್ುಂಸಿ 116/1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2470 784719649552 19102200029540

40 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಪಪ ಕೆ ರಗ ಕ್ುಂಸಿ 30 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3769 714205941633 19102200041647

41 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ G.B. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 13/2,7,38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.24 0.3880 979457353331 54045621301

42 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬಾಳೆಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 102/3102/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.2270 767071603809 19102200022045

43 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೃತಿ H C ಕೆ ೋಂ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 29/4 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.31 0.1573  478218016064 0561101016306

44 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 32 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.65 0.5165 416138387884 0561108021033



45 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ H.C. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II
2/p,26/p3,12/8,12/4,13/1

,14/6,14/5,14/4,14/3,27/

8

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.80 0.5635 317069090466 0561101012733

46 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ G.B.ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 43,7,13/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.4070 754163750355 52075444217

47 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 38,7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.45 0.4540 778851830417 64122538193

48 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ B.C. ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 75,83/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.6280 343802362005 119401131000008

49 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ್ೌಡುರ ಬಸಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 11/4,11/5 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2140 646273920459 520291016424466

50 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಖಾಜ್ಜ ಮೊಹಮಮದ್ ಇಕಾಬಲ್ ಬಿನ್ ಖಾಜ್ಜ 

ಅಬುಿಲ್ ಅಜ್ಜೋಜ್
ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ I 7/2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.32 0.6495 343082872329 0521101062214

51 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ C.S. ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2635 798036931808 0561101015637

52 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ C ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಬುಳ್ಾಿಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು II 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.2020 457970284645 520101258120762

53 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನಿಬಸಪಪ ಗ ರವಿನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು II 30/1,3,42/2 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.36 0.4255 288006101748 520101258120780

54 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಪಪ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 16/2,22/5 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.1812 311805843548 19002010056914

55 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌರಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1883 493930393324 30738837072

56 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜ್ಜೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಯಯ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 20 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.24 0.0777 301580130068 0561119017439

57 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿೋಶ M. ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 68/5,68/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.1551 699238424071 1202500101357501

58 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ S ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ಹಾರ ೋಬನವಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 211/2,210/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2365 523371363224 5396108000974

59 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ B.S. ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಜಾವಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 91,45/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3769 973505476870 5396108000257

60 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ಂ ಜಟಟಪಪನಾಯಕ ಶಟಿಟಕೆರ ಕ್ುಂಸಿ 1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3769 320463632775 19192250017827

61 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ H.B ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಅಬಬಲಗರ ಹೆ ಳಲ ರು I 120/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.27 0.0848 226900672055 34561156208

62 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ H.R. ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 82/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.2166 698019436313 0561119017034

63 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಪಪಣಯ G.O. ಕೆ ೋಂ ಶಶ್ಧರಪಪ ಮಡಿಕೆಚೋಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 29/4/A ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.1780 803926543373 0561101007692

64 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ H.S. ಬಿನ್ ಕಾಡವಿೋರಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I
111/18,111/11,111/12,1

11/17
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.2156 440821617150 0561101008659

65 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರಾಜ್ P. ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 99/4,65/5,74/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2140 624120149283 0561101008404

66 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬ ೋಜಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 22 SC ಟೆ ೋಮೊೋಟೆ ೋ 1 0.40 0.2865 407832898785 33529706272

67 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಮೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜಯನಾಯಕ ಯಾನೆ 

ಮಂಜಾನಾಯಕ
ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 14/4 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3128 554194030388 4083108000232

68 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಾಲನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 33 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.2494 491993977798 37519358090

69 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋತಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಲಚಮನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 64/2 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3610 867558005984 59095013932

70 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಜ್ಜ. ಗಡಲಬಸಪಪ ಬಳಗಲು ಹೆ ಳಲ ರು II 2/2 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.2207 343120983212 5396101000884

71 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಕಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಹೆ ಳಲ ರು ಹೆ ಳಲ ರು I 39/9 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1985 810625759620 0561101007965

72 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಖಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಣಯನಾಯಕ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 88 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3926 242210333358 4083101000397

73 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಯಂಕ್ಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 45/3 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3199 818075661610 34898820847

74 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಯಾನೆ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ವಾಲಾಯನಾಯಕ
ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 43 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3312 597026814036 38137663111

75 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 88 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3303 818014896437 3472261000197

76 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದೋಪಾಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಜನನಾಯಕ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 84/3 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3676 383682591754 3472261000197

77 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯುವರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಮಮನಾಯಕ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 78/2 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3700 578802119015 3472261000197

78 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಪ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 65/P1 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.3065 485963576477 0561119014390

79 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಅಯಯಣಣ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 52 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.2933 376302338131 4083101001489

80 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶವರಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 52 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1911 835597391266 0561119016681

81 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಯಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 68/7 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.3303 610044053551 3472261000197

82 DRIP ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 68/8 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.3197 545884669275 3472261000197

83 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಜ್ಜ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 35, 34 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 3.00 0.7237

84 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂಧ ಧರಗ್ೌಡ ಆರ್ ಮಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 80/4 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.56 0.2050

85 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುರಾಜ್ ಎಸ್ ಎ ಬಾಸ ರು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 168/1 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 1.17 0.4560

86 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬ ಮಮಸಿಯಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 18/1 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.40 0.1920

87 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 88 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.29 0.1740

88 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶರಾವ್ ಕೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಆನವಟಿಟ 73/1 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.33 0.1680

89 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಡಿ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 23/3 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.37 0.1213

90 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಬಿಳವಾಣ್ ಕ್ಸಬಾ 63/1 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 1.20 0.4020

91 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಮ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 39/1 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.60 0.2650

92 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪಪ ಹಂಚ ಆನವಟಿಟ 123 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 1.14 0.5600

93 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭುಗ್ೌಡ ಸಾಬಾರ ಜಡೆ 124/P ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.40 0.1900

94 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಸಾಬಾರ ಜಡೆ 53/3 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.80 0.3090

95 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಗಂಡಲ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 20 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.80 0.3810

96 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿದ್ರಗೋರಿ ಕೆರಿಯಮಮ ಕೆ ರಕೆ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 79/P1 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.75 0.2930

97 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಪಪಗ್ೌಡ ಎನ್ ಪಿ ನಿಟಟಕಕ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 30/1 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 1.10 0.5020

98 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದ್ದೋಪ್ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 18/2 - ಜ್ೋನು 1 0.80 0.2890

99 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುರುಷ ೋತುಮ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 135/2 - ಜ್ೋನು 1 0.51 0.1535

100 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿಳವಾಣ್ ಕ್ಸಬಾ 26 - ಜ್ೋನು 1 1.62 0.5507

101 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ತ ರವಂದ್ ಆನವಟಿಟ 63 - ಜ್ೋನು 1 0.42 0.1638

102 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿಮಮ ನೆಗವಾಡಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 273/5 - ಜ್ೋನು 1 0.43 0.1450

103 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಡಿ ನೆಗವಾಡಿ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 273/4 - ಜ್ೋನು 1 0.53 0.2260

104 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಚಕ್ಕಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 98 - ಜ್ೋನು 1 0.40 0.2610

105 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ್ೋಂದ್ರಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 349 - ಜ್ೋನು 1 0.40 0.0073

106 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಮ ತಯಪಪ ಚಕ್ಕಚೌಟಿ ಆನವಟಿಟ 65/3,124/2, 124/3 - ಜ್ೋನು 1 0.20 0.0053

107 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತಪಪ ಬಿ.ಜ್ಜ ಬಲವಂತನಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 15/1 - ಜ್ೋನು 1 0.40 0.0090

108 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪಪ ಯಲವಾಳ ಆನವಟಿಟ 128/2, 133 - ಜ್ೋನು 1 1.32 0.0300

109 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ತ ರವಂದ್ ಆನವಟಿಟ 122 - ಜ್ೋನು 1 0.80 0.0139

110 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 408/2, 408/1 - ಜ್ೋನು 1 0.80 0.0134

111 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತೋವರತಪಪ ಆನವಟಿಟ 13 - ಜ್ೋನು 1 0.80 0.0136

112 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾ ಎಸ್.ಎನ್ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 72/4 - ಜ್ೋನು 1 0.80 0.0134

113 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚದ್ಾನಂದ್ಪಪ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 374 - ಜ್ೋನು 1 0.49 0.0085

114 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಹಿರೋಇಡಗ ೋಡು ಆನವಟಿಟ 16/5 - ಜ್ೋನು 1 1.20 0.0447

115 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಟಿ.ಜ್ಜ ನೆಲಲಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 56 - ಜ್ೋನು 1 1.00 0.0168

116 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಹೆಚ್ ಮ ಡಿದ ಡಿಡಕೆ ಪಪ ಆನವಟಿಟ 408/3 - ಜ್ೋನು 1 0.47 0.0092

117 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶಪಪ ಗಣ್ವಾಲ ಆನವಟಿಟ 2/4 - ಜ್ೋನು 1 0.60 0.0119

118 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕಕೋರಪಪ ನೆೋರಲಗ ಆನವಟಿಟ 55 - ಜ್ೋನು 1 0.50 0.0076

119 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಕ್ಮಮ ತತ ುರು ಆನವಟಿಟ 426/2B ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.25 0.0579

120 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಣಣ ಹುರುಳಿ ಆನವಟಿಟ 129 - ಜ್ೋನು 1 1.40 0.5065

121 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಕಾನೆಲ ತ್ಾಳಗುಪಪ 484 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1776 801580413993 54036073759



122 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿ ಎಸ್ ಸುಂಕ್ದೋವರಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಪಪ 1/3B,1/5,1/6 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.1910 507880560696 0574101031920

123 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಮಿಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಆರ್ ಗೋಜಗ ಆನಂದ್ಪುರ 95, 49/5, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.3149 699647410075 04051100004589

124 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಧರ ಇ ಡಿ ಸಂಗಳ ಕ್ಸಬಾ 21/14 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.2420 572743776438 036900101001577

125 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋರಪಪ ಮಳಿ ಕ್ಸಬಾ 84/P ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2470 895817255899 0574101039878

126 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ನಿಪಪ ಎಂ ಕೆ ಅದ್ರಂತ ಕ್ಸಬಾ 124/2,124/9 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1847 933973859729 04021100011091

127 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಂಕ್ಳಲ ಆವಿನಹಳಿಿ 140/1,134 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4580 261105645673 036900101008646

128 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಎಂ ಹೆಚ್ ಹಳೆೋಇಕೆಕೋರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 119/1A,53/2, ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.2783 206382011066 64034643731

129 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಎಂ ಜ್ಜ ಹಿರೋನೆಲ ಲರು ತ್ಾಳಗುಪಪ 229 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.2529 660666473583 0583101009754

130 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹ ವಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಸಿ ಹೆ ಸಗುಂದ್ ಆನಂದ್ಪುರ 22/2, 4/6, 6/2 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4364 592680429871 64090917525

131 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತ್ಾ ಗುತುನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1330 358739287806 10839100006802

132 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಟಟಪಪ ಕಾಡನ ಕೆ ಲಯಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 18, 20/2 ಹಿ.ವ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4430 221987501569 10839100001863

133 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿಬಿ ಥಾಮಸ್ ಲಾವಿಗಗರ ಕ್ಸಬಾ 98/7 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.46 0.1553 338929086144 32034713153

134 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬನಿಿ ಥಾಮಸ್ ಲಾವಿಗಗರ ಕ್ಸಬಾ 98/6 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.51 0.2544 855945802159 10839101001079

135 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಸುಯಪಪ ಸರಗುಂದ್ ಆನಂದ್ಪುರ 35 ಪ ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2490 439634633082 3151101005622

136 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಸುಮ ಕೆ ಎಸ್ ಹಲುಸಾಲ ಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.2636 205119064343 0465101014759

137 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಟಪಪ ಗ ರಗ ೋಡು ಹುಂಚ 71 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2230 701242416166 64021007552

138 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ ಎ ಕ್ಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 218 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.2500 978445186271 64060101376

139 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹಲುಸಾಲ ಮಳವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 57,57\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.4310 766944293644 4835101001154

140 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮಮ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 6\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.1971 706322064229 10826100003461

141 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶ ೋದ್ಮಮ ನಿವಣೆ ಹುಂಚ 32\1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.3829 930484615088 10826100001812

142 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ವಿ ಕ್ಚಚಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.4510 49885191308 10658101003855

143 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದೋಪನಾಯಕ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 119\5,16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.2880 417991708273 1516101001710

144 DRIP  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪ ನವಟ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 41 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.2400 469888129334 64133843079

145 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಧನಂಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಲಾಲಪುರ ಹಾನಯಹಳಿಿ 61 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0640 989954073635

146 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಗುರುಬಸಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಭೈರನಕೆ ಪಪ ಹಾನಯಹಳಿಿ 40 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.0640 492783922466

147 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಖಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಹಳದ್ಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0640 609097372942

148 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಹೆ ಳೆಯಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಂತಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 3/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0640 587149264181

149 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಡಪಪ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0640 630376261481

150 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ತ್ಾವಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಸಾಯನಾಯಕ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 27 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.0670 385552816991

151 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮಂಜ್ಜಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂಧರನಾಯಕ ಹಿಟ ಟರು ಹಾನಯಹಳಿಿ 27 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0330 713706163551

152 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಹುಸೋನಪಪ ಬನಿಿಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರುI 87/3 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.1440 242121373031

153 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಧಮಯಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0640 406964859584

154 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಯೋಗೋಂದ್ರ M.B. ಬಿನ್ ಬ ಮಮಗ್ೌಡ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0640 537929788988

155 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸುಂದ್ರೋಶ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗ್ೌಡ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 106/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.0640 667397374530

156 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಐಷಾಯಭೋ ಕೆ ೋಂ ಮಹಮದ್ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 24 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0640

157 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮಣ್ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲ ಲಕಕನಕೆ ಪಪ ನಿಧಿಗ I 24 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0640 376392044969

158 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ನಾಗರಾಜ M.E. ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಪಿಳಿಂಗರಿ ಹೆ ಳಲ ರು II 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.0320 445841966335

159 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ನವಿೋನ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ನರಹರಿ ಪಂಡಿತ್ ಚಕ್ ಕಡಿಲ ಹೆ ಳಲ ರು II 91,125/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.17 0.0640 734695286486

160 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮಂಜ್ೋಗ್ೌಡ B ಬಿನ್ ಬ ೋರೋಗ್ೌಡ ಬಳಗಲು ಹೆ ಳಲ ರು II 44/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.51 0.0640 892243856315

161 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಖತಿಜಾಬಿೋ ಹಳೆೋಸ ರಬ ಕ್ಸಬಾ 317/1 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.40 0.0720 354437254180

162 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಎ ಅಮಿೋರ್ ಹಂಜಾ ಹಳೆೋಸ ರಬ ಕ್ಸಬಾ 317/3 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.80 0.0720 567161912336

163 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಬ ದ್ಯಪಪಗ್ೌಡ ಹಿರಿಯಾವಲ ಕ್ಸಬಾ 102/1A ಇತರ ಜ್ೋನು 1 1.09 0.0720 629879084899

164 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಬಸಪಪ ಬಿಳ್ಾಗ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 3/1 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.35 0.0660 772713740628

165 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಜಾನಕ್ಪಪ ಬಿಳ್ಾಗ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 3/1 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.35 0.0155 941735814284

166 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಹ ವಪಪ ಬಿಳ್ಾಗ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 8/3 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.36 0.0155 715498421192

167 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ವಿ.ಜ್ಜ ಪುಟಟಪಪ ಬಿಳವಗ ೋಡು ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 18 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.32 0.0155 441243410295

168 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಶಾರದ್ಮಮ ಬಿಳ್ಾಗ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 7/2 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 1.50 0.0155 286390861458

169 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ನಾಗಪಪ ಬಿಳ್ಾಗ ಕ್ುಪಪಗಡೆಡ 3/1 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 0.33 0.0155 852419938001

170 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಕ್ೃಷ್ಣರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಹರಿೋಶ್ ಚಂದ್ರಗುತಿು 110/1,41 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 2.05 0.0320 581383880356

171 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಬಂಗ್ಾರಮಮ ಕೆ.ಪಿ ಕ್ುದ್ುರೋಗಣ್ ಕ್ಸಬಾ 63 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 2.91 0.0720 534599170345

172 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಅಂಗಡಿ ಈರಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 4 ಇತರ ಜ್ೋನು 1 1.24 0.0720 310906671976

173 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಲ ೋಹಿತ್ ಕಾತವಾಯಿ ಚಂದ್ರಗುತಿು 47/1D ಇತರ ಜ್ೋನು 1 4.20 0.0320 590131594104

174 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ತಿಪ್ಪೋಶಪಪ ಬದ್ವಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 68 - ಜ್ೋನು 1 2.00 0.1000 702628951659

175 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಗಣಪತಿ ಎಸ್ ಕೆ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0180 371669137346 0574201001193

176 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಬಿ ಜ್ ಸಾವಮಿ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು ಹಿ.ವ. ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 792355517217 0574201001193

177 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸಚನ್ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0180 522999729733 0574201001193

178 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಜಯೋಂದ್ರ ಕೆ ಎಂ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು ಹಿ.ವ. ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0180 571759287789 0574201001193

179 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಜನಾಧಯನ ಗ ರಗ ೋಡು ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 298809103893 0574201001193

180 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಹೆಚ್ ಎಂ ಹುರಳಿ ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0180 599255631473 0574201001193

181 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸುಧಾಕ್ರ ಸನೆಗ ಳಿಿ ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 920049940680 0574201001193

182 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಎಮ್ ಕೆ ಡೆಸರ ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0180 250600131343 0574201001193

183 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಬಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಚದ್ರವಳಿಿ ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0180 424250590147 0574201001193

184 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರವಿ ಹೆಗಡೆ ಹೆನಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 67/4 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 562049312402 0574201001193

185 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮಂಜುನಾರ್ ಭಟ್ ಎಂ ಜ್ಜ ಆವಿನಹಳಿಿ ಆವಿನಹಳಿಿ 200 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 430943588568 520101224500879

186 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಬಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗ್ಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 555988089146 0574201001193

187 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಗಣಪತಿ ಎನ್ ಟಿ ನಂದ್ದತಳೆ ಆನಂದ್ಪುರ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 696576171081 0574201001193

188 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ದ್ಾನಶೋಖರಪಪ ಕ್ುಡಿಗರ ಆನಂದ್ಪುರ 100 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 284371607308 0574201001193

189 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಹಿರಣಣಪಪ ಎಸ್ ಟಿ ನಂದ್ದತಳೆ ಆನಂದ್ಪುರ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 506463730089 0574201001193

190 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರಘುಪತಿ ಎಸ್ ತುಮರಿ ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0180 820423692008 0574201001193

191 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸ ೋಮಪಪ ಹೆಚ್ ಎ ಅರಬಳಿಿ ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0180 255478316230 0574201001193

192 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸತಿೋಶ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ುದ್ರ ರು ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 652975500219 0574201001193

193 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರಾಜಪಪ ತೋಕ್ಲ ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 244912911149 0574201001193

194 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ನಾಗಪಪ ಬಿ ಕೆ ಬಿಚಚಗ ೋಡು ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0180 524289302959 0574201001193

195 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಟಿ ಕೆ ರಘುಪತಿ ತುಮರಿ ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0180 222644903985 0574201001193

196 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಮುಗಲ ೋಡಿ ಕ್ರ ರು ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0180 0574201001193

197 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಲ್ ಮಾಲವ ಕ್ಸಬಾ 165/4 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 423030263662 0574201001193

198 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮ ಎಮ್ ಟಿ ಮಾವಿನಸರ ಕ್ಸಬಾ 140/1 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 248107878255 0574201001193

199 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ವಿ ಹೆಚ್ ತಿೋರ್ಯ ಆವಿನಹಳಿಿ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 216978631720 0574201001193

200 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸಿೋತರಾಮ ಕೆ ಎಮ್ ತಿೋರ್ಯ ಆವಿನಹಳಿಿ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 296207221151 0574201001193

201 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಕೆ ಉದ್ಯ ಶಟಿಟ ತಿೋರ್ಯ ಆವಿನಹಳಿಿ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 987707273344 0574201001193

202 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಇ ವಿ ಮಾಲವ ಕ್ಸಬಾ 98/2, 97/2 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 860436195920 0574201001193

203 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಶ್ರೋಧರ್ ಭಟ್ ಬಿ ಆರ್ ಮಾಲವ ಕ್ಸಬಾ 167/4 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 527868466525 0574201001193

204 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಎಮ್ ವಿ ಗರಿೋಶ್ ಈಳಿ ಕ್ಸಬಾ 95 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 575347667988 0574201001193



205 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮಮದ್ ಗ್ೌಸ್ ಚಪಪಳಿ ಆವಿನಹಳಿಿ ಅ.ಸಂ. ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 875477264503 0574201001193

206 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಶಂಷ್ು ತಬರಜ್ ಎಸ್ ಗ್ಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ ಅ.ಸಂ. ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 292991202131 0574201001193

207 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮುರಳಿಧರ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ುಂಟಗ ೋಡು ಆವಿನಹಳಿಿ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 246366166628 0574201001193

208 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ವಿನಾಯಕ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಕ್ಲಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 629952515320 0574201001193

209 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಡಿ ರಾಮದ್ಾಸ ಹಳೆೋಇಕೆಕೋರಿ ಆವಿನಹಳಿಿ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 893095660149 0574201001193

210 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಪಾಂಡುರಂಗ ಟಿ ವಿ ಗ್ಾಂಧಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 186 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 226713672892 0574201001193

211 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸೌರಭ ಸಿ ಎಸ್ ಚಪಪಳಿ ಆವಿನಹಳಿಿ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 385842593396 0574201001193

212 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರಾಜು ಜ್ಜ ಪಟೆೋಲ್ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 137/1, 95/2 ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 450973828437 0574201001193

213 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮಂಜುನಾರ್ ವಿ ಕೆ ವರದ್ಾಮ ಲ ಆವಿನಹಳಿಿ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0360 787370879402 0574201001193

214 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಅಶಪಕ ಅಹಮಮದ್ ಬಾರಹಮಣ ಚತರಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ 32 ಅ.ಸಂ. ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 4 0.0720 262578074962 0574201001193

215 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಭಾರತಿ ಎಸ್ ಶಮಯ ಎಸ್.ಎನ್.ನಗರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 1 0.0180 373088546445 0574201001193

216 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಕ್ಲಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ ಪ ಜಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0800 267522659202 0574201001193

217 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಧಮಯಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಆವಿನಹಳಿಿ ಪ ಜಾ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 2 0.0800 938633685016 0574201001193

218 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರಾಮ
ಬಾರಹಮಣ 
ಇಳಕ್ಳಲ

ಬಾರಂಗ 37 ಪ ಪಂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆ 3 0.1215 581273274377 0574201001193

219 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಗಣಪತಿ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ಟಿಟನಹೆ ಳೆ ನಗರ 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0720 606855851245 10793100001080

220 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಯೋಗೋಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಡಿ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0720 748983115380 7622500100518601

221 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ವಿಷ್ುಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಗಣ್ಕ್ಲ್ ನಗರ 30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.0720 613705628831 0581101003654

222 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರಂಗ ಹಾಂಡ ಕ್ಟಿಟನಹೆ ಳೆ ನಗರ 119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.13 0.0720 838816698882 10793100001572

223 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರಾಜ್ೋಶ ಕೆ ಶಾಂತಪುರ ಕೆರಹಳಿಿ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0720 539248371047 3132500101265401

224 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮಂಜುನಾರ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0720 790945418785 3182500101468501

225 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸುರೋಶ್ ಅಮೃತ ಹುಂಚ 7\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0720 427148260509 3182500101214501

226 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸುನಿಲ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹೆ ನೆಿಬೈಲು ಹುಂಚ 101 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0720 466042374806 3182500101210701

227 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಹರಿಹರ ಅಡಿಗ ಹೆಚ್ ಹನಿಯಾ ಹುಂಚ 98\2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.0720 856342120115 10911101001389

228 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಪರಸಾದ್ ಆರ್ ಕ್ುಕೆ ಕೋಡುಅಗಸರ ಮನೆ ಹುಂಚ 0 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00 0.0810 486793017295 3132500101982001

229 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಓ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 32\5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0720 692505532066 4835101000845

230 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ವಿರೋಂದ್ರ ಮಸರ ರು ಕೆರಹಳಿಿ 81 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0360 973717726659 0534101017444

231 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಚದ್ಂಬರ ಓ ಹರತ್ಾಳು ಕೆರಹಳಿಿ 32/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0720 348839620393 3151101008267

232 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ಅಂಡಗದ ದ್ ರು ನಗರ 196 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1500 398339181508 1081101016337

233 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರವಿೋಂದ್ರ ಎನ್ ಎಸ್ ಹೆಬುಬರಳಿ ನಗರ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0720 822506862542 3132500100372001

234 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ಅರಮನೆಕೆ ಪಪ ನಗರ 227 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.0360 916209160201 10793101005604

235 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡ ನಂಜವಳಿಿ ಕೆರಹಳಿಿ 8\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.0720 200577780832 4835101000523

236 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ದ ಂಬಕೆ ಪಪ ಕೆರಹಳಿಿ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0720 347261279183 10658101023576

237 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡ ಎಮ್. ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0720 983496939691 0465101012754

238 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಹುಚಚನಾಯಕ ಮುಂಬಾರು ಕ್ಸಬಾ 20\1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0720 849481675801 1516101001812

239 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸಿೋತಮಮ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 297 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0360 908419360812 0441108006196

240 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸಂಗೋತ್ಾ ಕೆ ಎಲ್ ಮೋಲನ ಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0360 232131121604 3132500101830301

241 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಹಾಲಪಪ ಮೋಲನ ಸಂಪಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0360 629236465599 10658101007806

242 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸಿೋತಮಮ ನಾಗ ೋಡಿ ಕ್ಸಬಾ 181/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0720 425330628502 05051170001358

243 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಆರ್ ನವಿನ ಕ್ುಮಾರ ಯಳಗಲುಲ ಹುಂಚ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0360 744323077317 1516101008590

244 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಪರಕಾಶ ಕಾರಣಗರಿ ಹುಂಚ - ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00 0.0190 297555110683 3132500102173101

245 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ನಾಗರತಿ ಗುತಿುಯಡೆೋಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 55 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 4 0.1500 259662949199 057420100-1193

246 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಕರಣ್ ಸಿ ಹೆ ಸಅಗರಹಾರ ಮುತ ುರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 6 0.2400 677952732070 057410102-6937

247 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಪಣ್ಯಮಮ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 138 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 1.16 0.0720 960092369403

248 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಗಡಡಪಪಗ್ೌಡ ಮಲಲೋಸರ ಅಗರಹಾರ 86 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 1.20 0.0360 678611353781 2483261000232

249 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ವಿಜಯ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹಾಲೋಸರ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಿ 8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.07 0.0720 591630298024 2483261000232

250 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ವಿಠ ೋಬ ರಾವ್ ಎಮ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಿ 29.5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 1.39 0.0900 330450969832 2483261000232

251 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರಾಜ್ೋಂದ್ರ ರ್ೈ ಟಿ ಬ ೋಗ್ಾರಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 2.875 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.16 0.0720 474862753430 2483261000232

252 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ದ್ಬಬಣಗದಿ ಮುತ ುರು 270 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3 2.19 0.0540 210865015465 2483261000232

253 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮಂಜುನಾರ್ ಟಿ ಎನ್ ಶ್ರಗ್ಾರು ಅಗರಹಾರ 115 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.26 0.0360 725046307539 2483261000232

254 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಗುರುಮ ತಿಯ ಎಸ್ ವಿ ಹೆ ನೆಿೋಕೆರ ಮುತ ುರು 89 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 3.00 0.0720 268967477682 2483261000232

255 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕಾರ್ೋರಿ ಮಂಡಗದಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 0.0900 823545085413 2483261000232

256 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಕ್ೃಷಾಣಚಾರ್ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.26 0.0720 728551996758 2483261000232

257 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಅಪಿಯತ್ ಎ ಎಮ್ ಅಗಳಬಾಗಲು ಅಗರಹಾರ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.20 0.0360 706051210298 2483261000232

258 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3 5.23 0.0540 314542034297 2483261000232

259 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಯೋಗೋಂದ್ರ ಬಿ ಪಿ ಟೆಂಕ್ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 4.00 0.0720 437047173626 2483261000232

260 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಆದ್ಶಯ ಬಿ ರ್ೈ ಅಂದ್ಗರ ಮುತ ುರು 56 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3 2.15 0.0540 538677779087 2483261000232

261 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರಾಜಣಣ ಹೆಚ್ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 103 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 1.18 0.0360 795294902823 2483261000232

262 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮಾತ್ಾಯಂಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಆರಗ ಕ್ಸಬಾ 54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 7.01 0.0360 750747420876 2483261000232

263 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಗಂಗ್ಾರಾಮ ಎಮ್ ಎಸ್ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 54 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.34 0.0720 481045737760 2483261000232

264 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಯಶ ೋದ್ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 4.17 0.0360 708136510040 2483261000232

265 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ದ್ಾಸಣಣಗ್ೌಡ ಎಮ್ ಜ್ಜ ಕಾರ್ೋರಿ ಮಂಡಗದಿ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 1.06 0.0900 962285109145 2483261000232

266 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಪಿರೋತ ಹೆಚ್ ಕೆ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 6.14 0.0360 869617926563 2483261000232

267 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮುಕ್ಂದೋಶವರ ಕೆ ಟಿ ಕೆ ೋಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 1.01 0.0360 842159305162 2483261000232

268 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಪರಶಾಂತ್ ಎಮ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 1.12 0.0720 601811676555 2483261000232

269 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ದ್ದನೆೋಶ ಟಿ ಆರ್ ಅಕಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 0.12 0.0900 921186384741 2483261000232

270 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಆನಂದ್ ಶಟಿಟ ಗುತಿುಯಡೆೋಹಳಿಿ ಮಂಡಗದಿ 76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 1.00 0.0720 762539716503 2483261000232

271 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಿಮ ಮುಕುಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5 0.38 0.0900 898451515209 2483261000232

272 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಗರಿರಾಜ್ ಜ್ಜ ಕೆ ಹಿರೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.38 0.0720 2483261000232

273 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮಹೆೋಶವರಪಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪಗ್ೌಡ ದೋವಿಕೆ ಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 75/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.0720 946243424807

274 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹರಗಹಾಳ್ ಅಂಜನಾಪುರ 75/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.0360 915638347604

275 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ವಸಂತ ಎಮ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಬೈಲಪಪ ಚಕ್ಕಜ್ ೋಗಹಳಿಿ ಅಂಜನಾಪುರ 15/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.0360 480842584143

276 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮೃತಯಂಜಯ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಧಯ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 114/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.0360 471046865654

277 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಬಸವಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಳೆಯಪಪ ಈಸ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.0360 917888694148

278 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮನಿೋಷ್ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಯತಿಳಿಿ ಹುಣಸಕ್ಟೆಟ ಅಂಜನಾಪುರ 66/1ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.0360 703094128743

279 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಪ್ರೋಮ್ ಕ್ುಮಾರ ಟಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲಪಪ ಉಡುಗಣ್ ಉಡುಗಣ್ 211 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.0720 514874353600

280 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಕ್ಬೋಂದ್ರ ಜ್ಜ ಬಿನ್ ದ್ತುು ತಂದ ಮಾಯಪಪ ಗಬ ಬರು ಕ್ಸಬಾ 9999/ಜ್ಜಆರ್8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.0720 406249271303

281 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಭೋಮಣಣ ಅಮಟೆಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 129/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.0720 694308055947

282 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹರಗುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 125 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.0720 684443074598

283 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಲ ೋಹಿತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಂಗಪಪನಾಯುಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 62/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.0720 530997526447

284 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಜಯಪಪ ಡಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಅರಳೆೋಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 30/19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.0720 473076059502

285 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಬಳಕೆೋರಪಪ ಪಿ ಬಿನ್ ದ ಡಡಮನೆ ಮುಗಳಗರ ಹೆ ಸ ರು 221/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4 0.0720 960620200837

286 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಮಧುಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಮಾರವಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.0360 477065999126



287 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಂಡಿ ತರಲಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 112 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.0405 221577123236

288 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಗರಿೋಶಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ದ್ಾವುಜಾನಾಯಕ ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 28/9 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.0405 656810670432

289 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ಸುನಿೋಲ್ ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಹಿತುಲ ಅಂಜನಾಪುರ 165/4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.0405 983749675889

290 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪಪ ಮೋದ್ ರು ಹುಲಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 26/5 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 2 0.0810 824776322532

291 ಜ್ೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜ್ೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುು ಕ್ುಟುಂಬಗಳ ಖರಿೋದ್ದ ತ ೋಟಮಮ ಯಾನೆ ತ್ಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಕ್ಕಪಪ ಹಳಿಯ ರು ಕ್ಸಬಾ 188/59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3 0.0540 853158397079

292 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡವಿೋರಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 94 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.0170 680612066003 31762955953

293 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ K.M. ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮೋಲನಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.0076 736324659188 19002010030381

294 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ಬಿಕೆ ಕೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.0118 873214475338 845010110005207

295 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 126/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0160 239506710102 0561101010385

296 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿೋರೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.0156 679454021831 54045625816

297 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಅನುಪಿನಕ್ಟೆಟ ಕ್ಸಬಾ I 191 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0120 891488904415 0521101051661

298 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಲಲಪಪ ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 132/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.51 0.0102 730659374584 64142072160

299 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಅಲದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 34/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.0198 335408553220 0561101013373

300 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಮೋಲನಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 64/4 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.0040 754487599907 34557629920

301 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮೋಲನಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 64/3,127/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.0110 359727056086 518820889

302 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ಬಿಕೆ ಕೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.0114 644534131542 64142171808

303 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಯಶವಂತ K.N. ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 33123 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.51 0.0102 481773766363 520101018588146

304 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿೋಶ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 126/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0160 866763021325 7052500102256101

305 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹಾಲಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 127/2,118/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0160 614748434326 64019417609

306 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 75/4,177/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.83 0.0166 839819452368 320500101001391

307 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರುದ್ುರಮುನಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 131/,56/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.0176 668725406368 119401010011534

308 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಪ ಮೋಲನಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0160 923455363072 64149455635

309 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ K.B. ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆ ಮಮನಾಳು ಹೆ ಳಲ ರು I 116/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.0146 974315371198 320500101005256

310 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 146 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.0150 744618722015 10804100014446

311 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 52101108 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 539072720901 50376407299

312 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ದೋರ್ಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 43 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 586237046101 000600101066113

313 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 122/6,127/9,42/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.03 0.0200 657212613307 0561101012705

314 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿಕೆ ಕೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 32/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 510160277974 4083101002214

315 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾಲಂಗಮಮ ಕೆ ಂ ಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 29/1A,39/4 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 256084531002 0561101008992

316 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚನಿಬಸಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 181/2,126/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 856903415406 0561108017312

317 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಂದ್ದೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಿಕೆ ಕೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 16/1,24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 293304419275 845010110005248

318 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಶೋಕ್ರ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 133/3,134/1 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 264642596276 10804101003758

319 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 260194356394 64164815295

320 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹರಮಘಟಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 75177 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 839819452368 0561108020147

321 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗಪಪ ಬೋಡರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 80/2,45/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 457849284568 600101068992

322 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಮೊೋಹನ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 3/3,3/4 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 717246881409 129901010008031

323 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಶಟಿಟ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 26/3 ಸಾ,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 988868485473 052110155280

324 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಬಿನ್ ವಿಶವನಾರ್ ಮೋಲನಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 397705246432 64093959187

325 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸಪಪ K. ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 676897540411 19012010020380

326 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಏಕಾಂತಪಪಗ್ೌಡುರ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಕಾಯತಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಳಲ ರು I 33/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0140 475654825376 0561101012636

327 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಾದೋಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂಸಿ 12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.0076 513794794840 5852500100092201

328 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಬ ದ್ದಗರ ಹೆ ಳಲ ರು I 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 673428135117 64146793279

329 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಬ ದ್ದಗರ ಹೆ ಳಲ ರು I 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 205035763423 64146687284

330 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 8/2 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.0180 394827394563 4083101001129

331 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 8,9 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.0175 847705131523 4083101001128

332 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಸುತುುಕೆ ೋಟೆ ಹೆ ಳಲ ರು I 52 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0120 426081797532 30484973928

333 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾವಮಿ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 68 ST ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0140 749382990331 31764460853

334 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿದ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡ ಈರಪಪ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 39/5,39/2 ST,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.93 0.0185 946930188268 4083119000244

335 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಲಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ರ ಪಾಲನಾಯಕ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 8 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 721571830674 0521108050663

336 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸಕರಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಪ್ಪೋಮಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 17 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0160 887135218477 4083108000223

337 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಯಂಕಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ತುಕಾಯನಾಯಕ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 7/p2 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.91 0.0182 684689895037 32842619005

338 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಹುಣಸ ೋಡು ಹೆ ಳಲ ರು I 106 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.0174 328450343599 10624032848

339 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ೋಮಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ ಕ್ಲಾಲಪುರ ಹೆ ಳಲ ರು I 103 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 725813460497 59094822571

340 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ದೋಪಾಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಾಕಾಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 66,67 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 823876059509 32518328743

341 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಿೋಲಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗಪಪ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 126 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.0108 990134148952 10624034039

342 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗೋಮಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 37 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 616388863859 4083101000437

343 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಂದ್ದೋಶಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 101108 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.0158 479617061055 64012653916

344 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶಾಯಮನಾಯಕ ಬಳಲಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಳಲ ರು I 2 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.0058 242186487313 0561108016229

345 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ೋಮಾಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 103 SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.0200 725813460497 59094822571

346 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 79/4 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0160 248773626482 4083101001033

347 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ ಹೆ ಳೆಹನಸವಾಡಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 101,108,52 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.0154 920450256650 64011730336

348 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 84/1 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0160 592086151433 4083108002112

349 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಾಕ್ಷ್ಯಣ್ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಬಾಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 41/2 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.0106 665697222146 4083101001633

350 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸಕಾರಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೋಮಾಯನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 89/7 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0160 697292140352 32857031538

351 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶಾರದ್ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ನ ಯಾಯನಾಯಕ ಬಿೋರನಕೆರ ಹೆ ಳಲ ರು I 51 SC,ಮಹಿಳೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0160 799446524091 50353735736

352 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲ ೋಕೆೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಕ್ುಂಚೋನಹಳಿಿ ಹೆ ಳಲ ರು I 81 SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0160 268367469381 10804100014752

353 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆರಿಯಪ್ಪ ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಜಡೆ 58 - ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.0076 0725835587832 0580101008862

354 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸವಂತಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಕೆ ಕಮರೂರು ಜಡೆ 31/P2 - ಅಡಿಕೆ 1 1.72 0.0082 301777366695 0580101008686

355 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಗುಡೆಡ ೇಕೊಪ್ಪ ಕುಪ್ಪ ಗಡೆಡ 122/1 - ಅಡಿಕೆ 1 1.09 0.0131 971056606972 64124423259

356 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುಡೆಡ ೇಕೊಪ್ಪ ಕುಪ್ಪ ಗಡೆಡ 71,53/1,108/1 - ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.0065 872130825754 520101056327826

357 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಂದರಪ್ಪ ಕೊೇಡಿಕೊಪ್ಪ ಜಡೆ 76/1 - ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.0042 657633480468 64139088868

358 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಅಜಜ ಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಗವಾಡಿ ಕುಪ್ಪ ಗಡೆಡ 317/1,302/1,107/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.36 0.0272 803561246252 31977333154

359 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಡೆ ಜಡೆ 46/P4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.39 0.0167 328450550069 64199259007

360 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜಗೌಡ ತೆಲಗುುಂದ ಜಡೆ 28,250/P,69/1P1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.54 0.0185 333015759012 54059946775

361 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆ ಎಸ್ ಸಬ್ಬಾ ಭಟ್ ಇುಂಡಿೇಹಳಿ್ಳ ಉಳವಿ 58 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0400 487957136952 54027196489

362 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪಿ ಪ್ರ ಕಾಶಗೌಡ ಅುಂದವಳಿ್ಳ ಚಂದರ ಗುತಿ್ತ 329/P4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.15 0.0230 975114496120 64018205935

363 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿನಾಯಕರಾವ್ ಬ್ಬಪ್ಟ ಅಬಸಿ ಚಂದರ ಗುತಿ್ತ 24,30/2,42,43,44,45,46,47,52,

57,243
ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.0280 385557097510 54031978867

364 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹೆಚ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಳೆಕೊಪ್ಪ ಕುಪ್ಪ ಗಡೆಡ 8/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0140 293834681680 64116050896

365 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಟಿ ಚಂದರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಗೌಡ ತತಿ್ತರು ಆನವಟಿಿ 266/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.93 0.0186 614447160183 54031940527

366 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸವರ್ಣಮಮ ಕೊೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಆನವಟಿಿ 121,116 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.85 0.0121 549781577126 0062500101402101

367 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಡಿ ಸಿದದ ಲುಂಗೇಶ ನೇರಲಗಿ ಆನವಟಿಿ 12, 49/1, 53/1,121 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.0083 638022669226 0062500101402001

368 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹಬೇಬುಲ್ಲಾ  ಬ ಹೆಚ್ ಕಾತ್ತರು ಕುಪ್ಪ ಗಡೆಡ 9/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.53 0.0108 779828867475 7442500100731201



369 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕಾಾ ವಲ ಕಸಬ್ಬ 51/6 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.0090 953410946164 520101056349463

370 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕುಸಮಮಮ ಉದ್ರರ ಕಸಬ್ಬ 462/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0080 617701715299 520101056328385

371 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಲಾ ಕಾರ್ಜಣನಗೌಡ ಗುಡುಗಿನಕೊಪ್ಪ ಕುಪ್ಪ ಗಡೆಡ 22 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.15 0.0030 319754416160 520101056325092

372 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪ್ಪ ತಲ್ಲಾ ರು ಆನವಟಿಿ 164,190/1,200/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.82 0.0218 385019917480 4220101004380

373 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಂದ್ರೇಶ ತುಮರಿಕೊಪ್ಪ ಜಡೆ 100/2,10/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.48 0.0176 731392772773 0580101008388

374 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸರುಂದರ  ವಿ.ಎುಂ ಕೊೇಟೆಕೊಪ್ಪ ಆನವಟಿಿ 52/4,53 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.0112 519663623569 0580101009344

375 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಇುಂಧೂಧರಗೌಡ ಹೆಗ್ಗ ೇಡು ಉಳವಿ 9/1A ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.0172 586207732340 0573101035144

376 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸಾವಿತರ ಮಮ ನಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಬ 23/1B ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.26 0.0072 968333474523 0573101032133

377 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜುಂದರ  ಕೆ ಆರ್ ಕಂತನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಬ 58/1,4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.0090 533071874811 0573101014935

378 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಉಮೇಶ ಕೊಡಕಣಿ ಕಸಬ್ಬ 2/1A ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0240 0573101014765

379 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆ.ಎಸ್ ಮೃತಯ ುಂಜಯ ಹೆಗಡೆ ಕಂತನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಬ 2,52/1,58/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.0090 487881187276 0573101011186

380 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಎಸ್ ಬ ಬೆದವಟಿಿ ಕಸಬ್ಬ 68 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0080 917429187125 0573101034093

381 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗರ್ಪ್ತ್ತ ಚಿಕಾ ಶಕುನ ಕಸಬ್ಬ 13,16 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0045 707011247376 0573101037208

382 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿೇರಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಿರಿಯಾವಲ ಕಸಬ್ಬ 10/P ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 457985772880 0573101021872

383 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಂದ್ರೇಶ ತತಿ್ತರು ಆನವಟಿಿ 435/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.0047 815814951673 10835101042298

384 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನೇಸರಗೌಡ ತತಿ್ತರು ಆನವಟಿಿ 3/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0126 922632127187 10835101010721

385 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹೊಳೆಯಪ್ಪ ಚಿಕಾ  ಇಡಗ್ೇಡು ಆನವಟಿಿ 45 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.0058 409335979076 10835100002771

386 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರುದರ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಂಪ್ಗ್ೇಡು ಕುಪ್ಪ ಗಡೆಡ 129/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.0072 717766529795 10969101028854

387 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕರಿಯಪ್ಪ ತ್ಯಯ ವಗ್ೇಡು ಕಸಬ್ಬ 53/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.0078 758274532212 10827100004515

388 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವ ರಪ್ಪ ತ್ಯಯ ವಗ್ೇಡು ಕಸಬ್ಬ 53/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.0040 263070113089 10827100004512

389 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜಹೆಗಡೆ ಕಂತನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಬ 53 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.0100 435269073992 10827100004395

390 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸವರಾಜಗೌಡ ಹಿರಕಲಗ್ೇಡು ಚಂದರ ಗುತಿ್ತ 24/2A, 18/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.50 0.0300 675262973007 10634100000546

391 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪ್ರ ಭಾಕರ ಅಬಸಿ ಚಂದರ ಗುತಿ್ತ 17/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.0080 678043848317 10654101020056

392 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರ ಕಾಶ ಬ ಸಾಗದ್ದದ ಉಳವಿ 21,5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.16 0.0232 287960863673 121401010007661

393 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಳಿ್ಳ ರಿ ತ್ತಮಮ ಪ್ಪ ಮಳಲಗದ್ದದ ಉಳವಿ 84,102 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.0092 998147531997 121401010004113

394 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಅಶೇಕ ಡಿ ಸಿ ಕೊರಕೊೇಡು ಕುಪ್ಪ ಗಡೆಡ 32/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.0172 686808021451 132701231001470

395 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘವುಂದರ  ಡಿ ಸಿ ಕೊರಕೊೇಡು ಕುಪ್ಪ ಗಡೆಡ 32/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.0172 543175451737 109101010023470

396 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಎನ್ ಪಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ನಿಟಿ್ ಕ್ಕಾ ಕುಪ್ಪ ಗಡೆಡ 38/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0185 286353419856 132701010002562

397 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬೆನಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಗಳಲೆ ಉಳವಿ 7/P4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.0100 670231088525 19042200053730

398 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬ ರಾರ್ಜ ಕಡಸೂರು ಚಂದರ ಗುತಿ್ತ 115/2A ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.0180 595298901014 19042200046810

399 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಣುಕಮಮ ನಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಬ 39/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.14 0.0028 594092854359 19042250006034

400 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಮಮ  ಯಾನೆ ಧಮಣಮಮ ನಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಬ 40/1,34/P4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.0090 302259488825 19042200005430

401 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಜೆ ವಿ ಕುಮಾರ್ ಜಂಬೇಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಬ 49/P ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.15 0.0030 877563503392 19042200100980

402 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸಪ್ಪ ಅುಂಕರವಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಬ 23/P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0080 525326856449 19042200073064

403 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಿ್ ಪ್ಪ ಯಲವಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಬ 109 - ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 352202022285 0573101015090

404 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆ ಜಿ ಗರ್ಪ್ತ್ತ ಬೆದವಟಿಿ ಕಸಬ್ಬ 20/1B - ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.0086 548605718039 54031942659

405 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹನುಮಂತಮಮ ಬಳವಾಣಿ ಕಸಬ್ಬ 26/P6 - ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 869534681432 0573101032303

406 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸರಶಪ್ಪ ಬಳವಾಣಿ ಕಸಬ್ಬ 97/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.22 0.0200 372457583951 0573101025358

407 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಹೆಚ್ ವಿ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0120 606718161553, 57110101-0152

408 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿಳುರ್ ಕ್ಸಬಾ 130,131 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0080 409457635416, 180010100-7776

409 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಪಪಗ್ೌಡ ಇ ಆರ್ ಮುಕುಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 18,83 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0072 830214984482, 13820101000-4625

410 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿ ಎನ್ ಬಿಳುರ್ ಹರಿಹರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0080 779416790411, 05711010-23072

411 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಅನಿಪಪಣಯ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 184/2,120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.0132 970485741699, 539010100-0131

412 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಜ್ಜ ಸಿ ಮಿಟುಲಗ ೋಡು,ಸಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 17/20,156/2,40/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.0092 987580121074, 02170010100-4649

413 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಠಲನಾಯಕ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41,169 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0090 653874582133, 1908220017-1559

414 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಿಷ್ಟಪಪ ಕೆ ವಿ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 0.47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0094 485046825289, 1908220019-9602

415 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸುದೋವ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41,42,169/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0076 320072510698, 1908220023-5751

416 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಅಶ ೋಕ್ ಭಟ್ ಟಿ ಮೋಲನ ಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0120 887695164419, 057110101-4737

417 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 60,62,92 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.0152 596339918716, 057110803-1951

418 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಧನಂಜಯ ಹೆಚ್ ಕೆ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 50,51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0064 580372269339, 52010122478-0340

419 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಎಮ್ ಯಡಗುಡೆಡೋ ಕ್ಸಬಾ 105,106 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.0128 621660426009, 057110101-3864

420 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷ್ಪಪಗ್ೌಡ ಕಾಳಮಮನಗುಡಿ ಕ್ಸಬಾ 41 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0080 89210004683, 52010107140-5040

421 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜ್ೋಂದ್ರ ರ್ೈ ಟಿ ಯಡಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 5/8,3/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0088 474862753430, 6402683-8072

422 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಸಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 125,126,103,94 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0096 612885529619, 1079210101-0183

423 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಬುಕಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0076 936525261879, 057110102-3313

424 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸುದೋವ ಭಟ್ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 47,48 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0116 255498228884, 00180010100-2767

425 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಸುಳುಗ್ಾರು ಕ್ಸಬಾ 68/3,68/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0068 891354932467, 10230101100-1529

426 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುನಾರ್ ಮ ತಿಯ ಡಿ ವಿ ಕೆ ಳಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 17.Mär ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.0054 752507478396, 762250010087-2401

427 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಹುತುಳಿಿ ಅಗರಹಾರ 5/1,5/2,53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.0052 881907693793, 318250010106-8201

428 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗ್ಾಜುಯನ ಬಿ ವಿ ಕ್ರಡಿಗ ಅಗರಹಾರ 95 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0150 35066644544, 056210101-0209

429 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಎನ್ ಜ್ ನಂದ್ದಗ ೋಡು ಅಗರಹಾರ 18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0100 381768423262 52010107139-2821

430 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಘುನಾರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿಳುರ್ ಅಗರಹಾರ 21.Jun ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0084 428955916696, 1084410100-7471

431 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿ ಎಲ್ ಬ ೋಗ್ಾರಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 41/8,41/5,39/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.0118 629411143148, 52010122478-1894

432 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆ ಎಂ ಕೆ ೋಣಂದ್ ರು ಅಗರಹಾರ 197/6,208/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.0244 803132009974, 14560101100-2644

433 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಹಾಬಲ ಮಯಯ ಎ ಮರಗಳಲ ಅಗರಹಾರ 8,72 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.71 0.0342 649374948608, 52010107137-6298

434 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಕೆ ಜ್ಜ ಕೆ ೋಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 78/2,78/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0150 570272507387, 057110101-2372

435 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಧಾಕ್ರ ರ್ೈ ಕೆ ನೆೋರಲಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0058 750942542477 10792100000-698

436 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಜ್ ಮಿಟುಲಗ ಡು ಕ್ಸಬಾ 36,159 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.0082 641640789307, 36484118-255

437 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಯು ಜ್ಜ ನೆರಟ ರು ಕ್ಸಬಾ 162/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0080 615400533733, 1908220023-7287

438 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಯಶ ೋದ್ ಗ ೋಪಾಲ್ ಹೆಚ್ ಹೆರಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 80,86 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.0094 903324010811, 5404968-6717

439 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗಣೆೋಶ ಶಟಿಟ ಟಿ ವಿ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 16/4, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.0084 555155437764 057110102-9325

440 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಉಪ್ೋಂದ್ರ ಟಿ ಎನ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
119/1,119/2,119/3,112/1

,48
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.0058 460737406830 52010122480-0971

441 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗ ೋಪಾಲಶಟಿಟಗ್ಾರ ಕ್ಬಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ 3,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.0143 519334207972 02170010100-1033

442 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹ ವಪಪಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಟಿ ಹೆರಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 78/1,11/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0176 397793862885, 1908221005-3916

443 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಜಗನಾಿರ್ ಎಮ್ ಟಿ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35,38 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0186 726710986798, 13820101000-4010

444 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗಪಪಗ್ೌಡ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಬಾಳೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 75/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0184 606586104457, 072250010083-3101

445 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆರಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ
116/30,116/40,125/2,13

p
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0104 699584347721 54049683749

446 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷಾದ್ದರ ಬಿ ವಿ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 110 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0160 788426842880, 762250010117-4701

447 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರತಿಮಮ ಹೆರಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 113,117/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0196 396720130276, 3736327-2978

448 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಎಸ್ ಕಮಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 29,14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.0194 582386976239 05711010-33431



449 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ತಿಮಮಪಪ ವಿ ಎಸ್ ಕಾಳಮಮನಗುಡಿ ಕ್ಸಬಾ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.0168 503453967860, 560371000393-820

450 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಅಪಪಣಣಗ್ೌಡ ಬೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ
36/1,35/3,35/1,32/3,32/4

,32/6,32/1,26/1,
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0176 322555027493, 52010122490-0036

451 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಸನಿ ಬಿ ವಿ ಕಮಮನೆ,ತಂಗನಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬಾ 29,30,61/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0186 733874592208 19082200-240851

452 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲೋಲಾವತಿ ಟೆಂಕ್ಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.0186 542611415686, 762250010137-5201

453 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪಗ್ೌಡ ಎಮ್ ಟಿ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 38,39 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0188 769355484411, 762250010033-1901

454 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮುಕ್ುಂದೋಶವರ ಕೆ ಟಿ ಕೆ ೋಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 75/3,75/1,83/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.0170 842159305162, 5404968-0056

455 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗಡಡಪಪಗ್ೌಡ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಮುಳುಬಾಗಲು ಕ್ಸಬಾ 67/4,74,67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0150 335258271333, 1908220017-8923

456 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಾಸಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ಟಿ ಅರಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 110,46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.61 0.0190 425260193356, 00180010101-2635

457 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಕೆ ಎ ಮೋಲನ ಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 65,67 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.0220 362613104868, 00180010101-2187

458 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲಂಗಮಮ ನೆೋರಲಮನೆ ಕ್ಸಬಾ 66,57/1,54/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0230 859351324154, 1079210000-1242

459 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಮಿತರ ಭಟ್ ಟಿ ಮೋಲನಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.0230 645383145189 05711010-16327

460 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಾಟಿಯಸ್ ಜ್ ಎಫ್ ಬಿ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 207 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0240 786662820345 190822100-48965

461 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಎನ್ ಕ್ಡೆೋಗದಿ ಕ್ಸಬಾ 62 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0240 47133732-2989 571101032460

462 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜಪಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ಸಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0250 327747772797, 762250010120-8601

463 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣನಾಯಕ ಕೆ ಳಿಗಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 15,23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0260 420408369817 64002371669

464 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರತ್ಾಿಕ್ರ ಬಿ ಜ್ಜ ಬಿೋಸು ಕ್ಸಬಾ 10,15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.0360 66859301-5285 52010107139-0320

465 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಭಾ ಎಂ ಎಸ್ ಆರಗ ಕ್ಸಬಾ 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.97 0.0394 741311153909 01/007047

466 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಭಟಟ ಜ್ಜ ಎಸ್ ಕ್ಬಸ ಕ್ಸಬಾ 59/2,44/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.10 0.0400 488109649568, 152810100-0313

467 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಸಿ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 21/1ಬ,18,106 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 7.00 0.0400 458174438828, 1084410000-912

468 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಇಜ್ಜದ ೋರ್ ರಾಬಟ್ಯ ಮಾಟಿಯಸ್ ಹುಣಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 205 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.40 0.0400 7141 7839 9338 54032291-900

469 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜಶೋಖರ ಹೆಚ್ ಮೋಲನ ಕ್ುರುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5,8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.0166 468553798338, 5403229-8054

470 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ುಮದ್ವತಿ ಗುಡೆಡೋಕೆ ಪಪ ಅಗರಹಾರ 93 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0144 588451126164, 52010107139-1025

471 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿೋಶ ಡಿ ಆರ್ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 4/3,57 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.0090 345492390781 056210100-7916

472 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಇಂದ್ರಮಮ (GPA ಗರಿೋಶ ಡಿ ಆರ್) ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 56,2/2,4/1,4/2,176,59/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.0196 964557206209 056210100-7916

473 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಮನಾಭ ಎಸ್ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 63,64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.0218 992203235393, 056210100-0121

474 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಶವನಾರ್ ಡಿ ಪಿ ದೋಮಾಲಪುರ ಅಗರಹಾರ 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0400 372655638252 05621010-10305

475 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಕಾಶ್ ಟಿ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 25107 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0400 468370667900, 52010122472-1174

476 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಭದ್ರಪಪ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.0098 575874133408.. 64007566733

477 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 30/1,32 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.0066 230457328788.. 64041933501

478 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ತೋಜಪಪ ಎ ಜ್ಜ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 36/1,37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.0100 747520778234.. 05711010-28793

479 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಎ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 30/1,27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0068 572617855394.. 64054161174

480 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಶೋಷ್ಗರಿಯಪಪ ಪಿ ತಿೋರ್ಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 126,8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0400 260724182065 19082200-161594

481 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಯೋಗಮಮ ಆಲಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.0078 790229836819 64044461624

482 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ಎಸ್ ಆರ್ ಭಾರತಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 78 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0076 293762490252.. 057110101-1340

483 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪದ್ಾಮವತಿ ಯಡೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 100 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.0108 05711010-32779

484 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸವರಾಜ ಮುಂಡುವಳಿಿ ಮುತ ುರು 236/P1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 2.36 0.0232 291310700316.. 407250010050-3400

485 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಂಗ್ಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 441/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0200 220537165529 7042500101215001

486 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಿಪಪ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0248 358414523949 7042500102197301

487 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಯಲಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಣಯಪಪ ಕೆಂಚಗ ಂಡನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 19/74 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.0180 212208208308 0575108025878

488 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಸಂಕಾಲಪುರ ಹೆ ಸ ರು 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0160 624990369627 0575101025791

489 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ಸಂಕಾಲಪುರ ಹೆ ಸ ರು 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0160 943912464368 0575108026056

490 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಪಪ ಹಿತುಲ ಅಂಜನಾಪುರ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.0174 349895401155 8857101000037

491 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಲಲಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಪ ಮುಗಳಿಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.0034 994819211585 3758101003349

492 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ದ್ಾರಮಪಪ ಮುತಿುಗ ಉಡುಗಣ್ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0381 410539285904 3758101000983

493 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿಧಾಯದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 456/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.0185 362297355396 1662101002036

494 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕೆ ೋಮಲಮಮ ಕೆ ಂ ವಿಧಾಯದ್ರಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 499 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0131 539037842636 1662101002152

495 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕಾತ್ಾಯಯನಮಮ ಕೆ ಂ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 455 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.0185 936009651860 1662101003241

496 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲ ೋಹಿತ ಬಿನ್ ವಿಧಾಯಧರಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 19/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.74 0.0185 646853585271 1662101004140

497 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ವಿಧಾಯಧರಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 19/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.74 0.0185 858180987664 1662101004741

498 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರಾಜ್ೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ವಿಧಾಯಧರಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 19/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.75 0.0185 228378802668 1662101004133

499 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಉಳವಿ ರೋವಣಪಪ ಸಾಲ ರು ಅಂಜನಾಪುರ 76/5 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0200 795438108937 1662101004489

500 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ
ದ್ದವಾಕ್ರ್ ರಾವ್ ಶಾಯನಭ ೋಗ ಬಿನ್ 

ದ್ತ್ಾುತರೋಯರಾವ್
ಮುತಿುಗ ಉಡುಗಣ್ 135/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.0120 459801708577 1502101003634

501 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸುರೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡಪಪ ನಾಗಹಳಿಿ ಉಡುಗಣ್ 62/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0120 810127300285 ಸಿ-4663

502 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿದ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿದ್ಿಲಂಗಪಪ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 59/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0200 750455930116 10803101020533

503 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸತಿೋಶ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಮುಗಳಿಕೆ ಪಪ ಉಡುಗಣ್ 11/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.0120 634990496493 10805101011669

504 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿೋರಭದ್ರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಯಯ ಗಬ ಬರು ಕ್ಸಬಾ 124/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0240 277415938389 150901011002938

505 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ರವಿ ಪಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಯಯ ಗಬ ಬರು ಕ್ಸಬಾ 124/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.0109 756079287994 19162200112308

506 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಮಂಜುಳ್ಾ ಎಂ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಕೆ.ಬಿ ಬಗನಕ್ಟೆಟ ಹೆ ಸ ರು 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.0120 387055301956 01521100013072

507 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರೋಶಪಪ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 62/3ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.0154 550927236353 10803101001538

508 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ವಿೋರೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪಪ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 12/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.0192 660236705193 10803101001547

509 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಬಿನ್ ಈಶವರಪಪ ಕ್ಲಮನೆ ಅಂಜನಾಪುರ 109/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0200 955630880438 19192250013477

510 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಗುಳೆೋದ್ಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 132 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0134 613409691877 10803100004225

511 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಲ ೋಕಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಮುದ್ಿನಹಳಿಿ ಹೆ ಸ ರು 55/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0200 780566077884 54041125307

512 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕಾಂತೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ ೋಕಾಯನಾಯಕ ವಡೆಯರಪುರ ಹೆ ಸ ರು 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.42 0.0200 221058985105 917010076397383

513 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಬಸವರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ವಾನಂದ್ನಾಯಕ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸ ರು 57/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0200 695121377694 20168382319

514 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಹಾರ ೋಗ ಪಪ ಅಂಜನಾಪುರ 8/1ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.0200 802587714129 10635100001916

515 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಗರಿಜಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ಾರನಾಯಕ ವಡೆಯರಪುರ ಹೆ ಸ ರು 5/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0160 475728440260 54041124766

516 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಈರಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸ ಯಾಯನಾಯಕ ನಳಿಿನಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರು 12/26ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0200 692845185288 7042500101984401

517 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸರ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆಂಡಿ ತರಲಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 112 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0240 221577123236 7042500101433801

518 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಕ್ದ್ರರ್ೋಲು ಬಿನ್ ಆಂಡಿ ತರಲಘಟಟ ಅಂಜನಾಪುರ 123 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0160 370678553168 10635100002745

519 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಟೆ ೋಗ್ಾಯನಾಯಕ ಬಳ ರು ಹೆ ಸ ರು 63 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.0146 262466202694 0575101021969

520 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಸಿೋತ್ಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಳ ರು ಹೆ ಸ ರು 102 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0280 690552642599 0575101022396

521 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಚನಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.0086 284098500356 3758101002201

522 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಹಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಯಪಪ ತ್ಾಳಗುಂದ್ ತ್ಾಳಗುಂದ್ 45/3 0.80 0.0160 507425444358 01531100001300

523 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಈಶವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರೋಖಾಯನಾಯಕ ಬಳ ರು ಹೆ ಸ ರು 136/9 1.00 0.0200 150901011004525

524 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಿಣ್ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಈಶವರನಾಯಕ ಬಳ ರು ಹೆ ಸ ರು 136/2 2.00 0.0200 150901011003468

525 ರೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಳ ರು ಹೆ ಸ ರು 11 2.69 0.0350 7042500102817701



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರ
ಮ/ಚಟುವಟಿಕೆ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

1 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸ÀÆUÀgÀ¥Àà vÀA/ £ÁUÀ¥Àà 91/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.40 8000.00 4503 3936 3510 198001297731
2 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸ÀtÚ vÁAiÀÄ¥Àà vÀA/ GµÀ¥Àà 148/1 ¥À. eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 8000.00 3849 1618 0750 37967510601
3 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA/ ¨Á®¥Àà 336/* ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.40 8000.00 5127 2545 5175 62411655019
4 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ²ªÀPÁAvÀªÀÄä UÀA/ £ÁUÀ¥À̧ËgÁµÀÖç ºÀ½î 58/* ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 0.40 8000.00 8772 0021 8258 11152100000546
5 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄ®ètÚUËqÀ vÀA/ UÀÄgÀtÚUËqÀ 28/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.20 24000.00 5960 4599 1825 62460174573
6 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ 169/* ¸ÁªÀiÁ£Àå »gÉÃPÁ¬Ä 0.40 8000.00 3706 5187 6936 11151100002307
7 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸Á§tÚ vÀA/ ¤AUÀ¥Àà 201/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ºÁUÀ®PÁ¬Ä 0.40 8000.00 3716 3684 0568 880301000001062
8 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ©üÃªÀÄgÀxÀ vÀA/ §¸À¥Àà 222/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 8000.00 5026 7380 4903 11151100001082
9 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ PÀAqÀ¥Àà 57/3 ¥À. eÁw FgÀÄ½î 0.40 8000.00 7568 1215 4596 7110110009075

10 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸ÀtÚ ¸Á§tÚ vÀA/ ªÀiÁxÁðAqÀ¥Àà AiÀÄqÀØ½î 45/1 ¥À. eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 8000.00 3449 0227 3168 8532500100618400

11 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÉAPÀlgÉrØ vÀA/ §¸ÀgÉrØ C£À¥ÀÆgÀ 96/* ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.80 16000.00 8158 4902 3628 30293747328
12 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw PÁAvÀªÀÄä UÀA/ ²ªÀ¥Àà 393/2 ¥À. eÁw ¨ÉAqÉ 0.40 8000.00 8929 3702 2181 880301000005450

13 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ £ÁgÁAiÀÄt vÀA/ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà 
gÁoÉÆÃqÀ

420/8 ¥À. eÁw ¨ÉAqÉ 0.40 8000.00 4676 7113 6883 32464229559

14 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀA/ wªÀÄ¥Àà 109/1 ¥À. ¥ÀAUÀqÀ FgÀÄ½î 0.40 8000.00 9829 5702 5508 13122250010820
15 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ºÉÃªÀiÁgÉrØ vÀA/ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀàUÀÄAd£ÀÆgÀÄ 103/2 ¥À. eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 8000.00 3626 5480 6180 13022200069050
16 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ oÁuÁUÀÄA¢ AiÀiÁzÀVj 401/1 ¥À. ¥ÀAUÀqÀ FgÀÄ½î 0.40 8000.00 5058 0120 4671 8532500100415600
17 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà vÀA/ £ÀgÀ¸À¥Àà 504./505,506F ¥À. eÁw »gÉÃPÁ¬Ä 0.40 8000.00 5900 3716 5742 35123438898
18 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ QµÀÖ¥Àà vÀA/ £ÁUÀ¥Àà PÀÆ¸Á 68/E ¥À. eÁw FgÀÄ½î 0.80 16000.00 5716 6580 3964 11043101026500
19 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ d¯Á®¥Àà vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ aAvÀ£À¥À°è 250/1-D ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 0.40 8000.00 3982 8734 2646 32240272326
20 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄ®Ì¥Àà vÀA/ ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà ¥sÀ¸À¥ÀÆ¯ï 117/C & 117/D ¥À. eÁw mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 0.40 8000.00 3266 3439 7613 915010056802607
21 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ £ÀgÀ¹AºÀ vÀA/ zÀÄUÀð¥Àà PÁQ 423/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.80 16000.00 6866 4943 0135 128001011001691
22 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA/ ¨sÀAqÉ¥Àà 116/1/C ¥À. eÁw FgÀÄ½î 0.40 8000.00 4077 7261 3677 128001231006901
23 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸Áé«Ä vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ 65/D ¥À. eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 8000.00 3543 7945 6289 128001010006286

24 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¤AUÀtÚ vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà 
PÉÆÃªÀiÁgÀ

156/* FgÀÄ½î 0.40 8000.00 9939 5434 4296 128001011001716

25 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸Á§gÉrØ vÀA/ D±À¥Àà £ÁZÀªÁgÀ 228/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.40 8000.00 3787 3983 3649 774302010004103
26 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ D±À¥Àà vÀA/ vÁAiÀÄ¥Àà 396/3 ¥À. eÁw FgÀÄ½î 0.60 12000.00 6870 0722 2659 880340000000253
27 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄgÉ¥Àà vÀA/ £ÀgÀ¸À¥Àà 136/D ¥À. eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.60 12000.00 7492 2443 1692 880340000000241
28 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ºÀtªÀÄAw UÀA/ ©üÃªÀÄgÁAiÀPÁ¼À¨É¼ÀUÀÄA¢ 47/* FgÀÄ½î 0.80 16000.00 8138 0092 2280 60159656689
29 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ®ZÀªÀÄªÀÄä UÀA/ ¤AUÀ¥Àà UÀËqÀUÉÃgÁ 307/2 ¥À. eÁw PÀ®èAUÀr 0.40 8000.00 4750 5974 7499 11152101027226
30 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ºÀtäAvÀ vÀA/ ©üÃªÀÄ¥Àà 430/¥ÉÆÃ1/3 ¥À. eÁw mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 0.40 8000.00 7058 6112 3310 014501005138
31 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ CAd¥Àà vÀA/ wªÀÄäAiÀÄå ªÀqÀØg 145/EF.G ¥À. eÁw mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 0.40 8000.00 6273 5803 5325 014501005117
32 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ §£Àß¥Àà vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà 454/* ¥À. eÁw mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 0.40 8000.00 3199 2140 5524 014501005135
33 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ AiÀÄ®è¥Àà vÀA/ ©üÃªÀÄ±À¥Àà 430/1 ¥À. eÁw mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 0.40 8000.00 4212 7697 0293 014501005116
34 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸Á§tÚ vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà 76/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.80 8000.00 9172 4964 9911 11152101017812
35 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ®QëöäÃ UÀA/ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥À 132/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.60 6000.00 3281 4881 6672 42740100000662
36 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ¥sÁwªÀiÁ UÀA/ CPÀâgÀ¸Á§ UËqÀUÉÃgÁ 306/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.60 6000.00 9230 8722 9956 11152101049626
37 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ZÀAzÁæªÀÄ vÀA/ £ÀgÀ¹AUÀ¥Àà §½ZÀPÀæ 554/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.80 8000.00 3215 2131 1843 128001011001649
38 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw PÀªÀiÁ®zÉÃ« UÀA/ ¸ÀÆUÀ¥ WÀ£À¥ÀÆgÀ 105/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.80 12800.00 6542 2830 2026 13022200048668
39 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ gÁWÀªÁAPÀ vÀA/ ªÀÄ®ètÚ 224/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.40 4000.00 2818 7874 0649 31896040588

40 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸ÀAvÉÆÃµÀ PÀÄªÀiÁgÀ vÀA/ 
ªÀÄ®ètÚ

107/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.40 4000.00 7495 5567 1312 8532500101175500

41 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸ÁAiÀÄgÉrØ vÀA/ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ a£ÁßPÁgÀ 256/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.40 4000.00 2826 3912 2945 1312200025230
42 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ²ªÀ¥Àà vÀA/ ¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà 254/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 1.00 10000.00 5480 3576 8455 911010046752695
43 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw PÀ«vÁ UÀA/ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ 255/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.90 9000.00 8459 7170 4421 62232623634
44 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ CAd®¥Àà vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ §zÉÝÃ¥À°è 561/C ¥À. eÁw ZÉAqÀÆ ºÀÆ 1.20 12,000.00 9883 1506 9827 11140836420
45 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ gÁZÀ¥Àà vÀA/ gÁAiÀÄ¥Àà zÀ¸ÁÛgÁ¨Ázï 25/1 & 23/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.80 12800.00 7047 0041 4384 13022200060413
46 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀA/ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå ªÉÄÊ¯Á¥ÀÄgÀ 29/F ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.38 3800.00 2971 4563 0577 62275391113
47 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA/ §¸ÀªÀgÁd Dgï. ºÉÆÃ¸À½î 39/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.80 8000.00 8747 2471 7302 62316685305
48 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ ºÉÆ£ÀßPÉgÀ¥Àà ªÉÄÊ¯Á¥ÀÆgÀ 30/*/1 ¥À. eÁw ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.80 8000.00 7415 9897 9038 911010061176050
49 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ZÀAzÀªÀÄä UÀA/ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄgÀUÉÆÃ¼À 578/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.40 4000.00 9652 8224 0320 11045131001811
50 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉÆtUÉÃgÁ 75/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.40 4000.00 9715 1976 7474 198001018556
51 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀA/ §¸ÀtÚ ºÉÆtUÉÃgÁ 311/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.30 3000.00 4505 4170 2838 42740100002556
52 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ w¥ÀàgÉrØ vÀA/ §¸ÀgÉrØ PÀlV±Á¥ÀÆgÀ 119/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 1.00 10000.00 5823 2013 9957 42740100002705
53 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ °AUÀ¥Àà vÀA/ AiÀÄAPÀ¥Àà C°è¥ÀÆgÀ 14/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.82 8200.00 9414 8944 1616 62467563700
54 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ FgÀ¥Àà vÀA/ ¸Á§tÚ AiÀÄqÀØ½î 381/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 0.40 6400.00 6310 4001 6293 520291004118958
55 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ wªÀÄä¥Àà vÀA/ ¨Á®¥Àà AiÀÄ®¸ÀwÛ 163/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 30600.00 7253 7695 0389 880301000009132

56 NHM ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃªÀÄw ºÉÊªÀiÁªÀw UÀA/ 
aAvÁ®gÉrØ

424/2/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.60 16320.00 3594 6441 3092 13022200062417

57 NHM ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ aAvÁ®gÉrØ vÀA/ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ 412/C, 413, 414 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.80 18350.00 9554 0152 9581 13022200054740
58 NHM ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ £ÀgÉÃAzÀæ vÀA/ PÁ¼À¥Àà UÀÄAd£ÀÆgÀ 88/1D & 89/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.60 16320.00 4344 8289 9308 6171286773
59 NHM ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ FgÀ¥Àà vÀA/ ¹zÀÝgÉrØ PÀAzÀPÀÆgÀ 55/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.60 16320.00 3852 0215 6292 9888000100019360
60 NHM ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃªÀÄw ªÀgÀ®QëöäÃ UÀA/ FgÀtÚ UÀÄgÀÄ«ÄlPÀ¯ï 84/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.6 16320.00 7177 1271 7009 50100120906249

61 NHM ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ dUÀ£ÁßxÀgÉrØ vÀA/ 
£ÁgÀAiÀÄtgÉrØ 

aAvÀ£À¥À½î 152/E ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.00 20400.00 2428 6743 8741 13022200043900

62 NHM ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ PÉ. ºÉÆÃ¸À½î 18/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.00 20400.00 8432 1920 1108 31261426430
63 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ £ÁUÀtÚ vÀA/ F±ÀégÀ¥Àà ªÉÆl£À½î 719/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 30600.00 4141 2352 0130 11043101054707
64 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ gÀAUÀ£ÁxÀ vÀA/ ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Àà ªÀPÀð£À½î AiÀiÁzÀVj 161/C & 161/G ¨Á¼É 1.00 30600.00 3172 1761 1775 3916758850
65 NHM ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ gÁZÀtÚUËqÀ vÀA/ ¹zÀÝtÚUËqÀ ¸ÀAUÀªÁgÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 74/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20,000.00 5901 8636 9127 80301000004528
66 NHM ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃªÀÄw ªÀÄuÉªÀÄä UÀA/ §¸ÀªÀgÁd UË ªÀiÁzÁégÀ §½ZÀPÀæ 350/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 20,000.00 2842 9481 6634 128001011002487
67 NHM ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ gÁªÀÄÄ vÀA/ RÄ¨Áå ºÉÆgÀÄAZÁ 103/C & 103/D ¥À. eÁw zÁ½A¨É 1.60 20352.00 8425 7801 6157 11099100008286
68 NHM ¥ÁåPÀºË¸ï ²æÃ §£ÀzÀ¥Àà vÀA/ ¹zÀÝ¥Àà ZÁªÀÄ£À½î 169/3 & 169/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 200000.00 9404 1237 8722 641386459948

69 NHM ¥ÁåPÀºË¸ï ²æÃ CgÀ«AzÀ vÀA/ «zÁåzÀgÀ 
UÀÄgÀÄf

PÉ. ºÉÆ¸À½î 3/C ¥À. eÁw 1.23 200000.00 4272 7743 9225 718402010002827

70 NHM vÀ¼ÀÄîªÀ UÁr ²æÃ ¸ÀtÚ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/ §ÄqÀØuÁÚ PÀÆqÀÆègÀÄ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ _ vÀ¼ÀÄîªÀ UÁr _ 15000.00 8076 9181 9367 128001011004075

71 NHM ¥ÁåPÀºË¸ï ²æÃªÀÄw vÁAiÀÄªÀÄä UÀA/ 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À LPÀÆgï

¤Ã®ºÀ½î 324/1 & 324/2 ¥ÁåPÀºË¸ï 1.88 200000.00 5025 6246 9747 880340000000042

72 NHM vÀ¼ÀÄîªÀ UÁr ²æÃ ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgÀ vÀA/ ªÉÄÃUÁå UËqÀUÉÃgÁ 
(vÁAqÁ)

_ ¥À. eÁw vÀ¼ÀÄîªÀ UÁr _ 15000.00 7838 5026 3696 11152101010217

73 NHM vÀ¼ÀÄîªÀ UÁr ²æÃ £ÁUÀ¥Àà JªÀiï. zÉÃ¸Á¬Ä vÀA/ 
ªÀÄ®èAiÀÄå

UËqÀUÉÃgÁ _ vÀ¼ÀÄîªÀ UÁr _ 14000.00 5148 7547 0314 64105631613
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74 NHM ²æÃ ¥ÀgÀvÀ¥Àà vÀA/ ©üÃªÀÄtÚ UÉÆÃ 143/3, 127/3E & 
221/C

¥À. eÁw FgÀÄ½î 1.00 87500.00 3048 8891 3895 128001011002967

75 NHM ²æÃ dAiÀÄ¥Àà vÀA/ zÉÆqÀØ §¸À°AUÀ 341/* ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.20 87500.00 3207 5373 3335 128001010006313
76 NHM ²æÃªÀÄw ºÀtäªÀé UÀA/ zÉÃ«AzÀæ¥Àà 638/E ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.20 87500.00 2519 9784 3309 11140847013

77 NHM ²æÃ ¸ÀtÚ vÁAiÀÄ¥Àà vÀA/ D±À¥Àà 
£ÁZÀªÁgÀ

228/229-230D ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.83 87500.00 5064 9253 4681 11152101036880

78 NHM ²æÃ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA/ D±À¥Àà £ÁZÀªÁ 237/* ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.60 87500.00 3257 3520 8421 11152101011687

79 NHM ²æÃ ºÉÆ£ÀßPÉgÀ¥Àà vÀA/ ¸Á§tÚ ªÉÄÊ¯Á¥ÀÄgÀ 31/* ¥À. eÁw ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 0.80 12800.00 9985 4551 6494 62268971227

80 NHM ²æÃ ¨sÁ° vÀA/ gÁªÀÄÄ 13/*/1 ¥À. eÁw ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.00 16000.00 3977 3793 0110 523108032772
81 NHM ²æÃ eÉÊgÁªÀÄ vÀA/ gÁªÀÄÄ 13/*/1 ¥À. eÁw ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.00 16000.00 9912 3090 3330 36977328751
82 NHM ²æÃ zÉÆ. ¤AUÀ¥Àà vÀA/ DzÉÃ¥Àà 69/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.00 16000.00 5714 2888 7119 11152101065970
83 NHM ²æÃ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ gÁZÀ¥Àà 53/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.00 16000.00 6912 2271 2314 62383535563
84 NHM ²æÃ ²æÃzsÀgÀ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÁrAiÀiÁ¼À 149/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.00 16000.00 5024 6661 2000 62260626063

85 NHM ²æÃªÀÄw ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä UÀA/ 
zÉÆqÀØ £ÀgÀ¹gÉrØ

71/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 0.50 8000.00 8049 0580 7866 759402010004610

86 NHM ²æÃ ªÉAPÀl¥Àà vÀA/ w¥ÀàtÚ 83/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 0.50 8000.00 6884 9389 2610 62263290335
87 NHM ²æÃªÀÄw ¸Á§ªÀé UÀA/ µÀtäR¥Àà ¥sÀ¸À¥ÀÆ¯ï 128/C ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 0.65 10400.00 6392 4088 4936 5010027787038
88 NHM ²æÃ UÉÆ¥Á® vÀA/ ©ZÀÑ£Àß AiÀÄ®¸ÀwÛ 432 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.00 16000.00 5452 1645 9660 0880301000009879
89 NHM ²æÃªÀÄw «dAiÀÄªÀÄä UÀA/ ±ÀgÀt¥Àà UÀÄAd£ÀÆgÀ 101/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.00 16000.00 9452 5268 0554 13122200002861

90 NHM ²æÃªÀÄw GzÀAiÀÄ®QëöäÃ UÀA/ 
gÀ«AzÀæ ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆÃgï

161/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.20 19200.00 3345 0110 5368 11134101008221

91 NHM ²æÃ ¨sÀªÁ¤PÀÆªÀiÁgÀ vÀA/ 
gÀ«AzÀæ ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆÃgï

165/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 0.80 12800.00 8569 3780 2179 33081424090

92 NHM ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ¸ÀvÀå¥Àà 225/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 2.00 32000.00 5381 6198 3827 014501000995

93 NHM ²æÃ zÉÃ«AzÀæ¥Àà vÀA/ £ÀAzÀ¥Àà 213/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.00 16000.00 2917 8122 8257 0523101033976

94 NHM ²æÃ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà 27/28/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 2.00 32000.00 6427 3056 4077 3644467880

95 NHM ²æÃ ®PÀëöät vÀA/ £ÁUÀ¥Àà 
ªÀiÁå²åªÀÄ¤

104/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.70 27200.00 7570 8042 0496 3509631744

96 NHM ²æÃ £ÁUÀ¥Àà vÀA/ UËqÀ¥Àà ªÀiÁå²åªÀ 101/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.20 19200.00 2635 4612 2147 11099100013548
97 NHM ²æÃ gÁªÀÄÄ vÀA/ RÄ¨Áå ºÉÆgÀÄAZÁ 103/1 ¥À. eÁw ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.00 16000.00 8425 7801 6157 11099100008206

98 NHM ²æÃ zÉÃ«AzÀæ¥Àà vÀA/ 
F±ÀégÀ¥Àà

12/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.00 16000.00 3430 4771 1339 11151100000336

99 NHM ²æÃ ªÀÄºÁzÉÃªÀ vÀA/ FgÀtÚ 192/F/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 0.65 10400.00 6634 4496 3447 11151101001893
100 NHM ²æÃ ªÀiÁ£ÀªÀgÀ vÀA/ ¥ÁAqÀÄ SÁ£À½î 3/G ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 1.00 16000.00 6605 8421 1993 32423568056
101 NHM £ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ 0.20 388000.00

102 NHM zÉÆqÀØ 
ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä

0.20 140000.00

103 NHM ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÉgÉ§¸ÀªÀ ¤ÃgÀÄ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ PÉ. ºÉÆ¸À½î 119/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ 
PÉgÉ

40*50*3 «ÄÃ 400000.00 3699 2512 1117 014504000001

1 RKVY ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸ÀtÚ ºÉÆÃ£Àß¥Àà vÀA/ wªÀÄäAiÀ AiÀÄqÀØ½î ºÀwÛPÀÄtÂ 207/C ¥À. eÁw ¥À¥ÁAiÀÄ 0.40 12000.00 8986 4474 7477 520101250291426
1 SMAM AiÀiÁAwæPÀgÀt ²æÃ §£Àß¥Áà vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÁåqÀzÀ 56/¹ & 108/J¥sï ¥À. ¥ÀAUÀqÀ 1.00 212500.00 2355 9537 2299 62219479914
2 SMAM AiÀiÁAwæPÀgÀt ²æÃ ©üÃªÀÄ¥Àà vÀA/ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà 454/* & 464/F ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 32400.00 8138 4938 1704 11140840437
3 SMAM AiÀiÁAwæPÀgÀt ²æÃ ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà WÀ£À¥ÀÆgÀ 165/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 32400.00 2330 5624 0315 36993974158
4 SMAM AiÀiÁAwæPÀgÀt ²æÃªÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀA/ zÀÄUÀð¥Àà §¼ÀZÀPÀæ 423/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 14237.00 6094 6419 9378 128001011000341
5 SMAM AiÀiÁAwæPÀgÀt ²æÃ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀA/ §£Àß¥Àà ¨ÁªÀÇgQ®è£ÀPÉÃgÁ 26/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 18982.00 4855 5595 8304 128001010000498
6 SMAM AiÀiÁAwæPÀgÀt ²æÃªÀÄw QµÀÖªÀÄä vÀA/ UÀÄAd®¥ÀàUÀÄAd£ÀÆgÀÄ PÉÆAPÀ¯ï 103/F & 103/G ¥À. eÁw 1.00 212500.00 6055 3651 9378 3669542476
7 SMAM AiÀiÁAwæPÀgÀt ²æÃ ¸Á§tÚ vÀA/ ªÀiÁ¼À¥Àà ºÉÆgÀÄAZÁ 169/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 8000.00 - 11151101045444
8 SMAM AiÀiÁAwæPÀgÀt ²æÃ ¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉÆgÀÄAZÁ 169/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 47235.00 3706 5187 6936 11151100002307
1 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ºÀtªÀÄªÀé UÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ªÀÄ¯ÁègÀ §½ZÀPÀæ 255/9C ¥À. eÁw §zÀ£É 1.20 119222.00 8461 4472 3890
2 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀÄgÀUÀ¥Àà vÀA/ ²ªÀ¥Àà PÀ£ÉÃPÀ¯ï §½ZÀPÀæ 77/C ¥À. eÁw ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.80 82458.00 4033 3769 9467
3 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw D±ÀªÀÄä UÀA/ §¸Àì¥Àà PÀ£ÉÃPÀ¯ï §½ZÀPÀæ 84/5 ¥À. eÁw §zÀ£É 1.00 101013.00 6250 0987 0136
4 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸Á§gÉrØ vÀA/ D±À¥Àà £ÁZÀªÁgÀ ¤Ã®ºÀ½î §½ZÀPÀæ 228/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ËvÉPÁ¬Ä 1.20 119222.00 3787 3983 3649

5 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ vÀ ªÀÄ¯ÁígÀ §½ZÀPÀæ 373/6 ¥À. ¥ÀAUÀqÀ »ÃgÉPÁ¬Ä & §zÀ£É 1.20 119222.00 4841 4244 6161

6 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ s¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà Q®è£ÀPÉÃgÁ §½ZÀPÀæ 76/D ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.50 54626.00 9172 4964 9911
7 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 164/C ¥À. eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.80 82458.00 2871 1652 1300
8 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ZÀAzÀæ¥Àà vÀA/ wªÀÄäAiÀÄå §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 139/* ¥À. eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.20 119222.00 6557 9911 1359
9 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ ºÀtªÀÄAiÀÄå §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 140/1 ¥À. eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.60 155641.00 -
10 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¨sÉÆÃd¥Àà vÀA/ ©üÃªÀÄ±ÉÃ¥Àà §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 215/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.20 119222.00 6466 0908 4346
11 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ zsÀªÀÄðgÁAiÀÄ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÁæ §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 444/E ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.20 119222.00 9175 4649 2204
12 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/ ©üÃªÀÄgÁAiÀ §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 247/* ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.60 155641.00 2313 5119 0246
13 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀA/ ©üÃªÀÄgÁA §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 247/* ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.60 155641.00 9586 9648 9348  
14 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀÄºÀäzÀ° vÀA/ ªÀÄºÀäzÀªÀiË®£À gÁA¥ÀÆgÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 46/C ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.60 155641.00 7557 7023 6462
15 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ²æÃ¤ªÁ¸À vÀA/ ªÀÄgÉ¥Àà §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 231/4-1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.20 155641.00 5652 2430 6644
16 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/ gÁªÀÄtÚ §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 216/* ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.60 155641.00 8438 4897 0893
17 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw D±ÁªÀÄä UÀA/ ©üÃªÀÄAiÀÄå §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 382/383F ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 101013.00 2942 6818 9943
18 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §£Àß¥Àà vÀA/ AiÀÄAPÀ¥Àà Q®è£ÀPÉÃgÁ §½ZÀPÀæ 54/C ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.60 63904.00 7419 8088 6791
19 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸ÀPÉæ¥Àà vÀA/ §¸À¥Àà ¨ÁªÀÇgÀ Q®è£ÀPÉÃgÁ §½ZÀPÀæ 26/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ËvÉPÁ¬Ä 1.40 137433.00 6179 4811 921
20 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀA/ §£Àß¥Àà ¨ÁªÀÇgQ®è£ÀPÉÃgÁ §½ZÀPÀæ 26/* ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.20 119222.00 4855 5595 8304
21 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀÄ®èAiÀÄå vÀA/ §¸ÀªÀgÁd PÁªÀ° Q®è£ÀPÉÃgÁ §½ZÀPÀæ 206/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.80 82458.00 4822 3361 2614
22 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §£Àß¥Àà vÀA/ AiÀÄAPÀ¥Àà Q®è£ÀPÉÃgÁ §½ZÀPÀæ 54/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.80 54710.00 7419 8088 6791
23 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ UÉÆÃ¥Á® vÀA/ ©ZÀÑ£Àß AiÀÄ®¸ÀwÛ PÉÆAPÀ¯ï 432/* ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.60 155641.00 5452 1645 9660
24 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÉAPÀmÉÃ±ï vÀA/ ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ZÀ¯ÉèÃgÀÄ PÉÆAPÀ¯ï 192/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 2.00 192060.00 5377 5987 6126
25 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ d»gÀºÀÄ¸ÉÃ£ï vÀA/ d¯Á¯ÉÆÃ¢ÝÃ PÉÆAPÀ¯ï PÉÆAPÀ¯ï 97/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.60 155641.00 7592 5946 9343
26 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ £ÁgÁAiÀÄt vÀA/ ªÀiÁtÂPÀ¥Àà AiÀÄ®¸ÀwÛ PÉÆAPÀ¯ï 420/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.20 119222.00 4676 7113 6883
27 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj sssss²æÃ ¸ÉÊ. ªÉÆ»Ã£À¥ÀmÉÃ¯ï vÀA/̧ÀÄvÁgÀ ºÉÆ¸À½î ºÀwÛPÀÄtÂ 124/C ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.80 82458.00 -
28 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄgÀUÉÆÃ¼À ºÀwÛPÀÄtÂ 492/C ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 101013.00 9031 4264 5161
29 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw C£Àß¥ÀÆtð UÀA/ ªÀÄ¯ÁègÉ PÀ£ÉÃPÀ¯ï §½ZÀPÀæ 348/* ¸ÁªÀiÁ£Àå »ÃgÉPÁ¬Ä 1.00 101013.00 3219 7590 3210
30 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸ÀtÚ vÁAiÀÄ¥Àà vÀA/ D±À¥Àà £ÁZ ¤Ã®ºÀ½î §½ZÀPÀæ 228-229-230/D ¸ÁªÀiÁ£Àå »ÃgÉPÁ¬Ä 1.00 101013.00 5064 9253 4681
31 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀA/ wªÀÄä¥Àà PÀ£ÉÃPÀ¯ï §½ZÀPÀæ 155/* ¥À. ¥ÀAUÀqÀ ¸ËvÉPÁ¬Ä 1.00 101013.00 3718 9387 8417
32 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¨sÀªÁ£É¥Àà vÀA/ UÉÆPÀ®¥Àà ¨Á¯ÉÑÃqï ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 172/* ¥À. eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.20 119222.00 7319 7637 0694
33 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ CAd®¥Àà vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 561/C ¥À. eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.70 164746.00 9883 1506 9827
34 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw PÁ±ÀªÀÄä UÀA/ ¸Á§tÚ UÀÄAd£ÀÆgÀ PÉÆAPÀ¯ï 51/C/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.80 82458.00 7124 9622 7327
35 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ gÀWÀÄªÀuÁÚ vÀA/ §¸ÀéAvÀgÁAiÀ §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 563/* ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.60 155641.00 3026 0302 2075
36 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¹zÀÝ°AUÀgÉrØ vÀA/ «±Àé£ÁxÀgÉr ¨Á¯ÉÑÃqï ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 371/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.40 137432.00 9537 0599 0096
37 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ «±Àé£ÁxÀgÉrØ vÀA/ ªÀÄ®ètÚ ¨Á¯ÉÑÃqï ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 371/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.20 119222.00 6443 5242 1281
38 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ¸Á«vÀæªÀÄä UÀA/ ZÀAzÀæ¥ C£À¥ÀÆgÀÄ PÉÆAPÀ¯ï 506/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.80 82459.00 -
39 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ªÀgÀ®QëöäÃ UÀA/ FgÀtÚ UÀÄgÀÄ«ÄlPÀ¯ïUÀÄgÀÄ«ÄlPÀ¯ï 84/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.70 109180.00 7177 1271 7009
40 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀA/ zÀÄUÀð¥Àà §¼ÀZÀPÀæ §½ZÀPÀæ 423/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.40 104955.00 6094 6419 9378
41 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ vÁAiÀÄ¥Àà vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀgÁAiÀÄ UËqÀUÉÃgÁ §½ZÀPÀæ 247/C ¸ÁªÀiÁ£Àå »ÃgÉPÁ¬Ä 0.60 63904.00 5702 5900 6406
42 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä UÀA/ zÉÆq ZÀ¥ÉàÃmÁè UÀÄgÀÄ«ÄlPÀ¯ï 71/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.50 43493.00 8049 0580 7866

43 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ gÁªÀÄÄè vÀA/ a£ÀßAiÀÄå §zÉÝÃ¥À°è
¸ÉÊzÁ¥ÀÆ

gÀ
427-428-442/D ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.70 73181.00 -
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44 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¨Á®gÁdÄ vÀA/ ¨Á®¥Àà ZÀ¯ÉèÃgÀÄ PÉÆAPÀ¯ï 108/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.40 137432.00 4680 0162 9335
45 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀÄºÉ§Æ§ vÀA/ RvÁ® ºÀÄ¸ÉÃ£À ZÀ¯ÉèÃgÀÄ PÉÆAPÀ¯ï 20/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.80 82458.00 5224 6847 6784
46 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ gÁdÄ vÀA/ ¸ÀÄ¨sÁµï gÁoÉÆÃqï ¸ÀªÀÄ£À¥ÀÄgÀ ºÀwÛPÀÄtÂ 37/1 ¥À. eÁw ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.20 78212.00 -
47 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ CdÄð£ï vÀA/ ¸ÀÄ¨sÁµï gÁoÉÆÃqï ¸ÀªÀÄ£À¥ÀÄgÀ ºÀwÛPÀÄtÂ 37/1-3 ¥À. eÁw ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.80 54710.00 -
48 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¹zÀÝtÚ vÀA/ CAiÀÄå¥Àà ºÉÆgÀÄAZÁ ºÀwÛPÀÄtÂ 88/D ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.60 155641.00 6145 3461 2049
49 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸ÁªÀÄÄªÉÃ®Ä vÀA/ §¸ÀªÀAvÀ vÀÄªÀÄPÀÆgÀÄ AiÀiÁzÀVj 162/1 & 162/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå CAdÄgÀ 1.30 67364.00 3622 4072 1063
50 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw PÁAvÀªÀÄä UÀA/ ²ªÀ¥Àà AiÀÄ®¸ÀwÛ PÉÆAPÀ¯ï 393/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.20 119222.00 8929 3702 2181
51 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¹zÀÝ°AUÀgÉrØ vÀA/ §¸ÀªÀgÁd ©üÃªÀÄ£À½î ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 1/D ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.90 91736.00 7787 3889 0769
52 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸ÀÄ¨sÁµÀ vÀA/ ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà ªÀÄÄAqÀgÀUÁ AiÀiÁzÀVj 277/E ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.20 119222.00 7283 6547 5084
53 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ D±À¥Àà vÀA/ £ÀgÀ¸ÀAiÀÄå ªÀÄÄAqÀgÀUÁ AiÀiÁzÀVj 221/* ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.80 82458.00 7651 3083 6430
54 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ±ÀAPÀæªÀÄä UÀA/ ±ÀAPÀæ ¤Ã®ºÀ½î §½ZÀPÀæ 228/229-230/D ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 101013.00 5805 3553 7941 128001011002559
55 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ gÉrØ vÀA/ ¹zÀÝg ZÀAqÀgÀQ UÀÄgÀÄ«ÄlPÀ¯ï 1/D ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.40 45349.00 7142 1317 1272 11191100007435
56 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸Á§tÚ vÀA/ ZÀAzÀæ¥Àà £ÀAzÉÃ¥À°è PÉÆAPÀ¯ï 148/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå »ÃgÉPÁ¬Ä 1.20 119222.00 5188 7849 7932 0880301000019704
57 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà PÉÆAPÀ¯ï PÉÆAPÀ¯ï 539/4 & 620/* ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.80 82458.00 6402 4390 4999 0880340000000170
58 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ZÀAzÀæªÀÄä vÀA/ §¸À°AUÀ¥ ªÀAPÀ¸ÀA§æ §½ZÀPÀæ 22/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.00 101013.00 9879 1837 7320 0880340000000101
59 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ FgÀ¥ÀàUËqÀ UËqÀUÉÃgÁ §½ZÀPÀæ 313/* ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 2.00 192060.00 6428 1047 2367 0880340000000030
60 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¹zÁæªÀÄgÉrØ vÀA/ ºÀA¥ÀtÚ AiÀÄ®¸ÀwÛ PÉÆAPÀ¯ï 281/* & 344/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 101013.00 6874 8480 2670 0880301000020566
61 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA/ ºÀA¥ÀtÚ AiÀÄ®¸ÀwÛ PÉÆAPÀ¯ï 268/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.60 102986.00 7244 6875 3036 0880301000019050
62 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ²æÃzÉÃ« UÀA/ ZÀAzÀ¥Àà gÁA¥ÀÆgÀ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 123/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 2.00 192060.00 2400 4250 3900 50100001417552
63 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ «gÉÃAzÀæ vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà AiÀÄ®¸ÀwÛ PÉÆAPÀ¯ï 281/354 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.20 119222.00 4915 7635 7205 31791086533
64 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀA/ ºÀtäAvÁæA §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 472/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 2.00 192060.00 6143 0331 1030 62245282916
65 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ PÀgÉÃ¥Àà vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀjd£ï ¨Á¯ÉÑÃqï ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 187/* ¥À. eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.80 82459.00 5774 3620 9556 37356542162
66 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ £ÀgÀ¸À¥Àà vÀA/ £ÀgÀ¸À¥Àà §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 429/437-440/D ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.60 155641.00 62245282734
67 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ®QëöäÃ UÀA/ £ÀgÀ¹AºÀ®Ä §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 429/437-440/D ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.60 155641.00 62236205793
68 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀA/ ºÀtªÀÄAvÁ §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 471/3 & 472/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.60 155641.00 9439 4893 8519 52173395164
69 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ £ÉºÀgÀÄ vÀA/ qÁPÀå £ÁAiÀÄÌ §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 458/* ¥À. eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.60 155641.00 4646 4733 4552 774302010000739
70 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà PÀ£ÉÃPÀ¯ï §½ZÀPÀæ 268/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ËvÉPÁ¬Ä 1.60 155641.00 2360 4647 0899 416100080202061
71 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÉAPÀlgÉrØ vÀA/ ¸Á¬ÄgÉrØ £À¸À®ªÁ¬Ä PÉÆAPÀ¯ï 270/* ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 101013.00 4709 1510 4742 37517394960

72 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²Ã £ÀgÀ¸À¥Àà vÀA/ PÀj°AUÀ¥Àà °AUÉÃj §½ZÀPÀæ 281/* ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É & ZÉAqÀÆ 
ºÀÆ

1.40 137432.00 6832 9339 2265 10551444740

73 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ²æÃ¤ªÁ¸À vÀA/ gÁªÀÄÄè §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 481/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 101013.00 4313 6232 5727 774302010002384
74 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ £ÀgÀ¹ªÀÄÄè vÀA/ gÁªÀÄÄ §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 481/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.80 82458.00 6275 3682 4229 014501001518
75 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ d¯Á®¥Àà vÀA/ ºÀtä¥Àà aAvÀ£À¥À½î UÀÄgÀÄ«ÄlPÀ¯ï249/* & 250/1-D ¸ÁªÀiÁ£Àå »gÉÃPÁ¬Ä 0.80 82459.00 3982 8734 2646 0880340000000350
76 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀA/ gÁZÀ¥Àà ¨Á¯ÉÑÃqï ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 53/* ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.35 128327.00 8809 2329 4325 11099100010014
77 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §£ÀzÀ¥Àà vÀA/ ¹zÀÝ¥Àà ZÁªÀÄ£À½î ºÀwÛPÀÄtÂ 169/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 2.00 127761.00 -
78 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ vÀA/ ªÉAPÀl¥Àà PÉÃ±ÁégÀ UÀÄgÀÄ«ÄlPÀ¯ï 6/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.80 54710.00 -
79 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ PÁ¼À¨É¼ÀUÀÄA¢ §½ZÀPÀæ 84 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 101013.00 4869 6816 9251
80 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ªÀiÁuÉªÀÄä UÀA/ §¸ÀªÀgÁdUË ªÀiÁzÁégÀ §½ZÀPÀæ 350 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 101013.00 2842 9481 6634
81 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ªÉAPÀlªÀÄä UÀA/ ¨sÀUÀªÀAvªÀAPÀ¸ÁA¨ÁgÀ §½ZÀPÀæ 486 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä 0.40 45349.00 -
82 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸ÀÄ¤Ã® vÀA/ ªÀÄAUÀÄ ªÀÄÄAqÀgÀV AiÀiÁzÀVj 219/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.80 173851.00 - 64037568226
83 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA/ ©üÃªÀÄ¥Àà ¨Á¯ÉÑÃqï ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 349/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.60 155641.00 2462 2209 3503
84 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀA/ ©üÃªÀÄgÁA ¨Á¯ÉÑÃqï ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.40 137432.00 3686 1979 4777
85 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ZÀAzÀ¥Àà vÀA/ ZÀAzÀ¥Àà ¨Á¯ÉÑÃqï ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 260 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.20 119222.00 6757 5250 3736
86 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ªÀiÁ¼ÀªÀÄä UÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ¨Á¯ÉÑÃqï ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.40 137432.00 6278 1520 9634
87 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ¤AUÀªÀÄä UÀA/ zÉÆ. £ÁUÀ¥ ¨Á¯ÉÑÃqï ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 260 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.20 119222.00 4586 5283 4611
88 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉÆgÀÄAZÁ ºÀwÛPÀÄtÂ 169/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.00 65824.00 9842 6916 2820
89 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà CgÀPÉÃgÁ(©) ºÀwÛPÀÄtÂ 27/28/D ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 2.00 192060.00 6427 3056 4077
90 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ gÁZÀ¥Àà vÀA/ gÁAiÀÄ¥Àà zÀ¸ÀÛgÁ¨ÁzÀ AiÀiÁzÀVj 25/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå »ÃgÉPÁ¬Ä 0.50 54627.00 7047 0041 4384
91 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ±À²PÀÄªÀiÁgÀ vÀA/ gÀAUÀ£ÁxÀ ªÀPÀð£À½î AiÀiÁzÀVj 161/E ¥À. ¥ÀAUÀqÀ ¨Á¼É 0.60 43756.00 2053 6473 0524
92 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ gÀAUÀ£ÁxÀ vÀA/ ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Àà ªÀPÀð£À½î AiÀiÁzÀVj 161/C & 161/G ¥À. ¥ÀAUÀqÀ ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.50 96793.00 3172 1761 1775 
93 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¥ÉÆÃªÀÄÄ vÀA/ gÁªÀÄÄ ©üÃªÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj 13/1 ¥À. eÁw PÀgÀ§Æd 1.30 110118.00 9425 5996 1138
94 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¨Á®Ä vÀA/ gÁªÀÄÄ ©üÃªÀÄ£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj 13/1 ¥À. eÁw PÀgÀ§Æd 1.10 128327.00 3977 3793 0110
95 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ vÀªÀÄätÚ ZÀAqÀgÀQ UÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ 29/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.20 43361.00 6176 4807 4150
96 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ±ÀAPÀæ¥À vÀA/ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀAzÀPÀÆgïUÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ 390/F ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 0.50 54627.00 3505 7509 7860
97 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¥ÀmÉÃ®¥Àà vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÆgÀUÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ 120/F ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.30 78212.00 4963 5348 4510
98 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ¥ÀzÀÝªÀÄä UÀA/ «oÉÆÃ§ ¨É¼ÀUÀÄA¢ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 210/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï 1.20 43361.00 4792 2597 0423
99 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ «oÉÆÃ§ vÀA/ £ÁUÀ¥Àà ¨É¼ÀUÀÄA¢ ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 210/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï 1.20 43361.00 9644 8118 7992
100 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw PÀ«vÁ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ªÀÄÄ£ÀUÀ¯ï ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 255/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀ¯ÁmÉ ºÀÆ 0.90 91736.00 8459 7170 4421
101 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ AiÉÄ¯ÉíÃj §½ZÀPÀæ 152/* & 153/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀÄ 0.80 37831.00 6039 9857 0831
102 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀÄ®ètÚ vÀA/ AiÀÄAPÀ¥Àà ªÀiÁ°¥ eÉÊUÁæªÀÄ PÉÆAPÀ¯ï 264/* ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.80 82459.00 4292 9774 3231
103 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸ÀAvÉÆÃµÀ PÀÄªÀiÁgÀ vÀA/ ªÀÄ®eÉÊUÁæªÀÄ PÉÆAPÀ¯ï 107/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÆ ºÀÆ 1.20 119223.00 7495 5567 1312
104 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §¸ÀgÉrØ vÀA/ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ C£À¥ÀÆgÀ PÉÆAPÀ¯ï 415/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 77043.00 7302 6693 1459
105 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ¹zÀÝªÀÄä UÀA/ §¸À£ÀUËqï UÀÄAd£ÀÆgÀ PÉÆAPÀ¯ï 210/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.40 161184.00 6389 3623 4619
106 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §¸ÀgÉrØ vÀA/ wªÀiÁägÉrØ C£À¥ÀÆgÀ PÉÆAPÀ¯ï 412/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.00 146823.00 5801 6686 5273
107 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ gÁWÀªÁAPÀ vÀA/ ªÀÄ®ètÚ eÉÊUÁæªÀÄ PÉÆAPÀ¯ï 87/* ¸ÁªÀiÁ£Àå »gÉÃPÁ¬Ä 0.60 63904.00 2818 7874 0649
108 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ wªÀiÁägÉrØ vÀA/ a£Àß£ÁUÀgÉrØ ªÀiÁzÁégÀ §½ZÀPÀæ 251/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï 1.20 43361.00 8809 4301 3471
109 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw UÀAUÀªÀÄä UÀA/ UÀÄgÀÄ£ §½ZÀPÀæ §½ZÀPÀæ 411/E ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 0.60 63904.00 5766 6344 3298
110 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ £ÀgÀ¹AºÀ UÀA/ zÀÄUÀð¥Àà PÁQ §½ZÀPÀæ §½ZÀPÀæ 423/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.00 101013.00 6866 4943 0135
111 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ºÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà UËqÀUÉÃgÁ §½ZÀPÀæ 265/* ¸ÁªÀiÁ£Àå »gÉÃPÁ¬Ä 0.80 82459.00 9423 8560 9371
112 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀA/ §£Àß¥Àà Q®è£ÀPÉÃgÁ §½ZÀPÀæ 422/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.10 110118.00 6179 4811 5921
113 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ £ÁUÀ¥Àà vÀA/ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà £ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ §½ZÀPÀæ 216/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.20 90999.00 2008 7862 2399
114 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀA/ ¹zÀÝ°AUÀ£ÁUÀ¯Á¥ÀÆgÀ §½ZÀPÀæ 210/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 2.00 146823.00 6021 8127 6584
115 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀÄ®ègÉrØ vÀA/ §£Àß¥Àà PÀ£ÉÃPÀ¯ï §½ZÀPÀæ 353/F ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 1.20 119223.00 3475 6999 3093

116 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ wªÀÄätÚ vÀA/ dlÖ¥Àà PÁ¼À¨É¼ÀUÀÄA¢ §½ZÀPÀæ 9/* ¸ÁªÀiÁ£Àå »gÉÃPÁ¬Ä & 
¸ËvÉPÁ¬Ä

2.00 192060.00 4046 4481 3074 

117 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¨sÀ®ªÀAvÀgÉrØ vÀA/ ZÀ£ÀßgÉrØPÁ¼À¨É¼ÀUÀÄA¢ §½ZÀPÀæ 640/1, 640/2 & 
616/*

¸ÁªÀiÁ£Àå »gÉÃPÁ¬Ä & 
¸ËvÉPÁ¬Ä

1.20 119223.00 3501 1996 2545

118 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀA 
±ÀgÀt¥Àà zÉÆqÀØ G¥ÁàgÀ

PÀ£ÉÃPÀ¯ï §½ZÀPÀæ 387/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.20 119223.00 9759 8721 6635

119 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ C©üÃªÀÄ£ÀÄå vÀA/ ©üÃªÀÄtÚ §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 184/* ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 2.00 192060.00 4446 9362 8068 
120 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ¥ÁªÀðvÀªÀÄä UÀA/ C©üÃªÀÄ §zÉÝÃ¥À°è ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 202/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.60 155266.00 6836 8398 6498
121 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ £ÁUÀtÚ vÀA/ F±ÀégÀ¥Àà PÀÄA¨Á ªÉÆÃl£À½î ºÀwÛPÀÄtÂ 719/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 64681.00 4141 2352 0130
122 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä UÀA/ gÁªÀÄÄ® £ÀdgÀ¥ÀÆgÀUÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ 163/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.30 27924.00 5018 3468 6385 
123 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ £ÁUÉÃAzÀæ gÉrØ vÀA/ ¸Á§gÉrØ C£À¥ÀÆgÀ PÉÆAPÀ¯ï 425/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.20 26443.00

124 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ²æÃzsÀgÀ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ¨ÁrAiÀiÁ¼À ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 149/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 192060.00 5024 6661 2000 0880340000000291
125 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw §£ÀßªÀÄä UÀA/ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÁåvÀ£Á¼À ¸ÉÊzÁ¥ÀÆgÀ 82/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï 0.40 18151.00 9558 6420 6663 52173388511

126 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ AiÀÄ®è¥Àà vÀA/ ©üÃªÀÄ±À¥Àà ªÀiÁzÁégÀ §½ZÀPÀæ 430/1, 431/* & 
511/*

¥À. eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.20 119223.00 4212 7697 0293 014501005116

127 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/ ©üÃªÀÄ±À¥Àà ªÀiÁzÁégÀ §½ZÀPÀæ 430/* ¥À. eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 1.00 101013.00 7058 6112 3310 014501005116
128 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §£Àß¥Àà vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà ªÀiÁzÁégÀ §½ZÀPÀæ 454/* ¥À. eÁw ¸ËvÉPÁ¬Ä 1.20 105529.00 3199 2140 5524 014501005135
129 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ CAd¥Àà vÀA/ wªÀÄä¥Àà ªÀiÁzÁégÀ §½ZÀPÀæ 145/* ¥À. eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.80 82459.00 6273 5803 5325 014501005117
130 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw GzÀAiÀÄ®QëöäÃ UÀA/ gÀ«Ã WÀ£À¥ÀÆgÀ §½ZÀPÀæ 161/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.20 119222.00 3345 0110 5368 014501004653

131 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¨sÀªÁ¤PÀÆªÀiÁgÀ vÀA/ 
gÀ«ÃAzÀæ ªÀÄ®è¥Àà£ÉÆÃgÀ

WÀ£À¥ÀÆgÀ §½ZÀPÀæ 165/* ¸ÁªÀiÁ£Àå »gÉÃPÁ¬Ä 0.85 82459.00 8569 3780 2179 014501004655

132 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §¸À¥Àà vÀA/ ªÀÄ®è¥Àà WÀ£À¥ÀÆgÀ §½ZÀPÀæ 166/* ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.00 101013.00 5432 8757 6746 0880301000007558
133 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà ©gÀzÁ WÀ£À¥ÀÆgÀ §½ZÀPÀæ 165/* ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.20 119222.00 2330 5624 0315 35991882777
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134 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ©üÃªÀÄ¥Àà vÀA/ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥ÀàPÁ¼À¨É¼ÀUÀÄA¢ §½ZÀPÀæ 454/* & 464/E ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2.00 65483.00 8138 4938 1704 11140840437
135 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §¸ÀgÉrØ vÀA/ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ §½ZÀPÀæ §½ZÀPÀæ 406/¥ÉÆÃ/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.20 119222.00 9684 0526 9224 128001010004798
136 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw C£Àß¥ÀÆtðªÀÄä vÀA/ ªÀÄ®è PÀ£ÉÃPÀ¯ï §½ZÀPÀæ 348/* ¸ÁªÀiÁ£Àå »ÃgÉPÁ¬Ä 0.70 73181.00 3219 7590 3210 62239249342
137 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ wªÀÄätÚ vÀA/ §AzÀ¥Àà PÀ£ÉÃPÀ¯ï §½ZÀPÀæ 388/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤A¨É 0.80 28361.00 6192 1613 2108 52173399689
138 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA/ §£Àß¥Àà ªÀiÁzÁégÀ §½ZÀPÀæ 65/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.80 42249.00 9428 4257 6902 774302010004054
139 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA/ PÀ£ÀPÀ¥Àà zÀAvÁ¥ÀÆgÀUÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ 117/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹ÃvÁ¥sÀ¯ï 0.50 32377.00 9441 7385 7688 11076101003642
140 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ D±À¥Àà vÀA/ PÀ£ÀPÀ¥Àà zÀAvÁ¥ÀÆgÀUÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ 117/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ¹ÃvÁ¥sÀ¯ï 0.50 32377.00 2781 7427 5646 759402019004532
141 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ºÉÆ£ÀßPÉgÀ¥Àà vÀA/ ¸Á§tÚ ªÉÄÊ¯Á¥ÀÆgÀ AiÀiÁzÀVj 31/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.60 63904.00 9985 4551 6494 62268971227

142 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÀÄºÀäzÀ ¨Á§ vÀA/ ªÀÄºÀäzÀ 
SÁeÁ ªÉÄÊ£ÉÆ¢Ý£À

zÀ¸ÁÛgÁ¨Ázï AiÀiÁzÀVj 58/1/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÄ ºÀÆ 1.95 182955.00 9424 9350 9544 014501005005

143 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ Q±À£À vÀA/ ®ZÀÄÑ «±Áé¸À£ÀUÀgÀ AiÀiÁzÀVj 27.Mär ¥À. eÁw PÀ®èAUÀr 0.60 63904.00 7554 9006 2765 014501004305
144 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §£Àß¥Àà vÀA/ ZÀAzÀ¥Àà ªÉÄÊ¯Á¥ÀÆgÀ AiÀiÁzÀVj 43/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.80 82459.00 7916 5451 3612 014501004541
145 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ wªÀÄätÚ vÀA/ zÉÆ. ©üÃªÀÄ±Áå C°AiÀÄgÀUÉÆÃ¼À ºÀwÛPÀÄtÂ 188/1/C ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.40 45349.00 7571 7588 4473 014501004988
146 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¹zÀ¥Àà vÀA/ w¥ÀàtÚ AiÀÄgÀUÉÆÃ¼À ºÀwÛPÀÄtÂ 141/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.80 82459.00 6735 7932 0180 014501005000
147 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ²ªÀ¥Àà vÀA/ ¤AUÀ¥Àà AiÀÄgÀUÉÆÃ¼À ºÀwÛPÀÄtÂ 221/12 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.60 63904.00 5692 0923 9306 014501003019
148 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ®PÀëöätÚ vÀA/ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁåV£ CgÀPÉÃgÁ(©) ºÀwÛPÀÄtÂ 104/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ËvÉPÁ¬Ä 1.70 164746.00 7570 8042 0496 014501004534
149 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ¸ÀvÀå¥Àà CgÀPÉÃgÁ(©) ºÀwÛPÀÄtÂ 225 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.60 155641.00 5381 6198 3827 014501000995
150 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ zÉÃ«AzÀæ¥Àà vÀA/ £ÀAzÀ¥Àà CgÀPÉÃgÁ(©) ºÀwÛPÀÄtÂ 213/* ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.00 101013.00 2917 8122 8257 014501004749
151 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ²ªÀ¥Àà vÀA/ ¤AUÀ¥Àà AiÀÄgÀUÉÆÃ¼À ºÀwÛPÀÄtÂ 219/C/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå »ÃgÉPÁ¬Ä 0.50 54627.00 5692 0923 9306 014501003019
152 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ gÁªÀÄÄ vÀA/ gÉÃSÁå ZËªÁít ºÉÆgÀÄAZÁ ºÀwÛPÀÄtÂ 82/3 ¥À. eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆ 0.90 91736.00 9953 6308 7197 014501000378
153 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¨Á§Ä vÀA/ C¨Áâ¸À AiÀÄgÀUÉÆÃ¼À ºÀwÛPÀÄtÂ 447/D ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.10 110118.00 4446 7085 4511 11183101006764
154 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸Á§tÚ vÀA/ ªÀiÁ¼À¥Àà ºÉÆgÀÄAZÁ ºÀwÛPÀÄtÂ 169/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.00 65824.00 7094 3424 3343 11151101045444
155 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ¸ÁAiÀÄ§tÚ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ºÉÆgÀÄAZÁ ºÀwÛPÀÄtÂ 169/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.80 54262.00 3706 5187 6936 11151100002307
156 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀA/ ¸ÁAiÀÄ§tÚ ªÀqÀß½î ºÀwÛPÀÄtÂ 31/1/D ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.80 82459.00 7806 6495 5881 9888000100017561
157 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ ¸ÁAiÀÄ§tÚ ªÀqÀß½î ºÀwÛPÀÄtÂ 32/C ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.80 82459.00 8957 4166 5305 1657104000050740
158 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ªÉÆÃ£À¥Àà vÀA/ ¸ÁAiÀÄ§tÚ ªÀqÀß½î ºÀwÛPÀÄtÂ 32/C ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 0.80 82459.00 9432 3186 7018 917010012003804
159 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ gÀªÉÄÃ±À vÀA/ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÉÆAPÀ¯ï PÉÆAPÀ¯ï 393/C ¸ÁªÀiÁ£Àå »gÉÃPÁ¬Ä 2.00 192060.00 9768 6464 9496 0880340000000362
160 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ D£ÀAzÀ¥Àà vÀA/ £ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄ® PÉÆAPÀ¯ï PÉÆAPÀ¯ï 396/* ¸ÁªÀiÁ£Àå »gÉÃPÁ¬Ä 2.00 192060.00 9402 8516 8167 0880340000000381
161 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀÄ vÀA/ w¥ÀàtÚ PÉÆAPÀ¯ï PÉÆAPÀ¯ï 468/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 192060.00 4276 5392 2496 0880340000000125
162 PMKSY ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ²æÃªÀÄw UÀÄAd®ªÀÄä vÀA/ dA§®¥Àà UÀÄAd£ÀÆgÀ PÉÆAPÀ¯ï 248/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.20 119223.00 3756 3624 6481 0880340000000490
1 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ UÀÄgÀÄ¹zÀÝAiÀÄå vÀA/ ±ÀAPÀæ 98/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.00 11488.00 4312 9320 8844 128001010003124
2 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ §£Àß¥Áà vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÁåqÀzÀ 56/¹ & 108/J¥sï ¥À. ¥ÀAUÀqÀ ªÀiÁªÀÅ 1.00 11488.00 2355 9537 2299 62219479914
3 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ©üÃªÀÄ¥Àà vÀA/ ¥ÉÆÃ®¥Àà 604/* ¥À. ¥ÀAUÀqÀ ªÀiÁªÀÅ 0.80 9188.00 7257 1562 3463 128001010004720
4 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw C£Àß¥ÀÆtðªÀÄä UÀA/ ªÀÄ® 348/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.00 11486.00 3219 7590 3210 62239249342
5 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw AiÀÄ®èªÀÄä UÀA/ wªÀÄä¥Àà 155/* ¥À. ¥ÀAUÀqÀ ªÀiÁªÀÅ 1.00 11486.00 3718 9387 8417 11133100302974
6 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw wªÀÄäªÀé UÀA/ FgÀ¥Àà 155/* ¥À. ¥ÀAUÀqÀ ªÀiÁªÀÅ 0.80 9188.00 4861 6463 9341 62349407655
7 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ©üÃªÀÄ±À¥Àà 432/* ¥À. eÁw ªÀiÁªÀÅ 0.80 9188.00 7064 1501 2469 30183358780
8 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ªÀ¸ÀAvÀ®QëöäÃ UÀA/ gÀWÀ 452/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 0.80 9188.00 - 128001011002513
9 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀA/ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ 462/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2.00 22972.00 6899 8829 0342 11099101036589
10 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ±ÀgÀt§¸ÀªÀ vÀA/ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¨É 155/* & 156/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 0.80 9188.00 4021 8640 4958 11099101012215
11 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ©üÃªÀÄ¥Àà vÀA/ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà 454/* & 464/F ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2.00 80673.00 8138 4938 1704 11140840437
12 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸ÁA§²ªÀ vÀA/ ºÀtäAvÀ 56/¹ & 108/J¥sï ¥À. ¥ÀAUÀqÀ ªÀiÁªÀÅ 1.00 40336.00 4833 1425 4671 128001231000751
13 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ wªÀÄätÚ vÀA/ dlÖ¥Àà 9/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.00 40336.00 4046 4481 3074 128001231007180

14 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀA/ 
±ÀgÀt¥Àà zÉÆqÀØ G¥ÁàgÀ 

PÀ£ÉÃPÀ¯ï 387/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 0.60 24200.00 9759 8721 6635 128001011000883

15 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄj°AUÀ vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ ¨ÉÆ¬Ä£ §½ZÀPÀæ 565/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 0.40 16133.00 7021 3882 5528 11185101019768
16 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÉAPÀlgÉrØ vÀA/ §¸ÀgÉrØ C£À¥ÀÆgÀ PÉÆAPÀ¯ï 169/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 0.94 37917.00 8158 4902 3628 30293747328

17 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸ÀAUÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÀA/ gÁZÀAiÀÄ
369/*, 370/D, 
314/*, 199/8 & 

110/*
¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 2.00 80673.00 8230 1234 0858 11045100003402

18 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¹zÀÝ¥Àà vÀA/ w¥ÀàtÚ 188/1/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 0.40 16134.00 6735 7932 0180 11045100025128
19 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÉÆºÀ£ÀgÉrØ vÀA/ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀ PÉ. ºÉÆ¸À½î 80 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.00 40337.00 3699 2512 1117 11043100002459
20 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ D£ÀAzÀ vÀA/ zsÀªÀÄðtÚ ªÀÄÄzÀ£Á¼À 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 1.20 48405.00 5404 2606 9259 11140836044
21 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/ ®ZÀÑtÚ D±À£Á¼À 38 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 0.40 16135.00 2303 3905 6080 62024040116
22 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ wªÀiÁägÉrØ vÀA/ a£Àß£ÁUÀgÉrØ ªÀiÁzÁégÀ 251/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.00 40960.00 8809 4301 3471 11011101006384
23 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ wªÀÄätÚ vÀA/ dlÖ¥Àà PÁ¼À¨É¼ÀUÀÄA¢ 9/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.00 40960.00 4046 4481 3074 128001231007180
24 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄAUÁå vÀA/ ªÉÄÃUÁå £ÁAiÀÄP 285/2 ¥À. eÁw ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.20 91351.00 4919 7245 8700 774302010002039
25 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ PÀªÀÄ®¥Àà vÀA/ ¸ÀPÀæ¥Àà ZÀªÁ 238/D ¥À. eÁw ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.20 91351.00 7502 3935 5517 880301000020694
26 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ UÉÆÃ¥Á® vÀA/ ¦ÃAiÀiÁð 283/2 ¥À. eÁw ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.20 91351.00 7046 9626 4563 128001241000516
27 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ AiÀÄAPÀ¥Àà vÀA/ ªÀÄgÉ¥Àà 76/* ¥À. ¥ÀAUÀqÀ ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.00 40960.00 3308 1127 3447 880340000000289
28 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸Á§AiÀÄå vÀA/ ªÀÄgÉ¥Àà AiÀÄ¯Éí 75/2 & 75/3 ¥À. eÁw ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.40 106578.00 5826 7807 4417 880340000000277
29 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ¥À AiÀÄ¯ÉíÃj 152/* & 153/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 0.80 32768.00 6039 9857 0831 520291004118801
30 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw §¸ÀìªÀÄä UÀA/ §£Àß¥Àà UÀÄ PÀ£ÉÃPÀ¯ï 348/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.00 40960.00 3522 7521 6021 62267412341
31 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀA/ zÀÄUÀð¥Àà §¼ÀZÀPÀæ 423/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.20 49150.00 6094 6419 9378 128001011000341
32 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw zÉÃªÉAzÀæªÀÄä vÀA/ §¸ÀªÀ ZÁªÀÄ£À½î 240 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.00 40960.00 7810 6325 5055 523101030072
33 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸ÁºÉÃ§gÉrØ vÀA/ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ºÀwÛPÀÄtÂ 37/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.00 40960.00 3059 7435 1427 11151100004776
34 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ºÀµÀðªÀzsÀð£ÀgÉrØ vÀA/ ¸ÀÄ¨sÁ¸ PÉ. ºÉÆ¸À½î 105/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.00 40960.00 9052 3287 3751 32359197581
35 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ¨sÀÄªÀ£ÉÃ±Àéj UÀA/ ¸ÀAUÀªAiÀÄgÀUÉÆÃ¼À 308/D & 370/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÉÃgÀ¯ï (¹Ã¨É) 1.00 40960.00 11045100003863
36 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw £ÀgÀ¸ÀªÀÄä UÀA/ ¹zÀÝ°AUÀ 210/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁAiÀÄ 1.60 139250.00 6221 8127 6584 128001231004507
37 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ £ÁUÀ¥Àà vÀA/ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà PÀÄ 216/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁAiÀÄ 1.60 139250.00 2008 7862 2399 128001231003673
38 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ §¸ÀªÀgÁd¥Àà vÀA/ §£Àß¥Àà ¨ÁªÀÇgQ®è£ÀPÉÃgÁ 26/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁAiÀÄ 0.80 69624.00 4855 5595 8304 128001010000498
39 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¸ÀÆUÀ¥Àà vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà WÀ£À¥ÀÆgÀ 165/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁAiÀÄ 1.00 87031.00 2330 5624 0315 36993974158
40 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw QµÀÖªÀÄä vÀA/ UÀÄAd®¥ÀàUÀÄAd£ÀÆgÀÄ 103/F & 103/G ¥À. eÁw ¨Á¼É 1.00 195776.00 6055 3651 9378 3669542476.00

41 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¹zÁå £ÁAiÀÄPÀ vÀA/ CªÀiÁæöå 
£ÁAiÀÄPÀ

UÀÄAd£ÀÆgÀÄ 55/C & 59/C ¥À. eÁw ¨Á¼É 1.03 201649.00 9615 1363 1610 759402010003824

42 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ §¸ÀgÉrØ vÀA/ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ C£À¥ÀÆgÀ 415/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 105432.00 7302 6693 1459 880301000020663
43 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ¹zÀÝªÀÄä UÀA/ §¸ÀtÚUËqÀ UÀÄAd£ÀÆgÀÄ 210/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.00 210864.00 6389 3623 4619 3669815220
44 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ §¸ÀgÉrØ vÀA/ wªÀÄgÉrØ C£À¥ÀÆgÀ 412/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.00 210864.00 5801 6686 5273 13122250023046
45 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¥ÀmÉÃ®¥Àà vÀA/ ±ÀgÀt¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÆgÀ 120/F ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 105432.00 4963 5348 4510 11191100002853
46 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ C«ÄÃ£ÀgÉrØ vÀA/ ±ÁAvÀgÉrØ PÀAzÀPÀÆgÀ 55/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 105432.00 4845 8674 6229 11099100012137

47 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ¥ÁªÀðªÀw UÀA/ 
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï

UÁdgÀPÉÆÃmï 759/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 105432.00 6519 4149 6121 13022200062610

48 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA/ GªÉÄÃ±À £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆgÀ 248/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 105432.00 5053 6079 3153 33822455905
49 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä UÀA/ gÁªÀÄÄ® £ÀdgÁ¥ÀÆgÀ 162/* & 163/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 105432.00 5018 3468 6385 11011100300810

50 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ JªÀiï ±ÀgÀt¥Àà vÀA/ £ÀgÀ¸À¥Àà UÁdgÀPÉÆÃl 527/2 ¥À. eÁw ¨Á¼É 0.97 189903.00 6557 1685 3526 11043101017575

51 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA/ ©üÃªÀÄ¥Àà gÁA¥ÀÆgÀ 30/* ¥À. eÁw ¨Á¼É 1.00 195776.00 5016 5786 5020 14501003756

52 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw fÃf¨Á¬Ä UÀA/ £ÁªÀÄzÉÃªÀ 98/1 mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 1.00 93824.00 7898 7825 9653 62316014992

53 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æ gÁªÀÄÄ vÀA/ gÉÃSÁå 82/3 mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 0.80 75060.00 9953 6308 7197 11099100017392
54 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw dªÀÄtÂ¨Á¬Ä UÀA/ ªÁ®Ä 93/E mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 1.00 93824.00 4379 2397 2166 62415243635
55 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄ£ÀÄß vÀA/ Q¸À£ï 82/4 mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 0.80 74900.00 3771 0540 2053 62296832553
56 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ¨Á§Ä vÀA/ £ÁªÀÄzÉÃªÀ 103/1 mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 0.60 56174.00 6247 7845 0016 11099100018337
57 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄ£ÀªÀgÀ vÀA/ ¥ÁAqÀÄ SÁ£À½î 3/G mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 0.80 74900.00 6605 8421 1993 32423568056

58 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ZÉ£Àß¥Àà vÀA/ ¥ÉÆÃ®¥Àà PÀÄg 329/* ¸ÁªÀiÁ£Àå UÉÆqÀA© 
(UÉÃgÀÄ)

1.40 15335.00 8150 4695 0529 11152101025404
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59 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ vÁAiÀÄ¥Àà vÀA/ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ 45/* ¥À. eÁw UÉÆqÀA© 
(UÉÃgÀÄ)

1.20 13144.00 128001011000804

60 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄ®ègÉrØ vÀA/ §£Àß¥Àà PÀ£ÉÃPÀ¯ï 353/F ¸ÁªÀiÁ£Àå UÉÆqÀA© 
(UÉÃgÀÄ)

0.80 8763.00 3475 6999 3093 963738395

61 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ C£ÀAvÀ¥Àà vÀA/ ªÉÄÃUÁå £ÁAiÀÄ 282/3 & 282/5 ¥À. eÁw UÉÆqÀA© 
(UÉÃgÀÄ)

1.42 27.998.00 8627 4489 5644 146401011003388

62 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄAUÁå vÀA/ ªÉÄÃUÁå 282/1 ¥À. eÁw UÉÆqÀA© 
(UÉÃgÀÄ)

0.79 15576.00 4919 7245 8700 774302010002039

63 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw ®PÀëöäªÀé UÀA/ ªÀÄjUÁå 282/2 ¥À. eÁw UÉÆqÀA© 
(UÉÃgÀÄ)

0.79 15576.00 2857 6992 6801 128001011003042

64 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ gÁªÀÄÄ vÀA/ zÉÃªÀf 285/1 ¥À. eÁw UÉÆqÀA© 
(UÉÃgÀÄ)

2.00 21908.00 6600 5742 9904 880301000017241

65 CHD ²æÃ ªÀÄAUÁå vÀA/ ªÉÄÃUÁå £ÁAiÀÄP UËqÀUÉÃgÁ 
(vÁAqÀ) 

§½ZÀPÀæ 285/2 ¥À. eÁw 1.20 360000.00 4919 7245 8700 62088281227

66 CHD ²æÃªÀÄw zÉÃªÉAzÀæªÀÄä vÀA/ §¸ÀªÀ ZÁªÀÄ£À½î ºÀwÛPÀÄtÂ 240/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 200000.00 7810 6325 5055 523101030072
67 CHD ²æÃªÀÄw C£Àß¥ÀÆtðªÀÄä UÀA/ ªÀÄ® PÀ£ÉÃPÀ¯ï §½ZÀPÀæ 348/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.78 200000.00 3219 7590 3210 62239249342
68 CHD ²æÃªÀÄw QµÀÖªÀÄä vÀA/ UÀÄAd®¥ÀàUÀÄAd£ÀÆgÀÄ 103/F & 103/G ¥À. eÁw ¤Ãj£À mÁåAPÀgï 0.94 70000.00 6055 3651 9378 3669542476
69 CHD ²æÃ ªÀÄ®ètÚ vÀA/ AiÀÄAPÀtÚ eÉÊUÁæªÀÄ 257/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 70000.00 4292 9774 3231 13022200057895
70 CHD ²æÃ ºÀtäAvÀ vÀA/ w¥ÀàtÚ PÉÆAPÀ¯ï 468/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3.01 70000.00 4276 5392 2496 11011100003381
71 CHD ²æÃ ¨sÁUÀtÚ vÀA/ ¸Á§tÚ gÁA¥ÀÆgÀ UÀÄgÀÄ«ÄoÀPÀ 69/10 & 97/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 70000.00 2101 1472 0751 62336279706
72 CHD ²æÃ £ÁUÀ¥Àà vÀA/ zÉÆ. £ÀgÀ¸À¥Àà ¸ËgÁµÀÖç ºÀ½î 66/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 70000.00 4482 2564 1594 774302010002953
73 CHD ²æÃ ¨Á®¥Àà vÀA/ ºÀtªÀÄAvÀ §zÉÝ¥À°è 237/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.20 70000.00 4030 1762 2143 11044101045693
74 CHD ²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA/ AiÀÄAPÀtÚ ¸ÉnÖºÀ½î 122/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.90 70000.00 5125 7991 6872 11152101004854
75 CHD ²æÃ FgÀ¥Àà vÀA/ §¸Àì¥Àà PÉÆÃªÀiÁg PÀ£ÉÃPÀ¯ï 156/* ¥À. ¥ÀAUÀqÀ 1.00 126000.00 8736 4445 6471 42740100001966
76 CHD ²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀgÉrØ vÀA/ ZÀAzÀæ AiÀÄ¯ÉíÃj 104/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.76 70000.00 4249 8039 4160 912010066900554

77 CHD ²æÃ wªÀiÁägÉrØ vÀA/ 
a£Àß£ÁUÀgÉrØ §Ä£ÉÃn

ªÀiÁzÁégÀ 251/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 70000.00 8809 4301 3471 11011101006384

78 CHD ²æÃ ¸ÀÄgÉÃ±À vÀA/ gÁªÀÄÄ ZÁªÀÄ£À½î 185/K ¥À. eÁw 1.00 126000.00 6893 7435 0427 11099100010460
79 CHD ²æÃ ¤AUÀ¥Àà vÀA/ zÉÃ«AzÀæ¥Àà ªÀqÀß½î 183/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.97 70000.00 5097 5222 4526 62268820416
80 CHD ²æÃ ªÀÄ®è¥Àà vÀA/ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ºÀwÛPÀÄtÂ 140/5-2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.62 62500.00 7843 6240 5449 52141275515
81 CHD ²æÃ ²ªÀ¥Àà vÀA/ ©üÃgÀ¥Àà ºÀwÛPÀÄtÂ 142/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.77 70000.00 8660 8398 5687 11151100002551
82 CHD ²æÃ ²ªÀ¥Àà vÀA/ ¸ÁAiÀÄ§tÚ ºÀwÛPÀÄtÂ 84/* ¥À. ¥ÀAUÀqÀ 1.40 70000.00 3845 0959 2628 11151100002452
83 CHD ²æÃ »gÀ¯Á¯ï vÀA/ ¥ÁAqÀÄ ZÁªÀÄ£À½î 82/D ¥À. eÁw 1.00 70000.00 2944 9693 5317 718402010002300

84 CHD ²æÃ ±ÀgÀt¥ÀàUËqÀ vÀA/ 
ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ

ZÁªÀÄ£À½î 239/2 & 243/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 70000.00 4566 6742 0766 11099100000568

85 CHD ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ ªÀÄAUÁå vÀA/ ªÉÄÃUÁå £ÁAiÀÄP UËqÀUÉÃgÁ 
(vÁAqÀ) 

§½ZÀPÀæ 285/2 ¥À. eÁw mÁæöåUÀ£ï 
¥ÀÆæöåmïì

1.00 182180.00 4919 7245 8700 62088281227

1 KBY PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÁ ²æÃªÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀA/ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ AiÉÄ¯ÉíÃj §½ZÀPÀæ 462/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÁ 1.00 77500.00 6899 8829 0342 11099101036589

2 KBY PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÁ ²æÃ ºÀµÀðªÀzsÀð£ÀgÉrØ vÀA/ ¸ÀÄ¨sÁ¸ PÉ. ºÉÆ¸À½î ºÀwÛPÀÄtÂ 105/* ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀÈ¶ ºÉÆÃAqÁ 1.00 77500.00 9052 3287 3751 32359197581
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ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್ /ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್ (ಸಂಖ್ಯಯ ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

I.

1
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆ

1 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಸರಿನಬಾನು ಸುಲೋಮಾನ ಮುಧ ೋಳ ಆನದಿನಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 31/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 45356

2 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಸ ಸ ೋಬರದ ಚಿಕ್ಕಶೆಲ್ಲಿಕೆೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 154/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43756

3 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನವವ ಶಿವಪಪ ಮಾಳಗ ೋಂಡ ಮುಗಳೆ ೋಳಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.20 119222

4 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 0.60 44156

5 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 58/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 0.80 53347

6 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಜ ಲಪಪ ಲಮಾಣಿ ತುಳಸಗೋರಿ ರಾಂಪೂರ 11/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 29290

7 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸ ೋಮಪಪ ಪೂೋಮಪಪ ಉರ್ಫಯ ಶಿವಪಪ 
ಲಮಾಣಿ

ಜಡ್ಾರಮಕ್ುಂಟಿ ರಾಂಪೂರ 117/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 121735

8 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವನಗ್ೌಡ ಯಂಕ್ನಗ್ೌಡ ನಾಯಕರ ಹಿರೆೋಶೆಲ್ಲಿಕೆೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 117 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 3.00 48972

9 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಬಡ್ಡಗೋರ ಮಲಾಿಪೂರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 56/3ಕ್+3ಡ/2/* ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.4 37197

10 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಜ ೋತೆಪಪನವರ ಸೋತಿಮನಿ ರಾಂಪೂರ 77/7 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.30 34012

11 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನವವ ಯಮನಪಪ ಕಾಳಗಿ ಮನಹಳಿಿ ರಾಂಪೂರ 60/5ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 26443

12 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಕಾತರಕಿ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 15/1.+2+3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.80 81944

13 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನಪಪ ಚಂದರಪಪ ಕ್ರಡ್ಡಗುಡಿ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 125/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.45 49988

14 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ ಶೆೋಷಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಶಾರದಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.40 28244

15 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗವಿಸದದಪಪ ಚನಿಪಪ ಗುಡಗುಡ್ಡ ಹಿರೆೋಶೆಲ್ಲಿಕೆೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 2.55 142563

16 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಂಡೆಪಪ ಜಮಖಂಡ್ಡ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 18452

17 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ ಬಸಪಪ ಕೆಂಪನಿವರ ಛಬ್ಬಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 41/2B ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.45 21236

18 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಮ ಲ್ಲಮನಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 29438

19 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಧರ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಮ ಲ್ಲಮನಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 23/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 29438

20 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತ್ಾರ ಲಕ್ಷ್ಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಶಾರದಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 97/16 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.90 91736

21 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಮಲಿಪಪ ಕೆಂದ ರ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 50/10,50/11 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.60 62496

22 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರವಿೋಣ್ ರಾಮಚಂದರ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಹಿರೆೋಶೆಲ್ಲಿಕೆೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 5/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 18452

23 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಖ ಷುಬ  ರಾಧಶಾಮ ಮುಂದಾರ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 389/1,389/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 82459

24 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೆೋಶ ಉರ್ಪಯ ಈರಣ್ಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ಉಪ್ಪಪನ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 266/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 1.20 43361

25 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 28/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.4 17915

26 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಯಮವವ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 37/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 32137

27 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕವವ ಮಾನಪಪ ಹರಿಜನ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 48892

28 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜವವ ಯಂಕ್ಪಪ ಮಾದರ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 98/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 32137

29 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋರಪಪ ಜ ೋತೆಪಪ ಮಾಯಣ್ಣವರ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 17307

30 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಶಿಲ್ಲಯಪಪನವರ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 2.00 191472

31 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಅರಕೆೋರಿ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 100/8 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.60 102986

32 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಹೆರಕ್ಲ್ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 68/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 17046

33 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಯಲಿಪಪ ಸಾಲಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 36/1ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.70 73181

34 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೆೋಲಗಿರಿಯಪಪ ರಂಗಯಯ ಬಾವಲತಿಿ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 17/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.70 52017

35 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುಂಡಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಸಾಲಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 33/1+2+3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.40 36311

36 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಯವಪಪ ನಿಜಿಯಪಪ ಮಾದರ ಕಿರಸ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 206/7 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.60 63904

37 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ ಹನಮಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 100/5 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 1.2 78212

38 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ  ಶಿವಪಪ ಕೆ ೋಟಿ ಬೆಣ್ ಣರ ರಾಂಪೂರ 174/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 51705

39 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಲಿವವ ಗುರಪಪ ಕೆ ೋಟಿ ಬೆಣ್ ಣರ ರಾಂಪೂರ 117/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 63339

40 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾಳಿ ಬೆಣ್ ಣರ ರಾಂಪೂರ 136/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 63339

41 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ಯಮನಪಪ ಮೆೋಟಿ ಬೆಣ್ ಣರ ರಾಂಪೂರ 128/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 37638

42 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನಪಪ ಚಂದರಪಪ ಗ ೋವಿನದಿನಿಿ ಬೆಣ್ ಣರ ರಾಂಪೂರ 121/2/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 63339

43 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕಪಪ ಗಚ್ಚೆಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಬೆಣ್ ಣರ ರಾಂಪೂರ 129/1ಭ/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 38239

44 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ಯಂಕ್ಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಬೆಣ್ ಣರ ರಾಂಪೂರ 138/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 63339

45 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜು ಯಮನಪಪ ಮೆೋಟಿ ಬೆಣ್ ಣರ ರಾಂಪೂರ 128/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 37638

46 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ ಯಮನಪಪ ಪತ್ಾಿರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 96/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.80 32137

47 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆ ೋಭಾ ಹನಮಂತಪಪಹಂಡ್ಡ ಶಿರಗುಪ್ಪಪ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 96/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 102093

48 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ
201/2,201/3,

201/6
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 36647

49 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ಶಿವಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 130/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.44 21680

50 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ತಮಮಣ್ಣಪಾಪ ಕೆಂಚನಿವವರ ನಿೋರಲಕೆೋರಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 152/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 91736

51 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದಪಪ ದಯಾನಂದಪಪ ರಾಜನಾಳ ಮಲಾಿಪೂರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 28/2ಎ+2ಬ್ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 37831

52 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವವವ ಮಲಿಪಪ ಹಡಪದ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 190/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 54422

53 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಸೈಲ ಯಲಿಪಪ ಆಡ್ಡೋನ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.27 14006

54 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಚನಿಪಪ ಮಕಾಶಿ ರಾಂಪೂರ ರಾಂಪೂರ 28 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 32137

55 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಪ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಕಾಯಡದ ಹೆ ನಾಿಕ್ಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 37/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 42607

56 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತನತಕ್ುಮಾರ ಹೆ ಳಿಯಪಪ ಕೆ ಣ್ ಣರ ರಾಂಪೂರ ಸೋತಿಮನಿ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 37831

57 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಯಮನಪಪ ರಾಯನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಹಿರೆೋಹೆ ದ ಿರ ಕ್ಲಾದಗಿ 69/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 26338

58 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಸಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಜಕ್ಕನಿವರ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 90/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1 64656

59 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಅಲಿಪಪ ಗ ಳಪಪ ತೆ ೋಟಗೋರಿ ಬೆಣ್ ಣರ ಸೋತಿಮನಿ 130/2ಅ+ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 63339

60 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಬಸಪಪ ಸದದಪಪ ನಾರಾ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 464 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.4 93506

61 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಅಪಪಣ್ಣ ಗನಮಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 41/2ಡ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.4 28244

62 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಾಲಪಪ ಕ್ರಡ್ಡ ಜಡ್ಾರಮಕ್ುಂಟಿ ಸೋತಿಮನಿ 49/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.5 19273

63 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನವವ ಲಕ್ಕಪಪ ಹುಂಡೆೋಕಾರ ಬೆಣ್ ಣರ ಸೋತಿಮನಿ 115/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 63339

64 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗವವ ಬಾಬ ನಾಯಕ ಆಲಗುಂಡ್ಡ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 99/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.4 98422

65 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಲಂಕ್ಪಪ ಮಾದರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 300/* ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.55 23970

66 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಪ ಡೆ ಂಗರಪಪ ಯಡಹಳಿಿ ಭಗವತಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 136/3 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲಕಾಯಿ 0.60 63904

67 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಹನಮಂತ ಗ ೋವಿಂದಗ್ೌಡರ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 14/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.60 26443

68 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಡ್ಡಯಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಕೆಂದ ರ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 120/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.70 29290

69 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಲಗಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಪೂಜಾರಿ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 40/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.89 63049

70 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ ಫಕಿೋರಪಪ ಮ ಲ್ಲಮನಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 23/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54033

71 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪಪ ಸಾವಳಗಿ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
123/2ಅ, 

123/9
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.6 46887

72 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖವವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕ್ರಡ್ಡಗುಡಿ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 109/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.40 28244

73 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಬ್ಬೋಡ್ಡಕ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 243/3, 243/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 43361

74 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುಂಡಪಪ ಕಾಮಪಪ ಕ್ೃಷಣಗ್ೌಡರ ಹಿರೆೋಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 17/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 191472

75 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕಿೋರಪಪ ಹನಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 105/ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54033

ಕೆೋಂದರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

2019-20 ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳನುಿ ಪಡೆದ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ .

ಜಿಲಿ: ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ ಮತಿ 
(ರ . ಲಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಿ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ ಮತುಿ ವಿವರ



76 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 246/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.8 32137

77 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಶಾರದಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 71/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 63341

78 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಪಪ ಯಲಿಪಪ ಪೂಜಾರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 34/4ಅ,34/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 29290

79 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಶಿವಪಪ ಸಾವಡಗಿ ಹಿರೆೋಶೆಲ್ಲಿಕೆೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 42450

80 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ಚಂದನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಬೆ ೋಮಮಣ್ಗಿ ಸೋತಿಮನಿ 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43756

81 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಬ್ಬ ಸೈಫುದಿದೋನ ಘಾಟಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 186/1+2/ಬ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 2.40 82458

82 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಬಾವಲತಿಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 54/4,54/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.80 57100

83 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಗ್ೌಡರ ಮುದವಿನಕೆ ಪಪ ಸೋತಿಮನಿ 8/5 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.80 82458

84 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ದುಂಡಪಪ ಬೆಳವಲಿ ಭೈರಮಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 73/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1.20 54536

85 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮವವ ಹನಮಂತ ಸಂಕ್ಣ್ಣವರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 95664

86 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಆಲ ರ ನಾಗರಾಳ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.60 127882

87 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸೋಂಹ ಹನಮಪಪ ಪೂಜಾರಿ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 259/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.40 18452

88 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ ಸಂಗಪಪ ಕೆ ಪಪದ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 70/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 32137

89 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಗುರುಬಸಪಪ ಗಿರಿಮಲಿನಿವರ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 891 ಸಾಮಾನಯ ಶತ್ಾವರಿ 0.80 82459

90 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಭೋಮಪಪ ಶಿವಪಪ ಮಾದರ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 104/1+2+3/f ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.49 119200

91 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಮಾರುತಿ ಹನಮಂತ ಮಾದರ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 104/1+2+3/d ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.49 119200

92 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ದಾಳವವ ಭರಮಪಪ ಮಾದರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 78/9 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 20750

93 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಪರಭು ಗ್ೌರವವ ಜಡೆಿನಿವರ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 127/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.4 52000

94 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ವಿನಯ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ವಿರಕ್ಿಮಠ ಶಿೋಗಿಕೆೋರಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 73/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.78 155600

95 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನಿೋಲವವ ನಿಂಗಪಪ ಚಲವಾದಿ ಬೆಣ್ ಣರ ರಾಂಪೂರ 180/6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.82 82400

96 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸದಾಶಿವ ರೆೋನವವ ಮಾದರ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 127/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 52000

97 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ದುಂಡಪಪ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಹಿರೆೋಶಿಲ್ಲಿಕೆೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 137/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 45300

98 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಹನಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಬಳ ಲದ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 75/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.60 111000

99 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ಂಕ್ಮಮ ಯಲಿನಗ್ೌಡ ನರಸನಿವರ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 1012/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.20 98400

100 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ ರಂಗಪಪ ಬ್ಬಲಾಿರ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 165/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 2 118300

101 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕ್ನಕ್ಪಪ ಯಲಿಪಪ ಸ ನಿದ ಬೆಣ್ ಣರ ರಾಂಪೂರ 118/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 57100

102 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ವಸಂತ ಈರಪಪ ಪತ್ಾಿರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
42/1+2/ಡ,42/

3+4/ಅ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.4 128300

103 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಪರಹಾಿದ ಅವವಪಪ ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 35/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.54 38200

104 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಚಂದರಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಚಂದವವಗ ೋಳ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 100/7 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.4 136100

105 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಪೂೋಲ್ಲಸಪಾಪ ಚಂದರಪಪ ತಳವಾರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 63/1+2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.6 155600

106 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಮಮ ರಾಚಪಪ ಹಾದಿಮನಿ ಹೆ ನಾಿಕ್ಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.2 119200

107 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಕಿ ಶೆೋಷನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 36 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 0.6 63900

108 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ದುಂಡವವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಛಬ್ಬಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 110/1+2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32100

109 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ನರಸಂಹ ಯಂಕ್ಪಪ ದಾಸರ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 93/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 57100

110 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ಯಂಕ್ವವ ತಿಗಳಪಪನವರ 
ಬ್ಬನ್/ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ

ಖಜಿಿಡೆ ೋಣಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 48/2ಬ,49/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 3.13 46125

111 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ಮಳಿಯವವ ಅಡಗಲಿ ಬ್ಬನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಭೋಮಪಪ

ಕ್ಳಸಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 44/1ಪ2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 2.15 91736

112 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಅಶೆ ೋಕ್ ಯಮನಪಪ ಗ್ೌಡರ ಬ್ಬಲ್ ಕೆರ ರ ಕ್ಲಾದಗಿ 116/1 ಸಾಮಾನಯ  ಬಾಳೆ 0.8 57140

113 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಮಹಮಮದ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಡೆ ೋಗಿರಸಾಬ 
ಅಂಕ್ಲಗಿ

ಖಜಿಿಡೆ ೋಣಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 174/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 2.69 164700

114 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ರಾಮನಗ್ೌಡ ಬ್ಬೋಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಬ್ಬಲ್ ಕೆರ ರ ರಾಂಪೂರ 69/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 54400

115 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಯಮನಪಪ ಧರಿಯಪಪ ಮುತಿಲಗೋರಿ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 395/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 85400

116 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಂಗವವ ಪವಾಡೆಪಪ ನಾಯಕ್ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 341/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 2 192060

117 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಈರಬಸಪಪ ಲಕ್ಕಸಕೆ ಪಪ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 108/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 101000

118 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಈರಪಪ ಕ್ಂಬಾರ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 98/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 66600

119 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಿಪಪ ತಳವಾರ ಮುಗಳೆ ೋಳಿಿ ರಾಂಪೂರ 49/1+2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 63340

120 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಕೆರಿಹೆ ಲದ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ 15 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 1.0101 892107348142 31628531177

121 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕಿೋರಪಪ ದ ಡಿವಿೋರಭದರಪಪ ಜಿಲ್ಲಯ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 7/2. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.6582 311545994629 37517394960

122 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ ಬಸವಂತಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 3/1, 3/3, 3/4, ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5479 567417464187 37517394960

123 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಬಸವಂತಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 3/5. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.25 0.1636 829769757338 37517394960

124 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಕ್ಲಿನಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಗ್ೌಡರ ಮಂಗಳ ರು ಬಾದಾಮಿ 125/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.7821 490080379407 37517394960

125 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೋ ನಿಂಗಪಪ ಹ ಲ್ಲ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 33/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5479 533426121735 31951038760

126 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಮಲಿನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಲಕ್ಕಸಕೆ ಪಪ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ
70/1, 70/2ಅ 

70/2ಬ
ಇತರೆ ಬದನೆ 1.20 1.5564 490634234929 17114527900

127 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಹ ಲಸಗೋರಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ 29/6, ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.3013 981622738517 10810279974

128 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೆೋರಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 129/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.4376 227605193017 9312500100425200

129 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಂಕ್ುತಲಾ ವಿೋರಭದರಪಪ 
ಹುಯಿಲಗ ೋಳ

ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 18/2ಕ್ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.3824 788834945579 10810279974

130 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 
ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ

ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 21/5, ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.3272 748279054703 30864844653

131 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಮೋದರ ಮಾನಪಪ ರಾಮದುಗಯ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ 586/1 ಇತರೆ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1.60 1.1922 772681112345 307877304882

132 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲೋಲಾ ಶಿವಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಯರಗ ೋಪಪ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 163/2 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 1.60 1.2348 444629590473 10810276928

133 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಚಂದರಪಪ ಕ್ಲಾಿಪೂರ ಬೆೋಡರಬ ದಿಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ 21/1, ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಘಡ್ಡ 2.00 1.9206 70110001192

134 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗನಗ್ೌಡ ಕ್ಳಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 16/4, ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5479 221335280642 35519327361

135 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 
ಸುರಗಿಮಠ

ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ 64/2 ಇತರೆ ತ್ಾಳೆ 2.00 0.3523 711528309028 35519327361

136 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮುದಕ್ಪಪ ಕ್ಳಿಿಗುಡಿ ಪವಯತಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 145/ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.4985 278881525034 30977544844

137 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕೆಲ ರ ಹಿರೆೋನಸಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 41/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.6089 678039575137 30977544844

138 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಖಾಯಡದ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ 98/1ಬ ಇತರೆ ಬದಣೆ 0.80 0.7752 707147861775 30977544844

139 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಪ ಯಲಿಪಪ ಮುರಘಂಟಿ ತಿಮಾಮಪೂರ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ುಳಗೋರಿ 131/2 ಇತರೆ ನುಗಿಿ 0.60 0.4689 453678375798 30977544844

140 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾವಲಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಬಂದಗಿ ಉಗಲವಾಟ ಕ್ುಳಗೋರಿ 32/1 ಇತರೆ ಪೋರಲ 0.80 0.2700 334247781488 30977544844

141 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಯಮನಪಪ ಚಂದಪಪ ಕೆ ಂತ ಹನಮಸಾಗರ ಕ್ುಳಗೋರಿ 79/3ಬ/1 ಇತರೆ ಪೋರಲ 0.40 0.2075 824420441633 30977544844

142 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಹನಮಪಪ ಮುರಗಂಟಿ ವಡವಟಿಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 31/3. ಇತರೆ ಪೋರಲ 0.80 0.2700 241120328315 30977544844

143 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಪ ಹನಮಪಪ ಘಟ ಿರ ಮಮಟಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 62/1ಅ ಇತರೆ ವಿಳೆಯದಲ 1.40 1.3723 661504474824 30977544844

144 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತೆವವ ಭೋಮಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಕ್ಟಗೋರಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 334/3 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಘಡ್ಡ 1.40 0.9844 383261159481 35519327361

145 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಯಯ ಶಿವಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ತಿಮಾಮಪೂರ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ುಳಗೋರಿ 57/1, 57/2, ಇತರೆ ಮಾವು 2.00 0.5324 720698635673 31690500073

146 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಪಪ ಗದದಪಪ ತಳವಾರ ಮಮಟಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 111/4 ಪ.ಜಾ ವಿಳೆಯದಲ 0.80 0.8246 30977544844

147 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ದುರಗಪಪ ಮಾದರ ಮಮಟಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 70/2 ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.15 1.1426 314305146984 31690500073

148 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಸಮ ಶೌಕ್ತ ಪಟೆೋಲ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 12/4. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.6736 903832550583 89019140527

149 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗವವ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 101/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.7590 590432180772 89023534752

150 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚೆಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾವಿನಮರದ ಕೆ ೋಟಿಕ್ಲ್ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 114/2 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.00 0.6089 513658394301 1273010004441

151 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತೆವವ ಬಸಪಪ ಅಥಣಿ ಕ್ುಟುಕ್ುನಕೆೋರಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 144/2 ಇತರೆ ಶತ್ಾವರಿ 0.80 0.8246 658255567730 8072200093052

152 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚ್ಚೆಶ ಬಸಪಪ ವಡೆ ಿೋಡಗಿ ಕೆ ೋಟಿಕ್ಲ್ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ
9/2,9/4,9/5,9

/6
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.6582 660385079014 10810301887

153 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಹಿಯಾ ಜಬಿರ ಸ ೋಲಾಿಪೂರ ಹಂಸನ ರ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 150/13 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.6582 882147670095 21960100036508

154 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತಪಪ ಬಸಪಪ ಅಂಬ್ಬಗೋರ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ
65/2+3/1,65/

2+3/2
ಇತರೆ ಶತ್ಾವರಿ 0.60 0.6390 872856941532 37517394960



155 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ ರಾಮಣ್ಣ ಆಡಗಲ್ ಕ್ಲಬಂದಕೆೋರಿ ಕೆರೆ ರ 74/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 0.2609 249755476704 34298639840

156 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ ದಾಯವಪಪ ನಾಗನಿವರ ಅಗಸಕೆ ಪಪ ಕೆರೆ ರ 6/1. ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 0.4034 447773072062 8692250035790

157 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲದುಗಯಪಪ ರಾಮಪಪ ಗುಲಗಂಜಿ ಕ್ಡಪಟಿಿ ಕೆರೆ ರ 26/1, ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.6582 628441722101 30977544844

158 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಬಸಲ್ಲಂಗಯಯ ಗಂಟಿಮಠ ಕೆರೆ ರ ಕೆರೆ ರ 437/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.60 0.9060 896704469599 30977544844

159 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಮಲವವ ಬಸಪಪ ಮುದಕ್ವಿ ಕಾಡರಕೆ ಪಪ ಕೆರೆ ರ 171/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5479 978570631522 30977544844

160 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಮಾರುತಿ ಹುಗ್ಾರೆ ಹುಲ್ಲಿಕೆರಿ ಇನಾಂ ಕೆರೆ ರ 34/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.6582 535231071308 30977544844

161 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿಕ್ಕ ಗದಿಗೋಪಪ ಕ್ಂಟೆಪಪನವರ ಮತಿಿಕ್ಟಿಿ ಕೆರೆ ರ 88/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.5479 711138673372 30977544844

162 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಸಂಗಪಪ ಹ ಲಗೋರಿ ಮತಿಿಕ್ಟಿಿ ಕೆರೆ ರ
107/2, 

345/24ಅ
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.25 0.7821 324136174679 30977544844

163 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಲಿಮಮ ಪರಪಪ ಉಂಡ್ಡ ಹುಲ್ಲಿಕೆರಿ ಇನಾಂ ಕೆರೆ ರ 6/7, 15/3, ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.6582 677380967879 30977544844

164 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ  ಗುರಪಪ ದಂಡ್ಡನ ಕ್ಡಪಟಿಿ ಕೆರೆ ರ 123/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5479 743118840760 30977544844

165 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ಮಾಳಗಿ ಕೆರೆ ರ 172/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.6582 752037678036 30977544844

166 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಾತಿೋಮಾ ಯಮನ ರಸಾಬ ನಧಾಪ ನರೆನ ರ ಕೆರೆ ರ 88/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5479 875738492815 30977544844

167 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಚೌಡಕಿ ಹವಳಕೆ ಡ ಕೆರೆ ರ 69/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.3786 597106898049 30977544844

168 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬನಿಿದಿನಿಿ ಮತಿಿಕ್ಟಿಿ ಕೆರೆ ರ 43/6 ಇತರೆ ಬದಣೆ 1.20 1.1922 389438283330 30977544844

169 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಲಚೆಪಪ ಜಮಮನಕ್ಟಿಿ ಅನವಾಲ ಕೆರೆ ರ 67/2 ಇತರೆ ಶತ್ಾವರಿ 0.90 0.8655 208589151630 30977544844

170 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ರಾಮಪಪ ಮೆೋಟಿ ಬೆಳಿಿಕಿಂಡ್ಡ ಕೆರೆ ರ 18/3. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.70 0.4927 420291288553 30977544844

171 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮೆೋಟಿ ಬೆಳಿಿಕಿಂಡ್ಡ ಕೆರೆ ರ 54/6 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.4376 927994207670 30977544844

172 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ಬಸಪಪ ಅಲಬನಿವರ ಮತಿಿಕ್ಟಿಿ ಕೆರೆ ರ 88/4 88/5 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.6031 509508338936 30977544844

173 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ಈರಪಪ ಹೆ ಂಕ್ಳಿ ಕೆರೆ ರ ಕೆರೆ ರ 427/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.60 1.0299 930370096833 30977544844

174 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡೆ ೋಂಗರಿಸಾಬ ಮನಸ ರಸಾಬ ಚಬ್ಬಿ ಜಲಗೋರಿ ಕೆರೆ ರ 190/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 1.2776 973324623560 510101005086751

175 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಲಿಪಪ ವಗಿರ ಬೆಳಿಿಕಿಂಡ್ಡ ಕೆರೆ ರ 13/6, ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5479 302946726273 33037524393

176 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಯಲಿಪಪ ಕಾಜ ರ ಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಕೆರೆ ರ 74/9 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.5479 496342618861 520101204849191

177 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಬೆಳಕೆ ಪಪ ಜಲಗೋರಿ ಕೆರೆ ರ 93 ಪ.ಪಂ ಪಪಾಯ 2.00 1.1139 437010398348 3467204333

178 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಬಂದಕೆೋರಿ ಕೆರೆ ರ 47/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 0.5442 652252804599 35519327361

179 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಂಮತ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡರ ಹಲಜುಕಿಯ ಕೆರೆ ರ 183/9ಚ ಪ.ಜಾ ಪಪಾಯ 0.38 0.2903 30977544844

180 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಿಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಕೆ ವಳಿಿ ಮಣಿನಾಗರ ಕೆರೆ ರ 123/6 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 0.5166 850234365564 8162200006127

181 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವವ ದರಿಯಪಪ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ನಿರಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ
120/1+2+3+

4+ಬ/2
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.30 0.4798 37010200003297

182 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತೆವವ ಕ್ಲಿಪಪ ಕೆ ವಳಿಿ ಮಣಿನಾಗರ ಕೆರೆ ರ 123/8 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5715 569607841793 30977544844

183 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದರಾಜ ಜಕ್ಕನಗ್ೌಡರ ಮಣಿನಾಗರ ಕೆರೆ ರ 116/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.6582 386633175665 30977544844

184 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಗುಡಸಲಮನಿ ಸೋಪರಮಟಿಿ ಕೆರೆ ರ 74 ಇತರೆ ಬದನೆ 0.80 0.4028 985691792084 35519327361

185 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮಪಪ ಅಪಪನಿ ಪೂಜಾರ ಗಂಗನಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ 32/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 0.5442 334701079581 89054633778

186 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಚೌಡಕಿ ಹವಳಕೆ ಡ ಕೆರೆ ರ 69/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.3214 597106898049 8162200054744

187 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನ ರಹಮಮದ ರಹಿೋಮಸಾಬ ಮ ಜಾವರ ಯಂಡ್ಡಗೋರಿ ಕೆರೆ ರ 206/1+2ಬ ಇತರೆ ಪಪಾಯ 0.80 0.5479 452054908634 11030101006129

188 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ನಂಜಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಾಳಗಿ ಕೆರೆ ರ 32/1ಕ್ ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.60 1.1891 717969732637 8022200000593

189 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಜಂಬಗಿ ನಿರಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ 155/2+3ಬ ಇತರೆ ವಿಳೆಯದಲ 0.40 0.4535 623169865489 2309264982

190 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ರಂಗಪಪ ಯಡಹಳಿಿ ಅನವಾಲ ಕೆರೆ ರ 222/2ಅ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.60 1.5563 462810924567 89068882584

191 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ತುಂಗವವ ಆಶಕ್ಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಅನವಾಲ ಕೆರೆ ರ 237/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.55 1.4654 642630382021 3701020002256

192 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮೆಹಬ ಬಸಾಬ ಮಹಮಮದಅಕ್ರಮ 
ಇನಾಮದಾರ

ಜಲಗೋರಿ ಕೆರೆ ರ 166/9 ಇತರೆ ವಿಳೆಯದಲ 0.60 0.6390 420204521594 520101253416460

193 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಗುರುಪಾದಪಪ ಘಟಿದ ಕೆರೆ ರ ಕೆರೆ ರ 299/2 ಇತರೆ ಲ್ಲಂಬ್ಬ 1.60 0.5442 493701300277 8010200002508

194 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕ್ುರಹಟಿಿ ನರೆನ ರ ಕೆರೆ ರ 203/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ,ನುಗಿ 2.40 0.6413 369331785598 8162200108235

195 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣ್ಪತಿ ಸದದಪಪ ಪೂಜಾರ ಜಂಗವಾಡ ಕೆರೆ ರ 4/2. ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 0.5520 809181777120 89067489649

196 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಲಚೆಪಪ ಜಮಮನಕ್ಟಿಿ ಅನವಾಲ ಕೆರೆ ರ 67/2 ಇತರೆ ಶತ್ಾವರಿ 0.90 0.8655 208589151630 30977544844

197 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಬಂದಕೆೋರಿ ಕೆರೆ ರ 47/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 0.5442 652252804599 35519327361

198 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಿಯಾಜ ಅಹಮದ ನಾದಾಪ ನರೆನ ರ ಕೆರೆ ರ 5/2. ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.50 0.9679 306988485918 8162200116383

199 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಪಾಂಡಪಪ ಮುತ ಿರ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 173/3 ಪ.ಪಂ ಸೋಬೆ 1.00 0.31100 240597606941 150001011000624

200 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತವವ ಯಮನಪಪ ಬುಲ್ಲಯ ಕೆ ೋವಳಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ
121/4ಅ, 

12/5ಅ
ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.32100 746403911286 17120588400

201 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತವವ ಪರಸಪಪ ಜಿಂಗಿ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 232/5 ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ 0.90 0.64800 316431931425 520191060948163

202 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ರುದರಪಪ ಕಾಮನಿವರ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 61/* ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.37800 712712877693 11029381345

203 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿಠಠಲ ಭೋಮಪಪ ಅಂಗಡಗೋರಿ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 102/2BP ಪ.ಪಂ ಸೋಬೆ 1.60 0.44400 444890624702 30923858707

204 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕ್ರಿಯಪಪ ರಾಮಪಪ ತಳವಾರ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ
32/3B, 

32/6+7, 

33/3ಬ
ಪ.ಪಂ ಚ್ಚಂಡ  ಹ 0.80 0.82400 537978603101  17121541541

205 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಲಾವತಿ ರಾಮಣ್ಣ ಹಡಪದ ರೆ ೋಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 242/4,242/5 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.725 784648819357 89029303069

206 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮುತಿಪಪ ದಾಯವಪಪ ಬ್ಬಳಂಡ್ಡ ರೆ ೋಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 19/*2B ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.433 475946891223 029600101012154

207 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸದದಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 199/*5 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.60 1.113 207319737756 039301012415

208 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಭರಮಪಪ ಸದಪಪ ಬ್ಬಸನಾಳ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 238/*1ಫ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.59 0.242 17121580239

209 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ಮಾಂಗಲು ಲಮಾಣಿ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 207/*5 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.28 0.129 279203987276 30444064171

210 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಶೆ ೋಕ್ ದುಗಯಪಪ ಶಿಡಿನಿವರ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 5/*16 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.264 622515320136 31747571805

211 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬದಿಯಪಪ ನಾನಪಪ ಲಮಾಣಿ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 129/1 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.19 521749421600 17122039082

212 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ತ್ಾವರು ಸಗರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 120/4 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.60 1.106 814590051006 10812670707

213 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ಪೂನಪಪ ಲಮಾಣಿ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 217ಅ/6 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.55 0.186 434084902636 64105354648

214 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಸಂಗವವ ಹನಮಪಪ ಫಕಿೋರನಿವರ
 ಉಫಯ ಮಾದರ

ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 181/*5 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 0.725 665574417499 17121065467

215 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಂಕ್ಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ದುಲಾರಿ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 220/7 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.202 846386842589 89029598824

216 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಹನಮಪಪ ಪಂಡರಿ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ
253/3,233/1

ಅ/3
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.404 309637872208 17122025558

217 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರೆೋವಪಪ ಮುದಕ್ಪಪ ಛಬ್ಬಿ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 247/1ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.571 463178457508 17120544019

218 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರುದರಪಪ ರುದರಪಪ ಕಾಮಣ್ಣವರ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 61/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.26 529641631287 897110110007261

219 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ತಿಪಪಣ್ಣ ಯಮನಪಪ ಜಾಣ್ಮಟಿಿ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 256/*1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 2.00 1.468 814628391986 89021294198

220 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತವವ ಹಣ್ಮಂತ ನಾಯಕರ ಗಿರಿಗ್ಾಂವ ಬ್ಬೋಳಗಿ 21/*1 ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ 1.80 1.243 272926722268 129301011002408

221 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಲಿವವ ದಾಯಮಣ್ಣ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 98/4 ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ 0.20 0.12100 310710957725 17122024305

222 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹನಮಂತ ಭೋಮಪಪ ತಳವಾರ ಚಿಕಾಕಲಗುಂಡ್ಡ ಅನಗವಾಡ್ಡ 234/2ಅ/1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.10 0.79000 278836725634 30051851460

223 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ರುದರವವ ರುದರಪಪ ಯಂಕ್ಂಚಿ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 68/2ಅ ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ 1.40 0.48800 33593043808698 32591561850

224 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ Third Pary (Mahalaxmi) - - ಇತರೆ - - 0.10605 - 64088951775

225 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ಮಳಿಯಪಪ ಕ್ಂಬಾರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 228/P/22 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.32100 329794856406 2071446

226 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಜಶೆೋಖರ ಮಲಿನಗ್ೌಡ ನಿೋಲಪಪನವರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 220/ಅ/76 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 3.20 1.49291 511594649285 4715101001038

227 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭೋಮಪಪ ಬಾಡಗಂಡ್ಡ ಬಾಡಗಂಡ್ಡ ಬ್ಬೋಳಗಿ 18/5B+D/2 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.52 0.40400 331588477366 897110510000020

228 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ಈರಪಪ ಚಕ್ಕಡ್ಡ ಬ ದಿಹಾಳ SG ಬ್ಬೋಳಗಿ 96/2ಬ/2 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.80 0.57100 457838326996 129301011003331

229 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಮಹಮಮದರಫೋಕ ಮಹಿಬ ಬಸಾಬ 
ಸಾರವಾಡ

ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 255/6 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 0.54400 995401298119 17121034664

230 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲಿಪಪ ವಿಠಠಪಪ ಸುನಗದ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 54/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 0.54400 967637678383 20074497631

231 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾವಕ್ಕ ಜಟೆಿಪಪ ಹಳಿಿ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 329/1E ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.25 0.12968 346084060498 32182988606

232 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕಾಶಪಪ ಯಲಿಪಪ ಹಳಿಿ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 329/1C ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.25 0.12968 760068589379 30338981644

233 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಭರಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಹಳಿಿ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 329/1D ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.25 0.12968 791156408161 17118054063

234 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲಿಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಗ್ಾಜಪಪನವರ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 122/3ಬ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 0.23596 203152920656 32517216484

235 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲಿವವ ಭೋಮಪಪ ಕಾಖಂಡಕಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 5/ಅ/3 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.70 0.47272 929475162152 01013183

236 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಭು ಚಂದು ಚವಾಾಣ್ ಕೆ ೋವಳಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 85/2ಡ/1 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.30 0.84405 672599015300 17122040984

237 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಲಿಪಪ ಅಪಪಣ್ಣ ಮಾದರ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 6/24, 6/25 ಪ.ಜಾ ದಾರಕ್ಷ್ 0.52 0.23596 562065083014 89108864606



238 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಂಕ್ಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 23/6 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.31815 639420735768 520101261799076

239 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಚಿತುಿ ಟೆ ೋಪು ಲಮಾಣಿ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ
153/1A/2A/1

P1
ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 2.80 1.49291 908184398511 12930101100094

240 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ದಾಸು ಸಗರು ಲಮಾಣಿ ಕೆ ೋವಳಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 74/3 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.90 0.60205 420350966731 17122038793

241 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಮಾದರ ಬ್ಬೋರಕ್ಬ್ಬಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 44/7 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.20 0.10375 535704331874 029600101015215

242 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮುದದಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಮಾದರ ಬ್ಬೋರಕ್ಬ್ಬಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 44/6 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.20 0.10375 541492109868 520101250267030

243 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಮಾದರ ಬ್ಬೋರಕ್ಬ್ಬಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 44/5 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.20 0.10375 408782776214 64182882769

244 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹೆೋಮಪಪ ದೋಸು ಲಮಾಣಿ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 241/2ಅ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.19604 943932933517 89098769038

245 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಮಲಿಪಪ ಚಿಮಮಲಗಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 40/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.54159 200692997296 029600101007974

246 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಬಾಲಪಪ ಜಾಯಲ್ಲ ಮುತಿಲದಿನಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 61/4 ಇತರೆ ವಿೋಳಯದಲ 0.80 0.82459 830110895374 029600101010264

247 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ಶಾಸಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಗುಳಬಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 23/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.79 0.53568 621568696839 64117439519

248 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಲಿಪಪ ಭರಮಪಪ ಉದಗಟಿಿ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 207/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.54033 267536172784 17122027805

249 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮೌಲಾಸಾಬ ಪ್ಪೋರಸಾಬ ತಹಶಿಲಾದರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ
173/1ಅ, 

174/2ಅ
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.57264 472213493745 17122015095

250 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ಗುರುಪಪ ಗ್ಾಮಾ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 108/3 ಇತರೆ ಅರಿಷಿನ 1.70 1.64746 586415646835 17122046089

251 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಾಬಣ್ಣ ಹನಮಂತ ಪಂಢರಿ ಸುನಗ ಬ್ಬೋಳಗಿ
253/7, 

253/1ಅ/1
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.58687 964786312550 17122015095

252 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಪುಂಡಪಪ ನಿೋಲಪಪ ಬಾನದ ಉಫಯ 
ಕ್ಲಾಿರಿ

ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 62/3 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.60 0.54022 802413434368 520101261771821

253 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸ ೋಮಪಪ ಭರಮಪಪ ಹಲಗಲ್ಲ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 247/3, 247/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.77360 361075350072 17122019500

254 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಗುರಪಪ ನಾಗಪಪ ಭರಮಗ್ೌಡರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 421/3 ಇತರೆ ಅರಿಷಿನ 0.80 0.82459 944986453017 17122034028

255 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಲಿವವ ಪುಂಡಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 50/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.37831 559313841054 64112063082

256 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸದದವವ ದುಂಡಪಪ ಕೆ ಂತಿಕ್ಲಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 466/3ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.60 0.98122 654261287539 4715101001415

257 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ ಗಂಗಪಪ ಸುನಗದ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 27/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.43361 286453086366 520101261840572

258 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲಪಪ ರಂಗಪಪ ಡಬರಿ ಕೆ ಂತಿಕ್ಲ್ ಬ್ಬೋಳಗಿ 87/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.62798 572703186860 17121040689

259 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರೆೋವಪಪ ಮಲಿಪಪ ರ್ೈದಯ ಬ ದಿಹಾಳ SH ಅನಗವಾಡ್ಡ 108/3+4ಕ್/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.30070 283750094357 17120557721

260 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಯಲಿಪಪ ಗ್ಾಮಾ ತುಮಮರಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 103/2ಅ/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.46 0.30070 283249225350 89026841477

261 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಗರೆಪಪ ದುಂಡಪಪ ಸಂಕ್ನಿವರ ನಾಗರಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 58/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.43361 377176190062 17121040486

262 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಮಲಕಾಜಪಪ ಹುಗಿಿ ಬಾಡಗಂಡ್ಡ ಬ್ಬೋಳಗಿ 164/2A ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.42130 891147598459 4715101003323

263 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಡೆೋಸಾಬ ಪ್ಪೋರಸಾಬ ಮಡೆಿಪಪಗ ೋಳ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 65/4ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.54400 916037940551 520101261798843

264 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ನಾಗಪಪ ಸುಳಯದ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 74/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.58675 755971959445 89107282982

265 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾಪ ರವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 30/2, 32/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.60 1.02305 842407229695 150001011001138

266 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಪಪಣ್ಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮನಗ ಳಿ ಬ್ಬಸನಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 111/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.78212 505452428747 129301011001225

267 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪರುತಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 28/1+2 ಇತರೆ ಮಾವು 2.00 0.65483 392536641961 89029742326

268 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲಿಪಪ ರುದರಪಪ ಕೆ ತಿಯ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 413/3 ಇತರೆ ಶತ್ಾವರಿ 0.40 0.37197 926835002883 89047653943

269 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಭರಮಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಹಲಗಲ್ಲ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 247/1ಅ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.54015 686093062651 89109026516

270 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲಿನಗ್ೌಡ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ನಿೋಲಪಪನವರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ
220/ಅ/4, 

220/ಅ/5
ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.40 0.89954 451099454821 89021412352

271 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸದಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗ ೋಣಿ ಗುಳಬಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 34/11 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.38 0.28635 775547859480 129301011001029

272 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಂಕ್ಪಪ ಯಲಿಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಹೆರಕ್ಲಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 205/1ಅ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.99 0.60307 478480161215 35519327361

273 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಮಲವವ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕಾಖಂಡಕಿ ರೆ ಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 24/2+3ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.65616 374393037527 35519327361

274 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅರವಿಂದಗ್ೌಡ ಸದದನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 163/5 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.60 1.02986 834318511704 17122022885

275 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗದಿಗಪಪ ಯರಡೆಮಿಮ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 166/5, 166/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 1.27761 483841260016 17122045654

276 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಸಂಗಪಪ ಕಾಖಂಡಕಿ ರೆ ಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 24/2+3ಅ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.65824 903344452012 37257521993

277 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವ ಮುರಿಗಪಪ ಆಲಗುಂಡ್ಡ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 94/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.70 0.48265 683647765895 17121550259

278 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಲಿಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 87/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.60 1.00942 988270910019 89706774871

279 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮುತಿಪಪ ಹನಮಪಪ ಲಗಮಣಿ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 171/6 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.76509 510026635153 17122029303

280 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಹಾಗುಂಡಪಪ ಯಮನಪಪ ಹಡಪದ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 153/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.18 0.68502 605811292752 17122044649

281 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ದುರಗಪಪ ಮಹಾದೋವಿ ಲ್ಲಂಗನಿವರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 301/5ಕ್ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.80 0.53256 953225073876 64208882457

282 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹ ವಕ್ಕ ಚಿನಿಪಪ ಹನಮರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 208/1+2ಅ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.10 0.40596 970832037984 040010200006523

283 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ತಂಗವವ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಶಿರಬ ರ ಬಾಡಗಂಡ್ಡ ಬ್ಬೋಳಗಿ 91/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 1.22358 468057809756 17121561283

284 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಪಂಡರಿ ಬ ದಿಹಾಳ SG ಬ್ಬೋಳಗಿ 253/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.36507 393554418564 17122023939

285 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಯಲಿಪಪ ಗ್ಾಮಾ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 103/2ಆ/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.31395 247098612203 17122023639

286 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಲಿಪಪ ರಾಮಪಪ ಹೆರಕ್ಲ್ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 74/1ಬ/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.60103 695027602993 34228002258

287 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಿೋತ್ಾ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 36/* ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.90 1.17563 203123702891 150001011001103

288 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ಪಪ ಮಲಿಪಪ ಮರೆಮಮನವರ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 31/5 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.78212 937895218302 10816821427

289 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬ್ಬೋರಪಪ ಚಂದರಪಪ ಬ್ಬೋಳಂಡ್ಡ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 156/2ಬ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.15341 992067489268 520101261839221

290 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಗದಿಗಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ನಾಗರಾಳ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 147/1+2ಆ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.43166 988010031713 17122026368

291 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ದುಂಡಪಪ ಕೆ ತಿಯ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 312/2ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.78212 423986704302 89015928907

292 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಂಗಪಪ ಸಂಗಪಪ ಕ್ಂಬಾರ ಕೆ ೋವಳಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 150/* ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.29438 574732606794 10812691922

293 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ದಾಯಮಣ್ಣ ಸಂಗಪಪ ಕ್ಂಬಾರ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 150/5 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.54033 272079001241 17122014829

294 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಚಂದರಪಪ ಯಲಿಪಪ ಬ್ಬೋಳಂಡ್ಡ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 150/2ಸ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.22591 287230528691 029600101007698

295 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗವವ ಕ್ೃಷಣಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಚಿಕಾಕಲಗುಂಡ್ಡ ಅನಗವಾಡ್ಡ 237/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.53999 484115953173 36971641647

296 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಂಡೆಪಪ ಸದದಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಅನಗವಾಡ್ಡ ಅನಗವಾಡ್ಡ 69/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.41909 318536678144 00070110001192

297 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಸದದಪಪ ಭಗವತಿ ತುಮಮರಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 171/1ಅ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.53423 430801686357 00070110001192

298 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ರುಕ್ಮವವ ಪುಂಡಪಪ ಛಬ್ಬಿ ಹೆರಕ್ಲಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 278/* ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.84 1.12055 449663521155 00070110001192

299 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಪಪ ಮಲಿಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 33/1ಪ್ಪ1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 63904 303730343491 _921890013967330

300 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ಸದದಪಪ ಪಡೆೋನಿವರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 177/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31956 200749865732 89029602854

301 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಶಂಕೆರಪಪ ಉಮರಾಣಿ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 180/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 32168 517080826193 8212240019376

302 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಬಾಯಿ ಮಲಿಪಪ ನಾವಿಾ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ
288/1ಅ,288/

1ಬ
ಮಹಿಳೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 38563 701606513788 17127558480

303 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಪಾಂಡಪಪ ಹುಣ್ಸಕ್ಟಿಿ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 56/2ಬ,56/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 55519 382181088459 17127519439

304 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಣ್ಮಪಪ ಉತ ಿರ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 93 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 65483 508764997311 89028887523

305 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋನಿನ ಅಭಯಕ್ುಮಾರ ನಾಂದರಕ್ರ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 56/2ಪ್ಪ2 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 54422 483784191589 8212200055624

306 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಅಣ್ಣಪಪ ಸವಾಸ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 29/2ಅ/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 43595 786745360048 30339563976

307 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡಪಪ ಬಾಲಪಪ ಮರೆೋಣಿ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 65/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31956 727417295715 1181284510

308 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧರೆಪಪ ಮಲಿಪಪ ತುಬಚಿ ಹುಲಾಯಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 83/3ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.4 45349 633227531279 4240010100799

309 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಅಲಪಪ ಸಲಬಣ್ಣವರ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 198/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 85490 783858914209 100015508

310 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆ ೋಕ್ ಸಂಗಪಪ ಯರಡತುಿ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 54/5ಡ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 119222 479050923551 890904732446

311 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತ್ಾರ ಸಹಾದೋವ ಅಂಬೆಕ್ಕರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 203/1+3b ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2.4 72558 290327407615 8042200093057

312 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಸದದಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 353/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.55 52271 461907534042 20172753822

313 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬ್ಬೋಳ ಿರ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 141/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 298813454064 17129535551

314 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಯಯ ಕಾಡಯಯ ಕಾಡದೋವರ ಜಗದಾಳ ಸಾವಳಗಿ 90/6. ಸಾಮಾನಯ ಎಲಬಳಿಿ 0.6 63904 316606176608 918010086363063

315 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯವವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಯಕೆ ೋಡ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 151/1+2ಸ ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.5 54626 528688838193 918010086363034

316 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತ್ಾರ ಹಣ್ಮಂತ ಬಾಯಕೆ ೋಡ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 148/2ಬ ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82458 742632691770 89086994488

317 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಾಯಕೆ ೋಡ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ
151/1+2ಚ,15

1/1+2ಇ,151/

1+2ಸ
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 446224621356 918010086276846



318 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆ ೋಕ್ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 328/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2.8 79633 879907677683 68003954685

319 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಯಯ ಗುರುಪಾದಯಯ ಗಣಾಚಾರಿ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 222/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 101013 915440471921 918010086276901

320 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 5/5, 5/6 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.4 137432 435535333266 918010086363076

321 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಸಾಬು ಅಡಸೋರಿ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 156/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 43361 775032242544 20172715661

322 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಸಾಬು ಮುಂಜ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 156/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 18401 623187494724 39400101025906

323 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶವಂತ ದಾದು ನನಿರ್ರ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 63/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 26082 873427695064 6006191345

324 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಮಲಿಪಪ ಮೋದಿ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 299 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 30933 995889223243 8042200064330

325 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆ ೋಕ್ ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ನಿಕ್ಕಮ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 104/1+2ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 54422 544883590538 897210110000039

326 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜವವ ಸದದಪಪ ಹುಲಿನಿವರ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 88/1. ಮಹಿಳೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 37891 434627238990 20172715661

327 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ  ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 3/2. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 26082 849368388472 17128060165

328 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭ ತ್ಾಳಿ ಮಡೆಪಪ ಅಜುಯನಗಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 186/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 31956 615339810850 60217926733

329 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನಪಪ ದುಂಡಪಪ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 80/6. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26082 314670379523 31223601645

330 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ತೆೋಲ್ಲ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 180/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 314670379523 31223601645

331 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದರಾಯ ರಾಮು ಬನೆಿೋನವರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 154/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.55 52721 789411263284 8212210013220

332 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 3/2. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20207 655337590139 17128059569

333 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ತಮಮಣ್ಣ ಸಾಯಗ ಂಡ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 245/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31956 658985527278 20172703101

334 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ  ಶರಣ್ಪಪ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 3/2. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 26082 655337590139 1728059569

335 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಹುಣ್ಸಕ್ಟಿಿ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 57 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 65483 305524141319 11081253784

336 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಮುರಿಗಪಪ ಕ್ರಡ್ಡ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 169/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31956 689331631115 20172756823

337 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಿಪಪ ಸಂಗಪಪ ಗಿಡಗಂಚಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 160/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 34061 615087936428 890096047208

338 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಪೂಣ್ಯ ಸದಾಶಿವ ಬೆಳಗಲ್ಲ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 161/3ಅ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31956 242651659670 60123606888

339 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಶಿರ ಭೋಮಪಪ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 268/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 3.2 85769 737902432868 31274478337

340 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ ಯೋತಿಬಾ ದತ್ಾಿ ಜಾಧವ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 24/5. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 43361 892019741149 17127552002

341 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದಕ್ಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಜಮಖಂಡ್ಡ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 262/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 65483 529148510245 _000035550334210

342 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಂಡು ದ ಂಡ್ಡ ಪಾಂಡ್ಡಚ್ಚೋರಿ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 399/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 29019 529148510245 _000035550334210

343 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಹರಕ್ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 32/1+2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31956 319103979369 _9218900042821110

344 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಳಪಪ ಶಿವಪಪ ಬಲಗನಿವರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 86/2. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26082 576423230623 _9218900042821110

345 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 174/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 50436 862758765713 _9218900042821110

346 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಪ್ಪರೋಯಾ ಸುಧೋರ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 115/4 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 303730343491 _NILIN4055

347 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಶಿರೋಕಾಂತ ಬ ತ್ಾಳಿ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 295/2/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 43361 286578706981 _9218900132521110

348 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾತಪಪ ದುಂಡಪಪ ಉಪಾಪರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 167/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 82458 456266208241 _9218900132521110

349 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಬಾಬು ಗವಳಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 53/4. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 43361 525443642649 _9218900132521110

350 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ ಪಾ ಧರೆಪಪ ಇಮಮಡ್ಡ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 10/3. ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 1.2 119222 828373779123 _9218900132521110

351 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಕ್ಮಾ ರಾವುಜಿ ಸ ಯಯವಂಶಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 78/1+2ಅ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 543842954492 _9218900132521110

352 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜು  ರಾವುಜಿ ಸ ಯಯವಂಶಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 45349 880497767066 _9218900132521110

353 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ನರಸಪಪ ಚಪಪರ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 6/3. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 101013 691513119751 _9218900132521110

354 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ ಬಸಪಪ ಚಪಪರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 437/3ಪೈ ಮಹಿಳೆ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 101013 877082131685 _9218900132521110

355 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಪ ಚನಿಪಪ ಮಾಳಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 194 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31945 422243511911 _9218900132521110

356 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ಸಾತಪಪ ಉಪಾಪರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 167/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82458 761974271012 _9218900132521110

357 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಮಗಲ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 472/1ಬ ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 63904 440169268342 _9218900132521110

358 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾಂತ ಕೆಂಚಪಪ ಗುಗಿರಿ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 157/ಪ5 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 63904 877082131685 _9218900132521110

359 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಬಸಪಪ ಹಾಜವಗ ೋಳ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 439/2ಬ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 45349 422243511911 64015781402

360 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಗಿಿ ಚಂದರವವ ದಾನಪಪಗ ೋಳ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 146/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 73181 490333715360 9218900042821110

361 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಗಂಗ್ಾ ಜನಾಬಾಯಿ ಮೆೋಲ್ಲನಕೆೋರಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 291/10 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ .0.80 31956 735606570256 89047425292

362 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಪಸ ಭೋಮಶಿ ಬೆ ೋರಗ್ಾಂವ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 100/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 43361 476153319545 _036010200000647

363 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿೋನ  ಶಿರೋಕಾಂತ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 197/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 69021 450919649369 17129526148

364 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ  ಶೆೋಖರ ಮಲಘಾಣ್ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 22/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 78212 749829270687 11081260779

365 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ  ಮಲಿಪಪ ನಿಂಗನಿವರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 140/2. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 67955 212745778272 89041858028

366 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಿಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಲಟಿಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 44/6 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 82459 903453250003 650001701653

367 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಶಿವಪಪ ಲಟಿಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 48/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 80397 668232043996 650001702888

368 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಿ ಬಸಪಪ  ಉಗ್ಾರ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 70/1+2/1 ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 600897540807 89053195144

369 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ರಾಮಪಪ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 40/1+2/7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 45349 734033592377 17131576231

370 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಸದದಪಪ ಚಿನಿಿಮಟಿಿ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 36/1/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 45349 307422501579 89048808076

371 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಆಲಗ ಂಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 28/.3. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 119223 676257264327 34348037273

372 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತಿಪಪ ಸದದಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 179/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 45349 835280208393 89031592169

373 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದ ರಾಮಪಪ ಕ್ಚುೆ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 265/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 90716 607199614671 36971641647

374 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣ  ಮಾಲಪಾಣಿ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 225/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 101013 381121950049 36971641647

375 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಶಿವರಾಯಪಪ ಕಾಖಂಡಕಿ ರಬಕ್ವಿ ತೆೋರದಾಳ
43/2+1ಬ/ಪ್ಪ2,

 43/8ಬ, 

43/5ಬ
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 155600 732538588152 36971641647

376 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ದುಂಡಪಪ  ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 1/7ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 137432 383881414790 36971641647

377 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಕಾಡಪಪ ಗ್ೌಡಪಪಗ ೋಳ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 195/1ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 155641 358812149803 36971641647

378 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಯಯ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಯಯ ಮಠದ ಗ ೋಲಬಾವಿ ತೆೋರದಾಳ
90/2/ಪ್ಪ2,91/2

/ಪ್ಪ5
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 149260 698886551329 36971641647

379 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ ಯಲಿಪಪ ಕೆ ಕ್ಕನವರ ರಬಕ್ವಿ ತೆೋರದಾಳ 27/2.27/1ಕ್/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 96972 722903981891 36971641647

380 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಂದರ ರುದರಪಪ ಗಿರಸಾಗರ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ 108/1ಆ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.5 54627 226971293008 36971641647

381 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ  ಕಾಡಪಪ ಗ್ೌಡಪಪನಿವರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 195/1ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 167653 328603767194 89100976907

382 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ರಾಮಪಪ  ಹರಪಪನಹಳಿಿ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ
218/1,219/1

ಅ,219/2,220/

4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 155641 412387180004 1174110010051173

383 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಿಯಾಜ ದಸಿಗಿೋರಸಾಬ  ಅಲಾಿಸ ಹನಗಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 10/2+6,30/7 ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 1.76 169987 996797230543 1174110010051186

384 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಪವಾಡೆಪಪ ಬಾಯಕೆ ೋಡ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ
23/1+2+3+4

+5
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 155600 370696368229 89045957422

385 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ದುಂಡಪಪ ಹಂದಿಗುಂದ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ
52/4+5+6+7

+8
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 224206962502 17132078177

386 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ಲಕ್ಕಪಪ ಆಲಕ್ನ ರ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 205/1+2+3/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 192060 905030911555 89064698351

387 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತೆೋಶ ಬಸಪಪ  ಪಟಿಣ್ಣಶೆಟಿಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 197 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 80803040825 4692500101041701

388 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ರಾಮಪಪ ಲಟಿಿ ಗ ೋಲಭಾವಿ ತೆೋರದಾಳ 92/1+2/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192000 749123222499 89042856029

389 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಿಪಪ ಪರಪಪ ಬಗನಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 5/4. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 435571195102 89090825377

390 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಶಿವಾನಂದ ಚಿಂಚಖಂಡ್ಡ/ಕ್ಂಪು ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 164/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.3 128327 394001585161 8902792678

391 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದ ಮಲಿಪಪ  ಸಲಬನಿವರ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 202/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.24 101013 788513347572 17132057678

392 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಪ ಗುರಪಪ ಅಸಕ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 144/10 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 101013 645269546579 102101011004691

393 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಿವವ ಬಸಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ರಬಕ್ವಿ ತೆೋರದಾಳ
18/1+2+3+4

+5+6
ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.94 95440 530430928514 1174110010051230

394 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ರಾಮಪಪ ಕ್ಚುೆ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 93590 849818588855 102101010010552

395 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಕ್ುಂದ  ರಾಮಚಂದರ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 22/4,22/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.39 81248 642572424162 2551111000159

396 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಸತೆಯಪಪ ಮೆೋಟಿ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 60/3 ,60/11 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.67 63904 218634947260 11741100010051200

397 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಸಪಪ ದಡ್ಡಿಮನಿ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 46/3,201/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.7 73181 677547979919 1174110010051170

398 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಜಿನಿಪಪ  ಹಂದಿಗುಂದ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ .6/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.7 73181 865578722501 08182200032059

399 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಬಸಪಪ  ಪಾಟಿೋಲ ಬನಹಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 53/5,53/9 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.45 54627 385933493893 1174110010051172

400 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಹಣ್ಮಂತ ಹ ಗ್ಾರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 33/7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.58 54398 763183676881 10615302273

401 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ನಂದಪಪ  ಪಾಟಿೋಲ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.35 51017 571594719990 06825001102558501



402 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲವವ ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗ  ಕ್ಬಾಡಗಿ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 40/1+2/1/1ಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 981991199955 17131577803

403 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಸದಾರಮ ಪೂಜಾರಿ ಹೆ ೋಸುರ ತೆೋರದಾಳ 116/12 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45300 969546532916 1174110010051176

404 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾನೆೋಶ ಚನಿಪಪ ದಡ್ಡಿಮನಿ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 13/4. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 583537236257 1174110010051220

405 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ ನಂದಪಪ  ಪಾಟಿೋಲ ಹೆ ೋಸುರ ತೆೋರದಾಳ 70/5 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.3 34012 534137774308 0682500102558401

406 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಗಂಗಪಪ ಶಿರಗ್ಾರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ
23/1+2+3+4

+5
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82459 22179467023 0802200009461

407 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಪರಸಪಪ  ಶೆೋಗುಣ್ಸ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ
81/8+9/1ಅ+

ಬ/1
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 45349 621385029675 1174110010051357

408 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಶಿವಪಪ  ಮರಡ್ಡ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 80/4+2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 8966741550260 1174110010051259

409 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ತಿಮಮಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45300 625977069408 37648735185

410 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಬೋಮಪಪ ಬಸಪಪ   ಅಳಿಿಮಟಿಿ ಹನಗಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 107/6 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 50000 897912165100 64160387293

411 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ಸತಯಪಪ   ಗುಡೆ ಿಡಗಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 14/6. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 101000 738268544572 89058550161

412 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಾಮರಾಯ ಮಾಯಪಪ ಸ ೋರಗ್ಾಂವಿ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 31/1ಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82450 385533706546 08032200102033

413 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿನಿಪಪ ಸದದಪಪ ಐಗಳಿ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 5/3 ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.63 52441 690485212792 08032200052048

414 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭು  ಡೆ ಡಿಯಮಪಪ ನಾಯಿಕ್ ರಬಕ್ವಿ ತೆೋರದಾಳ 13/5. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.86 101000 659018546546 64123156022

415 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮಿನಾಥ ಬಾಬು ಘ ಳನಿವರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 45/1ಅ/2 ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.9 45300 573610869991 649801501114

416 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದರಪಪ ಶೆಂಕೆರಪಪ ಲಾಳಕೆ ಹನಗಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 15/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.93 168622 221340223418 08032200022725

417 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಿಪಪ ತಮಮಣ್ಣ ಹುದಾದರ ಹನಗಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 144/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.99 52900 558852374242 17128523148

418 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಮೆೋಣಿ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ 162/2,196/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 101013 764564581593 4692500101067101

419 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಬಾಳಪಪ ಘ ಳನಿವರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 17/7. ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.51 55500 649507568748 649801701062

420 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ್ಾ ಮಹಾದೋವ ಯಕ್ಸಂಬ್ಬ ಹನಗಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 72/1 ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 91736 491494905800 08032200066729

421 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬಂಗನಿವರ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 636/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 63904 401771744103 1174110010051194

422 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ವಿತ್ಾ ಕಿರಣ್ ಕ್ಲಕ್ಣಿಯ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 66 ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192000 250954639445 849510110025529

423 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಲಕ್ಕಪಪ ಆಲಕ್ನ ರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 45/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.9 82400 682880333783 1174110010051202

424 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವೃಷಭ ನಿಂಗಪಪ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ '23/6ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.03 67000 839050109928 1174110010051200

425 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ  ಪರಸಪಪ ಮನಗ ಳಿ ಹೆ ೋಸುರ ತೆೋರದಾಳ 127/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.83 125000 598340869196 080322001086

426 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಪ ಬುಜಬಲ್ಲ  ಘ ಳನಿವರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 14/1ಬಕ್ ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 142890 250043055697 649801701610

427 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಯಲಿಪಪ ಕೆ ಕ್ಕನವರ ರಬಕ್ವಿ ತೆೋರದಾಳ 27/1ಕ್/2,27/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.96 92900 370212380590 1174110010051223

428 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ  ಮಾಯಪಪ ಮಿೋಶೆನಿವರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 40800 940987086690 1174110010051205

429 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಹುಬಲ್ಲ ಭೋಮಪಪ  ಸಗಿನಿವರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 2/1ಕ್ ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 69000 611652730961 1174110010051203

430 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆಂಕೆರಪಪ ನಾಗಪಪ ಬಂಗನಿವರ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 636/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 82400 460657829261 1174110010051197

431 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಶಿವರಾಯಪಪ ಕಾಖಂಡಕಿ ರಬಕ್ವಿ ತೆೋರದಾಳ 43/27 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.57 77500 731666645819 1174110010051225

432 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಶಿವಪಪ ಮನಗ ಳಿ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ
127/1,127/9,

127/14
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 101000 655188195660 1174110010051224

433 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಗ ೋಡ್ಡ ಗ ೋಲಭಾವಿ ತೆೋರದಾಳ
1/10ಪ್ಪ/1/11,2

/2ಬ,112/6
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.69 82450 947574103987 17132066819

434 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತಿಪಪ ಭೋಮರಾವ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.33 131000 796035036843 0818220006637

435 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಸಪಪ ಹುಕೆಕರಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 77/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 155641 677837358214 08182200031916

436 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಮೆೋಣಿ ಹೆ ಸ ರ ತೆೋರದಾಳ
179/2ಅ/2,17

9/2ಬ,179/2/1
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192000 667839687364 64036936837

437 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣಾಯ ಪರಪಪ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 89/4 ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 17132051268

438 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಮಹಾದೋವ ಯರಡೆತಿಿೋನಿವರ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 76 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.8 95900 817941635550 650001700362

439 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಯಮನಪಪ  ತೆೋಲ್ಲ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ
129/1ಬ,131/

11
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192000 420364222813 649801700146

440 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 653/4/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 63904 516584948994 8182190000899

441 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಿಿಂಗ ಬ್ಬೋರಪಪ  ಸನದಿ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 6/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 119200 762380544996 34054160141

442 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಭೋಮಪಪ  ಮ ರಾಬಟಿಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 54/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192000 3130629547859 1174110010051260

443 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ಗಂಗಪಪ  ಔರಸಂಗ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 8/1+2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.78 80300 708610678209 1174110010051350

444 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಸಪಪ  ಸದಾದಪೂರ ಗ ೋಲಬಾವಿ ತೆೋರದಾಳ 637/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 63904 405119612775 1174110010051260

445 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾನಿಂಗ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 83/2,87/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192000 464446094705 1174110010051250

446 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಜಟಿಂಗ ಹೆ ಟಕ್ಟ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ
222/1+2a,22

2/2k
ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.52 54620 877224361006 89005165423

447 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಗಂಗಪಪ ಮಾದರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 49/1/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.51 55500 937905055382 1174110010051260

448 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ  ಗಂಗಪಪ ಮಾದರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 49/1/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.51 54620 891737708517 1174110010051264

449 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಪರಶುರಾಮ ಹೆ ಟಕ್ಟ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ
222/1+2ಅ,22

2/1ಅ
ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 2 58570 971398397191 89092241573

450 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಯಲಿಪಪ ಮಾಂಗ ಗ ೋಲಬಾವಿ ತೆೋರದಾಳ 86/2/b+2 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.72 101010 907379933204 1174110010051261

451 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಮನಗೋನಿ ಗುಗಿರಿ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32137 306441554626 9218900132521110

452 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಪಪ ಪರಸಪಪ  ಹಟಿಿ / ಚವಾಾಣ್ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 93/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 43361 624126816072 9218900132521110

453 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿರಾಮ ಗ ೋವಿಂದ  ಜಾಧವ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 69/5/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 32137 360995713744 9218900132521110

454 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಮಲಿಪಪ ದಳವಾಯಿ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 137/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 65483 353711412195 9218900132521110

455 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾವು ನೆೋಮಣಾಣ ಕ್ವಟೆೋಕ್ರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 133 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 707463967973 9218900132521110

456 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಭೋಮಪಪ ಚಿಗರಿಮಡ್ಡಿ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 107/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 967204096620 9218900132521110

457 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಪಾಪ ಮಲಿಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 83/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 26443 994622498447 9218900132521110

458 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತೆಂಗವವ ಕಾಸಪಪ ಮಾಳಿ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 86/3 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 465063302819 9218900132521110

459 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಭೋಮಶಿ  ಮುದಗ್ೌಡ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 87/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 29290 650063373938 9218900132521110

460 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ದುಂಡಪಪ ತೆೋಲ್ಲ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 309/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 852643733243 9218900132521110

461 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ ಈರಗ ಂಡ ಚನವಿೋರ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 223/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 43361 718251581636 9218900132521110

462 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಾಪ ದೋವಪಾಪ ಜಂಬಗಿ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 20010 618712265357 9218900132521110

463 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮೋಹಿತೆ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 129/13 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20594 662103323009 9218900132521110

464 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋವಶ ಬಸಪಪ ಕ್ಜಯಗಿ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 412/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 43361 389009249268 9218900132521110

465 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತಯಯ  ಶಂಕ್ರಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 124/1/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 500720124404 9218900132521110

466 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೌರವವ ಸಂಗಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 124/1/3 ಮಹಿಳೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 26443 854898940371 9218900132521110

467 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕಾಮಬಾಯಿ ಪಾಂಡು ಹರಪಾಳೆ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 477/2 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20010 621881418808 9218900132521110

468 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ನಾಗಪಪ  ಅಥಣಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 306/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 20010 217033509250 9218900132521110

469 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಬು ಹೆ ಳೆಪಪ ತಳವಾರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 176 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20010 949970471963 9218900132521110

470 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ದ ಂಡ್ಡಬಾ ಮಾನೆ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 458349074140 9218900132521110

471 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ವಿಠಠಲ  ಸಂಖದ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 29290 787519714069 9218900132521110

472 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪಪ ಸ ೋಮನಿಂಗ  ಕ್ಡಪಟಿಿ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17753 780275214480 9218900132521110

473 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಗುರುನಾಥ ಜಂಬಗಿ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 81/3b ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 65483 519171874352 000035550334210

474 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಗ ಡಚಿ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 198/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಂಗಡ್ಡ 0.8 54710 802438660308 000035550334210

475 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಪಪ ಮಲಿಪಪ ಶಿಪರಮಟಿಿ ಕೆ ೋಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 188/41 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 43486 483453313112 000035550334210

476 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ರಾಮಪಪ ಶಾಯನಾಯಗ ೋಳ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 25/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.1 38038 000035550334210

477 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಮ ಇಸಾಮಯಿಲ್  ಮುಲಾಿ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 494/2 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19965 4586709072365 000035550334210

478 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದಿಪ ರಾವುಸಾಬ ಚವಾಾಣ್ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 62/2/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.55 15100 699307207075 000035550334210

479 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿೋವಯಯ ಮಲಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 136/11 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 43361 705722521956 000035550334210

480 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕ್ವಟೆೋಕ್ರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 480/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 43361 651661838577 000035550334210

481 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಗುಂಡು  ಬರಗಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 100/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 26443 879161081905 000035550334210

482 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಖಾ ಹನಮಂತ ಹ ಗ್ಾರ/ಧನಗರ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 122/4 ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 155641 231361210430 000035550334210

483 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಹಣ್ಮಂತ ಮಾಳಿ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 88/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 23100 674113016424 000035550334210

484 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಗ ಂಡ ಮಲಿಪಪ ಲವಗಿ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 98/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 26443 802618695062 000035550334210



485 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ  ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಕ್ರಜನಗಿ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 27/3. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 25160 246275992822 000035550334210

486 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ಾಿಬಾಯಿ ಮಹಾದೋವ ಸಾವಂತ ' ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 465/2 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 27758 4138101715637 000035550334210

487 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಪ ರಾಮಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 154/2b ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19734 360732485129 000035550334210

488 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಪ ಸಂಗಪಪ ಆಸಂಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 460/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.9 32358 358132946949 000035550334210

489 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ಮಲಿಪಪ ಬಂಡ್ಾರಿ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 198/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19965 856899704551 000035550334210

490 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಾಣಸಾಬ ಮಲಗ್ೌಡ ಬ್ಬರಾದಾರ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ .15/1/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 30356 836108794225 000035550334210

491 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬಾಲಾಲ ಹಸನಸಾಬ ಕೆ ೋಲ ರ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 108/1a ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 43361 898611841336 000035550334210

492 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ರಾಮಪಪ ಜಂಬಗಿ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 119/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 000035550334210

493 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ  ಬಾವು  ಸಲಗರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 17/12. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 496355590703 000035550334210

494 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿಕ್ಂದರ ಮಹಮದ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 75/4 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19965 911002087162 000035550334210

495 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮರಾವ ಯಶವಂತ ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 197/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 488835252678 60289795624

496 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಪಮಲಿಪಪ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 457277916674 17127518107

497 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ವಿಕ್ರಮ  ಬಾಬರ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 100/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 18985 555426669312 89062966844

498 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿಮಸಾಬ ಮಿೋರಾಸಾಬ  ಬೆ ಜದ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 74/1+2/ಬ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 869127990918 17127564674

499 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧರೆಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ  ನಾವಿಾ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 138/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.37 18333 649513373171 17127545415

500 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಗಣ್ು ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ' ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 415/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.39 18761 365767767296 17128055962

501 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿದರಾಯ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಮಾಲಗ್ಾರ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 102/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26326 226526624125 35341515059

502 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲ ಶಂಕ್ರ ಘಾರಗ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 18/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 54422 588724337747 414010100043883

503 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಆಲಗ ಂಡ ನಾಯಮಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 62/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 3 83171 994119940191 17129552769

504 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಏಕ್ನಾಥ ಶಂಕ್ರ ಮಾಡ್ಡಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 208/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17267 506359234429 89016719493

505 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಾಣರಾಯ ದಶರಥ  ಪವಾರ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 99/1/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.2 10375 663744456239 17128075252

506 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜ ನಾಥ ಪಂಡ್ಡತ ಝಾಂಬೆರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 5/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31956 930354297289 17127571580

507 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಚನಿಬಸು ಮಾಳಿ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19965 395763172082 17128033732

508 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಪಾರಿೋಸ ಮುತ ಿರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 324/1 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 214770189791 60271889127

509 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಶಾಬ್ಬ ಹಸನಸಾಬ ಮುಲಾಿ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 10/*1ಬ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.45 20862 817308210742 17127594858

510 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮಂತ  ಶಿವಬಸಪಪ ಪ್ಪೋರಶೆಟಿಿ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 131/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19158 267221835110 17128026384

511 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಖಾತುನಬ್ಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಯಂಡ್ಡಗೋರಿ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 22/4. ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.1 40596 869674776748 17127515741

512 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲವವ ಬಸವಂತ  ಬ್ಬಜಿರಗಿ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 104/2ಬ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 18940  938505673701 17127556244

513 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ಞಾನೆ ೋಬಾ ರಾಮು ಬಾಬರ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 103/12 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 18519 944087331126 17128045727

514 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾಜಿ ಪಾಂಡು ಶಿೋಂಧ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 141/1/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 54422 454123125181 60220897614

515 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಮಾರುತಿ ಜಾಧವ' ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 122/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31956 232408090353 17127532187

516 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಬ್ಬಸಾಬ ಲಾಲಸಾಬ ಮಯಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 70/6ಬ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31956 811351871332 9741449184

517 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿರಾಮ ದಾಜಿಬಾ ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 192/1/2/1+ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.39 18748 781375599891 17127534366

518 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಶಿದಖಾನ ಲಾಲಸಾಬ  ಮಯಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 70/6ಅ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 18940 383106573570 89031360444

519 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಚ್ಚೋಂದರ ರಾಮು  ಮುಳಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 46/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37381 653340140764 17128058464

520 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಾನಾಜಿ ಜಾಾನೆ ೋಬಾ ಜಾಧವ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 54/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 25219 555261375281 89008857364

521 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಿತ್ಾ ಪರಲಾಾದ ಮುಳಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 22 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.75 30128 839289867973 17128078821

522 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಿವನಿ  ರುದರಪಪ ಸಂಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ
188/1

ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26082 636544288615 17127564197

523 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ಹೆ ಳೆಪಪ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 291/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 725253059017 17129534614

524 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಗುರುಲ್ಲಂಗಪಪ  ಮಾಳಶೆಟಿಿ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 154/5ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 383052940840 17128084608

525 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುದೋವ ರಾಚಪಪ ಚನವಿೋರ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 158/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 355162810813 17128084619

526 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಿರಗಪಪ ನಾಗಪಪ ಉಷ್ಾಕ್ರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 64/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 37860 341654439924 17127545890

527 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬಗಲ್ಲ ಕ್ುರಗ ೋಡ ತೆೋರದಾಳ 55/2ಸ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 20065 919157784472 08212200004648

528 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಪ ರಾಮು ಬದರಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 164/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 825914586400 08212200014732

529 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಪಪ ಪರಪಪ  ಸುತ್ಾರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 225/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 650359664515 11081278823

530 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ವಿರೆೋಶ ಮಠದ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 13/3. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 626487936932 89040812935

531 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಜನಾದಯನ  ಬಾಬರ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 22/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 2817337865498 007301502271

532 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಿರಗಪಪ ನಾಗಪಪ ಉಷ್ಾಕ್ರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 63/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 27693 341654439924

533 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿ ಮಲಿಯಯ ಹಿರೆಮಠ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 433/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 539716886920 89004784932

534 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಶಾಸಪಪ ಕ್ನಕ್ನಿವರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 177/6 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 31965 890720280051 042400101006558

535 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರೆೋಶ ಸಂಗಪಪ ಲಕ್ುಕಂಡ್ಡಮಠ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 10/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 906176591752 08212200137756

536 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಪಾನ ಮಹಿಮತಿ ಮಂಗಸ ಳಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 97/3ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 18014 479524135240 00070110001192

537 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಪ ವಿಷುಣ  ಸವಾಸ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 29/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 37831 899025880031 00070110001192

538 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದರಕ್ುಮಾರ ಪಾಂಡಪಪ ಕೆ ನಿಪಪನವರ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 278/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 928124260903 00070110001192

539 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಸಾಲಿಡೆ ಆಸಂಗಿ ತೆೋರದಾಳ 105/2ಬ/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.36 40700 760690382229 128201011000241

540 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಗುರುಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಸಪರಭು  ಪಾಲಬಾಂವಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 142/1ಡ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192000 618393543296 89018105367

541 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪರಪಪ ಗದಿಗಪಪ  ಮ ಡಲಗಿ ರಬಕ್ವಿ ತೆೋರದಾಳ 39/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82450 266805484159 08032200016570

542 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆಂಕೆರಪಪ ಸತಯಪಪ  ಮೆೋಟಿ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 59/14,61/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.77 79670 764091458853 17131523427

543 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ  ಬಸಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 199/1+2/3ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 778871379252 08182200101289

544 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಸದದಪಪ ಸಂತಿ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ 213/15ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.97 97900 865056816574 17132066058

545 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೌರವವ ರೆೋವಪಪ  ಜಾಲ್ಲಕ್ಟಿಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 165/3 ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.53 56418 520218053830 89051749094

546 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರ ಸಂಗಪಪ ಯಾಬಾನಿ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ
125/1ಅ+1ಬ,

123/1ಅ+ಬ
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45300 710104661130 89032821688

547 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ಮಾಯಪಪ ಮಿೋಶೆನಿವರ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 33/3. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.38 43081 480297351540 1174110010051358

548 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ನಾಗಪಪ  ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 83/3,87/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192000 283585431628 17132028987

549 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ ಪರಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 225/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 84436773333 000010980887852

550 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡಪಪ ಅಣ್ಣಪಪ ಗ್ೌಡನಿವರ ಬನಹಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 13/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 82458 582374878834 000010980887852

551 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಪ ಸದದಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 226/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 101013 205357195096 000010980887852

552 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ದುಂಡಪಪ ಹರೆ ೋಲ್ಲ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 16/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 63904 305177405308 000010980887852

553 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಮಡ್ಡವಾಳಪಪ ಬಳವಾಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 40/1. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 65824 202587095145 000010980887852

554 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಶಿವಪಪ ಕೆ ೋರಿ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 62/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿೋ 1 65824 915440471921 000010980887852

555 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಕೆೋದಾರಿ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82458 731671243319 000010980887852

556 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಂಕ್ಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಢವಳೆೋಶವರ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 138 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.5 54626 775361503653 000010980887852

557 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಿಪಪ ಅಲಿಪಪ ಬಾಯಕೆ ೋಡ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 146/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 91736 378692601849 000010980887852

558 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧರೆಪಪ ವಿಠಠಲ ಬಾಯಕೆ ೋಡ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 146/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 101013 238403233098 000010980887852

559 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಪ ರಾಮಪಪ ಜನವಾಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 25/3ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.9 91736 773688664307 000010980887852

560 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ರಾಮಪಪ ಬಾಯಕೆ ೋಡ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 146/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.9 91736 532175488750 000010980887852

561 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ದುಂಡಪಪ ಧನಗರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 211/1/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 82458 252406344138 000010980887852

562 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 80/1+2+3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.3 34012 724652405637 000010980887852

563 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಕಾರಿ ರಾಮು ಖಿಲಾರಿ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 138 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19840 932879993428 000010980887852

564 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಮಾಳಪಪ ಸವಳಗಿ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 131/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಎಲಬಳಿಿ 0.3 34012 499442192433 000010980887852

565 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಪರಪಪ ಶಿವಾಪೂರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 344/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.5 31977 '963331559527 000010980887852

566 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಪ ಆನಂದ ಸುಕಾಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 124/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 817850567765 000010980887852

567 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ಬಳೆಗ್ಾರ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 44/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.32 36279 581896347241 000010980887852

568 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರವವ ಮುತಿಪಪ ಹಳುಿರ ಹೆ ೋಸುರ ತೆೋರದಾಳ 308/10 ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 348249995305 000010980887852

569 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ನಡುವಿನಮನಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 115/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 703805063924 000010980887852

570 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪ ಬಸಪಪ ತೆೋಲ್ಲ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 204/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192000 645932352407 000010980887852

571 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಮುತಿಪಪ ಹನಗಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 255/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 101013 910237703598 000010980887852

572 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ಶಿವಪಪ ಅಸಕ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.5 54626 646262413743 000010980887852

573 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶವನಾಥ ಸದಾಶಿವ ಬಡಚಿ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 258/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 59713 585378293163 000010980887852

574 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಿಿಂಗಪಪ ಗುರುಪಾದಪಪ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಹೆ ೋಸುರ ತೆೋರದಾಳ 130/9 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.4 137432 694297748957 000010980887852

575 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಪ ಮಾಳಪಪ ಮುಂದಿನಮನಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 249/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.5 54626 673153380215 000010980887852



576 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಬರಮಪಪ ಕಾರಜ ೋಳ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 154/6 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 502957124847 000010980887852

577 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ಅಬಾಯವವ  ಮಾದರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 64/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.45 49160 311594890754 08032200026139

578 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ಯಶವಂತ  ಬುಗಟಿ ಹೆ ೋಸುರ ತೆೋರದಾಳ
88/1ಅ/90,18/

90/ಡ
ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 212176063807 1174110010051215

579 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಪಪ ಸತಯಪಪ ಹರಿಜನ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 282/1+2+1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 493533264932 17127548336

580 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಸದಾಶಿವ ಹೆ ನಮಾರ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 63/12 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 46887 788606475323 0682500100866401

581 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆ ೋಕ್ ವಿಠೆ ೋಬಾ ಸಮಗ್ಾರ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಪ.ಜಾತಿ 100/5 0.2 10375 360663803854 1174110010051215

582 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ ಅಶೆ ೋಕ್ ಸಮಗ್ಾರ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಪ.ಜಾತಿ 100/5 0.2 10375 669323832269 1174110010050749

583 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾಂತ ಕಾಸಪಪ ಬಂಡ್ಡವಡಿರ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ದಾರಕ್ಷ್ ಪ.ಜಾತಿ 198/4 0.5 23596 346728012750 1174110010051667

584 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಕಾಸಪಪ ಮಾದರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ ದಾಳಿಂಬೆ ಪ.ಜಾತಿ 26/2. 0.5 23596 786695554109 1174110010050744

585 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಕಾಡಪಪ ಇಟಗಿ/ ಮಚಗ್ಾರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ ಅರಿಶಿಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 10/5. 2 192060 601313111341 89068905477

586 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದಮವವ ಮಹಾದೋವ ದ ಡಮನಿ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 154/3/2/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.3 24542 565054264667 35550334210

587 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರ ವಿೋರಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಮಾಲಾಪೂರ ರಬಕ್ವಿ ತೆೋರದಾಳ 49/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.1 110118 832095045837 36971641647

588 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಾಳಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 229484491196 000010980887852

589 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಸದಾಶಿವ ಕಾಕ್ಂಡಕಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 476/ಪ್ಪ1 ಮಹಿಳೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32137 735258647055 000010980887852

590 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಕ್ದಮ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 64/3/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 401569044928 000010980887852

591 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಿಪಪ ಶಿವಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 47/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17745 360903565790 000010980887852

592 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಮಮಣ್ಣ ಕ್ವಟಗಿ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 163/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17753 380991362479 000010980887852

593 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರತೆೋಶ ಭೋಮಪಪ ಬೆಟಕಾಳೆ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 82/1 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17169 753043333764 000010980887852

594 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲವವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಳಿ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 34/6 ಮಹಿಳೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 23596 900974807554 000010980887852

595 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಕ್ಯಯ ಗುರುಬಸಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ
95/2/2+2/3+

2
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 460471181451 000010980887852

596 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹದೋವ ಮಲಿಪಪ ತಳವಾರ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 27/2. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 46887 231361210430 000035550334210

597 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಕಾರಿ ರಾಮು ಕಿೋಲಾರಿ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 138 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 798788417565 000010980887852

598 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತವವ ಶರಣ್ಪಪ ಅಥಣಿ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 167/2 ಮಹಿಳೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 20207 236830613458 000010980887852

599 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹುದಾದರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 311/1ಇ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 65824 567383325739 000010980887852

600 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಮಾಯಪಪ ಆಲಕ್ನ ರ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 29/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 45349 981980291792 36971641647

601 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಭೋಮಪಪ ಗ್ೌಡಪಪನವರ ಬನಹಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 64/1+2ಡ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.0 192060 9073562767209 36971641648

602 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಮಲಿಪಪ ಹುಲಪಪಗ ೋಳ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ 177/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.95 95962 780792267163 36971641649

603 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಪಪ ಸಂಗಪಪ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 250/4,250/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.85 178140 682695148663 36971641650

604 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಭೋಮಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 364 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20010 433223639285 8212250016675

605 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಧಕ್ರಾವ ಮಹಾದೋವ ಘಾರಗ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 9/1ಇ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 54422 789882388508 3612500101109200

606 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದು ಪರಪಪ ಹನಗಂಡ್ಡ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 62/ಅ/1ಪ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 192060 813377041619 17132042991

607 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಬಸಪಪ ಜಂಗನ ರ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 126/3ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 645186720141 17127052757

608 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದರಾಯಪಪ ರಾಮಪಪ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡ್ಡ ಕ್ುಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 164/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 629838144988 89052398190

609 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಜಂಗಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 148/4ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82459 298861939725 89026277075

610 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಪರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗ ೋಲಭಾಂವಿ ತೆೋರದಾಳ 12/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 77508 522540482797 23100100007581

611 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ ಓಲ್ಲಕಾರ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ 169/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 657402549028 89047819923

612 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಿಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬಳೆ ಿೋಳಿಿ ಹೆ ಸ ರ ತೆೋರದಾಳ 114/3ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 157456981025 000035550334210

613 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಪಪ ದುಂಡಪಪ ಮಾಲ ೋಜಿ ಜನವಾಡ ಸಾವಳಗಿ 65/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 43361 811132425554 000035550334210

614 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಬಾಬಾಲಾಲ ಕೆ ೋಲಾರ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 108/1 ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 19965 000035550334210

615 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಸಪಪ ಚೌರಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 62/2/8 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.4 45349 000035550334210

616 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಗನಪಪ ಸತಯಪಪ ಕಿಲಾರಿ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 5/3,5/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 119222 613973203021 000035550334210

617 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಪರಮನಿವರ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ
13/2ಬ,133/2

ಕ್
ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸು 0.45 49163 000035550334210

618 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲಕ್ುಮಾರ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ದೋವರವರ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 80/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31956 291372580670 000035550334210

619 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಪಪ ಮಾಯಪಪ ಮಿಶೆನಿವರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 43/1ಬ/1,33/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.66 68999 310693020863 1174110010051204

620 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಯಯ ಮೃತ ಯಂಜಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ 128/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.79 81428 389067937514 08032200028822

621 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಸದಾಶಿವ ತೆ ರವಿ ಗ ೋಲಭಾಂವಿ ತೆೋರದಾಳ 68/2,68/2/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 45349 452782267263 34420176407

622 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಮೆೋಣಿ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ 157/1,157/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 192060 882321169260 649801701338

623 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಶಿವಪಪ ಮನಗ ಳಿ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ
127/12,141/

2ಡ
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 155641 433191615280 08032200009829

624 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೆ ಸುರ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 124/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 192060 532271485919 1174110010051569

625 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿೋತಲ ಭರಮಪಪ ನಿಡಗುಂದಿ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 78/9 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.16 115500 370635403497 650001502143

626 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಸಾವಳಗಿ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 692/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.24 122800 909966546397 89085275590

627 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಬಸು ಮಲಿಪಪ ಸನದಿ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 16/1. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 119200 744104686932 1174110010051196

628 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಶಿ ಯ ಕೆ ಕ್ಕನಿವರ ರಬಕ್ವಿ ತೆೋರದಾಳ 27/3. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.4 73181 667910968589 36971641649

629 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ತಮಮಣ್ಣ ಸವದಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 317214091836 36971641650

630 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲತ್ಾ ಮಹಾವಿೋರ ಕಾಗವಾಡ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 253 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20010 825316061082 000010980887852

631 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಇಸಾಮಯಿಲ ಪಡಗಮ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 11 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 457613356754 000010980887852

632 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಕಾರಾಮ ಮಾರುತಿ ಹರಪಾಳೆ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 477/21 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20010 958729089674 000010980887852

633 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯವಾವ ರಾಜು ಚೌಗಲ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 160/2 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20594 228641241756 000010980887852

634 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ಳಪಪ ಪರಪಪ ಐನಾಪೂರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 46/1ಪ/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20010 674625545008 000010980887852

635 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಅಜುಯನ ಜಾಧವ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 69/5/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 20010 525104191545 000010980887852

636 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ ಬಾಳಪಪ ಖಿಲಾರಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 5/3. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 15562 693307332039 000010980887852

637 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೆೋಶ ಗುರುದೋವ ಬ್ಬರಾದಾರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 176 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 20010 981980291792 000010980887852

638 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಯಗ್ೌಡ ಮಲಿಗ್ೌಡ ಬ್ಬರಾದಾರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 99/10 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 19965 706135489595 000035550334210

639 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಣ್ಮಂತ ಜಿರಾಳೆ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 12/2+3+ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 19627 835783853837 000035550334210

640 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನಪಪ ಸದದಪಪ ಕೆ ಂಕ್ನಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 227/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 988720073135 000035550334210

641 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಅಣ್ಣಪಪ ಸಾವಳಗಿ ಹಿಪಪರಗಿ ತೆೋರದಾಳ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 634678871600 000035550334210

642 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂದವವ ಷಣ್ುಮಕ್ಯಯ ದಡ ತಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 224/3 ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82459 329497797053 000035550334210

643 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಸದಾರಮಪಪ ಪತ್ಾಿರ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 222/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 119223 484076824646 000035550334210

644 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿಲ್ಲೋಪ ಸದರಾಯ ಆಲದಾರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 119/2+3+4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 23596 437176615224 000035550334210

645 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ ಯೋತಿ ಪಂಡ್ಡತ ಕ್ದಮ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 62 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 000035550334210

646 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ಕಾಸಪಪ ಸನಾಳ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 307/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.68 28453 452191571004 000035550334210

647 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ರಾಮಚಂದರ ದಳವಾಯಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 55/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 25160 339407569339 000035550334210

648 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಳಿ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 87/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19965 747341078297 000035550334210

649 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುನಾಥ ಹರಿಬಾ ಕ್ದಂ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 401/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 25160 619327308234 000035550334210

650 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ನಿಂಗಪಪ ಸರವ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 166/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 23596 237674052843 000035550334210

651 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಚನಿಪಪ ಮಾಳಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 139/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.8 82459 570544940405 000035550334210

652 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಮರನ ರ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 26/5ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 22562 780176358644 000035550334210

653 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ನನಿವರೆ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 15/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 22562 410561953010 000035550334210

654 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಸಾಬು ಚೌರಿ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸು 0.40 45349 457613356754 000010980887852

655 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರವವ ಶಿವಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 183/2 ಮಹಿಳೆ ಮೆಣ್ಸು 1.2 109714 958729089674 000010980887852

656 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆ ೋಹಿತ ಗುರುಬಸಪಪ ಅನಂತಮೋರೆ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 350/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 120556 000010980887852

657 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಗಿರೆಪಪ ಬಸಪಪ ಜಾಂಗನ ರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 221/8,221/7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82458 000010980887852

658 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗ ಮಲಿಪಪ ಕ್ುಳೆ ಳಿಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 196/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 101013 291182566527 00070110001192

659 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಲಶನಬ್ಬ ದಸಿಗಿೋರಸಾಬ ಅಲಾಸ ಹನಗಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 111/4/3 ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.43 48750 255291092033 1174110010051570

660 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಯಯ ಹುಚಯಯ ಮಠಪತಿ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 10/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.95 187258 383802327447 1174110010051559

661 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಸದದಪಪ ದಂಡ್ಡನವರ ಹನಗಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 119200 904288972445 08032200020905

662 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತಿಪಪ ಲಕ್ಕಪಪ ಆಲಕ್ನ ರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 20/1ಅ/1,19/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.53 149200 369159523903 31312682263

663 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ಭೋರಪಪ ಸನದಿ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 6/3ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.64 63900 482585174054 34054160141



664 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಇಟಗ ೋನಿ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.45 51017 999225602818 102101011003886

665 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣವವ ಬಸಪಪ ಅಳಿಿಮಟಿಿ ಹನಗಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 107/14 ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.78 80300 325572748588 1174110010051563

666 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಲಗ ಂಡ ಗಂಗಪಪ ನಾವಿಾ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 18/5. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 45200 978734569653 1174110010051561

667 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಲಕ್ಕಪಪ ಬಂಗನಿವರ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 43/2+1ಬಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 63904 676563751142 1174110010051195

668 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಂಗ್ಾಯಗ ೋಳ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ
142/3/1+2+3

+4+5
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 101013 836077054068 8032200049088

669 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೆೈಲಪಪ ಗುರುಪಾದಪಪ ಹಿರೆೋಮಠ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 46887 460068199024 1174110010051236

670 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಉಪಾಪರ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 75/1ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 155641 384676470648 1174110010051227

671 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಶಿವಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 86/1ಡ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31956 369629073482 1174110010051370

672 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾದೋವ ಕ್ುಂಬಾರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 212/5 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 633277171731 1174110010051377

673 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುನಾಥ ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಕೆ ೋರಿ ಹುಲಾಯಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 106/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 31676 981980291792 1174110010051376

674 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಿನಿ  ರಾಮಪಪ ಹಾವಾಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 113/2ಇ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26082 9073562767209 114110010051373

675 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಜನವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 60/2+3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 23144 780792267163 1174110010051549

676 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ನರಸು ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 53/3ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 29019 682695148663 1174110010051550

677 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಯಲಿಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 212/6 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 433223639285 1174110010051372

678 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡಪಪ ಸತಯಪಪ ಕ್ರಗ ಳಿ ಹುಲಾಯಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 135/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82458 789882388508 1174110010051375

679 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಗಣ್ಪತಿ ಮೋಹಿತೆ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 148/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 813377041619 1174110010051548

680 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಶಿವಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 86/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19965 497378356896 1174110010051547

681 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರವಿೋಣ್ ಲಚೆಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 189/2/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 54422 776431431642 896810110002333

682 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪಣ್ಣ ದುಂಡಪಪ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 5/4. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 31956 216151276377 1174110010051550

683 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ ಜಮಖಂಡ್ಡ 463/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಲ್ಲಂಬೆ 0.6 20600 78059564475 000035550334210

684 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ಮಲಿಪಪ ಮೆೋತಿರ ಸದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 44/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.4 14166 462862434924 000035550334210

685 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಿ ಚಿಕ್ಯಯ ಮಠಪತಿ ಹುಲಾಯಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 76/6,76/7 ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 0.6 54710 771038973249 000035550334210

686 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಕೆೋದಾರಿ ಉಮರಾಣಿ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 10375 808045312737 000035550334210

687 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ರಾಮಪಪ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 32/1,33/1/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.0 192060 286505702804 30977544844

688 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ರಾಘಾ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 300/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 54422 279089990426 17127521266

689 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧರೆಪಪ ರಾಮಪಪ ಗುಗಿರಿ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 68/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 45349 922215033933 17129538744

690 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಬಸಪಪ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಇಂಗಳೆೋಶವರ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 131/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 19964 545523836640 17128066995

691 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಪಪ ಕಾಸಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 4/3. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 45349 746531299366 89054826205

692 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಮೋಜಿ ನಾಮದೋವ ಜಾಧವ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 124/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32137 484499669005 89067350048

693 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಾಯಣ್ಯಯ ಚನಿಯಯ ಗಣಾಚಾರಿ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 194/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32137 395940112497 890664603786

694 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಹಣ್ಮಂತ ನಂದಾಯಳ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 157/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32137 466735383596 20037897713

695 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ಕ್ುದರಿ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 101013 345090060817 649801700265

696 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಬಸಪಪ ಶಿವಪಪ ಗ ೋಠೆ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ 56/2/9 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 192060 327848489097 89084268335

697 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಕೆಂಚಪಪ ಕ್ಡಪಟಿಿ ಲ್ಲಂಗನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 105/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 101013 237463015131 89010860893

698 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರಕಾಂತ ಕಾಂತು ಅಂಗಡ್ಡ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 54/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 119223 975880553681 89050993382

699 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಮಲಿಪಪ ಗಿರಿಮಲಿನಿವರ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 40/1+2/7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 101013 386037889622 35107382058

700 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಮಾರುತಿ ಬರಗಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.9 180281 647496192768 4692500100644301

701 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಮಾರುತಿ ಝಾಂಬೆರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 26/3. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 42479 469424489366 08042200095123

702 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಪಪ ಸದರಾಯ ಉಪಾಪರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 222/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.55 24239 576338122049 60292705000

703 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಪಪ ಸದರಾಯ ಉಪಾಪರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 222/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.55 24239 704283446289 60052257506

704 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ದುಂಡಪಪ ಲವಟೆ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 247 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 65483 927596638024 17127518731

705 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಾಂದಸಾಬ ಅಬಾಿಸ ಕ್ಬಾಡೆ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 56/2. ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32137 918127697774 17127541691

706 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ ತಮಮಪಪ ಕೆ ೋನಪಪನಿವರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 71/2. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 3 74974 859375623725 32161369578

707 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಂಗ್ಾಬಾಯಿ ಮೆೋಲಪಪ ಸವಕಾರ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 310/3ಬ ಮಹಿಳೆ ಪೋರಲ 2.00 54676 432132763022 17127516030

708 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಮುತಿಪಪ ಎಮಿಮನಿವರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ
308/10,308/

6,308/7
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 61796 704012610053 17127563057

709 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆ ೋಕ್ ಪರಪಪ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 12/7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 192060 258000015345 649801500352

710 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಗವಂತ ತಮಮಣ್ಣ ಘ ೋಳಿನಿವರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 12/4 ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 344139329089 102101011002665

711 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಪರಪಪ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 12/7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82458 231361210430 649801700206

712 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ತಮಮಣ್ಣ ಬಾಳಪಪ  ಘ ೋಳಿನಿವರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 11/1,17/1ಅ ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82458 674113016424 649801000021

713 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪಪ ತಮಮಣ್ಣ ಗ ಳಿನಿವರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 12/5,17/17 ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 802618695062 102101011002668

714 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಪಪ ಬ್ಬೋರಪಪ ಹಿಪಪರಗಿ ಹೆ ಸುರ ತೆೋರದಾಳ 204/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.0 101013 246275992822 36933836663

715 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ ಸದದಯಯ ಬಬಲಾದಿಮಠ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 121/3ಕ್ ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 0.63 45349 4138101715637 918010086363021

716 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 220/1ಕ್,242/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 155641 360732485129 914010056067412

717 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಪಾರಿೋಸ ಹಳಿಂಗಳಿ ಗ ೋಲಭಾಂವಿ ತೆೋರದಾಳ
1/4,216,27/1

6ಬ
ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 93893 358132946949 08182200049483

718 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಅಪಪಣ್ಣ ಕ್ಲ ಿೋಳಿಿ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 38/1+2ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿೋಣ್ 1 101013 941748996352 17129522825

719 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋದೋವಿ ಶಿರೋಕಾಂತ ಮಾಳಿ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 159/2 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 54422 238947071536 89026478261

720 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಶಿದಲ್ಲಂಗಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 8/2,15/1/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 43361 597785881080 1174110010051345

721 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಪಾಲಭಾಂವಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 94/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 119222 231361210430 89034074619

722 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕಿೋಲಾ ಕ್ುತುಬ ದಿದೋನ ಹಕಿಕ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 84/3 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 674113016424 37478514237

723 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ರಾಮಪಪ ಹೆಗ್ಾಿಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 181/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 43361 802618695062 17127563546

724 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಏಕ್ನಾಥ ಶಂಕ್ರ ಮಾಡ್ಡಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 208/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 246275992822 89016719493

725 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರಿಹಂತ ಬಾಭು ಗುಳನಿವರ ರಬಕ್ವಿ ತೆೋರದಾಳ 65/1ಡ ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.25 23407 4138101715637 649801701519

726 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣಬಾಯಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಜಿೋವಾಪರ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 13/3. ಮಹಿಳೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 30356 382181088459 000035550334210

727 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಸದಾರಯ ಟಕ್ಕಳಕಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 55/2ಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 29019 508764997311 000035550334210

728 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಯಮನಪಪ ಧನಗರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 13/7. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 409359069124 919010083570102

729 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 45/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32137 554221852679 919010083570474

730 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ನಂದಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 345/10 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 29290 314157171012 919010083570364

731 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮರನ ರ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 49/1+2/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19965 825341932518 919010083570490

732 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿವವ ಸತಯಪಪ ಕ್ಡಪಟಿಿ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 38/2 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 23596 850589022441 91901008370131

733 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಭೋಮಪಪ ಆಲಗ ರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 110/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 29290 286152103311 919010083570157

734 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಸಪಪ ವರಜವಾಡ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 26443 817376914580 919010083570474

735 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಲ್ಲಂಗಪಪ ನಾಗಪಪ ಮುದಲಗಿ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 176/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 30356 647363304997 919010083570173

736 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಯಮನಪಪ ವಂದಾಲ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 13/1ಅ,4/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 105773 958729089674 000010980887852

737 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಪಾಲ ನಾನಪಪ ಯಲಿಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ
539/1ಅ/4,54

3/7
ಅ.ಸಂ ಬದನೆ 0.8 192060 802618695062 000010980887852

738 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಬಾರಕ್ ದಸಿಗಿೋರ ಸವದಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ ಜಮಖಂಡ್ಡ 344/3ಅ ಅ.ಸಂ ಮಾವು 0.6 43361 000010980887852

739 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಮೋಜಿ ನಾಮದೋವ ಜಾಧವ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 124/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.3 15370 484499669005 000010980887852

740 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೆೋಶ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಭ ತ್ಾಳಿ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 304/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 29290 824411698144 919010095633158

741 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಮಾದಪಪ ದಯಗ ಂಡ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 143/1ಅ ಅ.ಸಂ ಬಾಳೆ 0.6 43595 918010086278910

742 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಯವವ ಮುರಿಗಪಪ ಮರನ ರ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 49/1+2/ಬ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 43361 728842583218 8212030009019

743 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿೋಬಾಯಿ ಗ್ಾಯನ ಬಾ ರಾಣೆ ೋಜಿ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 51/4 ಮಹಿಳೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32137 987080962015 1174110060050157

744 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋರಪಪ ಗ ೋವಿಂದ ಸಲಗರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 402/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 807788522403 1174110010051589

745 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಚನಿಪಪ ದ ಡಮನಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 226/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 43361 218341224956 1174110060050158

746 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮವವ ಹರಿಜನ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 96/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.7 29290 490604964760 17127549769

747 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಣ್ಣ ಯಲಿಪಪ ಹಾಲಳಿಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 119/5/5ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.49 23124 900442186164 8212240001249

748 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಬ್ಬಸಾಬ ದಸಿಗಿೋರಸಾಬ ನುಸರಬಿಗ ೋಳ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 9/2ಕ್/2 ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 30356 623955364130 1174110010051710

749 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಹಿರಿಗಪಪ ಉಷ್ಾಕ್ರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 132/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 54422 444242143327 32848255528

750 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ದ ಂಡ್ಡಬಾ ಶಿೋಂಧ ಹುಲಾಯಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 149/2ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19955 948195533011 520101211610743



751 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ ಯೋತಿಬಾ ವಿಠಠಲ ಕ್ದಮ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 77/4/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19965 632611842821 36100100000095

752 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಗಯಯ ಸಂಗಯಯ ಶೆೋಗುಣ್ಸ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 29/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 30356 768223210693 32141297287

753 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೈಬುಸಾಬ ಹಾಜಿಸಾಹೆೋಬ ನದಾಫ ಜಕ್ನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 63/2ಆ/2 ಅ.ಸಂ ಟೆ ೋಮೆೋಟೆ ೋ 0.8 82458 794037476835 17218089478

754 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತಿಪಪ ಬಸಪಪ ಐನಾಪೂರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 46/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.45 21236 378692601849 8212200098225

755 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಮೆೈಲಾರಿ ಮಾನೆ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 64/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 35551 238403233098 8212200113270

756 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಮೆೈಲಾರಿ ಬಾಬು ಮಾನೆ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 39/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 773688664307 8212200113266

757 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಗಣ್ಪತಿ ಮೋಹಿತೆ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 148/ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 532175488750 8212240005188

758 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ರಾಮಪಪ ಪಟೆೋದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 133/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19965 252406344138 11741100600500161

759 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುರಾಜ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗ್ೌರವ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 21/1ಡ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 19869 724652405637 288901500078

760 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಪರಸಪಪ ಢಪಳಾಪೂರ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 29/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 23596 932879993428 89055724734

761 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕ್ತ್ಾರಲ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 46/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 30356 499442192433 17128050464

762 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ದಾನಪಪ ಅತ್ಾಲಟಿಿ ಕ್ಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 30356 '963331559527 11081291606

763 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಗಪಪ ಭಜಂತಿರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 394/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 23596 418994205896 89039174574

764 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತವವ ಪರಪಪ ಮರನ ರ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 49/1+2/ಇ ಮಹಿಳೆ ಬದನೆ 0.75 72151 871603961879 919010095633097

765 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿದಲ್ಲಂಗಪಪ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಹಕಿಕ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 101013 357695634964 520101207584210

766 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ರಡ್ಡಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 61/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 63904 737902432868 510101005086751

767 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಯವವ ಅಪಾಪಶಿ ಮಳಲ್ಲ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 60/9/2 ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.3 29483 481584166977 510101005086751

768 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ಹಣ್ಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 50/1. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.7 73181 232720221869 510101005086751

769 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತಿಪಪ ಸದಾಶಿವ ದಳವಾಯಿ ರಬಕ್ವಿ ತೆೋರದಾಳ 17/7. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 63904 388270383268 510101005086751

770 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಹಣ್ಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 49/2/1+2/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 101013 524044788496 510101005086751

771 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ ಗ್ೌವಪಪ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 56/3ಅ/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 54627 392648728675 510101005086751

772 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಶಿವಪಪ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 16/4ಅ,16/4ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 81141 351963549256 510101005086751

773 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಭೋಮಪಪ ತೆೋಲ್ಲ ಹೆ ೋಸುರ ತೆೋರದಾಳ 183/7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 36232 668145795430 510101005086751

774 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಲಕ್ಕಪಪ ವಡರಟಿಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ
57/9+1+11ಸ/

ಬ್ಬ
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.55 58578 860563284546 510101005086751

775 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜ ನಾಥ ಬಸಪಪ ಜಾಲ್ಲಕ್ಟಿಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ
154/3,163/1

ಅ
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.9 82459 854296847742 510101005086751

776 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ಸದದಪಪ ಸನದಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 39/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 63904 770367284461 510101005086751

777 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಶಾಸಪಪ ರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 59/1,59/7ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.9 91550 794165064581 510101005086751

778 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಲಕ್ಕಪಪ ಹೆ ನಿಪಪಗ ೋಳ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 51/2ಬ್ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82459 701968408552 510101005086751

779 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಪ ಸದದಪಪ ಕ್ುಡಚಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 48/1. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 155455 967808299168 510101005086751

780 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ತಿಮಮಣ್ಣ ಮಳಲ್ಲ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 59/7ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.3 29483 393144403440 510101005086751

781 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಪಾಯಪಪ ಕ್ವಟೆೋಕ್ರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 179/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 525104191545 8212210030924

782 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಶಾರಾಣಿ ಧನಪಾಲ ಮಹೆೋಶವಾಡಗಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 114/5 ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.77 29290 430423266120 8212200092952

783 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣ್ಪತಿ ವಿಠಠಲ ಮಾಡ್ಡಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 34/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26082 547991468049 60280222775

784 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ಅಶೆ ೋಕ್ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 23 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 32741 236486344140 301401000165

785 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ವಿಠಠಲ ಮಾಡ್ಡಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 34/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 18597 714835017747 89093115263

786 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಮಡ್ಡವಾಳಪಪ ಐನಾಪೂರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 44/9,45/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20750 868101722446 8212200099284

787 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನಪಪ ಮಲಿಪಪ ಸಲಬನಿವರ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 202/1ಡ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 101013 868101722446 36971641649

788 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಶವರಿ ಶಿವಾನಂದ ಪಾಟಿೋಲ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 174/2 ಮಹಿಳೆ ತರಕಾರಿ 0.4 45349 587840992096 89081465278

789 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದಯಯ ಚಂದರಯಯ ಪುರಾಣಿಕ್ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 1/2/2.1/1/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 54422 8212210039100

790 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಪಂಡ್ಡತ ಕೆ ಡಗನ ರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 24/2ಇ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.03 101013 630924755519 54048746655

791 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಶಿದರಾಯ ತ್ಾಂವಶಿ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 29/3. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 19965 908392318508 17128036336

792 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಹಣ್ಮಂತ ಮುಳಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 81/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19965 278152812580 17127603047

793 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾದಾಪ್ಪೋತ ಶಮಶುದಿದೋಮ ಇನಾಮದಾರ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 123/2/2 ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 155641 626438092212 000010980887852

794 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಸೋನ ಮೆೋಹಬ ಬಸಾಬ ಕೆ ರಬು ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 600/2ಅ ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.55 111867 621046754928 000010980887852

795 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಪರಪಪ ಕ್ಬಾಡಗಿ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 90 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮೆೋಟೆ ೋ 0.8 82458 261171572958 000010980887852

796 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಪ ಸದದಪಪ ತಿಮಾಮಪೂರ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 210/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 45349 733364337544 000010980887852

797 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ದ ಡಮನಿ ಹೆ ೋಸುರ ತೆೋರದಾಳ
272/1,272/2

ಅ
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.72 164750 588724337747 000010980887852

798 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಸದದಪಪ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 28/2. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82459 347333927044 17132024596

799 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಜಿನಿಪಪ ನಂದಗ್ಾಂವ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 37/7 ಅ.ಸಂ ಮೆಣ್ಸು 1 101013 694420479895 649801700444

800 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದಪಪ ಪರಪಪ ಹೆ ನೆ ಿೋಳಿಿ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 64//7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 101013 550158609027 1174110010051560

801 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪದಾಮವತಿ ಪಾಟಿೋಲ ಗ ಜಯನಾಳ ಅಮಿನಗಡ 21/4. ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 19700 10980887852

802 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲಿವವ ಷಣ್ುಣಖಪಪ ತೆಲಗ್ಾರ ಗ ಡುರು sc ಅಮಿನಗಡ 94/1A ಇತರೆ ವಿಳಯದಲ 0.6 63904 918010110271243

803 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗ ಜಯನಾಳ ಅಮಿನಗಡ 13/2. ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.1 73181 31690500073

804 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸಂದಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಕೆ ೋಡ್ಡಹಾಳ ಕ್ರಡ್ಡ 31/1/1ಅ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.5 50793 31851411693

805 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಶಿಕ್ಲಾದೋವಿ ಚಂದರಶೆೋಖರಾವ್ 
ಸರದೋಸಾಯಿ

ಹುಲಿಳಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 69/1. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

806 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹನಮವವ ಶಿದಾರಮಪಪ ತೆಗಿಿಹಾಳ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 13/1+2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

807 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 116 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

808 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಮಲವವ ಮಾನಪಪ ಕ್ಮಾಮರ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 83/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

809 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ರತಿವವ ಮಲಕಾಜಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಹಾವರಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 72/3ಬ/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

810 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹಣ್ಮವವ ಅಮರಪಪ ಸವಳಿ ಹಾವರಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 55/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

811 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಮನವವ ರಾಮಣ್ಣ ಜಾಡರ ಖಜಗಲಿ ಹುನಗುಂದ 28/3. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

812 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುವಣ್ಯ ಮಲಕಾಜಪಪ ತೆ ೋಟಗರಿ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 89/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

813 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲಕಾಜಪಪ ನರಸಪಪ ತೆ ೋಟದ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 156/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

814 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸದದಪಪ ಹುಲಗಪಪ ಹುನಕ್ುಂಟಿ ಕ್ಂಬಳಿಹಾಳ ಕ್ರಡ್ಡ 4/1+2+3/C ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

815 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ದಮಯಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಚಿಕ್ಕಶಿಂಗನಗುತಿಿ ಇಲಕ್ಲಿ 130/2, 130/3 ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.9 182955 8043070002371

816 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ದಮಯಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ತುಂಬ ಇಲಕ್ಲಿ 60/1 ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.76 54422 8043070002371

817 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರವಿ ಬಾಳಪಪ ಐಹೆ ಳಿಿ ತುಂಬ ಇಲಕ್ಲಿ 60/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.78 57187 8043070002371

818 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಶಶಿಕಾಂತಪಪ ಬಂಡರಗಲಿ ಗ ರೆಬಾಳ ಇಲಕ್ಲಿ 94/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 43361 35519327361

819 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ದ ಡಿನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿಲ ಗಡ್ಡಸುಂಕಾಪೂರ ಇಲಕ್ಲಿ 66/1+2/ಕ್ ಇತರೆ ಶಿರೋಗಂಧ 2 83171 36971641647

820 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಸದದಪಪ ಸ ಡ್ಡ ಮುರಡ್ಡ ಅಮಿನಗಡ 86/1 ಇತರೆ ಟೆ ಮೆಟೆ 0.8 82458 8142200025276

821 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಯಯ ಗುರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಚಿತಿವಾಡಗಿ ಹುನಗುಂದ 86/1 ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 19700 10980887852

822 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ನಾಗನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಯಡಹಳಿಿ ಹುನಗುಂದ 7/3. ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 19700 10980887852

823 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಂದಾನೆಪಪ ಎಸ್ ಮಾಯಗೋರಿ ಸಂಗಮ ಹುನಗುಂದ 61/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

824 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಾಲಪಪ ಹೆಮವಾಡಗಿ ಸಂಗಮ ಹುನಗುಂದ 58/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

825 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ಹನಮಪಪ ಗ್ಾನಗೋರ ಕಿರಸ ರ ಹುನಗುಂದ 39/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

826 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸದದಪಪ ಚಂದಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಚಿತಿರಗಿ ಹುನಗುಂದ 81/2 ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 19700 10980887852

827 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ಹನಮಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಗಂಗ ರ ಹುನಗುಂದ 4/3. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

828 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಅಂದಾನೆಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಸಂಗಮ ಹುನಗುಂದ 203/2B ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

829 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ಹನಮಪಪ ಹೆಮವಾಡಗಿ ಸಂಗಮ ಹುನಗುಂದ 58/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

830 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹುಚೆಪಪ ನಿೋಲಪಪ ಬಾದವಾಡಗಿ ಖ್ಯೈರವಾಡಗಿ ಹುನಗುಂದ 65/2A ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 19700 10980887852

831 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ಬಸಲ್ಲಂಗಪಪ ಮಸರಿಕ್ಲ್ ಹರಿನಾಪುರ ಇಲಕ್ಲಿ
4/2+3/1, 

4/1+2/2
ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.4 101013 36971641647



832 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶಿರ ರ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 98/1 ಇತರೆ ಪೋರಲ 2 47768 31584568104

833 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಂದರಗಿ ಬಲಕ್ುಂದಿ ಇಲಕ್ಲಿ 149 ಇತರೆ ತ್ಾಳೆ 4.4 44576 54048142575

834 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹಾಲಪಪ ಚನಿಪಪ ಗ ೋಣಿ ಮುರಡ್ಡ ಅಮಿನಗಡ 63/1+2/A/2 ಇತರೆ ವಿಳಯದಲ 0.25 28344 918010110271243

835 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿೋರಬಸಪಪ ಸಂಗಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ಇಲಾಳ ಅಮಿನಗಡ 58/2 ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 45349 31690500073

836 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಗಜಯನಾಳ ಗ ಜಯನಾಳ ಅಮಿನಗಡ 22/1A/1 ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.22 119223 31690500073

837 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹಸನಸಾಬ್ ರಾಜೋಸಬ್ ಕ್ಲಾದಗಿ ಗ ಡುರು sc ಅಮಿನಗಡ
17/1+2+3+4/

ಬ1
ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 73181 31690500073

838 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಚಂದಪಪ ದಸಾಯಿ ಬ್ಬಂಜವಾಡಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 106/1 ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.2 43361 10817124855

839 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಗ್ಾಣ್ದಾಳ ಮುರಡ್ಡ ಅಮಿನಗಡ 46/1 ಇತರೆ ಟೆ ೋಮೆಟೆ 1 101013 36231144080

840 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹಣ್ಮಗ್ೌಡ ಮರಿಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಮುರಡ್ಡ ಅಮಿನಗಡ 124/4A+4B ಇತರೆ ಟೆ ೋಮೆಟೆ 1 101013 36231144080

841 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ರಂಗಪಪ ಬಣಿಣ ಮುರಡ್ಡ ಅಮಿನಗಡ 62/1. ಇತರೆ ವಿಳಯದಲ 0.8 82458 36231144080

842 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಶರಬಣ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 210/3. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 2.79805E+11

843 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಮಾತಯಂಡಪಪ ದಡ್ಡಿ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 32/2. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

844 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಗ್ೌಡರ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 152/1. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

845 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಬಸವಂತರಾವ್ ಚಂದರಶೆೋಖರಾವ್ 
ಸರದೋಸಾಯಿ

ಹುಲಿಳಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 9/3. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

846 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಗಂಜಿಹಾಳ ಹುನಗುಂದ 257/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

847 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಗ್ೌಡ ಹಣ್ಮಗ್ೌಡ ಅಡ್ಡಹಾಳ ಕ್ರಡ್ಡ 35/46 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

848 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕ್ರಿಯಪಪ ಮಲಿಪಪ ವಾಸನಗೋರಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 42/1B ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

849 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಸಣ್ಣಪಪ ಬ ದಗ ಳಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 5/7. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

850 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಶೆ ೋಕ್ ರಾಮಣ್ಣ ಜಾಡರ ಕೆಂಗಲಿ ಹುನಗುಂದ 54/1B ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

851 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಸವರಾಜ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 96/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

852 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ಬ್ಬೋರಪಪ ತುಂಬದ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 35/4. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

853 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಬಸಮಮ ಕ್ಂಠಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಅಡ್ಡಹಾಳ ಹುನಗುಂದ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

854 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಮಲಕಾಜಪಪ ಪಟಿಣ್ಶೆೋಟಿಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ 103/3. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

855 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಂದಗಿಸಾಬ ನಬ್ಬೋಸಾಬ ಕ್ುಂಟೆ ೋಜಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ 128/3. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

856 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ಸನಿಪಪ ಹಡಲ್ಲಗೋರಿ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 17/4. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

857 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಾಸಪಪ ಬಡಿಪಪ ಬ ದಗ ಳಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 33/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

858 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಗುರುಪಾದಪಪ ಬಸಪಪ ಆನೆಹೆ ಸ ರ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 145/3. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

859 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಹಳಪೋಟಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 145/5. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

860 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ಹುಲಿಪಪ ದಡ್ಡಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ 129/2. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

861 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿೋದಿದಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಸನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 20/4. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

862 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಂದಾನೆಪಪ ಮಾತಯಂಡಪಪ ಜಡ್ಡ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 32/1. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

863 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಹನಮಪಪ ಮಾಳಪಪ ಚಕ್ಮುಕಿ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 166/1. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

864 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಲಕ್ಕಪಪಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 149/1+2A/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

865 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ದ ಡಿಬಸಯಯ ವಿೋರಯಯ ಕೆೋಲ ರ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 90/2. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

866 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲಿಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹಳಪೋಟಿ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 122/2. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

867 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹೆ ನಿಪಪ ಹನಮಪಪ ಗಂಜಿಹಾಳ ಹುನಗುಂದ 259/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

868 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಲಿಪಪ ಸಂಗಪಪ ಮಡ್ಡವಾಳ ಕೌಜಗನ ರ ಕ್ರಡ್ಡ 38/1+2/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

869 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿಜಯಮಹಾಂತೆೋಶ ಬಸಪಪ ನಡವಿನಮನಿ ಬೆೋವಿನಮಟಿಿ ಹುನಗುಂದ 8/3. ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 19700 70130110000084 

870 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿರೋಕಾಂತ ಶಿದಾರಮಪಪ ಗ್ೌಡರ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 26/3. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

871 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಬಸಪಪ ಮಲಕಾಜಪಪ ವಿೋರಾಪೂರ ಹಾವರಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 135/3. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

872 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರುದರಪಪ ನಿೋಲಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ
103/2+5+6+

7/ಅ
ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

873 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಶಾಂತ ಗುರುಬಸಪಪ ಗ್ಾಳಿ ಹಾವರಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 51/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

874 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಾಂತಪಪ ಹಿರಸಂಗಪಪ ನಾಡಗ್ೌಡರ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 54/5 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

875 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಜಗದಿೋಶ ಸಂಗಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ 76/1/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

876 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹಣ್ಮಪಪ ಮಾಳಪಪ ಚಕ್ಮುಕಿ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 166/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

877 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಾಲನಗ್ೌಡ ಲಕ್ಕನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 148/1. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

878 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬ್ಬೋರಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 18/5. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

879 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ತಿಮಾಮಪೂರ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 190/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

880 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ಹೆ ನಿಪಪ ಕ್ುರಿ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 184/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

881 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಮರಿಗ್ೌಡರ ಬೆಳಗಲಿ ಹುನಗುಂದ 96/1+2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

882 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಯಯ  ವಿೋರಯಯ ಕೆಲ ರ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 126/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

883 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಬ್ಬೋನವವ ಬಾಲಪಪಗ್ೌಡ ಬ ದಗ ಳಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 4/2. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

884 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ಅಮರೆೋಶ  ತೆ ೋಟಗರಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 9/1ಅ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

885 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ಸಂಗಯಯ ರೆೋವಣ್ಸದದಯಯ ಪಾತೆೋದಾರ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ            118/5 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

886 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಹುಚೆಪಪ ಮಳಿಿ ಕ್ಮತಗಿ ಅಮಿನಗಡ 68 ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 82458 89030012215

887 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಪಪ ಡ್ಾಕ್ಪಪ ಒಣ್ಕಿ ಕ್ಮತಗಿ 189/1 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.4 57148 536101004058

888 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮನೆ ೋಹರ ಪರಪಪ ರಕ್ಕಸಗಿ ಬ ದಿಹಾಳ ಇನಾಂ ಅಮಿನಗಡ 25/1ಅ/3 ಇತರೆ ಲ್ಲಂಬೆ 0.43 22334 8222200010780

889 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಲಿಪಪ ಜಳಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಕ್ಮತಗಿ ಅಮಿನಗಡ
214/2B, 

214/1B
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.67 43361 89022818714

890 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿಠಠಲ ರ ಲಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಕ್ಮತಗಿ ಅಮಿನಗಡ
214/2C, 

214/1C
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.67 43361 89022907240

891 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ಬಸಪಪ ಮ ಲ್ಲಮನಿ ಕ್ಡ್ಡವಾಲ ಕ್ಲಾಿಪೂರ ಅಮಿನಗಡ 60/1 ಇತರೆ ಬದನೆ 0.97 96375 31690500073

892 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಯಮನಪಪ ಸಜಿನರ ಹಿರೆಮಾಗಿ ಅಮಿನಗಡ 80/1, 80/2 ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.4 192060 8.2222E+12

893 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಬಸಪಪ ಸಜಿನರ ಹಿರೆಮಾಗಿ ಅಮಿನಗಡ 80/3, 80/4ಅ ಇತರೆ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.4 192061 8.2222E+12

894 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಚುೆತರಾವ್ ಮೆಟಿ ಹಿರೆಮಾಗಿ ಅಮಿನಗಡ 74/5 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 30248 31690500073

895 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ನಾಗಪಪ ಮೆೋಟಿ ಹಿರೆಮಾಗಿ ಅಮಿನಗಡ 74/6 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 30248 31690500073

896 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಮಿೋತರಾಜ್ ರಾಮಪಪ ಮೆೋಟಿ ಹಿರೆಮಾಗಿ ಅಮಿನಗಡ 74/3ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 30248 31690500073

897 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ ರಾಮಸಾವಮಿ ರಡೆಿೋರ ಹಿರೆಮಾಗಿ ಅಮಿನಗಡ
43/2, 

43/3\ಅ, 

43/3ಬ
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.51 83398 31690500073

898 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ತೆ ೋಟಗರಿ ಐಹೆ ಳಿಿ ಅಮಿನಗಡ 36/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.7 99896 30354569980

899 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬ್ಬೋರಪಪ ಮಲಿಪಪ ತುಂಬದ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 149/1+2/1A ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

900 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ನಾಲತವಾಡ ಚಿತಿರಗಿ ಹುನಗುಂದ 200/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

901 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಲಿವವ ಹಣ್ಮಪಪ ದಡ್ಡಿ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 17/5. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

902 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅರವಿಂದ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ 131/1A/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

903 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ಅಶೆ ೋಕ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹಳಪೋಟಿ ರಾಮವಾಡಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 152/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

904 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಸನಿತಮಮಪಪ ಬಾಣಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 123/*/* ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

905 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ರಾಮಣ್ಣ ಜಾಡರ ಕೆಂಗಲಿ ಕ್ಡಪಟಿಿ ಹುನಗುಂದ 14/1, 54/11B ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

906 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಚಾಂಬಾರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
333/2,

334/1ಅ/2
ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 227568966204 0000003618425416

907 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಯಲಿಪಪ ಮೆೋಗ್ಾಡ್ಡ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 275/2ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.0100 803013926139 NILIN4055

908 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಾತೆ ರೋಟ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 68/2ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.6390 644252607466 NILIN4056

909 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಬಸಪಪ ರಾಮದುಗಯ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 273/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4470 604466240612 2785101008008

910 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಂಗವವ  ಬಸಪಪ ರಾಮದುಗಯ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 275/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.35 0.3960 288765278293 2796101008009

911 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವವ ಶೆಟೆಿವವ ಕ್ಲಮಡ್ಡ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 135/12 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 0.7310 216527861385 918010098714620



912 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಪಾಂಡಪಪ ಮಾದರ ಉಪಯ ಹರಿಜನ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 62/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.5710 337168442553 17134548440

913 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಬಸಪಪ ರಾಮದುಗಯ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 273/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4470 587469408102 2796101001222

914 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಹಣ್ಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಡ್ಡಿ @ ಹರಿಜನ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 90/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 0.6540 595749534354 148301011000318

915 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕ್ಮವವ ಸುರೆೋಶ ಮಾದರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 66/14ಬ್ಬ/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 0.4680 654035841487 148301011000536

916 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣ್ಪತಿ ಸುಭಾಸ  ತಳವಾರ ಉಪಯ ಗಸಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 154/1+2ಸ/2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 0.7250 635674722137 027100100007738

917 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಳಬಸಪಪ ತಿಮಮಪಪ ದಂಡ್ಡನ ಚಿತರಭಾನುಕೆ ೋಟಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 44/4, 45/1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 2.00 1.3720 506705222933 17138541687

918 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕಿೋರಪಪ ದುರಗಪಪ ನಾವಲಗಿ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 65/98 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.60 0.4680 431772144661 17138517756

919 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲಿಪಪ ಅರಮನಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ
13/16, 14/1, 

14/9
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.0100 919693993439 17136520806

920 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಬಳವಾಡ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 208/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 630674060887 08372200152201

921 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಪೂೋಲ್ಲಸ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 99/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.7250 892596318064 20133708467

922 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಸಗರಪಪ ಪೂೋಲ್ಲಸ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 99/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.70 1.1780 425969892914 17134022428

923 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ ರಾಮಪಪ  ಐಹೆ ಳೆ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 78/1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.0100 308465375221 20131754880

924 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲವವ ದುಂಡಪಪ ನಾಗಣ್ಣವರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 338/12 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.35 1.2960 796318991292 31878407085

925 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಬಳಗ್ಾನ ರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 240/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.9200 530228447696 8372200037028

926 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಳಗ್ಾನ ರ ಕಿಶೆ ೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 45/1ಅ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.0100 700525929978 919010005937712

927 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಪಂಚಗ್ಾವಿ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 88 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 5.00 2.6080 625229772409 60210390038

928 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ತಿಮಮಪಪ ಪಂಚಗ್ಾಂವಿ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 87/1 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 2.00 1.3950 989598551639 60264745004

929 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಯ ಬಸಪಪ ಪಂಚಗ್ಾವಿ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 64/3 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.40 0.9720 679456276314 1437104000018240

930 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದಿರಾ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಪಾಟಿೋಲ ದಾದನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 151/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5710 325521793176 784101023780

931 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಮದೋವ  ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಪೂಜಾರಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 75/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.2070 869230495160 89020521304

932 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಾರವವ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಶಿರಬ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 186/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5710 251063956151 520101052204630

933 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಆನಂದ ಕೆಂಪವಾಡ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 65/62 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.4040 607407698987 172600101005503

934 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಸದದಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 29/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.7250 719607259409 148301011000096

935 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕೆ ಣ್ ಣರ ರಂಜಣ್ಗಿ ಮುಧ ೋಳ 148/2ಅ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.6390 448169844487 897910510000479

936 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ಭೋಮಪಪ ಕಿತ ಿರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
95/14, 

95/15, 95/16
ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.50 1.4650 721915049645 897910110000057

937 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮವವ ಬಂದವವ ಮಾದರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 342/5 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.65 1.6010 334808403675 1174110010051160

938 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ಸಾಬಣ್ಣ ಮೆೋಗ್ಾಡ್ಡ ನಾಗರಾಳ ಮುಧ ೋಳ 129/3ಬ/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 730028943052 11741100100511100

939 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲೋಲಾ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 565/1ಕ್ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 684037748046 NILIN4055

940 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗವವ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 251/2ಅ/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 948406304418 NILIN4056

941 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಪ ಧರೆಪಪ ಲಾಗದವರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 452/1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.1920 500433138960 NILIN4057

942 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಪ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಮಮನಗಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 28/1ಬ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.30 0.3400 687732534959 NILIN4058

943 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದಯಯ ಬಸಲ್ಲಂಗಯಯ ಚಟಿಿಮಠದ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
545/1, 

546/1ಕ್
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.5560 788739954930 NILIN4059

944 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮಂತ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ  ಸದಾದಪೂರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 289/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.0100 68970418303 NILIN4060

945 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ಶಿವಾಜಿ ಜಾದವ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 240/9 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 837727237331 NILIN4061

946 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಡ್ಡತ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
489/6, 

499/4ಬ
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 748092727862 NILIN4062

947 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದಿೋಪ ಮಹಾದೋವ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 8/1ಡ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.1920 537876366112 NILIN4063

948 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಹೆ ನಿಪಪ ಅರೆನಾಡ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 190/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 974486256970 NILIN4064

949 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಶಿವಪಪ ಸಣ್ಣಟಿಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 597/11 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 934197377159 NILIN4065

950 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಮಲಿಪಪ ಬಾಬಣ್ಣ ಅಮಮನಗಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 28/1ಅ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 464141325954 NILIN4066

951 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿದಾಯ ವಿಠಠಲ ಸೈದಾಪೂರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 60/3 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 220710915253 NILIN4067

952 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದಾಮವತಿ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಬ್ಬಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 49/3 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 568072165168 000035550334210

953 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ದುಂಡಪಪ ವಚಯಗಲ್ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 167/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.3780 854624854472 36231144080

954 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಯಲಿಪಪ ಬೆಳವಂಕಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 12/2ಅ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 619723732428 36971641647

955 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಮಲಿಪಪ ಗಂಟೆ ೋಟಿ ಮುದಾದಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 169/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.10 0.7900 441511986845 36971641648

956 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಮಲಾಿಪೂರ ಪ್ಪ. ಎಲ್ ಲ ೋಕಾಪೂರ 70/2 ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 1.0100 895060551088 36971641649

957 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ದುಂಡಪಪ ಪೂೋಳ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 92 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 248921214690 9180111059600

958 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ದಾಸರ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 8/6 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.5460 761273778721 000035550334210

959 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ ಶಂಕ್ರಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
324/1ಅ, 

324/2ಅ
ಇತರೆ ಪಪಾಯ 2.00 1.3720 508305381698 36971641647

960 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲಾ ರಂಗಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 277/1 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.40 0.9840 789747770816 36971641647

961 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂದವವ ಪರಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ
99/1ಅ/2, 

98/1ಅ/2
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.39 0.4420 633289232420 17136522757

962 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಕಾಡಪಪ ಬ ದಿ ಉಪಯ ಬಾಳಿಬ ದಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 280/1+2ಪ್ಪ/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.65 0.6850 578475764692 919010016732452

963 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮಾನಂದ ಪರಪಪ ಜನವಾಡ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 95/1+2/2ಬ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.24 0.2890 594545539409 919010016732436

964 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಾನಂದ ಪರಪಪ ಜನವಾಡ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 95/1+2/2ಬ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.24 0.2890 652987368524 8372200069367

965 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಅಮಮಣ್ಣ ಕ್ಣೆ ಣಳಿಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 8/2/1/1ಪ್ಪ1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 98503704112 918010111059794

966 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ಬಸಯಯ ನಾವಲಗಿಮಠ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 14/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.60 1.3230 428495663763 89002512915

967 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಸದದಪಪ ಸುಣ್ಗ್ಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 82/6 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.55 0.5920 957656663926 1174110010051170

968 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸಂಕ್ರಟಿಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 159/5 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 483384128452 919010005761421

969 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕವವ ಗುರುಪಾದಪಪ ನರಸನಿವರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 175/6 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.75 0.7780 383457027151 1174110010051200

970 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತೆೋಶ ದುಂಡಪಪ ಸುಣ್ಗ್ಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 24/1ಅ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.75 0.7780 536637716119 919010005761272

971 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮಾನಂದ ದುಂಡಪಪ ಸುಣ್ಗ್ಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 24/1ಬ್ಬ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.75 0.7780 793990706632 9190100055761550

972 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುಂಡಪಪ ಸದದಪಪ ಸುಣ್ಗ್ಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 24/1ಕ್ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 285391904168 919010005761573

973 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಡಂಗಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 136/2ಬ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.35 0.3960 833169804061 1174110010051160

974 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದಪಪ ಭರಮಪಪ ನರಸನಿವರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 175/4 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.45 0.4580 314567631567 1174110010051170

975 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ ದುಂಡಪಪ ಸುಣ್ಗ್ಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 24/1ಡ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 479752883925 919010005761599

976 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದಯಯ ಮಲಿಯಯ ಮಠಪತಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 130/1, 130/3 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.95 0.9630 207565896294 1174110010051180

977 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಭರಮಪಪ ಕ್ುಂಬಾಳಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
185/2ಇ,186/

2,186/10
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.1920 914908890457 00000036184257416

978 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಬಸಪಪ ಪತ್ಾಿರ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 217/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.1910 833562171193 36231144080

979 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಷುಣತಮಮನಿಪಪ ಮರೆೋಗುದಿದ ಹಲಕಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 116/2ಕ್ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5520 731974961054 36231144080

980 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪಪ ಭರಮಪಪ ನರಸನಿವರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 175/1, 175/5 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.0100 932599444972 11110010051168

981 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈದಪಪ ಸುಣ್ಗ್ಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ

294/1, 

294/4, 

294/12, 

294/17

ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.15 1.1460 832158060141 11110010051169

982 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾಂತ ಹಣ್ಮಂತ ನಾಯಕ ಬರಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 28/2ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.40 0.9540 547231717002 31306161687

983 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಮುರಟಿಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 84/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.4330 802901868737 784101026209

984 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕಪಪ ಸತರಪಪ ಗರಗದ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 340/1ಇ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 292357023905 6802843505

985 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಗಮಪಪ ಲಕ್ಕಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
163/4, 

162/9ಅ
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.65 0.6850 844969605197 6802568956

986 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕವವ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಕ್ುರಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ
335/2ಅ/3, 

384/3
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.40 1.3740 687466016073 6803883025

987 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ಯಲಿಪಪ ಚಂದಪಪನವರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 197/2, 195/1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 589468322150 6803924620



988 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಮಲಿಪಪ ವಾಲ್ಲಮರದ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 338 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.4960 673982519391 36971641647

989 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗವವ ಮಾರುತಿ ಬಡ್ಡಗೋರ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 185/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.4330 414231806216 36231144080

990 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಮಾರುತಿ ಬಡ್ಡಗೋರ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 176/6 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.30 0.1170 660802668074 36231144081

991 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ ಲ ೋಕ್ಣ್ಣ ಚೌರಾದ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 82/4 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.3210 928394386919 172600101004100

992 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಗುರಕೆೋರ ಉಪಯ ಮಾಂಗ ಉತ ಿರ ಮುಧ ೋಳ 171/2ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.1920 229231424286 17137536407

993 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾನವವ ಬಸಪಪ ಹಲಗತಿಿ ಪಟ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 47/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.4040 691141245612 510101005086756

994 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಷುಣ ಹೆಬಾಿಳಪಪ ಮಳಲ್ಲ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 14/1ಕ್ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.3210 221316545353 510101005086757

995 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಣ್ಣ  ಭೋಮಪಪ ಸಂಗರೆಡ್ಡಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 168/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.60 1.1130 748473633356 NILIN4056

996 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಣೆಣೋಶಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 128/6 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 1.3720 347005505914 NILIN4057

997 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುಂಡವವ ಬಸಪಪ ಮಾವಿನಮರದ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 134/4 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.70 1.6470 710260691402 000035550334210

998 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿದಾರಮಪಪ ಮಳೆಪಪ ಕ್ಂಬಾರ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 164/1ಅ ಇತರೆ ಪಪಾಯ 0.60 0.4680 910633628570 000035550334210

999 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಪನಾ ರಾಮನಗ್ೌಡ  ಬ್ಬ.ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 49/4 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 68257859386 000035550334210

1000 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಅಂಬವವಗ ೋಳ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 184/4 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.30 0.3400 547543155056 0000110980887852

1001 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಸಂಗಪಪ ಗಣಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 43581 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.6390 547543155056 0000110980887852

1002 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ತಿಮಮಪಪ ಹುಣ್ಶಿೋಕ್ಟಿಿ ಮೆಟಗುಡಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 199/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.50 1.0490 797388648928 0000110980887852

1003 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶವವ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಕ್ರೆಪಪಗ ೋಳ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 91/5 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4360 67469279959 8742200021329.00

1004 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಯವವ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಮೆೈಗ ರ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 90/5 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 997858965874 17136584623

1005 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಭೋಮಪಪ ಗ್ೌಂಡ್ಡ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 224/1ಬ2 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.6390 947019057285 919010016732601

1006 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ದುಂಡಪಪ ಪಣಿಬಂದ ಉಪಯ ರಾವಳ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
124/2ಎ, 

125/3
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.5560 947108701772 20264154767

1007 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿವವ  ಬಂದವವ ಕ್ಲ ಿೋಳೆಪಪಗ ೋಳ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 342/6 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.65 1.6010 381308605099 117411001051162

1008 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಭೋಮಪಪ ಮಸಾಳಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 43526 ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.3210 336985741236 0784101026113

1009 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕವವ ರಂಗಪಪ ಬಟಕ್ುಕಿಯ ರ ಗಿ ಮುಧ ೋಳ 84/3ಅ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.60 1.5560 559687630676 35519327361

1010 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತೆ ೋಸ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಬಟಕ್ುಕಿಯ ರ ಗಿ ಮುಧ ೋಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.60 1.5560 987452136547 35519327362

1011 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಂಕ್ಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ರಡ್ಡಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 224/6 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 0.9174 798634467342 08182200037974

1012 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಗಿರೆಪಪ ಕಾಸರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
401/1ಇ, 

396/9
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.80 1.7385 865833868376 4692500100919700

1013 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಬ್ಬಸಾಬ ದಸಗಿರಸಾಬ ಮುಜಾವರ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 280/2ಬ/ಅ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4535 231902446618 89034764692

1014 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ ಪಾಂಡಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 294/7 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.90 1.2157 250416001097 35519327361

1015 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆ ೋಭಾ ಗಿರಿೋಶಗ್ೌಡ ಬ್ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಒಂಟಗ ೋಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 127/2 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 2.00 1.9206 480218439764 35519327362

1016 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶಗ್ೌಡ ಬ್ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಒಂಟಗ ೋಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 128/2 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.90 1.8296 758700640963 35519327363

1017 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 409/8 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 0.90 0.9174 485670554526 00000036184257416

1018 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಷಪಪ ರಾಮಪಪ ಬಳ ಲದ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 118/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.3214 216754923600 00000036184257416

1019 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಶಪಪ ಬಸಪಪ ದಡ್ಡಿನವರ ನಾಗರಾಳ ಮುಧ ೋಳ 92/2ಅ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.5460 510531673169 17133053479

1020 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರ ದುರಗಪಪ ಮಾದರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ
107/8, 

107/27
ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4535 757301714092 510101005086751

1021 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಮಲಾ ಮಡೆಿಪಪ ಭಜಂತಿರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 66/23 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.30 0.2454 242161175199 510101005086751

1022 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕ್ಮವವ ಯಮನಪರ್ಪ ಕಾವರೆಪಪಗ ೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 206/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.72 0.7318 205155101697 510101005086751

1023 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಳೆಪಪ ದುರಗಪಪ ಮಾದರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ
107/3,107/3

5
ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.54 0.4999 323748320875 510101005086751

1024 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾನಿಂಗಪಪ ಸಣ್ಣತಮಮಪಪ ಡೆ ಂಬರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 267/3ಅ/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.23 0.6390 266784779351 NILIN4055

1025 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಭಾಗವವ ಡೆ ಂಬರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 445/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.30 0.6390 578050316337 NILIN4055

1026 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪಪ ಚನಿಪಪ ಮಲಾವಡ್ಡ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 252/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.74 0.4535 512950828303 00000036184257416

1027 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಪ ಪಾರಿಸ ನಾಯಮಗ್ೌಡರ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 48/2ಅ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.6582 922599261696 000035550334210

1028 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಸಲ್ಲಂಗಪಾಪ ಚಿಂಚಲ್ಲ ಶಿೋರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 316/5ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.3272 779680286751 000035550334210

1029 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಲ ಸಂಗಪಾಪ ಬಳಲದ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 72/6&73/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 1.2157 589073854432 NILIN4055

1030 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ ರಾಮಪಾಪ ಅರಕೆೋರಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 356/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.4376 37327872536 000010980887852

1031 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಗಿರಿಮಲಿಪಾಪ ತೆ ೋಮರೆ ಶಿೋರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 381/1ಬ/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.3272 777720976311 000010980887852

1032 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಗಪಾಪಕೆ ಣ್ ಣರ ಶಿೋರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 380/1ಬ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.5463 302247650494 000010980887852

1033 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣೆೋಶ ಸಂಗಪಾಪ ಗಣಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 196/1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.6390 266980528712 000010980887852

1034 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ ಸತಯಪಾಪ ಅರಕೆೋರಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 42/2 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.30 0.6736 940177321914 520101251777145

1035 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಲ ಸತಯಪಾಪ ಸಂಗನಿವರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 68/3 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.2644 375223791676 30435691239

1036 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಪಾಪ ಮುರಿಗಪಾಪ ತ್ಾವಶಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 181/4ಅ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.1927 729987670093 91901001672478

1037 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ಶಿರೋಶೆೈಲ ರೆ ಡನಿವರ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 270/5 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.80 0.5450 714669512230 919010016733617

1038 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಲ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಹುಲಾಯಪಪಗ ೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 79/2ಭ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.65 0.4945 588025457025 919010016732478

1039 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ಕಾಡಪಾಪ ಗುಡ್ಡ ಬುದಿಿ ಪ್ಪ.ಎಮ್ ಮುಧ ೋಳ 186/1ಅ ಇತರೆ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 2.00 1.9206 582616073997 6713563063

1040 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡಪಾಪ ನಾಗಪಾಪ ಬೆಟಗೋರಿ ಶಿೋರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 227/1ಅ/1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.7250 286899852117 17137019285

1041 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಾಪ ಅಮಸದದಪಾಪ ಒಡೆಯರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 291/11 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.7752 902171288257 17136522134

1042 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರೆಪಾಪ ನಿಂಗಪಾಪ ಹುಂಡೆಕಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 317/1F ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.6390 980127436393 91801009874730

1043 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಶ ಪರಪಾಪ ಲಂಗ ೋಟಿ ಶಿೋರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 402/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.3272 391026163283 89002009056

1044 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಸದಾಶಿವ ಮ ಡಲಗಿ ಶಿೋರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 238/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5715 582720772259 1437104000002490

1045 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಭೋಮಪಾಪ ಅಮಲಝೋರಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 20/1. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.40 0.9844 842422887265 NILIN4055

1046 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಈರಪಾಪಉತ ಿರ ಮುಧ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 429/2 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.80 0.8549 512970630124 NILIN4055

1047 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಪಾಪ ಕಾಡಪಾಪ ಗುಡ್ಡ ಬುದಿಿ.ಪ್ಪ.ಎಮ್. ಮುಧ ೋಳ 192/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.5647 229843032701 000035550334210

1048 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಾಪ ಹಣ್ಮಪಾಪ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 210/1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8246 639743853747 000035550334210

1049 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತಿಪಾಪ ಬಸಪಾಪ ಬ್ಬರಡ್ಡ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 125/6 ಇತರೆ ಹಿೋರಿಕಾಯಿ 0.70 0.4927 254615929360 000035550334210

1050 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಸ ಬಸಪಾಪ ಬಂಗಿನಿವರ ಬುದಿಿ ಪ್ಪ.ಎಮ್ ಮುಧ ೋಳ 54/8 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.3272 354077602806 000035550334210

1051 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ಾ ಬಾಳನಗ್ೌಡ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಮುಧ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 232/5ಬ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.6390 953346539529 000010980887852

1052 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಾಪ ಅಪಪಣಾಣ ನದಾಫ ಮುಧ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 299/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8246 504305743148 000010980887852

1053 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ  ಬಾಳಪಾಪ ಗಣಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
139/1,15/2,

152/6152/7
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 0.7318 924273122697 000010980887852

1054 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಳೆಪಾಪ  ಕಾಡಪಾಪ  ಕ್ಳೆಿನಿವರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 163/7 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.75 0.7782 770858847501 8372200069256

1055 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರೆಪಾಪ ದುಂಡಪಾಪ ಮುರೆಗನಿವರ ರಂಜಣ್ಗಿ ಮುಧ ೋಳ 26/1. ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.40 1.3743 504051338629 6804391871

1056 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಚನಿಮಲಿಪಾಪ ಹುಲಾಯಳ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 564/11 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4535 456371700722 20422113982

1057 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕ್ಣಾಣ ಗ ವಿಂದಪಾಪ ಕೆ ಪಪದ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 188/1ಅ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.1922 723804185149 784101002723

1058 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಲ ೋಕ್ಣಾಣ ಕೆ ಪಪದ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 184/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1,60 1.4198 891496181029 27010200001978

1059 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೋತ್ಾಬಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋರಗ್ಾವಿ ಮುಧ ೋಳ 126/2 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 0.80 0.5479 293557982117 8742200000987

1060 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಾ ಬ್ಬ ಹೆ ಸ ರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 327/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.2644 214481063504 000000336184257416

1061 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಮಹಾದೋವಪಾಪ ದಾಯವನಿವರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 365/7 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.30 0.8441 430713202877 000000336184257416

1062 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾದೋವಪಾಪದಾಯವನಿವರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 365/6 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.30 0.8441 35834141677 000000336184257416

1063 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಾ  ಮಂಜುನಾಥ ಹೆ ಸ ರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 247/3 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.90 0.6272 668015283945 000000336184257416

1064 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಣಾಣ ಭೋಮಪಾಪ  ಶಿರೆ ೋಳ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 487 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.3214 998073930694 000000336184257416

1065 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾಪ ಬಾಲಪಾಪ ಭ ಮರತಿ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 45/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.2484 961683029948 000000336184257416

1066 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮವಾವ ತಿಮಮಣಾಣ ಕೆ ಡೆನಿವರ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 22/1ಅ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0,6 0.2484 246312477954 000000336184257416

1067 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನವಾವ ಬ್ಬ ಹಕಾತಿ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 293/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.3214 670837098970 000000336184257416

1068 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಣ್ಗ್ೌಡ್ಾ ಗುರಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 131/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.30 0.8441 358342538860 30500757616

1069 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಾಪ ರಾಮಪಾಪ ಶಿರಬ ರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 112/1ಬ/1 ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.35 0.3394 768858231420 100201949

1070 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕ್ಮವಾವ ರಾಮಚಂದಾರ ಶಿರಬ ರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 112/2ಅ ಇತರೆ ಬದನೆ 1.10 0.7902 221621280335 100201762

1071 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾಂತ ಪರಸಪಾಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 284/5 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8246 636327243097 91301001390619

1072 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಯಾಯ ಮುರಗಯಾಯ ಹಿೋರೆಮಠ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 116/1ಅ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 0.7318 598711596679 00070110001192

1073 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಭೋಮಪಾಪ ಹೆಗಿನಿವರ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 164 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 1.0101 687972624882 00070110001192

1074 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಸ ಿರೆವಾವ ಮಲಿಪಾಪಮುಡೆನಿವರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 292/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 1.0101 733025825745 00070110001192



1075 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾಪ ಭೋಮಪಾಪ ವಜಿರಮಟಿಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 165/1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 1.0101 269984943997 00070110001192

1076 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಾ ರ್ಂಕ್ಪಾಪ ಬ್ಬದರಿ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 177/2 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.20 0.7821 552373296141 510101005086751

1077 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಮೋದರ ಬಾಲಪಾಪ ಸದಾದಪೂರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 308/10 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8177 662607698076 510101005086753

1078 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾತವಾವ ಪರಸಪಾಪ ನಡುವಿನಮನಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 185/3&185/7 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.30 1.2648 285441495151 510101005086755

1079 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಾಪ ಪಟಿಣ್ಶೆಟಿಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ
105/4 

&105/6
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8246 259043477142 510101005086756

1080 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾಪ ಅಪಾಪಜಪಾಪ ಬಡಕ್ಲ್ಲ ಬುದಿದ.ಪ್ಪ.ಎಮ್. ಮುಧ ೋಳ 206/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 1.2236 324235529865 510101005086757

1081 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಾಪ ಧರೆಪಾಪ ಮಂಟ ರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 192/3 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.8921 982331085967 510101005086758

1082 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತೆವಾವ ಸಾಬು ಮುದದಣ್ಣವರ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 214/7 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.2644 949440227483 36231144080

1083 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪಾಪ ದುಂಡಪಾಪ ವಚಯಗಲ್ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 167/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.3783 854624854472 36231144080

1084 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಾಪ ಹಣ್ಮಂತ ಅವರಾದಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 143/1ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5479 266944107310 35519327361

1085 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕ್ುಮವಾವ ಸದದಪಾಪ ಅವರಾದಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 154/2/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.5850 266944103957 566519409

1086 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನಿವಾವ ಬಸಪಾಪ ತೆೋಲ್ಲ/ಗ್ಾಣಿೋಗೋರ ಮರಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 26/1ಅ,27/1ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.80 1.1277 774896587458 808567325

1087 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಸಂಗಪಾಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 37/6 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.6334 987458965636 6155412845

1088 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ಬಸಪಾಪ ತೆೋಲ್ಲ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 322/1ಅ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1,30 0.8441 784569253565 89094732557

1089 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಂದರ ಗ ವಿಂದಪಾಪ ಬದನ ರ ಕಿಶೆ ೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 51/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.50 0.9523 965478214563 566506499

1090 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
1091 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಾಬಾಯಿ ಕ್ಲಿಪಾಪ ಸಂಕೆೋಶವರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 19/4. ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8246 755383775180 510101005086751

1092 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಣ್ಮಪಾಪ ಶಿರಬ ರ ಜಾಲ್ಲಬೆೋರ ಮುಧ ೋಳ 152/5/6/3 ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.4520 648122926792 510101005086761

1093 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಾಪ ಲಕ್ಷ್ಿಣ್ ಗ ಂಪಾಯಗ ೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧ ೋಳ 9/3,6/1ಕ್,5/1ಕ್ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.50 1.4575 622186236106 510101005086762

1094 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ಭೋಮಪಾಪ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ
288/4 & 

288/5
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.3824 523182589068 510101005086751

1095 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಡ್ಡತಪಾಪ ಈಶವರಪಾಪ ರಡೆರಟಿಿ ಬುದಿಿ.ಪ್ಪ.ಎಮ್ ಮುಧ ೋಳ 33/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 0.9174 740768034309 000035550334210

1096 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಾಪ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಾಪ ಮಂಟ ರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 119/3 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4535 445724764682 000035550334210

1097 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡಪಾಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಾಪ ದಳವಾಯಿ ರ ಗಿ ಮುಧ ೋಳ 184/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.4336 642103684175 000010980887852

1098 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮಾನಂದ ಭೋಮಪಾಪ ಕೌಜಲಗಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 264/4ಬ ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.75 0.3071 310016818312 000010980887852

1099 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಪಾಪತಮಮಣಾಣ  ಜಾನವಾಡ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 202/2 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.60 0.8067 705914833862 NILIN4055

1100 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಕಾಕ ಮಲಿಪಾಪ ಸೋಪರಮಟಿಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 142/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.7821 46093220966 NILIN4056

1101 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಭೋಮಪಾಪ ಹೆ ಸ ರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 246/2 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.60 1.0299 455146888399 00000036184257416

1102 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲಾ ಸಂಗಪಾಪ ಕೆ ೋಮಾರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 342/1 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1.20 0.7821 537774053775 00000036184257416

1103 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಬಸಯಾಯ ಹಲಗಿಮಠ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 381 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 0.90 0.6031 309987638046 00000036184257416

1104 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಾಪ ರಾಮಪಾಪ ಚಿಕ್ ಕರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 304 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 2.00 1.2776 634255012243 00000036184257416

1105 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಾಪ ಹಣ್ಮಂತ ಅಂಬ್ಬೋಗೋರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 484/3ಕ್/ & 3ಡ ಇತರೆ ಪಪಾಯ 0.27 0.3824 537255672367 00000036184257416

1106 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಭೋಮಪಾಪ ಹ ಲಗೋರಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 27/19 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.65 0.2787 289448281168 00000036184257416

1107 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಿ ಬಸಪಾಪ ಹುಂಢೋಕಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ

320/1ಬ,321/

2ಬ,

315/1ಅ/3,27/

2

ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.80 1.7385 979912860850 919010016732533

1108 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಕ್ರಿಯಪಾಪ ಬಳಗ್ಾನ ರ ಕಿಶೆ ೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 44/1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.5463 530228447696 837220015220

1109 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಸ ಿರೆವಾವ ಗುರಸದದಯಾಯ ಹಿೋರೆಮಠ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 115\1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.6390 921806784980 918010098714581

1110 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಯಾಯ ಮಲಿಯಾಯ ಜಗದಾಳ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ
115/2ಅ,115/

4ಬ
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.3824 524191618788 17137046026

1111 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಾಪ ಕಾಡಪಾಪ ನಾವಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 319/6 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.35 0.2863 359864096424 3174491962

1112 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಾಮಪಾಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 14/4. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.4376 868352584397 34718353416

1113 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದಪಾಪ ನಿಂಗಪಾಪ ದುಡ್ಾಯಳ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 135/2,86/5 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.40 0.4889 820529308568 30169283890

1114 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ರ್ಂಕ್ಪಾಪ ಯಾದವಾಡ ಜಾಲ್ಲಕ್ಟಿಿ.ಬ್ಬ.ಕೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 9 & 16 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.3783 618108914471 Khajjidoni

1115 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತವಾವ ಹಾವಳಪಾಪ ಬಳ ಿರ ಅಂತ್ಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 27/1. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.6334 39314300751 36231144080

1116 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಗಿರೆಪಾಪ ಕ್ಲಾದಗಿ ಚನಾಿಳ ಮುಧ ೋಳ 16/1ಅ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.1845 379178868887 36231144081

1117 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾಪ ಸತಯಪಾಪ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ಆಲಗುಂಡ್ಡ ಬ್ಬ.ಕೆ. ಲ ೋಕಾಪೂರ 76/2ಬ,76/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 1.2236 834177545934 00070110001192

1118 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಬಾಿಳಪಪ ವಿಠಲ ಗಸಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 154/1+2B ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.80 0.54790 617536507617 520101052183803

1119 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡ್ಡರ್ಪಾಪ ರ್ಂಕ್ಪಾಪ ಎಂಡ್ಡಗೋರಿ ಯಡಹಳಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 215/1 & 27/4 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.80 0.54790 587884232466 000035550334210

1120 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಂಡಲ್ಲಕ್ಪಾಪ ರಾಯಪಾಪ ಕ್ರೆನಿವರ ಜುನ ಿರು ಲ ೋಕಾಪೂರ 106/2 ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 0.4889 261472639936 2796101009177

1121 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ನಾಗಪಾಪ ಹೆ ಳೆನಿವರ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 17/1. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.35 0.2863 811854662564 36231144081

1122 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಗಿರಿಯಪಾಪ ವಜಿರಮಟಿಿ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 38/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.40 0.9060 724826026818 510101005086757

1123 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಶೆಂಕ್ರ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಪಾಟಿೋಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 131/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.7821 287113377930 11127315417

1124 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮವಾವ ಕ್ಲಿವಾವ ಗದಯಪಪಗ ೋಳ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 60/2ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.4535 668077512439 17136567856

1125 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲರಾಮ ಪಾಂಳಡಪಾಪ ಲಮಾಣಿ ಮುದಾದಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 93/5 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷಿಣ್ 0.80 0.3214 788362655334 8372200105444

1126 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ THIRD PARTY 0.357

1127 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಪ ಕಾಶಪಪ ಮಾದರ ಸೈದಾಪೂರ ಮುಧ ೋಳ 40/a/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 735549395988 346302010017101

1128 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಸೈದಪಪ ರಾಮದುಗಯ ಅಕಿಕಮರಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 60/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 495563497580 89047751768

1129 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿದಾರಮಪಪ ಸದದಪಪ ಶಿಂಧ ಅಕಿಕಮರಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 95/5 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.4530 881451534914 919010016732423

1130 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನವವ ಭೋಮಪಪ ಶಿಂಧ ಅಕಿಕಮರಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 95/1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 424694811098 919010016732588

1131 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ಪರಪಪ ಮುರಕ್ಟನಾಳ ಕೆೋಸರಗ ಪಪ ಮುಧ ೋಳ 45/2ಬ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 0.7310 361945651581 919010005761654

1132 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದಾ ಬಸಪಪ ಹಲಕಿ ಅಕಿಕಮರಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 59/5 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 0.7310 604694478389 919010016732481

1133 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಲ್ಲಂಗಪಪ ಗಂಗಪಪ ಖಿಲಾರಿ ಢವಳೆೋಶವರ ಮುಧ ೋಳ 174/4 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.9200 313256555976 919010056740280

1134 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತ್ಾ ಭೋಮಪಪ ಬೆ ೋರಡ್ಡಿ ಅಕಿಕಮರಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 34/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 1.2776 958466090161 32161216306

1135 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿದದವವ ಕಾನಪಪ ಕ್ವಟಗ ಪಪ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪೂರ ಮುಧ ೋಳ 135/2 SC ಅರಿಶಿಣ್ 0.86 0.8246 700165256471 2796101009177

1136 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ದ ಡಿಬಸಪಪ ದ ಳನಿವರ ಬುದಿಿ ಪ್ಪ. ಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ
109/1ಇ, 

109/3ಡ, 

109/2ಡ
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8240 297731906889 20106726874

1137 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ಭೋಮಪಾಪ ಢವಳೆೋಶವರ ಕೆಸರಗ ಪಪ ಮುಧ ೋಳ 50/5,50/6 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.0101 498164954393 000035550334210

1138 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತಿಪಾಪ ಕ್ೃಷಣಪಾಪಬಾಯಕೆ ೋಡ ಕೆಸರಗ ಪಪ ಮುಧ ೋಳ 105/3ಬ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 0.9174 29679360444 0000003698507966

1139 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಲ ಜ ೋತೆಪಾಪ ಬನಾಜ ಕೆಸರಗ ಪಪ ಮುಧ ೋಳ 87/6&87/7 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.55 1.5109 884295174684 305301000001475

1140 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದರಾಮಪಾಪ ಮಹಾದೋವ ಸೈದಾಪೂರ ಸಂಗ್ಾನಟಿಿ ಮುಧ ೋಳ 55/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8246 598209300273 510101005086752

1141 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕ್ಲಾಯಗ ೋಳ ಬುದಿಿ.ಪ್ಪ.ಡ್ಡ. ಮುಧ ೋಳ 72/2ಬ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.3720 247427013243 510101005086754

1142 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಾಪ ಚನಿಮಲಿಪಾಪ ಸತಿಿೋಗೋರಿ ಬ್ಬಸನಾಳ ಮುಧ ೋಳ 42/4 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 0.9154 686724013540 510101005086752

1143 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಾಪ ಬಸಪಾಪ ಸತಿಿೋಗೋರಿ ಕೆಸರಗ ಪಪ ಮುಧ ೋಳ
94/2,95/6,96

/5
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.65 0.6854 586547340184 510101005086753

1144 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಾಪ ಸೈದಾಪೂರ ಸಂಗ್ಾನಟಿಿ ಮುಧ ೋಳ 22/1. ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.0101 273695866374 510101005086754

1145 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲೋಲಾ ಪರಕಾಶ ಗ ೋವಿನಕೆ ಪಪ ಮದಭಾವಿ ಮುಧ ೋಳ 22/1. ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 0.3548 461979887424 510101005086755

1146 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾಪ ಯಲಿಪಾಪ ಬಾಯಕೆ ೋಡ ಕೆಸರಗ ಪಪ ಮುಧ ೋಳ
117/3,109

/4/5/6 ಕ್
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 0.7318 473447174644 510101005086756

1147 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮವಾವ ಪರಸಪಾಪ ಪೂಜಾರ ಸಂಗ್ಾನಟಿಿ ಮುಧ ೋಳ 61/12 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.30 1.2632 429309608820 510101005086757

1148 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಾಪ ಸೈದಾಪೂರ ಢವಳೆೋಶವರ ಮುಧ ೋಳ 279/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 0.9154 432683099729 510101005086758

1149 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಾಪ ಬಸಪಾಪ ಚನಾಿಳ ಬ್ಬಸನಾಳ ಮುಧ ೋಳ 79/4ಬ/3 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.5463 420907923412 510101005086759

1150 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪುತರ ಧರೆಪಾಪ ಬಾಯಕೆ ೋಡ ಬುದಿಿ ಪ್ಪ.ಡ್ಡ. ಮುಧ ೋಳ 105/1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.8245 730189520010 510101005086760

1151 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಾಪ ಸತಯಪಾಪ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಗ್ಾನಟಿಿ ಮುಧ ೋಳ 48/9ಅ,48/9ಕ್ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.30 0.3401 418071260154 113701011000083



2
 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
(NHM)

- -

1 NHM NHM Onion Storage ಗ ೋಪಾಲ ಸಂಗಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಕೆೋಸನ ರ ಕ್ಲಾದಗಿ 85/1ಅ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 80400.00 927624170709 17118132805

2 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಲಾಲಸಾಬ ಚಾಂದಸಾಬ ಪ್ಪಂಜಾರ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 154/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 13632 708935756326 110301010023224

3 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಮಳಿಯವವ ಸದದಪಪ ಮುಚಂಡ್ಡ ಕ್ಳಸಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 44/1ಅಪ್ಪ2 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.5 8520 953179718188 110301011000136

4 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ರಾಯವವ ಭೋಮಪಪ ಸಂಶಿ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 154/1 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.4 23856 462380551348 110301010022920

5 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಫಕಿೋರಪಪ ಮರಗಪಪ ಮಾದರ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 26/1+2/ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 34080 613741597436 6909287340

6 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ರಾಮಪಪ ಭರಮಪಪ ಶಿವನಿಚಿೆ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 10/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 17040 505541479530 08532250014596

7 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಯಮನಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ವಾಸನದ ಖಜಿಿಡೆ ೋಣಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 21/12ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.6 10224 845407141874 896910110001192

8 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಸದಾಶಿವ ಮುತಿಪಪ ಪೂಜಾರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 352/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.6 27264 717175111525 110301011000570

9 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಬ್ಬಯಾಮಾ ಉತ್ಾಲಸಾಬ ಮೆೋಹರ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 143/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 34080 950981055158 110301011001345

10 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ರುದರಮುನಿ ಮಹಾಂತಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ತಿಮಾಮಪೂರ ಸೋತಿಮನಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 17040 590035900128 520101257883828

11 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಬಸಪಪ ಚನಿಪಪ ಮಕಾಶಿ ರಾಂಪೂರ ಸೋತಿಮನಿ 28 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 17040 822952201200 89046111647

12 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಸದದಪಪ ಯಮನಪಪ ಹಿರೆೋಕ್ುಂಬ್ಬ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 980/1+3ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 17040 824122728324 08232200005271

13 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಯಲಿಪಪ ಮಲಿಪಪ ದಾವಣ್ಗೋರಿ ಮಲಾಿಪೂರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.5 25560 825482620674 32122717079

14 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಪರಶುರಾಮ ಮಲಿಪಪ ದಾವಣ್ಗೋರಿ ಮಲಾಿಪೂರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.5 25560 393538988307 31461337224

15 NHM NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಅಶೆ ೋಕ್ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಲಾಗಲ ೋಟಿ ಮಲಾಿಪೂರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ
94/1+2ಅ,94/

1+2ಬ
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 34080 610575765273 240701000004116

16 NHM NHM Banana AEP ಶಿರೋನಿವಾಸ ಸ ೋನಿದ ದವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 66/1,66/12 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.60 18360 836663347876 101701011002717

17 NHM NHM Banana AEP ಹಣ್ಮಂತ ಸ ೋನಿದ ದವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 66/7,66/11 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.60 18360 732837215674 89055998831

18 NHM NHM Banana AEP ಹನಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಭಜಂತಿರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 154/4,154/6 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600 254815169634 11030101002464

19 NHM NHM Banana AEP ಸಂಗಪಪ ಸದಾಶಿೋವ ಮ ಲ್ಲಮನಿ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 7800 420674170498 101701010013752

20 NHM NHM Banana AEP ಸರಸವತಿ ಬಸಯಯ ಮಠ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 111/ಅ/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 7800 457895421454 10170101101591

21 NHM NHM Banana AEP ಗಂಗವವ ತಿಪಪಣ್ಣ ಸಾಳಗುಂದಿ ಮಂಕ್ಣಿ ಸೋತಿಮನಿ 22/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600.00 312553022376 89085215008

22 NHM NHM Banana AEP ಪಾಂಡಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಸುನಗದ ಮುಗಳೆ ಳಿಿ ಸೋತಿಮನಿ 62/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600.00 623071585929 110229299245

23 NHM NHM Banana AEP ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿ ವಿರಪಪ ಉರ್ಪಯ ಈರಪಪ ಶೆಟಿರ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 1216/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600.00 457896253145 8684101001843

24 NHM NHM Banana AEP ಬಸವರಾಜ ಮಳಸದದಯಯ ಮಠಪತಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಪ ಸೋತಿಮನಿ 93/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 24480.00 481728548747 37550100001821

25 NHM NHM Banana AEP ಪರಸಪಪ  ಯ ಮಾದರ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ
1112/4,1112

/5
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600.00 851223724962 17117513246

26 NHM NHM Banana AEP ನವಿೋನ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಬೆಳವಲಿ ಭೈರಮಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 26/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 39000 695587517593 520101238846629

27 NHM NHM Banana AEP ಶಿರೋಮತಿ. ನಿೋಲವವ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಚಲಮಿ ಚಿಕ್ಕಗುಳಬಾಳ ಸೋತಿಮನಿ 17/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 19500.00 305198343319 89051763187

28 NHM NHM Pome 1 st ಶೆೋಖಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 19 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840 687433376146 89033911196

29 NHM NHM Pome 1 st ಗಂಗಪಪ ಜಿನಿಪಪ ಬಳ ಲದ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
37/1+2+3+4/

ಕ್/1
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 2304 849334204164 89029858251

30 NHM NHM Pome 1 st ಭೋರಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 152/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840 316989867751 110301011004477

31 NHM NHM Pome 1 st ರಾಜಿಸಾಬ ರಮಜಾನಸಾಬ ಗ ೋಠೆ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 165/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840 308335458426 100201788

32 NHM NHM Pome 1 st ರಾಜಿಸಾಬ ರಮಜಾನಸಾಬ ಗ ೋಠೆ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 172/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840 308335458426 1100201788

33 NHM NHM Pome 1 st ಲಕ್ಕವವ ಹನಮಪಪ ಶವನಿಚಿೆ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 10/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840 798492916121 08538010002819

34 NHM NHM Pome 1 st ಹನಮಂತ ನಿೋಲಪಪ ಶಿವನಿಚಿೆ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 68/1ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840 662229480337 17119502538

35 NHM NHM Pome 1 st ಭರಮಪಪ ಭೋರಪಪ ರಾಯಪಪನವರ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 4608 793323285577 08532200016289

36 NHM NHM Pome 1 st ಜಯನ ಲ್ ಅಲಾಿಭಕ್ಷ್ ಕ್ಂಟ್ಾರಕ್ಷ್ರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 60/2ಬ2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 7680 383234263416 1103011002114

37 NHM NHM Pome 1 st ದಾದಾಪ್ಪೋರ ಹಸನಸಾಬ ತೆೋಲ್ಲ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 61/2,61/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 7680 869373267033 110301010003818

38 NHM NHM Pome 1 st ಮಹಮದ ಇ ತೆೋಲ್ಲ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 129/2C ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 6144 236639971140 89060683552

39 NHM NHM Pome 1 st ರಫೋಕ್ ಅಹಮದ ಮೆೈನುದಿದೋನ ತೆೋಲ್ಲ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 129/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 6144 570225486554 110301011002516

40 NHM NHM Pome 1 st ರೆೋವಣೆಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಬೆನಕ್ನಿವರ ಹಿರೆೋಶೆಲ್ಲಿಕೆೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 14/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 5112.0 237090458856 89029943941

41 NHM NHM Pome 1 st ಸಲ್ಲೋಮ ಅಲಾಿಬಕ್ಷ್ ಶೆೋಖ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 9088.0 547828436662 1103010006037

42 NHM NHM Pome 1 st ರಜಾಕ್ಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ತೆೋಲ್ಲ ಕ್ಳಸಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 4544.0 985949600833 110301011000499

43 NHM NHM Pome 1 st ಕಾಶಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ತೆ ೋಟದ ಹಿರೆೋಶೆಲ್ಲಿಕೆೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 93/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.0 981011305058 110301011001424

44 NHM NHM Pome 1 st ನಿಂಗಪಪ ನಾರಾಯಣ್ ಕ್ುಳಗೋರಿ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 212/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.15 6532.0 344762124063 89002193634

45 NHM NHM Pome 1 st ಹನಮಂತ ನಿಂಗಪಪ ಶಿವನಿಚಿೆ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 106/1+2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.15 6532.0 332434285273 0852200009952

46 NHM NHM Pome 1 st ಬರಮಪಪ ಯಲಿಪಪ ಮಾದರ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ
35/ಬ1,37/ಬ/

5
ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.0 266352146467 110301050051043

47 NHM NHM Pome 1 st ನರಸಂಹ ಯಂಕ್ಪಪ ದಾಸರ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 93/2ಬ/2 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 4544.0 696916509782 101701011003681

48 NHM NHM Pome 1 st ಪರಶುರಾಮ ಭ ೋಜಗ್ಾರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 65/3 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.38 2158.0 695741378804 110301011003013

49 NHM NHM Pome 1 st ಚೌರು ಚಿನಿಪಪ ಬೆ ೋಜಗ್ಾರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 79/1ಆ2 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 2272.0 377035390675 89101633857

50 NHM NHM Pome 1 st ಮಳಿಯಪಪ ಭೋಮಪಪ ಆಡಗಲ್ ಕ್ಳಸಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 44/1AP2 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 2272.0 845796321545 110301011100311

51 NHM NHM Pome 2 nd ರಮೆೋಶ ರಂಗಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡರ ದವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 41/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 6816.0 293965674945 50330665435

52 NHM NHM Pome 2 nd ಚ ನಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಮಕಾನಿ ದವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.70 3976.0 749654907649 004010200001460

53 NHM NHM Pome 2 nd ಮಳೆಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಜಾನಮಟಿಿ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 29/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 4544.0 715012494426 89085742216

54 NHM NHM Pome 2 nd ಸುಭಾಸ ಹನಮಪಪ ಮಕಾನಿ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 80/3ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 2272.0 200327849973 17119503789

55 NHM NHM Pome 2 nd ಶಿವಪುತರಪಪ ದುಂಡಪಪ ನಂದಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 133/2ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.0 569581536399 17119503360

56 NHM NHM Pome 2 nd ಕ್ರಿಯಪಪ ಶಿದದಪಪ ಹಾವನಿವರ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 10224.0 980026755571 89054697937

57 NHM NHM Pome 2 nd ಬಾಬಾಸಾಬ ಡೆ ೋ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಹಿರೆೋಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 74/4/A+B ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 6816.0 635332741135 110301010008110

58 NHM NHM Pome 2 nd ಷಡಕ್ಷ್ರಯಯ ವಿ ಹಿರೆೋಮಠ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 3/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 6816.0 986385762392 89006214449

59 NHM NHM Pome 2 nd ಸುಮಿತ್ಾರ ಮಹಾಂತೆೋಶ ಗುಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 27/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 4544.0 377476205936 89055591485

60 NHM NHM Pome 2 nd ಯಲಿಪಪ ಹನಮಪಪ ಚಿತರಭಾನುಕೆ ೋಟಿ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 69/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 4544.0 902255877383 110301010005070

61 NHM NHM Pome 2 nd ಈರಪಪ ಮಲಿಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 4544.0 201720876510 110301010005178

62 NHM NHM Pome 2 nd ದಾದಾಪ್ಪೋರ ರಾಜೋಸಾಬ ಸೌದಾಗರ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 260/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 11360.0 268281981453 110301010000611

63 NHM NHM Pome 2 nd ಶಿವಾನಂದ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 194/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 6816.0 982793125103 110301010005063

64 NHM NHM Pome 2 nd ಮೋಹನ ಹನಮಪಪ ಪತ್ಾಿರ ಹಳ ಿರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 21/1+2+3+5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 2272.0 450904704113 89073501513

65 NHM NHM Pome 2 nd ದುಂಡಪಪ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಹಳ ಿರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 137/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 4544.0 928743220924 37803600587

66 NHM NHM Pome 2 nd ಶಿದರಾಯಪಪ ನಿೋಲಪಪ ನಂದಾಯಳ ಮುಚಖಂಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 6816.0 952868048727 08532200016217

67 NHM NHM Pome 2 nd ಹನಮಪಪ ನಾಗಪಪ ನಿೋಲನಿವರ ಮುಚಖಂಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 353/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 5112.0 986822330027 110301051000449

68 NHM NHM Pome 2 nd ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಯಾಯವಪಪ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಹಿರೆೋಗುಳಬಾಳ ಸೋತಿಮನಿ 26/32ಪ1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 710221928612 029500101019129

69 NHM NHM Pome 2 nd ಕ್ಸ ಿರೆವವ ಹುಣ್ಸಕ್ಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 230287524043 896910110000080

70 NHM NHM Pome 2 nd ದಾಯಮಣ್ಣ ಪಾಂಡಪಪ ಕೆಂಪನಿವರ ನಿೋರಲಕೆೋರಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 861622052287 89004009087

71 NHM NHM Pome 2 nd ಗುರುಸದದಪಪ ಕೆ ಡೆಿಪಪ ಸಂಗಮದ ಭೈರಮಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 1ಅ/1+2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 6816.00 17117533422

72 NHM NHM Pome 2 nd ಬ್ಬೋಮಪಪ ನಿೋಲಪಪ ಕ್ರಡ್ಡ ಬೆೋವಿನಮಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 951023595131 89079469516

73 NHM NHM Banana -1st
ಹುಲಗಪಪ ದುರಗಪಪ ಪಾತೆ ರೋಟಿ ಉರ್ಫಯ 
ವಡಿರ

ದವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 76/5ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 12240.0 951023595131 17117533422

74 NHM NHM Banana -1st ಶಿರೋ ಗಂಗವವ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ ದವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 80/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200.0 602388444737 89079469516

75 NHM NHM Banana -1st ಮಂಜುನಾಥ ಗಿರಿಯಪಪ ಬ್ಬೋರಣ್ಣವರ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 80/1,59/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 16320.0 655279694594 17133548474

76 NHM NHM Banana -1st ಲಚೆಪಪ ಗುರಪಪ ತುಂಬರಮಟಿಿ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200.0 381443552182 08532610001756

77 NHM NHM Banana -1st ಕ್ಮಲಾ ರವಿ ಹೆ ನಿಪಪಗ ೋಳ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 216/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 12240.0 900213302147 110301011003121

78 NHM NHM Banana -1st ಹನಮಂತ ನಿೋಲಪಪ ನಂದಾಯಳ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 20400.0 932732111863 17118155958

79 NHM NHM Banana -1st
ಹಣ್ಮಂತ ತಿಮಮಪಪ ಕ್ೃಷಣಪಪನವರ ಉರ್ಪಯ 
ಬ್ಬರಾದಾರ

ಹಿರೆೋಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
12/1,212/4ಬ

+5
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.90 9180.0 826561047670 110301011000097

80 NHM NHM Banana -1st ಸುನಂದಾ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಲರೆಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 1/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 4080.0 885499476845 89035338721

81 NHM NHM Banana -1st ರುದರಪಪ ಯಮನಪಪ ಮುದಕ್ನಿವರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 28/5ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.80 4080.0 909631686874 110301011000097

82 NHM NHM Banana -1st ಗ ೋಪಾಲ ಹಣ್ಮಪರ್ಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಪಾಟಿೋಲ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 18360.0 885499476845 89035338721

83 NHM NHM Banana -1st ಬಸವರಾಜ ಹನಮಂತ ಕೆ ೋತಿನ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 134/3 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200.0 851183455826 87190359600



84 NHM NHM Banana -1st
ಬಾಲನಗ್ೌಡ ಅಪಪನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಉರ್ಪಯ 
ಪಾಟಿೋಲ

ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 102/1ಅ ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.30 13260.00 951023595131 17117533422

85 NHM NHM Banana -1st ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗಂಗಪಪ ಬ್ಬಲಕೆೋರಿ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 1112/2 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.70 7140.00 884578945121 17117513235

86 NHM NHM Banana -1st ಫಕಿೋರಪಪ ಮರಗಪಪ ಮಾದರ ಹಳ ಿರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 382ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200.00 613741597436 4010200002691

87 NHM NHM Banana -1st ಮಹಮದಹುಸೋನ ಚಾಂದಸಾಬ ಜಮಖಂಡ್ಡ ಹಳ ಿರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 382ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200.00 780002143756 31700101009888

88 NHM NHM Banana -1st ಮೋಹನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮುಚಖಂಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 63/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 6500.00 252305842980 520101237645528

89 NHM NHM Banana -1st ಕ್ೃಷಣಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಕ್ುಂಚಗನ ರ ಮುಚಖಂಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 202/15 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.00 6500.00 378294114317 37550100005607

90 NHM NHM Banana -1st ಥಾವರೆಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಹಿರೆೋಗುಳಬಾಳ ಸೋತಿಮನಿ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.90 9180.00 851183455826 33616287468

91 NHM machanization ಭೋಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 59/1,143/6 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 1 100000.0 862651373689 17118130320

92 NHM machanization ಶಿರೋನಾಥ ವಸಂತ್ಾಚಾಯಯ ಮಳಗಿ ಜಡ್ಾರಮಕ್ುಂಟಿ ಸೋತಿಮನಿ 151/1 ಸಾಮಾನಯ 1 75000 221177127934 89038740496

93 NHM machanization ಚಂದರಶೆೋಖರ ಯಂಕ್ಪಪ ಬುಡಿರ ಶಿೋಗಿಕೆೋರಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 75/1,75/2 ಪರಿಶಿಷಿ.ಪಂಗಡ 1 2.37 100000 708889364506 62271449502

94 NHM machanization ಸ ೋನಾಬಾಯಿ ಶಿವಪಪ ಲಮಾಣಿ ಆಲ ರ .ಎಲ ಟಿ ಸೋತಿಮನಿ 47/5 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 1 0.8 50000 413267343532 89065958955

95 NHM NHM Farm pond ಶಿರೋಮತಿ. ತ್ಾಯವವ ಪಾಂಡಪಪ ಶಿರೆ ೋಳ ಖಜಿಿಡೆ ೋಣಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 78/2 ಸಾಮಾನಯ 1 8.00 75000.0 320083541520 896910110000873

96 NHM NHM Farm pond  ಶಿರೋಮತಿ. ನಾಗವವ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಹಡಗಲ್ಲ ಹಳ ಿರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 198/4/1+20 ಸಾಮಾನಯ 1 9.08 75000.00 629253081167 520101237690043

97 NHM NHM Farm pond ಕ್ುಮಾರ ಈರಪಪ ಬ್ಬಂಜವಾಡಗಿ ಬೆೋವೂರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 112/4 ಸಾಮಾನಯ 1 3.00 75000.00 379359612414 029500101008877

98 NHM NHM Farm pond ಅಶೆ ೋಕ್ ಲಕ್ಕನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಬ್ಬಲ್ ಕೆರ ರ ಸೋತಿಮನಿ 37/3 ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 1 2.20 75000.00 457895784512 918010101358412

99 NHM NHM Farm pond
ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಕನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಉರ್ಪಯ 
ಗ್ೌಡರ

ಬ್ಬಲ್ ಕೆರ ರ ಸೋತಿಮನಿ 38/3 ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 1 0.8 75000.00 838005327883 918020076119925

100 NHM NHM Plastic Mulching ಮೋಹನ ನರಸಂಹಪಪ ದ ಡಿಮನಿ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 186/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1 0.8 12800.0 978504276542 59002531227

101 NHM NHM Plastic Mulching ಬಾಪುರಾವ ನಿಂಬಾಜಿ ಚವಾಾಣ್ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 144/1 ಸಾಮಾನಯ 1 1.2 19200.0 341748431831 110301010005510

102 NHM NHM Plastic Mulching ಹನಮಂತ ಮಲಿಪಪ ದ ಡಿಮನಿ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 141/2 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 1 1.2 19200.0 642536437734 37550200000047

103 NHM NHM Plastic Mulching ಶಿರೋಶೆೈಲ ಚನಿಬಸಪಪ ಅರಬ್ಬಿ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 478/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 32000 886602056693 916010079818017

104 NHM NHM Plastic Mulching ಮಹಾಂತಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಕೆ ೋಣ್ ಣರ ಶಿರಗುಪ್ಪಪ ಸೋತಿಮನಿ 75/1,75/2 ಸಾಮಾನಯ 1 1 16000 404429641487 50100335215171

105 NHM NHM Plastic Mulching ಮಲ್ಲಿಕ್ಸಾಬ ಬಾಲೋಸಾಬ ಪ್ಪಂಜಾರ ಮುಗಳೆ ಿೋಳಿಿ ಸೋತಿಮನಿ 95/1 ಸಾಮಾನಯ 1 1 16000 454070447625 50319321466

106 NHM NHM Pack House ಮೆಬ ಬ ಬ ಡನಸಾಬ ಸೌದಾಗರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 256/1+2ಅ ಸಾಮಾನಯ 1 3.00 200000.0 758854160250 30044860597

107 NHM NHM Pack House ಸದಾಶಿವ ಮನೆ ೋಹರ ಸಣ್ಣಕಿಕ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 125/2,121/6 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 1 2.09 200000.0 595030724362 110301070007233

108 NHM NHM Pack House ಪರಮೆೋಸವರ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಣ್ಕಾರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 359/2,35 ಸಾಮಾನಯ 1 200000.00 627218581115 37550100000867

109 NHM NHM Pack House ಥಾವರೆಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಾಯಕ್ ಮುಚಖಂಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ
202/10, 

202/15
ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 1 2.80 200000.00 346683806125 08532200045213

110 NHM NHM Pack House ತಮಮಣ್ಣಪಪ ಡೆ ಂಕ್ಪಪ ಒಂಟಗ ೋಡ್ಡ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 47/3ಬ ಸಾಮಾನಯ 1 2.16 200000.0 499320575068 89092712055

111 NHM vending cart ನಾಗವವ ಕ್ಲ ಿೋಳೆಪಪ ಮಾದರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 1 15000.0 406017032309 409000891607

112 NHM vending cart ಗಿೋತ್ಾ ಸದದಪಪ ಕ್ಲ್ಲಿಕ್ಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ 1 15000.0 687812069595 409000891607

113 NHM vending cart ಶಾಂತವವ ಫಕಿೋರಪಪ ದಾಸನಿವರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ 1 15000.0 876222675153 409000891607

114 NHM vending cart ಶಾಂತವವ ರಂಗಪಪ ಜಲಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ 1 15000.0 347573409394 409000891607

115 NHM vending cart ಶೆ ೋಭಾ ಮಂಜುನಾಥ ಭಜಂತಿರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 1 15000.0

116 NHM vending cart ಭಾರತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕ್ ಡಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 1 15000.0

117 NHM vending cart ಸಾವಿತಿರ ಯಮನಪಪ ವಡಿರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 1 15000.0

118 NHM vending cart ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ರಮೆೋಶ ರಾಥ ೋಡ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 1 15000.0

119 NHM vending cart ರಂಗವವ ಶಿವಪಪ ಬಂಡ್ಡವಡಿರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 1 15000.0

120 NHM NHM ತರಕಾರಿ AEP ಸಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಮೆಣ್ಸಗಿ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 281/81 ಸಾಮಾನಯ 1 1.60 32000.00 724166265130 8232200073620

121 NHM NHM ತರಕಾರಿ AEP
ಶಿರೋಮತಿ. ಅಲಾಿಮಮ ಅಮಿಮೋನಸಾಬ 
ಬ್ಬಜಾಪೂರ

ಶಿಗಿೋಕೆೋರಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 74/1 ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 20000.00 754606223047 917010079843816

122 NHM NHM ತರಕಾರಿ AEP ಇಸಾಮಯಿಲಸಾಹೆಬ ಅಮಿೋನಸಾಬ ಬ್ಬಜಾಪೂರ ಶಿಗಿೋಕೆೋರಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 74/2b ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 20000.00 709271748152 917010079843586

123 NHM NHM ತರಕಾರಿ AEP
ಶಿವಾನಂದ ಮುತಿಪಪ ಹಳಬರ ಉರ್ಪಯ 
ಗಂಗ ರ

ನಾಗರಾಳ ಸೋತಿಮನಿ 27/1 ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 20000.00 522792050659 17118545541

124 NHM NHM ತರಕಾರಿ AEP ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಶಿವಪಪ ಲಮಾಣಿ ಲವಳೆೋಶವರ ಸೋತಿಮನಿ 5/3 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 1 0.80 16000.00 763054291792 30807979574

125 NHM NHM ತರಕಾರಿ AEP ಅಂಬವವ ಬಾಬು ಲಮಾಣಿ ಜಡ್ಾರಮಕ್ುಂಟಿ ಸೋತಿಮನಿ 132 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 1 0.36 7200.00 67548322119918 50100315891527

126 NHM NHM ತರಕಾರಿ AEP ಚಂದರಶೆೋಖರ ಯಂಕ್ಪಪ ಬುಡಿರ ಶಿೋಗಿಕೆೋರಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 75/1 ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 24000.00 708889364506 62271449502

127 NHM NHM ಬ್ಬಡ್ಡ ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಭೋಮಪಪ ನಿೋಲಪಪ ಕ್ರಡ್ಡ ಬೆೋವಿನಮಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.60 9600.00 455032669226 214900101010422

128 NHM NHM ಬ್ಬಡ್ಡ ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನಪಪ ಕೆ ಡೆಿಪಪ ಕಾಮಾ ಮಲಾಿಪೂರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 137/3ಬ/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂದಿರಾಜ 1 0.40 6400.00 970950121974 520101238688352

129 NHM Grape Processing ರೆೋವಪಪ ನರಸಪಪ ಲಮಾಣಿ ಹಿರೆೋಗುಳಬಾಳ ಸೋತಿಮನಿ 60/1 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 2.2 136760 455222857024 50482226663

130 NHM  Shade net ವಿಷುಣ ಶಿವಪಪ ಲಮಾನಣಿ ಆಲ ರ L.T ಸೋತಿಮನಿ 47/5 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 534000.00 90338217355 918010071087389

131 NHM  Shade net ಜಾನಕ್ವವ ಕ್ನಕ್ಪಪ  ದಾಸರ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 1159/ಅ ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 534000.00 487512457889 919010039232001

132 NHM  Shade net ವಾಚಪಪ ರಾಮಪಪ ಲಮಾಣಿ ಹಿರೆೋಗುಳಬಾಳ ಸೋತಿಮನಿ
53/1ಅ+1ಬ+2

/8
ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 140000.00 457896541245 919010000796189

133 NHM  Shade net ವಾಚಪಪ ರಾಮಪಪ ಲಮಾಣಿ ಹಿರೆೋಗುಳಬಾಳ ಸೋತಿಮನಿ
53/1ಅ+1ಬ+2

/8
ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 394000 89754124578 919010000756489

134 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ತಿಪಪಣ್ಣ ಫಕಿೋರಪಪ ಕ್ುಳಗೋರಿ ಮುಷಿಠೋಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ
202/2 

206/1ಅ
ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 1 0.1200 676245632119 17115021303

135 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸವರೆೋಡ್ಡಿ ದಾಯ ರಡೆಿೋರ ಮುಷಿಠೋಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 16.Okt ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 1 0.1200 327299378312 17115007468

136 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಶಿೋದರ ಯಲಿಪಪ ತಿರಕ್ನಿವರ ಸಾಗನ ರ ಕೆರೆ ರ 81ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 545673288663 8162200160705

137 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಕ್ರಿಮಸಾಬ ಮ ದಿನಾಸಬ ಮುಲಾಿ ಹೆಬಿಳಿಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 199/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 415582489578 17114011136

138 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಡಕ್ಯಯ ಮಾಲ್ಲಂಗಯಯ ಸಾಲ್ಲ ಫಕಿೋರಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ 10/1. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 8162200062820

139 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ರಂಗಪಪ ದಾಯಮಣ್ಣ ಬಾಣ್ದ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 128/2+3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 910240619907 31658506417

140 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ವಾಸುಗ್ೌಡ ನಾಯಕ್ ಅನವಾಲ ಕೆರೆ ರ 248/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 808006947999 37010200002254

141 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಶೆೋಷಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗಲಗಲ್ಲ ಅನವಾಲ ಕೆರೆ ರ 222/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 451953116966 89067553015

142 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ಗುರಪಪ ಅಂಬ್ಬಿಕೆ ಪಪ ಹವಳಕೆ ಡ ಕೆರೆ ರ 154/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 428885020746 8162200121802

143 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಈರವವ ನಿಂಗಪಪ ಚ್ಚಟಿರ ನಿೋರಬುದಿಹಾಳ ಕೆರ ರ 100/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 2309270407

144 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಹವಳಪಪ ಲಕ್ಕಪಪ ಮಾದರ ಫಕಿೋರಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ 80/1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 575197798574 8162200078322

145 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಹಾರುದರಯಯ ಹೆ ಳಬಸಯಯ ಮತಿ ನಿರಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ
86/4ಬ 

35/2ಬ 110/2
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 926925823356 2309275315

146 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಪರಸಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಹಿರೆೋಹೆ ೋಳಿ ಮಾಳಗಿ ಕೆರೆ ರ 119/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 741531219390 8692250015288

147 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಅನಸವವ ಶಿವಪಪ ಆಶೆೋದಾರ ತಪಪಸಕ್ಟಿಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 20/6. ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 781644044832 39132358934

148 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಫಕಿರಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ 88/ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 761385064723 8162200123622

149 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಭೋರಪಪ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಫಕಿರಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ 33/5 56/7 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 422362606981 8162200158017

150 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಹನಮಪಪ ಮಲಿಪಪ ಮೆೋಟಿ ಫಕಿರಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ 95/4 92/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 455782988424 8162030000563

151 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಭರಮಪಪ ಭಮಪಪ ಅಜಿನವರ ಸಾಗನ ರ ಕೆರೆ ರ 5/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 506703012658 31167126569

152 NHM ಪಾಿಸಿೋಕ ಮಲಚಿಂಗ್
ಕ್ೃಷಣಗ್ೌಡ ವಾಸುದೋವ ಉಪಯ ವಾಸುಗ್ೌಡ 
ನಾಯಕ್

ಅನವಾಲ ಕೆರ ರ 247/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1 1 0.0960 261525436475 30368776628

153 NHM ಪಾಿಸಿೋಕ ಮಲಚಿಂಗ್ ಸಂಗಮೆೋಶ ಶಿರೋಶೆೈಲಪಪ ಕ್ಟಗೋರಿ ನಿೋಲಗುಂದ ಕ್ುಳಗೋರಿ 66/ಅ/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಡೆ ನಿ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1 1 0.0640 524976823406 17116024381

154 NHM ಪಾಿಸಿೋಕ ಮಲಚಿಂಗ್ ಅಮರ ಅಶೆ ೋಕ್ ಈಳಗೋರ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 185/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 1 0.2080 923150152286 9312500100026300

155 NHM ಪಾಿಸಿೋಕ ಮಲಚಿಂಗ್ ದುಂಡಪಪ  ರ್ಂಕ್ಪಪ ವಾಸನದ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 158/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1 0.0960 442360216525 896910510000657

156 NHM ಪಾಿಸಿೋಕ ಮಲಚಿಂಗ್ ಲಚೆವವ ಶಿವಪಪ ರಡೆಿರ ಹಲಕ್ುಕಿಯ ಕೆರೆ ರ 131/2+3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 1 0.2080 303870832704 11100100001882

157 NHM ಪಾಿಸಿೋಕ ಮಲಚಿಂಗ್ ರಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ತಳವಾರ ಹುಲ್ಲಿಕೆೋರಿ ಕೆರೆ ರ 177/16 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 1 0.1584 835993299003 64120719250

158 NHM ಪಾಿಸಿೋಕ ಮಲಚಿಂಗ್ ಲಚೆವವ ಶಿವಪಪ ರಡೆಿರ ಹಲಕ್ುಕಿಯ ಕೆರೆ ರ 131/2+3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 1 0.2992 303870832704 11100100001882

159 NHM ಪಾಿಸಿೋಕ ಮಲಚಿಂಗ್ ಗಿರಿೋಶ ಮರಿಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹುಲ್ಲಿಕೆೋರಿ ಕೆರೆ ರ 29/ಬ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.1808 846510110009290

160 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಭರಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಾಡವಾಳ ನರೆನ ರ ಕೆರೆ ರ 203/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಪೋರು 1 1 2.0000 369331785598 81622108235

161 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಅಶೆ ೋಕ್ ತಿಮಮಣ್ಣ ನಾರಪಪನವರ ಹ ಲಗೋರಿ ಕೆರೆ ರ
234/2ಬ 
234/4

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಪೋರು 1 1 0.7500 690431757918 8692200000540

162 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಹನಮಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಕೆೈನಕ್ಟಿಿ ಕೆರೆ ರ
17/6. 1/9. 

17/9.
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 0.7500 926422196046 89030111793

163 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ರವಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಲಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲಿಕೆೋರಿ ಇನಾಂ ಕೆರೆ ರ 84/2 ಪ.ಜಾ ಮಾವು ಲ್ಲಂಬ್ಬ 1 1 1.0000 615833238547 816621000596

1071102000004350



164 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಬಸಯಯ ಪರಯಯ ಮಠಪತಿ ಗುಡಿದ ಮಲಾಿಪೂರ ಬಾದಾಮಿ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ ಲ್ಲಂಬ್ಬ 1 1 0.7500 671558634549 376002010005644

165 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಕ್ಲಿಪಪ ಕೆ ವಳಿಿ ಮನಿನಾಗರ ಕೆರೆ ರ 123/7 ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.7500 8162200017193

166 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ದಸಿಗಿರಸಾಬ ಶಹಶಾನಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ಕೆಲ ಡ್ಡ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 37/2 ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.7500 560983192571 91501001635850

167 NHM
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ( 
Banana Succers)

ಭೋಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಭಜಂತಿರ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 234/9 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 1 0.1530 369426774213 33057986150

168 NHM
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ( 
Banana Succers)

ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಹಿರೆೋನಸಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 74/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.0780 588084644250 17113579541

169 NHM
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ( 
Banana Succers)

ಶರಣ್ಪಪ ಶಿವಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಹಿರೆೋನಸಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 74/5 74/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.1170 944210225764 9312500100356600

170 NHM
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ( 
Banana Succers)

ವಿಠಠಲ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಪೂರವರ ತಿಮಾಮಪೂರ ೆ ಸ್ ಎನ್ ಕ್ುಳಗೋರಿ 89/3ಕ್ 89/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.5936 347547709170 17207606784

171 NHM
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ( 
Banana Succers)

ನಾಗನಗ್ೌಡ ಕ್ನಕ್ನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 16/4. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.1224 221335280642 1711352652

172 NHM
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ( 
Banana Succers)

ಭೋಮಪಪಕೆ ೋಣ್ಪಪ ಲಂಕ್ಣ್ಣವರ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ 430/4 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 1 0.2448 876822080467 89095874783

173 NHM
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ( 
Banana Succers)

ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ರುದರಗ್ೌಡ ಉಪಯ ಗ್ೌಡರ ಹಿರೆೋನಸಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 18/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.1836 972446723223 31037777836

174 NHM
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ( 
Banana Succers)

ಯಹಿೋಯಾ ಅಬುದಲಜಬಿರ ಸ ೋಲಾಿಪೂರ ಹಂಸನ ರ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 150/13 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.3672 882147670095 21960100036508

175 NHM
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ( 
Banana Succers)

ಪರಕಾಶ ಶಿರೋಶೆೈಲಪಪ ಧನ ಿರ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ
174/3 

173/2ಅ
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.1950 811666096326 17113512361

176 NHM
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ( 
Banana Succers)

ಬಸನಗ್ೌಡ ಕ್ಲಿಪಪ ಕೆ ವಳಿಿ ಮಣಿನಾಗರ ಕೆರೆ ರ 123/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.1170 732009191206 8162200017193

177 NHM
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ( 
Banana Succers)

ಶಿವಯ ಗಿ ಬಸಲ್ಲಂಗಯಯ ಘಂಟಿಮಠ ಕೆರೆ ರ ಕೆರೆ ರ 437/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.1950 896704460668 3162000100159100

178 NHM
ಬಾಳೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
Banana TC maintenance

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಣ ರಾಮಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಕೆರೆ ರ ಕೆರೆ ರ 215/2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 1 0.04080 560783006167 8182200009801

179 NHM
ಬಾಳೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
Banana TC maintenance

ಆನಂದ ಉಂಡ್ಡ ಹಲಕ್ುಕಿಯ ಕೆರೆ ರ 72/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.06426 817692307765 8072200153185

180 NHM
ಬಾಳೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
Banana TC maintenance

ಉಮಾದೋವಿ ಪರಭುಲ್ಲಂಗಯಯ ಚುಳಕಿ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 13/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.30600 881142902237 89017752496

181 NHM
ಬಾಳೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
Banana TC maintenance

ಯಲಿವವ ಭೋಮಪಪ ಮುಂಗ್ಾರಿ ಕ್ಳಸ ಕ್ುಳಗೋರಿ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.24480 251600613618 17114048554

182 NHM
ಬಾಳೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
Banana TC maintenance

ಅಯಯಪಪ ಬಸಪಪ ಗಂಗಲ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 44/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.08160 17113534838

183 NHM
ಬಾಳೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
Banana TC maintenance

ಬಸವರಾಜ ಮಲಿಪಪ ಉಗಲವಾಟ ನಾಗರಾಳ ೆ ಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 18/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.20400 37792023851

184 NHM
ಬಾಳೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
Banana TC maintenance

ಹನಮಂತ ಫಕಿೋರಪಪ ಶಿರೆ ರ ಕೆ ೋಟಿಕ್ಲ್ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 93/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.08160 8062200047411

185 NHM
ಬಾಳೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
Banana TC maintenance

ರಾಮಚಂದರಪಪ ಖಿೋರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಹಾನಾಪೂರ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 22/1. ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 1 0.06120 895824287203 8062210046917

186 NHM
ಬಾಳೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
Banana TC maintenance

ಭೋಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಕೆ ರವರ ೆುಪಯ 
ಬಜಂತಿರ

ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 234/9 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 1 0.04800 369426774213 33057986150

187 NHM

ದಾಳಿಂಬೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
(Pomegranate Maintenance 

1st Year)

ಸದದಲ್ಲಂಗಯಯ ಇಷಿಲ್ಲಂಗಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ 16/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 0.096560 597300309547 89064662380

188 NHM

ದಾಳಿಂಬೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
(Pomegranate Maintenance 

1st Year)

ಮಹಾದೋವಯಯ ಲ ೋಕ್ಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಪಾದನಕ್ಟಿಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 23/1+2/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 0.051120 960694968760 127301011001741

189 NHM

ದಾಳಿಂಬೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
(Pomegranate Maintenance 

1st Year)

ಸಂಗಮೆೋಶ ತ್ಾಳಿಕೆ ೋಟಿ ಹಿರೆಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ 41/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 0.076800 432401751950 11995127

190 NHM

ದಾಳಿಂಬೆ ಮ ದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 
(Pomegranate Maintenance 

1st Year)

ರಮೆೋಶ ಪಾಂಡಪಪ ಲಮಾಣಿ ತೆ ೋಗುಣ್ಸ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 116/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 0.056800 513422956091 8062250014660

191 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ
ರೆೋವಡ್ಡಯಮಮ ಕೆರೆ ಅಭವೃದಿದ ಮತುಿ ಕ್ೃಷಿ 
ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ ರಿ

ಕಾಡರಕೆ ಪಪ ಕೆರೆ ರ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಪಪಾಯ 1 1 4.0000 302213770022 89115328792

192 NHM ಬ್ಬಡ್ಡ ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ವಾಸುಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ನಾಯಕ ಅನವಾಲ ಕೆರೆ ರ 221/1ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಬಡ್ಡ ಹ 1 1 0.1600 243158697775 172600101003510

193 NHM ಬ್ಬಡ್ಡ ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ
ನಾಗೋಂದರ ಉಪಯ ನಾಗೋಂದರಗ್ೌಡ ರುದರಗ್ೌಡ 
ಪಾಟಿೋಲ

ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ 497/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಬಡ್ಡ ಹ 1 1 0.1600 947495728745 89069417879

194 NHM ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬೆ ೋಜಪಪ ದಾಯವಪಪ ಬ ದಿಹಾಳ ಯರಗ ಪಪ ೆ ಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 139/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.0900 713093288151 17112562947

195 NHM ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಾಮಪಪ ಕೆ ೋಟಿ ಬೆೋಲ ರ ಬಾದಾಮಿ
6/2 6/3 6/4 

6/5
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2000 879590075092 17113315657

196 NHM ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕ್ೃಷಣಗ್ೌಡ ವಾಸುಗ್ೌಡ ನಾಯಕ್ ಅನವಾಲ ಕೆರೆ ರ 247/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2000 261525436475 30368776628

197 NHM ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿವಪಪ ದ ಳಪಪ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಹಂರಗಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 61/1ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2000 632674258681 17114550269

198 NHM ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ
ಶಿವನಗ್ೌಡ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ 
ದ ಡಿಹನಮಂತಗ್ೌಡರ

ಕ್ಳಸ ಕ್ುಳಗೋರಿ 84/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.0800 293226762580 89053416948

199 NHM ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಂಜುಳಾ ಉಮೆೋಶ ಸೋಮಿಕೆೋರಿ ಹಳಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 84/6 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.1500 638836901610 34313340699

200 NHM ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸಂಗಮೆೋಶ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಕ್ಟಗೋರಿ ನಿೋಲಗುಂದ ಕ್ುಳಗೋರಿ 66/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.0800 524976813406 17116024381

201 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಶಿರೋ ಗಿೋರಿೋಶ ಕ್ಲಿಪಪ ಶಿರಬ ರ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 157/1ಬ+1ಅ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 0.23856 903325981617 10703434550

202 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ರಾಯಪಪ ಕ್ುರಿ ತೆ ೋಳಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 140/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 0.15336 285802668492 897110110003071

203 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಶಿರೋ ರೆೋಣ್ುಕಾರಾಜ ಯಲಿಪಪ ನಾಗಮಮನವರ ಕೆ ೋವಳಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 162/ಬ್ಬ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 0.27264 599430045779 520101004517926

204 NHM ದಾರಕ್ಷ್ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಶಿರೋ ರಾಜೋಶ ವಿೋರಪಪ ನಾಯಿಕ್ ಗುಳಬಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 20/3.. ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 0.41088 981830213507 129301011001413

205 NHM ದಾರಕ್ಷ್ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ವಿನೆ ೋದಕ್ುಮಾರ ವಿೋರಪಪ ನಾಯಿಕ್ ಗುಳಬಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 20/1.. ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2 0.51360 517473117972 10812673061

206 NHM
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ
 (1.8*1.8 ಮಿ)

ಶಿರೋಮತಿ ದಾರಕ್ಷಾಯಾಣಿ ಮಲಿಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ
344/1ಅ, 

344/2ಬ
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.24480 309531618334 89026475022

207 NHM
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ
 (1.8*1.8 ಮಿ)

ಶಿರೋ ಚಂದರಶೆೋಖರ ರಾಮಪಪ ಸುಳಯದ ಕಾತರಕಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 160/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.7 0.21420 388646135330 17121537759

208 NHM
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ
 (1.8*1.8 ಮಿ)

ಶಿರೋ ಅಪಪಣ್ಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮನಗ ಳಿ ಬ್ಬಸನಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 111/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.24480 505452428747 129301011001225

209 NHM
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ
 (1.8*1.8 ಮಿ)

ಶಿರೋ ಈರಣ್ಣ ಗಿರಿಯಪಪ ತೆ ೋಳಮಟಿಿ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 202/6, 202/7 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.5 0.45900 353009589235 17122018960

210 NHM
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ
 (1.8*1.8 ಮಿ)

ಶಿರೋ ಬಸವಂತಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಮಾಳಗ ಂಡ ಯಳಿಿಗುತಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 56/6 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.6 0.18360 344458767706 10812704386

211 NHM
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ
 (1.8*1.8 ಮಿ)

ಶಿರೋ ಮಂಜುನಾಥ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಕೆಂಪಲ್ಲಂಗನಿವರ 
ಉಪಯ ದ ಡಮನಿ

ಚಿಕಾಕಲಗುಂಡ್ಡ ಅನಗವಾಡ್ಡ
296/4ಅ+4ಬ+

4ಕ್
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.6 0.48960 380984199618 30079121668

212 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ (2*2ಮಿ)
ಶಿರೋ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಮಲಿಪಪ ನಾಯಕರ ಉಪಯ 
ಕೆ ಣ್ುಣರ

ತೆಗಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 104/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.19500 998221652040 32314352097

213 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ (2*2ಮಿ) ಶಿರೋ ಪುಂಡಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹಿರೆನಿವರ ಹೆರಕ್ಲಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 236/* ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.19500 292610352688 4715101001989

214 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ (2*2ಮಿ) ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಲಿಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 87/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.35 0.26325 988270910019 89706774871

215 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ (2*2ಮಿ) ಶಿರೋ ಮಲಿಪಪ ಪುಂಡಪಪ ಮೆೋಟಿ ಹೆರಕ್ಲಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 290/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.49 0.09555 344975355608 89102929004



216 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ (2*2ಮಿ) ಶಿರೋ ಮಲಿಪಪ ದೋವರಾಯಪಪ ಅರಳಿಮಟಿಿ ಹೆರಕ್ಲಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 265/1ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.36 0.07020 509763439182 17120565460

217 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ (2*2ಮಿ) ಶಿರೋ ಧಮಯಣ್ಣ ಹುಚೆಪಪ ಎರಡೆಮಿಮ ಹೆರಕ್ಲಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ
196/1ಅ+ಬ/3

+2/ಬ
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.15600 834755919226 17122043271

218 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ (2*2ಮಿ) ಶಿರೋ ಮಹಾಂತೆೋಶ ಸಂಗಪಪ ನಿರಾಕಾರಿ ಶಿರಗುಪ್ಪಪ ಅನಗವಾಡ್ಡ 46ಪ್ಪ/14 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.15600 335636802405 10816838678

219 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ (2*2ಮಿ) ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಮಹಾನಿಂಗಪಪ ಪಲಿೋದ ತೆ ೋಳಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 135/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.07800 290519845608 39300101010607

220 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ (2*2ಮಿ) ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಂಡ್ಡ ತೆ ೋಳಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 135/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.75 0.14625 416350279150 17120607605

221 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ (2*2ಮಿ) ಶಿರೋ ರುದರಪಪ ಲಕ್ಕಪಪ ಕೆ ೋಲಕಾರ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 198/1ಅ/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.15600 399731264339 17120034165

222 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋ ಲಕ್ಕಪಪ ಸದಾಶಿವಪಪ ಜೈನಾಪೂರ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 106/1 ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 0.12000 960796442148 20074497289

223 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋ ಹಸನಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಮಳೆನಿವರ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 27/* ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 0.12000 933866615508 5201012212211426

224 NHM ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಯಲಿಪಪ ಹುಚೆಪಪ ಬನಕಾರ ಅನಗವಾಡ್ಡ ಅನಗವಾಡ್ಡ 95/1ಕ್ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.80 0.16000 398916809051 89025980502

225 NHM ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಸಾಬಣ್ಣ ಕ್ಣ್ವಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 255/1B/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.30 0.06000 - 39300101004454

226 NHM ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಗ್ೌರಮಮ ವಿಠಠಲ ಸುನಗದ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 236/9 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.80 0.16000 523066355501 897110110005980

227 NHM ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ಪಪ ರುದರಪಪ ಚಿಗರಿ ಬಾವಲತಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 52/2ಬ/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.80 0.16000 476487325589 31715732182

228 NHM ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ವಾಸು ಹನಮಪಪ ನಾಯಕರ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ
3/1ಅ, 

69/4ಅ+ಬ+ಕ್/1

ಬ
ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.40 0.08000 640119067169 89077388729

229 NHM ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ದೋವರಾಯಪಪ ದುಂಡಪಪ ಬಂಡ್ಡ ತುಮಮರಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 168/3 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.30 0.06000 292976628941 17120628047

230 NHM ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಸುರೆೋಶ ಯಾದವಾಡ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 70/*, 71/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.60 0.12000 839325420876 30907468284

231 NHM
ಬ್ಬಡ್ಡ ಹ ವು
  (ಸಣ್ಣ ರೆೈತರು)

ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ವಿಠಠಲ ಹ ಗ್ಾರ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 328/1 ಇತರೆ ಹ ವು 0.80 0.12800 834799446764 17121531757

232 NHM
ಬ್ಬಡ್ಡ ಹ ವು
  (ಸಣ್ಣ ರೆೈತರು)

ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಲ್ಲಂಗ್ಾಪೂರ SK ಅನಗವಾಡ್ಡ 54/10 ಇತರೆ ಹ ವು 0.80 0.12800 238510749069 10703438168

233 NHM
ಬ್ಬಡ್ಡ ಹ ವು
  (ಸಣ್ಣ ರೆೈತರು)

ಶಿರೋ ದುರಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಾದರ ಕೆ ಪಪ ಎಸ್ ಕೆ ಅನಗವಾಡ್ಡ 36/4 ಇತರೆ ಹ ವು 0.40 0.06400 880433964327 89034748693

234 NHM
ಬ್ಬಡ್ಡ ಹ ವು
  (ಸಣ್ಣ ರೆೈತರು)

ಶಿರೋ ಸ ೋಮಪಪ ಕ್ಳೆಪಪ ಪರಧಾನಿ ತೆಗಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 258/5 ಇತರೆ ಹ ವು 1.00 0.16000 722905529660 4715101002830

235 NHM
ದಾಳಿಂಬೆ ಮೋದಲನೆ
 ಕ್ಂತು(4*3 ಮಿ)

ಶಿರೋ ಸೈಪುದಿಧೋನ್ ಅಕ್ಿರಸಾಬ ಫೋರೆ ೋಜಿ ಯಳಿಿಗುತಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 121/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 0.09088 996043044607 89081967663

236 NHM
ದಾಳಿಂಬೆ ಮೋದಲನೆ
 ಕ್ಂತು(4*3 ಮಿ)

ಶಿರೋ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಾಲಪಪ ಮಡ್ಡವಾಳರ ಕೆ ಪಪ ಎಸ್ ಕೆ ಅನಗವಾಡ್ಡ 58/* ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 0.06816 320598186764 10812695188

237 NHM
ದಾಳಿಂಬೆ ಮೋದಲನೆ
 ಕ್ಂತು(4*3 ಮಿ)

ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ವಿಠಠಲ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 119/2ಅ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 0.03408 201491871236 10816840359

238 NHM
ದಾಳಿಂಬೆ ಮೋದಲನೆ
 ಕ್ಂತು(4*3 ಮಿ)

ಶಿರೋಮತಿ ಪಾಯರಾನಬ್ಬ ಅಮಿೋನಸಾಬ 
ಮುಳಸಾವಳಗಿ

ಯಳಿಿಗುತಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 59/7 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 0.03408 769339215377 317001039881

239 NHM
ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ 
ಕ್ಂತು(1.8*1.8 ಮಿ)

ಶಿರೋ ಸದದಯಯ ದುಂಡಯಯ ಗ ೋಠೆ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 204/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.12240 345026693808 62342216114

240 NHM
ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ 
ಕ್ಂತು(1.8*1.8 ಮಿ)

ಶಿರೋಮತಿ ಸಂಗಮಮ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 35/* ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.20400 696045047409 150001011001102

241 NHM
ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ 
ಕ್ಂತು(1.8*1.8 ಮಿ)

ಶಿರೋ ಹಣ್ಮಂತಗ್ೌಡ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಹಲಗಲ್ಲ ಢವಳೆೋಶವರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 61/* ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.10200 591387820828 10812666101

242 NHM
ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ 
ಕ್ಂತು(1.8*1.8 ಮಿ)

ದ ಸಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ದಿವಾನ ತೆಗಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 104/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.08160 308311855828 129301051000225

243 NHM
ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ 
ಕ್ಂತು(1.8*1.8 ಮಿ)

ಶಿರೋಮತಿ ರತ್ಾಿ ಸತಯಪಪ ಕ್ುಂಚನ ರ ಬಾಡಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 294/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.08160 287254122271 3312425656

244 NHM
ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ 
ಕ್ಂತು(1.8*1.8 ಮಿ)

ಸತಯಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕ್ುಂಚನ ರ ಬಾಡಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 294/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.08160 480020553181 17121040395

245 NHM
ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ 
ಕ್ಂತು(1.8*1.8 ಮಿ)

ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಪರಸಪಪ ಸವನಾಳ ತೆ ೋಳಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 156/1ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.40 0.14280 865027949820 64102095312

246 NHM
ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ
 ಕ್ಂತು(2*2 ಮಿ)

ಶಿರೋ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಮಲಿಪಪ ನಾಯಕರ ಉಪಯ 
ಕೆ ಣ್ುಣರ

ತೆಗಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 104/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.06500 998221652040 32314352097

247 NHM ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ಕ್ಂತು ಶಿರೋ ವಿನೆ ೋದಕ್ುಮಾರ ವಿೋರಪಪ ನಾಯಿಕ್ ಗುಳಬಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 20/2 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2.00 0.16940 981830213507 129301011001413

248 NHM ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ಕ್ಂತು ಶಿರೋ ರಾಜೋಶ ವಿೋರಪಪ ನಾಯಿಕ್ ಗುಳಬಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 20/3 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 0.13552 517473117972 10812673061

249 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ಕ್ಂತು
ಶಿರೋ ಈರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಉಫಯ 
ಮೆೋಡ್ಡಿ

ಹೆರಕ್ಲಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ
263/2+ಅ+2ಬ
/ಅ

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.03840 622005121547 4715101001302

250 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ಕ್ಂತು ಶಿರೋ ನಿೋಲಪಪ ರಂಗಪಪ ಕ್ಲಾಿರಿ/ಬಾನದ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ
209/1ಬ, 

209/2ಅ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.06816 228652831843 520101261806153

251 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ಕ್ಂತು ಶಿರೋ ತಿಪಪಣ್ಣ ರಾಮಪಪ ಜಂಬಗಿ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 77/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 0.07952 401797655599 9652500100153401

252 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ಕ್ಂತು ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ಮಲಿಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಲ್ಲಂಗ್ಾಪೂರ SK ಅನಗವಾಡ್ಡ 39/1+2+3/ಡ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.06810 379839670339 10703433624

253 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ಕ್ಂತು ಶಿರೋ ಗುರಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಹದಗಲ್ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 77/3+4ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.04544 337240412880 520101261822523

254 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ಕ್ಂತು ಶಿರೋ ಬೆಣ್ಣಪಪ ಸಾಬಣ್ಣ ಆಡಕಾಯವರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 114/1ಆ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 0.08520 461116872498 89005100918

255 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ಕ್ಂತು ಶಿರೋಮತಿ ಅಶಿವನಿ ಗುರುಲ್ಲಂಗಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 275/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 0.07952 987463725978 89072246858

256 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ಕ್ಂತು ಶಿರೋ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಮಲಿಯಯ ಕ್ ಗಲ್ಲ ಅನಗವಾಡ್ಡ ಅನಗವಾಡ್ಡ 128/2ಅ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.06816 490608286667 10816851190

257 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ಕ್ಂತು ಶಿರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಶಿರೋಶೆೈಲಯಯ ಕ್ ಗಲ್ಲ ಅನಗವಾಡ್ಡ ಅನಗವಾಡ್ಡ 128/2ಬ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.06816 353521640763 30363415147

258 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ಕ್ಂತು ಶಿರೋ ಸದಾಶಿವ ಬೆನಿಪಪ ಆಗ ೋಜಿ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 297/4ಬ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.10 0.06248 218172974887 17121538617

259 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ಕ್ಂತು ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಯಯ ವಿೋರಭದರಯಯ ಮಠ ಶಿರಗುಪ್ಪಪ ಅನಗವಾಡ್ಡ 75/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.05680 221522015720 17121579846

260 NHM ರ್ೈಯಕಿಿಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಿರೋ ಹನಮಂತ ಪಾಂಡಪಪ ಚಿಕ್ ಕರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 55/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.75000 679934631925 566504276

261 NHM ರ್ೈಯಕಿಿಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಿರೋ ಹನಮಂತ ಮಲಿಪಪ ನಾರಪಪನವರ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 94/+3ಅ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.75000 595283916225 37550100003989

262 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಮಲ್ಲೆಂಗ್ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದರವವ ಹನಮಂತ ಆದಿ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 192/2, 192/3 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.10 0.12800 336935883056 17122029802

263 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಮಲ್ಲೆಂಗ್ ಶಿರೋ ಧಮಯಣ್ಣ ಹುಚೆಪಪ ಎರಡೆಮಿಮ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ
196/1ಅ+ಬ/3

+2ಬ
ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.70 0.09600 834755919226 17122043271

264 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಮಲ್ಲೆಂಗ್ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲಿಮಮ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಬೆ ಳರಡ್ಡಿ ತೆ ೋಳಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 123/1ಬ/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 0.17600 324321722926 897110110005518

265 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಮಲ್ಲೆಂಗ್ ಶಿರೋ ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ನಿೋಲಪಪ ನಂದಾಯಳ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 42/2ಬ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.90 0.11200 537389710075 520101261781916

266 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಮಲ್ಲೆಂಗ್ ಶಿರೋ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಮಲಿನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತುಮಮರಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 54/1 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.90 0.16000 205119918882 89098949849

267 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಮಲ್ಲೆಂಗ್ ಶಿರೋ ಸಾಬಣ್ಣ ಯಮನಪಪ ಹಳ ಿರ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 222/1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 0.14400 944739676762 89004383849

268 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಮಲ್ಲೆಂಗ್ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಹಳ ಿರ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 222/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.75 0.14400 695587315499 89049954154

269 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಮಲ್ಲೆಂಗ್ ಶಿರೋ ಈಶವರಪಪ ಶಂಕೆರಪಪ ಅಂತರಗ ಂಡ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 481/* ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.25 0.16000 520890941931 64177116892

270 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಮಲ್ಲೆಂಗ್ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ೃಷಣವವ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಬ್ಬ.ಪಾಟಿೋಲ ಅಮಮಲಝರಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 129/1 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 2.16 0.12000 763380466511 1437104000021330

271 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಮಲ್ಲೆಂಗ್
ಶಿರೋ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ಪಪ ನಿೋಲಪಪ ಬಾಣ್ದ ಉಫಯ 
ಕ್ಲಾಿರಿ

ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 62/3 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.28 0.04000 802413434368 520101261771821

272 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಲಯಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಶಿರೋ ಮಲಿಪಪ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಲಮಾಣಿ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 91/3 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 0.20800 609575384614 17119013309

273 NHM ಪವರ ಟಿಲಿರ ಶಿರೋ ಫಕಿೋರಪಪ ಈರಪಪ ಅಂಗಡಗೋರಿ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 153/9 ಇತರೆ ಮಾವು 1 0.36000 795927192558 89011397071

274 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ತಿಪಪಣ್ಣ ಜಂಬಗಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 142/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.75000 206000248768 39300101017852

275 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಬಂಡ್ಡವಡಿರ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 226/1ಪ್ಪ38 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.00000



276 NHM ಕ್ಲ್ಲಿರ್ೋಟರ ಶಿರೋ ಗದಿಗಪಪ ನಿಂಬೆಣ್ಣ ದೋವಿನವರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ
200/4, 200, 

308/1ಬ
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.12000 741424285215 1000121085

277 NHM ಕ್ಲ್ಲಿರ್ೋಟರ ಶಿರೋ ಪಡ್ಡಯಪಪ ಸದದಪಪ ಶಿೋಪರಮಟಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ
487/2, 

61/14, 

126/1ಕ್
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.12000 944516423376 17121069788

278 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಸ ಿರಿ ಮುತಿಪಪ ಲ್ಲಂಗನಿವರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ - ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.00000 17122032383

279 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಪಾಂಡಪಪ ಹನಮಪಪ ಹುಣ್ಶಿಕ್ಟಿಿ ರಬಕ್ವಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 95/1, 96/* ಇತರೆ ಮಾವು 1 2.00000 586266286541 17218110140

280 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಾಲಪಪ ಮಡ್ಡವಾಳರ ಕೆ ಪಪ ಎಸ್ ಕೆ ಅನಗವಾಡ್ಡ 58/* ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00000 320598186764 10812695188

281 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಭರಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ ಬ್ಬಸನಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 125/2, 67/7 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00000 846029417957 89055517058

282 NHM ರೆೋಸನ ಶೆಡಿ ಶಿರೋ ಮಲಿಪಪ ದುಂಡಪಪ ಗಡಗಿ ಮುಂಡಗನ ರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 114/10 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.20200 576802335476

283 NHM ರೆೋಸನ ಶೆಡಿ ಶಿರೋ ಡೆ ೋಂಗರೋಪಪ ಹನಮಂತ ಪೂಜಾರಿ ಬ ದಿಹಾಳ SH ಅನಗವಾಡ್ಡ 100/1+2ಬ/3 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 3.65 2.99560 911969781599 89095330221

284 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಸಂಗಮೆೋಶ ಶಿವಪಪ ಪರಗ ಂಡ ಢವಳೆೋಶವರ ಬ್ಬೋಳಗಿ
77/10ಅ/2, 

77/10ಬ, 

77/11ಅ
ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.48 0.87500 647569245006 897110110000424

285 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್
ಶಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಗ್ೌಡ ರಾಚಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಉಫಯ 
ಯರಗಟಿಿ

ಸ ನಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 109/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 14.13 0.87500 865910299662 37828887099

286 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಕ್ರಿಯಪಪ ಡಬರಿ ಸ ನಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 157/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.9 0.87500 746702417674 89030457992

287 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ ಪದಮವವ ದುಂಡಪಪ ಚಿಮಮಡ ಢವಳೆೋಶವರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 63/1, 161/4 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.12 0.87500 992590965276 89030328172

288 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಅನಿಪಪ ಸದದಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಸ ನಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 271/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.04 0.87500 345753909020 64095211562

289 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಅಂಗಡಗೋರಿ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ
24/6ಡ, 

89/1ಅ
ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 3.71 0.69027 320139105840 17121073444

290 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ವಿೋರಭದರಯಯ ಬಸಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 71/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 4.9 0.87500 884020162691 30702417638

291 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಸತಯಪಪ ಮಕಾಶಿ ಬಾಡಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 201/1+3B ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.34 0.87500 975120299940 10812672568

292 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ ಶಿರೋ ನಿಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮೆೋಟಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ ಅನಗವಾಡ್ಡ 39/3ಕ್ ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.95 0.23750 596992826857 89021950810

293 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತವವ ಸದದಪಪ ಮಾಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ ಅನಗವಾಡ್ಡ 31/6 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.20 0.26040 535106923189 37550100004556

294 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ ಶಿರೋ ಮಾನಪಪ ಜೋಮಲಪಪ ಲಮಾಣಿ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 27/15 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.10000 727590856129 520101261791830

295 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ ಶಿರೋ ವಿಠಠಲ ಸಣ್ಣರುದರಪಪ ಮುಚಕ್ನಿವರ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 308/8 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.15000 694115177097 17121577306

296 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ
ಶಿರೋ ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ ಉಪಯ ಶೆೋಖರ 
ರುದರಪಪ ಗಿರೆನಿವರ

ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ
49/1+3ಅ, 

49/2+4ಬ
ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.40 0.35000 356896257384 89070956993

297 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ರುದರಪಪ ಗಿರೆಣ್ಣವರ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 48/1 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.80 0.40000 776649112215 89081969660

298 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ ಶಿರೋ ಮಾಳಪಪ ದುಂಡಪಪ ಗಡಗಿ ಮುಂಡಗನ ರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 114/10 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.85 0.21250 576802335476 30344796201

299 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಬಂಡ್ಡವಡಿರ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 226/1ಪ್ಪ38 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.25000 200806936325 520101221314837

300 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ ಶಿರೋ ಪರೋಮಸಂಗ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಲಮಾಣಿ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 27/12. ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.25000 705926525060 520101261849782

301 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಹಣ್ಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅವನಾದಿ ಹುಲಾಯಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 14/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ SK 2*2 0.4 7800 334495930207 520101207499949

302 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ರಾಜೋಂದರ ರಾಮಪಪ ಸಂಗ್ಾಡ್ಡ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 254/4,254/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ SK 2*2 0.7 13650 557235230623 31552742024

303 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಸತೆಯಪಪ ತಿಮಮಣ್ಣ ಗಡೆಿದಾರ ಮದರಖಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 183/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ SK 2*2 0.2 3900 725863050634 80422210007340

304 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮಹಾದೋವ ಬಸಲ್ಲಂಗಪಪ ಮಾಲಗ್ಾಂವಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 115/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ SK 2*2 0.6 11700 618683026820 100201540

305 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ನಬ್ಬೋಸಾಬ ಬಾಬುಸಾಬ ನಾಗರಾಳ ಮದರಖಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 207/5 ಅ.ಸಂ ಬಾಳೆ SK 2*2 0.4 7800 674037689685 8042200047644

306 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ರೆೋವಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ಡೆೋಗ್ಾಂವಿ ಮದರಖಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 69/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ SK 2*2 0.6 11700 810762235631 14801011001708

307 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಬಸಲ್ಲಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಜನವಾಡ ಕ್ುಂಚನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 123/2+3ಕ್/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ SK 2*2 0.5 9750 252622774475 8900671828

308 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಇಂದರವವ ಧರೆಪಪ ಡೆ ಳಿಪಪನಿವರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 237/1ಡ ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ SK 2*2 0.4 7800 439962788241 11081254813

309 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಕ್ಲಿಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ರಗ ಳಿ ಸದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 15/2a ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 0.8 24480 439223913117 89048626985

310 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಹಣ್ಮಂತ  ಬಸಪಪ ಕ್ರಗ ಳಿ ಸದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 15/2b ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 0.8 24480 820634330205 8742200001449

311 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಬಸಪಪ ಚನಿಬಸಪಪ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 53/4ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 0.4 12240 644219066831 31672450818

312 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಸದಾಶಿವ ಹನಮಂತ ಬೆಳಗಲ್ಲ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 248/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 0.4 12240 560290388894 17131534949

313 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಭೋಮಪಪ ಸದದಗ್ೌಡ ಮುಗುದುಮಮ ಬನಹಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 81/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 0.6 18360 369289325360 102101010005176

314 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಗಂಗಪಪ ಬೆಳಗಲ್ಲ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 249/6ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 0.4 12240 998731752608 31164125955

315 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ದಾವರಕಿೋಶ ಗ ೋವದಯನ ಬಣ್ಣದ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 26/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 0.5 15300 876513829768 10815379827

316 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಅಣಾಣಸಾಬ ಧರೆಪಪ ಸವದಿ ಗ ೋಲಭಾಂವಿ ತೆೋರದಾಳ 60/4. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 0.4 12240 530089328990 11120402011

317 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮಹಾದೋವ ಬಸಪಪ ಮೆೋಟಗುಡಿ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ
150/11,150/

12
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 0.4 12240 387661253279 35214629709

318 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮಹಾದೋವ ಸದದರಾಯಪಪ ಛತರಬಾನ ಕ್ುಂಚನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 128/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 0.3 9180 306576974187 17128158773

319 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಲಕ್ಷ್ಮಬಾಯಿ ಅನಿಲಕ್ುಮಾರ ತೆಗಿಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 101/2ಅ ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 0.6 18360 403636424299 89065855767

320 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಮಹಾದೋವ ಯಲಿಪಪ ಜನವಾಡ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 89/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 1 30600 998571400438 520101207500122

321 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಪರವಿೋಣ್ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಕೆ ೋಲಾರ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 225/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC1.8*1.8 0.4 12240 326109398215 31195220080

322 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಲಿಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ಹಟಿಿ ಮದರಖಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ SK 0.5 3250 760198867753 148404111000149

323 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗ ೋವಿಂದ ರಾಮಪಪ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮದರಖಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ
43/1+1//2+2

b
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ SK 0.5 3250 228393754173 8042200011978

324 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಾಚಯಯ ಪಂಚಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 216/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ SK 2*2 0.6 3900 355872235787 520101211621044

325 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪರಕಾಶ ಪಂಡ್ಡತ ಮೆೋತಿರ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 160/1ಆಯ್ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ SK 0.2 1300 622274616896 17131563981

326 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕ್ಮಲವವ ಭೋಮಪಪ ಮೆೋತಿರ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 70/1ಪ್ಪ1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ SK 0.8 5200 200760116891 17131543035

327 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿರೋಶೆೈಲ ರಂಗಪಪ ಮೆೋತಿರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 411/6 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ SK 0.4 2600 828105785242 89062307268

328 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಾಜು ಪಾವಯತೆವವ ಸತಯನಿವರ/ಮಾಂಗ ಸದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 154/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ SK 0.6 3900 691323186793 520101206295649

329 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಲಿಪಪ ಸದದಪಪ ತಳವಾರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 56/3. ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ SK  2*2 0.4 2600 785496450605 520101210701281

330 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕ್ಮಲಾ ಚನಿಬಸಪಪ ತೆೋಲ್ಲ ಸದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 110/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.6 6120 891873981726 520101207572697

331 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಸಪಪ ಚನಿಪಪ ಜಗದಾಳ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 40/2ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.8 8160 539025657225 520101206274293

332 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಲಿಪಪ ಬಸಪಪ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 52/ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 642199196098 89076343846

333 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಹಣ್ಮಂತ ರಂಜನಗಿ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 102/5 ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 786650975436 89090942364

334 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗುರುಪಾದ ರಮೆೋಶ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 644862120907 89073397691

335 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಲಿಪಪ ಭೋಮಪಪ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 3/1/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 568045663797 1020101011001395

336 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದದಪಾಪ ಅಡ್ಡರ್ಪಾಪ ಅಸಕ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 213/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 941467531661 102101011004492

337 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸಂಗಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಟಿಿ ಮಧರಖಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ
124/1/4,74/1

/3
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.7 7140 404320859872 3163101003339

338 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅಲಿಪಪ ಮಲಿಪಪ ಚಿಮಮಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 256/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 389392826828 1174110010050610

339 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಹಾದೋವ ಪರಪಪ ಚಿಚಕ್ಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 87/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.8 8160 467326717113 1174110010050090

340 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪರಮಾನಂದ ಮಲಿಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 255/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 921335345578 8372200110095

341 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಧರೆಪಪ ಮಲಿಪಪ ಹನಕ್ಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 206/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 301223059773 17131544426

342 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪರವಿೋಣ್ ಚನಿಪಪ ಪಟಿಣ್ಣಶೆಟಿಿ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 70/2/1/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 898711827537 89100805002

343 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದಾಶಿವ ಯಂಕ್ಪಪ ಜಕ್ನ ರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 268/12 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 331279162653 89001210971

344 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಚನಿಬಸಪಪ ಸಂಗಪಪ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 52 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 479828881795 102101010007408

345 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಜಗದಿೋಶ ಮಲಿಪಪ ಕಾಂತಿ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 135/1ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 2730220532995 89099340156

346 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಸಯಯ ಗುರುಸಾತಯಯ ಬಂಗಿ/ಕ್ರಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 30/1/1/ಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.3 3060 265817256237 89007650542

347 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗ್ೌಡಪಪ ಸಂಗಪಪ ಉಗ್ಾರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 254/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8*1.8 0.4 4080 913086099410 17131538321

348 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಭೋಮಪಪ ಮಲಿಪಪ ಹಿಪಪರಗಿ ಹೆ ಸ ರ ತೆೋರದಾಳ
65/1,69/1,95

/2
ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ TC 1.5*1.5 0.6 6120 825798935913 33460051728

349 NHM ಬಾಳೆ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಲಿಪಪ ಸದದಪಪ ತಳವಾರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 56/3. ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ TC 1.8*1.8 0.4 4080 785496450605 520101210701281

350 NHM ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಶಿವಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 89/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 6776 862331502567 89062966899

351 NHM ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಈರಗ ಂಡ ದುಂಡಪಪ ಚನಿವಿೋರ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 195/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 6776 254912986302 17128045750

352 NHM ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಂಕ್ರಯಯ ಮಲಿಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 432/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 6776 380638896225 17128018385

353 NHM ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸಚಿೋನ ರಾಮಪಪ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಕ್ುಂಚನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 114/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 5082 _6697 5644 3626 _914010045742906

354 NHM ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತ್ಾ ರಾಮಪಪ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಕ್ುಂಚನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 116/2ಬ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 5082 _6886 7733 8572 _914010045742867

355 NHM ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಾಂತವವ ಸತೆಯಪಪ ಕಿತ ಿರ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 170/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 10164 680132165224 89073888114



356 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಗ ೋಶಿರ ಭೋಮಪಪ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜನವಾಡ ಸಾವಳಗಿ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 588500 737902432868 1797651100001780

357 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಗ ೋಪಾಲ ಮಲಾಾರಿ ಮೋರೆ ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 68 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 421500 481584166977 89108872141

358 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ರಾಮಪಪ ಗಿರೆಪಪ ನಿಂಬಾಳಕ್ರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 386/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 300000 232720221869 414010100030834

359 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಪಾಂಡಪಪ ತಮಮಣಾಣ ಅಸಕ ಕ್ವಟಗಿ ಸಾವಳಗಿ 122/4ಇ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 677500 388270383268 414010100030834

360 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ರಾಮಗ ಂಡ ಮಲಿಪಪ ಸನಾಳ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 378/1 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 517500 524044788496 414010100030834

361 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಪರಮಗ ಂಡ ಸವದಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 384/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 533800 392648728675 414010100030834

362 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸುಜಾತ್ಾ ಅಭಯಕ್ುಮಾರ ನಾಂದರಕ್ರ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 56/1ಪ್ಪ1 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 591500 351963549256 414010100044095

363 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸಕ್ುಕಬಾಯಿ ದುಂಡಪಪ ಮಾನೆ ೋಜಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 450/3 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 597000 668145795430 414010100044095

364 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸುನಂದಾ ಕ್ಲಿಪಪ ಮಾನೆ ೋಜಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 440/15 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 597000 860563284546 414010100044095

365 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ವಿಠಠಲ ನರಸ  ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 53/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2.84 647500 854296847742 60296725089

366 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಧರೆಪಪ ಸತಯಪಪ ದಾನಗ್ೌಡ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 310/1/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 3.51 312500 770367284461 1797102000001030

367 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಕ್ಲಿಗ ಂಡ ಕಾಸಪಪ ಲಕ್ಕಗ್ೌಡ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 393/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.07 421500 794165064581 89108289238

368 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಮೆೈಬ ಬಸಾಬ ಜಾಫರಸಾಬ ಮುಲಾಿ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 272/3 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 457500 701968408552 89107342761

369 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಪುಲಾಬಾಯಿ ಪುಂಡಲ್ಲಕ್ ಕಾಳೆ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 292/3 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.57 414000 967808299168 89110846162

370 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ರವಿ ಸಂಬಾಜಿ ಕ್ವಳೆ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 135/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 348500 393144403440 1797102000001030

371 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸದಾಶಿವ ಬಾಳಪಪ ತೆೋಲ್ಲ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 384/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 178700 398919743217 21100200000008

372 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸುಪ್ಪರೋಯಾ ಸುಧೋರ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 115/4 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 531500 576423230623 60333959085

373 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ನಾರಾಯಣ್ ನಾನಪಪ ಕ್ದಮ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 253/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 300500 734912543170 11026245995

374 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸುರೆೋಶ ತಮಮಣ್ಣ ಪಾಟೆ ೋಳಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 6/1/3. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 421500 429015340393 24120200000061

375 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸತೆಯಪಪ ಭೋಮಪಪ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 96/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 589700 17971102000001200

376 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸದ ದಬಾ ಪಾಂಡು ಮಾಡ್ಡಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 34/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 209000 975448525369 1797102000004080

377 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಗುರುನಾಥ ಜಂಬಗಿ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 81/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 8 288000 519171874352 31100200000001

378 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಹಣ್ಮಂತ ಮುತಿಪಪ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಹಿರೆೋಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 173/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 363500 682882835974 1797102000001030

379 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಮಹಾದೋವ ಗಿರೆಪಪ ಹರಿಜನ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 44/10 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 231500 806956029400 24120200000061

380 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ದಿೋಲ್ಲಪ ಸದುದ ಹೆ ನಕ್ಂಡ್ಡ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 467/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 422100 785496450605 36100200000581

381 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಶಿರೋಶೆೈಲ ಕ್ನಕ್ಯಯ ದಾಸರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 16/7. ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 366000 891873981726 1797102000001030

382 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಅಜಿೋಮ ರಾಜೋಸಾಬ ಆಲಗ ರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 453/4 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 531500 8218310000098

383 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸುಲೋಮಾನ ರಾಜೋಸಾಬ ಆಲಗ ರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 453/4ಬ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.9 531500 8218310000101

384 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಳಪಪ ರಾಣ್ಗಟಿಿ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 157/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 348500 912020001118652

385 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಅಶೆ ೋಕ್ ಸದಾಶಿವ ಗ ೋಪಯಡೆ ಸದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 54/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 150350 31100200000020

386 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಬಾಳಪಪ ಸದಾರಮಪಪ ಕ್ಂಬಾರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 90/2. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 681000 638663628473 89113835920

387 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸಂತೆ ೋಷ ಹಣ್ಮಂತ ನಿಡಗುಂದಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 39/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 560500 905584660856 1797102000004080

388 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಅಜುಯನ ಸಹದೋವ ನಾವಿಾ/ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 140/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 728000 668145795430 414010100046729

389 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ದುಂಡಪಪ ಚನಿಪಪ ಹುಲಾಯಳ ಜನವಾಡ ಸಾವಳಗಿ 24/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 293100 908593160457 1797102000001030

390 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸತಯಪಪ ಆನಂದ ಮಾದರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 422/1ಬ್ಬ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 361000 626438092212 24120200000061

391 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಭೋರಪಪ ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಪಪರಗಿ ತೆೋರದಾಳ 474/1ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.62 236000 621046754928 1797102000000600

392 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಮುತಿಣ್ಣ ಸತಯಪಪ ಅಡಹಳಿಿ ಮುತ ಿರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 131/2/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 3.2 271000 261171572958 560931000732703

393 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಭೋಮಪಪ  ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಜಂತಿರ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 20/2ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.62 530000 733364337544 911020061288284

394 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಶಾಂತವವ ಅಣ್ಣಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಯಲಿಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 242/2/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 2 660000 588724337747 89109761789

395 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಪರಶುರಾಮ ಬಾಲಪಪ ಬಸವಗ ೋಳ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 75/1/ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 2 660000 552175231666 102107391000004

396 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸ ೋಮಪಪ ಮಚಗ್ಾರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ

218/1+2+3/ಗ
/1

ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 3.36 489700 621419809963 1797102000001170

397 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಯಮನಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾಂಗ ಗ ೋಲಭಾಂವಿ ತೆೋರದಾಳ 56/1/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.41 572300 952116763907 17971020000001200

398 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಜಗದಿೋಶ ಶಿವಪಪ ತಳವಾರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 67/4,68/1a ಪ.ಪಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 275000 735384506787 560881000223320

399 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಶೆೋಖರ ಸದಾಶಿವ ಪರಪಪನಿವ ಮದರಖಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 80/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 271400 522059927391 8048220001200

400 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಪರಶುರಾಮ ಭೋಮಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಬನಹಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 175/4ಬ್ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 365800 638663628473 89117424144

401 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತಿಮಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬನಹಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 173/3ಬ್ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.53 345800 688490062090 89051379008

402 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಮಹಾದೋವ ಮಾರುತಿ ಹಲಗಿ ಬನಹಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 50/2. ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.88 483800 355615238384 89027875392



403 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಶಿವಪಪ ಧಮಯಣ್ಣ ಮಾಂಗ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 12/1/2. ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.89 472000 304478254732 23120200000053

404 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಶಿರೋಕಾಂತ ಬಸಪಪ ಬುಗಟಿ ಹೆ ಸ ರ ತೆೋರದಾಳ 88/1ಅ,90/2ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.7 365800 658080911790 89119422543

405 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭೋಮಪಪ ಭಜಂತಿರ ಯಲಿಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 34/1/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.47 483800 676643298616 89118919191

406 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಲಟಿಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 542800 238451565956 89119526596

407 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸದಾಶಿವ ದುಂಡಪಪ ಬುಗಟಿ ಹೆ ಸ ರ ತೆೋರದಾಳ 150/1+2 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 590000 668605445094 113704027000002

408 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಗಂಗಪಪ ವಿಠಠಲ ಭಜಂತಿರ ಹಂಚನಾಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 80/4ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 2.09 590000 588724337747 113704027000003

409 NHM
ಪಾರಥಮಿಕ್ (ಒಣ್ದಾರಕ್ಷ್ ಮತುಿ ಅರಿಷಿಣ್) 

ಸಂಸಕರಣೆ  ಘಟಕ್ಕೆಕ
ಸುವಣಾಯ ಹೆ ಸಮನಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ

253/1+2+3+

4ಡ್ಡ/4
ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 760000 0 0

410 NHM ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (ಟ್ಾರಕ್ರರ) ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸುರೆೋಶ ಮಹಾದೋವ ಕಾಂಬಳೆ ಕ್ುಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 236/11 ಪ.ಜಾತಿ ತೆಂಗು 0.99 100000 699147670380 89002779139

411 NHM ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (ಟ್ಾರಕ್ರರ) ಘಟಕ್ಕೆಕ ಮನೆ ೋಹರ ರಾಮಸಾವಮಿ ಹುಚೆನಿವರ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 154/2ಬ/3/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ & ಅರಿಶಿಣ್ 0.84 100000 693900913514 89085708398

412 NHM ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (ಟ್ಾರಕ್ರರ) ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಿವಾನಂದ ಯಲಿಪಪ ಜಕಾತಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ
119/4,184/1

6
ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 1.27 100000 252622774475 8212200058745

413 NHM ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (ಟ್ಾರಕ್ರರ) ಘಟಕ್ಕೆಕ ಚಂದು ಬಾಬು ಕೆ ರವಿ / ಭಜಂತಿರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 154/7 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 100000 439962788241 10615292004

414 NHM ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (ಟ್ಾರಕ್ರರ) ಘಟಕ್ಕೆಕ ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಯಮನಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಟಕ್ಕಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 94/1ಬ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.4 100000 987876160367 1797104000015410

415 NHM ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್ (ಟ್ಾರಕ್ರರ) ಘಟಕ್ಕೆಕ ಮಹಾದೋವಿ ಹಣ್ಮಂತ ಮಾಂಗ ಟಕ್ಕಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 75/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.4 100000 424019619304 17129544736

416 NHM ಬ್ಬಡ್ಡ ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಕಿತ ಿರ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಗಲಾಟೆ 0.5 8000 670906189690 682500100705101

417 NHM ಬ್ಬಡ್ಡ ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ಸಂಜಯ ರಾಜಶೆೋಖರ ಮಾಲಾಪೂರ ಬನಹಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 49/3ಆ ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಚಂಡು 0.5 8000 500618402939 31749265971

418 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಬಸಗ್ೌಡ ಮಲನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 164/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 3.73 400000 265876806278 3163101005569

419 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸುಭಾಷ ಸ ೋಮಪಪ ಮಚಗ್ಾರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 153/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 2.23 400000 716460432625 520101214948729

420 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಗಪಪ ತಳವಾರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 63/6,339/4 ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷ್ 2 400000 896876687817 3163101001403

421 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಬಂದನವಾಜ ಹನಿೋಫಸಾಬ ಶಿರಗುಪ್ಪಪ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 72/1ಬ,80/1ಬ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 4.11 400000 724196119918 68003955226

422 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸದಾಶಿವ ಕ್ಲಿಪಪ ಆಲಗ ರ ಸದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 154/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2.01 400000 847626302172 8042200107873

423 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಅದಪಪ ಪರಪಪ ಯಾದವಾಡ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 222/3/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.2 3200 212303779668 39400101025886

424 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಮೃತಯಂಜಯಾ ಕೆ ಟರಯಯ ಗವಿಮಠ ಮದರಖಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 80/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.4 6400 618877726377 5522200005894

425 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಂಗಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಟಿಿ ಮದರಖಂಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ 74/1/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.4 6400 404320859872 3163101003339

426 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಅರುಣ್ ಸುಭಾಸ ಪತಂಗ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 33/2,353/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸು 0.6 9600 748822773446 89005605987

427 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಜಿನಿಪಪ ಗಂಗಪಪ ಗ್ೌರನಿವರ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 36/5ಬ ಅ.ಸಂ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.95 15200 546073197239 10001310701

428 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸದದಪಪ ರಾಮಪಪ ಗ್ೌರನಿವರ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 36/1ಡ,21/2ಡ ಅ.ಸಂ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.45 23200 386271639488 912010006395527

429 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಬಸಪಪ ಚನಿಪಪ ಢಪಳಾಪೂರ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 120/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.8 12800 752246964785 651501503767

430 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಮಹೆೋಶ ರಾಮಪಪ ಚಿಂಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 331/2,328/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 16000 215896205674 89049677699

431 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸ ೋಮಪಪ ಮಚಗ್ಾರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ
218/1+2+3/ಗ

/1
ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 16000 479886712669 54013328594

432 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ರಾಮಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಪೂಜಾರಿ/ಮಾದರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 153/3 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.4 6400 885132697858 1797104000000116

433 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸುಭದಾರ ಮಲಿಪಪ ಕ್ದಂ/ಢ ೋರ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 92/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.6 9600 399387878913 1006039517

434 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಬಸಪಪ ಮಲಿಪಪ ಹರನಾಳ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 104/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 6400 606558611755 600602010002109

435 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಭೋಮಪಪ ಸಾಬು ಜನವಾಡ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 486/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.4 6400 573469653171 34701640828

436 NHM ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಗಪಪ ತಳವಾರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 63/6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ ೋ 0.4 6400 896876687817 3163101001403

437 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಪರಭುಲ್ಲಂಗಶವರ ಕೆರೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 37/7 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2 533000 525300221027 60327086141

438 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಧರಿದೋವರ ಕೆರೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 62/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 5 400000 994119940191 89109789331

439 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಿರೋ ಬಸರ್ೋಶವರ ಕೆರೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 87,43,79 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 6.4 400000 492282357877 36120200000073

440 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಿರೋ ಶಿವಲ್ಲಂಗಶವರ ಕೆರೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 18/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 6 400000 325441411715 8212140000014

441 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಿರೋ ಗ ಲಾಿಳೆೋಶವರ ಕೆರೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 209/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 9 400000 501184747852 36120200000074

442 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಿರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೆರೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2.4 400000 506687749233 60327986211

443 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಿರೋ ಬನಶಂಕ್ರಿ   ಕೆರೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 243/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2.66 400000 603434427983 60345753444

444 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಿರೋ ಹನುಮಾನ  ಕೆರೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 113/1,113/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 4.2 400000 305742969551 39054009467

445 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಿರೋ ಕ್ುಮಾರೆೋಶವರ   ಕೆರೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 54/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 4 400000 315846984848 39144560039

446 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಿರೋ ಅಂಬಾಭವಾನಿ   ಕೆರೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 16/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 4 533000 786695554109 60351785694

447 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಿರೋ ಭವಾನಿ   ಕೆರೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 121/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 12 533000 854778461212 39213366874

448 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಸದಾದರ ಡ ಚನಗ ಂಡ ಪಾಟಿೋಲ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 149/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 75000 831451865785 650001701605

449 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಗ ೋಪಾಲ ಶಂಕ್ರ ಘಾರಗ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 18/5. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 75000 588724337747 414010100043883

450 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಖಂಡು ಗ ೋಪಾಲ ಬಾಪಕ್ರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 215/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 75000 621419809963 8212200034163

451 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರವವ ಸಾಯವವ ಮಾದರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 313/4ಅ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 75000 334409740909 89029000916

452 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಮುತಿಪಪ ದಶರಥ ಮಹಾರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 433/7 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 75000 617099626818 1797104000008570

453 NHM ಪವರ ಟಿಲಿರ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ರುಕ್ಮವಾವ ಗ ೋಪಾಳ ಕೆಂಚಪಪಗ ೋಳ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 159/2/1ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.26 50000 296655122012 89016056861

454 NHM ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಈರಪಪ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಚಾಂಬರ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 18/2. ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.2 280000 89109761789

455 NHM ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಪರಶಾಂತ ಬಸಪಪ ಹಟೆಿನಿವರ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 32/5 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.2 280000 276802632556 89041177424

456 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಮಲಿಪಪ ಕೆ ೋಲ ರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 30/3. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 175000 '240934409710 520101207537387

457 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 249/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 170000 372798827890 3163101000788

458 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ಲಿಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಭ ಸರಡ್ಡಿ ಲ್ಲಂಗನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 2/2/2ಬ್ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 175000 931565363335 '897210110003058

459 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜ ಹಣ್ಮಂತ ಸ ೋರಗ್ಾಂವಿ ಬುದಿಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 37/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 175000 776051925847 89034996113

460 NHM ಹೆೈಬ್ಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸುರೆೋಶ ಪಡ್ಡತೆಪಪ ಕೆ ಳಿಗನಿವರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 24/2ಇ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಿಪಲಿ 1 20000 633985132713 649801701542

461 NHM ಹೆೈಬ್ಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಅಲಿಪಪ ರಾಮಪಪ ಫಾಲಭಾಂವಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 212/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.4 8000 264839941946 17129136680

462 NHM ಹೆೈಬ್ಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಾದವಾನಂದ ಗಂಗಪಪ ಪಾಯಗ ೋಣ್ ಹಿಪಪರಗಿ ತೆೋರದಾಳ 134/6 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.4 8000 623789233654 649801701542

463 NHM ಹೆೈಬ್ಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸಂಜಿೋವ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ಘಟಿನಿವರ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 295/1+2 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.6 12000 292175928855 '8182200068579

464 NHM ಹೆೈಬ್ಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಾಮಗ ಂಡ ಅಜುಯನ  ಕಾಂಬಳೆ/ಹರಿಜನ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 503/3 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.4 8000 911749500824 10014342901

465 NHM ಹೆೈಬ್ಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಆನಂದ ಮರೆಪಪ ಕಾಂಬಳೆ/ಹರಿಜನ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 484/1+2+3 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 20000 786695554109 10002811117

466 NHM ಹೆೈಬ್ಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕಾಸಪಪ ಯಮನಪಪ ಸತಯನಿವರ ಸದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 163/13 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.2 4000 931565363335 52010214927209

467 NHM ಹೆೈಬ್ಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ನಿಂಗವವ ಭ ಪಾಲ ಗ್ೌರನಿವರ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 37/6 ಅ.ಸಂ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.2 24000 865200919736 84042210036013

468 NHM ಹೆೈಬ್ಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಾಯಪಪ ಜಿನಿಪಾಪ ತಿಮಾಮಪೂರ ಮದನಮಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 34/7,34/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.8 16000 927014885753 17128521130

469 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಗುರುಪಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೋಪಗ್ಾರ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 22/10. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 4 4800 717466934851 68250010063101

470 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಹಣ್ಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೋಪಗ್ಾರ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 23 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 4 4800 203286058008 682500101998801

471 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಮಲಿಪಪ ನಾಗಪಪ ಸಂತಿ ಯಲಿಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 39/2,39/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 4 4800 818861651753 10210111003738

472 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಅಪೂಜಪಪ ಸದದಪಪ ಸಂತಿ ಯಲಿಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ
38/3,35/1,35

/2
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 2.6 3120 743878367485 10210111003739

473 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಪರಪಪ ಆದಪಪ ಯಾದವಾಡ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 194/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 0.8 960 952207510599 1484001231000510

474 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಅಪಾಪಸಾಬ ನಾಯಮಣ್ಣ ನಂದಗ್ಾಂವ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 195/1 ಅ.ಸಂ ಅರಿಷಿಣ್ 1.6 1920 969190829767 3163101001415

475 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ನಂದಗ್ಾಂವ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 147 ಅ.ಸಂ ಅರಿಷಿಣ್ 2.18 2616 831358516581 3163101006822

476 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಬುಜಬಲ್ಲ ಶಿರೋಮಂತ ಜುಂಜರವಾಡ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 143/3 ಅ.ಸಂ ಅರಿಷಿಣ್ 1.07 1284 883385776200 3163108001473

477 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾವಿೋರ ರಾಮಪಪ ಕೆ ೋರಿ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 50/2 ಅ.ಸಂ ಅರಿಷಿಣ್ 3.2 3840 605671994328 128201010000942



478 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಅಣ್ಣಪಪ ನಾಯಮಣ್ಣ ನಂದಗ್ಾಂವ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 143/2 ಅ.ಸಂ ಅರಿಷಿಣ್ 3.18 3820 419955626502 3163101000213

479 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ತವಣ್ಪಪ ರಾಮಪಪ ಕೆ ೋರಿ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 51/1 ಅ.ಸಂ ಅರಿಷಿಣ್ 3.2 3840 755753921888 12820101111278

480 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಪಪ ಅನಿಪಪ ಕೆ ೋರಿ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 51/3 ಅ.ಸಂ ಅರಿಷಿಣ್ 4 4800 362209736697 12820101000126

481 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಅಣ್ಣಪಪ ರಾಮಪಪ ಕೆ ೋರಿ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 54/2 ಅ.ಸಂ ಅರಿಷಿಣ್ 4 4800 861376620037 128201010000111

482 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಯಾದಪಪ ರಾಯಪಪ ಕೆ ೋರಿ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 52/2,52/1 ಅ.ಸಂ ಅರಿಷಿಣ್ 4 4800 547200795493 128201010001988

483 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಹಷಯ ಯಾದಪಪ ಕೆ ೋರಿ ಆಸಂಗಿ ತೆೋರದಾಳ 136/1ಬ ಅ.ಸಂ ಅರಿಷಿಣ್ 4 4800 248843427369 128201011000873

484 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಗಜಾನಂದ ಗುರುಪಾದಪಪ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 131/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.5 1800 242332869175 89049677768

485 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಸದದಮಲಿಪಪ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 0.71 852 556309164047 17131517323

486 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಸುರೆೋಶ ಶಿವಾನಂದ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 164/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.37 1644 89082792678

487 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಲ್ಲಂಗ ಗುರುಪಾದಪಪ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 105/5 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 0.84 1080 949961280456 89018901051

488 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ರವಿ ಪರಪಪ  ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 145/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.48 1776 6900985676665 17131544017

489 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಾನಂದ ಪರಪಪ  ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 131/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 2.4 2889 985352484563 17131517345

490 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಆನಂದ ಶಿರೋಶೆೈಲ  ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 106/8ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.6 1920 548600517446 171351436727

491 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜು ಶಿರೋಶೆೈಲ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 106/8 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 0.8 960 833674420287 17131584837

492 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಮಹೆೋಶ ರಾಮಪಪ  ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 328/6 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.16 1392 215896205674 890489677699

493 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಲಚಂದರ ಸದದಮಲಿಪಪ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 105/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.09 1308 642069941927 1713156646

494 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಅಶೆ ೋಕ್  ಬಾಲಚಂದರ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 2/5/ಬ,2/5/ಸ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 0.62 744 311746271376 89049677452

495 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ದೋರ್ಂದರ ಗುರುಪಾದಪಪ  ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 105/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.16 1392 54789459151 17131573296

496 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಪಪ ಸದದಪಪ ಪಾಲಭಾಂವಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 94/7,95/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.2 1440 456071978389 64030994964

497 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಪರಕಾಶ ರಾಮಪಪ ಪಾಲಭಾಂವಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 94/55 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.6 1920 832859966099 54048765816

498 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಅಪಾಪಸ ರಾಮಪಪ  ಪಾಲಭಾಂವಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ
95/2ಕ್+2ಬ+2/

1
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.6 1920 454496293016 64153065966

499 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ  ಪಾಲಭಾಂವಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.6 1920 843996245225 8732200019628

500 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜು ಬಸಪಪ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 76/1,77/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 0.88 1062 23010200001739

501 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 115/14 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 0.88 1062 230102000001518

502 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಹಲಿೋಪಪ ಬಸಪಪ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 114/11 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1 1200 23010200001537

503 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ನಿಂಗಪಪ ಸದದಪಪ ಬಾಣಿ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ತೆೋರದಾಳ 213 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2.5 2950 479183779725 17128059183

504 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಮಲಿಪಪ ಸದದಪಪ ಬಾಣಿ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ತೆೋರದಾಳ 191/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2.4 2880 510565796527 33568928245

505 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಧರೆಪಪ ತವನಪಪ ಹನಮಬಂಡ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 84/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.34 1608 742497511485 3163101002692

506 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಭೋಮಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಕ್ರಜಗಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 421/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 1920 984969288848 60162350599

507 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಕ್ರಜಗಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 421/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 1920 371660455737 60160205076

508 NHM  INM/IPM ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ತಿಪಪಣ್ಣ ಶಿಖರೆಪಪ ಕ್ರಜಗಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 349/1+2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 4 4800 217403711355 20172714066

509 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿೋರೆ ೋದಕ್ ಬಲಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಮಗ ಂಡ ಸದಾರಮ ತೆೋಲ್ಲ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 384/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20000 392648728675 33393753858

510 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿೋರೆ ೋದಕ್ ಬಲಗ ಸಹಾಯಧನ ರುಕ್ಮವವ ಸ ೋನವವ ಮಾದರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 341/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 40000 753711516874 31487743510

511 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿೋರೆ ೋದಕ್ ಬಲಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರವವ ಸ ೋನವವ ಮಾದರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 313/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 40000 334409740909 89029000916

512 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿೋರೆ ೋದಕ್ ಬಲಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಪಪ ಗಿರೆಪಪ ನಿಂಬಾಳಕ್ರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 386/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20000 232720221869 11081300666

513 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿೋರೆ ೋದಕ್ ಬಲಗ ಸಹಾಯಧನ ಗ ೋವಿಂದ ಏಕ್ನಾಥ ಮುಳಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 67/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20000 830302920150 17128054800

514 NHM ಪಕ್ಷ್ ನಿೋರೆ ೋದಕ್ ಬಲಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಲಾಾದ ಗ ೋವಿಂದ ಮುಳಿಕ್ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20000 456639013366 33031018383

515 NHM ಶಿೋತಲ ಗೃಹಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಾಳಪಪ ನನಿವರೆ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 188/6ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 8723000 255066921428 '8048310000049

516 NHM ಪಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ಕೆಕ  ಸಹಾಯಧನ ರಮೆೋಶ ಯಶವಂತ ಘ ೋಪಯಡೆ ಸದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 118/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.48 4340000 346762532526 31100200000020

517 NHM ಪಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ಕೆಕ  ಸಹಾಯಧನ ಮನಗೋನಿ ಸದದಪಪ ಹರಕ್ರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 144/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 4171000 415493856914 17977102000000600

518 NHM ಪಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ಕೆಕ  ಸಹಾಯಧನ ಸುಮಿತ್ಾರ ಶಣ್ುಮಕ್ ಕಾಸರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 357/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 3.36 4500000 507144233461 24120200000061

519 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ಹಾವರಗಿ ಇಲಕ್ಲಿ ಇಲಕ್ಲಿ 26/4. ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 0.875 3373186785075

520 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಚಂದಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ ಮಾದಾಪೂರ ಅಮಿೋನಗಡ 21/2. ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 0.875 390787314715

521 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ದುರಗಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮಾದರ ಗಂಗ ರ ಹುನಗುಂದ 171/6. ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 0.875 857260962738

522 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಹಣ್ಮಂತ ಲ್ಲಂಬಣ್ಣ ರಾಠೆ ೋಡ ಚಿಕ್ಕಕೆ ೋಡಗಲ್ಲ ಇಲಕ್ಲಿ 80/4, 80/6 ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 0.640 789895553006

523 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಪರಸುರಾಮ ಭೋಮಪಪ ವಡಿರ ಚಿತಿವಾಡಗಿ ಹುನಗುಂದ 20/3. ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 0.770 304827027845

524 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಗ್ಾಯನಪಪ ಹಿರೆೋಕ್ುರಬರ ಗಂಜಿಹಾಳ ಹುನಗುಂದ 122/6. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 506063794552

525 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಶಿವಶಂಕ್ರಪಪ ರುದರಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ಐಹೆ ೋಳಿಿ ಅಮಿನಗಡ 102/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 980961882623

526 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್
ಶಿರೋಮತಿ ಶಂತಮಮ ಬ್ಬೋಮನಗ್ೌಡ 
ಆನೆೋಹೆ ಸ ರ

ಚಿತಿವಾಡಗಿ ಹುನಗುಂದ 37/1ಬ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.770 637846192188

527 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಗ್ಾಯನಪಪ ಮಲಿಪಪ ಹ ಲಗೋರಿ ಗ ರೆಬಾಳ ಇಲಕ್ಲಿ 5/2ಬ/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 979922289034

528 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ ಗುರುಲ್ಲಂಗ,ಮಮ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗ ಡ ರು SB ಇಲಕ್ಲಿ 52/7, 52/6. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 912866183778

529 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ಗುರುಪಾದಪಪ ಹೆ ದ ಿರ ಚಿಕ್ಕಶಿಂಗನಗುತಿಿ ಇಲಕ್ಲಿ 91/1ಬ/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 880319178989

530 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಭೋಮಪಪ ಯಲಗ ರದಪಪ ನಾಗಸಂಪದ ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ 279/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.875 468085837393

531 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ ನಿಮಯಲಾ ಸ ೋಮಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಪೈಲ್ ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ 289/1ಬ+2ಅ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.875 841569858647

532 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಚಿತ್ಾಿಪೂರ ಇಸಾಿಂಪೂರ ಕ್ರಡ್ಡ 24/1. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 428240550608

533 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಅಯಯನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಹಿರೆಓತಗೋರಿ ಇಲಕ್ಲಿ 166/ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 340915115933

534 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಈರಣ್ಣ ಮಲಿಪಪ ಕ್ಡ್ಡವಾಲ ಕ್ಂದಗಲಿ ಇಲಕ್ಲಿ 600/3. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 720557412367

535 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ವಿೋರಯಯ ಪರ ತಯಯ ಕ್ುಂಟೆ ೋಜಿ ಗಂಗ ರ ಹುನಗುಂದ 161/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 508877294701

536 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್
ಶಿರೋಮತಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ೋ ಭೋಮಾರಾಯಪಪ 
ಹಂಡರಗಲಿ

ಗಂಗ ರ ಹುನಗುಂದ 91/5 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 999659175534

537 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಬಸವಂತಪಪ ಹಂಡರಗಲಿ ಗಂಗ ರ ಹುನಗುಂದ 91/1. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640

538 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ ಬಸವವ ಸಂಗಪಪ ಹಂಡರಗಲಿ ಗಂಗ ರ ಹುನಗುಂದ 91/3. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 393727160139

539 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಮಲಿಪಪ ಹನಮಪಪ ಮುದಗಲಿ 0 ಹುನಗುಂದ 174/1ಬ. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 261169629139

540 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಬಾಲಪಪ ಹಿರಾಳ ಗಂಗ ರ ಹುನಗುಂದ 127/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 499605278076

541 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್
ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾಂತವವ ಕ್ರಬಸಪಪ 
ಹಂಡರಗಲಿ

ಗಂಗ ರ ಹುನಗುಂದ 137/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 344122664225

542 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ವಿೋಶವನಾಥ ಮುತಿಯಯ ಕ್ುಂಟೆ ೋಜಿಮಠ ಗಂಗ ರ ಹುನಗುಂದ 125/7 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 333683763822

543 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ಅಂದಾನೆಪಪ ಹಂಡರಗಲಿ ಗಂಗ ರ ಹುನಗುಂದ 158/3ಬ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 617782955936

544 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್
ಶಿರೋಮತಿ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಸಾಂತಪಪ 
ಹಂಡರಗಲಿ

ಗಂಗ ರ ಹುನಗುಂದ 91/*/6 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 412352701744

545 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಅಯಯನಗ್ೌಡ ರಾಯನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಇಂಗಳಗಿ ಇಲಕ್ಲಿ 3/1. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 526328247940

546 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಚಂದರಶೆೋಖರ ದ ಡಿಪಪ ಸನಿಿ ಕೆೋಸರಬಾವಿ ಇಲಕ್ಲಿ
11/2ಅ/3, 

11/2/11/2ಅ/1

, 51/3

ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 9659277307548

547 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಸದದಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ವಜಿಲ ಇಲಕ್ಲಿ 75/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 513595376956

548 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಸದದಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪ ಕ್ುರಬರ ವಜಿಲ ಇಲಕ್ಲಿ 76/2ಬ/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 544937141939

549 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವಮಮ ಅ ಸರಗಣಾಚಾರಿ ಹೆೋರ ರ ಇಲಕ್ಲಿ 2/1. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 617964195766

550 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಯಲಿಪಪ ಬಸಪಪ ಅಂಬ್ಬಗೋರ ಹೆೋರ ರ ಇಲಕ್ಲಿ
6/1ಅ/1, 

6/2ಅ/1
ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 741178272780

551 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಮಹಾಂತೆೋಶ ದ ಡಿಯಯ ವಿೋರಾಪೂರ ಗ ೋನಾಳ sb ಇಲಕ್ಲಿ 51/*/* ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 330067040300

552 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್
ಶಿರೋ ವಿೋರೆೋಶ ಗುರಬಸಯಯ ಹವಾಲದಾರಮಠ 
(ಉರ್ಪಯ ಪೂಜಾರಿ)

ಕ್ಂದಗಲಿ ಇಲಕ್ಲಿ 622/4. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 939933046807

553 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಅಮರಪಪ ಆದಪಪ ಹಡಪದ ತೆ ಂಡ್ಡಹಾಳ ಇಲಕ್ಲಿ 16/1+2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 662992159738

554 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್
ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿಪೂಣ್ಯಮಮ ಮುತಿನಗ್ೌಡ 
ಪಾಟಿಲ

ವಜಿಲ ಇಲಕ್ಲಿ 4/*/* ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.620 427299577384

555 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ನರಸನಗ್ೌಡ ಚಳಗೋರಿ ಕ್ಂಬಳಿಹಾಳ ಕ್ರಡ್ಡ 1/2+3/ಬ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.620 653693399917

556 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ಹಣ್ಮಂತಪಪ ಕ್ಳಿಿಗುಡಿ ತೆ ಂಡ್ಡಹಾಳ ಇಲಕ್ಲಿ 19/1ಕ್ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 344009719068



557 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ವಿೋರೆೋಶ ದ ಡಿಬಸಯಯ ಹವಲಾದರ ಕ್ಂದಗಲಿ ಇಲಕ್ಲಿ 432/8 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 450377057607

558 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಅರವಿಂದ ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ ತೆ ಂಡ್ಡಹಾಳ ಇಲಕ್ಲಿ 14/1ಅ/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 290169805359

559 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಹಣ್ಮಪಪ ಮಾನಪಪ ಬಂಡೆಪಪಣ್ಣವರ ಅಮರಾವತಿ ಹುನಗುಂದ 1/2ಅ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.563 496168431067

560 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ನಾಗಪಪ ಹ ಲಗೋರಿ ಗ ರೆಬಾಳ ಇಲಕ್ಲಿ 21/2. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 669047598060

561 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ನಿಂಗಪಪ ಮಲಕಾಜಪಪ ಮ ಲ್ಲಮನಿ ಹಿರೆಓತಗೋರಿ ಇಲಕ್ಲಿ 18/4. ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 218926484740

562 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ ಬಸಮಮ ರುದರಗ್ೌಡ ಹಿರೆಗ್ೌಡರ ಹಿರೆಓತಗೋರಿ ಇಲಕ್ಲಿ 104/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 909592003348

563 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಪಪ ಕ್ ಡುಿರ ವಜಿಲ ಇಲಕ್ಲಿ 81/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.620 720363382980

564 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಮಲಿನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಂದಗಲಿ ಇಲಕ್ಲಿ 399/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 768413913165

565 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ದ ಡಿಬಸಪಪ ಜವಳಿ ಕ್ಂದಗಲಿ ಇಲಕ್ಲಿ 346/4 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.640 630288627460

566 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಬಾಪೂಗ್ೌಡ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಮಾಳಗ್ಾವಿ ಹುನಗುಂದ 5/2, 22/2ಬ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.875

567 NHM ಈರುಳಿಿೋ ಶೆಖರಣೆ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಹುಚೆಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ತಳವಾರ ಇಂಗಳಗಿ ಇಲಕ್ಲಿ 24/2, 65/2 ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 0.640 749704394069

568 NHM ರೆ ೋಗ&ಕಿೋಟ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಅರವಿಂದಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ
94/1, 94/2, 

94/3
ಇತರೆ 0.048 597948553292

569 NHM ರೆ ೋಗ&ಕಿೋಟ ಶಿರೋಮತಿ ಸಂಗಮಮ ಅರವಿಂದ ಶಿರಹಟಿಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ
94/8, 94/7, 

94/5
ಇತರೆ 0.024 819389382252

570 NHM ರೆ ೋಗ&ಕಿೋಟ ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೋ ಬಸವರಾಜ ಶಿರಹಟಿಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ
94/6, 94/9, 

94/4
ಇತರೆ 0.024

571 NHM ರೆ ೋಗ&ಕಿೋಟ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಯಲಿಪಪ ಮುತಿಗಿ ವರಗ ೋಡದಿನಿಿ ಹುನಗುಂದ 9/2. ಇತರೆ 0.012 574516866156

572 NHM ರೆ ೋಗ&ಕಿೋಟ ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ಯಲಿಪಪ ಮುತಿಗಿ ವರಗ ೋಡದಿನಿಿ ಹುನಗುಂದ
8/3+4ಬ, 

8/3+4ಕ್
ಇತರೆ 0.012 590263299432

573 NHM ರೆ ೋಗ&ಕಿೋಟ ಶಿರೋ ಯಲಿಪಪ ಬಸಪಪ ಮುತಿಗಿ ವರಗ ೋಡದಿನಿಿ ಹುನಗುಂದ 2/1. ಇತರೆ 0.019 249861146212

574 NHM ರೆ ೋಗ&ಕಿೋಟ ಪರಸಪಪ ಯಲಿಪಪ ಮುತಿಗಿ ವರಗ ೋಡದಿನಿಿ ಹುನಗುಂದ 120/1 ಇತರೆ 0.019 506862419833

575 NHM ರೆ ೋಗ&ಕಿೋಟ ಶಿರೋ ಶಿವನಗ್ೌಡ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಡಗಲ್ಲ ಹುನಗುಂದ 31/1. ಇತರೆ 0.017 460924125329

576 NHM ರೆ ೋಗ&ಕಿೋಟ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಮೆೋಗ ರ ಗಂಜಿಹಾಳ ಹುನಗುಂದ 262/5, 262/6 ಇತರೆ 0.036 404363783452

577 NHM ರೆ ೋಗ&ಕಿೋಟ
ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೋ ಭೋಮನಗ್ೌಡ 
ಬ್ಬರಾದಾರ

ಹಡಗಲ್ಲ ಹುನಗುಂದ 31/2 ಇತರೆ 0.017 960654695048

578 NHM ರೆ ೋಗ&ಕಿೋಟ ಶಿರೋ ಅಯಯನಗ್ೌಡ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಡಗಲ್ಲ ಹುನಗುಂದ 79/2 ಇತರೆ 0.024 755516074413

579 NHM ರೆ ೋಗ&ಕಿೋಟ ಶಿರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಬಾಲನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಡಗಲ್ಲ ಹುನಗುಂದ 72/1 ಇತರೆ 0.024 232175881820

580 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಮವವ ಹಣ್ಮವವ ಚಲವಾದಿ ಬೆಳಗಲಿ ಹುನಗುಂದ 146/2A ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ 0.150 342260238726

581 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಹೆ ಳೆಯವವ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಮಾದರ ಬ ದಿಹಾಳ SK ಅಮಿೋನಗಡ 82/*/* ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ 0.064 564862737456

582 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಹುಲಿವವ ಬಸಪಪ ಭಜಂತಿರ ಅಮರಾವತಿ ಕ್ರಡ್ಡ 15/2. ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ 0.096 371968360576

583 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಶರಣ್ಬಸವ ದೋವಪಪ ಮೆೋರೆಖ್ಯ ರ ಹಿರೆಶಿೋಂಗನಗುತಿಿ ಇಲಕ್ಲಿ 102/4 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ 0.040 339852077429

584 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಚಂದರಶೆೋಖರಯಯ ಮಾಂತಯಯ ಮಠ ಕ್ಂದಗಲಿ ಇಲಕ್ಲಿ 657/2ಕ್ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ 0.110 413600060343

585 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಈರಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಬ ದಿಹಾಳ ಕೆೋಲ ರ ಅಮಿನಗಡ 206/1ಬ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ 0.150 236609562103

586 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ಹಣ್ಮಪಪ ಕ್ಂಗಳ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 148/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ 0.150 422539151311

587 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಸದದಪಪ ಮಲಿಪಪ ಸನಕ್ನಾಳ ಕ್ಮತಗಿ ಅಮಿನಗಡ 136/1 ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿರಣೆ
0.170 975244452824

588 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಚಣ್ಣ ಈರಣ್ಣ ನಾಗಠಾಣಿ ಕ್ಮತಗಿ ಅಮಿನಗಡ 133/4 ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿರಣೆ
0.170 615806506602

589 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ತೆಗಿಿ ಐಹೆ ಳಿಿ ಅಮಿನಗಡ 36/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ 0.490 318769556859

590 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಘರ್ೋಂದರ ವಿಠಠಲರಾವ್ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಬೆಳಗಲಿ ಹುನಗುಂದ 147/4, 148/4 ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿರಣೆ
0.239 477341563795

591 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವಗಂಗವವ ಶಿವಪಪ ಬ್ಬಸಲದಿನಿಿ ಹಿರೆಮಾಗಿ ಅಮಿನಗಡ 63/8 ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿರಣೆ
0.273 959123888782

592 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ದ ಡಿಬಸಪಪ ಸ ಗಪಪ ಸಜಿನ ನಂದನ ರ ಹುನಗುಂದ 22/2ಅ ಇತರೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ 0.184 950156880399

593 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಅಮಿೋತ್ ರಾಮಪಪ ಮೆೋಟಿ ಹಿರೆೋಮಾಗಿ ಅಮಿೋನಗಡ 74/3ಬ ಇತರೆ
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿರಣೆ
0.122 623348343008

594 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಅಚುೆತರಾವ್ ರಾಮಪಪ ಮೆೋಟಿ ಹಿರೆೋಮಾಗಿ ಅಮಿೋನಗಡ 74/5 ಇತರೆ
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿರಣೆ
0.124

595 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಾಮಪಪ ನಾಗಪಪ ಮೆೋಟಿ ಹಿರೆೋಮಾಗಿ ಅಮಿೋನಗಡ 74/6 ಇತರೆ
ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿರಣೆ
0.124 805407818394

596 NHM ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ ರಾಮಸಾವಮಿ ರಡೆಿೋರ ಹಿರೆೋಮಾಗಿ ಅಮಿೋನಗಡ
43/2, 43/3ಅ, 

43/3ಬ
ಇತರೆ

ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿರಣೆ

0.367 531840711750

597 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಉಮಾಶಂಕ್ರ ಲ್ಲಂಬಣ್ಣ ರಾಠೆ ೋಡ ಚಿಕ್ಕಕೆ ೋಡಗಲ್ಲ ಇಲಕ್ಲ್ 80/2. ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 2.000 211605291719

598 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಶಿರೋ ಮಹಾಬಳೆೋಶವರ ಗ್ೌಡ ಲ್ಲಂಗನಗ್ೌಡ 
ಕೆೋಲ ರ

ಕೆೋಲ ರ ಅಮಿೋನಗಡ 22/2. ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 2.000 555360941978

599 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಗುರಪಪ ಮ ಕ್ಪಪ ಹಳಪೋಟಿ ಬೆಳಗಲಿ ಹುನಗುಂದ 25/1. ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 2.000 212080976012

600 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಿರೋ ರಾಘರ್ೋಂದರ ವಿಠಠಲರಾವ್ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಬೆಳಗಲಿ ಹುನಗುಂದ 147/4, 148/4 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 0.750 477341563795

601 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ಬಸಪಪ ಹಾವರಗಿ ಇಲಕ್ಲ್ ಇಲಕ್ಲ್ 26/4. ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 0.750 337318685075

602 NHM ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಹೆೋಮಣ್ಣ ದುರಗಪಪ ಮಾದರ ಹಿರೆಕೆ ಡಗಲ್ಲ ಇಲಕ್ಲಿ 124/1 ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 5.340 402367323223

603 NHM ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ನಾಗಪಪ ಮಾದರ ಹುಲಗಿನಾಳ ಅಮಿೋನಗಡ 116/1ಎಮ್ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 1.400 879963921779

604 NHM ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ರಂಗನಾಥ ಬಸಪಪ ಚಾಮಲಾಪೂರ ಚಿಕೆ ಕೋತಗೋರಿ ಇಲಕ್ಲಿ 1/2. ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ
ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್, ಆಧಕ್ 

ಮೌಲಯ ಬೆಳೆ
5.415 268183180457

605 NHM ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಉರ್ಪಯ ಬಸಪಪ 
ಯಲಗ ರದಪಪ ಚೌಧರಿ

ಚಿಕ್ಕಮಾಗಿ ಹುನಗುಂದ 15/3ಬ+/2 ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ ಪಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ 8.550 995938868085

606 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ನಾಗಪಪ ಮಾದರ ಹುಲಗಿನಾಳ ಅಮಿೋನಗಡ 61/4 ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.080 879963921779

607 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಿರೋ ಹಣ್ಮಂತಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಅಳಿಿಚ್ಚಂಡ್ಡ ಕ್ಮತಗಿ ಅಮಿನಗಡ 120/*/1 ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.080 209333218921

608 NHM ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಈರವವ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಶಿನ ಿರ ಕ್ಮತಗಿ ಅಮಿನಗಡ
139/1+2/2ಬ, 

139/1+2/3ಬ
ಇತರೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.080 435263658782

609 NHM ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಿತರವವ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಹಳಬರ 
ಅನಿದಾಣೆೋಶವರ ಕ್ೃಷಿ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ)

ಗಂಜಿಹಾಳ ಹುನಗುಂದ 314/2 ಇತರೆ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ 4.000 904939297332

610 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ ಶಿರೋ ಬಸಲ್ಲಂಗನಗ್ೌಡ ಲ್ಲಂಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತಿಮಾಮಪೂರ ಹುನಗುಂದ 5/ಅ ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋಯ 

ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
0.068 663060625968

611 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲಿಮಮ ತೆೋಜಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತಿಮಾಮಪೂರ ಹುನಗುಂದ 5/B ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋಯ 

ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
0.114 312398847136

612 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ವಿ ಮದನಶೆಟಿಿ ಕೆೋಲ ರ ಅಮಿನಗಡ 18/3. ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋಯ 

ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
0.023 376234577262

613 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ ಶಿರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಅಗಸಮುಂದಿನ ನಂದವಾಡಗಿ ಇಲಕ್ಲಿ 11/1. ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋಯ 

ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
0.115 784512998780

614 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ ಶಿರೋ ವಿಠಠಲ ರ ಲಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಕ್ಮತಗಿ ಅಮಿನಗಡ
214/1C, 

214/2C
ಇತರೆ

ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋಯ 
ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ

0.057 551447016688



615 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ ಶಿರೋ ಯಲಿಪಪ ರ ಲಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಕ್ಮತಗಿ ಅಮಿನಗಡ
214/1A, 

214/2B
ಇತರೆ

ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋಯ 
ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ

0.057 312906631833

616 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ ಶಿರೋ ಮಾಂತಗ್ೌಡ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಅಗಸಮುಂದಿನ ನಂದವಾಡಗಿ ಇಲಕ್ಲಿ 46/2. ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ 

ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
0.114 233768170098

617 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಚನಿಬಸಮಮ ಸಂಗನಗ್ೌಡ 
ಅಗಸಮುಂದಿನ

ನಂದವಾಡಗಿ ಇಲಕ್ಲಿ 46/1 ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ 

ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
0.114 432246178902

618 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ನಂದವಾಡಗಿ ಇಲಕ್ಲಿ 47/3 ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ 

ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
0.057 260019814110

619 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ ಶಿರೋ ಮಹಾಬಳೆೋಶವರ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ನಾಡಗ್ೌಡರ ಕೆೋಲ ರ ಅಮಿನಗಡ 22/2. ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ 

ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
0.114 555360941978

620 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
ಶಿರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಮಹಾಬಳೆೋಶವರಗ್ೌಡ 
ನಾಡಗ್ೌಡರ

ಕೆೋಲ ರ ಅಮಿನಗಡ 115/2. ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ 

ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
0.125 941690340635

621 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ ಹಣ್ಮಂತ ರಂಗಪಪ ಹಾದಿಮನಿ ಕ್ಮತಗಿ ಅಮಿನಗಡ 119/2 ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ 

ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
0.102 985251324806

622 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ ಶಿಕ್ಂದರ ಗ್ೌಸ್ ಸಾಬ್ ತ್ಾಳಿಕೆ ೋಟಿ ಮೆೋದಿನಾಪೂರ ಹುನಗುಂದ 30/2 ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ 

ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ
0.045 276927075033

623 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಶಿರೋ ಸದದಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಮಾದರ ವಜಿಲ ಇಲಕ್ಲ್ 162/4ಬ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ 1.000 5475750043429

624 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ಶಿವನಪಪ ಶಿವಪಪ ಮಲಿನಿವರ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.170 929878118548 34732267937

625 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ಲ್ಲೋಲಾ ಹಣ್ಮಂತ ಗ ೋರಬಾಳ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 15/3, 40/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.136 400214951658 896910110000385

626 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ರಾಮಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ವಾಸನದ ಜಾಲ್ಲಕ್ಟಿಿ ಬ್ಬ. ಕೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 16, 9 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.170 618108914471 896910110000913

627 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ರವಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಯಾದವಾಡ ಜಾಲ್ಲಕ್ಟಿಿ ಬ್ಬ. ಕೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 12/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 0.273 700566509810 89038245834

628 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ರಾಮಚಂದರ ಕ್ರಿಗನಿವರ ಜಾಲ್ಲಕ್ಟಿಿ ಬ್ಬ. ಕೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 84/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.170 353784358746 148301011000599

629 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ಪದಾಮವತಿ ರಾಮಪಪ ಲ್ಲಂಗರಡ್ಡಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 140/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.136 570110119807 784101024027

630 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ಭೋಮಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಮುರಟಿಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.170 594026353876 89030389110

631 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ತಿಮಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಶಿರೆ ೋಳ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 332/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.136 205178682208 1803800005962

632 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ಸವಿತ್ಾ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಚಿಕ್ ಕರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 0.273 405151776515 34676709356

633 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ರೆೋವಕ್ಕ ಮಲಿಪಪ ಸೋಪರಮಟಿಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 0.307 4309807455865 3285051050

634 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ರಾಮಪಪ ಮಲಿಪಪ ಕೆಂಪಣ್ಣವರ ಯಡಹಳಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 138/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 1.00 0.282 250438777086 31150100004462

635 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ಹಣ್ಮಂತ ಮಲಿಪಪ ಕೆಂಪಣ್ಣವರ ಯಡಹಳಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 143/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 1.00 0.306 723372529843 0784101023021

636 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ಅಜುಯನ ಸಂಗಪಪ ಹುಲಾಯಳ ಕೆೋಸರಗ ಪಪ ಮುಧ ೋಳ 217/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 1.20 0.367 225794927495 026100100006766

637 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ಶಿವಪಪಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಪ  ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋಸರಗ ಪಪ ಮುಧ ೋಳ 56/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 0.60 0.184 305301000002010

638 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ಶಿವಾಜಿ ಬಸವಂತ ಕಾಟೆ ಮುಧ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 142/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 0.80 0.245 789107746848 5045101000668

639 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ಮಹಾದೋವಿ ರಾಮಚಂದರ ಪಟಿಣ್ಶೆಟಿಿ ಢವಳೆೋಶವರ ಮುಧ ೋಳ 276/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 0.80 0.245 229843032701 89109909375

640 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ಶಿರೋಶೆೈಲ ರಾಮಪಪ ವಾಲ್ಲಮರದ ಬುದಿಿ .ಪ್ಪ.ಎಮ್ ಮುಧ ೋಳ 192/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 0.90 0.260 229843032701 520101207504695

641 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ರಾಚಪಪ ಕಾಡಪಪ ಗುಡ್ಡ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 113/5ಡ/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 0.80 0.245 825651549345 89034809205

642 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಗದಿಗಪಪ ದಳವಾಯಿ ಮೆಟಗುಡಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 487 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 0.80 0.245 998073930694 566507754

643 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ಈರಪಪ ಶೆೋಷಪಪ ನಾಗರಡ್ಡಿ ನಂದಗ್ಾಂವ ಮುಧ ೋಳ 82/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 1.00 0.306 559221414157 30637579557

644 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ಗಂಗಪಪ ಮಲಿಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 47/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 0.60 0.184 8745632147896 17133029480

645 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ಹಣ್ಮಂತ ಅಂಬ್ಬ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 57/36 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 0.50 0.153 974857693528 17133033178

646 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ಈರಪಾಪ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 45/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 1.00 0.306 678459357481 4692500100840701

647 NHM
ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC ) ಹೆ ಸ 
ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ.

ರಾಮನಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಎಣಿಣಬಾಂವಿ @ 

ಬ್ಬ ಪಾಟಿೋಲ
ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 114/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ TC 1.00 0.306 310819086913 89043612843

648 NHM ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಾಂತವವ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಉದಪುಡ್ಡ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 142/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು 0.80 987456321478 1437104000083465

649 NHM ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸಪಪ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಉದಪುಡ್ಡ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 48/1,49/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು 0.60 269216086538 0784101026766

650 NHM ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕಾಮಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಜ ೋಗಿ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 121/4ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು 0.40 376601884868 029010200002140

651 NHM ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಸದದಪಪ ತಳೆೋವಾಡ ಜಂಬಗಿ ಕೆ. ಡ್ಡ ಲ ೋಕಾಪೂರ
16/2ಕ್/2, 

16/2ಕ್/1
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು 0.80 376601884868 17135517498

652 NHM ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಹಾದೋವ ದ ಡಹಟಿಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 96/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು 0.80 875421369888 3285051050

653 NHM ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸಂಗಪಪ ಕ್ಲಾಗತಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 114/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು 0.40 0.078 310819086913 89043612843

654 NHM ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ವಿಠಠಲ ಮಲಿಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು 0.60 0.117 675894150036 846610110023892

655 NHM ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸಂಗಪಪ ಕ್ಲಾಗತಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 114/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು 0.40 0.078 310819086913 89043612843

656 NHM ಹೆ ಸ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಯಂಕ್ವವ ನಿಂಗಪಪ ಸುಣ್ಗ್ಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 80 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.040 395717186153 31260680204

657 NHM ಹೆ ಸ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾಳಿ ಕ್ಸಬಾ ಜಂಬಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 205/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.160 978241370748 17133513224

658 NHM ಹೆ ಸ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸವರಾಜ ಗುರಪಪ ಜಂಬಗಿ ಜಂಬಗಿ ಕೆ. ಡ್ಡ ಲ ೋಕಾಪೂರ 123/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.200 529369225922 914010022578672

659 NHM ಹೆ ಸ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 139/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.200 565244086349 31150100004463

660 NHM ಹೆ ಸ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಾಮಪಪ ಉಪಯ ರಮೆೋಶ ಹಣ್ಮಪಪ ಕ್ುರಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 63/2ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.200 337019270594 030010200003150

661 NHM ಹೆ ಸ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಹಣ್ಮಂತಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 270/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.200 714669512230 31707603892

662 NHM ಹೆ ಸ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸಪಪ ಶಿರೋಶೆೈಲ ರೆ ಡಿನಿವರ ಜಾಲ್ಲಬೆೋರ ಮುಧ ೋಳ
210/1+2+3+

4+5+6/ಅ1
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.200 373062919386 11127308056

663 NHM    ಹ ,   ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ಶಿದಾರಮಪಪ ಸದದಪಪ ಕ್ಲಮಡ್ಡ ಅಂತ್ಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 140/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 0.128 428582916008 520101209579648

664 NHM    ಹ ,   ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ಹಣ್ಮಂತ ಸಂಗಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಮುದಾದಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 87/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 0.064 310305392597 29010200002140

665 NHM    ಹ ,   ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ಪರಕಾಶ ಸದಾಶಿವ ಗುರವ ನಂದಗ್ಾಂವ ಮುಧ ೋಳ 185/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 0.128 789232028546 11127259608

666 NHM ಗೋರು ಅಭವೃದಿದ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ಅರವಿಂದ ರಾಚಪಪ ಕ್ಣ್ಬ ರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 18/1. ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 0.120 355019023653 566512324

667 NHM ಗೋರು ಅಭವೃದಿದ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ. ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವಲ್ಲೋಲಾ ಅಶೆ ೋಕ್ ಕಿವಡ್ಡ ನಿಂಗ್ಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 27/3. ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.60 0.072 290698681362 62106000090

668 NHM  ದಾರಕ್ಷ್  ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ನಿವಯಹಣೆ ಸುನಂದಾ ಸತಯಪಪ  ಬಾಡಗಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.20 0.102 251376356148 5282500100876301

669 NHM  ದಾರಕ್ಷ್  ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ನಿವಯಹಣೆ ಸತಯಪಪ ಬಾಲಪಪ ಬಾಡಗಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.00 0.085 587616977120 5282500101020701

670 NHM  ದಾರಕ್ಷ್  ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ನಿವಯಹಣೆ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ನಿಂಗಪಪ ದುಡ್ಾಯಳ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 135/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.00 0.085 820529308568 30169283890

671 NHM  ದಾರಕ್ಷ್  ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ನಿವಯಹಣೆ ವಿಠಠಲ ಸತಯಪಪ ಸಂಗಣ್ಣವರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 68/2, 68/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.80 0.048 375223791676 30435691239

672 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋ  ವಷಯದ   ನಿವಯಹಣೆ ಮುದಕ್ಪಪ ಹೆ ಳೆಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಮಾಚಕ್ನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 83/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.057 482017514838 17134595489

673 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋ  ವಷಯದ   ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ನಾವಿಾ ಮಾಚಕ್ನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ
24/1, 25/1, 

26/1
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 0.048 841516282964 17134590504

674 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋ  ವಷಯದ   ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಮಲಿಪಪ ಹೆ ಂಗಲ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 0.023 304808529060 17135522146

675 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋ  ವಷಯದ   ನಿವಯಹಣೆ ವಿಠಠಲ ಯಮನವವ ಹರಿಜನ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 290/3,290/4 ಎಸ್ ಸ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.30 0.017 709264515760 89016797223

676 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋ  ವಷಯದ   ನಿವಯಹಣೆ ಸತಯವವ ಸತಯಪಪ ಬ್ಬಸನಾಳ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.057 332489857488 028010200001556

677 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲನೆೋ  ವಷಯದ   ನಿವಯಹಣೆ ಸಾವಿತಿರ ಮುತಿಪಪ ಕ್ಡ್ಡಿಗುಡಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 423/3, 423/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 0.023 987485653214 805675061



678 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಹಯಣೆ ಪರಶುರಾಮ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ನಾಯಕ ಚಿತರಭಾನುಕೆ ೋಟೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 54/2, 54/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 1.20 0.068 450860165418 7.84101E+11

679 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಹಯಣೆ ಹಯತಸಾಬ ಅಮಿೋನಸಾಬ ಕ್ರನಾಚಿ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 135/13ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 0.80 0.045 917725284543 89080452768

680 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಹಯಣೆ ಹಣ್ಮಂತ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಹುಣ್ಶಿೋಕ್ಟಿಿ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 94/1+2/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 0.80 0.045 510496027187 896910110000092

681 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಹಯಣೆ ತಿಪಪಣ್ಣ ಯಲಿಪಪ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 95/3, 96/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 2.00 0.114 510496027187 896910110001282

682 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಹಯಣೆ ರವಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಯಾದವಾಡ ಜಾಲ್ಲಕ್ಟಿಿ ಬ್ಬ. ಕೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 16 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 0.80 0.045 618108914471 896910110000913

683 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಹಯಣೆ ಅಲಾಿಸಾಬ ಮಮಮದಸಾಬ ಯಾದವಾಡ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 72/2ಅಪ್ಪ1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 1.20 0.068 594026353876 89030399110

684 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಹಯಣೆ ಬಾಗಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 63/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 0.80 0.045 992856815569 029100100000662

685 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಹಯಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಸತಯಪಪ ಜೈನಾಪೂರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 97/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 1.40 0.080 684928867349 861896978

686 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಹಯಣೆ ರುಕ್ಮವವ  ಬಾಲಪಪ ನೆೋಗಿಿಹಾಳ ನಾಗಣಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 1.20 0.068 216978528803 17138561716

687 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಹಯಣೆ ಸಂಗಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಜೈನಾಪೂರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 97/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 1.40 0.080 814241094122 861896978

688 NHM ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಹಯಣೆ ಮಲಿಪಪ ವಿಠಠಪಪ ಮದರಖಂಡ್ಡ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 113/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 0.80 0.045 430980755865 17120051421

689 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಪ ರಾಮಪಪ ದಡ್ಡಿನಿವರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 273/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.40 0.041 705397208903 026100100006766

690 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಷಣ್ುಮಕ್ ಕ್ಲಿಪಪ ಚಾಂಬಾರ @ಮಲವಾಡ್ಡ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 271/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.50 0.051 712723864276 17133040222

691 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ವಿಠಠಲ ,ಮಲಿಪಪ ಡೆ ೋರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 139/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.30 0.031 445821886100 08742200003906

692 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಅಜುಯನ ಬಸಪಪ ರಾಮದುಗಯ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 124/1ಬ/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 1.00 0.102 604466240612 2796101008008

693 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಸಂತಪಪ ದುಂಡಪಪ ,ಮಲಾವಡಡ್ಡ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 132/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.80 0.082 218549183091 2796101005181

694 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಪ ರಾಮಪಪ ದಡ್ಡಿನಿವರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 273/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.40 0.041 705397208903 026100100006766

695 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ರಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ದಳವಾಯಿ ಬದ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 32/3ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.60 0.061 386822548514 17134545154

696 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ರ್ಂಕ್ಪಪ ಸತಯಪಪ ಹುದಾದರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 117 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 1.00 0.102 616113472380 20181111840

697 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಹೆ ಳಬಸಪಪ ತಿಮಮಪಪ ದಂಡ್ಡನ ಚಿತರಭಾನುಕೆ ೋಟೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 44/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 1.00 0.102 697845631233 520101052178370

698 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ವಿಠಠಲ ರಾಮಚಂದರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ನಾಗಣಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.40 0.041 532534541240 17138527946

699 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಮುತಿಪಪ ಗಂಗಪಪ ತೆೋಲ್ಲ ವಜಿರಮಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 54/11, 54/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.60 0.061 915381478848 17138040170

700 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಸುರೆೋಶ ಭೋಮಪಪ ಗ ಡಚಿ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧ ೋಳ 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.35 0.036 939148469269 17137044788

701 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಈಶವರಪಪ ಮಲಿಪಪ ಹಳಿಂಗಳಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ
295/4, 

299/3, 296/7
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.60 0.061 394493997064 08372200019605

702 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಶಿರೋಕಾಂತ  ಅಯಯಪಪ ಹುನ ಿರ ಅಕಿಕಮರಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 67/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.40 0.041 402246658451 305301000002393

703 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಆನಂದ ಶಿದಿಿಂಗಪಪ ಹುಲಾಯಳ ಅಕಿಕಮರಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 120/6ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.40 0.041 222825503733 305301000001038

704 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಕಾಡಪಪ ಈರಪಪ ಸಂಗಣ್ಣವರ ಮುಧ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.40 0.041 499289318694 17137016502

705 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಬಸಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಾಸರಡ್ಡಿ ಮೆಟಗುಡಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 152/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.80 0.082 729964324911 34724957090

706 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಹೆ ಳಬಸಪಪ ಗಂಗಪಪ ತೆೋಲ್ಲ ವಜಿರಮಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 54/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.20 0.020 547932398057 17138036152

707 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಮುಪಪಯಯ ವಿೋರಭದರಯಯ ಮಠಪತಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 289/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.60 0.061 979359753506 08372200054756

708 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಗುರಪಪ ಬಸಪಪ ಗಣಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 1.00 0.102 433542780395 025010200015816

709 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಹಣ್ಮಂತ ರಾಚಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 356/2ಬ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.40 0.041 961055086237 11127299459

710 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಸದದಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಸ ನಿದ ಮಾಚಕ್ನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 1.00 0.102 689745632145 17134559406

711 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಹಣ್ಮಂತ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಅಂಬ್ಬ ಚನಾಿಳ ಮುಧ ೋಳ 127/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ  TC1 0.40 0.041 4309807455865 3285051050

712 NHM
ಬಾಳೆ  ಮದಲ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆಯ   
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ (TC)

ಮಂಜುಳಾ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ನಾಯಕ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 91/11, 91/10 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ  TC1 0.40 0.048 725348211517 6563571719

713 NHM
ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ 
 ನಿವಯಹಣೆ

ಹಣ್ಮಂತ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಅಂಬ್ಬ ಚನಾಿಳ ಮುಧ ೋಳ 127/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆಕ್ಂದು1 0.40 0.026 4309807455865 3285051050

714 NHM
ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ 
 ನಿವಯಹಣೆ

ಪಾಂಡಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮವವ ಮಾದರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ
288/3ಬ/1,28

9/3ಬ/5
ಎಸ್ ಸ ಬಾಳೆಕ್ಂದು1 0.50 0.033 2535014760215 17134560273

715 NHM
ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ 
 ನಿವಯಹಣೆ

ಪರಮಾನಂದ ಯಲಿಪಪ ಮೆೋಗ್ಾಡ್ಡ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 12/18,12/19 ಎಸ್ ಸ ಬಾಳೆಕ್ಂದು1 0.60 0.039 220813345013 113701010011998

716 NHM
ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ 
 ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿವಮ ತಿಯ ಪಾಂಡಪಪ ಪುಲಾರಿ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 123/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆಕ್ಂದು1 0.60 0.039 392763473817 0784101006672

717 NHM
ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ 
 ನಿವಯಹಣೆ

ಹೆಬಾಿಳಪಪ ವಿಠಠಲ ತಳವಾರ @ ಗಸಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 154/1+2ಬ ಪ.ಪಂ. ಬಾಳೆಕ್ಂದು1 0.60 0.039

718 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಹಣ್ಮಂತ ಬೆನಿಪಪ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
442/1,442/2,

442/3
ಎಸ್ ಟಿ ದಾಳಿಂಬೆ 3.11 1.000 284538279324 566501311

719 NHM ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಹಣ್ಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾಂಗ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 90/1 ಎಸ್ ಸ ದಾಳಿಂಬೆ 2 #BEZUG! 595749534354 0271001200008682

720 NHM
ಕ್ೃಷಿ 
ಹೆ ಂಡ

ಪದದವವ ರಾಮಪಪ ಕೆ ೋಲ ರ ಬರಗಿ ಮುಧ ೋಳ 136/1+2/ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ _ 0.750 285851030994 11127252829

721 NHM
ಕ್ೃಷಿ 
ಹೆ ಂಡ

ರಾಚಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ಕ್ಣ್ಬ ರ ಮಿಜಿಯ ಮುಧ ೋಳ 42/1ಡ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ _ 0.750 345255601376 5992500100107301

722 NHM
ಕ್ೃಷಿ 
ಹೆ ಂಡ

ಗ್ೌರವವ ಭೋಮಪಪ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 218/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ _ 0.750 514849261330 17137035648

723 NHM
ಕ್ೃಷಿ 
ಹೆ ಂಡ

ಹಣ್ಮಂತ ಭೋಮಪಪ ತಳವಾರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ
44/6, 44/4, 

44/5
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ _ 0.750 250438777086 6125744729



724 NHM

 ಹಕಿಕ ನಿರೆ ೋ
ಧಕ್
 ಬಲ

ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ ಸತಯಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 42/12 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 0.200 317797833224 54058588312

725 NHM

 ಹಕಿಕ ನಿರೆ ೋ
ಧಕ್
 ಬಲ

ಸುನಂದಾ ಕ್ಲಿಪಪ ತುಳಸಗೋರಿ ವಚಯಗಲ್ ಲ ೋಕಾಪೂರ 14/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.250 675894150036 846610110023892

726 NHM

 ಹಕಿಕ ನಿರೆ ೋ
ಧಕ್
 ಬಲ

ಅಶಿವನಿ  ಯಲಿಪಪ ಮುನೆ ಿಳಿಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 0.150 559221414157 30637579557

727 NHM

 ಹಕಿಕ ನಿರೆ ೋ
ಧಕ್
 ಬಲ

ಸುನಂದಾ ಸತಯಪಪ  ಬಾಡಗಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 0.200 789232028546 11127259608

728 NHM

 ಹಕಿಕ ನಿರೆ ೋ
ಧಕ್
 ಬಲ

ಸತಯಪಪ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಮಿಜಿಯ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 0.150 936565927316 08372200057222

729 NHM

 ಹಕಿಕ ನಿರೆ ೋ
ಧಕ್
 ಬಲ

ಗ ೋವಿಂದಪಪ ನಿಂಗಪಪ ದುಡ್ಾಯಳ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 14/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 0.200 648238558448 31773738415

730 NHM

 ಹಕಿಕ ನಿರೆ ೋ
ಧಕ್
 ಬಲ

ಸತಯಪಪ ಬಾಲಪಪ ಬಾಡಗಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 0.200 985877513249 36294630678

731 NHM

 ಹಕಿಕ ನಿರೆ ೋ
ಧಕ್
 ಬಲ

ಮಲಿಪಪ ರಾಯಗ್ೌಡ  ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 584/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 0.150 260586115676 08732200003681

732 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ರಾಮಪಪ ಸತಯವವ ಗಸಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 89/2 ಎಸ್ ಸ ತರಕಾರಿ 1.00 0.160 450331816883 376202010103916

733 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ಸಂತಪಪ ದುಂಡಪಪ ಮಲಾವಡ್ಡ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
132/4ಅ,124/

1ಬ/3
ಎಸ್ ಸ ತರಕಾರಿ 1.00 0.160 218549183091 2796101005181

734 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ಸಂತೆ ೋಷ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಬಟಕ್ುಕಿಯ ರ ಗಿ ಮುಧ ೋಳ 84/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.118 574296325364 2782500100118801

735 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ಮಹಾಂತೆೋಶ ತಮಮಣ್ಣ ಇಟಿನಿವರ ಮೆಟಗುಡಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 175/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.80 0.128 527981260530 30963137573

736 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ತಮಮಣ್ಣಪಪ ಮಲಿಪಪ ಬ್ಬಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧ ೋಳ 191/1/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.128 6480200748223 08372200135549

737 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ರವಿಚಂದರ ಹಣ್ಮಂತಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ರಂಜಣ್ಗಿ ಮುಧ ೋಳ 21/2ಡ ಸಾಮಾನಯ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 0.160 943541126246 897910110000500

738 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

 ಅಮೋಲ ಸದಾಶಿವ ಶಿಂಧ ಮಾಚಕ್ನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 44/5 ಸಾಮಾನಯ ಡೆ ಣ್ಣಮೆಣ್ಸು 1.00 0.160 811103520885 10703433125

739 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ಹಣ್ಮಂತಗ್ೌಡ ಶಿವಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 66/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.128 972628237555 54058252938

740 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ನಾರಾಯಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆ ಪಪದ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 65/58 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.90 0.144 552807806277 520101052174901

741 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಅಮಮಲಝರಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 133/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.128 441399587561 89004852860

742 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ಸುರೆೋಶ  ಈರಪಪ ಉತ ಿರ ಮುಧ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 429/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.20 0.192 512970630124 1933502720

743 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ಶೆ ೋಭಾ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಮೆಟಗುಡಿ ಜಾಲ್ಲಬೆೋರ ಮುಧ ೋಳ 208/6 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.080 288805755651 08372200165229

744 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ಸಹದೋವ ಕ್ಲ ಿಳೆಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 291/12 ಎಸ್ ಸ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.20 0.032 365367075902 89059962254

745 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹಣ್ಮಪಪ ಶಿರಬ ರ ರ ಗಿ ಮುಧ ೋಳ 152/5+6/ಅ/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.25 0.040 648122926792 31625994220

746 NHM
ಪಾಿಸಿಕ್
 ಹೆ ದಿಕೆ

ಸಹದೋವ ಕ್ಲ ಿಳೆಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 291/12 ಎಸ್ ಸ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.80 0.032 365367075902 89059962254

747 NHM ಅರಿಷಿಣ್ ಕ್ುದಿಸುವ ಯಂತರ ಸದಾಶಿವ ಗಂಗಪಪ ಭಜಂತಿರ ಅಕಿಕಮರಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 75/3 ಎಸ್ ಸ ಅರಿಷಿಣ್ - 1.084 529996558370 89118489009

748 NHM ಅರಿಷಿಣ್ ಕ್ುದಿಸುವ ಯಂತರ ಸದಾಶಿವ ಚಂದರಪಪ ಶಿದಾದಪೂರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 197/2 ಎಸ್ ಸ ಅರಿಷಿಣ್ - 2.040 784474969887 54058588312

749 NHM ಅರಿಷಿಣ್ ಕ್ುದಿಸುವ ಯಂತರ ಶಿಡೆಿಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಾಂಗ @ ತಳಗೋರಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 7/15. ಎಸ್ ಸ ಅರಿಷಿಣ್ - 1.084 911598947340 89043612297

750 NHM ಅರಿಷಿಣ್ ಕ್ುದಿಸುವ ಯಂತರ ಭರಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾಂಗ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 67/3,68/5 ಎಸ್ ಸ ಅರಿಷಿಣ್ - 2.040 541886480770 846610110012609

751 NHM ಅರಿಷಿಣ್ ಕ್ುದಿಸುವ ಯಂತರ ಬಸಪಪ ಶಿಡೆಿಪಪ ಮಾಂಗ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 7/12. ಎಸ್ ಸ ಅರಿಷಿಣ್ - 1.084 988461788502 11127316476

752 NHM ಅರಿಷಿಣ್ ಕ್ುದಿಸುವ ಯಂತರ ಬಂಗ್ಾರೆವವ ಕಾಶಪಪ ಗಸಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 93/1 ಎಸ್ ಸ ಅರಿಷಿಣ್ - 1.840 576621243729 6671433732

753 NHM ಅರಿಷಿಣ್ ಕ್ುದಿಸುವ ಯಂತರ ರುಕ್ಮವವ ಪರಮಪಪ ಮಾದರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ
95/1+2/5/3,9

5/1+2/6/8
ಎಸ್ ಸ ಅರಿಷಿಣ್ 1.080 332353485756 89119625860

754 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 140/1,140/5 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 577955164263 31150100004162

755 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಪ ಡೆ ಂಬರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ
185/8,451/8

ಬ
ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 899080636232 31990871752

756 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸಪಪ ರಂಗಪಪ ಆಡ್ಡನವರ @ ಅರೆನಾಡ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 10/2. ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 588751595337 89037203984

757 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿವಪಪ  ಬಸಪಪ ಮದಾದನಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 221/1+2 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ _ 0.872 835914002608 17120048260

758 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಭೋಮಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ನಾಯಕರ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 43/5,  1/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 945434871749 89113216490

759 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಫಕಿೋರಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬ ದಿಹಾಳ
ಮಲಾಿಪೂರ 
ಪ್ಪ. ಎಲ್

ಮುಧ ೋಳ 29/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 4229417496797 17134013219

760 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಸುರೆೋಶ ಮಹಾದೋವ ಘಟಿಟಿಿ ಮುಧ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 352/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 771422519705 376202010009789

761 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸಪಪ ಮಲಿಪಪ ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 66/1, 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 785900483223 30995553459

762 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಆನಂದ ರಾಮಪಪ ಮಂಟ ರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 240/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.831 312007142454 520101209661001

763 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಚಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಕ್ಲ ಿೋಳಿಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 50/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 820594917825 17137017379

764 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಯಲಿಪಪಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಜಾಡರ ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 47 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 9762672369547 17138539611

765 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಮಪಪ ಸಣ್ಣಸದದಪಪ ಜೈನರ ಜಾಡರ ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 4/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 828234790516 34634618254

766 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸತಯಪಪ ಕ್ುಲಗ ೋಡ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ಬ್ಬ. ಕೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 73/8 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 967264558622 17133534120

767 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಚಿದಾನಂದ ರಾಮಪಪ ವಾಸನದ ಜಾಲ್ಲಕ್ಟಿಿ ಬ್ಬ. ಕೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 420730526763 7.84101E+11

768 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜ ರಂಗಪಪ ಗದಿಗನಿವರ ಬಾಯಡರ ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 417368867924 36506160522

769 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆ ಪಪದ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 65/58 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 552807806277 5201010582174901

770 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಚ್ಚೋತನಗ್ೌಡ ಯಲಿಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಜಾಡರ ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 10/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 1437 172600101004676

771 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಹಣ್ಮಂತಗ್ೌಡ ಬಸವಂತ  ಬ್ಬ. ಪಾಟಿೋಲ ವಚಯಗಲ್ ಲ ೋಕಾಪೂರ 10/1,903 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 317797833224 54058588312

772 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಹಣ್ಮಪಪ ಸಂಗ್ಾಡೆಪಪ ಗಡಿದ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ
55/3. 54/3, 

55/5, 55/6, 

54/6ಅ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.535 672111373868 89043612297

773 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ವಸಂತ ವಿಠಠಲ ಶೆೋಗುಣ್ಶಿ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧ ೋಳ 31/2,31/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 674247555894 846610110012609

774 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಅಶೆ ೋಕ್ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಒಂಟಗ ೋಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 26/3/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 434514024798 11127316476

775 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶಾಂತವವ ಮಲಿಪಪ ಮಾಂಗ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 257/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 838182967924 6671433732

776 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ನಿಂಗಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಜಗದಾಳ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ
267/2/2ಬ,26

7/3ಬ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 444229457049 11127253550

777 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಅಪಪಶಿ ದುಂಡಪಪ ತಿಮಸಾನಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 36/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 588751595337 520101209586377

778 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕಾಡಪಪ ಕಾಡಪಪ ಜಗದಾಳ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ
319/3,268/2

ಬ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 370295721299 31726139461



779 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಲದಿದ ನಾಗರಾಳ ಮುಧ ೋಳ 62/2ಅ,85/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 653779321159 8.46611E+14

780 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಕ್ುಶಪಪ ಅವವಪಪ ಮಳಲ್ಲ ರಂಜಣ್ಗಿ ಮುಧ ೋಳ 5/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 226987563623 08372200101152

781 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಅರವಿಂದ ಬಸಪಪ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 438/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 648238558448 31773738414

782 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಬಾಗವವ ಯಲಿಪಪ ಮುರನಾಳ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 404/1+2ಅ/7 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 985877513249 36294630687

783 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಬಾಲನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 125/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 456964811273 17134543485

784 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಮಪಪ ಚನಿಪಪ ಮಾಳಿ @ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 159/4,162/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 307502396739 89042714878

785 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಾಳಿ @ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ
203/1,203/2

ಬ,203/3
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 3101364481041 31006742221

786 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಸದಾಶಿವ ಮಲಿಪಪ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 2/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 737929910785 32719911228

787 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಈರಪಪ ಬಸಪಪ ಮೆಟಗುಡಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 297/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 481237039981 31010283225

788 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಯಲಿವವ ಹಣ್ಮಂತಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಮುಧ ೋಳ 140/6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 998003571873 89111565851

789 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಸಗರೆವವ ಹಣ್ಮಂತಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಮುಧ ೋಳ 172/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 737099317528 0784101026604

790 NHM ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಯಲಿಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಜಾಡರ ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 11.Apr ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ _ 0.875 729895170461 078411900026

791 NHM
ಪಾಯಕ
 ಹೌಸ್

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಹಣ್ಮಂತ ಬ್ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಒಂಟಗ ೋಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 39 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ (ದಾಳಿಂಬೆ) _ 2.00 398507749360 897910110000333

792 NHM
ಪಾಯಕ
 ಹೌಸ್

ಸುರೆೋಶ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಶಿಂಧ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 181/1, 181/6 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ (ದಾಳಿಂಬೆ) _ 2.00 293823762047 0784101024188

793 NHM
ಪಾಯಕ
 ಹೌಸ್

ಅಪಪಣ್ಗ್ೌಡ ಲಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 63/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ (ದಾಳಿಂಬೆ) _ 2.00 590847884004 07841011316

794 NHM
ಪಾಯಕ
 ಹೌಸ್

ಹಯಾತಸಾಬ ಲಾಲಸಾಬ ಮದರಖಾನ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 65/113 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ (ದಾಳಿಂಬೆ) _ 2.00 835255115932 89010355643

795 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಪಾಂಡಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಕ್ಮಕೆೋರಿ ದಾದನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 25/1,25/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.018 307435734838 17134013559

796 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ರ್ಂಕ್ಪಪ ಪಾಮಡಪಪ ಕ್ಮಕೆೋರಿ ದಾದನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 15/1,26 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.018 943934980963 35123631483

797 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಗಿರಿೋಶ ಪಾಂಡಪಪ ಕ್ಮಕೆೋರಿ ದಾದನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 15/1,16/2,26 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.018 307676807645 17134016968

798 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಮಲಿಪಪ ಸಗರೆಪಪ ಪೂೋಲ್ಲೋಸ ದಾದನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 4.00 0.048 77548109558 896910110002749

799 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ರ್ಂಕ್ಪಪ ಮಲಿಪಪ ಬಳ ಲದ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ
91/4+5,92/4

+5,93/4+5
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 3.00 0.025 261637489777 101900101011241

800 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಬಸಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಹಾಲಪಪಗ ೋಳ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.007 987433336213 17137061511

801 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ತಮಮಣ್ಣ ಮಲಿಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧ ೋಳ 4/2,28/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3.00 0.0180 648020078223 376202010007047

802 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಮಾನಿಂಗಪಪ ಲಕ್ಕಪಪ ಮಾಳಿ ಬುದಿಿ ಪ್ಪ ಎಂ ಮುಧ ೋಳ 128/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3.00 0.0132 333328518705 08372200116859

803 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಭೋಮಪಪ  ನಾಗಪಪ ಉತ ಿರ ಕೆೋಸರಗ ಪಪ ಮುಧ ೋಳ 16/2,16/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.10 0.029 782178639866 4692500101412201

804 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿವಾನಂದ ರಾಮಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 347/1,356/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 3.60 0.005 589073854432 32212787330

805 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಅಬ್ ಬುಸಾಹೆೋಬ ಮದರಸಾಬ ನಾಗರಾಚಿ ಮುಧ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 252/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.007 510589173454 20338071388

806 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ದುಂಡಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 119/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 3.00 0.023 500417300166 11127254521

807 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಹಣ್ಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಬಳ ಲದ ಬುದಿಿ ಪ್ಪ ಎಂ ಮುಧ ೋಳ 128/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 3.00 0.019 222227254552 08372200116863

808 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಸುಭಾಸ ಮಲಿಪಪ ಬಳ ಲದ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ
93/4+5,91/4

+5,9/4+5
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.036 533990642366 101900101011242

809 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ದುಂಡಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬ್ಬರಡ್ಡ ಢವಳೆೋಶವರ ಮುಧ ೋಳ 253/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.004 816767615165 64122335002

810 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಪರಕಾಶ ಈರಪಪ ಗಂಗನಿವರ ಇಂಗಳಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 156 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.025 715609036926 50100230565570

811 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ದಯಾನಂದ ರ್ಮಕ್ಪಪ ಹುಲಗನಿವರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 4.00 0.018 454957906746 148301011000039

812 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಬೆೈಲಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಹುಲಗನಿವರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 61/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.029 87217496640 148301011000039

813 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಹಲಿಪಪ ದುಂಡಪಪ ಬನಿಿಕೆ ಪಪ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 167/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 4.00 0.008 788318041846 029010200003156

814 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಲ ೋಕ್ನಗ್ೌಡ ಹಣ್ಮಪಪ ಪೂೋಲ್ಲೋಸ ದಾದನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 16/01. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 0.007 364313961032 17134023410

815 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಕ್ೃಷಣಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಮಾಸರಡ್ಡಿ ದಾದನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 12/1. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.00 0.010 260315171807 17134018911

816 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಹಣ್ಮಪಪ ಸತಯಪಪ ಹುದಾದರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 28,29/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.048 449369235713 17135517001

817 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಸತಯಪಪ ಬಸಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 163/2,163/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.007 360228009386 20361654942

818 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ 
ನಿವಯಹಣೆ

ರಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 163/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.048 682482638517 0784101025365

819 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಹಣ್ಮಂತ ರಂಗಪಪ ಮಳಲ್ಲ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 140/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.012 842783878086 17135539568

820 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಬಸಪಪ ದುಂಡಪಪ ಬನಿಿಕೆ ಪಪ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 167/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.012 293020219866 029010200003155

821 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಗುರುಪಾದಪಪ ದುಂಡಪಪ ಬನಿಿಕೆ ಪಪ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 167/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 4.00 0.009 709261128410 01170072585

822 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ರಂಗಪಪ ಬ್ಬೋರಪಪ ಮಳಲ್ಲ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 27/7ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 4.00 0.009 840394829689 17135515004

823 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಹಣ್ಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಮಾಳೆೋದ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 75/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.010 690608082398 36754758335

824 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಹಣ್ಮಂತ ಮಲಿರ್ಪಪ ಗ ೋರಬಾಳ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 8/1,8/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 4.00 0.004 468630548908 11127333139

825 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಮುದಕ್ಪಪ ಅಪಪಣ್ಣ  ತುಬಾಕಿ ದಾದನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ
18/2ಬ/1,18/2

/2,87/1ಬ
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.00 0.009 816322087757 31659937657

826 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಹೆ ಳಬಸಪಪ ಮುದಕ್ಪಪ ತಳವಾರ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ
34/4,214/4,2

14/5
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3.00 0.046 9874562147856 17135526876

827 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ರ್ಂಕ್ಪಪ ಬ್ಬೋಮಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ
7/2/1,7/2/2,6

8/1ಬ
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 4.00 0.026 816802207999 148301131000024

828 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಮಲಿಕಾಜುಯನ ಸಂಗಪಪ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಆಲಗುಂಡ್ಡ ಬ್ಬ ಕೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 223 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 4.00 0.011 634545494002 31011930433

829 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಮಹೆೋಶ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ಕೆ ಡ್ಡ ಲ ೋಕಾಪೂರ
66/2,67/2,78

/1/6ಕ್
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3.00 0.046 354805324264 6235735847



830 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ರಾಮನಗ್ೌಡ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ಕೆ ಡ್ಡ ಲ ೋಕಾಪೂರ
33/1,65/1/4ಬ

,28/4
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3.00 0.012 200653383027 030010200003668

831 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ರವಿೋಂದರ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ಕೆ ಡ್ಡ ಲ ೋಕಾಪೂರ
65/3,34/4,65

/1/5,35/1/4ಬ
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.036 439769768235 030100100000002

832 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಬಾಲನಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ಕೆ ಡ್ಡ ಲ ೋಕಾಪೂರ
39/1,38/1,49

/2,37/1,37/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.048 213021619165 030010200001827

833 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿವನಗ್ೌಡ ಬಾಲನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ ಕೆ ಡ್ಡ ಲ ೋಕಾಪೂರ
25/5,41/3,43

/3,24/4
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.042 474689892144 030010200002316

834 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಆನಂದ ಶಿವಪಪ ಚೌಗಲ ಮದಭಾವಿ ಮುಧ ೋಳ 108/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 0.036 354965740931 89067246094

835 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಆನಂದ ಬಸಲ್ಲಂಗಪಪ ಕ್ಲ ಿಳಿಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 305/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.028 540035172707 305301000001445

836 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಶಂಕ್ರ ಗಂಗಪಪ ಸಸಾಲಟಿಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 106/1ಕ್/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 3.00 0.007 926036081295 17136528250

837 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಶೆೈಲ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಿೋಲಜಗಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 89/5,90/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.011 474332216367 17137075705

838 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಲಲ್ಲತ್ಾ ಶಾಶಪಪ ಹ ಲಗೋರಿ ಬುದಿಿ ಪ್ಪ ಎಂ ಮುಧ ೋಳ
123/1+2ಅ/2

ಅ/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.010 645647886438 08372240000723

839 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಪರಸಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ಗ್ಾಣಿೋಗೋರ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.018 923327341680 0874220003614

840 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಹಣ್ಮಂತ ದುಂಡಪಪ ಗ್ಾಣಿೋಗೋರ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 120 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.010 899052025630 11127254532

841 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ನಾಗಪಪ ದುಂಡಪಪ ಪಟಿಣ್ಶೆಟಿಿ ಢವಳೆೋಶವರ ಮುಧ ೋಳ 267/2,268/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 3.00 0.024 953137320694 150101011000079

842 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಮಹಾದೋವ ಯಮನಪಪ ಯರಗಟಿಿ ಢವಳೆೋಶವರ ಮುಧ ೋಳ 252/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.017 280288493061 31822908235

843 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ಮಹಾದೋವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹವಾಲಾದರ ಢವಳೆೋಶವರ ಮುಧ ೋಳ
249/2ಬ/1+2/

2
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.00 0.0360 698977136552 150101011000729

844 NHM
ಸಮಗರ ಕಿೋಟ 
ಮತುಿ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ

ರಾಮಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹವಾಲಾದರ ಢವಳೆೋಶವರ ಮುಧ ೋಳ 249/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.60 0.0096 454694726409 150101011000720

845 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಭೋಮಪಪ ಅ ಮಿೋಶಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 -

846 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಸಹದೋವ ನಾ ಮಿೋಶಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

847 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಕ್ಲಿಪಪ ಗ ಕ್ುರಾಡೆ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

848 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಸುಭಾಸ ಮು ಪೂೋಳ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

849 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಪರಕಾಶ ಮ ಪೂೋಳ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

850 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಮಳೆೋಪಪ ಬಾಲಪಪ ಹರಿಜನ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

851 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಯಮನಪಪ ಲಕ್ಕಪಪ ಮಾದರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

852 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ದುಗಯಪಪ ಮಾರುತಿ ಮಾದರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

853 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಮಹಾಂತೆೋಶ ಹಣ್ಮಪಪ ಮಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

854 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಮಹಾದೋವ ಹಣ್ಮಪಪ ಮಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

855 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಕಾಶವವ ರುಕ್ಮವವ ಮಾದರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

856 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಕ್ಲಿಪಪ ಗಂಗಪಪ ಹರಿಜನ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

857 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ವಿಠಠಲ ಭೋಮಪಪ ಮಾದರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

858 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಭರಮಪಪ ಸದದಪಪ ಮಾದರ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -

859 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಮಂಜುನಾಥ ಸುರೆೋಶ ಸಣ್ಣಕಿಕ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ - ಎಸ್ ಸ - - 0.020 - -



860 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಸದಯಯ ಪರಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

861 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ರವಿ ಸದದಪಪ ಮುರನಾಳ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

862 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಕ್ಲಿಪಪ ಧನಪಾಲ ಕ್ುರಾಡೆ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

863 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಪರಪಪ ಮಲಕ್ಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

864 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಶಿರೋಧರ ಮಲಿಪಪ ಮಂಟ ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

865 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಶಂಕ್ರ ಬಳಗ್ಾನ ರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

866 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಸ ೋಮಪಪ ಮಲಿಪಪ ಪ್ಪಚ್ಚೋಲ್ಲ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

867 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಸೈದುಸಾಬ ಹು ನದಾಫ ರ ಗಿ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

868 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಗ ೋಪಾಲ ರು ಮಾದರ ರ ಗಿ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

869 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗ ಭ ಮದರಖಂಡ್ಡ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

870 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಸದಯಯ ಪರಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

871 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಶಿರೋಧರ ಮಲಿಪಪ ಮಂಟ ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

872 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಕಾಡಪಪ ಪ ಮಂಟ ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

873 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ದ ಂಡ್ಡಬಾ ಗ ನಿಂಬಾಳಕ್ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

874 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಬಸಪಪ ಕಾ ನಬಾಬ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

875 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಸಚಿನ ಹ ಜಾಲ್ಲ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

876 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಚನಬಸಪಪಯಯ ವಿ ನಾವಲಗಿಮಠ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

877 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

878 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಮಲಿಪಪ ಸು  ಹಣ್ಜಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

879 NHM

ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡಯಲ್ಲಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಸವ ದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದ ರೆೈತರ ವಿವರ

ಗಂಗಯಯ ಗು ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ - - 0.020 - -

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1 RKVY RKVY ಶಿವಪಪ ಹೆ ನಿಪಪ ಜಕ್ನ ರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 415/1ಬ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 100000 17126542754

2 RKVY RKVY ಅಣಾಣಸಾಬ ಮಹಾಧೋವ ಶಿರಹಟಿಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 43/3ಪ್ಪ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 100000 402073662587 89024439675

3 RKVY RKVY ಸದದಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 457/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 100000 494974103837 20172700154

4 RKVY RKVY ಮಹಾದೋವ ಅಣ್ಣಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 44/3 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 100000 550678208385 89017626234

5 RKVY RKVY ರಮೆೋಶ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 328/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2.8 100000 768526405221 60147768762

6 RKVY RKVY ಸುರೆೋಶ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 349/1+2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 3.12 100000 503898892410 680103954674

7 RKVY RKVY ಪರಪಪ ಮುತಿಪಪ ಅಸಕ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 223/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 100000 523943061709 89020999299

8 RKVY RKVY ಸಹದೋವ ಹೆ ಳೆಪಪ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 223/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 100000 279898362991 651501002430

9 RKVY RKVY ಅಕ್ಕವವ ಭೋಮು ಹರಪಾಳೆ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 419/7 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 100000 962449549190 8212200060111

10 RKVY RKVY ಅರಿಹಂತ ಸಂಗಪಪ ಆಸಂಗಿ ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 71/1 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 100000 658963783623 897210110004393

11 RKVY RKVY ನಂದಕ್ುಮಾರ ಗ ೋವಿಂದ ಬಾಬರ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 18/8. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 90000 558172580532 20320500942

12 RKVY RKVY ಕ್ಸ ಿರಿ ಸದಾಶಿವ ಚಿಕ್ ಕರ ಜಮಖಂಡ್ಡ ಜಮಖಂಡ್ಡ
123/2/2+3ಬ/

2
ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.58 8750 531198151927 89024494332



13 RKVY ಮಿತ್ಾರ ಬೆ ಿೋವರ ಅಶೆ ೋಕ್ ಸದಾಶಿವ ಘ ೋಪಯಡೆ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 287/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.9 615771356724 1437104000064510

14 RKVY ಮಿತ್ಾರ ಬೆ ಿೋವರ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ನಿಂಗಪಪ ದ ಡ್ಾಯಳ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 14/1ಬ್ಬ, 135/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.9 820529308568 30169283890

15 RKVY ಮಿತ್ಾರ ಬೆ ಿೋವರ ಲಚೆಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಜಗದಾಳ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 83/1, 83/3 ಸಾಮಾನಯ  ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.9 499980170739 31854264654

16 RKVY ಮಿತ್ಾರ ಬೆ ಿೋವರ ಮಹಾದೋವಿ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.125 627871029584 34945464343

17 RKVY ಪಾವರ ಟಿಲಿರ ಬಸವವ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಚಿನಿವಾಲ ಉತ ಿರ ಮುಧ ೋಳ 102 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.85 702442078258 89039824592

18 RKVY ಪಾವರ ಟಿಲಿರ ಜೈಬುನಬ್ಬ ಗುಲಾಬಸಾಬ ಜಾತಗ್ಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ
156/1ಅ/3, 

156/2ಅ/3, 

186/2ಕ್/1

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 0.63 233716028646 89027074244

19 RKVY ಪಾವರ ಟಿಲಿರ ದೋವಕಿ ಧರೆಪಪ ಸದಾದಪೂರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 287/2 ಸಾಮಾನಯ  ಪಪಾಯ 1 0.63 537426826241 113701011001211

20 RKVY ಮಿತ್ಾರ ಬೆ ಿೋವರ ಗಂಗಪಪ ರಾ ಕ್ಣ್ಬ ರ ಸ ರಗ್ಾಂವ ಮುಧ ೋಳ 28/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.125 330173002567 897910110000551

21 RKVY ಮಿತ್ಾರ ಗರೋರ್ಪ ಬುಲಟ್ 200 ಲ್ಲೋ ಶಿರೋಮತಿ ಸತಯವವ ಭೋಮಪಪ ಸಂಗರಡ್ಡಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.85 375766494588 89085204629

22 RKVY ಪವರ ಟಿಲಿರ ಶಿರೋಮತಿ ಜ ಯೋತಿ ರಮೆೋಶ ಅಮಲಝರಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 19/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.85 940229003019 89100182360

23 RKVY ಪವರ ಟಿಲಿರ ಶಿರೋಮತಿ ಶೆ ೋಭಾ ಹಣ್ಮಂತ ಮೆಳಿಿೋಗೋರಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 12/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.125 415993622044 101900101012839

24 RKVY ಪವರ ಟಿಲಿರ ಶಿರೋಮತಿ ನಾಗವವ ಮಲಿಪಪ ದಳವಾಯಿ ಬುದಿಿ ಪ್ಪ ಎಂ ಮುಧ ೋಳ 203/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.850 572624684478 25100100012623

25 RKVY ಪವರ ಸೆಯರ
ಶಿರೋಮತಿ ಜಾನಕಿಬಾಯಿ ಬಾಪುಗ್ೌಡ 
ದಂಡನಿವರ

ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.100 537456826268 11127266150

26 RKVY ಪವರ ಸೆಯರ  ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ ಸದಾಶಿವ ಮ ಡಲಗಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 238/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.065 748882874039 17137046560

4 SMAM

1 SMAM SMAM ಸದಾದರ ಢ ಸುಭಾಸ ಒಂಟಗ ೋಡ್ಡ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 48/2ಬ/24 ಸಾಮಾನಯ 0.25984 789791494174 89108737247

2 SMAM SMAM ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ರಾಮಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 45/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.14200 791957629921 8905408711

3 SMAM SMAM ಸದದಪಪ ಭೋರಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 72/7 ಸಾಮಾನಯ 1.14200 644157158444 8532200023421

4 SMAM SMAM ಹಿತೆೋಶ ವಿಠಠಲಬಾಯಿ ಪಟೆೋಲ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ
500/2,500/4,

500/5
ಸಾಮಾನಯ 1.00000 436575928859 50100050523022

5 SMAM SMAM ಮಲಿಮಮ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಬೆಳವಲ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 73/1 ಸಾಮಾನಯ 1.25000 201038086364 520101237709641

6 SMAM SMAM ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹಳಬರ ಸೋತಿಮನಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 111/1 ಸಾಮಾನಯ 0.32000 748840993270 520101238945533

7 SMAM SMAM ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಸಪಪ ಕ್ುಂಚಗನ ರ ಸೋತಿಮನಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 75/3 ಸಾಮಾನಯ 0.25600 867020079348 17118538215

8 SMAM SMAM ಯಮನವವ ಯನನಪಪ ಕಾಳಗಿ ಸೋತಿಮನಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 26/9 ಸಾಮಾನಯ 0.10000 271875840833 89112240809

9 SMAM SMAM ಪಾಂಡು ಬಾಬು ಲಮಾಣಿ ಸೋತಿಮನಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 68/3 ಪ.ಜಾತಿ 0.08000 760074452631 89021536194

10 SMAM SMAM ಚಂದರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಟಗಿ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 898/1,898/2 ಸಾಮಾನಯ 0.08000 955683759504 08532200023421

11 SMAM SMAM ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್
ನಿಜಲ್ಲಂಗಪಪ 
ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ 
ಹೆ ಸಗ್ೌಡರ

ಚ್ಚ ಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 145/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.48 0.7 927012487141 17113538639

12 SMAM SMAM ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್
ಕ್ುಮಾರ ಶಂಕ್ರಪಪ 
ಹೆ ಸಮನಿ

ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ 334/9 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.34 0.65 800374676019 85950599587

13 SMAM SMAM ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್
ಸಣ್ಣಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಗ್ೌಡ 
ನಿೋಲಕ್ಂಟಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ

ಮುಷಿಿಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 93/1+2/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.10 0.08 718786085155 17115028648

14 SMAM SMAM ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್ ಲಚೆವವ ಶಿವಪಪ ರೆಡಿರ ಹಲಕ್ುಕಿಯ ಕೆರ ರ 131/2+3 ಇತರೆ
ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ,ನೆೋರ

ಳೆ
1.00 0.35 303870832704 11100100001882

15 SMAM SMAM ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್
ಬಾಬುಸಾಬ ಮೌಲಾಸಾಬ 
ಗುಳಾವರ

ಯಂಡ್ಡಗೋರಿ ಕೆರ ರ 71/3. ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 1.2675 538547985236 110301011003400

16 SMAM SMAM ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್ ಅಜಿೋತ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಯಂಡ್ಡಗೋರಿ ಕೆರ ರ 59/3 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 1.2675 680250439729 42111132000001

17 SMAM SMAM ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್
ಮಹಾದೋವದಪಪ 
ಹೆ ಸಗ್ೌಡರ

ಅಗಸಕೆ ಪಪ ಕೆರ ರ 38/2 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 3.60 0.56 240997490232 8162200026489

18 SMAM SMAM ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ್
ತುಳಸಪಪ ಭೋಮಪಪ 
ಕ್ುಂದರಗಿ

ಕೆೈನಕ್ಟಿಿ ಕೆರ ರ 54/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.75 0.08 940610864864 30324180254

19 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Rotavator)

ಶಿರೋ ದಾಯಮಣ್ಣ ರಂಗಪಪ ದಳವಾಯಿ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 20/1. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.44800 962195967167 30306166536

20 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Rotavator)

ಶಿರೋ ಸ ೋಮಪಪ ಚಂದರಪಪ ತಳವಾರ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 94/6 ಇತರೆ ಪೋರಲ 1 0.44800 344012231781 31381177111

21 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Rotavator)

ಶಿರೋಮತಿ ಪಡ್ಡಯವವ ಮುದಿಯಪಪ ಎರಡೆಮಿಮ ಸದಾದಪೂರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 37/6 ಇತರೆ ಚಿಕ್ುಕ 1 0.44800 315638890226 150001011000510

22 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Rotavator)

ಶಿರೋ ಸ ೋಮಪಪ ಭರಮಪಪ ಹಲಗಲ್ಲ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 247/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.35800 361075350072 17122019500

23 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Rotavator)

ಶಿರೋ ಮಹಾರುದರಪಪ ಬಸಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ಬ ದಿಹಾಳ SH ಬ್ಬೋಳಗಿ 83/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.35800 838330026574 17120523485

24 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Rotavator)

ಶಿರೋ ದಾಯಮಣ್ಣ ದುಂಡಪಪ ಕ್ಂಬಾರ ಬ್ಬಸನಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 63/4ಬ, 90/4 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯಾ 1 0.35800 323680794714 129301010002031

25 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Rotavator)

ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲ ಗದಿಗಪಪ ನಡಗಡ್ಡಿ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 106/1+2ಅ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.35800 522002242454 150001011000862

26 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Rotavator)

ಶಿರೋ ತಿರುಪತಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಚಲವಾದಿ ರೆ ಳಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 244/1ಬ/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.36161 925893475702 520101221282943

27 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Rotavator)

ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ತಿಮಮಣ್ಣ ಗ್ೌಡರ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 72/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.43000 746957201432 89081739057

28 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Tractor)

ಶಿರೋ ರುದರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಆಲಗುಂಡ್ಡ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ
299/1ಬ,299/

4ಬ
ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.30000 329228444030 89099841618

29 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(HTP Sprayer)

ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ಚಂದರಪಪ ಕೆ ೋವಳಿಿ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 91/1ಬ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.8000 492711469363 520101221288992

30 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Power weeder)

ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಭರಮಪಪ ಕೆ ಳಿನಿವರ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 268/5 ಪ.ಪಂ ಬದನೆ 1 0.35000 902953299666 89082371376

31 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Rotavator)

ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಬಸಪಪ ಬಂಗ್ಾರಪಪನಿವರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 237/1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 0.44800 - 17122035918

32 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Rotavator)

ಶಿರೋ ತಿಪಪಣ್ಣ ರಾಮಪಪ ಗಡ್ಡಿ ಹೆರಕ್ಲಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 318/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.35800 995500265653 520101221221626

33 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Multching Machine)

ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಪಕಿೋರಪಪ ಅಂಗಡಗೋರಿ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 24/6ಡ ಇತರೆ ಪೋರು 1 0.26000 320139105840 17121073444

34 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Tractor)

ಕ್ುಮಾರಿ ಮೆೋಘನಾ ಶಿರೋಶೆೈಲಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಗವಾಡ್ಡ ಅನಗವಾಡ್ಡ 31/1. ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.30000 404281139098 89020081860

35 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Mini Tractor)

ಶಿರೋ ಹಿರಗಪಪ ನಿಜಯಪಪ ಹಿರೆೋಮನಿ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ

222/7, 

223/9ಬ್ಬ, 

224/9ಬ್ಬ, 

246/1ಬ/2ಬ/ಪ್ಪ
1

ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30000 895934251760 17121590780

36 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Cultivator)

ಶಿರೋ ರವಿ ಅಪಪಣ್ಣ ಮುರಡ್ಡ ತೆಗಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 65/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.12000 416267842853 129301231000024

37 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Gas Tractor)

ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಉಫಯ 
ನಾಯಕ್

ಗುಳಬಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 22/16 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.56400 506840641405 897110110004030

38 SMAM
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 
(Power weeder)

ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಿೋತ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 36/* ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.35000 203123702891 150001011001103

39 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಅಭಯಕ್ುಮಾರ ಅಣಾಣಸಾಬ ದೋಸಾಯಿ ಹಳಿಂಗಳಿ ತೆೋರದಾಳ 37/8 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 2 16280 525300221027 649801500324

40 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಕ್ುಮಾರ ಸದದಪಪ ಬಸಪರಬನಿವರ ಮದನಮಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 48/4ಅ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20000 414575405465 30209019808

41 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ವಿಶವನಾಥ ಬಸವಂತ ಹಾದಿಮನಿ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 94/2/7 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1.07 16750 '354819348489 10815399516

42 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಪರಮಾನಂದ ಕ್ಮಲವವ ಮೆೋತಿರ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 146/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.12 44800 '397489810195 89052438861



43 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಮಲಿಪಪ ಅಣ್ಣಪಪ ಜಕ್ನ ರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 479/2/2 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 90000 296429597455 17129548775

44 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಸಚಿೋನ ಶಿರಕಾಂತ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 197/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 5 100000 450919649369 17129526148

45 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಜಿನಿಪಪ ಮಲಿಪಪ ತೆ ೋನಶಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 260/4 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 5 100000 740654771063 31326891441

46 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಭೋಮಪಪ ಬಾಬಣ್ಣ ಬೆಬಾಿಣಿ ಶಿರಗುಪುಪ ಸಾವಳಗಿ 59/1ಅ+1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 6.12 100000 696730802604 100208998

47 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಸಹದೋವ ಬಾಳು ಕ್ದಂ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 143/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.16 100000 774317610411 08212210014540

48 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಭೋಮಶಿ ಬಾಳು ಕ್ದಂ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 193 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 8.21 100000 719909929535 08212200048795

49 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ರಮೆೋಶ ತುಕಾರಾಮ ಚವಾಾಣ್ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 100000 889679636647 17126561551

50 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ದುಂಡಪಪ ಲವಟೆ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 137/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 90000 279736520957 60147023058

51 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಯಾದಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ಶಿರಹಟಿಿ ನಾಗನ ರ ಸಾವಳಗಿ 79/1+2+3 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 100000 406964264188 32670732091

52 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಕಾಶಿೋಮಸಾಬ ಗುಲಾಮಸಾಬ ಮುಲಾಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 443 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 100000 748986898579 20172703519

53 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಮಲಿಪಪ ಕ್ರಿಕ್ಲಿ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 124/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 100000 231385149213 50200027183273

54 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ರಾಜೋಂದರ ಶಂಕೆರಪಪ ಮಹಾರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 434/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 1 125000 284277275373 25009026638

55 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಭರತೆೋಶ ಘಟಿೋವಾಳಪಪ ಶೆೋಗುಣ್ಶಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 361/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.9 96220 717461473718 30122019410

56 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಉಮೆೋಶ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 346/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 8.12 95500 547586444094 6800395432

57 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಕ್ಮಲವವ ಭೋಮಪಪ ಮೆೋತಿರ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 141/5 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 1.15 100000 200760116891 17131543035

58 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ನಿಂಗವವ ಧಮಯಣ್ಣ ದೋಮನಣ್ಣವರ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡ್ಡ ಜಮಖಂಡ್ಡ 203/2/ಕ್ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 29000 862188700079 21010200004357

59 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಸುರೆೋಶ ಶಂಕ್ರ ಮಾಳಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 289/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2 100000 727237965593 920010016558979

60 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಪಪ ದಾನಪಪ ಅತ್ಾಲಟಿಿ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 89/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 100000 779616421082 912010049331322

61 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಗುರುಬಸು  ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಮಹಾರ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡ್ಡ ಜಮಖಂಡ್ಡ 194/1,1/1/13 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.8 100000 '373383378015 651501051746

62 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ದಶರಥ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾಂಗ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 146/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.44 37816 671357767770 89052707007

63 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಗಪಪ ಭಜಂತಿರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 394/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 3.75 37816 418994205896 89039174574

64 SMAM SMAM  ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾದೋವ ದಾಯಮು ಮಾದರ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 116/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 1.3 37816 799409382070 3163101002790

65 SMAM ಮಿನಿ ಟರಯಕ್ಿರ ಟೆರಲರ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪಗ್ೌಡ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಮ ಲ್ಲಮನಿ ಜಾಲಕ್ಮಲದಿನಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 36/3+4 ಇತರೆ 1 50000 10817173176

66 SMAM ಕಾಿಪಸಾಕ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತೆವವ ಗುರಸದದಪಪ ಬೆಳಗಲಿ ಹುಲಿಳಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 40/1 ಇತರೆ 1.6 10000 89049767663

67 SMAM ಕಾಿಪಸಾಕ ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ಮಲಿಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ 43/4 ಇತರೆ 0.6 8000 89047028737

68 SMAM ಕಾಿಪಸಾಕ ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಚನಿಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಬ್ಬದರಕ್ುಂದಿ ರಾಮವಾಡಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 145/3ಬ ಇತರೆ 0.8 8000 8.9048E+11

69 SMAM ಬರಸ್ ಕ್ಟಿರ, ಬರಸ್ ಕ್ಟಿರ ಶಿರೋ ಗ ಳಪಪ ಬಸಪಪ ಚಿತ್ಾಿಪೂರ ಕ್ರಡ್ಡ ಕ್ರಡ್ಡ 39/4 ಇತರೆ 0.8 19600 89082558026

70 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಮುತಿಪಪ ದುರಗಪಪ ಬಜಂತಿರ ಚಿಕ್ಕಸಂಗನಗುತಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 120/4 ಇತರೆ 1.6 200000 54052183480

71 SMAM ಪಾವರ ಸಪೋಯರ ಶಿರೋಮತಿ ಪರೋಮಾ ನಿಂಗಪಪ ಪರಡ್ಡಿ ವಜಿರಮಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 149/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.089 0.089 723741927313 89010650842

72 SMAM ಪವರ ಟಿಲಿರ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತವವ ಹಣ್ಮಂತ ಬಟಕ್ುಕಿಯ ಮರಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 17/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.000 0.850 672256446723 17138036684

73 SMAM ಪವರ ಟಿಲಿರ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಡೆ ೋಣ್ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 4/4. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.000 0.850 424484088868 6722500341

74 SMAM ಪವರ ಟಿಲಿರ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಹಣ್ಮಂತಗ್ೌಡ ಬ್ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಒಂಟಗ ೋಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 39 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.000 0.700 293823762047 309005049190

75 SMAM ಹೆ ೋಂಡ್ಾ ಪಾವರ ವಿೋಡರ
ಶಿರೋಮತಿ ನಿಮಾಯಲಾ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಪ
 ತಟಿಿಮನಿ

ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪೂರ ಮುಧ ೋಳ 125/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.000 0.630 233143514103 4692500101723800

76 SMAM ಹೆ ೋಂಡ್ಾ ಪಾವರ ವಿೋಡರ ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಬಾಬು ಬನಿಿಕೆ ಪಪ ಬರಗಿ ಮುಧ ೋಳ 258/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.000 0.350 509841245628 5045101002332

77 SMAM ಹೆ ೋಂಡ್ಾ ಪಾವರ ವಿೋಡರ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತವವ ಹಣ್ಮಂತ ನಾಯಿಕ್ ಬರಗಿ ಮುಧ ೋಳ 28/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.000 0.350 371720337529 5045101002168

78 SMAM ಮಿನಿ ಟೆ ರೋಲ್ಲ ಶಾಂತವವ ಭೋಮಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 327/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.000 0.450 329647330367 6110219479

79 SMAM ಮಿನಿ ಟೆ ರೋಲ್ಲ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಬಸನಗ್ೌಡ 
ಪಾಟಿೋಲ

ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.000 0.500 627871029584 34945464343.00

80 SMAM ಮಿನಿ ಟೆ ರೋಲ್ಲ ಭೋಮಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ನಾಯಕರ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧ ೋಳ 2.18 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.000 0.450 945434871748 89113216490

81 SMAM ಮಿಸಿ ಬೌಿ ವರ ವಿಮಲವವ ಅಲಗ್ೌಡ ಬ್ಬರಾದಾರ ಬರಗಿ ಮುಧ ೋಳ 263/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.000 0.450 251386071430 1437104000056720

82 SMAM ಟ್ಾರಕ್ಿರ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ ಸದಾಶಿವ ಗ ೋಲಶೆಟಿಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 75/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.000 0.564 283547330342 30219823297

83 SMAM ಟ್ಾರಕ್ಿರ ಸುಭಾಸ ಸದಾಶಿವ ಘ ೋಪಯಡೆ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 285/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.000 1.000 758926792260 1437104000006859

84 SMAM ಟ್ಾರಕ್ಿರ ಚನಿಪಪ ಮಲಿಪಪ ಸಂಕ್ರಟಿಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 382/8,382/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.000 1.000 369445712632 026010200002957

85 SMAM ಟ್ಾರಕ್ಿರ ಸದದಪಪ ಯಲಿಪಪ ದಡ್ಡಿಮನಿ ಕೆೋಸರಕೆ ಪಪ ಮುಧ ೋಳ
208/1/1,21/6

,22/13,22/44
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 1.000 1.000 932202213166 113701010017614

86 SMAM ಟ್ಾರಕ್ಿರ ಸುನಂದಾ ಸತಯಪಪ ಬಾಡಗಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.000 1.000 251376356148 5282500100876300

87 SMAM ಟ್ಾರಕ್ಿರ ಶೆ ೋಭಾ ಹಣ್ಮಂತ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 12/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.000 1.000 415993622044 10900101012839

88 SMAM ಮಲೆ ಲಾಯಿಂಗ ಮಿಶನ್ ಶಾಂತ್ಾಬಾಯಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಜಾಲ್ಲಬೆೋರ ಮುಧ ೋಳ 39/3ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.000 0.260 220982260200 31150100000083

II

1
ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ 
ಮತುಿ ಬುಡಕ್ಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ

1
ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತುಿ 
ಬುಡಕ್ಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ

ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಬಂಡ್ಡವಡಿರ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 226/1ಪ್ಪ38 ಪ.ಜಾ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.57000 200806936325 39300101017852

2
ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತುಿ 
ಬುಡಕ್ಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ

UNSPENT MACHING GRANT ಮನೆ ೋಹರ ರಾಮಸಾವಮಿ ಹುಚೆನಿವರ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 154/2ಬ/3/1 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ & ಅರಿಶಿಣ್ 0.84 157000 693900913514 89085708398

3
ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತುಿ 
ಬುಡಕ್ಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ

UNSPENT MACHING GRANT ಸುರೆೋಶ ಮಹಾದೋವ ಕಾಂಬಳೆ ಕ್ುಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 236/11 ಪ.ಜಾ ತೆಂಗು 0.99 157000 699147670380 89002779139

4
ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತುಿ 
ಬುಡಕ್ಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ

UNSPENT MACHING GRANT ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸ ೋಮಪಪ ಮಚಗ್ಾರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ
218/1+2+3/ಗ

/1
ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 12800 479886712669 54013328594

5
ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತುಿ 
ಬುಡಕ್ಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ

UNSPENT MACHING GRANT ರಾಮಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಪೂಜಾರಿ/ಮಾದರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 153/3 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.4 5120 885132697858 1797104000000116

6
ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತುಿ 
ಬುಡಕ್ಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ

UNSPENT MACHING GRANT ಸುಭದಾರ ಮಲಿಪಪ ಕ್ದಂ/ಢ ೋರ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 92/1ಅ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.6 7680 399387878913 1006039517

7
ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತುಿ 
ಬುಡಕ್ಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ

ಟ್ಾರಕ್ಿರ ಹೆ ಂಆಣಿಕೆ ರ್ಚೆ ಹಣ್ಮಂತ ರಾಮಪಪ ಮಾಂಗ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 90 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ _ 1.570 595749534354 0271001200008682

8
ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತುಿ 
ಬುಡಕ್ಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ

 ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಹೆ ಂಆಣಿಕೆ ರ್ಚೆ ರಾಮಪಪ ಸತಯವವ ಗಸಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 89/2 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.80 0.102 450331816883 376202010103916

9
ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತುಿ 
ಬುಡಕ್ಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ

 ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಹೆ ಂಆಣಿಕೆ ರ್ಚೆ ಸಂತಪಪ ದುಂಡಪಪ ಮಲಾವಡ್ಡ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
132/4ಅ,124/

1ಬ/3
ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 0.128 218549183091 2796101005181

10
ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತುಿ 
ಬುಡಕ್ಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ

 ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಹೆ ಂಆಣಿಕೆ ರ್ಚೆ ಸಹದೋವ ಕ್ಲ ಿಳೆಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 291/12 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.40 0.026 365367075902 89059962254

2 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

1 CHD Pome 1 st 
ಶಿರೋ. ಯಮನಪಪ ರಾಮಪಪ ಪೂೋಲ್ಲಸ್ 
ಉರ್ಪಯ-ವಾಲ್ಲಕಾರ

ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
100/1,102/2,

102/5
ಸಾಮಾನಯ 1.00 9412.0 895920185056 89068888825

2 CHD Pome 1 st 
ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಂತ್ಾಬಾಯಿ ಸಂಜಿೋವಗ್ೌಡ 
ಪಾಟಿೋಲ

ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 50/4ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.00 9412.0 520046298779 110301011002758

3 CHD Pome 1 st ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಚವವ ಶಿವನಪಪ ಕಾಳವವಗ ೋಳ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 20/2A/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 9412.0 725490163769 89079351571

4 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಲಕ್ಕಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ರಾಯಪಪನವರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 106/3A ಸಾಮಾನಯ 1.00 9412.0 847070957065 89049489141

5 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಅಪಪನಗ್ೌಡ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 28/5B/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 9412.0 383749669092 20311100001137

6 CHD Pome 1 st ಶಿರೋಮತಿ. ಯಲಿಪಪ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಛಬ್ಬಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 65 ಸಾಮಾನಯ 2.00 18824.0 899931321286 11029369815

7 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಮಲಿಪಪ ಬಸಪಪ ಕಾಳವವಗ ೋಳ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 55/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 7529.0 788232828462 89063943779

8 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಸತಯಪಪ ಕಿಡ್ಡಯಪಪ ಪಸಂದವರ ಯಡಹಳಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
62/1+2+3+4/

ಡ
ಸಾಮಾನಯ 0.80 7529.0 283503241092 17120545502

ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



9 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಕ್ರಿಯಪಪ ಹನಮಪಪ ಜಾಲ್ಲಕ್ಟಿಿ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 30/1+2/1 ಸಾಮಾನಯ 0.72 6776.0 858808691995 17118090443

10 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಅಶೆ ೋಕ್ ಭೋಮಪಪ ದೋವನಾಳ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 109/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 3765.0 643163767185 31863592528

11 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಕಾಳಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಪತ್ಾಿರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 73/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 9412.0 914327931379 89030988730

12 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಮಾದರ ಚಬ್ಬಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 64/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 7529.0 799592725630 17120522493

13 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಹನಮಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಕೆ ಲುರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 45/2/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 7529.0 794366598297 101701011003477

14 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ರ್ಂಕ್ಟರಾವ್ ಹನಮಂತರಾವ್ ದೋಸಾಯಿ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 103/8B ಸಾಮಾನಯ 1.20 11294.0 407508576310 17118149218

15 CHD Pome 1 st ಶಿರೋಮತಿ. ದುಂಡವವ ಲಕ್ಕಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ಛಬ್ಬಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 110/1+2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 7529.0 248984030447 89033966418

16 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭೋಮಪಪ ಒಂಟಗ ೋಡ್ಡ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 56/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 11294.0 593815919639 520101238879905

17 CHD Pome 1 st ಶಿರೋಮತಿ. ರೆೋಣ್ವವ ಬಸಪಪ ಪಸಂದವರ ಯಡಹಳಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
62/1+2+3+4/

ಅ
ಸಾಮಾನಯ 0.80 7529.0 317700824810 89025402190

18 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಬಸಪಪ ಶಿದರಾಯಪಪ ರಾಯಪಪನವರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 70/4 ಸಾಮಾನಯ 0.40 3765.0 335549827980 8906314938

19 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ನಿಂಗಪಪ ಸದರಾಯಪಪ ರಾಯಪಪನವರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 76/1ಅ+3 ಸಾಮಾನಯ 0.50 4706.0 573773097753 17118028362

20 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಯಲಿಪಪ ಮಾನಪಪ ಚ್ಚ ರಗಸಿ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
69/5A+5B+6

/4
ಸಾಮಾನಯ 0.80 7529 761975720345 17118149092

21 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಕಾಶಿಲ್ಲಂಗ ಹನಮಪಪ ಹೆರಕ್ಲಿ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 68/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 5647 338013477687 89063392389

22 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ರಾಮಪಪ ನಾಗಪಪ ಸಂಶಿ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 105/2ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 11294 697954012107 17118090330

23 CHD Pome 1 st ಶಿರೋಮತಿ. ದಾಯಮವವ ಅಪಪಣ್ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 97 ಸಾಮಾನಯ 0.80 7529 724963375743 89095672798

24 CHD Pome 1 st ಶಿರೋಮತಿ. ಭೋಮವವ ಕ್ಲ ಿೋಳಪಪ ಮಾದರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
55/10A,56/1

4
ಸಾಮಾನಯ 0.29 2729 428688103245 17118029263

25 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಹನಮಂತ ನಾಗಪಪ ಸಂಶಿ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 105/2ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 11294 619325534216 101701011001916

26 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಹೆರಕ್ಲಿ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 68/5 ಸಾಮಾನಯ 0.60 5647 615797180407 89062712471

27 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಅಜುಯನ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಕ್ೃಷಣಪಪನವರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 7/2+3/ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.60 5647 849213835230 11030010007170

28 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ತಿಮಮಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ನಾವಲಗಿ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 60/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 9412 280167460170 89057612712

29 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಶಿದರಾಯಪಪ ನಿಂಗಪಪ ರಾಯಪಪನವರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 106/ಅ2/ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.60 5647 997539044145 17118090294

30 CHD Pome 1 st ಶಿರೋಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮವವ  ಯಮನಪಪ ಛಬ್ಬಿ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 67/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 7529 321228450512 89067158606

31 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಯಮನಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ರಾಯಪಪನವರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 66/1A ಸಾಮಾನಯ 1.00 9412 971259461904 101701011000600

32 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ತಿಮಮಣ್ಿ ಯಲಿಪಪ ಸಾಲಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 36/1B/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 3765 201215288497 110301010004692

33 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಲಕ್ಕಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಬದ ಿರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 53/3 ಸಾಮಾನಯ 0.50 4706 482608204276 500102257819337

34 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಲಿಪಪ ಕಾಳವವಗ ೋಳ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 55/9 ಸಾಮಾನಯ 0.79 7435 865830558381 89063937039

35 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಲಕ್ಕಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 54/1B ಸಾಮಾನಯ 0.40 3765 949030013478 17118154783

36 CHD Pome 1 st ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಚವವ ಶಿವನಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 55/4 ಸಾಮಾನಯ 0.70 6588 725490163769 89079351571

37 CHD Pome 1 st 
ಶಿರೋಮತಿ. ಲಕ್ಕವವ ಶಿದರಾಯಪಪ 
ರಾಯಪಪನವರ

ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 108/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 9412 701493777116 89050906558

38 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ದಶರಥ ರಾಮಪಪ ಬದ ಿರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
104/2ಬ/3,10

4/2ಬ/6
ಸಾಮಾನಯ 0.70 6588 664705426617 17120561147

39 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಸಾಬಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ಕ್ುಂದರಗಿ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 105/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 9412 663492442618 89060998709

40 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಪೂೋಲ್ಲಸಪಪ ಚಂದರಪಪ ಪೂೋಲ್ಲಸ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
63/3ಅ,63/1+

2/B
ಸಾಮಾನಯ 1.00 9412 676706849583 17118149070

41 CHD Pome 1 st ಶಿರೋ. ಗ್ೌಡಪಪ ಹನಮಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 64/5 ಸಾಮಾನಯ 0.80 7529 700541705474 17118133944

42 CHD
ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭೋವೃದಿದ 
(CHD)

ಫಕಿೋರಪಪ ವಿೋರಭದರಪಪ ಜಿಲ್ಲಯ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 7/2. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 1.0543 311545994629 17115545758

43 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಈರವವ ಮಲಿಯಯ ಭೋಸನ ರ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 9/1ಅ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 0.8435 523481149067 17115534451

44 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಾಜನಗ್ೌಡ ಶಾಂತಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 49/6 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 0.8435 237275978224 17115515086

45 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸಪಪ ದ ಡಿನಿೋಲಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 57/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 0.8435 270161633340 36341409633

46 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿವಾನಂದ ಬಸವಂತಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 3/1 3/3 3/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 0.8435 567417464187 32576279397

47 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಲಿಯಯ ಫಕಿೋರಗ್ೌಡ ಭಸನ ರಮಠ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 9/1ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 0.4217 750606396095 33216712067

48 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶರಣ್ಯಯ ಬಸವಂತಪಪ ಭ ಸನ ರಮಠ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 9/1ಕ್ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 0.4217 202713047678 89077565336

49 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಮೆೋಶ ಬಸವಂತಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 3/5. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 0.2798 829769757338 89082221717

50 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಖಾಜಾಅಮಿೋನ ದಸಿಗಿೋರಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ಕೆಲ ಡ್ಡ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 33/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 1.0543 911564812878 30236284366

51 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ದಸಿಗಿರಸಾಬ  ಶಹನಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ಕೆಲ ಡ್ಡ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 36/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 0.3163 560983192571 91501001635850

52 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ
ಹುಚ್ಚೆೋಶ ಬಸಪಪ ಕೆ ೋಲಕಾರ ಉಪಯ 
ವಡೆ ಿಡಗಿ

ಕೆ ೋಟಿಕ್ಲ್ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 9/6. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 1.0543 660385079014 10810301887

53 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಫಕಿೋರಪಪಬಾಲಪಪ ಗ್ೌಡರ ಮುರುಡ್ಡ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 144/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 0.7380 412135235445 89003697733

54 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮುದಕ್ಪಪ ಕ್ಳಿಿಗುಡಿ ಪವಯತಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 145/ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 1.0543 278881525034 127301011000560

55 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರೆೋಣ್ವವ ಹುಚೆಪಪ ಮಾಯದಾರ ಕೆ ೋಟಿಕ್ಲ್ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 23/1. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 1.0543 822379092420 8062210012274

56 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ

57 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಿರೋ ಶಾರುಖಾನ್ ಮಹಮದರಫೋಕ ಸಾರವಾಡ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 255/8 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.75000 701067741474 89042326783

58 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಿರೋ ಹಾಜಿಸಾಬ ಲಾಲಸಾಬ ನದಾಫ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ
105/2A,105/

2B
ಇತರೆ ಪೋರಲ 1 0.75000 659804308421 6501110024

59 CHD ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಮುತಿಪಪ ಯಲಿಪಪ ಮೆೋಟಿ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ
226/1P33, 

163/3a/1
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00000 358104141873 897110110004531

60 CHD ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಜಡ್ಡಯಮಮನವರ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 92/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ, ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00000 407566890483 35784117199

61 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಮಾನಪಪ ಬಾಳಪಪ ಬ್ಬೋಳಂಡ್ಡ ರೆ ಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 19/1A/1 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.60 0.63259 346681737017 50100315891632

62 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಬೆ ೋರವವ ಹೆ ನಿಪಪ ಬ್ಬಳಂಡ್ಡ ರೆ ಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 168/6 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.42172 431281322457 520101221310300

63 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಸಂಗಪಪ ಕಾಖಂಡಕಿ ರೆ ಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 24/2+3ಅ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.05432 903344452012 37257521993

64 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಗುರುರಾಜ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕಾಖಂಡಕಿ ರೆ ಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 22/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.05432 505461313035 64167267390

65 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಮಲವವ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕಾಖಂಡಕಿ ರೆ ಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 24/2+3ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.05432 374393037527 50100315891632

66 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಯಲಗುದಯಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ಹಕ್ಕಲ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 296/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.05432 717283021426 17120622828

67 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಗಿರಿಯಪಪ ಯಲಗುದಯಪಪ ಸದಾದಪೂರ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 275/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.05432 240258135898 89080082331

68 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಮಲಿಪಪ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಭಗವತಿ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 288/2B ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.05432 458057329664 17120568552

69 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಶೆ ೋಭಾ ಶಿದದಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 186/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.05432 661577909382 897110510001119

70 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ರುಕ್ಮವವ ಪುಂಡಪಪ ಛಬ್ಬಿ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 278 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.05432 449663521155 520101221209413

71 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲಿವವ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಕೆ ೋಟಗಿ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 245/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.52716 400374987288 17120615684

72 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಈರಪಪ ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ
260/3ಕ್, 

260/4ಬ
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.84345 843517114821 20034581189

73 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಪುಂಡಪಪ ಸತಯನಾಯಕ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 237/5 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.84345 677493912747 520101221222002

74 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಸದದಪಪ ಭಗವತಿ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 279/1ಅ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.84345 430801686357 37550100001432

75 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಕಾಳಿಂಗಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಚಲವಾದಿ ರೆ ಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 244/2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 1.95777 559242745511 520101256628260

76 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ತಿರುಪತಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಚಲವಾದಿ ರೆ ಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 244/1ಬ/4 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 1.95777 925893475702 520101221282943

77 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಹೆ ಲೋರ ರೆ ಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ
27/1+2+3+4

ಅ+4ಬ/1
ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 1.95777 793301718664 37585379655

78 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಯಲಗುರದಪಪ ಹಕ್ಕಲ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 296/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.21086 540182286593 17120579198

79 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಈರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಕ್ಂದಗಲ್ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 284/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.94888 736942835742 110501010003956

80 CHD ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಗ ಳಾಬಾಯಿ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತುಮಮರಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 48/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.61200 737674411073



81 CHD ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಮುದಕ್ಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಜಗಿಲ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 73/4 ಇತರೆ ಪೋರಲ 2.00 0.81920 859812158221 89018392190

82 CHD ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಪಡ್ಡಯಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಯಂಡ್ಡಗೋರಿ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 15/7 ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.00 0.40960 780682372530 150001011001082

83 CHD ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಯಂಕ್ಪಪ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ಪಪ ಕ್ರಬಾನಿ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 88/2 ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.60 0.65536 702101357592 89036339337

84 CHD ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಹಾಜಿಸಾಬ ಲಾಲಸಾಬ ನದಾಫ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ
105/2A, 

105/2B
ಇತರೆ ಪೋರಲ 0.40 0.16384 659804308421 6501110024

85 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಬಸಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡ ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 73/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 210720 576454429605 3612500116506800

86 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದಾಶಿವ ಬಸಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡ ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 73/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 210720 234140767547 3612500116507101

87 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಚನಿಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 249/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 263400 372798827890 3163101000788

88 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮುತಿಪಪ ರಾಯಪಪ ಜನವಾಡ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ
262/1+2+3+

4/ಡ್ಡ
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 263400 804991806536 3163101000410

89 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪರಪಪ ಶಿವಪುತರಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 82/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 210720 218351136440 890273766161

90 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅಶೆ ೋಕ್ ಶಿವಬಸಪಪ ಬ್ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 82/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.35 92190 977830664317 89046665881

91 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅರುಣ್ ಶಿವಬಸಪಪ ಬ್ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 82/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.35 92190 413109941015 89046506068

92 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅರಿಹಂತ ಸಂಗಪಪ ಆಸಂಗಿ ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 71/1 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 263400 658993783623 520221001671567

93 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗುರುಪಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೋಪಗ್ಾರ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 23 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 263400 717466934851 11081289121

94 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗುರುಲ್ಲಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಮುದಕ್ನಿವರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ
228/1ಕ್/1,228

/2ಡ
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 263400 234684820921 3163101001354

95 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪರಶುರಾಮ ಬಾಳಪಪ ಬಸವಗ ೋಳ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 75/1ಬ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 288072 552175231666 102101011003960

96 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅಭಯಕ್ುಮಾರ ಅಣಾಣಸಾಬ ದೋಸಾಯಿ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 37/8 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 263400 525300221027 649801500324

97 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸುಕ್ಮಾರ ಜಿನಿಪಪ ನಂದಗ್ಾಂವ ಚಿಮಮಡ ತೆೋರದಾಳ 37/7 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 263400 649801700444

98 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶೆೋಖರ ಬಸಪಪ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 5/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 263400 675035016754 520101241514122

99 CHD

100 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಸದಾರಮಪಪ ಟಕ್ಕಳಕಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 53/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 717466934851 17127567370

101 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬನಸದದಪಪ ಸದದಪಪ ಒಡೆಯರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 52/1+2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 203286058008 89077903412

102 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅಮಸದದಪಪ ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗ ಒಡೆಯರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 52/1+2ಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 818861651753 103100100002051

103 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಯಮನಪಪ ದುಂಡಪಪ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 80/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 743878367485 31223601645

104 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಲಿಪಪ ಕಾಶಿನಾಥ ಶಿಂಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 115/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 952207510599 17127518855

105 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಬಾಸಾಹೆೋಬ ಭೋಮು ಗುಬಚಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 96/2ಡ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 969190829767 301401000083

106 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಯಯ  ಮಾದನಶೆಟಿಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 14/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 831358516581 17127519609

107 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ತಿಪಪಣ್ಣ ದುಂಡಪಪ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 5/4. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 883385776200 17127564051

108 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅಧಕ್ರಾವ ಮಹಾದೋವ ಘಾರಗ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 9/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 605671994328 3568993502

109 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿಂಗಪಪ ಮಾಳಪಪ .ಬೆಳುಿಬ್ಬಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 67/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 419955626502 17127571308

110 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪಾಂಡು ನಾಮದೋವ ಶಿಂಧ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 22/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 755753921888 17127568635

111 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಜ್ಞಾನದೋವ ರಾಮ ಮುಳಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 5/6ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 362209736697 30767170579

112 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ವಿನಾಯಕ್ ಮಾರುತಿ ಜಾಧವ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 5/6ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 861376620037 33742062628

113 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ವಿಠಠಲ ಸದಾರಮಪಪ ಕ್ಂಬಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 6/2. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 547200795493 17127568679

114 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗ ೋಪಾಲ ಶಂಕ್ರ ಘಾರಗ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 18/5. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 248843427369 414010100043883

115 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿರೋಮತಿ ಶೆ ೋಭಾ ಅಶೆ ೋಕ್ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 16/2ಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 242332869175 3601020001014

116 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅರವಿಂದ ರಾಮಚಂದರ  ಜಹಾಂಗಿೋರದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 24/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 556309164047 17167572815

117 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸ ಯಯಕಾಂತ ಐಗ ಂಡ ಬ್ಬರಾದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 17 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 633985132713 60116730188

118 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿರೋಮತಿ ನಿಂಬೆವವ ಭೋಮಪಪ ಮಾದರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 125/5 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 264839941946 17127559154

119 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಜಾಖಶೆೋಖ ಚಾಂದಸಾಬ ಗುರಾಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 12/1/1ಬ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 623789233654 11081292735

120 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಾರುತಿ ರಾಮು ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 109/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 292175928855 17127557464

121 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ರಾಮಪಪ ಹಾವಾಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 113/2 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 911749500824 89062826885

122 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಚಾಂದಸಾಬ ಯಲುಿಸಾಭ ಗುರಾಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 12/1. ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 786695554109 31735471237

123 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಹಮಾದರಫೋಕ್ ಮೆೈನುದಿದೋನ ಜಮಖಂಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 40/3 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 931565363335 60192297367

124 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಇಮಾನಸಾಬ  ಮೆೈಸುದಿದೋನ ಜಮಖಂಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 40/2 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 865200919736 60192313288

125 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಂಕೆರಪಪ ಯಲಿವವ ಮಾಂಗ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 125/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 927014885753 17127571794

126 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಮೆೋಶ ಭಗವಂತ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 36/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 617099626818 123005236432

127 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಲಿಪಪ ನಾಗಪಪ ಬೆಳುಿಬ್ಬಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 847626302172 89053107350

128 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳಪಪ ಆನಂದಪಪ ಸುಕಾಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 80/1+2+3/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 977684555644 17127557168

129 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಮೆೋಶ ವಿಠಠಲ ಮಾಡ್ಡಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 559811972522 89093115263

130 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮುತಿಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾದರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 149/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 497263915082 17127530633

131 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮುತಿಣ್ಣ ಕ್ಲಿಪಪ ಪರಮಗ ಂಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 204/2ಡ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 506033195235 171265664547

132 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಾಂತು ಕ್ಲಿಪಪ ಪರಮಗ ಂಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 204/2 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 277156501892 8042200085810

133 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳಪಪ  ಕ್ಲಿಪಪ  ಪರಮಗ ಂಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 204/2 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 453648891492 89105957663

134 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳಾಯನಪಪ ಶಿದರಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 8/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 969898332966 89047754952

135 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಏಕ್ನಾಥ ಶಂಕ್ರ ಮಾಡ್ಡಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 208/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 538536445750 60082746057

136 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಯಮನಪಪ ಸತೆಯಪಪ ಎಣೆಣನಿವರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 15/2. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 274866882088 148401011003370

137 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಜ ಯೋತಿಬಾ ತುಕಾರಾಮ ಪವಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 155/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 403363701845 17127562587

138 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ವಿಠಠಲ ಭಗವಂತ ಶಿಂಧ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 18/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 456816372459 60213450270

139 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ವಿಠಠಲ ಮಲಕಾರಿ ನರಟಿಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 623789233654 60214087267

140 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅಜುಯನ ವಿಠಠಲ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 53/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 292175928855 60249259986

141 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಾಳಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬೆಳುಿಬ್ಬಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 68/1/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 911749500824 89007152659

142 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಹೆ ಳೆಪಪ ಮುತಿಪಪ ಬಬಲಾದಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 786695554109 17127545845

143 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸಂತೆ ೋಷ ಮಾರುತಿ ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 197/2/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 931565363335 36154221337

144 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಭೋಮಪಪ ಅಯಯಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 171/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 865200919736 17127570280

145 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ದಾನಪಪ ಮಸಳಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 201/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 927014885753 60057280405

146 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿರೋಮತಿ ಸಕ್ುಕಬಾಯಿ ಬಾಬಾಸಾಬ ಮುಳಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 12/4. ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 3739347986

147 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ಗಣ್ಪತಿ ತುಕಾರಾಮ ಮುಳಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 114/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.45 19238 494992108446 31210885971

148 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ಮಲಿಪಪ ಹಿರಗಪಪ ಉಷ್ಾಕ್ರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 132/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.45 19238 296429597455 89098345236

149 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ಶಂಕ್ರ ತುಕಾರಾಮ ಮುಳಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 114/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.44 18810 450919649369 17127563863

150 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ಮಳೆಪಪ ರಾಮಪಪ ಹೆೋಗ್ಾಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 180/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 740654771063 17127563546

151 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ಗ ೋವಿಂದಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಬೆ ೋವಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 74/3/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 696730802604 361010200003292

152 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ನಿಜಗುಣಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಬೆ ೋರಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 74/3ಅ/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 774317610411 36010200003315

153 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ಮಾಹಾದೋವ ಭೋಮಪಪ ಕ್ುರಣಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 79/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 717466934851 897210110005766

154 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ದಾದುಸಾಬ ಮಾನೆ ೋಜಸಾಬ ಜಮಾದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 66/2/2 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 203286058008 17127559788

155 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ಸದಾಶಿವ ಬಾಳಾಸಾಬ ಜಾಧವ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 54/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 818861651753 17127601471

156 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ಮಾಳಪಪ ರಾಮಪಪ ಪಟೆಿದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 160/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 743878367485 32841312438

157 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ಬಸನಗ್ೌಡ ಶಿವಗ ಡ್ಾ ತಿಪಪಗ್ೌಡ್ಾ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 206 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 952207510599 89032732606

158 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ಸದ ದಬಾ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಮಾಡ್ಡಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 2/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 969190829767 36010200002991

159 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ
 ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿಲಾಬಾಯಿ ದಶರಥ  
ಬಬಲೋಶವರ

ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 20/1. ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 831358516581 60325473336

160 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ವಿನಾಯಕ್ ತುಕಾರಾಮ ಶಿಂಧ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 18/4. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 883385776200 1797104000017880

161 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ಶಿವಾಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಜಗತ್ಾಪ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 177/1+2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 605671994328 60269780101

162 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಸದ ಿಂಡ ತಿಪಪಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 206 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 419955626502 60325890906

163 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಸಪಪ ನಾಗಪಪ ಬೆಳುಿಬ್ಬಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 677/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 755753921888 17127605873

164 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ   ವಿಠಠಲ ನರಸಂಹ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 362209736697 60256490187

165 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಚಂದಾಬಾಯಿ ಬಗವಂತ ಜಾಧವ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 156/2 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 861376620037 60320295221

166 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ವಿಠಠಲ ಬಾಳಾಸಾಬ ಝಾಂಬೆರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 547200795493 376202010008412

167 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಭೋಮಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಜನವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 60/2+3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 248843427369 17127562598



168 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಾದೋವಿ ರಾಮಪಪ ಕ್ುರಣಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 88/1 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 242332869175 804210003128

169 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗ ೋದಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 53/1/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 556309164047 17127526978

170 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕ್ಲಾವತಿ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಜಾಧವ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 156/2ಬ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 332823418631 17127526435

171 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪರಕಾಶ ಬಾವುಸಾಹೆೋಬ ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 166/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 217744364421 17127571002

172 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿವಗೋಣಿ ಮಲಿಪಪ ಬಬಲಾದಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 127/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 747017153627 89054905370

173 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಯಲಿವವ ಮಲಿಪಪ ಮೆೋಟಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 181/4 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 345956872578 1170062317

174 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿಂಗಪಪ ಮಲಿಪಪ ಉಷ್ಾಕ್ರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 132/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 701116258853 8042200098784

175 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪಾಂಡು ರಾಮು ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 109/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 861072401829 17127515796

176 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಹರಿಬಾ ಮಾರುತಿ ಮುಳಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 86/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 865314636138 17127602883

177 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಚಿದಾನಂದ ಶಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 15/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 549982654203 60094451322

178 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮೌಲಾಲ್ಲ ರಾಜೋಸಾಬ ನದಾಫ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 185/2/1/3 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 290680128674 6096569954

179 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಭೋಮರಾವ ಯಶವಂತ ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 191/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 212605059140 60289795624

180 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪಾಂಡಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತುಂಗಳ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 204883793018 68027732484

181 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದಾಶಿವ ಭೋಮಪಪ ಕ್ಂಬಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 170/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 601058671216 60280044494

182 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದಾಶಿವ ರಾಮಪಪ ಎಮಿಮ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 548193604045 17127566398

183 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಯಲುಿಸಾಬ ಸತುಿಸಾಬ ಮಯರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 97/1 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 403333012061 35576405763

184 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಾಳಪಪ ಸದದಪಪ ಕೆ ಡೆಕ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 96/1/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 633985132713 520221001668515

185 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕಾಶಿರಾಮ ಅಜುಯನ ಮುಳಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 81/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 264839941946 35980922178

186 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿವಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಎಮಿಮ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 100/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 623789233654 30698290190

187 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಮಲಕಾಜಪಾಪ ಬಂದರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 212/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 292175928855 89065958842

188 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿವನಂದ ರಾಮಚಂದರ ಬ್ಬರಾದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 169/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 911749500824 89037884622

189 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸುನಂದಾ ರಮೆೋಶ ಎಣೆಣೋನಿವರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 15/2. ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 786695554109 30698290190

190 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಸವರಾಜ ಚನಿಬಸಪಪ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 90//1+2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 931565363335 17127526741

191 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪಾರುಬಾಯಿ ಬಾಹು ಪವಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 95/2 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 865200919736 89030761978

192 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ತುಕ್ರಾಮ ಗೋನು ತೆ ರವತ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 121/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 927014885753 17127556120

193 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಾರವವ ಚಂದರವವ ಮಾದರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 125/5 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 653687139090 17127522044

194 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಮೆೋಶ ಸ ೋಮಪಪ ಮಾಣ್ಗ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 125/9 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 324881529728 30799276498

195 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗಣ್ಪತಿ ವಿಠಠಲ ಮಾಡ್ಡಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 34/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.42 17955 547991468049 89095061799

196 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಾಗಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಜನವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 60/2+3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.27 11543 569292951410 17127558140

197 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಾದೋವ ನಾಮದೋವ ಶಿೋಂಧ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 22/2. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.2 8550 606075070868 301401000971

198 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದುದ ವಿಠಠಲ ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 155/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.23 9833 279452877500 307784599863

199 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ದ ಂಡ್ಡಬಾ ವಿಠಠಲ ಜಾಧವ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 155/1/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.23 9833 967045602577 17127598897

200 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಭೋಮಪಪ ತಮಮಣ್ಣ ಕ್ುರಣಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 79/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.38 16245 616468445285 8042200054342

201 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ತುಕಾರಾಮ ಪವಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 155/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.3 12825 32580477495 17127535235

202 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶೆೋಖರ ಭೋರಪಪ ಬೆಳುಿಬ್ಬಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 68/1/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.32 13680 460258931817 89066298135

203 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಪುಸಾ ಬಾಕ್ಷ್ರಸಾ ಗುರಾಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 46/1+2ಡ್ಡ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.25 10688 507985195444 60117026974

204 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದ ದಬಾ ಪಾಂಡು ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 93/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.3 12825 332823418631 35614946882

205 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಾದೋವ ಪಾಂಡು ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.3 12825 217744364421 17127601288

206 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್  ಮರನ ರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 126/6 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.32 13680 747017153627 301401500397

207 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರುಕ್ಮವಾವ ಕ್ಂಬಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 5/5ಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.2 8550 345956872578 17127561775

208 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿಂಗಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ಕ್ರಜಟಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 177/1+2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.35 14963 701116258853 37033239924

209 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಳಾಸಾಬ ಸ ಯಯವಂಶಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 6/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.34 14535 861072401829 17127597112

210 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪುತಿಳಾಬಾಯಿ ರಾಮಪಪ ಕೆ ರವಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 45/1 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.25 10688 865314636138 89072827311

211 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸಾವಿತಿರ ದ ೋಳಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 155/6 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.3 12825 549982654203 68026873387

212 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದದಪಪ ಶಿವಗಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 8/2. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 290680128674 89056765725

213 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಂಕ್ರ ಮಹಾದೋವಪಪ ಲಗ್ಾಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 121/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 212605059140 30596596305

214 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಾಗಪಪ ಚನಿಮಲಿಪಪ ಉಪಪಲದಿನಿಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 130/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 204883793018 89065986154

215 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಹಣ್ಮಂತ ಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 152/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 601058671216 89093281286

216 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕ್ಲಿಪಪ ಯಮನಪಪಸುಕಾಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 171/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 548193604045 36016004138

217 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ರಾಮಪಪ  ಮಾಳಪಪ ಪಟೆಿೋದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 159/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 403333012061 64048326169

218 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಶಂಕ್ರ ಸ ಯಯವಂಶಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 885693662107 17127596265

219 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಲಾಲಸಾಬ ಮನೆ ೋಜಸಾಬ ಜಮಾದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 66/2/2 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 373004473028 89025211571

220 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ದಸಿಗಿೋರಸಾಬ ಮನೆ ೋಜಸಾಬ ಜಮಾದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 66/2/2 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 978642293677 89067880190

221 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸುರೆೋಖಾ ಬಾಳಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 144/2ಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 660577479347 17127607369

222 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಾಜು ಹಣ್ಮಂತ ಮುಳಿಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 81/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 278152812580 17127603047

223 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಹಣ್ಮಂತ ಮಹಾದೋವ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 90/1+2ಸ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 454245944152 17127559507

224 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕ್ಲಿಪಪ ಮಲಿಪಪ ಜನವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 139/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 668081169067 60129682446

225 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿವಾಜಿ ಪಡತ್ಾರೆ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 141/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 730223236584 89006556969

226 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕ್ಲಿಪಪ ಸಂಗಪಪ ಗಿಡಗಂಚಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 147/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 89009604208

227 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅಶೆ ೋಕ್ ವಿಠಠಲ ಜನವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 138/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 264108149821 33454799205

228 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಲಿಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಜನವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 139/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 979430473555 17127531376

229 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪಾಂಡು ಕೆೋರುಬಾ ಮಾಡ್ಡಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 28/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 718925930579 60192162248

230 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಹಣ್ಮಂತ ಮಾದಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 87/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 625096493813 897210110005775

231 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಾಜೋಸಾಬ ಮನೆ ೋಜಸಾಬ ಜಮಾದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 66/2/2 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 692870421464 171276025227

232 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಸವರಾಜ ಹಣ್ಮಂತ ನಂದಾಯಳ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 60/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 917421769260 17127555116

233 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪವನಕ್ುಮಾರ ಮಹೆೋಶ ಮಂಚಲಕ್ರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 152/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾರ/ಕ್ಷ್ 0.41 17528 957389675019 89045107576

234 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸಂಜಿೋವ ಬಾವುಸಾಹೆೋಬ ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 166/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 551183737665 17127550774

235 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಭರಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಭಂಗಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 145/1/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 865373402148 17126550797

236 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಂಕ್ರ ಈರಪಪ ಮರನ ರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 129/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 17528 399109647023 64005323022

237 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಾಳಾಸಾ ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 166/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 552619131416 60203034737

238 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಹೆೋಶ ಬಸಪಪ ಅಜಿನಿವರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 117/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 969324254336 17127549033

239 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಭೋರಪಪ ಮಲಿಪಪ ಆಲಗ ರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 113/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 303019730506 8042210023666

240 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ದುಂಡಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಅಜಿನಿವರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 103/1+2/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 812469510911 17127547376

241 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕ್ರೆಪಪ ಮುತಿಪಪ ಆಲಗ ರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 113/2ಡ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 319813134186 8042210017806

242 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಲಿಪಪ ಆಲಗ ಂಡ ನಾಯಮಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 62/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 994119940191 17129552769

243 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪರಮಾನಂದ ಚನಿಮಲಿಪಪ ತೆೋಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 14/3. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 461485565268 68003920009

244 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸುಮಿತ್ಾರ ಮಹಾದೋವ ಅಂಬೆಕ್ಕರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 203/1+2 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 683171145888 8042200093057

245 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಹಣ್ಮಂತ ಜಿನಿಪಿಪ ಮುತ ಿರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 179/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 200760116891 414010100023223

246 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಸವರಾಜ ನಿಂಬೆವವ ಗುಣ್ದಾಳ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 207/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 242757933545 10815158774

247 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮೋಹನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 191/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 772155978398 3178390879

248 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಲಿಪಪ ಶಿವಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 771593022377 17127549623

249 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿವಾಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 197/2/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 731593022377 1797104000005380

250 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗಂಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಕೆ ಟಿಗಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 179/1,179/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 354021071041 36423963103

251 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳಕ್ೃಷಣ ಸವಾವಸ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 128/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 329597466783 20172713073

252 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದದಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 169/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 644010680277 89021005572

253 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಯಶವಂತ ಸತೆಯಪಪ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 167/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 557763203659 30354710163

254 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಂಗಪಪ ಶಂಕ್ರ ಗುರವ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 164/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 997600058015 17127534515

255 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರುಕಿಮನಿ ಶಿರೋಮಂತ ಜಾಧವ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 156/3 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 2.58245E+11 17127549408

256 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳಿಕಾ ಅಜುಯನ ಶಿಂಧ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 141/3 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 734257096061 17127533226

257 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಹೆೋಶ ಬಾವುಸಾಹೆೋಬ ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 165/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 927014885753 17127570994

258 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಜಿಯಾಬೆೋಗಂ ಹಾಜಿಸಾಬ ನದಾಫ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 185/1/1 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 345956872578 89068414388

259 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸಂತೆ ೋಷ ವಸಂತ ಬಬಲೋಶವರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 190/.3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 701116258853 60148525592

260 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಂದಪಪ ಚನಿಮಲಿಪಪ ಉಪಪಲದಿನಿಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 130/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 861072401829 17127562791



261 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗ ಳಪಪ ಸಗರೆಪಪ ಬಬಲಾದಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 14/2ಸ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 717466934851 17127587115

262 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಮಾರುತಿ ಝಾಂಬೆರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 28/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 203286058008 8042200095123

263 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸುಖದೋವ ದ ಂಡ್ಡಬಾ ಸಾಳುಂಕೆ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 210/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 818861651753 17127563193

264 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಯಶವಂತ ಅಣ್ಣಪಪ ಜಗತ್ಾಪ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 203/1+2/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 743878367485 35177850468

265 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಹಣ್ಮಂತ ನಂದಾಯಳ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 60/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 952207510599 20037897713

266 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕಾಮಣ್ಣ ತಮಮಣ್ಣ ಕ್ುರಣಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 103/1+2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 969190829767 8042200116913

267 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ವಾಸನಗ್ೌಡ ಶಿವಗ ೋಂಡ ತಿಪಪಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 206 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 831358516581 64109478194

268 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ನಿವೃತಿಿ  ತುಕಾರಾಮ ಮಾಡ್ಡಕ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 26/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 883385776200 60267347420

269 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿವಪಪ ಮಾದಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 87/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 605671994328 897210110005778

270 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ದುಂಡವವ ಮಾಳಪಪ ಮಮದಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 63/1 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 419955626502 1712769043047

271 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದಾಶಿವ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಸುಕಾಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 80/1+2+3. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 755753921888 60169239483

272 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದ ದಬಾ ರಾಮಚಂದರ ಶಿಂಧ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 141/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 362209736697 17127530112

273 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಯಲಿಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬೆಳುಿಬ್ಬಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 68/1/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 861376620037 89098345510

274 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಈಶವರ ದ ಂಡ್ಡಬಾ ಶಿಂಧ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 69/2/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 547200795493 17127554510

275 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಾಜು ಮಾದೋವ ಕ್ಂಬಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 131/3ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 248843427369 89040207371

276 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿರೋಕಾಂತ ದಾಜಿಬಾ ಚವಾಾಣ್ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 191/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 242332869175 17127549872

277 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಂಕ್ರ ತುಕಾರಾಮ ಸ ಯಯವಂಶಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 291/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 556309164047 17127596298

278 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಹಣ್ಮಂತ ಹುಚೆಪಪ ದನಗರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 18/7. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 731593022377 17127554510

279 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಧರೆಪಪ ಗ ಳಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 176/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 354021071041 17127558683

280 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದ ದಬಾ ಮಾರುತಿ ಶಿಂಧ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 215/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 329597466783 89010825292

281 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಹಾದೋವ ಗಂಗಪಪ ಮರಡ್ಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 175/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 644010680277 17127525556

282 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸತೆಯಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಪರಮಗ ಂಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 204/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 557763203659 17126584987

283 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಾಂತ್ಾಬಾಯಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಾಳೆ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 119/1 ಮಹಿಳೆ ದಾರ/ಕ್ಷ್ 0.4 17100 997600058015 17127546418

284 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿವಾನಂದ ಪರಪಪ ನಾವಿಾ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 155/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 2.58245E+11 17127604216

285 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗ ೋವಿಂದ ಮಾರುತಿ ಜಾಧವ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 122/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 734257096061 17127532198

286 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಂಕ್ರ ಸದ ದಬಾ ಜಾಧವ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 122/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 927014885753 89057982447

287 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಾರುತಿ ಸದ ದಬಾ ಜಾಧವ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 122/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 623789233654 1797104000006600

288 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿೋವನಗ್ೌಡ ಶಂಕ್ರ ತಿಪಪಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 7/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 292175928855 17127534548

289 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ  ಶಾಂತ್ಾಬಾಯಿ ವಿಠಠಲ ಹರಿಜನ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 131/1 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 911749500824 89081116306

290 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಲಂಕ್ಪಪ ಸದಾಶಿವ ಹರಿಜನ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 117/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 786695554109 17127547739

291 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ವಿಮಲನಾಥ ಅರಿಹಂತ ಆಸಂಗಿ  ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 71/2 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 931565363335 897210110004390

292 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಲಿಪಪ ಪರಪಪ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ  ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 95/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 29925 865200919736 17131523507

293 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿರೋದೋವಿ ಕ್ರೆಪಪ ಮುಶಪಪಗ ೋಳ  ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 210/6 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 25650 927014885753 89019732364

294 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸಂಗಪಪ ಯಮನಪಪ ಅಸಕ  ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 42750 558172580532 102101010006192

295 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗುರುಪಾದ ಹಣ್ಮಂತ ಶೆೋಗುಣ್ಸ  ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 192/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 25650 576454429605 89050097400

296 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ದೋರ್ಂದರ ಗುರುಪಾದಪಪ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ  ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 105/5ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 42750 234140767547 17131573296

297 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಗುರುಪಾದಪಪ ಚಿಚಖಂಡ್ಡ  ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 105/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.9 38475 372798827890 89018901061

298 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮುತಿಪಪ  ಕಾಡಪಪ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 93/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 34200 804991806536 89072888807

299 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅಶೆ ೋಕ್ ಮಹಾದೋವ ಕ್ಂಬಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 131/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 218351136440 60116402067

300 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿೋಲಾವತಿ ನಂದಪಪ ಗವರೆ ೋಜಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 15/4. ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 977830664317 8042200090568

301 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಾಜೋಶ ನಂದಶ ಗ್ೌರೆ ೋಜಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 14/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 413109941015 60295011905

302 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶೆೋಖವವ ಸದದಪಪ ಒಡೆಯರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 54/6 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 658993783623 89065919025

303 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪರಕಾಶ ರಾಮಲ್ಲಂಗಪಪ ಕೆ ಳಕಿ  ಯಲಿಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 54/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 42750 717466934851 910010032418407

304 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.35 14963 234684820921 89055666077

305 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಯಲಿಪಪ ರಾಮಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 109/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.45 19238 816525181271 22010200005299

306 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ವಿಷುಣ ಸುಭಾಸ ಮಾನೆ ಕ್ುಂಚನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 115/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 34200 731593022377 39400101009351

307 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ನೆೋತ್ಾಜಿ ರಾಮು ಮೋರೆ ಕ್ುಂಚನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 115/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.9 38475 354021071041 3612500101414900

308 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ರಾಮು ಮೋರೆ ಕ್ುಂಚನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 16/3ಹ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.95 40612 329597466783 3596982224

309 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಗ ೋಪಾಲ ಖಂಡ ಬಾ ಮೋರೆ ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 71/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 25650 644010680277 17126534390

310 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಧುಕ್ರ ವಿಠೆ ೋಬಾ ಘಾರಗ ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 103/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 557763203659 3970037569

311 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಘಾರಗ ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 102/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.95 40612 997600058015 89027059464

312 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಾಳಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಸವನ ರ ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ
100/3ಅ+3ಬ/

1
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 42750 2.58245E+11 20031091482

313 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಹಾದೋವ ಹಣ್ಮಂತ ಮಾಳಿ ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 95/1ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 21375 734257096061 89043630850

314 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಂಜ ನಾಥ ಬಸಪಪ ಕೆ ೋರಿ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 195/2/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 34200 927014885753 37820623521

315 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಾಜೋಂದರ  ಅಣ್ಣಪಪ ಐಗಳಿ ಚಿಕ್ಕಪಡಸಲಗಿ ಸಾವಳಗಿ 90/1/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 34200 17126573918

316 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕ್ಮಲವವ ಭೋಮಪಪ ಮಾಂಗ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 141/5 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 1 82950 200760116891 17131543035

317 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಾಮು ಬಾಳಪಪ ಬಂಡ್ಡವಡಿರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 452/4 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 66360 242757933545 8212200006338

318 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ದಿೋಪಾ ಭುಜಂಗ ಶಿೋಂಧ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 145/6 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 33180 772155978398 60110180739

319 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸಂಜು ಪರಸಪಪ ಹಂಬ್ಬೋರ ಹಿಪಪರಗಿ ಸಾವಳಗಿ 406/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 771593022377 17971040000232800

320 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿವಲ್ಲಂಗವವ ಶಂಕೆರಪಪ ಕಿತ ಿರ ಹಿಪಪರಗಿ ಸಾವಳಗಿ 441/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 34200 731593022377 1797104000050030

321 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಕಾಶಿಮಸಾಬ ಪ್ಪೋರಸಾಬ ಬಾಗ ೋಡ್ಡ ಹಿಪಪರಗಿ ಸಾವಳಗಿ 464/4ಬ ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 21375 354021071041 649801700354

322 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಜಾಫರಸಾಬ ಅನಸರಿಸಾಬ ಕೆ ರಬು ಹಿಪಪರಗಿ ಸಾವಳಗಿ 438/9 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 329597466783 17129076436

323 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗ ಮುತಿಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಪಪರಗಿ ಸಾವಳಗಿ 484/4ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.44 18810 644010680277 651501002872

324 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸಂಗಪಪ ಹೆ ನಿಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಪಪರಗಿ ಸಾವಳಗಿ 474/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.27 11542 557763203659 17129052879

325 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶೆೋಖರ ಹೆ ನಿಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಪಪರಗಿ ಸಾವಳಗಿ 474/4ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.27 11542 997600058015 17129049470

326 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ರಾವಸಾಬ ಕಾಡಪಪ ಮಟೆಿಪಪನಿವರ ಜಗದಾಳ ಸಾವಳಗಿ 93/1A+b ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 42750 258245257662 11157028914

327 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಬ್ಬೋರಪಪ ಹೆ ನಿಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಿಪಪರಗಿ ಸಾವಳಗಿ 474/4ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.27 11542 734257096061 17129070229

328 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸುರೆೋಶ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಜಂತಿರ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 20/2ಕ್ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.75 62212 610437959589 89035283102

329 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ ರಾಮಪಪ ಫಾಲಭಾಂಬ್ಬ ಹಿಪಪರಗಿ ತೆೋರದಾಳ 326/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 21375 612405288713 17121023202

330 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಾಗೋಂದರ ರಾಮಪಪ ಫಾಲಭಾಂವಿ ಹಿಪಪರಗಿ ತೆೋರದಾಳ 326/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.49 20928 680132165224 17129032320

331 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶೆೋಖರ ಮಲಿಪಪ ಬುಜರುಕ್ ಹೆ ಸ ರ ತೆೋರದಾಳ 66/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 351680225536 89104887345

332 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಮ ಕ್ಪಪ ಉಂಕಿ ಹೆ ಸ ರ ತೆೋರದಾಳ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 735384506787 32186435432

333 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ   ಮ ಕ್ಪಪ ಉಂಕಿ ಹೆ ಸ ರ ತೆೋರದಾಳ 69/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17100 233433679686 89077565880

334 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಆನಂದ ಹಣ್ಮಂತ ಭಜಂತಿರ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 90/6 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 49770 757800485363 89090909369

335 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಮಹಾದೋವಿ ಮರೆೋಪಪ ಕಾಂಬಳೆ/ ಹರಿಜನ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ
484/1+2+3/1

ಬ
ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.9 74655 904805159061 10007782305

336 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಸದದಪಪ ಮಾರುತಿ ಕಾಂಬಳೆ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 48/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.69 57000 552175231666 17127548336

337 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ಜಿನಿಪಪ ಸತಯಪಪ ಹರಿಜನ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 282/1+2/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 49712 588724337747 1797104000005260

338 CHD

339 CHD ಪಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ಕೆಕ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಯಶವಂತ ಕ್ವಟೆೋಕ್ರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 148/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.16 200000 257013961776 2017270028

340 CHD ಪಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಪರಭಾವತಿ ಶಿರೋಕಾಂತ ಆಲಗ ರ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 42/5 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 200000 0 39400101013506

341 CHD

342 CHD ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಬಸಪಪ ಶಿವಪಪ ಗ್ೌರೆ ೋಜಿ ಕ್ವಟಗಿ ಸಾವಳಗಿ 105/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 75000 835198379931 3612500115285000

343 CHD ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಗದಗಯಯ ಸಂಗಯಯ ನಂಜಯಯನಮಠ ತಳಿಿಕೆೋರಿ ಅಮಿನಗಡ 87/1k ಇತರೆ 1.59 200000 564219752018 8092200014190

344 CHD ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಿರೋ ರಾಘರ್ೋಂದರ ವಿಠಠಲರಾವ್ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಬೆಳಗಲಿ ಹುನಗುಂದ 134/3 2 75000 477341563795 36970127299

345 CHD ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಿೋತರವವ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 
ಯಳವರ

ಗಂಜಿಹಾಳ ಹುನಗುಂದ 314/*/* ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.58 64717 904939297332 17124052681

346 CHD ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಅಂದಾನೆಪಪ ಬಸಪಪ ಅಚನ ರ ಗಂಜಿಹಾಳ ಹುನಗುಂದ 124/4 ಇತರೆ ಪೋರಲ 0.8 32768 879087135351 89038554750

347 CHD ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋ ಗ್ಾಯನಪಪ ದಾಯಮಣ್ಣ ಹಿರೆೋಕ್ುರಬರ ಗಂಜಿಹಾಳ ಹುನಗುಂದ 122/6 ಇತರೆ ಪೋರಲ 0.8 32768 5060637954552 17124049066

348 CHD ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಿರೋ ಸಂಗಯಯ ಶರಬಯಯ ಗುರವಿನ ಹುಲಗಿನಾಳ ಅಮಿನಗಡ 95/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.2 75000 8222200045768

349 CHD ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತೆೋವವ ಸದದನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಹಿರೆೋಓತಗೋರಿ ಇಲಕ್ಲಿ 22/3. ಇತರೆ ಪೋರಲ 2 200000 223700880039 89105906107

350 CHD ದಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಜ್ಞಾನದವು ಶಿವಪಪ ಹೆ ಲಗರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪೂರ ಇಲಕ್ಲಿ 1/1. ಇತರೆ ದಾಳಂಬೆ 1.4 13176 474472856592 54052175184



351 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಬಸಪಪ ಮಾಳೆೋದ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.422 0.40 548574061302 172600101003206

352 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮವವ ಗಿರಿಯಪಪ ತುಳಸಗೋರಿ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 87/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.422 0.40 606993819550 64159276165

353 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸುಭಾಸ ರಾಚಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪನವರ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 65/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 291041364313 520101262123863

354 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಅಶೆ ೋಕ್ ಅಜುಯನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಜಾಡರಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 84/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 553057715211 O784101020600

355 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗಿರಿೋಶ ಹಣ್ಮಪಪ ಕೆ ಪಪದ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 32 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.791 0.75 359823733685 520401019382778

356 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ನಾಮದೋವ ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 15/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 510341847335 30553915970

357 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸುಭಾಸ ವಿಠಠಲ ತಳವಾರ @ ಗಸಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 154/1+2ಸ/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 605825150970 36076402253

358 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಾಬಣ್ಣ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 26/1/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 785404726728 O784101022555

359 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಭೋಮಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಿಕ್ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 43/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.474 0.45 945434871748 89113216490

360 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಹುಲಸದ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 4399855886824 O784101011236

361 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಯಲಿಪಪ ಮಾಳೆೋದ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 75/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.738 0.70 647589511974 520101052187566

362 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹೆಬಾಿಳಪಪ ವಿಠಠಲ ಗಸಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 154/1+2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 617536507617 1772600101002684

363 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರ್ಂಕ್ಪಪ ರಾಮಪಪ ಕೆ ಪಪದ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 159/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.685 0.65 637195758475 89032968687

364 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಇಂದಾರಬಾಯಿ ಅಣೆಣೋಶಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 156/1, 156/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 660450646056 O29010200000243

365 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಅಣೆಣೋಶಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 128/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 708410641075 O29010200004185

366 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತಯವವ ಭೋಮಪಪ ಸಂಗರಡ್ಡಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 168/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 375766494588 O27100100008672

367 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ತಿಮಮಣ್ಣ ಭೋಮಪಪ ಸಂಗರಡ್ಡಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 168/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 748473633356 O27100100005933

368 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಮೆೋಶ ಭೋಮಪಪ ಅಮಮಲಝರಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 842422887265 896910110001366

369 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸವರಾಜ ಗ್ೌಡಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 128/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 619223051859 148301011000244

370 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸನಗ್ೌಡ ಹಣ್ಮಂತಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 94 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 565435986199 148301011001604

371 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗ್ೌಡಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬ್ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.002 0.95 500546946215 148301011000019

372 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರ್ಂಕ್ಣ್ಣ ಹಣ್ಮಪಪ ಶಿರಬ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 185/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 706235679307 54058588811

373 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸಲ್ಲಂಗಪಪ ರಾಮಪಪ ಹಿರಕ್ಣ್ಣವರ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 139/4ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 873898151513 89004652281

374 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಚಿಕ್ ಕರ ಮುಧ ೋಳ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 340670194880 11127307267

375 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸಂಗಪಪ ಸತಯಪಪ ಮುನೆ ಿೋಳಿಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 118/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.791 0.75 470587210577 O28010200001447

376 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಾಜು ಸಂಗನಗ್ೌಡ ನಾಯಮಗ್ೌಡರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 41/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 744762150691 6138097763

377 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಸತಯಪಪ ಜೈನಾಪೂರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 97/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 684928867349 915010057605238

378 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಮೆೋಶ ಅಪಪಸಾಾಃಏ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 96/3/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.791 0.75 535719661206 912010035062122

379 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತಿೋಶ ಹಣ್ಮಂತ ಬ್ಬರಾದಾರ ಪಾಟಿೋಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 135/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.316 0.30 783036286855 6813641165

380 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಹೆೋಶ ಬಸಪಪ ತೆೋಲ್ಲ @ ಬರದೋಲ್ಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 322/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 857210007731 6478467116

381 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ವಿಠಠಲ ಸತಯಪಪ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 14/2. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 492101629230 101900101003881

382 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸಪಪ ವಿೋರಭದರಪಪ ಗ ೋಲಶೆಟಿಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 288/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 274907651311 868693521

383 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹಣ್ಮವವ ಯಮನಪಪ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 286/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 339560237804 6058872223

384 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಹಾದೋವ ಹಣ್ಮಂತ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 13/2. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 305792509118 101900101004210

385 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರವಿ ಸಣ್ಣತಂಗವವ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 286/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.422 0.40 824966644772 520101252121352

386 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿವರಾಜ ಬಸಪಪ ಗ ಲಶೆಟಿಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 288/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.580 0.55 764586518837 566523233

387 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ವಿದಾಯಧರ ಗ್ೌಡಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 411/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 878559425930 10703432916

388 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಚಂದರಶೆೋಖರ ರ್ೈಜನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 148/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 928401809727 O28100100003739

389 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸವಿತ್ಾ ವಿದಾಯಧರ ಪಾಟಿೋಲ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
423/11,423/

12
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 206727248705 566517912

390 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಅಶೆ ೋಕ್ ಮಲಿಪಪ ಕೆ ೋಮಾರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 369/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 918379940850 856572984

391 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ವಿೋರಣ್ಣ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 351/2/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 470733109325 32950384500

392 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರವಿಶಂಕ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 413/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 956729836386 6581561108

393 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಾಂತ್ಾಬಾಯಿ ರ್ೈಜಿನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 148/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.474 0.45 389676268830 O28100100000201

394 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ರಾಮಪಪ ಜಡಗನಿವರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 354/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.527 0.50 889447907351 O28100100001765

395 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹಣ್ಮಂತ ರಾಮಪಪ ಹೆರ ರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.633 0.60 991704801254 31520918064

396 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತಯಪಪ ಬಾಲಪಪ ಬಾಡಗಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.738 0.70 587616977120 5282500101020701

397 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸದಾದರೆ ೋಢ ಸತಯಪಪ ಬೆನಕ್ಟಿಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 211459895322 566515788

398 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ  ಯಲಿಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಬೆನಕ್ಟಿಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 70/1,70/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.002 0.95 663522132727 11127320801

399 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗಿೋತ್ಾ ಸುರೆೋಶ ಬದನ ರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 106/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.896 0.85 286434554366 37303880748

400 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತಯಪಪ ದುಂಡಪಪ  ಬಾಡಗಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 260659485015 35819341975

401 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಅಜುಯನ ದುಂಡಪಪ ಬಾಡಗಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 72/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 958596868017 30500267611

402 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತಯವವ ಸತಯಪಪ ಬ್ಬಸನಾಳ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 332489857488 O28010200001556

403 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸುನಂದಾ ಸತಯಪಪ ಬಾಡಗಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.738 0.70 251376356148 5282500100876300

404 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಹೆ ಲಗೋರಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 145/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 871705666665 17120056098

405 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತಯಪಪ ಹಣ್ಮಪರ್ಪ ಮುನವಳಿಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 117/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.474 0.45 334581136432 O28010200001478

406 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ
ರವಿಶಂಕ್ರ @ ಬಾಬುಗ್ೌಡ ಅಪಾಪಸಾಬ  
ಪಾಟಿೋಲ

ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 131/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 287113377930 11127315417

407 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸಂಜುಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 165/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 551958237867 31749044414

408 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಮದರಖಂಡ್ಡ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 16 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.685 0.65 440566545108 846610110003641

409 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸ ೋಮಪಪ ಈರಪಪ ಚಿಕ್ ಕರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.791 0.75 572602072042 O28010200000142

410 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಲಕ್ಕಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 134/1+2ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 556555347794 O8372200069685

411 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹಣ್ಮಂತ ಭೋಮಪಪ ಹ ಲಗೋರಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 27/19 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.633 0.60 289448281168 845776527

412 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಗುರಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 131/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 358342538860 30500757616

413 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹಣ್ಮಂತ ಭೋಮಪಪ ತಳವಾರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ
44/4,44/5,44

/6
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 304754860390 39119252301

414 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸದದಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಅವರಾದಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 143/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 266944103957 O28010200001649

415 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತೆಯವವ ಯಮನಪಪ ಲಗಮನಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 27/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 215496326925 11127277832

416 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತಿೋಶ ರಾಮಪಪ ಹೆರ ರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 50/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.791 0.75 837511526390 11127302984

417 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತೆಯಪಪ ಗ್ೌಡಪಪ ಬದನ ರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 46/2/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 846661393435 89110390946

418 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಚನಿಪಪ ಮಲಿಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 56/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 869735185176 566507346

419 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಲಿಪಪ ಲಕ್ಕಂ ಕಿಶೆ ೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 44/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 909322869457 33626034059

420 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿವಾನಂದ ನಿಂಗಪಪ ಬುಳೆ ಿೋಜಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 142/4,142/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 445676692697 33882857705

421 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಯಂಕ್ಪಪ ತಮಮನಗ್ೌಡ ನಿಂಗನ ರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.474 1.00 429305060085 566509536

422 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರುಕ್ಮವವ ಸದದಪಪ ಅವರಾದಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 154/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 496372289325 O28010200001409

423 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕ್ೃಷಣಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾಚಪಪನವರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 147/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 243019732771 11127318576

424 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಾಜೋಂದರ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬದನ ರ ಕಿಶೆ ೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 51/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 378506056253 O28010200001231

425 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗಣ್ಪತಿ ಈರಪಪ ಚಿಕ್ ಕರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.791 0.75 864008606556 O28010200000118

426 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸಂಗಪಪ ರಾಮಪಪ ದಾಸನಿವರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 137/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.422 0.40 470299269311 6455115240

427 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸಪಪ ಗಂಗಪಪ ಜಮಖಂಡ್ಡ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 138/5,138/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 600427185770 30223641041

428 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.527 0.50 969383531852 566506193.00

429 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತಮಮನಗ್ೌಡ ನಿಂಗನ ರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 54/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 401961062324 566501026

430 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ನಿಂಗಪಪ ಶಂಕ್ರೆಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 342/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.474 0.45 368302614028 30944330839

431 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಪಾಂಡಪಪ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಸುತ್ಾರ @ ಪತ್ಾಿರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 10/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.633 0.60 899042929702 11127254065

432 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಸತೆಯಪಪ ಮೆಟಗುಡಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 364/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.738 0.70 852827953937 31156785241

433 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹಣ್ಮಂತ ಶಂಕ್ರಪಪ ಡೆ ೋಣಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 441/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.633 0.60 671171619072 31316967277

434 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಡೆ ೋಣಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 69/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.633 0.60 803020196608 34412751367

435 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾಂಗ @ ಮೆೋತಿರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 206/15ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.580 0.55 231567703707 3151784316

436 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರುದರಪಪ ರಾಚಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ
356/2ಅ/2,35

6/3
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 365307540184 31127368265

437 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮುತಿವವ ಚಿನಿಪಪ ನಾಗನಿವರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 425/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.685 0.65 881288176509 O46010200000169

438 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಜಯಪರಕಾಶ ಸುರೆೋಶ ಉತ ಿರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 376/1a ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 349303947858 3154061524

439 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಾಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮೆಟಗುಡಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 363/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 993504277634 31013127525



440 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತಯಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆನಕ್ಟಿಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 70/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.633 0.60 888968698653 6631234723.00

441 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ವಾಸಪಪ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 163/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 256217694707 17120050427.00

442 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿದದಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 139/11 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.685 0.65 226967625069 11127307494.00

443 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಭೋಮಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಬ್ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಮರಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 23/3ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.633 0.60 723648488387 32826626363.00

444 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ @ ತೆೋಲ್ಲ ಮರಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 26/2a ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 668552773638 566503997.00

445 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕ್ಲ ಿೋಳೆಪಪ ಸತೆಿಪಪ ಕೆ ೋಲಕಾರ ಮರಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 55/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 677219032161 O28010200000055

446 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತೆಿೋಪಪ ರಾಮಪಪ ಅಚನ ರ ಮರಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 23/3ಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.685 0.65 262957343207 520101201128256

447 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಚಿನಿವವ ಬಸಪಪ ತೆೋಲ್ಲ @ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಮರಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ
27/1ಬ, 

26/1ಅ
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 825782573724 808567325

448 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸಯಯ ಮಲಿಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ ,350 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.422 0.40 539185391945 11127306218

449 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಲಿಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಉದಂಡ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 183/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.211 0.20 538254308054 32000804345

450 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಣ್ ರಾಮಪಪ ಉದಪುಡ್ಡ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 334/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.211 0.20 322002370947 11127316045

451 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗಂಗು ವಿೋರಬದರಪಪ ತ್ಾಂವಶಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 182/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.637 0.61 601233549250 11127289598

452 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಚಿನಿವವ ಕ್ಲಿಪಪ ಹಲಗತಿಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 755578545733 6791903665

453 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತೆಿಪಪ ಸಂಗಪಪ ಗಲಗಲ್ಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 115/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 748651604180 32065544018

454 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ನಾಯಿಕ್ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 101/A/1A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 541208724880 376202010100662

455 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹೆ ಳೆಪಪ ಸಂಗಪಪ ಗಲಗಲ್ಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 115/1ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 288091886343 566505973

456 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ನಾವಿಾ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 428/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.211 0.20 914350687774 6493642330

457 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸತೆಿವವ ಬಸಪಪ ಮಾಳಿ @ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 267/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 444477342736 30512496504

458 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹಣ್ಮಂತ ಮಲಿಪಪ ಗಿರಿಗ್ಾಂವಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 18/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.211 0.20 295782372259 11127332602

459 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸವವ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 143/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 934346450672 1437104000083492

460 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಶಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ನಾಯಕ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ ,68 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 264626776711 6671905139

461 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಅನಿಪೂಣ್ಯ ಹಣ್ಮಂತ ತೆೋಲ್ಲ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 445/1,445/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.685 0.65 580565981323 33295498763

462 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗ ೋವಿಂದಪಾಪ ನಿಂಗಪಾಪ ದುಡ್ಾಯಳ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 135/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 820529308568 30169283890

463 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸಪಾಪ ಮಲಿಪಾಪ ನಾವಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ
120/3,

121/5
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 579195014435 566525140

464 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಭಮಪಾಪ ತಳವಾರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ
41/11

39/5, 36/5
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 836071958427 20301470443

465 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸಲ್ಲಂಗಪಾಪ ಗ ೋವಿಂದಪಾಪ ಮದರಖಂಡ್ಡ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 169/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 711016382337 17120049003

466 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸಂಗಪಾಪ ಭೋಮಪಾಪ ಬಳ ಲದ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 124/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.843 0.80 924459102685 566503352

467 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸಂಜಯ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ಾ ನಾಯಕ್ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 100/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 449452687198 O8372200065374

468 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಕಾಶವಾವ ಗ್ೌಡಪಾಪ ಬದನ ರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 31/7, 33/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 921160036200 866887053

469 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗದಿಗಪಾಪ ವಿೋರಪಾಪ ಬ್ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 123/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 654932275342 566506932

470 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಅಜುಯನ ಗದಿಗಪಾಪ ಬ್ಬ.ಪಾಟಿೋಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 122/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 836071958427 6673700809

471 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿವಪಾಪ ಗ ೋವಿಂದಪಾಪ ಜೈನಾಪೂರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 27/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.949 0.90 328831442889 6391015676

472 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ದುಂಡಪಪ ಮಲಿಪಪ ತೆೋಲ್ಲ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 167/17 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.369 0.35 503657960026 32640158552

473 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರೆೋವಕಾಕ ಮಲಿಪಪ ಸೋಪರಮಟಿಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 143/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 416093220966 1437104000083465

474 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ವಿಜಯ ವಿೋರಭದರಪಪ ನಾಯಕ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 358/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 408719026882 6148375672

475 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಹಾದೋವ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ ಮದರಖಂಡ್ಡ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ
13/1+2+3/ಅ/

2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.211 0.20 500483447634 30943446029

476 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಮಲಿಪಪ ಮ ಲ್ಲಮನಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 19/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.211 0.20 207906576319 31006575122

477 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ದುಂಡೆೋಶ ಸಂಗಪಪ ಗರಸಂಗಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 153/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.253 0.24 338528649524 O8372200044508

478 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕ್ಮಲವವ ಅಣ್ಣಪಪ ಸಂಕ್ರಟಿಿ @ ಕ್ುಂದರಗಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 342/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.054 1.00 474248901230 32759385241

479 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿವಲ್ಲೋಲಾ ಅಶೆ ೋಕ್ ಕಿವಡ್ಡ ನಿಂಗ್ಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 27/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.101 0.60 290698681362 62106000090

480 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಅರವಿಂದ ರಾಚಪಪ ಕ್ಣ್ಬ ರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.168 1.00 355019023653 566512324

481 CHD ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಅಪಪಣ್ಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಶೆಟೆಿಪಪನವರ ಬದ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 15/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.346 1.00 432304937467 89059410112

482 CHD ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗಿರಿೋಶ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಕ್ಗಲಗ ಂಬ @ ರಡ್ಡಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 4/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.277 0.80 887283212422 89005852755

483 CHD ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ನಿಂಗಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಬದ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 62/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.346 1.00 780241655747 148301011001982

484 CHD ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ತಿಪಪಣ್ಣ ತಳವಾರ ಬದ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 29/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.207 0.60 310017203934 89076976426

485 CHD ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕಾಂತಯಯ ಗುರುಪಾದಯಯ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಜುನ ಿರು ಲ ೋಕಾಪೂರ 104/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.138 0.40 440261571246 89085763938

486 CHD ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸುರೆೋಶ ತುಕಾರಾಮ ನಲವಡೆ ಜುನ ಿರು ಲ ೋಕಾಪೂರ 23/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.138 0.40 931135596081 896910110000267

487 CHD ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಲಿಪಪ  ದುಂಡಪಪ ತುಮಮರಮಟಿಿ ಬದ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 22/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.277 0.80 353338849635 89009088011

488 CHD ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಪುಂಡಿಕಿೋಪಪ  ರಾಯಪಪ ಕ್ರೆನಿವರ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 109/1 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾರಕ್ಷ್ 0.431 0.70 261472639936 89023255533

489 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಾಂತ್ಾ  ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ಬ್ಬರಾದಾರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 248/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.171 0.40 947172472164 520101241349660

490 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸದದವವ ಮುತಿಪಪ ಗುಣ್ದಾಳ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ
141/6, 

142/1, 142/6
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.257 0.60 669038119586 89008446423

491 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸಂಜು ಶಿರೋಮಂತ ಚಂದನಶಿವ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 270/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.342 0.80 404133727143 O8372200101409

492 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹನಮಂತ ಗುರಪಪ ತಿಮಾಮಪೂರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 254/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.428 1.00 258336622618 O21010200011084

493 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಾಂತಪಪ ಪಾರಿೋಶ ಆಲಗ ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 278/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.342 0.80 222784589975 846610110000080

494 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕ್ಲಮೋಶ ಕಾಡಪಪ ಸಂಗಣ್ಣವರ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧ ೋಳ 131/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.428 1.00 651250113615 50100322151971

495 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಾಹುಸಾಹೆೋಬ ವಿಠಠಲರಾವ ನಿಂಬಾಳಕ್ರ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧ ೋಳ 27/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.342 0.80 892353651581 846610110008863

496 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಿರೋಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ನಿಗಡೆ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 27/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.342 0.80 452763344755 37620010100408

497 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗ್ೌರವವ ಭೋಮಪಪ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 218/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.385 0.90 17137035648

498 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಅಶೆ ೋಕ್ ಶಿವಾಜಿ ನಿಗಡೆ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 255/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.342 0.80 964769768465 25010200003635

499 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ಶಿದರಾಯ ಬ್ಬರಾದಾರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 248/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.428 1.00 392173305256 11081293681

500 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಪಾರಿೋಶ ಭಗವಂತ ಪರಮಗ ೋಡ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 246/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.214 0.50 491596114972 148401011000330

501 CHD ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಹಾದೋವ ದುಂಡಪಪ ಪಡೆಿಣ್ಣವರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 228/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.257 0.60 605169480261 5.2825E+15

502 CHD ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಅಜುಯನ ದುಂಡಪಪ ಬಾಡಗಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 72/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 2.000 958596868017 30500267611

503 CHD ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ವಿಠಠಲರಾವ ಬಾಬಾಸಾಹೆೋಬ ನಿಂಬಾಳಕ್ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 272/1+2/b ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 2.000 505745069030 376202010009897

504 CHD ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ನಾಯಿಕ್ರ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 114/2 ಪ,ಪಂಗಡ ದಾರಕ್ಷ್ 1 3.600 801840875518 566514207

505 CHD Cashew AEP ಶಿರೋಶೆೈಲಪಪ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ದ ಡಿಮನಿ ಹೆ ನಾಿಕ್ಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 79/3ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.80 13456 689182641349 0512500101547701

506 CHD Cashew AEP ಬಸಪಪ ಚನಿಪಪ ಮಕಾಶಿ ಹೆ ನಾಿಕ್ಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 28 ಸಾಮಾನಯ 1.00 16820 822952201200 89048111647

507 CHD Cashew AEP ಮಲಿಪಪ ಸಂಗಪಪ ಅರಬ್ಬಿ ರಾಂಪೂರ ಸೋತಿಮನಿ ಸಾಮಾನಯ 1.70 28594 634377343652 10020890

508 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ 1st ವಷಯ ಪಾವಯತೆವವ ಯಲಿಪಪ ಮ ಲ್ಲಮನಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ 54/4 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 1 0.7500 417733654983 17113364025

509 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ 1st ವಷಯ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮಚಂದರ ಬಾರಟೆಕೆಕ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ 65/2. ಇತರೆ ಗೋರು 1 1 0.1167 492752469579 30910729117

510 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ 1st ವಷಯ ರಾಜೋಶವರಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಖಾನಾಪೂರ ಎಸ್ ಕೆ ಕ್ುಳಗೋರಿ 46/4 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1 0.1167 848383627144 64106537642

511 CHD ಗೋರು ನಿವಯಹಣೆ 1st ವಷಯ
ರಾಮಕ್ೃಷಣ ವಿಠಠಲ ಮುಂದಿನಮನಿ ಉಪಯ 
ಲಮಾಣಿ

ಹಂಸನ ರ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 93/3 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 1 0.0840 443590540146 8062210072565

512 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋ ಲಕ್ಕಪಪ ಸದಾಶಿವಪಪ ಜೈನಾಪೂರ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 106/1 ಇತರೆ ಗೋರು 2.20 0.2882 960796442148 20074497289

513 CHD ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋ ಹಸನಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಮಳೆನಿವರ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 27/* ಇತರೆ ಗೋರು 2.20 0.2882 933866615508 5201012212211426

514 CHD ಗೋರು 1ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ತೆೋಜಶ್ ಮಲಿನಗ್ೌಡ ನಾಡಗ್ೌಡರ ಚಿತಿವಾಡಗಿ ಹುನಗುಂದ 135/3 ಇತರೆ ಗೋರು 2 23330 260816527130 14010200003057

515 CHD ಗೋರು 1ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಮಲಿನಗ್ೌಡ ಪರ ತಗ್ೌಡ ನಾಡಗ್ೌಡರ ಚಿತಿವಾಡಗಿ ಹುನಗುಂದ 135/2 ಇತರೆ ಗೋರು 2 23330 945389817150 14010200002897

516 CHD ಗೋರು ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದರಹಾಸ ಕೆೋಶವ ತುಂಗಳ ದಾದನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು-1 0.40 0.04666 575336353660 17134023840

517 CHD ಗೋರು ಮದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಗದಿೋಶ ಕೆೋಶವ ತುಂಗಳ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು-1 1.60 0.18664 565080870847 17134014111

518 CHD ಗೋರು ಎರಡನೆೋ  ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂಗಪಪ ಗಂಗಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 44/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು-2 1.30 0.15664 608647921263 50100207314925

519 CHD CHD WATER TENKER ಹೆ ಳೆಬಸವವ ಲಕ್ಷ್ಮನಗ್ೌಡ ದಾಯವನಗ್ೌಡರ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 83/2 ಸಾಮಾನಯ 1 62500.0 329019783352 110301011002391

520 CHD CHD WATER TENKER ಮಲಿಪಪ ಚಿನಿಪಪ ಆಡ್ಡೋನ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 1010/2 ಸಾಮಾನಯ 1 62500 275976759560 8232200025060

521 CHD CHD WATER TENKER ಸಂಗಪಪ ಯಲಿಪಪ ಕೆ ಪಪದ ಶಿೋಗಿಕೆೋರಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ
70/1ಅ/1,141/

3ಕ್
ಸಾಮಾನಯ 1 62500 335937525773 30574115969



522 CHD CHD WATER TENKER ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಗುರುಬಸಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ಸುತಗುಂಡ್ಾರ ಸೋತಿಮನಿ 12/2+3ಅ ಸಾಮಾನಯ 1 62500 845795612452 919010003982120

523 CHD ನಿೋರನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಖರಿೋದಿ ನಿಂಗಪಪ ಕಾಳಿಂಗಪಪಕ್ುಂಬಾರ ಕ್ಟಗೋರಿ ಗುಳೆದಗುಡಿ 331/5 ಇತರೆ ಬಾಳೆ,ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 0.6250 648283123660 17114515418

524 CHD ನಿೋರನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಖರಿೋದಿ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಶಂಕ್ರಯಯ ಕೆ ಣ್ುಣರ ಮಲಾಿಪುಋ ಎಸ್.ಎಲ್ ಕ್ುಳಗೋರಿ 23/02/ ಇತರೆ ಮಾವು,ಲ್ಲಂಬೆ, ತೆಂಗು 1 1 0.6250 851491076691 1711455866

525 CHD ನಿೋರನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಖರಿೋದಿ ದಾವಲಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಬಂದಗಿ ಉಗಲವಾಟ ಕ್ುಳಗೋರಿ 32/1 ಇತರೆ ಪೋರು 1 1 0.6250 334247781488 33543631648

526 CHD ನಿೋರನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಖರಿೋದಿ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಹನಮಂತಪಪ ಬ್ಬಳೆಕ್ಲ್ ಹೆ ಸ ರ ಬಾದಾಮಿ 293/1 ಇತರೆ ಮಾವು,ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 0.6250 334584245913 17113344995

527 CHD ನಿೋರನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಖರಿೋದಿ ಪಾವಯತೆವವ ಹನಮಪಪ ದಳವಾಯಿ ನೆಲವಗಿ ಬಾದಾಮಿ 56/3 ಪ ಪಂ ತ್ಾಳೆ,ಲ್ಲಂಬೆ 1 1 1.1250 765909363333 17115524147

528 CHD ನಿೋರನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಖರಿೋದಿ ರಾಮಚಂದರಗ್ೌಡ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಳಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 19 ಪ ಪಂ ಬಾಳೆ,ಪೋರು 1 1 1.1250 933919047519 31492875732

529 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಿರೋ ಪಡ್ಡಯಪಪ ಸದದಪಪ ಶಿೋಪರಮಟಿಿ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ
61/14, 

487/2,

126/1ಕ್
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.62500 944516423376 17121069788

530 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ಹನಮಂತ ಹಲಗಲ್ಲ ಬ್ಬಸನಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ
145/1ಬ, 

145/1ಕ್/2
ಇತರೆ ಮಾವು 1 0.62500 267155992026 129301011000750

531 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಿರೋ ಕೆಂಚಪಪ ಬಾಳಪಪ ದಳವಾಯಿ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 299/1ಅ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.26000

532 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶಿರೋ ದುಂಡಪಪ ಶಿೋಪರಮಟಿಿ ನಾಗರಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 241/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.62500

533 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಅಶೆ ೋಕ್ ಬಾಬುಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 8/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 62500 664050490253 17128067194

534 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಂಜು ಸದದಪಪ ಮಾಲಗ್ಾರ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 102/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 62500 283418223201 89055724428

535 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಮಶಾದ ಬಾಪುಸಾಬ ಸಾವಳಗಿ ಹುನ ಿರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 194/2 ಅ.ಸಂ ತೆೋಂಗು 1 62500 '292008797197 21010200008245

536 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸದಾಶಿವ ದುಂಡಪಪ ಹಿಪಪರಗಿ ಮುತ ಿರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ತೆೋಂಗು 1 62500 210882387910 520101207134703

537 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಘಟಕ್ಕೆಕ ವಿಲಾಸ ಜ ೋತಿಬಾ ಪವಾರ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 415/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 62500 977608743367 17128022039

538 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಗುರುಪಾದಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 36/2ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 112500 789858504758 31549077275

539 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಮಲಿಪಪ ಚನಿಪಪ ಪಾಯಗ ಂಡ ಹಿಪಪರಗಿ ತೆೋರದಾಳ 323/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ತೆೋಂಗು 1 62500 318730945768 17129042827

540 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಕ್ರೆಪಪ ಮುತಿಪಪ ಗಸಿ ಲ್ಲಂಗನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 91/4 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 0.4 62500 217733148057 89002257737

541 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಫಾಲಭಾಂವಿ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 66/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ತೆೋಂಗು 1 62500 226589694003 17132032744

542 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಕಾಶಪಪ ರುಕ್ಮವವ ಮಾದರ ರ ಗಿ ಮುಧ ೋಳ 223/1ಬ ಪ,ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.125 993492767749 8372200167091.00

543 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಕ್ರಿಯಪಪ ಪೂೋಮಪಪ ಲಮಾಣಿ@ಅಂಗಡ್ಡ ಪಟ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 82/1 ಪ, ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.260 339969487045 11127261436

544 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಬಸಪಪಗಂಗಪಪ ಜಮಖಂಡ್ಡ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 138/5,138/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.700 600427185770 30223641041

545 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ರಮೆೋಶ ಯಮನಪಪ ಲ ೋಂಡೆ ಮಾಚಕ್ನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 46/2b ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.625 567888352373 17117048947

546 CHD CHD SMAM ಸದಾದರ ಢ ಸುಭಾಸ ಒಂಟಗ ೋಡ್ಡ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 48/2ಬ/24 ಸಾಮಾನಯ 25984.0 789791494174 89108737247

547 CHD CHD SMAM ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ರಾಮಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 45/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 114200.0 791957629921 8905408711

548 CHD CHD SMAM ಸದದಪಪ ಭೋರಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಗ ೋವಿಂದಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 72/7 ಸಾಮಾನಯ 114200.0 644157158444 8532200023421

549 CHD CHD SMAM ಹಿತೆೋಶ ವಿಠಠಲಬಾಯಿ ಪಟೆೋಲ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ
500/2,500/4,

500/5
ಸಾಮಾನಯ 100000 436575928859 50100050523022

550 CHD CHD SMAM ಮಲಿಮಮ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಬೆಳವಲ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 73/1 ಸಾಮಾನಯ 125000 201038086364 520101237709641

551 CHD CHD SMAM ಶಿವಾನಂದ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹಳಬರ ಸೋತಿಮನಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 111/1 ಸಾಮಾನಯ 32000 748840993270 520101238945533

552 CHD CHD SMAM ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಸಪಪ ಕ್ುಂಚಗನ ರ ಸೋತಿಮನಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 75/3 ಸಾಮಾನಯ 25600 867020079348 17118538215

553 CHD CHD SMAM ಯಮನವವ ಯನನಪಪ ಕಾಳಗಿ ಸೋತಿಮನಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 26/9 ಸಾಮಾನಯ 10000 271875840833 89112240809

554 CHD CHD SMAM ಪಾಂಡು ಬಾಬು ಲಮಾಣಿ ಸೋತಿಮನಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 68/3 ಪರಿಶಿಷಿ.ಜಾತಿ 8000 760074452631 89021536194

555 CHD CHD SMAM ಚಂದರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಟಗಿ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 898/1,898/2 ಸಾಮಾನಯ 8000 955683759504 08532200023421

556 CHD NHM MATCHING GRANT ಸತಯಪಪ ಪಾರಿೋಸ ಹರಿಜನ ಕ್ಲಹಳಿಿ ತೆೋರದಾಳ 164/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 265000 768526405221 128207391000020

557 CHD NHM MATCHING GRANT ಸದಾಶಿವ ಶಿವಪಪ ಅಮಮಜಗ ೋಳ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 164/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.7 265000 503898892410 128207391000020

558 CHD NHM MATCHING GRANT ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸ ೋಮಪಪ ಮಚಗ್ಾರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ
218/1+2+3/ಗ

/1
ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 3.36 244850 523943061709 89109151208

559 CHD NHM MATCHING GRANT ಭೋಮಪಪ  ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭಜಂತಿರ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 20/2ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.62 265000 621419809963 1797102000001170

560 CHD NHM MATCHING GRANT ಪರಶುರಾಮ ಬಾಲಪಪ ಬಸವಗ ೋಳ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 75/1/ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 2 330000 733364337544 911020061288284

561 CHD NHM MATCHING GRANT ಶಾಂತವವ ಅಣ್ಣಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಯಲಿಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 242/2/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 2 330000 552175231666 102107391000004

562 CHD NHM MATCHING GRANT ಚಂದರವವ ಸಾಯವವ ಮಾದರ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 313/4ಅ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 1 60000 588724337747 89109761789

563 CHD NHM MATCHING GRANT ಮಹಾದೋವ ಗಿರೆಪಪ ಹರಿಜನ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 44/10 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 115700 334409740909 89029000916

564 CHD NHM MATCHING GRANT ಈರಪಪ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಚಾಂಬರ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 18/2. ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.4 112000 547586444094 6800395432

565 CHD NHM MATCHING GRANT ಸುಭಾಷ ಸ ೋಮಪಪ ಮಚಗ್ಾರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 153/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 2.23 160000 200760116891 89109761789

566 CHD NHM MATCHING GRANT ವಿಶವನಾಥ ಬಸವಂತ ಹಾದಿಮನಿ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 94/2/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1.07 13400 862188700079 520101214948729

567 CHD NHM MATCHING GRANT ಪರಶುರಾಮ ಭೋಮಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಬನಹಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 175/4ಬ್ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 182900 727237965593 10815399516

568 CHD NHM MATCHING GRANT ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತಿಮಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಬನಹಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 173/3ಬ್ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.53 182900 531198151927 89117424144

569 CHD NHM MATCHING GRANT ಮಹಾದೋವ ಮಾರುತಿ ಹಲಗಿ ಬನಹಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 50/2. ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.88 241900 688490062090 89051379008

570 CHD NHM MATCHING GRANT ರುಕ್ಮವವ ಗ ೋಪಾಲ ಕೆಂಚವವಗ ೋಳ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 159/2/1ಡ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.26 40000 355615238384 6800395432

571 CHD NHM MATCHING GRANT ಯಮನಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾಂಗ ಗ ೋಲಭಾಂವಿ ತೆೋರದಾಳ 56/1/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.41 286100 0 89016056861

572 CHD NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 40% ಶಿರೋ ಉಮಾಶಂಕ್ರ ಲ್ಲಂಬಣ್ಣ ರಾಠೆ ೋಡ ಚಿಕ್ಕಕೆ ಡಗಲ್ಲ ಇಲಕ್ಲಿ 80/2 ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 160000 64125491977

573 CHD NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣೆ 40% ಶಿರೋ ಹಣ್ಮಂತ ಲ್ಲಂಬಣ್ಣ ರಾಠೆ ೋಡ ಚಿಕ್ಕಕೆ ಡಗಲ್ಲ ಇಲಕ್ಲಿ 80/4 ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 51200 1.53201E+14

574 CHD NHM ಟ್ಾಯಾಕ್ಿರ 55% ಶಿರೋ ಸದದಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಮಾದರ ವಜಿಲ ಇಲಕ್ಲಿ 162/4ಬ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಪೋರಲ 1 157000 1.53201E+14

575 CHD NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 40% ಯಮನಪಪ ಬಸಪಪ ಹಾವರಗಿ ಇಲಕ್ಲಿ ಇಲಕ್ಲಿ 26/4. ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 60000 54048138035

576 CHD

577 CHD NHM ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣೆ 40% ಶಿರೋ ಹುಚೆಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ತಳವಾರ ಇಂಗಳಗಿ ಇಲಕ್ಲಿ 24/2, 65/2 ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 51200 8.0522E+12

578 CHD
ಪಾಿಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ
ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚೆ

ಸಾವಿತಿರ ಮುತಿಪಪ ಕ್ಡ್ಡಿಗುಡಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ
424/3, 

423/3, 

423/2, 424/2

ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾರೆ 1 0.80 0.128 424020459168 805675061

579 CHD
ಈರುಳಿಿಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ 
ರ್ಚೆ

ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 140/1,140/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾರೆ 1 0.70 0.700 577955164263 31150100004162

580 CHD ಟ್ಾರಕ್ಿರ ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚೆ ಹಣ್ಮಂತ ಬೆನಿಪಪ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 442/1,2,3 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 2.80 1.570 566501311

581 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣಗಳು ಸತಿೋಶ ಬಸಪಪ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 52 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.17392 335084347522 846610110002959

582 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣಗಳು ರೆೋಖಾ ಕ್ೃಷಣಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮಿಜಿಯ ಮುಧ ೋಳ 64/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.17392 973618683783 5992500100213000

583 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಹ ಪಾಟಿೋಲ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 128/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

584 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಹೆಬಾಿಳಪಪ ವಿ ಗಸಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 154/1+2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

585 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಬಸವರಾಜ ನಿ ಮಾಳೆೋದ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

586 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಚನಿಪಪ ಭ ಕ್ನಕ್ಪಪನವರ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 65/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

587 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ವಿಠಠಲ ಲ ಹುಲಸದ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

588 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಪಪ ಲ ಮಾದರ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ
288/3ಬ/1,28

9/3ಬ/5
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

589 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ರಮೆೋಶ ಭ ಅಮಲಝರಿ ಬಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 168/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

590 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಭೋ ಸಂಗರಡ್ಡಿ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 168/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

591 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಅಶೆ ೋಕ್ ಅ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

592 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ತಿ ಮಾಳೆೋದ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 55/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

593 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಗಿರಿೋಶ ಹೆಚ್  ಕೆ ಪಪದ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 32 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

594 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ನಾರಾಯಣ್ ಕೆ ಪಪದ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 159/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

595 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಬಸು ಚಿಕ್ ಕರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 111 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

596 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಭೋ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 148/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

597 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ನಾವಿ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 123 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

598 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 149/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

599 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಫಕಿೋರಪಪ ನಾವಲಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 112 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

600 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಹಣ್ಮಂತಗ್ೌಡ ಶಿ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 153 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

601 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 35 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

602 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಉಮೆೋಶ ಕ್ನಕ್ಪಪನವರ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

603 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ರಮೆೋಶ ಹೆಚ್ ಅಮಲಝರಿ ಬಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 168/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

604 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಎನ್ ನಿಂಗನಗ್ೌಡರ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 55/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

605 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಬ್ಬೋಮಶಿ ಜಿ ಪೂಜಾರ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004



606 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಪಾಂಡಪಪ ೆ ಸ್ ಮುಳ ಿರ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 45/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

607 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ರಂಗಪಪ ರ್ಂ ಶಾಸನಿವರ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 39/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

608 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಸಂಗಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಂದನಿವರ ಬಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 45 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

609 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಚಿಂಚ್ಚ ಳಿಿ ಸಂಗ್ಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

610 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಸದುದ ಕೆ ಕ್ಲಿನಿವರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 45/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

611 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಗುರುನಾಥ ಕೌಜಲಗಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 56 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

612 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಜಗದಿೋಶ ಎಸ್ ಕ್ರಗ ಳಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 112 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

613 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಾನಂದ ಎಚ್ ಸುಂಕ್ದ ಶಿರೆ ೋಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

614 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಲ್ಲಂಗಪಪ ಒಡೆಯರ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಲ ೋಕಾಪೂರ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

615 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವು ನಿಂಗಪಪ ಬ್ಬಸರಡ್ಡಿ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 56 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

616 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಗುರುನಾಥ ರಡರಟಿಿ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 89 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

617 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಚನಿಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಗ ೋವಿಂದಗ್ೌಡರ ದಾದನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

618 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಯಯ ಗು ಸಾಲ್ಲಮಠ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 112/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

619 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 111 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

620 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ದಸಿಗಿೋರಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 65/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

621 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ರಾಜು ಈ ಮುದಕ್ವಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 69/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

622 CHD ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಬೆೋಸಾಯ ತರಬೆೋತಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗು ಮುಳ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.004

3 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

1 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋಮತಿ ಮಲಿಮಮ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಬೆ ಳರಡ್ಡಿ ತೆ ೋಳಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 123/1ಬ/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 324321722926 897110110005518

2 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋ ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ನಿೋಲಪಪ ನಂದಾಯಳ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 42/2ಬ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 537389710075 520101261781916

3 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಮಲಿನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತುಮಮರಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 54/1 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 205119918882 89098949849

4 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋ ಸಾಬಣ್ಣ ಯಮನಪಪ ಹಳ ಿರ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 222/1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 944739676762 89004383849

5 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಹಳ ಿರ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 222/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 695587315499 89049954154

6 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋ ಈಶವರಪಪ ಶಂಕೆರಪಪ ಅಂತರಗ ಂಡ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 481/* ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 520890941931 64177116892

7 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋ ಈರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಉಫಯ 
ಮೆೋಡ್ಡಿ

ಹೆರಕ್ಲಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ
263/2+ಅ+2ಬ
/ಅ

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 622005121547 4715101001302

8 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋ ನಿೋಲಪಪ ರಂಗಪಪ ಕ್ಲಾಿರಿ/ಬಾನದ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ
209/1ಬ, 

209/2ಅ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 228652831843 520101261806153

9 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋ ತಿಪಪಣ್ಣ ರಾಮಪಪ ಜಂಬಗಿ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಅನಗವಾಡ್ಡ 77/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 401797655599 9652500100153401

10 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ಮಲಿಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಲ್ಲಂಗ್ಾಪೂರ SK ಅನಗವಾಡ್ಡ 39/1+2+3/ಡ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 379839670339 10703433624

11 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋ ಗುರಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಹದಗಲ್ ಗಿರಿಸಾಗರ ಅನಗವಾಡ್ಡ 77/3+4ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 337240412880 520101261822523

12 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋ ಬೆಣ್ಣಪಪ ಸಾಬಣ್ಣ ಆಡಕಾಯವರ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 114/1ಆ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 461116872498 89005100918

13 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೋನು ಪಟಿಿಗ,ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  
ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿ

ಶಿರೋಮತಿ ಅಶಿವನಿ ಗುರುಲ್ಲಂಗಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 275/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 987463725978 89072246858

14 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಚಿದಾನಂದ ಫಕಿರಪಪ ಯಡಹಳಿಿ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.008

15 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಫಕಿೋರಪಪ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ಪಪ ಚೌರದ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.008

16 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಶಂಕ್ರ ಬಸಪಪ ಮಾಳಿ ಕ್ಸಬಾಜಂಬಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.008

17 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಸುದಿೋರ ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.008

18 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಕ್ೃಷಣ  ಬಸಪಪ ಜ ೋಗಿ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.008

19 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಮಲುಿ ಸುಭಾಸ ಹಣ್ಜಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.008

20 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಸದಯಯ ಪರಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.008

21 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಅಮಿೋನಪಪ ಯಮನಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.008

22 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ದುಂಡ್ಡಬಾ ಗಣ್ಪತಿ ನಿಂಬಾಳಕ್ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.008

23 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಬಸಪಪ ಕಾಡಪಪ ನಬಾಬ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.008

24 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಕಾಂತ ಮುತಿಪಪ ಹುಡೆೋದ ಉತ ಿರ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.008

25 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಸಂತೆ ೋಷ ವಿಠಠಲ ಬಡ್ಡಗೋರ ಮೆಟಗುಡಿ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.008

26 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ರವಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಯಾದವಾಡ ಜಾಲ್ಲಕ್ಟಿಿ ಬ್ಬ ಕೆ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.008

27 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಮಹೆೋಬ ಬಸಾಬ ನದಾಫ ರ ಗಿ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.008

28 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎಮ್ ಜನವಾಡ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.008

29 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಸದದಪಪ ಸ ಬಾಳಿೋಬ ದಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.008

30 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ವಿಠಠಲ ದು ಮಾದರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.008

31 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಧರ ಮ ಮಂಟ ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.008

32 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ವಿನೆ ೋದ ಕಾ ಮಂಟ ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.008

33 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಆನಂದ ಕಾ ಮುರನಾಳ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.008

34 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ ಮ ಡಲಗಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.008

35 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ವಿಠಠಲ ಮ ಡಲಗಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.008

36 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಕ್ಂಬ್ಬ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.008

37 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಧರೆಪಪ ಎಲಗುದರಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.008

38 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಸಂಜು ಬಂದನಿವರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.008



39 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಸದಾಶಿವ ಕ್ಣ್ಬ ರ ಬುದಿಿ ಪ್ಪ ಎಂ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.008

40 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ನಾಗಪಪ ಐಹೆ ಳಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.008

41 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಸೈದುಸಾಬ ನದಾಫ ರ ಗಿ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.008

42 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಹಣ್ಮಂತ ಕೆ ೋಲ ರ ಬರಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.008

43 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮದುವನ & ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೆೋತಿ ಮನೆ ೋಹರ ಲಕ್ಕಪಪ ಶಿರಬ ರ ಬರಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.008

44 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಶಿರೋಧರ ಮ ಮಂಟ ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 401/3ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.0675 560327288949 KVGB0001509

45 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಸದಯಯ ಪರಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.135 820529308568 30169283890

46 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗಪಪ ಮದರಖಂಡ್ಡ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 325/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.10125 499980170739 31854264654

47 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಧರೆಪಪ ಸದಾದಪೂರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 369 ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಚಂಡು ಹ 0.135 627871029584 34945464343

48 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಮಹೆೋಬ ಬಸಾಬ ನದಾಫ ರ ಗಿ ಮುಧ ೋಳ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.10125 702442078258 89039824592

49 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಸುಶಿೋಲಾ ಯಲಿಪಪ ಬಂಡ್ಡವಡಿರ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪೂರ ಮುಧ ೋಳ 52 ಹ 0.135 293823762047 309005049190

50 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಪರವಿಣ್ ಬಸನಗ್ೌಡ  ಪಾಟಿೋಲ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 633/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.135 371720337529 5045101002168

51 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆ ಬಳಗ್ಾನ ರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.135 252506241674 27100100010791

52 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಸದಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 233/6 ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಚಂಡು ಹ 0.0675 645240093195 17120049387

53 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಗಿರೆಪಪ ರಂಗಪಪ ಗುರವ ನಾಗರಾಳ ಮುಧ ೋಳ 155/4ಬ ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.0675 845241246953 17133061300

54 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಕ್ಲ ಿೋಳೆಪಪ ರಾಮಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಝಂಜರಕೆ ಪಪ ಮುಧ ೋಳ 137/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.0675 378392415323 20273784380

55 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಸಂಗಪಪ ಗುರವ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 299/1ಡ ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.0675 660793674916 17136552535

56 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಭೋಮಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಮೆಟಗುಡಿ ಜಾಲ್ಲಬೆೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 7/2ಫ1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.0675 733961688632 O8372200111531

57 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ಗುರವ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.10125 602335649941 89006879129

58 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗುರವ ನಾಗರಾಳ ಮುಧ ೋಳ 151/7ಬ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.0675 268357072934 17133052090

59 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಪರಮಾನಂದ ಹುಂಡೆೋಕಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 319/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.0675 275418730502 17136522225

60 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಶಿವಾನಂದ ಶಿರೋಶೆೈಲ ಗುಣ್ದಾಳ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 68/1b/2 ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಚಂಡು ಹ 0.10125 723476047067 17136524299

61 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಮುತಿಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗುಣ್ದಾಳ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 89/4 ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಚಂಡು ಹ 0.0675 542362120911 O8742200013778

62 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಭೋಮಪಪ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಗುಣ್ದಾಳ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 67/4 ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಚಂಡು ಹ 0.0675 655994920011 O8372200062630

63 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಶಿದದಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 99/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಚಂಡು ಹ 0.10125 301414581398 O25100100010810

64 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ವಿಠಠಲ ಬಸಪಪ ಕಾರಡ್ಡಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 102/1+2b ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.0675 679305792620 17136515966

65 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಮುತಿಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಸದಾದಪೂರ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 498/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.0675 939553591992
113701011001
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66 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ರಮೆೋಶ ನಾಗಪಪ ಗುರವ ರಂಜಣ್ಗಿ ಮುಧ ೋಳ 19/6 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.10125 221971868479 O25010200011579

67 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಮುತಿಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾದರ ಚನಾಿಳ ಮುಧ ೋಳ 101/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.0675 716686086941 O25010200006456

68 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ರಾಮಣ್ಣ ಹಣ್ಮಂತ ಹ ಗ್ಾರ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 86/4A ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.0675 212030876927 17138528860

69 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಭೋಮಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಹ ಗ್ಾರ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.0675 774341757087 17138537148

70 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಬಸಪಪ ಸದದಪಪ ದುಂಡಪಪಗ ೋಳ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 19/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.0675 861411051794 O784101012660

71 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ರ್ಂಕ್ಣ್ಣ ವಿಠಠಲ ಪಾಟಿೋಲ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 20/8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.0675 282836818294 172602101000077

72 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಸುಭಾಸ ವಿಠಠಲ ಹ ಗ್ಾರ ಕ್ನಸಗೋರಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 112/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.0675 729304217529 17134035562

73 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಶಾಸಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಬ್ಬ ಪಾಟಿೋಲ ನಾಗಣಾಪೂರ ಮುಧ ೋಳ 61/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.0675 958626866014 O784101010372

74 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಹೆ ಳಬಸಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 123/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.0675 459303248502 O784101026950

75 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಅಜುಯನಗ್ೌಡ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.0675 923615411692 O784101010824

76 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಹಣ್ಮಂತ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಾಡರಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 67/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.0675 544556469804 17134032185

77 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ರಾಮಣ್ಣ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಜಾಡರಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.0675 522810112791 17134036316

78 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಹಣ್ಮಂತಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಜಾಡರ ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 12/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.0675 429428435331 37097449846

79 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಬಸಪಪ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಹಂಪ್ಪಹೆ ಳಿ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 180/8 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.0675 706723625204 O29010200001892

80 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ರಾಮಣ್ಣ ವಿಠಠಲ ಹ ಗ್ಾರ ಕ್ನಸಗೋರಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 109/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.0675 857479925102 17134042310

81 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಸಂಜಿೋವ ಲಕ್ಷ್ಣ್ ಗುರವ ಪಟ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 114/4 ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಚಂಡು ಹ 0.0675 906771043208 17133030892

82 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ತೆಗಿಿ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 139/6 ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಚಂಡು ಹ 0.0675 444143229245 O784101021164

83 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಭೋಮಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ತೆಗಿಿ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 139/5 ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಚಂಡು ಹ 0.0675 430241004063 O784101022731

84 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಬ್ಬೋರಪಪ ಗ ಳಪಪ ಖಿಲಾರಿ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 133/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.0675 821168786486 89065684018

85 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಸದದಪಪ ಕಾಶಪಪ ಖಿಲಾರಿ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 133/1ಡ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.0675 510617313804 17138542896

86 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಮುಕ್ುಂದಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹ ಗ್ಾರ @ ಗುರವ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 57/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.0675 914681079073 17138526192

87 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಕೆಂಚಪಪ ರಾಮಪಪ ನಿಂಗನಿವರ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 5/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.0675 406605093825 O784101008292

88 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಗ ಡು ಸಹಿತ ಪಟಿಿಗ ಖರಿೋದಿ ಸ ೋಮರಾಯಪಪ ಮಾಳಪಪ ಖಿಲಾರಿ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 154/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.0675 593164795570 O784101008969

89 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಮಳೆೋಪಪ ಬಾಲಪಪ ಹರಿಜನ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - - ತರಕಾರಿ 0.02

90 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಯಮನಪಪ ಲಕ್ಕಪಪ ಮಾದರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - - ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.02

91 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ದುಗಯಪಪ ಮಾರುತಿ ಮಾದರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - - ಹ 0.02

92 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಮಹಾಂತೆೋಶ ಹಣ್ಮಪಪ ಮಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - - ಚ್ಚಂಡು ಹ 0.02

93 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಮಹಾದೋವ ಹಣ್ಮಪಪ ಮಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - - ಸವತೆ 0.02

94 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಕಾಶವವ ರುಕ್ಮವವ ಮಾದರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - - ಹ 0.02

95 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಕ್ಲಿಪಪ ಗಂಗಪಪ ಹರಿಜನ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - - ತರಕಾರಿ 0.02

96 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ವಿಠಠಲ ಭೋಮಪಪ ಮಾದರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ - - ಹ 0.02

97 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಭರಮಪಪ ಸದದಪಪ ಮಾದರ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ - - ತರಕಾರಿ 0.02

98 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಮಂಜುನಾಥ ಸುರೆೋಶ ಸಣ್ಣಕಿಕ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ - - ಹ 0.02

99 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಸದಯಯ ಪರಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಚಂಡು ಹ 0.02

100 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ರವಿ ಸದದಪಪ ಮುರನಾಳ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.02

101 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಕ್ಲಿಪಪ ಧನಪಾಲ ಕ್ುರಾಡೆ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.02

102 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಪರಪಪ ಮಲಕ್ಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.02

103 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಶಿರೋಧರ ಮಲಿಪಪ ಮಂಟ ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ - ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಚಂಡು ಹ 0.02

104 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಚಿದಾನಂದ ಫಕಿರಪಪ ಯಡಹಳಿಿ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.02

105 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಫಕಿೋರಪಪ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ಪಪ ಚೌರದ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.02

106 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಶಂಕ್ರ ಬಸಪಪ ಮಾಳಿ ಕ್ಸಬಾಜಂಬಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.02

107 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಸುದಿೋರ ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.02

108 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಕ್ೃಷಣ  ಬಸಪಪ ಜ ೋಗಿ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.02

109 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಮಲುಿ ಸುಭಾಸ ಹಣ್ಜಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.02

110 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಸದಯಯ ಪರಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.02

111 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಅಮಿೋನಪಪ ಯಮನಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.02

112 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ದುಂಡ್ಡಬಾ ಗಣ್ಪತಿ ನಿಂಬಾಳಕ್ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.02

113 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಬಸಪಪ ಕಾಡಪಪ ನಬಾಬ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.02

114 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಸದಯಯ ಪರಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.02

115 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಶಿರೋಧರ ಮಲಿಪಪ ಮಂಟ ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.02

116 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಕಾಡಪಪ ಪ ಮಂಟ ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.02

117 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ದ ಂಡ್ಡಬಾ ಗ ನಿಂಬಾಳಕ್ರ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.02

118 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಬಸಪಪ ಕಾ ನಬಾಬ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 0.02

119 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಸಚಿನ ಹ ಜಾಲ್ಲ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.02

120 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಚನಬಸಪಪಯಯ ವಿ ನಾವಲಗಿಮಠ ಮಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.02

121 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.02

122 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಮಲಿಪಪ ಸು  ಹಣ್ಜಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.02

123 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಶೆೈಕ್ಷ್ಣಿಕ್ ಪರವಾಸ ಗಂಗಯಯ ಗು ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.02

5 KBY



1 ಕ್ೃಷಿ ಬಾಗಯ ಯೋಜನೆ KBY SHADE NET ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಶಿವಪಪ ಕ್ುದರಿಕ್ನ ಿರ ಮುರನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 54/1ಕ್/1 ಸಾಮಾನಯ 200 528000.0 992590112742 919010032851250

2 ಕ್ೃಷಿ ಬಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ದುಂಡಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಹಳಿಿ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 74-2ಅ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.70000 393186818550 10816820922

3 ಕ್ೃಷಿ ಬಾಗಯ ಯೋಜನೆ  ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ಕೆಕ(Structure) ಸದದಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ಹಂದಿಗುಂದ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 42/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಎಲಬಳಿಿ 0.10 197000 847268152139 50454353730

4 ಕ್ೃಷಿ ಬಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಬೆಳೆ ನಾಟಿಗ ( Planting Material) ಸದದಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ಹಂದಿಗುಂದ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ 42/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಎಲಬಳಿಿ 0.10 7000 847268152139 50454353730

5 ಕ್ೃಷಿ ಬಾಗಯ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ದುರಗಪಪ ಮಾದರ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 122/4 p.ಪ.ಜಾ
 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿರಣೆ (2018-19)
2.480 630788388444 11127337076

6 ಕ್ೃಷಿ ಬಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಲ ೋಕ್ಣ್ಣ ಶಿವಪಪ ಸಣ್ಣಶಿವನಿವರ ಜಾಲ್ಲಕ್ಟಿಿಬ್ಬ. ಕೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 1/5 ಸಾಮಾನಯ
 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿರಣೆ (2018-19)
1.333 252506241674 27100100010791

7 ಕ್ೃಷಿ ಬಾಗಯ ಯೋಜನೆ
ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿರಣೆ ( 2019-20)

ಜಯಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ಗಂಗಣ್ಣವರ ಇಂಗಳಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 156/1 ಸಾಮಾನಯ
 ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿರಣೆ

1.400 542408969212 50100230626907

8 ಕ್ೃಷಿ ಬಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಹೌಸ ನಿಮಾಯಣ್ ಜಯಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ಗಂಗಣ್ಣವರ ಇಂಗಳಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 156/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 9.150 542408969212 50100230626907

6
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

1 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಂತವವ ರಂಗಪಪ ಜಲಗೋರಿ ಆನದಿನಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 40/1 ಸಾಮಾನಯ 1 7500 347573409394 11029345443

2 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಶಿರೋ. ನಾಗಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ದಾಸಣ್ಣವರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 119/1 ಸಾಮಾನಯ 1.5 11000 495215775847 89005511894

3 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಶಿರೋ. ರಾಮಣ್ಣ ಚರಂತೆಪಪ ತಳವಾರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 268/2 ಸಾಮಾನಯ 1.2 9000 732164534215 110301011001630

4 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಶಿರೋ. ಈರಣ್ಣ ಫಕಿೋರಪಪ ಬಾಸಣ್ಣವರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 119/4 ಸಾಮಾನಯ 1.5 11250 222628421527 110301231000215

5 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಶಿರೋ. ತಿರಕ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ದಾಣ್ಣವರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 119/3 ಸಾಮಾನಯ 1.5 11250 648925988068 110301231000437

6 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಶಿರೋ. ಭೋಮಪಪ ಬಾಲಪಪ ಆಡಗಲ್ ಕ್ಳಸಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 44/1ಅಪ್ಪ1 ಸಾಮಾನಯ 0.9 6000 954948950880 110301050050006

7 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಶಿರೋ. ಗಂಗಪಪ ಚಿನಿಪಪ ಬಳ ಲದ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
37/1+2+3+4/

ಕ್/1
ಸಾಮಾನಯ 0.8 12000 849334204164 89029858251

8 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM 
ಶಿರೋಮತಿ. ಕ್ಸ ಿರಿಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗ 
ಲ ೋಕ್ಂಡೆ

ಸೋಮಿಕೆೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 16/1ಅ/1ಪ್ಪ12 ಸಾಮಾನಯ 1.6 6000 600320942822 64133851397

9 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಮಹಾದೋವಪಪ ಹ ಹಳಬರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಸೋತಿಮನಿ 49/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 324287669962 89093904234

10 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಚಂದರವವ ಅ ಗುಳೆೋದ ಬೆನಕ್ಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 25/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 12000 808180314364 918010099756948

11 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಶಂಕ್ರಪಪ ಹನಮಂತ ಯಡಹಳಿಿ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 770/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 15000 960393409243 17117511806

12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ತಿಪಪಣ್ಣ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಗುಳೆೋದ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 785/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 3000 627347406907 17117517900

13 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಶಂಕ್ರಪಪ ರಾಮಪಪ ಕ್ುದರಿ ನಾಗರಾಳ ಸೋತಿಮನಿ 1122/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.90 7500 577228329593 17117523651

14 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಆಲ ರ ಮುದವಿನಕೆ ಪಪ ಸೋತಿಮನಿ 54/3 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10500 898651826175 918010101358250

15 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಗ್ೌಡರ ಸುತಗುಂಡ್ಾರ ಸೋತಿಮನಿ 8/5 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 376977598209 919010008378680

16 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಶಾಂತವವ ರಾಮಪಪ ತಿಮಮಸಾಗರ ಚಿಕ್ಕಮಾಯಗೋರಿ ಸೋತಿಮನಿ 64/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 720879349071 520101238752719

17 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ತಿಪಪಣ್ಣ ಶಿವಪಪ ಅಬುದಲ್ ಪೂರ ನಾಗಸಂಪ್ಪಗ ಸೋತಿಮನಿ 12/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 12000 762494776556 32681359603

18 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ನಿಂಬಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ನಾಗರಾಳ ಸೋತಿಮನಿ 17/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 679873883251 33733582923

19 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ನಿಂಗವವ ದಾಯಮಣ್ಣ ಗಣಿ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 44/2 ಸಾಮಾನಯ 1.40 6000 660452626345 89108201285

20 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಅನಲವವ ದಾಯಮಣ್ಣ ಗಣಿ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 5/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 874253314472 17118511747

21 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಹನಮವವ ಹನಮಪಪ ದಾಸನಿವರ ಶಿರ ರ ಸೋತಿಮನಿ 770/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 7824788778760 17117523276

22 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಸದದಪಪ ರಂಗಪಪ ಬ್ಬಲಾಿರ ಮಂಕ್ಣಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 165/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 919084136165 08232200029650

23 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಬಸಪಪ ವಿೋರಬದರಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ನಿರಲಕೆೋರಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 107/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 966551180955 08232200005980

24 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಥಾವರೆಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಮುಚಖಂಡ್ಡ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 202/15 ………. 1.20 6000 346683806125 08532200045213

25 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ರಾಜಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಂಕ್ಣಿ (ಮಚಗ್ಾರ) ಮಂಕ್ಣಿ ಸೋತಿಮನಿ 116/3 ………. 1.00 10000 539498090790 17118532031

26 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ರಂಗಪಪ ಸ ನಿದ ಬ್ಬಲ್ ಕೆರ ರ ಸೋತಿಮನಿ 165/2 ಪರಿಶಿಷಿ.ಪಂಗಡ 1.00 6000 746367445129 918010110295773

27 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ರಾಮನಗ್ೌಡ ಭೋ ಪಾಟಿೋಲ ಬ್ಬಲ್ ಕೆರ ರ ಸೋತಿಮನಿ 69/1ಬ ಪರಿಶಿಷಿ.ಪಂಗಡ 1.00 9000 300766082087 89027798916

28 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಶಿರೋ. ಯಲಗ ರದಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಮಾದರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಸೋತಿಮನಿ 121/2 ………. 1.2 10800 930505143871 919010056841545

29 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ IPM,INM ಶಿರೋ. ಸ ೋಮಪಪ ಲಮಾಣಿ ಜಡ್ಾರಮಕ್ುಂಟಿ ಸೋತಿಮನಿ 117/1 ………. 1.2 8200 456283223585 50100310027960

30 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ನಿಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಜ ೋಲ್ಲ ನಿಲಗುಂದ ಕ್ುಳಗೋರಿ 461/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.072 328815047987 17116041103

31 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಮಂಗಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಉಗಲವಾಡ ಚ್ಚ ಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 191/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.075 636474018877 89042651022

32 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಅಯಯಪಪ ಬಸಪಪ ಗಂಗಲ ಹಿರೆನಶಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 44/5 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.075 514765914770 17113534838

33 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿವನಗ್ೌಡ ತಿಪಪನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಇಂಜನವಾರಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 8/3+4/ಅ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 0.0675 941364129385 127301010010706

34 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಮಹಾದೋವಯಯ ಲ ೋಕ್ಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಪಾದನಕ್ಟಿಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 23/1+2+3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 0.0675 960694968760 89009085882

35 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಲವಕ್ುಮಾರ ಯಲಿಪಪ ರಾಮದುಗಯ ನಿೋಲಗುಂದ ಕ್ುಳಗೋರಿ 27/1,28/3 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2.00 0.15 614910611561 17116010583

36 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಅನಸವವ ದಾಯಮಣ್ಣ ಬಾನದ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 128/2+4 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.075 910240679907 30658506417

37 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಭೋಮಪಪ ಕಾಳಪಪ ಕಾರಿ ಮಮಟಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 9/1/1ಬ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.80 0.135 8905429536

38 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಬಾಳವವ ರಂಗನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಕಿತಿಲ್ಲ ಕ್ುಳಗೋರಿ 67/5 ಇತರೆ ಪೋರಲ 0.98 0.0735 892425933917 17114024123

39 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ರಂಗಪಪ ಮುತಿಪಪ ಕೆೋಸನ ರ ಹಂಸನ ರ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 226/2. ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 0.075 960908751755 8072200094802

40 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ರಾಚಯಯ ಗುರುಲ್ಲಂಗಯಯ ಜಂಗಮರ ಲಾಯಲಗುಂದಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ
31/1ಅ+1ಬ+1

ಸ/1+2
ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.08938 385361911131 37610201000859

ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣೆ (2018-19)



41 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಹಣ್ಮಂತ ಬೆೈಲಪಪ ಜಡ್ಡ ಕೆ ೋಟಿಲ್ಲಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 28/* ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.06013 603453155987 89020095704

42 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಶೆೋಖರಯಯ ಕ್ರಬಸಪಪ ಹಂಪ್ಪಹೆ ೋಳಿ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 21/6. ಇತರೆ ಎಲಬೆಳಿಿ 1.00 0.075 391166483048 17113533936

43 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಬಸವರಾಜ ನಿಂಗಪಪ ಗ ೋಗರಿ ಚಿಕ್ಕನಸಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 18/8. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.075 317952818633 17113332865

44 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಅಶೆ ೋಕ್ ಸಂಕ್ಪಪ ಅಂಬ್ಬೋಗರ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 86/1. ಇತರೆ ಎಲಬೆಳಿಿ 1.00 0.075 573333392525 17113527990

45 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ರಂಗಪಪ ಮುದಕ್ಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ಹಂಸನ ರ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 160/1. ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.40 0.03 892268321964 8072200094802

46 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಪರಸಪಪ ರಾಮಪಪ ಲಮಾಣಿ ಗುಡಿದ ಮಲಾಿಪುರ ಬಾದಾಮಿ 198/1. ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.09 200910970475 17113365472

47 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಭೋಮರಾಯಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಕ್ಟಿನಾಯಕರ ನಿೋಲಗುಂದ ಕ್ುಳಗೋರಿ 26/2. ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ 1.43 0.128 756778597810 17116054906

48 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ ಹಾಮು ಗ ೋಪಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಹುಲ್ಲಿಕೆೋರಿ ಎಸ್.ಪ್ಪ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 198/1. ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1.00 0.09 427178329185 8010200007520

49 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

 ಶಿರೋ ಬಸವಂತ ಶಿವಪಪ ಕೆ ೋಟಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 609/1ಅ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.12000 891883976534 37276893722

50 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಮಲಿಪಪ ಶಿರ ರ ಕ್ುಂದರಗಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 134/2 ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.20 0.08000 303758467306 30324179963

51 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಣ ಮಲಿಪಪ ಜ ೋಗಿ ಕೆ ಂತಿಕ್ಲ್ ಬ್ಬೋಳಗಿ 6/4, 1/1B/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.08000 419115752011 10812668290

52 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ರಂಗನಾಥ ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ನಾಯಕ ಕೆ ೋವಳಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 1/9. ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.07000 - 31963084758

53 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ರುದರವವ ರುದರಪಪ ಯಂಕ್ಂಚಿ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 68/2ಅ ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1.47 0.10000 335930438086 89036358339

54 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಭೋಮಸ ಸುಬಿಣ್ಣ ಲಮಾಣಿ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ
177/5, 

151/1ಇ
ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.63 0.05000 396845841067 31297938559

55 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಪರಶುರಾಮ ನಾರಾಯಣ್ ಲಮಾಣಿ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 150/4 ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.57 0.05000 911307854495 89076848871

56 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಕೆ ೋಮಸಂಗ ಪಾಂಡಪಪ ಲಮಾಣಿ ತೆಗಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 158/2ಪ್ಪ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.50 0.04500 329833107080 36323129998

57 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಸದಪಪ ಕೆ ಪಪದ ತೆಗಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 238/1 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09000 395233203433 129301011000323

58 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಶಿವಾನಂದ ಸದಾಶಿವ ದೋಸಾಯಿ ತೆಗಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 17/1+2+3/7 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.07500 478195152053 32951920767

59 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಶಿವನಪಪ ಕೆ ೋರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 147/1 ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.06000 528272527470 17121571315

60 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಧಮಯಣ್ಣ ತುಳಜಪಪ ಲಮಾಣಿ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 134/3ಅ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.65 0.04870 609730725882 17121585056

61 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋಮತಿ ರತಿಬಾಯಿ ಭೋಮಸ ಲಮಾಣಿ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 150/2ಬ/1 ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.77 0.05250 617247850920 358316086764

62 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಅಶೆ ೋಕ್ ಬೆೈಲಪಪ ಕ್ ಡಗಿ ತೆಗಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 191/3A ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.07500 260193533386 89010106481

63 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬೆೈಲಪಪ ಕ್ ಡಗಿ ತೆಗಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 69/5 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.08900 206769482571 129301010003455

64 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಶೆೋಖಪಪ ಬೆೈಲಪಪ ಕ್ ಡಗಿ ತೆಗಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 69/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.08900 232330108086 129301010003453

65 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ರುದರವವ ರುದರಪಪ ಯಂಕ್ಂಚಿ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 68/2ಅ ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1.47 0.09860 335930438086 89036358339

66 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ದೋವರಾಯಪಪ ಗುಂಡಪಪ ಬಂಡ್ಡ ತುಮಮರಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 168/3 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.39 0.02700 - 17120628047

67 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಕ್ಲಿಬಸಪಪ ದೋವರಾಯಪಪ ಬಂಡ್ಡ ತುಮಮರಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 167/2ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.06000 - 89047197728

68 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಸುಹೆೋಲ ಮಹಮಮದ ರಫೋಕ್ ಸಾರವಾಡ ಸುನಗ ಅನಗವಾಡ್ಡ 255/10 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 0.11200 723101662093 89073042739

69 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ ಸಂಗಪಪ ಕ್ುರಿ ತೆ ೋಳಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 66/5 ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.95 0.07100 537132757863 35170003711

70 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಬಸವಂತ ಶಿವಪಪ ಕೆ ೋಟಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 609/1ಅ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.6 0.12000 891883976534 37276893722

71 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಗವಿಸದದೋಶವರ ಸದಾರಮಪಪ ಕ್ುಂಟೆ ೋಜಿ ಸ ನಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 191/5 ಇತರೆ ಮಾವು 1.2 0.09000 948080132736 39300101003723

72 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಹನಮಂತ ಭೋಮಪಪ ಬ ಸರಡ್ಡಿ ಸ ನಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 255/2 ಇತರೆ ಮಾವು 0.8 0.06000 377905077044 520101221264872

73 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ವಿಶವನಾಥ ಸದಾರಮಪಪ ಕ್ುಂಟೆ ೋಜಿ ಸ ನಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 191/4 ಇತರೆ 1.2 0.09000 650034381325 30887953926

74 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಕ್ರಿಯಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಅನಗವಾಡ್ಡ ಬಾಡಗಂಡ್ಡ ಬ್ಬೋಳಗಿ 135/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 0.09000 596137187043 897110110001142

75 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಸದದಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬ ಸರಡ್ಡಿ ಕೆ ತಿಯ ಬ್ಬೋಳಗಿ 196/2 ಇತರೆ ಮಾವು 0.8 0.06000 835591726607 520101221237123

76 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಬಾಳಾಶೆಟಿಿ ಗುಳಬಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 61/1+2 ಇತರೆ ಮಾವು 0.92 0.06900 850386538761 8192200015847

77 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋಮತಿ ಮುತಿವವ ರಾಮಪಪ ಬಸರಿಗಿಡದ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 50/4, 50/3 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 0.07500 832858162174 89054284646

78 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಛಲವಾದಿ ರೆ ಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 228/4 ಇತರೆ ಮಾವು 0.92 0.06900 991021310332 897110110008902

79 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ರಂಗಪಪ ಲ ೋಕ್ಪಪ ಬಸರಿಗಿಡದ, ಮಾದರ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 50/9, 50/10 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.85 0.07500 609992104189 89036486859

80 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಕಾಳಿಂಗಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಚಲವಾದಿ ರೆ ಳಿಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 244/2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.85 0.07500 559242745511 520101256628260

81 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಅರವಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಚ ರಿ ಕೆ ತಿಯ ಬ್ಬೋಳಗಿ 178/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.07500 598773882377 520101221280681

82 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಗಿೋರಿೋಶ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಲಂಕೆನಿವರ ಗಿರಗ್ಾಂವ ಬ್ಬೋಳಗಿ 15/2 ಇತರೆ ಕ್ುಂಬಳ 2.00 0.07000 408892254010 1039104000000220

83 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ರಂಗಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಛಬ್ಬಿ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ
124/ಅ/2, 

125/6ಅ/2,

127/1ಇ/2

ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09000 583527595765 897110110000557

84 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಹೆ ನಿಪಪ ಚಂದರಪಪ ದಳವಾಯಿ ಮನಿಿಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 56/4ಕ್ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.10 0.07500 748294183378 897110510000372

85 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲಾ ಈರಯಯ ಹೆ ಸಮಠ ಬ್ಬೋಳಗಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 231/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.05500 507484296414 129301011002177

86 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಲಂಕೆನಿವರ ಗಿರಗ್ಾಂವ ಬ್ಬೋಳಗಿ 15/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.07500 242385323566 129301010002399



87 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಮೆೋಶ ವಜಿರಮಟಿಿ ಕೆ ಪಪ ಎಸ್ ಕೆ ಅನಗವಾಡ್ಡ 14/4 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.07500 295073176791 89050053994

88 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋಮತಿ ಹನಮವವ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಬೆಳವಲದ ಕೆ ಪಪ ಎಸ್ ಕೆ ಅನಗವಾಡ್ಡ 19/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.06000 867592771324 89108338163

89 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಮಾನಪಪ ಜೋಮಲಪಪ ಲಮಾಣಿ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ 27/15 ಪ.ಜಾ ದಾರಕ್ಷ್ 1.30 0.03600 727590856129 520101261791830

90 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಸರಿಗಿಡದ ಜಾನಮಟಿಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 250/3 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.05400 246542386340 17120578990

91 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಶಿರೋ ಶಿವಾನಂದ ಭರಮಪಪ ಮಾದರ ಅನಗವಾಡ್ಡ ಬ್ಬೋಳಗಿ 34/5 ಪ.ಜಾ ಪೋರು, ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.20 0.03000 983124565643 17120570967

92 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಮುತಿಪಪ ದಶರಥ ಮಹಾರ/ಕಾಂಬಳೆ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 433/7 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 1 9000 617099626818 1797104000008570

93 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಸದಾಶಿವ ಕ್ಲಿಪಪ ಆಲಗ ರ ಸದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 154/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 7500 847626302172 8042200107873

94 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಪರಸಾದ ಮಾದವರಾವ ಘ ಪಯಡೆ ಜಮಖಂಡ್ಡ ಜಮಖಂಡ್ಡ 603/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 7500 977684555644 21010200002140

95 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಪಾಯಪಪ ರಾಮಪಪ ಗ್ೌರನಿವರ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 21/2ಕ್,37/5 ಅ.ಸಂ ಅರಿಶಿಣ್ 1 7500 559811972522 913010031446859

96 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ನಿಂಗಪಪ ಯಲಿಪಪ ಜನವಾಡ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 86/1ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.9 6750 497263915082 89087241955

97 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಗಣ್ಪತಿ ಯಲಿಪಪ ಜನವಾಡ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 96/1ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.9 6750 506033195235 89087224134

98 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಕ್ಲಿಪಪ ಗಣ್ಪತಿ ಜನವಾಡ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 96/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 6000 277156501892 89092504511

99 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಸತಯಪಪ ಯಮನಪಪ ತಳವಾರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 267/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.39 2400 453648891492 102101011003971

100 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಬಸಪಪ ಯಮನಪಪ ತಳವಾರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 267/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 3000 969898332966 102101011003924

101 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ ಯಮನಪಪ ತಳವಾರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 267/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 2420 538536445750 102101011003815

102 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ನಾಗಪಪ ಯಮನಪಪ ತಳವಾರ ನಾವಲಗಿ ತೆೋರದಾಳ 267/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 2620 274866882088 102101011003923

103 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಮಲಿಪಪ ಸದಾರಮಪಪ ಕ್ಂಬಾರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 94/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.79 5925 403363701845 8042200105980

104 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಸದದಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಜಂಬಗಿ ಲ್ಲಂಗನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 107/7,101/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.3 2250 456816372459 890431256004

105 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಜಂಬಗಿ ಲ್ಲಂಗನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 101/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 9067 221712003188 89001904481

106 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಂಗಪಪ ಪರಸಪಪ ಮಾಳಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 447/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 4923 675581447336 8212200025032

107 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಮಲಿಪಪ ಕ್ಲಿಪಪ ಜನವಾಡ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 139/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 7436 979430473555 17127531376

108 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಸದಾಶಿವ ಶಿವನಿಂಗ ತೆೋಲ್ಲ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 180/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 6008 502111178451 8212210013220

109 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಬರಹಾಮಂಡ ಸದಾಶಿವ ತೆೋಲ್ಲ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 201/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 3869 432050214960 8212210044422

110 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ರಮೆೋಶ ಗಂಗಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 169/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 7500 871479152861 64086512887

111 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಭೋಮಪಪ ಲಕ್ಕಪಪ  ವಾಜಂತಿರ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 52/3ಬ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 13000 968781727949 315389000793

112 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಭೋಮಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಭಜಂತಿರ ಬಂಡ್ಡಗಣಿ ತೆೋರದಾಳ 20/2ಬ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 2 13000 89044627304

113 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಕ್ಸ ಿರಿ ಸದಾಶಿವ ಚಿಕ್ ಕರ ಕ್ುಂಚನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 123/2+3ಕ್/1 ಮಹಿಳೆ ಈರುಳಿಿ 1.58 11850 531178151927 89024494332

114 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ದಾದು ಯಶವಂತ ನನಿವರೆ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 27/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1 7500 '373383378015 17127603230

115 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಖಂಡ ಬಾ ಯಶವಂತ ನನಿವರೆ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 27/1ಇ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.3 2250 717880563004 31666980311

116 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಯಶವಂತ ದಾದು ನನಿವರೆ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 63/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 4500 784590473406 60061791345

117 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ವಾಲ ಬಾಯಿ  ಯಶವಂತ ನನಿವರೆ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 27/1ಡ ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 3000 873427695064 17127603241

118 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಹಣ್ಮಂತ ಮಲಿಪಪ ಮರೆೋಗುದಿದ ಕ್ುಂಚನ ರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 187/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.2 7500 858754623550 30635911077

119 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಪರಪಪ ನಾಗಪಪ ತೆೋರದಾಳ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 333/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.68 5100 522620212088 30921822331

120 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ನಾಗಪಪ ರುದರಪಪ ತೆೋರದಾಳ ತೆ ದಲಬಾಗಿ ಸಾವಳಗಿ 329/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.96 7200 630155640027 11081274534

121 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ರಾಮಪಪ ದಾನಗ್ೌಡ ಹಂಚನಾಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 07.Jän ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 9000 361206412552 897210110004146

122 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ರಾಜೋಶವರಿ ಚಂದರಕಾಂತ ಕೆೋರ ರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 187/1+2/2 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 6000 859927039558 17131059610

123 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಪಂಡ್ಡತ ಗ್ೌಡಪಪ ಮಲಕ್ಪಪನಿವರ ಜಂಬಗಿ ಬ್ಬ.ಕೆ ಸಾವಳಗಿ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.9 6750 309051577917 38677398373

124 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಚಂದರಕಾಂತ ಬಾಳಪಪ ಕೆೋರ ರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 188/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 6000 447854967315 11081290318

125 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಪರಕಾಶ ಚನಿಪಪ ಮುರಡ್ಡ ತೆೋರದಾಳ ತೆೋರದಾಳ
194/14,193/

2ಬ
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.57 4258 713571942156 17132053016

126 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಕೆೋದಾರಿ ನಿಂಗಪಪ ಜನವಾಡ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 96/1ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.68 5084 434148410831 34105665965

127 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಹಣ್ಮಂತ ರಾಮಪಪ ಜನವಾಡ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ
96/1ಬ,97/4ಅ

/1
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 3940 612405288713 17131576139

128 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಶಾಂತಪಪ ಸತಯಪಪ ಕಿತ ಿರ ಸಸಾಲಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 170/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 4083 680132165224 20259942324

129 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ದುಂಡಪಪ ಶಿವಪಪ ತಳವಾರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 56/2 ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.73 6500 351680225536 4240010101002100

130 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಜಗದಿೋಶ ಶಿವಪಪ ತಳವಾರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 68/1ಅ ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1.5 13500 735384506787 42400101010990

131 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ (S-17 ) ಕಿೋಟ ಮತುಿ ರೆ ೋಗಗಳ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ ಗ್ೌರನಿವರ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡ್ಡ 37/4ಬ,36/1ಬ ಅ.ಸಂ ಮಾವು 0.87 6525 233433679686 913010031394570

132 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋಮತಿ ಗ್ೌರವವ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಮುರಟಿಿ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 0.038 875016032581 110301010023218

133 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ನಾಮದೋವ ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 111/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 0.068 510341847335 30553915970



134 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಳಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಸ ೋನಾರ @ ಪತ್ಾಿರ ಚಿಂಚಖಂಡ್ಡ ಬ್ಬ ಕೆ ಮುಧ ೋಳ 91 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.075 778656889554 17133540882

135 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಹಣ್ಮಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಮಾಳೆೋದ ಲಕ್ಷಾನಟಿಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 75/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.70 0.053 690608082398 36754758335

136 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ರಮೆೋಶ ಅಜುಯನ  ಪರಮೆೋಶವರ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 26/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.060 905027145234 17134028373

137 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಅಜುಯನ ಬ್ಬೋರಪಪ ಪರಮೆೋಶವರ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 35/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.060 217350860441 17134018615

138 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾಳಿ ಕ್ಸಬಾಜಂಬಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.060 984098892045 17133532203

139 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋಮತಿ  ಶಾಂತ್ಾ ಹಣ್ಮಂತ ಮುರಟಿಿ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.060 998808459408 89047469080

140 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋಮತಿ ರೆೋವಕಾಕ ಮಲಿಪಪ ಸೋಪರಮಟಿಿ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 142/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.075 416093220966 1437104000083460

141 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋಮತಿ ಬಸವವ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.075 934346450672 1437104000083490

142 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋಮತಿ ಅಕ್ುಕಬಾಯಿ ಗ ೋಪಾಲ ಸಂಪ್ಪ ಮುಧ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 70/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.075 783980771635 376202010102406

143 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್  ವಿಠಠಲ  ಪಾಂಡಪಪ  ಮಾದರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 62/4 ಎಸ್.ಸ ಬಾಳೆ 0.65 0.059 337168442553 17134548440

144 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್   ಶಿವನಪಪ  ಮಾದರ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ
33.138/1.13

8/3
ಎಸ್.ಸ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.090 983932104533 17135517567

145 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋಮತಿ ರುಕ್ಮವವ ಸುರೆೋಶ ಮಾದರ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 66/14ಬ3 ಎಸ್.ಸ ಬಾಳೆ 0.60 0.054 654035841487 148301011000536

146 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಯಮನಪಪ ತಳವಾರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 163/3 ಎಸ್.ಟಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.090 769146936099 32825599917

147 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ರಮೆೋಶ ಅಪಪಶಿ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 96/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.075 535719661206 912010035062122

148 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಮಲಿಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಜೈನಾಪೂರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 97/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.075 501861422623 915010057605287

149 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಸಂಗಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಜೈನಾಪೂರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 97/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.075 998878586595 915010057605254

150 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಮ ಸತಯಪಪ ಜೈನಾಪೂರ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 97/3 ಎಸ್.ಟಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.075 684928867349 915010057605238

151 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ಪಪ ರಾಯಪಪ ಕ್ರೆನಿವರ ಜುನ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 106/2 ಎಸ್.ಟಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.052 261472639936 89023255533

152 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ರಾಜು ಹಣ್ಮಪಪ ಮಾಂಗ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ
190/1,188/4,

206/6
ಎಸ್.ಟಿ ಬಾಳೆ 1.00 0.073 797693902097 30953941441

153 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಮಹೆೋಶ ಹಣ್ಮಪಪ ನಾಯಿಕ್ ಬರಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 69 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 0.108 30803815295 5282500101167800

154 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಬಾಬು ಶಿವಬಸು ಬನಿಿಕೆ ಪಪ ಬರಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 257/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.60 0.108 748835190196 5045101002328

155 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಮಲಿಪಪ ಶಿದದಪಪ ಹೆ ಸಟಿಿ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 51/2+3+4/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 0.128 407971484617 17135545595

156 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಮಹಾದೋವಿ ಮಲಿಪಪ ಹೆ ಸಟಿಿ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 3.00 0.053 849299279665 1135535927

157 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಹೆೋಮಾ ಅಶೆ ೋಕ್ ಯರಗುದಿರ ಬರಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 12/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.70 0.068 700566509810 89038245834

158 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆೋಖಾ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 149/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.068 320022686438 784101009731

159 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಅಪಪನಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಶೆಟೆಿಪಪನವರ ಬದ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 15/8. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 0.133 432304937467 89059410112

160 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಗಿರಿೋಶ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಕ್ಗಲಗ ಂಬ ಭಂಟನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 4/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.060 887283212422 89005852755

161 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿವಾನಂದ ತಿಮಮಪಪ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡರ ಬದ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 126/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.30 0.097 827287365527 27100100008563

162 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರಮತಿ ಯಲಿವವ ಬಸಪಪ ಚಿಕ್ಕನಿವರ ಬ್ಬದರಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 4/2ಕ್/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.70 0.053 848545161970 17138029655

163 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರಮತಿ ಭಾರತಿ ನಿೋಲನಗ್ೌಡ ಹಲಗತಿಿ ಬದ ಿರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 15/6. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.70 0.053 655110265614 89113025675

164 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಚನಿಪಪ ಅಲಿಪಪ ಮುಕ್ುಂದ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 323 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 2.00 0.104 670694418742 4692500103215200

165 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಬಸನಗ್ೌಡ ಗುರಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 133/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.084 724391432109 60179910134

166 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ಸದದಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 73/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.060 201682944276 30963608895

167 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಪರಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಜನವಾಡ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 293/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷಿಣ್ 0.80 0.060 509785763623 8372200014529

168 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಹಣ್ಮಂತ ಮುತಿಪಪ ಪ್ಪಚ್ಚೋಲ್ಲ ಸ ೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧ ೋಳ 188/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.060 642698617470 20133720949

169 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಈರಣ್ಣ ಭೋಮಪಪ ಮಳಲ್ಲ ಅಕಿಕಮರಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.037 343913101893 4692500103227800

170 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಬುಜಬಲ್ಲ ಲವಪಪ ಬಾಬನಿವರ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧ ೋಳ 155/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.060 17137049811

171 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯಲಿಪಪ ದಾಯವಪಪ ಸುಣ್ಗ್ಾರ ಅಂತ್ಾಪೂರ ಮುಧ ೋಳ 14/1. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.120 591525243633 11127293446

172 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಹಣ್ಮಂತ ಭೋಮಪಪ ಹೆ ಲೋರ ಮಂಟ ರ ಮುಧ ೋಳ 261/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.56 0.042 232743359713 46010200007707

173 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಪರವಿೋಣ್ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 400/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.084 653234928811 1437104000036330

174 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಹಣ್ಮಂತ ಪ್ಪಚ್ಚೋಲ್ಲ ಸ ೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧ ೋಳ 187/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.030 872765962559 89048775007

175 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಗಿೋತ್ಾ ಮ ಕ್ಪಪ ಮಳಲ್ಲ ಅಕಿಕಮರಡ್ಡ ಮುಧ ೋಳ 34 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 0.120 958466090161 305301000001224

176 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋಮತಿ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಹಸನಪಪ ಅವರಾದಿ ಹಲಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 104/3,103/3 ಎಸ್.ಸ ನುಗಿ 0.80 0.044 598175166411 17137544838

177 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋಮತಿ ಬಂದವವ ರುಕ್ಷ್ಮವವ ನಾಗವವಗ ೋಳ ಆಲಗುಂಡ್ಡ ಬ್ಬ ಕೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 162/4 ಎಸ್.ಸ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.78 0.059 699194804775 566517106

178 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಬಸಪಪ ರಂಗಪಪ ಅರೆನಾಡ @ ಆಡ್ಡನವರ ಪಾಲ್ಲಕಮಾನಯ ಲ ೋಕಾಪೂರ 104/3 ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.083 835914002608 89037203984

179 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಬಸಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಮಾದರ ಆಲಗುಂಡ್ಡ ಬ್ಬ ಕೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 15/5. ಎಸ್.ಸ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.040 382009341148 30828985880

180 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಮಲಿಪಪ ದುರಗಪಪ ಮಾದರ ಆಲಗುಂಡ್ಡ ಬ್ಬ ಕೆ ಲ ೋಕಾಪೂರ 16/7ಅ,15/4ಕ್ ಎಸ್.ಸ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.035 936467452649 89051099995



181 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಮಹಾದೋವಿ ಬಾಬು ಬನಿಿಕೆ ಪಪ ಬರಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 258/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.065 509841245628 5045101002332

182 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಜಾನಿಕಿಬಾಯಿ ಬಾಪುಗ್ೌಡ ದಂಡನಿವರ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.065 460857166627 11127266150

183 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕಿೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ವಿನಾಯಕ್ ಅಪಪಸಾಬ ನಲವಡೆ ಕ್ಸಬಾಜಂಬಗಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 176/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.80 0.065 372987366943 915010057605953

III ಜಿಲಾಿ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆಗಳು
1 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

1 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ಶರದಾದನಂದ ಗು. ಶಿವಾನಂದ ಮಠ ಕಾಟ್ಾಪೂರ ………. 93/1 1.00 15000 660390449631 89084419954

2 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ಬಸವರಾಜ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಗ್ೌಡರ ಬಚಿನಗುಡಿ ………. 68/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 15000 727592546101 582802010001703

3 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ಸದದಲ್ಲಂಗಯಯ ಮ ಹಂಗರಗಿ ಮಂಗಳ ರ ………. 5/5 ಸಾಮಾನಯ 1.00 15000 528661365685 17115519148

4 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ರುಕ್ಮವವ ಈರಪಪ ಕ್ರಗ ಂಡ ಮನಿಿೋಕೆೋರಿ ಬ್ಬೋಳಗಿ 83/5 ಸಾಮಾನಯ 1.00 15000 524656061937 89110110007907

5 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ಹಣ್ಮಂತ ರೆವಪಪ ನಾಯಕ್ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.74 10000 625185451773 502101050381

6 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ಲಕ್ಕಪಪ ಸಣ್ಣವವ ಮಾದರ ಬೆೈರವಾಡಗಿ ……….

11/4ಬ/2,11/4

ಬ/1,56/1ಬ/2,

56/1ಬ/2,56/1

ಅ

ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.00 10000 224326695722 17123013857

7 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ಹಣ್ಮಂತ ರೆವಪಪ ನಾಯಕ್ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 41/1 ಸಾಮಾನಯ 2.74 15000 625185451773 502101050381

8 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ರುಕ್ಮವವ ಪುಂಡಪಪ ಛಬ್ಬಿ ಹೆರಕ್ಲ್ ………. 278/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.00 10000 449663521155 10020/4383

9 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಕ್ಟಗೋರಿ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 466/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.00 10000 960745986998 17119009686

10 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ಈರಪಪ ಎಸ್ ಕ್ಟಗೋರಿ ಹೆ ನಾಿಕ್ಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 14/1ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.39 5000 845549822175 17842121002156

11 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ಚನಿಪಪ ಮಲಿಪಪ ಮಾಳಗಿ ಹೆ ನಾಿಕ್ಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 14/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.00 5000 241803244330 17842121002149

12 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ದುರಗವವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಾದರ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ಬ್ಬೋಳಗಿ
129/11,129/

16
ಸಾಮಾನಯ 1.00 15000 379241593912 64193251377

13 ತ್ಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ

2020-21  ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ  Electrcle 

Pumpset/Oil Plam (ಜಿಲಾಿ 
ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ) 
ಫಲಾನುಭಗಳ ವಿವರ

ಮಹಾಂತಯಯ ಸಂಗಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಇಂಜಿನವಾರ ಹುನಗುಂದ 466/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಳರ್ ಬಾವಿ 1.00 50000 698978010040 390098556952

2 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿಲ್ಲಂಗ ಹನಮಪಪ ಹೆರಕ್ಲ್ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 68/1 ಸಾಮಾನಯ ಲ್ಲಂಬೆ 1.07 0.24049

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಮಾಮ ಮ ಬೆಳವಲಿ ಭೈರಮಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1.80 0.8157

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಯಲಿಪಪ ಕ್ರಡ್ಡಗುಡಿ ಉದಗಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 128/2B/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.20 0.8549

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೆಹಬ ಬಸಾಬ ಹಸನಸಾಬ ಮೆಟಗುಡಿ ಬ್ಬಲ್ ಕೆರ ರ ಸೋತಿಮನಿ 133/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.176

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮಿೋನಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ಶಿೋಗಿಕೆೋರಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 31/* ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 2.00 0.32137

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಾಳಪಪ ದಾಸರ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 277/3 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.70 0.731

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭು ಶಿವಪಪ ಮುಗಳೆ ಳಿಿ ಹೆ ನಾಿಕ್ಟಿಿ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 10/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.90 0.64575

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಭರಮಪಪ ರಾಯಪಪನವರ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 106/ಅ2/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.23596

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಹನಮಪಪ ಯಡಹಳಿಿ ಶಿರ ರ ಬಾಗಲಕೆ ೋಟೆ 770/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.80 1.738

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹಳಮನಿ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 46/6,50/16 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.60 0.34061

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಸ ಕ್ನಾದಗಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ
18/1+2+3A+

3B+4/1
ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 2.78 1.71954

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತ್ಾ ಲಕ್ಕಪಪ ಕ್ುಂಚಗನ ರ ಬೆ ಮಮಣ್ಗಿ ಸೋತಿಮನಿ 75/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.72539

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಬಸವರಾಜ ಅಖಂಡಪೂಿೋಳ ಗದದನಕೆೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 4/2C ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿ 1.20 0.31046

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕಿೋರಪಪ ಮರಗಪಪ ಮಾದರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 134/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 2.30 0.79

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತಿಪಪ ಗುರಪಪ ಕ್ರಣಿ ಕ್ಳಸಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಾದಗಿ 29/1,29/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಿಕ್ುಕ 2.00 0.35231

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಸಾಬ ಅಮಿೋನಸಾಬ ಪ್ಪಂಜಾರ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 58/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.184

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬುಡೆಿೋಸಾಬ ಮಲ್ಲಕ್ಸಾಬ ನದಾಫ ದೋವನಾಳ ಕ್ಲಾದಗಿ 58/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.37 0.15166

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಯಾಯ ಅಡ್ಡರ್ಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಗದದನಕೆೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 155/3/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮಾಯಟೆ ೋ 1.30 1.28327

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುಂಡಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಸಾಲಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ 33/1+2+3/ಇ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ, 1.30 0.45349

1 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಕೆರಿಹೆ ಲದ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ 15 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1 101013 892107348142 31628531177

2 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ ರಾಮಣ್ಣ ಆಡಗಲ್ ಕ್ಲಬಂದಕೆೋರಿ ಕೆರೆ ರ 74/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 26089 249755476704 34298639840

3 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ ದಾಯವಪಪ ನಾಗನಿವರ ಅಗಸಕೆ ಪಪ ಕೆರೆ ರ 6/1. ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 40337 447773072062 8692250035790

4 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕಿೋರಪಪ ದ ಡಿವಿೋರಭದರಪಪ ಜಿಲ್ಲಯ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 7/2. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 65824 311545994629 37517394960

5 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ ಬಸವಂತಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 3/1, 3/3, 3/4, ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 54790 567417464187 37517394960

6 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಬಸವಂತಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಗ ೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ 3/5. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 16361 829769757338 37517394960

7 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಕ್ಲಿನಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಗ್ೌಡರ ಮಂಗಳ ರು ಬಾದಾಮಿ 125/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 78212 490080379407 37517394960

8 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೋ ನಿಂಗಪಪ ಹ ಲ್ಲ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 33/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 54790 533426121735 31951038760

9 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಮಲಿನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಲಕ್ಕಸಕೆ ಪಪ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ
70/1, 70/2ಅ 

70/2ಬ
ಇತರೆ ಬದನೆ 1 1 155641 490634234929 17114527900

10 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಹ ಲಸಗೋರಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ 29/6, ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 30133 981622738517 10810279974

11 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೆೋರಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 129/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 43756 227605193017 9312500100425200



12 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಂಕ್ುತಲಾ ವಿೋರಭದರಪಪ 
ಹುಯಿಲಗ ೋಳ

ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 18/2ಕ್ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 38239 788834945579 10810279974

13 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 
ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ

ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 21/5, ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 32722 748279054703 30864844653

14 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಮೋದರ ಮಾನಪಪ ರಾಮದುಗಯ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ 586/1 ಇತರೆ ಟೆ ೋಮಾಯಟೆ 1 1 119223 772681112345 307877304882

15 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲೋಲಾ ಶಿವಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಯರಗ ೋಪಪ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 163/2 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 1 1 123480 444629590473 10810276928

16 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಚಂದರಪಪ ಕ್ಲಾಿಪೂರ ಬೆೋಡರಬ ದಿಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ 21/1, ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಘಡ್ಡ 1 1 192060 70110001192

17 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗನಗ್ೌಡ ಕ್ಳಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 16/4, ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 54790 221335280642 35519327361

18 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 
ಸುರಗಿಮಠ

ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ 64/2 ಇತರೆ ತ್ಾಳೆ 1 1 35231 711528309028 35519327361

19 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲದುಗಯಪಪ ರಾಮಪಪ ಗುಲಗಂಜಿ ಕ್ಡಪಟಿಿ ಕೆರೆ ರ 26/1, ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 65824 628441722101 30977544844

20 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಯೋಗಿ ಬಸಲ್ಲಂಗಯಯ ಗಂಟಿಮಠ ಕೆರೆ ರ ಕೆರೆ ರ 437/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 90599 896704469599 30977544844

21 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಮಲವವ ಬಸಪಪ ಮುದಕ್ವಿ ಕಾಡರಕೆ ಪಪ ಕೆರೆ ರ 171/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 54790 978570631522 30977544844

22 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮುದಕ್ಪಪ ಕ್ಳಿಿಗುಡಿ ಪವಯತಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 145/ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 49852 278881525034 30977544844

23 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕೆಲ ರ ಹಿರೆೋನಸಬ್ಬ ಬಾದಾಮಿ 41/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 60888 678039575137 30977544844

24 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಮಾರುತಿ ಹುಗ್ಾರೆ ಹುಲ್ಲಿಕೆರಿ ಇನಾಂ ಕೆರೆ ರ 34/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 65824 535231071308 30977544844

25 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿಕ್ಕ ಗದಿಗೋಪಪ ಕ್ಂಟೆಪಪನವರ ಮತಿಿಕ್ಟಿಿ ಕೆರೆ ರ 88/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 54790 711138673372 30977544844

26 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಸಂಗಪಪ ಹ ಲಗೋರಿ ಮತಿಿಕ್ಟಿಿ ಕೆರೆ ರ
107/2, 

345/24ಅ
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 78212 324136174679 30977544844

27 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಲಿಮಮ ಪರಪಪ ಉಂಡ್ಡ ಹುಲ್ಲಿಕೆರಿ ಇನಾಂ ಕೆರೆ ರ 6/7, 15/3, ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 65824 677380967879 30977544844

28 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ  ಗುರಪಪ ದಂಡ್ಡನ ಕ್ಡಪಟಿಿ ಕೆರೆ ರ 123/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 54790 743118840760 30977544844

29 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ಮಾಳಗಿ ಕೆರೆ ರ 172/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 65824 752037678036 30977544844

30 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಾತಿೋಮಾ ಯಮನ ರಸಾಬ ನಧಾಪ ನರೆನ ರ ಕೆರೆ ರ 88/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 54790 875738492815 30977544844

31 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಚೌಡಕಿ ಹವಳಕೆ ಡ ಕೆರೆ ರ 69/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 37860 597106898049 30977544844

32 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬನಿಿದಿನಿಿ ಮತಿಿಕ್ಟಿಿ ಕೆರೆ ರ 43/6 ಇತರೆ ಬದಣೆ 1 1 119223 389438283330 30977544844

33 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಖಾಯಡದ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ 98/1ಬ ಇತರೆ ಬದಣೆ 1 1 77522 707147861775 30977544844

34 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಲಚೆಪಪ ಜಮಮನಕ್ಟಿಿ ಅನವಾಲ ಕೆರೆ ರ 67/2 ಇತರೆ ಶತ್ಾವರಿ 1 1 86545 208589151630 30977544844

35 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಪ ಯಲಿಪಪ ಮುರಘಂಟಿ ತಿಮಾಮಪೂರ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ುಳಗೋರಿ 131/2 ಇತರೆ ನುಗಿಿ 1 1 46887 453678375798 30977544844

36 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾವಲಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಬಂದಗಿ ಉಗಲವಾಟ ಕ್ುಳಗೋರಿ 32/1 ಇತರೆ ಪೋರಲ 1 1 27001 334247781488 30977544844

37 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಯಮನಪಪ ಚಂದಪಪ ಕೆ ಂತ ಹನಮಸಾಗರ ಕ್ುಳಗೋರಿ 79/3ಬ/1 ಇತರೆ ಪೋರಲ 1 1 20750 824420441633 30977544844

38 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಹನಮಪಪ ಮುರಗಂಟಿ ವಡವಟಿಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 31/3. ಇತರೆ ಪೋರಲ 1 1 27001 241120328315 30977544844

39 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಪ ಹನಮಪಪ ಘಟ ಿರ ಮಮಟಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 62/1ಅ ಇತರೆ ವಿಳೆಯದಲ 1 1 137232 661504474824 30977544844

40 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ರಾಮಪಪ ಮೆೋಟಿ ಬೆಳಿಿಕಿಂಡ್ಡ ಕೆರೆ ರ 18/3. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 49273 420291288553 30977544844

41 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮೆೋಟಿ ಬೆಳಿಿಕಿಂಡ್ಡ ಕೆರೆ ರ 54/6 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 43756 927994207670 30977544844

42 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ಬಸಪಪ ಅಲಬನಿವರ ಮತಿಿಕ್ಟಿಿ ಕೆರೆ ರ 88/4 88/5 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 60307 509508338936 30977544844

43 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ಈರಪಪ ಹೆ ಂಕ್ಳಿ ಕೆರೆ ರ ಕೆರೆ ರ 427/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 102986 930370096833 30977544844

44 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡೆ ೋಂಗರಿಸಾಬ ಮನಸ ರಸಾಬ ಚಬ್ಬಿ ಜಲಗೋರಿ ಕೆರೆ ರ 190/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 127761 973324623560 510101005086751

45 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ ಮಲಿಪಪ ವಗಿರ ಬೆಳಿಿಕಿಂಡ್ಡ ಕೆರೆ ರ 13/6, ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 54790 302946726273 33037524393

46 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಯಲಿಪಪ ಕಾಜ ರ ಸ ಳಿಕೆೋರಿ ಕೆರೆ ರ 74/9 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 54790 496342618861 520101204849191

47 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಬೆಳಕೆ ಪಪ ಜಲಗೋರಿ ಕೆರೆ ರ 93 ಪ.ಪಂ ಪಪಾಯ 1 1 111393 437010398348 3467204333

48 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತೆವವ ಭೋಮಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಕ್ಟಗೋರಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 334/3 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಘಡ್ಡ 1 1 98442 383261159481 35519327361

49 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಬಂದಕೆೋರಿ ಕೆರೆ ರ 47/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 54422 652252804599 35519327361

50 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಯಯ ಶಿವಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ತಿಮಾಮಪೂರ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ುಳಗೋರಿ 57/1, 57/2, ಇತರೆ ಮಾವು 1 1 53239 720698635673 31690500073

51 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಂಮತ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡರ ಹಲಜುಕಿಯ ಕೆರೆ ರ 183/9ಚ ಪ.ಜಾ ಪಪಾಯ 1 1 29025 30977544844

52 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಪಪ ಗದದಪಪ ತಳವಾರ ಮಮಟಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 111/4 ಪ.ಜಾ ವಿಳೆಯದಲ 1 1 82459 30977544844

53 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಿಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಕೆ ವಳಿಿ ಮಣಿನಾಗರ ಕೆರೆ ರ 123/6 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 51657 850234365564 8162200006127

54 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವವ ದರಿಯಪಪ ಹೆ ನಿಿಹಾಳ ನಿರಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ
120/1+2+3+

4+ಬ/2
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 47982 37010200003297

55 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತೆವವ ಕ್ಲಿಪಪ ಕೆ ವಳಿಿ ಮಣಿನಾಗರ ಕೆರೆ ರ 123/8 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 57148 569607841793 30977544844

56 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದರಾಜ ಜಕ್ಕನಗ್ೌಡರ ಮಣಿನಾಗರ ಕೆರೆ ರ 116/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 65824 386633175665 30977544844

57 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಗುಡಸಲಮನಿ ಸೋಪರಮಟಿಿ ಕೆರೆ ರ 74 ಇತರೆ ಬದನೆ 1 1 40283 985691792084 35519327361

58 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ದುರಗಪಪ ಮಾದರ ಮಮಟಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 70/2 ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 1 114255 314305146984 31690500073

59 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮಪಪ ಅಪಪನಿ ಪೂಜಾರ ಗಂಗನಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ 32/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 54422 334701079581 89054633778

60 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಚೌಡಕಿ ಹವಳಕೆ ಡ ಕೆರೆ ರ 69/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 32137 597106898049 8162200054744

61 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನ ರಹಮಮದ ರಹಿೋಮಸಾಬ ಮ ಜಾವರ ಯಂಡ್ಡಗೋರಿ ಕೆರೆ ರ 206/1+2ಬ ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1 1 54790 452054908634 11030101006129

62 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ನಂಜಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಾಳಗಿ ಕೆರೆ ರ 32/1ಕ್ ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1 1 118911 717969732637 8022200000593

63 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಸಮ ಶೌಕ್ತ ಪಟೆೋಲ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 12/4. ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 67364 903832550583 89019140527

64 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಜಂಬಗಿ ನಿರಬ ದಿಹಾಳ ಕೆರೆ ರ 155/2+3ಬ ಇತರೆ ವಿಳೆಯದಲ 1 1 45349 623169865489 2309264982

65 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ರಂಗಪಪ ಯಡಹಳಿಿ ಅನವಾಲ ಕೆರೆ ರ 222/2ಅ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1 155627 462810924567 89068882584

66 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ತುಂಗವವ ಆಶಕ್ಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಅನವಾಲ ಕೆರೆ ರ 237/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1 146537 642630382021 3701020002256

67 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮೆಹಬ ಬಸಾಬ ಮಹಮಮದಅಕ್ರಮ 
ಇನಾಮದಾರ

ಜಲಗೋರಿ ಕೆರೆ ರ 166/9 ಇತರೆ ವಿಳೆಯದಲ 1 1 63904 420204521594 520101253416460

68 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗವವ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಚ್ಚ ೋಳಚಗುಡಿ ಬಾದಾಮಿ 101/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 75904 590432180772 89023534752

69 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಳೆಬಸಪಪ ಗುರುಪಾದಪಪ ಘಟಿದ ಕೆರೆ ರ ಕೆರೆ ರ 299/2 ಇತರೆ ಲ್ಲಂಬ್ಬ 1 1 54422 493701300277 8010200002508

70 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚೆಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾವಿನಮರದ ಕೆ ೋಟಿಕ್ಲ್ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 114/2 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1 1 60887 513658394301 1273010004441

71 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತೆವವ ಬಸಪಪ ಅಥಣಿ ಕ್ುಟುಕ್ುನಕೆೋರಿ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 144/2 ಇತರೆ ಶತ್ಾವರಿ 1 1 82459 658255567730 8072200093052

72 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕ್ುರಹಟಿಿ ನರೆನ ರ ಕೆರೆ ರ 203/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ,ನುಗಿ 1 1 64134 369331785598 8162200108235

73 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣ್ಪತಿ ಸದದಪಪ ಪೂಜಾರ ಜಂಗವಾಡ ಕೆರೆ ರ 4/2. ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 55199 809181777120 89067489649

74 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚ್ಚೆಶ ಬಸಪಪ ವಡೆ ಿೋಡಗಿ ಕೆ ೋಟಿಕ್ಲ್ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ
9/2,9/4,9/5,9

/6
ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 65824 660385079014 10810301887

75 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಿಯಾಜ ಅಹಮದ ನಾದಾಪ ನರೆನ ರ ಕೆರೆ ರ 5/2. ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1 1 96793 306988485918 8162200116383

76 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಹಿಯಾ ಜಬಿರ ಸ ೋಲಾಿಪೂರ ಹಂಸನ ರ ಗುಳೆೋದಗುಡಿ 150/13 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 65824 882147670095 21960100036508

77 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತಪಪ ಬಸಪಪ ಅಂಬ್ಬಗೋರ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ
65/2+3/1,65/

2+3/2
ಇತರೆ ಶತ್ಾವರಿ 1 1 63904 872856941532

78 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶೆಷಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗಲಗಲ್ಲ ಅನವಾಲ ಕೆರ ರ 222/2ಬ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1 191854 451953116966 89067553015

79 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಮೆೋಶ ಶಿರೋಶೆೈಲಪಪ ಕ್ಟಗೋರಿ ನಿೋಲಗುಂದ ಕ್ುಳಗೋರಿ 66ಅ/1ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ,ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1 1 90999 524976823406 31690500073

80 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹನಮಂತ ರಂಗಪಪ ಹನಮಸಾಗರ ಕಾಡರಕೆ ಪಪ ಕೆರ ರ 182/2 ಇತರೆ ಪಪಾಯ 1 1 85490 238880204537 34298639840

81 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ದಸಿಗಿರಸಾಬ ಶೆೋಹನಸಾಬ ಭಾಗವಾನ ಕೆಲ ಡ್ಡ ಗುಳೆದಗುಡಿ 37/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 130820 560983192571 31690500073

82 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ರಂಗಪಪ ಹಾವರಗಿ ಕೆಲ ಡ್ಡ ಗುಳೆದಗುಡಿ 45/3ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 46887 331604695094 31690500073

83 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಉಮೆೋಶ ಸಮಿಕೆೋರಿ ಹಳಗೋರಿ ಕ್ುಳಗೋರಿ 84/6 ಪಜಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ 1 1 73181 63883690161 30977544844

1 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಪಾಂಡಪಪ ಭ ಷಣ್ಣವರ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 249/3 - ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.37800 975644659835 17121524456

2 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪುಂಡಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹಿರೆನಿವರ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 236/19 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.66300 292610352688 4715101001989

3 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪಂಚಪಪ ಹನಮಪಪ ಪಂಢರಿ ಹೆರಕ್ಲ್ ಅನಗವಾಡ್ಡ 253/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.25 0.21200 693737929922 17122018904

4 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲ ಭರಮಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಅರಕೆೋರಿ ಅನಗವಾಡ್ಡ 193/2ಕ್ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.10 0.72018 747602460165 17121537443

5 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ರುದರಪಪ ಜಾನಮಟಿಿ ಸದಾದಪೂರ ಬ್ಬೋಳಗಿ 192/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.42271 715179825979 150001011000016

1 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಯಯ ಮಲಿಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 124/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 23596 582374878834 000010980887852

2 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಹಣ್ಮಂತ ಶಿಂಧ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 457/9 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 205357195096 000010980887852

3 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದತ್ಾಿ ನಾಗಪಪ ಕ್ರಾಡೆ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 160/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 17753 305177405308 000010980887852

4 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡು ಹಣ್ಮಂತ ಜಾಧವ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 208/2/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 202587095145 000010980887852

5 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಜಟೆಪಪ ಹರಕ್ರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 425/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 915440471921 000010980887852

6 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಶಿವಾಜಿ ಜಾಧವ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 63/ಪ2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 36385 731671243319 000010980887852

7 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಹುಬಲ್ಲ ಪಾಯಪಪ ಕ್ವಟೆೋಕ್ರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 369/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 775361503653 000010980887852

8 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ನಾನಪಪ ಕ್ರಾಡೆ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 160/7 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 17753 378692601849 000010980887852

9 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾಜಿ ಆನಂದ ಜಾಧವ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 215/3,178/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20010 238403233098 000010980887852



10 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಣ್ಣ ಬಾಸಕರ ಸುತ್ಾರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 182/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 773688664307 000010980887852

11 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಸದದಪಪ ಟೆಂಗಳೆ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 44/2/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20010 532175488750 000010980887852

12 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಚಿನಿಪಪ ಹಾಲಳಿಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 78/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 252406344138 000010980887852

13 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜನೆೋಯ ರಾಮಪಪ ನಾಂದರಕ್ರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 304/1 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 724652405637 000010980887852

14 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಪರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುರಗ ೋಡ ಸಾವಳಗಿ 7/2ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32137 932879993428 000010980887852

15 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಸದದರಾಮ ಮಾನೆ ೋಜಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 374/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 17169 499442192433 000010980887852

16 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋನುಬಾ ಗುಂಡು ಮೋಹಿತೆ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 109/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 '963331559527 000010980887852

17 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದರಾಮ ರಾಮನಗ್ೌಡ ನಾಯಮಗ್ೌಡ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 42/2/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19572 817850567765 64015781402

18 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ವಿಠಠಲ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 146/2ಡ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.9 91736 581896347241 64015781402

19 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ಡಿವವ ಅಜುಯನ ಕಾಂಬಳೆ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 503/9 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.7 73040 348249995305 000035550334210

20 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ತಳವಾರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 18/2ಬ ಪ.ಪಂ ಅರಿಶಿಣ್ 1.65 106200 703805063924 520101207495730

21 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕೆರಪಪ ಸದದಪಪ ತಳವಾರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 56/1 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 72539 645932352407 000035550334210

22 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಭೋಮಪಪ ನಾಟಿಕ್ರ ಮರೆೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡ್ಡ 56/6 ಪ.ಪಂ ಅರಿಶಿಣ್ 1 45349 910237703598 000035550334210

23 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಳಜಪಪ ಶಿವಪಪ ಗಸಿ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಜಮಖಂಡ್ಡ 409/5 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.5 38038 646262413743 000035550334210

24 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಧನವಂತ ಬಾಗೋವಾಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 423/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 20750 585378293163 82122227320

25 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಚೌರಿ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 24/1ಡ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 19762 694297748957 10007485697

26 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಿಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 43361 673153380215 1174110010051410

27 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಮಹಾದೋವ ಅನಂತಪೂರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 434/2ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.39 44215 502957124847 1174110010051400

28 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿೋತಲ ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಹಳಿಂಗಳಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 462/4 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 326311002398 8212240005863

29 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ ಭೋರಪಪ ಬುದಿಿ ತುಂಗಳ ಸಾವಳಗಿ 444/2 ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 908230636534 8782200013070

30 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ಹಳಿಂಗಳಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 462/1 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 767359936573 8212240005790

31 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ದಾನಪಪ ಕೆ ಸಠ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 290/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 442467042294 8212200109810

32 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ತಮಮಣ್ಣ ಜಾಧವ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 315/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 464490763783 8212200019490

33 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಪರಸಪಪ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 15/1. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 101013 880497767066 1174110010051400

34 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಸಂಗ ಸುರತಸಂಗ ರಜಪೂತ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 308/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 45349 691513119751 1174110010051420

35 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಕಾರಿ ಮಲಿಪಪ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 258/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19782 877082131685 89050291384

36 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ ಸಹದೋವ ಹಕಿಕ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 291/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 422243511911 32938593225

37 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಿತ್ಾಜ ಬಾದಶಾ ಹಕಿಕ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ 84/2 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 573798208564 651501051639

38 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಶಂಕ್ರ ಸ ಯಯವಂಶಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 62/1. ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 885693662107 17127596265

39 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲರಜಾಕ್ ಮಕ್ಕಬುಲ ಜಾಲಗೋರಿ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 86/3 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 319103979369 17130545146

40 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ದುರಗಪಪ ಭಜಂತಿರ ಬ್ಬದರಿ ಸಾವಳಗಿ 90/2. ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 317349873575 17127561414

41 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಸತಯಪಪ ಉಳಾಿಗಡ್ಡಿ ಜಗದಾಳ ತೆೋರದಾಳ 20/1ಅಪ್ಪ2. ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲ 0.4 45349 824144590166 1174110010051170

42 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ರುದರಪಾಪ ಲಟಿಿ ಕಾಲತಿಪ್ಪಪ ತೆೋರದಾಳ
52/2ಅ/ಪ್ಪ1,53

/1ಬ್ಬ
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 63904 17132036748

43 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ನಿಂಗಪಪ ಅರಿಕೆೋರಿ ರಬಕ್ವಿ ತೆೋರದಾಳ 30/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.81 54790 497093266666 64091652147

44 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂಪವವ ಹಣ್ಮಂತ ಸುಗಿನಿವರ ಯರಗಟಿಿ ತೆೋರದಾಳ 2/1ಬ ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.73 76836 813488219692 1174110010051200

45 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಜಿರಾವ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾನೆ ಕ್ಲಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 127/3ಕ್/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26443 932581561719 1174110010051390

46 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಜಿ ರಾಮು ಶಿಂಧ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 153/ಪ್ಪ3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 26443 876488761532 1174110010051040

47 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುಂಡಪಪ ಚಿನಿಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 220/2ಆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19933 602306349611 1174110010050930

48 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ ಭೋಮಪಪ ಮಾಳಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 19965 500694816088 1174110010050780

49 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬಾಸಾಬ ದತುಿ ಶಿಂಧ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 64/ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 515268818046 1174110010051040

50 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಈರಪಪ ಕ್ುರನಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 212/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 25160 294338686491 1174110010050910

51 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆ ೋಕ್ ಅಣ್ಣಪಪ ಪಾಟೆ ೋಳಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 147/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 23596 265858743951 1174110010050920

52 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಸಗ ಂಡ ಬ್ಬರಾದಾರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ
58/1/1ಅ,66/1

/1ಕ್
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.1 40596 820727390589 1174110010050770

53 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿಯಯ ಬಸಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 142/2ಆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 236977758719 1174110010051040

54 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಕ್ಪಪ ಮಹಾದೋವ ಮಾಳಿ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 295/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 32137 614176995986 1174110010051410

55 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಚನಿಪಪ ಢಪಳಾಪೂರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 477/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 82459 467707702351 1174110010051420

56 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಸಾಬು ಚೌರಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 68/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 42968 542300788967 39400101013889

57 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಮಡ್ಡವಾಳಪಪ ಐನಾಪೂರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 45/1/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20750 698275392259 8212200087683

58 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಿಂಗಪಪ ಮಿಜಿಯ ಅಡ್ಡಹುಡ್ಡ ಸಾವಳಗಿ 85/9 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.35 18156 364361459897 1174110010051340

59 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಸ ಶಿವಾಜಿ ಮೋಹಿತೆ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 34/2. ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 19965 472597327913 1174110010050940

60 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾಜಿ ಗ ೋವಿಂದ ನಿಂಬಾಳಕ್ರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 145/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.9 34984 239862133691 1174110010051040

61 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ನಾಗಪಪ ಬೆಳುಿಬ್ಬಿ ಚಿಕ್ಕಲಕಿ ಸಾವಳಗಿ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 26082 270813798286 1174110010051400

62 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೌಕ್ತ ರಮಜಾನಸಾಬ ಕ್ಂಬಾಗಿ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 57 ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 19965 488955390176 1174110010051410

63 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬಡ್ಡಗೋರ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ 457/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 37831 715126751523 1174110010050780

64 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ತೆೋಲ್ಲ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 180/2/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 30356 439287933097 1174110010050920

65 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಹುಬಲ್ಲ ಮಹಾದೋವ ಕಾಗವಾಡ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 206/6 ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 35551 632261851474 1174110010050950

66 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಜಾಧವ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 215/12/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19965 788606475323 1174110010050930

67 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ರಾಚಗ ಂಡ ಬ್ಬರಾದಾರ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಜಮಖಂಡ್ಡ 66/2/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32137 360663803854 8212200135511

68 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸೋತ್ಾರಾಮ ನಲವಡೆ ಕ್ನೆ ಿೋಳಿಿ ಸಾವಳಗಿ 68/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32137 669323832269 10002789928

69 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಧಮಯಣ್ಣ ಆನಂದ ಜಾಧವ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 215/1+2/ಕ್/6 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20010 346728012750 000010980887852

70 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ ಮರೆೋಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಗ ೋಠೆ ಸಾವಳಗಿ
484/1+2+3/1

ಅ
ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸು 1.2 119223 786695554109 000035550334210

71 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಗಿರಿಮಲಿಪಪ ದ ಡಮನಿ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ
150/1+2

+3+4+5+6ಕ್/

52

ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 2.32 119223 601313111341 000035550334210

72 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರ ಸತಯಪಪ ಮಾಂಗ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 355/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 19762 666338233446 8212200111952

73 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಕಾಶಿರಾಯ ಕ್ವಟಗಿ ಕಾಜಿಬ್ಬೋಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ 166/4 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 28309 236332248574 17128051560

74 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸದದಪಪ ಹುಲಗಪಪ ಹುನಕ್ುಂಟಿ ಕ್ಂಬಳಿಹಾಳ ಕ್ರಡ್ಡ 4/1+2+3/C ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

75 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ದಮಯಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಚಿಕ್ಕಶಿಂಗನಗುತಿಿ ಇಲಕ್ಲಿ 130/2, 130/3 ಪುರುಷ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.9 182955 8043070002371

76 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ದಮಯಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ತುಂಬ ಇಲಕ್ಲಿ 60/1 ಪುರುಷ ಪೋರಲ 1.76 54422 8043070002371

77 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರವಿ ಬಾಳಪಪ ಐಹೆ ಳಿಿ ತುಂಬ ಇಲಕ್ಲಿ 60/3 ಪುರುಷ ದಾಳಿಂಬೆ 1.78 57187 8043070002371

78 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಶಶಿಕಾಂತಪಪ ಬಂಡರಗಲಿ ಗ ರೆಬಾಳ ಇಲಕ್ಲಿ 94/2 ಪುರುಷ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 43361 35519327361

79 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ದ ಡಿನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿಲ ಗಡ್ಡಸುಂಕಾಪೂರ ಇಲಕ್ಲಿ 66/1+2/ಕ್ ಪುರುಷ ಶಿರೋಗಂಧ 2 83171 36971641647

80 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಸದದಪಪ ಸ ಡ್ಡ ಮುರಡ್ಡ ಅಮಿನಗಡ 86/1 ಪುರುಷ ಟೆ ಮೆಟೆ 0.8 82458 8142200025276

81 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಯಯ ಗುರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಚಿತಿವಾಡಗಿ ಹುನಗುಂದ 86/1 ಪುರುಷ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 19700 10980887852

82 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ನಾಗನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಯಡಹಳಿಿ ಹುನಗುಂದ 7/3. ಪುರುಷ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 19700 10980887852

83 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಂದಾನೆಪಪ ಎಸ್ ಮಾಯಗೋರಿ ಸಂಗಮ ಹುನಗುಂದ 61/3 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

84 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಾಲಪಪ ಹೆಮವಾಡಗಿ ಸಂಗಮ ಹುನಗುಂದ 58/3 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

85 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ಹನಮಪಪ ಗ್ಾನಗೋರ ಕಿರಸ ರ ಹುನಗುಂದ 39/3 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

86 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸದದಪಪ ಚಂದಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಚಿತಿರಗಿ ಹುನಗುಂದ 81/2 ಪುರುಷ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 19700 10980887852

87 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ಹನಮಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ಗಂಗ ರ ಹುನಗುಂದ 4/3. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

88 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಅಂದಾನೆಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಸಂಗಮ ಹುನಗುಂದ 203/2B ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

89 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ಹನಮಪಪ ಹೆಮವಾಡಗಿ ಸಂಗಮ ಹುನಗುಂದ 58/2 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 10980887852

90 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪದಾಮವತಿ ಪಾಟಿೋಲ ಗ ಜಯನಾಳ ಅಮಿನಗಡ 21/4. ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 19700 10980887852

91 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹುಚೆಪಪ ನಿೋಲಪಪ ಬಾದವಾಡಗಿ ಖ್ಯೈರವಾಡಗಿ ಹುನಗುಂದ 65/2A ಪುರುಷ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 19700 10980887852

92 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ಬಸಲ್ಲಂಗಪಪ ಮಸರಿಕ್ಲ್ ಹರಿನಾಪುರ ಇಲಕ್ಲಿ
4/2+3/1, 

4/1+2/2
ಪುರುಷ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.4 101013 36971641647

93 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶಿರ ರ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 98/1 ಪುರುಷ ಪೋರಲ 2 47768 31584568104

94 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಂದರಗಿ ಬಲಕ್ುಂದಿ ಇಲಕ್ಲಿ 149 ಪುರುಷ ತ್ಾಳೆ 4.4 44576 54048142575

95 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹಾಲಪಪ ಚನಿಪಪ ಗ ೋಣಿ ಮುರಡ್ಡ ಅಮಿನಗಡ 63/1+2/A/2 ಪುರುಷ ವಿಳಯದಲ 0.25 28344 918010110271243



96 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲಿವವ ಷಣ್ುಣಖಪಪ ತೆಲಗ್ಾರ ಗ ಡುರು sc ಅಮಿನಗಡ 94/1A ವಿಳಯದಲ 0.6 63904 918010110271243

97 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗ ಜಯನಾಳ ಅಮಿನಗಡ 13/2. ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.1 73181 31690500073

98 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿೋರಬಸಪಪ ಸಂಗಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ ಇಲಾಳ ಅಮಿನಗಡ 58/2 ಪುರುಷ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 45349 31690500073

99 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಯಂಕ್ಪಪ ಗಜಯನಾಳ ಗ ಜಯನಾಳ ಅಮಿನಗಡ 22/1A/1 ಪುರುಷ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.22 119223 31690500073

100 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹಸನಸಾಬ್ ರಾಜೋಸಬ್ ಕ್ಲಾದಗಿ ಗ ಡುರು sc ಅಮಿನಗಡ
17/1+2+3+4/

ಬ1
ಪುರುಷ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 73181 31690500073

101 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಚಂದಪಪ ದಸಾಯಿ ಬ್ಬಂಜವಾಡಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 106/1 ಪುರುಷ ಪೋರಲ 1.2 43361 10817124855

102 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸಂದಾಯ ಬಾಬುರಾವ್ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಕೆ ೋಡ್ಡಹಾಳ ಕ್ರಡ್ಡ 31/1/1ಅ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.5 50793 31851411693

103 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಶರಣ್ಪಪ ಗ್ಾಣ್ದಾಳ ಮುರಡ್ಡ ಅಮಿನಗಡ 46/1 ಪುರುಷ ಟೆ ೋಮೆಟೆ 1 101013 36231144080

104 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹಣ್ಮಗ್ೌಡ ಮರಿಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಮುರಡ್ಡ ಅಮಿನಗಡ 124/4A+4B ಪುರುಷ ಟೆ ೋಮೆಟೆ 1 101013 36231144080

105 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ರಂಗಪಪ ಬಣಿಣ ಮುರಡ್ಡ ಅಮಿನಗಡ 62/1. ಪುರುಷ ವಿಳಯದಲ 0.8 82458 36231144080

106 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಶರಬಣ್ಣ ಬಡ್ಡಿ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 210/3. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 2.79805E+11

107 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಮಾತಯಂಡಪಪ ದಡ್ಡಿ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 32/2. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

108 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಗ್ೌಡರ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 152/1. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

109 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಬಸವಂತರಾವ್ ಚಂದರಶೆೋಖರಾವ್ 
ಸರದೋಸಾಯಿ

ಹುಲಿಳಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 9/3. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

110 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಶಿಕ್ಲಾದೋವಿ ಚಂದರಶೆೋಖರಾವ್ 
ಸರದೋಸಾಯಿ

ಹುಲಿಳಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 69/1. ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

111 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಗಂಜಿಹಾಳ ಹುನಗುಂದ 257/2 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

112 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಗ್ೌಡ ಹಣ್ಮಗ್ೌಡ ಅಡ್ಡಹಾಳ ಕ್ರಡ್ಡ 35/46 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

113 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕ್ರಿಯಪಪ ಮಲಿಪಪ ವಾಸನಗೋರಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 42/1B ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

114 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಸಣ್ಣಪಪ ಬ ದಗ ಳಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 5/7. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

115 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಶೆ ೋಕ್ ರಾಮಣ್ಣ ಜಾಡರ ಕೆಂಗಲಿ ಹುನಗುಂದ 54/1B ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

116 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಸವರಾಜ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 96/3 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

117 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ಬ್ಬೋರಪಪ ತುಂಬದ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 35/4. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

118 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಬಸಮಮ ಕ್ಂಠಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಅಡ್ಡಹಾಳ ಹುನಗುಂದ ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

119 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಮಲಕಾಜಪಪ ಪಟಿಣ್ಶೆೋಟಿಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ 103/3. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

120 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಂದಗಿಸಾಬ ನಬ್ಬೋಸಾಬ ಕ್ುಂಟೆ ೋಜಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ 128/3. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

121 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹನಮವವ ಶಿದಾರಮಪಪ ತೆಗಿಿಹಾಳ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 13/1+2 ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

122 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 116 ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

123 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ಸನಿಪಪ ಹಡಲ್ಲಗೋರಿ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 17/4. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

124 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಮಲವವ ಮಾನಪಪ ಕ್ಮಾಮರ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 83/3 ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

125 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಾಸಪಪ ಬಡಿಪಪ ಬ ದಗ ಳಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 33/1 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

126 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಗುರುಪಾದಪಪ ಬಸಪಪ ಆನೆಹೆ ಸ ರ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 145/3. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

127 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಹಳಪೋಟಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 145/5. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

128 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಪಪ ಹುಲಿಪಪ ದಡ್ಡಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ 129/2. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

129 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿೋದಿದಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಸನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 20/4. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

130 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಂದಾನೆಪಪ ಮಾತಯಂಡಪಪ ಜಡ್ಡ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 32/1. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

131 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಹನಮಪಪ ಮಾಳಪಪ ಚಕ್ಮುಕಿ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 166/1. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

132 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಲಕ್ಕಪಪಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 149/1+2A/2 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

133 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ದ ಡಿಬಸಯಯ ವಿೋರಯಯ ಕೆೋಲ ರ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 90/2. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

134 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲಿಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹಳಪೋಟಿ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 122/2. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

135 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹೆ ನಿಪಪ ಹನಮಪಪ ಗಂಜಿಹಾಳ ಹುನಗುಂದ 259/2 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495

136 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಲಿಪಪ ಸಂಗಪಪ ಮಡ್ಡವಾಳ ಕೌಜಗನ ರ ಕ್ರಡ್ಡ 38/1+2/1 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

137 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿಜಯಮಹಾಂತೆೋಶ ಬಸಪಪ ನಡವಿನಮನಿ ಬೆೋವಿನಮಟಿಿ ಹುನಗುಂದ 8/3. ಪುರುಷ ಮೆೋಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 19700 70130110000084 

138 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿರೋಕಾಂತ ಶಿದಾರಮಪಪ ಗ್ೌಡರ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 26/3. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

139 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶರಣ್ಬಸಪಪ ಮಲಕಾಜಪಪ ವಿೋರಾಪೂರ ಹಾವರಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 135/3. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

140 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರುದರಪಪ ನಿೋಲಪಪ ವಾಲ್ಲಕಾರ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ
103/2+5+6+

7/ಅ
ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

141 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ರತಿವವ ಮಲಕಾಜಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಹಾವರಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 72/3ಬ/1 ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

142 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಶಾಂತ ಗುರುಬಸಪಪ ಗ್ಾಳಿ ಹಾವರಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 51/3 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

143 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಾಂತಪಪ ಹಿರಸಂಗಪಪ ನಾಡಗ್ೌಡರ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 54/5 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

144 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಜಗದಿೋಶ ಸಂಗಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ 76/1/2 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

145 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹಣ್ಮವವ ಅಮರಪಪ ಸವಳಿ ಹಾವರಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 55/2 ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

146 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಹಣ್ಮಪಪ ಮಾಳಪಪ ಚಕ್ಮುಕಿ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 166/1 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 70130110000084 

147 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಾಲನಗ್ೌಡ ಲಕ್ಕನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 148/1. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

148 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಮನವವ ರಾಮಣ್ಣ ಜಾಡರ ಖಜಗಲಿ ಹುನಗುಂದ 28/3. ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

149 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬ್ಬೋರಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 18/5. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

150 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ತಿಮಾಮಪೂರ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 190/1 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

151 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಯಮನಪಪ ಹೆ ನಿಪಪ ಕ್ುರಿ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 184/1 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

152 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುವಣ್ಯ ಮಲಕಾಜಪಪ ತೆ ೋಟಗರಿ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 89/3 ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

153 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಮರಿಗ್ೌಡರ ಬೆಳಗಲಿ ಹುನಗುಂದ 96/1+2 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

154 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲಕಾಜಪಪ ನರಸಪಪ ತೆ ೋಟದ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ 156/1 ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

155 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಯಯ  ವಿೋರಯಯ ಕೆಲ ರ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 126/3 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

156 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಬ್ಬೋನವವ ಬಾಲಪಪಗ್ೌಡ ಬ ದಗ ಳಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 4/2. ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

157 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ಅಮರೆೋಶ  ತೆ ೋಟಗರಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 9/1ಅ ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

158 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ಸಂಗಯಯ ರೆೋವಣ್ಸದದಯಯ ಪಾತೆೋದಾರ ಇದದಲಗಿ ಹುನಗುಂದ            118/5 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

159 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬ್ಬೋರಪಪ ಮಲಿಪಪ ತುಂಬದ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 149/1+2/1A ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

160 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ನಾಲತವಾಡ ಚಿತಿರಗಿ ಹುನಗುಂದ 200/2 ಮಹಿಳೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

161 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಲಿವವ ಹಣ್ಮಪಪ ದಡ್ಡಿ ಎಮೆಮಟಿಿ ಕ್ರಡ್ಡ 17/5. ಮಹಿಳೆ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

162 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅರವಿಂದ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಕ್ಟಿಿಮನಿ ದನ ಿರ ಕ್ರಡ್ಡ 131/1A/2 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

163 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ಅಶೆ ೋಕ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹಳಪೋಟಿ ರಾಮವಾಡಗಿ ಕ್ರಡ್ಡ 152/2 ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

164 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಸನಿತಮಮಪಪ ಬಾಣಿ ಬ್ಬಸನಾಳಕೆ ಪಪ ಹುನಗುಂದ 123/*/* ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

165 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ರಾಮಣ್ಣ ಜಾಡರ ಕೆಂಗಲಿ ಕ್ಡಪಟಿಿ ಹುನಗುಂದ 14/1, 54/11B ಪುರುಷ ಈರುಳಿಿ 1 19700 279805000495 

166 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಲ್ಲಂಗಪಪ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಮದರಖಂಡ್ಡ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 169/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.72539 711016382337 510101005086751

167 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಸತಯಪಪ ನಡುವಿನಮನಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 246/1ಬ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 292156062733 918010106634546

168 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ದುಂಡಪಪ ಗಡ್ಾದ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 27/3. ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.639 971336085029 9190100005937700

169 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ಮುತಿಪಪ ಗಣಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 140/1+2+3ಇ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 513695938145 918010111059590

170 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುನಾಥ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹುಂಡೆಕಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 317/2ಡ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.639 625286033986 17136516222

171 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮಾನಂದ ಭೋಮಪಪ ರಂಗ್ಾಪೂರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 46/2ಬ ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.824 378669095578 918010111059765

172 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಭೋಮಪಪ ತೆ ೋಟದ ಬ್ಬದರಿ ಲ ೋಕಾಪೂರ 87/2/2ಕ್ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಶಿನಕಾಯಿ 0.70 0.73 411558194967 918010098714536

173 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿವವ ನಿಂಗಪಪ ಮುಚೆಂಡ್ಡ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ 311/4 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 451181293130 918010098714536

174 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ ಪಟಿಣ್ಶೆಟಿಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 105/4 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 259043477142 36971641647



175 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಹೆ ಸಪೋಟೆ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 32/5 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.639 440079180361 NILIN4055

176 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಕ್ಳಿಿಬಡ್ಡಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 484/2ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.7 0.731 700319517559 0000003684257416

177 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಾವಂತೆರವವ ಶಿವಪಪ ಕೆ ೋಷಿಠ ಉಪಯ 
ಗಂಜಿಹಾಳ

ಆಲಗುಂಡ್ಡ ಬ್ಬ.ಕೆ ಮುಧ ೋಳ 28.Mär ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 0.349 708186928465 30095943633

178 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಹೆಬಾಿಳಪಪ ಮಳೆಪಪನವರ ಲ ೋಕಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 172/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.364 404320994038 89042689840

179 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಪಪ ರಂಗಪಪ ಮಾಯಪಪಗ ೋಳ ಹೆಬಾಿಳ ಲ ೋಕಾಪೂರ 29/2ಬ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 0.277 741738382954 17135534219

180 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜು ಗಂಗಪಪ ಪೂೋಳ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 07.Mai ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.15 1.146 932467486238 1174110010051180

181 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಿಗಪಪ ದುರಗಪಪ ಕ್ಲಮಡ್ಡ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 135/10 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.70 0.49273 787032980752 17136582401

182 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ಗಿರಿಯಪಪ ದಾಸರ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 08.Mai ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.54627 383727991704 000035550334210

183 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತೆ ೋಷ ಅನಿಪಪ ಕ್ಲಬಸಪಪನವರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಮುಧ ೋಳ
21/9ಅ, 

20/2ಕ್/2
ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82459 911082240103 91901000576311

184 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ರಾಮಚಂದರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ನಾಗಣಾಪೂರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 35/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.34061 532534541240 17138527946

185 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಿವನಿ ಯಲಿಪಪ ಮುನೆ ಿಳಿಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 52/2 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.70 0.41049 410583193817 6618375863

186 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಬ್ಬರಾದಾರ ಮಾಚಕ್ನ ರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 140/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.57148 365342628785 17134529685

187 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೆೋಶ  ಸದಾಶಿವ ಮ ಡಲಗಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 238/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.648 526124637700 846610110013244

188 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುಂಡಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಗುಂಡಕ್ಲಿ ಕ್ುಳಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 289/3 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.824 993237615692 918010111059846

189 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ ರ್ಂಕ್ಪಪ  ಅಂಬ್ಬ ಚನಾಿಳ ಮುಧ ೋಳ 127/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.5479 911056640456 3285051050

190 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತೆಯಪಪ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಮಿಜಿಯ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 52/1 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.70 0.41049 202093503385 63255060314

191 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದಿರಾಬಾಯಿ ಅಣೆಣೋಶಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ ಕರ ಲ ೋಕಾಪೂರ 156/1, 156/2 ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.80 1.24345 660450646056 NILIN4055

192 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಪಪ ಸತೆಯಪಪ ಮುನೆ ಿಳಿಿ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 118/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.57148 470587210577 36971641648

193 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತೆಯಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 124/3ಬ್ಬ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 0.65483 749667195776 36184257416

194 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಪತೆರಪಪ ತೆೋಲ್ಲ ಮೆಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧ ೋಳ 19/3. ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.60 0.8067 939533292131 NILIN4055

195 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಹಣ್ಮಂತ ಗುಂಜಗ್ಾಂವಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 309/2 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82459 941920362794 NILIN4056

196 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಣ್ಣ ಶಿವಪಪ ಬಡಕ್ಲ್ಲ ಬುದಿಿ.ಪ್ಪ.ಎಮ್ ಮುಧ ೋಳ 198/1ಬ್ಬ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.80 0.57148 436441316674 510101005086751

197 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಮಲಿಪಪ ವಾಲ್ಲಮರದ ಶಿರೆ ೋಳ ಮುಧ ೋಳ 338 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82459 630276788268 0000355503324210

198 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಮಲಿಪಪ ಹಂಪ್ಪಹೆ ೋಳಿ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಮುಧ ೋಳ 102/1 ಇತರೆ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82459 235099382883 0000355503324210

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ರಾಮನಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಬ್ಬರಾದಾರ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಎಮ್ ಎ ಕ್ುಷಿಪಪನವರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಪ್ಪ.ಎ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಬ್ಬ.ವಾಯ್ ಸ ೋಲಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ರಾಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ರಾಜನಾಳ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶಿರೋಧರ ಬರಾದಾರ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶಾವಕ್ಕ ವಿಠಲ ನಾಯಕರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ರ್ೋಂಕ್ಟೆಶ ವಿಠಠಲಪಪ ಪತ್ಾಿರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಗುರುನಾಥ ಕ್ೃಷಣಪಪನವರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ರ್ಂಕ್ಪಪ ಯಲಿಪಪ ಸಾಲಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ವಿಠಠಲ ತಿ ಸಾಲಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಪರವಿೋಣ್ ಸು ಸಾಲಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಬ್ಬ ಸಾಲಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಪ್ಪ.ವಿಾ ನಾಯಕರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಹನಮಂತ ಸ ಕ್ೃಷಣಪಪನವರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಅರುಣ್ ಆರ ನಾಯಮಗ್ೌಡರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಎ ಹೆಚ್ ನಾಯಮಗ್ೌಡರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಮಹಾಂತೆೋಶ ಎಮ್ ಮುರನಾಳ ಛಬ್ಬಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಗ ೋಪಾಲ ಎಲ್ ಶೆಗುಣ್ಸ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಗ ೋಪಾಲ ಹೆಚ್ ಬ್ಬರಾದಾರ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಆರ ಆರ ನಾಯಮನಗ್ೌಡರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಜಿ.ವಿಾ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಕೆ,ಜಿ. ರೆ ೋಳಿಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ರಂಗಪಪ ತಿ ಸಾಲಾಪೂರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಜಿ.ಎಸ್ ಪಾಣಿೋಶೆೋಟಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಕೆ.ಹಚ್ ಕ್ೃಷಣಪಪನವರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ವಾಯ್ ಕೆ ನಾಯಮನಗ್ೌಡರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಜ.ಆಯ್ ಪತ್ಾಿರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಟಿ.ವಾಯ್ ಸಾಲಾಪೂರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ತಿಮಮಪಪ ಗಿ ರೆ ೋಳಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಅಶೆ ೋಕ್ ರ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಹೆಚ್ ಟಿ ಕ್ವಳಿಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಯಂಕ್ಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಸಾಲಾಪೂರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400



ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಕ್ೃಷಣಪಪನವರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ರಾಮಪಪ ಹ ಸ ೋಕ್ನಾದಗಿ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ರಂಗಪಪ ತಿ ಬ್ಬರಾದಾರ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ವಿಾ. ಬ್ಬ ಕೆ ೋಮಾರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಕೆ.ಟಿ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಬ್ಬ.ವಿಾ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಎಮ್ ವಿಾ ಪತ್ಾಿರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಕೆ.ವಿಾ ಪತ್ಾಿರ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಎಸ್ ಬ್ಬ ಮ ಧ ೋಳ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಆನಂದಗ್ೌಡ ಟಿ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಎಮ್ ಎನ್ ದ ಡಿನಿವರ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಮಾದರ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಪರಭು ಜಡೆಿನಿವರ ತುಳಸಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಗಿೋತ್ಾ ಸದದಪಪ ಕ್ಲ್ಲಿಕ್ುಂಟಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಬ್ಬರಾದಾರ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಸಂಶಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಮಾಹಾದೋವಪಪ ಮಾದರ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400

ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ
ತ್ಾಲ ಕ್ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಂದು ದಿನದ 
ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಹನಮಂತ ರಂಗಪಪ ಜಲ್ಲಗೋರಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಕ್ಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಬಾಳೆ, ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 400



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್ /ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಮುನಿಯಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಮಧುರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 51/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.70 0.04550 942317928698 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101002886

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪದ್ಾಾವತಿ ನಾಗರಾಜು ಕ್ನನಮಂಗಲ ಮಧುರ 86/3,86/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.50 0.03250 353721274493 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216275020

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆಂಪಮಾ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಇಸ ೂರು ಮಧುರ 19/p17,27/5 ಪ.ಜಾತಿ 0.60 0.0390 852726460427 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216245512

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗಯಯ ದಂಡಿತಿಮಾಯಯ ಬೆೈಯಪಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 76/1, ಪ.ಜಾತಿ 0.94 0.0611 325158902159 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632250012787

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ತಿರುಮಲಯಯ ಗುರುವಯಯ ಭಕ್ೂರಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 16/1, ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.0650 874958530536 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101024576

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಾರದಮಾ ಕೆ ೋಂ S ಗಂಗಪಪ ಮಂಟನಕ್ುರ್ಚಯ ಕ್ಸಬಾ 171 ಪ.ಜಾ 2.10 0.2040 5113 5522 7348 SBI 64159042397

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಚಚಪಪ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 138, ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.02600 453859323246
CORPORATION BANK 

KUNDANA
186600101000524

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಆಂಜಿನಪಪ ಹನುಮಪಪ ಜುಟಟನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 31, ಸಾಮಾನಯ 0.45 0.02925 830223914669
 STATE BANK OF INDIA 

DEVANAHALLI
3577811593

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಂಗಮಾ ಮುತೂರಾಯಪಪ ಭದ್ಾರಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 15/p4 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.10200 872746728778 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520191038932276

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ  ಲೋ. ಆಂಜಿನಪಪ ಕಾಡ್ನ ರು ಮಧುರ 280 ಪ.ಜಾತಿ 0.70 0.07140 359071508458 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ 3972500100234001

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮಾಯಯ ಹನುಮಯಯ ಕಾಡ್ನ ರು ಮಧುರ 170/1B,173/3B ಪ.ಜಾತಿ 0.50 0.05100 401524919798 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ 3972500100174301

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯಮಾ ಲೋ. ಲಚ್ಾಾನಾಯಕ ಮೋಲಿನನಾಯಕರಂಡ್ಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 1/1,39/2 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.10200 393914748140 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 54061624642

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮಲಲಮಾ ಬೆೈಲರಂಗಯಯ ಮಲ ಲೋಹಳಿಿ ಮಧುರ 56 ಪ.ಜಾತಿ 0.50 0.05100 958847644689 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216253779

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನರಸಮಾ ಗಂಗಪಪ ಹೆ ಸನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 8/p4 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.10200 517254646480 CKGB 85005731896

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಚಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ ಲಯಪಪ ಹೆ ಸನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 8/p20 ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.08160 605083610696 CKGB 13177021241

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ನಾಯತಬಿಡ್ಡಪಪ ಹೆ ಸನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 8/p18 ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.08160 230210594629 CKGB 85001569269

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸದದಪಪ ಬಾಯಡ್ರಹಳಿಿೋ ಸಾಸಲು 1 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.10200 617614242744 CKGB 13177021252

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದೆ ಣೆೆಮುತೂರಾಯಪಪ ಮತೂರಾಯಪಪ ಅಡ್ಕ್ವಾಳ ಸಾಸಲು 22/2, ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.10200 999397599344 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196199715

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರುದರಮಾ ಗಂಗಪಪ ಉಜಜನಿ ಸಾಸಲು 55/7 ಪ.ಜಾತಿ 0.20 0.02040 438752662701 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64088697456

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಮುನಿಯಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಮಧುರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 51/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.40 0.04080 942317928698 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101002886

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅರಸಮಾ ಅರಸಪಪ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 87,89/4 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.65 0.06630 405870225306 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64080437879

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅರಸಪಪ ಮುನಿಶಾಮಯಯ ಕ್ುಕ್ಕಲಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 17, ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.20 0.02040 300709802761 CKGB 13177043708

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅಶ್ವಥಪಪ ನಾಗಪಪ ಬಾಯಡ್ರಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.10200 314831236893 CKGB 13177021183

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಆನಂದಪಪ ಬಾಲಪಪ ಬಾಯಡ್ರಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.10200 891024783494 CKGB 85006675114

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅಕ್ಕಯಯಮಾ ರಾಮಯಯ ಸ ಲುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 34/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04080 484253114388 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 1563225000000048

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗಮಾ ಕ್ುಂಬಣೆ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 362 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.80 0.08160 763552801910 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0430101906698

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಾರದಮಾ ಕೆ ೋಂ S ಗಂಗಪಪ ಮಂಟನಕ್ುರ್ಚಯ ಕ್ಸಬಾ *171 ಪ.ಜಾ 2.10 0.2040 5113 5522 7348 SBI 64159042397

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮಾನರಸಮಾ ಕೆ ೋಂ B P  ಹುಚ್ಚೋಗ್ೌಡ್ ಬಾಣಸವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 94/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.0560 2924 1252 9896 Canara Bank 044510 8037671

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ನಿಜಗಲ್ ಕೆಂರ್ೋಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 42/4.42/2 ಪ.ಪಂ 0.49 0.0500 8718 9019 9681 Vijaya Bank 104910 10011577

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ B C ಲಕ್ಷ್ಮಾೋಕಾಂತ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಹನುಮಂತಯಯ ನಿಜಗಲ್ ಕೆಂರ್ೋಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 42/14 ಪ.ಜಾ 0.33 0.0337 8782 8717 9971 Canara Bank 44201010 01622

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ನಿಜಗಲ್ ಕೆಂರ್ೋಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 42/1 ಪ.ಪಂ 0.21 0.0214 2664 3174 7877 Canara Bank 328510 1004136

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸದದಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಅಗಳಕ್ುರಪ ಸ್ ೋಂಪುರ 5/2.5/1 ಪ.ಜಾ 0.80 0.0816 6171 8694 3701 Canara Bank 3285101 004944

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ Km 

ಬಿನ್
ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಅಮಾನಿದೆ ಡ್ಡಕೆರ ಕ್ಸಬಾ

72/1, 154/1, 

117, 118, 151/2
ಸಾ 0.50 0.051 260486233461

Central Bank India 

Kadugodi
2015816520

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ K ಮುನೆಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕ್ೃಷೆಪಪ ಪ್ಜನಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ
95/1B, 73/5, 72, 

72, 73
ಸಾ 1.20 0.1224 356558734469 SBI Hoskote 64025793743

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮುನಿರಾಜು ರ್ಚಕ್ಕ ಸೋನಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 148, ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.10200 778807006231
 STATE BANK OF INDIA

DEVANAHALLI,

BANGLORE

55157336954

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬೆೈಯಣೆ ನಂಜಪಪ ದಂಡ್ುದ್ಾಸಕೆ ಡಿಗೆಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 24/3, ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.08 875317716919 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101207109040

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ನರಸಂಹಯಯ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 79 ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.05 744122589764 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 30467321894

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿೋಡಿಕೆರ ತ ಬಗೆರ 67/1 ಸಾಮಾನಯ 0.20 0.02 595766648192 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101001501

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಡಿ.ಸದದರಾಮಯಯ ದೆ ಡ್ಡಹನುಮಯಯ ಗುಂಡ್ಲಹಳಿಿ (ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ
27/6,28/8,28/12,

28/13
ಸಾಮಾನಯ 1.50 0.12705 311076456088 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101253330726

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರವಿ.ಬಿ  ಬಚಚಪಪ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 13/9, ಸಾಮಾನಯ 0.33 0.03059 544380051144 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬ ದಿಗೆರ 043310031818

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ವಿ.ರಮೋಶ್  ವಿೋರಣೆ ದೆ ಡ್ಡಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.03708 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 0438101193511

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ ಮಾರಪಪ ದಿನ ನರು ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.05562 350488419708
ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್, 

ಚನನರಾಯಪಟಟಣ
13190021107

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ.ಜಯರಾಮ ಪುಟಟಣ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 0.62 0.05082 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 474101028888

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಮಾರಪಪ ಹೆ ಸಹುಡ್ಯ ವಿಜಯಪುರ 12/2,15/1,12/1 ಸಾಮಾನಯ 1.42 0.03557 588854271770 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಖ್, ಆವತಿ 0427101007993

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆ ನೆನೋಗ್ೌಡ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಧಮಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 12/1, ಸಾಮಾನಯ 1.48 0.04065 446776954898 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ ,520101033158858

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್.ಕೆಂಪಮಾ ಎಂ.ಕೆಂಪಣೆ ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 56/1,52/5 ಸಾಮಾನಯ 0.65 0.05505 343710907288 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ ,15290100040583

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ನಂಜೋರಡಿಡ ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 86 ಸಾಮಾನಯ 1.2 0.10164 575740892002 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನಾರಾಯಣಪುರ 5470101000096

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ನಾಗೆೋಶ್ ್ ಎನ್.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕೆ ೋರಮಂಗಲ ವಿಜಯಪುರ 219 ಸಾಮಾನಯ 0.7 0.05922 423436540585 ಫಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್, ರ್ಚಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ 20210100023200

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ನಾರಾಯಣಪಪ ರ್ಚಕ್ಕತತೂಮಂಗಲ ವಿಜಯಪುರ 52/2 ಸಾಮಾನಯ 0.26 0.0241 740778433384 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 15290100007640

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಆಂಜಿನಪಪ.ವಿ.ಎ ಅಪಪಯಯಣೆ ರ್ಚಕ್ಕನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 42/2 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.07416 424238733697 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 0438101012260

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗ್ೌರಮಾ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 407/5 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.06776 764261227356 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 0438101198354

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಮೋಶ್ ಮುನಿಬಚಚಪಪ ಕೆ ೋರಮಂಗಲ ವಿಜಯಪುರ 45/2 ಸಾಮಾನಯ 0.47 0.04357 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹಾರ ೋಹಳಿಿ 185100101001463

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಸುಬೆಬೋಗ್ೌಡ್ ಕೆ ೋರಮಂಗಲ ವಿಜಯಪುರ 13.Feb ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.04635 268496014919 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 1972500100383301

ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತೂ (ರ . 

ಲಕ್ಷ್ಗಳಲಿಲ )

ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮತುೂ ವಿವರಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಹೆಸರು

ಕೆೋಂದರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಲ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲಲ: ಬೆಂಗಳ ರು ಗ್ಾರಮಾಂತರ ಜಿಲಲ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್



54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್.ಪರಕಾಶ್ ್ ಶ್ಂಕ್ರಪಪ ಬುಳಿಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 129/2 ಸಾಮಾನಯ 0.2 0.01694 919641480701 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 0427101007569

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ.ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ಬಚಚಪಪ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಿಜಯಪುರ 50/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.06776 484260946524 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಜಯಪುರ 64068258707

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಚನನಪಪ  ಬಿದಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 147 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.77 0.05564 927200548585 Karnataka Bank, Devanahalli 1972500100195101

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಆವತಿ ಕ್ಸಬಾ 69/2A ಪ.ಜಾತಿ 0.65 0.06291 537298900281 Canara Bank, Avathi 427101010211

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಜಿ.ಎಸ್. 

ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ
 ಸ್ ಣೆಪಪ ಹಾಯಡಾಳ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 90/2,149/2 ಸಾಮಾನಯ 1.4 0.10260 849888405688 Canara Bank, Yaliyur 4028110000008

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಮೊದಲನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ.ಜಯರಾಮ್ ಪುಟಟಪಪ ಕ್ಗಗಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 9/2,9/3, ಸಾಮಾನಯ 0 0.05136 Canara Bank, Devanahlli 0474101028888

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ  ಲೋ. ನರಸಂಹಯಯ ದಂಡ್ುದ್ಾಸಕೆ ಡಿಗೆಹಳಿಿ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 42/1 ಸಾಮಾನಯ 0.75 0.12000 492096000314 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0475101080773

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಸಾಕ್ಮಾ ಲೋ. ದೆ ಡ್ಡಚನನಪಪ ಅಳ್ಾಿಳಸಂದರ ತ ಬಗೆರ 46 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.16000 312823602188 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100024459

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ದೆೋರ್ೋಂದರಸಾವಮಿ ಸದದಪಪ ದುಗೆೋಯನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 3/3, ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.16000 757566638431 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009300101007268

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ನರಸಮಾ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ಬೆೈರಸಂದರ (ಮಧುರ) ಮಧುರ 52/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.12800 935877813014 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4421101003236

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ತಿಮಾಕ್ಕ ಕೆ ಂಡ್ಪಪ ಗ್ೌಡ್ಹಳಿಿ (ಮಧುರ) ಮಧುರ 55/2 ಸಾಮಾನಯ 0.72 0.11520 948641320205 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04282210004878

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಕೆ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕೆ ಂಡ್ಪಪ ಗ್ೌಡ್ಹಳಿಿ (ಮಧುರ) ಮಧುರ 48/2 ಸಾಮಾನಯ 0.78 0.12480 809414554882 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04282010053655

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಅಲರ್ೋಲಮಾ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ವರಲು ಬನವತಿ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 314 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.16000 957867602715 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100077671

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಉಮಾಶ್ಂಕ್ರ್ ವಿ ಎಸ್ ಲೋ. ಸದದಲಿಂಗಪಪ ಆರ ಡಿ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 196/1 ಸಾಮಾನಯ 0.30 0.04800 846840885676 CKGB 13182029243

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ರತನಮಾ ಸದ್ಾಶ್ವಯಯ ಗ ಳಯ (ಮಧುರ) ಮಧುರ 15 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.06400 451665371727 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216318064

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮುನಿಲಕ್ಕಯಯ ಮಾಲ ರಯಯ ಬಿೋರಯಯನಪಾಳಯ(ಮಧುರ) ಮಧುರ 140 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.12800 296227169988 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216203755

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ನಾಗರಾಜು ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಕಾರನಾಳ (ತ ಬಗೆರ) ತ ಬಗೆರ 34/2B ಸಾಮಾನಯ 0.52 0.08320 435707917647 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101212747254

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ವಲಿಂಗಯಯ ಮರಿಯಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿೋ (ಕ್ಸಬಾ) ಕ್ಸಬಾ 177 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.16000 664838684227 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 54046650386

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ರುದರಪಪ ಕೆ ನಘಟಟ (ಕ್ಸಬಾ) ಕ್ಸಬಾ 334 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.16000 575353964960 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 3301672084

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ (ಕ್ಸಬಾ) ಕ್ಸಬಾ 32/3,214/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.16000 476472806915 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 005000101019512

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಎಸ್ ಬೆೈರಪಪ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ (ತ ಬಗೆರ) ತ ಬಗೆರ 103, ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.32000

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ರ್ಚಕ್ಕಹನುಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ಪಟಾಲಯಯ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 141.150/1 ಪ.ಜಾ 0.80 0.1280 8855 2936 3422 Federal Bank 155301 00044352

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ಪಿ ಮುತೂರಾಜ್ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 149/3B ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.1280 9170 7649 3799 Canara Bank 0436101 008991

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಣೆ ಗೆದದಲಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 12.13/11 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1600 5548 9122 1967 Canara Bank 19191010 00930

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಅನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ್  B R ಬಿನ್ ಲೋ ರಾಮಲಿಂಗಯಯ ಬಿಲಿಲನಕೆ ೋಟ ಸ್ ೋಂಪುರ 124/5 ಸಾಮಾನಯ 0.70 0.1120 2224 6954 8428 Canara Bank 1919101 012044

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ B P  ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಪುಟಟಮಲಲಯಯ ಬಿಲಿಲನಕೆ ೋಟ ಸ್ ೋಂಪುರ 124/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.0640 2095 0324 2468 Canara Bank 441910100 2104

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ರವಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 165/8.173/2 ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.0779 2433 8674 4403 Canara Bank 04361010 37283

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ T  ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮಾಯಯ ಕೆ ರಟಗೆರ ಕ್ಸಬಾ 59 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1600 4212 4612 2075 Canara Bank 625410 1000219

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ T C ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಚನನಪಪ ಹೆ ನನಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 96/1.86/5.96/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1600 3465 5657 2634 Federal Bank 155301000 30641

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ H S ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ ಹಳೆೋನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 107/3.100/4.134/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.0640 6816 7634 3378 Canara Bank 5454101 000485

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ V  ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಈರರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಹನುಮಂತಪುರ ಸ್ ೋಂಪುರ 86/1 ಪ.ಜಾ 0.40 0.0640 3337 1550 7293 Canara Bank 191910 1011910

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ವಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಚಕ್ಕಹನುಮಯಯ ವಾದಕ್ುಂಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *11/2 ಸಾಮಾನಯ 0.55 0.0880 7420 3892 7825 Canara Bank 04361010 30893

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಬಳಿಗೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 22/5 ಸಾಮಾನಯ 0.55 0.0880 4913 3623 9951 IDBi Bank 1435104 00009549

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ B ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ನರಸಂಹಯಯ ಬೆಣಚನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 20/1 ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.0800 3878 4217 2493 SBI 10918169359

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಕ್ಣೆೋಗ್ೌಡ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1600 2291 5788 9371 Vijaya Bank 1161010 11004677

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಚನನಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ದಿಂಬಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ
34/4, 30/1, 43/2, 

8/p12
ಸಾ 1.00 0.16 377925493406 CNRB Nandagudi 0499101021902

90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ದಿಂಬಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ
43/2, 30/1, 34/4, 

8/p12
ಸಾ 1.10 0.176 327063735237 CNRB Nandagudi 0499101020839

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ RMನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ರಾಳಕ್ುಂಟ ಸ ಲಿಬೆಲ 30/2 ಸಾ 1.00 0.16 916579283846 CNRB Nandagudi 0499101022970

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡಮುನಿಯಪಪ ದಿಂಬಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ
39/1, 37/2, 40/1B, 

30/3C
ಸಾ 0.90 0.144 788058903676 CNRB Nandagudi 0499101015796

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮುನಿರ್ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಗಂಗಪಪ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 7/1. ಸಾ 0.51 0.0816 677918231558 CNRB Nandagudi 0499101017073

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡಮುನಿಶಾಮಪಪ ದಿಂಬಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 4/4. ಸಾ 0.44 0.0704 509477530798 CNRB Nandagudi 0499101015591

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ನಾಗರತನಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮಾರೋಗ್ೌಡ್ ಸ್ ೋಮಾಲಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 8/1, 24/7, 43/1 ಸಾ 0.70 0.105 710830012524 KARB DEVANGUNDI 2132500100302000

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ DC ಬಿನ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ ದೆೋವನಗುಂದಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 45/2 ಸಾ 1.60 0.24 641368413465 KARB DEVANGUNDI 2132500100521401

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ನಾಯನಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಶ್ವಣೆ ದೆ ಡ್ಡನಲಾಲಳ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 35/2 ಸಾ 1.00 0.16 523206911794 VIJB Hoskote 138401011001033

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ದಿವಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ದೆ ಡ್ಡನಲಾಲಳ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 133 ಸಾ 1.00 0.16 628944614791 SBI Hoskote 64098464418

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ V ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ದೆ ಡ್ಡನಲಾಲಳ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 10/1. ಸಾ 0.53 0.0848 730617254205 SBI White Field 20249987888

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಅಂಬಲಿಪುರ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 21/3. ಸಾ 0.42 0.0672 719062445407 KARB Hoskote 3372500100626101

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪಪ ರ್ಚಕ್ಕನಲಾಲಳ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 88 ಸಾ 0.80 0.12 605880422741 KARB Hoskote 3372500100729601

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮಲಕ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳಿಬಸಪಪ ದೆ ಡ್ಡನಲಾಲಳ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 17/1, 84/2 ಸಾ 1.00 0.12107 286039701188 CNRB Hoskote 0598101201277

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ದೆ ಡ್ಡನಲಾಲಳ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 16/6. ಸಾ 1.00 0.16 353157312971 SBI Jadigenahalli 64064642642

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶಾಮಣೆ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ ಸದದನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 162/2 ಸಾ 0.80 0.128 992926067421 CNRB Nandagudi 0499101020510

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಸುಬಬಣೆ ಸದದನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 74, 96/2 ಸಾ 0.65 0.0992 792435070712 CNRB Nandagudi 0499101021894

106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬೆೈರಪಪ ಕೆ ಯಿರಾ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 178 ಸಾಮಾನಯ 1.2 0.19200 251153648388 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, 0475101011672

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜ್ ರಾಮಯಯ ರ್ಚಕ್ಕಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 29/2 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.11400 846678364177 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಿ 520101028129020

108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ ದೆ ಡ್ಡಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 101 ಸಾಮಾನಯ 1.2 0.19200 767578691007 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆ ಯಿರಾ 3825101003027

109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಮುನಿಸಾಯಮಪಪ ಚನನಹಳಿಿ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 84 ಪ.ಜಾತಿ 3500ಚ.

ಮೀ 1.96000 842040214342 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೆಟಟಕೆ ೋಟ.ಜಿ.ಪಿ 9302500100256201

110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮುನಿಮಾರಪಪ ಮರಿಯಪಪ ದೆೋವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12B1 ಸಾಮಾನಯ 0.85 0.13600 472045377439
ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟಡ್, 

ದೆೋವನಹಳಿಿ
,1972500100541901

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮುನಿಯಪಪ ತಿರುಕ್ಪಪ ಶಟಟೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನಯ 0.55 0.08800 454814119420 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಸಾವಕ್ನಹಳಿಿ 0474101027423

112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಜಯಮಾ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 2 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.12800 977190031351 Bank of India, Devanahalli 845410110001559

113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಚ್ೌಡ್ಪಪ ದೆ ಡ್ಡಸಾಗರಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 126 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.12800 931546675646 ಬಾಯಂಕ್ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೆೋವನಹಳಿಿ 845410110014099

114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕೆಂಪಣೆ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 148 ಸಾಮಾನಯ 1.2 0.12800 903303844505
ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ತ್ಾಜಘಟಟ

2085057908



115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮುನಿರಾಜು. ವಿ ವಿೋರಪಪ ಆಲ ರುದುದದನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 44/4 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.09600 464502619932

ಯ ನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ಗೋತಂ ಯ ನಿವರ್ ಸಟಿ ಕಾಯಂಪಸ್ 
ನಾಗದೆೋನಹಳಿಿ

671102010001170

116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಪಿಳಿಪಪ ಮುನಿಸ್ ಣೆಪಪ ಆಲ ರುದುದದನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 193 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.06400 463855028053
ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ ಎಡಿಬಿ

20153319943

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಎನ್.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹರಳ ರು ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 28/5, ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.06926 307747982399 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 520101257818213

118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಆಂಜಿನಪಪ ರಾಮಾನಾಥಪುರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 101/p11 ಸಾಮಾನಯ 1.6 0.16000 437688150662 Canara Bank, Koira 3825101001563

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಚನನರಾಯಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಸಾಮಾನಯ 1 0.16000 503220623195
Canara Bank, 

Vishwanathapura
475101011791

120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಸರ ೋಜಮಾ ಆಂಜಿನಪಪ ಪಂಡಿತಪುರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 42/4 ಸಾಮಾನಯ 1.1 0.16000 376705796554 Canara Bank, Koira 3825101002595

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ದೆ ಡ್ಡಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 112/1 ಸಾಮಾನಯ 1.49 0.16000 688083568260 SBI, Doddabalapura 10635001088

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಭಗವಂತಪಪ ಹನುಮಯಯ ರಾಮನಾಥಪುರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 108/5,112/3 ಸಾಮಾನಯ 1 0.06400 277743864171 Canara Bank, Koira 3825101000372

123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮುನಿಯಪಪ ಹಾಯಡಾಳ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 197 ಸಾಮಾನಯ 0.59 0.08000 378112467123
Cauvery kalpatharu Grameena 

Bnk, Channarayattana
85006890266

124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಸ. ಸ್ ಣೆಪಪ ಚ್ೌಡ್ಪಪ ಗಂಗವಾರ ಚ್ೌಡ್ಪಪನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 20/1 ಸಾಮಾನಯ 0.35 0.02596 813359264602 Dena Bank, Budugere 043310004345

125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಜಯಮಾ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಗಂಗವಾರ ಚ್ೌಡ್ಪಪನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 170/2 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04916 617091184430 Corporaction Bank, Devanahalli 520101061109361

126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ವನಂದಪಪ.ಎನ್ ನರಸಪಪ ಕೆ ೋಡಿಮಂಚ್ೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 01.Mär ಸಾಮಾನಯ 1 0.16000 995740542118 Canara Bank, Savakanahalli 4435108000475

127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಪಿಳಿಪಪ ಮಲಲಯಯ ಸಾವಹನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 140,118/1 ಸಾಮಾನಯ 1 0.16000 638600433396 Canara Bank, Savakanahalli 475127000119

128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮುನಿನಂಜಪಪ ನರಸಪಪ ಕೆ ೋಡಿಮಂಚ್ೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5/p-6 ಸಾಮಾನಯ 1 0.16000 733698245766 Canara Bank, Devanahalli 474101024763

129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ದೆ ಡ್ಡಮಹದೆೋವಯಯ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ (ಕ್ಸಬಾ) ಕ್ಸಬಾ 213 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.20 222910678142 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100025159

130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸ್ ೋಮಪಪ ರಂಗಯಯ ಸಕ್ಕರಗೆ ಲಲಹಳಿಿ (ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 10/5,87 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.20 802383097364 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 338300101001332

131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಲೋ. ರುದರಯಯ ಕೆ ೋನೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 2/11,2/12 ಸಾಮಾನಯ 0.98 0.20 360343082940 BBR & RDCC Bank 119000530948

132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಮ ತಿಯ ಎಲ್ 
ಆರ್ ಮುನಿಬೆೈರಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ (ಕ್ಸಬಾ) ಕ್ಸಬಾ 274/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.20 233731207039 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2085058797

133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪರಕಾಶ್  ಕೆ ರಾಮಯಯ ಮುಪಪಡಿಘಟಟ (ಮ) ಮಧುರ 78/2,76/3 ಸಾಮಾನಯ 0.95 0.19 709182750634 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009200101024977

134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಗದಿೋಶ್ ಟಿ. ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 154, ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.16 759407757831 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ 198250010110250

135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಟಿ.ಆನಂದ  ತಮಾಣೆಪಪ ದಂಡ್ುದ್ಾಸಕೆ ಡಿಗೆಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 138/4 ಸಾಮಾನಯ 0.55 0.11 834599061212 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0475101078252

136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಚಂದರಪಪ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 15, ಸಾಮಾನಯ 0.65 0.13 790997302795 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101003550

137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನರಸಪಪ ಯರಣೆ ಸ್ ಣೆೆೋನಹಳಿಿ (ಸಾ) ಸಾಸಲು 4/5, ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.08 634777251035 CKGB 13177020009

138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನರಸಂಹಯಯ ನಾಯತಪಪ ಸ್ ಣೆೆೋನಹಳಿಿ (ಸಾ) ಸಾಸಲು 8 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.08 656028511334 CKGB 13177038482

139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗರಾಜ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಕಾರನಾಳ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 50/p1,52/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.20 453707917647 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101212747254

140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮಧುಸ ಧನರಡಿಡ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನರಡಿಡ  ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 54/2 ಸಾಮಾನಯ 1.25 0.20 766285540205 CKGB 12177100008783

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದರಾಮಯಯ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ
173/4a1.173/4A4

.
ಸಾಮಾನಯ 0.16 0.0320 6146 9958 2740 Canara Bank 0436101 038219

142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ M C ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಮಾಚನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 136 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.2000 6839 3750 5966 Canara Bank 04771010 15639

143 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಸಂಪಯಯ ಕಾಸರಘಟಟ ಸ್ ೋಂಪುರ 38/1.37/7 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.2000 8764 5948 2072 Canara Bank 19191010 15540

144 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕ್ುಂಟಬೆ ಮಾನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 42/4 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.0800 4667 4895 4898 SBI 64041752162

145 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ್ ನರಸಾಪುರ ಸ್ ೋಂಪುರ *7/6 ಸಾಮಾನಯ 0.29 0.0580 2001 9147 1235 Canara Bank 043610 1030684

146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಕಮಾ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 147/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.0800 6466 2462 4009 Canara Bank 436101 018915

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಕಾಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 57/6 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.2000 8498 4608 2947 Karnataka Bank 9532500 100083301

148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸದದರಾಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ಲೋ ಆಂಜಿನಪಪ ಕ್ಸಬಾ ನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 46/1B.35/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.1200 3045 7868 8686 Canara Bank 5454101 000643

149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚಕ್ಕಮಾ  ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕಾಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 25/1.25/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.1200 9205 7211 5117 Karnataka Bank 9532500 100394101

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಮರಿಸದದಯಯ ಇಸುವನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 136 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.2400 4683 5587 4517 SBI 369712 17082

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ K V ನರಸ್ೋಗ್ೌಡ್  ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಕ್ಳಲುಘಟಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 37 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.1600 7114 7612 5088 Canara Bank 6748101 000221

152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ ವಾದಕ್ುಂಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 71/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.0800 5045 5457 5070 Canara Bank 489410 1002273

153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 16/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.2000 2692 4764 1158 Canara Bank 4734101001963

154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣೆ ಕ್ೃಷೆರಾಜಪುರ ಕ್ಸಬಾ 14 ಸಾಮಾನಯ 1.33 0.2000 3888 0959 1591 Dena Bank 137010031952



155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಕ್ಕಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 80/4 ಸಾ 1.10 0.22 337183076074
Canara Bank, 

Chikkatirupathi
0823101009676

156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸುಶ್ೋಲಮಾ ಕೆ ಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 57/3 ಸಾ 0.35 0.07 376691208264
Canara Bank, 

Chikkatirupathi
0823101108066

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಜಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 77/3 ಸಾ 0.60 0.12 465338869812 KGB Kalkunte 85015554371

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರತನಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 77/3 ಸಾ 0.40 0.08 552847907575
Indian Overseas Bank, 

chikkatirupathi
293901000001515

159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 49/1 ಸಾ 0.60 0.12 938219774767 KGB Kalkunte 85001148263

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಯಲಲಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಅರೋಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 56 ಸಾ 0.40 0.08 309903407458 KGB Kalkunte 85024311881

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಗೆ ೋಪಾಲರಡಿಡ ಬಿನ್ TA ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ತತೂನ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 126/6A ಸಾ 0.40 0.08 269409446286 KGB Kalkunte 85060288154

162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
T ರ್ಂಕ್ಟರಮಣರಡಿಡ 
ಬಿನ್

ಲಿಂಗಪಪ ಮುತುೂಕ್ದಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 6 ಸಾ 0.80 0.16 271780018557
Canara Bank, 

Chikkatirupathi
823101015214

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 130/1 ಸಾ 0.90 0.114 409501378522 KGB Kalkunte 8503588375

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗೆೋಶ್ ರಡಿಡ ಬಿನ್ TA ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ತತೂನ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 126/6B, 126/9 ಸಾ 0.70 0.14 948523719531 KGB Kalkunte 85059141282

165 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಪತಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮೊೋಟಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 6/1, 68/1 ಸಾ 2.13 0.16 381915927043 KGB Kalkunte 85015452085

166 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಗೆ ೋಪಾಲ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 77/6 ಸಾ 0.40 0.08 610794792035 KGB Kalkunte 85013766900

167 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪಿಳಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಸದದನಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 21 ಸಾ 1.00 0.2 275069688155 Canara Bank, Chikkatirupathi 0823101010411

168 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಸದದನಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 16/2, 43/1, 44/1 ಸಾ 1.00 0.2 396334761940 Canara Bank, Chikkatirupathi 0823101015084

169 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆ.ಮಂಜಣೆ ಕೆಂಪಣೆ ಧಮಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 1/6 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.08000 840759659069 Canara Bank, Vijayapura 840759659069

170 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಆಂಜಿನಮಾ ಕ್ದಿರಪಪ ಬ ದಿಗೆರ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 214 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 0.08000 288646303163 State Bank of India, Budigere 64062239847

171 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಬಿ.ಸ. ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬೆ ಮಾವಾರ ಕ್ಸಬಾ 99/7 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.20000 615988517612
ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟಡ್, 

ಹುಣಸ್ಮಾರಣಹಳಿಿ, ಬೆಂಗಳ ರು
0475108079576

172 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪಾವಯತಮಾ ಸಬಬಮಾ ಕೆ ೋಡ್ಗುರ್ಕಯ ಕ್ಸಬಾ 184 ಸಾಮಾನಯ 1.50 0.30000 672604819781 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 0475108079576

173 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆ.ಮಂಜಣೆ ಕೆಂಪಣೆ ಧಮಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 1/6 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.08000 840759659069 Canara Bank, Vijayapura 840759659069

174 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗಪಪ ಕ್ದಿರಪಪ ಹಾಯಡಾಳ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 132 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08000 616935179540
Kaveri Grameena Bnk, 

Channarayattana
85023193640

175 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ನಾಗಪಪ ಹಾಯಡಾಳ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 196 ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.10000 524324165962 Canara Bank, Yeliyur 4028101003121

176 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನೆೋಪಪ ಮುನಿಸೋರಪಪ ಹಾಯಡಾಳ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 70 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.08000 206006534292 Canara Bank, Yeliyur 4028110000075

177 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಎಂ. ಮಾರಪಪ ರೋಟ ಮಾರಪಪ ಪಾಪನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 30,27/3 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.08000 827392631933 State Bank of India , Sulibele 64149510336

178 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ವಿೋರಣೆ ದೆ ಡ್ಡಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 72,1,29/5 ಸಾಮಾನಯ 0.51 0.08000 440580214239 Canara Bank, Devanahalli 0474101032651

179 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸ.ಸ್ ಣೆಪಪ ಚ್ೌಡ್ಪಪ ಗಂಗವಾರ ಚ್ೌಡ್ಪಪನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 18/2,12/1 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.08000 813359264602 Dena Bank, Budugere 043310004345

180 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆ. ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ಕೆಂಪಣೆ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 26/1,26/2,2/2,6/4 ಸಾಮಾನಯ 0.2 0.04000 862111197939 Federal Bank, Devanahlli 15290100032234

181 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸುಬಬಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ರ್ಚಕ್ಕನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 12 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.16000 576951019907 Corporation Bank, Harohalli 520101260180145

182 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಆಂಜಿನಮಾ ಕ್ದಿರಪಪ ಬ ದಿಗೆರ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 214 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 0.08000 288646303163 State Bank of India, Budigere 64062239847

183 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಬಿ.ಸ. ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬೆ ಮಾವಾರ ಕ್ಸಬಾ 99/7 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.20000 615988517612
ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟಡ್, 

ಹುಣಸ್ಮಾರಣಹಳಿಿ, ಬೆಂಗಳ ರು
0475108079576

184 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪಾವಯತಮಾ ಸಬಬಮಾ ಕೆ ೋಡ್ಗುರ್ಕಯ ಕ್ಸಬಾ 184 ಸಾಮಾನಯ 1.50 0.30000 672604819781 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 0475108079576

185 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಚಪಪರದಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 9/2,10/2 ಸಾಮಾನಯ 1.2 0.24000 251153648388 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ ವನಾಥಪುರ 0475101011672

186 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ಕೆಂಪಯಯ ಚಪಪರದಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 11 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.16000 362174378256
ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ರಾಜಘಟಟ

2085057884

187 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣಮಾ ಕೆಂಪಣೆ ಗೆ ಡ್ುಲಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 91/1 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.40900 962146238481 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಜಯಪುರ 31781485393

188 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜ.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಜಯರಾಮಪಪ ಗೆ ೋಣ ರು ವಿಜಯಪುರ 16/2B ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.08000 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 0427108014989

189 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆ ಎನ್ ರುದರಮ ತಿಯ  ಕೆ ಆರ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಸಂಕ್ರಸನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 17, ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.09919 436873335392 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20222905179

190 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚಕ್ಕಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಣೆ ಇಸುವನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 93/7 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.040 4346 1562 4634 Canara Bank 436101 026092

191 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸದದಲಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 165/19.123/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.060 5202 9938 0459 Canara Bank 436101 038218

192 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮರಿಶಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುದದವಿೋರಯಯ ಹೆ ನನಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 128/2 ಸಾಮಾನಯ 0.75 0.075 4438 0754 8629 Uco Bank 2442011 0020708

193 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅನಂತರಾಮಶಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾವಮಿ ಗಂಗೆೋನಪುರ ಸ್ ೋಂಪುರ 39/2 ಸಾಮಾನಯ 0.70 0.070 Canara Bank 0477101 010015

194 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಾಣ ಬಿನ್ DM ಮುನಿಯಪಪ ಹಲಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33/1 ಸಾ 0.40 0.04 256105390241 SBI Hoskote ADB 20260193142

195 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಹೆೋಮರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ.DM ಮುನಿಯಪಪ ಹಲಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33/1 ಸಾ 0.40 0.04 235923626324 Axis Bank, Hoskote 912010008395071

196 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡದೆ ಡ್ಡಯಯ ಹಲಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/2, 30/6 ಸಾ 0.25 0.025 573742269284 CNRB Hoskote 0598101029776

197 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಯಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಹಲಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 28/1. ಸಾ 0.40 0.04 407863006897
Central Bank of India 

Hoskote 
3134754772

198 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ HN ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ M ನಾರಾಯಣಪಪ ಹಲಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29 ಸಾ 0.27 0.027 700278889668
Central Bank of India 

Hoskote 
3948289877

199 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಚನನಪಪ ಹಲಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23/3A, 23/2 ಸಾ 0.30 0.03 463605003549 VIJB Hoskote 138401011000629

200 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಹಲಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29 ಸಾ 0.25 0.025 222124640254 CNRB Hoskote 0598101023214

201 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ L ಗೆ ೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮರಡಿಡ ಹಲಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/1B ಸಾ 0.23 0.023 719089918620 Syndicate Bank Hoskote 06602200003146

202 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಬಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಲಕೆ ಕೋಂಡ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 212 ಸಾ 0.45 0.045 243884386460

VIJAYA BANK 

HOSKOTE,KARNATA

KA

138401010006627

203 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸುರೋಶ್ ಲೋ. ಸ್ ಣೆಪಪ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 85 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08 792273984464 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬ ದಿಗೆರ 043310036757

204 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಜಜಪಪ ಓಬಳಪಪ ಅಣೆೆೋಶ್ವರ ಕ್ಸಸಾ 32/p16 ಪ.ಜಾತಿ 0.7 0.07 249678985899 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 143201011001445

205 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿಡಿ ಹ  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ದ್ಾಸಪಪ ಅಣಿಘಟಟ ಕ್ಸಸಾ 41/3 ಪ.ಜಾತಿ 0.8 0.08 271556746987 ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 85017234315

206 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 14/1, ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.30816 765583458872 BBR & RDCC Bank 119002753691

207 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಎಂ ಎಸ್ ಜಗನಾನಥ ಎಂ ಸುಬಬಯಯ ಮಾರಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 124/6,7,8 ಸಾಮಾನಯ 0.90 0.23112 239158729748 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101207094469

208 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಭದರಪಪ ಬೆೈರಪಪ ಸ್ ಣೆಮಾರನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 44/3 ಸಾಮಾನಯ 0.90 0.23112 221433212161 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101207138369

209 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಸ್ ಣೆಪಪ ಅರುವನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 82 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.15408 204904080318 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕ್ುಂದ್ಾಣ 520101260241446

210 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ ಮ ಡಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 44/1,45/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.15408 583300252590 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 1972500101225201

211 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಶ್ವಥನಾತರಾಯಣ ರ್ಂಖಟಶಾಯಮಪಪ ಸ ಲಕ್ುಂಟ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 9, ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.20486 944818013235 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಿ 520101252654692

212 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಭಾಗಯಮಾ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಮ ಡಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 30, ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.15364 958122488718 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಿ 520101028140466

213 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಬೆೈರಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 42/2,43/3 ಸಾಮಾನಯ 0.94 0.21913 672140020704 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ ,326700101000013

214 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಎಲ್.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಕೆ ೋರಮಂಗಲ ವಿಜಯಪುರ 197 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.20480 443083992997
ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ವಿಜಯಪುರ

64148940927

215 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಆರ್.ವಿ.ಕೆ ಂಡ್ಪಪ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಜ ನನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ
51/1,51/2,52/1,52/2,

133/2,54/16
ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.60 0.15213 486259689170 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬ ದಿಗೆರ 043310004545

216 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸಾವತಪಪ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ದೆ ಡ್ಡಸಾಗರಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 168 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.20480 703998232929 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 0475101000881

217 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಎ.ರಾಜಣೆ ಆಂಜಿನಪಪ ರ್ಂಕ್ಟಗರಿಕೆ ೋಟ ವಿಜಯಪುರ 78/1,79/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.20480 386304820439
ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟಡ್,, 

ದೆೋವನಹಳಿಿ
1972500100816501

218 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಜಣೆ ಡಿ ದೆ ಡ್ಡ ಆಂಜಿನಪಪ ಚಪಪರದಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಚಪಪರದಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.25680 283752529787
Canara Bank, 

Vishwanathapura
475101080348

219 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಎಂ. ರಾಜಣೆ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಅರುವನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಅರುವನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.15408 933001113493 Canara Bank, Koira 3825101002406

220 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚನನಪಪ ಕ್ದಿರಪಪ ಕೆಂಪತಿಮಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 66/Pp6 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.10272 456655577598 State Bank of India, Sadahalli 54053541731



221 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ರಗಮಾ ಲೋಟ್.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕೆ ೋರಮಂಗಲ ವಿಜಯಪುರ 55 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.20480 790299302806 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 0427101011266

222 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರವಿ ಶ್ಂಕ್ರ್ ಸ್ ಣೆಪಪ ಹಾಯಡಾಳ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 9/1 ಸಾಮಾನಯ 2.10 0.20500 442117048512 State Bank of India, Vijayapura 64048928584

223 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಬಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬುಳಿಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 3/p3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.10270 555151588464 Canara Bank, Avathi 0427101003300

224 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಹೆಚ್.ಗೆ ೋಪಾಲರಡಿಡ ಬಸಪಪ ಗೆಜಜಪುರ ವಿಜಯಪುರ 4/4,48/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.20540 279141082383
Kotak Mahindra Bank, 

VIJYPURA
116010029441

225 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಬಿ.ಎನ್. ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 47/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.10270 694702784155 Canara Bank, Narayanapura 5470101000530

226 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಿ. ರಾಮಯಯ ನಡ್ುವಲ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಹಿರೋ ಅಮಾನಿಕೆರ ಕ್ಸಬಾ 55/14A,55/c ಸಾಮಾನಯ 0.32 0.08218 586372600210 Canara Bank, Devanahlli 0474101036450

227 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗಮಾ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 7/1, ಪ.ಪಂಗಡ್ 1.20 0.3672 533525912108 CKGB 85039161177

228 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಟಿ ರಂಗೆೋಗ್ೌಡ್ ಲೋ. ತಮಾಣೆಪಪ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 48/6 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.80 0.2448 420782316818 BBR & RDCC ಬಾಯಂಕ್ 119000777170

229 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಂಜಪಪ ಚನನಪಪ ಚುಂಚ್ೋಗ್ೌಡ್ನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 11/1,11/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ 1.20 0.3672 811891036812 BBR & RDCC ಬಾಯಂಕ್ 119000991423

230 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣನಾಯಕ ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ಕೆಳಗನನಾಯಕ್ರಂಡ್ಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 3/p19 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.80 0.2448 326130221042 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3828101001994

231 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ವಿಶ್ವನಾಥನಾಯಕ ಲೋ. ಸ್ೋವಾನಾಯಕ ಕೆಳಗನನಾಯಕ್ರಂಡ್ಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 18/2,8/p6 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.80 0.2448 547159248868 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 31024896214

232 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ  ಗುಂಡ್ಪಪ ಆಚ್ಾಲಯಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 32 ಸಾಮಾನಯ 0.55 0.1683 307917865196 BBR & RDCC ಬಾಯಂಕ್ 119001467125

233 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಎಂ ಮುತೂರಸಯಯ ಮುತೂರಾಯಪಪ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 67/17,67/16 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.1836 514348741648 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196112075

234 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ವಿೋರತಿಮಾಯಯ ದೆ ಡ್ಡರ್ಚನನಪಪ ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 21 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.1224 CKGB 13177023623

235 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆ ವಿ ಪರಕಾಶ್ರಡಿಡ ವಿೋರತಿಮಾಯಯ ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 26/7, ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.1224 223992205956 ಪರಗತಿ ಕ್ೃಷೆ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 13177028906

236 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆ ಸ ನಾರಾಯಣಮಾ ಎಸ್ ಆರ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 13/2,13/3 ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.153 286789555445 CKGB 13177013138

237 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮಮತ ಪರಕಾಶ್ರಡಿಡ ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 20/2, ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.1224 580629191324 CKGB 85014600614

238 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ಲೋ.ಮುನಿಯಪಪ ಮಲಲೋಗ್ೌಡ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 22 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.2448 614748093176 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04242010068852

239 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ತಿಪಪಯಯ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಆಲಪಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 36/p15 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.1836 541087145377 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520191038954423

240 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷೆಯಯ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಚನನವಿೋರನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 36 ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.153 361238017644 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200012476

241 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆ ಎನ ಅಶ್ವಥ್ ಲೋ.ನರಸಪಪ ಕ್ಲುಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು
37/4,38/7,38/8,3

8/10
ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.306 904918248741 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 848010100008007

242 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಡಿ ಮುನಿರಾಜು ದೆ ಡ್ಡಯಯ ಕ್ುಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮಧುರ 76/1 ಸಾಮಾನಯ 0.70 0.2142 827006175948 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ 1232500100652401

243 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪರಕಾಶ್ ್.ಡಿಕೆ ಲೋಟ್.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಮರಡಿಅಣೆ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 28 ಸಾಮಾನಯ 0.56 0.16830 886351320859
ಸ್ಟ ೀಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ, ಸೂಲಿಬೆಲೆ 64135274756

244 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಚಚಪಪ ಕ್ುಂದ್ಾಂ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 138 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.02600 453859323246
ಕಾರ್ೀೋರೇಷನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, 

ಕಾಂದಾಣ 186600101000524

245 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಆಂಜಿನಪಪ ಹನುಮಪಪ ಜುಟಟನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 31 ಸಾಮಾನಯ 0.45 0.02925 830223914669
ಸ್ಟ ೀಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ, ದೇವನಹಳಿ್ಳ 3577811593

246 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿರಾಜು ರ್ಚಕ್ಕಸೋನಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 148 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.10200 778807006231
ಸ್ಟ ೀಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ, ದೇವನಹಳಿ್ಳ 55157336954

247 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ B ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ನರಸಂಹಯಯ ಬೆಣಚನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 34/1A ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.122 3878 4217 2493 SBI 109181 69359

248 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ G ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗರಂಗಯಯ ಗ ಳ್ಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 44/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.306 9392 2501 0800 Syndicate Bank 047120 30000118

249 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆಂಪರಾಮಕ್ಕ  ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದರಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 20/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.122 5142 1133 6952 Canara Bank 4.4191E+12

250 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ುಮಾರ್ ಇ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಹನುಮಂತಪುರ ಸ್ ೋಂಪುರ 87/3 ಪ.ಜಾ 0.30 0.092 7612 1240 8961 Canara Bank 4.4191E+12

251 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 32/2 ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.153 6530 5202 7721 SBI 20060158172

252 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪುಟಟಬೆೈಲಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಹಂರ್ಚೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 100/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.305 6541 4870 2772 Canara Bank 4.45101E+11

253 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ೃಷೆಪಪ ದೆ ಡ್ಡನರಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ಕೆ ಟಿಟಗೆಮಾಚ್ೋನಹಳಿಿೋ ಸಾಸಲು 10,9/22,39/3,16/12 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.195 912493179577 ಕ್ರ ರು ರ್ೈಶ್ಯ ಬಾಯಂಕ್ 1321155000019353

254 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸುಷ್ಾಾ ಎಸ್ ಎಂ ಎಂ ವಿ ಸುಭ ೋದ್ ಕೆಂಜಿಗನಹಳಿಿ ಮಧುರ 45/5,45/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.195 638665462771 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20229261873

255 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಎನ್ ಗಂಗನರಸಯಯ ನರಸಪಪ ಮಧುರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 75 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.195 742970503913 BBR & RDCC Bank 119000834095

256 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಗೆ ೋವಿಂದಯಯ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಯಯ ಅಪಪಕ್ರೋನಹಳಿಿೋ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 43/p3,65/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.1755 941484463650 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196156048

257 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಂಗಮಾ ಲೋ.ನಾಗರಾಜು ತೋಕ್ಲಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 10/p1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.156 257479506482 CKGB 85018076116

258 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಯಮಾ  ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕೆ ಟಿಟಗೆಮಾಚ್ೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು
2/52,2/53,2/57, 

11/12
ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.117 529957453954 ಕ್ರ ರು ರ್ೈಶ್ಯ ಬಾಯಂಕ್ 1321155000075820

259 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ವಿೋರಭದರಯಯ ನಾಗಯಯ ಅಡ್ಕ್ವಾಳ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 25/3, ಸಾಮಾನಯ 0.70 0.1365 677315749053 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64100880132

260 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಕಣೆ ಮುತೂರಾಯಪಪ ಶ್ಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 47/2,47/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.156 714091435503 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200001264

261 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆಂಪರಾಜು ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬೆೈಯಪಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 45/9 ಸಾಮಾನಯ 0.70 0.1365 328092154147 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101250146311

262 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚಕಾಕಂಜಿನಪಪ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಕ್ಂರ್ಚಗನಾಳ ತ ಬಗೆರ 25/1,103/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.156 509939936719 BBR & RDCC Bank 619002044067

263 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಶಾಯನಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಚಚಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 43/2 ಸಾಮಾನಯ 0.35 0.06825 250282539436 BBR & RDCC Bank 119000328001

264 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಗಂಗರಾಜ್ ಲೋ.ನಾಗಪಪ ಬೆೈರಾಪುರ ಸಾಸಲು 43/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.156 727143890212 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101039558

265 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪುಷಪಲತ್ಾ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 151/2 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.078 SBI 37219068957

266 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ದೆ ಡ್ಡನರಸಪಪ ನರಸಪಪ ಕ್ಲುಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 48/5 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.117 CKGB 12237100000795

267 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುತೂರಾಯಪಪ ಮುತೂಯಯ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 161/2 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.117 CKGB 12182100001799

268 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ವರದರಾಜು ಬಿನ್ ಮುದದಯಯ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 83/7.83/3B.84/12 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.0780 7344 2840 5368 Canara Bank 0445101 238142

269 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಯಮಾ ಕೆ ೋಂ H  ಚನೆನೋಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 88/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.0780 8418 0801 1211 Canara Bank 441910 1000358

270 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ H S  ರುದರಮ ತಿಯ ಬಿನ್ H R ಸದದಲಿಂಗಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 83/3 ಸಾಮಾನಯ 0.79 0.1463 2217 0422 2614 Canara Bank 441910 1000552

271 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಜಮಾ
 ಕೆ ೋಂ H C  

ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ
ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 88/5 ಸಾಮಾನಯ 0.45 0.0780 8781 7163 6764 Canara Bank 191910 1010354

272 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ D  ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದ್ಾಳಿಗಯಯ ನರಸೋಪುರ ಸ್ ೋಂಪುರ 19 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.1170 9592 2711 2962 SBI 54035674752

273 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಂಗಸಾವಮಿ T ಬಿನ್ ತಿಮಾಪಪ ಮಂಚ್ೋನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 52/8 ಸಾಮಾನಯ 0.63 0.0780 9368 1930 777 Canara Bank 1919101 001946

274 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ B  ಕೆಂಪಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬಾಳಯಯ ಮಾರ ೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.0780 7288 3536 5718 Kaveri Grameena Bank 13175013389

275 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಲಿಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 20/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1950 2027 2162 0533 Canara Bank 6254101 000116

276 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಶ್ರೋ ರಮೋಶ್ ಎಲ್ ಬಿನ್  ಲಕ್ಷ್ಾಣ ಕೆ ರಟಗೆರ ಕ್ಸಬಾ 6/1.8/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1950 6065 4220 1906 Canara Bank 6254101000210

277 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ ಬೆ ೋಳಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
57/2.31/6.57/5.31/1

0
ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.195 4078 0898 4566 BBR & RDCC Bank 119001296271

278 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ದೆ ಡ್ಡಕ್ರೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 109 ಪ.ಜಾ 0.80 0.156 9387 2629 0631 BBR & RDCC Bank 119001699848

279 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಸರುಮನೆ ಅಲರ್ೋಲಮಾ  ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ವರಲು ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 316 ಪ.ಜಾತಿ 0.20 8.500 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100077671

280 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸರಸವತಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಾಬು ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 314 ಪ.ಜಾತಿ 0.20 8.403 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100082077

281 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಡಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ ಅರಸಯಯ ದೆ ಡ್ಡಹೆಜಾಜಜಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 130/2,173/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 3.210 ರತ್ಾನಕ್ರ್ ಬಾಯಂಕ್ 809002025406

282 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗಮಾ ಕ್ುಂಬಣೆ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 362 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.20 8.378 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100083216

283 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಸರುಮನೆ ಗುರುವಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಕೆ ಂಡ್ಯಯ ಅನಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 1/5.23/11 ಪ.ಜಾ 1976 ಚ.ಮಿೋ 8.358 8787 3674 8187 Canara Bank 444710 1004233

284 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚ್ೋತನ್ ಸ ಬಿನ್ ರ್ಚನನಶಾಮಯಯ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ 195/4 ಪ.ಜಾ 4000 ಚ.ಮಿೋ 15.400 Canara Bank 0445101 1245734

285 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ K V  ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಮಹದೆೋವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 72 ಪ.ಜಾ 2000 ಚ.ಮಿೋ 8.288 3213 4580 9460 Canara Bank 1199101036747

286 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಸರುಮನೆ ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಪಿಳಿಯಯ ಕ್ರಪಪನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 116/2 ಪ.ಜಾ 1872 7.8352 343343544694
BANK OF INDIA SOMAPURA,

ANEKAL
895510110001076

287 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಸರುಮನೆ ನಾರಾಯಣಮಾ ನಾರಾಯಣಮಾ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 181 ಪ.ಜಾತಿ 3520ಚ.

ಮೀ 13.63000 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 520101259471690 

288 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಲೋಟ್.ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಜ ನನಹಳಿಿ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 37/3,63/7,63/1 ಪ.ಜಾತಿ 2000ಚ.

ಮೀ 8.38690 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 427108020089

289 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಲೋಟ್.ದ್ಾಸಪಪ ಬಚಚಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 15 ಪ.ಜಾತಿ
0.70(ಹೆ) 

2000ಚ.ಮಿೋ
8.36524 926403660120 ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್

290 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮುನಿತ್ಾಯಮಾ ಮುನಿಯಪಪ ಏಕಾಶ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 121 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 2.80 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100082077

291 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ  ಕ್ದಿರಪಪ ಗ್ಾಳಿಪ್ಜ ಕ್ಸಬಾ 68/1 ಪ.ಜಾತಿ 0.20 1.40 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100083216

292 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಸರಸವತಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಾಬು ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 3/4, ಪ.ಜಾತಿ 0.20 1.40 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100082077



293 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ನಾಗಮಾ ಕ್ುಂಬಣೆ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 362 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.20 1.40 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100083216

294 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಡಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ ಅರಸಯಯ ದೆ ಡ್ಡಹೆಜಾಜಜಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 130/2,173/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80 ರತ್ಾನಕ್ರ್ ಬಾಯಂಕ್ 309007056196

295 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಜಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಕಾವಲಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 15,16/1,129/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80 405913199773 HDFC Bank 50100135180262

296 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮುದದಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಪ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಪ ಹತುೂಕ್ುಂಟ ಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 70/4 ಸಾಮಾನಯ 0.30 2.10 6689 9797 5750 Corporation 52010125 9649176

297 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಗುರುವಯಯ  ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಚಕ್ಕಕೆ ಂಡ್ಯಯ ಅನಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ *5/1 ಪ.ಜಾ 1976 1.38 8747 3674 8187 SBI 54035670394

298 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ C ಚ್ೋತನ್ ಬಿನ್ ರ್ಚನನಶಾಮಯಯ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ 195/4 ಪ.ಜಾ 4000 2.80 6480 4777 2307 Canara Bank 445101245734

299 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಸದದರಾಜು K V  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಮಹದೆೋವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 73 ಪ.ಜಾ 2000 1.40 3213 4580 9460 Canara Bank 1199891000003

300 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಡಿ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಲೋಟ್ ದ್ಾಸಪಪ ಬಚಚಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 15 ಪ.ಜಾತಿ 2000 1.40 926403660120 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 0427101019691

301 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ನಾರಾಯಣಪಪ  ಲೋಟ್.ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಜ ನನಹಳಿಿ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 37/3 ಪ.ಜಾತಿ 2000 1.40 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 427108020089

302 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ನಾರಾಯಣಮಾ ಲೋಟ್.ದೆ ಡ್ಡಬಚಚಪಪ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 181 ಪ.ಜಾತಿ 3520 2.46 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 520101259471690 

303 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಲೋಟ್.ದೆ ಡ್ಡಲಗುಮಪಪ ಚನನಹಳಿಿ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 84 ಪ.ಜಾತಿ 1.73 2.45 ~
ಕರ್ನೋಟಕ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, 

ಬೆಟಟ ಕೀಟೆ ಜಿಪಿ ,9302500100256200

304 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಸೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಪಿಳಿ್ಯ್ಯ ಕರಪ್ಪ ನಹಳಿ್ಳ ನಂದಗುಡಿ 116/2 ಪ್.ಜಾ 1872 1.3104 343343544694
BANK OF INDIA SOMAPURA,

ANEKAL
895510110001076

305 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ ವಾಸುದೆೋವ್ ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿೋ ತ ಬಗೆರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.75 997285676660 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101001576

306 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಅಂತರಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 23/3, ಸಾಮಾನಯ 1 0.75 238821745105 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101007298052

307 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  ಪ್ಜಪಪ ಅರಳುಮಲಿಲಗೆ ಕ್ಸಬಾ 6, ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 927131782910 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101006163

308 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ ಸದದಬೆೈರಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ಬಸವಾಪಟಟಣ ಸ್ ೋಂಪುರ 40/3.73 ಪರಿಶ್ಷಟ ಜಾತಿ 1 1.00 4047 5836 2286 Canara Bank 4.77108E+11

309 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ B P  ಗಣೆೋಶ್ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಣೆ ಬೆಣಚನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 60/1B.61/2 ಸಾಮಾನಯ 1 0.75 6934 4556 1691 Canara Bank 4.5141E+12

310 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ ಪರಭಾಕ್ರ ಡಿ ಬಿನ್ ದೆ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ್ ಬೆಂಡಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 44/P4 ಸಾ 1 0.9975 746309445251 SBI Sulibele 64137481422

311 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಸ.ಎಂ 
ಬಿನ್

ಮುನಿಶಾಮಪಪ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 69 ಪ.ಜಾ 1 0.9975 804775022330 SBI Hoskote ADB 37246345341

312 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ ಮಧುಸುದನ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿಕ್ೃಷೆಪಪ ಗೆ ಟಿಟಪುರ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 37/9, 37/17 ಸಾ(133) 1 0.75 494617566221 CNRB Hoskote 0598101208823

313 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ ನರಸಂಹಯಯ  ಮುನಿಯಪಪ ಹರಳ ರು ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 36/p2,37/1 ಪ.ಜಾತಿ 1 1.50625 604512891917 ಆಯರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 920010000736152

314 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ ನರಸಂಹಯಯ  ಮುನಿಯಪಪ ಹರಳ ರು ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 36/p2,37/7p,37/8 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.95940 604512891917 ಆಯರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 920010000736152

315 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಆರ್.ಶ್ರೋಧರ್ ರಾಮಪಪ ಮಂಡಿಬೆಲ ವಿಜಯಪುರ 78/6,92/1 ಸಾಮಾನಯ 1 0.75000
ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ದೆೋವನಹಳಿಿ
075200101006372

316 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ದೆ ಡ್ಡಮುನಿಯಪಪ ಹರಳ ರು ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 34/, 30/11, 33 ಸಾಮಾನಯ 1 1.00000 696559275938 Union bank , Devanahalli 599202010003573

317 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ B.S. ರ್ನರಾಯ್ಣಪ್ಪ  ಸದದ ಪ್ಪ ಬೆಟಟಕೆ ೋಟ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 5/2,3/1,3/2,70/3,1

2/2B
ಸಾಮಾನಯ 1 0.71250 690109428294 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೆಟಟಕೆ ೋಟ ಜಿಪಿ 9302500100067901

318 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಟರ್ ಮುನಿಕ್ೃಷೆಪಪ
ಮುನಿಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ 
ಲೋಟ್. ಮುನಿಯಪಪ

ಚನನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ್ 1 0.99750 218385323738 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನಾರಾಯಣಪುರ 5470101000762

319 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ನಾಗರಾಜು ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 34/2B,50/p1 ಸಾಮಾನಯ 0.75 435707917647 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101212747254

320 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ನರಸಂಹಯಯ ದೆ ಡ್ಡಯಲಲಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 118/3,74/2B ಪ.ಜಾತಿ 0.75 863041219505 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101001504

321 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಆರ್ ಲತ್ಾ ಸ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 251/1,249/2 ಸಾಮಾನಯ 0.75 477838481283 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101024145

322 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ನರಸಪಪ ನಾಗಪಪ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 268/1 ಸಾಮಾನಯ 0.445 CKGB 85044903099

323 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಸರಸವತಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಾಬು ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 314 ಪ.ಜಾತಿ 0.75 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100082077

324 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಎಂ ಜಿ ತಿಮಾರಾಜು ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ ಮಳೆಕ್ತಿೂಗನ ರು ಸ್ ೋಂಪುರ 35/1A.35/4.35/2.56/1 ಸಾಮಾನಯ 19*19*3 0.61 3661 9257 8264 Canara Bank 1919101 000028

325 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಪಪ ದೆ ಡ್ಡನಲಾಲಳ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 65/1 ಸಾ
21x21x3

0.75 462271628327 SBI Jadigenahalli 64053902910

326 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಶಾಂತಿ ಕೆ ೋಂ  ನಿಕೆ ೋಲಸ್ ಮಲಿಯಪಪನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 43/2, 43/3, 45/2 ಸಾ
21x21x3

0.75 278921214051
Karuru Vysya

Hoskote 
1322155000057820

327 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ K ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಬಿ.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಜಿನಾನಗರ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 77/1 ಸಾ
21x21x3

0.75 34025793743 SBI Hoskote 356558734469

328 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಚನನಬೆೈರೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಕಾಮಾರಸನಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 68/2, 15/2A ಸಾ
21x21x3

0.75 64053930120 SBI Jadigenahalli 720464336283

329 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಪಿಳಿಯಯ ಕ್ರಪಪನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 116/2 ಪ.ಜಾ
21x21x3

0.75 343343544694
BANK OF INDIA SOMAPURA,

ANEKAL
895510110001076

330 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಪಿಳಿಪಪ ಬಿೋಮಕ್ನಹಳಿಿೋ ನಂದಗುಡಿ 43/1 ಸಾ
21x21x3

0.53437 858738060077 CANARA BANK N HOSAHALLI 4436101001844

331 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆ ಳತ ರು ಕ್ಸಬಾ
222/1, 134/2, 173/5, 

173/1
ಸಾ

21x21x3
0.31687 805354189615

CORPORATION BANK 

HOSKOTE
520331002357539

332 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ದೆ ಡ್ಡಗಟಿಟಗನಬೆಬ ಕ್ಸಬಾ 73/1 ಸಾ 21x21x3 0.75 864365594892 VIJAYA BANK HOSKOTE 138401011002440

333 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಕೆೋಶ್ವಮ ತಿಯ  ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಸದದನಪುರ ಸ ಲಿಬೆಲ 22/5, 16/1 ಸಾ 21x21x3 0.75
INDIAN OVERSEAS BANK 

Chikkathirupathi
293901000002757

334 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಬಿ. ಮುನಿನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ಬಚಚಪಪ ದೆ ಡ್ಡಸಾಗರಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ
78/3,78/4,48/1,48/2,4

8/3,49/1
ಸಾಮಾನಯ

0.60(ಹೆ) 

20*20*3ಮಿೋ
0.750 479434866041 ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ದೇವನಹಳಿ್ಳ 0212104000058423

335 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಜಿ.ಮುನಿಯಪಪ  ಗುಳಿಪಪ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 27 ಸಾಮಾನಯ
1.43(ಹೆ) 

138*13.4*3ಮಿೋ
0.347 777560202675 ಕರ್ನೋಟಕ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ವಿಜಯ್ಪುರ 8092500100430201

336 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ  ಕೆ.ನಂಜುಂಡ್ಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 75 ಸಾಮಾನಯ
1.40(ಹೆ)15*15*

3ಮಿೋ, 
(675ಘ.ಮಿೋ)

0.422 739491562384
ಸ್ಟ ೀಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಾಂಡಿಯಾ, 

ದೇವನಹಳಿ್ಳ 64157172544

337 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಲೋಟ್ ಪಿಳಿಪಪಯಯ ಗೆ ೋಪಸಂದರ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 35/1,35/2 ಸಾಮಾನಯ
2.21(ಹೆ) 

20*20*3ಮಿೋ 
(8004ಘ.ಮಿೋ)

0.750 989535994946
ಕಾವೇರಿ ಗ್ರಾ ಮೀಣ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, 

ಚನನ ರಾಯ್ಪ್ಟಟ ಣ 85005911813

338 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಕೆ. ರ್ಂಕ್ಟಪತಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕೆ. ರ್ಂಕ್ಟಪತಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಅರುವನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 16/3,19/4,36,107/1, ಸಾಮಾನಯ 1.73(ಹೆ) 

20*20*3ಮಿೋ
0.422 933001113493

STATE BANK OF INDIA, BGS 

NAGAR BEERASANDRA
64106136684

339 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಗ್ೌರಮಾ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಉಗನವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 42,187 ಸಾಮಾನಯ
675ಘ.ಮೀ 
(15*15*3

ಮೀ)
0.422 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಉಗನವಾಡಿ 0474101038450

340 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಶ್ರೋಮಾತ್ಾ ದೆ ಡ್ಡಸತಯಮಾ 
ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ 
ಸಂಘ

ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು
90/2,6/6,6/5,32/1D,

34/1F,16,5/16,86/1

A,7/1,

ಸಾಮಾನಯ
35x25x6

5250
3.49965 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101261008558

341 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಶ್ರೋ ಧೃವ  ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಸಂಘ

ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ
128/8,128/4,128/17,

128/12,129
ಸಾಮಾನಯ

84x28x3

7056
4.70352 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0425101059860

342 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಶ್ರೋದೆೋವಿ ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಸಂಘ

ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 2,2,22/2 ಸಾಮಾನಯ 5460 3.63963 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101265559290

343 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಶ್ರೋ ಸದೆದೋಶ್ವರ  ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಸಂಘ

ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು
45,45/2,45/3,45/4,3

6/9,
ಸಾಮಾನಯ 2280 1.51984 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, 1982500102624501

344 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಮಾಕ್ಳಿ ಮಲಲೋಶ್ವರಸಾವಮಿ 
ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ 
ಸಂಘ

ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ
18/1,20/5,49/5,50/3.

50/6,49/3,50/7,25/1,

25/2

ಸಾಮಾನಯ
45x45x3

4.00 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101003693

345 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಆಂಜನೆೋಯಸಾವಮಿ ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣಾ ಸಂಘ

ಮೋಳೆೋಕೆ ೋಟ ತ ಬಗೆರ
136,211/1,7/3,27/6,

203/1,203/2,155/2,1

9/3,19/4,19/5

ಸಾಮಾನಯ
47x43x3

6063
4.00 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101265992510

346 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿ ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್

ಬೆ ೋರ್ಕಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ
13/10,13/11,6/1,37/

2,39/2,39/1
ಸಾಮಾನಯ

80x28x3

6720
4.00 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, 3972500100329601

347 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಡಾ// ಸುಮಾ ರಂಗನಾಥ್ 
(ಬಸವಣೆ ನಿೋರು 
ಬಳಕೆದ್ಾದರರ ಸಂಘ)

ರ್ಂಕ್ಟಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ
2/1,3/1,3/3,4/1,2/2,3

/2,4/2,2/3,4/3
ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 3.77962 9324 6103 5768  Cananra Bank 0436101 038817



348 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
H M ಕ್ುಮಾರ್ (ಕಾರ್ೋರಿ 
ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ)

ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ
111/2.114/4.58/1.16

8/7.74/1.164/6.78/1

9.79/10.4/1.114/4

ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 3.23967 6448 6390 9447 BDCC Bank 119003061100

349 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಶ್ರೋ.ಬೆೈರರ್ೋಶ್ವರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ

ದೆೋವನಗುಂದಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 262/2, 203, 45/4 ಸಾ
45x45x6

4.00 854818700492 SBI Doddadunnasandra 38626053053

350 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಶ್ರೋ.ಮುನೆೋಶ್ವರಸಾವಮಿ 
ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ್ 
ಸಂಘ

ದ್ಾಯವಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 17, 29/1, 3/1 ಸಾ
45x45x6

4.00 448248811048 Fedral BankHoskote 15850200003706

351 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಶ್ರೋ ಆಂಜಿನೆೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ

ಇಂಜನಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ
65, 64/2, 40/1, 123, 

26, 61, 57
ಸಾ

45x45x6
4.00 470538159775

CORPORATION BANK 

HOSKOTE
520101263639884

352 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಶ್ರೋ.ಚ್ೌಡೆೋಶ್ವರಿ ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್

ಶ್ರೋ.ಚ್ೌಡೆೋಶ್ವರಿ ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್

ಗಡ್ಡದನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ
74/2,61/26,61/22ಪಿ4

0,61/26,40,61/ಪಿ9,1

0/1

ಸಾಮಾನಯ
5.26(ಹೆ) 

6000ಘ.ಮಿೋ 
(8004ಘ.ಮಿೋ)

4.00
ಕಾರ್ೀೋರೇಷನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, 

ಹಾರೀಹಳಿ್ಳ 520101266343517

353 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಶ್ರೋ. ಚನನಕೆೋಶ್ವ ಸಾವಮಿ  
ಸಾಮ ಹಿಕ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್

ಶ್ರೋ. ಚನನಕೆೋಶ್ವ ಸಾವಮಿ  
ಸಾಮ ಹಿಕ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್

ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 68/7,34/2 ಸಾಮಾನಯ

1.25(ಹೆ) 

45.7*45.7*3.

35ಮಿೋ 
(6996ಘ.ಮಿೋ)

4.00 409017493687
ಕಾರ್ೀೋರೇಷನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, 

ಹಾರೀಹಳಿ್ಳ 520101262431179

354 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಶ್ರೋ. ಗಂಗಮಾ ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್

ಶ್ರೋ. ಗಂಗಮಾ ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್

ಮನಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 88/7 ಸಾಮಾನಯ
1.25(ಹೆ) 

52*52*3ಮಿೋ 
(8012ಘ.ಮಿೋ)

5.30 800128415272 ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಕಯಿರಾ 3825101003909

355 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಶ್ರೋ.ಭರಣಿ ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್

ಶ್ರೋ.ಭರಣಿ ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್

ಮನಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ
53/3,81/2,101/2,40/

3,19/1,41,12
ಸಾಮಾನಯ

4.43(ಹೆ) 

69*29*4ಮಿೋ 
(8004ಘ.ಮಿೋ)

4.00 341022307899 ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಕಯಿರಾ 3825101003909

356 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲಯಯ ಗಂಗಪಪ ಅಪಪಕ್ರೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 73/1 ಪ.ಜಾತಿ 2.00 243611265479 CKGB 85033916342

357 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ C G  ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ರ್ಚಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 21/1.79/1.79/3 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 2.000 9741 1797 9027 BBR &DCC Bank 1190013 99141

358 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ V  ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಓ ಬಳ್ಾಿಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 45 ಪ.ಜಾ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 2.000 5026 3057 2669 Karnataka Bank 4562500 101073801

359 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಸೋತ್ಾರಾಮಯಯ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಹುಮಯಯ ಮಾಚ್ ೋನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 115 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 2.000 2269 7866 5942 SBI 10031439844

360 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಎಂ ಗರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ್ ಲಕ್ಕಸಂದರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 49/3 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 2.000 6875 4441 7459 Federal Bank 155355 00000268

361 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ M C ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಮಾಚನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 136 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 2.000 6839 3750 5966 Canara Bank 047710101 5639

362 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ N ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸಾದಪಪನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 89, 90, 94 ಪ.ಜಾ 1.21 2.00 217981377308 Karnataka Bank Sulibele 7102500101599900

363 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್
ಫಜಲ್ ಅಹಮದ್ ಶ್ರಿೋಪ್ 
ಬಿನ್

ಖಾಸಂ ಶ್ರಿೋಪ್ ಕೆ.ಶಟಿಟಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 44/2, 51/P5 ಸಾ 3.26 2.00 396935792358 CNRB Nandagudi 0499101023081

364 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 48/2, 42/12 ಸಾ 1.82 2.00 529554112944 CNRB Nandagudi 0499101004861

365 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ T ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಪಪಣೆ ಹೆಡ್ಕ್ನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 36 ಪ.ಪಂ 1.28 2.00 296294624995 CNRB Nandagudi 0499101010083

366 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ರಾಜಣೆ ಬಿನ್  ಬುಡ್ಡಪಪ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 67/6 ಸಾ 1.13 2.00
STATE BANK OF INDIA 

HOSKOTE ADB
10699487436

367 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಸ್ ೋಮಣೆ ದೆ ಣೆೆಪಪ ಪಂಡಿತಪುರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 23/1, ಸಾಮಾನಯ 9*6*3ಮೀ 2.00
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವಸೋಯಸ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಮಿೋನುಕ್ುಂಟ
371601000001159

368 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಡಿ.ಎಂ.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಗೆಜಜಗುರಪ ವಿಜಯಪುರ 47/1,47/2 ಸಾಮಾನಯ 1.09(ಹೆ) 

9*6*3ಮೀ 2.00 834175882981 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 4038101005928

369 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ್ ಲೋಟ್.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿಜಜವಾರ ವಿಜಯಪುರ 11/143,44,46 ಸಾಮಾನಯ
2.90(ಹೆ) 

9*6*3ಮಿೋ
1.995 819830697176

ಸಾಂದಿಕೇಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, 

ದೇವನಹಳಿ್ಳ 03922200037200

370 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಜಯಮಾ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 237/4,236/3 ಸಾಮಾನಯ
1.10(ಹೆ) 

9*6*3ಮಿೋ
2.00 512128548572 ಐಡಿಬಿಐ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ದೇವನಹಳಿ್ಳ 0212104000055082

371 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್
ರವಿಕ್ುಮಾರ್.ಎ.ಡಿ ಬಿನ್ 
ಲೋಟ್.ರ್ಚಕ್ಕದ್ಾಸಪಪ

ರವಿಕ್ುಮಾರ್.ಎ.ಡಿ ಬಿನ್ 
ಲೋಟ್.ರ್ಚಕ್ಕದ್ಾಸಪಪ

ಅಣಿಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 41/2 ಪ.ಜಾತಿ
0.84(ಹೆ) 

9*6*3ಮಿೋ
2.00 518184941191 ಕೆನರಾ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ದೇವನಹಳಿ್ಳ 0474101030586

372 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Cold Room Stagging ಪರಭಾವತಿ ಹೆಚ್ ವಿ ರವಿೋಂದರರಡಿಡ ತಿಮಾಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 205, ಸಾಮಾನಯ 13x15x10 4.85306 240827149345 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04832010035704

373 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Cold Room Stagging ಸ ಯಯಕ್ುಮಾರಿ ಸೋತ್ಾರಾಮಯಯ ಕಾವಲಹಳಿಿೋ ತ ಬಗೆರ 2/1, ಸಾಮಾನಯ 23x17x10 5.13 939820213575 ಆಂದರ ಬಾಯಂಕ್ 039230100010129

374 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Cold Room Stagging ಸುರೋಂದರಶಟಿಟ ತ್ಾಯಂಪಣೆ ದಡ್ಗಟಟಮಡ್ುಗು ಸಾಸಲು 125/8 ಸಾಮಾನಯ 20*20*11 5.25 782906502722 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್, ಸಹಕಾರನಗರ LTR056103412953

375 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Cold Room Stagging ಆರ್ ಎಲ್ ರಾಮಚಂದೆರೋಗ್ೌಡ್ ಎಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ್ ವಾಣಿಗರಹಳಿಿೋ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 11/5,11/17 ಸಾಮಾನಯ 5.25 HDFC Bank 50100001750854

376 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶ್ೋತಲವಾಹನ ಜಿ ಹೆಚ್ ಮಲಲೋಶ್ ಹುಚಚಪಪ ಎಸ್ ಎಂ ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 243 ಸಾಮಾನಯ 3.51199 797163082800 HDFC Bank 50100302923401

377 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶ್ೋತಲವಾಹನ ಲಕ್ಷ್ಾಣ ಎಂ  ಲೋ.ಮರಿಯಪಪ ಕ್ುರುವಿಗೆರ ತ ಬಗೆರ 71/6 ಸಾಮಾನಯ 0.40 3.60 644584381875 HDFC Bank 50100213504482

378 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶ್ೋತಲವಾಹನ ಬೆ ಲಪಲಿಲ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕಾವಲಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ ಸಾಮಾನಯ 7.95 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 560931000548939

379 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶ್ೋತಲವಾಹನ ಜಿ ಎ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಕಾವಲಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 15,129/3 ಸಾಮಾನಯ 0.51 9.10 405913199773 ಕೆ ಟಾಕ್ ಮಹಿೋಂದರ ಬಾಯಂಕ್ 2313254309

380 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶ್ೋತಲವಾಹನ ಚಂದರಶೋಖರ್ ರಾಘವಯಯ ಕಾವಲಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 99/4,99/5 ಸಾಮಾನಯ 0.70 3.10 645697082192 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520401000059254

381 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗರತನಮಾ  ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ವಡ್ಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 52/1 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 0.04798 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001011000144

382 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ವಿ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಮುನಿಯಪಪ ವಡ್ಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 52/1 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 0.04798 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001011005134

383 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಮುನಿಶಾಮಯಯ ವಡ್ಡರಹಳಿಿ (ಕ್) ಕ್ಸಬಾ 188/3 ಸಾಮಾನಯ 0.73 0.02028 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100082937

384 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸುಶ್ೋಲಮಾ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ವಡ್ಡರಹಳಿಿ (ಕ್) ಕ್ಸಬಾ 188 ಸಾಮಾನಯ 0.90 0.04564 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100078331

385 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಗಂಗಮಾ ಲೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಪ, ತಿರುಮಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿೋ ತ ಬಗೆರ 173/3,174/5,174/2,174/

4,187
ಸಾಮಾನಯ 1.10 0.05578 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009300101007020

386 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪಿ ಸಾವಿತಿರ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಕ್ಮಾಸಂದರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 188/3 ಸಾಮಾನಯ 0.73 0.08115 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216368096

387 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪರಕಾಶ್ಮ ತಿಯ ಚನನಪಪ ಕ್ಸಾಘಟಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 188 ಸಾಮಾನಯ 0.90 0.04571 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64125087429

388 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪಿ ಚ್ೌಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಯಪಪ ಕ್ಮಲ ರು (ತ ಬಗೆರ) ತೂಬಗೆರೆ 122/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.08592 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04732010024691

389 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಗಂಗಪಪ ಲಘುಮೋನಹಳಿಿ ತೂಬಗೆರೆ 47/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.2149 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101001435

390 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಯಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ಗೆದದಲಪಾಳಯ ತೂಬಗೆರೆ 61 ಸಾಮಾನಯ 0.70 0.15028 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101209651365

391 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಂಗಧಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕರಂಗಯಯ ಅಮಲಗುಂಟ ಸಾಸಲು 26 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.17184 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20227287656

392 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 263/1,235/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.25767 CKGB 85044903099

393 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈರಪಪ ಪರಮನಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 79/2 ಸಾ 0.60 0.07125 958934885876
STATE BANK OF INDIA 

HOSKOTE ADB
31386482267

394 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಾಂಜಿನಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ ತಿಂಡ್ುಲ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 38 ಸಾ 2.00 0.21491
CANARA BANK GKVK

BRANCH,BANGALOR
2737101000384

395 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್  ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ ತಿಂಡ್ುಲ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 38 ಸಾ 0.40 0.04298
STATE BANK OF INDIA 

HOSKOTE ADB
32636310593

396 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್  ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ ತಿಂಡ್ುಲ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 38 ಸಾ 0.40 0.04299
STATE BANK OF INDIA 

HOSKOTE ADB
10699479504

397 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಗೆ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ೆೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ್ ಬೆಂಡಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 44 ಸಾ 0.90 0.10795
STATE BANK OF INDIA 

SULIBELE
64150973594

398 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ವಿೋಣಾ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಐಬಸಾಪುರ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 26/2, ಸಾಮಾನಯ 1.06 0.05289 ~ ಬೆಂಗಳ ರು, ವಿವಿ ಪುರಂ ಬಿಟ್ 04872010055002

399 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣಮಾ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಐಬಸಾಪುರ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 38 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04599 ~ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 50141192686

400 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಹನುಮಪಪ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಐಬಸಾಪುರ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 65/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06899 ~
ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ವಿಜಯಪುರ

64078789189 

401 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಶ್ವಥಪಪ ದೆ ಡ್ಡಪಪಯಯ ಐಬಸಾಪುರ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 39,65/5 ಸಾಮಾನಯ 0.79 0.09085 ~ ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಸಾವಕ್ನಹಳಿಿ 4435101002533

402 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಮರೋಂದರನಾಥ ಪಿಳಿಪಪ.ಎಸ್ ಹರಳ ರು ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ
32,33,34,35,36,3

7,38
ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.11089 758752978326

ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ವಿಜಯಪುರ

64112873632

403 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಸಸ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ ಪಕ್ಲಾ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ಧಮಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 38/2, ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09600 468502736652 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 0438101194731



404 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಿೋಜ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ Ashoka Farm Aids ಓಬದೆೋನಹಳಿಿ, ಬಾಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 171,172,173,174 ಸಾಮಾನಯ 75.00 HDFC Bank 00090120000128

405 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ ಎರಡ್ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದೆ ಡ್ಡಗೆ ೋಪಾಲಪಪ  ಹುಚಚಮುನಿಯಪಪ ಸ್ ಣೆಮಾರನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 63/2 ಪ.ಜಾತಿ 0.46 0.03896 983650965551 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64025072663

406 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Pre Cooling Unit ಟಿ ಎಂ ಅರವಿಂದ್ ಟಿ ಮುನಿರಾಜು ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 39/1 ಸಾಮಾನಯ 100x40x6 8.60 826552615167 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64108715514

407 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶ್ೋಥಲ ಗೃಹ (type 2)
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ  (M/s 

VCNR  Cold Storage)
ಹಾಯಡಾಳು ಕ್ಸಬಾ 15/4.15/6.16/3 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 147.24 Axis Bank 9160200 15253987

408 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಣುೆ ಮಾಗಸುವ ಘಟಕ್ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10 ಸಾಮಾನಯ 1 6.82 9964 6434 2639 Bank Of Baroda 116107 351000070

409 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಣುೆ ಮಾಗಸುನ ಘಟಕ್
ಬೆಂಗಳ ರು ಪರಶ್ ಪ್ರಟ್  
ಪರರ್ೈಟ್ ಲಿಮಿಟಡ್

ಬೆಂಗಳ ರು ಪರಶ್ ಪ್ರಟ್  
ಪರರ್ೈಟ್ ಲಿಮಿಟಡ್

ನಾಗನಾಯಕನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಸಾಮಾನಯ 1 31.65

ಸ್ಟ ೀಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ, ಟಿಪುಪ  ಸುಲ್ತಾ ನ್ 

ಪ್ಲ ೀಸ್ ರೀಡ್
38447717100

410 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರಯೋಗ ಶಾಲ H G ದಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಣೆ ಅರಬೆ ಮಾನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 40/8.48/2B.40/5 ಸಾಮಾನಯ 1 74.48 4007 9359 9425 HDFC Bank 50100 231386178

411 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರಯೋಗ ಶಾಲ
ಭ ಮಿಕ್ ಆಗೆ ರೋ 
ಬಯೋಟಕ್

ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 77/1 ಸಾಮಾನಯ 1

412 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರಯೋಗ ಶಾಲ ಲಲಿತಮಾ ಶ್ರೋರಾಮಯಯ ಲಿಂಗಧೋರಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 60/3 ಸಾಮಾನಯ 1 5.49
ಸೌತ್ ಇಾಂಡಿಯ್ನ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್, 

ದೇವನಹಳಿ್ಳ 0543258000000021

413 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ poly house  ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಪಿಳಿಯಯ ಕ್ರಪಪನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 116/2 ಪ.ಜಾ 1872 7.8352 343343544694
BANK OF INDIA SOMAPURA,

ANEKAL
895510110001076

414 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ poly house High Density 

planting 
ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಪಿಳಿಯಯ ಕ್ರಪಪನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 116/2 ಪ.ಜಾ 1872 1.3104 343343544694

BANK OF INDIA SOMAPURA,

ANEKAL
895510110001076

415 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ರಮಾನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 31/3.74/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.50 0.49691 6598 3269 4758 NOC

416 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ B H  ರಾಮಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಬೆಣೆ ಗೆರ ಸ್ ೋಂಪುರ 14.15/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.39 0.44215 2948 9415 7530 NOC

417 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬರಗ ರು ಸ್ ೋಂಪುರ 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.43319 2555 4243 4414 NOC

418 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಗದ್ಾಂಬ ಕೆ ೋಂ ಜಯಶಾಂತಕ್ುಮಾರ್ ದೆೋವರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 138/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.68 0.41184 2645 0302 3824 NOC

419 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಮ ಡ್ಲಗರಿಯಪಪ ಕೆಂಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 73/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.53 0.52535 8915 0875 8749 NOC

420 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪರಾಜಮಾ ಕೆ ೋಂ ಸೋತರಾಮಯಯ ಇಸುವನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 99.1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.79 0.81077 3299 0213 1056 NOC

421 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಾಹನುಮಯಯ ಗೆ ೋರಘಟಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 37/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.33925 2867 1664 0848 NOC

422 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ P V  ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕವಿೋರಭದರಪಪ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 160/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.50 0.29282 5450 5446 3856 NOC

423 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ T R ರಾಮಕ್ೃಷೆಯಯ  ಬಿನ್ ರುದರಯಯ ತ್ಾವರಕೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 63/11.63/13A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.47 0.32592 9653 6230 2255 Canara Bank 4.36101E+11

424 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಎಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗರಾಜು ರ್ಚಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 34/1. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.55 0.69230 9871 6528 4205 Canara Bank 4.45101E+11

425 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಬಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷೆರಡಿಡ ಇಸುವನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 87/3.88/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.75 0.77803 5756 3752 2282 SBI 20271345877

426 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಣೆ ಬಿನ್ ಗಂಗರಾಮಯಯ ಗೆ ೋರಗಟಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 110/6 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.50 0.45279 8323 8191 3683 Karnataka Bank 4.5625E+15

427 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ಸದದಪಪ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.26647 9755 9064 3600 SBM 54035628296

428 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋ ಟಿ ವಿ ರುದರಯಯ ತ್ಾವರಕೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 63/13B ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.25 0.23680 4245 6313 9771 Canara Bank 4.36101E+11

429 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಪಪ ವಿೋರಸಾಗರ ಸ್ ೋಂಪುರ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.95962 3419 8617 1523 SBI 30096655395

430 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಯಯ ಬರದಿ ಕ್ಸಬಾ 74/5.4/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.65824 8536 7756 9533 Karnataka Bank 5.5725E+15

431 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶ ೋಧರ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಬೆೈರಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 43/1.43/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಬೆೋವು 0.82 0.63904 7841 0966 7306 SBI 20060160099

432 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ M ಬಿನ್  ಲೋ ಮಹದೆೋವಯಯ ಅಜುಯನಬೆಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 20/1.4/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.17 1.10118 9716 5636 4532

433 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈಲಪಪ ವಿಶವೋಶ್ವರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.68 0.75759 2568 5541 0698

434 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಾಣೆಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ಬೆೈರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 63/1.64.65 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.60 1.53600 6703 8830 1152 NOC

435 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುತೂರಾಜು ಬಿನ್ ಚ್ೌಡ್ಯಯ ಹುಲುಲಹರಿರ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 69 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರಕಾಯಿ 1.20 1.15200 7898 9556 4427 NOC

436 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಹುಚಚಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಪಪ ಕ್ಸಬಾ ನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 51/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.85 0.80525 8616 6308 7722 NOC

437 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷೆಯಯ ಮಳೆಕ್ತಿೂಗನ ರು ಸ್ ೋಂಪುರ 23/1..23/2A ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.75750 6492 2826 0052 NOC

438 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನಮಾ HS ಕೆ ೋಂ  ರಾಮೋಗ್ೌಡ್ ಬಿಲಿಲನಕೆ ೋಟ ಸ್ ೋಂಪುರ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 1.05600 9600 2461 1840 NOC

439 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಯಯ ಬಿನ್ ಮುದದಯಯ ಹುಲುಲಹರಿರ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.60608 3123 4169 2441 NOC

440 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕ್ಸಬಾ ನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.60608 3312 3930 3490 NOC

441 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ HS ನಿೋಲಕ್ಂಠಯಯ ಬಿನ್ ಶ್ಂಬುಲಿಂಗಯಯ ಬಳಿಗೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 99/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.70 0.17827 NOC

442 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ ಮಹಿಮಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 7/2A.8/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.89 0.88698 5154 1086 2103 NOC

443 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ N ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು ಕೆ ೋಂ ನರಸಯಯ ಮಹಿಮಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *7/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.00 1.01000 5689 3747 0539 NOC

444 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ M  ಗರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ್ ಲಕ್ಕಸಂದರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.60 1.51817 6875 4441 7459 NOC

445 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ರ್ಂಕ್ಟಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.43740 4806 1751 2937 Canara Bank 4.36101E+13

446 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 84/2.84/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.39 0.12164 9588 0929 0758 Canara Bank 4.36101E+11

447 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 84/2.84/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.39 0.14800 9562 7899 6445 Syndicate Bank 4.9022E+12

448 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಟಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಟಿ ಪಿ ಖಾದಿರಪತಿ ತ್ಾವರಕೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *12/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 0.66851 8880 2263 1419 Karnataka Bank 4.5625E+15

449 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ T ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ತಿಮಾಯಯ ರ್ಕಟಟಯಯನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 229/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.34 0.12838 8691 5308 4885 SBI 64002940060

450 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ ಕೆಂಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 132/1A.40/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.25252 7276 4396 3174 Canara Bank 3.2851E+12

451 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ M  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಳಿಗೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 160 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.43208 9011 4592 1901 SBI 64111061246

452 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ P ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವಿ ಪಾಪಣೆ ಮಂಚನಕ್ುರ್ಚಯ ಕ್ಸಬಾ 202/2.202/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.40 0.19639 8078 4879 7966 Karanataka Bank 1.2825E+15

453 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋಣಾ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಣೆ ಗುಂಡೆೋನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.35 0.41346 3634 2676 2669 NOC

454 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಸ್ ೋಲದೆೋವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 126 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.70 0.82048 9233 5583 8286 Canara Bank 6.2541E+12

455 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ L ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಾಣ ಕೆ ರಟಗೆರ ಕ್ಸಬಾ 1.8/1.6/1.6/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.60 1.48930 6065 4220 1906 Canara Bank 6.2541E+12

456 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗೆೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣೆ ಕ್ೃಷೆರಾಜಪುರ ಕ್ಸಬಾ 15 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 1.11205 3851 4538 3648 Canara Bank 6.2541E+12

457 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ ಹುರುಳಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 76/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 0.80 0.63141 4143 8945 6554 Uco Bank 2.44201E+13

458 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಬೆೈಲಪಪ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪಪ ಹಂರ್ಚೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 100/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.13 0.93115 6541 4870 2772 Canara Bank 4.45101E+11

459 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶ್ವರಿ ಜಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ಯಂಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.15 0.19542 8207 2611 8509 Canara Bank 6.2541E+12

460 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ C J ಮುರಳಿಕ್ೃಷೆ ಬಿನ್ C J ಜಯರಾಮಯಯ ಬೆ ೋಳಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 30/3A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.03 0.56184 6745 1546 8750 Panjab national Bank 3.925E+15

461 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ಬಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಆರ್ ಗಂಗಪಪ
ಕೆ ಡಿಗೆ 
ಬೆ ಮಾನಹಳಿಿತ್ಾಯಮಗೆ ಂ
ಡ್ುಲ

118/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.43170 2147 6575 7006 NOC

462 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಕೆಂಚನಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *11/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 0.38240 7647 1549 1437 Canara Bank 4.36101E+11

463 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಸ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಜಿ ಜಿ ಚನೆ ನೋಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 16/5B.16/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 0.72032 8615 9132 0623 Karnataka Bank 9.0225E+15

464 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷೆಯಯ ಬಿನ್  ಗರುಡ್ಯಯ ರ್ಚಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.25 0.26513 9676 9899 3094 Canara Bank 4.36101E+11

465 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಾ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಯಯ ನಿಂಬೆೋನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 27.28/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.30 1.24175 5693 0352 3323 Canara Bank 4.8941E+12

466 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ T ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಾಯಯ ದೆ ಡ್ಡಬೆಲ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 229/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.30 0.12820 2656 5711 7385 SBI 64007607115

467 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಧಮಯಯಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ಅಮಾನಿಕೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ
150/2B.161/5.94.

169/2.179/1
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.90 0.89711 7087 2049 6090 Canara Bank 4.36101E+11

468 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಮೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ರ್ಚಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ
25/2.25/3.25/4.2

5/7
ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.91 0.30926 4060 3035 1108 Canara Bank 17811

469 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಜಿ ಜಿ ಚನೆ ನೋಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 16/7.16/8 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.92 0.84730 6727 7189 8854 Syndicate Bank 6.7422E+12

470 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ
ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಡಿ 
ಎಮ್

ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡಹುಚಚಯಯ ಮಾಚ್ ೋನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ *4/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.80800 8262 0164 6007 NOC Kaveri Pipse

471 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ತಿರುಮಲೋಗ್ೌಡ್ ಹುರುಳಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 96 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.48735 3570 6275 1276 Canara Bank 4.7341E+12



472 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಬೆೈರೋಗ್ೌಡ್ ಮಂಚ್ೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ 0.52 0.27331 2094 1983 6373 Karnataka Bank 7.8825E+15

473 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೋಖರಯಯ M S ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ ಮಲಲರಬಾಣವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ
92/2.93/1.93/2.9

5/5.96
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.80800 7599 9582 7389 Canara Bank 1.1991E+12

474 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ರಂಗರಾಜೋಗ್ೌಡ್ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 160/10.160/11 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.05 0.22719 6218 2634 9564 Canara Bank 4.36101E+11

475 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕನರಸಂಹ ಮ ತಿಯ  ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ಗೆ ೋರಿನಬೆಲ ಕ್ಸಬಾ 146/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.49256 8565 0233 1667 Corporation Bank 5201410 00272260

476 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ್ ಬರದಿ ಕ್ಸಬಾ 127/3.131/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.40 0.28600 7653 4074 4924 Canara Bank 044510 1237091

477 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಪರಮಿೋಳ ಗರಿಧರ್ ಕೆ ೋಂ ಲೋ  N L  ಗರಿಧರ್ ಸ್ ೋಲದೆೋವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 108 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.60 0.60608 2359 6232 0737 Corporation Bank 5725

478 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ  ಬಿನ್ ರುದರಯಯ ಇಸುವನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.43960 6251 3701 7820 Canara Bank 04361010 22120

479 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಕೆಂಪಯಯ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 31/2.8 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.27852 9927 1773 7501 Canara Bank 191910 1012248

480 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಂಬನರಸಯಯ ಕ್ಳಲುಘಟಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 36/4.107/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 0.90900 3525 5828 1352 Canara Bank 043610 8023522

481 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ಅಮಾನಿಕೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 184/3.147/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 0.59702 Canara Bank 04361010 18915

482 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ T R  ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಗಂಗಯಯ ತಿಪಪಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 15/6.47/9.68/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.39680 3028 4567 2111 Canara Bank 19191010 13157

483 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಾಯಯ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 31/1.18 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.53646 5383 5202 0703 Canara Bank 191910 1001718

484 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ವಾದಕ್ುಂಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 76.71/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.10 0.75260 9631 3643 2149 Canara Bank 489410 1001636

485 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷೆಯಯ ಬಿನ್ ಬಾಳಯಯ ವರದನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.22994 2642 7428 8077 Bank Of India 895010 110000732

486 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕಬೆೈರಯಯ ಬಿನ್ ಬಾಳೆೋಗ್ೌಡ್ ವರದನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 78 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.70 0.17244 9695 3777 8743 Bank Of India 895010 110000806

487 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ R ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಣೆ ಓ ಬಳ್ಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 4.6.7 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.15162 9014 4421 7588 Canara Bank 04361010 37898

488 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ P N  ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 4/1.24/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.24388 7241 4029 6307 SBI 64155248814

489 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ಅಮಾನಿಕೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ
180/1.180/2.181/

3
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 0.76742 7083 5662 5053 Canara Bank 0436101 018584

490 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ B  ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಬೆೈರಪಪ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 24/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.28 0.25538 9126 6692 0161 Canara Bank 191910 1014160

491 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು  H ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ ಓ ಬಳ್ಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 114/3A.114/6A ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.90 1.73851 8961 5582 4540 Canara Bank 0436101 017195

492 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುತೂರಾಜು ಕೆ ೋಂ ವಿ ರಂಗಯಯ ಹುಲುಲಹರಿರ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 51/2B ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.78608 5155 1685 9822 NOC Vedanta

493 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಲಿಂಗೆೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಚನನಪಪ ಮದಲಕೆ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ 77/6.83.84/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.00 0.32906 4485 3958 6571 HDFC 5010000 8753788

494 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ುಭ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಬರದಿ ಕ್ಸಬಾ
127/4.130/2.130/

4.130/5.130/6.13

0/7.130/8

ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 0.35506 5135 3456 4354 Canara Bank 044510 1237091

495 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ ಹುರುಳಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.23186 4143 8945 6554 Uco Bank 244201 10029466

496 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಈ ಬಿನ್ ಈರೋಗ್ೌಡ್ ಭಟಟರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ,ಸೋಬೆ 0.80 0.28362 2858 7385 6047 Canara Bank 625410 1000147

497 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಶಾಮಚ್ಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಂಗಪಪ ಕ್ಡೆೋಗ್ೌಡ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ *2/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.45752 4713 0025 5231 Kaveri Grameena Bank 13211 046043

498 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕೆಂಪಹನುಮಯಯ ಮಾಚ್ ೋನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 8/1P-P2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.45066 8764 5141 3416 NOC Kaveri Pipse

499 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಣೆ ಮಾಚ್ ೋನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
18/1B.16/2A1.22

/1
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 1.01013 4366 6646 1753 NOC Kaveri Pipse

500 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಶ್ಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 165/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.38 0.38455 9988 3413 5673 NOC

501 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಾ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಾಯಯ ಗೆದದಲಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 24/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.78427 5549 2663 8705 NOC

502 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಣೆ ಕ್ಸಬಾ ನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.46 0.45456 5809 0690 4893 NOC

503 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ G ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ B H  ಗಂಗಪಪ ಬರಗೆೋನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 51/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.49 0.48487 2330 2230 0502 NOC

504 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಗೆದದಲಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 10.24/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.11 1.02856 9652 3170 9099 NOC

505 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಂಚ್ಾಕ್ಷ್ರಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಗೆದದಲಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 9/2a.24/6.25/1A ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.98 0.75323 5463 3581 9118 NOC

506 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆ ಡ್ಡ ಹೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಬರಗೆೋನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 51/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.49 0.44000 5275 3579 0974 NOC

507 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಲಲರಬಾಣವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 98/1.99/1.99/6 ಸಾಮಾನಯ ಶ್ರೋಗಂಧ 0.50 0.16939 4600 3580 3597 Canara Bank 319410 1000139

508 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ K S  ಚಂದರಮತಿ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ್ ಲಿಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ *1/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.40 0.90986 9845 6033 3568 Bank  of Maharashtra 60273560848

509 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲತ್ಾ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ ಎಸ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಬರಗೆೋನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 51/4.51/5 ಸಾಮಾನಯ ಶ್ೋಗಂಧ 0.98 0.37721 3671 9912 2806
The Karnataka State Co - 

Operative Apex Bank
102910201 0003010

510 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ C ಮಧುಮಾಲಿನಿ ಕೆ ೋಂ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಶ್ೋನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ 191/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.45 0.42233 4203 2722 4200 NOC

511 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನಿನಗಪಪ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ದೆ ಡ್ಡಬೆಲ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 220/2.220/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.75974 9923 0558 1763 NOC

512 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ್ ೋಮಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಮಹೆೋಂದರ ಕ್ುಮಾರ್ ಮೈಲನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 88/3.134/.87/1 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 3.20 0.57676 8754 4301 1865 NOC

513 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ಬರದಿ ಕ್ಸಬಾ 139/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.45 0.42130 2185 2016 3118 NOC

514 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಾ ಚನನತಿಮಾಯಯ ಬೆಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ *2/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.12167 4110 8260 1133 NOC

515 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದಗಂಗಯಯ ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಸ್ ೋಲದೆೋವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59/4.59/5A ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.40 1.28000 5549 2807 2854 NOC

516 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು  ಬಿನ್ ಗುರುಚನನಬಸವಯಯ ನಿಜಗಲ್ ಕೆಂರ್ೋಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 17/4.46/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.23 0.57045 2377 3534 4354 NOC

517 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಯಯ ಕೆ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಕ್ುಂಟಬೆ ಮಾನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 47/1.46/5 ಸಾಮಾನಯ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 1.19 1.10655 2887 9050 0133 NOC

518 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಯಯ ಗುಡ್ಡತಿಮಾಯಯ ಕೆಂಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 79 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.67371 7218 8388 6805 NOC

519 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಂಕ್ಜಾ ಕೆ ೋಂ ದೆ ಡ್ಡಯಯ ಕೆ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 186/2.187/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.24 0.20591 9424 3948 2115 NOC

520 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡ್ವಿೋರಪಪ ಈರಣೆ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 133/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.55560 4978 4369 3951 NOC

521 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮಯಯ ಜಿ ಗಂಗಯಯ ಕೆಂಪಾಪುರ ಅಗ್ಾರಹರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 51 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.65675 5670 8796 9285 NOC

522 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು  ಆರ್ ರಂಗಣೆ ಬಾಯಡ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.37437 7350 4434 1076 NOC

523 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ರುದರಯಯ ಗೆ ೋರಿನಬೆಲ ಕ್ಸಬಾ 98/4A2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.51154 8914 3848 4677 NOC

524 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 93/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 0.32796 6392 5183 3715 NOC

525 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ  ಶ್ವಣ ೆ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 17.18 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.56 0.50507 4686 8227 6642 NOC

526 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜಯಯ ವಿೋರನಂಜಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 12/8.12/8 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.42 0.37437 3934 8702 5870 NOC

527 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಮರಿಮಾರಯಯ ತ ೋಣಿರ್ಚನಕ್ುರಪ ಕ್ಸಬಾ 37/1.71/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.74 0.70700 4169 2071 3819 NOC

528 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಲಿಂಗಯಯ K H ಹನುಮಂತಯಯ ಕಾಡ್ುಕ್ರೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/1.7 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.20 0.22341 8982 7923 1244 Central Bank of India 3298583057

529 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಚ್ೌದರಿ ಕೆಂಪಸದದಪಪ ಬಿದಲ ರು ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 74/1.74/2.74/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.97443 3084 1956 9415 NOC

530 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಕೋತಿಯ ರ್ಕರಣ್ T D ಬಿನ್ ಲೋ ದೆ ಡ್ಡನಂಜಪಪ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ಅಮಾನಿಕೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 67.74.99 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 1.01013 8605 0573 6020 NOC

531 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಲಲವ ಹೆಚ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಲಿಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 21/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 0.60608 7550 0418 7619 NOC

532 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಲಹನುಮಕ್ಕ ಬೆಂಕ್ಟಪಪ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 134 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.15 1.05633 6505 7355 8060 NOC

533 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ B A ಸದದಣೆ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಳ ಿ ಗೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 0.70 0.70709 8974 0334 4215 NOC

534 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ರ್ಚಕ್ಕವಿೋರಯಯ ನಿಜಗಲ್ ಕೆಂರ್ೋಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 42/13 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.30275 9682 7083 1871 NOC

535 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಲೋ ಮಹದೆೋವಯಯ ಅಜುಯನಬೆಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.58700 9716 5636 4532 NOC

536 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದಗಂಗಯಯ ಹೆ ನನಗಂಗಯಯ ಬಳಿಗೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.34842 8099 6965 1683 NOC

537 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಲಅರಸಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಅಗಸರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19/2B.19/2C ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 0.60608 9275 8296 7239 NOC

538 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುದದಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮಾಯಣೆ ಅಗಸರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24/2.7/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 0.41986 6938 7259 8011 NOC

539 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಬಳಿಗೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 72/1.53/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.37 0.32758 8921 6558 9372 NOC

540 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಣೆ ಶ್ಂಕ್ರಪಪ ಕೆ ೋಡಿಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *2/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.21393 4325 2142 4692 Canara Bank 436101 015650

541 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟರಾಮು ಗೆ ೋವಿಂದಯಯ ಮಲಲರಬಾಣವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 17/1.16/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.44622 6768 8845 8464

542 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ ನರಸಣೆ ಅಪಪಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *3/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.50 0.16234 8336 7839 3083 Canara Bank 4.36101E+11

543 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಸಾವಮಯಯ ಮುನಿಬೆೈರಪಪ ಗೆ ೋರಿನಬೆಲ ಕ್ಸಬಾ 131/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.80 0.24000 5333 2865 9496 Kotak Mahindra Bank 18610058445

544 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಇ ನಾಗರಾಜು ಈರಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 3, ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.75 0.770 457403506195 CKGB 85056596323

545 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್ ಸ 
ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ

 ರ್ಚರ್ಕಕೋರಪಪ ಸಾಸಲು ಸಾಸಲು 30/,30/8,30/12 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.446 532863987181 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 1563220004820

546 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 30/3A ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.320 879339195788 CKGB 13177022846



547 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಾ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕೆ ಟಿಟಗೆಮಾಚ್ೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 2/52,2/53,2/57 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.244 529957453954 ಕ್ರ ರು ರ್ೈಶ್ಯ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 1321155000075821

548 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್  ನಾಗರಾಜಪಪ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 6/4, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.192 955239598256 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 916010006411009

549 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದರಾಜು  ರ್ಚಕ್ಕತಿಮಾಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 80/18 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 0.383 560116415540 CKGB 131770177205

550 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ  ಸುಬೆಬೋಗ್ೌಡ್ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 12/2,11/2A2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.235 540561771508 CKGB 85024985249

551 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಂ ವಿೋರತಿಪಪಯಯ  ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕೆ ಟಿಟಗೆಮಾಚ್ೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 3/8, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.399 384510698408 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 54046650546

552 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುದದಣೆ  ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬ ಚನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 45/1,47/2,47/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.70 0.732 382676836469 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 9100101013714

553 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಜಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ  ಗೆ ೋವಿಂದೆೋಗ್ೌಡ್ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 123/2,123/3, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.236 781519571470 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101040724

554 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಾ  ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ಶ್ರವಣ ರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 47/7,84/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.453 355859181711 CKGB 13198025003

555 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ರಾಮಯಯ ಕಾಡ್ನ ರು ಮಧುರ 14/1,147/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.42 1.332 ರ್ೋದ್ಾಂತ ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

556 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣೆ ಅಪಾಪಜಪಪ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 128/1,131/1,2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.90 0.911 702790828225 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009300101012125

557 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಿೋವರಾವ್ ಕೆ ಎಂ ಮೊೋಹನ್ ರಾವ್ ಕಾವಲಹಳಿಿೋ ತ ಬಗೆರ 42/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.133 760814832725 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009300101014645

558 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಪಪ  ರಂಗಪಪ ಸ್ ೋತೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 41 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.750 531844193782 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101206088112

559 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಗಂಗರಾಜು ಲೋ. ನಂಜಪಪ ಕಾಮನಅಗರಹಾರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 24/p8 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 1.192 772664980097 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 20205505909

560 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿ ರಾಮರಾಜು ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 191/1A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.10 1.101 377864939167 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 35168940874

561 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಾ ಹೆಚ್ ವಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಹೆಜಾಜಜಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 79,80/1,2,3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1.20 1.192 706496842717 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196144775

562 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಪಿ ಪರಧೋಪ್  ಎನ್ ಸ ಪಟೋಲ್ ರಾಮೋಶ್ವರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 11/3,12/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 0.379 863474303991 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101016668770

563 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಗುಂಡ್ಸಂದರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 43/2,48/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.658 717882569926 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 1982500101564101

564 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ವಾಣಿಗರಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 11/12, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.75 0.195 926255626793 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 30916148333

565 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಾಮಾ  ಲೋ. ಶ್ವಣೆ ಕಾರೋಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 67/3 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರಕಾಯಿ 0.37 0.271 739264828253 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196140176

566 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂಪತ್ ರಾಮ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಎಂ ಆರ್ ರಘುರಾಮ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ ಮಧುರ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.00 0.915 706409218821 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 52500100753301

567 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಾ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ಭೈರಸಂದರ ಮಧುರ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.70 0.666 935877813014 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4421101003236

568 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಆರ್ ಗೆ ೋವಿಂದಯಯ ರಾಮಯಯ ದೆ ಡ್ಡತುಮಕ್ ರು ಮಧುರ 16/5, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.50 0.193 414432354005 BBR & RDCC Bank 119001707996

569 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಸ ಸದದರಾಜು ತಿಮಾರಾಯಗ್ೌಡ್ ಚನಾನದೆೋವಿ ಅಗರಹಾರ ಮಧುರ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 0.671 754384560458 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216296052

570 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ರಾಮಯಯ ದೆ ಡ್ಡತುಮಕ್ ರು ಮಧುರ 7/1,7/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.65 0.680 298143489674 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 326401000002026

571 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಹೆಚ್ ಕೆಂಪಯಯ ದೆ ಡ್ಡತುಮಕ್ ರು ಮಧುರ 74/3,74/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.38 0.161 527018701312 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 1982500101377801

572 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರ್ ಪುಟಟಮಾರಯಯ ಇಸ ೂರು ಮಧುರ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.263 682523795517 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 9142500100480001

573 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬೆ ಮಾಣೆ ಲೋ. ವಿೋರಪಾಪಣೆ ಕೆ ಜಿ ಲಕ್ಕಸಂದರ ತ ಬಗೆರ 14/1,9 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.00 1.010 469487461561 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200919128

574 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಮುನಿಯಪಪ ಹೆ ನಾನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 0.778 891930908317 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 00000035550334210

575 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 11,41/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 0.433 979355415111 CKGB 13177023792

576 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಕ ಸಂಜಿೋವರಡಿಡ ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 28/1, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.396 746770493807 CKGB 85003600355

577 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಮಾ ಹೆ ಸಳಪಪ ಕ್ಲುಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 44/6,44/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.75 0.435 826660423579 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632250010634

578 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪರಭು ಹರಿಯಣೆ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 10/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.384 671928056032 CKGB 85001847205

579 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಮಾ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 44 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.70 0.490 449989837214 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101006890

580 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸವಯಮಂಗಳ ಪುಟಟಶ್ಂಕ್ರಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 10/p1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.435 427801829688 CKGB 85001847090

581 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ದೆೋವರಾಜು ನಾಗರಾಜ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 5/20, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.243 622648830045 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರ ೋಡ್ 50070100000085

582 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾ ಗಂಗಪಪ ಮಲಲಸಂದರ ಸಾಸಲು 16/2, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.280 773452238478 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101007062

583 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾ ಮುತೂರಾಯಪಪ ಸ ಲುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 24 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.540 530914861364 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

584 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಾ ಸದದಲಿಂಗಪಪ ಸಕ್ಕರಗೆ ಲಲಹಳಿಿೋ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 26/p6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಬೆೋವು 0.80 0.825 665389314119 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

585 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಾ ಕೆ ೋಂ ಯರದಿಪಪಯಯ ಉಜಜನಿ ಸಾಸಲು 8/1A ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 0.495 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

586 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನರಸಮಾ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ್ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 260/72 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 0.378 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

587 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗನರಸಯಯ ನರಸಯಯ ಮಧುರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 50 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.50 0.490 742970503913 BBR & RDCC Bank 119000834095

588 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಮಧುರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರಕಾಯಿ 0.61 0.639 851266227669 ರತ್ಾನಕ್ರ್ ಬಾಯಂಕ್ 309002675897

589 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮಾಡೆೋಶ್ವರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 103/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.53 1.465 590966056611 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101002042

590 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾರೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ ಬೆ ೋರ್ಕಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ
6/1,13/10,11,39/

1,2
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.51 0.643 406323080503 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 3972500100051301

591 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಹುಚಚಪಪ ಕ್ಲುಲದೆೋವನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 15,33/3,33/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.80 0.544 226174337784 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 54046662052

592 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುತೂಯಯ ಕಾರೋಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 67/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.34 0.244 264117591845 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101004768

593 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.10 0.769 886352308173 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101027986

594 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ಬೆ ಮಾನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.00 0.546 781870700315 CKGB 13198025886

595 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಎನ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಡಿ ನರಸಂಹಯಯ ಕ್ಸಾಘಟಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.04 0.641 359932581758 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 895110110001494

596 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ಸದದರಾಮಯಯ ಗುಂಡ್ಲಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 28/14 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.34 0.151 790209717931 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 913010052883280

597 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಾ ಕೆ ೋಂ ಚನನಯಯ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 10/4, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.320 439820173933 CKGB 13177024672

598 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಾ ಕೆ ೋಂ ಈರಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 17/7, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.235 842426296580 CKGB 85002404545

599 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಡಿಡ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 82/1A ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.409 556417980330 CKGB 85054845068

600 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ರಿೋನಾ ರಚಲ್ ಕೆ ೋಂ ರರೋಮಕ್ುಮಾರ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 84/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.319 369099777234 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 094010100472722

601 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಈರಣೆ ಏಕಾಶ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ
66/4,92/9,2,3,15

5/3
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.30 1.283 243132954651 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101033936

602 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜ ಸ ನಾಗರಾಜು ಎಸ್ ಎಂ ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 60/1,60/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.30 0.284 654407751447 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101050375

603 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷೆ  ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ ಆದಿನಾರಾಯಣಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 39/3,40 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.908 822304402995 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3825101003222

604 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಮಾ ಮಣಸ ಕ್ಸಬಾ 50/1A1,3/1A1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.639 852732175653 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 1982500100407101

605 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಅರಳುಮಲಿಲಗೆ ಕ್ಸಬಾ 209/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.55 0.399 533149357629 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 06641010027118

606 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶ್ಧರ್  ಬಿನ್ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಪಪ ತಳಗವಾರ ಕ್ಸಬಾ 77/1,77/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.360 815678053927 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101046349

607 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಸದದಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಗುಂಡ್ಯಯ ಎಸ್ ಎಂ ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/5,26/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.593 885764967129 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 32423968757

608 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಕೆಂಪಣೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣೆ ಹೆ ಸಹುಡ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 7/2, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.95 0.964 295320942933 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101020388

609 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಶ್ಂಕ್ರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಯಯ ಕ್ಸಬಾ 113/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 0.453 589815154397 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101003537

610 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಭ ಷಣ್ ಹೆಚ್  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ರ್ಚಕ್ಕತುಮಕ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 109/2, 109/5 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 1.00 1.010 235839826268 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04712010016029

611 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ ನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.02 0.453 214100489380 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2085046588

612 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆ ಡ್ಡಯಲಲಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ತ ಗರಿಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 62/4,63 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.90 0.917 948387786697 ICICI Bank 317401500108

613 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ
ಸ್ ೋಮಶೋಖರಯಯ ಎನ್ 
ಎಸ್

ಬಿನ್ ಪಿ ಶ್ವಣೆ ನಾಗಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 23/2, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.547 703539938988 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101000710

614 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ ನಾಗಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 12/1,12/2,12/8 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.84 0.512 783050364109 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 33349556150

615 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್ ಸ ಬಿನ್ ಚಂದರಣೆ ರಾಜಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 133/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.34 0.367 595756495770 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2085039252

616 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಯಯ ಬಿನ್ ತಮಾಣೆ ಮರಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.60 0.444 770958311479 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 32017363094

617 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಮುದದಯಯ ಮರಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41/8 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.426 904576915422 CKGB 85029157345

618 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಪಪ ಮರಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 40/5,58/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.945 365005871150 CKGB 85018435146

619 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರಾಜಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 252, 47/8 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.60 0.639 502567507256 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 3708802240

620 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡಗುಳಿಪಪ ಹಸನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 8/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.264 882179604795 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 54014460609

621 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಸುಬಬಯಯ ಮಾದಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 30/2B ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.52 0.554 542524877047 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101007356087

622 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಮರಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33/1A ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.639 538655700018 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 06592250026148



623 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸಾವಿತಿರ ಕೆ ೋಂ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಕ್ಮಾಸಂದರ ಮಧುರ 47/2,48/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.60 1.331 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

624 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಮೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಕ್ಂರ್ಚಗನಾಳ ಕ್ಸಬಾ 32/1,32/5,31/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.20 1.283 986741827702 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 36971641647

625 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ  ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ರಾಜಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 18,95/3,116/2A1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ 0.75 0.778 322945877335 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

626 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗರಪಪ ಕಾವಲಹಳಿಿೋ ತ ಬಗೆರ 42/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.439 452820343898 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

627 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುತೂರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ವಿೋರಣೆ ಸ ಲುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 25 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.36 0.385 778740964170 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

628 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಣೆಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ ಶ್ರಣಪಪ ಗೆಜಿಜಗದಹಳಿಿ ಮಧುರ
37/34,37/35,38,3

9
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.961 654888040738 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

629 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದಣೆ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 162/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.825 674419731306 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101033687

630 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ದ್ಾಸಪಪ ಮಧುರನಹೆ ಸಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.60 0.639 237281307813 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101019091

631 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ವಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ತಂಬೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 55/3,55/8 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 1.10 1.101 597040040511 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101011420

632 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೆೋವ್ ಬಿನ್ ಭದರಪಪ ಮಲಾಲತಹಳಿಲ ಕ್ಸಬಾ 30/1, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 0.265 707162949987 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101001966

633 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದಪಪ ಬಿನ್ ತಮಾಣೆಪಪ ರಾಜಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 159/2A,28,3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.340 394910510012 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 34165936856

634 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಾ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಕಾಳಯಯ ಎಸ್ ಎಂ ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 58 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 0.565 906024367764 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664108038597

635 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಾ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಣೆ ಜಿಂಕೆಬಚಚಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 65 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.825 684931875647 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664131003366

636 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೋತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ದೆೋವರಾಜು ಅರಳುಮಲಿಲಗೆ ಕ್ಸಬಾ 293/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.546 716602135037 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 132115500074861

637 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಚನನಪಪ ತಿಮಾಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 117/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.10 1.101 333586645323 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101034345

638 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ಕ್ಸಬಾ
21/2,47/2,47/6,5

7/2B1
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.95 0.964 713842224148 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 257801000001079

639 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಲಗುಮೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.30 0.243 347599755302 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561108000200

640 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 15 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.70 0.727 322140165872 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101002165

641 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡ ಅಕಾಕಲಪಪ ಮುಕ್ಕಡಿಘಟಟ ತ ಬಗೆರ 23 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.720 369762616480 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200971960

642 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ ಕಾಚಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 22/2, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.274 457058918382 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009300101010775

643 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೆೋಗ್ೌಡ್ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 11/1, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.339 393139684295 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

644 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಸ ಮಲಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೆೋಗ್ೌಡ್ ದಡ್ಗಟಟಮಡ್ುಗು ಸಾಸಲು 60/p3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.360 902836086644 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

645 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸದದರಂಗಯಯ ಇಸ ೂರು ಮಧುರ 2/3B,11/3B ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.53 0.360 340567601854 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

646 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಲಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಮಯಯ ಇಸ ೂರು ಮಧುರ 8/16, ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.80 0.776 971809034950 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

647 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಲಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 137/2A,212 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 1.010 664838684227 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

648 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ ಕೆ ನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 334 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.95 0.964 575353964960 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

649 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕೆ ನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 83,67 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ,ಸೋಬೆ 1.00 1.010 283394370819 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

650 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣೆ ಕೆ ನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 182/5,62 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 0.917 544421798119 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

651 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 128/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.639 258017635340 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

652 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಂಬರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಕ್ಸವನಹಳಿಿೋ ಕ್ಸಬಾ 36/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.12 0.546 491873887229 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

653 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪಪ ಆಲಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 10/1, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.37 0.411 333199613298 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

654 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ
188/3,188/4,192/

2
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.54 0.201 309373413229 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

655 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆ ಡ್ಡನರಸಂಹಯಯ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಕ್ಲುಲಕ್ುಂಟ ತ ಬಗೆರ 25, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.60 0.770 755707908583 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009300101009355

656 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕಹನುಮಯಯ  ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಯಯ ಹಣಬೆ ಕ್ಸಬಾ 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.03 0.547 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434108001724

657 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಬಚಚಪಪ ಮಾಡೆೋಶ್ವರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 38/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.85 0.676 515564890797 CKGB 13198044004

658 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ್ ಮ ಡ್ಲಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 7/1,8/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.36 0.172 778247999970 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 1146101017785

659 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಣೆ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡದೆ ಡ್ಡಯಯ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.521 691962367927 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196144058

660 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ ಕಾರೋಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 58/2 ಸಾಮಾನಯ ಶ್ರೋಗಂಧ 0.56 0.201 474359264950 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101016009

661 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂರೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ತಿಮಾಯಯ ಕಾಮನಅಗರಹಾರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.825 697165177716 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101015132

662 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ದಂಡ್ುದ್ಾಸಕೆ ಡಿಗೆಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಶ್ೋಗಂಧ 0.70 0.290 492096000314 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0475101080773

663 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಡಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡಪಪಯಯ ತ ಬಗೆರ ತ ಬಗೆರ 90/2,122/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.639 664174837810 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200925810

664 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ತಿರುಮಳಪಪ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡಕೆ ಂಡ್ಪಪ ಎಸ್ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 96/3,97/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.10 1.045 218527900442 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101209655409

665 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಟಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 110 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 0.70 0.732 721074536241 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009300101012987

666 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ್ ೋಮಶೋಖರ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಕೆಂಪಯಯ ಮಧುರ ಮಧುರ 4/1+A142B, 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.614 560316817720 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216232828

667 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಯಯ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 477 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.475 822157173160 CKGB 13182044603

668 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಣೆ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಂಕೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು
33/4,33/3,33/3,3

3/5,30/5
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.540 892187929684 CKGB 85037486325

669 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚನನರಡಿಡ ಬಿನ್ ಗಂಗರಡಿಡ ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 26/1, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.380 912826322350 CKGB 13177037206

670 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನಮಂತರಾಯಪಪ ಗುಂಡ್ಸಂದರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 12,43,55 ಸಾಮಾನಯ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 0.70 0.732 240596218693 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101001986

671 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷೆಯಯ ರ್ಚಕ್ಕಬೆಳವಂಗಲ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 87/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.455 921107473578 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101018326

672 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಬಿ ಸುಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಸಾಸಲು 43/4,43/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.552 562890976136 CKGB 85040859188

673 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಉಜಜನಿ ಸಾಸಲು 61/3,61/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.70 0.473 932346212016 CKGB 13177025177

674 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ಜಾಲಾರಿ ಬೆನರ್ಕನಮಡ್ುಗು ಸಾಸಲು 4/2, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.450 856265031315 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 64079628132

675 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರ ೋಜಮಾ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ ಕ್ಟಟಹಿಂದಲಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 267/P13 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.314 644578655901 CKGB 13177042499

676 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಉಜಜನಿ ಸಾಸಲು 27/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.286 494488838002 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 20226701217

677 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತೂರಾಯಪಪ ಕಾಡ್ಅಲಪಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.35 0.239 899357633515 BBR & RDCC Bank 119001241652

678 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಣಗ್ೌಡ್  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನರಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ಬೆನರ್ಕನಮಡ್ುಗು ಸಾಸಲು 4/1, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.384 320327575039 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200001360

679 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎ ಸಲಿೋಂ  ಬಿನ್ ಮಲಿಲೋಕ್ ಗ್ೌಡ್ನಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 9/8,9/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.60 0.933 513470244911 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0484101021689

680 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ರಾಮಕ್ೃಷೆರಡಿಡ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ ಅಪಪಣೆಪಪ ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 9/10,9/11 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.50 0.967 687107137406 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 918010100815743

681 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ತ ೋಡ್ಲಬಂಡೆ ಸಾಸಲು 4/1, ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.75 0.770 991388952403 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

682 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಲಲಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಪ ಕ್ಲುಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 24 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.286 229182608025 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

683 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಜಿ ರ್ಚಕ್ಕಬಚ್ಚೋಗ್ೌಡ್ ತಿಮಾಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 175/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.280 314017974003 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

684 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದಯಯ ಬೆೈರಾಪುರ ಸಾಸಲು 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 0.355 737780325426 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 10008145853

685 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮುತೂರಾಯಪಪ ತ ೋಡ್ಲಬಂಡೆ ಸಾಸಲು 1/4, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.255 324578961325 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200013478

686 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತ್ಾರ ಎಂ ಕೆ ೋಂ ರ ರೋಶ್ ಕೆ ಟಿಟಗೆಮಾಚ್ೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 35 ಸಾಮಾನಯ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 0.25 0.201 687379745760 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 916010034583524

687 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಮಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಬದರಯಯ ಕ್ನಕೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 28/2,29 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.281 565382590373 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200005759

688 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುದದಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಕ್ನಕೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 86 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.227 449806277116 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200012365

689 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಮ  ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಎಸ್ ಎಂ ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 58/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.25 0.175 743831074144 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664108037182

690 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಆಲಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಗಯಯ ಏಕಾಶ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 44/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.769 594188183428 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101012587

691 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಹನುಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಮುದದಯಯ ಮರಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.426 855332075442 CKGB 8502928955-4

692 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಲಿಂಗದವಿೋರನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 26/P4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.336 757898326130 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 35216888796

693 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಶ್ರೋರಂಗಪಪ ಶ್ಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 10/1, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.245 730873744379 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200006972

694 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಪಾಲಯಯ ಬಿನ್ ಬಚಚಣೆ ಜಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 11/1B ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.40 0.324 558845757581 CKGB 85047163913

695 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ಸಂಜಿೋವರಡಿಡ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 51/p4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.40 0.738 447265564426 CKGB 13177023373

696 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಯಯ ಬ ಚನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 52/2,59/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.453 876301968865 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101006890

697 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ರವಿ ಬಿನ್ ಸದದಣೆ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 162/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.50 0.490 815777208192 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101046999

698 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಮಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ರ್ಚಕ್ಕನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 7/p1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.50 0.384 230711122639 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101005691

699 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆ ಡ್ಡಹನುಮಯಯ  ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡರಾಮಯಯ ಗುಂಡ್ಲಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 3,21/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.70 0.776 239878273860 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 12010046185474

700 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 7/1,7/3,7/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.70 0.732 767820173158 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101021826



701 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವಮಯಯ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಬ ಚನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 37/4,37/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 1.010 632921065424 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101016563

702 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಾ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಲಿಂಗಯಯ ಭೋಮರಾವುತೂಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 4/2,28/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.40 0.420 628326834986 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196174151

703 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ
ಬಿ ಆರ್ 
ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಪಪ

ಬಿನ್ ಬಿ ರಾಮಯಯ ಹುಲಿಕ್ುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 261 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.380 710014697716 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 00910010101980

704 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಾ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಕ್ಲುಲದೆೋವನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.458 761179484081 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 117801011002739

705 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರ್ಚಚದ್ಾನಂದಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಶ್ ಅಂಬಲಗೆರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.50 0.542 541263291108 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 099100101008541

706 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣ ಕೆ ನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 121/P12 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.50 0.546 493296830647 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 3579808905

707 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಾ ಕೆ ೋಂ ರೋವಣೆ ಮರಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 26/1,26/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.90 1.830 835041790920 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 54046682830

708 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರೋಂದರಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಸ್ ಣಪಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 32/10,77/11 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.30 0.340 444433036098 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 10635006609

709 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಮಾ ಕೆ ೋಂ ದೆ ಡ್ಡಹನುಮಯಯ ರ್ಚಕ್ಕತುಮಕ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 118 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.95 0.964 307822115756 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001011003233

710 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾರೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡನರಸಂಹಯಯ ಮಾಯಕ್ಲತಿಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 12/9, ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 1.10 1.065 307785337759 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200935281

711 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 25/2,39/P2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.825 315654158655 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 52010120091852

712 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರಾಂಜಿನಪಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿೋಡಿಕೆರ ತ ಬಗೆರ 87/1,2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.10 1.064 275729376949 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100063655

713 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆ ಡ್ಡನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕನರಸಂಹಯಯ ಮಾಯಕ್ಲತಿಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 8/1, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 0.917 445355585743 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520191039887592

714 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 63/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.618 534696630241 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101002776

715 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅರಸಮಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಗುಂಜ ರು ತ ಬಗೆರ 57/P11 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.639 950839374984 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31947188101

716 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುದೆದೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಮಲಲಯಯ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 58 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.50 0.546 978962793892 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200909981

717 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಳಯಯ ಮೋಲಿನನಾಯಕರಂಡ್ಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 35,2/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.508 334060472036 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101003100

718 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿೋಡಿಕೆರ ತ ಬಗೆರ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.50 0.497 696560577423 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101210625641

719 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಉಗರಪಪ ಗೆದದಲಪಾಳಯ ತ ಬಗೆರ 17/2, ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.00 0.329 805194859976 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200933414

720 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಮಾರಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 93/3,94/1,1/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.90 0.254 939558095917 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 040800101003976

721 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ಮುಕ್ುಂದಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 155/p1,110 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.90 0.917 877501000309 BBR & RDCC Bank 119001470692

722 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ ಚ್ ೋಗಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 4/3B1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.50 0.184 365382097597 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 040800101003940

723 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಕೆ ಎ  ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಹಿರೋಗುಡ್ಡನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 29/3,193/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.50 0.546 249685406248 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 3417773079

724 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 27/2,28 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 0.893 637912202958 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101212713392

725 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಶ್ವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಚ್ ೋಗಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 13,45/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ 0.50 0.546 982484676769 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101207081863

726 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋಪತಿ ಬಿನ್ ಗೆ ರವಪಪ ತಿರುಮಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.402 274804462404 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 331801000000377

727 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಟಿ ಎನ್ ಸದದಪಪ ದುಗೆೋಯನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 63/1B ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 0.583 808781851180 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101000853

728 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಗಂಟಿಗ್ಾನಹಳಿಿೋ ತ ಬಗೆರ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.278 263966701320 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 2615101001646

729 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಾ  ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಚ್ನನಪಪ ರ್ಚೋಲೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 1/5,1/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.541 742061488548 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್ 108010028160

730 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಾಮಾ  ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ತಪಸಿೋಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 9 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.35 0.347 714219902242 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 06592250020929

731 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 2 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.80 0.278 805107546033 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 848010110004121

732 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್
 ಬಿನ್ ಬಿ ಹೆಚ್ 
ನಾರಾಯಣಪಪ

ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 4, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.30 0.401 263904178053 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 848010110002671

733 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಮುತೂಗದಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 12 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.90 0.503 432639073106 BBR & RDCC Bank 619002046417

734 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶ ೋಧಮಾ
ಕೆ ೋಂ ಎಂಎಸ್ 
ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ

ಮಾರಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 48/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.546 211999734665 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101211530073

735 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾದೆೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಚನನಕ್ೃಷೆಪಪ ರ್ಚಕ್ಕರಾಯಪಪನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 97/9,1/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.546 937934847444 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 040800101006363

736 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪುರುಷ್ ೋತೂಮ್ ಬಿನ್ ಹೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 94/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.284 267853106975 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009300101010459

737 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷೆಯಯ ಲಿಂಗದವಿೋರನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 42 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 0.596 632019518948 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

738 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರಡಿಡ  ಬಿನ್ ರ್ಚನನಪಪ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 11 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.08 0.324 860915492905 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100076210

739 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 315/p7 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.80 0.450 931789482321 CKGB

740 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾಶ್ಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಸದದಲಿಂಗಯಯ ವಡ್ಡನಹಳಿಿೋ ಸಾಸಲು 196 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.50 0.540 846840885676 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 10635024765

741 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ರ್ಚಕ್ಕತುಮಕ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.34 0.385 768968037746 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 005000101017122

742 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಯಯ ಬಿನ್ ಉತೂನಳಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 246/2,247/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.75 0.477 491182123351 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 3159947073

743 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಪಪ ಹಸನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.54 0.243 934041110554 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101012380

744 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತ್ಾಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ದೆೋವರಾಜು ಮುತಿಂದರ ಕ್ಸಬಾ 47/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.799 612961612215 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 30293725359

745 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಸ್ ಣೆೆೋಗ್ೌಡ್ ಹೆ ನಾನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 1/3, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 0.379 150018934629 ಕ್ರ ರು ರ್ೈಶ್ಯ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 1321155000041790

746 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ ದ್ಾಸಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23/3, ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.70 0.732 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 005000101021182

747 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಯಯ ಮರಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.825 324328313161 CKGB 35010206524

748 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಪಪ ತ ಗರಿಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.639 231058319898 CKGB 85013711892-4

749 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಪಪಯಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ವರದನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ,ಸೋಬೆ 0.55 0.553 240037208675 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 10532723328

750 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮ ತಿಯ  ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ತ ಗರಿಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 23/4,75/5,60/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 0.778 771620199452 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101000862

751 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ತಿಮಾಯಯಪಪ ಶ್ವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 80/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.30 0.340 818302402451 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 3305610997

752 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ ನಾಗಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 12/3, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.88 0.566 700070554884 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 1434101000609

753 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಜಿಂಕೆಬಚಚಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 48/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 2.00 0.714 211865015559 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101043224

754 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕೆ ನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ
309/1,82/3,,311/

2
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.58 0.620 947659212619 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100034078

755 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಯಯ ಏಕಾಶ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.05 1.056 940229894278 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664108041760

756 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆೋವರಾಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 212,177 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.81 0.807 310384794996 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20167864008

757 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಾ ಕೆ ೋಂ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 271/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.737 790132680276 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 3488257245

758 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಆನಂದಕ್ುಮಾರ್ ಹೆ ನಾನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 7/1A ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.359 579528091450 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04452210006944

759 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟನರಸಪಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾರಪಪ ಮೋಡ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/4, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.55 0.214 491989705648 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101002101

760 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್ ಪಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟನರಸಪಪ ಮೋಡ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/1, ಸಾಮಾನಯ ಶ್ರೋಗಂಧ 0.55 0.158 673167529024 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101036730

761 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಕೆ ನಾಗೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂರೋಗ್ೌಡ್ ಮಂಡಿಬಾಯಡ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 51/2B ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.33 0.363 813628746992 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101028021

762 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವರಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷನಪಪ ಮಂಡಿಬಾಯಡ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 44/3 ಸಾಮಾನಯ ಶ್ೋಗಂಧ 0.50 0.490 721441308327 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101002570

763 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕೆ ನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.40 0.489 505698452191 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 33714513485

764 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಕೆ ಜಿ ಕ್ುಂಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/1, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.425 475429492636 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 30812304939

765 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ್ ಸ್ ಣಪಪನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 0.25 0.203 670321464529 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 840430110000015

766 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಶೈಲ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಕೆ ಡಿಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.75 0.755 254563740497 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

767 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪಪ ಏಕಾಶ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 0.753 511312281649 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

768 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಪಟೋಲಪಪ ಕ್ುಂಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 28/1, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.30 0.333 663373716210 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

769 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ೋರಿಕ್ರಗಯಯ ಏಕಾಶ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 40/1,46/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.75 1.621 285928886752 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

770 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಣೆ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆ ಡಿಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 56/4 ಸಾಮಾನಯ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 0.80 0.742 946471492678 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

771 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 111/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 1.149 664176698083 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

772 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಎನ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ನಾರನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 134/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.50 0.519 735538420643 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

773 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ನಾರನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 134/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.50 0.470 903931992285 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

774 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 132/2,132/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.20 1.152 358221804365 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015



775 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 9/6, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.00 1.010 415068284357 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 85036074082

776 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಧಾಮಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ ಕ್ಲುಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 27/2,31/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.429 477656848255 CKGB 1563220000161

777 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುತೂರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಸಾಸಲು ಸಾಸಲು 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 0.292 200188774612 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 85049718387

778 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬೆ ಮಾಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಆಂಜಿನಪಪ ಕ್ುಕ್ಕಲಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 5, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 3.12 0.280 846704266760 CKGB 85013309614

779 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪರಭು  ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ಕ್ಲುಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 22, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.14 0.616 820603514570 CKGB 0664101033191

780 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚನನಪಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಟನರಸಪಪ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.658 313628268009 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 85039734242

781 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆ ಡ್ಡನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಮುದದಲೋಟಪಪ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 231 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 2.20 0.448 486359988552 CKGB 20860100021544

782 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ನಾಗರತನಮಾ
ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ 
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ

ಭಕ್ೂರಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 16/3, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.04 0.280 940154864773 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್

783 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಮುದದಪಪ ಲಿಂಗದವಿೋರನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 15/1, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.50 0.493 760492142787 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200012587

784 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ನಟರಾಜು ಸ ಲುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.340 806278889978 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200010917

785 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಕಾಯತಯಯ ಅಡ್ಕ್ವಾಳ ಸಾಸಲು 37/1,37/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.409 340672159186 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196231211

786 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ನಾಗರಾಜು
ಬಿನ್ 
ದೆ ಡ್ಡಯರಯದಿಪಪಯಯ

ಗುಮಾನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 19/1,43/2A ಸಾಮಾನಯ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 1.20 0.450 601642975479 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632210000249

787 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗರಡಿಡ ಕಾಡ್ನ ರು ಸಾಸಲು 29/1, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.240 912826322350 CKGB 13177037206

788 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಸಳಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 1/1, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.273 507806490840 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20226979045

789 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಅಡ್ಕ್ವಾಳ ಸಾಸಲು 41 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.76 0.293 677315749053 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64100880132

790 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ ಜಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.58 0.320 395073046511 CKGB 850346110333

791 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬೆೈರಾಪುರ ಸಾಸಲು 59 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.275 785605063552 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 005000101039371

792 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಮಚ್ಚೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 1/3, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.30 0.205 825099454484 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200008904

793 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್ ಹೆಚ್ 
ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ

 ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗ್ೌಡ್ ಕೆ ಜಿ ದೆೋವಪಾಲ ಸಾಸಲು 13/1,13/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.334 227808222581 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರ ೋಡ್ 11680100003288

794 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ  ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಏಕಾಶ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 51/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.40 0.434 940448839791 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

795 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಏಕಾಶ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 57/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.434 241822167481 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

796 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ನಾಗಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 34, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.459 474649718079 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

797 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಯಯ ನಾಗಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 4/3B ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.10 0.634 606552747471 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

798 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ ಎಸ್ ಎಂ ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 104/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.991 623229131561 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

799 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ನರಸಂಹಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಜಾಲಪಪ ಮಾಸೂಮಾನಹಳಿಿೋ ತ ಬಗೆರ 47 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.90 1.759 933035434326 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 00000035550334210

800 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ ಎಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ
54/2A,71/2,71/3,

86
ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.70 0.656 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 00000035550334210

801 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ  ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡನರಸಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 17/1,17/2,17/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.121 326360578996 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 00000035550334210

802 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಎಂ ಬೆೈರೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಕ್ಂರ್ಚಗನಾಳ ತ ಬಗೆರ 162/6 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.10 1.063 447586644168 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 00000035550334210

803 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಸ್ ೋತೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 43/1,43/2,41 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.90 1.773 595545690547 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 00000035550334210

804 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾ  ಕೆ ೋಂ ತಿಮಾಯಯ ಕ್ಲುಲಕೆ ೋಟ ತ ಬಗೆರ 56 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.712 997299059697 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 00000035550334210

805 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ  ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡಯಲಲಪಪ ಮೋಡ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 78,74/2B ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.60 1.556 863041219505 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 00000035550334210

806 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಲಕ್ಷ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಜಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 116/1A ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.90 0.859 976665469162 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 00000035550334210

807 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗರಿಜಮಾ
ಕೆ ೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥಯಯ ಹೆಚ್ 
ಕೆ

ಹುಲಿಕ್ುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 7/1, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.822 298733917985 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

808 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಸಕ್ಕರಗೆ ಲಲಹಳಿಿೋ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 15/1, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.30 0.288 888822372906 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

809 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆ ಡ್ಡತಿಮಾಯಯ ಬಿನ್ ರಮಾಯಯ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು
214/2,214/3,214/

5
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.50 0.259 792270321100 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

810 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯು ರರೋಮಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ದಡ್ಗಟಟಮಡ್ುಗು ಸಾಸಲು
3/5,17/3,17/4,18/

1,18/3
ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 2.00 0.992 949328132785 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

811 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಜಿ ಸತಯಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಮ ಡ್ಲಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 7/2, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.40 1.335 752393952048 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

812 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಸುರೋಶ್ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದೆ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ್ ಹಾದಿರಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ
136/1,136/2,171/

1A,176/1,171/6
ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 1.523 223487826733 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

813 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಕ್ರಿೋಂಸ್ ಣೆೆೋನಹಳಿಿ ಮಧುರ 15/6, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.996 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

814 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಣೆ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಗ್ೌಡ್ಹಳಿಿ ಮಧುರ
2/3,7/1A,141/5,7

3/3
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.10 1.708 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

815 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ದೆ ಡ್ಡತುಮಕ್ ರು ಮಧುರ 20/7,24/8,29/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 0.750 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

816 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಲಿಂಗ್ಾಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 1.174 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

817 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕವಿೋರಪಪ ಚುಂಚ್ೋಗ್ೌಡ್ನಹೆ ಸಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 14/1,14/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.70 0.234 775658575141 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

818 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಚಕ್ಕಗಂಗಪಪ ಚುಂಚ್ೋಗ್ೌಡ್ನಹೆ ಸಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 14/1, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.325 530866911314 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

819 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ತ ಬಗೆರ ತ ಬಗೆರ 17/2,15/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.30 1.234 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100025001

820 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಬಸಪಪ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.70 0.732 914229279482 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561108000909

821 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಾ ಎಸ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಎಂ ಶ್ವಣೆ ರ್ಚಕ್ಕರಾಯಪಪನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ
62,63/3,60/3,60/

5,60/6
ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2.00 0.484 749342977475 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0425101031732

822 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಕೆ ಮಣಿಕ್ಂದನ್ ಬಿನ್ ವಾಜುಕ್ಪಪ ಕ್ುಮಾರನ್ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 162,163/3,163/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.40 0.373 472068528528 HDFC ಬಾಯಂಕ್ 01841000098580

823 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಂಡ್ಪಪ ದೆ ಡ್ಡತುಮಕ್ ರು ಮಧುರ 115/1,55/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.90 0.828 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

824 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬೆೈರಸಂದರ ಮಧುರ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.339 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

825 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ  ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡ್ಪಪ ಗ್ೌಡ್ಹಳಿಿ ಮಧುರ 48/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ 0.75 0.701 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

826 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಅಪಪಣೆ ಗ್ೌಡ್ಹಳಿಿ ಮಧುರ 84/2,91/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.75 0.751 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

827 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ಗ್ೌಡ್ಹಳಿಿ ಮಧುರ 50 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.50 0.522 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

828 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಲಕಾಯತಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ರಂಗಧಾಮಯಯ ಶ್ರಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 26/1,29 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.77 0.408 455837925502 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

829 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಯಯ ಅರಳುಮಲಿಲಗೆ ಕ್ಸಬಾ 20/2, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.95 1.030 764300660311 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

830 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಟಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ತಳಗವಾರ ಕ್ಸಬಾ 29/1,30,38/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.90 0.917 887681324211 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

831 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮನಿಶಾಮಪಪ ನಾಗಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 2.37 0.603 474349718079 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

832 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಕೆ ನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ
62/1,66,61/3,61/

1
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.25 1.365 406521074012 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

833 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ ಗ್ೌಡ್ಹಳಿಿ ಮಧುರ 92 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.30 1.208 433150229530 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

834 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಎಂ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಮಚ್ಚೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 114/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 0.408 625202857151 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001011005710

835 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಚಕ್ಕರುದರಪಪ ತ ಬಕ್ುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 71,70/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.825 840356107484 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

836 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ಮುದದಯಯ ತ ಬುಕ್ುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 86/3,86/6 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 0.603 489278683289 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

837 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂದಿೋಶ್ ಎನ್  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ 2/6, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 0.593 918362207706 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101020960

838 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಣೆ ಬಿನ್ ಬೆೈರೋಗ್ೌಡ್ ಗ್ಾಳಿಪ್ಜ ಕ್ಸಬಾ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.259 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 918010105877322

839 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚುಂಚ್ೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಚನಿನಗಪಪ ಮದಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಮಧುರ
66/2,67/3,67/4,6

8/3
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.70 0.821 951471630562 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 10634996641

840 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಜಿ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಗಂಗಪಪ ಇಸ ೂರು ಮಧುರ 31/5,32/2B ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.25 0.243 334545957738 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 114601010009391

841 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಲಕ್ುಮಾರಿ
ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ಜಿ 
ಜಯರಾಮಯಯ

ಇಸ ೂರು ಮಧುರ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.232 586252970141 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 54004393176

842 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ಕ್ನಸವಾಡಿ ಮಧುರ 34/1B1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.364 296953475088 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216248759

843 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಬೆೈರಸಂದರ ಮಧುರ 148 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.35 0.313 811370475989 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4421101000626



844 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಮಾ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಗಂಗಮಾರಯಯ ನರಸಯಯನಅಗರಹಾರ ಮಧುರ 70 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 0.346 671967230772 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196123360

845 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ವಮ ತಿಯ ಮದಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಮಧುರ 97/2,108/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.95 0.578 726802258563 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001011002460

846 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಕೆ ಪುಟಟಮಾರಯಯ ಇಸ ೂರು ಮಧುರ 99/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.50 0.349 866693395759 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 1042500100838001

847 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ ಇಸ ೂರು ಮಧುರ 94/4,93/3,93/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.85 0.564 767170449045 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 146201011000404

848 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಮಾಳಪಪ ಹಿರೋಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 102/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.809 937453136662 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

849 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ರ್ಚಲೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 50,112/3,113/6 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ,ಸೋಬೆ 0.80 0.810 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

850 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಕ್ಕಯಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕ್ಲುಲದೆೋವನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 93 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 0.583 664864493617 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

851 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಾ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.90 0.490 614093847730 CKGB 13177015205

852 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ
ಆರ್ ಎನ್ ವಿನೆ ೋದ್ 
ಕ್ುಮಾರ್

ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 120/p17 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.310 433873265358 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 54059056895

853 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಮತ ಕೆ ೋಂ ಈಶ್ವರರಡಿಡ ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 20/2, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.50 0.237 580629191324 CKGB 8501400614

854 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಎನ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ನಾರಾಯಣಪಪ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 248,297/2,239/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.396 344640185000 CKGB 12182100004226

855 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣೆ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.314 418073367884 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 35080913960

856 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುತುೂರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮುತೂಣೆ ಬೆೈರಾಪುರ ಸಾಸಲು 57/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.630 859556248372 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0476101006170

857 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಲಲಸಂದರ ಸಾಸಲು 49/2,50/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 0.325 687720533017 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101002851

858 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪರಭುದೆೋವರು ಬಿನ್ ಕೆಂಪನಂಜಯಯ ಭಕ್ೂರಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 14 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.236 334618740105 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196203186

859 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಗಂಗಮುತೂಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪನಂಜಯಯ ಕ್ನಕೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.394 212566762652 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 10634997395

860 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನರಸಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ ಲಯಪಪ ಲಿಂಗದವಿೋರನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಶ್ರೋಗಂಧ 0.80 0.390 730679455761 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200006100

861 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕಣೆ ಬಿನ್ ಮುತೂರಾಯಪಪ ಶ್ಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 54/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.408 714091435503 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200001264

862 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 30/1,42/4,53/16 ಸಾಮಾನಯ ಶ್ೋಗಂಧ 0.80 0.419 493154715223 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 54061622690

863 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಾಯಯ ಕೆ ಜಿ ಲಿಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 8/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.208 489453458686 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101005980

864 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಟರಂಗಪಪ ಚನನವಿೋರನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 38/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.535 753869167119 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632250008115

865 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ಪರಕಾಶ್ರಡಿಡ ಬಿನ್ ವಿೋರತಿಮಾಯಯ ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 26/7, ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 0.40 0.250 223992205956 CKGB 13177028906

866 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಡಿ ಜಿ ಸುಬಬಯಯ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 16/2,25/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.540 857086710947 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106501010020269

867 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥಮಾ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನರಸಪಪ ಬೆನರ್ಕನಮಡ್ುಗು ಸಾಸಲು 13/6A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.406 268213658702 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200002266

868 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಲಿಂಗದವಿೋರನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 3/2, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.376 874470128491 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200012780

869 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಾಯಯ ಕೆ ಜಿ ಲಿಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 8/p1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.466 489453458686 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101022109

870 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುತೂರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುತೂಯಯ ಪಚ್ಾರಲಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 161/2 ಸಾಮಾನಯ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 1.20 0.545 607062301587 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 916010034583882

871 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲಲಯಯರಡಿಡ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 95/5,92/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.291 993023340960 CKGB 12177100003886

872 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ತೈಲಗೆರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 15/1,115/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.52 0.54 437556270516
ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಕಾರಹಳಿಿ
311000101002827

873 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳ್ಾಂಜಿನಪಪ ಕೆಂಪಯಯ ಚಪಪರದಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 03, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.97 0.98 463014761770
ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ, ರಾಜಘಟಟ

3127514252

874 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬೆೈರಪಪ ಕೆ ಯಿರಾ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 178 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.30 1.28 251153648388 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 0475101011672

875 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು.ಜಿ ಗುಡಿಯಪಪ ರಬಬನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 96/1,102/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.00 1.01 536135977831 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆ ಯಿರಾ 3825101003024

876 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ್ ಣೆಪಪ ಬಚಚಪಪ ಆಲ ರುದದನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 197,208/23,208/22,

208/21
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.94 0.92 415148740587 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 0475101079921

877 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ
ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ 
ರ್ಂಕ್ಟನರಸಂಪಪ

ಚಪಪರದಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 21/10, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.50 0.54 335941919926
ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ, ರಾಜಘಟಟ

2085031457

878 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಗವಂತಪಪ ಹನುಮಯಯ ರಬಬನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 1.01 277743864171 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆ ಯಿರಾ 3825101000372

879 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆ ಡ್ಡಪಿಳಿಪಪ ನಂಜಪಪ ಅಣೆೆೋಶ್ವರ ಕ್ಸಬಾ 45/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.33 938274013480 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 122410035033

880 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಾೋ ಪಿಳಿಪಪ ಪ್ಜನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.28 603037287338 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕ್ನನಮಂಗಲ 3800101001093

881 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ರಾಜಣೆ ಲೋಟ್. ಮುನಿಚನನಪಪ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 2,15/3,22/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.53 1.19 671982867675
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

882 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಯರಪಪ ಅಣಿಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 11,62 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.59 568858713490
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

883 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಇಂದರಮಾ ಕೆ ಮುನಿರಾಜು ಬೆಟಟೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 119 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.6 1.47 988230878218
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

884 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ದೆ ಡ್ಡನರಸಪಪ ದೆೋವನಾಯಕನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 42/3,86/2,86/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.05 0.73 238120951095
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

885 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಣಪಪ ತಮಾಣೆ ತೈಲಗೆರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 34/1,160/3,66/2,35 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.20 1.19 944318368792
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

886 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಲೋ.ಬಿೋರಪಪ ನಿೋಲೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 18/1B,8/1,15 ಸಾಮಾನಯ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 1.40 0.97 445910463449
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

887 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಮುನಿಯಪಪ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 11/2, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.85 0.81 325199649767 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬ ದಿಗೆರ 04330031392

888 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಾ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.79 977190031351
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ದೆೋವನಹಳಿಿ

845410110001559

889 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ರಾಮಯಯ ಬಾಲದಿಮಾನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 13 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.99 0.79 918850790202
ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಬೆಟಟಕೆ ೋಟ.ಜಿ.ಪಿ
9302500100152001

890 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಕೆ ಟನತವರು ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 49/2,50/1,50/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 2.00 1.84 549167865408
ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ಬ ದಿಗೆರ

64193161288

891 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಗಣೆೋಶ್ ಮುನಿಯಪಪ ಹಾಯಡಾಳ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 54/1,53/3,116,118/1

ಎ,54/2,54/4
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.33 0.99 364242954225

ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್, 

ಕೆ ತೂನುರು
85063012024

892 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ರಾಮಯಯ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 13/3,13/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.51 0.54 647394621809 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬ ದಿಗೆರ 043310005066

893 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲ ಜಿ. ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು ದೆೋವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.6 0.54 969129309499
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸ ಬಾಯಂಕ್, 

ದೆೋವನಹಳಿಿ
50100055000119

894 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ರ್ಚಕ್ಕವಿೋರಮುನಿಯಪಪ ಶಟಟೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 55/2,50/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.60 0.41 423796912676 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 0474101008549

895 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ರ್ಚಕ್ಕವಿೋರಮುನಿಯಪಪ ಕೆ ೋಡಿಮಂಚ್ೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 52/1,53/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.72 0.41 2598031121279 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 143201011000891

896 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ.ಬಿ ಬೆೈಯಣೆ ಕೆಂಪತಿಮಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 65/1,65/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.32 323568020517
ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ಸಾದಹಳಿಿ

54063544062

897 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು.ಬಿ ಮುನಿಬಚಚಪಪ ಮಾಳಿಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/2, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.53 0.37 DVHR00114934 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 0474101018833

898 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ರಾಮಯಯ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಅಕ್ುಕರೋಟ ಕ್ಸಬಾ 132/4,143/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.25 0.78 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 143201011000273

899 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಆವತಿ ಕ್ಸಬಾ 176/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.60 0.64 DVH14101791 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 0427101016829

900 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಮಾಯಯಪಪ ಅಪಪಣೆಪಪ ಸಣೆ ಅಮಾನಿೋಕೆರ ಕ್ಸಬಾ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.29 0.33 DVHU00130104 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 1972500100866501

901 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ರಾಮಮ ತಿಯ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕೆಂಪಲಿಂಗನಪುರ ಕ್ಸಬಾ 43/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.39 0.44 DVHR00114093
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಉಗನವಾಡಿ 
ಕಾರಸ್

5453101000652

902 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಬಚ್ಚೋಗ್ೌಡ್ ಲೋಟ್. ಕ್ೃಷೆಪಪ ಆವತಿ ಕ್ಸಬಾ 276/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.44 0.48 314376629399
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ದೆೋವನಹಳಿಿ

845410110015943

903 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ರಮೋಶ್ ಗುಂಡ್ಪಪ ಬಾಲೋಪುರ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 16/1, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.76 0.73 815013811528 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 1972500100455101

904 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಎನ್ ಕೆ ನಲ ಲರು ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 39/p1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.60 352035067871 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ನಲ ಲರು 161510031001

905 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿಳ್ಾಿಂಜಿನಪಪ ಚಲಲಪಪ ಬಿದಲಪುರ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 59 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.59 0.40 369422489147 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ನಲ ಲರು 161510033052



906 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗುಬಿಬನಂಜಪಪ ಎಸ್. ತಲ ಲೋಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 31/3,3/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.97 0.21 363891700340
ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ದೆೋವನಹಳಿಿ

64089241380

907 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರಪಪ. ಹೆಚ್.ಬಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆೈರಪಪ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.38 0.20 951970954168
ಕಾರ್ೋರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಹಾರ ೋಹಳಿಿ
185100101000087

908 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ. ಮೊೋಹನ ದೆ ಡ್ಡಪಿಳಿಪಪ ಯಲುವಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 11/3,11/2C ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.65 0.24 877647808932 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 0438101021867

909 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಾೋ ಎನ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಮುದುಗುರ್ಕಯ ವಿಜಯಪುರ 3/8, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.30 0.11 977604517894 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 0427108014467

910 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ಲೋ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಗುರುರಾಯನಹೆ ಸ ರು ವಿಜಯಪುರ 9, ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 1.05 0.37 754419281034 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 0427101003474

911 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸ್ ಣೆೆೋಗ್ೌಡ್ ಬಸಪಪ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 52,42/1,42/4,51/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.86 0.55 534893114414
ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಹಾರ ೋಹಳಿಿ
0427101005840

912 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಗೆ ೋಪಾಲರಡಿಡ ಬಸಪಪ ಬಿೋಡಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 48/3,48/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.02 0.27 279141082383
ಕೆ ೋಟಕ್ ಮಹಿೋಂದರ ಬಾಯಂಕ್, 

ವಿಜಯಪುರ
32017228192

913 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್. ಕೆೋಶ್ವ ಪಿ.ರಾಮಚಂದರಪಪ ಮಂಡಿಬೆಲ ವಿಜಯಪುರ 162/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.17 0.35 991037633578 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 0438101023076

914 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಕ್ುಮಾರಗ್ೌಡ್ ಎಂ.ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ರಂಗನಾಥಪುರ ವಿಜಯಪುರ 138/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.47 0.22 308160801731 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 64115963841

915 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಟಿ.ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ತಮಾಣೆ ರಂಗನಾಥಪುರ ವಿಜಯಪುರ 60/1A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.20 251503674655 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 64115165989

916 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಟಿ.ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ತಮಾಣೆ ರಂಗನಾಥಪುರ ವಿಜಯಪುರ 14/1,15 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.73 0.28 251503674655 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 64115165989

917 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು ಟಿ.ಮುನಿಯಪಪ ಮಂಡಿಬೆಲ ವಿಜಯಪುರ 1,80,17,91,78,145 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.36 0.20 687305980747 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 8092500100444001

918 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ರಾಜಗೆ ೋಪಾಲ ನರಸಂಹಯಯ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 108/p1,74/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.62 0.43 213187445668
ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಹಾರ ೋಹಳಿಿ
185100101000909

919 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್. ಪರಭಾಕ್ರ್ ಶಾಯಮಣೆ ಹೆ ಸಹುಡ್ಯ ವಿಜಯಪುರ 65/2,41/1,41/2,42/1,

32/2
ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2.26 0.45 389205792320

ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಯಲಹಂಕ್, ಬೆಂಗಳ ರು
070300101014817

920 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ರಾಮಚಂದರಪಪ ತಮಾಣೆ ದೆ ಡ್ಡಸಾಗರಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 125/4,125/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.85 0.28 210161856742 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ರ್ಂಕ್ಟಗರಿಕೆ ೋಟ 176010032888

921 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ರಾಮಚಂದರಪಪ ಸ.ಪಿಳಿಪಪ ಮಂಡಿಬೆಲ ವಿಜಯಪುರ 01, ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.41 640817741385 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 8092500100189901

922 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ರ್ೋಣುಗೆ ೋಪಾಲ ಪಿ. ಮುನಿಯಪಪ ಗೆ ಡ್ುಲಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 40/5,40/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.34 0.13 435933728655 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 0438101027494

923 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಕೆ ೋಮಲಾದೆೋವಿ ಲೋ.ಎಸ್.ಎ.ಸುಬೆಬೋಗ್ೌಡ್ ಜುಟಟನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 34, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.20 1.19 492632122345
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

924 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಾ ಲೋ.ಬೆೈರೋಗ್ೌಡ್ ಗಂ.ಚ್ೌಡ್ಪಪನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 594477082063
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

925 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ಲೋಟ್ ರಾಮಯಯ ಅಣಿಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 14/8,14/9 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ 0.90 0.65 402703513047
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

926 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪಪ ಗಡ್ಡದನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 40 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.90 0.77 715052597079
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

927 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ್ ಮುನಿಬೆೈರಪಪ ಗಡ್ಡದನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 54/1,65/B, 64 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.20 0.62 942351883757
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

928 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆಂಪಣೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಾಲೋಪುರ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 1.55 454548632503
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

929 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರತನಮಾ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 15/2, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.90 0.91 439161569577
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

930 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ರಾಮಯಯ ಲೋಟ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಅಣಿಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 12 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.02 0.72 603447655100
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

931 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್. ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಲೋಟ್ ರಾಮಯಯ ಮಲಲೋನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 50/4 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.34 677199265228
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

932 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು.ಎಂ ಲೋಟ್.ಮುನಿಯಪಪ ಕೆಂಪತಿಮಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64/2,63/2,63/4,63/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.60 1.47 283001015780
ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ಸಾದಹಳಿಿ

54053550698

933 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಕ್ೃಷೆಪಪ ಮುನಿದೆ ಡ್ಡಪಪ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 23/3,34/1,34/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.20 0.42 710824630001 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಯಲಿಯ ರು 4028101001010

934 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಾ ಮುನಿಯಪಪ ಮಂಡಿಬೆಲ ವಿಜಯಪುರ 136 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.24 826371970574 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 0438101189351

935 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಕ್ೃಷೆಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಕೆಂಪಣೆ ಹಾಯಡಾಳ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 47/1,49 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 0.18 342578757014
ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್, 

ಚನನರಾಯಪಟಟಣ
85016256476

936 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ದೆ ಡ್ಡಉತೂನಲಲಪಪ ಭಟರಮಾರೋನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 114/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.45 0.31 730972438873 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬ ದಿಗೆರ 043310039911

937 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಜಯಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಹೆ ಸಹುಡ್ಯ ವಿಜಯಪುರ 63/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.38 0.37 601965239425 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 8092500101158801

938 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ. ಕೆಂಪಣೆ ಪಿಳಿಪಪಯಯ ಗಡ್ಡದನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 68/1,29/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.97 0.26 266380203088 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 0438101017199

939 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿ ಎಂ.ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ರಂಗನಾಥಪುರ ವಿಜಯಪುರ 141/5,142/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.95 0.27 238653546333
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ರ್ೈಟ್ ಫೋಲ್ಡ, 
ಬೆಂಗಳ ರು

4786101000055

940 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಸಾವಮಿ ರ್ಚಕ್ಕಬಚ್ಚೋಗ್ೌಡ್ ಗೆ ಡ್ುಲಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 84, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.84 0.28 933043350720 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 0438101025753

941 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ನರಸಪಪ ಮುದುಗುರ್ಕಯ ವಿಜಯಪುರ 04, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.21 448719321350 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ರ್ಂಕ್ಟಗರಿಕೆ ೋಟ 176010032702

942 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತೋಜಾವತಿ ಎನ್.ರಾಜಗೆ ೋಪಾಲ ಕೆ ೋರಮಂಗಲ ವಿಜಯಪುರ 100 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.06 352786143205
ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಹಾರ ೋಹಳಿಿ
185100101001505

943 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್. ಜಿ ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ಅಣಿಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 27/2, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.52 0.54 205875020798
ಸಂದಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೆಂಗಳ ರು, 
ವಿ.ವಿ.ಪುರಂ ಬಿಟ್

04872010072162

944 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ್ ಲೋಟ್. ರಡ್ಡಪಪ ಜ ನನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.68 0.17 457182932137 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 0474101031445

945 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ರಾಮಯಯ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 13/3,13/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.51 0.54 647394621809
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

946 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಗಣೆೋಶ್ ಮುನಿಯಪಪ ಹಾಯಡಾಳ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 54/1,53/3,116,118/1

ಎ,54/2,54/4
ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.33 0.99 364242954225

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

947 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ಕೆ ಟನತವರು ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 49/2,50/1,50/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 1.84 549167865408
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

948 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ರಾಮಯಯ ಬಾಲದಿಮಾನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 13 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.99 0.79 918850790202
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

949 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಾ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ,ಸೋಬೆ 0.80 0.79 977190031351
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

950 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಮುನಿಯಪಪ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 11/2, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.85 0.81 325199649767
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

951 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆೋವಮಾ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಿಜಯಪುರ 21,23,92 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.07 0.57 682505356855
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

952 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಲೋಟ್.ಪಾಪಣೆ ರ್ಚನುವಂಡ್ನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 7/6,15/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.56 0.46 245166682960
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

953 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಾ ಸ್ ಣೆೆೋಗ್ೌಡ್ ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 14/2, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.93 0.61 416522755200
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015



954 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ್ ದೆ ಡ್ಡಪಿಳಿಪಪ ಮಂಡಿಬೆಲ ವಿಜಯಪುರ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.29 0.24 792662619299
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

955 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಮುನಿನಂಜಪಪ ಬನಿನಮಂಗಲ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 2, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.95 0.90 367427316000
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

956 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಾ ಲೋಟ್.ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಿಜಯಪುರ 99 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.79 417377428116
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

957 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ರಾಜಾರಾವ್ ಹುರುಳಗುರ್ಕಯ ವಿಜಯಪುರ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.61 594158649951
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

958 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಆಂಜಿನಪಪ ಹನುಮಪಪ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಿಜಯಪುರ 21,22,23 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.63 0.59 890576734638
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

959 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ.ಅಮರನಾರಾಯಣಸಾವ
ಮಿ

ಲೋ.ಪಿಳಿನಾರಾಯಣಪಪ ಹುರುಳಗುರ್ಕಯ ವಿಜಯಪುರ 106/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.09 0.98 547153016969
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

960 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ರಾಮಚಂದರಪಪ ಜ.ನಾರಾಯಣಪಪ ಗಡ್ಡದನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 57 ಸಾಮಾನಯ ಶ್ರೋಗಂಧ 0.40 0.29 206988019166
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

961 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೋನಪಪ ಲೋ.ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಮಲಲೋಪುರ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 29/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.50 0.15 677040410834
ಯ ನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ, ದೆೋವನಹಳಿಿ

599202010001853

962 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಕ್ಕಯಮಾ ಆಂಜಿನಪಪ ಮಾಯಸಂದರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 5/1,6 ಸಾಮಾನಯ ಶ್ೋಗಂಧ 1.28 1.16 473035432463
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

963 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜಮಾ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಕೆ ಯಿರಾ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 59, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.00 1.01 987762473936
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

964 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ರ್ಚಕ್ಕನಂಜುಡ್ಪಪ ಅರದೆೋಶ್ನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 13/3,13/4,14/1,14/2, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.20 1.18 322297645249
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

965 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ನಾರಾಯಣಚ್ಾರ್ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 97/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1.08 1.01 637579871393
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

966 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ್ ಣೆಮಾ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಮಾ ಕೆಂಪತಿಮಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 98 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 1.09 870764301832
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

967 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನಮಾ ಗೆ ೋಪಣೆ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಮುದದನಾಯಕನಹಳಿಿ 97/2,93/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.25 1.18 242261348303
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

968 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥಪಪ ಪುಟಟನಂಜಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಬೆ ಮಾವಾರ 104/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.50 1.25 733604206002
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

969 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕ್ಸಬಾ ಬೆ ಮಾವಾರ 131/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 0.99 562796687847
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

970 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಆಂಜಿನಪಪ ಕ್ಸಬಾ ರ್ಚಕ್ಕರ್ಚೋಮನಹಳಿಿ 138/10B,11/1,10/4 ಸಾಮಾನಯ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 1.27 1.17 226268872948

971 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಮ ಡಿಗ್ಾನಹಳಿಿ 39,100/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 2.21 0.97 258932750812
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

972 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಆರ್ ಮುನಿಕ್ುಮಾರ್ ಲೋ ಬಿ ಎಂ ರಾಜಣೆ ಕ್ಸಬಾ ಸಾದಹಳಿಿ 258/2,258/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.15 0.36 541685839485
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

973 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ 76/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.23 1.10 711441240376
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

974 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಣೆ ಚನನರಾಯಪಪ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ 75/p11 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.60 1.56 241599388540
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

975 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಗಂಗ್ಾಧರ ಮುನಿಯಪಪ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ 88/3,81/10,98/4,98/

5
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.82 0.82 993978099008

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

976 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಲೋ.ಬಿ.ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಾಣ ವಿಜಯಪುರ ಬಿಜಜವಾರ 54 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.78 0.28 923346107679
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

977 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಬಚಚಪಪ ವಿಜಯಪುರ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ 82/12,82/7,82/1,82/

2
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.90 0.30 676260858201

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

978 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ  ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ ಸ ರಾಮಯಯ ವಿಜಯಪುರ ಬಿಜಜವಾರ 32/1,32/2,33 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.65 0.26 396987743946
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

979 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಗರಿಜಾ ಬಿನ್ ಬಿ.ರ್ಚನನವಿೋರಯಯ ವಿಜಯಪುರ ಮಂಡಿಬೆಲ 1,2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 2.43 1.28 389321980892
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

980 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಕೆಂಚಪಪ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಯಲಿಯ ರು 49/1,109/9,140/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.00 1.01 657929104872
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

981 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಪಿಳಿಮುನಿಯಪಪ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ 2/5,12/2,17/2,17/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.13 1.10 819879037286
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

982 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣಯಮಾ ಕೆಂಪಣೆ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಹೆ ಸಹಳಿಿ 92 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.2 1.19 871972071635
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

983 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್.ದೆ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಬಾಲೋಪುರ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.88 0.87 713154562467
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

984 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಗರಾಜಪಪ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ 6/2,6/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.40 0.92 961286561815
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

985 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಸ್ ಣೆಪಪ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ 112,31/1,301 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.00 1.01 378587339743
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

986 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ನಾರಾಯಣಪಪ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ 76 ಸಾಮಾನಯ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 0.73 0.73 991863571099
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

987 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಮಾರಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 9/2, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.73 1.15 286537075690
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

988 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಕೆ.ಮ ತಿಯ ಆರ್.ಕೆ.ಕ್ೃಷೆಪಪ ರಾಮನಾಥಪುರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 93 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.00 1.01 776686905003
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

989 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಎಂ.ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಲೋಟ್.ಮುನಿಶಾಮಪಪ .ಅರುವನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 126 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.60 1.56 714312961776
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

990 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ರಮೋಶ್ ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ಬೆ ಮಾವಾರ ಕ್ಸಬಾ 31,39/2,39/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.92 660510305113
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

991 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕತಿಮಾಯಯ ಲೋಟ್.ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 18/2,18/5,18/6 ಸಾಮಾನಯ 0.62 0.61 990751876218
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

992 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಎಂ.ನಾಗೆೋಶ್ ಮುನಿನಂಜಪಪ ದ್ಾಯವರಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 21 ಸಾಮಾನಯ 0.92 0.91 255362063778
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

993 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಮಾಯಸಂದರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 42,53,61/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 1.01 383313207933
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

994 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಯತೋಗ್ೌಡ್ ಸುಬಬಣೆ ಅರುವನಹಳಿಿ- ಕ್ುಂದ್ಾಣ 29/2,30/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.07 1.01 636091619212
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

995 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮಯಯ ಲೋಟ್.ಸುಬಬಣೆ ಅರುವನಹಳಿಿ-ಚಪಪರದಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 30/3,29/3,85/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.14 1.01 804740977905
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015



996 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಾ ಸುಬಬಣೆ ನೆರಗನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 69/p1,24,54,67 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.00 1.01 501876902455
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

997 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಲೋಟ್.ರ್ಚಕ್ಕಕೆಂಪಯಯ ತೈಲಗೆರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 15/6,17,18,19 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.48 1.01 201346817234
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

998 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಮಾ ಲೋಟ್ ಪಟಾಲಪಪ ಮಾರಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 66/p1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.41 0.37 619382772282
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

999 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರಸವತಮಾ ರಾಜಣೆ ತೈಲಗೆರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 81 ಸಾಮಾನಯ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  
ಸಹಾಯಧನ

0.40 0.37 471323694951
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1000 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅರ್.ನಾರಾಯಣಪಪ ದೆ ಡ್ಡಮುನಿಯಪಪ ರಂಗನಾಥಪುರ ವಿಜಯಪುರ 131/25 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 1.55 0.99 484929879900
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1001 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ಬಚಚಪಪ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಿಜಯಪುರ 54/3, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 2.80 0.58 484260946524
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1002 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಿಜಯಪುರ 85/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.94 0.62 724976184792
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1003 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ.ಡಿ.ಎನೆ ೋಷ್ ದೆೋವಾನಂದ ದಂಡಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 120/2,121/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.72 219253141373
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1004 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿತ್ಾಯಮಾ ರ್ಚಕ್ಕಬೆೈರಪಪ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಿಜಯಪುರ 99 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.57 508973385823
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1005 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಮುನಿಯಪಪ ಕೆ ಂಡೆೋನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 12/2,12/4,64/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 2.10 0.53 522429964572
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1006 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿಳಿಮಾ ಎನ್.ಪಿ.ಕ್ೃಷೆಪಪ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಿಜಯಪುರ 19/1,20/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 0.55 725851696084
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1007 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಣಗ್ೌಡ್  ಆಂಜಿನಪಪ ಹುರುಳಗುರ್ಕಯ ವಿಜಯಪುರ 130/3,130/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.53 0.48 404991671477
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1008 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ  ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಸ.ಎನ್.ಹೆ ಸ ರು ವಿಜಯಪುರ 31, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.77 0.48 354787504409
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1009 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು  ರಾಮಣೆ ತೈಲಗೆರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 33/2,34/2,36/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಯಟ 0.76 0.77 259502993299
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1010 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ದಂಡ್ುಪಾಳಯ  ಕ್ಸಬಾ 139/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.46 0.47 838954174683 Hoskote SME 5580101000230

1011 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಚ್ಚೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ರ್ಚಕ್ಕ್ನಲ ಲರಹಳಿಿ  ಕ್ಸಬಾ 51 ಸಾ ಗುಲಾಬಿ 0.35 0.28 806434578155 KGB MALLIMAKANAPURA 85026887681

1012 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂದ್ಾದೆೋವಿ ಬಿನ್ ನಂದಿೋಶ್ ಮಲಿಲಮಾಕ್ನಪುರ ಕ್ಸಬಾ 63/1, 63/2, 63/3 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.82 941004730436 INDUSIND BANK Bangalore 650014071853

1013 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಣೆ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 76/5 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.4 0.34 248660469134 INDUSIND BANK Bangalore 650014071853

1014 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
46/1, 65/3, 76/7, 

75/7, 47/1
ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.8 0.56 245524709230 INDUSIND BANK Bangalore 650014071853

1015 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಕೆ ಬಿನ್ ಮುನಿಕೆಂಪಣೆ ಕೆ ಳತ ರು ಕ್ಸಬಾ 128/4, 100/8, 1/6 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.6 0.46 217783135347 INDUSIND BANK Bangalore 650014071853

1016 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ದಿಂಬಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 14/2, 38/3, 2 ಸಾ ಕ್ರಿಬೆೋವು 0.4 1.01 348203729282 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1017 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಚ್ಚೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ B ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಪ್ಜೋನ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 57/2, 62/4 ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.9 0.85 654977080468 JC Road, Bangalore 62192868623

1018 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಉತೂನಳಿಪಪ ಮಲಿಲಮಾಕ್ನಪುರ ಕ್ಸಬಾ 20/3, 20/6, 19/4 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.46 0.22 478471189757 JC Road, Bangalore 62192868623

1019 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ರ್ಚೋಮಂಡ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31, 72/1, 73/1, 74/1 ಸಾ ಬಿೋನ್ 1 0.71 676222960396 JC Road, Bangalore 62192868623

1020 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಚ್ ೋಳಪಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64, 103 ಸಾ ಹಿೋರಕಾಯಿ 1.01 0.73 725373873100 JC Road, Bangalore 62192868623

1021 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಾ ಬಿನ್ ಸೋತಪಪ ಕ್ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 51/2, 51/6 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.95 0.82 275772999611 JC Road, Bangalore 62192868623

1022 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ದೆ ಡ್ಡಹುಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 56/9 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.26 0.17 686601045851 JC Road, Bangalore 62192868623

1023 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ V ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59/4, 117 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1.5 1.05 752184766853
SSI PEENYA

INDUSTRIAL ESTATE
64142484324

1024 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ A ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಪಪ ಲಕೆ ಕಂಡ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 236/2, 242/2, 226/2 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.75 0.52 271024975027
SSI PEENYA

INDUSTRIAL ESTATE
64142484324

1025 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ G ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ಣ ೆರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 116 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1 1.01 534989590384
SSI PEENYA

INDUSTRIAL ESTATE
64142484324

1026 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಗವಂತಪಪ ಬಿನ್  ಬೆೈರಪಪ ಪ್ಜೋನ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 93/1B, 93/2A, 54/2 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.55 342550206098
SSI PEENYA

INDUSTRIAL ESTATE
64142484324

1027 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ TA ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ತತೂನ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 5 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.3 0.34 394030078653
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1028 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಸದದನಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 40/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.82 573525517218
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1029 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ M ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಅರಳಗೆರ ಸ ಲಿಬೆಲ 18/1. ಸಾ ಬಾಳೆ 0.4 0.32 792172303971
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1030 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 58 ಸಾ ಮಾವು 0.3 0.64 465338869812
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1031 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಾ ಕೆ ಂ ನಾಯತಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 19 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.82 285093416144
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1032 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 61/5 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.2 0.23 925537123974
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1033 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 77/3 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.4 0.45 552847907575
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1034 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಕ್ಕಯಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ಮುತ ಕರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 54 ಸಾ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 814986087228
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1035 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 16/2, 51 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.82 440746577094
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1036 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 16/4. ಸಾ ಬಾಳೆ 0.8 1.00 862701047584
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1037 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ V ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 52/1, 2/6, ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.45 0.47 974671544736
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1038 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ BT ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಬೆಟಟಹಳಿಿ , ವನಮನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 2, 2/1 ಸಾ ಬಾಳೆ 2 1.88 264294229634
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1039 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಾ ಕೆ ೋಂ ರಮೋಶ್ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 55/1 ಸಾ ಕ್ರಿಬೆೋವು 0.9 0.92 381915927043
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1040 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಸದದನಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 44/1 ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.5 0.55 396334761940
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1041 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪತಿ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 68/1 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.34 0.34 381915927043
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1042 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ GT ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 27, 9/2 ಸಾ ಬಿೋನ್ 1.7 1.64 488740055185
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1043 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಕ್ಕಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 80/4 ಸಾ ಹಿೋರಕಾಯಿ 1 1.10 337183076074
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1044 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮಪಪ ಮುದದನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 87 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.45 0.47 703505739278 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1045 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ A ಪಾಪಣೆ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಪಪ ಕೆ ಂಡ್ರಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 111/2, 127/2, 128/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.75 617357239747 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1046 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಮಕ್ುಮಾರ್ ಆರ್.ಸ ಬಿನ್ ಚಂದರಸುತೂೋಗ್ೌಡ್ ನಂದಗುಡಿ ನಂದಗುಡಿ 187, 286 ಸಾ ಬಿೋನ್ 1.25 1.17 660435235306 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847



1047 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲಯಯ MC ಬಿನ್ ಮುನಿನಂಜಪಪ ಇಟಟಸಂದರ ನಂದಗುಡಿ 71/B, 81 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1.08 0.95 514124957460 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1048 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲ N ಬಿನ್ ನಾರಪಪ ಗಡ್ಡನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 17, 18, 57/2 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1.8 1.67 477522517243 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1049 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷೆಪಪ ನಂದಗುಡಿ ನಂದಗುಡಿ
45/1, 45/5, 50/2, 

50/4
ಸಾ ಸೋಬೆ 0.8 0.80 727190467782 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1050 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರಪಪ ಎಂ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಉರುಫ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಗೆದದಲಹಳಿಿಪುರ ನಂದಗುಡಿ 150/1 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.7 0.73 545169364586 BANK OF INDIA Cantonment 840430110000015

1051 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ L ಆಂಜಿನಪಪ ಕಾಮರಸನಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 114, 54/4, 113/2, 59 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.82 685674252774 BANK OF INDIA Cantonment 840430110000015

1052 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ M ಹೆ ಸಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 19/1, 41/1 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.75 0.76 406471220831 INDUSIND BANK Bangalore 650014071853

1053 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜ B ಬಿನ್ ಬುಡ್ಡಪಪ ಉರುಫ್ ಅಬಬಯಯ ಮೊೋಡ್ ರು ನಂದಗುಡಿ 74/1 ಸಾ ಬಿೋನ್ 1 0.68 494047104201 INDUSIND BANK Bangalore 650014071853

1054 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ HN ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಹೆ ಂಚನಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 26/1, 27/1 ಸಾ ಮಾವು 0.7 0.69 941307327245 INDUSIND BANK Bangalore 650014071853

1055 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂಬೆ ೋಜಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚನನಮುನಿಯಪಪ ವಾಗಟ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 9/1. ಸಾ ಮಾವು 0.8 0.81 461772006003 INDUSIND BANK Bangalore 650014071853

1056 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ M ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 52 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.8 0.59 714053333725 INDUSIND BANK Bangalore 650014071853

1057 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ  ಕೆ ೋಂ ಆಂಜಿನಪಪ ಸ್ ಣೆದೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
50, 51, 46/9, 46/10, 

46/11
ಸಾ ಸೋಬೆ 0.6 0.47 214595095070 INDUSIND BANK Bangalore 650014071853

1058 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಮಾರಂಗೆರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 46/4 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.6 0.64 976349805650
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1059 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶ್ C ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಕಾಟಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 25/2. ಸಾ ಬಾಳೆ 0.5 0.53 525534191354
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1060 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂಪಂಗರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮುತಿಂದರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 219/2 ಸಾ ಸೋಬೆ 0.5 0.55 726436192101
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1061 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾರೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ನಗರೋನಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 48 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 2.00 1.89 261951114446
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1062 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ AS ನೆೋತರ ಬಿನ್ ಶಾಮಣೆ ಬೆಟಟಹಳಿಿ , ವನಮನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 2, 1/2 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1.6 1.06 358058712889
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1063 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 29/2, 61/2 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.5 0.55 307023873263
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1064 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಂಡ್ಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 14 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.6 0.55 959201420846
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1065 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 9/1. ಸಾ ಪಪಾಯ 0.8 0.77 736900830048
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1066 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪರಮಿೋಳ ಕೆ ೋಂ  ಶಾಮಣೆ ಬೆಳಿಿಕೆರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 117/1, 108/3 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1.1 1.09 811146248035
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1067 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ಬಿನ್ HN ಗೆ ೋಪಾಲ್ ತತೂನ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 100/2 ಸಾ ಮಾವು 0.5 0.55 207097254157
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1068 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ SY ಶ್ರೋರಾಮ ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ಸದದನಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 14 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.92 862601542060
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1069 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಂಗೆಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.81 902840756508
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1070 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಾ ಕೆ ೋಂ ಯಲಲಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 48/2, 48/3 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.5 0.54 433608357491
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1071 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 57/3 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.36 0.34 376691208264
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1072 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 121/2, 121/7 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.4 0.45 260396860383
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1073 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯಪಪ ತಿಂಡ್ುಲ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 27 ಸಾ ಬಿೋನ್ 1.2 1.10 497073942648 SBI JC Road, Bangalore 62192868623

1074 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯಪಪ ತಿಂಡ್ುಲ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 36 ಸಾ ಸೋಬೆ 1.2 1.12 364182394878 SBI JC Road, Bangalore 62192868623

1075 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 85/3 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.4 0.43 547824313674 SBI JC Road, Bangalore 62192868623

1076 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವರದರಾಜು ಬಿನ್ ಬೆ ೋಜಪಪ ಸ್ ೋಲ ರು ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 2/3, 63/2 ಸಾ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.7 0.71 277158702929 SBI JC Road, Bangalore 62192868623

1077 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ದೆ ಡ್ಡನಲ ಲರಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 17/1, 20/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.7 0.52 483945428280 SBI JC Road, Bangalore 62192868623

1078 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ಜಟಟಪಪ ದೆೋವಶಟಿಟಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 2 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.58 240876102579 SBI JC Road, Bangalore 62192868623

1079 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಕ್ುಂತಲ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಅಮಾನಿದೆ ಡ್ಡಕೆರ ಕ್ಸಬಾ 341, 338/7, 338/8 ಸಾ ಬಾಳೆ 1.2 1.14 943754491193 SBI JC Road, Bangalore 62192868623

1080 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಾ ಕೆ ಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ತಿರುವರಂಗ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 7/4. ಸಾ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ 0.4 0.44 570304060702 SBI JC Road, Bangalore 62192868623

1081 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 70 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.7 0.52 321195819184 SBI JC Road, Bangalore 62192868623

1082 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕಾಚರಕ್ನಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 88/2 ಸಾ ತಂಗು 1.4 1.37 953959916560
SSI PEENYA

INDUSTRIAL ESTATE
64142484324

1083 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಡಿ.ಶಟಿಟಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 5 ಸಾ ಬಾಳೆ 1 0.99 200473663721
SSI PEENYA

INDUSTRIAL ESTATE
64142484324

1084 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡಮುನಿಯಪಪ ಭುವನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 131 ಸಾ ಮಾವು 0.8 0.82 556365840175
SSI PEENYA

INDUSTRIAL ESTATE
64142484324

1085 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಬಂಡ್ಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 102, 10 ಸಾ ಗುಲಾಬಿ 1 1.01 665782156705
SSI PEENYA

INDUSTRIAL ESTATE
64142484324

1086 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ ಸ್ ೋಮಾಲಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 8/1, ಸಾ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.49 0.45 710830012524
KARNATAKA BANK 

DEVALAPURA
2132500100302000

1087 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ SB ಬಿನ್ M ಬೆೈರಪಪ ಸದದನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 25, 23/6 ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.24 1.24 733693485534 CNRB Nandagudi 0499101030434

1088 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಜುಟುಟ ಮುನಿಯಪಪ ಗಂಗ್ಾಪುರ ನಂದಗುಡಿ 25/1, 25, 35/8, 16/4 ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.42 0.92 683740792793 BOB Hoskote 55640100003912

1089 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ B ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್  ಬೆೈಯಯಣೆ ನಡ್ುವತಿೂ ಕ್ಸಬಾ 93/5 ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.59 0.17 701962562766 Andra Bank,CV Raman Nagar 157510100047789

1090 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ರಾಮಗೆ ೋವಿಂದಪುರ ನಂದಗುಡಿ
23/3, 30/2, 30/2, 

30/3, 44/1
ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.8 0.82 826348716325 CNRB Nandagudi 0499101003739

1091 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಣೆ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ A ವಡ್ಡಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 53 ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.6 0.26 282547834168 CNRB N Hosahalli 4336101001473

1092 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ U ಬಿನ್ ಉತೂನಳಿಪಪ ನಂದಗುಡಿ ನಂದಗುಡಿ 174/4 ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.41 0.45 359890818624 CNRB Nandagudi 0499101002363

1093 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 109/3, 2/8 ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.3 1.28 566673524893
SSI PEENYA

INDUSTRIAL ESTATE
64142484324

1094 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 10/2, 121/2 ಸಾ ತಂಗು 0.6 0.82 530553332840
HDFC BANK METODA , 

RAJDOT 
01012560004942

1095 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 36/1, 36/2 ಸಾ ಮಾವು 0.8 0.82 276414026393
HDFC BANK METODA , 

RAJDOT 
01012560004942

1096 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಮಾರಂಗೆರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 46/3 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.6 0.63 415052834160
HDFC BANK METODA , 

RAJDOT 
01012560004942

1097 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 72, 73 ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.4 0.32 403776058067 SBI Hoskote 20193880493

1098 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತಮಾ ಕೆ ೋಂ BK ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಭಕ್ೂರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 141/2 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.6 0.46 613347326932 SBI Hoskote 20157611615

1099 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ VK ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಲಕೆ ಕಂಡ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 107/5, 108/5, 43/10 ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.4 0.33 721287808736
Central Bank of India 

Lakkondahalli
3250912634

1100 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ ದೆ ಡ್ಡಗಟಿಟಗನಬೆಬ ಕ್ಸಬಾ 121/1, 121/5, ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.6 0.62 226508589091 HDFC Bank Hoskote 10371530008295

1101 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ HK ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ HC ಕೆಂಚ್ೋಗ್ೌಡ್ ಹಿಂಡಿಗನಾಳ ನಂದಗುಡಿ 37/4, 37/5, 37/7 ಸಾ ಸೋಬೆ 3.35 0.59 833028062861 CNRB Ittasandra Hindiganala 4431101000125

1102 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ KM ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ KS ಮುನಿರಡಿಡ ಅರೋಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 110/3 ಸಾ ಮಾವು 2 1.92 482403533151
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1103 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಾ K ಕೆ ೋಂ KM ಚಂದರಶೋಖರ್ ಅರೋಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 110/1 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.65 0.68 483587063441
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055



1104 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ TN ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ತತೂನ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 19/2, 14/1, 17/4  ಸಾ ತರಕಾರಿ,ಸೋಬೆ 4.03 1.66 719178118872
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1105 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 6 ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.2 1.19 217386738049
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1106 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್  ಬೆ ೋಡ್ಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 54, 127/3 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.6 0.64 235016473414
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1107 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 49/1 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.6 0.64 938219774767
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1108 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರತನಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 95/7, 95/12 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.5 0.55 667459265105
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1109 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 18/2, 18/31 , 110/2 ಸಾ ಬಿೋನ್ 1.1 1.10 907974765891
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1110 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ BH ದೆೋವರಾಜ್ ಬಿನ್  ಹನುಮಪಪ ಭಕ್ೂರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 52/2 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.77 0.52 936326245878
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1111 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ HD ಬಿನ್ ದ್ಾಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ಅರಳೆೋಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 15/6c2, 8/1, 7/3 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.71 0.47 782450218969
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1112 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಾ ಕೆ ೋಂ ರರುಮಲಪಪ ಕಾಳಪಪನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 7/8, 15/1 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.8 0.60 767169376559
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1113 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ MV ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ BM ವಿೋರಣೆ ದ್ಾಸರಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 17/4, 19/2 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.72 0.73 490235284674
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1114 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಬಿಳಿಯಪಪ ನಿಡ್ಘಟಟ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 42/1, 31/2, 29/4 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1.2 0.85 583337587708
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1115 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ಅಜಜಪಪ ನಿಡ್ಘಟಟ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 28/5. ಸಾ ಶ್ರೋಗಂಧ 0.5 0.40 345837945252
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1116 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಣೆ ದೆ ಡ್ಡದ್ಾಸರಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 132/2, 26/5, 26/6, ಸಾ ಬಿೋನ್ 1 0.99 247130064615
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1117 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಚನನಸಾವಮಿ ಕ್ಣ ೆರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 53/1, 85/1 ಸಾ ಶ್ೋಗಂಧ 0.5 0.40 246465024816
 STATE BANK OF INDIA JC 

Road, Bangalore
62192868623

1118 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಣೆ  ವಾಬಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 3, 76/7 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.5 0.40 480834051264
 STATE BANK OF INDIA JC 

Road, Bangalore
62192868623

1119 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಜಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 187/4 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.6 0.47 584689986771

STATE BANK OF INDIA SSI 

PEENYA INDUSTRIAL 

ESTATE

64142484324

1120 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಪಪಯಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ದಳಸಗೆರ ನಂದಗುಡಿ 52/2 ಸಾ ನಿಂಬೆ 1.6 1.56 338655878697
HDFC BANK HDFC SANDOZ 

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1121 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಚ್ ಕ್ಕಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 90/14, 40/2, 32/7 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.3 0.21 702492402594
 STATE BANK OF INDIA 

HOSKOTE ADB
20141424645

1122 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣೆ ಪ್ಜೋನ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 33 ಸಾ ಬಾಳೆ 2 0.47 348601576446
KAVERI GRAMEENA BANK 

MUGABALA
13178013148

1123 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಗ ಗುಟಟಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 2, 3/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.9 0.64 342237473997
 STATE BANK OF INDIA K R 

ROAD, HOSKOTE
54038105556

1124 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ KS ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ P ಸಂಗೆೋಗ್ೌಡ್ ಮುತ ಕರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 119/4, 119/3, 122/3 ಸಾ ಬಾಳೆ 1.7 0.98 303195214663
 HDFC BANK BANGALORE 

BANASHANKARI
01571000044756

1125 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಾಯಟಪಪ ಬಿನ್ ಬಿಳಿಯಪಪ ನಿಡ್ಘಟಟ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 31/4, 29/3 ಸಾ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 0.7 0.55 446285894272
KAVERI GRAMEENA BANK 

MUGABALA
85029205889

1126 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುಣಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ವಡಿಗೆೋಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 8/1, 8/2, 8/3 ಸಾ ಬಿೋನ್ 1.4 0.35 502150344347
 STATE BANK OF INDIA 

JADIGENAHALLI
54054186682

1127 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬೆ ಮಾನಬಂಡೆ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ
43/2A, 43/3, 43/4, 

29/2
ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1.4 1.00 586266667518

 AXIS BANKCORPORATE 

BANKING 

BRANCH,AHMEDABAD

918030025947372

1128 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಮಾ ಕೆ ೋಂ  ಅಜಜಪಪ ನಿಡ್ಘಟಟ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 21 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.77 717110555126
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1129 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಬೆೈರೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಪಿಳಿನಾರಾಯಣಪಪ ಶ್ಂಕ್ಣಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 16/2 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.4 0.45 743608902792 JC Road, Bangalore 62192868623

1130 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ಹರಳೆೋಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 15/6C4, 7/2 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1.25 0.64 372090738179
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1131 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 46, 74/2, 74/3 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.7 0.62 372090738179
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1132 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 72/3A, 72/3B ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.7 0.29 241260158124
STATE BANK OF INDIA 

HOSKOTE ADB
20259927768

1133 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸೋತೋಗ್ೌಡ್ ಚ್ ಕ್ಕಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 80/2 ಸಾ ಬಿೋನ್ 1 1.00 561597891832 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1134 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಜಿ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಕ್ಣ ೆರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 203/4, 71/3 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.57 551148217745
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1135 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹುಲ ಲರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಯಪಪ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 26/2, 91/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.57 574602171440
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1136 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೋತ ಕೆ ೋಂ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 116 ಸಾ ತಂಗು 0.6 0.46 645777556530
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1137 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಕೆಂಪಣೆ ಕ್ಣ ೆರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/3 ಸಾ ಬಿೋನ್ 1.2 0.83 662645077613
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1138 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತ್ಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಲಲಪಪ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 77 ಸಾ ಬಿೋನ್ 1.6 1.07 760378019517
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1139 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ HN ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಹಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 32/2, 32/6 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.4 0.29 475023886300
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1140 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 92/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.5 0.40 469207475337
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1141 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಶ್ವಥಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 92/1 ಸಾ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 0.4 0.28 574564455320
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1142 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಹುಲ ಲರಪಪ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 115 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.57 845738124004
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1143 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಟಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಪಪ ಹೆ ಸದಿಂಬಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 28 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.82 480268827120 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1144 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾಗಪಪ ಭಾವಾಪುರ ಸ ಲಿಬೆಲ 7/3. ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.82 912625215462 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1145 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಅಕ್ಕಯಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ನಂದಗುಡಿ ನಂದಗುಡಿ 121/1 ಸಾ ಬಾಳೆ 1.1 1.04 629795147813 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1146 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆ ಡ್ಡಮಲಲಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ನಂದಗುಡಿ ನಂದಗುಡಿ 100/1, 89/1, 81/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1 0.95 931856354754 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1147 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡಮಾದಪಪ ಮಾರಂಗೆರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 25/5 ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.45 0.37 227029225720
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1148 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಅರೋಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 11/4, 26/2, 42/9 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1.1 1.06 468080083334
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1149 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಾಯಯ ಸದದನಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 42/1, 44/2 ಸಾ ಸೋಬೆ 2 1.92 320742204448
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1150 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ಮುತುೂಕ್ದಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 16/C, 16/4, 65 ಸಾ ಸೋಬೆ 1 1.01 369642949904
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1151 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ರಡಿಡ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಾೆರಡಿಡ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 144/1A ಸಾ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  
ಸಹಾಯಧನ

0.7 0.71 289435025565
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055



1152 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಎಂ. ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಯಡ್ಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 59/1, 56/3, 14/2 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.6 0.61 719502757907
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1153 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗರಾಮಯಯ ಮೋಡಿಮಲಲಸಂದರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 11/1. ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.35 0.33 414909837585
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1154 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ N ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 77/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.3 0.28 865056680268
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1155 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್  ಆಂಜಿನರಡಿಡ ಮುತಿಂದರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 144/1B ಸಾ ಬಾಳೆ 0.7 0.71 242567128394
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1156 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ S ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಬೆಳಿಿಕೆರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 57/22, 57/32 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.4 0.37 293068509904
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1157 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ಬಿನ್ ಪ್ಜಪಪ ತತೂನ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 101, 81/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.81 486181339645
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1158 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ M ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಸದದನಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 18/1, 47/2 ಸಾ ಬಾಳೆ 1.1 1.06 662413691164
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1159 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಣಿ (ನಾಗರ್ೋಣಿ) ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಅರೋಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 106/1 ಸಾ ಮಾವು 1.2 1.15 348257662146
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1160 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಘುಪತಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 96/12 ಸಾ ಬಾಳೆ 1.2 1.15 395455925808
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1161 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಅಬಬಯಯ ಮುತುೂಕ್ದಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 86 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.6 0.61 671900639676
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1162 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ  ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 88/1, 96/8 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1.7 1.63 727081487098
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1163 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 76/3 ಸಾ ಗುಲಾಬಿ 0.4 0.37 552847907575
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1164 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ N ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪಪ ತಿರುವರಂಗ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 65 ಸಾ ಬಾಳೆ 1 1.01 791002732854
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1165 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಮುದದಪಪ ಶ್ವನಾಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 21 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.81 911581947172
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1166 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ SN ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ತಿರುವರಂಗ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 16/2 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.8 0.81 537176485644
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1167 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 83/2 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.3 0.28 863350000407
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1168 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಾಿರಡಿಡ ಮುತುೂಕ್ದಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 15 ಸಾ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1 1.01 792964325082
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1169 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 62/1 ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.4 0.37 536843257974
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1170 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ನರಸಪಪ ಬೆಳಿಿಕೆರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 5 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.4 0.37 399752719750
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1171 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 60, 59/4 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.8 0.81 705076684463
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1172 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚನನಪಪಯಯ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಯಯ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 4/2, 32/3, 35 ಸಾ ಹಿೋರಕಾಯಿ 1.4 1.34 217793139773
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1173 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಾ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಯಡ್ಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 94/2, 96/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.4 0.37 295940772086
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1174 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 70/4 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1.2 1.15 566059076923
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1175 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 81/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.9 0.91 798881618869
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1176 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 3/3. ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.4 0.37 963698424753
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1177 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 36, 17/p1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 1.2 1.15 608275099951
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1178 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 77/6 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.4 0.37 610794792035
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1179 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆ ಡ್ಡಬಬಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 67/2 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.4 0.37 350568506996
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1180 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 98, 98/3 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.5 0.51 754188068925
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1181 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ ತಿರುವರಂಗ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 156/1 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.4 0.37 788868295364
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1182 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ BM ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 39, 87 ಸಾ ಮಾವು 1.5 1.44 801343849167
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1183 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಬೆ ೋಡ್ಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 54/6, 127/2 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.6 0.61 596663075669
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1184 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಸದದನಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 20/1 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.4 0.37 699919674920
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1185 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 47/4 ಸಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.5 0.51 769837645178
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1186 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಗೆೋಶ್ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ಬಿ.ಟಿ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 53/1, 72/3 ಸಾ ಗುಲಾಬಿ 0.5 0.51 805258043436
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1187 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 163/2 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.5 0.51 587790023337
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1188 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 18/6, 18/8 ಸಾ ಬಾಳೆ 0.5 0.91 533803933079
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1189 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚನನಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 121/4, 125/1 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.9 0.91 844371559255
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1190 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 34/1, 54/4 ಸಾ ಬಾಳೆ 1.6 1.54 965540948298
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1191 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸದದನಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 20/3 ಸಾ ಕ್ರಿಬೆೋವು 0.2 0.19 215664467591
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1192 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪತಿ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಪಪ ಸದದನಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 91/1, 91/2, 93/2 ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.5 0.52 381915927043
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1193 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ ಸದದನಪುರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 32/3, 33/3, 33/5 ಸಾ ಬಿೋನ್ 0.7 0.71 861379880309
 STATE BANK OF INDIA  

MAGADI ROAD, A D HALLI
31342017084

1194 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ್ E ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಹನುಮಂತಪುರ ಸ್ ೋಂಪುರ 87/3 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.46 0.45 7612 1240 8961 NOC Kaveri Pipse

1195 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಪುಷಪಲತ ಕೆ ೋಂ ಮ ತಿಯ ರ್ಚಕ್ಕಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
164/1.164/2.141/

2.112/1.128/3.11

2/3

ಪ.ಜಾ ಹಿೋರಕಾಯಿ 2.50 0.43 6103 9538 9784 Indian Bank 822882125

1196 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ N  ಮ ತಿಯ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ ರ್ಚಕ್ಕಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
120.121/4.119/2.

119/3.119/4
ಪ.ಜಾ ಟ ಮೊಯಟ 2.40 0.47 9808 9948 7996 Indian Bank 419489202

1197 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಓ ಬಳ್ಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 45 ಪ.ಜಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.37 5026 3057 2669 NOC

1198 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ ಮಹದೆೋವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 38/2 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.40 0.37 5277 8589 8838 NOC

1199 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಹನುಮಯಯ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಕೆಂಪಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 61/1A ಪ.ಜಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.09 0.59 2116 6743 6165 BBR & RDCC BANK 1.19001E+11

1200 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಹುಚಚರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹಂರ್ಚೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 121 ಪ.ಜಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.39 9222 7037 2151 NOC



1201 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಯಯ ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಭ ಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 17/4.17/6 ಪ.ಜಾ ಸೋಬೆ 0.60 0.62 7342 8337 6804 NOC

1202 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಲರಾಮ್ ಪ್ಜಬೆೈಲಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 127/1a2 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.50 0.22 NOC

1203 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ ಗೆ ೋಪಾಲಯಯ ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 90/1P ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.82 358904349575 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101060797882

1204 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ದೆ ಡ್ಡ ಮುನಿಯಪಪ ಬಚಚಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 9/935 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.50 0.55 230125873134 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101007531288

1205 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಮಾ ಬೆೈಲರಂಗಯಯ ಮಲ ಲೋಹಳಿಿ ಮಧುರ 56, ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.60 0.44 958847644689 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009200101012721

1206 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದರಮಾ ಲೋ. ಮುತೂಯಯ ಕ್ಮಾಸಂದರ ಮಧುರ 40/p13 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.70 0.49 442378531611 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216212665

1207 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಯಯ ಕ್ುಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮಧುರ 11/5, ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.40 0.43 269765681938 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

1208 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಹಿರೋಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 52/p14 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 1.20 1.19 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

1209 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ದಿರಪಪ ಗ್ಾಳಿಪ್ಜ ಕ್ಸಬಾ 68/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸೋಬೆ 0.80 0.80 250431191361 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

1210 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಆಲಪಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 36 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 1.20 0.51 541087145377 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

1211 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡ್ಪಪ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 292 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 0.74 421176784578 CKGB 85031608908

1212 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಾಯಯ ಗ್ೌಡ್ನಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 9/13, ಪ.ಜಾತಿ ಸೋಬೆ 1.00 0.40 999761455647 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200000875

1213 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡಿಸ್ಲಿವ ಬಿನ್ ಲೋ. ಸಂಪಂಗ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 476 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 1.60 0.66 584054842710 ICICI Bank 317401500362

1214 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬುಡ್ಡಪಪ ಗ್ಾಳಿಪ್ಜ ಕ್ಸಬಾ 52/p2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.55 0.54 645656473223 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101007512607

1215 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಕೆಸ ೂರು ಕ್ಸಬಾ 125/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.87 0.89 396831133018 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 10634997179

1216 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬಣೆ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಮಾಯಕ್ಲತಿಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 13/p5 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.70 0.73 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1217 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ರಡಿಡಯಪಪ ವಡ್ಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 153/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಯ 0.55 0.59 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1218 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮುದದಯಯ ಮದಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಮಧುರ 104/8,104/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 1.00 0.79 468942353591 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

1219 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಕಾಡ್ನ ರು ಮಧುರ 280, ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.70 0.49 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

1220 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನಮಾ ಕೆ ೋಂ ಆಂಜಿನಪಪ ಮಲ ಲೋಹಳಿಿ ಮಧುರ 48/2,81/2,81/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 1.01 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

1221 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರಡಿಡಯಪಪ ವಡ್ಡರಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 153 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.55 0.59 641109566729 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1222 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗ್ಾಂಜಿನಪಪ ಕ್ನನಮಂಗಲ ಮಧುರ 44/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.40 0.44 729574186697 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1223 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಾ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈಲರಸಯಯ ಬೆೈಯಪಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 82/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.50 0.22 508463079681 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101044584497

1224 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡ್ಪಪ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 292 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.44 714517092982 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632250014370

1225 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣೆ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾಡ್ನ ರು ಮಧುರ 154/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.50 0.55 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1226 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆ ಡ್ಡರ್ಂಕ್ಟಮಾ ಕೆ ೋಂ ಪ್ಜಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 111 ಪ.ಜಾತಿ ಸೋಬೆ 0.40 0.43 671342649387 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 00000035550334210

1227 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗನರಸಯಯ ಹುಲಿಕ್ುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 150/p1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.71 735930264452 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1228 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ ಮಾಯಕ್ಲತಿಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 13/p1 ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.20 1.07 378715059022 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1229 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ತಮಾಗ್ಾನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 81/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.41 492449295786 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200000860

1230 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಭರತ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಯಯ ಅಡ್ಕ್ವಾಳ ಸಾಸಲು 19/3, ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 1.10 0.54 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64156921267

1231 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಲರ್ೋಲಮಾ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ವರಲು ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 314 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 957868602715 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100077671

1232 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ತಿಮಾರಸಯಯ ಮ ಡ್ಲಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 29/20 ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ 0.39 0.43 635523362196 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196240367

1233 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದಗಂಗಮಾ  ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಗುಂಡ್ಲಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 23/2,23/7 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.55 0.55 352932612149 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1234 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲೋಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ೋಯಾಯನಾಯಕ ಮರಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 84/10 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.41 0.45 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1235 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಮೋಲಿನಜ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 43/1,43/5 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.39 0.33 475228073501 HDFC ಬಾಯಂಕ್ 50200047621595

1236 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೆ ಡ್ಡಯಯ  ಬಿನ್ ಗಂಗರಸಯಯ ಮ ಡ್ಲಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 47/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.40 0.29 HDFC ಬಾಯಂಕ್ 50200047621595

1237 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ರಾಜಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 191/p14 ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 0.35 0.32 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 00000035550334210

1238 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಡ್ಡಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುತೂರಾಯಪಪ ದುಗೆೋಯನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 8/p4 ಪ.ಜಾತಿ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 1.60 1.52 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1239 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಕ್ೃಷೆ ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ಗೆದದಲಪಾಳಯ ತ ಬಗೆರ 35/2,37 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.95 0.93 829259126081 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1240 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ ಕ್ಲುಲಕೆ ೋಟ ತ ಬಗೆರ 92/5,92/14 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.45 0.48 761397609448 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1241 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ನರಸಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 54/p3 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.50 0.60 390076126593 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1242 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ಊದನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 7/2,8/1 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.40 0.38 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101207094698

1243 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾ  ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಕ್ನಕೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 4 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.45 0.29 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196142489

1244 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಳಮಾ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 70/1,69/21,70/4 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.80 0.43 CKGB 12177100007674

1245 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಕ್ಲುಲದೆೋವನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 47/1 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.80 1.00 412779310240 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1246 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ  ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ದೆ ಡ್ಡಮಂಕ್ನಾಳ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 67/8,69/6 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.40 0.27 644609085493 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196116240

1247 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಮಿನಂದ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಯಲಲಪಪ ದೆ ಡ್ಡಮಂಕ್ನಾಳ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 67/9,69/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.40 0.23 256593648221 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009100101018487

1248 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ  ಬಿನ್ ಚ್ಕ್ಕನರಸಯಯ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 13/p3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 278128240436 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

1249 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಮಜರಾಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 22/p1,50/3,50/4 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.11 0.79 822264523309 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

1250 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗುನಯನಾಯಕ ಮಜರಾಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ
22/p13,54,77/p31,70/

5
ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.75 0.72 470419294696 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

1251 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಬೆನರ್ಕನಮಡ್ುಗು ಸಾಸಲು 43/2 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.80 0.44 203799337039 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1252 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕನರಸಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ ಕಾರೋಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 25/p1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.40 0.30 725812195227 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1253 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಣೆ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ ಗ್ಾಳಿಪ್ಜ ಕ್ಸಬಾ 56/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸೋಬೆ 0.80 0.81 640122330632 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1254 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಕ್ಕ ಆಂಜಿನಪಪ ಗ್ಾಳಿಪ್ಜ ಕ್ಸಬಾ 51/p1,56 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.90 0.91 769417835579 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1255 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೋತ್ಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲಯಯ ಸ ಲುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 31/4,31/3,31/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.40 0.37 905173167721 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1256 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಕಾಡ್ನ ರು ಮಧುರ 170/1B, 174/3B ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ,ಸೋಬೆ 0.50 0.37 401524919798 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

1257 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಳಪಪ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 224/4 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.60 0.38 760315842032 CKGB 12182100001444

1258 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಮಾರಪಪ  ಬಿನ್ ಶೋಷ್ಾಬೆೈಲಪಪ ರ್ಚಕ್ಕತುಮಕ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 108/p5,184 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 1.05 1.03 944925049033 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 00000035550334210

1259 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಮುನಿರಾಜು ಲೋಟ್.ಹನುಮಪಪ ಗೆ ಣ ರು ವಿಜಯಪುರ 146 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.40 0.34 237613519461 ~ ~

1260 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ದ್ಾಸಪಪ ಐಬಸಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 41/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.61 271556746987
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1261 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕಪಟಾಲಪಪ ದೆ ಡ್ಡಮುನಿಯಪಪ ತೈಲಗೆರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 9/6,146 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.51 0.55 237061935733
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1262 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಾ ಲೋ. ನಾಗರಾಜು ರ್ಚಕ್ಕನಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 48,95 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.34 889973757820
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1263 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರಸವತಮಾ ದೆೋವರಾಜು ಹಾಯಡಾಳ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 179 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.70 0.20 747432738971 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಯಲಿಯ ರು 4028101002917

1264 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆನ್ ಕ್ಣೆನ್ ಕ್ೃಷೆಸಾವಮಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 181/p1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 1.20 0.24 702778452206 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ 10118688749

1265 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್.ಪ್ಜಪಪ ನರಸಂಹಯಯ ಬುಳಿಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ 131 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.8 0.17 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 0427119014632

1266 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹ.ಸ ಎ.ಕೆ.ರ್ಚಕ್ಕವಿೋರಪಪ ರ್ಚಕ್ಕತತೂಮಂಗಲ ವಿಜಯಪುರ 33 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.45 782598441477 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 0438101024349

1267 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಗೆ ಲಲಪಪ ದೆೋವಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 40/6,69/B14 ಪ.ಜಾತಿ ಶ್ರೋಗಂಧ 0.80 0.81 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 1972500100967201

1268 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಜ ೋಗಪಪ ಚಪಪರದಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 21/12, ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.54 0.53 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕ್ುಂದ್ಾಣ 520101260225981

1269 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ದೆ ಡ್ಡಲಗುಮಪಪ ದೆ ಡ್ಡರ್ಚೋಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 130/1 ಪ.ಜಾತಿ ಶ್ೋಗಂಧ 0.40 0.45 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕ್ುಂದ್ಾಣ 186600101000947

1270 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಆರ್.ಚಂದರಕ್ುಮಾರ್ ಮುನಿಹನುಮಪಪ ದೆೋರ್ೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5/2, ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.45 0.48 215518271216
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1271 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ದೆ ಡ್ಡಬಸಪಪ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಗಂಗವಾ ಚ್ೌಡ್ಪಪನಹಳಿಿ 146/p34, ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.83 0.79 209910267694 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 1972500100489400

1272 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮದ ದರಪಪಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಮಲಲಪಪ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಮ ಡಿಗ್ಾನಹಳಿಿ 33/1,20/3 ಪ.ಜಾತಿ ನಿಂಬೆ 1.00 0.79 569924183671 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 520101265527884

1273 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಮುನಿಯಪಪ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಕಾರಹಳಿಿ 210/1,210/8 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.39 0.09 923474133873
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1274 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಮುನಿಶ್ೋರಪಪ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಕಾರಹಳಿಿ 233 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.40 0.37 222482354762
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1275 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ. ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬೆೈರಪಪ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ನಾರಾಯಣಪುರ 98/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮೊಯಟ 0.40 0.51 617918026026
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1276 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 69 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.45 804775022330 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1277 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ಶ್ಂಭಪಪ ತಿರುವರಂಗ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 77/1, 77/2 ಪ.ಜಾ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 0.40 0.45 902745366536 KGB KALKUNTE 85017230570



1278 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಮುತಿಂದರ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.50 0.54 844130523629
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1279 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಾದನಳಿಪಪ ಬಾಯಲಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 95/1, 31/2 ಪ.ಜಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.82 999295191558

1280 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ ತತೂನ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 73/149, 6/4 ಪ.ಜಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.90 0.86 527374593542 KGB KALKUNTE 85007863082

1281 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಪ್ಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ ಮುತುೂಕ್ದಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 14/2. ಪ.ಜಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.80 585289105840 JC Road, Bangalore 62192868623

1282 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿಳಿಪಪ ಬಿನ್ ದಂಡ್ಪಪ ಸದದನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 31 ಪ.ಜಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.50 0.55 605030947610 JC Road, Bangalore 62192868623

1283 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಕ್ಕಯಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ಪಿಳಿಪಪ ಇಟಟಸಂದರ ನಂದಗುಡಿ
24/p5, 118/2, 

118/10
ಪ.ಜಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.90 0.64 25198822712 BANK OF INDIA Cantonment 840430110000015

1284 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ M ದೆೋವಣೆ ಬಿನ್ ಮುನಿನಂಜಪಪ K ಶಟಿಟಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 61 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.30 0.26 471493347964
CORPORATION BANK 

Hoskote
520101042702107

1285 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ M ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್  ದೆ ಡ್ಡಮುನಿಯಪಪ ವಿೋರಾಪುರ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 6/1, 6/2 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 1.60 1.41 714053333725
SSI PEENYA

INDUSTRIAL ESTATE
64142484324

1286 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ಲಕೆ ಕಂಡ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 92/1, 87/3 ಪ.ಜಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.60 975054564102
CENTRAL BANK OF INDIA

LOKKANDAHALLI
2201961778

1287 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿತಿಪಪಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ತಿಮಾಪಪನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 85/1 ಪ.ಜಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.80 0.32 975701629778 KGB Sulibele 85029878583

1288 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ಅಬಬಯಯಪಪ ವಡಿಗೆೋಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 54 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.80 0.81 688668129596
 INDUSIND BANK 

BANGALORE
650014071853

1289 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ತ್ಾೂಳಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 57/p1, 57/34 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 1.60 1.54 576224617770 BANK OF INDIA Cantonment 840430110000015

1290 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಾ ಕೆ ೋಂ ದೆ ಡ್ಡಪಪಯಯ ಬಾವಾಪುರ ಸ ಲಿಬೆಲ 94 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.80 0.79 311467821369

STATE BANK OF INDIASSI 

PEENYA INDUSTRIAL 

ESTATE

64142484324

1291 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುನೆನೋರಪಪ ಮುತುೂಕ್ದಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 5 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.40 0.37 442276207680 BANK OF INDIA Cantonment 840430110000015

1292 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮದ ದರಮಾ ಕೆ ೋಂ ಬಿೋರಪಪ ಗುಂಡ್ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 110/4, 138 ಪ.ಜಾ ಟ ಮೊಯಟ 0.45 0.51 470777298568
HDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1293 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಪಪ ವಾಗಟ ಅಗರಹಾರ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 31/4, 90/1 ಪ.ಜಾ ಸ್ೋವಂತಿಗೆ 0.60 0.81 254703920922 INDUSIND BANK Bangalore 650014071853

1294 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಹೆ ಸದಿಂಬಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 17 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.45 376759871714 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

1295 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಯು ಬಿನ್ ಉಗರಪಪ ಮರಳಕ್ುಂಟ ಸ್ ೋಂಪುರ 163 ಪ.ಪಂ ಟ ಮೊಯಟ 0.85 0.87 4328 5280 4099 Corporation Bank 5.20291E+14

1296 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮಾಯಯ ನಿಜಗಲ್ ಕೆಂರ್ೋಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 68/2 ಪ.ಪಂ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.64 8189 7178 0253 SBI 54035675155

1297 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ನಿಜಗಲ್ ಕೆಂರ್ೋಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 42/1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.21 0.31 2664 3174 7877 NOC

1298 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮರಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ನಿಜಗಲ್ ಕೆಂರ್ೋಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 42/10.42/11 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.40 0.23 4003 4304 1741 NOC Vedanta

1299 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚ್ೌಡ್ಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಲಕ್ಕಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 19/5 ಪ.ಪಂ ಟ ಮೊಯಟ 0.61 0.61 5395 6430 3491 NOC

1300 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕರಾಮಯಯ ದೆೋಸ್ೋರಂಗಯಯ ಹಿೋರ ೋಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 11/2G ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ 0.80 0.42 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1301 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅರಸಪಪ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕ್ುಕ್ಕಲಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 17 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟ ಮೊಯಟ 0.70 0.38 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1302 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪದಾಮಾ ಕೆ ೋಂನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 119 ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 0.52 797861661349 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 20482428812

1303 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚನನಮಾ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಸಪಪ ಗುಂಜ ರು ತ ಬಗೆರ 31/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟ ಮೊಯಟ 0.70 0.60 707305473696 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 33180100000908

1304 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ವಾಬಸಂದರ ಸಾಸಲು 10/1B2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೋಬೆ 0.80 0.51 912212359514 CKGB 85017797492

1305 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ನರಸಪಪ ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 190/9 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೋಬೆ 0.25 0.23 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

1306 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 190/4 ಪ.ಪಂಗಡ್
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  
ಸಹಾಯಧನ

0.25 0.28 723441595999 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

1307 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವು  ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಏಕಾಶ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 65/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟ ಮೊಯಟ 1.60 1.51 302632866189 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 62192868623

1308 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 83/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಿೋನ್ 0.45 0.48 839424205593 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1309 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಯಯ  ಬಿನ್ ಮಾರರ್ಚಕ್ಕಯಯ ದೆ ಡ್ಡಹೆಜಾಜಜಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 24/5,24/6 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.63 737543171923 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1310 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ರ್ೈ ಶೈಲಜ ಕ್ನಕೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 61/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.22 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101007545130

1311 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಿನ್ ಮದಲಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 38 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ 0.78 0.63 858574248056 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101000788

1312 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಕ್ೃಷೆಪಪ  ಬಿನ್ ಡೆ ಳಿಪಪ ಕಾಡ್ಬಾಯಡ್ರಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 43/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟ ಮೊಯಟ 1.20 1.06 576165172186 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

1313 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡಹನುಮಂತ ಹಿರೋಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 23 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.36 824571001915 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1314 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡಹನುಮಯಯ ಹಿರೋಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 23 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಮಾವು 2.20 0.91 428856881330 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1315 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಹಿರೋಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 43 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ 1.30 1.16 641530520810 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1316 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗ್ೌಡ್ಹಳಿಿ ಮಧುರ 39/2,63/5 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟ ಮೊಯಟ 0.90 0.86 869291860847 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1317 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಯಯ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 7/1, ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟ ಮೊಯಟ 0.60 0.38 533525912108 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1318 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಯಯ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 7/1, ಪ.ಪಂಗಡ್ ಗುಲಾಬಿ 1.20 1.16 533525912108 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1319 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅರಸಮಾ  ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಯಯ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 87,89/4 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ 0.65 0.38 405870225366 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

1320 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣೆ ಎಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ಮಾಳಿಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/2,1/3p3,5/p3,25/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.04 512030744719 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 520101254600853

1321 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿಳಿಪಪ ಕ್ದಿರಪಪ ಕೆ ಂಡೆೋನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 21/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಿೋನ್ 0.31 0.26 919644665362 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬ ದಿಗೆರ 043310003893

1322 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣೆ ಎಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ಮಾಳಿಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/2,1/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.04 512030744719 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 520101254600853

1323 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಮುನಿವಿೋರಪಪ ಮುನಿನರಸಪಪ ರಬಬನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 19/6,19/7,20/4,20/6 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಕ್ರಿಬೆೋವು 0.75 0.27 351522920627 ಸಂದಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 04442010005900

1324 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಾ ಆಂಜಿನಪಪ ಮುದದನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 102/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.40 0.64 346046997617
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, SSI 

Peenya, IE Bangalore
0475101010006

1325 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಪಪಯಯ ದೆ ಡ್ಡಸಣೆೆ ಕ್ಸಬಾ 10/9,230/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಿೋನ್ 0.22 0.18
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1326 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಂಡ್ಪಪ ಗುಳಿಪಪ ದೆ ಡ್ಡತತೂಮಂಗಲ ವಿಜಯಪುರ 157 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.32 590620599753 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಯಲಿಯ ರು 4028101001098

1327 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಲೋ.ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಚನನಸಂದರ ವಿಜಯಪುರ 53/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹಿೋರಕಾಯಿ 0.73 0.70 795574877957
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

795574877957

1328 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಮುನಿಯಪಪ ಕೆ ಂಡೆೋನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 2/2, ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟ ಮೊಯಟ 0.39 0.31 849016975377
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

043310002518

1329 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಲೋ.ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ರ್ೋಲನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 46/4 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟ ಮೊಯಟ 0.38 0.40 503918354264
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

0543053000002391

1330 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಚಕ್ಕಕ್ದಿರಪಪ ಲೋಟ್.ಅಣೆೆಪಪ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ ಕೆ ಂಡೆೋನಹಳಿಿ 1,53 ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟ ಮೊಯಟ 0.56 0.39 299977155269
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

1331 ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡತಿಮಾಯಯ ಸದೆದೋನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 1/3, 20/1 ಪ.ಪಂ ಬಿೋನ್ 0.60000 0.63629 541216429726
HDFC BANKHDFC SANDOZ

BRANCH, WORLI
NILIN4055

1332 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Areca Dehusking Machine ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಈರಶಾಸಯಯ ಶ್ರೋಪತಿಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 51 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.600 5093 6301 2947 Canara Bank 04771010 17360

1333 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 36 Blade Rotovator ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ ಕ್ಂಬಾಳು ಸ್ ೋಂಪುರ 85/1 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.340 6568 6174 0779 HDFC Bank Ltd 00411050 076219

1334 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Improved weeder Model ದೆ ಡ್ಡಯಯ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡಯಯ ಕೆಂಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 113.110/10 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.500 6756 3506 0345 Sureban hydro engineering

1335 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Multiprrpose power weeder ತಿಮಾಾಜಮಾ ಕೆ ೋಂ ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ರ್ಚಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 31/7 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.350 9410 7826 7179 Canara Bank 04361080 26217

1336 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Areca Dehusking Machine ಶ್ವರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಹೆ ನನಗಂಗಯಯ ಶ್ರೋಪತಿಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 61/2 ಪ.ಪಂ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.750 4996 4655 0708 Canara Bank 04771010 15684

1337 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Improved weeder Model ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ಶ್ವಣೆ ಕೆಂರ್ೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 7 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.250 4065 2795 3209 Sureban hydro engineering

1338 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Rotary Weeder ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಪಪ ಬರಗ ರು ಸ್ ೋಂಪುರ 14 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.250 3358 2649 7771 Canara Bank 04361010 33232

1339 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Improved weeder Model ಶ್ಂಕ್ರಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ತ ರ ಕೆಂರ್ೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/1.18/2 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.134 7570 2329 6805 Sureban hydro engineering

1340 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Improved weeder Model ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಿಂಗಯಯ ಬಿದಲ ರು ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 98 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.134 8346 8428 6280 Sureban hydro engineering



1341 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Improved weeder Model G R  ರವಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ G R  ರಾಮಕ್ೃಷೆ ಗುಂಡೆೋನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 64/2 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.134 5972 5090 7650 Sureban hydro engineering

1342 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Areca Dehusking Machine ಕೆಂಪಣೆ ಬಿನ್ ಚ್ೌಡ್ಯಯ ಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 82/11 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.750 4723 4698 8944 Corporation Bank 520101 021666306

1343 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Stihl-MH710 Tiller M K ಸೋತ್ಾರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಹನುಮಯಯ ಮಾಚ್ ೋನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 115 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.300 2269 7866 5942 SBI 10031439844

1344 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Improved weeder Model ನಾಗಣೆ ಬಿನ್ ಬೆೈಲಪಪ ಹನುಮಂತಪುರ ಸ್ ೋಂಪುರ 106/3A ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.500 2298 7066 2195 Canara Bank 4419101 001577

1345 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Improved weeder Model ಜಯರಾಮಯಯ H A ಬಿನ್ ಅಂದ್ಾನಪಪ ಹನುಮಂತಪುರ ಸ್ ೋಂಪುರ 3.92 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.500 3424 4321 7925 Canara Bank 441910 1001148

1346 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Raised bed maker ಶಾರದಮಾ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗನರಸಯಯ ಗೆದದಲಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 14 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.170 9272 8435 9194 Canara Bank 441910 1001007

1347 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Areca Dehusking Machine ರ್ಚಕ್ಕತಿಮಾಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಗರಿಯಪಪ ಮರಳಕ್ುಂಟ ಸ್ ೋಂಪುರ 96/1 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.750 8545 6147 0148 Corporation Bank 520101255 729492

1348 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Sprayer ದಿವಯ ರಡಿಡ  ಬಿನ್ ಟಿ ರಡಿಡ ಕಾರೋಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 86/2 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.300 6449 7657 7012 AXIS BANK 9190100 29278729

1349 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Post holl digger ಕೆ ಗರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಾಣೆ ಕ್ಂಬಾಳು ಸ್ ೋಂಪುರ 17/5 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.236

1350 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Sprayer M K ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ಹಳೆೋ ನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 120 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.080

1351 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Improved weeder Model ಗ್ಾಯಿತಿರ ಕೆ ೋಂ ಪರಭಾಕ್ರ್ ಹೆ ನನಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 93/1 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.300

1352 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weeder ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು ವಿ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕ್ಟನರಸಯಯ ಓ ಬನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41/3 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.300

1353 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Petrol Engine ರ್ಕರಣ್ ಬಿನ್ ಗಂಗನಾಗಯಯ ರ್ಂಕಾಟಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 25/5 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.080 5365 7261 7092 Corporation Bank 5.20101E+14

1354 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Improved weeder Model ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹನುಮಂತಪುರ ಸ್ ೋಂಪುರ 103/2.75/1 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.500 6113 8942 0931 Sureban hydro engineering

1355 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Improved weeder Model ಎಂ ಶ್ವಶ್ಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹನುಮಂತಪುರ ಸ್ ೋಂಪುರ 103/2 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.500 2267 6365 5266 Sureban hydro engineering

1356 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Brush Cutter ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ರಾಮಕ್ೃಷೆಯಯ ಗೆ ರವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/1 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.100 7410 9370 5343 Canara Bank 4.7341E+12

1357 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಗಮ ಕೆ ೋಂ ಗ್ೌಡ್ರಾಮಯಯ ಕ್ ಲಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 62 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.500 Sureban hydro engineering

1358 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಎಲ್ ಪಂಕ್ಜಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನಾರಾಯಣ ಮದಲಕೆ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ 124 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.500 Sureban hydro engineering

1359 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಕೆ ಪುರುಷ್ ೋತೂಮ್ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ೆೋಗ್ೌಡ್ ತಡ್ಸೋಘಟಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 101/3 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.080 Sureban hydro engineering

1360 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Brush Cutter B S  ಹನುಮಂತರಾಜು  ಬಿನ್ ಶ್ವಣೆ ದೆ ಡ್ಡಬೆಲ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 273 ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಂಖ್ಯಯ 0.112 6402 0288 8682 Sureban hydro engineering

1361 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Sprayer G K ಪರಕಾಶ್ ಲೋ. ಕೆಂಪಣೆ ಬಿೋಡಿಕೆರ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 90/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.08 634639212112 BBR & RDCC ಬಾಯಂಕ್ 119001800702

1362 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Sprayer ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಲೋ. ಈರಪಪ ಕ್ಂರ್ಚಗನಾಳ (ಕ್) ಕ್ಸಬಾ 226 ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.10 357169891344 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 2085039886

1363 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ಎಂ.ರಾಮಚಂದರಯಯ ಮುನಿಸುಬಬಯಯ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 53/5,53/6 ಸಾಮಾನಯ 0.93 0.28 316120890282 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200942685

1364 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ಹೆಚ್ ಎಂ ಆನಂದ ಲೋ. ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ಮಾಚಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 8/1, ಸಾಮಾನಯ 2.18 0.36 889282264649 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101207109253

1365 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 14/1, ಸಾಮಾನಯ 1.58 0.36 765383458872 BBR & RDCC ಬಾಯಂಕ್ 119002753691

1366 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ಎಸ್ ಡಿ ಕ್ನಕ್ರಾಜು ದೆ ಡ್ಡಕ್ೃಷೆಪಪ ಸ್ ಣೆಮಾರನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 4/3,63/1 ಸಾಮಾನಯ 0.65 0.36 643108582141 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100065106

1367 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ಬೆೈಯಣೆ ನಂಜಪಪ ಸ್ ಣೆಮಾರನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 48/1 ಸಾಮಾನಯ 1.09 0.28 875317716919 IDBI Bank 0212104000049638

1368 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ಪಿಳ್ಾಿಂಜಿನಪಪ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 91/1B1 ಸಾಮಾನಯ 0.33 0.36 243119928512 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101212729329

1369 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Sprayer ಬೆೈರಾಂಜಿನಪಪ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿೋಡಿಕೆರ(ತ ಬಗೆರ) ತ ಬಗೆರ 87/1 ಸಾಮಾನಯ 0.84 0.08 275729376949 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100063655

1370 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ಸರ ೋಜಮಾ ಲೋ. ಕ್ೃಷೆಪಪ ಸ್ ಣೆಮಾರನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 62/1, ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.37 718508788602 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 040800101010659

1371 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ಪಿಳಿಮಾ ಲೋ. ಬಚ್ಚೋಗ್ೌಡ್ ಗ ಳಯನಂದಿಗುಂದ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 166, ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.36 200548023996 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 040802101001271

1372 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ಎಂ ಶ್ವಣೆ ಲೋ.ಮಹದೆೋವಪಪ ಮಾಚಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 9,152/2,10/2 ಸಾಮಾನಯ 0.95 0.36 294074284397 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101207108958

1373 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ ೋಟ ೋರ್ೋಟರ್ ಸದದಗಂಗಮಾ   ಸದದಲಿಂಗಪಪ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ (ತ ಬಗೆರ) ತ ಬಗೆರ 29/4, ಸಾಮಾನಯ 1.61 0.45 554046560653 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200915009

1374 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Rotovator ಚಂದಿರಕಾ ಎಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸರಡಿಡ ಚನಾನದೆೋವಿ ಅಗರಹಾರ (ಮ) ಮಧುರ 41 ಸಾಮಾನಯ 5.60 0.32 297158890845 ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬಾಯಂಕ್ 59106428564

1375 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weeder ಆರ್ ಎನ್ ಸತಿೋಶ್  ಆರ್ ಎನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ರಾಜಘಟಟ (ಕ್) ಕ್ಸಬಾ 186/3 ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.20 229609393845 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 114010100108307

1376 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Areca Dehuskar ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಆಲಪಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 8/7, ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.50 916096883453 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196188578

1377 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ರಂಗಮಾ  ಹನುಮಯಯ ದೆ ಡ್ಡಹೆಜಾಜಜಿ(ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 151/p4 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 0.16 687239827020 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664108045761

1378 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Areca Dehuskar ಮುನಿಹನುಮಯಯ  ದೆ ಡ್ಡಮುನಿಯಪಪ ತರಬನಹಳಿಿ (ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 14/1, ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.75 477432445914 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196136292

1379 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Areca Dehuskar ಹೆೋಮಂತಕ್ುಮಾರ್ ಲೋ.ರ್ಚಕ್ಕರಂಗಯಯ ರ್ಚಕ್ಕಹೆಜಾಜಜಿ (ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 26/6, ಸಾಮಾನಯ 0.28 0.75 639054945348 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101003759

1380 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Rotary Weeder ಕೆ ಟಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ತಿಮಾಹನಮಯಯ ಕಾಮನ ಅಗರಹಾರ (ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 29/1, ಸಾಮಾನಯ 1.24 0.20 500648401683 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 54020283696

1381 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Rotovator ವಿಜಯಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ಟಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕಾಮನ ಅಗರಹಾರ (ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 25/p6,25/p8 ಸಾಮಾನಯ 2.09 0.25 866206458495 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196156412

1382 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸ್ರೋಯರ್ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ದೆ ಡ್ಡಗೆ ೋಪಾಲಪಪ(SC)
ಸ್ ಣೆಮಾರನಹಳಿಿ 
(ತ ಬಗೆರ)

ತ ಬಗೆರ 53, ಪ.ಜಾತಿ 1.38 0.36 811926682293 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101207171031

1383 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Harvesting ladder ಪಾಪಮಾ ಲೋ. ಉಲಲಂಗಪಪ
ಪುಟಟಯಯನ 
ಅಗರಹಾರ(ಮಧುರ)

ಮಧುರ 2, ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.05 237429187535 CKGB 85004888318

1384 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Coconut Frond Chopper ಆರ್. ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ರಾಮಾನಾಯಕ ಕೆಳಗನನಾಯಕರಂಡ್ಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 16/1, ಪ.ಜಾತಿ 0.70 0.63 852468187388 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101002777

1385 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ HDP ಸ್ರೋಯರ್ ಎಸ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಶಾಯಮಣೆ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ (ಕ್) ಕ್ಸಬಾ 239/1 ಸಾಮಾನಯ 0.53 0.36 252686348371 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31602955888

1386 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ HDP ಸ್ರೋಯರ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಲೋ. ಅಪಪಣೆ ಗ್ೌಡ್ಹಳಿಿ (ಮಧುರ) ಮಧುರ 91/2,84/2 ಸಾಮಾನಯ 0.82 0.08 822205926254 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷರ 68014603930

1387 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ HDP ಸ್ರೋಯರ್ ಕೆ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕೆ ಂಡ್ಪಪ ಗ್ೌಡ್ಹಳಿಿ (ಮಧುರ) ಮಧುರ 48/2 ಸಾಮಾನಯ 0.78 0.08 809414554882 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 33581215454

1388 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ HDP ಸ್ರೋಯರ್ ಸುಬಬರತನಮಾ ಲೋ. ಟಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಗ್ೌಡ್ಹಳಿಿ (ಮಧುರ) ಮಧುರ 24/7, ಸಾಮಾನಯ 0.59 0.10 612761742231 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 38383734502

1389 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Organic Debris chopper ಗಂಗಣೆ ಬಾಯತದ್ಾಸಪಪ ಗ ಳಯ (ಮಧುರ) ಮಧುರ 70/1 ಸಾಮಾನಯ 0.94 0.16 972849500344 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216271831

1390 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ಎಸ್ ಎಂ ಸುರೋಶ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಚುಂಚ್ೋಗ್ೌಡ್ನಹೆ ಸಹಳಿಿ(ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 62 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.28 869404600321 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 2760101005631

1391 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ಪಿಳಿಣೆ ಹನುಮಣೆ ಹುಸ ಕರು (ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 61/3 ಸಾಮಾನಯ 1.41 0.37 835916537814 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101026895

1392 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Sprayer ಈ ಕ್ಮಲ ಡಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ ದೆ ಡ್ಡಹೆಜಾಜಜಿ (ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 164/4 ಸಾಮಾನಯ 0.52 0.10 285707904482 ರತನಕ್ರ್ ಬಾಯಂಕ್ 309007172735

1393 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ಕೆ ಹೆೋಮಂತ್ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಎನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ್ ಹುಸ ಕರು (ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 22/8, ಸಾಮಾನಯ 0.81 0.37 529235205572 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101036824

1394 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ ೋಟ ೋರ್ೋಟರ್ ರಮೋಶ್ ಮುನಿಯಪಪ ಕೆಸೂರು (ಕ್ಸಬಾ) ಕ್ಸಬಾ 125/2, 49/7 ಸಾಮಾನಯ 0.96 0.42 980741099537 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001011005698

1395 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boomer Sprayer ಶ್ವರಾಜು ಆರ್ ಲೋ. ರಾಮಯಯ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 48/2,73/2 ಸಾಮಾನಯ 0.76 0.28 325381019541 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 331801000001225

1396 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ASPEE HTP Sprayer ಎಸ್ ಟಿ ತ್ಾಯಪಪ ತಮಾಣೆಪಪ ಎಸ್ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ (ತ ಬಗೆರ) ತ ಬಗೆರ 75/6 ಸಾಮಾನಯ 0.58 0.08 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 1812101002900

1397 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ASPEE HTP Sprayer ಕ್ುಂಬಿನರಸಯಯ ಲೋ. ರ್ಚಕ್ಕನರಸಯಯ ರ್ಚಕ್ಕಹೆಜಾಜಜಿ (ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 60/2 ಸಾಮಾನಯ 0.32 0.75 ZCS1762087 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196152591

1398 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Arecanut Dehuskar ಎಲ್ ರಂಗನಾಥ್ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ರ್ಚಕ್ಕಹೆಜಾಜಜಿ (ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 2 ಸಾಮಾನಯ 0.19 0.75 545568098206 BBR & RDCC ಬಾಯಂಕ್ 119000724413

1399 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆಸರಪ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತರ ಜಿ ಆನಂದ ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ಬೆೈರಾಪುರ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 16 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.60 737780325426 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 10008145853

1400 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ಸ್ರೋಯರ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗಂಗಬೆೈಲಪಪ ರ್ಚಕ್ಕತುಮಕ್ ರು(ಕ್ಸಬಾ) ಕ್ಸಬಾ 1/1, ಪ.ಜಾತಿ 0.58 0.09 492667157906 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 06592200104329

1401 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬದು ನಿಮಾಯಣ ಯಂತರ ಟಾರಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಂ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಜುನನಸಂದರ(ಮಧುರ) ಮಧುರ 93/1 ಸಾಮಾನಯ 0.54 0.17 408947616335 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 118100101002089

1402 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ ೋಟ ೋರ್ೋಟರ್ ಮಲಲಮಾ ಬೆೈಲರಂಗಯಯ ಮಲ ಲೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 56/1, ಪ.ಜಾತಿ 0.66 0.32 958847644689 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216253779

1403 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaff Cutter ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನರಸಮಾ  ಹನುಮಂತಪಪ ಬನವತಿ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 292 ಪ.ಪಂಗಡ್ 1.38 0.14 MTZ3300647 CKGB 85034026675

1404 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಷ್ ಕ್ಟರ್ ರ್ಂಕ್ಟಮಾ ಸುಬರಮಣಯಂ ಎಸ್ ವಿ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಸಾಸಲು 68/1 ಸಾಮಾನಯ 1.23 0.05 670092590294 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 37110620674

1405 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ಸ್ರೋಯರ್ ಸುವಣಯಮಾ ರರ್ೋಶ್ ಗ್ೌಡ್ ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.10 371120320639 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 36928262672

1406 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡ್ರ್ ಬಿ ಸ ಸದದಗಂಗಮಾ ಲೋ. ವಿ ಎಲ್ ಈಶ್ವರಯಯ ಆರ ಡಿ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 161 ಸಾಮಾನಯ 1.02 0.35 382914910967 CKGB 12182100004341

1407 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chain Saw ಬಿ ಸ ಸದದಗಂಗಮಾ  ಲೋ. ವಿ ಎಲ್ ಈಶ್ವರಯಯ ಆರ ಡಿ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 204/1 ಸಾಮಾನಯ 0.99 0.09 382914910967 CKGB 12182100004341

1408 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡ್ರ್ ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ  ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಸಾಸಲು 55 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.80 0.35 325169931652 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64103029370

1409 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡ್ರ್ ರ್ಚಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ ಲಯಪಪ ಸ್ ಣೆೆೋನಹಳಿಿ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 17 ಪ.ಜಾತಿ 1.20 0.35 605083610696 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20222905000

1410 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಎಂಜಿನ್ ಸ್ರೋಯರ್ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲಯಯ ಗಂಗಪಪ ಅಪಪಕ್ರೋನಹಳಿಿ (ದೆ ) ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 73/1 ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.10 243611265479 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12198100017597

1411

II ರಾಜಯವಲಯ



1
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ತಿಮಾರಾಯಪಪ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 35/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300 522644527833 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101023255

2
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಸ ದ್ಾಯವಣೆ ಡಿ ಚನನಪಪ ಮಧುರಅಮಾನಿಕೆರ ಮಧುರ 151/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 458221328280 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 10308179280

3
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಯಲಲಮಾ ಲೋ. ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಮಧುರ 84/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 389605490877

4
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ

Banana Special ಗಂಗಮಾ ಲೋ.ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ನೆೋರಳೆಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 85/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300

5
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಚನಿನಗಪಪ ವಿೋರಣೆ ಹಣಬೆ ಕ್ಸಬಾ 114/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 922555717798 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101004553

6
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಎಸ್ ಸ ವಿೋರಣೆ ಚನಿನಗಪಪ ಹಣಬೆ ಕ್ಸಬಾ 114/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599

7
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಸುಶ್ೋಲಮಾ ಸ ವಿೋರಣೆ ನೆೋರಳೆಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 80/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300

8
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ರ್ಂಕ್ಮಾ ಎಸ್ ವಿ ಚಂದರ ಹಣಬೆ ಕ್ಸಬಾ 122/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300 973552429248 BBR & RDCCBank 119002530277

9
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಬೆೈರಪಪ ರಾಮಯಯ ನೆೋರಳೆಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 28/1, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 578500552846

10
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಬಚಚಪಪ ಕೆಂಪಯಯ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 158/p2 ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 520101200936332

11
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಅಶ್ವಥಮಾ ಬಚಚಪಪ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 33/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300 269565131291

12
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಕೆ ಂಡ್ಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 180, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 645851474703

13
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಪುಟಟೋಗ್ೌಡ್ ಜಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 12/7, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 565403798741

14
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಲಿಂಗಪಪ ಲೋ.ಭಗವಂಗಪಪ ಜಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 12/3, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 704761177479

15
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ರಂಗಮಾ ಹನುಮಯಯ ದೆ ಡ್ಡಹೆಜಾಜಜಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 151/p ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300 687239827020

16
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಸ ರಾಮಕ್ೃಷೆಯಯ ಚನನತಿಮಾಯಯ ದೆ ಡ್ಡಹೆಜಾಜಜಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 193/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 239504420340

17
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಸುಜಾತ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಹುಲಿಕ್ುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 151/3,151/4 ಪ.ಪಂಗಡ್ 6 0.00900 598432635410

18
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ನಾರಾಯಣಪಪ ಬೆೈರವಿೋರಯಯ ಮಲ ಲೋಹಳಿಿ ಮಧುರ 25/2, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 201709027883

19
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ಅಣೆಯಯಪಪ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 49 ಪ.ಪಂಗಡ್ 6 0.00900 411002336416

20
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 1/14, ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300 967099236278

21
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಎಸ್ ದೆೋವರಾಜು ನಾಗರಾಜು ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 5/20, ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300 622648830025

22
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಮಂಜುನಾಥ ರಾಮಯಯ ದೆ ಡ್ಡಹೆಜಾಜಜಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 20/2, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599

23
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ನಾಗಪಪ ಗಂಗಯಯ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಸಾಸಲು 92/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 916656008349

24
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಹನುಮಕ್ಕ ನರಸಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 54 ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 390026126393

25
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ರ್ಚಕ್ಕ ಆಂಜಿನಪಪ ದೆ ಡ್ಡರಾಯಪಪ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 138, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 769780463460

26
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ನಂಜಪಪ ಮುನಿಶಾಮಯಯ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 129/5B ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 853745941150

27
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಹೆಚ್ ವಿೋರಭದರಯಯ ಲೋ.ಹನುಮಂತಯಯ ಕೆ ೋಲಿಗೆರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 22/2, ಪ.ಪಂಗಡ್ 6 0.00900 889335948093

28
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ನರಸಮಾ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹೆ ಸನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 8/p65 ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 905979271939

29
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಮಂಜಮಾ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 53/4 ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300 979623265728

30
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಆನಂದ ಬೆೈರಹನುಮಯಯ ನಾರನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 120/2, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 750241037969

31
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ರಘು ಜಿ ಮೋಲಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಬೆಳವಂಗಲ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 18/1, ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300 208318803219

32
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಚಂದರಶೋಖರ್ ಮೋಲಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಬೆಳವಂಗಲ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 18/2, ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300 429292496325

33
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಪಾಂಡ್ುರಂಗ ವಿೋರಕಾಯತಪಪ ಭೋಮರಾವುತೂನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 29/2, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 690672722793

34
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಜಿ ಎಸ್ ಮೊೋಹನಕ್ುಮಾರ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 79/pA ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 240832999807

35
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಜಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ರಂಗಯಯ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಸಾಸಲು 13/4, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 874373908807

36
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಸಾಕ್ಮಾ ಮೈಲಾರಪಪ ದಡ್ಗಟಟಮಡ್ುಗು ಸಾಸಲು 34, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 911674735345

37
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಹನುಮಯಯ ಆವಲನರಸಂಹಯಯ ದಡ್ಗಟಟಮಡ್ುಗು ಸಾಸಲು 79 ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 746885088574

38
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ನರಸಂಹಯಯ ಕೆ ಂಡ್ಪಪ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 292 ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 714517092982

39
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಮುನಿರಾಜು ಲೋ.ಮುನಿಯಪಪ ಕೆಸ ೂರು ಕ್ಸಬಾ 125/2, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 623220356934

40
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ

Banana Special ಅಶ್ವಥಯಯ ಸದದಲಿಂಗಯಯ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 38/1A,38/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 919588389304

41
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಅಶ ೋಕ್ಕ್ುಮಾರ್ ಬೆೈರಹನುಮಯಯ ನಾರನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 120, ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300 765622472058

42
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಮಲಲಮಾ ಬೆೈಲರಂಗಯಯ ಮಲ ಲೋಹಳಿಿ ಮಧುರ 56, ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300 958847644689

43
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಸಂಪಂಗರಾಮಯಯ ಕೆ ಆರ್ ರಾಮಕ್ೃಷೆಯಯ ಕ್ನಕೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 71/2 ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.00300 757626479349

44
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಕೆ ಆರ್ ರಾಮಕ್ೃಷೆಯಯ ಕ್ನಕೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 71, ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.00599 548137850047

45
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಪಾಂಡ್ುರಂಗ ಕೆ ಸಂಪಂಗ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 476 ಪ.ಪಂಗಡ್ 6 0.00900 584054842710

46
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Banana Special ಮಂಜುನಾಥ ಡಿ ಆರ್ ರಾಮಯಯ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 20/2, ಪ.ಪಂಗಡ್ 6 0.00900 719176964466

47
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ನಾಗರಾಜು ಲೋ ಉಲಲಂಗಪಪ ಪುಟಟಯಯನಅಗರಹಾರ ಮದುರ 16/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 771276726103

ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ

520101196127455

48
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಪಾಪಮಾ ಉಲಲಂಗಪಪ ಪುಟಟಯಯನಅಗರಹಾರ ಮದುರ 34, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 237429187535

ಕಾರ್ೋರಿ ಕ್ಲಲತರು ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

85004888318

49
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಮಲಲಮಾ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 292/ಪಿ43 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 665284419904 ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಸಲು 15632250007170

50
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ನರಸಂಹಪಪ  ಪ್ಜಪಪ ರ್ಚಕ್ಕತ ಮಕ್ುರು ಕ್ಸಬಾ 61/2, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 664545505129 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 35036180

51
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಯಲಲಪಪ ಲೋ ಮುನಿಯಪಪ ರಾಜಘಟ ಕ್ಸಬಾ 19/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 950863189733

52
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp  ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ರಾಜಘಟ ಕ್ಸಬಾ 191/3ಪಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 244397621101 S B I   ರಾಜಘಟ 20850395558



53
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಆರ್ ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ರಾಮಾನಾಯಕ ಕೆಳಗನಜ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 16/8, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 852468187388 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 3526101002777

54
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಪ್ಜಗಯಯ ಪ್ಜಗಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಮದುರ 295 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 835676714431 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್  ಕ್ನಸವಾಡಿ 00920101100668

55
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಸದದಗಂಗಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಯರಪಪ ಸ್ ಣೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 32/1ಸ1 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003

ಕಾರ್ೋರಿ ಕ್ಲಲತರು ಬಾಯಂಕ್  
ಹೆ ಸಹಳಿಿ

85023608365

56
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಯಲಲಪಪ ಲೋ  ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಮದುರ 84/2, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.009 389605490877

57
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಹೆ ನನಚ್ೌಡ್ಯಯ ಕೆಂಪಯಯ ಮದುರ ಅಮಾನಿಕೆರ ಮದುರ 115/1ಎ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 301811941531 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್  ಬಾಯಂಕ್  ಕ್ನಸವಾಡಿ 520101216248821

58
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ನರಸಪಪ ಸಂಜಿವಪಪ ರ್ಚೋಲೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 15/ಪಿ7 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 866039869848 ಕಾರ್ೋರಿ ಬಾಯಂಕ್  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 85033392173

59
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಹನುಮಯಯ ಗರಿಯಪಪ ಬೆೈಯಪಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 70/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 712237487706

B B RDCC ಬಾಯಂಕ್  
ದೆ ೋಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

119000796386

60
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಮಲಲಮಾ  ಬೆೈಲರಂಗಯಯ ಮಲ ೋಹಳಿಿ ಮದುರ 56, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 9588476446889 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್  ಕ್ನಸವಾಡಿ 520101216255779

61
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಮದುದರಪಪ ಮೊಟಸಂಜಿವಯಯ ರ್ಚೋಲೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 75/ಪಿ5, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 884616097722 ಕಾರ್ೋರಿ ಬಾಯಂಕ್  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 85016702943

62
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು ಬಾಲಪಪ ನಾಗಶೋಟಿಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 93/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 465799984200 ಕಾರ್ೋರಿಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 13198100011891

63
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ವಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನರಸಪಪ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 206/ಪಿ15 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 313835056615 ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್  ಆರ ಡಿ 12182100001077

64
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಗಂಗಯಯ ಹುಚಚಬಸವಯಯ ಪುರುಷನಹಳಿಿ ಮದುರ 52/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 996574123380

65
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ರ್ಚಕ್ಕನರಸಯಪಪ ರ್ಚಕ್ಕನಾಗಪಪ ಹಿರೋಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 14, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 432281103038

ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್  
ನಕ್ನಸವಾಡಿ

00920010123346

66
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ

Copper Oxy Chlorine Wp ಬಾಲಪಪ ರಂಗಪಪ ನಾಗಶೋಟಿಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 93/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 4657999984200
ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್   
ರಾಜಘಟಟ

85057969997

67
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಹೆ ಸ ರಮಾ ರ್ಚಕ್ಕತಿಮಾಯಯ ಭಕ್ೂರಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 24, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.009 228882767602

B B RDCC ಬಾಯಂಕ್  
ದೆ ೋಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

119000784864

68
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ದೆ ಡ್ಡರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಗಂಗಪಪ ಕೆ ಜಿಲಕ್ಕಸಂದರ ತ ಬಗೆರ 25/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.009 392420657636 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್  ತ ಬಗೆರ 520191021129447

69
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಮುತೂರಾಯಪಪ ನಾಮಲಲಪಪ ಸ ಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 20/ಪಿ6 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.009 585609189599

70
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಹನುಮಯಯ ಗರಿಯಪಪ ಬೆೈಯಪಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 295/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 790964008665 ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಸಲು 15632250009228

71
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಗಂಗಪಪ ಲೋ ಬುಡ್ಡಯಯ ತಳಗವಾರ ಕ್ಸಬಾ 52/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.009 645656473223

72
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಜಯಮಾ ನರಸಪಪ ಸ ಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 20, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006

73
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ನರಸಪಪ ನಾಗಪಪ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 235/2 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 909593646570 ಕಾರ್ೋರಿಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 85044903094

74
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ರಾಮಯಯ ಮಾಯಕ್ಲಪಪ ಕೆ ಜಿಲಕ್ಕಸಂದರ ತ ಬಗೆರ 25/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 689011020415

75
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಎಸ್ ಬೆೈಲಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಕೆ ೋನಪಪ ತಿಮಾಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 53/1,34/1 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.009 732246749079 S B I   ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 3728581656

76
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಮೋಲಿನಜ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 43/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 47522807501

77
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಮುನಿರಾಜು ಮದುದರಪಪ ಕ್ುರುವಿಗೆರ ತ ಬಗೆರ 8/ಪಿ2,85/ಪಿ8 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 940794810989 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 0664101033136

78
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಮುನಿನಾರಾಯಣ ಮುನಿಕೆಂಪಣ ಮಾಯಕ್ಲತಿಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 7/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 578514213248

ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

005000101035577

79
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಅರಸಮಾ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಜ ನಸಂದರ ಮದುರ 70, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 856131498262

ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

520101216208447

80
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಗಂಗಪಪ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಜ ನಸಂದರ ಮದುರ 76, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006

81
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಚನನಸಾವಮಿ  ಪಾಪಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 145/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 82282580612

82
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ವಿ ಗೋತ್ಾ ನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ಸ ಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 31/3,31/4 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.009 903173167721 ಕಾರ್ೋರಿ ಬಾಯಂಕ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ 13177019940

83
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಗಂಗಯಯ ಭಕ್ೂರಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 29, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್

84
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಕ್ೃಷೆಪಪ  ಯಲಲಪಪ ದೆ ಡ್ಡಮಂಕ್ನಾಳ ಸಾಸಲು 69/6, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 644609085493

ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್  
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

520101196116240

85
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಸಾವಮಿನಂದಗಣೆೋಶ್ ಯಲಲಪಪ ದೆ ಡ್ಡಮಂಕ್ನಾಳ ಸಾಸಲು 67/9,69/4 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 256593648221

ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

86
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ದೆ ಡ್ಡಯಯ ಗಂಗರಸಯಯ ಮುಡ್ಲಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 47/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 310743513414

87
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಜಿ ಮುನಿರಾಜು ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 52/12 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 563687739013

88
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಟಿ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ತ ಬಕ್ುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 111, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 857314106017

89
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಮಲಲಪಪ ಲಿಂಗಪಪ ಯರಯಮುದೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 6/ಪಿ10 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 447658945605

90
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ದೆ ಡ್ಡನರಸಪಪ ಎಸ್ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 292/ಪಿ5 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 314675119738

91
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಸುಬಬಮಾ ಓಬಳಯಯ ಕ್ಲುಲದದೆೋವನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 45/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 727231400566

92
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಶಾಮಲಾದೆೋವಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ವಡ್ಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 131/1 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 558032064281

93
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ನಾಗರಾಜು ನರಸಪಪ ಹನುಮಂತಪುರ ಸಾಸಲು 292, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006

94
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಭೋಮಾನಾಯಕ ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ಕ್ೃಷೆಪುರತ್ಾಂಡ್ ಸಾಸಲು 13, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006

95
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಮಾ ಚಪಾಪಳಯಯ ಶ್ಂಪಾಡಿಪುರ ಮದುರ 102/2, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 428204621694

96
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ನಾರಾಯಣಪಪ ಹನುಮಯಯ ಬನಾವತಿ ಸಾಸಲು 292/ಪಿ33 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.006 210223201550

97
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ನರಸಪಪ ಬನಾವತಿ ಸಾಸಲು 292/ಪಿ32 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 412516985915

98
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಹನುಮಂತರಾಜು ಗುರುವಯಯ ಶ್ಂಗರಾಯನಪಾಳಯ ಸಾಸಲು 12, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003

99
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ಗಂಗಪಪ ನರಸಯಪಪ ದಡ್ಗಟಟಮಡ್ಗು ಸಾಸಲು 64, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003 272063400511 ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿಣ ಬಾಯಂಕ್ ಆರ ಡಿ 12182100008577

100
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Copper Oxy Chlorine Wp ನಾರಾಯಣಪಪ  ನರಸಪಪ ಜಿಂಕೆಬಚಚಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64/ಎ ಪ.ಜಾತಿ 0 0.0018 ಕೆೋಂದರ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

101
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಕಾರ್ೋರಪಪ ದೆ ಡ್ಡನರಸಪಪ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 292/ಪಿ15 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 314675119738 ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಸಲು 15632250007262



102
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಜಿ ಆರ್ ಪರಸಾದ್ ಗಂಗ್ಾದರಪಪ ರ್ಚಕ್ಕತ ಮಕ್ುರು ಕ್ಸಬಾ 25, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 343360384775 S B I  ದೆ ಡ್ಡಬಳಿಪುರ 35119062409

103
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ನರಸಂಹಯಯ ಪುಜಪಪ ರ್ಚಕ್ಕತ ಮಕ್ುರು ಕ್ಸಬಾ 60/2, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 220031311240

104
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಸದದಪಪ ದೆ ಡ್ಡರಂಗಪಪ ಸಾಸಲು ಸಾಸಲು 62, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 415660509506 ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಸಲು 15632210000050

105
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ

Lamba Cyhalothrim ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ರ್ಚಕ್ಕನರಸಪಪ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 13/ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 278128240436 S B I  ದೆ ಡ್ಡಬಳಿಪುರ 64149914442

106
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ದೆ ಡ್ಡರ್ಂಕ್ಸಾವಮಿ ಗಂಗಪಪ ಕೆ ಜಿಲಕ್ಕಸಂದರ ತ ಬಗೆರ 25/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 392420657636 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್  ತ ಬಗೆರ 52019021129447

107
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಆಂಜಿನಪಪ ಯಲಲಪಪ ಅಲಪನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 33, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 392420657636 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್  ತ ಬಗೆರ

108
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಮುನಿರಾಜು ಲೋ ಮದುದರಪಪ ಕ್ುರುವಿಗೆರ ತ ಬಗೆರ 85/ಪಿ8 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 940794810989 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 066410103136

109
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಜಯಮಾ ಕ್ದಿರಪಪ ದುಗೆೋಯನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 8/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 516763001567

110
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ರ್ಚಕ್ಕತಿಮಾಕ್ಕ ಕ್ೃಷೆಪಪ ದೆ ಡ್ಡಮಂಕ್ನಾಳ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 69/1,69/2 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 401992857989 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್   ಬೆಳವಂಗಲ SB/01/011307

111
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕೆ ಜಿಲಕ್ಕಸಂದರ ತ ಬಗೆರ 25/ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 778238239927

112
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ತಿಮಾಕ್ಕ ಗಂಗಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 13/ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 378715059022 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ತ ಬಗೆರ 009302101002851

113
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಮುತೂರಾಯಪಪ ಸ ಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 210, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 208216333806

114
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಯಲಲಮಾ ರಾಮನಾಯಕ ಗ್ೌಡ್ನಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 9/9, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 904321524617 ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಆರ ಡಿ 85028229031

115
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಆರ್ ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ರಾಮಾನಾಯಕ ಕೆಳಗನಜ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 10/8, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 852468187388

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್  
ಪಾಲನಜ ೋಗ್ಾನಹಳಿಿ

3526101002777ನಾ

116
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ

Lamba Cyhalothrim ನಾರಾಯಣಪಪ ಗಂಗಬೆೈಲಪಪ ರ್ಚಕ್ಕತ ಮಕ್ುರು ಕ್ಸಬಾ 1/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 492667167906
ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್  
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

06592200104329

117
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಮಹೆೋಶ್ಕ್ುಮಾರ ಎಮ್ ಗಂಗಯಯ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 511/1 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 728505927078

ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್  
ಹೆ ಸಹಳಿಿ

13182028319

118
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ನಾರಾಯಣಪಪ ಮಾರ್ಚಂಗಯಯ ಹಾದಿರಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 150/ಪಿ8 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 830556915047 S B I  ದೆ ಡ್ಡಬಳಿಪುರ 64070403240

119
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ  ಕಾಳಯಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಮದುರ 275, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 546731318782 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್  ಬಾಯಂಕ್  ಕ್ನಸವಾಡಿ 52010210256379

120
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ರ್ಂಕ್ಟಚಲಯಯ ಗಂಗಯಯ ಅಪಕಾರನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 73, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 243611265479

ಕಾರ್ೋರಿ ಕ್ಲಪತರು ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

85033916342

121
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ನನಮಂಗಲ ಮದುರ 44/1 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 786711274685 S B I  ದೆ ಡ್ಡಬಳಿಪುರ 38322250148

122
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಜಿ ಆನಂದಕ್ುಮಾರ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಗುಂಡ್ಸಂದರ ಸಾಸಲು 37/3,55 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 240596218693

ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್  
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

13198042096

123
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಚ್ಾಪಾಲನಾಯಕ ರ್ಚೋಲೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 11, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 720499844780 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 106001011003394

124
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಸೋನಪಪ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ರ್ಚೋಲೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 63/5, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 813080684202

ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

85018753861

125
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುತೂಪಪ ರ್ಚೋಲೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 84/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 327674170999

ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

35009367212

126
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಹನುಮೋಗ್ೌಡ್ ನಂಜಪಪ ರ್ಚೋಲೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 5/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 511959879099 ಸಂಡಿಕೆಟ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 06592200031699

127
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ನಟರಾಜು ಬಾಬಣೆ ವಾಬಸಂದರ ಸಾಸಲು 11/2ಎ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 806068964844 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ

128
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ತಯಗರಾಜು ಕೆ ಬಾಬಣೆ ವಾಬಸಂದರ ಸಾಸಲು 11/212 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425

129
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ನರಸಮಾ ಬಾಬಣೆ ವಾಬಸಂದರ ಸಾಸಲು 11/2ಎ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425

130
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಗಂಗಪಪ ಗಂಗಪಪ ಕೆ ಜಿಲಕ್ಕಸಂದರ ತ ಬಗೆರ 25/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 996061133411

131
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ನಾಗರಾಜು ಗಂಗಪಪ ಕೆ ಜಿಲಕ್ಕಸಂದರ ತ ಬಗೆರ 25/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 689611209415

132
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ರಾಜಣೆ ಹನುಮಂತಯಯ ಕಾಡ್ನ ರು ಮದುರ 154/2,2993 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 812900164158 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್  ಬಾಯಂಕ್  ಕ್ನಸವಾಡಿ 520101216285522

133
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಹನುಮೋಗ್ೌಡ್ ಮುನಿಯಪಪ ತಿಮಾಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 53/11` ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425

134
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ರ್ಚಕ್ಕನರಸಪಪ ರ್ಚಕ್ಕನಾಗಪಪ ಹಿರೋಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 14, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 432281603033 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ತ ಬಗೆರ 52019040487321

135
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಮುನಿಮಾರಪಪ ಲೋ ಶೋಷಬೆೈಲಪಪ ರ್ಚಕ್ಕತ ಮಕ್ುರು ಕ್ಸಬಾ 124, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 0664101037492

136
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಕೆ ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು  ಲೋ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ಕ್ುರುವಿಗೆರ ತ ಬಗೆರ 33/2, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425

137
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಕಾಂತರಾಜು ಎಮ್ ಮಾರಪಪ ಹಿರೋಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 80, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 761397609448 S B I  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

138
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಎಸ್ ಮುನಿರಾಜು ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ದಂಡ್ದ್ಾಸಕೆ ೋಡಿಗೆಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 106/2, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 54418027530 S B I  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 119002648021

139
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಮುನಿಶಾಮಪಪ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿೋಡಿಗೆರ ತ ಬಗೆರ 67/1, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 595766648192 ಕೆೋಂದರ ಬಾಯಂಕ್ 520101007518117

140
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ನಂಜಪಪ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿೋಡಿಗೆರ ತ ಬಗೆರ 40, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 356667720236 ರಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

141
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ರ್ಚಕ್ಕನರಸಯಯ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 13, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 278128240436

142
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಚಂದರಶೋಖರ ಗಂಗ್ಾದರಪಪ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 12/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿಣ ಬಾಯಂಕ್

143
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ದೆ ಡ್ಡಯಯ ದ್ಾಳಪಪ ಮುಡ್ಲಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 27, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 310743513414

ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

009100101018615

144
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಜಿ ಕೆಂಚಯಯ ಗಂಗರಸಯಯ ಮುಡ್ಲಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 47/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 310011221101

145
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ರಾಮಚಂದರಯಯ ಗಂಗರಸಯಯ ಮುಡ್ಲಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 47/1 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425

146
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಕೆಂಪರಾಜು ಲಕ್ಕಪಪ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 6/2, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 431935913842 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 52044100705961

147
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಕ್ೃಷೆಪಪ ಲೋ ಯಲಲಪಪ ದೆ ಡ್ಡಮಂಕ್ನಾಳ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 67/8, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 044609085493

ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್  
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

520101196116240

148
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಲಕ್ಷ್ಮಾ ಹನುಮಂತಯಯ ಕಾಡ್ತಿಪ್ಪರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 13, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 791558234273 ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಸಲು 15632250010542

149
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ  ವಿೋರೋಸಾವಮಿ ಕಾರೋಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 33/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 898241792052

150
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನರಸಪಪ ಗಂಗರಸಯಯ ಹುಲಿಕ್ುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 150/ಪಿ10, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425 735930264452

ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ

520101196115511



151
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಕ್ಮಲಮಾ ತ ೋಟಿನರಸಂಹಯಯ ಹೆ ಸನಾಗೆೋನಹಳಿಿೋ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 8, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00425

ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ

152
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ರಾಮಮ ತಿಯ ಆಂಜಿನಪಪ ಅಲಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 33, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637

153
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ರಂಗಹನುಮಯಯ ಬೆೈಲಪಪ ಪುಟಟೋನಹಳಿಿ ಮದುರ 52, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 436348792024 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ನಸವಾಡಿ 009200101003184

154
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಹೆ ನನಚ್ೌಡ್ಯಯ ಕೆಂಪಯಯ ಮದುರ ಮದುರ 115/1ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.00637 301811941531 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ನಸವಾಡಿ 520101216248841

155
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Lamba Cyhalothrim ಮಲಲಮಾ   ಬೆೈಲರಂಗಯಯ ಮಲ ೋಹಳಿಿ ಮದುರ 56/ಪಿ1,127 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00562 958847644689 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ನಸವಾಡಿ

156
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಲಕ್ಷ್ಾನಾಯಕ ಕ್ಡಿಮನಾಯಕ ಕೆಳಗನಜ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 35, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 525001952437 S B I  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 10635001447

157
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ  ಬದಯನಾಯಕ ಕೆಳಗನಜ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 1871,3/11 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 308010131786

158
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಗಡ್ಡಪಪ ಮುತೂರಾಯಪಪ ದುಗೆೋಯನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 8/ಪಿ4 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 710255152633 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009300101011189

159
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ದೆ ಡ್ಡರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಗಂಗಪಪ ಕೆ ಜಿ ಲಕ್ಕಸಂದರ ತ ಬಗೆರ 25/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 392420657636

160
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕೆ ಜಿ ಲಕ್ಕಸಂದರ ತ ಬಗೆರ 25/ಪ3 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 778238239127

161
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ದೆ ಡ್ಡಯಯ ನಾಗರಾಜು ಕೆ ಜಿ ಲಕ್ಕಸಂದರ ತ ಬಗೆರ 27/1, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 732514006691 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್

162
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ನಾರಾಯಣಪಪ ಗಂಗಬೆೈಲಪಪ ರ್ಚಕ್ಕತ ಮಕ್ ರು ಕ್ಸಬ 1/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 492667167906 ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ತ ಬಗೆರ 06592200104329

163
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಎಮ್ ಲಕ್ಕ್ಷ್ಮಾೋನರಸಪಪ ಲೋ ಮುನಿಯಪಪ ಲಿಂಗದವಿೋರನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 20/3, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 51213991388 S B I  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 64151236776

164
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ನಾಗರಾಜು  ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 34/2ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 435707917647 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101212747254

165
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಹನುಮಂತಯಯ ಆಂಜಿನಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಮದುರ 214/2 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 806227140801 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್  ಕ್ನಸವಾಡಿ 520101210247841

166
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಮೈಲಾರಪಪ ದುಗಯಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 110, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 721074536241

167
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಎನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ನಾರಾಯಣಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 110/2 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054

168
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಸದದಪಪ ದೆ ಡ್ಡಗಂಗಪಪ ಸಾಸಲು ಸಾಸಲು 62/ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 41660509506 ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಸಲು 15632210000050

169
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಎಸ್ ಕ್ದರಪಪ ಕೆ ನರಸಂಹಯಯ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 88/2ಸ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 411134566577 ಕ್ನಾಯಟಕ್ಬಾಯಂಕ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ 12177100001363

170
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಬಿ ವಸಂತಕ್ುಮಾರ  ಬಾಬಣೆ ವಾಬಸಂದರ ಸಾಸಲು 9/4, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 307336458231 ಕ್ನಾಯಟಕ್ಬಾಯಂಕ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ 12177100002578

171
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಬಾಬಣೆ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 58/4 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 547166223062 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 036837

172
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಮುನಿನಾರಾಯಣ ಲೋ ಮುನಿಕೆಂಪಣೆ ಮಾಯಕ್ಲತಿಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 7/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 578514213248 S B I  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

173
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಲೋ  ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ಮಾಯಕ್ಲತಿಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 7/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 223460553351

ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್  
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

174
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಮುನಿರಂಗಪಪ ರ್ಚಕ್ಕರಂಗಪಪ ಕೆ ಜಿ ಲಕ್ಕಸಂದರ ತ ಬಗೆರ 24/ಪಿ6 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 683891629716

ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್  ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

175
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಬಾಲಪಪ ಗಂಗಪಪ ನಾಗಶೋಟಿಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 93/ಪಿ2, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 465799984200 ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 13198100011891

176
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ರಾಜಣೆ ಈರಣೆ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 74/2, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 323011935626

177
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ಈರಣೆ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 74/2 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 343016111066 ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್

178
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಯಲಲಮಾ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಮದುರ 84/2, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 309605490877 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ನಸವಾಡಿ

179
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಹನುಮಯಯ ಗರಿಯಪಪ ಬೆೈಯಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 70/1 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 712237487061

180
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಬೆೈಲಹನುಮಕ್ಕ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಸಕ್ಕರಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 40, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 309940101177

181
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಸುರೋಶ್ ರುದೆರೋಗ್ೌಡ್ ಹೆ ನನಘಟ ಕ್ಸಬ 32, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 385999154713

182
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಅರವಿಂದ ನರಸಂಹಯಯ ತ ಬಗೆರ ತ ಬಗೆರ 50, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 507537422869 ಕಾಪ್ಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 52010209650709

183
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ರ್ಚಕ್ಕಣ  ಮುನಿಯಪಪ ಮಲೋಗ್ೌಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 22, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 614748093176 ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಸಲು

184
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ನಾರಾಯಣಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಯರಪಪ ಸ್ ೋಣೆನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 32/1ಸ1 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 978053782506

185
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಎಸ್ ಮುನಿರಾಜು ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ದಂಡ್ದ್ಾಸಕೆ ಡಿಗೆಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 106/2, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 654180257530 S B I  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 119600002648021

186
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಬೆೈರಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಸ್ ಣಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 27, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 625594180645 S B I  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

187
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಲೋ ಆಂಜಿನಪಪ ಸ್ ಣಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 27/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036

188
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ನರಸಮಾ ಗಂಗಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 119/ಪಿ1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036

ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿಣ ಬಾಯಂಕ್ 
ಹೆ ಸಹಳಿಿ

12177039236

189
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ನಾಗರಾಜು ರ್ಚಕ್ಕಹನುಮಪಪ ಉದನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 54/3, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 41248627304 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಘಾಟಿಟ 4561101001813

190
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಟಿ ರಾಮಣೆ ತಿಮಾಯಯ ಮರಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 54/1,1/1 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 334404342535

191
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ನಾರಾಯಣಪಪ ನರಸಪಪ ಜಿಂಕೆಬಚಚಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 64/ಎ ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 819736665371 ಕೆೋಂದರ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

192
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಹಚ್ ಮಲಲರಾಜು ಪಿಳಿರಂಗಪಪ ಮರಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 72, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 891294018557 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಡಿಗೆಹಳಿಿ 4434101003371

193
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಮುನಿನಾಗಪಪ ಮುನಿಸದದಪಪ ಕಾಡ್ನ ರು ಮದುರ 208/5,208/2 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 912502478482 ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04482010056246

194
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಮಂಗಳಮಾ ಕೆಎಸ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 1/4, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 288523196342

ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿಣ ಬಾಯಂಕ್ 
ಹೆ ಸಹಳಿಿ

85034652310

195
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಹನುಂತರಾಯಪಪ ರ್ಚಕಾಕಂಜುನಪಪ ಗ್ಾಳಿಪ್ಜ ಕ್ಸಬ 50/ಪಿ4,51/ಪಿ7 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 769417835579 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಡಿಗೆಹಳಿಿ 1434108000655

196
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ರಾಜಾನಾಯಕ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನಾಯಕ ತಿರುಮಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 32/8, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 832491231213 ಕೆನರಾ  ಬಾಯಂಕ್  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 0664101024367

197
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ರಾಮಚಂದರನಾಯಕ ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ಕೆಳಗನಜ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 34, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 274101187132 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 1982500102031201

198
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಜಕ್ಕಸಂದರ ಕ್ಸಬ 23, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 61612444899 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 0664101035073

199
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ರ್ಚಕ್ಕಯಲಲಪಪ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸಾಸಲು ಸಾಸಲು 66/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 383871012605

ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್  
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

065922000407443

200
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಯಲಲಮಾ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸಾಸಲು ಸಾಸಲು 67/1 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 861479209744

ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್  
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

15632210006664



201
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಹೆಚ್ ಮುನಿರಾಜು  ಹನುಮಯಯ ಕಾಡ್ನ ರು ಮದುರ 179/3 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 35810606515 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಡ್ನ ರು 3972500100058501

202
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ನಾರಾಯಣಪಪ ಆಂಜಿನಪಪ ಕಾಡ್ನ ರು ಪಾಳಯ ಮದುರ 280 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 359071508458 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಡ್ನ ರು 3972500100234001

203
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಆನಂದ  ನರಸಯಪಪ ಗ್ಾಣದ್ಾಳು ಸಾಸಲು 14/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 889770541323 ಸಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಸಲು 15632250000130

204
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ

Hexoconazole ಮಹೆೋಶ್ ಮುತೂರಾಯಪಪ ನೆೋರಳೆಘಟಟ ಕ್ಸಬ 17.Mai ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 641723537076 ಕೆೋಂದರ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 4434101003507

205
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಮರಿಯಪಪ ನರಸಂಹಯಯ ಉದನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 7/2 ,8/1 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 846460780728 ಕಾರ್ೋಯರಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮೋಳೆಕೆ ೋಟ 520101207094698

206
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ತಿಮಾಕ್ಕ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ತುರುವನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 63/2 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 627698133070 ಕಾರ್ೋಯರಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ತ ಬಗೆರ 520101200937320

207
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಲಕ್ಷ್ಮಾೋಬಾತಿ ಅಜಾಜನಾಯಕ ಕೆಳಗನನಾಯಕ್ರ ಂಡ್ಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 8/ಪಿ30 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054

ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿಣ ಬಾಯಂಕ್ 
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

12198100012780

208
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಡಿ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಸ್ ೋಣಮಾರನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 53, ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 811926687293

209
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಮಂಗಳಮಾ ಬಾಬಣೆ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 70/4 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 288523196342

ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿಣ ಬಾಯಂಕ್ 
ಹೆ ಸಹಳಿಿ

85034652310

210
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಮಲಲಮಾ ಬೆೈಲರಂಗಯಯ ಮಲ ೋಹಳಿಿ ಮದುರ 56/ಪಿ1 127 ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0054 958847644689 ಕಾರ್ೋಯರಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216253776

211
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ರಾಮಯಯ ಮುತೂಪಪ ಗ್ಾಳಿಪ್ಜ ಕ್ಸಬ 28/5, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 557210466808 ಕಾರ್ೋಯರಷನ್  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 005000101035633

212
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಮುನಿಯಪಪ ಓಬಳಪಪ ಲಿಂಗದವಿೋರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 28/5, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 288543635703 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

213
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಟಿ ಎನ್ ಸಾಕ್ಣೆ ಹನುಮಂತಯಯ ಗ್ಾಳಿಪ್ಜ ಕ್ಸಬ 56/ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 640122330632 S B I ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 30779536077

214
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ಗರಿತಿಮಾಯಯ  ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬೆೈಯಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 47 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00432 497475358458 ಕಾರ್ೋಯರಷನ್  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 520101196250311

215
 ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರ್ಕೋಟ ಮತುೂ ರ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ Hexoconazole ನಾಗರಾಜು ಉಲಲಂಗಪಪ ಪುಟಟಯಯನಅಗರಹಾರ ಮದುರ 16/1, ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0036 771276726103 ಕಾರ್ೋಯರಷನ್  ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ 52010196127455

216 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಹೆೋಮಾವತಿ ಹನಮಂತಯಯ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 120/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.56 926397897643 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201005964

217 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸ ಶ್ರೋನಿವಾಸ  ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ತ ಬಗೆರ ತ ಬಗೆರ 86/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.35 384247597078 HDFC Bank 50200017778097

218 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಡಾ.ಯು ಚಂದರಶೋಖರ್ ರಾಘವಯಯ ಕಾವಲಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 99/4,99/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.42 645697082192 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520401000059254

219 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಗ್ೌನೆೋಯನಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಗ್ೌನೆೋಯನಿ ಮಾಸೂಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 6/2, ಸಾಮಾನಯ 0.39 15.40 777708897792 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 561010200003353

220 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮನು ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 90/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.56 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201005964

221 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮುನಿರಾಜ ಮುನಿೋರಪಪ ಏಕಾಶ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 113/7,113/8 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.66 264881241894 HDFC Bank 50100229455021

222 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಉಗರಪಪ ನರಸಪಪ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 114/4 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.53 HDFC Bank 50200034077735

223 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಗಂಗಮಾ ಮುನಿಲಕ್ಕಯಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಮಧುರ 169/22 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.42 554963038593 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201005964

224 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪರಭಾಕ್ರ್  ಹೆಚ್ ವಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕ್ುಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮಧುರ
5/5,5/9,5/13,5/1

0
ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.58 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3404101001526

225 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಟಿ ಆನಂದ ಲೋ. ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಬೆೈರಾಪುರ ಸಾಸಲು 48/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.65 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201005964

226 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ವಿ ಪಿ ಗಂಗ್ಾಧರ್  ಪುಟಟಗಂಗಪಪ ವಾಣಿಗರಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 57/4,28/1 ಸಾಮಾನಯ 0.00 8.39672 HDFC Bank 50200017778097

227 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಎಂ ಡಿ ಮಂಜುಳ ಹೆಚ್ ಎ ನಾಗರಾಜು ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 109/3 ಸಾಮಾನಯ 0.20 15.61 461624836860 HDFC Bank 50200034077735

228 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಪುಟಟಶಾಮಯಯ ಚನನಪಪ ಹಾದಿರಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 168/7,168/8 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.61 465401231114 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101034774

229 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸ್ ೋಮಪಪ ರಂಗಯಯ ಸಕ್ಕರಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 87 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.52 802383097364 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 510101005498451

230 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಶಾರದಮಾ ಹೆಚ್ ಜಿ ಶೋಷ್ಾದಿರಶಾಸಿ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 129, ಸಾಮಾನಯ 0.39 15.50 375071522923 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 561010200003353

231 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಅನುಸ ಯಮಾ ಲೋ. ಬೆ ಮಾಪಪ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 132/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.39 264722089673 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 561010200003353

232 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಜಾಲಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 109/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 14.72 282284213044 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 561010200003353

233 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮಂಜುಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 104/2,109/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.44 HDFC Bank 50200034077735

234 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮಮತ್ಾ ಅರವಿಂದ್ ಟಿ ಎಂ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 131/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.5 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 561010200003353

235 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 131/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.47 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 561010200003353

236 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಜಿ ಸ ನಾಗರಾಜು ಮುನಿಯಮಾ ಎಸ್.ಎಂ.ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 58/4 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.44 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101039356

237 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಚ್ೌಡ್ಪಪ ಲೋ. ಮರಿಯಪಪ ಕ್ಮಲ ರು ತ ಬಗೆರ 122/2,123/3 ಸಾಮಾನಯ 0.21 8.73679 580902498075 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201005964

238 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಚಂದರಮಾ ಲೋ.ಆಂಜಿನಪಪ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 131/6 ಸಾಮಾನಯ 0.20 8.64281 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 561010200003353

239 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಲೋ.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕಾವಲಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 75/1 ಸಾಮಾನಯ 0.33 12.92 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201005964

240 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸುವಣಯಮಾ  ರಮೋಶ್ ರಡಿಡ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.57 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201005964

241 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ರಾಮಯಯ 128 ಸಾಮಾನಯ 0.25 9.35951 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 561010200003353

242 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಡಿ ಸ ಮಿಥುನ್ ಡಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ ದೆ ಡ್ಡಹೆಜಾಜಜಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 173/2 ಸಾಮಾನಯ 0.38 15.1 687160393841 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16312200000025

243 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಪಿ ದಿೋಪಕ್ ಪುರುಷ್ ೋತೂಮ ತ ಬಕ್ುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 46/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.52 344565914043 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4447201000041

244 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮಮತ್ಾಶ್ರೋ ಮಲಾಲರಾಧಯ ವಾಣಿಗರಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 13/1, ಸಾಮಾನಯ 0.24 9.4156 895982496781 HDFC Bank 50200017778097

245 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಪುಟಟೋಶ್ ಪರಭು  ಬಿ.ಪಿ. ಪುಟಟರಾಜು ಬೆ ಮಾವಾರ ಕ್ಸಬಾ 103/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.68000 354025034183
ಕ್ರ ರ್ ರ್ೈಶ್ಯ ಬಾಯಂಕ್, 

ದೆೋವನಹಳಿಿ
1347732000000022

246 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ  ಸ.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಅರಸನಹಳಿಿ-ರದದನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 100/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.58000 795554275287 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 0427882012002

247 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ರಾಜಣೆ
 ಲೋಟ್.ಪಟೋಲ್ 
ನಾರಾಯಣಪಪ

ಮಾಳಿಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 32 ಸಾಮಾನಯ 0.20 8.41728 494250069762 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 0474101012994

248 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕೆ.ಸತಯವಾರ ನಂದಗುಡಿ 77/5, 21/3 ಸಾಮಾನಯ 0.20 8.55 474989027172 SBI Hoskote 54038119773

249 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ ಗಣಗಲು ಕ್ಸಬಾ 9/5, 2/1 ಸಾಮಾನಯ 0.15 6.41684 796397372169

CORPORATION BANK 

VIJAYAPURA,

BANGALORE RURAL

510101001532862

250 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಆನಂದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣೆ ಗಣಗಲು ಕ್ಸಬಾ 9/4, 2/2 ಸಾಮಾನಯ 0.17 6.99694 767883185952
CANARA BANK 

HOSKOTE
0598882006228

251 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ನಾಗರಾಜು ಉರುಫ್ 
ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್

ಪಿಳಿಪಪ ಗಣಗಲು ಕ್ಸಬಾ 2/3, 9 ಸಾಮಾನಯ 0.16 6.73145 384961443998
CANARA BANK 

HOSKOTE
0598882006226

252 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ಎಂ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ 
ಬಿನ್

ಮುನಿಸಾವಮಿ ಬಾಯಲಹಳಿಿ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 17/3 17/4 ಸಾಮಾನಯ 0.30 11.78
CANARA BANK 

HOSKOTE
0598882006228

253 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಲುಗಳ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕೆ.ಸತಯವಾರ ನಂದಗುಡಿ 18/3. ಸಾಮಾನಯ 0.20 8.37253 452344380212

254 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಎಂ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್  ಬಿ ಮುನಿಯಪಪ ದೆೋವಶೋಟಿಟಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 90/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.71 693164673387
VIJAYA BANK 

HOSKOTE
138401011000939

255 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನೆೋತರ ಕೆ ೋಂ ಶಾಮಣೆ ಬೆಟಟಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.16
CANARA BANK 

HOSKOTE
0598882006227

256 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ಎನ್ ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು 
ಬಿನ್ ನರಸಯಯ

*7/1 ಮಹಿಮಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಾಮಾನಯ 0.40 13.19000 5689 3747 0539 Canara Bank 047110 1025413

257 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ಎನ್ ಎಸ್ ಇಂದುಶೋಖರ್ 
ಬಿನ್ ಲೋ ಎನ್ ಸ ಶ್ವಣೆ

73/2.53 ದೆೋಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.82000 3111 5232 2534 Karnataka Bank 9532500 100122801



258 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
M  ಗರಿೋಶ್ ಬಿನ್ 
ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ್

49/3 ಲಕ್ಕಸಂದರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.63000 6875 4441 7459 B R Traders

259 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
T K  ಪುರುಷ್ ೋತೂಮ 
ಬಿನ್ T N ಕ್ೃಷೆಗ್ೌಡ್

151/3 ತಡ್ಸೋಘಟಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಾಮಾನಯ 0.39 14.91000 9378 2480 9809 Canara Bank 436882000003

260 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ಗೋತ್ಾ ಎಂ. ಗ್ೌಡ್ ಕೆ ೋಂ 
ಆರ್ ಮಹದೆೋವ ಗ್ೌಡ್

*2/1 ರ್ಂಕ್ಟಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಾಮಾನಯ 0.38 13.45000 6133 2407 8300 Canara Bank 527101043094

261 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ಅಣೆಯಯಪಪ  ಬಿನ್ ಲೋ 
ಈರಪಪ

98/2.161/3 ಗೆ ಲಲರಹಟಿಟ ಸ್ ೋಂಪುರ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಾಮಾನಯ 0.39 15.15000

262 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ 
ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು

ವಿೋರಸಾಗರ ಸ್ ೋಂಪುರ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.50000

263 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ಗಂಗನರಸಯಯ ಬಿನ್ 
ನರಸಯಯ

*2/2 ಹರರ್ೋಸಂದರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.42000 7225 0790 5042
Sri Lakshmi 

Venkatasheara Agri con

264 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ಆಕಾಶ್ ವಿ ಬಿನ್ ಡಿ 
ರ್ೋಣುಗೆ ೋಪಾಲ್

18/1 ಬಾಯಡ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಾಮಾನಯ 0.40 15.28000 HDFC Bank 5010 0345006203

265 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ಕೆ ವಿ ರಂಗಶಾಮಚ್ಾರ್ 
ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಂಗಪಪ

*3/1 ಕ್ಣೆೆೋಗ್ೌಡ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಾಮಾನಯ 0.40 14.30000

266 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಗಂಗರಂಗಯಯ

11 ಹರಿರ್ೋಸಂದರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಾಮಾನಯ 0.30 11.68000 Sai Samarth Irrigators

267 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸದದಪಪ ದೆ ಡ್ಡಗಂಗಪಪ ಸಾಸಲು ಸಾಸಲು 61/p1 ಪ.ಜಾತಿ 0.21 15.49 HDFC Bank 50200017778097

268 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ಹನುಮಂತಯಯ (ಪವತಿ 
ಆಂಜಿನಮಾ)

 ರ್ಚಕ್ಕಮದ ದರಪಪ ಅರಳುಮಲಿಲಗೆ ಕ್ಸಬಾ 184/3 ಪ.ಜಾತಿ 0.20 14.72 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201005964

269 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ  ಮುನಿನಾಗಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 66/2,8/2 ಪ.ಜಾತಿ 0.39 27.58310 -
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸ, ಬಾಯಂಕ್, 

ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ
50200024077735

270 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ 
ನಕೆ ಕೋನಪಪ ಉರುಫ್

ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಾವಾಪುರ ಸ ಲಿಬೆಲ 49 ಪ.ಜಾ 0.40 27.727
SYNDICATE BANK 

HOSKOTE
06602600003118

271 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್
 ಹನುಮಂತರಾಜು ಕೆ 
ಬಿನ್ ಲೋ ಕ್ರಿಯಪಪ

94/3 ಪಾಪಬೆ ೋವಿನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ 0.10 8.26976 9942 7007 7981
Sri Lakshmi Venkatasheara 

Agri con

272 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಹಸರುಮನೆ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಯಣ ಎಂ.ಮಂಜುಳ್ಾದೆೋವಿ  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಚನನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 81, ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.35 24.59407 414749074658
ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ವಿಜಯಪುರ

510101001532862

273 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಹಸರುಮನೆ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಯಣ 
(ಕಾಯಪಿಿಕ್ಂ)

ವಿ. ಅಶ್ವಥಯಯ  ಲೋಟ್.ವಿೋರಭದರಯಯ ತಲ ಲೋಹಳಿಿ ಅಗರಹಾರ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 7/1,7/3 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.15 11.31000 558945899348
ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ವಿಜಯಪುರ
510101001532862

274 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಶೈಲಜಾ ಶೋಖರ್ ಡಾ.ಯು.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಕಾವಲಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 99/2,99/3 ಸಾಮಾನಯ 0.13 0.7750 670577291399 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 064100101007555

275 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಾಣ ಲೋ.ಮರಿಯಪಪ ಕ್ುರುವಿಗೆರ ತ ಬಗೆರ 71/1ಎ ಸಾಮಾನಯ 0.13 0.7750 644584381875 HDFC Bank 50100213504482

276 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕಾಂತಕ್ುಮಾರ್ ಕೆಂಪಯಯ ಗಂಟಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 79/2 ಸಾಮಾನಯ 0.13 0.7750 970665028235 HDFC Bank 50100047950782

277 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಶ್ಂಕ್ರ್ ಮುನಿಯಪಪ ತಿರುಮಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿೋ ತ ಬಗೆರ 44/10,44/5 ಸಾಮಾನಯ 1 0.3126 272171452982 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101001488

278 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಾ ಜಗನಾನಥರಾಜು ಕ್ುಂಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64/6,64/7,64/8 ಸಾಮಾನಯ 1 0.7750 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20285284714

279 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಸೋತ್ಾಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಆರ್.ಎ. ರಾಜು ಕ್ುಂಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64/4B,64/4A ಸಾಮಾನಯ 1 0.7750 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101044554776

280 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ರ್ಚಕ್ಕಪಟೋಲಪಪ ಸದದರಾಮಯಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/2, 10/3 ಸಾಮಾನಯ 1 0.4480 BBR & RDCC Bank 119001712850

281 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ರತನಮಾ ಲೋ.ಬಿೋರಪಪ ಎಸ್.ಎಂ.ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9/1, ಸಾಮಾನಯ 1 0.5702 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4421101002135

282 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಮುನಿರಾಜು ಆಂಜಿನಪಪ ಮಾರಹಳಿಿೋ ತ ಬಗೆರ 7/2A ಸಾಮಾನಯ 1 0.7750 925955660709 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101211547571

283 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ವಿ.ರಘು ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ಮ ಗೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಲ 25/1, ಸಾಮಾನಯ 1 0.7750 HDFC Bank 50100266247404

284 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಡಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ ಲೋ.ಅರಸಪಪ ದೆ ಡ್ಡಹೆಜಾಜಜಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 130/2,173/2 ಸಾಮಾನಯ 1 0.4833 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 005000101009241

285 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನರಸಮಾ ಕ್ೃಷೆಯಯ ಕಾವಲಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 61/1 ಸಾಮಾನಯ 1 0.7395 728592593754 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520401000059262

286 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಗ್ೌನೆೋಯನಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಗ್ೌನೆೋಯನಿ ಮಾಸೂಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 6/2, ಸಾಮಾನಯ 1 0.3233 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101263576266

287 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಗಂಗಮಾ ಮುನಿಲಕ್ಕಯಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಮಧುರ 169/22 ಸಾಮಾನಯ 1 0.5043 554963038593 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 3150771344

288 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಆನಂದ ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಬೆೈರಾಪುರ ಸಾಸಲು 48/3 ಸಾಮಾನಯ 1 0.5693 919057705957 HDFC Bank 50100232846237

289 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಉಗರಪಪ ನರಸಪಪ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 111/4 ಸಾಮಾನಯ 1 0.7750 868990312309 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101003341

290 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಸ್ ೋಮಪಪ ರಂಗಯಯ ಸಕ್ಕರಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 87 ಸಾಮಾನಯ 1 0.7750 802383097364 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 338300101001332

291 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಪಿ ದಿೋಪಕ್ ಪುರುಷ್ ೋತೂಮ ತ ಬಕ್ುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 46/2 ಸಾಮಾನಯ 1 0.5498 344565914043 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷರ 68000834644

292 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಡಿ ಸ ಮಿಥುನ್  ಡಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ ದೆ ಡ್ಡಹೆಜಾಜಜಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 173/2 ಸಾಮಾನಯ 1 0.7750 687160393841 ರತ್ಾನಕ್ರ್ ಬಾಯಂಕ್ 309007600535

293 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಹೆೋಮಾವತಿ ಹನುಮಯಯ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 120/5 ಸಾಮಾನಯ 1 0.5300 926397897643 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200919373

294 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಜಿ ಸ ನಾಗರಾಜು ಮುನಿಯಮಾ ಎಸ್.ಎಂ.ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 58/4 ಸಾಮಾನಯ 1 0.7750 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101039356

295 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಸ ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ತ ಬಕ್ುಂಟ ತ ಬಗೆರ 86/1 ಸಾಮಾನಯ 1 0.7750 384247597078 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001010014966

296 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಸದದಪಪ ದೆ ಡ್ಡಗಂಗಪಪ ಸಾಸಲು ಸಾಸಲು 62/p1 ಪ.ಜಾತಿ 1 0.8060 415660509506 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632210000050

297 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಪದಾಮಾ ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 119 ಪ.ಪಂಗಡ್ 1 1.3900 797861661349 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 13177014857

298 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಸ ಸ್ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕವಿೋರಪಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ 168/3 ಸಾಮಾನಯ 1 0.7750 9589 8326 2043 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0252910 1021745

299 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಕೆಂಪಯಯ  ಬಿನ್  ಗಂಗರಂಗಯಯ ವಿಶವೋಶ್ವರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 19/1 ಸಾಮಾನಯ 1 0.3125 9104 7297 5757 Sate Bank of India 20388 748002

300 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಎನ್ ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಯಯ ಮಹಿಮಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *7/1 ಸಾಮಾನಯ 1 0.7750 5689 3747 0539 Canara Bank 047110 1025413

301 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ಹಳೆೋನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 120 ಸಾಮಾನಯ 1 0.7300 9156 9484 3765 Canara Bank 5454101 001273

302 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಪಿ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 24/3.74/1.16.72 ಸಾಮಾನಯ 1 0.7200 7241 4029 6307 SBI 6415524 8814

303 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಯಯ ಬೆಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/7.7/16 ಸಾಮಾನಯ 1 0.77500 2190 1858 9393 Canara Bank 6272101 000843

304 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಇಂದುಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಎನ್ ಸ ಶ್ವಣೆ ದೆೋಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 73/2.53 ಸಾಮಾನಯ 1 0.59047 3111 5232 2534 Karnataka Bank 9532500 100122801

305 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಸದದಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಮಹಿಮಣೆ ಮಾಚನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 94/1.94/2 ಸಾಮಾನಯ 1 0.7750 5589 0448 0477 Canara Bank 441910 1000796

306 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ T K  ಪುರುಷ್ ೋತೂಮ ಬಿನ್ T N ಕ್ೃಷೆಗ್ೌಡ್ ತಡ್ಸೋಘಟಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 151/3 ಸಾಮಾನಯ 1 0.33450 9378 2480 9809 Canara Bank 436882000003

307 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ M  ಗರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ್ ಲಕ್ಕಸಂದರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 49/3 ಸಾಮಾನಯ 1 0.77500 6875 4441 7459 B R Traders

308 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಬಿ ಜಿ ಕೆಂರೋಗ್ೌಡ್
ಬಿನ್  H   

ಗಂಗಮಾರೋಗ್ೌಡ್
ಪಲಲರಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 2/1ಎ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50460

309 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ A  ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಅಳುಗುಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಬಳಿಗೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 169 ಸಾಮಾನಯ 1 0.50612 5337 8596 2341 Canara Bank 4.4341E+12

310 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಅಣೆಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಈರಪಪ ಗೆ ಲಲರಹಟಿಟ ಸ್ ೋಂಪುರ 98/2.161/3 ಸಾಮಾನಯ 1 0.50085 Canara Bank 4.77101E+11

311 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ರ್ಚಕ್ಕರಮಾಣೆ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ ಕೆ.ಸತಯವಾರ ನಂದಗುಡಿ 50/3 ಸಾ 1 0.775 538289751713
Kaveri Grameena Bank 

Mallimakanapura 
13184048312

312 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
BA ಮುನಿಸಾವಮಿರಡಿಡ 
ಬಿನ್

ಅಪಾಪರಡಿಡ ನಾಗನಾಯಕನಕೆ ೋಟ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 101/1 ಸಾ 1 0.775 893677798868 SBI Kadugodi bangalore 31713993929



313 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಕಾಂತಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರಾಜು ಕೆ.ಸತಯವಾರ ನಂದಗುಡಿ
50/4, 37/11, 

37/13
ಸಾ 1 0.775 783649025705 CNRB Hoskote 0598101210360

314 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಪಿಳಿಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಕೆ ರಟಿ ನಂದಗುಡಿ 163/5 ಸಾ 1 0.448 847747027138
Pragati krishna gramina 

bank Belamaranahalli  
10551101033193

315 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕೆ.ಸತಯವಾರ ನಂದಗುಡಿ 77/5, 21/3 ಸಾ 1 0.448 474989027172 SBI Hoskote 54038119773

316 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ ಗಣಗಲು ಕ್ಸಬಾ 9/5, 2/1 ಸಾ 1 0.60021
KARNATAKA BANK 

LTD HOSKOTE
3372500101081900

317 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಪಿಳಿಪಪ ಬಿನ್ ದಂಡ್ಪಪ ಸದದನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 31, 27 ಪ.ಜಾ 1 1.395 605030947610
STATE BANK INDIA 

HOSKOTE ADB
20277093784

318 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಸರ ೋಜಮಾ ಕೆ ೋಂ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ್ ಸದದನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 37 ಸಾ 1 0.775
CENTRAL BANK OF 

INDIA HOSKOTE
4038403554

319 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಎಸ್.ರಾಮೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಸರಕ್ನ ರು ನಂದಗುಡಿ 58/3 ಸಾ 1 0.775
CANARA BANK 

NANDAGUDI
0499101022305

320 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ 
ನಕೆ ಕೋನಪಪ ಉರುಫ್

ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಾವಾಪುರ ಸ ಲಿಬೆಲ 49 ಪ.ಜಾ 1 1.395
SYNDICATE BANK 

HOSKOTE
06602600003118

321 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ನಾರಾಯಣಮಾ ದೆ ಡ್ಡಬಚಚಪಪ, ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 181 ಪ.ಜಾತಿ 1 1.39500 689328829940
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ದೆೋವನಹಳಿಿ
0474108032630

322 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಬಿ.ದೆ ಡ್ಡನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ಬಚಚಪಪ ದೆ ಡ್ಡಸಾಗರಹಳಿಿ ವಿಜಯಪುರ
49/4,63/7,57/1,5

7/5
ಸಾಮಾನಯ 1 0.77000 890810976408 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 0427101009831

323 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ರಾಮಂಜಿನಪಪ ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ ಚಪಪರದಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 9/2, ಸಾಮಾನಯ 1 0.44800 251153648388 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 0475101011672

324 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಎಂ.ಆರ್.ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ ಅರುವನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ
109/2,109/6,109

/5
ಸಾಮಾನಯ 1 0.44800 714312961776 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 0475108075710

325 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಭಾಗಯಮಾ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಮ ಡಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 30 ಸಾಮಾನಯ 1 0.44800 958122488718
ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಕಾರಹಳಿಿ
311000101001560

326 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಮುನಿಯಪಪ ಜ ೋಗಪಪ ಚಪಪರದಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 21/12, ಸಾಮಾನಯ 1 0.44800 775569099137 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಉಗನವಾಡಿ 0474101012994

327 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಸ.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಅರಸನಹಳಿಿ-ರದದನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 100/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ 1 0.77500 795554275287 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಉಗನವಾಡಿ 0474101012994

328 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ರಾಜಣೆ ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ ಮಾಳಿಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 32 ಸಾಮಾನಯ 1 0.44800 ~ ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 0474101018803

329 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್
ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ 
ಮುನಿನಾಗಪಪ

ಮುನಿನಾಗಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 66/2,8/2 ಪ.ಜಾತಿ 1 1.39000 872729243172 ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 212104000009584

330 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ್ ರತನಮಾ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಅರಸನಹಳಿಿ-ರದದನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ~ ಸಾಮಾನಯ 1 0.31250 ~ ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಉಗನವಾಡಿ 5453101000734

331 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಪಿ.ಮಾರೋಗ್ೌಡ್ ಪಿಳಿಪಪ ಬೆ ೋರ್ಕಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ 3972500100051301

332 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ರತನಮಾ ಲೋ.ಬಿೋರಪಪ ಎಸ್.ಎಂ.ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9/1, ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.79739 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4421101002135

333 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಲಕ್ಷ್ಾಣ ಲೋ.ಮರಿಯಪಪ ಕ್ುರುವಿಗೆರ ತ ಬಗೆರ 71/1ಎ ಸಾಮಾನಯ 0.30 2.10000 644584381875 HDFC Bank 50100213504482

334 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ರ್ಚಕ್ಕಪಟೋಲಪಪ ಸದದರಾಮಯಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/2, 10/3 ಸಾಮಾನಯ 0.20 1.40000 BBR & RDCC Bank 119001712850

335 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ರ್ೋಣುಗೆ ೋಪಾಲ್ ಕೆಂಪಯಯ ಗಂಟಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 211112734614 HDFC Bank 50100253000820

336 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಕೆಂಪಯಯ ಕಾಂತಕ್ುಮಾರ್ ಕೆಂಪಯಯ ಗಂಟಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 79/2 ಸಾಮಾನಯ 0.00 2.80000 970665029235 HDFC Bank 50100047950782

337 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಶ್ಂಕ್ರ್ ಮುನಿನಂಜಪಪ ತಿರುಮಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 44/10,44/5 ಸಾಮಾನಯ 0.30 0.67200 272171452982 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101001488

338 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮುನಿರಾಜ ಮುನಿೋರಪಪ ಏಕಾಶ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 113/7,113/8 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 HDFC Bank 50100229455021

339 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ವಿ.ರಘು ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ಮ ಗೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 25/1, ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 HDFC Bank 50100266247404

340 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮುನಿರಾಜು  ಆಂಜಿನಪಪ ಮಾರಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 7/2A ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 935955660709 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101211547571

341 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮನು ಜಿ ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 90/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 06592600005095

342 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಹನುಮಯಯ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 120/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 926397897643 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200919373

343 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಜಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಸತಯನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ್ ಮಾಸೂಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 120/5 ಸಾಮಾನಯ 0.39 2.77760 777708897792 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101263576266

344 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಡಾ.ಯು ಚಂದರಶೋಖರ್ ರಾಘವಯಯ ಕ್ಂರ್ಚಗನಾಳ ತ ಬಗೆರ 99/4,99/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 645697082192 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520401000059254

345 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಉಗರಪಪ ನರಸಪಪ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 111/4 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101003341

346 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಗಂಗಮಾ ಮುನಿಲಕ್ಕಯಯ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಮಧುರ 169/22 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.77760 554963038593 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 3150771344

347 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಪುಟಟಸಾವಮಯಯ ಚನನಪಪ ಹಾದಿರಪುರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 168/7,168/8 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 465401231114 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101034774

348 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ವಿ ಪಿ ಗಂಗ್ಾಧರ್ ಪುಟಟಗಂಗಪಪ ವಾಣಿಗರಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 57/1,28/1 ಸಾಮಾನಯ 0.20 1.40000 755926318227 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 13198066946

349 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಅನಸ ಯಮಾ ಬೆ ಮಾಯಯ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 132/2, ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.77760 264722089673 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009200101021713

350 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಶಾರದಮಾ ಹೆಚ್ ಜಿ ಶೋಷ್ಾಶಾಸಿ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 129 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 375071522923 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0406101041439

351 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮಮತ್ಾ ಅರವಿಂದ್ ಟಿ ಎಂ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 131/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3246101002186

352 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 131/3 ಸಾಮಾನಯ 0.30 2.79440 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216285379

353 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಆನಂದ ಟಿ ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಬೆೈರಾಪುರ ಸಾಸಲು 48/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 919057705957 HDFC Bank 50100232846237

354 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ನೆೋಹಾ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬೆೈರಾಪುರ ಸಾಸಲು 32/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 639133477552 ರತ್ಾನಕ್ರ್ ಬಾಯಂಕ್ 309006695501

355 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮಮತ್ಾಶ್ರೋ ಮಲಾಲರಾಧಯ ವಾಣಿಗರಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 13/1, ಸಾಮಾನಯ 0.24 1.68000 895982496781 ಅರಕ್  ಬಾಯಂಕ್ 119002734475

356 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಸ್ ೋಮಪಪ ರಂಗಯಯ ಸಕ್ಕರಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 87 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 802383097364 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 338300101001332

357 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಜಿ ಸ ನಾಗರಾಜು ಮುನಿಯಮಾ ಎಸ್.ಎಂ.ಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 58/4 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101039356

358 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಜಾಲಪಪ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 109/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.76640 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 138001010008418

359 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮಂಜುಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 104/2,109/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001010014966

360 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಸ ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ತ ಬಕ್ುಂಟ ತ ಬಗೆರ 86/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 384247597078 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 45611013003302

361 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಸುವಣಯಮಾ ರಮೋಶ್ ರಡಿಡ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 371120320639 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101265523453

362 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ
ಹನುಮಂತಪಪ (ಶ್ರೋಮತಿ 
ಆಂಜಿನಮಾ ಪವತಿ)

ರ್ಚಕ್ಕ ಮದ ದರಪಪ ಅರಳುಮಲಿಲಗೆ ಕ್ಸಬಾ 184/3 ಪ.ಜಾತಿ 0.20 2.45952 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2015330754

363 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಸದದಪಪ ದೆ ಡ್ಡಗಂಗಪಪ ಸಾಸಲು ಸಾಸಲು 62/p1 ಪ.ಜಾತಿ 0.20 2.52000 415660509506 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632210000050

364 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ರಾಮಯಯ ಲೋ. ಆಂಜಿನಪಪ ರಾಮದೆೋವನಹಳಿಿ ಮಧುರ ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.20 2.62000 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216226224

365 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮುನಿಸ್ ಣೆಪಪ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ವಾಜರಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 17/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.78300 675348214331 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 0475101010341

366 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ನಂಜುಡ್ಪಪ ಐಬಸಾಪುರ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 126/1 ಸಾಮಾನಯ 0.20 1.41000 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಯಲಿಯ ರು 4028101000355

367 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ಐಬಸಾಪುರ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 16/2 ಸಾಮಾನಯ 0.21 1.43300 542675716434 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 0427882011995

368 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಪುಟಟೋಶ್ ಪರಭು  ಬಿ.ಪಿ. ಪುಟಟರಾಜು ಬೆ ಮಾವಾರ ಕ್ಸಬಾ 103/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 354025034183
ಕ್ರ ರ್ ರ್ೈಶ್ಯ ಬಾಯಂಕ್, 

ದೆೋವನಹಳಿಿ
1347732000000022

369 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ವಿದ್ಾಯಹರಿಪರಸಾದ್ ಹರಿಪರಸಾದ್ ರ್ೋಲನಹಳಿಿ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ
111/2,111/3,50/

10,
ಸಾಮಾನಯ 0.20 1.98000 848320227996 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ 0427882011998

370 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ವಿ.ಅಶ್ವಥಯಯ ಲೋಟ್.ವಿೋರಭದರಯಯ ತಲ ಲೋಹಳಿಿ ಅಗರಹಾರ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ 7/3,7/1 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.15 1.89000 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಯಲಿಯ ರು 4028101002132

371 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಮುನಿನಾಗಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 66/2,8/2 ಪ.ಜಾತಿ 0.39 4.91400 872729243172 ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 212104000009584

372 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮಂಜುಳ್ಾದೆೋವಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಚನನಹಳಿಿ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 81 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.50 4.41000 414749074658 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 143201231001016

373 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ  ಸ.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಅರಸನಹಳಿಿ-ರದದನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 100/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 795554275287 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಉಗನವಾಡಿ 0474101012994

374 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ T ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಪಪಣೆ ಹೆಡ್ಕ್ನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 36 ಪ.ಪಂ 0.30 2.888 296294624995 CNRB Nandagudi 0499101010083



375 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಪಿಳಿಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಕೆ ರಟಿ ನಂದಗುಡಿ 163/5 ಸಾ 0.40 2.8 847747027138
Pragati krishna gramina 

bank Belamaranahalli  
10551101033193

376 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕೆ.ಸತಯವಾರ ನಂದಗುಡಿ 77/5, 21/3 ಸಾ 0.20 1.4 474989027172 SBI Hoskote 54038119773

377 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮುನಿಗಜಜಲಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಯಕ್ಲಪಪ ಬಾವಾಪುರ ಸ ಲಿಬೆಲ 55 ಪ.ಜಾ 0.35 4.41 737147117299 CNRB Nandagudi 0499101027084

378 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಕೆಂಪಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪಣೆ ಉಪಾಪರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 85/1 ಸಾ 0.10 0.7056 212703545377 CBI Lakkondahalli 3935385769

379 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಕಾಂತಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರಾಜು ಕೆ.ಸತಯವಾರ ನಂದಗುಡಿ 37/11, 37/13 ಸಾ 0.40 2.8 783649025705 CNRB Hoskote 0598101210360

380 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ GM ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಗಣಗಲು ಕ್ಸಬಾ 11/7. ಸಾ 0.20 1.3776 963143053457 SBI Hoskote 30619864252

381 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ರ್ಚಕ್ಕರಮಾಣೆ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ ನಂದಗುಡಿ ನಂದಗುಡಿ 50/3 ಸಾ 0.30 2.1 538289751713
Kaveri Grameena Bank 

Mallimakanapura 
13184048312

382 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ
BA ಮುನಿಸಾವಮಿರಡಿಡ 
ಬಿನ್

ಅಪಪಯಯರಡಿಡ ನಾಗನಾಯಕನಕೆ ೋಟ ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 101/1 ಸಾ 0.40 2.8 893677798868 SBI Kadugodi ,Bangalore 31713993929

383 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಚಕ್ಕಪಿಳಿಪಪ ಕೆ.ಸತಯವಾರ ನಂದಗುಡಿ 83/1, 80/4 ಸಾ 0.40 2.7684 217899057092 KGB Mallimakanapura 85056628109

384 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ ಗಣಗಲು ಕ್ಸಬಾ 9/3, 2/3 ಸಾ 0.16 1.12
CANARA BANK

HIREKUDIGE
0598108029744

385 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ ಗಣಗಲು ಕ್ಸಬಾ 9/5, 2/1 ಸಾ 0.15 1.0752
KARNATAKA BANKLTD 

Hoskote
3372500101081901

386 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಆನಂದಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣೆ ಗಣಗಲು ಕ್ಸಬಾ 9/4, 2/2 ಸಾ 0.17 1.1648 CANARA BANK 0598101201045

387 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್
ನಕೆ ಕೋನಪಪ ಉರುಫ್ 
ಮುನಿಶಾಮಪಪ

ಬಾವಾಪುರ ಸ ಲಿಬೆಲ 49 ಪ.ಜಾ 0.40 4.976499
SYNDICATE BANK 

HOSKOTE 
06602600003118

388 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಸ ಸ್ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸಕ್ಕವಿೋರಪಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ 168/3 ಸಾಮಾನಯ 0.39 2.68800 9589 8326 2043 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0252910 1021745

389 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್  ಗಂಗರಂಗಯಯ ವಿಶವೋಶ್ವರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 19/1 ಸಾಮಾನಯ 0.20 1.41100 9104 7297 5757 Sate Bank of India 20388 748002

390 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಎನ್ ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಯಯ ಮಹಿಮಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *7/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.35760 5689 3747 0539 Canara Bank 047110 1025413

391 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ಹಳೆೋನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 120 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 9156 9484 3765 Canara Bank 5454101 001273

392 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ B G  ಕೆಂರೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಹಂಹಮಾರೋಗ್ೌಡ್ ಪಲಲರಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 2/1A ಸಾಮಾನಯ 0.20 1.40000 7953 4118 2897 UCO Bank 3271011 0010266

393 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಇಂದುಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಎನ್ ಸ ಶ್ವಣೆ ದೆೋಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 73/2.53 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 3111 5232 2534 Karnataka Bank 9532500 100122801

394 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಸುಮಾರಂಗನಾಥ್ ಕೆ.ಡಿ ಕೆ ೋಂ ರಂಗನಾಥ ರ್ಂಕ್ಟಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *3/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 9324 6103 5768 Bank Of India 849210 100020137

395 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ M  ಗರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ್ ಲಕ್ಕಸಂದರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 49/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 6875 4441 7459 B R Traders

396 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ A  ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಅಳುಗುಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಬಳಿಗೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 169 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 5337 8596 2341 Canara Bank 4434101004881

397 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಅಣೆಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಈರಪಪ ಗೆ ಲಲರಹಟಿಟ ಸ್ ೋಂಪುರ 98/2.161/3 ಸಾಮಾನಯ 0.39 2.70340 Canara Bank 477101015468

398 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ T K  ಪುರುಷ್ ೋತೂಮ ಬಿನ್ T N ಕ್ೃಷೆಗ್ೌಡ್ ತಡ್ಸೋಘಟಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 151/3 ಸಾಮಾನಯ 0.39 2.69328 9378 2480 9809 Canara Bank 436882000003

399 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಆಕಾಶ್ ವಿ ಬಿನ್ ಡಿ ರ್ೋಣುಗೆ ೋಪಾಲ್ ಬಾಯಡ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80000 HDFC Bank 5010 0345006203

400 ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಕೆ ವಿ ರಂಗಶಾಮಚ್ಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಂಗಪಪ ಕ್ಣೆೆೋಗ್ೌಡ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ *3/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.67680 Sate Bank of India 64054789147

401
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಖಾಸಗ ಮಧುವನಗಳ ಸಾಾಪನೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಇಂದುಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಣೆ ದೆೋಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 53* ಸಾಮಾನಯ 14 0.75 3111 5232 2534 Karnataka Bank 9532500 100122801

402
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಖಾಸಗ ಮಧುವನಗಳ ಸಾಾಪನೆ 1

403
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಖಾಸಗ ಮಧುವನಗಳ ಸಾಾಪನೆ ಶ್ರೋ ಎನ್ ಸತಿೋಶ್
ಬಿನ್ ಸ .ಎಸ್ 
ನಂಜುಂಡ್ಯಯ

ದೆೋಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 14 0.75 Thapovana madhukendra

404
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಖಾಸಗ ಮಧುವನ ಆರ್ ಮುದುದಕ್ೃಷೆ  ಲೋ. ರಾಮಯಯ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 134 ಸಾಮಾನಯ 1 0.75 287384296603 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

405
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಖಾಸಗ ಮಧುವನ
ಎಂ ಸ 
ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ್

ಚುಂಚ್ೋಗ್ೌಡ್ ಮದಗೆ ಂಡ್ನಹಳಳಿ ಮಧುರ 1/3.1/5. ಸಾಮಾನಯ 1 0.75 654362109695 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

406
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಖಾಸಗ ಮಧುವನ ಮುತೂಪಪ ತ್ಾತಪಪ ತಳಗವಾರ ಕ್ಸಬಾ 171/1 ಸಾಮಾನಯ 1 0.75 974490530974 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

407
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಖಾಸಗ ಮಧುವನ ಅಶ್ವಥಮಾ
ಆರ್ 
ಲಕ್ಷ್ಮಾೋನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ್

ವಾಣಿಗರಹಳಿಿೋ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 11/4, ಸಾಮಾನಯ 1 0.75 681329315673 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

408
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಮಧುವನ ಸಾಾಪನೆ ರತನಮಾ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು , ನಕ್ಕನಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 24/1 ಸಾ 1 0.75 546707558300
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

409
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಮಧುವನ ಸಾಾಪನೆ ರುಕ್ಕಮಾ  ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಮುತ ಕರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 29/1 ಸಾ 1 0.75 513927207791

KAVERI GRAMEENABANK 

THIRUMALASHETTA

LLI

12373100002278

410
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ ಸಾಟಂಡ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಇಂದುಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಣೆ ದೆೋಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 53* ಸಾಮಾನಯ 4 0.1350 3111 5232 2534 Karnataka Bank 9532500 100122801

411
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ ಸಾಟಂಡ್  ರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಈರಬೆೈರಯಯ ಮಂಟನಕ್ುರ್ಚಯ ಕ್ಸಬಾ 47 ಸಾಮಾನಯ 4 0.1350 6751 6013 8489

412
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ ಸಾಟಂಡ್
ಸ್ೈಯದ್ ಷ್ಾ 
ನಿಜಾಮುದಿದೋನ್

ನಿಜಾಮುದಿದೋನ್ ಮಲಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 79 ಸಾಮಾನಯ 4 0.1350 5351 0794 0766

413
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ ಸಾಟಂಡ್ ಎಂ ಜಿ ತಿಮಾರಾಜು ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ ಮಾರ ೋಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 35/2 ಸಾಮಾನಯ 4 0.1350 3661 9257 8264 Canara Bank 1919101000028

414
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ ಸಾಟಂಡ್ ಎಂ ಸ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಮಾಚನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 136 ಸಾಮಾನಯ 4 0.1350 6839 3750 5966 Canara Bank 477101015639

415
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ ಸಾಟಂಡ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಪಯಯ ಕಾಸರಘಟಟ ಸ್ ೋಂಪುರ 38/1 ಸಾಮಾನಯ 4 0.1350 8764 5948 2072 Canara Bank 1919101015540

416
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ ಸಾಟಂಡ್ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *12/8 ಸಾಮಾನಯ 3 0.1013 6146 9958 2740

417
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ ಸಾಟಂಡ್ ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಅರಸಪಪ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 25/7 ಸಾಮಾನಯ 2 0.0675 4651 3636 5862

418
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ 
ಸಾಟಂಡ್

419
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ರ್ಚಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ ಲಯಪಪ ಸ್ ಣೆೆೋನಹಳಿಿೋ ಸಾಸಲು 17 ಸಾಮಾನಯ 5 0.16875 605083610696 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

420
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಚನನಕ್ೃಷೆಪಪ ಚನನರಾಮಪಪ ಕೆ ೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 110/1 ಸಾಮಾನಯ 5 0.16875 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

421
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಧನಪಾಲರಡಿಡ ತಿಮಾಯಯ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 78/11B ಸಾಮಾನಯ 5 0.16875 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

422
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಸಂಜಿೋವಮಾ ಗಂಗಹನುಮಯಯ ಮ ಡ್ಲಕಾಳೆೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 28 ಸಾಮಾನಯ 5 0.16875 811327572633 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025



423
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ರಾಘವಯಯ ಲೋ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ನೆೋರಳೆಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 68/1 ಸಾಮಾನಯ 4 0.13500 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

424
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮಹೆೋಶ್ ಚನನಯಯ ಹೆ ನಾನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 7/2B ಸಾಮಾನಯ 3 0.10125 526459859963 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

425
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಜ ಎಂ ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿೋಡಿಕೆರ ತ ಬಗೆರ 103/1 ಸಾಮಾನಯ 2 0.06750 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

426
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಟಿ ವಿ ಮಲಾಲರಾಧಯ ವಿೋರಾರಾಧಯ ತ ಬಗೆರ ತ ಬಗೆರ 8/1, ಸಾಮಾನಯ 2 0.06750 912356644227 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

427
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹೆಚ್ ವಿ ಸ್ ೋಮಶೋಖರ್ ವಿೋರಭದರಯಯ ಹುಲಿಕ್ುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 7/6, ಸಾಮಾನಯ 4 0.13500 687223348353 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

428
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಬಾಬುರಾಜ್
ಎಂ ಆರ್ 
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ

ಬಿೋಡಿಕೆರಅಗರಹಾರ ತ ಬಗೆರ 3/1, ಸಾಮಾನಯ 6 0.20250 217443311099 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

429
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಡಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ ಲೋ.ಅರಸಯಯ ದೆ ಡ್ಡಹೆಜಾಜಜಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 130/2 ಸಾಮಾನಯ 4 0.13500 946879762196 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

430
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಪುಟಟರುದರಮಾ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಉಜಜನಿ ಸಾಸಲು 62/2 ಸಾಮಾನಯ 4 0.13500 508134910103 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

431
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ರ್ಚಕ್ಕಮಹದೆೋವಯಯ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 248/4 ಸಾಮಾನಯ 9 0.32625 502030850053 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

432
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಸದದಗಂಗಯಯ ಸದದಲಿಂಗಪಪ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 9/2, ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 272615459257 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

433
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ವಾಸುದೆೋವ್ ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 53 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 997285676660 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

434
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಸದದಗಂಗಮಾ ಲೋ. ಸದದಲಿಂಗಪಪ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 29/4, ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 554046560653 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

435
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ರ್ಚಕ್ಕಬಸಪಪ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 18/1, ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

436
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಬಾಲಕ್ೃಷೆಪಪ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 76/2 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 777418628342 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

437
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮುದದಪಪ ಲೋ.ದೆ ಡ್ಡಮಲಲಯಯ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 33/2 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 476493198157 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

438
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ನರಸಮಾ ಲೋ.ತಿರುಮಳಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 70/2 ಪ.ಜಾತಿ 10 0.33750 909287143649 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

439
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಲೋ.ಮಲಲಯಯ ಮಾಯಕ್ಲತಿಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 6/P2 ಸಾಮಾನಯ 4 0.13500 673598121824 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

440
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಅಂಬರಿೋಶ್ ವಿೋರಭದರಯಯ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 80/2 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 476910902362 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

441
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ವಾಸುದೆೋವ್ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 21/4, ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 740884968944 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

442
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಟಿ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲಪತಿ ನಾಗಪಪ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 45/1 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 473794734210 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

443
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಲಕ್ಕಣೆ ಬಿೋರಣೆ ಸ ಲುಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 22 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 443672016964 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

444
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ದ್ಾಳಪಪ ಗುಂಡ್ಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 57/P4 ಪ.ಪಂಗಡ್ 10 0.33750 644067047959 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

445
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮಂಜುನಾಥ ನಾರಾಯಣಪಪ ವಾಬಸಂದರ ಸಾಸಲು 10/1B2 ಪ.ಪಂಗಡ್ 10 0.33750 912212359514 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

446
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಾಬು ಅಪಪಣೆ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 58/P5 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 771441418529 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

447
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಪುಟಟಮಲಲಪಪ ರಂಗಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 44/2 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 271321736831 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

448
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ವಾಬಸಂದರ ಸಾಸಲು 2/3, ಪ.ಪಂಗಡ್ 10 0.33750 547166223062 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

449
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 55 ಪ.ಪಂಗಡ್ 10 0.33750 325169931652 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

450
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಲಕ್ಕಪಪ ಚ್ೌಡ್ಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 91/2 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 395120235143 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

451
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಗ್ೌರಮಾ ಗಂಗಪಪ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಸಾಸಲು 43/2B ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 539132157593 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

452
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ನರಸಪಪ ನಾಗಪಪ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 235/2 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 909593649579 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

453
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಮತೂರಾಯಪಪ ಕಾಡ್ಲಪಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 20 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 208216333806 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

454
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್ ಇ ಈರಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 2/3, ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 852005440349 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

455
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ರಾಜಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 65/7 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 950161503903 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

456
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಟಿ ಎನ್ ಕಾಂತರಾಜು ನಾಗಪಪ ತುರುವನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 31/3, ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 345669747278 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

457
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಟಿ ನರಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ತಿಮಾಯಯ ತುರುವನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 28 ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 543721356443 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

458
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು ತಿಮಾಯಯ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 19/1, ಸಾಮಾನಯ 10 0.33750 807330730548 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664201006025

459
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ತಿಮಾಯಯ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 35/1 ಸಾ 15 0.135 497681151200
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

460
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚನನಪಪ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 56 ಸಾ 14 0.135 405785600008
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

461
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಟಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಚಕ್ಕಕಾಟಪಪ ಸದೆದೋನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 1/1. ಸಾ 20 0.135 348059536721
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

462
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ರ್ಚೋವಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 8/2. ಸಾ 12 0.135 444744032204
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

463
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ರಜೋಶ್ SN ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸಾದಪಪನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 89 ಸಾ 14 0.135 217981377308
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585



464
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 38/4 ಸಾ 17 0.135 995830104133
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

465
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ ಅನುಪನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 8/p9 ಸಾ 10 0.135 580321862550
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

466
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 5 ಸಾ 10 0.135 664781544589
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

467
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 48/2 ಸಾ 10 0.135 529554112944
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

468
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಪಿಳಿಪಪ ಬಿನ್ ತಮಾಣೆ ದೆ ಡ್ಡಹುಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 115/2 ಸಾ 10 0.135 367618872729
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

469
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಈರಣೆ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ದೆ ಡ್ಡಹುಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 11/2. ಸಾ 10 0.135 586142465153
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

470
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಶಾರದಮಾ ಕೆ ೋಂ T ಆಂಜಿನಪಪ ದೆ ಡ್ಡಹುಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 27/1 ಸಾ 10 0.135 694114488570
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

471
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಸರ ೋಜಮಾ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ದೆ ಡ್ಡಹುಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 41/3 ಸಾ 10 0.135 457747413685
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

472
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಣೆ ಬಿನ್ ಲೋ.ಲಕ್ಷ್ಾಣ ಕ್ುಂಬಳಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 73 ಸಾ 10 0.0675 783641501010
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

473
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ ಈರಣೆ ದೆ ಡ್ಡಹುಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 103/3 ಸಾ 10 0.0675 340448329271
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

474
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ ಣೆಪಪ ಆಲಪಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 66 ಸಾ 10 0.135 212804157406
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

475
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಮಧುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಣೆ ದೆ ಡ್ಡಹುಲ ಲರು ಕ್ಸಬಾ 1/1. ಸಾ 10 0.135 760992137651
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

476
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಭೈರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಅರೋಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 111/3 ಸಾ 10 0.135 445373454808
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

477
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಶ್ವನಾಪುರ ನಂದಗುಡಿ 168/1 ಸಾ 10 0.135 817576911360
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

478
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಕೆ ರಟ ನಂದಗುಡಿ 173/1, 168/1P ಸಾ 10 0.135 545437052170
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

479
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಸದದನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 4/1. ಸಾ 10 0.135 878203176103
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

480
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಪಟಾಲಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ತಿಮಾಸಂದರ ನಂದಗುಡಿ 5, 179, 162 ಸಾ 10 0.135 211169605793
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

481
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ದೆ ಡ್ಡನಲ ಲರಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 148/3 ಸಾ 10 0.135 918174316071
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

482
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಲಕೆ ಕಂಡ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 80/1 ಸಾ 10 0.135 987160863161
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

483
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಾಣ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 73 ಸಾ 10 0.135 809601552139
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

484
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಆನಂದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಾಯಟರಾಯಪಪ ಹಲಸನಕಾಯಿಪುರ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 15/7 ಸಾ 10 0.135 962176692727
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

485
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಬುಡ್ಡಪಪ ಹಲಸನಕಾಯಿಪುರ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 15/6, 14/3 ಸಾ 10 0.135 741565254724
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

486
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ SM ಲಕ್ಷ್ಾಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕೆ.ಸತಯವಾರ ನಂದಗುಡಿ 45, 46 ಸಾ 10 0.135 462807337630
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

487
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ ಶ್ವನಾಪುರ ನಂದಗುಡಿ - ಸಾ 10 0.0675 247682552627
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

488
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಸುಶ್ೋಲಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಾಗ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 27/3 ಸಾ 10 0.135 376691208264
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

489
ಮಧುವನ ಮತುೂ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ

ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಖರಿೋದಿಸದ ಸಹಾಯಧನ ಮಮತ ಕೆ ೋಂ ಮಹಂತೋಶ್ಚ್ಾರಿ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ - ಸಾ 10 0.0675 676519215320
CANARA BANKKURUBARAHALLY,

BANGALORE
2830201000585

1 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ಬೆಣಚನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 20/1.34/1A ಸಾಮಾನಯ 1.09 1.09 3878 4217 2493 NOC

2 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ಬೆಣಚನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 83/3B.28/2 ಸಾಮಾನಯ 1.21 1.18 7884 0044 3879 NOC

3 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಲಿತಮಾ ಕೆ ೋಂ ತ್ಾತೋಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 64/3 ಸಾಮಾನಯ 0.65 0.60 3534 8679 7192 NOC

4 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಚಕ್ಕತ್ಾಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಮಾವಿನಕೆ ಮಾನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 25/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.38 4361 5240 7355 NOC

5 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ B ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಾಳಿಗ್ಾಚ್ಾರ್ ಬೆಣಚನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 84 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.62 5652 7934 9619 NOC

6 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಕಾಡ್ುಕ್ರೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 7.5/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.49 5092 1835 4145
The Karnataka state Co-

operative Apex Bank Ltd
10120000096287

7 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 151/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.66 4543 7467 1476 SBI 64052724006

8 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಾಾಜಮಾ ಕೆ ೋಂ ಗೆ ೋವಿಂದಯಯ ರ್ಚಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 31/5 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.21 9410 7826 7179 Canara Bank 436108026217

9 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಚತೂಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಕೆಂಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 111.112 ಸಾಮಾನಯ 1.00 1.01 9584 7684 4510 Vijaya Bank 104901010013357

10 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋರಾಮುಲು ನಾಯುಡ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ ಜಿ ಜಾಜ ರು ಸ್ ೋಂಪುರ 14 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.46 9507 8485 5209 SBI 62326095357

11 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಆನಂದಯಯ ಶ್ರೋಪತಿಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ
32.38/4A.38/4B.

40
ಸಾಮಾನಯ 1.15 1.09 2298 4277 9579 Canara Bank 477101008718

12 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾತ್ಾ ಎನ್ ದೆೋವ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದೆೋವಕ್ುಮಾರ್ ದ್ಾಸ್ೋನಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 142/1 ಸಾಮಾನಯ 0.95 1.01 5937 3308 5735 the karur vysya bank Lim 1308153000002260

13 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಟರಾಜು  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ ಹಳೆೋನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 134/1.100/4 ಸಾಮಾನಯ 0.43 0.45 6816 7634 3378 Canara Bank 545410100485

14 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಂದು ಕೆ ೋಂ ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮಂಟನಕ್ುರ್ಚಯ ಕ್ಸಬಾ 202/1 ಸಾಮಾನಯ 0.59 0.13 6055 6198 5268 Bank Of India 843810110000921

15 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ ನರಸಂಹಯಯನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ *2/2 ಸಾಮಾನಯ 1.01 0.52 6545 6119 9970 BBR & RDCC Bank 119001424828

16 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಭಾಗಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಮಂಟನಕ್ುರ್ಚಯ ಕ್ಸಬಾ 170/6 ಸಾಮಾನಯ 0.55 0.21 3795 9768 7907 Canara Bank 487101200327

17 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ವಮಾ ಹೆಚ್ ನಾರಾಯಣ ಕ್ರಿೋಂಸ್ ಣೆೆೋನಹಳಿಿ ಮಧುರ 77 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.80 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

18 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದರಯಯ ಗುಳಿಪಪ ಗೆಜಜಗದಹಳಿಿ ಮಧುರ 24/8, ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.52 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

19 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಹನಾ ಗರಿೋಶ್  ಜಿ ಗರಿೋಶ್ ದೆ ಡ್ಡಮಂಕ್ನಾಳ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 70/13,91 ಸಾಮಾನಯ 2.00 1.92 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

20 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಂಬಿಕೆ ಚಂದರಪಪ ಹುಲಿಕ್ುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 201/1 ಸಾಮಾನಯ 1.90 1.83 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

ಜಿಲಾಲವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



21 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಯಯ ಮಾರೋಗ್ೌಡ್ ಕ್ಸಾಘಟಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 79/8, ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.82 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

22 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಕೆ ಎ ಅರಪೋಗ್ೌಡ್ ಕೆಸ ೂರು ಕ್ಸಬಾ 48, ಸಾಮಾನಯ 1.50 1.47 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3825101000444

23 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ A Q ಹಬಿೋಬ್ ಉನಿನೋಸಾ ಲೋ. ಅಬುದಲ್ ಬಷ್ಟ್ೋರ್ ಅಗಂ ಕಾಡ್ನ ರು ಮಧುರ 129/2,133,222/4 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.36 609065223939 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ 3972500100072100

24 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ್  ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಕ್ುಂಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 32/3,31/2,32/7 ಸಾಮಾನಯ 1.10 1.02 760131192605 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 36971641647

25 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ವರಾಜಮಾ ಗೆ ೋಪಾಲಕ್ೃಷೆನ್ ರಾಮದೆೋವನಹಳಿಿ ಮಧುರ 19/4B ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.30 792970999020 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216231561

26 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಗರನರಸಂಹಯಯ  ದ್ಾಸಪಪ ಚನಾನದೆೋವಿ ಅಗರಹಾರ ಮಧುರ 72/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.77 942058532937 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216309820

27 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾಯಪಪ ತಮಾಣೆಪಪ ಎಸ್ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 75/5,75/6 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.52 908432143291 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 1812101002900

28 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಯಯ ವಿೋರಹುಚಚಯಯ ಕ್ುಕ್ಕನಹಳಿಿ ಮಧುರ 30,31/2 ಸಾಮಾನಯ 0.85 0.51 262825875646 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 1835544659

29 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲಲೋಶ್ಪಪ ಸುಬಬಣೆ ಗ್ಾಳಿಪ್ಜ ಕ್ಸಬಾ 43/3, ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.23 566780022857 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 338300101000240

30 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ರಾಮಯಯ ಅಮಾನಿ ಪಾಲನಕೆರ ಕ್ಸಬಾ 5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.34 812476485494 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101004080

31 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭರತ್ ಕೆ ವಿ ಸದದರಾಮಯಯ ವಿೋರಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 14/5, ಸಾಮಾನಯ 0.75 0.78 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

32 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಪಪ ದೆ ಡ್ಡಯಯ ಕೆ ಡಿಗೆಹಳಿಿ ಮಧುರ 61/2 ಸಾಮಾನಯ 1.10 0.52 331377533424 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216321601

33 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ಭದಯನಾಯಕ ಕೆಳಗನನಾಯಕರಂಡ್ಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 18/1,3/p11 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.39 308010131786 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101003065

34 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆನಂದಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಕೆಂಪಯಯ ದೆ ಡ್ಡತುಮಕ್ ರು ಮಧುರ 74/2,74/6 ಸಾಮಾನಯ 0.38 0.11 342048263383 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ 1982500101636201

35 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂರೋಗ್ೌಡ್ ಸ ಹೆಚ್  ಹನುಮಯಯ ಸ ರ್ಚಕ್ಕಬೆಳವಂಗ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 65/1A ಸಾಮಾನಯ 0.45 0.31 777204317280 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196148258

36 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ಟಿ ತಿಮಾಯಯ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 28,19/7 ಸಾಮಾನಯ 1.19 1.00 543721356443 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

37 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ರಾಜಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 65/8 ಸಾಮಾನಯ 0.78 0.77 950161503903 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

38 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ ನಂಜಪಪ ದೆ ಡ್ಡತುಮಕ್ ರು ಮಧುರ 52/3,30/8 ಸಾಮಾನಯ 0.70 0.65 935083992914 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

39 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿೋವನ್ ಕೆ ರ್ೈ  ಯದುಕ್ುಮಾರ್ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 10/3, ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.69 806844946955 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

40 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂರೋಗ್ೌಡ್ ರಾಮಯಯ ರಾಜಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 15/3, ಸಾಮಾನಯ 0.50 1.15 612103654436 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 000035550334210

41 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಾ ಆರ್ ಮುನಿರಾಜು ಮದಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ಮಧುರ 28/5B1 ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.53 406721498414 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

42 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಶ ೋಕ್ ಕೆ ಆರ್ ರಾಮಯಯ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 10/2, ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.34 404439358496 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

43 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮನು ಜಿ ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 90/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.55 647249481197 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

44 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಧುಸ ಧನರಡಿಡ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನರಡಿಡ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 43/2 ಸಾಮಾನಯ 0.45 0.47 766285540205 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 04381010008936

45 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ್ ನರಸಂಹಗ್ೌಡ್ ತೈಲಗೆರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 167 ಸಾಮಾನಯ 2.00 1.89 983448798735
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

46 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರಹಳಿಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಪಿಳಿಪಪ ದೆ ಡ್ಡಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 100/2,104 ಸಾಮಾನಯ 2.00 1.89 256206666151
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

47 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಟಾಲಪಪ ಕೆ ೋಟಬಸಪಪ ಆಲ ರುದದನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 115/1 ಸಾಮಾನಯ 0.87 0.87 426341253145
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

48 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ ದೆ ಡ್ಡಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 86 ಸಾಮಾನಯ 1.55 1.44 976228190342
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

49 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ಲೋ.ರ್ಚಕ್ಕಆಂಜಿನಪಪ ದೆ ಡ್ಡಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 92 ಸಾಮಾನಯ 2.00 1.88 420980013492
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

50 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆಂಜಿನಪಪ ಮುನಿನಂಜಪಪ ಬನಿನಮಂಗಲ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 2, ಸಾಮಾನಯ 0.95 0.41 367427316000
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

51 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಜುಂಜಪಪ ಹಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/1, 31/2, 30/1 ಸಾ 0.58 0.36 400606484955 KARUR VYSYA BANK HOSKOTE 1322155000008440

52 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾರಪಪ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64 ಸಾ 0.40 0.45 925862036961
CENTRAL BANK OF INDIA HOSA 

KOTE
3184080371

53 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ N ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ದಂಡ್ುಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 139/2 ಸಾ 0.20 0.23 723728374039  KARNATAKA BANK LTD HOSKOTE 3372500100242401

54 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ರಡಿಡ ಬಿನ್ ಚ್ನಾನರಡಿಡ ಪಟೋಲ್ ಪ್ಜೋನ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 119, 110/3 ಸಾ 0.59 0.59 915403972320 SYNDICATE BANK HOSKOTE 06602200024350

55 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ N ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ದಂಡ್ುಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 139/3 ಸಾ 0.30 0.34 396407776134 STATE BANK OF INDIA HOSKOTE 62400224708

56 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ K ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ B ಕ್ೃಷೆಪಪ ಜಿನಾನಗರ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 77/1 ಸಾ 1.90 0.32 356558734469  STATE BANK OF INDIA HOSKOTE 64025793743

57 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಗರಿಯಪಪ ತ್ಾವರೋಕೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 78 ಪ.ಜಾ 0.74 0.726 4067 7579 4266 NOC

58 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಪ್ಜಬೆೈಲಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 124/2.122/1 ಪ.ಜಾ 1.09 0.553 2048 7803 6197 Noc

59 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ M  ವಿಜಯ್ ಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಮಾದಯಯ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ
194/6.195/2.195

/5
ಪ.ಜಾ 0.70 0.732 7682 0054 5143

60 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಚಕ್ಕಹನುಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಚಲುವಪಪ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 150/1 ಪ.ಜಾ 0.48 0.528 8855 2936 3422 NOC

61 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾರ್ಕಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣನಾಯಕ ಮಜಾರಹೆ ಸಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 73/1,65/1.56/1 ಪ.ಜಾತಿ 0.64 0.63704 541950739027 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

62 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಯಯ ಮುತೂಪಪ ತಳಗವಾರ ಕ್ಸಬಾ 75,88 ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.45349 557210466808 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101007536603

63 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತನಮಾ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋಪತಿ ಚುಂಚ್ೋಗ್ೌಡ್ನಹೆ ಸಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 63/1 ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.78591 333746569235 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 2699101002704

64 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಪಪ ಲೋ. ದೆ ಡ್ಡರಂಗಪಪ ಸಾಸಲು ಸಾಸಲು 62/1p1 ಪ.ಜಾತಿ 0.50 0.27029 415660509506 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632210000050

65 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಲಲಪಪ ದೆ ಡ್ಡಮೈಲಾರಪಪ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 85/6 ಪ.ಜಾತಿ 0.30 0.34012 973835204066 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 914010010590564

66 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ತಿಮಾಯಯ ಹಾಡೆ ೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 180 ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.79793 812096252502 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 31690500073

67 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರಸವತಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಾಬು ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 314 ಪ.ಜಾತಿ 0.34 0.22500 839477368154 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 141401241000411

68 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಲೋಟ್.ಮುತೂಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 176/3 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 0.37 763572016629
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

69 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಲೋಟ್.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 46/p28-p1,68/2 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.89 612192123287
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

70 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ
ಲೋಟ್.ರ್ಚಕ್ಕನಾರಾಯಣಭ ೋ
ವಿ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 47 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.88 522229265559

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
Cantonment

840430110000015

71 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಮುನಿರಾಜು ಲೋಟ್.ಹನುಮಪಪ ಗೆ ಣ ರು ವಿಜಯಪುರ 146 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 0.34 237613519461 ~ ~

72 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿೋರಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 22/3 ಪ.ಜಾ 0.75 0.78336   486244906297 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

73 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಭಪಪ ಕಾಮರಸನಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 19/2 ಪ.ಜಾ 0.50 0.39722 785165034081  INDUSIND BANK BANGALORE 650014071853

74 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ಗಣಗಲ ರು ಅನುಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ 57/p5 ಪ.ಜಾ 0.20 0.18719 633542750992 BANK OF INDIA Cantonment 840430110000015

75 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣಮಾ ಕೆ ೋಂ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿೋರಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 22/9 ಪ.ಜಾ 0.75 0.77815 940374002683 AXIS BANK CHINTAMANI 916020048850847

76 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ವಣೆ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಗಂಗಪಪ ಶ್ರೋಪತಿಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 61/2 ಪ.ಪಂ 0.80 0.815 4996 4655 0708 NOC

77 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ರಾಮಯಯ ನೆೋರಳೆಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 11 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.50 0.34708 923569372974 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4434101004584

78 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 55/p10 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.80 0.59322 325169931652 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 64103029370

79 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಕ್ಲುಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 6 ಪ.ಪಂಗಡ್ 0.40 0.24844 259590921190 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ಇಂಡಿಯಾ 35985882946

80 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಾಶ್ವ ಮರಿಲಿಂಗಪಪ ಗ್ೌಡ್ಹಳಿಿ ಮಧುರ 5 ಪ.ಪಂಗಡ್ 1.40 1.33783 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 840430110000015

81 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ 
ಸಾಟಂಡ್

ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ. ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಜಕ್ಕಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ *98/5 ಸಾಮಾನಯ 2 0.06750 3814 7588 0861 Gowri enterprises

82 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ 
ಸಾಟಂಡ್

S ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಶ್ವಣೆ ರ್ಚಕ್ಕಮಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33 ಸಾಮಾನಯ 3 0.10125 40465372 9213 Gowri enterprises



83 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ 
ಸಾಟಂಡ್

ಕೆಂಪಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಚಕ್ಕಮಾರೋಗ್ೌಡ್ ವರದನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 79/1A ಸಾಮಾನಯ 3 0.10125 8686 0192 7876 Gowri enterprises

84 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ 
ಸಾಟಂಡ್

M ಗರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ್ ಗ್ೌಡ್ ಲಕ್ಕಸಂದರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 49/3 ಸಾಮಾನಯ 2 0.0675 6875 4441 7459 Gowri enterprises

85 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ 
ಸಾಟಂಡ್

ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟರಾಮಯಯ ಭ ಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 20/4 ಸಾಮಾನಯ 4 0.135 4493 7704 8824 Gowri enterprises

86 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ 
ಸಾಟಂಡ್

ಜಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ಹುಚಚಯಯ ಗಂಡ್ರಗ ಳಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾಮಾನಯ 4 0.135 6393 3614 2633 Gowri enterprises

87 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ , ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುೂ 
ಸಾಟಂಡ್

S B N ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ S N ಬಿಳಿಗರಿ ಬೆೈರಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 79/3 ಸಾಮಾನಯ 4 0.135 2468 6703 6870 Corporation Bank 520101045117086

88 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ್ ರಾಮಯಯ ಕೆಸ ೂರು ಕ್ಸಬಾ 86 ಸಾಮಾನಯ 10 0.338 365428450767 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

89 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹೆಚ್ ಶ್ವಾನಂದ ಹನುಮಂತಯಯ ವಡ್ಡರಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 21/3, ಸಾಮಾನಯ 1 0.034 551680495780 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

90 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಚ್ೌಡ್ಪಪ ಸ ಆಂಜಿನಪಪ ಗಂಗ್ಾಧರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 63/1 ಸಾಮಾನಯ 2 0.068 228585659259 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

91 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಸಂಪಂಗರಾಮಯಯ ಎನ್ ಸ್ ಣೆೆೋಶ್ ನೆೋರಳೆಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 39/1 ಸಾಮಾನಯ 7 0.236 240020156977 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

92 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಆಂಜಿನಮಾ ರಾಜಣೆ ತ ಬಗುಂಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 97/16 ಸಾಮಾನಯ 1 0.034 281565107756 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

93 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ನಾಗರಾಜ್ ಜಿ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಮಾಡೆೋಶ್ವರ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 61/1 ಸಾಮಾನಯ 2 0.068 869905062241 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

94 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ನಂದಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಎನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ್ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 22/8, ಸಾಮಾನಯ 2 0.068 632884173188 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

95 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಕೆ ಆರ್ ರಾಜಣೆ ಜಿ ರಾಮಯಯ ತಿರುಮಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 66/4 ಸಾಮಾನಯ 4 0.135 744801438917 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

96 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ದ್ಾಯವಣೆ ಚನನಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಮಧುರ 178/9A ಸಾಮಾನಯ 4 0.135 458271328280 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

97 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಪುಟಟಶಾಮಪಪ ನಾಗಸಂದರ ಕ್ಸಬಾ 33/4 ಸಾಮಾನಯ 1 0.034 530300156309 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

98 ಜೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಜೋನು ರಟಿಟಗೆ ಮತುೂ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಯಲಲಮಾ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ ಮಧುರ 84/2 ಸಾಮಾನಯ 4 0.135 389605490877 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 664201006025

99 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸದದಗಂಗಯಯ ಸದದಲಿಂಗಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 9/2, ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.65 0.31913 272615459257 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009300101010683

100 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನರಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ತಿಮಾಯಯ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 28, 19/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.70 0.34368 543721356443 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101000809

101 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಟಿ.ಎನ್.ಕಾಂತರಾಜು  ನಾಗಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 31/3, ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.19639 345669747278 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101002334

102 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ನರಸಂಹಯಯ ಹಿರೋಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 85/1, 52/5 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.70 0.34368 466506518751 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009300101011220

103 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗರಾಜ ಮದ ದರಪಪ ಕ್ಲುಲಕೆ ೋಟ ತ ಬಗೆರ 81/5 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.70 0.34368 354165727418 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001011003179

104 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಲೋ. ಮಲಲಯಯ ಮಾಯಕ್ಲತಿಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 28/3, ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.19639 237072424812 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 5000101027984

105 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ವಾಸುದೆೋವ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 80/3 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.50 0.24548 740897968944 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101214776707

106 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಟಿ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲಪತಿ ನಾಗಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 473794734210 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101047002

107 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಮರಿಯಪಪ ತಿರುಮಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 211 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 1.00 0.39278 801425695391 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001011004856

108 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಗೆ ೋವಿಂದರಾಜು ತಿಮಾಯಯ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 28 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.19639 807330720548 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520191041860655

109 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಚನನರಾಯಪಪ ದುಗೆೋಯನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 15/3, ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.70 0.34367 999747051864 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561108000977

110 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ರ್ಚಕ್ಕಬಸಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 25/2, ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 914229279482 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561108000909

111 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನರಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ಮಲಲಯಯ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 20/6, ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 992230005702 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001191000259

112 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಬಾಲಕ್ೃಷೆಪಪ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.80 0.39278 777418628342 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 54060481465

113 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚಕ್ಕನಲಲಯಯ ಮಲಲಯಯ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 52 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.70 0.34368 643992465073 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009302101001576

114 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಂಬರಿೋಶ್ ಟಿ.ಜಿ.ವಿೋರಭದರಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 80/2 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.19639 476910902362 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101002704

115 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಶ್ವಥಮಾ ಲೋ. ರ್ಚಕ್ಕಬಸಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.35 0.17184 934113247038 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001191000332

116 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಪಪಯಯ ನಂದಗುಡಿ ನಂದಗುಡಿ 198/2, 198/3 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 1.08 0.50743 426216946932 CNRB Nandagudi 0499101002932

117 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆಂಪಮಾ ಕ್ೃಷೆಪಪ ನಂದಗುಡಿ ನಂದಗುಡಿ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.10194 785611041233 CNRB Nandagudi 0499101026586

118 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆಂಪರಾಜು ಆಂಜಿನಪಪ ಬನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ
28, 26/3, 2, 

36/1, 1 3/2
ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.99 0.48606 951073124099 CNRB Nandagudi 0499101015635

119 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಬೆೈರಪಪ KM ರಾಮಯಯ ಗೆದದಲಹಳಿಿಪುರ ನಂದಗುಡಿ 150/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 545169364596 CNRB Nandagudi 0499101000834

120 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ U ರಾಮಯಯ ಉತೂನಳಿಪಪ ರಾಮಗೆ ೋವಿಂದಪುರ ನಂದಗುಡಿ 179/p28 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.80 0.39278 457921775071 CNRB Nandagudi 0499101003308

121 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಪಿಳಿಪಪ ಗೆದದಲಹಳಿಿಪುರ ನಂದಗುಡಿ 153 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 627655990479 CNRB Nandagudi 0499101005751

122 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಯಮಾ ಗಂಗಪಪ ರಾಮಗೆ ೋವಿಂದಪುರ ನಂದಗುಡಿ 35/p1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 822440432933 CNRB Nandagudi 0499101021599

123 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ G ಉತೂನಳಿಪಪ ಮುನಿಯಪಪ ರಾಮಗೆ ೋವಿಂದಪುರ ನಂದಗುಡಿ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.78 0.38296 683103528837 CNRB Nandagudi 0499101001540

124 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಆಂಜಿನಪಪ ಯರಯಪಪರಡಿಡ ತಗಗಲಿಹೆ ಸಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 29/3, 29/2, ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 1.00 0.49097 631164252572 SBI Jadigenahalli 54054185088

125 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮಂಜುನಾಥರಡಿಡ ಬೆೈರಾರಡಿಡ ರ್ಚಕ್ಕತಗಗಲಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.56 0.27494 801463285726 SBI Jadigenahalli 64108177039

126 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚನಾನರಡಿಡ ಓಬರಡಿಡ ದೆ ಡ್ಡತಗಗಲಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 19 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 1.00 0.49097 523514930631 SBI Jadigenahalli 54054186207

127 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮಲಾಲರಡಿಡ ದೆ ಡ್ಡತಿಮಾಯಯ ದೆ ಡ್ಡತಗಗಲಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 77, 34/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.50 0.24548 664106985291 SBI Jadigenahalli 64031090549

128 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಹನಿಯ ರು ಸ ಲಿಬೆಲ 22/3. ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.75 0.35238 638370860541 CNRB Nandagudi 0499101013642

129 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪಿಳಿಮಾ ಮುನಿಯಪಪ ಕೆ ರಟಿ ನಂದಗುಡಿ 160/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.35 0.12063 207413120538
PRAGATHI KRISHNA 

GRAMIN BANK BELAMAN
10551101033193

130 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪಟಾಲಪಪ ನಾಗರಾಜು ಕೆ ರಟಿ ನಂದಗುಡಿ 179/2, 162/1,5 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.80 0.37748 211169605793 CNRB Nandagudi 0499101023718

131 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಸದದನಹಳಿಿ ನಂದಗುಡಿ 4/1. ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.20 0.09557 878203176103

CANARA BANK 

ITTASANDRA 

HINDIGANALA

4431101001595

132 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಪಪ ಕೆ ರಟಿ ನಂದಗುಡಿ 168/P1, 173/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.77 0.30051 545437052170 CNRB Nandagudi 0499101017699

133 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ಪಿ ಮುತೂರಾಜು ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 149/3B ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.19638 9170 7649 3799
Canara 

Bank,Thyamangondlu
0436101 008991

134 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ೋಟರಾಯಪಪ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 25/6 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.30 0.14729 7222 2304 4718
Canara 

Bank,Thyamangondlu
6748101 000361

135 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬೆೈರಯಯ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 188/1.188/3 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.30 0.14729 9630 4381 8407 SBI, Thyamangondlu 624386 06525

136 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ N ಬಾಸಕರ್
ಬಿನ್ ಎನ್ 
ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ

ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 81/4 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.19638 4438 6313 1048
Canara Bank, 

Nelamangala
044510 1242531

137 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲಯಯ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 76/2 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.50 0.24548 4361 0802 3661
Canara Bank, 

Thyamangondlu
04361080 32661

138 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನರಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಕ್ಳಲುಘಟಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 39 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.80 0.39277 7114 7612 5088
Canara Bank, 

Thyamangondlu
043610 1026328

139 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಗಂಗಬೆೈರಯಯ ಬಿನ್ ದೆ ಡ್ಡರಾಮಯಯ ವಾದಕ್ುಂಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *7/4 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.25 0.12274 2625 8522 9561
Canara Bank, 

Thyamangondlu
0043610 1015383



140 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ M  ಲಕ್ಕಣೆ ಬಿನ್ ಮುತೂರಾಯಪಪ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 61/3 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.90 0.44187 3295 8162 5799
Canara Bank, 

Thyamangondlu
043610 1034968

141 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರತನಮಾ ಕೆ ಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 54/1.55/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.19638 8766 8702 5586
Canara Bank, 

Thyamangondlu
043610 1030631

142 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 165/20.173/4B ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.40 0.19638 6146 9958 2740
Canara Bank, 

Thyamangondlu
0436101 038219

143 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಜಣೆ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ವಾದಕ್ುಂಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 13/5 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 4991 5563 2956
Canara Bank, 

Thyamangondlu
04361010 28933

144 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ರಾಮಯಯ ಗುಂಡೆೋನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 6932 1846 7987 SBI, Thyamangondlu 6239 2201562

145 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಕಮಾ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ ವಾದಕ್ುಂಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 73/4 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 5045 5457 5070 Canara Bank, Doddabele 489410 1002273

146 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 76/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 7087 5662 5053
Canara Bank, 

Thyamangondlu
04361010 18584

147 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಗ್ೌರಮಾ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರಾಮಕ್ೃಷೆಯಯ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 23/4 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 6426 1745 9283
Canara Bank, 

Thyamangondlu
043610 8023243

148 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 6394 0077 5485 
Canara Bank, 

Thyamangondlu
043610 1029447

149 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ವಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಈರಯಯ ಕ್ಳಲುಘಟಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.80 0.39278 5575 5623 4051 SBI, Jalahalli 10838620202

150 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರವಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 173/2.165/8 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.80 0.29458 2433 8674 4403
Canara Bank, 

Thyamangondlu
436101 037283

151 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಂಗಯಯ ರಂಗಪಪ ಕ್ರಿಮಾರನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 23 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.80 0.39276 9359 2817 3156
Canara Bank, 

Thyamangondlu
04361010 30324

152 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ TR ರಾಮಕ್ೃಷೆಯಯ ಬಿನ್ TV  ರುದರಯಯ ತ್ಾವರಕೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 63/16 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.36 0.17674 9653 6230 2255
Canara Bank, 

Thyamangondlu
043610101 4170

153 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ TR  ರಂಗರಾಜು ಬಿನ್ TV  ರುದರಯಯ ತ್ಾವರಕೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 67/4A ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.19 0.09328 4922 8333 0925
Canara Bank, 

Thyamangondlu
04361010 29871

154 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಶ್ವಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಚಕ್ಕಬೆೈರಯಯ ವಾದಕ್ುಂಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *11/2 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 7420 3892 7825
Canara Bank, 

Thyamangondlu
0436101 1030893

155 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಬೆೈರೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಮಾರಣೆ ನರಸಾಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 209/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 2595 5360 5094
Canara Bank, 

Thyamangondlu
0436101 018558

156 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಹನುಮಯಯ ತ್ಾವರಕೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 78 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.70 0.34367 7067 7579 4266
Canara Bank, 

Thyamangondlu
0436101 022126

157 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಯಯ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 24/8.186/1 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್ 0.60 0.29458 6644 5681 9126
Canara Bank, 

Thyamangondlu
043610103 6726

158 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಪಪ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 23 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ 0.40 0.35794 2879 4337 1809
Syndicate Bank, 

Nelamangala
049022 00100087

159 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಶ್ವರಾಮಯಯ ಶ್ವಣೆ ಶ್ರೋಪತಿಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ 0.40 0.35794 4996 4655 0708 Canara Bank, Shivaganga 04771010 15684

160 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ D M  ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಯಯ ಕೆ ಡಿಗೆೋಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 27/2 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೋಲ್ ಬಿೋನ್  ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ 0.21 0.18894 5801 3299 3778 Canara Bank, Doddabele 043610101 7292

161 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ ಲಯಪಪ ಸ್ ಣೆೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 17, ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

1.00 1.75897 605083610696 CKGB 13177021241

162 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರರೋಮಕ್ುಮಾರಿ  ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ದಡ್ಗಟಟಮಡ್ುಗು ಸಾಸಲು 18/1,12/3 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.80 0.75509 949805709589 CKGB 13177014619

163 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಂಕೆೋನಹಳಿಿ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 22/2, ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.50 0.47193 949805709589 CKGB 13177014619

164 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ನಾಯತಪಪ ಸ್ ಣೆೆೋನಹಳಿಿ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 1, ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.40 0.37754 230210594629 CKGB 85001569268

165 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸದದರಾಜು ರ್ಚಕ್ಕತಿಮಾಯಯ ಓಜೋನಹಳಿಿ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 80/18 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.50 0.47193 560116415540 CKGB 13177017723

166 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಎಸ್ ರ್ಚರಂಜಿೋವಿ ಓ ಎಲ್  ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 34/2 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.40 0.37754 703826615403 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20094807720

167 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ  ಕ್ದರಪಪ ಬಂಕೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 41/1 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.40 0.37754 697620657217 CKGB 85013705743

168 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಿ ಎನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ ನರಸಂಹಯಯ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 42/4 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.40 0.37754 922843030951 CKGB 85024164889

169 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 546 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.60 0.56632 474869078734 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200001916

170 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕಾಮೋನಹಳಿಪಪ ಹನುಮಂತಪಪ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 103/1 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.30 0.28316 636678211560 CKGB 85006282099

171 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಶ್ವಥಮಾ ಎನ್ ಸದದಯಯ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 493/1 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.30 0.28316 414898827398 CKGB 85003928670

172 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪದಾಮಾ ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 119 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.60 0.56632 797861661349 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20482428812

173 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸತಿೋಶ್ ರ್ಚಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಾಯಡ್ರಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 1/p17 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.70 0.66070 822354098624 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101006599

174 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸದದಪಪ ರ್ಚಕ್ಕನರಸಂಹಯಯ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 126 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.30 0.28316 939198677893 CKGB 85037891785

175 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ನಲಲರಡಿಡರಾಮಯಯ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಸಾಸಲು 25/1, ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.70 0.66070 219889875657 CKGB 85026079026

176 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರವಿೋಂದರನಾಥ್ ನಾಗಪಪ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 27/5, ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.70 0.66070 992265019028 CKGB 13177024015

177 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ನಾರಾಯಣಪಪ ವಾಬಸಂದರ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 7/1, ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.80 0.75509 912212359514 CKGB 85017797492

178 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ರಂಗಪಪ ಹೆ ಸನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 9 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.40 0.37754 445928188133 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12177100001147

179 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಎಸ್ ರಾಜಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಲೋ.ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ

ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 58/7 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.40 0.37754 ಕ್ನಾಯಟಕ್  ಬಾಯಂಕ್ 1982500100779901

180 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ 
ನರಸೋಯಪಪ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಸಾಸಲು 54/1A, 50/7 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.30 0.28316 388764972932 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101003780

181 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಕಾಂತಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ನರಸಂಹಯಯ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಸಾಸಲು 47 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.30 0.28316 482472853438 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001011006790

182 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ 
ಗಂಗರಡಿಡ

ಕಾಡ್ುಕ್ುಂಟ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 2, ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.40 0.37754 MTZ4500450 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 37100274555

183 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ 
ರ್ಚಕ್ಕಪುಟಟಯಯ

ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 172 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.45 0.42474 229736134415 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 15632200013348



184 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ 
ಆಂಜಿನಪಪ

ಬಂಕೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 22/1A ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.45 0.42474 949805709589 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12177100002448

185 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ 
ಪಾಪಣೆ

ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 127 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.40 0.37754 398251504234 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12182100008836

186 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಆರ ಢಿ (ಸಾ) ಸಾಸಲು 235/2 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.45 0.42474 909593646579 BBR & RDCC Bank 119003143787

187 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ನಾರಾಯಣಮಾ ಕೆ ೋಂ  
ಈರಣೆ

ವಾಬಸಂದರ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 3/16, ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.50 0.47193 989914379022 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12177100003851

188 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಎನ್. ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ 
ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ

ವಾಬಸಂದರ(ಸಾ) ಸಾಸಲು 2/3,88/4 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.80 0.75509 547166223062 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12177100002113

189 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ರಂಗಧಾಮಯಯ ಬಿನ್ 
ಮೋಲುಕ್ುಂಟಪಪ

ಆರ ಢಿ (ಸಾ) ಸಾಸಲು 301/2 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.50 0.47193 223316231177 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12182100008750

190 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ 
ದ್ಾಳಪಪ

ಆರ ಢಿ (ಸಾ) ಸಾಸಲು 224/4 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.50 0.47193 760315842032 CKGB 13182045062

191 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ 
ನರಸಂಹಯಯ

ಕೆ ಟಿಟಗೆಮಾಚ್ೋನಹಳಿಿ(ಸಾ) ಸಾಸಲು 32/2 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.50 0.47193 879646631819 CKGB 13177028203

192 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯಪಪ

ಬನವತಿ (ಸಾ) ಸಾಸಲು 120/p15 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.50 0.47193 990059010037 CKGB 85001104348

193 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಗಂಗಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ರಾಮಕ್ೃಷೆಯಯ

ಬನವತಿ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 149/1 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.45 0.42474

194 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಕೆ ಎನ್ ಅಶ್ವತಾ ಬಿನ್ 
ನರಸಪಪ

ಕ್ಲುಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 38/7 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.50 0.47193

195 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಸುಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಎನ್ 
ಅಶ್ವತ್

ಕ್ಲುಲಕ್ುಂಟ ಸಾಸಲು 38/6 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.45 0.42474

196 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಶ್ರೋರಂಗಪಪ ಬಿನ್ 
ನಂಜಪಪ

ಮಲಲಸಂದರ ಸಾಸಲು 49/1 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.50 0.47193 917624882331 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64023144768

197 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ

ಉಜಜನಿ ಸಾಸಲು 71/2 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.60 0.56632 393986999198 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64164160121

198 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಪುಟಟರುದರಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ನಂಜುಂಡ್ಪಪ

ಉಜಜನಿ ಸಾಸಲು 62 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.60 0.56632 508134910103 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12177100001649

199 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ 
ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ

ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 55/p10 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.60 0.56632 325169931652 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64103029370

200 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಸಂಗರಪಪ

ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 424/p26 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.70 0.66070 451968464284 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12182100000823

201 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಗಂಗಣೆ ಬಿನ್ ಲೋ. 
ತಿಮಾಪಪ

ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 414 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.30 0.28316 390144165817 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 20236427694

202 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ 
ಮೋಲುಕ್ುಂಟಪಪ

ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 424/p10 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.60 0.56632 505485055799 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12182100004057

203 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ 
ಮುನಿಯಪಪ

ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 164/3 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.50 0.47193 541793430242 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12182100004051

204 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಚನನಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ 
ಚನನರಾಯಪಪ

ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 47/1, 110/1 ಸಾಮಾನಯ
ಏಲರ್ಕಕ ಗಡೆಡ ಬಾಳೆ ಪರದೆೋಶ್ 
ವಿಸೂರಣೆ

0.60 0.56632 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101007335489

205 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚಕ್ಕನರಸಂಹಯಯ  ಲೋ ಹನುಮಯಯ ಲಕ್ಕಪಪನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 58 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.40 0.37754 3481 1573 3232 Canara Bank 0436101 027575

206 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಕಮಾ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಾಣಮ ತಿಯ ಕೆಂಚನಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.60 0.56631 3888 8811 0275 Canara Bank 4361010 09931

207 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪರಸನನಕ್ುಮಾರ್  H S ಬಸವರಾಜು ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 156/3 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.80 0.75508 6759 9614 2241 Karnataka Bank 9532500 100415301

208 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬೆೈಲನರಸಯಯ ಕೆ ಡಿಗೆೋಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.60 0.56631 6851 2951 7989 Canara Bank 04361010 15953

209 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಿ ನಾಗರಾಜು ಗಂಗನರಸಯಯ ಕೆ ಡಿಗೆೋಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *5/1 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.80 0.75508 9076 9476 5543 Canara Bank 4361010 27153

210 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಶ್ವಲಿಂಗಯಯ ಗಂಗಪಪ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 9/1.9/4 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.80 0.75508 6676 1008 4561 Kaveri Grameena Bank 850283 88964

211 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ  ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಳಿಗೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 24/5 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.40 0.37754 4913 3623 9951 IDBI Bank 14351040 00019549

212 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ TD ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ದೆ ಡ್ಡನರಸಂಹೆೋಗ್ೌಡ್ ತ್ಾವರೋಕೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 104 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.40 0.37754 4326 2202 9401 Canara Bank 04361010 23382

213 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ G  ಗಂಗರಾಮಣೆ ಗಂಗರಂಗಯಯ ಗ ಳಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 44/3 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.50 0.47193 2679 5273 1156 Syndicate Bank 0448218002 2318

214 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ KT  ಅಪಪಯಯ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ *7/1 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.60 0.56632 2100 3501 4371 Canara Bank 043610 1026081

215 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸಾಕ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಯಯ ಕ್ಸಬಾನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.80 0.75508 4394 8788 1027 Canara Bank 545410 1000819

216 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸದದರಾಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಆಂಜಿನಪಪ ಕ್ಸಬಾನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 46/7.35/1.49/2 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.80 0.75508 3045 7686 8686 Canara Bank 5454101 000643

217 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಗಂಗಹುಚಚಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚಪಪ ಕ್ಸಬಾನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 51/3 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.80 0.75508 8616 6308 7722 Canara Bank 5454101 000709

218 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ B ಪರಕಾಶ್ ಬೆೈರಪಪ ಕೆಂಚನಪುರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.60 0.56631 6223 7161 4611 Karnataka Bank 55725001 00135601

219 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಶ್ವಮಲಲಯಯ  ಸದದಮಲಲಯಯ ಹಳೆೋನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 1.00 0.94385 7797 2949 9403 SBM 64117132917

220 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಲೋ ತಿಮಾಯಯ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋಪುರ ಸ್ ೋಂಪುರ 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.40 0.37754 7915 5403 6121 Canara Bank, Dabaspet 328510 1000133

221 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ K M  ರಂಗಣೆ ಮುದದರಂಗಯಯ ಕಾಸರಘಟಟ ಸ್ ೋಂಪುರ 56/2.57/1 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.99 0.93441 5863 6652 5604

Karnataka 

Bank,Hesaraghatta Main 

road

90425001 00786801

222 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಹನುಮಂತಯಯ ಮುತೂರಾಯಪಪ ಬರುಗ ರು ಸ್ ೋಂಪುರ 75 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 1.00 0.94937 7305 2949 2578
Canara Bank, 

Thyamagondlu
04361010 28720

223 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ  ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಳಿಗೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 24/6 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.35 0.17893 7613 7905 6113 Canara Bank, Doddabele 489410 1000938

224 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಕಮಾ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕೆಂಪಯಯ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 147/2 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.40 0.19638 6466 2462 4009
Canara Bank, 

Thyamagondlu
04361010 18915

225 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ಂಬೆೋಗ್ೌಡ್ ಚನನಗರಿಯಪಪ ಕಾರೋಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 10 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.80 0.75509 5048 0963 2317
Karnataka Bank, 

Kodigehalli
4562500 100036101

226 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಬೆೈರೋಗ್ೌಡ್  ಕೆ ವಿ ಗಂಗನರಸಯಯ ಕೆ ಡಿಗೆೋಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 123/2 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.60 0.56632 7779 1670 3991 SBI, Vidyaranyapura 20130592500

227 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಟಿ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಗ್ಾಳಪಪ ತಡ್ಸೋಘಟಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 102/6 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.60 0.56632 9101 6233 9712 Canara Bank, Doddabele 489410 1000245

228 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮದಗರಿಯಪಪ ಗಂಗಯಯ ಬಳಿಗೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 70/1 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.40 0.37754 4405 7762 0801
Canara Bank, 

Thyamagondlu
0436101 019622

229 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಗಂಗಮಹಿಮಣೆ B M ಮೈಮಣೆ ಬಿೋರಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 87/5 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.80 0.75509 4433 8133 6705
Kaveri Grameena Bank, 

Thyamagondlu
85018923711

230 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಜಮಾ H
ಕೆ ೋಂ 
ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ

ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 13/3. ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.75 0.70790 8781 7163 6764 Canara Bank, Billanakote 4419101 001515

231 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಚನನಬಸವಯಯ  ಲೋ ಗುರುಚನನಬಸವಯಯ ಕ್ಸಬಾ ನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 41/1.36/2 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.60 0.56632 7497 8196 2147
Canara Bank, 

Rayarapalya
545410 1000032

232 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಪುಟಟಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಬೆೈಲಪಪ

ಬೆೈಲಪಪ ಕ್ಸಬಾ ನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 21 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.40 0.37754 2805 8277 2060 SBI, Dabaspet 6408 6969428



233 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗುರುಚನನಬಸಪಪ ಕ್ಸಬಾ ನಿಜಗಲ್ ಸ್ ೋಂಪುರ 17/4 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.40 0.37754 2377 3534 4354 Vijaya Bank, Dabaspet 1049010 10000206

234 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 66/1A.66/6 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.60 0.56632 3557 0475 8309 Canara Bank, Dabaspet 3285101 004197

235 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕಾಡ್ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ವಿೋರಣೆ ಹಸರುಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 144 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.40 0.37754 4978 4369 3951 KGB, Thyamagondlu 123921 00000683

236 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸ್ ೋಂಪುರ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.20 0.18877 8418 0801 1211 Canara Bank 4419101 000358

237 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಜಮಾ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟರಾಜು ಬಾಯಡ್ರಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.40 0.37754 8393 8482 5976 Canara Bank 385110100 6005

238 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸ ಸುನಂದ ಕೆ ೋಂ H M  ಕ್ುಮಾರ್ ರ್ಚಕ್ಕನಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 42/1B1.43/1B3 ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 0.60 0.56632 7670 0715 9390 SBI 641526 33580

239 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಿ ವಿ ತಿಮಾಯಯ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 78/2,78/6,74/5B ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.70 0.63259 452319243156 CKGB 13177023736

240 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಶ್ವಥಪಪ ಮುತೂಯಯ ಬವನತಿ ಸಾಸಲು 150/1,164/2 ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.30 0.31629 203022197902 CKGB 85009861902

241 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಮುನಿಯಪಪ ಸ್ ಣೆೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 91,92 ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.50 0.42172 714325382167 CKGB 85001134011

242 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷೆರಡಿಡ ತಿಮಾಯಯ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 43/2 ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.70 0.73802 341796437613 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 30494856011

243 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುತೂಣೆ ಸದದಪಪ ಕ್ುಕ್ಕಲಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 14/2, ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.40 0.42172 910556821005 CKGB 85025099577

244 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಎಂ ನಾಗರಾಜು ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಆರ ಡಿ ಸಾಸಲು 25/1, ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.65 0.68530 778498980116 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101050515

245 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪರಭಾಕ್ರರಡಿಡ  ಮುನಿಶಾಮಿರಡಿಡ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 45/4 ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.45 0.47444 926608043387 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 85021750106

246 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ಅಣೆಯಯಪಪ ಓಜೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 1/3, ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.45 0.47444 411002336416 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100071948

247 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸುನಂದಮಾ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ವಿ ತಿಮಾಯಯ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 74/4 ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.50 0.52716 281619451160 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12177100001811

248 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸಂಗರಪಪ ನರಸಂಹಯಯ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 79/5A ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.45 0.47444 247262315037 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12177100002037

249 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಯಮಾ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ ಕ್ಲುಲಕ್ುಂಟ (ಸಾಸಲು) ಸಾಸಲು 33/2A ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.50 0.52715 263748282696 CKGB 12177100004541

250 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಶ್ವಥಪಪ  ಮುತೂಯಯ ಬನವತಿ ಸಾಸಲು 150/1,148/2 ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.40 0.42172 203022197902 CKGB 12182100004212

251 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ದ್ಾಳಪಪ  ಗುಂಡ್ಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 57 ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.50 0.52715 644067047959 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64026926491

252 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಧನಪಾಲರಡಿಡ ತಿಮಾಯಯ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 78/11B ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.20 0.21086 430724489641 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12177100001338

253 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪಪ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 74/3 ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.40 0.42172 946903077121 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 12177100003177

254 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಗುಂಡ್ುಂಗೆರ ಸಾಸಲು 78/12,2/6 ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.35 0.36900 933171552605 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 13177020407

255 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗರಾಜಪಪ  ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಹೆ ಸನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 8 ಸಾಮಾನಯ G-9 ಬಾಳೆ 0.20 0.19842 878654790125 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ 13177100001959

256 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಬಿ.ಚಂದರಪಪ ದೆ ಡ್ಡಬೆೈರಪಪ ರಾಮನಾಥಪುರ ಕಾಂದಾಣ 101/p9, ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 1.05432 292223778543

ಸ್ಟ ೀಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ,  ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ 

ನಗರ್ ಬಿೀರಸಂದಾ
37715079330

257 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮಂಜುನಾಥಸಾವಮಿ ಸ್ ಣೆಪಪ ಆಲ ರುದುದದನಹಳಿಿ ಕಾಂದಾಣ 29/p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.60 0.52716 588388514438

ಸ್ಟ ೀಟ್ ಬ್ಯ ಾಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಾಂಡಿಯಾ,   ಅಪ್ರೆಲ್ 

ಪಾಕ್ೋ, 'ದೊಡ್ಡ ಬಳಿ್ಳಪುರ
20280854677

258 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸನನತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ರ್ಚಕ್ಕಪುಟಟಯಯ ಬನಿನಮಂಗಲ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 21/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.60 0.63259 919994115907
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 
ಬಾರಂಚ್

0664101035330

259 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ ಬಚಚಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 15/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.80 0.84345 417536433291
ಕಾರ್ೋರಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್, 

ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ,
13198019667

260 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಆರ್.ಎನ್.ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ ನಂದಿೋಶ್ಪಪ ರಾಮನಾಥಪುರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 100/6, ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.31629 456865298102
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ದೆೋವನಹಳಿಿ ಬಾರಂಚ್

845410110012919

261 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬನಿನಮಂಗಲ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 91/3, ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.60 0.47444 574221480819
ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್  
ಕ್ುಂದ್ಾಣ

520291019972641

262 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಮಾರಪಪ ದಿನ ನರು ಕ್ುಂದ್ಾಣ 32, ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.42172
ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್  
ಕ್ುಂದ್ಾಣ

186600101001605

263 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ದೆೋವರಾಜು ಚನನಪಪ ದ್ಾಯವರಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.42172

ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ಅಪರಲ್ ಪಾಕ್ಯ, 
ದೆ ಡ್ಡಬಳ್ಾಿಪುರ

20167864008

264 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ ಲಯಪಪ ಸ್ ಣೆೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 17, ಸಾಮಾನಯ ಏಲರ್ಕಕಬಾಳೆ 1.00 1.75897 605083610696 CKGB 13177021241

265 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಲೋ.ರಾಜಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 65/8 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.70 0.35787 950161503903 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101211455438

266 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ವಾಸುದೆೋವ ದುಗೆೋಯನಹಳಿಿ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 21/1, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.30 0.15337 740894968944 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101214776707

267 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುತೂಮಾ ಮಲಲಯಯ ಮಾಯಕ್ಲತಿಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 13/p9 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 0.40900 760927686786 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101260103900

268 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಮೋಶ್ ಮುತೂರಾಯಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 51 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.60 0.30675 239689565593 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ 331801000000867

269 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸದದಗಂಗಮಾ ಲೋ. ಸದದಲಿಂಗಪಪ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 29/4, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 0.40900 554046560653 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200915009

270 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಎನ್ ಪರಸನನಕ್ುಮಾರ್ ಲೋ. ಮರಿಯಪಪ ತಿರುಮಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 211 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 0.40900 255183512034 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್, 106001011005498

271 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುದದಪಪ ಲೋ. ದೆ ಡ್ಡಮಲಲಯಯ ಮ ಗಚನೆನೋನಹಳಿಿ (ತ ) ತ ಬಗೆರ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.60 0.30675 476493198157 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101000432

272 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಜಿ.ಮುನಿಯಪಪ ಗುಳಿಪಪ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 27 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊಟ ) 0.5 0.25562 777560202675 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 8092500100430201

273 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಜಿ.ಎಳಿಪಪ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 31/2, ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊಟ ) 0.5 0.25562 704298455108 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಯಲಿಯ ರು 809250010287701

274 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ಬಚಚಪಪ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 70/2A,54/7 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊಟ ) 0 0.30675 484260946524
ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ,  
ವಿಜಯಪುರ

64068258707

275 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಜ ೋಗಪಪ ಮದ ದರಪಪ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ
43/2,43/3,43/4,4

9,36/2,
ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ (ಟಮೊಟ ) 0.4 0.2045 597482449270 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 154801101000172

276 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಮಾ  ಲಕ್ಷ್ಾಣ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಿಜಯಪುರ 87/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.5 0.25562 663247175520 Canara Bank, Vijayapura 0438101019375

277 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಡಿ.ಮುನಿಕ್ೃಷೆಪಪ ಸ್ ಣೆಪಪ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಿಜಯಪುರ 99/p18 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 0.20450 740173951502
Canara Bank, 

Narayanapura
5470101000247

278 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಕ್ಕಲಪಪ  ಪಾಪಣೆ ನಾರಾಯಣಪುರ ವಿಜಯಪುರ 53/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 0.40900 732111243723
Canara Bank, 

Narayanapura
5470101000023

279 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಯಮಾ  ರಾಮಯಯ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ
117/1,118/1,105/

2,110/1,110/2,11

4/2,116/4

ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.6 0.81800 956599528404 Canara Bank, Vijayapura 0438101196632

280 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ಬಚಚಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.30675
ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ವಿಜಯಪುರ

64068258707 

281 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಜ ೋಗಪಪ ಮದ ದರಪಪ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.20450 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 154801101000172

282 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 8/2. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.30 0.15337 444744032204 CNRB Nandagudi 0499101013196

283 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ದಿಂಬಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 5/2. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.51125 664781544589 CNRB Nandagudi 0499101032382

284 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಾಯಯ ದಿಂಬಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.51125 497681151200 CNRB Nandagudi 0499108028155

285 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ ಪತೂಪಪ ದಿಂಬಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 8/p10 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.51125 580321862550 CNRB Nandagudi 0499101028655

286 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.51125 529554112944 CNRB Nandagudi 0499101004861

287 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಘು ಬಿನ್ ರ್ಚನನಪಪ ಅನುಪಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 49/1, 2/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.51125 571654821592 CNRB Nandagudi 0499101019432

288 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚನನಪಪ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 56 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.51125 405785600008 CNRB Nandagudi 0499101002019

289 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 38/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.90 0.46012 995830104733 CNRB Nandagudi 0499101015659

290 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಅನುಪಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 1/2. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.70 0.35788 501728780622 CNRB Nandagudi 0499101027238

291 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿರ್ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕಗಂಗಪಪ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 41/1, 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.70 0.35788 677918231558 CNRB Nandagudi 0499101017073

292 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ರ್ಚೋಮಸಂದರ ಸ ಲಿಬೆಲ 50 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.2045 944323537651 CNRB Nandagudi 0499101023859



293 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ N ನಾರಾಣಸಾವಮಿ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.20450 3542 4012 0251
Canara Bank. 

Thyamagondlu
0436101 029931

294 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಅರಸಪಪ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 25/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.34 0.17382 4651 3936 5862
Canara Bank, 

Thyamagondlu
0436101 011786

295 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಯಯ ವಾದಕ್ುಂಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 104/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.20450 3274 2101 6608
Kaveri Grameena Bank, 

T Begur
131750 35336

296 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ H C  ಲಲಿತಮಾ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 85/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.35 0.17893 4483 0767 4011 Canara Bank, Kalaghatta 674810 1000187

297 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ವಾದಕ್ುಂಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 0.40900 3762 3567 6455 Canara Bank, Doddabele 489410 1001726

298 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ G S ಪರಮೊೋದ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಜಿ ಟಿ ಸಂಜಿೋವ್ ಕಾರೋಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ
87/3.87/4.87/5.8

7/6
ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.51125 9697 2504 6092 Vijaya Bank, Indiranagar 130101 011006643

299 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ್ಚಕ್ಕಣೆ ಬಿನ್ ಮಾಗಡಿ ತಿಮಾಯಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 59/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.60 0.30675 6194 1127 0625
Canara Bank, 

Thyamagondlu
0436101 001988

300 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕೆ ೋಟಪಪ ಬಿನ್ ಅರಸಪಪ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ನಪಾಳಯ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 55/2.56.58/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 0.30675 5456 4544 5093 SBI, Thyamagondlu 62342597823

301 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಚನಿನಗಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಯಯ ವಾದಕ್ುಂಟ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 13/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.41 0.20961 3129 7514 2885 Canara Bank 4894101 001058

302 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಳಿಗೆರ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 24/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.35 0.17893 761379056113 Canara Bank, Doddabale 4894101000938

303 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಬಿೋರಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸಾದಪಪನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 68, 94 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.50 0.47748 217331352467 KGB Sulibele 85014323707

304 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸಾದಪಪನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 68, 89 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.50 0.46812 217981377308 KARBSulibele 7102500101599900

305 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕಾಟಪಪ ಬಿನ್  ಕಾಟಪಪ ಸದದನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 1/1, 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.50 0.46812 348059536721 SBI Sulibele 64137321966

306 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

ರಮಣ ಜಯರಾಂ ಕಾವಲಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 45/11 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 9000 2.7000 541374453826 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101212734802

307 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

ಟಿ.ಜಿ.ವಾಸುದೆೋವ್ ಲೋ. ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ದುಗೆೋಯನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 21/1, ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 1260 0.3786 997285676660 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100016240

308 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

ರಾಜಣೆ ಲೋ. ನರಸಪಪ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 4000 1.2000 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101038692

309 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

ಹೆಚ್.ಡಿ.ದೆೋವರಾಜ್ ದೆ ಡ್ಡಪಿಳಿಪಪ ಹಾಯಡಾಳ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 168 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 4000 1.20000 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 0474101038763

310 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

ಎ.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಕೆ.ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ದೆ ಡ್ಡರ್ಚೋಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 134 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 3.00000 207400944335 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್, ತುರರ್ಕೆರ 16590100000654

311 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

ರಾಮಣೆ  ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬನಿನಮಂಗಲ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 131 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 4000 3.20000 302121317048
ಕಾರ್ೀೋರೇಷನ್ 

ಬ್ಯ ಾಂಕ್, ಕಾಂದಾಣ 52011260220392

312 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ  ಬುಡ್ಡಪಪ ಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ,93 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 4000 1.20000 892099278541
Corporation Bank 

Karahalli
311000101001585

313 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

ಎಂ.ಹನುಮಪಪ  ಮುನಿಯಪಪ ಯಲಿಯ ರು ವಿಜಯಪುರ 38/3, ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 4000 1.00000 IDBI Bank 0212104000082934

314 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

KV ರವಿಕ್ುಮಾರ್ 
ಬಿನ್

KN ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಕೆ ಳತ ರು ಕ್ಸಬಾ 171/2B ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 2000 0.60000 935189577043 VIJB Hoskote 138401011000139

315 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

ಮುನಿರಡಿಡ ಬಿನ್  ಮುನಿಚ್ೌಡ್ಪಪ ಕೆ.ಸತಯವಾರ ನಂದಗುಡಿ 100/2, 96/A ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 3000 0.90000 907325723769
KGB 

Mallimakanapura 
85001156035

316 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

ಪದಾಮಾ ಕೆ ೋಂ L ಜನಾರ್ ಅತಿೂಬೆಲ ಸ ಲಿಬೆಲ 124/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 2000 0.52444 985934213779 KARB SULIBELE 7102500101362800

317 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

AM ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ 
ಬಿನ್

ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಅತಿೂಬೆಲ ಸ ಲಿಬೆಲ 235 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 2000 0.54300 928344785316 KARB SULIBELE 7102500100324600

318 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

ಚ್ೈತರ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಸ್ ಣೆಪಪ ಸದದನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 23 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 4000 1.19746
STATE BANK OF 

INDIA 
32118277372

319 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

T N  ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಕಾರೋಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 12.17/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 5000 1.50000 9744 1417 9790 SBI, Thyamagondlu 62346447499

320 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಿಥೋನ್ 
ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ)

ಶ್ರೋಮತಿ ರ ಪಶ್ರೋ 
ತಿರಪೋಶ್

ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಬಿ .ಕೆ 
ತಿರಪೋಶ್

ಓಬನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ 4000 1.20000 8065 0185 4242
Canara Bank, 

Nelamangala
445101028726

321 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

ರಮಣ ಜಯರಾಂ ಕಾವಲಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 45/11 ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 9000 4.5000 541374453826 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್

322 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

ಟಿ.ಜಿ.ವಾಸುದೆೋವ್ ಲೋ. ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ದುಗೆೋಯನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 21/1, ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 1260 2.0000 997285676660 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್

323 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

ರಾಜಣೆ ಲೋ. ನರಸಪಪ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 4000 2.0000 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

324 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

ಎಂ.ಹನುಮಪಪ  ಮುನಿಯಪಪ ಯಲಿಯ ರು ವಿಜಯಪುರ 38/3, ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 0.20 1.0000 IDBI Bank

325 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

ಆಂಜಿನಪಪ.ಡಿ
ಲೋಟ್.ದೆ ಡ್ಡಮುನಿ
ಶಾಮಪಪ

ಅಣೆೆೋಶ್ವರ ಕ್ಸಬಾ
93/10,93/11,8

0/10,96/6,93/

12

ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 0.20 1.68374

326 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

ಲಲಿತಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಶ್ರೋರಾಮಯಯ

ಲಲಿತಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಶ್ರೋರಾಮಯಯ

ಲಿಂಗಧೋರಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ ,59/3 ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 0.80 2.00000

327 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

KV ರವಿಕ್ುಮಾರ್ 
ಬಿನ್

KN ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಕೆ ಳತ ರು ಕ್ಸಬಾ 171/2B ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 2000 0.44000 935189577043 VIJB Hoskote 

328 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

ಮುನಿರಡಿಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಚ್ೌಡ್ಪಪ ಕೆ.ಸತಯವಾರ ನಂದಗುಡಿ 100/2, 96/A ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 3000 0.60000 907325723769
KGB 

Mallimakanapura 

329 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

ಪದಾಮಾ ಕೆ ೋಂ L ಜನಾರ್ ಅತಿೂಬೆಲ ಸ ಲಿಬೆಲ 124/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 2000 0.87400 985934213779 KARB SULIBELE

330 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

AM ಮುನೆೋಗ್ೌಡ್ 
ಬಿನ್

ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಅತಿೂಬೆಲ ಸ ಲಿಬೆಲ 235 ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 2000 0.90500 928344785316 KARB SULIBELE

331 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

ಚ್ೈತರ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಸ್ ಣೆಪಪ ಸದದನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 23 ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 4000 0.55555
STATE BANK OF 

INDIA 

332 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

T N  ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಚಕ್ಕತಿಮಾೋಗ್ೌಡ್ ಕಾರೋಹಳಿಿ ತ್ಾಯಮಗೆ ಂಡ್ುಲ 12.17/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 5000 2.50000 9744 1417 9790 SBI, Thyamagonldu



333 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತೂೋಜನ (ಹೆ ಸಗಡ್ 
ನಾಟಿ)

ಶ್ರೋಮತಿ ರ ಪಶ್ರೋ 
ತಿರಪೋಶ್

ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಬಿ .ಕೆ 
ತಿರಪೋಶ್

ಓಬನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34 ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗಡ್ ನಾಟಿ 4000 2.00000 8065 0185 4242
Canara Bank, 

Nelamangala

334 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಗಂಗಮಾ ಲೋ.ಮುನಿಶಾಮಪಪ ತಿರುಮಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ
177/3,174/5,174

/2,174/4,187
ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 1.10 0.18503 368309664887 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200940992

335 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಮುನಿಶಾಮಯಯ ವಡ್ಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 188/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು 0.73 0.06728 978622861636 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100082937

336 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸುಶ್ೋಲಮಾ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ವಡ್ಡರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 188 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 0.90 0.15141 566003673702 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100078331

337 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪಿ ಸಾವಿತಿರ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಕ್ಮಾಸಂದರ ಮಧುರ 48/3,48/8,47/4 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 1.60 0.26693 364528751765 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216368096

338 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಪರಕಾಶ್ಮ ತಿಯ ಚನನಪಪ ಕ್ಸಾಘಟಟ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 173/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 1.00 0.16591 560741587910 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 64125087429

339 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾಗರತನಮಾ ಕೆ ೋಂ ವಿ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಸಾಮಾನಯ 0.15949

340 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಸಾಮಾನಯ 0.15949

341 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ವಿೋಣಾ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಐಬಸಾಪುರ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 26/2, ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 1.06 0.07218 ~ ಬೆಂಗಳ ರು, ವಿವಿ ಪುರಂ ಬಿಟ್ 04872010055002

342 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ನಾರಾಯಣಮಾ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಐಬಸಾಪುರ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 38 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 0.40 0.06277 ~
ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ದೆೋವನಹಳಿಿ
50141192686

343 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಹನುಮಪಪ ತಿಮಾರಾಯಪಪ ಐಬಸಾಪುರ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 0.60 0.09416 ~
ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ವಿಜಯಪುರ

64078789189 

344 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಶ್ವಥಪಪ ದೆ ಡ್ಡಪಪಯಯ ಐಬಸಾಪುರ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 39,65/5 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 0.79 0.12378 ~ ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಸಾವಕ್ನಹಳಿಿ 4435101002533

345 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಅಮರೋಂದರನಾಥ ಪಿಳಿಪಪ ಎಸ್.ಹರಳ ರು ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ
32,33,34,35,36,

37,38
ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 1.2 0.20024 758752978326

ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 
ವಿಜಯಪುರ

64112873632

346 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರ ಪಕ್ಲಾ ರಾಮಕ್ೃಷೆಪಪ ಧಮಯಪುರ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 0.8 0.13256 468502736652 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 0438101194731

347 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈರಪಪ ಪರಮನಹಳಿಿ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 0.6 0.08136 958934885876
STATE BANK OF INDIA 

HOSKOTE ADB
31386482267

348 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಾಂಜಿನಗ್ೌಡ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ ತಿಂಡ್ುಲ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 38 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 2.00 0.31268
CANARA BANK GKVK

BRANCH,BANGALOR
2737101000384

349 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ ತಿಂಡ್ುಲ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 38 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 0.40 0.06252
STATE BANK OF INDIA 

HOSKOTE ADB
32636310593

350 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಪಿ.ಹೆಚ್.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್

ಹನುಮಂತೋಗ್ೌಡ್ ತಿಂಡ್ುಲ ಜಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ 38 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 0.4 0.06254
STATE BANK OF INDIA 

HOSKOTE ADB
10699479504

351 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೆೋಶ್ ವಿಸೂರಣೆ
ಗೆ ೋಪಾಲಕ್ೃಷಷಣೆೋಗ್ೌಡ್ 
ಬಿನ್

ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ್ ಬೆಂಡಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಸ ಲಿಬೆಲ 44 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು AEP 0.9 0.14218 762100123364
STATE BANK OF INDIA 

SULIBELE
64150973594

352 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಚನನರಾಯಪಪ ದುಗೆೋಯನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 15/3, 0.75 0.11025 999747051864 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561108000977

353 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಬಿ ಎನ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ   ನರಸಂಹಯಯ ಕ್ಲುಲಕೆ ೋಟ ತ ಬಗೆರ 5/1,
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 5640101004414

354 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಬಿ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ರ್ಚಕ್ಕಬಸಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 25/2,
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.60 0.08820 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561108000909

355 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ನರಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ತಿಮಾಯಯ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 28,19/1
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.60 0.08820 543721356443 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101000809

356 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಸದದಲಿಂಗಪಪ ದೆ ಡ್ಡಮಲಲಯಯ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 21
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.60 0.08820 904917321107 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101003643

357 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಪದಾ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ತಿರುಮಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 212
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.20 0.14700 834503396882 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 1060010120000029

358 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಮುತೂಮಾ ಲೋ.ಮಲಲಯಯ ಮಾಯಕ್ಲತಿಮಾನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 13
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.60 0.08820 760927686786 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101260103900

359 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಎಂ ಎ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ರ್ಚಕ್ಕಅಕ್ಕಲಪಪ ಮುಕ್ಕಡಿಘಟಟ ತ ಬಗೆರ 24
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 726648642310 BBR & RDCC BANK 119001566931

360 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಮುನಿಯಮಾ ಹನುಮಂತಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 74/1
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.60 0.08820 398241095421 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200920320

361 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಕೆ ಪಿ ಚನನಕ್ೃಷೆಪಪ ಚನನರಾಯಪಪ ಕೆ ೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 44/1,47/6
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 480219482754 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101007335489

362 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಅಶ್ವಥಮಾ ರ್ಚಕ್ಕಬಸಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 31/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.40 0.05880 934113247038 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001191000332

363 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ನವಿೋನ್  ಮುನಿರಾಜು ತಿರುಮಗೆ ಂಡ್ನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 210
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.20 0.14700 288071493475 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001011004826

364 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಬಾಲಕ್ೃಷೆಪಪ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 59/1
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.90 0.13230 777418628342 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 54060481465

365 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಸದದಗಂಗಮಾ ಸದದಲಿಂಗಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 29/4,
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 554046560653 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200915009

366 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ರಾಜಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 65/7,65/8
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.70 0.10290 950161503903 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101211455438

367 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಕಾಂತರಾಜ ನಾಗಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 31/3,20/10
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 345669747278 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101002334

368 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಸದದಗಂಗಯಯ ಸದದಲಿಂಗಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 35/4,9/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 272615459257 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200928607

369 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಸಂತ ೋಷಕ್ುಮಾರ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಚಚಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 29/2,
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 801425695391 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001011004856

370 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ನರಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ಮಲಲಯಯ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 20/6,
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001191000259

371 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಈರತಿಪಪಯಯ ಈರತಿಪಪಯಯ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 68/3
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 395033159007 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101001442

372 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಕೆಂಪರಾಜು ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬೆೈಯಪಪನಹಳಿಿ ಸಾಸಲು 45/9
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 328092154147 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101250146311

373 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 80/4
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.40 0.05880 811882902756 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101000528

374 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಟಿ ಜಿ ವಾಸುದೆೋವ ಗೆ ೋವಿಂದಪಪ ದುಗೆೋಯನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 21/3,53
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 997285676660 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100016240

375 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ವಾಸುದೆೋವ ದುಗೆೋಯನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 21/4,80/3
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 740894968944 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101214776707

376 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಅಂಬರಿೋಶ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ಮ ಗರ್ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 80/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.40 0.05880 476910902362 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 4561101002704



377 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಪರಸನನಕ್ುಮಾರ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಚಚಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 26/3,
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 255183512034 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ 106001011005498

378 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ರ್ಚಕ್ಕಕ್ದಿರಪಪ ಗುಳೆಿನರಸಂಹಯಯ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 114,156
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.70 0.10290 977534878044 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101042485159

379 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ ಪಾತಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ತ ಬಗೆರ 49
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.50 0.07350 296597972397 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 009300101007202

380 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಮ ತಿಯ ಮುನಿಭೈರಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 274/1
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 233731207039 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2085058797

381 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ದೆ ಡ್ಡಮಹದೆೋವಯಯ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 213
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 222910678142 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100025159

382 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ನಿೋಲಮಾ ಆನಂದಮ ತಿಯ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 243/5
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.40 0.05880 918793394840 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 3998411516

383 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕೆ ನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 67/1,83/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.40 0.05880 283394370819 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100003370

384 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ರ್ಚಕ್ಕಮಹದೆೋವಯಯ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಕೆ ನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 248/2,248/4
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.20 0.17640 502030850053 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2085061652

385 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಟಿ ಮುನಿಯಪಪ ತಪಟಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 234/3,138
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 417536433291 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0475101081080

386 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಕ್ೃಷೆಪಪ ಕೆಂಪಯಯ ಕೆ ನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 48/4,50/4
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.05880 828194242389 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0475101080685

387 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಗ್ೌರಮಾ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 27/1,224
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 790132680276 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3825101003929

388 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ದೆೋವರಾಜು ವಿೋರಭದರಪಪ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 177,212
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.84 0.12348 310384794996 ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 2085043429

389 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಲಕ್ಷ್ಾಮಾ ಚನೆನೋಗ್ೌಡ್ ಕ್ ಗೆ ೋನಹಳಿಿ ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 72/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.13 0.16551 885244490777 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101196116410

390 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಮುನಿಕ್ೃಷೆಪಪ  ದೆ ಡ್ಡಮೈಲಾರಪಪ ಹುಸ ಕರು ದೆ ಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ 90/p2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.20 0.11760 671643355099 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101060814426

391 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಮರಿಕ್ರಿಯಪಪ ತಿಮಾಸಂದರ ಮಧುರ 47/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.11760 903051519114 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216214668

392 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಶ್ವರುದರಮಾ ರ್ಚಕ್ಕರುದರಯಯ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಮಧುರ 23/4,51/1
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.09 0.11760 512036106692 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216317041

393 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಹೆಚ್ ಎ ಮಂಜುನಾಥ ಅಪಾಪಜಪಪ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 164/3
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.78 0.11466 952986644830 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216283619

394 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಅಪಾಪಜಪಪ ರಾಮಣೆ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 149/1A
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.11760 685137452313 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101216255798

395 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ಚ್ೌಡ್ಪಪ ಉ.ಮೊೋಟಪಪ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 166/1,165/1
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.10 0.11760 984482641506 ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 4998000100007963

396 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಚ್ೌಡ್ಪಪ ಉ. ಮೊೋಟಪಪ ಲೋ ರಾಮಯಯ ಹೆ ನಾನವರ ಮಧುರ 166/2,171/1-A
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.11760 478478343734 ಪಂಜಾಬ್ ನಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 4998000100001163

397 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಹರಿೋಶ್ ಲೋ. ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 109/7
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.55 0.08085 721074536241 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200971898

398 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಎಸ್ ಬೆೈರಪಪ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ
86/3, 84/12, 

84/13

ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.55 0.08085 200376733178 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 16310100071591

399 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ನರಸಂಹಯಯ ದೆ ಡ್ಡಯಲಲಪಪ ಮೋಡ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 78,
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.55 0.08085 863041219505 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 3826101001504

400 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ವಿ ಎನ್ ಸೌಭಾಗಯ ಎಲ್ ಎನ್ ಕೆಂರೋಗ್ೌಡ್ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 67/4,73/3
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.55 0.08085 208265451826 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101206088041

401 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಪಿ ಮಂಜುಳ ಎನ್ ಮುನಿರಾಜು ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 77/3A,77/3B
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.55 0.08085 342429918319 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101212779989

402 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ದೆ ಡ್ಡನರಸಪಪ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 51
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.55 0.08085 326360578996 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101200927619

403 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ
ಆರ್ 
ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ

ರಾಮಯಯ ಲಕ್ಷ್ಮಾೋದೆೋವಿಪುರ ತ ಬಗೆರ 41/3,39/2B
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.55 0.08085 567454143573 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 0664101042861

404 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಆರ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ರಾಮಯಯ ಮೋಡ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 84/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.55 0.08085 819489614540 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 32544280333

405 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಎನ್ ಉಮಾದೆೋವಿ ಎಲ್ ಕೆ ನರಸಂಹಮ ತಯ ಕಾರನಾಳ ತ ಬಗೆರ 83/1
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.55 0.08085 609223236409 ಯ ಕೆ ೋ ಬಾಯಂಕ್ 20160110001455

406 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಶ್ಶ್ಕ್ಲಾ ಲೋ. ನರಸಂಹಮತಿಯ ಮೋಡ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.55 0.08085 675955539479 ಕಾರ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ 520101212718963

407 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಎಂ.ಗಂಗ್ಾಧರ ಮುನಿಯಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 98/4,98/5, 

88/3,81/10

ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 993978099008
ಕಾಫೆ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಕಾರಹಳಿಿ
311000101002641

408 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಪಟೋಲ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 13/1,
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 796146793931 IDBI ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 0212104000038094

409 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಚನನರಾಯಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 100/10,25/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 602218869292 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ,ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 475101011791

410 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಸ.ಮುನಿಕೆಂಪಣೆ ಲೋಟ್ ಚನನರಾಯಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 24/1,95/2, 

88/7,81/11

ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.78 0.11466 884159882569 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ,ಕೆ ಯಿರಾ 3825101003877

411 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಕೆ.ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ಸ.ಕೆಂಪಣೆ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 79,54/1
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 379947012747 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆ ಯಿರಾ 3825101001528

412 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಸರ ೋಜಮಾ ಆಂಜಿನಪಪ ಪಂಡಿತಪುರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 42
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 376705796554 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆ ಯಿರಾ 3825101002595

413 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಮುನಿಯಪಪ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ತೈಲಗೆರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 110
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.11760 417536433291 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 0475101081080

414 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಮಂಜುಳ್ಾ ರಾಮಯಯ ರಾಮನಾಥಪುರ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 139
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 811689490102
ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ,

2085061641

415 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ಲೋಟ್ ಬಚಚಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 80/1,80/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.79 0.11613 359689949545
ಕಾಫೆ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ದೆೋವನಹಳಿಿ
075200101000684

416 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಯಶ ೋದಮಾ ಕ್ೃಷೆಪಪ  ಉಗನವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 43/2,44/4
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.51 0.07497 608039689259 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಉಗನವಾಡಿ 5453101001421

417 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಕೆಂಪಣೆ ಚನನರಾಯಪಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 75/P11
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.20 0.17640 241599388540 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 0475108079576



418 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ನಾರಾಯಣಸಾವಮಿ ನಾಗಪಪ ಉಗನವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 209,167/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.62 0.09114 670520710435 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆ ಯಿರಾ 3825101002661

419 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಪಿ.ಜಯರಾಮ್ ಲೋಟ್ ಪುಟಟಗರಿಯಪಪ ಉಗನವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 207/7,206/4,2/7,87
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.81 0.11907 871754241436 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 04741041019458

420 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಆಕಾಶ್ಮುನಿಯಪಪ  ಉಗನವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 25,66
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.43 0.06321 366944298477 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಉಗನವಾಡಿ 474101025337

421 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ತಿಮಾಯಯ  ಉಗನವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 47/1,2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.58 0.08526 457833186595 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮೈಸ ರು, 64073531735

422 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಪಾವಯತಮಾ ಸಬಬಮಾ  ಕೆ ೋಡ್ಗುರ್ಕಯ ಕ್ಸಬಾ 184
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 672604819781 ~ ~

423 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಗ್ೌರಮಾ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಉಗನವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 170/2,171/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.27 0.03969 976813785195 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಉಗನವಾಡಿ 474101038450

424 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಕೆಂಪಣೆ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 148
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 903303844505 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 2085057908

425 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಪಾಪಯಯ  ಉಗನವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 142
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.33 0.04851 903303844505 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಉಗನವಾಡಿ 474101033653

426 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ರತನಮಾ ಲಕ್ಷ್ಾಯಯ ಅರಸನಹಳಿಿ- ಕ್ುಂದ್ಾಣ 71/1
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.10 0.16170 660831213069 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಉಗನವಾಡಿ 5453101000734

427 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ರ್ಂಕ್ಟಪತಿ ಲೋಟ್ ಕೆಂಪಯಯ  ಅರುವನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 16/3,107
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 219549447053 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 64106136684

428 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಆಂಜಿನಪಪ ಹನುಮಂತಪಪ ಪಾಳಯ   ಚ.ಪಟಟಣ 42/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.76 0.11025 625438857321 ಸ್ಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 54046325492

429 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ರಾಜೋಶ್.ಸ.ಎಂ ಮುನಿನಂಜಪಪ ರ್ಚೋಮಾಚನಹಳಿಿ ಚ.ಪಟಟಣ 10
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.20 0.17640 811874486861
ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ,. ರಾಜಘಟಟ

2085036670

430 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ರಾಮಯಯ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  ಕ್ಗಗಲಹಳಿಿ ಚ.ಪಟಟಣ 62/15,20
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 837428295947 ಆರ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಮಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 913010007995794

431 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಪಿಳಿಸ್ ಣೆಪಪ  ಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ಚ.ಪಟಟಣ 54,56
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.90 0.13230 691890024534 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ 475101081080

432 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಹನಮಂತಪಪ ದೆ ಡ್ಡಗೆ ಲಲಹಳಿಿ ಚ.ಪಟಟಣ 101
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.14700 767578691007 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆ ಯಿರಾ 3825101003027

433 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಕ್ೃಷೆಮಾ ರ್ಚಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ರಾಯಸಂದರ ಚ.ಪಟಟಣ 34/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.11025 218998402764 ಅಲಹಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 50333016181

434 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ,ಸಾವಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 154/3
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.34 0.04998 506802152448 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಸಾವಕ್ನಹಳಿಿ 0475127000144

435 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ನರಸ್ೋಗ್ೌಡ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಮ ಡಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 2/3,9/2
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.07958 487997045149
ಕಾಫೆ್ೋಯರೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ದೆೋವನಹಳಿಿ
520101061063858

436 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಭಾಗಯಮಾ ವಿ.ಅಶ್ವಥಪಪ ನಲ ಲರು ಚ.ಪಟಟಣ 39/P1
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.03977 930362663258 IDBI ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 0212104000070708

437 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಅಶ್ವಥಪಪ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ನಲ ಲರು ಚ.ಪಟಟಣ 125/1
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.50 0.02855 242624526408 ದೆೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ನಲ ಲರು 161510032234

438 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ರ್ಚಕ್ಕಪಪಯಯಣೆ  ಜ ನನಹಳಿಿ ಚ.ಪಟಟಣ 38/5,44/4
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.40 0.02646 241722944713 ಕೆನರಾ ಬಾಯಮಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 0474101042511

439 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ನಂಜೋಗ್ೌಡ್ ದ್ಾಯವಪಪ ದೆೋವನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಚ.ಪಟಟಣ 4/2,
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.50 0.03600 955304312290
ಯ ನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ, ದೆೋವನಹಳಿಿ

599202010001599

440 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ನಾರಾಯಣಮಾ ಮಾರಪಪ  ಚಪಪರದಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಾಣ 16
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.03000 863195939678
ಸ್ಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ,ರಾಜಘಟಟ

2085036670

441 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ವಂಕ್ಟೋಶ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಜ ನನಹಳಿಿ ಚ.ಪಟಟಣ 60/3
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.40 0.02646 299231635068 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೆಟಟಕೆ ೋಟ 9302500100233501

442 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಕ್ದಿರಮಾ ಅಣೆಯಪಪ  ಗೆ ಡ್ುಲಮುದೆದೋನಹಳಿಿ ಚ.ಪಟಟಣ 32
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

0.80 0.03000 212016199432 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೆೋವನಹಳಿಿ 0474101021589

443 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಮುನಿಯಮಾ ರಾಮಯಯ ವಿಜಯಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರ ವಿಜಯಪುರ 116/4,117/7,110/1,1

18

ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.97 0.28959 956599528404 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, 0438101196632

444 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಜಿ.ಮುನಿಯಪಪ ಗುಳಿಪಪ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ 21/3A, 21/3B,27
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.16 0.17052 777560202675 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ 8092500100430201

445 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ ಕೆಂಪಮಾ ರ್ಚಕ್ಕರಂಗಪಪ ಮಲಲೋನಹಳಿಿ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ 57
ಆಲ ಗಡೆಡ ಬೆಳೆಗೆ 
ರ್ರೋತ್ಾಿಹಧನ

1.00 0.03950 471556869058 ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್, ನಲ ಲರು 161510031892



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

1 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಬ ಮಮಂಡಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 91/2,95/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 81427 456139945115

2 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಿಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ಬ ರಗುಂಟೆ ಸಜಾಯಪುರ 55/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 81886 388606028032

3 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಅತಿಿಬಲೆ ಅತಿಿಬಲೆ 88,63 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 42453 644827195196

4 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಮಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 98,75/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.00 190010 543523248078

5 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮರಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 57,56 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.73 18521 816374327352

6 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಣಿಕ್ಂಠ ಬಿನ್ ರಾಮಾಯಯ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 102/3,93/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.30 128327 489259737296

7 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಾಯಗಡದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5/1ಎ,25 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 52345 217462473189

8 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 231/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 82415 455646927494

9 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಬಿದ್ರೆಗುಪ್ಪಪ ಅತಿಿಬಲೆ 492/2,444,473/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 45349 660091455199

10 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಮತಾ ಕೆ ೋಂ ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬು ಅದಿಗ ಂಡಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 75/13 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 37100

11 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.21 23808

12 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿ.ಶ್ರೋನವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 171/9, 125 ಸಾಮಾನಯ ಸೈಬ ರೋಸ್ 1.28 90367

13 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿದ್ರೆಗುಪ್ಪಪ ಅತಿಿಬಲೆ 403 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.6 154273

14 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಸಾಯಿ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 285/1,288/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ 1.1 109335

15 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ವಿ.ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ದಾಸರ ಚಿಕ್ಕ 

ರ್ಂಕ್ಟಪಪ
ಮಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 53/5,52/9 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.6 57243

16 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮಯಯ ಗುಡಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.3 125433

17 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಹಾರಗದೆ ಜಿಗಣಿ 107/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.5 52081 900528904577 Dena Bank

18 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚ ಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ 5 ಸಾಮಾನಯ ಜಬಯರಾ 1.3 124654 434985852478

19 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ 223/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.56 59643 569341961118

20 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ ಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಿಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಗುಡಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 117/1 ಸಾಮಾನಯ ಜಬಯರಾ 0.6 63904 685199788192

21 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿದ್ರೆಗುಪ್ಪಪ ಅತಿಿಬಲೆ 355/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.39 40236 401576151403

22 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಶ್ವಪಪರೆಡ್ಡಿ ಅರೆನ ರು ಅತಿಿಬಲೆ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ ಗಡ್ಡಿ 0.4 44247 494830184059

23 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಟಿ.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಮುತಾಿನಲ್ ಲರು ಸಜಾಯಪುರ 233/1,233/2,233/3,110/1 ಸಾಮಾನಯ ಜಬಯರಾ 0.97 97982 830332599481

24 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ರಮೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿದ್ರೆಗುಪ್ಪಪ ಅತಿಿಬಲೆ 355/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 81225 487592423466

25 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ತಿಮಮರೆಡ್ಡಿ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 75 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.88 85339 831419895081

26 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎ.ಎಸ್.ರವಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಶ್ವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅರೆನ ರು ಅತಿಿಬಲೆ 54/1,53/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ ಗಡ್ಡಿ 1.27 119223 277365885746

27 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕೆಂಪರಾಜು ಬಿನ್ ಆರ್.ಮುನಸಾಾಮಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 275/2,274/1ಬಿ,270/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 127761 253883359717

28 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಕೆ ಡ್ಡಲಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 63/1,19/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.4 44474 346895837191

29 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಸಾಾಮಪಪ ಕೆ ಡ್ಡಲಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 108,109/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.8 57148 658517719954

30 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನೋತಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಆರ್.ಇ.ಪರಮಿೋಳ ಶ್ವನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 45/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.7 73181 760227286271

31 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ನಂಜಪಪ ಬಕ್ತಿಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 14,4,5 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1.77 170953 654290535455

32 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಪ ಕೆ ಡ್ಡಲಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 33/1,85/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಂಸಿನಕಾಯಿ 2 192060 704419154975

33 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಪಾಪಣಣ ಸಿಂಗೋನ ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ 42/1,42/2,42/3,42/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ 0.35 38708 822850014228

34 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಟಿ.ಶ್ವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮರೆಡ್ಡಿ ನಾರಾಯನಘಟಟ ಸಜಾಯಪುರ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 58578 567550255526

35 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ವರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮರಿಯಪಪ ತೆಲ್ುಗರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 7 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.9 90856 823382236374

36 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ 85/1,84/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.37 41433 677766789694

37 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ತಿರರ್ೋಣಿ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಗರಟಿಗನಬಲೆ ಕ್ಸಬಾ 180/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.8 57148 598868695972

38 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರೆೋವಣಣ ರಾಜಾಪುರ ಜಿಗಣಿ 149/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.28 31724 400328634912

39 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶಶ್ಕ್ಲ್ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಲಂಗಯಯ ರಾಜಾಪುರ ಜಿಗಣಿ 73/1,74/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.50 40474 862597605402

40 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 11/2. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.69 72135 574762383429

41 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಮಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಯದ್ವನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 151/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.64 64749 667591808024

42 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಗ ೋಣಿಘಟಟಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 82458 857954765322

43 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನರೆಡ್ಡಿ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 22/6,23/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.36 37413 808963061351

44 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಜ ೋತಪಪ ಯ.ಅಮಾನಕೆರೆ ಜಿಗಣಿ 111/1,110/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.25 18903 566475735892

45 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಯಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನರೆಡ್ಡಿ ಕಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 15/7,15/9 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ 0.55 53913 316686698600

46 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನರತನಮಮ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 149/10 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.39 44215 642745574870

47 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಯಡವನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 68 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.94 95813 994239378627

48 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಟಿ.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಿಲ್ಲಪಪ ಕೆ ಡ್ಡಲಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 126 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.45 49086 832246371022

49 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಆರ್.ಮುನಶಾಮಯಯ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 297 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 2.00 192060 858125339483

50 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿ.ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿದ್ರೆಗುಪ್ಪಪ ಅತಿಿಬಲೆ 428/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೆಕಾಯಿ 2.00 192060 227956926062

51 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ
ಬಿ.ಎನ್.ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ 
ಲೆೋ.ಆರ್.ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ

ರಾಮಸಾಗರ ಅತಿಿಬಲೆ 52/4 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 34061 832033883993

52 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪಪ ಶ್ೋತನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 4/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 44974 813770502185

53 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಭದಾರರೆಡ್ಡಿ ಗುಡಿಹಟಿಟ ಅತಿಿಬಲೆ 82 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.55 58579 623117881117

54 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಪರದಿೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 18/4,15/8 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.80 56169 664410053356

55 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಪಪ ಎಸ್.ಮೋಡಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 54/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 22600 821012639101

56 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಈರಣಣ ಬಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 54626 908752002704

57 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ನಾರಾಯನಘಟಟ ಸಜಾಯಪುರ
103/3,111/9,113/13,112/

1
ಸಾಮಾನಯ ಸೈಬ ರೋಸ್ 0.60 50502 381522470822

58 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಗುಡಿಹಟಿಟ ಅತಿಿಬಲೆ 8/3. ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ 0.75 77305 405799890362

59 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಾರೆಡ್ಡಿ ಹೋಲ್ಲಗ ಅತಿಿಬಲೆ 118/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.50 40479 635480959463

60 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಲ್ಕ್ಷೋಸಾಗರ ಅತಿಿಬಲೆ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ 0.58 61774 262954821292

61 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮಾರಪಪ ಬಿದ್ರೆಗುಪ್ಪಪ ಅತಿಿಬಲೆ 442/1ಬಿ,443/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.95 95962 708600763793

62 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಮಲೆಲೋಶರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಿ.ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ 293/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ 0.40 16093 236360021077

63 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮರಿಯಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 82442 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.65 67953 406352516967

64 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 158/2,158/1,162/3 ಸಾಮಾನಯ ಡ್ಡೋರೆ ಹ 1.02 102109 770671492682

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ
ಬಾಯಂಕ  ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ 
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65 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ಚ ಡಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 252/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.78 80397 295263348964

66 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿ.ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಟಿ.ನಾಗರಾಜು ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 137/3,140/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.3 128327 850065182863

67 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 198,116/1,117/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.2 116698 511809214826

68 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಕೆಂಪಯಯ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 114/1ಬಿ,114/2,115/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.75 70365 438837254963

69 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ರಾಮಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ವಣಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 76/1,77/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 45349 737698058602

70 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಆರ್.ಶ್ಲ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿ.ವಿ.ರಾಮ,ಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಬಳ ಿರು ಅತಿಿಬಲೆ 268267 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1.2 119223 342214680988

71 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 8/4,22/12 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.78 80397 792410476596

72 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಗ ೋಣಿಘಟಟಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 60/2,49 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ 0.55 58578 895978694363

73 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮ ಗಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 336/5,144/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.3 128327 771603382449

74 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎ.ಎಲ್.ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಬಿನ್ ಎ.ಎಲ್.ಲಂಗಪಪ ಅತಿಿಬಲೆ ಅತಿಿಬಲೆ 10/2,11 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 2 192060 515276516469

75 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಕೆಂಪಯಯ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 115/2ಬಿ2,40/3ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.88 89697 797515301705

76 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ನಾರಾಯಣ ಸಾಾಮಿ ಹೆನಾನಗರ ಜಿಗಣಿ 157/2,38/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 33673 204926863401

77 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮಾರಪಪ ಕಾಡುಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 73/1,81/2,78/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.3 91966 597576770349

78 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹೆ ಸಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಿನಾಗಪಪ ಕೆ ೋನಸಂದ್ರ ಜಿಗಣಿ 3/2. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 78017 659515127888

79 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಮುನರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ನೆ ಸನ ರು ಜಿಗಣಿ 94/3,124/1,8/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 101013 435905739526

80 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಡ್ಡ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ದ ಮಮಸಂಧರ ಸಜಾಯಪುರ 31 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 44661 398136916197

81 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ್ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 123.5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.54 57513 916944932969

82 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಸಂಚರೆಡ್ಡಿ ನೆ ಸನ ರು ಜಿಗಣಿ 23 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.5 54627 730248878156

83 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾಯತರೆಡ್ಡಿ ಮಡ್ಡವಾಳ ಕ್ಸಬಾ
485/1F,488/6,489/3,484

/1
ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.6 155641 832548011510

84 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಕೆ ಡ್ಡಲಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 12/4,40/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.45 49129 651600199170

85 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ಅದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 2,6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 101053 260965830775

86 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 35068 924916502710

87 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ. ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಪಪ ಕ್ಪಪಯರು ಕ್ಸಬಾ 85/4 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.60 63904 902679405734

88 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾೆರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಅರೆನ ರು ಅತಿಿಬಲೆ 93 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 45067 365026779710

89 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದಾೆರೆಡ್ಡಿ ಅರೆನ ರು ಅತಿಿಬಲೆ 55/8,55/4,55/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 45104 848269349295

90 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೆರಾಮಯಯ ರಾಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 20 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.37 39680 286428961889

91 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ಜಯಶಂಕ್ತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಮುತಾಿನಲ್ ಲರು ಸಜಾಯಪುರ 80/3,81 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 58578 816652906885

92 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಯಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಯಯ ಬಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 127/1. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 39680 411100451519

93 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಳ ಿರು ಅತಿಿಬಲೆ 29/1. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 44875 372309633799

94 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಅಳಿಳಿಪಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 409 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.7 50568 833167966497

95 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಚಿಕ್ಕರುದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಎನ್.ರುದ್ರಯಯ ಹಳೆೋಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ್ಂಕಾರಿ ಸಸಯ 0.4 43485 710271599279

96 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ಆದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 6,2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 94792 265812105352

97 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ರ್ೈ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಲ್ಕ್ಷೋಸಾಗರ ಅತಿಿಬಲೆ 2/1,2/3,6/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.28 126352 374970595745

98 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಲೆ ೋಕ್ನಾಥ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಚಿನನಯಯ ಹೆ ನನಕ್ಳಸಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.8 82459 589887949208

99 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಕ್ುಂಬಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.8 82459 508882955194

100 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಪಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಚಿಕ್ಕಮುನಸಾಾಮಿ ಲಂಗ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 40/14 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.47 51156 875010027044

101 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಣಣಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಕ್ಪಪಯರು ಕ್ಸಬಾ 82/1,32/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ 1 101013 388439692196

102 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಮಲ್ಲಯಯ ತೆಲ್ುಗರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ 0.5 54627 298884381221

103 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚನಾನರೆಡ್ಡಿ ತಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 71648 200034109946

104 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಕ್ ತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.61 63904 276725116155

105 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವನಜಾಕ್ಷ ಕೆ ೋಂ ಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ ಗ ೋಪಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ 4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 44744 783619867761

106 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಭದಾರರೆಡ್ಡಿ ನಾರಾಯನಘಟಟ ಸಜಾಯಪುರ 136/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.25 28343 311837445338

107 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 10/1. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 44660 842742703120

108 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಲ್.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯರೆಡ್ಡಿ ಕ್ ಗ ರು ಸಜಾಯಪುರ
95/5,95/6,62/2,181/3,13

3/1,133/2
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.3 120567 938509258524

109 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ತಿಮಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗುಳ್ಾಿರೆಡ್ಡಿ ಸಿಂಗೋನ ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ 86/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.21 23808 666325883266

110 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಓಬಳರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಜಂತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.48 49837 758109733212

111 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನರೆಡ್ಡಿ ಗ ೋಣಿಘಟಟಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 39/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.33 37412 944082884501

112 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎ.ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ರ್ೈ.ಅಪಪಣಣ ದ ಮಮಸಂಧರ ಸಜಾಯಪುರ 199/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2 190413 968053155732

113 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ರಾಮಯಯ ಮುಗಳ ರು ಸಜಾಯಪುರ 165/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 82459 245261587386

114 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಸಾಾಮಪಪ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 195/ಬಿ4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.6 145066 386184558285 Syndicate Bank

115 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಯಲ್ಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಸಾಾಮಪಪ ಸಿಂಗೋನ ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ 49,42/4ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.13 112268 304863699668

116 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ ಸಿಂಗೋನ ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.3 34011 238755540621

117 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ನಂಜಪಪ ಮುಗಳ ರು ಸಜಾಯಪುರ 39/8,15,39/6 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.37 41947 400973715331

118 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ನಂಜಪಪ ಮುಗಳ ರು ಸಜಾಯಪುರ 15,25/2,25/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 45349 722537456348

119 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸುನಲ್ ಕ್ುಮರ್ ಬಿನ್ ಭದಾರರೆಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ 83/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.28 31744 595137561353

120 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪಿಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ಕ್ ತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 130 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.7 73181 453197116025

121 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ
219/2ಎ,219/2ಬಿ,483/4,48

3/3
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.17 116241 684592621100

122 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ಜನಾಧಯನ್ ಬಿನ್ ಮುನರೆಡ್ಡಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 474 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 44541 368836044146

123 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಾರೆಡ್ಡಿ ಮುತಾಿನಲ್ ಲರು ಸಜಾಯಪುರ
26/2,26/1,26/7,128/3,12

7/1
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.6 109851 514640724979 Dena Bank

124 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಪಾಪಯಯ ಯಮರೆ ಸಜಾಯಪುರ 83/4,82/3,83/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.64 48301 763584345191

125 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ದ ಮಮಸಂಧರ ಸಜಾಯಪುರ 31/3,32/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.95 95962 403082038575

126 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ
ಆರ್.ವಿ.ಸಂತೆ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಆರ್.ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ
ರಾಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 19/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ 1.6 54422 898487848390

127 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಬಿನ್ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್.ಮೋಡಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 11/2,202 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.11 110118 652539428206

128 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಶ ೋಭ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಯಯ ಮಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 38/5,38/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.15 105460 854313818379

129 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗುಳ್ಾಿರೆಡ್ಡಿ ಸಿಂಗೋನ ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ 86/1,83/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.45 49164 961219067871

130 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಈರಣಣ ಬಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.5 54627 875433617535

131 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹಂದೋನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.97 97982 858076072744

132 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಬಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 8,111/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2 192060 286933040070

133 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಡ್ಡ.ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ದಾಸರಪಲಲಯಪಪ ಕ್ ತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 64 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 82458 286417378994

134 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯರೆಡ್ಡಿ ದ ಮಮಸಂಧರ ಸಜಾಯಪುರ 131/3,130/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 82458 958109681783

135 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸಂತೆ ೋಷ್ ಬಿನ್ ವಿ.ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 41/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.82 83581 609688996172

136 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಶಾಮಿ ಗುಡಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.6 63904 720921940606

137 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಟಿ.ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ತಾಯಪಪ ಮರಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 349,337/2,311/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.9 91736 664725925946

138 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚ ಡಪಪ .ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ ಬಿದ್ರೆಗುಪ್ಪಪ ಅತಿಿಬಲೆ
441/4,447/5,483/5,517/1

,483/6,479/1
ಸಾಮಾನಯ ದ ಡಿಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.15 114255 380461520346

139 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಯಳಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 320,322/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.8 125938 225277054419



140 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 15/1,15/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.4 44875 959108395271

141 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಮುನರಾಜು ಬಿನ್ ಐ.ಎಸ್.ಚಿಕ್ಕಮುನಯಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 138 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 44645 888504292945

142 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ರಾಮಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪರೆಡ್ಡಿ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ 293/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ 1.2 43361 284604422658

143 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 18 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.36 35176 689237752774

144 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮನೆ ೋಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರಾಮಸಾಗರ ಅತಿಿಬಲೆ 49/4 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.49 39664 214536495170

145 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಚಿನನಪಪ ಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 122/2,131/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.9 88498

146 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗುಳ್ಾಿರೆಡ್ಡಿ ಲ್ಕ್ಷೋಸಾಗರ ಅತಿಿಬಲೆ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.91 86263

147 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ದಾಯವಸಂದ್ರ ಜಿಗಣಿ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 25995

148 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕ್ುಳಿಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 89/1,134,90/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.2 113565

149 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಗಿಡಿಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 193/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.55 52921

150 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ುರಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಬಬಯಯ ಬಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 132/2ಎ,132/2ಸಿ,130/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.15 119223

151 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎನ್.ಕ್ಂಠಪಪ ಎಸ್.ಮೋಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.7 71489

152 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಮಣಸಿಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 118/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.75 77305

153 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗ್ಾರೆ ಮುನರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಗರಟಿಗನಬಲೆ ಕ್ಸಬಾ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2 192060

154 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಂಪಂಗಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ 84/1,87/1,84/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.7 67096

155 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಾಪಪ ಚಿಕ್ಕಹಾಗಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 20/6,18/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 82459

156 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ್ೌರ್ ಮುನರ್ ಬಿನ್ ಮುನರ್ ಅಹಮಮದ್ ಅಗಸತಿಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5/30, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.1 110118

157 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 138/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 81381

158 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಾಲ್ಯಯ ಮುಗಳ ರು ಸಜಾಯಪುರ 157/2,133/6 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.73 75242

159 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎ.ಪಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಿಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 17/2, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 82459

160 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿ.ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ವಜರಪಪ ಕೆ ಡ್ಡಲಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 132 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.3 34012

161 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಕ್ಪಪಯರು ಕ್ಸಬಾ 56/3, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.34 36438

162 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಕೆ ಡ್ಡಲಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 81/2,53/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.09 109119

163 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚ ಡಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಸ ಪಪಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 98 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.1 105092

164 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಿ ಸ ಪಪಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 89 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.44 47755

165 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಅಡವಿೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಗುಳ್ಾಿಪಪ ಮಾರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 52923

166 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹಯರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಉಸಾಮನ್ ಖಾನ್ ಅಡ್ಡಗ್ಾರಕ್ಲ್ಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 87/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.44 26337

167 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎ.ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 105,134,137/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.93 93942

168 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಸ ಪಪಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 84/4,68/1, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.22 24942

169 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಲೆಲೋಶರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಂಬಳಿಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.85 86640

170 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಮುತಿರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸಿ.ಡ್ಡ.ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಅತಿಿಬಲೆ 97/8,97/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 58578

171 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿಶಾನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ಇಚಛಂಗ ರು ಅತಿಿಬಲೆ 6/1, ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 33571

172 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 15/1,15/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.70 73181

173 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿ.ಅಪಾಪಣಣರೆಡ್ಡಿ ಮಡ್ಡವಾಳ ಕ್ಸಬಾ 563/3,567/2,432/1,446/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.25 114418

174 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಅರೆನ ರು ಅತಿಿಬಲೆ
30/6,30/1,42/1ಎ,42/3,42

/5,30/7
ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ ಗಡ್ಡಿ 2.00 192060

175 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಗುಡಿಹಟಿಟ ಅತಿಿಬಲೆ 79/2,8 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 63677

176 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಯಪ್ಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ
31/1,84/1,83/6,66,33/2,3

3/3,298/2
ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.40 135468

177 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ುಂಟಪಪ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ ಮುತಿಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 40/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.71 73182

178 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ದ ಡ್ಡಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 268/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆಟ್ 0.80 57148

179 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಪಪ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ
167/2,246/1,245/3,253/2

,252,245/1
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.45 141652

180 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗುಳಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮಡ್ಡವಾಳ ಕ್ಸಬಾ
544/6,550/4,550/3,550/2

,125/4,251/8,25/1,550/1,

251/2,251/3

ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.20 119175

181 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪಿ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ ಹಾಲೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36,25,31/4,58/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.7 72238 772284450389 Syndicate

182 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಜಾಜರೆಡ್ಡಿ ಸ ೋಲ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 49056 831125742889 Syndicate

183 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನಾನರೆಡ್ಡಿ ಮಡ್ಡವಾಳ ಕ್ಸಬಾ 163/ಸಿ,166/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.1 78129 586083420917 Syndicate

184 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 104/31,116,105/1,105/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ್ಂಕಾರಿ ಸಸಯ 0.7 73181 266229200712 Karnataka Bank

185 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ವಿ.ಲ್ಕ್ಷಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿ.ಚಿನನಪಪ ಕಾಮನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 6/1. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.95 91736 973249475856 Dena Bank

186 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಾಮಯಯ ಮಾದ್ಪಪನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 15/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 73690 233232325313

187 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 445/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.37 134487 890375893248

188 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ದ್ುಂಡುರಾಮಯಯ ಹೋಲ್ಲಗ ಅತಿಿಬಲೆ 128/1,124/4ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.61 64969 428062193750

189 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನವಾಸ ಬಿನ್ ಕೆ ತ ಿರು ಯಳಿಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 333 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2 190744 631511091942

190 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಂ.ಚಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನಸಾಾಮಿ ಮಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 50,48,49,38/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.19 106097 298507025422

191 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಭೈರಪಪ ಅವಲ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 5,51/1,52/1,53/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.74 70616 874206565244

192 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಸಿಂಗೋನ ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ 155,90,23/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.6 155641 319669216348

193 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 83/3,84/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.95 73190 744819717700

194 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಶಂಕ್ರ್ ನಾಗ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ಸಿ.ಡ್ಡ.ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ 20/8,20/9 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.27 30610 831262441819 Syndicate Bank

195 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಸ ಪಪಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 31899 479331802000 Syndicate Bank

196 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಭಕ್ತಿಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 60/1a,57/1,95/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.00 192060

197 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಸ ೋಲ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 102/1,76/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.57 152722 435986392190

198 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಜ.ಓ.ಮಮತ ಕೆ ೋಂ ಬಾಬು.ಜ.ಓ ಜಂತಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 47/8,47/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.59 55199 315718570912

199 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಉಷ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಪಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗುಡ್ಡಗಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 121 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ 2.00 188296 835066068930

200 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ಎಂ.ಗ ೋಪಾಲ್ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನರ್ಂಕ್ಟಪಪ ನೆರಿಗ್ಾ ಸಜಾಯಪುರ 26/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ 0.40 45159 510700477546

201 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಯಯ ಬಿನ್ ಆಗರದ್ಯಲ್ಲಪಪ ಮಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 58/5,90,91 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.15 114255 587894523962

202 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಿ.ಎನ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನರ್ಂಕ್ಟಪಪ ನೆರಿಗ್ಾ ಸಜಾಯಪುರ 26/2ಬಿ, 26/2ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 45176 448006769377

203 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ.ಹೆಚ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ ಬಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 111/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 71040 276528750616

204 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಪಪ ಚಿಕ್ಕಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 40/1A1a ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 52927 225885986757 corporation bank

205 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶೋಖರ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸ ೋಲ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 109 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.80 52648 617241679254 SBI

206 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ ಚಿಕ್ಕಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 111 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 59817 971967963309 Bangalore Bank

207 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕೆಂಪವಡ್ಡೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 27/1,27/2,97/1,97/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 58578 637248076742 SBI

208 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.,ಮುನಯಪಪ ಹಳೆೋಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 27/ಪಿ9,152 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.57 44543 292167461964

209 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ರಮೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬರೆಡ್ಡಿ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ
17/5,21/7,21/6,21/5,21/4

,21/2
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 119222 313459069257

210 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮುನರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಾಪಣಣ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ 128/4,78 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ ಗಡ್ಡಿ 0.40 42652 395642723151

211 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಹೋಲ್ಲಗ ಅತಿಿಬಲೆ 182/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.17 19273 858948907505

212 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಾಮಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ ಗುಡಿಹಟಿಟ ಅತಿಿಬಲೆ 38 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.17 19273 948482085465

213 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ಕೆ ಡ್ಡಲಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.18 20407 396448750937



214 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಪಪ ಇಟಟಂಗ ರು ಸಜಾಯಪುರ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.17 19273 658125871736

215 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟತಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ನಾರಾಯಣಪಪ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ 381 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.17 19273 956267599151

216 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎ.ಸಿ.ಯಲ್ಲಪಪ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎಂ.ಅಣಣಯಯಪಪ ಚಂಬೋನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 122 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.13 14738 457557284099

217 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಟಿ.ಕ್ನಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ೈ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಕೆ ಡ್ಡಲಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 34/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.36 40814 980461815261

218 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮುನರಾಜು ಎಂ.ಮೋಡಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 42/2,41/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ ಗಡ್ಡಿ 0.60 63904 535173287151

219 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಬಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 122/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.65 67953 519602008174

220 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ರಾಜಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಪಿ.ಮಲ್ಲಪಪ ಮರಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 350/4,456/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 119223 869427291419

221 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ಸಿ.ಇಂದಿರಾ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಂ.ದೋವರಾಜಪಪ ತಿಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 176 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.65 104674 433522271610

222 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚಿನನಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬ ರಗುಂಟೆ ಸಜಾಯಪುರ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.48 51160 240623946986

223 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕೆ ೋನಸಂದ್ರ ಜಿಗಣಿ 66/1,66/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ 0.64 66002 930365085372 State Bank of India

224 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುರುಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ,ಮುನಯಪಪ ಹಾಲೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 60/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.29 24693 414182049066

225 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಸುಣವಾರ ಕ್ಸಬಾ 85 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 82459 851652057320 SBI

226 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಾಯಗಡದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 25,28 ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆ ೋಸು 0.51 55719 652677678469

227 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಗಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/2,3/3,3/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.15 115123 345610361923

228 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಟಿ.ಸುಂಕಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಚಂದಾಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 141,147 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.57 101055 809051013246 Canara Bank

229 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33,43/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.70 73181 269048533410 Syndicate Bank

230 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ನಾರಯಣಪಪ ಮುತುಿಗಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 68/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.75 169591 683109147683 Bangalore Bank

231 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪಪ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/3,195,197/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.53 149467 382174123156 The South Indian Bank

232 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯಾ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಸ ೋಲ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 88/1,86 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.82 175074 309725172552 IDBI Bank

233 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 178/2,172/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.07 107115 925593177203 Bangalore Bank

234 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕಾತಿಯಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯಾರಾಮ್ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1.23 122203 864882686913

235 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನರ್ಂಕ್ಟಪಪ ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 10 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 43969 783627784912

236 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬೈಯಣಣ ಅಮಾನಕೆರೆ ಜಿಗಣಿ 7 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.32 35523 697998004822

237 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಜೈಯರಾಮಯಯ ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 9/1. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.38 41990 999173267645

238 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಹೆನಾನಗರ ಜಿಗಣಿ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.53 55531 485361605714

239 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಯಪಪ ಹೆನಾನಗರ ಜಿಗಣಿ 39/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 22674 684482607344

240 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಜ ೋತಿಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಶಟಿಟ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 42 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.63 64774 445836737332

241 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ.ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ.ಟಿ ಅಮಾನಕೆರೆ ಜಿಗಣಿ 24/1,73,72 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.15 78126 726059923206

242 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯಯ ಮಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 14 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.97 97982 998479835016

243 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಅಪಪಯಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ತಿಂಡುಲ ಸಜಾಯಪುರ 150/1,150/2,149/2,149/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.80 173851 761161373730

244 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ನೆರಿಗ್ಾ ಸಜಾಯಪುರ 112 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 82458 949182978851

245 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಗ ೋಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ರಾಮಯಯ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಕಂದಿ ಸಜಾಯಪುರ 39/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 40474 923141087816

246 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಟಿ.ರಾಮಯಯ ಚಿಕ್ಕಕಾಮನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 16/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 73181 526211245522

247 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮ ನೆರಿಗ್ಾ ಸಜಾಯಪುರ 129 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.28 31744 306775750747

248 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲ್ರಾಜು ಶ್ೋಗನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 21/3,21/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 119222 872277118977

249 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಶವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಿ.ಮುನಸಾಾಮಿ ಕ್ ಗ ರು ಸಜಾಯಪುರ 2/3, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 91736 960435624099

250 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 219/7,48/2ಎ,42/2ಬಿ,47/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.80 173851 589078977548

251 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವರಲ್ಕ್ಷಮ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ರಾಜಣಣ ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 290/1,174/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 82458 748668151040

252 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಂಧಾಯಲ್ಕ್ಷನ.ಡ್ಡ.ವಿ ಕೆ ೋಂ ವಿನಯ್ ಬಾಬು.ಡ್ಡ.ಆರ್ ಕ್ಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ 106/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 119222 311306757930

253 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿ.ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 119/2,132/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.62 156993 499263483268

254 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಬ ರಗುಂಟೆ ಸಜಾಯಪುರ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.12 111273 849775839377

255 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬ ರಗುಂಟೆ ಸಜಾಯಪುರ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 34012 970072706242

256 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಮಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 109/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 101013 376692793387

257 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿನತ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಪಂಡ್ಡತನ ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ 36/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.99 100002 339197257181

258 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ಸುಬರಮಣಯರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪರೆಡ್ಡಿ ರಾಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 37/1,92/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.80 173851 449828082922

259 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನರತನ ಕೆ ೋಂ ಮುನಸಾಾಮಿ ಮಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 107/10 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 54626 415632012968

260 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ಜಂತಗ ೋಡನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 40/3,61/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 73181 248996897578

261 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ಗ ೋಪಿ ಬಿನ್ ಆರ್.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಪಂಡ್ಡತನ ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ 97/4, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.48 52440 428818967420

262 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಾಬರೆಡ್ಡಿ ಕಾಡು ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ 32/1,33/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.78 78653 624195479819

263 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 244/1,92/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 45226 935897516685

264 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಲ್.ವಾಸುದೋವ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಜಂತಗ ೋಡನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 13/2,6/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೈಬ ರೋಸ್ 0.70 51274 243033435989

265 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಬಾಲ್ರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯರೆಡ್ಡಿ ಶ್ೋಗನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 45349 899926687078

266 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪರದಿೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಆರ್.ಸತಯನಾರಾಯಣ ಮಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 14 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.40 44753 942516118950

267 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನರ್ಂಕ್ಟಪಪ ದ ಡಿತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ 207/3,212/2,208/1,207/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.73 167090 917651633536

268 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ದ ಡಿತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ 49,97/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.36 133505 768464306903

269 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಾಮಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 541 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.58 153695 998304473185

270 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನವಾಸ್.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣರೆಡ್ಡಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 46/1,44/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 62314 256170203789

271 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿ.ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಪ ದ ಡಿತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ 215/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 62314 324446873713

272 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿ.ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 77/2,57/6,46/2,51/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 89010 362406574875

273 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎ.ರವಿ.ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯರೆಡ್ಡಿ ಕ್ತಿಿಗುಪ್ಪಪ ಸಜಾಯಪುರ 87/1, ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.40 43606 418749381108

274 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಯಪಪ ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 357/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 79944 908540903822

275 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪಿ.ಮುನರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ಮಾದ್ಪಪನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 22/1,7/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 98473 618797419819

276 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎ.ಪವಿತರ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ವಿ.ಬಾಬು ಸ ಳೆಿಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 113541 249611881459

277 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಟಿ.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ ದ ಡಿತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ 193/4,193/1,193/2,193/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.46 50257 764638392136

278 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಯಯ ಗುಡ್ಡಗಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 37 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 70408 499838152505

279 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಸಾಾಮಪಪ ಚಿಕ್ಕದ್ಸರಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 72 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 44745

280 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ಯಡಗದ್ಪಪ ಬಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 7/2,90, ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.7 50583 297177954168

281 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನರಾಜು ಬಿನ್ ಬೈಯಣಣ ಬೈಯಪಪನಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 86/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1.45 24131

282 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಂಜೋಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಬೈಯಪಪನಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 45,44,2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 2.00 36323

283 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ುದ್ುರೆಗರೆ ಜಾಲ್ 24/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ 0.50 13172

284 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಜಯಾಮಾಲಾ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಡಬಗರೆ ದಾಸನಪುರ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 44822

285 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಂಗಯಯ ಸ ಂಡ್ಡಕೆ ಪಪ ದಾಸನಪುರ 92/3,91/1 ಸಾಮಾನಯ .ಸಿೋಬ, ಬಾಳೆ 1.00 10306

286 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಅಪಾಪಜಿ ಬಿನ್ ರುಬಬಣಣ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಜಾಲ್ 13 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.80 21717

287 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎ.ಎನ್.ಬೈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ನವರತನಅಗರಹಾರ ಜಾಲ್ 1/5, ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.32 21490



288 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ವಣಣ.ಕೆ ಬಿನ್ ಪಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಮುತುಿಗದ್ಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 15/2,16/3,17/2ಎ1,17/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ 1.47 39184 378839963207 Vijay Bank

289 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಅಲ್ ರು ದಾಸನಪುರ 166/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 17778 581452972230 Canara Bank

290 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಅಲ್ ರು ದಾಸನಪುರ 166/3ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.43 44669 581452972230 Canara Bank

291 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಪಾಳಯ ಜಾಲ್ 81/4,82/5,82 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.60 155641 376547574866 SBI

292 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ಸಿ.ಪಟಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ ನಾಗದಾಸನಹಳಿಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ 15/1,16/2,17/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ 0.80 28361 664422798281 Corporation Bank

293 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಪದ್ ಬೈಯಣಣ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ 61/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 45333 885145163958

294 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಜ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಿಂಗನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ 14/2,15/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1.35 33141 468555724320

295 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎ.ಶಾಯಮಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಆಂಜಿನಪಪ ಬಾಯತ ಯಲ್ಹಂಕ್ 19/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.30 128327

296 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಜ.ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸಿಂಗನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ 14/1,15/1,16/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1.60 27629

297 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಂ.ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಆಂಜಿನಪಪ ಸಿೋತಕೆಂಪನಹಳಿಿ ಹೆಸರುಘಟಟ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1.30 40337

298 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಯಾದ್ವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿಿ ಹೆಸರುಘಟಟ 6/4. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 19047 881246979041 Vijaya Bank

299 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಾಯತ ಹೆಸರುಘಟಟ 10/1, 10/2,10/3,11 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ 1.60 44423 631860667773 Corporation Bank

300 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಎನ್.ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ ಶ್ವಕೆ ೋಟೆ ಹೆಸರುಘಟಟ 27/1,27/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1.20 35606 335821666663 Vijaya Bank

301 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನರಾಯಪಪ ಶ್ರೆೋಸಂದ್ರ ಹೆಸರುಘಟಟ 31,32,32/2ಎ,32/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 32480 904643139295

302 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಕೆಂಪಣಣ ನಾಗದಾಸನಹಳಿಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ 15/11,15/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ 0.90 25319 946184211373 SBI

303 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಕೆಂಪಣಣ ನಾಗದಾಸನಹಳಿಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ 41/3,42/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 30321 946184211373 Allahabad Bank

304 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ ಟಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಟಾಲ್ಪಪ ತರಹುಣಸ ಜಾಲ್ 102/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.45 42062 663533038290 Kaveri Bank

305 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಡ್ಡ.ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮಹದೋವಕೆ ಡ್ಡಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 77/4,64/4 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.50 52183 341371444209 Andhra Bank

306 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ವಿ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ್ ಜಾಲ್ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 61425 690279131990 Karnataka Bank

307 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನೋಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಎಂ.ವಿಶಾನಾಥ್ ಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 1/1. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.41 29959 548688534128 Vijaya Bank

308 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 79 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 22674 448344902849 HDFC Bank

309 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಜಿೋರಿಗ ಪರಮಿೋಳದೋವಿ  ಕೆ ೋಂ ಜಿೋರಿಗ ನಾಗರಾಜ್ ಬಟಟಹಲ್ಸ ರು ಜಾಲ್ 23/3,23/4 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.60 23817 333559305181 Bank of India

310 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಅಶರಯಕ್ತರಣ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಆರ್.ಕ್ತರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ ೋಗೋರಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.25 12045 733120477556

311 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪಿ.ಅಶ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಿಳಿರೆಡ್ಡಿ ತರಳು ಉತಿರಹಳಿಿ 55 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.80 74738 754068071132 SBI

312 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಲ್ತ ಕೆ ೋಂ ವಸಂತ ರಾವ್ ಕೆ.ಚಂಡಹಳಿಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 74/2,74/3,74/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.67 23835 646810134789 SBI

313 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಯಯ ಮುದ್ೆಯಯನಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ 46 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.34 25073 934668554636 Kaveri Bank

314 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ್ಾಳಿಹನುಮಯಯ ಕ್ಣಿಮಿಣಿಕೆ ಕೆಂಗೋರಿ 69,73 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 89235 482807967921 Canara Bank

315 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗನಾರಾಯಣಪಪ ಚಿನನಕ್ುಚಿಯ ಕೆಂಗೋರಿ 62 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 45725 528625045727 Karnataka Gramin Bank

316 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗನಾರಾಯಣಪಪ ಚಿನನಕ್ುಚಿಯ ಕೆಂಗೋರಿ 62/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.96 54854 464630551748 Corpration Bank

317 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಎಳೆಯಪಪ ಮಾರಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆಂಗೋರಿ 1/15. ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 17318 815958880473 Canara Bank

318 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ವರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಣಣ ಕೆೋತೆ ೋಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 11/1. ಸಾಮಾನಯ ತೆಂಗು 1.45 49935 532553920272

319 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿೋರಣಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಮಾರಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಕೆಂಗೋರಿ 1/2. ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 82459 205418504385

320 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಿದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಆರ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಚಿನನಕ್ುಚಿಯ ಕೆಂಗೋರಿ 67/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.80 82459 858396934701

321 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ವರಾಮ್ ರಾಮೋಹಳಿಿ ಕೆಂಗೋರಿ 92/2,91/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54627 955812613540

322 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಣ ಸ ಲವಾರ ತಾವರೆಕೆರೆ 1/5. ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.76 76633 222863878869

323 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಅಶಾಥಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ ಮುದ್ೆಯಯನಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ 16/2,27 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.40 136875 433121205054

324 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಕ್ುರುಬರಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 81790 603815654074

325 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುತುಿರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕಾರ್ೋರಯಯ ಸ ಲವಾರ ತಾವರೆಕೆರೆ 7/6, ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.55 58578 680941001751

326 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಾರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಭಾಗಯವತಯಯ ಸ ಲವಾರ ತಾವರೆಕೆರೆ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 63904 877474714770

327 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ಯಲ್ಚಗುಪ್ಪಪ ತಾವರೆಕೆರೆ
14/3,3,5/3,1/1,1/2,1/3,1/

8,1/15
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.60 63904 837981771105

328 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಿದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಆರ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಶ್ೋಗೋಹಳಿಿ ಕೆಂಗೋರಿ 3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 45540 858396934701

329 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಹನುಮಯಯ ಶ್ೋಗೋಹಳಿಿ ಕೆಂಗೋರಿ 3,3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 1.50 141320 383646516985

330 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಎಳವಯಯ ಪ್ಪದ್ೆನಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ 1/24, ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.28 27337 352542586133

331 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುದ್ೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಪುರದ್ಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ 4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.80 82156 442112983191

332 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಗಂಗನರಸಯಯ ಹುಲ್ುರ್ೋನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 61/2,62/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 1.00 101013 545423326201

333 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ
ಟಿ.ಆರ್.ಗಂಗ್ಾಧರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ 

ಲೆೋ.ಟಿ.ಹೆಚ್.ರಾಜಣಣ
ತಾವರೆಕೆರೆ ತಾವರೆಕೆರೆ 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.38 36236 258549831862

334 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗುಜಾಜರಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಜಿ.ಗಂಗಯಯ ದ ಣ್ಣೋನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 25/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.80 82459 936921544120

335 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟನಾಗಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಂಗಯಯ ವಡಿರಹಳಿಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 175/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.49 47400 888572423005

336 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯಪಪ ಕೆ ೋಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 2/2,3/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 34282 734247927651

337 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಚನನಪಪ ಕೆ ೋಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 85/2,87/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 57711 606513001148

338 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತಿರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಗಂಗೋನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 102/4,102/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.51 40474 294695261280

339 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯಾಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗುಡಿಯಯ ಸ ೋಮನಹಳಿಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 3/1, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 40110 842844579972

340 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಮನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಆರ್.ಎನ್.ರಂಗ್ಾಚಾರ್ ರಾವುಗ ಡುಲ ಉತಿರಹಳಿಿ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.78 172335 343890145809

341 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಹೃದ್ಯಾರಾಜು ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ಕ್ಟೆಟ ಉತಿರಹಳಿಿ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.32 28465 347640810324

342 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆರ್.ಯಲ್ಲಪಪ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಕೆಂಗೋರಿ 50 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 119223 700613731516

343 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗುರಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಜಿ.ಹನುಮಯಯ ತರಳು ಉತಿರಹಳಿಿ 115/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.95 95962 386623815361

344 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಸಂಪಗಯಯ ವಡಿರಹಳಿಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 181 ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆ ೋಸು 0.45 50111 938721746906

345 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ದ್ುಗಯಪಪ ವಡಿರಹಳಿಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 180/4 ಸಾಮಾನಯ ಹೋರೆಕಾಯಿ 0.28 26594 469640120965

346 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತಿಪಪ ಚ ಡಹಳಿಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 73/4,75/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.24 22675 895260219720

347 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಡ್ಡ.ಗ ೋವಿಂದ್ಯಯ ಚಿಕ್ಕಲ್ ಲರು ತಾವರೆಕೆರೆ 110/1,49 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.60 63731 788921412457

348 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪರಶ್ವ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಪ ಚಿನನಕ್ುಚಿಯ ಕೆಂಗೋರಿ 45/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.25 19642 844897002522

349 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಲ್ತ.ಎ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಸಿದ್ೆಪಪ.ಎ.ಎಸ್ ಯಲ್ಚಗುಪ್ಪಪ ತಾವರೆಕೆರೆ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 119223 219907681170

350 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಯಯ ದೋವಮಾಚ ೋಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 35/1,75 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.45 49164 339632439262

351 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಲ್ಕ್ಷಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ನಂಜುಂಡಯಯ ತಿಪಪಗ ಂಡನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 25 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 82459 506487248210

352 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ವಿ.ಗ ೋವಿಂದ್ಯಯ ಗಂಗಪಪನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 16 ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆ ೋಸು 1.10 110118 638814511282

353 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ತಿಮಾಮಯಯ ಗಂಗಪಪನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 16 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.40 137432 489360816357

354 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನರಸಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ ಕೆಂಪಗ ಂಡನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 101013 791198639681 Canara Bank

355 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಟಟಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ ದ ಣ್ಣೋನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 29/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡ್ಡ 0.96 96972 955839359580

356 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಡ್ಡ.ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೆಯಯ ಪುರದ್ಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ 34/2,35/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.80 173796 917830080870

357 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ಎ.ರಾಜಿೋವ ಲೆ ೋಚನ ಬಿನ್ 

ಎಸ್.ಎಂ.ಅಪಪಯಣಣ
ನೆಲ್ಗುಳಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 15/2,17 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.69 45915 389792078017 SBI 

358 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎ.ಗುರುರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಅಪಪಯಣಣ ನೆಲ್ಗುಳಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 15/3,17 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.44 27525 241924878786

359 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎನ್,ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ ಬಿ.ಎಂ.ಕಾವಲ್ ಕೆಂಗೋರಿ 199 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 54009 739694466152 Vijaya Bankj

360 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ವಡಿರಹಳಿಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 123/2,144/2 ಸಾಮಾನಯ ದ ಡಿಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101013 869377717953

361 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯಪಪ ಕೆ ೋಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 2/2,7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 45738 734247927651 Syndicate Bank

362 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಡ್ಡ.ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ದಾಸಪಪ ಚಿಕ್ಕಲ್ ಲರು ತಾವರೆಕೆರೆ 10 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.50 37799 612508369980 Syndicate Bank



363 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಸತಿೋಶಕ್ುಮಾರ್ ತಾವರೆಕೆರೆ ತಾವರೆಕೆರೆ 175/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 82459 648287319660 Canara Bank

364 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪದಾಮವತಿ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ತಾವರೆಕೆರೆ 176/3,176/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 63731 715639520690 State Bank of Mysore

365 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಾಮಚಂದ್ರಯಯ ತರಳು ಉತಿರಹಳಿಿ 32 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 45349 875278048778

366 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮವಯನ ಅಬುಬಕ್ರ ಬಿನ್ ಅಬುಬಕ್ರ್ ತರಳು ಉತಿರಹಳಿಿ 109/2ಎ,111/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 72079 809088395000

367 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕ್ಗೆಲಪುರ ಉತಿರಹಳಿಿ 46 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 82459 509134720727

368 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಲ್ುವರಾಯಪಪ ಸ ೋಮನಹಳಿಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 38/2,38/1,38/4,38/7 ಸಾಮಾನಯ ಬ ದ್ುಕ್ುಂಬಳ 1.00 94879 696733145861

369 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ ನೆಲ್ಗುಳಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 172, 176/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.57 40082 307368338043

370 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸೌಭಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಗಂಗಯಯ ಯಲ್ಚಗುಪ್ಪಪ ತಾವರೆಕೆರೆ 213 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.62 63775 689050018244

371 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪರಮಶ್ವ ಸಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಚನನಪಪ ವಡಿರಹಳಿಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 75/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.54 38071 922616386237

372 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಜಾನ್ ರೆಫೋಲ್ ಬಿನ್ ರಾಯಪಪ ತಟಗುಪ್ಪಪ ಉತಿರಹಳಿಿ 25 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 36262 226611821053

373 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಣಣ ಚಿನನಕ್ುಚಿಯ ಕೆಂಗೋರಿ 33/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 29769 900498726350

374 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ನೆಟಿಟಗರೆ ಉತಿರಹಳಿಿ 127 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.80 82459 331261125955

375 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ರಾಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಣಣಯಯಪಪ ಉತಿರಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 112 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 63275 946619185040

376 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಈರಯಯ ಕ್ುಂಬಳಗ ೋಡು ಕೆಂಗೋರಿ 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟು 0.52 56812 911866273959

377 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನವಿೋನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಐ.ಎಂ.ಕ್ರಿಯಪಪ ಕ್ಣ ಣರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 117/1,117/2,118/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಪ್ಪಪೋಟ 2.00 53239 917795238102 SBI

378 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ಮುನರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಪಪ ಅದ್ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 74/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.80 32137 228031858002

379 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪಪ ಹರೆೋಂಡಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 138/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.46 50256 419389380358

380 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುಶಾಮಪಪ ಕಾಡಅಗರಹಾರ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 16/4. ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.30 24520 306367203923

381 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣರೆಡ್ಡಿ ಸ ರುಹುಣಸ ವತ ಯರು 26 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ 0.92 35761 569754672075 Andhra Bank

382 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಡ್ಡ.ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ದ ಡಿಮುನಯಪಪ ಬೈಯಪಪನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 29/1,151 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 181371 735387120322 SBI

383 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರ್.ವಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 61/ಪಿ78,54 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.40 137098 520537448232 Bank of India

384 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಟಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹುಸ ಕರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ಲಂಗಡ್ಡ 1.20 118707 962185946815 Central Bank of India

385 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರತನಮಮ.ಎಂ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ವಿ.ಚಂದ್ರಪಪ ಬಂಡ್ಡಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 1/2. ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.73 76317 930651473826 SBI

386 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರತನಮಮ.ಎಂ ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ವಿ.ಚಂದ್ರಪಪ ಬಂಡ್ಡಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 38486 930651473826

387 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ರ್ೋಣು ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹರಂಡಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 176/5 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.20 17030 606747044346

388 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಅದ್ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 16,76/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯ 1.95 187428 307172990170

389 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಯಮಪಪ ಕಾಡಅಗರಹಾರ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 16/5 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.25 20451 545972003872

390 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ತೆ ೋಳದ್ಪಪ ಹಂದೋನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 15,157,43 Sc ತರಕಾರಿ 0.8 71673

391 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಮುನಯಲ್ಲಪಪ ಮಲ್ಲನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 120/1,110/2 Sc ತರಕಾರಿ 1.3 128327

392 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಜ.ಯಲ್ಲಪಪ ಬಿನ್ ಜುಂಜಪಪ ಸುರಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 120,22 Sc ತರಕಾರಿ 1.02 101013

393 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನರಾಜು.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಮಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 27/1 Sc ತರಕಾರಿ 0.4 43947

394 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಯಪಪ ಕಾವಲ್ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 65/2 Sc ತರಕಾರಿ 0.2 22675

395 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗಣ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ಎಸ್.ಮೋಡಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 33/p81 Sc ಗುಲಾಬಿ 0.4 37232

396 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಯಲ್ಲಪಪ  ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಹನುಮಂತಪಪ ಮಾರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 76,58,61 Sc ತರಕಾರಿ 0.5 54501

397 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಕೆಲೋರಪಪ ನೆರೆಳ ರು ಅತಿಿಬಲೆ 241 Sc ಗುಲಾಬಿ 0.5 40474 956510711492

398 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಮಾನ್.ದಾತಪಪ ಕೆ ಡ್ಡಲಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 99 Sc ಸೋವಂತಿಗ 1.5 146537 803162712452

399 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಕ್ಪಪ ಮಹಂತಲಂಗ್ಾಪುರ ಜಿಗಣಿ 48/ಪಿ56 Sc ತರಕಾರಿ 0.8 82459 749623977439

400 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಚಿಕ್ಕಮುನಶಾಮಿ ಕ್ ಗ ರು ಸಜಾಯಪುರ 15/1 Sc ತರಕಾರಿ 0.8 82459 923495343308

401 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ವಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜಾಂಪನಾಯಕ ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 17/252 Sc ತರಕಾರಿ 1.5 146537 592194625758

402 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ಗಟಟಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 52/1 Sc ತರಕಾರಿ 0.74 76274 726623140769 The South Indian Bank

403 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ದ ಡಿಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ಚಿಕ್ಕಹಾಗಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 34/1 Sc ತರಕಾರಿ 0.87 88678 852151335363

404 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮದ್ ೆರಪಪ ಚನೆನೋನ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 33/2,89 Sc ಬಿೋನ್ 0.6 61887 829715721755 Syndicate bank

405 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಅಳಿಪಪ ತಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 174/1, Sc ತರಕಾರಿ 0.67 69641

406 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮಕೆ ೋಂ ಚಿನನಪಪ ಎಸ್.ಮೋಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 28/2, Sc ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.4 42736

407 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಟಿ.ಮುನಶಾಮಪಪ ಗರಟಿಗನಬಲೆ ಕ್ಸಬಾ 53/5,172/2,172/1 Sc ತರಕಾರಿ 1.12 111275

408 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಸಾಾಮಪಪ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 107 Sc ತರಕಾರಿ 0.74 76161

409 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಸ ಣಣನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 48 Sc ಗುಲಾಬಿ 0.4 44003

410 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಸಿೋಕ್ಪಾಪಣಣ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 142/2 Sc ತರಕಾರಿ 0.4 38171 432032714993 Bangalore Bank

411 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ ತ ಿರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಯಪಪ ಗುಟಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 118/4 Sc ಸೋವಂತಿಗ 0.3 34012 621069139296 Syndicate bank

412 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಗ ೋಪಾಲ್ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಬಟಟಪಪ ಕೆ ೋನಮಡ್ಡವಾಳ ಕ್ಸಬಾ 27/1,49 Sc ತರಕಾರಿ 0.4 45391 313478626612

413 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮು ಬಿನ್ ಮುನರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬ ಮಮಂಡಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 107 Sc ತರಕಾರಿ 0.8 78548 360237962132

414 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾನಾಯಕ ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 17/219 Sc ತರಕಾರಿ 0.8 78618 917378702582

415 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ.ಮುನಯಪಪ ಮಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 95/1,95/1 Sc ತರಕಾರಿ 1.29 122382 439039080469

416 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 17/221 Sc ತರಕಾರಿ 0.8 80072 970807720580

417 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುತಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾನಾಯಕ ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 17/212 Sc ತರಕಾರಿ 0.2 22675 935219455718

418 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರ 

ನಾಯಕ
ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 17/320 Sc ತರಕಾರಿ 0.8 78185 666477370925

419 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಾಜುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾನಾಯಕ ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 17/212 Sc ತರಕಾರಿ 0.2 22675 561338233670

420 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮೋಜಿ ಕ್ಪಪಯರ ಕ್ಸಬಾ 78/5 Sc ತರಕಾರಿ 0.2 22675 624920024584

421 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಪಾಪಣಣ ಮಣಸಿಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23/1 Sc ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.75 76532 988301381539

422 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಜಕ್ಕನಹಳಿಿ ಯಲ್ಲಪಪ ಕ್ಪಪಯರ ಕ್ಸಬಾ 173 Sc ತರಕಾರಿ 0.65 66483 847781938340

423 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಳಿಳಪಪ ಗ ಳಮಂಗಲ್ ಸಜಾಯಪುರ 45/4 Sc ತರಕಾರಿ 0.66 68999

424 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಪಪ ಗುಟಟನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 132 Sc ತರಕಾರಿ 0.4 44425

425 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಕ್ಗಲಲೋಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 62,7,73 Sc ತರಕಾರಿ 1 101013

426 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಮ ತಿಯ ತಿಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 176/5 Sc ತರಕಾರಿ 0.84 83676

427 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ದ ಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ರಾಜಾಪುರ ಜಿಗಣಿ 224 Sc ತರಕಾರಿ 0.46 50763

428 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸೋವಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮುನನಾಯಕ ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 17/326 Sc ಬಿೋನ್ 0.8 82459

429 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗ ೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಾನಾಯಕ ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 17/265 Sc ಬಿೋನ್ 0.8 82459

430 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಅಶ ೋಕ ಚಿಕ್ಕದಾಸರಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 80 Sc ತರಕಾರಿ 0.2 22679

431 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಲ್ಲಯಯ ಮದೋಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 118/2 Sc ಗುಲಾಬಿ 0.22 18733

432 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಚಿಕ್ಕದಾಸರಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 40/ಪಿ3 Sc ತರಕಾರಿ 0.23 26075

433 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಯಲ್ಲಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಲಂಗಪಪ ಗ ಲ್ಲಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 49/ಪಿ10 Sc ಸೋವಂತಿಗ 0.8 82459

434 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಅಳಿಳಪಪ ಪಂಡ್ಡತನ ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ 92/ಪಿ8 Sc ತರಕಾರಿ 0.7 73181

435 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಜರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಚಿಕ್ಕದಾಸರಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 74 Sc ತರಕಾರಿ 0.4 44775

436 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಜಿಗಣಿ 199 Sc ತರಕಾರಿ 1.2 119223

437 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಬಿನ್ ಟಿ.ಯಲ್ಲಪಪ ಗಟಟಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 54/1 Sc ತರಕಾರಿ 1 60211

438 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಲೆ ೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಮುನಕಾರ್ೋರಪಪ ಗ ಳಮಂಗಲ್ ಸಜಾಯಪುರ 98/7,55/2 Sc ತರಕಾರಿ 0.4 43244

439 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಸಂಪಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಲ್ಲಪಪ ಅಂದಾಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 32/1 Sc ಬಿೋನ್ 0.29 57904

440 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಹಳೆೋಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 137 Sc ತರಕಾರಿ 0.4 31744

441 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮುನಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಲ್ಲಪಪ ಎಸ್.ಮೋಡಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 117/ಬಿ22 Sc ಸೋವಂತಿಗ 0.4 43578

442 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಹಳೆೋಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 137 Sc ತರಕಾರಿ 0.25 28345

443 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ವಿಶಾನಾಥ್ ಬಿನ್ ಎ.ವಿ.ಚಿನನಪಪ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 4 Sc ತರಕಾರಿ 1.3 128327

444 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 250/1 Sc ತರಕಾರಿ 0.8 82459



445 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ ಹುಣ್ಣಗರೆ ದಾಸನಪುರ 117 SC ತರಕಾರಿ 0.4 32887

446 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ ಹುಣ್ಣಗರೆ ದಾಸನಪುರ 117 SC ಸಿೋಬ 0.6 14785

447 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಯಲ್ಲಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಅರಕೆರೆ ಹೆಸರುಘಟಟ 149/p1-p6 SC ತರಕಾರಿ 0.4 43743 766218247613

448 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಪಪ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 51,63/4,74/4 SC ತರಕಾರಿ 0.34 35820 633746000000 Adhra Bank

449 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗಿಲಾಕನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುತಾಿನಾಯಕ ಕೆ ೋಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 125 Sc ಟಮೋಟು 0.80 82459 485398541632

450 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಗಿಲಾಕನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುತಾಿನಾಯಕ ಕೆ ೋಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 74/1, 74/5 Sc ಟಮೋಟು 0.65 61554 485398541632

451 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹುಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿಯಪಪ ಕೆೋತೆ ೋಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 1/1. Sc ಬಿೋನ್ 0.54 58963 380671832163

452 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಯಪಪ ರಾಮೋಹಳಿಿ ಕೆಂಗೋರಿ 38/2ಪಿ2,38/2,41/2,41/9 Sc ಟಮೋಟು 0.70 73181 831116685877

453 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಚಿನನಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ಟಿೋರಪಪ ಶ್ವನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ 32 ST ತರಕಾರಿ 0.4 43103 504501270346

454 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 54 ST ತರಕಾರಿ 0.40 44482 808022246866

455 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಸ ಣಣಪಪ ಸುಣವಾರ ಕ್ಸಬಾ 86/4,188/1 ST ಗುಲಾಬಿ 0.40 32065 918755254867

456 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಕೆಂಪಪಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಲ್ಂಕೆಪಪ ಬೈಲ್ಕೆ ನೆಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 54/1 ST ಬಾಳೆ 0.60 35465

457 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎ.ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಬೈಯಯನಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 25/ಎ6,1 ST ತರಕಾರಿ 0.25 27817 659703069492 Federal Bank

458 PMKSY ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕ್ರಿಯಪಪ ವಡಿರಹಳಿಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 85/2ಎ, 86/3 ST ಪಪಾಪಯ 0.70 47249 813739939225

459 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು gÁªÀÄPÀÈµÀÚgÉrØ ©£ï 
C¥ÀàtÚgÉrØ

±ÉnÖºÀ½î PÀ¸À¨Á 17/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಹ 0.08 551869949978

460 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï 
gÁªÀÄAiÀÄå

¨sÀQÛ¥ÀÄgÀ CwÛ¨É¯É 119, 47/2, 47/3, 3/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಹ 0.16 498198760898

461 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು £ÀAdªÀÄä G ¥ÀÄlÖªÀÄä 
PÉÆÃA PÀÈµÁÚgÉrØ

±ÉnÖºÀ½î PÀ¸À¨Á 86/1, 87/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಹ 0.09 974870884366

462 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ ನಂಜಪಪ ಹುತಿನಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 20/1, 77/1, 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.05200 230915302952

463 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ನಾರಾಯಣಪಪ. ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಸ ಣಣಪಪ ಕ್ುದ್ುರೆಗರೆ ಜಾಲ್ 50/P12 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.03000 400166429749

464 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಸ ಣಣಪಪ ಗಡ್ಡೋನಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.02400 820137349461

465 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಪಟಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಸಕ್ರಪಪ ಮಿೋನಕ್ುಂಟೆ ಜಾಲ 7/1, 7/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.04000 259241655403

466 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು B R ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಬಿ.ಎನ್ ರಂಗಪಪ ಬಿ.ಕೆ.ಹಳಿಿ ಜಾಲ 22/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.04000 641769250762

467 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಮುನಯಪಪ ನರಸಿೋಪುರ ದಾಸನಪುರ 27/2' ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.03600 970655095787

468 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಪುಟಟಯಯ ಡ್ಡ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ದಿಬ ಬರು ಹೆಸರಘಟ್ಟ 102/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.06000 350023338920

469 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಚನನ ಮ್ಮ  ಕ ೋಂ ನಂಜೋಂಡಪ್ಪ ಹೆ ನನಸಂದ್ರ ದಾಸನಪುರ 6/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.03200 867586995508

470 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುತಿಣಣ ತಿಪಪಪರು ಕೆಂಗೋರಿ 12/4,57/6 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.08 554158793347

471 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಎಂ.ರತಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಎಂ.ವಿ ಬಂಡ್ಡಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.04 930651473826

472 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಹೆಚ್ ಎ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಹರಂಡಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 138/3 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.05 419389380358

473 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಮಂಜುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಂಡ್ಡಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 33 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.03

474 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಆರ್ ರಘುಪತಿ ಬಿನ್ ಲೆೋರಾಮಯಯ ತರಳು ಉತಿರಹಳಿಿ 183 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.06 504497654567

475 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೆಪಪ ಚಿಕ್ಕಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 49 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.06 917263019275

476 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಮಾರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಭಾಗಯವತಯಯ ಸ ಲವಾರ ತಾವರೆಕೆರೆ 24/1' ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.10 877474714770

477 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಈರಮಲ್ಲಯಯ ಕೆ.ಗ ಲ್ಲಹಳಿಿ ಕೆಂಗೋರಿ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.04 993803226198

478 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಪದ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ ಟಿ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ರಾಂಪುರ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 100 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.09 441165500527

479 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹರಂಡಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 176/5 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.02 606747044346

480 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಕೆ.ರವಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹುಸ ಕರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 27 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.04 324292312653

481 NHM  ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು ಕೆ.ನಂಗಮಮ ಬಿನ್ ಎಂ ನಂಜುಡ್ಡೋಗ್ೌಡ ಯಲ್ಚಗುಪ್ಪಪ ತಾವರೆಕೆರೆ 159 ಸಾಮಾನಯ ಹ 0.16 455071630242

482 NHM Plastic malching ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ R ಬಿನ್ ಲೆೋ ರಾಮಯಯ ಮಹದೋವಕೆ ಡ್ಡಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 79/2 ಸಾಮಾನಯ 0.12800 332381883343

483 NHM Plastic malching ಕೆ.ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ ಎಮ್.ರಾಮಸಾಾಮಿ ಹ ವಿನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಜಾಲ 26/6 ಸಾಮಾನಯ 0.04800 986605906566

484 NHM Plastic malching ಜಗದಿೋಶ ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಮುನಯಪಪ ಹ ವಿನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಜಾಲ 26/1 ಸಾಮಾನಯ 0.04800 917380647894

485 NHM Plastic malching ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಯಪಪ ಗಡ್ಡೋನಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 22 ಸಾಮಾನಯ 0.08000 440587853423

486 NHM Plastic malching ರಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ ಜವರಯಯ ಮತಿಕ್ ರು ಹೆಸರಘಟ್ಟ 137 ಸಾಮಾನಯ 0.08000 887580333800

487 NHM Plastic malching ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೆಪಪ ಚಿಕ್ಕಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 49 ಸಾಮಾನಯ 0.06

488 NHM Plastic malching
ಟಿ.ಆರ್ ಗಂಗ್ಾಧರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಟಿ.ಎಚ್ 

ರಾಜಣಣ
ತಾವರೆಕೆರೆ ತಾವರೆಕೆರೆ 34/1 ಸಾಮಾನಯ 0.06 258549831862

489 NHM Plastic malching ಪರಮೋಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ ರೆೋವಣಣ ಸ ಲವಾರ ತಾವರೆಕೆರೆ 1/5' ಸಾಮಾನಯ 0.11 222863878869

490 NHM Plastic malching ಮುದ್ೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಪುರದ್ರಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ 4 ಸಾಮಾನಯ 0.13 442112983191

491 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï 
PÉ.ZÉ£Àß¥Àà

ºÁ¯ÉÝÃ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á
35/4, 41/1, 37, 

134/1, 49/1
¸ÁªÀiÁ£Àå 0.16 883323564924

492 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ PÀÈµÀÚgÉrØ ©£ï ªÀÄÄ¤gÉrØ ªÀÄrªÁ¼À PÀ¸À¨Á

251/5, 455/4, 

553/8, 558/2, 

544/1, 550/6

¸ÁªÀiÁ£Àå 0.20 658893111732

493 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï 
¨sÉÊgÀtÚ

UÉgÀnUÀ£À¨É¯É PÀ¸À¨Á 22 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.20 312281329022

494 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ £ÀÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï 
ªÉAPÀl¥Àà

PÉÆrè¥ÀÄgÀ CwÛ¨É¯É 101/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.20 713693835281

495 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÉÆrè¥ÀÄgÀ CwÛ¨É¯É
34/3, 101/2, 138, 

139
¸ÁªÀiÁ£Àå 0.20 441650070920

496 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಅರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಪೋಗ್ೌಡ ಗಡ್ಡೋನಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 47/1, 47/2, 47/3 ಸಾಮಾನಯ 0.09800 797074112242

497 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಯಪಪ ಗಡ್ಡೋನಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 22/P27 ಸಾಮಾನಯ 0.06000 440587853423

498 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ ದ ಡಿಪಪಯಯಣಣ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 68/1 ಸಾಮಾನಯ 0.14000 681327412154

499 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 3/1, 1/9, 42/1, 47/1 ಸಾಮಾನಯ 0.12000 536268941160

500 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ ಲ್ಲಹಳಿಿ ಜಾಲ್ 39 ಸಾಮಾನಯ 0.04000 575157464206

501 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ ಮಿೋನಕ್ುಂಟೆ ಜಾಲ್ 21/1 ಸಾಮಾನಯ 0.12000 255819647100

502 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ T M ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಕೆ ಡಗಿತಿರುಮಾಳಪುರ ಹೆಸರಘಟ್ಟ 18/4, ಸಾಮಾನಯ 0.07200 380693944400

503 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಬಿ.ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ತಮಮರಸನಹಳಿಿ ಹೆಸರಘಟ್ಟ 8/14, 8/1C ಸಾಮಾನಯ 0.11800 962966120296

504 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಕೆ.ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪ್ಪೋಗ್ೌಡ ತಮಮರಸನಹಳಿಿ ಹೆಸರಘಟ್ಟ 7 ಸಾಮಾನಯ 0.08000 639064682580

505 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೆಬಸವಯಯ ಕ್ಸಘಟಟಪುರ ಹೆಸರಘಟ್ಟ 17/2 ಸಾಮಾನಯ 0.08000 403901328734

506 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೆಬಸವಯಯ ಕ್ಸಘಟಟಪುರ ಹೆಸರಘಟ್ಟ 17/2 ಸಾಮಾನಯ 0.08000 403901328734

507 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಕೆ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹುಸ ಕರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 20/1' ಸಾಮಾನಯ 0.24 962185946815

508 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಮುದ್ೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಪುರದ್ರಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ 4 ಸಾಮಾನಯ 0.16 442112983191

509 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಪರಮೋಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ ರೆೋವಣಣ ಸ ಲವಾರ ತಾವರೆಕೆರೆ 1/5' ಸಾಮಾನಯ 0.08 222863878869

510 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿ.ಟಿ ಮುತುಿರಾಜು ಬಿನ್ ತಿರುಮಲೆೋಗ್ೌಡ ವತ ಯರು ತಾವರೆಕೆರೆ 51/8 ಸಾಮಾನಯ 0.08 440601833753



511 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಮುನನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ುಗಯಪಪ ವಡಿರಪಾಳಯ ಉತಿರಹಳಿಿ 118 ಸಾಮಾನಯ 0.08 469640120965

512 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಹೆಚ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಹಳಿಿಗಪಪ ವಡಿರಪಾಳಯ ಉತಿರಹಳಿಿ 176 ಸಾಮಾನಯ 0.08 670872712004

513 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಜಿ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಮಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಗುಳಕ್ಮಲೆ ಉತಿರಹಳಿಿ 91/2,19/6' ಸಾಮಾನಯ 0.11 775659191188

514 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ ಹುಸ ಕರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 56/1 ಸಾಮಾನಯ 0.28 759020609081

515 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಹೆಚ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ರಾಂಪುರ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 112/2 ಸಾಮಾನಯ 0.04 629104746689

516 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋನವಾಸ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಹುಸ ಕರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 11/1' ಸಾಮಾನಯ 0.05 452096334209

517 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಎಂ.ಮುನರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ರಾಂಪುರ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 60/1,99 ಸಾಮಾನಯ 0.14 650078598011

518 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಕೆ.ರವಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹುಸ ಕರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 21,34/1 ಸಾಮಾನಯ 0.13 324292312653

519 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ದೋವಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಮುತಿನಾಯಕ್ ದ ಡ್ಡಿೋರಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 140/1 ಪ.ಜಾ 0.16 959611960863

520 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಗಿಲಾಕನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಮುತುಿನಾಯಕ ಕೆ ೋಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 125 ಪ.ಜಾ 0.16 485398541632

521 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಕೆಂಚಮಮ ನನ್ ಲೆೋ ಹನುಮಂತಯಯ ವಡಿರಪಾಳಯ ಉತಿರಹಳಿಿ 199 ಪ.ಪಂ 0.08 220218983236

522 NHM ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ಮುನಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಜ ಯೋತಿಪುರ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 33/3 ಸಾಮಾನಯ 0.10 808508888996

523 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ²æÃ ªÉAPÀlgÀªÀÄt¸Áé«Ä 
¤ÃgÀÄ §¼ÀPÉzÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ 

ªÉÄt¹UÀ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á
155, 116/3, 157, 

116/2
¸ÁªÀiÁ£Àå 0.40

524 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ gÁªÀÄ¸Áé«Ä G gÁªÀÄAiÀÄå 
ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ, ²æÃ 

¹rºÉÆ¸ÀPÉÆÃmÉ PÀ¸À¨Á
22/1, 22/2, 21/1, 

23, 69, 144/1
¸ÁªÀiÁ£Àå 0.40

525 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ n ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà ©£ï n 
wªÀÄäAiÀÄå

aPÀÌºÉÆ¸ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 5/8, 5/7, 78/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.75 707050231741

526 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ £ÀgÀ¸ÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ 
gÁªÀÄAiÀÄå

vÀªÀÄä£ÁAiÀÄPÀ
£ÀºÀ½î

PÀ¸À¨Á 170, 249/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.75 951737273939

527 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ªÀÄÄ¤gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA 
ªÉAPÀl¸Áé«ÄgÉrØ

ºÀAzÉÃ£ÀºÀ½î ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ 86 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.75 673774321903

528 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಈರಣಣ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಅದೆವಿಶಾನಾಥಪುರ ಹೆಸರಘಟಟ 95/3 ಸಾಮಾನಯ 0.75000 857484985929

529 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚನನಸಂದ್ರ ಹೆಸರಘಟ್ಟ 6/1, 8/2 ಸಾಮಾನಯ 0.75000 902859797379

530 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಣನಾಯಕ ಕೆ ೋಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 56 ಪ.ಜಾ 0.75

531 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ವಾಲೆೋಪುರ ವತ ಯರು 17/3' ಸಾಮಾನಯ 0.27 498893780611

532 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ ಸ ೋರಹುಣಸ ವತ ಯರು 2/5' ಸಾಮಾನಯ 0.48 210725911230

533 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನವಿೋನ್ ಬಿನ್ ಕಾರಿಯಪಪ ಕ್ಣುಣರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 117/1,117/2 ಸಾಮಾನಯ 0.51 917795238102

534 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಂಗಳ ರಯಯ ತಾವರೆಕೆರೆ ತಾವರೆಕೆರೆ 152/1 ಸಾಮಾನಯ 0.75 769594346635

535 NHM ಸಿೋಬ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ ತಿಮಮಣಣ ಬೈಯಯಪಪನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 81/3,79/8 ಸಾಮಾನಯ 0.06 356988511578

536 NHM ಸಿೋಬ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಸಿ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಯಯ ಬೈಯಯಪಪನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 82/19 ಸಾಮಾನಯ 0.02 684175105267

537 NHM ಸಿೋಬ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ ಕ್ಮಮಸಂದ್ರ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 46/15 ಸಾಮಾನಯ 0.08 916574902768

538 NHM ಸಿೋಬ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಬಿ ಡ್ಡ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಯಪಪ ಬೈಯಯಪಪನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 29/1,35,31 ಸಾಮಾನಯ 0.10 735387120322

539 NHM ಸಿೋಬ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 25,193/ಪಿ16 ಸಾಮಾನಯ 0.09 274306065954

540 NHM ಸಿೋಬ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಬೈಯಯಪಪನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 90/1,39/4 ಸಾಮಾನಯ 0.11 725462424809

541 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ©üÃªÉÄÃ±ï ©£ï 
ºÉÆ£ÀÄßgÀ¥Àà

£ÉjUÁ ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ 207 ¥Àj²µÀÖ eÁw 0.24 635892980325

542 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ªÉÊ. ²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï n 
AiÀÄ®è¥Àà

UÀlÖºÀ½î ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ 52/1 ¥Àj²µÀÖ eÁw 0.18 726623140769

543 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ¨Á®PÀÈµÀÚgÉrØ ©£ï 
gÁªÀÄPÀÈµÁÚgÉrØ

ºÀÄ°ªÀÄAUÀ® fUÀtÂ
143/18, 144/2, 

145/4
¥Àj²µÀÖ eÁw 0.24 358529623351

544 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ C§âAiÀÄå ©£ï UÀÄgÀ¥Àà
ªÀÄºÀAvÀ°AUÀÁ¥

ÀÄgÀ
fUÀtÂ 48/¦101 ¥Àj²µÀÖ eÁw 0.24 715069146020

545 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ªÉAPÀl¸Áé«ÄgÉrØ ©£ï 
CªÀ®AiÀÄå

PÀÁ¼À£ÁAiÀÄPÀ
£ÀºÀ½î

PÀ¸À¨Á 10/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.60 627353339240

546 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ K ಯಾದ್ವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸಿ ಕೆಂಪಯಯ ಕ್ುಂಬಾರಹಳಿಿ ಹೆಸರಘಟಟ 6/4 ಸಾಮಾನಯ 0.04080 881246979041

547 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ H V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಗುಡಿದ್ಹಳಿಿ ಹೆಸರಘಟಟ 11/3, 11/2 ಸಾಮಾನಯ 0.04080 800968186417

548 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಯಲ್ಲಪಪ  ಬಿನ್ ಉಜಿನಪಪ ಪಿಳಿಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 51/4B  ಸಾಮಾನಯ 0.11383 330183896871

549 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ ಹನುಮಂತಯಯ ಬತಿನಗರೆ ದಾಸನಪುರ 2/2 ಸಾಮಾನಯ 0.08078 373825410381

550 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಚಿಕ್ಕದ ಡಿಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಿಯಯ ಪಿಳಿಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 51/4A  ಸಾಮಾನಯ 0.11628 771910680615

551 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್.K ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ನಾರಾಯಣಮಮ ಮತಿಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 34/2 ಸಾಮಾನಯ 0.14280 495405807181

552 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಪಿ.ಸುಬಬೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಪಿಳಿಪಪ ಶ್ೋರೆೋಸಂದ್ರ ಹೆಸರಘಟಟ 61/4 ಸಾಮಾನಯ 0.24480 848034494308

553 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಶ್ೋರೆೋಸಂದ್ರ ಹೆಸರಘಟಟ 33/3 ಸಾಮಾನಯ 0.21420 631860607773

554 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಬೈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಟಟಯಯ ಕ್ುಕೆಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 72/1 ಸಾಮಾನಯ 0.30294 655188263703

555 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಈಶಾರ್ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಬಸಪಪ ಬೈರೆೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 9/1 ಸಾಮಾನಯ 0.23562 460035803597

556 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹುಚಚಮುನಯಪಪ ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 61 ಸಾಮಾನಯ 0.14688 473872435936

557 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಳೆೋರಂಗಯಯ ಹುಲೆಲೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 13/22 ಸಾಮಾನಯ 0.19584 613859774739

558 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಆರ್.ವಿ ಮುನಯಪಪ ರಾಮಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ 55/2 ಸಾಮಾನಯ 0.04080 636165677286

559 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ರವಿೋಂದ್ರ ಆರ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿಪಪಜಪಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ತಾವರೆಕೆರೆ 45/3,37/5 ಸಾಮಾನಯ 0.10

560 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಅಗರ ಕೆಂಗೋರಿ 153/8,153/6 ಸಾಮಾನಯ 0.07

561 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಪಟೆೋಲ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಡ್ಡ.ನಾರಾಯಣಪುರ ತಾವರೆಕೆರೆ 24/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 0.07

562 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಎಂ.ವಿ ಪರಭಾಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಸುಂಕ್ದ್ಕ್ಟೆಟ ಉತಿರಹಳಿಿ 29/2' ಸಾಮಾನಯ 0.07

563 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಎಂ.ಪಿ ರಂಜನ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಸುಂಕ್ದ್ಕ್ಟೆಟ ಉತಿರಹಳಿಿ
57/4,57/3,

57/2,57/1,28/2,28/3
ಸಾಮಾನಯ 0.06

564 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಹೆಚ್.ಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಚಿಕ್ಕಣಣ ತರಳು ಉತಿರಹಳಿಿ 177/1,170/2 ಸಾಮಾನಯ 0.10

565 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಹನುಮಂತಯಯ ಟಿ ಬಿನ್ ತೆ ೋಪಣಣ ಬಿ.ಎಂ.ಕಾವಲ್ ಕೆಂಗೋರಿ 113/1 ಸಾಮಾನಯ 0.04

566 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಪಾವಯತಿದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಚಿನನಕ್ುಚಿಯ ಕೆಂಗೋರಿ 67/2 ಸಾಮಾನಯ 0.49 858396934701

567 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್
ಕೆ.ಆರ್ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ 

ರಂಗನಾರಾಯಣಪಪ
ಚಿನನಕ್ುಚಿಯ ಕೆಂಗೋರಿ 62/2 ಸಾಮಾನಯ 0.24 528625045727

568 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್
ಟಿ.ಆರ್ ಗಂಗ್ಾಧರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಟಿ.ಎಚ್ 

ರಾಜಣಣ
ತಾವರೆಕೆರೆ ತಾವರೆಕೆರೆ 34/1 ಸಾಮಾನಯ 0.12 258549831862



569 NHM ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ವಿಸಿರಣ್ ಹಾಗ  ನವಯಹಣ್ ಕೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ನಾಗನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 112 ಪ.ಪಂ 0.31 441526884488

570 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ©£ï ¯ÉÃ 
AiÀÄ®è¥Àà

ªÀÄÄvÀÀìAzÀæ CwÛ¨É¯É 34/1, 72/4J, 83 ¥Àj²µÀÖ eÁw 2.00 775371313627

571 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ¥Á¥ÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄÄ¤±Á«Ä JZï ºÉÆ¸ÀºÀ½î fUÀtÂ 51, 73/2 ¥Àj²µÀÖ eÁw 2.00 687846030841

572 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ £ÁUÀ®PÀëöäAiÀÄå ©£ï 
ªÉÃªÀÄtÚ

ªÀÄAZÀ£ÀºÀ½î CwÛ¨É¯É
102/8©, 121/1, 7/1, 

120/1
¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 864830259820

573 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ©.J£ï.¨sÁUÀåªÀÄä PÉÆÃA 
¯ÉÃ ªÀÄ®ègÉrØ

PÉA¥ÀÄzÉÆªÀÄä
¸ÀAzÀæ

PÀ¸À¨Á 112/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 270737370688

574 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಪಪ ಗಡ್ಡೋನಹಳಿಿ ಜಾಲ್2 26/1, 41, 30/3 ಸಾಮಾನಯ 2.00 437627164904

575 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಡ್ಡ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಆರ್ ದಾಸಪಪ ಹುಣಿಣಗೋರೆ ದಾಸನಪುರ 117 ಪ.ಜಾತಿ 2.00 604033682769

576 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮುನರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ ರ್ೈರಮುಡಯಯ ದೋವಮಾಚ ೋಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ
39/6,39/13,

68
ಸಾಮಾನಯ 2.00 486959992961

577 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಪುಣಗಮಾರನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 50 ಪ.ಜಾ 2.00 502032938166

578 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನವಿೋನ ಕ್ುಮಾರ್ ಎ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಅದ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 74/ಪಿ28 ಸಾಮಾನಯ 2.00 754965964095

579 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಪುಣಗಮಾರನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ
17/1,10/1ಬಿ3,

10/1ಬಿ2,
ಸಾಮಾನಯ 2.00 905075846160

580 NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಕೆಂಚಪಪ ಉತಿರಿ ಉತಿರಹಳಿಿ 112 ಪ.ಪಂ 2.00 441526884458

581 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ಮದ್ನಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಸಬ್ ಮಮಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ 71 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ 4.76 574243963821

582 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನರೆಡ್ಡಿ ಯಮರೆ ಸಜಾಯಪುರ 192 ಸಾಮಾನಯ 15.36 245777278923

583 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ರಾಮಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಪಿಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಮರಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 34/6, 34/7 ಸಾಮಾನಯ 8.44 710021350995

584 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ತಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 279/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ 8.43

585 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ªÀÄÄ¤gÁd¥Àà ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ºÁ¯ÉÝÃ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 100 ¥Àj²µÀÖ eÁw 6.37 884747018903

586 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ¸ÀgÀ¸ÀévÀªÀÄä PÉÆÃA J¸ï 
gÁd¥Àà

ºÁ¯ÉÝÃ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 100 ¥Àj²µÀÖ eÁw 6.37 671417812312

587 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ©.ªÀÄ¯ÉèÃ±ï gÉrØ ©£ï ¯ÉÃ 
§¸ÀªÀgÉrØ

UÀÄqÀØ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 89/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 10.00 780692634595

588 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ªÉAPÀmÉÃ±ï.PÉ ©£ï 
PÁ½zÁ¸À¥Àà

§¼ÀÆîgÀÄ CwÛ¨É¯É 214/2 ¥Àj²µÀÖ eÁw 1.40 653523638226

589 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ Dgï.±ÉéÃvÀ PÉÆÃA 
±À²PÀÄªÀiÁgï

ªÀÄÄvÀÛUÀnÖ PÀ¸À¨Á 48/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.75 301442443070

590 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ eÉÊ¥Á®gÉrØ ©£ï ZËqÀgÉrØ fUÀ¼À CwÛ¨É¯É 230 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.69 462629892045

591 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¯ÉÃ a£Àß¥Àà ªÀtPÀ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 62/8 ¥Àj²µÀÖ eÁw 0.35 705812852277

592 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ªÀÄÄ¤gÀvÀÀßªÀÄä PÉÆÃA 
ªÉAPÀl¸Áé«ÄgÉrØ

ºÀAzÉÃ£ÀºÀ½î ¸ÀeÁð¥ÀÄgÀ 86 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.80 673774321903

593 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ PÀÉ.£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï 
PÉA¥ÀAiÀÄå

PÀ¥ÀÆðgÀÄ PÀ¸À¨Á 65/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.30

594 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ಮುನರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಹಾಲೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 100 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ 1.05

595 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ರಾಜಪಪ ಹಾಲೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 100 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ 1.05

596 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ಮುನಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕ್ಡತನಮಲೆ ಹೆಸರಘಟಟ 46P-P4 ಪ.ಪಂಗಡ 1.05 832724206127

597 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಕ್ಡತನಮಲೆ ಹೆಸರಘಟಟ 59/P-P3 ಪ.ಜಾತಿ 1.33 583118333443

598 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚನನಸಂದ್ರ ಹೆಸರಘಟ್ಟ 6/1, 8/2 ಸಾಮಾನಯ 2.8 902859797379

599 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ಮುದ್ೆಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೆಯಯ ಹುಲೆಲೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 21 ಪ.ಜಾತಿ 1.33 585668350790

600 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚನನಸಂದ್ರ ಹೆಸರಘಟ್ಟ 6/1, 8/2 ಸಾಮಾನಯ 15.60000 902859797379

601 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ಮುನಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕ್ಡತನಮಲೆ ಹೆಸರಘಟಟ 46P-P4 ಪ.ಪಂಗಡ 6.30000 832724206127

602 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಕ್ಡತನಮಲೆ ಹೆಸರಘಟಟ 59/P-P3 ಪ.ಜಾತಿ 8.00000 583118333443

603 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ಮುದ್ೆಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೆಯಯ ಹುಲೆಲೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 21 ಪ.ಜಾತಿ 7.99000 585668350790

604 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ಇರುಧರಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಂಥಪಪ ಕ್ಸಘಟಟಪುರ ಹೆಸರಘಟ್ಟ 12/8 ಸಾಮಾನಯ 5.17000 619995309836

605 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಾಮನಾಯಕ ಕೆ ೋಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 56 ಪ.ಜಾ 1.40

606 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ದಾಯವಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ತಿರುಮೋನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 38 ಸಾಮಾನಯ 7.88 248100628445

607 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಲನಾಯಕ ಕೆ ೋಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 59 ಪ.ಜಾ 7.47

608 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ದಾಾವಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ತಿರುಮೋನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 35 ಸಾಮಾನಯ 2.80 248100628445

609 NHM ಪಾಲಹೌಸ್, ನೆರಳುಮನೆ ಮತುಿ ಬಳೆ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಲನಾಯಕ ಕೆ ೋಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 59 ಪ.ಜಾ 1.24

II
1 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಟಣಣ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ 259/2. ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 726971279303 6702210021970

2 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಮುನರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ತೆಲ್ಗರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/1. ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.60 0.30675 698918317760 68016149109

3 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಸಿ.ಪಿಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಳ ಿರು ಅತಿಿಬಲೆ 42/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.50 0.25562 568354957483 731053000000449

4 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ 220/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 269519593162 6702210004035

5 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಕೆ.ವಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಪ ಕೆ ಡ್ಡಲಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 33/1,85/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.65 0.33231 704419154975 6702200001888

6 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪ ಬಸಿಮಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 137 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.80 0.40900 312535334319 6702210006135

7 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಕೆ ಡ್ಡಲಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 103/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.59 0.30163 207213415829 6702610002731

8 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಕ್ಪಪಯರು ಕ್ಸಬಾ 82/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 469211674879 4372200128568

9 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಂಬಳಿಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 847042289716 6702210004667

10 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಗುಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/2. ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 400510479330 4372200020124

11 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಪಪ ಕ್ಪಪಯರು ಕ್ಸಬಾ 85/14 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.60 0.30675 902679405734 119002261496

12 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಸಾಲೆೋಹ ಬಿನ್ ಬಾಷ್ು ಗುಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 477537294310 4372200248140

13 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಳಿಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 978130352065 6752250002534

14 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕ್ಪಪಯರು ಕ್ಸಬಾ 66,70 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 522074240468 64030214636

15 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಸುಬರಮನ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಕ್ಪಪಯರು ಕ್ಸಬಾ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.34 0.17382 624225134290 119001348618

16 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ುೆರಪಪ ಚನೆನೋನ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 89 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.37450 829715721755 6752250010943

17 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಅಳಿಳಿಪಪ ಬಿನ್ ಚ ಡಪಪ ದಾಸನಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 6/ಪಿ5 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.33 0.30896 836854447756 64180888423

18 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಾದ್ಪಪ ಎಂ.ಮೋಡಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 32/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.37450 647768102224 4372200003683

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



19 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಕೆ.ಯಲ್ಲಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಚನೆನೋನಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 30/2,30/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.37450 861000719381 6752200004511

20 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಯಪಪ ದಾಸನಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 61/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.34 0.31832 906391508304 33526459644

21 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಶ್ರೋನವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ದಾಸನಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 47/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.37450 885299785094 4292200055605

22 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಮದ್ನಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ 75 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.47 0.44000 574243963821 6752200002710

23 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಮದ್ ೆರಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 436 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.39 0.36513 730285260627 119001775457

24 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 160/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 913004763511 88100101004034

25 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ವಸಂತಪಪ ಕೆಂಪವಡ್ಡೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/1. ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.80 0.40900 884696088133 4602205789

26 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಯಲ್ಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಚಿಕ್ಕಮುನರೆಡ್ಡಿ ಬಳ ಿರು ಅತಿಿಬಲೆ 145, 146. ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 1.00 0.51125 459744215779 731053000000960

27 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ರ್ೈ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ 317/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 6702200012733

28 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ದಾಸನಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.23 0.11758 232264096963 3468101001055

29 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪಪ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 105, 134, 137 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.80 0.40900 640224616890 4372200028654

30 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಮುನಯಪಪಬಿನ್ ಬಂಡ್ಡಪಪ ದಾಸನಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 58/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.50 0.25562 696653160847 1330155000027790

31 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಎಲ್.ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಯಯ ಭಕ್ತಿಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ 109 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 322932584173 1875104000063810

32 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಕೆ.ಅರ್.ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಾಮಯಯ ಕ್ಡತನಮಲೆ ಹೆಸರುಘಟಟ 142 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.20 0.10225 688569102599 54058203683

33 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಪಪ ಇಟಟಗಲಾಲಪುರ ಹೆಸರುಘಟಟ 91 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 298167728518 520101249063650

34 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಪಿ.ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ ದಿಬ ಬರು ಹೆಸರುಘಟಟ 56/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 900107597440 520101029334191

35 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಚನನಪಪ ದಿಬ ಬರು ಹೆಸರುಘಟಟ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.60 0.30675 772746917874 520101029443438

36 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಾಮಯಯ ಕ್ಡತನಮಲೆ ಹೆಸರುಘಟಟ 141/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.30 0.15337 527628109399 326401000001566

37 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಆರ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಎಂ.ಬಯಯಣಣ ದಿಬ ಬರು ಹೆಸರುಘಟಟ 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.70 0.35787 687975256413 52010129344928

38 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ರುಕ್ತಮಣಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಆರ್.ಮುನಶಾಮಿಗ್ೌಡ ಶಾಯನುಭ ೋಗನಹಳಿಿ ಹೆಸರುಘಟಟ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.50 0.25562 870253859867 520101261631879

39 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಆರ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಂಗಪಪ ದಿಬ ಬರು ಹೆಸರುಘಟಟ 8/1. ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.80 0.40900 307404708938 520101029368223

40 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ವಿ.ಶ್ವಯಯ ಮುತಿಕ್ ರು ಹೆಸರುಘಟಟ 53/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.40 0.20450 259169655181 5405804519

41 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಡ್ಡ.ಸಿ.ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಚನನಪಪ ದಿಬ ಬರು ಹೆಸರುಘಟಟ 102/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.80 0.40900 350023338920 520101029397835

42 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ನೋರಗುಂಡಪಪ ಮಲ್ಲಸಂದ್ರ ದಾಸನಪುರ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.8 0.40900 507460832233 1229101026416

43 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಚಿಕ್ಕಬೈರಯಯ ಬಿನ್ ಈರಬೈರಯಯ ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 94/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.8 0.40900 645323278257 4734108000527

44 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಹುಚಚಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಟೆಟಪಪ ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 70 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 1 0.51125 776912234520 18422193000095

45 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಎಂ.ಆರ್.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕ್ಡತನಮಲೆ ಹೆಸರುಘಟಟ 56 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.4 0.20450 385662171203 520101029337557

46 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನನರಾಯಪಪ ಕ್ಡತನಮಲೆ ಹೆಸರುಘಟಟ 14 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.4 0.20450 346766269832 520101029327608

47 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಪಿ.ಪಟಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್  ಲೆೋ.ಪಟಾಲ್ಪಪ ಸಾದೋನಹಳಿಿ ಹೆಸರುಘಟಟ 27/3,27/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.3 0.15337 907041866395 520101029317114

48 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಜ.ಕೆಂಪ್ಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜಡ್ಡಯಪಪ ಸುರದೋನಹಳಿಿ ಹೆಸರುಘಟಟ 99/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.4 0.20450 868098807004 54057124848

49 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ನಂಗಪಪ ಅಗರಹಾರಪಾಳಯ ದಾಸನಪುರ 23/4,20/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೆ ೋ 0.8 0.40900 885397582970 3404101009412

50 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬೈಯಪಪನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 97/1,97/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.79 0.63043 245790833087 30792201065

51 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಡ್ಡ.ನಂಜುಂಡಪಪ ಆದ್ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 106 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.47 0.37507 398054403424 119001490416

52 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ.ಎ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಡ್ಡ.ನಂಜುಂಡಪಪ ಆದ್ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 106 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.47 0.37507 887388934604 1262500100964700

53 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಚನನಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ದಾಯನಪಪ ಬಂಜಿಸ ಣ್ಣನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 56 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.20 0.95762 304030184479 3106168362

54 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಮಾಲ್ವತಿ ಕೆ ೋಂ ಎ.ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಆದ್ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 106 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.50 0.39901 496397703729 619070007545

55 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಆರ್.ಆಂಜಿನಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸಿ.ರಾಮಯಯ ಜ ಯೋತಿಪುರ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.80 0.63841 334371567228 64142091819

56 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಬೈಯಪಪನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 134/4,102/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.30 0.23940 561950813451 840310110007692

57 CHD ಹೆ ಸಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಡ್ಡ.ನಂಜುಂಡಪಪ ಆದ್ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 106 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.47 0.37507 271238216250 39074164942

58 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ನನಪಪ ಚ ೋಳನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 152 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.70 0.14841 986964159507 119001323546

59 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಬೈಯಪಪ ಲಂಗಪುರ ತಾವರೆಕೆರೆ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 2850101008860

60 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಆರ್.ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ದ ಡಿಪಪಜಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ತಾವರೆಕೆರೆ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 476789516668 1229108026588

61 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮಾರಪಪ ಬಿ.ಎಂ.ಕಾವಲ್ ಕೆಂಗೋರಿ 201/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.70 0.10389 948649275241 4622010047679

62 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಚಿಕ್ಕರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ ಮಾರೆೋನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 16/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 516938155906 1229101033865

63 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಬೈಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಮಾರಯಯ ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 17/5 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 703288099619 317200101000671

64 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಡ್ಡ.ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಸಿ.ಕೆ ದ ಡಿಯಯ ಚ ೋಳನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.80 0.11872 64088678002

65 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಣ ಕೆ ಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ 3/1. ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 407463242505 6732200008800

66 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ ಗ್ಾಣಕ್ಲ್ುಲ ತಾವರೆಕೆರೆ 31/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 835397617017 1229101016180

67 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಮಮತ ಕೆ ೋಂ ಮುನರಾಜು ಚ ೋಳನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ 55 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 454372311819 1229101031012

68 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಶಾಮಪಪ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 48/1,68/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 211371011680 840310110004408

69 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 33,42/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 369530183498 840310100013666

70 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಮುನಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆಂಜನಪಪ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 70 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1.00 0.14841 438538808008 840310110005456

71 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಬೈಯಪಪನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 144/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1.00 0.14841 561950813451 840310110007692

72 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಶ್ರೋನವಾಸ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನನಾಗಪಪ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 34 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 960351777065 840310100014330

73 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಮುನರಾಜು ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 57/13,25/3B ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.60 0.08904 561642311979 840310100006218

74 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಎಂ.ಗಣ್ೋಶ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 14/ಪಿ2,14 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.80 0.11872 314111149389 9110027070173

75 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚಿಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 14/ಪಿ14 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 755428448075 64204822527

76 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಜಿ.ಎಂ.ನಂದಿೋಶ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನಯಪಪ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 56/1,37/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 792466184532 840310110012003

77 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಆಂಜನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಮಪಪ ಬಿಳಿಶ್ವಾಲೆ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.30 0.04452 679573870415 840310110014515

78 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಆಂಜನಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ತಿಮಮಪಪ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 37/2,56/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.60 0.08904 352152453985 840310110014688



79 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಗಜೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಬಿ.ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿಳಿಶ್ವಾಲೆ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 14/ಪಿ23 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.30 0.04452 928909842713 138901011000032

80 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಮುನರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 14/ಪಿ35 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 539859213242 84310110001711

81 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ರ್ಂಕ್ಟಚಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಮುನರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 33,18/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.60 0.08904 976151369250 840310100007418

82 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಯಶ ೋದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕತಾಯಪಪ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 21/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.20 0.02968 434595342544 840310110002485

83 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಯರಪಪನಹಳಿಲೋ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 21,102,103,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 839894478660 182110100065402

84 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 12/2. ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1.00 0.14841 709557863720 85027927704

85 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಎಂ.ಎ.ಮನೆ ೋಹರ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಅಶಾಥಪಪ ಮಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 175/1,175/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.45 0.06678 764175918106 64146400406

86 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಪಣಣ ಮಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.28 0.04155 815602003072 85023178973

87 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 61/p55 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.80 0.11872 316415126525 840310100007223

88 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ,ಮುನಶಾಮಪಪ ಮಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.28 0.04155 425474082366 9092500100098500

89 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಮುನರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಚಿಕ್ಕಣಣ ದ ಡಿನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 10/ಪಿ11 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 858730960756 64165377462

90 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಹರಂಡಹಳಿಿೋ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 93/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 265676935631 840310100002668

91 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 60/2,12/4 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.80 0.11872 740272911107 1322155000041090

92 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಯಪಪ ಗುಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 61/p51 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.40 0.05936 847046763447 84031000007157

93 CHD 2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ಪರದೋಶವಿಸಿರಣ್  ನವಯಹಣ್ ದ ಡಿಯಯ ಬಿನ್ ಮುನರಾಜಪಪ ಆದ್ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 11, ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.80 0.11872 387577857998 159301011000203

94 CHD
ಹಳೆೋ ಗಿಡಗಳನುನ  ತೆಗದ್ು ಹೆ ಸ ಗಿಡಗಳನುನ 

ನೆಡಲ್ು
ಶ್ರೋ.ಎ.ಸಿ.ಮುನಶಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವಿೋರರೆಡ್ಡಿ ಅರೆನ ರು ಅತಿಿಬಲೆ 54/1 ಸಾಮಾನಯ 4000 2.00 308351368800 4292200001657

95 CHD
ಹಳೆೋ ಗಿಡಗಳನುನ  ತೆಗದ್ು ಹೆ ಸ ಗಿಡಗಳನುನ 

ನೆಡಲ್ು
ಶ್ರೋ.ರುಕ್ತಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಭದ್ರಪಪ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ 212/3 ಸಾಮಾನಯ 2000 1.00 752060502139 6702250005169

96 CHD
ಹಳೆೋ ಗಿಡಗಳನುನ  ತೆಗದ್ು ಹೆ ಸ ಗಿಡಗಳನುನ 

ನೆಡಲ್ು
ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷನಾರಾಯಣಶಟಿಟ ಹಸಿರುವಾಣಿ ಕ್ಸಬಾ 49/2,50 ಸಾಮಾನಯ 0.00 559142441348 60283683916

97 CHD
ಹಳೆೋ ಗಿಡಗಳನುನ  ತೆಗದ್ು ಹೆ ಸ ಗಿಡಗಳನುನ 

ನೆಡಲ್ು
ಶ್ರೋ.ಜ.ಎನ್.ಸ ೋಮಶೋಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 

ಎ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ,
ಜಿಗಳ ಅತಿಿಬಲೆ 52 ಸಾಮಾನಯ 10000 5.00 389223961784 4292200030190

98 CHD
ಹಳೆೋ ಗಿಡಗಳನುನ  ತೆಗದ್ು ಹೆ ಸ ಗಿಡಗಳನುನ 

ನೆಡಲ್ು
ಶ್ರೋ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಕೆ ಂಡಶಟಿಟಹಳಿಿ ಹೆಸರುಘಟಟ 23/1 ಸಾಮಾನಯ 4000 2.00 860124709845 3404101001625

99 CHD
ಹಳೆೋ ಗಿಡಗಳನುನ  ತೆಗದ್ು ಹೆ ಸ ಗಿಡಗಳನುನ 

ನೆಡಲ್ು
ಶ್ರೋ.ಎಂ.ಡ್ಡ.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಯಪಪ ಮಿೋನಕ್ುಂಟೆ ಜಾಲ್ 37/7 ಸಾಮಾನಯ 1000 0.50 789384102198 20860100006264

100 CHD
ಹಳೆೋ ಗಿಡಗಳನುನ  ತೆಗದ್ು ಹೆ ಸ ಗಿಡಗಳನುನ 

ನೆಡಲ್ು
ಶ್ರೋ.ಮುನಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಅಗರ ಕೆಂಗೋರಿ 46 ಸಾಮಾನಯ 4000 2.00 348731094696 531050356735

101 CHD
ಹಳೆೋ ಗಿಡಗಳನುನ  ತೆಗದ್ು ಹೆ ಸ ಗಿಡಗಳನುನ 

ನೆಡಲ್ು
ಶ್ರೋ.ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಿಡಿರೆಡ್ಡಿ ತರಳು ಉತಿರಹಳಿಿ 55, ಸಾಮಾನಯ 2000 0.96 917205962701 62333623743

102 CHD
ಹಳೆೋ ಗಿಡಗಳನುನ  ತೆಗದ್ು ಹೆ ಸ ಗಿಡಗಳನುನ 

ನೆಡಲ್ು
ಶ್ರೋ.ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನಶಾಮಪಪ ವಿೋರೆೋನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 81 ಸಾಮಾನಯ 1000 0.50 489203362538 64139489509

103 CHD
ಹಳೆೋ ಗಿಡಗಳನುನ  ತೆಗದ್ು ಹೆ ಸ ಗಿಡಗಳನುನ 

ನೆಡಲ್ು
ಶ್ರೋಮತಿ.ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಯಪಪ ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ 357/1 ಸಾಮಾನಯ 2080 1.04 908540903822 1112500110473000

104 CHD ಹಳೆೋ ಪಾಲಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲ್ು ಶ್ರೋ.ರುಕ್ತಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಭದ್ರಪಪ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ 212/3 ಸಾಮಾನಯ 2000 0.60 752060502139 6702250005169

105 CHD ಹಳೆೋ ಪಾಲಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲ್ು ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷನಾರಾಯಣಶಟಿಟ ಹಸಿರುವಾಣಿ ಕ್ಸಬಾ 49/2,50 ಸಾಮಾನಯ 4000 1.20 559142441348 60283683916

106 CHD ಹಳೆೋ ಪಾಲಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲ್ು
ಶ್ರೋ.ಜ.ಎನ್.ಸ ೋಮಶೋಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 

ಎ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ,
ಜಿಗಳ ಅತಿಿಬಲೆ 52 ಸಾಮಾನಯ 10000 3.00 389223961784 4292200030190

107 CHD ಹಳೆೋ ಪಾಲಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲ್ು ಶ್ರೋ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಕೆ ಂಡಶಟಿಟಹಳಿಿ ಹೆಸರುಘಟಟ 23/1 ಸಾಮಾನಯ 4000 1.20 860124709845 3404101001625

108 CHD ಹಳೆೋ ಪಾಲಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲ್ು ಶ್ರೋ.ಎಂ.ಡ್ಡ.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಯಪಪ ಮಿೋನಕ್ುಂಟೆ ಜಾಲ್ 37/7 ಸಾಮಾನಯ 1000 0.30 789384102198 20860100006264

109 CHD ಹಳೆೋ ಪಾಲಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲ್ು ಶ್ರೋ.ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನಶಾಮಪಪ ವಿೋರೆೋನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ 81 ಸಾಮಾನಯ 1000 0.30 489203362538 64139489509

110 CHD ಹಳೆೋ ಪಾಲಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲ್ು ಶ್ರೋ.ರ್ೈ.ಮುನರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಹಂದೋನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 58/2 ಸಾಮಾನಯ 4000 1.20 638971009063 85048944215

111 CHD ಹಳೆೋ ಪಾಲಥೋನ್ ಶ್ೋಟ್ ಬದ್ಲಾಯಿಸಲ್ು ಶ್ರೋ.ಮಧುಸ ದ್ನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಹಂದೋನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ 35/2 ಸಾಮಾನಯ 4000 1.20 903246381131 692104000008754

112 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿ ಸುಬಬಲ್ಕ್ಷಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 454694234797

113 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ದೋವಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 276257694863

114 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಟಲ್ತ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 204800783079

115 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 456524724489

116 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಗಳ ಹೆಚ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 652427965374

117 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 736743063879

118 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುಸ ಯ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 445568398925

119 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಚಯನ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 749289388610

120 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 804886372355

121 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಟಲ್ತ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 539400794204

122 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ೋಮಲ್ ಎಂ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 839672861582

123 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಜಲ ಕ್ುಮಾರಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 468211937259

124 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೈಲ್ಜಾ ಹೆಚ್ ಕೆ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 256588452668

125 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 452813633565

126 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗ್ಾಭಿಕ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 456539311203

127 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆಂಪಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 615741889560

128 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗಮಣಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 561526430735

129 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹನುಮಕ್ಕ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 768513311855

130 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಗಂಗಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 566790276139

131 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತನಯ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 602858185466

132 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾರತಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 317295239046

133 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋವಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 888045754252

134 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಮ ನ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 797278430283



135 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ತಾ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 259409249754

136 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಶ್ಾನ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 734851534107

137 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆಚ್ ಶಾಂತ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 869172633491

138 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಮತ ಎನ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 288640493043

139 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ಎ ರಮಯ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 513370125574

140 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರವಯ ಕೆ ಬಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 298802730023

141 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರತನ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 628674992999

142 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ಂಕ್ಟ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 975834298412

143 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಎನ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 250588102684

144 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಸಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 502262255794

145 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಗಳ ಗ್ೌರಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 989310811113

146 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 394228654368

147 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 435169058339

148 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೋಲ್ಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 528852821088

149 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 494483414085

150 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೋಲಾವತಿ ಹೆಚ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 241474881635

151 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದ್ಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 707679292732

152 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾ ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 322917097893

153 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ಎಲ್ ಡ್ಡ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 935399782041

154 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 935232764262

155 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಇಂದಾರ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 549483667518

156 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 780146690793

157 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರದ್ಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 341648441435

158 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬೈಲ್ಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 675633736199

159 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವರಲ್ಕ್ಷಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 615440481915

160 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 925691705767

161 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 743315975974

162 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಗಳ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 484574388653

163 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 869172633491

164 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನತಾ ಹೆಚ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 569446367065

165 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬೈಲ್ಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 981729444416

166 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುರಾಧ ಜಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 840945709661

167 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಸಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 821436305486

168 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 284866797412

169 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ೋಧಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 954866368290

170 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಜಾನ ದೋವಿ ಎಂ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 611892160617

171 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಂಗಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 688841845523

172 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 962319964063

173 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವರಲ್ಕ್ಷಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 612968579215

174 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 452644535916

175 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮೋದೋವಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 208268544436

176 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 611298935378

177 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಶ್ೋಲ್ಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 401378637127

178 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿದ್ೆಗಂಗಮಮ ಹೆಚ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 744818011219

179 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೆೋತಾರವತಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 556744361806

180 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿ ಪದ್ಮವತಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 477004748321

181 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಭಾಗಯ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 821752286379

182 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಂ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 297731680451

183 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500

184 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡ್ಡ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500

185 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 216114616013

186 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಂ ರತನಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 581994484497

187 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಖಾ ಕೆ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 208660018346

188 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿ ಎಂ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 770394057413

189 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೈಲ್ಜಾ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 480335441875

190 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 276257695919

191 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರೆ ೋಜಾ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 962939285374

192 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಂಜುಂಡಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 971778494633

193 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಿೋಜಾ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 418292062426

194 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 354553525403

195 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾವತಿ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 615763734512

196 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಲ್ಕ್ಷಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500

197 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರದ್ಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 673113644983

198 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಂಗಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 448268679837

199 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ರಾಣಿ ಎನ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500

200 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರೆೋಖಾ ಎಲ್ ಕೆ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 727616799557

201 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರತನಮಮ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 628674992999

202 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂತೆ ೋ  ಼ಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 866269780946

203 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುನಯಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 395181600925

204 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 917941141682

205 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದ್ಮ ಸಿದ್ೆಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 849515751631

206 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಡವಿಯಪಪ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 536209071837

207 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗಮಾರಯಯ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 968527345127

208 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಆರ್ ಎ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 963424460656

209 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುನರಾಜು ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 853660289993

210 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರ ಶೋಖರ್ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 815615514468

211 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾದ್ರಸಯಯ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 284460940532

212 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಷ್ಾಮ ಕೆ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 998396494074

213 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ೋದಾ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 393299310075

214 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಬಿಕ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 997161473377

215 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರತಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 309712406971

216 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 858151462299

217 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾಕ್ಷ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 310806163517



218 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 251490206297

219 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯಾ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 818392926275

220 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500

221 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಕಾಶ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 738435024757

222 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 7011577088808

223 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುನರ್ಂಕ್ಪಪ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 640085973654

224 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಧನಲ್ಕ್ಷಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500

225 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪಉಮೋಶ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 953935941634

226 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶ್ಾನ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 914836901572

227 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಸಾತಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 709646677845

228 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯ ಶ್ರೋ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 757286301878

229 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ಎಸ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 950784220608

230 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ ೋಭ ಎನ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 740762967793

231 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರತನ ಎನ್ ಎಸ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 251093872533

232 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಖಾ ಜಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500

233 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುಸ ಯಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 561819649400

234 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಿಕಾ ಎನ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 291158236484

235 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಬಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500

236 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದಿರೋಕಾ ಡ್ಡ ಆರ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 828878218140

237 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರುಣಾ ಡ್ಡ ಆರ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 828514716430

238 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ೋಧ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 753681717147

239 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಕ್ಷಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500

240 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎ ಆರ್ ಶ್ೋಲಾ ಕ್ಲ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 906777542410

241 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ೌರಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 792403584380

242 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾರಾಯಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 872984581877

243 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ವಿ ಪದ್ಮಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500

244 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ ಎಂ ಎಸ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 593504829240

245 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೆೋತಾರವತಿ ಬಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 949060599387

246 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 243815596032

247 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಜುಳ್ಾ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 592952777813

248 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಹೆಚ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 862279378385

249 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಯನ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 440601018147

250 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 361321095123

251 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತಲ್ಕ್ಷಮ ವಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500

252 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 460769177731

253 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮಾನುಜಯಯ ಎಂ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 540403005766

254 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನೋತಾ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 263399478290

255 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಕ್ಂತಾ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 349286067862

256 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಿತಾ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 372789571226

257 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 285312267019

258 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭವಯ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 871632460129

259 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮೋ ದೋವಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 900390403933

260 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾವಯ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 653661359084

261 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನರಸಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 357583821270

262 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮೋ ದೋವಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 982087883001

263 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬೈಲ್ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 550770307323

264 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರುಂದ್ತಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 471734368610

265 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ತಾ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 361475562538

266 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರತನ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 489313856893

267 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ತಾ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 568574074517

268 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 502500174777

269 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಚಯನಾ ಆರ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 924044909628

270 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಲತಾ ಕೆ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 362294881475

271 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರತನಮಮ ಬಿ ವಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 501769602209

272 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪಲ್ತ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 949972671022

273 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆ ೋಜ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 860290458517

274 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾರಾಣಿ ಎಂ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 698219883802

275 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತರ ಸಿ ಕೆ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 720376499729

276 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದ್ಮ ಸಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 991565137582

277 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ಆರ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 869821674890

278 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರೋತಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 743653425653

279 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನತಾ ಎಸ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 693102109723

280 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಗುಣ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 371267439344

281 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ಲ್ಪ ಹೆಚ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 461624291792

282 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೆೋತಾರವತಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 227968139844

283 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 382890435767

284 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರದ್ ಆರ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 640811675075

285 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಚಯನಾ ಎನ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 224273067008

286 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರತನಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 977300628529

287 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಲತ ಕೆ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 213705515658

288 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುನರತನಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 406238610440

289 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 893393473539

290 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ ೋವಿಂದ್ಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 220698903199

291 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 407087108908

292 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪವಿತರ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 576074791393

293 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿದ್ೆಮಮ ಆರ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 40958756855

294 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಶ್ೋಲ್ಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 284881075243

295 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 652530762111

296 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಮತ ಎ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 579420454602

297 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 684302499290

298 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರೋಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 475534877358

299 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತರ ಮಾಲಾ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 215775824583

300 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧ ಜಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 914029473800



301 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾವಯ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 919388427646

302 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಕ್ಕಯಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 735534083585

303 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 650256854632

304 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 721090675758

305 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರತನ ಎಸ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 251820068370

306 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 608387314634

307 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತರ ಸಿ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 290653678739

308 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಸಾತಾಂಬ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 738956547575

309 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭವಯ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 871632460129

310 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಿಿದಾಸ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 268269142036

311 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರಧಭಟ್ ಹುರುಳಿಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1 500 476888779322

312 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆೋವಿದ್ ಅಲ್ ಪ್ಪರಡ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 928929170503

313 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವರಲ್ಕ್ಷಮ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 641513327893

314 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾೋತಾ ನಗರ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 826187656207

315 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹುಮಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG6583124

316 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 625706396910

317 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವತ್ಲ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG442057

318 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಳಿನ ಎಸ್ ವಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 826145594007

319 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ಪರಕಾಶ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 591084576559

320 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಮಯ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG6145809

321 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೃತಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 575023778893

322 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾದೋವಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA0219860000810

323 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹಶ್ೋಯತ ಹೆಚ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 840163224730

324 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತಲ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 473719103404

325 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಸಂತಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG7479932

326 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹದ್ ಇಬಾರಹಂ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 247085596071

327 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಂದ್ನ ಪವರ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 965060388547

328 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋವ ದಾಸ್ ಜಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 641513327890

329 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನರೆೋಂದ್ರ ಬಾಬು ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA0219860000167

330 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುರಾದ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 862320828711

331 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AEEPR9120G

332 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಕ್ಷ್ಯ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AOAPA2017H

333 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಯ ರ ಸುಜಿತ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG6849996

334 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಶೋಖರ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 362197142319

335 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಶ್ಮತ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG4462214

336 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಿಿ ಪಾಟಿಲ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG8149742

337 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಇಂದಾರಣಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 340908592135

338 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುತಿಮೈ ಸಲಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 282605932471

339 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಮಯ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 6408269679001

340 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ Y R ಮಮತಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 916019583487

341 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಿಲ್ಕ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 8143747323563

342 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 397286967282

343 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯ ಭಾರತಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ALYPJI9893

344 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೃತಿ ಟಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 NXID548149

345 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಮಿನ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500

346 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ನಗರಾಜ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 809789649369

347 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಮಿನ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 486508178232

348 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 47457256139

349 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆನುಶಾ ಎಂ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 782465362843

350 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಲೋಲಾ ಬಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG8149957

351 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನರಸಿಂಹ ಮ ತಿಯ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG8149973

352 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AEZPFG19478

353 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೋಲ್ಕ ರೆಡ್ಡಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 60917134881

354 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗುಣಾಂಭಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DKV1416163

355 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 941305836973

356 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 825579315885

357 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AHBPK774215

358 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸನ್ ಮುಗಳಿಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TY40068601

359 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮಕ್ಟಿಟ ರೆಡ್ಡಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 308466267383

360 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾಯತಿರ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 771875184534

361 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಕ್ನಯ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 SOH4256830

362 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಲ್ತಿ ವಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 937177367760

363 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನ ದಿನ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 863574825367

364 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಲ್ಶ್ರೋ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 260501353890

365 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಕ್ತಿವಾಲ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 530377501487

366 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದ್ಮ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG2435790

367 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರವಿಂದ್ರ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 928326982108

368 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ರಮಯ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 691588347052

369 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಧಾಯ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AJLPD1535B

370 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸತಯಫರಭು ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 634358817968

371 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತ ಬಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 91933637883

372 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಜಹದ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 267519021722

373 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನವಿೋನ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 FYWPS16216

374 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾಯತಿರ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ARPDK14662

375 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾರಣಯ ಎಸ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 212358544268

376 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ನಲ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 BHAPD49238

377 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಶೋಖರ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DWA2955433

378 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 445403164244

379 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನವನೋತ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AJHPTD339F

380 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವನಂದ್ ಹೆಗಡ್ಡ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG345672

381 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AHNPK7742F

382 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಊಷ್ಾ ಪರಸಾದ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AHPPP0459E

383 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾರಸ್ ಜಕ್ಲ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 873670427311



384 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗ್ಾಪರಸಾದ್ ಸಿಂಗ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 10123143017

385 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತುರಿಯಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 940456612779

386 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮಯಯ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 413156813711

387 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG0573329

388 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಂದ್ನಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 334459816340

389 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿನತ್ ಮಿಶರ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 24509810

390 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಿದ್ಂಬರಂ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 75950347698

391 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ನಕಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 923584329228

392 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದ್ತಿರಯಯ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 BDMPD440100

393 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧಿಕ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 592211436321

394 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಲ್ಕ್ಷಮ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AOJPK94754

395 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮ ಗ ೋವಿಂದ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 558153936154

396 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 625427517689

397 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮೋಶ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KAO519781001045

398 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 671884731596

399 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶರೋಯಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TN6320100002201

400 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 338795178603

401 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG8150211

402 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಮಹೆೋಶಾರಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZB173822

403 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅದ್ಯಶಯ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 640521433836

404 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZB173583

405 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶ್ಯತ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 486508178232

406 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 443126619810

407 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶರಥ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZB4442266

408 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮಣಿ ಎಸ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 662159321623

409 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಶ್ೋತ್ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG6850069

410 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಕ್ಷ್ಾ ಪಿ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 51130320067

411 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾಬಾವಲ ತಣಿಸಂದ್ರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 711379274229

412 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿ ನಾಗರ್ೋಣಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 317392877229

413 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬೈಲ್ಪಪ ಜ ಪಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 775791069982

414 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಪುಲ್ಲ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 312811916193

415 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಿದ್ನಂದ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 736755689243

416 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನರೆೈ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 986341076153

417 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 485364786167

418 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಶೋಕ್ರ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 635631990119

419 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಲಾಸ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 358106765436

420 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯರಾಜೋಶಾರ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 THH6373617

421 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನಯ್ ಜ ಎಸ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 830809891413

422 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಗಿೋತಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 429152238364

423 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾದಿರಾಜ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 210656125386

424 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 407391103016

425 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂತೆ ೋಷ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 955117851495

426 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಮಲ್ಶಟಿಟ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG5769443

427 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG0814939

428 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಈಶಾರ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 553444698264

429 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 775039474259

430 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನೋತಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 105248979011

431 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಹೆಚ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 337654117007

432 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತೃಪಿಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 698154199369

433 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋವಕ್ತ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 293064256777

434 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಲ್ಕ್ಣಿಯ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 469693441896

435 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಶ್ರೋ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 229710228324

436 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಮತ ಎ ಕೆ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 438676655471

437 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ ೋಭಿತಾ ಶಟಿಟ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG031667

438 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರವಿಂದ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 452948468944

439 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಜಲ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 647085761921

440 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 673259714277

441 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾಯತಿರ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 278182098039

442 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುಪ್ ನಾಯರ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 839885513836

443 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋವಿಧಾಯ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 604731035243

444 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಸಾದ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 420561183891

445 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ ೋಪಿನಾಥನ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 258796907540

446 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500

447 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತರುನ್ ಜೈನ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AJMP5504911

448 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಶ್ಮ ಜಾನ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 601837493495

449 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 560184136810

450 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಿಂಪಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 443898813254

451 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವರುಷ್ಲ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 498226012432

452 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಜಾನ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 231991523187

453 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ಎಸ್ ಕ್ುಸುಮಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 649421021649

454 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗ ಜ ಯೋತಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 294444309118

455 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 334355636333

456 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಕಾಯತ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 431034103408

457 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಶ್ಮ ಎಂ ಕೆ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 407504803873

458 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಣುಕಾ ಜಿ ' ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500

459 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಂದಿನ ಎ ವಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 851217143687

460 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಹಾಸಿನ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 535812561293

461 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಷ್ಾ ಅನುಪ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 677967542391

462 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧ ಮಣಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 603268757631

463 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹರಿೋಣಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 374637010391

464 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚನನಮಮ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 317281158861

465 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾ ರಾಣಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 847799624060

466 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪನಮಮ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 494013539872



467 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಖಾ ಎಂ ಬಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 966254435654

468 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆ ೋಹಣಿ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 959706680924

469 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಿತ್ ವಿಕ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 876701460891

470 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೋಲಾವತಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 443144035481

471 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗ್ಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 480288133149

472 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಮಯ ಎಲ್ ಎಸ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 891953260284

473 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಿರೋಶ್ಲಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 755736802427

474 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಕೆ ಎಸ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 484046662248

475 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಿಂಕ್ು ಶಕ್ಯರ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 486819479223

476 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಗಿೋತಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 814743423557

477 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಶಾತ್ ಬಿ ಎಸ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 607083425656

478 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭರತ್ ರಾವ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 745337270017

479 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 138190108321

480 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾರ್ೋರಮಮ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 334022223444

481 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಮಯ ಲ್ತಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 825189108088

482 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಲಾ ಕೆ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 304171573468

483 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾಯತಿರ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 341081977401

484 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಬಿ ಕೆ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 908143575673

485 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಿ ವಿ ಅನಂತಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG41007

486 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೋಲಾಮಮ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 334136013771

487 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಕಾಸ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 886128070237

488 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾರತಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 978187612345

489 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ೃಷ್ಣ ಎ ಎಂ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 143188013222

490 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಭಿಶೋಕ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 481088945342

491 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ವಿ ಸುಮಲ್ತ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 443684013222

492 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನರಸಿಂಹ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 982473007099

493 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋರಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 440122102221

494 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಆರ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 349198748771

495 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಪಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 340108132222

496 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತರ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 771018102223

497 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 663360816601

498 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ವಿತಾ ಪಿ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 380181013501

499 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಶ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 90202188128

500 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಮತ ಎಸ್ ಎನ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 630183108140

501 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಮತಾ ಎ ಕೆ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 438676655471

502 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 228134018888

503 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗೋಶ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 332167899813

504 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಶಂಕ್ರ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 814733574342

505 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಳಿಿಯಪಪ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 378308405704

506 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರಾಜ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 660133216981

507 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಕೆ ಎಸ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 314198908308

508 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಈಶಾರ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG01801

509 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನವಿೋನ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 440133013222

510 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಜಿನಶ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 770188108819

511 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಕಾಶ್ ತಿಂಡುಲ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 781088107801

512 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜೋಂದ್ರ ಎಂ ಜಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AKB0084731

513 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ಉಮಾ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MCL5000985

514 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎ.ವಿ ಪದ್ಮ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 788806394736

515 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ಉನಷ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 832213999534

516 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯಾ ಪರಕಾಶ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA0520176060534

517 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಧಾಯ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA0520176060434

518 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ಲೋಲಾ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 350640903190

519 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮಯ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 477302714853

520 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಂದ್ು ಜ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA0520080012097

521 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 216625355217

522 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮರತಾ ಬಿ ಎನ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 290428193173

523 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರುತಿಾಕ ರ್ೈ ಪಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 29042813184

524 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಕ್ಷಮ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 829312442844

525 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ೋಲಾ ಸತಿೋಶ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 1806/03-04

526 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಧ ಾಯ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 914026548718

527 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುರಳಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 19990013791

528 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಾಕ ಎಸ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 344818786853

529 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸತಿೋಶ್ ಜಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 720364792019

530 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋರಾ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 599754287461

531 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿ ವಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 715519605166

532 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ಯಯಪರಕಾಶ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 358134052669

533 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ಂಕ್ಟನರಸಯಯ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 441321316081

534 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉತಾಯ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TNH22723

535 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಿೋನಾ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TNH2276731

536 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಸಮಮ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 443456984105

537 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾಲ್ ಸುಬರಮಣಯ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 619337694183

538 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾಕ್ಷ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 378947297666

539 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಮಲ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA0220060010484

540 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪವಿತರ ಪಿ ಕೆ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 20100015300

541 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ ಎಸ್ ಕೆ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA101156140

542 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಮಯ ರ್ೈ ಬಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ROW4908339

543 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಮಸ್ ಡ್ಡ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 313402030756

544 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಶ್ೋಲಾ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 890145743818

545 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದ್ಮಶ್ರೋ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 589761990664

546 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದ್ಶಯನ್ ಆರ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 447503605873

547 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡ್ಡ ಆರ್ ರಮಯ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 535298753859

548 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾಕ್ಷ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 4575

549 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಶಾನಾಥ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TNH3109741



550 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 814738395032

551 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿೋತಾರಾಂ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 680331240196

552 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಥನೋಶ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 690145904344

553 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ್ ಪಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AASPV4775B

554 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬರಮಣಯ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 405626719255

555 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಶ್ಾವಿನ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 620444042645

556 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಣವ್ ವಿ ರಾವ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 616739834827

557 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MCL4057171

558 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಮೋದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA1319960002403

559 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶರೋಯಸ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 337239107910

560 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ ೋಪಾಲ್ಕ್ೃಷ್ಣ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 449140977577

561 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮಯಲ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MCEU998332

562 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪವನ ಎಂ ಪಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 538574981875

563 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೋಷ್ಾದಿರ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 81516634474

564 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯ ಬಿ ಎಸ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 729500878988

565 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶರನಯ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 626309170198

566 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆಚ್ ಬಿ ರವಿೋದ್ರ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 981381013454

567 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಲತಾದೋವಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MCL499704

568 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರತನ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 748517260307

569 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಧಾಯ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 981381308981

570 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮೋಶ್ ಎನ್ ವಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA0219990017136

571 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಸಮಯ ಬಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 259642119489

572 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರತಿ ಬಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 462253875494

573 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 432143216610

574 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ಉಷ್ಾ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 981340134013

575 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ರ್ೈ ಪಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 XHL4913026

576 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಧಾಯರಾಣಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA4120100010842

577 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರವಿೋಣ್ ಪಿ ಕೆ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 1935/00

578 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಶ್ಯಣಿ ವಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 319904297194

579 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ೈಭವಿ ವಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 654539251598

580 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯೋಂದ್ರ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 964204328850

581 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಶ್ರೋ ರಾವ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 431083819398

582 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನಂತ್ ರಾಂ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 331856259047

583 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಕ ಟಿ ಪಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 287276196946

584 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎ ರವಿೋಶ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 686450217109

585 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಂದ್ರ ಎಂ ಪಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 967006691640

586 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಸುದೋವರಾವ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 944146954771

587 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ತೋತಿಯ ವಿನಯ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 939890934378

588 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 885819824226

589 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವರಿಜಾ ವಿ ರಾವ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 968172654183

590 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಸನನ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MCL4996211

591 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಂದಾ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MCL4955837

592 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೈಲ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 441343819801

593 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಂಗನಾಥ್ ರಾವ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 455712399045

594 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋರಾಮ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 434089593743

595 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಲ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 814738395032

596 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನೆ ೋದ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 553696188413

597 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಂದ್ರ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 601640784794

598 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲಲಲ ಸ ಮಯಯ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 546777746572

599 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರುಣ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 80247050374

600 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಕ್ಷ್ಾ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 20190622108

601 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೋಲಾ ಕ್ುಮಾರಿ ಎ ಪಿ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TXF3698610

602 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರತಿೋಭಾ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 536098051394

603 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುಕ್ುಂದಾ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 654160385086

604 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾೋತಾ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 657366498470

605 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋರಾ ಸುಬಬಣಣ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 979098744143

606 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬಬಣಣಚಾರ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 6261089334805

607 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗುರು ಪರಸದ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 428448168469

608 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜ ಲ್ಕ್ಷಮ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 618611371525

609 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಕೆೋಶ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 618611371525

610 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರತಾಪ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 681340814431

611 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಶಾನಾಥ್ ಜ ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 770198014325

612 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಮಯ ಪರಮೋದ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 886175706522

613 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಬಾ ಶ್ರೋಕಾಂತ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 757413022063

614 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನು ಚಾಬರ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 YVZ0564096

615 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತಾ ಶ್ರೋರಾಮ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 968843452620

616 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿ ಹೆಚ್ ಸಿಂಧ ರಿ ಕ್ತರಣ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 989646743146

617 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿ ಕೆ ಶೋಷ್ಾಗಿರಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 304094791964

618 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 894365951591

619 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶ ೋಕ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 895903987222

620 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಾಕ ಕೆ ಬಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 811334627835

621 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋನಕಾ ದಿೋಪಾಕ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 809449227131



622 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಾರಿಜಾತ ಜಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 WEC4715736

623 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರೆೋಶ್ ಜಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 WEC3279072

624 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಯಾ ಜ ಮ ಜಾಯನ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 802736153817

625 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಂಠಿ ರಾವ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 680181038103

626 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿೋನಾ ಪಿ ಆರ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 820285388311

627 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರೆ ೋಜಿನ ಟಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 632099530984

628 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಲ್ುಫಿ ಅಲಾನ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 624602156585

629 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪಜಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 424065535948

630 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 988175687803

631 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾನಯ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 979829881862

632 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 920633676218

633 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬಬರಾಯಶಟಿಟ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 537089348040

634 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿ ಎನ್ ಕ್ಲಾವತಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 637232007681

635 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿ ಎಸ್ ಕ್ಲಾಪನ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 828177440978

636 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರಧ ಟಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 230167289851

637 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡ್ಡ ವಿ ಗಿರಿೋಜಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 678560747960

638 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರತಿೋಬಾ ಎಸ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 UZJ5962931

639 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 406438016760

640 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡ್ಡ ಎಸ್ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಮ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 921639810764

641 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ೋಲಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 633960379322

642 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧಿಕಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 431324134051

643 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡ್ಡ ಶುಭಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 973405867464

644 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಶಾರಮ್ ಶಮಾಯ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 879193834426

645 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ಪತಿಯ ಎಲ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 985364037020

646 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 567830629616

647 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪನಮಮ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 439743525086

648 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ ೋಭ ಎ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 217848705073

649 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಯ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 870173269907

650 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುದ್ಶಯನ ಎಂ ರಾವ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 430138247915

651 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಲಪ್ ಗುಜಾಯರ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 317671575424

652 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಿನಾ ಚೌಹನ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MH121999002741

653 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಧಿಶೋಕ್ರ್ ಎನ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 SLC2541084

654 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವನತಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 340267852105

655 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಂ ಎನ್  ಜ ಯೋತಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MLC4941506

656 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಾ ಎಂ ಎನ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 634554034813

657 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಪಿರಯಾ ರಾವ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 781043817381

658 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಧುಶ್ರೋ ಎಂ ಡ್ಡ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 908652522980

659 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಮಾನ ಪ್ಪೈ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 FS46346530

660 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಾತಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TNH1832674

661 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 UAN4352860

662 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಶ್ಮ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 681078986000



663 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 337103454135

664 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರತನ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 904452074010

665 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MBQ1304716

666 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಧಾಯ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 886872491078

667 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮಯ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 602417054387

668 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 418387768438

669 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಶಾ ಡ್ಡ ಭಟ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 339027698333

670 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿ ಸುಧಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 218693175162

671 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಭಾದ್ರ ಎಂ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 448601233660

672 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಯ್ ಕೆ ಎಸ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 689796339296

673 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾರತಿ ಸಿ ಆರ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 UHN5798624

674 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿ ಸತಯವಾಗಿ ಸಾರಣ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 774160514572

675 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತರ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 297203457685

676 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಂಧ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 981378134848

677 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೈಲಾ ಎನ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 578605651387

678 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಕೆ ಸಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 307180201120

679 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಣಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 420713014810

680 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋನಕಾ ಎನ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 740866766498

681 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಂಗನಾಥ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 948658198303

682 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರುಣ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 714494669904

683 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನೋಶಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 289720159817

684 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ೋಹರ ಖಾನ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 136705576351

685 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 706014646905

686 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಅರತಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 468279436856

687 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆನಂದ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 RU676451

688 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದ್ಮಜಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 479041763689

689 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಂಕ್ರ್ ಶಾತಿರ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 371983089597

690 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಲನ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 28508717151

691 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಣಿ ರಾಜೋಂದ್ರ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 385681142983

692 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವನತಾ ಲ್ಕ್ಷಮ ಸಿ ಆರ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA0520100008343

693 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಿ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಚಾರ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 840661051261

694 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಸುಮಾ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 698858393080

695 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಶಾ ಸತಿೋಶ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 439743825086

696 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವತಾ್ಲ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 467585355794

697 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭರತ್ ಡ್ಡ ವಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 945946693313

698 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ತರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 462758135895

699 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಡ್ಡ ಎಸ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 945964663133

700 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗಮಣಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 678569747968

701 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡ್ಡ ಎಸ್ ಶಟಿಟ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KMBLR3274

702 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುನಾಥ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 474585716143

703 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಜಿ ಬಿ ಗುಪಾಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 811363879610



704 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪರಭಾಕ್ರ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 652165495536

705 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮೋಶ್ ಎಂ.ಪಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 702875168767

706 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೆಟೆಟೋಂ ಸುಧಿೋರ್ / ಸತಯನಾರಾಯಣ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 766160552275

707 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಾರ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 721129631041

708 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ೃಷ್ಣಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುಖ್ಯೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 421172823513

709 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಎಸ್.ಬಿ.ರೆಡ್ಡಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 393238894347

710 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಜರೆಡ್ಡಿ  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 893346461509

711 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಕೆ ೋಂ ಪಟಾಟಭಿರಾಮನ್  RBI ಕಾಲೆ ೋನ,ಜ.ಪಿ ನಗರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 649403859750

712 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಜಿೋವ್ ವಿ ಕ್ತತ ಿರು ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 453289813456

713 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಆರ್ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 508632747046

714 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬು ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 758489648275

715 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಕ್ಷ್ಯ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 389812439867

716 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಶ್ಮ ಎಸ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 BLSP323534

717 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉನನ ಕ್ೃಷ್ಣ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 445387182346

718 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹುವಮಾಯ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ADDPN7841A

719 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದ್ಯಾ ಶಂಕ್ರ್ ರಾಜ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 620504307630

720 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ಪ್ಪರೋಮಲ್ತಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 290076885836

721 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಮಿಮಾ ಜ ೋಸಫ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG7621758

722 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿ ನಾಗರಾಜು ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AALP3297G

723 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾವತಿ ಆರ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 556687987543

724 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನೆ ೋದ್ ಪ್ಪರೋಮ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 642836335860

725 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೋಲ್ ರಾಜ್ ಎಸ್ ಕೆ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 238989816510

726 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಲಮ್ ರೆಡ್ಡಿ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 356420297873

727 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾಹತಯ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 403538334895

728 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮರಿಯಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 741398984360

729 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮ ಪಲ್ಲವಿ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 113279675681

730 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಕ್ೃಷ್ಣ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 436879536000

731 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುಶುರಿ ಲಮಾಯ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 881634086999

732 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿೋನಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 638798013401

733 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಂಧ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 724333791683

734 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉರ್ ಫಾತಿಮಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 411041883552

735 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿಂಧು ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ALUOH0705M

736 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಮಯಯ ಫಾತಿಮಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 HP1P30913E

737 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮರತಾ ಜೈನ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 774081019813

738 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿನತಾ ಸಿಂಹಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 198198816310

739 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರುಮನ ಮುಖಯ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AESPM52039

740 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮಯ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 438163086910

741 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾೋದಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 781399817701

742 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾರತಿ ಉಮಾರೆಡ್ಡಿ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 140189013143

743 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮೋಶ್ ಆರ್ ಎಲ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 225667818999

744 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮಿಶಾ ಸಿನಹ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AHWPSO7202

745 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಭಾಸಕರ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AGAPU3553F

746 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯಾ ಆರ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 208581437807

747 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರುಣಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 416078103434

748 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ಮಿನ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 341912742241

749 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ ೋಭ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 G38198109800

750 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಭಟ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 778163813413

751 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದಾಮವತಿ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 678101819671

752 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೆಹಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 411182283333

753 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುಜಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 510123013345

754 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ್ ಲ್ಕ್ಷಮ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 438127050131

755 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾವ್ ಮಾ ತೆ ೋಮರ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500

756 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೆಹಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 133398136981

757 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್.ವಿರೆೋಶ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 955275926410

758 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಕ್ತತಾ ದ್ತ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 A0KPM8261A

759 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಯಾನ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 138198109810

760 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿರ್ೋಕ ಎಸ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 171898109810

761 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 321398155310

762 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆಚ್ ಪರಕಾಶ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 740353899813

763 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ೋಜಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 981345236079

764 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಕೆ ಷ್ಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 321456217381

765 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ರಾಜ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 443122819697

766 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರ ಸಿಂಗ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 989768136777

767 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರುಣಾ ಸ ಫಿಯ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 301776438282

768 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಮಯ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 501676428283

769 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿ ಉಮಾ ರಾಜನ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 877661048467

770 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 432189012213

771 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುಪಾಮ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 431823434892

772 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪ ಎಂ ಎಸ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 830471175533

773 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಮತ ಶಟಿಟ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 389177408310

774 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋವಿ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 381765603413

775 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಪಯಣ ಪಿ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 741871462541

776 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಸುಮಾ ವಿರೆೋಶ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZBG781062

777 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಮಾಲ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 525406784140

778 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ೋನ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 321678132013



779 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಲ್ ರಾಜಣಣ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 123566976543

780 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ತರಣ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 334075018871

781 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ವಿತಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 741383108810

782 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಣಿ ಎಂ ಜಿ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 234678107892

783 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರುಚಿೋ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 781135643080

784 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾರಾಯಣಮಮ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500

785 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾತಿದೋವಿ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 438168016901

786 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 666940381885

787 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 701898107743

788 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬರಮಣಿಯಂ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 275233907839

789 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಂದ್ರ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 725870411192

790 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 319080999945

791 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುಹನಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 813132013201

792 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 518123018327

793 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 765045998101

794 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಲ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 781043418101

795 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುರಾದ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 561071317610

796 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 369657128621

797 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 244422716492

798 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 710801136113

799 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುವಯಣ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 773163017441

800 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತಿರ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 310198103333

801 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಮ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 381098101333

802 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲಾವತಿ ಎ.ಎಸ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 319921791374

803 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 431081389898

804 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ೈದೋಹ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 844513899978

805 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಕ್ಲಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 130154013810

806 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹೆೋಶ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 13013013041

807 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಿಕಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 130177746613

808 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜು:ಆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500

809 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ ಲ್ಕ್ಷಮ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 130181013881

810 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲಾಪನ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 810138103101

811 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರಧಾ ಶ ೋಭ ಸಿಟಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 130188103333

812 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿ ಆರ್ ದಾಾರಕ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 775417006896

813 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂದೋಶ್ ರಾವ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 800457633772

814 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಕೆೋತ್ ರಾವ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 679243148750

815 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ಲಾಪ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 412389903270

816 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾವಯ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 413767488079

817 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಿತಾ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 243832386223

818 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಿೋವ್ ಸಿ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 494490550749

819 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಶ್ರೋ ಟಿ ಎಂ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 278149968388

820 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತಾ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 756195519457

821 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಕಾಂತ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 722096300321

822 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಲತಾ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 914420220115

823 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬದಿರನಾಥ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 477901685551

824 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಧನ್ ರಾವ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 240029977959

825 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯಾ ಎಂ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 656187192772

826 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಂಗ್ಾರು
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 981011414929

827 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಆರ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 238966102069

828 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಲ್ಾ ಕ್ುಮಾರ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 512986642594

829 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾರಾಣಿ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 659753472006

830 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ರಾಧ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 924159858326

831 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ವನತಾ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 816161569163

832 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ಕ್ುಮಾರ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 652567865341

833 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚನನಪಪ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 675455156796

834 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 991034990222

835 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹುಚಚಗ್ೌಡ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 423850287028

836 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಭಾಕ್ರ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 459556741306



837 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನತಾ ರಮೋಶ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 114359817868

838 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತಾ ಎ ಎಂ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 341109829998

839 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ಮಂಗಳ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 130142230161

840 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಮಾಲ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 887619262048

841 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಎಸ್ ಮಂಗಳ್ಾ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 431277782090

842 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾರತಿ ರ್ೈ ಎಸ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 391649205223

843 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ದಿೋಕ್ಷತ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 453454187952

844 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬರಮಣಯ ಎನ್ ಎ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 807497802384

845 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿ ಎಸ್ ಲ್ತಾ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 94253908475

846 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನವಿೋನ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 461960041683

847 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಕಾಶ್ ಗ್ೌಡ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 820390128545

848 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗುರುಪರಸಾದ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 335918405464

849 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಭಾಗಯ ಎ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 676011303181

850 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 314724345642

851 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರಧಮಮ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 417185623790

852 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋಹನ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 294200774305

853 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಾ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 435139103543

854 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುರಳಿ ಎನ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 141389018777

855 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದ್ಮ ಎ ಜಿ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 130181013484

856 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಯನ ಕ್ುಮಾರಿ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 914420220115

857 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹರಿಹರ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 435548306796

858 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಲ್ಕ್ಷಮ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 726186504389

859 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹಶ್ಯತಾ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 404205488614

860 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಈಶಾರಿ ಕೆ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 866681049552

861 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾೋತಾ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 782505273474

862 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಕಾನಯ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 943214850909

863 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಂ ಲ್ಲತಾ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 131081013442

864 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಣಿಕ್ಂಠ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 340188886771

865 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವರಾಂ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 778198109810

866 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾರಾಣಿ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 880990369734

867 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 452963856548

868 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಮಣಿ ಬಿ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 130178989811

869 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರವಿ ಬಳೆಗರೆ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 143813819878

870 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿಂಧ  ಬಿನ್ ಜಾಜ್ಯ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 891583192713

871 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಿಟಾ ಬಿನ್ ಡ್ಡಸ ೋಜಾ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 737230152553

872 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಮರ್ ಬಿನ್ ಜಗನಾನತ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 621010245613

873 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 597365054045

874 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗುಪಿ ಬಿನ್ ದಾಸ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 256506979123

875 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 340217156166

876 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಧಾಶ್ವ ಬಿನ್ ವಿರಪಪ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 485913065947

877 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಲ್ನ್ ಬಿನ್ ಉದ್ಯ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 840838569390



878 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುದಿೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನವಾಸ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 531658499327

879 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರೆೋಖಾ ಕೆ ೋಂ ಬಾಬುಶಟಿಟ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 443180913490

880 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ನನಕ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 819243523711

881 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಮಲ್ಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಮ ತಿಯ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 371717652924

882 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾಕ್ಷ ಕೆ ೋಂ ಉತಿಪಪ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 609441583498

883 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಕಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಚಾರ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 463577116186

884 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಗಿೋತ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಚಿ.ದಾಸ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 468744499635

885 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾ ಕೆ ಂ ರಮೋಶ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 521044445301

886 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 608171647401

887 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿಡಿಪಪ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 277408787837

888 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾಬಿಜ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 84592358009

889 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುನಾತ್ ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಮಯಯ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 493673521565

890 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 861143335582

891 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯಾರಜ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 73741954265

892 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ ಶೋಖಾರ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 811006895857

893 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಾಧಿರಾಜ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 418735039439

894 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಘು ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಶುಭರಾವ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 266236344287

895 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಬಚಚಣಣ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 431212941516

896 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಾ ಕೆ ೋಂ ಸಂತೆ ೋಶ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 7605268882377

897 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾಯತಿರ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಶೋಕ್ರ್ ರೆಡ್ಡಿ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 565820150550

898 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾವರ್ ಬಿನ್ ಚಲ್ಲರಾಜ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 976954103177

899 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮಯಲ್ ಕೆ ೋಂ ಗುಂಡಪಪ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 753105902336

900 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ತಾ ಕೆ ೋಮ ಸುಬಬರಾವ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 507013121603

901 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿೋತಾಮಮ ಕೆ ಮ ರ್ಂಕ್ಯಯ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 38997755122

902 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತೆೋಜಸಿಾನ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನವಾಸ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 474044640811

903 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ ೋಪಾಲ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 460134103401

904 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರುಕ್ತಮನ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲ್ಕ್ೃಷ್ಣ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 409632853452

905 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಲ್ತಿ ಕೆ ೋಂ ಮುನಕ್ೃಷ್ಣ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 426609366183

906 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭರತ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 54639408468

907 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಕ್ತಲ್ ಬಿನ್ ಜನಾಧಯನ್ ಮುತಿಯ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 313421182777

908 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋವಿಧಾಯ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾತ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 412249265696

909 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರತನ ಕೆ ೋಂ ಹರೆೋಮಠ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 773092415671

910 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿೋಯಜ್ಯ
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 780257541290

911 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಸ್.ರಾವ್
ಚಿಕ್ಕಬ ಮಮಸಂದ್ರ, 

ಯಲ್ಹಂಕ್
ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 460134103401

912 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 767385835104

913 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೈಲಾಜ ಕ್ೃಷ್ಣ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 408857851582

914 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಭಾಕ್ರ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 617175235336

915 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಣಿಶ ್ರೋ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 276153418380

916 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಿರರ್ೋಣಿ ಶ್ರೋರಾಮ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 775127743944

917 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ೈದೋಹ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 692166673964

918 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ರಾಣಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 328373243480

919 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಜಿೋವ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 834103827745

920 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಂತಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 361434338329

921 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 546062803842

922 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಛಾಯ ಕೆ ಎನ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 900366024703

923 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಂಜಿತಾ ಬಿ ಕೆ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 271014746574

924 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ೃಷ್ಣ ಆರ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 745274099129

925 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಶಾರಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 962200473222

926 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿ ಎನ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 650189694720



927 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಳಿನ ನಾಗರಾಜ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 574675470665

928 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮತಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 279448104225

929 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತಿ ಎನ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 980936040028

930 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾ ಹರಿೋಶ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 580082170869

931 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ ಲ್ಕ್ಷಮ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 272419325409

932 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮಾಮಣಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 111396813413

933 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಗಳ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 273784150849

934 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಿೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 734056622350

935 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 518198918141

936 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ರಾಮ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 123134156891

937 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 438134013405

938 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಿೋಜಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 678560747960

939 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಲಲಕಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 686465312486

940 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಕೆ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 781380139888

941 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾ ಲ್ಕ್ಷಮ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 654277613759

942 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಿಮಳ ಎಸ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 481381018198

943 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 538186609810

944 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಭಿಲಾಶ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 389008103923

945 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೈತೆರೋಯಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 900246710553

946 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಎಸ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 831691686264

947 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಂಧ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 7577533715454

948 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸತಯವತಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 441389813341

949 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ನಮಾಯಲ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 443132223410

950 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗಲ್ಕ್ಷಮ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 585474144973

951 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲಾವಣಯ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 530292007203

952 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 779809880874

953 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋದೋವಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 994744139951

954 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 507921889378

955 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನರಸಿಂಹ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 602994623382

956 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಿೋವ್ ಚಂದ್ರ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 632607101278

957 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಶ್ಮ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 819801345810

958 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತೆೋಜಸಿಾನ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 282309867556

959 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ ಲ್ಕ್ಷಮ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 984068917721

960 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎ ನಾಗ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 486884752054

961 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಿಣಿಮಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 770075118967

962 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗಮಣಿೋ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 501499612915

963 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 812612270377

964 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಜಯ್ ಕೆ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 981038103801

965 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನತಾ ವಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 933672237972

966 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದಾಮವತಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 770680604008

967 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಲನ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 267597778601

968 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಸುಮಾ ಪಿ ಕೆ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 698858893080

969 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಧಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 478595422560

970 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋವರಾಜಮಮ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 561216287892

971 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೋಲಾ ಕ್ುಮಾರಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 138168018133

972 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿ ಆರ್ ತಿರಪುರ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 945101916470

973 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉನನತಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 557565759696

974 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರಧ ಜ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 230167289881

975 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಕೆ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 94805524764

976 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಿೋಜಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 448139013999

977 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಲ್ತಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 113484989851

978 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 113108107777

979 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೈಲಾಜಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 816301312610

980 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 18138103811

981 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗಮಣಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 731038107777

982 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 113123134343

983 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಿಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 113176767116

984 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪಲ್ತಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 393622686193

985 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಎಸ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 764490874828

986 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಸಂತಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 246467758825

987 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಧಾಯ ಶಂಕ್ರ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 638426906305

988 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 561370747563

989 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಜ ಯೋತಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 207300237766

990 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಾರಿಜಾತ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 735938248655

991 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಮತಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TNH3143492

992 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರಧ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 702773193976

993 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಕಾಶ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 228956260862

994 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಪರಸಾದ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 878184935968

995 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನನಪಪಣಯಮಮ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 901188371429

996 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಆರ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 274162901637

997 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾಯತಿರ ದೋವಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 679679876658

998 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಾ ಎಸ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 991435316475

999 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಕ್ುಮಾರಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 122135018113

1000 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಣಣಯಯ ಕೆ ಎಸ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 993140056721

1001 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಿಮಳ ಗಿರಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 295424013428

1002 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋವರಾಜ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 720299796475

1003 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋರಾ ಬಾಯಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 230168136801

1004 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿದ್ೆರಾಥಯ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 NNA4482790

1005 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಫೃತಿಾ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 708183607729

1006 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಮಥಯ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 631747384085

1007 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುರಾಧ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 609032340275

1008 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಮಶ್ವಯಯ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 283618581617

1009 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಛಾಯ ಜಿ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 694612680122



1010 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾರತಿ ಪರಸಾದ್ ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 667645944865

1011 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮರತ ಪಿ ಪರಭು ಅಧಮಯ ಚೋತನ, ಗವಿಪುರ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1 500 837381772695

1012 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವರಪರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 209437846974

1013 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುನಾಥ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 745678633583

1014 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡಾ. ರ ಪಶ್ರೋ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 456863822116

1015 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹೆೋಶ್ ಬಾಬು ಎನ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1016 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರುಳ್ ರವಿೋಂದ್ರ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1017 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಖೋ ಡಯಾನ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1018 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿ ರಶ್ಮ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1019 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುನತ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1020 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾವತಿ ಎಮ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1021 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಲ್ತ ಜಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1022 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹರಿಶ್ಲ್ಪ ಜಿ ಆರ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1023 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ತರಸಿಟ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1024 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಟಿ ಶಾಂತಲಾ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 755031772500

1025 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಣಿ ಬಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 573767357987

1026 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಕಾತಾಯಯನ ದೋವಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 208937348590

1027 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉದ್ಯಶಂಕ್ರ್ ನೆಜ ಜರ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 897141040655

1028 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಭಾರತಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 450463850891

1029 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ಸುಬರಮಣಯಮ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 203789501094

1030 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಜಿ ಬಿರಾದ್ರ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 994218024273

1031 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೈಲ್ಜ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1032 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರುಣ ರವಿೋಂದ್ರ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 552687330599

1033 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1034 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿ ಪಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1035 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಿೋಶ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1036 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ೋಧ ಆರ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 958814675435

1037 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿ ರಶ್ಮ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 552747589781

1038 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದ್ಯಾನಂದ್ ಭಂಡಾರಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 205413357342

1039 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಯಾಜುದಿೆರ್ ಖಾನ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1040 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡಾ. ಮಾನಸ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 776522121234

1041 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮಯಲ್ ಶೋಖರ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1042 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಖ ಬಿ ಎಸ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 991847301223

1043 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಗಿೋತ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 208370005905

1044 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಟೆೋಶ್ ಡ್ಡ ಬಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1045 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡ್ಡ ಸಿ ರಶ್ಮ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1046 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿ ಎನ್ ಶಾೋತ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 498652345531

1047 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡಾ. ಆಶಾ ಎಸ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 987504808749

1048 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗ ಬಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 668292626139

1049 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಯಾಜು  ಼ದಿೆರ್ ಖಾನ್ ಎಮ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 540059090948

1050 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡಾ. ಪರಜ್ಞಾ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1051 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ಆರ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1052 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವರಪರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1053 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಶ್ರೋ ಯು ಮಿಜಿಯ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1054 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೋತನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 954857240664

1055 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಖಾನ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1056 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರವಿೋಣ್ ಎಸ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1057 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಮಾರ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 913253809570

1058 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಎನ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 465828569583

1059 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರವಿ ಕ್ುಮಾರ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 249070300149

1060 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಅರುಣ ಸಾಾಮಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 985439384794

1061 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋರಿ ಪ್ಪರೋಮಲ್ತಾ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 675819202221

1062 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಪಾದ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 517773942385

1063 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹಮಬಿಂದ್ು ರೆೋಖ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 353968466076

1064 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ನಟರಾಜ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 962196881464

1065 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಂ ಎನ್ ನಟರಾಜು ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 888303911814

1066 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರಾಜು ಎನ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 502867925263

1067 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂದಿೋಪ್ ಎಸ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 216060766833

1068 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನವಿೋನ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 506014995244

1069 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಪ್ಪರೋಮ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1070 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪಲ್ತಾ ಹೆಚ್ ಡ್ಡ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1071 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿದಾಯ ಉದಾನ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ABFPG0278G

1072 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಶ್ಾನ ಎಮ್ ವಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 238238625141

1073 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಮಂಜುಳ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 663771062573

1074 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಲನ ಹರಿೋಶ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 666673097808

1075 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮೋಶ್ ಆರ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 4120180011545

1076 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತೆೋಜಸಿಾನ ಬಿ ಎಸ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 404677774568

1077 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ತ ಎಸ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 984888754081

1078 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರೋಮ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 493689635861

1079 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರೋಮ ಶ್ವಲಂಗು ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 SOH5289962

1080 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಜಾಯನಾ ಬಾನು ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 381989353208

1081 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಮತಾ ಕ್ುಮಾರಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 606458778283

1082 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ವಿ ಕ್ೃಷ್ಣರ್ೋಣಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 769643749246

1083 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತರ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 798751974984

1084 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದಾಮವತಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 929563708013

1085 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತಾ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 724461367834

1086 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯಾಂಕ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 532673899868

1087 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರತನ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 694982933261

1088 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುನರತನ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 795379601208

1089 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಖಾ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 622760554207

1090 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿವಯ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 608773432259

1091 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 24836979010

1092 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಮ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 802385725686



1093 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ ೋಭ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 340362316622

1094 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜನಾಧಯನ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 477097296204

1095 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರೋಮ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 235545228443

1096 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಾವಯತಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 34888838740

1097 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 869099338371

1098 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮವತಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 253310013931

1099 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಪಣಯ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 705822373942

1100 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ೋಮಲ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 852369989313

1101 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 202567016268

1102 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭವಯ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 948515651324

1103 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನತ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 507264081873

1104 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರದ್ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 650505092694

1105 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೋಲಾವತಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 368348263425

1106 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 38726780039

1107 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತಿರ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 416481777325

1108 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆ ೋಹಣಿ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 837038342098

1109 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಿತಾ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 4192755578

1110 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾವಯ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 971658170968

1111 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಮ ವಸಂತ ನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 396099155670

1112 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಲ್ಕ್ಷಮ ರ್ಂಕ್ಟ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 705376589504

1113 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿ ವರಲ್ಕ್ಷಮ ರವಿೋಶ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 422811269684

1114 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧ ಎನ್ ಗ್ೌಡ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 694154599185

1115 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾತಾಯಯಿನ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 684065007336

1116 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆಚ್ ಶಾರದ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 688824654324

1117 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಜಿನ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 XHL0772525

1118 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ೃಪ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 682161796493

1119 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ಉಮಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 782951112780

1120 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧಾ ಹನುಮಂತು ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 698910338308

1121 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಂಕ್ಜಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 338358796778

1122 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾಕ್ಷ ಎನ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 897848537756

1123 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗುಣಶ್ೋಲಾ ಆರ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1124 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೈಲಾ ಎ ಟಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 446362378565

1125 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾ ಜನಾಧಯನ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 396950659501

1126 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಂಜುಳ್ಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 896086843659

1127 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 306529626525

1128 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಧನಲ್ಕ್ಷಮ ಎನ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 61322672418

1129 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿ ಕೆ ಉಷ್ಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 648824109033

1130 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ಎ ಕೆ ೋಮಲಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 421249662476

1131 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪಲ್ತಾ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 654524542050

1132 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಆರ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 899166597249

1133 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆ ನನಮಮ ಆರ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 82076890174

1134 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 628579729963

1135 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ ಪರಭಾ ಎಮ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 355730797692

1136 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ವಿ ರಾಧಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 642493466115

1137 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ಎನ್ ಬಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 626475531080

1138 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಂದ್ ಎಮ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 337371107448

1139 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಮಯ ಟಿ ಆರ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 524891913496

1140 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಬಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 878745283339

1141 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲಾವತಿ ಕೆ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 214710135523

1142 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಪಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 679757623463

1143 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಸಂತಲ್ಕ್ಷಮ ಎ ಎಲ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 332016507868

1144 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿ ಪ್ಪರೋಮಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 786630219171

1145 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾಂಚನಾ ಸಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 441921137191

1146 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯ ಡ್ಡ ಜಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 882656957738

1147 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ೋಮಲಾ ಹೆಚ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 538685620659

1148 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಶ್ೋಲ್ಮಮ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 576373410885

1149 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಂತ್ ಬಿ ರೆಡ್ಡಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 292773252751

1150 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎ ಆರ್ ಸವಿತಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 771536668122

1151 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪಾ ಸುರೆೋಶ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 944184803240

1152 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಲ್ ಲ್ತಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 651694219556

1153 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ನಾಗರತನ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 428633556676

1154 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ಜಯಂತ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 297020234848

1155 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಇ ಪಾವಯತಮಮ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 872215222723

1156 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಿ ಯಶ ೋಧ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 899909483757

1157 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿ ಕ್ವಿತಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 852073879053

1158 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪಾ ರುದರೋಶ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1159 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 9079962644911

1160 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ವಿತಾ ಪರಕಾಶ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 516084422564

1161 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಾವಯತಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 766351066177

1162 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿ ಆರ್ ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 363366975283

1163 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸತಯಭಾಮಾ ರ್ೈ ಎನ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 549669397807

1164 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರದಾ ಎ ಹೆಚ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 886484419552

1165 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ತಾ ರಾಜು ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 716411107070

1166 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಅನನಪಪಣಯ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 677134142261

1167 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎ ಎಸ್ ಲ್ತಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 759743348059

1168 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಶ್ರೋ ಬಿ ಆರ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 778757483939

1169 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತಾ ಕೆ ಎಸ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 595017565911

1170 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರಿ ಎಮ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 862579245086

1171 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನತಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 356438777341

1172 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಕೆ ಎಲ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 279724327025

1173 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 456905563343

1174 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದ್ಮ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 522612590649

1175 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬೃಂದ್ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 675722648746



1176 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರತನ ಶ್ವರಾಮ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 304560383495

1177 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವರುಣಾದೋವಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 485586283412

1178 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುವಣಯ ಯಶ ೋಧ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 702946810674

1179 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 998969063577

1180 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಿರರ್ೋಣಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 568003665011

1181 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ವಿತಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 540550077317

1182 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ಎಸ್ ಪದಾಮವತಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 466468658969

1183 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನತಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 461686851912

1184 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಧರಣಿೋಶ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 436144451962

1185 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಛಾಯಾ ಉಮೋಶ್ ಚಂದ್ರ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 626902108961

1186 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಂದ್ ಸುರೆೋಶ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 430083331734

1187 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದಾಮ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 881214770876

1188 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಾ ಹೆೋಮಂತ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 478874758679

1189 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 723229023952

1190 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾವಿತಿರ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 355066474550

1191 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಇಂದ್ುಮತಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 467060579956

1192 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೋಲಾವತಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 917192761455

1193 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭುವನೆೋಶಾರಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 332600563059

1194 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪಾ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 545011715197

1195 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 326764695057

1196 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮ ಹನುಮಯಯ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1197 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾರತಿ ಕೆ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 925435010942

1198 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಭಾವತಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 625306540381

1199 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಎನ್ ವಿಜಯ ರಾಮು ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1200 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1201 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವನತಾ ಉಮೋಶ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 332630059540

1202 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನನಪಪಣಯ ಸಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 893191927714

1203 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ವಿತಾ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 702118714864

1204 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾೋತಾ ಎಮ್ ಸಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 606344244336

1205 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 774676056635

1206 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾ ಮಹೆೋಶ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 661733629903

1207 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಗಳ ಗ್ೌರಿ ಜ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 639972616217

1208 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲ್ಪನಾ ಎಸ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 352699710179

1209 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧಿಕಾ ಆರ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 271236270405

1210 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ೃಷ್ಣರ್ೋಣಿ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1211 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನುತಾ ಕೆ ಎಮ್ ಗಿರಿನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 682161796492

1212 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಂದಿನ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 672798309180

1213 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾ ಬಿ ಎಮ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 904250918549

1214 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ೋಧ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 886945196879

1215 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 427280358598

1216 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಗಳ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 583214273115

1217 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕಾವಯ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 788703762328

1218 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಸನನ ಕ್ುಮಾರಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 727007573930

1219 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 641690363641

1220 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಮಿೋಳ್ಾ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 886735176071

1221 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಲ್ಕ್ಷಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 248907698774

1222 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ ಎನ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 989701651895

1223 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನತಾ ವಿನೆ ೋದ್ ಕ್ುಲ್ಕ್ಣಿಯ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 249380392767

1224 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯಶ್ರೋ ಮಾಳಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 721379256020

1225 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬೃಂದಾವತಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 729432520680

1226 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಣಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 889944504912

1227 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 249898468495

1228 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ೌರಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 329682495069

1229 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿವಯ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 859529328693

1230 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಸಂತಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 895963429419

1231 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿ ಗಿೋತಾ ಕ್ುಮಾರ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 263491385133

1232 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 418349034238

1233 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಗಿರಿಜಾ ನಾಯುಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 863498129269

1234 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಷ್ಾಮ ರ್ೈ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 617097465117

1235 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಿಜಾಂಬ ಎನ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 218852401136

1236 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ ೋಭಾ ವಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 852508317168

1237 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾನಸ ಕೆ ಎಮ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 696946368563

1238 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಎಸ್ ವಿೋಣಾ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 649285781333

1239 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆ ೋಹಣಿ ಬಿ ಜ ೋಯಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 328315304302

1240 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಭಾಗಯಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 370200065797

1241 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಮತ ಎ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 416755097775

1242 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನನಪಪಣಯ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 899843613951

1243 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಣಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 699283871448

1244 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಣುಕ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 652649109063

1245 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ವಿತ ಮಿಜಿಯ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 422230569171

1246 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾೋತಾ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 318503545956

1247 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿಷ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 263214785040

1248 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ ಕೆ ಹೆಚ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 942872798477

1249 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ವಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 642893632948

1250 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾವಯ ಬಿ ಆರ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 574409625415

1251 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನರಸಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 261473862278

1252 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 272189287925

1253 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪಜ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 626348189329

1254 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪಣಿಯಮ ಪಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 769694524331

1255 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಣಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 530074303355

1256 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋವಿಕಾ ರಾಣಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 831783670128

1257 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಜ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 684469223386

1258 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ರ್ೈ ಬಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 590702322489



1259 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಭಾಗಯ ಸಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 508974098120

1260 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಇ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 360347204657

1261 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಲ್ ಶ್ಲ್ಪಶ್ರೋ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 360898398842

1262 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 687326664870

1263 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲಾವಣಯ ಕೆ ಎನ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 396953844728

1264 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 425157073426

1265 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 948251187514

1266 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರೋತಿ ಆರ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 622018868989

1267 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿಂಜಾರ ಅನೋಫಾ ಬೋಗುಂ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 941647752270

1268 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 208548262552

1269 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪಲ್ತ ಎಸ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 479435252974

1270 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಿ ರತನಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 585823160677

1271 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಆರ್ ಸುಶ್ೋಲ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 367696444651

1272 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 322859310761

1273 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಲತ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 310313696837

1274 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ಪಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 566342884478

1275 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿತರದೋವಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 253112462174

1276 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 634545213623

1277 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ೋಧಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 621694686503

1278 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾನಸ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 757912080864

1279 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 430861033003

1280 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮಯಲ್ ಡ್ಡ ಎನ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 329766652017

1281 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿ ಎಸ್ ಯಮುನ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 947575935193

1282 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಬಿಕ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 758703992626

1283 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಿ ಬಿ ದಿೋಪಿಕ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 434099978404

1284 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ಜಿ ಬಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 713877816498

1285 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 245987395025

1286 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರತನಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 695980084078

1287 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಸಾತಿ ಜಿ ಸಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 928506589551

1288 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪಲ್ತಾ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 991437945432

1289 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಧು ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 389319968618

1290 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ೋಧ ಜಯರಾಮ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 630556776552

1291 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪವನ ಸಿ ಬಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 687839450643

1292 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತ ಸಿ ಕ್ಲಾಲ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 532037347759

1293 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ನಾಯಕ್ುಮಾರಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 256133455354

1294 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಮತ ಎಲ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 698053077768

1295 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ೋಧಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 840854922941

1296 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನುತ ಭಟ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 478073746121

1297 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯ ಎಸ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 553207929982

1298 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪ ಪಾಲ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 763919351659

1299 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾಕ್ಷ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 339699250054

1300 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ಲ್ಪ ಚನನಪಪ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 232048854030

1301 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುಸ ಯ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 719631971556

1302 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಗಳ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 295910111135

1303 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಣಣಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 303192771858

1304 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಟಟತಾಯಮಮ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 458564996076

1305 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಸಾತಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 278897307578

1306 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಧುಶ್ರೋ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 866535301077

1307 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿವಯಶ್ರೋ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 NN 4889432

1308 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಿತರ ಪಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 299667675168

1309 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋನಕ್ ಪಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 505110250645

1310 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾವಯ ಸಿ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 840833457982

1311 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಮ ಕೆ ಎಸ್ ಸನ್ ಸಿಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 936742759742

1312 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಮಿೋತಾ ಪಟೆೋಲ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 645327916134

1313 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭವಾನ ಶೋಖರನ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 461652019376

1314 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಖಾ ಡ್ಡ ಆರ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 525881985486

1315 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋರಿ ಗ ೋಕ್ಲ್ ದಾಸ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 528866699872

1316 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತಿ ಬಿ ಎನ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 878198587638

1317 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಎಸ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 731442962456

1318 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದಾಮವತಿ ಬಿ ವಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 974325362399

1319 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ಕೌಶ್ಕ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 969162359555

1320 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾನು ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 611082545395

1321 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಲ್ಕ್ಷಮ ಮ ತಿಯ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 928883267537

1322 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ ಲ್ಕ್ಷಮ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 272419325409

1323 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರುಣ ಶ್ರೋವತ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 835963176594

1324 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋವತ್ ಎಸ್ ಕೆ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 686737613118

1325 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಿ ಎನ್ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 882203418832

1326 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರವಿಶಂಕ್ರ್ ಆರ್ ಶ್ರೋವತ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 818820926915

1327 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹದೋವಮಮ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 575085621506

1328 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ಎಸ್ ಜಯಂತಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 604467172729

1329 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರಕ್ಮಲ್ ಆರ್ ಕೆ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1330 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡಾ. ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಹೆಚ್ ಗ್ೌಡ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 630408236218

1331 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಶ್ರೋ ಹೆಚ್ ವಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AHNPJ8080D

1332 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಜಿ ಎಸ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AJKPR3854L

1333 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡಾ. ಎಸ್ ಕೆ ಕ್ಲಾವತಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KZW1591247

1334 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದಾಮವತಿ ಬಿ ಎಲ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 324654944765

1335 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಕ್ನಯ ಆರ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 605993623410

1336 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಂದ್ ನಾಗರಾಜ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 Y-14/160468

1337 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹಬ ಬ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KJ/13/077/609409

1338 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಶ್ೋಲ್ ಎನ್ ಆರಾಧಯ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 940027747608

1339 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ಪಾವಯತಮಮ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 647666831726

1340 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡಾ. ಆರ್ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 549381012852

1341 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿೋರಯಯ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 279352304784



1342 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಎ ವಸಂತ ಕ್ುಮಾರ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 992258461173

1343 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತನಮಯಿ ಕ್ೃಷ್ಣ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 575336382638

1344 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಎನ್ ಛಾಯಾ ಶಂಕ್ರ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 977166017655

1345 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ಜ ಶಾಂತ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 226627419104

1346 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ರ ಪಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 586535183884

1347 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ರೆೋಖ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 604542051560

1348 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತ ಸಿ ವಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 612358945792

1349 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 983670711852

1350 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗ ಜ ಯೋತಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 573363377915

1351 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತರ ಗ್ೌರಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 363084567698

1352 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ವಿ ಜಯಂತಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 305443223164

1353 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿ ಎನ್ ನರಹರಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 349855806650

1354 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಾಕ್ಷ್ಾಯಿನ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 470481818620

1355 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶುಭ ಎಸ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 854282102856

1356 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಿಜಾ ದ್ಯಾನಂದ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 681755865707

1357 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಧನಲ್ಕ್ಷಮ ಕೆ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 561032112319

1358 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯ ಕೆ ಪಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 620094761297

1359 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದ್ಮಸಿನ ಬಿ ಎಸ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 955118274284

1360 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನರೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 365325064508

1361 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಸುಮ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 818820912692

1362 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 795094001236

1363 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿನೆೋಶ್ ಸಾಲಗ್ಾರಮ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 863704409176

1364 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತ ಆರ್ ವಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 730178591965

1365 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋವತ್ ಎಸ್ ಕೆ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 686737613118

1366 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 900249980244

1367 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪಣಿಯಮ ಕೆೋಶವ್ ಭಟ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 749199900893

1368 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ಜಿ ದಿೋಪ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1369 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಿಕ್ ಎ ಕ್ಶಯಪ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 460573808714

1370 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಸಾತಿ ಆನಂದ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 453226251231

1371 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾಣಯಲ್ತ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 564834395687

1372 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ಎಸ್ ರತನ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 222116917351

1373 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನಂತ್ ರಾಜ್ ಅರಸ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 637302514949

1374 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಸಮಮ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 255496602571

1375 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತ ಗುರುರಾಜ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 841644482975

1376 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 291499148906

1377 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾೋತ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 717895854533

1378 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಶಾಂತಿ ಪಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 669521146868

1379 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಜನ ಬಿ ಎಸ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 495291028257

1380 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಂಕ್ರ್ ಬಡ್ಡಗರ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 579092623829

1381 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ಮಂಜುಳ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 286115002277

1382 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾಾತಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 467213334199

1383 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರೋಮದೋವಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 SOH5289962

1384 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಸಿ ಆಶಾ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 20190027393

1385 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತಾ ಶ್ರೋಧರ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 SOH0750398

1386 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾ ರ್ೈ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 964277009046

1387 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭವಯಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 974325362395

1388 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಂದಿನ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 314016293603

1389 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆತಿಯ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 969564266775

1390 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಖ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 525881985486

1391 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 847027405810

1392 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾವತಿ ಗಂಗರಾಜ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 730417490309

1393 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಿರಯಾ ಧಾರುಕ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 666517261158

1394 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪಜ ಧಾರುಕ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 610150329632

1395 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉನನತಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 557565759696

1396 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ವಿತ ಭಟ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 938164537036

1397 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಶ್ರೋ ವಿ ಎಸ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 238238625141

1398 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದಾಮವತಿ ಬಿ ವಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 770680604008

1399 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾಯತಿರ ಗ್ೌರಿ ಗಣ್ೋಶ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 279216943986

1400 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಾಕ್ಷ್ಾಯಿನ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 534480869425

1401 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತಿ ಆರ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 955937649521

1402 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎ ಇಂದ್ರನ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 248115476329

1403 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮ ಪಿ ಎಸ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 714051262224

1404 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 510629799471

1405 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ಜಿ ಪಮೋಯಶಾರಪಪ ಗ್ೌಡ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 RID4260485

1406 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿವಯ ವಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 880716133193

1407 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಜಯ್ ಕೆ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500

1408 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಣುಕ್ ಜ ಯೋತಿಸಾರ ಪಂ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 426069048720

1409 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಂದಿನ ಮಹೆೋಶಾರಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 303143779555

1410 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಗಿೋತ ಮಹೆೋಶಾರಿ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 540053885134

1411 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 920254965415

1412 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಗಳ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 719221715414

1413 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತೆೋಜಸಿಾನ ಶಂಕ್ರ ಮಠ,ಶಂಕ್ರಪುರಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 404677774568

1414 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತೆೋಜಸಿಾನ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AGGPT5664H

1415 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲಾವತಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 384013331070

1416 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಶಾರಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 303896290864

1417 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 441081478726

1418 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಣುಕ್ ಆರ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 565017641657



1419 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಿ ಆರ್ ಸೌಭಾಗಯಲ್ಕ್ಷಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 783368236908

1420 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನತ ಎಮ್ ಬಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 XRR5584586

1421 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮಾಮಣಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 451604707838

1422 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ಇಂದಾರಣಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 327443821545

1423 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 462823061593

1424 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಾಕ್ಷ್ಾಯಣಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 542011168684

1425 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ ಎಸ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 600041985024

1426 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿ ವಿ ಮೈನಾವತಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 345938454679

1427 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ವಿತ ಆರ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 955818446253

1428 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನತ ಎಲ್ ಕೆ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 781712389136

1429 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ಕ್ಲಾ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 748865617562

1430 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಇಂದಿರ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 XRR6655179

1431 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಡ್ಡ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 766555594166

1432 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನೆ ೋಲ ಟಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 995900743800

1433 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 590412155253

1434 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಳಿನ ಜ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 426485529815

1435 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾಯತಿರ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 551029217429

1436 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಕ್ಲ್ಪನ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 409736783299

1437 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 854814917513

1438 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ಗ್ೌರಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 486875946910

1439 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಿಮಳ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 825164749477

1440 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ಲ್ಪ ಪಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 567728409094

1441 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಆರ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 698187495748

1442 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಖಾ ಕೆ ಹೆಚ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 622760554207

1443 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ಹೆೋಮಾ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 524270334518

1444 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿ ಎಲ್ ಉಮಾ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 481977168659

1445 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆಚ್ ವಿ ಸುಶ್ಮತಾ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 406516830112

1446 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಾರಾವತಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 605396129430

1447 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 504527941869

1448 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಲ್ಕ್ಷಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 929850403458

1449 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾತಾಯಯಿನ ಎಸ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 767438662447

1450 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ೋಧ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 284976561621

1451 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾವತಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 855793862922

1452 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪಣಿಯಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 302217951629

1453 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಕ್ತತ ರಾಜೋಶ್ ಕೆ ಂಗಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 741701117528

1454 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಎನ್ ಬಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 830597565080

1455 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆಚ್ ಅಶ್ಾನ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 730000471966

1456 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ದೋವಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 415371501449

1457 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯಲ್ಕ್ಷಮ ವಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 774059583494

1458 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ಲ್ಲತ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 607137395590

1459 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿ ಅನತ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 319219200023



1460 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾಯಿತಿರ ಬಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 507406696753

1461 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ಜಯಂತಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 339548312700

1462 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಿ ಕೆ ಭಾರತಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 561660853917

1463 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೋಲಾ ಸಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 736857035199

1464 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತ ಸಿ ಎಸ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 595819035036

1465 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾೋತ ಎನ್ ವಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 803013473594

1466 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಜಯಲ್ಕ್ಷಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 XRR6672380

1467 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 367058391023

1468 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಶ್ಾನ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 753688767337

1469 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 289687802348

1470 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ಭಾರತಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 381689968827

1471 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮರತ ಪಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 382481303321

1472 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ೋಧ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 565511026604

1473 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಶ್ೋಲಾ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 642151959633

1474 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರತನಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 293268439437

1475 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 643834378462

1476 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋವತಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 514854664666

1477 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಕ್ುಂತಲಾ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 301173828851

1478 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತ ಎ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 797011973855

1479 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗಮಮ ಬಿ ಹೆಚ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 871060348698

1480 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಡ್ಡ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 301174877756

1481 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಆರ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 271008252037

1482 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಸಂತ ವಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 552463081342

1483 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರೋಮಕ್ುಮಾರಿ ಜಿ ಎಸ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 248833764773

1484 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರಮಂಜರಿ ಎಸ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 418654888296

1485 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 325094364680

1486 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರಮಮ ವಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 316580010245

1487 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹಾದೋವಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 246819183895

1488 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತಿ ಬಿ ಎಸ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 205714432930

1489 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಡ್ಡ ಹೆಚ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 XRR1020650

1490 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಸಂತ ಆರ್ ವಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 XRR5141460

1491 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ತ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 972994925134

1492 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 383565777373

1493 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋವಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 214034351135

1494 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಸ ೋಮಪರಭ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 665617605047

1495 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 810503293879

1496 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 423680555476

1497 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗ ಆರ್ ಹೆಚ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 412545689424

1498 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಲನ ಎನ್ ಆರ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 956719141808

1499 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಿ ಎನ್ ಗ್ಾಯತಿರ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 508703206227

1500 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧಾ ವಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 735185256893



1501 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಶಾರದಾ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 947274615846

1502 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಲ್ುಮೋಲ್ು
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 707293869528

1503 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರತನ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 930828328049

1504 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 234624174368

1505 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ನ ಟಿ ಎಸ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 262797608063

1506 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಖಾ ಆರ್
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 357332181414

1507 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾ ಕೆ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 749352402562

1508 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಂದ್ಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 XRR3917176

1509 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ೌರಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 899440199584

1510 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ಪಾವಯತಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 992451400695

1511 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಖಾ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 299998609962

1512 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಲ್ಲವಿ ಸಿ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 XRR6458574

1513 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತಮಮ
ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎ ಜಾಣನ ಭಾರತಿ 

ರೆಸಿಡ್ಡನ್
ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 690431533152

1514 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿೋಮ ಎನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 228786895167

1515 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರತನಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 916033238524

1516 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಶ್ಾನ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 426380135223

1517 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಂಕ್ಜ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 944540519200

1518 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತ ರಮೋಶ್ ರಾಥ ೋಡ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 719182010209

1519 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾದ್ಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 870617051130

1520 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 502484529604

1521 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 261300274643

1522 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಧಾಯ ಹೆಚ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 432531658198

1523 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 390552434112

1524 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಜಿ ಎಸ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 331435367450

1525 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಂಜಿತಾ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 235740273621

1526 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ ಕೆ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 535873490533

1527 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೋಲ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 383095109766

1528 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಲೋಲಾ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 361911830294

1529 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಪದ್ಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 276134387777

1530 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾವಯ ಬಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 658598111720

1531 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 985255717701

1532 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 814848904650

1533 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಿಯಾ ಅಂಜುಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 900514615480

1534 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಸಮ ಬೋಗಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 644269562988

1535 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೃತಿ ಸಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 821637163074

1536 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಚಿತರ ಎಲ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 706417402274

1537 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಕ್ತೋಲ್ ಬೋಗಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 337167324897

1538 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮಮಮ ಹೆ ದ ಲರ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 763367156064

1539 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 928515630893

1540 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಲನ ಪಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 939640701099

1541 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾವಯ ಡ್ಡ ಎಮ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 395261639053

1542 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾವಿತಿರ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 225781035818

1543 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನತಾ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಹೆಚ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 350100403366

1544 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 716552540082

1545 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಲ್ತ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 545941925288

1546 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 785512412692

1547 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಮಮ ರ್ೈ ಎನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 430861091782

1548 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 725104130780

1549 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 765132364085

1550 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತ ಶಮಯ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 648752103393

1551 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 688017566535

1552 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ಭುವನೆೋಶಾರಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 768170572537

1553 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರುಕ್ತಮಣಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 340584928262

1554 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರತನ ಡ್ಡ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 257844782096

1555 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 444481858527

1556 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 574254007353

1557 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತರ ಕೆ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 984040480395

1558 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಾಕ್ಷ್ಯಣಿ ಎಮ್ ಡ್ಡ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 628568090092

1559 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋವಿೋರಮಮ ಜಿ ಎಸ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 333492790242

1560 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೋಲ್ಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 686221531494

1561 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಾವಯತಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 807845803160

1562 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಸಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 854591698695

1563 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವರಲ್ಕ್ಷಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 739830453749

1564 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪದೋವಿ ಡ್ಡ ಆರ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 881233494600

1565 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಕ್ಷಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 890896276768

1566 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದ ರೌಪದಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 829333048323

1567 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 754393326090

1568 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ ಎಸ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 721670215261

1569 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 923371783522

1570 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 964164957727



1571 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತಿ ಜಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 647413183784

1572 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 209853929066

1573 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾರತಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 701897339489

1574 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ವಿತ ಎನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 697018982380

1575 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 312909455144

1576 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 225996967505

1577 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಕೆ ಎಲ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 351480163255

1578 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುನಯಮಮ ಕೆ ಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 344151432937

1579 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಬುಜ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 893887290189

1580 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ಕ್ಲಾದೋವಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 453026015587

1581 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ೋದಾವತಿ ಎಮ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 203522795305

1582 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾವತಿ ಎಲ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 646582214867

1583 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಾಯಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 481452868058

1584 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಿರರ್ೋಣಿ ಆರ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 895552242958

1585 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ ೋಭ ಆರ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 956658235358

1586 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತಬಾಯಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 503793880408

1587 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಧುಶ್ರೋ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 866535301077

1588 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಾ ವಿಷ್ುಣಮ ತಿಯ ಶಬರಾಯ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 676357416844

1589 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಗೆೋವಿ ಎ ಎಲ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 915034335007

1590 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಂಕ್ಜ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 738638925398

1591 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೋಲಾ ಎನ್ ಎಂ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 204394832981

1592 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೃತಿ ಆರ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 490421246290

1593 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರತಿಮ ಆರ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 549992024376

1594 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸತನಕಾರ್ ಟಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 570650282535

1595 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 948268550570

1596 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ಎನ್ ಚಂದ್ರಲೆೋಖ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 936996447737

1597 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ೋಲಾ ಎನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 637706384834

1598 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 419135835010

1599 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ರಮಾನಂದ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 971878096141

1600 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾರತಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 593662795785

1601 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಾನ ಶ್ವಪರಕಾಶ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 279538131593

1602 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನತ ಬಿ ಆರ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 647920551453

1603 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿವಯ ಬಿ ಪಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 751735051530

1604 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರೆ ೋಜಿನ ಸುರೆೋಶ್ ಹೆಗಡ್ಡ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 974001678321

1605 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಹನ ಎನ್ ರ್ೈದ್ಯಮ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 804358547539

1606 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಪರದ್ ಸುರೆೋಶ್ ಹೆಗಡ್ಡ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 348853938329

1607 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸತಯವತಿ ಶಮಯ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 643432062035

1608 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಶಮಯ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 219142555131

1609 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನನಪಪಣಯ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 411114086787

1610 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 287581658866

1611 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 937963315088

1612 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಬಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 480408057006

1613 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವರಾಜ್ ಜಿ ಆರ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಉಪನಗರ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 617249025679

1614 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ಧರ್ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 856973196292

1615 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಜಾಲ್ ಎಮ್ ಕ್ಶಯಪ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 768519372962

1616 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹಷ್ಯವಧಯನ್ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 801392734806

1617 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 805902749638

1618 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಸವರಾಜ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 666110819817

1619 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗೋಶ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 904749746682

1620 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಜಯ್ ಬಿ ಎಮ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 776251891472

1621 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಎಸ್ ಗಣ್ೋಶ್ ಕಾಮತ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 579498977589

1622 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎನ್ ದಿನೆೋಶ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 200866036309

1623 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನೆ ೋದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ವಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 839616459903

1624 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪಲ್ತ ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 474492452378

1625 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಗಳ ಗ್ೌರಿ ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 428713443917

1626 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗೋಂದ್ರ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 387694842524

1627 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿ ಉಷ್ಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 903519300512

1628 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 568251190988

1629 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಸನನ ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 868728566246

1630 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 639244934892

1631 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಾ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 297401119813

1632 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾೋತ ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 319644112125

1633 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭರತ್ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 697951195530

1634 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ದ್ಸಿಗಿರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 643409119242

1635 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜನಾಧಯನ್ ಎಮ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 549722055983

1636 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾವಯ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 875974684803

1637 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿದಾಯ ಎಮ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 561291805042

1638 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಷ್ಾಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 553104316091

1639 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬರಮಣಯಂ ಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 671236419586

1640 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮಚಂದ್ರಯಯ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 433721780584

1641 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರಮಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 485931278199

1642 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುಸ ಯ ಎಮ್ ಬಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 944166366376

1643 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಲ್ಜಾಕ್ಷ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 952730073981

1644 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯಮಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 358734404651

1645 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 829353941694

1646 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪಣಿಯಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 288788440724

1647 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಣಿ ಎಮ್ ಡ್ಡ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 575225864434

1648 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ೈದೋಶಾರಿ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 205146558641

1649 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆತಿಯ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 650654184667

1650 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಣಿ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 310967761474

1651 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯಮಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 212650701355

1652 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಮಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 777359619402

1653 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 260956801208



1654 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಶಟಿಟ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 536143466441

1655 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 745728373284

1656 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಮಲ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 540222681008

1657 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನಯ್ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 608099698547

1658 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಾರಾ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 952627815764

1659 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 563983385238

1660 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಿಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 721047562094

1661 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಸಂತ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 593031337876

1662 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿ ಕೆ ಲ್ತಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 753106540093

1663 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಂದಿನ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 900507903096

1664 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾವಯ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 227948525727

1665 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೃತಿ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 673002966259

1666 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಆರ್ ರುಕ್ತಮಣಿಯಮಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 236305543456

1667 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಾವಯತಮಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 836588859875

1668 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಮಮ ಎ ಎಮ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 734716869384

1669 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 762613117120

1670 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 319526595877

1671 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 509893048223

1672 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಗಂಗಮಮ ಎಮ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 358180964805

1673 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ ೋಭ ಟಿ ಜ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 590442026574

1674 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಮ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 908675180653

1675 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಿರರ್ೋಣಿ ಬಿ ಎಮ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 389736968192

1676 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುನಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 246912036137

1677 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶರತ್ ಬಾಬು ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 591307859540

1678 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿೋತಾಲ್ಕ್ಷಮ ಟಿ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 336459956373

1679 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಧುಕ್ುಮಾರ್ ಇ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 990000468565

1680 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಖಾ ಎಮ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 924150210090

1681 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗಮಣಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 868096959282

1682 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 715328176385

1683 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 824740166061

1684 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾನಸ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 937601948522

1685 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಶಾರಿ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 715253170395

1686 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ ವಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 259224527188

1687 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ಶ ೋಭ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 306147845537

1688 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 698718227280

1689 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಸಂತ್ ರ್ೈ ವಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 784092516819

1690 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಸುಮ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 470349489687

1691 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಣಿ ಕೆಂಪರಾಜು ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 374677654390

1692 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಶ್ಾನ ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 966411591655

1693 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ೃತಿಕ್ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 586297690901

1694 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯೋಗಲ್ಕ್ಷಮ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 641086999976

1695 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 518738998096

1696 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೆ ೋಕೆೋಶಾರಿ ಜ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 527250705530

1697 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲೆೈವಣಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 901619476525

1698 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹಷಿಯತ ಬಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 988752051558

1699 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಿಜ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 368640945585

1700 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾೋತ ಎಮ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 682058369800

1701 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾಕ್ಷ ಪಿ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 593042033285

1702 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯಮಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 490400700827

1703 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆ ಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 853649779742

1704 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಟಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 988226613755

1705 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಧುಕ್ುಮಾರಿ ಸಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 240277137774

1706 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಐಶಾಯಯ ಗಜೋಂದ್ರ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 273516839762

1707 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪವಿತರ ಬಿ ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 420441342345

1708 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮೋಶ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 941768880148

1709 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಧನಲ್ಕ್ಷಮ ವಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 547521642269

1710 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಿನನರಾಜು ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 498694111768

1711 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವತ್ಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 396881290114

1712 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ೈಷ್ಣವಿ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 773581397102

1713 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನಾಯಕ ಮದ್ಬವಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಗ್ಾಡಯನ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 722650694091

1714 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಮ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 520480153893

1715 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 84586208237

1716 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಂಗ್ಾಧರನ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 932311209649

1717 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ರಜನ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 703856987998

1718 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ೌರಮಮ ಎಂ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 795864294626

1719 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶರಣಪಪ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 366351295738

1720 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಭಾಗಯಲ್ಕ್ಷಮ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 706293578775

1721 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿ ಮಂಗಳಗ್ೌರಮಮ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 219008739111

1722 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎ ಆಶಾಲ್ಯ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 759700790789

1723 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡ್ಡ ಸಲ್ಾ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 719404770055

1724 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ರಾಮಚಾರಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 940697898523

1725 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ೋಲಾ ಬಿ.ಎಂ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 734387056761

1726 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಿತಗಂಗ್ಾಧರನ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 785366682069

1727 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೋಹನಲ್ತಾ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 885331315700

1728 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಮ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 257814110373

1729 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 905675074380

1730 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋರಂಬಾ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 696173111775

1731 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಮಾರ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 934549374955

1732 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೋಲ್ಮಮ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 557356286510

1733 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮಾಕಾಂತ ಭಟಟ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 774657551860

1734 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಜಾಲ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 9553822807762

1735 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಎ ಆನಂದ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 318319194826

1736 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯಾಂಕ್ ಜ ೋಸಫ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 580320754330



1737 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರವಿೋಣ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 670439170871

1738 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಿಂಪ ಸಕ್ಯರ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 325832051988

1739 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಧುಕ್ುಮಾರ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 660749216712

1740 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಟಿಲ್ಿ ಆಂಟೆ ೋನ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 237615045823

1741 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪನ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 890788117851

1742 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಷ್ಯ ಪಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 812081293183

1743 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಮಮ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 821943420679

1744 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವನತಾ ರಾವ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 521399500522

1745 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುರಾಧ ಎನ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 975593172913

1746 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ೋಸಫ ಅಂಟೆ ೋನ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 771310573658

1747 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 488398717785

1748 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹೆೋಶ ಸಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 520976657516

1749 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಶಾರ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 909810811826

1750 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬಬಣಣ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 307375263850

1751 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಣಣ ಪರಭ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 803665323794

1752 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 794925149912

1753 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿದ್ೆಪಪ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 921639995161

1754 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಾಪಂಜಲ ಹೆಚ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 941060823555

1755 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತಮಮ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 987151432814

1756 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನವಯ ಬಿ ಎ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 612650586275

1757 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗಭ ಷ್ಣ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 779659719933

1758 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆನಂದ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 513886017735

1759 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಜಿೋವಕ್ುಮಾರ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 751993641614

1760 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 864929873269

1761 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರೆ ೋಜಭಟಟ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 598989351928

1762 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನತಾ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 894048629591

1763 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ಯಯ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 579492514991

1764 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬಬರಾಯ ಅರವಿಂದ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 919541294859

1765 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಲತಾಂಬ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 733201486431

1766 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 590715237222

1767 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮಯ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 806365481010

1768 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಸಾತಿಯಮಮ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 510391485981

1769 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಧನಲ್ಕ್ಷಮ ಎಮ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 648315738044

1770 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನುತಾ ನಾಯ್ಕ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 855371400548

1771 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಜಾನನ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 549638931391

1772 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪೃಥಾ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 927246119844

1773 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪಾಕಂತ್ ಕೆ ಎನ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 427182981771

1774 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 848216132314

1775 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭರತ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 250742430609

1776 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ಕೆ ಪಂಡ್ಡತ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 545048515774

1777 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿಂದ್ುಶ್ರೋ ಆರ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 391120740111

1778 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 217496413627

1779 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋರಿ ಸುನತಾ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 954717278809

1780 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿ ಶ್ರೋನವಾಸುಲ್ು ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 906891192775

1781 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಗುರುಪರಸಾದ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 326465707886

1782 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರದ್ ಬಿ ಜ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 650505092694

1783 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನಂತ್ ಬಿ ಕೆ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 622200500975

1784 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾವತಿ ಬಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 960583038389

1785 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂತೆ ೋಷ್ ಎಮ್ ಕೆ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 928812200907

1786 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 369896548860

1787 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂಪಕ್ಲಾ ಎನ್ ಸಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 874569523224

1788 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 779645021160

1789 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೋಖರ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 819575546251

1790 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಲಾ ಟಿ ಪಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 314410895758

1791 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ಕೆ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 356983418461

1792 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಪಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 698187495748

1793 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಸ್ ಮಹದೋವ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 655028084398

1794 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾಯತಿರ ಎಸ್ ನಾಯರ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 839802653197

1795 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 200866036309

1796 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 935175072128

1797 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಆರ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 704687332753

1798 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಆರ್ ಧನಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 636769378106

1799 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನತ ಎಮ್ ಎನ್ ಸಾಾಮಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 453026015587

1800 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಗಳಗ್ೌರಿ ಎಮ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 235482473955

1801 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಘು ಎನ್ ಕೆ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 743175815155

1802 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಟಿ ದಾಾರಕ್ನಾಥ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 239824282146

1803 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಕ್ುಮಾರಿ ಎಮ್ ಸಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 991429111315

1804 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿೋತಾಲ್ಕ್ಷಮ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 251842985351

1805 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪವಿತರ ಎಮ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 747748081014

1806 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಎಲ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 420465880829

1807 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗರತನ ಬಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 493505806675

1808 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ರಾಮಕ್ೃಷ ಣೋಜಿ ರಾವ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 293917045024

1809 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ೋಧ ಜಿ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 663414690263

1810 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರೋಮ ರಮಾಕಾಂತ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 397332035805

1811 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ಆರ್ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 558091520594

1812 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆಚ್ ವಿ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 714559707834

1813 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಂಗಮಮ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 952627815764

1814 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಎಮ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 376079612154

1815 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶವಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 758360637079

1816 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವನಂಜಪಪ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 952635361942

1817 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪ ಜಿ ಶೋಖರ್ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್ ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 341257791712

1818 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿೋವನ್ ವಿ ಗ್ೌಡ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 233909863695

1819 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಲ್ ಎಸ್ ಗ್ಾಯತಿರ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 310652771309



1820 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮ ಸ ನನದ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 383951282422

1821 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾಾತಿ ಲಾಡರ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 263404015433

1822 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ೈಷ್ಣವಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 963469134328

1823 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 889251848556

1824 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋಘ ಕ್ಟಿಟ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 232470550711

1825 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಯು ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 561290463184

1826 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ತಾ ಪಿ ಆರ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 671672120750

1827 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಮತಾ ಪಿ ಆರ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 473876717353

1828 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗುರುಸಿದ್ೆಮಮ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 648747272130

1829 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 819335657231

1830 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಲ್ತಾ ಎ ವಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 963860139037

1831 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರೋಮ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 318954662727

1832 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ ೋಭಾ ಮತಪತಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 274829211133

1833 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಶ್ರೋ ಬಿ ಎಫ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 635861567856

1834 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತರ ಬಿ ವಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 247328048490

1835 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಮಮ ಬಿ ಆರ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 383984733920

1836 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆ ಎನ್ ಲ್ತಾ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 468996851303

1837 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮ ಎಸ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 441826760781

1838 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿದಾಯವತಿ ಎಮ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 903956389202

1839 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೋರಜಾ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 265034398189

1840 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಧಾಯ ರಮೋಶ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 634396198524

1841 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಾಪ ಜಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 240749709913

1842 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಲ್ಕ್ತ್ಮ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 288871421697

1843 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ಟಿ ಅನಸ ಯ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 307761437887

1844 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಮತಾ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ುಲ್ಕ್ಣಿಯ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 692421893878

1845 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಣಿ ಬಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 236845213793

1846 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಶ್ಾನ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 861756586195

1847 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪಶ್ರೋ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 813633681759

1848 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಮಲಾ ಮ ತಿಯ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 841893505200

1849 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತ ದೋಶ್ ಪಾಂಡ್ಡ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 582188521782

1850 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮಿತಾ ಎಮ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 933127996974

1851 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ಇ ರಾಜೋಶಾರಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 550498977468

1852 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಿ ಪರಿಮಳ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 227397334219

1853 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿವಯ ಕ್ುಲ್ಕ್ಣಿಯ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 872105367232

1854 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಲ್ಕ್ತ್ಮ ಕ್ುಲ್ಕ್ಣಿಯ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 412097618208

1855 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿ ನೆೈದಿಲ್ ರಾವ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 582654351003

1856 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತ ಅನಂತ್ ನಾಗ್ ಪಟೆೋಲ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 797098992133

1857 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾೋತ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 307685861261

1858 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದಾಮವತಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 478940634419

1859 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಸಿಮತ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 422987677824

1860 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುಷ್ಪ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 362465065327

1861 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಕೆ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 759212320364

1862 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹಂಸ ಎಮ್ ಪಟೆೋಲ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 289526249413

1863 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಮ ಹೆಗಡ್ಡ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 967000210834

1864 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ೋಲ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 381750891872

1865 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರೋರಣಾ ಶಮಯ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 275657839251

1866 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲ್ಪನ ಬಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 667426815479

1867 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲ್ಪನ ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 281461274682

1868 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಮತ ವಿ ಎಸ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 649439101981

1869 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ಬಿ ಎಮ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 921575095541

1870 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಶಂಕ್ರಮಮ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 849344248289

1871 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೆ ೋಕೆೋಶ ಮ ತಿಯ ಡ್ಡ ಎಸ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 226107296420

1872 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶುಭಾಶ್ ಎಮ್ ಹಂಡ್ಡಗಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 560965518100

1873 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಲ್ತಿ ಆರ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 478086848161

1874 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿ ಸಿಂಧು ಲೆ ೋಗೋಶಾರಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 623996172025

1875 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮೋಶ್ ಆರ್ ಹರೆೋಮಠ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 533341532681

1876 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜು ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 876561173454

1877 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾಮಣಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 517387103870

1878 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾದೋಶ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 503042857820

1879 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋನಕಾ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 760698994154

1880 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಮತಾ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 698053077768

1881 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಣುಕಾ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 449420889156

1882 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ವಿತಾ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 688699963874

1883 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರದ್ಮಮ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 719262513375

1884 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾಕ್ಷ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 317665834127

1885 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿವಯ ಹೆಚ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 242268441902

1886 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತುಳಸಿ ಬಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 643324877063

1887 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಕೆ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 271022395557

1888 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಧಾಜನ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 515212395111

1889 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಸಾತಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 278897307578

1890 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 245987395025

1891 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಮಲ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 960507231302

1892 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಶ್ಮ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 850804886710

1893 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪಣಿಯಮಾ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 643560065839

1894 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 471378806583

1895 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಮಿೋಳ್ಾ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 886735176071

1896 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಫೌಜಿಯಾ ಕಾನಂ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 259479686164

1897 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಾಲ್ ಗುಣ ಎಮ್ ಕೆ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 357795029372

1898 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋವಂತ್ ಎಮ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 248278914388

1899 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಾವತಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 990103394038

1900 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮದೋವಿ ಎನ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 944203153718

1901 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋಹನ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 261402638801

1902 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಂಗಮಮ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 870575413402



1903 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್ ನರಸಪಪ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 794827543393

1904 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಎಮ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 376079612154

1905 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ಾಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 758360637079

1906 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವನಂಜಪಪ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 952635361942

1907 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪ ಶೋಖರ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 341257791712

1908 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತೆೋಜಸಿಾನ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 770039853678

1909 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 735350075663

1910 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಂತ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 511939982099

1911 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಜನ ಆರ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 948655303494

1912 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸನಾತನ್ ಸ ೋಮಯಾಜಿ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 943298554170

1913 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಮಿೋಳ್ಾ ಸನಾತನ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 988395742721

1914 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಧು ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 389319968618

1915 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಶ್ಮ ಜ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 249972355547

1916 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದಿರಕ್ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 265692070693

1917 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ನಾಯಕ ಬಂಡ್ಡಮಠ ಬಡಾವಣ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 394149967692

1918 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿಂದ್ು ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 334383862541

1919 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಕಾಶ್ ಪರಶಾಂತ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 920010001010

1920 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಮಿಕ ಷ್ಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 495204643065

1921 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 963814797746

1922 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನತ ಸಿಂಗ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 200097289572

1923 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಷ್ಯ ಕ್ಬಿರ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 mh02 2000001529

1924 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ತಮ್ ಅಡ್ಡರಸ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 agtpa186013

1925 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಲ್ಲವಿ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 405558489578

1926 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಶ್ಮ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 363927407062

1927 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರಿಶ್ ಮಿಶಾರ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 661588438807

1928 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಿಿ ಜೈನ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 581325513116

1929 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 994465291455

1930 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರೆಶ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 8629566366479

1931 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 svf5564935

1932 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾರಾಯಣ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 280395698504

1933 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ನಾರಾಯಣ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 563724177034

1934 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 446188659352

1935 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರವಿಂದ್ರನಾಥ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 558794280363

1936 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಚಂದ್ರ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 590624758297

1937 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲ್ಪನಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 552783370353

1938 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತೆೋಜಸಿ ಅಗ್ಾತಹೆ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 882397472195

1939 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬ ನತ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 465336782053

1940 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಐಂದ್ವಿ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 942535063905

1941 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋನಕ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 352152453985

1942 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾಯಂ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 432321508386

1943 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿವ ಪರತಿಮ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MP0720160018775

1944 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಮಾರ್ ವಿತೆ ೋವ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 813017425446

1945 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದ್ನಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 736241463024

1946 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಲನ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 832556892535

1947 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸದಾನಂದ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 PY0120110007546

1948 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಷ್ುಬು ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AMW PA791881

1949 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸನಲ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DL KA 04/F/1/282/91

1950 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೋಬಾನ ಷ್ಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 756974736875

1951 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಭಿ ಸಿಂಗ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 461112668242

1952 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರೋತಿ ಸಿಂಗ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 426953030699

1953 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನತಿಶ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA 03200112244

1954 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆದಿತಯ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 515701426488

1955 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನರುದ್ೆ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 290712084126

1956 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಿನಯಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MP04 20/28914/04

1957 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮಯಲಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MP20/28914/04

1958 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜರಿ ಮಹೆನ ತ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 BOR3902458

1959 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌರಭ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 320223210628

1960 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 413661473869

1961 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮನೆ ೋಜ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 917253369954

1962 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌರಭ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 714367704340

1963 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೆೋಹ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 338869359008

1964 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಬ ತಿ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TN02 200509305

1965 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 341348935300

1966 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೋಬಾನ ಷ್ಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 GJ0219930016197

1967 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 946801261385

1968 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹಂದ್ು ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA5320090014791

1969 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆದಿತಯ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 951983740456

1970 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಭಾ ಬನಾ್ಲ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 352287161096

1971 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಕ್ುಮಾರ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MH43294007322

1972 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿಮಾನ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MP0919920083572

1973 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯಾಂಕ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 604481253932

1974 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೈರಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 13RUPP10394

1975 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೋತನ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AGZPD373017

1976 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಟೆೋಲ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 408184957090

1977 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಟೋವನ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 HR012000006826

1978 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶುಬಾಂಜಿ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ACCP4540813

1979 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸತಾನಪ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 929436082620

1980 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರಿಸಿ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TNH2755700

1981 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿಮೋಯದಾರ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DL UP 201819

1982 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಶಾಲ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MP 09209685

1983 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಷಿಮತಾ ಯಾದ್ವ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 794125301362

1984 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಕ್ತ ಮಹೆತಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 YMK5231530

1985 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನತಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 270378635630



1986 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಶ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 675368586233

1987 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಶಾಂತ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 19960088584

1988 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಂಗ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 841854286151

1989 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಶಾನಾಥ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 453518030315

1990 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 254119627264

1991 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರವಿಂದ್ರನಾಥ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 BDJPP25704

1992 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಶ್ಮ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA5320150024325

1993 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಲ್ಕ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 834578455215

1994 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 650886988578

1995 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ಹಾರ ಬಾನು ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 923388231415

1996 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತಿ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 446502779540

1997 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನರಮಲಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 515932251381

1998 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಮಮ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 249249367508

1999 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಿತರ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ACOPL9044

2000 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಗಧಿೋಶ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 959967791441

2001 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋರಭದ್ರ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 317567508251

2002 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರತನಮಮ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 303810375723

2003 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಲಾಶಪಪ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 413432641563

2004 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಲನ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ALFPR6585H

2005 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತ ಕ್ುಮಾರಿ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 268292866277

2006 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗೋಶ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 672952881464

2007 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂತೆ ೋಷ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 526576105600

2008 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 608946020118

2009 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 878480253255

2010 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 912335270572

2011 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ೋಲಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 866593645712

2012 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋಘನಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 BFRPM5060H

2013 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 366173093189

2014 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ೋದಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 322521566509

2015 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋವಿಕಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 489514868491

2016 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 889091252671

2017 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾಮಾಕ್ಷ ಸಿಗೋಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 603192987236

2018 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಯತಿವ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 957840766758

2019 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 691133848425

2020 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾಜ್ಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 491099490330

2021 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮನು ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 811040962612

2022 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಯತಿವ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 332596977975

2023 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತಮಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 APYPM7556A

2024 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ೊ  ಮಾನ ತಾಮಾಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 267190430445

2025 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಗಿಯಸ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AAHPF5303

2026 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಯರಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 66894846824

2027 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತಮಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 371481194929

2028 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನು ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 920933226574

2029 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 353103153071

2030 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋವಮಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 209332265743

2031 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿನ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 915509024553

2032 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಂದ್ು ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 883023349443

2033 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ೋನು ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 533384786921

2034 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಥಾಮಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 399805232760

2035 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಟಿಟ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 275288477192

2036 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಲೆಗ್ಾ್ಂರ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 368036077456

2037 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 662301594456

2038 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾಜ್ಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 667721764555

2039 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 647165531174

2040 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋವಗಿೋಯಸ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 230350779784

2041 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮನಯಮಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 400787711899

2042 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾಬು ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 592257947611

2043 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ನ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 880510177589

2044 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಣಣಮ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 544065547425

2045 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಲ್ಲೆಯಮಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 484173492562

2046 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿೋಮ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 395379829745

2047 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಾಮಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 326158589227

2048 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿನು ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 438569192847

2049 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಸನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 91030238746

2050 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂತೆ ೋಷ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 448520523894

2051 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 734943676653

2052 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಹಾನಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 293792134324

2053 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೋಭಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 376188918241

2054 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಲಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 465213934239

2055 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋರಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 562357648360

2056 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಿೋನೋ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 516865993173

2057 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಮಾನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 731996691288

2058 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಶಹ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 892617253449

2059 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿನು ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 435350055457

2060 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಲ್ಐಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 651066765842

2061 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 371980287626

2062 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ೋಸಪ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 470642557559

2063 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಲ್ಬಟಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 V2J6601124

2064 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಥಾಮಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 943761204911

2065 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಕಯಾನಯಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 346441596116

2066 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಯತಿವ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 864331828596

2067 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾಕೆ ಬ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 812825661165

2068 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾಯ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 896242951161



2069 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶನ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 785943367786

2070 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ೋಸಪ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 812111661555

2071 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿಲಫಪೋಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 501878808784

2072 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಾಮಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 U2J5388053

2073 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಬಾರಮ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 360724785496

2074 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಾಮಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 507630038797

2075 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಹ ಸಾಲ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 489839949257

2076 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಸಾನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 236384315380

2077 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾತಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 201735352317

2078 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡ್ಡೋನಯಲ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 236384315380

2079 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನಲ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 953606913769

2080 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರೋತಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 350686575638

2081 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಲೆಗ್ಾ್ಂರ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 329963555221

2082 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿೋಬ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 398871514198

2083 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾಜ್ಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 518581761204

2084 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮರಿಯಮಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 637427753860

2085 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನಲ್ಕ್ುಮಾರ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 624223527903

2086 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಭಿರಾಮ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 554244812705

2087 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜೋಮ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 221137364607

2088 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲಭಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 515278803469

2089 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 858042845605

2090 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುಶ್ರ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 722936123234

2091 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶ್ಷ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 315626013858

2092 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾಶ್ರ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 977197483435

2093 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಭಿಲಾಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 793658573972

2094 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೋಲ್ಮಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 UI2666778

2095 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 990047834712

2096 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂಥ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 424957896769

2097 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 437280242666

2098 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಸಾನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 477193960368

2099 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶರೋಯಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 605158159280

2100 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿಲೆ ಮನಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 U2J5388053

2101 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿಜುಪ್ಪಲ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KUPA90756

2102 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಾಮಾಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 753223148847

2103 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆ ೋಇನ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 791920392514

2104 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೆೋಹಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 432865414265

2105 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಾಮಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 HGB0762492

2106 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾಬು ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 864170510947

2107 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮರಿಯಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 499867263466

2108 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರನವಾಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 862295735467

2109 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾಕೆ ಬ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 536501808102

2110 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂತೆ ೋಷ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 542411928091

2111 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಿನು ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AHPD4964Q

2112 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶೈಲ್ಜಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 BFRPM5060H

2113 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪನಮ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 366173093189

2114 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮನೆ ೋಜ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KGSC7571

2115 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನರಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 322521566509

2116 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುದಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 BKP409/15

2117 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರಿಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 217954097363

2118 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯ ಸಂತೆ ೋಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 370126582990

2119 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 619737313629

2120 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಿನಮಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 204083103938

2121 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿೋಣಾ ಕ್ತರಣ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 648504303107

2122 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಣಮಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 711109095977

2123 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ ಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 325873818142

2124 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಬದಿತ ಗ ಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 862956636479

2125 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವನತಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 280395698504

2126 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 563724177034

2127 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುಪಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 882397472195

2128 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತೆ ೋಮಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 465336782053

2129 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಮತ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 942535063905

2130 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ೋಲಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 352152453985

2131 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ  ಲಸಿ ತೆ ೋಮಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 719223266844

2132 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ ೋಪಾಲ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 815360200307

2133 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಶಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 699242996236

2134 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಜಿತ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 438079229947

2135 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಇಶಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 495204643065

2136 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಗಿಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 963814797746

2137 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ೋಸಫ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 200097289572

2138 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಸಾತಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 251882143650

2139 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಲ್ ರಾಮ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 705785336967

2140 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜ ತೆ ೋಮಸ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 211371011680

2141 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾನ್ ಮಯತಿವ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 200097287572

2142 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಸನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 304030184479

2143 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಿತಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 849104335475

2144 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಸಮಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 768820219108

2145 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನತಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 237749292372

2146 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವನತಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 264072992391

2147 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವರ ಲ್ಕ್ಷ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 482707816233

2148 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮ ತಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 764175918106

2149 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರತಿಭಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 802371116050

2150 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ಲ್ಪ ದೋಸಾಯಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 909101438208

2151 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿನ ಮಯಥವ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 304030184479



2152 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲನ ಮಯಥವ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 888740596255

2153 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮನಸಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 438079229947

2154 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಣುಕಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 933214386106

2155 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಂದ್ರ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 882397472195

2156 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯ ಶ್ರ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 237749292372

2157 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಸಮಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 482707816233

2158 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯ ಚರಣ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 561642311979

2159 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿಲ್ಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 264072992391

2160 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನರಮದ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 764175918106

2161 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 263131017850

2162 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿತೆೋಂದ್ರ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 285862802466

2163 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮನ ಹರ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 37708580610

2164 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಿೋಟ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 672736900095

2165 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮಲಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 321919974914

2166 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾಯಮ ಯಲ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 740437654250

2167 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಿನ ಬಿಜು ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 840310117692

2168 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ೋಸಫ್ ಡ್ಡನಯಲ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 802371116050

2169 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲನ್ ಬಾಬು ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 909101438208

2170 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಮರೆಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 327290714465

2171 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭ ಪತಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 762410159203

2172 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿಲಪ್ ಪರಮೋಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 530503850395

2173 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾನಸ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 870333030988

2174 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರವಿೋಣ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 211390529068

2175 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಕ್ುಮಾರ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 637859733359

2176 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನಯ್ ದಾಾರಕ್ನಾಥ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 631665357225

2177 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಿೋಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 832224937564

2178 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನತಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 942535063905

2179 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 798344797761

2180 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾಗರ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 792466184532

2181 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಭಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 304452258237

2182 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮದ್ನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 907143006733

2183 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮ ತಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 531682729527

2184 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರ ಶೋಕ್ರ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 882105678352

2185 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 946363807278

2186 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ನು ಸುಜನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 858620646644

2187 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 489937163610

2188 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಮಟೆೋಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 352152453985

2189 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯ ರಾಮ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 297095224126

2190 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಈಶಾರ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 588550527657

2191 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಿಜಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 332472003921

2192 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋನಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 828852924109

2193 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಶಾಮ ಮೋಹನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 933951333236

2194 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೋತನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 439101011445

2195 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಿನಮಯಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 681128800975

2196 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಷತಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 412687958169

2197 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿಶಾ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 130501102991

2198 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರೋಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 711019075977

2199 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾಮತ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 909101438208

2200 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಬರಹಮ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 308013392738

2201 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮೋಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 985721176604

2202 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುರ ಪ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 561642311979

2203 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನತಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 875197788196

2204 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 352152453985

2205 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿನ ಕ್ುಮಾರಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 792466184532

2206 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯ ಚೌಹಾನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 581840403304

2207 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮ ಚೌಹಾನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 211371011680

2208 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸತಯ ಮ ತಿ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 683315272831

2209 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆ ೋಶನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 316275203913

2210 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ ೋಭ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 620814964367

2211 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಇಶಾ ನವಿೋನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 808508888996

2212 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಚುಯತನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 918077021334

2213 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ ಸ ಯ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 374566452773

2214 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿನ ಜ ೋಸಫ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 719229266844

2215 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಟಾಬಿರಾಮನ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 949142753790

2216 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಕಾಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 940263906721

2217 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯ ಪರಕಾಶ್ ಟಿನ್ ಪಾಯಕ್ಟರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 952272074734

2218 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹಾಲಂಗಯಯ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 315626013858

2219 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಬಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 977197483435

2220 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ತರಣ್ ನಂದಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 990047834962

2221 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 424957896769

2222 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬಾ ಭಾಂದ್ರ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 437280242666

2223 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋರಿ ಸಟೋಲಾಲ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 477193960368

2224 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಲನ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 605158159280

2225 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾಶಂಕ್ರ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 198725981269    

2226 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ತರಣ್ ನಂದಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 569874193185    

2227 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ೋಲಾಪ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 753223148847    

2228 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೋನಾ ಫನಾಯಂಡಸ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 791920392514    

2229 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 432865414265    

2230 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಾ ಲ್ಕ್ಷಮ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 864170510947    

2231 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾನು ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 499867263466    

2232 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮರಕೌಶರ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 862295735467    

2233 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲಲಾವತಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 536501801027    

2234 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಗಂತಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 542411928091    



2235 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಮಲ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AHPD4964Q

2236 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಳಿನ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 907439158900    

2237 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾಫರ್ ಮಹಮದ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 844331481079    

2238 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪವನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TQH2996445

2239 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಲ್ಯ್ ಸಾರ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 510827980576    

2240 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜ್ ರಂಜನ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 921948309439    

2241 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ಂಕ್ಟ ಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 377386024449    

2242 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹೆಶಾರಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 852476676936    

2243 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ೋಬಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 212747745751    

2244 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮನಕ್ ಬಾಜಬಯಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 991448708306    

2245 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ತಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 415650812472    

2246 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವನತ ರಮೋಶ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 565659893526    

2247 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆದಿಬಾ ಅಹಮದ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 964516262566    

2248 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾಾತಿ ಭಾಸಕರನ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 977497887210    

2249 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕಾಂತಮಮ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 728624513389    

2250 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನೆ ದ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 840203028173    

2251 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಲ್ಲವಿ ಹೆಗಡ್ಡ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 486768540354    

2252 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಿತ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 781449995597    

2253 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಕ್ತಲಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 329346274603    

2254 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜೈಸಿ ಜಾಕೆ ಡ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 815151386064    

2255 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಮಲಯಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 570269189810    

2256 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮರಿಯಾ ಮಂಡಸ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 369739924583    

2257 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹಶ್ರೋತಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 777342879865    

2258 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪಣಿೋಯಮಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 367413662853    

2259 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಘಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 219739923583    

2260 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾದವಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 657342829865    

2261 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರಮ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 725284683215    

2262 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಶಾಂತ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 2258155091291    

2263 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆವತಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 845579343533    

2264 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ.ಕೆ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 751954108580    

2265 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿೋತಾರ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 644189138710    

2266 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವನೋಶಾ ಪಿರಯಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 751954108580    

2267 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಶಾರಾಣಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 644189138710    

2268 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾಲರಾ ಶಟಿಟ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 351335276575    

2269 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಳ್ಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 749284366325    

2270 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಶಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 644189138710    

2271 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ವಿತ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 351335276575    

2272 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುನತಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 749284366325    

2273 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಬರಿಶ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 415462943434    

2274 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶನಲ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 807798357914    

2275 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾರಾಣಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 939576871976    

2276 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆವತಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 203910525834    

2277 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಿತಾರ ದೋವಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 873030367421    

2278 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿಜಿ ಜಾನ್  ನ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 595750754324    

2279 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮೋಶ್ ಒಬಳ್ಾಪುರ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 586802547598    

2280 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತಿನ ಸಬರಮಣಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 583164802747    

2281 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 212543720898    

2282 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾಗೋಶ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 794919844333    

2283 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾರತಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 637427753860    

2284 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದ್ಮ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 501878308784    

2285 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ೌರಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 425450008128    

2286 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಣಯಬಹೆಲ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 243016092118    

2287 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ನು ಬನಾ್ಲ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 326714720740    

2288 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಸಿಫಾ ಸಿರಿನ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 856998752890    

2289 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬಾನಶ್ ಮೈಸಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 369632342548    

2290 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಸಿಟನ್ ಜ ಸಫ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 671916204558    

2291 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮರಿಯನ್ ಹುಸನ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 243016092118    

2292 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಿಕೆಟಿ ತಲಾಗ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 639507636941    

2293 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎಮ್. ವಿ ಕ್ತರಣ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 596815702730    

2294 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹಶ್ರೋತಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 773608945548    

2295 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತಾರ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 938448686735    

2296 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹತಿಯಕ ಮಾಂತಿ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 684545119073    

2297 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋನಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 777242231156    

2298 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಪಣಯ ಸಿದಾೆಂತ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 365838411882    

2299 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತೆಜಶ್ಾನ ಯೋಗಕ್ರ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 878384661981    

2300 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುನರಾಜ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 231113816231    

2301 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರೆೋಶ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 750347988201    

2302 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾನ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 271403364887    

2303 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಗಿೋತಾ ಅಣ್ೈಜಿರೆ ೋಜ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 406774664219    

2304 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 441005025634    

2305 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುರಾಧ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 317132648225    

2306 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಋಷಿಕೆೋಶ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 270178514752    

2307 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾದಿೋಯಾ ಜಾಕ್ತ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 712482447818    

2308 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಮಿೋರ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 242464790562    

2309 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾದಿೋಯಾ ಕೆ ಡಕ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 216823567321    

2310 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಾನಯಾ ಗ್ಾಗಯ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 429303408552    

2311 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಶಾಂತ್ ಸುಮರೆ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 448369768810    

2312 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಮರಿತಾ ರಾಯ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 212167644978    

2313 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡಾ.ದಿವಾಯ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 421554870725    

2314 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುದಾಕ್ರ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 749967672675    

2315 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾನಸ ನಹಾರ್ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 679212976316    

2316 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜೋತಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 763370463417    

2317 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ಹೆಣ ಣರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 657980766982    



2318 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತನಯ ನಾಗೋಂದ್ರ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 418639787569    

2319 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪವನ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 856291883690    

2320 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶಾಂಕ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 239859982655    

2321 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಂತಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 345079655099    

2322 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾರಣಯ ಗ್ೌರಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 736025129768    

2323 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ಮಾ ದಾಸ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 534958152055    

2324 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಇಂದ್ುಮತಿ ಮುರಳಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 385084332116    

2325 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾಣಯ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KL43199200

2326 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ೌರಿ ಮನೆ ಹರಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 SVF969226

2327 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಭಾ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 97375230219

2328 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಭಿನಾ ರಾಜಮ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 250375198640    

2329 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೋಲ್ಮ್ ಸಕ್ಷೋನಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 422821081300    

2330 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಧು ಸಕ್ಷೋನಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 68010487890

2331 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಜಿನಾಲಾರ್ಕಷ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 746780138406    

2332 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಪನ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 974585571521    

2333 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರತಾಪ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 292710941174    

2334 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮದ್ು ಭವಾನ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 866381963906    

2335 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ ಆಂಭಾರ್ ಕ್ರ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 986382689365    

2336 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿೋತಾಕೌಲ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 965808922618    

2337 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮದ್ು ಲ್ತಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 18PC0036

2338 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಧವಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 759468293864    

2339 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪಪಜಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 WEC5382738

2340 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಭಿಲಾಷ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 212733104846    

2341 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ನಕಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 940642561209    

2342 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತಿರಪತಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 959326591635    

2343 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನುತಾನ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 316078213567    

2344 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುಜಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 470346693572    

2345 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ ಪಾ ಮಹಂತಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 727115752703    

2346 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೌಶಲ್ಯ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 608237531688    

2347 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮಯಲ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 988095902305    

2348 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋನದಾಯ ರಾಘನಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 WEC53827382

2349 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನೋತಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 396774805943    

2350 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಾಮುಂಡ್ಡ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AGDP56012M

2351 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲಾರಿಷ್ಾನಂಬಿಯಾರ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 405312888337    

2352 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಲ್ಕ್ಷ್ನಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 887141931432    

2353 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪವಿತರಸಾಾಮಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 613766678626    

2354 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನತಾ ರಾತೆ ರ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 592597233245    

2355 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಗಿ.ಸಿ.ವಗಿಯಸ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 234323687050    

2356 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆವತಿ ಯಾಧವ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 601611683668    

2357 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆ ೋಶನ್ ಜ ೋಶೋಫ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 586100869311    

2358 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ ಪರಭಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 649396878964    

2359 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚೈತರ ಕ್ಟಾರಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 739025186614    

2360 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ತಿಕಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 350274154312    

2361 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ುರ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 418156794668    

2362 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 629465383448    

2363 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಪುಲ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 401057748375    

2364 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿಬಂದ್ು ಸಹಾರ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 U2J823623

2365 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಮದ್ರ ಕ್ೃಷ್ನ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 711308147214    

2366 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿರಾಜ್ ಹೆಗಡ್ಡ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 216379128252    

2367 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿಸಾಾ ಮಹಂತಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 868637286226    

2368 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಪತ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 799469414212    

2369 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಶ್ ಪಿಲಾಲಚಾರಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 244600188718    

2370 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿತೆೋಂದ್ರ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 800317231813    

2371 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 972482823716    

2372 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಹೆೈಲ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 799494414212    

2373 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಿನಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 283244041235    

2374 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೆಂಪ್ಪಗ್ೌಢ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 HGB5590708

2375 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶಾಂಕ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 491366173225    

2376 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 486277421694    

2377 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರುಂದ್ತಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 963705206211    

2378 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶರೋಯ ಪರವಿಣ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 755084819641    

2379 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾಾತಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 388929091280    

2380 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಪಣಯ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 674033513590    

2381 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 471742485736    

2382 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 280564374936    

2383 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸದಾನಂದಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 923884947300    

2384 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುನಯಪಪ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 705312227717    

2385 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಗಧಿೋಶ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 660756523938    

2386 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮನ್ ರಾವ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 U2J5967054

2387 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮಲಂಗ ಗ್ೌಡ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 218225959194    

2388 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಗನಾಥ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 733539073794    

2389 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಡಾ.ರಮಯ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 767203892245    

2390 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮೋಶ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 309321107795    

2391 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 359667014144    

2392 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪಮ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 U2J7360282

2393 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಣತಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 776705743456    

2394 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಿತುಪಣಯ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 U2J0325860

2395 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರ ಬಾಬು ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 478805298894    

2396 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಮುಲಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA01200600126

2397 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೈಯದ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 707928235526    

2398 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಹೆಶ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 440659706504    

2399 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರವಿ ಎಚ್.ಕೆ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZCS2386258

2400 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ುರ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DAPPK9654E



2401 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮದ್ು ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 SUE5005272

2402 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 979044639477    

2403 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನತಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 817173867474    

2404 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 745728382152    

2405 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಯೋತ್ನ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 741425598096    

2406 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಮಿ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 494918179436    

2407 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಲ್ಪನಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 480770586558    

2408 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ೋತಲ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 999587674361    

2409 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಬುೆಲ್ ಸತಾನ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 748418258892    

2410 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶರೋಯಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 873588709479    

2411 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋವರಾಜ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 282353932453    

2412 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಂದ್ರ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 398201125792    

2413 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 786348437963    

2414 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪಪಜಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 636214902916    

2415 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೆಹಾ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 260078966048    

2416 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 500 413750453847    

2417 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 298852211023    

2418 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಇಂದಿರಾ ದೋವಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 291266053754    

2419 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ರನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 688342728733    

2420 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 399966705642    

2421 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಶ ೋಕ ತಂಡನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 668834846975    

2422 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾಕ್ರ್ ನಾಯರ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 442886067220    

2423 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಸಿನಕ್ ಫೌಲ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 941444478297    

2424 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರವಿಂದ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 410555662093    

2425 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಗುಮಾರಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 833501291859    

2426 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ ೋಪಾಲ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 284599082318    

2427 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಧರಣಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 808353749028    

2428 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋವಿ ಅಂತರಮನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 544200676351    

2429 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಭಾಗ್ಾಯ ಲ್ಕ್ಷಮ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 217128669663    

2430 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತಲ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 460934036432    

2431 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪಾಂಜಲ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 573297702885    

2432 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಮಹೆೋಶಾರಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 903847155586    

2433 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆ ಶನ್ ಸಿ ಜಾನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 854526450334    

2434 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜ ರಂಜನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 761644732766    

2435 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಲನ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 875172187108    

2436 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 UZJ4124988

2437 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಾರಾಣಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 302156178970    

2438 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶುಭಾ ರಾವ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 771453287373    

2439 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೋಲನಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 SVF476455

2440 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾಗಯ ಶ್ರೋ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 537424040514    

2441 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ಪರೋಮ ಲ್ತಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 649450973930    

2442 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರೆೋಶ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 461081936650    

2443 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿವಯ ಭಟ್ಟ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 888471226613    

2444 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋನ ವಾಸ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 UZJ7632987

2445 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಲೆೋನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 768643569834    

2446 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನತ ಕೆ ಂಡುರು ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 416319534365    

2447 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆನಂದ್ ಸಾಗರ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 644592398854    

2448 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಣ್ೋಶ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 873588709479    

2449 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾಲಾಜಿರಾವ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 732901756935    

2450 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹಾಲೆೋಶ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 885025636769    

2451 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಲ್ತ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 873588709479    

2452 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಜನಯ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA53201008675

2453 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಶ ೋಕ  ಕ್ುಮಾರ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 557488382228    

2454 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿಪಿಿ ಪರಯಾಂಕ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 363136844535    

2455 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಜಿವಿನ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 548559873524    

2456 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನಂತ ರಾಮ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 979955240983    

2457 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಮಾರನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 UZJ5322698

2458 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶರವಣ ಕ್ುಮಾರ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 523358832555    

2459 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಕ್ಷಮ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 997986314159    

2460 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಕ್ರಮ್ ಅಹಮದ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 707928275526    

2461 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನನ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 226057707160    

2462 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನುಷ್ ಚಂದ್ರನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 851283948367    

2463 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪನನರ್ ಸಲ್ಾಮ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 925630996786    

2464 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಬೃತಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 939356746707    

2465 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾರಣಾ ಲ್ತಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 884435345596    

2466 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಸವಿ ದೋವಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 866128959067    

2467 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಲ್ತಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 630196084489    

2468 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುನಾಥ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 489612131526    

2469 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧಿೋಕಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 20110037836    

2470 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಕಾಶ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 32410400453    

2471 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಯಲ್ಜಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 353741979717    

2472 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಮಹೆೋಶಾರಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 553214329422    

2473 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ್ ಮೋಹನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MUMPS6954J

2474 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹರಿಶ ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 449782913823    

2475 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂತೆ ೋಷ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 452469294096    

2476 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ಲ್ಪ ರಾಯಕ್ರ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 366640957383    

2477 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿಜು ಫೌಲ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 956810029670    

2478 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾಜಿಬ್ ಅಬಾರಂಮ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 645200173428    

2479 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ್ ಬ ಲಾನಾಥ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 503112183116    

2480 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಕ್ರಮ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 283403509977    

2481 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ಬಿಬ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 487720390604    

2482 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಯರಿ ಕಾಯಥರಿನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 312515075693    

2483 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋನವಾಸನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 464065477955    



2484 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ಲತಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 281768099072    

2485 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನನಪಪಣಯ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 732992487315    

2486 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರಿಷ್ಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 879341404583    

2487 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಿಮಳ್ಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 341346781692    

2488 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧಿೋಕಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 424690360072    

2489 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಗುಣಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 261964902307    

2490 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಲಲಕಾಜುಯನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 499330404395    

2491 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಯರಿ ಅವಲೆ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 291630257279    

2492 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆ ನಾಲ್  ಡ್ಡೈಸ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 944023010314    

2493 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋನಕಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 768638746007    

2494 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಂಥ ಕ್ುಮಾರ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 986206938852    

2495 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಜನಯ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 932572763724    

2496 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆ ಜಿ ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 397670599423    

2497 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮಾ ರೆಡ್ಡಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 957073152287    

2498 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಮತಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 706675391812    

2499 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಿತರ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 748908917373    

2500 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುವಣಯ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 743437091655    

2501 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನೆೋತಾರವತಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 874339729026    

2502 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ರೋಲ್ತಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 422787647874    

2503 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಶಾ ರಾಣಿ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 243034719668    

2504 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಗದಿೋಶ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AANPM6941M

2505 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಾವಯತಮಮ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 426472623493    

2506 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ುರ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 794088943334    

2507 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರೋಯಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 744313888723    

2508 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಮಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 503112183116    

2509 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಮಯ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 390558345353    

2510 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾತು ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZU10714188

2511 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುದಾಕ್ರ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 969667829644    

2512 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯಶ್ರೋ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TQHO523894

2513 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನುತಾ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 615132547811    

2514 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿೋಪಾಲ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 BBUPS4814D

2515 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದವ ್ ದಾಸ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 424808352032    

2516 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಜಾಲ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 222017702615    

2517 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದ್ಶಯನ್ ಇಂದಿರಾ ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 660756523938    

2518 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿೋಮ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 592597233245    

2519 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಚಿನ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 501437656615    

2520 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ೋದಾಂತ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 735814307368    

2521 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 586100869311    

2522 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲ್ತಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 825488812884    

2523 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾಂತ ರಾಜ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 994230727464    

2524 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರವಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AJKPB3625K

2525 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರುಣ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 965907763943    

2526 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA0720730000738

2527 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮತಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AGOPD0169M

2528 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ಂಕ್ಟನ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DL-13/100475/2000

2529 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಂದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 332927742531    

2530 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವಾನ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AJTPT4558L

2531 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DL-0320120356139

2532 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪುರಶತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 388485211312    

2533 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಥಕ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA5120100016004

2534 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಹನಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 944913434792    

2535 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾದಿಕಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 565173884247    

2536 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪವಿತರ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 989168140166    

2537 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅರುಣ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 681845502086    

2538 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA5320120019482

2539 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಶಮ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 434951916227    

2540 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 558025818631    

2541 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಬಿಕಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 775524386703    

2542 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗುರು ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 480888629927    

2543 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನೋತಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AUJPK6963F

2544 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜ್ ಪರಿನಯ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DLFAP004210732004

2545 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಮಲಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 527352635194    

2546 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಿತರ ಮಾಲಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DLMH0320060003686

2547 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಶಾರಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 650659759016    

2548 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ ೋಪಾಲ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA320130025456

2549 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಣಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AIHPR8846C

2550 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಮಿತಾರ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AP00320150011763

2551 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಧು ಚಂದ್ರ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 898243169065    

2552 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಥಾ ರಾಜ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 748418258892    

2553 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋವತಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 798777323261    

2554 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 560512030683    

2555 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಶಾರಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DLFAAPOZ8180052002

2556 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪವನ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 636214902916    

2557 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 395798600133    

2558 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಷತಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 743969513151    

2559 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬಿಬ್ ಷ್ಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 938786524126    

2560 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಶಾಮ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 921519822535    

2561 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನುತಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AFPPC4418N

2562 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಓಂಕಾರ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AEDPT1766R

2563 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನರುದ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 821759759194    

2564 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸನಹ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 JH09/181/05-06

2565 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ ೋಭ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DL13172/2006-07



2566 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಾನಶ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 817663133366    

2567 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾವ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 700532139496    

2568 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗಯ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 646446595446    

2569 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ರಾಣಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 235901652080    

2570 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾರೆ ಪ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 844778911984    

2571 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಟಲಾ ಮೋರಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TQH0517003

2572 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಲ್ಜಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 694385780790    

2573 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲಾವಣಯ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 487063917805    

2574 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬರಮಣಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 692084043430    

2575 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ ೋವಿಂದ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 748418258892    

2576 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶುಬಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 SVF8044349

2577 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕೌಷಿಕ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 331561973413    

2578 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಲಾ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TN02200900007543

2579 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾತ ರಾಣಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AJRP1720

2580 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮೋಶ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 589666983360    

2581 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಚತಿ ನಾಯುಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 745728382152    

2582 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆನಂದ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 501703918341    

2583 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮರಿಯಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 872833764709    

2584 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲಾಮಾಕ್ಷ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 12958/97 Dl

2585 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಸನನ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AVAPU89048

2586 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರೆ ೋಜ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA5320180022314

2587 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋಹನ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 425189044706    

2588 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗವಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 553214329422    

2589 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಶುದ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 972184346895    

2590 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮ ಚಂದ್ರ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 675711186466    

2591 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಕೆೋಶ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 632920345951    

2592 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಜಯ ಪಟೆೋಲ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA51201302010

2593 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಕಾರಂತ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA01mm3881

2594 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷ್ಾ ರಾಮ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 CMCPA7926B

2595 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ತೆೋಜಸಿಾನ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 932614000888    

2596 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಶ್ಾನ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 363080088667    

2597 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ್ೋಣು ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 P7323812

2598 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶಂಕ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 BCTP55628G

2599 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜೋಶಾರಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ALAPD6130D

2600 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುರಳಿ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 950598050822    

2601 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ತರಣ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 433869797947    

2602 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗುನುನಂದ್ನ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 372190325797    

2603 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಯಲ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 211548254766    

2604 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾತಿಕ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 586100869311    

2605 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚರಿಶಾಮ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 364869389848    

2606 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 938716086330    

2607 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 796306471298    

2608 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜ ೋಸಿಫ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 230347400696    

2609 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗ್ಾಯತಿರ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 828530591017    

2610 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾವಿತಿರ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 265016239429    

2611 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಗನಾನಥ್ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 975717367239    

2612 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹಷ್ ಶಟಿಟ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AHCPS9775J

2613 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಪಣ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 573163224101    

2614 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋಘನಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 398201125799    

2615 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ನಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 241365503438    

2616 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದೋವಿಕಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 751449642732    

2617 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಮಲಾ ಕ್ಲಾಯಣನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 827529921785    

2618 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಯ ರ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 624519877315    

2619 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುದಾರಾಮ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 314705785046    

2620 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶರೋಯ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 606298338982    

2621 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದ್ಮಜಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 715073997082    

2622 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಿತರ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 MUMPS6954J

2623 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚಂದ್ುರ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 956810029670    

2624 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾಬು ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 645200173428    

2625 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಇಸಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 503112183116    

2626 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲೆೋಖಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 283403509977    

2627 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಮಲಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 487720390604    

2628 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅನನರ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 312515075693    

2629 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಮುನಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 464065477955    

2630 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಕಾಶ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 281768099072    

2631 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಗಿನಸ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 732992487315    

2632 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಪಜಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 879341404583    

2633 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಶಂತ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 341346781692    

2634 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಜಿತಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 424690360072    

2635 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹತಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 261964902307    

2636 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಸನನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 499330404395    

2637 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿತಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 291630257279    

2638 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿವಯ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 944023010314    

2639 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಂಜಿತಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 768638746007    

2640 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶ್ಶ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 986206938852    

2641 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹಂದ್ುಮತಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 932572763724    

2642 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಶಾತಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 397670599423    

2643 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಯ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 957073152287    

2644 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸ ನು ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 706675391812    

2645 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಣಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 748908917373    

2646 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಾಮಲಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 743437091655    

2647 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಲೆೋಖಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 874339729026    

2648 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮೋಶ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 422787647874    



2649 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಲ್ಲವಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 243034719668    

2650 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಮಾರನ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 527964723592    

2651 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಯಲ್ಜಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 426472623493    

2652 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆೋಮಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 794088943334    

2653 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುರಿಯನ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 744313888723    

2654 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನೆೋಲ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 503112183116    

2655 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಾಕ್ ಬ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 390558345353    

2656 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪದ್ಮನಾಭನ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 ZU10714188

2657 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿಜು ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 969667829644    

2658 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಮೋದ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 449782913823    

2659 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಿಮಳ್ಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 615132547811    

2660 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿಂದ್ು ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 452469294096    

2661 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿೋನು ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 42480835032    

2662 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಶ್ಮ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 222017702615    

2663 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಯನ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 660756523938    

2664 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ಾಲಾಶ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 592597233245    

2665 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿಂಧು ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 501437656615    

2666 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುರಳಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 735814307368    

2667 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೆ ೋಸಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 586100869311    

2668 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುರೆೋಶ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 825488812884    

2669 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಅಂಬಿಕಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 994230727464    

2670 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬರಮಣಯ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AJKPB3625K

2671 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭುವನಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 965907763943    

2672 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಮಯ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA0720730000738

2673 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಿೋಮ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AGOPD0169M

2674 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾವಯ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DL-13/100475/2000

2675 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಟಂಮಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 332927742531    

2676 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜೋವಿಯರ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AJTPT4558L

2677 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಿನು ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DL-0320120356139

2678 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿನಶ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 388485211312    

2679 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಧಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA5120100016004

2680 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಣಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 944913434792    

2681 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಮುನಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 565173884247    

2682 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರದಿೋಪ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 989168140166    

2683 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಣವ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 681845502086    

2684 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವನಜಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA5320120019482

2685 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ V.N.ಸಿಂಧು ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 434951916227    

2686 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಕ್ರಮ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 558025818631    

2687 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನತಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 775524386703    

2688 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಸಿದಿನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 480888629927    

2689 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಜೋವ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AUJPK6963F

2690 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿರಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DLFAP004210732004

2691 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 527352635194    

2692 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಸಮಯಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DLMH0320060003686

2693 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮನೆ ೋಜ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 650659759016    

2694 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಮಯ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 KA320130025456

2695 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಧಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AIHPR8846C

2696 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ ಭನಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AP00320150011763

2697 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಾಲಾ ಚಂದ್ರ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 898243169065    

2698 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದಿಪಿಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 366640957383    

2699 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರೋತಿ ರಾಜ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 798777323261    

2700 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಾಣಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 560512030683    

2701 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪರಗನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DLFAAPOZ8180052002

2702 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪಿರಯ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 759468293864    

2703 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕ್ುಶಾಲ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 395798600133    

2704 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮಾಲನ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 743969513151    

2705 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾಂತಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 938786524126    

2706 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮು ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 921519822535    

2707 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯಶ ಧ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AFPPC4418N

2708 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ವ ಕ್ುಮಾರ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 AEDPT1766R

2709 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರ ಪ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 821759759194    

2710 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹೆೋಮಂತ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 JH09/181/05-06

2711 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಯುವರಾಜ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 DL13172/2006-07

2712 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮೋಘನಾ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 817663133366    

2713 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗಿೋತಾ ನಾಯರ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 700532139496    

2714 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾಗವಿ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 646446595446    

2715 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಂದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 235901652080    

2716 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವರ ಲ್ಕ್ತಮಮ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 844778911984    

2717 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾಮಾಕ್ತಮ ಇಂದಿರಾನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500 TQH0517003

2718 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಿ ಆರ್ ದಾಾ ರಕ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2719 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುದೇಶ್ ರಾವ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2720 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸಂಕೇತ್ ರಾವ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2721 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಿಲ್ಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2722 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕಾವ್ಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2723 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸರಿತಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2724 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಜಿ ವ್ ಸಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2725 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಶಿರ   ಟಿ ಎೋಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2726 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸವಿತಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2727 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಿರ  ಕಾೋಂತ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2728 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಲಲಿತಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2729 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭದ್ರರ ನಾಥ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2730 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮ್ಧನ್ ರಾವ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500



2731 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ರರ ಯಾ ಎೋಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2732 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಬಂಗಾರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2733 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆಶಾ ಆರ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2734 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೆಲಾ  ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2735 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷಾರಾಣಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2736 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ರಾಧ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2737 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಆರ್ ವ್ನಿತಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2738 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2739 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಚನನ ಪ್ಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2740 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾೋಂತ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2741 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹುಚೆ್ಚ ಗೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2742 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2743 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುನಿತಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2744 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಜಾತ ಎ ಎೋಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2745 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಲೇಖಾ ಮಂಗಲ್ಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2746 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ವಿಮಾಲ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2747 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜೆ ಎಸ್ ಮಂಗಳ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2748 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಭಾರತಿ ವೈ ಎಸ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2749 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರೂಪಾ ದ್ರ ಕಿ್ಷತ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2750 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಬ್ರ ಮ್ಣ್ಯ  ಎನ್ ಎ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2751 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ರ ಎಸ್ ಲತಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2752 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನವಿ ನ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2753 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಗೌಡ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2754 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಗುರು ಪ್ರ ಸಾದ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2755 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸೌಭಗಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2756 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಕುಮಾರಸಾಾ ಮಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2757 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಾರದಮ್ಮ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2758 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮ ಹನ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2759 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ದ್ರ ಪಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2760 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮುರುನಲ್ ಎನ್ ಕಲಕ ರ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2761 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಪ್ದಮ  ಎ ಜಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2762 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ನಯನ ಕುಮಾರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2763 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹರಿಹರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2764 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಜಯಲಕಿ್ಷ ಮ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2765 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಹರ್ಷಿತ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2766 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಈಶಾ ರಿ ಕೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2767 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶ್ಾ  ತಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2768 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಸುಕಾನಯ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2769 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಎೋಂ ಲಲಿತಾ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2770 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಮ್ಣಿಕಂಠ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2771 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶಿವ್ರಾಮ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2772 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಉಷಾರಾಣಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2773 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2774 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ಶರತಿಮ್ಣಿ ಬಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2775 CHD ಕೆೈ ತೆ ೋಟ/ತಾರಸಿ ತೆ ೋಟಗಳ ಉತೆಿೋಜನ ರವಿ ಬೆಲೆಗೆರೆ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 1 500

2776 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ವಸಂತಪಪ ಕೆಂಪವಡ್ಡೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 884696088133

2777 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಭಕ್ತಿಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 322932584173

2778 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯರೆಡ್ಡಿ ದ ಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 540857047823

2779 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಯಲ್ಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಚಿಕ್ಕಮುನರೆಡ್ಡಿ ಬಳ ಿರು ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 459744215779

2780 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿಜಯ ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಗ ೋಪಾಲ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಇಂಡಲಬಲೆ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 849853095741

2781 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಬಂಡಪಪ ದಾಸನಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 696653160847

2782 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 868701809402

2783 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಎನ್.ಪರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಬಳ ಿರು ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 3 10125 337830306439

2784 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಮುಗಳ ರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 331055650118

2785 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಣಿೋಶ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಮುಗಳ ರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 883712407285

2786 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಮುಗಳ ರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 414572335578

2787 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚೌಡ್ಡೋನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 262605282181

2788 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುರುಳಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಮುತಿನಲ್ ಲರು ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 4 16200 378013859138

2789 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಯಲ್ಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಗುಡಿಹಟಿಟ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 699777989099

2790 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಟಣಣ ಮಾಯಾಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 726971279303

2791 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ ಮುಗಳ ರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 320914768920

2792 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಎನ್.ಚೈತರ ಕೆ ೋಂ ಮುರಳಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 488217639653

2793 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಚನನಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ಎಂ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 946919022266

2794 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮೋಪರೆಡ್ಡಿ ಸಕ್ಲ್ವಾರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 703240361367



2795 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯಲ್ಲರೆಡ್ಡಿ ಅತಿಿಬಲೆ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 484758692190

2796 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಉಮಾದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಣಣ ಮಂಟಪ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 226716777574

2797 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಮುತಿನಲ್ ಲರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 639816267440

2798 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆೋಶವರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚೋನಾನರೆಡ್ಡಿ ಭ ತಾನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 10 33750 357122130786

2799 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬ ೋಡರೆಡ್ಡಿ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 616509901623

2800 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುತಾಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಾಬ ೋವಿ ಜೈಪುರದ ಡ್ಡಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 658557688478

2801 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಗಳಗ್ೌರಿ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಕ್ಷನಾರಾಯಣಚಯಯ ಕ್ರಕ್ಲ್ಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 563968259044

2802 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರುಕ್ಷಣಿರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಎಸ್.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ವಣಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 738167517744

2803 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಕ್ನಮಪಪ ಬಿಳ್ಾವಾರಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಪ.ಜಾತಿ 2 8100 635243894238

2804 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗೋಶರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನರೆಡ್ಡಿ ದ ಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 10 33750 380604213449

2805 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಿ.ಮಂಗಳ ಕೆ ೋಂ ಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ ಸುಣವಾರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 465187045748

2806 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಟಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಹಂದೋನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 10 33750 319261022725

2807 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೆಗ್ೌಡ ಶ್ವನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 374641092750

2808 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಜಿಗಳ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 1 3375 644194901952

2809 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ರೋ.ರಾಮಲಂಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 14 75000 579262468416

2810 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 670474813885

2811 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನರಾಜು ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಮಂಚಪನ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 560871753138

2812 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಾಗಲ್ ರು ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 366313039461

2813 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಯಶ ೋದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಶಾಮಣಣ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 832641690767

2814 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪಣಣ ಕೆ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 233889820552

2815 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಿ.ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ನಂಜಪಪ ಸಾತನ ರು ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 731484893979

2816 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಿ.ಜ ೋಗಪಪ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 311177955882

2817 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ ಬಿ ಮರಳಕ್ುಂಟೆ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 507733197939

2818 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಜಿ.ಮುನಯಪಪ ಮಹದೋವ ಕೆ ಡ್ಡಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 429772196318

2819 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಂಜಪಪ ಸಾತನ ರು ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 985060766410

2820 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಪಪ ಮಹದೋವ ಕೆ ಡ್ಡಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 903065525416

2821 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಯಲ್ಲಪಪ ಬಿನ್ ಉಜಿನಪಪ ಪಿಳಿಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 330183896871

2822 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನಶಾಮಪಪ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 534830850190

2823 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಎಂ.ಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಯಪಪ ಅರೆೋಬನನಮಂಗಲ್ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 958533602699

2824 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಂಗಬೈರಪಪ ಬಿನ್ ಉಜಿನಪಪ ಬಡಕ್ನಪಾಳಯ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 201968440100

2825 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕ್ಕಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಬಡಕ್ನಪಾಳಯ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 244724068552

2826 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕ್ಕದ ಡಿಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಿಯಯ ಬಡಕ್ನಪಾಳಯ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 771910680615

2827 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಎ.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಡವಿಯಪಪ ಪಿಳಿಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 411751969991

2828 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಸಿದ್ೆಯಯ ಪಿಳಿಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 727389964819

2829 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 261294296907

2830 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಈರಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 853394966141

2831 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಆನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 463025472240

2832 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಮಹದೋವ ಕೆ ಡ್ಡಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 631186075861

2833 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಯತಪಪ ಅರೆೋಬನನಮಂಗಲ್ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 292320265004

2834 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 10 18000 563717593322

2835 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಎನ್ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಸಿಂಗಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 10 18000 991365596693



2836 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನತಿಮಮಯಯ ಲ್ಕ್ಷಮೋಪುರ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 10 18000 917941141682

2837 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಕ್ಕಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಿಬೈರಪಪ ಪಿಳಿಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 4 16200 686088316959

2838 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಡ್ಡ.ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತ ರಾಜು ಸ ಂಡ್ಡಕೆ ಪಪ ದಾಸನಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 5 20250 604033682769

2839 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿನಂಜಪಪ ಅರೆೋಬನನಮಂಗಲ್ ಜಾಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 5 20250 867892509473

2840 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಮಲ್ಲಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಮಿಶಾಮಪಪ ಹುಣಸ ರು ಜಾಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 5 20250 819216040710

2841 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕ್ರಗಪಪ ಮೈಲನಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 7200 597129086423

2842 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಹರಿೋಶ್.ಹೆಚ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗರಾಜು ಹುಚಚನಪಾಳಯ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 5 9000 987165284205

2843 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಇಟಟಗಲಾಲಪುರ ಹೆಸರಘಟಟ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 298167728518

2844 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಿ.ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ ದಿಬ ಬರು ಹೆಸರಘಟಟ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 900107597440

2845 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಡ್ಡ.ಸಿ.ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಚನನಪಪ ದಿಬ ಬರು ಹೆಸರಘಟಟ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 350023338920

2846 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಚನನಪಪ ದಿಬ ಬರು ಹೆಸರಘಟಟ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 772746917874

2847 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಆರ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಂಗಪಪ ದಿಬ ಬರು ಹೆಸರಘಟಟ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 307404708938

2848 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಿ.ವಿ.ಚಿಕ್ಕಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪಪ ವಡ್ಡೋರಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 14 50000 702282140614

2849 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಟಿ.ಪಪಣಿಯಮ ಕೆ ೋಂ ಜಗಧಿೋಶ್.ಡ್ಡ.ಕೆ ಗುಣಿಅಗರಹಾರ ಹೆಸರುಘಟಟ ಪ.ಜಾತಿ 14 75000 878364033588

2850 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ದೋವರಾಜಮಮ.ಬಿ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಲಂಗಯಯ ಎಂ.ಟಿ.ಎಸ್.ಲೆೋಔಟ್ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 255833711327

2851 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಟಿ.ಎಚ್.ರಾಮಯಯ ಬನಶಂಕ್ರಿ 6ನೆೋ ಅಂತ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 828023585170

2852 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಕ್ುಂಬಳಗ ಡು ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 634297578707

2853 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಧನಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕ್ುಂಬಳಗ ಡು ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 245594303790

2854 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ರೋನವಾಸ್.ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಕ್ುಂಬಳಗ ಡು ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 516245965775

2855 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುಳ್ಾ.ಎಂ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಮ ತಿಯ .ಎಂ ಕ್ುಂಬಳಗ ಡು ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 468032310961

2856 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಕ್ಷ್ಯಾ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಕ್ುಂಬಳಗ ಡು ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 732944360817

2857 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಡ್ಡ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮು ಕ್ುಂಬಳಗ ಡು ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 601457286105

2858 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರವಿಶಂಕ್ರ್.ಡ್ಡ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ದೋವಗರೆ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 3 10125 252507821696

2859 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೆಮಾರಯಯ ಚಿನನಕ್ುಚಿಯ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 613411899533

2860 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಆರ್.ಶಾಂತಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಲಂಗಯಯ ಕೆ.ಗ ಲ್ಲಹಳಿಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 548327215673

2861 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹುಚಚರಂಗಪಪ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡನಪಾಳಯ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 804670353240

2862 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಟಿ.ಜಿ.ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಗುರಸಾಮಣಣ ತಗಚಗುಪ್ಪಪ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 476615342079

2863 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ರೋನವಾಸ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿತಿಮಮಯಯ ಮುಕೆ ಡುಣ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 343069296233

2864 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಎನ್.ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಮುಕೆ ಡುಣ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3 10125 597072062391

2865 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಅರುಣದಾಸ್ ಬಿನ್ ಬನಶಂಕ್ರಿ 5ನೆೋ ಅಂತ ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 913277776058

2866 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಿರಿಜಾ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಮುಕೆ ಡುಣ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3 10125 25982269653

2867 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರಘುಪತಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ತರಳು ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 4 16200 504497654567

2868 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಅರವಿಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಸತಿೋಶ್ ಕ್ರಿಯಯಪಾಳಯ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 518099959436

2869 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ಸುಧಿೋರ್ ಶಾಸಿಿ ಬಿನ್ ಎಂ.ವಿ.ಎಸ್.ಶಾಸಿಿ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 292515952828

2870 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುಬಾರಕ ಪಾಷ್ಾ ಬಿನ್ ಅಬುೆಲ್ ಜಬಬರ್ ಸಾಬ್ ಗುಟಿಟಪಾಳಯ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 329165582724

2871 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜು.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಮುಕೆ ಡುಣ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 483988767318

2872 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಮುಕೆ ಡುಣ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 756747084460

2873 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಎನ್.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಐಯಯಂಗರ್ ಬನಶಂಕ್ರಿ 2ನೆೋ ಅಂತ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 462598328652

2874 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುತಿಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮರಿಯಪಪ ಗಿರಿಗ್ೌಡನದ ಡ್ಡಿ ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 4 16200 621631923343

2875 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ನಸಿರೋನ್ ತಾಜ್ ಬಿನ್ ನ ರುಲಾಲ ಕ್ಗೆಲೋಪುರ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 896614131350

2876 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜವರುಣ್ ಬಿನ್ ಆರ್.ವಿ.ಭಾಸಕರ್ ತರಳು ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 613910808033



2877 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆ ಂಬಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ರಿಯಯಪಾಳಯ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750

2878 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಎಸ್.ಜಗತ್ ರಾಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಕೆ.ಶ್ರೋನವಾಸ್ ರ್ಂಕ್ಟಾಪುರ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 528074192082

2879 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್.ರೆೋಣುಕ್ಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೆಪಪ ಬಸವನಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 353548265350

2880 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರಘು.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಹು ಜಟಿಟಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 719677501565

2881 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಪದ್ಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗನಾಥ ಚನೆನೋನಹಳಿಿೋ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 743710231728

2882 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಗನಾನಥ.ಹೆಚ್.ಡ್ಡ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ ಹುಲ್ರ್ೋನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 459998486485

2883 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್.ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಿಪಪಗ ಂಡನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 3 10125 874194846496

2884 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಸಪಪ ಬಸಪಪನಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 14 75000 766100101248

2885 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಣಣ ಬಸಪಪನಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 14 75000

2886 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರುಪಣಣ ಮಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 815602003072

2887 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ತಿರುಮೋನಳಿಿ ಮಂಡ ರು ಸಾಮಾನಯ 4 13500 911710074982

2888 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 704081226339

2889 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ.ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಬಚಚಪಪ ಕಾಟಂನಲ್ ಲರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 928935361101

2890 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್.ಟಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ತಮಮಯಯ ಕ್ಟುಟಗ ಲ್ಲಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಪ.ಪಂ 10 33750 781738530817

2891 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಾರದ್.ಕೆ ಕೆ ೋಂ ಜಿ.ಆನಂದ್ ವಿನಾಯಕ್ನಗರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 613684401520

2892 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿಶಾಸ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಕೆಂಪಣಣ ಜ ೋತಿಪುರ ಮಂಡ ರು ಸಾಮಾನಯ 4 13500 725574320281

2893 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ರಾಮಯಯ ಕಾದ್ಮಾರನಹಳಿಿ ವತ ಯರು ಪ.ಜಾತಿ 4 16200 290754961467

2894 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಆನಂದ್.ಎಂ.ಎ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ. ಮಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 849232526769

2895 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಪದ್ಮ ಕೆ.ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ವತ ಯರು ವತ ಯರು ಸಾಮಾನಯ 4 13500 323292151539

2896 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ವಣಣಟಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ತೆ ೋಟಪಪ ಬ ಮಮನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 711019075977

2897 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಎಸ್.ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನವಾಸಯಯ ಕೆ ಡತಿ ವತ ಯರು ಸಾಮಾನಯ 6 20250 658151944137

2898 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕೆ ೋನದಾಸಪುರ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ 4 16200 875197788196

2899 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ತಿಮಮರಾಯಸಾಾಮಿ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಚಚೋಗ್ೌಡ ಜ ೋತಿಪುರ ಮಂಡ ರು ಸಾಮಾನಯ 4 13500 350849274378

2900 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್.ಟಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ತಮಮಯಯ ಕ್ಟುಟಗ ಲ್ಲಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 781738530817

2901 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮನೆ ೋಹರ್ ಬಿನ್ ಅಶಾಥಪಪ ಮಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 764175918106

2902 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಮಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 983794735696

2903 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗೋಶರಾವ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಜಿರಾವ್ ಮಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 829371654305

2904 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಸಿೋಗೋಹಳಿಿೋ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 300993978458

2905 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಮಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 369803183315

2906 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ ಮಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 387433087985

2907 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಿನಗ ದೋವರಾಜು ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 806563623649

2908 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಧನೆ ೋಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಮಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 843446038106

2909 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಆನಂದ್.ಎಂ.ಎ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ. ಮಂಡ ರು ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 623651966047

2910 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸವಯರೆಡ್ಡಿ ಮುಳ ಿರು ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 448705441669

2911 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ,ಸಾಯಂಡ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ವಿೋರೆೋಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 4 8519 466564119066

2912 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಜಯಶ್ರೋ ಕೆ ೋಂ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.59

2913 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಮಸಾಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ ನೆರಳ ರು ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 3512 16.055

2914 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಚಿಕ್ಕಮುನಯಪಪ ಹೆ ನನಕ್ಳ್ಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1600 7.9053

2915 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಜ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಜೋನುಕ್ಲ್ಲಪಪ ಭಂಗಿೋಪುರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 1344 7.3681

2916 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಹೆಚ್,ಡ್ಡ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 

ದ ಡಿಮೋಟಯಯ
ಬಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2080 10.2172

2917 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕೆ.ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2700 10.34

2918 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎಂ.ಪರಮೋಶ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನಯಪಪ ಕೆಂಪವಡ್ಡೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3372 13.11

2919 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎಂ.ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನಯಪಪ ಕೆಂಪವಡ್ಡೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3780 14.66

2920 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ವಿ.ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಪ ದ ಡಿಹಾಗಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 18.36

2921 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಟಿ.ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಕೆ ನಮಡ್ಡವಾಳ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2580 9.99858

2922 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚಿಕ್ಕಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ ಮರಸ ರು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2580 11.79969

2923 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹೆ ಸಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಿನಾಗಪಪ ಕೆ ೋನಸಂದ್ರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 4000 3.55



2924 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಯಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನರೆಡ್ಡಿ ಕಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿೋ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 1920 1.344

2925 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಅಶ ೋಕ್ಕ್ುಮಾರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಂಬಳಿಪುರ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 2040 2.2

2926 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಇಚಚಂಗ ರು ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 1840 9.607

2927 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕೆ,ಆರ್.ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಅರವಂಟಿಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2000 1.4

2928 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಗ್ೌರೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 18.41

2929 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎಂ.ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನರೆಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕಣನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3480 15.945

2930 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಲ್ಕ್ಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ ಕೆಂಪವಡ್ಡೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 18.41

2931 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮೋಟಯಯ ಬಿ.ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2016 1.4

2932 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಭದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಚ ಕ್ಕಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 3586 3.21294

2933 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಈಶಾರ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ತಿಗಳಚೌಡದೋನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2000 1.95

2934 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಡ್ಡ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಅಬಬಯಯ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 2.8

2935 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಗ ೋವಿಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಮಣಸಿಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 2.8

2936 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಮಣಸಿಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 2.8

2937 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮಮತ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ಪರಕಾಶ್ ಬಾಬು ಗುಡಿಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 2000 2.176

2938 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 3.575

2939 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎನ್.ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಣಪಪ ಯಮರೆ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2528 2.2681

2940 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಆನಂದ್ ಯು.ಜಿ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಲ್ು ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 1480 6.25

2941 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪರಸಾದ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಕೆಂಪದ ಮಮಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2080 10.17987

2942 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎ.ಸಿ.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಿ.ಚನಾನರೆಡ್ಡಿ ಸ ಳೆಿಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2016 10.51939

2943 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸಿದಾೆರೆಡ್ಡಿ ಅರೆನ ರು ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 3940 18.068

2944 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಯರಪಪ ಬಿನ್ ನಡುಪಣಣ ಹಾರಗದೆ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 2624 11.83675

2945 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸಿೋನಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕಾಬಯಲಲ ಸಿ.ಡ್ಡ.ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 16.1

2946 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ವನಜಾಕ್ಷ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ ಹೆ ನಾನಕ್ಳ್ಾಸಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.55

2947 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ.ಜ ಬಿನ್ ವಿ.ಗ ೋಪಾಲ್ಯಯ ಹೆ ನಾನಕ್ಳ್ಾಸಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2000 8.41912

2948 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹುಸೋನ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಹೆೈದ್ರ್.ಖಾನ್ ಅಡ್ಡಗ್ಾರಕ್ಲ್ಲಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 4000 19.12

2949 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮಧುಸ ದ್ನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ ಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.6

2950 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪದ್ಮ.ಎಂ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ಕೆ.ಮಹದೋವ್ ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2784 11.27

2951 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಎನ್.ರಘುರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.64

2952 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಸಿ.ಡ್ಡ.ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3512 14.23

2953 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಮೋಶ್ ಸಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಬಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚಿಂತಲ್ಮಡ್ಡವಳ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 2800 11.36

2954 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಬಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚಿಂತಲ್ಮಡ್ಡವಳ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 3150 12.77

2955 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಸಿ.ಡ್ಡ.ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3512 14.28

2956 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಯಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ್ೌರಪಪ ಗುಡಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2968 11.95

2957 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಶ್ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಮುತಿಗಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3596 16.5772

2958 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೆರೆಡ್ಡಿ ಅರೆನ ರು ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.66

2959 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಟಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಹಂದೋನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 4000 16.17

2960 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಕ್ುರುಬರಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.63

2961 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಮಣಸಿನಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.71

2962 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎನ್.ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಬಿನ್ ವಿ.ನಾಗರಾಜಯಯ ದ ಡಿಹಾಗಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.67

2963 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎನ್.ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ವಿ.ನಾಗರಾಜಯಯ ದ ಡಿಹಾಗಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.67

2964 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎನ್.ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ವಿ.ನಾಗರಾಜಯಯ ದ ಡಿಹಾಗಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.67

2965 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ ೋಭಾ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಕೆ ಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.62

2966 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರ್ೈ. ಎನ್ ಲಂಗ್ಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಸಿದಾೆರೆಡ್ಡಿ ಮಣಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 16.17

2967 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಸ ಪಪಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3500 14.23

2968 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎಸ್.ಅನಂತ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಸುಬಬಯಯ, ಗ್ಾರಮ  ಸಿ.ಡ್ಡ.ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.55

2969 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎಸ್.ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಸುಬಬಯಯ  ಸಿ.ಡ್ಡ.ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.55

2970 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸಿ.ರವಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ  ಬಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.49

2971 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶರಿೋಫ್ ಖಾತ ನ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋಣ್ ಖಾನ್ ಅಡ್ಡಗ್ಾರಕ್ಲ್ಲಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.54

2972 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಆರ್.ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.45

2973 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಲೆೋ.ರ್ೈ.ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಸಮಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.55

2974 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಬಿ.ಕೆ.ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2560 9.99

2975 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಬಿ.ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಬಯಾಯರೆಡ್ಡಿ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2308 9.03

2976 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕಾಕ್ರೆಡ್ಡಿ ಮುತ್ಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 1050 4.88696

2977 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಲೆ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಕಾಳನಾಯಕ್ನಹಳಿಿೋ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 13.14

2978 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಸಿ.ಡ್ಡ.ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.86

2979 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ರಾಮಯಯ ಸ ಪಪಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3640 13.78

2980 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿದ್ರಕಾಡಹಳಿಿೋ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3000 10.58

2981 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಬಾರಂದ್ ರು ರಾಮಯಯ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3992 15.5

2982 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನಶಾಮರೆಡ್ಡಿ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿೋ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 3464 13.31

2983 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2880 11

2984 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಟಿ.ಎನ್.ಈಶಾರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ತಿಗಳಚೌಡದೋನಹಳಿಿೋ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1020 4.78

2985 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಮೋಟಪಪ ಕ್ಲ್ುಲಬಾಳು ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 2236 8.54

2986 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪಿ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಪಿಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಮರಸ ರು ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2040 8.63

2987 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಅದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಚನನಪಪ ಕೆಂಪವಡ್ಡೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3972 15.31

2988 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಸುಬಬಯಯ ಸಿ.ಡ್ಡ.ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.58

2989 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎನ್.ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜುಯಯ ದ ಡಿಹಾರಗದೆ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4000 14.9843

2990 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಮುತ್ಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 3982 15.69

2991 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ರೋನವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಸ ೋಂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 3784 14.52

2992 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಅಮರೆೋಶರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಸ ೋಂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ 3800 14.69

2993 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ತೆ ಳಚ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ ೋಳಿನಾಯಕ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 4000 6.43693

2994 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಬಸಪಪ ಇಂಡಲವಾಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1400 2.32669

2995 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮುನದಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಪಪ ಪ.ಜಾತಿ 980 1.2348

2996 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚ ಡಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 2080 15.78

2997 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಂಜಿತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಎಂ.ಯಲ್ಲಪಪ ಹಸಿರುವಾಣಿ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 2080 18.48

2998 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಜೈರಾಮ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಜಿಗಣಿ ಪ.ಪಂ 1400 12.9667

2999 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಸ ನನಪಪ ಸುಣವಾರ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ 1500 13.43

3000 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮುನರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಣಣ ಸಾತನ ರು ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4000 19.01 2.91338E+11

3001 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಎ.ಶಾಂತಪಪ ಸುಗೆಟಟ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3920 3.52 7.7411E+11

3002 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎಂ.ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮುನಸ ಣಣಪಪ ಕ್ಟಿಟಗೋನಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4000 3.38 9.03726E+11

3003 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕೆ.ವಿ.ಹನುಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಎ.ಜಿ.ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಚಲ್ಲಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4000 2.8 8.18641E+11

3004 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಾಗರಾಜು ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾರೆೋಗ್ೌಡ ಸಿಂಗನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1680 7.05 3.83071E+11



3005 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ರೋ.ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.51 9.36056E+11

3006 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶ್ರೋ.ಕಾರಿಯಪಪ ಮುರವಾಡ ಅಯಯಪಪ ಬಿನ್ 

.ಕೆ.ಎಂ.ಅಯಯಪಪ,
ಸಾದೋನಹಳಿಿ ಹೆಸರುಘಟಟ ಸಾಮಾನಯ 2800 12.81 6.82892E+11

3007 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶ್ರೋಮತಿ. ಪಿ.ಎಸ್.ದೋಚಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಪಿ.ಕೆ.ಸುಬಬಯಯ,
ಸಾದೋನಹಳಿಿ ಹೆಸರುಘಟಟ ಸಾಮಾನಯ 2730 13.24375 6.15868E+11

3008 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕೆ.ವಿ.ಶೋಖರ್ ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟನರಸರಾಜು ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 3712 14.41 8.78364E+11

3009 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎನ್.ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ರಾಮಗ ಂಡನಹಳಿಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.6 2.8757E+11

3010 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ ಗುಡಿದ್ಹಳಿಿ ಹೆಸರುಘಟಟ ಪ.ಜಾತಿ 3980 6.395 9.616E+11

3011 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕೆ,ಎ.ಆನಂದ್ ಬಿನಗ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಾಯತ ಹೆಸರುಘಟಟ ಪ.ಜಾತಿ 3500 29.5832 2.27185E+11

3012 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಉಷ್ಾ ಕೆ.ರಾಜು ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಂರಾಜು ಕ್ುಕೆಕೋನಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 3312 26.089 2.24354E+11

3013 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎ.ಎಸ್.ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಶಾಂತಯಯ ಪುಣಗಮಾರನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 3024 14.7218

3014 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮುನಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ಪುಣಗಮಾರನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 3840 17.598

3015 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮಹೆೋಶ್ ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಣಣ ಗಣಪತಿಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 1664 8.17198

3016 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ಗಟಟಯಯ ದ ಡಿಮಾರನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 3192 15.5394

3017 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಕೆ.ಬಾಯಡಗಿ ಕೆ ೋಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 4000 2.8

3018 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪರಮಶ್ವಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಭದ್ರಯಯ ತಾವರೆಕೆರೆ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 4000 2.8

3019 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹೆಚ್.ವಾಸು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ ದೋವಮಾಚ ೋಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 4000 18.38

3020 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ಗಟಟಯಯ ದ ಡಿಮಾರನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 784 4.18437

3021 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸಂಜಯ್ ಡ್ಡೋಸ ೋಜ ಬಿನ್ ಎ.ಬಿ.ಡ್ಡ.ಸ ೋಜ್ ಪುಣಗಮಾರನಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 3536 16.7112

3022 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಮುದ್ೆಯಯನಪಾಳಯ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 1008 5.34677

3023 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಎಲ್ಗಯಯ ರಾಮೋಹಳಿಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ 1040 2.66123

3024 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ರಾಮೋಹಳಿಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ 1056 1.836

3025 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚಿಕ್ಕರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಕ್ರಿಯಪಪ ಕೆೋತೆ ೋಹಳಿಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ 2000 2.52

3026 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಓಬಳಯಯ ರಾಮೋಹಳಿಿ ಕೆಂಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ 1900 2.9

3027 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಾಗಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ನಾಯಕ ಕೆ ೋಲ್ ರು ತಾವರೆಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ 2016 17.79016

3028 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎಲ್ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಎಲ್.ಲಂಗಯಯ ತಲ್ಗಟಟಪುರ ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ 1712 15.73

3029 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಪಿಳಿ ವತ ಯರು ವತ ಯರು ಸಾಮಾನಯ 3584 2.89905

3030 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮುನನಾಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ದ ಡ್ಡಿೋನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3952 2.76

3031 KBY ಪಾಲಮನೆ/ಬಳೆ/ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸಿೋತಾ.ಎಂ.ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಧನರಾಜ್ ದ ಡ್ಡಿೋನಹಳಿಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3952 2.76

III
1 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಎಂ.ವಿ.ಮುರುಗೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಎಸ್.ಮೋಡಹಳಿಿ ಅತಿಿಬಲೆ 2 6750 235477552964

2 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ರ್ೈ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯಲಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮಾಯಾಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬಲೆ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 874091236769

3 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ವಾಬಸಂದ್ರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 844707373632

4 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮುತಿಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಸಾಾಮಿ ಹೆ ಂಪಲ್ಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 721963400356

5 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಗಿೋತಾ.ಎಂ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಆನೆೋಕ್ಲ್ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 794067628238

6 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ನಾಗರಾಜು.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಸಿಂಗಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 12420 688370540320

7 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ನಂದಿೋಶಪಪ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸಿಂಗನಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 433845221361

8 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಸಿ.ಮುನರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಚನನರಾಯಪಪ ಗ ೋಪಾಲ್ಪುರ ಜಾಲ್ 54/2 ಸಾಮಾನಯ 4 13500 978890031799

9 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಶ್ರೋನವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಟರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಂಡಪಪ ಲೆೋಔಟ್ ಯಲ್ಹಂಕ್ 52 ಸಾಮಾನಯ 4 13500 929515492778

10 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಬಿ.ಸಿ.ಪಿಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಾಗಳ ರು ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 813898918480

11 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಡ್ಡ.ಜಯಾರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಿಹನುಮಯಯ ಕೆ ಡ್ಡಗೋಹಳಿಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 725688079014

12 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಎನ್.ಸಿ.ಪಟೆೋಲ್ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಚಿಕ್ಕ ಕೆಂಪಯಯ ನಾಗದಾಸನಹಳಿಿ ಯಲ್ಹಂಕ್ 201/1 ಸಾಮಾನಯ 4 13500 362708161232

13 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಕೆ.ಆರ್.ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ರಾಮಯಯ ಮಾರಸಂದ್ರ ಹೆಸರುಘಟಟ 147/1 ಸಾಮಾನಯ 5 16875

14 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ರುಕ್ತಮಣಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಶಾಮಿಗ್ೌಡ ಶಾಯನಭ ೋಗನಹಳಿಿ ಹೆಸರುಘಟಟ 142 ಸಾಮಾನಯ 4 13500 870253859867

15 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾರಪಪ ನರಸಿೋಪುರ ದಾಸನಪುರ 28/1 ಸಾಮಾನಯ 4 13500 938595074539

16 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ನರಸಿೋಪುರ ದಾಸನಪುರ 59 ಸಾಮಾನಯ 4 13500 458058961804

17 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಎಂ.ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಯಪಪ ನರಸಿೋಪುರ ದಾಸನಪುರ 28/1 ಸಾಮಾನಯ 4 13500 970655095787

18 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಚಿಕ್ಕಬೈರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಪಪ ಪಿಳಿಹಳಿಿ ದಾಸನಪುರ 27/2 ಸಾಮಾನಯ 4 13500 434281362393

19 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಣಪಪ ಮುಕೆ ಕೋಡು ಕೆಂಗೋರಿ 112/1 ಸಾಮಾನಯ 2 6750 807861051838

20 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಗುರುವಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಯಪಪ ಗಿರಿಗ್ೌಡದ ಡ್ಡಿ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 678455483466

21 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ಬಾಬಳಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಮುಕೆ ಕೋಡು ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 726059144791

22 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಹಳಿಗಪಪ ಮುಕೆ ಕೋಡು ಕೆಂಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 670872712004

23 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಜಿವಯಯ ಗಿರಿಗ್ೌಡದ ಡ್ಡಿ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 905994893797

24 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಮುಕೆ ಕೋಡು ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 375633351902

25 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಗಿರಿಗ್ೌಡದ ಡ್ಡಿ ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 2 6750 402986387337

26 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮುನಸಾಾಮಿ ನೆಲ್ಲಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 532419842524

27 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಶಾಾಮಪಪ ತಿೋರುಮಣಹಳಿಿೋ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 441822178382

28 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಹೆೋಮಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಶ್ೋಗೋನಹಳಿಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 4 13500 689142587934

29 Apiculture ಜೋನು ಪ್ಪಟಿಟಗ ಮತುಿ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ದೋವರಾಜು ಕ್ನನಮಂಗಲ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 13000 806563623649

ಜಿಲಾಲ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I. ಕೆೋಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

1
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೈತಿರ ಅಣ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ಪಾತಿೋಲ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 275 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 325922547653 155000101006948

2
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡಪಪ ಕ್ಲಲಪಪ ತ್ುರಮರಿ ಮಾಗಯನಕೆ ೋಪಪ ಕಿತ್ ೂರ 152/3 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53926 870760973161 110210100015563

3
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ದ್ುಂಡಪಪ ಗರಗ ದೋವರಶೋಗಿಹಳಿಿ ನೆೋಸರಗಿ 51 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.63692 502374289647 35885315957

4
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಮಲಲಪಪ ಕ್ಡ ೋಳಿಿ ತಿಗಡ ೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 50 ಇತ್ರೆ ಮಾವು 2.00 0.57676 445818896708 5182200014968

5
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತೋಶ ಮಲಲಪಪ ಉಡಕೆೋರಿ ದೋಗ್ಾಂವಿ ಕಿತ್ ೂರ 94/2ಎ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.90 0.91691 833681684427 5142200020391

6
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಅಣ್ಣಪಪ ಹೆೈಬತಿೂ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 47 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.70 1.60553 962351915599 520101043463270

7
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ ಪಾತಿೋಲ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 316/2ಬ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.20 1.17189 630875129093 520101043461251

8
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿಷ್ಟಮಮ ನಿಜಗುನಿ ಹೆೈಬತಿೂ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 240 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53926 638043246780 36231144080

9
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ವಿರಭದ್ರಪಪ ಮರಡಿ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 283 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53926 494778204905 36231144080

10
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ನರಸಪಪ ಹೆೈಬತಿೂ ಹುಣ್ಶೋಕ್ಟಿಟ ಕಿತ್ ೂರ 289/4ಎ,289/6ಕ್ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53926 465334340342 36231144080

11
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ರತ್ನಪಪ ಹೆೈಬತಿೂ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 264/2+3 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53926 409678523714 36231144080

12
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 108/1 ಇತ್ರೆ ಮಾವು,ಗೆೋರು 1.80 0.52722 498872328616

13
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಖಾದಿರಸಾಬ ಜಮಾದಾರ ಹೆ ಳಿಹೆ ೋಸುರ ನೆೋಸರಗಿ 35/1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.54790 698022827509

14
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಕಾಂತ್ಯಯ ಶವಪುತ್ರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 8/3. ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.18 1.10118 898247783616 NILIN4055

15
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾನ ಲ ಇಸಾಮಯಿಲ ಬೆೋಪಾರಿ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 37/1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 0.99468 987987074989 30977544844

16
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ನಿಚಚನಿನ ಯರಡಾಲ ನೆೋಸರಗಿ 62/7,63/12,63/14 ಇತ್ರೆ ಮೋನಸು,ಸವತ,ಬೆಂಡ 1.20 1.19222 303305771923 30977544844

17
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಲಂಗಪಪ ಶವಬಸಪಪ ಕಾಳಿ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 32/2ಬ ಇತ್ರೆ ಕಾಯಬೆೋಜ 0.71 0.73181 770793822607 30977544844

18
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಹುಬಲ ಮಹಾವಿೋರ ಜೈನರ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 25/1+2+3ಅ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 473605010432 30977544844

19
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಒಬಳೆಪಪ ಬಾಬು ಮರಾಠೆ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 149/1 ಇತ್ರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ 0.80 0.82458 228903831596 30977544844

20
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಬಿೋಮಪಪ ಪಡದ್ಪಪನವರ ನೆೋಗಿನಹಾಳ ನೆೋಸರಗಿ 70/5ಬ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.55 0.54626 520218226737 30977544844

21
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ದೋಶನನವರ ಮರಡಿನಾಗಲಾಪೂರ ನೆೋಸರಗಿ 171/13 ಇತ್ರೆ ಸವತಕಾಯಿ 0.40 0.45349 327484566846 30977544844

22
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿೋತಾ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಡಾಲ ನೆೋಸರಗಿ 21/3. ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.20 1.19222 992121702626 30977544844

23
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಯಯ ಅಡಿರ್ಯ್ಾಯ ಕ್ಲಗೆೋರಿ ಮ ಗಬಸವ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 86/2 ಇತ್ರೆ ಟ ೋಮೋಟ 0.60 0.63904 632038263190 30977544844

24
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ರುದ್ರಪಪ ಗ್ಾಣ್ಗಿ ನೆೋಗಿನಹಾಳ ನೆೋಸರಗಿ 265/ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.63904 329334943677 30977544844

25
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿೋಪಕ್ ದರ್ಂದ್ರಪಪ ಜೈನರ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 39/2 ಇತ್ರೆ ಟ ೋಮೋಟ 0.40 0.45349 403519436603 30977544844

26
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಮನಿಂಗ ಶವನಪಪ ಹಾದಿಮನಿ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 49/3 ಇತ್ರೆ ಬೆಂಡಿ 0.50 0.54626 900155851921 30977544844

27
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಸಪಪ ಅಸುಂಡಿ ನನಗೆ ಂದಿಕೆ ಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 5/1. ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತಿಗೆ 0.40 0.43994 255100931596 30977544844

28
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಮದಿವಾಳಪಪ ಚಿವಟಗುಂಡಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 59/8 ಇತ್ರೆ ಟ ೋಮೋಟ 0.80 0.82458 624870591486 30977544844

29
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಅನನಪಪ ಮುತ್ೂಲಮುರಿ ಗಜಮನಾಳ ನೆೋಸರಗಿ 135/2ಬ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 338761490925 652401502338

30
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಡೆಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಹತಿೂ ಸಂಪಗ್ಾಂವ ನೆೋಸರಗಿ 289/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಯಬೆೋಜ 0.55 0.59265 757987053806 652401502332

31
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ ಮರಡಿನಾಗಲಾಪೂರ ನೆೋಸರಗಿ 178/8 ಇತ್ರೆ ಟ ೋಮೋಟ 0.32 0.35749 748231517781 652401502380

32
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಫಕಿೋರಪಪ ಮರೆವಾಡ ಕ್ಡಸಗಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 7/2. ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.10 1.10118 258736787120 652401000435

2019-20ನೆೋ ಸಾಲನಲಲ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳನುನ ಪಡದ್  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.
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ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ 

ಮತ್ುೂ ವಿವರ



33
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗದಿಗೆಪಪ ರಾಮಪಪ ಅರಳಿಮರದ್ ದ ಡವಾಡ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 408/7 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ,ಸವತ 0.80 0.81401 600772624318 652401502336

34
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣ್ಣಣಪಪ ನಾಗಪಪ ಗುಜನಟಿಟ ವಣ್ ಣರ ನೆೋಸರಗಿ 121/3ಅ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.63904 335436338693 652401502373

35
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಪ ಈರಪಪ ದ್ಂಡಿನ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 279/1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.42715 772647612371 36231144080

36
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಕಾಳಪಪ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಟ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 271/16,270/9 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.40 0.42718 987851526661 520191030221362

37
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಈರಪಪ ಹೆೈಬತಿೂ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 26/10. ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.40 0.42718 438667428318 110710100008883

38
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ುಕಾರಾಮ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಚಿವಟಗುಂಡಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 44/1 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 297122526594 NILIN4055

39
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಬಾಗಲಕೆ ಟಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 44/3 ಇತ್ರೆ ಟ ೋಮೋಟ ೋ 0.60 0.63904 724640403121 NILIN4055

40
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಳವಪಪ ಚನಬಸಪಪ ಕಾರಗಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 45/3 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.47 0.45349 783370549326 NILIN4055

41
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತೋಶ ವಿೋರಪಪ ಹೆ ಂಗಲ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 174/3 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 1.00 0.80665 852999006549 NILIN4055

42
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಈರಣ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳವಡಿ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 328/2/3 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 1.60 1.11121 665856254213 17001004135

43
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಗಟಸಾಬ ಫಕಿಕೋರಸಾಬ ನಧಾಫ ಗದ್ದಕೆ ರವಿನಕೆ ಪಪ ನೆೋಸರಗಿ 98/3A ಇತ್ರೆ ಟ ೋಮೋಟ ೋ 0.80 0.82223 732608090376 8043070002371

44
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಹೆೈಬತಿೂ ಹುಣ್ಶೋಕ್ಟಿಟ ಕಿತ್ ೂರ 257/1B ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.20 0.22675 404381356758 36231144080

45
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಣ್ಣ ಅಡಿರ್ಪಪ ಓಸ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 47/7 ಇತ್ರೆ ಬಿೋನಸ 1.00 1.01013 380493897660 5081400001104

46
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಹಡಿಗಿನಾಳ ಹಣ್ಬರಹಟಿಟ ನೆೋಸರಗಿ 201/1,206/4A ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.40 0.43743 326601317452 30977544844

47
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಕಾಂತ್ ನರಸಂಹಾಚಾಯಯ ಬಿದ್ರಗುಂದಿ @ 

ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ
ಸದ್ದಸಮುದ್ರ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 108/3 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 1.70 1.64746 461224796523 30977544844

48
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಶರೋಪತಿ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 300/2+3+4+5+6,300/8 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 773674298846 36231144080

49
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಶಟ ಜಪಪ ಹೆೈಬತಿೂ ಹುಣ್ಶೋಕ್ಟಿಟ ಕಿತ್ ೂರ

248/1a,248/1a,252/1+2a

/2
ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 778985287265 36231144080

50
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ,ಸವಿತಾ ಕ್ಲಲಪಪ ತ್ುರಮರಿ ತ್ುರಮರಿ ಕಿತ್ ೂರ 298/2a,300/1+2+3b ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.70 1.37432 877012132443 36231144080

51
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಪ ಫಕಿಕೋರಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಹೆ ಗತಿಯ ನೆೋಸರಗಿ 37/2 ಇತ್ರೆ ಹಾಗಲ, ಹಿರಿಕಾಯಿ 0.80 0.82458 673887482211 36231144080

52
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರಭದ್ರಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಹಣ್ಬರಟಿಟ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 315/2+3/1 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 820063496438 36231144080

53
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ದ್ುರದ್ುಂಡಪಪ ಹುಲಕ್ಟಿಟ ದೋವರಶೋಗಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 38/4 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.75 0.77819 794723202358 36231144080

54
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ದ್ುರದ್ುಂಡಪಪ ಹುಲಕ್ಟಿಟ ದೋವರಶೋಗಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 37/2 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 1.14 1.13759 498471194610 36231144080

55
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶವ ಭಿಮರಾಯಪಪ ಹುದ್ಲ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 188/8 ಇತ್ರೆ ಕಾಯಬೆೋಜ 0.60 0.63904 883753986934 36231144080

56
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಈರಪಪ ದ್ಂಡಿನ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 207/1ಬಿ ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 791063784410 36231144080

57
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಫಕಿಕೋರಪಪ ಕ್ಳಸನನವರ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 143/8 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 636023074640 36231144080

58
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಬಾಬು ಕ್ುಂಬಾರ ಹೆ ಗತಿಯ ನೆೋಸರಗಿ 40/1,40/5 ಇತ್ರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ 0.80 0.82458 964707788505 36231144080

59
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಯ್ಾಸನನವರ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 264/3+4ಅ/1 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.40 0.42718 601727662531 36231144080

60
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಮಲಲನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಅಮರಾಪೂರ ಕಿತ್ ೂರ 63/2+3 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.40 0.45349 737524463199 30977544844

61
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲವವ ಹನುಮಂತ್ವವ ಹುಬಬಳಿಿ ತೋಗ ರ ಕಿತ್ ೂರ 5/3. ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.78212 993005364769 30977544844

62
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಫಕಿಕೋರಪಪ ಹೆೈಬತಿೂ ಹುಣ್ಶೋಕ್ಟಿಟ ಕಿತ್ ೂರ 286/1ಅ,286/2ಬ ಇತ್ರೆ ಹಾಗಲ 0.90 0.91736 274991542184 30977544844

63
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂಬವವ ಸದಪಪ ಮರಡಿ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 9/2ಅ ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.60 0.63904 439868011836 30977544844

64
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಮಾವಿನಕ್ಟಿಟ ಅಮರಾಪೂರ ಕಿತ್ ೂರ 96/1 ಇತ್ರೆ ಅವರೆ 0.80 0.82458 687384380527 30977544844

65
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತೋಶ ಶಂಕೆರಪಪ ಅಳೆೋನವರ @ ಶಂಬಿ ಶವನ ರ ಕಿತ್ ೂರ 55/1ಬಿ ಇತ್ರೆ ಮಾವು,ಲಂಬು 1.80 0.59953 240697105422 30977544844

66
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಯಲಲಪಪ ಲ್ಲ ೋಲ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 92/1 ಇತ್ರೆ ಕ್ುಂಬಳಕಾಯಿ 0.40 0.45349 655899238477 30977544844

67
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮತಿೂಕೆ ೋಪಪ ದೋವರಶೋಗಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 132/2 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.30 0.34012 561807278342 30977544844

68
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಅಜುಯನ ಪೂಜೋರ ದೋವರಶೋಗಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 132/2 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.29 0.32878 553407784251 30977544844

69
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಜಿನನಪಾಪ ಬೆೋಟಗೆೋರಿ ದೋವರಶೋಗಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 107/2 ಇತ್ರೆ ಅವರೆ 0.60 0.63904 610913707660 30977544844



70
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಗ್ೌಡ ಮಲಲನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಅಮರಾಪೂರ ಕಿತ್ ೂರ 3/2,48/1 ಇತ್ರೆ ಬೆಂಡಿ 1.20 1.19222 671898080323 30977544844

71
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿನೆೋಶ ಶಾಮರಾವ ದೋಸಾಯಿ ಬಚಚನಕೆೋರಿ ಕಿತ್ ೂರ 179/4 ಇತ್ರೆ ಮಾವು 0.80 0.31956 438551248701 30977544844

72
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋವವ ರುದ್ರಪಪ ಕ್ಳಾಯಿ ದೋಗಲ್ಲ ಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 150/3+4ಬ,150/3+4ಅ ಇತ್ರೆ ಮಾವು 0.97 0.54059 849078188420 17027073076

73
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವನಗ್ೌಡ ಗಂಗಪಪ ಗ್ೌಡರ ಕ್ಲ ಲರ ನೆೋಸರಗಿ 32/2 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 570141341130 30977544844

74
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಗ್ೌಡ ಶವಣ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮರಡಿನಾಗಲಾಪೂರ ನೆೋಸರಗಿ 171/1+2+3 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.50 0.54626 834215629024 30977544844

75
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಶವಬಸಪಪ ದೋಶನನವರ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 52/1ಬ/152/1ಬ/2 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 2.00 1.92060 247659813962 30977544844

76
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮನಿಂಗ ಶಂಕ್ರೆಪಪ ಮುದ್ದಣ್ಣವರ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 34/5 ಇತ್ರೆ ಟ ೋಮೋಟ ೋ 0.80 0.82458 776220273133 652401502384

77
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾನಂದ್ ಶಂಕ್ರೆಪಪ ಹಾದಿಮನಿ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 44/2+2a+2ಬ ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.40 0.44113 870907894203 652401502448

78
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಹುದ್ಲ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 180/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಯಬಿೋಜ 0.60 0.63904 606928210262 30977544844

79
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತೋವವ ಬಸಪಪ ಉಗರಖ್ಯ ೋಡ ತ್ುರಮರಿ ಕಿತ್ ೂರ 239/1ಅ/3,238/3,238/6 ಇತ್ರೆ ಟ ೋಮೋಟ ೋ 1.00 1.01013 330172257509 80906437832

80
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವನಪಪ ಬಸಪಪ ಕೌಜಲಗಿ ತ್ುರಮರಿ ಕಿತ್ ೂರ 106/7,106/5 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.64201 616369812699 NILIN4055

81
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋದಾರಪಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಟ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ

267/1,268/2+3ಅ,273/1ಅ
+2

ಇತ್ರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ 0.40 0.45316 669987829775 10551444740

82
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಮಲಲಪಪ ನಿೋರಡಿ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 240/4 ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತಿ 1.00 1.01013 483131531590 5081400001104

83
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕೆರಪಪ ಉಳವಪಪ ಸುತ್ಗಟಿಟ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 245 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 1.00 1.01013 307068740407 5081400001104

84
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮ್ ಮುಕ್ೂಮಹುಸೋನ ಉಡಕೆೋರಿ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 60/1a/1 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 1.00 1.01013 261117065322 5081400001104

85
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋನಾಕ್ಷ್ ಶವಮ ತಯಪಪ ನಿೋರಡಿ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 221/2,229/6 ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತಿ 0.60 0.58848 979790989314 5081400001104

86
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭ ಪಾಲ ಕ್ಲಲಪಪ ಮರೆಣ್ಣವರ ದೋಗ್ಾಂವ ಕಿತ್ ೂರ 415 ಇತ್ರೆ ಮಾವು 1.80 0.89540 237474405529 110210100002447

87
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೌಲಾಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಹುಡೋದ್ ವಕ್ುಕಂದ್ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 140/1 ಇತ್ರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.60 0.63904 304060942024 10551444740

88
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಶೈಲ ಬಸಪಪ ತ್ುರಮರಿ ಮಾಗಯನಕೆ ೋಪಪ ಕಿತ್ ೂರ 141/6A ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 704036585316 36231144080

89
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಈರಪಪ ತ್ುರಮರಿ ತ್ುರಮರಿ ಕಿತ್ ೂರ 102/2 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.60 0.63692 619008144857 36231144080

90
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಶವನಪಪ ಶೋವನಪಪ ಹುಣ್ಶೋಕ್ಟಿಟ ಕಿತ್ ೂರ 306/6 ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 739810494848 36231144080

91
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಪ ಗಂಗಪಪ ರೆ ಟಿಟ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 150/1 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.40 0.45349 441121918586 5081400001104

92
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಸಪಪ ಡಂಬಳ ನಿಚಚನಕಿ ಕಿತ್ ೂರ 22/1. ಇತ್ರೆ ಮೋಣ್ಶೋನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 743450715112 38007334504

93
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾನಂದ್ ಯಲಲಪಪ ಮಾಳಗಿ ಅವರಾದಿ ಕಿತ್ ೂರ 99/2 ಇತ್ರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.50 0.54626 8073291857 NILIN4055

94
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರೆೋಪಪ ಪಕಿಕೋರಪಪ  ತ್ಳವಾರ ನೆೋಸರಗಿ ನೆೋಸರಗಿ 249/1+2 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೋ ಕಾಯಿ 0.80 0.82458 920244667211 652401502337

95
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಪಕಿೋರಪಪ ಕೆಳಗಿನಮನಿ ಗದಿದಕೆ ರವಿಕೆ ಪಪ ನೆೋಸರಗಿ 76 ಪ.ಜಾತಿ ಮೋ ಕಾಯಿ 0.40 0.39832 897957546718 8043070002371

96
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಾಸನ ಇಮಾಮಸಾಬ ಬೆೋಪಾರಿ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 92/6+7+8+9 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.36 0.40814 325660851958 5081400001104

97
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಫಕಿಕೋರಪಪ ಅಸಲನನವರ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 51/8 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.99 1.00002 500837961232 5081400001104

98
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಸದಪಪ ಬಾಡನನವರ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 263/1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 1.01013 984338127958 5081400001104

99
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮಚಂದ್ರ ಜಿನನಪಪ ಇಂಚಲಕ್ರಂಜಿ ದೋವರಶೋಗಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 4/4. ಇತ್ರೆ �ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.30 0.34011 806572032691 5202200046490

100
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮೃತ್ ಬಸಪಪ ದ ಡಮನಿ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 23/1. 23/9 ಇತ್ರೆ �ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.44159 926548989230 10551444740

101
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿಲಾವರಸಾಬ ಹಸನಸಾಬ ದಿಲುಲನಾಯಕ ಬೆಳವಡಿ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 192/5+6ಬ+7 ಇತ್ರೆ ಟ ೋಮೋಟ ೋ 0.80 0.80396 527435269078 8043070002371

102
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚರಂತ್ಯಯ ವಿಶವನಾಥಸಾವಮ ಅಡಿಲಮಠ ತಿಗಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 19/1 ಇತ್ರೆ ಟ ೋಮೋಟ ೋ 0.60 0.63904 453124420680 9218900126441110

103
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ ಮರಡಿನಾಗಲಾಪೂರ ನೆೋಸರಗಿ 170/6 ಇತ್ರೆ ಟ ೋಮೋಟ ೋ 0.40 0.45349 748231517781 8043070002371

104
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಗಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಹೆೈಬತಿೂ ಹುಶೋಕ್ಟಿಟ ಕಿತ್ ೂರ 256/5a/2,256/7a/1 ಇತ್ರೆ �ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.42718 946775408347 110210100010551

105
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ತಾವಂಶ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 109/1ಬ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.07 0.21755 898833498131 17218452764

106
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಬೆವಾವ ಎಚ್ ಮಾಳಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 217 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.64 0.26531 981118027994 89029561270



107
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯುವರಾಜ ಎಸ್ ದ್ುಂಡಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 458/2b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.34 0.17176 361353010083 89063576693

108
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದೋವ  ಗ ಮಾದ್ರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 605/4 ಪಜಾ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 0.27 & 0.26 0.26082 571303768219 89074109829

109
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಸಾಬ ಸಂಗಪಾಪ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 390/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.18994 691187631908 17189582602

110
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಾಪ ಎಮ್ ಅವರಾದಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 13/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 0.47 & 0.30 0.28371 651960527861 17189625784

111
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾರ್ೋರಿ ಪೂಜಾರಿ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 41/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.10 0.18517 564590177353 89067874040

112
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಣ್ಾಣ ಸದಾರಯ ಅವಟಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 92/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.96 0.31590 646420775977 89029616119

113
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಶೈಲ ಬಸಪಾಪ ತ್ಂಗಡಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 234/1A ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 & 0.38 0.31157 553859791391 17189558409

114
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಗೆಪಾಪ ಧರೆಪಾಪ ಮೈಗ ರ ಕ್ನಾನಳ ತಲಸಂಗ 130/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.46 0.21292 263688246658 17189583162

115
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಮಲಲ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಬಸರಗಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 396/5 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 0.18750 646878021992 35798498825

116
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಕ್ಲಲಪಾಪ ದ್ಳವಾಯಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 44/1+2/ಬ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.27 0.13640 550946770781 89063349388

117
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ಗುಡಾೆಪೂರ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 46/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.31 0.05483 326551922514 17218474244

118
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಗಿರಿಮಲಲ ಬಿಳ ಿರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 588/1/1A ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.45 0.20830 293441327606 17189597448

119
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಾಲುದಿದೋನ್ ಡ ಂಗರಗ್ಾಂವ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 73/1ಬ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 0.18994 622121050953 9144108002243

120
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠೆ ೋಬಾ ಜಾಧವ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 505/5ಬ ಇತ್ರೆ ಲಂಬೆ 0.40 0.14236 791498922728 17184571258

121
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘ ೋರಕ್ನಾಥ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭ ೋಸಲ್ಲ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 498/2ಡ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 82.00 0.31956 332754670804 17189571098

122
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿರಜ್ ನದಾಫ್ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 392/1ಕ್ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.39 0.18734 934828710702 89018812060

123
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಮಲಲ ಎಸ್ ವಾಲ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 472/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.46 0.21292 200619392744 17189607695

124
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣ್ಪತಿ ಡಿ ಭ ೋಸಲ್ಲ ಕ್ನಾನಳ ತಲಸಂಗ 140/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 0.18770 770382939829 89085449069

125
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಟ್ಾಬಾಯಿ ಎಸ್ ಭ ೋಸಲ್ಲ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 05.Okt ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.44 0.45349 432899327402 3864101003549

126
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋದ್ರ ಎಸ್ ಮಾಳಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 218/2ಅ/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.55 0.13992 546820162933 89030900481

127
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮಂತ್ ಎಸ್ ಬಿರಾಧಾರ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 23 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.33 0.16671 474799674076 17189557755

128
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಎಮ್ ಆರುಟಗಿ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 67/5 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.30 0.18588 992049515823 89075075149

129
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಕ್ರಡಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 2/2A/2B/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.70 0.29019 434394368289 89055248277

130
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಕ್ಲಲಪಾಪ ತ್ಳವಾರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 8/3 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.68 0.20367 507516181572 89063227643

131
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಪಡತಾರೆ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 362/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.64 0.26239 766927678696 17189552757

132
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಬಸು ಎಮ್ ಸಂದ್ ರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 592/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 & 0.24 0.26532 486795486335 89058654648

133
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಸಾಬ ಎಮ್ ಸಂದ್ ರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 592/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 0.30 & 0.30 0.25573 777679450159 89053915584

134
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಾಪ ಎಸ್ ಪುಠಾರ್ಣ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 426/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.19014 374041671662 89042339339

135
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಾದ್ ಲಾಯಪಾಪ ಶೋಡಾಯಶಾಳ ಕ್ನಾನಳ ತಲಸಂಗ 147/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.24 0.12124 872659927910 89048464581

136
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಫೋರ ಮಲಲಕ್ಸಾಬ ಮುಲಾಲ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 150/5 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.31 0.15660 539622068349 17189594635

137
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಣ್ಾನ ಮಾರುತಿ ಮಾಳಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 621/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.67 0.27775 538405689620 89063461026

138
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಗೆ ಂಡ ಶವಬಸು ಗುಡಾೆಪೂರ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 46/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.39 0.05846 715961851410 17218493529

139
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ಗುರಪಾಪ ಹಿಪಪರಗಿ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 46/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.26 0.13134 464821953960 9144108002536

140
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾರಯ ಚನನಯಯ ನಾಲವತ್ೂವಾಡಮಠ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 347 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.51 0.23144 895904504168 89029951179

141
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಲಾಲ ಸಾಹೆೋಬಲಾಲ ಜಲಾಲಗೆ ಳ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 244/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.53 0.22612 99920759416 17189548741

142
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಮಸಾಬ ಅ ಮುಜಾವರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 612/ಅ/1ಕ್1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.32 0.15155 742291123035 17189599739

143
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕಪಪ ಎಮ್ ಮಂಟ ರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 297/1ಕ್ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.34 0.17176 747898364609 17189557518



144
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ುಕಾರಾಂ ಗಣ್ಪತಿ ಕೆ ಡಗ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 280/2b.286/2b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 & 0.40 0.56500 964870796836 3864101002526

145
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಧರ ಬಸಪಾಪ ಕಾಸರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 374/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 1.35 0.47146 666882654550 34001955899

146
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪುತ್ರ ಬಾಬು ಕ್ಲಾಲ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 390/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.39 0.18421 596645612918 89068121551

147
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಣ್ಾಣ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ಹಟಗ್ಾರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 575/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.53 0.24533 252269243705 89017241040

148
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಬಾಬಾ ಬನ ನರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 80/7 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.28 0.12695 911989738214 89050277552

149
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ಬನ ನರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 19/3 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.29 0.12695 932381781536 89061488132

150
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶವನಾಥ ಗಂಗ್ಾಧರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 684/1 ಇತ್ರೆ ಲಂಬೆ 0.66 0.27361 390418539501 17189526078

151
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಶವಬಸು ಗುಡಾೆಪೂರ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 46/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.10612 531261757621 17218474233

152
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಬಾಬು ಬನ ನರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 80/8 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.62 0.22327 312123625763 89021463941

153
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪಾಪ ಬಸಗ್ೌಡಾ ಬನ ನರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 19/2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.31 0.15660 450595235937 89029035087

154
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮಣ್ಾನ ಗುರಲಂಗ ಪುಟ್ಾರ್ಣ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 612/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.38 0.15155 886815019960 89015866937

155
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಸಾಬ ಗುರನಿಂಗ ಪುಟ್ಾರ್ಣ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 110/5 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.44 0.20366 781927059987 17189545897

156
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ  ಬಾಬು ಭ ೋಸಲ್ಲ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 538/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.98 0.32632 698539803890 17218488156

157
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಗೆ ಂಡ ಶವಬಸು ಗುಡಾೆಪೂರ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 196/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.45 0.07960 715961851410 17218493529

158
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರನಿಂಗ ಗುರಪಾಪ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 391/2B ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.53 0.24103 742062213215 17188573947

159
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತ್ೂಪಾಪ ನಾಯಿಕ್ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 1181/2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.78 0.27080 476304023609 89089511057

160
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಿೋವ ಮಾನೆ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 238/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 0.30 & 0.32 0.40831 746133422589 89063002470

161
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಾಡಸಾಬ ಎಚ್ ಸನದಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 400/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.26082 418331743940 89006941270

162
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾನವಾವ ಎಸ್ ಹಿರೆೋಮಠ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 1196 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.81 0.27774 967908501320 89046908177

163
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಸ ೂರಿ ಅವಟಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 142/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 1.48 & 0.48 0.33761 280084646725 89007719379

164
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದಾ ಕ್ಬ ಬರಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 32/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.59 0.22265 479090647257 89071170842

165
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಬಿರಾಧಾರ' ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 86 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.22642 414985757494 35805841917

166
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಸಂಗಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 269/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.52 0.42011 293636144448 9144101000665

167
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆೋನಪಾಪ ಕ್ಬ ಬರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 32/2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.06 0.33165 805860370524 89070518133

168
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮು ಮಲಲಪಾಪ ಮುಡಸ ಬಳಿಿಗೆೋರಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 44/5 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 0.18702 420618501257 17188082429

169
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶವ ಹೆ ನನರಾವ್ ತಾಂವಶ ಅನಂತ್ಪೂರ 20/3 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಯ್ಾ 0.40 0.22343 400128887366 374402010015729

170
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಗೆ ಂಡ ಸದ್ದಲಂಗ ಲಕ್ಕಗ್ೌಡರ ತಾಂವಶ ಅನಂತ್ಪೂರ 91/5 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಯ್ಾ 0.40 0.22420 964007692515 374402010002801

171
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ರಾಮಪಾಪ ಮೊಕಾಶ ಬಳಿಿಗೆೋರಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 163/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.71 0.40672 425415747093 64216521229

172
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮು ದ ಡವಾಡ ಚಮಕೆೋರ ಅನಂತ್ಪೂರ 65/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.38 0.22409 902555358968 32705201000310

173
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ರಾಮಪಾಪ ಮೊಕಾಶ ಬಳಿಿಗೆೋರಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 163/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.30 0.18955 318905732303 64140416138

174
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧರೆೋಪಾಪ ರಾಮು ಗಬಾಳೆ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 113/2 ಇತ್ರೆ ಪೋರು 2.06 0.93975 252962928805 17187032229

175
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಬಂಗ್ಾರೆವಾವ ಮಾದ್ರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 294 ಪಜಾ ದಾರಕ್ಷ್ 0.70 0.29019 444038291872 89032486547

176
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಬಸಪಾಪ ತ್ಳಕೆೋರಿ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 62/2 ಪಜಾ ದಾರಕ್ಷ್ 0.66 0.33839 420208302747 17189561943

177
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಕಾಂಬಳೆ ನಾಗನ ರ ಪಿ.ಎ ಅನಂತ್ಪೂರ 95/7 ಪಜಾ ಮಾವು 0.41 0.17276 960774556189 37440201001654

178
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಜವಾವ ಚಿಂತಾಮರ್ಣ ಸತ್ೂನಾಯಿಕ್ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 194/4A+7A ಪಜಾ ದಾರಕ್ಷ್ 1.33 0.40337 934540595480 89105797482

179
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಗಯವಾವಸಂತ್ಪಾಪ ಘನಾಚಾರಿ ನಂದ್ಗ್ಾವ ತಲಸಂಗ 572/5 ಪಜಾ ಅರಿಷಿಣ್ 0.91 0.91736 587641987441 35550334210

180
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಾಪ ಈರಪಾಪ ಬನ ನರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 84 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.42 0.20609 715679536407 89006280365



181
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಖಾ ಜಾಧವ' ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 266/3ಬ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.72 0.29848 902379278083 9144108002496

182
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಾಲವಾವ ದಾದ್ು ಮಾನೆ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ 247/5 ಜೈನ ಬಾಳೆ 0.40 0.25368 502072620277 36971641647

183
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಸಪಾಪ ಶವನಿಂಗಪಾಪ ಹೆ ನಗ್ೌಡಾ ಹಾಲಳಿಿ ತಲಸಂಗ 115/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.37831 '337793908698 89097992669

184
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಶವಪಾಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 187/4b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.30 0.15562 987130230414 032705201000335

185
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಯಮಗ್ಾರ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 244/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.26 0.13134 928365413047 8901957425-8

186
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಜು ತ್ಮಮಣ್ಾಣ ಸರಗ್ಾರ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 381/5 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.52 0.24070 945908027000 3864101003371

187
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣ್ಾಯ ರುದ್ರಪಾಪ ಝರೆ ರಾಮತಿೋಥಯ ತಲಸಂಗ 57 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.41 0.45349 280894160333 17218504452

188
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ತ್ಮಮಣ್ಾಣ ಜನಗೆ ಂಡ ರಾಮತಿೋಥಯ ತಲಸಂಗ 63/7 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.35 0.17103 674792490313 9144108003871

189
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾತ್ಪಾಪ ಧರೆೋಪಾಪ ಲ್ಲ ಗ್ಾಂವಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 589/3 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.47 0.18871 284194981242 650501506025

190
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನವವ ಬಿ ರಜಪೂತ್ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 33/2 ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾಳಿಂಬೆ 0.97 0.15445 720313061401 89015639653

191
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಗ್ೌಡಾ ರಾಮಗ್ೌಡಾ ಲಕ್ಗ್ೌಡರ ತಾಂವಶ ಅನಂತ್ಪೂರ 19/2 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಯ್ಾ 0.41 0.17276 434660215270 2732500100274800

192
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಶಂಕ್ರ ಸರದ್ವಾಡ ಶೋಡಬಾಳ ಕಾಗವಾಡ 21/2a+B+C/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.50 0.22720 298506206963 510101005086751

193
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಯ ಬಾಬು ದ್ರಗಜ ಶೋಡಬಾಳ ಕಾಗವಾಡ 227/2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.22517 267335761090 510101005086751

194
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ರಾಜಗ್ೌಡಾ ಭುಜಪಪಗೆ ಳ ಶೋಡಬಾಳ ಕಾಗವಾಡ 659/4 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.30 0.29474 352445504507 510101005086751

195
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಧಿಲ ಕ್ುತ್ುಬುದಿದನ್ ಡ ಂಗರಗ್ಾವ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 299/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.66 0.27297 933056145380 3864101003036

196
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಮುಂಜಿ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 98/11 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.12 0.50117 904356991606 89077988635

197
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಮಲಂಗ ಚಿನನಪಪ ಪೂಜಾರಿ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 58/3 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.76 0.30530 671813031142 38936121512

198
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿೋನ ಸುಖುಮಾರ ಪೂಜಾರಿ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 58/2a ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.78 0.31182 244608236736 38936124455

199
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಸ ೂರಿ ಸದಾರಯ ದ್ಳವಾಯಿ ಕ್ನಾನಳ ತಲಸಂಗ 16/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.46 0.21708 314490637857 89016057618

200
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾನಾಸಾಬ ಸದಾರಯ ಪೂಜಾರಿ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 97/5 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.35 0.10375 657300222319 17189553273

201
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಭಗವಂತ್ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕ್ನಾನಳ ತಲಸಂಗ 66/2k ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.33237 737965533546 8901668517-8

202
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ರಾಯ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಜಮಖಂಡಿ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 250/2a ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.25338 498587754109 17189532286

203
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ುಡಚಿ ಹಾಲಳಿಿ ತಲಸಂಗ 8/.1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.32137 352029105625 89106519550

204
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವರುದ್ರ ಭಿೋಮಪಾಪ ಹಾಲಳಿಿ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 99/2k ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.30 0.15562 639147157024 17218485348

205
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾವುರಾಜ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ತ್ಳವಾರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 5/2-p1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.18693 754858544409 89028619698

206
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಾದ್ ಬಶಟಟಪಾಪ ಅವಟಿ ನಂದ್ಗ್ಾವ ತಲಸಂಗ 61/3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.75 0.73181 384075477217 032700101033117

207
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ಂಡಿಬಾ ಭಿೋಮಸು ಪವಾರ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 361/1b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.17276 869848274592 3864101002988

208
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಕ್ನಾನಳ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 85/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.67 0.28035 255247761718 89048574785

209
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ರಾಮ ಕೆಂಚಪಾಪ ದ್ಳವಾಯಿ ಕ್ನಾನಳ ತಲಸಂಗ 40/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.45 0.21236 947611556529 89028492455

210
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ಬಾಬು ಮಾಲಗ್ಾರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 618/5 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 0.26588 707089901675 17189529046

211
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ಹೆ ನನಪಾಪ ತಾವಂಶ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 109/3.109/5b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.18596 751575911812 17218481547

212
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ @ಸುಯಯಕಾಂತ್ ಶವಗ್ೌಡಾ ಮಾಳಿ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 399 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.43 0.22306 888986112228 3864101001520

213
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಭಿೋಮಪಾಪ ಬಾಯಕ್ ಡ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 19/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 0.18693 420518298386 37143202820

214
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತ್ು ಕ್ೃಷ್ಣಪಾಪ ಅಲಗ ರ ರಾಮತಿೋಥಯ ತಲಸಂಗ 68/9 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.46 0.21708 603717662050 9144101000969

215
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಾಪ ಗಿರಿಮಲಲ ಬಿರಾದಾರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 443/2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.24239 580202990813 37143202820

216
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈವರ ಕ್ರೆಪಾಪ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 746/6 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.46 0.21708 517822052143 89055325785

217
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಭಿೋಮು ಕಾಟ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 169/2b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.26443 687144334064 9144108003198



218
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಸಾಬ ಸದ್ದಪಾಪ ಸಂದ್ ರ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 112/8 ಇತ್ರೆ ಪೋರು 0.31 0.14976 953077967193 1069101022440

219
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜು ಸದಾಶವ ಲಡಗೆ ನಂದ್ಗ್ಾವ ತಲಸಂಗ 81 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.26443 435489121603 323100101004900

220
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾಜಿ ರಾಮು ಜಾಧವ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 226/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.15099 713669651630 89051611599

221
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಗುರಬಸು ಹಂಜಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ  518/2k, 518/2b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.23314 2364 8684 7277 89026269428

222
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಈರೆೋಶ ಜಾಡರ ಜುಗುಳ ಕಾಗವಾಡ  31/3 ಇತ್ರೆ ಡ ಣ್ಣಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.20 0.22675 9850 6440 8821 000010980887852

223
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರತ್ ಈರೆೋಶ ಜಾಡರ ಜುಗುಳ ಕಾಗವಾಡ  31/4 ಇತ್ರೆ ಡ ಣ್ಣಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.20 0.22675 7759 3285 6418 000010980887852

224
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠೆ ೋಬಾ ಈರಪಾಪ ಶಂಗ್ಾಡ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ  404/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.18401 7268 5858 4021 000010980887852

225
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಕಾಂತ್ ರಾಯಪಾಪ ಮನಗ್ಾಂವಿ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ  321/1+2+3/k ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.18401 4752 0477 8224 000010980887852

226
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ಕ್ುಳಲ ಸಪೂಸಾಗರ  ಅಥರ್ಣ  100 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.59 0.62839 7707 7140 3130 00070110001192

227
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಗೆ ಂಡಾ ಮಾದ್ಪಾಪ ತ್ರತಾರೆ ಮೊೋಳೆ ಕಾಗವಾಡ  78/2b ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.37 0.41947 2346 8239 1093 00070110001192

228
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಗ್ೌಡಾ ಕ್ಲಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೌಲಗುಡೆ ಕಾಗವಾಡ  37/2b ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.59 0.43920 7100 1809 8702 00070110001192

229
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಹುಸಾಬ ರಾಮು ಕಾಳೆೋಲ ಕೌಲಗುಡೆ ಕಾಗವಾಡ  36/1++a+2b/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.33 0.16670 8946 0718 8670 00070110001192

230
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಯಮನಪಾಪ ಕೆ ೋರೆ ಮೊೋಳೆ ಕಾಗವಾಡ  574/2d ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.20 0.22675 7479 8794 9002 00070110001192

231
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಸರುದಿದೋನ ಅಜರುದಿದೋನ ಡ ಂಗರಾಗ್ಾಂವ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ  297 ಮುಸಲಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.31956 8835 9116 2593 9218200123571110

232
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಪಾಪ ಅಣ್ಾಣಪಾಪ ಮೈಗ ರ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ  175/2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.45349 7098 5896 7461 000010980887852

233
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶವ ಭಿೋಮಪಾಪ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ಯಕ್ಕಂಚಿ ತಲಸಂಗ  56/7 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.45349 2300 9248 4873 000010980887852

234
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಮೋನಾ ಬದ್ರುದಿದೋನ ಡ ಂಗರಗ್ಾಂವ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ  390/2 ಮುಸಲಂ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 1.55 0.52721 8388 3308 1909 000010980887852

235
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬಾಸಾಬ ಮಾರುತಿ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ  201/1b ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.35 0.39680 6842 9994 0444 000010980887852

236
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ತಾೂತರೋಯ ವಿಠೆ ೋಬಾ ಸನದಿ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ  446/1+2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.14794 4976 6968 1446 000010980887852

237
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಂದ್ನಾ ಸುಭಾಷ್ ನಾಯಿಕ್ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  1130/a ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 0.70 0.29019 3113 6892 2505 000010980887852

238
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಾಪ ಸದ್ಪಾಪ ಜನಗ್ೌಡಾ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ  359/3 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.18904 2544 6718 8545 000010980887852

239
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ರಾಮು @ರಾಮಗೆ ಂಡಾ ಗಲಬಿ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ  182/7 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.46 0.18788 9893 6565 5642 31342017084

240
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರಪಾಪ ಅವನಾನ ತ್ುರೆೈ ಹಾಲಳಿಿ ತಲಸಂಗ  196/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.20172 7253 6348 4743 31342017084

241
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡವಾವ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಬಿರಾದಾರ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  498/1 ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.15298 6230 7739 2446 31342017084

242
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಜಿನಾನಪಾಪ ಮಾಂಜರೆ ಕಾಗವಾಡ ಕಾಗವಾಡ  261/3 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.65824 6398 4329 3928 000010980887852

243
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರವಾವ ಸುರೆೋಶ ಪೂಜಾರಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  486/3k ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.45349 3263 1453 8442 64015781402

244
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಷ್ುಣ ಗುರುನಾಥ ಮೊಹಿತ ಘಟನಟಿಟ ತಲಸಂಗ  78/11 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.65 0.26946 7856 9609 7098 000010980887852

245
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಸಾಬ ಸದಾರಮ ಜತಿೂ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ  446/1+2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.18402 4960 6457 9469 000010980887852

246
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾಪ ರಾಯಪಪ ನಾಯಿಕ್ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  1183/1a ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.18742 4478 6423 2054 000010980887852

247
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಕಾಂತ್ ಕೆಂಚಪಾಪ ಗುಗರಿ ಹಾಲಳಿಿ ತಲಸಂಗ  246/2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.31261 000010980887852

248
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತೋಶ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ಗುಂಡವಾಡಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  113/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.26082 6867 8052 8431 31342017084

249
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಗ್ೌಡಾ ಈರಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ  412/1a/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.30599 9543 7143 7559 000010980887852

250
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಬಸಪಾಪ ಗುಮಚಾಯಗೆ ಳ ಗುಂಡವಾಡಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  51/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.45349 5950 0457 4969 31342017084

251
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ನಿಂಗಪಾಪ ಒಣ್ಜ ಳ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  1712/1b, 1712/5 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.38 0.19196 8639 0010 8882 2900796183

252
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಭಿೋಮಾ ಅಖ್ಯ ಖೋಳ ಅವರಖ್ಯ ೋಡ  ಅಥರ್ಣ  52/25 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.20 0.10104 3880 6877 7025 000010980887852

253
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸದ್ದಪಪ ಮಾದ್ನನವರ ಪಾಥಯನಹಳಿಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  158 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.70 0.29019 9178 1500 1426 2900796183

254
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಗ್ೌಡಾ ರಾಮಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬಮಮನಾಳ ಅನಂತ್ಪೂರ  29/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.37831 5235 1683 7743 000010980887852



255
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾನಮಾಮ ಸದ್ದಪಾಪ ಮಾನಿಂಗಪಾಪಗೆ ಳ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ  585/1a ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.65 0.26946 8376 8039 8851 30977544844

256
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಹಾಜಿರಾವ ಶರೋಮಂತ್ ಸಾಳುಂಕೆ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  623/3a ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.13723 6341 9627 5699 30977544844

257
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಶವಪಾಪ  ಸತಿೂ ಹಾಲಳಿಿ ತಲಸಂಗ  192/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.60 0.59462 5770 1044 3391 64015781402

258
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶವ ಸದ್ದಪಾಪ ಚೌಗಲಾ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  368/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.45349 4656 6442 7850 64015781402

259
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಥ ಖ್ಯ ೋತ್ @ ನಿಕ್ಕಂ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  581/8 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.34 0.16599 2502 5236 6925 000010980887852

260
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾವಸಾಬ ಮಾರುತಿ ಸಾಳುಂಕೆ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ  898/2b ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.20113 000010980887852

261
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ ತೋಲ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  1048/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.37831 6397 2886 2816 000010980887852

262
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಗ್ೌಡಾ ರಾಚಪಾಪ ಕೆೋಂಚಗ್ೌಡರ ಹಾಲಳಿಿ ತಲಸಂಗ  259/1d ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.31956 4978 5154 1022 000010980887852

263
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಕಾಜಯನಗಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  ₹                     1,149.00 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.50 0.51657 4821 4278 6425 000010980887852

264
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಶೈಲ ಬಸಗ್ೌಡಾ ಭಾವಿ ಸತಿೂ  ಅಥರ್ಣ  396/1b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.58 0.25212 4351 7226 8550 000010980887852

265
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಣ್ಾಣ ನಿಂಗಪಾಪ ಬಡಿಗೆೋರ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  ₹                        404.00 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.60 0.63904 2083 3656 6289 1069101008789

266
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಣ್ಾಣ ಶಂಕ್ರ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಅವರಖ್ಯ ೋಡ  ಅಥರ್ಣ  63/1b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.31956 8107 7303 3042 17188543459

267
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ ಸ ಯಯವಂಶ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  10/1+2b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.26 0.44707 9591 6995 3361 31962701795

268
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ ಬಾಳೆೋಶ ಚೌಗಲಾ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  536/7 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.31956 5704 5928 9167 374502010129494

269
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಖಾ ರಾವಸಾಹೆೋಬ ಹುಲ್ಲಲ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  482/11a ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.37831 8364 4615 1529 374502010129946

270
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಯ ವಿಷ್ುಣ ಖ್ಯ ೋತ್ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  593/2l, 593/2h, 593/2f ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.20 0.05662 8130 9439 8831 33930372159

271
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ಞಾನೆೋಶವರ ಸದಾಶವ ಶಂಧೆ ನವಲಹಾಳ ಕಾಗವಾಡ  28 ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ,ಅರಿಷಿಣ್ 1.00 1.01013 3339 2620 2391 11157150285

272
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಾಪಣ್ಾಣ ಮಚೋಂದ್ರ ನೆೋಮಗ್ೌಡಾ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ  181/9 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.65 0.26946 9474 3648 4051

273
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾನಂದ್ ರಾಮಪಾಪ ಬಿೋ ಪಾಟಿೋಲ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  806/2k ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.32 0.36279 6437 2349 0795 032700101019138

274
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಶರೋ ಕಾಡಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ  27/1k ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 1.53 0.22676 9993 8637 7870 NIIPLBAR

275
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ತಾತಾಯ ದೋವತಾಲ್ಲ ಕಾಗವಾಡ ಕಾಗವಾಡ  937/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.60 0.31347 8767 1307 4262 NIIPLBAR

276
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಹಾರ ಗೆೋರಿ ಮುರಗುಂಡಿ  ಅಥರ್ಣ  105/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.59 0.25647 5270 2944 4974 520101239494667

277
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಯ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಶೋಮಡ ಕೆಂಪವಾಡ ಕಾಗವಾಡ  188/2b ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.30 0.25546 5525 4718 0958 374302010911877

278
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ್ದ್ದಪಪ ಈಟಟಪಾಪ@ ವಿಠಠಲ ಗುಬಚಿ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  1100 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.64 0.26531 9956 4560 9666 05362210015210

279
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಸಾಬ ನಿಂಗಪಾಪ ಭಜರಂಗಿ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ  21/2b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.45 0.20830 9979 3547 4100 3864101001475

280
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮಲಲಪಾಪ ಸಜಜನ್ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ  46/1a ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.54 0.17578 3513 5598 3662 17189570833

281
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಬಸಪಾಪ ಸಂಕೆ ೋನಟಿಟ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  1296/2b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.20 0.06654 6596 1241 4290 32859955457

282
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ು ಭರಮಾ ಮಾಳಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  1051/5 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.68681 4314 1380 8646 000010980887852

283
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋರಪಾಪ ರಾಮು ಮಾಳಿ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ  8/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.20 0.22675 9929 0137 6564 9144101000431

284
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಲಂಗ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಬಡಗಿ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ  150/6 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.50 0.23144 2235 1006 6039 89056448231

285
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬರ ನಿವೃತಿೂ ಖ್ಯ ೋತ್ @ ನಿಕ್ಕಂ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  596/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.32 0.16165 5995 2560 6052 15070100108030

286
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಲಾಾದ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ  448/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.56 0.24069 2399 7930 4047 JAINIR900168421110

287
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ಭಿೋಮಪಾಪ ಶೋಗುನಶ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 21/2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.44 0.11413 749198727577 17189546437

288
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶರೋ ಚನನಸಂಗಯ್ಾಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 73/1a/1a ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.88 0.34207 859046062871 3864101003043

289
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಸಂಗಪಾಪ ಮಾಳಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 237/7 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.67 0.28034 524587458543 89104203195

290
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತ್ೂಪಾಪ ಗುರಪಾಪ ಕ್ನಾನಳ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 85/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.48 0.27369 546364151377 89065898961

291
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಗೆ ಂಡ ದ್ ಳಪಾಪ ಧರಿಗ್ೌಡರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 76/a/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.35 0.16013 934111322484 17189557267



292
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಗ್ೌಡಾ ದ್ ಳಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 16/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.41 0.21269 910186831277 50100093345107

293
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಸ ೋಮಣ್ಾಣ ದ್ಳವಾಯಿ ರಾಮತಿೋಥಯ ತಲಸಂಗ 55 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.63 0.27765 877909062302 17218461723

294
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪಾಪ ನಿಂಗಪಾಪ ಶೋಗವಿ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 184/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.81 0.32539 460234292856 17189561794

295
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ಗುರಪಾದ್ ಗುಡಾೆಪೂರ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 160/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.22 0.11413 297079238904 1721849640-6

296
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಸಣ್ಾಣಪಾಪ ಶಟಿಟಗೆೋರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 40/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 0.23817 839736631844 8901282048-5

297
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕ್ಂದ್ರ ರಾಜೋಸಾಬ ಮುಜಾವರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 70/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.77 0.38087 638383717547 36414640355

298
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮಣ್ಾಣ ಜಿನಾನಪಾಪ ತೋರದಾಳ ನಂದ್ಗ್ಾವ ತಲಸಂಗ 61/5b ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.54 0.57513 282182168200 32700101034260

299
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಸತಾಯಪಾಪ ಪಡನಾಡ ನಂದ್ಗ್ಾವ ತಲಸಂಗ 560 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 1.00 1.01013 331988987755 35245981165

300
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಣ್ಾಣ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಗುರವ ನಂದ್ಗ್ಾವ ತಲಸಂಗ 27/1k ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.74 0.29726 808660041302 323100101002383

301
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಾಪ ಭಿೋಮಪಾಪ ಅಥರ್ಣ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 846 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.61 0.26727 352668354368 89023558300

302
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಬಾಬು ಮಾಲಗ್ಾರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 618/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ,ಪೋರು 0.71 0.28840 996317564245 17189567275

303
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶವ ಗಿರಿಮಲಲಪಾಪ ಜಗದಾಳ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 736/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.35 0.15570 247865839019 17189046659

304
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಿನಾಥ ಭಗವಂತ್ ಶರಹಟಿಟ ನಂದ್ಗ್ಾವ ತಲಸಂಗ 97/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2.00 0.37831 918546946409 520291020693457

305
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ಶವಪಾಪ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 407/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.24921 750925523258 89081979431

306
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಭಿೋಮಪಾಪ ಹುನಶೋಕ್ಟಿಟ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 496 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.18693 475001500677 3864101002705

307
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಗ್ೌಡಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 402/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.26588 594027422793 37143202820

308
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿನಾಯಕ್ ರಮೋಶ ಸಾಳುಂಕೆ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 400/1b/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.32137 596993261129 37143202820

309
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕಪಾಪ ಬಸಗ್ೌಡಾ ಶರಗರ ನಂದ್ಗ್ಾವ ತಲಸಂಗ 387/1a ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.80 0.82274 805055889787 323100101002806

310
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ನಾಯಿಕ್ ಘಟನಟಿಟ ತಲಸಂಗ 119/5 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.70 0.73181 716255087606 64143393105

311
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ರಾಮು ತೋಲ ನಂದ್ಗ್ಾವ ತಲಸಂಗ 520/1b/2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 1.10 1.10118 603398777727 520291020695115

312
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದಾ ಬಾಬು ಮಾಳಿ ಕೌಲಗುಡೆ ಕಾಗವಾಡ  60/2 ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 0.89 0.34505 8441 8932 9719 00070110001192

313
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ುದ ಅಪುಪ ಬಿಸೂನಿ @ ಬಿರಸೂನಿ ಬನಜವಾಡ ಕಾಗವಾಡ  31/3b+3c ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.43595 7398 3675 7184 00070110001192

314
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾರಯ ಸತೂೋಪಾಪ ನಿೋಲಾಕಾಯಿ ಮೊೋಳೆ ಕಾಗವಾಡ  408/1b ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.35 0.28420 9527 6045 9874 00070110001192

315
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುನಾಥ ಭರಮು ಸುಂದ್ಕ್ರ ಮೊೋಳೆ ಕಾಗವಾಡ  575/3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.40907 4441 3717 7649 00070110001192

316
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬಾಸಾಹೆೋಬ ದ ಂಡಿಬಾ ಶಂದ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ  180 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 4541 6253 1201 00070110001192

317
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿನಗೆ ಂಡಾ ಅಣ್ಾಣಗೆ ಂಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ  380/2 ಇತ್ರೆ ನುಗೆೆ 0.40 0.31991 5471 1810 1086 00070110001192

318
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾಜಿ ರಾಮಪಾಪ ಜಾಧವ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ  226/2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.55 0.23394 7136 6965 1630 840430110000015

319
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮಣ್ಾಣ ಚನನಪಾಪ ಕ್ಣ್ಮಡಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ  86/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.20207 6149 8154 6560 840430110000015

320
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭಿೋಮಪಾಪ ಹಂಡಗಿ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ  117/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.19576 6197 7738 2725 840430110000015

321
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಖ್ಯ ೋತ್ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ

 462/2b/1, 462/2b/2, 

462/3k/1, 462/3k/2 
ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.60 0.63904 2743 5552 1189 840430110000015

322
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂತ್ವಾವ ಹಣ್ಮಂತ್ ರಣ್ಗಟಿಟ ಕೆ ಡಗ್ಾನ ರ ತಲಸಂಗ  85/3 ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.19404 8110 6939 7277 840430110000015

323
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಂಡು ಸ ಂದ್ರೆ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ  82/2k ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.31956 2410 1306 7505 840430110000015

324
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಮಡಪಪಗೆ ಳ ಮೊೋಳೆ ತಲಸಂಗ  648/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.35 0.39680 6044 9032 0637 00070110001192

325
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಸಾಬ ಮಲಕ್ಪಾಪ ಜಾಬಗ್ೌಡರ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ  40/3 ಇತ್ರೆ ಲಂಬೆ 0.93 0.30602 5448 2338 4183 00070110001192

326
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಯಯ ಈರಯಯ ಮಾಂಗಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ  72 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.19936 7387 1523 5654 840430110000015

327
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಗೆಪಾಪ ಸದ್ದಪಪ ತಾವಂಶ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ  123/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.34 0.12733 4762 1428 5027 840430110000015

328
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ತಿಪಪಣ್ಾನ ತ್ಳವಾರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ  11/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.24104 6982 4071 1702 840430110000015



329
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋ ಪರಸಪಾಪ ಅವಟಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  1076/1a ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.43361 8606 5552 9502 JAINIR900121711110

330
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕಪಪ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಹಾರ ಗೆೋರಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  939/1a ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.58250 5438 6386 7657 JAINIR900121711110

331
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ುಕಾರಾಮ ಸದ್ದಪಾಪ ಶಂಧೆ ಅನಂತ್ಪೂರ ತಲಸಂಗ  163/3b ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.70006 4052 2423 1895 00070110001192

332
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಮಾಲಗ್ಾರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ  618/1a ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.37860 3880 6068 2538 30977544844

333
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ತಾವಂಶ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ  126/5+7+8 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.19590 2012 6555 7835 840430110000015

334
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಗ್ೌಡಾ ಅಲಗ್ೌಡಾ ಬಿರಾದಾರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ  420/2k ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.50 0.22518 5574 8320 2051 840430110000015

335
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾರಕ್ಷಾಯಿನಿ ಅಪಾಪಆಬ ಬಿರಾದಾರ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ  384 ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 0.50 0.23144 7428 2144 9063 JAINIR900139111110

336
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಲಂಗ ಬಸಲಂಗ ಮೋತಿರ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ  184/2f ಇತ್ರೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.54710 2387 6127 7511 00070110001192

337
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದಿೋಪ ಬಾಪುಸಾಬ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ  ₹                        317.00 ಇತ್ರೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.54466 5716 3650 3416 00070110001192

338
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ಗ್ೌಡಪಪನವರ ಹಾಲಳಿಿ ತಲಸಂಗ  109/6 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.19576 5581 4264 0464 840430110000015

339
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದ್ುಕ್ರ ಬಾಬು ಸಾಳುಂಕೆ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  48/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.20 0.10104 7230 4651 2995 JAINIR900139111110

340
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಯ ಗೆ ರಕ್ನಾಥ ಚವಾಾಣ್ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  569/6 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.21640 8093 9606 7806 JAINIR900139111110

341
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಲಾಸ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕ್ದ್ಂ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  603/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.51 0.19164 2918 0557 8639 JAINIR900139111110

342
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳವಾವ ಸಣ್ತ್ೂಮಮ ಚಿಕ್ಕಗುಂಡಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ  ₹                          31.00 ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.22642 3272 4329 3045 00070110001192

343
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಭಿೋಮಸ ಗಡದ ಯಕ್ಕಂಚಿ ತಲಸಂಗ  98 ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.22228 9690 5110 4285 1069108016798

344
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಸತ್ಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ  27/1d ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.31956 3641 7202 6047 17148545578

345
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಗ್ೌಡಾ ಈರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ  146/1+2/b/2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.38038  289113921401

346
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದಾಯ ವಿನೆೋಶ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ  33/2 ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ಪಪಾಯ್ಾ 1.20 0.62929 8068 9126 1690 289113921401

347
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ @ಸುರೆೋಂದ್ರ ಅಂಬಾಜಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  1142/9 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 0.29959 2901 2497 8412 JAINIR900121711110

348
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಕ್ರರ್ಣ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  977 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.80 0.82458 5874 9200 0725 JAINIR900121711110

349
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಶಂಕ್ರ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ  137/1+2/a/2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.50 0.54626 2176 6292 2894 1069101014220

350
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮಮಣ್ಾಣ ಸದ್ದಪಾಪ ಪೂಜಾರಿ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  88/7 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.23144 4599 1381 6681 30977544844

351
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ತ್ುೂ ಮಾರುತಿ ಬಿಸ ರಕ್ರ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  77/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.35 0.17681 7082 6468 9304 000010980887852

352
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬಾಸಾಬ ಭಿೋಂರಾವ ಖ್ಯ ೋತ್ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  625/5 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.30 0.15155 9787 6803 9184 000010980887852

353
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾಜಿ ದಾದ್ು ಕ್ದ್ಂ ಬಮಮನಾಳ ಅನಂತ್ಪೂರ  36/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.26082 5010 9037 6708 000010980887852

354
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಿಮಮತ್ರಾವ @ ಅಣ್ುಣ ರಾಮು ಸಾವಂತ್ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  599/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.47 0.21755 9195 4222 0476 000010980887852

355
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್ ತ್ುಕಾರಾಮ ಕ್ುಂಡಲ್ಲ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  586/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.19965  000010980887852

356
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಲಾಬಾಯಿ ಈಶಾಜಿರಾವ ಮುಕ್ುಂದ್ಪಾಪನವರ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  594/1+2/a ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.45349 6096 5007 6832 30977544844

357
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಾಪ ಶವಪಾಪ ಸತಿೂ ಹಾಲಳಿಿ ತಲಸಂಗ  192/4 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.70 0.73181 9137 4360 9442 64015781402

358
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಲಂಗಪಾಪ ಪರಗ್ೌಡಾ ಪೂೋಲಸ ಪಾಟಿೋಲ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ  660/1d ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.26082 9848 7732 3604 000010980887852

359
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಕಪಪ ಆಸಂಗಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  1216/2b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.50 0.23144 5876 6587 9977 000010980887852

360
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಾಪ ಅಂಬಣ್ಾಣ ಆಸಂಗಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  ₹                     1,154.00 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.32906 4942 0618 2118 000010980887852

361
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನ ರಅಹಮಮದ್ ಈಸಾಮಯಿಲ ಡ ಂಗರಗ್ಾಂವ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ  ₹                        320.00 ಮುಸಲಂ ಬಾಳೆ 1.50 0.96793 7942 8652 8029 000010980887852

362
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕಣ್ಾಣ ನೆೋಮಣ್ಾಣ ವಿೋರಗ್ೌಡ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  50/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.31956  000010980887852

363
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರವಾವ ನೆೋಮಣ್ಾಣ ವಿೋರಗ್ೌಡ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  51/1a ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.30819 8693 6121 6811 000010980887852

364
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ಮುತಾರೆ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  1117/9 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.45 0.20829 7559 2655 5901 000010980887852

365
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಲಕ್ಕಪಪ ಆಸಂಗಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  1216/2a ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.50 0.23144 4647 0659 4969 000010980887852



366
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಾಪ ರಾಮಪಾಪ ಅವಟಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  1083/6 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 1.00 1.01013 6865 7354 2988 64015781402

367
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಾರವ ವಿಠೆ ೋಬಾ ಕಾತ@ಭ ೋಸಲ್ಲ ಶವನ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ  144/8+9 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.60 0.63904 5039 5177 3833 000010980887852

368
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮಣ್ಾನ ರಾಮು ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  1362/1 ಜೈನ ದಾರಕ್ಷ್ 0.65 0.26946 9673 1345 7894 000010980887852

369
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಶೈಲ ರಾಮು ಸವದಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  1016/2e ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.45349 8314 8444 4736 64015781402

370
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಸಪಾಪ ಚವಾಾಣ್ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  984/1b/3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.45349 8898 7985 1093 64015781402

371
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಚಂದ್ಪಾಪ @ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಖ್ಯ ೋತ್ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  474/4, 474/5 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 1.00 1.01013 8670 6923 7963 64015781402

372
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾಪ ಸಂಗಪಾಪ ಹಗಲಂಬಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  480/4b ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.55 0.23908 7310 7216 0505 0192500101763101

373
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಅಜುಯನ ಡಂಗಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ  812/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 1.50 1.46537 5419 9047 3378 64015781402

374
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ರಾಜಾರಾಮ ಮಗರ ಯಲಹಡಲಗಿ ತಲಸಂಗ  93/1b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.16601 2574 7329 0404 30977544844

375
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಚನನಪಾಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ  112/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.85 0.32955 6473 2819 0484 30977544844

376
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ನಿಂಗಪಾಪ ಇಚಾರಿ ನಂದ್ಗ್ಾವ ತಲಸಂಗ  542/2d ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.26082 3564 7432 1974 000010980887852

377
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಹೆ ನನಪಾಪ ಭಾನುಶ ಅರಟ್ಾಳ ತಲಸಂಗ  121/6e ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.23144 7868 6682 1670 JAINIR900034771110

378
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಸ ೂರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಾಯಳಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ  135/2 ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.26082 5375 3758 8114 89025624599

379
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಬೆೋಡರಟಿಟ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ  59/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.34258 5718 9474 1241 JAINIR900034771110

380
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮನಾನ ಚಿನನಪಾಪ ಲಂಗ ಟಿ ಯಕ್ಕಂಚಿ ತಲಸಂಗ  51/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.15823 4814 0882 2297 JAINIR900034771110

381
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಾಪ ಹೆ ನನಪಾಪ ತಾವಂಶ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ  135/1b ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.37 0.15661 3498 4705 6237 JAINIR900034771110

382
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಮಪಪ ಗುರಪಾದ್ ಬಡವಗೆ ಳ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ  292/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.36 0.14786 8167 8703 1300 JAINIR900034771110

383
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಲಂಗ ಶಂಕ್ರೆಪಾಪ ಹಗಲಂಬಿ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ  160/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.16626 9444 7197 9185 JAINIR900034771110

384
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಹರಿಬಾ ಮಗರ ಯಲಹಡಲಗಿ ತಲಸಂಗ  54/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.18402 5689 0640 2488 30977544844

385
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಬಸು ಅಪಾಪಣ್ಾಣ ಚೌಗಲಾ ಮಲಾಬಾದ್ ಅನಂತ್ಪೂರ  11/6 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.39 0.15209 4472 9406 7040 17188061204

386
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾಪ ಅಲಗ್ೌಡಾ ಗುಮತಾಜ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  1082/1a ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.98 0.37074 7906 5675 5054 JAINIR900168421110

387
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಅಪಪಣ್ಾನ ಲಡಗಿ ಅವರಖ್ಯ ೋಡ  ಅಥರ್ಣ  115/5a ಜೈನ ದಾರಕ್ಷ್ 0.70 0.29019 7028 4029 5985 JAINIR900168421110

388
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಶೋಮಡ ಕೆಂಪವಾಡ ಕಾಗವಾಡ  188/2b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.18985 3139 0365 9764 JAINIR900168421110

389
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾರಮ ಭಿೋರಪಾಪ ಚಿಗರೆ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  1296/1k ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.36 0.17242 3180 5634 8834 JAINIR900168421110

390
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಸಂಗೆ ಂಡಾ ತಲಸಂಗ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ  371/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.30 0.10713 4937 8886 0101 JAINIR900168421110

391
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ಬಿೋಮಾ ಅಕೆ ಕಳ ಅವರಖ್ಯ ೋಡ  ಅಥರ್ಣ  52/6 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.21 0.07159 4474 2113 5804 000010980887852

392
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಚನಮಲಲ ಮಗದ್ುಮಮ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  961/3b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.19133 2136 0819 3798 JAINIR900034771110

393
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ @ ಮಹಾಲಂಗಪಾಪ 

@ಮುರಗೆಪಾಪ ಗೆ ೋಟಖಿಂಡಿ
ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ 378 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.91 0.91922 5291 7354 4911 JAINIR900034771110

394
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಮಾರುತಿ ಭ ೋಸಲ್ಲ ಸತಿೂ  ಅಥರ್ಣ  499/1+2/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.31956 2408 4255 7032 JAINIR900034771110

395
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶವ ಬಸಪಾಪ ರೆವಗೆ ಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ  63/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.37 0.18567 4416 2478 2006 89043039594

396
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಿೋಮರಾಬ ವಾಸಂಕ್ರ ಶವನ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ  153/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.38 0.18222 3772 4645 7205 34803246532

397
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಕಾಂತ್ ಅಪಪಣ್ಣ ಗರಿಮನಿ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  468/7 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.18695 2245 4771 2934 JAINIR900034771110

398
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಪುಸಾಬ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಖ್ಯ ೋತ್ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  590/2a/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.31 0.15660 3195 9513 3306 JAINIR900034771110

399
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶಬಾಬು ಜಾಧವ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ  1/2b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.36 0.18186 8180 3934 0684 17187017631

400
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕಾಕರಾಮ ಗಣ್ಪತಿ ಜಗತಾಪ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  60/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.55 0.23909 5950 5482 8922 JAINIR900034771110

401
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಾ ಕ್ುಮಾರ ಹುಲ್ಲಲ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ  482/11a ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.13591 7538 0715 2724 374502010129957

402
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬದ್ರುದಿದೋನ ನ ರಅಹಮದ್ ಡ ಂಗರಗ್ಾಂವ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ  390/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.50 0.34062 5478 3132 5198 JAINIR900168421110



403
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪಾಪ ಬಾಲಪಾಪ ಕೆ ೋಳಿ ಹನುಮಾಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ  63/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.56 0.24343 2190 6348 1431 JAINIR900168421110

404
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಪಾದ್ ಬಿೋಮಪಾಪ ಶರಹಟಿಟ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  34/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.55 0.23908 3974 0572 1808 JAINIR900168421110

405
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಚಂದ್ರಪಾಪ ನಾಯಿಕ್ ಹಲಾಯಳ  ಅಥರ್ಣ  128/2 ಇತ್ರೆ ಬೆಂಡಿ 0.47 0.23850 7836 0391 9187 JAINIR900168421110

406
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾ ಪರಪಾಪ ಶರಗ ರ ಹಲಾಯಳ  ಅಥರ್ಣ  102/2c ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.26 0.13134 8793 6744 6489 30620905808

407
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರವಾವ ಭಿೋಂಪಾಪ ಶೋರಗ ರ ಹಲಾಯಳ  ಅಥರ್ಣ  102/2a ಇತ್ರೆ(ಮಹಿಳೆ) ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.26082 7760 1287 5064 17188586517

408
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದಿೋಪ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಬೆ ೋಗ್ಾರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ  525/2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.66 0.29019 2053 8329 5328 89049164790

409
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿೋನ ಹರಿಿ್ಚಂದ್ರ ಬೆ ೋಗ್ಾರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ  525/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.45 0.20829 6512 3858 5397 89049166107

410
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಖದೋವ ತಾತಾಯ ಕೆ ಕ್ಳೆ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ  84/2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.45349 3257 0745 5642 1069101021758

411
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಶರೋನಿವಾಸರಾವ ಪಾಟಿೋಲ ಅಥರ್ಣ  ಅಥರ್ಣ  652/1 ಇತ್ರೆ ಮಾವು 0.40 0.16243 325863120573 192500100270901

412
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಬಿಬೋರ ಮಕ್ಕಬುಲಸಾಬ ಪಠಾಣ್ ರಾಮತಿೋಥಯ ತಲಸಂಗ 67 ಮುಸಲಂ ಅರಿಷಿಣ್ 1.00 0.98784 423054655505 192500103034001

413
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಣ್ಾಣ ಬಸಪಾಪ ಮೈಗ ರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 287 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.50 0.49941 771959121579 89031568895

414
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾರಮ ಸಾಬು ದ್ಳವಾಯಿ ಕ್ನಾನಳ ತಲಸಂಗ 15 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.39 0.18510 201677778573 1069101011217

415
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮಂತ್ ಗಿರಮಲಲಖ್ಯ ೋಬುಯ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 294 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.30 0.15155 846110970616 17189567366

416
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಪುಸಾಬ ಮಕ್ಬುಲಲಸಾಬ ಪಠಾಣ್ ರಾಮತಿೋಥಯ ತಲಸಂಗ 67 ಮುಸಲಂ ಅರಿಷಿಣ್ 1.20 1.19222 664673838079 9144108004246

417
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಾಪ ಭಿೋಮಪಾಪ ಶೋಗುನಶ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 21/2. ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.44 0.20366 374666590518 17189600485

418
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಶೈಲ ಚನನಪಾಪ ಝಾರೆ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 266/2a ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.57 0.24779 884691205713 9144101000545

419
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಾಪ ಜಾಧವ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 266/1a ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.56 0.24343 89052263399

420
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶೋನಾಥ ಚನನಪಾಪ ಝಾರೆ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 266/1b ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.54 0.24995 9144119000144

421
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾವು ಸದಾರಯ ಬಡವಗೆ ೋಳ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 54 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.51 0.20477 89065051223

422
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಪರಗ್ೌಡಾ ಝರೆ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 296/1a ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.06 0.39119 9144101000196

423
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾದಾಸಾಬ ಮಾರುತಿ ಸರಕಾರ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 322/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.65 0.22602 3864101000352

424
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರವಿೋಣ್ ಆನಂದ್ ರಾವ ಚವಾಾಣ್ ಯಕ್ಕಂಚಿ ತಲಸಂಗ 22/1. ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.55 0.23908 192500102824201

425
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶರಾಮು ತ್ಳವಾರ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 26/2e ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.18452 17218481434

426
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಗ್ೌಡಾ ಭಿೋಮಪಾಪ ತ್ಳವಾರ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 231/4a ಇತ್ರೆ ಪೋರು 0.24 0.12449 160201011000008

427
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಾನಪಾಪ ಸಂಗಪಾಪ ಝಾರೆ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 251/3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.45349 995383761080 17218487844

428
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಲಕ್ಷಮಣ್ ವಾಲಕಾರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 96/2a ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 0.68&0.49 0.37831 496551175536 17189580626

429
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಮಡಪಾಪ ಹ ಗ್ಾರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 178/7 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 428635197855 1069101023491

430
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಆಲಗುರ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 1037/1d/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.32906 243427134241 890855829801

431
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾಪರಸಾಬ ಸಕ್ಂದ್ರಸಾಬ ಕಾರಿಹಾಜಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 405/4 ಮುಸಲಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1.15 0.41554 214817725335 17189056000

432
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಗ್ೌಡಾ ಶವಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 270/2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.40 0.45349 596913686373 9144108003424

433
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಳಸದ್ದ ಮುರಗೆಪಾಪ ಒಡಯರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 400/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.36 0.17731 900944661460 89067768189

434
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಣ್ ಗುಂಡಪಾಪ ಪೂಜಾರಿ ರಾಮತಿೋಥಯ ತಲಸಂಗ 39/3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.60 0.63904 917546944655 650501703568

435
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಿೋತಾ ವಿಠಠಲ ಕ್ಂಡಕ್ರ ರಾಮತಿೋಥಯ ತಲಸಂಗ 26/7&26/8 ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.85 0.86639 937849640965 9144108003142

436
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶಬಸಗ್ೌಡಾ ಪೂಜಾರಿ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 83/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.22 0.11114 894622974103 17189537681

437
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೈಹಿಬ ಬ ಅಪಾಪಸಾಬ ಪಡಸಲಗಿ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 26/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.38 0.18475

438
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಅಪಾಪಸಾಬ ಜಾದ್ವ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 148/5ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನಸ 0.40 0.45348 758946143914 05132210011747

439
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕೌಜಲಗಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 299/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.30780 478766206311 89012227723



440
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಭಿೋಮಪಾಪ ಗುರುಲಂಗಪಾಪ ಬೆಕೆಕೋರಿ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 83/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.40 0.45348 590501070539 00362320012310

441
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಗಣ್ಪತಿ ಮಹಾದೋವ ಡಬಾಜ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.40 0.45348 430308717353 00362320012310

442
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಭಿೋಮಪಾಪ ಸಾತ್ಪಾಪ ಡಬಾಜ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.20 0.22675 880079764209 00362320012310

443
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ರಾಜೋಸಾಬ ಬಾಗವಾನ ಕೆ ೋಟಬಾಗಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 136/2 ಮುಸಲಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.49163 985308510500 17056531839

444
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಪದ್ಮಣ್ಾಣ ಜಿನನಪಾಪ ಹರಾರಿ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 153/8 ಜೈನ ಗಜಜರಿ 0.40 0.44120 923628214757 17192038417

445
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಜಿನನಪಾಪ ಭರಮಪಾಪ ಮುನೆ ನೋಳಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 240/1 ಜೈನ ಬದ್ನೆ 0.20 0.22675 414758672277 3058101010004737

446
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಮಾಯಪಾಪ ಹಿೋರೆಕ್ುರಬರ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 61/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.40 0.45348 518474667768 3058101010000832

447
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರವಿ ರಾಮಪಾಪ ಕೆ ೋಳಿ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 46/3,48/2,46/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.80 0.82458 898435996005 05122200087551

448
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಖಾನಾಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಮಾಲಂಗಿ ಶರಹಟಿಟ ಕೆಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 138/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.40 0.45348 402381478304 62349160296

449
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸದ್ದಪಾಪ ಅವುಗುಡಿ ಹಾಲಟಿಟ ಶರಹಟಿಟ ಬಿಕೆ ಹುಕೆಕೋರಿ 415 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.28930 536528788275 62349160296

450
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಣ್ಣಪೂಣ್ಾಯ ಬಸವರಾಜ ಮಣ್ಗುತಿೂ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.38 0.43080 982711485063 10551444740

451
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕ್ಲಗ್ೌಡ ವಿಶವನಾಥ ತ ೋಡಕ್ರ ಸ ಲಾಲಪೂರ ಸಂಕೆೋಶವರ 201/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.39302 444972031902 30977544844

452
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕ್ುಬೆೋರ ನಿಂಗಪಾಪ ಬಾಗಿ ಮದಿಹಳಿಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 16/4/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.50 0.54285 949749046663 000035550334210

453
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಮೋತ್ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ ಚೌಗಲಾ ಯರನಾಳ ಹುಕೆಕೋರಿ 89/1 ಜೈನ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.54626 991926117983 05081400001104

454
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಕ್ಕಪಾಪ ಪುರುಶ ೋಥಮ ಕ್ತ್ಲಗಿ ಹುಕೆಕೋರಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 137/6ಬ,137/6ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.52005 249374752768 05081400001104

455
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಾಯಪಾಪ ಭಿೋರಪಾಪ ಬಾಗಿ ಬೆರ್ಣವಾಡ ಹುಕೆಕೋರಿ 306/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.60 0.63249 357414920619 000035550334210

456
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ನಾಗಪಾಪ ಬಾಳಪಾಪ ಬಾಗಿ ಬೆರ್ಣವಾಡ ಹುಕೆಕೋರಿ 276/1,284/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 1.13 1.10118 544619208368 000035550334210

457
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರಾಯಪಾಪ ಭರಮಪಾಪ ರಾಮನಕ್ಟಿಟ ಮದಿಹಳಿಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 30/11,30/16,34/1+2+3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.60 0.63904 955817439567 000035550334210

458
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಕಾಡಪಾಪ ನಾಶಪುಡಿ ಬಡಕ್ುಂದಿರ ಹುಕೆಕೋರಿ 52/1A,52/6A ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.80 0.82458 563898461664 05081400001104

459
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕಾಶೋನಾಥ ಸದ್ದಪಾಪ ಗ್ಾವಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 431/* ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.80 0.45349 488001900879 000035550334210

460
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶಶರಾಜ ಬಾಪುಸಾಹೆೋಬ ಸಾಲುಖ್ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋಲಾಪುರ ಸಂಕೆೋಶವರ 239 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 1.55 1.45935 294907890224 30977544844

461
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ವಿಜಯ ಶಶರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋಲಾಪುರ ಸಂಕೆೋಶವರ 249/2,249/3,250/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 1.40 1.34145 635085646956 30977544844

462
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸಂಜಯ ಭರಮಪಾಪ ಮುನೆ ನೋಳಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 240 ಜೈನ ಬದ್ನೆ 0.20 0.22675 326155521393 3058101010004736

463
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಪರಕಾಶ ಬಂಡು ತೋರದಾಳ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 79/15 ಜೈನ ಅರಶಣ್ 0.40 0.42645 570184315437 3058101010005021

464
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸುನಿೋಲ ದ್ತಾೂತರೋಯ ಜ ೋಶ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 324/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.50 0.52865 647689867760 3058101010003678

465
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ಅವಪಾಪ ಬಂಗಿ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 97/5,97/6,97/12 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.50 0.52711 544175166506 36430633108

466
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ನಿಂಗಪಾಪ ರಾಮಪಾಪ ಬಾಗಿ ಮದಿಹಳಿಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 23/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.50 0.54626 732135455431 05132200013316

467
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ಬಸವರ್ಣಣ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ನೆ ಗಿನಿಹಾಳ ಹುಕೆಕೋರಿ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.40 0.34012 744970899083 34043440042

468
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸದಾರಮ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಶರಹಟಿಟ ಬಿಕೆ ಹುಕೆಕೋರಿ 367/1,367/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.15 1.09985 543127741482 20060875359

469
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸಪಾಪ ಲಗಮಪಾಪ ಜಮಖಂಡಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 280/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.20 0.97641 591002163428 89053339733

470
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಶವಲಂಗ ನಾಯಿಕ್ ಝಂಗಟಿಹಾಳ ಹುಕೆಕೋರಿ 74/1,74/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.60 0.63857 836014747378 17056539522

471
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶಶಕಾಂತ್ ಮಲಗ್ೌಡ ನೆೋಲಯ ಗುಡಸ ಹುಕೆಕೋರಿ 582/4-p1 ಜೈನ ಚಂಡ  ಹ 2.20 1.01013 555468907238 17056523919

472
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶರೋಶೈಲ ನಿಂಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆರ್ಣವಾಡ ಹುಕೆಕೋರಿ 75/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53511 380233322597 17017085245

473
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮೋನಾಕ್ಷ್ ಚನನಪಾಪ ಕೆ ರಿ ಸ ೋಲಾಪುರ ಸಂಕೆೋಶವರ 220/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.67 0.66960 830359275222 89112147005

474
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ವಿಠಠಲ ಮಾರೆಪಾಪ ಕ್ಬುಬರಿ ಮದಿಹಳಿಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 86/6 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.53 0.54626 375866900261 64143397188

475
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ ಸುಶೋಲಾ ಮನೆ ಹರ ದವಣ್ಣವರ ಹೆ ನಿನಹಳಿಿ ಸಂಕೆೋಶವರ 154/2 ಸಾಮಾನಯ ದ ಣ್ಣಣ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 667893570149 841510110005508

476
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸಂಗ್ಾರಮ ಸಾಲುಂಕೆ ಪುುತಿವರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋಲಾಪುರ ಸಂಕೆೋಶವರ 69/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.10 0.71232 286186377883 89067664497



477
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ ರೆೋಖಾ ಪರಕಾಶ ಗುಂಡಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 82 ಜೈನ ಎಲ್ಲ ಕೆ ಸು 0.93 0.93775 490233398654 NILIN4055

478
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಪರಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ಚೌಗಲಾ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 79/21+22,7925,85/5ಕ್ ಜೈನ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.70 0.73181 977945427032 NILIN4055

479
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಶಟಟಪಾಪ ಗುಂಡಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 88/6,88/13,86/3 ಜೈನ ಟ ೋಮಾಯಟ 1.00 1.00952 317441584167 NILIN4055

480
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಗಿೋರಿಶ ಮಾರುತಿ ಗೆ ೋರ್ಣ ಕೆ ೋಟಬಾಗಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.55 0.58414 636647006663 17056547307

481
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಜಿೋತ್ ಉಫಯ ಪದ್ಮಣ್ಾಣ ಸತೂೋಪಪ ಕ್ಲಮರ್ಣ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 48 ಜೈನ ಬದ್ನೆ 0.30 0.28228 998535269492 17192025736

482
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಾಹಾವಿೋರ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ಬ ಬರಿ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 49/3 ಜೈನ ಹ  ಕೆ ೋಸ 0.20 0.21871 848743095963 3058101010000422

483
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸ ೋಮಣ್ಾಣ ಮಾಹಾವಿೋರ ಕ್ಬ ಬರಿ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 55/3 ಜೈನ ಹ  ಕೆ ೋಸ 0.80 0.78951 390281729181 3058101010005129

484
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕ್ುಬೆೋರ ಪದ್ಮಣ್ಾಣ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 3/5 ಜೈನ ಬಾಳೆ 0.38 0.27106 494234581398 17192011473

485
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಿೋಮಪಾಪ ಹಾಲಪಾಪ ಪೂಜೋರಿ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 168 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.95971 966246170422 89065147084

486
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಅಪಾಪಭಟ್ ಜ ೋಶ ಹತ್ೂರಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 149 ಜೈನ ಈರುಳಿಿ 1.40 1.36623 532339894644 122501011001667

487
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರಾಮಪಾಪ ತ್ವನಪಾಪ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 32/2,32/4,32/10 ಜೈನ ಬಾಳೆ 0.50 0.38014 431466288480 00362320012310

488
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸರಸವತಿ ಉಪಯ ಶ ೋಭಾ ಗಜಾನನ ರಜಪೂತ್ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 88/1 ಜೈನ ಬಾಳೆ 1.60 0.99221 711797265673 910020001030134

489
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ವಿೋರಭದ್ರ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಕ್ರೆ ೋಶ ಶರಢಾಣ್ ಹುಕೆಕೋರಿ 51/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.40474 965993379608 3050101010007216

490
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಭ ಪಾಲ ಜಿನನಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 139/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.25 0.25307 270961434822 375102010220168

491
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಭಿೋಮಪಾಪ ತ್ಂಗಡಿ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 58/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.50 0.40474 862746408628 89054115065

492
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶೈಲ್ಲಂದ್ರ ಪಾರೆೋಶಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಉ.ಖಾನಾಪೂರ ಸಂಕೆೋಶವರ 62/5,62/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.12 1.11429 553917982047 11006795385

493
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ನಾಗಪಾಪ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಅಳಗುಂಡಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲಕಾಯಿ 0.44 0.49884 508280326417 3058101010001302

494
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ ಸುವಣ್ಾಯ ಜಯಶಂಗ ಸನದಿ ಚಿಕಾಕಲಗುಡ ಸಂಕೆೋಶವರ 64 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 0.99394 864328145950 1003910010002365

495
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಕಾಶಪಾಪ ಹುಕೆಕೋರಿ ನೆೋಲಯ ಸಂಕೆೋಶವರ 126/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.47 0.51348 224038489891 05132200021759

496
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಗಿೋರಿಶ ಸುಭಾಷ್ ಹಿರೆೋಮಠ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 550/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.48149 532848553589 375102010211854

497
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಭಿಜಿೋತ್ ಅಶ ೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 30/5ಅ,30/5ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.62 0.66034 958791670992 375002010003465

498
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ ಜಯಶರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಪುಜಾರ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 301/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 0.77851 219729839114 309000163622

499
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಉಮೋಶ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಪಾಟಿೋಲ ಹುಕೆಕೋರಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 358/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.27890 212036629960 31070034561

500
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಗುರುನಾಥ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 367/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.30 0.27856 416762905622 10006982032

501
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಮಹಾವಿೋರ ಮುನೆ ನೋಳಿಿ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 60/4 ಜೈನ ಕಾಯಬೆೋಜ 1.60 1.53298 698181747296 3058101010001900

502
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಗುರುಸದ್ದ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಪೂಜೋರಿ ಶರಢಾಣ್ ಹುಕೆಕೋರಿ 117 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.30 0.30146 279006478863 17056552725

503
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶವಪಪ ಸಾತ್ಪಾಪ ಬಾಡ ನಿಡಸ ೋಶ ಸಂಕೆೋಶವರ 129/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.33 0.31579 542744666445 17059556545

504
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮಲಲಪಾಪ ಶಂಕ್ರ ಬಾಡ ನಿಡಸ ೋಶ ಸಂಕೆೋಶವರ 129/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.33 0.31579 771904743998 17059546026

505
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸಂಗ್ಾರಮ ಸಾಲುಂಕೆ ಪುುತಿವರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ಲಾಲಪೂರ ಸಂಕೆೋಶವರ 69/1 ಜೈನ ಬಾಳೆ 0.85 0.50676 286186377883 89067664497

506
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಶಂಕ್ರ ಕ್ಂಠಿಕ್ರ @ ಸನದಿ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.30 0.34012 351374270946 05081400001104

507
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ ಮಲಲಪಾಪ ಗುಂಡಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 124/10,124/6 ಸಾಮಾನಯ ಸೌವತಕಾಯಿ 0.50 0.54626 315992976118 NILIN4055

508
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಜಿೋತ್ ಸದ್ದಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 79/18 ಸಾಮಾನಯ ಸೌವತಕಾಯಿ 0.53 0.56811 643123131312 NILIN4055

509
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಸರಜಪಾಪ ಶಟಟನನವರ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.40 0.34792 409026978966 NILIN4055

510
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಗಂಗವಾವ ಸದಾಶವ ಗುಂಡಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 82 ಸಾಮಾನಯ ಹ  ಕೆ ೋಸ 0.93 0.91097 853609665985 NILIN4055

511
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಭಿೋಮಪಾಪ ಈರಪಣ್ಾಣ ತ್ವಗ ಹತ್ೂರಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 146/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.45 0.51018 550872878844 000035550334210

512
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಪಾರೆೋಶ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಮಲಾಜ ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 368/1,368/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.05 1.05792 924860498629 070130110000084

513
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶವರಾಯ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬುಗಡಿಕ್ಟಿಟ ಮಾವನ ರ ಯ.ಮರಡಿ 117 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.43595 734806896892 000035550334210



514
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ವಿಠಠಲ ಬಸವರ್ಣಣ ಪಾಶಾಚಪೂರಿ ಮಣ್ಗುತಿೂ ಯ.ಮರಡಿ 259/ಅ1,30 ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯಿ 0.78 0.80396 578078118456 000035550334210

515
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕೆಂಪಪಣ್ಾಣ ಭಿೋಮಪಾಪ ಚಿತ್ ೂರಿ ಮಾವನ ರ ಯ.ಮರಡಿ 117/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.43595 731662532377 000035550334210

516
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ದ್ಯ್ಾನಂದ್ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಕ್ಮತ ಕ್ಮತ್ನ ರ ಸಂಕೆೋಶವರ 168 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ,ಪಪಾಯಿ 0.77 0.60222 636832987156 00000030376370957

517
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಾಳಪಾಪ ನಿಂಗಪಾಪ ಶರ ರ ಮಾವನ ರ ಯ.ಮರಡಿ

126/2ಬ,126/3ಬ,126/21,1

21/10,121/12
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.09 0.71111 882833178079 000035550334210

518
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರಾಮಾ ಗಣ್ಪತಿ ಪಾಟಿೋಲ ಹತ್ೂರಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 343/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.90 0.91565 333721988776 000035550334210

519
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಅಶ ೋಕ್ ಖ್ಯಮಲಾಪುರೆ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 241/3 ಜೈನ ಬಾಳೆ 0.60 0.40166 709786907102 918030025947372

520
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ರಾಮು ಬಾಗಿ ಮದಿಹಳಿಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 116/8 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ, ಬೆಂಡಿ 0.60 0.63904 206662850568 000035550334210

521
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಪರವಿೋಣ್ಕ್ುಮಾರ ಅಪಪಣ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.53726 889882871191 00362320012310

522
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶೋಖರ ಶರೋಮಂತ್ ಚೌಗಲಾ ರಕ್ಷ್ ಹುಕೆಕೋರಿ 264/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.28 0.28688 783367929068 38584898868

523
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ಸದ್ದಲಂಗಯ್ಾಯ ಪೂಜೋರಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 316/1+2ಅ,312/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.30 1.26627 815933144393 08043070002371

524
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ ಮಲಲವಾವ ಮಾರುತಿ ಕೆ ೋಷಿಠ ಗುಡಸ ಹುಕೆಕೋರಿ 262/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.38038 964408827779 38584898868

525
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸಪಾಪ ರಾಮಪಾಪ ಮದ್ಕ್ರಿ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 50/8,52/5,36/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 985285290085 08043070002371

526
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಾಹಾದೋವಿ ಬಸಲಂಗ ಉಪಿಪನ ಗುಡಸ ಹುಕೆಕೋರಿ 249/3 ಸಾಮಾನಯ ಅವರೆ 0.24 0.25586 813615746985 38584898868

527
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸಪಪ ಬಾಬು ರಜಪೂತ್ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 133/10,133/11 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.30 0.30146 487658210782 38584898868

528
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಾಹಾತೋಂಶ ಮಾರುತಿ ನೆಲಯ ಗುಡಸ ಹುಕೆಕೋರಿ 540/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.25 0.20301 347116692162 38584898868

529
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಭ ಪಾಲ ಬಾಬು ಸಪೂಸಾಗರ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 92/2 ಜೈನ ಪಪಾಪಯಿ 0.40 0.30310 871552007299 08043070002371

530
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಆದ್ಪಾಪ ಸತೂಪಾಪ ಮುನೆ ನೋಳಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 56/2 ಜೈನ ಬಾಳೆ 0.40 0.30248 432844256782 00362320012310

531
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರಾಮಗ್ೌಡ ಗುರುಸದ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 182/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 0.35 0.27600 246341492288 08043070002371

532
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸದ್ದಪಾಪ ರಾಮು ಬಾಗಿ ಮದಿಹಳಿಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 22/1,22/9 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.60 0.63904 658511974103 64118973696

533
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಜಿನನಪಾಪ ಹನಮಂತ್ ಬೆಳವಿ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 46/1 ಜೈನ ಅರಶಣ್ 0.40 0.35658 439576968248 375102010222132

534
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರಾಜು ದ್ುಂಡಪಾಪ ಚೌಗಲಾ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ

41/4,41/21,41/11,42/9,4

2/23
ಜೈನ ಅವರೆ,ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.50 0.54626 713834598573 3062101010025496

535
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಶವಪಪ ಘಟಿಗೆನನವರ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 285/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.70 0.73181 817398595018 375102010011346

536
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶವಗೆ ಂಡಾ ಭರಮು ಹೆಬಾಬಳ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.40 0.37437 816011876324 3062101010017787

537
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಹಟಿಟ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 127/4,127/2,127/7 ಸಾಮಾನಯ  ಅವರೆ ಕಾಯಿ 1.00 0.97237 636331937348 89037590438

538
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ದ್ುರದ್ುಂಡಿ ಬಸಪಾಪ ಡ ಗ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 396 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.50 0.52711 528006095541 17056527787

539
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಾಳಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 302 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.80 0.78232 908008236594 375102010012073

540
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಬಾಗಿ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 79/ಬ/* ಸಾಮಾನಯ ಅವರೆ 0.80 0.81221 516082545993 3062101010012082

541
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಹಾವಿೋರ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಅವಟ ಉ.ಖಾನಾಪೂರ ಸಂಕೆೋಶವರ 150/2 ಜೈನ ಬಿೋನಸ 0.70 0.73181 304288494013 9218200133591110

542
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಾಹುಬಲ ರಾಮಪಾಪ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 224/2 ಜೈನ ಬಾಳೆ 0.40 0.30780 369506752315 00362320012310

543
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸಪಾಪ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಕ್ರಿಬಾಳಪಪಗೆ ೋಳ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 691/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಪಪ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.54626 367421301045 64015781402

544
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶಂಕ್ರ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಮಾಯನನವರ ಹುಕೆಕೋರಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 721/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.40 0.35423 653070078352 05081400001104

545
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ಸುಭಾಷ್ ಹಿರೆೋಮಠ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 550/2,550/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.52855 911393285861 910020001030134

546
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸಚಿೋನ ಶವಲಂಗ ಹುಕೆಕೋರಿ ನೆೋಲಯ ಸಂಕೆೋಶವರ 223/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.37035 452725672700 05081400001104

547
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶವಪುತ್ರ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಅಳಗುಂಡಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 59/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.43595 423177994866 00362320012310

548
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರೆೋವಪಾಪ ಬಸವರ್ಣಣ ಕ್ುಂಬಾರ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 333,334/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲ ಕೆ ೋಸ 0.80 0.78692 372976520345 3058101010002319

549
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.20 0.17410 752074865663 89085494454

550
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರಾಮಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಬಾಗಿ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 7/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.26525 537418212173 17192035653



551
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ನಿಂಗಪಾಪ ಗೆ ೋಪಾಲ ರವಳೆ ೋಜಿ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 66 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.44 0.46827 700495235698 305810110003635

552
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶೈಲ್ಲೋಶ ಸುರೆೋಶ  ಜ ೋಶ ಹತ್ೂರಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 197/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 1.18839 712078848851 05452200011999

553
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ನಾಗಪಾಪ ಅಮಮಣ್ಗಿ ಗುಡಸ ಹುಕೆಕೋರಿ 116/2,13/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.37437 231747471677 32427769430

554
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಗುರುಲಂಗಪಪ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಚರಾಟಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 61/2,63/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 1.00 0.91822 816953434383 3058101010004402

555
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಓಮಣ್ಾಣ ಸದಿಲಂಗ ಬಾಗಿ ಮದಿಹಳಿಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 22/5,22/7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.45 0.51014 919535794073 000035550334210

556
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಪೌಲ್ ಬಾಳಪಾಪ ಕ್ಳಿಿಮನಿ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 246/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡಿ 0.40 0.45348 356409504431 89045354424

557
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶವಕ್ುಮಾರ ಸ ಯಯಕಾಂತ್ ತ್ಳವಾರ ಅಮಮಣ್ಗಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 18/5 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.50 0.40474 919803649997 00000030376370957

558
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸಂತ ೋಶ ಸದಾಶವ ಮಾಳಗೆ ಹ ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 129 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45348 220023732660 00000038007334504

559
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಪರಕಾಶ ಮೈಲಾಕೆ ಬಾಡ ಸಂಕೆೋಶವರ 194/2,3,4 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.35 0.25546 325203283901 00000038007334504

560
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶವಲಂಗೆೋಶವರ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಶಟಟವು ಕ್ಣ್ಗಲಾ ಸಂಕೆೋಶವರ 61/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.45 0.37575 294611535382 89058247826

561
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಭಿೋಮಪಾಪ ಶವಪಾಪ ಕೆಂಚಚನಾಯಿಕ್ ಬನನನಿಬಾಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 22 ಪ.ಪಂ ಅವರೆ 0.50 0.54626 438030305076 110318210001091

562
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕ್ುಮಾರ ಯಶವಂತ್ ಮಾದಿಗರ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 6/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಶಣ್ 0.40 0.37352 514340407850 00362320012310

563
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ ಕ್ವಿತಾ ಶವಾಜಿ ಸಂಜಿೋವಗೆ ೋಳ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 206/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅರಶಣ್ 0.35 0.33578 942443134964 00362320012310

564
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ದಾದಾ ದ್ ಪದಾಳಿ ಯ.ಮರಡಿ ಯ.ಮರಡಿ 77/2 ಜೈನ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.37437 883151852031 05081400001104

565
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕೆಂಚವವ ವಿಠಠಲ ಕ್ಮತ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 36/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.54626 752293069725 00362320012310

566
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಪರಪಾಪ ಮಹಾರುದ್ರ ಅಕಿಕವಾಟ ಶರಢಾಣ್ ಹುಕೆಕೋರಿ 67/1,66/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 1.00 1.01013 329617835294 00362320012310

567
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಆದ್ಪಾಪ ರಾಮಪಾಪ ತ್ಮದ್ಡಿೆ ಜಿನರಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 57/2 ಜೈನ ಎಲ್ಲ ಕೆ ೋಸು 1.00 0.91736 784154435249 05081400001104

568
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಕಾಡಪಾಪ ಮುನೆ ನೋಳಿ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 177/*/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.50 0.54626 387016112524 910020001030134

569
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕ್ುಮಾರ ಹಣ್ಮಂತ್ ಬೆಳವಿ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಣ್ 0.40 0.35658 336387096955 3062101010025535

570
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರವಿಂದ್ರ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಚೌಗಲಾ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 87/2-ಪಿ1,88/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.40 0.37437 850272020302 5342101001243

571
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರಾಮಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಹಾಲಟಿಟ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ

164/3,159/12,159/14,15

9/8,159/10
ಸಾಮಾನಯ ಗಜಜರಿ 0.80 0.80772 616694075345 3062101010025091

572
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸಗ್ೌಡ ಸದಾರಮಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 237/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.65 0.67953 542830159570 3060101010001261

573
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ರಾಜಪಪ ಜ ೋಕಿ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 255/1ಕ್,240/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.20 1.19230 702169136304 17178522689

574
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಶವಲಂಗಪಪ.ಪಾಟಿೋಲ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 335/*/1ಬ,124/*/10 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 2 1.92060 871803799381 10818231016

575
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ ಕ್ಲಲಪಪ ವಗೆರ ಅರಭಾವಿ ಅರಭಾವಿ 242/*/1ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.37 0.34620 327719038077 3050101010007946*

576
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ.ಪರಧಾನಿ ವಗೆರ ಅರಭಾವಿ ಅರಭಾವಿ 238/*4ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.37162 335715526976 17177580461

577
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಣ್ಾಣ ಬಸವರ್ಣಣ ಕಾಡದ್ವರ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾವಿ 60/*/10 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.37162 960463043796 3050101010002000

578
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಸತೂಪಪ ಬಿರಗೆ ನಿ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 146/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.5 0.54627 701128004990 89046884020

579
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಶವಪಪ ಚಂದ್ುಗೆ ೋಳ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾವಿ 211/*/* ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.1 1.09463 359978758361 32562787884

580
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಯಲಲಪಪ ಹೆ ನಕ್ುಪಿಪ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾವಿ 241/*/6 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.37437 423868325356 3050101010006813*

581
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಘಮಾನಿ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 153/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.37 0.34629 203195007769 5102200103383

582
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕವವ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹುಕೆಕೋರಿ ದ್ುರದ್ುಂಡಿ ಅರಭಾವಿ 104/*/3ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.50 0.54213 264178221801 30977544844

583
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಭಿೋಮಶಪಪ ಕ್ಮತ್ ಮಲಾಲಪೂರ ಪಿ ಜಿ ಅರಭಾವಿ 21/*/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.10 1.08717 608066662049 5122200038453

584
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಪ ಪರಸಪಪ ಹುಲಕ್ುಂದ್ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಅರಭಾವಿ 140/*/9 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.1 1.08717 384880080555 10818231481

585
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಹಾಲಂಗ ರಾಜೋಂದ್ರ ಬಬಲ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 156/*/3,156/*/1,156/*/12 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.6 0.63521 273878901989 147010100395892

586
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಪ ಚನನಬಸಪಪ ಮನಿನಕೆೋರಿ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 446/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.6 0.63521 617445168248 31045593112

587
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಯಲಲಪಪ ಗ್ೌಡಿ ದ್ುರದ್ುಂಡಿ ಅರಭಾವಿ 33/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.4 0.37437 371832981749 5081400001104



588
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಕ್ಟಿಟಕಾರ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾವಿ 227/*/9 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.35 0.39680 1240104000061171*

589
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಕಾಡಪಪ ವಗೆನವರ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾವಿ 73/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.7 0.73181 5632200002725

590
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಧಾನಿ ಭಿೋಮಪಪ ಕ್ಳಸನನವರ ಬಳೆ ಬಾಳ ಅರಭಾವಿ 399/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.43595 NILIN4055

591
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಹನಮಂತ್ ಹೆಬಾಬಳ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 214/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.55 0.58578 252769803337 30977544844

592
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಸತೂಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಅರಭಾವಿ 202/*/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.8 0.57148 909324900591 3049101010002460

593
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಡಿಗೆೋರ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾವಿ 156/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.32481 353070896867 17173536776

594
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಛಾಯ್ಾವವ ಬಸಯಯ ಗಲಗಲಮಠ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 271 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.45349 841294763064 30977544844

595
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ ೋಭಾ ಸದ್ದಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 31/7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.6 0.63904 399507281327 30977544844

596
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಲಪಪ ಶದಾರಮ ಧಮಯಟಿಟ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾವಿ 43/2,44/2,45/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 360827417488 30977544844

597
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಯಲಲಪಪ ಬಂಡ ರಳಿಿ ಗುಜನಟಿಟ ಅರಭಾವಿ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.45349 316622619435 30977544844

598
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಗಮಪಪ ಭಿೋರಪಾಪ ಮರದಿ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾವಿ 119/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.45349 714708950185 30977544844

599
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಅಣ್ಣಪಪ ಮಾಳಾಯಗೆ ೋಳ ಅರಭಾಂವಿ ಅರಭಾವಿ 263/*/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.45349 809416978185 30977544844

600
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾನಂದ್ ರಾಮಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 386/2ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.6 0.45349 870512864831 30977544844

601
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಾಪ ರಾಮಪಾಪ ಸಡಿಲ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾವಿ 383/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.5 0.54626 746598486727 30977544844

602
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಬಸಪಾಪ ಸುಲಾೂನಪುರ ಗುಜನಟಿಟ ಅರಭಾವಿ 106 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.5 0.54626 520695289314 30977544844

603
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಅಲಲಪಪ ಯಡ ರ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 269/*2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.5 0.54626 646127772913 30977544844

604
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾವಿ 397/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.5 0.54626 748278811673 30977544844

605
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲ ತ್ುಕಾರಾಮ ಹೆ ರಟಿಟ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾವಿ 36/1ಬ+1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.6 0.63904 346431697865 30977544844

606
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಗದಾಡಿ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಅರಭಾವಿ

166/2A+2B+2C+3B+4+

3
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.45349 650943561630 30977544844

607
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ಬಿೋಮಪಾಪ ಕಾವಲ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾವಿ 75/2A ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.3 1.28327 316638123829 62349160296

608
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಾಪ ಶದ್ಪಾಪ ಹೆ ರಟಿಟ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾವಿ 86/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.7 1.64746 923933282259 62349160296

609
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ರುದ್ರಪಾಪ ದ್ಂಡಿನ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾವಿ 209/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.6 0.63904 500247313580 62349160296

610
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಿ.ಪಾಟಿೋಲ ಮುನಾಯಳ ಅರಭಾವಿ 125/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.8 0.78510 236057730771 3055101010012160

611
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಶೈಲ್ ಪರಪಾಪ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 318/1+2ಅ/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.45349 768920211942 10551444740

612
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಕ್ಡಾಡಿ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾವಿ

121/*/6ಬ/2,121/*/7+4

ಬ
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 0.71297 763887389607 17173590133

613
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಸಾಬ ಬುರಾನಸಾಬ ದೋಸಾಯಿ ಪಂಜಾನಟಿಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 0.49153 400430940849 3046101010000823*

614
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕ್ ಜಾನ ಮೊೋದಿನಸಾಬ ನದಾಫ ದೋವಲತಿೂ ಅರಭಾವಿ 12/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 0.49153 530316386279 676101023368

615
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಕ್ಬುಲಸಾಬ ನಾನಾಸಾಬ ದೋಸಾಯಿ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 1047,1051/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.30856 631683411490 3046101010002101*

616
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲವಾಹಾಬ ಬುರಾನಸಾಬ ದೋಸಾಯಿ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 46 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.32481 742311668071 3046101010000827*

617
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಿಯ್ಾಜಅಹಮದ್ ಇಸಾಮಯಿಲಸಾಹೆೋಬ ಕಿಲ್ಲಲೋದಾರ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 12/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.65824 418411596609 110320110000043

618
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 730 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲಕಾಯಿ 0.4 0.45349 685412798644 3046101010001352*

619
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಗುಂಡಪಪಗೆ ೋಳ ರಾಜಾಪೂರ ಅರಭಾವಿ 168/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.35 0.28343 554324154943 520101198831230*

620
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲತಾ ಭಿೋಮಪಾಪ ನಾಡಗ್ೌಡರ ಯರಗುದಿರ ಕೌಜಲಗಿ 142/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 0.54710 478738695140 36971641647

621
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸನಗ್ೌಡ ಹಣ್ಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕೌಜಲಗಿ ಕೌಜಲಗಿ 675/2B ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 0.78121 895608460550 36971641647

622
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಕ್ರಮ ಭಿೋಮಪಾಪ ನಾಡಗ್ೌಡರ ಯರಗುದಿರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 142/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.4 0.65824 330948049938 36971641647

623
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಲಂಗಪಪ.ನಿಂಗಪಪ.ದ್ ಡೆಬಸನನವರ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 736 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.32481 883324044756 676101010454

624
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ.ಚನನಪಪ.ಕ್ರಿಹ ಳಿ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 273*/1/A/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.69 0.72135 275678533373 10551444740



625
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಪ.ಯಲಲಪಪ.ಐನಾಪೂರ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 162/8 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.3 0.34012 891546793480 10551444740

626
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಾಪ.ನಿಂಗಪಪ.ಗಳತ್ಗಿ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 347/6,347/7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.20,0.20=0.40 0.45349 404151505180 10551444740

627
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ.ಹಣ್ಮಂತ್.ಬಿರಗ್ೌಡರ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾವಿ 151/2/1ಅ/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.45349 762145220930 10551444740

628
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರ್ಣಣ.ಬಾಳಪಪ.ನಾಯಿಕ್ ಗಡಿೆಹ ಳಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 164/2 ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ 0.4 0.45349 396591582318 110310410000085

629
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಸದ್ದಪಾಪ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಈರೆೈನವರ ಖನಗ್ಾಂವ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 718/2ಬ ಪ.ಪಂ ಮನಸನಕಾಯಿ 0.5 0.54626 273191258740 10818041659

630
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾಪ ಫಕಿೋರಪಪ ನೆೋಸರಗಿ ರಾಜನಕ್ಟಿಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 189 ಪ.ಪಂ ಚವಳಿಕಾಯಿ 0.4 0.45349 583434887064 676101022552

631
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶದ್ದಪಪ ಮಲಲಪಾಪ ಈರೆೈನವರ ಖನಗ್ಾಂವ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 727/3 ಪ.ಪಂ ಟಮಟ 0.4 0.45349 756883483103 17180054624

632
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರೆಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 1095/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ (ಚಿಕ್ುಕ ನುಗೆೆ,ಬಾಳೆ) 1.5 1.10604 285936921196 5992500100148900

633
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಬಸಪಪ ನಾಗನ ರ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ 253/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 863690238017 89043852749

634
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ ಬಸಗ್ೌಡ ಕ್ುರಬೆೋಟ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ

19/2+3+4/1/2,19/2+3+4/

1ಅ
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 366298097148 3049101010003981*

635
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಶೈಲ್ ಪಕಿಕೋರಪಪ ಕ್ಡಾಡಿ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ 111/1ಬ/1,111/1ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 904533937914 3049101010005382*

636
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಮಹಾದೋವ ಯಡ ರ ಬಗರನಾಳ ಕೌಜಲಗಿ 113/1,113/4 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 1.20 1.19222 213034395312 510220207312

637
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ರಾಯಪಪ ದ್ಬಾಡಿ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ 213/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 306362722189

638
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತಿರ ಸದಾಶವ ಪಡಸಲಗಿ ಬಗರನಾಳ ಕೌಜಲಗಿ 119/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.80 0.82458 799515302175

639
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಣ್ಾಣ ಶವರಾಯಿ ದ್ುರದ್ುಂಡಿ ಅರಭಾಂವಿ ಅರಭಾಂವಿ 268/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.40 0.34061 694574372901 31567394465

640
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ ಭಿೋಮಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಬಗರನಾಳ ಕೌಜಲಗಿ 132/4,127/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.20 1.19222 899140075005 35550334210

641
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ದೋವಲತಿೂ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 55/ಬ/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.60 0.63904 631682679887 35550334210

642
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಸದ್ದಪಪ ಪಂಡ ರೋಳಿ ರಾಜಾಪೂರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 66/,85/15,85/26,85110 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.70 0.73181 836202862544 35550334210

643
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಸಣ್ಾಣಸದ್ದಪಾಪ ಗುಡಗುಡಿ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಅರಭಾಂವಿ 138/4,2/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.90 0.91736 479488327133 916010024509564*

644
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಸತೂಪಪ ಹುಗನನವರ ಬಿಲಕ್ುಂದಿ ಕೌಜಲಗಿ 120/* ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.60 1.55609 569086806533 17179025201

645
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ ಯಲಲಪಪ ರಕ್ಷ್ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾಂವಿ 42/20 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.50 0.54626 981806744391 30977544844

646
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡಪಪ ಚ ೋಳಪಪ ಹೆ ರಟಿಟ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 865982308320 30977544844

647
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಪ ಮಾ ಹುಣ್ಶಾಯಳ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾಂವಿ 147/2+3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.70 0.73181 938368181816 30977544844

648
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡಪಪ ಈ ಹುಕೆಕೋರಿ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ 210/3ಕ್/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 540356882674 17173547337

649
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಗ್ೌಡ ಭಿೋ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ 415/1ಬ,415/ಕ್,415/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.63904 479343035062 17173604206

650
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ರಾಜಪಪ ಆಡಿನ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ 94/1,94/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45122 371814223118 3049101010005416*

651
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಹಾವಡಿ ಬಗರನಾಳ ಕೌಜಲಗಿ 155/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.80 0.82458 574304748913 8043070002371

652
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಸ ಮಳವಂಕಿ ಅಡಿಬಟಿಟ ಕೌಜಲಗಿ 218/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.40 0.45349 733845526477 NILIN4055

653
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಉದ್ದಪಪ ಇಂಗಳಿ ಅರಭಾಂವಿ ಅರಭಾಂವಿ 193/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.41516 995835862460 17177568716

654
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಉದ್ದಪಪ ಇಂಗಳಿ ಅರಭಾಂವಿ ಅರಭಾಂವಿ 193/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.50 0.40474 995835862460 17177568716

655
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಪ ಕ್ಲಲಪಪ ಕ್ರಿಗನನವರ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾಂವಿ 119/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 519260457297 30977544844

656
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿೋರಪಪ ಮಾಳಗಿ ಶಂಗ್ಾಳಪೂರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.65 0.67953 624553015636 30977544844

657
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಮದ್ದಪಪ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 165/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.70 0.73181 764493576143 30977544844

658
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮಣ್ಾಣ ಬಸಪಾಪ ಹನಜಿ ಬಡಿಗವಾಡ ಅರಭಾಂವಿ 23/*5 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಗಿಡ,ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.40 0.38711 915240517597 5122200115586

659
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಸದಾರಮಪಪ ಅರಭಾವಿ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 45/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 216576306350 780706049

660
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಸದ್ದಪಪ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 56/5ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು,ಬದ್ನೆ 0.50 0.54626 729790676964 89021439816

661
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಕೆಂಪಣ್ಾಣ ಪುಜೋರಿ ಬಡಿಗವಾಡ ಅರಭಾಂವಿ 23/*1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 690980397927 279805000495



662
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಪ ರಾಮಪಪ ಡಬಾಜ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾಂವಿ 34/2ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 368494861379 279805000495

663
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಶಪಪ ಯಲಲಪಪ ಪಂಡ ರೋಳಿಿ ರಾಜಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 156/7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 245017550329 279805000495

664
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌಡಪಪ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಬಗರನಾಳ ಕೌಜಲಗಿ 133/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 1.20 1.19222 719246347608 8043070002371

665
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭು ಶವಪಪ ಹಿರೆೋಕೆ ಡಿ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾಂವಿ 190/1+2+3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಗಿಡ,ಬದ್ನೆ 0.60 0.46887 930716072611 64113365094

666
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡಪಪ ಗುರಪಪ ಬೆಳಿವಿ ಅರಭಾಂವಿ ಅರಭಾಂವಿ 281/2+3+5+6/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.60 0.46887 912602036698 3050101010005880

667
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದ್ ನಾಗಪಪ ದ್ುಂಡಾನಟಿಟ ಬಿೋರನಗಡಿೆ ಅರಭಾಂವಿ 710/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.79 0.81427 896227217477 520101198796151

668
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಉಮರಾರ್ಣ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ 351/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್/ಬಾಳೆ 0.40 0.83993 856327922893 17173614464

669
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ದ್ುಂಡಪಪ ದ್ಂಡಿನವರ ರಾಜಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 107/2ಬ,108/3,68/2ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 2.00 1.92060 352077896018 89105402826

670
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಕ್ಡಾಡಿ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ 130/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 555640525075 5802200023814

671
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ದ್ುಂಡಪಪ ಅರಭಾವಿ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಅರಭಾಂವಿ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.40 0.34061 648991629087 3049101010009308*

672
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಶವನಪಪ ಅವರಾದಿ ಬಗರನಾಳ ಕೌಜಲಗಿ 114/6 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.80 0.82458 607297932201 4381010008936*

673
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಕ್ರಮ ಸದ್ದಪಪ ಅಂಗಡಿ ಬಿೋರನಗಡಿೆ ಅರಭಾಂವಿ 415/* ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಗಿಡ 0.50 0.54626 878849472294 482010100017523*

674
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಶೋಪಪ ಚನನಪಪ ಹಡಿಗನಾಳ ಮಮದಾಪೂರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 591/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.63904 987938572909 17186039984

675
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪತ್ರಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಅರಭಾಂವಿ 91/2ಅ,91/2ಬ+2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 1.40 1.37432 860341555050 3049101010005550

676
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಹನಮಂತ್ ಮಕ್ಕಳಗೆರಿ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ 321/1ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.28250 522638221697 3049101010009880

677
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಭಿೋಮಪಪ ಹೌಜಲಗಿ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ 259/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 807300020987 3049101010004390

678
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಪಪ ಮುರಾರಿ ದ್ಳವಾಯಿ ಧ ಪದಾಳ ಅರಭಾಂವಿ 34/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.55 0.42980 607662910022 51000222225522

679
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಬಾರಹಿಮ್ ಅಮೋರಸಾಬ ದೋಸಾಯಿ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 1308 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.35667 769988425668 17176550969

680
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡಪಪ ಮಾರುತಿ ಮೋಟಿ ರಾಜಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 159/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.82458 268343573412 30977544844

681
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಈರಪಪ ಗೆ ೋರೆ ೋಶ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ 104/1ಅ,2,104/1ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.82458 963417543722 3621002100017995*

682
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಮಹಾದೋವ ಟಿಕೆಹಳಿಿ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಅರಭಾಂವಿ 272/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 408595842829 33412430283

683
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಗುರುಪಾದ್ ಅಂಗಡಿ ಅರಭಾಂವಿ ಅರಭಾಂವಿ 430/* ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 815322094589 17177594995

684
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಸಂಪಗ್ಾರ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾಂವಿ 116/1b ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಗಿಡ 0.80 0.45349 466000675707 12401040000221272*

685
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಯಜುನ  ಭಿೋ ಕ್ಮತ್ ಮಮದಾಪೂರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 533/ಅ/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.65824 668516752619 2592500102107101*

686
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಪಯಯ ಬಾಳಪಪ ಭಿೋ ಪಾಟಿೋಲ ಬಳೆ ೋಬಾಳ ಅರಭಾಂವಿ 388 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 0.72539 507852618996 10818224509

687
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಪ  ದ್ುಂಡಪಪ ನಾಯಕರ ಕೆಮಮನಕೆ ೋಲ ಕೌಜಲಗಿ 203 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.20186 420745146466 1832101005851

688
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಪುಚಚಹರಕ್ಗೆ ೋಳ ದ್ುರದ್ುಂಡಿ ಅರಭಾಂವಿ 25/19 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 656737072181 2763101006138

689
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾತ್ಪಪ  ಶಟಟಪಪ ಖಾನಾಪೂರ ಬಳೆ ೋಬಾಳ ಅರಭಾಂವಿ 525/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.32481 261558516111 3049101010001583*

690
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಭಿೋಮಪಪ ಬಿರಾಜ ನಲಾಲನಟಿಟ ಅರಭಾಂವಿ 180/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.50 0.54626 877594502880 10551444740

691
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಪ ಬಸಪಪ ಲ್ಲ ೋಕ್ನನವರ ಕೌಜಲಗಿ ಕೌಜಲಗಿ 529/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.54710 820398165340 10551444740

692
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಳಬಸಪಪ  ಬ ಲ್ಲ ೋಕ್ನನವರ ಕೌಜಲಗಿ ಕೌಜಲಗಿ 529/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 0.78212 907184660241 10551444740

693
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಗೆೋಶ ಚ ಮಳವಂಕಿ ಅಡಿಬಟಿಟ ಕೌಜಲಗಿ 218 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಗಿಡ 1.20 1.19222 954779111693 NILIN4055

694
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ  ಚ ಮಳವಂಕಿ ಅಡಿಬಟಿಟ ಕೌಜಲಗಿ 137 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಗಿಡ 1.20 1.19222 254733568056 NILIN4055

695
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಸಂ ಕೆ ಳವಿ ಖನಗ್ಾಂವ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 305/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.30 0.14495 247317231346 NILIN4055

696
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಗು ಮುಚಳಂಬಿ ಮಲಾಲಪೂರ ಪಿಜಿ ಅರಭಾಂವಿ 113/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಗಿಡ 0.80 0.82458 898851896517 5122200072825

697
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಸುಣ್ಧೆ ೋಳಿ ಕೌಜಲಗಿ 417/* ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.82458 948509612029 10551444740

698
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತೂಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ನಿವಾಯನಿ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾವಿ 131/3ಸ,131/4ಫ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.82458 906807793344 62349160296



699
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಲಲಪಪ ಮಲಲಪಪ ಕ್ುಡಚಿ ಶವಾಪೂರ ಅರಭಾವಿ 143/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.20 1.19222 608579735916 30987608025

700
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಹಾದೋವ.ಕಾಡಪಪ.ಕೆ ಯ್ಾಯಗೆ ೋಳ ಹಳ ಿರ ಅರಭಾವಿ 222/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 970553495061 89082022619

701
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಲಪಪ ಈರಪಪ ಯಡ ರ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾವಿ 267/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.20 0.22675 587208060090 30977544844

702
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಲಕ್ಕಪಪ ಕೆ ಣ್ಣ ಬಗರನಾಳ ಕೌಜಲಗಿ 18/*/6 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.80 0.82458 816602888252 35550334210

703
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಿಲಂಗಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಬಡಕ್ುರಿ ಮದ್ವಾಲ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 214/*/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.40 0.45349 285349083321 35550334210

704
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಕ್ರೆಪಪ ದ್ುರದ್ುಂಡಿ ಮಕ್ಕಳಗೆೋರಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 245/*,249/* ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 228381249783 35550334210

705
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕಿಕೋರಪಪ ಸ ೋಮಲಂಗಪಪ ಬಿರನನವರ ಖನಗ್ಾಂವ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 705/*/1/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.32481 482443124981 35550334210

706
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಸದ್ದಪಪ ಮೋಟಿ ರಾಜಾಪೂರ ಅರಭಾವಿ 23/1* ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.37 0.39680 960383248098 35550334210

707
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ್ ದ್ುಂಡಪಪ ರಬಕ್ವಿ ಗಣ್ಣೋಶವಾಡಿ ಅರಭಾವಿ 10/* ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 2.00 1.92060 808901955805 32155315393

708
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರ ಶರೋಕಾಂತ್ ಸದ್ದನಾಯಕ್ ಗುಲಗಂಜಿಕೆ ಪಪ ಕೌಜಲಗಿ 46/*/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.60627 926579103556 520101251684251

709
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಸಪಪ ಗಂಗರಡಿೆ ಸುಣ್ಧೆ ೋಳಿ ಕೌಜಲಗಿ 433/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.72539 214234711144 37645324032

710
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭಾ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಮುಡಲಗಿ ಅರಭಾವಿ 525/5,529/4ಬ+5+6 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.97 0.97982 801073057404 89081538747

711
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ರತ್ನಪಾಪ ಜಾಧವ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 178/1 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.20 0.22675 706975342109 200603130001142

712
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಮಾಯಪಾಪ ಗ್ಾವಡ ಖಡಕ್ಲಾಟ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 267/2ಅ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.40 0.44793 60347807834 9218900035161110

713
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಪುಸಾಹೆೋಬ ಶಾಯಮರಾವ ಪಾಟಿೋಲ ಪಿೋರವಾಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 7/1 ರಿಂದ್ 14 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.80 0.82458 533857713362 200603130001180

714
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಶಾಹಿದಾಬಿ ಬಾಬಾಸಾಬ ನಾಯಿಕ್ವಾಡಿ ಪಟಟಣ್ಕ್ುಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 361/1 ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತಿ 0.50 0.54626 980965522506 200603130000933

715
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಂದ್ರ ಅಬುದಲರಹಿೋಮ ಜಮಾದಾರ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 276/1 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.45349 308851350779 17155020980

716
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಕ್ುಮಾರ ಶರೋಪಾಲ ಗ್ೌರಾಜ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 9/16 ಇತ್ರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.20 0.22675 915983530401 89044067871

717
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತೌಸಫ ಶಮಾಲ ಪಟೋಲ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 587 ಇತ್ರೆ ಡ ಣ್ಣಮಣ್ಸು 0.80 0.82458 339299282518 89020268996

718
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಪು ದ್ತ್ುೂ ಹಟಕ್ರ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 104/2 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 0.82458 627610065929 17155034675

719
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಭರಮು ಹ ವಣ್ಣವರ ನವಲಹಾಳ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 44/3 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.40 0.39680 651910169657 0003000100001736

720
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಚೌಗುಲ್ಲ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 127/1 ಇತ್ರೆ ಸೋಬೆ 0.90 0.49642 797510427441 11130391163

721
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಶಾಮರಾವ ಪಾಟಿೋಲ ಖಡಕ್ಲಾಟ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 229/7, 232/1 ಇತ್ರೆ ಚಂಡ  ಹು 1.00 0.93591 774821135967

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

722
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋಲ ಗಣ್ಪತಿ ಸ ಳೆ ನನದಿ ಸದ್ಲಗ್ಾ 196/2, 196/3 ಇತ್ರೆ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.40 0.45137 226147617099

ಆ ಎಮ್ ಡಿರೋಪ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

723
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶಾಂತ್ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ಮತ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳ ಸದ್ಲಗ್ಾ 22/1 ಇತ್ರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.40 0.45349 712601644344

ಆ ಎಮ್ ಡಿರೋಪ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

724
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದ್ಪಾಪ ಸಾತ್ಪಾಪ ಚೌಗಲ್ಲ ಮಾಂಜರಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 186/3 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.60 0.63502 563446761174

ಆ ಎಮ್ ಡಿರೋಪ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

725
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಬಾಬು ಸುಳಕ್ ಡ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 130/1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.54710 251490649478 89014811990

726
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ಕ್ಲಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳ ಸದ್ಲಗ್ಾ 24/1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.58 0.62048 792300231504 17135045183

727
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶವ ಶದ್ದಪಾಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 251/2, 326/1 ಇತ್ರೆ ಡ ಣ್ಣಮಣ್ಸು 0.80 0.82458 504596071939 17173037777

728
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್ ಸದಾಶವ ನರುಮಾಳಿ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 447/2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.30 0.24361 219499618102 89011656221

729
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಂದ್ರ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಬೆ ೋನೆ ಸದ್ಲಗ್ಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 764 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.31046 864158334052 05072200115318

730
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಮಹಾದೋವ ಮಗದ್ುಮಮ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 346/1 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.78 0.80602 788700003264 89012697631

731
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪರಭು ಶಂಕ್ರ ಬಾಬನನವರ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 58/3, 58/7 ಇತ್ರೆ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ 0.40 0.45349 845020883008 89016116359

732
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣ್ಪತಿ ಹೆ ಳೆಪಾಪ ಜಿಫರೆ ಖಡಕ್ಲಾಟ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

147/10ಬ, 147/1ಬ, 

147/11ಅ, 147/8ಬ
ಇತ್ರೆ ಸವತ 0.32 0.36279 798785137880

ಇ ಪಿ ಸ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ ಸಂದಾಯ 
ಮಾಡಿದ

733
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಕಾಸ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬೆಳವಿ ಯಡ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 68 ಇತ್ರೆ ಸವತ 0.80 1.10118 723380940152

ಇ ಪಿ ಸ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ ಸಂದಾಯ 
ಮಾಡಿದ

734
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಸಾಬ ಬಂಡು ಬೆಳವಿ ಯಡ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 70 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 1.20 1.19222 398663188578

ಇ ಪಿ ಸ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ ಸಂದಾಯ 
ಮಾಡಿದ

735
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬಾಸಾಬ ಕ್ುತ್ುಬ ತಾಶೋಲಾದರ ಖಡಕ್ಲಾಟ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 549/7 ಇತ್ರೆ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ 0.80 0.82458 925072923519

ಇ ಪಿ ಸ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ ಸಂದಾಯ 
ಮಾಡಿದ



736
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಂತ್ ಕ್ಲಲಪಪ ಉದ್ಗಟಿಟ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 12 ಇತ್ರೆ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ 0.73 0.73181 308066614496

ಇ ಪಿ ಸ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ ಸಂದಾಯ 
ಮಾಡಿದ

737
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಚಚೋಂದ್ರ ಮಹಾದೋವ ಖ್ಯ ೋತ್ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 758/4 ಇತ್ರೆ ಚಂಡ  ಹು 0.80 1.01013 341105170373 17173041648

738
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಕ್ಲಾವತಿ ಕೆಂಚಪಾಪ ಹರಕೆ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 531/1ಡ ಇತ್ರೆ ಸೋಬೆ 0.40 0.30986 584057561898 05092200213548

739
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಭಿೋರಪಾಪ ಕ್ಟಿಟಕಾರ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 521/2 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.20 1.19222 584756154169 17155044323

740
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ಕ್ುಬಬನನವರ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 149 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.30 0.24361 800626278086 10014360544

741
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ . ಸುರೆೋಶ ಬಾಳೆೋಶ ರಾಂಪೂರೆ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 226/2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.20 0.22675 606355872109 89111630899

742
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪಸಾಬ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 596/1ಬ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.90 0.91708 680890133102 17155020855

743
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತ್ಯಪಾಪ  ಸಾತ್ಪಾಪ ಹಟಿಟ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 135/4 ಇತ್ರೆ ಸೋಬೆ 0.30 0.24991 693456060862 17155019307

744
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆಂಚಪಾಪ ಹರಕೆ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 531/1ಫ ಇತ್ರೆ ಸೋಬೆ 0.40 0.30788 843729570231 05092200214390

745
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾವಸರಾವ ಖಂಡೋರಾವ ಘಾಟಗೆ ಖಡಕ್ಲಾಟ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 314/1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.30929 397254851635 20169853072

746
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಜಾನನ ಅಪಾಪಸಾಬ ಖ್ಯ ೋತ್ ನಾಯಿಂಗಲಜ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 284/3 ಇತ್ರೆ ಬೆಂಡ 0.80 0.82458 707733840206 20169853072

747
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಸದ್ದಪಾಪ ಧನವಾಡ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 251/1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.50 0.54626 904584257471 05742250011471

748
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 261/2 ಇತ್ರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.75 0.75036 274034715881 89056091855

749
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಭಯ ಅನಿೋಲರಾವ ದೋಸಾಯಿ ಯಡ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 136/7 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.20 1.45278 736295891222 89025715067

750
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಕಾಂತ್ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಬನನಟಿಟ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 185/1 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.40 0.43707 358660758767 89025715067

751
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಮುತೂಪಾಪ ಶರೆ ೋಳೆ ಕಾಡಾಪೂರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 136/3 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.43659 550442015265 10037516508

752
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರಜಿೋತ್ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಪಾಟಿೋಲ ಮಲಕ್ವಾಡ ಸದ್ಲಗ್ಾ 57/1ಬ ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 1.20 1.33790 869445465772

ಆ ಎಮ್ ಡಿರೋಪ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

753
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾನಂದ್ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಬನನಟಿಟ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 285/2ಬ ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.43707 516967818301

ಆ ಎಮ್ ಡಿರೋಪ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

754
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಚುನಮುನೆ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 22/2ಬ ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.40 0.44010 485649454100

ಜೈನ್ ಇರಿಗೆೋಶನ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

755
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಭೈರು ಕ್ಬಾಡ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 453/2 ಇತ್ರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.40 0.44424 310994919005

ಜೈನ್ ಇರಿಗೆೋಶನ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

756
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ತ್ುಕಾರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 102/2 ಇತ್ರೆ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.20 0.22538 417610089413

ಆ ಎಮ್ ಡಿರೋಪ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

757
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭಿೋಮಾ ಉಸಕ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 553/7/1ಅ, 553/7ಬ/1ಎ ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.37 0.81125 466839018991 17172530492

758
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಮಾರುತಿ ಮಾಳಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 67/2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.40 0.44049 809461285955 34611139119

759
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಶವಪಾಪ ಕಾಳಿಂಗೆ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 67/2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 803435942685 3458435913

760
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗಧಿೋಶ ಭಿೋಮಪಾಪ ಕ್ಮತ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 61/2ಬ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.40 0.44223 942663151996 340601422010

761
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಶವಬಸಪಾಪ ವಂಟಮುತೂ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 66 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 0.81835 685351669482

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

762
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ುದ ಶವಮ ತಿಯ ಖ್ಯ ೋತ್ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 295/2 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 0.82458 733297618435 30693873777

763
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತೋಶ ಅರುಣ್ ಅಂಕ್ಲ ಖಡಕ್ಲಾಟ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 30/3 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.37966 274883627241

ಜೈನ್ ಇರಿಗೆೋಶನ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

764
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ವಿಜಯ ಅಂಕ್ಲ ಖಡಕ್ಲಾಟ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 361/1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.70 0.45750 749926866851

ಜೈನ್ ಇರಿಗೆೋಶನ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

765
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಾಪ ಸತ್ಯಪಾಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 296/2, 296/3 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 0.82458 412735426940 200603130001192

766
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಲತಾ ಮಹಾವಿೋರ ಕ್ುರಂದ್ವಾಡ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 317/1 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.44 0.45349 426703687009 200603130001193

767
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಶೋನ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಹಿಂಗಲಜ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 637/2 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.60 1.55641 256888422585 200603130001187

768
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಸಂಗಿೋತಾ ಉದ್ಯ ಕ್ುರಂದ್ವಾಡ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 317/1 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 0.45349 747318295442 200603130001198

769
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ ಸದ್ದಪಾಪ ಧನವಾಡ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 251/5ಬ ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 0.45349 767674225900 200603130001191

770
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಕ್ಸ ೂರಿ ವಸಂತ್ ಕ್ುರಂದ್ವಾಡ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 317/1 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 0.45349 228594166674 200603130001196

771
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ರಾವಸ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ನನದಿ ಸದ್ಲಗ್ಾ 8/1ಕ್/2, 513 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.25 1.69298 231310498482 200603130001205

772
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಸುನತಿ ಆಧಿೋಶಾ ಚೌಗಲ್ಲ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 317/1 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.40 1.34700 995423413273 200603130001215



773
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೆೋಶ ಶಂಕ್ರ ಖ್ಯ ೋತ್ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 251/5ಕ್ ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.48 0.49988 686085743346 200603130001203

774
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾಜಿ ಸುಬಬಣ್ಾಣ ಧನವಾಡ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 260/2+3 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.38 0.39680 474827285314 200603130001204

775
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಸುರೆೋಖಾ  ರವಿೋಂದ್ರ ಘ ೋರಪಡಯ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 315/1 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.90 1.23774 311388716796 200603130001214

776
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಬಾಪು ಪಾಟಿೋಲ ಸದ್ಲಗ್ಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 1024/ಆ ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.85 0.82458 234456415524 200603130001209

777
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಜಿೋತ್ ರವಿೋಂದ್ರ ಘ ರಪಡ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 317/1 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.86 0.82458 927457937372 200603130001216

778
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಾಳು ಹಿಂಗಲಜ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 616/2 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.80 0.80603 966746313400 200603130001202

779
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಭಾರತಿ ಬಾಬನ ಚೌಗಲ್ಲ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 315/1 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.20 1.16491 948334953654 200603130001200

780
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಸದಾರಮ ಡಾಂಗೆ ಸದ್ಲಗ್ಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 951/6 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.98 0.95447 856738109494 200603130001190

781
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಕ್ಕಪಾಪ ಯಲಲಪಾಪ ಕ್ಬಾಡ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 66/1ಬ ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.96374 446877581494 200603130001189

782
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ಯಲಲಪಾಪ ಕ್ಬಾಡ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 64/3ಕ್, 66/1ಅ ಇತ್ರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1.54 1.43805 601822549840 200603130001140

783
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಸದ್ದಪಾಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 324 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.88 0.87097 349340729134 200603130001280

784
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶವ ನರಶಂಗ ಕೆ ೋಕ್ಣ್ಣ ನನದಿ ಸದ್ಲಗ್ಾ 123/1ಅ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.40 0.45349 873132061752

ಆ ಎಮ್ ಡಿರೋಪ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

785
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಾಪ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಮಾಳಗೆ ನನದಿ ಸದ್ಲಗ್ಾ 164/3 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.40 0.45349 731911865537

ಆ ಎಮ್ ಡಿರೋಪ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

786
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಂದ್ರ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಬೆ ೋನೆ ಸದ್ಲಗ್ಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 764 ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.40 0.45349 864158334052 31253585070

787
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾ ಕ್ರೆಪಾಪ ಪೂಜಾರಿ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 570/1+2+3+4/ಅ ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.54626 843683018110 17155031765

788
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ನಾನೆೋಶ ಕೆ ೋಳಿ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 572/3, 572/7 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.50 0.54626 325353139002 17155067282

789
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಪತಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ತ ಂಬಾರೆ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 84/10, 84/14, 84/18 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.30 0.19506 452346772238 17155012471

790
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಾಪ ಭರಮಾ ಬಡಕ್ರ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 425/5, 480/4 ಇತ್ರೆ ಸೋಬೆ 0.60 0.41681 720184528186 38783686857

791
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಯ ಜಾನಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಮಲಕ್ವಾಡ ಸದ್ಲಗ್ಾ 127/1ಎ+ಬಿ+ಸ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.73 0.75964 913435318252 05742250012676

792
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಸುಶೋಲಾ ಅಜಿೋತ್ ಕೆ ೋಟ ಶಮಣ್ಣವಾಡಿ ಸದ್ಲಗ್ಾ 190 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.37 0.34402 654049467892 05092200042551

793
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಖ್ಯ ೋತ್ ಮಲಕ್ವಾಡ ಸದ್ಲಗ್ಾ

142/8, 142/9, 119/4ಎ, 

119/5ಅ
ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.92 0.87097 585892050232 200603130001139

794
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಡು ಮುರಾರಿ ಭತೂ ಸದ್ಲಗ್ಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 1018/1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 1.00 1.01013 226546408438 200603130001035

795
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಸದ್ದಪಾಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 324 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.90 0.87097 228653319988 200603130001143

796
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಲಂಗ ನಿಂಗಪಾಪ ಮಾಳಿ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 50 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.45231 739693401498 05872200024692

797
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮನಾಥ ತ್ವನಪಾಪ ಕಾಂತ ಅಂಕ್ಲ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 99 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 1.00 1.01013 941078845376 200603130001210

798
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ದ್ತಾೂತರೋಯ ಮಾನೆ ಯಡ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 243/1 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.40 1.37036 365671610302 17147028924

799
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಸದ್ದಪಾಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 324 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.90 0.87097 635860534057 200603130001141

800
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಗುಂಡು ಶಂದ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 260/4 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 0.79675 810164348750 05742200007680

801
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಪು ಬಾಬು ಶಂಧೆ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 226/1 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.45125 986502102571 1002710010006613

802
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಸಂತ್ರಾಮ ಅರೆೋರ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 154 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 552626084275 3058101010006819

803
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪಾಪ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಶರಗಪಪಗೆ ೋಳ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 811/1 ಇತ್ರೆ ಬಿೋನಸ 0.60 0.63904 981765922677 89094774586

804
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರ್ೋಕ್ ಸದ್ದಲಂಗೆೋಶವರ ಕ್ಣ್ಗಲ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 37 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 815471912155 62349160296

805
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ಭಿೋಮರಾಯ ಕ್ಮತ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 114, 11, 1/2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.80 1.73851 819377070923 3058101010001945

806
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಹಣ್ಮಂತ್ ಹಮಾಮರ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 216/1, 215/8 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.59265 394400665848 17174038055

807
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಹಮಾಮರ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 216/1, 215/7 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.59265 995702902497 17192024200

808
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪಾಪ ವಿಠಠಲ ಖ್ಯ ೋತ್ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 807/2 ಇತ್ರೆ ಡ ಣ್ಣಮಣ್ಸು 0.60 0.54626 415279102549 015001000707

809
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತೂಪಾಪ ಕೆಂಚಪಾಪ ಭಗವತಿ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 891 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.82458 831027223183 018001000709



810
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಪಾವಯತಿ ಬಸವರ್ಣಣ ಬಂಬಲವಾಡ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 88/8 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 343242536509

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

811
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡಪಾಪ ಮಾಯಪಾಪ ತ್ರಕಾರ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 704/ಆ4 ಇತ್ರೆ ಬಿೋನಸ 0.40 0.45349 614265425379

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

812
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಗ್ೌಡಾ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಕೆಳಗಿನಮನಿ ಜೈನಾಪೂರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 321/1 ಇತ್ರೆ ವಿಳೆಯದಲ್ಲ 0.40 0.45349 453947759900

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

813
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಪೂಜೋರಿ ಉಮರಾರ್ಣ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 8/1 ಇತ್ರೆ ಮಾವು 1.00 0.54059 310185142425

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

814
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಸತೂಪಾಪ ತ್ುಳೆ ೋಜಿ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 218/4 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.63904 340307951522

ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

815
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಕಾಡಯ್ಾಯ ಪೂಜಾರ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 74 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.63904 612247890024

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

816
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳೆೋಶ ಬಸವಣ್ಾಣ ಸಾರಂಗಿ ಬೆಳಕ್ ಡ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 141/9 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.40 0.45349 799103824086

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

817
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸತ್ಯಪಾಪ ನಾಯಿಕ್ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 595/2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 751647891154

ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪ್ಸ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

818
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಮಹಾದೋವ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 95 ಇತ್ರೆ ಚಂಡು ಹ 0.90 0.91736 910712464113

ಮೋಘಾ ಆಗೆ ರೋಟಕ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

819
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಬಸಪಾಪ ಚಿಪಪಲಕ್ಟಿಟ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 147/4 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 707015613144

ಮೋಘಾ ಆಗೆ ರೋಟಕ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

820
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭಿೋರಪಾಪ ಶಮಕ್ಕನನವರ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 95 ಇತ್ರೆ ಚಂಡು ಹ 0.60 0.63904 277186921683

ಮೋಘಾ ಆಗೆ ರೋಟಕ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

821
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಸಾವಿತಿರ ಬಸಪಾಪ ಶಂಗ್ಾಡಿ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 95 ಇತ್ರೆ ಚಂಡು ಹ 0.30 0.34012 941149516916

ಮೋಘಾ ಆಗೆ ರೋಟಕ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

822
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಕಪಾಪ ಸದ್ದಗ ಳಿ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 95 ಇತ್ರೆ ಚಂಡು ಹ 0.90 0.91736 508251058625

ಮೋಘಾ ಆಗೆ ರೋಟಕ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

823
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಹಾಲಪಾಪ ಶಮಕ್ಕನನವರ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 95 ಇತ್ರೆ ಚಂಡು ಹ 1.30 1.28327 491195834605

ಮೋಘಾ ಆಗೆ ರೋಟಕ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

824
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ರಾಜೋಶರೋ ಭಿೋರಪಾಪ ಶಮಕ್ಕನನವರ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 95 ಇತ್ರೆ ಚಂಡು ಹ 1.00 1.01013 963962848103

ಮೋಘಾ ಆಗೆ ರೋಟಕ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

825
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಶಾಂತಾ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಬಬಲ್ಲೋಶವರ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 95 ಇತ್ರೆ ಚಂಡು ಹ 0.75 0.77819 395364572192

ಮೋಘಾ ಆಗೆ ರೋಟಕ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

826
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಮಾರುತಿ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 95 ಇತ್ರೆ ಚಂಡು ಹ 0.90 0.91736 880293615395

ಮೋಘಾ ಆಗೆ ರೋಟಕ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

827
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಾಪ ಸದ್ರಮ ಶಮಕ್ಕನನವರ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 95 ಇತ್ರೆ ಚಂಡು ಹ 0.90 0.91736 647459638200

ಮೋಘಾ ಆಗೆ ರೋಟಕ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

828
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಬಸದ್ದ ಭಿೋಮಪಾಪ ವಡರಟಿಟ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 58/13 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.40 0.45349 919333302206

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

829
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮಾರುತಿ ಹಣ್ಮನನವರ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 121/1ಡ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 938673042722 17174047559

830
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ಗೆ ೋಪಾಳ ಗುಡಸ್ ವಿಜಯನಗರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 81/4 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 433350474038 17174075767

831
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮೊೋಘಸದ್ದ ರಾಯಪಾಪ ಹಿರೆೋಕ್ುರುಬರ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 53/5 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.45 0.49208 974143467588 89014112710

832
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಾಪ ಭಿೋಮಪಾಪ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ ಡ ೋಣ್ವಾಡ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 98/3ಕ್ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.82458 908326526903 374702010121923

833
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಬಸಪಾಪ ಕ್ರಗ್ಾಂವಿ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 33/8, 33/15 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.91736 603800429967 3058101010007337

834
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಶವರಾಯಿ ಚೌಗಲಾ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 68 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45027 878430299701 17174068772

835
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ರಾಯಪಾಪ ಹಿರೆೋಕ್ುರುಬರ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 53/3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.50 0.48631 859334479319 89103064490

836
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಬಾಳಪಾಪ ಹುಕೆಕೋರಿ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 143/2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.43748 427287985860

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

837
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಶವನಪಾಪ ಹಣ್ಜಾನಟಿಟ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 54/1+2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.30 0.34012 895315203008 17141087955

838
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಾಪ ಜಡಪಾಪ ಬಂಬಲವಾಡ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 88/1+3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.82458 707291800598 89050140855

839
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಶೈಲ ಜಡಪಾಪ ಬಂಬಲವಾಡ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 88/5, 76/5 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.80 0.82458 886040769374 89057345711

840
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಮಲಲವಾವ ಮಾರುತಿ ಕ್ುರುಬರ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 877/3 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.40 0.63904 788930209998 17174077049

841
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಮರೆೋಪಾಪ ಬಸೂವಾಡ ವಿಜಯನಗರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 83 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 503328657086

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

842
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಶವಪಾಪ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 220/1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.80 0.82458 443691297311

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

843
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಭಿೋಮಪಾಪ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ವಿಜಯನಗರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 34/1ಅ/2, 34/16 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.50 0.54626 933545235782

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

844
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಹಣ್ಮಂತ್ ತ್ುಳೆ ೋಜಿ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 218/6 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 785505108968

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

845
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಸದ್ದಪಾಪ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 196/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.50 0.54626 855723396566

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

846
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾಪ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಹಣ್ಜಾನಟಿಟ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 71 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.15 0.96374 832054901794 200603130001212



847
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನ ಶಂಕ್ರ ಬಿದ್ರೆ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 239/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.95 1.87508 535856445874 200603130001211

848
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಾಪ ವಿಠಠಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 869/5 ಇತ್ರೆ ಬಿನಸ 0.55 0.43680 815349619417 89001271219

849
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಾಯಪಾಪ ಭಿೋಮಪಾಪ ಭಗವತಿ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 891/2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.43081 831027223183

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

850
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಹೆ ನನಪಾಪ ಶರಗಪಪಗೆ ೋಳ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 894/3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 291113216341

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

851
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪರಾಯ ಮಹಾದೋವ ಸಣ್ದಿ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 857/1ಅ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.95 0.96374 440719325440 17174082946

852
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾರಮ ಮುತೂಪಾಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 794/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.70 0.69218 363592421897 17174114335

853
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪಾಪ ಕ್ಲಲಪಾಪ ರೆ ಟಿಟ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 717/4 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.59713 582732395969 018001000741

854
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಶರೋಮಂಧರ ಉಪಾಧೆಯ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 235/1ಬ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.82458 940958572811

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

855
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಶವಪಾಪ ಡ ಂಗರೆ ಉಮರಾರ್ಣ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 23/2 ಇತ್ರೆ ಚಂಡ  ಹು 0.95 0.96374 587597073481 2006031300001279

856
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಣ್ಾಣ ಮಾತ್ಯಂಡ ತೋಲ ವಿಜಯನಗರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 55, 1ರಿಂದ್ 9/ಬ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.443 456418432646 89088705258

857
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕೆಂಚಪಾಪ ದ್ಮಯಟಿಟ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 51/4 ಇತ್ರೆ ಬಿನಸ 0.40 0.45349 664819525061

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

858
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಪಾಪ ಭರಮಪಾಪ ಖ್ಯೋಮಲಾಪೂರೆ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 230 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 1.00 1.01013 614916589201

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

859
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಶವಪಾಪ ಹುದಾದರ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 434/1ಎ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.15 1.13644 232531225284 510101005086751

860
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ಞಾನದೋವ ರಾಮಪಾಪ ಶರಹಟಿಟ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 32/7, 32/9 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.78 0.73181 254456172457

ಸುಜಯ ಇರಿಗೆೋಶನ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

861
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಈರಪಾಪ ಅಳಕೆ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 2/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.37352 928546729725

ಸುಜಯ ಇರಿಗೆೋಶನ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

862
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾಪ ರಾಮಪಾಪ ಕ್ಮತ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 327/7 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.63904 895469205360

ಸುಜಯ ಇರಿಗೆೋಶನ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

863
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ನಿಜಲಂಗಪಾಪ ನಸಲಾಪೂರೆ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 944/3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.37380 229187728898

ಸುಜಯ ಇರಿಗೆೋಶನ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

864
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಗಮಪಾಪ ಭಿೋಮಪಾಪ ಸುಳಿನನವರ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 28/4, 28/5, 28/8 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.63904 575737879898

ಸುಜಯ ಇರಿಗೆೋಶನ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

865
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಾಪ ಬಸಪಾಪ ಕೆ ೋಟಪಪಗೆ ೋಳ ಬೆಳಗಲ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 36/4, 36/10 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.50 0.49821 884765216548

ಸುಜಯ ಇರಿಗೆೋಶನ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

866
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ರಾಮಸಾವಮ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಟ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 205/1+2/ಎ, 209/3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.50 0.54626 367656013396

ಸುಜಯ ಇರಿಗೆೋಶನ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

867
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪಾಪ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಕಿವಡ ಬೆಳಗಲ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 8/4 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.40 0.45349 759641597455 17171553976

868
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಚನನಪಾಪ ಕ್ುರಬೆೋಟ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 62/2ಬ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.37352 606456762356

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

869
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಯಶವಂತ್ ಶರಗ್ಾಂವ ಎಕ್ಷಂಬಾ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 498/1ಅ ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.60 0.61120 660192420531 05081400001104

870
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾಜಿ ಆನಂದ್ ತ್ುಳೆ ೋಜಿ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 218/3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.33790 933967799143

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

871
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಕಾಡಪಾಪ ಸಣ್ದಿ ವಿಜಯನಗರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 25 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.54626 257489819067

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

872
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತ್ಯಪಾಪ ಗುರುಲಂಗ ಮುಗಳಿ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 86/2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.82301 609332932600

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

873
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಶ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಶರಗ ರ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 883 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.00100 534208272910

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

874
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಸತ್ಯಪಾಪ ಸುಳಿನನವರ ವಿಜಯನಗರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 23/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.60322 830437548579

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

875
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 575/3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.63904 671965795157

ಸಗೆನೋಟ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

876
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ುಕಾರಾಮ ಪುಂಡಲಕ್ ಮಗದ್ುಮಮ ಹತ್ೂರವಾಟ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 34/2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.33 0.22675 210812605149 200603130001213

877
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಾಪ ಕ್ಟಟಪಾಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 892/1ಎ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.37437 266706098325

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

878
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಬಸಪಾಪ ಚಿಪಪಲಕ್ಟಿಟ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 147/4 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.37437 707015613144

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

879
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಾಪ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಹಣ್ಮನನವರ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 131/3ಬ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.63904 895344237321

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

880
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ಮಾರುತಿ ತಾಂಬಡಿ ವಿಜಯನಗರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 103/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.82458 573711733748

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

881
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾಪ ಮಹಾದೋವ ಹಣ್ಮನನವರ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 145/2ಎ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.20 1.19222 909038650199

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

882
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಸರಸವತಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 857/ಎ, 2ಬ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.59 0.54626 582860459547

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

883
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಲಂಕೆಪಾಪ ಗಡಗಡಿ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 141/2ಡ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.37437 796380612717 17174039194



884
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಸಾಂವಕಾಕ ಯಲಲಪಾಪ ಹಣ್ಮನನವರ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 42/4, 42/7, 41/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.20 1.10118 758513547871 89086361727

885
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಸಾೂಫ ಜ ಪಿಂಜಾರ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 547/4 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.20 1.10118 304860387294 89110652803

886
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪಾಪ ಉದ್ದಪಾಪ ಹಣ್ಮನನವರ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 138/7 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.20 0.22000 415818437913 89059215688

887
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಬಪಾಪ ಲ್ಲಂಕೆಪಾಪ ಗಡಗಡಿ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 136/3 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.34034 759155443052 17174048371

888
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಪರಸಪಾಪ ಹಣ್ಮನನವರ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 41/2 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.50 0.54626 592476602975 17174067597

889
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತ್ಯಪಾಪ ಕ್ಟಟಪಾಪ ಭಗವತಿ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 851/3ಅ ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 0.66 0.63904 588806675056 17174103322

890
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ರಾವ ಚ ಚೌಗುಲ್ಲ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ 26/1, 27/1, 128/7 ಇತ್ರೆ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.90 0.91736 314482915532 15620010100203

891
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ, ಸುವಣ್ಾಯ ಬಾಳಗೆ ಂಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ 102/2 ಇತ್ರೆ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 2.00 1.87507 278994888055 156200101002034

892
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ದ್ತಾೂ ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆ ಗನೆ ನೋಳಿಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ 432, 439, 441, 312/1 ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 0.91736 343048761323 17166573671

893
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಭಯಕ್ುಮಾರ ಅಣ್ಾಣಸಾಹೆೋಬ ಪಾಟಿೋಲ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 419/1ಅ, 419/2ಬ, 419/2ಗ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.75 0.75036 666130076379 651001701717

894
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಲ್ಲ ೋತ್ೂಮ ಕ್ುಮಾರ ಗುರವ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ 30/1ಬ, 30/3 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.59 0.57409 958633232021 110810110003886

895
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಮಹಾದೋವ ಜಾಧವ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ 53/3, 94/1, 94/2 ಇತ್ರೆ ಡ ಣ್ಣಮಣ್ಸು 0.50 0.43081 690073835217

ದಾಸ ಆಗೆ ರೋ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

896
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾಜಿ ಮಹಾದೋವ ಜಾಧವ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ 105/2, 107/1, 94/1, 94/2 ಇತ್ರೆ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.70 0.54626 380655245072

ದಾಸ ಆಗೆ ರೋ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

897
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಬಾಬಾಸಾಹೆೋಬ ಶರಗುಪಪ ಕೆ ಗನೆ ನೋಳಿಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ 136/2, 119/3 ಇತ್ರೆ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.78 0.68542 869209956694

ದಾಸ ಆಗೆ ರೋ ಕ್ಂಪನಿಗೆ ಹಣ್ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

898
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿೋಲಪ ಗಣ್ಪತಿ ಶರಾಳೆ ಮಾಂಗ ರ ಸದ್ಲಗ್ಾ 48 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.40 0.44510 365512887402 17175095636

899
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಶವಾಜಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಗನೆ ನೋಳಿಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ

821/3+4, 821/5, 

822/3+4, 825/1
ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.80 0.82458 736132173931 89003251597

900
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಪಾಯಗೆ ಂಡಾ ಖ್ಯ ೋತ್ ಕೆ ಗನೆ ನೋಳಿಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ 393 ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.40 0.45349 616091899412

ಪದಾಮವತಿ ಆಗೆ ರೋ  ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

901
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಶಾವುಬಾಯಿ ಪರಕಾಶ ಕಾಗಲ್ಲ ಕೆ ಗನೆ ನೋಳಿಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ 432, 439, 312/1 ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.77 0.77819 987041658783 171665337655

902
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿರೋತ್ಂ ವಿಜಯ ಪಾಟಿೋಲ ಸದಾನಳ ನಿಪಾಪರ್ಣ 88/6 ಇತ್ರೆ ಚಂಡ  ಹು 1.30 1.28327 489554382202 6320642929

903
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಜಂಬು ಚೌಗಲ್ಲ ಗಳತ್ಗ್ಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 116/3, 6/3 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.38 0.43081 295720206740 0638104000087151

904
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಕ್ುಮಾರ ಅಪಾಪಸಾಬ ಚೌಗಲ್ಲ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 785/1 ಇತ್ರೆ ಚಂಡು ಹ 1.19 1.18311 938945059001 17176066738

905
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಪಾಪ ಪವಾಡಿ ಸಣ್ದಿ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ 69/1 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 898547108022

ಗೆ ೋಧಾವರಿ ಪಾಲಮಸಯ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ

906
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದ್ುಕ್ರ ರಾಮಾ ಮಾಳಿ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 420/3, 502ಅ/6 ಇತ್ರೆ ಚಂಡು ಹ 0.71 0.98229 8597777751386 17176026354

907
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮೊೋಲ ಶರೋಪಾಲ ಟ್ಾಕ್ಳೆ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 856.00 ಇತ್ರೆ ಚಂಡು ಹ 1.00 1.01013 412042013813 89002812840

908
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರಜ ರಾಜಗೆ ಂಡ ಪಾಟಿೋಲ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ

115/5, 198/1ಬ, 161/1/1, 

168/1ಪಿ, 115/1ಆ/2
ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 2.00 1.90239 994397160680 17176050401

909
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮಗ್ೌಡಾ ರಾಜಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 68/4 ಇತ್ರೆ ಹಾಗಲಕಾಯಿ 0.41 0.45349 339083305124 17176045822

910
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶಾಂತ್ ಬಾಬಾಸಾಹೆೋಬ ಪಾಟಿೋಲ ಅಕೆ ಕೋಳ ನಿಪಾಪರ್ಣ 96, 97/6 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.37052 592116781436 05232200011020

911
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಪಾರಂಜಲ ಅ ಖ್ಯೋಮಲಾಪೂರೆ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 413 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.00 1.01013 242442588499 0508140001104

912
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಾಣಸಾಹೆೋಬ ಮಲಗೆ ಂಡ ಹವಾಲಾದರ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ 98/1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.40 0.80603 660811415703 200603130001297

913
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಾಣಸ ೋ ದಾದ್ು ಖ್ಯ ೋತ್/ಸಾರಾಪೂರೆ ಕೆ ಗನೆ ನೋಳಿಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ 773/2 ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.58 0.62048 288653428446 200603130000798

914
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಬಾಳಗೆ ಂಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ 168/1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.75 0.51931 972749921694 110810100005219

915
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಗಣ್ಪತಿ ಪಾಂಡವ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 127/3 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.39 0.44215 548297426055 200603130001179

916
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಲಲತಾ ಸದಾಶವ ಅಸ ೋದ ಸದ್ಲಗ್ಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 1024/ಡ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.28 0.31744 605384756824 200603130000975

917
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಣ್ಪತಿ ಪಾಂಡವ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 128/1 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 1.00 1.01013 400136862412 200603130001010

918
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತ್ ಅಪಪಣ್ಾಣ ವಗ್ಾಯಗೆ ೋಳ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 338 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅವರೆ, ಮಣ್ಸು 1.00 1.01013 320519641201 17155049376

919
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಂಡಲಕ್ ಭರಮು ಕಾಂಬಳೆ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 323/1 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.60 0.63904 749144449182 520101230822564

920
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಶಂಕ್ರ ಪಾಶಾಚಪೂರೆ ನಾಗರಾಳ ಸದ್ಲಗ್ಾ 226/1 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.90 0.91736 818699254483 200603130001201



921
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕ್ರ ಶರೋಮಂತ್ ಇಂಗಳೆ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 110/5ಅ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.45178 762958767324 89023368433

922
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲ ಅಪಾಪಸಾಬ ರಾನವವಗೆ ೋಳ ಚಿಂಚರ್ಣ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 97/10 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಾವು 0.60 0.43595 622469178543 05582200016456

923
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಭಿೋಮಾ ಮಾದಿಗರ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 556/3 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.20 0.21966 937267544069 1004610010005505

924
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭ ಪಾಲ ದ್ತ್ುೂ ಇಂಗಳೆ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ

229/12, 229/15, 

229/14ಅ
ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.35972 267293372764 17155051487

925
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಾಪ ರಾಮಾ ಕ್ದ್ಂ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 144/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.63904 406294184800 62349160296

926
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪುತ್ರ ಶಂಕ್ರ ಎಂಟತಿೂನನವರ ಬೆಳಕ್ ಡ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 137/4 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬದ್ನೆ 0.40 0.45032 563141143206 62349160296

927
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಸೋವಾಂತಾ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಹಣ್ಮಂತ್ಗೆ ೋಳ ಬೆಳಕ್ ಡ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 128 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.80 0.82458 614125206749 62349160296

928
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಮಾರುತಿ ಟ ೋಣ್ಪ ಇಟನಾಳ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 13/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.45349 392090708780 64015781402

929
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಕಾಂತ್ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಟ ೋಣ್ಪ ಇಟನಾಳ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 133 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.45349 540400124797 64015781402

930
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋತಾರಾಮ ಭಿೋಮಪಾಪ ಘಾಯಕ್ವಾಡ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 56/4 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.99877 623814478056 3058101010007268

931
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾಪ ಗಂಗವಾವ ಮಾದ್ರ ವಿಜಯನಗರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 16/2ಬ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.81750 943440868489

ಸಗೆನೋನ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯವಾಗಿದ

932
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಾಪ ಸದಾರಮ ಚೌಲಗೆೋರ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 83/4ಬ, 83/7 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.82458 237272168734

ಸಗೆನೋನ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯವಾಗಿದ

933
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಮಾಂತ್ಪಾಪ ಮಾದ್ರ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 22/1/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 0.70 0.73171 408717024024

ಸಗೆನೋನ್ ಇಂಡಸರೋಜ್ ಕ್ಂಪನಿಗೆ 
ಹಣ್ ಸಂದಾಯವಾಗಿದ

934
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದಿೋಪ ಜಯರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಶೋಂಡ ರ ನಿಪಾಪರ್ಣ 202/4 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.40 0.45349 950780617321 1395119017696

935
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ವಿಜಯ್ಾ ಹೆೋಮಂತ್ ಶಂದ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 71/1 ಇತ್ರೆ ಡ ಣ್ಣಮನಸನಕಾಯಿ 1.00 0.8192 - 9218900035161110

936
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಕ್ಲಲವಾವ ರಾಮಪಾಪ ಪೂಜೋರಿ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 812/2 ಇತ್ರೆ ಬಿನಸ 0.80 0.82458 359614361441 62349160296

937
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಂಡಲಕ್ ಶಂಕ್ರ ರಬಕ್ವಿ ಮಮದಾಪೂರ ಕೆ ಕೆ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 35/5 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಣ್ 1.95 1.87507 540530499088 9218200133591110

938
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬಾಸಾಬ ಧನಪಾಲ ಹವಲ್ಲ ಬೆ ೋರಗ್ಾಂವ ಸದ್ಲಗ್ಾ 784/2 ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.52 0.56481 301092778485 89012143138

939
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಆದ್ಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆ ೋರಗ್ಾಂವ ಸದ್ಲಗ್ಾ 30/1ಬ ಇತ್ರೆ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.75 0.77819 6082555644136 17154030285

940
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ. ಚಂಪಾಬಾಯಿ ಶಂಕ್ರ ಮಾಳಿ ಬೆ ೋರಗ್ಾಂವ ಸದ್ಲಗ್ಾ 1077, 1080 ಇತ್ರೆ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.76 0.77819 938100215508 200603130001188

941
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ಶಂಕ್ರ ಕಾಂಬಳೆ ಕ್ರೆ ೋಶ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 193/3ಅ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.45349 495436938224 64015781402

942
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಶಂಕ್ರ ಮಠದ್ ಹೆ ನಿನಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 73/2.74/14 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.38239 277704003692 070130110000084

943
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋದಾರಿ ಭಿೋಮಾ ಟ ೋಪಕ್ರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 124/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.40 0.45349 915767808821 62349160296

944
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಹದೋವ ಯಸವಂತ್ ಟ ೋಪಕ್ರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 75/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.60 0.63904 625985396582 62349160296

945
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಮೊೋನಪಪ ಟ ೋಪಕ್ರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 401/5 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.60 0.63904 424190065715 62349160296

946
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾ ಯಶವಂತ್ ಟ ೋಪಕ್ರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 75/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.6 0.62374 231488563134 62349160296

947
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಾನಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಯಳಗುಕ್ರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 56/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.6 0.63904 213972688331 62349160296

948
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಮಾದಾಕಾಚ ಯರಿಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 75/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.70 0.73181 813227276123 05032210064593

949
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಸಾತ್ಪಾಪ ಗುಮಾಜಿ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 25/* ಸಾಮಾನಯ ಡ ಣ್ಣಮನಸನಕಾಯಿ, ಬೆಂಡಿ 0.40 0.45349 560378909901 34753780626

950
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾಜಿ ವಿಠಠಲ  ಜಾದ್ವ ನಾಗೆೋನಹಟಿಟ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 22/2.29/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.32 1.30148 258738262687 62349160296

951
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಮ ಮಹಮದ್ಗ್ೌಸ ಕ್ಮಲಗೆ ೋಳ ವಿರಕಿನಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 64/5.64/8 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.62865 456590515049 30538816468

952
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತ್ ಗಂಗಪಾಪ  ಬಸೂವಾಡ ಮುತ್ಗ್ಾ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 37/9 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.25 0.28343 452459215133 070130110000084

953
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಪವಾರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 90/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 557425281256 62349160296

954
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ವಿಠಠಲ ಜಾದ್ವ ನಾಗೆೋನಹಟಿಟ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 22/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.3 1.28327 503013221163 62349160296

955
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಪಪ ಬಾಳಪಪ ಕ್ಡಾಯಗೆ ೋಳ ಹೆ ನಿನಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 7/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44287 530761702290 070130110000084

956
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಚಮಣ್ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಹಳಿದ್ಕೆೋರಿ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 418/1/2.418/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ, ಕೆ ೋಬಿಜ 0.40 0.45349 242509563068 00000030376370957

957
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಂಡು ಜ ಯೋತಿಬಾ ಬಡವನಾಚ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 7/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.20 0.22675 630020243598 00000030376370957



958
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಶಟಟಪಪ ಬೆ ಕಾದ್ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 419/1/2.419/1/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.98 0.98992 312941441939 00000030376370957

959
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗಂಗಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 38/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 512597937636 36231144080

960
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಓಮಣ್ಾಣ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 68/*.80/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 799016385236 36231144080

961
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಹುಭಲ ನೆಮನಾಥ ಖಾನಾಪುರಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 223/3.223/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ, ಕೆ ೋಬಿಜ 0.40 0.45349 951422923871 36231144080

962
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಬಿೋಮಪಾಪ ಬಡಚಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 409/1.409/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.45 0.45349 632280106978 30977544844

963
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಿನಾಥ ಭರಮಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 389/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ, ಕೆ ೋಬಿಜ 0.40 0.45349 714241998507 30977544844

964
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಯಪಪ ಆದ್ಪಾಪ ಕೆ ೋನೆರಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 463/2.465/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 959172652173 30977544844

965
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ತ್ವನಪಾಪ ಚೌಗಲ್ಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 334/1.334/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.33 0.3739 599843868486 30977544844

966
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಶರಥ ನೆೋಮು ಚೌಗಲ್ಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 492/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.20 0.22675 376980386399 30977544844

967
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿನನಪಪ ಮಲಲಪಾಪ ಚಿಕ್ಕಪರಪಾಪ ಹಲಗ್ಾ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 44/1.44/2.44/3. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.3711 484039966143 36971641647

968
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ ಯೋತಿಬಾ ನಿಂಗ್ಾನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಖನಗ್ಾಂವ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 88/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.63904 522832567975 36971641647

969
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರ್ಣಕ್ ಪಾರಿಸ ಹುಲಮನಿ ಹಾಲಗ್ಾ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 347/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.30 0.34012 858154167281 36971641647

970
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ್ ಬಾಳಪಾಪ ದೋಸಾಯಿ ಶಗಣ್ಮಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 943727073120 36971641647

971
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತ್ ಸುಬಬರಾವ ನಾಗನಗ್ೌಡಾ ಖನಗ್ಾಂವ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 66/8.66/40.82/13.64/18 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.78 0.7879 879012632159 36971641647

972
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಕಿಕರಪಾಪ ಯಲಲಪಾಪ ವಡಿೆನ ಕ್ುಕ್ಡ ೋಳಿಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 102/7+8 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.41674 641249045357 110410100014635

973
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮನಾಥ ಜಿನನಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಗೆ ೋಳ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 263/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.90 0.91736 563157390097 110110110006257

974
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಚಿಂತಾಮನಿ ಚೌಗಲ್ಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 525/2ಬ.526/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 955265602428 89091872666

975
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬುದ್ಪಾಪ ರಾಮಾ ಲಗ್ಾಡ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 589/2.591/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 1.01013 308882111990 20281571097

976
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುನಾಥ ಬಾಬು ದೋಸಾಯಿ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 626/*.202/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 886928742363 8900452930

977
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪಪ ಗೆ ೋಪಾಲ ಪರಿಟ ಉಪಯ ಹ ರ್ಕ್ರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 686/2+3+5+6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ, ಬೆಂಡಿ 0.80 0.8171 543062572206 10911301272

978
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ

14/13ಅ.155/1.156/1.156

/5
ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 329826770355 05032200054185

979
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತ್ ಬಾಬು ಬಾಳೆೋಕ್ುಂದಿರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 727/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.54626 288109698808 89030468336

980
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುದಾ ಶರೋಧರ ಜಕ್ಕಣ್ಣವರ ಶಹಾಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 874873899552 520101254577193

981
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಂದ್ರ ಹುಸೋನಸಾಬ ಸನದಿ ಹೆ ನಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 382/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.81739 669634394690 332002010067463

982
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮ ಟ ೋಪಣ್ಾಣ ಪವಾರ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 1/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ, ಕೆ ೋಬಿಜ 0.20 0.22675 227686196269 110610110015613

983
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣ್ಪತಿ ಯಲಲಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 822/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ, ಟ ಮಟ 0.40 0.45349 740991084096 374202010013010

984
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಮಮ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ ನಾಯಕ ಸಾವಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 58/* ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ 0.38 0.43082 261508942889 62349160296

985
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಾಪ ಮಹಾದೋವ ಮೋಲಗೆ ಸಂತಿಬಸೂವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 172/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಗಿೋಡ 0.40 0.45349 495115675468 64143539475

986
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾಜಿ ರಾಮಾ ಟ ೋಪಕ್ರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 380/1+2+3+4/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಗಿೋಡ 0.60 0.63904 344886045795 62349160296

987
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಮನೆ ೋಹರ ಪಾಟಿೋಲ ಧಾಮಣ್ಣ ಎಸ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 597/2597/4.597/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಗಿೋಡ,ಬೆಂಡಿ 0.80 0.8171 207683182648 018700101011821

988
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಬಾಳಪಾಪ ಲಟಿಟ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿನಸ 0.80 0.73183 341831580162 36971641647

989
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ಭಾವಕ್ು ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಿ ಕೆ ಎಚ್ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 291/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 954224480841 30376370957

990
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಾರಾಮ ದಾಜಿಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಸಂತಿಬಸೂವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 160/5ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 814439327695 110110110006601

991
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಧಯಮಾನ ನೆೋಮಣ್ಾಣ ಖನಾಜಿ ಧಾಮಣ್ಣ ಎಸ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 193/* ಸಾಮಾನಯ ಡ ಣ್ಣಮನಸನಕಾಯಿ, ಬೆಂಡಿ 0.40 0.34012 761095671789 34631477360

992
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಹುಭಲ ಯಲಲಪಾಪ ಗ್ೌಡಕೆಂಚಕ್ಕಗೆ ೋಳ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ

170/1+3+7+9+10+11+1

4+15+17+20+21+182/1.

392/2.432/1.451/2

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9206 784720037044 36971641647

993
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುನಾಥ ಯಲಲಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 193/*13 ಸಾಮಾನಯ ಡ ೋಣ್ಮಣ್ಸಕಾಯಿ 0.30 0.34012 938451789827 62349160296

994
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ನಾಗಪಪ ಕಾಕ್ತ್ಕ್ರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 97/*.367/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಗಿೋಡ 0.80 0.82458 531036269610 110910100006965



995
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಕಿಕೋರಾ ರಾಮಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಧಾಮಣ್ಣ ಎಸ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 584/* ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಟ 0.40 0.45349 346911725315 18700101015363

996
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾಜಿ  ಮಾತ್ೃ ರಾಕ್ಷೆ ಅಂಬೆೋವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 216/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಗಿೋಡ 0.57 0.60491 987002744605 10980887852

997
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೊೋದ್ ಬಾಹುರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 274/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಗಿೋಡ 0.80 0.82458 990808230946 62349160296

998
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಸದಾರಮ ಅವುಕ್ಲ್ಲ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 74/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಡ ೋಣ್ಮಣ್ಸಕಾಯಿ 0.40 0.45349 268214615324 62349160296

999
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾಪ ಬಸಲಂಗಪಾಪ ಕೆ ೋಡಿಲ ಹುದ್ಲ ಕಾಕ್ತಿ 63/3ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯಿ 0.50 0.54626 412177036550 36971641647

1000
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಸದಾರಯಿ ವಾಘ ಕೆ ಕೆ ಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 105/4/1.105/1+2/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.65824 860959552871 17029539900

1001
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದಿೋಪ ಅಶ ೋಕ್ ಟ ೋಪಕ್ರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 333/*/1+2ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಡ ೋಣ್ಮಣ್ಸಕಾಯಿ 0.40 0.45349 704156547349 62349160296

1002
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ನಾಗಪಾಪ ಸಮಾಯಿ ಭೋಂಡಿಗೆೋರಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 153/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.50 0.23144 813502705881 042203100005032

1003
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಶವಾಪಾಪ  ಮಾದಿಗರ ವಿರಕಿನಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 2/5 ಪರಶಷ್ಟಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 282352420867 36231144080

1004
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗದಿಗೆೋಪಪ ಬಿಮಪಾಪ  ಮಾದಿಗರ ವಿರಕಿನಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 2/4 ಪರಶಷ್ಟಜಾತಿ ಟ ೋಮಟ 0.80 0.82458 714318769139 36231144080

1005
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಕ್ಲಲಪಾಪ   ಕೆ ೋಲಕಾರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 175/1 ಪರಶಷ್ಟಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 421400222839 62349160296

1006
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಯಲಲಪಾಪ ಮಲನಮನಿ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 598/2.598/4 ಪರಶಷ್ಟಜಾತಿ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ 0.80 0.82458 810909529116 0557101012127

1007
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಮಾ ಕಾಂಬಳೆ ಭ ತಾರಾಮಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 58/1 ಪರಶಷ್ಟಜಾತಿ ಅವರೆ 0.60 0.63904 959053989870 30376370957

1008
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಒಮಪಪ ಗುರನನವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 7** ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.48 0.63904 912117737821 5202200043330

1009
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ತ್ಳವಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 6/1. ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 998188730691 17013054795

1010
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರವಿೋರ ತ್ಳವಾರ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 194/13,194/14 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.63904 836424830199 520220004495

1011
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ರಾಮಪಪ ಗದಿಗೆನನವರ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 243 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.63904 854983170753 20343124642

1012
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ರಂಗನನವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 174 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 574405460858 5202200083288

1013
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ರಂಗನನವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 172 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82191 775774556754 5202200069896

1014
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ವಾಲಕಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 155 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.30 0.34012 719341740521 110710110017581

1015
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡಿರ್ಪಪ ರಾಮಪಪ ತ್ಳವಾರ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 139/4/5/7/8/9 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.70 0.63061 499768498447.0 5202200109387.0

1016
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಬಗದಿ ಬಂಕಿಬಸರಿೋಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 59*3/2 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44128 918646653071.0 110710110003226.0

1017
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಬಿಷ್ಟಪಪ ತ್ಳವಾರ ಘಸ ಟೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 41/1 50/2 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.54627 276288563856.0 3037101010003490.0

1018
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ಮಾಡಮಗೆೋರಿ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 148/1 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82459 449631588008.0 5202210013810.0

1019
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗವಾವ ತ್ಳವಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 6/2. ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 726989719227 6000131402963

1020
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪಪ ನಿಂಗಪಪ ವಣ್ ಣರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 149/4K ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44754 992026577270 582200004349

1021
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕ್ಮವಾವ ಹಂಚಿನಮನಿ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 164 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.80396 678029647983 31109690547

1022
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಪ ರಂಗನನವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 174 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45198 561262027164 5202200100550

1023
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣಜಿ ಬಡಬಸನನವರ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.51349 513462764951 11071010005600

1024
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಹಳದ್ನಕ್ರ ಗಂದಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 12 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.20 0.22675 918667880242 17030555168

1025
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕ್ಕವಾವ ತ ರೆ ಜಿ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 154 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.54627 764533416321 110710100000874

1026
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಕಾಟಗ್ಾರ ಗಂದಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 214/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 386402985509 520200004423

1027
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಪ ಕ್ಲಲಪಪ  ಗೆ ೋಶಾಯನಟಿಟ ಹಿೋರೆ ಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 83/10 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.43445 424310115826 89065179650

1028
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಮಾರಿಹಾಳ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 133/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 323802652909 676119002414

1029
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಪ ದೋಮನಕೆ ಪಪ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 304/3+4+5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 934706671650 5892200003108

1030
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಶ ಬಿೋಡಿಕ್ರ ಝುಂಜವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 191 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 954850292874 5892200002012

1031
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅದ್ೃಶ ಮಹಾದೋವ ಯಮಮ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 170/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 246662603057 110710110010933



1032
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ರಾಮಪಪ ಬೆೈಲ ಕ್ರ ಚುಂಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 8/1+2b/1b ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 745857668767 17032518895

1033
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಾಪ ಮಾರುತಿ ಪಾಟಿೋಲ ಚುಂಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 10/2b ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 796560893028 20170033554

1034
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಬಸಪಪ ನಾವಲಗಿ ತ ೋಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 213/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 533629522213 5202200062648

1035
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ರುದ್ರಪಾಪ ಗೆ ಳೆೋಕಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 135/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 0.96972 979164369384 11131384270

1036
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿೋರಪಾಪ ದ ಂಡಪಪನವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 171 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 884819850269 110710100012720

1037
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಅಸಟೋಕ್ರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 274977011800 5202200086973

1038
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಹುಚಚನನವರ ಜಿಕ್ನ ರ ಖಾನಾಪೂರ 42/3B,42/3B ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 389227913066 89013424651

1039
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಪ ಬೆ ಮಮಗೆ ಳ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.22 0.22675 431837418888 1107101000010970

1040
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಚವಣ್ಣವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 168/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 235276484150 5202200056845

1041
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರ ಹೆ ಂಡಪಪನವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 265330682175 110710100004498

1042
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ದೋಮಣ್ಾಣ ಸಾವಂತ್ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 34/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 627127643619 17058655898

1043
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಗಿರಿಯ್ಾಲ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 1 ರಿಂದ್ 5D ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 370347707561 5892200003328

1044
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಣ್ಾಣ ನಿಂಗೆ ೋಜಿ ಹಿರೆೋಹಟಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.75 0.77304 989174618318 31462680932

1045
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದಾಮಕ್ರ ಜಿೋನಗೆ ಂಡ ಹಿರೆೋಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 68/2A1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.44616 430799770864 3033101010003330

1046
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಶಪಾಪ ಲವಗಿ ಹಿರೆೋಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 136/1A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.2 0.22675 405511833808 110710100002920

1047
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಧಾಯಧರ ಮುತ್ಗಿ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 67/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.3 0.31745 745570317238 110710100008858

1048
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋರ್ಣಕ್ ಭ ಪಾಲ ಅಸುಂಡಿ ಹಿರೆೋಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 54/1+4B ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.3 0.34012 744789362618 110710510002534

1049
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಮುನವಳಿಿ ಹಿರೆೋಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 49/9+10 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 912220321532 110710400015012

1050
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಬಾಳಪಾಪ ನಿಂಗೆ ೋಜಿ ಹಿೋರೆಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 72/ 1 ರಿಂದ್ 7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 472356529557 89010354810

1051
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಧರಣ್ಣೋಂದ್ರ ಅಸುಂಡಿ ಹಿೋರೆಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 85/3 85/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.2 0.22675 595032838281 110710100004543

1052
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮುನವಳಿಿ ಹಿೋರೆಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 44/2,44/5,44/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.3 0.28343 216105666867 110710110003978

1053
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಹುಬಲ ಲಾವಗಿ ಹಿರೆೋಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 86/5A+B/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.2 0.22675 855256185260 20169581233

1054
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶರೋ ಬಸೂವಾಡ ಹಿರೆೋಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 87/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.62688 200050805197 17030567741

1055
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವಾಹರ ಅನಿಗೆ ೋಳ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 62/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.37110 283462200529 110710410000101

1056
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಾಪ ಶೋಲ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 197/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 960653755289 5202200007563

1057
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಚವಾಣ್ಣವರ ತ ೋಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 25/1A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 907358696216 110210100016839

1058
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಾಪ ಬಿ ಅಸಟೋಕ್ರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 650353452758 5892200002249

1059
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾರಮಯ್ಾಯ ಹಿೋರೆಮಠ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 55/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.2 0.22675 916839457028 5202200024245

1060
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಮ ಚವಾಣ್ಣವರ ತ ೋಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 221/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 215132112740 110210100016558

1061
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ವಿ ದ ಂಡಪಪನವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 169/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 775453205973 1107101000127140

1062
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ತ ೋಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 132/4A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.54627 308486468883 17030536133

1063
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 3/2*1B ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 230271407077 5202200047062

1064
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಪಾಲಗೆ ಂಡ ಚಿಕ್ಕದಿನೆ ಕಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 52*53*54 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2 1.01013 825952409175 110710110003537

1065
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂಬಪಪ ತ್ಮಮಣ್ಾಣ ಕೆ ೋಲ್ಲಕಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 147*20 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.22675 605155247179 589220006158

1066
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾಪ ಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 132*4A,132/5A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2 1.01013 568102498404 110710110009774

1067
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವರುದ್ರಯಯ ಸಂಬಾಳ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 10* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2 1.01013 406739319355 89065875863

1068
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾರೆೋಶ ದೋಶಪಾಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಖಾನಾಪೂರ 147*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2 1.46823 713107580572 30683712250



1069
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿರೋತಿ ಸುಶೋಲ ರ್ೈಧಾಯ ನಾಗುಡಾಯ ಖಾನಾಪೂರ 50*5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.2 1.00324 310503749113 50100124715098

1070
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ದೋರ್ಂದ್ರ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕದಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 23/1 2/16 2/21 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 996051949141 89052482855

1071
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ರಾ  ಯಡವಟಟನವರ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.38546 881389830802 11710400014416

1072
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾನಂದ್ ಪೂಜಾರ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 15/9/A1/B ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44754 462157036772 890177232974

1073
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಪಾಲ ಹಂದ್ ರ ಹಿರೆೋಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 13/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44754 340848588862 17030525008

1074
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ುಕಾರಾಮ ಝಂಡ ಬಂಕಿಬಸರಿೋಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 76/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44754 430347828392 89052449657

1075
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 104/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44754 683931853444 110710100003339

1076
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ರಾಮಜಿ ಕೆ ಡಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ

39/6/14/1218/25/19/16/2

4
ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 474220360951 110710110000239

1077
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋಮಣ್ಾಣ ಸಾಲಮನಿ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82191 618542219305 110710100009191

1078
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾಪ ಕೆ ಡ ಳಿಿ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 167/1+2+3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44097 727104338612 32609738067

1079
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಇಟಟಪಪನವರ ಗಂದಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 261/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.42240 405405715239

1080
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿೋರೆ ಮಯ ಲ್ಲ ೋಬೆ ಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 85/B ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.00 0.36711 2900794748 RBI3041966768206

1081
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋಲ ಕೆ ೋಚೋರಿ ದೋಮನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 13/2-p1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44754 837996984620 17064632986

1082
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳೆಶ ಗಿರಿಯ್ಾಲ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44754 604194490437 17058522404

1083
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ ೋಬಾ ಗೆ ೋರಲ ಖ್ಯೋಮವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 20RS11,20RS17 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 770454985976 89044774314

1084
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾನಂದ್ ಅಗಸಮನಿ ದವಲತಿೂ ಖಾನಾಪೂರ 148/9 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82292 724069559374 110710100008417

1085
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಇಟಟಪಪನವರ ಗಂದಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 252/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.81707 986718736028 17030550760

1086
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣಜಿ ಝಂಡ ಬಂಕಿಬಸರಿೋಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 89/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82191 778758065420 5392210006850

1087
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗನಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 23/2/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 1.01013 575304557348 33512633879

1088
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಕಾಂತ್ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44754 620578346033 110710510000604

1089
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಕೆ ೋಲ್ಲಕಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 147/19 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.81862 963363359977 110710510001976

1090
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರುಶರಾಮ ಕೆ ೋಲ್ಲಕಾರ ಬಂಕಿಬಸರಿೋಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 71 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82191 746625174495 5202200106063

1091
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಸದಪಾಪ ಶೋಲ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 269/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.43591 366361333657 5202200006002

1092
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶಾಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82292 963471056357 19600100042932

1093
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾರಿೋಸ ಹಚಚಂಬಲ ಗಂದಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 249/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 518702330094 17030560484

1094
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖಪಪ ಹುಬಳಿಕ್ರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.45349 434926684806 110710100010564

1095
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಪಾಪ ಕ್ುಂಟನನವರ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ

45/3A/6A/10A/12ಅ/12ಕ್/
15A/17A/20A

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.2 0.45349 526203795764 110710400015264

1096
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಪಾಲ ಮಲಲಪಾಪ ಗ್ೌಡರ ಕ್ಸಮಳಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 17/3. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 506369155229 17058589345

1097
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಕಾಂತ್ ಕಾಶಟಿಟ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 19/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 0.45349 287484168185 1703053206

1098
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಚೌಗಲಾ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.5 0.54627 675515998373 110710100001014

1099
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಆರೆೋರ ಬೆ ೋಗ ರ ಖಾನಾಪೂರ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 558829219729 3029101010002140

1100
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಗಂಧಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 243 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 1.01013 568572879737 17030560676

1101
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಹಿೋರೆಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 40/A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 556426517990 17030522563

1102
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಕೆ ಡ ಳಿಿ ಬಂಕಿಬಸರಿೋಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 51 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 452575586296 110710510000644

1103
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಂದ್ರ ಪಾಟಿೋಲ ಹಿೋರೆಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 77/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 323015749021 17030522585

1104
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾಜಿ ಜೌಗನನವವರ ಹಿರೆೋಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 10/* 12/1/2/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.7 0.73181 607166664780 1107101000010630

1105
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮದೋವ ಮುನಿಯನನವರ ಹಿರೆೋಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 63 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.63904 320342171002 110710100008172



1106
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ಕ್ ಕ್ುಡಚಿ ಹಿರೆೋಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 16/6,11,19 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82275 477465241962 110710100009237

1107
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಾಪ ದ್ಬಾಲ ಕೆ ಡಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 27/17 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.39 0.44215 451986931014 110710110013159

1108
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಂಡಲಕ್ ತ ರೆ ಜಿ ಕ್ರವಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 51/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.5 0.54627 743473969062 110710510001508

1109
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಾಪ ಜ ಳದ್ ಕೆ ಡಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 44/1,3,12 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.5 0.45349 970242390428 3033101010000400

1110
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾದ್ುಸಾಬ ತ್ಹಶೋಲಾದರ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 4/1B ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.63904 535063283006 110710100008531

1111
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಬಸಪಪ ಯಳ ಿರ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 21/1B ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82260 628954570507 110710100003399

1112
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋದಾರಿ ಮಾಲಣ್ಣವವರ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 56 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82275 316152794358 110710100006510

1113
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಮಾಲಸಾಬ ಸನದಿ ಹಿರೆೋಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 171/1/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.63904 274017802616 89052843347

1114
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ರವಿಣ್ಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 62/13 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.63904 686464724663 110710100008199

1115
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಭಿನಂದ್ನ ಕ್ಳಿಿಮನಿ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಬಿೋಡಿ 69/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 1.01013 220922585916 110710100013445

1116
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಸ ೂರಿ ದೋವರಾಯಿ ಮಂಗೆೋನಕೆ ಪಪ ಬಿೋಡಿ 101/9 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 426563170711 17058630566

1117
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ಂದ್ರ ಮಾದಾರ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 44/1 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45042 377865480600 110710110013295

1118
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ ತ್ಳವಾರ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 44/1 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 520122087555 110710110001710

1119
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ ಕೆ ೋಲಕಾರ ಕೆ ಡಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 25/17ಬ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.58579 954831357933 110710510002860

1120
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಮಾದಾರ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 21/8 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 428374042215 110716110012165

1121
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ತ್ಳವಾರ ಹಿೋರೆಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 105/1,105/21,105/24 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.73874 998188730691 17013054795

1122
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ತ್ಳವಾರ ಹಿೋರೆಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 67 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.43281 566678437756 110710100008645

1123
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 10/1,10/5,12/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.7 0.72503 600351739863 89010145320

1124
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಕೆೋದಾರಿ ಹಿೋರೆಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 63 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 0.97900 252375190086 89100705256

1125
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಗಿೋರಿಯ್ಾಲ ಕ್.ಬಾಗೆವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 135/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.44754 288848624359 17058607457

1126
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ

23/2.23/9.24/3 42/6,2/1 

2/25,28/4
ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 1.01013 892937536665 110710110005923

1127
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಗೆನಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 10/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.4 1.32524 612462768396 30705548523

1128
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೈರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಇಟಟಪಪನವರ ಗಂದಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 253/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 405405715239

1129
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ತ ಪಖಾನೆ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 26/ಅ 1 ರಿಂದ್ 10 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 1.01013 550223193926 110710100009168

1130
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆತಾಮನಂದ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್.ಬಾಗೆವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 85/3,85/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 250147232832 17058619076

1131
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ಲಲಪಪಗ್ೌಡರ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 202/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 937152599084 110210100016754

1132
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರೆಪಪ ಪಕಿೋರಪಪ ಕಿೋಲಾರಿ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 317/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.63904 609379697002 5202200023316

1133
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಪ ಕ್ುರೆನನವರ ಕೆ ಡಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 18/1b ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82262 788303058688 110710510004788

1134
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ದವಲತಿೂ ಖಾನಾಪೂರ 9/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.43756 635055207972 20169528972

1135
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಬಾಜಿ ಸದಪಪ ಮಕೆ ಕಜಿ ಹಿರೆಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 101/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.63904 340746585765 89009688462

1136
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಬಸಪಾಪ ಕ್ುದ್ರಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 54/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 275556595902 89067127611

1137
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಿೋರ ಶಾಯಮಜಿ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 7/1A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 519827786599 89107810991

1138
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸನಗ್ೌಡ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 4/4A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 572057375854 32600024353

1139
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ೋಲ್ಲಕಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 150/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 562616179316 919010010366752

1140
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಗ್ೌಡರ ಕ್ಸಮಳಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 11/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 501010153806 5892200013151

1141
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಾನಕ್ರ ಅನಿಗೆ ೋಳ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 102/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 206985817217 89050851836

1142
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೆೋಕ್ಣ್ಣ ಮಂಗೆೋನಕೆ ಪಪ ಬಿೋಡಿ 192/A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.63904 584813993325 110710110017765



1143
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಚುಂಗಡಿ ಮಂಗೆೋನಕೆ ಪಪ ಬಿೋಡಿ 298/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 710065040777 17058653233

1144
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಂದ್ರ ಕಿೋತಿಯ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 159/4,1,9-p2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.63904 963300589041 11071000012531

1145
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಾಪ ಬೆೋಟಗೆೋರಿ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 282271801993 16341011008517

1146
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಪಣ್ಣ ಅನಿಗೆ ೋಳ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 64/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 243265369933 8901646934

1147
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕದಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 23/1,2/16,2/21 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 495979761900 89014860028

1148
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋನಾಕ್ಷ್ ಮಾದಾರ ಜುಂಜವಾಡ ಕೆ.ಜಿ ಖಾನಾಪೂರ 127*7 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 464891041851 375402010009199

1149
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ ಮಾರುತಿ ತ್ಳವಾರ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 27* ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 888479767323 20170011473

1150
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಸುರೆೋಶ ಕ್ ಲಕಾರ ಕೆ ಡಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 44*2 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 493640229392 110710100008440

1151
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್ ಹರಿಜನ ಗುಂಡ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 134** ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.63904 905969755389 60036073538

1152
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರ ರಾಮಪಾಪ ಮಾದಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 20** ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 739503175582 110710110017759

1153
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮನಾಥ ಕಾಶಟಿಟ ಹಿರೆೋಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 11*4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45299 859569325810 1703052390

1154
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಗರ ಕ್ಡಬಿ ಚಾಪಗ್ಾಂವ ಖಾನಾಪೂರ 100*3,5,11 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.45349 613430713777 38201500175

1155
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ುಕಾರಾಮ ದೋಸಾಯಿ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 130*1,114*3A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 817070321598 89009624860

1156
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉದ್ಯ ಗೆ ೋಲಲಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 89*4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45326 277844566663 89047222098

1157
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಬಸಪಪ ತ್ುಳಜಿ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 8*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 683327222056 110710100013914

1158
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಣ್ಣ ಅನಿಗೆ ೋಳ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 60*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82459 271064383820 11071010005734

1159
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಚಲಂಗಪಾಪ ಕಿಲಾರಿ ಕೆೋರವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 211*1B ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.20 1.01013 269098230241 17058599909

1160
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರುಶರಾಮ ಪಾಲ್ಲಕ್ರ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 119*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82459 505837997332 17058604092

1161
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್ ಶಂಕ್ರ ಚವಾಾಣ್ ಬಂಕಿಬಸರಿೋಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 27/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45298 210150282072 375402010470556

1162
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾ ತಿೋರವಿರ ದವಲತಿೂ ಖಾನಾಪೂರ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 786617088254 60283374849

1163
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಲಪಾಪ ಕಾಶಟಿಟ ಮಂಗೆೋನಕೆ ಪಪ ಬಿೋಡಿ 114/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 845216535841 17058593781

1164
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ ಗ್ೌಡರ ಗಂದಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 69/1B ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 662502377863 5202200059629

1165
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕಿೋರಪಾಪ ಬಡಬಸನವವರ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.70398 272667412470 110710100010453

1166
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಧಯಮಾನ ಅನಿಗೆ ೋಳ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 38 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 996258250026 5252210059469

1167
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಚವಲಗಿ ಕಾಮಶನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.54627 740906973438 110710100000834

1168
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾಜಿ ಜಾಧವ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.2 0.22675 710781947096 302710100004953

1169
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಂದ್ರ ಖಾನಾಪೂರ ಬಿೋಡಿ ಬಿೋಡಿ 119*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 301351716298 5892200024769

1170
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಂಡಲಕ್ ಬೆೋಡಿಗೆೋರ ಹಿರೆೋಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 86*26 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.24 0.27210 324959602974 1703052251

1171
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾನಂದ್ ಅಗಸರ ಮಂಗೆೋನಕೆ ಪಪ ಬಿೋಡಿ 187*2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 287818618209 17058578139

1172
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಯಮಲವಾವ ಬಸರಿಕ್ಟಿಟ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 60*1A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 664121832725 110710100005033

1173
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ್ ಪಾಟಿೋಲ ಹಿೋರೆಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 51*5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 333530438015 5202200085450

1174
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಭಾಗಿ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 2*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 901878272994 1107110000006

1175
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ ಕೆ ಚೋರಿ ದೋಮನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 12** ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 593273830841 11071010000849

1176
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾತೋಂಸ ಹುಲಕೆೋರಿ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 118*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 384757872401 535101011318

1177
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಶೋಲ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 252*3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.63786 560429617396 5202200107851

1178
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಹಂದ್ ರ ಹಿರೆೋಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 13*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.89388 537019839051 17030564933

1179
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಕ್ುೂಮ ಸಾಬ ಚಿಕ್ಕಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 5*2K ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 742268701217 1703053809



1180
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಚೌಗಲಾ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 77* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 358686610661 110710100004750

1181
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಚವಲಗಿ ಕೆ ಡಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 118*4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.2 0.22675 740906973438 110710100000834

1182
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಹುಬಲ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕದಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 44*1+25 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82459 565468469766 110710110001663

1183
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಾಪ ನಿಂಬೆ ೋಜಿ ಚಿಕ್ಕಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 54*2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 599074957359 17030557278

1184
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮನಿಂಗ ಗಡವಿೋರ ಹಿರೆೋಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 10*3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.39 0.44215 449908060662 11131470748

1185
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಲೋಶ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 52/24 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.3 0.34012 928541287109 17030536654

1186
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲರಾವ ನಾಯಿಕ್ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 95* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2 1.01013 837248368748 1190016395

1187
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಕೆ ೋಲ್ಲಕಾರ ಬಂಕಿಬಸರಿೋಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 73** ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 723013159781

1188
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೋಮಾ ಅನಿಗೆ ೋಳ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 32*1+2+3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 2900799517 RBI3321988467900

1189
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಿರಣ್ ಜಿೋಣ್ಗೆ ಂಡ ಬಾಚ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 15*3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 811674834698 110710110008331

1190
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಹೆ ಂಡಪಪನವವರರ ತ ೋಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 203*6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 365984869761 5202200005111

1191
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ಗಂಗಪಾಪ ಮಟಗ್ಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 72*1B/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.63099 982224951885 17058647683

1192
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 69*13 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.26 0.29477 825116396983 110710110004091

1193
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಣ್ಪಾಪ ಮಟಗ್ಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 61*5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53909 989653714189 17058574644

1194
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಚನನಪಾಪ ಉಪಾಶ ದೋವಲತಿೂ ಖಾನಾಪೂರ 147*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 672425565396 5732101003853

1195
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಯಲಲಪಪ ಕ್ ಗಿ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 93*1,93*6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.52568 907290160558 110710110002415

1196
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾ ಧಾಖಲು ಕೆ ೋಲ್ಲಕಾರ ಹಡಲಗ್ಾ ಖಾನಾಪೂರ 21*7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53186 721546704556 89034619442

1197
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಅಳವನಿ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 141/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.45 0.46032 736570875438 11071010007573

1198
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಜೈಪಾಲ ಮಂಡೋದ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.80383 503132593433 2007450748

1199
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಬಾಳಪಾಪ ಚವಾಣ್ಣವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 170*6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.45 0.46032 861184089893 5202250017858

1200
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಚಂದ್ರ ಹುಲಕ್ಟಿಟ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 343/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53306 743048475763 17058514448

1201
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಕಾಂತ್ ಬಸವಣ್ಣಣಪಾಪ ಪತಿರ ಬಿೋಡಿ ಬಿೋಡಿ 182 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82289 831388958096 3027101010004430

1202
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಮಲಲಪಪ ಬೆೋಕ್ರ್ಣ ಮಂಗೆೋನಕೆ ಪಪ ಬಿೋಡಿ 214/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53227 689414352448 17058582157

1203
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ತ್ುೂ ಬಾಲಾಜಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 7/4/151 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53736 405949154248 89046748316

1204
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಪುಂಡಲಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53196 283218755005 5892200004112

1205
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53233 841638348705 17058562072

1206
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿಪಪಣ್ಾಣ ಬೆೋಕ್ರ್ಣ ಹಂದ್ ರ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.52980 425755886585 375402010470681

1207
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಮಡಿೆಮನಿ ಮಂಗೆೋನಕೆ ಪಪ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.53179 371678398327 3027101010004710

1208
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋಮಣ್ಾಣ ವಿೋರಭದ್ರ ಬಡಿಗೆೋರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.53196 777528140749 17058610867

1209
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಗೆೋಣ್ು ಕೆ ೋಕಿತ್ಕ್ರ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.20 1.16114 401460361070 17032041616

1210
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ನ ರಪಾಪ  ಗ್ೌಡರ ಮಂಗೆೋನಕೆ ಪಪ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.55 0.58727 903727687507 17058602006

1211
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ದೋಸ ರಕ್ರ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.20 1.16114 370691224497

17032047709

1212
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣ್ಪತಿ ವಿಷ್ುಣ ದೋಸಾಯಿ ಕಾಪೂೋಲ ಗುಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.44 0.44313 224834432009 60173407136

1213
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ವಡೆೋಬೆೈಲ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.45 0.42594 308486468883 17030536133

1214
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಳಪಾಪ ಗಂಗಪಾಪ ಹುಬಳಿಕ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.23 0.23135 384044124701 110710100010565

1215
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಪಾಪ ಅಂಗಡಿ ತ ೋಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 175*4B,175/4K ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44577 240464773056 17030551458

1216
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಸದಪಾಪ ನಾಗಣ್ಣವವರ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 60*2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.70 0.72488 493640229392 110710100008440



1217
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಠಲ ಪಾಟಿೋಲ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 103*3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.80694 444453584685 30362911430

1218
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ನಾಯಕ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.36 0.40814 601143590061 89056254132

1219
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಸದಪಾಪ ಜುಂಜವಾಡಕ್ರ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 609602081008 5202200073270

1220
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮವಾವ ಹಂಚಿಣ್ಮನಿ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 590181866396 1705857999

1221
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಾಪ ಬಡಸದ್ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 274229282965 110710100009809

1222
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾಪ ಗಂಗಪಾಪ ನಾಯಕಕ್ರ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 952460383756 5202200084107

1223
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಪಾಪ ಬಾಳಪಾಪ ನಾಯಕರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 536558309225 5202250015111

1224
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಯಲಲಪಪ ಬುಡೆವಗೆ ೋಳ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44364 348704979068 5202200035220

1225
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಣ್ಣವರ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 54*3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 706866946414 110710110018354

1226
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಂತ್ ಝೋಂಡ ಬ.ಬಸರಿಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 93*1B ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 350384476482 375402010471136

1227
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಲಬಾ ಅಂಬೆೋವಾಡಕ್ರ ಬೆಕ್ವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 137** ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.73362 297319438843 64163501867

1228
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಕೆ ೋಟಗಿ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 3/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 537052683266 5202200120459

1229
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಡಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 44*11 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82459 308486468883 17030536133

1230
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಕೆ ಡ ಳಿಿ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 104*3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 616780183995 110710110013117

1231
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಸಾವಂತ್ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 99** ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44183 826654594156 17058600916

1232
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ತ್ಳವಾರ(ಎಸಟ) ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 120*2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 710133953864 110710110014433

1233
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ನಾಗನನವರ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 60*3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45286 757316852334 89033348674

1234
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲ ಹಳೆಬೆಳಗ್ಾವಿ ತ ೋಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 135*2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45274 996342138922 17030529035

1235
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಂವಕಾಕ ರು ಕೆ ೋಡ ಳಿಿ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 48*13 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 444091936707 110710110014465

1236
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖಪಪ ರು ಪಜ ಳಿಿ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 79*2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45274 351078348791 110710100008050

1237
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಬೆೈಲ ರ ಹುಲಕೆ ತ್ೂಲ ಬಿೋಡಿ 36*9,10 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82459 277894636642 17058553501

1238
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಐ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 28*5,10 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.73181 510493990528 110010100014237

1239
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಬಂಕಿಬಸರಿೋಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 118*10,118*15 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.43082 698178973277 89101564698

1240
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿೋನ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 35*2,28*24,33*12 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.45349 304715557807 110710100009331

1241
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಡಿವಾಳಪಪ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 116*4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44183 530702585193 5202200035292

1242
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ನರಸಪಪ ರವಳೆೋಜಿ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 145*1A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.63786 614472710005 5202200050062

1243
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಿೋವ ಚನನಬಸಪಪ ವಾಲ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 169* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82459 551049026485 110210100014545

1244
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಶವಲಂಗಪಪ ಗ್ೌಡನನವರ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 142/22,142/23 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82459 766318460163 110710100012826

1245
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಿೋತ್ ಬಾಬು ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕದಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 42*10,2*2, ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.40814 407555015958 110710110002745

1246
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಅನಿಗೆ ೋಳ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 51** ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82459 823394072293 110710100013457

1247
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಮಾಲನನವರ ಚಿಕ್ಕದಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 46*13,18,32,37 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45278 402374116537 89068786639

1248
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಚಂದ್ರಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 155/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.38547 549941651088 110710100002095

1249
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಾಲ್ಲ ೋಬಾ ಕ್ ಗಿ ಬಿೋಡಿ ಬಿೋಡಿ 156*5A ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82459 791198115101 5892200001638

1250
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಸನದಿ ಕ್ರವಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 47*7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44754 765848998979 5202200083346

1251
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಲಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 70/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82459 946669786372 5142200091316

1252
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ಕಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 52*14 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82459 905381162408 17030542386

1253
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 53/1K ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44754 511207119405 110710510000579



1254
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜು ನಿಂಗಪಪ ಅರಳಿಕ್ಟಿಟ ಹಿರೆೋಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 47** ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.80531 626613343853 17030561466

1255
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ನಾರಾಯಣ್ ಪಾಟಿೋಲ ಬಂಕಿಬಸರಿೋಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 49*2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 698178973277 89101564698

1256
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡಪಪ ಗ್ೌಡಣ್ಣವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 142*1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 775013525937 17058514175

1257
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೋವಿ ಚಾಲಕಿ ಬಿೋಡಿ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 346464015747 89075962200

1258
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರ ಹಲಶ ಬಿೋಡಿ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 878315306908 31235732878

1259
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಯ ರ ಮಹಾದೋವ ಕಾರೆಕ್ರ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.45941 976424323561 5202200044757

1260
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಹಮಾನ ಕಿತ್ುೂರ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.43447 845690993655 5202200002537

1261
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರವಿೋಣ್ ಶವಪಪ ಎಮಮ ಗಂದಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.44840 511332700474 35279209760

1262
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಭಿೋಮಪಪ ಪಾರ್ಣ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 680/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸು 1.83 1.75734 719906574381 35519327361

1263
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಪಟಟಣ್ಶಟಿಟ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 447/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 1.25650 537733476941 17034028058

1264
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾನಂದ್ ತ್ುಪಪದ್ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 389/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸು 1.6 1.53648 747082528183 38007334504

1265
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿರಾದಾರಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಕೆೋರಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 171/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸು 0.66 0.66668 696944518678 17047014324

1266
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಸ ಶವನಗ್ೌಡ ನಾಡಗ್ೌಡರ ಗುತಿೂಗೆ ಳಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ .197/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 2.00 1.35052 704343429081 70110001192

1267
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶವಗ್ೌಡ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಗುಡಗುಮಮನಾಳ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 3/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 1.40 0.87544 556300519506 510101005086751

1268
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ರಂಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗುತಿೂಗೆ ಳಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ .89/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 1.27761 247802628559 898010110000262

1269
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಕ್ಮತ್ರ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 31/1, 40/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 0.62718 720800657480 3075101010002320

1270
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಗ್ೌಡ ಯಲಲಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಳಚಿ ಸುರೆೋಬಾನ 70 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 0.54225 868670409873 375602010123156

1271
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 53** ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 370961378254 17030564478

1272
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಇಕಾಬಲ ನದಾಫ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 452765491490 520220002170

1273
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ರುದ್ರಪಪತಿಬಿಜಿಯ ಗಂದಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 293160742327 17030522788

1274
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಬಸಪಪತ್ುಳಜಿ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 901230672784 110710100009408

1275
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣಜಿ ಪ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ತ ೋಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 568913416434 110210110000764

1276
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಗಣ್ಪತ್ರಾಜಗೆ ೋಳಕ್ರ ಮೊೋರಬ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 694335119289 33087676686

1277
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪಲಕ್ಷಮಣ್ದೋಶ ರಕ್ರ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.82458 370691224497 17032047709

1278
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಲಾಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.91736 938607199248 89073702822

1279
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ನಿಂಗಪಪಜಾಧವ ಚಿಕ್ಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.45349 494829079262 5202200063640

1280
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಮಹಾವಿೋರ ಬಾಬು ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಕ್ದಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.20408 495979761900 89014860028

1281
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಕ್ಲಲಪಪ ಯಲಲಪಪ ತ ೋರೆ ಜಿ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.6 0.63904 397241566920 11131391731

1282
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಮೊದಕೆ ಪಪ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.33830 642644516021 110710110008636

1283
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಾಲಸಾಬ ತಿಗಡ ಳಿಿ ಹಂದ್ ರ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82012 745831847604 17030567978

1284
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಅಂಗಡಿ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 312/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸು 0.80 0.57148 31690500073

1285
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಈರಪಪ ಮುಳ ಿರ ಸುನಾನಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 144/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.32481 375602010011718

1286
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಪಪ ಮಜಿಯ ಹುಲಕ್ುಂದ್ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 102/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸು 0.40 0.29048 510101005086751

1287
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ sಸುಬಾಸ ಗುರುನಾಥಪಪ ಪತಾೂರ ಕ್ುಳ ಿರ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 104/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.30432 31690500073

1288
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶಪಪ ನಾಮದೋವ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 95/8 ಪ. ಜಾ ಹ 0.55 0.45349 89056842328

1289
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಕೆೋಶಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 93/9 ಪ. ಜಾ ಪಪಾಯ 1.02 0.65824 17210025024

1290
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗದಿಗೆಪಪ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಕ್ನವಿ ಖಾನಪೋಟ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 212/2ಬಿ, 213/4, 213/6 ಎಸ್.ಟಿ ಮಣ್ಸು 2.00 1.9206 89028424905



1291
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ್ ವಿಠಠಲಪಪ ಬದ್ ನರ ನಂದಿಹಾಳ ಮುದ್ಕ್ವಿ 169/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 0.65483 545070409562 32762407738

1292
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಬಿೋರಪಪ ನರಸನನವರ ನಂದಿಹಾಳ ಮುದ್ಕ್ವಿ 171/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.87 0.59953 751585658617 ,05162200037107

1293
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಾನಬಾಯಿ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಪಿಹೆ ಳಿ ಸುರೆೋಬಾನ .11/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸು 1.67 1.62014 617164389443 38007334504

1294
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಪ ಭರಮಪಪ ನೆೋಸರಗಿ ತ ೋರಣ್ಗಟಿಟ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.4 0.65824 423539938575 35519327361

1295
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಟಟಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಹಲಗತಿೂ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 316/3, 316/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸು 1.2 1.04672 972804844187

1296
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸುನಿೋಲ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಗಟಿಟ ಯರಗಟಿಟ 748/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 0.78041 979282816931 31690500073

1297
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ವಿೋರಪಪ ಸದಾಶೋವಪಪ ತ ರಗಲಲ ಚಚಡಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 303/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.80 1.73851 925443383700 30977544844

1298
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಸ ೋಮಪಪ ಗಂಗರಡಿೆ ಬ ದಿಗೆ ಪಪ ಯರಗಟಿಟ 435/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9206 567384299038 89021136141

1299
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಾಳಪಪ ಮುದಪಪ ಹಸಬಿ ಇನಾಂಹೆ ಂಗಲ ಸವದ್ತಿೂ 171 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.20 0.62632 456221109244 1721756726

1300
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರಂಗನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ರೆೈನಾಪೂರ ಯರಗಟಿಟ 6/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.80 1.12014 66849795237 510101005086751

1301
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ನಾಗಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಭ ಶ ಯರಝವಿಯ ಯರಗಟಿಟ 490/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.49596 215647871394 0000000551444740

1302
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರವಿಶಂಕ್ರ ರಾಚಪಪ ಅಡಕಿ ರೆೈನಾಪೂರ ಯರಗಟಿಟ 7/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.41166 480946093407 510101005086751

1303
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸವಣ್ಣಣಪಪ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ಹಾರುಗೆ ಪಪ ಯರಗಟಿಟ ಯರಗಟಿಟ 634/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 0.75374 772774488506 0000000551444740

1304
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕ್ರಬಸಪಪ ಶವಲಂಗಪಪ ನುಗ್ಾೆನಟಿಟ ಹ ಲ ಮುನವಳಿಿ 666/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.63948 422875546444 89065529540

1305
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶವಯೋಗಿ ಮಲಲಪಪ ಹೆ ನಾಯಳ

ಆಲದ್ಕ್ಟಿಟ
 ಕೆಎಮ್

ಯರಗಟಿಟ
189/*/3, 

191/*/*
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.29858 204809812454 89016153277

1306
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕ್ರೆಪಪ ಲಕ್ಷಮಪಪ ದೋಗ್ಾನಟಿಟ ಯರಝವಿಯ ಯರಗಟಿಟ 319/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.63667 6202500100317801

1307
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಹ ವಪಪ ಹನಮಪಪ ಬಂಗ್ಾರಿ ಹ ಲ ಮುನವಳಿಿ 42/*1/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಕಾಯಿ 0.50 0.44794 897206931563 30977544844

1308
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಲಕ್ಷಮಣ್ ದ್ಂಡೈಪಪಗೆ ೋಳ ಬ ದಿಗೆ ಪಪ ಯರಗಟಿಟ 263/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1.00 0.63948 708497441667 6202500100318201

1309
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಪರಸಪಪ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಕೌಜಗೆೋರಿ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 374/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.40 0.48892 829758705560 30977544844

1310
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಜುಯನ ಮಾರುತಿ ಬಡಮಮನವರ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ 221/*/9 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.18111 32060732874 30977544844

1311
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಳೆಪಪ ಕ್ರೆಪಪ ಗೆ ರವನಕೆ ಳಿ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 408/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.30126 445544549157 30977544844

1312
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸಪಪ ನಾಗಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 52/*/* ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.50 0.45036 351439171018 30977544844

1313
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರತಾನ ಆನಂದ್ ಅಲಯ್ಾಸ ವಿಶವನಾಥ ಮಾಮನಿ ಯಡಾರಂವಿ ಸವದ್ತಿೂ 524/*/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.20 0.43361 910226641107 30977544844

1314
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಭಿೋಮಪಪ ಬಡಮಮನವರ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ 61/*/* ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.49 0.23124 299398268781 30977544844

1315
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಈರವವ ಯಲಲಪಪ ಹಲಗಿ ಯಕೆಕೋರಿ ಮುನವಳಿಿ 39/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.52566 936265458274 30977544844

1316
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮರಿತ್ಮಮಪಪ ಬಾಳಪಪ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 289/*/* ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 0.50 0.35572 524616775990 30977544844

1317
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸಯಯ ಪಂಚಾಕ್ಷರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಕ್ಲಾಲಪೂರ ಮುನವಳಿಿ 118/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಕಾಯಿ 0.60 0.63904 40941164704 30977544844

1318
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಹನಮಂತ್ರಾವ ಮಾಧುರಾವ ನಲಗೆ ಭಂಡಾರಹಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 52/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಕಾಯಿ 1.00 1.01013 733280279871 30977544844

1319
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಚನನವವ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪೂೋಲ್ಲೋಶ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 21/*/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.60 0.26443 636086178640 30977544844

1320
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಹೆೋಮಂತ್ಕ್ುಮಾರ ಶವಬಸಪಪ ಅಂಗಡಿ ಸಂಗೆರೋಶಕೆ ಪಪ ಸವದ್ತಿೂ 22/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 0.70 0.46902 392810860087 30977544844

1321
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಯಲಲಪಪ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಪಾಂಡರ ಯಕೆಕೋರಿ ಮುನವಳಿಿ 130/*/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.52566 61855383818 30977544844

1322
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಮಲಲಪಪ ಚವಡಪಪನವರ ಸಂಗೆರೋಶಕೆ ಪಪ ಸವದ್ತಿೂ 325/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 1.00 0.63895 848356609144 30977544844

1323
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಫಕಿೋರಪಪ ಗದಿಗೆಪಪ ಚಿಪಪಲಕ್ಟಿಟ ಬಸರಗಿ ಇನಾಂ ಸವದ್ತಿೂ 59/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 1.00 1.01013 995101529821 30977544844

1324
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಯಲಲಪಪ ನಾಗಪಪ ಮಾಗನ ರ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ

100/*/+2,

101/*/1
ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಕಾಯಿ 0.80 0.82459 718832739700 30977544844

1325
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶರೋಶೈಲ ಸ ೋಮಪಪ ಗ್ಾರ್ಣಗೆೋರ ಹೆ ಸ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 945/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡ 0.80 0.82458 259855228316 652401502435

1326
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶವಪಪ ಬಸವಣ್ಣಣಪಪ ಸ ೋಮನನವರ ಇಂಚಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 27/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 998471175360 652401502429

1327
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರಪಿೋಕ್ಅಹಮದ್ ಮೊೋದಿಸಾಬ ಮಜಯನನವರ ಇಂಚಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 214/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 903665703626 652401502432



1328
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ದ ಡೆನಾಯಕ ವಿೋರನಾಯಕ ರಾಯನಾಯಕರ ಮುತ್ವಾಡ ಮುರಗೆ ೋಡ 138/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 844212738734 652401502433

1329
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸದ್ದಪಪ ಸಂಕ್ಪಪ ಬಂಡಗಿ ಇಂಚಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 989/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 652401502431

1330
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶವರಾಜ ಬ ರಾಯನಾಯಕರ ಮುತ್ವಾಡ ಮುರಗೆ ೋಡ 138/-*/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 1.01013 552751754487 652401502431

1331
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶವಪಪ ಶವಬಸಪಪ ಶರ ರ ಇಂಚಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 783/*/* ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.40 0.45349 367931847114 017651000070

1332
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ವಿೋರಭದ್ರ ರೆೋವಯಯ ಇಂಚಲಮಠ ಇಂಚಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 452/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.45349 658623212894 17035530499

1333
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸಾಬನಾಯಕ ಶವನಾಯಕರ ನಾಯಕರ ಹಲಕಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 271/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.30843 568841166030 08043070002371

1334
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಲಲಪಪ ಮಾರುತಿ ಕ್ಂಬಳಿ ಮುರಗೆ ೋಡ ಮುರಗೆ ೋಡ 405/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.40 0.63904 350829567019 30977544844

1335
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಕ್ರೆಪಪ ಮುರಗೆ ೋಡ ಯರಝವಿಯ ಯರಗಟಿಟ 85/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.5471 84752774475 30977544844

1336
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸದ್ದಪಪ ಶದ್ರಯಪಪ ಗ್ಾಣ್ಗಿ ಇಂಚಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 57/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.54626 519813383212 30977544844

1337
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಪಟಟಶಟಿಟ ಸ ಗಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 82/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.31015 223383601217 30977544844

1338
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಉಮೋಶ ಹುರಳಿ ಹ ಲ ಮುನವಳಿಿ 657/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.5471 785387037584 30977544844

1339
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅನಿೋಲ ಹನಮಂತ್ರಾವ ಪಾಟಿೋಲ ಹ ಲ ಮುನವಳಿಿ 79/*/2 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆಕಾಯಿ 0.40 0.41088 234156304474 30977544844

1340
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ದ ಡೆಪಪ ಕ್ರಬಣ್ಣವರ ಹಾರುಗೆ ಪಪ ಮುರಗೆ ೋಡ 335/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9206 423624099285 30977544844

1341
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರಮೋಶ ರುದ್ರಪಪ ಮಟಿಟ ಸತಿೂಗೆೋರಿ ಯರಗಟಿಟ 747/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.10 1.10118 2.63791E+11 30977544844

1342
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕ್ರೆಪಪ ಲಕ್ಷಮಪಪ ದೋಗ್ಾನಟಿಟ ಯರಝವಿಯ ಯರಝವಿಯ 319/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.38038 411555478205 30977544844

1343
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರಾಜು ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ರಾಚಣ್ಣವರ ಇಂಚಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 339/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1.30 1.28327 4.30217E+11 30977544844

1344
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಈಶವರಪಪ ದ್ುಂಡಪಪ ಅಂಗಡಿ ಯರಝವಿಯ ಯರಗಟಿಟ 601/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.23422 27020602391 30977544844

1345
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಕ್ಷಮಪಪ ಶದ್ದನನವರ ಮಾಡಮಗೆೋರಿ ಯರಗಟಿಟ 64/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.90 0.88678 968092959537 30977544844

1346
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಾಬುಸಾಬ ಖಾದಿರಸಾಬ ಸನದಿ ಕ್ಡಬಿ ಯರಗಟಿಟ 805/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 1.24427 359873277926 31690500073

1347
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ಸದ್ದಪಪ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ತಗಿೆಹಾಳ ಮುನವಳಿಿ 221/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.46902 660744812111 31690500073

1348
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಕ್ಲಲಪಪ ಯಲಲಪಪ ನಿೋಲಸಾಗರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 44/*/* ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 0.80 0.5471 688082587581 30977544844

1349
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಪೂಜೋರಿ ಸ ಗಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 83/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.65824 654127235684 30977544844

1350
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸ ೋಮಲಂಗಪಪ ನಿೋಲಪಪ ಪೂಜೋರಿ ಸ ಗಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 91/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.38038 4.32654E+11 30977544844

1351
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಸ ೋಮಪಪ ರಾಯಪಪ ಸನಮನಿ ಕಾಗಿಹಾಳ ಮುರಗೆ ೋಡ 146/*/* ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.80 0.82458 646441635088 30977544844

1352
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಬಸಪಪ ಬೆಳಿಿಕ್ುಂಪಿ ಯರಝವಿಯ ಯರಗಟಿಟ 590/*/ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.30843 651364837167 30977544844

1353
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಅಣ್ಣಪಪ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಹನಸ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 623/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 1.51 0.96293 261888448332 30977544844

1354
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಹಣ್ಮಂತ್ ಮರೆಪಪ ಹೆ ಗತಿಯ ಬ ದಿಗೆ ಪಪ ಯರಗಟಿಟ 124/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.49153 358977637867 30977544844

1355
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ನಾಮದೋವ ಯಲಲಪಪ ಸಂಗನನವರ ಮರಕ್ುಂಬಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 284/*/ ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 2.00 1.9206 705290962187 30977544844

1356
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹೆ ಂಗಲ ಸತಿೂಗೆೋರಿ ಯರಗಟಿಟ 517/*/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.78212 252484511198 30977544844

1357
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ೋ ರಾಮಪಪ ನಾಯಕರ ತಗಿೆಹಾಳ ಮುನವಳಿಿ 296/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 1.25348 92826884071 89065529540

1358
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಲಲಯಯ ರುದ್ರಯ್ಾ ಪೂಜೋರಿ ಸ ಗಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 1/*/ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.65824 935215656240 30977544844

1359
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರುದ್ರಪಪ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಪಟಟಣ್ಶಟಿಟ ಗುಲಯಹೆ ಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 60/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 0.78212 413418002376 5152200131020

1360
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಈರಪಪ ಕ್ಮತ್ಗಿ ಸ ಗಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 22 1+2+3+4+5 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 2.00 1.9206 368519927544 652401000270

1361
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮ ಗಪಪ ಯಲಲಪಪ ಇಟಗಿ ಏಣ್ಗಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 327/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 1.01013 - 652401502382

1362
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋಮತಿ ರಮಾ ತಿರಕ್ಪಪ ಹೆ ಂಗಲ ಅಸುಂಡಿ ಸವದ್ತಿೂ 161/*/1+2+3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.90 1.82955 425916736109 1922500100942601

1363
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಸತ್ಯನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕಾಗಿಹಾಳ ಮುರಗೆ ೋಡ 125/*/*, 126/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ, 1.70 1.28327 848228974921 652401502359

1364
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಗ್ೌರಜಜ ಶಬಸಪಪ ಕಿತ್ ೂರ ಉಫಯ ನಾವಲಗಿ ಕಾಗಿಹಾಳ ಮುರಗೆ ೋಡ 164/*/* ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.40 0.45349 704410517431 652401502333



1365
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಮಂಗಲ್ಲಪಪ ಜಂಪಾ ಲಮಾರ್ಣ ಕಾಲಯಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 251/*/ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಸವತಕಾಯಿ 1.00 0.87206 827289692199 30977544844

1366
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಮಂಗಲ್ಲಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಉಫಯ 

ಚವಾಾಣ್
ಕಾಲಯಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 251/*/ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಬೆಂಡ 0.80 0.82458 773625363448 30977544844

1367
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಹುಚಚಪಪ ದ ಡೆಮಲಲಪಪ ಬೆ ೋವಿ ಇಂಗಳಗಿ 90/*,70/1 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9206 827289692199 30977544844

1368
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಜಯರಾಮ ಬೆ ೋಜಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಹಲಕಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 215/2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.80 0.5471 368519927544 652401000270

1369
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ದ್ುರಗಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಗ್ೌಡರ ಉಫಯ ಗವಡರ ಯಕೆಕೋರಿ ಮುನವಳಿಿ 95/*/* ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 2.00 0.65824 326722742265 30977544844

1370
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ನಿಂಗಪಪ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಗೆ ೋವಿಂದ್ನನವರ ಮನಿಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 242/*/* ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 2.00 0.65824 893015677126 30977544844

1371
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಹುಚಚಪಪ ಪಕಿೋರಪಪ ಶಂಧೆ ೋಗಿ ಯಕೆಕೋರಿ ಮುನವಳಿಿ 96/*/* ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 2.00 0.65824 630333275444 30977544844

1372
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಶವಪಪ ಯಲಲಪಪ ತ್ಳವಾರ ತ್ಡಸಲ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 296/*2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.40 0.30843 768846014939 30977544844

1373
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ದ್ುರಗಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ವಕ್ುಕಂದ್ ಮಳಗಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 76/*/2 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.90 0.82458 74162829672 510101005086751

1374
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಬಸಪಪ ಸದಪಪ ತ್ಳವಾರ ಇಂಚಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 1102/*/2 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.82458 400470658691 30977544844

1375
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ನಾಗಪಪ ಬಸಲಂಗಪಪ ನಾಯಕರ ಕಾರಿಮನಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 25/*/* ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.60 0.43595 413200707131 30977544844

1376
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಅಪಪಯಯಪಪ ಮಾಳೆೈನವರ ಕ್ಡಬಿ ಯರಗಟಿಟ 426/*/7 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.80 0.51285 289119244506 31690500073

1377
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪಾ  ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಯಡವಣ್ಣ ವರ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 480/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.54 970788290400 17182577393

1378
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರತೇಶ ಸಂಜೋವ ಹುಕ್ಕ ೋರಿ ಖೇಮಲಾಪೂರ ಕುಡಚಿ 173/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 210900304322 36971641647

1379
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಖಾ ಆನಂದ್ ಸರವರ ಖೇಮಲಾಪೂರ ಕುಡಚಿ 131/3 131/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.56 531647798257 17182577393

1380
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಕುಲ್ಗೊಡ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 16/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 302103081499 17182577393

1381
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತ್ತ ಪ್ಪಾ  ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಮುರಬಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 144/2 145/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.17 942894412558 510101005086751

1382
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಲಾಂಗಪ್ಪಾ   ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಕುರಬೇಟ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 173/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 971997539066 385848988668

1383
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭುವನೇಶವ ರಿ ಕಾಂ ಮಹಾದೇವ ಸಿಗಾಡಿ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 71/4 72/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.53 677054135713 64037568226

1384
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವೃಷಭ ಪ್ಪರಿೋಸ ಹಂಡಗೆ ನಿಪನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 123/1ಅ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.18 1.10 269048131324 30977544844

1385
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರೇಪ್ಪಾ  ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಮುಶಿ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 589/1/9 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 0.64 859140594617 17182576173

1386
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಾಂಗಪ್ಪಾ  ಬಸಪ್ಪಾ  ಜನ್ವಾಡ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 112/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.46 838492648140 5722200006891

1387
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಬಸು ಪ್ರಮಾನೆಪ್ಪಾ  ಕಾಪ್ಸಿ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 629/3ಬ/1+3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.54 272243796518 89028998709

1388
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಾಂಗ ಗಂಗಪ್ಪಾ  ಯರಡೆತಿತ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 222/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.81 950530887727 171825813158

1389
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪಾ  ಬಸಪ್ಪಾ  ತುಪ್ಾ ದ್ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 159 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.55 331186803408 17182568061

1390
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪ್ಪಾ  ಚಿದಾನಂದ್ ಕಾಡಶೆಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 222/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.81 863028328927 89067766465

1391
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ರಾಮಪ್ಪಾ  ಹುನ್ನೂ ರ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 754/1ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.06 1.17 605540046514 89029403687

1392
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಯಡವನ್ೂ ವರ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 481/1ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 312205566971 17182550687

1393
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಪ್ಪಾ  ಪ್ರಪ್ಪಾ  ಬಳಿಗಾರ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 22/2ಎ+ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.70 1.28 748878837121 30977544844

1394
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ರಾಮಪ್ಪಾ  ಮಾನ್ಶೇಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 103/3 103/4ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 0.73 449757142301 30977544844

1395
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜ ಪ್ಪಾ   ಫಕಿರಪ್ಪಾ  ಬಿರಾಜನ್ವರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 146/1ಬ 146/2ಅ 

146/2ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 964062405617 30977544844

1396
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿೋವ ಪ್ರಪ್ಪಾ  ಮರಡಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 51/2 51/4 45/1ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 949909834367 8182200093486

1397
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶಿರ ೋ ಮಲಲ ನಾಥ ಮುನಾಯ ಳ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 14 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.19 811147073140 89053998196

1398
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೇವ ಗಡಿಗೆಪ್ಪಾ  ಗೊಲ್ಭಾಂವಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 122 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 837045910801 8182200027040

1399
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ದಾಂಡಪ್ಪಾ  ಮಾನ್ಶೇಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 101/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.56 397961659506 20332042081

1400
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರೆಪ್ಪಾ  ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಸಂತಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 75/1 76/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 899938380765 8182200053263

1401
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಕಾಡಶೆಟಿ್ಟ ಸವಸುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 46/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 0.97 811687681772 30977544844



1402
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಪಾ ಸಾಬ ಹಾಲ್ಪ್ಪಾ  ಜಟಗುಾಂಡಿ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 64/2ಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 5.00 0.82 935998165954 36971641647

1403
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಗಮಣ್ಣಣ  ದೆವಪ್ಪಾ  ಚೌಗಲಾ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 58/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.18 780214341936 36971641647

1404
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪ್ಪದ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಕಾಪ್ಶೆ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 471/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.60 329533600295 17182559341

1405
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಕರೆಪ್ಪಾ  ಬೆವನ್ನರ ಇಟನಾಳ ಕುಡಚಿ 221/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 0.96 547678969613 10980887852

1406
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋನಾಥ ಭೋಮಪ್ಪಾ  ಕಮತ್ಗಿ ಹಾರೂಗೇರಿ ಕುಡಚಿ 214/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.000 1.92 462791583247 31690500073

1407
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡಿವೆಪ್ಪಾ  ಗುರುಪ್ಪದ್ಪ್ಪಾ  ಅಾಂಗಡಿ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 14/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 952897596235 30977544844

1408
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜು ಹಣ್ಮಂತ್ ಬಿಲ್ಕಾರ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 85/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.38 0.43 784788683745 64037568226

1409
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನ್ಪ್ಪಾ  ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ವಾಲ್ಪ್ಾ ಗೊಳ ಕಟಕಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 31/7  37/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 0.71 476685346208 64037568226

1410
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳಾ ಮಹಾದೇವ ನಾಯಿಕ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 126/2ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.20 0.23 906049922136 64037568226

1411
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪಾ  ಬಸಪ್ಪಾ  ಮಲ್ಲ ನ್ೂ ವರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 65/2ಅ+2ಬ+2ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.80 1.74 258774105490 30977544844

1412
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಮಪ್ಪಾ  ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ತುಪ್ಾ ದ್ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 66/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 313332090325 17182570513

1413
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಪ್ಪಾ  ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಮುರಗೊಡ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 65/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 512062845999 30977544844

1414
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ದಾಂಡಪ್ಪಾ  ಭದ್ರ ಶೇಟಿ್ಟ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 39/1+5/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 0.92 756040024764 346302010022890

1415
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕಾಶ ದಾಂಡಪ್ಪಾ  ಮಾದ್ಗೊಾಂಡ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 176/1ಕ 39/1ಅ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 709471558180 30977544844

1416
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ   ಗಂಗಪ್ಪಾ  ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 206/2 209/3ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 507932454310 30977544844

1417
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಪ್ಪಾ  ಸಲ್ಬಪ್ಪಾ   ಬಿಲ್ಗಾರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 188/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 0.73 454043416834 17182545000

1418
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ದಾಂಡಪ್ಪಾ  ತುಪ್ಾ ದ್ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 46/2+3 46/3ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.80 1.92 640757738220 10815539144

1419
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪ್ರಮನೆಪ್ಪಾ  ಮಾನ್ಶೇಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 103/4ಎ 103/5ಎ+ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 702311818991 17132058286

1420
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಾಂಗಪ್ಪಾ  ಬಸಪ್ಪಾ  ಜನ್ವಾಡ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 112/5 112/6 113/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.19 838492648140 3073101010006200

1421
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪ್ಪಾ  ಭೋಮಪ್ಪಾ  ಮಾನ್ಶೇಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 96/3 97/3 101/2ಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 308046212545 3073101010006200

1422
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಪ್ಪಾ  ಬಸಪ್ಪಾ  ಮರಡಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 52/1ಬಿ 54/2ಎ1+2+3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 851354250159 650001502125

1423
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪ್ಪಾ  ಶಂಕರ ಮಾನ್ಶೇಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 218/2ಅ/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.74 474223136270 3073101010006200

1424
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ ಗುರುಲಾಂಗಪ್ಪಾ  ಜನ್ವಾಡ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 133/2+3ಎ/1 190/1 190/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.19 719047631565 30977544844

1425
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ನಾಗಪ್ಪಾ  ಬಳಿಗಾರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 81/2ಬ 81/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.60 961020734551 917020055575891

1426
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 49/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 514015152945 30977544844

1427
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಮಾದ್ದಗೊಾಂಡ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 36/3 176/1ಅ 39/1ಅ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.56 478082408041 30977544844

1428
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕ ಪ್ಪಾ  ಹಣ್ಮಂತ್ ಅಾಂಗಡಿ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 33/2 58/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.15 644196369218 173010001770

1429
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಂಡಪ್ಪಾ  ಯಮನ್ಪ್ಪಾ  ಹುಳಾಯ ನ್ಟಿ್ಟ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 129/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 0.92 325082262340 64037568226

1430
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪಾ  ಚಂದ್ಪ್ಪಾ  ಖಾನ್ಗೊಾಂಡ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 17/3ಎ 19/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 989896028489 17181555972

1431
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಪ್ಪಾ  ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪಾ  ಕಾಪ್ಸಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 207/1ಪೈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 948983060401 30977544844

1432
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪಾ  ಭೋಮಪ್ಪಾ   ಕಳಸನ್ೂ ವರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 181/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 453163206818 8182200109988

1433
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪ್ಪಾ   ಭೋಮಪ್ಪಾ  ನಿಡಗುಾಂದ್ದ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 148/ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.56 375726496644 89097506976

1434
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜೋವ ಜಯಕಾರ ಹುಕ್ಕ ೋರಿ ಖೆಮಲಾಪೂರ ಕುಡಚಿ 173/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 36971641647

1435
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಾಂಗಪ್ಪಾ   ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪಾ  ಕೌಜಲ್ಗಿ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 570/1ಇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.47 778306706613 385848988668

1436
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕ ಪ್ಪಾ  ದೇವಪ್ಪಾ  ಚೌಗಲಾ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 48/1ಎಪ್/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.19 358684141250 36971641647

1437
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪಾ  ಗಿರೆಪ್ಪಾ  ಕಾಡಶೇಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 92/2ಬಿ 95/2ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 718458267393 385848988668

1438
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಹಣ್ಮಂತ್ ಬಿಲ್ಕಾರ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 85/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.38 0.38 207085595117 64037568226



1439
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ   ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ಪುಟಾಣಿ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 10.8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.63 467759491415 64037568226

1440
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ನಾಯಿಕ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 87/2ಅ/1ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.43 684866310679 64037568226

1441
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಮದೇವ ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ   ನಾಯಿಕ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 87/2ಅ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.64 299233710661 64037568226

1442
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜೋತ್ ಪ್ಪರಿೋಸ ಹಂಡಗೆ ಮೊರಬ ಕುಡಚಿ 1.3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.18 1.10 762930902974 5769020100012

1443
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೇಶ ಗಿರೆಪ್ಪಾ  ಮರಡಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 40/1+2+4/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.61 723444136107 917020055575891

1444
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಾ ಅಪ್ಪಾ ಜ ಕ್ಸರಗೊಪ್ಾ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 685/2 688/3ಡ 

684/1
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.95 0.96 433733515676 30977544844

1445
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಾಂಡಲಕ ಬಸಪ್ಪಾ   ಮುಧೋಳ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 148/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.41 891960916448 10980887852

1446
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಾಂಪ್ಣ್ಣಣ  ಭೋಮಪ್ಪಾ  ಮುಶಿ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 582/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.42 417278809194 10980887852

1447
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಶಿವಲಾಂಗಪ್ಾ  ಸಂಕಣ್ಣ ವರ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 573/0 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.79 924970214041 3073101010003900

1448
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರ ಸಿಿ್ದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಜತಿತ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 710/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 0.73 784311914569 17182576072

1449
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿಾಂದ್ವವ  ಪುಾಂಡಲೋಕ ಪ್ಡಚೆ ಅಳಗವಾಡಿ ಕುಡಚಿ 130/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.84 752101909311 89054928456

1450
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರತೇಶ ಭುಜಬಲ ಅಲ್ಗುರೆ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 10/3/ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.78 88126077974 10980887852

1451
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಾಂತೇಶ  ಹೊನ್ೂ ಪ್ಪಾ  ತ್ಮದ್ಡಿಿ ಹಾರೂಗೇರಿ ಕುಡಚಿ 40/2ಅ 41/1+2

 42/1+2/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 334978435230 30977544844

1452
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಕೂಡಲ್ಗಿ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 88/1 94/1ಅ

95/1ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.90 1.83 948195469209 64037568226

1453
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಗವಂತ್ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಗುರವ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 413 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.11 736833539656 3073101010005040

1454
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಳೆಪ್ಪಾ  ಗುರುಪ್ಪದ್ಪ್ಪಾ  ಹುಬಬ ಳಿಿ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 320/1+2/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.61 581518388050 917020055575891

1455
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿನಾಯಕ ಮಹಾದೇವ ಠೊಮರೆ ನಿಡಗುಾಂದ್ದ ಕುಡಚಿ 21/5ಅ+5ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 492348779125 576902010015581

1456
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪಾ  ರಾಮಪ್ಪಾ  ಹುಕ್ಕ ೋರಿ ನಿಡಗುಾಂದ್ದ ಕುಡಚಿ 39/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 228755399033 576902010015581

1457
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪ್ಪದ್ ರಾಮಪ್ಪಾ  ಹುಕ್ಕ ೋರಿ ನಿಡಗುಾಂದ್ದ ಕುಡಚಿ 40/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 367508179024 576902010015581

1458
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಬಸಪ್ಪಾ  ತೇಲ ಬೆಕ್ಕ ೋರಿ ರಾಯಬಾಗ 187/1+2/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 470286202294 576902010015581

1459
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಾಂಚಪ್ಪಾ  ಭೋಮಾ ವಡೆಯರ ಮೆಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 71/2 70/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 0.64 286095420841 17182577393

1460
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕ ಪ್ಪಾ  ನಾಮದೇವ ಪ್ಕಾಾಂಡಿ ಬಾಯ ಕೂಡ ರಾಯಬಾಗ 101/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 1.68 325533027719 64037568226

1461
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಮಮ ಣ್ಣಣ  ಹಾಲ್ಪ್ಾ  ನಾಯಿಕವಾಡಿ ಕಂಕಣ್ವಾಢೋ ರಾಯಬಾಗ 352/ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 1.92 831179502726 64037568226

1462
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನ್ವಲ್ಪ್ಪಾ  ಸಣ್ಣ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಗೊಾಂಗಡಿ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 63/3ಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 1.92 339445663774 64037568226

1463
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕ ಪ್ಪಾ  ಸಿದ್ಗೊಾಂಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಹಿಡಕಲ್ ಕುಡಚಿ 19/3 32/1 31/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 1.74 457042212677 17182577393

1464
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪಾ  ಲ್ಗಮಣ್ಣಣ  ಮೇತಿರ ರಾಯಬಾ ರಾಯಬಾಗ 254 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 1.56 983026771303 17182577393

1465
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪಾ  ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಹುಲ್ಗಾಣಿ ಇಟನಾಳ ಕುಡಚಿ 131/10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 0.82 996328023851 17182577393

1466
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಿ್ಮಪ್ಪಾ  ಧರೆಪ್ಪಾ  ಬದ್ದೂ ಕಾಯಿ ಹಾರೂಗೇರಿ ಕುಡಚಿ 73/2ಬಿ/1, 82/2ಬಿ/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 634452525601 30977544844

1467
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭುಜಪ್ಪಾ   ಸತ್ತತ ಪ್ಪಾ  ತ್ಮದ್ಡಿಿ ಅಲ್ಖನ್ನರ ರಾಯಬಾಗ 180/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 30977544844

1468
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ವಾಯ ಪ್ಪರಿ ನಿಪ್ನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 175/1 178/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.15 1.10 299555658932 17182577393

1469
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜ ಪ್ಪಾ  ಶಂಕರ ಹಸರೆ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 207/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 811187604406 17182577393

1470
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪಾ  ಬಾಳಪ್ಪಾ  ನ್ಡಹಟಿ್ಟ ಮೇಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 86/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.19 731546669222 17182577393

1471
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುುನ್ ಆನಂದ್ ಸಾಹುಕಾರ ಭಾಂಡವಾಡ ರಾಯಬಾಗ 156/1ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 744959878627 17182577393

1472
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಹಿರೆಕಡಿ ನಿಡಗುಾಂದ್ದ ರಾಯಬಾಗ 146/3ಡ 146/3ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 708650212906 5722200006891

1473
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಹಣ್ಮಂತ್ ದ್ರೂರ ಹಾರೂಗೇರಿ ಕುಡಚಿ 372/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.19 5722200006891

1474
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪಾ  ಮಾರುತಿ ಧಮುಟಿ್ಟ ಹಾರೂಗೇರಿ ಕುಡಚಿ 194/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 737300531202 5722200006891

1475
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಿತ್ತುಪ್ಪಾ  ಯಲ್ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಸವಸುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 156/1ಎ/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 881781156596 5722200006891



1476
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಗೌಡ ಯಲ್ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಸವಸುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 242/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 676975026837 5722200006891

1477
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕಾಶ ಕುಮಾರ ಕಾಾಂತ್ತ ನ್ಸಲಾಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 11 12 41/1 41/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 388175955095 5722200006891

1478
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರೆಪ್ಪಾ  ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ಪೂಜೇರಿ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 183/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 845563529183 5722200006891

1479
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಮಪ್ಪಾ  ಜಟಗೊಾಂಡ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 24/3 25/5 94/8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 866536812374 5722200006891

1480
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರೆಪ್ಪಾ  ಶಿವಪ್ಪಾ  ಹಸರೆ ನಿಲ್ಜ ಕುಡಚಿ 132/3ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.56 833915879583 5722200006891

1481
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಪರಿೋಸ ಶಿರ ೋಪ್ಪಲ್ ಲಾಂಬಿಕಾಯಿ ಬಡಬಾಯ ಕೂಡ ರಾಯಬಾಗ 36/2ಇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.19 586451794970 5722200006891

1482
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ಕಡಹಟಿ್ಟ ಮೇಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 27/3 27/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.90 1.92 658796265591 5722200006891

1483
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠ ಪ್ಪಾ  ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ಪೂಜೇರಿ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 163/2ಕ 183/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 266503807280 5722200006891

1484
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಕಾರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಕಟ್ರರ ಮೇಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 93/14 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ 2.00 1.92 974876212195 5722200006891

1485
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಮಾನ್ಪ್ಾ ಗೊಳ ದೇವಾಪೂರಟಿ್ಟ ಕುಡಚಿ 36/2ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 536450634319 5722200006891

1486
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪಾ ರಾಮು ಕೋಳಿ ನಿಡಗುಾಂದ್ದ ಕುಡಚಿ 11 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 548750776474 5722200006891

1487
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪ್ಪಾ  ಬಿರಪ್ಪಾ ಶಿರೊಳೆ ನಿಡಗುಾಂದ್ದ ಕುಡಚಿ 131/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.28 436202591294 5722200006891

1488
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪಾ  ಮಹಾದೇವ ಮೇತಿರ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 285/1ಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.90 1.92 812004420627 5722200006891

1489
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪಾ  ಪೂಜೇರಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 660//4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.50 1.56 996835294451 5722200006891

1490
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ರಾಯಪ್ಪಾ   ಹಿರೇಕಡಿ ನಿಡಗುಾಂದ್ದ ಕುಡಚಿ 146/1 146/8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.92 5722200006891

1491
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಸತ್ತತ ಪ್ಪಾ  ಮಾಯನ್ೂ ವರ ನಿಪ್ನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 58/2ಬಿ 58/2ಬಿ/ಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರೆಕಾಯಿ 0.60 0.64 592534744660 5722200006891

1492
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಾಂದ್ರವಾವ  ಬೂಪ್ಪಲ್ ಬಸಗೌಡರ ಹಾರೂಗೇರಿ ರಾಯಬಾಗ 44/5 45/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 0.92 768783188873 5722200006891

1493
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತ್ಯ ಗೌಡ ಯಲ್ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಸವಸುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 156/1ಎ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.56 935490056399 5722200006891

1494
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರೇವಪ್ಪಾ  ನಾಯಿಕ ಗಿರಿನಾಯಿಕವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 2/9+10+11+12 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅವರೆಕಾಯಿ 0.60 0.64 983041312002 5722200006891

1495
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ಮಾಯಪ್ಪಾ  ಸುರಾನಿ ಸವಸುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 193/12 193/17 193/22 

193/27 260/4
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 0.64 621324996405 5722200006891

1496
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪಾ  ಹಾಲ್ಪ್ಪಾ  ಹರವಿ ಹಾರೂಗೇರಿ ಕುಡಚಿ 465/1ಬ 466/1ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 229039108879 5722200006891

1497
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿೋವ ರಾಮಪ್ಪಾ  ನಾಯಿಕ ಗಿರಿನಾಯಿಕವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 75/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಚವಳಿ 0.40 0.45 724248427308 5722200006891

1498
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ ರಾಯಪ್ಪಾ  ಪೂಜೇರಿ ಕಂಕಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 333/1ಅ 331/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.40 1.37 542244961432 5722200006891

1499
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ರಾಚಪ್ಪಾ  ಕಾಡಶೇಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 82/2ಎ 83/1 90/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.40 1.37 522295259669 8182200106664

1500
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಪರವಾವ  ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ಭಾಂಡವಾಡ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 88/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.30 1.31 927415695896 89103016093

1501
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಗೊಾಂಡ ಸತ್ತತ ಪ್ಪಾ  ಜನ್ವಾಡ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 117/2 115/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.56 319225440801 17182546831

1502
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ ಶಂಕರ ಯಾದ್ವಾಡ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 105/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 235060711193 30977544844

1503
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯವಾವ  ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಮಗದಮ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 61/3ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 545546773075 89107759738

1504
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಮರಡಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 65/1+2ಅ+2ಬ+2ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.26 1.28 810519372140 8182200051090

1505
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಪ್ಪಾ  ತುಕಕ ಪ್ಪಾ  ಭದ್ರ ಶೇಟಿ್ಟ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 4/2/ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 773712269174 17181523519

1506
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಪ್ಪಾ  ಕಮಲ್ಪ್ಪಾ  ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 188/2+3/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.50 1.28 546452395713 17182578455

1507
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನ್ೂ ಪ್ಪಾ  ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಬಿಲ್ಗಾರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 16/4 31/1ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 863527237516 31456424567

1508
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತ್ತತ ಪ್ಪಾ  ಶಿವನಿಾಂಗ ತೇಗೂರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 224/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 599792194846 89009401060

1509
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೋಕ ಗಿರೆಪ್ಪಾ  ಕಾಡಶೆಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 91/1ಎ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 0.92 510216561398 8182200090110

1510
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಅಗಾರ ಣಿ  ಮೂಡಲ್ಗಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 92/1ಕ/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.65 882540352992 89056941124

1511
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 90/1ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.64 830835281881 8901267378-8

1512
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಪ್ಪಾ  ಮುರಿಗೆಪ್ಪಾ  ಹೊರಟಿ್ಟ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 122/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 0.39 456637151665 17181529055



1513
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಪ್ಪಾ  ಸಂಗಪ್ಪಾ  ನಿಾಂಗನ್ನರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 49/1ಬ 49/4ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 247380426014 17182548089

1514
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋಕಾಾಂತ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಜಾಮಗೊಾಂಡ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 16/4ಅ/2 16/4ಕ 37/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.19 789839378498 17181525798

1515
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೂಪ್ಪ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಾಬನ್ೂ ವರ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 676/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.19 9667399136333 89052324842

1516
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೇಣುಕಾ ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ  ಉಪ್ಪಾ ರ ಸವಸುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 223/1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.80 1.66 284353523809 5081400001104

1517
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ  ರಾಮಪ್ಾ  ಮನಿೂ ಕೇರಿ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 106/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.34 0.34 639520946529 64037568226

1518
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರೆಪಾಪ ಮಾರುತಿ ಚೌಗಲಾ ಆಲಖನ ರ ಕುಡಚಿ 41/1ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 1.56 526524996761 309002993564

1519
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣ್ಮ0ತ್ ಅಡಿವೆಪ್ಫ  ಬೆಕ್ಕ ೋರಿ ಖೆಮಲಾಪೂರ ಕುಡಚಿ 130/1ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.45 10980887852

1520
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ   ರಾಮಾ ಲಾಳಿ ಖೆಮಲಾಪೂರ ಕುಡಚಿ 121 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.38 1.35 10980887852

1521
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ  ಬಿೋರಪ್ಾ  ಪೂಜೇರಿ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 34/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.32 10980887852

1522
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೇಾಂಚಪ್ಾ  ಶಿವಾಜ ಬಿರಾಜ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 129/9.96/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 1.47 10980887852

1523
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ  ಸಿಾಂಗಾಡಿ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 59 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.98 1.90 10980887852

1524
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೇವೆಾಂದ್ರ  ಲ್ಕಕ ಪ್ಾ  ದ್ಡಿಿಮನಿ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 115/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.39 0.44 10980887852

1525
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಗಿರಥಿ ಮಹಾದೇವ ಬಿರಡಿ ಬಸತ ವಾಡ ಕುಡಚಿ 182/1ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 10980887852

1526
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಾ  ಸಿದಾರ ಮ ಮಂಟೂರ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 12/1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.58 10980887852

1527
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ ರಾಯಪ್ಾ  ಹಿರೇಕಡಿ ನಿಪ್ನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 17/7. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.30 1.06 275678996512 62349160296

1528
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಾಂಗಪ್ಾ  ಭೋರಪ್ಾ  ಶಿರೊಳ ನಿಡಗುಾಂದ್ದ ಕುಡಚಿ 127/6,167/10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 838366768178 62349160296

1529
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಜವಪ್ಾ  ಗುಡಿೆಮ್ಮಮ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 436/1+4+7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.66 377849654336 62349160296

1530
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖರ ಬಾಳಪ್ಾ  ಬನ್ಶಂಕರಿ ಅಳಗವಾಡಿ ಕುಡಚಿ 152/2ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.55 631857650251 62349160296

1531
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋರಪ್ಾ  ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ  ವಂಟಮೂರೆ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 480/2ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.19 951446875936 62349160296

1532
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋಶೆಯ ೋಲ್ ಶಂಕರ ಜನ್ಮಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 173/1ಬಿ.72/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 0.81 419882282121 510101005086751

1533
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಾಂತೇಶ ರಾಮಪ್ಾ  ಬಬಲ ಕಂಕಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 148/3ಅ.151/1ಅ.152/1ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.90 1.83 522751151451 30977544844

1534
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಲ್ಕಕ ಪ್ಾ  ಮುನಾಯ ಳ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 7/2.8/1ಬ/2

8/1ರ/2.8/4.12/1.12/5
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.40 1.37 520093411160 34632010022784

1535
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಾಂಗ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಾಯ ಕೂಡ ಹಂದ್ದಗುಾಂದ್ ಕುಡಚಿ 297/4ಬ/2.298/4ಬ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.56 695475299854 64037568226

1536
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಾಂತ್ಪ್ಾ  ಯಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಬಿಳಿಕುರಿ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 118/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 478083351675 30977544844

1537
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ಯಮನ್ಪ್ಾ  ಗುಜನ್ಟಿ್ಟ ಕಂಕಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 249/3ಬ.249/4.249/6ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.89 0.91 64037568226

1538
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಾಂಪ್ಣ್ಣಣ  ಮಾರುತಿ   ಗಡಾಡಿ ಕಂಕಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 320/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.10 1.10 955603490162 64037568226

1539
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನ್ಪ್ಪಾ  ಸತ್ಯ ಪ್ಾ  ಜಾದ್ವ ಪ್ರಮಾನಂದ್ವಾಡ ಕುಡಚಿ 89/5+6ಅ+6ಬ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.64 400287365338 36971641647

1540
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಾಂಗ ಸತ್ಯ ಪ್ಪಾ  ಹೊರಟಿ್ಟ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 123* ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 305214896973 30977544844

1541
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೇವ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಹೊನ್ೂ ಳಿಿ ಫಾಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 17* ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 696360300924 17182567680

1542
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಕಾರಾಮ ಯಲ್ಪ್ಾ  ಹಸಾರೆ ನಿೋಲ್ಜ ಕುಡಚಿ 155/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.59 589665424334 62349160296

1543
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಾ  ಜತ್ತತ ಪ್ಾ  ಪುಜೆರಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 309/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.20 0.78 228066038146 62349160296

1544
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಪ್ಾ   ಕಿರ ೋಷಿ ನ್ಪ್ಾ  ಹಡಕರ ಹಾರೂಗೇರಿ ಕುಡಚಿ 78/2.78/6.79/3.78/5ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 314253498103 62349160296

1545
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಂಡಪ್ಪಾ  ಕ್ಾಂಪ್ಾ ಣ್ಣಣ  ದಂಡಿನ್ ಮಂಟೂರ ರಾಯಬಾಗ 60/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವತಿ ಕಾಯಿ 1.00 1.01 519591259524 62349160296

1546
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರೆಪ್ಪಾ  ಅಜಜ ಪ್ಪಾ  ಮಸಗೊಾಂಢ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 174/4.174/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.56 517775946892 62349160296

1547
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಸೈದಾಪುರ ಹಿಡಕಲ್ಲ ಕುಡಚಿ 199/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.64 637088618251 62349160296

1548
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಪ್ಾ  ಬಿೋಮಪ್ಾ  ಬಾಗಿ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 753/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.90 1.43 717477937779 62349160296

1549
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ಶಿವಪ್ಪಾ  ಕಟ್ರರ ಬಾವಚಿ ರಾಯಬಾಗ 20/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ 1.40 1.37 328842188182 62349160296



1550
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಪ್ಪಾ  ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮುತ್ನೂ ಳ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 29/2ಅ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 1453000100002831/

1551
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾತ್ಪ್ಪಾ  ಸತ್ಯ ಪ್ಪಾ  ಹರಟಿ್ಟ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 123/ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 1.01 848933140777 64037568226

1552
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಹೊರಟಿ್ಟ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 122/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.44 771628946040 64037568226

1553
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೇವಯಯ  ಮಲ್ಲ ಯಯ  ಹಿರೇಮಠ್ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 65/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 388618243657 64037568226

1554
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪಾ  ಅಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ತುಕಾನ್ಟಿ್ಟ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 134/2ಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.45 939023888319 64037568226

1555
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೇವ ಲ್ಕಕ ಪ್ಪಾ  ನಾಯಿಕ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 126/2ಬ.127/4ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.07 730956839356 64037568226

1556
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಅವವ ಣ್ಣ  ದೊಡಮನಿ ಕಪ್ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 85/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 1.50 999601004663 64037568226

1557
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಾ  ರಾಚಪ್ಾ  ಮಂಗಸುಳಿ ಕಂಕಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 176/2.179/1ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 0.98 570522037979 64037568226

1558
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೊಳೇಪ್ಾ   ರೇವಪ್ಾ  ಲೋಕನ್ೂ ವರ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 60/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.10 1.10 323939302323 64037568226

1559
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಾ  ಅಡಿೋವೇಪ್ಾ  ಬಿಳಿಕುರಿ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 23/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.60 21592932952 64037568226

1560
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರೆವಪ್ಾ  ಮುಡಲ್ಗಿ ಕಂಕಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 342/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.40 1.47 986993831258 64037568226

1561
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಗೌಡ ಜಾಯಪ್ಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಬೊಮಮ ನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 17/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.64 989200635468 62349160296

1562
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿನಾಥ ಪ್ರಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಬೊಮಮ ನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 18/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.30 1.28 62349160296

1563
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವರುಣ್ ವಾಸುದೇವ ಕುಲ್ಕಣಿು ಹಾರೂಗೇರಿ ಕುಡಚಿ 120/1ಬ/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 806682264764 62349160296

1564
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಂಟೇಪ್ಾ  ಸಿದಾರ ಮ ಕರಿಹೊೋಳಿ ಬಸತ ವಾಡ ಕುಡಚಿ 88/4ಸಿ.92/.92/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 62349160296

1565
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜನ್ೂ ಪ್ಾ  ಬುಪ್ಪಲ್ ಅಸಿಕ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 170/8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 464553788448 62349160296

1566
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನ್ಜಾಮುನಿೂ ಸ ಕುತುಬುದ್ದದ ನ್ ಶೇಖ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 432/5ಅ ಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.45 414038540045 62349160296

1567
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರೆಪ್ಾ  ಶಿವರಾಯಿ ಹಸಾರೆ ನಿಲ್ಜ ಕುಡಚಿ 3/ಅ.160/4.160/9 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.74 62349160296

1568
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗವಾವ  ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ಪುಜೆರಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 101/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.66 707853883102 17198099532

1569
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಮಸಾಬ ಬಬಲಾಲ್ ಕಾಗವಾಡ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 177/10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.54 0.55 290132573556 30977544844

1570
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪ್ಾ  ಬಸವನೊ ಪ್ಾ  ನಿಾಂಗನ್ನರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 69/1ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 849812264751 30977544844

1571
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ರಾಮಪ್ಪಾ  ಅಟಲ್ಟಿ್ಟ ಪ್ರಮಾನಂದ್ವಾಡ ಕುಡಚಿ 56/4/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.45 966554404936 36971641647

1572
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಭರಮಪ್ಪಾ  ಮುರಗನ್ೂ ವರ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 80/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 888363815281 36971641647

1573
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೋಕ  ರಾಮಪ್ಪಾ  ಅಟಲ್ಟಿ್ಟ ಪ್ರಮಾನಂದ್ವಾಡ ಕುಡಚಿ 56/4/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.64 305946949561 36971641647

1574
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ ಮಾರುತಿ  ಚೌಗಲಾ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 40 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.19 919099495470 36971641647

1575
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋ ಶೈಲ್ ದಾಂಡಪ್ಾ  ಗೌರಗೊೋಾಂಡ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 63/1+2ಅ/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 892808645071 36971641647

1576
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪಾ  ನಿಾಂಗಪ್ಾ  ಸಲಟಗಿ ಖೇಮಲಾಪೂರ ಕುಡಚಿ 175/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 695232991166 36971641647

1577
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಶನ್ ರಾಮು ಅಸಿಕ ಹಾರೂಗೇರಿ ಕುಡಚಿ 243/2ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.10 1.10 841346542438 36971641647

1578
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪಾ  ದಾಂಡಪ್ಾ  ಭವಿ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 70/1+2ಬಿ/2ಅ/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.19 992747162540 36971641647

1579
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಕಾರಿ ನಿಾಂಗೊಡ ಸಲೋಟಗಿ ಖೇಮಲಾಪೂರ ಕುಡಚಿ 175/10/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.64 670222557969 36971641647

1580
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ರಾಮ ನಿಾಂಗಪ್ಾ ಗೊಳ ಖೇಮಲಾಪೂರ ಕುಡಚಿ 53/1ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.44 259330263460 36971641647

1581
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ಬಸವನಿೂ  ತುಪ್ಾ ದ್ ಫಾಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 66/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 401583306360 36971641647

1582
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಪ್ಪಾ  ರಾಮಪ್ಪಾ  ಪ್ಟಿ ಣ್ಶೆಟಿ್ಟ ಫಾಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 143 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 833730435505 36971641647

1583
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನ್ೂ ಪ್ಾ  ಹನ್ಮಂತ್ ಹೊಸಪೆಟ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 233/2ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.55 474544373873 36971641647

1584
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾತ್ಪ್ಪಾ   ಭೋಮಪ್ಪಾ  ಕರನ್ವಾಡಿ ಹಾರೂಗೇರಿ ಕುಡಚಿ 165/4ಅ+4ಅ/+4ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 36971641647

1585
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪ್ಪಾ  ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ  ಮುರಗನ್ೂ ವರ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 81/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 6136512222259 36971641647

1586
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಮಪ್ಪಾ   ಕರ ಷಣ ಪ್ಾ  ದೊಡಮನಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 147 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 0.64 483955443894 36971641647



1587
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಬಸವನೊ ಪ್ಾ  ತುಪ್ಾ ದ್ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 67/1ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 500499009996 36971641647

1588
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೆವ ಸಿದ್ದಲ ಾಂಗ ಮಗದಮ ಖೇಮಲಾಪೂರ ಕುಡಚಿ 177/1+2+3/ಬ/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.55 725258863633 36971641647

1589
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ  ಹೊರಟಿ್ಟ ಅಲ್ಖನ್ನರ ಕುಡಚಿ 64/2ಸಿ.64/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 0.64 431471879684 36971641647

1590
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಬಸಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಖೇಮಲಾಪೂರ ಕುಡಚಿ 209/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 477773808099 36971641647

1591
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋ ಶೈಲ್  ಬಸಯಯ  ಹಿರೆಮಟ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 57 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.50 1.31 64037568226

1592
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತ್ತತ ಪ್ಾ  ಅಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಕೂಡಲ್ಗಿ ಮೇಖಳಿ ಕುಡಚಿ 55/1B ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 1.56 271422484828 62349160296

1593
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರಿಹಂತ್ ಲ್ಕಕ ಪ್ಾ  ಅಲ್ಗುರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 86/1ಡಿ.87/1ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 648953918592 30977544844

1594
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೇಖಾ ನೆಮನ್ೂ  ಬಾಬನ್ೂ ವರ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 490/2.497/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.55 647101832171 30977544844

1595
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಮಾರುತಿ ಗುಡಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 169/1.175/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.64 383497831339 17182556599

1596
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುತಿ ಭೋಮಪ್ಪಾ  ಟ್ರಗುರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 173/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.64 695226022537 3919

1597
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನ್ಮಂತ್ ಕಾಡಪ್ಾ  ಕಾಡಶೆಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 224/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.64 283878940921 1718258954

1598
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋ ಶೈಲ್  ಸಂಗಪ್ಾ  ನಿಾಂಗನುರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 49/1ಅ.49/4ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.0 1.92 627831386252 17182562149

1599
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪ್ಾ  ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ  ಮಾನ್ಶೇಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 98/1ಅ+ಬ+1ಕ+1ಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.0 1.01 654690316858 30977544844

1600
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪ್ಾ  ನಿಾಂಗಪ್ಾ  ಕರಜಗಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 14/5.14/9 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.4 1.37 894989568116 17182569020

1601
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಾ  ಸಂಗಪ್ಾ  ಬಳಿಗಾರ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 187/2.187/3ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.8 1.00 854623566955 17182602311

1602
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಮೋನಾಕಿಿ  ರಾಮಚಂದ್ರ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಬಡಬಾಯ ಕೂಡ ಕುಡಚಿ 49/1+2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.0 1.92 655574906751 62349160296

1603
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಾ  ಅಡಿವೆಪ್ಾ  ದ್ರುರ ಬಡಬಾಯ ಕೂಡ ಕುಡಚಿ 12*/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.0 1.92 62349160296

1604
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಾಗೆಪ್ಾ  ಮರಡಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 51/2.51/4.45/1ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.8 1.56 310184674640 89035146541

1605
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಮುತ್ತ ಪ್ಾ  ಮುಗಳಖಡ ಕಂಕಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 117/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.0 1.18 39969189174 5102200149289

1606
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಬಸಪ್ಾ  ಚಿನ್ೂ ಪ್ಾ ಗೊಳ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 217/ಕ.218/2ಅ/1.2182ಅ/

2
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.8 1.37 947956220487 510101005086751

1607
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಗರ ಹಣ್ಮಂತ್ ಬಾಬಣ್ಣ ವರ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 691/3ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 0.64 10980887852

1608
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿತಿನ್ ಗಿರಿಮಲ್ಲ  ಕೋಪ್ಾ ದ್ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 119/3/2ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 0.44 738693718069 32538688656

1609
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಸ ಆನಂದ್ ಸಾವಕಾರ ಬೇಾಂಡವಾಡ ರಾಯಬಾಗ 156/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.0 1.01 713474044450 62349160296

1610
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಾ  ಗುರುಪ್ಪದ್ಪ್ಾ  ಮುದೊೋಳ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 107/2ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.0 1.91 805524677727 64037568226

1611
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಭಮಪ್ಾ  ಅಡಿ ಪ್ಾ ಗೊಳ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 495/1.495/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.8 1.37 898838508376 30977544844

1612
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಗಯ ವಂತ್ ಭಮಪ್ಾ  ಅಡಿ ಪ್ಾ ಗೊಳ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 523/2ಅ/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 0.82 800145961096 17182532589

1613
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರಿಹಂತ್ ರಾಮಪ್ಾ  ಖಾನ್ಗೊಾಂಡ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 37/4,37/5. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 1.56 385848988668

1614
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮಲಲ ಖಾರಜುನ್ ಜುಾಂಜರವಾಡ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 150/1.151/6.151/8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.0 1.01 339498278151 307310101000669

1615
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪ್ಾ  ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಕಾಡಶೇಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 83/6ಬ.83/7ಅ.91/2.91/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.0 1.01 364545644624 30977544844

1616
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಾ  ಪ್ರಪ್ಾ  ಕಾಡಶೆಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 82/4ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.0 1.01 815340538836 30977544844

1617
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಾ  ರಾಮಪ್ಾ  ಪ್ಟಿ ಣ್ಶೆಟಿ್ಟ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 9*/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 0.82 36971641647

1618
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಾ  ಮಹಾದೆವ ಜುಾಂಜುರವಾಡ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 112/2+3ಅ/1.113/2+3ಬ1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.4 1.19 801196768885 17132045471

1619
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಾ  ಶಂಕರ ಕಾಡಶೆಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ

106/1ಬ.106/1ಜೆ
106/3ಸಿ.106/3ಇ
106/3ಜೆ.106/1ಇ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 0.82 941440331857 89090956966

1620
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪ್ಾ  ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ  ಮರಡಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 49/3.65/1+2ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 1.56 644295892951 8182200051106

1621
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಗೌಡ ಬಾಳಗೌಡ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಹಂದ್ದಗುಾಂದ್ ಕುಡಚಿ 33.307/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.0 1.28 916861260070 17181547086

1622
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಗಂಗಪ್ಾ  ಕಮತ್ಗಿ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 113/3ಅ.114/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.0 1.92 7011674388434 17182540045

1623
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನ್ಮಂತ್ ಶಿವನ್ಗೌಡ ತೇರದಾಳ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 86/2ಕ.86/5ಬ

86/7ಅ.86/7ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.4 1.37 30516931067 5102200112515



1624
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಾ  ಬಸಪ್ಾ  ದೊಡಮನಿ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 113/2.113/11 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 0.55 545621149600 30977544844

1625
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುನಾಥ ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಹೊರಟಿ್ಟ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 122/3.123 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.8 0.82 418093167602 30977544844

1626
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ ಭೋಮಪ್ಾ  ನಾಯಿಕ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 89/2+3+4/1

89/2+3+4/3.88/6
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 1.47 29180025089 346302010003925

1627
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ತ್ಮಮ ಣ್ಣಣ   ಕಾಡಶೇಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 5/3ಅ 11/4 

54/2ಎ/1+2 60/1
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 1.01 275935501620 8182200026946

1628
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ ದೊಡಿಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಹಿರೇಕಡಿ ನಿಡಗುಾಂದ್ದ ಕುಡಚಿ 103/1/2ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1 1.19 328282189290 17182577393

1629
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಬಂಡು ಡಾಾಂಗೆ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 99/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.6 0.64 447735312386 34630201008336

1630
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಕಾಶ ಸುರಜ ಕಟಿ್ಟ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 657/2ಬ 658/4 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.92 794734888930 30977544844

1631
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಯಮನ್ಪ್ಪಾ  ಮಹಿಮಗೊಳ ನಿಪ್ನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 50/2 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.50 1.47 64037568226

1632
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ ಫಕಿೋರಪ್ಪಾ  ಹಂದ್ದಗುಾಂದ್ ಕಟಕಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 43/1ಬ ಪ್.ಜಾ ಎಲೆ ಕೋಸು 1.00 0.92 64037568226

1633
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪಾ  ಮಾರುತಿ ಪೋಳ ಕಟಕಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 22/4 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.19 792284974797 64037568226

1634
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ವಪ್ಪಾ  ಮಾರುತಿ ಕಾಾಂಬಳೆ ಪ್ಪಲ್ಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 84/1ಬ ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 436756073578 30977544844

1635
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕ ಪ್ಪಾ  ಶಾರವಾವ  ಹರಿಜನ್ ಮಂಟೂರ ರಾಯಬಾಗ 162/1ಕ ಪ್.ಜಾ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.50 0.55 335519957221 17182577393

1636
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ತ್ಮಮ ಣ್ಣಣ  ಕರಿೋಬಿಮಗೊಳ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 439/3 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.56 764224247268 30977544844

1637
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ರಾಮಪ್ಪಾ  ಗಾಯಕವಾಡ ದೇವಾಪೂರಟಿ್ಟ ಕುಡಚಿ 74 ಪ್.ಜಾ ಎಲೆ ಕೋಸು 1.60 1.56 980310709329 64037568226

1638
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರವಾವ  ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಕ್ಳಗಡೆ@ಮಾಾಂಗ ಮಂಟೂರ ರಾಯಬಾಗ 128 ಪ್.ಜಾ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 1.20 1.18 733456032501 17182577393

1639
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪಾ   ರಾಮಪ್ಪಾ  ಗಂಗಪ್ಾ ಗೊಳ ಕುಡಚಿ ಕುಡಚಿ 277/2 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 0.55 363080592616 510101005086751

1640
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದಲೋಪ್ ಭೋಮಪ್ಪಾ  ಕದ್ಮ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 384/1ಅ/1 ಪ್.ಜಾ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.60 0.38 237851471074 17187578874

1641
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಕಾರಾಮ ಲ್ಗಮಾ ಕಾಾಂಬಳೆ ಬೆಕ್ಕ ೋರಿ ರಾಯಬಾಗ 105/2 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.36 759054746696 576902010015581

1642
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಶಿರ ೋಮಂತ್ ಮಾದ್ದಗರ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 685/1+6/ಬ ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 0.59 503460359650 917020055575891

1643
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ ಮಹಾದೇವ ಕದ್ಮ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 384/5 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.45 574380022364 30977544844

1644
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಚಂದ ಕದ್ಮ ಹಿಡಕಲ್ ಕುಡಚಿ 205/2 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.37 647974016797 30977544844

1645
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಖಾನ್ಪ್ಪಾ  ಹೊನ್ೂ ಪ್ಪಾ  ಮಾಾಂಗ@ತ್ತರದಾಳ ಖಣ್ದಾಳ ಕುಡಚಿ 57/11

 57/15 57/19
ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 0.82 30977544844

1646
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ   ರಾಮಕೃಷಣ  ಮೇತಿರ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 30/5 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 0.45 636243724853 30977544844

1647
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಣ್ಪ್ಪಾ  ಯಮನ್ಪ್ಪಾ  ಹಾದ್ದಮನಿ ಮುಗಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 686/1/8 687/1/8 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.70 1.19 911306048981 30977544844

1648
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಪಾ  ಸತ್ತತ ಪ್ಪಾ  ಕಾಾಂಬಳೆ ಬೆಕ್ಕ ೋರಿ ರಾಯಬಾಗ 100/2ಡ ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.01 373619153734 5082250005788

1649
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಾಂಗವಾವ   ರಾಜು ಪ್ವಾರ ಮಾವಿನ್ಹೊಾಂಡ ರಾಯಬಾಗ 8/7/ ಪ್.ಜಾ ಅವರೆಕಾಯಿ 1.2 1.19 8/25290677434 64037568226

1650
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜೋವ ಪ್ದ್ಮ ಣ್ಣಣ  ಕಾಾಂಬಳೆ ನಿಲ್ಜ ಕುಡಚಿ 162/7 ಪ್.ಜಾ ಟೊಮೆಟೊ 0.5 0.55 463753305459 17182577393

1651
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ಮಹಾಲಾಂಗ ಕಾಾಂಬಳೆ ನಿಲ್ಜ ಕುಡಚಿ 6/3 7/3 ಪ್.ಜಾ ಟೊಮೆಟೊ 0.4 0.73 607025547330 17182577393

1652
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗು ತುಕಾರಾಮ ಧುಮಾಳೆ ಮೊರಬ ಕುಡಚಿ 60/6 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.5 1.47 96911249 34630201008336

1653
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ ಯಮನ್ಪ್ಾ  ಮಹಿಮಗೊಳ ನಿಪ್ನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 51/1 65/7 51/4 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.90 1.83 655629791475 64037568226

1654
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ಶಂಕರ ಜಾದ್ವ ಗಿರಿನಾಯಿಕವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 37/5.47/5 ಪ್.ಜಾ ಎಲೆ ಕೋಸು 2.00 1.89 448597495384 64037568226

1655
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಬಾಳಪ್ಾ  ಹಳಿದ್ಮನಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 386.391.393 ಪ್.ಜಾ ಅವರೆಕಾಯಿ 1.90 1.83 546818101844 64037568226

1656
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರ ಷಣ ಪ್ಾ  ಸದಾಸಿವ ಗಾಯಕವಾಡ ಗಿರಿನಾಯಿಕವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 42 ಪ್.ಜಾ ಎಲೆ ಕೋಸು 2.00 1.88 605095784585 64037568226

1657
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಹನ್ಮಂತ್ ದಾಸರ್ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 119/1+2+3/ಅ ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.90 914855528658 64037568226

1658
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಮಾರುತಿ ಬವಚಿ ಮಾವಿನ್ಹೊಾಂಡ ರಾಯಬಾಗ 13/ಬ ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.71 608538292795 64037568226

1659
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಶಿವಪುತ್ರ  ಬವಿಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 387,390 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.89 654481128940 64037568226

1660
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಾ  ನಿಾಂಗಪ್ಾ  ಕಾಾಂಬಳಿ ಕಟಕಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 30/2 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 1.00 378048035504 64037568226



1661
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವೆಾಂಕಟೇಶ ಯಮನ್ಪ್ಾ  ಹಳಿದ್ಮನಿ ಕಟಕಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 120/2,121/2 ಪ್.ಜಾ ಎಲೆ ಕೋಸು 1.60 1.63 847336149196 64037568226

1662
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ  ರೇವನ್ಪ್ಾ  ಹಳಿದ್ಮನಿ ಕಟಕಭಾಂವಿ ಕುಡಚಿ 120/6,121/6 ಪ್.ಜಾ ಎಲೆ ಕೋಸು 1.60 1.63 428272248366 64037568226

1663
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಯಮನ್ಪ್ಾ  ಪ್ಪತ್ರರ ಟ್ ದೆವಾಪುರಹಟಿ್ಟ ಕುಡಚಿ 7/5. ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.83 200499689331 64037568226

1664
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿಕಾಾಂತ್ ಕಲ್ಲ ಪ್ಾ  ದಮಾಲೆ ನಿಲ್ಜ ಕುಡಚಿ 139/1 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.14 677236884899 89050923689

1665
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಾ  ಶಂಕರ ಕಾಾಂಬಳೆ ಬಸತ ವಾಡ ಕುಡಚಿ 42/1.42/4 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.91 626569375829 17183065974

1666
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಿಿ ಮ ೋಬಾಯಿ ಪ್ಕಿೋರಪ್ಾ  ತ್ಳಿದ್ಮನಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 355/3 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.89 674139080183 64037568226

1667
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವ ದಗುಪ್ಾ  ಮುರಗೊಡ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 18/6 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.15 510101005086751

1668
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಲ್ಷಮ ಣ್ ಪಲ್ ಗಿರಿನಾಯಿಕವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 37/8 ಪ್.ಜಾ ಎಲೆ ಕೋಸು 0.80 0.81 942140118120 64037568226

1669
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಸತ್ಯ ಪ್ಾ  ಚಂಬರ ನಂದ್ದಕುರಳಿ ರಾಯಬಾಗ 278 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.91 962296649075 62349160296

1670
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ದಾರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ವಂಜೆರಿ ಬಿರನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 64/6 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.16 743416022845 62349160296

1671
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತ್ತಯ ಪ್ಾ  ರಾಮಪ್ಾ  ಕಾಾಂಬಳೆ ಮೇಖಳಿ ಕುಡಚಿ 30/2ಸಿ.30/2ಇ.35/3.35/4 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 1.91 640516137935 62349160296

1672
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾದ್ರ ಸಂತ್ನರ ಮ ಕದ್ಮ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 93/3,10/1 ಪ.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 0.95 513059269937 64037568226

1673
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾನ್ಸಾಹೆಬ ಅಪ್ಾ ನ್ೂ  ರಾಯಮನೆ ನಂದ್ದಕುರಳಿ ರಾಯಬಾಗ 273/1.273/6ಬ.273/7 ಪ.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 1.90 327235145121 62349160296

1674
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಮಾಳಪ್ಪಾ   ಸನ್ದ್ದ ನಿಪ್ನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 88/4 89/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 1.01 64037568226

1675
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋಶಾಾಂತ್ ಸದಾಶಿವ ಬಿರಾದ್ರ ಬಡಬಾಯ ಕೂಡ ಕುಡಚಿ 80/8 ಪ.ಪಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 36971641647

1676
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಗಮಣ್ಣಣ  ಶಂಕರ ತ್ಳವಾರ ಬಡಬಾಯ ಕೂಡ ಕುಡಚಿ 54/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 0.82 36971641647

1677
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಾಲಲಂಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ತ್ಳವಾರ ಪಾಲಭಾವಿ ಕುಡಚಿ 223/7 ಪ.ಪಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 0.92

1678 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಜಿನಗ್ೌಡ ಬಾಳಗ್ೌಡ ಸವದ್ತಿೂ ಝಂಜರವಾಡ ತಲಸಂಗ 56/3 ಜೈನ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 0.03392 578891769161 80938817691

1679 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ರಾವಸಾಬ ಭ ಪಾಲ ವಿೋರಗ್ೌಡ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 1128/2ಬ/3 ಜೈನ ದಾಳಿಂಬೆ 0.2 0.00848 403891734261 17189030977

1680 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸುವಣ್ಾಯ ಅಪಾಪಸಾಬ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 1223/21ಬ
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 0.03392 603411076678 89099845523

1681 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಎನಕಾಕ ಜಿನಗ್ೌಡ ಸವದ್ತಿೂ ಝಂಜರವಾಡ ತಲಸಂಗ 56/1
ಜೈನ 
ಮಹಿಳಾ

ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 0.03392 345015271066 89087718804

1682 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಜಯಪಾಲ ಬಾಳಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 1186/10 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 808807713803 89044858706

1683 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ  ಭರತೋಶ ಬಾಬು ವಿೋರಗ್ೌಡ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 592/1 ಜೈನ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 0.03392 361496780479 17189031766

1684 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಈರಪಪ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಡಿಗೆೋರ ಅರಟ್ಾಳ ತಲಸಂಗ 126/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 0.03392 916313517228 17189587509

1685 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಭರಮಗ್ೌಡ ಗೆೋಣ್ಪಪ ಬಿೋರಾದಾರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 490/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 89045015345

1686 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸದ್ದಪಪ  ಮಲಕ್ಪಪ ನಾವಿಾ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 210/1ಅ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 89005695814

1687 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಶವಶರಣ್ ಚನನಪಪ ಬಾಬಾನಗರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 519/2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 0.02544 89009567162

1688 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಕ್ಲಲಪಪ ಅಡರ್ಪಪ ಮಲಾಬಾದ್ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 522 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 89020879007

1689 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮಲಲಪಪ ದ್ುಂಡಪಪ ಆಲಬಾಳ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 222/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 17189532898

1690 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ರಾಮು   ಸದ್ದಪಪ ಬಾರ್ಣ ತೋಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 519/1ಅ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 17189546562

1691 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮಲಲಪಪ ರಾಮಪಪ ಕಾಶದ್ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 31489392375

1692 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮಹಾದೋವ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಿರಾದಾರ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.0424 35805841917

1693 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮಲಲಪಪ ಗುರಪಪ ಒಡಯರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 389/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 829229968677 89063450194

1694 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮಹದೋವ ಬಸಪಪ ಉಟಗಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 217/3 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 451767128835 89017260040

1695 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ದಾವಲ ಕ್ಮಲಸಾಬ ಮಲಾಬಾದ್ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 217/6 ಮುಸಲಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 246843645333 89058774374

1696 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮಲಲಪಪ ಚಂದ್ರಪಪ ನಿಲಜಗಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 590/3 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 0.03392 940826293293 323100101003056

1697 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸದ್ದಪಪ ಶರಮಲಲ ಬಡವಗೆ ೋಳ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 520/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 706458302962 89006194453

1698 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಲಲಪಪ ಹೆ ಸಟಿಟ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 446/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 945403653018 89028728084

1699 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸುಜಾತಾ ಸದ್ದಣ್ಣ ಬಡವಗೆ ೋಳ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 520/4
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 479716777518 89079461062

1700 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸದಾಶವ ತ್ಮಮಣ್ಣ ಕೆ ಕ್ಳೆ ಪಾಥಯನಹಳಿಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 154/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 0.03392 360176494451 0192500102499901

1701 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸಂಜಿೋವ ಅರವಿಂದ್ರಾವ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಬಳಿಿಗೆೋರಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 127/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.0424 209026489442 15070100077227

1702 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮುರಗೆವವ ರೆೋವಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ ಇಂಗಳಗ್ಾಂವ ಅಥರ್ಣ 32/3
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.0424 841336192261 032702101002810

1703 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಅಣ್ಣಪೂಣ್ಾಯ ರಾಮಪಾಪ ದ್ರ ರ ಮಸರಗುಪಿಪ ಅಥರ್ಣ 33
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 0.02544 725619415419 89067962506

1704 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಪರಸಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಮಸರಗುಪಿಪ ಅಥರ್ಣ 93 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.3 0.01272 032702101000528

1705 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಶರೋಪಾಲ ಮಹಾವಿೋರ ಚಿಪಪರಗಿ ಮಸರಗುಪಿಪ ಅಥರ್ಣ 19/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 0.0212 520191056806872

1706 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಪರಮೋಶವರ   ನಂದಪಪ ದ್ರ ರ ಮಸರಗುಪಿಪ ಅಥರ್ಣ 18/1ಬ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 52010239717070

1707 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಆನಂದ್ ರಾಜಶೋಖರ ಮಹಾಜನ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 1711/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.0424 032700101001151

1708 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಶವಾಜಿ ಬಾಳು ಮಮದಾಪುರೆ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 60/3 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 864202309413 375202010001391

1709 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಧರೆಪಾಪ ದ ಡೆಮನಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 328/3ಅ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 0.02544 89030667375

1710 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಚಂದ್ರವವ ಸ ೋಮಣ್ಣ ಮಾದ್ರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 309/2ಅ
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 818835818260 17189540901

1711 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮಲಲಮಮ ಬಸಪಪ ಮಾದ್ರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 448/1ಅ/2
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 89023854105



1712 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸದಾಶವ ನಾಗಪಪ ಘೋರಡಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 66/6 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 89049446345

1713 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸುರೆೋಶ ರಾಮು ಅಥರ್ಣ ಶರಹಟಿಟ ತಲಸಂಗ 45/5 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.27 0.01144 303720526605 11157104920

1714 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ರಾಮಪಪ ಗುರಪಪ ಚಿಗದ್ುಳಿಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 577/2ಬ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 310506729340 17189541825

1715 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮುತ್ೂಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಬಾಯಕ್ ಡ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 1201/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.36 0.01526 420518298386 17170042554

1716 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಪರಕಾಶ  ರಾಮು ಆಥರ್ಣ ಶರಹಟಿಟ ತಲಸಂಗ 45/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.27 0.01144 498653423557 17190558201

1717 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಭ ಪಾಲ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಸರಿಕೆ ೋಡಿ ಬಳಿಿಗೆೋರಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 88 ಜೈನ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 0.02544 312392825166 11157134265

1718 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸಂಗಪಪ ಶವಗೆ ಂಡ ಪಾಟಿೋಲ ತೋವರಟಿಟ ಅನಂತ್ಪೂರ 190/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 0.02544 308088518055 1069101014973

1719 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಭಿೋಮಪಪ ಮಲಲಪಪ ಮುಡಸ ಬಳಿಿಗೆೋರಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 44/5 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 0.02544 420618501257 17188082429

1720 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಪರಪಪ ಮಲಲಪಪ ಮುಡಸ ಬಳಿಿಗೆೋರಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 44/6 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 0.02544 762112007273 17188082167

1721 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಬಸಪಪ ಬಸಗೆ ಂಡ  ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ಕಿರಣ್ಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 24/3 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 857316673959 17188026098

1722 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಕೆ ೋಮಲ ಶರೋಕಾಂತ್ ಚೌಗಲ್ಲ ಉಗ್ಾರ ಖುದ್ಯ ಕಾಗವಾಡ 61
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 1.4 0.05376 598431369302 36434259863

1723 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಗುರಲಂಗ ಶವಪಪ ಅಡಹಳಿಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 255/4 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 0.02544 17189564183

1724 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಅಪಾಪಸಾಬ ಸದ್ದಪಪ ಸಂಧ ರ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 19/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.35 0.01484 1069101022440

1725 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಭಿೋಮಪಪ ಸತ್ಯಪಪ  ಹಕಿಕ ಶರಹಟಿಟ ತಲಸಂಗ 52/1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 0.02544 17190516850

1726 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಕಿಟಟಪಪ ಅಡರ್ಪಪ ದ್ತ್ೂಬಾಗೆ ೋಳ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 116/1/2ಅ/1ಅ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 041500101004014

1727 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ರಾಜು ಮುತ್ೂಪಪ ಕ್ಜಯಗಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 1156/2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 54059477304

1728 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ರಾಮಣ್ಣ ಮಲಲಪಪ ತ್ಂಗಡಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 234/2ಅ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.9 0.03816 89057712987

1729 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಸದ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 6 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 3864101002094

1730 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಶವಪಪ ಬಸಪಪ ಮೈಗ ರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 287/2ಅ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.0424 89031568895

1731 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸುಭಾಸ ಮನೆ ೋಹರ ಜಾಧವ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.0424 17189013215

1732 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸುರೆೋಶ ಮಲಲಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 340/3 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 89065374298

1733 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸಚಿೋನ ಭಿೋಮಪಪ ಗೆಜಿಜ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 12/1 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 0.03392 473327791589 650501502111

1734 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಪರಹಾಲದ್ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕಾಂಬಳೆ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 42 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.34 0.01441 272856282914 89048885725

1735 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ತ್ಂಗೆವಾವ ಶವಪಾಪ ನಡುವಿನಮನಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 23/2+3ಅ
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 0.01696 323100101002475

1736 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಚಂದ್ಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಮಾದ್ರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 12/1 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 0.03392 89005503791

1737 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ರಾಮು ಗುರಪಾಪ ವಡೆರ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 82/6 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 0.03392 374502010126717

1738 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಜ್ಞಾನೆೋಶವರ ಸದ್ದಪಾಪ ಹೆ ನಕ್ಡಬಿ ರಡೆೋರಹಟಿಟ ಅಥರ್ಣ No File ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 0.01696 05242200075773

1739 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಪುಂಡಲಕ್ ಚನನಪಾಪ ಚೌಗಲಾ ತಾವಂಶ ಅನಂತ್ಪೂರ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 0.04 570982444974 2732500100144901

1740 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ರಾಜಾರಾಮ ವಿಠಠಲ ಕ್ುಟವಾಡ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 64/17 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 0.04 311706553859 17175543249

1741 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಅಮಮಣ್ಣ ಲಗಮಣ್ಣ ಸಮಾಜ ಉಗ್ಾರ ಖುದ್ಯ ಕಾಗವಾಡ 285/1+2/ಅ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 0.12 805382768051 10809617523

1742 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸಕ್ಂದ್ರ ಮುರಜಲಾಲ ಮುಲಾಲ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 597/12 ಮುಸಲಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 0.06 788351870751 17175518520

1743 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಬಸಗ್ೌಡ ಅಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ 146/1+2ಕ್ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.7 0.07 449386172803 1003410010001246

1744 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮಾದ್ಗ್ೌಡ ಬಸಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ 304/1ಬ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 0.04 796970030094 1003410010004894

1745 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಗಂಗಪಪ ಸತೂಪಪ ನಾಯಿಕ್ ಅವರಖ್ಯ ೋಡ ಅಥರ್ಣ 71/6 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.66 0.066 612829060480 520101239751988

1746 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಭಿೋಮಪಪ ಸಂತ್ರಪಪ ಭ ೋಸಲ್ಲ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 1075/1ಅ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 0.05 856319470136 05362250004723

1747 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸೌಂದ್ಯಯ ಆದಿನಾಥ ಚೌಗಲಾ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 924/2
ಜೈನ 
ಮಹಿಳಾ

ದಾರಕ್ಷ್ 0.48 0.048 05362200150519

1748 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮಹಾವಿೋರ ಭಿೋಮಪಾಪ ಹಣ್ಮಗೆ ಂಡ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 924/3 ಜೈನ ದಾರಕ್ಷ್ 0.48 0.048 822209878695 05362210003531

1749 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಸಂಗಪಪ ಕ್ಲಲಪಪ ಕೌಜಲಗಿ ಸಂಕೆ ೋನಟಿಟ ಅಥರ್ಣ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 0.06 05362200031507

1750 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಇಂದ್ರವವ ಆದ್ಪಾಪ ಹನಗಂಡಿ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 1291/ಡ
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾರಕ್ಷ್ 0.5 0.05 512716170727 289201500378

1751 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮಹಾಬಲ ಜಂಬು ಪಡನಾಡ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ ಜೈನ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 0.04 318974346120 05362200037358

1752 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಶವಾಜಿ ಬಾಬುರಾವ ಮಟಗುಡ/ಪಾಟಿೋಲ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 64/9 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 0.04 714058496950 17175523721

1753 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ವಿಠಠಲ ಯಶವಂತ್ ಮಟಗುಡ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 64/16 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 0.04 957547755345 17175529166

1754 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಗಿರಿಮಲಲ ನಂದಪಪ ಧರಿಗ್ೌಡ ಸಂಕೆ ೋನಟಿಟ ಅಥರ್ಣ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.25 0.025 1069101012957

1755 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಜುಯನ ಮಹಾದೋವ ಕಾಳೆೋಲ ಕೆಂಪವಾಡ ಕಾಗವಾಡ 62/5ಇ ಇತ್ರೆ ಮಾವು 0.6 0.03456 17217029260

1756 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಜು ಶರೋನಿವಾಸ ಪಾಟಿೋಲ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 652/1 ಇತ್ರೆ ಮಾವು 0.8 0.04608 325863120573 0192500100270901

1757 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಉಜವಲಾ ದಿಲೋಪ್ ಸುಯಯವಂಶ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 14/1
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ಮಾವು 0.4 0.02304 375202010320988

1758 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂಜಿೋವ ಅರವಿಂದ್ರಾವ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಬಳಿಿಗೆೋರಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 127/4 ಇತ್ರೆ ಮಾವು 1.2 0.06912 209026489442 15070100077227

1759 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹನೆ ಜಿನನಪಪ ನಿಂಗಪಪ ನಾಂದ್ರ್ಣ ಶೋಡಬಾಳ ಕಾಗವಾಡ 598/3 ಜೈನ ಬಾಳೆ 0.9 0.0918 379281659740 1003310010001367

1760 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹನೆ ಭಾರತ್ ಧರೆಪಪ ಕ್ುಸನಾಳ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ 243/4 ಜೈನ ಬಾಳೆ 0.4 0.0408 818586662702 1003410010004018

1761 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹನೆ ಚಂದ್ರಮತಿ ಬಸಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ 5/2ಬ
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ಬಾಳೆ 0.8 0.0816 250136391588 17148539438

1762 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹನೆ ಸದಾರಮ ಕೆೋಶವ ಕಿತಾೂಳೆ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ 378/2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.4 0.0408 17148553634

1763 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಪಾಲ ಬಾಬುರಾವ ಪಡನಾಡ ಸಂಕೆ ೋನಟಿಟ ಅಥರ್ಣ
1177/2,

1342/2
ಜೈನ ಬಾಳೆ 0.8 0.2448 330546621654 650501704318

1764 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಿೋಮು ಶವಲಂಗ ಕಾಂಬಳೆ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 530 ಪ.ಜಾ ಮನಸು, ಟ ಮಾಯಟ 0.8 0.16 959008794596 17188050598

1765 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸಾವಿತಿರ ಕ್ುಮಾರ ಮಾಂಗ ಘಟನಟಿಟ ತಲಸಂಗ 128/2ಅ/2
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

ಬದ್ನೆ, ಮನಸು 0.4 0.08 205830452440 34256767098

1766 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭಿೋಮಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 83 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.2 0.04 730783766155 17175533467

1767 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಮೋಶ ರಾಜಾರಾಮ ತ್ಳಕೆೋರಿ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 83 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ, ಭಂಡಿ 0.35 0.07 301855454832 374302010911431

1768 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಘುನಾಥ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಕಾಂಬಳೆ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 83 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.2 0.04 562501004579 17175565070

1769 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವಪಪ ರಾಮಪಪ ವಡೆರ ಅರಟ್ಾಳ ತಲಸಂಗ 108 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.4 0.08 438998592729 89098773500

1770 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕ್ಲಲವವ ಬಾಬು ಮಾಂಗ ಘಟನಟಿಟ ತಲಸಂಗ 105/3
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

ಬದ್ನೆ, ಮನಸು 0.4 0.08 897971015520 89076433582

1771 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರೆೋಖಾ ರಾಜು ಕಾಂಬಳೆ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 83
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

ಬೆಂಡ 0.2 0.04 654294639827 8901607285

1772 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಚಿೋನ ಅಪಾಪಸಾಬ ಪಾಟಿೋಲ ಜ ಗುಳ ಕಾಗವಾಡ 500/1ಬ ಇತ್ರೆ ಸವತತಾಯಿ 1 0.16 222896498436 05212200030204

1773 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶೋತ್ಲ ರಾಯಪಾಪ ಪಡನಾಡ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 1027/3 ಜೈನ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.4 0.064 962765404108 05362200136268

1774 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕಾಡಪಪ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಕಾಗವಾಡ ಅವರಖ್ಯ ೋಡ ಅಥರ್ಣ 30/1 ಇತ್ರೆ ಅವರೆ0.30, ಭಂಡಿ0.40 0.7 0.112 831709004983 9718857078

1775 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗುರುಲಂಗ ಶವಪಪ ಶರೆ ೋಳ ಶೋಗುಣ್ಸ ಅಥರ್ಣ 249/4ಅ ಇತ್ರೆ ಮನಸು 0.4 0.064 700785627633 520221001663777



1776 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಭಿೋಮಪಪ ಮಲಲಪಪ ಯಡಹಳಿಿ ಶೋಗುಣ್ಸ ಅಥರ್ಣ 252/1ಅ ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.8 0.128 386867793770 31600293517

1777 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶೋಷ್ಾನಂದ್ ಶಂಕ್ರ ಯಡಹಳಿಿ ಶೋಗುಣ್ಸ ಅಥರ್ಣ 249/9 ಇತ್ರೆ ಮನಸು 0.4 0.064 836404871466 05242200119426

1778 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪರವಿೋಣ್ ಸತೂಪಪ ಜಗದಾಳ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 53/2A/2 ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.4 0.064 530126356272 0052500101784801

1779 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಾಹಾನಂದಾ ಶರೋಶೈಲ ಅವಟಿ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 1027/5
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.4 0.064 769532284502 64210842953

1780 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಭುಜಬಲ ನಾಗಪಪ ಕ್ುದ್ರಿ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 1052/3 ಜೈನ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.4 0.064 721074430380 64143244212

1781 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸುಖದೋವ ರಾಮಪಪ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ನಾಗನ ರ ಪಿ ಕೆ ಅಥರ್ಣ 30/5 ಇತ್ರೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.75 0.12 844349016470 05362200098563

1782 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋಶೈಲ ಬಸಪಪ ಬಿರಾದಾರಪಾಟಿೋಲ ನಾಗನ ರ ಪಿ ಕೆ ಅಥರ್ಣ 30/3 ಇತ್ರೆ ಮನಸು 0.35 0.056 407955267137 89104620595

1783 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಮಾರುತಿ ಅಣ್ಣಪಾಪ ನಾಯಿಕ್ ಕ್ಲ್ಲ ೋತಿೂ ಅನಂತ್ಪೂರ 36/4ಕ್ ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 1 738278510524 374502010134980
1784 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಮುತ್ೂಪಪ ಅಜುಯನ ನಾಯಿಕ್ ಕ್ಲ್ಲ ೋತಿೂ ಅನಂತ್ಪೂರ 1/12 ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 1 639576776955 890868054026

1785 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಪರಕಾಶ ಗೆ ೋಪಾಲ ಖ್ಯ ೋತ್@ನಿಕ್ಕಮ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 593/2ಅ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.75 667732009886 89049660437

1786 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಾಳಪಪ ವಾಮನಾಸ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 576/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2 0.75 287201388719 17189570902

1787 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸುರೆೋಶ ಬೆೈರು ಮಾಳಿ ಕಾಗವಾಡ ಕಾಗವಾಡ 112/2ಕ್ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.86 0.75 902179504034 14800100030268

1788 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಲಲತಾ ಅರುಣ್ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 55/6
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ಅರಿಷಿಣ್ 0.8 0.75 244756653227 8902113395538

1789 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಪರಕಾಶ ರಾಮು ಪೂಜಾರಿ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 49/1ಅ ಇತ್ರೆ ಅರಿಷಿಣ್ 0.5 0.75 264688649067 17218494227

1790 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಚನನಪಪ ಸದಾಶವ ಕಾಂಬಳೆ ಹಾಲಳಿಿ ತಲಸಂಗ 73/2 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 0.75 924935228657 89049439508

1791 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಲಕ್ಕಪಪ ಮಲಲಪಪ ನಾಯಿಕ್ ಸತಿೂ ಅಥರ್ಣ 503/4ಡ ಪ.ಪಂ ಅರಿಷಿಣ್0.60, ಬದ್ನೆ0.40 1 0.75 340847304465 31913680171

1792 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಕೆಂಗಲಗುತಿೂ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ
506/1,586,438/10,343/2

ಬ+2C,437/4,435/7,396/

3,

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 739056645177 89108113487

1793 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸನಂ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ
268/2+3/ಅ,266/2ಕ್,233/7

,250/1ಬ,461/3,240/2ಅ/1,

503/1ಬ

ಮುಸಲಂ 
ಮಹಿಳಾ

ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 524402502816 3864101006066

1794 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸರಕ್ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ
326/3ಅ,287/1+4/ಡ,387/1

+2/4,322/1,327/3,323/1,

339/1

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 790136729176 3864101006005

1795 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸಂಗಮೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ
409/5,221/9,409/6,223/1

,409/1+2+3,409/7,221/6

ಬ

ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 605954022189 3864101005986

1796 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸದಾದರ ಡ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ
21/2ಅ,60/2,95/1,97/2ಬ,9

5/4,30/1+2+ಅ+ಬ+ಕ್,265/

2-ಪ2

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 208007076223 3864101005992

1797 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸಾವಂತ್ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ವಿಷ್ುಣವಾಡಿ ಅನಂತ್ಪೂರ
599,603/2ಪ,610/3,598/1

ಕ್,598/2ಬ,595/1,600/17
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 966187175506 15070100112933

1798 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೋ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ವಿಷ್ುಣವಾಡಿ ಅನಂತ್ಪೂರ
68/9,583/4,590/1,556,55

1/5,583/10
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 218753027655 15070100112818

1799 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಚಮಕೆೋರಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ
990/2ಅ,811/2,839/2,849

/5,849/1,855/5,809/1
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 NA 3864101005991

1800 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಹಿಪಪರಗಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ

198/1,190/1,190/5,190/6

,203,179/6ಬ,179/6ಕ್,188

/3,197/2ಅ+2ಬ,197/2ಅ+2

ಬ,191/1

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 291058762220 89107248306

1801 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಕೆೋರಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಯಕ್ಕಂಚಿ ತಲಸಂಗ

136/9,138/7,136/18,153/

3ಬ,156/1,63/5,138/5,13

6/11,136/15,137/3ಅ,137

/4

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 486716454783 89107248179

1802 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಹಾದೋವ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ
44/4,66/2,10/4,66/1,10/1

,10/5,67/5
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 450038285567 520101260019779

1803 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಬಿರೆೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ
580/2,543/4,528/2ಕ್,372/

5,396/4,530/1,580/1
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 536925971036 520101257873724

1804 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಬೆ ೋಯ್ಾಯಳ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ
487/1,459/1ಡ,490,491/1

ಕ್,491/2ಬ,458/1ಡ,488/4ಕ್
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 381903084692 05362250037880

1805 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಖ್ಯ ೋತ್ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ
485/3,463/6,364/1,486/1

,485/3,485/6,485/5,485/

2

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ಮಾವು,ಅರಿಷಿಣ್ 1 2 800604309419 89109596587

1806 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮುದ್ಗ್ೌಡರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ
112,245/1,225/3,225/2,5

08/2ಬ/1,225/1,559/3ಬ
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 950283297384 3864101006318

1807 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನೆೋಮಗ್ೌಡ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಬಾಡಗಿ ತಲಸಂಗ
82,180/10,194/2C,15/6,

48/2,181/9,25/6,25/2+3,

116/2

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ಮಾವು,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 730940747224 3864101006296

1808 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಾಕಾನಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ

159/2,199,191/1ಅ,191/1

ಬ,191/1ಕ್,182/2ಬ,160/4,

159/1ಅ,159/2,159/2ಅ,15

9/2ಬ

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 999328567774 3864101006040

1809 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೋ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ
434/3,435/8,435/1ಕ್,434/

2,435/7,239/1ಅ/2ಅ,432/

2

ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಮಾವು 9.2 4 933050650356 3864101006085

1810 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಅರವಿಂದ್ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ
246/4,101/4,246/4,224/1

ಬ,286/1,286/2,256/5
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 1 4 360379747429 89113404766

1811 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ತ್ಂಗಡಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ
481/1,453/10,481/2,480/

1,235/2,453/6,311/4
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 11.2 4 968436051180 89113341056



1812 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಕೆೋದಾರಲಂಗ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ
259/1+2+3/ಇ,57,430,95/

5,95/10,95/5,95/8,547/1,

258/2

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ 7.1 4 NA 3864101006065

1813 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಹಾಲಳಿಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ
290/9,213/9,209,61/2A+

B/1+2B/2+2B/3+2B/4+2

B/5,213/2B/3,208/3,48/2

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 228513496981 3864101006057

1814 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಗ್ೌರಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ

548/3,61/2ಅ/2ಬ/1+2ಬ/2

+2ಬ/ಬ+2ಬ/4+2ಬ/5,455/5

,410/2,4/1+2/1,458/3,45

7/3

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 6.6 4 546589714694 3864101006559

1815 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ರೆೋಣ್ುಕಾ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ
211/1,206/1,207/3,209/3

,206/2,209/7,207/1
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 880432423998 3864101006321

1816 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಪಾಟಿೋಲ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ರಾಮತಿೋಥಯ ತಲಸಂಗ
24/2,51,51,56,39/25,39/

27,24/2
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 8 4 804393989926 89111459718

1817 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಪಾಟಿೋಲ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ
119,138,187/1,164/2ಬ,2

49/2ಅ,179/2,274/1
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 10.25 2 357160376620 510101006793928

1818 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸದದೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ
554/1,17/1ಬ/1,555,426/

2,550/3,425/1,557
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 6.8 4 633881437202 89113403172

1819 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮುಜಾವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ
248/4,248/5,248/1,247/2

ಬ,247/1ಬ,247/ಕ್,247/2ಕ್,
389/1/1,389/2

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 7.2 4 251413740084 89112562316

1820 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಅಡರ್ೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಯಕ್ಕಂಚಿ ತಲಸಂಗ
119/1,120/3+4,30/1ಜಿ,30

/1ಕ್,69/1+2ಡ,30/6,119/3
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 8.25 2 292789293725 1069101026662

1821 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಬಸರ್ೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ
639/5,670/4,1979/2,185

9/2,678/8,1926/1+2+3/ಡ
,670/5

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 763907661471 1069101027523

1822 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಂಗಸ ಳಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ

33/1A,3/2,31/3D,64/16,3

1/1B,31/1D,33/1A/3/3,2

45/6,31/2D,64/12,33/1A/

3/1

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 2 766192327880 375201010280160

1823 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಂದ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ
174/1,158/2ಡ,180,164/3

,160/1ಅ,1/1,175/2
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ಅರಿಷಿಣ್,ಮಾವು 8.2 4 574450726553 374402010016655

1824 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಭವಾನಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ
51/1A+1B+2/4,51/1A+1

B+2/3,19/3,19/4,20/2A,1

46/2B,24/1,32/1K

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 2 671937937608 89115156083

1825 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಬಿರಾಧಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ
499/1,526/2,579,497/2,4

97/3,498/1,525/3
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 4 356304023871 89113533746

1826 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಚವಾಾನ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಮೊೋಳೆ ಕಾಗವಾಡ
659/1ಅ-

1,657/1,357/3,357/3,658

/1,441/2,35/1/ಬ+2/2ಬ
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 633559797846 05793070001469

1827 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ದ್ುಪದಾಳ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ

572/2,572/3,417/2,412/1

+2,411,571,571/12,436,

433/2,433/6,376/3ಇ,370

/3ಬ,572/5

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 2 794540437998 520101259869071

1828 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಗುಂಜಿಗ್ಾವಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಬಳಿಿಗೆೋರಿ ಅನಂತ್ಪೂರ
252/p,196/1A,252/p,293

/3,292/*,293/3,346/1
ಇತ್ರೆ

ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಮಾವು,ಪೋರು
,ಚಿಕ್ುಕ,ಅರಿಷಿಣ್

10 4 598005173024 0192500103344001

1829 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಹಬದ್ುಂಡ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ
519/13,66/4,68/2,69/1,6

8/2,69/1,68/2,62/2,68/2,

294/2

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 958575423528 374402010016898

1830 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸಾಲಮಠ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ
157/4ಅ/2,157/1,157/4ಬ,

155/1ಬ,161/2,179/1,151
ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,ದಾಳಿಂಬೆ,ಅರಿಷಿಣ್ 1 4 536429823519 374402010016936

1831 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶರಹಟಿಟ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ
97/2,97/2,96/3314/4,382

/3ಬ,230/2ಅ,535/1
ಇತ್ರೆ ಮಾವು,ಚಿಕ್ುಕ 10 4 918546946409 510101006794022

1832 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ತೋಲ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ
356/1,354/6,354/5,360,3

58/11,358/10,358/12,35

8/5,358/14,359/1

ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್,,ಅರಿಷಿಣ್ 12 4 702761730880 374402010016927

1833 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಅಬುದಲಸಲೋಮ ಕಾಶಮಸಾಬ ಮುಜಾವರ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 558/2ಅ ಮುಸಲಂ ದಾರಕ್ಷ್ 2.2 2.13 638829232371 3864101000154

1834 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಬಸಗೆ ಂಡ ಶದಾರಯ ಗೆ ೋಠೆ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 497 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 1.68 231807995026 89106450370

1835 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಭಾಗವಾವ ಸದ್ುದಬಾ ಬೆ ೋಸಲ್ಲ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 616/1
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾರಕ್ಷ್ 2 2.32 411613660427 89108836758

1836 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಶವಗೆ ಂಡ ಬಿರಾದಾರ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 188/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.68 2.13 288346932401 3864101006260

1837 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಸದ್ದಗ್ೌಡ ಸತ್ಯಪಪ ಬಳೆ ಿಳಿಿ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 97/2B ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 1.57 708007076223 3864101001298

1838 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಭರಮಪಪ ಶವಗೆ ಂಡ ಮಾಳಿ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 393/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 3.2 2.3 673625067634 9144108002829

1839 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಹಣ್ಮಂತ್ ಮುರಗೆಪಪ ಮುಡಸ ಬಳಿಿಗೆೋರಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 61/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 1.09 650616374128 89108912200

1840 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಕ್ಮಲಾ ಕ್ುಮಾರ ಹುಲ್ಲಲ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 482/11ಅ
ಜೈನ 
ಮಹಿಳಾ

ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 4.2 753807152724 374502010129957

1841 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಮುತ್ೂಪಪ ಗುರಸದ್ದ ಕೆ ಡಗ್ಾನ ರ ಬಳಿಿಗೆೋರಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 152/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 1.16 650501506539

1842 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಸುರೆೋಖಾ ರಾವಸಾಬ ಹುಲ್ಲಲ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 482/11ಅ
ಜೈನ 
ಮಹಿಳಾ

ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 4.2 836446151529 374502010129946

1843 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಕೆಂಚಪಪ ಬಸಪಪ ಮುರಗ್ಾಯಗೆ ೋಳ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 656/5ಬ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 7.36 823676889103 5368340000039

1844 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ನಬಿಸಾಬ ಸಾಹೆೋಬಲಾಲ ಮುಜಾವರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 263 ಮುಸಲಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 8.37 251413740084 89107849469

1845 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಹೆ ನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 240/1ಅ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 7.82 236356912754 3864101000911

1846 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಮಹಾದೋವ ದ್ುಂಡಪಪ ಪುಟ್ಾರ್ಣ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 30/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 1.59 89107794423

1847 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಮಲಲಪಪ ಚನನಪಪ ತಲಸಂಗ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 468/4ಬ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 2.65 789490973508 3864101002749

1848 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಮಲಲಪಪ ಜಟಟಪಪ ಮಜಿಯ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 29/6 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 5.09 3864101000401



1849 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಾವಂತ್ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 432/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 1.3 854808184827 52010125349263

1850 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಪರಭಾವತಿ ಪರಕಾಶ ಕ್ರಡಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 95/1ಅ
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾರಕ್ಷ್ 1 3.9 786961220864 89106180221

1851 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಶೈಲಾ ಮಚೋಂದ್ರ ಅವಟಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 525/1ಬ
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 2.36 487465459218 5201012527377965

1852 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಭಿೋಮಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಕಾತಾರಳ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 873/4 ಜೈನ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 4.7 802166414623 38332766374

1853 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಪಡತಾರೆ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 453/7 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.05 0.94 975129020882 89108705022

1854 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಬಾಬು ಭ ೋಸಲ್ಲ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 393/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2 4.44 762463321053 89108812137

1855 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಶರೋಮಂತ್ ನಿಂಗಪಪ ಕಾತಾರಳ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 873/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 4.7 835303793407 38332679855

1856 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ತ್ವನಪಪ ಯಮನಪಪ ಸವದಿ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 10/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 1.4 564691285743 386410100756

1857 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್  ಅಮಜವಾವ ಭಿೋಮಪಪ ಸಂಧ ರ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 88/3ಅ
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 2.31 330753370867 3864101002920

1858 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಆನಂದ್ ಸದ್ದಪಪ ಬೆೋಟಗೆರಿ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 191/5 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 0.94 542349009412 89108491687

1859 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಅನಿಲ ವಸಂತ್ ಶಂದ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 436/1ಅ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 1.88 254956185807 1069882005851

1860 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಬಾಳಕಾಕ ಉಫಯ ರಾಜಕಾಕ ಪತ್ಂಗರಾವ ಕೆ ಡಗ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 24/3
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 1.61 346282900075 89108858161

1861 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಮಹಾದೋವ ಈರಪಪ ಬಡಚಿ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 188/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.6 1.53 293725942634 89107565958

1862 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಮಹಾದೋವ ಬಸಪಪ ಹಾರುಗೆೋರಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 487/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 1.47726 390209162298 5201012362707416

1863 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಸಂಜಿೋವ ಆನಂದ್ ಜಾಧವ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 138/1/B ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 9.8739 636138158910 1069201002389
1864 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಸಕ್ಂದ್ರ ಮಹಮಮದ್ ಮುಜಾವರ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 239/5ಅ ಮುಸಲಂ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.61548 950824085934 89109509934

1865 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ನೆೋಮಗ್ೌಡ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 234/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2 3.53572 543594814517 3864882000020

1866 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಗಂಗಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಗುಡಾೆಪೂರ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 210/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 2.3449 876490669308 89108083305

1867 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಯಲಲಪಪ ಶವರಾಯ ನಾಟಿಕಾರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 103/1ಡ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 0.02544 89057361404
1868 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹನೆ ಮಹಾದೋವ ಭರಮಣ್ಣ ನಾಟಿಕಾರ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 104/2 ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 0.03392 89029767271

1869 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಮೋಶ ರಾಜಾರಾಮ ತ್ಳಕೆೋರಿ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 83 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ0.20,ಭಂಡಿ0.20 0.35 0.056 301855454832 374302010911431

1870 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭಿೋಮಪಾಪ ಕಾಂಬಳೆ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 83 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.2 0.032 730783766155 17175533467

1871 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ್ೌರವಾವ ಸತ್ಯಪಾಪ ಕೆ ರಮ/ಕೆ ರವಿ ಆಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 806/3ಅ
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

ಮನಸು 0.8 0.128 595437172127 10691011013984

1872 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ತ್ುಕಾರಾಮ ಸನದಿ ಯಕ್ಕಂಚಿ ತಲಸಂಗ 106/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 2 874322624580 01069119000987
1873 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಭಾನುದಾಸ ಮಾರುತಿ ಕ್ದ್ಮ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 598/5+6 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2 2 264777557273 15070100108857

1874 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಬಸಪಾಪ ವಿಠಠಲ ಮಾಳಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 603/2ಕ್ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2 2 739338861580 17189561068

1875 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಹಣ್ಮಂತ್ ಸದಾಶವ ಕೆಂಗಲಗುತಿೂ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 506/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2 2 739056645177 15070100057882

1876 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಮುರಗೆಪಪ ಶವಪಾಪ ಅಡಹಳಿಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 442/3ಅ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2 2 221808865149 17189571418

1877 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಭಗಿೋರಥ ತಾತ ೋಭಾ ಅಂಜನಕ್ರ ವಿಷ್ುಣವಾಡಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 597/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 3.2 2 365044478265 15070100049176

1878 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಪೂೋಪಟ ರಾಮು ಸಾವಂತ್ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 599/5 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2 2 966864469967 89001912493

1879 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಗುರುರಾಜ ಶವಪಾಪ ಅಸಕ ಕ್ನಾನಳ ತಲಸಂಗ 68/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2 2 825553703981 89042814261
1880 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಗೆ ೋಪಾಲ  ಹಿೋರೆಕ್ುರಬರ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 5/1 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 2 331643845803 17189015177
1881 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಮಲಲಪಪ ವಿಠಠಲ ಬಿರಾದಾರ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 499/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 2 2 276248779184 89087100978
1882 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ನೆೋಮಣ್ಾಣ ಪರಪಾಪ ಗುಡ ೋಡಗಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 376/2 ಜೈನ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 2 846507127269 38574578849

1883 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ದಿಲೋಪ ರಾಯಪಾಪ ಸತಾರೆ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 858/1 ಪ.ಪಂ
ದಾಳಿಂಬೆ1.00,ಬದ್ನೆ0.4

0,ಟ ಮಾಯಟ 0.20,

ಹಿೋರೆ0.40

2 2 260553302097 89082832443

1884 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಬಸವರಾಜ ಮುರಳಿಧರ ಬನಸ ಡ ಖಿಳೆೋಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 119 ಪ.ಜಾ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 1 210209097395 0192500102434301

1885 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಬಸಗೆ ಂಡ ಶಟಪಪ ಭಜಂತಿರ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 402/7,402/1ಬ ಪ.ಜಾ ದಾರಕ್ಷ್ 0.48 0.99996 650501506641
1886 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ನ ರಜಾನ ಮೈನುದಿದೋನ ಡ ಂಗರಗ್ಾಂವ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 320/6,303/ಪ ಮುಸಲಂ ದಾರಕ್ಷ್ 3.28 0.75 715325065547 3864101001821
1887 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಇಂಟಿಗೆರೋಟಿಡ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ ಗುರುಪಾದ್ ಭರಮು ಜಿರಗ್ಾಳ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 633/2ಅ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1 17.49 888184613826 1069883000037

1888 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಇಂಟಿಗೆರೋಟಿಡ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ ವಿಠಠಲ ಹೆ ನನಪಾಪ ಭಾನುಸ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 226/3,226/1,223/3 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 4 17.5 290251232565 1069883000042

1889 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಹಿಪಪರಗಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಬಳಿಿಗೆೋರಿ ಅನಂತ್ಪೂರ
154/8,170/3,154/4,1

54/1,154/5,170/5,16

1/6

ಇತ್ರೆ 1 4 285529075302 38936066740

1890 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಬಸಂತ್ ಮಹಾದೋವ ಬೆ ೋಸಲ್ಲ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 553/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 8.95085 900511843558 52010262773446

1891 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಕ್ಳಸಪಾಪ ಶವನಿಂಗಪಪ ಹೆ ನಗ್ೌಡ ಹಾಲಳಿಿ ತಲಸಂಗ 115/2 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 1.6 1.73373 337793908698 89097112669

1892 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಮಲಲಪಪ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಹೆ ನವಾಡ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 235/10 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 1.48644 NA 89107598076

1893 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಸದಾಶವ ಸದ್ದಪಪ ಹಗರಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 851/8 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 3.39847 NA 89109109914

1894 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಸದ್ದಪಪ ಶರೋಶೈಲ ಬಿಜಜರಗಿ ಬಾಡಗಿ ತಲಸಂಗ 92/4 ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 1.24773 NA 89114531759

1895 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ತ್ಮಮಣ್ಣ ಅಣ್ಣಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 563/1ಅ ಇತ್ರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 2.32941 961025604578 37456040410104

1896 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಒಣ್ ದಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ನಿಜವಾವ ಚಿಂತಾಮರ್ಣ ಸತ್ನಾಯಿಕ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.87

1897 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶದ್ ಪಾಲನೆ ಶಿರ ೋಮತಿ,ಮಲ್ಲ ವವ  ಹನುಮಂತ್ಪ್ಾ  
ಹೆಬಬ ಳಿಿ ತೇಗೂರ ಕಿತ್ತತ ರ 5/.3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.102 993005364769 5682200010723

1898 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶದ್ ಪಾಲನೆ ಚನ್ೂ ಪ್ಾ  ವಿರಭದ್ರ ಪ್ಾ  ಕಮತ್ ಭಾಂವಿಹಾಳ ನೇಸರಗಿ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.05 0.1071 942803551591 5192200016515

1899 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶದ್ ಪಾಲನೆ ಬಸವಂತ್ಪ್ಾ  ಸದೆಪ್ಾ  ಕಮತ್ ಭಾಂವಿಹಾಳ ನೇಸರಗಿ 81/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.0408 389961090956 125001051000480

1900 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರುದ್ರ ಗೌಡ ಬಸವಣೆಪ್ಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಿತ್ತತ ರ ಕಿತ್ತತ ರ 304/2,304/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.70 0.08856 498465796716 5142200088711

1901 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರೊೋಹನ್ ಲಾಂಗರಾಜ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಿತ್ತತ ರ ಕಿತ್ತತ ರ 280/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.70 0.08856 357441326577 30856975561

1902 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿವಾನಂದ್ ವಿರುಪ್ಪಕ್ಷ್ಪ್ಾ  ಬುಡರಕಟಿ್ಟ  ಕಿತ್ತತ ರ ಕಿತ್ತತ ರ 305/4,306/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 0.0328 671264532878 5142200106130

1903 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಜಜ ಪ್ಾ  ಶಿವನ್ಪ್ಾ  ಬುಡರಕಟಿ್ಟ ಕಿತ್ತತ ರ ಕಿತ್ತತ ರ 303/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.02624 5142200158885

1904 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕಲ್ಲ ಪ್ಾ  ವಿರುಪ್ಪಕ್ಷ್ಪ್ಾ  @ಈರಪ್ಾ  
ಮುಶೇಣ್ಣ ವರ ಮರಿಗೇರಿ ಕಿತ್ತತ ರ 51/1,16 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 0.0328 999006369420 31481974815

1905 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪುಾಂಡಲಕ ರಾಮಪ್ಾ  ಮುಶೇಣ್ಣ ವರ ಮರಿಗೇರಿ ಕಿತ್ತತ ರ 16 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.20 0.03936 542744809851 89004140680

1906 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋಮತಿ,ಶಾರವವ  ಮಲೆಲ ೋಶಪ್ಾ  
ಬುಡರಕಟಿ್ಟ ಕಿತ್ತತ ರ ಕಿತ್ತತ ರ 303/9,303/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.02624 879896875873 5142250035371

1907 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರುದ್ರ ಪ್ಾ  ಗಂಗಪ್ಾ  ಬುಡರಕಟಿ್ಟ ಕಿತ್ತತ ರ ಕಿತ್ತತ ರ 303/5,303/10 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.02624 657659095086 4243101005780



1908 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಚಂಬಣ್ಣಣ  @ ಚಂಬಪ್ಾ  ಗಂಗಪ್ಾ  
ಬುಡರಕಟಿ್ಟ ಕಿತ್ತತ ರ ಕಿತ್ತತ ರ 303/6,305/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 0.0328 825055696324 17062061490

1909 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋಮತಿ.ಜಯಶಿರ .ತ್ನ.ಬಂಗಾರೆವಾವ .ಲಾಂಗ
ಮೇತಿರ ಮರಿಗೇರಿ ಕಿತ್ತತ ರ 15 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 0.0328 930272993932 17062056638

1910 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿೋರಭದ್ರ ಪ್ಾ  ಶಿ ಮಾವಿನ್ಕಟಿ್ಟ  @ 
ಅಗಸಿಮನಿ ಕಿತ್ತತ ರ ಕಿತ್ತತ ರ 238/1C/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 0.0328 995622054974 4243101000666

1911 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಿರಿಶಬಾಬು ತಂದೆ ನಂಜುಾಂಡಪ್ಾ ಕುಲ್ವಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 323/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 0.0328 713106025842 54004666282

1912 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಫಣಿೋಪ್ರ ಸಾದ್ ಕೃಷಣ ಮೂತಿು 
ಹಿಾಂದಪೂರ ಹಿರೇನಂದ್ದಹಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 24/4,24/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.04608 386073651891 54017700059

1913 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋಧರ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಅತಿತ ೋಮರದ್ ಮರಿಗೇರಿ ಕಿತ್ತತ ರ 90/2B/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.10 0.02 218619133210 30992899582

1914 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳಪ್ಾ  ಶಂಕ್ರ ಪ್ಾ  ಕಡೆಮನಿ ಕಿತ್ತತ ರ ಕಿತ್ತತ ರ 261/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4.00 0.08 995593752905 5142200147100

1915 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋಕಾಾಂತ್ರಾವ ನ್ ಕುಲ್ಕಣಿು @ 
ಬದ್ರಗಡಿಿ ಸಿದ್ದ ಸಮುದ್ರ ಬೈಲ್ಹೊಾಂಗಲ್ 108/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.50 0.03 461224796523 89054944172

1916 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸಯಯ  ದ್ ತಂ ಕಲ್ಲ ಯಯ  ಪೂಜೇರಿ ದೇಗಲಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 137/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 3.40 0.068 539970026916 17027024303

1917 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಪ್ದ್ಮ ಶಿರ ೋ ರಾಯಪ್ಾ  ಹಣ್ಮನ್ೂ ವರ ಪ್ಟಿ್ಟ ಹಾಳ (ಕ್ ಎಸ್) ನೇಸರಗಿ 21/5 ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹೊಾಂಡ 20*20*3 0.75 356265967929 5230100013318

1918 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಯಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಅಣ್ಣ ಪ್ಾ  ಹೈಬತಿತ ಕಾದೊರ ೋಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 47/1ಬ+2+3+5 ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿ ಹೊಾಂಡ 20*20*3 0.75 962351915599 520101043463270

1919 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಗಂಗಪ್ಾ  ಖಾನ್ನ್ೂ ವರ £ÁUÀ£ÀÆgÀ £ÉÃ¸ÀgÀV 491/4 ಪ.ಪಂ ಕೃಷಿ ಹೊಾಂಡ 20*20*3 0.75 385295126887 125001011003579

1920 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಸವರಾಜ ದೊಡಿಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಕಾತ್ನರ ಳ @ 

ಹರಿಜನ್ ತುರಕರಶಿೋಗಿಹಳಿಿ ಬೈಲ್ಹೊಾಂಗಲ್ 192/3 SC ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 1.20 0.192 970789759409 30801000007299

1921 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಿರ ೋಮತಿ,ಸಿೋತ್ವವ  ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಪ್ಪತ್ರರ ೋಟ ನಾವಲ್ಗಟಿ್ಟ ನೇಸರಗಿ 194/7,68/4 SC ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.80 0.128 289568229243 17028050376

1922 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಶ ಹೈಬತಿತ ಕಾದೊರ ೋಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 255/2C,254/5,252/1+2C
/2§/3

GM ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.80 0.128 778985287265 520101043459321

1923 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಾರುತಿ ಯಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಬೈಬತಿತ ಕಾದೊರ ೋಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 47/1©+2+3+5 GM ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.40 0.064 457684903785 155000101000375

1924 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಹಾದೇವ ಈರಪ್ಾ  ಹೈಬತಿತ ಕಾದೊರ ೋಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 28/10 GM ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.40 0.064 438667428318 110710100008883

1925 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕಲ್ಲ ಪ್ಾ  ರು ಹೈಬತಿತ (ಶಿರ ೋಪ್ತಿ) ಕಾದೊರ ೋಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 300/2+3+4+5+6C GM ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.60 0.096 773674298846 155002101901918

1926 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಾಬು ವಿ ಮರಡಿ ಕಾದೊರ ೋಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 283/3 GM ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.40 0.064 638043246780 155000101000210

1927 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ಶಿ ಉಡಕೇರಿ ದೇಗಾಾಂವ ಕಿತ್ತತ ರ 32/1+2 GM ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.40 0.064 619253426073 30852532737

1928 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಯಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಕ ಉಡಕೇರಿ ದೇಗಾಾಂವ ಕಿತ್ತತ ರ 58/16 GM ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.40 0.064 225123466003 17027070519

1929 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಶೋಕ ಜ ದಗಾಾ ಣಿ ದೇಗಾಾಂವ ಕಿತ್ತತ ರ 61 GM ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.40 0.064 802324090819 110210100008695

1930 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಬ ತುರಮರಿ ಮಾಗುನ್ಕೋಪ್ಾ ಕಿತ್ತತ ರ 191/11 GM ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.40 0.064 704036585316 110210100016787

1931 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ  ರ ಹೈಬತಿತ ಕಾದೊರ ೋಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 264/3+4/2/2 GM ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.40 0.064 465334340342 155000101000238

1932 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಯಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಅ ಹೈಬತಿತ ಕಾದೊರ ೋಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 65/2,65/10 GM ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.80 0.128 962351915599 520101043463270

1933 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಂಜೋವ ರುದ್ರ ಪ್ಾ  ಹೈಬತಿತ ಕಾದೊರ ೋಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 43/2 GM ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ್ 0.60 0.096 520101043465478

1934 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಹೌಸ ವಿಠ್ಲ್ ಗೊೋಪ್ಪಲ್ರಾವ ಪ್ಪಗಾದ್ ಶಿವನ್ನರ ಕಿತ್ತತ ರ 5/1. GM ಪ್ಪಲಹೌಸ ಪ್ಪಲಹೌಸ 8.55 239355942010 5142200002351

1935 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಉಳವಪ್ಾ  ಗಂಗಪ್ಾ  ಕಲ್ಭಾಂವಿ ಕೋರಿಕಪ್ಾ ಬೈಲ್ಹೊಾಂಗಲ್ 59,67 GM ಬಾಳೆ 0.65 0.1989 630510560727 374602010008406

1936 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿವಾನಂದ್ ಪ್ರಪ್ಾ  ಹಲಕ ಹೊೋಳಿಹೊಸೂರ 
(ಕುರಗುಾಂದ್)

ನೇಸರಗಿ 180/1 GM ಬಾಳೆ 0.35 0.1071 881473482834 110210100003038

1937 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ಗೆೋರು ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಈಶವ ರ ವಿರುಪ್ಪಕ್ಷ್ಕಯಯ  ಹಿರೇಮಠ್ ಕಿತ್ತತ ರ ಕಿತ್ತತ ರ 391/1+2 GM ಗೇರು 2.50 0.3 892953309995 4243101000706

1938 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ಗೆೋರು ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಂಜೂನಾಥ ಬಾಬು ದೇಮಟಿ್ಟ ಕಿತ್ತತ ರ ಕಿತ್À ಿ್್ತ್ತರ 414/1 GM ಗೇರು 2.50 0.3 3720002915 5142200079257

1939 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ಗೆೋರು ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮೊೋಹಮಮ ದ್ಆರಿೋಫ 
ಮೊೋಹಮಮ ದ್ಯೂಸುಫ ಘೋವಾಲೆ ಬಚಿ ನ್ಕೇರಿ ಕಿತ್ತತ ರ 178/1 GM ಗೇರು 1.00 0.12 844871642706 74410100052541

1940 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ಗೆೋರು ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಾಂಬಣ್ಣ  ಕಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ತಿಗಡೋಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 124/1A GM ಗೇರು 1.00 0.12 205834222233 5682250011480

1941 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ಗೆೋರು ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಖಂಡು ಯಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಹೈಬತಿತ ಕಾದೊರ ೋಳಿಿ ಕಿತ್ತತ ರ 65/2 GM ಗೇರು 0.60 0.072 219697996658 520101043459346

1942 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ಗೆೋರು ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪ್ರಶುರಾಮ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಬುಚಡಿ ಕಿತ್ತತ ರ ಕಿತ್ತತ ರ 362/5 GM ಗೇರು 0.40 0.048 434485257269 4243101003037

1943 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ದೊಡಿಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಹರಿಜನ್ @ 
ಕಾತ್ನರ ಳ ತುರಕರಶಿೋಗಿಹಳಿಿ ಬೈಲ್ಹೊಾಂಗಲ್ 192/3 SC ತ್ರಕಾರಿ 1.20 0.24 970789759409 30801000007299

1944 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮ್ಮೋನಾಕಿಿ  ಮಡಿವಾಳಪ್ಾ  ಹರಿಜನ್ 
@ಕಾತ್ನರ ಳ ತುರಕರಶಿೋಗಿಹಳಿಿ ಬೈಲ್ಹೊಾಂಗಲ್ 155/2 SC ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.16 374130866712 17212077730

1945 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುಮಂತ್ ಶಿಡಲ ಪ್ಾ  ಹೆಗಡೆ ಹೊಗತಿು ನೇಸರಗಿ 57 SC ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.16 807486254985 5250010046500

1946 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಶಿಡಲ ಪ್ಾ  ಹೆಗಡೆ ಹೊಗತಿು ನೇಸರಗಿ 57 SC ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.16 297923830764 5252210036299

1947 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ತುಕಾರಾಮ ದರಗಪ್ಾ  ಕೋಲ್ಕಾರ ವಣುಣ ರ ನೇಸರಗಿ 459/7,459/2C SC ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 305926481483 17219605256

1948 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಚನ್ೂ ಪ್ಾ  ಈರಪ್ಾ  ಕಕಕ ಯಯ ನ್ವರ ಉಡಕೇರಿ ಬೈಲ್ಹೊಾಂಗಲ್ 205/1 SC ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.2 251217395174 89077125930

1949 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸತ್ಯ ನ್ಯಕ  ಪ್ಕಿಕ ೋರಪ್ಾ  ನಾಯಕ ರ ವಣ್ಣಣ ರ ನೇಸರಗಿ 3/5A+5B ST ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 728141645917 17219572262

1950 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಯಪ್ಾ  ಕರೆಪ್ಾ  ನಾಯಕ ರ ವಣ್ಣಣ ರ ನೇಸರಗಿ 182/1-7 ST ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 749081377309 17219584857

1951 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬರಮಪ್ಾ  ರಾಯಪ್ಾ  ಉದ್ದ ನಾಯಕ ವಣ್ಣಣ ರ ನೇಸರಗಿ 143/12 ST ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 286458887124 17219587905

1952 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಹಣ್ಬರಹಟಿ್ಟ ಗಜಮನಾಳ ನೇಸರಗಿ 15/5 ST ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 756507833309 17219599943

1953 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿವಪ್ಾ  ನಿಾಂಗಪ್ಾ  ಕೇರಿ ವಣ್ಣಣ ರ ನೇಸರಗಿ 446/2§ ST ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 462086730272 17219597107

1954 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭೋಮಪ್ಾ  ಸದೇಪ್ಾ  ಮಾಸತ ಮರಡಿ ಗಜಮನ್ಳ ನೇಸರಗಿ 148/6§,148/2§ ST ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 486410221308 17219598167

1955 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸದಾನಂದ್ ಕರೆಪ್ಾ ನ್ ಮಕಕ ಳಗೇರಿ ವಣ್ಣಣ ರ ನೇಸರಗಿ 443/2§ ST ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 742556020541 5882200024583

1956 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಳಪ್ಾ  ಭೋಮಪ್ಾ  ಶಿಕಾರಿ ಹೊಗತಿು ನೇಸರಗಿ 33/1 ST ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 442436553411 5252210018949

1957 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭೋಮಪ್ಾ  ಯಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಶಿೋಕಾರಿ ಹೊಗತಿು ನೇಸರಗಿ 32/1,35/4 ST ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 640159074555 5252200018943

1958 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋಮತಿ,ಪ್ಪವುತೇವವ  ಹಣುಮಂತ್ಪ್ಾ  
ತ್ಳವಾರ ಕೋರಿಕೋಪ್ಾ ನೇಸರಗಿ 26/10,26/9 ST ತ್ರಕಾರಿ 1.20 0.24 479458561706 374602010012515

1959 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ೋಸ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶದ್ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಯಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಫ ಖಾನ್ನ್ೂ ವರ ನಾಗನ್ನರ ನೇಸರಗಿ 491/3 ST ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 893541864036 125001010004092

1960 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಯ ಕಹೌಸ ಬಸಪ್ಾ  ನಿಾಂಗಪ್ಾ  ಹದ್ದ ಣ್ಣ ವರ ಹುಣ್ಶಿೋಕಟಿ್ಟ ಕಿತ್ತತ ರ 244/1 GM ಪ್ಪಯ ಕಹೌಸ ಪ್ಪಯ ಕಹೌಸ 2 481334937695 520101043494133

1961 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಯ ಕಹೌಸ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಬಾಬು ಹುದಾದ ರ ಮೂಗಬಸವ ಬೈಲ್ಹೊಾಂಗಲ್ 61 GM ಪ್ಪಯ ಕಹೌಸ ಪ್ಪಯ ಕಹೌಸ 2 958339512802 17014557836

1962 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಯ ಕಹೌಸ ಶಿರ ೋಮತಿ,ಶಾಯ ಮಲಾ ಯಲ್ಲ ಪ್ಾ  
ಗಣ್ಣಚಾರಿ ತಿಮಾಮಪೂರ ಕಿತ್ತತ ರ 35/1 SC ಪ್ಪಯ ಕಹೌಸ ಪ್ಪಯ ಕಹೌಸ 2 373837920580 4243101006275

1963 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಟಾರ ಯ ಕಿ ರ ಮಡಿವಾಳಪ್ಾ  ಅಡಿವೆಪ್ಾ  ಪೂಜೇರ ಮೇಟಾಯ ಲ್ ಕಿತ್ತತ ರ 20/5,20/2 GM ಟಾರ ಯ ಕಿ ರ ಟಾರ ಯ ಕಿ ರ 1 2788220548329 5142200034706

1964 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಜಂಬಪ್ಪಾ  ಚನ್ೂ ಶೆಟಿ್ಟ ಬೆನ್ಕನ್ಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 148/7 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 1.2 0.144 462310360489 10152228075
1965 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಸಂತ್ ಲೂಮಣ್ಣಣ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಬೆನ್ಕನ್ಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 176/1 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 0.4 0.048 902673941101 149202101140023
1966 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಷ್ಣಣ  ಗುಾಂಡು ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಅತಿತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ 111/* ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 0.6 0.072 496172003914 17030100460
1967 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭರಮಣ್ಣಣ  ಬೊೋಗನ್ ಬೆಕಿಕ ನ್ಕೇರಿ ಉಚಗಾಾಂವ 79/4 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 0.4 0.048 461192173532 17030100346
1968 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಜುುನ್ ಓಮಣ್ಣಣ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಬೆನ್ಕನ್ಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 180/14 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 0.4 0.048 385717596764 520101212507210
1969 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಮ್ಮತ್ ಅನಿಲ್ ದೇಶಪ್ಪಾಂಡೆ ನಾವಗೆ ಉಚಗಾಾಂವ 186/2 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 0.3 0.036 732441242280 1102500100307901
1970 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಬಾವಕು ಪ್ಪವೂಸಕ ರ ಕುದೆರ ಮನಿ ಉಚಗಾಾಂವ 185/ಬ ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 1 0.12 851515745423 17030022004
1971 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮನೋಹರ ಪ್ರಶುರಾಮ ವೇತ್ನಳ ಕಲೆಲ ೋಹೊಳ ಉಚಗಾಾಂವ 107/1 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 0.8 0.096 448888203193 05342180003023
1972 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸೊಮಣ್ಣಣ  ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮರುಚೆ ಕಲೆಲ ೋಹೊಳ ಉಚಗಾಾಂವ 260/1 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 0.6 0.072 797120782574 89048793037
1973 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸಂಜಯ ಬಾವಕು ವೇತ್ನಳ ಕಲೆಲ ೋಹೊಳ ಉಚಗಾಾಂವ 282/16 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 0.4 0.048 332282985156 89011903033
1974 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಗುಾಂಡು ಮುಚಿ ಾಂಡಕರ ಕಲೆಲ ೋಹೊಳ ಉಚಗಾಾಂವ 32/1 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 1 0.12 557794123844 17030036764



1975 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ತ್ನನ್ಪ್ಪಾ  ಮರುಚೆ ಕಲೆಲ ೋಹೊಳ ಉಚಗಾಾಂವ 203/16 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 1 0.12 432599483457 17030112692
1976 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಬು ಸುಬಾರ ವ ಜೋಶಿ ಕಲೆಲ ೋಹೊಳ ಉಚಗಾಾಂವ 298/1/1 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 1 0.12 808691672389 89048796695
1977 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ತುಕಾರಾಮ ಜಯ ೋತಿಬಾ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲೆಲ ೋಹೊಳ ಉಚಗಾಾಂವ 245/3 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 0.4 0.048 466475506494 89006309034
1978 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸನ್ಗೌಡಾ ಕಲ್ಗೌಡಾ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಬ ಅಾಂಕಲ್ಗಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ 109/3ಬ ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 0.6 0.072 649983316794 31805695849

1979 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ sಶಿರ ೋಮತಿ ಶುಶಾಮ  ಅಪ್ಾ ಸಾಹೇಬ 
ನ್ರಹಟಿ್ಟ ಗೊೋಜಗೆ ಉಚಗಾಾಂವ 179/1 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 1 0.12 604092091800 20147805613

1980 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣಣ  ಗಾವಡು ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲೆಲ ೋಹೊಳ ಉಚಗಾಾಂವ 355 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 1 0.12 320970628798 17032253145
1981 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭರಮಾ ಸೊೋಮಣ್ಣಣ  ಮರುಚೆ ಕಲೆಲ ೋಹೊಳ ಉಚಗಾಾಂವ 259/12 ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 0.4 0.048 542469353745 89001538752
1982 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪ್ರ ಕಾಶ ದಾಕಲು ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕುದೆರ ಮನಿ ಉಚಗಾಾಂವ 346/* ಸಾಮನ್ಯ ಗೇರು 1 0.12 994559940290 CORP0002916

1983 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು, ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಶೇಟಿ್ಟಪ್ಪಾ  ಕಾಾಂಬಳೆ ಅತಿತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ 124/C ಪ್.ಜಾ ಗೇರು 0.4 0.048 89073285376
1984 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಪ್ರಶರಾಮ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಚೆನಿೂ ಕುಪ್ಪಾ ಸಂತಿಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ 90/1 ಸಾಮನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಗಿಡ 1.2 0.24 781906255764 64143728791
1985 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ನಾಗೇಾಂದ್ರ  ಬಾಳಪ್ಪಾ  ನಾಯಿಕ ಸಂತಿಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ 195/3ಬ ಪ್.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಗಿಡ 0.4 0.08 540897776537 64035646334

1986 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಅಖಂಡೆಶವ ರ ಅಪ್ಾ ಯಾಯ  
ಸಣ್ಣ ಹುಡಗಣ್ಣ ವರ ಉಪ್ು ಹೊಸಮನಿ ಬ ಅಾಂಕಲ್ಗಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ 80/1ಕ್ ಪ್.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಗಿಡ 0.4 0.08 709581839550 89084420119

1987 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ಬಸವಣಿಣ  ಪೆಾಂಡಾರಿ ಚಂದೂರ ಬಾಗೇವಾಡಿ 36/2ಅ ಪ್.ಪಂ ಬೆಾಂಡಿ, ಹೂಕಸು 1.6 0.32 728995330294 34694148966

1988 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಸಂಬಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರ  ನಿೋಲ್ಕಂಠಾಚೆ ಕಾಕತಿ ಕಾಕತಿ 375/2 ಸಾಮನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಗಿಡ 0.4 0.08 664199239320 332002010068693

1989 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ದ್ತುತ  ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಕೋಲ್ಕಾರ ಹೊನಿೂ ಹಾಳ ಬಾಗೇವಾಡಿ 71/2 ಪ್.ಜಾ ಹೂಕೋಸು/ಮೆಣ್ಸಿನ್
ಗಿಡ 0.48 0.096 420266909618 17010008436

1990 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಗುಾಂಡು ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಕಾಾಂಬಳೆ ಸಂತಿಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ 22/11 ಪ್.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಗಿಡ 0.5 0.1 405919450178 17193617891

1991 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಮಹಾದೇವ ರಾಮಾ ಕಾಾಂಬಳೆ ಕುದೆರ ಮನಿ ಉಚಗಾಾಂವ 339/3 ಪ್.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಗಿಡ 0.5 0.1 822236221068 17030102912

1992 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿೂಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಕೃಷ್ಣಣ  ಗಾವಡು ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲೆಲ ಹೊೋಳ ಉಚಗಾಾಂವ 355 ಸಾಮನ್ಯ ಕೃಷಿ ಹೊಾಂಡ 28*18*3 0.75 320970628798 17030053145
1993 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿೂಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಕಲಂದ್ರ ಹುಸೇನ್ ಸನ್ದ್ದ ಹೊನ್ಗಾ ಕಾಕತಿ 382/3,382/4 ಸಾಮನ್ಯ ಕೃಷಿ ಹೊಾಂಡ 20*20*3 0.75 669634394690 17061025941
1994 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿೂಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಪ್ರಶುರಾಮ ಬಾತ್ಕಂಡೆ ಬೆಕಿಕ ನ್ಕೇರಿ ಉಚಗಾಾಂವ 176/*,121/1 ಸಾಮನ್ಯ ಕೃಷಿ ಹೊಾಂಡ 20*20*4 0.75 395214900044 291600101005776
1995 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿೂಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಮೇಲನ್ಮನಿ ಧಾಮನೆ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ 598/4,598/2 ಪ್.ಜಾ ಕೃಷಿ ಹೊಾಂಡ 20*20*3 0.75 810909529116 0557101012127
1996 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದೆವೆಾಂದ್ರ  ಬಾಬು ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ನಾಗೇನ್ಹಟಿ್ಟ ಉಚಗಾಾಂವ 23/1 ಸಾಮನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.306 692967889677 17029535134
1997 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಚೆನ್ೂ ಪ್ಪಾ  ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ದಗಿು ಕ್.ಕ್.ಕಪ್ಾ ಬಾಗೇವಾಡಿ 27/ಪಿ2 ಸಾಮನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.0408 537860811510 17029529164

1998 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ರಾಜೇಾಂದ್ರ  ಮಾರುತಿ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಸೊನೋಲ ಉಚಗಾಾಂವ 60/2 ಸಾಮನ್ಯ ಕಾಜು ಸಂಸಕ ರಣ್ಣ 
ಘಟಕ 1 10 694131682253 05271400000106

1999 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಅಜುುನ್ ಜಾಾಂಬೊೋಟಕರ ಕುದೆರ ಮನಿ ಉಚಗಾಾಂವ 351/*/9 ಸಾಮನ್ಯ ಕಾಜು ಸಂಸಕ ರಣ್ಣ 
ಘಟಕ 1 9.995 551008519026 560821000211517

2000 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಶಿರ ೋಮತಿ ಶಾರದಾ ಮಹಾದೇವ ಜಾದ್ವ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 281/3 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.4 0.06 623278467929 17031056725

2001 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಶಿರ ೋ ಶಿವಾಜ ರಾಮಾ ಟೊೋಪ್ಕಾರ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 380/1+2+3/3 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.4 0.06 344886045795 17031020095
2002 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಶಿರ ೋ ಮಹಾದೇವ ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಜಾದ್ವ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 332/2 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.43 0.0688 891527541553 10911120445

2003 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಶಿರ ೋ ವೇಾಂಕಮಾಮ  ವೆಾಂಕಟರಾಮಯಾಯ  
ನಾಯಿಕ ಸಾವಗಾಾಂವ ಉಚಗಾಾಂವ 58/1 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.37 0.0592 261508942889 332002120002304

2004 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಶಿರ ೋ ಸಂಬಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರ  ನಿಲ್ಕಂಠ್ಚೆ ಕಾಕತಿ ಕಾಕತಿ 375/2 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.97 0.1555 664199239320 332002010068693

2005 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಶಿರ ೋ ಪ್ಪರಜ ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಡೆಕೋಳಿ ಕಾಕತಿ ಕಾಕತಿ 303/* ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.2 0.032 258620825240 32390346966

2006 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಶಿರ ೋ ಸಹದೇವ ಯಶವಂತ್ ತ್ರೋಪ್ಕಾರ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 75/1 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.4 0.06 532827357530 10911173102

2007 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ sಶಿರ ೋ ಪ್ರಶುರಾಮ ಶಿವರಾಮ ಚೌಗುಲೆ ಧಾಮಣೆ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ 210/4ಅ+ಬ ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.4 0.064 753840256433 520101218736874

2008 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಶಿರ ೋ ಬಸವಂತ್ ತ್ವನ್ಪ್ಾ  ಚೌಗೊಾಂಡ ಧಾಮಣೆ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ 28/1 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.58 0.0928 508512333608 34670618363
2009 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಸುರೇಶ ವಿಟಿ ಲ್ ಜಾದ್ವ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 22/*/2 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.4 0.064 503013221163 17031054558
2010 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಶಿವಾಜ ವಿಟಿ ಲ್ ಜಾದ್ವ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 22/*/2,29/*/1 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.4 0.064 258738262987 17031056703
2011 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಶಿವಾಜ ಮಾತೃ ರಾಕಿ್ ಅಾಂಬೇವಾಡಿ ಉಚಗಾಾಂವ 216/1 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.9 0.144 987002744605 17062559360
2012 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಚಾವಪ್ಪಾ  ಬಿೋಮಪ್ಪಾ  ಚೌಗೊಾಂಡ ಧಾಮಣೆ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ 28/3 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.78 0.1248 857654126613 64073796522
2013 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಲ್ಕಕ ಪ್ಪಾ  ಮಾಳಗಿ ಹಾರಣ್ಕಳಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ 23/2 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.97 0.1552 847475759951 5336101000216
2014 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಚಂದ್ರ ಶೇಕರ ವಿೋರಪ್ಪಾ  ರೊೋಟಿ್ಟ ವಿರಪ್ಾ ಣ್ಕಪ್ಾ ಬಾಗೇವಾಡಿ 50/3 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.55 0.088 562616837946 17016561567
2015 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಅಡಿವೆಪ್ಪಾ  ಸಿದ್ರ ಪ್ಪಾ  ಅದೃಶಿ ವಿರಪ್ಾ ಣ್ಕಪ್ಾ ಬಾಗೇವಾಡಿ 45/2 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.8 0.128 827450532980 89075490053
2016 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ರಾಮಾ ಬಿೋಮಾ ಟೊೋಪ್ಕಾರ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 121/6ಅ ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.4 0.064 963594428047 17031038456
2017 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಟೊೋಪ್ಕರ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 66/1 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.4 0.064 439633502152 89019946081
2018 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಸುದಾಕರ ಬಿೋಮರಾವ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 159/1ಪೈ ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.4 0.064 399041381931 17031032374
2019 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಯಲ್ಗೌಡಾ ಬಸನ್ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಧಾಮಣೆ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ 584/1ಡ/2 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.965 0.15385 796421127940 520101258503114

2020 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ರಮೇಶ ವಿಠ್ಠ ಪ್ಪಾ  ಸೈಬಣ್ಣ ವರ ಧಾಮಣೆ ಎಸ್ ಬೆಳಗಾವಿ 590/4,590/5,590/6,464/2

ಕ್
ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.965 0.15385 386788925668 520101218744575

2021 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಬಸಪ್ಪಾ  ಉಪ್ಪಾ ನ್ ಮಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೇವಾಡಿ 106/1 ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.8 0.128 213158346999 17013128489
2022 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಮಹೇಶ ಬಂಗಾರೆಪ್ಪಾ  ಸೊಗಲ ಮಾರಿೋಹಾಳ ಬಾಗೇವಾಡಿ 37/* ಸಾಮನ್ಯ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 1.2 0.192 569366447479 17013020020
2023 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಗುಾಂಡು ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಕಾಾಂಬಳೆ ಸಂತಿಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ 22/1 ಪ್.ಜಾ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.57 0.0912 405918450178 17193617891
2024 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ ಮಹಾದೇವ ರಾಮಾ ಕಾಾಂಬಳೆ ಕುದೆರ ಮನಿ ಉಚಗಾಾಂವ 339/3 ಪ್.ಜಾ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ್ ಮಲಿ ಾಂಗ 0.43 0.0688 822236221068 17030102912

2025 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶಿರ ೋಮತಿ ಅಾಂಜಲ ಸುನಿೋಲ್ ದೆಶಪ್ಪಾಂಡೆ ಕಲೆಲ ಹೊಳ ಉಚಗಾಾಂವ 268/1 ಸಾಮನ್ಯ ಮಾವು 0.4 0.01312 732009063702 0558101017486

2026 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ತೌಸಿಪ್ ಅಲಾಲ ವುದ್ದದ ನ್ ಪ್ನಿಬಂದ್ ಮಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೇವಾಡಿ 106/1,100/2 ಅ.ಸಂ ಮಾವು 4 0.1312 444224566408 17013125217
2027 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮೊದ್ದನ್ಸಾಬ ಸರದಾರಸಾಬ ಶೇಖಜ ಮಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೇವಾಡಿ 252/1,252/3 ಅ.ಸಂ ಮಾವು 0.4 0.01312 511557346108 17013091025
2028 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನೆ ಸುರೇಶ ಯಲ್ಲ ಗೌಡ ಹುಬಬ ಳಿಿ ಮುತ್ನೂ ಳ ಬಾಗೇವಾಡಿ 180/1 ಸಾಮನ್ಯ ಹಸಿರುಮನೆ 1000 4.745 285241110432 17016532842

2029 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನೆ ದ್ಶರಥ ಮಲ್ಲ ಸಜಾು ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಅನ್ಗೊೋಳ ಬೆಳಗಾವಿ 605/2 ಸಾಮನ್ಯ ಹಸಿರುಮನೆ 1000 4.745 691114160328 54004159045

2030 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನೆ ಅಖಂಡೇಶವ ರ ಅಪ್ಾ ಯಾಯ  
ಸಣ್ಣ ಹುಡಗಣ್ಣ ವರ ಅಾಂಕಲ್ಗಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ 80/1ಕ್ ಪ್.ಪಂ ಹಸಿರುಮನೆ 1000 4.745 966629945152 64106093604

2031 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನೆ sಸೊೋಪ್ಣ್ಣಣ  ಅಪ್ಾ ಯಾಯ  ನಾಯಿಕ ವಾಘವಾಡೆ ಉಚಗಾಾಂವ 200/*/* ಪ್.ಪಂ ಹಸಿರುಮನೆ 1000 4.735 709581839550 89084420120

2032 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ Planting Material)
ಅಖಂಡೇಶವ ರ ಅಪ್ಾ ಯಾಯ  
ಸಣ್ಣ ಹುಡಗಣ್ಣ ವರ ಅಾಂಕಲ್ಗಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ 80/1ಕ್ ಪ್.ಪಂ ಹಸಿರುಮನೆ 1000 0.7 709581839550 89084420120

2033 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ Planting Material) sಸೊೋಪ್ಣ್ಣಣ  ಅಪ್ಾ ಯಾಯ  ನಾಯಿಕ ವಾಘವಾಡೆ ಉಚಗಾಾಂವ 200/*/* ಪ್.ಪಂ ಹಸಿರುಮನೆ 1000 0.7 966629945152 64106093604

2034 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ವಿನಾಯಕ ಜಯದೇವ ಶೆರ ಯೆಕರ ಕುದೆರ ಮನಿ ಉಚಗಾಾಂವ 657/13 ಪ್.ಜಾ ಪ್ಪಯ ಕ ಹೌಸ 9*6*3 2 700645498896 471502010106967

2035 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಅಖಂಡೇಶವ ರ ಅಪ್ಾ ಯಾಯ  
ಸಣ್ಣ ಹುಡಗಣ್ಣ ವರ ಅಾಂಕಲ್ಗಿ ಬಾಗೇವಾಡಿ 80/1ಕ್ ಪ್.ಪಂ ಪ್ಪಯ ಕ ಹೌಸ 9*6*4 2 709581839550 89084420120

2036 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶಂಕ್ರ ಭಿೋಮಾ ಡುಕ್ರೆ ಖಡಕ್ಲಾಟ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 539/2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.5 0.051 460333817663 31450470096
2037 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾಪುಸಾಹೆೋಬ ಬಾಬಾಸಾಬ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 283/1/1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.5 0.051 31104071791
2038 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆ ವಷು ನಿವುಹಣೆ ಸಿದಾರ ಮ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಕಳಸನ್ೂ ವರ ಜಾಗನ್ನರ ನಾಗರಮುನೂ ೋಳಿಿ 39/6 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.5 0.051 30436997551

2039 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲನೆ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶವಮ ತಿಯ ರ್ಂಕ್ು ಕಾಂಬಳೆ ನಾಗರಾಳ ಸದ್ಲಗ್ಾ 148/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.5 0.05 05092210006703
2040 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದಾದಾಸಾಹೆೋಬ ಶಂಕ್ರ ಕಿಲ್ಲಲೋದಾರ ಹುನನರಗಿ ಸದ್ಲಗ್ಾ 294/4 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ ಜಿ-9 0.4 0.1224 995627232679 05232200044806
2041 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ. ಜಯಶರೋ ಕ್ಲಗೆ ಂಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹುನನರಗಿ ಸದ್ಲಗ್ಾ 72, 73, 74, 75 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ ಜಿ-9 0.3 0.0918 549764241321 05232250021108
2042 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನರಸಪಾಪ ಧ ಳಪಾಪ ಮಾಳು ನಾಗರಾಳ ಸದ್ಲಗ್ಾ 142ಗ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 21x21x3 ಮೋ 0.75 687780234280 17186666701
2043 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ರ್ೋದ್ಗಂಗ್ಾ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ, ನೆೋಜ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 181/1, 412/1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 45x70x3 ಮೋ 4 830554521297 05072200157201



2044 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ
ಜೈ ಹನುಮಾನ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ, 

ಕೆೋರ ರ
ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 111/2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 45x70x3 ಮೋ 4 996020868567 89114507908

2045 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಹಾವಿೋರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ, ನೆೋಜ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 202/3 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 20x51x3 ಮೋ 2 889556901986 05072250034276
2046 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟೋಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋಮತಿ. ವಿದಾಯ ರಾಕೆೋಶ ಚಿಂಚಣ್ಣ ಖಡಕ್ಲಾಟ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 433/6 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 0.117 421430470823 520101258981774
2047 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟೋಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕೆಂಚಪಾಪ ಶರಡ ೋಣ್ಣ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 38/1ಬ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.08 437395309260 30037184594
2048 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟೋಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಹಾವಿೋರ ಶರೋಮಂತಿ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 581/2ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.6 0.096 298883615249 17155025195
2049 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟೋಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋಮತಿ. ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಚಿಂಚಣ್ಣ ಖಡಕ್ಲಾಟ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 390/9, 390/10, 217/1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 0.128 586939549945 520101217493994
2050 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮಲಲಪಾಪ ಕ್ ಟ ಖಡಕ್ಲಾ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 187 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ 2 535686792354 520101217455111
2051 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಸತಿೋಶ ರಾಯಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 88/1ಅ ಇತ್ರೆ ಸವತಕಾಯಿ 1000 ಚ.ಮೋ 4.715 532193441744 89054907140
2052 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಬಂಡು ಭಿೋಮಾ ಉದ್ಗಟಿಟ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 75/1 ಇತ್ರೆ ಸವತಕಾಯಿ 2000 ಚ.ಮೋ 7.866 411960038488 89054928354
2053 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಸಂಗಮೋಶವರ ಕ್ಟಟಪಾಪ ಮಗದ್ುಮಮ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 180/5 ಇತ್ರೆ ಸವತಕಾಯಿ 2000 ಚ.ಮೋ 8.55 665873881210 17186689810
2054 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಬಸವರಾಜ ಶಂಕ್ರ ಮಗದ್ುಮಮ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 178/1 ಇತ್ರೆ ಸವತಕಾಯಿ 2000 ಚ.ಮೋ 8.55 577943034340 89054909942
2055 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಹಾದೋವ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಸಮಗ್ಾರ @ ಪವಾರ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 139 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 21x21x3 ಮೋ 0.75 719083507358 37101010001046
2056 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ದಿೋಲಪ ಕ್ಂಟಪಾಪ ಸನದಿ ಅಂಕ್ಲ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 102/1 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.16 264538156071 17172557006

2057 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಸುಧಾಕ್ರ ಶರೋ ಇಂಗಳೆ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 124/2, 124/2ಎ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ
ಟ ಮಯಟ , ಡಬುಬ 

ಮಣ್ಸು
1 0.2 762958767324 89023368433

2058 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಚಿಂತಾಮರ್ಣ ಸೋತಾರಾಮ ಕ್ುರಾಡ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 289/3, 289/4 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.08 546717403914

2059 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸದಾಶವ ಲಗಮಣ್ಾಣ ಘಸೂ ನಾಯಿಂಗಲಜ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ
62/1, 62/3, 62/6, 

62/10
ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 21x21x3 ಮೋ 0.75 745825898825 166502101000945

2060 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟೋಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಜಿೋತ್ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಘಸೂ ನಾಯಿಂಗಲಜ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 62/1, 62/3, 62/6 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 0.112 770373456454 16650010101002875

2061 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟೋಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಾಳಕ್ೃಷ್ಾಣ ಅಪಪಣ್ಾಣ ನಾಯಿಕ್ @ ಬೆೋರಡ ನಾಯಿಂಗಲಜ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 173/1, 67/1 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.16 697981018187 1340104000041195

2062 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಅಜಿೋತ್ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಘಸೂ ನಾಯಿಂಗಲಜ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 62/1, 62/3, 62/6 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 0.2 770373456454 166500101002875

2063 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬಾಳಕ್ೃಷ್ಾಣ ಅಪಪಯ್ಾಯ ನಾಯಿಕ್ @ ಬೆೋರಡ ನಾಯಿಂಗಲಜ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 173/1, 67/1 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅವರೆ, ಟ ಮಾಯಟ 1 0.2 697981018187 1340104000041195

2064 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕೃಷಿ ಹೊಾಂಡ ರಾಯಗೌಡಾ ಬಸಗೌಡಾ 
ಕ್ಳಗಿನ್ಮನಿ @ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಜೈನಾಪೂರ ನಾಗರಮುನೂ ೋಳಿಿ 61/1, 61/2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 21x21x3 ಮ್ಮೋ 0.75 631653661928 10726687845

2065 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ೋಕ್ ಹೊದ್ದಕ್ ಕೇಶವ ದಾಂಡಪ್ಪಾ  ಹಣ್ಮಂತ್ಗೊೋಳ ಜಾಗನ್ನರ ನಾಗರಮುನೂ ೋಳಿಿ 129/10, 129/11 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.064 378385575313 17174112349

2066 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ೋಕ್ ಹೊದ್ದಕ್ ಖಂಡಪ್ಪಾ  ದಾಂಡಪ್ಪಾ  
ಹಣ್ಮಂತ್ಗೊೋಳ ಜಾಗನ್ನರ ನಾಗರಮುನೂ ೋಳಿಿ 129/3ಬ, 129/7ಅ, 

129/7ಬ, 129/12
ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.096 328294254898 17174105477

2067 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಶಿಣ್ ಸಂಸಕ ರಣ್ ಘಟಕ ದಾಂಡಪ್ಪಾ  ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  
ಹಣ್ಮನ್ೂ ವರ ಮಮದಾಪೂರ ಕ್ ಕ್ ನಾಗರಮುನೂ ೋಳಿಿ 42/3, 42/5, 86 ಇತ್ರೆ ಅರಿಶಿಣ್

ಅರಿಶಿಣ್ 
ಕುದ್ದಸುವ 
ಯಂತ್ರ

1.0856 561337703362 3058111030000030

2068 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ೋಕ್ ಹೊದ್ದಕ್ ಬಾಪು ರಾಮಾ ಕದಂ ಜಾಗನ್ನರ ನಾಗರಮುನೂ ೋಳಿಿ 144/2, 143/5 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.16 430836001590 05632200005402

2069 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ. ಮೋರಾ ಸ ಯಯಕಾಂತ್ ಮಾಣ್ಕಾಪೂರ ಸದ್ಲಗ್ಾ 47/1ಡ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ ಜಿ-9 0.3 0.0918 05862200040106
2070 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟೋಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಜಿೋತ್ ಬಾವು ಲಠೆಠ ಕೆ ಗನೆ ನೋಳಿಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ 378/1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.16 851232732983 200603130001043
2071 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಗೆ ೋಪಾಳ ಪಾಟಿೋಲ ಸೌಂದ್ಲಗ್ಾ ನಿಪಾಪರ್ಣ 198/1, 221/2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.6 0.12 623812272460 156100101000323
2072 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ರಘುನಾಥ ಪುಂಡಲಕ್ ಮೊೋರೆ ಸೌಂದ್ಲಗ್ಾ ನಿಪಾಪರ್ಣ 41/3ಅ/4 ಇತ್ರೆ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.4 0.08 208349792852 520101215986942

2073 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಶಿವಾನಂದ್ ಹೂವಗೌಡಾ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಗಳತ್ಗ್ಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 576 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮೋ 9.95 464531242190 89052785768

2074 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ರಾಹುಲ್ ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 803/6 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2176 ಚ.ಮೋ 10.12608 489011021415 89063944194

2075 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟೋಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪರಶುರಾಮ ಯಲಲಪಾಪ ಕಾಂಬಳೆ ಪಾಂಗೆೋರಿ ಬಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ 38/1ಬ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.6 0.096 370938347026 05052210001967
2076 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟೋಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಶ ೋಕ್ ಪುಂಡಲಕ್ ಐಹೆ ೋಳೆ ಆಡಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ 310/ಬ/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.064 866171973316 156200101001270
2077 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಸಂದಿೋಪ ಜಯರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಶೋಂಡ ರ ನಿಪಾಪರ್ಣ 202/4 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.08 950780617321 139511
2078 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರಶುರಾಮ ಯಲಲಪಾಪ ಕಾಂಬಳೆ ಪಾಂಗೆೋರಿ ಬಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ 99/1, 3/13 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬದ್ನೆ 0.6 0.12 370938347026 05052210001967
2079 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಪುಂಡಲಕ್ ಐಹೆ ೋಳೆ ಆಡಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ 310/ಬ/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.8 0.16 866171973316 156200101001270
2080 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ರಮೋಶ ಮಹಾದೋವ ಬುವಾ ಶರಗುಪಿಪ ನಿಪಾಪರ್ಣ 54/7, 31/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಬದ್ನೆ, ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 0.2 403610936687 375502010010758

2081 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಾಂಬೆ  ಬೆಳೆಯ  ಎರಡನೇಯ ವಷುದ್ 
ನಿವುಹಣೆ ಬಸಲಾಂಗಪ್ಾ  ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ  ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 186/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 0.6 0.02544 618177357388 8967276663

2082 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಾಂಬೆ  ಬೆಳೆಯ  ಎರಡನೇಯ ವಷುದ್ 
ನಿವುಹಣೆ ಮಹಾದೇವಿ ಬಸಪ್ಾ  ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 186/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 0.6 0.02544 727301965290 89035689929

2083 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಾಂಬೆ  ಬೆಳೆಯ  ಎರಡನೇಯ ವಷುದ್ 
ನಿವುಹಣೆ ಸತ್ತತ ಪ್ಪಾ  ಅಪ್ಪಾ ಸಾಬ ಚಿಪ್ಾ ಲ್ಕಟಿ್ಟ ಯಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲ್ಗಿ 20 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 1.6 0.06784 205366179713 SB/01/222450

2084 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಾಂಬೆ  ಬೆಳೆಯ  ಎರಡನೇಯ ವಷುದ್ 
ನಿವುಹಣೆ ಗುರುಬಸಪ್ಾ  ಮುರಗೇಪ್ಪಾ  ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 357/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 1 0.0424 501607614363 8182200053770

2085 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದಾಳಿಾಂಬೆ  ಬೆಳೆಯ  ಎರಡನೇಯ ವಷುದ್ 
ನಿವುಹಣೆ ಹನ್ಮಂತ್ ವೆಾಂಕಪ್ಾ  ಸೊನ್ೂ ದ್ ಗೊೋಸಬಾಳ ಕೌಜಲ್ಗಿ 69 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 1.2 0.05088 672487899833 64005583831

2086 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೇರು ಬೇಸಾಯ ವಿೋರಭದ್ರ ಪ್ಾ  ವಿೋರಪ್ಾ  ಜಂತಿ ಗೊೋಕಾಕ ಗೊೋಕಾಕ 238/C/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 0.8 0.096 498975505761 520101198783813

2087 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೇರು ಬೇಸಾಯ ಅಚುನಾ ವಿ ಚಿಪ್ಾ ಲ್ಕಟಿ್ಟ ಗೊೋಕಾಕ ಗೊೋಕಾಕ 238/C/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.80 0.8 0.096 946191639162 1720104000030843

2088 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೇರು ಬೇಸಾಯ ವಿಠ್ಠ ಲ್.ಶಿ.ಡಬಬ ನ್ವರ ಖನ್ಗಾಾಂವ ಗೊೋಕಾಕ 661/2 ಪ್ ಪಂ 0.40 0.4 0.048 944195947083 31605063850

2089 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ   ಅಶೋಕ ಯಮನ್ಪ್ಾ  ಬಂಗಾರಿ ಹಿರೇನಂದ್ದ ಗೊೋಕಾಕ 201/2 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಜಾತಿ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.45 0.09 424139107735 1992775426

2090 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಅಶೋಕ ಕರೆವವ  ಹರಿಜನ್ ಅಕಕ ತಂಗೇರಹಾಳ ಗೊೋಕಾಕ 108/5 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಜಾತಿ ಬದ್ನೆ 0.3 0.04 607097997878 0676101007434

2091 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾನಿಾಂಗಪ್ಾ  ಹಣ್ಮಂತ್ ಮಾದ್ರ ಮನಿೂ ಕೇರಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 146/10 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಜಾತಿ ಟೊಮಾಯ ಟೊೋ 0.25 0.05 345511407218 17180539915

2092 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಅಡಿವೆಪ್ಾ  ರಾಮಪ್ಾ  ಹೊಸಮನಿ ಖನ್ಗಾಾಂವ ಗೊೋಕಾಕ 723/1 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಪಂಗಡ ಬದ್ನೆ,ಟೊಮಾಯ ಟೊೋ 0.58 0.1056 249028104021 17180082448

2093 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಬಸವಣಿಣ  ಯಮನ್ಪ್ಾ  ನಾಯಕ ಅರಭಾಂವಿ 
ದೇವಲ್ತಿತ ಗೊೋಕಾಕ 32/1 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಪಂಗಡ ಬೆಾಂಡಿ 0.4 0.06 657498346426 89051433829

2094 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಗಂಗಪ್ಾ  ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ನಾಯಕ ಅರಭಾಂವಿ 
ದೇವಲ್ತಿತ ಗೊೋಕಾಕ 33/* ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಪಂಗಡ ಬೆಾಂಡಿ 0.6 0.1146 921107121395 3046101010009024

2095 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾರುತಿ ಲ್ಕಕ ಪ್ಾ   
ಮುದ್ದ ವವ ಗೊೋಳ

ಅರಭಾಂವಿ 
ದೇವಲ್ತಿತ ಗೊೋಕಾಕ 38/4 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಪಂಗಡ ಕಾಯ ಬೇಜ, ಬೆಾಂಡಿ 0.6 0.1 759584948306 89055807995

2096 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಸುರೇಶ.ರಾ.ತ್ಳವಾರ ಅಕಕ ತಂಗೇರಹಾಳ ಗೊೋಕಾಕ 34/1 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಪಂಗಡ ಬದ್ನೆ 0.3 0.06 759584944306 89055807995

2097 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಮಹಾಲಾಂಗಪ್ಾ .ಮ.ನಾಯಕ ಅರಭಾಂವಿ 
ದೇವಲ್ತಿತ ಗೊೋಕಾಕ 18/2 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಪಂಗಡ ಸವತ್ತ 0.3 0.06 842565674989 89045476442



2098 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಗುಡದ್ಪ್ಾ  ಬ ತ್ಳವಾರ ಅರಭಾಂವಿ 
ದೇವಲ್ತಿತ ಗೊೋಕಾಕ 34/*/ ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಪಂಗಡ ಬದ್ನೆ 0.4 0.044 421672903930 89014936408

2099 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಚಂದ್ರ ಪ್ಾ .ಬಾ.ನಾಯಕ ಪಂಜಾನ್ಟಿ್ಟ ಗೊೋಕಾಕ 14/1+5 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಪಂಗಡ ಬದ್ನೆ 0.8 0.15248 623499769827 89103166050

2100 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್.ಸಿದಾರ ಮಪ್ಾ .ಕಪ್ಲ ಖನ್ಗಾಾಂವ ಗೊೋಕಾಕ 721/2+3+4ಕ ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಪಂಗಡ ಬೆಾಂಡಿ 0.24 0.04752 350626531432 89086323918

2101 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಸುಭಸ.ಬಾಬು.ಚಂದಗೊೋಳ ಅರಭವಿ ಅರಭವಿ 368/* ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಜಾತಿ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.6 0.12 305371901872 10817969177

2102 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಮಹಾದೇವ.ಗಂಗಪ್ಾ .ಹರಿಜನ್/ಕು
ರಬೇಟ ಧೂಪ್ದಾಳ ಅರಭವಿ 178/2ಅ ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಜಾತಿ ಕಲ್ಲ ಂಗಡಿ 0.4 0.08 245098628225 50100328485113

2103 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಬಸಪ್ಾ .ಮರಗಪ್ಾ .ಭಜಂತಿರ ಪ್ಪಮಲ್ದ್ದನಿೂ ಅರಭವಿ 13/2 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಜಾತಿ ಹೂಕೋಸು 0.4 0.08 479097981753 5122200011812

2104 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಯಲ್ಲ ವವ .ರಂಗಪ್ಾ .ಹರಿಜನ್ ಮನಿೂ ಕೇರಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 145/10 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಜಾತಿ ಬದ್ನೆ/ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಾ
ಯಿ 0.2 0.04 770148282583 17180544110

2105 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ರೇಣ್ವವ .ಶಿವಾಜ.ಹಿರೇಮೇತಿರ ಮನಿೂ ಕೇರಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 559/7 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಜಾತಿ ಕುಾಂಬಳ 0.4 0.08 579728082274 31858603424

2106 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಶಂಕರ.ಚೋಳಪ್ಾ .ಹಂಜ ಪ್ಪಮಲ್ದ್ದನಿೂ ಅರಭವಿ 136/2 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಜಾತಿ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.4 0.08 657434635853 *1240104000022990

2107 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್  ಹೈಬಿರ ೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾರುತಿ.ಹನ್ಮಂತ್.ಗಾಡಿವಡಿ ರ ಪ್ಪಮಲ್ದ್ದನಿೂ ಅರಭವಿ 198/7 ಪ್ರಿಶಿಷಿ  ಜಾತಿ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.4 0.08 723446708421 *5632200055854

2108 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶೈಲಾ ಅ ಮೊೋಡಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 257/*/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.1836 687749289900 17180568379

2109 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ವೆಾಂಕಪ್ಾ .ಲ್.ಮಾಸರಡಿಿ ಕಾಮನ್ಕಟಿ್ಟ ಕೌಜಲ್ಗಿ 16/*1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.1224 884343568347 17181011691

2110 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ನಾಗೇಶ ಹನ್ಮಂತ್ಪ್ಾ  ಪೂಜೇರಿ ಗೊೋಕಾಕ ಗೊೋಕಾಕ 356/1 ಪ್ ಪಂ ಒಟಿ್ಟ 0.8 0.2448 353495110875 2763108010254

2111 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೇಯ ವಷುದ್ 
ನಿವುಹಣೆ ವಸಂತ್ ಮಾರುತಿ ತ್ಹಶಿೋಲಾದ ರ ಕಲಲ ೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 407/2,407/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.5 0.051 830187788914 17173590994

2112 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೇಯ ವಷುದ್ 
ನಿವುಹಣೆ ಹೊಳೆಬಸಪ್ಾ  ಬಸಪ್ಾ  ಲಕನ್ೂ ವರ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 705/2ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.5 0.051 907184660241 2763101006084*

2113 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೇಯ ವಷುದ್ 
ನಿವುಹಣೆ ಹೊಳೆವವ  ಗಂಗಪ್ಾ  ಉಬರ ನ್ೂ ವರ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 47/1/2ಬ/1ಅ ಪ್.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.5 0.051 317381098020 1718539085

2114 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೇಯ ವಷುದ್ 
ನಿವುಹಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಭೋಮಪ್ಾ  ಕೇರಿ ಕಾಮನ್ಕಟಿ್ಟ ಕೌಜಲ್ಗಿ 30/03 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.5 0.051 985797500396 1.35001E+13

2115 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೇಯ ವಷುದ್ 
ನಿವುಹಣೆ ಪ್ಪವುತಿ ಶಂಕರ ಹೊಸಮನಿ ನಾಗನ್ನರ ಅರಭಾಂವಿ 386/2ಅ/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.8 0.0816 367718649994 3824767721

2116 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ ಹೊದ್ದಕ್ ಕ್ದಾರಿ.ಮ ಹೊಸತ್ರೋಟಗಿ ಖನ್ಗಾಾಂವ ಗೊೋಕಾಕ 460/4+5+1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.4 0.064 840939500312 17180024123

2117 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ ಹೊದ್ದಕ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಾ ಬ.ಮಾದ್ನ್ೂ ವರ ಚಿಕಕ ನಂದ್ದ ಗೊೋಕಾಕ 155/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.6 0.096 619026313654 17186050839

2118 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ ಹೊದ್ದಕ್ ಕೇಶವ ರಾ ಭೋವಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 266 ಪ್ ಜಾ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 2 0.32 458793310045 652201502369

2119 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ ಹೊದ್ದಕ್ ಹನ್ಮಂತ್.ಕೃಷಣ ಪ್ಾ .ಪುಗಶೇಟಿ್ಟ ಸುಣ್ದೊೋಳಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 294/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 1.6 0.256 383683680078 677101021722

2120 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ ಹೊದ್ದಕ್ ಪ್ರ ಕಾಶ.ಹನ್ಮಂತ್ಪ್ಾ .ಬಿೋಸನ್ಕ
ಪ್ಾ . ಕುಲ್ಗೊೋಡ ಕೌಜಲ್ಗಿ 331/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 2 0.32 803238503508 677108013144

2121 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ ಹೊದ್ದಕ್ ಕರೆಪ್ಾ .ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ .ಹಾರುಗೇರಿ ಸುಣ್ದೊೋಳಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 280/1+2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 1.2 0.192 976971400819 6114031200

2122 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ ಹೊದ್ದಕ್ ಸೊೋಮಪ್ಾ  ಈರಪ್ಾ  ಕಲಲ ೋಳಿ ಖನ್ಗಾಾಂವ ಗೊೋಕಾಕ 103/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.8 0.128 368736188438 17180054103

2123 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಸಿಿ ಕ ಹೊದ್ದಕ್ ಪಂಡಿೋತ್ಪ್ಾ .ಬಸವಣೆಣ ಪ್ಾ  ಕಡಿ ಖನ್ಗಾಾಂವ ಗೊೋಕಾಕ 159 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.6 0.096 362027459140 10817987914

2124 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ನಿೋರು ಸಂಗರ ಹಣ್ಣ 
ಘಟಕ

ಶಿರ ೋ.ಹರಳಯಾಯ  ನಿೋರು 
ಬಳಕ್ದಾರರ ಸಂಘ ಕಪ್ದ್ಟಿ್ಟ ಕೌಜಲ್ಗಿ 55/3,55/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ್ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ 4 798208050763 89118660689

2125 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ವೈಯುಕಿತ ಕ ನಿೋರು ಸಂಗರ ಹಣ್ಣ 
ಘಟಕ ಹನ್ಮಂತ್.ಶಿವಪ್ಾ .ಪುಾಂಜಗ ಖನ್ಗಾಾಂವ ಗೊೋಕಾಕ 698/1 ಪ್ ಪಂ ಪೇರಲ್ ವಯಕಿೂಕ್ ನಿೋರು 

ಸಂಗರಹಣ್ಾ ಘಟಕ್
0.75 581516854908 10818009692

2126 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ವೈಯುಕಿತ ಕ ನಿೋರು ಸಂಗರ ಹಣ್ಣ 
ಘಟಕ

ಬಸವರಾಜ.ಸದಾಶಿವಯಯ .ಹಿರೇಮ
ಠ್ ಪುಡಕಲ್ಕಟಿ್ಟ ಗೊೋಕಾಕ 230 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ್ ವಯಕಿೂಕ್ ನಿೋರು 

ಸಂಗರಹಣ್ಾ ಘಟಕ್
0.75 841624311021 32800101020057

2127 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ವೈಯುಕಿತ ಕ ನಿೋರು ಸಂಗರ ಹಣ್ಣ 
ಘಟಕ

ಉದ್ದ ಪ್ಾ .ತ್ನಯಿ 
ಕರೆವವ .ಮರೆಪ್ಾ ಗೊೋಳ ಖನ್ಗಾಾಂವ ಗೊೋಕಾಕ 649/1/5 ಪ್ ಜಾ ಮಾವು ವಯಕಿೂಕ್ ನಿೋರು 

ಸಂಗರಹಣ್ಾ ಘಟಕ್
0.75 46696369721 17180031038

2128 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಹೌಸ್ ಪುಾಂಡಲೋಕ.ರು ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಶಿಾಂದ್ದಕುರಬೇಟ ಅರಭಾಂವಿ 316 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಪಲಹೌಸ್ 0.1 4.72835 966765173640 1717654233

2129 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಹೌಸ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ .ನಿವಾುಣೆಪ್ಾ .ಹೊಸಪೇಟ ಶಿಾಂದ್ದಕುರಬೇಟ ಅರಭಾಂವಿ 426 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಪಲಹೌಸ್ 0.1 4.72853 448131974877 17176525149

2130 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಲ ಹೌಸ್ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಾಂಗಪ್ಾ .ಪ್ರವವ ಗೊೋಳ ಶಿಾಂದ್ದಕುರಬೇಟ ಅರಭಾಂವಿ 366/*/* ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಪಲಹೌಸ್ 0.1 4.23688 939606456897 17176556610

2131 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಯ ಕಹೌಸ್ ಯಮನ್ಪ್ಾ .ಗೊೋವಿಾಂದ್ಪ್ಾ .ಮಂ
ಟನ್ವರ ಮನಿೂ ೋಕೇರಿ ಕೌಜಲ್ಗಿ 62/2ಅ,63/3,63/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 2 2 682088280638 5102200004381

2132 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಶಿಣ್ ಸಂಸಕ ರಣ್ಣ ಘಟಕ ಹನ್ಮಂತ್.ರಾಮಪ್ಾ .ತೇರದಾಳ ಹಳಿ್ಳರ ಅರಭವಿ 132/1,128/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 1.84 265272708035 89047132726

2133 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಟಾರ ಕಿ ರ್ ಪ್ದ್ದ ವವ .ಭೋಮಶೆಪ್ಾ .ಬೂದ್ದ ಕಳಿಿಗುದ್ದದ ಕೌಜಲ್ಗಿ 51/1+2ಬ/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ/ಟಾಯ ಕಿ ರ್ 1.37 0.75 416068996982 17180533470

2134 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾವು ಶರೋ ರಿಯ್ಾಜಖಾನ ಮುಹಮದ್ ಹನಿಫ ಬಾಳೆಕ್ುಂದಿರ ಹಗೆದಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 46/4 ಮುಸಲಂ ಮಾವು 1.80 0.036 521306892907 6373536963

2135 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾವು ಶರೋ ಮೊೋಸನ ಖಾನ ಹನಿಫ ಬಾಳೆಕ್ುಂದಿರ ಹಗೆದಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 46/5 ಮುಸಲಂ ಮಾವು 1.80 0.036 577017258526 6373531761

2136 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ  ಬಾಳೆ ಶರೋ ಶವಕ್ುಮಾರ ಬಾಬುರಾವ ಹಿರಿಕೆ ೋಡಿ ಕ್ಣ್ಗಲಾ ಸಂಕೆಶವರ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.0408 824321013045 17220001678

2137 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ  ಬಾಳೆ ಶರೋ ಶವಲಂಗೆೋಶವರ  ಅಪಾಪಸಾಬ ಶೋಟವು ಕ್ಣ್ಗಲಾ ಸಂಕೆಶವರ 61/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.051 294611535382 89058247826

2138 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ  ಬಾಳೆ ಶರೋ ಈಶವರ ಮಲಲಪಾಪ ಕ್ರೆ ಶ ಕ್ುರರ್ಣ ಸಂಕೆಶವರ 290/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.0612 540422475581 375002010001443

2139 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ  ಬಾಳೆ ಶರೋ ಶಶರಾಜ ಬಾಪುಸಾಹೆೋಬ ಸಾಳುಂಕೆ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ಲಲಪೂರ ಸಂಕೆಶವರ 239 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.306 294907890224 89055090319

2140 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಸದ್ದಪಾಪ ಬಾಳಪಾಪ ಮಲಾಜ ಯ.ಮರಡಿ ಯ.ಮರಡಿ 75 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 1.00 0.16 940400025316 05452200038568

2141 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಓಂಪರಕಾಶ ಸಾತ್ಪಾಪ ಮುಸಲಾಮರಿ ಮಾವನ ರ ಯ.ಮರಡಿ 206/1+2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 1.00 0.16 855316311878 89054818239

2142 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ರವಿ ರಾಮಪಾಪ ಕೆ ೋಳಿ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 48/2,46/4.3 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 0.128 898435996005 05122200087551

2143 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಶವಾನಂದ್ ಸದಾರಮ ಅಡವಿ ಯ್ಾದ್ಗ ಡ ಹುಕೆಕೋರಿ 88/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.50 0.08 236810751796 89005210842

2144 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಶಂಕ್ರ ರೆೋವನನವರ ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂಕೆಶವರ 439 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.30 0.048 881582466994 3068101010003615

2145 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಸಂಜಯ ಬಾಳಪಾಪ ಕ್ುಟ ೋಳಿ ಅಕಿಕವಾಟ ಸಂಕೆಶವರ 65 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.40 0.064 846573807894 17059543886

2146 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಕ್ಲಗ್ೌಡ ಮಹಾಲಂಗ ನಿಂಗನ ರಿ ನಿಡಸ ೋಶ ಸಂಕೆಶವರ 232/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.50 0.08 516889020511 17059523348

2147 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಶಟಿಟೋಪಾಪ ಪರಪಾಪ ಕಾಡಗಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆಶವರ 87/25,87/43,76/7ಬ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.40 0.064 540600153016 375002010006601

2148 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಘಟಗೆಪಾಪ ಶಟಟೋಪಾಪ ಹನಿನಕೆೋರಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆಶವರ 85/13,85/1,85/12 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.40 0.064 573615056696 375002120000708

2149 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಸದಾರಮ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಶರಹಟಿಟ .ಬಿಕೆ ಹುಕೆಕೋರಿ 367/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.70 0.112 543127741482 20060875359

2150 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಜಯಪಾಲ ನೆೋಮಣ್ಾಣ ಹರಾರಿ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.25 0.0396 772006651026 3062101010029435

2151 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಸಾತ್ಪಾಪ ಸದ್ದಲಂಗಪಾಪ ಮುಸಲಾಮರಿ ಮಾವನ ರ ಯ.ಮರಡಿ 191 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.19 0.0304 781542653679 110310100002765

2152 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಮಹಾದೋವ ತ್ುಕಾರಾಮ ಸಮಗ್ಾರ ದ ಡಮನಿ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 129/3 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.15 0.024 509636417078 89052717287

2153 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಉಮೋಶ ತ್ುಕಾರಾಮ ದ ಡಮನಿ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 96/2 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.25 0.04 502218952645 89046254779

2154 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಸಮಗ್ಾರ ಹೆ ಳೆಪಾಪ ಯಲಲಪಾಪ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 129/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.25 0.04 985722107785 17192020352

2155 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಬಾಳಪಾಪ ಕೆಳಗಡ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆಶವರ 79/8,79/20ಬ,79/10 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.78 0.1248 829015978060 31972498113

2156 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಸಂಜು ಉಫಯ ಸಂಜಿೋವ ತ್ುಕಾರಾಮ ದ ಡಮನಿ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 16/2 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.35 0.056 426812477369 89050170914

2157 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋಮತಿ ರಂಜಣ್ಾ ಸದ್ದಪಾಪ ಮಾದ್ರ ಮಾಸೂಹೆ ಳಿ ಯ.ಮರಡಿ 151/2 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.22 0.0352 200137248470 05452030001088

2158 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ನಿಂಗಪಾಪ ಯಲಲಪಾಪ ಪೂಜೋರಿ ಹಗೆೋದಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 49/7,51/1 ಪ.ಪಂ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 1.00 0.16 996628168306 110310110001813

2159 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಜಯಶರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಪೂಜಾರ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 312/1,312/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.70 0.112 219729839114 309000163622

2160 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಸಾತ್ಪಾಪ ಸದ್ದಲಂಗಪಾಪ ಮುಸಲಾಮರಿ ಮಾವನ ರ ಯ.ಮರಡಿ 191 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 0.128 781542653679 110310100002765

2161 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋಮತಿ ಮಾಹಾದೋವಿ ಕೆಂಪಪಣ್ಾಣ ಚೌಗಲಾ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆಶವರ 78/8+9 ಜೈನ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.45 0.072 673872791028 375002010011914



2162 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಸಚಿೋನ ಶವಲಂಗ ಹುಕೆಕೋರಿ ನೆೋಲಯ ಸಂಕೆಶವರ 223/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.40 0.064 452725672700 89113665231

2163 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ಕಾಡಪಾಪ ರೆೋವಣ್ಣವರ ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂಕೆಶವರ 186 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.40 0.064 331259387065 36727784415

2164 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಪರಮೊೋದ್ ಪರಪಾಪ ಕಾಡಗಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆಶವರ 87/17,76/7ಬ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.22 0.0352 285955752544 375002010007672

2165 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ರವಿಂದ್ರ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಚೌಗಲಾ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 88/2 ಜೈನ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 0.128 5342101001243

2166 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಶವಗೆ ಂಡಾ ಭರಪಾಪ ಹೆಬಾಬಳ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.40 0.064 816011876324 3062101010017787

2167 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಬಾಳಗ್ೌಡ ಪಾರೆೋಶ ಮಲಗ್ೌಡನವರ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 214/1 ಜೈನ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 0.128 999077925048 3058101010002660

2168 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಬಸವರ್ಣಣ ಪಾಶಾಚಪೂರೆ ಮಣ್ಗುತಿೂ ಯ.ಮರಡಿ 259/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಟಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 0.77 0.1168 859738534523 122501010010108

2169 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಮುತೂಪಾಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮಾದ್ರ ನದಿಗುಡಕೆೋತ್ರ ಹುಕೆಕೋರಿ 90,98 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 865840379382 20013279987

2170 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಹಣ್ಮಂತ್ ಮಾದ್ರ ಉಫಯ ಶರಹಟಿಟ ಶರಹಟಿಟ ಕೆಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 208,216,220 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.16 805164597055 89044597059

2171 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಹೆ ಳೆಪಪ ಯಲಲಪಾಪ ಸಮಗ್ಾರ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 129/1 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.35 0.07 985722107785 17192020352

2172 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಯಮನಪಾಪ ವಿಠಠಲ ಮೈಲಾಕಿ ಬಾಡ ಸಂಕೆಶವರ 35/34,35,25,55,22/14 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 779415511721 17219991136

2173 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ದ್ಯ್ಾನಂದ್ ಯಲಲಪಾಪ ನಡುಗೆೋರಡ ಅಮಮಣ್ಣಗಿ ಸಂಕೆಶವರ 30/34+35 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.50 0.1 229624068749 17059538672

2174 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಆನಂದ್ ಭರಮಪಾಪ ಕೆಳಗಡ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆಶವರ 79/7,79/19 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.08 880590508718 375002010015478

2175 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಶರೋಕಾಂತ್ ಶವಲಂಗಪಾಪ ತ್ಳವಾರ ಬಗರನಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 191/18 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.85 0.17 356078356161 17025011261

2176 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಯಲಲಪಾಪ ನಿಜಪಾಪ ಹರಿಜನ ಮಾಸೂಹೆ ಳಿ ಯ.ಮರಡಿ 116/ಅ1 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.16 794401063055 05452210036164

2177 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಬಸಪಾಪ ಕ್ಸ ೂರಿ ತ್ಳವಾರ ಕ್ುರರ್ಣ ಸಂಕೆಶವರ 68,69 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.30 0.06 283476345784 134901011001825

2178 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಸದ್ದಪಾಪ ರಾಮಪಾಪ ಹತ್ೂರಕಿ ಬೆನಕ್ನಹೆ ೋಳಿ ಯ.ಮರಡಿ 116/A/3 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.16 543489991037 122501011003132

2179 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭರಮಾ ಮೋಕ್ಲ ಮಾಸೂಹೆ ಳಿ ಯ.ಮರಡಿ 259/A/1/14 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.16 853720288460 122501010011726

2180 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಮೋಕ್ಲ ಮಾಸೂಹೆ ಳಿ ಯ.ಮರಡಿ 116/1ಎ/64/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.16 848955956967 05282200032422

2181 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಬಾಳಪಾಪ ಯಲಲಪಾಪ ಗನುಗೆ ೋಳ ಮಾಸೂಹೆ ಳಿ ಯ.ಮರಡಿ 116/A/1/64/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.16 876417367847 122501010101057

2182 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಭರಮಾ ರಾಮಾ ಮೋಕ್ಲ ಮಾಸೂಹೆ ಳಿ ಯ.ಮರಡಿ 259/A/1/96 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.16 220321050762 122501010100752

2183 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ಬಸಸಯ್ಾಯ ಪೂಜಾರಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 312/1,316/1+2ಅ/ಅ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.2 815933144393 17192025408

2184 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರೋ ಸಾತ್ಪಾಪ ಸದ್ದಲಂಗಪಾಪ ಮುಸಲಾಮರಿ ಮಾವನ ರ ಯ.ಮರಡಿ 191 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.20 0.04 781542653679 110310100002765

2185 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನೆ ಶರೋ ಸದ್ದಗ್ೌಡ ಬೆೈರಪಾಪ ದೋಸಾಯಿ ನಾಗನ ರ ಕೆಎಂ ಯ.ಮರಡಿ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಸರು ಮನೆ 3200 ಚಮೋ 12.91 866796736766 33950068893

2186 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಮನೆಯಲಲ ಹ ವಿನ ಬೆಸಾಯ ಶರೋ ಸದ್ದಗ್ೌಡ ಬೆೈರಪಾಪ ದೋಸಾಯಿ ನಾಗನ ರ ಕೆಎಂ ಯ.ಮರಡಿ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಮನೆಯಲಲ ಹ ವಿನ ಬೆಸಾಯ 3200 ಚಮೋ 2.24 866796736766 33950068893

2187 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ Mobile Turmeric Cooker ಶರೋ ಆನಂದ್ ಬಸಪಾಪ ಹೆ ಲ್ಲೋರ@ ನ ಲ ಮದಿಹಳಿಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 58/47,58/23,58/13 ಪ.ಜಾತಿ Mobile Turmeric Cooker 1.27 1.06 707653581599 05132210070051

2188 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ Mobile Turmeric Cooker ಶರೋ ನಿಖಿಲ ಉಮೋಶ ಕ್ತಿೂ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 325/1 ಸಾಮಾನಯ Mobile Turmeric Cooker 1200q 1.2 902834790994 110110110006479

2189 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಶರೋ ಕೆಂಪಣ್ಾಣ ಸಾತ್ಪಾಪ ದೋಸಾಯಿ @ ವಾಸೋದಾರ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 151/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ 54 ಚ.ಮೋ 2 651653896365 34559913660

2190 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಶರೋ ನಾಗರಾಜ ಚಾಮರಾಜ ಹುಂಡಕ್ರ ರಕ್ಷ್ ಹುಕೆಕೋರಿ 319/3 ಜೈನ ಪಾಯಕ ಹೌಸ 55 ಚ.ಮೋ 2 998824316254 1240104000022695

2191 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಶರೋ ಸದಾಶವ ಮಲಲಪಾಪ ಗಿಡಗ್ಾರ ಕ್ುರರ್ಣ ಸಂಕೆಶವರ 43/1,43/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ 54 ಚ.ಮೋ 2 240875576651 520101227868915

2192 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶರೋ ಕಾಳಬೆೈರವ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ನಾಗನ ರ ಕೆಎಂ ಯ.ಮರಡಿ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 45X45X3 2.66 866796736766 3068101040007598

2193 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶರೋ ಘ ೋಪಯಡ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಅಜುಯನವಾಡ ಸಂಕೆಶವರ 62 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 45X45X4 4 908850667826 3057111040000002

2194 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶರೋ ರಾಮಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ಸನಕಿ ಉ.ಖಾನಾಪೂರ ಸಂಕೆಶವರ 163/1 ಜೈನ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 2.20 0.75 300591981914 134901010000378

2195 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶರೋ ಬಸವರ್ಣಣ ಶವಪಾಪ ದ ೋನವಾಡ ಶರಹಟಿಟ ಬಿಕೆ ಹುಕೆಕೋರಿ 238/3 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 1.00 0.6 979418928339 32475230469

2196 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶರೋ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಕ್ರುಣ್ಾಕ್ರ ಶಟಿಟ ರುಸುೂಂಪುರ ಯ.ಮರಡಿ 264/55,264/110,264/111 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 2.20 0.75 663896746364 17046623905

2197 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಶರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಗೆ ೋಜಿ ಕ್ವಳಿಕ್ಟಿಟ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಯ.ಮರಡಿ 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.80 0.096 995827509175 105001011000231

2198 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಶರೋ ದ ಂಡಿಬಾ ಸತ್ುೂರಾಮ ಕ್ುರಾಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಯ.ಮರಡಿ 178/4 ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ಸ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.20 0.024 651947962143 105001011003556

2199 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಪಾಟಿೋಲ ದೋಮನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 36 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ - 0.50 0.06975 308522739563 30974235895
2200 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ನಾರಾಯ್ಾಣ್ ಸಾಲಮನಿ ಮುಗಳಿಹಾಳ ಖಾನಾಪೂರ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ - 0.40 0.064 995309394921 05892200005991
2201 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಸಾಗರ ಜಿನನಪಾಪ ಕ್ಡಬಿ ವಡೆೋಬೆೈಲ್ ಖಾನಾಪೂರ 100/11 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.062 613430713777 384201500175
2202 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಗೆ ೋಪಾಳ ದೋರ್ಂದ್ರ ಕ್ಡಬಿ ದೋಮನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.064 975424104916 05392200027216
2203 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ದಿೋಪಕ್ ತಾನಾಜಿ ಮಟಗ್ಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 79 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.064 488951433309 17058644423
2204 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಬಸಪಪ ಬಿ ಕೆ ೋಲ್ಲಕಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 112/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.128 749961925190 110710100010722
2205 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ರುದ್ರಪಾಪ ಬಿ ಕೆ ೋಲ್ಲಕಾರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 159/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.128 669348210131 110710110001073
2206 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ರಾಮು ಟ ೋಪಾನಿ ಪಾಟಿೋಲ ದೋಮನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 43/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.062 459180749607 110710100006043
2207 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಶೋಖಪಪ ಹುಬಳಿೋಕ್ರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 0.16 434926684806 110710100010564
2208 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಸುದಿೋಪ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 199/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.096 813718374268 110710100012607
2209 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಅಶ ೋಕ್ ಖಾನಾಪೂರ ಹಿಂಡಲಗಿ ಬಿೋಡಿ 55/13 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.064 31216370783
2210 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಕ್ಲಲಪಪ ಎಂ ಕೆ ೋಲಕಾರ ಕೆ ಡಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 25 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.096 430598205390 110710100012607
2211 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಯಲಲವವ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮಾದಾರ ಝುಂಜವಾಡ ಬಿೋಡಿ 125/1 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.8 0.128 718097772901 89034008250
2212 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಮಹಾದೋವ ಮರೆಪಾಪ ಮಾದಾರ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 40/3 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.064 552615597427 17058587586
2213 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ರಾಮಪಪ ಯಲಲಪಪ ಬುಡೆವಗೆ ಳ ಚಿಕ್ಕಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 07/1. ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.064 348704979068 05202200035220
2214 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಜುಂಜನನವವರ ತ ೋಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 172/1 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 0.1311 609602081008 05202200073270
2215 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಜಕ್ಕಪಾಪ ಆರ ಗ್ೌಡನನವವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 181 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.05864 849454897810 110710510003106
2216 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಸ ೋಮನಿಂಗ ಗ್ೌಡನನವವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 181*1 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.05026 461381124948 110710110003548
2217 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಬು ಬಿ ಕೆ ೋಲಕಾರ ಪಾರಿಶಾವಡ ಖಾನಾಪೂರ 60/46 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.50 0.051 223584922980 89093938093
2218 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರುದ್ರಪಪ ಸನದಿ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 120/2ಬಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.50 0.051 915770068043 110710410000525
2219 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರವಿಂದ್ರ ನಾಯಿಕ್ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.0612 836010637948 89082560862
2220 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.0408 597119848367 11071010000062
2221 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಚನನಬಸಯ್ಾಯ ಪೂಜಾರ ಹಿರೆೋಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 6/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.1224 789980547232 89065054697
2222 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಕಾಂತ್ ಇಟಗಿ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.1836 483537237658 89014004055
2223 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಅನಿತಾ ದ್ಂಡಗಲ್ ಶೋರೆ ಳಿ ಗುಂಜಿ 147/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.20 0.00002 848175898285 32107303644
2224 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಿಂಗಪಾಪ ನಿಂಗಪಾಪ ಮಾದಾರ ಚಾಪಗ್ಾಂವ ಖಾನಾಪೂರ 34 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.00002 906599508070 17064603262

2225 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸುರೆೋಶ ಬಿ ಕಿಲಾರಿ ಕೆೋರವಾಡ ಬಿೋಡಿ
236/1,235/15,239/3,240/

2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ

ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸೂರಣ್ಣ

0.00002 532831166018 17058613675

2226 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರಾಜಾರಾಮ ಎಂ ಕಾಂಬಳೆ ಅಂಬೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 87*4 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.00002 857738987276 20281583671
2227 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ಮರೆಪಾಪ ಮಾದಾರ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 171/2A ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.07 ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ 17058587586
2228 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದರ್ೋಂದ್ರ ತ್ಳವಾರ ಹಿರೆೋಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 45/1,67,87/3 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.3 0.05 ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ 110710110015942
2229 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಬು ವಿ ತ್ಳವಾರ ಹಿರೆೋಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 67/*/* ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.08 ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ 110710100007867
2230 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕ್ಲಲಪಪ ಆರ ತ್ಳವಾರ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 94/4 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.08 ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ 110710100009052
2231 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಿಮಯಲಾ ಡಿ ಹಂಚಿಣ್ಮನಿ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 164/ಬ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.08 ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ 17058511731
2232 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸಚಿನ ಗೆ ೋರನನವವರ ಹಂದ್ ರ ಬಿೋಡಿ 127/1 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.07 ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ 89054087727
2233 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸದ್ದಪಾಪ ಬಿ ಮಾದಾರ ಹಲಶ ಬಿೋಡಿ 140/ಬಿ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.16 ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ 89018185220
2234 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮೋನಾಕ್ಷ್ ಮಾದಾರ ಜುಂಜವಾಡ ಕೆ.ಜಿ ಬಿೋಡಿ 125/7 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.16 ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ 375402010009199
2235 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಶ ೋಕ್ ತ್ಳವಾರ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 45/2 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.30 0.05 ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ 11710100005522
2236 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಮೋಶ ತ್ಳವಾರ ಹಿೋರೆಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 9/2 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.20 0.06 ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ 89045136267
2237 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಎಂ ಸತ್ಯನನವವರ ಗುಂಡ ಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 65/2 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.08 ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ 17032527729
2238 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ಸತ್ಯನನವವರ ಗುಂಡ ಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 70/2 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.12 ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ 12662200015587
2239 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜ ಬೆೋಕ್ಣ್ಣ ಬಾಚ ೋಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 831/SPL5 ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು 0.000095 110770410000022
2240 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಸಂಸಕರಣ್ ಘಟಕ್ ನಿೋಲ್ಲಶ ತ್ುಕಾರಾಮ ದೋವಳಿ ನೆೋರಸ ಗುಂಜಿ 325/A ಸಾಮಾನಯ ಗೆೋರು 0.0000998 849992575108
2241 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪುಂಡಲಕ್ ಮಟಗ್ಾರ ಮುಗಳಿಹಾಳ ಖಾನಾಪೂರ 103/2,103/5,85/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.0000075 310280365670 05202200101639
2242 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರುದ್ರಪಪ ರಾಮಪಪ ಚವಲಗಿ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 110/*/2 ಸಾಮಾನಯ 0.86 0.0000075 559946844229 110710110004834



2243 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಟ್ಾರಕ್ಟರ ಸುಭಾಷ್ ಗುಂಡು ಕ್ಡಬಿ ವಡೆೋಬೆೈಲ್ ಖಾನಾಪೂರ 100/8 ಸಾಮಾನಯ 1.36 0.0000075 531370855615 32146428669
2244 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮೋಲಾಗಿರೋನ ಡಾರಗೆ ೋ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 88 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 230711407071 05392030009965
2245 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಣ್ಪತಿ ಯಲಲಪಪ ಕ್ದ್ಮ ನಿೋಡಗಲ ಖಾನಾಪೂರ 38 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 537719263923 17031017899
2246 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಣ್ಪತಿ ದೋವಲತ್ೂಕ್ರ ದ ಡೆಹೆ ಸುರ ಖಾನಾಪೂರ 71 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.33 0.0456 454115881591 31433513840
2247 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಂಜಲನ ಪಿರೆೋರಾ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 862060223276 11131442144
2248 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಂತ ೋನ ಸ ೋಜ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 106/* ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 679361094310 30271293287
2249 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಂಗ್ಾರಾಮ ಕ್ದ್ಮ ನಿೋಡಗಲ ಖಾನಾಪೂರ 42/19 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 241927688361 17031024410
2250 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ಸಾಲ್ಲಯಕ್ರ ಅಮಟ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 33/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.20 0.144 455528107589 17032061778
2251 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಬನ ದೋಸಾಯಿ ದಾರೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 55/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.20 0.144 691855742556 30400526047
2252 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಂಕ್ರ ಪಾಟಿೋಲ ಗಲಯಗುಂಜಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 297*1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 785243541249 17031011456
2253 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮನೆ ೋಹರ ಪಾಟಿೋಲ ಇದ್ದಲಹೆ ಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 71*1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.60 0.072 348134738991 11131435817
2254 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಜಿರಾವ ಪಾಟಿೋಲ ಅಸ ೋಗ್ಾ' ಖಾನಾಪೂರ 77*ಅ ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.55 0.066 670740144066 05392250012525
2255 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸಹದೋವ ಪಾಟಿೋಲ ಅಸ ೋಗ್ಾ' ಖಾನಾಪೂರ 77 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.15 0.066 588601141314 05392200157150
2256 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಣ್ಪತಿ ಪಾಟಿೋಲ ನಿೋಡಗಲ ಖಾನಾಪೂರ 43*2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 909744478799 89062454780
2257 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಳಕ್ೃಷ್ಣ ತ ೋಂಬರೆ ರಾಮಗುರವಾಡಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 138*1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.80 0.096 354015339650 60209595119
2258 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಜಾರಾಮ ಸಾಬಳೆ ಓಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 109 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 260777498949 11131444174
2259 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಶವನಾಥ ಡಿಚ ೋಲಕ್ರ ಓಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 14 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.40 0.144 753856505281 05392200020193
2260 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಮಂತ್ ನಿೋಲಜಕ್ರ ಬಲ್ಲ ೋಗ್ಾ ಖಾನಾಪೂರ 27*7 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.20 0.144 438284236915 89101263501
2261 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಜುವಾಂವ ಫನಾಯಂಡಿಸ ತರೆಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 72 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2.00 0.24 598296145210 11131405532
2262 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪಾಶಚಯನಾಥ ಅನಗೆ ೋಳಕ್ರ ಶೋರೆ ಳಿ ಗುಂಜಿ 161*1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.60 0.192 932381840193 0558111021441
2263 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಗುಂಜಿಕ್ರ ನೆೋರಸ ಗುಂಜಿ 51*3 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.20 0.144 590723386720 19600100018924
2264 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರುಶರಾಮ ಸುತಾರ ಮಾರ್ಣಕ್ವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 92 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 811965473431 05392200015205
2265 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಜುಜ ಮಸೋಸ ಪಿರೆರಾ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 45*4 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 693404153652 89051546957
2266 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಗವಂತ್ ಗ್ಾವಡಾ ಮಾರ್ಣಕ್ವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 25*1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 934221775764 64187355329
2267 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರುದ್ರಪಪ ಚವಲಗಿ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 49/6 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.89 0.1068 559946844229 110710110004834
2268 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕ್ುಸಾಯಸ ಅಂದಾರದ ಬರಗ್ಾಂವ ಖಾನಾಪೂರ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.00 0.12 619101646616 20169541187
2269 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಚೌಗಲ್ಲ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 1*3 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 838870812303 5752108000610
2270 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಜೈರೆ ೋನ ಪಾಸುಕ ಪಿರೆರಾ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 22*2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.70 0.084 845486675059 11131442268
2271 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಷ್ುಣ ರಾವುತ್ ಗುಂಜಿ ಗುಂಜಿ 139.83*1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.60 0.192 606251283640 17218284287
2272 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಳವಂತ್ ಕಾಂಬಳೆ ದ ಡೆಹೆ ಸುರ ಖಾನಾಪೂರ 17* ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 841296602093 20169515384
2273 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಹಂಡಿ ನಿಟ ಟರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 64/6 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.80 0.096 368865084765 19600100046487
2274 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುದಾಮ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅಸ ೋಗ್ಾ' ಖಾನಾಪೂರ 8/24 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.23 0.0276 810853262244 05392200032750
2275 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಧನಾಜಿ ಅಂಬೆೋವಾಡಕರ ಬಂಕಿಬಸರಿಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 40/4 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2.00 0.24 942829779989 89019652615
2276 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಾರ್ೋರ ಡಿ ಶರಾಂವ ವಾಟರೆ ಗುಂಜಿ 50/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.80 0.096 537924904555 0532108014162
2277 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವಾಜಿ ಭಾತ್ಕಾಂಡ ಹಲಶ ಬಿೋಡಿ 306/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.80 0.096 215790043784 89023350425
2278 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರಕಾಶ ಬಸಾಪೂರ ಕ್ಕೆಕರಿ ಬಿೋಡಿ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.60 0.192 632824202354 20170007524
2279 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ನಂಜನಕೆ ಡಲ ಬಿೋಡಿ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.80 0.096 814977362106 375402010476257
2280 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರವಿಂದ್ರ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ನಂಜನಕೆ ಡಲ ಬಿೋಡಿ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.60 0.082 489292708498 89062279171
2281 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ  ಗ್ೌಡಪಪಗೆ ೋಳ ಕ್ಕೆಕರಿ ಬಿೋಡಿ 50 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 391740848903 20170034003
2282 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್  ಶಾಸರೋ ಅಂಬೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.80 0.096 637126368375 89031384115
2283 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮೊೋಹನ ಶಾಸರೋ ಅಂಬೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 56/4 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.048 525570737744 10226830011
2284 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಟಟಪಪ ಆರ್ಣ ಮಂತ್ುಗ್ಾಯ ಗುಂಜಿ 84 ಪ.ಪಂ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.00 0.12
2285 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ಮರೆಪಾಪ ಮಾದಾರ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 171/2A ಪ.ಜಾ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.00 0.12 552615597427 17058587586
2286 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರುದ್ರಪಪ ನೆೋಲಪಪ ಸನದಿ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 120/2ಬಿ ಪ. ಪಂ ಬಾಳೆ 0.5 0.051 915770068043 110710410000525
2287 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರವಿೋಂದ್ರ ವಿ. ನಾಯಿಕ್ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.0612 597119848367 110710100002062
2288 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶವನಗ್ೌಡ ಎಸ್  ಪಾಟಿೋಲ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 21/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.0408 836010637948 89082560862
2289 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಆಂಟ ೋನ್  ಡಿ ಫೆನಾಯಂಡಿೋಸ್ ಓತ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 41/*/* ಸಾಮಾನಯ 500m2 2.5575 360715892732 5392200001691
2290 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಶವಾಜಿ ಮಾದ್ರ ಅಲ್ಲಲೋಹೆ ೋಳ ಖಾನಾಪೂರ 34 ಪ.ಜಾ 1000m2 4.715 621959162181 5392200066682
2291 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ನಾಗಪಪ ಮಾದಿಗ್ಾರ ಗಂದಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 246/1 &247/3 ಪ.ಜಾ 1000 m2 4.715 916369678362 5202200133852

2292 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನೆೋರಳು ಪರದ ಶಿರ ೋ ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ತ್ಮಮ ಣ್ಣಣ  ಗುಪೆತ ಕುಡಚಿ ಕುಡಚಿ 543/1 ಪ್. ಜಾ ಡಬುಬ  
ಮೆಣ್ಸು

2.8 ##########

2293 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನೆೋರಳು ಪರದ ಶಿರ ೋ ಧನ್ಪ್ಪಲ್ ಗಣ್ಪ್ತಿ ಹರಕಂಗಿ ಕುಡಚಿ ಕುಡಚಿ 359/2 ಎಫ್ ಪ್. ಜಾ ಡಬುಬ  
ಮೆಣ್ಸು

2.688 ##########

2294 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನೆೋರಳು ಪರದ ಶಿರ ೋ ಬಸವಂತ್ ಭೋಮಾ ಭಜಂತಿರ ಬಸತ ವಾಡ ಕುಡಚಿ 2/1ಅ ಪ್. ಜಾ ಡಬುಬ  
ಮೆಣ್ಸು

2.8 ######## ##########

2295 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನೆೋರಳು ಪರದ ಶಿರ ೋ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಮಾಾಂಗ ಬಸತ ವಾಡ ಕುಡಚಿ 161/12 ಪ್. ಜಾ ಡಬುಬ  
ಮೆಣ್ಸು

2.8 ######## ##########

2296 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಪ್ದ್ಮ ನಾೂ  ಮರೆಪ್ಾ  ಪೂಜಾರಿ ಕಂಕಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 248/1 ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.1224 ######### ############

2297 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಅಮಸಿದ್ದ  ಸಿದಾರ ಮ  ಒಡೆಯರ್ ಕಂಕಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 16/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.1836 ######### 30126658352

2298 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಣ್ಣಣ ಸಾಬ ದೇವಪ್ಪಾ  ಖೇಮಲಾಪೂರೆ ನಿಡಗುಾಂದ್ದ PÀÄqÀa 166/9,166/10 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.11697 ######### 30872323720

2299 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹನೆ ಶಿರ ೋ  ಪ್ರ ಭು ಬಸವಂತ್ ಕುರಬೇಟ ಪ್ಪಲ್ಬಾವಿ ಕುಡಚಿ  ಪ್.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.051 8.1822E+12

2300 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹನೆ zsÀgÉÃ¥Áà  ªÀÄ°èPÁdÄð£À 
ªÀÄÄvÁöß¼À  RtzÁ¼À PÀÄqÀa 4/2,5/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.051 ######### 31476054613

2301 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹನೆ gÁeÉÃAzÀæ aAvÁªÀÄ¤ ºÀÆ¸ÀªÀÄ¤
gÁAiÀÄ¨ÁU

À
gÁAiÀÄ¨ÁU

À
15 ¥À. eÁ ¨Á¼É 0.051 ######### 32628577091

2302 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ²æÃ «µÀÄÚ CtÚ¥Áà PÀÆqÀvÉ 
@ZÁA¨ÁgÀ

¨ÁåPÀÄqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 187/1 ¥À. eÁ
§zÀ£É, mÉÆÃªÉÄlÆ, 

CªÀj
0.16 897593829531 17198043056

2303 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ²æÃ ªÀÄºÁzÉÃ« gÁªÀiÁ 
PÀÆqÀvÉ@ZÁA¨ÁgÀ

¨ÁåPÀÄqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 189/5 ¥À. eÁ CªÀj 0.06 554654298434 5082250022359

2304 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋಮತಿ ಭೋಮವಾವ  ರಾಮಪ್ಪಾ  
ಗಂಗಪ್ಪಾ ಗೊೋಳ ಹಂದ್ದಗುಾಂದ್ ಕುಡಚಿ 279/2, 279/3 ¥À. eÁ ಟೊೋಮೆಟೊ 0.2 692072818154 17181533822

2305 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ನಾಯಿಕ ಜೋಡಟಿ್ಟ ರಾಯಬಾಗ 26/2ಡ 37/1ಡ 37/1 ಮ ಪ್, ಪಂ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.12 662966200088 576902010014145



2306 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ನಾಯಿಕ ಜೋಡಟಿ್ಟ ರಾಯಬಾಗ 37/1 ಕ 37/1 ಎ ಪ್, ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ 0.08 424068467018 64102710442

2307 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಮಹಾದೇವ ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಕಾಾಂಬಳೆ ¨ÁåPÀÄqÀ ರಾಯಬಾಗ 27/4/2 ¥À. eÁ ಟೊೋಮೆಟೊ 0.16 710792042898 10758910548

2308 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ರೇಖಾ ಭೋಮರಾವ ಕಡತ್ತ ¨ÁåPÀÄqÀ ರಾಯಬಾಗ 188ಅ/7 ¥À. eÁ ಬಿನ್ಸ 0.06 838044708954 89066574648

2309 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಭೋಮರಾವ ಸದಾಶಿವ ಕಡತ್ತ ¨ÁåPÀÄqÀ ರಾಯಬಾಗ 188ಅ/6 ¥À. eÁ ಬಿನ್ಸ 0.06 487607679290 576902010012636

2310 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಬಾಳಪ್ಪಾ   ರಾಮಪ್ಪಾ  ಕಾಾಂಬಳೆ ಮೆಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 4/2/10 4/2/11 ¥À. eÁ ಟೊೋಮೆಟೊ 0.12 954578526281 89079722059

2311 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ದ್ರೆಪ್ಪಾ  ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಹೂಸಮನಿ ಕಂಕಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 72/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದ್ನೆ 0.125 968058047096 89053160959

2312 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಅಶೋಕ ರಾಮಜ ಜಾಧವ ನಂದ್ದಕುರಳಿ ರಾಯಬಾಗ 303 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವತ್ತ 0.064 302312886135 576902100001823

2313 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಸುರೇಶ ಕೇಶವರಾವ ಮಾಲ್ನ್ೂ ವರ ಬಾಯ ಕುಡ ರಾಯಬಾಗ 268/1/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ 0.064 410296071251 6474101000021

2314 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ವಸಂತ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬರಡಗಿ ಬಾಯ ಕುಡ ರಾಯಬಾಗ 100 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ 0.056 265952140910 5082210023590

2315 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಅರವಿಾಂದ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಸಂಕೇಶವ ರ ಖೇಮಲಾಪೂರ ಕುಡಚಿ 32/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸವತ್ತ 0.145 639821035940 20378621430

2316 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ರೇಣುಕಾ ಮ ಕಮತ್ತ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 52/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದ್ನೆ 0.06 999018326913 36443243104

2317 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ದಾಂಡಪ್ಪಾ  ಶ ಸುತ್ನರ ಮರಾಕುಡಿ ಕುಡಚಿ 53 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದ್ನೆ 0.11 9.38616E+11 89041716060

2318 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವಪ್ರ ಭು ಶಿದಾರ ಮ ಅಥಣಿ ನಿಡಗುಾಂದ್ದ ಕುಡಚಿ 94/1ಪ್ಪ/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊೋಮೆಟೊ 0.09 996845332520 5.7222E+12

2319 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಸದಾಶಿವ ಶಂಕರ ಕಾರತ್ಗಿ ಮೂರಬ ಕುಡಚಿ 15/5,16/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದ್ನೆ 0.1 410585761700 17174529666

2320 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವಂತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಬೆಲ್ಲ ಶೇಟಿ್ಟ ಬಸತ ವಾಡ ಕುಡಚಿ 54/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದ್ನೆ 0.09 423265000365 30862052228

2321 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ನಿಾಂಬೆಿ್ವವ  ದಾಂಡಪ್ಾ  ಕಾಡಶೆಟಿ್ಟ ಪ್ಪಲ್ಬಾವಿ ಕುಡಚಿ 83/9ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.065 826226129163 89010202618
2322 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಬಸಪ್ಪಾ  ಕಾಮಪ್ಪಾ  ಮಾಾಂಗ ಮುಗುಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 729/2, 729/4 ಪ್, ಜಾ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.064 784255613742 3073101010003120

2323 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ sಶಿರ ೋಮಂತ್ ಯಮನ್ಪ್ಪಾ  ಕದ್ಮ್ ಮುಗುಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 384/16/1 384/16/2 ಪ್, ಜಾ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.128 976133540343 576902010008810

2324 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ರಮೇಶ ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ನಾಯಿಕ ಜೋಡಟಿ್ಟ ರಾಯಬಾಗ 37/1ಹ 37/2ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.096 465985951039 17177020952

2325 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರ ೋ ಸತ್ಯ ಪ್ಪಾ  ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 783/3ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊೋಮೆಟೊ 0.04 686007704419 89104138599

2326 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರ ೋ ರಾಮಗೌಡ ಲ್ಗಮಣ್ಣಣ  ನಾಾಂದ್ನಿ ಚಿಾಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 17/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊೋಮೆಟೊ 0.064 364105852709 5662200014543

2327 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರ ೋ ಸಿದಾರ ಮಯಯ  ರೆವಯಾಯ  ಜಂಗಮ ಮಂಟೂರ ರಾಯಬಾಗ 126 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊೋಮೆಟೊ 0.144 824174136383 5082200298180

2328 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರ ೋ ಸುರೇಶ ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ನಾಯಿಕ ಜೋಡಟಿ್ಟ ರಾಯಬಾಗ 37/1ಬಿ 37/ಥ 37/1ಜೆ37/2ಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊೋಮೆಟೊ 0.144 579481831796 576902010014227

2329 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರ ೋ ಮಾರುತಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಶೆಗುಣ್ಸಿ ಮುಗುಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 20/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊೋಮೆಟೊ 0.128 992823798095 17182577224

2330 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಸಟಕ  ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರ ೋ ಬಸಪ್ಪಾ  ರಾಮಪ್ಪಾ  ಮಾಾಂಗ ಮುಗುಳಖೋಡ ಕುಡಚಿ 729/2,729/4 ಪ್, ಜಾ ಟೊೋಮೆಟೊ 0.0944 784255613742 3073101010003120

2331 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಿರ ೋ ಗೊೋವಿಾಂದ್ರಾವ ಅಪ್ಪಾ ಸಾಬ 
ದೆಸಾಯಿ ಮಂಟೂರ ರಾಯಬಾಗ 35/1+2+3+4/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ 0.75 5082250022359

2332 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಿರ ೋ ರಮೇಶ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಗಾಯಕವಾಡ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 386,387,393 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಮೇಟೊ 
ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ 0.75 923972497153 1075893023

2333 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಯ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಶಿರ ೋ ಮಾರುತಿ ಸರದಾರ ಚವಾಾ ಣ್ ನಾಗರಾಳ ರಾಯಬಾಗ 29/1ಅ ಪ್.ಪ್ ಟೊೋಮಯ ಟೊೋ 1 90524855769 89099255556

2334 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಫರ ಭುಲಾಂಗೆಶವ ರ ಜಲ್ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ಣ ರೈತ್ 
ಸಂಘ, ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ . ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 114/2, 114/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಪ್ಪಾ ಯ 0.00004 952346789974 1173701012000190

2335 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಿರ ೋ ಲ್ಕಿಿೋದೇವಿ ನಿೋರು ಬಳಕ್ದಾರರ 
ಸಂಘ ಸುಟಿ ಟಿ್ಟ ಸುಟಿ ಟಿ್ಟ ಕುಡಚಿ 26/ಎ+2+4ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಪ್ಪಾ ಯ 0.00004 603593964688 3072111040000160

2336 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಿರ ೋ ಸಿದೆದ ೋಶವ ರ ನಿೋರು ಬಳಕ್ದಾರರ ಸಂಘ 
ಹಿಡಕಲ್ ಹಿಡಕಲ್ ಕುಡಚಿ 229/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.00004 585595421862 3070101040007790

2337 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಿರ ೋ ಲ್ಕಿಿೋದೇವಿ ನಿೋರು ಬಳಕ್ದಾರರ 
ಸಂಘ ಹುಬಬ ರವಾಡಿ ಹುಬಬ ರವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 52/42+3+4+5+17/1ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.00004 448167265959 6474101002671

2338 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಿರ ೋ ಲ್ಕಿಿೋದೇವಿ ನಿೋರು ಬಳಕ್ದಾರರ 
ಸಂಘ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 187/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.00004 624698580129 6474101002824

2339 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಿರ ೋ ಲ್ಕಿಿೋದೇವಿ ನಿೋರು ಬಳಕ್ದಾರರ 
ಸಂಘ ಮರಾಕುಡಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 187/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.00004 89116329068

2340 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರ ೋ ಈರಪ್ಾ  ಶಿವಪ್ಾ  ಬಂಗಿ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 9/1 9/2 9/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 2 343735681144 346302010015757

2341 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರ ೋ ಶಿವಪ್ಪಾ  ಸಿದಾರ ಮ ಹಳಿಜೋಳೆ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 441/1 ಹಿ ವಗು ಬಾಳೆ 2 994218431268 576902010000147

2342 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರ ೋಮತಿ ಗುಲ್ಜಾರೆವವ  ಸಿೋತ್ನರಾಮ 
ಗುಡಿಮನಿ ನಿಲ್ಜ ಕುಡಚಿ 197/1 ಪ್.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 2 481582474046 576902010018008

2343 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಮನೆ ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಂಗಿೋತ್ನ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಿಕ ಜೋಡಟಿ್ಟ ಜೋಡಟಿ್ಟ 37/1 ಕ ಪ್, ಪಂ ಡಬುಬ  
ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ 8.69281 470313051281 17177032866

2344 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಮನೆ ಶಿರ ೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರಾಜಪ್ಾ  ಕುಡಿ ನ್ವರ ಪ್ಪಲ್ಬಾವಿ ಕುಡಚಿ 84/1 ಅ /2 ಪ್.ಜಾ 4.715 8182200057352

2345 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಮನೆ ಶಿರ ೋ ಶಾಾಂತ್ನರಾಮ ಸುಬಾರಾಮ ಸಣ್ಣ ಕಿಕ ಕುಡಚಿ ಕುಡಚಿ 388/6 ಪ್.ಜಾ ಡಬುಬ  
ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ 8.55 698993380177 5462200031234

2346 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಲಮನೆ ಶಿರ ೋ ಮಧುಕರ ಗಣ್ಪ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಕಿಕ ಕುಡಚಿ ಕುಡಚಿ 388/5 ಪ್.ಜಾ ಡಬುಬ  
ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ 8.55 247218830699 5462200079654

2347 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನೆರಳುಪರದ ಶಿರ ೋ ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ತ್ಮಮ ಣ್ಣಣ  ಗುಪೆತ ಕುಡಚಿ ಕುಡಚಿ 543/1 ಪ್. ಜಾ ಡಬುಬ  ಮೆಣ್ಸು 7.88 919010050050145
2348 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನೆರಳುಪರದ ಶಿರ ೋ ಧನ್ಪ್ಪಲ್ ಗಣ್ಪ್ತಿ ಹರಕಂಗಿ ಕುಡಚಿ ಕುಡಚಿ 359/2 ಎಫ್ ಪ್. ಜಾ ಡಬುಬ  ಮೆಣ್ಸು 7.5648 919010050050158
2349 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನೆರಳುಪರದ ಶಿರ ೋ ಬಸವಂತ್ ಭೋಮಾ ಭಜಂತಿರ ಬಸತ ವಾಡ ಕುಡಚಿ 2/1ಅ ಪ್. ಜಾ ಡಬುಬ  ಮೆಣ್ಸು 7.88 483721675014 919010050050187
2350 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನೆರಳುಪರದ ಶಿರ ೋ ಪ್ರ ಕಾಶ ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಮಾಾಂಗ ಬಸತ ವಾಡ ಕುಡಚಿ 161/6 ಪ್. ಜಾ ಡಬುಬ  ಮೆಣ್ಸು 7.683 458194841124 919010050050190
2351 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನೆರಳುಪರದ ಶಿರ ೋ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಮಾಾಂಗ ಬಸತ ವಾಡ ಕುಡಚಿ 161/12 ಪ್. ಜಾ ಡಬುಬ  ಮೆಣ್ಸು 7.88 827674544230 919010050050174

2352 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಷಿಣ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್  ಶಿರ ೋ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಚಂದ್ರ ಪ್ಪಾ  ಮಾದ್ರ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 1102/1 ಎ ಪ್. ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.6 38390 80938862 650005005136

2353 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಷಿಣ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರ ೋ ಕೃಷಣ ಪ್ಪಾ  ಲ್ಕಕ ಪ್ಪಾ  ತುಕಾಕ ನ್ಟಿ್ಟ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 51/5, 62/4 ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.40001 694397520388 3002000023886
2354 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಷಿಣ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರ ೋ ಯಮನ್ಪ್ಪಾ   ಗಂಗಪ್ಪಾ  ಕುರಿ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 96/2, 96/5,96/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.4 207903198298 300200002885
2355 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಷಿಣ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರ ೋ ಶಂಕರ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಕೂಡಲ್ಗಿ ಕಪ್ಾ ಲ್ಗುದ್ದದ ಕುಡಚಿ 93/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 443703237827 300200003846
2356 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಷಿಣ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರ ೋ ನಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ತಿಪ್ಾ ಣ್ಣ ಮಾಳಿ ಹಿಡಕಲ್ ಕುಡಚಿ 401/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.888 949893807548 5602200011658
2357 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಷಿಣ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರ ೋ ಸಾತ್ಪ್ಪಾ  ಬಸಪ್ಪಾ  ಹಾಲ್ಳಿಿ ಇಟನಾಳ ಕುಡಚಿ 107/3ಬ/2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.9352 699184781104 17182548501
2358 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಷಿಣ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರ ೋ ಶಿರ ೋಶೈಲ್ ಶಿವಪ್ಪಾ  ಚ್ ಗ ಲಾ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 153/2ಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 949349483367 89118353157
2359 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಷಿಣ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರ ೋ ಚಿನ್ೂ ವಾವ  ಮಾಹಾದೇ ಚ್ ಗ ಲಾ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 163 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 894093486275 89118629195
2360 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಷಿಣ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರ ೋ ಮಹೇಶ ಗುರುಪ್ಪದ್ ಚ್ ಗ ಲಾ ಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಕುಡಚಿ 101/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2 577595068125 89118729133
2361 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಷಿಣ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರ ೋ ವಸಂತ್ ಶಿವಪ್ಪಾ  ವಡಿ ರ ಬಸತ ವಾಡ ಕುಡಚಿ 97/2ಅ ಪ್. ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.72 356323949365 3104101010001140
2362 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಷಿಣ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರ ೋ ಸೊನ್ವಾವ  ಸದಾಶಿವ ಭಜಂತಿರ ನಿಪ್ನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 133/4 ಪ್. ಜಾ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 467971199168 300200003873

2363 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅರಿಷಿಣ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರ ೋ ಭೋಮಪ್ಪಾ  ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಜಾಗನ್ನರ ಮುಗಳಖಡ ಕುಡಚಿ 331/1ಬಿ 331/2ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.2 565203941081 1451000100014710

2364 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ್ ಶಿರ ೋ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪಾ  ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮೇತಿರ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 246/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 2.73 588961316182 5082200216261
2365 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಸಗಳ ನಾಟಿ ಶಿರ ೋ ಸಂಗಿೋತ್ನ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಿಕ ಜೋಡಟಿ್ಟ ರಾಯಬಾಗ 37/2ಕ ಡಬುಬ  ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ 0.81919 470313051281 17177032866

2366 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ zÁåªÀÄªÀé ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà 
PÁlUÉÆÃ¼À

ºÀ¼ÉÃvÉÆgÀUÀ¯ ಕಟಕೋಳ 76/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ _ 0.40 0.064 671248836168 ,05062210001360

2367 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ gÁAiÀÄ¥Àà PÉAZÀ¥Àà §¸À°UÀÄA¢ ºÀ¼ÉÃvÉÆgÀUÀ¯ ಕಟಕೋಳ 76/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ _ 0.40 0.064 669012639090 6410866006

2368 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಂಡಪ್ಪ  ಸತೆ್ಯ ಪ್ಪ  ಚಿಕ್ಕ ಜಂಬಗಿ ಹೊಸಕೋಟಿ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 67/1+5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸು _ 2.00 0.136 370684444456 3075101010001582,

2369 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ¸ÀzÁ²ªÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ WÀlPÀ£ÀÆgÀ ¸ÀÄgÉÃ¨Á£À 119/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ _ 1.2 0.15827 483210559042 375602010121006

2370 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಈರನ್ಗೌಡ ಸಣ್ಣ ಬಿೋಮನ್ಗೌಡ ಕುಲ್ಕಣಿು ಚಿಕಕ ತ್ಡಸಿ ಮುದ್ಕವಿ 44/1ಪೈ ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ _ 1.6 0.115 3078101010016840

2371 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ C±ÀéxÀ ±ÀAPÀgÀUËqÀ 
ºÉÆ¸ÀUËqÀæ

UÀÄqÀPÀnÖ PÉ.ZÀAzÀgÀV ,2/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀgÀPÁj _ 0.4 0.064 829520648085 17034558508

ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ್



2372 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕಾಶಪ್ಪ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ಬೆಳಗಂಟಿ ಜಾಲಿಕ್ಟಿಿ ಸುರೇಬಾನ್ 10/1+2ಎ ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ _ 0.80 0.128 931202836121 ,05162200027630

2373 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಂಡಿತಗೌಡ ಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಪಟಿೋಲ ಅವರಾದಿ ಸುರೇಬಾನ್ .18/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ _ 0.80 0.128 560026506413 ,05162200000496

2374 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನಂದಾಬಾಯಿ ಈರಪ್ಪ  ಕಣ್ಣೂ ರ ಚಿಾಂಚಖಂಡಿ ಸುರೇಬಾನ್ 37/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ _ 0.80 0.128 203625868695 89022334493

2375 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದುರಗಪ್ಪ  ಭೋಮಪ್ಪ  ಮಡಿಿ ಹನಮಸಾಗರ ಕಟಕೋಳ 76/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ತ್ರಕಾರಿ _ 0.85 0.136 313892220712 30860956279

2376 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶೆಟಿ್ಟ ಪ್ಪ  ಫಕೋರಪ್ಪ  ಹಲಗತಿ್ತ ಕ್ಟಕೋಳ ಕಟಕೋಳ 316/3, 316/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ _ 0.85 0.136 972804844187 ,05502210000380

2377 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ರ ಭಾವತ್ತ ಹನಮಂತ ಉತಿ್ತರ ಕಂಕ್ಣವಾಡಿ ಕಟಕೋಳ 34/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ, ಮೆಣ್ಸು _ 0.55 0.088 570041376200 ,05062200035038

2378 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ವಿಜಯಲಕ್ ಮ ೋ ಭೋಮನಗೌಡ ಪಟಿೋಲ ಆರಿಬೆಾಂಚಿ ಕಟಕೋಳ 36/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ, ಮೆಣ್ಸು _ 0.40 0.064 372570912313 ,05062210036575

2379 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸುಭಾಸ ಶಿವನಗೌಡ ನಾಡಗೌಡರ ಗುತಿ್ತ ಗೊಳಿ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 197/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ _ 1.60 0.0962 704343429081 898010110000171

2380 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಸಪ್ಪ  ತಮಮ ಪ್ಪ  ಸಂಶಿ ಬುದಿ್ನ ಖುದ್ದ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 65/2+3/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಮೆಣ್ಸು _ 0.80 0.1115 310862349359 17047047554

2381 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗಿರಿಜವವ  ಸುಭಾಸ ಹೊಸಕೋಟಿ ಹಲಗತಿ್ತ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 100/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ _ 1.60 0.152 381088353799 378301000136

2382 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ಕ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಅಣ್ೂ ೋಗೇರಿ ಹುಲಕಾಂದ್ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 307/25+3ಬ ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ _ 0.40 0.03875 606327988944 89008123514

2383 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ತ್ಯರ ವವ  ಬಸಪ್ಪ  ಭಗವತ್ತ ಬುದಿ್ನ ಖುದ್ದ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 53/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಮೆಣ್ಸು _ 0.80 0.104 842108833168 89051382023

2384 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರೇವಪ್ಪ  ಕ್ರೆಪ್ಪ  ಭಗವತ್ತ ಬುದಿ್ನ ಖುದ್ದ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 54/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಮೆಣ್ಸು _ 0.40 0.0535 790701510827 17047035195

2385 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಲಪ್ಪ  ನಾಂಗಪ್ಪ  ಹಕಾಟಿ ಮುದೇನೂರ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 52/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ಲ ಾಂಗಡಿ _ 1.60 0.256 224402091474 375602010005606

2386 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕಾಳವವ  ಬಂಡೆಪ್ಾ  ಭವಿಕಟಿ್ಟ ದೊಡಮಂಗಡಿ ಸುರೇಬಾನ್ 60/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ _ 0.80 0.0816 566368758482 30294169081

2387 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅಡಿವೆಪ್ಾ  ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ  ತ್ರೋರಣ್ಗಟಿ್ಟ ಗೊಡಚಿ ಕಟಕೋಳ 85 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 2.00 0.0848 ,05502250021279
2388 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅಶೋಕ ಮಹಾಲಾಂಗಪ್ಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಗೊಡಚಿ ಕಟಕೋಳ 83/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 1.40 0.05936 909010036515564

2389 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹನ್ಮಂತ್ಗೌಡ ಕೃ ಲ್ಕಕ ನ್ೂ ಗೌಡರ ಕಿಲ್ಬನ್ನರ ಸುರೇಬಾನ್ .16/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ _ 0.85 0.0867 30223857356

2390 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಶಿವಪ್ಾ  ಬಾಡಗಾರ ಹಂಪ್ಪಹೊಳಿ ಸುರೇಬಾನ್ 17/2,25/5+6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ _ 0.40 0.0408 ,05062200178689

2391 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರಾಮಪ್ಾ  ಪ್ಪಾಂಡಪ್ಾ  ಚನಾೂ ಪೂರ ಚನಾೂ ಪೂರ ಮುದ್ಕವಿ 81/3 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 1.96 0.01696 31032607961

2392 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹನ್ಮಂತ್ ಸತ್ಯ ಪ್ಾ  ದೇಸಾಯಿ ಚನಾೂ ಪೂರ ಮುದ್ಕವಿ 150/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 1.87 0.06784 36415824841

2393 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹನ್ಮಂತ್ ವಿಠ್ಠ ಲ್ಪ್ಾ  ಬದೂೂ ರ ನಂದ್ದಹಾಳ ಮುದ್ಕವಿ 169/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 2.00 0.0848 89028424905

2394 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನಾಗವವ  ಬಿೋರಪ್ಾ  ನ್ರಸನ್ೂ ವರ ನಂದ್ದಹಾಳ ಮುದ್ಕವಿ 171/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 1.87 0.0252 32762407738

2395 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಸಪ್ಾ  ತ್ಳವಾರ ಹಣ್ಮಾಪೂರ ಮುದ್ಕವಿ .26/1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ _ 0.40 0.06 32711451085

2396 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಏಕನಾಥ ಬಾಬುರಾವ ಬೊೋಕರೆ ದೊಡಮಂಗಡಿ ಸುರೇಬಾನ್ 79 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ _ 1.00 0.102 17207544012

2397 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪರಮಾ ಹುಸೇನ್ಬಾದ್ಶಹಾ ಮಾಲ್ದಾರ ನಾಗನ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ .22/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 1.32 0.02925 ,05062200102916

2398 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ PÁ¼À¥Àà ¨ÉÊ®¥Àà ºÀÆªÀ£ÀßªÀgÀ ªÀÄÄzÀPÀ« ಮುದ್ಕವಿ 71/2 ಪ್.ಪಂ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 1.28 0.01696 756762085712 34561149938

2399 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಅಶೋಕ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಗೊಡಚಿ ಕಟಕೋಳ 70/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 1.00 0.0424 557812426562 ,05502200072060

2400 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಶಿವನ್ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಗೊಡಚಿ ಕಟಕೋಳ 70/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 1.00 0.0424 557812426562 ,05502200072074

2401 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರೇಖಾ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಟಗುಾಂದ್ದ ಕಟಕೋಳ ಕಟಕೋಳ 481 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 2.00 0.0848 736490046031 64169979031

2402 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಲ್ಕಿಿ ಮ ೋಬಾಯಿ ದೆ ಚಿಕೂಕ ರ ತ್ರಾಂಡಿಕಟಿ್ಟ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 223/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 1.60 0.06784 502498809190 3075101010003050

2403 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಾ  ಧಮುಣ್ಣ  ಮುದಾದಪೂರ ಹೊಸಕೋಟ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 15/58 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಾಂಬೆ _ 1.00 0.0424 685381017033 36911631561

2404 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ GªÉÄÃ±À zÀÄAqÀ¥Àà 
PÉÆqÀ¨ÁV

§lPÀÄQð ªÀÄÄzÀPÀ« 184/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É _ 1.60 0.06784 690489048176 17210060818

2405 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ gÉÃSÁ §¸ÀªÀgÁd ¥ÁånUËqÀæ §lPÀÄQð ªÀÄÄzÀPÀ« 69/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É _ 1.00 0.0424 835346496563 17210027509

2406 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ gÀ« PÀÈµÀÚ¥Àà 
ªÀiÁZÀ¥Àà£ÀªÀgÀ

§lPÀÄQð ªÀÄÄzÀPÀ« 521/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É _ 2.00 0.0848 503215126349 89029872037

2407 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ §¸ÀªÀgÁd ªÉAPÀ¥Àà 
¥ÁånUËqÀæ

§lPÀÄQð ªÀÄÄzÀPÀ« 69/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É _ 2.00 0.0848 227671011333 17210051521

2408 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ gÀªÉÄÃ±À F±ÀégÀ¥Àà 
UÀÄAqÁ½

§lPÀÄQð ªÀÄÄzÀPÀ« 52/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É _ 1.20 0.05008 933257015262 17210025171

2409 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ £Á²gÀSÁ£À ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ 
±Á¤¢ªÁ¤

§lPÀÄQð ªÀÄÄzÀPÀ« 60/1 ªÀÄÄ¹èA zÁ½A¨É _ 1.20 0.05088 556731667637 34244860749

2410 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ FgÀ¥Àà UÀAUÀ¥Àà 
®ªÀiÁtÂ

ZÉ£Áß¥ÀÆgÀ ªÀÄÄzÀPÀ« 133/2 ಪ.ಜಾ zÁ½A¨É _ 0.60 0.02544 17210023059

2411 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ zÁ£À¥Àà GªÀÄ¥Àà ®ªÀiÁtÂ ZÉ£Áß¥ÀÆgÀ ªÀÄÄzÀPÀ« 126/2¥ÉÊ ಪ.ಜಾ zÁ½A¨É _ 1.00 0.0424 17207542582

2412 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ AiÀÄAPÀ¥Àà UÀAUÀ¥Àà 
®ªÀiÁtÂ

ZÉ£Áß¥ÀÆgÀ ªÀÄÄzÀPÀ« 133/3 ಪ.ಜಾ zÁ½A¨É _ 2.40 0.10176 89070731378

2413 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà 
¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀiÁ½

vÀÄgÀ£ÀÆgÀ ¸ÀÄgÉÃ¨Á£À 10/1+2 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É _ 0.80 0.03392 975461173690 ,05062250038884

2414 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ¨Á®ZÀAzÀæ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ 
¸ÀAQ£ÀªÀgÀ

®R£ÁAiÀÄÌ£ÀPÉÆ¥Àà ¸ÀÄgÉÃ¨Á£À 40/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É _ 0.80 0.03392 272441164679 ,05062200096089

2415 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¸ÀtÚPÁ¼À£ÀUËqÀ 
PÉAZÀ£ÀUËqÀæ PÉÆ¼Àa ಸುರೇಬಾನ್ .28/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ¥À¥ÁAiÀiÁ 1 _ 0.75 600153530997 375602010119412

2416 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರೂಪ್ಲೆಪ್ಪ  ಭೋಮಪ್ಪ  ಲಮಾಣ್ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ .34/4 ಪ.ಜಾ ಲಾಂಬೆ 1 _ 1 957375745539 5062200177021

2417 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕಲ್ಲ ಪ್ಾ  ರಾಮಪ್ಾ  ತ್ರರಗಲ್ಲ ಹುಲಗೊಪ್ಾ ಸುರೇಬಾನ್ ,2/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.75 888993089320 ,05162210032180

2418 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ದೊಡವಾಡ ಕಟಕೋಳ ಕಟಕೋಳ 700/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೊೋಡಂಬಿ 1 0.75 369360116773 17034020105
2419 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಭೋಮಪ್ಾ  ಹಿರೇಮಾನ್ಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ಉಮತ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ ,25/5 ಪ.ಜಾ ಲಾಂಬೆ, ಗೊೋಡಂಬಿ 1 0.75 957674669955 3111101010002180

2420 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರಾಮಪ್ಪ  ಫಕೋರಪ್ಪ  ವಾಲಿಕಾರ ಕಳಚಿ ಸುರೇಬಾನ್ 52 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 0.75 891454511317 ,05162250008430

2421 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಂಡಪ್ಪ  ಕೇಶಪ್ಪ  ಲಮಾಣ್ ಚನಾೂ ಪೂರ ಮುದ್ಕವಿ 93/7 ಪ.ಜಾ ಪ್ಪ್ಪಯ 1 0.75 238916970526 17210045369

2422 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಾರುತ್ತ ಫಕೋರಪ್ಪ  ವಾಲಿಕಾರ/ತಳವಾರ ಕಳಚಿ ಸುರೇಬಾನ್ 52 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 0.75 221736882954 375602010115080

2423 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ZÀÄgÀZÀ¥Àà 
ZÀÄgÀZÀ¥Àà ªÀÄrØ

WÀlPÀ£ÀÆgÀ ಸುರೇಬಾನ್ 73/1 ಎಸ್.ಟ್ಟ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä _ 1.05 0.16 413562931731 375602010123038

2424 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ zÉÆqÀØªÀÄ®è¥Àà 
©üÃªÀÄ¥Àà ªÀqÀØgÀ

gÀAPÀ®PÉÆ¥
Àà

ಸುರೇಬಾನ್ 59/1 J¸ï.n ¸ÀªÀvÉPÁ¬Ä _ 0.80 0.16 492476439665 17207602292

2425 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ vÀÄPÁgÁªÀÄ 
²ªÀgÁAiÀÄ¥Àà zÉÆqÀªÀÄ¤

a¥Àà®PÀnÖ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 105/5 J¸ï.¹ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä _ 0.44 0.08 568077117474 ,05832250006054

2426 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶಿವಪ್ಾ  ಥಾವರೆಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 22/2B J¸ï.n ತ್ರಕಾರಿ _ 0.60 0.12 810065266403 ,05062200144591
2427 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಉಮೇಶ ಚುರಚಪ್ಾ  ಮಡಿಿ ಘಟಕನ್ನರ ಸುರೇಬಾನ್ 30/1B ಎಸ್.ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ _ 0.40 0.08 972639639113 375602120000606

2428 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಸಪ್ಾ  ಫಕಿೋರಪ್ಾ  ಮಾದ್ರ ಮುಳಿ್ಳರ ಸುರೇಬಾನ್ 269/1 ಎಸ್.ಟ್ಟ ಬದ್ನೆ, ಟೊೋಮೆಟೊೋ, ಮೆಣ್ಸು _ 0.80 0.2 867160238168 37233648409
2429 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಯಮನ್ಪ್ಾ  ರಾಮಪ್ಾ  ಮಾಯ ಗೇರಿ ಕಮಕೇರಿ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 117/4 ಎಸ್.ಸಿ ಬದ್ನೆ, _ 0.60 0.12 965760913056 898010110000661
2430 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಂತ್ಪ್ಾ  ತಿಪ್ಾ ಣ್ಣ  ಕೋನ್ಪ್ಾ ಗೊೋಳ ಕಮಕೇರಿ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 106/2ಬಿ ಎಸ್.ಸಿ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ _ 0.60 0.12 655584675511 898010510000057

2431 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪಾಂಡಪ್ಾ  ಕೇಶಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ಚನಾೂ ಪೂರ ಮುದ್ಕವಿ 103/1 ಎಸ್.ಸಿ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ _ 1.60 0.28 17210045369
2432 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶೆಟಿ್ರ ಪ್ಾ  ಪ್ರಮಣ್ಣ  ಭಜಂತಿರ ಮಾಗನ್ನರ ಕಟಕೋಳ 7/1+2 ಎಸ್.ಸಿ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಾಯಿ _ 1.00 0.2 903867210201 89108385396
2433 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಸನ್ಗೌಡ ಚಿನ್ೂ ಪ್ಾ ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಕಲೂಲ ರ ಸುರೇಬಾನ್ 72/6, 75/2 ಎಸ್.ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ _ 0.49 0.06331 360741354263 17207553026

2434 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅಪ್ಾ ಣ್ಣ  ಫಕಿೋರಪ್ಾ  ಮಾಯನ್ೂ ವರ ಕಾಮನ್ಕಪ್ಾ ಕ್ ಚಂದ್ರಗಿ 12/1,70/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 746509889444 ,05502210022881

ಪಾಲಸಟಕ ಮಲಚಂಗ್

ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ುೂ 
ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ನಿವಯಹಣ್ಣಗೆ

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ 
ನಿವಯಹಣ್ಣಗೆ

ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ

ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ

ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ



2435 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗದ್ದಗೆಪ್ಾ  ಶಂಕರಪ್ಾ  ಕಳಿಿ ಬಿೋಡಕಿ ಕ್ ಚಂದ್ರಗಿ 101 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 986006880589 1703454873

2436 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ರ ಕಾಶ ಶಿವಪ್ಾ  ಪೂಜೇರ ಕಾಮನ್ಕಪ್ಾ ಕ್ ಚಂದ್ರಗಿ 22/1+2+3+4+5+6/B ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 331950770201 89020725159

2437 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಈರಪ್ಾ  ಕಬಾಡದ್ ನಾಗನ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ 202/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 97343530572 17210026129

2438 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮಾದ್ರ ಬಿೋಡಕಿ ಕ್ ಚಂದ್ರಗಿ 103 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 ,971210414382 ,050622000326578

2439 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರಾಮಪ್ಾ  ದೇವಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ಚನಾೂ ಪೂರ ಮುದ್ಕವಿ 100/5 ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 17210025397

2440 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಂಜುಳಾ ಕೃಷಣ ಪ್ಾ  ಲ್ಕಕ ನ್ೂ ವರ ಗುತಿತ ಗೊಳಿ ಕ್ ಚಂದ್ರಗಿ 59/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 879645223673 ,64130039250

2441 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಸಪ್ಾ  ಹಣ್ಮಪ್ಾ  ದೇಸಾಯಿ ಬಟಕುಕಿು ಮುದ್ಕವಿ 324/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 732997699103 64043500406

2442 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ವಾಸು ಗೊೋವಿಾಂದ್ಪ್ಾ  ಹಳಿಿ ತ್ರಾಂಡಿಕಟಿ್ಟ ಕ್ ಚಂದ್ರಗಿ 177/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 256177452844 ,05832200000558

2443 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಹಾದೇವ ಈರಪ್ಾ  ಕಬಾಡದ್ ನಾಗನ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ 179/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 229813926545 ,17210021596

2444 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶಿದ್ದ ಪ್ಾ  ಹಣ್ಮಪ್ಾ  ತಿಪ್ಪಾ ಮನಿ ಬಟಕುಕಿು ಮುದ್ಕವಿ 209/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 723764297046 ,17210022895

2445 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಗಣಿಯಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ಚೆನಾೂ ಪೂರ ಮುದ್ಕವಿ 95/7 ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 ,866990882075 ,89044511231

2446 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತುಕಾರಾಮ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಲ್ಮಾಣಿ ಉಮತ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ 26/3 ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 ,654307996076 17210085573

2447 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ನಂದ್ದ ಬಟಕುಕಿು ಮುದ್ಕವಿ 283 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 63590619663 ,3078101010014148

2448 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶಿದ್ದ ಪ್ಾ  ಹಣ್ಮಪ್ಾ  ಪಂಚಗಾವಿ ನಾಗನ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ 263/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 3857820403 ,17210043860

2449 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಹಾಾಂತೇಶ ಶಿವಪ್ಾ  ಪ್ಟಿ ಣ್ಶೇಟಿ್ಟ ಬಟಕುಕಿು ಮುದ್ಕವಿ 207/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 245894448362 ,17210023559

2450 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೌಡಪ್ಾ  ಹನ್ಮಂತ್ ನ್ರಸಾಪೂರ ಹಿರೇಕಪ್ಾ  .ಕ್.ಎಸ್ ಕ್ ಚಂದ್ರಗಿ 296/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 ,157201011002234

2451 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಫಕಿೋರಪ್ಾ  ಫಕಿೋರಪ್ಾ  ಕಾಮನ್ೂ ವರ ಗೊಡಚಿ ಕಟಕೋಳ 273/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 584293715582 ,05502250004973

2452 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಪುಗೌಡ ನಿಾಂಗನ್ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಹಾಲಳಿಿ ಕಟಕೋಳ .11/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 810952955382 ,05062200334432

2453 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಈರಪ್ಾ  ದೊಡಿ ಗಿರಿಯಪ್ಾ  ಕುಾಂಬಾರ ಹಾಲಳಿಿ ಕಟಕೋಳ .12/8, 12/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 200663005404 64110093722

2454 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಸಪ್ಾ  ರುದ್ರ ಪ್ಾ  ಸಾವಳಗಿ ತ್ರೋಟಗಟಿ್ಟ ಕಟಕೋಳ 42/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 836849186928 ,05502200005814

2455 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹನ್ಮಂತ್ಪ್ಾ  ದಾಯ ಮಪ್ಾ  ಜೋಗೆಲ್ಲ ಪ್ಾ ನ್ೂ ವರ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ ಕ್ ಚಂದ್ರಗಿ 110 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 _ 0.875 920478996486 ,05062200134604

2456 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕಸೂತ ರೆವವ  ಯಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಹಂಗರಗಿ ಬಟಕುಕಿು ಮುದ್ಕವಿ 458 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 1 _ 2 400982695608 17210044332

2457 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಈರಪ್ಾ  ಕಾಳಪ್ಾ  ಜಾಡರ ಉಪ್ು ಮಲಾಲ ಡ ಕಲೂಲ ರ ಸುರೇಬಾನ್ 36/1+2ಬ, 65/2, 96/2ಪೈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ, ಮಾವು 1 _ 2 847569195561 17207557203

2458 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನಿೋಲ್ಪ್ಾ  ಸೊೋಮಪ್ಾ  ಚಾಕಲ್ಬಿಬ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 374 ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾರ ಕಿಿ 1 _ 2 ,05062200004728

2459 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರಂಗಪ್ಾ  ಲ್ಕಕ ಪ್ಾ  ಜಾಯಿ ಮುದೇನ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ 253/2,18,19/1,19/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು, ಚಿಕುಕ , ಪೇರು, 
ಗೊೋಡಂಬಿ 1 _ 2 350836955187 375602010008863

2460 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಲ್ಚಿ ಪ್ಾ  ಗಂಗಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ಓಬಳಾಪೂರ ಕಟಕೋಳ 191/3 ಎಸ್.ಸಿ ಲಾಂಬೆ 1 _ 2 433144462439 ,05062200004149

2461 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶಿರ ೋಧರ ಭೋಮರಡಿಿ  ಸೊೋಮರಡಿಿ ಕಲೂಲ ರ ಸುರೇಬಾನ್ 96/1 ಎಸ್.ಸಿ ಬಾಳೆ _ 0.40 0.1224 294852843439 89089402253

2462 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮಾರುತಿ ಹನ್ಮಪ್ಾ  ಬೆಳಗಂಟ್ಟ ಹಂಪ್ಪಹೊಳಿ ಸುರೇಬಾನ್ 99/2ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ _ 1.60 0.2448 241193370800 3080101010012353,

2463 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಾ  ರಾಮಪ್ಾ  ಬನ್ನೂ ರ ಹುಲಗೊಪ್ಾ ಸುರೇಬಾನ್ 33 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ _ 0.30 0.0918 379809268703 ,05162250005063

2464 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರಂಗನ್ಗೌಡ ಭೋಮನ್ಗೌಡ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಹೊಸಕೋಟ್ಟ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 68/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇರು _ 0.40 0.048 469244184069 89047747311

2465 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಅಜುುನ್ ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಹೊಸಕೋಟ್ಟ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 24/ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇರು _ 0.30 0.036 212400954395 89099830707

2466 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹನ್ಮಪ್ಾ  ರಾಮಪ್ಾ  ಕೃಷಣ ಗೌಡ ಹೊಸಕೋಟ್ಟ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 15/65 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇರು _ 0.66 0.0792 671248836168 3075101010002131,

2467 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸುಭಸ ಶಿವನ್ಗೌಡ ನಾಡಗೌಡರ ಗುತಿತ ಗೊಳಿ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 197/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇರು _ 2.00 0.2844 704343429081 898010110000171
2468 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಾ  ಮಹಾಲಾಂಗಪ್ಾ  ಕೃಷಣ ಗೌಡರ ಹೊಸಕೋಟ್ಟ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 45 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇರು _ 0.70 0.084 669012639090 3075101010000534,

2469 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ದೊಡವಾಡ ಕಟಕೋಳ ಕಟಕೋಳ 700/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇರು _ 2.89 0.3 369360116773 17034020105

2470 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ವಿರುಪ್ಪಕ್ಷ್ ಸಾತ್ಲಾಂಗಪ್ಾ  ಕಾಯಿ ಮುದೇನ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ 157 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇರು _ 1.75 0.21 304200024178 31192622986

2471 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅಪ್ಾ ಣ್ಣ  ಶಿವನ್ಪ್ಾ  ಹೊಸಕೋಟ್ಟ ಉಮತ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ 20/4ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇರು _ 0.90 0.108 690639148799 3078101010012749,

2472 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೊೋವಿಾಂದ್ರಡಿಿ  ರಂಗಪ್ಾ  ಜಾಯಿ ಮುದೇನ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ .19/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇರು _ 1.45 0.174 682603147388 375602010115537
2473 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರಿಾಂದ್ವವ  ರಂಗಪ್ಾ  ಜಾಯಿ ಮುದೇನ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ 39/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇರು _ 1.82 0.2184 505033211821 375602010115535

2474 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ರಂಗಪ್ಾ  ಲ್ಕಕ ಪ್ಾ  ಜಾಯಿ ಮುದೇನ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ 18 ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೇರು _ 1.82 0.2184 350836955187 375602010008863

2475 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಸಪ್ಾ  ತ್ಳವಾರ ಉಮತ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ .22/1 ಎಸ್.ಟ್ಟ ಗೇರು _ 1.00 0.12 258218431546 32711451085
2476 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹೂವಪ್ಾ  ಹಿೋರಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ಕಲ್ಮ ಡ ಎಸ್.ಎಲ್.ಟ್ಟ ಮುದ್ಕವಿ .44/2 ಎಸ್.ಸಿ ಗೇರು _ 0.40 0.048 539780954373 375602010007163
2477 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪುಾಂಡಲೋಕ ರೇವಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ಆನೇಗುದ್ದದ ಮುದ್ಕವಿ 200/1+2 ಎಸ್.ಸಿ ಗೇರು _ 0.40 0.048 872079547290 375602010009746

2478 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಾ  ಪ್ಪಾಂಡಪ್ಾ  ಪ್ಮಾಮ ರ ಮುದೇನ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ 285/2ಬ ಎಸ್.ಸಿ ಗೇರು _ 1.26 0.12 862947606895 378301500235
2479 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪ್ಪವುತಿ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಾ  ಪ್ಮಾಮ ರ ಮುದೇನ್ನರ ಮುದ್ಕವಿ 278 ಎಸ್.ಸಿ ಗೇರು _ 1.21 0.12 603005182031 378301500685

2480 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರ ೋ ವಿೋರಭದೆರ ೋಶವ ರ ನಿೋರು ಬಳಕ್ದಾರರ ಸಂಘ ಹಿರೇಕಪ್ಾ  ಕ್.ಎಸ್ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 151,146/1,147/1,148/1,1
49/2,152/1,153/1

ಸಾಮಾನ್ಯ 1 _ 4 89115382513

2481 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಗಂಗಪಪ ಪರಪಪ ಕೆ ಡಿಲವಾಡ ಶಂಗ್ಾರಗೆ ಪಪ ಸವದ್ತಿೂ 54/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.0612 509425035775 05152200137431

2482 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಇಮಾಮಸಾಬ ಅಮೋನಸಾಬ ಸಣ್ಣಕಿಕ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 1103/2 ಅ.ಸಂ ಬಾಳೆ 0.40 0.0408 660167969383 32810279697

2483 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಫಕಿೋರಪಪ ರಾಮಪಪ ಕಿಟದಾಳ ಹಿರೆೋಕ್ುಂಬಿ ಸವದ್ತಿೂ 27/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.051 919152626530 05422210016780

2484 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮಹಾಬಳೆೋಶವರ ಯಲಲಪಪ ನಾಗನ ರ ಶಂಗ್ಾರಗೆ ಪಪ ಸವದ್ತಿೂ 58/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.0612 534960038982 375802010006501

2485 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ದಾಯಮಣ್ಣ ಸತಯಪಪ ಹ ಲ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 947/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.0408 705457608235 05152200154320
2486 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಶಶಕಾಂತ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಜ ೋಶ ಗುಲಯಹೆ ಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 110/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.0816 375267276839 375802010006282
2487 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಬಾಬು ಯಲಲಪಪ ಇಟಗಿ ಮ ಗಬಸವ ಮುರಗೆ ೋಡ 328/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 0.1632 878170844692 17014547668
2488 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಂಚಪಪ ಮಳಗಲ ತಗಿೆಹಾಳ ಮುನವಳಿಿ 296/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.102 928246884071 89065529540

2489 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್
ಶರೋ ಬೆ ೋರೆಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ 

ಹಲೋಮನವರ
ಕ್ಡೋಹಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 44 ಅ.ಸಂ ಬಾಳೆ 0.40 0.0408 511905838302 11120407892

2490 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಅಲಲಸಾಬ ದಿಲಾವರಸಾಬ ನ ಲಗಿ ಕ್ಡೋಹಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 43/2 ಅ.ಸಂ ಬಾಳೆ 0.80 0.0816 829169322619 375802010015175

2491 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್
ಶರೋ ಮಹಾದೋವಗ್ೌಡ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ 

ಪಾಟಿೋಲ
ಸಂಗೆರೋಶಕೆ ಪಪ ಸವದ್ತಿೂ 219/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 90 ಘ ಮೋ 0.875 455107738716 17217290575

2492 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋಮತಿ ಕಾಶವವ ಮಲಲಪಪ ಹೆ ೋಳಿ ಯಡಹಳಿಿ ಸವದ್ತಿೂ 135/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 427789873996 17217329457
2493 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾಪವತಿ ಸವದ್ತಿೂ ಕ್ಗದಾಳ ಮುನವಳಿಿ 189/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 710205263273 520101266799451
2494 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಯಲಲಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ವಡೋರ ಮಳಗಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 144/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 252888098524 520101260267151
2495 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಕ್ರಬಸಪಪ ಸಣ್ಕ್ಲಲ ಮುರಗೆ ೋಡ ಮುರಗೆ ೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 897458718247 520291017710540
2496 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಈರಪಪ ಮಾಯಪಪ ಡ ಳಿಿ ಮಳಗಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 4/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 348871594916 89071491958
2497 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಪುಂಡಲೋಕ್  ಚ ಯಡವನನವರ ಹಿರೆೋಬ ದ್ನ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 178/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 502356085917 520291022067893

2498 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮೌಲಾಸಾಬ ಖಾನಸಾಬ ಹಲೋಮನವರ ಗುಲಯಹೆ ಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 83 ಅ.ಸಂ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 524394881080 17199617090

2499 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಸಂಗಿ ಮುವಳಿಿ 388/*/1+2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 734451400637 17036043303

2500 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಗುರುನಗ್ೌಡ ಸಂಗನಗ್ೌಡರ ಚಿಕ್ುಕಂಬಿ ಮುವಳಿಿ 29/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 3339938885 520331003666225

2501 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಸದ್ದಪಪ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಕ್ಟಗಿ ಕ್ರಿೋಕ್ಟಿಟ ಸವದ್ತಿೂ 310/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 75483818248 35965255090
2502 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ತಿಪಪಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಮಾಗುಂಡ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 606/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 265374876578 17056039904
2503 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಶವನಗ್ೌಡ ರಾಯನಗ್ೌಡ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 357/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 - 0691011017308
2504 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಭಿೋಮರಡಿೆ ನಿಂಗರಡಿೆ ಕ್ಗದಾಳ ಮುನವಳಿಿ 204/*/2 ಸಾಮಾನಯ 91 ಘ ಮೋ 0.875 929803200988 17191534619

ಗೆೋರುಬೆಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ

ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಈರುಳಿಿ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್

ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್

ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ



2505 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋಮತಿ ಶಾಂತ್ವವ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ಂಬಳಿ ಮಳಗಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 97/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 901041279786 10420105100073
2506 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಸದಾದರ ಡ ಸ ಕ್ಂಬಳಿ ಮಳಗಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 129/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 685254329057 520291019991199
2507 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ರೆೋರ್ಣಕ್ನಗ್ೌಡ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ದ್ಡೋರಕೆ ಪಪ ಸವದ್ತಿೂ 5/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 219753297701 05152250031039
2508 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಚ ಯಡವನನವರ ಹಿರೆೋಬ ದ್ನ ರ ಸವದ್ತಿೂ 238 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 263488472350 520291019991199
2509 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮೈಲಾರಿ ಚನನಬಸಪಪ ಹುಚಗುಡಿ ಬಸಡ ೋರ್ಣ ಸವದ್ತಿೂ 483/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 219977555246 17036020272

2510 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ನಾಗನ ರ ಕ್ಗದಾಳ ಮುನವಳಿಿ 21/*/24 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 963752912205 0691101024080

2511 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಹನಮರಡಿೆ ಬಿೋಮಪಪ ನಿಂಗರಡಿೆ ಕ್ಗದಾಳ ಮುನವಳಿಿ 308/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 768541351712 0691101023276
2512 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಶರೋಶೈಲ್ ಯಲಲಪಪ ಬಟಟನನವರ ಸಂಗೆರೋಶಕೆ ಪಪ ಸವದ್ತಿೂ 173/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 439842002420 17217262457
2513 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಉಮೋಶ ನಾ ಜ ಗನವರ ರೆೈನಾಪೂರ ಸವದ್ತಿೂ 77/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 379723294210 05172230046439
2514 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ನಾರಾಯಣ್ ರುದ್ದಪಪ ನಾಯಕರ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 612/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 652361893196 17056042259

2515 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಹನಮರಡಿೆ ತಿಮಮರಡಿೆ ಸ ಪಪಡಲ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 605/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 86725294096 8.9008E+11

2516 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ರ್ ಹನಸ ಹ ಲ ಮುನವಳಿಿ 470/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 91 ಘ ಮೋ 0.875 656241415855 17191540918

2517 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರಡಿೆ ಹನಮಪಪ ಭಿೋಮರಡಿೆ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 55/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 92 ಘ ಮೋ 0.875 846287720428 171800101004862

2518 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಗಿರಿೋಶ ತ್ಮಮರಡಿೆ ಭಿೋಮರಡಿೆ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 604/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 93 ಘ ಮೋ 0.875 350540180737 520101197164451

2519 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಫರಭುಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ ಮೋಲನಮನಿ ಅಚಮಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 247/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 94 ಘ ಮೋ 0.875 5794688728 89060666183

2520 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ವಿೋರಯಯ ಚನವಿೋರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಸತಿೂಗೆೋರಿ ಯರಗಟಿಟ 197/*/* ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.00 0.12 421886762577 05172200014069

2521 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಅನಿೋಲಕ್ುಮಾರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ದೋಸಾಯಿ ತ್ಲ ಲರ ಯರಗಟಿಟ 235/*/* ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.00 0.12 956741644907 1721503903-2

2522 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಗುರುಶದ್ದಪಪ ಸ ೋ ಚಳಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 367/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2.00 0.216 737725423693 4738101001692

2523 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಸ ೋಮಪಪ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ಚಳಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 372/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2.00 0.24 308897827845 130500101005855

2524 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಗ ಳಪಪ ಬಾವಿಕ್ಟಿಟ ಇಟ್ಾನಳ ಯರಗಟಿಟ 175/* ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2.00 0.24 330315670754 157201011002543
2525 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಸುಭಾಷ್ ಅಡಿರ್ಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುರುಬಗಟಿಟ ಯರಗಟಿಟ 222/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.00 0.12 72743697680 38097695690
2526 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮೌನೆೋಶವರ ಸ ಸುಳಿದ್ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 271/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2.00 0.24 778144508605 33881541464

2527 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಅಮೃತ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಳಿದ್ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ
270/214,21/2ಅ+2ಬ 

& 20/1+2
ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2.40 0.288 569590885364 918010047480736

2528 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಗ ಳಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಬಾವಿಕ್ಟಿಟ ಇಟ್ಾನಳ ಯರಗಟಿಟ 176/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.9 0.108 616945743799 157201011002614

2529 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಗೆ ೋಪಾಲಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 10/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.4 0.048 358918363922 89036306118

2530 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಹನಮಂತ್ ಆಲದ್ಕ್ಟಿಟ   ಬ ದಿಗೆ ಪಪ ಯರಗಟಿಟ 53/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.27 0.0324 484879811280 05172210018040
2531 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಗಂಗಪಪ ಮಲಲಪಪ ಬುಡಶಟಿಟ ಕಾಗಿಹಾಳ ಮುರಗೆ ೋಡ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.2448 - 17210512002
2532 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಶವಪರಭು ಈಶಪರಭು ದಸಾಯಿ ಚಚಡಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 302 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.2448 572128140176 104201011001777
2533 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಬಸಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಜಿಂಗಿ ತ್ಡಸಲ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 144, 146 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.1224 400301940241 190900101000030

2534 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮಂಜುನಾಥ ದಾಯಮಪಪ ಹಮಮನವರ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 145/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 0.16 45768692349 0691101021238

2535 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಗದಿಗೆಪಪ ತ್ಮಮಣ್ಣ ಸಕಿರ ಗೆ ರವನಕೆ ಳಿ ಮುನವಳಿಿ 38/*2 ಪ.ಪಂ ಸವತಕಾಯಿ 0.4 0.08 362145019400 05152200158795
2536 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಪವಯತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 246/*/* ಪ.ಪಂ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.4 0.08 280550906942 0691101017385
2537 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಗೆ ೋಪಾಲ ದ್ಳವಾಯಿ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 381/*/* ಪ.ಪಂ ಬೆಂಡ 0.3 0.06 868715928030 89047158869
2538 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋಮತಿ ಕಾಶವವ ವಾಲ್ಲಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಟಮಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 61/1 ಪ.ಜಾ ಬೆಂಡ 0.40 0.08 - 34885742806

2539 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋಮತಿ ಅನಸ ಯ್ಾ ಸ ೋಮಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಟಮಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 74*/1 ಪ.ಜಾ ಬೆಂಡ 0.40 0.08 4832435060 34885742806

2540 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮಂಜುಳಾ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಟಮಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 75/*/2 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.20 0.04 363135914394 36096168171
2541 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ತ್ುಳಸವವ ವಾಲ್ಲಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಟಮಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 75/*/2 ಪ.ಜಾ ಬೆಂಡ 0.40 0.08 342844060097 1719963505-3
2542 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಸ ೋಮಪಪ ವಾಲ್ಲಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಟಮಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 61/*/3 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.40 0.08 493236398153 33056372720

2543 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್
ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗಂಗಪಪ ಲಮಾರ್ಣ@ 

ರಾಠೆ ೋಡ
ಕಾಲಯಕ್ಟಿಟ ತಾಂಡ ಮುನವಳಿಿ 250/*/1 ಪ.ಜಾ ಚವಳೆಕಾಯಿ 0.69 0.138 290886809330 17210547960

2544 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಹನಮಂತ್ ಮಳೆಪಪ ಮಾದ್ರ ಕ್ಟಮಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 84/*/2 ಪ.ಜಾ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.20 0.04 - 36475373088
2545 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ರಾಮಪಪ ವಾಲ್ಲಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಟಮಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 75/*/* ಪ.ಜಾ ಬೆಂಡ 0.31 0.062 - 30262737065
2546 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮಕ್ನವವ ಶಂಕ್ರ ಲಮಾರ್ಣ ಹುಲಕೆೋರಿ ತಾಂಡ ಮುನವಳಿಿ 235 ಪ.ಜಾ ಟ ೋಮಾಯಟ 1.00 0.2 330260627345 520101230157587

2547 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಸತ್ಯಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಮುನವಳಿಿ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 382/*/*
ಬದ್ನೆ,

ಟ ೋಮಾಯಟ 
1.00 0.2 656241415855 33365870260

2548 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಶವಪಪ ಸಾತ್ಪಪನವರ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 11/*/* ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

1.20 0.192 862531975361 0691108021551

2549 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಬಸಪಪ ರಂಗಪಪ ಕೆ ಳಿಿ ಬಸಡ ೋರ್ಣ ಮುನವಳಿಿ 299/*/* ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.80 0.128 988260425263 520101249623072

2550 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಈಶವರ ಈರಪಪ ಕೆ ೋರಿಶಟಿಟ ಯಕೆಕೋರಿ ಮುನವಳಿಿ 103/*/2 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.80 0.128 957203577609 17055109895

2551 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಗದಿಗೆಪಪ ದಾಯಮಪಪ ಕ್ುರಿ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 104/*/1 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.40 0.064 364481321283 86546566555

2552 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಬಿೋರಪಪ ಸದ್ದಕ್ಕನವರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 419 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.70 0.112 965267071060 8901905086-8

2553 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಪವಯತ್ಗ್ೌಡ ಬಾಳನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 246/*/* ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.40 0.064 280550906942 0691101017385

2554 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ  ಲಕ್ಷಮಣ್ ದಾಯಮಪಪ ಕ್ುರಿ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 104/*/1 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.40 0.064 837731009206 17191562342

2555 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಈಶವರ ಸದ್ದಪಪ ಜಕ್ಕಮಮನವರ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 144/*/1 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

1.80 0.288 - 17191556780

ಈರುಳಿಿ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್

ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ

ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಯ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ

ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ

ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ



2556 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಶವಪಪ ಮಂಗರಾರ್ಣ ಬಸರಗಿ ಇನಾಂ ಮುನವಳಿಿ 43/*/3 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.20 0.032 783314638141 34520794850

2557 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ  ಮಹಾದೋವ ಹಮಮನವರ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 145/*/2 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.75 0.12 457686926349 069110121238

2558 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ರಾಜೋಂದ್ರ ಗ್ೌಡಪಪ ಚೌಗಲ್ಲ ತ್ಡಸಲ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 236/2 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

3.30 0.24 764541947134 5202902175786

2559 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ರ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 434/*/* ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

1.00 0.16 517304734961 05152200066135

2560 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಹ ವಪಪ ಹನಮಪಪ ಬಂಗ್ಾರಿ ಹ ಲ ಮುನವಳಿಿ 42/*/1ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.40 0.064 897206931563 17191569289

2561 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಹನಮಂತ್ ದ ಡೆಮರೆಪಪ ಆಲದ್ಕ್ಟಿಟ ಬ ದಿಗೆ ಪಪ ಯರಗಟಿಟ 305/*/1 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.60 0.096 970304394894 05172200061795

2562 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮಲಲಪಪ ದ ಡೆಫಕಿೋರಪಪ ತ್ಳವಾರ ಜಾಲಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 437/*/* ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.40 0.06 268980037658 17215037557

2563 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ದೋಮಪಪ ಕ್ುಂಟಿರಪಪಗೆ ೋಳ ಕ್ಡಬಿ ಯರಗಟಿಟ 131/2 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.65 0.104 251977894250 32591834229

2564 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ದೋಮಪಪ ಯಲಲಪಪ ಕ್ುಂಟಿರಪಪಗೆ ೋಳ ಕ್ಡಬಿ ಯರಗಟಿಟ 132 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.65 0.104 911596989317 520101218855261

2565 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ಶಟಟಪಪ ಸಂಗನನವರ ತಗಿೆಹಾಳ ಮುನವಳಿಿ 379/*/ ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.62 0.0718 496772196611 340702010010468

2566 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಗದಿಗೆಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಕಾರಿ ತಗಿೆಹಾಳ ಮುನವಳಿಿ 187/7 ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

0.50 0.074 658210733014 17191569289

2567 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್
ಶರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ದ ಡೆಹನಮಂತ್ 

ಭಜಂತಿರ
ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 576/*/* ಪಜಾ

ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

1.00 0.16 642820036662 1706020620

2568 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋಮತಿ ರುಕ್ಮವವ ರಾಮಪಪ ಲಮಾರ್ಣ
ಕ್ಟಮಳಿಿ
 ತಾಂಡ

ಸವದ್ತಿೂ 71/*/1 ಪಜಾ
ಪಾಲಸಟಕ 
ಹೆ ದಿಕೆ

1.00 0.16 876014296478 5152210094420

2569 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಅನಿೋಲಕ್ುಮಾರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ದೋಸಾಯಿ ತ್ಲ ಲರ ಯರಗಟಿಟ 235/*/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20*20*3 0.75 956741644907 1721503903-2

2570 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್
ಶರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಗ ಳಪಪ ಪಾಂಡಪಪ 

ಭಾಂವಿಕ್ಟಿಟ
ಇಟ್ಾನಳ ಯರಗಟಿಟ 175/*/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20*20*4 0.75 330315670754 157201011002541

2571 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮೌನೆೋಶವರ ಶಂಕ್ರೆಪಪ ಸುಳಿದ್ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 271/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20*20*3 0.75 77814450605 33881541464

2572 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಪಂಚಯಯ ಸ ೋಮಲಂಗಪಪ ಪೂಜೋರ ತ್ಡಸಲ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 134/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20*20*3 0.75 347788894546 190900101002359

2573 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಚನನಪಪ ಭಿೋ ಯಡವನನವರ ತ್ಡಸಲ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 509 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20*20*3 0.75 347788894546 190900101002359
2574 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಬಸಪಪ ಹೆ ಲ್ಲೋರ ತ್ಡಸಲ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 181/3 ಪ.ಜಾ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20*20*3 0.75 423387774356 520291019988813
2575 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ನಿಂಗಪಪ ತ್ಳವಾರ ಮುನವಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 444/*/1 ಪ.ಪಂ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20*20*3 0.75 855853874009 29641

2576 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಸರ್ೋಶವವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಕ್ುರುಬಗಟಿಟ ಯರಗಟಿಟ 65//2 ಸಾಮಾನಯ
ಸಮದ್ುದಾಯ  
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

45*45*3 4 - 259500102184001

2577 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ವಿೋರಭದರೋಶವರ  ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಚಚಡಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 98/*ಪೈ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮದ್ುದಾಯ  
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

45*45*4 4 - 104201012000338

2578 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಣ್ಣ ಟ್ಾರಕ್ಟರ
ಶರೋಮತಿ ಮಲಲವವ ಫರತ್ಗ್ೌಡ 

ಹಿರಲಂಗನನವರ
ಮುನವಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 562/ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಣ್ಣ ಟ್ಾರಕ್ಟರ 1.00 0.75 906628583964 4639101002115

2579 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್
ಶರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಲಕ್ಷಮಣ್ 
ದ್ಂಡೈಯಪಪಗೆ ೋಳ

ಬ ದಿಗೆ ಪಪ ಯರಗಟಿಟ 263/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 54 ಚ.ಮೋ 2 708497441667 31374105247

2580 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶರೋ ರಾಮಪಪ ವಾಲ್ಲಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಟಮಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 78/*/* ಪಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 54 ಚ.ಮೋ 2 436611998611 30262737065
2581 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬೆ ಲೋವರ ನಿಂಗಪಪ ಮಲಲಪಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 485 ಸಾಮಾನಯ 1.125 955521558452 35797746869

2582 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರೆ ೋಟರಿ ಟಿಲಲರ ಶವಾಜಿ ಸಂಭಾಜಿ ಚವಾಾನ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 673/7,673/12,673/15 ಸಾಮಾನಯ 0.4061 506357382821 17189055165

2583 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರೆ ೋಟರಿ ಟಿಲಲರ ಅಣ್ುಣ ಅಪಾಪಜಿ ಉಫಯ ಅಪಪಣ್ಣ ಸವದಿ ಕ್ಟಗೆೋರಿ ತಲಸಂಗ 136/1 ಸಾಮಾನಯ 0.42 NA 1069101010968

2584 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಮಾರುತಿ ಉಮರಾರ್ಣ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ
584/6, 574/1ಬ/1, 

740/1+2ಬ
ಸಾಮಾನಯ 0.38 256692813367 89001040688

2585 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ  ಅಪಾಪಸಾಬ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆೋಡಕಿಹಾಳ ಸದ್ಲಗ್ಾ 262/2 ಸಾಮಾನಯ 0.28 770238456922 10008506402

2586 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ ಬಾಹುಬಲ ಪಾಸಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆೋಡಕಿಹಾಳ ಸದ್ಲಗ್ಾ 86/2ಎ, 347/6, 395/2, 493 ಸಾಮಾನಯ 0.22 295631269869 30564582357

2587 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ ಯಲಲಪಾಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ವಗೆ ಮಮದಾಪೂರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 94/1 ಸಾಮಾನಯ 0.375 450062566553 05632200010801

2588 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ ಕೆೋಶವ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಹಣ್ಮಂತ್ಗೆ ೋಳ ಜಾಗನ ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ
29/15, 29/13, 129/10 

129/11
ಪಜಾ 0.025 378385575313 17174112349

2589 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ ಯಶವಂತ್ ಪರಶುರಾಮ ಕೆ ಗಲ್ಲ ನಾಗನ ರ ನಿಪಾಪರ್ಣ 38/3, 36, 29/7, 135/1 ಸಾಮಾನಯ 0.2 993123055960 0638104000078384

2590 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ ರಾಮು ಪರಶುರಾಮ ಕೆ ೋಗಲ್ಲ ನಾಗನ ರ ನಿಪಾಪರ್ಣ 36, 30/20, 30/18 ಸಾಮಾನಯ 0.28 765068004341 05052210000628

2591 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ ವಿಶವನಾಥ ದೋವಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗಳತ್ಗ್ಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 530/2 ಸಾಮಾನಯ 0.025 728540052239 89050484274

2592 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕ್ರಣ್ ಓಂಕಾರ ಬಾಹುಬಲ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆೋಡಕಿಹಾಳ ಸದ್ಲಗ್ಾ 47, 46 ಸಾಮಾನಯ 0.2 970180965086 20414600409

2593 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಯಂಕ್ಪಪ.ಈ ಕ್ನಗಲ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಅರಭಾಂವಿ 95/16,95/12 ಸಾಮಾನಯ 0.62 0.0625 845459970578 89040311406

2594 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಕ್ಲಲಪಪಯ.ಅರವಳಿಿ ಯರಗುದಿರ ಅರಭಾಂವಿ 45/4ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.1 291996725270 520101259355019

2595 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ವಾಶಪಪ.ಅ.ಪಂಡ ರಳಿಿ ರಾಜಾಪುರ ಅರಭಾಂವಿ 65/3 ಸಾಮಾನಯ 0.30 0.0625 354044551339 34027985949

2596 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ರ ಪಾ ದೋಸಾಯಿ ಧ ಪದಾಳ ಅರಭಾಂವಿ 144/ಪ ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.1 973991780960 ,446101029064

2597 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಬಿರ ಚಾಪರ ರಮೋಶಕ್ುಮಾರ ಮು ಹಿರೆೋಮಠ ಬೆನಚಿನಮರಡಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 359/2 ಸಾಮಾನಯ 0.65 0.16 328581747850 32814278443

2598 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಬಿರ ಚಾಪರ ಶವಪಪ.ಬ.ಬೆ ೋವಿ ಕೌಜಲಗಿ ಕೌಜಲಗಿ 562/2ಪ2 ಪಜಾ 1.02 0.2 392936430418 369601000002157

2599 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಬಿರ ಚಾಪರ ಕಾಶಮಸಾಬ ಮ ಖಾಜಿ ಹ ಲಕ್ಟಿಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 115 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.2 912183954105 780682663

2600 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಬಿರ ಚಾಪರ ಭಿೋಮಪಪ.ನ.ತ ೋಟಗಿ ಕೆ ಳವಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 607/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.16 200831935013 1992760736

2601 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಬಿರ ಚಾಪರ ಮಲಕ್ಜಾನ ನದಾಫ ದೋವಲತಿೂ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 12 ಸಾಮಾನಯ 1.24 0.2 530316386279 676101023368

2602 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಅಡಿರ್ಪಪ.ಬ.ನಾಯಕ್ ದೋವಲತಿೂ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 11/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.105 226674886517 3046101010015830

2603 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಭಿೋಮಪಪ.ಪ.ದ್ುರದ್ುಂಡಿ ಮಕ್ಕಳಗೆೋರಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 199/3ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.34 0.105 974027218741 27631010006726

2604 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಬಿರ ಚಾಪರ ಬಸಲಂಗಪಪ.ನಿ.ದ ಡೆಬಸನನವರ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 736 ಸಾಮಾನಯ 1.75 0.2 883324044756 676101010454

2605 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗಿನ ಮರಹತ್ುೂವ ಯಂತ್ರ ರಾಮಪಪ.ಲ.ಬ ದಿಗೆ ಪಪ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಅರಭಾಂವಿ 55/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.26 0.025 753244840445 89011830880

2606 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗಿನ ಮರಹತ್ುೂವ ಯಂತ್ರ ಹಿರಾಚಂದ್ ಪಾ ಬೆಳವಿ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಅರಭಾಂವಿ 631/34 ಸಾಮಾನಯ 1.45 0.025 847310995867 89064249509

2607 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗಿನ ಮರಹತ್ುೂವ ಯಂತ್ರ ಭರತೋಶ.ಲ.ದಾದ್ನನವರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಅರಭಾಂವಿ 100/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.025 942461825997 446101013651

2608 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗಿನ ಮರಹತ್ುೂವ ಯಂತ್ರ ಭರತ್.ಧ.ದಾದ್ನನವರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಅರಭಾಂವಿ 103/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.025 342090082879 35329090222

ರ್ೈಯಕಿೂಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

ಸಮದ್ುದಾಯ  ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಪಾಲಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ



2609 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಬಿರ ಚಾಪರ ಚಂದ್ರಯಯ.ಸ.ಸತಿೂಗೆೋರಿ ಕೌಜಲಗಿ ಅರಭಾಂವಿ 667/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.63 0.2 272769823978 17180510930

2610 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ ಇಮಾಮಸಾಬ.ದಾವುಲಸಾಬ ಬಳಿಗ್ಾರ ಧ ಪದಾಳ ಕೌಜಲಗಿ 124/7 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.045 369421364473 36167272446

2611 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಪಾಪನನವರ ಕ್ಗೆಣ್ಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 141/1 ಸಾಮಾನಯ 0.35 0.136 342002461800 11071011000368

2612 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಉಪಾದಯ ಹಿರೆೋಹಟಿಟಹೆ ೋಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 114/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.26 630077542712 89104697081

2613 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರವವ ಪಾಟಿೋಲ ದೋಮನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 1/1. ಸಾಮಾನಯ 0.47 0.17 290722378067 110710110014591

2614 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪರುಶರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ಲ್ಲ ೋಕೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 52/7 ಸಾಮಾನಯ 0.89 0.15852 219230438867 68013304873

2615 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ್ುಕಾರಾಮ ಕೆ ಲ್ಲಕಾರ ಲಕೆಕೋಬೆೈಲ್ ಖಾನಾಪೂರ 192/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.54 0.15852 800738077724 54058776756

2616 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅರುಣ್ ನಾರ್ೋಯಕ್ರ ನಿಟ ಟರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 15/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 5.33 0.24844 903637228586 1706452246

2617 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸದಪಪ ತ್ಡಕೆ ೋಡ ಹಿರೆೋಹಟಿಟಹೆ ೋಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 94/17 ಸಾಮಾನಯ 0.23 0.15852 342642761778 89050408688

2618 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬಸಲಂಗಪಪ ಕೆ ೋಂಚಿ ಕಾಮಶನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 65/2, 65/1 ಸಾಮಾನಯ 0.79 0.17 568873784723 110710100001367

2619 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸುರೆೋಶ ಗಂದಿಗವಾಡ ಪಾರಿಶಾವಡ ಖಾನಾಪೂರ 94/5 ಸಾಮಾನಯ 0.62 0.17 736310494855 110710100009624

2620 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶೋತ್ಲ ಹಾರುಗೆ ಪಪ ಕೆ ಡಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 33/2 ಸಾಮಾನಯ 0.48 0.17 490115647869 110710110000582

2621 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ದೋಮನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 22/2. ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.17 510009098591 110710110015131

2622 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶವಾನಂದ್ ಸಾತ್ಪಪ ಗವಾನಿ ಬಿರನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 44/2 ಸಾಮಾನಯ 0.3497 473939420690
5722200030474

2623 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸದ್ದಪಾಪ ಮಾಯಪಾಪ ಹಾರುಗೆೋರಿ ಚಿಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 79/4,18/3ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 0.15015 712246107950
17172029553

2624 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಭಿೋಮಾ ನಿಂಗಪಾಪ ಮಾಳಿ ಯಡಾರಂವ ರಾಯಬಾಗ
4/7,76/5

,88/3ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ 0.15015 846111501279 5.4822E+12

2625 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮನೆ ೋಹರ ಮಹಾದೋವ ಮಾಳಿ ಯಡಾರಂವ ರಾಯಬಾಗ
37/1+2/3,38/1+3/6

38/1+3/9,44/3ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ 0.35 663929856047 17198113004

2626 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಮಾನಿಕ್ ಬಾಪು ಜಾಧವ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 356/1ಅ/1ಡ,551/9 ಸಾಮಾನಯ 1.12500 804642281222 15070100116439

2627 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಸ ೋಪಾನಕಾಕಾ ವಿಠಠಲ ಸಾವಂತ್ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 318/6,319/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.12500 555672302480 17175546976

2628 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಸುರೆೋಶ ಪರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲ ೋತಿೂ ಅನಂತ್ಪೂರ 63 ಸಾಮಾನಯ 0.90000 243733241225 05362200185130

2629 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಅನಿೋಲ ಅಶ ೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 316/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00000 830080558109 374402010007631

2630 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಮಾದೋಶ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಚಿಗರೆ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 482/1A,496/1ಅ,516 ಸಾಮಾನಯ 2.00000 664397831556 374402010005981

2631 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಭಾಗಯಶರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಸ ಯಯವಂಶ ವಿಷ್ುಣವಾಡಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 10/4ಅ/1,10/4ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ 1.12500 213163153118 89021058309

2632 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಬಬನ ಬಾಳು ಕ್ಷ್ೋರಸಾಗರ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 57/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1.12500 526778948296 375202010320066

2633 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಪರಕಾಶ ದಾಮೊೋದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 277/4 ಸಾಮಾನಯ 1.12500 718923435436 32421295023

2634 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ನರಸಂಗ ಗಂಗ್ಾರಾಮ ಮಾಳಿ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 482/3 ಸಾಮಾನಯ 1.12500 228997429964 32219457178

2635 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ವಿಶಾವಸ ನಿವೃತಿ ಕ್ುಟವಾಡ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ ಸಾಮಾನಯ 1.12500

2636 SMAM ಚಲಟರ್ೋಟರ ಮೊೋಹನ ಅಣ್ಾಣಸ ೋ ಸಾಠೆ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 10/5,22/2ಬ,22/3 ಸಾಮಾನಯ 0.56000 297781654435 30741043211

2637 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಅನಿೋಲಕ್ುಮಾರ ದ್ತಾೂತರೋಯ ಕೆೋರಿ/ತೋಲ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 8/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00000 571458379400 17175517048

2638 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಅಪಾಪಸಾಬ ಆದಿನಾಥ ಉಪಾದ್ಯ ಮಂಗಸ ಳಿ ಕಾಗವಾಡ 89/5 ಜೈನ 1.12500 485101008835 17175532599

2639 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಪರಸರಾಮ ಬಾಬು ನಾಯಕ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 69/2,72/2,88/4,88/1 ಪ.ಪಂ 1.12500 958890922411 375202010326637

2640 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಪರಪಪ ರಾಮಪಪ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಸಂಕೆ ೋನಟಿಟ ಅಥರ್ಣ 1366/7 ಸಾಮಾನಯ 1.12500 410281316262 05362210016862

2641 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ದಾದಾ ಮಾರುತಿ ಚವಾಾಣ್ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 1256/8,1256/13,1256/3 ಸಾಮಾನಯ 0.90000 656403088999 0192500102102701

2642 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ರಾಮಪಾಪ ದ್ಶರಥ ತ್ಳವಾರ ಅವರಖ್ಯ ೋಡ ಅಥರ್ಣ 124/10,124/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.12500 411582171814 31706071425

2643 SMAM ಚಲಟರ್ೋಟರ ಮಲಗ್ೌಡ ಯಲಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹುಲಗಬಾಳಿ ಅಥರ್ಣ 5/26,89/2,335/2 ಸಾಮಾನಯ 0.56000 786691349227 05362200004745

2644 SMAM ರೆ ೋಟರಿ ಟಿಲಲರ ಉತ್ೂಮ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಭ ೋಸಲ್ಲ ಆಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 114/8,114/9 ಸಾಮಾನಯ 0.44800 701006427476 1069101024199

2645 SMAM ರೆ ೋಟರಿ ಟಿಲಲರ ಗುಳಯಯ ಗುರಪಾದ್ಯಯ ಕಾಯ್ಾಯಗೆ ಳ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 732/4 ಸಾಮಾನಯ 0.44800 251333367827 05362200167890

2646 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಬಸಪಪ ಗುರಲಂಗಪಪ ಮರನ ರ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 163/1,229/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60000 489267164458 526010100027229

2647 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಲತಾ ರಾಜೋಂದ್ರ ಕ್ಪೂಯರಶಟಟ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 1449/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ 1.12500 254162336556 31047275007

2648 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಭುಜಬಲ ಶರೋಮಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ ಮುರಗುಂಡಿ ಅಥರ್ಣ 76/2 ಜೈನ 1.12500 883603118404 17217055213

2649 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಮಾಹಬಲ ಧ ಳಪಪ ಕ್ುದ್ರಿ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 271 ಜೈನ 0.90000 657636756171 05362210005240

2650 SMAM ಬೆ ಲೋವರ  ಆದಿನಾಥ ಮುತ್ೂಣ್ಣ ಕಾಗವಾಡ ಅವರಖ್ಯ ೋಡ ಅಥರ್ಣ 133/7,133/7 ಜೈನ 1.12500 389892469071 64131169111

2651 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಭರಮಪಪ ಪರಪಪ ಲಡಗಿ ನಾಗನ ರ ಪಿ ಕೆ ಅಥರ್ಣ 19/1ಅ+1ಬ,29/2,29/3 ಜೈನ 1.00000 872276798444 650501703129

2652 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಬಸವಂತ್ ತಿಪಪಣ್ಣ ಗ್ಾಡಿವಡೆರ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 478 ಪ.ಜಾ 2.00000 229319268072 650501001871

2653 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಪರಕಾಶ ವಿಠಠಲ ನಿಂಗನ ರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 542/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.12500 444774320889 520291020694161

2654 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ದಿಲೋಪ ಸದಾಶವ ಮರಗ್ಾಳೆ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 519/2 ಸಾಮಾನಯ 1.12500 879780824162 9144101001741

2655 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ನಾಗೆೋಶ ಬೆೈರಪಪ ಮಾಳಿ ಕೆ ಟಟಲಗಿ ತಲಸಂಗ 250/4 ಸಾಮಾನಯ 1.12500 485159271136 89054991188

2656 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ವಸಂತ್ ವಿಠಠಲ ಸಲಗರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 709/1,759/1 ಸಾಮಾನಯ 0.90000 897348424245 1069101012032

2657 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗುರಬಸು ಮಾಲಗ್ಾರ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 1137/3ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.25000 863183031447 89067354054

2658 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಅಶ ೋಕ್ ಭಿೋಮಪಾಪ ನಾಯಕ್ ಘಟನಟಿಟ ತಲಸಂಗ 44/3,46/4ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.00000 737681603918 289001500384

2659 SMAM ರೆ ೋಟರಿ ಟಿಲಲರ ಅನಿೋಲ ಗಿರಿಮಲಲ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 576/3ಕ್/1 ಸಾಮಾನಯ 0.42000 724585237818 650501506270

2660 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ರಾಜಶೋಖರ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕೆಂಚನನವರ ಅಡಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 245/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 2.00000 615418552086 30817308152

2661 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಮಲಲಪಪ ಸಂಗಪಪ ಅವಟಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 546/1ಅ,525/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.60000 405524958202 33135401121

2662 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಶವಾಜಿ ಜ ಯೋತಿಬಾ ನಿಕ್ಕಂ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 702/1 ಸಾಮಾನಯ 1.63870 294819239569 17189066937

2663 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಮಲಲಪಪ ಗಿರಮಲಲ ಮುದ್ಕ್ಕನವರ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 48/2 ಸಾಮಾನಯ 1.68750 885151532307 89117014386

2664 SMAM ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ನಾರಾಯಣ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಾವಂತ್ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 432/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60000 854808184827 0192500101093101

2665 SMAM ರೆ ೋಟರಿ ಟಿಲಲರ ಭಿೋಮಪಪ ಮಲಲಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ
87/2+3C,87/2+3ಡ/1,87/2+

3D/2
ಜೈನ 0.35800 750856157061 520291020700062

2666 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಯಲಲಪಪ ಬಾಬು ಕೆ ರವರ ಉಫಯ ಭಜಂತಿರ ಕೆ ೋಹಳಿಿ ತಲಸಂಗ 394/2 ಪ.ಜಾ 1.25 871164466316 3864101001505

2667 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ಮಹಾದೋವ ಗಂಗಪಾಪ ಮಾದ್ರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 605 ಪ.ಜಾ 2.125 571303768219 89074109829

2668 SMAM ಬೆ ಲೋವರ ದ್ುಗಯವಾವ ದ್ುಂದ್ಪಾಪ ಮಾದ್ರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 919/1
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

1.125 621196754236 17189616906

2669 SMAM Kisan Kraft ಮಹಾಂತೋಶ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ನಾಲಪರೆ ೋಶ ಮದ್ನಬಾಂವಿ ನೆೋಸರಗಿ 75/2§ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.082 414404462055 918010113482363

2670 SMAM Kisan Kraft ಭಿೋಮಸೋನ ಮಲಲಪಪ ಮುತೂಣ್ಣವರ ಗಿರಿಯ್ಾಲ (ಕೆಎ) ನೆೋಸರಗಿ 149/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.63 559825200280 17062070517

2671 SMAM MH710 Tillar ಶರೋಧರ ಅಶ ೋಕ್ ಅಕೆಕ ಅಂಬಡಗಟಿಟ ಕಿತ್ ೂರ 136/2+3+4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.4245 837231312232 30849086650

2672 SMAM MH710 Tillar ಶದಿಲಂಗಪಪ ಸದಪಪ ಲಂಕೆನನವರ ಅಂಬಡಗಟಿಟ ಕಿತ್ ೂರ 214/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.4245 538029970227 110210100006833

2673 SMAM Tractor Operated Chaff Cutter ಶವಾನಂದ್ ನಿಂಗಯಯ ಕಿಲ್ಲಲೋದಾರ ಗುಡಿಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 92/13 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.65 510742770594 64158374651

2674 SMAM Chaff Cutter ಸಾವಕ್ಕ ಈರಪಪ ನ ರಜಪಪನನವರ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 87/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.24 767019394798 64158374651

2675 SMAM Chaff Cutter ಮಂಜ ನಾಥ ಪರಪಪ ಬೆ ೋಳಶೋಟಿಟ ಜಾಲಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 47/9 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.24 632078966935 64158374651

2676 SMAM Chaff Cutter ಫಕಿಕೋರಪಪ ದ್ುಂಡಪಪ ಹುಲಮನಿ ಬಿದ್ರಗಡಿೆ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 39/8 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.24 539832535523 64158374651

2677 SMAM Tractor Operated Chaff Cutter ಬಸವರಾಜ ಮಲಕಾಜಪಪ ಅನಿಕಿವಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 58/10 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.65 937274892859 64158374651

2678 SMAM Chaff Cutter ನಾಗನಗ್ೌಡ ಬ ಗಿರೆೋಪಪಗ್ೌಡರ ಬೆೈಲವಾಡ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 76/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.24 908157009813 64158374651

2679 SMAM Inter Cultivator ಶವಾಜಿ ಹನುಮಂತ್ ಹುಲಮನಿ ಬಿದ್ರಗಡಿೆ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 18 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.3 533587327825 520101257433631

2680 SMAM Kisan Kraft Brush Cutter ಗುರುರಾಜ ಹುಚುಚರಾವ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಕಿತ್ ೂರ ಕಿತ್ ೂರ 21 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.088 384348380086 31778397057

2681 SMAM Chaff Cutter ಮಗದೋವ ಬಸಪಪ ಹಕಿಕ ಸಂಗೆ ೋಳಿಿ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 126/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.192 504423743822 64158374651

2682 SMAM Chaff Cutter ಶವಾನಂದ್ ರಾಯಪಪ ಮೈಲ್ಲೋರಿ ಸದ್ದಸಮುದ್ರ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 162/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.192 784608153855 64158374651

2683 SMAM Chaff Cutter ಸದಪಪ ಶವಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ ತ್ುರಮರಿ ಕಿತ್ ೂರ 87/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.192 678062624211 64158374651

2684 SMAM Chaff Cutter ಬಸಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಕ್ುರಿ ತ್ುರಮರಿ ಕಿತ್ ೂರ 109/2,170 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.192 261051568017 64158374651

2685 SMAM Raised Bed Cum Mulchlayer ಫಕಿಕೋರಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಕ್ಳಸನನವರ ದೋವರಶೋಗಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 130/2 ಪ.ಜಾ 1.00 0.25 591750602708 89109343988

ಯ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್



2686 SMAM ಲಕ್ಷಮಣ್ ರಾಮು ಕಾನಡ ಕೆ ಡಿನ ನಿಪಾಪರ್ಣ 240/6, 240/3 ಸಾಮಾನಯ 0.70000 393051238412 200603130001273

2687 SMAM ಬಾವು ನರಶಂಗ ಖ್ಯ ೋತ್ ಗಳತ್ಗ್ಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 255/5 ಸಾಮಾನಯ 0.56000 360037076860 89052553226

2688 SMAM ಲ್ಲಮಕಿನ್ ರಿವಯಸಬಲ್ ನೆೋಗಿಲು ಶಂಕ್ರ.ಬಸಪಪ.ಬೆಳಕ್ ಡ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 135/12/2ಅ+ಬ+3+5 ಸಾಮಾನಯ 2.24 0.56000 605291999061 17173586309

2689 SMAM ಲ್ಲಮಕಿನ್ ರಿವಯಸಬಲ್ ನೆೋಗಿಲು ಫಕಿಕೋರಪಪ.ದ್ುಂಡಪಪ.ಕ್ಡಾಡಿ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 124/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.56000 276257757993 5802200031008

2690 SMAM ಪಾವರ ವಿೋಡರ ಯಲಲಪಪ ಫಕಿಕೋರಪಪ ಪುಜೋರಿ ಜಮನಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 110/ಪ2 ಪ.ಪಂ 0.56 0.50000 269112232060 3051101010005430

2691 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ರಾಮಪಪ.ಶ.ರಡಿೆ ಯರಗುದಿರ ಕೌಜಲಗಿ 100/2 ಸಾಮಾನಯ 3.41 0.06800 985797500396 89018292505

2692 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಸುಭಾಸ.ಶ.ದ ೋರ್ಣ ಖಾನಟಿಟ ಅರಭಾಂವಿ 37/1+2ಬ/3 ಸಾಮಾನಯ 0.41 0.10000 654917938300 31015994245

2693 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಕ್ಲಲಪಪ.ಸ.ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಅರಭಾಂವಿ 239/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.10000 977450726003 446108023117

2694 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ರಫೋಕ ಮ ಜಗದಾಳ ಧ ಪದಾಳ ಅರಭಾಂವಿ 206/4 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.06420 275594561248 89076093644

2695 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಇಕ್ಬಾಲಅಹಮದ್ ಮ ಫರಜಾದ ಹ ಲಕ್ಟಿಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 112/*/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.10000 774094912821 446101012018

2696 SMAM ಪಾವರ ವಿೋಡರ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಈ ಧೆ ೋರ್ಣ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 35 ಸಾಮಾನಯ 0.79 0.51600 509527633628 89115749812

2697 SMAM ಡಿಬಿರ ಚಾಪರ ಕ್ಲಲಪಪ.ಪಾರಿಶ.ಚೌಗಲಾ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಅರಭಾಂವಿ 228/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.20000 444254432369 89084545821

2698 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ssಸ ೋಮಲಂಗಪಪ.ಶವಪುತ್ರ ಅಂಗಡಿ ಕೆ ಳವಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 528 ಸಾಮಾನಯ 1.53 0.10000 953340054340 3169202551

2699 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಮಲಲಪಪ ಗೆ ವಿಂದ್ಪಪ.ನಾವಿ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಅರಭಾಂವಿ 114/5+6/ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.52 0.08000 931135376500 374802010354337

2700 SMAM ಲ್ಲಮಕಿನ್ ರಿವಯಸಬಲ್ ನೆೋಗಿಲು ಮಲಲಪಪ.ಬಸಪಪ.ಬೆಳಕ್ ಡ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 130/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.70000 216469717611 17173590177

2701 SMAM ಲ್ಲಮಕಿನ್ ರಿವಯಸಬಲ್ ನೆೋಗಿಲು ಬಸವರಾಜ ಬಾಳಪಪ ಬೆಳಕ್ ಡ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 88/2+3/ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.91 0.70000 681052483781 482010100006309

2702 SMAM ಬಾಯಟರಿ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯಸಯ ಬುಜಬಲ ಕಾಡಪಪ.ಕ್ಡಹಟಿಟ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಅರಭಾಂವಿ 316/2+2ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.33 0.00750 945290818566 446101003054

2703 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಬಾಳೆೋಶ.ಭಿೋಮರಾಯ.ಮದಿಯ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಅರಭಾಂವಿ 222/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 2.07 0.08000 331393319163 3049101010005100

2704 SMAM ಡಿಬಿರ ಚಾಪರ ಬಸಪಪ.ಸಂಗಪಪ.ಮಳಗಿ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 1/3+4ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.69 0.45180 776429997442 64158374651

2705 SMAM ಪಾವರ ಟಿಲಲರ ಗಿೋತಾ ರಾಜಶೋಖರ ಯರಗಟಿಟ ಹ ಲಕ್ಟಿಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 131/1 ಸಾಮಾನಯ 2.89 0.70000 225937338887 89020279271

2706 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಭರಮಪಪ.ಕ್ರೆಪಪ.ಮುತೂನನವರ ಮಕ್ಕಳಗೆೋರಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 100/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.15 0.10000 688156796138 3312710664

2707 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಲಕ್ಷಮಣ್.ಉದ್ದಪಪ.ಭಂಡಾರಿ ಅರಭಾವಿ ಅರಭಾಂವಿ 209ಅ+1ಬ+2 ಸಾಮಾನಯ 0.89 0.10000 211341706475 17177547242

2708 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ್.ನಿಂಗಪಪ.ಮುಡಪಪನನವರ ಗುಜನಟಿಟ ಅರಭಾಂವಿ 120/3 ಸಾಮಾನಯ 0.91 0.06250 629218993814 32355249808

2709 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ರಾಮಪಪ.ಪರಸಪಪ.ಬಿಲಕಾರ ತ್ುಕಾಕನಟಿಟ ಅರಭಾಂವಿ 103/3+2 ಸಾಮಾನಯ 2.30 0.05000 782133651007 3049101010005530

2710 SMAM ಎಚ್ ಟಿ ಪಿ ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಮಳಿಯಪಪ.ಮುತೂಪಪ.ಹರಿಜನ ಯರಗುದಿರ ಕೌಜಲಗಿ 66/20 ಸಾಮಾನಯ/ಪ.ಜಾ 1.21 0.10000 855779464785 520101251648199

2711 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಹೆ ಳವವ ಗಂಗಪಪ ಉಬಬನನವರ ಕೌಜಲಗಿ ಕೌಜಲಗಿ 47/2ಬ/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.20000 317381098020 17180539085

2712 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಶಡಲಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಈಟಿ ಕೌಜಲಗಿ ಕೌಜಲಗಿ 270/3 ಸಾಮಾನಯ 2.28 0.10000 575539126603 17180554253

2713 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಪರಕಾಶ ರಾಮಣ್ಾಣ ಸವದ್ತಿೂ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 485/1 ಸಾಮಾನಯ 4.00 0.10000 912349104554 520101251646730

2714 SMAM ಪಟ ರೋಲ ಅಪರೆೋಟೋಡ್ ಸರೋಯರ ಪಾಂಡಪಪ ಹ ಅರಳಿಮಟಿಟ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 392/2 ಸಾಮಾನಯ 7.12 0.10000 241540005061 520101251653389

2715 SMAM Mitra Grape Master Bullet 200 LTR ಶರೋ ಗ್ೌಡಪಪಗ್ೌಡ ರಾಮಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಇಸಾಲಂಪೂರ ಯ.ಮರಡಿ 108 ಸಾಮಾನಯ 4.03 0.90000 122501011001228

2716 SMAM 
Reversible Hydraulic Plough OPAL 

080 LEMKEN
ಶರೋ ಸದ್ದಪಾಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ಬ ಬರ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 57, 58 ಸಾಮಾನಯ 2.13 0.70000 336594070698 375102010215368

2717 SMAM 
Reversible Hydraulic Plough OPAL 

080 LEMKEN
ಶರೋ ಘಟಿಗೆಪಾಪ ಶಟಟಪಪ ಹನಿನಕೆೋರಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 85/1ಅ, 85/13ಅ ಸಾಮಾನಯ 2.37 0.70000 573615056696 375002120000708

2718 SMAM Power Tiller/ Weeder BCS 740D 10HP ಶರೋ ಬಾಳೆೋಶ ಸರಸಪಾಪ ನರಸನನವರ ಗುಡಸ ಹುಕೆಕೋರಿ 574/2 ಸಾಮಾನಯ 0.39 0.75000 997802032133 510101003412252

2719 SMAM 
Green King Power Sprayer GK 925 

4Strok
ಶರೋ ಮೋಲಂದ್ ಪರಭಾಕ್ರ ದೋಶಪಾಂಡ ಹಗೆೋದಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 41/7 ಜೈನ 4.35 0.09450 434250687606 15300100037842

2720 SMAM Green King Batter Sprayer 16 LTR ಶರೋ ಮನೆ ೋಜ ಪರಭಾಕ್ರ ದೋಶಪಾಂಡ ಹಗೆೋದಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 33/2 ಜೈನ 2.25 0.02400 336160787919 110310100009713

2721 SMAM 
Green King Power Sprayer GK 925 

4Strok
ಶರೋಮತಿ ನೆೈದಿಲಾ ಮೋಲಂದ್ ದೋಶಪಾಂಡ ಹಗೆೋದಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 41/1 ಜೈನ 4.01 0.09450 605337516264 17046583427

2722 SMAM Green King Batter Sprayer 16 LTR ಶರೋ ಮಹೆೋಶ ಪರಭಾಕ್ರ ದೋಶಪಾಂಡ ಹಗೆೋದಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 41/3 ಜೈನ 4.35 0.02400 395493961823 89025599796

2723 SMAM Power Weeder ಶರೋ ಜಯಪಾಲ ನೆೋಮಣ್ಾಣ ಹರಾರಿ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 53 ಜೈನ 1.05 0.63000 772006651026 3062101010029435

2724 SMAM Power Weeder ಶರೋ ಭರತೋಶ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಚೌಗಲಾ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 160/5 ಜೈನ 1.20 0.63000 970401211635 5342101005060

2725 SMAM Organic Debris Chaff Cutter 2HP ಶರೋ ರಮೋಶ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಹಳೆೋ ಗುಡಗನಟುಟ ಯ.ಮರಡಿ 78/5 ಸಾಮಾನಯ 1.39 0.14500 506879068607 05452200077176

2726 SMAM Organic Debris Chaff Cutter 2HP ಶರೋ ಯಲಲಪಾಪ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಕೆಂಗಣ್ಣವರ ಹೆ ಸಪೋಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 252/3 ಸಾಮಾನಯ 0.30 0.14500 844722230539 05472200010707

2727 SMAM Green King Power Spryer 2 Stroke ಶರೋ ನಿಂಗಪಾಪ ಶಂಕ್ರ ತೋಲ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 80/25,80/18 ಸಾಮಾನಯ 1.04 0.06250 578919531057 375002010004799

2728 SMAM 
Krimpon Engine Operated Spryer 4 

Stroke
ಶರೋ ರಮೋಶ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಖಾನಾಪೂರಿ ನಿಡಸ ೋಶ ಸಂಕೆೋಶವರ 268/1,268/2 ಜೈನ 4.30 0.10000 287317030128 05772610000331

2729 SMAM Power Weeder ಶರೋ ಶವಗೆ ಂಡಾ ಭರಮು ಹೆಬಾಬಳ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 74/1 ಸಾಮಾನಯ 9.08 0.34000 816011876324 3062101010017787

2730 SMAM HTP 3.61 HP Spryer With Petrol Engine ಶರೋ ಮಹಾವಿೋರ ಭರಮು ಹರಾರಿ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 153/13 ಜೈನ 1.00 0.10000 707885349520 5342101002843

2731 SMAM M KK KPS 708 Power Spryer ಶರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಚಂದ್ರನಾಥ ಚೌಗಲಾ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 261/1 ಜೈನ 9.05 0.04000 703934409492 05072200111643

2732 SMAM Green King Power Spryer 2 Stroke ಶರೋ ಕೆಪಪಣ್ಾಣ ಸದ್ದಪಾಪ ಚೌಗಲಾ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 77/2,77/3,69/8 ಜೈನ 2.30 0.06250 737028340845 375002010004403

2733 SMAM Green King Power Spryer 2 Stroke ಶರೋ ಪರಪಾಪ ಬಾಬು ಕಾಡಗಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 223/1ಡ,88/1ಡ ಜೈನ 2.00 0.0625 214468475396 375002010002091

2734 SMAM Green King Power Spryer 2 Stroke ಶರೋ ಕಿರಣ್ ಪರಪಾಪ ಕಾಡಗಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 76/7ಕ್,76/7ಅ ಜೈನ 2.30 0.0625 417522044767 375002010005076

2735 SMAM Green King Power Spryer 2 Stroke ಶರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ಲಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 41/7 ಸಾಮಾನಯ 1.06 0.0625 866813446635 375002010010047

2736 SMAM 
M-Electric Sprayer-18 (With Battery) 

KK-BBS-318
ಶರೋಮತಿ ಸ ೋನಕಾಕ ಅಣ್ಾಣಸಾಹೆೋಬ ಪಾಟಿೋಲ ಅಮಮಣ್ಬಾವಿ ಸಂಕೆೋಶವರ 75/3 ಸಾಮಾನಯ 1.02 0.0205 882536305986 3103101010001600

2737 SMAM 
M KK KPS 708 Power Spryer (KK708 

Petril Engine 1Hp)
ಶರೋ ಬಾಬು ಕ್ಲಲಪಾಪ ಗಲಗಲ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 113/3ಬ ಜೈನ 1.13 0.05 5342101002227

2738 SMAM HTP 3.61 HP Spryer With Petrol Engine ಶರೋ ಪರಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ಚೌಗಲಾ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 79/6,85/5ಬ+5ಕ್ ಜೈನ 1.30 0.1 977945427032 375002010002604

2739 SMAM HTP 3.61 HP Spryer With Petrol Engine ಶರೋಮತಿ ರಾಜಶವಶರೋ ಕಿರಣ್ ಕ್ಲಲಟಿಟ ರಕ್ಷ್ ಹುಕೆಕೋರಿ 215/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.1 547231885340 3062101010033075

2740 SMAM 
Krimpon Engine Operated Spryer 4 

Stroke
ಶರೋ ಶರೋಕಾಂತ್ ಶವನಿಂಗಪಾಪ ತ್ಳವಾರ ಬಗರನಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 191/17 ಪ.ಜಾತಿ 4.00 0.3 356078356161 917020019950476

2741 SMAM Krimpon KP-FC 400 Chaff Cutter ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಬಾಳಪಾಪ ಕ್ಳಗಡ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 79/8,79/20ಬ ಪ.ಜಾತಿ 1.39 0.2 829015978060 917020019950476

2742 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅನಿತಾ ಅಂತ ೋನ ಡಿಕೆ ೋಸಾಟ ಲ್ಲ ೋಂಡಾ ಗುಂಜಿ 52/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.45 870953044734 0535108014310

2743 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ಲಲಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಬಸೂವಾಡ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 382/5 ಪ.ಪಂ 0.80 0.45 551573926963 05202200040335

2744 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಲಲಪಪ ದೋವಪಪ ಗುಂಜೋನಟಿಟ ಹಂದ್ುರ ಬಿೋಡಿ 103/1 ಸಾಮಾನಯ - - 0.80 0.42 761417405846 17027024653

2745 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾದೋವ ಬಸಪಪ ಹಂಚಿಣ್ಮನಿ/ಹರಿಜನ ಲಂಗನಮಠ ಬಿೋಡಿ 114/1 ಪ.ಜಾ - 0.80 0.1 578552026633 17032533834

2746 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾದೋವ ಬಣ್ಣಣಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 124 ಪ.ಜಾ - 1.10 0.1 760800037309 89031026330

2747 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿಜಗ ನಿ ದ್ಶರಥ ಕಾಂಬಳೆ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 110 ಪ.ಜಾ - 1.10 0.15852 254074291786 5752101001345

2748 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಸಪಪ ಗಿರೆಪಪ ಪೂಜಾರ ಇಟಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 205/2 ಸಾಮಾನಯ - - 1.14 0.45 273014112891 05202200040484

2749 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರುದ್ರಪಪ ರಾಮಪಪ ಚವಲಗಿ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 110/2 ಸಾಮಾನಯ - - 0.80 0.1239 559946844229 110710110004834

2750 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಯಲಲಪಪ ಗ ರನನವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 7 ಸಾಮಾನಯ - - 4.01 0.62715 912117737821 05202200043330

2751 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಮದ್ರಫೋಕ್ ಇನಾಮದಾರ ದೋವರಾಯಿ ಗುಂಜಿ 13/1. ಸಾಮಾನಯ - - 2.37 0.07899 896226504996 5752101000981

2752 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರ್ೋಂಕ್ಪಾಪ ಚಿಮಣ್ಣಪಪ ಬಿಜಯ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 4/3. ಸಾಮಾನಯ - - 2.37 0.448 990598306585 11131382444

2753 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣ್ ದ್ತ್ುೂ ಮೊಗರೆ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 16/3. ಸಾಮಾನಯ - - 2.00 0.6 458234789439 30515830025

2754 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಧಾಖಲು ಚಿಮನಾಜಿ ಬಿಜಯ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 49/2 ಸಾಮಾನಯ - - 0.358 847546637347 38100740177

2755 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಸಾತೋರಿ ಹಂದ್ರೆ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 77/*/* ಸಾಮಾನಯ - - 0.448 641480300759 20169519627

2756 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿಜಯ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 46/2 ಸಾಮಾನಯ - - 2.10 0.448 531991313131 89065782128

2757 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಶಕ್ಲಾ ವಡಿೆಣ್ಣವರ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 72/1 ಸಾಮಾನಯ - - 3.00 0.08 399162622172 10911364834



2758 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಂದಿಪ ಸ ಯಯಕಾಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ ಇದ್ದಲಹೆ ಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 10/A ಸಾಮಾನಯ - - 1.00 0.07396 695095708963 19600100049952

2759 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪತ್ುೂ ದ್ಲವಿ ಡಾಮಾ ತ್ಳಾವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 34/*/* ಸಾಮಾನಯ - - 3.07 0.12682 353807538652 05512210008860

2760 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿಮಯಲಾ ಎಸ್ ಕ್ುಲ್ಲೋಯಕ್ರ ಅಂಬೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 80/2 ಪ.ಜಾ - 1.20 0.19502 642171602964 11131419034

2761 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮನೆ ೋಹರ ಈರಪಪ ಗುರವ ಸಾವರಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 47/1 ಸಾಮಾನಯ - - 1.00 0.1 545111977536 5752101007352

2762 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸುರೆೋಶ ರುದ್ರಪಾಪ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಹಿರೆೋಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 2/2ಬ ಸಾಮಾನಯ - - 4.15 0.26 556426517990 17030522563

2763 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಲಬಟಯ ಬೆನೆ ೋನಿ ಜಾನ್ ಸುಲ್ಲಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 30/*2 ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.08 311596636789 54014075492

2764 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ ಬರಡ ರ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 143/1+2 ಸಾಮಾನಯ - - 0.80 0.28747 909933263269 05202200120034

2765 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಪತಾೂರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 145 ಸಾಮಾನಯ - - 0.80 0.26 436015967940 110710100007085

2766 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಶ ೋಕ್ ವಿೋರಪಾಪ ಹುಚಚಣ್ಣವರ ಜಿಕ್ನ ರ ಖಾನಾಪೂರ 45/2/3 ಸಾಮಾನಯ - - 2.08 0.17 788912792321 89012018957

2767 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಜಿೋವ ಭಿೋಮಪಾಪ ಬಾಬಜಿ ದೋಮನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 54/2 ಸಾಮಾನಯ - - 1.06 0.17 592192311882 89017897691

2768 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗಪಾಪ ಅಗಸರ ಚಿಕ್ಕಮುನವಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 100/2ಸ ಸಾಮಾನಯ - - 0.25 0.17 431559018461 110710100008420

2769 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಶ ೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ತ ೋಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 36/2 ಸಾಮಾನಯ - - 1.29 0.17 308486468883 17030536133

2770 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪರುಶರಾಮ ಅಂದಾರಿ ಯಡ ೋಗ್ಾ ಖಾನಾಪೂರ 71/1 ಸಾಮಾನಯ - - 1.00 0.09245 213602422186 33546927019

2771 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ದಿೋಪಕ್ ಮಾರುತಿ ಪಾಟಿೋಲ ಲ್ಲ ೋಕೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 78/4 ಸಾಮಾನಯ - - 1.00 0.15852 670416992185 3018662828

2772 SMAM ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜಿೋನಪಾಪ ಹಂದ್ ರ ಹಿರೆೋಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 49/2 ಸಾಮಾನಯ - - 1.08 0.17 557168280665 05892200031095

2773 SMAM ಶರೋ ಸುಭಾಷ್ ಹಾಲಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಬಾಯಕ್ ಡ ರಾಯಬಾಗ 139/2 ಪ.ಜಾ 0.28 320814461545 5.76902E+14

2774 SMAM ಶರೋ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ ಅಪಪಣ್ಣ ಚೌಗಲಾ ನಾಗರಾಳ ರಾಯಬಾಗ 87/1 ಸಾಮಾನಯ 0.9 704072639108 5.76902E+14

2775 SMAM ಶರೋ ಮಲಲಪಪ ಮಾರುತಿ ಚೌಗಲಾ ನಾಗರಾಳ ರಾಯಬಾಗ 86/2 ಸಾಮಾನಯ 0.9 459149355605 5.76902E+14

2776 SMAM ಶರೋ ಅಣ್ಣಪಪ ರಾಮಪಪ ತ ೋಳೆ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 700/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.1 855784759321 8.9112E+15

2777 SMAM  ಶರೋ ಭಿೋಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಗದಾಡಿ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 289/23 ಸಾಮಾನಯ 0.05 631271823939 89075728689

2778 SMAM ಶರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭಿೋಮಪಪ ಗದಾಡಿ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 282/2+3,3/1 ಸಾಮಾನಯ 0.0945 367927774950 89066768340

2779 SMAM ಶರೋ ಸದ್ದಪಪ ಯಲಲಪಪ ಗದಾಡಿ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 28/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.0075 456013997114 5.76902E+14

2780 SMAM ಶರೋ ರಾಮಪಪ ಯಲಲಪಪ ಗದಾಡಿ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 282/24 ಸಾಮಾನಯ 0.0075 800768354367 5.76902E+14

2781 SMAM ಶರೋ ಸದಾಶವ ಮಲಲಪಪ ಅಂಗಡಿ ಮರಾಕ್ುಡಿ ರಾಯಬಾಗ 20/6 ಸಾಮಾನಯ 0.4205 283004401856 89118512868

2782 SMAM ಶರೋ ಸಾವಕ್ಕ ಸತ್ಯಪಪ ಮುದ್ಗನನವರ ಹುಬಬರವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 50/2 ಸಾಮಾನಯ 2 910904243155 31301993687

2783 SMAM ಶರೋ ಶವಬಸು ಶವಪಾಪ ಡಾಂಗೆ ಇಟನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 130/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 2 269452171201 17182538819

2784 SMAM ಶರೋ ಹಾಲಪಪ ಜಟಟಪಪ ಪೂಜೋರಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 309/2 ಸಾಮಾನಯ 0.3 880926371895 17198098540

2785 SMAM ಶರೋ ದ ಡೆರಾಯಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಪೂಜೋರಿ ನಿಪನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 53/6 ಸಾಮಾನಯ 0.28 204202311821 89084243149

2786 SMAM ಶರೋ ಶರೋಮಂತ್ ಯಮನಪಾಪ ಕ್ದ್ಮ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ
384/1ಅ/1,

384/1ಅ/2
ಪ.ಜಾ 0.22 976133540343 5.76902E+14

2787 SMAM ಶರೋಮತಿ ಸಂಗಿೋತಾ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಿಕ್ ಜ ೋಡಟಿಟ ರಾಯಬಾಗ 37/1ಕೆ ಪ.ಪಂ 0.5 470313051281 17177032866

2788 SMAM ಶರೋ ವಿಷ್ುಣ ಅಪಪಣ್ಣ ಕೆ ಡತ ಬಾಯಕ್ ಡ ರಾಯಬಾಗ 187/1 ಸಾಮಾನಯ/ಪ.ಜಾ 0.1 897593829531

2789 SMAM ಶರೋ ಶೋಖರ ಬಾಳೆೋಶ ಹಾರುಗೆೋರಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 233/1 ಸಾಮಾನಯ 0.3 514530574516 5.0822E+12

2790 SMAM ಶರೋ ಕ್ಲಲಪಪ ಮಹಾದೋವ ಗಳತ್ಗಿ ಬಿರಡಿ ರಾಯಬಾಗ 98/3,98/7 ಸಾಮಾನಯ 0.3 841535814262

2791 SMAM ಶರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಶಂಕ್ರ ಇಟೋಕ್ರಿ ಬಿರಡಿ ರಾಯಬಾಗ 13/1 ಸಾಮಾನಯ/ಪ.ಜಾ 0.3 380638831523

2792 SMAM ಶರೋ ನಿಸಾರ ದಾದ್ು ಮುಲಾಲ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 800/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.3 987794004924

2793 SMAM ಶರೋಮತಿ ಅಕಾಕತಾಯಿ ಬಾಳು ಮಾಳಿ ಯಡಾರಂವ ರಾಯಬಾಗ 44/2ಎ ಸಾಮಾನಯ/ಪ.ಜಾ 0.2 403335597350

2794 SMAM ಶರೋ ಕ್ಲಲಪಪ ಗಂಗಪಪ ಖಿಚಡ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 203/12 ಸಾಮಾನಯ 0.2 512189742807

2795 SMAM ಶರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮಾರುತಿ ಕ್ುಲಗುಡ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 24/4ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.2400 297101603893

2796 SMAM ಹನಮಂತ್ನಾಯಕ ಭಿೋ ನಾಯಕರ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 79/1 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.85 0.3000 917020019950476

2797 SMAM ಬಾಳನಗ್ೌಡ ಮಲಲನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 64/3+4+5+6+8ಎ ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.54 0.3000 917020019950477

2798 SMAM ರಮೋಶ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬುದಿನ ಉದ್ಪುಡಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ .37/4 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.23 0.3000 917020019950478

2799 SMAM ಪವಾಡಪಪ ಲಕ್ಷಮಪಪ ದ ಡಮನಿ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 192/3ಎ ಸಾಮಾನಯ _ _ 0.97 0.2000 882516484591 917020019950479

2800 SMAM ಟಿಪುಪಸುಲಾೂನ ಇಬಾರಹಿಂ ವಸಾೂದ್ ಸುನಾನಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ .120/2 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.39 0.2000 498697608735 917020019950480

2801 SMAM ಶಲಾಪ ಸಲವರಾಜ ಗ್ೌಂಡರ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 246/5 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.00 0.3000 561300604609 917020019950481

2802 SMAM ಬಸಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಸಾವಳಗಿ ತ ೋಟಗಟಿಟ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ .42/3 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.42 0.1000 917020019950482

2803 SMAM ಈರಪಪ ದ ಡೆಗಿರಿಯಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಹಾಲ್ಲ ಳಿಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 12/8, 12/4 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.33 0.1000 200663005404 917020019950483

2804 SMAM ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ಂಬಾರ ಗೆ ಡಚಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 188/3 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.75 0.3000 625474302584 917020019950484

2805 SMAM ಫಕಿೋರಪಪ ಕಾಮನನವರ ಗೆ ಡಚಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 273/1 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.30 0.1000 917020019950485

2806 SMAM ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಭಜಂತಿರ ಮಾಗನ ರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 7/1+2 ಎಸ್.ಸ _ 3.28 0.1450 534718667333 917020019950486

2807 SMAM ಮಾರುತಿ ದಾಯಮಪಪ ಜ ೋಗೆಲಲಪಪನವರ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ .4/4 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.09 1.1250 552971983613 3079101010006021,

2808 SMAM ಆನಂದ್ ನಿಂಗಪಪ ಹಕಾಟ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .50/2 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.62 1.1250 856258962959 375602010117386

2809 SMAM ಶಂಕ್ರೆಪಪ ರಂಗಪಪ ಮಳಲ ಕ್ುನಾನಳ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 116/5 ಸಾಮಾನಯ _ _ 0.87 0.3000 817795607950 917020019950486

2810 SMAM ಫಕಿೋರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಕಿತ್ ೂರ ಸುರೆೋಬಾನ 50/*/1 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.21 0.3000 641766188920 917020019950486

2811 SMAM ರುದ್ರಪಪ ದೋವಪಪ ಬೆಳವಡಿ ಕಿತ್ ೂರ ಸುರೆೋಬಾನ 35/* ಸಾಮಾನಯ _ _ 6.17 0.3000 802551073764 917020019950486

2812 SMAM ಸುಶೋಲವವ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬೆಳವಣ್ಕಿ ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಮುದ್ಕ್ವಿ 14/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.21 0.3000 917020019950486

2813 SMAM ಬಾಗವವ ಭಿೋಮನಗ್ೌಡ ನಂದಪಪನನವರ ಹಲಗತಿೂ ಮುದ್ಕ್ವಿ 17/1, 17/2, 17/3 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.00 0.3000 830711175233 917020019950486

2814 SMAM ಶವಾಜಿ ಗೆ ಡಾಜಿ ಕ್ಲಾಲ ಹಲಗತಿೂ ಮುದ್ಕ್ವಿ 49/1ಎ ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.51 0.3000 496302399120 917020019950486

2815 SMAM ಮಹೆೋಶ ಹನುಮಯಯ ಚಿತಾೂಪೂರ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ .30/2 ಸಾಮಾನಯ _ _ 0.80 0.3000 343997450331 917020019950486

2816 SMAM ಯಮನಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾಯಗೆೋರಿ ಕ್ಮಕೆೋರಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 117/4 ಎಸ್.ಸ _ 0.89 0.3000 917020019950487

2817 SMAM ಪರೋಮಾ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 173/3 ಎಸ್.ಸ _ 1.53 0.2000 672905049495 917020019950488

2818 SMAM ಶದ್ದಪಪ ಯಲಲಪಪ ಮೋಟಿ ಕಿತ್ ೂರ ಸುರೆೋಬಾನ .3/3 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.60 0.0800 514461959867 ,05162200032522

2819 SMAM ಈರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಮಾತ್ನವರ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ .12/2 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.60 1.1250 848256025112 ,05062200123430

2820 SMAM ಟಿಪುಪಸುಲಾೂನ ಇಬಾರಹಿಂ ವಸಾೂದ್ ಸುನಾನಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 120/2 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.39 0.1000 498697608735 917020019950488

2821 SMAM ಪವಾಡಪಪ ಲಕ್ಷಮಪಪ ದ ಡಮನಿ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 193 ಸಾಮಾನಯ _ _ 0.40 0.1000 882516484591 917020019950488

2822 SMAM ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಾಲಪಪ ಹಕಾಟಿ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 52/3+4, 31/3 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.88 2.0000 656802010000218

2823 SMAM ಮಂಜುಳಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಲಕ್ಕನನವರ ಗುತಿೂಗೆ ಳಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 58/3, 59/3 ಸಾಮಾನಯ _ _ 2.50 2.0000 879645223673 64130039250

2824 SMAM ಲಚಚಪಪಗ್ೌಡ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 13/1, 14/1, 15/10 ಸಾಮಾನಯ _ _ 2.50 1.8000 387795100296 898010110000404

2825 SMAM ಲಕ್ಷಮವವ ಬಸಪಪ ತ್ಳವಾರ ಹಣ್ಮಾಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 89/1ಬಿ ಎಸ್,ಟಿ 1.25 0.4200 985823963090 89109580996

2826 SMAM ನಾರಾಯಣ್ ಬಸಪಪ ತ್ಳವಾರ ಹಣ್ಮಾಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 92 ಎಸ್,ಟಿ 1.60 0.4200 258218431546 32711451085

2827 SMAM RAISED BED CUM MULCH LAYER ಗೆ ೋವಿಂದ್ರಡಿೆ ಶೋಷ್ಪಪ ಪಟ ಲರ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 109/2 ಸಾಮಾನಯ _ _ 1.60 0.2600 725238758983 3078101010013930

2828 SMAM 6 ಹೆಚ್ .ಪಿ ಪವರ ವಿಾೋಡರ ಶರೋ ಈರಪಪ ಮೈಲಾರಪಪ ಕಾಳಿ ಹಿರೆೋಕ್ುಂಬಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 330 ಪ.ಜಾತಿ 0.4500 767937551195 64158374651

2829 SMAM 

S.R Agrotech Organic Debrio 

Chopper/Chaff Cutter  3HP Electric 

optated

ಶರೋ ಚನನಪಪ ಬಸಪಪ ನಂದನನವರ ಮಾಟ ಳಿಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 76/* ಸಾಮಾನಯ 0.1920 - 64101422058

2830 SMAM 3 ಟನ್ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಟರೋಲರ ಶರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ಗುರುಬಸಪಪ ಕಾತ್ರಕಿ ತ್ಡಸಲ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ ಸಾಮಾನಯ 0.6000 969603244174 11120022709

2831 SMAM 3 ಟನ್ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಟರೋಲರ ಶರೋ ಜಗದಿೋಶ ಸ ೋ ಸ ೋಮಾಪೂರ ಮುರಗೆ ೋಡ ಮುರಗೆ ೋಡ ಸಾಮಾನಯ 0.6000 602857329514 520101230081823

2832 SMAM S.R Agrotech Organic 5HP Chaff Cutter ಶರೋ ಶೋಖನನ ಶರೋಶೈಲಪಪ ಆನಿಕಿವಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 171/*/1ಅ+2 ಸಾಮಾನಯ 0.2200 758049874614 64158374651

2833 SMAM ಟ್ಾರಕ್ಟರ ಆಪರೆೋಟಡ್ Chaff Cutter ಶರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಬ ದಿಹಾಳ ಹೆ ಸ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 497/*/ ಸಾಮಾನಯ 0.6500 568102823545 64158374651

2834 SMAM 

S.R Agrotech Organic Debrio 

Chopper/Chaff Cutter  3HP Electric 

optated

ಶರೋ ಶರೋಶೈಲ್ ಈ ಸಂಪಗ್ಾಂವ ಗೆ ೋವನಕೆ ಪಪ ಕೆ.ವಾಯ್ ಮುರಗೆ ೋಡ 79/*/4 ಸಾಮಾನಯ 0.1920 258240453671 89050373200

ಡಬಿರ ಚಾಪರ ಮತ್ುೂ ಸರೋಯರ

ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ

ರೆ ಟ ೋರ್ೋಟರ



2835 SMAM 
FAI-820 Supershakti Weader/Gross 

Cutting Machine
ಶರೋ ಸದಾಶವ ಬಾಳಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಚಚಡಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 256/2 ಸಾಮಾನಯ 0.5460 965942712074 520101065329151

2836 SMAM S.R Agrotech 9HP Power Weader ಶರೋಮತಿ ಕಾಶವವ ಬ ಇಂಚಲ ಇಂಚಲ ಮುರಗೆ ೋಡ 842/2 ಸಾಮಾನಯ 0.3960 647631110128 17035558198

2837 SMAM 

S.R Agrotech Organic Debrio 

Chopper/Chaff Cutter  3HP Electric 

optated

ಶರೋ ನಿಂಗಪಪ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಬಾಳೆೋಕ್ುಂದ್ರಗಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ಪಪ ಕೆ,ವಾಯ್ ಮುರಗೆ ೋಡ 79/3 ಸಾಮಾನಯ 0.1920 29734360204 89011678755

2838 SMAM S.R Agrotech 9HP Power Weader ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಈ ಸಂಪಗ್ಾಂವ ಹಿಟಟಣ್ಗಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 73/2 ಸಾಮಾನಯ 0.3960 522711278563 0691101016228

2839 SMAM 3 ಟನ್ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಟರೋಲರ ಶರೋ ಪರಮೋಶವರ ಸತ್ಯಪಪ ತ್ುರಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಉಳಿಿಗೆೋರಿ ಸವದ್ತಿೂ 832/2B ಸಾಮಾನಯ 0.5000 319832101208 5201197191076

2840 SMAM 3 ಟನ್ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಟರೋಲರ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ಗುರುನಾಥ ಲಕ್ಕನನವರ ಇನಾಂಹೆ ಂಗಲ ಸವದ್ತಿೂ 565/*/2 ಸಾಮಾನಯ 0.5000 316692426949 89029559465

2841 SMAM ಮನಿ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಶರೋ ಜಗದಿೋಶ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಹನಸ ಹ ಲ ಮುನವಳಿಿ 305/*/3 ಸಾಮಾನಯ 1.7200 406894515626 17191536311

2842 SMAM ಮನಿ ಟ್ಾರಯಕ್ಟರ ಶರೋ ರಾಮರಡಿೆ ಪಕಿೋರಡಿೆ ಮಾಟ ಳಿಿ ಕ್ಗದಾಳ ಮುನವಳಿಿ 313/*/1 ಸಾಮಾನಯ 1.7200 975602539321 17191546068

2843 SMAM S.R Agrotech Chaff Cutter  3HP ಶರೋ ತ್ುಕಾರಾಮ ಸು ಕ್ುರಿ ಕಾತಾರಳ ಸವದ್ತಿೂ 42/*/* ಸಾಮಾನಯ 0.1260 566377464724 17210574879

2844 SMAM S.R Agrotec 5HP Power Weeder ಶರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಹ ಪಾಟಿೋಲ ಗುಲಯಹೆ ಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 76/*/1 ಸಾಮಾನಯ 0.4500 - 17199613845

II
1 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಿನಾಯಕ್ ಕಾಶನಾಥ ಅರಗೆ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 19/4 ಇತ್ರೆ 0.6 1.624404 838063789122 375202010327461

2 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ದಾದಾಸಾಹೆೋಬ ದ್ತ್ುೂ ಅರಗೆ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 11/1ಅ ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 504602684128 33986107970

3 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಭರತ್ ದಾದಾಸ ೋ ಭಗತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 93/5 ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 659391690327 375202010006273

4 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ದಿನೆೋಶ ಮೊೋಹನ ಸಾಠೆ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 10/4 ಇತ್ರೆ 0.72 1.9492848 506223842281 375202010324978

5 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾವುಸಾಬ ಗಣ್ು ಖ್ಯ ೋತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 95/4 ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 211885223042 375202010006949

6 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸದಾರಯ ಕ್ಲಲಪಪ ಕ್ುರಬರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 903/2 ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 503872586614 520101258951320

7 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಯಂಕ್ಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಇಚೋರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 623 ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 589743411786 520291018497840

8 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರವಿೋಣ್ ಶರೋಮಂತ್ ಜಿೋಬಾಗೆ ೋಳ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 586/2 ಇತ್ರೆ 0.8 2.165872 550081709683 520291020701506

9 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಶ ೋಕ್ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಮಾಲಗ್ಾಂರ್ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 828852711324 374402010004046

10 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಜಗ್ೌಡ ಬಸಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 293/3 ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 311501108541 374402010004312

11 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಭಿೋರು ಶಂಧೆ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 314/5 ಇತ್ರೆ 0.25 0.676835 933096510154 374402120000238

12 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅನಿೋಲ ಅಶ ೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 316/1 ಇತ್ರೆ 0.6 1.624404 830080558109 374402010007631

13 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ದಾಮು ವಿಠಠಲ ಕೆ ೋರೆ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 219/3ಅ ಇತ್ರೆ 0.5 1.35367 861419858832 374402010014674

14 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಮೋಶ ಶವಪಾಪ ಮಾಳಿ@ಮೋತಿರ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 490/3ಬ ಇತ್ರೆ 0.32 0.8663488 905450305591 374402010009392

15 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಮಗ್ೌಡ ಅಲಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 289/4,280 ಇತ್ರೆ 0.35 0.947569 516351863773 374402120000327

16 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಮಗ್ೌಡ ಅಣ್ಾಣಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 379/1 ಇತ್ರೆ 0.35 0.947569 897308239249 374402010001396

17 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾವಸಾಬ ಪರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 289/3 ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 713180642825 374402010012134

18 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಲಲಪಪ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಹುಡೋದ್ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 70/1 ಇತ್ರೆ 1 2.70714 443243644795 323100101003130

19 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುರೆೋಶ ನಿಂಗಪಪ ಹುಡೋದ್ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 70/3,199 ಇತ್ರೆ 0.8 2.165872 329447307849 1069101023637

20 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋಕಾಂತ್ ರಾಮು ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 589/1ಬ ಇತ್ರೆ 0.8 2.165872 608731232154 520291020693937

21 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುಧನವ ಪರದ್ುಯಮನ ಜ ೋಶ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 8 ಇತ್ರೆ 1 2.70734 613792152807 05362200004262

22 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಬನ ಬಾಳು ಕ್ಷ್ೋರಸಾಗರ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 57/1ಕ್ ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 526778948296 375202010320066

23 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಮು ಸಂಭಾ ತ ೋಡಕ್ರ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 49/2 ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 710462325899 375202010005668

24 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾಳಾಸಾಬ ಶವಮ ತಿಯ ಗಡಗೆ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 122/3 ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 208725984790 309003401464

25 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಘುನಾಥ ಖಂಡು ಜಾಧವ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 92/2 ಇತ್ರೆ 0.7 1.895138 877937684206 375202010002098

26 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶವಾಜಿ ರಾಜಾರಾಮ ಭಗತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 74/2 ಇತ್ರೆ 0.8 2.165872 558091348586 89052022091

27 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾಳಕ್ೃಷ್ಣ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಭಗತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 83/6 ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 467434756963 89055708825

28 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂಜಯ ಗುರುಪಾದ್ ಗಡದ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 100 ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 654333091539 89050703922

29 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರ ಪೋಶ ಮನೆ ೋಹರ ಗಡದ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 74/1ಡ ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 654961793559 89053170821

30 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾಬು ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಖ್ಯ ೋತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 103/2 ಇತ್ರೆ 0.35 0.947569 899350252869 375202010007273

31 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುಧಾಕ್ರ ವಿಠಠಲ ಭಗತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 108/2 ಇತ್ರೆ 1 2.70734 523718394619 309002602039

32 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಪಾಪಸಾಬ ಗಣ್ು ಖ್ಯ ೋತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 105/2 ಇತ್ರೆ 0.5 1.35367 767579021740 375202010327277

33 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ತಾತಾಯಸಾಹೆೋಬ ಅಣ್ಣಪಪ ಗಡದ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 130 ಇತ್ರೆ 0.8 2.165872 10809623886

34 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗಜೋಂದ್ರ ಬಾಳು ಗಡದ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 122/5,128 ಇತ್ರೆ 0.9 2.436606 812949530254 10809623456

35 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾಪು ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗಡದ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 129/4 ಇತ್ರೆ 0.2 0.541468 788377101448 89031592920

36 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಿಠಠಲ ಶರೋರಂಗ ಶಂಧೆ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 76/9 ಇತ್ರೆ 0.6 1.624404 261431339927 375202010328031

37 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ಲಲಪಪ ಹಲಸಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 503 ಇತ್ರೆ 0.9 2.436606 859072436275 15070100056247

38 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾಬಾಸಾಬ ದ ಂಡಿಬಾ ಶಂದ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 174/1 ಇತ್ರೆ 0.9 2.436606 454162531201 374402010004829

39 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮುರಗೆಪಾಪ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 36/2ಅ/2 ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 284149251238 374402010005613

40 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗಿರಿೋಶ ಈರಪಪ ಪತಾೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 157/4ಅ/1 ಇತ್ರೆ 0.66 1.7868444 676119095397 374402010012536

41 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮುರಗೆಪಾಪ ಈರಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 338/3ಬ ಇತ್ರೆ 0.22 0.5956148 868019614310 374402010007077

42 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಗುರಪಪ ಥೈಕಾರ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 461/2 ಇತ್ರೆ 0.35 0.947569 653590066487 374402010012906

43 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಭಿೋರು ದ ಂಡಿಬಾ ಶಂಧೆ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 180 ಇತ್ರೆ 0.9 2.436606 574450726553 374402120000225

44 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬವರಾಜ ತ್ುಕಾರಾಮ ಚಿಗರೆ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 428/2 ಇತ್ರೆ 0.45 1.218303 264333141685 374402010005985

45 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ಅಪಾಪ ಚಿಗರೆ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 496/1ಅ ಇತ್ರೆ 0.5 1.35367 664397831556 374402010005981

46 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂಜು ಸದಾಶವ ಲಾಂಡಗೆ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 81 ಇತ್ರೆ 0.5 1.35367 435489121603 323100101004900

47 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಭಿೋರಪಾಪ ಭ ಪಾಲ ಇಜಾರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 544/2 ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 536925971036 650501505367

48 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಜ್ಞಾನದೋವ ಮಾಯಪಪ ಇಚಾರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 82/4 ಇತ್ರೆ 0.6 1.624404 496678783665 323100101002331

49 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ತ್ಮಮಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸಬಕಾಳೆ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 59/1+2+3ಅ ಇತ್ರೆ 0.7 1.895138 656546148451 323100101002678

50 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರಕಾಶ ವಿಠಠಲ ನಿಂಗನ ರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 542/1ಬ ಇತ್ರೆ 0.5 1.35367 444774320889 520291020694161

51 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಭಿೋಮಪಪ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಗ ರವ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 27/1ಕ್ ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 808660041302 323100101002382

52 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಅಣ್ಣಪಪ ಹೆ ಸಟಿಟ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 101/1ಡ ಇತ್ರೆ 1 2.70734 373887185775 374502010013617

53 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಮಗೆ ಂಡ ರಾಯಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 572/1 ಇತ್ರೆ 1 2.70734 952678978626 11081268134

54 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶಹಾಜಿ ದ್ತ್ುೂ ಶಂಧೆ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 159/5 ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 534969306553 374402010009893

55 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಹದೋವ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಡಕೆ/ಮಾಳಿ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 500/2ಅ ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 235703225018 374402010004474

56 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾಳಾಸಾಬ ದಾದ್ು ಹವಾಲಾಿರ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 494/5 ಇತ್ರೆ 0.28 0.7580552 997843957409 374402010003469

57 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶಶಕಾಂತ್ ಗುರಲಂಗಯ್ಾಯ ಸಾಲಮಠ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 157/5 ಇತ್ರೆ 0.65 1.759771 536429823519 374402010002223

58 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಾಂತೋಶ ಗುರಲಂಗ ಸಾಲಮಠ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 155/1ಬ ಇತ್ರೆ 0.7 1.895138 957298359660 374402010002222

59 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಿನಾಯಕ್ ರಘುನಾಥ ಮಾನೆ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 136/6 ಇತ್ರೆ 0.2 0.541468 609568181793 14800100102471

60 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂಜಯ ಮನೆ ೋಹರ ಭಗತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 118/1 ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 911446940407 309003117808

61 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹೆೋಶ ಮಹಾದೋವ ಕಿತ ೂರ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 57/2 ಇತ್ರೆ 0.5 1.35367 940272798622 375202010328092

62 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ಗಣ್ಪತಿ ಭಗತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 83/8 ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 357140309358 89057261273

63 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುಭಾಸ ರಾಮು ಭಗತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 82/1 ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 828010282208 36534900973

64 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾಳಾಸಾಹೆೋಬ ರಾಮು ಭಗತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 82/4 ಇತ್ರೆ 0.33 0.8934222 896741788733 89070286870

65 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುರೆೋಶ ಹೆ ನನಪಪ ಇಚೋರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 529/2ಕ್ ಇತ್ರೆ 0.8 2.165872 279288524160 05362200062902

66 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮುತ್ೂಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಇಚೋರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 588/6 ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 810647787446 323100101002523

67 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕ್ಲಲಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 74/2 ಇತ್ರೆ 0.75 2.030505 457175425572 520291020689913

68 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ಭಿೋಮಪಪ ಕ್ುಳೆ ಿಳಿಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 532/1ಕ್ ಇತ್ರೆ 0.8 2.165872 683741850711 323100101000080

69 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಶವಪಪ ಕೆ ಡಗ್ಾನ ರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 362/4 ಇತ್ರೆ 0.4 1.082936 659044024218 35796244747

ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



70 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಭಿೋಮಪಪ ಶಾಯಮಾ ಪೂಜೋರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 19/1ಬ ಇತ್ರೆ 0.5 1.35367 798938722772 520101239610934

71 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಣ್ಣಪಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸಬಿಕಾಳೆ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 59/1+2+3ಅ ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 741511369937 520291018498146

72 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಕ್ಷಯ ಶೋಖರ ಕ್ರಬಸಪಪಗೆ ಳ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 562/3 ಇತ್ರೆ 0.8 2.165872 599828036883 05362200129873

73 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಮು ಗುರಬಸು ಅಗಸರ/ಮಡಿವಾಳ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 476/1 ಇತ್ರೆ 0.35 0.947569 358259484792 374402010003914

74 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗುರಪಪ ಸದಾರಯ ಗೆ ೋಡಕ್ರ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 506/2 ಇತ್ರೆ 0.2 0.541468 207272748796 374402010005160

75 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ತ್ುಕಾರಾಮ ಬಸಪಪ ಮಾಳಿ/ಜಿೋರಗ್ಾಯಳ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 483/2 ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 679423066662 374402010007924

76 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗುರಪಾದ್ ಮಲಲಪಾಪ ತೋರದಾಳ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 165/4 ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 965120470339 374402010011586

77 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಪಪಸಾಬ ಪರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 373/1+2ಅ ಇತ್ರೆ 0.31 0.8392754 354938225654 374402010001999

78 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾಳಪಪ ಕಾಡಪಪ ಶೋಗರ್ಣ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 444 ಇತ್ರೆ 0.35 0.947569 441084513901 374402010003296

79 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿವೃತಿೂ ರಾಮು ಭಗತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 82/6 ಇತ್ರೆ 0.5 1.35367 461672045237 10809636465

80 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ದ್ಯ್ಾನಂದ್ ಧನಪಾಲ ಗಡಗೆ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 125/3 ಇತ್ರೆ 0.3 0.812202 200640819388 375202010323882

81 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ರಾಮು ಭಗತ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 82/5 ಇತ್ರೆ 0.5 1.35367 780612853843 375202010323983

82 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರವಿೋಣ್ ಶರೋಮಂತ್ ಜಿೋಬಾಗೆ ೋಳ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 586/2 ಇತ್ರೆ 0.2 0.541468 550081709683 520291020701506

83 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಜಕ್ಕ ಬಾಳಾಸಾಬ ಗಿರರ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 133/1ಅ
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.2 0.541468 481729996308 10809624052

84 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂಗಿೋತಾ ಅನಿೋಲ ಹಿಂಡ ಳಿಿ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 357/2ಅ/1
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.4 1.082936 897969004542 374402120000322

85 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋದೋವಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಹಲಸಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 502
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.9 2.436606 775742223263 0192500102779101

86 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುಮತಾರ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಥೈಕಾರ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 145/3+4
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.25 0.676835 703770291154 374402010008589

87 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುನಂದ್ ಆನಂದ್ ಮಾಳಿ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 360
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.45 1.218303 253415359858 374402010013795

88 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಂಗಲ ಗುರಲಂಗ ಸಾಲಮಠ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 157
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.6 1.624404 796314953463 374402010007397

89 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರೋಮಾ ಮಹಾಂತೋಶ ಸಾಲಮಠ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 157/4ಬ
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.6 1.624404 714748477279 374402010005602

90 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುನಿೋತಾ ರಾಜು ಗುರವ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 28/1
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.4 1.082936 328039864948 37558632759

91 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಕ್ುಶಾ ಕ್ುಶಾಬ ನಾಯಿಕ್ ಅನಂತ್ಪೂರ ಅನಂತ್ಪೂರ 465/2
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.4 1.082936 209311849036 17188140290

92 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಪಾಪಸಾಬ ಧರೆಪಾಪಶೋಡಬಾಳ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 74/1ಅ+12 ಜೈನ್ 0.4 1.082936 287464417347 323100101000643

93 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಡಿರ್ಪಪ ಅಣ್ಣಪಪ ಅಸಕ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 563/3 ಜೈನ್ 0.4 1.082936 842801039339 05362210019029

94 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರವಿೋಣ್ ಚಂದ್ಪಪ ಧ ಪದಾಳ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 571/11 ಜೈನ್ 0.7 1.895138 794540437998 323100101003323

95 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರಮೊೋದ್ ಚಂದ್ಪಪ ಧ ಪದಾಳ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 571/12 ಜೈನ್ 0.6 1.624404 461789927832 520101253692307

96 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪತಿಪಪಣ್ಣ ಸಪೂಸಾಗರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 73 ಜೈನ್ 1 2.70734 377286850453 323100101000347

97 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶಾಂತ್ಪಾಪ ಭಗವಂತ್ ಶರಹಟಿಟ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 97/2 ಜೈನ್ 1 2.70734 918546946409 323100101000455

98 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋಮಂತ್ ನಿಂಗಪಾಪ ಕಾತಾರಳ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 232/2 ಜೈನ್ 1 2.70734 825303793407 520291020690286

99 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮುತ್ೂಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಕಾತಾರಳ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 232/2 ಜೈನ್ 1 2.70734 896180624716 520291020696278

100 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾಹಾವಿೋರ ಬಾಬು ಬಳೆ ೋಜ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 447/5 ಜೈನ್ 0.4 1.082936 292280488620 323100101005603

101 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಭರಮಾ ಬಾಳು ಬಳೆ ೋಜ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 445/5 ಜೈನ್ 0.4 1.082936 645215284052 520291020695247

102 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನೆೋಮನಾಥ ನಿಂಗಪಪ ನಂದಿಗ್ೌಡರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 546/1 ಜೈನ್ 0.8 2.165872 563892554696 05362200090458

103 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ತೋಜಕ್ುಮಾರ ನಿಂಗಪಪ ನಂದಿಗ್ೌಡರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 546/2 ಜೈನ್ 0.8 2.165872 676608178035 05262200090443

104 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗೆ ೋಪೂ ತಿಪಪಣ್ಣ ಸಪೂಸಾಗರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 216/2ಅ ಜೈನ್ 1 2.70734 456948570082 520291020690490

105 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಜಿನನಪಪ ಶವಪಪ ಕ್ುದ್ರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 567/1ಕ್ ಜೈನ್ 0.4 1.082936 481394648748 05362200117709

106 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ರಾಜಾರಾಮ ಪಾಂಡರ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 146/6 ಪ.ಜಾ 0.4 1.082936 671760988998 11157102311

107 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರಕಾಶ ಶ ೋಭಾ ಘಣ್ಾಚಾರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 589/2ಅ ಪ.ಜಾ 0.4 1.082936 673057064317 323100101001311

108 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸದಾಶವ ಶವರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 171/1, 172/4 ,172/5 ಪ.ಜಾ 0.71 3.4609214 490124428427 89064803504

109 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕಾಂತ್ು ಶರೋಮಂತ್ ಮಾದ್ರ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 195/1ಕ್/3 ಪ.ಜಾ 0.38 1.8523192 863080964132 89016310504

110 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಮೋಶ ಶವಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಪಾಥಯನಹಳಿಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 162/4 ಪ.ಜಾ 0.3 1.462362 366660293367 0192500102617301

111 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶಂಕ್ರ ವಾಸು ಕಾಂಬಳೆ ಪಾಥಯನಹಳಿಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 161/31 ಪ.ಜಾ 0.99 4.8257866 854365358607 0192500100958701

112 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರಶುರಾಮ ಬಾಬು ನಾಯಕ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ ಕಾಗವಾಡ 69/2 ಪ.ಪಂ 1 4.87454 958890922411 375202010326367

113 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಬಿಸಾಬ ಅಪಾಪಲಾಲ ಸನದಿ/ಕೆ ರಬು ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 530/5 ಮುಸಲಂ 0.64 1.7326976 521297217499 34665063144

114 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಖಾತ್ುನಬಿ ಅಮೋರಹಮಜಾ ಮುಲಾಲ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 20/2ಬ
ಮುಸಲಂ 
ಮಹಿಳೆ

1 2.70734 33152808033

115 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ದಾರಕ್ಷ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಜರಿನಾ ದಾವಲಸಾ ಮುಲಾಲ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 20/2ಅ
ಮುಸಲಂ 
ಮಹಿಳೆ

0.8 2.165872 769804317383 35182927583

116 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರಮೊೋದ್ ಪರದ್ುಯಮನ ಜ ೋಶ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 8 ಇತ್ರೆ 0.8 0.402 948483644840 05362200013129

117 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಿೋರಪಾಪ ಸುರೆೋಶ ಇಜಾರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 531/4 ಇತ್ರೆ 0.4 0.201 408223655508 33894879372

118 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅರುಣ್ ಸಂಭಾಜಿ ಯ್ಾದ್ವ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 103/1A ಇತ್ರೆ 0.4 0.201 346021205694 520291020707441

119 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಿೋಮಪಪ ಸಾಬು ಕ್ುಳೆ ಿೋಳಿಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 532/1ಅ ಇತ್ರೆ 1 0.5025 687988342752 520101256213651

120 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುರೆೋಶ ರಾಮು ಜತಿೂ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 67/4 ಇತ್ರೆ 0.4 0.201 871719904134 323100101000197

121 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಹಣ್ಮಂತ್ ನಾಗಪಪ ಪೂಜಾರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 21 ಇತ್ರೆ 0.4 0.201 711390264645 32232052334

122 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸಂಜಯ ಕ್ರೆಪಾಪ ತ ೋಳಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 539/4 ಇತ್ರೆ 0.4 0.201 372899302813 323100101003430

123 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸದಾಶವ ಅಪಾಪರಾಯ ಇಜಾರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 396/4,528/2K,531/1 ಇತ್ರೆ 1 0.5025 958715007052 64130369381

124 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಿೋರಪಪ ತ್ುಕಾರಾಮ ಹುಡಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ
336/12,332/11,221/1ಅ,2

21/1B,331/1ಅ
ಇತ್ರೆ 0.4 0.201 323100101004145

125 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಚ ೋಳಪಪ ಶಂಕ್ರ ಮಾಳಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 602/4A+4B/1 ಇತ್ರೆ 0.6 0.3015 247090300276 520291020699889

126 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯುೆ ಘಾಟಗೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ
100/1ಕ್/2,101/1ಕ್/2,101/1

ಡ/2
ಇತ್ರೆ 0.36 0.1809 460845742887 17187045284

127 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸಂಭಾಜಿ ಬಸಪಾಪ ಮಾಕಾಳಿ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 36/4 ಇತ್ರೆ 0.34 0.17085 598167648633 17187012372

128 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸಂಜಯ ಗುರಪಾಪ ದ್ಡೆನವರ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 146/2A ಇತ್ರೆ 0.27 0.13567 754013848130 17187038572

129 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಪರಕಾಶ ಹಿಡಕ್ಲಲ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 78/4 ಇತ್ರೆ 0.38 0.19095 431388892050 89098677646

130 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಶ ೋಕ್ ಅಣ್ಣಪಾಪ ದ್ಡೆನವರ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 76/2,147/5,146/3 ಇತ್ರೆ 0.34 0.17085 631435860551 17187007826

131 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದ್ಯ್ಾನಂದ್ ತಾನಾಜಿ ಮಾನೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 128/6 ಇತ್ರೆ 0.36 0.1809 406855146362 89086811995

132 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುಖದೋವ ಹಣ್ಮಂತ್ ಪಾಂಡರೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 29/1,34/4 ಇತ್ರೆ 0.95 0.47737 759824283883 89118335728

133 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಬಸಪಪ ಐಗಳಿ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 59/5 ಇತ್ರೆ 0.57 0.28642 345194343713 32150645723

134 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಸುರೆೋಶ ದ್ಡೆನವರ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 85 ಇತ್ರೆ 0.38 0.19095 414402462751 89038665177

135 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಚಿದಾನಂದ್ ಅಣ್ಣಪಾಪ ದ್ಡೆನವರ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 76/3,146/2ಬ/1 ಇತ್ರೆ 0.22 0.11055 250359911388 17187007837

136 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸದ್ದರಾಮ ಕ್ುಂಬಾರ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 141/2A+2B/2 ಇತ್ರೆ 0.6 0.3015 477831045732 11157073693

137 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಚಚೋಂದ್ರ ನಾಯಕ ಘಾಟಗೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ
101/1ಕ್/1,101/1ಡ/1,100/

1ಕ್/1
ಇತ್ರೆ 0.31 0.15577 549505554828 17187022404



138 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರಕಾಶ ಪಾಂಡುರಂಗ ಘಾಟಗೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ
100/1B,101/1F,101/1ಅ,1

01/1B
ಇತ್ರೆ 0.62 0.31155 862784648503 89005895744

139 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸಪಪ ದ್ುಂಡಪಪ ಬಿಳ ಿರ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 112,115,116 ಇತ್ರೆ 1 0.5025 736295518162 171887025802

140 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಂಕ್ರ ಅಣ್ಣಪಪ ಗುರುಬಸಪಪಗೆ ೋಳ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 137/1ಕ್,137/1ಡ ಇತ್ರೆ 0.26 0.13065 576625682357 89012680424

141 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಶೈಲ ಬಾಬು ಮಾಕಾಳೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 71/2,76 ಇತ್ರೆ 0.27 0.13567 425879290115 17187033743

142 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಂಕ್ರ ಮುರುಗೆಪಪ ಧರಿಗ್ೌಡರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 16 ಇತ್ರೆ 0.4 0.201 92999468505 1069101028431

143 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪೂೋಪಟ ಮಚಚೋಂದ್ರ ಘಾಟಗೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 100/1A ಇತ್ರೆ 0.2 0.1005 885440836521 8950216259

144 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಗಮಣ್ಾಣ ಗುರಪಾಪ ಗುರುಪಾದ್ಪಪಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 45/10,45/2,99/1B ಇತ್ರೆ 0.4 0.201 902259989575 17187021024

145 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಂಕ್ರ ಲಕ್ಷಮಣ್ ನಾಗಗೆ ಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 144/1 ಇತ್ರೆ 0.21 0.10552 764263848791 17187028122

146 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಸವಂತ್ ದ್ಡೆನವರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 146/1ಡಿ/1 ಇತ್ರೆ 0.88 0.4422 454399325897 17187038720

147 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುರೆೋಶ ಶವಗೆ ಂಡ ಅಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 86/3 ಇತ್ರೆ 0.25 0.12562 804418398255 17187028246

148 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹೆೋಶ ರಾವಸಾಬ ಬಗಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 24/15 ಇತ್ರೆ 0.22 0.11055 650716164785 17187028280

149 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಜು ಗುರಪಪ ಅಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 86/2 ಇತ್ರೆ 0.25 0.12562 957138635850 17187046265

150 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಶವಲಂಗ ಸಂಬಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 90/1ಕ್/2 ಇತ್ರೆ 0.42 0.21105 330864756327 17187034996

151 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರವಿೋಂದ್ರ ಶದ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 76/7,84/9,84/10,76/8 ಇತ್ರೆ 0.38 0.19095 501555769083 374402010016722

152 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಣ್ಣೋಶ ಬಸಪಪ ಹೆ ನಾನಗೆ ಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 106/1 ಇತ್ರೆ 0.5 0.25125 250217559221 89046115474

153 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಹಣ್ಮಂತ್ ಬಸಪಪ ದ್ರೆಪಪಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 50/2,49/5 ಇತ್ರೆ 0.37 0.18592 217043475304 17187028166

154 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಸಪಪ ನಿಂಬಾಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 27/3,27/10 ಇತ್ರೆ 0.55 0.27637 587899525429 911010038447734

155 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಳಾಸ  ಜ್ಞಾನು ಕೆ ೋರೆ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 74/10 ಇತ್ರೆ 0.37 0.18592 241958598241 86735911601

156 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸಪರಭು ಕ್ಲಲಪಪ ಅಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 9/6 ಇತ್ರೆ 0.38 0.19095 987474857556 17187030600

157 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸಂಗಪಪ ಬಸಪಾಪ ಧರೆಪಪಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 50/4,50/3,49/6 ಇತ್ರೆ 0.33 0.16582 624948319716 17187035402

158 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಣ್ಪತಿ ಗೆ ಳಪಪ ಗುರವ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 75/1 ಇತ್ರೆ 0.71 0.35677 746528857970 17187011356

159 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಧರೆಪಪ ಬಸಪಪ ಧರೆಪಪಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 50/6 ಇತ್ರೆ 0.32 0.1608 523723728258 39053050133

160 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾಹಾದೋವ ಅಪಾಪಸಾಬ ಹೆ ನಾನಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 90/1ಕ್/1 ಇತ್ರೆ 0.43 0.21607 682346319072 17187043694

161 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಬು ನಾಗಪಾಪ ಬಗಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 24/16 ಇತ್ರೆ 0.21 0.10552 832873139538 17187011209

162 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗುರುಪಾದ್ ರಾಚಪಾಪ ಅಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 88/5,11 ಇತ್ರೆ 0.44 0.2211 954181268755 17187044053

163 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸಪಾಪ ಅಪಾಪಸಾಬ ಹೆ ನಾನಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 90/1ಬ/2 ಇತ್ರೆ 0.46 0.23115 998254423725 17187036664

164 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರಕಾಶ ಸದ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 76/7,84/9,84/10,76/8 ಇತ್ರೆ 0.2 0.1005 347122173041 17187049095

165 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಹಣ್ಮಂತ್ ಬಿಸಲಪಪ ದ್ಡೆನವರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 141 ಇತ್ರೆ 0.3 0.15075 861474301204 89094006104

166 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವಪಪ ಪರಗೆ ಂಡ ಧರಿಗ್ೌಡರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 16 ಇತ್ರೆ 0.38 0.19095 352573834105 89008116472

167 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಹಣ್ಮಂತ್ ಪರಗೆ ಂಡ ಧನಾಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 88/6 ಇತ್ರೆ 0.32 0.1608 241536231438 17187008773

168 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದ್ುಂಡಪಪ ತ್ಮಮಣ್ಣ ಉಮರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 5/2C ಇತ್ರೆ 0.45 0.22612 906249616030 17187011888

169 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಜ ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 23/6,27/11 ಇತ್ರೆ 0.45 0.22612 434456010302 17187033197

170 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಮಂತ್ ಷ್ಣ್ುಮಕ್ ಅಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 15/2 ಇತ್ರೆ 0.74 0.37185 701387054944 89046411371

171 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅನಿಲ ಪರಗ್ೌಡಾ ಚನಗ್ೌಡರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 18/2 ಇತ್ರೆ 0.94 0.47235 363837574447 32781011186

172 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಧರೆಪಪ ಬಸಲಂಗ ಬಗಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 51/1 ಇತ್ರೆ 0.67 0.33667 200136167745 89042732003

173 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಅಪಾಪಸಾಬ ಹೆ ನಾನಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 90/1ಬ/2 ಇತ್ರೆ 0.41 0.20602 484391204076 17187036697

174 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ ಅಪಾಪಸಾಬ ಚನನಬಸಪಪಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 53/2 ಇತ್ರೆ 0.42 0.21105 932233005479 89061661209

175 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹೆೋಶ ಮನೆ ೋಹರ ಜಾಧವ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 37/1,1/2ಬ,2/1,3ಪೈ ಇತ್ರೆ 0.23 0.11557 485906672231 89106069257

176 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾವುಸಾಬ ಲಗಮಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 78/4 ಇತ್ರೆ 0.64 0.3216 256477714549 17187012611

177 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಳಗೆ ಂಡ ಅಲಗ್ೌಡ ಚನನಗ್ೌಡರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 16 ಇತ್ರೆ 0.22 0.11055 561547759888 11157063313

178 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾವಸಾಬ ಧರೆಪಪ ಸಕಾನಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 16ಪೈ,17ಪೈ ಇತ್ರೆ 0.2 0.1005 229424796842 17187022517

179 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕಾಡಗ್ೌಡ ಗುರುಬಸು ಪಾಟಿೋಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 36/2A/5,35/1 ಇತ್ರೆ 0.28 0.1407 795517978469 11157084301

180 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಬಾಹುಸಾಬ ಪಾಟಿೋಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 78/6 ಇತ್ರೆ 0.2 0.1005 786025683170 89117812477

181 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾವಸಾಬ ರಾಮು ದ್ಡೆನನವರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 52/3,52/7,39/6,39/6,73/4 ಇತ್ರೆ 0.21 0.10552 491693995311 17187007622

182 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಶ ೋಕ್ ಪಿೋರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 81,79/1 ಇತ್ರೆ 0.21 0.10552 665645695871 17187013761

183 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದಾದಾಸಾಬ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಟಕ್ರ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 108/3,109/3 ಇತ್ರೆ 0.25 0.12562 304626777656 33293337310

184 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದಿೋಪಕ್ಕ್ುಮಾರ ಮಚೋಂದ್ರ ಸಾಳುಂಕೆ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 110/1,110/9,/99/2 ಇತ್ರೆ 0.45 0.22612 398416695459 30955961136

185 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಜಾರಾಮ ತ್ುಕಾರಾಮ ಭಂಡಾರೆ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 105 ಇತ್ರೆ 0.25 0.12562 282151763333 39074468328

186 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾನಾಜಿ ಬಾಳಾಸ  ಬಾತ್ಮಾರೆ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 156/11 ಇತ್ರೆ 0.2 0.1005 297800181894 10052398607

187 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಜೋಂದ್ರ ವಿಠಠಲ ಪಾಟಿೋಲ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 80/1A,80/1B ಇತ್ರೆ 1 0.5025 608326352304 33293730684

188 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಮದಾಸ ತ್ುಕಾರಾಮ ಜಾಧವ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 153/2,153/4 ಇತ್ರೆ 0.35 0.17587 310784734431 17217105903

189 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಠಠಲ ಸದಾಶವ ಬಾಂಡ ೋಲ್ಲ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ
130/12,130/15,130/5,17

0/1ಬ
ಇತ್ರೆ 0.27 0.13567 866537629249 17217057301

190 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದಾದಾಸಾಬ ರಾಜಾರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 140/1,141/1,142/1 ಇತ್ರೆ 0.62 0.31155 560443227664 33348921557

191 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ತ್ುಕಾರಾಮ ಶರೋಪತಿ ಪಾಟಿೋಲ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 114/1B,107,113 ಇತ್ರೆ 0.3 0.15075 656768558673 374502030004294

192 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಲಲಪಪ ಗುರುಬಸು ಗುರುಪಾದ್ಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 41/1 ಇತ್ರೆ 0.55 0.27637 48514656859 1069101028469

193 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಗುರುಪಾದ್ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 78/4,82/6 ಇತ್ರೆ 0.8 0.402 624203978337 89035535661

194 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕ್ಲಲಪಪ ಗುರುಪಾದ್ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ಕಿರಣ್ಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 78/3 ಇತ್ರೆ 0.78 0.39195 782069008684 89006367665

195 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾಲವಾವ ಮಲಲಪಪ ಮಾಳಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 53/1,53/2,54/1
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.6 0.3015 801646354406 323100101003572

196 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಾಲಾಬಾಯಿ ಬಸಪಪ ಲ್ಲ ೋಂಡಗೆ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 38/5,38/1
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.45 0.22612 897175969105 17187025110

197 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪಾವಯತಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಅಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 10/6
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.59 0.29647 516049227546 89117646463

198 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಾರತಿ ರಾವಸಾಬ ಸಂಕ್ಪಾಳ ಪಾಟಿೋಲ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 157/2ಕ್
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.64 0.3216 872963664905 33954933415

199 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮೋಘಾ ಶೈಲ್ಲೋಂದ್ರ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 143/2
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.27 0.13567 645487937338 650501505018

200 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುಮನ್@ಸುಮತಾರ ಅಣ್ಣಪಾಪ ತೋಲ ಕಿರಣ್ಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 135/8
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.6 0.3015 448023978275 17188138383

201 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಳಾಸಾಬ ಅಪಾಪರಾಯ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ
169/2,284,343/1,448/1,4

59,460,468,469/1
ಜೈನ್ 1 0.5025 574876917316 30117324443

202 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾವಸಾಬ ಅಪಾಪರಾಯ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ

167/1ಅ+2ಅ+ಅ,167/1ಅ+2

ಬ+1ಕ್/2ಬ,169/1,343/1,41

4/4,414/5,415/4,415/5,4

48,459,460,468/1,469/1,

588/1ಅ,591/ಅ

ಜೈನ್ 1 0.5025 309533611252 11157028595

203 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭರತೋಶ ತಿಪಪಣ್ಣ ಸಪೂಸಾಗರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 280,73,306/1 ಜೈನ್ 1 0.5025 864197842362 520291020692541

204 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭುಜಬಲ ದ್ಶರಥ ಕಾಗವಾಡ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 359/3 ಜೈನ್ 0.8 0.402 658799520683 323100101003100

205 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಬು ಕ್ುರಪಪ ಕ್ುದ್ರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 554/3,570/2A+2B+2C ಜೈನ್ 0.58 0.29145 248412440589 520101239664104



206 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಪಾಪಸಾಬ ಧರೆಪಾಪ ನಂದೋಶವರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 226/1+2ಅ+2ಬ+3 ಜೈನ್ 0.9 0.45225 323616819002 11157031891

207 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಂಕ್ರಪಾಪ ತ್ವನಪಪ ಬಿರಾದಾರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ
47/1,45/1,48/1,487/2,48

7/3,488/2
ಜೈನ್ 1 0.4975 572290550023 520101262494473

208 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕಿರಣ್ ಶರೋಪಾಲ ನಂದೋಶವರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 91/1 ಜೈನ್ 1 0.49842 711693889017 323100101004638

209 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಆಶಾ ಶರೋಮಂತ್ ಕಾತಾರಳ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ
96/2ಬ/2,96/2ಬ/1,96/2ಬ/

3,96/2ಬ/4

ಜೈನ್ 
ಮಹಿಳೆ

1 0.5025 392509855062 323100101000809

210 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಜಯಮಾಲಾ ಜಯಪಾಲ ನಂದೋಶವರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 78/1ಬ/2,78/1A
ಜೈನ್ 
ಮಹಿಳೆ

1 0.5025 331031093164 323100101002955

211 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶೋಲಾ ಮುತ್ೂಪಪ ಕಾತಾರಳ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 96/2ಅ
ಜೈನ್ 
ಮಹಿಳೆ

1 0.5025 397250787770 323100101000744

212 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸದ್ದಲಲಂಗ ಕಾಸವಾವ ನಡುವಿನಮನಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 589/3,589/4 ಪ.ಜಾ 0.2 0.1005 298255208807 323100101000650

213 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಮೋಶ ಸುಖದೋವ ಹೆ ನಕಾಂಡ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 96/6A,97/3ಬ ಪ.ಜಾ 0.4 0.201 427598962732 344098330946

214 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದ್ಶರಥ ಬಾಬು ಹೆ ನಕಾಂಡ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 95/5,96/5A+5ಕ್ ಪ.ಜಾ 0.3 0.15075 449899519653 17187017879

215 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮುತ್ೂವಾವ ಸದಾಶವ ಭಜಂತಿರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 540/4
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

0.6 0.3015 546092548595 323100101003902

216 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಸುಖದೋವ ಹೆ ನಕಾಂಡ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 96/6A,97/3ಬ
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

0.53 0.26632 853757386797 17187010908

217 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದಾವಲಸಾಬ ಅಮೋರಹಜಾ ಮುಲಾಲ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 14/2 ಮುಸಲಂ 1 0.4975 370198210165 11157033191

218 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹೆಬ ಬ ರಾಜು ಸುಭೋದಾರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 22/2,22/3 ಮುಸಲಂ 0.65 0.32662 620064519713 17187034796

219 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮೋರಸಾಹೆೋಬ ರಾಜು ಸುಭೋದಾರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 22/2,22/3 ಮುಸಲಂ 0.64 0.3216 377211162766 17187034725

220 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಹನಿೋಫ ರಾಜು ಸುಬೆೋದಾರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 19/3, 23/4 ಮುಸಲಂ 0.23 0.11557 581512313951 17187023554

221 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಜಾಹಿರಾಬಿ ಅಪಾಪಲಾಲ ಸನದಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 530/2
ಮುಸಲಂ 
ಮಹಿಳೆ

1 0.5025 353321015575 374502010126240

222 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷ್ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಜೈತ್ುನಬಿ ಪಕ್ರುದಿದೋನ ಸುಭೋದಾರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 61/2
ಮುಸಲಂ 
ಮಹಿಳೆ

0.2 0.1005 926191612437 17187017472

223 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸದ್ದಪಪ ಭಿೋಮಪಾಪ ಗುಂಜಿಗ್ಾವಿ ಗುಂಡೋವಾಡಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 90/5,95/2,90/6 ಇತ್ರೆ 2 0.75 376295073238 0192500102529201

224 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸದಾಶವ ಸದ್ರಾಯ ಮಗದ್ುಮಮ ಮದ್ಭಾಂವಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 264/4,248/3B ಇತ್ರೆ 1 0.75 325573832404 34371583565

225 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶವಪುತ್ರ ಸಂಗಪಪ ಅವಟಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 546/1ಅ,525/1ಅ ಇತ್ರೆ 1.2 0.75 848023321401 33147116786

226 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಶವಲಂಗ ಅವಟಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 522/2,523/2,519/2 ಇತ್ರೆ 0.8 0.75 922327853213 64193495109

227 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಜಯಶರೋ ಚನಸಂಗಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 73/1ಅ/1ಅ
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.8 0.74295 859046062871 3864101003043

228 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಂಜ ನಾಥ ಈಶವರ ಏಣ್ಗಿ ಕೆ ೋರಿಕೆ ಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 65/1A 20*20*3 0.75 698705769675 374602010015577

229 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಫಕಿಕೋರಪಪ ಗುರಪಪ ಪಾಗ್ಾದ್ ಕಿತ್ ೂರ ಕಿತ್ ೂರ 303/14 20*20*4 0.44 699899286143 5142200176366

230 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಲಾಲಬಕ್ಷ ಅಪಾಪಸಾಬ ಜಮಾದಾರ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 154/2 ಇತ್ರೆ 0.1 0.04474 360026096330 89054590754

231 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗುಲಾಮ ಬಾಬಾಲಾಲ ಡಾಂಗೆ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 171/1 ಇತ್ರೆ 0.15 0.06712 368690265821 329901000001254

232 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಪಾಪಸಾಬ ಹಸನ ಜಮಾದಾರ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 80/3 ಇತ್ರೆ 0.15 0.06712 643145871869 89063953471

233 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಯ್ಾಶೋನ ರಮಜಾನ ನದಾಫ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 134/4 ಇತ್ರೆ 0.15 0.06712 819185106059 89065211777

234 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಲಗ್ೌಡಾ ಪರಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 99/1ಕ್ ಇತ್ರೆ 0.2 0.08949 306425215921 89054564167

235 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಾಲಂಗ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಫರಾಳೆ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 17/1ರಿಂದ್ಕ್/6 ಇತ್ರೆ 0.25 0.11186 295104483107 89103688884

236 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಶಂಕ್ರ ಮಗದ್ುಮಮ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 157/7 ಇತ್ರೆ 0.3 0.13423 577943034340 89054909942

237 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಜೋಂದ್ರ ಗಣ್ಪತಿ ಘ ೋರಪಡ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 164/14 ಇತ್ರೆ 0.15 0.06712 201523981280 89088660894

238 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಮು ಕ್ಲಲಪಾಪ ಉದ್ಗಟಿಟ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 27/2-ಪಿ3 ಇತ್ರೆ 0.4 0.17828 89054478824

239 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗಪೂರ ಗುಲಾಬ ಜಮಾದಾರ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 154/8 ಇತ್ರೆ 0.15 0.06712 356708381852 89088077844

240 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶಾನಾಬಾಯಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಉದ್ಗಟಿಟ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 140/4ಅ ಇತ್ರೆ 0.1 0.04474 407616380900 89061812670

241 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮುದ್ುಕ್ಣ್ಾಣ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ ಉದ್ಗಟಿಟ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 75/1 ಇತ್ರೆ 0.2 0.08949 445187040392 89055081270

242 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶವಾಜಿ ಬಸವರ್ಣಣ ಕ್ರೆ ೋಶ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 113/7 ಇತ್ರೆ 0.2 0.08949 293596352185 89103678343

243 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಪಾಪಸಾಬ ಮೋರಾಸಾಬ ತಾಶೋಲಾದರ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 19/8 ಇತ್ರೆ 0.15 0.06712 726949924458 05092200116930

244 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ಕ್ುದ್ುರೆ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 172/9 ಇತ್ರೆ 0.2 0.08949 749551658394 89057311883

245 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂಜಯ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಚೌಗುಲ್ಲ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 63/2 ಇತ್ರೆ 0.15 0.06712 938579051572 89058999387

246 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ, ಶಾನಾಬಾಯಿ ನಿಜಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 176/13 ಇತ್ರೆ 0.25 0.11186 796950349755 89010408154

247 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಮಗ್ೌಡಾ ಕ್ಲಗ್ೌಡಾ ರುಕಾಜ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 78/8ಎ ಇತ್ರೆ 0.25 0.11186 233266895524 89043495424

248 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಯಲಲಪಾಪಜಕ್ಕಪಾಪ ಖಿೋಲಾರೆ @ ಕ್ುರುಬರ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 13/1 ಇತ್ರೆ 0.25 0.11186 959389576825 89027460659

249 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಪಾಪಸಾಬ ರಾಮು ಉದ್ಗಟಿಟ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 73/4 ಇತ್ರೆ 0.15 0.06714 978737437189 89062898895

250 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಈರಗ್ೌಡಾ ರಾಮಗ್ೌಡಾ ರುಕಾಜ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 140/1 ಇತ್ರೆ 0.3 0.13423 325451479957 89043494736

251 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಾತ್ಗ್ೌಡಾ ಭಿೋಮಾ ದ್ತ್ೂವಾಡ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 449/1+2/ಬ ಇತ್ರೆ 0.3 0.13423 263622445619 89048102144

252 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ಮಲಗ್ೌಡಾ ರೆ ಡೆಪಾಟಿೋಲ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 448/2 ಇತ್ರೆ 0.35 0.15661 318660902707 89010124489

253 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ ಅಪಾಪ ಯಡ ರೆ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 16/2 ಇತ್ರೆ 0.15 0.0671 451566728512 5072200099293

254 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ಅಶ ೋಕ್ ಬಸರ್ೋಶವರ ಗುಳಗುಳೆ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 373/1 ಇತ್ರೆ 9*6*3 2 765804949849 89023619376

255 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ. ಸದ್ದವಾವ ಶರೋಕಾಂತ್ ಸವನ ರ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 134/12 ಪ.ಜಾ 0.2 0.14608 799673678323 17186592001

256 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುನಿೋಲ ಭಿೋಮಾ ಹಾಲಭಾಂವಿ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 30/10 ಪ.ಜಾ 0.1 0.07304 286977885237 329901000001258

257 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ   ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾಳಾಸಾಬ ತ್ುಕಾರಾಮ ಚಾಂಬಾರ@ಕ್ುರಾಡ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 35/16 ಪ.ಜಾ 0.1 0.07304 558618191523 89030653000

258 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಿೋಮಪಾಪ ಶಾ ಕ್ುಡೆಮಮ ಬಡಿಗವಾಡ ಅರಭಾಂವಿ 13/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.18249 456617598868 5122200028301

259 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾಳಪಪ ತ್ ಹಣ್ಜಿ ಬಡಿಗವಾಡ ಅರಭಾಂವಿ 63/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.18249 798361758743 5122200054466

260 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಿೋಮಪಾಪ ದ್ುಂ ಚೌಕಾಶ ಬಡಿಗವಾಡ ಅರಭಾಂವಿ 11/3 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.18249 387786723541 5122250029909

261 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋನಾಥ ಸ ಭೈರುಗೆ ೋಳ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 99/3 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.27374 743799297696 89005923636

262 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಮಮಣ್ಣ ಮ ದ ಡೆಬಿಲ್ಲಪಪಗೆ ೋಳ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 93/4 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.27374 290964707439 3050101010010950

263 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ ಸ ಭೈರುಗೆ ೋಳ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 99/2 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.19355 382507939193 153101012000254

264 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಮಪಪ ಅ ಹೆ ರಟಿಟ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 38/15 ಸಾಮಾನಯ 0.7 0.31936 593061011830 5122200005464

265 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಮಮಣ್ಾಣ ಮು ತ್ುಕಾನಟಿಟ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 161 ಸಾಮಾನಯ 1 0.45623 709369668408 1240104000027770

266 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮುತೂೋಪಪ ಶ ಮೊಳಪಪಗೆ ೋಳ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 145/1 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.36498 819173782846 30987810850

267 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಠಠಲ ಸ ಅರಭಾಂವಿ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 43/6 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.18249 400887968892 89116929474

268 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶಂಕ್ರ ಬಸಪಪ ಕ್ರಿಹೆ ಳಿ ನಾಗನ ರ ಅರಭಾಂವಿ
313/1+2+3+4+5+6+8+1

0+12
ಸಾಮಾನಯ 2 0.75 676949619614 33657556455

269 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಪೋರಲ ಶರೋ ಸಂಬಾಜಿ ಬಾಳೆೋಶ ಕ್ನಸ ಗುಡುಗನಟಿಟ ಯ.ಮರಡಿ 24 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.1584 978164864446 05452200137150

270 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಪೋರಲ ಶರೋ ಗಣ್ಣೋಶ ತಾರಪಪ ಕ್ಮಾಮರ ಯ.ಮರಡಿ ಯ.ಮರಡಿ 175 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.0792 240199406922 05452200040740

271 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಪೋರಲ ಶರೋ ಬಾಬು ರೆೋವಪಾಪ ಮಲಕಾರಿ ಯ.ಮರಡಿ ಯ.ಮರಡಿ 40/6 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.15847 240199406922 122501010006328

272 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಪೋರಲ ಶರೋ ಶವಪಾಪ ಅಪಾಪಣ್ಾಣ ಶಂದ ಹತ್ೂರಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 457/2 ಸಾಮಾನಯ 0.2 0.03959 220832906508 20247927762

273 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಪೋರಲ ಶರೋ ಸುಹಾಸ ವಿಠಠಲ ಜ ೋಶ ಹತ್ೂರಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 268 ಸಾಮಾನಯ 0.7 0.1386 921626163634 31061209944

274 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಪೋರಲ ಶರೋ ಸ ೋಶ ಶೈಲ್ಲೋಶ ಸುರೆೋಶ ಹತ್ೂರಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 197 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.07919 712078848851 05452200011999

275 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಪೋರಲ ಶರೋ ದ್ುಂಡಪಾಪ ರಾಮಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಳೆಗುಡಗನಟಿಟ ಯ.ಮರಡಿ 32 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.07919 447019303473 32642791379

276 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಪೋರಲ ಶರೋ ಸದ್ದಪಾಪ ಬಾಳಪಾಪ ಮಲಾಜ ಯ.ಮರಡಿ ಯ.ಮರಡಿ 75 ಜೈನ 0.4 0.07919 940400025316 05452200038568

277 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಪೋರಲ ಶರೋ ವಿಶವನಾಥ ನಾರಾಯಣ್ ಪತಾೂರ ಹತ್ೂರಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 45 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.05939 303880745302 32594750447

278 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಪೋರಲ ಶರೋ ಅಮೋತ್ ರಮೋಶ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಹತ್ೂರಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 61 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.05939 515035433690 11006720501



279 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2017-18ನೆೋ ಪೋರಲ ಶರೋ ಬಸವರ್ಣಣ ಸದ್ದಪಾಪ ಶಂಧೆ ಹತ್ೂರಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 339 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.05939 416611912382 11006782058

280 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಅಬುದಲಸಾಹೆೋಬ ನದಾಫ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 437/3 ಮುಸಲಂ 0.25 0.28233 756918654245 3062101010001500

281 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಅನಿೋಲಕ್ುಮಾರ ಹೆ ನನಪಾಪ ನಾಯಿಕ್ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 475 ಸಾಮಾನಯ 0.25 0.28233 550678695624 5342101002390

282 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಅಜಿೋತ್ಕ್ುಮಾರ ಸದ್ದಪಾಪ ಖ್ಯೋಮಲಾಪೂರೆ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 123/2 ಜೈನ 0.8 0.90346 725716666799 17192021038

283 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಮೈಬ ಬಸಾಬ ಶರಾಜಸಾಬ ನೆೋಲಯ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 296/2 ಮುಸಲಂ 0.35 0.39526 988544201803 17174077935

284 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜನಿ ಅಶ ೋಕ್ ಖ್ಯಮಲಾಪುರೆ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 214/3 ಜೈನ 0.3 0.3388 709786907102 89015144559

285 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಕ್ುಮಾರ  ಅಪಪಣ್ಾಣ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 224/1 ಜೈನ 0.3 0.3388 216707944572 17192021594

286 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ರಾಮಪಾಪ ತ್ವನಪಾಪ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 224/2 ಜೈನ 0.3 0.3388 431466288480 89036175774

287 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಶೋತ್ಲ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 243/2 ಜೈನ 0.35 0.39526 815730913416 309002995155

288 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ ಶಾಂತಾ ಸತೂೋಪಾಪ ನಾಯಿಕ್ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 650/2 ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.56466 911196684815 3062101010011395

289 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ ಸರಸವತಿ ಗಜಾನನ ರಜಪೂತ್ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 88/1 ಸಾಮಾನಯ 1 1.12932 711797265673 89016176396

290 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಭರತ್ ಧನಪಾಲ ಮುನೆ ನೋಳಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 85/1 ಜೈನ 1 1.12932 905537215940 1719202027245

291 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಶಂಕ್ರ ಮಾಳಾಜ ಎಲಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 28 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45173 659008804346 20132210340

292 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಶೋತ್ಲಕ್ುಮಾ ಶ ಖ್ಯೋಮಲಾಪೂರೆ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 34/1 ಜೈನ 1 1.12932 563098657726 1240104000019178

293 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಶವಪುತ್ರ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಅಳಗುಂಡಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 59/5 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.3388 423177994866 17192028238

294 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಶವಾನಂದ್ ಭರಮಣ್ಾಣ ನಾಯಿಕ್ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 261 ಸಾಮಾನಯ 0.2 0.22586 594180857204 17017030385

295 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಭರಮಣ್ಾಣ ನಾಯಿಕ್ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 261 ಸಾಮಾನಯ 0.25 0.28233 511620143499 375102010011069

296 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಸತ್ೂಪಾಪ ಭರಮಣ್ಾಣ ನಾಯಿಕ್ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 261 ಸಾಮಾನಯ 0.25 0.28233 926900025121 31136885488

297 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ನಿೋಖಲ ಉಮೋಶ ಕ್ತಿೂ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 327/3ಬ ಸಾಮಾನಯ 1 1.12932 902834790994 110110110006479

298 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ ಶೃತಿ ನಿಖಿೋಲ ಕ್ತಿೂ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 325/1 ಸಾಮಾನಯ 1 1.12932 396986064746 5010020142335

299 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಶದ್ಪಾಪ ವಾಲ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 518 ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.56466 563550873001 375102010212794

300 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜನಿ ಅಶ ೋಕ್ ಖ್ಯಮಲಾಪುರೆ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 214/3 ಜೈನ 0.1 0.1129 709786907102 89015144559

301 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶರೋ ಅಪಪನಗ್ೌಡ ಜಿನಗ್ೌಡ ಮಲಗ್ೌಡನವರ ಹುಕೆಕೋರಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 136/2ಅ ಜೈನ 1 0.41313 915932907819 05092200231496

302 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ಹೌಸ್ ತ್ವನಪಪ ಕ್ಲಲಪಪ ಜಾಯಕ್ಕನನವರ ಹಂದ್ ರ ಬಿೋಡಿ 92/4 ಸಾಮಾನಯ 2 276288287423 05142200082184

303 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಸಂಗಪಪ ಚಿನನಗುಂಡಿ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 222 /1ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.66 0.75 958423474806 36591827280

304 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಶೈಲ ನಾಗಪಪ ಮೈಗುರ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 22/2+3+4/ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.67759 586312236409 17181531371

305 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸಾವಂತ್ ಅಪಾಪಸಾಬ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 260/3,260/1,71/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45172 606368996474 5662250010746

306 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಮಗ್ೌಡ ಲಗಮಣ್ಾಣ ನಾಂದ್ನಿ ಚಿಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 17/5 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45172 364105852709 17172043114

307 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಮೋಶ ಮಲಲಪಪ ಪೂಜೋರಿ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 252/2 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.67759 630294959977 4692500103279200

308 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸತಿೋಶ ಧರೆೋಪಪ ಚಿನನಗುಂಡಿ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 192/4 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.67759 423497823678 89018078681

309 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಿರಿಮಲಲಪಪ ಮುರಿಗೆೋಪಪ ಚಿಂಚಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 37/10 ಸಾಮಾನಯ 0.74 0.83569 646335804952 17181532580

310 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬೆೈರವವ ಸದ್ದಪಪ ಉಲಾಲಗಡಿೆ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 262/1 ಸಾಮಾನಯ 0.7 0.79052 370045748488 346302010015264

311 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವಲಂಗ ಪರಪಪ ಸಂಕ್ರಟಿಟ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 178 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.90345 899403098625 17181515735

312 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಂಕ್ರ ಧರೆೋಿ್ಪಪ ಗೆ ೋಕಾರ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 319/4 ಸಾಮಾನಯ 0.35 0.39526 411650693804 17181529612

313 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಲಲಪಾಪ ರಾಮಪಾಪ ಮಜಯ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 261/1 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45172 654246205310 17181540932

314 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಾಳಪಾಪ ಗೆ ಲಬಾಂವಿ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 186/1+2/ಎ ಸಾಮಾನಯ 0.25 0.28233 274617191359 39400101024129

315 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಮೋಶ ಪರಪಾಪ ಗ್ಾರ್ಣಗೆೋರ @ ತೋಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 84/2 84/4 ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.56466 993233318202 64161414988

316 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಠಠಲ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಚಿಂಚಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 21/5 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45172 956029284898 17181527401

317 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸಪಾಪ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಚಿಂಚಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 21/7 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45172 305955326582 17181554718

318 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಹಣ್ಮಂತ್ ಪರಪಾಪ ಸುಳಿನನವರ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 170/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45172 942662221197 17181522312

319 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಮೋಶ ಗುರಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 308/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 0.35 0.39526 355745663402 64206642610

320 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹಾಲಂಗಪಾಪ ಸ ನಾಯಿಕ್ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ  8 / 5 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.67759 896549657858 37844743136

321 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಶವನಾಥ ಪರಪಾಪ ಖಾನಗ್ೌಡ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 24 / 4 ಸಾಮಾನಯ 0.35 0.39526 89030862025

322 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಿರಿಮಲಲಪಪ ಮಲಲಪಪ ಯರಗರ್ಣಣ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 270 / 1 ಸಾಮಾನಯ 0.45 0.50819 862381372521 17181516400

323 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕಾತಿಯಕ್ ರಮೋಶ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 144 / 2 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.33879 922352952589 89071421232

324 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 241 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.67759 582371037711 64208673588

325 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಚಚೋಂದ್ರ ಮಾಯಪಾಪ ಶಂಧೆ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 1 / 3 ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.90345 540848746531 576902010016710

326 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವನಗ್ೌಡ ಬಾಳಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 1 ಸಾಮಾನಯ 0.45 0.50819 540474787417 17181518769

327 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರಶುರಾಮ ಗಂಗಪಪ ಗಸೂ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 15 / 1 ಸ / 1 ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.56466 444760888950 17181523790

328 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವಾನಂದ್ಸಾವಮ ಬಾಳಯಯ ಮಠದ್ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 16 / 2 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.33879 954329664244 17181518419

329 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗುರಪಾಪ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 117 / 4 ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.33879 679415734172 17181527398

330 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಚನನಬಸಪಾಪ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಚಿಂಚಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 30 /1+2+3+5 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.33879 951706999542 17181536845

331 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರವಿಂದ್ರ ಸಂಗಪಾಪ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 329 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45172 383600126876 4692500101305400

332 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರುದ್ರಪಾಪ ಬಸಪಾಪ ಸಾಗನ ರ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 191 / 3 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.33879 912668653254 17181537055

333 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ  9 / 4 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.90345 885694392512 17181527739

334 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಿೋಮಪಾಪ ಶವಲಂಗಪಾಪ ಘಾಟ್ಾಯಗೆ ೋಳ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 203 /2 ಸಾಮಾನಯ 0.7 0.79052 704668973265 17181535401

335 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸದ್ಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 10 / 1+2 ಸಾಮಾನಯ 0.7 0.90345 986867089800 17181539438

336 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಭಿೋಮಾ ಗುರವ ಭಿೋರಡಿ ರಾಯಬಾಗ 36 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45172 970931588479 5662250001109

337 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಮೃತ್ ಭ ಪಾಲ ಗರ್ಣ ಚಿಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 457 /2ಎ ಜೈನ 0.6 0.67759 593962611630 576902010017852

338 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುರೆೋಶ ಕ್ ನಾಯಿಕ್ ಜ ೋಡಟಿಟ ರಾಯಬಾಗ
37/12,37/ಪಿ, 37/ 1ಜ, 

37/2ಡ
ಪ ಪಂ 0.7 1.42295 579481831796 576902010014227

339 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಜಶರ ರಾ ನಾಯಿಕ್ ಗಿರಿನಾಯಕ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 35/2 ಬ ಪ ಪಂ 0.75 1.52458 210955513680 17177021232

340 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ಮೈಗ ರ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 289/1 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.33879 812148548583 64187835939

341 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸವಿತಾ ಉಮೋಶ ಕ್ದ್ಮ ಗಿರಿನಾಯಕ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 71/3 ಪ.ಜಾ 0.72 1.46359 960653657483 17184525116

342 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಮಣ್ಣ ದ್ತ್ುೂ ಪಾತ ರೋಟ ಜ ೋಡಟಿಟ ರಾಯಬಾಗ 36/1 ಪ.ಜಾ 0.8 1.62622 957053321472 576902010016175

343 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರವಿ ಶಂಕ್ರ ಇಟೋಕ್ರಿ ಬಿರಡಿ ರಾಯಬಾಗ 13 ಪ.ಜಾ 1 2.03277 380638831523 5082210041308

344 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಂಕ್ರ ರಾ ನಾಯಿಕ್ ಗಿರಿನಾಯಕ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 2/9+10+11/2ಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45172 616563505926 89066233596

345 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಕೆೋಶ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 114/5 ಸಾಮಾನಯ 0.37 0.41784 944089549051 89062066752

346 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸದಾಶವ ರಾ ನಾಯಿಕ್ ಗಿರಿನಾಯಕ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 74/4,75/4+5+6 ಸಾಮಾನಯ 1 1.12932 724248427308 5082200059497

347 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಿಂಗಪಾಪ ಭಿೋಮಪಪ ಪೂಜೋರಿ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 119/4 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.33879 615957768965 17181525732

348 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಧರೆೋಪಾಪ ಹಾಲಪಪ ಭಿರಾಜ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 119/2 ಸಾಮಾನಯ 1 1.12932 478016676223 89039350314

349 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಲಲಪಾಪ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಪೂಜೋರಿ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 88/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1 1.12932 281735134486 346302010022338

350 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಜಯಶರೋ ಬಸಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ನಾಗರಾಳ ರಾಯಬಾಗ 125/8 ಸಾಮಾನಯ 20*20*3 0.75 748971296771 30439232157

351 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಯಮನಪಾಪ ಗಂಗಪಾಪ ಕ್ುರಿ ಸುಲಾೂನಪೂರ ಕ್ುಡಚಿ 96/6 96/5 96/2 ಸಾಮಾನಯ 20*20*3 0.75 207903198298 301200000660

352 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರವಿೋಣ್ ಸದಾನಂದ್ ಕ್ರಾಂಡ ರಂಕ್ಲಕೆ ಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ 89/2 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45167 592826613387 32764398811

353 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಉದ್ಯಸಂಹ ಜಯಸಂಗರಾವ ಶಂಧೆ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 149/2 ಸಾಮಾನಯ 1 1.12932 362115523514 ,05062200187878

354 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವಾನಂದ್ ಸದಾನಂದ್ ಕ್ರಾಂಡ ರಂಕ್ಲಕೆ ಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ 89/1 ಸಾಮಾನಯ 1 1.12918 307093733379 ,05062200074056

355 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಪಾಯಟಿ ಮನಿಹಾಳ ಸುರೆೋಬಾನ 22/1ಕ್ ಪ.ಪಂ 0.25 0.50781 905553772791 ,05162210032528

356 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಭರಮಣ್ಣ ಪಾಯಟಿ ಮನಿಹಾಳ ಸುರೆೋಬಾನ .22/2 ಪ.ಪಂ 0.25 0.50781 434034559726 ,05162200012826

357 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಗುಂಡಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಪಿರಗಿ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ .10/6 ಸಾಮಾನಯ 0.25 0.28228 828020411910 375602120000338

358 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಬಾಳಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 92/5 ಸಾಮಾನಯ 0.49 0.5533 789276440870 64133891839

359 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರವಿಕಾಂತ್ ಶಂಕ್ರ ಶರಸಂಗಿ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ 50/4 ಸಾಮಾನಯ 1 1.12915 596783668234 17207601209

360 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶೋಷ್ನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಲಕ್ಕನಗ್ೌಡರ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 65/4 ಸಾಮಾನಯ 1.1 1.12915 932292237360 30811496026



361 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರಕಾಶ ಭಿೋಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 251/2 ಸಾಮಾನಯ 1 1.12932 567454671166 252101000004057

362 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಶವಪಪ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 337/4 ಸಾಮಾನಯ 1 1.12932 730194416336 252101000012298

363 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಲಾಪ ಶಲವರಾಜ ಗ್ೌಂಡರ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 246/5 ಸಾಮಾನಯ 1 1.12932 561300604609 252101000000165

364 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾಗಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಗೆ ರವ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 346/3 ಸಾಮಾನಯ 0.9 1.01625 927573056423 17034558213

365 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಚಿನನವವ ಭರಮಪಪ ಗೆ ರವ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 338/2 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.67759 272352815451 ,3079101010007808

366 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ರಾಮಪಪ ಚಿಕ್ ಕರ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 292/3 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.67759 786572275638 89002511966

367 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಧರ ಚಿಂತಾಮನಿ ಪತೂೋಪೂರ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 201, 202/1+2A+2B ಸಾಮಾನಯ 1 1.12915 558905169412 89025520667

368 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಂಕೆರಪಪ ಈರಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 191/2 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.33875 456683631133 31244308472

369 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುರೆೋಶ ಮಲಲಪಪ ವಜರಮಟಿಟ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 276/2 ಸಾಮಾನಯ 0.9 1.01626 495753159094 89117941071

370 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಷ್ುಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಗುದ್ಗ್ಾಪೂರ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ 23 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.90334 859536230112 30828385179

371 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರಕಾಶ ಈರಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 191/3 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.33875 537979574890 34423104338

372 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದ ಡೆಮಲಲಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ವಡೆರ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ 23 ಪ.ಜಾತಿ 0.2 0.406 859536230112 30828385179

373 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಯಲಲವವ ಹನಮಂತ್ ಮಡಿೆ ಸುನಾನಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 108/3 ಸಾಮಾನಯ 0.34 0.38396 763374737652 ,05062210039532

374 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಯಲಲವವ ಹನಮಂತ್ ಮಡಿೆ ಸುನಾನಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 108/3 ಪ.ಪಂ 0.4 0.117 763374737652 ,05062210039532

375 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸದಾಶವ ಮಾಲ್ಲ ೋಜಿರಾವ್ ಸ ಯಯವಂಶ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 196/6 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.90345 829429126695 252101000001135

376 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಈರಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಅಂಗಡಿ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 312/2 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.67759 836403118604 17034535783

377 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರ್ಂಕ್ಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾಯಗೆೋರಿ ಕ್ಮಕೆೋರಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 117/3 _ 0.8 1.62622 557226154105 89116052640

378 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಮಪಪ ಸತೂವವ ಮಾಯಗೆೋರಿ ಕ್ಮಕೆೋರಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 44/1+2 _ 0.6 1.21966 704451655982 17047033448

379 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಮಹಾದೋವಪಪ ಜಾಮದಾರ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 150 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.8244 943427774998 89078260231

380 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಹಸನಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ಮಜಿಯ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 83/5 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45172 459548739094 3079101010004740

381 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಮಪಪ ಸತೂವವ ಮಾಯಗೆೋರಿ ಕ್ಮಕೆೋರಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 44/1+2 _ 0.2 0.24867 704451655982 17047033448

382 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸಪಪ ದಾಯಮಣ್ಣ ದ ಡಮನಿ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 236/1, 236/5 ಸಾಮಾನಯ 0.99 1.11802 216956842896 32058741194

383 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಯಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ಬೆೈಲವಾಡ ಕೆ ಳಚಿ ಸುರೆೋಬಾನ 67/2 ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.56466 935167581672 5162200155078

384 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅರವಿಂದ್ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಗುಡಿ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 40 ಸಾಮಾನಯ 1 1.12932 956150642886 89118489521

385 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಶರಸಂಗಿ ಉಪಯ ಸುನಾನಳ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ .11/1 ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.56459 902764734364 34520458911

386 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದ ಡೆಮಲಲಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ವಡೆರ ರಂಕ್ಲಕೆ ಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ 59/6 ಪ.ಜಾತಿ 0.8 1.45867 492476439665 17207602292

387 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಫಕಿೋರಗ್ೌಡ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ರಂಕ್ಲಕೆ ಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ 34/2, 35/1 ಸಾಮಾನಯ 0.69 0.77913 295595371198 ,05062210006022

388 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಯಮನಪಪ ತಿರಕ್ಪಪ ಪಾಯಟಿ ಮನಿಹಾಳ ಸುರೆೋಬಾನ 22/1ಬ ಪ.ಪಂ 0.3 0.609 241365370796 ,05162200198388

389 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ ತ್ಳವಾರ ಗೆ ಣ್ಾಣಗರ ಸುರೆೋಬಾನ 155/1+2+3+4ಎ ಪ.ಪಂ 0.35 0.7 721771340575 89039039635

390 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಫಕಿೋರಪಪ ತ್ಳವಾರ ಹುಲಗೆ ಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ 52 ಪ.ಪಂ 0.4 0.812 221736882954 375602010115080

391 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಮಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ತ್ಳವಾರ ಕೆ ಳಚಿ ಸುರೆೋಬಾನ 52 ಪ.ಪಂ 0.4 0.812 891454511317 ,05162250008430

392 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಜಯಪರಕಾಶ ಗಣ್ಪತ್ರಾವ ಶಂಧೆ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 152 ಸಾಮಾನಯ 1 1.12932 781600137810 ,05062200187043

393 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಯಲಲಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಳಚಿ ಸುರೆೋಬಾನ 77/2 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.45 588711063058 375602010008554

394 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ವಿನ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ರೆೋಣ್ಪಪ ಈರಪಪ ಮಂಗಳಾರತಿ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 46/* ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.24444 471641442518 17056052993

395 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ವಿನ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಕ್ಲಲಪಪ ಯಲಲಪಪ ನಿೋಲಸಾಗರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 44/* ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.29332 688082587581 17056014174

396 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ವಿನ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಬಾಬನಗ್ೌಡ ರೆೋ. ಹಳೆೋಮನಿ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 22/*/* ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.19555 50181349991 17056027070

397 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ವಿನ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಬಸಪಪ ನಾಗಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 52/4 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.19555 351439171018 17056034189

398 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ವಿನ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಹ ಲ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 163 ಸಾಮಾನಯ 0.2 0.097 641563024993 17056047484

399 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ವಿನ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಶರಿೋಫಸಾಬ ಗೆ ೋರೆಸಾಬ ಬಾರಿಗಿಡದ್ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 507/*/1+2+7 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.3911 887044077597 89023402216

400 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ವಿನ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಉಮೋಶ ಬಸವರಾಜ ಹಾದಿಮನಿ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 253/*/* ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.3911 702145116393 17056078853

401 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ವಿನ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ರೆಣ್ಕಿಗ್ೌಡ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 08/*/* ಸಾಮಾನಯ 1 0.48888 642207343456 17056071347

402 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ವಿನ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ವಿಠಠಲ ಯಲಲಪಪ ಹ ಲ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 163/*/* ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.29332 805994109948 17056027637

403 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಬಾಳಪಪ ಬ. ಜಕಾತಿ ತ್ಡಸಲ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 324/2 ಸಾಮಾನಯ 20*20*3 0.75 642490893096 19090010100819

404 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಮೊೋದ್ ಪರದ್ುಯಮನ ಜ ೋಶ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 8 ಇತ್ರೆ 948483644840

405 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಭಿೋರಪಾಪ ಸುರೆೋಶ ಇಜಾರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 531/4 ಇತ್ರೆ 408223655508

406 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅರುಣ್ ಸಂಭಾಜಿ ಯ್ಾದ್ವ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 103/1A ಇತ್ರೆ 346021205694

407 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಭಿೋಮಪಪ ಸಾಬು ಕ್ುಳೆ ಿೋಳಿಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 532/1ಅ ಇತ್ರೆ 687988342752

408 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುರೆೋಶ ರಾಮು ಜತಿೂ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 67/4 ಇತ್ರೆ 871719904134

409 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ನಾಗಪಪ ಪೂಜಾರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 21 ಇತ್ರೆ 711390264645

410 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಂಜಯ ಕ್ರೆಪಾಪ ತ ೋಳಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 539/4 ಇತ್ರೆ 372899302813

411 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸದಾಶವ ಅಪಾಪರಾಯ ಇಜಾರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 396/4,528/2K,531/1 ಇತ್ರೆ 958715007052

412 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಭಿೋರಪಪ ತ್ುಕಾರಾಮ ಹುಡಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ
336/12,332/11,221/1ಅ,2

21/1B,331/1ಅ
ಇತ್ರೆ

413 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚ ೋಳಪಪ ಶಂಕ್ರ ಮಾಳಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 602/4A+4B/1 ಇತ್ರೆ 247090300276

414 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯುೆ ಘಾಟಗೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ
100/1ಕ್/2,101/1ಕ್/2,101/1

ಡ/2
ಇತ್ರೆ 460845742887

415 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಬಸಪಾಪ ಮಾಕಾಳಿ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 36/4 ಇತ್ರೆ 598167648633

416 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಂಜಯ ಗುರಪಾಪ ದ್ಡೆನವರ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 146/2A ಇತ್ರೆ 754013848130

417 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸವರಾಜ ಪರಕಾಶ ಹಿಡಕ್ಲಲ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 78/4 ಇತ್ರೆ 431388892050

418 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಶ ೋಕ್ ಅಣ್ಣಪಾಪ ದ್ಡೆನವರ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 76/2,147/5,146/3 ಇತ್ರೆ 631435860551

419 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದ್ಯ್ಾನಂದ್ ತಾನಾಜಿ ಮಾನೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 128/6 ಇತ್ರೆ 406855146362

420 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಖದೋವ ಹಣ್ಮಂತ್ ಪಾಂಡರೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 29/1,34/4 ಇತ್ರೆ 759824283883

421 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಬಸಪಪ ಐಗಳಿ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 59/5 ಇತ್ರೆ 345194343713

422 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸವರಾಜ ಸುರೆೋಶ ದ್ಡೆನವರ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 85 ಇತ್ರೆ 414402462751

423 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಅಣ್ಣಪಾಪ ದ್ಡೆನವರ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 76/3,146/2ಬ/1 ಇತ್ರೆ 250359911388

424 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸದ್ದರಾಮ ಕ್ುಂಬಾರ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 141/2A+2B/2 ಇತ್ರೆ 477831045732

425 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಚಚೋಂದ್ರ ನಾಯಕ ಘಾಟಗೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ
101/1ಕ್/1,101/1ಡ/1,100/

1ಕ್/1
ಇತ್ರೆ 549505554828

426 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಕಾಶ ಪಾಂಡುರಂಗ ಘಾಟಗೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ
100/1B,101/1F,101/1ಅ,1

01/1B
ಇತ್ರೆ 862784648503

427 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸಪಪ ದ್ುಂಡಪಪ ಬಿಳ ಿರ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 112,115,116 ಇತ್ರೆ 736295518162

428 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಂಕ್ರ ಅಣ್ಣಪಪ ಗುರುಬಸಪಪಗೆ ೋಳ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 137/1ಕ್,137/1ಡ ಇತ್ರೆ 576625682357

429 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಶೈಲ ಬಾಬು ಮಾಕಾಳೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 71/2,76 ಇತ್ರೆ 425879290115

430 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಂಕ್ರ ಮುರುಗೆಪಪ ಧರಿಗ್ೌಡರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 16 ಇತ್ರೆ 92999468505

431 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪೂೋಪಟ ಮಚಚೋಂದ್ರ ಘಾಟಗೆ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 100/1A ಇತ್ರೆ 885440836521

432 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಲಗಮಣ್ಾಣ ಗುರಪಾಪ ಗುರುಪಾದ್ಪಪಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 45/10,45/2,99/1B ಇತ್ರೆ 902259989575

433 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಂಕ್ರ ಲಕ್ಷಮಣ್ ನಾಗಗೆ ಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 144/1 ಇತ್ರೆ 764263848791

434 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಸವಂತ್ ದ್ಡೆನವರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 146/1ಡಿ/1 ಇತ್ರೆ 454399325897

435 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುರೆೋಶ ಶವಗೆ ಂಡ ಅಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 86/3 ಇತ್ರೆ 804418398255

436 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಹೆೋಶ ರಾವಸಾಬ ಬಗಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 24/15 ಇತ್ರೆ 650716164785

437 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಜು ಗುರಪಪ ಅಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 86/2 ಇತ್ರೆ 957138635850

438 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸವರಾಜ ಶವಲಂಗ ಸಂಬಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 90/1ಕ್/2 ಇತ್ರೆ 330864756327

439 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಶದ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 76/7,84/9,84/10,76/8 ಇತ್ರೆ 501555769083



440 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಣ್ಣೋಶ ಬಸಪಪ ಹೆ ನಾನಗೆ ಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 106/1 ಇತ್ರೆ 250217559221

441 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಬಸಪಪ ದ್ರೆಪಪಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 50/2,49/5 ಇತ್ರೆ 217043475304

442 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಸಪಪ ನಿಂಬಾಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 27/3,27/10 ಇತ್ರೆ 587899525429

443 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಳಾಸ  ಜ್ಞಾನು ಕೆ ೋರೆ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 74/10 ಇತ್ರೆ 241958598241

444 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸಪರಭು ಕ್ಲಲಪಪ ಅಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 9/6 ಇತ್ರೆ 987474857556

445 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಂಗಪಪ ಬಸಪಾಪ ಧರೆಪಪಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 50/4,50/3,49/6 ಇತ್ರೆ 624948319716

446 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಣ್ಪತಿ ಗೆ ಳಪಪ ಗುರವ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 75/1 ಇತ್ರೆ 746528857970

447 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಧರೆಪಪ ಬಸಪಪ ಧರೆಪಪಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 50/6 ಇತ್ರೆ 523723728258

448 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾಹಾದೋವ ಅಪಾಪಸಾಬ ಹೆ ನಾನಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 90/1ಕ್/1 ಇತ್ರೆ 682346319072

449 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಬು ನಾಗಪಾಪ ಬಗಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 24/16 ಇತ್ರೆ 832873139538

450 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗುರುಪಾದ್ ರಾಚಪಾಪ ಅಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 88/5,11 ಇತ್ರೆ 954181268755

451 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸಪಾಪ ಅಪಾಪಸಾಬ ಹೆ ನಾನಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 90/1ಬ/2 ಇತ್ರೆ 998254423725

452 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಕಾಶ ಸದ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 76/7,84/9,84/10,76/8 ಇತ್ರೆ 347122173041

453 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಬಿಸಲಪಪ ದ್ಡೆನವರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 141 ಇತ್ರೆ 861474301204

454 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶವಪಪ ಪರಗೆ ಂಡ ಧರಿಗ್ೌಡರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 16 ಇತ್ರೆ 352573834105

455 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಪರಗೆ ಂಡ ಧನಾಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 88/6 ಇತ್ರೆ 241536231438

456 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದ್ುಂಡಪಪ ತ್ಮಮಣ್ಣ ಉಮರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 5/2C ಇತ್ರೆ 906249616030

457 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಜ ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 23/6,27/11 ಇತ್ರೆ 434456010302

458 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮಂತ್ ಷ್ಣ್ುಮಕ್ ಅಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 15/2 ಇತ್ರೆ 701387054944

459 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅನಿಲ ಪರಗ್ೌಡಾ ಚನಗ್ೌಡರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 18/2 ಇತ್ರೆ 363837574447

460 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಧರೆಪಪ ಬಸಲಂಗ ಬಗಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 51/1 ಇತ್ರೆ 200136167745

461 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಅಪಾಪಸಾಬ ಹೆ ನಾನಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 90/1ಬ/2 ಇತ್ರೆ 484391204076

462 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ ಅಪಾಪಸಾಬ ಚನನಬಸಪಪಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 53/2 ಇತ್ರೆ 932233005479

463 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಹೆೋಶ ಮನೆ ೋಹರ ಜಾಧವ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 37/1,1/2ಬ,2/1,3ಪೈ ಇತ್ರೆ 485906672231

464 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾವುಸಾಬ ಲಗಮಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 78/4 ಇತ್ರೆ 256477714549

465 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಳಗೆ ಂಡ ಅಲಗ್ೌಡ ಚನನಗ್ೌಡರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 16 ಇತ್ರೆ 561547759888

466 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾವಸಾಬ ಧರೆಪಪ ಸಕಾನಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 16ಪೈ,17ಪೈ ಇತ್ರೆ 229424796842

467 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಡಗ್ೌಡ ಗುರುಬಸು ಪಾಟಿೋಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 36/2A/5,35/1 ಇತ್ರೆ 795517978469

468 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸವರಾಜ ಬಾಹುಸಾಬ ಪಾಟಿೋಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 78/6 ಇತ್ರೆ 786025683170

469 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾವಸಾಬ ರಾಮು ದ್ಡೆನನವರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 52/3,52/7,39/6,39/6,73/4 ಇತ್ರೆ 491693995311

470 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಶ ೋಕ್ ಪಿೋರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 81,79/1 ಇತ್ರೆ 665645695871

471 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಾದಾಸಾಬ ನಾರಾಯಣ್ ಕಾಟಕ್ರ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 108/3,109/3 ಇತ್ರೆ 304626777656

472 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿೋಪಕ್ಕ್ುಮಾರ ಮಚೋಂದ್ರ ಸಾಳುಂಕೆ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 110/1,110/9,/99/2 ಇತ್ರೆ 398416695459

473 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಜಾರಾಮ ತ್ುಕಾರಾಮ ಭಂಡಾರೆ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 105 ಇತ್ರೆ 282151763333

474 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾನಾಜಿ ಬಾಳಾಸ  ಬಾತ್ಮಾರೆ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 156/11 ಇತ್ರೆ 297800181894

475 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಜೋಂದ್ರ ವಿಠಠಲ ಪಾಟಿೋಲ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 80/1A,80/1B ಇತ್ರೆ 608326352304

476 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಮದಾಸ ತ್ುಕಾರಾಮ ಜಾಧವ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 153/2,153/4 ಇತ್ರೆ 310784734431

477 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಠಠಲ ಸದಾಶವ ಬಾಂಡ ೋಲ್ಲ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ
130/12,130/15,130/5,17

0/1ಬ
ಇತ್ರೆ 866537629249

478 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಾದಾಸಾಬ ರಾಜಾರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 140/1,141/1,142/1 ಇತ್ರೆ 560443227664

479 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ತ್ುಕಾರಾಮ ಶರೋಪತಿ ಪಾಟಿೋಲ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 114/1B,107,113 ಇತ್ರೆ 656768558673

480 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಲಲಪಪ ಗುರುಬಸು ಗುರುಪಾದ್ಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 41/1 ಇತ್ರೆ 48514656859

481 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಗುರುಪಾದ್ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 78/4,82/6 ಇತ್ರೆ 624203978337

482 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಗುರುಪಾದ್ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ಕಿರಣ್ಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 78/3 ಇತ್ರೆ 782069008684

483 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾಲವಾವ ಮಲಲಪಪ ಮಾಳಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 53/1,53/2,54/1
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

801646354406

484 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಾಲಾಬಾಯಿ ಬಸಪಪ ಲ್ಲ ೋಂಡಗೆ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 38/5,38/1
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

897175969105

485 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪಾವಯತಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಅಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 10/6
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

516049227546

486 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಭಾರತಿ ರಾವಸಾಬ ಸಂಕ್ಪಾಳ ಪಾಟಿೋಲ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 157/2ಕ್
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

872963664905

487 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮೋಘಾ ಶೈಲ್ಲೋಂದ್ರ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ಜಂಬಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 143/2
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

645487937338

488 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಮನ್@ಸುಮತಾರ ಅಣ್ಣಪಾಪ ತೋಲ ಕಿರಣ್ಗಿ ಅನಂತ್ಪೂರ 135/8
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

448023978275

489 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಳಾಸಾಬ ಅಪಾಪರಾಯ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ
169/2,284,343/1,448/1,4

59,460,468,469/1
ಜೈನ್ 574876917316

490 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾವಸಾಬ ಅಪಾಪರಾಯ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ

167/1ಅ+2ಅ+ಅ,167/1ಅ+2

ಬ+1ಕ್/2ಬ,169/1,343/1,41

4/4,414/5,415/4,415/5,4

48,459,460,468/1,469/1,

588/1ಅ,591/ಅ

ಜೈನ್ 309533611252

491 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಭರತೋಶ ತಿಪಪಣ್ಣ ಸಪೂಸಾಗರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 280,73,306/1 ಜೈನ್ 864197842362

492 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಭುಜಬಲ ದ್ಶರಥ ಕಾಗವಾಡ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 359/3 ಜೈನ್ 658799520683

493 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಬು ಕ್ುರಪಪ ಕ್ುದ್ರಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 554/3,570/2A+2B+2C ಜೈನ್ 248412440589

494 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಪಾಪಸಾಬ ಧರೆಪಾಪ ನಂದೋಶವರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 226/1+2ಅ+2ಬ+3 ಜೈನ್ 323616819002

495 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಂಕ್ರಪಾಪ ತ್ವನಪಪ ಬಿರಾದಾರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ
47/1,45/1,48/1,487/2,48

7/3,488/2
ಜೈನ್ 572290550023

496 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಿರಣ್ ಶರೋಪಾಲ ನಂದೋಶವರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 91/1 ಜೈನ್ 711693889017

497 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಆಶಾ ಶರೋಮಂತ್ ಕಾತಾರಳ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ
96/2ಬ/2,96/2ಬ/1,96/2ಬ/

3,96/2ಬ/4

ಜೈನ್ 
ಮಹಿಳೆ

392509855062

498 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಯಮಾಲಾ ಜಯಪಾಲ ನಂದೋಶವರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 78/1ಬ/2,78/1A
ಜೈನ್ 
ಮಹಿಳೆ

331031093164

499 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶೋಲಾ ಮುತ್ೂಪಪ ಕಾತಾರಳ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 96/2ಅ
ಜೈನ್ 
ಮಹಿಳೆ

397250787770

500 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸದ್ದಲಲಂಗ ಕಾಸವಾವ ನಡುವಿನಮನಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 589/3,589/4 ಪ.ಜಾ 298255208807

501 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಮೋಶ ಸುಖದೋವ ಹೆ ನಕಾಂಡ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 96/6A,97/3ಬ ಪ.ಜಾ 427598962732

502 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದ್ಶರಥ ಬಾಬು ಹೆ ನಕಾಂಡ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 95/5,96/5A+5ಕ್ ಪ.ಜಾ 449899519653

503 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮುತ್ೂವಾವ ಸದಾಶವ ಭಜಂತಿರ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 540/4
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

546092548595



504 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಸುಖದೋವ ಹೆ ನಕಾಂಡ ಆಜ ರ ಅನಂತ್ಪೂರ 96/6A,97/3ಬ
ಪ.ಜಾ 
ಮಹಿಳೆ

853757386797

505 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಾವಲಸಾಬ ಅಮೋರಹಜಾ ಮುಲಾಲ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 14/2 ಮುಸಲಂ 370198210165

506 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಹೆಬ ಬ ರಾಜು ಸುಭೋದಾರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 22/2,22/3 ಮುಸಲಂ 620064519713

507 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮೋರಸಾಹೆೋಬ ರಾಜು ಸುಭೋದಾರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 22/2,22/3 ಮುಸಲಂ 377211162766

508 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹನಿೋಫ ರಾಜು ಸುಬೆೋದಾರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 19/3, 23/4 ಮುಸಲಂ 581512313951

509 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಾಹಿರಾಬಿ ಅಪಾಪಲಾಲ ಸನದಿ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 530/2
ಮುಸಲಂ 
ಮಹಿಳೆ

353321015575

510 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜೈತ್ುನಬಿ ಪಕ್ರುದಿದೋನ ಸುಭೋದಾರ ಖಿಳೆಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 61/2
ಮುಸಲಂ 
ಮಹಿಳೆ

926191612437

511 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಶಾ ಕ್ುಡೆಮಮ ಬಡಿಗವಾಡ ಅರಭಾಂವಿ 13/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 456617598868

512 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾಳಪಪ ತ್ ಹಣ್ಜಿ ಬಡಿಗವಾಡ ಅರಭಾಂವಿ 63/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 798361758743

513 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ದ್ುಂ ಚೌಕಾಶ ಬಡಿಗವಾಡ ಅರಭಾಂವಿ 11/3 ಸಾಮಾನಯ 387786723541

514 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋನಾಥ ಸ ಭೈರುಗೆ ೋಳ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 99/3 ಸಾಮಾನಯ 743799297696

515 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಮಮಣ್ಣ ಮ ದ ಡೆಬಿಲ್ಲಪಪಗೆ ೋಳ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 93/4 ಸಾಮಾನಯ 290964707439

516 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ ಭೈರುಗೆ ೋಳ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 99/2 ಸಾಮಾನಯ 382507939193

517 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಮಪಪ ಅ ಹೆ ರಟಿಟ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 38/15 ಸಾಮಾನಯ 593061011830

518 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಮಮಣ್ಾಣ ಮು ತ್ುಕಾನಟಿಟ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 161 ಸಾಮಾನಯ 709369668408

519 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮುತೂೋಪಪ ಶ ಮೊಳಪಪಗೆ ೋಳ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 145/1 ಸಾಮಾನಯ 819173782846

520 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಠಠಲ ಸ ಅರಭಾಂವಿ ದ್ಂಡಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 43/6 ಸಾಮಾನಯ 400887968892

521 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಅಬುದಲಸಾಹೆೋಬ ನದಾಫ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 437/3 ಮುಸಲಂ 756918654245

522 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಅನಿೋಲಕ್ುಮಾರ ಹೆ ನನಪಾಪ ನಾಯಿಕ್ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 475 ಸಾಮಾನಯ 550678695624

523 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಅಜಿೋತ್ಕ್ುಮಾರ ಸದ್ದಪಾಪ ಖ್ಯೋಮಲಾಪೂರೆ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 123/2 ಜೈನ 725716666799

524 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಮೈಬ ಬಸಾಬ ಶರಾಜಸಾಬ ನೆೋಲಯ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 296/2 ಮುಸಲಂ 988544201803

525 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜನಿ ಅಶ ೋಕ್ ಖ್ಯಮಲಾಪುರೆ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 214/3 ಜೈನ 709786907102

526 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಕ್ುಮಾರ  ಅಪಪಣ್ಾಣ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 224/1 ಜೈನ 216707944572

527 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ರಾಮಪಾಪ ತ್ವನಪಾಪ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 224/2 ಜೈನ 431466288480

528 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಶೋತ್ಲ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 243/2 ಜೈನ 815730913416

529 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಶಾಂತಾ ಸತೂೋಪಾಪ ನಾಯಿಕ್ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 650/2 ಸಾಮಾನಯ 911196684815

530 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಸರಸವತಿ ಗಜಾನನ ರಜಪೂತ್ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 88/1 ಸಾಮಾನಯ 711797265673

531 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಭರತ್ ಧನಪಾಲ ಮುನೆ ನೋಳಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 85/1 ಜೈನ 905537215940

532 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಶಂಕ್ರ ಮಾಳಾಜ ಎಲಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 28 ಸಾಮಾನಯ 659008804346

533 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಶೋತ್ಲಕ್ುಮಾ ಶ ಖ್ಯೋಮಲಾಪೂರೆ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 34/1 ಜೈನ 563098657726

534 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಶವಪುತ್ರ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಅಳಗುಂಡಿ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 59/5 ಸಾಮಾನಯ 423177994866

535 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಶವಾನಂದ್ ಭರಮಣ್ಾಣ ನಾಯಿಕ್ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 261 ಸಾಮಾನಯ 594180857204

536 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಭರಮಣ್ಾಣ ನಾಯಿಕ್ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 261 ಸಾಮಾನಯ 511620143499

537 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಸತ್ೂಪಾಪ ಭರಮಣ್ಾಣ ನಾಯಿಕ್ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 261 ಸಾಮಾನಯ 926900025121

538 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ನಿೋಖಲ ಉಮೋಶ ಕ್ತಿೂ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 327/3ಬ ಸಾಮಾನಯ 902834790994

539 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಶೃತಿ ನಿಖಿೋಲ ಕ್ತಿೂ ಬೆ.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 325/1 ಸಾಮಾನಯ 396986064746

540 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಶದ್ಪಾಪ ವಾಲ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 518 ಸಾಮಾನಯ 563550873001

541 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜನಿ ಅಶ ೋಕ್ ಖ್ಯಮಲಾಪುರೆ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 214/3 ಜೈನ 709786907102

542 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಸಂಗಪಪ ಚಿನನಗುಂಡಿ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 222 /1ಬ ಸಾಮಾನಯ 958423474806

543 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಶೈಲ ನಾಗಪಪ ಮೈಗುರ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 22/2+3+4/ಅ ಸಾಮಾನಯ 586312236409

544 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಾವಂತ್ ಅಪಾಪಸಾಬ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 260/3,260/1,71/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 606368996474

545 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಮಗ್ೌಡ ಲಗಮಣ್ಾಣ ನಾಂದ್ನಿ ಚಿಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 17/5 ಸಾಮಾನಯ 364105852709

546 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಮೋಶ ಮಲಲಪಪ ಪೂಜೋರಿ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 252/2 ಸಾಮಾನಯ 630294959977

547 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸತಿೋಶ ಧರೆೋಪಪ ಚಿನನಗುಂಡಿ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 192/4 ಸಾಮಾನಯ 423497823678

548 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಿರಿಮಲಲಪಪ ಮುರಿಗೆೋಪಪ ಚಿಂಚಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 37/10 ಸಾಮಾನಯ 646335804952

549 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬೆೈರವವ ಸದ್ದಪಪ ಉಲಾಲಗಡಿೆ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 262/1 ಸಾಮಾನಯ 370045748488

550 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶವಲಂಗ ಪರಪಪ ಸಂಕ್ರಟಿಟ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 178 ಸಾಮಾನಯ 899403098625

551 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಂಕ್ರ ಧರೆೋಿ್ಪಪ ಗೆ ೋಕಾರ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 319/4 ಸಾಮಾನಯ 411650693804

552 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಲಲಪಾಪ ರಾಮಪಾಪ ಮಜಯ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 261/1 ಸಾಮಾನಯ 654246205310

553 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಾಳಪಾಪ ಗೆ ಲಬಾಂವಿ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 186/1+2/ಎ ಸಾಮಾನಯ 274617191359

554 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಮೋಶ ಪರಪಾಪ ಗ್ಾರ್ಣಗೆೋರ @ ತೋಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 84/2 84/4 ಸಾಮಾನಯ 993233318202

555 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಠಠಲ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಚಿಂಚಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 21/5 ಸಾಮಾನಯ 956029284898

556 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸಪಾಪ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಚಿಂಚಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 21/7 ಸಾಮಾನಯ 305955326582

557 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಪರಪಾಪ ಸುಳಿನನವರ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 170/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 942662221197

558 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಮೋಶ ಗುರಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 308/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 355745663402

559 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಹಾಲಂಗಪಾಪ ಸ ನಾಯಿಕ್ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ  8 / 5 ಸಾಮಾನಯ 896549657858

560 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಶವನಾಥ ಪರಪಾಪ ಖಾನಗ್ೌಡ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 24 / 4 ಸಾಮಾನಯ
561 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಿರಿಮಲಲಪಪ ಮಲಲಪಪ ಯರಗರ್ಣಣ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 270 / 1 ಸಾಮಾನಯ 862381372521

562 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾತಿಯಕ್ ರಮೋಶ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 144 / 2 ಸಾಮಾನಯ 922352952589

563 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 241 ಸಾಮಾನಯ 582371037711

564 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಚಚೋಂದ್ರ ಮಾಯಪಾಪ ಶಂಧೆ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 1 / 3 ಬ ಸಾಮಾನಯ 540848746531

565 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶವನಗ್ೌಡ ಬಾಳಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 1 ಸಾಮಾನಯ 540474787417

566 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಶುರಾಮ ಗಂಗಪಪ ಗಸೂ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 15 / 1 ಸ / 1 ಸಾಮಾನಯ 444760888950

567 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶವಾನಂದ್ಸಾವಮ ಬಾಳಯಯ ಮಠದ್ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 16 / 2 ಸಾಮಾನಯ 954329664244

568 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗುರಪಾಪ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 117 / 4 ಅ ಸಾಮಾನಯ 679415734172

569 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚನನಬಸಪಾಪ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಚಿಂಚಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 30 /1+2+3+5 ಸಾಮಾನಯ 951706999542

570 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರವಿಂದ್ರ ಸಂಗಪಾಪ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 329 ಸಾಮಾನಯ 383600126876

571 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರುದ್ರಪಾಪ ಬಸಪಾಪ ಸಾಗನ ರ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 191 / 3 ಸಾಮಾನಯ 912668653254

572 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ  9 / 4 ಸಾಮಾನಯ 885694392512

573 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಭಿೋಮಪಾಪ ಶವಲಂಗಪಾಪ ಘಾಟ್ಾಯಗೆ ೋಳ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 203 /2 ಸಾಮಾನಯ 704668973265

574 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸದ್ಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 10 / 1+2 ಸಾಮಾನಯ 986867089800

575 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಭಿೋಮಾ ಗುರವ ಭಿೋರಡಿ ರಾಯಬಾಗ 36 ಸಾಮಾನಯ 970931588479

576 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಮೃತ್ ಭ ಪಾಲ ಗರ್ಣ ಚಿಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 457 /2ಎ ಜೈನ 593962611630

577 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುರೆೋಶ ಕ್ ನಾಯಿಕ್ ಜ ೋಡಟಿಟ ರಾಯಬಾಗ
37/12,37/ಪಿ, 37/ 1ಜ, 

37/2ಡ
ಪ ಪಂ 579481831796

578 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಜಶರ ರಾ ನಾಯಿಕ್ ಗಿರಿನಾಯಕ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 35/2 ಬ ಪ ಪಂ 210955513680

579 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ಮೈಗ ರ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 289/1 ಸಾಮಾನಯ 812148548583

580 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸವಿತಾ ಉಮೋಶ ಕ್ದ್ಮ ಗಿರಿನಾಯಕ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 71/3 ಪ.ಜಾ 960653657483

581 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಮಣ್ಣ ದ್ತ್ುೂ ಪಾತ ರೋಟ ಜ ೋಡಟಿಟ ರಾಯಬಾಗ 36/1 ಪ.ಜಾ 957053321472

582 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರವಿ ಶಂಕ್ರ ಇಟೋಕ್ರಿ ಬಿರಡಿ ರಾಯಬಾಗ 13 ಪ.ಜಾ 380638831523



583 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಂಕ್ರ ರಾ ನಾಯಿಕ್ ಗಿರಿನಾಯಕ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 2/9+10+11/2ಡಿ ಸಾಮಾನಯ 616563505926

584 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಕೆೋಶ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಚಿಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 114/5 ಸಾಮಾನಯ 944089549051

585 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸದಾಶವ ರಾ ನಾಯಿಕ್ ಗಿರಿನಾಯಕ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 74/4,75/4+5+6 ಸಾಮಾನಯ 724248427308

586 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿಂಗಪಾಪ ಭಿೋಮಪಪ ಪೂಜೋರಿ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 119/4 ಸಾಮಾನಯ 615957768965

587 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಧರೆೋಪಾಪ ಹಾಲಪಪ ಭಿರಾಜ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 119/2 ಸಾಮಾನಯ 478016676223

588 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಲಲಪಾಪ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಪೂಜೋರಿ ಹಂದಿಗುಂದ್ ಕ್ುಡಚಿ 88/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 281735134486

589 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರವಿೋಣ್ ಸದಾನಂದ್ ಕ್ರಾಂಡ ರಂಕ್ಲಕೆ ಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ 89/2 ಸಾಮಾನಯ 592826613387

590 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಉದ್ಯಸಂಹ ಜಯಸಂಗರಾವ ಶಂಧೆ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 149/2 ಸಾಮಾನಯ 362115523514

591 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶವಾನಂದ್ ಸದಾನಂದ್ ಕ್ರಾಂಡ ರಂಕ್ಲಕೆ ಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ 89/1 ಸಾಮಾನಯ 307093733379

592 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಪಾಯಟಿ ಮನಿಹಾಳ ಸುರೆೋಬಾನ 22/1ಕ್ _ 905553772791

593 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾರುತಿ ಭರಮಣ್ಣ ಪಾಯಟಿ ಮನಿಹಾಳ ಸುರೆೋಬಾನ .22/2 _ 434034559726

594 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಗುಂಡಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಪಿರಗಿ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ .10/6 ಸಾಮಾನಯ 828020411910

595 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾರುತಿ ಬಾಳಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 92/5 ಸಾಮಾನಯ 789276440870

596 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರವಿಕಾಂತ್ ಶಂಕ್ರ ಶರಸಂಗಿ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ 50/4 ಸಾಮಾನಯ 596783668234

597 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶೋಷ್ನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಲಕ್ಕನಗ್ೌಡರ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 65/4 ಸಾಮಾನಯ 932292237360

598 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಕಾಶ ಭಿೋಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 251/2 ಸಾಮಾನಯ 567454671166

599 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸವರಾಜ ಶವಪಪ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 337/4 ಸಾಮಾನಯ 730194416336

600 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಲಾಪ ಶಲವರಾಜ ಗ್ೌಂಡರ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 246/5 ಸಾಮಾನಯ 561300604609

601 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಾಗಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಗೆ ರವ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 346/3 ಸಾಮಾನಯ 927573056423

602 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಿನನವವ ಭರಮಪಪ ಗೆ ರವ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 338/2 ಸಾಮಾನಯ 272352815451

603 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸವರಾಜ ರಾಮಪಪ ಚಿಕ್ ಕರ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 292/3 ಸಾಮಾನಯ 786572275638

604 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಧರ ಚಿಂತಾಮನಿ ಪತೂೋಪೂರ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 201, 202/1+2A+2B ಸಾಮಾನಯ 558905169412

605 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಂಕೆರಪಪ ಈರಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 191/2 ಸಾಮಾನಯ 456683631133

606 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುರೆೋಶ ಮಲಲಪಪ ವಜರಮಟಿಟ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 276/2 ಸಾಮಾನಯ 495753159094

607 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಷ್ುಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಗುದ್ಗ್ಾಪೂರ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ 23 ಸಾಮಾನಯ 859536230112

608 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಕಾಶ ಈರಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 191/3 ಸಾಮಾನಯ 537979574890

609 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದ ಡೆಮಲಲಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ವಡೆರ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ 23 ಪ.ಜಾತಿ 859536230112

610 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯಲಲವವ ಹನಮಂತ್ ಮಡಿೆ ಸುನಾನಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 108/3 ಸಾಮಾನಯ 763374737652

611 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯಲಲವವ ಹನಮಂತ್ ಮಡಿೆ ಸುನಾನಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 108/3 ಪ.ಪಂ 763374737652

612 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸದಾಶವ ಮಾಲ್ಲ ೋಜಿರಾವ್ ಸ ಯಯವಂಶ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 196/6 ಸಾಮಾನಯ 829429126695

613 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಈರಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಅಂಗಡಿ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 312/2 ಸಾಮಾನಯ 836403118604

614 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾಯಗೆೋರಿ ಕ್ಮಕೆೋರಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 117/3 ಪ.ಜಾತಿ 557226154105

615 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಮಪಪ ಸತೂವವ ಮಾಯಗೆೋರಿ ಕ್ಮಕೆೋರಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 44/1+2 ಪ.ಜಾತಿ 704451655982

616 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಮಹಾದೋವಪಪ ಜಾಮದಾರ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 150 ಸಾಮಾನಯ 943427774998

617 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹಸನಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ಮಜಿಯ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 83/5 ಸಾಮಾನಯ 459548739094

618 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಮಪಪ ಸತೂವವ ಮಾಯಗೆೋರಿ ಕ್ಮಕೆೋರಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 44/1+2 ಪ.ಜಾತಿ 704451655982

619 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಸಪಪ ದಾಯಮಣ್ಣ ದ ಡಮನಿ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 236/1, 236/5 ಸಾಮಾನಯ 216956842896

620 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ಬೆೈಲವಾಡ ಕೆ ಳಚಿ ಸುರೆೋಬಾನ 67/2 ಸಾಮಾನಯ 935167581672

621 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅರವಿಂದ್ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಗುಡಿ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 40 ಸಾಮಾನಯ 956150642886

622 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿಂಗಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಶರಸಂಗಿ ಉಪಯ ಸುನಾನಳ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ .11/1 ಸಾಮಾನಯ 902764734364

623 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದ ಡೆಮಲಲಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ವಡೆರ ರಂಕ್ಲಕೆ ಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ 59/6 ಪ.ಜಾತಿ 492476439665

624 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಫಕಿೋರಗ್ೌಡ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ರಂಕ್ಲಕೆ ಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ 34/2, 35/1 ಸಾಮಾನಯ 295595371198

625 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯಮನಪಪ ತಿರಕ್ಪಪ ಪಾಯಟಿ ಮನಿಹಾಳ ಸುರೆೋಬಾನ 22/1ಬ ಪ.ಪಂ 241365370796

626 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ ತ್ಳವಾರ ಗೆ ಣ್ಾಣಗರ ಸುರೆೋಬಾನ 155/1+2+3+4ಎ ಪ.ಪಂ 721771340575

627 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾರುತಿ ಫಕಿೋರಪಪ ತ್ಳವಾರ ಹುಲಗೆ ಪಪ ಸುರೆೋಬಾನ 52 ಪ.ಪಂ 221736882954

628 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಮಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ತ್ಳವಾರ ಕೆ ಳಚಿ ಸುರೆೋಬಾನ 52 _ 891454511317

629 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಯಪರಕಾಶ ಗಣ್ಪತ್ರಾವ ಶಂಧೆ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 152 ಸಾಮಾನಯ 781600137810

630 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಯಲಲಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಳಚಿ ಸುರೆೋಬಾನ 77/2 ಸಾಮಾನಯ 588711063058

631 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ರೆೋಣ್ಪಪ ಈರಪಪ ಮಂಗಳಾರತಿ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 46/* ಸಾಮಾನಯ 471641442518

632 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಕ್ಲಲಪಪ ಯಲಲಪಪ ನಿೋಲಸಾಗರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 44/* ಸಾಮಾನಯ 688082587581

633 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಬಾಬನಗ್ೌಡ ರೆೋ. ಹಳೆೋಮನಿ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 22/*/* ಸಾಮಾನಯ 50181349991

634 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಬಸಪಪ ನಾಗಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 52/4 ಸಾಮಾನಯ 351439171018

635 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಹ ಲ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 163 ಸಾಮಾನಯ 641563024993

636 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಶರಿೋಫಸಾಬ ಗೆ ೋರೆಸಾಬ ಬಾರಿಗಿಡದ್ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 507/*/1+2+7 ಸಾಮಾನಯ 887044077597

637 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಉಮೋಶ ಬಸವರಾಜ ಹಾದಿಮನಿ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 253/*/* ಸಾಮಾನಯ 702145116393

638 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ರೆಣ್ಕಿಗ್ೌಡ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 08/*/* ಸಾಮಾನಯ 642207343456

639 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋ ವಿಠಠಲ ಯಲಲಪಪ ಹ ಲ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 163/*/* ಸಾಮಾನಯ 805994109948

640 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಬು ಸು ಜ ೋಶ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಗ್ಾಂವ 298/1/1 ಸಾಮಾನಯ 1 0.1532 808691672389 89048796695

641 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಗು ಮುಂಚಚಂಡಕ್ರ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಗ್ಾಂವ 32/1 ಸಾಮಾನಯ 1 0.1532 557794123844 17030036764

642 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕ್ಲಲಪಪ ತಾ ಮುರಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಗ್ಾಂವ 203/16 ಸಾಮಾನಯ 1 0.1532 432599483457 17030112692

643 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುಷ್ಾಮ ಅ ನರಹಟಿಟ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಗ್ಾಂವ 179/1 ಸಾಮಾನಯ 1 0.1532 604092091800 020147805613

644 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ತ್ುಕಾರಾಮ ಜ ಯೋ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಗ್ಾಂವ 245/3 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.06128 466475506494 89006309034

645 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸಂಜಯ  ಬಾ ರ್ೋತಾಳ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಗ್ಾಂವ 281/16 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.06128 332282985156 89011903033

646 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಜ ಚನನಶಟಿಟ ಬೆನಕ್ನಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 148/16.148/7 ಸಾಮಾನಯ 1.2 0.18384 462310360489 10152228075

647 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಸಂತ್ ಲ  ಪಾಟಿೋಲ ಬೆನಕ್ನಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 176/1 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.06128 902673941101 149202101140023

648 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಷ್ುಣ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 111/* ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.09192 496172003914 17030100460

649 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಷ್ಕಮಣ್ ಭ ಬೆ ಗನ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 27/4 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.06128 461192173532 17030100346

650 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಜುಯನ ಓ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆನಕ್ನಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 180/21 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.06128 385717596764 520101212507210

651 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಬಾ ಪಾವುಸಕರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 185/22 ಸಾಮಾನಯ 1 0.1532 851515745423 17030022004

652 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮನೆ ೋಹರ ಪ ರ್ೋತಾಳ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಗ್ಾಂವ 107/* ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.12256 448888203193 05342180003023

653 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸ ೋಮಣ್ಾಣ ಲ ಮರುಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಗ್ಾಂವ 260/1 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.09192 797120782574 89048793037

654 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಮತ್ ಅ ದಶಪಾಂಡ ನಾವಗೆ ಉಚಗ್ಾಂವ 186/2 ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.04596 732441242280 1102500100307901

655 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಗ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಗ್ಾಂವ 355/* ಸಾಮಾನಯ 1 0.1532 320970628798 17030053145

656 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭರಮಾ ಸ ೋ ಮರುಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಗ್ಾಂವ 259/12 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.06128 542469353745 89001538752

657 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸನಗ್ೌಡ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 109/3ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.09192 649983316794 31805696849

658 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರಕಾಶ ದಾಕ್ಲು ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 346/* ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1532 994559940290 291600101001598

659 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಯೋಫಟಿಯಲ್ಲೈಸರ 0.1875

660 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಶೋಟುಟಪಾಪ ಕಾಂಬಳೆ ಅತಿೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 124/ಅ ಪ.ಜಾ 0.40 0.15351 89073285376

661 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಯೋಫಟಿಯಲ್ಲೈಸರ 0.006

662 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಮಾ ಮಲಲಪಾಪ ಕಾಂಬಳೆ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 110/* ಪ.ಜಾ 0.20 0.03899 4.1196E+11 34623397972

663 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಲಲಪಾಪ ನಾಗಪಾಪ ಕಾಂಬಳೆ ವಾಘವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 216/* ಪ.ಜಾ 0.4 0.07799 5.91582E+11 89060539937

664 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಶ ೋಕ್ ದ್ನಾಜಿ ಕಾಂಬಳೆ ವಾಘವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 234/2 ಪ.ಜಾ 0.4 0.07799 9.53126E+11 10911279824

665 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಯೋಫಟಿಯಲ್ಲೈಸರ 0.015



666 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ರ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳವಟಿಟ ಉಚಗ್ಾಂವ 124/* ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 602159275174 64037488771

667 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗ್ಾವಡು ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳವಟಿಟ ಉಚಗ್ಾಂವ 104/1 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08132 05272200033828

668 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗೆ ೋಪಾಲ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳವಟಿಟ ಉಚಗ್ಾಂವ 132/6 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08132 359043593354 30839096570

669 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಲ್ಲಕ್ಸ ಮ ದಿಸ ೋಜಾ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 133/2.133/5 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 252644218414 05272200036991

670 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಿಲಾಲಸ ಪರ ಜಾದ್ವ ಬಿಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 125/* ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 482597635397 05272250007530

671 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಓಮಣ್ಾಣ ಗ್ಾ ಮೊೋರೆೋ ಬಿಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 310/6 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 824010006560 2912101004860

672 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬಿಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 264/2 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08132 432014323590 05272210034936

673 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಭರಮಾ ಪಾ ಚವಾಾನ ಬಿಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 185/3 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 490527768897 05272200021199

674 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುವಣ್ಾಯ ಮಾ ಗುರವ ಬಿಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 243/2 ಸಾಮಾನಯ 1 0.10165 565095666200 05272200062467

675 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ ಲ ತ್ರಲ್ಲ ಮಣ್ ಣರ ಉಚಗ್ಾಂವ 149/3 ಸಾಮಾನಯ 0.7 0.07116 785303643198 89064053661

676 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಹ  ಗುಂಜಿಕ್ರ ಬಾಚಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 73/ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.05083 219181612055 17030025367

677 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ೃ ಸಾವಂತ್ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 173/ಡ ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08132 329812405061 17030057730

678 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಜೋಂದ್ರ ಮ ಮಗದ್ುಮ ಬೆನಕ್ನಹಟಿಟ ಉಚಗ್ಾಂವ 96/3 ಸಾಮಾನಯ 1.2 0.12196 850025384820 1634101006876

679 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಾತೋರಿ ಲ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 126/* ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08132 913946203673 17030031686

680 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಚಾಳು ಓ ಪಾಟಿೋಲ ಅತ್ೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 103/3 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.06099 946235538051 89047334132

681 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರ್ ಸಾವಂತ್ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 30/1.104/1 ಸಾಮಾನಯ 2 0.2033 206533596677 89025011435

682 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಓಮಣ್ಾಣ ಕ್ ಉಚಗ್ಾಂವಕ್ರ ಅತ್ೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 48/* ಸಾಮಾನಯ 2.8 0.28462 742763782900 10356709110

683 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಭ ಸಾವಂತ್ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 22/23 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08132 817073928925 17030024170

684 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಶ ಕಾಂಡಕ್ರ ಬಾಚಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 73/*/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 550715834704 291602101000239

685 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾಳಕ್ೃಷ್ಾಣ ಖಾ ತ್ರಸ ಉಚಗ್ಾಂವ ಉಚಗ್ಾಂವ 328/*/5 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08132 854087615203 17030046955

686 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಂಜಲ ಸು ದೋಸಪಾಂಡ ಕ್ಲ್ಲಲೋಹೆ ೋಳ ಉಚಗ್ಾಂವ 268/1 ಸಾಮಾನಯ 1 0.10165 732009063702 558101017486

687 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಶ ಮೊೋರೆ ಬಿಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 176/* ಸಾಮಾನಯ 1 0.10165 613300575528 5272200026613

688 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಬಯೋಫಟಿಯಲ್ಲೈಸರ 0.282

689 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾವಳು ಹು ಚವಾಾನ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 264/1 ಸಾಮಾನಯ 0.2 0.02033 559769996981 5272200003950

690 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಾತೋರಿ ಬಾ ಯಳ ಿರಕ್ರ ಅತ್ೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 170/*/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.06099 832153317072 89048768158

691 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುಬಾರವ ಸಾ ಸನದಿ ಅತ್ೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 33/* ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 352184023780 17030011977

692 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮನೆ ೋಹರ ಪ ರ್ೋತಾಳ ಬಿಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 282/16 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.10165 448888203193 05342180003023

693 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಲ ಅಮರಗೆ ೋಳಕ್ರ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 344/2/ಎ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.10165 967543771493 05272200006246

694 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಜ ಯೋತಿಬಾ ರಾ ಟ ೋಪಕ್ರ ಬಿಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 177/1 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.06099 854911792422 520101226852888

695 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬಿಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 243/2 ಸಾಮಾನಯ 1 0.10165 432014323590 05272210034936

696 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬಿಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 294/* ಸಾಮಾನಯ 1.2 0.12198 773003602520 05272210042785

697 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಹೆ ನನಪಪ ನಿ ಕ್ಡ ೋಳಕ್ರ ಅತ್ೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 112/6 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.06099 471397906156 17030086024

698 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ತ್ುಕಾರಾಮ ತಿ ಚ ೋಪಡ ಬಾಚಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 69/18 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08132 811229553967 17030117690

699 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಘುನಾಥ ಶ ಕ್ುಟರ ಸಾವಗ್ಾಂವ ಉಚಗ್ಾಂವ 96/* ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 809008731134 32479826671

700 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಹ ಗುಂಜಿಕ್ರ ಬಾಚಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 72/1/ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 219181612055 17030025367

701 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರೋಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 189/* ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 355116742351 05272200034289

702 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಿಜಯ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರೋಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 180/* ಸಾಮಾನಯ 0.7 0.07116 288239065972 291600101000967

703 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಬಾಂಜಿ ಕ್ೃ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರೋಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 355/* ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 450926671399 102501011001918

704 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಾತೋರಿ ನಾ ಖಾಗನಕ್ರ ಕ್ುದರೋಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 202/*203/2 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08132 737668968321 17030106814

705 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಉಮೋರಾ  ದ್ ಮುಲಾಲ ಸಂತಿಬಸೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 47/9 ಸಾಮಾನಯ 0.67 0.0681 582215752149 89051587439

706 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಮಮದ್ಯ್ಾಸನ ಚಾ ಶೋಖ ಸಂತಿಬಸೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 124/1 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08132 362744361657 54003362401

707 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಇರಶಾದ್ ಚಾ ಶೋಖ ಸಂತಿಬಸೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 10/6 ಸಾಮಾನಯ 0.34 0.03456 449425887869 17193665460

708 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಶ ೋಕ್ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 52/15 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 792189427062 10196179170

709 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಮೋಶ ಲ ಚಲುರ್ೋಟಕ್ರ ತ್ುರಮರಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 52/15 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 613889242507 520291016791415

710 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮೊೋನಪಪ ಯ ಭಾಸಕಳ ಬಿೋಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 58/1 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 05272200007344

711 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗಣ್ಪತಿ ಯ ಮರುಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ೋಳ ಉಚಗ್ಾಂವ 259/7 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.06099 473567838842 89038257373

712 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ತ್ುಕಾರಾಮ ಕ್ ಮೊೋರೆ ಬಿೋಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 173/8 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 792921894864 05272200007344

713 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಮೋಶ ರ್ೈ ದೋಸ ರಕ್ರ ಬೆನಕ್ನಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 159/7 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.04066 796748172534 05230100001780

714 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ರಾ ಬಿಜಯ ಸಂತಿಬಸೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 131/* ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08132 927888482162 89040635884

715 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ದಾ ಕ್ಲ್ಲಯಕ್ರ ಸಂತಿಬಸೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 246/1 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.08132 500391945867 64193376974

716 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಚಿಂತಾಮನಿ ಗೆ ೋ ಘಸಾರಿ ಬಡಸ ಕೆ ಎಚ್ ಉಚಗ್ಾಂವ 131/* ಸಾಮಾನಯ 1.8 0.18297 110010110000561

717 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಯೋಫಟಿಯಲ್ಲೈಸರ 0.28965

718 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾಲಕ್ ಯಲಲಪಾಪ ಕಾಂಬಳೆ ಹಂಗರಗೆ ಉಚಗ್ಾಂವ 67/6 ಪ.ಜಾ 0.34 0.06628 33125805375

719 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪಾಂಡು ಭರಮಾ ಕಾಂಬಳೆ ಬಿಜಗರ್ಣಯ ಉಚಗ್ಾಂವ 205 ಪ.ಜಾ 0.30 0.05849 5.2722E+12

720 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ದಿೋಲಪ ಪರಶುರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಹಂಗರಗೆ ಉಚಗ್ಾಂವ 66/15 ಪ.ಜಾ 0.60 0.11698 34306124881

721 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಯೋಫಟಿಯಲ್ಲೈಸರ 0.0186

722 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಹೆ ೋಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ
ಮೊೋಹಮಮದ್ಆರಿೋಫ ಮೊೋಹಮಮದ್ಯ ಸುಫ 

ಘೋವಾಲ್ಲ
ಬಚಚನಕೆೋರಿ ಕಿತ್ ೂರ 178/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.16657 8.44872E+11 7.44101E+13

723 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಹೆ ೋಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಂಜ ನಾಥ ಬಾಬು ದೋಮಟಿಟ ಕಿತ್ ೂರ ಕಿತ್ ೂರ 414/1 ಸಾಮಾನಯ 2.50 0.41565 3720002915 5.1422E+12

724 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಹೆ ೋಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಈಶವರ ವಿರುಪಾಕ್ಷಕ್ಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಕಿತ್ ೂರ ಕಿತ್ ೂರ 391/1+2 ಸಾಮಾನಯ 2.50 0.41565 8.92953E+11 4.2431E+12

725 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಹೆ ೋಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಂಬಣ್ಣ ಕ್ಲಲಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ತಿಗಡ ೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 124/1A ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.16657 2.05834E+11 5.68225E+12

726 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಹೆ ೋಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಖಂಡು ಯಲಲಪಪ ಹೆೈಬತಿೂ ಕಾದ ರೋಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 65/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.09995 2.19698E+11 5.20101E+14

727 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಹೆ ೋಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರಶುರಾಮ ವಿಠಠಲ್ ಬುಚಡಿ ಕಿತ್ ೂರ ಕಿತ್ ೂರ 362/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.06663 4.34485E+11 4.2431E+12

728 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಮಲಲಪಪ ಕೆ ೋಡ ಳಿಿ ತಿಗಡ ೋಳಿಿ  ಕಿತ್ ೂರ 45 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 4.45819E+11 5.1822E+12

729 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಂಜ ನಾಥ ಯಲಲಪಪ ಶಾಂಡಗಿ ಬಸರಖ್ಯ ೋಡ ಕಿತ್ ೂರ 47/2 ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.05832 7.60763E+11 5.1422E+12

730 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಹಿರೆೋನಂದಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 44/4¨sÀ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 4.85039E+11 5.16722E+13

731 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ,ಜಯಶರೋ ಬಂಗ್ಾರೆವವ ಲಂಗಮೋತಿರ ಮರಿಗೆೋರಿ  ಕಿತ್ ೂರ 15 ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.16797 9.30273E+11 5.1422E+12

732 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಫಕಿಕೋರಪಪ ಗ ಪಾಗ್ಾದ್ ಡ ಂಬರಕೆ ೋಪಪ  ಕಿತ್ ೂರ 303 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 6.99899E+11 3.0121E+15

733 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರುದ್ರಪಪ ಶ ಗುದ್ಗಿ ಹುಣ್ಶೋಕ್ಟಿಟ  ಕಿತ್ ೂರ 132 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 2.15424E+11 5.1422E+12

734 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ಈ ಇಂಚಲ ಭಾಂವಿಹಾಳ  ಕಿತ್ ೂರ 93 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1081 3.71996E+11 3.0091E+15

735 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂದಿಪ ವಿ ಬೆಲಲದ್ ಕ್ಡತ್ನಾಳ  ಕಿತ್ ೂರ 33/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1081 8.78787E+11 1.305E+14

736 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಶ ಗುದ್ಗಿ ಹುಣ್ಶೋಕ್ಟಿಟ  ಕಿತ್ ೂರ 132/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 3.52922E+11 1.2431E+11

737 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಯಮನಪಪ ಬ ನಾಗಲಾಪೂರ ಅಂಬಡಗಟಿಟ  ಕಿತ್ ೂರ 180 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 0.20997 4.72615E+11 5.1422E+12

738 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗಿರಿಜಾ ಶ ನವಲಗುಂದ್ ಬಚಚನಕೆೋರಿ  ಕಿತ್ ೂರ 23 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.08398 3.85574E+11 32438270597

739 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಚನನಮಲಲಪಪ.ಸದ್ದಗಿರಿಯಪಪ.ವಾಲ ಸುಣ್ದ ೋಳಿ ಕೌಜಲಗಿ 271/3,272/4 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 2.592E+15

740 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಅಭಿವೃದಿಿ ವಿಠಠಲ.ಸತೂಪಪ.ಡಬಬನವರ ಖನಗ್ಾಂವ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 261/2 ಪ ಪಂ 0.40 0.12304 31605063850

741 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಅಭಿವೃದಿಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ.ವಿೋರಪಪ.ಜಂತಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 238/ಅ/5 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.13 498975505761 5.20101E+14

742 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಅಭಿವೃದಿಿ ಅಚಯನಾ ವಿನಾಯಕ್ ಚಿಪಪಲಕ್ಟಿಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 238/ಅ/6 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.13 946191639162 *1720104000030840

743 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋ ಸುಭಾಷ್ ಸಂತ್ರಾಮ ನಾಯಿಕ್ ಅತಿೂಹಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 24 ಪ ಪಂ 0.20 0.03112 592456813188 32960536916

744 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋ ಭಿೋಮರಾಯಿ ಶಟಟಪಾಪ ಕೆ ೋಂಕ್ರ್ಣ ಬಿದರವಾಡಿ ಯ.ಮರಡಿ 112 ಪ ಪಂ 0.25 0.0389 931360404646 105001050000544

745 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ ಭಾವಕ್ನಾನ ಮಸನು ಪರದಾನ ಕೆ ೋಟ ಯ.ಮರಡಿ 23/1+4+ಸ ಸಾಮಾನಯ 0.20 0.01359  105001010003745

746 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋ ಕ್ರಷ್ಾಣ ಕೆೋದಾರಿ ದೋಸಾಯಿ ಅತಿೂಹಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 36 ಸಾಮಾನಯ 0.20 0.01359 105001011001202

747 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋ ತಾನಾಜಿ ಅಪಾಪಜಿ ಸರೆ ೋಳಕ್ರ ಕೆ ೋಟ ಯ.ಮರಡಿ 62 ಸಾಮಾನಯ 0.30 0.0204 992568708485 005900101007158



748 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋ ವಿಠಠಲ ಶಂಕ್ರ ಮೊೋಹಿತ ಬಿದರವಾಡಿ ಯ.ಮರಡಿ 37/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.06799 377702373685 20325776032

749 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋ ದ್ತಾೂತರೋಯ ಭಯೋರು ಪಾಟಿೋಲ ದ್ುಂಡಾನಟಿಟ ಯ.ಮರಡಿ 94 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.06799 954415634292 20202234271

750 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಹೆ ೋಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಗೆ ೋಜಿ ಕ್ವಳಿಕ್ಟಿಟ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಯ.ಮರಡಿ 10/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.13456 995827509175 105001011000231

751 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಹೆ ೋಸ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ದ ಂಡಿಬಾ ಸತ್ುೂರಾಮ ಕ್ುರಾಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಯ.ಮರಡಿ 178/4 ಸಾಮಾನಯ 0.20 0.03364 651947962143 105001011003556

752 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ ಇದ್ದಲಹೆ ಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 113/*/5 ಸಾಮಾನಯ - - 1.2 0.201456 765267290333

753 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ಕಿಲ್ಲಲೋಕ್ರ ಬಾಚ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 115 ಸಾಮಾನಯ - - 0.80 0.134304 715451604832

754 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಜಯ ಪರುಶರಾಮ ಮೊೋರೆ ಗುಂಜಿ ಗುಂಜಿ 82/*/* ಸಾಮಾನಯ - - 2.00 0.33576 270897698499

755 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಂಕ್ರ ಕೆ ೋಟಿಬಾಸಕರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 235555120857

756 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಹುಸಾಬ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಸಮಳಿಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 84/*/2 ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 948414121022

757 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಾಲನಿ ಯಶವಂತ್ ಕಾರವಾಡಿ ಓಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 285/*/1 ಸಾಮಾನಯ - - 0.80 0.134304 420150812871

758 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರ್ಂಕ್ಪಾಪ ಹಿಟಟಣ್ಗಿ ನಿಟ ಟರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 66 ಸಾಮಾನಯ - - 1.20 0.204456 904372371123 5042010013298

759 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾಮದೋವ ವಾಡಕ್ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 211/*/1 ಸಾಮಾನಯ - - 0.80 0.134304 513551219785 17032021430

760 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ೋಟಿಬಾಸಕರ ಓಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 405/1 ಸಾಮಾನಯ - - 1.40 0.235032 403921278218 17032013532

761 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮರೆಪಾಪ ಕ್ಲ್ಲೋಯಕ್ರ ರಾಮಗುರವಾಡಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 173/1a ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 859507366707 17064611955

762 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಣ್ಪತಿ ಹಂಗಿೋರಗೆೋಕ್ರ ಧಾರೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 63 ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 404508433369 20169562628

763 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದಾಮೊೋದ್ರ ಕೆ ೋಟಿಬಾಸಕರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 170 ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 799458289699 17032022321

764 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರತಾನಕ್ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಕ್ರ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 233/*/2 ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 965851115541 17032024929

765 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ನಾನಾ ದ್ಳವಿ ಧಾರೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 21 ಸಾಮಾನಯ - - 0.80 0.134304 7641087322228 17032013804

766 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕಿಶ ೋರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಕ್ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 366 ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 211218741551 32670531269

767 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಘನಶಾಯಮ ರಾಜಪುರೆ ೋಹಿತ್ ಅಮಟ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 21/7 ಸಾಮಾನಯ - - 0.70 0.117516 339182569317 0505101047434

768 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಜಯವಂತ್ ದೋಸಾಯಿ ಕ್ುಸಮಳಿಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 97/3 ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 79577337349 17032024259

769 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾಗಪಾಪ ಅಪಾಪಜಿ ಸಡೋಕ್ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 209/1 ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 467690207575 17032009296

770 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಕ್ಷಣಣ್ ಚೌಗಲ್ಲ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 1/3,151/2ಅ ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 838870812303 5752108000610

771 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕ್ುಸಾೂದ್ ಅಂದಾರಧೆ ಬರಗ್ಾಂವ ಖಾನಾಪೂರ 66/2ಅ ಸಾಮಾನಯ - - 1.00 0.16788 619101646616 20169541187

772 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಜಿರಾವ ಪಾಟಿೋಲ ಅಸ ೋಗ್ಾ ಖಾನಾಪೂರ 77/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ - - 0.55 0.092334 670740144066 05392250012525

773 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಣ್ಪತಿ ಪಾಟಿೋಲ ನಿೋಡಗಲ್ ಖಾನಾಪೂರ 4/*/2 ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 909744478799 89062454780

774 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಣ್ಪತಿ ಕ್ದ್ಮ ನಿೋಡಗಲ್ ಖಾನಾಪೂರ 38 ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 537719263923 17031017899

775 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಲವಂತ್ ಕಾಂಬಳೆ ಯಡ ೋಗ್ಾ ಖಾನಾಪೂರ 17 ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 841296602093 20169515384

776 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಧನಾಜಿ ಅಂಬೆೋವಾಡಕ್ರ ಬೆೋಕ್ವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 40/4 ಸಾಮಾನಯ - - 2.00 0.33576 942829779989 89019652615

777 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಂಗರಾಮ ಕ್ದ್ಮ ನಿೋಡಗಲ್ ಖಾನಾಪೂರ 4/4 ಸಾಮಾನಯ - - 0.40 0.067152 17031024410

778 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಷ್ುಣ  ರಾವುತ್ ಗುಂಜಿ ಗುಂಜಿ 83 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.268608 842353893296 17218307501

779 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾಗೆರೋಂದ್ರ ಗುಂಜಿಕ್ರ ನೆೋರಸ ಗುಂಜಿ 51/3 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.201456 19600100018924

780 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಜುವಾಂವ ಫನಾಯಂಡಿಸ್ ತರೆಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 72 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.33576 11131405532

781 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪಾಶಚಯನಾಥ ಅನಗೆ ೋಳಕ್ರ ಶರೆ ೋಳಿ ಗುಂಜಿ 161 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.268608 932381840193 0558111021441

782 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಜುಜ ಮಸೋಸ ಪಿರೆೋರಾ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 43 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 89051546957

783 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರುಶರಾಮ ಸುತಾರ ಮಾರ್ಣಕ್ವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 92 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 05392200015205

784 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಗವಂತ್ ಗ್ಾವಡಾ ಮಾರ್ಣಕ್ವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 25 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 74096088257

785 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕಾಲಕ್ುಂದಿರಕ್ರ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 420 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.18664 607190891064 89008367028

786 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ತ್ುಕಾರಾಮ ಸಾಬಳೆ ಒಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 109 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 517529412522 17032030669

787 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸದ ೋಬಾ ಪರುಶರಾಮ ಚ ೋಪಡ ಇದ್ದಲಹೆ ಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 69 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 883910029176 17031054401

788 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ದೋವಪಾಪ ವಿಠೆ ೋಬಾ ನಾಕಾಡಿ ಮೊರಬ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 14 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 407902828997 17032049365

789 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಲಾಲಚಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಕ್ುಸಮಳಿಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 19/ಬಿ/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 317886254697 89046748101

790 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸದದೋಶವರ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಝಾಂಜರೆ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 216/2 ಸಾಮಾನಯ 2.40 0.27996 810275814004 89081695531

791 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ  ಲಕ್ಷಮಣ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಝಾಂಜರೆ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 426/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.18664 672719167951 17032019147

792 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗೆ ೋಪಾಳ ರಾಮಚಂದ್ರ ಝಾಂಜರೆ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 407 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 277047239600 89109746716

793 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸರಸವತಿ ಪಾರಶೋಯಕ್ರ ಅಂಬೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 79/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 20169562617

794 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅನಿಲ ತ್ುಕಾರಾಮ ಶವಘನ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 110/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 455587558617 11131462830

795 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂಜಯ ನಾರಾಯಣ್ ಗ್ಾವಡ ಚಿಗುಳೆ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 32/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 662159013216 05512200016936

796 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಜಕ್ಕಪಪ ಕಾಕ್ತ್ಕ್ರ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 102/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.13998 447440786652 1131392054

797 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಪಾವನು ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಸಮಳಿಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 6/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 887591366803 17032024419

798 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ ಈಶವರ ಮುತ್ಗಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 228/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 497083356052 17032044764

799 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಳವಂತ್ ಬಾಬು ಇಂಗಳೆ ಕ್ುಸಮಳಿಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 203/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 382687372737 17032010231

800 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪಾವಯತಿ ನಾರಾಯಣ್ ಗ್ಾವಡ ಚಿಗುಳೆ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 32/ಕ್/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 760512645990 05512030000299

801 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ಚ ೋರಲ್ಲಯಕ್ರ ಕ್ಣ್ಕ್ುಂಬಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 97 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 517047836653 05512030000468

802 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೆ ಸುರಕ್ರ ಕಾಟಗ್ಾಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 48/22+23 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.13998 806847618309 89014236123

803 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹೆೋಶ ಮುತ್ಗೆೋಕ್ರ ರಾಮಗುರವಾಡಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 38/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 280482182138 89016926034

804 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರಭಾಕ್ರ ದ್ಳವಿ ಕ್ುಸಮಳಿಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 11 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 786211967342 11131469926

805 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಭರಮಣ್ಣ ಗುರವ ಅ.ಕಾನಸ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 52/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 512972533468 89035475316

806 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿಂಗಪಾಪ ಬಾಳು ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಾವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 59 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 666192202657 17032040215

807 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಬನ ನಾಗೆೋಶ ಢೆಳೆೋಕ್ರ ಗಣ್ಣೋಬೆೈಲ್ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 101/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 657040282748 32551986643

808 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಿನಾಯಕ್ ಮಲಲಪಪ ಮುತ್ಗೆೋಕ್ರ ಕಾಂಜಳೆ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 25/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 825251397819 11314285050

809 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪುಂಡಲಕ್ ಮಟಗ್ಾರ ಮುಗಳಹಾಳ ಖಾನಾಪುರ 85, 103 ಸಾಮಾನಯ 1.93 0.22513 310280365670 05202200101639

810 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಮೋಶ ದ್ಬಾಲ್ಲ ಚಾಪಗ್ಾಂವ ಖಾನಾಪುರ 109 ಸಾಮಾನಯ 1.51 0.17614 924627248269 0539220022029

811 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋಧರ ಬಳಿರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ಲ್ಲ ೋಕೆ ಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 39 ಸಾಮಾನಯ 0.20 0.02333 677570200130 60095135543

812 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸಪಾಪ ವಾಲ ನಂದ್ಗಡ ಖಾನಾಪುರ 47 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 592010000253 89080741839

813 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ತ್ುಕಾರಾಮ ಗುರವ ಖ್ಯೈರವಾಡ ಖಾನಾಪುರ 71/*/3/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 323610403180 89015352728

814 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುಧಿೋಂದ್ರ ಹರಿಹರ ನಂದ್ಗಡ ಖಾನಾಪುರ 139/2,139/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.18664 898972275766 19600100068176

815 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಂದಾ ಕೆ ಡ ಳಿಿ ನಂದ್ಗಡ ಖಾನಾಪುರ 170/2 ಸಾಮಾನಯ 1.34 0.15631 875838575527 373402010471960

816 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಾತೋರಿ ಸನದಿ ದ ಡೆಹೆ ಸುರ ಖಾನಾಪುರ 10RS ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 649850690427 31493596746

817 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿಂಗನಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ದೋವಲತಿೂ ಖಾನಾಪುರ 10/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 334112011159 68004779610

818 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಯ್ಾದ್ು ಪಾಟಿಲ ಬರಗ್ಾಂವ ಖಾನಾಪುರ 90/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 748395123337 89051123374

819 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ತ್ುಕಾರಾಮ ಮುನವಳಿಿಕ್ರ ಹೆಬಾಬಳ ಖಾನಾಪುರ 208/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 214222807800 375402010475145

820 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರುಶರಾಮ ಕ್ದ್ಮ ನಿಡಗಲ ಖಾನಾಪುರ 49/4 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 569203842082 170310223948

821 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್  ಪಾಟಿೋಲ ಜಳಗ್ಾ ಖಾನಾಪುರ 10 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 739227140507 1634101008435

822 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂತ ೋಷ್ ಪಿ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದ್ಗಡ ಖಾನಾಪುರ 165/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 593736902306 89035071516

823 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪಕಿೋರಾ ಎನ್ ಪಾಟಿೋಲ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪುರ 140/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.18664 809635571773 0535101014400

824 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುಭಾಷ್ ದೋವಲತಿೂ ಗಂಧಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪುರ 94 ಸಾಮಾನಯ 1.50 0.17497 329168161954 05202200037281

825 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಕೆ ಡ ಳಿಿ ಬರಗ್ಾಂವ ಖಾನಾಪುರ 6 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 453637572802 11131458369

826 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಗುರವ ಹರಸನವಾಡಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 36/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 535655066527 25035094552

827 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಠಠಲ ಲಕ್ಷಣಣ್ ಚನನವಾಡಕ್ರ ಬಾಲಕೆ ಬುದ್ುರಕ್ ಗುಂಜಿ 31/3 ಸಾಮಾನಯ 1.08 0.1736444 504049137290 30409524575

828 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾಮದೋವ ಭುತ್ೂವಾಡಕ್ರ ಪಡಲವಾಡ ಗುಂಜಿ 46 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.067152 762267827268 006000131401935

829 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕೆೋಂಪಣ್ಾಣ ಬ ಉಪಾಶ ನೆೋರಸ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 110*/8/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.100328 876457247131 05392200030438

830 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮೊೋಹನ ಬುತೂವಾಡಕ್ರ ನೆೋರಸ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 46 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 754771894523 053922001233752



831 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕಿಶ ೋರ ರಾವುತ್ ಓಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 178/1ಅ   14/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 617655903871 89084209527

832 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಜಾರಮೋಜ ಬಾಗವಾನ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 167 ಸಾಮಾನಯ 4.00 0.67152 494160458694 520101265440831

833 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ ಚವಲಗಿ ಬಿೋಡಿ ಬಿೋಡಿ 1/p1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 878735915061 17058613472

834 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಹೆ ಂಡಪಪ ಅಂಬಡಗಟಿಟ ಗಂದಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 296/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 798583215593 1703055745

835 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಯಲಲಪಪ ಜುಂಜವಾಡಕ್ರ ಖ್ಯೈರವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 33 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 242314906241 375402010004788

836 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ತ್ುಕಾರಾಮ ಗುರವ ಹಲಶ ಖಾನಾಪೂರ 469/8 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.100728 480335668842 89055477193

837 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಿೋರಿಶ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 16 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.268608 989191603603 915010001118656

838 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅನಿಲ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾವರಗಟಿಟ ಗುಂಜಿ 24/1c ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.100728 760892674152 17032566666

839 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರವಿೋಣ್ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದ್ಗಡ ಖಾನಾಪುರ 32 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 706272470887 11131476105

840 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋರವಾಡ ಬಿೋಡಿ 336/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.100728 918266543889 20170015263

841 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹೆೋಶ ಘಾಡಿ ಕಾರಲಗ್ಾ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 55*1/+2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.100728 304860345696 89105838964

842 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುಬಬರಾವ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ರಂಜಾಳ ಗುಂಜಿ 9 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.201456 771402560383 1721828497

843 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾಗೆ ೋಜಿ ಬುತೂವಾಡಕ್ರ ಕ್ರಂಜಾಳ ಗುಂಜಿ 47 ಸಾಮಾನಯ 0.36 0.0604348 230887999366 32385059083

844 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಧುಕ್ರ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ರಂಜಾಳ ಗುಂಜಿ 9 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.201456 529881154276 17218319448

845 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮೋಧಾ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಕ್ರಂಜಾಳ ಗುಂಜಿ 29/1+2 ಸಾಮಾನಯ 3.10 0.520428 222418548263 35995797293

846 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾಮದೋವ ಮೋರವಾ ಪಡಲವಾಡ ಗುಂಜಿ 55 ಸಾಮಾನಯ 0.36 0.0604348 537259244198 17031513831

847 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹಮಮದ್ ರಫೋಕ್ ಇನಾಮದಾರ ದೋವರಾಯಿ ಗುಂಜಿ 13 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.100728 896226504996 5752101000981

848 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಠಠಲ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್.ನಂದ್ಗಡ ಖಾನಾಪುರ 66*1/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 423794887758 89039985742

849 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದಿಲೋಪ ಜಾನರ್ಕ್ರ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪುರ 54/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 294218504546 0539220093179

850 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರುಶರಾಮ ಚೌಗಲಾ ಬುತೂವಾಡಿ ಖಾನಾಪುರ 47/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 847677962543 375402010006295

851 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ಸಾಲ್ಲಯಕ್ರ ಅಮಟ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 26/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.201456 438284236915 89101263501

852 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋಮಂತ್ ನಿೋಲಜಕ್ರ ಬಲ್ಲ ೋಗ್ಾ ಖಾನಾಪುರ 31/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.201456 455528017589 17032061778

853 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಿೋಮರಾವ ಚಲವಾದಿ ಮಾಸಕೋನಟಿಟ ಬಿೋಡಿ 34 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 0.1595 734585010204 60070271925

854 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರ್ೋಣ್ುರಾಜ ಹಂಚಿನಮನಿ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 170ಡ ಪ.ಜಾತಿ 0.88 0.35092 356591999609 17058524310

855 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವಾಜಿ ಮಾದಾರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 93ಪೈಕಿ ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.31902 528027643200 35317587830

856 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋ  ವಿ ಮಾದಾರ ರಾಮಗುರವಾಡಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 164/3 ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.31902 667726311869 36003699418

857 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಳವಂತ್ ನಾಯಿಕ್ ತಿೋಥಯಕ್ುಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 123/3 ಪ.ಪಂ 0.80 0.31902 611534665669 6410278650

858 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಫಕಿೋರಾ ನಾವಗೆೋಕ್ರ ತಿೋಥಯಕ್ುಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 151/3 ಪ.ಪಂ 0.80 0.31902 970521181627 64000680181

859 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶೋಟಟಪಾಪ ಮುತೂಪಾಪ ಆರ್ಣ ಮಂತ್ುಗ್ಾಯ ಗುಂಜಿ 84 ಪ.ಪಂ 2.20 0.41678 509364639383 05392200052200

860 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಮಲಂಗ ವಿ ನಾವಲಕ್ರ ಒಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 143 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.201456 292769175219 17032051759

861 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನೆೋಸಭಾ ವಿಠೆ ೋಬ ನಾವಲಕ್ರ ಒಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 143 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.201456 630512960534 0532200038114

862 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ತಾನಾಜಿ ದೋವಲತ್ೂಕ್ರ ಮಂತ್ುಗ್ಾಯ ಗುಂಜಿ 90/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 615108255611 19600100073432

863 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನೆೋಮಾನಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ದ್ಮ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 140/4 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 708005743373 17064647121

864 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅನಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ ಖ್ಯೈರವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 104/2A ಸಾಮಾನಯ 2.20 0.062936 557662448802 375402010005185

865 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಂಗರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ಜಳಗ್ಾ ಖಾನಾಪೂರ 26/6 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 470552801145 25034259620

866 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ದೋಸಾಯಿ ಓಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 388/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 211470340879 17032027748

867 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುನಂದಾ ಗುರವ ರಾಮಗುರವಾಡಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 165/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 267972910653 89113218056

868 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮೊೋಹನ ಶಾಸರೋ ಅಂಬೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 56/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 525570737744 10226830011

869 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಜಾರಾಮ ಸಾಬಳೆ ಓಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 109 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 260777498949 11131444174

870 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುದಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ಅಸ ೋಗ್ಾ ಖಾನಾಪುರ 8/24 ಸಾಮಾನಯ 0.23 0.0386064 810853262244 05392200032750

871 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸಹದೋವ ಪಾಟಿೋಲ ಅಸ ೋಗ್ಾ ಖಾನಾಪುರ 77/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.55 0.092334 588601141314 05392200157150

872 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಶವನಾಥ ಡಿಚ ೋಲಕ್ರ ಧಾರೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 14/*/* ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.201456 753856505281 05392200020193

873 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಂತ ೋನ ಸ ೋಜ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪುರ 106 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 679361094310 30271293287

874 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮೋಲಾಗಿರೋನ್ ಡಾರಗೆ ೋ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪುರ 87 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 230711407071 05392030009965

875 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಂಜಲೋನ ಪಿರೆೋರಾ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪುರ 81/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 862060223270 11131442144

876 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗಣ್ಪತಿ ದೋವಲತ್ೂಕ್ರ ದ ಡೆ ಹೆ ಸುರ ಖಾನಾಪುರ 71/8 ಸಾಮಾನಯ 0.38 0.0637884 454115881591 31433513840

877 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮನೆ ೋಹರ ಪಾಟಿೋಲ ಇದ್ದಲಹೆ ಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 71 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.100728 348134738991 11131435817

878 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಬನ ದೋಸಾಯಿ ದಾರೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 55/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.201456 691855742556 30400526047

879 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ ಶಾಸರ ಅಂಬೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 56/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 637126368375 89031384115

880 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಹಂಡಿ ನಿಟ ಟರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 64/4 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 675339533190 19600100053616

881 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಳಕ್ೃಷ್ಣ ತ ೋಂಬರೆ ರಾಮಗುರವಾಡಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 122/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 354015339650 60209595119

882 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವಾಜಿ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಾತ್ಕಾಂಡ ಹಲಶ ಖಾನಾಪೂರ 306/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 215790043784 89023350425

883 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಾಲಚಂದ್ರ ನರಸಂಹ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ನಂಜನಕೆ ಡಲ ಬಿೋಡಿ 41/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 814977362106 375402010476257

884 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ಗ್ೌ ಗ್ೌಡಪಪಗೆ ೋಳ ಕ್ಕೆಕೋರಿ ಬಿೋಡಿ 50 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 391740848903 20170034000

885 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರವಿೋಂದ್ರ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ನಂಜನಕೆ ಡಲ ಬಿೋಡಿ 41/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.100728 489292708498 89062279171

886 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರಕಾಶ ಬಸಾಸಪೂರ ಕ್ಕೆಕೋರಿ ಬಿೋಡಿ 48/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.268608 632824202354

887 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮುಸಾೂಕ್ ಅಪಾಪಸಾಬ ಧಾಮನೆೋಕ್ರ ಗುಂಜಿ ಗುಂಜಿ 96/*/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 573120402714 05392200082638

888 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪುಂಡಲಕ್ ಟ ೋಪಣ್ಾಣ ಸುತಾರ ಮಾರ್ಣಕ್ವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 92/*/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 872596580035 30877944153

889 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶಂಕ್ರ ರಾಮು ಕ್ಕೆಕೋರಕ್ರ ಮಾರ್ಣಕ್ವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 6 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 513596997077 33362502867

890 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕ್ೃಷ್ಾಣಜಿ ಗೆ ೋಪಾಲ ದ ೋರಕಾಡಿ ಸಂಗರಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 5/*/4 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 312588498804 11131404888

891 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಲ ಯಿಸ ಫನಾಯಡಿಸ್ ಬಿಜಗರ್ಣಯ ಖಾನಾಪುರ 190/3 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.18664 798733998176 11131405543

892 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ದ್ತ್ುೂ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 291/2 ಸಾಮಾನಯ 1.76 0.2053 636790210666 89019171667

893 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ ಗುರುಬಸಪಪ ಪತಿರ ಬಿೋಡಿ ಬಿೋಡಿ 55/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.13998 289608705735 17058571188

894 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಿನಾಯಕ್ ಪಾವನಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಮುಡವಾಡಿ ಖಾನಾಪುರ 34RS ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 566616836921 05392200060658

895 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬೆೈರು ಹಣ್ಮಂತ್ ಕ್ದ್ಮ ನಿೋಡಗಲಲ ಖಾನಾಪುರ 45/*/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 982709354677 89064363786

896 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾವುರಾವ ಮುತ್ಗಿ ಲ್ಲ ೋಕೆ ಳಿ ಖಾನಾಪುರ 85/*/P ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 511657159839 11131428389

897 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಸಂತ್ ಚವಾಾಣ್ ಲ್ಲ ೋಕೆ ಳಿ ಖಾನಾಪುರ 66/*/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 421623471705 20169510523

898 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪಿೋರಾಜಿ ಕ್ದ್ಮ ನಿೋಡಗಲಲ ಖಾನಾಪುರ 21/*/5b+6 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 393337575446 17031033140

899 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರಕಾಶ ಕ್ದ್ಮ ನಿೋಡಗಲಲ ಖಾನಾಪುರ 21/9. ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 595650011365 17031025527

900 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋಮಂತ್ ಕೆಂಚಪಾಪ ನಿೋಲಜಕ್ರ ಬಲ್ಲ ೋಗ್ಾ ಖಾನಾಪುರ 26/*/3 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 438284236915 89101263501

901 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುದ್ಶಯನ ನಾರಾಯಣ್ ಸುಳಕ್ರ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪುರ 140/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 895090429071 1706400045

902 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾಟಿೋಲ ಲ್ಲ ೋಕೆ ಳಿ ಖಾನಾಪುರ 52/*/7 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 526682144282 20169540309

903 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರೋಶೈಲ್ ಮಲಲಪಾಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಮಂತ್ುಗ್ಾಯ ಗುಂಜಿ 82 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 01190023498

904 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಂಗಲ್ ಪಿೋರೆರಾ ಮಾರ್ಣಕ್ವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 55 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.13998 888915278839 05392200002191

905 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಳಿರಾಮ ಬಲಗ್ಾವಡಾ ಮಾಚಾಳಿ ಗುಂಜಿ 5 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 68552147442 0535101003538

906 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂತಾನ್ ಸ ೋಜ ವಾಟರೆ ಗುಂಜಿ 35/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 603563189464 0535101004496

907 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಲಲಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಪಪಟಗಿರಿ ಖಾನಾಪುರ 20/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 849678570306 20169577974

908 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪದ್ುರ ಫನಾಯಡಿಸ್ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 47 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.18664 11131453869

909 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಿನಯ ಅನಂತ್ ದೋಸಾಯಿ ಮುಡವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 30 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.18664 312662197303 0535108013827

910 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಚೌಗಲ್ಲ ಕಾಮತ್ಗ್ಾ ಗುಂಜಿ 53 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.18664 546058807850 17218274802

911 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುಬರಾವ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ರಂಜಾಳ ಗುಂಜಿ 9 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 771402560383 17218284979

912 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗುಂಡು ರಾಮಚಂದ್ರ ಮನೆ ನೋಳಕ್ರ ಸಂಗರಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 45/5 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 689427660970 17218285973

913 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಮಷ್ುಣ ಗ್ಾವಡಾ ಬಾಟವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 9 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.13998 327883187139 1893108012485



914 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪುಂಡಲಕ್ ಮಷ್ುಣ ಗ್ಾವಡಾ ಬಾಟವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 9 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.13998 351908132556 1893108012496

915 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುಭಾಷ್ ಸದ್ದಪಾಪ ಗ್ಾವಡಾ ಮಾರ್ಣಕ್ವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 28/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 523960279912 64206011275

916 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಮಂಗೆಲ್ ಫೋರೆರಾ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 50/*/* ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 554751314631 11131442382

917 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಂತ ೋನ ಮನೆ ೋಜ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 49 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 774897749536 17218291181

918 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಜುಜ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಪಿರೆೋರಾ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 42 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 780033688745 11131442280

919 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಪದ್ುರ ಫನಾಯಡಿಸ್ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 47 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 869369815105 31966030991

920 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪುಂಡಲಕ್ ಸ ೋಮಣ್ಾಣ ಗ್ಾವಡಾ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 22/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 748234246509 31845747994

921 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸೂಯ್ಾಂವ ಮನೆ ೋಜ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 49 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 771410301517 20169509517

922 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪದ್ುರ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ದ್ಮೋಲ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 47 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 344642226705 32192897320

923 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮತೋಸ್ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ದ್ಮೋಲ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 47 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 266105969551 11131382896

924 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಗಸಾಸರ ಪಿೋರೆರಾ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 46/*/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 608945343675 11131442235

925 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರುಜಾಯ್ ಜಾಕಿ ಪಿಂಟ ೋ ಮಂತ್ುಗ್ಾಯ ಗುಂಜಿ 67 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 569121177863 05392200008771

926 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಳವಂತ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ನಾಯಕ ತಿಥಯಕ್ುಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 152/2 ಪ.ಪಂ 0.80 0.16797 611534665669 64102578650

927 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗುಂಡು ಸಣ್ಣಪಪ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ತಿಥಯಕ್ುಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 102/4 ಪ.ಪಂ 0.80 0.16797 781490194174 89084535459

928 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಬಳಿರಾಮ ನಾಯಕ ತಿಥಯಕ್ುಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 110/3 ಪ.ಪಂ 0.80 0.16797 300373338330 156002101000653

929 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪಾವಯತಿ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ಕೆ ಡತಿ ತಿಥಯಕ್ುಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 110/5 ಪ.ಪಂ 0.80 0.16797 271268443331 156002101000650

930 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಮೋಶ ಮುಕ್ುಂದ್ ನಾಯಕ ತಿಥಯಕ್ುಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಪ.ಪಂ 0.66 0.13858 293641649126 156000101005909

931 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಕ್ಸ ೂರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಸಾವತೂ ಗೆ ೋಲಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 186/4 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.19497 885862322027 05392200129918

932 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಫಕಿೋರಪಾಪ ಕೆ ೋಲಕಾರ ರಾಮಾಪೂರ ಬಿೋಡಿ 45/2 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 0 848051430265 89026092538

933 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಕೆೋಂಪವಾವ ಹರಿಜನ ನಿಟ ಟರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 39/4 ಪ.ಜಾತಿ 0.60 0 991233354410 17064593637

934 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ನಾಮದೋವ ಕೆೋರಕ್ರ ಅಮಟ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 166/1 ಪ.ಜಾತಿ 0.70 0 987934538462 17032026891

935 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ದಾಮು ಭಿೋಮು ಚವಾಾಣ್ ಪೂಟ ೋಳಿ ಗುಂಜಿ 33/1 ಪ.ಜಾತಿ 1.60 0 375061829172 89031260803

936 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರುಶರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ಸಾಗರೆ ಬಿೋಡಿ 298/2 ಸಾಮಾನಯ 1.40 0.16331 285662599535 17058587927

937 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ ಕ್ಲಲಪಪ ಶೋಂದ ಳಕ್ರ ದ ಡೆಬೆೈಲ ಬಿೋಡಿ 24/7 ಸಾಮಾನಯ 0.84 0.09798 234447015711 05892200007493

938 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಮೋಶ ಮಹಾದೋವ ಪಾಟಿೋಲ ಹಲಶ ಖಾನಾಪುರ 93 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 425377192977 5752101001386

939 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪುಷ್ಾಪ ಸುರೆೋಶ ಸಾರಾವರಿ ಬಿೋಡಿ ಬಿೋಡಿ 9/4,78 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 401620153329 05892200028530

940 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗೆ ೋಪಾಳ ಗುಂಡುಪಕ್ರ ಮಾಸಕೋನಟಿಟ ಬಿೋಡಿ 22/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 969016116086 17058587610

941 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಜ ಯೋತಿ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಗೆ ೋಲಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 147 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 963482581506 89038928343

942 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಶ ೋಕ್ ಬಾಹುಬಲ ಖಾನಾಪೂರ ಹಿಂಡಲಗಿ ಬಿೋಡಿ 78/6 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 973556868223 31216370783

943 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಾದೋವಿ ರಮೋಶ ಸಾರಾವರಿ ಗುಂಡಪಿ ಬಿೋಡಿ 79/3 ಸಾಮಾನಯ 0.57 0.06649 262955376910 89105162509

944 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಜಿಮುಸೂಫ್ಾ ಪಾಶಾಚಪೂರ ಹಿಂಡಲಗಿ ಬಿೋಡಿ 72/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 507570336251 05892200022259

945 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಮೋಶ ಗೆ ೋಪಾಳ ಕ್ುಡತ್ಕ್ರರ ಕ್ಕೆಕೋರಿ ಬಿೋಡಿ 119/2 ಸಾಮಾನಯ 1.66 0.19363 892127621455 17032534124

946 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಜುಯನ ಶವಪಾಪ ತಾರಿಹಾಳ ಗುಂಡಪಿ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.64 0.07465 363321574477 64166017769

947 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುರೆೋಶ ತಿರಕ್ಪಾಪ ಸಾರಾವರಿ ಬಿೋಡಿ ಬಿೋಡಿ 80/4 ಸಾಮಾನಯ 0.59 0.06882 371817791308 31824353937

948 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂಜಯ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗುಂಡುಪಕ್ರ ಮಾಸಕೋನಟಿಟ ಬಿೋಡಿ 22/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 501218942735 25043443153

949 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶೌಕ್ತ್ಹುಸೋನ ಮಹಮದ್ಶಾ ಸೈಯದ್ ಹಲಶ ಖಾನಾಪುರ 25/2 ಸಾಮಾನಯ 1.68 0.19597 628674974098 11131487946

950 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಜಿರೆ ೋಮಯ್ಾ ಲ್ಲ ೋಬೆ ೋ ಬಿೋಡಿ ಬಿೋಡಿ 85/ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.50 0.17497 730424969825 17058529760

951 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂಧಾರೆ ಮಾರ್ಣಕ್ವಾಡಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 82/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.18664 646068598582 11131467918

952 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸ ೋಮಣ್ಾಣ ಅನಗಡಕ್ರ ಕಾಮತ್ಗೆ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 76 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 17218273944

953 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಮು ಅಪೂಪನಿ ಕಾಲಮನಕ್ರ ಅ.ಕಾನಸ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 70/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 825947584753 30585182230

954 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಚವಾಾಣ್ ಕಿರಾವಳೆ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 3/2 ಸಾಮಾನಯ 2.40 0.27996 438897846233 17218327346

955 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ೋಲಕ್ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 119/*/4 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 885203232517 1703226438

956 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಷ್ುಣ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಶಂಪವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 16 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 343424020596 19600100043849

957 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕಿೋತ್ರ ಪಾಸುಕ ಮನೆೋಜ ವಾಟರೆೋ ಗುಂಜಿ 56/*/* ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 639380844062 0535101012230

958 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮುನಿೋರಅಹಮದ್  ಬಾಗಲಕೆ ೋಟ ಮಂತ್ುಗ್ಾಯ ಗುಂಜಿ 108/*/4ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 645549075718 05392200064732

959 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಲಾಲರಿ ಕ್ುಲಮ ಹಾರುರಿ ಗುಂಜಿ 48/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 748661187366 68009377326

960 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ದೋವಪಾಪ ಕ್ಸಾಲ್ಲೋಯಕ್ರ ಸಾತ್ವಾಳಿ ಗುಂಜಿ 6/*/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 564776466223 101911201109

961 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗಣ್ಪತಿ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಝರಂಬೆೋಕ್ರ ಮುಂಡವಾಡ ಗುಂಜಿ 3/*/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 495532346437 0535101007497

962 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶಶಕಾಂತ್ ಉಪಾಶ ನೆರಸ ಗುಂಜಿ 110/11/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 694685579043 54058771033

963 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹೆೋಶ ನಾರಾಯಣ್ ಪರಭು ಕ್ುಂಬಾಡಾಯ ಗುಂಜಿ 20/*/* ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.13998 364655365128 1893101001846

964 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪಾಂಡುರಂಗ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗ್ಾವಡಾ ಹೆಮಮಡಗ್ಾ ಗುಂಜಿ 68/*/* ಸಾಮಾನಯ 1.40 0.16331 354335815586 54059777374

965 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ದ್ತಾೂತರೋಯ ದೋಸಾಯಿ ಕ್ರಂಜಾಳ ಗುಂಜಿ 8/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 261208053466 17218277665

966 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪಿಲ್ಲ ಮನಾ ಜು ಪಿರೆರಾ ತಿೋರ್ೂಲ ಗುಂಜಿ 50 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 389632667452 11131469541

967 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಹಣ್ಮಂತ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಮರಾಶ ಶಂದ ಳಿ ಗುಂಜಿ 38/*/* ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 328625104483 0535108015771

968 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಜ ೋಶಲಕ್ರ ಕಾಮತ್ಗೆ ಗುಂಜಿ 71/*/3/3+4+5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 670428879962 17218306063

969 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಗಸಾಪರ ಪಿರೆರಾ ತಿರ್ೂಲ ಗುಂಜಿ 46/*/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 608945343675 11131442235

970 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಇಂಥುರ ಕ್ುಸಾೂಸ ಪಿರೆರಾ ತಿರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 52/*/* ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 371367858391 20169532285

971 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂಜಿೋವ ಪಾಟಿೋಲ ತರೆಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 41/*/2 ಸಾಮಾನಯ 4.00 0.4666 833702645080 05392200129305

972 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪರಕಾಶ ಜ ೋಶಲಕ್ರ ಕಾಮತ್ಗ್ಾ ಗುಂಜಿ 71/*/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 660661883276 17218306449

973 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಬು ಜುಂಜವಾಡಕ್ರ ಹೆ ನಕ್ಲ್ ಗುಂಜಿ 37/*/ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 715784290010 11131477642

974 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಮೋಶ ಸಾರಾವರಿ ಗುಂಡಪಿ ಬಿೋಡಿ 79/6 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 885862322027 05392200129918

975 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮುರಲಧರ ವಿಠಠಲ ಪಾಟಿೋಲ ಭ ರಣ್ಕಿ ಬಿೋಡಿ 27/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 20170043143

976 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಿಠಠಲ ನಾರ್ೋಯಕ್ರ ಕಾಟಗ್ಾಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 13 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 731494686322 35844447290

977 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುರೆೋಶ ಮಜುಕ್ರ ದಾರೆ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 45/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.13998 634928544890 069104000085515

978 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಉಫಯ ಪರಭಾವತಿ ಪಾಟಿೋಲ ತಿರ್ೂಲ ಗುಂಜಿ 64/5 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 560418288809 17218294932

979 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿಂಗಪಾಪ ಮರಾಶ ಅನಗಡಿ ಗುಂಜಿ 51/4+5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 17031552338

980 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪವನ ಗ್ಾವಡ ಮಾಚಾಳಿ ಗುಂಜಿ 5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 1102500100720401

981 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಿಠಠಲ ಗುರವ ಸುಲ್ಲಲೋಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 59 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 1893101010665

982 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕೆೈತಾನ ಪದ್ುರ ಮನೆ ೋಜ ತಿರ್ೂಲ ಗುಂಜಿ 47 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 878320493997 17218295051

983 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕೆೈತಾನ ಬಸಾೂಂವ ಫರೆರಾ ತಿರ್ೂಲ ಗುಂಜಿ 45 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 388776544427 17218291250

984 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪಾವಲು ಫೆರೆರಾ ತಿರ್ೂಲ ಗುಂಜಿ 35 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 896202424495 17218286750

985 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಿನಾಯಕ್ ದೋಸಾಯಿ ಮುಡವಾಡಿ 34RS ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 566616836921 05392200060658

986 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುಭಾಷ್ ಭಂಡಾರಿ ಕ್ುಸಮಳಿಿ ಗುಂಜಿ 90ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 536645975968 89046747946

987 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮನೆ ೋಹರ ನಾವಲಕ್ರ ಓಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 12/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.13998 945270587889 64112277506

988 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶವಾಜಿ ಭರಣ್ಕ್ರ ಅಮಟ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 23/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.18664 632455095911 05512210000831

989 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಆನಂದಿ ಧಬಾಲ್ಲ ರಾಮಗುಯವಾಡಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 26/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 634917965339 05392200164422

990 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಆನಂದ್ ಜಾಯದ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 146 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 283951543211 31057930020

991 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಾಬಳೆ ಒಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 85/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 513454454681 89026452458

992 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರ್ೈದಹಿ ನಾಯಿಕ್ ಮೊದಕೆ ಪಪ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 157/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 247957183048 30799848094

993 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂತ್ಬಾ ಜಾಧವ ಅ.ಕಾನಸ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 51/4 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 538239009101 30058425446

994 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಜಿೋಜ ಬಫಯವಾಲ್ಲ ಅಮಟ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 166/ಬ1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 643712258382 1634101010917

995 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸವರ್ಣಣ ಬಾಗೆ ೋಜಿ ಮುಘಾವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 16/4 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.13998 575735309520 10148339417

996 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಕ್ುಂಬಾರ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 39/*/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 956349418525 20169561090



997 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶವಾನಂದ್ ಸುಳಕ್ರ ಬಾಚ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 134 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 208139111693 20169513159

998 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸ ಯಯಕಾಂತ್ ಕ್ರವಿನಕೆ ಪಪ ನಿೋಲಾವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 35/*/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2333 446714006218 10211037641

999 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಚಿಕ್ಕಲಕ್ರ ಒಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 321 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 897344230632 17032044481

1000 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಪಾಟಿೋಲ ನಿಟ ಟರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 64/*/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 408612564889 17064562086

1001 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿಂಗಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಾವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 38/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 666192202657 17032040215

1002 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಂಜಿತ್ ವಾರಕೆ ಬಾಚ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 107/3,107/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 490495481836 19600100008453

1003 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಗುರವ ಅ.ಕಾನಸ ೋಳಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 99 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 616162133995 89035135629

1004 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಾಮನೆ ಉಚಾವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 43/7 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 768956304980 54057933473

1005 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗಂಗ್ಾರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ನಿಟ ಟರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 75 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 460772236826 34570515031

1006 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಜ್ಞಾನೆೋಶವರ ದೋಸಾಯಿ ಒಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 314 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 481629348989 17032010064

1007 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಹಮದ್ ಬಫಯವಾಲಾ ಅಮಟ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 166ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.13998 837577660322 1634101009149

1008 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಬಲ ರಾವುತ್ ಒಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 26 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 475881596323 20169522823

1009 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂಜಯ ಜಾಧವ ಇದ್ದಲಹೆ ಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 91/2 ಸಾಮಾನಯ 1.80 0.20997 855564138335 17031058698

1010 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸ ಯಯಕಾಂತ್ ಸಾಬಳೆ ಒಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 244 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.13998 725489601939 1703203086

1011 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಕ್ ಲಕ್ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 119/4 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 885203232517 17032026438

1012 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಮಾ ಗುರವ ಅಮಟ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 70/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 753699637136 05512210025730

1013 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಂಬಾಜಿ ಚವಾಾಣ್ ಒಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 120/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 620130400392 17032010100

1014 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪುಂಡಲಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕಿರಹಲಶ ಬಿೋಡಿ 50/1,59/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 995799544771 17064518184

1015 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಹಾದೋವ ಕಾಂಬಳೆ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ 124/P27 ಪ.ಜಾತಿ 0.50 0.10498 760800037309 89031026330

1016 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂಜಯ ಅಜುಯನ ಗ್ಾವಡಾ ಚಿಕ್ಲ್ಲ 10 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 721575595838 17032022296

1017 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಧಾಕ್ಲು ಚಿಮನಪಾಪ ಬಿಜಯ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 9/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.09332 84754663734 38100740177

1018 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಾಬು ಈಶವರ ಶಟಿಟ ಕ್ುಸಮಳಿಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 207/4 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.06999 804652624719 60161126557

1019 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಾಮದೋವ ಪುಂಡಲಕ್ ಕ್ದ್ಮ ನಿೋಡಗಲಲ ಖಾನಾಪುರ 44 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.04666 576370177974 17031022322

1020 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕ್ಲಲಪಪ ಕ್ುಡ ಳಿಿ ಬೆೋಕ್ವಾಡ ಖಾನಾಪುರ 30/*/6 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.11665 712660837814 375402010009209

1021 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಹಣ್ಮಂತ್ ಸಾತೋರಿ ಕಾಂಬಳೆ ಮುಡೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪುರ 7RS/1 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.09332 390912739486 17031045179

1022 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಗಪಪ ಧಾಮಣ್ಣಕ್ರ ಗಲಯಗುಂಜಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 97/1+2+3+4+5 ಸಾಮಾನಯ 0.6 0.06999 731227078128 17031016147

1023 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಚಲವಾದಿ ಗೆ ೋಲಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 181 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 0.08398 393601260327 05392200084516

1024 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರೋಮಳಾ ಯುವರಾಜ ಪಪಪ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 391/*/ಬ ಪ.ಜಾತಿ 1.40 0.29395 424887446085 5752101003607

1025 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಠಠಲ ಸಾತೋರಿ ಕೆೋರಕ್ರ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 206/1 ಪ.ಜಾತಿ 1.60 0.33595 982273043297 54057933484

1026 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರಸಾದ್ ರಘುನಾಥ ತ ೋರವಿ ಕ್ುಸಮಳಿಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 91/*/1 ಪ.ಜಾತಿ 2.00 0.41994 731747035872 05342200052500

1027 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಂಕ್ರ ಬಾಬು ಮಾದಾರ ಕಾಪೂೋಲ ಕೆ.ಜಿ ಗುಂಜಿ 40 ಪ.ಜಾತಿ 0.87 0.18267 367184143781 89012130479

1028 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪಾವಣ್ು ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಸಮಳಿಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 66 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 397150541640 17032029905

1029 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಾವಕ್ರ ಖ್ಯೈರವಾಡ ಖಾನಾಪುರ 110/2A ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.067152 768146409717 375402010006491

1030 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬೆೈಳಪಾಪ ಸಂಪಗ್ಾಂವಿ ಸುರಾಪೂರ ಬಿೋಡಿ 110 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.33576 625820209265 20170002526

1031 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪರುಶರಾಮ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಮಂಗೆೋನಕೆ ಪಪ ಬಿೋಡಿ 315/3 ಸಾಮಾನಯ 1.90 0.318972 798577475529 375402010478760

1032 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಧನಂಜಯ ದೋಸಾಯಿ ನಾಗರಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 60/*/* ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.201456 324755471909 31537701001

1033 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮೊೋತ್ಪಾಪ ಸ ೋನಪಾಪ ಗ್ಾವಡಾ ಕೆ ಡಗೆೈ ಗುಂಜಿ 49/*/* ಸಾಮಾನಯ 0.36 0.0604348 287535423164 1893101011634

1034 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮನೆನಪಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ನೆೋರಸ ಗುಂಜಿ 110/30 ಪ.ಪಂ 0.6 0.23926 220643241255 31809574896

1035 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಮರೆಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮಗದ್ ಮ ನೆೋರಸ ಗುಂಜಿ 110/43 ಪ.ಪಂ 0.6 0.23926 802211770553 5392250005180

1036 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ವಿಶವನಾಥ ಭಜಂತಿರ ಕಾಪೂೋಲ ಗುಂಜಿ 29/*/9 ಪ.ಪಂ 0.6 0.11414 678169894108 20275863102

1037 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಶವನಾಥ ಭಜಂತಿರ ಕಾಪೂೋಲ ಗುಂಜಿ 29/*/10 ಪ.ಪಂ 0.6 0.13412 678169894108 20275863103

1038 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ದಿೋಪಕ್ ದೋಸಾಯಿ ಗುಂಜಿ ಗುಂಜಿ 35/ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.71 0.1191928 555986141082 33210363494

1039 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ ಗ್ಾವಡಾ ಮಾರ್ಣಕ್ವಾಡಿ ಗುಂಜಿ 59/ಇ ಸಾಮಾನಯ 0.43 0.0721824 872837311015 05392250050368

1040 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭರಮಾನಿ ಮೊೋಟ್ಾರ ಅಂಕ್ಲ್ಲ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 33/5,33/7 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.134304 896188815783 336339505275

1041 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಜಯರಾಮ ದೋಸಾಯಿ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 204/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.16788 997637990990 11131401694

1042 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಶಕ್ಲಾ ವಡಿೆನವರ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 72/*/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.201456 399162622172 10911364834

1043 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಹನಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಕ್ೃಷ್ಣಗ್ೌಡರ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 15/65 ಸಾಮಾನಯ 0.66 0.11101 6.71249E+11 3075101010002131,

1044 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಮ ಕ್ೃಷ್ಣಗ್ೌಡರ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 45 ಸಾಮಾನಯ 0.70 0.11774 6.69013E+11 17047029498

1045 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಸುಭಾಸ ಶವನಗ್ೌಡ ನಾಡಗ್ೌಡರ ಗುತಿೂಗೆ ಳಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 197/2 ಸಾಮಾನಯ 2.37 0.39863 7.04343E+11 8.9801E+14

1046 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಠಠಲ ಅಜುಯನ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 24/§ ಸಾಮಾನಯ 0.30 0.05046 89099

1047 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಂಗನಗ್ೌಡ ಭಿೋಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 68/6 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.06728 4.69244E+11 89047747311

1048 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವಾನಂದ್ ಲಕ್ಷಮಣ್ ದ ಡವಾಡ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 700/2 ಸಾಮಾನಯ 2.50 0.42033 3.6936E+11 17034020105

1049 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಹ ವಪಪ ಪಿೋರಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಲಮಡ ಮುದ್ಕ್ವಿ 44/2 ಎಸ್.ಸ 0.40 0.15947 5.39781E+11 3.75602E+14

1050 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪಾವಯತಿ ಚನನಬಸಪಪ ಪಮಾಮರ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 278 ಎಸ್.ಸ 1.00 0.39869 6.03005E+11 3.78302E+11

1051 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಪುಂಡಲೋಕ್ ರೆೋವಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಲಮಡ ಮುದ್ಕ್ವಿ 200/1+2 _ 0.40 0.15947 8.7208E+11 3.75602E+14

1052 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ ಬಸಪಪ ತ್ಳವಾರ ಉಮತಾರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .22/1 _ 1.00 0.39869 2.58218E+11 32711451085

1053 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಚನನಬಸಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಪಮಾಮರ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 285/2ಬಿ _ 1.00 0.39869 8.62948E+11 3.78302E+11

1054 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಸಾತ್ಲಂಗಪಪ ಕಾಯಿ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 157/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 0.26912 3.042E+11 31192622986

1055 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವನಗ್ೌಡಾ ಕ್. ಚಿಕ್ಕದಾಯಮನನವರ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 328/1 ಸಾಮಾನಯ 0.35 0.05887 6.64871E+11 6.56802E+14

1056 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಅಪಪನನ ಶವನಪಪ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಉಮತಾರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 20ಬ/4 ಸಾಮಾನಯ 0.90 0.15137 6.90639E+11 3.0781E+15

1057 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರಡಿೆ ರಂಗಪಪ ಜಾಯಯಿ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .19/3 ಸಾಮಾನಯ 1.45 0.24389 6.82603E+11 3.75602E+14

1058 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಂಗಪಪ ಲ. ಜಾಯಯಿ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 18 ಸಾಮಾನಯ 1.82 0.30612 3.50837E+11 3.75602E+14

1059 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಿಂದ್ವವ ರ. ಜಾಯಯಿ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .39/2 ಸಾಮಾನಯ 1.82 0.30612 5.05033E+11 3.75602E+14

1060 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಿೋಮಪಪ ಶ. ದ ಡಮನಿ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .122/2 ಸಾಮಾನಯ 0.35 0.05887 8.23072E+11 6.56802E+14

1061 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶೋಖಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಕಾಯಿ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .255/2 ಸಾಮಾನಯ 0.90 0.15138 7.39148E+11 3.75602E+14

1062 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಹುಸೋನಸಾಬ ಮೌ. ಅತಾೂರ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .375/2 ಸಾಮಾನಯ 0.35 0.05887 8.52897E+11 6.56802E+14

1063 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಿೋಮಪಪ ಹಿರೆೋಮಾನಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಉಮತಾರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .25/5, 25/1 _ 1.00 0.39869 9.57675E+11 3.1111E+15

1064 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಚನನಬಸಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಪಮಾಮರ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 285/2ಬಿ _ 1.00 0.39869 8.62948E+11 3.78302E+11

1065 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಆನಂದ್ ನಿಂಗಪಪ ಹಕಾಟ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 50/2 ಸಾಮಾನಯ 0.90 0.15138 8.56259E+11 6.56802E+14

1066 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಭಾರತಿ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕದಾಯಮನನವರ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .25/2 ಸಾಮಾನಯ 0.98 0.16483 4.55261E+11 ,05062200147360

1067 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಹಣ್ಮಾಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 102/1 ಸಾಮಾನಯ 1.80 0.30276 4.61075E+11 6.56802E+14

1068 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಚಯಯ ಶಂಕ್ರಯಯ ಮಠಪತಿ ಗ ಡಕ್ಟಿಟ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 79/1 ಸಾಮಾನಯ 0.90 0.15137 3.0735E+11 89076086150

1069 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶಂಕ್ರಯಯ ಈರಯಯ ಮಠಪತಿ ಕ್ುಳ ಿರ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 113/2 ಸಾಮಾನಯ 0.90 0.15137 6.92218E+11 17034518145

1070 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಮಯಯ ಶಂಕ್ರಯಯ ಮಠಪತಿ ಗ ಡಕ್ಟಿಟ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 79/1 ಸಾಮಾನಯ 0.90 0.15137 8.0364E+11 17034547336

1071 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶವನಗ್ೌಡ  ಪವಾಡಿಗ್ೌಡರ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 124/1 ಸಾಮಾನಯ 0.35 0.05887 4.24375E+11 89050442824

1072 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಂಗಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಹಕಾಟ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 53/1, 53/2 ಸಾಮಾನಯ 0.70 0.11774 5.90957E+11 3.75602E+14

1073 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ನಿಂಗಪಪ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ಹಣ್ಮಾಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .97/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1682 3.0781E+15

1074 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಣ್ಣೋಶ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 95/7 ಎಸ್.ಸ 0.60 0.23921 8.66991E+11 89044511231

1075 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠಠಲ ಲಮಾರ್ಣ ಉಮತಾರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .26/1 ಎಸ್.ಸ 0.60 0.23921 9.25059E+11 89023806398

1076 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಸ ೋಮಪಪ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ಚಳಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 372/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.3364 -

1077 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಗುರುಶದ್ದಪಪ ಸ ೋ ಚಳಕೆ ಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಮುರಗೆ ೋಡ 367/1 ಸಾಮಾನಯ 1.80 0.30276 -

1078 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಗ ಳಪಪ ಬಾವಿಕ್ಟಿಟ ಇಟ್ಾನಳ ಯರಗಟಿಟ 175/* ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.5046 330315670754

1079 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಗ ಳಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಬಾವಿಕ್ಟಿಟ ಇಟ್ಾನಳ ಯರಗಟಿಟ 175/* ಸಾಮಾನಯ 0.90 0.15138 616945743799



1080 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಸುಭಾಷ್ ಅಡಿರ್ಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುರುಬಗಟಿಟ ಯರಗಟಿಟ 222/*/5 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1682 727436975680

1081 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಮೌನೆೋಶವರ ಸ ಸುಳಿದ್ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 271/*/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.3364 778144508605

1082 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಅಮೃತ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸುಳಿದ್ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ
270/214,21/2ಅ+2ಬ & 

20/1+2
ಸಾಮಾನಯ 2.40 0.40368 569590885364

1083 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ವಿೋರಯಯ ಚನವಿೋರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಸತಿೂಗೆೋರಿ ಯರಗಟಿಟ 197/*/* ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1682 -

1084 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಅನಿೋಲಕ್ುಮಾರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ದೋಸಾಯಿ ತ್ಲ ಲರ ಯರಗಟಿಟ 235/*/* ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1682 956741644907

1085 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಗೆ ೋಪಾಲಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 10/*/2 ಪ.ಪಂ 0.40 0.15951 358918363922 89036306118

1086 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಹಣ್ಮಂತ್ ಆಲದ್ಕ್ಟಿಟ ಬ ದಿಗೆ ಪಪ ಯರಗಟಿಟ 53/*/5 ಪ.ಪಂ 0.27 0.10765 484879811280 05172210018040

1087 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣಗಳ ಉತೂೋಜನ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಭಿೋಮಪಪ ಖ್ಯ ೋತ್ ಅಡಹಳಿಿ ತೋಲಸಂಗ 231/4ಕ್ ಇತ್ರೆ 0.5 0.1087 4.2997E+11 910010038916000

1088 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣಗಳ ಉತೂೋಜನ ಬಾಳಕಾಕ ಪತ್ಂಗರಾವ ಕೆ ಡಗ ತಲಸಂಗ ತೋಲಸಂಗ 24/3
ಇತ್ರೆ 
ಮಹಿಳೆ

0.5 0.1087 3.46283E+11 9144108002024

1089 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣಗಳ ಉತೂೋಜನ ಚೋತ್ನಾ ಅಜಿೋತ್ಕ್ುಮಾರ ಚೌಗಲ್ಲ ಶೋಡಬಾಳ ತೋಲಸಂಗ 271/1
ಜೈನ್ 
ಮಹಿಳೆ

1 1.01211 9.68456E+11 0558101037242

1090 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣಗಳ ಉತೂೋಜನ ಚನನಬಸಪಪ.ಬಸನಗ್ೌಡ.ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ಶಗಿಹೆ ಳಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 46/1 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.11036 952604175968 89096510565

1091 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣಗಳ ಉತೂೋಜನ ಸದ್ದಪಪ.ನಾಗಪಪ.ಡಬಬನವರ ಖನಗ್ಾಂವ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 661/*/1ಬ ಪ.ಪಂ 0.2 0.05518 546630879811 3051101010001090

1092 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣಗಳ ಉತೂೋಜನ ಕ್ಲಾಯಣ್ರಾವ ಜಿೋವಾಜಿರಾವ ದೋಶಪಾಂಡ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 269/1 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.22072 8.17804E+11 64108941112

1093 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣಗಳ ಉತೂೋಜನ ಶರೋ ರೆ ೋಹನ ನಾಗರಾಜ ಹುಂಡಕ್ರ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 100/1 ಸಾಮಾನಯ 0.8 0.22072 834123762785 89043441900

1094 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣಗಳ ಉತೂೋಜನ ಶರೋ ರಾಮಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ಸನಕಿ ಉ.ಖಾನಾಪೂರ ಸಂಕೆೋಶವರ 163/1 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.11036 300591981914 134901010000378

1095 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣಗಳ ಉತೂೋಜನ ಭರತ್ ಅಪಾಪಸಾಬ ತಾವದಾರೆ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ 590/2 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.11

1096 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಶೋಟಟಪಾಪ ಮಾದ್ರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 547/1ಬ ಪ.ಜಾತಿ 5000ಲೋ 1.260 228818710108 9247000600003201

1097 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶರೋ ಕಿೋರಣ್ ಶಂಕ್ರ ಕ್ಲಲಟಿಟ ರಕ್ಷ್ ಹುಕೆಕೋರಿ 215/3 ಸಾಮಾನಯ 4000ಲೋ 0.625 970262533288 50100192807120

1098 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶರೋ ಅರಬಣ್ಾಣ ಭಿೋಮಪಾಪ ನಂದಿ ನಿಪನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 97/2ಬಿ ಪ ಪಂ 4000ಲೋ 1.125 297403446986

1099 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶರೋ ಶವಾನಂದ್ ಮಾರುತಿ ಹೆಗಡ ಸುಟಟಟಿಟ ಕ್ುಡಚಿ 32/ಅ ಸಾಮಾನಯ 4000ಲೋ 0.625 600199150609

1100 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ತ್ಮಮಣ್ಾಣ ಕ್ ಕ್ುರಿ ಹಾರುಗೆೋರಿ ಕ್ುಡಚಿ 89 ಸಾಮಾನಯ 4000ಲೋ 0.625 315745992511

1101 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಸುರೆೋಶ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಡುಳೆ ಿಳಿಿ ಬಟಕ್ುಕಿಯ ಮುದ್ಕ್ವಿ 21/1+2 ಸಾಮಾನಯ 5000ಲೋ 0.7000 939622646846 35297120159

1102 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಮಹೆೋಶ ಮಹಾದೋವಪಪ ಕ್ುಂದ್ರಗಿ ಉದ್ಪುಡಿ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 184/1 ಸಾಮಾನಯ 4000ಲೋ 0.6250 490441559238 252101000000558

1103 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಪರಕಾಶ ಬಸಲಂಗಪಪ ಬರದೋಲ ಹಿರೆೋಮ ಲಂಗಿ ಮುದ್ಕ್ವಿ 82/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 5000ಲೋ 0.7000 666085025305 11127687577

1104 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಸುರೆೋಶ ನಿೋಲಪಪ ಯಲಗ್ಾರ ಸಂಗಳ ಸುರೆೋಬಾನ 247/2, 248/4 ಸಾಮಾನಯ 4000ಲೋ 0.6250 888723294713 5162200013755

1105 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟ್ಾಯಂಕ್ರ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಹನಮಂತ್ ಬಂಡಿವಡೆರ ಹಾರುಗೆ ಪಪ ಮುರಗೆ ೋಡ 14/*/5 ಪ.ಜಾತಿ 4000ಲೋ 1.125 681885631576 17211078509

1106 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ  ಪ್ರ ಮಾಣ್ದ್ ಉತ್ನಾ ದ್ನಾ ಘಟಕ ಮಾರುತಿ ರಾ ಕುಾಂಡೇಕರ ಯರಮಾಳೆ ಬೆಳಗಾವಿ 53/* ಸಾಮಾನಯ 4.78272 474911014510 520101218793266

1107 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹ ಕ್ೃಷಿಗೆ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಥೋನ್ ಶೋಟ್) ದ್ತಾೂತರೋಯ ನರಸಪಪ ಸಾವಳೆಕ್ರ ದ ಡೆ ಹೆ ಸುರ ಖಾನಾಪೂರ 45/1 ಸಾಮಾನಯ 0.30 2.40 408673470744 17064608432

1108 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹ ಕ್ೃಷಿಗೆ ಉತೂೋಜನ (ಪಾಲಥೋನ್ ಶೋಟ್) ಸಂಜಯ ಚಂದ್ರಶೋಕ್ರ ಶಂತರ ಸೌಂದ್ಲಗ್ಾ ನಿಪಾಪರ್ಣ 370/1, 370/2 ಸಾಮಾನಯ 0.10 0.80 440123461009 89055118112

1109 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹನಮಂತ್ ನಿಂಗಪಾಪ ಲಾಡ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 106/4,92/2.36,106/1 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.67 0.05025 865141281334 110610110000175

1110 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆಂಪಣ್ಾಣ ಬಿೋಮಣ್ಾಣ ಲಾಡಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 45/* ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 972571536100 5522200002011

1111 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಶಂಕ್ರ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 39/2 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 110610110012581

1112 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ನಿಂಗಪಪ ಹುದಾದರ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 107 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 260035224520 122501012000096

1113 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶರಾಮ ತಾ ಡ ನಕ್ರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 90/1.2.8 2/1 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.86 0.0645 422860904692 110610100006928

1114 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ಸುಭಾಸ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 184/6 184/6 127/* 164/4 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 758841347961 33754877478

1115 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬಾಳಪಾಪ ಲಾಡಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 152/1 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 399101614592 5522200010975

1116 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಾವಕ್ು ಕ್ಲಾಲಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 125/1 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 961587955644 89112580754

1117 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಹಾಲಪಾಪ ಅಜಾಜನಿ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 129/23.129/15 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 517097507851 110610100009967

1118 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ಗುಂಡು ರಾಜ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 35+2+30 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 204901824646 110610100003568

1119 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ಶ ಲಾಡ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 20.Jän ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 204953373807 89040364538

1120 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಯ ಸಂಭಾಜಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 163/9 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.49 0.03675 767538491182 11060100009895

1121 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ುದಬಾಯಿ  ಕೆ ೋಟಕೆರ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 32*2-77*2 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 798779797893 110610110003020

1122 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಾಪ  ಬಾ ಚಲರ್ಟಿಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ
157/11.157/8.157/14.90/

14.15.16.17.18.19.20.21

/2.149/2ಬ 30/2

ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.77 0.05775 523374959854 89055272640

1123 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 56 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.76 0.057 832570207347 8905085213-7

1124 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಲಪಾಪ ಮ ಕ್ಮಲ್ಲ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 125 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 7587727129677 522210061290

1125 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಣ ಚ ಮಸಾಕರ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 578/1-ಪ2 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.62 0.0465 970433791022 11060100000523

1126 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಂಗಣ್ಾಣ ಸಾ ಪಾವಲ್ಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 596/8 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 205966690072 110610110000585

1127 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಲಾಸ ಹ  ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 27/5.417/35 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 1.04 0.078 844114565666 110610110003939

1128 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಮಪಾಪ ಹ ಕ್ಟಬಲ ಹಲಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 113/3 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 262940172463 5522200002330

1129 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಪತ್ ಲ ಸಾಂಬರಕ್ರ ಹೆ ನಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 19.87/1 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.65 0.04875 836518733541 332002010065861

1130 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಿಲೋಪ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 417/34 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 867837686634 110610400014335

1131 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರ್ಣಣ ಬಾಳು ಬಸಗರ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 42/5 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 252084063014 89063186036

1132 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ೋಮಾ ಶಂಕ್ರ ಪಾಟಿೋಲ ದೋವಗಿರಿ ಕಾಕ್ತಿ 90/2 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 611599531658 110610510003445

1133 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಜ ೋಮಾ ಕ್ುಂದ್ರಗಿ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 133/2 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0 47 0.03525 351429685158 110610100001080

1134 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಾಪ ಬ ಕ್ುಂದ್ರಗಿ ದೋವಗಿರಿ ಕಾಕ್ತಿ 113/1 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0 42 0.0315 431133667433 110610110014117

1135 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಾಪ ಬಾಬು ಕ್ುಂದ್ರಗಿ ದೋವಗಿರಿ ಕಾಕ್ತಿ 113/2 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0 42 0.0315 961176244212 110610110013723

1136 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರುಶರಾಮ ನಾ ಬೆೋಕಿನಕೆರಿ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 538/8 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0 14 0.0105 714191417862 110610110012106

1137 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಯಸಂಗ ಮ ಬೆ ೋಸಲ್ಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 75/2 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 2 00 0.15 258676488785 110610110006455

1138 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಪಪ ಬಾ ಗಿರಯ್ಾಂವರ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ  13/1 13/311 8/3 4/4 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0 56 0.042 334789300976 110610110007588

1139 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಾಪ ಗು ಕೆ ೋಲ್ಲಲ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 15/6 17/18 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 1 20 0.09 837104652303 110610100008023

1140 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಒಮಾರ್ಣ ಗು ಕೆ ೋಲ್ಲಲ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 119/4 131/3 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 1 20 0.09 746807937348 110610100008179

1141 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಣ್ು ಹೆ ೋ ರೆೋಡಕ್ರ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 85/8 85/2 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0,51 0.03825 425852229202 110610110002647

1142 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿೋರ್ಪಾಪ ಕ್ ನಾಯಕ್ ಬುಡಾಯುನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 120/10 120/7 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಆಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 417174015534 89074549011

1143 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಾಪ ಬಾ ಲಟಟಣ್ಣವರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 44/4ಬಿ,43/2 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 341831580162 89046712720

1144 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಲ ಬರಮಗ್ೌಡ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ
171/1,171/14,171/7,171/

18,171/19,75/6
ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.22 0.0165 610304011005 89056661840

1145 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಷ್ುಣಸು ಶನೆ ೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 17/1.172/6.5/5.173/4 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 813024297224 38180356775

1146 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಧ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 164/3. ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 890942544974 110610110015792

1147 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವಿ ಬ ಲಾಡ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 131/* ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.79 0.05925 3047446585602 89100301220

1148 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದಾಶವ ಶ ಮಾಯನಾಚ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 160/3 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 1.36 0.102 714379067820 110610100000263

1149 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ಶ ಮಾಯನಾಚ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 109/2ಬ ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 1 0.075 613800710717 110610100000380

1150 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚೋತ್ನಕ್ುಮಾರ ಯಕಾಂಳೆ ಅಲತ್ಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ

54/22.54/6.54/17.54/13.

54/25.90/2.54/1.4./1.40/

9.40/42.40/12.40/14.40/

24.40/22

ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 1.36 0.102 311040454349 111010510001144

1151 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಾಪ ಕ್ ಬುರಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 46/31 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 1.58 0.1185 837590953934 110610110000604



1152 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಶ ಗ್ಾಡಕ್ರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ
43/90 39/6 71/3 44/7 

60/3 44/5
ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 436958841771 89037497940

1153 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಈ ಹುಂದರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 11/2.12/*.35/9.102/1 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 723477137969 110610400014966

1154 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುಶದ್ದ ಅ ರುದಾರಪುರಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 104 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 387345336765 5522200001284

1155 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ ರೌಪದಿ ಮಾ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 159/1 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 525022904745 89037557730

1156 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಾಪ ಗ ಚೌಗಲ್ಲ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 19 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 618409256600 1106010110000150

1157 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಸು ಬಾಂದ್ುಗಿರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 57/2 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 213104737727 110610110011962

1158 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಶವಂತ್ ಸಾ ಭಾಂದ್ುರಗೆ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 155 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 403601436067 110610110001163

1159 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಯಯಕಾಂತ್ ಮ ಡ ೋನಕ್ರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 51/1.155.29/3 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 357603489471 89111996071

1160 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಗ್ೌಡ ಅ ಪಾಟಿೋಲ ದೋವಗಿರಿ ಕಾಕ್ತಿ 20.Jän ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.79 0.05925 762712961933 110610100007749

1161 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ೋಮಾ ಯ ಪಾಟಿೋಲ ದೋವಗಿರಿ ಕಾಕ್ತಿ 125/3 129/19 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.67 0.05025 412314050363 110610110012494

1162 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಪಿ ಸುಳೆಬಾಂವಿಕ್ರ ಗ್ೌಂಡವಾಡ ಕಾಕ್ತಿ 89/16 76/15 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 974196144231 5702200018392

1163 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಾಪ ಸ ಕ್ಟ್ಾಬಳಿ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 132 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 505866389639 5522210083734

1164 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಸ ಕ್ಟ್ಾಬಂಳಿ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 14 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 877597770472 5522210084031

1165 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಪಾಪ ಸ ಕ್ಟ್ಾಬಳಿ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 14 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 773674580094 5522210083700

1166 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಪಾಪ ಸ ಕ್ಟ್ಾಬಳಿ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 14 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 409317724573 5522210083720

1167 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶತ್ುೂಲಾ ಪರ ಮಗದ್ುಂಮ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 66 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 314979785121 110610400012686

1168 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶೋವಾಜಿ ಧ  ಭಾಂದ್ುಗೆರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 75/1.57/9.65/1155/2 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.68 0.051 621319524008 102501011003867

1169 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಲಾಸ ವಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 505/2.361/25 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 996400609789 110610110001550

1170 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಮೃತ್ ಭ ೋ ಕೆ ೋಟಗೆರಿ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 22/6ಅ ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.03 0.00225 565370885519 110610110007731

1171 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಾಪಜಿ ಸ ಬಾಂದ್ುಗೆರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 65/1 13/5 155/2 65/1 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.61 0.04575 461218155364 520101226808145

1172 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಗು  ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 4 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 977320581241 5522210083960

1173 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಾಪ ಗು ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 22 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಆಲ ಗಡೆ 0.66 0.0495 276394193173 5522200033160

1174 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಪಾಪ ಬ ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 139 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಆಲ ಗಡೆ 1.44 0.108 742436440419 5522210074955

1175 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಾಪ ಗು ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 6 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಆಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 790729977724 5522210084084

1176 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ದಾ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 138/8 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.05 0.00375 426012157719 89037556237

1177 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುಬಸವಲಂಗ ಮಹಾಸಾವಮಗಳು ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 20/1 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 1.08 0.081 680990782873 110610100009622

1178 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಗು ಕ್ುಲಮನಟಿಟ ಹೆೋಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 9 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 914490875387 332002010070324

1179 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟುಟ ಬಾಂದ್ುಗೆರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 54/*17/11 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 456718341818 89109433044

1180 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ಿರಾಯಿ ಅ ಯರಗೆ ಪಫ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 105 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.69 0.05175 635318226118 89042521401

1181 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಗಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 39/3 ಸಾಮನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.08 0.006 914492702829 89052199412

1182 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಿರೆೋಪಾಪ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 27/ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.66 0.0495 524053508263 3019101010004870

1183 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಯ ಹಡಲಗ್ಾ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 24/2 17/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 916761280143 110610100008145

1184 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಗಿ ಪಾಟಿೋಲ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 57/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.77 0.05775 453195376473 89052049524

1185 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಗಮಾ ಶ ಸನದಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 42/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 942024370171 89048921684

1186 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮನೆ ೋಹರ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 43/4 40/1+2+4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 268079693534 89044188525

1187 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಾ ಚೌಗಲ್ಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 533/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 238771906524 110610100003166

1188 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಕ್ ಬಾಂದ್ುಗೆರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 74 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.83 0.06225 662770754198 110610110007686

1189 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲವಾವ ಲ ಮಾಸೂಹೆ ಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 64/8 41/16 41/17 41/13 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 510337753937 110610110009939

1190 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರುಶರಾಮ ಮಾ ಮಾಸೂಹೆ ಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 72/5 41/13 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 728989297979 110610110004565

1191 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ಮಾ ಮಾಸೂಹೆ ಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 72/2 73/10 73/7 41/13 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 305213658488 1106101100010800

1192 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸಾ ಬಂದ್ುಗೆರ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 210977200313 110610110006429

1193 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಸ ರೆೋಡಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 71/14 60/2 153/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 745128776455 89059536430

1194 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಶ ಅಲಗೆ ಂಡಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 67 66/1 115 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.57 0.04275 531295373295 89040858969

1195 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಂಸತ್ ಆಲಗೆ ಂಡಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 67. 66/1.115 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.57 0.04275 840767207461 89042447890

1196 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಾಮನ ಶ ಆಲಗೆ ಂಡಿೋ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 67. 66/1.115 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.57 0.04275 790344725559 89038209883

1197 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಭಾಸ ಶ ಆಲಗೆ ಂಡಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 67.66/1 115 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.57 0.04275 447880544260 3019101010010430

1198 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ದಾ ಹುಂದರ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ
11/4 

40/13.40/11.40/8.40/2.4

0/5

ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.54 0.0405 862912637379 89038489042

1199 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ  ಹುಂದರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 66/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 631677840003 89080566967

1200 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಮಾನಿ ಹುಂದರೋ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 66/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 493769304905 89039139618

1201 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬುದಾಜಿ ಮೋಣ್ಸ್ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 65/5.122/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.41 0.10575 290805862641 89056661851

1202 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುರನ ಲಾಯಡ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 106/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 955537765404 370302010013927

1203 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಕಿೋರಾ ಸು ಮೊೋರೆ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 59/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.54 0.0405 468235133184 110610110007720

1204 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಪಾಪ ಫ ಕೆ ಣ್ಕೆರಿ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 46/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.38 0.0285 425923149490 05522210009767

1205 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಾಪ ಭ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.58 0.0435 579316033653 110610100005658

1206 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾತ್ುಬಾ ಓ ಕೆ ೋಟಕ್ರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 11/2.20/4.53/*.61/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.66 0.0495 616609576669 34785862945

1207 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ ರೆಡಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 6/3ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 908447826851 89008944858

1208 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಾಪ ಶ ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 6 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 579316033653 3.32002E+14

1209 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಗಮಾ ಶ ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 4 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 646770167197 33546587106

1210 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 58/11 43/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 727731912510 110610100009333

1211 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಗ ನಾಯಿಕ್ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 41/4 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 214106687635 110610100007230

1212 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ಭಿ ಕೆ ೋಟಕ್ರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 44/38 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.87 0.06525 931743175707 11061010007017

1213 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಮಣ್ಾಣ ಮಾ ಉತಾಳೆ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 54/* 38/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 722631972110 110610400012527

1214 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಶ ಚೌಗಲ್ಲ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 14/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 568610235431 110610110005431

1215 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯ್ಾ ಹೆ  ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 40/1 22/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.76 0.057 527760009366 110610110006659

1216 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಧಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ  83/ಡ 57/5 46/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.08 0.081 981268082308 110610400014579

1217 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸತ್ಯಪಾಪ ಲ ಹೆ ಸಪಟ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 45/1 76/13 45/9 46 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.97 0.07275 902921317947 110610510001787

1218 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ
66/35 

20/21.18/41.58/7.18/54.

20/1.75/9.18/11.71/10

ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 603830806831 110610110005276

1219 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಅ ಮುದದನನವರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ
81/6+7+8+9+10+11+12

4 41 111
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 557411928492 8904055024

1220 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ ಸನದಿ ಬೆ ೋಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 19.Jän ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 617465928988 110610110004551

1221 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವರಾಯ ಮ ಲಾಡಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 131/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.79 0.05925 204667717339 20313116536

1222 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 507/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 602212785205 110610100003954

1223 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆೈರನಾಥ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 180/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.11 0.00825 931271042163 110610110011598

1224 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 180/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.11 0.00825 445658263901 3019101010013880

1225 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿೋಲಾಸ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 180/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.11 0.00825 755611747402 110610110004709

1226 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಾಪ ಪ ಬುರಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 139/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 223155900427 110610110000874



1227 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಗು ಬುರಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 45/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 458019791814 110610110007307

1228 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಶಕಾಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 107 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 240429038179 110610100009765

1229 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ಮ ಈ ಬುರಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 98/1 72/2 50/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 933030384588 110610110002664

1230 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಾಳಪಪ ನಿ ಬುಕಾಯಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 62/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 821606095184 1106101051000270

1231 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಬಾಸ ಸ ಸುತಾರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 142/2 90/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 233274031592 89109419847

1232 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಮು ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 127/* 184/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.08 0.081 869488214266 89081524604

1233 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಲ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 30/2 30/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 859273054884 110610110005415

1234 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 178/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 787494620924 1691110010050350

1235 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ರ್ೈ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 78/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 414320894591 110610100003448

1236 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಾವಕ್ು ಭ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 88/2.89/.114/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 895968065491 30423510065

1237 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಕ್ ಕ್ುರಹಾಡಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 125/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 260783298763 110610110004173

1238 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹೆೋಶ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ
57/5.83/ಡಿ 46/8 46/13 

46/14
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.45 0.10875 791317806905 111010110005010

1239 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಮಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 125/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.74 0.0555 663452117286 5342200068837

1240 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 21/1.144/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 709294101553 110610110009262

1241 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ಕ್ ತ್ಲವಾರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 81 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 873588951971 110610110012208

1242 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಾಪ ರಾ ಬುರಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 93/17 102/5 102/ 8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 491418483652 111010110012173

1243 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ ಹಡಲಗಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ
24/* 179/2 74/1 66/33 

164/1
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 270875013205 110610100008700

1244 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಶ ಗುಡಾಜಿ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 152/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 322833103359 110610110009065

1245 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಾಪ ಫ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 61/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.75 0.05625 783290969655 111010110008349

1246 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 91/8 91 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.53 0.03975 499342340166 89051275601

1247 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವನಿನ ಅ ಬಕಾಯಳ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 91/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 230837684946 89072783687

1248 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ಮ  ಸಂಬಾಜಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 50/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.61 0.04575 358789395976 111010100004195

1249 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಪು ರ್ೈ ಸಂಬಾಜಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 20.Feb ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.14 0.0855 763319303426 110610510002227

1250 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 7/.2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.12 0.009 330957358380 110610110004592

1251 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ಕಾಗಣ್ಕೆೋರಿ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 28/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 297529281248 110610110002852

1252 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಹ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 5/3 6/2 172/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 991596760534 110610100007946

1253 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಾಪ ದ್ ವರಡ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 15/19 37/8 37/6 37/3 5/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 326970857710 111010110012639

1254 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬರಮ ದ್ ಮೊೋಹಗೆರಕ್ರ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 91/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.59 0.04425 904610956832 111010100001865

1255 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸತ್ಬ ಶ ವಾಗರಾಳಕ್ರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 18/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 363648858694 110610100006936

1256 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಳಪಪ ಯ ಮೊೋರೆ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 49/1 41/2 59/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 608229744175 110610510003468

1257 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆೈರು  ವರಪ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 77/1ಬಿ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 702142188762 110610110015257

1258 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಮಣ್ಾಣ ಮಾ ಸದ್ದಬಾಜಿ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 2/16 58/9 49/3 11/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 8.77312E+11 110610400012669

1259 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಸಾ ಬಾಮನೆ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 60/18.49/1/4.49/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.83 0.06225 886250064705 110610100004772

1260 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಈ ಬೆಳಗ್ಾವಕ್ರ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 69/1 69/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 280253849233 110610110012631

1261 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಚೋಕ್ಟಿಟ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 21/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 350964004384 8904640859

1262 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ನಾ ಗಡಕ್ರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 58/2/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 934847833870 89048432892

1263 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಾರಾಮ ರಾ ದಾವತಾರ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 65/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 287764257065 110610100006305

1264 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಲಂಗ ನಿ ಮಲದದನನವರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ
71/2.71/7.72/4.73/1187/

3
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 491094464656 89037505588

1265 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯ್ಾ ಕ್ೃ ಕೆ ೋಲ್ಲಲ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 154 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.27 0.09525 390891072541 11061040013061

1266 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ  ಬಾಳಾಸಾಹೆೋಬ ಮುದದನನವರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 72/1+2+3 72/26+10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 206030253531 89037703169

1267 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹೆೋಮಮಣ್ಾಣ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ
71/12.41/12.18/9.58/15.

63/1.15/2
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 215483103713 110610100008178

1268 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಅ ಬಚಚಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 31/2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.49 0.03675 421342229508 89051333416

1269 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆೈರು ನಾ ಡಂಗರಲ್ಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 25/2ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 526949571844 110610100001476

1270 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಾಪ ಸ ಗಡಕ್ರಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 23/* 43/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 510820182824 89048181456

1271 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ನಿ ಏನಿಚಾಡಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 9/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 233143850778 110610110004567

1272 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಕ್ ಕ್ಡ ೋಲಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 128/4.64/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 718406420292 89048017791

1273 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ಸ ಸದ್ದಬಾಚ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 3.58.19 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 2.06775E+11 110610100002795

1274 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಾಳು ಕೆ ಗುಡಿೋಗನೆಟಿಟ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 59/1.59/7.92/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.12 0.084 585623667514 110610110000849

1275 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಈ ಶನೆ ೋಳಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 188/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 357112474400 110610110007573

1276 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲವಾವ ಕ್ ಗ್ೌಂಡವಾರಕ್ರ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 46/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 980246553947 110610110009032

1277 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸದ್ದಬಾಜಿ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 11/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 948000388998 110610400012633

1278 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 62/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.65 0.04875 514492105166 110610110008242

1279 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾತರಿ ಅ ಮೊೋರೆ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ
59/*.46/1.44/5.13/246/5.

48/2
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.34 0.1005 343645235273 34992501404

1280 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ  ಬಾಬು ಕೆೋ ಬಾಗರಾಳಕ್ರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 3 18/1ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 996331871029 110610110006163

1281 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯನ ಯ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 17/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 257876094865 89060951624

1282 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆೈರನಾಥ ಯ ಕೆ ೋಟಕ್ರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 53,16.19/16 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 478124997747 110610110004020

1283 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಸವಂತ್ ಮ ಕ್ಜಾಗನಟಿಟ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 67/2.173/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.07 0.00525 726575152318 110610110006366

1284 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ಸಾ ಗಡಕ್ರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 71/3.44/5.24/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 753302872078 89052199751

1285 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸತ್ಯಪಾಪ ಪ ಮಾಸೂಹೆ ೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 59/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.06 0.0045 613094786508 8904017898

1286 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ರ್ೈ ಗುಡಿಗನೆಟಿಟ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 59/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 402810499004 1106101400013280

1287 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಕ್ ವರಪ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 5/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 821956666084 11061040014554

1288 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಮೋಶ ರ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 19/1.33/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 228325132194 110610100001784

1289 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಅ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 21/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 981779647426 110610510001557

1290 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಸುರಾಮ ನಾ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 9.7/2 11/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.76 0.057 936370508694 110610110004589

1291 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗ್ೌರಪಾಪ ಬ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 9/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.05 0.00375 408720500826 110610110004572

1292 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗ್ೌರಪಾಪ ಕ್ ಹಡಲಗ್ಾ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 16/1.164/1.161/1.66/33 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.12 0.084 713894856204 110610110006363

1293 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ
65/7.40/2.40/4.40/6.40/1

.43/4.40/5
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.49 0.03675 873315925740 89064090320

1294 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲವಾವ ಸು ಬೆ ಗರನಾಳ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 46,739,19 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 505974374787 110610400014702

1295 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಾಪ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 20/13 2/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 619396614277 30778875645

1296 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಕಿಕೋರವಾವ ಹೆ ೋ ಭಾಂದ್ುರಗೆ ಬೆ ೋಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 64/2.4/2ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 718656957549 110610100008297

1297 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮನಗ್ೌಡ ದ್ು ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 108/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 482089363894 89052409318

1298 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಬಾ ಬಂಗ್ಾರಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 160 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 297349088382 5522200001526

1299 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಗು ಸನದಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 13/*27/*37/*21/*19/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.59 0.04425 824301717409 110610110004111

1300 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 6/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.59 0.04425 219845793813 110610100002277

1301 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜಾರಾಮ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 19/1.20/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 453135923833 110610100006005



1302 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಿೋಮಾ ಮಾ ಬಸಾಪೂರೆ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 65/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 795730377230 89050171781

1303 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಿೋಮರಾವ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 17/3ಬ.70/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 566702494028 89063956846

1304 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಲಾಸ ಗು ಆಲಗೆ ಂಡಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 66.1 67/4+5+ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 955719365250 89037914353

1305 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಯ ಘವಡ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 64/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 749921837208 89050423628

1306 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದರಾಯಿ ಮ ರೆೋಡಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ
42/1/2.43/3.79/19.130/1.

179/1/81
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 400423011387 110610110001929

1307 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲ್ಲಲಗ್ೌಡಾ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 167/9.53/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 684871554284 89049023522

1308 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಸ ತ್ುಬಾಕಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 105/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 203103449266 89037887351

1309 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಕೆ ಚಲುರ್ಡಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 149/2.90/7 18 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.22 0.0165 416257486779 89037732827

1310 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅನನಪಪ ದ್ು ದೋಸಾಯಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 40/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 872760236984 89037803346

1311 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಯ ಭಚನಟಿಟ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 49/3.49/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 475188436669 89053262634

1312 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯಯ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಬುತ್ರಾಮಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 92/2.92/974/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.59 0.04425 323099470056 5522210035680

1313 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 138/11.221/8.138/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 261467756039 89038136233

1314 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶರಕ್ಂಠ ರಾ ಗಡಕ್ರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 67/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 804041510544 89072272470

1315 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗ್ಾರ್ಣ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ
40/6.43/4ಬ.40/1.40/4.40

/2.65/7
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.51 0.03825 543006656624 89051535752

1316 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಶ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 40/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 963337102115 111010110002300

1317 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 76/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 355875653173 1106101000008690

1318 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಭು ನಾ ಪೂಜಾರಿ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 35/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 458965609686 110610110000204

1319 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಮ ಿ್ತಿರ ಶ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 9/1.76/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 733396042109 110610100008690

1320 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಫ ಬೆಂವಗೆ ೋಳ ಬುತ್ರಾಮಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 55/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.8 0.135 955537073526 33200210007468

1321 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾರತಿ ಮಾ ಬೆಂವಗೆ ೋಳ ಬುತ್ರಾಮಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 67/08 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 952761951612 332002010070922

1322 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ನಾ ಸನದಿ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 155/1./1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 940518841134 110610100010035

1323 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂತ್ು ಭೈ ಕ್ುರಾಡ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 10/23.10/16.10/9.10/29 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.35 0.10125 561483302186 5900101034033

1324 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಲಂಗ ಸಾ ಹುದಾದರ ಬ ಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 18/3.18/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 183865037244 17009531813

1325 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಷ್ುಣ ಮಾ ಕೆ ೋತ್ಕ್ರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 41 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 357519717925 110610100005684

1326 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹೆೋಶ  ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 60/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 889519359506 505101050422

1327 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ನಿ ಬಡವಣ್ಾಣಚ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 37/ಅ/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 618238092230 89050521477

1328 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯಯ ಹೆ  ಸನದಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ
111/3.18/13.141/1.18/9.

18/7
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.41 0.03075 912689081566 89046067813

1329 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಭ ಹಳಿಿಕೆರಿ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 107/* 47/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 844273293784 110610110008320

1330 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಕ್ ಮಣ್ಗುಕ್ರ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 124/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 451369521054 110610110000911

1331 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚನನಬಸವಗ್ೌಡ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 102/8.102/10.103/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 715114668073 89062552120

1332 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಕೆ ಬಚಚನಟಿಟ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 15/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.06 0.0045 777575704972 505101036171

1333 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯನ ಲ ಲುಮಯಗೆ ೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 112/78 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 221006865315 8903826721

1334 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ಲ ಸಾಂಬೆರಕ್ರ ಹೆ ನಾನಳ ಕಾಕ್ತಿ 15/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 484490828679 332002010070342

1335 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುನಾಥ ಲ ವಪರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 15/3.36/2.20/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 459498177901 110610100007768

1336 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಯಯ ಸ ಪೂಜಾರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 14/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.65 0.04875 312230073446 89051535945

1337 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರವಳು ಕ್ ತ್ವನೆ ೋಜಿ ಬೆ ೋಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 11/1.12/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 318753666093 110610110001575

1338 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಶ ಕ್ಲಕಾಂಬಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 110/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.39 0.02925 537109010515 11610100008153

1339 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ರಾ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 11/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 492381279565 1106105100002040

1340 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಚ ಹಾಲಗಿಮರಡಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 99/1ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 878922832102 89040919537

1341 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಗ್ೌಡ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 94/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 640338842993 89063931763

1342 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಚ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 94/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 421161232558 89038489177

1343 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ಂಡಪಪ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 98/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.51 0.03825 507424985253 116101510002925

1344 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಯ ಚೌಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 14/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.49 0.03675 388344833573 110610100006941

1345 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದಾನಂದ್ ಯ ಚೌಗಲ್ಲ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.49 0.03675 458917501387 11610100003920

1346 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿನಾಯಕ್ ನಾ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 175/ಪ2/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 536443235054 110610510001410

1347 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿನೆ ೋದ್ ದ್ ಕೆ ೋಟಕ್ರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ
16.53.61.14.11/2.20/4.2

0/5.20/6.20/7.20/8.7
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.06 0.0795 359136523776 520101226750201

1348 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ತ್ುೂ ಈ ಬಸಗೆರ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 9/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 763544856011 89052409294

1349 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಬಾ ಮತಾಳೆ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 157/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 499553667931 89040085088

1350 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಯಮಾಲಾ ಚ ನಾಯಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 16/2.106/10 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 279892804226 89106061338

1351 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಲ ವಪರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 37/1.5/3.15/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.39 0.02925 722469427914 110610110007040

1352 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋನೆಶರೋ ಪ ಮೊೋರೆ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 59 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 258850561166 110610100002959

1353 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ುರಗಪಾಪ ದ್ ವಪರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 13/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.06 0.0795 846146569241 11610400012596

1354 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುರನ ಯ ಮೊೋರೆ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 47/2.46/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 739917778520 110610510001670

1355 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತಾರಾಮ ಯಮೊೋಜಿ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 36/0 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.66 0.0495 699883800873 110610400012555

1356 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಟಿೋಲ ಬ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 147/6.167/9.146/3.53/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 432132877846 89040290803

1357 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟುಟ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 42/24+25 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.63 0.04725 805701591710 110610100008232

1358 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 20/29.71/18 ಸಾಮನಯ 0.57 0.04275 988639732469 110610510001865

1359 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಾ ರಾ ವಪರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ
20/3.37/2.15/4.15/6.15/7

.15/10.15/12.15/14.23/1.

37/5

ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.66 0.1245 782553244414 110610100003642

1360 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶೋವಾಜಿ ನಿ ರೆಡಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 22/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 689844415861 89076229883

1361 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಲ ಸನದಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 38/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.82 0.0615 427190360599 89107826526

1362 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳು ಕ್ ಕ್ನಭರಕ್ರ ಬುತ್ರಾಮಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 69/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 805169604099 332002010071139

1363 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ರಾ ಬೆಕೆಕನಕೆರಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 162 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 783687478121 110610510001590

1364 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಪಾಪ ಮ ಬಡಪಪಗೆ ೋಳ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 13/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 505077494663 3789982371

1365 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆಂಪಪಣ್ಾಣ ಬಾ ದಾದಾಗೆ ೋಳ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 22/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.68 0.051 609742758427 5522200001154

1366 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಜಿ ರು ದಾದಾಗೆ ೋಳ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 134/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 203741084539 33658349969

1367 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಶ ಕೆ ೋತಕ್ರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 24/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.53 0.03975 535945665448 110610510001698

1368 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಸವನಾಥ ಮಾ ಅಲ್ಲ ೋಜಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 26/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.78 0.0585 443478874830 5342200033897

1369 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಫ ಬುರಳಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 50/3.648/1.39/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 314195339572 110610110002038

1370 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಅ ಬಚಚನಟಿಟ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 36/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 683260365142 30933902879

1371 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಮಾ ವಾಗರಾಳಕ್ರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 18/1.ಅ/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 646960417335 110610510001313

1372 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಗ್ೌಡ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 53/1ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 8098504606664 89051831478

1373 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಗ್ೌಡ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 74/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 532975419584 89037559023

1374 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಯ ಮಹಾರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 91/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 746308607781 110610110004686

1375 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಯ ಬೆಳವಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 41/15.61/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 793440409567 110610510003394

1376 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮದ್ು ಅ ಘವಡ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 30/1.104.30/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 953066118764 89050291952



1377 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಅ ಗೆೋವಡ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 104 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 390751371840 8904461163

1378 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಯ ರೆೋಡಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 57/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 798103701536 89050423389

1379 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ೋತಿಬಾ ನಿ ಮೊೋಹನಗೆಕ್ರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 56/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 701790970464 89109477945

1380 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಬಾ ಶಂದ ೋಳಕ್ರ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 49/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 449764317625 110610110002370

1381 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗ್ೌಡಪಪ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 62/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 816500572062 5281200046981

1382 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗಪಪ ನಿ ನಾಯಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 6 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.88 0.066 527115238104 5522210031308

1383 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಶ ಗುಡಗೆನಟಿಟ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 52/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 445105541343 110610110002039

1384 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಟಿೋಲ ಶಕ್ುಂತ್ಲಾ ಯಲಲಪಪ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 98/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 801674677078 110610100009322

1385 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟುಟ ಯ ಖಜಗೆ ೋನಟಿಟ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 44/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 484397722223 110610510001603

1386 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಯವಂತ್ ನಿ ಲಾಡ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 106/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 514343207187 110610110001942

1387 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರುದ್ರಪಪ ನಿ ಲಟಿಟ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 132/*21/8.21/3.19/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.73 0.05475 808358151639 89050360246

1388 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಿತಾಂಬಿರ ಈ ರೆೋಡಕ್ರ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 31/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 214814269043 110610100009509

1389 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬ ಮಟಗ ಡಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 94/3/ಬ/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 606958406576 110610110000846

1390 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಪಾಪ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 134/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 973624878813 89040707555

1391 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯನ ಯ ಕಾವಲ್ಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 47/10.47/1.103/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.4 0.105 608161701065 110610100001477

1392 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಭು ಚಿ ಗುಂಡನಟಿಟ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 77/2.92/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.92 0.069 549357134668 370302030013660

1393 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ರಾ ರೆೋಡಕ್ರ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 90.97/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 684208988108 110610510000024

1394 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತಾನಾಜಿ ಓ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 68/2.67/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 571904337652 370302010016053

1395 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 134/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 886472454894 8904572169

1396 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಶ ಹುಕೆಕರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 82/*.107/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 503468209981 89046585836

1397 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 62/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 318789756320 110610110002640

1398 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 65/7.40/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 807320807297 89079316922

1399 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಣ್ಣ ರ್ೈ ನಾಯಿಕ್ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 162/2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 214420573917 110610110007580

1400 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಬಾಜಿ ಸ ಪಾಟಿೋಲ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 3/2.5/23 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 539947988968 89038762646

1401 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಗೆ ೋ ಡುಕ್ರೆ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 90/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.47 0.03525 613859240725 110610110005658

1402 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಸ ಹ ಸುರಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 37/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 832329620169 89057480444

1403 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲಕ್ ಕ್ ಲ್ಲವಡಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 52/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.05 0.00375 844053391251 89106703311

1404 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶರೋಕ್ಂಠ ಘ ಹಂಚಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 108 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 832159079762 110610110003040

1405 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಲ ರಾ ಕ್ಣ್ಬರಕ್ರ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 39/22 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.09 0.08175 880782701630 110610100007774

1406 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಸ ಕ್ಡ ೋಲಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 168/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.39 0.10425 723324986413 89053210914

1407 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂತ್ರಾಮ ಬಾ ಬಾವುಕ್ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 42/9.32/6.32/7.20/1ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 316498128195 110610110002114

1408 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಾಪ ಶ ಖಾಜಗೆ ೋನಟಿಟ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 68/1.67/12.15/1.47/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.09 0.00675 427352920558 111010110002258

1409 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವನಗ್ೌಡ ರು ಪಾಟಿೋಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 59/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.82 0.0615 751028943199 31971100421

1410 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಹಾಶ ಪ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ
65/7.40/2.40/4.40/6.40/1

.43/4.40/5
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 696231377895 34425612432

1411 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆೈರು ತ ಗಲ್ಲಕ್ರ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 96/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 216848740912 110610110011772

1412 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಫ ಅಜಾನಿ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 13/24.13/14.13/20 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 891371214230 110610100008075

1413 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಾಪ ಲ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 25/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.41 0.03075 368002105782 10988728339

1414 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಾಪಜಿ ಬಾ ಮಣ್ಸ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 19/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 329801087023 110610100000746

1415 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ಮಬಾಯಿ ಅ ಮನಸ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 104/5/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 313534028977 110610100001043

1416 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಭ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 511/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.82 0.0615 881530563715 11061011008280

1417 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮು ಭ ಸಂಬೆ ೋಜಿ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 95/2.11/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.38 0.0285 620601323939 110610110009088

1418 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತಾನಾಜಿ ದೋ ಕೆ ೋಳೆ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 20/17.20/10.23/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 386817057089 32170455387

1419 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಾ ಕ್ ಅಕಿಕ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 68/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 264269013313 110610100004617

1420 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ರ್ೈ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 120/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 929185762597 110610110000470

1421 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾ ಡ ಂಗರೆ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 152/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 795211177705 110610100001793

1422 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಖ್ಯೋಮಾನಿ ಕ್ ಸಂಬಾಜಿ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 96/5.96/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 688590785383 110610110008917

1423 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಣ್ಣನಿಂಗಪಾಪ ಮ ಕ್ಲುಲರ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 43/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 311885799751 05522210013980

1424 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಲಪಪ ಗು ಕ್ುಟರೋ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 5102/1.530/5.539/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 660685568144 110610110012831

1425 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಈಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 59/14.9/1.72/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 603116205909 110610110002983

1426 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹರಿೋಬಾ ತಾ ಡ ೋನಕ್ರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 90/2.90/1.90/8.2/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 799753666490 89050291996

1427 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ ದೋಸ ರಕ್ರ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 97/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.68 0.051 416168397657 10042901671

1428 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಲ ಕ್ುರಬೆೋಟ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 49/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.49 0.03675 371674234561 89038934301

1429 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ಭ ಬಂಗ್ಾರಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 136/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 574560907441 05522210008336

1430 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟಟಪಪ ಕೆ ೋಲ್ಲ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 67/8.118/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.98 0.0735 360355950846 110610100008873

1431 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವರಾಮ ಈ ಕ್ಲಕಾಂಬ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 10/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 456950773824 110610110005279

1432 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋಂಪಪಣ್ಾಣ ಯ ಯನಿೋಚವಾಡಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 88/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 730563032449 110610110005277

1433 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಭ ಲಾಡಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 135 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 821578758622 5282210004542

1434 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಮಲಪಪ ಯ ಕ್ುಲಮನಟಿಟ ಹೆೋಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 584960797884 332002010061532

1435 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ರಾ ಶೋನಡ ೋಲ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 49/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 883704007175 5522210008510

1436 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾಹದೋವ ರಾ ನಾಯಿಕ್ ಮಾಲನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 61/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 513040348215 89040000104

1437 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಣ್ಣಪಪ ಶ ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 52/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 697403291965 5522210016946

1438 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಂಗಪಪ ಯ ಮರಕ್ಟಿಟ ಬೆ ೋಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 27/a ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 544444536184 17009531891

1439 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಸ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 13/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.94 0.0705 337684799319 332002010067529

1440 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಮನಪಪ ಪ ಹೆ ೋಸಪಟ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 26/7.7/*.8/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 587610449118 38550569433

1441 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಶನಾಥ ತ್ ಹೆ ಂಗೆಕ್ರ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 34/2.50/7.74/3ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.49 0.03675 315463495818 110610110005187

1442 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಡಪಪ ಕ್ಲ್ಲ ಲರಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 34 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 472111022368 05522200001564

1443 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ೋಮಪಪ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 86/A ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 542184324336 110610110011813

1444 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಯ್ಾ ಘವಡ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 104 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 640608551876 8905101058

1445 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ ಟ ೋಪಾಯಿ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 118/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 573687682430 110610100001106

1446 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ  ಮಲಲಕಾಜುರನ ಶ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 24/2.60/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.12 0.084 824485427264 89060490117

1447 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 98/3.98/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 26091582436 110610100001257

1448 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಪಪ ಸ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 132 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.53 0.03975 722140761146 8905101564

1449 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಹ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 17/1.22/1138/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 268932271482 11678

1450 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ನಿ ಸನದಿ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ
19/1.12/13.12/11.21/19.

34/37/13/
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 396390135939 89040855628

1451 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯನ ಬಾ ಮಾವುಸ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 42/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 962323234936 89048016221

1452 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲಕ್ ಯ ಕೆ ೋಲಕಾರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 98/10.148/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 573420808178 89037828929

1453 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ  ರೆೋಡಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 79/18 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.06 0.0045 587453257699 89081424537

1454 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರೆೋಖಾ ಅ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 143/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.09 0.00675 601556270661 110610100007685

1455 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದವಾವ ಲ ಸದಾವರ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 106/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 844626521201 110610100004833

1456 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಾಪಜಿ ಲ ಹೆ ಸುರಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 38/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 244712595652 89044189324

1457 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಯವಂತ್ ಲಸಾಂಬೆರಕ್ರ ಹೆ ನಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 220/3.220/179/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 217383617688 332002010008251



1458 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ಲ ಸಾಂಬೆರಕ್ರ ಹೆ ನಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 68.69.1A ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 515511496323 332002010063001

1459 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಾಪ ಈ ಹುದಾದರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 179 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 765528807893 110676310000036

1460 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋಮಣ್ಾಣ ಬಾ ಬುರಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 42/2.42/220.42/5.53/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.98 0.0735 323282962043 110610400013165

1461 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ಶ ಅಜಾನಿ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 152 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 909202303980 110610100009519

1462 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಣಣ್ ಕ್ ಸುಲಾೂನಪುರ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 95/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.63 0.04725 302715311114 110610110008646

1463 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಸ ಚೌಗಲ್ಲ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 59/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.13 0.08475 674691581023 89112584657

1464 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಣ ಣ್ ಶ ಬುರಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 93/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.57 0.04275 531452799838 110610110010901

1465 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಸಾ  ಪಾಟಿೋಲ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 32/2.96/1.3/25 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.54 0.0405 828788794825 89037976830

1466 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಾವುಕ್ ಹೆ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 171/4.21/6.139/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 561151260595 3019101010012210

1467 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟುಟ ಶ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 42/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 996375478905 110610510001790

1468 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋಪಾಲ ಬಿೋ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 150/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 226036068619 89081705379

1469 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಭ ಕಾಲಕ್ುಂದಿರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ
151/8.151/11.151/13.15

1/4
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 207499520219 110610110006660

1470 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ಶ ಗುಡಾಜಿ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 152/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.9 0.0675 525613922223 111010100006241

1471 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಪಪ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 110/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 719717580432 89060797116

1472 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಲು ಕ್ೃ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 58/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 493474350083 89063832810

1473 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಂಸತ್ ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 35/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 998767337571 110610110004895

1474 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹೆ ೋನನಪಾಪ ಲ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 21/2030/4.21/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 985527170245 110610110004899

1475 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಲವಂತ್ ಪು ಲಾಡ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 25/ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 585810651222 110610110012229

1476 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆೈರು ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 73/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 437899821604 110610100000560

1477 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 39/2.38 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 612375819224 110610110005551

1478 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ  ಸಂಬಾಜಿ ಮಾಲನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 31/1./25/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 894330359492 110610110006318

1479 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಸ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 54/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 871359803288 110610510001788

1480 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ನಿ ರೆಡಕ್ರ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 22/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.47 0.03525 689844415861 8907622988

1481 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಲಂಗ ಅ ಮುದದನನವರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 124 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 934242931257 89050423436

1482 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 233/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 809216082644 110610110012417

1483 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 30/1.89/2.15/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.59 0.04425 893573685920 110610110005125

1484 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿನಾಯಕ್ ಕ್ೃ ಬಡಸದ್ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 95/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.53 0.03975 958027079400 370302010020479

1485 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಸಾ ಬಾದ್ುಗೆರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 4/64 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 795598118096 110610110008611

1486 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸತ್ಯವಾವ ನಿ ಜುಂಟ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 2/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.66 0.0495 443165707086 5042250006782

1487 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಿವಪಪ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 192/1.187/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 368405204567 10911336567

1488 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶರಕ್ಂಠ ಅ ಸನದಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 63/6.62/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 403769015737 89040565790

1489 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಪಾಪ ಬ ಲಟಿಟ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 115/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 824406377868 89050423549

1490 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಪಾಪ ದ್ು ಹರಿಜನ ಬುತ್ರಾಮಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 55/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 246700078145 055222100017000

1491 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ಬು ಬಂಡಾಜಿ ಅತಿವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 171 ಪ.1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 253920293089 17030108131

1492 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹನಮಂತ್ ಯ ಕ್ಣ್ಬರಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 31/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 541823615440 17030039641

1493 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾರ್ೋರ ಬ ಡಿಸ ೋಜಾ ವಾಘವಾಡಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 285/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 692259957848 17193658883

1494 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜನಾಥ ಬ ಡ ೋನಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 80/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 350404764773 520291016790321

1495 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಬ ಅಕ್ನೆ ೋಜಿ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ
825/86.826/2.826/3.233/

2
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 470156321903 1101101100226673

1496 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಣ್ಪತಿ ಬ ಆಕ್ನೆ ೋಜಿ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ
825/6.826/2.826/3.233/2

*
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 802941432889 34639516642

1497 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ರಾ ನೆೋಸರಕ್ರ ಪಿೋರಣ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 124/p3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 529526150821 10196190966

1498 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಗ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 37/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 466158382884 3020101010009490

1499 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ನಿ ಇಟಗಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 209/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 489389893223 05292250000192

1500 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾಹವಿೋರ ಅ ಪಾಟಿೋಲ ಶಗನಿಮಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 26 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 277533958794 374002010010016

1501 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿವಪಾಪ ನಿ ಜಳಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 97 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 774454571284 110910110002635

1502 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಮ ಜಳಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 181/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 417203413698 111110110005411

1503 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತಾ ಹ ಝುಳಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 301/1+3+6/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 875585114044 1111101110011498

1504 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಹುಬಲ ಯ ಗ್ೌಡಕೆೋಂಚಕ್ನಗೆ ಳ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 170/3.170/20+10+9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 784720037044 110910100009414

1505 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಯ ಹಿೋರೆಕೆ ಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 74/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 295761674873 111110100002820

1506 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಕ್ಟ್ಾಂಬಳೆ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 377/2.369/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 678909948261 110610100006302

1507 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಗ ಡ ೋಂಗರೆ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 152/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.19 0.08925 840506783965 110610100002125

1508 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೌಲತ್ ಗ ಮಕಾನದಾರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 152/2.161/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 250471919117 110610100009416

1509 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸಾ ಪಾಟಿೋಲ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 32/2.79/1.82/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.54 0.0405 314441203618 110610400014054

1510 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಲರಾಮ ಯ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 89/1.123/1.138/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.79 0.05925 777351098049 110610110005920

1511 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ಬಾ ರಾಜಾಯಿ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 589/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.38 0.0285 892116958992 110610110004858

1512 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ನಾ ಹುದಾದರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 33/2.175/4.178/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.92 0.069 283803887276 89073200991

1513 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ೋತಿಬಾ ಪು ಪಾಟಿೋಲ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 40/1.40/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.32 0.099 589118687837 0555104000075217

1514 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಓ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 67/1.29/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 955634869012 89069235987

1515 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಲ ಪೂ ಕ್ಲಕಾಂಬ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 34/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 226620891550 110610510002198

1516 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಣ್ಾಣಪಪ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 20/27.20/37.22/5.2/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.43 0.10725 280923549832 31203445611

1517 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಕ್ೃ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 39/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.58 0.0435 827621246565 110610110011972

1518 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋಂಪಪಣ್ಾಣ ವಿ ಬಂಗ್ಾರಿ ಬುತ್ರಾಮಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 51/*.49/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 759190935558 05522200002248

1519 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಾಳಪಪ ಬಾ ಕ್ುಟ್ಾಳೆ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 94/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 287009181287 110610100006358

1520 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಚಿ ಬುರಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 37/1.46/1.46/3.46/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.968 0.0726 508804453366 11061010100003451

1521 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಲ ಕ್ುಟ್ಾಳೆ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 94/2.94/3.74/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 941285600514 110610110006051

1522 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 86/2.86/5.12/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 241682679798 110610510002704

1523 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಗ ಡ ಂಗರೆ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ
336/*.527/1.390/1.152/2

.153/1372/1.397/1+2+3

+4/1

ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.98 0.1485 357550388039 110610110000520

1524 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಭ ಮಟಗೆ ೋಟಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 94/3/ಬ/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 372984736927 110610110000836

1525 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಸ ಹೆ ಸಪೋಟ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 96/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 479989486417 89093113957

1526 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಶ ಬುರಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 94/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.61 0.04575 293587168990 110610110012407

1527 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ರಾ ದ್ಡಿೆಕ್ರಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 59/20.77/ಬಿ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.71 0.05325 367865154949 110610100009939

1528 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮರೆಯಪಪ ಭ ಮಾಸೂಹೆ ಳಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 159/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 623165795584 110610100008054

1529 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದಾರಯಿ ರು ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 165/1. ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 328343974359 89072940154

1530 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಕೆೋ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 93/3.92/2.29/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 390850871744 110610110012667

1531 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಿ ಹಾಲ್ಲನನವರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 21/A ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 985638038937 89063811584

1532 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ತ್ೂರಾಯಿ ಶಾ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 114/4.88/4.99/4.89/4. ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.23 0.09225 554721341425 110610110004396

1533 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಅ ಸನದಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 63/6.62/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.66 0.0495 283791958630 89048197794

1534 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶೋಟುಟ ನಾ ಘೋವಡ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 40/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 492735889982 89042781404



1535 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಮ ಬಡವಣ್ಾಣಚ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 37/ಅ/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.66 0.0495 872507353250 89064541161

1536 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಯ ಸಂಬಾಜ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 47 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 775917924595 110610100006406

1537 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಡಪಪ ಯ ಮಟಗುಡಿಲ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 109 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 291522098245 5522210047538

1538 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ಸೂಗಿೋರ ಕಾ ಪಟ್ಾನ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 540/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 623628140967 110610100009830

1539 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಂಡುರಂಗ್ಾ ರಾ ಭಾಳೆೋಕ್ುಂದಿರ ಮಾಲನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 28/3.24/31 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.1 0.0825 573496973119 89038383012

1540 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಲಯ್ಾಯ ಈ ಪೂಜಾರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 51/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 888533348084 89010174746

1541 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗಂ ಡ ಂಗರೆ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ
336/*.152/2.527/1.153/1

.379/1+2+3+4/1
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 521127784459 11060110004689

1542 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ದ್ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 19 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 729970520670 110610100008191

1543 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರೆೋನುಖಾ ಸು ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 108/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 509062049777 110610110009051

1544 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮನಾಥ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 180/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 735231924187 110610110000698

1545 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಣ್ಣಪಾಪ ಗು ಬುರಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 45/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 806074339451 110610110011966

1546 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಗು ಬುರಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 93/13 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 266384444410 110610100003889

1547 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರವಿೋಂದ್ರ ಗಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 54/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 357052373855 111010110006430

1548 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮು ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 176/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 573889255277 89060490151

1549 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ಸ ರಾಜಗೆ ೋಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 69/1.65/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 445024369024 110610110001524

1550 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಪ ಮೊೋರೆ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 76/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 243909646429 89096846755

1551 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಯ ಸನದಿ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 89/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 759592091343 110610510000029

1552 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಠಠಲ ಟ ೋ ಸುತಾರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 142/1.142/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 807930624184 89074030970

1553 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಶ ಅಜಾಜನಿ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 58/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 796690230593 110610100007761

1554 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಯ ಮೊೋರೆ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 46/6.46/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.7 0.0525 713509877481 373902010018066

1555 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಪ ಸಂಬಾಜಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 51 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 742330443522 891104755059

1556 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ರಾ ಬೆೋಕಿಕನಕೆರಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ
166/1.166/3.180/7.180/1

6.153/40.162
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.8 0.135 685505356286 102501011002980

1557 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಬಾ ಸಂಬಾಜಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 31/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.54 0.0405 376230189507 110610510002379

1558 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಭು ಕ್ ಕ್ುಂಬರಗಿ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 84/5/1ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.7 0.0525 609810438847 110610110001750

1559 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ಯರಕಾಂತ್ ಸ ಕ್ುರಾಡ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 33/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 254024682332 110610110009257

1560 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತ್ರಾಮ ಯ ಕ್ುರಾಡ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 94/*.93/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 691818092872 4128

1561 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ನಿ ಸಾಂಬೆರಕ್ರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 96 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 257074087215 89063186025

1562 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಭ ಬುಜಯ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 33/13 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.41 0.03075 898435551452 89080360309

1563 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ತ  ರಾಜಾಯಿ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 24/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 268458534397 110610510003359

1564 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಾಪ ಈ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 51/2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.47 0.03525 540551078242 110610510002229

1565 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಲ ಲುಮಾಯಚ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 74/1.73/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.9333333 0.07 435521198525 89037487386

1566 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳು ಸ ಲ್ಲ ಕ್ಲ್ಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 164/4.164/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 449393199705 89060490139

1567 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಟ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 178/10.178/1.178/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.63 0.12225 997733163416 110610100009597

1568 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಕೆೋ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 10/1.165/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 702266779042 10988688124

1569 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 26/2.92/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 643907738795 110610110005544

1570 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಈ ಶನೆ ೋಳಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 188 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 544786418189 11061010009033

1571 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ರ್ೈ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 99/1.151/1.114/1.141 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 746414988552 1106101100089049

1572 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋಹನ ಮಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 79/2.25/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 372066945137 110610110011514

1573 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಆನಂದ್ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 34/5.46/3.17/3ಬ.17/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.88 0.066 724932453817 110610510003487

1574 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಬೆ ಸಾಂಬೆರಕ್ರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 96 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.63 0.04725 723420264704 110610110008253

1575 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 201/6.63/2.44/4.46/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 299242344865 111010100005104

1576 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಲ ಕೆ ೋಡಲಕ್ರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 150/4.164/8.180/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 374526781960 110610100004793

1577 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಾವುಕ್ ಮು ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 172/4.184/6.184/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 822869218291 110610100008982

1578 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹದೋವ ಮ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 1/13.103/1.22/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.47 0.03525 472211016227 89061144123

1579 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಬಾ ಹಾಲಣ್ಣವರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 93/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 662629864265 89081424300

1580 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದರಾಯಿ ಅ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 72/1ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 201527893285 110610100008161

1581 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಶ ಹಡಲಗೆ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 24/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 546588235446 110610110008050

1582 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಗ್ೌ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 20/25 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 298613738712 110610110002739

1583 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಡಪಪ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 94/3ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 540975840384 110610100002212

1584 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಲುಬಾ ಶಾ ಪಾಟಿೋಲ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 736393824664 111010100000398

1585 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಭ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 61 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 271484993420 110610510002213

1586 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಆನಂದ್ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 134/1.134/1ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 847027057165 110610110004907

1587 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 154/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 988629993157 111010100003430

1588 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಭ ವಗೆರ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 57/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 459997302528 110610100007613

1589 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಳಪಪ ಭು ಪಾಟಿೋಲ ಬೆ ಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 77/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 983219255344 89062781401

1590 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬೆೈ ತ್ವನೆ ೋಜಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 150/6/6.126/*.70/8.70/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 690574101380 10356683157

1591 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಗಮಾ ಶ ಬುರಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 50/2.93/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.59 0.04425 321556714775 110610110004836

1592 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬ ಕ್ುರೆನನವರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 24/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 307754394908 89043292821

1593 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶು ಬ ಬುರಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 50/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 531851927352 110610100007050

1594 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆಂಪಪಣ್ಾಣ ಬ ಮಟಗ ಂಡಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 943/ಬ/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.82 0.0615 427309923264 520101226835657

1595 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ರಾ ಅಲಗುಂದಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 67/4+5ಡ.66/1ಡಿ.33/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.4 0.105 253278241134 89050521397

1596 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರಾ ಅಲಗುಂದಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 67/4+5ಡಿ.66/1ಡಿ.33/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.87 0.06525 803750875546 89050521375

1597 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋಹನ ಮ ರೆೋಡಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ
43/3.42/1/2.79/19.130/1.

175/1/1
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.75 0.05625 673591964767 61210002602

1598 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಷ್ಾಪ ಗಂ ಡ ನಕೆರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 155/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 521310008972 89089283755

1599 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಬ ಹೆ ೋಸಪೋಟ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 113/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 618794466334 89043881850

1600 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಬ ಕ್ಮತಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 168/*.115/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 677073933395 5522210008171

1601 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವನಗ್ೌಡ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 5/1.4/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 267366376372 12671

1602 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಬ ಹೆ ೋಸಪೋಟ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 113/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.65 0.04875 734259084899 89037780939

1603 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿ ಯನಿಚೌಡಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 9/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 999424033142 110610110008787

1604 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಪಪ ಅ ರುದಾರಪುರಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 104/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 485927550963 5522210009637

1605 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಶ ಮಾರಿಹಾಳ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 72/23 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 994589579831 30847838912

1606 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಜಾನನ ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 106/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 7738788007403 374002010015895

1607 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಬ ಬಂಗ್ಾರಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 136/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 780051733790 05522210008186

1608 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಫ ಮನಸ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 159/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.49 0.03675 874867413399 10911181498

1609 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಾಮನ ಯ ಚೌಗಲ್ಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 352/8+6+35913+2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.74 0.0555 958631090723 30045763309

1610 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಬಿೋ ರುದಾರಪುರಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 170/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.67 0.05025 460928263810 20155696680

1611 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಕ್ ರಾಮನಕ್ಟಿಟ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 103 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 621463319042 05522210074680

1612 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಬಾ ಅರ್ೂೋಜಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 27/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 210721763252 36193496861



1613 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಪ ಮೊ ಮುತ್ಗೆಕ್ರ ಗ್ೌಂಡವಾಡ ಕಾಕ್ತಿ 100/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 702310681644 05282200045025

1614 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುದಿೋರ ಪ ಜಾನಾಯಿ ಕ್ನಬುಗಿರ ಕಾಕ್ತಿ 320/3.126/2.183/18 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.39 0.02925 627538828946 89068361627

1615 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ನಾ ಜನಾಯಿ ಕ್ನಬುಗಿರ ಕಾಕ್ತಿ
320/2.183/1.183/19.126/

2.126/16
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 890329446917 89056171027

1616 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 91/8.91/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 980911016777 89040570448

1617 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಶ ಸನದಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 48 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.22 0.0165 750584440912 110610100008137

1618 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಬ ಗುಂಡಲಗುಪಿಪ ಕ್ಲಕಾಂಬ ಕಾಕ್ತಿ 222/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 610624679085 110910110011338

1619 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಟ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ
31/25.9/18.40/22.38/8.4

0/10+28+15
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.02 0.0015 847763388226 89040446999

1620 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಪ ಗು ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 136 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.16 0.087 530733165395 332002010060530

1621 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾತ್ಪಪ ಲ ಜುಟಟ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 21 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 516476205613 5522210028997

1622 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗಪಪ ಬ ಲಂಗೆ ೋಟಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 51/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 570656089942 110610100008053

1623 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಸಾ ಮಣ್ಗುತ್ಕ್ರ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 126/19 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.62 0.0465 620501779786 110610110000001

1624 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯಯ ಯ ಸದಾನನವರ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 83/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 749107885256 332002010070973

1625 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ೋಮಾ ಅ ಸದಾನವರ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 83/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 696348342151 110610100007651

1626 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಯ ದ್ ಳೆ ಬೆ ೋಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 37 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.68 0.051 651463964379 110610110013755

1627 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಗು ಹೆ ೋನಗೆಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 38/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.88 0.066 581340288861 111010110004109

1628 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋಪಾಲ ನಿ ಸುತಾರ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 66/29 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 508025859209 89040411762

1629 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಸ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 22/2.58/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 634867617815 110610110000071

1630 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚುಡಪಪ ನಾ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 17/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 278019591598 89038489881

1631 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಚ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆದ್ನೆ ರ ಕಾಕ್ತಿ 29/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 784661687117 89042829351

1632 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದಾಶವ ಕ್ ಚಂದ್ಗಡಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 113/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 382078782575 30653699965

1633 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಲ ನಾಯಿಕ್ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 48/*/* ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 280743412116 110610100001759

1634 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಳಗು ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 500/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 397489139276 110610110009276

1635 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಚಿ ಗುಡೋಗೆನಟಿಟ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 59/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.97 0.07275 436133668839 110610100000783

1636 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಾಳೆ ೋಬಾ ರಾ ಬಾಂದ್ುಗೆರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 17/13.17/18.17/31.17/27 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 492967450531 110610100008977

1637 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾನಾ ಸಾ ಸಂಬಾಜಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 100/1.100/2.31/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 626740272328 110610110004549

1638 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಾ ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 167/1 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1.32 0.099 717172929978 05522200012930

1639 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಜಪಪ ಬಾ ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 145 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1.35 0.10125 841664403629 05522210032256

1640 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಪ ಬಾ  ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 141.142 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1.35 0.10125 481416082722 05522210032540

1641 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮು ನಿ ಹೆ ೋನಗೆಕ್ರ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 16/2.38/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 669359569710 110610100001437

1642 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಒಮಾನಿ ಇಂಚನಾಳಕ್ರ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 21.1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 256438282651 110610510001702

1643 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಯಯಪಪ ಮಾ ರಾಜಗ ಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 69/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 419222379308 110610510001854

1644 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟುಟ ಭ ಗುಡಾಜಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 16/2ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 664968125417 110610510001588

1645 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ಭ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 6/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 966162889655 110610110003346

1646 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 147/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.08 0.006 231271667523 89038200585

1647 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗ್ಾದ್ರ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 91/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 505030995016 89068235784

1648 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಯ ಅಲಗೆ ಂಡಿ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 10/1.67 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 652886289166 89056382493

1649 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಆನಂದ್ ಕ್ ಉಚುಚಕ್ರ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 63 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 852302548724 110610110008798

1650 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳು ಜ  ಕ್ುಂದ್ದರಗಿ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 113/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 679326625477 110610100005586

1651 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬಿೋ ಸಂಬಾಜಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 102/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 772224851891 110610110013081

1652 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆೈರು ಸ ಹೆ ಸುರಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 30/6.38/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 482259777470 89046982913

1653 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ುಕಾರಾಮ ಜ ಯ ಘವಡ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 118/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 666499452476 8905292015

1654 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾತರಿ ಅ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 73/2.73/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 338604196830 110610110007712

1655 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಪಪ ಒ ಖಜಗೆ ೋನಟಿಟ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 15/1.68/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 756973457661 110610510001611

1656 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 163/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.77 0.13275 251239415833 110610110002007

1657 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮು ಗು ಇಂಚನಾಳಕ್ರ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 16/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 773795417370 110610110006256

1658 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಲಗ್ೌಡ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 8/21.8/2/ಬಿ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 259986549273 110610110000132

1659 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದಾರ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 126/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 723182154145 89079372466

1660 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಬಬಣ್ಾಣ ನಿ ಮಣ್ಣವಾಡರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 97/1.98/3.150/11.8/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.73 0.05475 506439022788 110610110011863

1661 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುನಂದಾ ಬಾಂದ್ುಗೆರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 24/8.187/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 895676903912 110610110012748

1662 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಹೆ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 82 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 416136730428 110610110006167

1663 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 10/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.03 0.00225 817048955363 111010110005640

1664 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶರೋಮಂತಾ ಮ ಗುಡಿಗೆನಟಿಟ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 55 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 401173702738 110610110000900

1665 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾವಕಾಕ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 111/20 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 795176342741 89108284660

1666 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಪಪ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 150/8.150/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 590152965244 31145100352

1667 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಯ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 148/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 632265072817 110610110006323

1668 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹರಿ ರಾ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 42/9.42/7.173/6.173/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.63 0.04725 504921759444 110610400014658

1669 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಕಿೋರ ಗೆ  ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 150/7.1/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 975927398476 110610110005546

1670 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಒಮಾನಿ ಕಾ ಕ್ಡ ೋಳಕ್ರ ಬುಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 47/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.08 0.081 836232980682 89081582094

1671 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಬಾಜಿ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 35/3.35/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.4 0.105 471098236781 89060490140

1672 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರವಾವ ಪು ಸಂಬಾಜಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 165/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 265028692900 110610100007260

1673 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ಯ್ಾನಂದ್ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 14.173 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 520482345232 110610110000222

1674 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ರು ಕ್ಟ್ಾಂಬಳೆ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ
539/9.384/1.371/19.359/

11.371/16371/12.
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 682528256213 110610100001444

1675 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಶ ಕ್ ನಾಯಕ್ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 5/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 567057029115 07560110015520

1676 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಪ ಯ ಮುದ್ಗನನವರ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 113/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 630401517533 05522210054197

1677 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ರಾ ಮುದ್ಗನನವರ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 67/92 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 511193215549 05522210035642

1678 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಗು ಬುರಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 93/15.58/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 635111948553 110610110006576

1679 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಲು ಗು ಬುರಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 43/6.42/1.43/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.5 0.1125 941336118346 110610110000182

1680 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಶ ಗುಡಾಜಿ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 152/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 460299973954 110610110000579

1681 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭ ಬೆೋಕಿಕನಕೆೋರಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 52 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 456848362912 110610510002219

1682 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾನಾ ಮಾ ಸಂಬಾಜಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 104 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.12 0.084 986898251813 110610110012627

1683 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಗ್ೌಡ ಅ ಹತ್ೂರಗಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 92/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 670032672170 33468767686

1684 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 58/*.116/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 574990968163 89098950876

1685 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾಯ್ಾನ ಕ್ ಕ್ಡ ೋಳಕ್ರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 189/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 444157674941 1691110060050041

1686 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಬಾ ಬುರಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 42/1.46/22 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.9 0.0675 529870772878 3019101010002864

1687 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಪೂ ಮೊರೆ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 48/210.46/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 597357072913 332002010008117

1688 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುನಿಲ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 100/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 455590025627 10988667782

1689 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವನಗ್ೌಡ ಡು ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 108/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 679047681822 89048914292

1690 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂತ ೋಷ್ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 164/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 248997651574 89109573398

1691 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ವನಪಪ ನಾ ಸನದಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 170/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.95 0.07125 755577405726 110610100008059



1692 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ ಸಂಬಾಜಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 133/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 871774532829 110610100005882

1693 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ರಾ ಹಾಲ್ಲನನವರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 93/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.66 0.0495 681903092019 89056506248

1694 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಪ ಈ ಬುರಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ
46/33.46/28.50/3.50/11.

43/3
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 882536331387 110610110008122

1695 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಪು ಮಾಸೂಹೆ ೋಲಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 62/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 491840295794 110610110008831

1696 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಯ ಸಂಬಾಜಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 96/2.89/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.83 0.06225 274704112966 110610110001167

1697 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಈ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 13/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 713542065747 110610110003736

1698 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರ್ಣಣ ಅ ಗಡಕ್ರಿ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 40 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 513856594189 110610100004389

1699 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮುಕ್ುದಮ ಗ ಮಕಾನದಾರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 152/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 544826209021 110610100001458

1700 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ನಿ ಚಲುವನಹಟಿಟ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ
90/14+15+16+17+18+1

9+20+21+.71/5.71/4.14

9/2

ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 661557875114 89040622412

1701 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರ್ಣಣ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 91/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 709845941220 110610100005626

1702 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದಾರಮ ಈ ರಾಜಾಯಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 60/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 911807924890 1106010100007750

1703 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಭ ಸನದಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 74/2.75/5.72/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 210460134470 11060110012520

1704 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಭ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 640/2.640/1/2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.43 0.10725 339442322055 110610110002180

1705 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ರು ದಾದಾಗೆ ೋಳ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 138/*.134/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 711344268656 5522210009844

1706 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಹನಾಸ ಗ ಮಕಾನದಾರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 152/1.152/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 687100535576 110610100009627

1707 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 15/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 880789400007 89095114018

1708 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ಮ ಅಪಪಗೆ ೋಳ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 545/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.05 0.07875 782622848197 110610100006478

1709 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಶ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 32/16.454/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.61 0.04575 726428994485 110610100009563

1710 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಶ ತ್ಮಮನನವರ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 4/3.36/17 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.62 0.0465 860435098621 110610100007044

1711 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಾ ಶ ಗುಡಾಜಿ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 152/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 804267093802 110610110005379

1712 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಿೋವಪಪ ರಾ ಬಚನಟಿಟ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 44/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 570820384383 89050521670

1713 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಯ ತ್ಲವಾರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 81 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 951824990381 11610110003777

1714 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಪ ಶ ಮಗದ್ುಮ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 44/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 724181245825 332002010069311

1715 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಣ್ಣಪಾಪ ಈ ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 33/1 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 491330422763 332002010069421

1716 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಗಮಾ ಈ ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 34 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 547799544582 332002010070954

1717 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಿೋಮಪಪ ಕ್ ಬುಡಲ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 66/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.19 0.08925 846739949713 05522210021508

1718 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶರಾಮ ಬಾ ದಾವತಾರ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 65/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 979133099249 110610100006409

1719 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಚ ಪಡಕೆ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 608/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 233122081716 110610100009413

1720 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಜಪಪ ಬಾ ಬುರಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 46/30 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 884917667876 110610110000878

1721 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಗ್ೌ ಮಾರಿಹಾಳ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 73/15 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 324027310222 89050423662

1722 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ುಕಾರಾಮ ಗೆ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 56 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 626774110807 370302030013495

1723 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಕ್ ಗುಂಡಕ್ಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 540/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 724521495736 110610110008767

1724 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಗು ಬಡಪಪಗೆ ಳ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 13 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 637487566403 05522240000342

1725 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಯ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 89/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 451405844664 111010100004148

1726 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಷ್ುಣ ಪು ಕ್ಲಕಾಂಬಕ್ರ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 34 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 598547706222 1101610510001582

1727 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಗ್ೌ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 53/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 808111184844 89037559238

1728 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ನಿ ಗುಡುಜಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 181/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 661241737607 110010110008251

1729 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುರನ ಪಾ ಬಾಂದ್ುರಗೆ ಬುಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 50/1.4/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 346082596628 110610110002570

1730 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಗಿ ಬಂಗ್ಾರಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 141/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 318014117369 05522210047431

1731 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಬಾ ಲಾಡಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 128/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 967337533298 89067494207

1732 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟುಟ ಬಿ ಹುಕೆಕರಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 72/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 404794024092 110610100005872

1733 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಮುರತಿ ಸ ಬಂಗ್ಾರಿ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 139/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 220641830272 122501010009719

1734 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಹೆ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 668282130351 332002010069903

1735 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದರಾಯಿ ಸ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 40 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 988806660267 332002010069825

1736 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಣ್ಣಪಪ ಹೆ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 730387748313 332002010069491

1737 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹೆ ೋಳಪಪ ಸ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 952471901021 332002010067720

1738 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 29/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.63 0.12225 969380931373 3019101010005121

1739 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ನಿ ತ್ವನೆ ೋಜಿ ಬುಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 59/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 696287680471 110610110006344

1740 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಶ ನಿಲರಗಟಿಟ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 73/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 471246339351 110610100008143

1741 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರ್ಣಣ ಸ ದೋಸಾಯಿ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 107/*.25/2.554/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 829520670588 110610100000994

1742 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಗ್ೌಡ ಸ ದೋಸಾಯಿ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 107/*.554/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.19 0.08925 339536493943 110610110003925

1743 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 105/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 424096912972 05522210000201

1744 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಗಂಪಪ ಹಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 13/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 424096912972 38620810714

1745 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಿೋಮರಾವ ಭಗನಾಳಕ್ರ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 25/2.45/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.77 0.05775 856170874326 89093036583

1746 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಕಾ ವಪರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ
13/8.13/9.13/7.13/6.13/5

.13/2.13/8.13/5.13/4.13/

2

ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 753335938406 110610510001665

1747 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ತ ೋ ಸುತಾರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 142/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.57 0.04275 850120478804 89064597114

1748 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಪ ಹೆ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 42/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 294427942859 05522200021126

1749 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಪ ಪಾಟಿೋಲ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 64/9.64/2.64/13.64/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 320221999458 332002010062927

1750 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಗು ಹಳಿಿಕ್ರ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ
16/2.16/20.16/3.16/16.6

7/15.16/3.16/10
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.07 0.00525 633521636922 332002010010036

1751 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುನಾಥ ಲ ಸಂಬಾಜಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 94/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 484904944187 110610400015254

1752 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಯ ಬೆೋಳಗ್ಾಂಕ್ರ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ
14/*.141/18.141/29.141/

12
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 350939347518 110610110012264

1753 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ನಾ ಕೆ ೋಲ್ಲಲ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 15/22 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.06 0.0045 779039496198 110610100007193

1754 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಪ ಮೊೋರೆ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 59/2.46/2.47/2.46/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.8 0.135 993841369744 110610110003616

1755 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಅ ಮೊೋರೆ ನಿಂಗೆೋಹನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ
49/1./5.2/2.60/10.8/1.12/

6/8
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 983724664261 89109424165

1756 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಗ್ೌಡ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 134/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 998057259928 89037373140

1757 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಭ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 49/3.49/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 204989653999 111010110006362

1758 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬಾ ರಾಜಾಯಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 61/4.37/16 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.08 0.006 847695769613 20243607510

1759 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತಂಗೆವಾವ ಬಾ ನಾಯಕ್ ಬುಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 46/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 236646229581 110610100007743

1760 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರ್ಣಣ ಬಾ ಗ್ೌಡಕ್ರ ಬುಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 149/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.41 0.03075 618102332896 89081581942

1761 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಬಾ ಗಿರೆನನವರ ಬುಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 46/6.46/7.46/8.46/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.92 0.069 353877441696 110610100007912

1762 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ಈ ರಾಜಾಯಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 66 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 651325149947 110610100006879

1763 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಮಲಾ ಗು ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 148/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 634299616315 89052199456

1764 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾವುಕ್ ನಾ ಮೊೋಹನಗೆಕ್ರ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 152/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 374865598745 89070251712

1765 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಮ ಸನದಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 6/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.35 0.10125 274353392899 110610100007924

1766 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಶ ಯಮಮನನವರ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 73/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 236911449453 373902010019387



1767 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಗು ಬುರಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 58/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.68 0.051 938577820776 110610110005503

1768 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಕ್ ಹತ್ೂರಗಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 8/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.51 0.03825 774085682428 89063832774

1769 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ರ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 3/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 486028959427 110610100000388

1770 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಈ ಪುಜಾರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 51/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 949887629816 89050923483

1771 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಬಾ ನಾಗರಹಾಳ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 164/20.164/22..73/13 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.07 0.00525 993014992104 89047167953

1772 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಕೆಂ ಬಚನಟಿಟ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 31/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.49 0.03675 486835879523 89081504517

1773 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಕಾನಿಸಾಬ ಗ ಮಕ್ನದಾರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 161/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 593412505183 110610110004648

1774 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಶ ಗಡಕ್ರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 50/1.150/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 910735244812 89051275656

1775 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಪ ಗು ಸನದಿ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 17/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 715792821786 3093964895

1776 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲಕ್ ಯ ಹುಂದರ ಹೆ ನಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 71.117/4.117/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 346955742420 332002010006412

1777 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಹಾ ಬುರಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 43/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 751772826406 31215570738

1778 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ನಿ ಮುದದನನವರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 71/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 209723313646 89042342525

1779 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಚ ಚಿಂದಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 30/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 607239247116 110610110008956

1780 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋಪಿನಾಥ ರಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 16/4.106/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.8 0.135 344577180754 05702200020183

1781 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಹು ಘೋವಡ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 27/1/4.54/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.83 0.06225 266957275150 89040364414

1782 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಲು ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 37/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 68828038611 110610110005118

1783 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿನಾಯಕ್ ಗು ರೆಡಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 57/1.76/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.47 0.03525 765966287355 89053262623

1784 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 178/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 446276009534 110610110004295

1785 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 2/33 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 778010155031 110610110007003

1786 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 2/34.42/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 389469156120 110610110003645

1787 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟುಟ ಭ ಲಂಗೆ ೋಟಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 51/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 278863364738 111020110000524

1788 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಭ ಲಂಗೆ ೋಟಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 51/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 353371858818 111010110004104

1789 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಲ ವಪರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ
60/18.60/23.37/1.15/1.2

0/1.5/3
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.97 0.07275 692362437217 110610310000032

1790 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಲ ವಪರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ
60/18.60/23.37/1.15/1.2

0/1.5/4
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.13 0.08475 655727541320 110610400012719

1791 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದರಾಯಿ ಪ ಹೆ ೋಸಪೋಟ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 7.26/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 558531862166 332002010067887

1792 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಟಿೋಲ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಸದ್ದಪಪ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 102/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 965510730076 89038251280

1793 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಯ ಗುಂಡನಟಿಟ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 59/3.61/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 820686710878 110610100005896

1794 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಪ ಶ ಹೆ ೋಸಪೋಟ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 26/6.7.26/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 890027842094 332002010069407

1795 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಕಿೋರ ಶ ಹೆ ೋಸಪೋಟ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 26/7.7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 667941012238 332002010069775

1796 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟುಟ ಯ ಮೊೋರೆ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 59 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 416760595626 110610110009031

1797 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಸನಾಥ ಬು ಬಡವನಾಚ ಚಲುವನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 4/6.15 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.12 0.009 421551080044 89060038589

1798 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ದ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ
177/13.64/5.64/1.41/10.

60/13.41/3.
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 619659260217 110610510002023

1799 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಸ ರೆೋಡಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 60/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 233968328857 89050109121

1800 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಣ್ಣಪಪ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆೋರಿ ಕಾಕ್ತಿ 37/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 673489604270 110610100007469

1801 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾರವತಿ ಲ ಟೋಕೆ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 37/ಬ/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 296821268532 10988789074

1802 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುನಿೋಲ ಲ ಟೋಕೆ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 37/ಬ/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 287126563288 10988658597

1803 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಬಾ ನಾಯಿಕ್ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ
40/5.+3+1.52/1.46/7.40/

.3
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 460623715314 10003560263

1804 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮನಾಥ ಶ ಶಂದ ೋಳಕ್ರ ಕ್ುರಿಹಾಳ ಕಾಕ್ತಿ 49/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 453272048688 89054086097

1805 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಶಕಾಂತ್ ಲ ಬೆರಮಗೆವಡ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 139/3.171/18 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 473559253983 20242055910

1806 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಠಲ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ
10/8.10/6.10/5.10/1.3/32

.3/23.3/3
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.69 0.05175 849474377252 110610110008844

1807 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಶೋಮಂತ್ ವಾ ರಾಜಾಯಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 103/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.7 0.0525 238700731035 110610100007302

1808 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಅ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 73/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.12 0.009 683390111516 110610110005677

1809 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಲಂಗ ನಾ ಕಾಗಣ್ಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 202/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 458677999926 89001554956

1810 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ುಕಾರಾಮ ದ್ ಬಡಸಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 372/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 338145728689 291600101000638

1811 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ದ್ ಬಡಸಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 372/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 200112471751 17030020776

1812 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗ್ಾವಡು ತಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 435/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 865878073694 89072189285

1813 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕೆ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 446/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 303381699597 291600101001766

1814 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಾ ಬಡಸಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 165/*/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 851188440618 17030038138

1815 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಲಂಗ ಸ ಕಾತ್ಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 199/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 446149871590 17030111803

1816 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ರ ಬಡಸಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 42/*.171/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 669089148190 17030079708

1817 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗು ಗು ಕ್ದ್ಮ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 356/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 266128904030 17030075567

1818 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅರುನ ಪು ದೋವನ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 304/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 792401180050 17030117204

1819 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ದಾ ಪನಾನಳಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 424/*.350/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 860372056433 89077756159

1820 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರೆೋನುಕಾ ಯ ಕಾಕ್ತ್ಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 365/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 717068258867 17030077031

1821 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತಾರಾಮ ಬ ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 194/114 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 478326224168 17030104759

1822 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಮೋರ ಗು ಹುಲಜಿ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 160/1.461/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 298483166781 17030010474

1823 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗ್ಾವಡು ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 322/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 213392994497 17030065901

1824 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಖಾ ತರಸ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 328/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 854087615203 17030046955

1825 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಲಾ ಲ ಮೊೋರೆ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 447/5.447/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 904442984174 89107918666

1826 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಆರತಿ ನಾ ಕಾಗನಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 203 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 560264792920 89055330524

1827 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ೂೋತಿಬಾ ತಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 160/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.41 0.03075 510914650024 89072189127

1828 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುನವಂತಿ ವಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 128/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 203040022123 89003745609

1829 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುರನ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 205/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 845703574097 17030031518

1830 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 159/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 930182586163 291600101005122

1831 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಿೋಪಕ್ ಸು ಕಾಕ್ತ್ಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 199/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 586377010592 20047801338

1832 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ಗು ಯಳುಿರಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 54/1.162/*.145/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 831406843423 17030090982

1833 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ದಾ ಗುಡಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 466/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 913199150300 89063523540

1834 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 292/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 881224835788 89053359353

1835 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ  ಪ ರಾಜಗೆ ೋಳಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 277/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 739022456644 17030042815

1836 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ುಕಾರಾಮ ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 337/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 573532870045 89005632036

1837 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಸ  ರೆೋಡಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 427/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 565599576004 89063369086

1838 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹೆ ಂನನಪಪ ಗಂ ಪನಾನಳಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 321/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 853164847387 17030077581

1839 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಠಲ ಗ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 3/2.ಪ1.4.5.5/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 363240169261 89027804427

1840 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 337/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 765283110519 17030039142

1841 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ರ್ೈ ಕ್ಡಲಗೆೋಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 200/1.200/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 433132127137 17030106836

1842 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಲ ತ್ಲವಾರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 330/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.09 0.00675 527952430524 17030084979

1843 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜಿತ್ ಬ ಕ್ಧಮ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 285/1.288/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.9 0.0675 385716702697 0555104000085320

1844 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 290/18 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 547888804595 89003572973



1845 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 290/18 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 544843168596 89023819079

1846 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಲ ದಾಮನೆಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 368/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 365982100917 17030029688

1847 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾವು ಮಾ ಧಾಮನೆಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 368/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 752847692922 89085663082

1848 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮನನ ರ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 399/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 368101581069 89005983765

1849 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಧೆ  ಗೆ ೋರ್ೋಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 369/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.65 0.04875 968223760549 17030105505

1850 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಬಾಜಿ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 333/1ಬ.410/2ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 897242105500 89076139921

1851 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗೆ ೋಳಿ ರೆೋಡಕ್ರ ಸಾವಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 172 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 741018087966 520101252263968

1852 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಜಾನನ ಪ ದೋನುರಕ್ರ ಸುಳಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 194/7.123/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 743698762343 520101218817831

1853 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾತೋರಿ ಮ ಬೆಳವಟಟಕ್ರ ಸುಳಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 36/1.36/3.35/6.35/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 738167550700 374202010011258

1854 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತಾನಪಪ ಅ ಭಾತ್ಕಾಂಡ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 116/*.111/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 242335724104 89029160620

1855 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಕೆೋ ಜಾದ್ವ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 57 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 9900023865507 520101226708817

1856 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಷ್ುಣ ಮ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 27/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 920138202611 520291016789518

1857 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುರನ ಕ್ ಬೆ ೋಗನ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 93/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 614006976855 89030903222

1858 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮನೆ ೋಹರ ಪ ಪಸಾಲ್ಲ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 148/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 769085493426 520101215057755

1859 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅನಂತ್ ದೋಸುರಕ್ರ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 154/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 597174954525 520191042013069

1860 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುನಾಥ ಭ ದೋಸ ರಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 161/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 703201192488 520101261851251

1861 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಲಾಲಶ ಗ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 189/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 859839531317 520291016802751

1862 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಷ್ುಣ ರ್ೈ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 464/2/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 253908440325 89044122813

1863 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾವುಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 196/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 830194748846 17030079968

1864 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಭ ಹರಿಜನ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 242/*1 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 937418156709 17030055879

1865 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಜ ೋ ಜಾದ್ವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 151/1.145/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 902888854088 520291016790877

1866 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಉಮಾಜಿ ಭ ಚೌಗಲ್ಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 648/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 534705431703 17030039244

1867 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ  ಮಲಲಪಪ ನಾಯಕ್ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 149/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 202413621009 89035681023

1868 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಪನಾಬಳಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 243/*/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 320430956716 89110025430

1869 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಮದೋವ ಲ ಕ್ದ್ಮ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 67/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 652103228103 17030078535

1870 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ವ ಯ್ಾದ್ವ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 10/ಬ.57/9/2.74/ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 465775427802 89032618338

1871 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೌಲತ್ೂ ದಾ ತ್ರೆಳೆೋ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 78/1/ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.78 0.0585 234826065426 17062610318

1872 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಘಳಗು ಬೆ  ತರೆಳೆೋ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 61/2/ಕ್ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 815590078734 17007546301

1873 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬೆೈ ತರಳೆೋ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 34/2.53/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 629496272595 89052622601

1874 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ರಯಿ ಕಾ ಡ ೋಪ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 35/2ಜಿ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.76 0.057 364775181658 17062621488

1875 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗ್ಾರಾಮ ಲು ತರಳೆೋ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 69/11.68/10.133/3.32/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 365211701368 8902054021

1876 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಅ ತರಳೆೋ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 81/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 270125179743 17062595047

1877 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ಬಾ ಡ ೋಪ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 40/9.54/2ಕ್.115/2ಜಿ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.38 0.0285 947228158181 17062513993

1878 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಏಕ್ನಾಥ ದಾ ಡ ೋಪ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
35/2ಡ.40/10.46/ಜಿ.54/2ಡ

.115/12.208/1ಡ
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 941825320174 17062610498

1879 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ದಾ ಕಾಂಬಳೆ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 234/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 953125786619 10911279824

1880 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಅ ನಾಯಿಕ್ ಬಾದ್ರವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 19/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 414079208794 17193622685

1881 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಸವಂತ್ ಘ ಚಿರಮುರಿಕ್ರ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 157/3/ಅ/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 500279522744 17062512082

1882 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸೌಮತ್ ಸ ಸಾಂಬೆರಕ್ರ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 53/2ಬಿ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.18 0.0885 649422115405 17062627082

1883 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಪಪ ಗು ಮನೆ ನೋಳಕ್ರ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 51/2/2108/3/ಬ.109/5/ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 830303676583 17062621750

1884 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಮಾ ತರಳೆ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 90/4.91/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 702444403304 32526586136

1885 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ಮ ಕೆೋದ್ನೆ ರ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 65/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 757383618537 17062581487

1886 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ರಾ ಡ ೋಪ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 67/1.137/*.142/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.82 0.0615 645120927021 17062571069

1887 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳು ತಾ ಕಾತ್ಕ್ರ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 116/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 660810489222 05032250010223

1888 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಶ ಕಾತ್ಕ್ರ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 34/1/ಅ/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 639829970244 64110312850

1889 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಹದೋವ ಬ ಅತಿವಾಡಕ್ರ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
93/3./ಕ್.93/6/ಕ್.93/11/ಕ್.2

04/2/ಕ್
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 240504031693 89014483322

1890 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬಲ ಪು ಮನೆ ನೋಳಕ್ರ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 1095/ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 372493924944 17062607837

1891 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾಹದೋವ ಗು ಮನೆ ನೋಳಕ್ರ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
109/5/ಬ.51/2/2.109/3ಬ.1

08/3/ಬ
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 757285493954 17062603311

1892 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಒ ಜಂಗರುಚ ಮಂಡ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 58/1/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 929673086156 520101203736431

1893 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಶ ಖಾಂಡಕೆರ ಬಾಚಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 65/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 384821666817 520291016786454

1894 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಪ ಗುಂಜಿಕ್ರ ಬಾಚಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 93/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 418132431235 17030100812

1895 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ವಿ ಜಾದ್ವ ಬಾಚಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 67 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.12 0.009 412803329029 17030036719

1896 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ುಕಾರಾಮ ತಿ ಚ ೋಪಡ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 69/18 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 811229553967 520291016787612

1897 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಬಾ ರ್ಸಾಳೆ ಬೆಕಿಕನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 155/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 742275125049 520291039930241

1898 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಕಿಕನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 158/2.162/5/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 406583530543 17062544263

1899 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಸಂತ್ ಲು ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಕಿಕನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 60/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 902673941101 149202101140023

1900 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುರನ  ಒ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಕಿಕನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 180/1.180/4.186/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 385717596764 520101212507210

1901 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಹ ಖಂಡೋಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 55/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 212546283837 291600101000635

1902 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಮ ತ್ಂಗೆಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 33/*.58/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 236624331052 291000101004303

1903 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಖಾಚ ೋ ಲ ಜಾದ್ವ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 57/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 657429432221 291600101001482

1904 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಬಾ ಬೆಳಗುಂದ್ಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 66/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 539440603442 17030039482

1905 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಾಪಜಿ ಬಾ ಮಘ ೋಜ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 86/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 875484600455 520101258248192

1906 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ನಾ ಬೆೋಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 45/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.38 0.0285 400150437265 520191039444216

1907 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮು ವಿ ತಂಗನಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 45/17 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 378747755174 520101261724878

1908 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಾಳು ಓ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 103/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 946235538051 89047334132

1909 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ನೋ ಗ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 103/2/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 866087057980 89111526775

1910 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗುಬಾಯಿ ಕ್ೃ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 136 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 771218581142 89082786494

1911 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಗ್ಾ ಕಾಲಕ್ುಂದಿರೋಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 82/2.79/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 861688929325 2912108002467

1912 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅನಿಲ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 56/2.6/4.57/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 714422646767 30455815220

1913 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಿರಾಜಿ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 146/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 736897302472 14950100045137

1914 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುನಿಲ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 5/2.6/4.57/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 833012041604 89108593065

1915 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾತರಿ ಲ ಬೆೋಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 126/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 913946203673 520101251134304

1916 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಲ ತ್ಂಗಣ್ಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 94/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 837377967612 291600101001711

1917 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋನಪಪ ನಿ ಚಲರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 240/2ಅ/1ಪ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 783039370822 3025101010001961

1918 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ನಾ ತ್ಲವಾರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 210/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 760552070990 33767582980

1919 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಪೂ ಶಹಾಪೂರಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 185/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 341365884963 374102010025148

1920 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋಸವ ಪು ನಾಗನವಾಡಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 2/1.26/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 230884184167 374102010026069

1921 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ಪಿಶಹಾನಿ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 127/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 477348566191 33149754546

1922 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಯ ಪಿಶಹಾನಿ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 146/2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 414611506658 89000079808



1923 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನೆೋಮಾನಿ ನಾ ಹುಂದರೋ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 51/1.2/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 361942012839 374102010009838

1924 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ರಾ ಪಿಶಾರ್ಣ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 113/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.47 0.03525 736024640777 34886895595

1925 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಪ ಚಲರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 165/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 586015099310 38334894305

1926 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ನಿ ಬೆೋಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 30/1. ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 842350465613 34302187744

1927 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳು ಗು ಚಲುರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 182/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 735135332892 35216190951

1928 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಂಡು ಸ ೋ ಭಾಷ್ಕಳ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 270/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 913985869560 05272200009710

1929 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಪಿ ಬೆೋಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 34/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 597107085962 05272200003014

1930 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೋನಾಜಿ ದಾ ಜಾವಕ್ರ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 359/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 678421720883 05272200002702

1931 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸವಿೋತಾ ಸು ಟೋತ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 311/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.28 0.096 638906200600 05272210043807

1932 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜಾರಾಮ ಪಾ  ಪಾಟಿೋಲ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 242 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 949607763332 05272200004928

1933 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಸಕಳ ಕ್ಲಲಪಪ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 87/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 243650155190 05272210002190

1934 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಧೆ  ಅಸೂೋಕ್ರ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 99/14.99/18 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 983567840630 09122011011231

1935 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಿಶ ೋರ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆೋಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 282/2.255/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 219965657061 14950100079623

1936 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟುಪ ಬಾ ಚವಾಾಣ್ ಬೆೋಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 272/2.272/16.272/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 380791982491 2912101006116

1937 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ದ್ು ಶಾಪೂರಕ್ರ ಬೆೋಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 194/12.205/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.7 0.0525 326845307169 05272200001174

1938 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಬಾ ಬಾಚಿೋಕ್ರ ಬೆೋಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 315/4.315/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 845181518745 05272200003000

1939 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಘುನಾಥ ಬಾ ರಾಚಿೋಕ್ರ ಬೆೋಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 388/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 621728103421 0527220010363

1940 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗು ರಾ ಕ್ುನೆೋರಕ್ರ ಬೆೋಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 326/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 416882900773 05272200008741

1941 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ  ರಾ ಶಹಾಪೂರಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 213/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 565642557517 34287603066

1942 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 21/*./18/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 587291333448 35701490283

1943 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಮ ಪಾಲ್ಲರಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 196 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 567258373388 33598089846

1944 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗ್ಾವಡು ರ್ೈ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 21/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.68 0.051 271052330069 374102010032423

1945 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಪಪ ರಾ ಗೆ ೋಡಸ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 26 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 649801194327 33174763094

1946 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹದೋವ ಮ ಪಿೋಶಾನೆ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 187/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 500866173750 34687785347

1947 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಮ ಸ ೋನಾಳಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 171/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 957064524529 34171850722

1948 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಿೋಮಶನ ನಾ  ನಾಯಿಕ್ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 240/1ಅ/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 562218646598 33633997249

1949 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 123/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.03 0.00225 979174806061 30371595693

1950 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಯ ಗೆ ೋಜಗೆೋಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 188/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 723604604081 209000131400700

1951 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಪಪ ನಾ ಚಲರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 240/2ಅ/ಅ/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 428758967579 33175042210

1952 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋಹನ ರ ಚಲರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 236/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 505755944751 32484269804

1953 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಸ ೋ ಮುರಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 259/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 542469353745 89001538752

1954 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ನಾ ಬೆಳಗುಂಡಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 91/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 976719479412 05042200004034

1955 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹೆೋಮಂತ್ ಕ್ೃ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 349/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 354554719177 11101031000002

1956 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಾಾರಿ ನಿ ಭಾತ್ಕಾಂಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 683/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 636695626543 17030123568

1957 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ಮ ಕ್ದ್ಮ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 99/2.218/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 227034156630 89030510130

1958 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರ್ ಸಾವಂತ್ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 30/1.104/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 206533596677 89025011435

1959 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳು ರ್ ಸಾವಂತ್ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 30/1.104/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 389863173477 89069571281

1960 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬಾ  ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 185/2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 851515745423 17030022004

1961 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತಾರಾಮ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 131/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 478592706773 89029593291

1962 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಲ ಪನನಳಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 243/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 829873797353 29160010100026

1963 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಂಡ ೋಪಂತ್ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 286/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 941830434054 89053141007

1964 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ರ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 159/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 595196886466 17030076694

1965 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಗೆ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 333/1ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 802148134275 89000213836

1966 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಾಮನ ಭಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 392/2ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 548903224263 17030036708

1967 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಟುಟ ರ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 337 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 917837049878 89046965986

1968 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ನಾ ಕ್ನಗ್ಾಂವಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 203/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.07 0.00525 980299742726 89044962943

1969 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕ್ ಕಾಂಬಳೆ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 156 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 889511804399 89064146842

1970 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಯ ಜಾದ್ವ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 73/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 536974111490 520101198444393

1971 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ರ್ೈ ಖಂಡೋಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 10/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 604064056598 520291016795402

1972 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ದ್ ಬಡಸಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 372/*.104/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 843634754237 17030121481

1973 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರೆೋವಳನಾಥ ಗ ಜಾಂಭ ೋಟಿಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 297/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 605594537734 17030085951

1974 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಗ ಬೆಳಗುಂದ್ಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 145/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 858505851087 520191039442744

1975 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬ ಜಾದ್ವ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 73/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 323599446202 05002200001514

1976 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಯವಂತ್ ಖಂಡಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 10/1.157/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 813637073098 520101198421067

1977 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ದ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 414/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 403068812533 89102415422

1978 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋಮಣ್ಾಣ ರು ಕಾಗನಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 105/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 820208610927 17030051295

1979 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗು ಯ ಹುಲಜಿ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 29/*.30/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 442281945939 8909561255

1980 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆ ೋಜಿ ಭಾ ಪೌಸಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 245/185 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 635068244451 89096751294

1981 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಖಾಚು ರ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 255/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 899573067880 89006197114

1982 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚೌಗಲ್ಲ ಓ ಪಕಿಕರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 653 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 822560595474 17030011332

1983 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಸಾ ಖಂಡಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 696/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 359347605327 17030062398

1984 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುನಾಥ ಜ ಯ ಡ ೋಣ್ಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
12.31/1.547.47.31/1.20/

10.
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 216312707850 17030049785

1985 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ರಾ ಚೌಗಲ್ಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 653/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 538670794164 17030059045

1986 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಂಡುರಂಗ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 117/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 561946381630 291600101001497

1987 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಲ ನಾಯಿಕ್ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 148/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 370135505569 17030036061

1988 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಲು ಜಾದ್ವ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 47/1.47/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 465114771483 520191039443554

1989 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುರನ ದೋಸುರಕ್ರ ಬೆನಕಿನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 234 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 952103949282 520291039936487

1990 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಶ ಕಾಂಬಳೆ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 124/*/ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 625790872371 89073285376

1991 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಬು ಚವಾಾಣ್ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 247/ಪ2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 375863969155 89098784818

1992 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ರಾ ಬಂಗೆೋನನವರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 335/7.335/9.335/20 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 592295852530 520191052578891

1993 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಭಾಸ ರ್ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 320.321 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 300995329982 520101218765221

1994 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ದ್ ಡ ೋಣ್ಕ್ರಿ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 80/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 534384181762 520101249090159

1995 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋದಾರಿ ನಿಂಗಪಪ ಭ ೋಗನ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 79/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 308168710748 170301009076

1996 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋಪಾಲ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 183/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.79 0.05925 695122360905 17030082564

1997 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋದಾರಿ ದ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 18.108/1.108/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.41 0.03075 441964451495 89000116854

1998 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಣ್ಪತಿ ಪಾಟಿೋಲ ಸಾವಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 60/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 672328541848 20243943030

1999 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಂಡು ದ್ು ಮುಂಗಲ್ಲ ಸಾವಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 154/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 555329647972 520291039932899

2000 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಬಾ ಮೋನಸ ಸಾವಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 176/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.91 0.06825 865593887650 149200101004892

2001 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾತೋರಿ ಶ ವರಕೆೋರಿ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 05.02.2001 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 585864671063 17030093280

2002 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಷ್ುಣ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 2111/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 496172003914 17030100460

2003 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂತ್ು ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 54 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 492603307958 17030049901

2004 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಜಾ ಬೆ ೋಗನ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 79/2./1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 690819516655 89005298443



2005 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭ ಬೆ ೋಗನ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 79/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 461192173532 17030100346

2006 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಜಾತಾ ಸು ತ್ರಲ್ಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 295/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 661871563492 17030058949

2007 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುದಿೋರ ಲ ತ್ರಲ್ಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 370/1.420/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 464594626629 17030011569

2008 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜನಾಥ ದ್ು ಲಟವಾಡಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 662/*.124/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 422324721464 520331003715498

2009 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಶ ಕಾಂಡಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 75/4.55/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 220000538863 520331003716011

2010 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುದಾಕ್ರ ಭಿ ಪಾಟಿೋಲ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 253/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 399041389131 17031032374

2011 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಹೆ ೋ ಕ್ಢೆ ೋಳಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 183/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 955206104340 17030065424

2012 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹೆ ೋನನಪಪ ನಿ ಕ್ಡ ೋಳಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 101/4.32/4+5+6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 471397906156 17030086024

2013 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಮ ಕ್ಡ ೋಳಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 117/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 335450028188 89080693237

2014 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಲ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 45/16.45/14.45/12.45/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.58 0.0435 379003488548 520291016787965

2015 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ದ್ ಹೆಬಾಬಳಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 139/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 412956686055 231600101005905

2016 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಚು ಕೆ ವಾಡಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 189/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 334113128052 89063332192

2017 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಕೆೋ ಬೆ ೋಗನ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 27/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.74 0.0555 621455143316 17030045703

2018 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ತ್ುೂ ಗ ಬೆೋಳಗುಂದ್ಕ್ರ ಬಾಚಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 90/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 494557374693 520291016786039

2019 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರೆೋಷ್ಾಮ ಲ ಕೆ ೋವಾಡಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 189/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 214790195136 89063334756

2020 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗು ಕಾಲಕ್ುಂದಿರಕ್ರ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 29/*.1/2ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 217987234649 17030115025

2021 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಾಪರ್ಣ ಗು ದ ೋಂಬಳೆ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 80/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.12 0.084 730684881928 17030118297

2022 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುರನ ಈ ಚುಕಿಕ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 136 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 581173520066 89064145918

2023 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟ ಟೋ ಮ ಕಾಟಕ್ರ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 156/11.156/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 636044156081 520191042405791

2024 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಆನಂದ್ ದೋ ದಾಯಗೆ ೋಂಡ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 35/*.36/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 776930824583 17030055303

2025 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 1836/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 980546682234 89044381641

2026 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ರಾ ಗುರವ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 243/6+17 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.39 0.02925 550256490871 17193646129

2027 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋನಪಪ ಗ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಕಿಕನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 102/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 568565342900 14950100046937

2028 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಯಪಪ ಬೆೈ ಹುಂದರ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 121/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 517547174838 17193611361

2029 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಗಂ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 380/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 526919050074 89109050991

2030 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುರನ ಸ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 332/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 832839312276 291600101004306

2031 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಠಾನು ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 200/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 961613006155 17030037951

2032 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಗು ಬಡಸಕರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 203/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 254792653284 89029364975

2033 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ನಿ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾವಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 261/5.261/7.151/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 607106367728 05022200057791

2034 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಖಾಂಡಕೆರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 66/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 562141257360 520291016790346

2035 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಭ ಸಾವಂತ್ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 170/ಪೈ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.79 0.05925 817073928925 17030024170

2036 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ರ ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 334/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.96 0.072 287317880666 291600101004201

2037 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋನಾಪಪ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋನವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 687/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 843760377294 17030095142

2038 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಭ  ಬಾತ್ಕಾಂಡ ಕೆ ೋನವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 120/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 538241295145 17030022854

2039 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋನವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 124/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 974980673401 89006917189

2040 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಲಾಸ ಬ ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 340/3/2.449/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 502923359752 17030015031

2041 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜೋಂದ್ರ ಮ ಮಗದ್ುಮ ಬೆನಕಿನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 96/3.95/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 850025384820 1634101006876

2042 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ರು ಕಾಗನಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 105/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 863151368795 17030011490

2043 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಘುನಾಥ ಬು ದೋವನೆ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 286/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 494280839894 17030019013

2044 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ುಕಾರಾಮ ದ್ ಮನಸ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 490/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.97 0.07275 527639216704 291600101004848

2045 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮು ಪ ಗುಂಜಿಕ್ರ ಬಾಚಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 63/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 980589522680 89063368957

2046 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗೆ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 127/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 509517707538 89029428079

2047 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಕ್ೃ ಸಾವಂತ್ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 131 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 296850353170 17030101985

2048 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜಿವ ಕ್ೃ ಸಾವಂತ್ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 131/*.173/ಡ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 739048962883 17030022887

2049 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬರಮಾ ಖ ಬಾಂತ್ಕಾಂಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 692/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 550396471146 17030047926

2050 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಗು ಗೆ ೋಜಗೆಕೆರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 190/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.58 0.0435 838160075374 89067504385

2051 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಶ ಬ ಮಾಸ ೂೋಳಿ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 28/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 714961437123 89083510491

2052 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಸಂತ್ ಸಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 54/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 456275490641 17030034542

2053 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ಲ ದೋವರಾಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 50/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 345587708459 0101104000183079

2054 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 68/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 247527648553 17030066619

2055 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾನಭಾ ಲ ತ್ುಪಪಟಕ್ರ ಕೆ ೋನವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 121/16 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 328462708367 291600101001192

2056 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭ ಪಾಟಿೋಲ ಮಾರನಹಾಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 25/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 429491955789 105001010008265

2057 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿೋರಬದ್ರ ಕ್ ಮಾದ್ರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 328/3.324/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.11 0.00825 214617783882 17031067170

2058 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 186/ಡ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 697258796519 89056665302

2059 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಸು ಭ ೋಕ್ನ ರಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 51/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 205485576997 17030123273

2060 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಶ ಭಳಗುಂದ್ಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 665/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 550514952191 520291016788971

2061 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನವಾರ ವಿ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 374/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 636798890525 890096002530

2062 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹನಮಂತ್ ಲ ಹೆ ೋನಗೆಕ್ರ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 150/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 463913476831 17030009559

2063 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಯವಂತ್ ಗು ದೋನ ರಕ್ರ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 180/3.181.234 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.39 0.02925 578470241882 520291039935111

2064 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಕಿಕನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 184/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 777317526116 149200101004657

2065 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ನಾ ಮ   ಮಡಲೋಕ್ ಬೆಕಿಕನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 107/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 440650739469 17062569640

2066 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಮಾ ಮಹಾಗ್ಾಂವಕ್ರ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 13/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 794856738553 11010110018046

2067 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಬಬರಾಮ ರಾ ಸನದಿ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 151/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 352184023780 17030011977

2068 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಲಂಗ ಮಾ ಕಾಗನಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 395/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 327814246718 17030122713

2069 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮಾ ರಾಜಗೆ ೋಳಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 227/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 901649457405 17030086591

2070 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಬೆೋ ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 449/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 902970184059 20098646520

2071 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಹ ಗುಂಜಕ್ರ ಬಾಚಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 72/1/ಅ.73/1/ಅ.73/9.88/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 219181612055 520331003716036

2072 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಮತ್ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಸುಳಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 71/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 521084757073 89032619614

2073 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾಹದೋವ ನಾ ಸನದಿ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 40/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.71 0.05325 948073726883 0187001014768

2074 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತ್ವಾವ ಬಿೋ ಕ್ಢೆ ೋಲ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 41 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 471567366773 018702101000270

2075 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋಹನ ಗೆ  ಉಲಸಕ್ರ ಮಚಚ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 572/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 378784036910 374102010019640

2076 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಗೆ ೋ ಲಾಡ ಮಚಚ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 365 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.58 0.0435 399074575817 147801011002791

2077 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಿ ಕ್ಷತಿರ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 17 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 551914538094 08700101003168

2078 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ರಾ ಸೈಬನನವರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ
464/2.4.64/2.ಕ್/1ಪ.590/2

./2.590/2.1.728/2
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 286592582710 3019101010008463

2079 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ುಕಾರಾಮ ಯ ಕ್ಷತಿರ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 5/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 919842255718 520101218719058

2080 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗವಾವ ಯ ಭಂಗಿ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 30/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 557913891462 520101218729126

2081 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರವಿೋಂದ್ರ ಕ್ದ್ಮ ಯಳಿರು ಬೆಳಗ್ಾವಿ 1112/6/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 254766846402 520101218740596

2082 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ  ರಾಜಗ್ೌಡ ಬೆ  ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 550.2/4.457/1.547/1ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 529879324447 05032200060480

2083 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಗ್ೌಡ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 584/1.604/3.589/1ಡ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06  864827060257 018700101015362

2084 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಕಿೋರಾ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 584/1.589/1.604/3ಬ/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8253333 0.0619 346911725315 018700101015363



2085 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಫಕಿೋರಾ ದೋ ಕ್ುಂಡೋಕ್ರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 846/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.96 0.072 864739829256 018700101011523

2086 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಿೋಮಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 500/2ಬ/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 757740333215 0101104000236782

2087 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವನಗ್ೌಡ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 600/7.601/3ಅ/2ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 253842824774 10356681434

2088 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಸ ೋ ಭ ೋಸಲ್ಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 648/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 641811296230 05382030002440

2089 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮನೆ ೋಹರ ಗ ಬೆ ೋಸಲ್ಲ ಯಳಿರು ಬೆಳಗ್ಾವಿ 644/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 507572309290 018700101011164

2090 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಾವಳು ನಿ ಬೆೋಕ್ಲುರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 46/9/20 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 272753889080 018700101016159

2091 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನೆೋಮನಾಥ ದ್ ಬುಡವಿ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 639/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 309651748192 110110110027463

2092 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮನೆ ೋಹರ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 662/3.597/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 641451720870 17007568813

2093 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 597/4.597/2.597/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.98 0.0735 207683182648 018700101011821

2094 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 12/1/2841/6.847/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.1 0.0825 593087596708 018700101009128

2095 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಮೋಶ ನಾ ಸೈದ್ಣ್ವರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 600/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 959872757325 37220384163

2096 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಕ್ುಮಾರ ಬಾ ಬುಡವಿ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 639/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 448239057219 89089549637

2097 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ರಾ ಸೈಬನನವರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 377/1.377/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 732152979574 520191052600129

2098 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶರೋಮಂತ್ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 584/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 968153973969 018700101006382

2099 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹನಮಂತ್ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 663/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 321223828312 64080442267

2100 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಣ್ಾಣ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 826/4ಕ್ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 978755806132 64153568325

2101 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರ್ಣಣ ಭ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 588/2.589/1ಬ.601/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 425733766101 520101218754147

2102 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಘುರಾಮ ಮ ಮಾಗನಾಚ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 810/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 761345370706 64073613143

2103 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭ ೋಮಾನಿ ಶ ಬಾಳೆೋಕ್ುಂದಿರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 517/1ಬ.620/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 882996930705 89051271817

2104 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಗು ಬಾಳೆೋಕ್ುಂದಿರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 715/1ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 406253615332 64132762496

2105 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾವಿೋರ ಬಾ ಚವಗೆ ೋಂಡ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 16 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.38 0.0285 06360017602041 64073796623

2106 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಣ್ಪತಿ ರ್ೈ ಜಾದ್ವ ಯಳಿರು ಬೆಳಗ್ಾವಿ
652/1.921/*.923/7648/1.

653/
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 597587696597 018702101001827

2107 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುಯನ ರು ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 584/1ಡ/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 505918032432 6571467845

2108 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲವಾವ ಬ ಸುಳಗೆೋಕ್ರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 603.775/2.534 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 459707639325 89048949361

2109 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ರಾ ಸುಳಗೆೋಕ್ರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ
744/1.375/1.375/2.375/2

ಹ.373/2ಗ
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 698879931681 520101218725864

2110 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿದಾಯದ್ರ ಶರೋ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 602/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 959587759509 64073469607

2111 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಸು ಚೌಗೆ ೋಂಡ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 639/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 751921179474 64073679251

2112 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 23/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.12 0.009 559689762227 08700101010015

2113 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಅ ಶಹಾಪುರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 813/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.53 0.03975 405445438582 64073678837

2114 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಗ ಸೈಬಣ್ಣವರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 53/1+2+3+4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 614766584526 018702101902533

2115 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಂಡುರಂಗ ಯ ಸಂಬಾಜಿಚ ಯಳಿರು ಬೆಳಗ್ಾವಿ 1122/1ಅ/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 564062442846 520101218715184

2116 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಮ ಬಂಗಿ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 30/3.30/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 880534858639 520101218738117

2117 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಯಪಪ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 12/1/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.74 0.0555 608366726352 520101218750516

2118 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶೋವರಾಮ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 13/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.62 0.0465 238353323994 52010101218738982

2119 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಠಲ ಬಾ  ಕ್ುರಂಗಿ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 29/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 365012624230 520101218730833

2120 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಬಾಂತ್ಕಾಂಡ ಯಳಿರು ಬೆಳಗ್ಾವಿ 104/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 942894015569 520101218729002

2121 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 588/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 926933184611 310968160511

2122 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಶ ಕ್ಡ ೋಳಿ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 38/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 419294876565 520191052576831

2123 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗ್ೌರವಾವ ಕೆ  ಪೂಜಾರಿ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 16/8.40/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 947162102326 520191052577763

2124 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾನಾ ಶ ಗ್ಾವಡ ೋಜಿ ಶಹಾಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 66/15.67/20 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 286597076404 451802010050964

2125 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಯಳಿರು ಬೆಳಗ್ಾವಿ 1102/1/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 448876186674 018700101015114

2126 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಾಪಜಿ ಪ ಗೆ ೋರವ ಪಿೋರನವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 222/2.419/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 816247917060 1162500128407801

2127 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಸಂತ್ ಬ ಅಕ್ನೆ ೋಜಿ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 825/3.825/6ಅ826/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 322082966535 373902010026027

2128 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಮೋಶ ಮ ಪರಿೋಟ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 686/2+3+5+6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 973217029023 374202010014437

2129 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಪ ಮ ಸೈಬಣ್ಣವರ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 497/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 712602962103 200300101018701

2130 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಅ ಜಾದ್ವ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 71/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 855166508247 018700101009011

2131 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅರುನಾ ಬಾ ಸಾಂಬೆರೋಕ್ರ ಯಳಿರು ಬೆಳಗ್ಾವಿ 953/*.1079/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 575395786342 2018923808

2132 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶದ್ದಪಪ ಈ ಮಹಾರ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 15 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 509937949179 018700101013311

2133 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಿನೆೋಶ ಜ ಪಾಟಿೋಲ ಯಳಿರು ಬೆಳಗ್ಾವಿ 243/1.243/2243/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.57 0.04275 702550619331 520101218729932

2134 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಗ ತ್ುಳಬಾಯಿ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 556/2.463/2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 7810949678419 018700101009958

2135 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾರಿೋಸ ಬುಡವಿ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 597/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.22 0.0165 472655085708 64074277335

2136 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 846/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 717698178055 018700101005954

2137 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುಶದ್ದಪಪ ಈ ಕಾಮಶಟಿಟ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 635/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 810056512026 1162500127991501

2138 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ತ್ ಚೌಗೆ ೋಂಡ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 830/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 508512333608 34670618363

2139 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಸ ನರವಡ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 68/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.96 0.072 896144952046 520101218751466

2140 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯನ ಬ ಮಾಲಗಿ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 321952944298 520101218723888

2141 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಭ ಮಾಲಗೆ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 8/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.96 0.072 720233999661 326200101000900

2142 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಯ ತ್ುಳಬಾಯಿ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 464/2ಅ/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 240817597894 018700101006871

2143 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಿೋಪಕ್ ಚಾಳಕೆ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 1138/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 937689822129 018700101006868

2144 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಹುರಾಮ ಯ ಮುಚಚಂಡಿ ಯಳಿರು ಬೆಳಗ್ಾವಿ 1079/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 905690665818 520101218750583

2145 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮುಕ್ುಂದ್ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 591/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.15 0.08625 880756138447 17007539177

2146 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾವಕ್ನಾನ ಮ ಮೋಲಗೆ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 419549204598 5201021843005

2147 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಮರಾವ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 14/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 348417953499 520101218740960

2148 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋದಾರಿ ಬೆ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 550/.547/ಅ.547/ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 872781070478 05492210029107

2149 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾನಿಕ್ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 13/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 730738287717 520101218740898

2150 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಮಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 65/2/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 542462875649 520101218730205

2151 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆಂಪಪನಾನ ಪಾಟಿೋಲ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 604/2.584/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 289019212218 89016375314

2152 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಯವಂತ್ ಗ ಪಾಟಿೋಲ ಯಳಿರು ಬೆಳಗ್ಾವಿ 1134/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 898092488867 018700101001055

2153 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಶ ಚೌಗಳೆ ದಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 638/3ಬ.638/1ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 753840256433 520101218736874

2154 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಬಾಜಿ ಕ್ೃ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 328/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 450926671390 102501011001918

2155 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಜಯ ವ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 180/*.89/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 288239065972 291600101000967

2156 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾತೋರಿ ನಾ ಕಾಗನಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 202/*.203/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 737668968321 17030106814

2157 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರವಳು ಕ್ ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 43/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 463787282091 520101255822832

2158 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಸು ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 410/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 276302798731 89075974475

2159 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಮಾ ಬಡಸಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 340 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 617587024013 520291016787167

2160 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 4.02 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 824938561232 89012433485

2161 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ಕ್ೃ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 275/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 866303975899 89071192663

2162 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಾನಬಾ ದ್ ಕಾಗನಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 275/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 688836798299 89046965931

2163 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಗು ಬಿಜಗರ್ಣಯಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 456/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 393110299465 17030012541

2164 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಿೋ ಪಕ್ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 186/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 985376100879 17030079935

2165 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಾಮನ ಭ ಕಾಂಬಳೆ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 335/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 210059141619 291600101005170



2166 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುದಾ ಗು ಹುಲಜಿ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 4/*.3/2.5/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 721423305077 17030029666

2167 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುನಾಥ ಪು ದವನ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 208 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 510132758665 8901928803

2168 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 211/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 510833726275 89003619415

2169 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುಯನ ಸ ಲ್ಲ ೋಹಾರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 195 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 252615449087 17030030172

2170 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಶ ಕಾಕ್ತ್ಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 199 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 512397510170 20033229921

2171 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಮ ಕೆ ೋಂದ್ಳೆ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 142 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 778385414669 89029593086

2172 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈಶವರ ಕ್ ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 340 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 569331715468 17030012449

2173 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಹೆೋ ಪಾಟಿೋ;ಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 348 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 874484853882 111010110007289

2174 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಮ ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 101/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 778568667535 89045690488

2175 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಂಗೆೋಶ ಭ ಮೊೋರೆ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
348/2.336/14.336/3.293/

*.267/*
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.05 0.07875 486375008949 14950100089655

2176 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹುವಪಪ ಮುಗಟಕ್ರ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 290/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 857798138945 05272200003240

2177 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ರ್ೈ ಯಳಗೆ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
78/20.78/17.173/2+4.11

4/3
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 351064354822 17030097773

2178 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಶ ಪರಬಾಳಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 229/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.38 0.0285 441013553049 30847875750

2179 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಶ ಹೆ ೋನಗೆಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 112/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 302170245607 111010100002192

2180 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಲ ಕ್ುರಬರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 94/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.65 0.04875 708369269543 17030062569

2181 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುನಾಥ ಕ್ ತ್ುಪಾರೆ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 91/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 657289479344 17030028573

2182 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿನಾಯಕ್ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 54/3.70/2.65/18 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 2600961268 17193606651

2183 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅರುನ ಖ್ಯೋಮನಾಳಕ್ರ ಕ್ಲ್ಲಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 7/1.42/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 259596699947 8935531837

2184 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಣ್ಪತಿ ಧ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆ ೋಕ್ನುರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 163/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 366688813527 05272200041528

2185 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ದಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆ ೋಕ್ನುರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 88/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.53 0.03975 991489134844 05272200016625

2186 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲಕ್ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 92/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.4 0.105 296259441171 17193539285

2187 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ದ್ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಿಬೆೈಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 66/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.47 0.03525 407086366438 05272200015956

2188 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟಟಪಪ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಿಬೆೈಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 55/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 846755095962 05272200047311

2189 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಮೋಶ ಬು ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಿ ಕೆಎಚ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 370/1.34/5.31.27/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.28 0.096 527336905366 111010100000925

2190 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಚಾ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 111/1.117/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 369416714607 05272200017029

2191 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಡುಂಡಪಪ ಗು ಜಂಗರುಚ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 52/2.56/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 675788063119 05272210032782

2192 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋನಪಾಪ ಬು ಕ್ಂಗ್ಾಣ್ಕ್ರ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 121/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 425701151615 520101254059794

2193 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಲ ದೋಸ ರಕ್ರ ಬಾದ್ರವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 63/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.8 0.135 233880085955 31077219922

2194 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬಾದ್ರವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 69/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 778065883648 20277098749

2195 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಬಾ ಶಳಕೆ ನಾವಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 91/22 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.75 0.05625 385594311253 20219258716

2196 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅರುನಾ ದ್ು ಕ್ಲ್ಲೋಯಕ್ರ ನಾವಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 3/29 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 896748810088 89076038060

2197 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳು ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಬಾದ್ರವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 70/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 906278321924 10356680101

2198 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಸವಂತ್ ನಿ ಮೊೋರೆ ಕ್ಲ್ಲಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 85/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 904816806515 17193630924

2199 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆ ನೆೋರಿ ಸಾತರಿ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 127/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.02 0.0015 626707585762 17030049515

2200 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಠಲ ರ ತ್ುಪಪತ್ಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 670/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 974572871297 291600101000456

2201 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆ ೋನೆರಿ ರಾ ತ್ುಪಪಟಟಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 670 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 646993063143 17030086499

2202 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಕೆ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 660 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.22 0.0165 471577631380 17030022368

2203 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಮದೋವ ನಿ ತ್ುಪಪಟಟಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 670/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 274480010385 520101251373648

2204 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ುಕಾರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 117/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 699085654991 17030062058

2205 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆ ೋನೆೋರಿ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 121/22 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 711927871392 520101198444016

2206 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಬಾಹು ಬ ಪಾವಸ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 64/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 305499526426 17030030109

2207 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಲ ಗೆ ೋಜಗೆೋಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 56/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 962188337342 17030070411

2208 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಪಪ ಪಿ ಮೊೋಘ ಜಿ ಬಾಚಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 90/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 952539912408 291602101000414

2209 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ನಾ ಹಲಗೆೋಕ್ರ ರಾಜಹಂಸಗಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 290/ಪ1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 736760681756 89021453933

2210 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಆನಂದ್ ನಾ ಥ ೋರವತ್ ರಾಜಹಂಸಗಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 245/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 674402492171 89016806692

2211 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಾ ಕ್ುಂಡಕ್ರ ರಾಜಹಂಸಗಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 49/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 609568051834 3019101010014697

2212 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಬಾ ಘುಮಟ ಭಸುತಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 253/1/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 530998220232 89067923985

2213 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಬು ಚವಾಾಣ್ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 247/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 703392191148 89105967310

2214 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಿವ ಕ್ ಮಾದ್ರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 325/3.324/4 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 273040374758 31244558296

2215 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮದ್ು ನಾ ಥ ೋರವತ್ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 245/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 340329397164 520101218738613

2216 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಪಪ ನಿ ಚತಿರೋ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 79/3/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 463196322608 520101218729207

2217 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋದಾರಿ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 126/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.08 0.006 604437030930 89008155138

2218 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಜ ಯೋ ಬೆೋಳಗುಂದ್ಕ್ರ ಬಾಚಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 84/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.66 0.0495 973921609530 291600101000747

2219 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಓ ಮೋಗೆ ೋಚ ಬಾಚಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 90/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 242845940866 2916001005366

2220 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಉಮೋಶ ಅ ಕ್ದ್ಮ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 288/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 679905810143 17030046218

2221 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಕ್ ಗುಮಟ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 192/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 938653206954 17030035126

2222 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಬೆೈ ಕ್ಲಂಭಟಟ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 61/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 424682783703 17030031711

2223 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಜ ಯೋ ಬೆೋಳಗುಂದ್ಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 49/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 905362699343 291600101000503

2224 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ದಾ ಬಾಂದ್ುಗೆ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 82/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 351339496581 520101198447678

2225 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ುಮಮನಾನ ಗ ಖಂಡಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 81 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 344255513242 291600101005082

2226 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ದಾ ಬಾಂಡಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 105/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 770978485584 17030054401

2227 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಲ ಕ್ದ್ಮ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 245/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 511987105661 17030060469

2228 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 40/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 217270449601 05272200014824

2229 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಯ ನಾಯಿಕ್ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 104/1 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1.88 0.141 420951583574 89115319471

2230 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಮದೋವ ರಾ ಝುಂರುಕೆ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 174/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 204004386063 520291016799424

2231 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಯಲ್ಲಬೆೈಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 71/2+3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 754483778088 520101262667871

2232 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ುಮಮನಾನ ಅ ಗುರವ ನಾವಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 182/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 692007134886 17193587808

2233 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಗ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 104/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 318040325176 291600101001140

2234 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಭಾಸ ರಾ ತರಲ್ಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 370/4/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 762788720195 17030031891

2235 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಅ ಚೌಗಲ್ಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 246/2ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 383727756132 17030024953

2236 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಶ ಮೊೋರೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 67/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 343645487465 17030037010

2237 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚನನಪಪ ಶ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 244 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 638299388795 110910110003087

2238 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ರ್ೈ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 36/2.53/2.161/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 969265599632 520101256635163

2239 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಹದೋವ ರಾ ಝುಂಗರುಚ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 56/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.66 0.0495 892171518732 05272210009025

2240 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಪ ಝಂಗರುಚ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 84/5.94/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 479053883168 05272210009082

2241 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 112/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 941489291206 05272200019770

2242 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಪಪ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 22/ಪ1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 987797543251 05272200022861

2243 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಯ್ಾ ಬೆೋಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 59/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 547316501685 111010110007361

2244 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಕಾನಿ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 46/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 872762500841 38557783976

2245 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಲ ಮುತ್ಗೆೋಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 30/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 265773014436 32991946712

2246 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ದೋ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 179/13ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 812335868816 34784849754



2247 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಜ ಯೋಚಲರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 16/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 464653210728 374102010028102

2248 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಜ ಯೋ ಚಲರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 53/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 953656159994 33777958329

2249 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಗು ಶಹಾಪುರಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 30/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 838521573168 37410230720183

2250 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ದೋ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 229/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 247718232345 374102010022147

2251 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 104/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 750267931367 37369391660

2252 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಜ ಯೋ ಚಲರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 33/ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 797787276713 37410210032311

2253 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲೋಕ್ ಯ ಕಾಂಬಳೆ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 67/6 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 760875949890 33125805375

2254 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತಾನಾಜಿ ನಾ ಹುದರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 26/*.3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 939380428680 32807124875

2255 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 28/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 389331581196 34214244807

2256 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಪಪ ಯ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 188/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 816689404385 32765978484

2257 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋಪಾಲ ಯ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 222/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 527284538910 34190160337

2258 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋನಪಪ ಗು ಚಲರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 165/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 361533492633 35162456061

2259 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಓಮಾನ ಗು ಚಲರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 135/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 680981907494 35020172976

2260 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ದೋ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 21/1.50/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 450648951755 38389260330

2261 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಣ್ುಣ ಪ ಚಲರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 142/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 986371817018 35209910719

2262 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಿಲೋಪ ಪ ಕಾಂಬಳೆ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 66/15.66/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 397740778590 34306124881

2263 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಪ ಚಲುರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 144/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 257616435575 20191388403

2264 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ಗು ಚಲುರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 134/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.54 0.0405 803511317449 35798103305

2265 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚುಡಪಪ ರಾ ಗೆ ೋಡಸ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 34/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 641976566272 34756922977

2266 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ದೋ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 50/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 470567821472 20245128185

2267 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಮ ಪಾಲ್ಲೋಯಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 103/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 332645147754 32769676352

2268 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಖ್ಯೋ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 37/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 537611225789 05272200011288

2269 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮ ಬಸರಿಕ್ಟಿಟ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 47/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 565140475636 17030023223

2270 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಾ ನಾವಗೆೋಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 85/*.129/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 887095173220 17030050371

2271 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾ ನಾವಗೆೋಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 129/4.85 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 964954722424 17030032931

2272 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ರಾ ಪಾವಸ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 170/2+3+4.109/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 726399783123 89048965407

2273 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಅ ಝುಂಗರಿಚ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 48/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 498878771810 05272200033630

2274 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 95/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 878227679526 17030115149

2275 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಸು ಯಲಗೆ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 78/19 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 216605379727 17030123749

2276 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ದ್ ಶಾಪುರಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 96/3.96/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 907964845095 17030028119

2277 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ದ್ ಶಾಪುರಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 96/3.96/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.85 0.06375 641067962191 89007506825

2278 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಕ್ ಮೋಲುಗೆ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 91/2/1ಅ.123/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 732524722682 17030033810

2279 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಬಾ ದಾಯಗೆ ಂಡ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 68/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 745009976532 17030102480

2280 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಯ ಯಳುಿರಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 108/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 293009961117 17030079561

2281 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಯ ಶಾಪುರಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 91/2/1ಸ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 445496502131 17030087958

2282 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ್ಞಾನೆೋಶವರ ಸು ಬಿಜಯ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 47/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 831707709175 890712577801

2283 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಸಂತಿ ಯ ದಾಯಗೆ ಂಡ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 54/2.54/3.37/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 972401750420 291600101004419

2284 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಲ ದಾಯಗೆ ಂಡ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 54/2.54/3.37/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 537288662370 17030029145

2285 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹನಮಂತ್ ಅ ಮಂಡ ೋಳಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 136/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.91 0.06825 705160244178 17062537947

2286 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಲ ಯಳುಿರಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 105/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 286215223233 17030116630

2287 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭ ಚೌಗಲ್ಲ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 126/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 563418688502 17062593833

2288 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳು ದಾ ದ ೋಪ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 142/1ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.02 0.0765 292464158524 17062532789

2289 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಶ ಚೌಗಲ್ಲ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 133/*.139/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 229054603120 89105976630

2290 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಗು ಮಂಡ ೋಳಕ್ರ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 144/2/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 283926034367 89029685559

2291 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಗು ಚೌಗಲ್ಲ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 134/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 916999776222 89052162798

2292 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಸ ೋ ಕ್ದ್ಮ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 136/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 557377637837 89002225079

2293 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಸ ದ್ಳವಿ ಮಂಡ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 196/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 515529349034 36726948749

2294 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಹೆೋ ಗುಮಾಚ ೋ ಮಂಡ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 14/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 511687094530 20245128092

2295 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ುಕಾರಾಮ ಜ ಯೋ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲಲೋಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 245/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 466475506404 89006309034

2296 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಾಯನೆೋಶವರ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲಲೋಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 336/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 686068516898 89088995504

2297 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗ್ಾವಡು ಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲಲೋಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 110/1/2.110/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 722079892323 17062573533

2298 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಾಳರಾಮ ಯ ಜುಂಗರುಚ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 52/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 454899390955 05272200022190

2299 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ರ್ೈ ಖಾಂಡಕ್ರ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 20/*/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 812328635200 05272200019133

2300 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮು ನಿ ಜಂಗರುಚಿ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 48/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.11 0.00825 736295833276 52010120671553

2301 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಲ ಜುಂಗರುಚ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 94/32.21/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 227331663357 520101203730220

2302 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಬಾ ಝುಂಗರಾಚ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 37 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 503586654000 05272200001059

2303 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗ್ಾವಡು ಮೊೋ  ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 28/1/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 331802435479 05270010027682

2304 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹನಮಂತ್ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 120/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.06 0.0045 812903723519 05272200027634

2305 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಮೃತ್ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ * ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 361589599859 05272210037145

2306 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಾಜಿಬಾ ಸು ಯಲಗೆ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 170/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.12 0.009 441703755279 111310110003680

2307 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 94/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 305275688077 15301120379

2308 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಗಂ ಬಾಮನೆೋ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 132/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 441620220218 89046957001

2309 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮ ಭಡಾಂರಿ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 83/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 648567619684 17030079298

2310 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷನಮ ಯ ನಾಯಿಕ್ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 148/24 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 691364659949 89088145400

2311 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಕ್  ಬೆೋಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 179/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 448967396329 17030042418

2312 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ರಾ ಭಂಡಾರಿ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 94/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 949607180874 281600101005474

2313 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಿೋಮರಾವ ಈ ಹೆ ೋನಗೆೋಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 239/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 416949730150 17030061145

2314 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ಯ ಯಳುಿರಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 108/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 719002785120 89000407785

2315 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಶ ಹೆ ನಗೆೋಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 110/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.41 0.10575 950524203705 4715020130006138

2316 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ವಿ ಹೆ ನಗೆೋಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 117/3.117/1.117/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 468277644598 89055039997

2317 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮದ್ನ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆೋನಕಿನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 174/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.7 0.0525 938442342908 520291039923938

2318 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲವವ ಬ ಕಾತ್ಕ್ರ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಿ ಕೆಎಚ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 55/3ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.88 0.066 827668481180 0505101049750

2319 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶರೋದ್ರ ಜ ಯೋ ಮೊೋಹಿತ ಬಡಸ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 31/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.47 0.03525 340440295475 89087906772

2320 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚುಡಪಪ ಹ ಕೆ ೋವಾಡಕ್ರ ಸುಳಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 14/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 296311125360 89063334360

2321 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಠಲ ಗಂ ಗೆ ೋರ್ಕ್ರ ಕ್ಲ್ಲಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 35/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.19 0.08925 625712123626 05812010001134

2322 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಬಾ ಮನೆ ನೋಳಕ್ರ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 61/2/ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 878774760203 17062525954

2323 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಶನಾಥ ಪ ಮೊೋರೆ ಬೆೋಳವಟಿಟ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 60/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 527223830766 05272250000016

2324 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಗಂಪಪ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ದೋಸ ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 69/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 931712263194 89005302926

2325 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಮರಾಮ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಬಾದ್ರವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 61/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 884157291941 89052390292

2326 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗ್ಾರಾಮ ಭ ಚೌಗಲ್ಲ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 366/2ಅ.250/1.151/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 862843454062 17062557771

2327 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಓ ಸಾಂಭರಕ್ರ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 165/2+1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 867841570635 89051296927

2328 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಿರಣ್ ಓ ಸಾಂಭರಕ್ರ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 165/10/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 692439128184 1706260086

2329 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ತ್ು ಮಂಡ ೋಳಕ್ರ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 7.27 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 377623608587 89000358566



2330 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಖಾ ಸಾಂಭರಕ್ರ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 165/1ಕ್ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 334172934053 17062580813

2331 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಜಿ ಮ ಚೌಗಲ್ಲ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 80/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 486954644612 89051800697

2332 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜಾರಾಮ ಬಾ ಚೌಗಲ್ಲ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 135/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 226933793261 17062591484

2333 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಕ್ ಯಳಿರಕ್ರ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 39/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 480926389733 89052622758

2334 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳು ನಾ ಡ ೋಪ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 35/2.35/4/ಬ.54/2ಇ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 320209783521 89000819697

2335 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಜಿ ದೋ ಚೌಗಲ್ಲ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 33/4.69/7ಜ.158/2ಗ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 759836425205 89034838077

2336 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಬೆೈ ಚವಾಬಣ್ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 65/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 446291149199 05042010078439

2337 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಜ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಿಬೆೈಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 71/7+8+9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.66 0.0495 609892341109 05272200064571

2338 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿೋಲಪಪ ಚ ಕೆ ಲಕಾರ ರಣ್ಕ್ುಂಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 22/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 1.31 0.09825 397557599937 89040171308

2339 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಾಠಬಾಯಿ ಮಾ ಡ ೋನಕ್ರ ಬಾದ್ರವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 63/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 833776073965 520101198449670

2340 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಗು ಚಲುರ್ೋಟಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 174/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 883032841956 374102010028423

2341 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಿರಾಜಿ ಬಾ ಸಾವಗ್ಾಂವಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 39/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 732370980020 35508788223

2342 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಗು ಜಾದ್ವ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 158/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.8 0.135 710877594793 05272250018890

2343 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮನೆ ೋಹರ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 272/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 692956505377 520101203764443

2344 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ರಾ ಭಷ್ಕಳ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 185/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.7 0.0525 617299955442 0101104000258388

2345 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಮಾ ತಾರಿಹಾಳ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 393.214/5.164/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.65 0.04875 763487806188 05272200027711

2346 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಯ ತಾರಿಹಾಳಕ್ರ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 220/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 323307937716 05272200006173

2347 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಂದ್ನಾ ರಾ ಕ್ದ್ಮ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 55/2.136/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 995906193892 89072844789

2348 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಮಾ ಸಕ್ಷೆ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 124 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.36 0.102 987002744605 17062559360

2349 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ವಿ ಬಸರಿಕ್ಟಿಟ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 60 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 656140475636 17030023223

2350 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ೃ ಬಾಮನೆ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 127/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 906264271111 89061252297

2351 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಮೋಶ ಜ ಯೋ ಬೆೋಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 179 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 611289988712 17030081560

2352 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಜ ಬೆೋಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 182 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 543311945797 17030099678

2353 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅನನಪಪ ಭ ಚಲರ್ೋಟಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 148/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.08 0.006 375545468199 17030061258

2354 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮ ಧಾಯಗೆ ಂಡ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 59/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 979056963082 89075936712

2355 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೋಘ ೋ ಕ್ ಬಾಮನೆ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 222/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.05 0.00375 928063864780 17030013497

2356 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋಶವ ಬಾ ಹಜಾರಿ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 137/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 369262977574 291600101001764

2357 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅವಿನಾಶ ಲ ಚೌಗಲ್ಲ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 22/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 679680590512 520101253162985

2358 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಯ ಜಾದ್ವ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 135 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.39 0.02925 288862392132 89000345160

2359 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ಸು ಜಾದ್ವ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 192/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 920429253703 17030067975

2360 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಿವನು ಪ ಸಂದ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 137/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 216775121317 05272200014689

2361 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಂಡು ಭ ಕಾಂಬಳೆ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 279/* ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 792092311961 05272200036133

2362 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಯ ಬಾಂದ್ುಗೆಯ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 50/1ಎ.64/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 597940611591 110610110011957

2363 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಭ ಚುರುಮರಿ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 91/10ಅ.112/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 955640420153 110610100002440

2364 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ು ಈ ಚಲುರ್ೋಟಕ್ರ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 149 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.9 0.0675 622174085016 89038180920

2365 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯಯಗ್ೌಡಾ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 53/15.53/9.117.169/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 846230316397 89045466274

2366 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಣ್ಗ್ೌಡ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 53/9.53/15.167/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 693922148489 17200309768

2367 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಾಯಮಣ್ಾಣ ಲ ಕ್ಟ್ಾಬಳಿ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 138 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.79 0.05925 795920543933 05522210031346

2368 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಗ್ೌಡ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 53/9.53/15.167/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 766210126422 89048935904

2369 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 108/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.85 0.06375 273085312089 89106893505

2370 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಾಯಮಪಪ ಈ ಪುಜಾರಿ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 153/3 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 741358942713 05522250006759

2371 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಠಲ ಯ ರಂಗ್ಾನಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 164/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.07 0.00525 617420926078 1390101014598

2372 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ರೆೋಪಪ ಬಾಂದ್ಗೆಯ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 54/*.38/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 356222915921 110610100006112

2373 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಗಮಾ ಶ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 33 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 495296645504 332002010007901

2374 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಪ ಸ ನಿಂಗರಾಯಿ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 23 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 565092035479 332002010069811

2375 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಬಾಂದ್ಗೆಯ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 54/*.38/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 508211043292 0555104000142717

2376 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದರಾಯಿ ಹೆ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 17 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 753986152873 332002010068001

2377 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ನ ಭಾಂದ್ಗೆಯ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 54/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 900339712601 110610100004569

2378 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಮಲಪಪ ಸ ನಿಂಗರಾಯಿ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 41/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 418884155170 332002010067488

2379 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಬಾ ಹುಕೆಕರಿ ಅಗಸಗೆ ಕಾಕ್ತಿ 129/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 533426351788 89051308923

2380 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಧೆ ೋ ಬಾಂದ್ುಗೆಯ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 75/1.57/9.64/1.155/2. ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 493432708492 110610110011987

2381 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಭಾಜಿ ಧೆ ೋ ಭಾಂದ್ುಗೆಯ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 75/1.57/9.65/1.155/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 292132177594 110610110011986

2382 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಯಪಪ ಕ್ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 16 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 319207869656 05522200018072

2383 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟಟಪಪ ಕ್ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಬುತ್ರಾಮಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 62 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 916256790686 05522200018111

2384 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಶ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಬುತ್ರಾಮಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 33 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 675301308055 332002010066824

2385 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಕ್ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 16 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 220926869274 05522200018068

2386 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಕಿಕರಪಪ ಬ ಮಗದ್ುಂಮ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 44 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 238218064024 05522250006165

2387 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಸಂತ್ ಅಷ್ಟೋಕ್ರ ಬಿೋಜಗರನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 37/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 744798011402 05272200017309

2388 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ುಕಾರಾಮ ನ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 17 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 968581677971 05272200018150

2389 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ನಾ ತ್ರಲ್ಲೋ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
104/1.104/ಐ.78/1/ಪ.100/

ಬ
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 283138321592 17062618884

2390 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ಬಾ ಕೆ ೋಲಾಲಪುರ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 14/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.51 0.03825 800371126812 17062610181

2391 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಓಮಣ್ಾಣ ಕ್ ಡ ೋಪ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 142/1ಅ.35/4/ಅ.+2ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 559535901555 17062524246

2392 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 130/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 214204461652 05272200018690

2393 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ನಾ ಹುಂದರೋ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 190/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 964162875650 33192676121

2394 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಖಾಚು ಮೊೋ ತ್ರಲ್ಲ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
107/ಬ.98/38/ಬ.72/*.98/4

/ಬ
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 421677627197 17062534367

2395 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಮಾ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನೆ ಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 80/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 581340494723 0555104000130981

2396 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯನ ವಿ ಖನುನಕ್ರ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 227/3.31/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 816686123550 17030072634

2397 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಭ ಪಾಟಿೋಲ ಸುಳಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 65/3.61/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 780918073937 17062596856

2398 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಲ ಯಳುಿರಕ್ರ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 60/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 953131803376 17030122951

2399 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಯವಂತ್ ಬೆೈ ಶಣ್ಗಟಿಟ ಕ್ಲ್ಲಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 72/ಪೈ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 494413801226 17193658000

2400 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರುಕ್ಮಣ್ ಯ ಮೊೋರೆ ಕ್ಲ್ಲಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 9/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.62 0.0465 503536544507 17193688932

2401 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಜಿ ರಾ ಡ ೋಪ ಅಂಬೆವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
54/2.67/1.75/2ಬ.40/8.66

/4.137/*
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 443003101136 17062535917

2402 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಗ್ೌ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 386/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 320970628798 17030053145

2403 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಬಾ ಪಾಟಿಲ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 134/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.7 0.0525 697343170118 17030080419

2404 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಮದೋವ ಶ ಮುತ್ಗೆಕ್ರ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 206 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 608190911680 17030063958

2405 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಿೋಪಕ್ ಗ ಬೆೋಳಕ್ುಂದಿರ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 177/2ಅ.194/2ಅ.168/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 622632695888 89089625258

2406 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರುಪೋಶ ಕ್ೃ ಹುಂದರ ದೋಸ ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 50/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 634188001442 520101218744699

2407 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೆೋಳಕ್ುಂದಿರ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 177/2ಅ.194/2ಅ.168/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 654662885181 89029982391

2408 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮರುತಿ ತ್ು ಮಂಡ ೋಳಕ್ರ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 143//ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.61 0.04575 776152948013 170625123541

2409 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯ ಪುನಾನಜಿಚ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 168/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.92 0.069 750626369474 17062620326



2410 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಬಾ ಹೆ ೋನಗೆೋಕ್ರ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 140/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 625598391525 89022071533

2411 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ನಾ ತ್ರಲ್ಲ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 82/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 838174478815 89009732831

2412 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಯ ನಾಗೆ ೋಜಿಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 389/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 901604561983 17030073069

2413 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಡ ಂಡಿಬಾ ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 106/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.75 0.05625 816618707371 89024607518

2414 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಅ ಶಾಪುರಕ್ರ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 125/2.41 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 754437256217 89096652454

2415 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಸ ಚೌಗಲ್ಲ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 161/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 706877057255 89001058448

2416 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಲ ಸಾಂಭರಕ್ರ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 121/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 855745588695 17030101351

2417 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ನೆೋ ಕ್ಡ ೋಳಕ್ರ ಮನುನರು ಉಚಚಗ್ಾಂವ 168/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 432163630392 05292210007791

2418 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ತ್ುೂ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 183/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 2633390109272 17030030003

2419 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 26/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 877686085757 17030028856

2420 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನರಸು ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
6/6/2.6/2/2.6/3/2.208/5.2

08/3
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 259354842789 17030100903

2421 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಜ ಯೋ ಬೆೋಳಗುಂದ್ಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 145/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 377817591336 520291016795062

2422 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹನಮಂತ್ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 7.208/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 575081994092 89064126961

2423 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 312/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 670132915286 17030090450

2424 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾವುಕ್ನಾನ ಕೆ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 193/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.95 0.07125 458522244298 520291016810355

2425 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಸವಂತ್ ತಾ ಹೆಭಾಬಳಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 6.7/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.06 0.0045 544337162774 89041708377

2426 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ಗು ದೋಸ ರಕ್ರ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
234.127/4.127/1.120/1.1

27/2
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 371072182554 520291040131284

2427 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮನೆ ೋಹರ ಭ ಬಾಂತ್ಕಾಂಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 134/1/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.08 0.006 564987670029 291600101005693

2428 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನೆೋಮಪಪ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆೋನಕಿನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 178/2. ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 390592985574 149202101140381

2429 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಂಜುಳಾ ಬ ಪಾವಸ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 125/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.15 0.08625 575065494007 17030025946

2430 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮನಾಥ ಜ ಯೋ ಕಾಂಭಳೆ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 166/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 547968543887 018700101012571

2431 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಕಾಕ ರಾ ಕಾಕೆತ್ಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 119/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 553822669605 520101249913054

2432 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಮ ಬನಿಕ್ಟಿಟ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 324/2.325/4.325/1 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 547846006442 17031066802

2433 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಜ ಯೋ ಬೆೋಳಗುಂದ್ಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 66/1.66/4.66/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 878566093229 30756819266

2434 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬರಮಾ ಅ ಸನದಿ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 104/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 546359671450 89037853218

2435 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟಟಪಪ ಸ ಹೆ ೋರಕೆೋರಿ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 5/2/1.5/61.6/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 513075080150 89082949199

2436 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಖಾ ಬೆನಕೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 174/5147/111ಅ.297/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.11 0.00825 468814129508 291600101004192

2437 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಲು ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಕಿಕನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 60/1.102/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 597103883001 14950100015650

2438 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಬಾಕ್ರ ರಾ ಗೆ ೋಕ್ಗೆಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 269/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.02 0.0015 520275342602 520291016799564

2439 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾನಿೋಕ್ ಭ ಹೆ ೋನಗೆಕ್ರ ಬೆನಕಿನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 150/3.150/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 892269523712 111010110003061

2440 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಕ್ೃ ರಾಜಗೆ ೋಳಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 206/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 669099038883 17030017243

2441 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಮೋಶ ರ ಕ್ುಗಡಿ ನಿಂಗೆನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 72/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 229706169267 018700101011966

2442 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಗನಾಥ ಕ್ೃ ರಾಜಗೆ ೋಳಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 206/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 733091199638 1035668200

2443 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ರಾ ಬಡವನಾಚ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 103/ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.65 0.04875 523644072914 89047985367

2444 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 117/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 560856409697 002045027937

2445 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಸಾವಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 144 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.7 0.0525 530587713960 111010110007118

2446 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಕ್ ಬೆೋಳಗುಂದ್ಕ್ರ ಬಾಚಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 84/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 967542163459 520291016792381

2447 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಶ ಈ ಅಂಭ ೋಳಕ್ರ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 56/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 828898686244 3025101010005167

2448 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗನಾಥ ರಾ ಬುವಾಜಿ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 120/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 934408342749 1719362416

2449 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾವತಿರ ರ ಪಾಟಿೋಲ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 71/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 880234229401 89010446225

2450 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 399/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 796715646612 89006916888

2451 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ರಾ ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 302/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 261560809041 17030180776

2452 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಟಟಪಪ ಲ ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 101/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 429146530579 89042583901

2453 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಈ ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 334/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 942768902206 31168671900

2454 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರವಲು ದ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 422/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 508303060880 05382200053924

2455 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರವಲು ಮಾ ದವನ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 213/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 449741847674 89005636405

2456 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಲ ದೋವನ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 304 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 707825748579 89033792245

2457 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಮನ ಜ ಯೋ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 380/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 322074033581 89047005957

2458 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಬಾಜಿ ಸು ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 342/ಪ1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 428959909018 10356681274

2459 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಲು ಸ ಲ್ಲ ೋಹಾರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 351/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 726376160888 17030024136

2460 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಂಡುರಂಗ ರ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 189/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 602205805613 17030033638

2461 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ುಕಾರಾಮ ಸ ದಾಮನೆಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 340/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 580096006253 89088995242

2462 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗೆ ೋ ಲಾಳಗೆ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 295/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.49 0.03675 834738476181 17030027488

2463 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಬ ಬೆೋಳಗ್ೌಡಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 118/20 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 280007231906 520291016804967

2464 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬಾ ಬೆೋಳಗ್ೌಡಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 118/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 371669738563 520291016789003

2465 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ತ್ುೂ ರ್ೈ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 464/2/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 740108948002 890075722656

2466 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅನನಪಪ ದಿ ಸನಿನ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 172/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.73 0.05475 505883002501 170300119530

2467 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಹ  ದೋಸ ರಕ್ರ ಬೆನಕಿನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 157/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 742622052691 510101005534601

2468 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಏಕ್ನಾಥ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಮಾರನಹಾಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 25/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.96 0.072 314301967646 05522210006964

2469 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮು ಶ ಖಂಡೋಕ್ರ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 75/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 562179354584 520291016785611

2470 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಮು ಜಾದ್ವ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 47/11.47/8.47/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 274400072506 89000117019

2471 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಮು ಜಾದ್ವ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 47/11.47/5.47/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 657076486348 17030102730

2472 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಪಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 371/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 512274069777 89094621245

2473 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಶನಾಥ ಬು ದೋವನೆ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 314/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 527733079445 890001628705

2474 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ದ ೋ ಗೆ ೋರ್ೋಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 369/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 891902886138 520291021837824

2475 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಪ ಪಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 457/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 446147663216 89009092390

2476 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಲ ಕ್ುದರಮನಿ ತ್ುರಮುರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 53/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 861696584213 17030040726

2477 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋದಾರಿ ಯ ಪಿಸಾರಿ ಬೆನಕಿನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 148/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 244469145936 520361001832837

2478 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶೋಟಟಪಪ ಯ ನಾಯಿಕ್ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 205.149/17.167/6 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 401416474657 17030023846

2479 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುನಿೋಲ ನಾ ರಾಜಗೆ ೋಳಕ್ರ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 117/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 871029509457 89083395239

2480 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ನಾ ಸರವಿೋರ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 112/*.76/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 477117634195 89003748973

2481 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುನವಂತ್ ಸು ಬೆ ೋಗನ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 53/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 277452786330 170300110809

2482 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗ್ಾಬಾಯಿ ರಾ ಸಾವಂತ್ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 79/2/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.47 0.03525 356665042280 520101198443753

2483 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅನನಪಪ ರಾ ಸಾವಂತ್ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
88/7.88/10.88/2.88/4.81/

11
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 993827985862 2912108003706

2484 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲುಲ ರಾ ದೋಸ ರಕ್ರ ಬೆನಕಿನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 183/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.61 0.04575 287646688405 17062564904

2485 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳು ಹ ದೋಸ ರಕ್ರ ಬೆನಕಿನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 154/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 818794943533 520291040428406

2486 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹನಮಂತ್ ಬಾ ದೋಸ ರಕ್ರ ಬೆನಕಿನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 134/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.08 0.006 916913028935 149200101004155

2487 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ದೋಸ ೋರಕ್ರ ಬೆನಕಿನಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 154/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.49 0.03675 657401502931 149200101004963

2488 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಯ ಸಂದ ೋಳಕ್ರ ಬೆನಕಿಕನಕ್ರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 172/ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 383620605957 17030076128

2489 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆ ೋಜಿ ಗು ದಾಯಗೆ ೋಂಡ ಬೆನಕಿಕನಕ್ರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 36/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 555372141270 89064051018



2490 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಶವನಾಥ ರಾ ಬೆ ೋಗನ ಬೆನಕಿಕನಕ್ರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 129/3+11+14/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.59 0.04425 690760944812 17030103392

2491 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಈ ಸಾವಂತ್ ಬೆನಕಿಕನಕ್ರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 63/*/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.12 0.009 326596539022 89064145747

2492 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಕೆೋ ಬೆ ೋಗನ ಬೆನಕಿಕನಕ್ರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 27/3.13/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 785799883116 17030087460

2493 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ದಾಯಗೆ ಂಡ ಬೆನಕಿಕನಕ್ರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 170/ಅ/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 922002737408 17030075158

2494 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಬಾ ಧನೆ ೋಜಿ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 3/5/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 844386066263 1829101003040

2495 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಂದ್ರ ಈ ಅಸಟಕ್ರ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 315/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 602241798141 0101104000206198

2496 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಈ ಬುಡರ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 286/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 415647581721 17193532495

2497 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ನಾ ಪರಿೋಟ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 62/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 935374845753 89102979351

2498 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಪಪನನ ಅ ನಾಯಿಕ್ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 200/* ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 966629945152 64106093604

2499 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಬನ ನಾ ಅಂಬೆ ೋಳಕ್ರ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 22/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 225003246233 111210310000253

2500 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಾನಿ ಸಾ ದಾಕ್ಲು ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 115/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 266090066003 17193658475

2501 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಕ್ೃ ಅಂಬೆ ೋಳಕ್ರ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 282/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 423889335339 33015013248

2502 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಾಕ್ಲು ನಾ ನಾಯಿಕ್ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 199 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 851180160277 89045354208

2503 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸರಶವತಿ ಪು ಗೆ ೋರಾಲ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 149/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 370558250992 89013628677

2504 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶ ರಾಮ ಮು ಪಾಟಿೋಲ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 58/9.59/7.133/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.53 0.03975 411110362316 10226833056

2505 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಇಸಾನ ಬ ಡಿೋಸ ೋಜಾ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 285/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 642266748082 17193532053

2506 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಾಂಗಪಪ ಕ್ ಹುಂದರ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 121/1+2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 644767213793 17193645400

2507 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿೋನಾಯಕ್ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 79/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 744463032577 05230100010685

2508 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 312 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 550943161251 89035978104

2509 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತಾನಜಿ ರಾ ಕೆ ೋಡಚಿಕ್ರ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 84 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.58 0.0435 562925266493 17193541228

2510 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಂಡು ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 94/1ಕ್ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 771761469690 17193667296

2511 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋಹನ ಲು ಪಾಟಿೋಲ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 89/2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 389598410375 17193657222

2512 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರವಳನಾಥ ರಾ ಬುವಾಜಿ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 120/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 711584776448 89018299872

2513 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯ್ಾಯ ನಾ ನಾಯಿಕ್ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 144 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 605617794227 64052000616

2514 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ದಾ ಕ್ಲ್ಲಯಕ್ರ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 246/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 500391945867 64193376974

2515 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಪೂೋ.ಉಪಯ ನಾರಾಯಣ್ ಪಾಟಿೋಲ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 245/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.83 0.06225 707437928742 89054312223

2516 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಲ ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 318/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.39 0.02925 630779086672 17030103336

2517 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಕ್ೃ ಮರಾಠೆ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 412/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 671551416956 89025979766

2518 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಮೋಶ ಶ ಘುಮಟ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 193/2.289/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 241228618258 17030024556

2519 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಲ ಕ್ದ್ಮಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 100/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 524433934714 111010110004077

2520 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿೋಕ್ರಮ ಪು ಕ್ದ್ಮ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 237/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 632877177874 17030092935

2521 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ತ್ೂರಾಮ ಗೆ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 3/2ಪ1.5/1.4/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 596581517663 17030017877

2522 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆೈರು ಜ ಯೋ ದಾಮನೆಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 445/1.339/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 725847334000 291600101005092

2523 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ುಗಯಪಪ ರ್ೈ ಬಡಸಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 96/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 539418999473 17030014399

2524 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಕ್ ಕೆ ೋವಾಡಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 478/2.478/4.466/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.69 0.05175 616129311804 17030046116

2525 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಖಾಜಾಮಯ್ಾ ರ ಸನದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 327/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 562315237423 17030038456

2526 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆ ೋಜಿ ನಾ ಕ್ಣ್ಬರಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 86/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 313115124507 17030107987

2527 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಣ್ಣಪಪ ಅ ಬಾತ್ಕಾಂಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 116/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 585624835460 89007018942

2528 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮನಿಷ್ಾ ಪು ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 329/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 772939974669 111010110003057

2529 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಣ್ಪತಿ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 121/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 929493352849 291600101005152

2530 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದರಾಯಿ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 97/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 315649254472 89039195028

2531 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಈ ಸಾವಂತ್ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 171/ಸ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 830961058011 89063748065

2532 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಸಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 89 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 929933438706 89050025504

2533 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುಯನ ರಾ ಬಡವನಾಚ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 90/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.65 0.04875 354125176878 89076229838

2534 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುರ್ಣಯಮಾ ಪು ಕ್ದ್ಮ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 237/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 903352835302 17030112477

2535 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಬಾಶ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 55/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 982169041552 17030032964

2536 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾಗರ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 414/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.85 0.06375 409125618284 89011749445

2537 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋರ್ಂದ್ರ ಗೆ ೋ ತ್ರಲ್ಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 364 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.12 0.009 265680203744 17030098891

2538 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಸ ಮೊೋರೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 237/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 626059293118 2912108003823

2539 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಅ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 119/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 829164215678 17030106144

2540 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಪಪ ಯ ನಾಗೆ ೋಜಿಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 389/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 398390997841 17030084209

2541 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಬಾಶ ನಾ ಮುರಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 138 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 704204558426 17030026767

2542 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳು ನಾ ಮರಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 138/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 976905743252 17030026031

2543 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಪ ಶಾಪುರಕ್ರ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 248/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 368488845904 17030016443

2544 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಬಾ ಮರುಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 144/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 748263039567 17030055904

2545 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಯ ನಾಗೆ ೋಜಿಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 389/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.81 0.06075 231643051392 17030034304

2546 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ದೋ ಮರುಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 236/7.288/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 567037041662 17030112829

2547 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಾಲುಬಾ ಓ ಮರುಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 288.187/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 862437142029 890197544854

2548 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಿನನಪಪ ಬಾ ಮರುಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 140/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 507270096536 520101198425161

2549 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಬಾ ಮರುಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 265/1ಡ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 638307253469 17030057661

2550 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮನೆ ೋಹರ ರಾ ರಾಕ್ಷೆ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 226/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.22 0.0165 871462900816 17030031620

2551 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತಾನಪಪ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 366/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.61 0.04575 470049971725 89056233166

2552 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಬಾ ರ್ತಾಳ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 293/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 932282985156 89011903032

2553 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ಓ ಮರುಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 307/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 735127103064 291602101000531

2554 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಗ ಬಾಳೆೋಕ್ುಂದಿರ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 194/2.168/1.71/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 220757794919 89081538645

2555 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಗು ದ್ವಳಿ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 184/.69 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.9 0.0675 561570727582 34820696772

2556 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಾಸಾಹೆೋಬ ವಾ ಕ್ಣ್ಬರಕ್ರ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 29/ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 983507524696 527802010013079

2557 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗ್ಾರಾಮ ಜಿ ಶಹಾಪುರಕ್ರ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 234/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 315398643404 34224158314

2558 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮನಾನ ಭ ಕ್ಣ್ಬರಕ್ರ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 91/ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 945993238077 32811513549

2559 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಓಮನಾನ ಗ ಪಾಟಿೋಲ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 12/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 790150107193 33093394229

2560 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಗ ಪಟಿೋಲ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 12/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 400725138622 33123198699

2561 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ತ್ು ಕ್ಣ್ಬರಕ್ರ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 97/1.32/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 473989122299 33093405685

2562 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಓ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 182/2.196/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 223350017606 33026028514

2563 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಿೋಪಕ್ ರ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 235/2.74/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 421713774466 36692528004

2564 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ರ ಗುಮಾಚಿ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 46/ಅ../2.46/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 436675731472 334088867884

2565 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುಪಾದ್ಯಯ ಸ ಹಿೋರೆಮಠ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 209/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.59 0.04425 237878987783 111110510001754

2566 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಈ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ೋಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 49/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 292294128053 110910100006722

2567 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಗು ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 233/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.74 0.0555 440450375593 10988625979

2568 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದಾರಯಿ ಗೆ ೋ ಕ್ಲಲನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 245/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 771966391165 111110100001664

2569 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದಪಪ ಮ ಗುಮಾಜ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 31.32 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 633969265058 110910110001335

2570 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಶ ಗ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ೋಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 243 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 768366669827 110910110003421

2571 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶರೋಶೈಲ ಸ ಲ್ಲ ೋಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 174/17.115/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 534341388792 111110100004216

2572 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಾ ರಾಗಿಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 226 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 815140942847 110910110001611



2573 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವನಿನ ಮ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ೋಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 244 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 735737736436 111110110004154

2574 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಡುರಂಗ ರ ಪಾವಟ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 320/1.247/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 961968161740 111110100003234

2575 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ರಾ ರಾಗಿಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
193/2/2.183/2.180/8.177

/
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 502227942445 111110100001932

2576 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮನಾಥ ಪ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ೋಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 98/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 50727657458 111110110011351

2577 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಈ ಪಾವಟ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 269/1.269/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 587023990811 110910110004092

2578 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗಪಪ ಹ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 302/8.6.3.303/12.7.3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 885066641752 110910110002634

2579 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಅ ನಾಯಿಕ್ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 144/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 301916027283 111110510004882

2580 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ರಾ ಬಡಸಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 93/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 333362409066 111110100003235

2581 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ನಿ ಝುಳಕ್ಕನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 239/28 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 777288787401 111110100003593

2582 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಚಿನರಾಜ ಬ ಇಟಗಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 323 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 424591354606 111111610000030

2583 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದವಾವ ಅ ಕ್ನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 26/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 764654883548 111110110004219

2584 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಚ ಚಿಕ್ಕಲಕ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 252 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 764947241343 111110100002306

2585 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪವಯಯಿ ಡು ಲ್ಲ ೋಕ್ಕನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 28/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 295026233066 111110110010011

2586 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ರಾ ಪಾವಟ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
246/.247/5.247/3.247/1.

26/3
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.4 0.105 386824815404 111110110010032

2587 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮನಾಥ ಚ ಖನಗ್ಾಂವ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 271/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 480642597618 110910110003092

2588 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮಲಂಗ ಬ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 303/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 343752696807 110910110010444

2589 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ಬಿೋ ಬಡಸಕರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 263/3.263/7.263/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 476894280546 1111101113724

2590 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಬ ಬೆ ೋಬಬನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 223/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 561279511351 111110100003954

2591 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಡುರಂಗ ಕೆ ಗುರವ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 138/3.7/4.270/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 341666276930 3023101010002966

2592 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋಪಾಲ ಪ ದ ಡೆಕೆ ೋಲಲನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 72/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 957543474182 110912110000063

2593 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ಬ ಪೂಜಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 130 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 603915486626 110910110007230

2594 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ಸ ರಾಗಿಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 183/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.39 0.02925 436847496853 110910110008266

2595 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಲ ನಿಲಜಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 142/5.142/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 628279672028 17010014439

2596 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರುದ್ರಪಪ ನಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 30/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 298169633313 10111686103

2597 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಿೋರಪಪ ವಿೋ ಉಚಚಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 72/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 590521879988 37971385527

2598 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಠಪಪ ಗುಡಾಯಗೆ ೋಳ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 7/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 530761702290 05402200005140

2599 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ನಾ ಬಡಸಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 43 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 571418702028 111110100002965

2600 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರದಿೋಪ ಯ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 301/17.301/21 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 390296721394 31038812748

2601 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಆನಂದ್ ನಾ ರಾಗಿಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 193/2/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 473277242772 110910100007118

2602 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ `ಗುರಸದ್ದಯಯ ಬ ಪೂಜಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 130 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 602581216498 374202010008083

2603 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾನಂದ್ಯ್ಾಯ ಹಾ ಹಿೋರೆಮಠಠ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 209/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.784 0.0588 317241137526 111110110007064

2604 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮಲಂಗ ಬಾ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 53/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 626522609182 111110100002926

2605 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋದಿೋನ ಸಾ ಶೋಕಾಜಿ ಮಾರನಹಾಲ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 122/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.05 0.07875 511557346108 17013091025

2606 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಬು ಕಾಮಣ್ಣವರ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 34/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.96 0.147 445347733056 110910110004150

2607 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 16/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 752772495870 110910100007409

2608 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾವಿೋರ ಮ ಹುಲಮನಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 58/1.5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 501509549395 11091010003631

2609 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಗಯ್ಾಯ ಗು ಹಿೋರೆಮಠಠ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 245/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.392 0.0294 249637777861 111110110012029

2610 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶರೋಕಾಂತ್ ಬ ದ ೋಡೆಬಂನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 117/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 474341163725 110910110004170

2611 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರ್ಣಕ್ ಪಾ ಹುಲಮನಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 5/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 858154167281 110910110001247

2612 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಣ್ಾಣ ತ್ ದ ಡೆಕ್ಲಲನವರ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 76/1.77/1.66/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 705987790427 110910110001155

2613 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ೃ ಪೂೋಟ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 276/2.276/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 652925847032 110910110000077

2614 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಬಾ ಹುನಸಮಠದ್ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 16/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.22 0.0165 650885401120 110910110004177

2615 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾವಿೋರ ಬಿೋ ಗುಮಾಜ ಸಂಗನಮಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 75/2ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 451910086067 110910110002177

2616 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಜಾನನ ಕ್ೃ ಡ ಂಗರೆ ಕೆ ಂಡಸಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 31/22 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 633985025625 110910100005794

2617 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಪ ಗ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಂಡಸಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 37/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 391026497313 110910110003151

2618 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಸ ಕೆ ಂಡಸಕೆ ೋಪಪ ಸಾಂಬಾರ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 161/1ಕ್.1/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.69 0.05175 784282848456 111110100004210

2619 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ಮಯರಾಜ ಅ ಜಕ್ಕನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 266/10.224/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 353740031611 110910110000175

2620 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಾ ತ್ ಸನದಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 32/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 831130186572 110910100005360

2621 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಶ ಮನೆ ನೋಳಕ್ರ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 28.29 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 277158812925 110910110006812

2622 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಂಡು ಅ ಮನೆ ನೋಳಕ್ರ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 29/. ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 996198015609 10911349306

2623 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಪಾ ಹುಲಮನಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 363721470031 110910410001060

2624 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 40/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 875257050913 110910510002082

2625 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಶರೋ ಚೌಗಲ್ಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 66/3.67/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.79 0.05925 898413514105 110910100004706

2626 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಬಾಜಿ ಕ್ೃ ಡ ಂಗರೆ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 22 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 926890735259 110910110001395

2627 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಲ ಕೆ ಂಡಸಕೆ ೋಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 96 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 756782361735 111110110004975

2628 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಿರಾಜಿ ಸ ೋ ಕಾಮನನವರ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 27 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 218399286838 110910100006340

2629 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಮ ಪಟಿಟಹಾಲ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 86/1.2.3.4.5.6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 932652269219 110910100008170

2630 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ದೋ ಬಹಕಿಕಗೆ ೋಳ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 48/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 639887758436 111110110005165

2631 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 3/1.37/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 829590409766 20275983418

2632 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಲ ವಾಳಕೆ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 40/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 225920318464 8027730124

2633 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರ್ಣಣ ಸ ಬೆ ಂಮಮನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 243/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 836649675120 110910100004179

2634 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಂಡು ಯ ಕೆ ಂಡಸಕೆ ೋಪಪ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 130/5ಬ.+5ಕ್+5ಡ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 732449246127 111110100002728

2635 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶರೋಕಾಂತ್ ಲ ಬಣ್ಬರ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 63/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 285180358518 05342200031426

2636 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚ ಡಪಪ ಪಿ ನಾಗರೆ ೋಲ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 35/26 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 615313964555 111110100000030

2637 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಯ್ಾಯ ಬ ಪುಜಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 33 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 305014636744 110910100007354

2638 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುಯನ ಓ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 68/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 799016385236 110910110001325

2639 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಠಲ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 65 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 633792137347 110910110007459

2640 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಣ್ಪತಿ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 304/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 403946893112 111110110010976

2641 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಗ ಝಳಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 293/5.293/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 971562798250 110910110001821

2642 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮದ್ನ ಭ ಕೆ ಡಚವಾಡ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 69 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 668868258385 110910510062178

2643 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲ್ಲಲೋಶ ಸ ಖನಗಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 223/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 370901881728 111110510004348

2644 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮುಕ್ುಂದ್ ಪ ಬಡಸಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 30 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 764870515482 111110100001021

2645 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುದ್ಶಯನ ಅ ಜಕ್ಕನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 15 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 256715601069 64210765704

2646 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಮ ಸಂಕೆೋಶವರಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 44/21 .17/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.84 0.063 984824731988 110910100003806

2647 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾನಿಕ್ ರಾ ದೋಸಾಯಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 60 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 745034924993 1109100005859

2648 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಿನನಪಪ ಮ ಕ್ಮಾಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 66/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 555585901216 110910110003119

2649 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋಪಾಲ ಬಾ ಬಾಡಗಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 55/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.76 0.057 490898913212 110910110001285

2650 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಕಿಕೋರಗ್ೌಡ ಕ್ು ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 104/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 390423769109 110910110004155

2651 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚನನಪಪ ಸ ತಿಪಪಯಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 327/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.08 0.006 668549423392 111110410001896

2652 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ಮಮಯ್ಾಯ ದ್ು ಹಿೋರೆಮಠ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 291 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 427855295763 111110110003596

2653 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಾ ಭ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 42/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.71 0.05325 643472914689 17061061967



2654 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ರಾ ದೋಸಾಯಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 3/3ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.11 0.00825 703672625076 64211881970

2655 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋರ್ಂದ್ರ ಅ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 70 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.22 0.0165 492280137879 110910100006864

2656 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಹುಬಲ ಮ ಹುಲಮನಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 952786137663 110910110001128

2657 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಗೆ ೋ ಚೌಗಲ್ಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 58/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 231288072766 54059951208

2658 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಮ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ೋಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 213 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 536947676536 111110110006977

2659 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಅ ಕೆ ೋತ್ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 50/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 964372101753 111110110007858

2660 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 68/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 321807906948 110910110011558

2661 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನೆೋಮು ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 155/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 471095187082 110910110004209

2662 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 114/5.114/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 860382055797 110910110005890

2663 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಲಂಗ ನಿ ಜಳಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
28/5.291/*.239/4.28/6.2

39/2
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.96 0.072 268235063570 111110110000218

2664 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಮಾ ದೋಸಾಯಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 601 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 419608487082 110910110002955

2665 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 35/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 659182439279 111310110005120

2666 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಾಚಣ್ಮಾಲಾ ಹ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 36/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 205827289392 0557101023623

2667 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಸ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 77/2.49/23.132/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 330364039638 54059949890

2668 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ ಡ ಂಗರೆ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 31 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 332831872511 110910110001286

2669 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಿೋ ಬೆ ೋಮನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 21/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 547829425070 110910110006610

2670 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಯ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಸರಿಕ್ಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 64/1. ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 471393405370 111110100000960

2671 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ವನಪಪ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 113/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 936675238311 110910100007255

2672 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಡಿವಾಳ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 28/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 673787393953 110910110008273

2673 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಶ ಝಳಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 322/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 598605881555 111110400004574

2674 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ತ್ುೂ ಭಾ ಕೆ ೋಲಕಾರ ಮನಿನಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 71/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 420266909618 17010008436

2675 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಕೆೋ ನಿಲಜಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 240/2ಡ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 677789922937 111110110009652

2676 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಪ ತ್ಳವಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 75/26 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 942418262194 110910110006076

2677 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಶ ಗಂ ಜ ೋಗನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 233/2ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 448315103926 111110110004107

2678 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಾಂಗದೋವ ಯ ನೆೋಸರಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 30/3.16/23 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 830902234891 111110110013084

2679 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ಸ ತಿಪಾಪಯಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 14.327/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 463565653860 111110110008170

2680 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋದಾರಿ ಶ ತಿಪಪಯಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 327/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 832113192233 111110110008169

2681 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ಪ ವಾನಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 44 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 311675956862 111110110004090

2682 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬರಮಾ ಚೌಗಲ್ಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 303/18.304/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 938665199630 111110100002550

2683 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಪ ಬ ಕ್ಲ್ಲಲನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 291.277 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 371504499332 111110110004139

2684 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾವಂತ್ ಅ ನಿಲಜಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 240/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 401576142168 111110410001197

2685 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮನಾಥ ಪ ಕ್ನಗಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 228/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 657984614049 111110400004583

2686 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಅ  ನಾಯಕ್ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
144.147.149.153.169/2.

170/1
ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 306890720640 111110110007279

2687 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಗ ನಿಲಜಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 301/1+3+6+/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 615944653836 111110110013940

2688 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯ್ಾಯ ರಾ ಗ್ೌಂಡವಾಡಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 193/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.27 0.02025 285561815223 110910110000949

2689 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಬಾ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 290/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 823315602068 111110110004002

2690 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಾರ್ಣ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ೋಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 288/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 484871563799 111110410000507

2691 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಪ ಅ ಬಸರಿಕ್ಟಿಟ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 303/15 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 658743884694 111110110004133

2692 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಶ ಬೆ ೋ ಕ್ವಿದ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
253/7.253/5.253/3.253/9

.
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 980981411200 110910510002057

2693 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮನಾಥ ಸಾಂಬೆರಕ್ರ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 88/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 651188123417 111110110007976

2694 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈಶವರ ಭಿೋ ರಾಗಿಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 52/3ಬ.50/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 490814981154 111110100003431

2695 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಶ ಶ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ೋಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 103/2.121/2. ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 411941191646 05032250010932

2696 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಮ ಭ ೋಂಮಮನಬವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 21/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 324560805322 111110410000499

2697 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಶ ಹಿೋರೆಮಠ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 51/69/1308/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.32 0.099 702063232736 111110100002960

2698 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಿರಾಜಿ ಬಾ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 243/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 661602528102 119010110001770

2699 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಶ ಹಿೋರೆಮಠ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 69/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 938913581986 110910100005910

2700 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಿೋಮರಾವ ಗ್ೌಂಡವಾಡಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 259/5.259/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 529063059560 110910100005893

2701 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಯ್ಾಯ ಚಿ ಪೂಜಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 203 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 590599621310 110910110001896

2702 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗ್ಾರಾಮ ಚೌಗಲ್ಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 304/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 640783002505 110910110010488

2703 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶ ಚೌಗಲ್ಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 270.268//2ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 837328245397 110910100006114

2704 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ವಿೋ ಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 93/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 752940857303 111110110000666

2705 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ಯ ತಿಪಪಯಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 66 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 587222723579 110110110011684

2706 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪದ್ಮಕಾಂತ್ ಭ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 389/ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 885213808683 64189193465

2707 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ಬಾ ಬಡಸಕರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 83/2ಅ+2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 587410320281 111110110000996

2708 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಶ ದ್ಂಡಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 278/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 785345898417 111110110006930

2709 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಶ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ೋಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 264/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 301449733537 110910110004267

2710 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ಪ ತ್ಳವಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 75 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.03 0.00225 470855072621 32192534321

2711 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಸ ರಾಗಿಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 193/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.38 0.0285 764394815180 111110110000653

2712 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶದ್ದಪಪ ಅ ದ್ಂಡಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 278/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 393565568139 111110100004366

2713 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಬು ವಾ ಬಡಸಕರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 43.102 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 764501333429 110910110003437

2714 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಗಪಪ ಯ ಮುಗಳ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 66 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 231545312836 111110110003739

2715 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಿರಾಜಿ ಲ ರಾಗಿಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 68 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 750316667795 111110110000512

2716 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಲ ರೆೋ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
302/2.303./6.303/16.303

/4
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 986688061913 111110110005559

2717 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಹ ಸಾಂಬೆರಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 88 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 522379815340 111110110009294

2718 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜಾರಾಮ ಹು ಜಾದ್ವ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 327/2.327/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.54 0.0405 684866193724 10988614082

2719 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಿೋಮಾ ಭ ಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 42/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 830537320250 89010053970

2720 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಹುಬಲ ಜಕ್ಕನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 224/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 404450952471 110910410001666

2721 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಕ್ ಹೆ ೋಸಮನಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 33/1.56/1.529/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 304494304357 36876238055

2722 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಸ ೋ ಮನೆ ನೋಳಕ್ರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 26/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 205053908093 061210001825

2723 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಚ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
302/12ಅ.302/9.302/4.30

/2ಅ.303/8
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 450865053377 111110410000502

2724 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಭಾಜಿ ಚ ಖನಗಂವಕ್ರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
302/12ಅ.302/9.302/4.30

/2ಅ.303/8
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 389259058257 17013029828

2725 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಲಂಗ ಚ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
302/12ಅ.302/9.302/4.30

/2ಅ.303/8
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.38 0.0285 265115144287 111110410001182

2726 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋಹನ ಸ ಬೆೋಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 65/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 292895246802 111110110014201

2727 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಮಲವಾವ ಭ ಭ ೋಮಣ್ಣವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 244 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 649698043465 111110110000504

2728 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋನಪಾಪ ಪ ವಾಳಕೆ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 34 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 721583464466 110910110001805

2729 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ದ್ ತ್ಳವಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 117/1.114/5.114/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 955042183283 111110110007695



2730 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಹ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 28/15 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 900024571433 110910410001145

2731 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗವಾವ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 74/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 348985171685 110910110008813

2732 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಲಲಂಗಪಪ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 39 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 435058762449 110910110008854

2733 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಭಾರವ ಮ ಕ್ುಂದರೋಮನಿ ಕೆಕೆಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 92 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.9 0.0675 886987724844 110910110009992

2734 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಗಂ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಿ ಕೆಕೆಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 92 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 637872838068 17029518856

2735 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ಲ ದೋಸಾಯಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 80 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 770482117292 110910110003086

2736 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಾಪಪ ಮಾ ದೋಸಾಯಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 60 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 427782545597 110910100007236

2737 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಸ ಪಾಟಿೋಲ ಚಂದ್ನಹೆ ಸುರ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 46/1.22/2.5.22/3ಅ.93/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.76 0.057 448525198000 111110110010328

2738 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಣ್ಡಲೋಕ್ ಲ ಸನದಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
32/1.32/2.+12+14+15+1

6+18+9+10
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 390961194118 110910410002065

2739 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹನಮಂತ್ ಬಾ ದೋಸಾಯಿ ಶಂಗನಮಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 40/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 943727073120 110910110001639

2740 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ಶ ತಾನಸ ಮಾಸೂಮರಡಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 66/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 3000256507981 111110110003115

2741 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗವಾವ ರು ಬೆೈರನಟಿಟ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 110/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 544350925447 111110110005663

2742 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾಹತೋಶ ರು ಬೆೈರನಟಿಟ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 66/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.38 0.0285 785628528415 111110110006556

2743 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಜಿ ಚೌಗಲ್ಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 13/4.13/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 470930516503 110910110007271

2744 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಅ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 260 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 749686537776 9582500100022701

2745 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸೈರಾಬಿ ಬಾ ಸನದಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 22/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 873402640567 111110410001893

2746 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯಯ ಪ ಜಾದ್ವ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 19/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 579152537883 111110110012206

2747 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮರಾವ ಪ ಜಾದ್ವ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 19/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 866448810996 1111101100112212

2748 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಯ್ಾಯಜಿ ಪ ಜಾದ್ವ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 242 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 788679253860 11111011012205

2749 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಾಪಪ ನಿ ಜ ೋಗನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 40/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 924127776748 110910100006736

2750 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಮದೋವ ಬಾ ಜ ೋಗನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 99/4.1.6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 268379174567 110910100005991

2751 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾವಿೋರ ಬಡವನನರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 55/6.538/5.538/2.129/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 344802464136 110910110003572

2752 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣಜಿ ಪ ಜಾದ್ವ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 129 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 530091018218 111110110012204

2753 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾತಿನಾಥ ನೆೋ ದ ೋಡೆಕ್ಲಲನನವರ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 77/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.51 0.03825 536344672214 110910110002965

2754 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಸಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 38 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 934275582212 64204532507

2755 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಿರಾಜಿ ದೋ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 2/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 414914800999 110910410001985

2756 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈಶವರ ಕಾ ಡ ಂಗರಾಚ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 89/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 583277388116 110910110001905

2757 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋರ್ಂದ್ರ ಪ ದ ೋಡೆಕ್ಲಲನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 118/4ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 667850097115 110910100006628

2758 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಾ  ನಾ ಮರಗಣ್ಾಣಚ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 107/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 914244669175 110910100004474

2759 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಪ ಬಿೋ ನಿಲಜಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 301/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 966277481692 111110110011117

2760 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಣ್ಾಣ ಮ ಕಾಂಡಕ್ರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 58/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 534124229131 110910110004216

2761 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ನಿ ಮರಗಣ್ಾಣಚ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 5/12+11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.58 0.0435 397076984155 110910110003427

2762 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಉಮೋಶ ರಾ ನಾಯಿಕ್ ಕೆಕೆಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 129/4 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 971824526285 05022200019760

2763 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನ ರಅಹಮದ್ ಹ ಶಂಪಿ ಕೆಕೆಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 157/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 830783668503 17029522272

2764 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಾಹುಬಲ ಪಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 69/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 853588331010 20210364595

2765 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಯಪಪ ಗೆ ೋ ಸನದಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 15/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 677372773764 110910110006706

2766 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮನೆ ೋಹರ ಗಂ ಕೆ ೋಳಕಾರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 36/9 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 0.11 0.00825 706062045029 110910100001983

2767 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕೆೋ ನಿಲಜಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 239/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 842067977755 111110110001319

2768 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ  ಚ ಚೌಗಲ್ಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 83/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 740684628433 110910110002259

2769 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಧರನೆೋಂದ್ರ ದ್ ಜಕ್ಕನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 15/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 753119841118 110910110000997

2770 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಿೋರಾಜಿ ಬಾ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 80/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 956645418221 111110110010680

2771 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹನಮಂತ್ ಶ ಬೆ ೋಮಮನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
251/11.251/10251/9.251

/8.251/7
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 843561676733 147801011000514

2772 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮನಾನ ಗೆ ೋ ಮುದ್ಕ್ಪಪಗೆ ೋಳ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
325/3ಅ.22/2.22/3.65/*16

/1
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.58 0.0435 526269249501 64208391718

2773 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಗಂ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 38 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 917404251109 11091011000315

2774 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ರಾ ದೋಸಾಯಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 60 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 386295157115 110910510002176

2775 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ಬಿೋ ಬಡಚಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 6/13 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 963400106334 37249455340

2776 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಪಪ ಗಂ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 37/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 340454406975 110910110003149

2777 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಗಂದಾ ಮ ವಾಳಕೆ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 81/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 442672203137 110910110007440

2778 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ಪ ವಾಳಕೆ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 41/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 449713091796 110910110002986

2779 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತ್ಪಪ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 214/+5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 924221077152 54059952064

2780 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ರಾ ವಾಳಕೆ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 40/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 221984655793 110910110002935

2781 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 51/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.11 0.00825 265274588947 110910110001288

2782 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುಯನ ಪ ತಾರಿಹಾಳ ಹೆ ೋನಿನಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 31/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.65 0.04875 254401309551 05402200086816

2783 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ನಿ ಮನ ನಳಕ್ರ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 29/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 893673933780 110910110006389

2784 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಸ ಬೆ ೋಮನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 251/1.+2+3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.31 0.02325 756234758306 110910110003504

2785 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋಹನ ಅ ಡ ಂಗೆ ೋಳಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 217/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.39 0.02925 848115123860 111110110008628

2786 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಶವನಾಥ ರಾ ನಾಯಿಕ್ ಕೆಕೆಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 129/5.129/6.129/7 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 322131938048 05042010081313

2787 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ನಾ ಭ ಮಮನನವರ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 93/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.57 0.04275 400726830445 111110110001152

2788 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾವಿೋರ ಬಾ ಕ್ಮಾಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 117/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 324907337708 110910100003669

2789 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಶರೋ ಪಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 12/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 318031194661 110910110004768

2790 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರ್ಣಕ್ ಬಡವನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 164/2.538/4.556/1.129/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 581007090879 110910110003571

2791 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ವಾವ ಭಿೋ ಝುಳಕ್ಣ್ವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 214/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 589695356038 111110110005458

2792 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಮೊೋದ್ ಸ  ಜಾದ್ವ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 20/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 531115354864 31984743402

2793 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಿೋರಾಜಿ ಶ ಕೆ ೋಲ್ಲಕಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 326/6.326/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 210659997181 30651555674

2794 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಯ ದೋಸಾಯಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 27/11 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 831014069609 110910110006015

2795 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ರಾ ವಾಳಕೆ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 40/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 536338249347 110910110008247

2796 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಗಂ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ೋಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 260/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 747759596720 110910110002632

2797 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಬಾ ಬಡಸಕರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 83/2ಅ+2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 812344777934 111110110000659

2798 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಲ ಗ್ೌಂಡವಾಡಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 17/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.25 0.09375 419159396906 1111101100002897

2799 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದಾನಂದ್ ಅ ಪರಿೋಟ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 3/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 229311888682 111110400004524

2800 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜಪಪ ವಾನಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 46/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 698145454733 111110510000869

2801 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ಲಲನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 291/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 969614030457 111110110012217

2802 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾವಯತಿ ಬ ತಿಪಾಪಯಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 66 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 951791106086 11111011010282

2803 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಾಳು ಶ ಕೆ ೋಳಕಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 215/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 422005399917 111110110000347

2804 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂದ್ಲೋಕ್ ಸಾ ಗ್ೌಂಡವಾಡಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 17/52 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 510651621352 111110100003196

2805 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ರಾ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 76/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 301846802490 110410510003907

2806 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯ್ಾಯ ರಾ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 76/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 571620852960 111110110010808



2807 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುಯನ ಓ ಬೆೋಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 65/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 499534699319 1109101100425

2808 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ನಾ ತಿಪಾಪಯಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 8/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 442845079466 110910110006934

2809 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಕ್ೃಷ್ಣ ಗಂ ರಾಗಿಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 118/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 867752166327 111110100004217

2810 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಬಿೋಸಾಬ ಮು ಸನದಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 265/ಕ್/1+13 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 260405451935 5335

2811 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹುವಾನಿ ಬಿೋ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 271/8.271/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 533993941371 111110110013939

2812 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಶ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 122 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 545806442150 111110110004910

2813 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಯ ತ್ಳವಾರ ಶಂಗನಮಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 72/1 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 805848589091 110910110003098

2814 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಾನಿ ಯ ಗೆ ೋನಿಕೆ ಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 66 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 799238669390 111110110004072

2815 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ರಾ ಬುಕಾಳೆ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 48/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 752259169729 110910110001232

2816 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಪ ಸ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 302/1.303/8.175/8+15 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 990589316104 111110110005558

2817 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಬಾ ರಾಗಿಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 118/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 944047425908 7376

2818 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುನಿೋಜಿ ರಾ ಲಕ್ಮನನವರ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 42/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.12 0.009 443830190876 110910110000885

2819 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಣ್ಾಣ ತ್ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಹಾಲಗ್ಾ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 100/3.5/3.186/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 881838103637 110910100009683

2820 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ರಾ ಸೋರೆಕ್ರ ಬಸರಿಕ್ಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 73/19 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 288105686223 111110100002046

2821 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜೋಶರೋ ಯ ಕೆ ೋಲಾಲಪೂಜ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 110 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 249608080093 110910410000667

2822 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಪಾಪ ಕ್ಮಾಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 50/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 643331115794 11091010006995

2823 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಾ ರಾ ಬಡಸಕರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 102/3.102/8.102/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 786524341519 111110410000505

2824 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಭ ನಾ ಸ ಯಯವಂಶ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 74/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 624722577037 111110110007978

2825 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಮಮದ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಲಲೋದಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 22/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 810713122723 111110410000723

2826 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಗಂ ಸಾಂಭರೋಕ್ರ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
76/1.76/4.77/4.77/6.45/3

.
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 801668513278 110910100002242

2827 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಣ್ಾಣ ಮ ಪಟಿಟಹಾಲ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 35/11.86/12345 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 633804218769 110910110001623

2828 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಅ ಪಟಿಟಹಾಲ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 78.79/1.80/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.35 0.10125 622789098341 89026304816

2829 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರಪಾಪ ರಾ ಅಷ್ಟಕ್ರ ಮೊೋದ್ಗ್ಾ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 100/10 115/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.39 0.02925 312587443734 17013059354

2830 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಯ್ಾಯ ಈ ಪೂಜರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 25/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 687995700951 111110410000674

2831 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುಯನ ರಾ ಕೆ ೋಲಕಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 84/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 284952424108 111110510001748

2832 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚನನಪಪ ಗು ಕೆ ೋಲ್ಲಕಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 166 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 898764036400 05002010022460

2833 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮಲಂಗ ಲ ಗ್ೌಂಡವಾಡಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 52/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 281479136959 111110100001474

2834 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯನ ನಾ ಹುನಶಮರದ್ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 42/11.42/6.105 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 827829068845 110910110000890

2835 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿೋರಪಷಿಕ ಕ್ು ಇಟಗಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 106 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 694569467867 111110110004181

2836 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದಪಪ ಬ ಕ್ಲ್ಲಲನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 271/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 892831613297 111110110004003

2837 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಪಪ ಇಟಗಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 106/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 853498819218 111110110011175

2838 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಮ ಮರಗನಾನಚ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 30/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 382777873911 110910110002788

2839 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ಬ ಇಟಗಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 326/1.326/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 906209340835 111110410000895

2840 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ತ್ ದ ಂಡಕ್ಲಲನನವರ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 77/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 621331654085 110910110001365

2841 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆೈರು ದೋ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 114/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 305659696746 127501010008966

2842 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ದೋ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 12/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 939705997150 110910110011656

2843 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತ್ಪಪ ಮ ಸಂಕೆೋಶವರಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 23/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 444265496383 110910110005820

2844 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷನಮ ದೋ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 114/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 592933163640 110910410001503

2845 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಹದೋವ ಬು ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 140/8.44/34.140/3.14/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.19 0.01425 999287317552 110910110002972

2846 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದರ್ೋಂದ್ರ ಬಾ ಬಡವನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 147/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 342643021043 110910100008247

2847 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಪಾಪ ಸ ಹಟಿಟ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 141/2.141/3.142/2. ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.12 0.084 801803689890 110410110003532

2848 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜೋಂದ್ರ ಶರೋ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 12/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 741929458030 17007529590

2849 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಣ್ಾಣ ಬ ಲ್ಲ ೋಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 79/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 236281246490 111110110005115

2850 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚುಟಪಾಪ ಬ ಸಾಂಬೆರೋಕ್ರ ಸಾಂಬಾರ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 127/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.29 0.09675 253611316995 111110110010427

2851 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಯ ಕ್ಲಲನನವರ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 41/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.84 0.063 655875180847 110910110004163

2852 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನೆೋಮು ಬಿೋ ಕ್ಲಲನನಬರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 14/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 738330787065 110910410001857

2853 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾನು ಗಂ ಗುಡಿಗೆನಟಿಟ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 55/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 649179421688 111010110004875

2854 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಶ ವನುನರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 67/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 783816016300 111110110006927

2855 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಪಾವಟ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 248/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 746987610490 111110110007788

2856 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಚ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
125.126/2.30/2.302/12.3

02/9
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 413321269622 110910100004539

2857 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ರಾ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 51/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 462617814330 110910110003551

2858 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲ್ಲಲಶ ಹ ಕೆ ೋಲಕಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 215/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.53 0.03975 438883859133 111110110006989

2859 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಬ ಕ್ುರಂಗಿ ಶಗನಮಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 21/*.23/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.85 0.06375 224835685086 111110100000953

2860 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವಿ ಗು ಹಿರೆೋಮಠ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 23 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 829638925426 110910100003317

2861 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 36/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.4 0.105 625740749351 110912100009141

2862 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಬ ಕ್ರೆನನವರ ಕೆಕೆಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 45/4.125/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 600310143925 17029539354

2863 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಿರಾಜಿ ಚ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
272/7+8.272/2ಡ+3ಬ.272

/4
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 259119695263 111110110000968

2864 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಾ ತ್ಳವಾರ ಕೆಕೆಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 89/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 899156702347 17029529039

2865 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಮ ಕ್ುರಂಗಿ ಮಸೂಮರಡಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 60/20 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.08 0.006 669571475441 110912110000252

2866 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಮೋಶ ಲ ಚೌಗಲ್ಲ ಶಗನಮಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 41/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 718482643357 111110100002944

2867 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರ್ಣಣ ರಾ ಲಕ್ಮನನವರ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 54/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 937376870385 110910100008167

2868 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಾವಕ್ಣ್ಾಣ ಪು ಕಾಮನನವರ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 35/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 971258640640 110910110004157

2869 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ಲ ತ್ಳವಾರ ಕೆಕೆಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 16/6 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 888428141791 17029571706

2870 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಭ ದ್ಂಡಕಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 278/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 291886343324 111110100004499

2871 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಮರಾವ ಬಾ ಹುಲಮನಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 751424449533 110912110000211

2872 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂತ ೋಷ್ ಪ ದ ಡೆಕ್ಲಲನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 118/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 469292342010 64213749951

2873 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಹುಬಲ ಮಾ ಕ್ಮಾಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 24/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 525068190181 110910100005831

2874 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ವನಪಪ ಪಾ ದ ಡೆಕ್ಲಲನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 72 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 756653058398 110910100005652

2875 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ದೋ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 222/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.08 0.006 388747268355 110910410002225

2876 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹೆೋಮಾನಿ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 58/*.116/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.19 0.08925 919493528283 89112248752

2877 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚನನಯ್ಾಯ ಬ ಹಿರೆೋಮಠ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 16/3.16/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.9 0.0675 868798780136 111110100002689

2878 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ನಿ ನಿಲಜಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 301/13 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 320856186053 111110110004814

2879 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ದ್  ಕೆ ೋಳಿಕೆ ಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 72/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 831956763737 111110110010251

2880 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಚ ಕೆ ೋತ್ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 50/1ಪ2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 604245261751 1111101100244

2881 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ರಾ ಗ್ೌಂಡವಾಡಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 259/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.82 0.0615 278606095482 111110510001755

2882 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತಿನಾಥ ದೋ ದ ಡೆಬೆ ೋಮಮನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 119/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 404107046120 110910110001653

2883 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾವಯತಿ ಕೆೋ ಕ್ಡಮನಿ ಬಸರಿಕ್ಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 133/33 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 231155251065 89045528856

2884 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ನ ಗುರವ ಸಾಂಬಾರ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 138/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 365628563443 89005655112

2885 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಯಯಕಾಂತ್ ನಾ ಸಯಯವಂಶ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 74 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 659395713175 111110410002110



2886 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಆನಂದ್ ನಾ ಕಾಕ್ತ್ಕ್ರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 97/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.71 0.05325 531036269610 110910100006965

2887 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತಿನಾಥ ಭ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 260/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 714941998507 110910410001877

2888 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾರಿೋಸ ಕ್ ಗುಮಾಜ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 63/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 945617420435 110910100003729

2889 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋಪಾಲ ತ್ ಕ್ಮಾಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 162 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 841665575279 110910110001204

2890 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋದಾರಿ ನಿ ಬಾಂಡಗಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 555/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 801557753910 110910110000724

2891 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ತ್ ಇಟಗಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 114/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 894891331187 110910100004212

2892 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗ ಂಡು ಮ ಹಾಲಗೆ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 144.143.142 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 416431213516 110910100006322

2893 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬಿೋ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 244 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 262763571717 111110410001030

2894 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಹುಬಲ ದೋ ದ ಡೆಕ್ಲಲನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 30/* 118/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 599374194851 05292210012477

2895 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗ ಂಡು ದೋ ಮರಗಣ್ಾಣಚ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 107 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 640396332903 110910110000189

2896 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಪಾ ಚೌಗಲ್ಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 67/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 697727068259 110910410002242

2897 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜು ಕ್ೃ ಕೆ ೋತ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 40/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 900358758504 05292210015989

2898 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ದ್  ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 30/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 397654159069 110910006608

2899 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಿನನಪಪ ಮ ಚಿಕ್ಕನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 129/1.44/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 484033996143 110910100000737

2900 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುಯನ ಮ ಕ್ಡಬಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 18.19 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 838894510739 110910110004166

2901 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲ್ಲಲಶ ಸ ಝಳಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 77 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 618266044458 110910110001952

2902 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಮೋಶ ಕ್ೃ ಡ ಂಗರೆ ಕ್ುಡಚಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 40/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 228494687831 111110110002417

2903 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ನಿ ಮುಂಚಡಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 27/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 778151392630 111110100003929

2904 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸನಗ್ೌಡ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 145/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.48 0.111 312189546844 111110110010052

2905 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಂಬು ಕ್ ಬಡಚಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 122 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 438897319729 110910110004054

2906 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 56/1.19/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 521314013472 110912110000273

2907 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾರಿೋಸ ದ ಡೆಕ್ಲಲನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 72/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 825418476334 64213084257

2908 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಮಶ ಯ ಕ್ುಡಚಕ್ರ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 25/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 656263386505 110910110001722

2909 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಗಪಪ ರ್ೈ ತಾನಸ ಮಸೂಮರಡಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 81/2.81/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 665204868776 111110100003368

2910 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಆನಂದ್ ಈ ಲಕ್ಕನನವರ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 99/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 397909289128 110910110004164

2911 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಯಪಪ ರಾ ದೋಸಾಯಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 24/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 201015794056 30855858724

2912 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಪನಾ ತ್ು ಹನಬರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 117/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.84 0.063 730047602664 89075945434

2913 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬುಪಾಲ ಕಾಮಜ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 167/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 500669750223 110912100009503

2914 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಬಾ ಪರಿೋಟ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 316 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.8 0.135 815252212216 111110110010122

2915 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಿರಿಜಾ ಬ ವಾನಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 224/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 878641841247 0101104000241793

2916 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಿರಣ್ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 63/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 533587336893 374202010006993

2917 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರಾವ ಬಾ ಜಾದ್ವ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 123/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 493611014018 8518

2918 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಗದಿೋಶ ಬ ಇಟಗಿ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 187/1ಅ+2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 876645439467 111110110003587

2919 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಯ್ಾಯ ಚ ಕ್ಂಬಿ ಕೆಕೆಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 310/1.310/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 234134931230 17029551554

2920 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಭಾಸ ಚ ಗನಿಕೆ ೋಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 66 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 751360075432 110910410000477

2921 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾಲಂಗ ಗಂ ಸಾಂಭರಕ್ರ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 15/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 786988354942 110910110002941

2922 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶೋವಲಂಗಯ್ಾಯ ಪೂಜಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 203/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 916404269782 110910110004879

2923 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ರಾ ಮುಂಚಚಡಿ ಮೊೋದ್ಗ್ಾ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 114/ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 951902403660 05402030009865

2924 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಯಪಪ ಗುಮಾಜ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 29 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 352063651534 110910110000798

2925 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾನಂದ್ ಚ ಕ್ಂಬಿ ಕೆಕೆಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 309/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 323612578929 17029518663

2926 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋರ್ಂದ್ರ ತ್ ಚೌಗಲ್ಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 71/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 747910993482 110910100006633

2927 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ರಾ ವಾಳಕೆ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 41 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 370726136194 110910110002918

2928 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಸ ಝಳಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 77/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 760423509539 110910110001807

2929 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಬಿೋ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 244 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 284232862537 111110110004162

2930 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಿೋ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 122 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 208689045473 110910110011554

2931 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶರೋದೋವಿ ಲ ಖ್ಯ ೋತ್ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 50/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 326788731247 111110100002664

2932 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಚ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರೆ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
260/3.262/7+8+9/2.271/

7.271/11
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 596301738381 111110110005384

2933 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಹೆ  ಕೆ ೋಡಚವಾಡ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 69 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 792274183846 111110110004378

2934 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಸ ಝಳಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 293/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 517325057894 110910110002305

2935 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರೆೋನುಖಾ ಬಾ ಝಳಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 293/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 813983213388 110910110008263

2936 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ಬ ಹುದ್ಲ ಮಾಸೂಮರಡಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 57/1ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.68 0.051 849652653859 111110110001263

2937 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ನಾ ದ ಡೆಬಮನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 117/26 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 565487591346 110910110008235

2938 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ಮಮಣ್ಾಣ ಬಾ ರಾಗಿಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 307/1ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 335135582882 111110110011227

2939 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಚಿ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
302/12ಅ.302/9.302/4.30

/2ಅ.303/8
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 243853079563 111110510001379

2940 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಣ್ಾಣ ಬ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 228/4.228/5.228/15 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 680023795369 1111110100004656

2941 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಅ ನಿಲಜಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 239/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 955962299017 111110410001637

2942 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಉತ್ೂಮ ಪಿ ತಾರೆೋಕ್ರ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 95.38.35.26.46 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 973824888210 20228247974

2943 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾರ್ೋರ ಗೆ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 56/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 6242072852014 110910110004212

2944 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ುಗಯಪಾಪ ಯ ಮಹಾರ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 51/12 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 205699782170 11091011000916

2945 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗಂ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 37/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.92 0.069 512597937636 110910100001160

2946 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮನಾಥ ಬಾ ಬಡಸಕರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 83/2ಅ+2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 485084954309 110910110009657

2947 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಲ ಗ್ೌಂಡವಾಡಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 51/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 658022463498 111110100002896

2948 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಬಾ ಬಡಸಕರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 83/2ಅ+2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 600748672364 111110100002418

2949 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಸೋ ಗ್ೌಂಡವಾಡಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 259/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 977346330541 111110100003472

2950 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ಮಾಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 211/3.211/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 355256246526 110910100009397

2951 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಪ ಸನದಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 32/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 402342371040 110910110002997

2952 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗಂ ಸಾಂಬೆರೋಕ್ರ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 2/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 544181395239 05022010000952

2953 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮುರಗೆೋಂದ್ರಯ್ಾಯ ದ್ು ಹಿರೆೋಮಠ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 308 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.47 0.03525 460462389586 111110100004427

2954 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುನಾಥ ಬಾ ಪೂೋತದಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 183/.264/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.52 0.114 847016863392 3018101010005117

2955 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಾಪ ಪಾ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
292/12.292/9242/8.292/

15.292/3292/19
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 471004333502 110910110003100

2956 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಪ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ೋಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 96 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 497965005770 111110510000052

2957 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ರಾ ಪುಟಟಬನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 119 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 260727232975 111110110005169

2958 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದಾನಂದ್ ಕ್ ನಾಯಿಕ್ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 143 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 945899438025 110910100005989

2959 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಭ ದ್ರಮೊೋಜಿ ಸಾಂಬಾರ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 133/5+27+22+12+9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.73 0.05475 211792658055 17010018615

2960 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಭ ದ್ರಮೊೋಜಿ ಸಾಂಬಾರ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 133/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.46 0.0345 544627915361 80088224682

2961 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಹುಬಲ ಬಾ ಬಡವನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 147 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 547284428366 110910100004624

2962 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಬಾ ಬಡಸಕರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 303/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.13 0.00975 976066447739 111110110000373

2963 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾರಿೋಸ ಶರೋ ದ ಡೆಬೆ ಮಮನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
121.123/3ಇ.123/3ಅ.123/

3ಕ್
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 259594560604 110910410002062

2964 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಓಮನಾನ ರು ಅಷ್ಟೋಕ್ರ ಮೊೋದ್ಗ್ಾ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 105/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 950953948995 17013090928



2965 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ತಾೂ ಅ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 299.262 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 674284940487 111110410001752

2966 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಾಪ ಅ ರಾಗಿಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 307 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 369535870431 110910410000680

2967 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಪಾ ದ ಡೆಕ್ಲಲನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 125/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 811793703060 110910110003090

2968 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಹುಬಲ ಪಾ ಕ್ಲಲನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 168/3.168/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 516753330553 110910110002977

2969 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜಪಪ ಬ ತಾನಸ ಮಾಸೂಮರಡಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 81/7.81/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.42 0.0315 962044075080 111110100001546

2970 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿೋರಬದ್ರ ಅ ಪಟಿಟಹಾಳ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 78/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 808266784798 89026407607

2971 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾವಿೋರ ಮ ದ ಡೆಬಮಮನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 119/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 950400982215 110910110006707

2972 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ಪ  ವಾಳಕೆ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 4/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 805700786229 110910110011164

2973 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬು ರಾ ಶರೆೋಕ್ರ ಬಸರಿಕ್ಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
67/14.6/11.73/23.73/28.

73/12.73/33.82/1/16
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.62 0.0465 807464738749 111110100000525

2974 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಲ ಜ ೋಗನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 104/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 464021916238 111110110006954

2975 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಜ ೋಗನನವರ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 31/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 441353006463 89040568225

2976 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಯ ದ್ಂಡಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 276/6ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 928254297042 110910110000907

2977 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋನಾಬಾಯಿ ಫ ಕ್ಲಲನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 245/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.39 0.02925 356875460678 110910110011168

2978 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋದಾರಿ ಸಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 40/1.38 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 678313198164 110910100001666

2979 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 42/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.52 0.114 393289805655 110910100004428

2980 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಮ ಝಳಕ್ಕನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 214/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.5333333 0.115 603528585537 1111100110005409

2981 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜಿತ್ ಬಾ ಜಕ್ಕನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 15/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.88 0.066 581239550093 110910100006625

2982 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ುರದ್ುಂಡಯ್ಾಯ ಬ ಹಿರೆೋಮಠ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 16/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 372714587383 15090100030620

2983 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ಮ ಮರಗಣ್ಾಣಚ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 46/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.78 0.0585 268750020245 110910100006963

2984 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲು ಸಾಮುಜಿ ಹಾಲಗ್ಾ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 778710646733 110910110000076

2985 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹನಮಂತ್ ಶ ಬಾಂಡಗಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 55.2/ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 205098647196 110910110004726

2986 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರವಾವ ಬೆೈ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 244 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.93 0.06975 331095803706 110910110003867

2987 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಮಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 35/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 919324454862 110910100001380

2988 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾಹಾವಿೋರ ಮ ಮಾರಿಹಾಳ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 223/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 768786667241 11910100005763

2989 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಕೆ ೋಲ್ಲಕಾರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 215/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 7301239699782 111110110003573

2990 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನೆೋಮು ಜಿ ದ ೋಡೆಕ್ಲಲನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 72 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.88 0.066 354962533771 110910110000006

2991 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅನಂತ್ ಸಂಕೆೋಸವರಿ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
13/6.13/11.16/11.6/7.6/8

.575/2.
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 575263326400 11091011000989

2992 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋಪಾಲ ದ್ ಇಂಚಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 217/5.217/13.13/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 982154365517 110910110000180

2993 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಆ ಗ್ೌರಕ್/ ಪಾಟಿೋಲ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 198/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 916935214712 110910110011321

2994 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 233/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 741677375099 111110110000330

2995 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಹುಭಲ ಮ ದ ಡೆಬೆ ಂಮಮನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 119/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 451700971871 110910110001161

2996 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಪ ಬಾ ಖನಗ್ಾಂವಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 305/3.305/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.4 0.105 357518638921 34815855722

2997 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ಯ ಕೆ ೋಳಿಕೆ ಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 244/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 357041232517 111110110012208

2998 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಿೋಮಶ ಮ ರಾಗಿಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 299/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 862403851941 110910410000671

2999 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 23/6.58/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.96 0.072 898052771587 111110100001104

3000 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಮ ಝಲಕ್ನನವರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 224.227/5.227/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 809474457388 111110110005410

3001 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುಯನ ಬೆೈ ಮುರಕ್ುಟ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 368/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 812728486269 17030107397

3002 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಪ ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 359/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 987150186613 89052220537

3003 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆೋದಾರಿ ದೋ ಗೆ ೋರ್ಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 250/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.12 0.009 312719571939 17030057093

3004 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ  ಮಾರುತಿ ಪ ತಾಗನವಾಡ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 466/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 923673982420 89080742662

3005 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮರೆೋಪಪ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 131/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 592534775244 17030066063

3006 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬೆೈ ಮುರಕ್ುಟ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 368/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 524161353456 89110800692

3007 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಸಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 226/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 219792431818 89046118996

3008 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ದಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 346/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 994559940290 291600101001598

3009 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ದೋ ಗೆ ೋರ್ಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 250/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 711731537870 89043928335

3010 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ಬಾ ಪಾವುಸಕಾರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 185/2ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 916705361223 520101198447211

3011 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಕ್ ಮುಂಗಲ್ಲೋ ಸಾವಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 154/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 410037803904 34500702769

3012 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ಕ್ ಸಾಔಗ್ಾಂಕ್ರ ಬೆ ೋಕ್ನುರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 15/*.27/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 574770424543 05272200030205

3013 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅವುಬಾಯಿ ದ್ ಮಯಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 296/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 607919340128 20116574363

3014 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿನೆ ೋದ್ ದ್ ಮಯರಕ್ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 296/.158 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 579988777032 17062597226

3015 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ವಾಗವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 186/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 511465198021 3025101010005085

3016 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋರ್ಂದ್ರ ನಾ ಸ ೋನಲಕ್ರ ಹಂಗರಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 19 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 779726987383 374102010025435

3017 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 189/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 355116742351 05272200034289

3018 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಾನುಬಾ ಮಾ ಮನನರಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 22/4.22/6.151/3. ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 465243948352 17030121991

3019 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 244/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 789598077733 89031499308

3020 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಜಾದ್ವ ಬಿೋಜಗರ್ಣಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 99/23 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 510048001198 05272200026034

3021 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ವಿ ಜಾದ್ವ ಬಿೋಜಗರ್ಣಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 166/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.7 0.0525 318029999998 05272210007239

3022 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ವಿ ಜಾದ್ವ ಬಿೋಜಗರ್ಣಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 121/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 307524130500 05272200047441

3023 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕಿರಣ್ ವಿ ಜಾದ್ವ ಬಿೋಜಗರ್ಣಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 121/1. ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 320254464360 05272200053601

3024 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಬಿೋಜಗರ್ಣಯ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 55/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.88 0.066 688835215009 05272210043251

3025 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಗು ಮುಂಗಲ್ಲೋ ಸಾವಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 154/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 894810252900 520101203786803

3026 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ರ ಪಾವುಸಕರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 185/1.146/1.164/10 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 509631085690 17030035295

3027 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರ್ಣಣ ಕ್ ಕ್ಢೆ ೋಳಕ್ರ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 128/4.641/8 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 932518827205 89051865872

3028 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಜಾನನ ಮಾ ಗೆಡಕ್ರ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 59/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 456491655723 89048683149

3029 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ನಾ ಮಸೂಹೆ ೋಳಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 9/*.7/2.11/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.69 0.05175 577979142645 11061011000590

3030 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಭ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 71 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.5 0.0375 213367095888 110610510001812

3031 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ನಾ ಮಾದಿೂಹೆ ೋಳಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 9.7/2.11/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.69 0.05175 332448690740 110610110004570

3032 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಕಾ ಕೆ ೋತಕ್ರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 14/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.86 0.0645 896059697788 89107273455

3033 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಬುರಾವ ಕ್ುಂಡಳಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 365/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.49 0.03675 850580590141 17030056974

3034 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಯವಂತ್ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಸ ೋನಾಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 53/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 730269780558 05272200024658

3035 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಕ್ ಖನಬರಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 94/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 276742114526 89064721358

3036 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋಪಾಲ ಶ ಸುತಾರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 185/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 807972063460 17030106698

3037 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಠಲ ಸಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 194/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 452901658640 17030112182

3038 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬ ಕೆೋಸರೆಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 144/8.202/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 994142881953 89018637959

3039 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಶ ಮಾಸ ೂೋಳಿ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 28/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 436750263743 89070184903

3040 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂಜಯ ಶ ಮಾಸ ೂೋಳಿ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 28/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 484576439942 17030111531

3041 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 192/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 562381835651 17030052889

3042 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಸಂತ್ ಲ ಖನಬರಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 125/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 856970748472 17030107079

3043 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಪ ಮಸ ೂೋಳಿ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 28/*.202/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 344216882764 17030030762

3044 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಉತ್ೂಮ ರ್ೈ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 22/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 937651630097 520291021535119

3045 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜಾರಾಮ ಲ ಖನಬರಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 47/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 839177534527 17030024986



3046 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಆಶ ೋಕ್ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 159/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 367039775861 89079907368

3047 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 7.8.208/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 877759364580 89082850734

3048 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ನಾ ಕ್ಣ್ಬರಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 86/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 373794662940 89108502872

3049 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗ್ಾವಡು ತಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 195/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 257109737140 17030119336

3050 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ನಿ ಬೆೋಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 113/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 459584082923 89036496368

3051 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾತೋರಿ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
6/6/2.6/3/2.6/2/.208/3.20

8/5
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 916252300561 17030060991

3052 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
6/6/2.6/3/2.6/2/.208/3.20

8/6
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 251685763376 89054960932

3053 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಗು ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿವಾಡ ಉಚಚಗ್ಾಂವ
6/6/2.6/3/2.6/2/2.208/3.2

08/5
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 43326014255 17030048760

3054 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜಯ್ಾಯ ಬಲಯಕ್ಟಿಟ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 301/1ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 397276946445 8900697529

3055 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ನಾ ಶಂದ ೋಳಕ್ರ ನಿಂಗೆೋನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 49/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 451288527743 36567655956

3056 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ತ್ುೂ ಮ ಲಾಡ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 67/1ಅ/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 836023731315 110610100001586

3057 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿನಾಯಕ್ ಶರೋ ನಾಯಿಕ್ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 49/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 740887094012 33952204587

3058 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಪಪ ರಾ ಘೋವಡ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 37/ಅ/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 343792364943 89050852104

3059 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆೈರು ಮಾ ಘೋವುಡ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 37/ಅ/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 343792364943 89048787524

3060 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ಂಕ್ು ಮ ಅಜಾಜನಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 43/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 865972521832 110610110007806

3061 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಲ ಗಡಕ್ರಿ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 84/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 801094685118 89059536554

3062 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆ ೋಮಾನಿ ವಾ ರಾಜಾಯಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 7/9.103/2/ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 890350055787 110610100008640

3063 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಮರ ದ್ ಜಮಾದಾರ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 513/14 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.22 0.0165 398361598076 110610110004627

3064 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸತ್ಯಪಾಪ ರಾ ಮಜಿಜಗೆಗೆ ೋಳ ಮರ್ಣಣಕೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 68/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.64 0.048 882351004056 110610110000150

3065 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸನಗ್ೌಡ ಚ  ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 102/5.11013 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.89 0.06675 655052807713 89037543998

3066 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ರಾ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 11/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 926178530541 110610110004591

3067 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಲ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 16/* ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 751248511121 05522200017105

3068 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಪ  ಲ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಹಾಲಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 46/* ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.22 0.0165 724377796955 05522200027353

3069 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಮಲಪಪ ಲ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಹಾಲಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 59/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.11 0.00825 430801390564 05522210018247

3070 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಜಯ ಯ ಪರಶಾನಟಿಟ ಹಾಲಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 46/* ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.37 0.02775 635175982738 05282250004015

3071 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಗಂ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 101/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 856715492752 89064238133

3072 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಸ ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 45/* ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 811914342502 05522210030528

3073 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬೆೈರಪಪ ಸ ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 61/* ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 964451608045 332002010063993

3074 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಫಕಿಕೋರಪಪ ಯ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಹಾಲಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 47/* ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 561561256016 05522200037429

3075 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲಪಪ  ಸ ನಾಯಿಕ್ ಹಾಲಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 61/* ಪರಿಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 700001633312 05522210019832

3076 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಬಬಣ್ಾಣ ರಾ ವರಪ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 37/2.20/\3.5/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 762702751675 110610400012601

3077 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಾಸು ಯ ಬಾಂದ್ುಗೆಯ ಬೆ ೋಡಕ್ನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 64.50.14/1ಅ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.66 0.0495 669881886277 10610400012559

3078 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಈ ರೆೋಡಕ್ರ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 20/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 799106561030 110610510002582

3079 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾವುರಾಮ ವಾ ಹುಕೆಕೋರಿಕ್ರ ಸುಳಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 98/3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.15 0.08625 898099880968 17030052674

3080 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ಚ ಪಾಟಿೋಲ ಸುಳಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 52.55/24.53/0+3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.32 0.099 753396233284 17062614707

3081 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಬು ತ್ರಳೆ ಅಂಬೆೋವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 40/4 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.21 0.01575 747787117571 17062607258

3082 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹನಮಂತ್ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ನಾವಗೆ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 168/2+3 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 886776065795 17193581238

3083 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಿರಪಪ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಬಾದ್ರವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 54/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 949932440397 17193618318

3084 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಸ ಕ್ಲಕಾಂಬಕ್ರ ಸುಳಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 56/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 402867761665 17062587207

3085 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಶ ಚೌಗಲ್ಲ ಸುಳಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 18/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.29 0.09675 200142647735 17062604814

3086 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ರಾ ಪಾವುಸಕರ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 131/2.111/ಎ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 576864393121 111010110007934

3087 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಉತ್ೂಮ ನಿ ಬಾಗಲ್ಲಕ್ರ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 134/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 280343121768 05272200013036

3088 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾವುಕ್ಣ್ಾಣ ಸ ೋ ಶಂದ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 189/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 796997286070 05272200004040

3089 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜುಯನ ಬಾ ಶಂದ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 183/4.145/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.84 0.063 831958130265 05272200021426

3090 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಗೆ ೋ ಬಾಗಲ್ಲಕ್ರ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 134/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.16 0.012 485095416245 05272200004537

3091 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವ ಕ್ೃ ಪಾವುಸಾಕರ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 211/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 310328549611 05272200000636

3092 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹ ವಪಪ ಭ ಚೌಗಲ್ಲ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 399/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.3 0.0225 276011899454 05272200022186

3093 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾತೋರಿ ದೋ ಬೆ ೋಕ್ಡ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 399/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.61 0.04575 581446594095 05272250002810

3094 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರವಳು ಹ  ಚೌಗಲ್ಲ ಬೆಳಗುಂದಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 57/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 559769996981 05272200003950

3095 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಮಂಡ ೋಳಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 61/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 872666054334 32615787300

3096 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾಜಿ ಯ ಕಿತ್ ೂರು ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 115/17 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.52 0.039 366165485012 17030088588

3097 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಣ್ು ಟ ೋ ಖನುನಕ್ರ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 222/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.12 0.084 853795335779 17030028437

3098 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮನಾಥ ಕ್ ರ್ತಾಳೆ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 108/1ಅ.306/9 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 805641491087 89005119409

3099 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾನಪಪ ಗು ಗ್ೌಂಡವಾಡಕ್ರ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 258/1ಬ ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 273964306395 17030059443

3100 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಣ್ಪತಿ ಮರಚ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 259/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 473567838842 89038257373

3101 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ತ್ ಸಾವಗ್ಾಂವಕ್ರ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 221/*.228/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.59 0.04425 246917241817 17062584046

3102 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲುಲ ನಾ ಮಜುಕ್ರ ಬಾಕ್ನ ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 58/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 936853030161 05272210006984

3103 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಧಾ ತ್ರಲ್ಲ ಅಂಭವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 129/1/12 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 295864827745 1693532530

3104 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಮ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ತ್ುರಮರಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 45/1 45/6 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 731219735372 30345823702

3105 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈಶವರ ಬೆೈ ತರಲ್ಲ ಅಂಭವಾಡಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 40/13 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.48 0.036 928064605362 17062612112

3106 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 203/2ಅ/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 258320195901 05272200035821

3107 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ರು ಮೊೋರೆ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 301/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 634743706067 01/025547

3108 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಪಪ ಬಾ ಬುಡರಿ ಬುಡಾಯುನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 221/* ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 361553918469 176310033901

3109 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳು ಕ್ ಬಾಳೆೋಕ್ುಂದಿರ ಮಾಳೆನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 7.46/5.36/2 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.29 0.02175 603100389260 111010110001323

3110 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರುಕ್ಮಣ್ಾಣ ಭ ಕಾಂಬಳೆ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 532/5 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.44 0.033 340613225087 110610100009888

3111 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಪಾಪ ಶ ಆಲಗೆ ೋಂಡಿ ಅತಿವಾಡ ಕಾಕ್ತಿ 67.66/1ಸ 115 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.57 0.04275 200058641451 111010110000069

3112 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಿೋಮಾ ಕ್ ಶೋರೆಕ್ರ ಬಸರಿಕ್ಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 129/1 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 880663255114 111110100002939

3113 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ರಾ ಬಡಸಕರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 102/9. ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 249096484015 111110110008115

3114 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಹುಬಲ ತ್ ಡ ಡೆಕ್ಲಲನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 66/1.76/1.77/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.74 0.1305 257155418337 110910110011643

3115 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರತ್ ಟೋ ಹುಡೋದ್ ಹಾಲಗ್ಾ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ
234/6.189/14.188/15.18

1/4.127/2.234/5
ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.8 0.135 834800041689 110910100000174

3116 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನೆೋಮು ತ್ ಡ ಡೆಕ್ಲಲಣ್ಣವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 66/1.76/1.77/7 ಸಾಮನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.68 0.126 390932895009 11091010100008045

3117 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶರೋಕ್ಂಠ ಲ ಸನದಿ ಕೆ ೋಂಡಸಕೆ ಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 32/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 741499636968 110910110006650

3118 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬುದ್ವಂತ್ವವ ಪು ಮಾಸೂಮಡಿಯ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 211/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 643353651418 110910110000876

3119 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ಲ ಮೊೋದ್ಗೆಕ್ರ ತಾರಿಹಾಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 885547210712 111110110007870

3120 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಪಪ ಮಂ ನಾಯಿಕ್ ಕೆಕೆಕೆ ೋಪಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 129/1.129/2.129/3 ಪರಶಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 933941610301 17009524283

3121 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳರಾಮ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಕಾರಟಿಟ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 583507553207 110410100014963

3122 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋಪಾಲ ಮ ಬಡವನನವರ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 147/1.165/4.165/3.165/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 231068120299 110910100007079

3123 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಾ ಅಜಾಜರ್ಣ/ ಭುತಾಯ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 94/1.94/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.88 0.066 601183125927 3019101010009820



3124 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷ್ಮ ರಾ ಬಚಾಚನಟಿಟ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 36/3.3436/5.39/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.72 0.054 609044676405 110610110000021

3125 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸತ್ಯಪಪ ಯ ಮುದ್ಗನನವರ ವಂಟಮ ರಿ ಕಾಕ್ತಿ 113/9.113/27/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 526777464882 05522200019109

3126 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಾಳಕ್ೃಷ್ಟ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 117/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 333113218463 002045042986

3127 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಶ ಹೆ ೋನಗೆೋಕ್ರ ಉಚಚಗ್ಾಂವ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 374.1/29 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.31 0.09825 480177130211 003046000419

3128 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತಾ ಮ ತ್ಳವಾರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 241/14.241/6 ಪ.ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 663746024703 17030037270

3129 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅನಂತ್ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಸುಳಗ್ಾ ಉಚಚಗ್ಾಂವ 92/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.95 0.07125 272649345308 520191042011015

3130 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜಗ್ೌಡ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಧಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 591/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.7 0.0525 909229774488 374202010015013

3131 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಗೆ ೋ ಹುರ್ವಕ್ರ ಧಾಮನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 686/2+3+5+6 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 450914644877 33645967163

3132 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಟ ೋಪಾನಿ ಜ ಯೋ ಘವಡ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 118/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.56 0.042 334833516410 3019101010006080

3133 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ರ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 100/5.100/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 527311976289 110610100007148

3134 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ ಡಗ್ೌಡ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 35/1+2+3.75/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.16 0.087 261149447482 110610100004235

3135 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಮೃತ್ ಭ ರಾಜಾಯಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 70/ಪ2.48 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.13 0.08475 792511609199 110610100004544

3136 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಣ್ಪತಿ ಕ್ ಡ ಣ್ಕ್ರಿ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 2/ಅ+1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 717479601524 89060951613

3137 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಬೆೈ ಸದಾವರ ಹೆ ನಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 129/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 651051973435 332002010063455

3138 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ತ್ುಳಸಾ ಗ ಡ ೋನಕೆರಿ ಚಲರ್ೋನಹಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 3/13.3/42.3/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.04 0.003 820315933211 89094980340

3139 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಂತ್ರಾಂ ಸ ಆಲಗೆ ಂಡಿ ಚಲರ್ೋನಹಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 67/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 381062205643 111010110009169

3140 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಘುನಾಥ ಸ ಆಲಗೆ ಂಡಿ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 67/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 699881729790 89037962523

3141 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಕೆ ೋತಕ್ರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 60/21.60/17.60/19 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.32 0.099 410296674261 32998500862

3142 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಕ್ ದ ೋಡಶನಹಟಿಟ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 13.19/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.04 0.078 440135107726 110610100001544

3143 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಯ ಕೆ ೋತಕ್ರ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 60/19.60/17.13/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 961299950047 110610100006621

3144 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗುಬಾಯಿ ಬಾ ರೆಡಕ್ರ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 85/9.85/1.53 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.55 0.04125 377420470106 110610110003178

3145 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವನಗ್ೌಡ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 102/4.98/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.14 0.0855 733388648403 110610100007732

3146 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಗವಾವ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 102/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 619995255033 110610100008004

3147 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವಂತ್ ಲ ಕ್ುರಡ ಗುಗೆರೋನೆಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 127/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 353227223891 05522210007970

3148 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಿೋಮಗ್ೌಡ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 98/2.98/3.105/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.73 0.05475 848472324307 110610110011848

3149 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಜಯ ಭಿ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 97/1.53/7.33/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.14 0.0105 282476756783 370302010004349

3150 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಗ್ೌಡ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 98/2.105/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 578702574986 110610100006256

3151 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಾಸು ಓ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಮರ್ಣಣಕೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 175/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 970840920754 110610510002364

3152 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಪಪ ಲ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 62/* ಪ.ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.34 0.0255 200480877133 05522200010189

3153 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರುಕ್ಮಣ್ಾಣ ಸು ಮನಗುತ್ಕ್ರ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 18/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 381908518878 110610100007947

3154 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಬಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 487/5.443/15 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.26 0.0195 599212642220 11061010000651

3155 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಮರ್ಣಣಕೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 58/9.2/27.42/27.42/34 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 290873291996 110610110008922

3156 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಾಂತಾರಾಮ ಭ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 187/2.10/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 543591971601 110610510003164

3157 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಣ್ಪತಿ ಶ ಕ್ಡೋಮನಿ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 19/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.82 0.0615 763928491524 110610100009381

3158 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಂದ್ು ಸಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 473/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.9 0.0675 292074672924 110610110008555

3159 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರ್ಣಣ ಸು ಪಕಾರೆೋ ಮುಂಚಚಡಿ ಕಾಕ್ತಿ 254/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 316399359886 6372642522

3160 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ತ್ುೂ ಅ ನಾಯಿಕ್ ಮಾಳೆನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ
44/26.46/13.22/2ಅ.44/3

4.42/7
ಪ,ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.63 0.04725 837009575860 110610110004031

3161 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗ್ಾಧರ ಓ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 29/1.15/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 714160254354 110610100008057

3162 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 108/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 759812256144 05342200024448

3163 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುನಾಥ ಭ ಮೊೋರೆ ನಿಂಗೆೋನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 47/4.47/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 436458098839 110610510001705

3164 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರ್ಣಣ ಭ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಮರ್ಣಣಕೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 62/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.25 0.01875 746853269032 110610510001810

3165 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 194/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.12 0.009 264951001883 89063832876

3166 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಮಾ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 28/.79/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 744630473489 89066902933

3167 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೊೋನಪಪ ಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 70/8.70/9.70.10.96/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.14 0.0855 826811460025 89094470113

3168 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಿೋರಪಪ ಯ ರಾಜಾಯಿ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.03 0.00225 879707586007 110610400013219

3169 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ  ಗ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 4/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.15 0.01125 598431980456 89050360412

3170 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಭ ೋ ಬಾಂದ್ುಗೆಯ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 11/32.19/18.19/8.11/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 624740741078 110610510001663

3171 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮ ಫ ಸನದಿ ಮರ್ಣಣಕೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 6/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 456100055634 321931103625

3172 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮರೆೋಪಾಪ ಈ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 9/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.08 0.006 726435117487 110610110014723

3173 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಗ್ೌಡ ದಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 51/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.43 0.03225 842841020461 0059001010381321

3174 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾಹತೋಶ ವಿ ಆಲಗೆ ಂಡಿ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 67.118/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.12 0.084 569106628110 89029187406

3175 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ರ ಲ್ಲ ೋಹಾರ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 38/*7 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 459580926084 89049278720

3176 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಶ ಆಲಗೆ ಂಡಿ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 66/1ಇ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 543429529132 89055792976

3177 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಶ ೋಕ್ ವಿ ಆಲಗೆ ಂಡಿ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 66/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.09 0.08175 236570384865 89078499064

3178 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಸನು ಸ ಆಲಗೆ ಂಡ ಚಲರ್ೋನಹಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 33/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.39 0.02925 801468125830 89040447303

3179 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬಿಜಯ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 131/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 326703517346 110610110008288

3180 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಬ ಆಲಗೆ ಂಡಿ ಚಲರ್ೋನಹಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 10/3..33 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.18 0.0135 591523790050 89063832901

3181 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶೋಖರ ಹಾ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಹಾಲಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 52/3.46/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 214757283570 332002010068786

3182 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಮಾಳೆನಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 21/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 820201356419 30938264320

3183 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಪಪ ಶ ಪರಶಾಯನಟಿಟ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 16/* ಪ.ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.24 0.018 778792144039 05522210019379

3184 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಸ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂದಿಗನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 178/10ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.83 0.06225 446403679480 110610110008840

3185 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಯ ಡ ೋನನಕ್ರಿ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 51/1.155.29/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.38 0.0285 822654658854 89063627506

3186 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ತ್ ಮಾಣ್ಣ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 41/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 646288316436 89037863996

3187 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮನೆ ೋಹರ ಯ ಕೆ ೋರೆ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 36/20 ಪ. ಜಾತಿ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 723852465344 110610100007928

3188 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಕ್ ಚಿಂದಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 865139754404 110610100004990

3189 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹೆೋಂದ್ರ ರು ಪಾಟಿೋ;ಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 59/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.6 0.12 918809876686 110610110008828

3190 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಚ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 613906296271 89050154824

3191 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಗೆ ೋ ಡುಕ್ರೆ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 90/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 514038269629 110610100006609

3192 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಯವಂತ್ ಶ ಬೆ ಕ್ಡ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 152/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 362035009815 110610110008982

3193 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಣ್ಪತಿ ಖಾ ಮಣ್ಗುತಿಕ್ರ ಬಂಬರಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 101/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 742085616719 110610110013316

3194 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ ಚಾ ಜಾದ್ವ ಕ್ಡ ೋಲ ಕಾಕ್ತಿ 549/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 873465889983 110610100003750

3195 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಬೆೈ ರಾಜಾಯಿ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.28 0.096 516115965550 110610100003290

3196 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಶ ಮಟಗ ಡಿಲ ಕೆೋದ್ನ ರ ಕಾಕ್ತಿ 94/3ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 327413172612 110610100010353

3197 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಚಲರ್ೋನಹಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 1/5.57/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 517260170947 89047912149

3198 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಕ್ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 810355232098 111010110003478

3199 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ೈಜು ಜ ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 113/5 32/18 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 346687931369 89041978026

3200 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಜು ದ  ಬಾಂದ್ುಗೆಯ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 75/1.57/9.65/1.155/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 582466833307 110610110015496

3201 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಕಾಶ ದ  ಬಾಂದ್ುಗೆಯ ಕ್ಟಿಟನಬಾವಿ ಕಾಕ್ತಿ 75/1.57/9.65/1.155/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 866056362552 110610400012688

3202 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಟ ೋಪಣ್ಾಣ ರಾ ಆನಂದಾಚ ಗುಗೆರೋನೆಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 723934790734 05522200011403

3203 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹೆ ಳಪಪ ದ್ು ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 31/2-ಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 685740186498 05522210016894

3204 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದಪಪ ದ್ು ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 31/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 945684281799 05522200025176

3205 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದ್ುಂಡಪಾಪ ರು ದೋಸಾಯಿ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 106/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.23 0.01725 972808368827 89048929117



3206 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ರು ದೋಸಾಯಿ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 109/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.51 0.03825 693922085023 89050360268

3207 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಾಲವಾವ ರಾ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 55/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 496827823766 05522240002105

3208 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 113/27.113/24 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 327782556914 89051535843

3209 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 110/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.17 0.01275 814793011696 89081858779

3210 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಮೋಶ ನಾಗೆೋರಾಳ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 73/17 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.04 0.003 337064655034 89064541150

3211 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಸ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 8/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 2 0.15 835527590290 332002010007642

3212 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಹಾ ಪೂಜೋರಿ ಹಾಲಬಾಂವಿ ಕಾಕ್ತಿ 153/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 0.33 0.02475 226150888322 332002010064144

3213 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಿನನಪಪ ಬೆೈ  ನಾಯಿಕ್ ಹೆಗೆೆರಿ ಕಾಕ್ತಿ 111/* ಪ.ಪಂಗಡ ಅಲ ಗಡೆ 1.2 0.09 562914857953 332002010061610

3214 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಭ ಕಾಂಡಕ್ರ ಮುಂಚಚಡಿ ಕಾಕ್ತಿ 254/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 919795167066 6133234366

3215 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಜು ಭ ಕಾಂಡಕ್ರ ಮುಂಚಚಡಿ ಕಾಕ್ತಿ 254/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 245738238689 20013469694

3216 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುಭಾಸ ದ್ು ಪಾಟಿೋಲ ಅಗಸಗ್ಾ ಕಾಕ್ತಿ 110/2.110/14.110/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 211747891908 89037556317

3217 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಬೆ  ಬಾಳೆೋಕ್ುಂದಿರ ಅತಿವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 49/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 886957572368 110610110014689

3218 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸದ್ದರಾಯ ಬೆೈ ಹೆ ೋನಗೆೋಕ್ರ ಮನ ನರ ಉಚಗ್ಾಂವ 140/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 462062797426 89003341797

3219 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಖಾಜು ಲ ತ್ರಲ್ಲ ಅಂಬೆೋವಾಡಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 946146118654 89063954792

3220 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬಾ ಹೆ ೋನಗೆೋಕ್ರ ಮನ ನರ ಉಚಗ್ಾಂವ 140/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.1 0.0075 714596873564 2912108003688

3221 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ  ಮಾರುತಿ ಕ್ೃ ಭಾಮನೆ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಗ್ಾಂವ 113/*98/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 420479946353 89023676298

3222 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ಕ್ ಕ್ಡ ೋಳಕ್ರ ಮನ ನರ ಉಚಗ್ಾಂವ 125/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.07 0.00525 314317191712 10251010014861

3223 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶಾರಾಮ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 123/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.28 0.021 286406142761 291600101005305

3224 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭರಮಾ ಖಾ ಕ್ಲಭಂಟ ತ್ುರಮರಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 967068806536 520291016786391

3225 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗೆ ೋಪಾಲ ಭು ಚವಾಾಣ್ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 303/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 952684432544 520101218750656

3226 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಾವುಕ್ ಓ ಭಾಮನೆ ಗೆ ೋಜಗೆ ಉಚಗ್ಾಂವ 132/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.8 0.06 460334590127 520291019074484

3227 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರಶುರಾಮ ಚು ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 482/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.36 0.027 899218670620 520291016813461

3228 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಧಾಕ್ಲು ರಾ ಪವಾರ ಸಾವಗ್ಾಂವ ಉಚಗ್ಾಂವ 176/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 541333654527 3014898428

3229 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ  ಗ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 396/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 592534836701 89103621920

3230 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯುವರಾಜ ಲ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆನಕ್ನಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 184/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.32 0.024 709609322585 520191043087643

3231 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾಗರ ದಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 238/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.6 0.045 654375944516 17030065162

3232 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಭಾವುಕ್ ಜಾ ಬೆ ೋಗನ ಬೆಕಿಕನಕೆರಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 79/2ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.38 0.0285 870855079733 89064151171

3233 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ನಿಂ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 481/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.09 0.00675 405501074701 520101264738340

3234 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ೃ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 180/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.4 0.03 897432138684 89043170754

3235 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಪು ಗುರವ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 113/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 1 0.075 545459282983 89066175735

3236 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಕ್ೃ ದೋಸ ರಕ್ರ ಬೆನಕ್ನಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 175/* ಸಾಮಾನಯ ಅಲ ಗಡೆ 0.2 0.015 640574737948 149200101000267

3237 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಾಪ ಶ ಅಪಿಪನಭಾಂವಿ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 5/2. GM ಆಲ ಗಡೆ 0.03 918891301979 5142200068658

3238 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ದ ೋಡೆಬಸಪಪ ಮಾಳಗಿ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 65/1+2+3 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.029 984711507800 5142200135214

3239 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲಕ್ ಬ ಮಾಳಗಿ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 49/3 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.028 788746283728 5142200026224

3240 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ನಾಗಪಪ ಕ್ಡಸಗಟಿಟ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 215 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.024 808153059880 520191039147025

3241 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಶ ಅಸುಂಡಿ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 2/2. GM ಆಲ ಗಡೆ 0.048 941921928740 520101197026245

3242 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ಭಿೋ ಮರಿಗ್ೌಡರ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 30/2. GM ಆಲ ಗಡೆ 0.024 365873200671 5142210061554

3243 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶೋಖಪಪ ಭಿೋ ಅಸುಂಡಿ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 34/1+2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 886546185891 5142200004880

3244 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಪಪ ಸಂ ಮಾಳಗಿ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 48/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.024 776429997442 159000101001047

3245 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಣ್ಪತಿ ಮ ಅಸುಂಡಿ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 54/5 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.045 432420750028 159000101001419

3246 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ರವಿೋರಪಪ ಸ ಶವಪೂಜಿ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 51/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.042 572415545051 159000101001358

3247 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಡಿವಾಳಪಪ ರು ಅಸುಂಡಿ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 4/1+2+/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.108 364481215877 159000101001998

3248 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರುದ್ರಪಪ ನಿಂ ಕ್ುರಿ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 17/1 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 222448118422 159000101000140

3249 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಮೋಶ ಸು ಮ ಕಾಶ ಮೋಟ್ಾಯಳ ಕಿತ್ ೂರ 140/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 450594833025 89048061648

3250 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಯೋಗಿ ಈಶವರಪಪ ಆನಿಕಿವಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 173/3 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.0675 318362011912 520101257427585

3251 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲ್ಲಮೋಶ ಈಶವರಪಪ ಆನಿಕಿವಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 173/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.075 438670676377 520101257441911

3252 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾನಂದ್ ಆತಾಮನಂದ್ ಆನಿಕಿವಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 130/3 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.057 767181012991 520101257422941

3253 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾನಂದ್ ಮಾತಾಯಂಡಪಪ ಆನಿಕಿವಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 32/2B GM ಆಲ ಗಡೆ 0.075 374728971317 89026332118

3254 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಬಸಪಪ ಮಂಗಳಗಟಿಟ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 62/1+2+3+4+5 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.15 376828310513 89068642858

3255 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಕ್ಷರ ವಿೋರಪಾಕ್ಷಪಪ ಆನಿಕಿವಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 46/3,162/1,162/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.08625 317346403487 5182210001820

3256 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ಯಲಲಪಪ ಬಿದ್ರಗಡಿೆ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 145/8 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.03 939657665247 89068754222

3257 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶೋಖಣ್ಣ ಶರೋಶೈಲಪಪ ಆನಿಕಿವಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 171/1A+2A+2B/1A GM ಆಲ ಗಡೆ 0.08625 758049874614 520101257430233

3258 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾನಂದ್ ಶರೋಶೈಲಪಪ ಆನಿಕಿವಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 170/1A+1B/1 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.08625 349854653296 520101257422941

3259 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿರಣ್ಣ ಶರೋಶೈಲಪಪ ಆನಿಕಿವಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 172/3 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.08625 352301985106 520101257435626

3260 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ರುದ್ರಪಪ ಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಚಿಕ್ಕಬೆೋಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 7/1+2+3+4a+B GM ಆಲ ಗಡೆ 0.054 802821028019 89071848638

3261 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಚಂದ್ರಪಪ ಅಂಬಣ್ಣವರ ಚಿಕ್ಕಬೆೋಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 9/2. GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 481262474760 89013872320

3262 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಯಯ ಶವರುದ್ರಯಯ ಹುಗಿೆ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 188/3 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.03 903967216399 89081583100

3263 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಉದ್ದಪಪ ಶವಪುತ್ರಪಪ ಒಡಯರ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 81/1 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.12 456756098253 17014068197

3264 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ನಾ ಇಂಗಳಗಿ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 236/1 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.054 630654414028 89038914908

3265 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗನಗ್ೌಡ ಕ್ೃಷ್ಾಣಜಿ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 93/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.07056 983586790350 89053713010

3266 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದಿೋಪಕ್ ಈಶವರಪುರಿ ಬಾವಾನವರ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 117/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.11455 262476403302 64169748902

3267 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಗದಿಶ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಆನಿಕಿವಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 172/1 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.1176 285002955830 520101257428018

3268 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಆತಾಮನಂದ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಆನಿಕಿವಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 171/1A+1B GM ಆಲ ಗಡೆ 0.1176 802433378661 520101257423024

3269 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಪ ಶೋಟಟಪಪ ಅಬಾಬರ ತ್ುರಕ್ರಶೋಗಿಹಳಿಿ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 218/1 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.033 358465213671 520101197006287

3270 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಿರಿಮಲಲಪಪ ಸಣ್ಣಪಪ ಬೆ ಗ ರ ತ್ುರಕ್ರಶೋಗಿಹಳಿಿ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 181/1d GM ಆಲ ಗಡೆ 0.018 798648901740 520101264405192

3271 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕೆರಪಪ ಮುಶಪಪ ಬೆ ಗ ರ ತ್ುರಕ್ರಶೋಗಿಹಳಿಿ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 187/1A+2A GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06375 248727782810 520101197015901

3272 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿರಭದ್ರಪಪ ಮಡಿವಾಳವಾಳಪಪ ಕ್ಂಬಿ ತ್ುರಕ್ರಶೋಗಿಹಳಿಿ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 22/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.024 717374942087 159000101000421

3273 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಗಂಗಪಪ ನರಗುಂದ್ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 78 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.05625 477285088962 89038780371

3274 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಪಪ ಫಕಿಕೋರಪಪ ಬಿದ್ರಗಡಿೆ ಗೆ ೋವನಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 140/9 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 732448813047 11000101019929

3275 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲವ್ ಹಣ್ಮಂತ್ಪಪ ಮಾಳಗಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 32/1 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.036 658197310248 520191039144166

3276 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಸ ೂರೆವವ ಮಹಾಂತೋಶ ಮಾಳಗಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 89/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.078 645619871394 520101197011787

3277 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸಾವವವ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ ಮಾಳಗಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 95/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 848388014265 520101197006872

3278 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋಮಪ ನಾಗಪಪ ಕ್ಡಸಗಟಿಟ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 1/2a GM ಆಲ ಗಡೆ 0.024 663035518052 30829769131

3279 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಗುರುಪುತ್ರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 8/2B+4 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.04125 405154698463 64123276407

3280 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಬಾಳಪಪ ಶವಪೂಜಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 51/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.03 901921625270 520101197022487

3281 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಅಸುಂಡಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 55 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 635735275592 5142200027732

3282 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾದೋವಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಅಸುಂಡಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 54/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.045 872824389843 5142200025705

3283 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುರುಶದ್ದಯಯ ಚಂಬಯಯ ಮಠದ್ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 26/1A GM ಆಲ ಗಡೆ 0.027 675877376885 520101197026202

3284 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಆತಾಮನಂದ್ ಶಂಕ್ರೆಪಪ ಮಾಳಗಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 89/3 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.03 419259131320 520191039146924

3285 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಜಜಪಪ ಚನನಬಸಪಪ ಮಾಳಗಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 48/11 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.042 619421422668 89073422449

3286 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಅಜಜಪಪ ಮಾಳಗಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 02.Dez GM ಆಲ ಗಡೆ 0.024 292231056125 520101197021251

3287 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಾನಂದ್ ಯಲಲಪಪ ಮಾಳಗಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 99/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 666140832181 5142200211480

3288 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಂಜ ನಾಥ ರುದ್ರಪಪ ಅಸುಂಡಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 01.Nov GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 717743659417 520101249461393



3289 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲಕ್ಪಪ ಈರಪಪ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಟ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 31/10 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.039 915656738613 5142200147876

3290 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸುರೆೋಶ ಚಂನನಬಸಪಪ ಕೆ ೋಟಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 29/10 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.03 221006534066 520101197007331

3291 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಟ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 32/4A GM ಆಲ ಗಡೆ 0.036 932295803875 5142200033439

3292 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಶಂಕ್ರೆಪಪ ಕ್ಡಮನಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 84/1 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.12 410542733837 918010029328018

3293 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಈರಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಅಸುಂಡಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 93/2+3 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.042 687614820622 5142200026262

3294 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮದ್ುಸ ದ್ನ್ ಅನಂತ್ಚಾಯಯ ಗಿರಿಭದ್ರನವರ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 47/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.054 236742146540 514220001640

3295 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರುದ್ರಪಪ ಈರಪಪ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಟ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 33/5A GM ಆಲ ಗಡೆ 0.042 626645819377 5142200029307

3296 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಲಲಪಪ ವಿರಭದ್ರಪಪ ಕೆ ೋಟಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 19/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 949474600563 520101197004179

3297 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪುಂಡಲಕ್ಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಅಸುಂಡಿ ಮೋಟ್ಾಯಲ ಕಿತ್ ೂರ 4/1+2/1 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.12 469055391995 5142200055741

3298 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ತ್ುರಮರಿ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 118/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.057 685722988180 89043708160

3299 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಡಿರ್ಪಪ ಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಚಿಕ್ಕಬೆಳಿಿಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 8/5. GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06375 804583292675 89035378425

3300 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ಬೆ ಗ ರ ತ್ು. ಶೋಗಿಹಳಿಿ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 186/1 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.018 836595876345 520101197004365

3301 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮುಶಪಪ ಬೆ ಗ ರ ತ್ು. ಶೋಗಿಹಳಿಿ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 134/1 A GM ಆಲ ಗಡೆ 0.03 520101197003792

3302 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಪ ವಗೆನವರ ಗೆ ೋವನಕೆ ಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 95/5 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.03 707472420132 17014073424

3303 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರುದ್ರಪಪ ಬಾಗೆ ಡಿ ಗೆ ೋವನಕೆ ಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 145/1 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.042 410604362654 5201012575522130

3304 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಪಪ ಕ್ಲಲಪಪ ಹಕಾರಿ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 55/4 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.05625 323192048926 89039726232

3305 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನೆೋಹಾ ಬಸವರಾಜ ಕೌಜಲಗಿ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 53/1a GM ಆಲ ಗಡೆ 0.09 226618766463 89073024673

3306 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಪರಭು ಬೆರ್ಣಣ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 53/3 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.09 740437827780 89073024323

3307 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಂಬಣ್ಾಣ ನಿಂಗಪಪ ಸವಟಗಿ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 73/4 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.09 97728211836 11000101008861

3308 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಪಪ ಚನನಪಪ ಅಡಕಿ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 78/5B GM ಆಲ ಗಡೆ 0.15 716093214130 89039222134

3309 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಕೆೋಶ ಮೃತ್ುಯಂಜಯ ತ್ುರಮರಿ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 68/3+4 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.05625 555473818595 89037523653

3310 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾಂತೋಶ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ನರಗುಂದ್ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 43/6 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.0675 403663663417 89037561702

3311 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಹಾಂತೋಶ ರುದ್ರಪಪ ಸವಟಗಿ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 57/1 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 515128379592 11000101012301

3312 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಈರಪಪ ಹಕಾರಿ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 101/1a GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 659292688217 89041625479

3313 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರುದ್ರಪಪ ಕ್ಲಲಯಯ ಪೂಜೋರ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 55/3 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 536664647208 89037357492

3314 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿರಭದ್ರಯಯ ಬ ಹಿರೆೋಮಠ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 69/4 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.084 980595531486 89062957079

3315 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಹಣ್ಮಂತ್ಪಪ ಯಲಲಪಪ ಕಾಳಿ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 103/6,103/7 SC ಆಲ ಗಡೆ 0.06 703852527300 89051755712

3316 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ ಶವಲಂಗಪಪ ಬಾಗಲಕೆ ಟ ಗೆ ೋವನಕೆ ಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 101/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 834956728290 89084978912

3317 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿೋರಪಪ ದೋಮಪಪ ನರೆೋಂದ್ರ ಗೆ ೋವನಕೆ ಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 61/6 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 997335531818 11120057379

3318 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಉಮೋಶ ನಾನಾಸಾಹೆಬ ಸ ಯಯವಂಶ ಬ ದಿಹಾಳ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 81/7,81/8,94/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.09 855254813293 17014571623

3319 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಠಲ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ನಿಂಕ್ಕಮಮನವರ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 227/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.045 797526774923 89047300055

3320 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸವರಾಜ ಕೆಂಚಪಪ ತ್ುರಮರಿ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 121/2B+2K GM ಆಲ ಗಡೆ 0.06 984942243123 89018810607

3321 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮೃತ್ುಯಂಜಯ ಕೆಂಚಪಪ ತ್ುರಮರಿ ಬುಡರಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 230 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.105 421028419854 89038878731

3322 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಠಲ್ ನಿೋಲಪಪ ಗ್ಾಬಿ ದ ಡವಾಡ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 476/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.1176 589162769111 17014034214

3323 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಅಸುಂಡಿ ನನಗುಂಡಿಕೆ ೋಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 91/2 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.2352 434558207294 17014027183

3324 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚನನಬಸಪಪ ವಿೋರಪಪ ಹೆ ಂಗಲ ಗೆ ೋವನಕೆ ಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 169/15 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.2237 277867095868 520101262407109

3325 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರುಕ್ಮವವ ನಿೋಲಪಪ ಗ್ಾಬಿ ದ ಡವಾಡ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 8/2B GM ಆಲ ಗಡೆ 0.1176 858018356221 89056582072

3326 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಸಲಂಗಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಅಸುಂಡಿ ದ ಡವಾಡ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 88/1+2+3 GM ಆಲ ಗಡೆ 0.2352 676789981232 17014015269

3327 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಲಲಪಾಪ ಮುತಾಯನಟಿಟ ಮುತೂೋನಟಿಟ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 187 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.80 0.06 672356990041 89106896721

3328 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕೆ ೋನೆೋರಿ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಕಾಂಬಳೆ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 78 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 729599121413 89014564234

3329 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಬೆ ೋಜುಯಡಕ್ರ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 79 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.45 0.03375 674806427791 20169509710

3330 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರ್ಂಕ್ಟ ಬಾಮಣ್ಣ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 21 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.0288 518406375864 384201500262

3331 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ವಿಠಠಲ ಬಾವದಾನೆ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 82/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 1.00 0.075 787154878981 35386636923

3332 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬಾಮನೆ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 21 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.80 0.03 768956304980 17032042315

3333 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಕಾಡಿ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 56/B ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 401390664149 89067569230

3334 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶಂಕ್ರ ಗ್ಾವಸ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 251/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.015 17032045995

3335 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಘುನಾಥ ಬಾಬು ಪಾಟಿೋಲ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 598904635803 89001774530

3336 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾರಾಯಣ್ರಾಜು ಗೆ ೋಳಕ್ರ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 152 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.60 0.006 269673511431 17032052378

3337 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಗು ಬಾಬು ಪಾಟಿೋಲ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 55 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.60 0.015 653291006055 89080294084

3338 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಜಯರಾಮ ನಾಗೆ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 28/2. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.015 482602991722 89069232090

3339 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ನಾಕಾಡಿ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 494 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.003 949558553006 17032021917

3340 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗಂಗ್ಾರಾಮ ಬಾಚು ಬಾಮನೆ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 56/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 850563566477 20169540922

3341 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಗ್ಾವಡಾ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 60/ಡಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.015 940168392765 89074902252

3342 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗುರವ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 477984655814 17032028458

3343 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಚಿಂಟು ಮುಳಿಕಾ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 506 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.0045 208492389461 89013296796

3344 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಗುಂಡು ರಾಮಾ ಖ್ಯ ೋತ್ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 131/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 461197455575 89047502245

3345 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಕ್ಣ್ಕ್ುಂಬಕ್ರ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 412/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 280394485099 89053451847

3346 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ರಾಮಾ ಗ್ಾವಸಾ ಬೆೈಲ ರ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 253/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.015 252946500568 17032044833

3347 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಯಪಾಪ ಶೋಂಗ್ಾಳೆ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 72/6 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.015 750309222872 11131504430

3348 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸೋಗ್ಾಳೆ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 72/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.015 205416275135 11131390613

3349 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸ ೋಮಣ್ಾಣ ನಾಗುಂಡಾ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.60 0.045 818375824314 89077849760

3350 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ದೋವಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 28/2. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.015 952780018062 89077503731

3351 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಿಂಗಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.015 666192202657 17032040215

3352 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಬೆ ೋಜುಯಡಕ್ರ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 79 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 873960488109 11131462375

3353 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಪರುಶರಾಮ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 04/03. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.015 241201704862 89100989394

3354 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಮಾರುತಿ ಬೆ ೋಜುಯಡಕ್ರ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 71/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 566532947516 30343370864

3355 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅರುಣ್ಾ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 18 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.015 221668794376 89062318055

3356 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮುತಾಯನಟಿಟ ತಿೋಥಯಕ್ುಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 90 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 601959920842 11131428550

3357 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಅಮೃತ್ ಬಾಬು ಪಾಟಿೋಲ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 59 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 376597049607 33469559993

3358 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಬಂಡು ದ್ತ್ುೂ ಸದಾವರ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 02/04. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 389070293207 17032045644

3359 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಶವಪಾಪ ಬಿೋಮಪಾಪ ಕೆ ಚಚರಗಿ ತಿೋಥಯಕ್ುಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 62/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.35 0.02625 766217476858 17193574413

3360 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ನಾಮದೋವ ಪಾಟಿೋಲ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 68 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.20 0.015 773017749242 89178142263

3361 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಯಶ ೋದಾ ಯ್ಾ ಮುತಾಯನಟಿಟ ತಿೋಥಯಕ್ುಂಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 21/1/B ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.60 0.045 89095742316

3362 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ರಾಮು ಗುಂಡು ಪಾಟಿೋಲ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 39 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 861129089542 89076724435

3363 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಧೆ ೋಂಡಿಬಾ ಬೆ ೋಜುಯಡಕ್ರ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 23/02. ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.60 0.0582 829703452057 64212587489

3364 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆ ವಿಶೋಷ್ ಪಾಯಕೆೋಜ ಸೋಸು ಗಣ್ಪತಿ ನಾಗುಂಡ ಉಚವಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 33/k ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆ 0.40 0.03 270789283342 89062200712

3365 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮುಬಾರಕ್ ಮ ಪಕಾಲ ರಾಮತಿಥಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಮುಸಮಂ 602269961019

3366 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅರುಣ್ಾ ಸು  ಕ್ಣ್ಬಗಿಯ ಬಾಗಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 520291207266

3367 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಮೋರ ಸು   ಕ್ಣ್ಬಗಿಯ ಬಾಗಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 805672908074

3368 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕೆ ೋಮಲ  ಕ್ಣ್ಬಗಿಯ ಬಾಗಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 287078393012

3369 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅದಿತಾಯ  ಕ್ಣ್ಬಗಿಯ ಬಾಗಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 346056425931

3370 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯಸ   ಕ್ಣ್ಬಗಿಯ ಬಾಗಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 300677737366

3371 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗಿೋತಾ ಕ್ಡಿೆ R C  ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 516593236288



3372 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಾಮದೋವ ತ್ು ಚಾಂದಿೋಲಕ್ರ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಿ KH ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 489546772003

3373 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕೌಸುೂಭ ವ ಗೆ ೋಡಸ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 520142762696

3374 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರೋರಣ್ಾ ಶರೆ ೋಡಕ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಟಕ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 453757553573

3375 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಹೃದ್ಯಿೋ  ಶರೆ ೋಡಕ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಟಕ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 363218753159

3376 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಸಂತ್ ಗು ಗೆ ೋಡಸ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 786247974348

3377 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಾಂತಾರಾಮ ಘಸಾರಿ ಶಾಹುನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 819828934874

3378 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುನಿೋಲ ರಾ ದ ಡಮನಿ ಕಾಕ್ತಿರ್ೋಸ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 560250538893

3379 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಅಡಿಲಮಠ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 917854055364

3380 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹಾದೋವಿ ಮ ಮಾಸೋಕ್ರ ಕ್ುರ್ೋಂಪುಪ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 674125134108

3381 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹಾದೋವ ಬಾ ಘಸಾರಿ ವಿನಾಯಕ್ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 979090919710

3382 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂಜಿೋವ ರಾ ಸಾದ್ಲ್ಲೋ ಶಾಹುಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 946274494838

3383 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಉಮೋಶ  ವ ಮರಜಕ್ರ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 679137708136

3384 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪುಷ್ಾಸ ರ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 739733231443

3385 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿಲಾಸ ಮಾ ಸಪಕಾಲಳೆ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 652113542660

3386 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗ್ಾಡಗಿಲಲ ವಡಗ್ಾಂವ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 438798100019

3387 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿದಾಯ ರಾ ಉಂದರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 991655706618

3388 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶರೋಯಸ್ ಜಾದ್ವ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 951316701699

3389 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜ ಯೋತಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ವಿದಾಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 441514427589

3390 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರ್ೈಶಾಲ ವಿ ಜಾದ್ವ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 458483021427

3391 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜಯಶರೋ ರಾ ದಿವಟ ಆದ್ಶಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 906101171579

3392 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸವಿತಾ ಚಿಲಾಲಳ ವಡಗ್ಾಂವ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 375985399569

3393 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಷ್ಾಮ ಸ ಐಯರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 700028414400

3394 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹಾದೋವ ಚಿಲಾಲಳ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 768985062665

3395 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗ್ೌರಿ ದ್ ಖನೆ ೋಲಕರ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 935373294404

3396 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದ್ತ್ೂತ್ರಯ ವಿ ಖಾನೆ ೋಲಕರ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 513114923628

3397 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರ್ೈಜಯಂತಿ ಸು ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 893007622706

3398 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದಿೋಪಾಲ ನಾ ಅನಂತ್ಭಟ ನಾನವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 568676273351

3399 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶವಾಜಿ ಕ್ ಅನಗೆ ೋಳಕ್ರ ವಿಜಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 298444102146

3400 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಶರೋ ಮಹಿಂದ್ರಕ್ರ ಸದಾಶವ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 749589429388

3401 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗ್ೌರಿ ಸು ಮಹಿಂದ್ರಕ್ರ ಸದಾಶವ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 643788847714

3402 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಭರತ್ ಗು ಜಾದ್ವ ವಡಗ್ಾಂವ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 510896637485

3403 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ S ಅಂಸಾ ಲಕ್ಷ್ಮೋಟಕ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 653415360267

3404 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ S ಗ್ಾಯಿತಿರ ಕ್ುಮಾರ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 724683182646

3405 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಮತ್ ಕಿ ಅರ್ಶೋಯಕ್ರ R C  ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 945812768798

3406 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿೋಣ್ಾ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್ಷ್ಮೋನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 960618697289

3407 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅನಿತಾ ರಾ ಶಟಿಟ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 534700548440

3408 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಂದಾ ಶ ಶಟಿಟ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 380370673246

3409 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಾಲನ ಪರಭು ರಾಮದೋವ ಗಲಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 424907731647

3410 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಸೂಲಾ ಗೆ ರ್ಕ್ರ ಗಣ್ಣೋಶಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 744238787863

3411 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಹಿೋ ಲ್ಲಂಗಡ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 770813066540

3412 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯೋಜನಾ ಕಿಲ್ಲಲಕ್ರ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 785392974694

3413 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಚೋತ್ನಾ ಬಾ ಸಾಖರದಾಂಡ ವಿಜಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 748424967609

3414 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶೋಲಾಪ ಅ ರಾಠೆ ೋಡ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 480078133655

3415 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಲ್ಲ ೋಚನಾ ನಿ ಕಾಂಬಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೋಟಕ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 272850976710

3416 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಾವಂತರೋವವ ರಾಮಸಾವಮ ವಿಶವೋಶವರಯ್ಾಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 203559915703

3417 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಂಧನಾ ಕ್ೃ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 442815897013

3418 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಭು ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 440638724137

3419 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸರಿತಾ ನಿ ಕಾಂಬಳೆ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 485293937712

3420 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನರಹರ ಗ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಆದ್ಶಯ ನಗರ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 908929534050

3421 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅನುಪಮಾ ವಿ ನಿಲಜಕ್ರ ಸಮಾದೋವಿ ಗಲಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 880025585844

3422 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ದೋ ನಾಯಿಕ್ ರಾಮದೋವ ಗಲಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 414685479291

3423 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪಿರೋತಿ ಸಂ ದೋಸಾಯಿ D U ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 9129479968393093

3424 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿಜಯ ಅ ಆನಗೆ ೋಳಕ್ರ ಗೆ ಂದ್ಳಿ ಗಲಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 879773073086

3425 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರವಿೋಂದ್ರ ಯ ಗರಡ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 253714713512

3426 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಿಲಯಮಲಾ ನಾ ಕ್ಲ್ಲಲಹೆ ಳಕ್ರ ಅನಗೆ ೋಳ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 594733204578

3427 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶೋಲಾ ಬಿ ಮೊೋರೆ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 755900411536

3428 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಪಾಲ ಅ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 924488605462

3429 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂಗಿೋತಾ ಸಾ ಹದ್ಗಲಲ ಹಡಲಗ್ಾ ಗುಂಡ ೋಳಿ ಗಲಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 749750560150

3430 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಶಾ ರ್ೈದ್ನಾಥನ್ D U ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 784777213938

3431 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಡಾ// ರ್ೈದ್ನಾಥನ್ D U ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 230619022307

3432 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂಗಪಪ ಬ ದ ಡಕ್ುಂಡಿ ಕ್ಣ್ಬುಗಿಯ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 699334184367

3433 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗಿರಜಾ ಉಪಿಪನ ಶಾಹುನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 906510928166

3434 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶವಾಜಿ ಬಾ ರಾವಣ್ ನೆಹರುನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 778274343912

3435 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುದ್ಶಯನಿ ಗುರಜರರ ಬಾಯಗ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 678954836504

3436 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪುಷ್ಪಕ್ುಮಾರಿ ಗುರಜರರ ಬಾಯಗ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 346784532081

3437 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪಿರೋತ್ಮ ಮಾ ಕೆ ಲಾಾಪುರಿ ಹನುಮಾನ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 769537427931

3438 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಆನಂದ್ ರ ಖನುನಕ್ರ ಅನಗೆ ೋಳ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 600222695481

3439 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ A D S ಸೋನಾ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 390112571354

3440 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸತಿೋಶಕ್ುಮಾರ S ಲಕ್ಷ್ಮೋ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 629553775846

3441 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಹೆೋಮಲತಾ ವಿ ಬೆೈಲವಾಡ ರುಕಿಮೋರ್ಣ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 791765412374

3442 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿೋರಬದ್ರಪಪ ಗು ಬೆೈಲವಾಡ ರುಕಿಮೋರ್ಣ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 838873890591

3443 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಉಷ್ಾ ರಜಪುತ್ ಗೆ ಂದ್ಳಿ ಗಲಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 810125272094

3444 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಂಜಲ ಅ ಕೆ ೋಪಡಯ ಜಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 411461840770

3445 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುನಿತಾ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 233238785258

3446 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಧನಶರೋ ರಾ ಹಲಗೆಕ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಟಕ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 452828696945

3447 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶೋತ್ಲ ತ್ಶೋಲದಾರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 948991078518

3448 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಜೋಶ ದೋ ವಣ್ಣಯಕ್ರ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 230759949471

3449 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮದ್ುರಾ ಗ್ಾವಡ ನೆಹರುನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 507927278524

3450 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಭಾರತಿ ಗ್ಾವಡ ನೆಹರುನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 232728424568

3451 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಮೋಶ ರ್ೋ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 731041760194

3452 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಲಕ್ಷಣ್ ಸ ಶನೆ ೋಳಕ್ರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 673926334151



3453 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂದ್ು ಶ ಅನಗೆ ೋಳಕ್ರ ವಿಜಯ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 761726786931

3454 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಸಾರ್ಣಕೆ ಪಪ ಮಹಾತೋಶ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 473555943311

3455 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಹೆೋಮಾ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ರ್ೋಂಪು ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 994581127433

3456 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಚಿೋನಕ್ುಮಾರ ಮಾ ಕಾಶನನವರ ಸಹಾಯದಿರೋ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 925115480561

3457 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ತ್ೃಪಿೂ ಬಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೋಟಕ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 982535578431

3458 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲತಾ ಬಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೋಟಕ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 437455402818

3459 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಾವತಿ  ತ್ುದ್ಯೆಕ್ರ ಗಣ್ಣೋಶಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 878584284033

3460 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಷ್ಾಯ ಪಾಟಿೋಲ ಗಣ್ಣೋಶಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 246784055005

3461 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಂಚನಾ ವಿ ಕ್ುಂಡಯಕ್ರ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 810438625626

3462 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಖಿ ಅಜಗ್ಾಂವಕ್ರ P B ರೆ ೋಡ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 714143604364

3463 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಿೋಲಮ ಅಜಗ್ಾಂವಕ್ರ P B ರೆ ೋಡ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 911210221394

3464 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರಕಾಶ ಶ ಖ್ಯ ೋತ್ ನೆಹರುನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 619502851706

3465 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪೂಜಾ ಪರ ನಾಯಿಕ್ ಗಣ್ಣೋಶಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 912760638736

3466 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ಲಪನಾ ಗೆ ಂಕ್ರ ಗಣ್ಣೋಶಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 461574541033

3467 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂಭಾಜಿ ಸಾ ರಾಣ್ಣ ಗಣ್ಣೋಶಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 273755737078

3468 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅನುರಾಧಾ ಆ ಪಾಟಿೋಲ ಸರಸವತಿ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 727771224186

3469 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜ ಯೋತಿ ಅ ಉಪಿಪನ ಶಾಹುನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 750416427342

3470 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಭಾಶ ಗ ರೆೋವಣ್ಕರ ಮಹಾತೋಶ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 304413256366

3471 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಜೋಶ ಅ ವಣ್ಣಯಕ್ರ ಶಾಹಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 260662542286

3472 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುನಯನಾ ರಾ ವಣ್ಣಯಕ್ರ ಶಾಹಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 941475116814

3473 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದಿೋಪಾಲ ದ್ ವಣ್ಣಯಕ್ರ ಶಹಾಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 475295869262

3474 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದ್ತಾೂನಂದ್ ಕ್ೃ ರ್ೋಣ್ಣಯಕ್ರ ಶಹಾಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 213151996194

3475 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಾ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಿ BK ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 285708364003

3476 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭಯಕ್ುಮಾರ ರಾ ಸಪಕಾಳೆ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 3657735065521

3477 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಹಿೋಲಾಯ ಅ ಸಪಕಾಳೆ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 824190929751

3478 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆ ೋಹಿನಿ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಹನುಮಾನ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 543627790592

3479 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಜೋಂದ್ರ ತ್ು ಕ್ುಟರ ಹಿಂಡವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 700059394106

3480 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಯ್ಾಯ ಅ ಸಪಕಾಳೆ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 471774751322

3481 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪಂಡರಿ ದೋಸಾಯಿ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 829265560266

3482 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಜೋಶ ಮಾನೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 494581278418

3483 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಾಗಪಪ ಪಮಾಮರ ಸದಾಶವ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 677084256118

3484 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮೈಲಾರ ಹ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ಕಾಲ್ಲೋಜ ರೆ ೋಡ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 585238773119

3485 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಂಜಲ ಅ ಅನಂತ್ಭಟಟ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 690707727455

3486 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಳಿನಿ  ಗೆೈಕಾವದ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 969181694715

3487 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಭರಮಾ ನಿ ಶಾಪುರಕ್ರ ರಾಯಣ್ಾಣ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 975674391123

3488 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂಜಯ ನಾ ಸುತಾರ ಉದ ಯೋಮ ಬಾಗ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 380537158671

3489 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಿೋಶಾ ಸಂ ಸುತಾರ ಉದ ಯೋಮ ಬಾಗ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 549158407411

3490 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋವಣ್ಸದ್ದಪಾಪ ಬ ಮಟಿಟಕ್ಲಲ V V ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 896175134364

3491 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದಾಮವಾವ ರೆೋ ಮಟಿಟಕ್ಲಲ V V ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 291757719817

3492 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಿೋರಜ ಶೋ ಹಂಗಲ ಕ್ುರ್ೋಂಪುಪ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 543227352224

3493 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುನಿೋತಾ ಸುರೆೋಶ ಹನುಮಾನ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 415852745298

3494 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಜಾತಾ ದ ಡಮನಿ ಹನುಮಾನ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 863215662062

3495 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರಶುರಾಮ ನಿ ಮೊದ್ಗೆೋಕ್ರ ಸಹಾಯದಿರೋ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 323423683524

3496 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರವಿೋಣ್  ಬಡಿಗೆೋರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 315890433529

3497 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಂದ್ನಾ ರ ವಾಘಮೊರೆ ಸಹಾಯದಿರೋ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 659197983889

3498 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರನವ ವಿ ಪಾಟಿೋಲ ಮಹಾದಾವರ ರೆ ೋಡ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 609553253840

3499 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿೋಣ್ಾ ಅ ಗ್ಾಂಗೆ ಡಕ್ರ R C  ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 516415980535

3500 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶೋಲಾ ಶ ಖನಬರಕ್ರ R C  ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 207942725925

3501 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂಗಿೋತಾ ಕಿತ್ ೂರ ನಾನವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 468678548011

3502 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯಶ ೋದಾಬಾಯಿ ಈ ನಾಯಿಕ್ ಸದಾಶವ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 897253376355

3503 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಹ ರಾಮಸಾವಮ V V ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 672687110022

3504 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅನಿಲ ರ ರಾಥ ೋಡ ಕಾಕ್ತಿರ್ೋಶ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 480733840954

3505 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ೃತಿಕಾ ಕ್ೃ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಬಾಯಗ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 440449950651

3506 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋವು ತ್ು ರಾಥ ೋಡ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಿ KH ಬೆಳಗ್ಾವಿ 531294234359

3507 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಕಾಮುಲ್ಲ ವಡಗ್ಾಂವ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 564080454706

3508 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರ್ೈಭವ ಶರೋ ಕಾಮುಲ್ಲ ಮಹಾದಾವರ ರೆ ೋಡ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 539806352255

3509 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷಮಣ್ ತಾ ಅಕ್ಕನನವರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 753209990837

3510 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುವಣ್ಾಯ ಹ ದ್ಶವಂತ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 625582840463

3511 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪಿರೋಯ್ಾ R k ಮುತ್ಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 209535305194

3512 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿದಾಯಶರೋ ಅ ತಿಗಡಿ ಶಂದ ೋಳಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 230027781459

3513 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರ ಪಾ ಬಾ ಜಪಿೂಸನದಿ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 731295054537

3514 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿದಾಯ ಅ ಕ್ುರಣ್ಣ ಕ್ಲಬ  ರೆ ೋಡ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 678561041533

3515 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾ ದ ಡೆಕ್ುರಬರ ಶಾಹುನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 453901994999

3516 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಈಶವರ ಮ ಮಗದ್ುಮಮ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 256608142518

3517 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅನನಪೂಣ್ಾಯ ಈ ಮಗದ್ುಮಮ ಸಹಾಯದಿರೋ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 996827734245

3518 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅರುಣ್ಾ ಮೊೋಮ ಕ್ಡುಕ್ರ ಸದಾಶವ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 292065372782

3519 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶೋತ್ಲ ಅ ಕೆ ೋಕಿತ್ಕ್ರ ಸದಾಶವ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 850987961368

3520 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಾವತಿ ಕೆತ್ುಕ್ರ D D ಗಲಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 883570410498

3521 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರಕಾಶ ಬೆೋಳಗುಂದ್ಕ್ರ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 383381059487

3522 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಜನಿ ಎ ಚ ೋಪಡ ಗಣ್ಣೋಶಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 496257318690

3523 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶುಬಾಂಗಿ ಮಾ ನಿಲಜಕ್ರ ಗಣ್ಣೋಶಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 506275129283

3524 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜ ಯೋತಿ ವಿ ಕ್ಳಿಿಮನಿ ಬಾಯಗ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 601853517557

3525 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದಿೋಪಕ್ ಯಲಗ್ಾರ ಸಹಾಯದಿರೋ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 590276553766

3526 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶರದಾ ವಿ ಭ ಕಿಟ ಉದ ಯೋಮ ಬಾಗ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 570966595708

3527 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅನಿತಾ ಮ ಭಾತ್ಖಾಂಡ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 990388964142

3528 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶೈಲಾ ಮಾಹುಲ ತಿಳಕ್ವಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 440892039308

3529 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಮೋಶ ಬಿ ದಿವಟಿ ವಡಗ್ಾಂವ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 206978353217

3530 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುನಿೋಲ ಯ ಧರನಾಯಿಕ್ ಶವಬಸವ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 958899792671

3531 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಶವರ್ಣ ಮಾ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಕ್ಂಗರಳಿ ಗಲಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 557726849545

3532 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕೆ ೋಮಲ ವಿ ಹುದ್ಲಕ್ರ ಸದಾಶವ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 418396704362

3533 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂತ ೋಷ್ ಬಾ ಕ್ುಡಚಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 922481204738

3534 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕಿರಣ್ ಹ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 448250518731

3535 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಆಶಾ ಚೌಗಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 299283486061



3536 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಜಿತ್ ಮ ಮುಳಗುಂದ್ V V ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 532554090740

3537 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹಾದೋವಿ ಸ ಶವನಾಯಕರ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 250436774525

3538 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶರೋಶೈಲಾ ಕೆ ೋರೆ V V ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 625277479328

3539 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಸುಂದ್ರಾ ದೋಸಾಯಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 514746611417

3540 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರ್ೈಜಯಂತಿ ಮೋಸರೋ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 836089653459

3541 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುರೆೋಖಾ ಮದಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 838273057609

3542 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹಾದೋವಿ ಶವನಾಯಕರ ಹಿಂಡಲಗ್ಾ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 250436774525

3543 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಜತಾ ಮುಚಚಂಡಿ ವಡಗ್ಾಂವ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 546760290033

3544 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುನಿತಾ ಅ ಹಲಗೆಕ್ರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 293545785171

3545 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶರೋದೋವಿ ಪರ ಅವಾಡ ನಸಳಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 955698045629

3546 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಡುಕ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 672808238505

3547 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪುನಮ ಡುಕ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 610178341807

3548 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅನಿತಾ ಜಾದ್ವ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 449273499043

3549 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷ್ಮೋ  ರ್ ಪಾಟಿೋಲ ಸದಾಶವ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 294942063369

3550 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರ್ೈಜಯಂತಿ ಖಾನೆ ೋ ಬಾಯಗ ನಗರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 890122550162

3551 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಜಾತಾ ರೆೋಡಕ್ರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 207351379403

3552 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಷ್ಾಮ  ಶೋಟ ಶಾಹುಪುರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 664469736029

3553 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸರಸವತಿ ರಾ ಪೋಟಕ್ರ ರೆೋವನ ಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 924887709097

3554 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸವಿತಾ ದೋಸಾಯಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ
3555 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ದ್ು ತೋಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 247547211403

3556 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಶಾಮ ಚಿಟ ಟವ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 351988218800

3557 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಂಜುಳಾ ಚಿಟ ಟೋವ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 236286541668

3558 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಜಾತಾ ಗಿರಿಮಲಲನನವರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 271190093063

3559 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂಗಿೋತಾ ನಾ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 268939560682

3560 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರ ಪಾಲ ಪು ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 376230848704

3561 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ತ್ುಷ್ಾರ ರಜಪುತ್ ಗಂದ್ಳಿಿ ಗಲಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 845528817030

3562 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮನಿಷ್ಾ ಅನಗೆ ೋಳಕ್ರ ಗಂದ್ಳಿಿ ಗಲಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 382158559678

3563 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರವಿೋಂದ್ರ ಭ ಪಾಲ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 458903951043

3564 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯಸ  ಯ್ಾ ಕ್ಂಗ್ಾರಳಕ್ರ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಬೆಳಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 528272664087

3565 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾರೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3566 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದಿೋಪಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3567 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದ ರೌಪದಿ ನಾಮದೋವ ಮಾನೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3568 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಚಂದ್ರಶೋಕ್ರ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಸವದಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3569 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರತಿೋಭಾ ಪರಕಾಶ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3570 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರಗತಿ ಪರಕಾಶ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3571 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಂಕ್ುಂತ್ಲಾ ಥೋಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3572 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂದಾಯ ರ ಪೋಶ ಕ್ುಂಬಾರ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3573 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶೈಲಾ ಗೆ ೋಪಾಲ ಪರಕೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3574 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಛಾಯ್ಾ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕ್ದ್ಮ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3575 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜಯಶರೋ ಧಿಗಂಭರ ಕ್ುಂಬಾರ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3576 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರ ಪಾಲ ಸುಭಾಷ್ ರೆೋಪ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3577 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರಶಾಂತ್ ಪಟ್ಾನಕ್ರ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3578 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಕ್ಷಯ ಪಂಡರಪಟಿಟ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3579 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದಿೋಪಕ್ ತಾನಾಜಿ ಚೌವಾಾನ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3580 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯೋಗೆೋಶ ಬಾಳಾಸಾಹೆೋಬ ಮೋಸಾಳ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3581 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅರುಣ್ ಶಂಕ್ರ ಬೆಳಗ್ಾರ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3582 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಾಗರ ಸಂಕ್ಪಾಳ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3583 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರವಿ ಬಂಡರಾವ ಗೆ ೋಡಕೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3584 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಉಜವಲಾ ರಾವಸಾಹೆೋಬ ಚಂದ್ರಕ್ುಡ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3585 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಂಗಲ ರುದ್ರಗ್ೌಡರ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3586 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯೋಗೆೋಶ ಅಣ್ಾಣಸಾಹೆೋಬ ಘಾಟಗೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3587 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿಶಾಲ ಚೌಗುಲ್ಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3588 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅರುಣ್ ಪಾಟಿೋಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3589 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹೆೋಶ ಮಕ್ಣ್ಣ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3590 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುರಜ ಘ ೋಡಕೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3591 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸದಾಶವ ಖ್ಯ ೋತ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3592 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹೆೋಶ ಭಿೋವಸ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3593 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯವರಾಜ ಕಾಂಬಳೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ -

3594 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶವಾಜಿ ಗುರವ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3595 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಉದ್ಯ ಮಾನೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3596 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂತ ೋಷ್ ರಾಜಪೂತ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3597 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹಾದೋವ ಪರಭು ಪಾಟಿೋಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3598 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅನಿೋಲ ಚೌವಾಾನ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3599 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಎಮ್ ಆಯ್ ಜಮಾದಾರ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3600 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದಿೋಪಕ್ ಚೌವಾಾನ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3601 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆ ೋಹಿನಿ ರಣ್ಜಿೋತ್ ಪಾಟಿೋಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3602 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜ ಯೋತಿ ಸುದೋಶ ಸಂಗವಕ್ರ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3603 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸೋಮಾ ಅಭಿಜಿೋತ್ ಪಾಟಿೋಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3604 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರ ಶಾಲ ಉಮೋಶ ಇಟಕ್ರಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3605 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಮೋಯ್ಾ ರಾಜು ರಾಥ ೋಡ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3606 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅತ್ುಲ ಅಶ ೋಕ್ ಯ್ಾಧವ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3607 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರವಿ ಬಗಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3608 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶರದ್ ಬುಡಕೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3609 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುನಿೋಲ ಪವಾರ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3610 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಶ ೋಕ್ ಬುಡಕೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3611 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಖಾ ಖಾಡ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3612 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶ ೋಭಾ ಅಮಲಝರಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3613 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಭರತ್ ಭ ೋಪಾಲ್ಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3614 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಹೆೋಮಲತಾ ಮೋಸರತೋ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3615 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಕ್ಷಯ ಭರಮಾ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3616 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜಯಶರೋ ಸಂಜಯ ಮಾಳಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3617 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಚಯನಾ ಖ್ಯ ೋತ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3618 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಜೋಂದ್ರ ರಾವುತ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ



3619 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿಶಾಲ ಬುಡಕೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3620 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿಜಯ ಘಾಟಗೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3621 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಚಿೋನ ಶಂತರೋ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3622 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಿೋಲ್ಲೋಶ ದೋಸಾಯಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3623 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿನಾಯಕ್ ಚೌವಾಾನ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3624 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹಾದೋವ ವಿೋರಪಕ್ಷ್ೋ ನೆೋರಳೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3625 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಧಾ ರಾಜು ಗುರವ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3626 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುದ್ಶಯನ ಪವಾರ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3627 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಚಿೋನ ಪವಾರ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3628 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಿೋತಾ ಬಡಗ್ಾಂರ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3629 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಂಗೆೋಶ ರಘುನಾಥ ಲಠೆಠ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3630 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯೋಗಿೋತಾ ಬಂಡಾ ಘ ೋರಪಡ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3631 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂಗಿೋತಾ ರಮೋಶ ಖ್ಯ ೋತ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3632 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದಿೋಪಕ್ ಶಂದ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3633 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರಸಾದ್ ಘ ೋಡಕೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3634 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿನಾಯಕ್ ವಿಲಾಸ ಖ್ಯ ೋತ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3635 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ತೌಸೋಫ ನಧಾಪ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3636 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಮೊೋಲ ಕ್ಮತ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3637 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಮಥಯ ಕ್ಪಾಸೋ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3638 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿಭಾವರಿ ಕ್ಂಡಕೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3639 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಮೋತಾ ದ್ುಮಾಳೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3640 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಿೋತಾ ಬಗಡ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3641 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರತಿೋಭಾ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3642 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಂಜಿೋತಾ ಭಾಟಳೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3643 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ಲಪನಾ ಮುಗಳೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3644 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗಿೋತಾ ಮುರಟ್ಾಳೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3645 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ಲಪನಾ ಬೆ ಂಗ್ಾಲ್ಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3646 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಂಜ ಲಾ ಬೆ ಂಗ್ಾಲ್ಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3647 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರತಿೋಬಾ ಪವಾರ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3648 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜಿೋಜಾಬಾಯಿ ರಾವುತ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3649 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸ ೋನಾಲ ಉಪಾದಯ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3650 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶ ೋಭಾ ಸ ಯಯಭಾನ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3651 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗಿೋತಾ ಬೆಳವಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3652 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸವಿೋತಾ ಪಾಟಿೋಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3653 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಷ್ಾಯ ಗುಂಡೋಶಾ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3654 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಕ್ುಂತ್ಲಾ ಥೋಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3655 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಜಾತಾ ಹೆ ಗಲ್ಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3656 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಖಾ ಕಾಂಬಳೆ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ -

3657 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಿಹಾನಾ ಮುಲಾಲ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3658 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಉಜವಲಾ ರಾವುಸಾಹೆೋಬ ಚಂದ್ರಕ್ುಡ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3659 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ಲಾವತಿ ಹಿರೆೋಮಠ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3660 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರ್ೈಶಾಲ ಕ್ದ್ಮ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3661 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಛಾಯ್ಾ ಪರಕಾಶ ಕೆ ಪಡಯ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3662 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಧಿೋತಿ ಅಭಯ ಮಾನವಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3663 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹೆೋಶ ಅಶ ೋಕ್ ಪನಾರಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3664 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶರೋಶೈಲ್ಲಂದ್ರ ಸದಾಶವ ಮಠಪತಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ ಚಕೆ ಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
3665 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಯಲಲಪಪ ಹುಚಚರಾಮಗೆ ೋಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 931925288133

3666 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರತ್ನ ಸದ್ದಪಪ ಹೆಬಾಬಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 212518359004

3667 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗಣ್ಪತಿ ಬಾಳಪಪ ಮರಲಂಗಪಪಗೆ ೋಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 945010984718

3668 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸದ್ದಪಪ ರಾಮಸದ್ದಪಪ ಹುಚಚರಾಮಗೆ ೋಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 911030995817

3669 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ವಿಠಠಲ ಗುಡಗುಡಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 355421272757

3670 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸದ್ದಪಪ ಅಜುಯನ ಕ್ುರಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 915353289523

3671 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಲಗಮಪಪ ಗುಡಗುಡಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 459288845681

3672 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶರೋಶೈಲ ಸ ೋಮಲಂಗಪಪ ಯಕ್ುಕಂಡಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 864292813152

3673 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರವಿೋಣ್ ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ಡಬಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 407501564612

3674 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ದ್ಂಗೆಪಪ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 338552246723

3675 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಹಣ್ಮಂತ್ ರಾಯಪಪ ಭಜಂತಿರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 499525143258

3676 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಸಾೂನಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ಬಗವಾನ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 242479960572

3677 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಭಾಸ ಶದ್ರಾಯಿ ಸಣ್ಕೆಪಪಗೆ ೋಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 432273099605

3678 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಬಸವರಾಜ ಈರಪಪ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 614761643650

3679 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರುಶುರಾಮ ಬಸಪಪ ಕ್ಡಾಯಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 436080612440

3680 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಾರುತಿ ಯಲಲಪಪ ಕೆಂಪನನವರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 381280452678

3681 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರುಶುರಾಮ ದ್ಶರಥ ಜಾಧವ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 324832357338

3682 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಬಸಮಮ ಕೆ ಳದ್ ರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 324374020512

3683 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷ್ೋ.ಬಿ ನಂದಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3684 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸವಿತಾ ನಾ ಹಿರೆೋಮಠ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3685 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷ್ಮೋ.ಬ ಹಿರೆೋಮಠ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3686 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುನಂದಾ ಚಿ ಹಾಲಭಾವಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3687 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಪಿಯತಾ ಬಾ ಕ್ುರಬೆೋಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3688 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪುಷ್ಾಪವತಿ ಬ ಹ ಲ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3689 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುರೆೋಖಾ.ಕೆ ಅಂದಾನಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3690 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪೂಜಾ ಸ ಗುದ್ಗನವರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3691 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗುಲಾಬಿ ಮ ಯಂಟಗ್ೌಡರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3692 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶವಲೋಲಾ ರ ಶಂತರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3693 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪಿರಯ್ಾ ಮ ಯಂಟಗ್ೌಡರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3694 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ವಿತಾ ವಿ ರಾಯರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3695 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶುರತಿ ವಿ ರಾಯರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3696 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಧಿೋಪಾ ಚ ಕ್ಳಿಿೋಗುದಿದ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3697 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷ್ಮ ಬ ಕ್ಳಿಲಗುದಿದ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3698 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷ್ಮ ಸ ಕಾಮಗ್ೌಡರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3699 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿೋಣ್ಾ ರಾ ಹಂಚಿನಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3700 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸವಿತಾ ಬದಿನ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3701 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಮ ಅಂಬಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ



3702 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸರೆ ೋಜಾ ಯ ಮೋರವಾಡ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3703 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯ್ಾಸಮನ ಡಿ ಹಬಿೋಬ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3704 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸರಿತಾ ರಾ ಕ್ವಳೆೋಕ್ರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3705 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಮೃತಾ ಮ ಮನಿನಕೆೋರಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3706 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಖಾ ಪರ ಮಾಳಗಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3707 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗಿೋತಾ ಕಿ ಘಟನಟಿಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3708 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಜೋಶವರಿ ಸ ಅಂಗಡಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 770185862058

3709 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸ ಪತಿಯ ಕೆ ನರೆವಾಡಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3710 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಾರದಾ ಮ ಬಿೋರನಗಡಿೆ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 611771627080

3711 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮೊದಿನಬಿ ಗ ಕಿಲ್ಲಲೋದಾರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3712 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುರೆೋಖಾ ಮ ಖ್ಯ ೋತ್ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 704965298386

3713 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹಾದೋವಿ ಮ ಮುದ್ದನನವರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 339879575324

3714 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶ ೋಭಾ ದ್ ದೋಶಪಾಂಡ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 604865451095

3715 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಾಧನಾ ವ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 893040713045

3716 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗಂಗುತಾಯಿ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 691561823251

3717 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಲ್ಲ ೋಚನಾ ಅ ಗವಿಮಠ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 359614978055

3718 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಖಾ ಸ ಯಡಾರವಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3719 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಈ ಸುತಾರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3720 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಗಂ ಪುಜೋರಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3721 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ಮಲಾ ಕೆ ನರೆೋವಾಡಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3722 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶರದಾಿ.ಕೆ ನರೆೋವಾಡಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3723 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಸರಿನ್ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3724 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗಿೋತಾ ರಾ ಹಿರೆೋಮಠ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3725 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸದ್ದವವ ರಾ ಬಂಡಿವಡೆರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3726 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ಸ ೂರಿ ಅ ಬಂಡಿವಡೆರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3727 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ಲಾವತಿ ಪ ಪೂಜೋರಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3728 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮೋಘಾ ನೆೋಗಿಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3729 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಾವಿತಿರ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3730 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಧಾ ಹಿರೆೋಮಠ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3731 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರಗತಿ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3732 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿೋಣ್ಾ ಪರ ಉಮದಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3733 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ರಾ ಮಡಿವಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3734 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಮತಾರ ಬಾ ನೆೋಸರಗಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3735 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಾದೋವಿ ಸ ನಾವಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3736 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜಯಶರೋ.ವಿ ಬಿದ್ರಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3737 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸ ಪತಿಯ ರಾ ಅಗಸರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3738 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜ ಯೋತಿ ಬಿಡಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 848173518191

3739 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಾಲಾ ಶ ಶರೆ ೋಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 850833039938

3740 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜಯಶರೋ ಕಾಮೊೋಜಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3741 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹಾದೋವ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 837703368496

3742 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಗಸೂ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 386486102960

3743 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜ ಯೋತಿ ಸ ನಾಯಕ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 939764393368

3744 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಬಸವರಾಜ ಹೆಗೆನಾಯಕ್ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3745 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಮತಾರ ಗ್ೌಡರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3746 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುನಿೋತಾ ಲ ಕೆ ಪಪದ್ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3747 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಜಶೋಖರ ಬ ಹಡಿಗನಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 646010411042

3748 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶವಶಂಕ್ರ ಬ ಕ್ುಂದ್ರಗಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3749 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಬಾಳೆೋಶ ಲ ಗೆ ರವರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3750 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಾನಿಂಗ ಸುಲಾೂನಪುರಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3751 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮನಿೋಶಾ ಬ ಪರಿೋಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3752 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಶಕಾಂತ್ ಕೆ ಡಾಲಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3753 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಹೆೈದ್ರಅಲ ಅತಾೂರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3754 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಬಿ ಜಿ ಪುಜೋರಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3755 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಂಜಿೋವ ಮ ಪರಿೋಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3756 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಮ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3757 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಜು ಮಾ ಪರಿೋಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3758 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿಶವನಾಥ ಬಿಳ ಿರ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3759 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿೋರೆೋಶ ಕ್ರಡಿಗುದಿದ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3760 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರಶಾಂತ್ ಸ ಗಲ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3761 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಾಯಿಪರಸಾದ್ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3762 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಮಟಿಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3763 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಆಕಾಶ ಹಾಲಭಾವಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3764 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರಭು ಕ್ಲಬುಗಿಯ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ
3765 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶೋತ್ಲ ಶಶಕಾಂತ್ ಅಂಧಾರಿ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 753372309296

3766 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಆಚಯನಾ ಅ ಶಾಪೂರಕ್ರ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 919651893945

3767 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಹೆೋಮಾವತಿ ಎಂ ಅಳವರ್ಣ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 255445869445

3768 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಉಮಾ ಶಂಕ್ರ ಗ್ಾವಡ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 452574205048

3769 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಭಾರತಿೋ ಬಾ ಜಾಧವ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 786001637202

3770 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಮಾ ಗ್ಾವಡ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 805151955427

3771 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸನೋಹಲ ರಾ ಶಂಧೆ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 870197722884

3772 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶೈಲ್ಲಜಾ ಜಳಕೆ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಹಿ. ಮರಾಠಾ 433357109540

3773 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಪೂರಿ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 422143642180

3774 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಹಾನ ಮುಲಾಲ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 365182095173

3775 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಜಶರೋ ಪಾಟಿೋಲ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 627530796529

3776 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗ್ೌರಿ ಘಾಡಿ
ರುಮೋವಾಡಿ ಕಾರಸ್ 
ಖಾನಾಪೂರ

ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 767372734817

3777 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಂಕಿತಾ ಚೌಗಲ್ಲ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 213645466316

3778 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸನೋಹಲ ಮಾಸಕ್ರ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 773616229559

3779 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪೂಜಾ ಹೆಬಾಬಳಕ್ರ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 269140890628

3780 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹೆೋಶ ಚವಾಾಣ್ ಮಠ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 418523987867

3781 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಿಹಾನಾ ಪಠಾಣ್
ಆಶರಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ 
ಖಾನಾಪೂರ

ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 323723563792



3782 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ತ್ಬಬಸ ಮ ಬ ದಿಹಾಳ
ಆಶರಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ 
ಖಾನಾಪೂರ

ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 273233392625

3783 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಕಿೋಲಾ ಸೈಯದ್
ಆಶರಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ 
ಖಾನಾಪೂರ

ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 256451660843

3784 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯ್ಾಸಮೋನ ಬೆೋಟಗೆರಿ
ಆಶರಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ 
ಖಾನಾಪೂರ

ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 717943819914

3785 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಧಾ ಹ ರ್ಕಾರ
ಆಶರಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ 
ಖಾನಾಪೂರ

ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 236916076395

3786 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅನಾಲನ ಡಿೋಸ ಜಾ
ಆಶರಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ 
ಖಾನಾಪೂರ

ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 665250301978

3787 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಜಯರಾಮ ಪಾನೆೋರಿ
ಆಶರಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ 
ಖಾನಾಪೂರ

ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 573836220536

3788 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯ್ಾಕ್ುಬಸಾಬ ಹಲಶೋಕ್ರ
ಆಶರಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ 
ಖಾನಾಪೂರ

ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 930765036302

3789 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಜು ನಿಂಗಪಪ ಮೊಟ್ಾರ ಲಂಗ್ಾಪೂರ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 415995569061

3790 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಾರ್ಣಕ್ಯಮ ನಂದಿ ಶವಾಜಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 597431041601

3791 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯಲಲಪಪ ಘಾಡಿ ಘಾಡಿ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 421304275416

3792 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಬಟಯ ಡಿಸ ೋಜಾ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 865611262817

3793 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ಸ ೂರಿ ಪರ ನಾಯಕ
ಆಶರಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ ದ್ುಗ್ಾಯ 

ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ
ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 800531624140

3794 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದಿೋಪಾ ಹುಲಕೆ ತ್ೂಲ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 922027892715

3795 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕೌಶಲಯ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 948678883198

3796 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಕ್ಕರೆವಾವ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 299606417845

3797 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಾಂತಾ ಜಾಧವ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 410191900116

3798 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಜು ಮ ಗುರವ ಗುರವ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 652481852598

3799 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರ್ೈಬವ ಬಿಜೋಯ ಮಠ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 779066820862

3800 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪುಂಡಲಕ್ ನಾಯಕ ಮಠ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 490173917604

3801 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಾತೋರಿ ಢೆ ೋಂಬರೆ ಮಠ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 309484704386

3802 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಜಂಗಿಲಸಾಬ ಸನದಿ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 409497968278

3803 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಆಲಯ್ಾ ಧಾರವಾಡಕ್ರ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 588355700293

3804 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಬಿಷ್ಟವಾವ ಪಾಟಿೋಲ
ಆಶರಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ ದ್ುಗ್ಾಯ 

ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ
ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 271466251774

3805 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿಮಲ ಸಾವಂತ್ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 642609933702

3806 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಂಕ್ರ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಘಾಡಿ ಘಾಡಿ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 433300725031

3807 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶೈಲಾ ಶೈಲ್ಲಜ ಪಾಟಿೋಲ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 770515973287

3808 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರಭಾ ಪಾಟಿೋಲ
ಆಶರಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ ದ್ುಗ್ಾಯ 

ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ
ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 860114449390

3809 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹಾದೋವ ಗುಂಜಿಕ್ರ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 596074019336

3810 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪಿರಯಂಕಾ ಫನಾಯಡಿಸ್ ವದಯ ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ ಖಾನಾಪುರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 751408743696

3811 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರಕಾಶ ಬಾಳಕ್ೃಷ್ಣ ರೆೋಣ್ಕೆ ದೋಸಾಯಿ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 238363239954

3812 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆೋಶವ ಪರಮೋಕ್ರ
ಚಿರಮುರಕಾರ ಗಲಲ 

ಖಾನಾಪೂರ
ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 902255757868

3813 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗಣ್ಪತಿ ಮಾದಾರ ಮಾರುತಿ ಗಲಲ ಖಾನಾಪುರ ಖಾನಾಪೂರ 555969598041

3814 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪಿರೋಯಂಕಾ ಸಂಜುಕ್ುಮಾರ ಕಾಮಲ್ಲಕ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ನಗರ ಖಾನಾಪುರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 3178878368008

3815 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ನಿಷ್ಾಕ ಕೆೋದಾರ ನಾವಗೆೋಕ್ರ
ಕೆೋಂಚಾಪೂರ ಗಲಲ 
ಖಾನಾಪೂರ

ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 670846588277

3816 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಯ್ಾಸಮೋನ ಮುಲಾಲ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 353395878428

3817 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನ ರಜಹಾ ಜೋ ಸನದಿ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 766263409128

3818 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಲೋಮಾ ಹಂದ್ ರ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪುರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 801720008385

3819 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ವಿಜಯಮಾಲಾ ವಾ ದೋಸಾಯಿ ಗುರವ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 234623971144

3820 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಮೃತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಚೌಗಲಾ ಬಸೂ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 354912076766

3821 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಂಕಿತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಚೌಗಲಾ ಗುರವ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 974126953646

3822 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಿಲಮ ನಾರಾಯಣ್ ಚೌಗಲಾ ಬಸೂ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 319514831967

3823 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸರಿೋತಾ ಶಂಕ್ರ ಒಡಯರ ಗುರವ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 702770734686

3824 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ರಾಮಣ್ಾಣ ಗುರವ ಗುರವ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 285803612590

3825 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಬಾಳು ಗುಂಜಿಕ್ರ ಗುರವ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 803191458643

3826 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದಿವಾಯನಿ ಸರದೋಸಾಯಿ ಗುರವ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 696918140255

3827 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಷ್ಾಣ ಚೌಗಲ್ಲ ಮಾಂಗರಿೋಶ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 717811128073

3828 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಬಶರಾಬಿ ನಜಿೋರಅಹಮದ್ ಮತಿೂಕೆ ಪಪ ಬಸೂ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 763451723746

3829 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಮಲಲಪಪ ಸುಣ್ಗ್ಾರ ಬಸೂ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 445331319861

3830 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಆಸಫಸಲ ಜೋ ಸನದಿ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 652783163011

3831 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಬಹಾರಆಫರೋನ ಧಾರವಾಡಕ್ರ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 801342340033

3832 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರಾಹಿೋಲ ಕಿತ್ ೂರ ಬಸೂ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 725692344632

3833 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸರಸವತಿ ಶವಾಜಿ ಮಾದಾರ ಗುರವ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 444112982353

3834 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಲ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಹೆ ಸಮನಿ ವಿಠೆ ೋಬಾ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 987476717756

3835 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುಪಿರಯ್ಾ ಶರೋವಧಯನ ರಾಮಜಿ ದಾಮಲ್ಲೋ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 647156301305

3836 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶ ೋಬಾ ಕ್ ಜಾಧವ ದಾಮಲ್ಲೋ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 330404932784

3837 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಆನಂದ್ ದೋಸಾಯಿ
ನಿಂಗ್ಾಪೂರ ಗಲಲ 
ಖಾನಾಪೂರ

ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 404840059929

3838 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಖಾ ಪಾಟಿೋಲ ವಾಗಲ್ಲೋ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 357791675634

3839 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸುರೆೋಖಾ ಪರಬ ಬಸೂ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 675512490540

3840 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಾಂತಾ ಪಾಂಡುರಂಗ ಚವಾಾಣ್ ಬಸೂ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 927899713827

3841 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಗ್ಾಯತಿರ ಮಂಜಲಕ್ರ ಹಲಕ್ರ್ಣಯ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 268872084977

3842 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಪರುಶರಾಮ ನಾಯಿಕ್ ಗ್ಾಂಧಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 959680441150

3843 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಾಗೆೋಶ ಚೌಗಲ್ಲ ಮನಸಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 998466238216

3844 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಲಪರಭಾ ನಾಗೆೋಶ ಅವರೆ ಳಿಿ ಗ್ಾಂಧಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 917125803238



3845 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶೋಲಾ ದ್ುಂಡಪಪ ಹಲಕಿ
K.S.R.P Road 

Khanapur
ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 511546120806

3846 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಾಹಿನ ಸನದಿ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 216621835090

3847 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸಲೋಮ ಮುಲಾಲ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 554938700319

3848 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಜಯ ನಾರಾಯಣ್ ಸ ಂಟಕೆಕ ಶಾಹುನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 282152206339

3849 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮುಗುಟಸಾಬ ಶಗಿಹಳಿಿ ಗ್ಾಂಧಿ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 739976110533

3850 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶಾಂತಾ ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ರಂಬಳಕ್ರ ವಿಠೆ ೋಬಾ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 268775966065

3851 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಮಲ್ಲಲೋಶ ಧುಳನನವರ ವಿದಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 810793151292

3852 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಬಾಳು ಗುಂಜಿಕ್ರ ಮಾರುತಿನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 803191458643

3853 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮಹಮದ್ ಸಲೋಮ ಹವಾಲಾದರ ಜಳಕಾ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 751893105182

3854 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಜಿೋರಅಹಮದ್ ಬಿ ಹವಾಲಾದರ ಜಳಕಾ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 787866209944

3855 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಅಬುದಲಹಫೋಸ ಕಿತ್ ೂರ ಜಳಕಾ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 412621152430

3856 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಎನ್ ಎ ಕಿತ್ ೂರ ಜಳಕಾ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 540076936358

3857 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಫಯ್ಾಜಅಹಮದ್ ಕಿತ್ ೂರ ನಾಯಿಕ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 557082656462

3858 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಸತ್ಯಶೋಲ ಸರದೋಸಾಯಿ ದೋಸಾಯಿ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 727655552189

3859 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಶವಾಜಿ ಗುರವ ಗುರವ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 631958490774

3860 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಈಶವರ ಗುಂಡು ಗುರವ ಗುರವ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 607961259383

3861 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ನಾಮದೋವ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಗುರವ ಗುರವ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 287979381489

3862 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಕ್ಲಲಪಪ ಗುಂಡು ಗುರವ ಗುರವ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 226801373068

3863 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ಮುಜಮಲ್ ಹಂದ್ ರ ದ್ುಗ್ಾಯ ನಗರ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 512236430956

3864 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈತ ೋಟ ಮತ್ುೂ ತಾರಸ ತ ೋಟ ದಾದ್ುಬಾ ಗಂ ಘಾಡಿ ಘಾಡಿ ಗಲಲ ಖಾನಾಪೂರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 569524123798

3865 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM Matching Grants ಶರೋಮತಿ,ಶಾಯಮಲಾ ಯಲಲಪಪ ಗಣ್ಾಚಾರಿ ತಿಮಾಮಪೂರ ಕಿತ್ ೂರ 35/1 ಪ.ಜಾತಿ NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ 9*6*3 1.60 373837920580 4243101006275

3866 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM Matching Grants ವಿನಾಯಕ್ ಜಯದೋವ ಶರಯೆಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 657/13 ಪ.ಜಾ NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ 9*6*3 1.600 700645498896 471502010106967

3867 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM Matching Grants ಪರಕಾಶ ಕ್ಲಲಪಪ ಮಾಂಗ ಬಸೂವಾಡ ಕ್ುಡಚಿ 161/6 ಪ.ಪಂ
ನೆರಳು ಪರದ ಡಬುಬ

ಮಣ್ಸು
0.39 4.692 919010050050190

3868 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM Matching Grants ಶರೋ ಕ್ಲಲಪಾಪ ತ್ಮಮಣ್ಾಣ ಗುಪೂ ಕ್ುಡಚಿ ಕ್ುಡಚಿ 543/1 ಪ. ಜಾ
ನೆರಳು ಪರದ ಡಬುಬ

ಮಣ್ಸು
0.4 6.304 919010050050145

3869 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM Matching Grants ಶರೋ ಧನಪಾಲ ಗಣ್ಪತಿ ಹರಕ್ಂಗಿ ಕ್ುಡಚಿ ಕ್ುಡಚಿ 359/2 ಎಫ್ ಪ. ಜಾ
ನೆರಳು ಪರದ ಡಬುಬ

ಮಣ್ಸು
0.4 6.052 919010050050158

3870 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM Matching Grants ಶರೋಮತಿ ಗುಲಜಾರೆವವ ಸೋತಾರಾಮ ಗುಡಿಮನಿ ಹಿಡಕ್ಲ ಕ್ುಡಚಿ 197/1 ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಅರಿಶಣ್ 9*6*3 mtrs 1.600 481582474046 576902010018008

3871 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM Matching Grants ಶರೋಮತಿ ಸಂಗಿೋತಾ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಿಕ್ ಜ ೋಡಟಿಟ ಜ ೋಡಟಿಟ 37/1 ಕ್ ಪ, ಪಂ
ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಡಬುಬ 
ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ

4.200 470313051281 17177032866

3872 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM Matching Grants ಶರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ರಾಜಪಪ ಕ್ುಡೆನವರ ಪಾಲಬಾವಿ ಕ್ುಡಚಿ 84/1 ಅ /2 ಪ.ಜಾ
ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಡಬುಬ 
ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ

3.772 8182200057352

3873 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM Matching Grants ಭಿೋಮಪಪ ಹಿರೆೋಮಾನಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಉಮತಾರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .25/5 ಎಸ್.ಸ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1 0.405 17210024687

3874 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM Matching Grants ಪಾಂಡಪಪ ಕೆೋಶಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 93/7 ಎಸ್.ಸ ಪಪಯ್ಾ 1 0.410 17210045369

3875 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ RKVY Matching Grants ರಾಮಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಚನಾನಪೂರ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 81/3 ಎಸ್.ಸ ಬಾಳೆ 0.4 1.600 31032607961

3876 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ RKVY Matching Grants ದಾನಪಪ ಉಮಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 126/2PÀ ಎಸ್.ಸ ಬಾಳೆ 1.6 1.200 17207542582

3877 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ RKVY Matching Grants ಸ ೋನವವ ಸ ೋಮಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ದಾಡಿಬಾಯಿ ತಾಂಡ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 331/2/1 ಎಸ್.ಸ ಲಂಬೆ 2.2 1.600 ,05062200041067

3878 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ RKVY Matching Grants ತ್ನುಜಾ ಯಲಲಪಪ ಮಾದ್ರ ಬಟಕ್ುಕಿಯ ಮುದ್ಕ್ವಿ 408/4 ಎಸ್.ಸ ತ್ರಕಾರಿ 0.81 1.600 17210066649

3879 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಬಾಸಾಬ ತಾತ ೋಬಾ ಕಾಂಬಳೆ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ 200/25/2 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.90 0.081 780645304966 89055194104

3880 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಕಾಕತಾಯಿ ರಾಜು ಗೆ ಗಡ ಶರಗುಪಿಪ ಕಾಗವಾಡ 135/1 ಪ.ಜಾ/ಮಹಿಳೆ ಮಣ್ಸನಗಿಡ 0.80 0.072 912353630484 17148522130

3881 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಶ ೋಕ್ ಸಾಬು ಮಾಲಗ್ಾರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 730/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.0323 656787140030 89004139460

3882 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದ್ುದ ಸಾಬು ಮಾಲಗ್ಾರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 28/1/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.03894 544584576857 89050997138

3883 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ಸಾಬು ಕೆ ಬಿರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 927/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.03206 304144327563 17189527811

3884 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ದ್ುಂಡಪಪ ಹಂಡಗಿ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ 6,186/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.06 575991434143 1069101015343

3885 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಗಿರಮಲಲ ಸಕಿರ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 26/20/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.03 893921187224 89016376431

3886 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಪಪ ಆಜ ರ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ 51/4,56/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.075 229939082108 1069101022781

3887 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌಡಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಬಾಡಗಿ ಐಗಳಿ ತಲಸಂಗ 408/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.06914 495892441203 35802525564

3888 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ಗುರಬಸು ಆಜ ರ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ
128/4,137/1+2/A+1,137/

1+2/A+2
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.06 932459576190 1069101015547

3889 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಶೈಲ ಗುರುಬಸು ಆಜ ರ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ 128/2B,128/5,129/5 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.045 716939782346 1069101019795

3890 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾವಸಾಬ ಭ ಪಾಲ ವಿೋರಗ್ೌಡ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 1128/2ಬ/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.39 0.02925 403891734264 17189030977

3891 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಮಾರುತಿ ಅಂಬಾಜಿ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ
1066/1,1067/2,1175/3,1

175/4
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.06 934400876535 11157042407

3892 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬರಹಾಮನಂದ್ ರಮೋಶ ಪಾಟಿೋಲ ಯಕ್ಕಂಚಿ ತಲಸಂಗ 72/3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.30 0.0225 693430555592 1069108024566

3893 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಶರೋಶೈಲ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ ಫರಂಗಿ ತೋಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 26/2ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.045 530362299361 17189602585

3894 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ದ್ಶರಥ ತ್ಮಮಣ್ಣ ಕೆ ಕ್ಳೆ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 122/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.075 268290371785 1069108015900

3895 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಭಾಜಿ ನಾಮದೋವ ಕೆ ೋಕ್ಳೆ ಯಕ್ಕಂಚಿ ತಲಸಂಗ 23 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.06 858402164643 1069101024161

3896 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದರಾಯ ಶೋಕ್ರಪಪ ಬಿಳೆ ಿರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 547/1B,60/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.81 0.06125 559917126671 17218453315

3897 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತಿ ಸಂಗಪಪ ಆಜ ರ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ 6,6,242
ಸಾಮಾನಯ 
ಮಹಿಳೆ

ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.075 756709239911 1069101024961

3898 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ದ್ತ್ುೂ ಯಲಲಪಾಪ ಕಾಂಬಳೆ ತಲಸಂಗ ತಲಸಂಗ 613/2 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.028 857453707075 17189617933



3899 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರುಕ್ಮವಾವ ಮುತ್ೂಪಾಪ ಮಾದ್ರ ಬಾಡಗಿ ತಲಸಂಗ 56/1 ಪ.ಜಾ/ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.072 89064894923

3900 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸತೂವಾವ ಲಕ್ಕಪಾಪ ಅಥರ್ಣ ನಂದ್ಗ್ಾಂವ ತಲಸಂಗ 359/4 ಪ.ಜಾ/ಮಹಿಳೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.072 826726223042 520291020721949

3901 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸಪಪ ಬೆ ೋರನನವರ ಎಂ.ಕೆ ಹುಬಬಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 230/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.0525 374678416277 31760889718

3902 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುರೆೋಶ ಬಸಪ್ಪ ಹುಬಬಳಿಿ ಹುಣ್ಶಕ್ಟಿಟ ಕಿತ್ ೂರ 293/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.75 0.05625 558594464556 17012539013

3903 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಶೈಲ ಬಸಪಪ ಮಾರಿಹಾಳ ಬೆಳವಡಿ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 8/6. ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 0.09 801638657600 520101257423970

3904 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ೂರೆವವ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಡಾಲ ನೆೋಸರಗಿ 67/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.045 648050385414 1705537932

3905 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಣ್ಗ್ೌಡ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಡಾಲ ನೆೋಸರಗಿ 66/2ರಿಂದ್8/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.90 0.0675 306227650224 5192200126342

3906 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಂತೋಶ ದ್ುಂಡಯಯ ಆರಾದಿರಮಠ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 545/26 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.25 0.01872 504848420414 17211073941

3907 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಬು ಬಸವಂತ್ರಾವ ಹದಾದರ ಬ ದಿಹಾಳ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 354515030005 5182200171721

3908 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಹುದಾದರ ಬ ದಿಹಾಳ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 958339512802 17014557836

3909 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗುರುಪುತ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ ಹುಣ್ಶೋಕ್ಟಿಟ ಕಿತ್ ೂರ 277/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.045 764205179041 17012519382

3910 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಯಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ಅವರಾದಿ ತ್ುರಮರಿ ಕಿತ್ ೂರ 250/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.91 0.0678 919082855579 17012506485

3911 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಪಟ್ಾತ್ ಗುಡಿಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 50/2 65/6 65/1ಡ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.92 0.069 777691031906 17014001947

3912 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಈಶವರಪಪ ನಿಂ ಪಟ್ಾತ್ ಗುಡಿಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 98/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 985296589753 17014072895

3913 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಚಿನ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಪಟ್ಾತ್ ಗುಡಿಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 94/5 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.06 473828505654 89081281177

3914 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ ಬಸವಣ್ಣಣೋಪಪ ಒಂಟಿ ಗುಡಿಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 10/7,10/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.06 549469938698 17014066382

3915 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಈಶವರಪಪ ಪಟ್ಾತ್ ಗುಡಿಕ್ಟಿಟ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 94/1,94/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.92 0.069 249814787622 17014049072

3916 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಸದ್ದಮಮನವರ ಮದ್ನಭಾಂವಿ ನೆೋಸರಗಿ 70/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.44 0.033 293243428872 89007100712

3917 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸ ೋಮಪಪ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಸದ್ದಮಮನವರ ಮದ್ನಭಾಂವಿ ನೆೋಸರಗಿ 70/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.44 0.033 58951034833 17016009999

3918 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುನಿತಾ ವಿಜಯ ಮ ಗಬಸವ ಪಟಿಟಹಾಳ (ಕೆಬಿ) ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 144/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 954116142473 520101257521794

3919 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯ ಬಿ ಮ ಗಬಸವ ಪಟಿಟಹಾಳ(ಕೆಬಿ) ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 140/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.06 696642957631 520291019618463

3920 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿರಭದ್ರಪಪ ಮ ಬಾರಿಗಿಡದ್ ದ ಡವಾಡ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 181/5 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.0525 794693726209 17014023100

3921 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಭಿ ಪೂಜೋರ ನಯ್ಾನಗರ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 22/1,22/3+4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 417035313988 5182200112206

3922 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಂಜ ನಾಥ ಬ ಉಳಿಗಡಿೆ ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.50 0.0375 770138988897 30891349780

3923 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಶ ತಿಮಾಮಪೂರ ಕ್ುಲವಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 128/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 974292689102 31283891424

3924 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರ ಗಂ ಮಡವಾಳರ @ ಅಗಸರ ಕ್ುಲವಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 321/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.75 0.05625 791220095484 5142200019729

3925 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಂತೋಶ ಮ ಮಟಿಟನ ಅವರಾದಿ ಕಿತ್ ೂರ 150/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.95 0.07125 438583725100 89015303779

3926 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮುದ್ಕ್ಪಾಪ ದ ಮಟಿಟನ ಅವರಾದಿ ಕಿತ್ ೂರ 149/2,154/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 663228954915 89017621270

3927 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಜಗದಿಶ ಶ ಮಟಿಟನ ಅವರಾದಿ ಕಿತ್ ೂರ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.06 919054510884 89081991028

3928 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಶ ಹೆ ಳಿ ಹುಣ್ಶೋಕ್ಟಿಟ ಕಿತ್ ೂರ 15/6+6 15/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.045 526232363312 17012534571

3929 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಾನಜಿ ಶಾಯ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 132 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 707216792532 5142200000753

3930 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಉಳವಪಪ ಬ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 290786538989 30860692191

3931 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬೆೈಲಪಾಪ ಬ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 55 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.06 628215995041 5672250019763

3932 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಯಲಲಪಪ ಬ ಉಳಾಿಗಡಿೆ ಚಿಕ್ಕನಂದಿಹಳಿಿ ಕಿತ್ ೂರ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 681808978359 20042720237

3933 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಂತೋಶ ಶ ಶೋಂಬಿ ಮರಿಗೆೋರಿ ಕಿತ್ ೂರ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.0525 240697105422 5142200019729

3934 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಬು ಸ ತ್ುಬಕ್ದ್ ಕ್ಲಕ್ುಪಿಪ ನೆೋಸರಗಿ 34/ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.90 0.0675 698077678888 20127712176

3935 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸರ್ೋಶ ಸಂಗಪಪ ತ್ಲ ಲರ ನಾಗನ ರ ನೆೋಸರಗಿ 176,177 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.95 0.07125 988629477515 125001010006252

3936 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮುಕಿೂಯ್ಾರ ಪಿರಜಾದ ಮೊೋಹರೆ ನೆೋಸರಗಿ 52/2,52/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.045 858947013017 50100302179760

3937 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿಶವನಾಥ ಗಂಗ್ಾಧರ ಹಳೆಮನಿ ಪಟಿಟಹಾಳ (ಕೆ ಬಿ) ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 27/1. ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.99 0.0889 214116195680 89001682446

3938 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಹುಣ್ಶೋಗಿಡದ್ ತ್ುರಮರಿ ಕಿತ್ ೂರ 190/13 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.09 0.0981 978765554514 110210100008331

3939 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಯಲಲವವ ಶವಲಂಗಪಪ ಮಾದ್ರ @ ಕೆ ರಿಕೆ ೋಪಪ ದೋಗ್ಾಂವ ಕಿತ್ ೂರ 231 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.063 877104335492 8906829292



3940 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದೋಪಪ ರಾಮಪಪ ಗಸೂ ಗದಿದಕೆ ೋರವಿಕೆ ಪಪ ನೆೋಸರಗಿ 96/1ಬ 96/2 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.09 834533499576 89039769800

3941 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತೋವವ ಹಣ್ಮಂತ್ಪಪ ತ್ಳವಾರ ಕೆ ರವಿಕೆ ಪಪ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 26/10 ಪ.ಪಂ/ಮಹಿಳೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.09 479458561706 374602010012515

3942 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಬೆೈಲವಾಡ ಗುಡದ್ ರ ಬೆೈಲಹೆ ಂಗಲ 106/5 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.072 479458561706 89034397960

3943 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಯಲಲಪಪ ಫಕಿಕೋರಪಪ ಖಾನನನವರ ನಾಗನ ರ ನೆೋಸರಗಿ 491/2 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.072 893541864036 125001010004092

3944 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗಿತಾ ಅಶ ೋಕ್ ಹುಬಬಳಿಿ ಬೆೈಲ ರ ಕಿತ್ ೂರ 184 ಪ.ಪಂ/ಮಹಿಳೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.054 279554022570 32194964793

3945 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಯಲಲಪಾಪ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಹೆ ಸಮರ್ಣ ಬಸೂವಾಡ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.50 0.0375 3004494304357 36876238055

3946 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅದ್ೃಶಯ ಬಾಬು ಯರಗೆ ಪಪ ಹಾಲಗಿಮರಡಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 6/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05994 625090036132 17029576012

3947 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಂದ್ ಬಸವಣ್ಾಣ ಅಷ್ಟಕ್ರ ಮೊದ್ಗೆ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 88/44 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 806635091179 5230100015188

3948 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭಿಮಪಪ ಬಸಪಾಪ ಕ್ುರಬರ ಮುತಾನಳ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 174 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05895 464580296917 110410510002439

3949 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಾಪ ಶವಲಂಗಪಪ ಶಂತರ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 449/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 983424473700 89050115830

3950 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕೆದಾರಿ ಭಿೋಮಾ ಟ ೋಪಕ್ರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 61/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.03 915767808821 17031040679

3951 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಾಗಣ್ಾಣ ಮಲಲಪಪ ಕೆ ಳವಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 187/6,187/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.68 0.051 328041908003 89051291883

3952 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವ ಯಲಲಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಧಾಮಣ್ಣ ಎಸ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 380,708/4,629/3 ಸಾಮಾನಯ 1.48 0.10822 729116708678 35203576983

3953 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವಂತ್ ರಾಮಾ ಲ್ಲ ೋಕ್ಳುಚ ಧಾಮಣ್ಣ ಎಸ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 20,24/5 ಸಾಮಾನಯ 1.10 0.07747 741005732641 34307470295

3954 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಶ ೋಕ್ ಮಲಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಧಾಮಣ್ಣ ಎಸ್ ಬೆಳಗ್ಾವಿ 384,179/3ಬ,155/4 ಸಾಮಾನಯ 1.33 0.09975 595533345580 31536621076

3955 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ಶಾರದಾ ಮಹಾದೋವ ಜಾದ್ವ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 281/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.03 623278467929 17031056725

3956 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಗವಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 103/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.075 866087057980 17193617891

3957 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚಾಳು ಓಮಣ್ಾಣ ಪಾಟಿೋಲ ಅತಿೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 103/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.075 946235538051 89047334132

3958 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ರ್ಂಕ್ಮಾಮ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ ನಾಯಿಕ್ ಸಾವಗ್ಾಂವ ಉಚಗ್ಾಂವ 58/1 ಸಾಮಾನಯ 0.37 0.02775 261508942889 332002120002304

3959 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗುಂಡು ಕ್ಲಲಪಾಪ ಕಾಂಬಳೆ ಸಂತಿಬಸೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 134/25,1 34/26,134/ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.0375 405919450178 17193617891

3960 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಾತೋರಿ ನಾಗೆ ೋ ಕಾಗನಕ್ರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 230/14,202/* ಸಾಮಾನಯ 0.92 0.06907 737668968321 17030106814

3961 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಾಜಿ ರಾಮಾ ಟ ೋಪಕ್ರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 380/1+2+3+4/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.03 344886045795 17031020095

3962 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವ ಯಲಲಪಾಪ ಜಾಧವ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 332/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.045 891527541553 10911120445

3963 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಾತೋರಿ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಅತಿೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 126/* ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.075 913946203673 17030031686

3964 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಮಾ ಭಿೋಮಾ ಟ ೋಪಕ್ರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 397/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.37 0.02775 963594428047 17031038456

3965 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಯಲಲಪಾಪ ಕೆೋದಾರಿ ಚಿನವಾಲ ನಾಗೆನಹಟಿಟ ಉಚಗ್ಾಂವ 93/8 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.03 460906063496 17029534673

3966 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಾಪ ಪರಶುರಾಮ ಭಾತ್ಕ್ಂಡ ಬೆಕಿಕನಕೆೋರಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 121/*/ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.075 395214900044 89063004319

3967 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಣಕ್ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡಾ ಸಂತಿಬಸೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 45/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.045 997965373490 5562030000187

3968 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ಬಾವುಕ್ು ಪಾವೂಸಕರ ಕ್ುದರಮನಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 185/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.10 0.08 851515745423 17030022004

3969 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರ್ೋಂಕ್ು ಪಾವೂಸಕರ ಬೆಕಿಕನಕೆೋರಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 30*/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.075 206533596677 89025011435

3970 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಾಪ ಬಾಳಪಾಪ ಲಾಡಿ ನಿಂಗೆೋನಹಟಿಟ ಕಾಕ್ತಿ 128,131 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.15 967337533298 5522210089436

3971 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಕೆ ೋಲಕಾರ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 251/1 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.09 232567532427 89024673423

3972 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವಂತ್ ಮಾರುತಿ ದವರಮನಿ ನಂದಿಹಳಿಿ ಉಚಗ್ಾಂವ 50/* ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.09 556440535585 89015871459

3973 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ಶಟುಟಪಾಪ ಕಾಂಬಳೆ ಅತಿೂವಾಡ ಉಚಗ್ಾಂವ 124/ಅ ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.09 625790872371 89073285376

3974 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಉಮೋಶ ರಾಮಪಾಪ ನಾಯಿಕ್ ರಾಮದ್ುಗಯ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ 16.Jän ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 2.00 0.18 971824526285 5022200019760

3975 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಜಿೋತ್ ಅಪಾಪಸಾಬ ಬೆ ೋನೆ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 382/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ಮಣ್ಸು 1.60 0.12 263729213198 30284656941

3976 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಶ ೋಕ್ ಬಸರ್ೋಶವರ ಗುಳಗುಳೆ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 373/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 2.00 0.15 765804949849 89023619376

3977 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ. ಮಾಲತಾಯಿ ಪರಕಾಶ ಚಿಂಚಣ್ಣ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 410/2, 44/4, 410/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಕಾಯಿ 0.80 0.06 395582676325 8901656171

3978 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಣ್ಾಣಸಾಹೆೋಬ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಮಗದ್ುಮಮ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 340/3 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ, ಟ ಮಾಯಟ 2.00 0.15 656758237271 8903685426

3979 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾವಸ ೋ ಈರಪಾಪ ವಾಳರ್ ಖಡಕ್ಲಾಟ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 91/8, 91/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ , ಮಣ್ಸು 1.00 0.06 725422251208 011800101009971

3980 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಯಗ್ೌಡಾ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಶರಗ್ಾಂರ್ ನವಲಹಾಳ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 134/4ಅ, 104/4 ಸಾಮಾನಯ ಡಬುಬ ಮಣ್ಸು 0.90 0.0675 556055316432 520101259616024



3981 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುಭಾಷ್ ಶವಪಾಪ ನವಲಹಾಳ ನವಲಹಾಳ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 84 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1.10 0.0534 663008470987 520101259604190

3982 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ. ಪುಷ್ಾಪವತಿ ಜಿನನಪಾಪ ಗೆದ್ುದಗೆ ೋಳ ಇಂಗಳಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 222/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.06 533264377747 309002259721

3983 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಬುರಾವ ಮಾರುತಿ ಚೌವಾಾನ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 31 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.06 502882442196 89012658057

3984 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಪಾಪಲಾಲ ರೆೋಹೆಮಾನ ಖಾನಾಪೂರೆ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 36/1+2+3+5+6+7/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ , ಮಣ್ಸು 0.80 0.05141 501951983652 17155018789

3985 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಬು ರಾಚಪಾಪ ಕ್ಮತ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 61/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ , ಚಂಡು ಹ 0.68 0.051 259058702814 17186666756

3986 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದ್ು ರಾಮು ಪಾಟಿೋಲ ನಾಯಿಂಗಲಜ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 493/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.06 585501195584 89035044447

3987 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಕಾಂತ್ ಯಶವಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ ನಾಯಿಂಗಲಜ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 407, 490/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.06 270251935057 10010723309

3988 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸದಾದರ ಡ ಶವಾಚಾಯಯ ಯಡ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 142 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 2.00 0.15 741858378702 89013594544

3989 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಇಟಟಪಾಪ ಹ ವಪಾಪ ವಾಳಕೆ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 424/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ, 

ಟ ಮಾಯಟ 
1.00 0.0555 902824255095 17172532274

3990 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಶಂಕ್ರ ಮಗದ್ುಮಮ ಇಂಗಳಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 92/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.07 945152045175 17163536097

3991 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಯ ಮಹಾದೋವ ಮುರಚಿಟಟ ಇಂಗಳಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 174/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.07 932203190483 1003410010004111

3992 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಜಿನನಪಾಪ ದ್ರೆೋಪಾಪ ಗೆದ್ುದಗೆ ೋಳ ಇಂಗಳಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 165/2/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.045 328255215571 1003410010001344

3993 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ. ಅಕಾಕತಾಯಿ ಮಾತಾಯಂಡ ಪೂಜೋರಿ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 485/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.045 849162763655 17173019099

3994 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ. ಸುವಣ್ಾಯ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಠಾಣ್ಣೋಕ್ರ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ ನಾಗಮುನೆ ನೋಳಿಿ 95/1ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.045 290986533905 36035306759

3995 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಾಗರ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಕಾಮುಗೆ ೋಳ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗಮುನೆ ನೋಳಿಿ 472/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 0.02923 737482065243 17174101201

3996 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರೆೋಶ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಕಾಮುಗೆ ೋಳ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗಮುನೆ ನೋಳಿಿ 472/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 0.02192 648528989269 17174061040

3997 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಗ್ೌಡಾ ಮಲಲಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ವಿಜಯನಗರ ನಾಗಮುನೆ ನೋಳಿಿ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.06272 318195758297 17174060068

3998 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಯಪಾಪ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಶರಗಪಪಗೆ ೋಳ ಕ್ಬ ಬರ ನಾಗಮುನೆ ನೋಳಿಿ 720/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.58 0.10232 89094774586

3999 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ. ಶಾನಕಾಕ ಪಾಯಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 635/4ಬ, 657/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.70 0.0525 988306169229 17176049576

4000 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಂತ ೋಷ್ ಪಾಯಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 690/1ಕ್, 690/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.89 0.06675 277632797056 65100150034

4001 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ ಪಾಯಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 390/1ಕ್, 649 ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ 0.89 0.06675 688192548917 651001700718

4002 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಉಮೋಶ ಪಾಯಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 690/1ಕ್, 649 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.89 0.06675 699980663449 651001700900

4003 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ. ಸಂಗಿೋತಾ ಉಮೋಶ ಪಾಟಿೋಲ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 597, 630/4, 659, 656/2 ಸಾಮಾನಯ ಡಬುಬ ಮಣ್ಸು 1.20 0.09 615611617279 89045221370

4004 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭೈರಗ್ೌಡಾ ಪಾಯಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ ಭ ೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 690/1ಕ್, 649 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.89 0.06675 228064420604 651001701389

4005 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಯ ನರಸು ಹವಲ್ಲ ಬೆ ೋರಗ್ಾಂವ ಸದ್ಲಗ್ಾ 21ಅ/7, 21/ಅ/6 ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು 2.00 0.15 626351647007 17154041436

4006 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ದಿದಕೆ ಪಿಪ ನಿಪಾಪರ್ಣ 188 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 0.07 696379679365 54908100002399

4007 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕೆೋರಬಾ ಹಣ್ಮಂತ್ ಮುಸಳೆ ಶಂಡ ರ ನಿಪಾಪರ್ಣ 247/12, 247/10, 247/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 0.07 224984095161 1395101015455

4008 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಬಾಳಾಸ ೋ ಖ್ಯ ೋತ್ ಆಡಿ ನಿಪಾಪರ್ಣ 373/4, 379/ 739/6 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು, ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.07 291690820710 17175027531

4009 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾವಸಾಹೆೋಬ ಅಣ್ಾಣಸ ೋ ನಲವಡ ಹಂಚಿನಾಳ ಕೆ ಎಸ್ ನಿಪಾಪರ್ಣ 53/1, 36/14 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 0.07 897399116012 156200101002201

4010 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಾಪ ಸೋತಾರಾಮ ಕಾಂಬಳೆ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 52/ಕ್ ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.07128 421508515622 17172521705

4011 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಂಡು ಪರಬಾತ್ ಎಕ್ಷಂಬಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 584/1 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.20 0.10206 534502620930 89034428209

4012 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಾಪ ಭಿೋಮಪಾಪ ಹೆ ೋಲ್ಲೋರ ಕಾಡಾಪೂರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 90/12 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 0.036 498038804591 134601231000436

4013 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಿೋಮಾ ವಾಜಂತಿರೋ ಕೆೋರ ರ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 454/ಕ್ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.072 938852949156 17172528632

4014 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಲಹು ಜಾಧವ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 420/1 ಪ.ಜಾ ಎಲ್ಲಬಳಿಿ, ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.00 0.09 673907783445 89067760292

4015 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುಖದೋವ ಶವಬಸು ಜಾಧವ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 54/8 ಪ.ಜಾ ಅವತಕಾಯಿ 0.80 0.072 437296630003 89069410553

4016 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಹುಲ ಸುಖದೋವ ಜಾಧವ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 54/1 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.036 687765365188 89005006427

4017 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಧನಪಾಲ ಚಂದ್ರ ತ್ಡಾಕೆ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳ ಸದ್ಲಗ್ಾ 209/42+43+44 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.19 0.0171 17135034341

4018 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ. ಅಲಕಾ ಸುಖದೋವ ಜಾಧವ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 54/1 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.03156 212877717913 89067387909

4019 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಬಾಣ್ಣ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 194/1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 0.75 0.0675 17171522461

4020 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಾಮರಾವ ಮಾರುತಿ ಮಾನೆ ಉಮರಾರ್ಣ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 273/5 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 0.072 921951803130 374702120000365

4021 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭಿೋಮಪಪ ದ್ುಂಡಪಪ ದ ಡೆಮನಿ ಕ್ಳಿಿಗುದಿದ ಕೌಜಲಗಿ 58/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.67 0.06716 626457027484 5782250000026



4022 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಮಾ ಹಿರೆೋಮಠ ಕ್ಳಿಿಗುದಿದ ಕೌಜಲಗಿ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.22 0.07344 281937077644 89023393764

4023 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ರೆೋಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಅಳಗೆ ೋಡಿ ಕ್ಳಿಿಗುದಿದ ಕೌಜಲಗಿ 74 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.67 0.03 570487016129 677101011047

4024 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಫಕಿೋರವಾವ ಹಣ್ಮಂತ್ ಅಳಗೆ ೋಡಿ ಕ್ಳಿಿಗುದಿದ ಕೌಜಲಗಿ 128 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.75 0.05625 818924741992 17180540013

4025 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಶ ೋಕ್ ಚನನಪಪ ಯಲಗ್ಾರ ಕೌಜಲಗಿ ಕೌಜಲಗಿ 215/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂಬಳ 0.66 0.04511 334468259085 10062191010043

4026 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಬಸವಣ್ಣಪಾಪ ಗುರಾಯಿ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 159 ಸಾಮಾನಯ ಹುಕೆ ಸು 1.14 0.03 697241651042 89113142630

4027 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚನನಪಪ ಮಾದೋವಪಪ ಇಜೋರಿ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 994/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.2 0.02002 699235471430 520101251710285

4028 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಈರಣ್ಾಣ ಮಹಾದೋವಪಾಪ ಇಜೋರಿ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 994/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.4 0.03 729963833784 520101251729512

4029 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ಬಸಪಪ ಚಂದ್ರಗಿ ಹ ಲಕ್ಟಿಟ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 64/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.4 0.03 862643833414 3047101010016910

4030 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಕಾಂತ್ ಗಂಗಪಪ ನಾಯಿಕ್ ತ್ವಗ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 760/1 -730 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 0.0375 482178636984 153101011003282

4031 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಕಾಂತ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿಲಕ್ುಂದಿ ಕ್ಳಿಿಗುದಿದ ಕೌಜಲಗಿ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 2.2 0.02949 473122549272 89018324209

4032 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ ವಿ ಕ್ಲಾಯರ್ಣ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 245/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.35 0.03 599768307756 520101251676095

4033 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ಶಂಕ್ರೆೋಪಪ ಮಜಜಗಿ ಯರಗುದಿರ ಕೌಜಲಗಿ 11/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.75 0.03 921569256191 290700101003173

4034 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಂಕೆರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮಜಿಜಗಿ ಯರಗುದಿರ ಕೌಜಲಗಿ 29/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.73 0.03 929349336565 17181032065

4035 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪದಾಮವತಿ ಶಂಕೆರಪಪ ಮಜಿಜಗಿ ಯರಗುದಿರ ಕೌಜಲಗಿ 28/2+3ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.18 0.03645 609387376546 290700101003170

4036 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಯ್ಾಯ ಮ ಹಿೋರೆಮಠ ಯರಗುದಿರ ಕೌಜಲಗಿ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.53 0.03645 233517370042 17181025274

4037 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವಪಪ ಚ ಇಜೋರಿ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 994/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2 0.02475 737244935323 2763101004769

4038 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರುಕ್ಮವವ ಭಿೋ ಅಳಗೆ ೋಡಿ ಮನಿನಕೆರಿ ಕೌಜಲಗಿ 71 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 2.41 0.01122 318729339626 677101012224

4039 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭಿೋಮಪಪ ಅ ಅಳಗೆ ೋಡಿ ಕ್ಳಿಿಗುದಿದ ಕೌಜಲಗಿ 74/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನ ಗಿಡ 5.05 0.04519 637167864161 677101005487

4040 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ಮಂತ್ ನಿಂ ಮಲಾಲಪೂರ ಕ್ಳಿಿಗುದಿದ ಕೌಜಲಗಿ 3/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 1.34 0.06 302389951301 17180516046

4041 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ಮಂತ್ ಶ ಅಳಗೆ ೋಡಿ ಕ್ಳಿಿಗುದಿದ ಕೌಜಲಗಿ 15/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.91 0.0675 232312696665 89003013914

4042 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿಶವನಾಥ ಕ್ಲಾಯರ್ಣ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 39/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 3.27 0.03 318174570821 520361002047564

4043 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ರ್ ಚೌರಡಿೆ ಅವರಾದಿ ಕೌಜಲಗಿ 111/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.02235 221655796026 5201101198829160

4044 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಬ ಗುರಾಯಿ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 298 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಟರ ಟ 0.65 0.03128 634091296100 3046101010002060

4045 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶದ್ದಲಂಗಪಪ ಬಾ ಇಜಜನವರ ಹಿೋರೆನಂದಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 21-23 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.43 0.01125 349991785730 17186060279

4046 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಯ್ಾಯ ಕೆ ಪುಜೋರಿ ಹಿೋರೆನಂದಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 237 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 1.32 0.00872 422008104806 17186068810

4047 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜಶೋಕ್ರ ಬ ಗ್ಾರ್ಣಗೆೋರ ಸುಲದಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 272/1-256/1 ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ 1.24 0.045 659938287524 3046101010006810

4048 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರ ಕೆ ತೋಲ ಸುಲದಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 256/2-272/2 ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ 1.24 0.051 631001925285 3046101010003430

4049 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸ ೋಮಲಂಗಪಪ ಬ ಇಜಜನವರ ಹಿೋರೆನಂದಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 20 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 0.49 0.03 291196301630 3054101010005140

4050 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ತ್ುಳಸವಾವ ಹ ಮಲಾಲಪೂರ ಕ್ಳಿಿಗುದಿದ ಕೌಜಲಗಿ 126/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.6 0.0274 910244887827 17180562774

4051 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಆನಂದ್ ಕ್ ವಗೆರ ಅರಭಾಂವಿ ಅರಭಾಂವಿ 241/1ಕ್/2 ಸಾಮಾನಯ ಹುಕೆ ಸು 0.2 0.015 542829736060 89044152247

4052 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದಪಪ ಲ ಧಮಯಟಿಟ ಅರಭಾಂವಿ ಅರಭಾಂವಿ 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಹುಕೆ ಸು 1.38 0.06573 343477201255 5112200053646

4053 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಹಾದೋವಪಪ ರಾ ಮುನಾಯಳ ಕೌಜಲಗಿ ಕೌಜಲಗಿ 385/9 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.63 0.03 953655687988 5782200033934

4054 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವಿ ಕ್ ವಗೆರ ಅರಭಾಂವಿ ಅರಭಾಂವಿ 242/1ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.58 0.0279 327719008077 17177627934

4055 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮುತೂವಾವ ಸ ಬಂಡಿ ಮಾಲದಿನಿನ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 1109/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.4 0.03 223280504928 374802010013657

4056 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪುಂಡಲೋಕ್ ದ್ು ಹುದಾದರ ಮಲಾಲಪೂರ ಪಿಜಿ ಅರಭಾಂವಿ 77/6 ಸಾಮಾನಯ ಹುಕೆ ಸು 0.63 0.03 535385527295 89108819835

4057 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ದ್ುಂಡಪಪ ಮಾ ರಾಜಾಪುರೆ ಮಲಾಲಪೂರ ಪಿಜಿ ಅರಭಾಂವಿ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಹುಕೆ ಸು 0.6 0.03 835989146992 5122200043871

4058 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸನನಪಪ ಸಾ ಬಂಡಿ ಮಾಲದಿನಿನ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 1080 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.88 0.03375 253879688087 656702010000343

4059 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಶ ಗ್ೌಡರ ಫುಲಗಡಿೆ ಅರಭಾಂವಿ 83/4 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.55 0.03545 305214771779 32593991224

4060 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳಪಾಪ ನಾ ಗೆ ೋಸಬಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 322/2+3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.06 0.03075 261425957455 2763108010063

4061 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ ಬ ಖಾನಗ್ೌಡ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 26/10-28/10 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.16 0.02948 655582344034 2763101012105

4062 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳಪಾಪ ಮ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 180/1ಬ-ಪ2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.75 0.03075 726598771904 89105127371



4063 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಈಶವರ ಭಿೋ ಹುಕೆಕೋರಿ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 238/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.31 0.02325 402572659437 17173581492

4064 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಗ್ೌಡ ಉ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 397/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.4 0.02786 537288956981 89021590572

4065 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುರೆೋಶ ರಾ ನಾಯಿಕ್ ಮಲಾಲಪೂರ ಪಿಜಿ ಅರಭಾಂವಿ 84/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.4 0.03 844019262772 32352257584

4066 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪನಾನ ದ್ು ಗ್ೌರಾರ್ಣ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 188/1ಅ/2ಬ/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.43 0.03 894513837449 89045901138

4067 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಪ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಬೆ ರಗಲ್ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 77 ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ೋಕೆ ೋಸು 0.6 0.02323 972904854746 3046101010002570

4068 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವಣ್ಣನಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಬೆ ರಗಲ್ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 895 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.4 0.02587 *218984464102 89062953325

4069 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಜಯಶರೋ.ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಮಾಲದಿನಿನ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 19/* ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.4 0.0209 *812130638995 2592500100183601

4070 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವಣ್ಣಣಪಪ.ಸದ್ರಾಯಪಪ ಗ್ಾಣ್ಗೆೋರ ಮದ್ವಾಲ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 318/3 ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ 0.4 0.025 383038351805 89043653211

4071 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಸುಭಾಸ ಗುಮತಿ ಮದ್ವಾಲ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 287/4 ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ 0.59 0.01267 356748221087 89065552820

4072 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ.ಬ.ಆಲ ರ ಮದ್ವಾಲ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 153/2 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.8 0.02646 269332940131 3046101010004517

4073 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶ ೋಬವವ.ಮ ಕಾಪಸ ಹಿರೆೋನಂದಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 7/2+3 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.4 0.025 474242669230 89075067648

4074 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಂತ ೋಷ್ ಬ ನುಗ್ಾೆನಟಿಟ ಹಿರೆೋನಂದಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 12/2* ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.4 0.01128 219342913651 2592500101736801

4075 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಣ್ಾಣ ಸ ಕೌಜಲಗಿ ತ್ಳಕ್ಟ್ಾನಳ ಕೌಜಲಗಿ 95/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವಂತಿ 0.4 0.03 538367079814 3047101010006295

4076 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಶ ೋಕ್ ವಿಠಠಲ ಪಾಂಡವ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 722/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.4 0.03 902847454077 3056101010004881

4077 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಪಪ ಭಿೋರಪಪ ಡಬಾಜ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾಂವಿ 35/3,35/2 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.6 0.03 515168163804 1240104000061047

4078 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭಿೋಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಸಂಗಟಿ ಪಾಮಲದಿನಿನ ಅರಭಾಂವಿ 120/2/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.03 778252581566 3050101010011014

4079 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ.ಕಾಡಪಪ ಕೌಜಲಗಿ ಮಲಾಲಪೂರ ಪಿಜಿ ಅರಭಾಂವಿ 66/*,71/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.4 0.03 358759148503 05112200121503

4080 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವಿ ಮ ಈಜೋರಿ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 994/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.4 0.01354 646414606979 52010125164292

4081 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಣ್ಾಣ ಗಿರಿಯಪಪ ಚನಾನಳ ಕ್ಳಿಿಗುದಿದ ಕೌಜಲಗಿ 3/3* ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 2 0.04657 650723258321 89084758272

4082 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜೋಂದ್ರ ರಾ ಬಿರಾಜ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.03 *867890259705 10815529343

4083 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭಿೋಮಪಪ.ತಿಮಮಪಪ ಮಜಜಗಿ ಯರಗುದಿರ ಕೌಜಲಗಿ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.8 0.03645 820829991489 3056101010001680

4084 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದವವ ಸತೂಪಪ ಮಾನಗ್ಾವಿ ಬಿೋರನಗಡಿೆ ಅರಭಾಂವಿ 711/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.8 0.03853 833924101849 520291019206343

4085 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭರಮಪಪ.ಭಿೋ ಯಂಗ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಅರಭಾಂವಿ 287/5 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.33 0.02055 641606243658 0446101002206

4086 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರ ಪರಪಪ ನಂದ್ಗ್ಾವಿ ಮಲಾಲಪೂರ ಪಿಜಿ ಅರಭಾಂವಿ 34/3 ಸಾಮಾನಯ ಹೆ ೋಕೆ ೋಸು 0.4 0.01545 775171625122 89107690399

4087 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಸಾಗರ ಕ್ ಖನಗ್ಾಂವಿ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಅರಭಾಂವಿ 285/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಕಾಯಿ 0.4 0.03 *499851181792 89061995152

4088 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ.ಪ.ಸಂಡ ರಿ ರಾಜಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 15/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.39 0.02925 89039058365

4089 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಹುಬಲ ಲ ದಾದ್ನನವರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಅರಭಾಂವಿ 336/1+6 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.4 0.03 450888950452 3052101010000772

4090 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭರತೋಶ ಲ ದಾದ್ನನವರ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಅರಭಾಂವಿ 100/1+6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.3 0.03 942461825997 0446101013651

4091 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ತ್ವನಪಪ ಸ ಬೆಳವಿ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಅರಭಾಂವಿ 229/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.2 0.00334 218876557216 0446101003219

4092 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದ್ರ ಸತೂಪಪ ಮಾನಗ್ಾವಿ ಬಿೋರನಗಡಿೆ ಅರಭಾಂವಿ 659 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.37 0.02775 426815684048 52010100009411

4093 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ದ ಡೆಪಪ ಪೂೋಟ ಬಿೋರನಗಡಿೆ ಅರಭಾಂವಿ 619/8 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.4 0.03 362750197494 520191059342273

4094 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಜನಮಟಿಟ ಲ್ಲ ೋಳಸ ರ ಅರಭಾಂವಿ 88/4 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.4 0.03 592031427678 06112200040648

4095 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹನಮಂತ್ ಬಾಳಪಪ ಖಾನಗ್ೌಡರ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 13/4ಇ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.4 0.02703 854471198108 17173536947

4096 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಈರಪಪ ಗ್ೌಡರ ಪುಲಗಡಿೆ ಅರಭಾಂವಿ 150/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.06 619582045961 34671339630

4097 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರ ಲಕ್ಕಪಪ ಹಳ ಿರ ಅರಭಾಂವಿ ಅರಭಾಂವಿ 112/5 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.4 0.03 798749997134 20217867638

4098 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಪ ಚನನಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ರಾಜಾಪೂರ ಅರಭಾಂವಿ 144/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.4 0.03 413602740981 3050101010002441

4099 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳನಾಯಕ ಲ ನಾಯಕ ಧ ಪದಾಳ ಅರಭಾಂವಿ 91/* ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.4 0.03 768203014181 0446101011582

4100 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಕಾಡಪಪ ಕೆ ಣ್ ಣರ ಹುಣ್ಶಾಯಳ ಪಿ ಜಿ ಅರಭಾಂವಿ 197/3ಅ+3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.03 813596570812 520101198823521

4101 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಪ ಉದ್ದಪಪ ಇಂಗಳೆ ಅರಭಾಂವಿ ಅರಭಾಂವಿ 193/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.4 0.0291 *995835862460 17177568716

4102 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭಿೋಮಪಪ ಬಾಳಪಪ ಖಾನಗ್ೌಡರ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 29/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.4 0.02877 504659489724 3049101010009701

4103 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಖಮನ ರಿ ದ್ುರದ್ುಂಡಿ ಅರಭಾಂವಿ 20/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.4 0.03 238760493763 1240104000069854



4104 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹನಮಂತ್ ಗು ಮುಧೆ ೋಳ ಶವಾಪೂರ (ಹ) ಅರಭಾಂವಿ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.02942 315272612738 30985443450

4105 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಸತೂಪಪ ಮಾನೆ ಶಂದಿಕ್ುರಬೆೋಟ ಅರಭಾಂವಿ 472/2+ಬ+3 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.4 0.03 997503210724 17176564019

4106 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಯಲಲಪಪ ರಾಮಪಪ ಅಟಿಮಟಿ ಮಲಾಲಪೂರ ಪಿಜಿ ಅರಭಾಂವಿ 124/4,124/5 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.4 0.03 613313685796 3050101010004031

4107 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ದ ಡಗೆ ೋರ್ಣ ಅರಭಾಂವಿ ಅರಭಾಂವಿ 425/4 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.4 0.03 946034438851 17177548789

4108 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚನನಪಪ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಹುಕೆಕೋರಿ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಿಿ ಅರಭಾಂವಿ 238/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.3 0.0225 471652810390 3049101010003921

4109 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಓಬಿ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 126/1 ಪ.ಪಂ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.8 0.0171 357643274466 3046101010005104

4110 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳಪಪ ಯಮನಪಪ ಬಾಜನವರ ಪುಲಗಡಿೆ ಅರಭಾಂವಿ 59/2 ಪ.ಪಂ ಅರಿಶಣ್ 0.4 0.03 590499880974 2592500101822401

4111 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಉಮೋಶ ಬಸವರ್ಣಣ ಶಗ್ಾೆವಿ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 1297 ಪ.ಪಂ ಟ ಮಟ 0.65 0.01389 600031049958 89109330912

4112 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಾನಂದ್ ಮಲಲಪಪ ಶಗ್ಾೆವಿ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 1212 ಪ.ಪಂ ಟ ಮಟ 0.5 0.01069 836952996901 3046101010011104

4113 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಮಲಲಪಪ ಶಗ್ಾೆವಿ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 1303 ಪ.ಪಂ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.4 0.00855 367818141013 3046101010015252

4114 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುರೆೋಶ.ದ್ುರಗಪಪ ಶಗ್ಾೆವಿ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 1212 ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆ 0.4 0.02411 431261221093 3046101010015562

4115 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ಮಲಲಪಪ ಜಾಡರ ಮದ್ವಾಲ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 297/2ಬ/1+2 ಪ.ಪಂ ಟ ಮಟ 0.4 0.01566 687702671984 89069911832

4116 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಬಸನಗ್ೌಡ ಬೆೋಡರನಾಯಕ ಹಿರೆೋನಂದಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 7/1,7/4 ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆ 0.6 0.03 806004368417 3054101010002274

4117 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸ ೋಮಲಂಗಪಪ ಬಾ ತ್ಳವಾರ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 1310/1 ಪ.ಜಾ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.8 0.03808 790313551159 89059580424

4118 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಂಡಪಪ ಹನಮಂತ್ ಅರಳಿಮಟಿಟ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 392/2 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.4 0.036 241540005061 520101251653389

4119 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ ರಾಮಪಪ ಸವದ್ತಿೂ ಯ್ಾದ್ವಾಡ ಕೌಜಲಗಿ 485/1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.4 0.02232 912349104554 520101251646730

4120 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಜಿೋತ್ ಬ ಹರಿಜನ ಅಕ್ಕತ್ಂಗೆೋರಹಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 698/1,698/2 ಪ.ಜಾ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 0.4 0.03297 642955862580 0676101012593

4121 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಜಿನನಗ್ೌಡ ಆದ್ಗ್ೌಡ ಮಲಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 192/10ಬ ಜೈನ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.0525 994781139813 375102010211907

4122 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಜೋಂದ್ರ ಅಪುಪಗ್ೌಡ ಮಲಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 389/9 ಜೈನ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.0525 702329324816 17017039923

4123 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಮಗ್ೌಡ ಮಲಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹುಕೆಕೋರಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 178/9 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 363112256490 05132030000529

4124 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಹಾದೋವ ಕೆಂಪಪಣ್ಾಣ ದೋಸಾಯಿ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 153/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.0375 589887962087 375102010012071

4125 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕೆಂಪಪಣ್ಾಣ ಸಾತ್ಪಾಪ ದೋಸಾಯಿ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 153/1+2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.0375 651653896365 34559913660

4126 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ಮೋನಾಕ್ಷ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ದೋಸಾಯಿ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 153/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.0375 519881948836 375102120005308

4127 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಸಾತ್ಪಾಪ ಮುಸಲಾಮರಿ ಮಾವನ ರ ಯ.ಮರಡಿ 183 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 652695324937 110310110001473

4128 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ತಾಯವಾವ ಭರಮಪಾಪ ಭಾರಿಮನಿ ಹೆ ಸಪೋಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 118/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.045 240909195623 05472250024911

4129 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಮೋಶ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಗುಡಗನಟಿಟ ಯ.ಮರಡಿ 78/5 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.0525 506879068607 05452200077176

4130 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ದ್ುಂಡಪಾಪ ರಾಯಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗುಡಗನಟಿಟ ಯ.ಮರಡಿ 37/1ಬ,37/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 447019303473 32642791379

4131 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಭಿೋಮರಾಯಿ ಪರಶುರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಬನಿನಬಾಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 106 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.03 563730466271 05472030003848

4132 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶಂಕ್ರ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಯಮಕ್ನಮಡಿಯ ಕ್ರಗುಪಿಪ ಯ.ಮರಡಿ 165 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.045 890172983474 110310100006341

4133 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಂಜುಳಾ ಕೆಂಪಪಣ್ಾಣ ಪಾಟಿೋಲ ಬನಿನಗ್ಾಗಿ ಯ.ಮರಡಿ 297 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 203455431609 110310100010086

4134 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಸ ಬಾ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಶೋಖನವರ ಗೆ ೋಟ ರ ಸಂಕೆೋಶವರ 125/4,155/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.47 0.03525 932521186056 520101227738094

4135 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಶಟಟಪಾಪ ಗುಂಡಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 223/10,224/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.89 0.06675 317441584167 375002010010283

4136 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶಟಟಪಾಪ ಪರಪಾಪ ಕಾಡಗಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 87/43,87/25,76/7ಬ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.03 428701469883 375002010006601

4137 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಘಟಗೆಪಾಪ ಶಟಟಪಾಪ ಹನಿನಕೆೋರಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 85/1ಕ್,85/12,85/13,85/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.03 573615056696 375002120000708

4138 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಾತ್ಯಪಾಪ ಶವಮ ತಿಯ ಬನನನನವರ ಮದಿಹಳಿಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 30/1ಅ,164/12 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.50 0.0375 548523457309 30621010100164

4139 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಭಿೋಮಪಾಪ ಅತಿೂಕೆೋರಿ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.65 0.04875 736713021475 64027098114

4140 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶಾಮಗ್ೌಡ ಬಾಬಾ ಇಮಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 192/7 ಜೈನ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.055 220281095237 5342101003264

4141 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಹಾವಿೋರ ಸದ್ಗ್ೌಡ ಇಮಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 238/2A ಜೈನ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.0525 412159621658 5342101000754

4142 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಬಾಬು ಕೆೋಸೂ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 205/6,94/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.03 629415949279 340702010008770

4143 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಶವಪಾಪ ಹಾಲಟಿಟ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 214 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.06 256253969558 306210101008048

4144 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಕಾಶಪಾಪ ಹುಕೆಕೋರಿ ನೆಲಯ ಸಂಕೆೋಶವರ 225/1,126/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.045 224038489891 05132200021759



4145 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಂಜಯ ಬಾಳಪಾಪ ಕ್ುಟ ೋಳಿ ಅಕಿಕವಾಟ ಸಂಕೆೋಶವರ 65/*/* ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.075 846573807894 17059543886

4146 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಗಿರಿೋಶ ಸುಭಾಷ್ ಹಿರೆೋಮಠ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 550/9,550/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.25 0.093 532848553589 375102010211854

4147 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಿಂಗಪಾಪ ಮಾರುತಿ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಕ್ುರರ್ಣ ಸಂಕೆೋಶವರ 174/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.045 682457378307 134901051000470

4148 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸದಾಶವ ಮಲಲಪಾಪ ಪೂಜೋರಿ ಕ್ುರರ್ಣ ಸಂಕೆೋಶವರ 43/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.01 0.076 240875576651 520101227868915

4149 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸದ್ದಪಾಪ ಬಾಳಪಾಪ ಮಲಾಜಿ ಯಮಕ್ನಮರಡಿ ಯ.ಮರಡಿ 75 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.30 0.09475 940400025316 05452200038568

4150 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಯಲಲಪಾಪ ಪರಸಪಾಪ ಹಂಚಿನಮನಿ ಶಾಹಾಬಂದ್ರ ಯ.ಮರಡಿ 50/1+2+3+7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.95 0.07125 340942429166 17200190555

4151 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ಯ ನಂ ಜಾತಿ ಬೆಳೆ
ಸಹಾಯಧನ ಶಪಾರಸುಸ 

ಮಾಡಿದ್ ಮೊತ್ೂ
ಆಧಾರ ನಂಬರ

4152 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಕಾಡಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಗ್ೌಡವಾಡ ಹುಕೆಕೋರಿ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.024 591357198720

4153 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಂಜಯ ಬಾಳಪಾಪ ಕ್ುಟ ಳಿ ಆಲ ರ ಕೆಎಮ್ ಸಂಕೆೋಶವರ 65,70 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.024 846573807894

4154 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಿವಾಯರ್ಣ ನಾನಾ ದಾರೆ ೋಜಿ ನಿವಾಯನಟಿಟ ಯ.ಮರಡಿ 36/4+5ಬ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.006 590443617447

4155 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಮರೆನನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 243/4ಅ+4ಬ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.004 985807169405

4156 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಗುರಪಾಪ ಬಂದಾಯಿ ಬೆರ್ಣವಾಡ ಹುಕೆಕೋರಿ 325/11,325/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.024 524971834166

4157 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಜಗ್ೌದ್ ಶದಾರಮ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಢಾಣ್ ಹುಕೆಕೋರಿ 208/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.004 369417432525

4158 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸಗ್ೌಡ ಸದಾರಮ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಢಾಣ್ ಹುಕೆಕೋರಿ 237 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0136 542830159570

4159 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶಶಗ್ೌಡಾ ಇಂದ್ರಶೋಖರ ಗಿಡಗ್ಾರ ಶರಢಾಣ್ ಹುಕೆಕೋರಿ 43/3ಅ ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.034 760047672522

4160 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸಸಯ್ಾಯ ಅಪಪಯ್ಾಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಬೆರ್ಣವಾಡ ಹುಕೆಕೋರಿ 152/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 931718619273

4161 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಾತ್ಪಾಪ ವಾಶಪಾಪ ಕ್ುರಬರ ಶರಹಟಿಟ ಕೆಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 191/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.024 937260559753

4162 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ವಾಸಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಕ್ುರಬರ ಶರಹಟಿಟ ಕೆಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 181 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.012 368656850697

4163 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶವರುಂದ್ರ ಬಾಳಪಾಪ ಕ್ರಗುಪಿಪ ಅವರಗೆ ೋಳ ಹುಕೆಕೋರಿ 61/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 285294031492

4164 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕೆಂಪಪಣ್ಾಣ ಬಾಳಪಾಪ ಕ್ರಗುಪಿಪ ಅವರಗೆ ೋಳ ಹುಕೆಕೋರಿ 61/3,59/11,2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0168 599424028168

4165 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಹಾದೋವ ಶವಲಂಗ ಬೆಳವಿ ಸಾರಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 133/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 654996163131

4166 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಚಂಪಕಾಕ ಸುಭಾಷ್ ಗಿಡಗ್ಾರ ಕ್ುರರ್ಣ ಸಂಕೆೋಶವರ 43/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 948546671165

4167 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಂಜಿವ ದಾವನಕ್ಟಿಟ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 270 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.024 550462883863

4168 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಶವಲಂಗ ತೋರನಿ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 336 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.024 625283948920

4169 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶವಲಂಗ ಖಂಡಪಾಪ ತೋರನಿ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 272 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.012 494672415485

4170 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಜೋಂದ್ರ ಅಪಾಪಗ್ೌಡ ಮಲಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 227/10,227/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.024 702329324816

4171 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ಮಾಲುತಾಯಿ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಧನಗರ ಸ ೋಲಾಪೂರ ಸಂಕೆೋಶವರ 73/3+4+5/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.025 417884339756

4172 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶರೋಧರ ಕಾಡಪಾಪ ಚೌಗಲಾ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 211 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 876064591160

4173 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶವಾನಂದ್ ಬಸವರ್ಣಣ ಮುನೆ ನೋಳಿ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 70/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0056 229844098284

4174 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಪರಜವಲ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಕೆ ೋಚರಿ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 305 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 865830092612

4175 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಈಶವರ ಈರಪಾಪ ಚೌಗಲಾ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 395 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 721963517429

4176 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಭಿೋರಪಾಫ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಸನದಿ ಸುಲಾೂನಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 118/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.004

4177 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶವಗ್ೌಡ ಪುನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 219 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 307079182009

4178 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕಾಡಗ್ೌಡ ಪುನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 219 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 92659786736

4179 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕೆ ಪಪಣ್ ಗು ಬಸೂವಾಡ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 101 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.012 293281219671

4180 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಗ್ೌಡ ಶದ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಯ್ಾದ್ಗುಡ ಹುಕೆಕೋರಿ 199/1+2B ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.004 656876526627

4181 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಚಂದ್ರಪಾಪ ಮಲಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಯ್ಾದ್ಗುಡ ಹುಕೆಕೋರಿ 198/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.006 402273111660

4182 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಂಡು ಯಶವಂತ್ ಕಾಪಸ ಬಾಡ ಸಂಕೆೋಶವರ 66/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 360375183225

4183 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಬಾಬು ಕೆೋಸೂ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 205/6 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0088 629415949279

4184 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾಹಾವಿೋರ ಸ ಇಮಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 210/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.006 412159626658

4185 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶಾಂತಿನಾಥ ಬಾಭು ಕ್ರುಗೆ ೋಳ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 235/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0168 694812164834



4186 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಶ ಹಾಲಟಿಟ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 214 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 857381457782

4187 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅನನಪೂಣ್ಾಯ ಸುರೆೋಶ ಅತಿೂಕೆೋರಿ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 60/5 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 544883945197

4188 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಭಿೋಮಪಾಪ ಅತಿೂಕೆೋರಿ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 736713021475

4189 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಶವಪಾಪ ಹಾಲಟಿಟ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 209/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 623656672445

4190 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಂಗ್ಾರೆೋಪಾಪ ಸದಾಶವ ಮಾಳಗೆ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 129 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.006 634859109696

4191 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಸದಾಶವ ಮಾಳಗೆ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 127 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 596827626467

4192 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸವರ್ಣಣ ನಾಗಪಾಪ ಅಮಮಣ್ಗಿ ಗುಡಸ ಹುಕೆಕೋರಿ 474 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 245767680945

4193 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ರಾಮಪಾಪ ಅಮಮಣ್ಗಿ ಗುಡಸ ಹುಕೆಕೋರಿ 211/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0088 438777335604

4194 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸತಿಗ್ೌಡ ಪರಗ್ೌಡ ಇಮಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 210/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 889049204107

4195 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಚಂದ್ರಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಇಮಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 210/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 703407895630

4196 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ದ್ುರದ್ುಂಡಿ ನಿಡಸ ೋಶ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 125/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0148 971126588488

4197 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಜಿನಗ್ೌಡ ಆದ್ಗ್ೌಡ ಇಮಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 194/1ಅ+1ಬ9 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 994781139713

4198 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಹಾಲಂಗ ಬಸಲಂಗ ಕ್ರಡಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 81/1ಹ,81/1ಚ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 647712953861

4199 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಾಳೆೋಶ ರಾಮಗ್ೌಡ ಮಾದ್ಗ್ೌಡ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 269 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.014 296912355059

4200 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಈಶವರ ಬಸಲಂಗ ಇಂಗಳಿ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 108 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 942780956245

4201 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶರೋಪಾಲ ಬಾಹುಗ್ೌಡ ಇಮಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 192 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 931654469313

4202 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಮಗ್ೌಡ ಶವರುದ್ರ ಮಾದ್ಗ್ೌಡ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 196 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 905146298021

4203 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರುದ್ರಪಾಪ ಬಸವರ್ಣಣ ಕೆ ೋನಕೆೋರಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 171/1/4,171/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 416210698977

4204 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಿಂಗಪಾಪ ಬಸವರ್ಣಣ ಕೆ ೋನಕೆೋರಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 171/2,171/6 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.011 296039102376

4205 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾಹಾನಿಂಗ ಬಾಬು ಕ್ುರಬೆೋಟ ಸುಲಾೂನಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 96/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 287507322290

4206 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾಹಾಂತೋಶ ಬಾಳಪಾಪ ಜಿನಕಿ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 55 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 589419816224

4207 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಭಿೋಮಗ್ೌಡ ರಾಮಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಸುಲಾೂನಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 90 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 974890428035

4208 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಕ್ಲ್ಲಮಶವರ ಜಿನಗಿ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 233/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 432066338404

4209 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಧನಗ್ೌಡ ಆದ್ಗ್ೌಡ ರಾಯಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 238/2+12+2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 692983159084

4210 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸುದ್ಶಯನ ಆದ್ಗ್ೌಡ ರಾಯಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 238/212+2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 821318950569

4211 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಹೆೋಶ ಶಂಕ್ರ ದೋವನನವರ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 461464 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 255862626594

4212 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಣ್ಾಣಸಾಹೆೋಬ ಮಹಾವಿೋರ ಇಮಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 86/16+1+2+3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 310205159080

4213 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಣ್ಾಣಗ್ೌಡ ಸತಿಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 217/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 712529500363

4214 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಮಗ್ೌಡ ಮಲಗ್ೌಡ ಮಲಗ್ೌಡನನವರ ಹುಕೆಕೋರಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 178/9 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 363112256490

4215 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮನೆ ೋಹರ ಬಾಬು ಕೆೋಸೂ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 94/6,205/6 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.03981 256733295409

4216 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಭರತ್ ಭಿೋಮಪಾಪ ಭ ೋನಿ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 94/4,95 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 389265427014

4217 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಪಾಪಜಿ ಮಾರುತಿ ಸನದಿ ಮದಿಹಳಿಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 108/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 951336963766

4218 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾಹಾದೋವ ಸದ್ದಪಪ ಕ್ರಡಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 81/1ಪ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 359601166319

4219 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಲಷ್ಮಣ್ ಮಾರುತಿ ಬಳೆ ೋಬಾಳ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 226/10 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 913799871449

4220 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಶರೋ ಸುಶಲಾ ನಿವಾಯರ್ಣ ಸಂಪಗ್ಾಂವಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 805072704967

4221 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಶರೋ ಸುಶಲಾ ನಿವಾಯರ್ಣ ಸಂಪಗ್ಾಂವಿ ಗುಡಸ ಹುಕೆಕೋರಿ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.02 642198791441

4222 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಾಬಾಸಾಹೆೋಬ ಮಕ್ಬುಲಸಾಹೆೋಬ ಅಮಮಣ್ಗಿ ಶರಹಟಿಟ ಬಿ.ಕೆ ಹುಕೆಕೋರಿ 226/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.006 388346039731

4223 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಗ್ೌಡ ವಾರೆೋಶ ಇಮಗ್ೌಡನನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 386/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.034 208250160710

4224 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಜಿತ್ಕ್ುಮಾರ ಮಲಗ್ೌಡ ಇಮಗ್ೌಡನನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 210/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0136 248380884889

4225 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಂಜು ಅಪಪಣ್ಾನ ಕೆ ೋಟಗಿ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 202/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.012 305085266124

4226 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಲಷ್ಮಣ್ ಶವಪಾಪ ಸ ೋಮನನವರ ರಕ್ಷ್ ಹುಕೆಕೋರಿ 205 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.018 964675274381



4227 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಾರತಿ ಬಸವರಾಜ ಕ್ಟಗೆೋನನವರ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 283 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.012 671556865053

4228 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಶರ ಬಸವರಾಜ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಕ್ಟಗೆೋನನವರ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 271 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.018 209953224273

4229 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಈರಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 211 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.018 875101412105

4230 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಶರೋ ಕೆಂಪಣ್ಾನ ಈರಪಾಪ ಕೆ ೋಚರಿ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 237/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.019 269067979461

4231 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಗುಡಸ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 888448340244

4232 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾಹಾವಿರ ಜಯಪಾಲ ಮಲಗ್ೌಡ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.018 639926892523

4233 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ೋಜಕ್ುಮಾರ ಜಯಪಾಲ ಮಲಗ್ೌಡ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 195/1+ಬ+ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.018 685590164991

4234 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಸದ್ದವಾವ ಅವುಡಿ ಹಾಲಟಿಟ ಶರಹಟಿಟ ಬಿ.ಕೆ ಹುಕೆಕೋರಿ 416 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.019 536528748275

4235 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಪಯಯ ಗು ಮಠಪತಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 154 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 496755325442

4236 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸವರ್ಣನ ರಾಮಪಾಪ ಬಳೆ ೋಬಾಳ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 215/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.019 557665629608

4237 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಮಲಂಗ ಬಳೆ ೋಬಾಳ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 217/4ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 892110398294

4238 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಶವಪಾಪ ಖಡಕಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 120/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 804347263376

4239 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕೆಂಣ್ಾನ ಕ್ರಡಿ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 84/10,12 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 515828801775

4240 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರ ಕೆಂಪಪಣ್ಾಣ ಹಂಜಿ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 210/ಎ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0106 481991648286

4241 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಚನನಪಾಪ ಚಂದ್ರಗಿ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 381 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 808656375482

4242 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರ ಸದಾಶವ ಕ್ುಗಟ ೋಳಿ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 188/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.024 267113079347

4243 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸದಾರಮ ಉಪಾಪರ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 99/16 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.026 355582949765

4244 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಮಪಾಪ ಹುದಾದರ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 162/6,64/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0106 656821551100

4245 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಕೆಂಪಣ್ಾಣ ಬಳೆ ೋಬಾಳ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 5653833849021

4246 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕೆಂಪಣ್ಾಣ ಮಲಲಪಾಪ ಚಿಮಟಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 155/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.018 280675800398

4247 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಪುತ್ಳವಾವ ಮಾರುತಿ ಚಿಮಟಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 167 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.019 646619777885

4248 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಿಂಗಪಾಪ ಕೆಂಪಣ್ಾನ ಬಳೆ ೋಬಾಳ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 217 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.02 558364530937

4249 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸದಾಶವ ಮರೆೋನನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 290/29,34 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.02 692058345358

4250 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಜದ್ದಿೋಶ ಶಂಕ್ರ ಚಿಮಟಿ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 132 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 834148716654

4251 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಬಸಪಾಪ ಚಿಮಟಿ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 132 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 214781449836

4252 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸುಶಲಾ ಶಂಕ್ರ ಚಿಮಟಿ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 167 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 4850199806686

4253 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸಲಂಗ ಮಲಲಪಾಪ ಚಿಮಟಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 149/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 709193747488

4254 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಣ್ಾಣ ಮಲಲಪಾಪ ಚಿಮಟಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 132 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 280675800398

4255 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಚಂದ್ರಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ಚಿಮಟಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 13/10 ,10ಬ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 753903020931

4256 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಈರಪಾಪ ಜಾಗನ ರಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 147 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.004 433560085418

4257 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಹಬಿಬ ಸುಬಾರವ ಮುಲಾೂನಿ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 113 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 665298245901

4258 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವರ್ಣನೋ ತ ೋರನಹಳಿಿ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 244/6 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 355475207480

4259 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ತ ೋರನಹಳಿಿ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 244/*5 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 348193483541

4260 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಪವಾಡಿ ಕೆಂಪಣ್ಾಣ ಜಾಹನೆ ೋರೆ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 134/32 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 769261333734

4261 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರೆೋವಪಾಪ ಜಾಗನೆ ರೆ ಬೆಳವಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 150/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 725978323991

4262 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಿಂಗಪಪ ಹುದಾದರೆ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 162/2ಬ,162/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 738010187785

4263 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ದ್ಯ್ಾನಂದ್ ಶವಗ್ೌಡ ಪಾಟಿಲ ಶಕಿನಹೆ ಸುರ ಸಂಕೆೋಶವರ 162/ರಸ/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 892540892537

4264 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಹಬಿಬ ಸುಬಾರವ ಮುಲಾೂನಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 113 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 665298245901

4265 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಗ್ೌಡ ಅ ಪಾಟಿೋಲ ಶಕಿನಹೆ ಸುರ ಸಂಕೆೋಶವರ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 895427457752

4266 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಗುರಶದ್ದ ಸದಾಶವ ಬಳೆ ೋಬಾಳ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 388804999316

4267 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಿಂಗಪಾಪ ಕೆಂಪಪಣ್ಾನ  ಬಳೆ ೋಬಾಳ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 138/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.013 558364520937



4268 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅದ್ಮ ಗ ಖಾನಜಾದ ಹುಕೆಕೋರಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 270/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 294833980792

4269 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಮನ ಗ ಖಾನಜಾದ ಹುಕೆಕೋರಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 270/7ಅ+ಬ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 488584518223

4270 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಮದ್ ಗ ಖಾನಜಾದ ಹುಕೆಕೋರಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 270/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 290570616138

4271 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಗಜಬಾರ ಅ ಖಾನಜಾದ ಹುಕೆಕೋರಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 270/8ಬ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 879143598393

4272 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕೆಂಪಪಣ್ಾನ ಯರಗಟಿಟ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 80/2,35/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.024 712964951827

4273 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಳೆ ೋಬಾಳ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 134/6 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.026 33044358107

4274 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಮಪಾಪ ಮಲಲಪಾಪ ಬಳೆ ಬಾಳ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 80/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 688050945125

4275 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸುಕ್ುಮಾರ ಸದ್ಗ್ೌಡ ಇಮಗ್ೌಡನವರ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 210/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.017 390691154546

4276 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಜಾಗನೆ ೋರಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 219/10 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 859305690458

4277 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಘಟಿಗೆನನವರ ಶರಗ್ಾಂವ ಹುಕೆಕೋರಿ 285/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 817397595018

4278 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರ ಈರಗ್ೌಡ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 114/5 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 663291855695

4279 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸವರ್ಣಣ ಬೆ ರಗಲಲ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 138 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 586429634659

4280 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಈರಯಯ ಮಠದ್ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 224/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 50688997223

4281 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಈರಪಾಪ ಬಳೆ ೋಬಾಳ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 582186596356

4282 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಬೆ ೋರಗಲಲ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 569 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 298164452062

4283 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ವಿಠಲ ತ ೋರನಹಳಿಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 169/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 752060960847

4284 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಜ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಹಂದಿಗೆ ೋಡ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 245 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 390454651193

4285 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ದ್ುಂಡಪಾಪ ಶಂಕ್ರ ಜಾಗನೆ ರ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.013 232558175501

4286 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಕ್ಸಾಬ ಅಬಾಸ ಮುಲಾಲನಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0172 382194018943

4287 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಮಪಾಪ ಸಾತ್ಪಾಪ ನಲಯ ಗುಡಸ ಹುಕೆಕೋರಿ 235/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.015 382194018943

4288 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಜೋಂದ್ರ ಕ್ುಗಟ ೋಳಿ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 188/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.024 6887434335847

4289 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸತ್ಯಪಾಪ ಶರಮಂತ್ ಕ್ುಳಿಿ ಸಾರಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 81/9 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.018 261815290934

4290 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶವಮ ಯತಿ ಗು ಮಠಪತಿ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 224/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0156 832737182756

4291 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಸಂಜಯ ಬಾಳಪಾಪ ಕ್ುಟ ೋಳಿಿ ಅಕಿಕವಾಟ ಸಂಕೆೋಶವರ 65 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 846573807896

4292 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಜೋಸಾಬ ಮೋರಾಸಾಬ ಮುಲಾಲನಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 240/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.014 961134921205

4293 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸಲಂಗ ಮಲಲಪಾಪ ಚಿಮಮಟಿ ಹಂಜಾನಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 151/19 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 709193747488

4294 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಣ್ಪಪ ಲಗಮಪಪ ಸಣ್ಮರ್ಣ ಬಗರನಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 487801851904

4295 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸವಣ್ ಮಲಲಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.017 64344708885

4296 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕಾಡಪಾಪ ಗುಂಡಿ ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 423/ಅ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.024 674643858787

4297 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಆದ್ಗ್ೌಡ ಬಾಳಗ್ೌಡ ಪಾಟಿಲ ಎಲಮುನೆ ನೋಳಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 284/5+6+8 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.02 597915040270

4298 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾದಿನಸಾಬ  ಮುಲಾಲ ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 379 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 838804165471

4299 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋರಾಜು ಕಾಡಪಾಪ ಗ ಂಡಿ ಹಂಚಿನಾಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 392 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016

4300 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಶೋಟಪಾಪ ಪೂೋಜೋರಿ ಕ್ುರರ್ಣ ಸಂಕೆೋಶವರ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 666809026602

4301 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಿಮಪಾಪ ಬಾಳಪಾಪ ಪೂೋಜೋರಿ ಕ್ುರರ್ಣ ಸಂಕೆೋಶವರ 131 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 953527827840

4302 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಾಳಪಾಪ ಪೂೋಜೋರಿ ಕ್ುರರ್ಣ ಸಂಕೆೋಶವರ 131 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 229293104839

4303 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾವಸಾಹೆೋಬ ಮ ಗುಡಿಸ ಕ್ುರರ್ಣ ಸಂಕೆೋಶವರ 146/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.008

4304 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ದ್ಯ್ಾನಂದ್ ಯಲಲಪಾಪ ಸಡುಗೆೋರಿ ಅಮಮಣ್ಗಿ ಸಂಕೆೋಶವರ 30/34+35 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0158 229624068749

4305 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸದ್ಣ್ಣ ಅಪರಾಯಪಪ ಗಡಕ್ರಿ ಶರೆ ೋರ ಯ.ಮರಡಿ 12/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0176 346396636599

4306 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪಿರಸಾಬ ಕಾಶಮ ಅಮಮಣ್ಗಿ ಶರಹಟಿಟೋ ಬಿ.ಕೆೋ ಹುಕೆಕೋರಿ 99 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.018 464246454907

4307 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರುಸುೂಮ ಅಕ್ಬರ ತಾಜನ ಕೆ ೋಚರಿ ಸಂಕೆೋಶವರ 106/6,7,8 ಮುಸಲಂ ತ್ರಕಾರಿ 0.024 390005739217

4308 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಕ್ರೆಪಾಪ ಕ್ುರಬರ ಬೆರ್ಣವಾಡ ಹುಕೆಕೋರಿ 278/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.004 422448024491



4309 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕಾರ್ೋರಿ ತ್ಮಮಣ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹುಕೆಕೋರಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 683 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.015 309631768017

4310 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಭಿೋಮಪಾಪ ಶಂಧೆ ಕ್ರಜಗ್ಾ ಸಂಕೆೋಶವರ 230/17 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.0178 625897511323

4311 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಪಪಗ್ೌಡ ಬಾಳಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗ್ೌಡವಾಡ ಹುಕೆಕೋರಿ 11/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.006 266108617331

4312 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾಹಾಂತೋಶ ಕಾಡಪಾಪ ಕ್ಮತ ಬಡಕ್ುಂದಿರ ಹುಕೆಕೋರಿ 98/33 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.005 388215901992

4313 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ತಾಯಪಾಪ ಮಹಾದೋವ ದೋಸಾಯಿ ಗ್ೌಡವಾಡ ಹುಕೆಕೋರಿ 18/1a,18/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.013 336622802271

4314 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಿಂಗಪಾಪ ಯಲಲಪಾಪ ಪೂಜೋರಿ ಹಗೆೋದಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 50/15,49/7,51/1 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 0.1004 996628168306 110310110001813

4315 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ಯ ನಂ ಜಾತಿ ಬೆಳೆ
ಸಹಾಯಧನ ಶಪಾರಸುಸ 

ಮಾಡಿದ್ ಮೊತ್ೂ
ಆಧಾರ ನಂಬರ

4316 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸದಾಶವ ಮಲಲಪಾಪ ಗಿಡಗ್ಾರ ಕ್ುರರ್ಣ ಸಂಕೆೋಸವರ 43/3ಅ ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 0.02397 24087557665

4317 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುಖದೋವ ಮಲಲಪಾಪ ಗಿಡಗ್ಾರ ಕ್ುರರ್ಣ ಸಂಕೆೋಸವರ 43/1ಅ ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 0.0206 847247182977

4318 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭಿೋಮಪಾಪ ಹನುಮಂತ್ ಘಸೂ ನರಸಂಗಪೂರ ಯ.ಮರಡಿ 116/1/127 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 427129206536

4319 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವರ್ಣಣ ಯಲಲಪಾಪ ಗುತಿೂ ಮಾಸೂಹ ಳಿ ಯ.ಮರಡಿ 116/ಎ/1/130 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 0.008 297562130061

4320 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಬಿೋಮಪಾಪ ನಾಯಿಕ್ ಹಟಿಟ ಆಲ ರ ಯ.ಮರಡಿ 297 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 0.015 217651491586

4321 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಯಪಾಪ ಹಣ್ಮಂತ್ ನರಸಂಗಪೂರ ಯ.ಮರಡಿ 259/A/1/18 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 0.016 563342016128

4322 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಹಣ್ಮಂತ್ ಶರಹಟಿಟ ಶರಹಟಿಟ ಕ್ಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 208,216,220 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.0495 805164597055 89044597059

4323 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಭಿೋಮಪಾಪ ಹಣ್ಮಂತ್ ಶರಹಟಿಟ ಶರಹಟಿಟ ಕ್ಡಿ ಹುಕೆಕೋರಿ 208,216,220 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.0495 438133054530 5342108000746

4324 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಪೌಲ ಬಾಳಪಾಪ ಕ್ಟಿಟಮನಿ ಕ್ಡಹಟಿಟ ಹುಕೆಕೋರಿ 246/1 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.072 356409504431 89045354424

4325 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಆನಂದ್ ಭರಮಪಾಪ ಕೆಳಗಡ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 79/7,79/19 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.05 880590508718 375002010015478

4326 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಬಾಳಪಾಪ ಕೆಳಗಡ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 79/8,79/20 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.051 829015978060 31972498113

4327 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸದ್ದಗಿೋರಿ ಗುರಪಾಪ ಶಂಗೆ ಅವರಗೆ ೋಳ ಹುಕೆಕೋರಿ 31ಬ/4 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.0584 381548241761 32761092658

4328 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ಯ ನಂ ಜಾತಿ ಬೆಳೆ
ಸಹಾಯಧನ ಶಪಾರಸುಸ 

ಮಾಡಿದ್ ಮೊತ್ೂ
ಆಧಾರ ನಂಬರ

4329 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸವರ್ಣಣ ಶವಪಾಪ ದ ೋಣ್ವಾಢ ಶರಹಟಿಟ ಬಿ.ಕೆ ಹುಕೆಕೋರಿ 238/3 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.0316

4330 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸವಪನ ಹೆ ೋಳೆಪಾಪ ಹೆ ೋಲ್ಲೋರ ಗಡಸ ಹುಕೆಕೋರಿ 475 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.018 742453945809

4331 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರ ಕಾಢಪಾಪ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಮರಿನಾಯಿಕ್ ಎಲಮ ನೆ ೋಳಿಿೋ ಹುಕೆಕೋರಿ 199/17 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.029 620219783179

4332 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಯಶವಂತ್ ಶವರಾಮ ಸಯಯವಂಶ ಬಾಡ ಸಂಕೆೋಶವರ 66/7 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.018 334344112321

4333 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಜು ಶವಪಾಪ ಹೆ ೋಲ್ಲೋರ ಗುಡಸ ಹುಕೆಕೋರಿ 474 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.019 640155920398

4334 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶವಪಾಪ ಹೆ ೋಳೆಪಾಪ ದ ೋಡಮನಿ ಎಲಮ ನೆ ೋಳಿಿೋ ಹುಕೆಕೋರಿ 241/5 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.029 691091079848

4335 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಜೋಂದ್ರ ರಾಮಪಾಪ ಕ್ಟಿಟ (ಮಾದ್ರ) ಎಲಮ ನೆ ೋಳಿಿೋ ಹುಕೆಕೋರಿ 371 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.018 896575792099

4336 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ಮಂತ್ ಯಲಲಪಾಪ ಕಾಂಬಳೆ ಸಾರಾಪೂರ ಹುಕೆಕೋರಿ 20/2 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.042 844852240170

4337 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಟಟಪಾಪ ಶವರಾಮ ಮಾದ್ರ ಎಲಮ ನೆ ೋಳಿಿೋ ಹುಕೆಕೋರಿ 37/1 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 0.031 890171488981

4338 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಧಾಕ್ಲು ಚಿಮಣ್ಣಪಾಪ ಬಿೋಜಯ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.00 0.15 847546637347 38100740177

4339 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಪಟಟಗಿರಿ ಖಾನಾಪೂರ 120 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.03646 373576420822 20242386624

4340 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದಪಾಪ ಬಾಬಜಿ ಕೆ ಡಚವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 148/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.96 0.05662 552052508117 89010237073

4341 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶ ಕೆ ಡ ಳಿಿ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 30/6. ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.10 0.02925 473448125978 375402010009210

4342 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಗಪಪ ನಾಯಕರ ಗಂದಿಗವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 365 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.20 0.07404 818998032424 17030560564

4343 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗ್ಾವಡ ಪಾರವಾಡ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 18/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2.00 0.15 578696275394 05512030000169

4344 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರುಕಿಮೋರ್ಣ ಬಿೋಜಯ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.20 0.075 691636571212 11131382455

4345 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರಪಪ ಜರಳಿ ನೆೋರಸ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 36 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.06 313338641879 809115893998

4346 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ ಸಾತ್ಪಾಪ ಮಸೂ ನೆೋರಸ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 110/10/1,291 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.00 0.075 538634782099 64101116222

4347 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿನೆ ೋದ್ ಧಾಖಲು ಬಿೋಜಯ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.07583 266931115315 31708382768

4348 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಾನಂದ್ ಜಿರಳಿ ನೆೋರಸ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 36 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.80 0.06 737649841687 54057933756

4349 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಬಟಯ ಥಾಮಸ್ ಡಿಸ ೋಜಾ ವಾಟರೆ ಗುಂಜಿ 9/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.06552 845670856142 89112681516



4350 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗಿಡೆಪಪ ಬಾಬು ಹಣ್ಬರ ನೆೋರಸ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 57 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.00 0.0724 347506628154 17064642441

4351 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿಠಠಲ ಚನೆನವಾಡಕ್ರ ಬಾಲ್ಲಕೋ ಬಿ.ಕೆ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 311/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.05925 504049137290 30409524575

4352 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸನಗ್ೌಡಾ ಹಟಿಟಹೆ ಳಿಿ ಅವರೆ ಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 2/4. ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.90 0.06502 423274114575 05392200119490

4353 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಮದ್ರಫೋಕ ಇನಾಮದಾರ ದೋವರಾಯಿ ಗುಂಜಿ 13/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.15 896226504996 5752101000981

4354 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಪಪ ರುದ್ರಪಾಪ ಕೆ ಡ ಳಿಿ ಕ್ುಪಪಟಟಗೆೋರಿ ಖಾನಾಪೂರ 40/3, 30/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.92 0.02925 712660837814 375402010009209

4355 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುದ್ತ್ೂ ಭ ಪಾಲ ಅನಿಗೆ ೋಳ ಚಿಕ್ಕದಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 62/10 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.25 0.08326 605749226663 89012593552

4356 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ಕ್ಣ್ಬಗಿಯ ಹಿೋರೆಹಟಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 58/2,57/7,55/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.96 0.05452 212468604693 89010436704

4357 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರತಾನಕ್ರ ಅನಿಗೆ ೋಳ ಚಿಕ್ಕದಿನಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 102/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 0.10945 206985817217 89050851836

4358 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಜಂಗಲಲಸಾಬ ನದಾಫ ದೋವಲತಿೂ ಖಾನಾಪೂರ 40ಕ್/* ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.20 0.09 432717940074 17064543223

4359 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳಪಾಪ ಬಿಜಯ ನಾಗುಡಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 49/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.00 0.15 41552903110 11131382397

4360 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಲಪಪ ಲ ತ್ಳವಾರ ನೆರಸ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 38/*/ ಪ.ಜಾ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.03348 5.95627E+11 0539220002119

4361 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿಶವನಾತ್ ಭಜಂತಿರ ಕಾಪೂೋಲ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 29/*/* ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.60 0.0485 678169894108 20275863102

4362 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ ಸತೂೋಪಪ ಗ್ಾಂಜಿ ಮಂತ್ುಗ್ಾಯ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 120/*/* ಪ.ಪಂ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.80 0.072 814525615468 05392200056024

4363 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವರ್ಣಣ ತಿರಮಳಕ್ರ ಜಾಂಬೆೋಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 25/*/2 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.05967 909743198363 375402010477600

4364 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಬರಡ ರ ತ ೋಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 143/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಟ ೋ 1.18 0.018 909933263269 05202200120034

4365 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಬಾಬು ಕ್ಂಚಿ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 78/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.01421 491136904552 110710100001665

4366 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಜುವಾಂವ ಫನಾಯಂಡಿಸ ತಿರ್ೂಲ ಗುಂಜಿ 72/*/* ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2.00 0.1494 598296145210 11131405532

4367 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪದ್ುರ ಪನಾಯಂಡಿಸ ತಿರ್ೂಲ ಗುಂಜಿ 47/*/* ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.60 0.12 853551046841 11131453869

4368 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ಮಂತ್ ಗೆ ರಲ ತಿರ್ೂಲ ಗುಂಜಿ 96/*/* ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬೆೋಜ್ 1.60 0.12 895101538176 89021902107

4369 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಜನನವರ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 24/2. ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಟ ೋ 0.60 0.03 231337752442 110710110003530

4370 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಿಮಯಲಾ ನೆಮನನವರ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 25/4. ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.80 0.0447 378642143244 110710100012110

4371 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಇಶಾಂತಿ ರಾಕಿ ಪಿರೆರಾ ಸಂಗರಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 34/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.06 756886494632 17218284811

4372 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪರದಿೋಪ ಈ ಬರಡ ರ ತ ೋಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 158/*/* ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.18 0.0566 815789787124 5202200069207

4373 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪುಂಡಲಕ್ ರ ಮಟಗ್ಾರ ಮುಗಳಿಹಾಳ ಖಾನಾಪೂರ 85/1,103/2,103/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.93 0.14475 310280365670 05202200101639

4374 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜಕ್ುಮಾರಕ್ಂಚಿ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 54/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.40 0.0246 525585472437 89043625239

4375 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಬೆೈರು ಪವಾರ ಶರೆ ಲ ಗುಂಜಿ 57/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ/ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.20 0.09 323960552482 89024620743

4376 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶೋತ್ಲ ನೆಮನನವರ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 34/2,82/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.03465 625587840887 89009886156

4377 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಪರಸಾ ದ್ತಾೂತರೋಯ ದೋಸಾಯಿ ಕ್ರಂಜಾಲ ಖಾನಾಪೂರ 36/*/2 ಸಾಮಾನಯ
ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ/ಟ ೋಮಾ

ಟ ೋ
2.00 0.148 506343522387 89085028017

4378 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಪಾಲ ಬಾಬು ಕ್ಂಚಿ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 78/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.50 0.02576 214838769009 110710110009609

4379 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುದ್ಶಯನ ಬಾಬು ಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 54/25,54/25 ಸಾಮಾನಯ ಬೆೋಂಡಿಕಾಯಿ 0.40 0.01338 702064733667 110710400014440

4380 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಣಕ್ ಹಟಿಟಹೆ ೋಳಿ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 47/6 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋತ್ಂಬರಿ 0.40 0.03577 679135340158 110710100001828

4381 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ತ್ಮಮಣ್ಾಣಬಾಗೆವಾಡಿ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 29/1ಕ್/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋತ್ಂಬರಿ 0.40 0.03 679135340158 89050548911

4382 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ದ್ನಯಕ್ುಮಾರಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 0.08727 710661750082 110710110014759

4383 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಿೋವ ನೆಮಣ್ಣವರ ಗ್ಾಡಿಕೆ ಪಪ ಖಾನಾಪೂರ 10/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.49 0.03173 259248630978 110710100003795

4384 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಹುಬಲ ನೆೋಮಣ್ಣವರ ಹಿರೆಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 10/2. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.47 0.03086 732290512175 110710100014035

4385 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭರತೋಶ ನೆಮಣ್ಣವರ ಹಿೋರೆಹಟಿಟಹೆ ಳಿ ಖಾನಾಪೂರ 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 0.05715 831262634068 110710100014034

4386 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿಠಠಲ ಬೆೋಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಗೆ ಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 147 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು/ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.00 0.075 671503289944 32025967389

4387 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪಪಾಟಿೋಲ ಲ್ಲ ೋಕೆ ೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 52/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.40 0.00877 458569640876 60049668497

4388 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ತ್ುಕಾರಾಮಕೆ ೋಲ್ಲಕ್ರ ಲಕೆಕಬೆೈಲ ಖಾನಾಪೂರ 192/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.70 0.03411 800738077724 05392210002477

4389 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಆನಂದ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕಾರಲಗ್ಾ ಖಾನಾಪೂರ 174/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.20 0.07048 645346723322 20147825244

4390 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಜ ಯೋತಿವಿಠಟಲ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 147 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.00 0.075 89038928343



4391 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುಬರಾವ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ರಂಜಾಳ ಖಾನಾಪೂರ 9/*/* ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2.00 0.15 771402560383 17218284979

4392 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುಕ್ರ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ರಂಜಾಳ ಖಾನಾಪೂರ 9/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 0.15 529881154276 17218319448

4393 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಣ್ಾಣಸಾಹೆೋಬ ಪಾಟಿೋಲ ಕಾರಲಗ್ಾ ಖಾನಾಪೂರ 174/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.20 0.07048 569088955406 20147822323

4394 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಭಯ ಪಾಟಿೋಲ ಕಾರಲಗ್ಾ ಖಾನಾಪೂರ 174/2 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 1.00 0.07048 858747933953 20147831983

4395 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವ ಪರಸಪಪ ಕೆ ೋಳಿ ಲಕೆಕೋಬೆೈಲ ಖಾನಾಪೂರ 171/1,156/1ಬ/2,172/5 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1.91 0.14325 519865627177 60055938900

4396 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಗೆ ೋರಲ ತಿೋರ್ೂೋಲ ಗುಂಜಿ 96/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.90 0.1425 573817859660 05392260018342

4397 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ ಯಲಲಪಪ ಬುಡೆಗೆ ೋಳ ಚಿಕ್ಕಅಂಗೆ ರೋಳಿಿ ಖಾನಾಪೂರ 7/1. ಪ.ಪಂ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2.00 0.12987 348704979068 05202200035220

4398 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಾಜಿ ಎಲ್ ಗುಂಜಿಕ್ರ ಪಡಲವಾಡ ಗುಂಜಿ 1/*/* ಪ.ಜಾ ಮಾವು/ಚಿಕ್ುಕ 2.00 0.18 500145194802 05392200081954

4399 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಜುಯನ ತ್ಮಮಣ್ಣ ಕೆ ೋಲಕಾರ ಬೆೋಕ್ವಾಡ ಖಾನಾಪೂರ 47/4 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 2.00 0.1674 472691769016 64159978222

4400 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವ ಮರೆಪಪ ಮಾದಾರ ಗೆ ೋಲಹಳಿಿ ಬಿೋಡಿ 40/6 ಪ.ಜಾ ಪೋರು 0.80 0.18 552615597427 17058587586

4401 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶನೆಶವರ ಯ ಚವಾನವರ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 173/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1.2 0.09 974730614854 05202200008546

4402 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಮಲಂಗಪಾಪ ಚವಾನವರ ಕ್.ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಖಾನಾಪೂರ 173/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1.2 0.09 939907211910 05202200008550

4403 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಾಪ ಚವಾಣ್ವರ ತ ಲಗಿ ಖಾನಾಪೂರ 173/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.2 0.09 235342352549 05202200008290

4404 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪಬಾಳಪಪಚಲುವಾದಿ ಬಲ್ಲ ಗ್ಾ ಖಾನಾಪೂರ 78/1ಬ,81/1ಬ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.036 635124700017 20169537363

4405 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪಬಸವರ್ಣಣಮಾದ್ರ ಹಲಸ ಖಾನಾಪೂರ 140/ಬ ಪ.ಜಾ ಪೋರು/ಮಾವು 0.9 0.0535 232936519679 89018185220

4406 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಧಮಯಕ್ುಮಾರ  ನಾಯುೆ ಬಂಕಿಬಸರಿಕ್ಟಿಟ ಖಾನಾಪೂರ 113/7 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.8 0.06 504565119754 5752101002203

4407 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮೋಧಾ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಕ್ರಂಜಾಳ ಗುಂಜಿ 29/*1+2 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2.00 0.10195 222418548263 35955797293

4408 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅನಿತಾ ಡಿಕೆ ೋಸಾಟ ಲ್ಲ ೋಂಡಾ ಗುಂಜಿ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.42 0.0315 870953044734 0535108014310

4409 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ತ್ಂಗೆೋವಾವ ಚೌಗಲ್ಲ ನೆೋರಸ ಗುಂಜಿ 36 ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.60 0.045 761829991257 05392200071913

4410 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ೋಹರ ಗುರವ ಸಾವರಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 47 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.96 0.06552 545111977536 5752101007352

4411 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವಿ ಬಿ ಹರಿಜನ ಲಂಗನಮಠ ಬಿೋಡಿ 114/1 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.20 0.08281 578552026633 17032533834

4412 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಯಲಲಪಪ ಕೆ ೋಲಕಾರ ಸುಲ್ಲೋಗ್ಾಳಿ ಗುಂಜಿ 42/*/* ಪ.ಜಾ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.80 0.05581 392674968209 1893101010112

4413 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮರೆಪಪ ಮಹದ್ ಮ ನೆೋರಸ ಗುಂಜಿ 110/43 ಪ.ಪಂ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 0.60 0.05267 802211770553 5392250005180

4414 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುನಿೋಲ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ದೋಸಾಯಿ ಒಲಮನಿ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿ 413/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.10779 544392374806 5752101004090

4415 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಂತ ೋಷ್ ಗುರಪಾಪ ಪೂಜೋರಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 309/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 0.075 301701677177 5082250017244

4416 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭರಮಪಾಪ ಬಸಪಾಪ ಬಾಗೆ ಜಿ ಕ್ಪಲಗುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ

51/6,53/2ಬಿ,




53/4,53/5,


53/7,61/9

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 0.06 749009291338 346302010013738

4417 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಪಾಲ ಅಲಲಪಾಪ ಕ್ುಡಲಗಿ ಕ್ಪಲಗುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 95/1ಅ 94/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 0.06 948195469209 346302010019042

4418 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗುಲಜಾರವವ ಸೋತ್ರಾಮ ಗುಡಿಮನೆ ಹಿಡಕ್ಲ ಕ್ುಡಚಿ 197/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 3.20 0.0915 481582474046 576902010018000

4419 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಾಯಕ್ಪಾಪ ಲU್ಿ್ಪಮಣ್ಣ ನಾಗರಾಳೆ ದಿಗೆೆೋವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 111/3 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1.00 0.03 347209579528 5482200016173

4420 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಾವಕ್ಕ ಸತ್ಯಪಾಪ ಮುಡಗನನವರ ಹುಬಬರವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 50/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.80 0.06 910904243155 31301993687

4421 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜಶೋಖರ ಶಂಕ್ರ ಖಣ್ದಾಳೆ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 368/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 0.06 770098953564 576902010003831

4422 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಜೋವ ಶಂಕ್ರ ಖಣ್ದಾಳೆ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 373/4 ಸಾಮಾನಯ ಡಬುಬ ಮಣ್ಸು 0.80 0.06 840793263507 89052873133

4423 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಲಪಾಪ ಭಿೋಮಪಾಪ ಘಂಟ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 702/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.03 637052536430 171198042825

4424 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಪೂಜೋರಿ ಮೋಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 80,68/1,67 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.06 927426886911 17185023216

4425 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಾಪ ಯಲಲಪಾಪ ಗದಾಡ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 281/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸು 0.80 0.045 456013997114 576902010016882

4426 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭರಮಪಪ ಕ್ರೆೋಪಾಪ ಪೂಜೋರಿ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ 252/6 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 266463506733 5102200058359

4427 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜೋಂದ್ರ ಚಿಂತ್ಮರ್ಣ ಹೆ ಸಮನಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 15/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.03 407240079343 32628577091

4428 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭರತೋಶ ಧನಫ್ಾಲ ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಹಾರ ಗೆೋರಿ ಕ್ುಡಚಿ 524/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 532017134090 17179560215

4429 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಶ ೋಕ್ ಬಾಳಪಾಪ ಯಲುಲರೆ ಮಾವಿನ ಹೆ ಂಡ ರಾಯಬಾಗ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.20 0.015 768149727339 576902010018516

4430 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಜಿೋತ್ ಅಡಿರ್ಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ನಾಗರಾಳ ರಾಯಬಾಗ 52/4ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.03 211845566453 576902010024398



4431 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಣ್ಾಣಸಾಬ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಚೌಗಲ್ಲ ನಾಗರಾಳ ರಾಯಬಾಗ 87/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.40 0.075 704072639108 576902010008629

4432 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಅಲಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ನಾಗರಾಳ ರಾಯಬಾಗ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 857217518454 31422937953

4433 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸತ್ಯಪಾಪ ಮಾಗಪಾಪ ಮುದ್ಗನನವರ ಹುಬಬರವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ
52/1+2+3


+4+5+6+7/2
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.06 577755288088 31422937953

4434 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದಾರಮ ಹಾಲಪಾಪ ಬಂತ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.045 965798941149 5082200072673

4435 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸವಿತಾ ಆದಿನಾಥ ರಾಮತಿೋಥಯ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ 257/4ಬಿ, 257/4ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.60 0.075 901120525501 33002013945

4436 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವ ಸತ್ಯಪಾಪ ದ್ನಗರ ನಸಲಾಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿಜ 1.40 0.075 638816544874 5712200018751

4437 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ ಬಿೋರಪಾಪ ಕ್ರಿಹೆ ಳೆ ನಾಗರಾಳ ರಾಯಬಾಗ 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 0.0678 384350300362 5082200051358

4438 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮಂತ್ ಹನುಮಂತ್ ರಾಮತಿೋಥಯ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ 257/10,2ಎ,2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.60 0.075 748999020940 31285398356

4439 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಆನಂದ್ ಭರಮಪಪ ಖಾನಗೆ ಂಡ ಕ್ಪಲಗುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 20.Feb ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.54 0.04 528176359786 89066877019

4440 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭಗವಂತ್ ರಾಮಪಪ ಖಾನಗೆ ಂಡ ಕ್ಪಲಗುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 20.Feb ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.54 0.04 965883130990 89066877097

4441 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ ಚಂದ್ಪಪ ಖಾನಗೆ ಂಡ ಕ್ಪಲಗುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 19.Jän ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.54 0.04 989896028489 17181555972

4442 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಗ್ೌಡ ಈರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಜಲಾಲಪುರ ರಾಯಬಾಗ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 510658360642 54056708585

4443 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಗ್ೌಡ ಮಲಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಜಲಾಲಪುರ ರಾಯಬಾಗ 96/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 792792285529 54056708198

4444 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗಣ್ಪತಿ ಪುಂಡಲಕ್ ಭಂಡಾರೆ ಮೋಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 159/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸು 0.60 0.045 884348371134 17185012329

4445 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲವಾವ ಬಾಳಪಾಪ ನಡಹಟಿಟ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 553/29 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.60 0.045 773668924961 3074101010023040

4446 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಂತ ೋಷ್ ವಸಂತ್ ಮಳವಾಡ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 159/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 918352913884 89050000827

4447 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದ್À್ಿ್ದ್ಲಂಗ ಲಕ್ಷಮಣ್ ತ ಳೆ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 680/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.38 0.02 916425937809 30846649529

4448 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ುಮಾರ ಮಹಾದೋವ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 227/ಅ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 0.46 0.04 871971537041 89028090888

4449 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಶಂಕ್ರ ಇಟೋಕ್ರಿ ಭಿರಡಿ ರಾಯಬಾಗ 13 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.06 380638831523 5082210041308

4450 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸ ೋನವಾವ ಗುರುಪಾದ್ ಅವಟ ಹುಬಬರವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 47/ಅಬ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.60 0.045 254245833282 576902010018826

4451 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುರೆೋಶ ಬಾಳಪಾಪ ನಡಹಟಿಟ ಮೋಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 86/8 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.045 953851280577 3074101010019970

4452 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ದಿೋಲಪ ಶಂಕ್ರ ಜಾಧವ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 366 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.045 803340289894 89043104500

4453 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಹದೋವ ಸದಾರಮ ನರಗÀಟಿಟ ಚಿಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 112 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.045 347094433654 5662250000613

4454 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭರಮಾ ಮಹಾದೋವ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 227/8 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.03 880172502174 17198042665

4455 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಲಂಗಪಾಪ ರಾಯಪಾಪ ಅರಬಳಿಿ ಇಟನಾಳ ಕ್ುಡಚಿ 249 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 564193336102 89020146525

4456 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಾಜಿ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಪವಾರ ದೋವಾಪೂರಹಟಿಟ ಕ್ಟಕ್ಭಾವಿ 65/7ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.50 0.0375 578068062184 17182063354

4457 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಯ ರಾಜಾರಾಮ ಖ್ಯೋಮಲಾಪುರೆ ನಿಡಗುಂದಿ ಕ್ುಡಚಿ 172/2ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿಜ 0.50 0.0375 760782011066 5722250012595

4458 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರ ಹಣ್ಮಂತ್ ರಾಮತಿೋಥಯ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ 257/1ಬ+2ಎ+2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.075 761715381036 36511668960

4459 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜಾರಾಮ ಧನಪಾಲ ಖ್ಯೋಮಲಾಪುರೆ ನಿಡಗುಂದಿ ಕ್ುಡಚಿ 168/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.06 952722369339 5722200010667

4460 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭ ಪಾಲ ಬಾಳಪಪ ಮೋಖಳಿ ನಿಡಗುಂದಿ ಕ್ುಡಚಿ 129/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.70 0.06 645756101654 5722200024932

4461 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಶೈಲ ಭ ಪಾಲ ಮೋಖಳಿ ನಿಡಗುಂದಿ ಕ್ುಡಚಿ 136/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.70 0.055 276018573003 5722200000800

4462 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಾಪ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಭಜಂತಿರ ಇಟನಾಳ ಕ್ುಡಚಿ 192/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿಜ 0.70 0.0525 679025385565 5082200195383

4463 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಲಪಾಪ ಬಾಳಪಾಪ ನಡಹಟಿಟ ಮೋಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 86/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.60 0.045 731546669222 50100306339243

4464 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಅಲಲಪಪ ಕ್ ಡಲಗಿ ಕ್ಪಲಗುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.06 570667111891 346302010015697

4465 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಪನಾ ರಮೋಶ ನಾಯಿಕ್À ಜ ೋಡಟಿಟ ರಾಯಬಾಗ 37/1ಎಲ್,37/2ಫ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 0.06 628764199725 17177049291

4466 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರತಾನಬಾಯಿ ಸತ್ಯಪಾಪ ಧನಗರ ನಸಲಾಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿಜ 0.95 0.07 377483004284 5712250018537

4467 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಜಟಟಪಪ ಪೂಜೋರಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 309 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.06 228066038146 5082250017259

4468 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸತ್ಯಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಕ್ುರಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 294 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.90 0.0675 258980763635 17198083384

4469 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಿೋರಪಾಪ ಸದ್ದಪಾಪ ಕ್ುರಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 294 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 311306051576 17198083431

4470 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದಾಶವ ರಾಮಪಪ ನಾಯಿಕ್ ಗಿರಿನಾಯಿಕ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 75/4+5+6+/4,2/9 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.06 724248427308 5082200059497

4471 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಾವಂತ್ ಶವಪಾಪ ಪೂಜೋರಿ ಮೋಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿಜ 0.80 0.06 306269963233 576902010008363



4472 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಪಾಲ ರಾಮಪಾಪ ಬಂಟನ ರೆ ಮೋಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 204/9 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸು 0.80 0.06 609106158415 89050073331

4473 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವ ಧರೆೋಪಪ ಮಂಗಳ ರ ಕ್ಪಲಗುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 286043313983 346302010019286

4474 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪÀ್ಿ್ಪ ಧರೆೋಪಪ ಮಂಗಳ ರ ಕ್ಪಲಗುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 527089717675 346302010019270

4475 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಾಮದೋವ ಧರೆೋಪಪ ಮಂಗಳ ರ ಕ್ಪಲಗುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 45 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 390172662556 346302010019285

4476 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರ ಕೆಂಪಣ್ಾಣ ಅಂಗಡಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ 618/666,19/6 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 791941656830 89082885587

4477 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಯವಾವ ಸತ್ಯಪಪ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 227/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.30 0.0225 698773762242 39023716426

4478 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಪಾಪಸಾಬ ಫರಭು ತೋರದಾಳೆ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 237/7 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.30 0.0225 871188531549 5082200086746

4479 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರುಕಿಮೋರ್ಣ ಥಮಾಮಸಾಹೆೋಬ ದೋಸಾಯಿ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 69/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.80 0.06 985388178549 3074101010014830

4480 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ನಾನಪಪ ಅಳಾಜ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 225/5 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.74 0.055 786891571638 64140338623

4481 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪವಾಡಿ ಮುರಿಗೆಪಪ ದ್ರ ರ ಹಿಡಕ್ಲ್ ಕ್ುಡಚಿ 188/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.67 0.05 851519415027 5602200103797

4482 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪರಪಪ ಮುರಿಗೆಪಪ ದ್ರ ರ ಹಿಡಕ್ಲ್ ಕ್ುಡಚಿ 188/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 418545809357 576902010000624

4483 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪಪ ಶಂಕ್ರ ವಡಯರ ಮೋಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 37/15 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.30 0.0225 310356481700 576902010010030

4484 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗುರುರಾಜ ವಸಂತ್ ಮಳವಾಡ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 155/11 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 214119241355 89050573516

4485 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗಿೋತಾ ದಿಲೋಪ ಮೈಶಾಳೆ ಯಡಾರಂವ ರಾಯಬಾಗ 86/14 ಸಾಮಾನಯ ಸËತಕಾಯಿ 0.35 0.01125 787090410863 5082200249039

4486 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಿ ಶವಪಾಪ ಹಿಡಕ್ಲಲ ಹುಬಬರವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 13/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿಜ 0.70 0.0528 428287711048 5082200087955

4487 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಾಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಪಾಟಿೋಲ ಹುಬಬರವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 36/13 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.70 0.0525 667448053637 17185050228

4488 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಾಗವವ ಯಲಲಪಪ ಗದಾಡಿ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ರಾಯಬಾಗ 281/10 ಸಾಮಾನಯ ಡಬುಬ ಮಣ್ಸು 0.40 0.03 982824362873 89108615887

4489 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ಶವಪಪ ಬಂಗಿ ಕ್ಪಲಗುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 9/2,9/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.74 0.055 343735681144 346302010015757

4490 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಅಪಪಣ್ಾಣ ಕೆ ಡತ ಬಾಯಕ್ ಡ ರಾಯಬಾಗ 187/1 ಸಾಮಾನಯ ಅವರೆ 0.60 0.045 298456828617 5082250028625

4491 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರ ಬಾಳಪಪ ನಡಹಟಿಟ ಮೋಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 86/8 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.60 0.045 315064618595 3074101010029730

4492 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಂದ್ನಾ ರಾಜು ಅಳಾಜ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 225/5 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.06 327461282575 6474101001611

4493 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹಾಲಪಪ ಜಟಟಪಪ ಪೂಜೋರಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 309/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.06 880926371895 5082200019800

4494 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವ ಶವರಾಮ ಪಡ ಳಕ್ರ ಚಿಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 472/8 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.30 0.0225 816296737594 17172028877

4495 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಬು ಶಂಕ್ರ ಚವಾಾಣ್ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 362 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.50 0.0375 497110584816 576902010010305

4496 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾತ್ಯಂಡ ಲಕ್ಷಮಣ್ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 227/9 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.03 772668783568 17198079694

4497 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ರಾಮಪಪ ಕ್ುಳಲ ಕ್ಪಲಗುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 18.Mai ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.25 0.01755 535558781397 5102210056664

4498 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಗ್ೌಡ ಭಿೋಮಗ್ೌಡ ಖ್ಯೋತ್ಗ್ೌಡರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ 193/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.30 0.045 381863792108 89024591415

4499 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮುತ್ೂಪಪ ಬಸಲಂಗ ದಾನಿಹಾಳ ಇಟನಾಳ ಕ್ುಡಚಿ 111/2,111/5 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.0459 422271052110 5102200062312

4500 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ ಭಿೋಮಪಪ ವಡಂಗ್ಾರ್ ಬಸೂವಾಡ ಕ್ುಡಚಿ 84/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.0459 234414366248 80655927647

4501 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರ ಸದ್ದಪಪ ಬಿರಾದಾರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ 82/2+3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.0459 262770193412 33413416440

4502 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ದ್ಯ್ಾನಂದ್ ಮಲಲಪಪ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ 86 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.0459 594626182174 3070101010002160

4503 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಸಾತ್ಪಪ ಪುಲಾರೆ ಕ್ುಡಚಿ ಕ್ುಡಚಿ 269/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.60 0.0459 762314345135 3753020100077470

4504 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚನಮಲಲ ಶವರುದ್ರ ಖ್ಯ ೋತ್ ಕ್ುಡಚಿ ಕ್ುಡಚಿ 270/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.60 0.0459 851717597276 375302010009915

4505 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಲಂಗ ಶವಪಾಪ ದಾನಿಹಾಳ ಇಟನಾಳ ಕ್ುಡಚಿ 110/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.0459 956670718871 17182548283

4506 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ೋಹರ ಆದ್ಪಪ ಮ ಡಲಗಿ ಖ್ಯಮಲಾಪೂರ ಕ್ುಡಚಿ 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.20 0.0459 487867334319 10815535685

4507 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಜಿನೆೋಂದ್ರ ಮನೆ ೋಹರ ಮ ಡಲಗಿ ಖ್ಯಮಲಾಪೂರ ಕ್ುಡಚಿ 34/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.20 0.0459 513804861418 30321501793

4508 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಅಣ್ಾಣರಾಯ ಸಾಲ್ಲ ೋಟಗಿ ಖ್ಯಮಲಾಪೂರ ಕ್ುಡಚಿ 175/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.80 0.0459 448597218210 310110101010002000

4509 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಧರೆೋಪಾಪ ಸದ್ದಪಪ ಗಂಡ ೋಶ ಖ್ಯಮಲಾಪೂರ ಕ್ುಡಚಿ 177/1+2+3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.80 0.0459 298093484084 17215731580

4510 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಣ್ಾಣರಾಯ ನಿಂಗೆ ಂಡ ಸಾಲ್ಲ ಟಗಿ ಖ್ಯಮಲಾಪೂರ ಕ್ುಡಚಿ 175/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.0459 998108236596 3101101010000160

4511 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ ಮಲಲಪಪ ಹಣ್ಜ ಅಳಗವಾಡಿ ಕ್ುಡಚಿ 171 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.0459 599830398849 5722200040351

4512 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಕ್À್ಿ್ಕ್ಪಪ ಮಲಲಪಪ ಹಂಜ ಅಳಗವಾಡಿ ಕ್ುಡಚಿ 151 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.78 0.0459 232203879552 520101253931866



4513 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಣ್ಾಣಸಾಹೆೋಬ ಮಾರುತಿ ತ ಡಕ್ರ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 417/2ಅ/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.40 0.0459 968153132875 89093988908

4514 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚನÀ್ಿ್ನಪಪ ಮಲಲಪಪ ಅವಟ ಬಿರನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 44/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.0459 460364876636 5082200163030

4515 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಜಕ್ಕವಾವ ಚನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ನಾಗರಾಳ ರಾಯಬಾಗ 49/5 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.0459 830054376501 17174555347

4516 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ವಿಠಠಲ ಪೂಜೋರಿ ನಿಡಗುಂದಿ ಕ್ುಡಚಿ 127/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 2.00 0.0459 435660437106 576902010001611

4517 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದಾರಮ ಸತ್ಯಪಪ ಹಿೋರೆಕೆ ೋಡಿ ನಿಡಗುಂದಿ ಕ್ುಡಚಿ 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.045 268137044753 576902010018382

4518 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪÀ್ಿ್ಪ ಸಾಬಪಪ ಗದಾಡಿ ನಿಪನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 108/9 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.92 0.0459 363062750097 768593473

4519 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸತ್ಯಗ್ೌಡ ಸಾತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆ ಮಮನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.075 556198152863 576902010000835

4520 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಗ್ೌಡ ಬಸಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಜಲಾಲಪುರ ರಾಯಬಾಗ 97/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.075 481089178032 913010022271549

4521 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಗಮಣ್ಾಣ ಬಸಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಜಲಾಲಪುರ ರಾಯಬಾಗ 96/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸು 1.00 0.075 254189110453 576902010005441

4522 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭರಮಾ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಚೌಗಲಾ ನಾಗರಾಳ ರಾಯಬಾಗ 86/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.075 276756952937 5082200073231

4523 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಭಿೋರಪಪ ಕ್ರಿಹೆ ಳೆ ನಾಗರಾಳ ರಾಯಬಾಗ 88/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.075 678325722246 5082200051362

4524 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಧರಿಗ್ೌಡ ಈರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಜಲಾಲಪುರ ರಾಯಬಾಗ 13.Jän ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ 0.98 0.0735 829554318866 576902010017155

4525 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಪ ಪರಪಪ ಕೆ ೋಪಪದ್ ಮರಾಕ್ುಡಿ ಕ್ುಡಚಿ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.075 601738929889 313801000008914

4526 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಕ್À್ಿ್ಷ್ಮಣ್ ಬಾಬು ಕ್ಡಹಟಿಟ ಮೋಖಳಿ ರಾಯಬಾಗ 26/3,27/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿಜ 1.00 0.075 887726004687 38670274159

4527 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಗಪಪ ರಾಯಗ್ೌಡ ಖ್ಯೋತ್ಗ್ೌಡರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ 284/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.065 697045994439 5602200028726

4528 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವ ಈರಗ್ೌಡ ಖ್ಯೋತ್ಗ್ೌಡರ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ 284/2ಅ,266/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1.00 0.067 361467377764 313801000006466

4529 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸನನವವ ಮಲಲಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಬಾಯಕ್ ಡ ರಾಯಬಾಗ 85/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.60 0.045 987489070438 17198092333

4530 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಆರ ಡ ಯಮನಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ನಿಲಜಿ ಕ್ುಡಚಿ 7/7,6/8 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 0.60 0.045 543735514472 17174584822

4531 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಲಂಗ ಮುತ್ೂಪಪ ಸದ್ದಯಯನವರ ದೋವನಕ್ಟಿಟ ರಾಯಬಾಗ 22/14 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಟ 1.20 0.0415 280300825105 576902010002544

4532 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಂಕ್ರ ಯಮನಪಪ ಕೆ ಡತ ಬಾಯಕ್ುಡ ರಾಯಬಾಗ 61/4 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಟ 1.60 0.032 5082200213006

4533 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುರೆೋಖಾ ಶಂಕ್ರ ಕೆ ಡತ ಬಾಯಕ್ುಡ ರಾಯಬಾಗ 61/3 ಪ.ಜಾ/ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಣ್ 1.20 0.032 5082200252844

4534 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವಿ ಬಸಪಪ ಡ ಂಬರ ನಿಪನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 115/2 ಪ.ಜಾ/ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಣ್ 2.00 0.032 899345885873 89041557111

4535 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸದಾಶವ ಕ್ುಶಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಹಾರುಗೆೋರಿ ಕ್ುಡಚಿ 394/1ಅ ಪ.ಜಾ ಅರಿಶಣ್ 1.20 0.032 209354842785 89080951416

4536 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಕಾಮಪಪ ಮಾಂಗ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ 728/1ಬ ಪ.ಜಾ ಅರಿಶಣ್ 1.20 0.032 784255613742 17182583023

4537 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿಷ್ುಣ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಕೆ ಡತ ಬಾಯಕ್ುಡ ರಾಯಬಾಗ 187/1 ಪ.ಜಾ ಅರಿಶಣ್ 1.20 0.032 897593829531 17198043056

4538 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುವಣ್ಾಯ ಶವಾನಂದ್ ಕಿರಣ್ಗಿ ಬೆಂಡವಾಡ ರಾಯಬಾಗ 67 ಪ.ಜಾ/ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಣ್ 0.90 0.032 787630085154 17184541900

4539 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಾನಂದ್ ಪುಂಡಲಕ್ ಕಿರಣ್ಗಿ ಬೆಂಡವಾಡ ರಾಯಬಾಗ 67 ಪ.ಜಾ ಅರಿಶಣ್ 2.00 0.032 843924809631 17184510370

4540 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ುಮಾರ ಖುಶಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಹಾರುಗೆೋರಿ ಕ್ುಡಚಿ 395/9 ಪ.ಜಾ ಅರಿಶಣ್ 0.96 0.032 753538585968 89035501041

4541 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ದ ಡವವ ಮಾರುತಿ ಕಾಂಬಳೆ ಹಾರುಗೆೋರಿ ಕ್ುಡಚಿ 395/6 ಪ.ಜಾ/ಮಹಿಳೆ ಅರಿಶಣ್ 0.83 0.032 699535596441 17179566422

4542 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಹಾರುಗೆೋರಿ ಕ್ುಡಚಿ 392/15 ಪ.ಜಾ ಸವತ 0.30 0.0225 937083822073 89080953106

4543 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ುಶಪಪ ವಿಠಠಲ ಕಾಂಬಳೆ ಹಾರುಗೆೋರಿ ಕ್ುಡಚಿ 395/6ಅ ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.50 0.032 871408516946 17179530927

4544 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ನಾ ಕಾಂಬಳೆ ಖ್ಯಮಲಾಪೂರ ಕ್ುಡಚಿ 180/2 ಪ.ಜಾ/ಮಹಿಳೆ ಬದ್ನೆ 1.00 0.032 868003759071 89069174580

4545 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ತ್ಮಮಣ್ಣ ಲಕ್ಕಪಪ ಕೆ ರವಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ 451/2 ಪ.ಜಾ ಅರಿಶಣ್ 2.00 0.032 570131067681 3073101010003270

4546 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 393 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಟ 1.00 0.09 923972497153 10758939023

4547 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮಪಪ ಪಾತ ರೋಟ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 383 ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸು 0.34 0.03 485026008706 89096781784

4548 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಾಬವವ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 391 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 1.00 0.09 272119817594 5082200260211

4549 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿಮಲಾ ರಮೋಶ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 371 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 1.00 0.09 678173657030 576902010011436

4550 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಾಪ ಅರಬನಾನ ನಂದಿ ನಿಪನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 10/1ಬ ಪ.ಪಂ ಅರಿಶಣ್ 0.80 0.072 662927062761 89068008896

4551 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಇಟಟಪಪ ಅರಬನಾನ ನಂದಿ ನಿಪನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 10/1ಅ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.87 0.078 9.24403ಇ+11 89005724631

4552 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಫಕಿೋರಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ರೆಣ್ಣವರ ಹಂಪಿಹೆ ಳಿ ಸುರೆೋಬಾನ 12/1, 12/2, 12/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.15 726761264934 ,05162200202705

4553 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ದೋವಪಪ ಶಂಕೆರಪಪ ಬೆಳವಡಿ ಕಿತ್ ೂರ ಸುರೆೋಬಾನ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.09175 965547943803 375602010123291



4554 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚಿದ್ಂಬರಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗೆ ಣ್ಾಣಗರ ಸುರೆೋಬಾನ 177/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ಈರುಳಿಿ 2.00 0.0697 890314683334 ,05162200009604

4555 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ದಾಯವಪಪ ಬೆಳವಡಿ ಕಿತ್ ೂರ ಸುರೆೋಬಾನ 35 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.09258 752678865570 375602120002175

4556 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಆನಂದ್ ಸಂತಾರಮ ಹ ಗ್ಾರ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 119/7 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09 555502571919 38212142762

4557 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಂತೋಶ ಶವಪಪ ಪಟಟಣ್ಶಟಿಟ ಬಟಕ್ುಕಿಯ ಮುದ್ಕ್ವಿ 207/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09 245894448362 17210023559

4558 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಫರಭು ಚನನಪಪ ಗೆ ೋರಬಾಳ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 175/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09 920200675592 17210023220

4559 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಾನಂದ್ ಸಂತಾರಮ ಹ ಗ್ಾರ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 119 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09 380227401599 38212136860

4560 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಿ ಸಂತಾರಮ ಹ ಗ್ಾರ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 119/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09 700964140780 89046796675

4561 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುಮತಾರ ಸುರೆೋಶ ಹರಕೆ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 119/6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09 836595469441 89046797363

4562 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ಕೆ ಳಚಿ ಉಮತಾರ ಮುದ್ಕ್ವಿ
3/1+2, 222/2ಬ, 3/1+2, 

222/2ಅ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09 988158252402 3078101010011020

4563 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಗವವ ಕ್ರಿಯಪಪ ಕೆ ಳಚಿ ಉಮತಾರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .15/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09 446436451160 3078101010018540

4564 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹನಮಂತ್ ದಾಯಮಪಪ ಜ ೋಗೆಲಲಪಪನವರ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 110/3 ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 2.00 0.15 920478996486 ,05062200134604

4565 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಕ್ಲಲಪಪ ಅರ್ಣಣೋಗೆೋರಿ ಹುಲಕ್ುಂದ್ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 352/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.92 0.0725 606327988944 17033526565

4566 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ದಾಯವಪಪ ರಾಮಪಪ ಜ ೋಗೆಲಲಪಪನವರ ದಾ,ಸಾಲಾಪೂರ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 108/1 ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 1.58 0.09 995193446785 17210029186

4567 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ ದಾಯವಪಪ ಜ ೋಗೆಲಲಪಪನವರ ದಾ.ಸಾಪೂರ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 110/4 ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 2.00 0.15 17210029197

4568 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷಾಯರ್ಣ ಫಕಿೋರಪಪ ಸ ೋಮಾಪೂರ ಕಿತ್ ೂರ ಸುರೆೋಬಾನ 98/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.10328 933031616512 3080101010011595,

4569 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಯಲಲಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಹಲಾಯಳ ಜಾಲಕ್ಟಿಟ ಸುರೆೋಬಾನ .18/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.39 0.04044 933031616512 ,05162200085072

4570 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವಪಪ ಪಿ ಬೆಳವಣ್ಕಿ ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಮುದ್ಕ್ವಿ 183/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.94 0.05775 668034713469 656802010003766

4571 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಶ ೋಕ್ ಹುಚಚಪಪ ಸಜಜನವರ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ 52/2+3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.10165 789184725341 375602010006202

4572 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭಿೋಮಪಪ ಶದ್ದಪಪ ಹಾಗನ ರ ಕ್ಲಹಾಳ ಸುರೆೋಬಾನ 55/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.05 410271549576 ,05162210069847

4573 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಫಕಿೋರಪಪ ಸಜಜನವರ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.08598 375602010124747

4574 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ ನಾಗಪಪ ಹರಲಾಪೂರ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ 50/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.06475 759002551291 30874330633

4575 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಅಪಪನಗ್ೌಡ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.13762 724939687874 375602010009933

4576 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರೆೋಖಾ ಬಸವರಾಜ ಪಟಗುಂದಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 481/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 0.15 736490046031 2763108009606

4577 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ನಾಗನ ರ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 83/19 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.075 834252821073 252101000001411

4578 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಲ್ಲ ೋಜಿರಾವ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರಾವ ಸ ಯಯವಂಶ ಬನ ನರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 167/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.075 604105476621 252101000002825

4579 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿಲಾಸ ಜಿೋವಬಾ ಘಾಟಗೆ ಕ್ಂಕ್ಣ್ವಾಡಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 53/7 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.47 0.075 232618649558 375602010004894

4580 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಮಲಲಪಪ ಕೆ ಪಪದ್ ಭಾಗೆ ೋಜಿಕೆ ಪಪ ಕ್É.ಚಂದ್ರಗಿ 218/3+4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ,ಈರುಳಿಿ 1.35 0.1 502720329033 17033565549

4581 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಪ ತಿಪಪಣ್ಣ ಕ್ಪಪತಿೂ ಭಾಗೆ ೋಜಿಕೆ ಪಪ ಕ್É.ಚಂದ್ರಗಿ 216/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ,ಈರುಳಿಿ 1.87 0.14 546191477827 17033548080

4582 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಿೋಲಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಚಾಕ್ಲಬಿಬ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ ಕ್É.ಚಂದ್ರಗಿ 374/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 2.00 0.15 629900490477 ,05062200004728

4583 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸವಂತ್ ಭಿೋಮಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಆನೆೋಗುದಿದ ಮುದ್ಕ್ವಿ 97 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.06 864567110501 89074981451

4584 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಮಲವವ ಗಣ್ಪತಿ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.12 906689822476 17210051190

4585 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭಿೋಮಪಪ ಡಾಕ್ಪಪ ಲಮಾರ್ಣ/ಜಲಗೆೋರಿ ಆನೆೋಗುದಿದ ಮುದ್ಕ್ವಿ 99/1, 103/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.12 701372350409 17210042415

4586 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗರ್ಣಯಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 95/7 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09 866990882075 89044511231

4587 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ ದೋವಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 100/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09 786960293227 17210025397

4588 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಬಾಲಪಪ ಹಕಾಟಿ ಮ ದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .31/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.31 0.1 832568824975 656802010000218

4589 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸ ೋಮಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಆನೆೋಗುದಿದ ಮುದ್ಕ್ವಿ 110/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2 0.15 439035724281 17210036830

4590 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಂತೋಶ ಶವಪಪ ಪಟಟಣ್ಶಟಿಟ ಬಟಕ್ುಕಿಯ ಮುದ್ಕ್ವಿ 207/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2 0.15 245894448362 17210023559

4591 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿಠಠಲ ಮಲಲಪಪ ನಂದಿ ನಾಗನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 283/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.6 0.12 635906819663 3078101010014140

4592 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಬಟಕ್ುಕಿಯ ಮುದ್ಕ್ವಿ 252/56+6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2 0.15 732997699103 3078101010003640

4593 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶವಪಪ ಹಣ್ಮಪಪ ಪಂಚಗ್ಾವಿ ನಾಗನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 263/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.6 0.112 385782820403 17210043860

4594 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗಂಗವವ ಮಲಲಪಪ ನಂದಿ ನಾಗನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ .8/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.63 0.05 500383711325 3078101010003774,



4595 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ಮಂತ್ ಅಡಿಯೆಪಪ ತಿಪಿಪಮನಿ ನಾಗನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 98/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.6 0.12 348696283662 3078101010003649,

4596 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುಶಲವವ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬೆಳವನಕಿ ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಮುದ್ಕ್ವಿ 14/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.3 0.0756 592242752082 5062200151720

4597 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ೂರೆವವ ಬಸಲಂಗಪಪ ದೋವರಡಿೆ ದಾ.ಸಾಲಾಪುರ ಕ್.ಚಂದ್ರಗಿ 334/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.2 0.05 662450579117 17210038442

4598 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಲಪಪ ಕಾಡಪಪ ಪುಜಾರ ಕಿತ್ ೂರ ಸುರೆೋಬಾನ 370/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2 0.1 887118129499 17207554789

4599 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪಪ ಕಾಡಪಪ ಪೂಜಾರ ಕಿತ್ ೂರ ಸುರೆೋಬಾನ 233/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2 0.1 844504346731 5062210016811

4600 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ೂರೆವವ ಸಂಗಪಪ ಸಾವಳಗಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 630/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.6 0.075 23200658016 17034049590

4601 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಫಕಿೋರಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಕಾಮನನವರ ಗೆ ಡಚಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 273/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.3 0.075 584293715582 5502250004973

4602 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಬಾಲಪಪ ಹಕಾಟಿ ಮುದೋನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 31/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.06 432145692451 656802010005675

4603 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶದ್ದಪಪ ಅಡಿಯೆಪಪ ತಿಪಿಪಮನಿ ನಾಗನ ರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 204/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.15 723764297046 17210022895

4604 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ಂಬಾರ ಗೆ ಡಚಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 188/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಪಯ್ಾ 1.6 0.075 6254743025858 5502210065126

4605 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಸಾವಳಗಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 42/3 ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಕಾಯಿ 1.42 0.075 836849186928 5502200005814

4606 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ದ ಡೆಗಿರೆಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಹಾಲ್ಲ ೋಳಿಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 12/6. ಸಾಮಾನಯ ಬೆಳುಿಳಿಿ 0.48 0.02 224137362922 5062250036669

4607 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಫಕಿರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಆರಿಬೆಂಚಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.025 263946319040 5062200105014

4608 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ದ ಡೆಗಿರೆಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಹಾಲ್ಲ ೋಳಿಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 12/4,12/8 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.23 0.075 200663005404 64110093722

4609 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಣ್ಣ ಹಣ್ಮಪಪ ಚಿಕ್ರಡಿೆ ಆರಿಬೆಂಚಿ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.025 44912054874 378301500875

4610 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಸುನಾನಳ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ .6/6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.04 534000119929 5062200179251

4611 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಬಸಪಪ ತ್ಳವಾರ ಹಣ್ಮಾಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 89/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.09 985823963090 89109580996

4612 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಗ್ೌಡಪಪ ಭಜಂತಿರ ಹಲಗತಿೂ ಮುದ್ಕ್ವಿ 260/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.90 0.1 743305127304 33000683774

4613 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗೆ ೋಪಾಲ ಸುರೆೋಶ ಲಮಾರ್ಣ ಹಣ್ಮಾಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 83/6 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.70 0.063 822071676733 89079435269

4614 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಮಲವವ ಗಣ್ಪತಿ ಉಪಯ ಗಣ್ಣಯಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 89/1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.103 906689822476 17210051190

4615 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸುರೆೋಶ ಭಿೋಮಪಪ ಲಂಆರ್ಣ ಹಣ್ಮಾಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 77/2ಅ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.90 0.171 931655682065 375602010114025

4616 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರವಿ ಪಾಂಡಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 123/6 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.103 799923005878 89053546285

4617 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತ್ವವ ಗ್ೌಡಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಓಬಳಾಪೂರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 190/1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.045 999071459013 ,05062200026880

4618 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಟ ೋಪನ್ ಲಮಾರ್ಣ ಓಬಳಾಪೂರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 140/3 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.12 0.08 839691848137 ,05062200036604

4619 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಲಚಚಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಓಬಳಾಪೂರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 190 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.045 478295266961 33298498125

4620 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ದ್ುಗಯಪಪ ಬೆೈಲಪಪ ಮಾದ್ರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ 3/4, 3/5 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 2.00 0.18 848835699659 375602010117653

4621 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪುಂಡಲೋಕ್ ತ್ುಕ್ಕಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 89/3 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.1167 296621691284 656802010002319

4622 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಯಮನಪಪ ಕೆ ೋನವವ ಮಾದ್ರ/ಹೆ ಲ್ಲೋರ ಅವರಾದಿ ಸುರೆೋಬಾನ .16/2 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.30 0.027 757482954828 ,05162200041109

4623 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮೈಲಾರಪಪ ಶವಪಪ ಮಾದ್ರ ಅವರಾದಿ ಸುರೆೋಬಾನ 17/2, 25/5+6 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.30 0.027 839300766853 3080101010005620

4624 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಈಶವರ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಓಬಳಾಪೂರ ಕ್ಟಕೆ ೋಳ 143/3 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.036 869981424264 ,05062200348171

4625 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗರ್ಣಯಪಪ ತ್ುಕ್ಕಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 56/3, 90/3 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.13 322190973556 17210036750

4626 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಎಕ್ನಾಥ ಬಾಬುರಾವ ಭ ೋಕ್ರೆ ದ ಡಮಂಗಡಿ ಸುರೆೋಬಾನ 79 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 2.00 0.11 288611329576 17207544012

4627 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಈಶವರ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ದಾ.ಸಾಲಾಪೂರ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 391 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.37 0.1233 869981424264 ,05062200348171

4628 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ ಕೆೋಶಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 93/10 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1.42 0.1 272331594650 17210025024

4629 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ತ್ುಕ್ಕಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಬಟಕ್ುಕಿಯ ಮುದ್ಕ್ವಿ 446/2 ಪ.ಜಾ ಗಲಾಟ ಹ 1.20 0.05 954667939893 ,05062200103025

4630 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಂಡಪಪ ಕೆೋಶಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಚನಾನಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 93/7 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1.13 0.1 238916970526 17210045369

4631 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಚುರಚಪಪ ಚುರಚಪಪ ಮಡಿೆ ಘಟಕ್ನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 29/1ಬ, 29/1ಅ, 73/1 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 2.00 0.16643 413562931731 375602010123038

4632 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಭಿೋಮಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ತ್ಳವಾರ ಕಿಲಬನ ರ ಸುರೆೋಬಾನ 285 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ, ಈರುಳಿಿ 0.60 0.054 923539788977 34781260263

4633 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ವಿಠಠಲ ಶವರಾಯಪಪ ದ ಡಮನಿ ಚಿಪಪಲಕ್ಟಿಟ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 105/5 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ, ಈರುಳಿಿ 0.44 0.0396 734341280650 ,05832200034090

4634 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ತ್ುಕಾರಾಮ ಶವರಾಯಪಪ ದ ಡಮನಿ ಚಿಪಪಲಕ್ಟಿಟ ಕೆ.ಚಂದ್ರಗಿ 105/5 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ, ಈರುಳಿಿ 0.44 0.0396 568077117474 ,05832250006054

4635 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಸಪಪ ತ್ಳವಾರ ಹಣ್ಮಾಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 62/2 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.90 0.13721 258218431546 32711451085



4636 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷಮವವ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಾಯಕರ ಗೆ ಡಚಿ ಮುದ್ಕ್ವಿ 174/3 ಪ.ಪಂ/ಮಹಿಳೆ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.94 0.064 928513648208 89001008780

4637 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಾಯಕರ ಗೆ ಡಚಿ ಮುದ್ಕ್ವಿ 215/3 ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.4 0.036 924716120492 89073591927

4638 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ರಾಮಪಪ ಬಡಿಗೆೋರ ಲಂಗದಾಳ ಮುದ್ಕ್ವಿ .22/1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ, ಈರುಳಿಿ 1.20 0.04195 271812015986 31857025952

4639 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಗಣ್ಪತಿ ಬಸಪಪ ತ್ಳವಾರ ಹಣ್ಮಾಪೂರ ಮುದ್ಕ್ವಿ 92/1, 113/1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.94 0.129 668034713469 656802010003766

4640 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಶದ್ದಪಪ ಹಂಪಣ್ಣವರ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 493/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.02175 843841504249    37580201002657

4641 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಭಿೋಮಪಪ ಕ್ುರಿ ಬೆಟಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 332 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.0171 297086325225    05152200034466

4642 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸಪಪ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಸಾತ್ಕ್ನವರ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 755/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.02748 827863151361    0691101014829

4643 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಗದಿಗೆಪಪ ದೋವಪಪ ಬಂಡಿವಾಡ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 809 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.0255 294261464820    0691101021368

4644 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸದ್ದಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಹಂಪಣ್ಣವರ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 493/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.50 0.02175 881777039016    17199600245

4645 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶಂಕ್ರಯಯ ಮಹಾಲಂಗಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 534/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.06 943255632765    11120426735

4646 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶಂಕ್ರ ಅಜಜಪಪ ನನದ್ಗಿ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 415 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.0255 291306880537    0691108021543

4647 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಹದೋವಪಪ ಭಿೋ ಯಡಾರಂವಿ ಬೆಟಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 516 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

1.00 0.00982 594333999825    64130249702

4648 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಭರತೋಶ ಬಾ ಬೆ ೋಗ್ಾರ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 60/*/1 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

2.00 0.04797 845177167634    30175344472

4649 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಿಂಗಪಪ ಮಾ ಗ್ಾಜಿ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 94/*/2 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

1.52 0.16478 949316528057    89003678448

4650 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಹನಮಂತ್ ಭಿೋಮರಡಿೆ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 530/*/2 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

1.20 0.00458 912387614315    1705604332

4651 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಪಪಣ್ಣ ಪಾರೆೋಶ ಚೌಗಲ್ಲ ಕಿಟದಾಳ ಮುನವಳಿಿ 36/*/1 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

1.93 0.03557 780157993030    11120451536

4652 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಲಪಪ ಜಾಬಣ್ಣವರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 51 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

0.80 0.06 946122880462 17056022094

4653 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶವಾಜಿ ನಲವಡ ಕಿಟದಾಳ ಮುನವಳಿಿ 189/*/5 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

2.00 0.03664 854403163547 340702010007724

4654 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಪರಸಾದ್ ಬಾಬೆ ೋಗ್ಾರ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 74/*/1ಅ ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

0.80 0.057 297726504653    5203310661037

4655 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸಪಪ ಶವಮ ತಯಪಪ ತಗಿೆ ಹಿರೆೋಉಳಿಿಗೆೋರಿ ಮುನವಳಿಿ 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.15 965118536195 375802100003116

4656 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ವಿೋರಯಯ ಚನನವಿೋರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಇಟ್ಾನಳ ಯರಗಟಿಟ 197/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಗಿಡ 0.80 0.06 421896762577 05172200014069

4657 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ದ ಡೆಹನಮಂತ್ಪಪ ಭಜಂತಿರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 576 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.80 0.05977 642820036662 17056020620

4658 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಶಂಕ್ರ ಜ ೋಗನನವರ ಇಟ್ಾನಳ ಯರಗಟಿಟ 255/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಮನಶನಗಿಡ 1.00 0.0612 658641899166 05172200085450

4659 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಹಿರೆೋಉಳಿಿಗೆೋರಿ ಮುನವಳಿಿ 98/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.06 336398425989 375802010020464

4660 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಿಂಗಪಪ ಶ ಹಲಾಯಳ ಸತಿೂಗೆೋರಿ ಯರಗಟಿಟ 101/*/*1 ಸಾಮಾನಯ ಮನಶನಗಿಡ  ಕಾಯಬಿೋಜ್ 2.00 0.14705 846826501291 520101052184109

4661 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಣ್ಣಪಪ ವಿ ಹನಸ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 623/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯಿ 1.50 0.08974 261888448332 11120383700

4662 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಈರಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಚಂದ್ರಗಿ ಇಟ್ಾನಳ ಯರಗಟಿಟ 355 ಸಾಮಾನಯ ಮನಶನಗಿಡ 1.00 0.0612 869208309984 05172200031219

4663 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ಫಕಿೋರವವ ಅಜುಯನ ಬಡಪಪನವರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 684/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.06 227329782586 17056048692

4664 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶರೋಕಾಂತ್ ಬಸಲಂಗಪಪ ನೆೋಗ ರ ಅಸುಂಡಿ ಸವದ್ತಿೂ 281/1+2+3+4/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.80 0.01696 447230161466 31843337707

4665 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸಪಪ ಚಿನನಪಪ ಚಂದ್ರಗಿ ಇಟ್ಾನಳ ಯರಗಟಿಟ 130 ಸಾಮಾನಯ ಮನಶನಗಿಡ 1.00 0.0612 782132421458 05172200132286

4666 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಉಮರಸಾಬ ಆದ್ಮಸಾಬ ಮುಲಾಲ ಹಿರೆೋಕ್ುಂಬಿ ಮುನವಳಿಿ 313 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.59 0.02445 620939502427 051522500242249

4667 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸಪಪ ಸ ಚಂದ್ರಗಿ ಇಟ್ಾನಳ ಯರಗಟಿಟ 222//ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಮನಶನಗಿಡ 1.00 0.0612 561558867463 05172030003685

4668 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಶ ನರಗುಂದ್ ಹಿರೆೋಕ್ುಂಬಿ ಸವದ್ತಿೂ 117/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.38 0.1035 746352324907 0691101012398

4669 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶಂಕ್ರೆಪಪ  ನರಗುಂದ್ ಹಿರೆೋಉಳಿಿಗೆೋರಿ ಸವದ್ತಿೂ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.26 0.0945 848843240729 0691101011501

4670 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಶರೋ ಲಂಗನಗ್ೌಡ ಹ ಪಾಟಿೋಲ ಗುಲಯಹೆ ಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 72/7ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 1.98 0.14685 562043975450 17199613845

4671 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಿಂಗಪಪ ರಾಮಪಪ ಗೆ ೋಟಿ ಸ ೋಮಾಪೂರ ಯರಗಟಿಟ 244 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.06626 655214767069 17215019141

4672 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ರಾಮಪಪ ಗೆ ೋಟಿ ಸ ೋಮಾಪೂರ ಯರಗಟಿಟ 245/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 1.00 0.05988 295493174205 17215076915

4673 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಗುರಪಪ ರಾಮಪಪ ಗೆ ೋಟಿ ಸ ೋಮಾಪೂರ ಯರಗಟಿಟ 245/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಯ 1.00 0.06675 652847680994 17215076904

4674 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಸದ್ದಪಪ ಸದ್ದನನವರ ಯರಗಣ್ವಿ ಯರಗಟಿಟ 373/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.70 0.04458 919546329964 05172200026809

4675 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಮೋಶ ಅಡಿರ್ಪಪ ಅಂಚಿ ಬ ದಿಗೆ ಪಪ ಯರಗಟಿಟ 192/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.03187 392992328323 05172200056715

4676 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಯಲಲಪಪ ಲಕ್ಷಮಣ್ ದ್ಂಡೈಯಪಪಗೆ ೋಳ ಬ ದಿಗೆ ಪಪ ಯರಗಟಿಟ 272/*/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.03187 - 01950010101540



4677 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಕ್ುೂಂಹುಸೋನಿ ಮಹಮದ್ಹನಿೋಫ ಯರಗಟಿಟ ಹಿರೆೋಕ್ುಂಬಿ ಸವದ್ತಿೂ 556/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.35 0.01807 573662004727 05172200056715

4678 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಮೋಶ ಶ ಕ್ಲಗುಡಿ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 440/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.05625 213493429263 0691101014765

4679 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಶವಮ ತಯಪಪ ತಗಿೆ ಹಿರೆೋಉಳಿಿಗೆೋರಿ ಸವದ್ತಿೂ 96 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.12731 458251300773 375802010006966

4680 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಿೋರಪಪ ಸದ್ದಕ್ಕನವರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 419 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.02876 965267071060 8901905086-8

4681 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಂಗಯಯ ವಿೋ ಪೂಜೋರ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 94/*/2 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

1.35 0.0975 955985700316 17056040761

4682 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರೆೋಖಾ ಕ್ಲಲಪಪ ಉಗರಗೆ ೋಳ         ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 6/*/2 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

0.80 0.0407 751059121855 4172500101803101

4683 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಕಿಟದಾಳ ಮುನವಳಿಿ 83/*/2 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

1.55 0.1005 989483033657 35820800539

4684 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರ ತೋಜನಗ್ೌಡ ರಾಯನಗ್ೌಡರ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 69/*/3 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

0.80 0.03941 222204217628 520191039188686

4685 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರಡಿೆ ಹ ಭಿೋಮರಡಿೆ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 655/*/ ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

1.20 0.03935 846287720428 520291016648515

4686 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಸ ಮುರಗಣ್ಣವರ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 36/*/1 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

0.80 0.00903 360101230575 0691101020449

4687 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಗಿರಿೋಶ ಭಿೋ ತಿಮಮರಡಿೆ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 604/*/* ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

1.20 0.03365 350540180737 17056077928

4688 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸಲಂಗವವ ಧ ಮುರಾಳ ಕ್ುರುವಿನಕೆ ಪಪ ಮುನವಳಿಿ 138/*/1 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

2.00 0.04844 889971739623 375802010014852

4689 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ಸ  ಉಳಿಿಗೆೋರಿ ಬೆಟಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 328/*/* ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

0.80 0.01668 762125825201 33146898661

4690 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶರೋಪಾಲ ಬಾಹುಬಲ ಬೆ ೋಗ್ಾರ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 74/*/1ಅ ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

0.80 0.06 920127831631 30224041983

4691 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಫಕಿೋರಪಪ ನಿ ಆಲದ್ಕ್ಟಿಟ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 529/2 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

1.20 0.0255 426534905388 375802010007112

4692 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ಶಾಂತ್ವವ ಶ ಹಂಚಿನಾಳ ಬೆಟಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 308/*/4 ಸಾಮಾನಯ
ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ 
ರೆ ೋಗ

0.40 0.03 416528101177 05152200078088

4693 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ  ರತ್ನವವ ವಿಠಠಲರಡಿೆ ಗಿರಡಿೆಯವರ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 789/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.01275 561729627075 31903695032

4694 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ಸಂಗಮಮ ಉಮೋಶವರ ಸಾಂಬೆೈಯನಮಠ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 416/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.01122 867828742064 17191541978

4695 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸ ೋಮಪಪ ಶವಪಪ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 154/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.70 0.0252 569297671991 17191532690

4696 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಮೋಶ ಶವಪಪ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 177/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.01506 789457712701 89089186285

4697 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಪರಸನಗ್ೌಡ ಅಣ್ಣಪಪಗ್ೌಡ ರಾಯನಗ್ೌಡರ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 414/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.0117 463504990940 0691101015061

4698 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಂತ ೋಷ್ಕ್ುಮಾರ ಕ್ೃಷ್ಣರಡಿೆ ಹುಚಚರಡಿೆ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 286/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.0252 563411519155 1700442467-0

4699 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಹನಮಂತ್ ಭ ಗೆ ನಾನಗರ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 381, 382 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.0252 447752334226 8939732337

4700 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಧ ಳಪಪ ಬಸಪಪ ಬೆಡಸ ರ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 285/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.0252 814753337024 520101262660762

4701 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ಮೈತಾರ ಹುಚಚರಡಿೆ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 326/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.01039 287871726226 0691108017057

4702 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ
ಶರೋ ಮಹಾಂತೋಶಗ್ೌಡ ಯಲಲಪಪಗ್ೌಡ 

ರಾಯನಗ್ೌಡರ
ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 69/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.02265 428054440973 520101197155428

4703 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ ರಾಯನಗ್ೌಡರ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 358/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.0252 733123666223 0691101015677

4704 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆಂ ರಾಯನಗ್ೌಡರ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 358/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.0252 630892658280 0691101016702

4705 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ರಾಯನಗ್ೌಡರ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 372/*/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.0252 333203164319 0691101015457

4706 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ಶ ೋಭಾ ಸ ೋ ನಿಂಗರಡಿೆ ಕ್ಗದಾಳ ಮುನವಳಿಿ 308/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.0753 398663876918 89039053785

4707 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶವನಗ್ೌಡ ಯ ಯರಗಣ್ವಿ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 69/9 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.06 245172838377 520291016646377

4708 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ದಾರಕ್ಷಾಯರ್ಣ ಯ ರಾಯನಗ್ೌಡರ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 22 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.06 549121546689 520101250582319

4709 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶವಕ್ುಮಾರ ಮ ಬೆರ್ಣಣ ಹಲಕಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 115 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.89 0.14175 253118457576 8903795756-8

4710 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಜುಯನ ನಿಂ ನಿಂಗ್ಾರರ್ಣ ಮುರಗೆ ಡ ಮುರಗೆ ೋಡ 210 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.61 0.11955 623150097095 89043458936

4711 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಲಲಪಪ ಚವಡಕ್ಕನವರ ಮುರಗೆ ೋಡ ಮುರಗೆ ೋಡ 383/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.12 363948969074 89079924758

4712 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ
ಶರೋಮತಿ ಸುನಂದಾ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರೆಡಿೆ 

ರ್ಂಕ್ರಡಿೆಯವರ
ಸಂಗೆರೋಶಕೆ ಪಪ ಸವದ್ತಿೂ 137/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 5.62 0.03157 67683372656 17217264624

4713 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಕ್ುೂಂಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ತ ರಗಲಲ ಇನಾಂಹೆ ಂಗಲ ಸವದ್ತಿೂ 486 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.02081 - 8906477000038

4714 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಾಲಶಾಯ ಹೆೈದ್ರಸಾಬ ಚಿಕ್ುಕಂಬಿ ದ್ುಗಬಾಳ ಸವದ್ತಿೂ 583 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.0228 796259410430 178100101003633

4715 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಫಕಿೋರಪಪ ಮಜಜಗಿ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 583 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.01932 779724644852 171800101004395

4716 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ಕ್ ಹಾರ್ೋರಿ ಹಂಚಿನಾಳ ಸವದ್ತಿೂ 454/1+2+3ಅ2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.42 0.02142 819571370986 30881439927

4717 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸದಾಶವ ದ್ ಮರಜಕ್ರ ಸವದ್ತಿೂ ಸವದ್ತಿೂ 962/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.36 0.04149 630073955990 0691101014158



4718 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಫಕಿೋರಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 613/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.0267 510380414268 17056066075

4719 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶರೋಶೈಲ ಶದ್ದಪಪ ಕೌಜಗೆೋರಿ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.0252 89691316279 0691101019807

4720 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ತಿಮಾಮಪೂರ ಹ ಲ ಮುನವಳಿಿ 373/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.0177 539472788721 35847210381

4721 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಯಲಲರಡಿೆ ರ್ಂಕ್ರಡಿೆ ಹುಚಚರಡಿೆ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 107/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.00788 894425002283 0691101014681

4722 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸತ್ಯಪಪ ರ್ಂಕ್ರಡಿೆ ಹುಚಚರಡಿೆ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 143/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.01238 545238332215 0691101014789

4723 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ತಿಪಪಣ್ಣ ಭಿೋ ಬ ದಿಹಾಳ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 257/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.0168 335993995972 64216927886

4724 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಕ್ ಭರಮಗ್ೌಡರ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 789 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.15 81465000104 17056042340

4725 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಲಲಸಾಬ ದಿಲಾವರಸಾಬ ನ ಲಗಿ ಕ್ಡೋಹಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 44/1/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.45 0.10875 829169322619 375802010015175

4726 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ಹು ದ್ಡಿೆ ಮುರಗೆ ೋಡ ಮುರಗೆ ೋಡ 14 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.06878 486471174434 520101230143330

4727 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ನಾ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಹಲಕಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 115 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.12 738934062217 89043444322

4728 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಬಾಳಪಪ ಶಾಯ ಮುರಗೆ ೋಡ ಮರಕ್ುಂಬಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 21.Feb ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.1275 954819850247 520101252435717

4729 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಶಾಯ ಮುರಗೆ ೋಡ ಮರಕ್ುಂಬಿ ಮುರಗೆ ೋಡ 21.Feb ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.1275 304746652558 520101065331581

4730 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಂತ ೋಷ್ ಬ ಹುಚಚರಡಿೆ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 186/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.075 230577729408 0691101017477

4731 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಉಮೋಶ ಬ ಹುಚಚರಡಿೆ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 143/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.40 0.06018 650807387179 0691101018935

4732 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸುಭಾಸರಡಿೆ ಶ ಹುಚಚರಡಿೆ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 185/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.03009 622437299634 0691101013976

4733 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಹನಮರೆಡಿೆ ಭಿೋ ನಿಂಗರಡಿೆ ಕ್ಗದಾಳ ಮುನವಳಿಿ 308/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.03009 468541351712 06911010123176

4734 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಭಿೋಮಪಪ ತ್ ನಿಂಗರಡಿೆ ಕ್ಗದಾಳ ಮುನವಳಿಿ 204/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.01505 929803200988 17191534619

4735 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಿಂಗರಡಿೆ ಶ ಹುಚಚರಡಿೆ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಮುನವಳಿಿ 143/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.01505 473307176689 0691101011426

4736 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಪರಕಾಶ ಅಶ ೋಕ್ ಹಾದಿಮನಿ ಬೆಟಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 221/9 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.03037 655201216207 05152200155061

4737 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಶವಯೋಗಿ ಶವಪಪ ಚಿಕೆ ಕಪಪ ಹಲಾಯಪೂರ ಮುನವಳಿಿ 117 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.01538 752785483065 17056032148

4738 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಸದ್ದಪಪ ಹಾದಿಮನಿ ಬೆಟಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 221/9 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.03075 891855700707 17199570401

4739 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಪಪ ಕ್ಳಸನಗ್ೌಡರ ಬೆಟಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 234/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.0381 352621158436 05152210070687

4740 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಹನಮಂತ್ ಬಸಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಬೆಟಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 308, 306 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.03435 695453030215 89097639408

4741 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ತಿಪಪನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಪಪ ಕ್ಳಸನಗ್ೌಡರ ಬೆಡಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 234/ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.04335 348576255124 05152210070730

4742 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಗಿರಿಜವವ ಗ್ೌಡಪಪ ಕ್ಳಸನಗ್ೌಡರ ಬೆಟಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 12/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.02565 867549839190 05152200122873

4743 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ದಾಯಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 378/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2 0.0987 935799037520 05152200105908

4744 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಗಣ್ಪತಿ ಶಂಕ್ರೆಪಪ ಹುಜರತಿೂ ಗೆ ೋರಾಬಾಳ ಮುನವಳಿಿ 287 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.07 0.0108 951094051023 89112356267

4745 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ ಯಶವಂತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 400 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.06 - 17056042066

4746 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಹನಮರೆಡಿೆ ತಿಮಮರೆಡಿೆ ಸ ಪಪಡಲ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 517/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.01766 - 867252994096

4747 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ದಾಯಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 378/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.07365 354124175078 17056026837

4748 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಗಂಗನಗ್ೌಡ ದಾಯಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 378/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.05513 829028285864 17056042544

4749 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರಾಮಪಪ ವಾಲ್ಲಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಟಮಳಿಿ ತಾಂಡ ಮುನವಳಿಿ 78/*/* ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 2.00 2.00 0.144 436611998611 30262737065

4750 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಂಜುಳಾ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಟಮಳಿಿ ತಾಂಡ ಮುನವಳಿಿ 75/*/2 ಪ.ಜಾ ಟ ೋಮಾಯಟ  0.80 0.80 0.072 363135914394    36096168171

4751 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ರುಕ್ಮವವ ವಾಲ್ಲಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಟಮಳಿಿ ತಾಂಡ ಮುನವಳಿಿ 61/*/1 ಪ.ಜಾ ಸವತಕಾಯಿ 1.20 1.20 0.104 876014296478    05172200056715

4752 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಪುಂಡಲೋಕ್ ಹ  ಲಮಾರ್ಣ ಗೆ ರವನಕೆ ಳಿ ಮುನವಳಿಿ 110/*/3 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.40 0.03 419984154007 35935137017

4753 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಮಲಲಪಪ ದ  ತ್ಳವಾರ ಜಾಲಕ್ಟಿಟ ಯರಗಟಿಟ 437/*/* ಪ.ಪಂ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 0.05908 268980037658    17215037557

4754 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋ ಎಸ್ ಎಲ್ ದಾಸಪಪನವರ ಯರಝವಿಯ ಯರಗಟಿಟ 397/*/2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 0.01968 82621974869    520101218863647

4755 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುೂ ರೆ ೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಯೋಜನೆ ಶರೋಮತಿ ಗಂಗವವ ದ್ು ಬಂಗ್ಾರಿ ಹ ಲ ಮುನವಳಿಿ 514/*/1 ಪ.ಪಂ/ಮಹಿಳೆ 0.88 0.02124 571463239501    17191570602

4756
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
SÁ¸ÀV ªÀÄzsÀÄªÀ£À ¸ÁÜ¥À£É ©.Dgï. ºÁgÀÄUÉÆ¥Àà ²ÃVºÀ½î ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.75

4757
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
SÁ¸ÀV ªÀÄzsÀÄªÀ£À ¸ÁÜ¥À£É ²æÃ ¤Ã¯Á J¸ï. ZÀ®ªÁ¢ UÉÆÃ°ºÀ½î SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.75

4758
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ CtÚ¥Àà C®è¥Áà §rUÉÃgÀ J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½ ºÀÄPÉÌÃj 0.003



4759
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

C±ÉÆÃPÀ ¨Á¼ÀUËqÀ 
EªÀiÁªÀÄUËqÀßªÀgÀ

J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½ ºÀÄPÉÌÃj 0.003

4760
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¨sÀgÀªÀÄtÚ F AiÀÄgÀUÀnÖ

AiÀÄªÀÄPÀ£ÀªÀÄ
rð

ºÀÄPÉÌÃj 0.003

4761
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ §¸ÀªÀgÁd gÉÃªÀtÚªÀgÀ ºÀAa£Á¼À ºÀÄPÉÌÃj 0.003

4762
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ §¸À¥Áà gÀÄzÀæ¥Àà UËj AiÀÄgÀqÁ® ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.003

4763
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ §¸À¥Àà UÀÄgÀ¥Áà UÁtV

ºÀÉÆ½ºÉÆ¸ÀÆg
À

¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.003

4764
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

gÀªÉÄÃ±À ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ 
®ªÀiÁtÂ

ZÉ£Áß¥ÀÆgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.003

4765
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÀwÃ±À ¹. §Æ¢ºÁ¼À ¨É¼ÀUÁ« gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.003

4766
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÀAfÃªÀ «. eÁzsÀªÀ ¨É¼ÀUÁ« gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.003

4767
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ £ÁfzÀ ¤. ¨ÁUÉÃªÁr ¨É¼ÀUÁ« gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.003

4768
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¥ÉÊAiÀiÁd JA. ±ÉÃR ¨É¼ÀUÁ« gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.003

4769
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÁUÀgÀ f. vÀ²Ã¯ÁÝgÀ ¨É¼ÀUÁ« gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.003

4770
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

²æÃªÀÄw ²ªÀ°Ã¯Á JA. 
PÀÄ®PÀtÂð

PÀÄgÀUÀÄAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.003

4771
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

²æÃªÀÄw ªÀÄAdÄ¼Á ªÀiÁ. 
¥ÁnÃ®

PÀÄgÀUÀÄAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.003

4772
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

²æÃªÀÄw ¸À«vÁ zÀÄA. 
»gÉÃªÀÄoÀ

PÀÄgÀUÀÄAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.003

4773
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

²æÃªÀÄw VÃvÁ CgÀ«AzÀ 
vÀ§gÀzÀ

PÀÄgÀUÀÄAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.003

4774
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

²æÃªÀÄw FgÀªÀé 
gÀÄzÀæUËqÀ ¥ÁnÃ®

PÀÄgÀUÀÄAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.003

4775
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

²æÃªÀÄw ªÀÄºÁzÉÃ« eÉ. 
C¥ÀàAiÀÄå£ÀªÀgÀªÀÄoÀ

PÀÄgÀUÀÄAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.003

4776
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

²æÃªÀÄw gÀAd£Á ¨Á§Ä 
PÀÄ®PÀtÂð

PÀÄgÀUÀÄAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.003

4777
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

²æÃªÀÄw UËgÀªÀé 
AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄ¼ÀUÀ°

PÀÄgÀUÀÄAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.003

4778
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

²æÃªÀÄw ±ÁgÀPÀÌ ©. 
«ÄAqÉÆ½î

PÀÄgÀUÀÄAzÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.003

4779
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

¥ÀæªÉÆÃzÀ AiÀÄ®è¥Àà 
zÉÃ¸Á¬Ä

ºÀ®¹ªÁr SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4780
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¢Ã¥ÀPÀ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀRzÉÃªÀ ºÀ®¹ªÁr SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4781
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

«µÀÄÚ AiÀÄ®è¥Àà 
ªÀÄÄvÀUÉÃPÀgÀ

PÀAUÁæ½ ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4782
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ gÀ«ÃAzÀæ ¨sÀÆ¥Á° ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4783
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÀÄ¤Ã® ªÉÊ. zsÀgÀ£ÁAiÀÄPÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4784
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå JA. ªÀÄoÀzÀ ±ÁºÀÄ£ÀUÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4785
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ²ªÁ£ÀAzÀ ¨Á. C¼ÀUÀÄAr ªÀÄÄvÁß¼À ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4786
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ AiÀÄ. ¥ÀgÀQ ZÀAzÀÆgÀ ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4787
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ D£ÀAzÀ gÁªÀiÁ PÀnÖªÀÄ¤ ªÀÄAqÉÆÃ½ ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4788
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¦gÁf PÀ®è¥Àà PÁA§¼É UÉÆÃdUÉ ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4789
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¤w£ï zÁmÉ PÀÄzÉæÃªÀÄ¤ ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4790
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

¥ÀÀæ¢Ã¥À ¥sÀÄ®ZÀAzÀ 
PÀ®PÀÄ¦à

¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4791
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ PÀÈµÁÚf 
¥ÁnÃ®

UÀÄAqÀ¥É SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4792
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ «¯Á¸À J£ï. PÁA§¼É eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4793
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÀÄ¤Ã® J¸ï. zÉÃ¸Á¬Ä eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4794
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÀaÃ£ï ®. ¸ÀÆf

AiÀÄªÀÄPÀ£ÀªÀÄ
rð

ºÀÄPÉÌÃj 0.003

4795
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ²ªÁf ¸ÁgÁ¥ÀÆj

AiÀÄªÀÄPÀ£ÀªÀÄ
rð

ºÀÄPÉÌÃj 0.003

4796
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

§¸ÀªÀgÁd azÁ£ÀAzÀ 
¨É£Àß±ÉnÖ

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4797
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÀaÃ£À F. ªÀÄgÀr ºÀvÀÛgÀV ºÀÄPÉÌÃj 0.003

4798
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥Àæ. 
§qÀPÀÄA¢æ

ºÀAa£Á¼À ºÀÄPÉÌÃj 0.003

4799
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ PÉA¥ÀuÁÚ ZÀ. §qÀPÀÄA¢æ ºÀAa£Á¼À ºÀÄPÉÌÃj 0.003

4800
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà ¨sÀ. ZËUÀ¯Á ºÀAa£Á¼À ºÀÄPÉÌÃj 0.003



4801
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ «PÁæAvÀ J. ªÀÄÆ°ªÀÄ¤ UÀA¢UÀªÁqÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4802
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ZÉÃvÀ£À PÉ. ªÀÄÆ°ªÀÄ¤ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4803
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¥Àæ«Ãt J¸ï. PÀ®PÀÄ¦à ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4804
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ CjºÀAvÀ JA. ¥ÁnÃ® ¦ÃgÀ£ÀªÁr ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4805
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀÄ»ÃAzÀgÀ J£ï. ¥ÁnÃ® ¦ÃgÀ£ÀªÁr ¨É¼ÀUÁ« 0.003

4806
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ UËgÀªÀ gÀ. zÉÃ¸Á¬Ä SÁ£Á¥ÀÆgÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4807
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¥Àæ¯ÁízÀ C. zÉÃ¸Á¬Ä SÁ£Á¥ÀÆgÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4808
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¥Àæ¯ÁízÀ UÉÆÃ. PÉÃ½PÀgÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4809
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ «l¯ï PÀÈ. zÉÃ¸Á¬Ä SÁ£Á¥ÀÆgÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4810
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÀ vÀÄ. zÉÃ¸Á¬Ä SÁ£Á¥ÀÆgÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4811
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ PÀÈµÁÚf «. zÉÃ¸Á¬Ä SÁ£Á¥ÀÆgÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4812
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀ®è¨sÀ «ªÀiÁ¬ÄzÁ£À UÉÆÃPÀÄ® SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4813
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ §æeÉÃ±ÀégÀ ¥Àæ¨sÀÄzÁ¸À UÉÆÃPÀÄ® SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4814
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀÄzsÀÄ¸ÀÆzsÀ£À ¦. UÉÆÃPÀÄ® SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4815
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ªÀÄÄvÀUÉ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4816
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ gÀªÉÄÃ±À qÁAUÉ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4817
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀiÁgÀÄw ¥ÉqÉßPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4818
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥Á. PÁA§¼É eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4819
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀÄ®è¥Àà ±É. ªÀiÁzÁgÀ N®ªÀÄ¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4820
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÀÄgÉÃ±À PÉÆ£À¸ÀPÀÄA¦ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4821
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

²æÃPÀÈµÀÚ «í. 
PÉÆÃp¨sÁ¸ÀÌgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4822
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ UÉÆÃ¥Á® zÁPÀ®Ä ªÀiÁzÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4823
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ gÁeÁgÁªÀÄ ®PÀëöät ªÀiÁzÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4824
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ²ªÁf ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀiÁzÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4825
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

£ÁªÀÄzÉÃªÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ 
ªÀiÁzÁgÀ

PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4826
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

¸ÀÄ¢üÃgÀ UÀt¥Àw 
aUÀÄ¼ÀPÀgÀ

PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4827
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀ¸ÀAvÀ PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4828
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¨ÁfgÁªï ªÀiÁgÀÄw £ÁAiÀÄÌ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4829
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ C£ÀAvÀ zÉÆAr¨Á ¨sÀgÀtPÀgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4830
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¢Ã¥ÀPÀ ²ªÁf £ÁAiÀÄÌ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4831
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

«oÉÆÃ¨Á gÁªÀÄZÀAzÀæ 
£ÁAiÀÄÌ

PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4832
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

¸ÀÄ¤Ã¯ï UÀt¥Àw 
aUÀÄ¼ÀPÀgÀ

PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4833
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÀÆ¥ÀtÚ PÀzÀA PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4834
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÁvÉÃj CdÄð£À £ÁAiÀÄÌ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4835
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

¸ÀAvÉÆÃµÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ 
PÀzÀA

PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4836
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ UÀt¥Àw UÉÆÃ¥Á® ¸ÀÄvÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4837
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÀiÁgÀÄw ²AzÉ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4838
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ UÀÉÆÃ¥Á® ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4839
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¨Á§Ä PÀÈµÀÚ ªÀiÁzÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4840
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀÄ±À£ÀÄ zÁPÀ®Ä ªÀiÁzÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4841
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

zsÁPÀ®Ä UÉÆÃ«AzÀ 
ªÀiÁzÁgÀ

PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4842
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ CdÄð£À PÁªÀÄtÚ ªÀiÁzÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4843
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ £ÀPÀÄ® CdÄð£À £ÁAiÀÄÌ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4844
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

²æÃ¥ÁzÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ 
£ÁAiÀÄÌ

PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003



4845
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

£ÁªÀÄzÉÃªÀ AiÀÄ±ÀªÀAvÀ 
ªÀiÁzÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4846
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÉAPÀl UÀt¥Àw ºÀªÁ®zÁgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4847
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ PÀÈµÀÚ ªÀÄÄgÀ° zÉÃ¸Á¬Ä eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4848
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ AiÀÄ. 
£ÉgÀ¸ÉÃPÀgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4849
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¸ÀÄ¤Ã® AiÀÄ. zÉÃ¸Á¬Ä eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4850
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ gÁªÀiÁ gÀªÉÄÃ±À qÁAUÉ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4851
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀ¸ÀAvÀ Q£Áj eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4852
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ gÁeÁgÁªÀÄ zÀ. ±ÉA§¯É eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4853
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

¸ÀºÀzÉÃªÀ UÀÄAqÀÄ 
eÁA¨ÉÆÃnPÀgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4854
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ±ÀAPÀgÀ 
¥ÉqÉßPÀgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4855
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ ±ÀAPÀgÀ ¸ÀÄvÁgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4856
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ 

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ªÀÄÄPÀÄAzÀ 
ºÀªÁ®zÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4857
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ PÁAiÀiÁðUÁgÀ ªÀÄºÀzÉÃªÀ ªÀÄ. UÀÄgÀªÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.003

4858
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
®PÀëöätUËqÀ ºÀ. ¥ÁnÃ® GzÀ¥ÀÄr gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.008

4859
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
PÀ¯ÉÆèÃ¼À¥Àà ºÀjd£À GzÀ¥ÀÄr gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.008

4860
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
©üÃªÀÄ¥Àà ²gÀ¸ÀAV Q®§£ÀÆgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.008

4861
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
zÁ£À¥Àà GªÀÄ¥Àà ®ªÀiÁtÂ ZÉ£Áß¥ÀÄgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.008

4862
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²ªÀ¥Àà AiÀÄ®è¥Àà Dr£À WÀlPÀ£ÀÆgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.008

4863
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
CdÓ¥Àà PÀÄ®UÉÆÃqÀ ¸ÀÄ£Áß¼À gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.008

4864
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
C¥Àà£ÀUËqÀ ¤. ¥ÁnÃ® Q®§£ÀÆgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.008

4865
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
D£ÀAzÀ gÁ. ZÉ£Áß¥ÀÆgÀ ZÉ£Áß¥ÀÄgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.008

4866
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²ªÀ¥ÀÀà AiÀÄÄ. ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤ §£ÀÆßgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.008

4867
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ §. NV SÁ£À¥ÉÃl gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.008

4868
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà ¦. 

L£Á¥ÀÆgÀ
vÉÆÃgÀtUÀnÖ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.008

4869
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
PÀÈµÀÚ¥Àà §¸À¥Àà PÀjUÁgÀ §£ÀÀÆßgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð 0.008

4870
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²zÀÞ°AUÀ¥Àà ²zÀÝ¥Àà 

²zÀÝ£ÀªÀgÀ
ªÀÄÄvÀªÁqÀ ¸ÀªÀzÀwÛ 0.008

4871
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
®UÀªÀÄtÚ PÀ®è¥Àà 

PÀÄgÀ¨ÉÃl
ªÀÄ½îUÉÃj ¸ÀªÀzÀwÛ 0.008

4872
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
gÁªÀÄPÀÈµÀÚ UÀÆ¼À¥Àà 

¨sÁ«PÀnÖ
ªÀÄ½îUÉÃj ¸ÀªÀzÀwÛ 0.008

4873
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀÄ. 

zÉÃ±À£ÀÆgÀ
ªÀÄzÀÆègÀ ¸ÀªÀzÀwÛ 0.008

4874
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
§¸ÀªÀgÁd ¤. PÀªÀÄvÀV KtV ¸ÀªÀzÀwÛ 0.008

4875
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
UÀAUÀ¥Àà ªÀÄ°èPÁdÄð£À 

bÀ©â
§Qè ¸ÀªÀzÀwÛ 0.008

4876
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²ªÁf ºÀÆ. dPÀ¨Á¼À ¨É£ÀPÀnÖ ¸ÀªÀzÀwÛ 0.008

4877
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
F±ÀégÀ ªÀÄÆ°ªÀÄ¤ ¸ÀªÀzÀwÛ ¸ÀªÀzÀwÛ 0.008

4878
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
gÉÃtPÀ£ÀUËqÀ ©. ¥ÁnÃ® zsÀgÉPÉÆ¥Àà ¸ÀªÀzÀwÛ 0.008

4879
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
JA.©. UÀ¢ÝUËqÀæ ºÀgÀ¼ÀPÀnÖ ¸ÀªÀzÀwÛ 0.008

4880
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ZÀÉ£ÀßªÀé §. ¥ÉÆ¯ÉÃ² ºÀgÀ¼ÀPÀnÖ ¸ÀªÀzÀwÛ 0.008

4881
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¨sÀgÀªÀÄUËqÀ C. 

UÀ¢ÝUËqÀgÀ
ºÀ¼ÀPÀnÖ ¸ÀªÀzÀwÛ 0.008

4882
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀAfÃªÀ eÁzsÀªÀ

ªÀÄºÁAvÉÃ±À£À
UÀgÀ

¨É¼ÀUÁ« 0.008

4883
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÁUÀgÀ vÀ²Ã¯ÁÝgÀ §¸ÀÛªÁqÀ ¨É¼ÀUÁ« 0.008

4884
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
£ÁfzÀ ¨ÁUÉÃªÁr ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 0.008

4885
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
gÀ«ÃAzÀæ ¸ÀwÃ±À ¨sÀÄ¥Á° ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 0.008

4886
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¦gÁf PÀ®è¥Àà PÁA§¼É UÉÆdUÉ ¨É¼ÀUÁ« 0.008

4887
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
D£ÀAzÀ gÁªÀiÁ PÀnÖªÀÄ¤ ªÀÄAqÉÆÃ½ ¨É¼ÀUÁ« 0.008

4888
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀAdAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ SÉÆÃvÀ ²ªÁ¥ÀÆgÀªÁr aPÉÆÌÃr 0.008



4889
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
GªÉÄÃ±À PÀ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä £ÀªÀ°ºÁ¼À aPÉÆÌÃr 0.008

4890
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀA¢Ã¥À «í. UÀ¼ÀvÀUÉ ²ªÁ¥ÀÆgÀªÁr aPÉÆÌÃr 0.008

4891
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ªÀÄ®UËqÀ ¨Á¨Á¸ÁºÉÃ§ ¥ÁnÃ® £Á¬ÄAUÀèd aPÉÆÌÃr 0.008

4892
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
«£ÁAiÀÄPÀ ¥ÁnÃ® £Á¬ÄAUÀèd aPÉÆÌÃr 0.008

4893
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ªÀÄ¯ÉèÃ±À PÀ®èAiÀÄå ¸Áé«Ä £ÀªÀ°ºÁ¼À aPÉÆÌÃr 0.008

4894
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
PÉA¥ÀtÚ FgÀ¥Àà PÉÆZÀgÀ ²gÀUÁAªÀ ºÀÄPÉÌÃj 0.008

4895
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
§¸ÀªÀgÁd PÁqÀ¥Àà 

gÉÃªÀ£ÀßªÀgÀ
ºÀAa£Á¼À ºÀÄPÉÌÃj 0.008

4896
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ ¤AUÀ¥Àà 

ªÀiÁ¼ÀV
¨ÉtªÁqÀ ºÀÄPÉÌÃj 0.008

4897
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
PÁqÀ¥Àà PÀ®è¥Àà 

ªÀÄj£ÁAiÀÄÌ
J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½ ºÀÄPÉÌÃj 0.008

4898
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
©üÃªÀÄ¥Àà ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ 

WÀ¹Û
£ÀgÀ¹AUÀ¥ÀÆgÀ ºÀÄPÉÌÃj 0.008

4899
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²æÃªÀÄw ªÀÄºÁzÉÃ« 
zÀÄAqÀ¥Àà ¥ÁnÃ®

UÀÄqÀUÀ£ÀnÖ ºÀÄPÉÌÃj 0.008

4900
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÉÊ¢vÁ «Ä°AzÀ zÉÃ±À¥ÁAqÉ ºÀVzÁ¼À ºÀÄPÉÌÃj 0.008

4901
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀzÁ²ªÀ ¸ÀÄ¨sÁ±À VqÀUÁgÀ PÀÄgÀtÂ ºÀÄPÉÌÃj 0.008

4902
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
gÁeÉÃAzÀæ ªÀiÁzÁgÀ J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½ ºÀÄPÉÌÃj 0.008

4903
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀzÁ²ªÀ PÁqÀ¥Àà ¨Á½PÁ¬Ä ¨É¼À« ºÀÄPÉÌÃj 0.008

4904
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
§¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®UËqÀ ¥ÁnÃ® ¨É¼À« ºÀÄPÉÌÃj 0.008

4905
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
J.Dgï. £É°ðPÀgÀ ºÀÄPÉÌÃj ºÀÄPÉÌÃj 0.008

4906
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²æÃªÀÄw ¥ÀÆeÁ 

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ AiÀÄgÀUÀnÖ
PÀÉÆ¼À« UÉÆÃPÁPÀ 0.008

4907
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²æÃªÀÄw dAiÀÄ²æÃ ². eÁ¬Ä R£ÀUÁAªÀ UÉÆÃPÁPÀ 0.008

4908
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
«±Àé£ÁxÀ zÀ. PÀ§ÆâgÀ PÀ¯ÉÆèÃ½ UÉÆÃPÁPÀ 0.008

4909
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
«oÀ×® GzÀÝ¥Àà Q¯Áj ¨É£Àa£ÀªÀÄrð UÉÆÃPÁPÀ 0.008

4910
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
GzÀÝ¥Àà ªÀÄgÉ¥ÀàUÉÆ¼À R£ÀUÁAªÀ UÉÆÃPÁPÀ 0.008

4911
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ªÀÄºÀzÉÃªÀ AiÀÄ. ºÀnÖ »gÉÃ£ÀA¢ UÉÆÃPÁPÀ 0.008

4912
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²æÃªÀÄw gÀÆ¥Á ©. zÉÃ¸Á¬Ä zsÀÆ¥ÀzÁ¼À UÉÆÃPÁPÀ 0.008

4913
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²æÃªÀÄw ªÀÄºÁ£ÀAzÁ £Á. 

zÁ¸À£ÀªÀgÀ
PËd®V UÉÆÃPÁPÀ 0.008

4914
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²æÃªÀÄw ªÀÄºÁzÉÃ« ¨Á§Ä 

£Á¬ÄPÀ
©®PÀÄA¢ UÉÆÃPÁPÀ 0.008

4915
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ªÀiÁgÀÄw AiÀÄªÀÄ£À¥Àà 

vÀ¼ÀUÉÃj
zsÀÆ¥ÀzÁ¼À UÉÆÃPÁPÀ 0.008

4916
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ZÀAzÀæ¥Àà ¸ÀA. 

ªÀÄÄvÉÛ¥ÀàUÉÆ¼À
zsÀÆ¥ÀzÁ¼À UÉÆÃPÁPÀ 0.008

4917
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²ªÁ£ÀAzÀ ²UÁÎ« ªÀÄzÀªÁ® UÉÆÃPÁPÀ 0.008

4918
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
UÀËqÀ¥Àà gÀÄzÀæ¥Àà ¨ÁqÀV LUÀ½ CxÀtÂ 0.008

4919
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀÄgÉÃ±À ºÉÆ£Àß¥Àà EZÁj £ÀAzÀUÁAªÀ CxÀtÂ 0.008

4920
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²æÃªÀÄw gÀhÄjÃ£Á zÁªÀ®¸Á§ 

ªÀÄÄ¯Áè
£ÀAzÀUÁAªÀ CxÀtÂ 0.008

4921
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¥Àæ«Ãt ²æÃªÀÄAvÀ 

zsÀÆ¥ÀzÁ¼À
¸ÀÄlÖnÖ CxÀtÂ 0.008

4922
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀA¨sÁf «oÀ×® UÀÄ¯Áð¥ÀÆgÀ ¸ÀÄlÖnÖ CxÀtÂ 0.008

4923
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²æÃªÀÄw ±ÉÆÃ¨sÁ £ÀAzÉ¥Àà 

DZÁgÀnÖ
£ÀAzÀUÁAªÀ CxÀtÂ 0.008

4924
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀA¨sÁf ¤AUÀ¥Àà PÁA§¼É ¸À¥ÀÛ¸ÁUÀgÀ CxÀtÂ 0.008

4925
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²ªÀÅPÀÄªÀiÁgÀ §rUÉÃgÀ PÉÆÃºÀ½î CxÀtÂ 0.008

4926
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
C¥Áà¸Á§ ¹zÀÞgÁ¬Ä dwÛ PÀlUÉÃj CxÀtÂ 0.008

4927
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀÄgÉ¥Àà £ÁAiÀÄÌ gÁªÀÄwÃxÀð CxÀtÂ 0.008

4928
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¨ÁºÀÄ§° C¥Áà¸ÉÆ ¤qÀUÀÄA¢ GUÁgÀ PÉ.ºÉZï CxÀtÂ 0.008

4929
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ªÀzsÀðªÀiÁ£À gÁªÀÄÄ 

zÉÃªÀªÉÆgÉ
GUÁgÀ PÉ.ºÉZï CxÀtÂ 0.008



4930
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÁnÃ® £Á¬ÄAUÀèd aPÉÆÃr 0.008

4931
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¨Á¼ÀÄ ¸ÀAvÁæªÀÄ PÁA§¼É EAUÀ¼É aPÉÆÃr 0.008

4932
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
²æÃ¥Àw ºÉUÀqÉ £ÀªÀ°ºÁ¼À aPÉÆÃr 0.008

4933
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¨sÀÆ¥Á® ²æÃ¥Àw ºÉUÀgÉ £ÀªÀ°ºÁ¼À aPÉÆÃr 0.008

4934
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
¸ÀAvÉÆÃµÀ ¸ÀvÀå¥Àà ¸À£À¢ aAZÀtÂ aPÉÆÃr 0.008

4935
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
±À²PÁAvÀ PÀÈµÁÚ ¸À£À¢ ¸ËAzÀ®UÁ aPÉÆÃr 0.008

4936
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ 

eÁUÀ£ÀÆgÀ
ªÉÆgÀ§ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.008

4937
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
gÁd±ÉÃRgÀ §. eÁUÀ£ÀÆgÀ

ªÀÄÄUÀ¼ÉÆÃSÉ
ÆÃqÀ

gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.008

4938
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¸À. §¸ÀÛªÁqÀ

ªÀÄÄUÀ¼ÉÆÃSÉ
ÆÃqÀ

gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.008

4939
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
zsÀ£À¥Á® £ÁgÁAiÀÄt C¸ÉÆzÉ ªÀÉÆgÀ§ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.008

4940
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
PÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀºÀzÉÃªÀ 

PÁA§¼É
ªÀÄÆqÀ®V gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.008

4941
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
«µÀÄÚ C£Àß¥Àà PÉÆqÀvÉ ¨ÁåPÉÆÃqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.008

4942
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
©üÃªÀÄgÁªÀ ¸ÀzÁ²ªÀ 

PÉÆqÀvÉ
¨ÁåPÉÆÃqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.008

4943
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
gÀ«ÃAzÀæ ªÀ¸ÀAvÀ 

ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤
gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.008

4944
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
©üÃªÀiÁ ¥ÁAqÀÄ ºÉ¼ÀªÀgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.008

4945
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
C¤Ã® r. ¹AzÉ ¸ÀªÀzÀwÛ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.008

4946
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
PÀ¯Áå£ÀgÁªÀ zÉÃ±À¥ÁAqÉ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.008

4947
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
PË±À¯Áå©üªÀÈ¢Þ eÉÃ£ÀÄPÀÈ¶ 

vÀgÀ¨ÉÃw
gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ®è¥Àà 

£ÁAiÀÄÌ
eÉÆÃqÀnÖ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ 0.008

4948
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

²æÃªÀÄw ¥ÀÆeÁ 
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ AiÀÄgÀUÀnÖ

PÀÉÆ¼À« UÉÆÃPÁPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4949
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

²æÃªÀÄw dAiÀÄ²æÃ ²ªÁ£ÀAzÀ 
eÁ¬Ä¼É

R£ÀUÁAªÀ UÉÆÃPÁPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4950
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
UËqÀ¥Àà gÀÄzÀæ¥Àà ¨ÁqÀV LUÀ½ CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4951
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀÄgÉÃ±À ºÉÆ£Àß¥Àà EZÁj £ÀAzÀUÁAªÀ CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4952
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
gÀhÄjÃ£Á zÁªÀ®¸Á§ ªÀÄÄ¯Áè £ÀAzÀUÁAªÀ CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4953
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

¥Àæ«Ãt ²æÃªÀÄAvÀ 
zsÀÆ¥ÀzÁ¼À

£ÀAzÀUÁAªÀ CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4954
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀA¨sÁf «oÀ×® UÀÄ¯Áð¥ÀÆgÀ ¸ÀÄlÖnÖ CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4955
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ §rUÉÃgÀ PÉÆÃºÀ½î CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4956
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
C¥Áà¸Á§ ¹zÁæAiÀÄ dwÛ PÀlUÉÃj CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4957
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¨ÁºÀÄ§° ¤qÀUÀÄA¢ GUÁgÀ PÉ.ºÉZï CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4958
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

ªÀzsÀðªÀiÁ£À gÁªÀiÁ 
zÉÃªÀªÉÆgÉ (ªÉÆgÉ)

GUÁgÀ PÉ.ºÉZï CxÀtÂ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4959
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

¸ÀÄ¨Á±À vÀÄPÁgÁªÀÄ 
PÉÆAqÉ

¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4960
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

¸ÀÄgÉÃ±À vÀÄPÁgÁªÀÄ 
PÉÆAqÉ

¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4961
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
J.Dgï. PÀnÖªÀÄ¤ ªÀÄZÉÑ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675



4962
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

¸ÀAvÉÆÃµÀ D£ÀAzÀ 
PÀnÖªÀÄ¤

ªÀÄZÉÑ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4963
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
PÀ¯ÉèÃ±À ²ªÁf ºÀ®UÉ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4964
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
gÀ«ÃAzÀæ ¨sÀÆ¥Á° §¸ÀªÀ£ÀPÀÄqÀa ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4965
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
²ªÁ£ÀAzÀ C¼ÀUÀÄAr ªÀÄÄvÁß¼À ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4966
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ AiÀÄ®è¥Àà 
¥ÀgÀQ

ZÀAzÀÆgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4967
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå 
ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå ªÀÄoÀzÀ

±ÁºÀÄ£ÀUÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4968
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¥ÉÊeÁ±ÉÃR ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4969
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
£ÁfzÀ ¨ÁUÉÃªÁr ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4970
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

PÀÈµÀÚ ªÀiÁgÀÄw 
¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ

¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4971
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÁUÀgÀ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4972
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¤Ã®PÀAoÀ ªÉÆÃlgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4973
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÁUÀgÀ ªÀÄZÉÑÃPÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4974
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
«£ÁAiÀÄPÀ ¨É¼ÀUÉÃf ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4975
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
C¤¯ï PÀÄ®PÀtÂð ªÀÄZÉÑ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4976
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
UÉÆÃ¦ gÁzsÁPÀÈµÀÚ ªÀÄZÉÑ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4977
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

«gÀPÀÛªÀÄoÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 
vÀAzÉ gÁZÀAiÀÄå 

wUÀqÉªÀÄoÀ
¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4978
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

¥ÀæªÉÆÃzÀ C±ÉÆÃPÀ 
¥ÁnÃ®

¸ÉÆÃ£ÉÆÃ½ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4979
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀwÃ±À §Æ¢ºÁ¼À

gÁªÀÄwÃðxÀð£À
UÀgÀ

¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4980
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¨Á§Ä SÉÃªÀÄ ¸ÀÄgÉÆÃ¹ ªÀÄZÉÑ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4981
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

«±Àé£ÁxÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ 
PÀ§ÆâgÀ

PÀ¯ÉÆèÃ¼À UÉÆÃPÁPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4982
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
«oÀ×® GzÀÝ¥Àà Q¯Áj ¨Éta£ÀªÀÄgÀr UÉÆÃPÁPÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4983
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀAdAiÀÄ ±ÀAPÀgÀ SÉÆÃvÀ ²ªÁ¥ÀÆgÀªÁr aPÉÆÌÃr ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4984
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
GªÉÄÃ±À PÀ®èAiÀiÁå¸Áé«Ä £ÀªÀ°ºÁ¼À aPÉÆÌÃr ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4985
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀA¢Ã¥À «. UÀ¼ÀvÀUÉ ²ªÁ¥ÀÆgÀªÁr aPÉÆÌÃr ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4986
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
ªÀÄ®UËqÁ ¨Á¨Á¸ÁºÉÃ§ ¥ÁnÃ® £Á¬ÄAUÀèd aPÉÆÌÃr ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4987
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
«£ÁAiÀÄPÀ ¥ÁnÃ® £Á¬ÄAUÀèd aPÉÆÌÃr ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675



4988
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
ªÀÄ¯ÉèÃ±À PÀ®èAiÀiÁå ¸Áé«Ä £ÀªÀ°ºÁ¼À aPÉÆÌÃr ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4989
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
gÁªÀÄZÀAzÀæ ¥ÁnÃ® £Á¬ÄAUÀèd aPÉÆÌÃr ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

4990
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¨Á¼ÀÄ ¸ÀAvÁæªÀÄ PÁA§¼É EAUÀ¼É aPÉÆÌÃr ¥À.eÁ 0.081

4991
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
²æÃ¥Àw ºÉUÀqÉ £ÀªÀ°ºÁ¼À aPÉÆÌÃr ¥À.eÁ 0.081

4992
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¨sÀÆ¥Á® ²æÃ¥Àw ºÉUÀqÉ £ÀªÀ°ºÁ¼À aPÉÆÌÃr ¥À.eÁ 0.081

4993
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

GzÀÝ¥Àà PÀgÉ¥Àà 
ªÀÄgÉ¥ÀàUÉÆÃ¼À

R£ÀUÁAªÀ UÉÆÃPÁPÀ ¥À.eÁ 0.081

4994
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

²æÃªÀÄw ±ÉÆÃ¨sÁ £ÀAzÉ¥Àà 
CZÁgÀnÖ

£ÀAzÀUÁAªÀ CxÀtÂ ¥À.eÁ 0.081

4995
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀA¨sÁf ¤AUÀ¥Àà PÁA§¼É ¸À¥ÀÛ¸ÁUÀgÀ CxÀtÂ ¥À.eÁ 0.081

4996
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¥ÀgÀ¸À¥Àà ªÀiÁgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ gÁªÀÄwÃxÀð CxÀtÂ ¥À.¥ÀA 0.081

4997
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
ªÀÄºÁzÉÃªÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÀnÖ »gÉÃ£ÀA¢ UÉÆÃPÁPÀ ¥À.¥ÀA 0.081

4998
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀAvÉÆÃµÀ ¸ÀvÀå¥Áà ¸À£À¢ aAZÀtÂ aPÉÆÌÃr ¥À.¥ÀA 0.081

4999
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
±À²PÁAvÀ PÀÈµÁÚ ¸À£À¢ ¸ËAzÀ®UÁ aPÉÆÌÃr ¥À.¥ÀA 0.081

5000
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

²æÃªÀÄw £ÉÊ¢¯Á «Ä°AzÀ 
zÉÃ±À¥ÁAqÉ

ºÀUÉzÁ¼À ºÀÄPÉÌÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5001
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

ªÀÄºÁzÉÃªÀ zÀÄAqÀ¥Áà 
¥ÁnÃ®

UÀÄqÀUÀ£ÀnÖ ºÀÄPÉÌÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5002
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

§¸ÀªÀgÁd PÁqÀ¥Áà 
gÉÃªÀtÚªÀgÀ

ºÀAa£Á¼À ºÀÄPÉÌÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5003
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀzÁ²ªÀ PÁqÀ¥Áà ¨Á½PÁ¬Ä ¨É¼À« ºÀÄPÉÌÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5004
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
§¸ÀªÀgÁd ªÀÄ®UËqÀ ¥ÁnÃ® ¨É¼À« ºÀÄPÉÌÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5005
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
PÉ.DAiÀiï. PÉÆÃZÀj ²gÀUÁAªÀ ºÀÄPÉÌÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5006
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
J.Dgï. £ÉvÉðPÀgï ºÀÄPÉÌÃj ºÀÄPÉÌÃj ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5007
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

±ÀAPÀgÀUËqÀ ¥ÁnÃ® G¥sÀð 
ºÀAa£ÀªÀÄ¤

UÀtÂPÉÆ¥Àà ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5008
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¤AUÀ£ÀUËqÁ ºÀAa£ÀªÀÄ¤ UÀtÂPÉÆ¥Àà ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5009
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
§¸À¥ÀÀà gÀÄzÀæ¥Àà UËj AiÀÄgÀqÁ® ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5010
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
£ÁgÁAiÀÄt £À®ªÀqÉ £ÀAiÀiÁ£ÀUÀgÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5011
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
©.Dgï. ºÁgÀÆUÉÆ¥Àà ²ÃVºÀ½î PÉ.J ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5012
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
PÀÄªÀiÁgÀ ¨ÁPÀÌtÚªÀgÀ QvÀÆÛgÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5013
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
PÁqÀ¥Áà ªÀÄj£Á¬ÄPÀ J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½ ºÀÄPÉÌÃj ¥À.eÁ 0.081



5014
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
gÁeÉÃAzÀæ ªÀiÁzÀgÀ J°ªÀÄÄ£ÉÆßÃ½ ºÀÄPÉÌÃj ¥À.eÁ 0.081

5015
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¤AUÀ¥Áà 
ªÉÆgÉ@ªÀiÁ¼ÀV

¨ÉtÂªÁqÀ ºÀÄPÉÌÃj ¥À.eÁ 0.081

5016
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
§¸À¥Àà £ÁUÀ¥Àà ºÀAa£ÀªÀÄ¤ ºÀÄt²ÃPÀnÖ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.081

5017
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

AiÀÄ®èªÁé ²ªÀ°AUÀ¥Àà 
ªÀiÁzÀgÀ G¥sÀð 

PÉÆjPÉÆ¥Àà
zÉÃUÁAªÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.081

5018
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
«±Àé£ÁxÀ ºÀ¼ÉÃªÀÄ¤ UÀdÆðgÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.081

5019
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©üÃªÀÄ¥Àà 
¨sÀgÀªÀÄtÚªÀgÀ

¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.eÁ 0.081

5020
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀzÁ²ªÀ ¸ÀÄ¨sÁµÀ VqÀUÁgÀ PÀÄgÀtÂ ºÀÄPÉÌÃj ¥À.¥ÀA 0.081

5021
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

©üÃªÀÄ¥Áà ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ 
WÀ¹Û

£ÀgÀ¹AUÀ¥ÀÆgÀ ºÀÄPÉÌÃj ¥À.¥ÀA 0.081

5022
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
GªÉÄÃ±À £ÁUÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ £ÀªÀ®UÀnÖ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.¥ÀA 0.081

5023
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¥ÁªÀðvÉªÀé vÀ¼ÀªÁgÀ PÉÆÃjPÉÆ¥Àà ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¥À.¥ÀA 0.081

5024
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿೋಸನ ರ ಮದ್ ಲರ ಸವದ್ತಿತ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5025
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋ ಶದ್ದಲಂಗಪಪ ಶದ್ದಪಪ ಶದ್ದಯಯನವರ ಮುತ್ವಾಡ ಸವದ್ತಿತ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5026
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಗಂಗಪಪ ಮೋಟಿ ಏಣ್ಗಿ ಸವದ್ತಿತ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5027
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಮತ್ಗಿ ಏಣ್ಗಿ ಸವದ್ತಿತ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5028
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋ ಅಮೋನಸಾಬ ನಬಿೋಸಾಬ ನಧಾಪ ಸತಿೂಗೆೋರಿ ಸವದ್ತಿತ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5029
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋ ಬರಮಗ್ೌಡ ಅ ಗದಿದಗ್ೌಡರ ಹರಳಕ್ಟಿಟ ಸವದ್ತಿತ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5030
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋ ಉದ್ಯ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಯಕ್ುಕಂಡಿ ಮುನವಳಿಿ ಸವದ್ತಿತ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5031
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋ ಬಸವರಾಜ ನಿಂಗಪಪ ಹಡಪದ್ ಕ್ಟಮಳಿಿ ಸವದ್ತಿತ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5032
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋ ರಂಗಪಪ ಗಂಗಪಪ ಪತಾರವಳಿ ಹ ಲ ಸವದ್ತಿತ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5033
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಮುನವಳಿಿ ಹಳ ಿರ ಸವದ್ತಿತ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5034
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋಮತಿ ರ ಪಾ ಭಿೋಮರಾವ ದೋಸಾಯಿ ಧ ಪದಾಳ ಗೊೋಕಾಕ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5035
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋಮತಿ ಮಹಾನಂದಾ ನಾಗಪಪ ದಾಸನವರ ಕೌಜಲಗಿ ಗೊೋಕಾಕ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5036
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಬಾಬು ನಾಯಿಕ್ ಬಿಲಕ್ುಂದಿ ಗೊೋಕಾಕ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5037
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಮಾರುತಿ ಯಮನಪಪ ತ್ಳಗೆೋರಿ ಧ ಪದಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ¥À.eÁ 0.081

5038
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಚಂದ್ರಪಪ ಸಂತಾರಾಮ ಮುತೂಪಪಗೆ ೋಳ ಧ ಪದಾಳ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ¥À.eÁ 0.081

5039
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï
ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಮಾರುತಿ ಉದ್ದಪಪನವರ ಯರಗಟಿಟ ಸವದ್ತಿೂ ¥À.eÁ 0.081

5040
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É
2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ ¸ÀªÉÄÃvÀ  

ªÀÄvÀÄÛ 2 ¸ÁÖöåAqï

ಶರೋ ಶವಾನಂದ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ 
ಉದ್ದಪಪನವರ

ಯರಗಟಿಟ ಸವದ್ತಿೂ ¥À.eÁ 0.081

5041
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
ಶವಾನಂದ್ ಶಗ್ಾೆವಿ ಮದ್ವಾಲ ಗೆ ೋಕಾಕ್ ¥À.¥ÀA 0.081

5042
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀÄ¢üÃgÀ aUÀÆ¼ÀPÀgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5043
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
ªÀ¸ÀAvÀ PÀÈµÁÚ £ÁAiÀÄÌ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5044
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¨ÁfgÁªÀ ªÀiÁgÀÄw £ÁAiÀÄÌ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5045
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
C£ÀAvÀ zÉÆAr¨Á ¨sÀgÀtPÀgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5046
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
£ÀPÀÄ® CdÄð£À £ÁAiÀÄÌ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675



5047
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

²æÃ¥Àw gÁªÀÄZÀAzÀæ 
£ÁAiÀÄÌ

PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5048
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¢Ã¥ÀPÀ ²ªÁf £ÁAiÀÄÌ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5049
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

«oÉÆÃ¨Á gÁªÀÄZÀAzÀæ 
£ÁAiÀÄÌ

PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5050
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀÄ¤Ã® UÀt¥Àw aUÀÄ¼ÀPÀgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5051
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÀÄªÀtÚ PÀzÀA PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5052
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÁvÉÃj CdÄð£À £ÁAiÀÄÌ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5053
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

¸ÀAvÉÆÃµÀ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ 
PÀzÀA

PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5054
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
VÃvÁ «µÀÄÚ ªÀÄÄvÀUÉÃPÀgÀ PÀÄ¸ÀªÀÄ½î SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5055
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

¤w£ï zÁvÉ, 
D±Á£ÀAzÀ¥sÁªÀÄð

PÀÄzÉæÃªÀÄ¤ ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5056
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

vÀÄPÁgÁªÀÄ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ 
eÁUÀ£ÀÆgÀ

ªÉÆgÀ§ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5057
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
ªÀÄºÁzÉÃªÀ ¸À. §¸ÀÛªÁqÀ

ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ

gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5058
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

gÀ«ÃAzÀæ ªÀ¸ÀAvÀ 
ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤

gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5059
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
©üÃªÀiÁ ¥ÁAqÀÄ ºÉ¼ÀªÀgÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5060
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
C¤Ã® r. ¹AzÉ ¸ÀªÀzÀwÛ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5061
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
PÀ¯Áå£ÀgÁªÀ zÉÃ±À¥ÁAqÉ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5062
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
§¸ÀªÀgÁd ¹. ZÉ£Àß±ÉnÖ ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î ¨É¼ÀUÁ« ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5063
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
gÁd±ÉÃRgÀ §. eÁUÀ£ÀÆgÀ

ªÀÄÄUÀ¼ÀSÉÆÃ
qÀ

gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¥À.eÁ 0.081

5064
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
zsÀ£À¥Á® £ÁgÁAiÀÄt C¸ÀÄzÉ ªÀÉÆgÀ§ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¥À.eÁ 0.081

5065
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

PÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀºÀzÉÃªÀ 
PÁA§¼É

 ªÀiÁqÀ®V gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¥À.eÁ 0.081

5066
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
«µÀÄÚ C£Àß¥Àà PÉÆqÀvÉ ¨ÁåPÉÆqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¥À.eÁ 0.081

5067
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

©üÃªÀÄgÁªÀ ¸ÀzÁ²ªÀ 
PÉÆqÀvÉ

¨ÁåPÉÆqÀ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¥À.eÁ 0.081

5068
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
PÀ¯ÉÆè¼É¥Àà ¥À. ºÀjd£À GzÀ¥ÀÄr gÁªÀÄzÀÄUÀð ¥À.eÁ 0.081

5069
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

gÁªÀÄZÀAzÀæ PÀ®è¥Àà 
£ÁAiÀÄÌ

eÉÆÃqÀnÖ gÁAiÀÄ¨ÁUÀ ¥À.¥ÀA 0.081

5070
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
®PÀëöätUËqÀ ºÀ. ¥ÁnÃ® GzÀ¥ÀÄr gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5071
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
CdÓ¥Àà PÀÄ®UÉÆÃqÀ ¸ÀÄ£Áß¼À gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5072
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
²ªÀ¥Àà AiÀÄ. ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤ §£ÀÆßgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675



5073
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
PÀÈµÀÚ¥Àà §¸À¥Àà PÀjUÁgÀ §£ÀÆßgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5074
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà 
¥ÀvÉæÃ¥Àà L£Á¥ÀÆgÀ

vÉÆÃgÀtUÀnÖ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5075
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
²ªÀ¥ÀÀà AiÀÄ®è¥Àà Dr£À WÀlPÀ£ÀÆgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5076
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï

¥ÀArvÀUËqÀ ZÀAzÀæUËqÀ 
¥ÁnÃ®

CªÀgÁ¢ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5077
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
C¥Àà£ÀUËqÀ ¤. ¥ÁnÃ® Q®§£ÀÆgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5078
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀÄgÉÃ±À £ÀAzÉ¥Àà£ÀªÀgÀ ºÀ®UÀwÛ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5079
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

1 eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 1 

¸ÁÖöåAqï

²æÃ gÁdÄ ±ÀAPÀgÀ 
vÀ¼ÀªÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.¥ÀA 0.0405

5080
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¨Á¼ÀÄ PÀÈµÀÚ ªÀiÁzÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.081

5081
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
ªÀÄ±ÀtÄ zÁPÀ®Ä ªÀiÁzÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.081

5082
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 1 

¸ÁÖöåAqï

zsÁPÀ®Ä UÉÆÃ«AzÀ 
ªÀiÁzÁgÀ

PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.0405

5083
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

1 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 1 

¸ÁÖöåAqï
CdÄð£À PÁªÀÄtÚ ªÀiÁzÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.0405

5084
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
UÀt¥Àw UÉÆÃ¥Á® ¸ÀÄvÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5085
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
gÀ«ÃAzÀæ ¨ÁPÉæ 

ºË¹AUï 
PÁ¯ÉÆÃ¤, 
¯ÉÆÃAqÁ

SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5086
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
C¤Ã® ®PÀëöät ªÉÄmÁj ¯ÉÆÃAqÁ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5087
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÀiÁgÀÄw ²AzÉ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5088
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
UÀÉÆÃ¥Á® ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5089
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
ªÀiÁgÀÄw UÉ£ÉÆf ¸ÁªÀAvÀ UË¸É SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5090
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

2 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 2 

¸ÁÖöåAqï
d£ÁzsÀð£À SÁZÀÄ UÁªÀqÉ CªÀÄmÁ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0675

5091
ªÀÄzsÀÄªÀ£À ºÁUÀÆ 

eÉÃ£ÀÄ¸ÁPÀuÉ AiÉÆÃd£É

3 ¥ÉnÖUÉ PÀÄlÄA§ 
¸ÀªÉÄÃvÀ  ªÀÄvÀÄÛ 3 

¸ÁÖöåAqï
ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ®PÀëöät UÁªÀqÉ CªÀÄmÁ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.081

5092 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಸೌರಭ ಶರೋರಂಗ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಐನಾಪೂರ ಕಾಗವಾಡ 224/3 ಸಾಮಾನಯ 1904 m² 0.31261 214990100073473

5093 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಪಾಲಂಟಿಂಗ್ ಮಟಿರಿಯಲ ಸೌರಭ ಶರೋರಂಗ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಐನಾಪೂರ ಕಾಗವಾಡ 224/3 ಸಾಮಾನಯ 1904 m² 1.3328 636738158910 35193382657

5094 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಡಿಸಲ್ ಪಂಪಸಟ್ ಬಾಳಾಸಾಬ ಅಣ್ಣಪಪ ಜಾಯಗೆ ಂಡ ಶೋಡಬಾಳ ಕಾಗವಾಡ 81/1 ಸಾಮಾನಯ 1920m² 0.2 953104891839 35193382657

5095 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಡಿಸಲ್ ಪಂಪಸಟ್ ಸೌರಭ ಶರೋರಂಗ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಐನಾಪೂರ ಕಾಗವಾಡ 224/3 ಸಾಮಾನಯ 1904 m² 0.2 205273513862 374302010008964

5096 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಪಾಲಂಟಿಂಗ್ ಮಟಿರಿಯಲ ಸಂದಿೋಪ ಬಸಪಪ ಹೆ ನಾನಗೆ ೋಳ ಖಿಳೆೋಗ್ಾಂವ ಅನಂತ್ಪೂರ 106/1 ಸಾಮಾನಯ 0.10 0.7 886340550463 05362200181711

5097 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಪಾಲಂಟಿಂಗ್ ಮಟಿರಿಯಲ ಚನಬಸು ಗುರಪಪ ಒಡಯರ ಕ್ಕ್ಮರಿ ತಲಸಂಗ 400/4 ಸಾಮಾನಯ 4000m² 2.8 886340550463 05362200181711

5098 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ ಸಂಜಿೋವ ಆನಂದ್ ಜಾಧವ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ 138/1B ಸಾಮಾನಯ 4000m² 7.88 544378893630 64074499427

5099 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಪಾಲ ಹೌಸ ನಕ್ುಲ ಅಗುನ ಮಗರ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 17/2 ಸಾಮಾನಯ 4000m² 7.88 886340550463 05362200181711

5100 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಪಾಲಂಟಿಂಗ್ ಮಟಿರಿಯಲ(ನೆರಳು ಪರದ) ಸಂಜಿೋವ ಆನಂದ್ ಜಾಧವ ಬಡಚಿ ತಲಸಂಗ 138/1B ಸಾಮಾನಯ 4000m² 2.8 205273513862 374302010008964

5101 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಪಾಲಂಟಿಂಗ್ ಮಟಿರಿಯಲ ನಕ್ುಲ ಅಗುನ ಮಗರ ಕೆ ಕ್ಟನ ರ ತಲಸಂಗ 17/2 ಸಾಮಾನಯ 4000m² 2.8 205273513862 374302010008964

5102 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಅನಂತ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 1876/2 ಸಾಮಾನಯ 0.20 0.77618 838155960160 89046115292

5103 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಪಾಲ ಹೌಸ ಅನಂತ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 1876/2 ಸಾಮಾನಯ 0.20 8.55 886340550463 05362200181711

5104 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಡಿಸಲ್ ಪಂಪಸಟ್ ಅನಂತ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 1876/2 ಸಾಮಾನಯ 0.20 0.2 636738158910 1069101010052

5105 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಪಾಲಂಟಿಂಗ್ ಮಟಿರಿಯಲ ಅನಂತ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಅಥರ್ಣ ಅಥರ್ಣ 1876/2 ಸಾಮಾನಯ 0.20 1.4 953104891839 50100201105973

5106 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ
ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ  

ಶವಬಸವ ಚನನಪಪ ಬಂದ್ಕ್ಕನನವರ ಮೋಕ್ಲಮರಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 131/2§ ಸಾಮಾನಯ 0.20 1.4 526648837540 9242500100291200

5107 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶವಬಸವ ಚನನಪಪ ಬಂದ್ಕ್ಕನನವರ ಮೋಕ್ಲಮರಡಿ ನೆೋಸರಗಿ 131/2§ ಸಾಮಾನಯ 0.20 0.44834 526648837540 9242500100291200

5108 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಕಾಶಪಾಪ ಅಣ್ಣಪಾಪ ಕ್ುರಣ್ಣ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 17/1ರಿಂದ್6/ಕ್/2 ಪ.ಜಾತಿ 1008 ಚ.ಮೋ 9.8 403507448555 8909956506

5109 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಹಸನ ನಜರುದಿದನ ಪಟೋಲ ಹಿರೆೋಕ್ ಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 448/1 ಸಾಮಾನಯ 2080 ಚ.ಮೋ 1.4 918010113422798

5110 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಶಂಕ್ರ ಬಾಬುರಾವ ಲಾಟಕ್ರ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 162 ಸಾಮಾನಯ 1008 ಚ.ಮೋ 0.7 456724995723 17186581102

5111 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಬಾಬುರಾವ ಲಾಟಕ್ರ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 162 ಸಾಮಾನಯ 1000 ಚ.ಮೋ 5.06522 844344163102 8905953185

5112 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಶರೋಮತಿ. ಸವಿೋತಾ ಮಹಾದೋವ ಪಟಗುಂದಿ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 82/6 ಸಾಮಾನಯ 2430 ಚ. ಮೋ 11.50605 767922454965 8513101005495

5113 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಅಪಾಪಸಾಬ ರಾಮು ಉದ್ಗಟಿಟ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 73/4ಅ ಸಾಮಾನಯ 2080ಚ.ಮೋ 10.916 918737437189 89062898895

5114 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಮಹಾದೋವ ಮಾರುತಿ ರ್ೈದಯ ಕಾರದ್ಕಾ ಸದ್ಲಗ್ಾ 295/1 ಸಾಮಾನಯ 1000 ಚ.ಮೋ 5.445 806605479888 17176038564



5115 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶವಪಾಪ ಹರಗ್ಾಪೂರೆ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 57/6 ಸಾಮಾನಯ 1000 ಚ.ಮೋ 4.75272 845808694597 17186591788

5116 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಶರೋಮತಿ. ಅಚಯನಾ ಆನಂದ್ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 557/11 ಸಾಮಾನಯ 1000 ಚ.ಮೋ 4.75272 525915331477 89055962554

5117 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಬಸಪಾಪ ಕ್ಲಲಪಾಪ ಬಾಬನನವರ ಶರಗ್ಾಂವವಾಡಿ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 75/2 ಸಾಮಾನಯ 1500 ಚ.ಮೋ 6.498 902382741281 89060002686

5118 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಭ ಪಾಲ ಮಾರುತಿ ಕ್ರೆ ೋಶ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 113/2 ಸಾಮಾನಯ 1000 ಚ.ಮೋ 4.75272 558059733809 89064307324

5119 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಅಲಲಪಾಪ ಈರಪಾಪ ಬೆ ೋರಗಲ್ಲಲ ಖಡಕ್ಲಾಟ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 475/2 ಸಾಮಾನಯ 1000 ಚ.ಮೋ 4.75272 293366494910 89065215239

5120 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಮಹಾಲಂಗ ಅಪಪಣ್ಾಣ ಫರಾಳೆ ಶರಗ್ಾಂವ ಚಿಕೆ ಕೋಡಿ 17/2PÀ6jAzÀ 5 ಸಾಮಾನಯ 1000 ಚ.ಮೋ 4.75272 295104483107 89103688884

5121 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಮಹಾವಿೋರ ಪಾರಿೋಸ ಇಂಚಲಕ್ರಂಜಿ ನೆೋಜ ಸದ್ಲಗ್ಾ 52/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1000 ಚ.ಮೋ 4.75272 657761756022 30638022904

5122 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ (ಪಾಲಹೌಸ್) ಮಹಮಮದ್ರಫೋಕ್ ಮಹಮಮದ್ಜಿೋಮ ಪಟೋಲ ಕ್ರೆ ೋಶ ನಾಗರಮುನೆ ನೋಳಿಿ 388/9 ಸಾಮಾನಯ 1000 ಚ.ಮೋ 4.715 962197633979 1340104000039011

5123 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ, ಡಿೋಸೋಲ ಪಂಪ,ಡಬುಬ 

ಮನಸನಕಾಯಿ
ಶರೋಗ್ೌಡ.ಬಸನಗ್ೌಡ.ನಿವಾಯರ್ಣ ಅಂಕ್ಲಗಿ ಗೆ ೋಕಾಕ್ 10/*/5 ಸಾಮಾನಯ 2000 2.29 676882000001

5124 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಸುಧಾರಿತ್ ತ್ರಕಾರಿ ತ್ಳಿಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸೂರಣ್ಣ ಶರೋ ರಾಜು ಸಾತ್ಪಾಪ ಜಿರಳಿ ಯ.ಮರಡಿ ಯ.ಮರಡಿ 81/1 ಸಾಮಾನಯ 3808m 2.6656 336197209310 122501011004943

5125 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ (ಡಬುಬ ಮ) ಶರೋ ಈಶವರ ಭಿೋಮರಾವ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಕ್ರ ಹಾರ ಗೆೋರಿ ಕ್ುಡಚಿ 443/2/2 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 13.968

5126 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ (ಡಬುಬ ಮ) ಶರೋಮತಿ ಆಕಾಶ ಶರೋಕಾಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಡಚಿ ಕ್ುಡಚಿ 496/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 7.76

5127 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ (ಡಬುಬ ಮ) ಶರೋ ಅಣ್ಾಣಪಾಪ ಶವಪಪ ಹಳಜ ಳೆ ಸವಸುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 255/28 ಸಾಮಾನಯ 0.40 7.76

5128 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ (ಡಬುಬ ಮ) ಶರೋಮತಿ ಸುಶಲಾ ಅಣ್ಾಣಪಾಪ ಹಳಜ ಳೆ ಸವಸುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 255/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.40 7.76

5129 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ ಸಸ ನಾಟಿ ಶರೋ ಈಶವರ ಭಿೋಮರಾವ ಕ್ಲ್ಲ ಲೋಳಕ್ರ ಹಾರ ಗೆೋರಿ ಕ್ುಡಚಿ 443/2/2 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 5.04

5130 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ ಸಸ ನಾಟಿ ಶರೋಮತಿ ಆಕಾಶ ಶರೋಕಾಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಡಚಿ ಕ್ುಡಚಿ 496/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.76

5131 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ ಸಸ ನಾಟಿ ಶರೋ ಅಣ್ಾಣಪಾಪ ಶವಪಪ ಹಳಜ ಳೆ ಸವಸುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 255/28 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.8

5132 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ ಸಸ ನಾಟಿ ಶರೋಮತಿ ಸುಶಲಾ ಅಣ್ಾಣಪಾಪ ಹಳಜ ಳೆ ಸವಸುದಿದ ಕ್ುಡಚಿ 255/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.8

5133 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ (ಅರಿಷಿಣ್) ಶರೋ ಸದಾಶವ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕಾಂಬಳೆ ಕೆ ೋಳಿಗುಡೆ ಕ್ುಡಚಿ 135 ಪ.ಜಾ 19*19*3 1.002

5134 ಕ್ೃಷಿಭಾಗಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ (ಅರಿಷಿಣ್) ಶರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಬಾಪುರಾವ ಗೆ ೋಳಸಂಗಿ ಮುಗಳಖ್ಯ ೋಡ ಕ್ುಡಚಿ 296/2 ಪ.ಜಾ 21*21*3 1.25

III

1 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ J¸ï. 
ºÉ¨Áâ¼ÀPÀgÀ

SÁ£Á¥ÀÆgÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

2 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ²ªÁ£ÀAzÀ ¨Á¼À¥Àà 
D¼ÀUÀÄAr

ªÀÄÄvÁß¼À ¨É¼ÀUÁ« 0.012

3 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ zÀÄAqÀUËqÀ gÁªÀÄ£ÀUËqÀ 
gÁªÀÄ£ÀßªÀgÀ

ªÀÄÄvÁß¼À ¨É¼ÀUÁ« 0.012

4 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ²ªÁf ¥ÀgÀ¸À¥Àà 
PÉÆ£À¸ÀPÀÄA¦

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

5 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ªÀ¸ÀAvÀ J¯ï. eÁA¨ÉÆÃnPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

6 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ UÀt¥Àw 
PÁdÄ£ÉÃPÀgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

7 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ Q±ÉÆÃgÀ ªÀ¸ÀAvÀ Q£Áj eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

8 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ £ÁªÀÄzÉÃªÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ 
¸ÀÄvÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

9 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ¸ÀÄgÀd JA. ¥ÉÃqÉßÃPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

10 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ F±ÀégÀ ªÀÄÄvÀV eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

11 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ¸ÀA¢Ã¥À ¦®£ÀPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

12 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ DzÀvÀå Q±ÉÆÃgÀ 
eÁA¨ÉÆÃnPÀgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

13 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ PÁ¼À¥Àà 
§rUÉÃgÀ

C¤UÉÆÃ¼À ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.012

14 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ §¸À¥Àà Dgï. UËj AiÀÄqÁð® ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.012

15 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ D£ÀAzÀ ©. Uëj AiÀÄqÁð® ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.012

16 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ D£ÀAzÀ ¸ÀA¥ÀUÁ« ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.012

17 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ¥ÀæPÁ±À ©. ¹zÀÞUËqÀgÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.012

18 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ C¤Ã® JA. zÀÄUÁÎtÂ ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.012

19 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÉÊ §£ÀªÀiÁgÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.012

20 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ªÀÄAdÄ §rUÉÃgÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.012

21 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ §¸ÀAiÀÄå ¹. ºÀÆUÁgÀ KtV ¸ÀªÀzÀwÛ 0.012

22 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ J. ªÉÆPÁ² EAZÀ® ¸ÀªÀzÀwÛ 0.012

23 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ §¸À¥ÀÀà ¥sÀQÃgÀ¥Àà 
vÀ¼ÀªÁgÀ

ªÀÄÄvÀªÁqÀ ¸ÀªÀzÀwÛ 0.012

24 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¥ÀqÉ¥Àà 
¸ÉÆUÀ®zÀ

EAUÀ¼ÀV ¸ÀªÀzÀwÛ 0.012

25 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ²zÀÞ°AUÀ¥Àà ²zÀÞ¥Àà 
¹zÀÞAiÀÄå£ÀªÀgÀ

ªÀÄÄvÀªÁqÀ ¸ÀªÀzÀwÛ 0.012

26 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ®PÀëöät £ÁAiÀÄÌ ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 0.012

27 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ¸ÀaÃ£À ªÀiÁgÀÄw ¥ÉqÉßPÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

28 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ azÁ£ÀAzÀ 
ºÉÆ¸ÀªÀÄ¤

¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 0.012

29 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ gÀ«ÃAzÀæ ¸ÀÄgÉÃ±À §Æ¥Áj ¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 0.012

30 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ¨sÀgÀªÀÄtÚ AiÀÄgÀUÀnÖ
AiÀÄªÀÄPÀ£ÀªÀÄ

rð
ºÀÄPÉÌÃj 0.012

31 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ §¸ÀªÀgÁd gÉÃªÀtÚªÀgÀ
AiÀÄªÀÄPÀ£ÀªÀÄ

rð
ºÀÄPÉÌÃj 0.012

ಜಿಲಾಲ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



32 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ¨sÀÆ¹
AiÀÄªÀÄPÀ£ÀªÀÄ

rð
ºÀÄPÉÌÃj 0.012

33 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ®QëöäÃPÁAvÀ WÀ¹Û
AiÀÄªÀÄPÀ£ÀªÀÄ

rð
ºÀÄPÉÌÃj 0.012

34 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀªÀ£À¥Àà 
ªÀiÁºÀgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

35 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ gÁfÃªÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ 
PÁA§¼É

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

36 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ªÀiÁgÀÄw gÁªÀiÁ PÁA§¼É eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

37 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ zÀÄAqÀÄ 
ªÀiÁzÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

38 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ªÀÄAdÄ¼Á ®PÀëöät PÁA§¼É ªÉÆgÀ§ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

39 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ gÀÁdÄ ±ÀAPÀgÀ vÀ¼ÀªÁgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

40 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ PÁZÀÄ ªÉAPÀÄ £ÁAiÀÄÌ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

41 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ zÀÄUÀð¥Àà £ÁUÀ¥Àà 
vÀ¼ÀªÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

42 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ²ªÁf PÀÈµÁÚ ¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ PÀÄ¸ÀªÀÄ½î SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

43 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ §¼ÀªÀAvÀ ¨Á§Ä EAUÀ½ ªÀqÀUÁAªÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

44 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ zÁªÉÆÃzÀgÀ ²æÃ¥ÁzÀ 
PÉÆÃj¨sÁ¸ÀÌgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

45 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ªÀiÁgÀÄw gÁªÀÄZÀAzÀæ 
PÉÆÃ®PÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

46 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ±ÀAPÀgÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ 
EAUÀ¼É

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

47 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ±ÀAPÀgÀ UÀÄAqÀÄ ªÀiÁºÀgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

48 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ¥ÀæPÁ±À ¤AUÀ¥Àà ªÀiÁzÁgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

49 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ «xÀÄ£À mÉÆÃ¥ÀtÚ PÀÄA¨ÁgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

50 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ಪರವಾಸ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ PÁ²Ã£ÁxÀ 
qÁAUÉ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.012

51 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ±ÀAPÀgÀUËqÀ PÉÆÃ. ¥ÁnÃ® UÀtÂPÉÆ¥Àà ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.008

52 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ¤AUÀ£ÀUËqÀ §. ºÀAa£ÀªÀÄ¤ UÀtÂPÉÆ¥Àà ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.008

53 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ §¸À¥Àà gÀÄzÀæ¥Àà UËj AiÀÄgÀqÁ® ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.008

54 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ ZÀA. 
§PÀÌtÚªÀgÀ

QvÀÆÛgÀ QvÀÆÛgÀ 0.008

55 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ £ÁgÁAiÀÄt £À®ªÀqÉ £ÀAiÀiÁ£ÀUÀgÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.008

56 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ §¸À¥ÀÀà £ÁUÀ¥Àà 
ºÀAa£ÀªÀÄ¤

ºÀÄt²ÃPÀnÖ QvÀÆÛgÀ 0.008

57 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃªÀÄw AiÀÄ®èªÀé ². 
ªÀiÁzÁgÀ  PÉÆÃjPÉÆ¥Àà

zÉÃUÁAªÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.008

58 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ «±Àé£ÁxÀ ºÀ¼ÉªÀÄ¤ UÀdÆðgÀ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.008

59 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©üÃªÀÄ¥Àà 
¨sÀgÀªÀÄtÚªÀgÀ

¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.008

60 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ GªÉÄÃ±À £Á. vÀ¼ÀªÁgÀ £ÀªÀ®UÀnÖ ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.008

61 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃªÀÄw ¥ÁgÀévÉªÀé 
vÀ¼ÀªÁgÀ

PÉÆÃjPÉÆ¥Àà ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.008

62 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ «gÀPÀÛªÀÄoÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À 
gÁZÀAiÀÄå

¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï ¨ÉÊ®ºÉÆAUÀ¯ï 0.008

63 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²ªÁ£ÀAzÀ ¨Á¼À¥Àà 
C¼ÀUÀÄAr

ªÀÄÄvÁß¼À ¨É¼ÀUÁ« 0.008

64 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ «£ÁAiÀÄPÀ ®PÀëöät 
¨É¼ÀUÀÄA¢

ºÀ®UÁ ¨É¼ÀUÁ« 0.008

65 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå 
ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå ªÀÄoÀzÀ

±ÁºÀÄ£ÀUÀgÀ ¨É¼ÀUÁ« 0.008

66 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ¥sÀÉÊeÁ£À ªÀÄºÀªÀÄäzÀUËqï 
±ÉÃR

¨É¼ÀUÁ« ¨É¼ÀUÁ« 0.008

67 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ AiÀÄ®è¥Àà 
¥ÀgÀPÉ

ZÀAzÀÆgÀ ¨É¼ÀUÁ« 0.008

68 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ¸ÀwÃ±À ²ªÀAiÉÆÃV §Æ¢ºÁ¼À
gÁªÀÄwÃxÀð£ÀU

ÀgÀ
¨É¼ÀUÁ« 0.008

69 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ gÁfÃªÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ 
PÁA§¼É

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

70 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ªÀiÁgÀÄw gÁªÀiÁ PÁA§¼É eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

71 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀªÀ£À¥Àà 
ªÀÄºÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

72 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ UÀÄAqÀÄ 
ªÀiÁzÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008



73 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃªÀÄw ªÀÄAdÄ¼Á ®PÀëöät 
PÁA§¼É

ªÀÉÆgÀ§ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

74 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ gÁdÄ ±ÀAPÀgÀ vÀ¼ÀªÁgÀ eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

75 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ PÁZÀÄ ªÉAPÀÄ £ÁAiÀÄÌ ºÀ§â£ÀnÖ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

76 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ zÀÄUÀð¥Àà £ÁUÀ¥Àà 
vÀ¼ÀªÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

77 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ±²ªÁf PÀÈµÀÚ 
¨É¼ÀUÁAªÀPÀgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

78 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ §®ªÀAvÀ ¨Á§Ä EAUÀ¼É ªÀqÀUÁAªÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

79 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ D¢vÀå Q±ÉÆÃgÀ 
eÁA¨ÉÆÃnPÀgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

80 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ zÁªÉÆÃzÀgÀ ²æÃ¥ÁzÀ 
PÉÆÃp¨sÁ¸ÀÌgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

81 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ªÀiÁgÀÄw gÁªÀÄZÀAzÀæ 
PÉÆÃ®PÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

82 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ±ÀAPÀgÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ 
EAUÀ¼É

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

83 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ VÃvÁ «µÀÄÚ ªÀÄÄvÀUÉÃPÀgÀ PÀÄ¸ÀªÀÄ½î SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.008

84 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೌಶಲಾಯಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ F±ÀégÀ ªÀÄÄvÀV eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ 0.007

85 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ 4 eÉÃ£ÀÄPÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

gÁfÃªÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ 
PÁA§¼É

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.081

86 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ 4 eÉÃ£ÀÄPÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

ªÀiÁgÀÄw gÁªÀiÁ PÁA§¼É zÉÃªÁaºÀnÖ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.081

87 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ 4 eÉÃ£ÀÄPÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

vÀÄPÁgÁªÀÄ ¥ÀªÀ£À¥Àà 
ªÀÄºÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.081

88 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ 4 eÉÃ£ÀÄPÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ UÀÄAqÀÄ 
ªÀiÁzÁgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.081

89 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ 4 eÉÃ£ÀÄPÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

ªÀÄAdÄ¼Á ®PÀëöät PÁA§¼É ªÉÆgÀ§ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.081

90 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ 2 eÉÃ£ÀÄPÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ 
MAzÀÄ ¸ÁÖöåAqï

zÁªÉÆÃzÀgÀ ²æÃ¥ÁzÀ 
PÉÆÃp¨sÁ¸ÀÌgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.03375

91 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ 2 eÉÃ£ÀÄPÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ 
MAzÀÄ ¸ÁÖöåAqï

D¢vÀå Q±ÉÆÃgÀ 
eÁA¨ÉÆÃnPÀgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.03375

92 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ 2 eÉÃ£ÀÄPÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ 
MAzÀÄ ¸ÁÖöåAqï

§®ªÀAvÀ ¨Á§Ä EAUÀ¼É ªÀqÀUÁAªÀ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.03375

93 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ 2 eÉÃ£ÀÄPÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ 
MAzÀÄ ¸ÁÖöåAqï

ªÀiÁgÀÄw gÁªÀÄZÀAzÀæ 
PÀÆ°PÀgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.03375

94 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ 2 eÉÃ£ÀÄPÀÄlÄA§ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

±ÀAPÀgÀ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ 
EAUÀ¼É

SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.034

95 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
1 eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ 

PÀÄlÄA§¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ 
1 ¸ÁÖöåAqï

²æÃ £ÁªÀÄzÉÃªÀ 
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ ªÀiÁzÁgÀ

PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.0405

96 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
2 eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ 

PÀÄlÄA§¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

²æÃ ±ÀAPÀgÀ UÀÄAqÀÄ 
ªÀiÁºÀgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.081

97 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
2 eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ 

PÀÄlÄA§¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

²æÃ ¥ÀæPÁ±À ¤AUÀ¥Àà 
ªÀiÁzÀgÀ

eÁA¨ÉÆÃn SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.0685

98 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
2 eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ 

PÀÄlÄA§¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

UÁt¥Àà GªÀÄ¥Àà ®A¨ÁtÂ ZÉ£Áß¥ÀÆgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¥À.eÁ 0.081

99 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
2 eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ 

PÀÄlÄA§¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

dUÀ£ÁßxÀ vÀÄPÀÌ¥Àà 
®ªÀiÁätÂ

ZÉ£Áß¥ÀÆgÀ gÁªÀÄzÀÄUÀð ¥À.eÁ 0.081

100 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
2 eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ 

PÀÄlÄA§¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

UÉÆÃ¥Á® zÁPÀ®Ä ªÀiÁzÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.081

101 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
2 eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ 

PÀÄlÄA§¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

gÁeÁgÁªÀÄ ®PÀëöät ªÀiÁzÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.081

102 ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಅಭಿವೃದಿಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
2 eÉÃ£ÀÄ¥ÉnÖUÉ 

PÀÄlÄA§¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄvÀÄÛ 
2 ¸ÁÖöåAqï

²ªÁf ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ ªÀiÁzÁgÀ PÁ®ä¤ SÁ£Á¥ÀÆgÀ ¥À.eÁ 0.081

103 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಮಯೂರಿ ಹ ಕಕಕ ಯಯ ನ್ವರ ಆನಿಗೊೋಳ ಬೈಲ್ಹೊಾಂಗಲ್ 132/2 ¥À.eÁ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.0144 41567128769 520101257538204

104 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಜೋತಿ ಮ ಕಕಕ ಯಯ ನ್ವರ ಆನಿಗೊೋಳ ಬೈಲ್ಹೊಾಂಗಲ್ 132/2 ¥À.eÁ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.0144 364394296380 520101257534047

105 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ರಮೇಶ ಯ ಹಂಚಿನ್ಮನಿ ಆನಿಗೊೋಳ ಬೈಲ್ಹೊಾಂಗಲ್ 220/3 ¥À.eÁ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.0144 401412268805 130500101002152

106 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಬಸಪ್ಾ  ಮಾದ್ದಗರ ಪ್ಟಿ್ಟ ಹಾಳ ಕ್ ಬಿ ಬೈಲ್ಹೊಾಂಗಲ್ 177/1a ¥À.eÁ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.0144 731494412042 111410110006854

107 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಜಗದ್ದಶ ನಿೋ ಹಂಚಿನ್ಮನಿ ಆನಿಗೊೋಳ ಬೈಲ್ಹೊಾಂಗಲ್ 82/5b ¥À.eÁ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.0144 479538947194 5692200039409

108 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಸುರೇಶ ಬಾ ಕೋಟಗಾರ ಸಂಪ್ಗಾಾಂವ ನೇಸರಗಿ 356/5 ¥À.eÁ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.02586 918125625031 5192200011182

109 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿೋತ್ವವ  ಮ ಪ್ಪತ್ರರ ೋಟ ತಿಗಡಿ ನೇಸರಗಿ 194/7 ¥À.eÁ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.0252 289568229243 17028050376

110 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಯಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಹ ಮಾದ್ದಗರ ಪುಲಾರಕೋಪ್ಾ ನೇಸರಗಿ 573/k,57,57 ¥À.eÁ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.02586 916890460823 17028060500

111 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಪ್ಕಿೋರಪ್ಾ  ಸ ಹುಲ್ಮನಿ ತುರಮರಿ ಕಿತ್ತತ ರ 257/1 ¥À.eÁ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.02586 930604892434 89020069070

112 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ವಿೋರಪ್ಾ  ನಾ ಹಂಚಿನ್ಮನಿ ತುರಮರಿ ಕಿತ್ತತ ರ 190/2-12/1+2 ¥À.eÁ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.0252 272075094852 110210100011150

113 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಲ್ಕಿಿ ಮ  ಕಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ಕೋಲ್ಕಾರ ನಂದ್ದಹಳಿಿ ಉಚಗಾಾಂವ 251/1 ಪ್.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.036 232567532427 89024673423

114 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಮಾರುತಿ ಶಟಿ್ಟ ಪ್ಪಾ  ಕಾಾಂಬಳೆ ಅತಿತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ 124/ಅ ಪ್.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1.20 0.043 625790872371 89073285376

115 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ದ್ತ್ನತ  ಬಾಳಪ್ಪಾ  ಕಾಾಂಬಳೆ ಹೊನಿೂ ಹಾಳ ಬಾಗೇವಾಡಿ 71/2 ಪ್.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1.08 0.017 17010008436

116 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಉಮೇಶ ರಾಮಪ್ಪಾ  ನಾಯಕ ರಾಮದಗು ಬಾಗೇವಾಡಿ 16/1 ಪ್.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.036 971824526285 5022200019760

117 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಪ್ರ ಕಾಶ ರವಳು ಕಾಾಂಬಳೆ ಕಲೆು ಉಚಗಾಾಂವ 14/1 ಪ್.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1.20 0.043 256974918299 89049456794



118 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ನಾಗಪ್ಪಾ  ಶಿವಪ್ಪಾ  ಮಾದ್ದಗರ ವಿರಪ್ಾ ನ್ಕಪ್ಾ ಬಾಗೇವಾಡಿ 2/5 ಪ್.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1.32 0.025 282352420867 110410510002445

119 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ಕ್ುಂಡಗಳ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಕಮಾಾಂಡೆಾಂಟ್ ಕನಾುಟಕ ರಾಜಯ  ಮ್ಮೋಸಲು 
ಪೋಲಸ 2ನೇ ಪ್ಡೆ ಬೆಳಗಾವಿ 50

120 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ಕ್ುಂಡಗಳ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿಸು ಅಭವೃದಿ್ದ  ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳ 
ಕಛೇರಿ ಬೆಳಗಾವಿ (ಗಾರ ಮ್ಮೋಣ್)

25

121 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ಕ್ುಂಡಗಳ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಕಿ್ ೋತ್ರ  ಶಿಕ್ಷ್ಣ್ಣಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯುಲ್ಯ 
ಬೆಳಗಾವಿ (ಗಾರ ಮ್ಮೋಣ್)

25

122 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ಕ್ುಂಡಗಳ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಪಲೋಸ್ ಇನ್ಸ ಪೆಕಿ ರ್ ಮಾಕ್ುಟ್ ಪಲೋಸ 
ಠಾಣೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನ್ಗರ 40

123 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ಕ್ುಂಡಗಳ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಜಲಾಲ ಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಾಯಾುಲ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿ 115

124 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ಕ್ುಂಡಗಳ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಪಲೋಸ್ ನಿರಿೋಕ್ಷ್ಕರು (ಸಶಸತ ರ) ಕಲಾಯ ಣ್ 
ವಿಭಗ 15

125 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಧನ್ಪ್ಪಲ್ ಅಪ್ಾ ಣ್ಣಣ  ಫಕಿೋರೆ ಗಿರಗಾಾಂವ ಚಿಕಕ ೋಡಿ 5/3. ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ 1 0.40 0.0144 548407347555 32257920664

126 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಅಣ್ಣಣ ಸಾಬ ದ್ತುತ  ವಡಿ ರ ಕೇರೂರ ಚಿಕಕ ೋಡಿ 489/3ಅ ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ 1 0.90 0.0324 842817804325 89057006493

127 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಸುನಿೋಲ್ ಪಂಡಿತ್ ಕಾಾಂಬಳೆ ಕೇರೂರ ಚಿಕಕ ೋಡಿ 570/3, 570/2 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ 1 0.86 0.0308 604735066819 89030743552

128 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ನೇತ್ನಜ ಧಾಂಡಿರಾಮ ವಡಿ ರ ಕೇರೂರ ಚಿಕಕ ೋಡಿ 489/2, 489/3ಅ, 
489/3

ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ 1 1.00 0.036 942959431311 17172569952

129 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿವಾಜ ಧೋಾಂಡಿ ವಡಿ ರ ಕೇರೂರ ಚಿಕಕ ೋಡಿ 489/2, 489/3ಅ, 
489/3

ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ 1 0.60 0.0216 231147599773 32576673745

130 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರದ್ ನಾಗಪ್ಪಾ ಮೇಘನ್ೂ ವರ ಕೇರೂರ ಚಿಕಕ ೋಡಿ 146/4 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ 1 0.80 0.0288 480619934841 8905604312

131 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ರಾವಸಾಹೇಬ ಅಪ್ಾ ಣ್ಣಣ  ಫಕಿೋರೆ ಗಿರಗಾಾಂವ ಚಿಕಕ ೋಡಿ 6/4. ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ 1 0.40 0.0144 576715931870 2162500100008500

132 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಯಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ತ್ಳವಾರ ನ್ವಲಹಾಳ ಚಿಕಕ ೋಡಿ 113/8, 115/5 ಪರಿಶಷ್ಟ ಜಾತಿ 1 0.60 0.0216 532295242911 166500101007605

133 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಉದ್ದ ಪ್ಾ  ತ್ನಯಿ ಕರೆವವ  ಮರೆಪ್ಾ ಗೊೋಳ ಖನ್ಗಾಾಂವ ಗೊೋಕಾಕ 649/1/5 ಪ್.ಜಾ. ಬದ್ನೆ,ಟೊಮೇಟೊ 0.40 0.036 466696369721 17180031038

134 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ದಗುಪ್ಾ  ದಗುವವ  ಹರಿಜನ್ ಹಿರೇನಂದ್ದ ಗೊೋಕಾಕ 312/1 ಪ್.ಜಾ. ಬದ್ನೆ 0.40 0.0236 359606135882 89051282959

135 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ದಾಂಡಪ್ಾ  ಬಸಪ್ಾ  ಹರಿಜನ್ ತ್ಳಕಟಾೂ ಳ ಕೌಜಲ್ಗಿ 140/7+8 ಪ್.ಜಾ. ಎಲೆಕೋಸು 0.40 0.034 571638050835 05110010112956

136 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಪ್ಾ  ಶಿವಪ್ಾ  ಹರಿಜನ್ ಕಳಿಿಗುದ್ದದ ಕೌಜಲ್ಗಿ 57/2 ಪ್.ಜಾ. ದಾರ ಕಿಿ 0.40 0.036 228363044848 17180513056

137 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ದಗುಪ್ಾ  ಮಾದ್ರ ಕಳಿಿಗುದ್ದದ ಕೌಜಲ್ಗಿ 19/5* ಪ್.ಜಾ. ದಾರ ಕಿಿ 0.4 0.0324 992125344417 89008033072

138 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಚಂದ್ರ ಪ್ಾ  ಸಿದ್ದ ಪ್ಾ  ಮುತ್ನೂ ಳ ದೂಪ್ದಾಳ ಅರಭಾಂವಿ 206/1 ಪ್.ಜಾ. ಬೆಾಂಡಿ 0.4 0.036 313510028661 0446101004009

139 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಾಗವಾವ  ತ್ಳವಾರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಪ್.ಪಂ.

140 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕ್ಾಂಪ್ವಾವ  ಹುನ್ಸಿ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಪ್.ಜಾ.

141 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಾತಿವ ಲ ಗುರವ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
142 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವೈಶಾಲ ಕುರೆಕರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
143 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುನಂದ್ ಹಲ್ಗೆಕರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
144 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರತ್ೂ ವವ  ಸಿದ್ದ ನ್ೂ ವರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
145 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಲ್ಕಿಿ ಮ  ಬಿಜೆು ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
146 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾದರಿ ಲೋಹಾರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
147 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಿೋತ್ನ ಲೋಹಾರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
148 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಂಗಲ್ ಲೋಹಾರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
149 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಕನಾಯ  ಹಲ್ಗೆಕರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
150 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಜಾತ್ನ ಮೇಲ್ಗೆ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
151 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಾಲನಿ ರಾವುತ್ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
152 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಶಾರ ಾಂತಿ ಹಲ್ಕೇರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
153 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೇಣುಕಾ ಲೋಹಾರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
154 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಂಗು ಬಿಜೆು ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
155 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪ್ಪವುತಿ ಹಾರಗುಡೆ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
156 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮುಕಾತ  ಲೋಹಾರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
157 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುದಾ ಬಿಜೆು ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
158 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸ್ನೂ ಹಾ ಲೋಹಾರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
159 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮೇಘಾ ಲೋಹಾರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
160 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅನಿತ್ನ ಲೋಹಾರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
161 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಾಲನಿ ಗೊೋಾಂಡವಾಡ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
162 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಯ ೋತಿ ನಾಯಿಕ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
163 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಂಗಳ ಬಾಳೆಕುಾಂದ್ದರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಸಾಮನ್ಯ
164 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಹನಾ ಮಟಿ್ರ ಕರ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಪ್.ಪಂ.

165 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪ್ಪವುತಿ ಅಾಂಕಲ್ಗಿ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಪ್.ಪಂ.

166 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶೃತಿ ಹಂಚಿನ್ಮನಿ ಸಂತಿ ಬಸತ ವಾಡ ಉಚಗಾಾಂವ ಪ್.ಪಂ.

167 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ದ್ಯ್ಾನಂದ್ ಯಲಲಪಾಪ ನಡುಗೆೋರಿ ಅಮಮಣ್ಗಿ ಸಂಕೆೋಶವರ 30/34+35 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.0138 229624068749 17059538672

168 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಸುರೆೋಶ ಭಿೋಮಪಾಪ ಶಂದ ಕ್ರಜಗ್ಾ ಸಂಕೆೋಶವರ 143/13 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.90 0.02 625897511323 17220001055

169 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ರಾಮಾ ಜ ೋತಿ ಸ ಯಯವಂಶ ಕ್ರಜಗ್ಾ ಸಂಕೆೋಶವರ 193/1A ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.90 0.018 847229931881 17219998223

170 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಮಲಲಪಾಪ ಹೆ ೋಳೆಪಾಪ ತ್ಮಮಣ್ಗೆ ೋಳ ಅಮಮಣ್ಗಿ ಸಂಕೆೋಶವರ 58/2/1 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.60 0.02 912272960738 89029453505

171 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಸಂಜು ಸದ್ದಪಾಪ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 63/4 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.01635 683952717563 375002010008821

172 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಶರೋಧರ ಸದ್ದಪಾಪ ಹುಲ್ಲ ಲೋಳಿ ಹೆಬಾಬಳ ಸಂಕೆೋಶವರ 63/4 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.016 754967280872 375002010004733

173 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಶರೋಕಾಂತ್ ಶವಲಂಗ ತ್ಳವಾರ ಬಗರನಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 191/17,191/18 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.02 356078356161 17025011261

174 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಬಸವರ್ಣಣ ಶವಪಾಪ ದ ೋನವಾಡ ಶರಹಟಿಟ ಬಿ.ಕೆ ಹುಕೆಕೋರಿ 238/3 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.02 979418928339 32475230469

175 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಸಂಜು ಅಡಿರ್ಪಾಪ ಹರಿಜನ ಬಗರನಾಳ ಯ.ಮರಡಿ 192/4 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.02 991176745857 89013275584

176 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಯಲಲಪಾಪ ನಿಜಪಾಪ ಹರಿಜನ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಯ.ಮರಡಿ 116/ಎ/1 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.016 794401063055 05452210036164

177 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ರಂಜನಾ ಸದ್ದಪಾಪ ಮಾದ್ರ ಮಾಸೂಹೆ ೋಳಿ ಯ.ಮರಡಿ 151/2 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.33 0.0066 200137248470 05452030001088

178 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಶವಪಾಪ ಅಮಾತಿ ಹರಿಜನ ಗುಡಗನಟಿಟ ಯ.ಮರಡಿ 153/8 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.0123 461899210436 05452200005530

179 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಉಲಾಲ ಸ ಬಂಡು ಕಾಾಂಬಳೆ ಸವದ್ತಿತ ರಾಯಬಾಗ 133/28 ಪ.ಜಾತಿ Cj²t 0.37 0.02 948219968519 5482030000101

180 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಧಶರಥ ಅಣ್ಣ ಪ್ಾ  ಕಾಾಂಬಳೆ ಸವದ್ತಿತ ರಾಯಬಾಗ 02.Jän ಪ.ಜಾತಿ Cj²t 0.27 0.02 489039864821 5482200007785

181 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಸುಭಸ ಹಾಲ್ಪ್ಾ  ಕಾಾಂಬಳೆ ಸವದ್ತಿತ ರಾಯಬಾಗ 170/6¹ ಪ.ಜಾತಿ Cj²t 2.00 0.02 320814461545 576902010012363

182 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿರ ೋಮತಿ ಗಂಗವವ  ಶಂಕರ ಗಾಯಕವಾಡ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 377 ಪ.ಜಾತಿ Cj²t 2.00 0.02 493524217712 17198047039

183 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಸುರೇಶ ಧಮಣ್ಣಣ  ಪ್ಪತ್ರೋಟ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 370 ಪ.ಜಾತಿ Cj²t 1.20 0.02 684431062440 5082200154453

184 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಶಂಕರ ಕಲಲ ೋಳಿ ಗಾಯಕವಾಡ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 366 ಪ.ಜಾತಿ Cj²t 1.20 0.02 382757738599 576902010000984

185 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ  ಬಾಳಪ್ಾ  ತ್ಳಿದ್ಮನಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 366 ಪ.ಜಾತಿ Cj²t 0.40 0.02 264054274449 17198066062

186 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಶಿವಾಜ ಪ್ರಸಪ್ಾ  ತ್ಳಿದ್ಮನಿ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 366 ಪ.ಜಾತಿ Cj²t 1.20 0.02 407388415425 576902010000978

187 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ಶಾಮಸುಾಂದ್ರ ಅಣ್ಣ ಪ್ಾ  ಕಾಾಂಬಳೆ ಸವದ್ತಿತ ರಾಯಬಾಗ 02.Jän ಪ.ಜಾತಿ Cj²t 0.33 0.02 841709114712 5482200023538

188 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶಿರ ೋ ರಮೇಶ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಗಾಯಕವಾಡ ರಾಯಬಾಗ ರಾಯಬಾಗ 393 ಪ.ಜಾತಿ Cj²t 3.00 0.02 923972497153 10758939023

189 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಣ್ಣ ವವ  ಅ ಸವದ್ದ ಬಿರನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 0.004

190 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಲ್ಗಮವವ  ಸಿ ಬಿೋತಿ ಬಿರನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 0.004

191 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಸುನಿತ್ನ ಮು ಸನ್ದ್ದ ಬಿರನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 0.004



192 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಭರತಿ ಶಿ ಸನ್ದ್ದ ಬಿರನಾಳ ರಾಯಬಾಗ 0.004

193 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಹಣ್ಮವವ  ತುಳಸಿಗೇರಿ ಚಿಾಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 0.004

194 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಚಿಾಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 0.004

195 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಾಯವವ  ಮಾಚನ್ೂ ವರ ಚಿಾಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 0.004

196 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಬಿಮವವ  ಮಾಚನ್ೂ ವರ ಚಿಾಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 0.004

197 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ರುಕಿಮ ಣಿ ಕಪೆಾ ಚಿಾಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 0.004

198 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಶಕುಕ ಬಾಯಿ ಕಪೆಾ ಚಿಾಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 0.004

199 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಕಮಲ್ವವ  ಸ ಗನ್ೂ ವರ ಚಿಾಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 0.004

200 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಶೋಭ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಚಿಾಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 0.004

201 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ತ್ನರಾ ಕೈರಳೆ ಚಿಾಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 0.004

202 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ವವ  ಕಾಾಂಬಳೆ ಚಿಾಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 0.004

203 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ರೇಖಾ ಸಂಗಪೂರ ಚಿಾಂಚಲ ರಾಯಬಾಗ 0.004

204 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಶಿೋಲಾ ಗೊೋ ಭಜಂತಿರ ಜಲಾಲ್ಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 0.004

205 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಮ್ಮೋನಾಕಿಿ  ಸ ಭಜಂತಿರ ಜಲಾಲ್ಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 0.004

206 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ತ್ನಯಕಾಕ  ಬಿೋ ಬಿಲ್ಲ ನ್ೂ ವರ ಜಲಾಲ್ಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 0.004

207 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಅಶಿವ ನಿ ಬಿೋ ಬಿಲ್ಲ ನ್ೂ ವರ ಜಲಾಲ್ಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 0.004

208 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಸಾಾಂವಕಾಕ  ಸು ಕರವಿ ಜಲಾಲ್ಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 0.004

209 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ತುಳಸಿಗೇರಿ ಜಲಾಲ್ಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 0.004

210 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ವಷ್ಣು ಸ ಗನ್ೂ ವರ aAZÀ° ರಾಯಬಾಗ 0.004

211 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ವಂದ್ನಾ ಸೂಯುವಂಶಿ aAZÀ° ರಾಯಬಾಗ 0.004

212 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ವಿಜಯಾ .ಪು.ಮಾಾಂಗ ಜಲಾಲ್ಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 0.004

213 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ ೋಮತಿ ಲ್ಕಿಿ ಮ ೋ. ನಾ ಸಿಾಂದೆ ಜಲಾಲ್ಪೂರ ರಾಯಬಾಗ 0.004

214 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ದೇವಪ್ಾ  ವಾಸಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ಓಬಳಾಪೂರ ಕಟಕೋಳ 153/1ಅ ಎಸ್.ಸಿ 1.20 0.02000 894363696495 656802010002849

215 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ವಿಕರ ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ಬಟಕುಕಿು ಮುದ್ಕವಿ 19/20 ಎಸ್.ಸಿ 0.86 0.02000 881557040174 36555410533

216 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಬಾನ್ಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ಚನಾೂ ಪೂರ ಮುದ್ಕವಿ 139/3/6 ಎಸ್.ಸಿ 0.61 0.02000 599459765823 89069291272

217 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಕೃಷಣ ಪ್ಾ  ಪ್ಪಾಂಡಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ಆರಿಬೆಾಂಚಿ ಕಟಕೋಳ 45/2ಬ ಎಸ್.ಸಿ 0.97 0.02000 660672080494 ,05062200326578

218 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಗೊೋಪ್ಪಲ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಮಾದ್ರ ಮುದ್ಕವಿ ಮುದ್ಕವಿ 103 ಎಸ್.ಸಿ 1.10 0.02000 971210414382 ,05062200326578

219 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ವಿಠ್ಠ ಲ್ ಹನ್ಮಂತ್ ಬಂಡಿವಡಿ ರ ಉಪ್ು ವಡಿ ರ ಚನಾೂ ಪೂರ ಮುದ್ಕವಿ .34/2 ಎಸ್.ಸಿ 0.80 0.02000 384531696676 89012174086

220 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ರೂಪ್ಲೆಪ್ಾ  ಬಾಲ್ಪ್ಾ  ಲ್ಮಾಣಿ ಚನಾೂ ಪೂರ ಮುದ್ಕವಿ 100/1 ಎಸ್.ಸಿ 0.80 0.02000 707164876842 17210041400

221 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಮಂಜುನಾಥ ವಾಘಪ್ಾ  ರಾಠೊೋಡ ಆರಿಬೆಾಂಚಿ ಕಟಕೋಳ 111/1 ಎಸ್.ಸಿ 0.80 0.02000 424196047279 656802010002412

222 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ತುಕಾರಾಮ ರೂಪ್ಲೆಪ್ಾ  ರಾಠೊೋಡ ಚನಾೂ ಪೂರ ಮುದ್ಕವಿ 107/2 ಎಸ್.ಸಿ 0.80 0.02000 792008869832 89011702586

223 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಭೋಮವವ  ನಾಯಕ ಉಪ್ು ಲ್ಮಾಣಿ ಓಬಳಾಪೂರ ಕಟಕೋಳ 190/4 ಎಸ್.ಸಿ 0.80 0.02000 536784359267 ,05062200042040

224 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ಗದಿಗೆಪಪ ಮಾದ್ರ ಕ್ಟಮಳಿಿ ಮುನವಳಿಿ 55/*/6 ಪ.ಜಾ 0.4 0.008

225 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗಂಗಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಕಾಲಯಕ್ಟಿಟ ತಾಂಡ ಮುನವಳಿಿ 876/ಪ ಪ.ಜಾ 0.6 0.012

226 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ದ ಡೆಹನಮಂತ್ ಭಜಂತಿರ ಹಿರೆೋಕ್ುಂಬಿ ಸವದ್ತಿೂ 576 ಪ.ಜಾ 0.8 0.02

227 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ ಗಂಗವವ ರವಿ ಲಮಾರ್ಣ ಬೆಟಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 192/* ಪ.ಜಾ 0.8 0.016

228 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ರಾಮಪಪ ಅಣ್ಣಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಉಗರಗೆ ೋಳ ಸವದ್ತಿೂ 689 ಪ.ಜಾ 0.8 0.02

229 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ ಶಾರವವ ಸ ೋ ಲಮಾರ್ಣ ಬೆಟಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 323 ಪ.ಜಾ 0.8 0.0159

230 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ ಶಾಂತ್ವವ ತ್ುಳಸಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಬೆಟಸ ರ ಸವದ್ತಿೂ 192 ಪ.ಜಾ 0.8 0.016

231 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಅಶ ೋಕ್ ರಾಮಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಹಲಾಯಪೂರ ಮುನವಳಿಿ 27/* ಪ.ಜಾ 0.82 0.0164

232 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಯಲಲಪಪ ಯಲಲವವ ಮಾದ್ರ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 478 ಪ.ಜಾ 0.8 0.02

233 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಹುಚಚಪಪ ಯಲಲಪಪ ಮಾದ್ರ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 478 ಪ.ಜಾ 1 0.02

234 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಹನಮವವ ಗುಡಿಹಿಂದಿನ ಚುಳಕಿ ಮುನವಳಿಿ 210/*/* ಪ.ಜಾ 0.8 0.01662

235 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋ ಸೋತ್ವವ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಟಮಳಿಿ ತಾಂಡ ಮುನವಳಿಿ 1026/ಪೈ ಪ.ಜಾ 0.4 0.008

236 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣ್ಾ ಜೌಷ್ಧಿ ವಿತ್ರಣ್ಣ ಶರೋಮತಿ ರೆೋಣ್ವವ ಶಂ ಲಮಾರ್ಣ ಕ್ಟಮಳಿಿ ತಾಂಡ ಮುನವಳಿಿ 509/*2 ಪ.ಜಾ 0.43 0.0086

237 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಸೋಮಾ ಎಮ್ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

238 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಅಕ್ಕಮಮ ಶ ಪಂಚನನವರ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

239 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ  ಅನನಪೂಣ್ಯ ಶ ಹಿರೆೋಮಠ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

240 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ  ಹೆೋಮಾವತಿ ಗ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

241 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ  ರೆೋಖಾ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

242 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಚನನಮಮ ವಿ ಕೆಳಗೆೋರಿಮಠ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

243 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಶ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

244 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ನಿಮಯಲಾ ವಾ ಕ್ಂಬಾರ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

245 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಶದ್ದಮಮ ಮಾ ಜಟಭ ೋವಿ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪಂ 0.004

246 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಸುನಂದಾ ಯ ಭ ೋವಿ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

247 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಮಾಳವವ ಮ ಬಡಮಮನವರ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

248 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಶಾರವವ ಫ ಭ ೋವಿ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

249 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ನಿಂಗವವ ಬ ಸಕಿರ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

250 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಸುವಣ್ಯ ಮ ಬಡಮಮನವರ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

251 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಜಯಮಮ ಮಾ ಮಠಮತಿ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

252 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಸುಮತಾರ ಮ ಗೆ ರವನಕೆ ಳಿ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪಂ 0.004

253 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಶವಲೋಲಾ ಶ ಹ ಗ್ಾರ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

254 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಜ ಯೋತಿ ಫ ಅರ್ಣಣಗೆೋರಿ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

255 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ರತಾನ ಬ ಮಠಪತಿ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

256 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಯಂಕ್ವವ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

257 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಪರೋಮಾ ರಾ ಬಡಿಗೆೋರ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪಂ 0.004

258 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಬಿ ಎಮ್ ಹದಿಲ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪಂ 0.004

259 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಲಲತಾ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

260 ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಬಸಮಮ ಬ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

ರೆೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಶ ಬಬಾಬನಿ ಶರಸಂಗಿ ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪಂ 0.004



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ/ಚ

ಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ 

ಹೆಸರು
ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಭೌತಿಕ್ (ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

I.

1 NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರ್ೈ.ಲ ೋಕೆೋಶ ತಂದ 
ಪ ಂಪಾಪತಿ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 233ಎ1, 233ಎ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 20448.00 243413609240 64158369765

2 NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸಿ.ರಾಮಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಸಿ.ಗ ೋವಿಂದಪಪ

ಕ್ಲ್ುುಕ್ಂಭ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 13/2, 13/1/ಬಿ, 13/1/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.4 40896.00 461234176398 38628330286

3 NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸಿ.ಕ್ರೆಪಪ ತಂದ 
ಸಿ.ಗ ೋವಿಂದಪಪ

ಕ್ಲ್ುುಕ್ಂಭ ಕ್ುರುಗ ೋಡು  13/1/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 13631.00 301405609031 10714100007346

4 NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸಿ.ಎಂ.ನಾಗೋಂದರ 
ಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ 

ಸಿ.ಎಂ.ಚನನಬಸಯಯ
ಚೆಳ್ಳಗುರ್ಕಯ ರ ಪನಗುಡಿ 80/2 ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.4 14998.00 485693010578 10572100004775

5 NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚಲಾು ಕ್ೃಷ್ಣ ಮ ತಿಯ 
ತಂದ ಚಲಾು ಬೆ ಜಜಪಪ

ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 368/ಎ/1 ಇತರೆ ಚಂಡ  ಹ 1.5 15000.00 209913718913 004110021000616

NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಿ ಪರತಾಪ್ ರೆಡಿಿ ತಂದ  
ಜಿ.ಪಂಪನಗ್ೌಡ

ಜ ೋಳ್ದ ರಾಶಿ ರ ಪನಗುಡಿ 230/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.9 32374.00 394031762723 0041100097049

NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎನ್.ಶಿವರಾಜ ತಂದ 
ಎನ್.ಯಂಕ್ಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 638/1, 671/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.7 11928.00 544856136441 10714101009381

NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಎಂ.ದಕ್ಷಿಣಮ ತಿಯ 
ತಂದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯಯ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು
306A/A2, 305, 

304/A
ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.17 14040.00 306917924152 06022010012340

NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆೋಮಾವತಿ ಗಂಡ 
ಶಾಂತನಗ್ೌಡ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 270 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2 24000.00 666190027698 10809100020883

NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 176/A2 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.8 9600.00 517114733066 10714100009864

NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ  ಕೆ.ಲ್ಕ್ಷಿಮಕಾಂತ ತಂದ 
ಕೆ.ಬಸವರಾಜ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 176A/3 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.4 4800.00 448546096811 10714101009886

NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಎಂ.ಷ್ಣುಮಖಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಕೆ.ಎಂ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಯಯ

ವದದಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 303, 304/B ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.6 19198.00 951345395427 10768652733

NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಉಮಾಪತಿ ತಂದ ದ ಡಿ 
ಬಸಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 367/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2 40000.00 567298953693 919010050096633

NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಡಿ.ಪನನಯಯ ತಂದ 
ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 200/3, 428/ಸಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2 40000.00 776464921406 919010045749847

NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ರವರ ಈರಣಣ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಉರುಕ್ುಂದಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 185ಎ/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.86 17200.00 430481473629 31911100004497

NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ಚೆೋಯಡು ದ ಡಿ ಬಸಪಪ 
ತಂದ ಸಿದದಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 190ಎ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2 40000.00 606079080420 919010050096633

NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಟಿ.ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 
ಬಿಳಿಬಾಯಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 280/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 12000.00 530773431345 897610410001031

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಬಿ ಚನನಕೆೋಶವ ರೆಡಿಿ ತಂದ 
ರಾಮ ರೆಡಿಿ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 246/14 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 2 6014.00
546620043954 10706100035942

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಸುದಶಯನರೆಡಿಿ ತಂದ 
ರಾಮರೆಡಿಿ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 246/14 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 1 3007.00
449607847012 10706100002988

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ್ ತಂದ 
ಕೆ.ಮಲುೋಶಪಪ

ಪತರಬ ದಿಹಾಳ್ ಬಳ್ಾಳರಿ 38/1 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 1 3007.00
412321128919 54051570990

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಬಿ.ಕೆ ರಮದೋವಿ ಗಂಡ ಡಾ. 
ಬಿ.ಕೆ.ಅಜಿತ್ ಕ್ುಮಾರ್

ಸಿರಿವಾರ
ಮೋಕಾ

76/3 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 1 3007.00

284989251586 102701011001365

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಬಿ.ಮಟ್ಟಿಪಪ ತಂದ 

ನರಸಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು
179/8, 177/3, 

179/6, 179/4, 

179/5, 138/1

ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.6 6333.00

242149780427 6292210031474

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಜಡೆಪಪ ತಂದ ಫರ್ಕಕೋರಪಪ ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 56*,  63* ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 2.2 8707.00
330181115865 10714100009695

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಸಣಣ ಈರಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು  31/3 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.37 1464.00
573008543052 6292250029888

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಯು. ಜಡಿಯಪಪ ತಂದ 
ಯು ಈರಣಣ

ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 147/B 146/B ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 2.2 8707.00
357008935896 6292250001651

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಗ್ಾಳಿ ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಬಾನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 427/H/3 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.2 4749.00
457923338953 897610110001117

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ ಕ್ುಂಡಿು 
ಈಶಾರಪಪ

ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 87/H, 34/1A ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.4 5541.00
306248686051 10714101015106

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ವಿ.ಓಂಕಾರಪಪ ತಂದ 
ವಿ.ಹನುಮಂತಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 51/3, 46/4, 47/2 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.95 3760.00
953529448582 6292200001770

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ 
ಈರಣಣ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 47/2, 51/3 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.98 3878.00
954882810550 6292200005816

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ನಾಗೋಂದರಪಪ

ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 201/B/2 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.1 4354.00
775823495131 6292210031773

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ರ್ೈ.ಸುಜಾತ ಗಂಡ 
ರ್ೈ.ಗ ೋಪಾಲ್ರೆಡಿಿ

ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 289/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.25 4748.00
568713041718 10584101092293

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ರ್ೈ.ಯಂಕ್ಮಮ ಗಂಡ 
ರ್ೈ ಗ ೋವಿಂದ ರೆಡಿಿ

ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 289/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.25 4748.00
311465855501 10584101092284

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ರ್ೈ.ಯಶ ೋಧಮಮ 

ಗಂಡ ರ್ೈ.ನಾರಾಯಣ  
ರೆಡಿಿ

ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು
ಬಳ್ಾಳರಿ

289/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.25 4748.00

590103276753 10584101092497

NHM ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ರ್ೈ.ರಾಧ ಗಂಡ 
ವಿೋರಾರೆಡಿಿ

ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 289/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.25 4748.00
405122192504 10584101092293

NHM  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎನ್.ಈರಮಮ ಗಂಡ 
ಜಯದೋವಗ್ೌಡ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 792, 719/ಎ/1

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2 11238.00 302229297264
64053267014

NHM  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎನ್.ಪ ರ್ಣಯಮ ತಂದ 

ಜಯದೋವಗ್ೌಡ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 644/5
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 8990.00 671652879951

64151546278

NHM  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ 
ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ ಸ ೋಮಸಮುದರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 129/2

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 4495.00 270589198899
6292250016523

NHM  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎನ್.ನಖಿತಾ ತಂದ 
ಎನ್.ಜಯದೋವಗ್ೌಡ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 644/4

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 8990.00 971318795040
64199872003

NHM  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ರ್ೈ.ವಿ.ಪಾವಯತಮಮ 
ಗಂಡ ರ್ೈ.ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 143/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 6743.00 978672198681

32304066845

NHM  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಇ ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಬರಾಜು 

ತಂದ 
ಇ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರಾಜು ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 697/ಎ

ಇತರೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 1 5619.00 504721323498

54036826478

NHM  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಕೆ.ಹನುಮಂರೆಡಿಿ ತಂದ 

ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 418
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 6742.00 823892187726

10706100032306

NHM  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಕ್ೃಷ್ಣರ್ೋರ್ಣ ಗಂಡ 
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರಾಜು ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 698ಬಿ/

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 5619.00 424241448538
64122988529

NHM  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎಸ್.ರಾಜೋಶಾರಿ ಗಂಡ 

ಶಿರೋನವಾಸಲ್ು ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 247/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.8 10114.00 376786328727
10714100007761

NHM  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ದಮ ಮರು ಬಸಪಪ 

ತಂದ ಈರಪಪ ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ
573/ಜಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 6000.00 638031279632

10709933370

NHM  ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶಾರ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 
ಸಂಘ

ವಾಸುದೋವ ನಗರ 
ಕಾಯಂಪ್

ಮೋಕಾ

107/3, 107/2, 

114/ಬಿ, 108/ಬಿ, 

108/2, 114ಸಿ, 

114/1, 114/ಎ, 

114/ಡಿ

ಇತರೆ
ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

10.9 560000.00 238891271539 520101261842022

NHM  ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ 

ತಾತನವರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ

ಮಲಾುಪುರ 
(ಕ್ಪಪಗಲ್ುು)

ಮೋಕಾ
36/1, 36/2/ಎ, 38/1, 

36/2/ಬಿ
ಇತರೆ

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

9.57 560000.00 869297466804 10818101064768

NHM  ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಕ್ೃಷಿ   
ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ,

ಜಾಲಬೆಂಚಿ ಮೋಕಾ

248/ಎ, 249/ಎ, 

249/1, 241/2, 

247/*, 246/1, 76/1, 

248/1, 249/2, 

76/4, 245/2, 246/2,

ಇತರೆ
ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

12.46 260000.00 434844310281 64154120338

NHM  ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಬಸರ್ೋಶಾರ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 
ಸಂಘ

ಕಾರೆೋಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ

169/ಎ, 169/ಬಿ/5, 

200/ಬಿ, 169ಬಿ/2, 

201, 169/ಬಿ/4, 

169ಬಿ/6,169ಬಿ/8, 

293ಎ/3,

ಇತರೆ
ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

13.428 280000.00 249145257238 20003105000543

NHM  ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಮಂಜುನಾಥ  

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 
ಸಂಘ

ಕೆ.ವಿೋರಾಪುರ ಮೋಕಾ
65, 84/1, 65, 48, 

79/ಎ
ಇತರೆ

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

9.596 280000.00 398466912185 20003105000548

NHM  ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಗುರುರಾಘರ್ೋಂದರ  
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 

ಸಂಘ
ಕಾರೆೋಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ

159ಎ/1, 159ಎ/2, 

160/ಎ, 161/ಎ, 

95ಬಿ/1ಸಿ, 12/5, 

12/3, 12/1, 7ಸಿ/2, 

7ಸಿ/1, 6/2, 5/1, 6/1

ಇತರೆ
ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

19.6 280000.00 702965286596 20003105000540

NHM  ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಕ್ೃಷಿ   
ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ,

ಜಾಲಬೆಂಚಿ 
(ಗ ೋಟ ರು)

ಮೋಕಾ 249/ಎ ಇತರೆ
ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

1.81 20000.00 434844310281 10808101052587

NHM  ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಬಸರ್ೋಶಾರ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 
ಸಂಘ

ಕ್ಪಪಗಲ್ುು ಕೆ ೋಳ್ ರು
85I/1, 85I/3, 85I/2, 

91/1, 221/A
ಇತರೆ

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

6.81 146979.00 797397519498 10818111000186

NHM  ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಹಾಗಲ್ ರೆೋಶಾರ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 

ಸಂಘ
ಕ್ಪಪಗಲ್ುು ಕೆ ೋಳ್ ರು

127/ಬಿ, 124ಸಿ/1ಬಿ, 

115, 114, 106/2, 

106/1

ಇತರೆ
ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

19.73 280000.00 816530029471 9572000100023900

NHM  ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಕ್ರಿಸಿದದೋಶಾರ ರೆೈತ 

 ಸಂಘ
ಸ ೋಮಸಮುದರ ಕೆ ೋಳ್ ರು

198, 269, 197/ಬಿ, 

196ಬಿ/3ಎ, 

196ಬಿ3ಬಿ, 

196/ಬಿ/1ಎ, 198, 

199/3

ಇತರೆ
ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

31.04 280000.00 797748662789 37991263876

NHM  ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಸಣಣ ರಂಗಪಪ ತಂದ  

ಮರಿಸಾಾಮಿ
ಹರಗಿನದ ೋರ್ಣ ಬಳ್ಾಳರಿ 105/ಹೆಚ್2 ಪ.ಜಾತಿ ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್  ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1.40 75000.00 247289867462 64154120338

NHM  ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ 
ಗಂಡ ಕ್ೃಷ್ಿರಾಜು

ಹರಗಿನದ ೋರ್ಣ ಬಳ್ಾಳರಿ 698/1, 698/2 ಇತರೆ ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್  ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1.60 75000.00 640077946783 10714101007444

NHM  ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಕೆ.ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಕೆ.ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ

ಕ್ುಂಟನಹಾಳ್ು ರ ಪನಗುಡಿ 61/* ಇತರೆ ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್  ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 7.64 75000.00 833734558751 10685100009123

NHM  ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಹೆಚ್.ಹುಲ್ುಗಪಪ ತಂದ 

ಮಾರೆಪಪ
ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು  12/2 ಪ.ಜಾತಿ ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್  ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1.05 75000.00 270125614646 34455536348

NHM  ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಚಲ್ುವಾದಿ 

ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಮಾರೆಪಪ

ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು
22/25, 198/ಇ, 

198/ಎ
ಪ.ಜಾತಿ ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್  ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1.35 75000.00 511457198180 15890100132858

NHM

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 
(Mechanization) 

TRACTOR

ಎಸ್. ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಆಂಜನೆೋಯಯ

ಮಿೋನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 92/ಬಿ ಪ.ಪಂ
ಸಪ ೋಟ& 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1.28 100000.00 563735672733 15890100125449

NHM

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 
(Mechanization) 

POWER TILLER

ರ್ೈ.ಹೆ ನ ನರಮಮ 
ಗಂಡ ನಾರಾಯಣಪಪ

ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 277ಎ/1ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.27 50000.00 848315503072 10888101022568

NHM

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 
(Mechanization) 

POWER TILLER

ತಕ್ಕಡಿ ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

ಬೆಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 483/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.84 50000.00 585574269083 10709952236

NHM ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ ಗ್ಾಡಿ
ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ನಾಗರಾಜ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ 14900.00 865787539054 15890100138160

ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು

2019-20ನೆೋ ಸಾಲನಲು ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳ್ನುನ ಪಡೆದ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ .

ಜಿಲು: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್

ಸಹಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲ್ಕ್ಷಗಳ್ಲು )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ
ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ 

ಮತುತ ವಿವರ



NHM
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ನವಯಹಣೆ 

(INM/IPM)

ಮೆೋಟಿ ಸುರೆೋಶ ತಂದ 
ಮೆೋಟಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ

ಯಾಳಿಪ ರ ಪನಗುಡಿ 91ಇ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4 4800.00 334706602784 20023127000239

NHM
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ನವಯಹಣೆ 

(INM/IPM)

ಎಂ.ದ ಡಿಬಸವನಗ್ೌಡ  
ತಂದ ಬಸವನಗ್ೌಡ

ಯಾಳಿಪ ರ ಪನಗುಡಿ 242ಬಿ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3 3600.00 610026856773 10572100004200

NHM
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ನವಯಹಣೆ 

(INM/IPM)

ಚಲ್ುವಾದಿ ಗಂಗಮಮ 
ಗಂಡ  ಭೋಮಪಪ

ಹಂದಿಹಾಳ್ು ಕೆ ೋಳ್ ರು 171/ಸಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.70 2040.00 484033190083 10706101017548

NHM
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ನವಯಹಣೆ 

(INM/IPM)

ಹನುಮಂತಮಮ  ಗಂಡ 
ಗ್ಾಳೆಪಪ

ಹಂದಿಹಾಳ್ು ಕೆ ೋಳ್ ರು 117/1, 117/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.80 2160.00 655829810866 10706100032692

NHM
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ನವಯಹಣೆ 

(INM/IPM)

ಸಣಣ ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಹೆ ನ ನರಪಪ

ಲಂಗದೋವನಹಳಿಳ ಕೆ ೋಳ್ ರು 7/H, 7/H ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 2400.00 795722825418 10572100011534

NHM
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ನವಯಹಣೆ 

(INM/IPM)

ಹರಿಜನ ರುದರಪಪ ತಂದ  
ಲಂಗಪಪ

ಹಂದಿಹಾಳ್ು ಕೆ ೋಳ್ ರು 215/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.70 2040.00 463958875862 64181241657

NHM
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ನವಯಹಣೆ 

(INM/IPM)
ಬಸಣಣ ತಂದ ರಾಮಪಪ ಹಂದಿಹಾಳ್ು ಕೆ ೋಳ್ ರು 24/ಎ, 24/ಸಿ, 25/ಬಿ, ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.84 1008.00 934169057223 10706100036168

NHM
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ನವಯಹಣೆ 

(INM/IPM)

ಕೆ.ಬಸಮಮ ಗಂಡ 
ಬಿ.ಬಸಣಣ

ಹಂದಿಹಾಳ್ು ಕೆ ೋಳ್ ರು 29/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.39 2868.00 990119149425 10706101008683

NHM
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ನವಯಹಣೆ 

(INM/IPM)
ಕೆ.ರಾಮಣಣ ತಂದ ಬಸಣಣ ಹಂದಿಹಾಳ್ು ಕೆ ೋಳ್ ರು 26/ಎ, 205/ಬಿ/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.8 2160.00 747865101586 33086957034

NHM
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ನವಯಹಣೆ 

(INM/IPM)

ಕೆ.ಸುಜಾತ ಗಂಡ 
ಕೆ.ರಾಮಣಣ

ಹಂದಿಹಾಳ್ು ಕೆ ೋಳ್ ರು 124/ಬಿ, 30/ಬಿ, 26/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.16 2592.00 765190653527 10680101021727

NHM
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ನವಯಹಣೆ 

(INM/IPM)

ಎ.ಲ್ತಾ ಗಂಡ 
ಎ.ಶಿರೋನವಾಸ

ಹಂದಿಹಾಳ್ು ಕೆ ೋಳ್ ರು 235/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.4 1680.00 465365425195 102701011001836

NHM
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ ನವಯಹಣೆ 

(INM/IPM)

ಎ.ಶಿರೋನವಾಸ ತಂದ 
ಎ.ವಿೋರಣಣ

ಹಂದಿಹಾಳ್ು ಕೆ ೋಳ್ ರು 294ಎ/ಎ/1, 233/ಎ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3.88 4656.00 709693044024 64005475292

NHM ಪಾಲಹೌಸ್
ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ.ದಿವಯಶಿರ ಗಂಡ 

ಕೆ.ರಾಜೋಶ
ತ ಲ್ಮಾಮಿಡಿ ರ ಪನಗುಡಿ 157ಬಿ/2,  157/ಸಿ, ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ 0.50.ಹೆ 822500.00 361103104324 918010101677687

NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಕೆ.ಬಾಬು ತಂದ 
ಕೆ.ಮಲುೋಶಪಪ

ಪತರಬ ದಿಹಾಳ್ ಬಳ್ಾಳರಿ 37, 38 39 ಇತರೆ 3.6 200000.00 724382529567 06002010126354

NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಗ್ೌರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಕ್ುಲಾಯಿ ನಾಯಕ

ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 284/ಬಿ/1, 95/* ಪ.ಜಾತಿ 2 200000.00 466646871317 20023127000761

NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ  

ಗ್ಾದಪಪ
ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 64/1 ಪ.ಪಂ 2 200000.00 388345024840 54036829082

NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಶಂಕ್ರ್ 

ನಾಯಕ
ಬೆಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 368/ಬಿ3 ಪ.ಪಂ 4.5 200000.00 692953256587 10708754031

NHM
ಶೋಡ್ ನೆಟ್ (ನೆರಳ್ು 
ಪರದ/ಹಸಿರುಮನೆ)

ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 153/L/1, 153/L/4 ಪ.ಪಂ 2000 394000.00 750196616736 919010046464488

NHM
ಶೋಡ್ ನೆಟ್ (ನೆರಳ್ು 
ಪರದ/ಹಸಿರುಮನೆ)

ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 153/L/1, 153/L/4 ಪ.ಪಂ 2000 140000.00 750196616736 919010046464488

NHM
ಶೋಡ್ ನೆಟ್ (ನೆರಳ್ು 
ಪರದ/ಹಸಿರುಮನೆ)

ಈರಣಣ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 153/M/1, 153/M/3 ಪ.ಪಂ 2000 394000.00 872762290655 919010046464873

NHM
ಶೋಡ್ ನೆಟ್ (ನೆರಳ್ು 
ಪರದ/ಹಸಿರುಮನೆ)

ಈರಣಣ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 153/M/1, 153/M/3 ಪ.ಪಂ 2000 140000.00 872762290655 919010046464873

NHM
ಶೋಡ್ ನೆಟ್ (ನೆರಳ್ು 
ಪರದ/ಹಸಿರುಮನೆ)

ಸಿ.ರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಸಿ.ಮಾರೆಣಣ

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 42/5 ಪ.ಪಂ 4000 280000.00 445001759452 919010046464239

NHM
ಶೋಡ್ ನೆಟ್ (ನೆರಳ್ು 
ಪರದ/ಹಸಿರುಮನೆ)

ಸಿ.ರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಸಿ.ಮಾರೆಣಣ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 42/5 ಪ.ಪಂ 4000 788000.00 445001759452 919010046464239

NHM ಶಿೋತಲ್ ಗೃಹ
ಶಿರೋ ಗ ೋಪಿಕ್ೃಷ್ಣ 

ಕೆ ೋಲ್ಡ  ಸ ಿೋರೆೋಜ್ 
ಪರೈ.ಲ

ಹಲ್ಕ್ುಂದಿ ಬಳ್ಾಳರಿ 4ಬಿ2/ಎ2 ಇತರೆ 9500 ಮೆ.ಟ 14000000 06003170000066

NHM ಶಿೋತಲ್ ಗೃಹ

ಶಿರೋ ಶಾಯಮಸುಂದರ 
ಕೆ ೋಲ್ಡ  ಸ ಿೋರೆೋಜ್ 

ಮುಂಡರಗಿ 
ಇಂಡಸಿರೋಯಲ್ಡ 
ಏರಿಯಾ ಪರೈ.ಲ

ಮುಂಡರಗಿ ಬಳ್ಾಳರಿ

24ಸಿ/2,

ಇತರೆ 10000 ಮೆ.ಟ 14000000 06028310000019

NHM ಶಿೋತಲ್ ಗೃಹ
M/S ಹೆೋಮಾದಿರ 

ಕೆ ೋಲ್ಡ  ಸ ಿೋರೆೋಜ್, 

ಪರೈ.ಲ  ಹಲ್ಕ್ುಂದಿ
ಹಲ್ಕ್ುಂದಿ ಬಳ್ಾಳರಿ 5A1 ಇತರೆ 10000 ಮೆ.ಟ 14000000 06003170000066

NHM ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್
ಬಿ.ನಾರಾಯಣಮಮ 
ಗಂಡ ಬಿ.ವಿೋರಾರೆಡಿಿ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 264/ಎ, 264/ಸಿ/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.00 87500.00 477058893471 897610310000014

NHM ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್
ಪಿ.ಹಾಜಿೋಪಿರಾ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಬಾಬುಸಾಬು

ಯಾಳಿಪ ಕ್ಗಗಲ್ಡ ರ ಪನಗುಡಿ 112/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.38 87500.00 6871910415325 10605101029279

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಮುದುದಬಸವನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಕೆ.ಸಿದದನಗ್ೌಡ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 239/4ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 393663020207 31911100001557

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಶೈಲ್ಪಪ ತಂದ 
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು
185/ಬಿ2, 185/ಸಿ, 

185/ಬಿ3
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 788578044574 2013740812

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಚನನಬಸಮಮ ಗಂಡ 

ಚಂದರಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 228/ಬಿ. 228/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.58 151000.00 211059698540 2013741499

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ.ಶಿರೋನಾಥರೆಡಿಿ ತಂದ 

ವಿ.ಶಿವಾರೆಡಿಿ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು

469469/4, 469/5, 

469/6, 470/3ಎ, 

470/3ಬಿ, 470/3ಸಿ
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 446394584158 2313741598

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುರುಬರ  ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ 

ತಂದ ಮಲ್ುಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 301/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54000.00 506720839983 23111100007818

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಲ್ಕ್ಷಿಮ ರೆಡಿಿ ತಂದ 

ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ
ಸ ೋಮಸಮುದರ ಕೆ ೋಳ್ ರು 2/ಎ1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.54 54000.00 20180014913 919010011577577

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಹೆೋಮವತಿ ಗಂಡ 
ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 172/ಸಿ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 899996245069 2013740843

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಮಹೆೋಶ ತಂದ 
ಕೆ.ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 176/ಸಿ, 238/ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 111300.00 844446911725 23111100005876

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುರುಬರ ಗಿರಿಮಲ್ುಪಪ 
ತಂದ ಹಾಗಲ್ ರಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು
301/3, 179/ಡಿ, 

180/2
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 565876417342 23111100005876

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಜ.ಮಲುೋಶಪಪ
ಚಾಗನ ರು ಮೋಕಾ 360/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 186500.00 222543310346 20040359994

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ತಿಪಪಮಮ ಗಂಡ 
ಕ್ುಮಾರಪಪ

ಮಲಾುಪುರ ಮೋಕಾ 64/1/ಬಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.80 82000.00 667802326974 10747101025149

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರಾಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಜಿ 
ಮಲುೋಶಪಪ

ಚಾಗನ ರು ಮೋಕಾ 359/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.93 179000.00 866743809275 10605101067233

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಎನ್.ರಾಧಿಕ್ ಗಂಡ 
ಜಿ.ಹನುಮಂತಪಪ

ಚಾಗನ ರು ಮೋಕಾ 360/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1..94 186000.00 364722922795 36272409164

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಸ್.ಸಾಮಾರಜಯಂ ಗಂಡ 
ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ

ಬಳ್ಾಳರಿ ಬಳ್ಾಳರಿ 111 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.43 45000.00 0 286310100000292

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಜಿ.ಬಸಪಪ ತಂದ 

ಗಂಗಣಣ
ಹೆ ನನಳಿಳ ಬಳ್ಾಳರಿ 73/ಇ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 56500.00 889658415579 919010013619866

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎನ್.ಜಂಭನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ನಾಗನಗ್ೌಡ
ತಂಬರಳಿಳ ಮೋಕಾ  11/2 ಇತರೆ ಸಪ ೋಟ 0.80 18200.00 510995040151 520101017289201

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶಾೋತ ಜೈನ್  ತಂದ 
ಮಹಾವಿೋರ ಚಂದ್ 

ಜೈನ್
ಬೆಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 384/4 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.68 159000.00 686598235160 62166002316

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪ ಜಾರಿ ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ  
ತಂದ ಪ .ಮಲ್ುಪಪ

ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 39/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.19 114000.00 920713375860 31911100002516

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗ ಲ್ುರ ರ್ಂಕೆ ೋಬ 

ತಂದ ಗ ಲ್ುರ ಈರಣಣ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 18/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119000.00 573044265220 23111100006583

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಶಿವಮಮ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಗಿಮಲ್ುಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 312/ಸಿ, 238/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.40 137000.00 592412665798 31911100002400

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಈರಣಣ ತಂದ ತಿಮಮಪಪ ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 168ಎ/1, 169ಎ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000.00 923343993243 23111100006507

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ತಿಪಪೋರುದರಪಪ ತಂದ 

ಈರಣಣ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 88/ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.99 100000.00 909651048683 2013741345

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನಬಿೋಸಾಬ್ ತಂದ 
ಹೆ ನ ನರಸಾಬ್

ಮಲಾುಪುರ ಮೋಕಾ 85 ಇತರೆ (ಮುಸಿುಂ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.99 117000.00 282875258137 10818100003561

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಾಬುನನ ಗಂಡ 
ಮಾಸತನ್ ಸಾಬ್

ಮಲಾುಪುರ ಮೋಕಾ 16/1ಡಿ/4 ಇತರೆ (ಮುಸಿುಂ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 191000.00 676688300002 6002010094693

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಓ ಮಹಾಂತೋಶ ರೆಡಿಿ 
ತಂದ ಎಸ್.ನಾಗಿರೆಡಿಿ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 345/ಎ3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.36 34000.00 324915970679 23111100004480

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ  ಲೋಟ್ 
ಸ ಗ ರು ತಿಮಮಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 213/ಬಿ. 214/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.38 128000.00 560708052909 23111100006767

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎ.ರುದರಮಮ ಗಂಡ 
ಅಮಾತಿ ಹಂಪಣಣ

ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 261/ಸಿ4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.28 30000.00 677042631897 23111100007283

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ  ಲೋಟ್ 

ದ ಡಿ ಬಸಪಪ
ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 266/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.68 68600.00 324187278679 23111100006842

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹೆಚ್.ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ 

ಹಂಪಣಣ
ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 261/ಸಿ3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54000.00 390175582127 23111100006897

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಅಗಸರ ದ ರ್ಣಯಪಪ 

ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 137/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 747106404623 2013741802

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 

ಸಣಣಪಪ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 192/ಡಿ16, 192ಡಿ/3ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.75 63500.00 684111204629 2013741505

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಜಿ ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಅಂಜಿನಪಪ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 387/ಬಿ3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 186400.00 359501702455 20023127000384

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೈ.ಬೆ ೋಗಪಪ ತಂದ 
ಸಣಣ ತಿಮಮಪಪ

ದಮ ಮರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 458(ಪಿ) ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 401660774908 2013741437

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಈಶಾರಪಪ ತಂದ 

ದಾಯವಣಣ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 347/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 697221671949 919010027044933

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಲಂಗಪಪ ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 192/ಡಿ39 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500.00 233365480201 2013741550

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಕ್ುರುಬರ 
ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 312/2, 301/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.96 96500.00 813978768488 23111100007825

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೈ.ಸುಜಾತ ಗಂಡ 
ಗ ೋಪಾಲ್ರೆಡಿಿ

ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 289ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.95 31200.00 568713041718 37161955556

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗಂಗಪಪ ತಂದ ಮಲ್ುಪಪ ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 61/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500.00 789165951990 362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ರುದರಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಎಂ.ಲಂಗ್ಾರೆಡಿಿ

ಹರಗಿನಡೆ ೋರ್ಣ ಬಳ್ಾಳರಿ 248/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 428874304164 362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಿ.ರವಿಶಂಕ್ರ್ ತಂದ 
ನಂದಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ

ಪತಿರಬ ದಿಹಾಳ್ ಬಳ್ಾಳರಿ 104/*, 107/ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 247628348042 23111100005852

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎನ್.ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ 
ಎನ್ ನಂದಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ

ಪತಿರಬ ದಿಹಾಳ್ ಬಳ್ಾಳರಿ 104/*, 107/ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 688457387792 23111100006071

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಚಂದರಕ್ಲಾ ಗಂಡ ಸುರೆೋಶ ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 172/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 737229917850 31911100004473

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಯಪರಕಾಶರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಶಿರೋನವಾಸ ರೆಡಿಿ
ದಮ ಮರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 368/ಬಿ2, 368/ಬಿಬಿ3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.46 140000.00 967183108014 31911100002097

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ದಮಯ ರೆಡಿಿ ತಂದ 
ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ

ದಮ ಮರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 168ಎ/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.48 142000.00 928956932936 2013741512

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಿ.ಉಮಪತಿ ತಂದ 
ಚಂದರಶೋಖರ

ದಮ ಮರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 368/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.18 113000.00 822023901952 31911100002097



PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಾವಯತಮಮ ಗಂಡ 

ನಗೋಶಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು

191/ಸಿ, 197/ಎ, 

197/ಇ
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.55 148000.00 912717986639 2013740911

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ಡಲ್ು ತಿಮಮಪಪ 

ತಂದ ಗಿಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 165, 174/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.74 164700.00 298598658778 31911100002462

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ 

ಹಂಪಣಣ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 261/ಸಿ1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.53 54000.00 464697243875 23111100007276

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎ.ಗಂಗ್ಾಧರ ತಂದ 

ಹಂಪಣಣ
ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ  261/ಸಿ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.53 54500.00 655874432752 23111100006873

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಮಹಾಬಲೋಶಾರ 
ತಂದ ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 243/ಎ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91000.00 977465474209 2013741369

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಅಗಸರ ತಾಯಪಪ ತಂದ 

ಹಿರೆೋ ದ ಡಿಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 206/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 622448018182 31911100004350

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಪಂಪಣಣ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 79ಸಿ/ಎ, 89/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 524172129222 2013742243

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಗುರುಲಂಗ್ಾರೆಡಿಿ 
ತಂದ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ

ದಮ ಮರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 168/ಎ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.50 146000.00 664752623711 31911100002103

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 

ಬಿ.ಸಣಣ ಈರಣಣ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು

251/ಸc, 252/ಸc, 

252F/1
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.21 119000.00 566967520527 31911100002530

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಣಣ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ 

ಸಿದದಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 215B/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 76800.00 380186723218 31911100004459

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 
ಶಿವಮ ತಿಯ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 60 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 307365106500 31911100002530

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗ ಲ್ುರ ಸಿದದಪಪ 
ತಂದ ಸ ೋಮಣಣ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 229 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.50 146000.00 332123470383 23111100006477

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದಯಕ್ರ  ಗ್ೌಡ ತಂದ 

ದ ಡಿನಗ್ೌಡ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 43/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 340690112716 23111100006613

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜ 

ತಂದ ಬಸಪಪ
ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 91 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 241339671735 31911100003858

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸುಧಕ್ರ ರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು

73, 5283, 53B/1, 

53B/4
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 369672722013 31911100002554

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಿ.ನಂಗಮಮ ಗಂಡ ಲೋಟ್ 

ಈಡಿಗರ ಪಾಂಡಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 202 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.78 170000.00 207196934001 23111100006569

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಮಲ್ುಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 317/C ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.78 73000.00 208265128537 31911100003070

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮುದುದಬಸಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಹನುಮಂತಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 157/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500.00 735053701898 919010011577933

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ.ಷ್ಣುಮಖ ತಂದ 
ವಿ.ಪ ಂಪನಗ್ೌಡ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 196/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.72 72000.00 433837701683 64145996598

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಮಲುಪಲು ರಾಧಕ್ೃಷ್ಣ 
ತಂದ ಮಲುಪಲು 

ಲ್ಕ್ಷಿಮರೆಡಿಿ
ಸಂಗನಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 81 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 607507988150 868104000056753

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹೆಚ್.ರತನಮಮ ಗಂಡ 

ಈರಣಣ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 212/5 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.42 40000.00 979989733328 23111100006248

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಿವನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಬಸವನಗ್ೌಡ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 43 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.40 137000.00 664842880715 23111100006774

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಈರಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 196/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 154000.00 713147614513 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ಂಕ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಕ್ುರಿಸಣಣ ಈರಣಣ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 157/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 115200.00 740054165318 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ 
ಉರುಕ್ುಂದಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 99/B2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.79 79800.00 900205701020 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನಾಗೋಂದರಪಪ ತಂದ 
ಜಂಡೆ ಸಿದದಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 175/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.88 173000.00 419394309497 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸುಂಕ್ಪಪ  ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 222/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.58 58500.00 936976812278 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎ.ರಾಮಚಂದರಪಪ ತಂದ 

ಬಸವರಾಜ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 187/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.83 83000.00 248914369544 362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ಮಮರ ರಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ಗಿರಿಯಪಪ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 374ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 500314020774 362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ಮಾರಪಪ ತಂದ 
ಸಣಣ ತಿಮಮಪಪ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 193B/1, 193/A2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.77 77500.00 430715598668 362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ನಮಯಲ್ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ

ಆಲ್ದಹಳಿಳ ಬಳ್ಾಳರಿ 713/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155000.00 867958651685 362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಜಿ.ದ ಡಿಬಸಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ 
ಹೆ ನ ನರಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 61/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500.00 268702464403 362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಸುಂಕ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಕ್ರಡಿಹಳಿಳ ಸಣಣ 

ಮ ಕ್ಪಪ
ಗರ್ಣರ್ಕಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 170/J ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119000.00 758417455054 362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ತಿಪಪೋರುದರ ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 500 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.87 82000.00 928738140849 362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಶಿದಿುಂಗಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಸ ೋಮಸಮುದರ ಕೆ ೋಳ್ ರು 198 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 797748662789 64015781402

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಹದೋವಮಮ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಶಿದಿುಂಗಪಪ

ಸ ೋಮಸಮುದರ ಕೆ ೋಳ್ ರು 197/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.52 146000.00 916026951873 64015781402

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಎಂ.ಶ ೋಭರಾರ್ಣ ಗಂಡ 
ಎಂ.ಎಸ್.ಮಹಾರುದರ 

ಕ್ುಮಾರ್
ಸ ೋಮಸಮುದರ ಕೆ ೋಳ್ ರು 196/B1b ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 683504818818 64015781402

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಎಂ.ದ ಡಿಬುಡಿನ 
ಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಎಂ.ದ ಡಿನಗ್ೌಡ
ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 44A/1, 44/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.92 108600.00 940074212446 2013741291

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಹಾವಿೋರ್ ಜೈನ್ 
ತಂದ ರಿಕ್ಬ್ ಚಂದ್

ಬೆಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 348/5 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ (ಕ್ರಿಬೆೋವು) 1.66 159000.00 551342875003 52074104688

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಅನಲ್ಡ ಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ಹ ವಣಣ

ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 50 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.46 140200.00 398568038616 64096273833

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಸಿದದಪಪ 

ತಂದ ಸಿದದಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 72/B2/B2a ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.88 180500.00 837818167043 31911100006217

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದಬಬರ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ತಂದ 

ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ
ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 165 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400 710181088087 31911100006392

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಅಗಸರ ಮ ಕ್ಪಪ ತಂದ 

ಅಗಸರ ಹುಲಗಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 230/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.25 120000 913116837427 31911100002653

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶೋಷಾವಲ ತಂದ ಶೋಕ 

ಸಾಬ್
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 682/2 ಇತರೆ (ಮುಸಿುಂ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.97 144000 485987291321 31895570016

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಲೋಟ್ 

ಬಸಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 212/4/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.16 40000 991186221570 31911100002271

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ 

ಹುಲ್ುಗ
ಮಿಂಚೆೋರಿ ಬಳ್ಾಳರಿ 71/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.47 47400.00 292629389124 362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಪರಶುರಾಮ ತಂದ 

ಕೆ.ಶರಣಯಯ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಬಳ್ಾಳರಿ  6/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 201673931844 362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಭಾಗಯಲ್ಕ್ಷಿಮ  ಗಂಡ 
ಪ ಂಪನಗ್ೌಡ

ಜ ೋಳ್ದರಾಶಿ ರ ಪನಗುಡಿ 230/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 62000.00 252378567712 6417079816

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೈ.ಶಾರದಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ರ್ೈ.ಚಂದರಣಣ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 144A/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.79 79800.00 486155280674 31911100004633

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ಪರತಾಪ್ ರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಪಂಪನಗ್ೌಡ
ಜ ೋಳ್ದರಾಶಿ ರ ಪನಗುಡಿ 230/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 56600.00 394031762723 004110100097049

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 20/8, 20/16 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.32 15400.00 744002032373 54018518013

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಎಂ.ಪ ರ್ಣಯಮ ಗಂಡ 

ಷ್ಡಕ್ಷರಯಯ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 184/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.82 82800.00 239684752513 2013741284

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೈ.ತಮಮನಗ್ೌಡ  ತಂದ 

ಲೋಟ್ ಮ ಕ್ಪಪ
ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 145B/1a ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.79 89900.00 873269984723 31911100004640

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಲಂಗಪಪ
ಕ್ಲ್ುುಕ್ಂಭ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

17/G, 18/B, 18/A, 

17/F
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.22 117000.00 445127330409 2013741444

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹೆಚ್.ಯರಿಯಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಯರಿಯಬಸಪಪ

ಕ್ಲ್ುುಕ್ಂಭ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 161/C, 161AB ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.69 69600.00 440545364980 31911100002912

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹನ ನರಪಪ  ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 359ಸಿ/2, 359ಸಿ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.34 33000.00 396419946892 919010011577771

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ರಮೆೋಶರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಬಿಳಿಬಾಯಪಪ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 372/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119200.00 431594664592 31911100006422

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ಟರಪಪ ಎಂ. ತಂದ 

ಎಂ.ಹಂಪಣಣ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 93A/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.16 111300.00 334939462237 31911100006224

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ ತಂದ 

ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ
ಸಂಗನಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 81 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 689110426729 31911100001656

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮರ್ಣ.ಟಿ ತಂದ 
ಸಾಂಭಶಿವರಾವ್

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 381/1, 381/B ಇತರೆ ಅಂಜ ರು 5.30 46300.00 480593291793 54036821877

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಮಂಜುನಾಥ ರೆಡಿಿ ಎಸ್ 
ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ 

ರೆಡಿಿ
ಬಳ್ಾಳರಿ ಬಳ್ಾಳರಿ 111A/1B1, 112A2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.32 30000.00 390937875928 286310100000317

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ಪದಮಜಾ ಗಂಡ  
ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ

ದಮ ಮರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 51/B/2, 51/C, 52/C ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ/ ಅಂಜ ರ 3.20 149200.00 427367133555 64106939400

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಜಿ.ಭೋಮರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಅಂಜಿನಪಪ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 352 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 751324440241 203741604

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಉತತನ ರು ವಿೋರೆೋಶ 
ತಂದ ಉತತನ ರು 
ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 311/B2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.06 101000.00 666599269104 2013742540

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುರುಬರ ಮಲ್ುಮಮ 

ಗಂಡ ಕ್ಟ್ಟಿಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 85/B, 85/D, 85/C ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.57 145100.00 874941712176 919010050096691

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ದ ಡಿನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಕ್ಟ್ಟಿಬಸಪಪ
ಕಾರೆೋಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ  16/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.37 131500.00 419581919628 6152200002342

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ಸಣಣ ತಾಯಪಪ 

ತಂದ ಜಿ.ಸಣಣ ಈರಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 212/4A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 44500.00 520716748574 31911100002240

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರತನಮಮ ಗಂಡ 
ಬಸವರಾಜ

ಸಿಂಧಿೋಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 359 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 964039106206 54048974057

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿೋರಭದರಗ್ೌಡ ತಂದ 

ದ ಡಿಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 74/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.46 134600.00 322497247535 23111100006750

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಗುರುಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಕೆ.ಮಲ್ುಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 317/C ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.78 78700.00 936814394507 31911100003063

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಕ್ಸ ತರು ಸಿದದಶಾರ 
ರೆಡಿಿ ತಂದ ಶರಣಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 562/B1C ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 37800.00 231139665098 2013740522

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನರಸಪಪ ತಂದ ಈರಣಣ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 227/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.64 64640.00 244984079577 23111100006231

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮೆೋಟಿ ಈರಣಣ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಈರಣಣ

ಬಾದನಮಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 60/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 45400.00 377718472514 23111100006255

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಹರಗಿನದ ೋರ್ಣ 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಹರಗಿನದ ೋರ್ಣ 
ರಾಮಲಂಗಪಪ

ಕ್ಲ್ುುಕ್ಂಭ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 19A/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.79 79500.00 405357832902 23111100005975



PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಭೋಮಲಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ನಾಗಿರೆಡಿಿ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 345A/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.96 182000.00 979984971596 31911100003346

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರಮಾದೋವಿ.ಐ ಗಂಡ 
ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ

 ದಮ ಮರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 204/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 519346674423 23111100007245

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಚನನಕೆೋಶವಲ್ು ತಂದ 

ಪಿ.ರಾಘವಯಯ
ಕ್ಪಪಗಲ್ುು ಕೆ ೋಳ್ ರು 177/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 373847008444 10680100009012

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಮಲುಕಾಜುಯನ ಹೆಚ್. 

ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಬಸವನಗ್ೌಡ

ಶಿಡಿಗಿನಮಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 114/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 559628249258 31911100003865

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಸಂತ ೋಷ್ ಗ್ೌಡ.ಬಿ 
ತಂದ 

ಬಿ.ದ ಡಿಬಸವನಗ್ೌಡ
ಶಿಡಿಗಿನಮಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 116 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 498661358871 31911100005098

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಜಿ.ಎಸ್.ಸ ೋಮಶೋಖರ 
ತಂದ 

ಜಿ.ಎಸ್.ವಿೋರನಗ್ೌಡ
ಸಂಗನಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ  26/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.50 146000.00 425622359615 23111100006347

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಶಿವನಂದಾ ತಂದ 

ಶರಣಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 562B1a ಇತರೆ  ಅಂಜ ರ 1.54 37800.00 244472880392 2013740508

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಭೋಮಣಣ ತಂದ ನರಸಪಪ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 227/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.64 64640.00 664267969187 23111100006415

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮುದುದಬಸಪಪ 

ಕ್ರ್ಣರ್ಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 138/D ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.33 128300.00 952204913388 919010011577933

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಬಿ.ಬಸವಲಂಗನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ದ ಡಿ 
ಬಸವನಗ್ೌಡ

ಶಿಡಿಗಿನಮಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 113/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 311838951957 520101070003803

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ತಂದ 

ವಿ.ಮಾರಾನಾಯಕ್
ಬೆಣಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 255/2, 255/1, 

261/C, 261/B
ಇತರೆ ಸಪ ೋಟ 3.97 37400.00 624395551730 910020050959965

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ವಿ.ಮಾರಾನಾಯಕ್

ಬೆಣಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 261/A ಇತರೆ ಸಪ ೋಟ 4.12 55000.00 475244422543 912010048057302

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸುಧಾ.ಎ, ಗಂಡ 
ಎ.ಬಸವರಾಜ

ಕ್ಲ್ುುಕ್ುಟಿರ್ಕನಹಾಳ್ ಮೋಕಾ 137/M ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 136000.00 371401894304 62187049167

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಿ.ನಾಗರಾಜ  ತಂದ 

ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 465/10 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.80 172000.00 526289914244 2013741338

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಗುರುಮ ತಿಯ ತಂದ 

ಮಾರೆಣೆಣ
ಮುಷ್ಿಗಟ್ಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 184/B1, 184/B5 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.80 91700.00 709549110551 64120465555

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಹೆ ನ ನರಪಪ ತಂದ 
ಸಣಣ ದ ಡಿ ಬಸಪಪ

ಮುಷ್ಿಗಟ್ಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 158/B2A, 158/B2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.34 34000.00 597934562782 31911100002844

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಬಸಾ ರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಕೆಂಚಪಪ
ಎಸ್.ಜ.ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 295 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.42 137000.00 948912996162 23111100007030

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಟಿ.ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 

ಲಂಗನಗ್ೌಡ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 70/A ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 8.00 111000.00 449596518881 004110025091790

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕಾಳ್ಮಮ ಗಂಡ ಕ್ಲ್ುಪಪ ಸ ೋಮಸಮುದರ ಕೆ ೋಳ್ ರು 198 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155000.00 773996787960 64015781402

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಶೈಲ್ಶಿರೋತಂದ ಕೆ.ಬಿ 

ದ ಡಿಬಸಪಪ
ಸ ೋಮಸಮುದರ ಕೆ ೋಳ್ ರು 196/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 80800.00 548820262431 64015781402

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಕೆ.ದ ಡಿ ಬಸಪಪ 
ತಂದ ಬಿ.ಕೆ ಸಿದಿುಂಗಪಪ

ಸ ೋಮಸಮುದರ ಕೆ ೋಳ್ ರು 197/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.44 132000.00 361036152350 64015781402

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 212/5 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 42000.00 851761789821 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಗಂಜಿ ದ ಡಿ ತಿಮಮಪಪ 
ತಂದ ಗಂಜಿ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 143ಬಿ/3ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54500.00 200165323936 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಅಗಸರ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ದುರುಗಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 187/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.83 78700.00 446308722596 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಈರಣಣ  ತಂದ 
ಹೆ ನ ನರಪಪ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 478 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500.00 252203720530 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಸಣಣ ತಿಮಮಪಪ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 193/ಬಿ1, 193/ಎ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.77 77500.00 693433710677 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪ ಂಪಾಪತಿ ತಂದ 

ಸಿದದಪಪ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 500 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.86 86500.00 625828694647 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರಾಮಲಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ನಾಗಿರೆಡಿಿ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು

53ಬಿ/2, 53/ಬಿ/3, 

52ಎ/2
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.42 132000.00 0 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
 ರ್ೈ.ರಾಧ ಗಂಡ 
ರ್ೈ.ವಿೋರಾರೆಡಿಿ

ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 289/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.65 54000.00 405122192504 37161955556

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೈ.ಯಂಕ್ಮಮ ಗಂಡ 
ರ್ೈ.ಗ ೋವಿಂದರೆಡಿಿ

ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 289/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.65 54000.00 311465855501 37161955556

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೈ.ಯಶ ೋಧಮಮ 
ಗಂಡ ರ್ೈ.ನಾರಾಯಣ

ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 289/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.65 54000.00 590103276753 37161955556

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಯರಯಗುಡಿ ಮಾರೆಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 68/2, 68/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119200.00 424056124735 23111100007191

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 345/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.98 174150.00 1298301002446 31911100001960

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗಗಿಗ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಚಿಟಿಗಿನಹಾಳ್ು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 114/ಎ, 115/ಎ/1 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 2.96 34000.00 501926397760 919010039086468

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಲ್ಚಾಾ ನಾಯಕ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಸೋಟು ನಾಯಕ

ಬೆಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 814/ಬಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.14 109470.00 534205214316 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹೆಚ್.ರಮೆೋಶ ನಾಯಕ 
ತಂದ ಮಲುೋಶ ನಾಯಕ

ಹೆ ನನಳಿಳ ಬಳ್ಾಳರಿ 202/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.68 68500.00 259322550817 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಲ್ಲತಾ ಗಂಡ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು

204/ಡಿ/14, 

204/ಇ/2ಬಿ
ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 227154353808 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ ಲೋಟ್ 

ಹರಿಜನ ಗಂಗಪಪ
ಜ ೋಳ್ದರಾಶಿ ರ ಪನಗುಡಿ 99/6 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.83 83800.00 973087756927 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹೆಚ್.ಭೋಮನಾಯಕ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಲ್ಚಾ

ಹೆ ನನಳಿಳ ಬಳ್ಾಳರಿ 53/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 927834890642 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 
ಜಿ.ಹನುಮಂತಪಪ

ಚಿಟಿಗಿನಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು
115/ಎ/2, 114/ಬಿ, 

120/ಎ
ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.51 43200.00 363456871359 919010039086455

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗಗಿಗ ಪಾಲಾಕ್ಷಪಪ ತಂದ 
ಗಗಿಗ ಹನುಮಂತಪಪ

ಚಿಟಿಗಿನಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು
114/A, 115/A, 

114/B
ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.94 29300.00 661015095340 918020073120513

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಮಲುಕಾಜುಯನ 
ತಂದ ಎಂ.ಈರಣಣ

ಮುಷಿಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 200 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.00 34700.00 419052795824 91901001361984

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪದಾಮ ಗಂಡ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 391/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.44 138200.00 273151428272 919010013619798

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ದಳ್ವಾಯಿ ಈರಣಣ 
ತಂದ ದಳ್ವಾಯಿ 

ಸುಂಕ್ಣಣ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 196/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.88 88800.00 851636447310 23111100007238

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಈರಮಮ ಗಂಡ ಸಿಂಗಿರ 
ವಿೋರ ಮಲ್ುಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 97/ಎ2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.3 32800.00 675632600423 23111100005913

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 26E/1, 26/8 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.25 123000.00 983437262500 2013741925

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಡಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಡಿ.ಸ ೋಮಣಣ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 84/1, 85/ಎ5, 85/ಎ6 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.37 39300.00 970902796688 23111100007214

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಶಿವಪಪ ತಂದ 
ಬಿ.ಸ ೋಮಲಂಗಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 94/ಬಿ2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.05 101000.00 275266116926 23111100006491

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎನ್.ಲಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ಅಂಜಿನಪಪ
ಬೆಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 225/2, 225/4 ಪ.ಪಂ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1.26 120000.00 746186146181 23111100007115

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಸ್.ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಈರಣಣ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 16B/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.37 131500.00 950243123983 919010025199411

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಣಣ ಲಂಗಪಪ 

ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 241/C1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 0 3312992490

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 

ಜಿ.ದರಪಪ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 259/B/3b ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.39 39300.00 603227476289 23111100007801

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ಹೆೋಮಣಣ ತಂದ 

ಜಿ.ಮಾರೆಪಪ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 276/D, 275/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.16 111000.00 338673557017 919010011577836

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಚಂದರಣಣ ತಂದ 
ಹನುಮಯಯ

ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 259/A, 263/A ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.77 77700.00 507076837396 2013741901

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 
ಹೆ ನ ನರಪಪ

ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 31/F, 16/C1, 20/A ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.78 170900.00 275111180110 2013741963

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿರುಪಾಕ್ಷಿ ಎನ್ ತಂದ 

ಅಂಜಿನಪಪ
ಬೆಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 225/F2 ಪ.ಪಂ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1.20 119000.00 165633895546 23111100007078

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಶಂಕ್ರಯಯ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಬುರಯನಾಯಕ್ನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 30/ಸಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 759504231572 31911100005043

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 
ಕೆ.ವಿೋರಮಲ್ುಪಪ

ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 273 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 241990404523 919010011577852

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 48/B ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000.00 342036999844 31911100003094

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಟಿ.ಕ್ುಮಾರಿ ಗಂಡ ಟಿ. 

ತಿಪಪಯಯ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 8/B ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 695946906018 31911100002110

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 

ಈರಣಣ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 355/2, 356/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.68 63000.00 223436710976 23111100007221

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ತಿಪಪಸಾಾಮಿ ತಂದ 

ಪನನಪಪ
ಬುರಯನಾಯಕ್ನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 24/C/1b ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155000.00 816634212349 23111100007542

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ಕೆಕ ಪನನಯಯ ತಂದ 

ಕೆ ಕೆಕ ತಿಪಪಯಯ
ಬುರಯನಾಯಕ್ನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 24/C/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.92 184300.00 919770632213 23111100007535

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ  
ಎಸ್.ವಿೋರೆೋಶಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 108/B ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.35 129000.00 453538262199 2013742250

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಉ ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 

ನರಸಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 22/B ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 289829496810 919010045749766

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹುಲ್ುಗಪಪನವರ 

ಮಲ್ುಯಯ ತಂದ ಬಸಪಪ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 247/B/1b ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.89 35000.00 869182296451 2013741956

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಅಂಗಡಿ ಜಡೆಪಪ ತಂದ 
ಅಂಗಡಿ ದ ಡಿಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 165/2, 184/3 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.20 37800.00 0 06292210030993

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಅಂಗಡಿ 
ರಾಮಾಂಜಿನೆೋಯ ತಂದ 

ಅಂಗಡಿ ಸುಂಕ್ಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 165/4/A ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.70 23000.00 839096072779 919010039086471

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗಗಿಗ ಈರಣಣ ಚಿಟಿಗಿನಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

120/A, 114/B, 

115/A/2
ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.39 42800.00 795865052323 919010039086293

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಓಂಕಾರಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 47/2, 46/4, 51/3 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.99 30300.00 953529448582 NILIN4055

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ.ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಈರಣಣ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 47/2, 46/4, 51/3 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.00 30300.00 954882810550 NILIN4055

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಅಯಯೋದಿ 
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಸಣಣ ಈರಣಣ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು  31/1 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.66 21000.00 573008543052 NILIN4055

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪರ್ಕಕೋರಪಪ ತಂದ 
ವಾಲಮರ್ಕ ಲ್ಚಾಪಪ

ಸಿರಿವಾರ ಮೋಕಾ 107/ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.28 122000.00 377173754134 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಕೆ ೋಗಿಲ ತ ೋಟದ 
ಹೆ ನ ನರಪಪ ತಂದ 

ಮಾರೆಪಪ
ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 138/ಬಿ3 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.36 36300.00 569338855011 00362320012310



PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಚನನಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಬಸಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 201/2 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.39 12800.00 703462804428 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರಾಮಾಂಜಿನ ತಂದ 

ಚನನಪಪ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 201/1 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.39 12800.00 830278786764 37161955556

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ತಳ್ವಾರ ಮಾರೆಮಮ 
ಗಂಡ ಓಬಳ್ಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 366ಎ/2 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.92 30200.00 990269503159 37161955556

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಎನ್.ಬಸಾಪುರ 
ದುರುಗಪಪ ತಂದ ಲೋಟ್ 

ಲಂಗಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 48/2 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.40 15900.00 378761150642 37161955556

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹಂಪಮಮ ಗಂಡ 
ಹೆ ನ ನರಪಪ

ದಮ ಮರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 368/ಬಿ4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 43200.00 499551658484 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದ ಡಿ ಬಸಮಮ ಗಂಡ 

ರುದರಯಯ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 401/ಬಿ/3 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.50 42000.00 766835521821 NILIN4055

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ನಲ್ುಪುನೆೋನನಸುಬಬರಾ
ವು ತಂದ ಕೆ ೋಟ್ಟಶಾರ 

ರಾವು
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 699 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.50 144000.00 366820673998 1074100007602

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಕೆ.ರಮದೋವಿ ಗಂಡ 
ಅಜಿೋತ್ ಕ್ುಮಾರ್

ಸಿರಿವಾರ ಮೋಕಾ 76/2, 76/3 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.56 149800.00 284989251586 102701011001365

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಅಂಬಮಮ ಕೆ. ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಶಿವಮ ತಿಯ

ಸಿರಿವಾರ ಮೋಕಾ 75 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 982365538769 10818100002274

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಯಶ ೋಧಮಮ ಗಂಡ 
ಈಶಪಪ ಯೋಗಿ

ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 209/ಸಿ/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.34 38600.00 936073968373 520101235594322

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಸ್.ಕೆ.ಪಂಪಾಪತಿ 

ಮಾರೆಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 128/ಸಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.84 52700.00 202116662680 64192456965

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಶಿವಮಮ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಪ ಂಪಣಣ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 197/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.65 65600.00 788693099655 31911100002479

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಿರೋನವಾಸ ಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಜಡೆೋಗ್ೌಡ
ಆಲ್ದಹಳಿಳ ಬಳ್ಾಳರಿ 6/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.26 120900.00 968014518155 23111100005845

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ ಲೋಟ್ 

ಮಲುೋಶಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 201/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 10.50 72700.00 651300498533 31911100003087

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ಸಣಣ 

ಈರಣಣ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 212/6 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 42124.00 323318667337 9190010011577720

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಿೋರಿಷಾ ಗಂಡ ಕ್ಟ್ಟಿಗ್ೌಡ ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ

205/ಎ2ಬಿ2, 

205/ಬಿ2ಬಿ2
ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ & ಜಾಮುನು 2.00 192060.00 778882250190 10912101011960

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಎಸ್.ಆರ್.ಚೆನನನಗ್ೌಡ 
ತಂದ 

ಎಸ್.ಮರಿನಾಗನಗ್ೌಡ
ಸಿಂಧಿೋಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 37/* ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.33 115800.00 528352510241 918010088395129

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಸಿಂಧಿೋಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 301/4, 312/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.96 54000.00 813978768488 23111100007825

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಶಿಕ್ಲಾ  ಗಂಡ 
ನರಂಜನಬಾಬು

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 79/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.62 57000.00 228025699225 31911100004503

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ತಿಪಪಮಮ ಗಂಡ 

ಮಾರೆಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 78ಎ/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.64 64600.00 331604049359 919010017789390

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬೆ ೋಜ ನಾಯಕ  ತಂದ 

ರಾಮನಾಯಕ
ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 269/ಎ1, 270/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.98 191100.00 834917454972 23111100005883

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಿ. ರುದರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿ ತಿಮಮಪಪ

ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 218/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.77 51997.00 949423610881 919010017789471

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಂಕ್ರ್ ನಾಯಕ ತಂದ 

ದೋವಲ್ನಾಯಕ
ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 115/ಎ/1, 114/ಎ/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.72 165000.00 368195293760 23111100006156

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ಯಮುನಪಪ  ತಂದ 

ಅಜುಯನಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 375/110 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.56 50900.00 562211497500 23111100006989

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಲ ೋಕ್ ಶಂಕ್ರ ನಾಯಕ 
ತಂದ ಲ ೋಕ್ನಾಯಕ

ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 94/B, 284/E5a ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 887484829317 23111100006880

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಈರಣಣ ತಂದ 
ಉರುಕ್ುಂದಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 185/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.86 86800.00 430481473629 31911100004497

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ನಾಯಕ. ಡಿ 
ತಂದ ದೋವಲ್ ನಾಯಕ

ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 115/ಎ/1, 114/ಎ/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.72 165000.00 682771881036 31911100004145

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗಂಗ ನಾಯಕ  ತಂದ 

ದೋವು ನಾಯಕ
ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 51/ಬಿ3, 500/ಬಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.64 157400.00 926036167139 23111100006552

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 
ಮುಸೋರ ಅಯಯಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 83 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.90 181400.00 468750982648 1316155000120860

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದ ಡಿ ರಂಗಪಪ ತಂದ 

ಕೆ.ಮ ಕ್ಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 387/ಎ/3ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.84 176500.00 321660874756 5513108601

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಯಿಕೆು ಸುಗುಪಪ ತಂದ 

ಹಾಗಲ್ ರಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 57/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.36 129500.00 0 5513108298

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದುರುಗಮಮ ಗಂಡ 

ನಾಗಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 64/1/ಎ1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 101000.00 466020014751 1316155000120830

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಿ.ಷಾಷಾವಲ ತಂದ ಪಿ. 

ಕ್ುಲಾಯಿಸಾಾಮಿ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 212/1, 390/ಎ4 ಇತರೆ (ಮುಸಿುಂ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.53 53500.00 691902301954 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಹಮಮದ್ ರಫೋ ತಂದ 

ಕ್ುಲಾಯಿನಾಯಕ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 213/B3, 507/A/1 ಇತರೆ (ಮುಸಿುಂ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.53 48000.00 327686308495 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಬಸವರಾಜಯಯ 

ತಂದ ಬಸಯಯ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 181/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 60600.00 661057895725 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಯಿಕೆು ತಾಯಪಪ ತಂದ 

ಹಾಗಲ್ ರಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 57/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.37 131500.00 801617870910 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರಾಜ ತಂದ ಮರಿಯಪಪ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 51/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.62 62500.00 457366440326 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಿದದಬಸಪಪ ತಂದ 

ಕ್ಲ್ುುಡೆಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 243/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 77600.00 374594760707 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹರಿಜನ ಹುಲ್ುಗಪಪ 
ತಂದ ಹೆಚ್.ರಾಮಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 263 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.50 54500.00 384738453426 919010027044946

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಎಂ ಬಸಮಮ ಗಂಡ ಬಿ 
ಎಂ ಹೆ ನ ನರಪಪ

ಮುಷಿಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 68/1 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.89 29000.00 252841372418 64093790912

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಚಾನಾಳ್ು ಕ್ವಿತ ಗಂಡ 
ಚಾನಾಳ್ು ಬಸವರಾಜ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 373/1, 373ಎ/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.05 100800.00 761384766879 31911100002998

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಿರಿಗೋರಿ ದ ಡಿ 

ನಂಗಪಪ ತಂದ ತಿಪಪಣಣ
ಸಿಂಧಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 241/ಸಿ/3 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 691609273017 31911100002424

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದೋವಮಮ ಗಂಡ ಈರಣಣ ಸಿಂಧಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 68/4 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.56 51400.00 367839455325 23111100007207

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮೆೋಲ್ುಸಿೋಮೆ ರಾಮಪಪ 

ತಂದ ಕ್ಲ್ುಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 414/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.30 124800.00 545245040344 31911100003388

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದುರುಗಮಮ ಗಂಡ 

ದುರುಗಪಪ
ಬಾಣಾಪುರ ಮೋಕಾ

91/A1, 91/B1, 

91/C1
ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.38 132500.00 783952957028 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಸಪಪ ತಾಯಿ ದುಗ್ಾಯ 

ಶಂಕ್ರಮಮ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 247/B3 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.96 96000.00 440893961776 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಿ.ವಿ.ಪುರುಷ ೋತತಮ 
ತಂದ ಸಿ ವಿ ನರಸಿಂಹಪಪ

ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 359/F ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.70 73100.00 286796976110 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿೋರೆೋಶ ಎಂ ತಂದ ಸಣಣ 

ಬುಡಿನಗ್ೌಡ
ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 42/11 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 42000.00 275102866653 2013742540

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಸವನಗ್ೌಡ  ಕೆ.ಎ  
ತಂದ ಯರಿಯಸಾಾಮಿ

ಕ್ಪಪಗಲ್ುು ಕೆ ೋಳ್ ರು 346/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.92 92900.00 392768971515 10747101017821

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಚನನಪಪ ರಾಜು ತಂದ 
ನಾರಾಯಣ ರಾಜು

ಕ್ಪಪಗಲ್ುು ಕೆ ೋಳ್ ರು 389/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 354755169457 10768719212

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನಾಗಭ ಷ್ಣ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಗ ಳ್ಪಪ

ಕ್ಪಪಗಲ್ುು ಕೆ ೋಳ್ ರು 106/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000.00 201778775188 1425101025880

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಎನ್ ರಮೆೋಶ ಬಾಬು 
ತಂದ ಲೋಟ್ 

ಎನ್.ಕ್ರಿಬಸಪಪ
ಪತರಬ ದಿಹಾಳ್ ಬಳ್ಾಳರಿ 107/C, 104, ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.13 54000.00 822018172955 31911100001540

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಾವಯತಮಮ ಗಂಡ 

ಮಲ್ುಯಯ
ಕ್ುಡುತಿನ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 553/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 447147521615 520101265004897

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಡಿ.ಪನನಯಯ ತಂದ 

ಲ್ಕ್ಷಮಣ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 200/3 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 9449958743 919010045749847

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದಮ ಮರು ಮಲ್ುಮಮ 

ಗಂಡ ಮಲ್ುಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 330 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 45000.00 866114350431 919010025199372

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಯು. ರಾಮಚಂದರಪಪ 

ತಂದ ಜಂಬಯಯ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು

198/1, 198/2, 

197/ಬಿ
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 760642063278 919010050096675

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಹೆ ನ ನರ ಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಕೆ ಮಲ್ುಯಯ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 102/ಡಿ/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.78 78500.00 765069596996 919010045749821

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗುಲಾಬಿ ಗಂಡ 
ಪಿ.ಖಾಸಿಂಸಾಬ್

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 162/ಬಿ/3ಡಿ, 161/3 ಇತರೆ (ಮುಸಿುಂ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.49 45000.00 264738804577 919010050097403

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುಂಬಾರ ರಂಗಮಮ  

ಗಂಡ ಲೋಟ್ ಈಶಾರಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 105/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.84 76500.00 0 919010050096578

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುರುಬರ ಲ ೋಕೆೋಶ 
ತಂದ ಮಲ್ುಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 119/ಬಿ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.94 91700.00 9741246988 919010045749740

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಕ್ಚೆೋಯಡು 
ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 

ಸಿದದಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 190ಎ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 186000.00 616079080420 919010050096604

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ 
ರಾಮನಗ್ೌಡ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 407ಬಿ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.14 109400.00 283357906009 919010039080486

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
B.ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ಲೋಟ್ 

ರಾಮನಗ್ೌಡ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 198/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.36 40000.00 759575240278 919010027045033

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಿ ಮ ಕ್ಪಪ ತಂದ 
ವಿ.ಪಿೋರಾಸಾಬ್

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 161E/3, 162/E/3C ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.48 48400.00 262993712402 919010039080431

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಉಮಾಪತಿ  ತಂದ 
ದ ಡಿ ಬಸಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 367/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 567298953693 919010050096633

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಕೆ ಡಾಲ್ು 
ಮಹಾಂಕಾಳ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಗ್ಾಯನಮಲ್ುಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 188/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500.00 504870791938 919010045749818

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ಸಿದದಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 1147/B/1 97/B/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.41 41000.00 996923361161 919010074925564

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಗ ೋಲ್ುರ ಮಲ್ುಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಗ ೋಲ್ುರ 

ತಿಮಮಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 233/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.81 82400.00 575445796334 919010025199275

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಂಗಮರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಮಲಾುರೆಡಿಿ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು

182/A, 182/B, 

181/3
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.76 50200.00 784890870519 10702100002752

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ. ಗ ೋವಿದಪಪ  ತಂದ 

ಸುಬಬ ರೆಡಿಿ
ಹದಿದನಗುಂಡು ಬಳ್ಾಳರಿ 3/ಸಿ, ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 342147271640 520101225631624

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಕ್ರಪಪ ತಂದ ಶಿವಡ 

ಲಂಗಣಣ
ಸಂಜಿೋವರಾಯನ ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 230, 259/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 279795687199 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ಎಂ ನಾಗಯಯ ಸಾಾಮಿ 

ತಂದ ಬಸಯಯ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 342B/1A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.30 30400.00 736473482733 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಟಿ.ಶಂಕ್ರ ನಾರಾಯಣ 
ತಂದ ಟಿ.ಕೆೋಶವಪಪ

ಪತಿರಬ ದಿಹಾಳ್ ಬಳ್ಾಳರಿ 41/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 404422133190 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮುದದಮಮ ಗಂಡ 

ತಿಪಪಯಯ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 382/A1, 383/A3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 40700.00 294290470764 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಯಮಮ ಗಂಡ ಕೆ. 
ಎಂ.ನಾಗಯಯ ಸಾಾಮಿ

ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 342/B/1C ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.17 12800.00 208246003023 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಣಣ ಬಸಪಪ ತಂದ 

ಈರಣಣ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 60/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.62 155600.00 455216383454 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ಭಾವಾನ ಗಂಡ 

ಜಿ.ರ್ಂಕ್ಣಣ
ಕ್ುಡುತಿನ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 394/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 649999037350 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪದಾಮವತಿ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ರೆಡಿಿ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 386/15 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.70 73000.00 831558026190 00000036184257416



PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುಮಾರ್ ರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಲಂಗರೆಡಿಿ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 191/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.21 22600.00 550267359144 00000036184257416

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಲ್ಕ್ಷಿಮದೋವಿ ಗಂಡ 
ಲಂಗ್ಾರೆಡಿಿ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 191/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.98 96000.00 518299928797 00000036184257416

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ರಂಗಣಣ ತಂದ 

ಜಿ.ಕ್ಲ್ುಪಪ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 368/A, 370/A1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 58000.00 647620401895 919010074022513

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ. ಮರಿರಂಗಪಪ ತಂದ 

ಜಿ.ಕ್ಲ್ುಪಪ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 368/3, 380/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.48 43000.00 766181240773 919010074012370

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜ ನನ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದ 
ಜ ನನ ಪ ೋಲರಾವು

ಸಂಜಿೋವರಾಯನ ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 226/F ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 1.14 40500.00 777815724958 30176252159

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ತಿಮಮರೆಡಿಿ
ಚಿಟಿಗಿನಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 24/2, 22 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.68 61100.00 804603109493 919010088007379

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮರಿಸಾಾಮಿ ತಂದ ಸಣಣ 

ಈರಣಣ
ಚಿಟಿಗಿನಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 17/B, 25 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.70 65000.00 543648467458 919010088007366

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ ತಂದ ಕೆ 

ಬೆನಕ್ಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

40/2B, 42/1, 85/4, 

42/2a, 42/3/a, 

42/1/a, 

ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 4.16 82000.00 535611515168 10714100003885

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಶಿರೋನವಾಸ ತಂದ ಬಿ 

ಓಂಕಾರಪಪ
ಹೆಚ್.ವಿೋರಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 145/C ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 4.96 97100.00 783959471026 06292200000088

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ.ದ ಡಿ ಬಸಮಮ 

ಗಂಡರ್ಂಕ್ಪಪ
ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 82/3 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.80 52700.00 763603993827 37071959313

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಅಯಯೋದಿ ಮುಕ್ಕಣಣ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 40/4, 40/4 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.33 64500.00 509659785210 6042200034620

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ. ಪದಾಮವತಿ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ

ಚಿಟಿಗಿನಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 21/1, 23, 26/B ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.31 62800.00 951309825514 919010088007382

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಗಂಡ 
ರಾಮರೆಡಿಿ

ಜಾಲಹಾಳ್ ಮೋಕಾ 100/6 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 491584851296 10749100032311

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನಾಗನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಗ್ೌಡ

ಜಾಲಹಾಳ್ ಮೋಕಾ 80/A/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 115000.00 722004223868 10749100032271

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೈ ದೋವರೆಡಿಿ ತಂದ ರ್ೈ 

ಶಿವರಾಮರೆಡಿಿ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 337/A/1, 338/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.72 164500.00 692432530072 32914327954

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಸ್.ತಿಮಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಎಸ್.ಹನುಮಂತಪಪ

ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 837/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.28 124500.00 539105402661 20003127001303

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪವಯತರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಭಮರೆಡಿಿ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 330 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.04 99000.00 286487752941 919010074844481

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನಾಗರ್ೋರ್ಣ ಗಂಡ 
ಕ್ುಮಾರ ರೆಡಿಿ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 368/4, 368/15 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.69 73100.00 383183207152 919010074844591

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ತಂದ ಕೆ 

ತಿಮಮಪಪ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 200/C ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 494028851115 919010074791073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 

ಮಾರೆಣಣ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 252/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 739388550567 919010074791170

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಇರ್ಕು ಗುರುಬಸಮಮ 
ಗಂಡ ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಗರ್ಣಕೆಹಾಳ್ು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 434C/1, 435/C ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.12 72700.00 582151258627 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದ ಡಿ ಸಿದದಯಯ ತಂದ 
ಅಸುಂಡಿ ಹಾಗಲ್ ರಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 77/E ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54600.00 342220982650 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದ ಡಿ ಸಿದದಯಯ ತಂದ 
ಅಸುಂಡಿ ಹಾಗಲ್ ರಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 77/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.28 26800.00 742787785396 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ತಂದ 

ವಿೋರಾರೆಡಿಿ
ದಮ ಮರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 51/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.39 133400.00 448507378343 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದ 

ನಾಗರಾಜ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 416/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.84 82400.00 0 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುಂಬಾರ ತಿಮಮಪಪ 
ತಂದ ಗಿರಿಯಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 373/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 45000.00 671390918374 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುರುಬರ ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ಕ್ುರುಬರ ಜಡೆಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 310/A/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500.00 361085199954 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಬಿ. 

ನರಸಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 172/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 892360357975 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ಚೆೋಯಡು  ತಿಪಪನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 407/A1, 408/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 45000.00 436572842624 919010050096552

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹೆ ನ ನರ ಬಿೋ 
ಗಂಡವಲಸಾಬ್

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 162B/3a ಇತರೆ (ಮುಸಿುಂ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 690180312219 919010050097445

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಅಗಸರ ಪಾವಯತಮಮ 
ಗಂಡ ಅಗಸರ ಪ ಂಪಣಣ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 201/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54500.00 675375617237 919010050097539

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ ಕೆ 

ರುದರಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 312/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 45000.00 822472784022 919010050097490

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜ.ತಿಪಪಮಮ ಗಂಡ 
ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಗ್ಾದಣಣ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 344/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63000.00 669907549041 919010011577962

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಭೋಮೆೋಶ ತಂದ 
ಬಿ.ಬಸವನಗ್ೌಡ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 198A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 38800.00 895211938764 919010025198696

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಿರೋಧರ ರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಪ ಂಪಾರೆಡಿಿ
ಕ್ಲ್ುುಕ್ಂಭ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 19A/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91700.00 655754691320 23111100006187

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎ.ಚಂದರ ಮೌಳಿ ತಂದ 

ಶಿರೋಶೈಲ್ಪಪ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು

191/A1, 191/A2, 

191/Ac, 192/A/1b
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.58 150700.00 267789367041 64046843805

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎ.ವಿೋಣಾ ಗಂಡ ಎ 

ಬಸವರಾಜ
ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 205/A2 B3, 200/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 945032736146 0742500101339901

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕ್ಲೋಟ್ ಕೆ.ರಾಮಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 54/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.52 17000.00 613320373768 919010027044962

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಿ.ನಾಗರತನ ಗಂಡ 
ಪಿ.ಹೆಚ್ ನಾಯುಿ

ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 761/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 154500.00 773396077391 11193101008258

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಿ.ರಾಜಲ್ಕ್ಷಿಮ ಗಂಡ 
ಸಿದದಮಲ್ುಪಪ

ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 153/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.51 43500.00 287465805282 64084717648

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಡಿದ ಡಿ ಜಡೆಪಪ 
ತಂದ ಮಂಡಿ ಈರಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 30/2, 30/2D, 30/1D ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.51 43500.00 826442953251 919010074844094

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಮಾರೆಪಪ  ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 46/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.23 37800.00 848060039997 919010088007553

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ೋಸಿಗಿ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಕೆ ೋಸಗಿ ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 172/A ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.16 114000.00 446509790966 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ರಿಬಾಯಡರ ಈರಣಣ 
ತಂದ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 40/B ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 998309503947 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದುರುಗಮಮ ಗಂಡ 
ಸ ಸಲ್ ಪರಶುರಾಮ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 427/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.72 73000.00 228336423006 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಾವಿನಹಳಿಳ ಸುಂಕ್ಯಯ 

ತಂದ ಹುಲ್ುಗಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 399/A/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118500.00 367328087262 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದಾಸಾಪುರ ಕ್ರಿಬಸಪಪ 

ತಂದ ಗಣೆೋಶಪಪ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 383/E ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.38 43000.00 917447350311 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸ ಸನ ಪರಶುರಾಮ 
ತಂದ ದ ಡಿ ಕ್ರೆಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 427/1, 415/M ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.30 128000.00 899477605637 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಿವಮಮ (ಕೆ.ಪುಷಾಪವತಿ) 

ಗಂಡ ಕಾಳಿಂಗಪಪ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 202/ಬಿ/1ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 58000.00 553342116181 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಶಿವನಪಪ ತಂದ 
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 502/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 877986727481 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುರುಬರ ಸುಕೆೋಂದರ 
ತಂದ ಮಲ್ುಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 119B/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.38 36400.00 725213520399 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೈ. ಮಲುಕಾಜುಯನ 

ತಂದ ತಿಮಮಪಪ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 409/B1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.59 152500.00 791805054511 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗ ರವರ ತಿಮಮಪಪ 
ತಂದ ಗ ರವರ ಕ್ರೆಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 94C/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 40000.00 842071079540 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮೃತುಂಜಯ ತಂದ 

ನಾಗರಾಜ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 415/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.74 167000.00 381748266082 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗಂಜಿ ಶಿವಾರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಸಣಣ ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 374/C1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.39 133000.00 608613562208 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹೆಚ್.ವಿಶಾನಾಥರೆಡಿಿ 
ತಂದ ಹೆಚ್.ವಿೋರಾರೆಡಿಿ

ದಮ ಮರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 51/1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.15 110000.00 949752860702 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಾಬುಬಾಷ್ ತಂದ 
ಮಾಬುಸಾಬ್

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 348/6D ಇತರೆ (ಮುಸಿುಂ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54000.00 703866405907 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುರುಬರ ಮರಿಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ವದದಟ್ಟಿಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 149/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.84 84500.00 575018948780 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಆಶಾಬಿೋ ಗಂಡ 
ಮಾಬುಬಾಷ್

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 347/B ಇತರೆ (ಮುಸಿುಂ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.40 131000.00 994556060188 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಎಸ್.ಪದಾಮವತಿ ಗಂಡ 

ಕೆ.ಸಿದದೋಶಾರ
ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 178/1, 179/A2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 60600.00 685518047460 279805000495

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ ನಂದಿೋಶ್ ತಂದ ವಿ 

ಬಸವರಾಜ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 58/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 340205861847 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ ತಿಮಮಪಪ ತಂದ 

ಅಂಜಿನಪಪ
ಕ್ುಡುತಿನ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 408/A/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 153000.00 864084958673 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಸಿದದಪಪ ತಂದ ಲೋಟ್ 

ಬೆನಕ್ಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 41/1/D ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.75 26000.00 519572177159 10714100006791

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗಿೋತಾ ರಾರ್ಣ ಗಂಡ 
ಅನಲ್ಡ ಕ್ುಮಾರ್

ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 108/B ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.83 28000.00 701788986068 10714100004165

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಗುರುಸಿದದಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 119/A 119/8 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.92 21500.00 484152806046 06292210032886

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಶಿವದೋವಪಪ ತಂದ 

ಕೆ.ಬೆನಕ್ಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

1552a/1, 422/B, 

423/b, 41/1b, 

1832/e

ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.42 47700.00 467193491083 10714100006790

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಯಂಕ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಕ್ುರುಬರ ಸಂಜಿೋವಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 103/A/1, 103/B ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.68 21500.00 587069774115 062992250007782

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಮಲುೋಶಪಪ ತಂದ 

ಕೆ.ಬೆನಕ್ಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 41 1/b ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.87 28300.00 428423007252 10714100003741

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಲ ಅಂಬರೆೋಶ್ ತಂದ 
ಎಲ ಹನುಮಂತಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 102/2 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.82 26900.00 0 31911100004534

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಗಂಡ 
ಧನುಂಜಯ

ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 108/B ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.81 26600.00 237031294686 919010013619303

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಸ್.ನಾಗೋಶಪಪ ತಂದ 
ಎಸ್. ಮಲುೋಶಪಪ

ಕ್ುಡುತಿನ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 669/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.84 176500.00 718066902055 1316155000121360

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುರಿ ರಮೆೋಶ ತಂದ ಕ್ುರಿ 

ತಿಮಮಪಪ
ಗರ್ಣಕೆಹಾಳ್ು ಕ್ುರುಗ ೋಡು

177/C, 117/D/1A, 

177/7
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.64 157000.00 244530141695 31911100005319

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಚಿರ್ಣಗಿ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಬಿ.ಪಿ.ಮೌಲಾಸಾಬ್

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 425/A ಇತರೆ (ಮುಸಿುಂ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.82 82000.00 592911192998 5513108441

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸುಂಕ್ಪಪ ತಂಎ ಸಕ್ರಪಪ ಎಸ್.ಜ.ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 820/ಡಿ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.76 76700.00 898968170987 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹೆ ಸಗೋರಪಪ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಬೆಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 36/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.40 137000.00 838964508309 00362320012310



PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಎನ್.ಸತಯನಾರಾಯಣ 
ತಂದ 

ಕೆ.ಎನ್.ಅಮಿಮರಾಜು
ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 110 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 915074160498 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಭೋಮಣಣ
ಎಸ್.ಜ.ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 270/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118000.00 956612096973 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಹೆ ನ ನರಪಪ

ಎಸ್.ಜ.ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 285/4, 285/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.06 101000.00 747540374939 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಎನ್.ಗ ೋವಿಂದ ರಾಜು 
ತಂದ 

ಎನ್.ಸತಯನಾರಾಯಣ
ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 102/ಎ1ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.82 82000.00 451978268921 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಗಂಡ 
ದ ಡಿ ತಿಪಪಯಯ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 172/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.55 54000.00 369405724460 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಚಂದರಪಪ ತಂದ ಸಿದದಪಪ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 132/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.37 41000.00 521268221533 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಿ.ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಿಮ ಗಂಡ 
ಪಲುೋದ ಶಿವಕ್ುಮಾರ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 75/1, 75/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.99 100000.00 479180369702 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಗಂಡ 
ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 172/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.74 69100.00 618370169736 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪುಷಾಪವತಿ ಗಂಡ ಶರಣ 

ಬಸಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 172/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.74 74500.00 752565382389 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಉಪಾಪರ ಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಉಪಾಪರ ಮಲ್ುಯಯ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 205/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 68.33 19000.00 591439529819
VEDANTA IRRIGATION 

SYSTEM PVT LTD

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಮಮತಗೋರಿ ದಾನಪಪ 

ತಂದ ಚಂದರಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು  51/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.62 62500.00 230336559165

VEDANTA IRRIGATION 

SYSTEM PVT LTD

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎ.ಗುರುಸಿದದನಗ್ೌಡ 
ತಂದ  ಕ್ಲ್ುುಡೆಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 243/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.42 47400.00 405637562937
VEDANTA IRRIGATION 

SYSTEM PVT LTD

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಉಪಾಪರ ಮಲುೋಶಪಪ 

ತಂದ ಬಾಲ್ಯಯ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 205/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.43 43400.00 897922537340 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಸಿದದಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 62/ಎ/2, 62/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.75 42400.00 671969463022 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಳ್ಾಳರಿ ಬಸಪಪ  ಲೋಟ್ 

ಬಿ.ಬಸವನಗ್ೌಡ
ಸಿಂಧಿೋಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 198/ಎ3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 39900.00 536508426513 919010027045017

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಕೆ.ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕ್ುರುಬರ 
ಮಲ್ುಯಯ

ಸಿಂಧಿೋಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 102/ಡಿ/2, 84/ಎ1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.10 110000.00 705773833687 919010045749753

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುರುಬರ ಹನುಮಂತಪಪ 

ತಂದ ಸಿದದಪಪ
ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 433ಎ/ಸಿ, 433ಎ/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.95 19200.00 675366196022 919010088007528

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ದಾರಕ್ಷಯಿರ್ಣ ಗಂಡ  

ಕೆ.ಬಸವರೆಡಿಿ
ಯರಯಂಗಳಿಗ ಕೆ ೋಳ್ ರು 28/ಬಿ1/ಬ ಇತರೆ ಟಮಟ 2.00 192000.00 862236223536 408501003126

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ. ಮಲುಕಾಜುಯನ 
ತಂದ ಕೆ.ಸಿದದಪಪ

ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 33/ಎ/ಬಿ, 433/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.96 96900.00 676653202460 004110100015285

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಿ ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 

ಷ್ಣುಮಖಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 40 2/ಎ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.02 57600.00 580901865258 10714101035085

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎ.ಹೆೋಮಾವತಿ ತಂದ 

ಶಾಂತನಗ್ೌಡ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 270 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.80 28300.00 666190027698 897610110001205

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಗಂಗ್ಾಧರ ತಂದ ಕೆ 

ಸಿದದಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 43/4 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.58 21500.00 353004606624 06042250009333

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ನಾರಾಯಣಮಮ 
ಗಂಡ ಬಿ.ವಿೋರಾರೆಡಿಿ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 264/ಸಿ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.05 32900.00 477058893471 897610310000014

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಸ್.ನಾಗಮಮ ಗಂಡ 

ಎಸ್.ಬಸಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 13/ಎ, 11/ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 3.94 52700.00 756840833638 10714100001947

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದಮ ಮರು ಪರ್ಕಕೋರಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

ಚಿಟಿಗಿನಹಾಳ್ು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 59*3ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.54 45200.00 213714905502 15890100132940

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಕ್ಷಿಮ ಗಂಡ 

ಎಂ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 668/3, 671/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.71 72300.00 618844338147 10714101000432

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹೆ ನನಳಿಳ ರುದರಪಪ 
ತಂದ ಅಗಲ್ ರಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 73ಬಿ/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.12 192000.00 457187416526 64015781402

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ. ಕ್ೃಷ್ಣ ತಂದ 

ಬಿ.ಚಿನನ ಹನುಮಂತಪಪ
ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 417/ಎ ಇತರೆ ಟಮಟ 0.74 71400.00 408161270484 00000036184257416

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಸಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ

ಯರಯಂಗಳಿಗಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು  28/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 959434326237 00000036184257416

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಿ.ಚಿದಾನಂದಪಪ ತಂದ 

ಮಾರೆಪಪ
ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

198/ಬB, 198/F, 

197/D
ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.42 45300.00 290636192043 10606101004650

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಟಿ. ಮಲುಕಾಜುಯನ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಪುನಯ 

ನಾಯಕ
ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 79/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 833284154753 23111100008280

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹರಿಜನ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂದ 

ಈರಪಪ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 417/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 45000.00 590309704792 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಾಪಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 

ಪ ಜನಾಯಕ
ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ  29/6 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.74 73100.00 578728850143 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹನುಮ ತಂದ 
ಹನುಮಯಯ

ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 417/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 40500.00 707581857448 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹರಿಜನ ಪವಾಡಮಮ 
ಗಂಡ ಸಣಣ ಮಾರೆಪಪ

ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು  12/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.05 101000.00 895553324696 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಾಳ್ಪಪ ತಂದ 
ಗುರುಬಸಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 107/ಎ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3.46 132500.00 398667676929 10708586994

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಿವಮಮ ಮೆೋಟಿ ಗಂಡ 
ಶಿವನಗ್ೌಡ ಮೆೋಟಿ

ಚೆಳ್ಳಗುರ್ಕಯ ರ ಪನಗುಡಿ 39/ಎ1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 99700.00 737819166740 NILIN4055

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರಾಘರ್ೋಂದರ ತಂದ 

ತಿಮಮಪಪ
ಬುರಯನಾಯಕನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 34/ಬಿ, 34/ಸಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 3.92 72100.00 418119616601 NILIN4055

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಡಿ.ರಾಘರ್ೋಂದರ ತಂದ 

ಡಿ.ತಿಮಮಪಪ
ಬುರಯನಾಯಕನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 34/ಎ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57600.00 685067785908 NILIN4055

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಉರುಕ್ಂದಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 159/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 76200.00 925524315911 640693367714

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಯು.ಜಡಿಯಪಪ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

95/43, 94/1ಎ, 

36/1, 36/2
ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.94 55500.00 695802966875 06292210031923

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

20/2, 40/3, 20/1, 

20/1
ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 3.00 69700.00 584876171683 06292250031500

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ಲ್ುಪಪ ತಂದ ಲೋಟ್ 

ಹೆ ನ ನರಪಪ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 369 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.50 141000.00 883172978376 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಿರೋನವಾಸ ಲೋಟ್ 

ಬಸಪಪ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 499/ಎ2, 499/ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 189900.00 555926110224 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ಗಗಲ್ಡ ನಾಗರಾಜ  

ತಂದ ಕ್ಗಗಲ್ಡ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 658/2, 493/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.94 184000.00 582728986474 10714101026625

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದೋರ್ೋಂದರಪಪ  ತಂದ 

ಗಂಗಪಪ
ಮಲಾುಪುರ ಮೋಕಾ 91/4, 69/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.94 186200.00 985744028654 9572500100824400

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗಂಗಮಾಳ್ಮಮ  ಗಂಡ 
ಕೆ.ಮರಿಮಲ್ುಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು
161/2, 162/2, 

119/1, 
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.53 141000.00 594825404056 919010039080509

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ರಾಜ 

ಎಂ.ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 182/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.62 155500.00 0 1316155000121580

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ರೆಡಿಿ ತಂದ 

ರಂಗರೆಡಿಿ
ಜಾಲಹಾಳ್ ಮೋಕಾ 79/ಎ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.87 83500.00 236388222866 10749101091407

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಸಿದದಪಪ
ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 433 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.74 78700.00 675366196022 919010088007528

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೈ. ಕ್ಮಲ್ಪಪ ತಂದ 

ತಿಮಮಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 457/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 647876335326 2013741628

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎ.ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಕ್ಲ್ುಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 102/5 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.39 37400.00 690967273165 919010050097458

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಹಂಪಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಚೆ ಕ್ಕಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 101/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 663704497186 23111100006606

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪುಷ್ಪವತಿ ಗಂಡ 
ಸ ೋಮೆೋಶಪಪ

ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 25/ಎ2ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.50 62300.00 934203268889 20018127001339

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಿವವಿೋರರಾಮ ತಂದ ಕೆ. 

ಮಲ್ುಪಪ
ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 42e/2e, 43/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.32 126700.00 207584036829 5213112823

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಚೆನನಮಮ ಗಂಡ 
ಕ್ುಮಾರ್ ಸಾಾಮಿ

ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 25/ಎ2ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.77 169000.00 453278776076 414035391

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪಿ.ಸಿ.ದ ಡಿರುದರಪಪ 
ತಂದ ಚನನವಿೋರಪಪ

ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 44/ಎ2ಎ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.63 63600.00 227936484402 5213112878

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಡಿ.ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 

ಮಲುೋಶಪಪ
ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 133/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191000.00 642634749249 250001001403038

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿೋರೆೋಶಪಪ ಗಂಡ 
ಕೆ ಮಾರಪಪ

ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 2/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155500.00 632843114731 36379713356

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕಾಳ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಬೆ ಗಟ್ಟಪಪ

ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 92ಸಿ/3 ಆ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 117900.00 204460297462 10606100005192

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಗಿೋತಾ ಗಂಡ 
ಎಂ.ಗಂಗ್ಾಧರ

ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 2/ಎ2ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63000.00 688496039453 64158448649

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗ ರವರ ರುದರಪಪ 

ತಂದ ಬಸಣಣ
ಮಲಾುಪುರ ಮೋಕಾ 50/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 115200.00 413397232196 10818100000623

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಎ.ಪಾವಯತಿ ಗಂಡ 

ಡೆ ಡಿಪಪ
ಕ್ಪಪಗಲ್ುು ಕೆ ೋಳ್ುರು 346/5 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.70 67000.00 520324146265 64074166497

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎನ್.ಸಿದದಲಂಗಪಪ 

ಪ ಂಪಣಣ
ಹರಗಿನದ ೋರ್ಣ ಬಳ್ಾಳರಿ 223/ಬಿಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 153600.00 783210978073 06442200002947

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಉಮಾದೋವಿ  ಗಂಡ 

ಕೆ.ಗ ೋವಿಂದ
ಮಿೋನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 112 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 864435774243 20070170550

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಶಿವಣಣ ತಂದ ಲೋಟ್ 
ದ ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ ರ ಪನಗುಡಿ 76/ಎ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 963736013485 395402010008246

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎನ್.ಯಾಲಾುಲಂಗ 
ತಂದ ಎನ್.ಪ ಂಪಣಣ

ಹರಗಿನದ ೋರ್ಣ ಬಳ್ಾಳರಿ 223/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 153600.00 809350067913 0742500102325301

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಆರ್.ವಿೋಣಾ ಗಂಡ 

ಆದಪಪ
ಕ್ಪಪಗಲ್ುು ಕೆ ೋಳ್ ರು 120ಬಿ/3ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.10 109000.00 221135135431 10818100003357

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಸ್.ಕೆ.ಗಂಗಣಣ ತಂದ 

ಕ್ಲ್ುಪಪ
ಸ ೋನಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 50/ಬಿ/3, 50/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 21000.00 623757658862 6042200043003

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಯಂಕ್ಪಪ 
 ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 127/ಎ1, 139/ಇ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.77 77500.00 283458563598 919010011577593

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ರುದರಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಜಿ.ಭೋಮನಗ್ೌಡ

ಕ್ುಡುತಿನ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 394/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 394/ಬಿ 192000.00 701832851367 0742500102212401

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಆರದ.ಮುದುದಕ್ುಮಾರ 
ತಂದ ಆರ್.ಶಿವಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 171/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 586630045888 31911100006095

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಎಂ.ಕೆಂಪಣಣ

ಅಸುಂಡಿ ರ ಪನಗುಡಿ 368/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 153600.00 799056888384 64205122873

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವದದಟಿಿ ಈರಪಪ ತಂದ 

ವದದಟಿಿ ಈರಣಣ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 330 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.78 80000.00 628718162638 919010052129876

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ರಿಬಾಯಡರ ಸುಂಕ್ಪಪ 
ತಂದ ಸಣನ ಮಲ್ುಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು
84/ಬಿ1, 84/ಬಿ3, 

85/ಎ2
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 275008680495 919010039080457

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗ ೋಡೆ ವಿೋರಭದರಪಪ 

ತಂದ ಅಪಪಣಣ
ಹೆಚ್.ವಿೋರಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

53/ಎ, 54/ಎ, 55/ಎ, 

57,
ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 4.00 73600.00 614852882725 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಣಣ ರುದರಪಪ ತಂದ 

ಈರಣಣ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 587/2, 588/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.61 26400.00 576669922501 00000030354569980



PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಸಿದದನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಗುರುಸಿದದನಗ್ೌಡ

ಓವಾಯಯಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 51/ಎ, 60/2ಬಿ2 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.48 57600.00 273895039986 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ಗುರುಸಿದದಪಪ

ಕ್ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 119/2 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.54 21500.00 615163100870 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
 ಬಿ.ಸಾಾಮಿ ನಾಯಕ 
ತಂದ ರಾಮನಾಯಕ

ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 67/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 99900.00 823908257104 31911100005333

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಚಲ್ುವಾದಿ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 

ಮಾರೆಪಪ
ಮುಷಿಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

197/ಇ, 198/ಇ, 

198/ಎ
ಪ.ಜಾತಿ ಮೆೋಣಸಿನಕಾಯಿ 0.42 25400.00 0 15890100132858

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹುಲ್ುಗಪಪ ತಂದ  

ಮರೆಪಪ
ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು  12/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.05 101000.00 270125618646 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹರಿಜನ ಈರಮಮ ಗಂಡ 

ಲೋಟ್ ಮಾರೆಪಪ
ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು  12/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.44 137400.00 854757733452 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಹರಿಜನ 
ಮಹಾಂಕಾಳ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ುರು 417/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 39500.00 359653430981 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

C.ದ ಡಿ ಬಸಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ದ ಡಿ 

ತಿಮಮಪಪ
ಮುಷಿಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 185ಸಿ/2, 188ಇ/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆೋಣಸಿನಕಾಯಿ 0.57 23000.00 762721472314 2013741352

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ 

ಚನನಪಪ
ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

24ಎ/2ಎ, 24ಬಿ/2ಎ, 

25ಎ2ಬಿ
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.99 188900.00 497296832067 30977544844

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿೋರ್ ಮಹೆೋಶಪಪ ತಂದ 

ಬಸಣಣ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 588ಬಿ/1, 587ಬಿ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 37800.00 258061036395 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿರ ಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಕೆ.ನಾಗೋಂದರಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 634/1, 634/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.48 48800.00 639305983734 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಸಾಳೆೋರು ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶಪಪ 
ತಂದ ಸಾಳೆೋರು 
ಚಿದಾನಂದಪಪ

ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 40ಎ/2 ಇತರೆ ಅಂಜ ರು 2.22 60500.00 855543760820 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ನರಸಪಪ ತಂದ 
ಚಂದರಶೋಖರ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು
228/1, 228/2, 

229/1, 245/ಸಿ
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.28 119000.00 386023050273 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ವಿ.ಶಿವಮ ತಿಯ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕ್ುಂಬಾರ 
ಮಹಾದೋವಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 158/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000.00 912888429678 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಅಬುದಲ್ಡ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಸೈಯಾದ್ ಸಾಬ್

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 214/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.38 132500.00 534243130944 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಓವಾಯಯಿ ಕ್ನಕ್ಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ ಈವಾಯಯಿ 

ರುದರಪಪ
ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

50/ಎ, 87/ಇ, 

40ಡಿ/ಡಿ2
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.26 169000.00 495528013558 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಮೋಹನರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಬಿ.ರಾಮರೆಡಿಿ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 496/ಎ3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 0 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಕೆ ೋಳ್ ರು 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಕೆ ೋಳ್ ರು ರುದರಪಪ

ಕ್ಲ್ುುಕ್ಂಭ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 23/ಎ2 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.90 30600.00 487040172184 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಅಗಲ್ ರಪಪ ತಂದ 

ಗ ೋಳ್ಪಪ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 23/ಎ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.14 109500.00 828821471770 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ.ಕೆ ಮಾರ ರೆಡಿಿ  
ತಂದ ಶಿವಾರೆಡಿಿ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 341/3 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.74 42200.00 378571188425 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಂಜಿೋವಪಪ ತಂದ 

ಹಾಲಪಪ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ುರು 178/ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 189900.00 939251810251 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಭೋಮರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಬಿ.ರಾಮರೆಡಿಿ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 496/ಎ/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 660122523311 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪುರಗೈ ತಿಮಮಪಪ ತಂದ 

ಗ ಳ್ಪಪ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 97ಎ/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.93 91500.00 982210629630 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸರಸಾತಿ ಗಂಡ ರಾಮುಡು ಮಿೋನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 147/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 114000.00 863667331295 279805000495

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಉಪಾಪರ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಉಪಾಪರ ನರಸಪಪ

ಹಂದಿಹಾಳ್ು ಕೆ ೋಳ್ ರು 209/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.86 76500.00 615124244292 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ದ ಡಿನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಎಂ.ಪಂಪನಗ್ೌಡ
ಗರ್ಣಕೆಹಾಳ್ು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 347/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 189500.00 449014572575 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಯು.ಈರಣಣ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 34/2, 33/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 0 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪುರಗೈ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಪುರುಗೈ ಗ ಳ್ಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 23ಎ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 117000.00 606197394661 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ತಿಪಪಣಣ ತಂದ ಅಂಗಡಿ 

ನಾಗಪಪ
S.J.ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 212/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.41 36700.00 955139765637 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ನಾರಾಯಾಣ ತಂದ 

ರಾಮಪಪ
ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 168 ಇತರೆ ಕ್ರಬ ಜ 1.60 153500.00 577291061096 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಂಕ್ರಮಮ ಗಂಡ ಸುಂಕ್ಪಪ S.J.ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 226/ಜಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.10 108000.00 347794565813 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ತಾಯಮಮ ಗಂಡ 

ರುದರಯಯ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 122/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 53600.00 313410781843 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಧಮಯಣಣ ತಂದ 
ಮಲುೋಶಪಪ

S.J.ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 285/5 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.30 32700.00 455633393835 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನಾಗಮಮ ಗಂಡ 
ಟಿ.ರುದರಪಪ

ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 56ಬಿ/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 99900.00 323069673191 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಕ್ುಂತಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಲೋಟ್ ಕೆ.ದ ಡಿಬಸಪಪ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 3ಎ/1, 3/ಬಿ1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.43 137000.00 389732445821 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸುಂಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಕ್ಟ್ಟಿಬಸಪಪ

S.J.ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ
220/1, 220/2, 

329/ಎ
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.59 152600.00 945619849271 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
 ಕೆ.ಲಂಗ್ಾರೆಡಿಿ  ತಂದ 

ಸುಂಕ್ಪಪ
S.J.ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 235/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.50 144400.00 639798884954 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸುಂಕ್ಮಮ ಗಂಡ 

ತಿಪಪಣಣ
S.J.ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 212/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 35700.00 256692510361 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಾಧಿಕ ಸಾಬ್ ತಂದ 

ಶಾಷಾ ಸಾಬ್
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 812 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.08 94000.00 984724234889 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಕ್ವಿತ ಗಂಡ 
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ುರು 202ಬಿ/1ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 60600.00 996721697704 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮ ಕ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಗ ೋಪಾಲ್ಪಪ

ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ ರುಗ ೋಡು 53/ಎ1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.64 63500.00 0 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ ಮುರಳಿರಾಜು ತಂದ 
ವಿ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ರಾಜು

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 618/1ಎ, 635ಎ/1ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.74 73000.00 756223883939 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಮ ಕ್ಯಯ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಕ್ಲ್ುುಕ್ಂಭ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 144/ಎ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.78 25000.00 916283747489 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಸ್.ರಾಘರ್ಂದರ ತಂದ 

ಗ ೋಕ್ುಲ್ರೆಡಿಿ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 203ಎ/2ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 53500.00 349632836585 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಿ.ಸುನತ ಗಂಡ 
ಸಿ.ರಾಮುಡು

S.J.ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 72ಎ/2, 71/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.17 112000.00 610772471393 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಯಯ 
ತಂದ ರಾಮಯಯ

ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ
207/ಇ, 213/ಎ2, 

214/ಎ
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.53 144400.00 887115296809 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸುಂಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಮಲುೋಶಪಪ

S.J.ಕೆ ೋಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 285/6 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.39 33700.00 336799338995 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಕೆ ೋರಿ ಚಂದರಶೋಖರ 
ತಂದ ಕೆ ೋರಿ 
ಗವಿಸಿದದಪಪ

ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 448/ಎ ಇತರೆ ಟಮಯಟ 2.00 189900.00 443673001314 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪೋನನಟ್ಟ ಶೋಷ್ಯಯ ತಂದ 

ವಿೋರಣಣ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 814/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 34900.00 807906127202 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಎಂ.ಗ್ಾದಪಪ
ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 65/4, 65/5 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.05 38700.00 328953066735 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ಮಲ್ ಗಂಡ 

ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಬಟಿಂಗಿ
ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 65/21 ಇತರೆ ಅಂಜುರ 0.90 30500.00 291620620964 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೈ ಲಂಗರಾಜು ತಂದ 

ಬಲಾಪಪ
ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 65/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 148000.00 414502229854 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿೋರ್ ಗಂಗ್ಾಧರ ತಂದ 

ಶಿವರುದರಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 587/3, 588/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.30 15500.00 522554725015 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ಕೆ ಡಗಿ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಜಿ.ಚಂದರಶೋಖರ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 229/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000.00 638472221732 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಗಂಡ ಮನರಾಮ ಮುಷ್ಿಗಟ್ಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 225/ಸಿ2ಎ1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.30 14400.00 292257437213 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಅಚಾಮಮ ಗಂಡ 
ಕ್ುಚೆೋಲ್ಪಪ

ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 40/ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.05 32900.00 361635244011 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎ.ಕಾಳ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಎ.ನಾಗರಾಜ

ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 13ಸಿ/2, 14ಬಿ/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.85 28300.00 903470546145 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಾಂತಪಪ ತಂದ 
ಸಿ.ಚಿದಾನಂದಪಪ

ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 41/ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.86 28200.00 902015879041 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನಾರಾಯಣಪಪ  ತಂದ 

ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ
ಕ್ುಡುತಿನ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 1243/ಎ5 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.49 53000.00 738975355583 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಉಪಾಪರ 
ಹನುಮಂತಮಮ ಗಂಡ 
ಉಪಾಪರ ತಿಮಮಯಯ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 231/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.76 78000.00 893261654496 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಲ್ಕ್ಷಿಮ .ಬಿ ಗಂಡ ಬಳ್ಾಳರಿ 

ದ ಡಿಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 111/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191400.00 662936817448 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎ.ಅನುರಾಧ ಗಂಡ 
ರಾಮಚಂದರಯಯ

ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 282/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91500.00 655518725543 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುರಿ ತಿಮಮಪಪ ತಂದ 

ಕ್ುರಿ ಬಸಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 182/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.57 150500.00 794519656600 31690500073

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
 ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಸಣಣ ಬಸಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 58B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.66 159000.00 427587057954 64015781402

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ರಡಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಕ್ರಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ

ವದದಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 321/ಎ, 32ಕೆ/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.04 43500.00 420992582657 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಚಾನಾಳ್ು ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 377/ಎ3ಸಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63900.00 773976144507 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹೆ ನನಳಿಳ ಮಲ್ುಮಮ ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ುರು 340/F ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 102500.00 886246661302 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದಾಸಪುರ ಶಿವಣಣ ತಂದ 

ರಾಮಣಣ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 389/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.56 51400.00 636380332703 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುಂದಿು ರಾಮನಾಯಕ 
ತಂದ ಹಿರೆೋ ಮಾರೆಪಪ

ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು  9/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.24 119200.00 521050201151 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ.ಎಸ್.ಶಿವಶಂಕ್ರ ತಂದ 

ಲಂಗಪಪ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 201/3, 200/ಎ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 19200.00 236837011616 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ಬಿ.ಗ್ಾದಿಲಂಗಮಮ 
ಗಂಡ ರಾಮಚಂದರಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 145/3, 145/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 435114122914 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದಿಡಿಿ ದೋವರೆಡಿಿ ತಂದ 
ದಿಡಿಿ ಹನುಮಂತಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 374/ಸಿ/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.42 137000.00 995994474311 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವುಡೆೋದ ಯಂಕ್ಣಣ ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 43/2ಎ ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.20 37800.00 305284745431 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಬ ದಗುಪಾಪ 
ಮಟ್ಟಿಪಪ ತಂದ 

ನರಸಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

179/4, 179/5, 

179/6, 178/8, 

180/2, 177/3

ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.63 47700.00 242149780427 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ಹಿರೆೋನಾಯಕ್ರ 
ದಾಯವಣಣ ತಂದ ಹಿರೆೋ 
ನಾಯಕ್ರ ಭೋಮಪಪ

ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 16ಬಿ/1 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.69 24900.00 899261787175 00000030354569980



PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮಾರೆಮಮ ಗಂಡ 
ಉಡೆೋದ ಈರಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 36/2, ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.29 37800.00 914827388490 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದ ಡಿನಾಗಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿ ರಾಮಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 162/2 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 81.00 21500.00 623371027825 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದಾಸಪುರ ಮುಕ್ಕಣಣ 

ತಂದ ಲೋಟ್ ಕ್ರಿ ಬಸಪಪ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 389/3 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.56 56500.00 345687257931 64015781402

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ಲ್ುಪಡಿ ಸ ೋಮಶೋಖರ 
ತಂದ ಕ್ಲ್ುಪಡಿ ಚಂದರಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ುರು 168/ಎ/2, 169ಎ/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 189900.00 228563208804 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಗ ೋವಿಂದಪಪ ತಂದ 

ಈರಣಣ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ುರು 203ಎ/2ಎ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.88 88000.00 803018126436 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ.ಸ ೋಮಪಪ  ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 46/4 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.00 32900.00 252448024151 00000030354569980

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಡಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮ ದೋವಿ ಗಂಡ 
ಆರ್.ಲ ೋಕ್ನಾಥನ್

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ುರು 408/1, 407/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155500.00 803326514800 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಮುಕ್ಕಣಣ ತಂದ 

ಪರ್ಕಕೋರಪಪ
ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 49/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.92 180500.00 411670901982 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ವಿೋರಾಪುರ ದ ಡಿ 
ಜಡಿಯಪಪ ತಂದ 

ವಿ.ಈರಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 17/6, 17/, 5ಬಿ/3 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63900.00 529611904734 00362320012310

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ

ದಳ್ವಾಯಿ 
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 404/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 39500.00 659591108309 919010025199398

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಬಿ. ನಾಗಮಲ್ುಪಪ 
ತಂದ ಗಿಡಿ ಮಲ್ುಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 106ಡಿ/1, 322/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.48 48400.00 591176304596 919010050096701

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎರೆಯಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 674/ಬಿ, 708ಎ/3 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.89 90000.00 349002044916 64205001438

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಆರ್.ಯಶ ೋಧ ಗಂಡ 

ಬಸವರಾಜ
ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 216/4 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.56 56500.00 778476310585 20003127000626

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ವಿ.ನಂದಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ವಿ.ಹುಲ್ುಗಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 642/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 101000.00 932060404112 54036829275

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ರಮೆೋಶ ತಂದ 
ದ ಡಿಮಲ್ುಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 463/4 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.53 54000.00 527990191518 919010039080415

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 

ರಾಮಲಂಗಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 94/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.05 101000.00 388239346528 919010039080363

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ದೋವರಮನೆ ಕಾಳ್ಪಪ 

ತಂದ ಓಬಯಯ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 428/ಎ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.76 73000.00 327846505243 919010047749805

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸಣಣ ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು  ಕ್ುರುಗ ೋಡು 59/5, 60/ಎ1 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.74 50100.00 431335275505 64024001319

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನಾಯಕರ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ 
ಲೋಟ್ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ

ಹೆಚ್.ವಿೋರಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 108/ಎ/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.04 32900.00 946167412747 919010013619811

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಹನುಮನಾಯಕ ತಂದ 

ಕ್ಲ್ು ನಾಯಕ
ದಮ ಮರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 27 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.38 132500.00 943635105317 919010074791196

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಚಿದಾನಂದಪಪ ತಂದ 

ಪಂಪಣಣ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 177/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.24 117000.00 0 31911100005647

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಕೆ.ಚಿಕ್ಕಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 95/ಸಿ, 95/ಇ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.86 173000.00 350826318527 10813101017201

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ನಾಗಮಮ ಗಂಡ 

ಕೆ.ನಾಗಪಪ
ತ ಲ್ಮಾಮಿಡಿ ರ ಪನಗುಡಿ 135/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.96 188000.00 802241398911 919010097349857

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಶರಣಪಪ ತಂದ 
ಹೆೋಮಾದರಪಪ

ಓವಾಯಯಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 43/3 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.40 20000.00 289709522206 6042210055748

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಎಸ್.ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ 

ಕೆ.ನಾಗಪಪ
ತ ಲ್ಮಾಮಿಡಿ ರ ಪನಗುಡಿ 135/ಬಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧಿ 1.98 190000.00 841604938127 919010097349828

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಭರಮಪಪ

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 131/ಎ/1, 131/ಸಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧಿ 1.96 192000.00 444354501135 919010092622649

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೈ.ಶಿವಪಪ ತಂದ 

ಸಿದದಪಪ
ತಂಬರಳಿಳ ಮೋಕಾ

237/4, 238/4, 

232/5
ಇತರೆ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1.26 121000.00 916461374588 6442200005831

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಈಶಾರ ರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಶಿವರಾಮರೆಡಿಿ

ತಂಬರಳಿಳ ಮೋಕಾ
73ಎ/1, 72ಎ2ಬಿ2/, 

72/1
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.87 179000.00 654022268195 64129980317

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ಟ್ಟ ೋಕ್ಪಪ ತಂದ 

ಜಿ.ಕ್ಲ್ುಪಪ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು

368/ಸಿ/1, 368/2, 

370/2
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.68 56500.00 220132692412 919010074230688

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪ ಜಾರಿ ದ ಡಿಬಸಪಪ 
ತಂದ ಪ ಜಾರಿ ಪಂಪಣಣ

ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 41/F ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.33 40300.00 633317265464 10714100008329

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಗುರುಸಿದದಪಪ ತಂದ 

ತಿಪಪಣಣ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 44ಎ/2 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.55 18000.00 796498490012 919010013620329

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ನಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 64ಸಿ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 549243931784 919010013619837

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ನಾಗಪಪ ಲೋಟ್ 

ಬೆನಕ್ಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 41/1/ಇ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.75 26500.00 799811891552 10714100006789

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ನಾಗೋಶಾರರಾವ್
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು

811/ಎ/3, 811/ಎ2, 

811ಎ/1
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 74200 594908708450 64163924453

RKVY
 RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಗಗಿಗ ಈರಣಣ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

115ಎ/2, 29/3ಬಿ, 

120/ಎ, 114/ಬಿ
ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 2 160000 795865052323 06292200004370

RKVY
 RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ 

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ತಿಪಪಮಮ ಗಂಡ ಸಣಣ 

ಈರಣಣ
ರಾಯಾಪುರ ರ ಪನಗುಡಿ 122/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.3 160000 432941227004 10685100007145

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಹೆಚ್.ಎಂ.ರುದರಗ್ೌಡ
 ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಮರಿಲಂಗನಗ್ೌಡ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 3ಬಿ/1 ಇತರೆ Power Sprayer 1.54 7960.00 722807858599 64095754553

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಸದಾಶಿವ ತಂದ 
ಎಸ್.ಮಲ್ುಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 163/ಬಿ1 ಇತರೆ Power Sprayer 0.8 8000.00 606473584100 34308311596

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಜಯಪರಕಾಶ 
ತಂದ ರುದರಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 163/ಬಿ2 ಇತರೆ Power Sprayer 0.6 8000.00 585925720246 32255201234

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಮಲ್ುಯಯ ತಂದ 
ನಂದಯಯ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 120/4 ಇತರೆ Power Sprayer 0.6 7960.00 587586180731 10541100064027

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಪಿ.ಪರಕಾಶ್ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಪಲುೋದ 

ಬಸಣಣ
ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 354 ಇತರೆ Power Sprayer 0.96 8000.00 656427398452 32341888636

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎನ್.ಆಂಜನೆೋಯಲ್ು 
ತಂದ ಎನ್.ಲ್ಕ್ಷಮಣ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 170/ಬಿ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
0.92 1100.00 755295013224 32248203069

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಮಲುಕಾಜುಯನ
 ತಂದ ರುದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 163/ಬಿ3 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
0.6 720.00 579131141688 32785259384

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಣೆಣತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ  
ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 153/ಬಿ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
1.84 2200.00 317739193892 130400101001900

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ರ್ೈ.ಹೆೋಮಾವತಿ 
ಗಂಡ ಕ್ಟ್ಟಿಬಸಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 153/ಬಿ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
1.84 2200.00 652508986603 10708101045709

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಪಿ.ಪರಕಾಶ್ ತಂದ 
ದಿವಂಗತ ಪಲುೋದ 

ಬಸಣಣ
ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 354/1ಎ ಇತರೆ

ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 
(ICM)

0.96 1150.00 656427398452 32241888636

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಜಯಪರಕಾಶ 
ತಂದ ರುದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 163/ಬಿ2 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
0.6 720.00 585925720246 32255201234

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಸದಾಶಿವ ತಂದ 
ಎಸ್.ಮಲ್ುಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 163/ಬಿ1 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
0.8 960.00 606473584100 34308311596

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ಅಮರಣಣ ತಂದ 
ಹೆ ನ ನರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 54ಎ/1 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
3.38 4050.00 316776001858 005001001769

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ವಿ.ಸಿದದರಾಮಪಪ 
ತಂದ ವಣೆನ ರು 
ಪಂಪನಗ್ೌಡ

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 79/ಎ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
1.06 1270.00 349170887825 10685100010838

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ರ್ೈ.ರ್ಂಕ್ಟ 
ರಾಮಪಪ ತಂದ 
ರ್ೈ.ಸುಬಬಯಯ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 5/ಬಿ/3 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
2.3 4800.00 719512588255 06022200007850

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕ್ರಂಗಿ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ 
ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಪ ಂಪಣಣ

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 53/ಬಿ/1 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
1.5 1800.00 220126855867 520101225703188

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಬಿ.ಉಮೆೋಶ್ ತಂದ 
ಬಿ.ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ ರ ಪನಗುಡಿ 10ಎ/1 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
1.92 2300.00 229713496530 10912101000627

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕ್ರಂಗಿ ರಾಮು ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕ್ರಂಗಿ 
ಪ ಂಪಣಣ

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 23/ಎ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
2.84 4800.00 629953978388 520291023644055

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಪಿ.ಪರಕಾಶ್ ತಂದ 
ದಿವಂಗತ ಪಲುೋದ 

ಬಸಣಣ
ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 354/1ಎ ಇತರೆ

ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 
(IPM)

0.96 1150.00 656427398452 32241888636

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಜಯಪರಕಾಶ 
ತಂದ ರುದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 163/ಬಿ2 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
0.6 720.00 585925720246 32255201234

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಸದಾಶಿವ ತಂದ 
ಎಸ್.ಮಲ್ುಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 163/ಬಿ1 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
0.8 960.00 606473584100 34308311596

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ರ್ೈ.ಹೆೋಮಾವತಿ 
ಗಂಡ ಕ್ಟ್ಟಿಬಸಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 153/ಬಿ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
1.84 2200.00 652508986603 10708101045709

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಮಲುಕಾಜುಯನ
 ತಂದ ರುದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 163/ಬಿ3 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
0.6 720.00 579131141688 32785259384

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಣೆಣತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ  
ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 153/ಬಿ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
1.84 2200.00 317739193892 130400101001900

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎನ್.ಆಂಜನೆೋಯಲ್ು 
ತಂದ ಎನ್.ಲ್ಕ್ಷಮಣ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 170/ಬಿ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
0.92 1100.00 755295013224 32248203069

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಶರಬಣಣ  ಶಟಿಿ 
ತಂದ ರುದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 161/ಎ1 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
0.48 576.00 871965067217 52000100003617

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಣೆಣ ಪ ಂಪಾಪತಿ 
ತಂದ ರುದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 92/ಬಿ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
1.43 1116.00 908516514048 10708734285



RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕ್ಡ ುರು ನಾಗಪಪ 
ತಂದ ಭಮಯಣಣ

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 131/ಎ/3 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
1.04 3600.00 444354501135 10685100001019

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ಅಮರಣಣ ತಂದ 
ಹೆ ನ ನರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ರ ಪನಗುಡಿ 54ಎ/1 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
3.38 4050.00 316776001858 005001001769

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ವಿ.ಸಿದದರಾಮಪಪ 
ತಂದ ವಣೆನ ರು 
ಪಂಪನಗ್ೌಡ

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 79/ಎ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
1.06 1270.00 349170887825 10685100010838

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ರ್ೈ.ರ್ಂಕ್ಟ 
ರಾಮಪಪ ತಂದ 
ರ್ೈ.ಸುಬಬಯಯ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 5/ಬಿ/3 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
2.3 4800.00 719512588255 06022200007850

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕ್ರಂಗಿ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ 
ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಪ ಂಪಣಣ

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 53/ಬಿ/1 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
1.5 1800.00 220126855867 520101225703188

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ನಾಗಮಮ ಗಂಡ 
ನಾಗಪಪ

ತ ಲ್ಮಾಮಿಡಿ ರ ಪನಗುಡಿ 135/ಬಿ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
1.96 2350.00 719512588255 10685100011645

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಬಿ.ಉಮೆೋಶ್ ತಂದ 
ಬಿ.ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ ರ ಪನಗುಡಿ 10ಎ/1 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
1.92 2300.00 229713496530 10912101000627

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕ್ರಂಗಿ ರಾಮು ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕ್ರಂಗಿ 
ಪ ಂಪಣಣ

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 23/ಎ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
2.84 4800.00 629953978388 520291023644055

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಹೆಚ್.ಸರೆ ೋಜಮಮ 
ಗಂಡ 

ಹೆಚ್.ಮಾರೆಣಣ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 87/I/2 ಇತರೆ

ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 
(IPM)

1.87 890.00 319481649517 10541101069806

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಟಿ.ಮರೆೋಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕಾಡಸಿದದಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 108/ಎ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
1.81 860.00 721374283743 10541100063654

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಭ ೋಗೋಶ ತಂದ 
ಕಾಳ್ಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 301/3, 269/ಎ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
3.17, 0.32 1660.00 635508874451 10541100062044

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 
ದೋರ್ಂದರಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 45/1 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
1.17 560.00 871002389153 10541101042933

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಗಂಡ 
ಉಮಾಪತಿ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 61/ಇ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
2.38 1140.00 365406895117 10541100060242

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಜಿ.ಗ ೋವಿಂದ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಗ ೋಡೆಪಪ 

ಗ್ೌಡ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು  24/1 ಇತರೆ

ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 
(IPM)

6.18 2960.00 861702987824 10541100063698

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಜಿ.ಸುಧಾಕ್ರ ತಂದ 
ಗುಜಜಲ್ ಗಂಗಣಣ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 60/ಡಿ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
2.3 1100.00 748224085830 10541101049909

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಆರ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು  
ತಂದ ಮಹಾಂಕಾಳ್ 

ರಾಜು
ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 35/ಡಿ ಇತರೆ

ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 
(IPM)

1.77 840.00 399270619729 10541100005603

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಟಿ.ಶಿರೋನವಾಸ 
ನಾಯುಿ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 251 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
6.26 3000.00 446583405269 64160467179

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಟಿ.ಪರಭಾಕ್ರ 
ನಾಯುಡು  ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 251 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
6.26 3000.00 310851983702 30061815012

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ರತನಮಮ  ಗಂಡ 
ಮರಿಬಸಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 103/H/2 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
4.4 2100.00 953868830905 10541100063071

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜ 
ತಂದ 

ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 111/2, 112, ಇತರೆ

ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 
(IPM)

1.44,99 1560.00 780637360990 10541101087662

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಲಂಗಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 97ಎ/1 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
5.34 2550.00 431818924869 64120864344

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಆರ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು  
ತಂದ ಮಹಾಂಕಾಳ್ 

ರಾಜು
ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 35/ಡಿ ಇತರೆ

ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 
(ICM)

1.77 840.00 399270619729 10541100005603

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಟಿ.ಮರೆೋಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕಾಡಸಿದದಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 108/ಎ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
1.81 864.00 721374283743 10541100063654

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಜಿ.ಸುಧಾಕ್ರ ತಂದ 
ಗುಜಜಲ್ ಗಂಗಣಣ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 60/ಡಿ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
2.3 1104.00 748224085830 10541101049909

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಹೆಚ್.ಸರೆ ೋಜಮಮ 
ಗಂಡ 

ಹೆಚ್.ಮಾರೆಣಣ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 87/I/2 ಇತರೆ

ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 
(ICM)

1.87 898.00 319481649517 10541101069806

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಟಿ.ಶಿರೋನವಾಸ 
ನಾಯುಿ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 251 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
6.26 3000.00 446583405269 64160467179

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಟಿ.ಪರಭಾಕ್ರ 
ನಾಯುಡು  ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 251 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
6.26 3000.00 310851983702 3006181502

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಂ.ರಮೆೋಶ ತಂದ 
ಎಂ.ಮುಸಲ್ಯಯ

ಓವಾಯಯಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 381/2 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2 3000.00 825647475846 33134296036

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎನ್.ಹೆೋಮಾವತಿ  
ಗಂಡ ಕ್ಟ್ಟಿ ಬಸಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 153/ಬಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 4.6 3000.00 652508986603 10708101045709

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಜಯಪರಕಾಶ 
ತಂದ ರುದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 163/ಬಿ2 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 1.5 1500.00 585925720246 32255201234

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಂ.ರವಿೋಂದರ ತಂದ 
ಎಂ.ಮುಸಲ್ಯಯ

ಓವಾಯಯಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 381/3 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 5 3000.00 633356870176 32561566774

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಟಿ.ಪರಭಕ್ರ ನಾಯುಿ 
ತಂದ 

ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ
ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 250/1, 251/1 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 6.26 3000.00 310851983702 30061815012

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಶರಬಣಣ 
ರೆಡಿಿ ತಂದ ರುದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 161/ಎ1 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 1.2 1500.00 871965067217 52000100003617

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಮಲುಕಾಜುಯನ
 ತಂದ ರುದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 163/ಬಿ3 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 1.5 1500.00 579131141688 32785259384

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಪಿ.ಪರಕಾಶ ತಂದ 
ಪಿ.ಬಸಣಣ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 354/1ಎ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.41 1500.00 656427398452 32341888636

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಸದಾಶಿವ ತಂದ 
ಎಸ್. ಮಲ್ುಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 163/ಬಿ1 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2 1500.00 606473584100 34308311596

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ರ್ೈ.ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 
ರುದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 92/ಬಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.37 1500.00 908516514048 10708734285

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಪಿ.ರಂಗನಾಯಕ್ಲ್ು 
ತಂದ ಪಿ.ಶೋಷ್ 

ನಾಯಕ
ಓವಾಯಯಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 381/4 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 9 3000.00 372118537032 1425101028982

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಟಿ.ಶಿರೋನವಾಸ 
ನಾಯುಡು ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 250/1, 251/1 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 6.26 3000.00 446583405269 64160467179

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಜಯ ರಂಗಯಯ 
ತಂದ ಪದದ ರಂಗಯಯ

ಓವಾಯಯಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 395/ಬಿ1 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 10 3000.00 442760482867 1425101020268

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಡಿ.ಅಂಜನೆೋಯಲ್ು 
ತಂದ ಡಿ.ಲ್ಕ್ಷಮಣ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 170/ಬಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.3 3000.00 755295013224 32248203069

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎನ್.ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 153/ಬಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 4.6 3000.00 317739193892 130400101001900

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಬಿ.ಮಲ್ುಯಯ ತಂದ 
ನಂದಯಯ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 120/ಎ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 1.5 1500.00 587586180731 10541100064027

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಹೆಚ್.ಎಂ.ರುದರಗ್ೌಡ
  ತಂದ 

ಮರಿಲಂಗನಗ್ೌಡ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು  3/8/1 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 3.86 3000.00 722807858599 64095754553

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಟಿ.ಮರೆೋಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕಾಡ ಸಿದದಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 108/ಎ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 1.81 3000.00 721374283743 10541100063654

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಸುಧಾಕ್ರ. ಜಿ ತಂದ 
ಗಂಗಯಯ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 60/ಡಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.3 1500.00 748224085830 10541101049909

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ರತನಮಮ ಬಂಡಾರಿ 
ಗಂಡ ಮರಿಬಸಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 103/ಹೆಚ್2 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 4.4 1500.00 953868830905 10541100063071

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಸರೆ ೋಜಮಮ ಗಂಡ 
ಹೆಚ್ ಮಾರೆಣಣ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 87/I/2 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 1.07 1500.00 319481649517 10541101069806

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಗ ೋವಿಂದರಾಜ 
ಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಗುಂಡಪಪ ಗ್ೌಡ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 24.Jän ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 6.18 1500.00 861702987824 10541100063698

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಉಮಾಪತಿ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 61/ಇ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.38 3000.00 365406895117 10541100060242

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ಶಿವಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಲಂಗಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 97/ಬಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 3.62 3000.00 777406964815 64120626886



RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಜಿ.ಬೆ ಗೋಶ ತಂದ 
ಕಾಳ್ಪಪ

ಹಿರೆೋಹಡಿುಗಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 301/3 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 3.17 3000.00 635508874451 10541100062044

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಲಂಗಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 97/ಎ1 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 5.34 1500.00 431818924869 64120864344

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ಗ ಳ್ಪಪ ತಂದ 
ಲಂಗಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 97/1, 97/2 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 8.67 3000.00 923981594522 64121569520

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಸಿೋತಾ ರಾಮರಾಜು 
ತಂದ ಮಹಾಂಕಾಳ್ 

ರಾಜು
ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 36/2 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 0.788 1500.00 562047033787 1054110005600

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಬಿ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ 
ರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಬಿ.ಮಲಾುರೆಡಿಿ
ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 385/2 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 3.3 3000.00 562047033787 31124214571

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ಗ ಳ್ಪಪ ತಂದ 
ಲಂಗಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 97/*/ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
8.67 2400.00 923981594522 64121569520

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ಶಿವಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಲಂಗಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 97/ಎ/2, 100/2 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
8.67 4161.00 777406964815 64120626886

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಬಿ.ಮಲ್ುಯಯ ತಂದ 
ನಂದಯಯ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 120/4 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
1.5 720.00 587586180731 10541100064027

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಭ ೋಗೋಶ  ತಂದ 
ಕಾಳ್ಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 301/*/3 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
3.49 1668.00 635508874451 10541100062044

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಜಿ.ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಉಮಾಪತಿ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 61/*/ಇ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)
2.38 1140.00 365406895117 10541100060242

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ಗ ಳ್ಪಪ ತಂದ 
ಲಂಗಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 97/*/ ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
8.67 2281.00 923981594522 64121569520

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ಶಿವಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಲಂಗಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 97/ಎ/2, 100/2 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
8.67 4161.00 777406964815 64120626886

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಬಿ.ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ  
ದೋರ್ಂದರಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 45/*/1 ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(IPM)
1.17 550.00 871002389153 10541101042933

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಜಿ.ಗ ೋವಿಂದರಾಜ 
ಗ್ೌಡ  ತಂದ 

ಜಿ.ಗ ೋಡೆಪಪ ಗ್ೌಡ
ಕ್ಚೆೋಯರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 24 ಇತರೆ

ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 
(IPM)

6.18 2964.00 861702987824 10541100063698

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಸಿ. ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ 
ತಂದ ಸಿ.ಬೆ ಜಜಪಪ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 391/3 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 4 3000.00 209913718913 10912101001750

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ. ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಬಮಯಣಣ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 131/ಸಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 4.9 3000.00 444354501135 10685100001019

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಕೆ.ಪ ಂಪಣಣ

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 53/ಬಿ1 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 3.75 3000.00 220126855867 520101225703188

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ವಿ.ಸಿದದರಾಮಪಪ 
ತಂದ ವಿ ಪಂಪನಗ್ೌಡ

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 79/ಎ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.65 3000.00 349170887825 10685100010838

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಅಮರಣ್ಣ  
ತಂದೆ 

ಹೊನ್ನೂ ರಪ್ಪ
ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 54/ಎ1 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 8.45 3000.00 316776001858 005001001769

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಸ್.ಹೆ ನ ನರಪಪ 
 ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ ರ ಪನಗುಡಿ 97/ಬಿ3 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 4 3000.00 478829163221 520101225672665

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ರ್ೈ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ 
ತಂದ ಸುಟಿಯಯ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 5/ಬಿ3 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 5.72 3000.00 719512588255 06022200007850

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ತಿಪಪಮಮ ಗಂಡ 
ಎಸ್.ಹೆ ನ ನರಪಪ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ ರ ಪನಗುಡಿ 93/ಬಿ2 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 1.54 3000.00 645828888262 520101256831882

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ರಾಮು ತಂದ 
ಕೆ.ಪ ಂಪಣಣ

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ರ ಪನಗುಡಿ 23/ಎ, 23/ಬಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 10 3000.00 629953978388 520291023644055

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಉಮೆೋಶ ತಂದ 
ಬಿ.ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 10/ಎ1 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 4.8 3000.00 229713496530 1091201000627

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಯು.ಹೆ ನ ನರಪಪ 
ತಂದ 

ಯು.ಹನುಮಂತಪಪ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ

ರ ಪನಗುಡಿ

32/1

ಇತರೆ
ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 

(ICM)

4

1395.00 478829163221 520101225672665

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ತಿಪಪಮಮ ಗಂಡ 
ಯು.ಹೆ ನ ನರಪಪ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ
ರ ಪನಗುಡಿ

93/ಬಿ2

ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 
(ICM)

1.54

740.00 645828888262 520101256831882

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ವಿ.ವಿೋರಭದರ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ 

ಎಸ್.ಆರ್.ವಿೋರನಗ್ೌ
ಡ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ ರ ಪನಗುಡಿ 6/ಬಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 7.75

3000.00

897973087231 742500102730301

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ಎನ್.ವಿೋರೆೋಶ 
ತಂದ ಕೆ.ನಾಗಪಪ

ತ ಲ್ಮಾಮಿಡಿ ರ ಪನಗುಡಿ 135/ಬಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 4.96
3000.00

841604938127 10685100002177

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಡಿ.ರಘುನಾಥರೆಡಿಿ 
ತಂದ ಡಿ.ರಾಮರೆಡಿಿ

ಗುಡುದ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 207/ಬಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.82

3000.00

608980110368 20021127001226

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು 
ತಂದ ಮಹಂಕಾಳ್ 

ರಾಜು
ಬಸರಕೆ ೋಡು ಕೆ ೋಳ್ ರು 35/ಡಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 1.77

3000.00

399270619729 10541100005603

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಂ.ಪರಭಾವತಿ ಗಂಡ 
ಎಂ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ

ಓವಾಯಯಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 382/3 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2

3000.00

929663690781 64162985076

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಂ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ 
ತಂದ ಸಣಣ ಲಂಗಪಪ

ಓವಾಯಯಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 382/2 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 1.9

3000.00

746407207410 06402200000130

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಅಡಿರ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಫರ್ಕಕರಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 43919 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.88
3000.00

907615219808 919010013619963

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಂ.ದ ಡಿ ಜಡೆಪಪ 
ತಂದ ಎಂ.ಈರಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 30/1ಇ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.39

3000.00

826442953251 919010074844094

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಟಿ.ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಟಿ.ಬಸಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 41 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 5.36
3000.00

212657635282 15890100119129

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಜಯಮಮ ಗಂಡ 
ಯಂಕ್ಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 638/1 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.5
3000.00

546193086489 10714100004253

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಟಿ.ಮಾರೆಮಮ ಗಂಡ 
ಓಬಲೋಶ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 366ಎ/2 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.32
3000.00

990269503159 919010013619772

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಬಸವರಾಜ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 638/1 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.49
3000.00

7.17114E+11 10714100004510

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎನ್.ವಿರೆೋಶಪಪ 
ತಂದ ಮುದಿಯಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು  29/2 ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 2.5
3000.00

306634712065 15890100119210

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ದ ಡಿ ದ ಡಿಪಪ 
ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 146/ಎ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 3.1

3000.00

892798349753 919010013620196

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಎಂ.ಚಾಯಾದೋವಿ 
ಗಂಡ ಪಾಂಡುರಂಗ ರ್ೋರ್ಣ ವಿೋರಾಪುರ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು
203/ಬಿ/1ಬಿ ಇತರೆ ತಾಡಪಲ್ಡ 5 3000.00

447107472452 64133856601

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ನಾಗಮಮ ಗಂಡ 
ನಾಗಪಪ ತ ಲ್ಮಾಮಿಡಿ

ರ ಪನಗುಡಿ
135/ ಬಿ ಇತರೆ

ತಾಡಪಲ್ಡ

4.9 3000.00
802241398911 10685100011645

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಮೋಹನ್ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ 

ಎಸ್.ಎನ್.ವಿೋರನಗ್ೌ
ಡ ಇಬಾರಹಿಂಪುರ

ರ ಪನಗುಡಿ

6/ಬಿ ಇತರೆ

ತಾಡಪಲ್ಡ

7.75

3000.00

661590319180 64091658047

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ನಾಗಭ ಷ್ಣ ತಂದ  
ಲೋಟ್ ಸಣಣ 
ಗ ಳ್ಪಪ ಕ್ಪಪಗಲ್ುು

ಕೆ ೋಳ್ ರು
106/2 ಇತರೆ

ತಾಡಪಲ್ಡ

2.71

1500.00

201778775188 1425101025880

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ರತನಮಮ  ಗಂಡ 
ಮರಿಬಸಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು

103/H/2

ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋಧಿ 
(IPM) 4.4 1112.00

953868830905 10541100063071

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ಅಂಬಮಮ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಶಿವಮ ತಿಯ

ಸಿರಿವಾರ 75 ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 2 200000.00 982365538769 10818100002274

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ವಿ.ಸುರೆೋಶ ರೆಡಿಿ 
ತಂದ ವಿ.ಲ ೋಕ್ರೆಡಿಿ

ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ
396ಬಿ/1, 6/2, 

282ಎ
ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 2 200000.00 616024416224 10706100033967

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ರಘುನಾಥರೆಡಿಿ 
ತಂದ ರಾಮರೆಡಿಿ

ಬಸರಕೆ ೋಡು 207/ಬಿ ಇತರೆ ಶೋಡ್ ನೆೋಟ್ 2.82 707160.00 608980110368 20021127001226

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ದಿವಯಶಿರೋ ಗಂಡ 
ರಾಜೋಶ್

ತ ಲ್ಮಾಮಿಡಿ 157/ಸಿ, 157/ಬಿ/2 ಇತರೆ POLY DRYER 0.5 52800.00 361103104324 918010101677687

RKVY

 RKVY ಯೋಜನೆಯ (PPP-

IHD) ಔಷ್ದಿ ಖರಿೋಧಿಸಿದ 
(IPM/ICM)

ಕೆ.ರಾಜೋಶ ತಂದ 
ಕೆ.ರಾಧಕ್ೃಷ್ಣ

ತ ಲ್ಮಾಮಿಡಿ  157/ಬಿ/1 ಇತರೆ POLY DRYER 0.4 52800.00 820257447534 0171301000044219

II

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ವಿ.ಕೆ.ವಾಸನೆ ಗಂಡ ವಿ.ಕೆ 

ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ
ಮೋಕಾ ಮೋಕಾ 481ಎ/1 ಇತರೆ ನೆೋರಳೆ 1.8

52176
914961987520 914010019160086

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಷ್ಣುಮಖಪಪ ತಂದ  

ಗ್ಾದಿಲಂಗ
ಬೆಣಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 254/5 ಇತರೆ ನೆೋರಳೆ 0.8

34784
335645814647 10541100060822

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ 153435

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಎಂ.ಗ್ಾದಪಪ
ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 65/15, 65/14 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1

36577
328953066735 64140582843

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಜ.ರವಿ ತಂದ 

ಜ.ವಿರುಪನಗ್ೌಡ
ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 50 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6

58521
234324911133 10606101029969

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಜ.ಶಾಂತಮಮ ಗಂಡ 
ಜ.ವಿರುಪನಗ್ೌಡ

ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 156/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2
73155

301224642430 10606101061549

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಪಿ.ಗುರುಮ ತಿಯ ತಂದ 

ಲೋಟ್ ಗ ಳ್ಪಪ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

47/b3,47/a/b1,47/b

3
ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2

62567
831467020376 54036836431

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಬುಗುಲ್ು ಪಂಪಾಪತಿ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಮಾರೆಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 20/1,20/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.98
61939

584876171683 06292250031500

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಶಿವದೋವಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಬೆನಕ್ಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 41/1/ಬಿ,423/ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.05
32843

467193491083 10714100006790

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕೆ.ಬೆನಕ್ಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 41/1ಎ,40/2ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.35
42227

535611515168 10714100003885

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಮಲುೋಶಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕೆ.ಬೆನಕ್ಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 42 6/ಎ,41 1/ಸಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.62
50675

428423007252 10714100003741

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಡಿ ದ ಡಿಜಡೆಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಈರಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 30/1ಇ,30/1ಬಿ,30/2ಇ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2

62567

826442953261 919010074844094

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಶಿವಶಂಕ್ರ ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಗುಜಜಲ್ ಚೌಡಪಪ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 161/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.95
72881

480440536634 06002010100155

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ರ್ಂಕ್ಡೆೋಶ ತಂದ ಲೋಟ್ 

ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ
ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 168, 169ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.05

80553
688382958775 33273317229

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಜಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ ತಂದ 

ಲೋಟ್ ರಾಮಪಪ
ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 168 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1

76717
577291061096 33252066673

CHD 
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ NEW 

AEP ಸಹಾಯಧನ
ಎನ್.ಶಿವರಾಜ  ತಂದ 

ಎನ್.ಯಂಕ್ಪಪ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 638/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

13528
544856136441 10714101009381

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಿ.ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ಕ್ಲ್ುುಕ್ಂಭ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 145/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2

14894
301668755367 10714101021532

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಮಹಾಂಕಾಳ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸವರಾಜು
ಕ್ಲ್ುುಕ್ಂಭ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 145/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

9929
495284231734 10714100007449

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ರ್ಕರಷ್ಣಂರಾಜು ತಂದ 

ದುಗ್ಾಯ 
ಲ್ಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ರಾಜು

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 699ಎ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.9

11170

608360759787 64054563077

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎನ್. ಭವಯ ತಂದ 
ಎನ್.ರ್ಕರಷ್ಣಂರಾಜು

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 677ಸಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2
14894

762357599365 54036829571

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಮೌಲಾಲ ತಂದ 
ಮೌಲಾಸಾಬು

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು
246ಬಿ/1, 246ಬಿ/1, 

245/ಎ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.4

17377
775750169173 64125013274

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಮೆೋಟಿ ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ 

ಮೆೋಟಿ ಗ ಳ್ಪಪ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 380/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.25

15514
608175550497 897610110001500

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಆಗಲ್ ರಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಮಲ್ುಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 380/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.25
15514

795005079019 897610110000434

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಸಿ.ಬಸಮಮ ತಂದ 

ಕ್ನಕ್ಪಪ
ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 218ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 0.92

15912
464597257867 10606100005897

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಿ.ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತಂದ 

ವಿೋರಭದರಪಪ
ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 20 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.2

11530
610025671026 30229527900

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಗ್ಾದಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಣಣ

ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 86/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1
17296

210488813369 54036815922

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಡಿ.ರಾಘರ್ಂದರ ತಂದ 

ತಿಮಮಪಪ
ಬುರಯನಾಯಕ್ನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 34/ಎ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 2

44684
418119616601 846710110002526

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ರಾಘರ್ಂದರ ತಂದ 

ತಿಮಮಪಪ
ಬುರಯನಾಯಕ್ನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 34/ಸಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 2

44684
846710110002525

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎ.ಸಿರಿೋಷ್ ಗಂಡ 
ಎ.ಕ್ಟ್ಟಿಗ್ೌಡ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 205 ಬಿ/2 ಬಿ/2 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 2
39682

778882250190 10912101011960

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎ.ವಿೋಣಾ ಗಂಡ 
ಎ.ಬಸವರಾಜ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 200/ಬಿ, 205ಎ2/ಬಿ3 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 2
39682

945032736146 742500101339901

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ರ್ೈ.ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಗಂಡ 
ಈಶಾರಪಪ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 1ಎ/ಬಿ1, 1ಎ1ಬಿ3 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 2
39682

881834032200 4110025091613

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಯಶ ೋಧಮಮ ಗಂಡ 

ಲೋಟ್ ಈಶಪಪ
ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 209/1ಸಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.34

12875
936073968373 520101235594322

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಬಾಸ ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಬಾಸ ಭೋಮರೆಡಿಿ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 142ಡಿ/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.4

13453

732519688265 10809100018843

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಟಿ.ಮರ್ಣ ಗಂಡ 

ಟಿ.ಸಾಂಬಶಿವರಾವ್
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 381/ಬಿ, 381/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2

19218
480593291793 54036821877

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಮಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 266* ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2
19218

507353095689 003513901000846

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಪಿ.ಸಿ.ಮಲುಕಾಜುಯನ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಚನನಪಪ 
ಅಲಯಾಸ್ ಚನನಬಸಪಪ

ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ು ಕ್ುರುಗ ೋಡು
3ಸಿ/1ಸಿ, 3ಬಿ/1ಬಿ, 

3ಎ/2ಎ2, 3ಬಿ/2, 

3ಸಿ/3,

ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2

19218

929403604868 10606100004101

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಪಾಯಟಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 

ನಾಗಪಪ
ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 2ಸಿ/1ಬಿ, 3ಸಿ/2, 1/ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.4

13453
968045774650 10606100002305

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಾಂತಪಪ ತಂದ 
ಮಲ್ುಪಪ

ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ು ಕ್ುರುಗ ೋಡು
20/4, 20/11, 

20/12, 20/3
ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.6

5764
389501492585 10606100007689

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಿ.ಶಿವಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಜಿ.ಮಲ್ುಪಪ
ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ು ಕ್ುರುಗ ೋಡು

20/5, 20/13, 

27ಎ/ಎ, 27ಎ/ಸಿ,
ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2

19218
850229505256 64032315009

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಿರಿವಾರದ ಈರಣಣ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಶಿರಿವಾರ 

ಈರಣಣ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 165/2 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.2

11530

450430142031 897610410001098

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಗ್ಾದಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಣಣ

ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 86/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1
17296

210488813369 54036815922

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎ.ಸಿರಿೋಷ್ ಗಂಡ 
ಎ.ಕ್ಟ್ಟಿಗ್ೌಡ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 205 ಬಿ/2 ಬಿ/2 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 2
0

778882250190 10912101011960

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎ.ವಿೋಣಾ ಗಂಡ 
ಎ.ಬಸವರಾಜ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 200/ಬಿ, 205ಎ2/ಬಿ3 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 2
0

945032736146 0742500101339901

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ರ್ೈ.ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಗಂಡ 
ಈಶಾರಪಪ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 1ಎ/ಬಿ1, 1ಎ1ಬಿ3 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 2
0

881834032200 004110024091613

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಡಿ.ರಾಘರ್ಂದರ ತಂದ 

ತಿಮಮಪಪ
ಬುರಯನಾಯಕ್ನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 34/ಎ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 2

44684
418119616601 846710110002526

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ರಾಘರ್ಂದರ ತಂದ 

ತಿಮಮಪಪ
ಬುರಯನಾಯಕ್ನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 34/ಸಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 2

44685
846710110002525

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಿ.ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತಂದ 

ವಿೋರಭದರಪಪ
ಕಾಯದಿಗಿಹಾಳ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 20 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.2

11530
610025671026 30229527900

CHD 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಸಿ.ಬಸಮಮ ತಂದ 

ಕ್ನಕ್ಪಪ
ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 218ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 0.92

15912
464597257867 1.06061E+13

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎನ್.ಈರಮಮ ಗಂಡ 
ಜಯದೋವಗ್ೌಡ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 791, 719/ಎ/1 ದಾಳಿಂಬೆ 2 11238 302229297264 64053267014

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎನ್.ಪ ರ್ಣಯಮ ತಂದ 

ಜಯದೋವಗ್ೌಡ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 644/5 ದಾಳಿಂಬೆ 1.6

8990
671652879951 64151546278

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ 
ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 129/2 ದಾಳಿಂಬೆ 0.8
4495

270589198899 06292250016523

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎನ್.ನಖಿತಾ ತಂದ 
ಎನ್.ಜಯದೋವಗ್ೌಡ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 644/4 ದಾಳಿಂಬೆ 1.6
8990

971318795040 64199872003

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ರ್ೈ.ವಿ.ಪಾವಯತಮಮ 
ಗಂಡ ರ್ೈ.ವಿೋರಪನಗ್ೌಡ

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 143/ಎ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2

6743

978672198681 32304066845

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಇ ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಬರಾಜು 

ತಂದ 
ಇ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರಾಜು

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 697/ಎ, 698ಬಿ/1 ದಾಳಿಂಬೆ 1

5619

504721323498 54036826478

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಕೆ.ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ ತಂದ 

ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ
ಕೆ ಲ್ಯಗುಂದಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 418 ದಾಳಿಂಬೆ 1.2

6742
823892187726 10706100032306

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಕ್ೃಷ್ಣರ್ೋರ್ಣ ಗಂಡ 
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರಾಜು

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 698ಬಿ/, 697ಎ ದಾಳಿಂಬೆ 1
5619

424241448538 64122988529

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎಸ್.ರಾಜೋಶಾರಿ ಗಂಡ 

ಶಿರೋನವಾಸಲ್ು
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 247/ಬಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.8

10114
376786328727 10714100007761

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಪಿ.ಗುರುಮ ತಿಯ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಗ ಳ್ಪಪ ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

47/b3,47/a/b1,47/b

3 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2 62567 831467020376
54036836431

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಬುಗುಲ್ು ಪಂಪಾಪತಿ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಮಾರೆಪಪ ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

20/1,20/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.98 61939 584876171683
06292250031500

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಕೆ.ಶಿವದೋವಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಬೆನಕ್ಪಪ ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

41/1/ಬಿ,423/ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.05 32843 467193491083
10714100006790

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಕೆ.ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕೆ.ಬೆನಕ್ಪಪ ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

41/1ಎ,40/2ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.35 42227 535611515168
10714100003885

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಕೆ.ಮಲುೋಶಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕೆ.ಬೆನಕ್ಪಪ ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

42 6/ಎ,41 1/ಸಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.62 50675 428423007252
10714100003741

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಮಂಡಿ ದ ಡಿಜಡೆಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಈರಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು

30/1ಇ,30/1ಬಿ,30/2ಇ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2 62567 826442953261

919010074844094

CHD 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ದಮ ಮರು ಬಸಪಪ 

ತಂದ ಈರಪಪ
ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 573/ಜಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6

6000
638031279632 10709933370

S-11  S-11  INM/IPM
ಗುರುಭೋಮರೆಡಿಿ ತಂದ 

ರಾಮಚಂದರರೆಡಿಿ
ಯರಯಗುಡಿ ಮೋಕ್ 213, 131/2 ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 2 15000.00 933733117615 10605100016469

S-11  S-11  INM/IPM
ಒಂಕಾರರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಪಿ.ರಾಮಚಂದರರೆಡಿಿ

ಯರಯಗುಡಿ ಮೋಕ್ 2016/ಬಿ, 131ಬಿ/2 ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 2 15000.00 503663604421 10605100129274

S-11  S-11  INM/IPM
ರಾಮಚಂದರರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ
ಡಿ.ಎನ್.ಹಳಿಳ ಮೋಕ್ 33ಇ/1ಎ, 18/ಸಿ ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.6 12000.00 469956827810 10605100129273

S-11  S-11  INM/IPM
ಜಿ. ಬಾಬು .ಜಿ.ತಂದ 

ಅಂಜಿನಪಪ
ಮಿೋನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 147/ಎ ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.2 9000.00 433671869733 10927101005747

S-11  S-11  INM/IPM
ಕೆ.ಎಸ್ ಪದಾಮವತಿ ಗಂಡ 

ಸಿದದೋಶಾರ
ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 178/1, 179ಎ/ಎ2 ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 2 15000.00 685518047460 742500101291801

S-11  S-11  INM/IPM
ಕೆ.ಉಮಾದೋವಿ ಗಂಡ 

ಕೆ.ಗ ೋವಿಂದ
ಮಿೋನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 12 ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 2 15000.00 864435774243 6152200039492

S-11  S-11  INM/IPM
ಶಿವಮಮ ಗಂಡ ಮೆೋಟಿ 

ಶಿವಪಪ
ಚೆಳ್ಳಗುರ್ಕಯ ರ ಪನಗುಡಿ 130/1 ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 2 15000.00 737819166740 10572101003590

S-11  S-11  INM/IPM
ವಾಲಮೋರ್ಕ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ 
 ತಂದ ಕ್ುಂಟ ಈರಣಣ

ತಂಬರಳಿಳ ಮೋಕ್ 179/2, 98ಎ3 ಪ.ಪಂ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.3 9000.00 460411860335 10749100032388

S-11  S-11  INM/IPM
ಬಿ.ಸುನತ ಗಂಡ 
ರಾಮಾಂಜಿನ

ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 145/ಎ ಪ.ಪಂ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.2 10800.00 549837924329 10747101021754

S-11  S-11  INM/IPM
ವಿಜಯಮಮ ಗಂಡ 

ದುರುಗಣಣ
ಕಾರೆೋಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 139/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.6 14400.00 499194310939 520291002423141

S-11  S-11  INM/IPM
ಗ್ೌರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲೋಟ್ 

ಕ್ುಲಾಯಿ ನಾಯಕ
ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 284ಬಿ/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.6 14400.00 466646871317 20023127000761

ಚಿಲ್ಕ್ ರಿ ರಾಮಸಿೋತ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ 

ಚಿ.ರಾಮಚಂದರರಾವು
ಕ್ಪಪಗಲ್ುು ಕೆ ೋಳ್ ರು 85I/3 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2 287670832354 10818101034563



S-11  S-11  INM/IPM

ಬಡಿಗೋರಿ 
ಜಗನಾನಥಚಾರಿ  

ಮೆೈನರ್ ನಾಗ್ಾವಾರ್ಣ 
ತಾಯಿ ಅನನಪ ಣಯ  
ಗಂಡ ಹೆೋಮಚಾರಿ

ತಂಬರಳಿಳ ಮೋಕಾ 116/ಡಿ2 ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 2 12625.00 775094960483 6649176611

S-11  S-11  INM/IPM
E.ಮಾಧವರೆಡಿಿ ತಂದ 

ರಾಮಸಾಾಮಿ
ಕಾರೆೋಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 238/1 ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.8 13500.00 648084958405 6152200021963

S-11  S-11  INM/IPM
ನಾಗ್ಾಲಾಪುರ ರಾಮಪಪ 

ತಂದ ಅಯಯಪಪ
ಕಾರೆೋಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 274/ಬಿ ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 2 15000.00 339983889882 742500103705601

S-11  S-11  INM/IPM
ಬಿ.ಹೆ ನ ನರಪಪ ತಂದ 

ಬಿ.ರಾಮಪಪ
ಕಾರೆೋಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 269/ಸಿ, 274/ಸಿ ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 0.86 6450.00 433544170451 742500101888401

S-11  S-11  INM/IPM
ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ತಂದ 

ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ
ಕಾರೆೋಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 80/ಬಿ ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1 7500.00 865468753583 10572100001123

S-11  S-11  INM/IPM
ಕೆ.ತಿಮಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ

ಕಾರೆೋಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 240/ಸಿ ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.59 11920.00 252700071760 10572100012874

S-11  S-11  INM/IPM
ಎಸ್.ಶಾರದಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸವನಗ್ೌಡ
ಕಾರೆೋಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 83/1 ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.6 12000.00 465939427715 6152200034079

S-11  S-11  INM/IPM
ಕ್ುರುಬರ ನಾಗಭ ಷ್ಣ 

ತಂದ ಗ ಳ್ಪಪ
ಕ್ಪಪಗಲ್ುು ಕೆ ೋಳ್ ರು 156ಎ/3, 106/2 ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 2 15000.00 201778775188 1425101025880

S-11  S-11  INM/IPM
ಜಿ.ಸರಸಾತಿ ಗಂಡ 

ರಾಮುಡು
ಮಿೋನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 147/ಎ ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.2 9000.00 863667331295 6152200034079

S-11  S-11  INM/IPM
ಭ ಮೆೋಶಾರ ಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ವಿೋರಭದರಸಾಾಮಿ

ಕ್ುಂಟನಹಾಳ್ು ರ ಪನಗುಡಿ 284ಬಿ ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 2 15000.00 918486642910 10685100002651

S-11  S-11  INM/IPM
ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 

ಆಂಜನೆೋಯ ಸಾಾಮಿ
ಮಿೋನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 21/2, 149/ಸಿ ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 2 15000.00 563735672733 15890100125449

S-11  S-11  INM/IPM
ಕ್ಚೆಯಡು ದ ಡಿಬಸಪಪ 

ತಂದ ಸಿದದಪಪ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 190ಎ/2 ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 2 15000.00 616079080420 919010050096604

S-11  S-11  INM/IPM
ಉಮಾಪತಿ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಬಸಪಪ

ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 367/ಎ ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 2 15000.00 567298953693 919010050096633

S-11  S-11  INM/IPM
ಕೆ.ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಕೆ.ಮಲ್ುಯಯ
ಸಿಂಧಿಗೋರಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು 102ಡಿ/2, 84/ಎ1 ಇತರೆ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.88 14100.00 705773833687 919010045749753

S-11  S-11  INM/IPM
ವಾಲಮೋರ್ಕ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ 
 ತಂದ ಕ್ುಂಟ ಈರಣಣ

ತಂಬರಳಿಳ ಮೋಕ್ 179/2, 98ಎ3 ಪ.ಪಂ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.3 9000 460411860335 10749100032388

S-11  S-11  INM/IPM
ಬಿ.ಸುನತ ಗಂಡ 
ರಾಮಾಂಜಿನ

ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 145/ಎ ಪ.ಪಂ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧಿ 1.2 10800 549837924329 10747101021754

CHD
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಯಕಕ 

ಹೌಸ್
ಡಿ.ರಮೆೋಶ ಬಾಬು ತಂದ 

ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶಾರಲ್ು
ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು  14/2 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.39 200000.00 9448580153 10714100005106

CHD
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಯಕಕ 

ಹೌಸ್
ಹನುಮವಾ ಲೋಟ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 37 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2 200000.00 804858670582 54036815900

CHD
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಯಕಕ 

ಹೌಸ್
ಉಡೆೋದ ಜಡೆಪಪ ತಂದ 

ಪವಾಡಪಪ
ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 105/1BI, 150/SI ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 2.44 360000.00 502755331208 06292210015572

CHD
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಯಕಕ 

ಹೌಸ್
ಬಿ.ಕೆ ರಾಮದೋವಿ ಗಂಡ 
ಬಿ.ಕೆ. ಅಜಿತ್ ಕ್ುಮಾರ್

ಸಿರಿವಾರ ಮೋಕಾ 76/2, 76/3, 74/5 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 2.2 200000.00 284989251586 102701011001365

CHD
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಯಕಕ 

ಹೌಸ್
ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ  
ಹನುಮಂತಪಪ

ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 476/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 2 360000.00 628860497124 64113040949

CHD
CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪಾಯಕಕ 

ಹೌಸ್
ರ್ೈ.ಸುದಿೋರ್ ತಂದ 
ಈಶಾರರಾವ್

ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 1/ಬಿ/1, 1/ಎ1ಬಿ2 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ & ಅಂಜ ರ 2.09 200000.00 363224137312 015901512854

ಮಧುವನ ಜೋನು ಸಾಕಾರ್ಣಕೆ ಮಧುವನ ಜೋನು ಸಾಕಾರ್ಣಕೆ
ಕೆ.ಆರ್.ದಿೋಪಶಿರೋ ಗಂಡ 

ಕೆ.ಜಿ.ರವಿೋಂದರ
ಯರಯಗುಡಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ ೋಟ 0 13500.00 979630364057 742500101017201

ಮಧುವನ ಜೋನು ಸಾಕಾರ್ಣಕೆ ಮಧುವನ ಜೋನು ಸಾಕಾರ್ಣಕೆ
ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಹುಸೋನಪಪ

ಬೆಣಕ್ಲ್ುು ಮೋಕಾ 255/IC2 ಇತರೆ
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 

ಸಪ ೋಟ & ಮಾವು
1.29 13500.00 549176739993 520291002421440

ಮಧುವನ ಜೋನು ಸಾಕಾರ್ಣಕೆ ಮಧುವನ ಜೋನು ಸಾಕಾರ್ಣಕೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಬೆಸಿಿಜಾನ್ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ ಥಾಮಸ್ 

ಜಾನ್
ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ

377ಎ/2

ಇತರೆ
ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ 3.8 20250.00 540911091728

33637054801

ಮಧುವನ ಜೋನು ಸಾಕಾರ್ಣಕೆ ಮಧುವನ ಜೋನು ಸಾಕಾರ್ಣಕೆ
ಥಾಮಸ್ ಜಾನ್ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಸಿ.ಜ. ಥಾಮಸ್ ರ್ೈ.ಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ

380ಅ/
ಇತರೆ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ 0.54 20250.00 863185418770

10466797613

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ತಿಪಪಮಮ ಗಂಡ ಸಣಣ 
ಈರಣಣ

ರಾಯಪುರ ರ ಪನಗುಡಿ 122/ಬಿ ಪ.ಪಂ
(Pack House) 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1.3 160000.00 432941227004 10685100007145

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ರ್ೈ.ಹೆ ನ ನರಮಮ 
ಗಂಡ ನಾರಾಯಣಪಪ

ಕೆ ಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 277ಎ/1ಬಿ ಪ.ಪಂ
Power Tiller) 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1.27 40000.00 848315503072 10888101022568

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ಹುಲ್ುಗಪಪ ತಂದ 
ಮಾರೆಪಪ

ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು  12/2 ಪ.ಪಂ
(ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ) 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1.05 60000.00 270125618646 34455536348

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ಸಣಣ ರಂಗಪಪ ತಂದ 
ಮರಿಸಾಾಮಿ

ಹರಗಿನದ ೋರ್ಣ ಬಳ್ಾಳರಿ 105/H2 ಪ.ಜಾತಿ
(ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ) 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1 60000.00 247289867462 64154120338

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ಗಗಿಗ ಈರಣಣ  ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 153M/1, 153M/3 ಪ.ಪಂ
(ಶೋಡ್ ನೆೋಟ್) 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
2000 ಚ.ಮಿೋ 112000.00 872762290655 919010046464873

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ಗ್ೌರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಕ್ುಲಾಯಿ ನಾಯಕ

ಜಾನೆಕ್ುಂಟ್ಟ ಬಳ್ಾಳರಿ 284ಬಿ1 ಪ.ಜಾತಿ (Pack House) ತಂಗು 2 160000.00 466646871317 20023127000761

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಶಂಕ್ರ್ ನಾಯಕ

ಬೆಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 368/ಬಿ3 ಪ.ಜಾತಿ
(Pack House) 

ತರಕಾರಿ
1.8 160000.00 692953256587 10708754031

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ತಕ್ಕಡಿ ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

ಬೆಳ್ಗಲ್ುು ಬಳ್ಾಳರಿ 483/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ
Power Tiller) 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
0.84 40000.00 585574269083 10709952236

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ  
ಗ್ಾದಪಪ

ಲ್ಕ್ಷಿಮಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 64/1 ಪ.ಪಂ
(Pack House) 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
2 16000.00 388345024840 54036829082

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ಈರಣಣ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 153/M/1, 153/M/3 ಪ.ಪಂ
(ಶೋಡ್ ನೆೋಟ್) 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
2000 315200.00 872762290655 919010046464873

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ಚಲ್ುವಾದಿ ದ ಡಿ 
ಬಸಪಪ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ

ಮುಷ್ಿಗಟ್ಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು
22/25, 198/ಇ, 

198/ಎ
ಪ.ಜಾತಿ

(ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ) 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1.35 60000.00 511457198180 15890100132585

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ಗಗಿಗ ಈರಣಣ  ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 115ಎ/2, 29/3ಬಿ ಪ.ಪಂ
(Pack House) 

ತರಕಾರಿ
9*6*3 160000.00 0 06292200004370

CHD
CHD   MACHING 

GRANT

ಎಸ್. ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಆಂಜನೆೋಯಯ

ಮಿೋನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 92/ಬಿ ಪ.ಪಂ MINI TRACTOR 1.28 157000.00 563735672733 15890100125449

CHD  CHD ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಣಬೆ
ಎಂ.ದ ಡಿನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ವಿೋರಾರೆಡಿಿ
ಬಳ್ಾಳರಿ ಬಳ್ಾಳರಿ 992/A ಇತರೆ 60/40 150000 669953100819 10790101014860

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಕೆ.ಶಂಕ್ರ ಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕೆ.ವಿೋರಭದರಗ್ೌಡ

ಯಾಳಿಪ ಕ್ಗಗಲ್ಡ
ರ ಪನಗುಡಿ

230/ಬಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ, ತರಕಾರಿ 1.52 9450.00

307819984441

06152210005121

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಎನ್.ಪಾವಯತಮಮ 
ಗಂಡ ದ ಡಿ 
ಬಿೋಮರೆಡಿಿ

ಲಂಗದೋವನಹಳಿಳ
ರ ಪನಗುಡಿ

107/G2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.92 9450.00

679970169519

10572100011581

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಎನ್.ತಿಪಪಮಮ 
ಗಂಡ ಜನಾಧಯನರೆಡಿಿ

ಲಂಗದೋವನಹಳಿಳ
ರ ಪನಗುಡಿ

107/1 ಇತರೆ ಮಲುಗ 0.36 9450.00

727302902292

10572100011589

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಎ. ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ 
ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಯಾಳಿಪ ಕ್ಗಗಲ್ಡ ರ ಪನಗುಡಿ 211/4 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.82 9450.00
441974245382

6152200018235

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಟಿ.ಅಮರೆೋಶ ತಂದ 
ಲೋಟ್ 

ರಾಮಾಂಜಿನೆೋಯಲ್ು

ಮಿೋನಹಳಿಳ

ರ ಪನಗುಡಿ

87/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಸಪ ೋಟ 1.86 9450.00

589119787546

846710110001442

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಎ ಶಿರೋನವಾಸ ತಂದ 
ಎ.ವಿೋರಣಣ

ಹಂದಿಹಾಳ್ು ಕೆ ೋಳ್ ರು 233/ಎ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2 9950.00
709693044024

64005475292

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಸಣಣ ರುದರಪಪ

ಸ ೋಮಸಮುದರ ಕೆ ೋಳ್ ರು 245/ಬಿ/1ಎ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.49 9950.00
985074225397

10823100027754

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಎನ್. 

ಹೆ ನ ನರಪಪ  
ತಂದ  ಕ್ುರಿಲಂಗಪಪ

ಸ ೋಮಸಮುದರ

ಕೆ ೋಳ್ ರು

240/ಬಿ/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 9950.00

678356158524

64043810055

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಎನ್.ಅಮರೆೋಶಪಪ 
ತಂದ ಎನ್.ಸಣಣ 
ಮ ಡೆುಪಪ

ಸ ೋಮಸಮುದರ
ಕೆ ೋಳ್ ರು

474/ಎ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.98 9950.00

563297787022

286310100019892

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಎಂ.ಮಾಲನ್ ಭೋ 
ಗಂಡ ಸಿರ್ಕಂದರ್

ಯಾಳಿಪ ಕ್ಗಗಲ್ಡ ರ ಪನಗುಡಿ 125/3 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 1.64 9990.00
523723724511

06152200026104

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಪ ಂಪಣಣ ತಂದ 
ಮಲ್ುಯಯ

ಬುರಯನಾಯಕನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 21/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3.31 7560.00
334702688574

10685100008876

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಎಸ್.ಟಿ.ದ ಡಿಬಸ
ಪಪ ತಂದ 

ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಯಾಳಿಪ ಕ್ಗಗಲ್ಡ
ರ ಪನಗುಡಿ

106/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 7560.00

281846686174

06152210005097

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಮೆೋಟಿ ಸುರೆೋಶ ತಂದ 
ಮೆೋಟಿ ಬಸವನ ಗ್ೌಡ

ಯಾಳಿಪ ಕ್ಗಗಲ್ಡ
ರ ಪನಗುಡಿ

290/ಡಿ ಇತರೆ ಸಪ ೋಟ 1.7 7560.00

334706602784

106501000009508

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಎ.ಲ್ತಾ ಗಂಡ 
ಎ.ಶಿರೋನವಾಸ

ಹಂದಿಹಾಳ್ು ಕೆ ೋಳ್ ರು 235/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.4 9950.00
465365425195

10276101001836

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಬಿ.ಅಮರೆೋಶ ತಂದ 
ಬಿ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ ರ ಪನಗುಡಿ 63/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 15 7560.00
251477845084

395402010010932

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಪಾವಯತಿ ಗಂಡ 
ಬಿ.ಅಮರೆೋಶ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ ರ ಪನಗುಡಿ 75 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 7.02 9450.00
29484539404

136155000037832

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಬಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮದೋವಿ ಗಂಡ 
ಮಲುೋಶಪಪ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ ರ ಪನಗುಡಿ 10/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4.48 9450.00
875099105838

395402010010988

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಯು.ಗುರುಮ ತಿಯ 
ತಂದ ಯು.ನಾಗಪಪ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ
ರ ಪನಗುಡಿ

94ಸಿ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.448 7560.00

934749156818

520101225644874

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಯು.ಶಿವರಾಮಪಪ 
ತಂದ  ಯು. ನಾಗಪಪ

ಇಬಾರಹಿಂಪುರ
ರ ಪನಗುಡಿ

94ಸಿ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.23 7560.00

726536400491

520101225644734

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಸಿ.ಕ್ೃಷ್ಣರ್ೋರ್ಣ ಗಂಡ 
ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್
ರ ಪನಗುಡಿ

368ಎ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.9 9450.00

89197818565

20003127000084

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ರ್ೈ.ಮಹೆೋಂದರ ತಂದ 
ರ್ೈ.ಗ ೋವಿಂದಪಪ

ಬೆ ಬಬಕ್ುಂಟ್ಟ
ರ ಪನಗುಡಿ

176/6 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4 7560.00

364794586885

1316155000068420

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಪನನಪಪ

ಬುರಯನಾಯಕನಹಳಿಳ ರ ಪನಗುಡಿ 24ಸಿ/1ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4 7560.00
816634212349

34786825583

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ರ್ೈ.ಅದಿಶೋಷ್ ತಂದ  
ಗ ೋವಿಂದಪಪ

ಬೆ ಬಬಕ್ುಂಟ್ಟ
ರ ಪನಗುಡಿ

176/7 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4 7560.00

207981453476

004110100011809

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಕೆ.ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಕೆ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ

ಕ್ುಂಟನಾಳ್ು ರ ಪನಗುಡಿ 62/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.12 9990.00
833734558751

10685100009123

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ವಿ ಮಲುಕಾಜುಯನ 
ತಂದ ಬದವನಗ್ೌಡ

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ
ರ ಪನಗುಡಿ

35 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 6.64 7560.00

401950421900

003500101014790



RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಸಿ.ಪವನ್ ತಂದ 
ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 391/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 4 7560.00
710897632150

004110100068791

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಸುಜಾತಮಮ ಗಂಡ 
ವಿೋರಾರೆಡಿಿ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 233/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.61 9995.00
890808546346

10912101016363

RKVY
SMAM  (POWER 

SPRAYER)

ಸಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ 
ತಂದ ಬೆ ೋಜಜಪಪ

ಎತಿತನಬ ದಿಹಾಳ್ ರ ಪನಗುಡಿ 368ಎ/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.4 9995.00
209913718913

20003127000352

III

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ (ZP)  

ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಆರ್.ಸುರೆೋಖ ಗಂಡ 
ಶಿರೋನವಾಸ ರೆಡಿಿ

ಬೆೈಲ್ ರು ಕೆ ೋಳ್ ರು 74/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.79 76500.00 286921657854 919010075060606

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ (ZP)  

ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಲಂಗನ 

ಗ್ೌಡ
ತಿಮಾಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 72/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.97 55100.00 439500901764 06222200010001

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ (ZP)  

ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಎ ಬಿ ಉಮಾಪತಿ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 408/AG ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.89 89500.00 979119075230 31911100003001

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ (ZP)  

ಯೋಜನೆಯಡಿ
ರ್ಂಕ್ಮಮ ಗಂಡ 
ವಿರೆೋಶಪಪ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 533/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 77400.00 740054165318 919010011577959

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ (ZP)  

ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಕೆ ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಗಂಡ ಕೆ 
ಮಲ್ುಯಯ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಕ್ುರುಗ ೋಡು 400/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.5 101000.00 296653246020 919010027045004

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ (ZP)  

ಯೋಜನೆಯಡಿ

ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 
ಪ ಂಪಾಪತಿ ತಂದ 
ಬಿಳಿಬಾಯಪಪ

ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 280/2 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.3 40000.00 530773431345 897610410001031

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ (ZP)  

ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಚಲ್ುವಾದಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ತಂದ ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

217/ಬಿ, 218/ಬಿ, 

119/ಬಿ4, 119/ಬಿ5
ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.86 63900.00 NO ADHAR 15890100132866

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ (ZP)  

ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಲ ೋಕೆೋಶ ರ್ೈ. ತಂದ 

ರ್ೈ.ಪಂಪಾಪತಿ
ಬಾದನಹಟಿಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 233ಎ/1, 233/ಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 43300.00 243413609240 64158369765

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ (ZP)  

ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಲಾಲಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಕೆರೆಕೆರೆ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 77 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.28 36900 665790070701 919010088007405

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ (ZP)  

ಯೋಜನೆಯಡಿ

ತಿಮಮಪಪ ಕೆ ೋಗಿಲ 
ತ ೋಟದ  ತಂದ 
ಕೆ.ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 225 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.36 12700 940758229021 10606101002953

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ (ZP)  

ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಎಂ.ಸಿದದಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಹನುಮಂತಪಪ

ಮುಷ್ಿಗಟಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 209/7 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.8 28300 967441104978 919010013619769

PMKSY
ಹನ ನೋರಾವರಿ (ZP)  

ಯೋಜನೆಯಡಿ
ಅನನಪ ಣಯಮಮ ಗಂಡ 

ಸಣಣ ಜಡೆಪಪ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಕ್ುರುಗ ೋಡು 40/1ಬಿ ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 1.14 35300 238975119172 062922524219

I.

1 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ ಗ್ಾಡಿ
ಬಿ ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ 
ಯಮನ ರಪಪ

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ _ ಇತರೆ _ 1 _ 15000.00 0.15000 792076021573 224710100029491

2 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ ಗ್ಾಡಿ ರಂಗಣಣನವರ ನಾಗರಾಜ ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ _ ಇತರೆ _ 1 _ 15000.00 0.15000 965309908844 06142200067365

3 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಸಾಯಿ ರಾಘರ್ೋಂದರ 
ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ

ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 152/ಎ/1, 152/ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 533000.00 5.33000 622662287256 0618307001146

4 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಕೆ ಟ ಿರೆೋಶಾರ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 

ಸಂಘ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 581/ಸಿ/2ಎ, 586/ಎ/3, 

587/ಎ/1
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.36 400000.00 4.00000 750703702665 38741315359

5 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಿನ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ್ ಖರಿೋದಿ
ಬಾಗಳಿ ಜಗದಿೋಶ ತಂದ 

ಬಾಗಳಿ ವಿರಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 119/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 75000.00 0.75000 251563137929 06182200030227

6 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಿನ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ್ ಖರಿೋದಿ
ಸಿ.ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸವರಾಜ
ಬಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 573/ಸಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 2.10 100000.00 1.00000 359324350543 10617100007841

7 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಿನ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ್ ಖರಿೋದಿ
ಎಸ್ ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಮಲ್ುಪಪ

ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 572/26 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.36 100000.00 1.00000 320956392179 31201067321

8 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಿನ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ್ ಖರಿೋದಿ
ಭೋಮರೆಡಿಿ ತಂದ 

ರ್ಂಕ್ಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 6/ಎ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 3.83 87500.00 0.87500 31629543378 30486661066

9 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್
ಡಿ.ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 

ಡಿ.ನಾಗಪಪ
ಅಲ್ಬ ರು ಕೆ ೋಗಳಿ 171,208ಇ/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 4.00 87500.00 0.87500 427581475930 3962500100645201

10 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್
ಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಚೌಡಪಪ
ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 160ಬಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.80 87500.00 0.87500 460629299615 2972500100211401

11 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್
ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ತ ೋಳ್ಪಪ
ಬಾಯಸಿಗಿದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 260/ಸಿ/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.33 87500.00 0.87500 653080013513 20008101013036

12 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್
ಪಿ.ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 

ನಂಗಪಪ
ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 295 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 3.00 87500.00 0.87500 468493472485 10625100003050

13 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್
ಯು ಪಂಪಣಣ ತಂದ 
ರಾಮಚಂದರಪಪ

ಅಲ್ಬ ರು ಕೆ ೋಗಳಿ 478/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 4.00 87500.00 0.87500 944935629547 10700100002535

14 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್
ಎಸ್ .ಎಂ.ಬಸಯಯ 

ತಂದ ಪರಮೆೋಶಾರಯಯ
ಅಲ್ಬ ರು ಕೆ ೋಗಳಿ 337ಎ/2,413/ಎಫ್2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 4.00 87500.00 0.87500 929826252964 20008127011117

15 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್
ಉಪಾಪತಿನಾಯಕ 
ತಂದಲ್ಚಾನಾಯಕ

ಕೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 180/4 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 2.67 87500.00 0.87500 926961472090 64115134144

16 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಟಿ ಉಮಾಪತಿ ನಾಯಕ ಕೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 100ಕೆ,37/3 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 2.50 87500.00 0.87500 588537813217 2972500100489701

17 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಅನೋಲ್ಡ ಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ 

ಜಾಣ ಭಮಯಪಪ
ಉಲ್ುವತಿತ ಕೆ ೋಗಳಿ 214/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 4.00 74875.00 0.74875 789449468538 224710100001705

18 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಸ ಯರನಾಯಕ

ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 276 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 1.96 75000.00 0.75000 276505132199 64032091564

19 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ
ಸಿೋನಾನಾಯಕ ತಂದ 

ಸಕಾರನಾಯಕ
ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 12/1,15/ಬಿ,5/*,2/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.39 75000.00 0.75000 843315693396 10625101006658

20 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾುಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಎ ಸಾಯಿಲೋಲಾ ಗಂಡ ಕೆ 

ಬಸಣಣ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 136/ಜಿ2ಬಿ, 136/ಜಿಬಿ, 

137/ಜಿ7
ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.20 19200.00 0.19200 _ 38223652339

21 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾುಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಬಾಣದ ಚಂದರಪಪ ತಂದ 

ಕ್ರೆಹನುಮಂತಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 23/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 12800.00 0.12800 _ 10975101014453

22 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾುಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಜಿ ದೋವಿೋರಮಮ ಗಂಡ ಜಿ 

ಪಂಪಣಣ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 468ಎ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.00 16000.00 0.16000 _ 35653287707

23 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾುಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಜಿ ಪತರಪಪ ತಂದ 

ಕೆ ಟರಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 245/1, 247/ಡಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.00 16000.00 0.16000 _ 06142210029884

24 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾುಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಜಿ.ಹೆಗಗಪಪ ತಂದ 
ಜಿ.ರಾಮಪಪ

ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 166/ಬಿ, 167ಬಿ/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ುಗಂಡಿ 1 1.00 16000.00 0.16000 402065364987 06142200021827

25 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾುಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಜಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಮ ಗಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 393ಸಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.50 8000.00 0.08000 649586783912 06372200001860

26 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾುಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಜಿ.ದುಗಯಪಪ ತಂದ 

ಜಿ.ರಾಮಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 167ಬಿ/2,166ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.00 16000.00 0.16000 258241398404 0612200064152

27 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾುಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಜಿ.ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 175 ಪ.ಪಂಗಡ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 1.00 16000.00 0.16000 485004964960 06142200030996

28 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾುಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಜಿ.ಪಂಪಣಣ ತಂದ 

ಮ ಗಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 438/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.50 8000.00 0.08000 432086503259 06142200054294

29 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾುಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಡಿ ಚೌಡನಾಯಕ ತಂದ 

ಚಂದರನಾಯಕ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 98/ಸಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 1.00 16000.00 0.16000 864439410831 10700100014184

30 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾುಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಮನರ್ಕೋ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಪಿಯಾಯನಾಯಕ

ನೆೋಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 453/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 0.16000 _ 224710100033041

31 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾುಸಿಿಕ ಹೆ ದಿಕೆ
ಭೋನಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಚಂದರನಾಯಕ

ಕೆ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 76ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 2.00 32000.00 0.32000 _ 20008101009915

32 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಂಕ ಹೌಸ್
ಎಸ್.ವಿ.ಎಸ್.ಸ ಯಯ
ನಾರಾಯಣರಾಜು ತಂದ 

ಸತಯನಾರಾಯಣ
ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 152ಎ1,152ಎ2,152ಎ

3
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.40 200000.00 2.00000 622662287256 06182200012750

33 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಂಕ ಹೌಸ್
ಬಿ ರಾಮಪಪ ತಂದ ಬಿ 

ಹುಲ್ುಗಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 534/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.40 200000.00 2.00000 232970608104 54046442809

34 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಂಕ ಹೌಸ್
ಸಿೋನಾನಾಯಕ ತಂದ 

ಸಕಾರನಾಯಕ
ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 15/ಬಿ,12/ಐ,5/*,2/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.35 200000.00 2.00000 843315693396 10625101006658

35 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಂಕ ಹೌಸ್
ಕೆ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶಪಪ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 400,399/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.70 200000.00 2.00000 843622109918 10622100004750

36 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಛಲ್ವಾದಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ 
ತಾಯಿ ಹುಲಗಮಮ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 59/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 1 1.35 5400.00 0.05400 719237095251 64142618108

37 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಛಲ್ವಾದಿ ನಾಗರಾಜ 
ತಾಯಿ ಹುಲಗಮಮ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 59/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 1 1.35 5400.00 0.05400 745721067397 64150175063

38 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಹೆಚ್ ಯಮುನ ರಪಪ 
ತಾಯಿ ಯಮುನವಾ

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 52/ಎ3ಸಿ, 

523ಎ/252ಎ/3ಬಿ
ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 1 0.50 2000.00 0.02000 372855391663 326812133458

39 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಹೆಚ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ 
ತಾಯಿ ಹೆ ಳಿಯಮಮ

ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 68/7 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 10224.00 0.10224 515770659960 224710100025033

40 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಹರಿಜನ ಪ ಜಾರಿ 
ಮರಿಯಪಪ ತಂದ 
ಹರಿಜನ ತಿಂದಪಪ

ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 228/ಎ/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 7952.00 0.07952 931100633225 10622101016488

41 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಭಜಂತಿರ ಗ ೋಣೆಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 393/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 6816.00 0.06816 441538658343 10622100003353

42 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಗ ೋಣೆಪಪ ತಂದ 

ದಾಯಮಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 495/ಸಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.90 10792.00 0.10792 559815796849 10532100003001

43 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಬಿ ರಾಮಪಪ ತಂದ 

ಹುಲ್ುಗಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 534/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 11360.00 0.11360 232970608104 54046442809

44 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಿೋನಾಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಸಕ್ರನಾಯಕ
ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 12/1,15ಬಿ, ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.10 11928.00 0.11928 843315693396 10625101006658

45 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಕ್ರಿಯಪಪ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 496/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.50 8520.00 0.08520 470135568813 32502532585

46 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ 

ದಾಮಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 495/ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.65 9372.00 0.09372 901840363578 10532100003000

47 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಹರಿಜನ ತಟ್ಟನಮಮ 
ತಾಯಿ ಹುಲಗಮಮ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 511/ೆ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 10224.00 0.10224 568046235845 10532100031653

48 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಸಣಣ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ 

ತಿಂದಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 24/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 7952.00 0.07952 985688084777 10532100300244

49 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎಂ.ಹನುಮವಾ ತಾಯಿ 

ಮೆೈಲ್ವಾ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 495/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 10224.00 0.10224 989679094834 10532101005589

50 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ವಿ.ಹುಲ್ುಗಪಪ ತಂದ 

ಕೆ ಂಡಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 451/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 4544.00 0.04544 427045988506 64191737844

51 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಬಿ ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ 

ಬಿ.ರಾಮಪಪ
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 1/ಎ3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 11360.00 0.11360 826041974850 1061710108981

52 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಬಿ ರಾಮಪಪ ತಂದ 

ಹುಲ್ುಗಪಪ
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 270/ೆ /2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.50 8520.00 0.08520 232970608104 54046442809

53 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಡಿ ಕೆೋವಲ್ ಚಂದ್ 

ಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ ದೋವಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 418/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.98 11246.00 0.11246 935095067250 913010029298991

54 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಿ ಶಂಕ್ರಮಮ ತಾಯಿ 

ಓಬಮಮ
ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 437 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 332888204740 10625101011146

55 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಕ್ುರುಬರ 

ಸಣಣದುರುಗಪಪ ತಂದ 
ಗಿಡಿಮುದುಕ್ಪಪ

ಶಿಗೋನಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 192/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಶ) 1 2.00 20400.00 0.20400 236061231592 10809461947

56 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಮೋಹನಕ್ೃಷ್ಣ ತಂದ 
ವಿೋರರ್ಂಕ್ಟರಾಜು

ರಾಮೆೋಶಾರಬಂಡಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 205/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಶ) 1 1.00 10200.00 0.10200 _ 30240605689

57 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಕೆ.ಜಂಬುನಾಥ ತಂದ 

ಕೆ ಟರಪಪ
ಮಾಲ್ವಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 172/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಶ) 1 0.65 6630.00 0.06630 906945072976 54046437989

58 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಟಿ.ಕ್ರಿಬಸಮಮ ಗಂಡ 

ಕ್ಲ್ುಪಪ
ಅಂಬಳಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 60ಇ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಶ) 1 0.35 3570.00 0.03570 952325963722 32216720074

59 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಟಿ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಟಿ.ರುದರಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 195/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಶ) 1 0.80 8160.00 0.08160 508660410381 06132200060597

60 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಸಿ ರವಿ ಮೋರಿಗೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 66/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಶ) 1 1.20 12240.00 0.12240 510983994912 06142200033524

61 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪತಿ ತಂದ 
ಪರಸಾದ ರಾಜು

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 557/ಬಿಎನ್ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಶ) 1 1.00 10200.00 0.10200 _ 31142445733

ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು

ಜಿಲಾು ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



62 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಬಾಬುಲಾಲ್ಡ ಮೆಹತ 
ತಂದ ನೆೋಮಿಚಂದರ

ತಂಬರಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 42/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಶ) 1 1.00 10200.00 0.10200 636678183541 10809471149

63 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಿ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಶಟಿಿ 
ತಂದ ರ್ಂಕ್ಣಣ ಶಟಿಿ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 57/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಶ) 1 1.00 10200.00 0.10200 560586931334 10809475326

64 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಮ ಗಪಪ
ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 110 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 706277521983 20086793613

65 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಉತತಂಗಿ ಫರ್ಕಕೋರಮಮ 
ಗಂಡ ಗ ೋಣೆಪಪ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 85, 469 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 7952.00 0.07952 943269359498 35951457171

66 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಸಣಣಮಮ ಗಂಡ 

ಕ್ರಿಯಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 76 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 6816.00 0.06816 759492016620 2972500100437201

67 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎಸ್ ದಾರಕ್ಷಾಯಿಣಮಮ 

ಗಂಡ ಕೆ ಟರಪಪ
ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 172/ಜ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 7952.00 0.07952 _ 224710100044630

68 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಟಿ.ಹಾಲ್ಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಕೆ ಟರಪಪ

ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 19ಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 _ 06182210000914

69 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಾರದಮಮ ಗಂಡ 

ರೆೋವಣಣ
ಬೆಣೆಣಕ್ಲ್ುು ಕೆ ೋಗಳಿ 534ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.25 7100.00 0.07100 _ 10621101042030

70 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಹೆಚ್.ಎಂ.ವಿೋರಮಮ 
ಗಂಡ ಬಸವರಾಜಯಯ

ಹನಸಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 501 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.75 9940.00 0.09940 _ 10625100003374

71 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಹೆಚ್.ಪುಷಾಪವತಿ ಗಂಡ 
ಹೆಚ್.ಹುಲ್ುಗಪಪ

ಹರೆೋಗ ಂಡನಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 127/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 _ 20008101011451

72 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಲ್ಲತಮಮ ಗಂಡ 
ನಂದಿೋಶಾರಗ್ೌಡುರ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 315/ಜ3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30 7384.00 0.07384 401831665054 20008101009698

73 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಪದಾಾವತಿ ಗಂಡ 

ನಾಗರಾಜ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 7 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 449588752871 20008127001860

74 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಸತಯವತಿ ಗಂಡ 
ನರಸಿಂಗರಾಜು

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 63ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5670.00 0.05670 423786079742 20008127003431

75 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಿನತ್ ಬೆೋಗಂ ಗಂಡ 
ಜಮಲ್ಡು ಸಾಬ್

ಬಾಯಸಿಗಿದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 279/ಬಿ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.70 3976.00 0.03976 509999616938 2972500100166100

76 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಕ್ುರುಬರ ದುರುಗಪಪ 

ತಂದ ಬಸಪಪ
ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 79/ಬಿ1,79ಎ1ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 11360.00 0.11360 956710603061 06372210021374

77 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಕೆ ಬಬಜಿಜ ಕ್ಸ ತರಮಮ 
ಗಂಡ ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಹನುಮಗ ಂಡನಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 55 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 821998937012 06182200013227

78 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಯಮುನವಾ ಗಂಡ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಏರ್ಣಗಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 112/1ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 440005511336 10622100075600

79 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ರ್ಕನಾನರಿ ತಿಂದಮಮ ಗಂಡ 

ತಿಂದಪಪ
ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 365/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 537799352826 34667181316

80 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಪಿಂಜಾರ್ ಯಮುನ ರ್ 
ಸಾಬ್ ತಂದ ಮಕ್ಲ್ಡ 

ಸಾಬ್
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 36/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840.00 0.03840 377789596070 06182250001228

81 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಕೆ ರತನಮಮ ಗಂಡ 
ದೋರ್ೋಂದರಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 49/5 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840 0.03840 613709504426 30930635724

82 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಪರಸನನ ತಂದ 
ದೋರ್ೋಂದರಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 51/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840 0.03840 793888627150 30747042937

83 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಕೆ ನಾಗಪಪ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಮಾಲಾ ಕೆ ೋಗಳಿ 16ಎ/ಬಿ, 17ಸಿ, 18ಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 7680 0.07680 792475648009 10617100013069

84 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಇಸಾಮಯಿಲ್ಡ ಸಾಬ್ 
ತಂದ ಕ್ರಿಂ ಸಾಬ್

ಕ್ನನಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 84/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840 0.03840 877040175107 06142200002640

85 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶೋಕ್ಭೋ ಗಂಡ 

ಯಮುನ ರ ಸಾಬ್
ಕ್ನನಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 87/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840.00 0.03840 922310251053 06052200059158

86 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಯು ಶಂಕ್ರಮಮ ತಾಯಿ 

ಓಬಮಮ
ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 437 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 332888204740 10625101011146

87 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಕ್ುರಿಯಲ್ುಪಪ ತಂದ 

ಸಿದದಪಪ
ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 393ಎ/3ಬಿ, 90/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 987682421252 224710100058138

88 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಿ.ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ್ ತಾಯಿ 

ಶಂಕ್ರಮಮ
ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 437 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.50 8520.00 0.08520 400974716666 10625100043356

89 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಸಂಗಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 321/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 4544.00 0.04544 216655039127 64206413328

90 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಎ.ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 

ಕ್ರಿಬಸಪಪ
ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 422/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 802815542611 20008101015174

91 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಗದಿೋಶಾರಗ್ೌಡ ತಂದ 

ನಾಗನಗ್ೌಡ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 08/02 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 11360.00 0.11360 639843564264 10809462996

92 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಬನನಗ ಳ್ದ 

ಕೆ ಟ್ಟರೋಶಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 77/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 9088.00 0.09088 822641150880 54084729585

93 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ವಮಾಮರಿ ಲ್ಕ್ಷಮವಾ 
ಗಂಡ ಹೆೋಮಣಣ

ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 137/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 11360.00 0.11360 401552176978 64109828979

94 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಬಳ್ಾಳರಿ ಜಮಾಲ್ಡ 
ಸಾಬ್ ತಂದ ಬಳ್ಾಳರಿ 

ಹಮತ್ ಸಾಬ್
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 2/8/ಬಿ/ಅ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 10224.00 0.10224 967074408245 10622101005075

95 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಿ ಗ್ಾಳೆಪಪ ತಂದ ಸಣಣ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ವರದಾಪುರ ತಂಬರಹಳಿಳ 259/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 4544.00 0.04544 663516096261 10621100008251

96 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಶಿಧರ ಗ್ೌಡ ತಂದ 

ನಾಗನಗ್ೌಡ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 8/1, 10/3, 8/ಎ3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 11360.00 0.11360 969311166972 10975101023169

97 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ರೆಡಿಿ ಚೆನನಮಮ ಗಂಡ 

ಸುರೆೋಶ ರೆಡಿಿ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 613 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.25 8640.00 0.08640 292188062064 6142200070195

98 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಿ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ ಜಿ 

ಪಂಪಣಣ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 466/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.75 2880.00 0.02880 484616500688 061422100625395

99 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಡಿ ಭವಾನ ಗಂಡ ಡಿ 

ನಾರದಮುನ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 491/ಎ/1ಸಿಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840.00 0.03840 867818861134 2247101000300

100 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಡಿ ಸಿೋತಾರಾಮರಾಜು 

ತಂದ ಜಾನರ್ಕರಾಮರಾಜು
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 413/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840.00 0.03840 689433944389 224710100022823

101 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ದುರುಗವಾ ತಾಯಿ 

ಹುಲಗಮಮ
ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 57ಬಿ1, 571/ಬಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.30 13064.00 0.13064 982290108452 64044764957

102 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಹೆ ನಕ್ವಾ ಗಂಡ 
ಚಂದರನಾಯಕ

ಜಿ ಕೆ ೋಡಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 95/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 977688070663 33997876703

103 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಛಲ್ವಾದಿ ಸುರೆೋಶ ತಂದ 

ಗ ೋವಿಂದಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 39/ಹೆಚ್1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680.00 0.05680 466678076064 06182200028361

104 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಛಲ್ವಾದಿ ದುರುಗಮಮ 
ಗಂಡ ಗ ೋರ್ಣಬಸಪಪ

ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 148/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.25 7100.00 0.07100 546953947071 06182200021713

105 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಗ್ಾಳೆವಾ ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 172/ಬಿ/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.25 7100.00 0.07100 467194332632 10532101017016

106 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ನಾರ್ಣಕೆೋರಿ ಮೆೈಲ್ವಾ 
ಗಂಡ ಮಾಯಪಪ

ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 172/ಬಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.25 7100.00 0.07100 595812818280 10532100031406

107 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಹೆಚ್ ಶ ೋಭ ಗಂಡ 

ಅಂಜನೆಯಯ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 480/4/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.98 11246.00 0.11246 284633884064 06142200068555

108 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಹರಿಜನ ಪರಶುರಾಮಪಪ 

ತಾಯಿ ಮೆೈಲ್ವಾ
ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 61/ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840.00 0.03840 553535281250 20008127000109

109 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ
ಜಾನಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಮಿೋಕ್ಯನಾಯಕ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 36/1, 36/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3840.00 0.03840 452748980716 10622100005207

110 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಹೆಚ್ ಹಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಉಮೆೋಶ
ಉಪಾಪರ್ ಘಟಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 51/3, 48/ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.00 12000.00 0.12000 989800158171 10700100089171

111 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಹೆಚ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ 
ತಂದ ಫರ್ಕಕೋರಪಪ

ಉಪಾಪರ್ ಘಟಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 91ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 0.90 10800.00 0.10800 283059704479 10700100091917

112 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್.ನಾಗರತನ ಗಂಡ 

ಕೆ ಟ್ಟರೋಶಪಪ
 ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 157ಸಿಜ.156/ಬಿ/ಎ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 4.00 3520.00 0.03520 283059704479 64033774436

113 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 

ಸಕ್ರಪಪ
ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 156/ಬಿ/9 ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 4.00 3520.00 0.03520 284407936491 54046453219

114 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಿ.ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 33ಜಿ/2 ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.50 8000.00 0.08000 741394419042 10625100043020

115 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆೋಮಣಣ ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 28ಸಿ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.50 8000.00 0.08000 227089282371 10625100043745

116 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಗಂಗಮಾಳ್ವಾ ಗಂಡ 

ಗಂಗಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 151/ಎ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.35 13125.00 0.13125 242952427378 34547109367

117 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂ.ಕೆ ಟ್ಟರೋಶಪಪ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 305/ಇ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.35 13125.00 0.13125 832331483991 1053210000272

118 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಇಟಿಗಿ ದುರುಗಪಪ 
ತಾಯಿ ಮಾಯವಾ

ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 469/ಬಿ5 ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.50 18750.00 0.18750 885298542673 37027962045

119 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬನನಕ್ಲ್ುು ಬಸವರಾಜ 

ತಂದ ರುದರಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 170/2 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.25 2500.00 0.02500 439494420381 64149692348

120 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬಾರಿಕ್ರ 

ದ ಡಿಬಸಮಮ ಗಂಡ 
ರಾಮಣಣ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 32/ಸಿ ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.25 2500.00 0.02500 43949897510 64149696231

121 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಟಿ ಚೆನನಬಸಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸವರಾಜ
ಹಂಪಾಪಟಿಣ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 302ಡಿ/ಎಫ್2 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.25 2500.00 0.02500 89897010381 64149188901

122 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಜ.ಎಂ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ 
ತಂದ ಶಿವಮ ತಯಯಯ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 136/ಎಫ್/1 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.25 2500.00 0.02500 856912018610 64149561041

123 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬನನಕ್ಲ್ುು 

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಶರಣಪಪ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 171 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.36 3600.00 0.03600 985666579659 64023772157

124 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಗ್ಾಳೆವಾ ಗಂಡ 
ಪಖಿಿರಪಪ

ಪಿಂಜಾರ್ ಹೆಗ್ಾಿಳ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 25/ಎಫ್1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಲುಗ 1 0.50 8000.00 0.08000 577237754181 10621100300586

125 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಹೆಚ್.ಪರಸಾದ್ ತಂದ 
ಹೆಚ್ ರಾಮಪಪ

ಪಿಂಜಾರ್ ಹೆಗ್ಾಿಳ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 25/ಎಫ್2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಲುಗ 1 1.00 10000.00 0.10000 907539953701 10621100009999

126 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕ್ಲದಿಂಡಿ ಫರ್ಣ ಗಂಡ 
ಸುರೆೋಶ ಕ್ುಮಾರ

ಬಾಯಸಿಗದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 118 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 1 1.00 9122.00 0.09122 979458772158 224710100002829

127 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ 

ಮರಿಯಪಪ
ದಶಮಾಪುರ ಕೆ ೋಗಳಿ 20ಸಿ/3 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 1 0.80 7297.00 0.07297 586447134087 20008127004383

128 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಟಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಅಷ್ಠಮ ತಿಯ
ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 338/ಎ,339/ಬಿ ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 1 1.40 12740.00 0.12740 268715628014 60000946878

129 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ದಯಾನಂದ ತಂದ  
ಅಷ್ಠಮ ತಿಯ

ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 338/ಬಿ ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 1 1.40 12740.00 0.12740 818475773267 10981139157

130 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕ್ಲುೋಶ ತಂದ 
ಬಸವನಗ್ೌಡ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 287/ೆ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 34080.00 0.34080 784772699962 37836902223

131 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬಿ ರಿಜಾಾನ್ ಗಂಡ ಬಿ 

ರಿಯಾಜ್
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 297/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 34080.00 0.34080 617892139459 20008127013503

132 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಅನಲ್ಡ ರಾಜ್ ತಂದ 
ಶಿವರಾಮರಾಜು

ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 74ಡಿ/2ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040.00 0.17040 825798111902 10622100076122

133 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಸ್ ಚನನಬಸಪಪ ತಂದ 

ಬಸವರಾಜಪಪ
ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 199/ಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.50 25560.00 0.25560 337911891793 10809467280

134 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸ ೋಮೆೋಶಾರ 

ಶಾಯನುಬೆ ೋಗರ ತಂದ 
ಬಸವರಾಜಪಪ

ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 199/ಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.50 25560.00 0.25560 701881541022 36095764673

135 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋನವಾಸ ಗಡಿಿಹಳಿಳ 

ತಂದ ತಿಂದಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 445ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040.00 0.17040 751577325451 6182200001703

136 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ ೋರಿ ಶಂಭುಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ನಾಗಲಂಗಪಪ

ಬಿ.ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 75 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040.00 0.17040 248144913115 2008127012232

137 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬಾಣದ ಚಂದರಪಪ ತಂದ 

ಕ್ರೆೋಹನುಮಂತಪಪ
ಬಿ.ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 23/ೆ 1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 13632.00 0.13632 445658406878 10975101014453

138 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಮೋದಿನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಹೆ ನ ನರ್ ಸಾಬ್

ಶಿೋಗನಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 154/ಇ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040.00 0.17040 568563569127 30284630569



139 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ನಂಗಪಪ ಉಗಗಣಣನವರ 

ತಂದ ಯಮುನಪಪ
ಬಿ.ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 97 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 13632.00 0.13632 256797424754 37325995551

140 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಜಂಬಣಣ ಕೆ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 130/ಬಿ1 

130/ಡಿ,133/ಬಿ1
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040.00 0.17040 441524299274 20008127009469

141 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಲತಮಮ ಗಂಡ ನಾಗಪಪ ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 390/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040.00 0.17040 392765805111 20008127009325

142 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಜಿ ಪರುಷ್ುರಾಮಪಪ 

ತಂದ ಬಸಪಪ
ಬಾಯಸಿಗಿದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 342/ಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 23856.00 0.23856 860797389154 10617100013495

143 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಗಡಿಿ ನಾಗಪಪ ತಂದ 

ಚನನಬಸಪಪ
ಅಲ್ಬ ರು ಕೆ ೋಗಳಿ 42/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040.00 0.17040 718243883008 10667100048612

144 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಜಿ ವಿೋರಮಮ ಗಂಡ ಜಿ 

ಶಿವನಾಗಪಪ
ಅಲ್ಬ ರು ಕೆ ೋಗಳಿ 42/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040.00 0.17040 633211055289 10667100048031

145 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪರಕಾಶ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಾಲ್ವಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 96/ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.95 16188.00 0.16188 290796145348 10617101032542

146 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬಿ ಜಿ ಗುರುಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಚಂದರಗ್ೌಡ

ಅಲ್ಬ ರು ಕೆ ೋಗಳಿ 60ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.05 17892.00 0.17892 420659853459 06052240023407

147 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬಾಣದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

ಬಿ.ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 488/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.65 28116.00 0.28116 303791467299 30681353548

148 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಜಗದಿೋಶ ಕೆ ಂಡೆೋನಹಳಿಳ 

ತಂದ ಕ್ರಿಯಪಪ
ಬಿ.ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 470/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.33 22663.00 0.22663 338884006362 10532101016600

149 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶೋಖರ್ ನಾಯಕ ತಂದ 

ರ್ಕಯಾಯನಾಯಕ
ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 418/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 27264.00 0.27264 848523999927 370311211981

150 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಮಾಲ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಪರಸಯನಾಯಕ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 63/ಜಿ/5 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 18744.00 0.18744 _ 35516829625

151 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಪರಸಾಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಸಿೋತಯನಾಯಕ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 63/ಬಿ/ಎಸ್ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.15 19596.00 0.19596 630499090194 30423978725

152 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಲ್ಂಬಾರ್ಣ ಗುಜರಿಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಕೆ ಸ ೋಮನಾಯಕ

ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 95/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 30672.00 0.30672 31737816526 30157806825

153 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಜಿ.ರಾಮಪಪ ತಂದ 

ರಂಗಪಪ
ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 290/ಎ/10 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040.00 0.17040 695372087380 06182200051730

154 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಜ ೋಗದ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ 

ಗಂಡ ಬಸಪಪ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 323/ಬಿ1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ(ಅಂಗ್ಾಶ) 1 1.50 45900.00 0.45900 903724309394 06142200077778

155 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ಪಿ ತಂದ 

ಮ ತಯಸಾಬ್ ಪಿ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 24/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ(ಅಂಗ್ಾಶ) 1 1.00 30600.00 0.30600 623002728444 34836515087

156 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಹನುಮವಾ ಎನ್ ಗಂಡ 

ಅನಳ್ಾಪಪ
ಬನನಗ ಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 179/ಎ/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ(ಅಂಗ್ಾಶ) 1 1.00 30600.00 0.30600 219790280800 32868547992

157 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 
ತ ೋಟನಗ್ೌಡ

ಅಡವಿಕಾಯದಿಗಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 132/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ(ಅಂಗ್ಾಶ) 1 1.50 45900.00 0.45900 409882146620 30645118789

158 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಸಪಪ ತಂದ ಫರ್ಕಕೋರಪಪ ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 355/ೆ ಇತರೆ ಬಾಳೆ(ಕ್ಂದು 1 0.80 15600.00 0.15600 246547791541 34137530713

159 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಉಪಾಪರ್ ಲ್ಕ್ಷಮವಾ 
ಗಂಡ ಫರ್ಕಕೋರಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 356/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ(ಕ್ಂದು 1 1.20 23400.00 0.23400 931055946917 30711158116

160 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋನವಾಸ ತಂದ 

ರುದರಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 306/ಎ3 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 0.80 9600.00 0.09600 971920639008 10589101026120

161 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ರುದರಪಪ ತಗಿಗನ ಮನ 

ತಂದ ಕ್ರಿಬಸಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 196/ಡಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 0.90 10800.00 0.10800 220413696204 10622100005047

162 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ದೋವಿೋರಮಮ ಗಂಡ 

ಮರಿಬಸಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 262ಡಿ/2 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 2.00 24000.00 0.24000 886964092145 10622100071699

163 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ.ಬಸವಗ್ೌಡ ತಂದ 

ತ ೋಟನಗ್ೌಡ
ಅಡವಿಕಾಯದಿಗಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 132/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 1.10 13200.00 0.13200 600275107313 10751100003932

164 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಚಲ್ವಾದಿ ನಾಗರಾಜ 

ತಂದ ಬಸಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 60ಎ3, 60/ಎ1, 66ಜ2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 1 2.00 24000.00 0.24000 234721200661 64160781095

165 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಛಲ್ವಾದಿ ತಿಂದಮಮ 

ಗಂಡ ಬಸಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 28/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 1 1.00 12000.00 0.12000 968070453532 64045436062

166 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್.ನಾಗರತನ ಗಂಡ 

ಕೆ ಟ್ಟರೋಶಪಪ
 ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 157ಸಿಜ.156/ಬಿ/ಎ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 4.00 3520.00 0.03520 283059704479 64033774436

167 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 

ಸಕ್ರಪಪ
ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 156/ಬಿ/9 ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 4.00 3520.00 0.03520 284407936491 54046453219

168 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಹೆಚ್ ಹಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಹೆಚ್ ಉಮೆೋಶ
ಉಪಾಪರ್ ಘಟಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 51/3, 48/ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.00 12000.00 0.12000 992474663554 06142210002703

169 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಹೆಚ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ತಂದ 

ಪರ್ಕಕೋರಪಪ
ಉಪಾಪರ್ ಘಟಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 91ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 0.90 10800.00 0.10800 307818355698 0614221004967

170
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ.ಶಿವಾನಂದ ತಂದ ಭಮಯಪಪ ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 181/ಬಿ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.70 25000.00 0.25000 904278451273 06142200047616

171
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಡಿವಾಳ್ಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 434/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 30600.00 0.30600 264888305876 06182200006630

172
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹುಲ್ುಗಪಪ ತಂದ ಭಮಯಪಪ ಪಿಂಜಾರ್ ಹೆಗ್ಾಿಳ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 180/2 ಇತರೆ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 0.80 80800.00 0.80800 430200752356 64064799681

173
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚೌಟಿಗ ಹುಲ್ುಗಪಪ ತಂದ 

ಹುಲ್ುಗಪಪ
ಹನುಮಗ ಂಡನಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 190ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30 32900.00 0.32900 442239865003 64064799681

174
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸೈಯಾದ್ ಮೆಹಬ ಬ್ 
ತಂದ ಇಬಾರಹಿಂ ಸಾಬ್

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 756/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 40300.00 0.40300 623124721250 64216058406

175
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಹಂದಾರಳ್ ಪಿತಾಂಬರಪಪ

ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 143/ಬಿಸಿ, 143/ಎ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.20 61130.00 0.61130 340070374229 34415646859

176
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಲ್ಲತಾದೋವಿ ಗಂಡ 
ಮುಖ್ಯೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್

ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 32/ಎ,32/ಬಿ,29/ಎ,32/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.70 40300.00 0.40300 482249582188 33972043251

177
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ರೆೋಣುಕಾ ಗಂಡ ರಾಮಣಣ ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 61ಜ,61ಜಿ,61ಇ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.12 76300.00 0.76300 915647933422 31738467080

178
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ

ಎಸ್ ಎಸ್ ಚೆನನಬಸಪಪ 
ತಂದ ಎಸ್ ಎಸ್ 
ದ ಡಿಿೋರಪಪ

ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 130/ಸಿ ಇತರೆ ನುಗಗ 1 1.00 32900.00 0.32900 879542236584 20008101015013

179
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ ನಾರದಮುನ ತಂದ 
ಸಿೋತರಾಮದಾಸರಾಜು

ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 435ಎಎ/4,448ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.28 37860.00 0.37860 482903713458 22471010001656

180
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಮಹೆೋಶಾರಿ 

ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ
ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 192/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 20300.00 0.20300 756429490896 224710100002634

181
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನುಮವಾ ಗಂಡ 
ಕೆ ಟರಬಸಪಪ

ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 102 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.32 37400.00 0.37400 901978964782 20008127006070

182
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ದೋವಿೋರಮಮ ಗಂಡ 

ಹರಿರ್ಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 274ಎ/2ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 23800.00 0.23800 652178822945 10622100005445

183
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಾಯಗೋರಿ ಮಲುಕಾಜುಯನ 

ತಂದ ಭೋಮಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 145/2, 142/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 21540.00 0.21540 656795219350 06182200002390

184
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡೆ ಳಿಳನ ರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಡೆ ಳಿಳನ ಹನುಮಂತಪಪ

ತಂಬರಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 80/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.60 26000.00 0.26000 428601512089 33637392885

185
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಪಿ.ದೋವರಾಜ ತಂದ 

ತ ೋಟಪಪ
ಹನಸಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 199/2 ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 1.60 109800.00 1.09800 626219380788 10625100003056

186
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮುಖ್ಯೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ 

ಶಾಂತಿಲಾಲ್ಡ
ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 224/ಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 34300.00 0.34300 809199930360 33930644807

187
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿ ಚಂದರಪಪ ತಂದ ಶಿವಪಪ ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 259/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.00 40100.00 0.40100 766056665858 20008127006679

188
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪದಮಮಮ ಗಂಡ ಕ್ರಿಯಪಪ ಶಿಗೋನಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 108ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.40 31000.00 0.31000 559364643884 30924198373

189
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ 

ನಾಗನಗ್ೌಡ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 10/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 2.00 134690.00 1.34690 929564141624 32880682050

190
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉಪಾಪರ ಮಲುಕಾಜುಯನ 

ತಂದ ಭಮಯಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 24/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.29 23700.00 0.23700 9966133147355 30578462396

191
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹಲ್ಗೋರಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 

ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ
ಬನನಗ ೋಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 182/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.20 76600.00 0.76600 971910708000 10975101001778

192
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಮುತುಯಜಾಸಾಬ್

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 24/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 65800.00 0.65800 623002728444 34836515087

193
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉಪಾಪರ ಬಸಪಪ ತಂದ 

ಪರ್ಕಕೋರಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 255/ಎ,355/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿ 1 1.4 134000.00 1.34000 246547791541.00 34137530713

194
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉಪಾಪರ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಭಮಯಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 1/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 18500.00 0.18500 458373055168 1080945614

195
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿ ಶಕ್ುಂತಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ನಂಗಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 177/ಬಿ2,177/ಬಿ1ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.85 167500.00 1.67500 746547537839 30719074429

196
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಸಣಣರಾಮಪಪ
ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 25/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47500.00 0.47500 845413684003 64015781402

197
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮುರುಡಿ ಸಣಣಕೆ ಟರಪಪ 
ತಂದ ಸಣಣಕೆ ಟರಬಸಪಪ

ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 284ಡಿ/2ಡಿ/2ಬಿ,284ಸಿ/4ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.50 43400.00 0.43400 260375883252 64015781402

198
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಡಿಗೋರಿ ರುದರಮಮ ಗಂಡ 

ಸ ೋಮಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 212ಎ/1ಎ/1ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 28300.00 0.28300 394849871863 64015781402

199
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಳಿಳ ನಂಗ್ಾರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಗ ೋವಿಂದರೆಡಿಿ
ಶಿಗೋನಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 203ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.50 96700.00 0.96700 901335594658 33887132772

200
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಖಾಜಬನನ ಗಂಡ ನವಾಬ್ 

ಸಾಬ್
ವರದಾಪುರ ತಂಬರಹಳಿಳ 284/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 2.00 142000.00 1.42000 969376507236 30977544844

201
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಿಲ್ುಗ ೋಡು 

ಮಹಾಲಂಗಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ
ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 147ಬಿ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 32900.00 0.32900 436799722129 30977544844

202
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ರಾಜಶೋಖರಪಪ ತಂದ 

ವಿೋರಪಪ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 256ಬಿ/1,256ಸಿ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 51900.00 0.51900 670164738068 10622100016406

203
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರೆೋವಣಪಪ ತಂದ ಭಮಯಪಪ ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 184ಎ/1ಸಿ3,184ಎ/1ಸಿ8 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.73 26000.00 0.26000 427924458694 30977544844

204
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಡಿ ಶಾಂತಮಮ ಗಂಡ 

ಸಿದದಲಂಗಯಯ
ಆಡವಿಕಾಯದಿಗಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 124/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 32900.00 0.32900 978644441135 30977544844

205
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಹಮಮದ್ ಷ್ರಿೋಫ್ ತಂದ 

ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 347/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 46500.00 0.46500 782739469507 30977544844

206
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ವಿಶಾನಾಥ ತಂದ ಬಿ 

ಪರ್ಕಕೋರಪಪ
ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 623/ಬಿ1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 82000.00 0.82000 466816096536 30977544844

207
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ರುದರಪಪ ತಂದ 
ಶರಣಬಸಪಪ

ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 255ಸಿ,279 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.90 55000.00 0.55000 279027370784 30977544844

208
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ರ್ಕಯ ಹನುಮವಾ ಗಂಡ ಕ್ರ್ಕಯ 

ಜಂಬಣಣ
ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 231/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 32900.00 0.32900 283045162415 30977544844

209
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ನಾಗಪಪ ತಂದ ತಿಂದಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 4/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 27960.00 0.27960 777267410267 30977544844

210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿ ಮ ತಯಪಪ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 207 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 584432973891 30977544844

211
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ.ಹೆ ೋಳಿಯಪಪ ತಂದ 

ಬಾಲ್ಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 71/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 32100.00 0.32100 431052409616 30977544844

212
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 22/ಎಫ್ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 43800.00 0.43800 596302516155 30977544844

213
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗಂಗಮಮ ಬಟಿಿ ಗಂಡ 

ಶಿರೋಮಂತ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 230 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.70 26400.00 0.26400 843993312245 30977544844

214
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿ ಕ್ಲುೋಶಪಪ ತಂದ 

ಬಸವನಗ್ೌಡ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 294 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 65400.00 0.65400 784772699962 37836902223

215
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಎಂ ಗುರುಲಂಗಯಯ ತಂದ 

ಬಸಯಯ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 321/ಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.90 54700.00 0.54700 313430444643 50100190496582

216
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗಿರಿೋಶ ಬೆೋವ ರು ತಂದ 

ಕೆ.ಆರ್ ಬೆೋವ ರು
ವರದಾಪುರ ತಂಬರಹಳಿಳ 208/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.70 26000.00 0.26000 800212604601 06222200005697

217
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ುರಿ ಜಂಬಣಣ ತಂದ ಕ್ುರಿ 

ಸಣಣಹನುಮಂತಪಪ
ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ

130ಬಿ1,130ಡಿ,133ಬಿ1,1

33ಬಿ2,137ಜ,215ಬಿ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.20 61000.00 0.61000 441524299274 20008127009469

218
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಿೋತರಾಮದಾಸರಾಜು ತಂದ 

ಜಾನರ್ಕರಾಮರಾಜು
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 413/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.40 65500.00 0.65500 689433444389 224710100022823

219
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ುರಿ ಲ್ಲತಮಮ ಗಂಡ ಕ್ುರಿ 

ನಾಗಪಪ
ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 390/1,386/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 57600.00 0.57600 392765805111 2008127009325



220
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಾಯಸೋರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ 

ದಿವಾಕ್ರ್
ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 185ಎ/1ಎ,183ಎ/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 30200.00 0.30200 220409466645 10622101011182

221
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಡಿ ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಶಾಂಭಣಣ
ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 169ಎ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 31000.00 0.31000 817407239698 06182200017653

222
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗ ಲ್ುರ ಬುಜಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ಗ ೋಣೆಪಪ
ಆನೆಕ್ಲ್ುು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 38/ಬಿ ಇತರೆ ವಿೋಳ್ಯದಲ 1 0.40 29000.00 0.29000 487489317792 64050950343

223
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜ ಎಂ ರಾಜೋಂದರ ತಂದ ಜ 

ಎಂ ಶಿವಮ ತಯಯಯ
ಪಿಂಜಾರ್ ಹೆಗ್ಾಿಳ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 128ಎಡಿಇ1 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 1.00 63500.00 0.63500 387198564786 1062110002995

224
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ ರಮೆೋಶ ತಂದ ಪತರಪಪ ತಂಬರಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 343/ಬಿ4,348/ಸಿ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.95 95900.00 0.95900 3975515177448 10809475495

225
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಆಂಜನೆೋಯಮ ತಿಯ

ಏರ್ಣಗಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 14/ಎ/3ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 32900.00 0.32900 999387379142 06182200004640

226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಳ್ವುಂಡಿ ಬಸವರಾಜಪಪ 

ತಂದ ಅಡಿರ್ಪಪ
ತಂಬರಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 102/ಇ2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.60 38500.00 0.38500 881987468458 30619395947

227
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಳ್ವುಂಡಿ ಚಂದರಮಮ ಗಂಡ 

ಮುದಿಯಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 60 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.75 49300.00 0.49300 930396260217 10975101030789

228
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿ ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 324/ೆ , 254/ಜಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.70 50200.00 0.50200 890563441417 10621100008536

229
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಾವಿಕ್ಟಿಿ ಶಕ್ುಂತಲ್ ಗಂಡ 

ಭೋಮಪಪ
ತಂಬರಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 15/ಎ3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.80 54000.00 0.54000 788931264655 10809476136

230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮೆೈನಹಳಿಳ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ತಂದ 

ನಂಗ್ಾರೆಡಿಿ
ಬನನಗ ೋಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 142/ಬಿ/ಅ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.65 42500.00 0.42500 310102813950 10975101017733

231
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದ ಡಿಬಸಪಪ ವಾರದ ತಂದ 

ವಿ ನಂಗಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 188/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 42000.00 0.42000 709340707597 10809471988

232
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ನಾರ್ಣಕೆೋರಿ ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 329 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 3500.00 0.03500 541374408637 64015781402

233
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉಗಗಣಣನವರ ಚೆನನಮಮ 

ಗಂಡ ಕ್ರಿಬಸಪಪ
ಏರ್ಣಗಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 102ೆ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 1.90 62700.00 0.62700 282912408733 64015781402

234
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸುತಾರಿ ಸವಯಕ್ಕ ಗಂಡ 

ಕೆ ಟರಪಪ
ಏರ್ಣಗಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 82/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 0.80 26400.00 0.26400 763209310209 64015781402

235
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಳ್ವುಂಡಿ ಸಣಣಸಿದದಪಪ 

ತಂದ ಕಾಳ್ಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 192/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 30600.00 0.30600 563029773034 64015781402

236
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಾಯಗೋರಿ ಸಣಣನಾಗರಾಜ 

ತಂದ ಬಸಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 38/ಬಿ2ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 627194302388 64015781402

237
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 

ತ ೋಟಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 8/ಡಿ2, 9/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.30 62500.00 0.62500 484482504578 10617100980531

238
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮನಾಯಳ್ ಬಸವಾ ಗಂಡ 

ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ
ಏರ್ಣಗಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 147/ಬಿ/ಬಿ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 52500.00 0.52500 415590178376 64015781402

239
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸ ನನದ ಗಂಗಮಮ ಗಂಎ 

ಬಸಪಪ
ಏರ್ಣಗಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 149/1, 146/ಬಿ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47700.00 0.47700 730248526695 64015781402

240
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎ.ಅನನದಾನಪಪ ತಂದ 
ಅಲ್ ರು ಶಣುಮಖಪಪ

ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 100 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.20 57600.00 0.57600 298355889281 64015781402

241
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನುಕ್ುಂಟಿ ಭರತಮಮ ತಂದ 

ಚಿದಾನಂದಪಪ
ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 302ಕೆ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 28300.00 0.28300 251535371747 30977544844

242
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಶಿಕ್ಲಾ ತಂದ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 714 ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 0.65 65600.00 0.65600 297521743130 NILI4055

243
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ನಂಗಪಪ ತಂದ ಗುಡುದಪಪ ಆನೆಕ್ಲ್ುು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 153/1 ಇತರೆ ಮಿಡಿಸೌತ 1 0.70 75700.00 0.75700 375457550581 64064799681

244
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಪಪ ತಂದ 
ಮಹಾಂತಪಪ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 552/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47500.00 0.47500 778861459011 64161171942

245
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ ಶಿರೋನವಾಸ ತಂದ 

ಶಿವಾನಂದಪಪ
ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 181/ಸಿ, 181/ಬಿ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 30200.00 0.30200 739703948639 64074038679

246
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಕ್ರಹಳಿಳ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 

ಎಸ್ ಶೋಖರಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 237 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 40300.00 0.40300 473381038440 20008127004605

247
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಆಳ್ ರು ಈರಣಣ ತಂದ 

ಶಿವಲಂಗಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 308/ಡಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 2 192000.00 1.92000 974471644788 224710100042465

248
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಒ ಗಂಗ್ಾಧರ ತಂದ 

ಬಸವಣೆಯಪಪ
ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 235/1, 236/ಬಿ3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.05 100500.00 1.00500 845789786460 6401578102

249
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗ ರಂಟಿ ಈರಮಮ ಗಂಡ 

ಈರಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 74/1/4 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.73 29200.00 0.29200 278696692513 6401578102

250
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಣಾಪುರದ ಕ್ುರುಗ ೋಡಪಪ 

ತಂದ ದ ಡಿ ಬಸಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 407/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37000.00 0.37000 4461732662217 06182200002632

251
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಸಿ ರಾಟಿ ರವಿಚಂದರ ತಂದ 

ಪರಮೆೋಶಾರ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 290/ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30 40300.00 0.40300 495958484256 06182200016869

252
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚನನಬಸಪಪ ತಂದ 

ಈಶಾರಪಪ
ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 113/1, 114/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47500.00 0.47500 309862994512 20086793646

253
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿ ಕ್ಡುಬಾಳ್ು ತಂದ ಚನನಪಪ ಹಲ್ಗ್ಾಪುರ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 302/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.85 53000.00 0.53000 236337002371 1062100012630

254
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿ ಗಣೆೋಶ ತಂದ ಚನನಪಪ ಹಂಪಾಪಟಿಣ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 407ಸಿ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 35300.00 0.35300 423367738632 10621100009939

255
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ ನಂಗಪಪ ತಂದ ಜಿ ಪತರಪಪ ತಂಬರಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 347/ಬಿ/2, 347/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.4 45000.00 0.45000 454567070178 64015781402

256
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಸ ೋಮಪಪ ತಂದ ನಂಗಪಪ ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 206ಇ3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 32900.00 0.32900 482808211129 06182200012900

257
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಣುಮಖಪಪ ಇಟಿಗ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 470/ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 1.00 32900.00 0.32900 587163341475 64114282276

258
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹಂಪಮಮ ಕೆ ಗಂಡ 
ಹುಲ್ುಗಪಪ ಕೆ

ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 160/2 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.80 16800.00 0.16800 486409693171 10622100071873

259
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸುತಾರಿ ಸವಯಕ್ಕ ಗಂಡ 

ಕ್ರಿಬಸಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 358/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.50 45200.00 0.45200 389340379777 20008127005226

260
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಶಿವಕ್ಕ ತಂದ ಪಂಪಣಣ ಬಾಯಸಿಗದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 574/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 925086165398 10617101028021

261
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ದಿೋಪಾ ಗಂಡ ಎನ್ 

ಚಂದರಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 57/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 14300.00 0.14300 268377926504 31481361526

262
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಇಟಿಗ ಮರಿಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 428/ಇ4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 77600.00 0.77600 869621639022 64209958347

263
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಿೋತರಾಮರಾಜು ತಂದ 
ಜಾನರ್ಕರಾಮರಾಜು

ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 434/ಬಿ2ಬಿ2ಬಿ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 32900.00 0.32900 689433444389 224710100022823

264
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಇಟಿಗ ಭಮಯಪಪ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 435ಸಿ2/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 23500.00 0.23500 648873095529 64114218287

265
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರಾಜಭಕ್ಷಿೋ ತಂದ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್ ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 661/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 29500.00 0.29500 350118896974 32395117068

266
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಿದದಬಸಪಪ ತಂದ ಸಿದದಪಪ ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 128/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.20 55900.00 0.55900 267844299226 2000812700297

267
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 

ಅಡಿರ್ಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 130/ಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.72 26000.00 0.26000 371415456266 20081270052033

268
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 

ಮಡಿವಾಳ್ಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 265ಎ3ಬಿ,263ಎ3ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 35300.00 0.35300 453084938889 20008127012699

269
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸರೆ ೋಜ ಜಿ ಗಂಡ 
ರಾಜಶೋಖರ ಜಿ

ಬಾಯಸಿಗದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 377/ಸಿ1, 377/ಸಿ2 ಇತರೆ ಪಪಾಯಿ 1 1.00 65500.00 0.65500 329869846812 10617101003314

270
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಂ ಶಟಿಿ ತಂದ ರಾಮುಲ್ು ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 137ಎ/1ಬಿ, 137ಬಿ1/ಬಿ ಇತರೆ ನುಗಗ 1 1.10 35300.00 0.35300 308023373050 31677819644

271
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಇಟಿಗ ಮಹಾಂತಮಮ ಗಂಡ 

ಮರಿಕೆ ಟರಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 428/ಜಿ2,428/ಸಿ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.70 50200.00 0.50200 704716719386 38667510296

272
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 
ಮಂಜುನಾಥ

ಮಾದ ರು ಕೆ ೋಗಳಿ 41/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 28070.00 0.28070 453819097659 20008127008881

273
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರೆೋಖಾ ಪಟಿಣಶಟಿಿ ಗಂಡ 

ಮಂಜುನಾಥ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 356/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.35 28500.00 0.28500 285931759548 30270261175

274
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನುಮಪಪ ತಂದ ರಂಗಪಪ ಬಾಯಸಿಗದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 377 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 53000.00 0.53000 269153164113 20008127003241

275
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು ಕೆ ಗಂಡ 

ಬುಜಿಜರಾಜು
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 34/ಎ3, 34/ಎ4, 341/ಎ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.70 64000.00 0.64000 757559648677 224710100004544

276
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಬಸಪಪ ತಂದ 

ಚೆನನವಿೋರಪಪ
ಹನುಮಗ ಂಡನಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 19/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.30 10400.00 0.10400 673562424519 64106766344

277
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜ ಸಾವಯತಮಮ ಗಂಡ ಜ 

ಲ್ಕ್ಷಮಣ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 262/ಎ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 30500.00 0.30500 373968192671 10622101041271

278
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ದಿವಾಕ್ರ್ ತಂದ ಎನ್ 

ದುರುಗಪಪ
ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 341/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 399985723327 2972500100102801

279
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಗಂಡ ಪತರಪಪ ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 142/ಎ/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.70 30000.00 0.30000 525510535636 0618221007284

280
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿ ನಬಿೋಬ್ ಸಾಬ್ ಗಂಡ 

ಇಮಾಂ ಸಾಬ್
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 7/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.60 31500.00 0.31500 998009963216 224710100010396

281
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಂಕ್ಟ್ ರಾಜು ತಂದ 
ಸಿೋತರಾಮರಾಜು

ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 451/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.10 59000.00 0.59000 647899889964 10532101040333

282
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಗ ೋರ್ಣಬಸಮಮ ಗಂಡ 

ಹಂಪವಾ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 236/ಐ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 32900.00 0.32900 341835441674 10622100004996

283
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿ ವರಹಲ್ರಾಜು ತಂದ 

ಬಂಗ್ಾರ ರಾಜು
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 60ಸಿ, 60ಬಿ, 60ಬಿ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.40 29500.00 0.29500 943635960734 10622100003346

284
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಿ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ ಸಿ 

ಭಮಯಪಪ
ಬಾಯಸಿಗದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 377ಎ2ಬಿ ಇತರೆ ಪಪಾಯಿ 1 0.80 47600.00 0.47600 613704881761 10617101014356

285
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿವಗಂಗಮಮ ಗಂಡ ಬಸಪಪ ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 179/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 28300.00 0.28300 284772702700 37002280617

286
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿ ಸಿೋತಮಮ ಗಂಡ 
ವರಹಲ್ರಾಜು

ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 53ಎ/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.60 60000.00 0.60000 536447162718 10622101038949

287
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಯು ಹೆೋಮಣಣ ತಂದ 

ಸಣಣಬಸಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 46/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 799598817675 06182250001044

288
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ಭಮಯನಗ್ೌಡ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 220/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47700.00 0.47700 819535490930 224710100015504

289
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 

ಗ ೋಣೆಪಪ
ಹನುಮಗ ಂಡನಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 473 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 57600.00 0.57600 882943473568 06182200031252

290
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಬಸವರಾಜ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 117/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 242887971988 06182200031681

291
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಏರ್ಣಗ ಶಕ್ುಂತಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಮಂಜುನಾಥ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 419/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 21500.00 0.21500 741252036201 06182210048847

292
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಆನಂದ ದೋವನಹಳಿಳ 

ಪಾಯಪಪ ತಂದ ದೋವಿೋರಪಪ
ಹನುಮಗ ಂಡನಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 201/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 28300.00 0.28300 975349083874 0618225001807

293
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 

ಬಾಲ್ಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 132/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.35 41000.00 0.41000 782460382244 10751101015850

294
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಏರ್ಣಗ ಪಾವಯತಿ ಗಂಡ 

ನಾಗರಾಜ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 419/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.45 19500.00 0.19500 711477956640 06182250010397

295
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಜಿಗ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ತಿಂದಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 427/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 205463061545 64052938472

296
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉಪಾಪರ್ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂದ 

ರಂಗಪಪ
ಹಂಪಾಪಟಿಣ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 105/ಎ1, 343/2, 342/ಡಿ ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.79 29800.00 0.29800 657151081579 64064799681

297
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉಪಾಪರ್ ಭೋಮಪಪ ತಂದ 

ರಂಗಪಪ
ಹಂಪಾಪಟಿಣ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 333ಎಫ್, 338ಎಲ್ಡ ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.60 26400.00 0.26400 305909314040 64064799681

298
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಮುಕ್ಕಣಣ ತಂದ 

ಪತರಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 193ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 32500.00 0.32500 212305928176 64064799681

299
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಯು ಮಹೆೋಶ ತಂದ 

ಮುಕ್ಕಣಣ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 666 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 24100.00 0.24100 280126855627 64064799681

300
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಲ್ಜಾಕ್ಷಮಮ ಗಂಡ ವಿೋರಣಣ ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 227ಡಿ/1, 228/1, 230/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 4.20 90300.00 0.90300 513618238936 10621101027828

301
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿವಪುತರಪಪ ಎತಿತನಮನ 

ತಂದ ಶಿವಪಪ
ಬಾಯಸಿಗದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 374/ಡಿ/2, 374/ಸಿ3 ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 1 1.50 70100.00 0.70100 443265760399 10617100000555

302
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಕ್ಡೆುವಾ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 306ಬಿ3 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.30 20500.00 0.20500 610818462735 20008127000589

303
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತಿಗರಿ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 279/2 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.80 27200.00 0.27200 514898951935 10532100030601



304
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಒ.ಎಂ.ಸಣಣಕೆ ಟರಯಯ 
ತಂದ ಸಣಣಕೆ ಟರಬಸಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 184/4, 184/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 23800.00 0.23800 767617432859 20008127004819

305
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾವಯತಿ ಎಸ್ ಗಂಡ 

ಸ ೋಮರಾಜ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 553/ಸಿ ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 1 1.60 47700.00 0.47700 472830115322 224710100014462

306
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಜಂಬುನಾಥ ತಂದ 

ಕೆ ಟರಪಪ
ಮಾಲ್ವಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 172/ಡಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.80 50000.00 0.50000 906945072976 10617100007646

307
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸುಭದರಮಮ ಗಂಡ 
ಸದಾನಂದರೆಡಿಿ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 553/ಎಎ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 35200.00 0.35200 886627592433 10532101003077

308
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಭಮಯಪಪ ತಂದ 

ಚೆನನಬಸಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 72/ಬಿ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 11500.00 0.11500 547130505329 35849343115

309
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕ್ಲಾಂ ಗಂಡ 

ನಾರಾಯಣಪಪ
ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 8ಬಿ ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷಿ 1 0.90 34900.00 0.34900 659549791165 06182200051427

310
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಯು.ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ 

ನಂಗಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 8/1ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47700.00 0.47700 624711678265 10532100002157

311
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಭಮಯಪಪ ತಂದ 

ಚೆನನಬಸಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 68/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.50 81600.00 0.81600 547130505329 35849343115

312
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಂಜಿ ಲ ೋಕ್ಪಪ ತಂದ 

ಸಂಗಪಪ
ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 283 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 18900.00 0.18900 288906335349 10622100071481

313
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಭಮಯಪಪ ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 46/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.75 26700.00 0.26700 969097438584 06182200021858

314
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಿ.ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಬುಳ್ಳಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 254/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 615979350698 224710100042872

315
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎ.ಸ ೋಮೆೋಶಾರ ತಂದ 

ಈಶಾರಪಪ
ಶಿಗೋನಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 147/ಎ/ಎ1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 60000.00 0.60000 830605603468 30807816780

316
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ನಂಗಪಪ ತಂದ ಶರಣಪಪ ಹಂಪಾಪಟಿಣ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 328/3, 328ಎ/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.80 82000.00 0.82000 687131137847 64216058406

317
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಟರಗ್ೌಡ ತಂದ ಪತರಗ್ೌಡ ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 853/ಎ3 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.80 82000.00 0.82000 908674455522 64216058406

318
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ ಎಂ ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಮ ಗಂಡ 

ಶೋಖರಯಯ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 350/ಡಿ/1ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30 40300.00 0.40300 841968758648 64216058406

319
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ತಂದ 

ಅನಂತಪಪ
ವರದಾಪುರ ತಂಬರಹಳಿಳ 278/ಡಿ, 278/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.90 90800.00 0.90800 361777940705 64216058406

320
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ರಾಮಪಪ ತಂದ 

ತಿಮಮಪಪ
ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 15/ಎಫ್/3 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.70 72400.00 0.72400 639472564721 64216058406

321
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಕ್ುಬೆೋರಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 858/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.75 77000.00 0.77000 446081114705 64216058406

322
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹುಲ್ುಗಪಪ ತಂದ ಭಮಯಪಪ ಪಿಂಜಾರ್ ಹೆಗ್ಾಿಳ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 180/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.60 63900.00 0.63900 430200752356 64216058406

323
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 

ಸಣಣಬಸಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 506/ಎ/3 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.50 34300.00 0.34300 705690233126 64216058406

324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಗ ೋಣೆಪಪ ತಂದ 

ಕೆ ಟರಪಪ
ಹಂಪಾಪಟಿಣ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 328/ಹೆಚ್4ಎ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.50 54600.00 0.54600 310371475333 64216058406

325
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜ ಎಂ ಕ್ವಿತ ಗಂಡ ಜ ಎಂ 

ರಾಜೋಂದರ
ಪಿಂಜಾರ್ ಹೆಗ್ಾಿಳ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 91/ಇ2, 111/1 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 1.20 61000.00 0.61000 753243144274 64216058406

326
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಮಂಜುಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಗುರುಬಸಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 586/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 25000.00 0.25000 882153905219 64052619671

327
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚೆನನಬಸಮಮ ಗಂಡ ಪಂಪಣಣ ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 89/ಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.75 26000.00 0.26000 493151954547 64045896870

328
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಚಂದರಗ್ೌಡ ತಂದ ಬಸಪಪ ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 587/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 13400.00 0.13400 734436637939 10700101006472

329
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಸಮಮ ಗಂಡ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 5ಡಿಇ/ಎ, 50/ಸಿ/ಬಿಅ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 4.00 88000.00 0.88000 217419156793 10622100069826

330
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಸವರೆಡಿಿ ತಂದ ಅಂದಾನಪಪ ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 16/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.65 47500.00 0.47500 836324493832 06372210008107

331
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅರ್ಕಕ ಮಹಾದೋವಿ ಗಂಡ 

ಸ ೋಮಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 586/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.70 50000.00 0.50000 280073361395 06142200087303

332
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಅಂದಾನಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 16/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.65 47500.00 0.47500 530923729077 20008127001587

333
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿವಣಣ ತಂದ ತಿಂದಪಪ ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 60/2ಬಿ8 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 52000.00 0.52000 978261146375 30977544844

334
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಶಿಂದ ೋಲ್ಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 22/ಇ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 18500.00 0.18500 226890831977 30977544844

335
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿೋರ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 

ನಾಗಪಪ
ತಂಬರಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 15/ಬಿ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 63900.00 0.63900 638191620349 64015781402

336
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉಪಾಪರ್ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂದ 

ನರಸಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 1/ಬಿ1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.20 76200.00 0.76200 254174320035 64015781402

337
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಾಬುಸಾಬ್ ತಂದ 
ಅಬುದಲ್ಡ ಸಾಬ್

ಹಂಪಾಪಟಿಣ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 99/ಎ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 40400.00 0.40400 579722751034 64015781402

338
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಶಾರದಮಮ ಗಂಡ 

ಹೆೋಮನಗ್ೌಡ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 48/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 100000.00 1.00000 676384337024 64015781402

339
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡೆ ೋಳಿನ ರಾಮಪಪ ತಂದ 

ಮರಿಯಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 61/11 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 42700.00 0.42700 702272211270 1080946434

340
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉಪಾಪರ್ ಶಿವಾನಂದಪಪ 

ತಂದ ಭಮಯಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 24/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.40 23000.00 0.23000 892583700391 10975101035298

341
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಮಾತಯಪಪ ತಂದ ರಂಗಪಪ ಶಿಗೋನಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 108/12, 108/14 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.70 26000.00 0.26000 875487892001 10975101030345

342
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕಾತಿಯರ್ಕ ಚಂದರಪಪ ತಂದ 

ಪಂಪಣಣ
ಶಿಗೋನಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 108/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.50 36200.00 0.36200 303317765920 10975101006357

343
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಅನನಪ ಣಯ ಗಂಡ 

ಮಲುಕಾಜುಯನ
ರಾಮೆೋಶಾರಬಂಡಿ ತಂಬರಹಳಿಳ

205/1, 205/2, 212/ಎ, 

212/ಜಿ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.70 50000.00 0.50000 820837822881 10975101020384

344
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸವರಾಜಪಪ
ಶಿಗೋನಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 108/1/1ಬಿ, 108/ಸಿ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.70 26000.00 0.26000 640264086437 10975101044126

345
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮನಗ್ೌಡ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 336/ಎ/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 63900.00 0.63900 684101605206 33541178585

346
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಳ್ವುಂಡಿ ಮರಿಕೆ ಟರಪಪ 

ತಂದ ಅಡಿರ್ಪಪ
ತಂಬರಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 102/ೆ ಫ್2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.60 41500.00 0.41500 532993838103 10975101000830

347
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ನಂಗನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ನಾಗನಗ್ೌಡ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 73ಸಿ1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.60 33900.00 0.33900 775554912598 10975101022610

348
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ ವಿಶಾನಾಥ ತಂದ 

ಯಂಕ್ಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 6/ಎ ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 1.50 146500.00 1.46500 821793676328 64079963033

349
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ದಾಯಮಜಜ ತಂದ ರಂಗಪಪ ಶಿಗೋನಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 108/1/1ಸಿ, 108/ಎಲ್ಡ3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 16200.00 0.16200 558969043639 20007101017074

350
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ತಿರುಕ್ರೆಡಿಿ ತಂದ ಎಸ್ 

ಮಹಾದೋವಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 395/7 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 1.60 32900.00 0.32900 485223270178 30211332252

351
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕಾಯದಿಗಿಹಳಿಳ ಹುಲ್ುಗಪಪ 

ತಂದ ಬಸಪಪ
ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 206/ಡಿ/7 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 19100.00 0.19100 405805445039 0,6182200016555

352
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಕಾಯದಿಗಿಹಳಿಳ ಬಸಪಪ

ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 333ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 32000.00 0.32000 437928886935 0'6182250004518

353
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಾಲಾ ಹೆೋಮಕ್ಕ ಗಂಡ 

ಗ ೋವಿ<ದಪಪ
ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 399/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.50 45000.00 0.45000 251824236398 06182250004315

354
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ತಿಮಮಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 89 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 57600.00 0.57600 438931414206
29725001001001751

01

355
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಯಮುನಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 395 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 25700.00 0.25700 718768229345 0,6182200013062

356
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ನಂಗಪಪ ತಂದ ಹೆಗಗಪಪ ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 621ಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47700.00 0.47700 814058934137 06142200043512

357
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನುಮಂತಪಪ ತಮದ 

ಗಂಗಪಪ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 417/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47700.00 0.47700 518082854261 20008127005238

358
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ.ಜಸವಂತ ಗಂಡ 
ಸತಯನಾರಾಯಣ

ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 412, 412/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 4.20 88200.00 0.88200 411342665750 3422500101094001

359
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಣಣಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 405/ೆ /2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.70 26000.00 0.26000 272600757040 20008127006965

360
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮರಿಯಮಮ ಗಂಡ ಕ್ರಿಯಪಪ ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 206ಎ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 411606974903 10622100300418

361
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಂದರಪಪ ತಂದ ಗಂಗಪಪ ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 406/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 28300.00 0.28300 325416345453 10622100006689

362
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜ ರಾಮದೋವಪಪ ತಂದ 

ಸಣಣಹುಲ್ುಗಪಪ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 263/ಬಿ3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.70 10400.00 0.10400 319802683997 06182200027058

363
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರೆೋಣುಕ್ರಾಜು ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 405/ೆ /3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.70 26000.00 0.26000 629642641098 20008127070543

364
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹಡಗಲ ಗ ೋಣೆಪಪ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 74/ಬಿ ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.40 18600.00 0.18600 299139704646 10622100071603

365
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಅಡಿರ್ಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 130/ಎ ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.65 16400.00 0.16400 910584510382 200088127005234

366
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚೆನನಬಸಪಪ ತಂದ 
ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ

ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 1/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47700.00 0.47700 368383057672 10622100078811

367
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 

ಹೆೈದರಸಾಬ್
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 227/ಎ, 262/7 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.30 62000.00 0.62000 943668376105 64006621448

368
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಒಂಟಿಗ ೋಡಿ ಸಣಣ ವಿೋರಣಣ 

ತಂದ ವಿೋರಭಧರಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 278/ಸಿ/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 32900.00 0.32900 539042277298 33244809815

369
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಾವಿತರಮಮ ಗಂಡ ತಿಪಪಣಣ ಕೆ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 10ಎ/2 ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷಿ 1 1.90 55100.00 0.55100 756178345688 10622100071319

370
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ.ಹೆೋಮನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಮಹಾದೋವನಗ್ೌಡ

ಬಾಯಸಿಗಿದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 393/ಸಿ/1 ಇತರೆ ನಂಬೆ+ ನುಗಗ 1 1.60 52700.00 0.52700 482427167346 10617100014416

371
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಕೆ ಟರಗ್ೌಡ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ
595/ಇ,594/1ಜಿ/3,595/ಎ

ಫ್,6070/ಎಫ್
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.00 73700.00 0.73700 215645457890 62231349195

372
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ.ಅಡಿರ್ಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಯಯ

ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 267/ಸಿ2/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 252549435099 10751101029808

373
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಣಕಾರ ಸಾವಿತರಮಮ ಗಂಡ 

ಫರ್ಕಕೋರಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 223/ಬಿ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 42200.00 0.42200 995238880573 3169050073

374
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ವಿಶಾನಾಥ ತಂದ ವಿೋರಪಪ ಬೆಣೆಣಕ್ಲ್ುು ಕೆ ೋಗಳಿ 62/8 ಇತರೆ ತುಳ್ಸಿ 1 0.90 91700.00 0.91700 289435729792 3169050073

375
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಯಲಾುಪುರದ ರಂಗಮಮ 

ತಾಯಿ ಹನುಮವಾ
ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 644/ಬಿ ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.50 30400.00 0.30400 871902307705 3169050073

376
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಅಂದಾನಪಪ ತಂದ ಕೆ 

ಗ ೋರ್ಣಬಸಪಪ
ಬಾಯಸಿಗಿದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 314/ಸಿಸಿ/2 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.80 32100.00 0.32100 254043061715 3169050073

377
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಯು ಜಂಭುನಾಥ ತಂದ 

ದ ಡಿನೋಲ್ಪಪ
ರ್ಕತ ನರು ತಂಬರಹಳಿಳ 392/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.75 51000.00 0.51000 828283813574 30677677547

378
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಮಾಮರಿ ಗ ೋಣೆಮಮ ಗಂಡ 

ಗ ೋಣೆಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 25ೆ 3/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.70 50000.00 0.50000 684557377370 0618220002200

379
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹಲ್ಗೋರಿ ಸಿದದಲಂಗಪಪ 

ತಂದ ಕೆ ಟರಪಪ
ಅಡವಿಕಾಯದಿಗಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 13ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.84 35300.00 0.35300 294553653153 10751100047632

380
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಸವಣೆಣಪಪ ತಂದ ಬಿ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 30/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 4.80 55100.00 0.55100 995024647154 06182200018954

381
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ಹನಸಿ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.30 127000.00 1.27000 284398989332 10625100042942

382
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ ಎಂ ಲ್ಲತಮಮ ಗಂಡ 

ಜಗದಿೋಶಯಯ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 209/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 15100.00 0.15100 635311559227 64059894980

383
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದಾಯಮಪಪರ ಲ್ಕ್ಷಮವಾ ಗಂಡ 

ಫರ್ಕಕೋರವಾ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 296/ಬಿ/2ಬಿ/ಎ/1ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 57600.00 0.57600 961702905734 38489258204

384
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ೈ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 

ಅಂದಾನ ಶಟಿಿ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 449/ಬಿ2/ಬಿ2 ಇತರೆ ವಿೋಳ್ಯದಲ 1 0.40 16200.00 0.16200 514192175097 20008101015376

385
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ ಬಸವರೆಡಿಿ ಮಾಲ್ವಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 135/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 14800.00 0.14800 833737254843 10617100013445

386
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗಡಿಿಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 

ಸಣಣಶರಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 428/ಜಿ/ಜ/5 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47700.00 0.47700 815051086147 10532101033041

387
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ರತನಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 253/ಸಿ2, 254/ಬಿ/2 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 2.00 57600.00 0.57600 545812225520 20008127012425



388
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಣಕಾರ ಬಸವರಾಜಪಪ 
ತಂದ ಉದಾದನಪಪ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 873/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.00 101000.00 1.01000 384655094263 20008127010097

389
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಕೆ ೋಮಲ್ ಗಂಡ 

ಮೆೈಲಾರಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 315/ಜ/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.40 37100.00 0.37100 579915999448 37556077693

390
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಭರಮಮಪಪ ತಂದ 

ಕೆ ಟರಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 296/2ಬಿ/3ಬಿ, 296/2ಬಿ/2ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 23800.00 0.23800 681614966697 31795401734

391
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಕ್ರಿಯಮಮ ಗಂಡ ಕೆ ಟರಪಪ ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 296/ಬಿ/ಬಿ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 30600.00 0.30600 252890814081 35855598701

392
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮೆೋಟಿ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 

ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ
ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 96/ಬಿ ಇತರೆ ಪಪಾಯಿ 1 2.00 57600.00 0.57600 362434910800 10975101006676

393
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ರುದರಪಪ ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 195/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.80 33000.00 0.33000 508660410381 06132200060597

394
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ ಎಂ ಶೋಕ್ಷಾವಲ ತಂದ 

ವಿಲ್ವಾರ ಸಾಬ್
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 173/ಎ/1, 173/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 52700.00 0.52700 881998985363 34579624881

395
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗ ೋರ್ಣಬಸಪಪ ತಂದ 

ರಾಮಪಪ
ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 87/ಜಿ ಇತರೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 0.45 49000.00 0.49000 944394307895 06182200026428

396
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹಾಯಟಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ನಾಗನಗ್ೌಡ
ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 191/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.80 60700.00 0.60700 506843141152 30816018758

397
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮುದಾದಬಳಿಳ ಮಂಜಪಪ 

ತಂದ ಶೋಕ್ಷಾವಲ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 44/ಎ2, 44/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.75 57500.00 0.57500 241966010283 35025753649

398
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ ಪಿ ಎಂ ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ವಾಮದೋವಯಯ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 98/ೆ 1/5 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 81000.00 0.81000 669420258150 20008127001827

399
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ನಾಗಲಂಗ ಕ್ಮಾಮರ್ ತಂದ 

ಗಣಪತಿರಾವ್
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 480/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 57600.00 0.57600 456296299207 0691101012078

400
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿ.ಬೆೋಬಿ ಗಂಡ ರ್ಂಕ್ಟ 

ಬಂಗ್ಾರರಾಜು
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 15/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 52700.00 0.52700 451466724331 31480588004

401
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಎಂ ಚನನವಿೋರಸಾಬ್ ತಂದ 

ಶಿವಾನಂದಯಯ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 8/5/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 91000.00 0.91000 323737464133 34985382962

402
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಸಣಣ 

ಬಸಪಪ
ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 346/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 19200.00 0.19200 214835434328 06182200010481

403
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಸಮಮ ಪ ಜಾರ್ ತಂದ 

ವಿರಾಟಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 180/ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 0.90 34900.00 0.34900 821854148882 6401578402

404
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ ತಂದ 

ಗ ೋಣೆಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 332/ೆ /2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 15400.00 0.15400 480915721801 6401578402

405
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಮೆಹ ಬ್ ಸಾಬ್

ಬೆಣೆಣಕ್ಲ್ುು ಕೆ ೋಗಳಿ 270/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.45 43500.00 0.43500 572747783653 6401578402

406
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎ ಸತಯನಾರಾಯಣ ತಂದ 

ರ್ಂಕ್ಟಭಟ್
ಬೆಣೆಣಕ್ಲ್ುು ಕೆ ೋಗಳಿ 277/ಬಿ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.45 43500.00 0.43500 212228447681 6401578402

407
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಾಯಿ 

ನೋಲ್ಮಮ
ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 18/5 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 0.40 20700.00 0.20700 869905149576 6401578402

408
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಮಹಾದೋವಪಪ

ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 130 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.90 34900.00 0.34900 993779524940 6401578402

409
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ ನಂಗಪಪ ತಂದ ನಂಗಪಪ ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 39/22 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.45 45000.00 0.45000 929319177204 6401578402

410
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಂಡಪಪನವರ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ 

ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ
ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 334/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 43300.00 0.43300 574759385271 3169050073

411
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಾರವಂತಮಮ ಗಂಡ 
ನೋಲ್ಗಿರಿಯಪಪ

ಅಡವಿಕಾಯದಿಗಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 8/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 43300.00 0.43300 965417351808 3169050073

412
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಳ್ವುಂಡಿ ಸಣಣಮಮ ಗಂಡ 

ಅಳ್ವುಂಡಿ ಬಸಪಪ
ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 28/ಎ ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 1.20 117000.00 1.17000 560445347178 3169050073

413
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ಸ ತರಮಮ ಗಂಡ ರಾವಪಪ ಉಲ್ುವತಿತ ಕೆ ೋಗಳಿ 257/ಸಿ ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 0.80 82400.00 0.82400 528786255875 3169050073

414
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ ಶಾಂತ ತಂದ ಎಂ 

ಗುರುಶಿದದಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 149/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17200.00 0.17200 869718640429 6401578402

415
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನುಮನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಸಿದದನಗ್ೌಡ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 136/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.95 30600.00 0.30600 203938272843 6401578402

416
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ನಂಗಪಪ ತಂದ ಹೆ ನನಪಪ 

ನೋರಲ್ಗಿ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 73 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 0.60 26400.00 0.26400 266708822241 6401578402

417
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉಜಜಣಣರ ಮಲುೋಪಪ 
ತಂದ ಸಿದದಲಂಗಪಪ

ಬೆಣೆಣಕ್ಲ್ುು ಕೆ ೋಗಳಿ 67/3 ಇತರೆ ಪಪಾಯಿ 1 0.40 32500.00 0.32500 231640375663 6401578402

418
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿವಪ ಜಿ ಸಿದದಂಪಪ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 176/ಎ29 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.75 26000.00 0.26000 409762925719 6401578402

419
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಯಮುನ ರ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 

ಮಾಬುಸಾಬ್
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 242/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.85 28300.00 0.28300 399281804962 6401578402

420
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗಂಗಮಮ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 344/4,344/5,344/6 ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 1.20 116000.00 1.16000 31927610612 6401578402

421
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತಾಡಿ ದೋವಕ್ಕ ಗಂಡ 

ಕ್ರಿಯಪಪ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 59/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.00 145000.00 1.45000 733353235313 6401578402

422
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸುತಾರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಸಿ 

ಕೆ ಟರಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 87/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30 40300.00 0.40300 479912981065 6401578402

423
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಜಗದಿೋಶ ತಂದ 
ಪರಶುರಾಮಪಪ

ರಾಮೆೋಶಾರಬಂಡಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 138/ಎ ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 0.90 91000.00 0.91000 653218302554 6401578402

424
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಯಲ್ುಪಪ ತಂದ 

ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 86/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 35800.00 0.35800 660601128519 6401578402

425
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ ಫರ್ಕಕೋರಪಪ ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 53/ಎ ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.40 11000.00 0.11000 217957214571 1199256005137

426
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಜಯಪಪ ತಂದ 
ಸಣಣಬಸಪಪ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 508/ಎ/4 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.80 41900.00 0.41900 285943405455 1199256005137

427
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡೆ ಳಿಳನ ರಾಮವಾ ಗಂಡ 

ರಾಮಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 93/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 37800.00 0.37800 924437425385 30603444723

428
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜ ಸಂಗಪಪ ತಂದ ಹುಲ್ುಗಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 87/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 26400.00 0.26400 320211524337 30603444723

429
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಸಪಪ ತಂದ ಹುಲ್ುಗಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 90/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 26400.00 0.26400 772114083486 30603444723

430
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆೋಮಣಣ ಚರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಪಂಪಣಣ ಬರೆಡಿಿ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 19ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30 40300.00 0.40300 466632314089 30603444723

431
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಣಣ ಹನುಮವಾ ಗಂಡ 
ದ ಡಿಹುಲ್ುಗಪಪ

ವಾಯಸಾಪುರ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 60/* ಇತರೆ ನುಗಗ 1 2.40 109000.00 1.09000 567554644629 30603444723

432
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಂಟುರ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 

ತಿರುಕ್ಪಪ
ಹಂಪಾಪಟಿಣ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ;19/2 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.40 20800.00 0.20800 959389708889 30603444723

433
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ ಎಂ ಗ್ೌಸ್ ಸಾಬ್ ತಂದ ಬಿ 

ಲಾಲ್ಡ ಸಾಬ್
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 151/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.90 18700.00 0.18700 667254444747 30603444723

434
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಂಬಿಗರ ಸಿದದಲಂಗಪಪ 

ತಂದ ಸಿದದಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 150/1, 150/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.75 51000.00 0.51000 246066768405 30603444723

435
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ಣವಿ ಕೆ ಟರಮಮ ಗಂಡ 

ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 181/*/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 52700.00 0.52700 722443760859 30603444723

436
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ಬಾಯಸಿಗಿದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 448 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 52600.00 0.52600 633441738447 64216058406

437
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಛಲ್ವಾದಿ ಬಸಪಪ 

ಚೆನನಬಸಪಪ
ಮಾಲ್ವಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 222/4 ಇತರೆ ಪಪಾಯಿ 1 1.00 37800.00 0.37800 879300125012 64216058406

438
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಭಮಯಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 372 ಇತರೆ ಬದನೆ 1 0.50 53000.00 0.53000 558297860947 64216058406

439
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ತಂದ 

ಹೆ ನನಪಪ
ಹಂಪಾಪಟಿಣ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 409/1 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 1.10 38500.00 0.38500 233545337594 64216058406

440
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಆನಂದ ತಂದ 

ಹುಲ್ ುರು
ಆನಂದ ದೋವನಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 5/ಎ ಇತರೆ ನುಗಗ 1 1.40 40500.00 0.40500 302382409238 64216058406

441
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ ಎಂ ಶಬಿಬರ ತಂದ 
ಮಹಮದ್ ಸಾಬ್

ಬಾಯಸಿಗಿದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 547/ಡಿ/ಇ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 864937459556 64216058406

442
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಣಜಿ ಜಮದಾಗಿನ ತಂದ 

ಕೆಂಚಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 149/1 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.80 32000.00 0.32000 667631243112 64216058406

443
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 

ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ
ಬನನಗ ೋಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 182/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.40 29100.00 0.29100 971910708000 10975101001778

444
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿ ಶಕ್ುಂತಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ನಂಗಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 168/ಬಿ1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 37100.00 0.37100 746547537839 30719074429

445
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಾಯಿ 

ಯಂಕ್ಮಮ
ಶಿಗೋನಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 150/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿ 1 0.40 37100.00 0.37100 516311696326 30378484545

446
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡೆ ೋಳಿಳನ ಶಿವಪಪ ತಂದ 

ಸಕ್ರಪಪ
ರ್ಕತ ನರು ತಂಬರಹಳಿಳ 88ಬಿ/2 ಇತರೆ ಪಪಾಯಿ 1 0.70 26000.00 0.26000 611550942426 30223124566

447
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 

ಗಿರಿಯಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 307 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.70 48200.00 0.48200 506881886116 30977544844

448
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗಫ ರ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಮೋದಿನ್ ಸಾಬ್

ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 232/ಬಿ/2 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.90 26000.00 0.26000 525247725577 30977544844

449
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಎಂ ಗುರುಲಂಗಯಯ ತಂದ 

ಕಾಲ್ಯಯ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 191/ಸಿ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47700.00 0.47700 263961065920 30977544844

450
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ
36/ಎ,37/ಎ,37/1,37/2,3

7/3
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47760.00 0.47760 814602939952 30977544844

451
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಯು ಮನೆ ೋಜ್ ತಂದ 

ಬಸವರಾಜ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 229 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 1.20 37800.00 0.37800 751060255147 30977544844

452
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂದ 

ರಾಚಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 831/ಸಿ3 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ು 1 1.00 37800.00 0.37800 577287757564 30977544844

453
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಇ ಜಯಶಿರೋ ಗಂಡ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ಬಾಯಸಿಗಿದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 176/ಎ/2 ಇತರೆ ಪಪಾಯಿ 1 2.40 131100.00 1.31100 306694953683 10617101101032

454
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಾಣದ ಚಂದರಪಪ ತಂದ 

ನಂಗಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 200/ಬಿ/2,200/ಬಿ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.50 63300.00 0.63300 848476804240 2008101015554

455
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಂಜುಳ್ ಗಂಡ ಭೋರಪಪ ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 187/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 47700.00 0.47700 896893843247 20008101015553

456
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ ಸ ೋಮಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 90/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 20800.00 0.20800 210428331208 20008127012492

457
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿಮಾಲಾಕ್ಷಮಮ ಗಂಡ 

ಮಂಜುನಾಥ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 585/ೆ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 57600.00 0.57600 910386505304 6412195907

458
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಆರ್ ಗಂಡ 

ಕೆ ಟರರಾಜ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 243,245,244 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.80 85600.00 0.85600 479097210209 4412551547

459
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 238/ಸಿ/1, 228/ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 1.70 45600.00 0.45600 970088913850 224110100030248

460
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಾದಾಮಿ ಮೃತುಯಂಜಯ 

ತಂದ ಚನನಬಸಪಪ
ಹರೆೋಗ ಂಡನಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 93/1ಬಿ, 94/2, 65/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.40 56200.00 0.56200 478997291220 54046435653

461
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಾದಾಮಿ ಚೆನನಬಸಪಪ ತಂದ 

ಚೆನನವಿೋರಪಪ
ಹರೆೋಗ ಂಡನಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 59,98/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 57600.00 0.57600 989817454378 10617101040704

462
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಂದರರಾಜು ತಂದ 
ಜಗನಾಥರಾಜು

ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 61/ೆ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 25700.00 0.25700 323089860826 224710100042845

463
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರವಿಕ್ೃಷ್ಣ ತಂದ 
ಜಗನಾಥರಾಜು

ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 62/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.85 71500.00 0.71500 569231681493 200086793782

464
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಹೆೋಶಾರ ಎಂ ತಂದ 

ಕ್ಲ್ುನಗ್ೌಡ
ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 266/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.80 112000.00 1.12000 266914967848 640464500489

465
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಸುಬಾಬರಾಜು ತಂದ 

ಸ ರಪಪರಾಜು
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 58/ಬಿ/ಸಿ ಇತರೆ ಸಿೋತಾಫಲ್ 1 1.60 39000.00 0.39000 470241337134 ;224719100008228

466
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎ ಪರಕಾಶ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಾಲ್ವಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 96/ಎ/1,97/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 32500.00 0.32500 290796145348 10617101037542

467
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗಡಿಿ ಪರಕಾಶ ತಂದ 
ಸಣಣಶರಣಪಪ

ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 428/ಜಿ/ಜಿ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.70 53085.00 0.53085 813504763576 33769557394

468
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ 

ರಾಯಣಣ
ತಂಬರಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 8/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.95 58500.00 0.58500 798390051065 35340418330

469
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರೋಮಕ್ಕ ಗಂಡ ತಿರುಕ್ಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 29/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 25800.00 0.25800 714145128772 06182200039966

470
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಶಿವಲಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ರಾಯಪಪ
ತಂಬರಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 8/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.95 54600.00 0.54600 690312866665 10975101007222

471
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಡಿಗೋರ ಈರಪಪ ತಂದ 

ವಿೋರಭದರಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 253/ಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 785040088958 10809470496



472
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಉದಯಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ಅಂದಾನಗ್ೌಡ

ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 85/ಡಿಡಿ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 28300.00 0.28300 785267894479 20054472392

473
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಾಂತಮಮ ಗಂಡ ೆ ೋಶಾರಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 410 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 33600.00 0.33600 292476542672 10751101004058

474
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ುಮಾರಪಪ ತಣದ 

ಫರ್ಕಕೋರಪಪ
ಉಪಾಪರ್ ಘಟಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 210/ಬಿ, 210/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.60 45500.00 0.45500 307818355698 06142210004967

475
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮೆೈಲ್ಪಪ ತಂದ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 488/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 39700.00 0.39700 626101474393 32730284733

476
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ ಶಶಿಕ್ಲಾ ಗಂಡ ಜಯಣಣ ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 356/ಎ,357/ಡಿ/1 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 1.10 35300.00 0.35300 573280028907 10622100076879

477
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿ ಸ ೋಮಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 94/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 27900.00 0.27900 974966640121 20008127008731

478
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿ ಸ ೋಮಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 363/1ಓ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 32900.00 0.32900 974966640121 20008127008731

479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಉಮೆೋಶ ತಂದ 

ಕ್ುಮಾರಪಪ
ಉಪಾಪರ್ ಘಟಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 359/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.80 45700.00 0.45700 368422414188 34432254769

480
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಹಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ ಹೆಚ್ 

ಉಮೆೋಶ
ಉಪಾಪರ್ ಘಟಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 51/3,48/ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.00 27900.00 0.27900 368422418914 06142210002703

481
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರಾಜಭಕ್ಷಿೋ ತಂದ ಅಬುದಲ್ಡ 

ಸಾಬ್
ಹಂಪಾಪಟಿಣ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 5 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.80 67500.00 0.67500 835100020786 10621100002729

482
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರಾಜಭಕ್ಷಿೋ ತಂದ ಅಬುದಲ್ಡ 

ಸಾಬ್
ಹಂಪಾಪಟಿಣ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 6/ಎ ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.75 26500.00 0.26500 835100020786 10621100002729

483
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ತಿಂದಪಪ ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 36/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 53600.00 0.53600 425145018184 20008127009286

484
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ ಜಯಣಣ ತಂದ ಮಲ್ುಪಪ ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 355/ಸಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.18 16400.00 0.16400 529008878925 10622100004873

485
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎ ಉಷಾ ಗಂಡ ಪರಕಾಶ ಮಾಲ್ವಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 98/ಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.95 26300.00 0.26300 379901982090 10617101033917

486
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಹಮಮದ್ ಸಬೆೋಲ್ಡ 

ನಯಾಜ್ ತಂದ ಎಂ ಇಬಾರಹಿಂ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 415ಡಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.80 129000.00 1.29000 708070880429 30977544844

487
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ 

ಸಂಗನಬಸಪಪ
ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 338 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 46000.00 0.46000 958005478994 30977544844

488
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ವೃಷ್ಬೆೋಂದರಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಚೆನನಬಸವನಗ್ೌಡ

ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 274/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.70 69500.00 0.69500 987233359052 30977544844

489
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದ ಡಮನ ಅಬುದಲ್ಡ ನಬಿ 
ತಂದ ರಾಜಭಕ್ಷಿ ಸಾಬು

ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 171ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 40000.00 0.40000 991383640630 64064799681

490
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬ ಮಣಣನವರ ಚಂದರಪಪ 

ತಂದ ದುರುಗಪಪ
ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 81/ಬಿ,80ಡಿ ಇತರೆ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 1.17 112000.00 1.12000 445122100976 64216058406

491
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬ ಮಣಣನವರ ಜಗದಿೋಶ 

ತಂದ ಚಂದರಪಪ
ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 87ಜ,87ಡಿ,87ಎಫ್ ಇತರೆ ಬದನೆ 1 0.70 71700.00 0.71700 907350550873 64216058406

492
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರುದರಮಮ ಗಂಡ ಗ ೋಣೆಪಪ ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 92/1,92/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 24500.00 0.24500 379689150298 64216058406

493
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದಾಸರ ಸ ನನದ ಸ ಲ್ುಪಪ 

ತಂದ ತ ಂಡಾಳ್ಪಪ
ರಾಮೆೋಶಾರಬಂಡಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 125/ಎಫ್/3 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 0.40 13900.00 0.13900 501962294502 64216058406

494
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ಲಾವತಿ ಗಂಡ ಎನ್ ಎ 

ಲ್ಕ್ಷಮಣ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 233ಇ/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.80 80800.00 0.80800 390589073962 30977544844

495
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 13/ಎ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 0.60 26400.00 0.26400 518036601217 64216058406

496
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜ ಎಂ ನಾಗರತನಮಮ ಗಂಡ 

ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ್
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 145/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.35 38900.00 0.38900 496198563360 64216058406

497
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆೈರಾಬಿ ಜಿ ಗಂಡ 
ಗ ೋರಿಸಾಬ್

ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 470/5 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 32900.00 0.32900 399972123348 64216058406

498
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸ ಬಟಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಗುಡದಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 47/ೆ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.90 54200.00 0.54200 591239720462 64216058406

499
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮರಡಿರಾದಮಮ ಗಂಡ 

ಬರಹಮಪಪ
ಉಲ್ುವತಿತ ಕೆ ೋಗಳಿ 177/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 0.60 63500.00 0.63500 829905918274 64216058406

500
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಮ ಗಂಡ 

ಚೆನನಗ್ೌಡ
ರಾಮೆೋಶಾರಬಂಡಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 142ೆ /1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.75 49300.00 0.49300 422948521272 64216058406

501
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ 

ಗುರುಬಸಪಪ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 191/ಎ/ಎ/2 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 1.95 63000.00 0.63000 734436637939 10700101006472

502
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ.ಪರ್ಕಕೋರಪಪ ತಂದ ತಿಂದಪಪ ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 315/ಸಿ/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 0.70 68100.00 0.68100 631979992814 31246236118

503
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 

ಕೆ ಟರಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 436/ಸಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 30500.00 0.30500 984152575318 575502010001022

504
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅನುಕ್ುಂಟಿ ಚಂದರಪಪ ತಂದ 

ನಂಗಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 435ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 35300.00 0.35300 331538205083 64072758747

505
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ ಫಾತಿಮಾಬಿ ಗಂಡ 
ಇಸಾಮಯಿಲ್ಡ ಸಾಬ್

ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 273/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47700.00 0.47700 274084850298 10622100069803

506
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ ನಾಗಮರ್ಣ ಗಂಡ 

ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶಾರ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 124ಎಫ್/2 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 1.05 27800.00 0.27800 632915283298 224710100004438

507
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ರಿಬಸಮಮ ಗಂಡ ಮಲ್ುಪಪ ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 146ಎ, 147ಇ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.90 87000.00 0.87000 469999761593 20008127008925

508
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶಾ ರಾವ್ ತಂದ 

ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ರಾವ್
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ

137ಎ/1ಎ, 137ಬಿ1/ಎ, 

137ಎ3/ಎ
ಇತರೆ ನುಗಗ 1 1.00 27800.00 0.27800 525574596567 224710100003672

509
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಯಮುನವಾ ಗಂಡ 

ದ ಡಿಬಸಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 111/ಬಿ, 112/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 31100.00 0.31100 440005511336 20008127010030

510
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಗಂಗ್ಾಧರ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 262/ಐ, 261/ಇ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 29000.00 0.29000 419553020285 10622101047114

511
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮುರಡಿಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಕೆ ಟರಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 169/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.50 45000.00 0.45000 400516696910 10622101011809

512
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಹಮದ್ ರಫ ಗಂಡ 

ಫಕ್ುರದಿದನ್
ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 14/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 868480321738 54056941088

513
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಾಳ್ಮಮ ಗಂಡ ಪವಾಡೆಪಪ ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 158/ಎ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.90 41400.00 0.41400 646598712147 224710100036853

514
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಗ ೋರ್ಣಬಸಪಪ ತಂದ 

ರಾಮಸಾಾಮಿ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 37/ಬಿ1/ಬಿ, 71/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 43300.00 0.43300 818642896125 20008127011938

515
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಎಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ 

ತಂದ ಬಿ ಎಸ್ ಹನುಮಂತಪಪ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 241ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.00 45000.00 0.45000 304804160347 10622100004206

516
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಹಾಂತಮಮ ಗಂಡ 

ಮರಿಕೆ ಟರಪಪ
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 428ಸಿ/ಸಿ/2,428ಜಿ/ಜಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 4.45 50200.00 0.50200 205541603182 38667510296

517
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹುಲ್ಮನ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ 
ತಂದದೋರ್ೋಂದರಪಪ

ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 88 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 80810.00 0.80810 895672109487 06142200015280

518
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ತಂದ ರಂಗಪಪ ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 290/ಎ/10 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 35380.00 0.35380 695372087390 224710100055636

519
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ತಂದ ದಂಡೆವಾ ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 47ಇ/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 0.4 33000.00 0.33000 273882316814 33609169474

520
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಯಂಕ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 17ಸಿ/1,17/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1 2 192000.00 1.92000 245607764631 30948369579

521
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತಳ್ವಾರ ರುದರಮಮ ಗಂಡ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಮುತ ಕರು ತಂಬರಹಳಿಳ 287/1 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.8 28300.00 0.28300 624983287998 10809468013

522
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ತಂದ ಟಿ 

ರ್ಂಕ್ಟ್ಟಶಾರ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 62/2 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 28300.00 0.28300 759499670294 34347657551

523
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿೋಗೋನಹಳಿಳ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ 
ತಂದ ದ ಡಿನಂಗಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 183ಎ/1 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 39400.00 0.39400 667617365154 64059032700

524
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದಯಾನಂದ ತಂದ 
ಅಷ್ಿಮ ತಯಪಪ

ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 338/ಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಸಿೋಬೆ 1 1.40 45500.00 0.45500 818475773767 10981139157

525
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಅಷ್ಿಮ ತಯಪಪ

ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 338ಎ ಪ.ಪಂಗಡ ಸಿೋಬೆ 1 1.40 40800.00 0.40800 268715628014 60000946878

526
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಡಿರ್ಪಪ ತಂದ ಎಂ 

ಸಣಣಬಸಪಪ
ಹನುಮಗ ಂಡನಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 172/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗಗ 1 2.00 78000.00 0.78000 868484845667 6405950310

527
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಾಯಿ 

ಹನುಮಕ್ಕ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 315ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.70 26500.00 0.26500 494956040519 35350248591

528
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ನೋಲಯಗಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ 

ವಿೋರಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 609/ಎ/2 ಪ.ಪಂಗಡ ವಿೋಳ್ಯದಲ 1 0.20 17700.00 0.17700 538871181060 10532100031708

529
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ ಕೆ ಟರಪಪ ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 72ಎಫ್1ಜ2 ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗಗ 1 0.80 32000.00 0.32000 533312069260 64211043289

530
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತಳ್ವಾರ ದುರುಗಮಮ ಗಂಡ 

ಬಿದದ ಹನುಮಂತಪಪ
ವಾಯಸಪುರ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 55/ಸಿ2 ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗಗ 1 1.00 37800.00 0.37800 936464818237 10621100009902

531
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಣುಮಖಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಕೆ ಟರಪಪ

ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 236/2 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.45 29400.00 0.29400 _ 06182200005994

532
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹರಿಜನ ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ನಂಗಪಪ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 236ಎಫ್/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 32600.00 0.32600 688654441501 10622100070759

533
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 

ಹೆ ಳಿಯಮಮ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 68/7 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 48700.00 0.48700 515770659960 224710100025033

534
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಲ್ಡ ಸೋವಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಶೋಖರ್ ನಾಯಕ
ಆನೆಕ್ಲ್ುು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 137 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1 1.50 40200.00 0.40200 241547551890 35953144825

535
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸರ್ಕರೋಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಬುಳ್ಳನಾಯಕ

ಹಲ್ಗ್ಾಪುರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 592 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 2.00 192000.00 1.92000 _ 37161955556

536
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂಟಿಗ ೋಡಿ 
ನಾರಾಯಣನಾಯಕ ತಂದ 

ರಾಂಜಿನಾಯಕ
ಹಲ್ಗ್ಾಪುರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 49/ಎ2ಬಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 1.90 182000.00 1.82000 664736068659 37161955556

537
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಯನಾಯಕ ತಂದ 

ರಾಂಜಿನಾಯಕ
ಹಲ್ಗ್ಾಪುರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 281/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 1.20 107000.00 1.07000 700590885384 37161955556

538
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಯಮುನಾಯಕ ತಂದ 

ರಾಂಜಿನಾಯಕ
ಹಲ್ಗ್ಾಪುರ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 281/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 1.20 107000.00 1.07000 539118694371 37161955556

539
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಹುಲ್ುಗಪಪ ತಂದ 

ಮೆೈಲ್ಪಪ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 495/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30 40300.00 0.40300 277746788427 30712669708

540
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶೋಖರ್ ನಾಯಕ ತಂದ 

ರ್ಕೋಯಯನಾಯಕ
ಬನನಕ್ಲ್ುು ಹಂಪಸಾಗರ 418/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47700.00 0.47700 848523999927 1199256005137

541
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ ಭೋಮನಾಯಕ ಗುಳೆದಾಲ್ು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 507/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1 1.20 117000.00 1.17000 618300105450 64216058406

542
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ದೋವಿೋರಮಮ ಗಂಡ 

ಗ್ಾಳೆಪಪ
ಮರಬಿಬಹಾಳ್ು ತಂಬರಹಳಿಳ 223/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 37800.00 0.37800 666987351190 3169050073

543
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಮರಿಯಮಮ ಗಂಡ 

ಅಜುಯನಪಪ
ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 127 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.40 34400.00 0.34400 954132257595 64216058406

544
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಲ್ಡ ಗ ೋವಿನಂದನಾಯಕ 
ತಂದ ಲ ೋಕ್ಯನಾಯಕ

ಆನೆಕ್ಲ್ುು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 107/ಎ/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 0.40 30900.00 0.30900 743818188914 64216058406

545
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ಮೆೈಲ್ವಾ
ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 56/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.00 94000.00 0.94000 267536603197 64216058406

546
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಾಬುರಿ ಪಿೋಯಯನಾಯಕ 
ತಂದ ಚೌಯಾನಾಯಕ

ಗುಳೆದಾಲ್ು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 160/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.00 94000.00 0.94000 634370204165 64216058406

547
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದೋನಾಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಶೋಖರನಾಯಕ
ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 12ಬಿ/ಬಿ/1ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 2.00 189100.00 1.89100 979205684071 64216058406

548
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಭಾಗಯಮಮ ಗಂಡ 
ರಾಮನಾಯಕ

ಗುಳೆದಾಲ್ು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 98/4 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.00 95500.00 0.95500 256104226910 64216058406

549
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿೋತವಾ ಗಂಡ ಗಿಲ್ುರನಾಯಕ ಆನೆಕ್ಲ್ುು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 3/ಡಿ68/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 0.40 35900.00 0.35900 698905969821 64216058406

550
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹರಿಜನ ನೋಲ್ಮಮ ತಾಯಿ 

ಚಾರೆವಾ
ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 599ಎ/2ಎಫ್ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 0.80 79800.00 0.79800 494269151244 64216058406

551
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್.ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸವರಾಜಪಪ
ಬಾಯಸಿಗಿದೋರೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 170ಎ/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 28000.00 0.28000 746519885783 06142210025086

552
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಟರಮಮ ಗಂಡ 
ಸಣಣಬಸವರಾಜ

ಹಂಪಾಪಟಿಣ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 149/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1 1.00 32500.00 0.32500 882217186177 20008101013828

553
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ.ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ ಸಂಗಮಮ ಮಾಲ್ವಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 26/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 31900.00 0.31900 26713585284 64026341173

554
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಂಜಪಪ ತಂದ ಮ ಗಪಪ ಏರ್ಣಗ ಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 169/ಎ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800.00 0.37800 972901485059 10622100071626



555
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉಮೆೋಶಗ್ೌಡ ತಂದ 
ರೆೋವಣಸಿದದನಗ್ೌಡ

ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 139ಒ, 139/ಎಂ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 28700.00 0.28700 917447212289 105321010008027

556
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಬಸವರಾಜಗ್ೌಡ

ಬಾಯಸಿಗಿದೋರೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 216/ಎ/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 57600.00 0.57600 764519885783 06142210025086

557
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ರತನಮಮ ಗಂಡ ಪಂಪಣಣ ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 467 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.20 61100.00 0.61100 860943186061 06142210062227

558
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎ.ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ತಂದ 
ಎ.ಅಂಜಿನೆೋಯಲ್ು

ಬಾಯಸಿಗಿದೋರೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 38/8 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 1.90 117800.00 1.17800 387608234506 141101031002967

559
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಈಶಾರಬಾಬು ತಂದ 

ಅಂಜನೆೋಯಲ್ು
ಬಾಯಸಿಗಿದೋರೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 52700.00 0.52700 792679609238 6613220644

560
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್.ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಬಸವನಗ್ೌಡ
ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 354, 355/ಎ, 332/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 29600.00 0.29600 357544873976 64048179021

561
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸುರೆೋಶ ಎನ್ ತಂದ ಮೆೈಲ್ಪಪ ಮಾಲ್ವಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 376/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 32900.00 0.32900 515172061349 54046462654

562
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಆರ್.ಜಂಬಮಮ ಗಂಡ 

ಆರ್.ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ
ಬಾಯಸಿಗಿದೋರೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 64/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 57600.00 0.57600 450929002789 64085293285

563
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪ ಜಾರ್ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ರಾಮಪಪ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ 37/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 0.60 60000.00 0.60000 283484888337 64205873625

564
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶೋಖರ್ ನಾಯಕ ತಂದ 

ರ್ಕಯಾಯನಾಯಕ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 418/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 47700.00 0.47700 234721200661 1199256005137

II

1 ಮಧುವನ ಜೋನುಪಟಿಿಗ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಜೋನುಪಟಿಿಗ
ಗ ೋವಿಂದರಾಜು ತಂದ 

ರಾಮಚಂದರಪಪ
ಹಂಪಸಾಗರ ಹಂಪಸಾಗರ 50ಸಿ/1 ಇತರೆ ಜೋನುಪಟಿಿಗ 1 _ 13500.00 0.13500 258795008384 10622100001792

2 ಮಧುವನ ಜೋನುಪಟಿಿಗ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಜೋನುಪಟಿಿಗ
ಹೆಚ್ ಎಂ ಗುರುಮ ತಿಯ 

ತಂದ ವಿೋರಯಯ
ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 373/ೆ ಇತರೆ ಜೋನುಪಟಿಿಗ 1 _ 6750.00 0.06750 461325098803 10622100006127

3 ಮಧುವನ ಜೋನುಪಟಿಿಗ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಜೋನುಪಟಿಿಗ
ಮೆೈಲ್ವಾ ಗಂಡ 
ಮುದಿಬಸಪಪ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 107/ಡಿ ಇತರೆ ಜೋನುಪಟಿಿಗ 1 _ 13500.00 0.13500 950221089265 20008101015446

4 ಮಧುವನ ಜೋನುಪಟಿಿಗ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಜೋನುಪಟಿಿಗ
ಎಸ್ ಗ ೋಣೆಪಪ ತಂದ 

ದ ಡಿನಂಗಪಪ
ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 183ೆ /1 ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನುಪಟಿಿಗ 1 _ 4050.00 0.04050 681305304510 10975101016877

5 ಮಧುವನ ಜೋನುಪಟಿಿಗ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಜೋನುಪಟಿಿಗ
ಎ ಮಹಾದೋವಕ್ಕ ಗಂಡ 

ಬಸಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 22/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನುಪಟಿಿಗ 1 _ 20250.00 0.20250 899530625912 06182210003500

6 ಮಧುವನ ಜೋನುಪಟಿಿಗ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಜೋನುಪಟಿಿಗ
ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 508/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನುಪಟಿಿಗ 1 _ 8100.00 0.08100 869871356739 10532101024496

7
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 
ಭರತಪಪ

ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ
250/ಎಫ್1,250/ಎಫ್

2,248/ಇ
ಇತರೆ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ್ 1 3.90 100000.00 1.00000 254935728473 20008101015446

8
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಮೆೈಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಮುದಿಬಸಪಪ

ಬಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 107/ಡಿ ಇತರೆ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ್ 1 2.37 100000.00 1.00000 950221089265 64163553929

9
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಡಂಬರಹಳಿಳ 
ಯಂಕಾರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 39/ಇ/1ಎ ಇತರೆ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ್ 1 3.20 97000.00 0.97000 821762549501 50100212272157

10
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಆರ್ ರಾಧಮಮ ಗಂಡ 
ಸುಬಾಬರಾಜು

ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 575/2 ಇತರೆ Sprayar 1 0.99 100000.00 1.00000 204066472718 6412195914

11
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಎನ್ 
ಸತಯನಾರಾಯಣರಾಜು 
ತಂದ ಸ ರಪಪರಾಜು

ಬಾಯಸಿಗಿದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ
461ಸಿ/ಸಿ/2, 

472ಡಿ/ಡಿ/2
ಇತರೆ Sprayar 1 1.00 100000.00 1.00000 758326874799 120010053226

12
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಶಿರೋನವಾಸರಾಜು ತಂದ 
ರಾಮರಾಜು

ಏರ್ಣಗಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 7/ಬಿ, 8/3 ಇತರೆ Sprayar 1 2.16 100000.00 1.00000 781902292167 224710100002166

13
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಬಾಣದ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ 
ಫರ್ಕಕೋರಪಪ

ಬಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 503 ಇತರೆ Sprayar 1 2.50 100000.00 1.00000 385217584608 224710100034855

14
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಕೆ ೋರಿ ಗ ೋಣಯಪಪ 
ತಂದ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ಬಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 50/ಎ ಇತರೆ Sprayar 1 1.60 100000.00 1.00000 647489347253 39078098098

15
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಎಸ್ ನರಸಿಂಹ ತಂದ 
ತಾತಾರಾಜು

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 12/4 ಇತರೆ Sprayar 1 2.20 100000.00 1.00000 231568232969 20008127004614

16
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಹೆಚ್ ಎಲ್ಡ ನೋಲ್ ಗಂಡ 
ಲ ೋಕ್ಪಪ

ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 248ಡಿ ಇತರೆ Sprayar 1 1.35 125000.00 1.25000 820412681824 20008101014011

17
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಆರ್ ಸುರೆೋಶ ತಂದ 
ಹನುಮರೆಡಿಿ

ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 69/1/1 ಇತರೆ Sprayar 1 0.86 100000.00 1.00000 672555666324 64206034496

18
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಜ ಅಜಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ 
ರಾಜು ತಂದ 

ಸ ಯಯನಾರಾಯಣರಾ
ಜು

ಕೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 333/3 ಇತರೆ Sprayar 1 1.46 100000.00 1.00000 659937975166 33666185387

19
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಜಿ ಕ್ಲಾಯರ್ಣ ಗಂಡ 
ರಾಜೋಂದರ

ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 270/ೆ /1ಬಿ ಇತರೆ Sprayar 1 2.00 125000.00 1.25000 681261067944 1053210120533

20
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶಾರ ರಾವ್ 
ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣರಾವ್

ಏರ್ಣಗಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ
137ಎ/1ಎ,137ಎ3/ಎ,

137ಬಿ1/ಎ
ಇತರೆ Sprayar 1 1.00 100000.00 1.00000 525574596567 224710100003642

21
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಬಂಗ್ಾರ ರಾಜು ತಂದ 
ಅಪಪಲ್ರಾಜು

ಏರ್ಣಗಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 341/ಎ/4ಬಿ ಇತರೆ Sprayar 1 2.00 100000.00 1.00000 256563793410 224710100004085

22
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಎಂ ಲ್ಲತಾ ಗಂಡ ಎಂ 
ಶಿವಯಯ

ಅಡವಿಕಾಯದಿಗಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 170/ಜ3 ಇತರೆ Sprayar 1 1.00 125000.00 1.25000 256563793410 06052200046781

23
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಹೆಚ್ ಎಂ ಶಿವಪರಕಾಶ 
ತಂದ ಕೆ ಬಸವರಾಜ

ಹನಸಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 610/ಎ/1, 610/ಎ2 ಪ.ಪಂಗಡ Sprayar 1 1.67 28000.00 0.28000 554612433722 10625100004177

24
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಎಸ್ ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಕೆಂಚಪಪ

ಮರಬಿಬಹಾಳ್ು ತಂಬರಹಳಿಳ
298/3,275/ಎ,253/ಬಿ

1
ಪ.ಪಂಗಡ Sprayar 1 1.60 100000.00 1.00000 305959544413 10621100009771

25
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಯಮನ ರಪಪ ತಂದ 
ಯಮುನವಾ

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 52/3ಎ/2,52/ಎ/3ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ್ 1 1.42 100000.00 1.00000 372855391663 10617100006585

26
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ (SMAM)

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ತಾಂತಿರಕ್ರಣ(SMAM)

ಬಿ.ಸಿ.ಬಸರವರಾಜ ತಂದ 
ಎಸ್.ಚಂದರಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 305/ಬಿ/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ್ 1 1.49 150000.00 1.50000 827094821566 64019734650

27
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಉಗಗಣಣನವರ 
ಗ ೋಣೆಪಪಬಸಪಪ ತಂದ 

ಹೆ ಳಿಬಸಪಪ
ಏರ್ಣಗಇಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 66/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 14925.00 0.14925 958506912264 10622100076791

28
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಸಣಣಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಬೆಣೆಣಕ್ಲ್ುು ಕೆ ೋಗಳಿ 656 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 9000.00 0.09000 269983159431 33577447470

29
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಿದದಪಪ 
ತಂದ ಪುಟಿಪಪ

ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 65/1, 129/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 9000.00 0.09000 873502422514 0605220003490

30
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಕೆ.ಮ ಗಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಬಸಪಪ

ಕ್ುಡುತಿತನಮಗಿಗ ಕೆ ೋಗಳಿ 308ಬಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.99 4500.00 0.04500 808202834479 520101225798421

31
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಬ ರ ಕೆ ಟರಲ್ಲತಮಮ 
ಗಂಡ ಈಶಾರಪಪ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 139/ಸಿ12 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 1.20 3000.00 0.03000 516230442574 64187964374

32
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಎಸ್ ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ 
ಎಸ್ ಮಾಯಪಪ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 82/ಎ ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 1.20 3000.00 0.03000 908200962473 20008127011324

33
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಐನಹಳಿಳ ಸ ೋಮಶೋಖರ 
ತಂದ ಐನಹಳಿಳ ವಿೋರಣಣ

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 54/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.60 4500.00 0.04500 864694673496 64118327406

34
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಐನಹಳಿಳ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಐನಹಳಿಳ ವಿೋರಣಣ

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 54/ಬಿ/1, 201/ಎ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 1.20 7500.00 0.07500 886828080768 64057521635

35
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಎಸ್ ದುರುಗಪಪ ತಂದ 
ತಿಂದಪಪ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 82/ಕೆ ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.40 15000.00 0.15000 659818615010 20008127007362

36
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಕೆ ಕೆ ಬಿ ಪಿ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಯಯ 
ತಂದ ಕೆ ಕೆ ಬಿ ಪಿ 
ಗುರುಬಸಯಯ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ
193/1, 192/3, 

200ಬಿ
ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 0.60 15000.00 0.15000 509306428061 64050729719

37
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 

ಸಿದದಪಪ
ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 65ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 9750.00 0.09750 286266863629 10700101013889

38
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಹೆಚ್ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ರಾಮಮೋಹನ್ 

ರಾವ್
ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 129/ಸಿ/2 ಇತರೆ ಮಾವು 1 2.00 12000.00 0.12000 263377900902 224710100003448

39
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶರತನಂ 
ತಂದ ಅಂಜನೆಯಯ

ಹರೆಗ ಂಡನಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 245/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 6000.00 0.06000 560814335630 224710100015425

40
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಎಂ.ಸಂಬಾಶಿವರಾವ್ 
ತಂದ ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ 

ರಾವ್
ಹರೆಗ ಂಡನಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 230/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30 2828.00 0.02828 456296299207 33321880576

41
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಹೆಗಡೆ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ತ ೋಟಪಪ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 232ಬಿ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 1.60 1033.00 0.01033 391568820949 20008101010198

42
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಗ್ೌಡರ ಬಸವನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪಗ್ೌಡ

ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 302ಬಿ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 0.80 10800.00 0.10800 36070289283 35415817127

43
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಬಿ ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ 
ಹುಲ್ುಗಪಪ

ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 571/ಎ/10 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 1.00 9000.00 0.09000 36070289283
297250010062870

1

44
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಬಿ ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ 
ಹುಲ್ುಗಪಪ

ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 571/ಎ/10 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 1.00 16160.00 0.16160 36070289283
297250010062870

1

45
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ದುಗಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಚಂದರನಾಯಕ

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 171/ಬಿ/1ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 1.20 9000.00 0.09000 915647933422 64075389300

46
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಮಂಜುನಾಯಕ ತಂದ 
ಸಕ್ರನಾಯಕ

ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 6ಬಿ, 12ಎ, 14ಎ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 9000.00 0.09000 915647933422 124610039030

47
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಶೋಖರನಾಯಕ

ಕೆ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 25ಸಿ/1 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.00000 30980800008

48
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಆರ್ ಸುಜಾತ ಗಂಡ 
ಯಂಕ್ಪಪ

ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 15ಎಬಿ/ಎಬಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.00000 64045103123

49
ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 

ನಯಂತರಣ (ಎಸ್-16)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ(ಎಸ್-16)

ಬಿ ಮಾರುತಪಪ ತಂದ 
ಮುತ ಕರಪಪ

ಪಿಂಜಾರ್ ಹೆಗ್ಾಿಲ್ಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 100/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಮಲುಗ 1 1.00 0.00000 10621100012626

50
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ವಾರದ ಅಮರೆೋಶಪಪ 
ತಂದ ಬಾಬಣಣ

ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 15/ಎ/ಎಸ್2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 3.00 34995.00 0.34995 700950245009 31286130964

51
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಬಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಣಣ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 230/ಬಿ ಇತರೆ ಗೋರು 1 2.40 27996.00 0.27996 968596854080 10532100000640

52
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಬಾವಿಹಳಿಳ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ 
ತಂದ ಬಿ ವಿೋರಣಣ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 216/ಎ, 247/ಬಿ2ಬಿ ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.20 13998.00 0.13998 968596854080 10532101016901

53
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ವಾರದ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ 
ಗಂಡ ವಾರದ 
ಅಮರೆೋಶಪಪ

ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 6 ಇತರೆ ಗೋರು 1 2.40 27946.00 0.27946 968596854080 37763579857

54
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಕ್ುರಿ ಹೆೋಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಕ್ುರಿ ಶೋಖರಪಪ

ಹಿರೆೋಸಿಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 89/ಬಿ1 ಇತರೆ ಗೋರು 1 2.00 23330.00 0.23330 495482392524 10532100000566

55
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಕ್ುರಿ ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ನಂಬಗಪಪ

ಹಿರೆೋಸಿಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 89/ೆ ,89/ಸಿ ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.20 13998.00 0.13998 817712713269 10617101042757

56
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಬಾವಿ ಬಸಪಪ

ಬಾಯಸಿಗಿೋದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 448 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 633441738447 10617100017395

57
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಎಸ್ ಆರ್ ಕ್ುಮಾರ್ 
ಸಾಾಮಿ ತಂದ ರಾಮಣಣ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 518/ಬಿ/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 814273903767 61042022014

58
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ ಓ ಹರಿೋಶ ತಂದ ವಿೋರಣಣ ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 278/ಡಿ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 576833942900 10617101011216

59
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಓ ರಾಜೋಶ ತಂದ 
ವಿೋರಣಣ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 278/ಸಿ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 7447.00 0.07447 730844846888 10617101011164

60
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಡಿ ಕ್ರಿಬಸರ್ೋಶಾರ ತಂದ 
ಉಮಾಪತಿ

ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 72/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 647458213074 64033733159

61
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಮುದೋಗ್ೌಡರ 
ಚೆನನಬಸಪಪ ತಂದ 

ಮರಿಯಪಪ
ಬಾಯಸಿಗಿೋದೋರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 362/ಸಿ, 362/ಬಿ/5 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 613636420049 30994831532

62
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಕೆ ಟರಗ್ೌಡುರ ತಂದ 
ಬಸವನಗ್ೌಡುರ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 482 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 956244976878 64040434922

63
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಎಂ ಮುದುಕ್ನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಈಶಾರ ಗ್ೌಡುರ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 325/ಕೆ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 938960927749 54150924423

64
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ರೆಡಿಿ ಚೆನನಮಮ ಗಂಡ 
ಸುರೆೋಶರೆಡಿಿ

ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 613 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 292188062064 06142200070495

65
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಮುಖ್ಯೋಶ ಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ಬಿ ಶಾಂತಿಲಾಲ್ಡ

ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 224/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 809199930360 33930644807

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



66
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಕಾಂತದೋವಿ ಗಂಡ ೆ  ಸ್ 
ಅನೋಲ್ಡ ಕ್ುಮಾರ್

ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 29/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 597561850253 297500100063501

67
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಮ ತಯಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 207 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 584432973891 06142200096507

68
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಕೆ ಎಂ ಗುರುಲಂಗಯಯ 
ತಂದ ಬಸಯಯ

ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 321ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 313430444643 33430100001543

69
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಜಿ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ ಜಿ 
ಪಂಪಣಣ

ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 466/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 484616500688 6142210062395

70
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಶಣಮಮ ಗಂಡ 
ಮ ಗಪಪ

ವರಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ೋಗಳಿ 350/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 316884999329 54046439578

71
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಕ್ುರಿ ಯಲ್ುಪಪ ತಂದ 
ಸಿದದಪಪ

ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 390/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 987682421252 224710100058138

72
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಎ ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಬಸಪಪ

ನೆಲ್ುಕದಿರ ಕೆ ೋಗಳಿ 422ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 802815542611 20008101015174

73
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಕೆ.ಹುಲ್ುಗಪಪ ತಂದ 
ಪಖಿಿರಪಪ

ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ
174ಸಿ2/ಬಿ1,174ಸಿ/2ಬಿ

/1,173ಎ/1
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 656757554670 876101011980

74
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಬಾಣದ ಸಂತ ೋಷ್ 
ಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ 
ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 36/ಎ4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 6206.00 0.06206 784845878498 34932076456

75
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಆರ್ ಚಿದಾನಂದ ರೆಡಿಿ 
ತಂದ ಬುಡಿಪಪರೆಡಿಿ

ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 225 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 896994469506 9612362889

76
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಯಂಕ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 17/ಸಿ/1, 17/ಸಿ4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 245607764631 30948369579

77
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಬಾಣದ ಸಂಪತ್ 
ಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ 
ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 36/ಎ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 6206.00 0.06206 540924245919 35111952558

78
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಬಾಣದ ಸಂದಿೋಪ್ 
ಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ 
ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 36/ಎ1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 6206.00 0.06206 858611343755 34932084480

79
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಲ ೋಹಿತ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಬಹುದಿದನ್ ಸಾಬ್

ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 370/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 645067973132 32044544635

80
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಆರ್ ಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಕ್ರೆಡಿಿ

ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 211ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 764100251515 10621100002827

81
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ ೆ  ೋಶಪಪ ಅಂಕ್ಸಮುದರ ತಂಬರಹಳಿಳ 63ಬಿಬಿ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 353562032979 10532100030797

82
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಪಾತರ ಹನುಮಂತರಾಯ 
ತಂದ ದುರುಗಪಪ

ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 346/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 786506685314 842110100012252

83
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಹಂಪವಾ ಕಾಲಾ ಗಂಡ 
ಹುಲ್ುಗಪಪ

ಏರ್ಣಗಬಸಾಫುರ ಹಂಪಸಾಗರ 60/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 486409693171 10622100071873

84
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಬಸವರಾಜ ಕೆ ತಂದ 
ಪವಾಡೆಪಪ

ಏರ್ಣಗಬಸಾಫುರ ಹಂಪಸಾಗರ 158/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 294793594779 10622100076885

85
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಹೆಗಡೆ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ 
ತಂದ ಬಾಳ್ಪಪ

ಮೋರಿಗೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 69ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 24824.00 0.24824 694090601932 10751100047906

86
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಕೆ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ 
ಬಸವರಾಜಪಪ

ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 275/ಸಿ5 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 601628535509 06182210022730

87
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಸ ನನದ ಹೆೋಮಾಕ್ಷಿೋ 
ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ

ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 64/ಎ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 549513767594 10622101017422

88
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಅಂದಾರಳ್ ರುದರಮಮ 
ಗಂಡ ಗುರುವಪಪ

ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 266ಎ/ಎ1ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 248521565840 10622100071454

89
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಗಡಿಹಳಿಳ ಹನುಮವಾ 
ಗಂಡ ಶಿವಣಣ

ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 269ಎ/ಎ2ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 504794098567 10622100006233

90
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ನಾಗಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ ಕೆ 
ದುರುಗಪಪ

ಏರ್ಣಗಬಸಾಫುರ ಹಂಪಸಾಗರ 173ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 990267950836 1062200006399

91
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಅನಕ್ುಂಟಿ ಕ್ಮಮಲ್ವಾ 
ಗಂಡ ದಾನಪಪ

ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 264 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 814289688756 224710100014435

92
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಗಡಿಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 
ಜಿ ಶಿವನಾಗಪಪ

ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 270/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 274284987049 6182250011032

93
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಜಾಣ ಶಿವಾನಂದ ತಂದ 
ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ

ಏರ್ಣಗಬಸಾಫುರ ಹಂಪಸಾಗರ 70/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 676414521840 54046458706

94
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಎಸ್  ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಹಾಲ್ಪಪ

ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 14ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 936214082627 6182210008460

95
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಹನುಮವಾ ಜಿ ಗಂಡ 
ಶಿವಪಪ

ಏರ್ಣಗಬಸಾಫುರ ಹಂಪಸಾಗರ 239/ಬಿ1ಎಫ್2ಎಫ್ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 504794098567 10622100006233

96
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಶಂಕ್ರಮಮ ಹೆಚ್ ಗಂಡ 
ಕೆ ಟರಗ್ೌಡ

ಏರ್ಣಗ ಹಂಪಸಾಗರ 269ಎಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 556245820679 1062210004745

97
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಪಿೋರಮಮ ಗಂಡ 
ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್

ಏರ್ಣಗಬಸಾಫುರ ಹಂಪಸಾಗರ 154/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 901019646215 10622101002962

98
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಜಿ ದ ಡಿನಂಗಪಪ 
ತಂದ ಗುಡುದಪಪ

ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 96ಹೆಚ್3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 9929.00 0.09929 264307724256

99
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಮರಿರೆಡಿಿ ಡಂಬರಹಳಿಳ 
ತಂದ ಯಂಕ್ಪಪ

ಗದಿದಕೆೋರಿ ಹಂಪಸಾಗರ 311 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 24824.00 0.24824 915066728840 06182200018732

100
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಬಸವರಾಜ ಅಡಿರ್ಪಪ 
ತಂದ ಅಡಿರ್ಪಪ

ಏರ್ಣಗಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 130/ಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 910584510382 10622100070351

101
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಹನುಮಪಪ ತಂದ 
ಗ ೋಣೆಪಪ

ಏರ್ಣಗಬಸಾಪುರ ಹಂಪಸಾಗರ 161/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412.00 0.12412 846821932923 10622100070036

102
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮದಲ್ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಸಿೋತಾರಾಮದಾಸ ರಾಜು 
ತಂದ 

ಜಾನರ್ಕೋರಾಮರಾಜು
ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 413/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 11170.00 0.11170 689433444389 224710100022823

103
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಗ ಯಯನಾಯಕ

ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 276 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.96 60000.00 0.60000 276505132199 64032091564

104
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ

ಸಿೋನಾಯನಾಯಕ ತಂದ ಬಿ 
ಸಕ್ರನಾಯಕ

ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಕೆ ೋಗಳಿ 12/1,15/ಬಿ,5*/*,2/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.39 60000.00 0.60000 843315693396 10625101006658

105
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಕೆ ೋರಿ ರಾಮಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 32 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.40 200000.00 2.00000 268078982912 10532101033193

106
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಕೆ ೋರಿ ಮೆೈಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಉಗಗಣಣನವರ 
ಮುದಿಬಸಪಪ

ಬಿ ಜಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ 107/ಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.35 200000.00 2.00000 950221089265 20008101015446

107
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಉಗಗಣನವರ ನಾಗರಾಜ 
ತಂದ ಹೆ ೋಳಿಬಸಪಪ

ಏರ್ಣಗಬಸಾಪರ ಹಂಪಸಾಗರ 69 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.15 200000.00 2.00000 363475227203 64078288945

108
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹುನರ್ಕೋಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಚಂದರನಾಯಕ

ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 95/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.00 13167.00 0.13167 977688070663 33997876705

109
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹೆಮುನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮಾನಾಯಕ

ಜಿ ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 95/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.00 92174.00 0.92174 359369735237 33997875485

110
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹರಿಜನ ದುರುಗವಾ 
ಗಂಡ ಕೆ ಂಡಪಪ

ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 127 ಪ.ಜಾತಿ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 0.40 16270.00 0.16270 356460173465 64118372914

111
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎನ್.ನಾಗರತನ ಗಂಡ 
ಕೆ ಟ್ಟರೋಶಪಪ

 ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 157ಸಿಜ.156/ಬಿ/ಎ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 4.00 67200 0.67200 283059704479 64033774436

112
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎನ್ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 
ಸಕ್ರಪಪ

ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 156/ಬಿ/9 ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 4.00 67200 0.67200 284407936491 54046453219

113
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕ್ುಮಾರಪಪ ತಂದ 
ಫರ್ಕಕೋರಪಪ

ಉಪಾಪರ್ ಘಟಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 91/ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 0.90 15138 0.15138 307818355698 06142210004967

114
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹೆಚ್ ಹಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಉಮೆೋಶ

ಉಪಾಪರ್ ಘಟಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 51/3,48ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.00 16820 0.16820 992475663554 06142210002703

115
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಉಪಾಪರ್ ದುರುಗಪಪ 
ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ

ಬಂಡಿಹಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 157/1 ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.10 19462 0.19462 906662579210 10621100011848

116
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಸ್.ಗ ೋಣೆಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿನಂಗಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 183ಎ1 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 65835 0.65835 283059704479 32133774436

117
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಸ್ ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿನಂಗಪಪ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 183ಎ1 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 65835 0.65835 284407897112 32133774597

118
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಆರ್ ಸುಜಾತ್ ಗಂಡ 
ಆರ್ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ

ಜಿ.ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಳ ಹಂಪಸಾಗರ 215ಎಬಿಎಬಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.20 13167.00 0.13167 474238079782 10622101049325

119
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಪರಧಾನದ ಅಪರ ಪದ 
ಹಣುಣಗಳ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಜಿ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರಾಜು 
ತಂದ ವಿೋರರಾಜು

ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿು 47/ಬಿ ಇತರೆ ಆಪಲ್ಡ ಬರ್ 1 1.60 34784.00 0.34784 566317787150 20008127001858

120
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಪರಧಾನದ ಅಪರ ಪದ 
ಹಣುಣಗಳ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಂ ಮಾಧವ ರಾವ್ 
ತಂದ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶಾರ

ಮರಬಿಬಹಾಳ್ ತಂಬರಹಳಿಳ 332/1, 230/1 ಇತರೆ ಆಪಲ್ಡ ಬರ್ 1 1.20 26088.00 0.26088 254249460114 06142200009720

121
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಪರಧಾನದ ಅಪರ ಪದ 
ಹಣುಣಗಳ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಭಮಯಪಪ ಐ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

ಹಿರೆೋಸ ಬಟಿ ತಂಬರಹಳಿಳ 482/ಬಿ2 ಇತರೆ ಆಪಲ್ಡ ಬರ್ 1 0.86 18628.00 0.18628 648873095529 64114218287

122
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ತಿರುಮಲ್ ಸುದಿರ್ ರೆಡಿಿ 
ತಂದ ಸತಯನಾರಾಯಣ 

ರೆಡಿಿ
ಕ್ಡಲ್ಬಾಳ್ು ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 524, 523 ಇತರೆ ಗೋರು 1 2.30 26829.00 0.26829 807190125720 32684204450

123
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಗಂಗ್ಾವತಿ ಕ್ಲ್ಪನಾ ಗಂಡ 
ಜಿ ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರ್

ಚಿಂತರಪಳಿಳ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ 402/1, 422/8 ಇತರೆ ಗೋರು 1 4.00 46660.00 0.46660 706798745128 54046448040

124
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
2ನೆೋ ವಷ್ಯ ನವಾಯಹಣೆ

ಹೆಚ್ ಎಂ ಜ ಯೋತಿ ಗಂಡ 
ಕೆ ಟರಯಯ

ಬಸರಕೆ ೋಡು ತಂಬರಹಳಿಳ 10/ಎ/3,294/ಬಿ2ಎ1 ಇತರೆ ಗೋರು 1 4.00 46660.00 0.46660 999010581244 64025159193

I.

1
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಂ ಚಂದನಾಯಕ ತಂದ 
ತಾವಯನಾಯಕ

ಎ.ಎಂ.ಕೆರಿ ಇಟಿಗಿ 167/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 34080 948354229252 54043567387 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

2
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಹೆಚ್.ಎಂ 
ತಂದ ಪಂಚಯಯ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 216/ಎಬಿಸಿ/3 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.40 4000 509730108553 10631100001289 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

3
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ೋಟಿಹಾಳ್ ಧಮಯಣಣ 
ತಂದ ಯಲ್ುಪಪ

ಕೆ ೋಟಿಹಾಳ್ ಹಡಗಲ 194/ಬ/3 ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 1.00 30600 278585638769 3422500100 933301 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

4
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸ ರಿ ನಾಗರೆಡಿಿ ತಂದ 
ದೋವಾರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 240/ಎ ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.40 4000 965006184097 10665100010494 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

5
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಉರಾಳ್ ಮಲುೋಶ 
ತಂದ ಬಿದದಪಪ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 32/ಬಿ/3ಎ, 32/1 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.40 4000 419798600796 64079968882 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

6
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬಿ ಮಹಮಮದ್ 

ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಮೆಹಬ ಬ್ ಸಾಬ್

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 49/ಜಿಹೆಚ್ಐ/1 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.40 4000 354841906761 64135959999 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

7
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಸಪಪನವರ ಜಯವಾ 
ಗಂಡ ದೋವಪಪ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 8/.1 ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 7500 798468634235 10665100300156 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

8
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಡಿಿ ಪಂಪಣಣ ತಂದ 
ಹನುಮಪಪ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 16/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 7500 457921134189 64185081277 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

9
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ವಿರೆೋಶ ತಂದ 
ಹಾಲ್ಪಪ

ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 94 ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 1.20 36720 828277464875 20007127002280 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

10
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 
ಹಾಲ್ಪಪ

ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 94 ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.80 24480 259594631473 20007101008825 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

11
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಡಬಾಳ್ ಮಲ್ುಪಪ 
ತಂದ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 14/ಬಿ/2, 13/ಬಿ/3, 

152/ಎಫ್/2
ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 1.00 30600 851869385614 10763100004688 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮೆೈಲಾರ

12
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ರಾಯಪಪ ತಂದ 
ನಂಗಪಪ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 147/ಇ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 1.00 19500 221035728329 10631100000048 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



13
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅನುಸುಯಮಮ ಗಂಡ 
ಬಸಟಪಪ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 49/1 ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 7500 333273338685 10665100983479 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

14
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 
ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 49/1 ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 7500 887325169710 64156833915 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

15
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅರುರ್ಣ ರುದರಜಜ ತಂದ 
ವಿೋರಪಪ

ನಂದಿಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 64/ಡಿ/2 ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.60 18360 853746143083 10105100003424 ಆಕ್ಷಿಸ್  ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

16
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸುಲ ೋಚನ 

ಕಾಟಣಣನವರ ಗಂಡ 
ಜಯಣಣ

ಹರವಿ ಬಸಾಪುರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 229/1 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 1.00 19500 663947881620 118101010 030908 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ ರಾಣೆಬೆನ ನರು

17
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆಚ್ ದೋರ್ಂದರಪಪ 
ತಂದ ಚಂದರಪಪ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 453/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.99 16869 474096833922 64053283740 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

18
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಡಿಿ ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಪಪ

ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 269/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040 414426058411 64015871396 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

19
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಎಸ್ ಗಂಗಮಮ 
ಗಂಡ ಸಿದದಪಪ

ಸ ೋಗಿ ಇಟಿಗಿ 276 ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.40 12240 633787447978 10820100012742 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

20
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಸ್ ಹಾಲ್ಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 245/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 1.00 19500 553522613820 64056800303 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

21
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸ ಪಿಪನ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 686/1 ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.40 12240 468602604226 6282200003284 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

22
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸ ಪಿಪನ ನಾಗರಾಜ 
ತಂದ ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 687/1 ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.45 13770 490701342237 10665100011453 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

23
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಂ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಲ್ಕ್ಯನಾಯಕ

ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 300/ಸಿ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 1.00 19500 871543790503 64070375629 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

24
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಂ ವಿಯಾಯನಾಯಕ 
ತಂದ ರೆಡಿಿನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 546/ಇ/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040 996256485410 64018647340 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

25
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗ್ೌಡುರ ಗಂಗವಾ ಗಂಡ 
ಹಾಲ್ಪಪ

ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 357/ಇ/7 ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.40 4000 858097706655 10725100009324 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಕ್ಕರಬಿಬ

26
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ರಿಯಪಪ ಬ ದನ ರು 
ತಂದ ನಂಗಪಪ

ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 352/1 ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.40 4000 650835983043 10725100009587 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಕ್ಕರಬಿಬ

27
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕ್ಮಾಮರ್ 

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಭೋಮಪಪ

ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 359/ಎ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.40 4000 434237798666 10725100009332 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಕ್ಕರಬಿಬ

28
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಜ ಯೋಗರ್ 

ಬಸವರಾಜಪಪ ತಂದ 
ತಿಂದಪಪ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 283 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.40 4000 273164929630 64097281107 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

29
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಂ ಸಾಮಿರ್ಣಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಕಾಳ್ಯನಾಯಕ

ದಾಸರಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 97/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಲುಗ 1 0.50 8000 216969210233 36904898115 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

30
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜ ಭಮಯಪಪ ತಂದ 
ಗಂಗಪಪ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 81/ಕೆ 81/ಎನ್ 81/ಹೆಚ್ಐ ಪ.ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.70 7000 448866981340 34225001009 96901 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

31
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಂ ಸಾಮಿರ್ಣಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಕಾಳ್ಯನಾಯಕ

ದಾಸರಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 97/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಲುಗ 1 0.30 3000 216969210233 36904898115 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

32
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹುಲುಗಮಮ ಗಂಡ 
ಮ ಕ್ಪಪ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 294/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 8520 772383485439 10622101003846 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ

33
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಬಸವರಾಜ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 294/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 8520 751652000276 10622100079770 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ

34
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪಾಂಡುನಾಯಕ ತಂದ 
ವಾಸನಯನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 330/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040 834636259305 10665100013045 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

35
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಉಮುನಾಯಕ ತಂದ 
ಲ್ಚಾಯನಾಯಕ

ದಾಸರಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 92/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.40 10200 326444040901 6282200033302 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

36
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ರಾಜಸಾಬ್ ತಂದ 
ಅಮಿೋನ್ ಸಾಬ್

ಕೆ ಅಯಯನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 11/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 6499 363192247003 10724100101217 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಾಗಳ್

37
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಐನಳಿಳ ಕಾಡಪಪ ತಂದ 
ಯಲ್ುಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 214/ಎ ಎ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 20000 964443143079 34225001013 05101 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

38
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಚನನವಿೋರಪಪ

ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 363/ಸಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 2.00 40000 336987254168 64138820942 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

39
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಾಡಿುಗೋರಿ ನಾಗಪಪ 
ತಂದ ಸಂಗಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 360/ಎ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 8000 737053188973 20025127000561 ಐಡಿಬಿಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

40
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ ದೋವಿರಮಮ ಗಂಡ 
ಪ ೋರಪಪ

ಕೆ ಅಯಯನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 54/ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 27264 946094638014 64148903600 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ತಿಮಳಪುರ

41
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಶಂಭುನಾಥ ತಂದ 
ಚನನಪಪ

ಕೆ ಅಯಯನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 105/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 30672 829828380132 6282200020468 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

42
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಭ ೋವಿ ರತನಮಮ ಗಂಡ 
ರವಿಕ್ುಮಾರ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 294/22 ಪ.ಜಾತಿ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.40 12240 951453689279 10036027755 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

43
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವಡರ ಈರಣಣ ತಂದ 
ತಿಮಮಣಣ

ಅಂಗ ರು ಹಡಗಲ 126/ಸಿ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.60 18360 230511948986 64093795514 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

44
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಮನರ್ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಬಸಪಪ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 428/ಕೆ/1 427 ಪ.ಪಂಗಡ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 1.00 30600 766267263880 64032864026 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

45
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಸ್ ಫಕ್ೃದಿದೋನ್ ಸಾಬ್ 
ತಂದ ಸುಲೋಮಾನ್

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 101/ಎ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.34 5440 373303788705 10820100008795 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

46
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಜಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಪಪ

ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 302 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 27264 882115467239 3422500100 931501 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

47
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ತಾವಯಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಮಂಗುನಾಯಕ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 304/ಹೆಚ್ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040 615783408372 3422500101 327101 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

48
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಖಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಗಫಾರ್ 
ತಂದ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 155/ಬಿ/ಅ ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.40 4000 869221795585 35701852371 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

49
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಸ್ ಶಿವರೆಡಿಿ ತಂದ 
ದೋವರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 237/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.40 6400 646209244614 64053658371 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

50
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಯಲಾುರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಹನುಮರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 258/ಬಿ/3 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.30 4800 705282444596 1066510001359 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

51
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಐನಳಿಳ ಈಶಪಪ ತಂದ 
ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 196/2ಎ ಇತರೆ ಮಲುಗ 1 0.40 6400 923536080211 64030395870 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

52
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಕೆ ಟರಮಮ ಗಂಡ 
ಸದ ಯಜಾತಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 188/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 1.00 19500 435055299206 36921449931 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

53
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಲಂಗಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 188/2 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 1.00 19500 429495236360 10820100004798 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

54
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಲ್ಕ್ಷಮವಾ 

ಕ್ರಿಬುಳ್ಳನವರ್ ಗಂಡ 
ಸಂಗನಬಸಪಪ

ಕೆ ವಿರಾಪುರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 129/ಆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 1.00 30600 476508162714 10763100301470 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

55
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ಸ ತರಿ ಗ ಂಬಿ ತಂದ 
ಚಂದರಶೋಖರ

ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 11/ಬಿ 17/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.60 32000 208094022126 20007127008001 ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಹಡಗಲ

56
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಲ್ಡ ಶಂಕಾರಯನಾಯಕ 
ತಂದ ಗಂಗ್ಾಯನಾಯಕ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 548/ಇ 535/ಬಿ ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.00 12000 313407139694 20025127002860 ಐಡಿಬಿಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

57
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಜ ಯೋತಿ 
ತಂದ ಪಂಚಪಪ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 105/ಬಿ ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.00 12000 283170007806 10987100000055 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

58
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಜ ೋತಿ ತಂದ 
ಪಂಚಪಪ

ಡೆ ಂಬರಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 188/ಎ/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.00 12000 949812397237 64074076705 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

59
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎಲ್ಡ ಚಂದರನಾಯಕ 
ತಂದ ನಾನಯನಾಯಕ

ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 147/ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 5680 768758075306 10641100012424 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

60
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎಲ್ಡ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ 
ತಂದ ನಾನಯನಾಯಕ

ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 147/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 5680 881898192831 10641100010761 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

61
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಲ್ಂ ಶೋಕ್ರನಾಯಕ ತಂದ 
ಗ ಯಯನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 533/ಎ/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.68 3862 889548945929 64185208423 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

62
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಬಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಅಂಗ ರು ಹಡಗಲ 32/ಬಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 1.00 6500 801515114747 10724100000022 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಾಗಳ್

63
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕ್ಂಠಿ ಯುವರಾಜ ತಂದ 
ವಿಶಾನಾಥ

ನಂದಿಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 58/ಎ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 1.00 6500 231946934677 628220001361 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

64
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಸಿ ಮಹಾಬಲೋಶಾರಪಪ 
ತಂದ ಚಂದರಶೋಖರಪಪ

ವರಕ್ನಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 266/ಜಿ/1 ಇತರೆ ಅಂ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.36 3672 400678756852 10820100013129 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

65
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಶಿೋವಾಯನಾಯಕ

ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 355/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.15 6532 646782340774 34225001013 69101 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

66
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ರೆಡಿಿನಾಯಕ ತಂದ 
ಭಜನನಾಯಕ

ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 384 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.25 7100 549758578567 10703100013396 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಕೆ ಂಬಳಿ

67
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ನಾಗೋಶ್ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಗಂಗ್ಾಯನಾಯಕ

ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 384/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.90 10792 774181011598 10703100015413 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಕೆ ಂಬಳಿ

68
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಲಂಗ್ಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಹಾಮಯನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 338/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.50 8520 540199879276 6282200024600 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ



69
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಜಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಗಂಡ 
ವಿೋರನಗ್ೌಡ

ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 213/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 9088 898483823580 34225001013 91101 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

70
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ನಂಗಪಪ

ಇಟಿಗಿ ಇಟಿಗಿ 543, 542 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.00 11520 368162653271 6052200009564 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಇಟಿಗಿ

71
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕ್ಂಠಿ ಕ್ಂಟ್ಟಪಪ ತಂದ 
ಚಂದರಪಪ

ನಂದಿಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 92/ಬಿ/5 ಇತರೆ ಅಂ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.6 6120 842612979006 10820100002918 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

72
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕ್ಂಠಿ ಕ್ಂಟ್ಟಪಪ ತಂದ 
ಚಂದರಪಪ

ನಂದಿಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 38/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.9 10791 842612979006 10820100002918 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

73
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಬಾಗಳಿ ಆನಂದ ತಂದ 
ಪತರಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 217/ಬಿ ಇತರೆ ಅಂ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.6 6120 318913586873 3558244809 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹಡಗಲ

74
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಟಿ ಯುನ ಸ್ ಪಾಷ್ 
ತಂದ ಫಾರುಕ ಸಾಬ್

ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 687/ಬಿ/2ಎ ಇತರೆ ಅಂ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 1.06 10812 889659892903 18172200007293 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ರಾಯಚ ರು

75
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕ್ುರುವತಿತ ಮೌನೆೋಶಪಪ 
ತಂದ ಗುರುವಪಪ

ತಮಲಾಪು ಹಡಗಲ 196/ಎ ಇತರೆ ಅಂ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.6 6120 419459286465 64106413901 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

76
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ರಾಜಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಪಪ

ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 302 ಇತರೆ ಅಂ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1 0.8 8160 882115467239 342250010093 1501 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

77
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಸ ರಿ ಮಲಾುರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಸ ರಿ ದೋವಾರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 208 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 7680 729868242685 20007101022028 ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

78
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎಂ.ನ ರ್ ಅಹಮಮದ್ 
ತಂದ ದ ದ್ ಅಹಮಮದ್

ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 74/ಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.6 9088 263190693505 64104469026 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹಡಗಲ

79
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಬೆಳ್ಗುಂದಿ ದಾನಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಪಪ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 231/ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.66 9428 375722351533 6282200049460 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

80
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಅಗಸರ ಸ ಲ್ುಮಮ 
ಗಂಡ ಕ್ಪಾತಪಪ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 231/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 5680 920762354787 10622100005499 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ

81
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ರಾಟಿ ಪವಯತ್ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಶಂಕ್ರ್ ಗ್ೌಡ

ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 250 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.76 9996 739432903967 64076153533 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

82 1 175441

83
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ರಾಟಿ ಲ್ಕ್ಷಮವಾ ಗಂಡ 
ಪವಯತಗ್ೌಡ

ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 97/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 4544 602509963137 37160199632 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

84
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕ್ಂಠಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ತಂದ 
ವಿಶಾನಾಥ

ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಿಗಿ 946/ಬಿ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 11360 421582429127 6282200015407 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಹಡಗಲ

85
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಟಿ ಚಂದರಶೋಖರಪಪ 
ತಂದ ಗುಡಿಿಸಿದದಪಪ

ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಿಗಿ 262/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 5680 246317222734 54043567660 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

86
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕ್ುಬೆೋರನಾಯಕ ತಂದ 
ಧಮಯನಾಯಕ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 253/ಸಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.1 6248 771535239453 6282200026358 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಹಡಗಲ

87
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಯಂಕಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಸಾದುಸ ೋಮುನಾಯಕ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 376/ಎ/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.2 6816 290926184798 10622100070420 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ

88
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕೆ.ಅಶ ೋಕ್ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

ಕೆ ೋಟಿಹಾಳ್ ಹಡಗಲ 196 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.5 5760 4433 4123 4627 64033396452 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

89
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಬನನಕ್ಲ್ಡ ಕೆ ಟರಪಪ 
ತಂದ ಬಾಳ್ಪಪ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 182/ಡಿ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.5 5760 6130 5530 4204 10622100005415 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ. ಹಂಪಸಾಗರ

90
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಹೆಚ್.ಜಿ.ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಬಸವಣೆಯಪಪ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 526/ಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680 7057 9269 0089 64068807770 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

91
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಹರಿಹರ ರೆೋಣುಕಾ ಗಂಡ 
ರಾಜಣಣ

ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 56/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680 248911574406 64213955410 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

92
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಹೆ ಸವಕ್ಕಲ್ ಮಂಜಪಪ 
ತಂದ ಮಲ್ುಣಣ

ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 122ಸಿ/1, 126/ಸಿ/2, 

126/ಎ/1, 126ಬಿ/1
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680 983761906768 10987100000040 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

93
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಇಟಗಿ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಮಲುಕಾಜುನಪಪ

ಪ ತಲ್ಕ್ಟಿಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 60 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680 59965675258 10987101000663 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

94
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ರಾಜಸಾಬ್ ತಂದ 
ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 635ಬಿ2/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.8 4544 2095 7401 9496 64145015926 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

95
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟಪಪ

ಮೆೈಲಾರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 353/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 11360 770491988049 64084289600 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

96
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಬಿ ಪ ರ್ಣಯಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಹೆಚ್.ಎಂ ಕೆರಿ ಇಟಿಗಿ 176/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 11360 337536213522 6282200045945 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

97
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಹೆಚ್.ಮಂಗಳ್ಗ್ೌರಮಮ 
ಗಂಡ ಸುರೆೋಶ

ಸ ೋಗಿ ಇಟಿಗಿ 216/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680 888516297419 10820100008318 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

98
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಬಡೆೋಸಾಬ್

ಮೆೈಲಾರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 320/ಸಿ/ಆ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.2 6816 815386078528 30404639886 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹರಿಹರ

99
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಹರವಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 
ಸಿದದೋಶಾರಪಪ

ಹಾಯರಡ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 286/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680 232030364828 54038016202 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

100
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಸುಶಿೋಲ್ವಾ ಎಸ್.ಡಿ 
ಗಂಡ ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 455 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 5680 382304036938 10987100000081 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

101
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಅಂಗಡಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ಶೋಖಪಪ

ಬ ದನ ರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 16/ಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.8 4544 796145285177 64034482546 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

102
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಮಂಹಾತೋಶ ತಂದ 
ಹುಚಾಪಪ

ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 41/ಸಿ/1 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 5680 924760570527 17217911016
ಕ್ನಾಯಟಕ್ ವಿಕಾಸ 
ಗ್ಾರಮಿಣ ಬಾಯಂಕ

ಕೆ ಲ್ಯಹಳಿಳ

103
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಹೆ ಳಿಯಪಪ ತಂದ 
ಅಜ್ಞಾನಪಪ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 240/ಎ/2 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 5680 942227135141 64101171385 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

104
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ದಾನಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಕ್ುಬಯನಾಯಕ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 270/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 5680 741436378333 10631100001024 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

105
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಸ ೋಮವಾ ಗಂಡ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 270/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.6 9088 501965731908 10631100014523 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

106
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಗಡಿಿಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಪಪ

ಎಮ್.ಎಮ್.ವಾಡ ಹಡಗಲ 269/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680 414426058411 64015871396 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

107
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ರಾಮಗೋರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ 
ಗಂಡ ಶೋಖರಪಪ

ಎಮ್.ಎಮ್.ವಾಡ ಹಡಗಲ 340 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.92 5225 457749017400 640287758706 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

108
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಬಾಗಳಿ ಕೆ ಟರಮಮ ಗಂಡ 
ಕೆ ಟರಪಪ

ಎಮ್.ಎಮ್.ವಾಡ ಹಡಗಲ 291/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 5680 598053210136 64084451971 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

109
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಸಣಣಗ ೋಣೆಪಪ ತಂದ 
ಸಣಣಮಲ್ುಪಪ

ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 61ಎ/1ಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.08 6134 2614 9336 0051 64091498014 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹಡಗಲ

110
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ರಾಟಿ ಸಿದದನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಪವಯತ ಗ್ೌಡ

ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 97//ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680 393006873514 6282250039433 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

111
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ರಾಟಿ ಮಂಜುನಾಥಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಪವಯತ ಗ್ೌಡ

ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 97/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680 959980553165 6282250063331 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

112
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಯಂಕ್ರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಹನುಮರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 232/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5680 828706791575 10665100015116 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

113
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಬಿದರಹಳಿಳ ವಿೋರಪಪ 
ತಂದ ಶಿೋವಮ ತಯಪಪ

ಎಮ್.ಎಮ್.ವಾಡ ಹಡಗಲ 355/ಎ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 5680 2442092733313 64028868436 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

114
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ರವಿನಾಯಕ ತಂದ ಶಂಕ್ರ 
ನಾಯಕ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 557 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.2 400000 957504418481 10987101046692 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

115
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ವಿ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 
ವಿ.ಬಿ.ಹಾಲ್ಪಪ

ನಂದಿಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 198/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 6 533000 275696084140 20007104000480 ಬಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಹಡಗಲ

116
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಹಾಲ್ಯಯ ತಂದ ಬಸಯಯ ಡೆ ಂಬರಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 60/ಜಿ/5 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 4 400000 374807995375 10631101029701 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

117
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಗದುಗಿನ ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಚನನವಿೋರಪಪ

ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 173 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 4 400000 336987254168 20007105000499 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

118
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ವಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮೌನೆೋಶಾರಿ ಗಂಡ 
ಅಂಜನೆೋಯ

ಕೆ ಯಾುರಗಟಿಿ ಹಡಗಲ 232/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 3 75000 755089228640 35446210717 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

119
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ವಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಳಿಳ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

ಕೆ ವಿರಾಪುರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 155/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.6 75000 420205815659 64050616911 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

120
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್ ಹಳಿಳ ನಂಗಪಪ ತಂದ 
ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 90/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.00 16000 862829009335 10820100010533 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

121
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್ ಲ್ಂ ಭೋಮನಾಯಕ ತಂದ 
ಸ ೋಮುನಾಯಕ

ದಾಸರಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 12 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.80 12800 397608824551 1066101004696 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

122
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್ ಭ ೋವಿ ಮಲ್ುಮಮ 
ಗಂಡ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 94/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ/ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 0.85 13600 958613584343 34225001006 67501 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

123
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್
ಹರಿಜನ ಹನುಮಪಪ 
ಉಫ್ಯ ದ ಡಿ 

ಚೆಗರಪಪ ತಂದ ಸಣಣಪಪ
ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 294/5 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 1.00 16000 310314423599 10820101091735 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

124
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್ ಲ್ಂ ಭೋಮನಾಯಕ ತಂದ 
ಗಂಗ್ಾಯನಾಯಕ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 533 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 9600 888787083424 10987101017326 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು



125
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್ ಕ್ಸ ತರಿ ಗ ಂಬಿ ತಂದ 
ಚಂದರಶೋಖರ

ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 11/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.00 16000 208094022126 20007127008001 ಬಿಡಿಸಿಸಿ ಹಡಗಲ

126
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್
ಮಲುನಕೆೋರಿ 

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 151/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.70 11200 247365172236 10820100007909 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

127
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್ ಕೆ ಮಹಾಬಲೋಶಾರ 
ತಂದ ಮಾನಾಳ್ಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 93/ಎ/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.70 11200 393770601016 10820100006981 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

128
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್ ಐನಳಿಳ ಕಾಡಪಪ ತಂದ 
ಯಲ್ುಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 214ಎಎ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 16000 964443143079 34225001013 05101 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

129
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್ ಹೆಚ್ ಕ್ಟ್ಟಿಪಪ ತಂದ 
ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 167/ಸಿ ಇತರೆ ಸೌತ 1 1.00 16000 416223034671 3422500100 596101 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

130
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್ ಶಂಕ್ರಶಟಿಿ ಮಂಜಮಮ 
ಗಂಡ ಕ್ರಿಯಪಪ

ಎಂ.ಜ ಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 41/ಬಿ ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 1.00 16000 454875258348 20037101003071 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

131
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್ ಕ್ವಸರ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ನಂಗಪಪ

ಮಾಗಳ್ ಹಡಗಲ 802/ಬಿ ಇತರೆ ಚಂಡುಹ 1 0.60 9600 876315500404 34225001017 50701 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

132
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ 
ನವಯಹಣೆ (INM/IPM)

ಚಿಗರಿ ದ ಡಿ 
ಪರ್ಕಕೋರಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ

ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 247/2/1 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.50 1800 339160925095 64074695625 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

133
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ 
ನವಯಹಣೆ (INM/IPM)

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಗಿರಿಯಪಪ

ಕೆ ಯಾುರಗಟಿಿ ಹಡಗಲ 50 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.50 3000 321108723434 54046446280 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

134
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ 
ನವಯಹಣೆ (INM/IPM)

ದೋವಿುಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಖಮದರ್ ನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 399/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 2400 338316342598 342250010065 6301 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

135
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ 
ನವಯಹಣೆ (INM/IPM)

ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ್ ನಾಯಕ 
ತಂದ ಖಮದರ್ ನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 399/3 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 2400 212248470842 34225001006 84801 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

136
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ 
ನವಯಹಣೆ (INM/IPM)

ಭ ೋವಿ ಮಲ್ುಮಮ 
ಗಂಡ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 94/ಬಿ, 294/18 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ/ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 3.00 3600 958613584343 34225001006 67501 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

137
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ 
ನವಯಹಣೆ (INM/IPM)

ವಿೋಯಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಬದಾಯನಾಯಕ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 270/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1200 602311293539 54038012365 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

138
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ 
ನವಯಹಣೆ (INM/IPM)

ಲ್ಂ ಸ ೋಮವಾ ಗಂಡ 
ಭೋಮನಾಯಕ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 645/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಾಳೆ 1 1.00 1200 496009285495 10763100300881 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮೆೈಲಾರ

139
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ 
ನವಯಹಣೆ (INM/IPM)

ನಂಗ್ಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಬಿದಯಪಪ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 270/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1200 305865992743 64196223302 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

140
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ 
ನವಯಹಣೆ (INM/IPM)

ಜೈತುನ್ ಭ ಗಂಡ 
ದಾದಮಿೋಯಯ ಸಾಬ್

ಬಿೋರಬಿಬ ಹಡಗಲ 168/ಬಿ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 1 0.98 1176 259968423101 10641101010475 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

141
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ 
ನವಯಹಣೆ (INM/IPM)

ಜಿ ಸಿದದಪಪ ತಂದ ಸಣಣ 
ಮಲ್ುಪಪ

ಎಂ ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 263/ಬಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 3.00 3600 403056898346 6052200000308 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಇಟಿಗಿ

142
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ/ರೆ ೋಗ 
ನವಯಹಣೆ (INM/IPM)

ಯಲ್ಗಚಿಾನ 
ಚನನವಿೋರಮಮ ಗಂಡ 

ರಾಚಪಪ
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 27/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 2400 399498145060 10641100006302 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

143
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 
(Mechanization)

ಆರ್ ರವಿನಾಯಕ ತಂದ 
ದುಗ್ಾಯಯನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 431 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 50000 368707122219 20325723580 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹ ವಿನಹಡಗಲ

144
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 
(Mechanization)

ಲ್ಂ ಗಂಗುಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಲ್ಕ್ಷಮಣ ನಾಯಕ

ತಮಲಾಪುರ ಹಡಗಲ 160/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 100000 703734005442 54054230815 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

145
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 
(Mechanization)

ಯಂಕ್ರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಹನುಮರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 232/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 75000 828706791575 10665100015116 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹ ವಿನಹಡಗಲ

146
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರಾಟಿ ಪವಯತ್ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಶಂಕ್ರ್ ಗ್ೌಡ

ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 250 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3 200000 739432903967 64076153533 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

147
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಪರೋಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ವಾಲಾಯನಾಯಕ

ಹಿರೆೋಮಲುನಕೆರೆ ಇಟಿಗಿ 188/2 ಪ.ಜಾತಿ ನುಗಗ 1 1.2 200000 306850616589 6282200053650 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

148
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶನಾಯಕ ತಂದ 
ಖಮದರನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 399/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 200000 212248470842 342250010068 4801 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

149
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಾರದಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಆರ್

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 364/ಎ/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು ತಂಗು 1 2 200000 978794731705 64116426136 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

150
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಹೆಚ್ ಎಂ 
ಸುಮಂಗಳ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಚನನವಿೋರಸಾಾಮಿ

ಸ ೋಗಿ ಇಟಿಗಿ 202/1, 231/6 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.2 87500 954958472852 10820100007324 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

151
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಲ್ಡ.ಜಿ.ಶಿವಪಪ ತಂದ 
ಕೆಂಚಪಪ

ಬ ದನ ರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 252/ಬಿ 282/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.06 87500 653450755896 54038013459 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

152
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಗ್ಾಣದ ನಂಗಪಪ ತಂದ 
ನೋಲ್ಪಪ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 498/ಎ 23/ಎ/5 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 2.98 87500 856755352380 64061443537 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

153
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಲ್ಡ  ಗಣೆೋಶನಾಯಕ 
ತಂದ ರೆೋವಾಯನಾಯಕ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 241/ಕೆ 241/ಹೆಚ್ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.2 87500 348899699352 10631101005695 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

154
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಮಲುೋಶನಾಯಕ ತಂದ 
ಗೋಮಾಯನಾಯಕ

ವರಕ್ನಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 33/ಬಿ/ಬಿ/1 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 2.1 87500 829462586602 64046793895 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹಡಗಲ

155
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಲ್ಡ ಶೋಖರನಾಯಕ 
ತಂದ ಜನಾಯನಾಯಕ

ವರಕ್ನಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 89/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.2 35000 596884783112 10820101002333 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

156
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ರಾಮನಾಯಕ ತಂದ 
ಶಿೋತಾಯನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 296/ಎ/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.15 87500 694388223576 342250010131 1201 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

157
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಚಕ್ರಸಾಲ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಚನನಪಪ

ಸ ೋಗಿ ಇಟಿಗಿ 384/ಸಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.19 87500 310453240496 10820100004068 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

158
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ದ ಗಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಬ ಲಾಯನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 417/ಬಿ 532/ಹೆಚ್ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1 52500 729055853838 64202627606 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

159
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಲ್ಡ ನೋಲ್ವಾ ಗಂಡ 
ಶಿವಾಯನಾಯಕ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 557 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.2 87500 702400308480 64087404064 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

160
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

 ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗ್ಾಡಿ

ತಿಪಿಪಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶನಾಯಕ

ದಾಸರಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 38/1 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.8 15000 664597144635 20007127007745 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

161
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

 ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗ್ಾಡಿ

ದ ಡಿಮನ 
ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸವರಾಜ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ - ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 - 15000 982783580224 10665100982129 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

162
 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ (2401-00-119-4-

06)

Solar poly tunnel 

drier

ಆರ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ತಂದ 
ಕೆ ಂಡಯಯ

ಕೆ ಯಾುರಗಟಿಿ ಹಡಗಲ 210/ಎ 210/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 14.92 227249 409717316102 31809954426 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬಳ್ಾಳರಿ

163
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದಿೋಪಾಶಿರೋ ಗಂಡ 
ಭೋಮರಾವ್

ಹಿರೆೋಮಲುನಕ್ರೆಇ ಇಟಿಗಿ 486/ಬಿ/3 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 2.4 131400 260872257657 3422500100 466901 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

164
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹಟಿಿ ಸುಮಂಗಳ್ಮಮ 

ಗಂಡ ಮಲ್ುಪಪ
ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 408/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.90 91000 557051306680 20007127001991 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

165
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಕ್ುಂತಲಾ ಗಂಡ ತಿರುಕ್ಪಪ ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 39/ಬಿ, 40/ಬಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1 1.4 22600 625210972801 64015781402 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬಸವನಗುಡಿ

166
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಟರಮಮ ಗಂಡ ತಿರುಕ್ಪಪ ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 34/ಎ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1 2 35200 417349559345 64015781402 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬಸವನಗುಡಿ

167
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಿದದವಾ ಪ ಜಾರಿ ಗಂಡ 

ಮುದಿಮಲ್ುಪಪ
ಸ ೋಗಿ ಇಟಿಗಿ 136/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.85 82000 433370889439 10820100007456 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

168
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಚನನಬಸಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸಪಪ
ಎಂ ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 266 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.60 39400 275869113885 20037101001636 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

169
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಾವಿತರಮಮ ಲ್ಕ್ಕಪಪನವರ 

ತಂದ ಬಸಪಪ
ಹರವಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 169 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.57 101000 809670705738 10631100015575 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

170
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 

ಹಾಲ್ಪಪ
ಎಂ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 218/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.2 74900 996731512028 6052200008282 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಇಟಿಗಿ

171
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸ ರಿ ಮೌನೆೋಶಾರೆಡಿಿ 

ತಂದ ದೋವರೆಡಿಿ
ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 236/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 57600 469656435970 6282200028328 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

172
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಶಿಾನ ವಿ.ಎಸ್ ತಂದ 

ಶರಣಕ್ುಮಾರ
ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 31/ಸಿ/2 ಇತರೆ ಮಾವು 1 1.1 25200 241916337050 10703101063769 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಕೆ ಂಬಳಿ

173
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಜಾತಪಪ ತಂದ 

ಚನನಬಸಪಪ
ನಂದಿಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 118/ಎಬಿಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.4 17200 472813711165 10820100009830 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

174
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಓಲ ದ ಡಿಸಿದದಪಪ 
ತಂದ ಸಣಣಶಿವಪಪ

ಕೆ ಯಾುರಗಟಿಿ ಹಡಗಲ 118/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 2.80 71000 891182258843 6282200055971 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

175
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಲ್ಲತಮಮ ಗಂಡ ಮಲ್ುಪಪ ಹಡಗಲ ಹಡಗಲ 445/ಸಿ ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 1 0.27 18500 566888580918 10665100005107 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

176
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರ್ಕಕೋರನಾಯಕ ತಂದ 

ಚಂದರನಾಯಕ
ವಾಯಸಮಲ್ುಪುರತಾಂಡ ಹಡಗಲ 50/2 ಪ.ಜಾ ಪೋರಲಾ 1 1.2 43300 934771628082 64178674732 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಮಾಡಿುಗೋರಿ

177
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಲ್ಂ ರವಿ ತಂದ 
ಲ್ಕಾಯನಾಯಕ

ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 300/ಸಿ/2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 1.6 104000 871543790503 1450500000087 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡ ಕೆ ಟ-ಕೆ ಟ

178
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ

ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 206/3 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 1 0.80 30200 822808799213 6282250023364 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

179
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿ.ಎಸ್ ಶರಣಕ್ುಮಾರ 
ತಂದ ಬಸವಲಂಗಪಪ

ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 31/ಸಿ/3 ಇತರೆ ಮಾವು 1 1.10 25200 952604185405 497702010000646 ಯು ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

180
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ುರಿ ಮಲುೋಶ ತಂದ 

ವಿೋರಪಪ
ವರಕ್ನಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 129/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 31900 409594268702 34225001018 06001 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

181
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಸವರಾಜ ತಂದ ನಾಗಪಪ ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 122/ಬಿ/2ಸಿ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 28200 813341231180 6282250022508 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

182
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 

ನಾಗಪಪ
ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 122/ಬಿ/2ಸಿ/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 28000 930757036290 6282200040367 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

183
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬೆಳ್ಗುಂದಿ ದಾನಪಪ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 231/ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.69 48400 375722351533 6282200049460 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

184
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಕ್ರಸಾಲ ಬಸವರಾಜಪಪ 

ತಂದ ಚನನಪಪ
ಸ ೋಗಿ ಇಟಿಗಿ 384/ಸಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.10 98000 310453240496 64015781402 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಸವನಗುಡಿ



185
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಂಕ್ರಶೋಟಿಿ ಮಂಜಮಮ 

ಗಂಡ ಕ್ರಿಯಪಪ
ಎಂ.ಜ.ಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 41/ಬಿ ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 1.6 155000 454875258348 64015781402 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬಸವನಗುಡಿ

186
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ನಂಗಪಪ ತಂದ ಬಿೋಮಪಪ ಎಂ.ಜ.ಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 463/ಬಿ ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 0.4 82000 712403908115 64015781402 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬಸವನಗುಡಿ

187
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗುರುಪಾದಯಯ ಸಿ.ಎಂ 
ತಂದ ಚನನಬಸಯಯ

ಎಂ.ಜ.ಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 485/ಎ/1 ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 0.8 82000 309621026625 64015781402 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬಸವನಗುಡಿ

188
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತಿಗಿರ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ 

ನಂಗಪಪ
ಎಂ.ಜ.ಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 479/ಸಿ ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 0.8 44000 768085949278 64015781402 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬಸವನಗುಡಿ

189
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮುದೋನ ರು ಕೆ ಟರಪಪ 

ತಂದ ಬಸಪಪ
ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 238/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 65000 712614145136 64015781402 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬಸವನಗುಡಿ

190
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ಪರದಿಪ್ 

ತಂದ ಹಾಲ್ಪಪ
ನಂದಿಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 59/ಎಬಿ/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.2 75000 923351254870 64015781402 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬಸವನಗುಡಿ

191
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಂಪಿ ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 

ವಿೋರಪಪ
ಮಾನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 43/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 115000 801947382716 10036145588 ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಹಡಗಲ

192
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಜಿಜಗೋರಿ ನಾಗಪಪ ತಂದ 

ನಂಗಪಪ
ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 357/ಎ/1 ಇತರೆ ಸೌತ 1 1 98500 910965300150 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

193
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಜಿಜಗೋರಿ ವಿನಾಯಕ್ 
ತಂದ ಹಾಲೋಶಪಪ

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 465/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 80800 964493414621 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

194
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ ಸಿ ಎಂ ವಿೋರಮಮ ಗಂಡ 

ವಿೋರಯಯ
ತುಂಬಿನಕೆರೆ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 95/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.35 36000 780805527856 10641100006779 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

195
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಾನಪಪ ಬಡಿಗರ್ ತಂದ 

ಕಾಳ್ಪಪ
ಮಾನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 117/ಎ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.6 60600 203960588543 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

196
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ ಪಿ ಎಂ ನಾಗಯಯ 
ತಂದ ಗುಡಿಧಿರಗ್ೌಡ

ತುಂಬಿನಕೆರೆ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 175/ಡಿ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 98500 644518281544 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

197
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಂಚಿಗ ಪಿ ಮಲ್ುಪಪ 
ತಂದ ಮಲುಕಾಜುಯನ

ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 193/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 0.6 60600 907692353750 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

198
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚನನಬಸಪಪ ಚಳಿಳಮರದ 

ತಂದ ದೋರ್ಂದರಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 273/ಎ ಇತರೆ ಚಂಡ ಹ 1 0.4 44000 535843430418 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

199
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಸವರಾಜ ಬಡಿಗರ ತಂದ 

ಮಾನಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 274/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.7 70700 668663599529 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

200
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉತತಂಗಿ ಮಹೆೋಶ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಸ ೋಗಿ ಇಟಿಗಿ 333/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.20 119000 450509062516 10820101072952 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

201
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಸಪಪ ಬೆಣೆಣಹಳಿಳ ತಂದ 

ಸಿದದಪಪ
ಹಾಯರಡ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 80/ಎ, 80/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.20 78000 573457032189 64026072447 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

202
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್ ಎಂ 
ಶಿವಮ ತಯಯಯಪಪ ತಂದ 

ಚನನಬಸಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 98/ಎ/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.80 77000 398284988951 10036008517 ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಹಡಗಲ

203
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಾಡಿುಗೋರಿ ಸಂಗಪಪ 
ತಂದ ಗ ೋಣೆಪಪ

ಕೆ ವಿರಾಪುರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 154/ಎಫ್/ಆ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.20 70500 851550276705 10035697971 ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಹಡಗಲ

204
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಣಕಾರ ಜಯಮಮ ಗಂಡ 

ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 105ಬಿ, 105/ಸಿ/ 105/ಇ 105/ದಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.70 73000 614765461657 10036140329 ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಹಡಗಲ

205
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗ ೋಣೆಪಪ  ಮಾಡಿುಗೋರಿ 

ತಂದ ಸಂಗಪಪ
ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 285/ಸಿ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.10 72000 979711480421 54037997205 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

206
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬೆಲಮನ ನಂಗಪಪ ಗಂಡ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 72/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1 101000 214349907528 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

207
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಡಿಗರ ಮಾನಪಪ ತಂದ 

ವಿೋರಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 273/ಎ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 0.6 60600 857035579518 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

208
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ

ಜ.ಎಂ ಹಾಲ್ಸಿದದೋಶಾರ 
ಸಾಾಮಿ ತಂದ ಹಾಲ್ಶಂಕ್ರ 

ಸಾಾಮಿ
ಮಾನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 32 ಇತರೆ ಸೌತ 1 1.25 120000 273091712067 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

209
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಕೆ ೋಟ್ಟಪಪ ತಂದ 

ನಂಗಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 147/ಇ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.8 52500 660426914237 10987101014019 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಡಿ ಉಮೆೋಶ ತಂದ 

ವಿೋರಮಮ
ಕೆ ವಿರಾಪುರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 68/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.84 82400 571869141874 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

211
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗ್ೌಡುರ ಜಯಮಮ ಗಂಡ 

ವಿೋರನಗ್ೌಡ
ಕೆ ವಿರಾಪುರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 50/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.72 155000 537338914399 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

212
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾವಯತಮಮ ಗಂಡ 

ಹಾಲ್ಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 261 ಇತರೆ ಸೌತ 1 0.92 29900 245319888313 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

213
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 

ಸಿದದಯಯ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 62/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.18 101000 767555649110 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

214
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ  

ತಿರುಕ್ಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 273/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.6 155000 255553292010 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

215
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕಾಡಪಪ ತಂದ ಯಲ್ುಪಪ ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 214/ಎ/ಎ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 101000 964443143079 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

216
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಡಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ 
ತಂದ ಕೆ ಟಿರಬಸಪಪ

ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 268/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.96 63500 814554689952 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

217
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡೆ ಂಬರಹಳಿಳ ನಾಗರಾಜ 

ತಂದ ಹಾಲ್ಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 114/ಎ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.29 126500 912962993793 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

218
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಾಳೆರ ಮಲುೋಶಪಪ ತಂದ 

ಮಲಾುರಪಪ
ಮಾನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 126/ಸಿ ಇತರೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 1.6 155300 886706446352 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

219
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ

ದೋರ್ಂದರಪಪ 
ತಿಪಪಣಣನವರ ತಂದ 

ಸಣಣತಿಮಮಣಣ
ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 286/ಓ/3 ಇತರೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 1.6 155300 488932368105 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

220
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಚನನಬಸಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 247/ಜಿ/1 ಇತರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 1.60 155000 535647084047 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

221
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತಳ್ವಾರ ಬಸಪಪ ತಂದ 

ಹಾಲ್ಪಪ
ಮಾನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 157/2 ಇತರೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 1.00 92900 367394721487 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

222
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಾಣದ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ತಂದ 

ರಾಮಪಪ
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 321/ಜ ಇತರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 1.50 145500 546831432490 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

223
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕ್ಲ್ುುಭಾವಿ 
ಅಂಜನೆಯಪಪ ತಂದ 

ಕ್ನನಪಪ
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 153/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.60 155000 271457467937 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

224
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಬಿೋಮಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 334/2 ಇತರೆ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 0.80 82400 537694235183 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

225
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ ಬಸಪಪ ತಂದ ತಮಮಪಪ ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 356/ಎ/7 ಇತರೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 0.45 49000 674303047180 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಿರಬಡಗಿ ಚಂದರಪಪ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 193/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 2.00 127000 610488795713 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

227
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಡಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 178/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 118000 624262895751 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

228
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅರ್ಕಕ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 

ಅಂದಾನಪಪ
ಮಾನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 20 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.20 118000 945794013660 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

229
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ನಟುವಳಿಳ ಉಮೆೋಶ ತಂದ 

ಶಿವಾನಂದ
ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 358/ಸಿ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.70 73000 760710709757 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಮಹಾದೋವಪಪ ತಂದ 

ಸಣಣಹಾಲ್ಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 87/ಡಿ, 88/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 118000 314234728131 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

231
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ ತಂದ 

ಭೋಮಪಪ
ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 359/ಎ ಇತರೆ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 1.40 136000 434237798666 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

232
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಗ ರ್ಣಬಸಮಮ ಗಂಡ 

ದೋರ್ಂದರಪಪ
ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 142/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 100000 910671599578 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

233
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ತಂದ 
ಗಂಗ್ಾಯನಾಯಕ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 548/ಇ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.85 86600 313407139694 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

234
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದ ಡಿ ಹಾಲ್ಪಪ ತಂದ 

ನಂಗಪಪ
ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 357/ಡಿ ಇತರೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 1.00 101000 400889926140 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

235
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿನೆ ೋದ್ ಬಿ ತಂದ 

ದಾಯಮಪಪ
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 544/4 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.80 82400 646254274405 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

236
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ನಂಗಮಮ ಗಂಡ ಬಸಪಪ ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 174/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.88 88500 247029272610 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

237
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸರದಾರ ವಿೋರಪಪ ತಂದ 

ಚನನಬಸಪಪ
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 503/ಎ ಇತರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 1.60 155300 827500534558 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

238
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಂಪಿ ವಿಶಾನಾಥ ತಂದ 

ವಿೋರಪಪ ಮಾನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 48/ಇ ಇತರೆ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 1.00 101000 358705717191 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

239
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ುರಿಕಾರ ದಾಯಮವಾ ಗಂಡ 

ಈಶಪಪ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 44/ಸಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.20 118300 47941652290 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

240
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸುನಂದವಾ ಗಂಡ ಜಿೋರಿಗಿ 

ಗಂಡ ಸ ೋಮಪಪ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 48/ಸಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.70 161200 547863806643 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

241
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸರದಾರ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ವಿೋರಪಪ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 7/.3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 118000 813890061789 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

242
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಳ್ಳಳಿಳ ವಿರೆೋಶ ತಂದ 

ಧಮಯಣಣ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 48/ಎ ಇತರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 0.98 98900 951440471882 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

243
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ಸಾವಿತರಮಮ ಗಂಡ 

ವಿೋರನಗ್ೌಡ
ಕೆ ವಿರಾಪುರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 49/ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 191900 616507561257 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

244
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಕ್ೃದಿದೋನ್ ಸಿಂಗಲ್ಡ ಮನ 

ತಂದ ಸುಲೋಮಾನ್
ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 101/ಎ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1 101/ಎ 27300 373303788705 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

245
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದುರುಗವಾ ಗಂಡ ಬಸಪಪ ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 194/* ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.20 115200 680699618813 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

246
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದುರುಗ ಜಿ ಅನನಪ ಣಯ 

ಗಂಡ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ
ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 164/ಬಿಸಿ/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.92 148500 885199804053 37517394960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

247
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕಲ್ಲು ಭಾವಿ ನಿಂಗಪ್ಪ  

ಕನ್ೂ ಪ್ಪ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ 140/4 ಪ.ಪಂ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 0.90 82000 364830408255 10641100009738 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ

248
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕಲ್ಲು ಭಾವಿ ನಿಂಗಪ್ಪ  

ಕನ್ೂ ಪ್ಪ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ 112 ಪ.ಪಂ ಸೌತೆ 1 1.00 78600 364830408255 10641100009738 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೇಹಡಗಲಿ

249
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶೋಕಾರಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಮಿನಾನಾಯಕ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 117/1 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 101000 201444819570 10641100009488 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

250
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿಯಾಯನಾಯಕ ತಂದ 

ರೆಡಿಿನಾಯಕ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 54/ಇ/3 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.1 35000 996256485410 64018647340 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

251
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮೆಗ್ಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಗ ಯಯನಾಯಕ

ಹಗರನ ರು ಹಡಗಲ 96/3 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 1.2 59000 695026913368 10641101051755 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

252
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ಗ ಯಯನಾಯಕ

ಹಗರನ ರು ಹಡಗಲ 96/4 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 1.6 78700 261855929556 10641101044506 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

253
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಭ ೋವಿ ರತನಮಮ ಗಂಡ 

ರವಿಕ್ುಮಾರ
ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 13 ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.6 168000 951453689279 10036027755 ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಹಡಗಲ

254
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಾಲಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಯಮುನಾನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 398/ಎ1/ಬಿಎ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.6 47700 854578262936 64173205798 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

255
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶೋಕಾರಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಗುಡಯನಾಯಕ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 337/ಎ/1 ಪ.ಜಾ ಚಂಡ ಹ 1 0.6 58500 722939252653 64208858785 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

256
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಲ್ಂ ಮೆೋಗಿುಬಾಯಿ ಗಂಡ 

ಮೆೋಘಯನಾಯಕ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 515/ಎ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 72500 370597912765 64177799978 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

257
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ

ಆನಂಧನಾಯಕ ತಂದ 
ಗುಡಯನಾಯಕ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 337/1 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 40000 740513535581 64205669778 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

258
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದ ಡಿ ಚಿಗರೆೋಪಪ ತಂದ 

ಸಣಣಪಪ
ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 294/5 ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1 90000 310314423599 10820101091735 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

259
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಭ ೋವಿ ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 

ಕ್ುಬೆೋರಪಪ
ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 94/1 ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.5 38000 958613584343 3422500100 667501 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಕ ಹಡಗಲ

260
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮೆೋಗ್ಾಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಜಾನಯನಾಯಕ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 145/ಎ/1 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.1 100000 699831699484 10035691877 ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಹಡಗಲ

261
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪ ಯಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಸಂಗ್ಾಯನಾಯಕ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 173/ಸಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 80800 221679157121 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

262
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರವಿಂದರನಾಯಕ ತಂದ 

ಭೋಮನಾಯಕ
ಡೆ ಂಬರಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 61/ಎಫ್ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 115200 329758108965 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

263
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆಮಯನಾಯಕ ತಂದ 
ತ ೋಳ್ಳನಾಯಕ

ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 168/ಎ ಪ.ಜಾ ಸೌತ 1 1.2 45400 913010461901 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

264
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟ್ರಾಕ್ರನಾಯಕ ತಂದ 
ದುಗ್ಾಯನಾಯಕ

ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 153/2 ಪ.ಜಾ ಸೌತ 1 0.8 80800 395693842803 10036919643 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

265
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿದಾಯಡಪಪ ತಾಯಿ 

ಪರಮವಾ
ಮೆೈಲಾರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 372/7 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 100000 511563996562 10763100502973 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮೆೈಲಾರ



266
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ವಿಯಾಯನಾಯಕ

ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 141/1 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 115200 913589498098 10036501467 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

267
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರ ಪುನಾಯಕ ತಂದ 

ಚಂದರನಾಯಕ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 141/4 ಪ.ಜಾ ಸೌತ 1 0.4 43500 447248828028 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

268
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರವಿೋಂದರ ಟ್ರಾಕ್ ರ್ ತಂದ 

ಚಂದರನಾಯಕ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 153/ಎ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 44000 489521073008 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

269
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರೆೋವಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ತ ೋತಯ ನಾಯಕ

ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 145//ಬಿ/1 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.45 60600 399778018564 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

270
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಲ್ಂ ಮಲುೋಶನಾಯಕ 
ತಂದ ಶಂಕ್ರ್ ನಾಯಕ

ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 58/ಬಿ ಪ.ಜಾ ಸೌತ 1 1.4 137000 230520816746 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

271
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಂದರನಾಯಕ ಲ್ಂ ತಂದ 
ದ ಡಿಭೋಮನಾಯಕ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 681 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 82000 567030987454 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

272
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಾಕ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಜಗದಿೋಶನಾಯಕ

ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 128/ಸಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 1 1.8 173500 913764980190 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

273
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮೆಗ್ಾಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಜಾನಯನಾಯಕ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 145/ಎ/1 ಪ.ಜಾ ಸೌತ 1 1.1 105000 699831699484 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

274
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶೋಕ್ರನಾಯಕ ತಂದ 
ಲ ೋಕ್ಯನಾಯಕ

ಸ ೋಗಿ ಇಟಿಗಿ 529/ಎ/1 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1.20 75800 789809744161 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

275
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಲ್ಡ ರೆೋವಾಯನಾಯಕ 
ತಂದ ತ ೋತಾಯನಾಯಕ

ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 128/ಎ/2 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 82400 369778018564 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

276
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಟ್ಟರೋಶನಾಯಕ ತಂದ 

ನ ಯಯನಾಯಕ
ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 270/ಎ ಪ.ಜಾ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 1.40 136000 366391189992 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

277
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸ ೋಮುನಾಯಕ ತಂದ 

ಸಾಮಯನಾಯಕ
ಡೆ ಂಬರಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 70/ಜಿ/1ಎ ಪ.ಜಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 1.60 155000 412577274040 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

278
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಲ್ಡ ಮಾನಯನಾಯಕ ತಂದ 

ತಿಪಪನಾಯಕ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 129 ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.95 95500 814875526737 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

279
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ ತಂದ 

ಹಾಲ್ಯನಾಯಕ
ವರಕ್ನಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 51/ಎ 51/ಎ ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1.60 153500 216188709807 37517394960 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

280
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಲಂಗ್ಾನಾಯಕ ತಂದ 
ಹಾಮಯನಾಯಕ

ಕೆ.ಎಂ.ತಾಂಡ ಹಡಗಲ 169 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.8 46100 540199879276 6282200024600 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

281
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ರವರ ಹನುಮಂತಪಪ 

ತಂದ ದುರುಗಪಪ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 277 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 0.8 28300 849574233920 31690500073 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

282
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಂಗಿುಬಾಯಿ ಗಂಡ 

ಲಂಬಯನಾಯಕ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 533/2 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 39000 245048597572 31690500073 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

283
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಲ್ುನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಸಿದದನಗ್ೌಡ
ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 1014/ಎ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.2 108000 827671701808 31690500073 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

284
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿ ಶರಣಪಪ ತಂದ ಚಿಕ್ಕಪಪ ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 450/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.2 36000 673075416342 31690500073 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

285
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉತತಂಗಿ ವಿೋರಮಮ ಗಂಡ 

ಸಿದದಲಂಗಪಪ
ಸ ೋಗಿ ಇಟಿಗಿ 324/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.2 78200 984720485652 10820100004347 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

286
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ಅಜಜನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಭರಮನಗ್ೌಡ
ಇಟಿಗಿ ಇಟಿಗಿ 101/1 102/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 51500 574649173880 6052200003452 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಇಟಿಗಿ

287
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ ರವಿಂದರಕ್ುಮಾರ ತಂದ 

ಬಸವರಾಜಪಪ
ಇಟಿಗಿ ಇಟಿಗಿ 268 ಇತರೆ ಶತಾವರಿ 1 1.25 119000 637100743557 34039372122 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹರಪನಹಳಿಳ

288
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ದುರುಗಮಮ ಗಂಡ 

ಗಿರಿಯಪಪ
ಕೆ ಯಾುರಗಟಿಿ ಹಡಗಲ 50 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.2 35300 267977952762 10703100015225 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಕೆ ಂಬಳಿ

289
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಜಯಪ್ರ ಕಾಶ 

ತಂದೆ ಹೆಚ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹಿರೇಮಲಿು ನ್ಕೆರೆ ಇಟ್ಟ ಗಿ 330 ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 5.00 92000 253172515475 64011387079 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಕಾವೇರಿ ಭವನ್ 

ಬೆಿಂಗಳೂರು

290
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ಹಾಲ್ಪಪ ತಂದ 

ವಿೋರಭದರಪಪ
ಹನಕ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 245/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.4 68000 553522613820 64056800303 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹಡಗಲ

291
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಶಕ್ುಂತಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಈಶಪಪ
ಸ ೋಗಿ ಇಟಿಗಿ 112/ಸಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.8 54500 320733670375 NILIN4055 ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬಾಯಂಕ ಸಂಡೆ ಜ್ ವಾಲಯ

292
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ

ವಿಶಾನಾಥ 
ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ತಂದ 

ಹಾಲ್ಪಪ
ನಂದಿಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 59/ಎಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.2 34600 252105293418 34225001016 63901 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

293
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬನೆನೋ ಹಾಲ್ಪಪ ತಂದ 

ಭೋರಪಪ
ಮಕ್ಕರಬಿಬ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 128/1 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 1.4 82500 986837109754 10725101025255 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಕ್ಕರಬಿಬ

294
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತಳ್ವಾರ ಪಾವಯತಮಮ 
ಗಂಡ ಗ ೋವಿಂದಪಪ

ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 267/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.84 79400 837019768159 64013797946 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

295
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶೋಖರನಾಯಕ ತಂದ 

ಸೋವಯನಾಯಕ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 429/2 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 0.80 43000 949226503744 64028377016 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

296
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಉಮಾಕ್ುಮಾರಿ ಗಂಡ 

ಭೋಮನಾಯಕ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 323/1 324/1 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 64000 925159227672 20007101017076 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

297
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರಮೆೋಶ್ ನಾಯಕ ತಂದ 

ಭೋಮನಾಯಕ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 343/ಬಿ/1 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 0.60 41500 864559440778 36479712075 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

298
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ ಕೆ ಪರಭಾಕ್ರ ತಂದ 
ಖಾಮದರನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 433/ಬಿ, 433/ಎ/2 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1.20 63000 359711604976 35213147909 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

299
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕಾಟಪುರ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಅಂಗ ರು ಹಡಗಲ 227/ಎ/4 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1 64500 944115937073 10724101018811 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಾಗಳ್

300
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಪ ೋಮಯನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 374 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1 32900 349436339554 54054236396 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

301
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಟಿಿನಾಯಕ ತಂದ 

ಶಿವಾಯನಾಯಕ
ಡೆ ಂಬರಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 70/ಜಿ/1ಎ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 50500 438801535086 10043835550 ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

302
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ

ಯಲ್ಗಚಿಾನ 
ಚನನವಿೋರಮಮ ಗಂಡ 

ರಾಚಪಪ
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 27/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.67 61100 369498145060 20017101004239 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

303
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಆರ್ ವಿೋರಣಣ ತಂದ 

ಚನನಬಸಪಪ
ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 383/ಸಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.50 96700 984942914858 64046506109 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

304
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಣಣಪನರ ನಾಗಪಪ 
ತಂದ ಕ್ರಿಯಪಪ

ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 267/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.16 33400 845724971857 30603444723 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬುರುದಗ ೋನ್ ರೆ ೋಡ್

305
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗ ಳ್ಪಪ ತಂದ ಗ ೋಣೆಪಪ ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 325/ಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.66 21700 400220790617 64023003781 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

306
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರೆೋಣುಕಾ ಗಂಡ 
ಶೋರ್ಕರನಾಯಕ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 283/ಎ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.1 35300 377338184590 34225001019 07601 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

307
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದ ಡಿಮನ ಪಾವಯತಿ 
ಗಂಡ ನಾಗನಗ್ೌಡ

ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ
232/ಬಿ, 232/ಸಿ/3, 

235/ಡಿ/3
ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 2.18 123000 828635448261 64064799681 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

308
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಡರ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ದಾಯಮಪಪ
ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 386 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 52700 212329910726 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

309
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ರವಿಕ್ುಮಾರನಾಯಕ 
ತಂದ ಹನುಮಂತನಾಯಕ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 288/2 312/3 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.57 21500 892732778548 35612479953 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

310
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದೋವಿರಮಮ ಗಂಡ ಬಸಪಪ ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 356/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.8 27200 926647061673 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

311
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಲ್ಲತಮಮ ಗಂಡ 

ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ
ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 334/5 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.4 37800 382447534199 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

312
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗ ೋರವರ ಕೆ ಟ್ಟೋಪಪ 
ತಂದ ಚಿದಾನಂದಪಪ

ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 254/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.38 85500 295994737273 64015781402 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ ಬಸವನಗುಡಿ

313
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿ ನಾಗಪಪ ತಂದ 

ಈಶಾರಪಪ
ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 347/1, 254/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30 40300 385532640974 20007127002467 ಐ ಡಿ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

314
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 190/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30 40300 476260025673 10622100004609 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ

315
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 

ಬಾಳ್ಪಪ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ

177/ಎ/1ಎ, 

177/ಬಿ/1ಎ, 

139/ಎಫ್/1ಬಿ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.67 22000 613055304204 64073378254 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹಡಗಲ

316
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 201/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 42800 602179515825 20007127002803 ಐ ಡಿ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

317
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮುದಾುಪರ ಉಮಾಪತಿ 

ಗಂಡ ಹನುಮಪಪ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 201/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 17000 885376389212 35508142917 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹಡಗಲ

318
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದಿವಾಕ್ರ ಎಂ ತಂದ 

ಕ್ನಕ್ಪಪ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ

190/ಎ/1 191/ಸಿ 
192/ಎ/3

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.40 65400 234846035223 10622100069429 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ

319
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿಂಜಾರ ಹನಪವಾ ಗಂಡ 

ಯಮನ ರ ಸಾಬ್
ಎಂ ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 50/1ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 42500 494136795999 10667101012561 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಇಟಿಗಿ

320
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ಮಲ್ುನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ರಾಮನಗ್ೌಡ
ಇಟಿಗಿ ಇಟಿಗಿ 50/1/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800 814595662645 6052240011173 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಇಟಿಗಿ

321
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಕೆ ಟರಪಪ
ಇಟಿಗಿ ಇಟಿಗಿ 247/ಎ 248/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 51900 393829171838 6052200001072 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಇಟಿಗಿ

322
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಿ ಮಹಾಬಲೋಶಾರಪಪ 
ತಂದ ಚಂದರ ಶೋಖರಪಪ

ವರಕ್ನಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 266/ಸಿ/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.36 9150 400678756852 10820100013129 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

323
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹಾದಿಮನ ಬಸವರಾಜ 

ತಂದ ಶಿವಪಪ
ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 24/ಬಿ/2, 24/ಬಿ/5 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 0.78 51300 762374182527 64116998115 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹಾದಿಮನ ಸುರೆೋಶ ತಂದ 

ಶಿವಪಪ
ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 24/ಬಿ/3, 24/ಬಿ/6 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.78 45500 875291406376 3422500100 687001 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

325
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಎಲಗ್ಾರ ತಂದ 

ಈರಪಪ
ಕೆ ಯಾುರಗಟಿಿ ಹಡಗಲ 66/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.97 83500 320381175326 10703101051223 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಕೆ ಂಬಳಿ

326
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ಸ ತರಿಗ ಂಬಿ ಗಂಡ 
ಚಂದರಶೋಖರಗ ಂಬಿ

ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 11/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1 101000 208094022126 20007127008001 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

327
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಂದರಮಮ ವಿ ಗಂಡ 

ಪಿತಾಯನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 295/ಬಿ ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1.2 37800 280547684058 64018498986 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

328
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರೆಡಿಿನಾಯಕ ತಂದ 

ರಾಮನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 292/ಇ/2 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.28 13400 642748592038 64078172338 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

329
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಆರ್ ರೆಡಿಿನಾಯಕ ತಂದ 

ರಾಮನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ

133/ಬಿ/1/ಸಿ/2, 

299/ಬಿ/2
ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.26 35700 642748592038 64078172338 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹಡಗಲ

330
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ರೆೋಖಾ ಗಂಡ 
ಮಲ್ುನಗ್ೌಡ

ಹುಗುಲ್ ರು ಇಟಿಗಿ 82/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.6 46100 422697864123 6052200074729 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಇಟಿಗಿ

331
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ ಭೋಮಪಪ ತಂದ 

ದುರುಗಪಪ
ಭೋರಬಿಬ ಹಡಗಲ 205/ಸಿ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1 63700 362226072797 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

332
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ವಾಮದೋವಪಪ
ಕೆ ಂಬಳಿ ಹಡಗಲ 202/ಎ/ಬಅ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.5 50500 626050466134 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

333
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಈಶಾರನಾಯಕ ತಂದ 

ಕೆೋಶಾಯನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 256 ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.30 124800 434083220958 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

334
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಂಗುನಾಯಕ ತಂದ 

ಲ್ಕ್ಷಮಣನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 376/1 ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.44 44400 966239719241 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

335
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಲುೋಶನಾಯಕ ತಂದ 

ಗೋಮಯನಾಯಕ
ವರಕ್ನಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 33/ಬಿ/ಬಿ/1 ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.60 153000 829462586602 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

336
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರಾಮವಾ ಗಂಡ 
ಸಾಣಯನಾಯಕ

ಹಿೋರೆಮಲುನಕೆರಿ ಇಟಿಗಿ 85/ಡಿ ಪ.ಜಾ ಸೌತ 1 1.20 115200 740304588151 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

337
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ುಮಾರ ನಾಯಕ ತಂದ 

ತಾವಯಯನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 329/8 ಪ.ಜಾ ಸೌತ 1 0.80 46000 547282151972 10641100010761 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

338
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 

ಬಿೋಮ ನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 278/1 ಪ.ಜಾ ಸೌತ 1 1 101000 830977975651 200014900000016 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ತುಮಕ್ ರು

339
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರತನಮಮ ತಂದ 
ರಾಮನಾಯಕ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 356/ಎ ಪ.ಜಾ ಸೌತ 1 1.2 116500 652690513994 200014900000016 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ತುಮಕ್ ರು

340
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ ಚಂದರಕ್ುಮಾರ ತಂದ 

ತೋಜಾಯನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 276/ಸಿ/2 ಪ.ಜಾ ಸೌತ 1 0.45 45400 461320159223 200014900000016 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ತುಮಕ್ ರು

341
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ದೋವಾು ನಾಯಕ ತಂದ 

ಮೆೋಗಯನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 345/2, 346/10 ಪ.ಜಾ ಸೌತ 1 0.4 43500 727923378918 200014900000016 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ತುಮಕ್ ರು

342
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಘನಯಾನಾಯಕ ತಂದ 

ಭದರನಾಯಕ
ದಾಸರಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 109/ಬಿ ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.6 155600 237060040233 200014900000016 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ತುಮಕ್ ರು

343
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತೋಜಾಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಲ್ಚಯನಾಯಕ
ದಾಸರಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 31/ಹೆಚ್/2 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.3 128300 806506261981 200014900000016 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ತುಮಕ್ ರು

344
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅನುಸುಯಮಮ ಗಂಡ 

ಆರ್.ಪಿ.ನಾಯಕ
ತಮಲಾಪುರ ಹಡಗಲ 89/ಎ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.5 144500 775733874639 30977544844 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಜ.ಪಿ.ನಗರ

345
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ರವರ ಭೋಮಪಪ ತಂದ 

ದುರುಗಪಪ
ಎನ್ ಬಿ ಪುರ ಹಡಗಲ 273/ಬಿ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.15 35300 658006284226 64028934159 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

346
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಹುಲ್ುಗಪಪ ತಂದ 

ದುರುಗಪಪ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 277/2 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.2 43300 690014902985 64189281422 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ



347
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಭಜಂತಿರ ನಾಗಪಪ ತಂದ 

ದುರುಗಪಪ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 372 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.4 19100 726283285836 64018964925 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

348
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಸವರಾಜ ಕೆ ರವರ 
ತಂದ ದುರುಗಪಪ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 272,   279/2 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.2 37800 766305311267 64022022445 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

349
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪುಷ್ಪವತಿ ಕೆ,ಟಿ ತಂದ 

ತಿಪಪರುದರಪಪ
ಹಿರೆೋಮಲುನಕೆರಿ ಇಟಿಗಿ 304 303/ಇ ಇತರೆ ಮಾವು 1 2 53200 925065911846 5401262369169 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಜ ಸಿ ಆರ್

350
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ ಶಂಭುನಾಥ ತಂದ 

ಚನನಪಪ
ಕೆ.ಅಯಯನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 105/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.8 69700 829828380132 6282200020468 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

351
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿಡಿರೆಡಿಿ ಕೆ ಟರಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

ಎಂ ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 388/ಎ/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.80 80800 675667365293 30977544844 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎಸ್ ಎಸ್ ಐ ಜಪಿ ನಗರ

352
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ೈ ಪರಕಾಶ ತಂದ ರಾಚಪಪ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 515/ಡಿ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.60 99500 681465242420 10641100006081 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

353
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಸುರೆೋಶ ತಂದ ಬಸಪಪ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 545/1 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 1 0.40 25300 379270819203 20017127000508 ಐಡಿಬಿಐ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

354
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಲ್ಡ.ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ 
ತಂದ ನಾನಯನಾಯಕ

ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 147/ಬಿ ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1.6 81000 881898192831 200014900000016 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ತುಮಕ್ ರು

355
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ.ಎಂ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ 

ಮಲುೋಶನಾಯಕ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 337/ಎ/3 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 0.66 39400 469869657889 64040743486 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

356
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚನನನಾಯಕ ತಂದ 
ಶೋಟಿಿನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 324/ಡಿ/1 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1.6 43800 912327364830 64085767892 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

357
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 

ನಾನಯನಾಯಕ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 147/ಡಿ ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1.65 48769 768758075306 10641100012424 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

358
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಲ್ಡ ದೋವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 

ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ
ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 147/1ಸಿ ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1.4 40300 646372208355 10641101016132 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

359
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎ.ಎಂ.ಶಾಂತಯಯ ತಂದ 

ಹೆ ಳ್ಲ್ಯಯ
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 532/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.8 47768 556001302998 35342821906 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹಡಗಲ

360
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸುಶಿಲ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಮಾಗಳ್ ಹಡಗಲ 129/2 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.8 107800 222805219563 30977544844 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಜ.ಪಿ.ನಗರ

361
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ವಸರ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ನಂಗಪಪ
ಮಾಗಳ್ ಹಡಗಲ 802/ಬಿ ಇತರೆ ಚಂಡ ಹ 1 0.72 73000 876315500404 34225001017 50701 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

362
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಂಜವಾ ಗಂಡ 
ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ

ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 245/ಎ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.5 11400 629540919061 10622100070439 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ

363
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ೈ ವಿೋರಣಣ ತಂದ 

ತಿಮಮಣಣ
ಅಂಗ ರು ಹಡಗಲ 126/ಸಿ/2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.8 54700 230511948986 64093795514 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

364
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಎಂ ಗಿರಿಜಮಮ ಗಂಡ 

ರುದರಪಪ
ಉತತಂಗಿ ಇಟಿಗಿ 56/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 101000 262461711969 10820100006363 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

365
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಡರದಾಯಮಪಪ ತಂದ 

ತಿರುಕ್ಪಪ
ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 354/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.79 25500 755219239735 64023000203 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

366
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ನಂಗನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ದೋರ್ಂದರಗ್ೌಡ
ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 180/2 ಇತರೆ ಪೋರಲಾ 1 0.8 43800 201982835251 34225001012 68101 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

367
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ 
ಹೆಗಗನಾಯಕ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 557 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.98 95000 462023570057 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

368
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಶಂಕ್ರ್ 

ನಾಯಕ
ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 557 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.28 115000 957504418481 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

369
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹಳಿಳ ಹಾಲ್ಪಪ ತಂದ 

ಮರಿತಿಮಮಪಪ
ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 157/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.4 27000 287646711035 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

370
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹಳಿಳ ನಾಗಪಪ ತಂದ 

ಮರಿತಿಮಮಪಪ
ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 157/6 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.4 26100 222482242773 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

371
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಮಹಾಬಲೋಶಾರಪಪ 

ತಂದ ಮಾನಳ್ಪಪ
ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 93/ಎ/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.7 70700 393770601016 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

372
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹಳಿಳ ನಂಗಪಪ ತಂದ 
ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 90/ಬಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.5 47000 862829009335 10820101100617 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

373
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ ಗುಡಿಪಪ ತಂದ 

ನಂಗಪಪ
ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 71/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 0.4 30200 757796026374 10820101100617 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

374
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿೋರನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಮಹಾದೋವನಗ್ೌಡ

ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 737/ಎ/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.8 80800 508256477479 10667100052466 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಇಟಿಗಿ

375
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ಪರ್ಕಕೋರಪಪ
ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 193/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1 100000 821929090375 64023015448 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

376
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 

ಲಂಗಪಪ
ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 188/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.29 78000 429495236360 10665100009891 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

377
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ಶಂಕ್ರ್ ನಾಯಕ

ಹೆಚ್.ಎಂ.ಕೆರೆ ಇಟಿಗಿ 341/ಎ/2 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1.10 58000 743640413852 64068867253 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

378
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಾವುಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಮನಯಾನಾಯಕ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 376/ಬಿ ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.66 155600 442829791049 6282250074765 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

379
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 

ಬಿೋಮನಾಯಕ
ದಾಸರಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 10/2. ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 1.44 44800 943505690772 10665101010156 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

380
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಿಂಚಲ ಯಲ್ುವಾ ಗಂಡ 

ಯಮುನಪಪ
ಅಂಗ ರು ಹಡಗಲ 227/ಎ/4 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 1.2 77000 807072877226 200014900000016 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ತುಮಕ್ ರು

381
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ

ವಿಜಯಕ್ುಮಾರನಾಯಕ 
ತಂದ ಲಾಲ್ಡ ಸಿಂಗ್ 

ನಾಯಕ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 364/ಎ/1 ಪ.ಜಾ ಸಪ ೋಟ 1 2 37400 453982688533 64018964925 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

382
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಧಮಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಸಕ್ರನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 350 ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.7 163200 286581094115 6282250074640 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

383
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಲ್ಂ ಭೋಮನಾಯಕ ತಂದ 

ಗಂಗ್ಾಯನಾಯಕ
ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 553 ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 1 0.4 23500 808787083424 20025127002252 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

384
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಟರಮಮ ಗಂಡ ನಾಗಪಪ ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 272/ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 37800 489254199989 20001490000016 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ತುಮಕ್ುರು

385
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಣಣಪನರ್ ಮಂಜಪಪ 

ತಂದ ರಾಮಪಪ
ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 381/ಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.48 42600 216652921306 64211910695 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ

386
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ ನ ರ್ ಅಹಮಮದ್ 
ತಂದ ದ ದ್ ಅಹಮಮದ್

ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 258/ಬಿ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.6 47700 263190693505 64104469026 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

387
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚನನನಾಯಕ ತಂದ 

ರುದರನಾಯಕ
ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 227/ಹೆಚ್/13 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.92 92000 869765917779 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

388
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಹಾಲ್ಪಪ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 237/ಇ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.8 52000 270888422218 64077114048 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

389
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆೋಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಭ ೋಜಯನಾಯಕ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 261/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.23 115000 240213542890 10622100071529 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ

390
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಂಚಕೆೋರಿ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ 

ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ
ಹಡಗಲ ಹಡಗಲ 492/ಬಿ/1 ಇತರೆ ವಿಳ್ಾಯದಲ 1 0.60 60600 406640580987 20007127006985 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

391
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕಾನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 

ರಾಮಪಪ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 227/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.20 76000 413757171169 54054235723 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

392
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗಿೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಮಂಜುನಾಯಕ

ದಾಸರಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 103/2 ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1.5 144000 519966319706 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

393
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಮಹೆೋಶನಾಯಕ ತಂದ 

ಕೆೋಶಾಯನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 277/ಡಿ/ಆ ಪ.ಜಾ ಸೌತ 1 0.68 63500 919941501956 6282200017250 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

394
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾಂಡುನಾಯಕ ತಂದ 

ರ ಪುನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 386/ಎಲ್ಡ/1 ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.75 74700 929842397099 6282250048952 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

395
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಟಿ ಪಂಪಣಣ ತಂದ 

ಪರ್ಕಕೋರಪಪ
ನಂದಿಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 113/ಎ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.8 52000 366539469676 10820100006893 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

396
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಚಾವಳಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 

ಹಾಮಿುನಾಯಕ
ದಾಸರಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 104 ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.88 88000 510918697933 10665100301760 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

397
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ನರೆೋಂದರಕ್ುಮಾರ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 338/ಎ/4 ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 1 101000 694898387572 6282200013441 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

398
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಮಹೆೋಶನಾಯಕ ತಂದ 

ಕೆೋಶಾಯನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 277/ಬಿ ಪ.ಜಾ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 0.7 70700 919941501956 6282200017250 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

399
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಈಶಾರನಾಯಕ ತಂದ 

ಕೆೋಶಾಯನಾಯಕ
ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 268/ಇ ಪ.ಜಾ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.7 70700 434083220958 6282200044958 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

400
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಇಸಾಮಯಿಲ್ಡ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಷ್ಹಾಬುದಿದೋನ್ ಸಾಬ್

ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 361/ಡಿ/8 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.6 47700 754593076186 NILIN4055 ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬಾಯಂಕ ಸಂಡೆ ಜ್ ವಾಲಯ

401
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ಹಾಲ್ಪಪ ತಂದ 

ವಿೋರಭದರಪಪ
ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 232/ಅ/1ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.27 61500 553522613820 NILIN4055 ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬಾಯಂಕ ಸಂಡೆ ಜ್ ಶಾಖ್ಯ, ವಾಲಯ

402
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಂಬಿು ಕಾಳ್ನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಅಣಣಪಪಗ್ೌಡ
ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 147 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 2 127760 634509914833 NILIN4055 ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬಾಯಂಕ ಸಂಡೆ ಜ್ ಶಾಖ್ಯ, ವಾಲಯ

403
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ವಿೋರಪಪ
ಹಾಯರಡ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 185/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.6 46100 854586244126 NILIN4055 ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬಾಯಂಕ ಸಂಡೆ ಜ್ ಶಾಖ್ಯ, ವಾಲಯ

404
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ ಗ್ೌಳಿ 
ತಂದ ಮಲ್ುಪಪ ಗ್ೌಳಿ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 86/ಸಿ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 0.4 27600 685678204271 568101042373 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ ರಾಣೆಬೆನ ನರು

405
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆ ಕ್ವಿತಾ ಗಂಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಬ ದನ ರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 81/ಎಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.4 6300 539236441469 NILIN4055 ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬಾಯಂಕ ಸಂಡೆ ಜ್ ವಾಲಯ

406
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 

ವಾಮದೋವಪಪ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 153/ಎ/3 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.24 58300 452359970320 54040176339 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ನನಳಿಳ

407
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗುತತಲ್ ನಟರಾಜ ತಂದ 

ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ
ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 86/1 86/ಡಿ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.8 89200 2183410105075 54054237129 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

408
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರೆೋವಣಪಪ ಸ ಪಿಪನವರ 
ತಂದ ಯಮನ ರಪಪ

ಡೆ ಂಬರಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 60/ಬಿ/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.2 62700 925366905405 10763100501026 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮೆೈಲಾರ

409
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ೈ ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣ 
ರೆಡಿಿ ತಂದ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ

ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 267/5 ಇತರೆ ನುಗಗ 1 1.6 54400 436197452414 64047347624 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

410
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರೆಡಿಿನಾಯಕ ತಂದ 

ಭಜನನಾಯಕ
ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 384 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 57600 549758578567 10703100013396 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಕೆ ಂಬಳಿ

411
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಗಂಡ 

ಶಿವಾಯನಯಕ್
ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 355/ಬಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 32900 646782340774 3422500101 369101 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಕ ಹಡಗಲ

412
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಗಂಗ್ಾಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಗೋಮಯನಾಯಕ
ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 384 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.9 55100 367134946728 10703100015413 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಕೆ ಂಬಳಿ

413
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಂಭುಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ನಂಗಪಪ
ಮೆೈಲಾರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 107/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.39 40400 807512941863 35550334210 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ರಾಜಜಿನಗರ

414
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಭರಮಪಪ ತಂದ 
ಬರಲಂಗಪಪ

ಮೆೈಲಾರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 270/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.7 41500 996411670413 35550334210 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ರಾಜಜಿನಗರ

415
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ನಾಗಪಪ ಇಟಿಗಿ ತಂದ 

ನಂಗಪಪ
ಮೆೈಲಾರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 206/ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.7 40900 802613315926 35550334210 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ರಾಜಜಿನಗರ

416
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಂಕ್ರವಾ ಗಂಡ ವಿೋರಣಣ ಮೆೈಲಾರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 165/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.3 33700 263467483443 35550334210 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಸಿಬಿ.ರಾಜಾಜಿನಗರ

417
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 

ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ
ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 246/1, 246/5 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 60300 697214221773 35550334210 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಸಿಬಿ.ರಾಜಾಜಿನಗರ

418
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ ಪರಕಾಶ ತಂದ ತಿರುಕ್ಪಪ ಮೆೈಲಾರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 116 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.3 33700 604607824154 35550334210 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಸಿಬಿ.ರಾಜಾಜಿನಗರ

419
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿೋರಣಣ ಗ್ೌಡುರ ಪಾಟಿೋಲ್ಡ 

ತಂದ ಕ್ಡೆುಪಪ
ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 137/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 62000 732854176538 35550334210 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಸಿಬಿ.ರಾಜಾಜಿನಗರ

420
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 

ಶಿವನಂದಪಪ
ಮೆೈಲಾರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 42/ಎಬಿ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 43100 738455399772 35550334210 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಸಿಬಿ.ರಾಜಾಜಿನಗರ

421
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಬಿ ಆನಂಧ ತಂದ ಪತರಪಪ ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 217/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 43700 318913586873 35550334210 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಸಿಬಿ.ರಾಜಜಿನಗರ

422
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ 

ಗ ೋಣೆಪಪ
ಸ ೋರ್ನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 72 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 34800 698837723373 3422500101 140301 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

II

1

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಯಂಕ್ರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಹನುಮರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 232/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 22835 828706791575 10665100015116 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

2

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ ಬಿೋರಪಪ ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 204/ಹೆಚ್ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.76 17354 363817355125 6282200019572 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

3

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಯಂಕ್ರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಹನುಮರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 232/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 9267 828706791575 10665100015116 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



4

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ ಬಿೋರಪಪ ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 204/ಹೆಚ್ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.76 7043 363817355125 6282200019572 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

5

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಯಂಕ್ರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಹನುಮರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 232/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 4475 828706791575 10665100015116 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

6

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ ಬಿೋರಪಪ ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 204/ಹೆಚ್ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.76 3400 363817355125 6282200019572 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

7

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಸಿದದಪಪ

ಹಿರೆೋಮಲುನಕ್ರೆ ಇಟಿಗಿ 21/ಎ ಇತರೆ ನೆೋರಳೆ 1 0.70 15218 638813665026 6282200037816 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

8

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಯೋಗಿೋಶ್ ತಂದ 
ನಾಗಭ ಷ್ಣ್

ಹಡಗಲ ಹಡಗಲ 445/ಬಿ ಇತರೆ ನೆೋರಳೆ 1 1.30 28262 938719415517 64029988296 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

9

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಸ್ ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ರಾಮನಗ್ೌಡ

ಎಂ.ಜ.ಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 226/ಎ 227 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 18268 719016117505 6052200019253 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಇಟಿಗಿ

10

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಶಂಭುನಾಥ ತಂದ 
ಚನನಪಪ

ಕೆ ಐಯಯನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 55 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.75 17126 829828380132 6282200020468 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

11

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಸ್ ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ರಾಮನಗ್ೌಡ

ಎಂ.ಜ.ಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 226/ಎ 227 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 7413 719016117505 6052200019253 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಇಟಿಗಿ

12

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಶಂಭುನಾಥ ತಂದ 
ಚನನಪಪ

ಕೆ ಐಯಯನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 55 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.75 6950 829828380132 6282200020468 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

13

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಸ್ ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ರಾಮನಗ್ೌಡ

ಎಂ.ಜ.ಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 226/ಎ 227 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 3578 719016117505 6052200019253 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಇಟಿಗಿ

14

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಶಂಭುನಾಥ ತಂದ 
ಚನನಪಪ

ಕೆ ಐಯಯನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 55 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.75 3355 829828380132 6282200020468 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

15

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಜಾನಯನಾಯಕ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 270/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 24310 760039527194 10631100001686 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

16

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ.ಎಂ ಸಿದದಲಂಗಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಚನನವಿೋರಯಯ

ಡೆ ಂಬರಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 6/ಇ/E3 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 14586 289144602896 64052981213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

17

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಜಾನಯನಾಯಕ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 270/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 27575 760039527194 10631100001686 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

18

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ.ಎಂ ಸಿದದಲಂಗಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಚನನವಿೋರಯಯ

ಡೆ ಂಬರಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 6/ಇ/E3 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 16545 289144602896 64052981213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

19

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಜಾನಯನಾಯಕ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 270/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 24832 760039527194 10631100001686 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

20

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ.ಎಂ ಸಿದದಲಂಗಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಚನನವಿೋರಯಯ

ಡೆ ಂಬರಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 6/ಇ/E3 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 14899 289144602896 64052981213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

21

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಲ್ಡ ಶಂಕಾರಯನಾಯಕ 
ತಂದ ಗಂಗ್ಾಯನಾಯಕ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 548/ಇ 535/ಬಿ ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.00 16670 313407139694 20025127002860 ಐಡಿಬಿಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

22

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಜ ಯೋತಿ 
ತಂದ ಪಂಚಪಪ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 105/ಬಿ ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.00 16670 283170007806 10987100000055 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

23

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಜ ೋತಿ ತಂದ 
ಪಂಚಪಪ

ಡೆ ಂಬರಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 188/ಎ/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.00 16660 949812397237 64074076705 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

24

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಯಲ್ಗಚಿಾನ 

ಚನನವಿೋರಮಮ ಗಂಡ 
ರಾಚಪಪ

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 27/ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 22835 369498145060 10641100006302 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

25

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಯಲ್ಗಚಿಾನ 

ಚನನವಿೋರಮಮ ಗಂಡ 
ರಾಚಪಪ

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 27/ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 9267 369498145060 10641100006302 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

26

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಯಲ್ಗಚಿಾನ 

ಚನನವಿೋರಮಮ ಗಂಡ 
ರಾಚಪಪ

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 27/ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 4475 369498145060 10641100006302 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

27

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಎಲಗ್ಾರ ತಂದ 
ಈರಪಪ

ಕೆ ಯಾುರಗಟಿಿ ಹಡಗಲ 66/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 24310 320381175326 10703101051223 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಕೆ ಂಬಳಿ

28

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಎಲಗ್ಾರ ತಂದ 
ಈರಪಪ

ಕೆ ಯಾುರಗಟಿಿ ಹಡಗಲ 66/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 27575 320381175326 10703101051223 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಕೆ ಂಬಳಿ

29

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಎಲಗ್ಾರ ತಂದ 
ಈರಪಪ

ಕೆ ಯಾುರಗಟಿಿ ಹಡಗಲ 66/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 24832 320381175326 10703101051223 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಕೆ ಂಬಳಿ

30

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆಚ್ ರೆೋಣುಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಅನಂತಪಪ

63 ತಿಮಳಪುರ ಹಡಗಲ 221/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 24310 978504526670 10724101020889 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಾಗಳ್

31

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆಚ್ ರೆೋಣುಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಅನಂತಪಪ

63 ತಿಮಳಪುರ ಹಡಗಲ 221/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 27575 978504526670 10724101020889 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಾಗಳ್

32

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆಚ್ ರೆೋಣುಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಅನಂತಪಪ

63 ತಿಮಳಪುರ ಹಡಗಲ 221/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 24832 978504526670 10724101020889 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಾಗಳ್

33

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅನಪಾಭ ಗಂಡ 
ಯಮನ ರ್ ಸಾಬ್

ಎಂ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 59/ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 27402 494136795999 10667101012561 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಇಟಿಗಿ

34

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅನಪಾಭ ಗಂಡ 
ಯಮನ ರ್ ಸಾಬ್

ಎಂ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 59/ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 11120 494136795999 10667101012561 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಇಟಿಗಿ

35

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅನಪಾಭ ಗಂಡ 
ಯಮನ ರ್ ಸಾಬ್

ಎಂ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 59/ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 5370 494136795999 10667101012561 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಇಟಿಗಿ

36

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎ ಜಿ ಭದರಗ್ೌಡ ತಂದ 
ವಿೋರನಗ್ೌಡ

ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 614 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.34 102800 915572400624 64139349855 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

37

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆಚ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಮಹಾದೋವಪಪ

ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 737/ಎ/3 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.45 41498 508259477479 10667100052466 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಇಟಿಗಿ

38

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಂ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಶಂಕ್ರನಾಯಕ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 667 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 1 0.80 41472 848575309120 64193540084 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

39

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಂ ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ 
ತಂದ ಹಾಲಾಯನಾಯಕ

ವರಕ್ನಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 51/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 0.86 65975 216188709807 10820100009303 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

40

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ರಾಜಸಾಬ್ ತಂದ 
ಅಮಿೋನ್ ಸಾಬ್

ಕೆ ಐಯಯನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 12/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 36577 363192247003 10724100101217 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಾಗಳ್

41

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಡಿ ಇಸಾಮಯಿಲ್ಡ ಸಾಬ್ 
ತಂದ ಷ್ಹಬುದಿದೋನ್ 

ಸಾಬ್
ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 361/ಡಿ/8 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.05 38404 754593076186 10667100003617 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಇಟಿಗಿ

42

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಾರಾಐಣಪಪ ಹರನಗಿರಿ 
ತಂದ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ಹರವಿಬಸಾಪುರ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 183, 251 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.00 200000 727266425918 54038011054 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

43

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಹೆಚ್ ವಿೋರಣಣ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

ಕೆ ಯಾುರಗಟಿಿ ಹಡಗಲ 66/ಸಿ 90/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 4.00 200000 441426474542 10665100015086 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

44

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಹರವಿ ಬಸವರಾಜಪಪ 
ತಂದ ಸಣಣಬಸಪಪ

ಹಾಯರಡ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 34 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.40 200000 802516292312 10987101022425 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

45

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎ ಎಂ ಪಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ 
ತಂದ ಅಜಜಯಯ

ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 231/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.07 200000 759519547579 54043564159 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

46

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕೆ ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಪಪ

ಇಟಿಗಿ ಇಟಿಗಿ 247/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412 393829171838 6052200001072 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಇಟಿಗಿ



47

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಹೆಚ್ ಜಯಪರಕಾಶ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

ಹಿರೆೋಮಲುನಕೆರೆ ಇಟಿಗಿ 330 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 44684 253172515475 64011387079 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬೆಂಗಳ್ ರು

48

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಮಂಜಪಪ 
ಮಣಣಪಪನವರ್ ತಂದ 

ರಾಮಣಣ
ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 381/ಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.47 5833 216652921306 64211910695 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

49

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕೆ ದೋವರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಹನುಮರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 448/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.47 4964 892036225401 10665100013578 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

50

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎಸ್ ಚನನವಿೋರಪಪ ತಂದ 
ಸಣಣವಿೋರಪಪ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 259/ಬಿ/7 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.47 5833 990580309009 10665100014078 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

51

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಅಗಸರ ಸ ಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 
ಕ್ಪಾತಪಪ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 230/ಬಿ/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.47 5833 920763354787 10622100005499 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ

52

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎನ್ ಎಂ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಕೆ ಟರಯಯ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 422/ಬಿ ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 1 0.50 9920 901557424446 54046466342 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

53

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಲ್ಂ ಪರ್ಕಕೋರನಾಯಕ ತಂದ 
ಚಂದರನಾಯಕ

ವಾಯಸಮಲ್ುಪುರ ಹಡಗಲ 50/2 ಇತರೆ ಪೋರಲ್ 1 0.50 9920 934771628082 64178674732 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಮಾದಿುಗರಿ

54

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಗುಜರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 257/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 22342 732433296340 6282200034748 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

55

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿವಮಮ ಟಿ ಗಂಡ 
ಭರಮಪಪ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 277/ಕೆ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 6206 358533175630 64057370480 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹಡಗಲ

56

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಆರ್.ನಾಗನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಬಾಳ್ನಗ್ೌಡ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 205/ಸಿ/2ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 6206 465347505331 10622100074516 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ

57

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಅಂಬಿಗರ ಸ ೋಮಪಪ 
ತಂದ ಚಂದರಶೋಖರಪಪ

ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 237/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.47 5833 995812521952 10622100077358 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ

58

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕಾಲಾ ಹನುಮರೆಡಿಿ 
ತಂದ ಸ ೋಮರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 232/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.47 5833 915892675980 3422500100 434301 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

59

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ತಳ್ವಾರ ಶಾಂತವಾ ಗಂಡ 
ತುಂಬಪಪ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 448/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.47 5833 325901013120 10665100012258 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

60

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಅಳ್ವಂಡಿ ಮಲ್ುಪಪ 
ತಂದ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 259/ಬಿ/6 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 4964 705895360184 10665100011802 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

61

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕಾಲಾ ನಾರಯಣರೆಡಿಿ 
ತಂದ ಸ ೋಮರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 232/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.38 4716 658910783465 10665101035942 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

62

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕೆಂಚನಗ್ೌಡುರ ಮಲ್ುಮಮ 
ಗಂಡ ಚನನಬಸವನಗ್ೌಡ

ಉತತಂಗಿ ಇಟಿಗಿ 132/ಅ, 132/ಆ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412 254865758685 6052200017486 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಇಟಿಗಿ

63

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಸ ೋಗಿ ಹಾಲ್ಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 232/ಬಿ/1ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412 553522613820 64056800303 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹಡಗಲ

64

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ನಾರಾಯಣಪಪ ಹರನಗರಿ 
ತಂದ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 251 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412 727266425918 54038011054 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

65

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಹವಿಯ ಬಸವರಾಜಪಪ 
ತಂದ ಸಣನಬಸಪಪ

ಹಾಯರಡ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 34 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12412 802516292312 10987101022425 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

66

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ಮೋದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿವಾನಂದ ಜ ಯೋತಿ ತಂದ 
ಶಿವಲಂಗಪಪ

ಡೆ ಂಬರಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 22/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 2.00 23330 928970682829 54037992886 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

67

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಗಳಿ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 
ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 293/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.84 9798 669961555993 64184203924 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

68

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಸರೆ ೋಜ ಗಂಡ 
ಪರಭಾಕ್ರ

ಎಂ.ಜ.ಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 494/ಎಬಿ82 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.00 11665 740046333370 6052200018960 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಇಟಿಗಿ

69

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಭಾಸಕರ ತಂದ 
ಸಣಣಮಲ್ುಪಪ

ವರಕ್ನಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 190/1 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.40 4665 695477858161 214250010 0272501 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ದಾವಣಗರೆ

70

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಸುರೆೋಶ ತಂದ 
ಸಣನಮಲ್ುಪಪ

ಸ ೋಗಿ ಇಟಿಗಿ 184/3 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.00 11665 738787628932 35511248636 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

71

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಚಕ್ರಸಾಲ 
ಸಂಗಪಪಸದಾಶಿವಪಪ

ದಾಸನಹಳಿಳ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 44 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.60 18664 579768473889 31615792293 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗುತತಲ್

72

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ತಿಪಪನಾಯಕ ತಂದ 
ನಾನಾಯನಾಯಕ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 341/ಎ/6 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.00 9000 296796434743 6282200012550 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

73

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಎಂ ರೆೋಣುಕ್ವಾ ಗಂಡ 
ಹೆೋಮಪಪ

ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 3 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.10 10000 207431398302 64169554905 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

74

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಎ ಕೆ ಹೆ ನನಜಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಪಪ

ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 174/ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.73 6570 215943469427 34225001013 08501 ಕಾನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

75

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಎ ಕೆ ಹುಚೆಾಂಗಪಪ ತಂದ 
ತ ೋಮನಪಪ

ಹಿರೆೋಕೆ ಳ್ಚಿ ಹಡಗಲ 144/ಸಿ 144/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 0.47 4400 658311692140 10641101046054 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

76

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಮಾನಹಳಿಳ ಪರಕಾಶ ತಾಯಿ 
ಲ್ಲತಮಮ

ಕೆ ೋಟಿಹಾಳ್ ಹಡಗಲ 191/1/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 9000 642153324928 54054231751 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

77

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ತಳ್ವಾರ ಹಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಅಶ ೋಕ್

ಕೆ ೋಟಿಹಾಳ್ ಹಡಗಲ 191/1/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 9000 266083304632 64012129538 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

78

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ತಳ್ವಾರ ಮಂಜುನಾಥ 
ತಂದ ಹನುಮಪಪ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 464/ಎ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.23 2000 678670458171 10665101021684 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

79

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಕೆ ಟರಪಪ ಬಾವಿ ತಂದ 
ಬಸವರಾಜಪಪ

ಹಾಯರಡ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 191/ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 7500 968192780684 10987101030716 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

80

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಅಕ್ಕಮಮ ಗಂಡ ಗ್ಾಣದ 
ನಂಗಪಪ

ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 1/ಇ/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 7500 458621216808 10987101001370 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

81

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಬಸವರಾಜಪಪ ತಂದ 
ಚನನಬಸಪಪ

ಹಾಯರಡ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 317/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 7500 920664132664 10987101030707 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

82

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಆರ್ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ

ರಂಗ್ಾಪುರ ಹಡಗಲ 55/2 ಇತರೆ ತಂಗು 1 1.00 7500 499504815170 64022840370 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

83

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಯಂಕ್ರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಹನುಮರೆಡಿಿ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 232/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 7500 828706791575 10665100015116 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

84

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಸಣಣ ಗ ಣೆಪಪ ತಂದ 
ಸಣಣ ಮಲ್ುಪಪ

ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 61/ಎ/1ಎ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 7500 261493360051 64091498014 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

85

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಆರ್ ದೋರ್ಂದರಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ

ರಂಗ್ಾಪುರ ಹಡಗಲ 47/5 47/8 ಇತರೆ ಕ್ುಂಬಳ್ 1 1.00 7500 918654853023 64041808059 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

86

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಟಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿನಂಗಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 127/ಎ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 7500 668402525478 34225001013 36601 ಕಾನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

87

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಗಿರಿೋಶಗ ವಿನಾಳ್ ತಂದ 
ಸಿದದಪಪ

ಎಂ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 222/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 7500 536821741356 605220054950 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಇಟಿಗಿ

88

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಸಿ ಜಿ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ನಾಗನಗ್ೌಡ

ಹೆ ಳ್ಗುಂದಿ ಇಟಿಗಿ 141/ಸಿ ಇತರೆ ನುಗಗ 1 1.00 7500 613404701686 34225001013 01701 ಕಾನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

89

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಚಿಕ್ಕಬಿದರಿ ನಂಗಪಪ ತಂದ 
ಚಿಕ್ಕಪಪ

ಹರವಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 140 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.40 3000 632620245560 10631100015185 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ



90

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ನಾರಾಯಣಪಪ ಹರನಗಿರಿ 
ತಂದ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ಹರವಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 183 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 6000 727266425918 54038011054 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

91

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಮಾರುತಪಪ ತಂದ 
ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ಹರವಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 174 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 6000 634119807436 10631100001483 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

92

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಕ್ುರಿ ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 
ವಿೋರಪಪ

ವರಕ್ನಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 129/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 7500 998091800927 64086311691 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

93

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಭಾಸಕರಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಬಸವನಗ್ೌಡ

ನಂದಿಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 73/ಎ/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.80 6000 824146817279 3422500100 264101 ಕಾನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

94

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಟಿ ಸುರೆೋಶ ತಂದ 
ಬಜನಂಗಪಪ

ಮುದೋನ ರು ಇಟಿಗಿ 217/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 7500 393441680394 10820101062353 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

95

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಜಿ ಹಾಲ್ಪಪ ತಂದ 
ಸಣನಮಲ್ುಪಪ

ಎಂ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 414/ಎಬಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 0.80 6000 626088883214 6052200000607 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಇಟಿಗಿ

96

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಕೆ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಶಾಂತನಗ್ೌಡ

ಉತತಂಗಿ ಇಟಿಗಿ 608/ಬಿ/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 6000 437584417945 3422500100 422001 ಕಾನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

97

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಡಿ ಚಂದರಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಸ ೋಗಿ ಇಟಿಗಿ 121/ಎ/2ಬಿ 121/ಎ/1ಎ ಇತರೆ ವಿಳ್ಾಯದಲ 1 0.80 4000 452875021851 10820100002865 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

98

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಮುದಿದ ನೋಲ್ಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

60ಹಾಳ್ ತಿಮುಪುರ ಹಡಗಲ 194/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 6000 824286122072 3422500100 973601 ಕಾನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

99

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ನೆೋತಾರವತಿ 
ಗಂಡ ಮಾಳ್ಪಪ

60ಹಾಳ್ ತಿಮುಪುರ ಹಡಗಲ 56/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 6000 292123990412 64168594734 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ತಿಮುಪುರ

100

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಪಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಮಡಿವಾಳ್ಪಪ

ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 11 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 6000 221204081733 3422500101 484901 ಕಾನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

101

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಕೆ ಜಗದಿೋಶ ತಂದ 
ಯಲ್ುಪಪ

60ಹಾಳ್ ತಿಮುಪುರ ಹಡಗಲ 20/ಎ ಇತರೆ ಬದನೆ 1 0.80 6000 971590528009 64141240650 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ತಿಮುಪುರ

102

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಕಾಗನ ರು ರಾಮಪಪ 
ತಂದ ನಂಗಪಪ

63 ತಿಮುಪುರ ಹಡಗಲ 205/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 6000 517783061462 64141239101 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ತಿಮುಪುರ

103

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಬೆನ ನರು ನಹಾದೋವಕ್ಕ  
ಗಂಡ ಭದರಪಪ

ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 207/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 6000 451626265903 20007101014301 ಐಡಿಬಿಐ ಹಡಗಲ

104

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಕೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಪಪ

ಕ್ುರುವತಿತ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 160/ಬಿ 157/ಸಿ/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 6000 220677025121 10631100001470 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

105

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಆನಂದಪಪ ಹೆಚ್ ತಂದ 
ಗ ೋವಿಂದಪಪ

ಹರವಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 174 ಇತರೆ ಬೆಂಡಿ 1 1.00 6000 280226910935 10631100002091 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹರವಿ

106

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ (2401-00-

111-0-08)

ರಾಜಯವಲ್ಯ (ಎಸ್-

11)  2401-00-119-

5-02

ಎಸ್ ಮಂಜಪಪ ತಂದ 
ನಂಗಪಪ

ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 79/1 81/ಎ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.40 3000 739497980632 10725100007968 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಕ್ರಬಿಬ

107 ಮಧುವನ & ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ & ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಚಂದರಗ್ೌಡ ಬುಳ್ಳನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಮುದಿಮಲ್ುಪಪ

ಹುಗುಲ್ ರು ಇಟಿಗಿ 274 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.82 75000 788169009686 35299003679 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

108 ಮಧುವನ & ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ & ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ವಾಲಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಸ ೋಮುನಾಯಿಕ

ಹಿರೆೋಮಲುನಕೆರೆ ಇಟಿಗಿ 187/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.5 8100 441763335405 6282200021610 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಹಡಗಲ

109 ಮಧುವನ & ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ & ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಎಂ ಬಸಲಂಗನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಗುರುಪಾದಗ್ೌಡ

ಹುಗುಲ್ ರು ಇಟಿಗಿ 85/ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು/ಅಡಿಕೆ 1 0.8 6750 634846275141 54043566372 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

110 ಮಧುವನ & ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ & ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ರಾಮನಾಯಕ

ಹಿರೆೋಮಲುನಕೆರೆ ಇಟಿಗಿ 334/2ಎ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 6750 240786110118 64020050202 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ

111 ಮಧುವನ & ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ & ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಗದುಗಿನ ಮಲ್ುಣಣ ತಂದ 
ಚನನವಿೋರಪಪ

ಎಂ.ಎಂ.ವಾಡ ಹಡಗಲ 361/ಡಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.3 6750 854313587372 64036324451 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

112 ಮಧುವನ & ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ & ಜೋನುಕ್ೃಷಿ ಮಹೆೋಶನಾಯಕ ತಂದ 
ಕೆೋಶಾಯನಾಯಕ

ಕಾಲಾ ಹಡಗಲ 277/ಡಿಅ ಇತರೆ ಸೌತ 1 0.5 6750 919941501956 6282200017250 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಹಡಗಲ

113 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ಕ್ನನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

ವರಕ್ನಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 239 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 90000 229122705767 10820100003764` ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

114 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ಕೆ ಬಸಮಮ ಗಂಡ ಸಣಣ 
ನಂಗಪಪ

ಮಾಗಳ್ ಹಡಗಲ 521/ಬಿ/ಆ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 10000 441310962428 64147559363 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ತಿಮುಪುರ

115 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ಶಿರೋಧರ ಹೆ.ಎ ತಂದ 
ಅಪಪಣಣ

63-ತಿಮಳಪುರ ಹಡಗಲ 92/ಎ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 6400 606424353839 10724101048803 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಾಗಳ್

116 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ಹೆಚ್ ಅಂಜನೆೋಯ ತಂದ 
ದ ಡಿರಾಮಪಪ

ಹಡಗಲ ಹಡಗಲ 538/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ/ಈರುಳಿಳ 1 2.00 10000 317474080782 10665100014294 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಡಗಲ

117 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ಬಣಕಾರ ಪರೋಮವಾ ಗಂಡ 
ಮಲ್ುಪಪ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 200/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.28 123600 734206024757 38197291048 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

118 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ಗೋವರಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ಮಿಟ್ರಾಯನಾಯಕ

ಎನ್.ಬಿ.ಪುರ ಹಡಗಲ 448/ಒ/1 449/ಕೆ/1 ಇತರೆ
ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ /ಮೆಣಸಿನಕಾ

ಯಿ 1 1.00 60000 799533374174 64028389306 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

119 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ವಡರ ಈರಣಣ ತಂದ 
ತಿಮಮಣಣ

ಅಂಗ ರು ಹಡಗಲ 126/ಸಿ/2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.66 10000 230511948986 64093795514 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

120 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ವಾಲಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ನ ಯಯನಾಯಕ

ಹಿರೆೋಮಲುನಕ್ರೆ ಇಟಿಗಿ 187/1 187/ಬಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.42 4000 441763335405 6282200021610 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

121 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ವಾಲಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ನ ಯಯನಾಯಕ

ಹಿರೆೋಮಲುನಕ್ರೆ ಇಟಿಗಿ 187/1 187/ಬಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.42 11000 441763335405 6282200021610 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

122 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ಎಲ್ಡ ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ನಾನಾಯನಾಯಕ

ತುಂಬಿನಕೆರಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 147/ಡಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ/ಮಾವು 1 1.60 125000 768758075306 10641100012424 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

123 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ಎಂ ಪರಕಾಶ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಡಿ.ಜಿ.ಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 150/2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 1.00 25000 917410524289 64024268193 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

124 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ತಳ್ವಾರ ಪಾವಯತಮಮ 
ಗಂಡ ಗ ೋವಿಂದಪಪ

ಶಿವಲಂಗನಹಳಿಳ ಹಡಗಲ 267/1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 1.60 14770 837019768159 64013797946 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಎನ್ ಬಿ ಪುರ

125 ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ( 2401-

00-800-1-53) SMAM

ಗುಜಜಲ್ ಹುಲಗಮಮ 
ಗಂಡ ಬುಳ್ಳಪಪ

ಕೆ ಯಾುರಗಟಿಿ ಹಡಗಲ 76/ಬಿ/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.90 10000 598013196063 10622101003846 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ

III

1
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಬಾಯನಾಯಕ ತಂದ 

ನಾನಾಯನಾಯಕ
ತುಂಬಿನಕೆರೆ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 154/ಎ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.5 50500 636210534381 10641100010758 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

2
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರಾಮಪಪ ಹರಿಜನ ತಂದ 

ಹುಲ್ಗಪಪ
ಹಕ್ಕಂಡಿ ಹಡಗಲ 232/2 ಪ.ಜಾ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1 0.36 39500 346372999203 6282200049306 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಹಡಗಲ

3
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಗಿರಿಯಪಪ
ಕೆ ಯಾುರಗಟಿಿ ಹಡಗಲ 50 ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.68 22000 321108723434 54046446280 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹಡಗಲ

4
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ

ಬಾಳ್ಪನರ್ 
ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ ತಂದ 

ಹೆ ನನಪಪ
ಎನ್ ಬಿ ಪುರ ಹಡಗಲ 378/ಎ 378/ಬಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ

1
1.2 37800 895532307158 54052400213 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಗ ಳ್ ರು

5
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹರವಿ ಸಿದದಪಪ ತಂದ 

ಕ್ುರುರ್ತತಪಪ
ಹಾಯರಡ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 133/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.6 44400 655364502981 10987101014815 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

6
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಎಂ.ಪಿ.ಎಂ ಬಸವನಗ್ೌಡ 

ತಂದ ವಿೋರನಗ್ೌಡ
ತುಂಬಿನಕೆರೆ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 7/.1 ಇತರೆ ಸೌತ 1 0.6 60600 7132117836952 10641100012394 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

7
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಳ್ಳಳಿಳ ನಜಲಂಗಪಪ 

ತಂದ ದಮಯಣಣ
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 242/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಬದನೆ 1 0.8 80800 559664583825 20017127000518 ಐಡಿಬಿಐ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ

8
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತಿಪಪಣಣನವರ ಪರಸಪಪ 

ತಂದ ನಂಗಪಪ
ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 356/ಎಫ್/ಜಿ/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1 0.7 70700 696552249840 10725100008866 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಕ್ರಬಿಬ

9
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತಿಪಪಣಣನವರ ಯಲ್ುಪಪ 

ತಂದ ನಂಗಪಪ
ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 356/ಎಫ್/ಜಿ/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 

1
0.8 80800 831975192114 10725100008865 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಕ್ರಬಿಬ

10
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ತಿಪಪಣಣನವರ ಯಲ್ುಪಪ 

ತಂದ ನಂಗಪಪ
ಕ್ತತಬೆನ ನರು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 356/ಅ/1 ಇತರೆ ಸೌತ

1
0.8 80800 831975192114 10725100008865 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಮಕ್ರಬಿಬ

11
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ರುದರಪಪ ಅರರ್ಣ ತಂದ 

ವಿೋರಣಣ
ನಂದಿಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 64/ಡಿ/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.6 39400 853746143083 10105100003424 ಆಯಕ್ಷಿಸ್ ಬಾಯಂಕ ಹಡಗಲ

12
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಅರರ್ಣ 

ತಂದ ವಿೋರಣಣ
ನಂದಿಹಳಿಳ ಇಟಿಗಿ 64/ಡಿ/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.6 39400 875707069365 10820100006856 ಪಿಕೆಜಿಬಿ ಸ ೋಗಿ

13
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮುದಿಗೋರಿ ಬಿೋಮಪಪ 

ತಂದ ದಾನಪಪ
ಹೆ ಳ್ಲ್ು ಹಿರೆೋಹಡಗಲ 454/ಎ/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.6 102900 900488302525 64044917995 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಹೆ ಳ್ಲ್ು

I.

ಜಿಲಾು ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು

ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



1
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಿ.ಯೋಗಪ್ಪ  
ಬಿನ್ 

ಕೊಟ್ರ ಬಸಪ್ಪ
ಹಿರೇಮೇಗಳಗೆರೆ ಅರಸೋಕೆರೆ 259/ಇ1ಪಿ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.8 15600 10644100013261

ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Hiremegalager

e
############

2
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಪಿ.ಶಂಕರಗೌಡ  

ಬಿನ್ 

ಬಸವನ್ಗೌಡ
ಉಚ್ಚ ಿಂಗಿದುಗ ಅರಸೋಕೆರೆ 527/ಸ2,527/ಡಿ4 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 19500 10850100004251 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Uchangidurga ############

3
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎನ್.ಜಿ.ಶಿವ
ಮೂತೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಎನ್.ಜಿ.ಕೊಟ್ರ
ಪ್ಪ

ಕಾಾ ರಕಟ್ಟಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 349/ಎಬಿ,336/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ತರಕಾರಿ 1.6 16000 587047893532 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Kanchikere ############

4
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶೋಭ ಕೊೋಿಂ 

ಕುಮ್ಯರ್.ಜಿ.ಎ
ಸ್

ಅಣ್ಜಿಗೆರೆ ಅರಸೋಕೆರೆ 38/ಸ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ತರಕಾರಿ 0.8 8000 707635533219 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Davanagere ############

5
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ .ಬಿ 

ಬಿನ್ ನಂದ್ಾ ಪ್ಪ ಅಣ್ಜಿಗೆರೆ ಅರಸೋಕೆರೆ 40/ಎ1ಸ2,40/ಎ
1ಎ2

ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ತರಕಾರಿ 1.9 19000 621757100154 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Uchangidurga ############

6
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಿ.ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಕೆಿಂಚ್ಪ್ಪ ಪುಣ್ಭಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 314/ಎ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ತರಕಾರಿ 1 10000 834719710099 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Uchangidurga ############

7
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಾಳ್ಯಾ ನಾಯಕ  
ಬಿನ್ 

ಸೋನ್ಕಿಬಾಯಿ
ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 65/4 ಪ್.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.8 18000 276404414396 Davanagere ############

8
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಾದ್ವಾಡಿ 

ತಿಮಮ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ 

ಗೂರಪ್ಪ
ಲಕ್ಿ ಮ ೋಪುರ ಅರಸೋಕೆರೆ 52/ಎ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ತರಕಾರಿ 0.8 16000 430407838253

ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Hiremegalager

e
############

9
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಸದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಗೂರಪ್ಪ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಪುರ ಅರಸೋಕೆರೆ 62/2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ತರಕಾರಿ 0.8 16000 212921892023
ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Hiremegalager

e
############

10
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಗೂರಪ್ಪ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಪುರ ಅರಸೋಕೆರೆ 52/ಸಪಿ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ತರಕಾರಿ 0.8 16000 740034741237
ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Hiremegalager

e
############

11
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ರುದೆರ ೋಶಪ್ಪ  
ಬಿನ್ 

ಸಣ್ಣ ದಾಾ ಮಪ್ಪ
ಚ್ಟ್ನೂ ಹಳಿ ಅರಸೋಕೆರೆ

248/3

ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.79 13461 304972467748 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Uchangidurga ############

12
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಿ.ಜಿ.ಶಿವನ್ಗೌಡ
  ಬಿನ್ 

ಬಿ.ಜಿ.ಹನ್ಮಂತ
ಪ್ಪ

ನಟ್ಟಟ ರು ತೆಲಗಿ 161/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಅಿಂಗಿಂಶ ಬಾಳೆ 1 30600 641102952130 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ/Kadati 64129239786

13
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಅಮ್ಯನುಲ್ಲು  
ಬಿನ್ ಬಸೋರ್  

ಸಾಬ್
ಬಾಪೂಜಿನ್ಗರ ಕಸಬಾ 378/ಪಿ28 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.5 27093 839118118631 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Harapanahalli ############

14
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚಿನ್ೂ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಚ್ನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ಹಗರಿಗುಡಿಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 192/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 13632 396655747359 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Mathihalli ############

15
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಸ್.ಪ್ರ ಭಾಕರ 

ಬಿನ್ 

ಚ್ನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ
ಹಗರಿಗುಡಿಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 193/2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.8 30672 781436077448 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Mathihalli ############

16
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  

ಬಿನ್ ಬುಳಿಪ್ಪ ಕೊಮ್ಯರನ್ಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 185/ಎ ಪ್.ಜಾತಿ ಗೇರು 1 0 874576690658 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ/Harapanahalli 64174257882

17
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಸಾಬಳಿ  ಪುಷ್ಪ  
ಕೊೋಿಂ ಸಾಬಳಿ  

ಜಂಬಣ್ಣ
ಮುತಿಿಗಿ ಚಿಗಟೇರಿ 134/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 17040 658762716144 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Bennihalli ############

18
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹೊನ್ೂ ಪ್ಪ .ಹೆಚ್
 ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್.ಸದ್ದ ಪ್ಪ
ಮುತಿಿಗಿ ಚಿಗಟೇರಿ 135/1,135/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 20448 420653125684 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ/Harapanahalli 64081700035

19
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹೆಚ್.ಕೊಟ್ಟರ ೋಶ
ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮಹಾದೇವಪ್ಪ
ಮೈದೂರು ಚಿಗಟೇರಿ 197/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.9 15336 353401205368 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Chigateri ############

20
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ.ಪಿ.ಬಸವರಾ

ಜ ಬಿನ್ ಸದ್ದ ಪ್ಪ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 293/2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗೇರು 0.8 9600 600399366586 Sasvihalli
061030700018

31

21
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರತೂ ಮಮ  ಕೊೋಿಂ 

ಮುನೇಗೌಡ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 68/ಸಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗೇರು 0.5 6000 710306946978 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere
105231000039

66

22
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಿ.ಕಾಳಮಮ  
ಕೊೋಿಂ 

ರುದ್ರ ಗೌಡ
ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 132/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗೇರು 2 24000 939079392999 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere

105281003004

40

23
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎ.ಹನುಮಂತ
ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಾರಪ್ಪ
ಕೊಮ್ಯರನ್ಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 179/ಸಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗೇರು 1.2 14400 910740076765 Harapanahalli

341250010092

9801

24
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎರಿಸಾಾ ಮಿ 

ಬಿನ್ 

ನಂದಿಬಸಪ್ಪ
ಪುಣ್ಭಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 277/1,278/ಎ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗೇರು 0.7 8400 391424002684 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Uchangidurga ############

25
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಿಂ.ಗಂಗಧರ
ಪ್ಪ  ಬಿನ್  

ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ಅಣ್ಜಿಗೆರೆ ಅರಸೋಕೆರೆ 34/ಜಿ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗೇರು 0.6 7200 565112366544 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Uchangidurga ############

26
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಡಿ.ಭೋಮಪ್ಪ  

ಬಿನ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ಅಣ್ಜಿಗೆರೆ ಅರಸೋಕೆರೆ 81/1,81/2,74/ಎ
2

ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗೇರು 1.2 14400 302068613389 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Uchangidurga ############

27
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಸ್.ಎ.ಜ್ಾ ೋತಿ
ಲಿಿಂಗ ಬಿನ್ 

ಅಜಜ ಪ್ಪ
ಅಣ್ಜಿಗೆರೆ ಅರಸೋಕೆರೆ 121/3 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗೇರು 0.7 8400 894994506705 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Madihalli ############

28
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ತಳವಾರ 

ಪಾವತಮಮ  
ಕೊೋಿಂ 

ಟ್ನ.ಹಾಲಪ್ಪ
ನೋಲಗುಿಂದ್ ತೆಲಗಿ 129/ಸಿ1 ಪ್.ಜಾತಿ ಅಿಂಗಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.8 24480 388425302681 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Neelagunda ############

29
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆಿಂಚ್ನ್ಗೌಡ 

ಬಿನ್ 

ಚ್ನ್ೂ ನ್ಗೌಡ
ಬಾಗಳ ಕಸಬಾ 21/ಬಿ1ಎ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 19500 374005364020 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ/Harapanahalli 54042692569

30
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಪ್ರಶುರಾಮಪ್ಪ .
ಕೆ  ಬನ್ 

ಕೆ.ನಾಗಪ್ಪ
ಹಿರೇಮೇಗಳಗೆರೆ ಅರಸೋಕೆರೆ 258/2 ಪ್.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 10000 297675945474 Davanagere ############

31
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ.ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಕೆಿಂಚ್ಪ್ಪ ಚ್ಟ್ನೂ ಹಳಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 271 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 8520 778421431628 Harapanahalli 20252112458

32
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ದೇವಿಬಾಯಿ 

ಕೊಿಂ 

ಉಮ್ಯು ನಾಯಕ
ನಂದಿಬೇವೂರು ಚಿಗಟೇರಿ 281/ಎ2,284/6 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ತರಕಾರಿ 1 10000 714512289706 Nandibevuru ############

33
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹಡಗಲಿ 

ಶಿಂತಮಮ  
ಕೊೋಿಂ ಹಡಗಲಿ 

ರುದ್ರ ಪ್ಪ
ನಂದಿಬೇವೂರು ಚಿಗಟೇರಿ 162/ಡಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ತರಕಾರಿ 1 20000 857561323183 URVA Mangalore ############

34
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಟ್ನ.ಕೆಿಂಚ್ಪ್ಪ  

ಬಿನ್ ಅಿಂಬವಾ ಮ್ಯಚಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 229 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ತರಕಾರಿ 0.44 4400 850515902055 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Neelagunda ############

35
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆ ಶಿಂತನ್ಗೌಡ 

ಬಿನ್ 

ರಾಮನ್ಗೌಡ
ಚಿಗಟೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 107 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.72 12268 503047009690 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Chigateri ############

36
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಚೌಡಮಮ  

ಕೊೋ ಅಿಂಜಿನ್ಪ್ಪ ಚ್ಟ್ನೂ ಹಳಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 346/ಎ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 20448 399394430688 Uchangidurga ############

37
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಿಂ 

ಪ್ರುಶರಾಮಪ್ಪ  
ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ

ಉಚ್ಚ ಿಂಗಿದುಗ ಅರಸೋಕೆರೆ 353/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.9 15336 513365751434 Davanagere ############

38
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲಲಿತಮಮ  ಕೊೋ ದಾಾ ಮಪ್ಪ ಚ್ಟ್ನೂ ಹಳಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 272/ಬಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 10224 554116247069 Uchangidurga ############

39
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ನೋಲಪ್ೂ ರ 

ಚ್ನ್ೂ ಮಮ  ಕೊೋ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ನಟ್ಟಟ ರು ತೆಲಗಿ 184/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಅಿಂಗಿಂಶ ಬಾಳೆ 1 30600 872741956013 Halavagalu ############

40
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹನುಮಂತಪ್ಪ  
ಬಿನ್ 

ಸಣ್ಣ ನಿಂಗಪ್ಪ
ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 150/4 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.4 7800 403564045317 Halavagalu 107701403553

41
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹಲ್ಲವಾಗಲ್ಲ 

ಹನುಮಂತಪ್ಪ  
ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ

ದುಗಾ ವತಿ ತೆಲಗಿ 155/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಟೊೋಮೋಟ್ 1 10000 757611882213 Harapanahalli ############

42
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಪ್ಕಿಕ ೋರನಾಯ್ಕಕ  
ಬಿನ್ 

ಕೂಬಾ ನಾಯ್ಕಕ
ಕುಿಂಚೂರು ತೆಲಗಿ 416/4, 416/5 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 19500 782415953092 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Halavagalu ############

43
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಯಡಿಹಳಿ  

ನಾಗವಾ  ಕೊೋ 
ನಾಗಪ್ಪ

ಚಿರಾಸಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 43/ಬಿ1, 44/ಡಿ2 ಪ್.ಜಾತಿ ಗೇರು 1.2 14400 313231271959 Harapanahalli 54042699462

44
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಮ್ಯಗಳದ್ 

ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಹೊಳಯಪ್ಪ
ಚಿರಾಸಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 76/3 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.4 4000 48938322846 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Telagi ############

45
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಿಂ ಬಸಪ್ಪ  
ಬಿನ್ 

ಹನುಮಂತಪ್ಪ
ಚಿರಾಸಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 58/4 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸನ್ಗಿಡ 0.46 4600 947818287225 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Telagi ############

46
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಿಂ ಬಿ 

ಹನುಮಂತಪ್ಪ  
ಬಿನ್ ದುರುಗಪ್ಪ

ಚಿರಾಸಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 79 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.36 3600 845437016995 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Telagi ############

47
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ದ್ರೇಪಿ್ ರ 

ಕೆಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ದ್ರಿಯಪ್ಪ
ಚಿರಾಸಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 91/ಬಿ2,ಸಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.6 6000 203293074260 Harapanahalli ############

48
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಇಟ್ನಟ ಗುಡಿ 

ಹನುಮಂತಪ್ಪ  
ಬಿನ್ ಸದ್ದ ಪ್ಪ

ಚಿರಾಸಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 69/2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.4 4000 203073485595 Telagi 89458152474

49
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ದ್ಮನಾಯ್ಕಕ  
ಬಿನ್ 

ಖೋಯಾನಾಯ್ಕಕ
ಯರಬಾಳು ತೆಲಗಿ 222/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸನ್ಗಿಡ 0.4 4000 299071308326 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Telagi ############



50
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಮ್ಯಗಳದ್ 

ಉಮ್ಯಪ್ತಿ 

ಬಿನ್ ಭಮಪ್ಪ
ಚಿರಾಸಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 144/ಸಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.38 3800 546307571428 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Telagi ############

51
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಿಂ 

ಶಿವಮೂತೆಪ್ಪ  
ಬಿನ್ 

ಮಹಾದೇವಪ್ಪ
ಕಡತಿ ತೆಲಗಿ 338/ಎ3 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.8 15600 207356049365 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Telagi ############

52
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹರಿಜನ್ 

ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಬಸಪ್ಪ
ನಟ್ಟಟ ರು ತೆಲಗಿ 98 ಪ್.ಜಾತಿ ಅಿಂಗಿಂಶ ಬಾಳೆ 1 30600 780719425671 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Halavagalu ############

53
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವೈ ಕೆಿಂಚ್ಮಮ  

ಕೊೋ ಸುಭಾಷ್ ಹಲ್ಲವಾಗಲ್ಲ ತೆಲಗಿ 546/ಎ, 544/ಸಿ1 ಪ್.ಜಾತಿ ಅಿಂಗಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.5 15300 536020306078 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Halavagalu ############

54
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  
ಬನ್ 

ಚ್ನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ
ಇಟ್ನಟ ಗುಡಿ ತೆಲಗಿ 74/ಜಿ, 74/ಎಫ್ ಪ್.ಜಾತಿ ಅಿಂಗಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.7 21420 444722142044 Harapanahalli ############

55
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಪ್ಪ  ಕೆ 

ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯರಬಾಳು ತೆಲಗಿ 182 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.8 13000 264616472875 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Halavagalu ############

56
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ವಿ ಸತಾ ನಾರಣ್ 

ಬಿನ್ 

ವಿಂಟ್ರಾಮಣ್ಣ
ಲಕ್ಿ ಮ ೋಪುರ ಅರಸೋಕೆರೆ 136/4, 136/20, 

136/5
ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.8 13000 714366464765 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Hiremegalagere ############

57
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಸಂತೋಷ್ 

ಕುಮ್ಯರ ಬಿನ್ 

ನಾಗರಾಜ
ಲಕ್ಿ ಮ ೋಪುರ ಅರಸೋಕೆರೆ 106/2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 16800 930097739316 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Hiremegalagere ############

58
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪ್ರ ೋಮ ಕೊೋ 

ಓಿಂಕಾರಪ್ಪ ಸತಿ್ತರು ಅರಸೋಕೆರೆ 104/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗೇರು 1.6 19200 666235127902 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Kanchikeri ############

59
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಣ್ಕಾರ 

ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ 

ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ
ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 107/ಬಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗೇರು 0.5 6000 751832831156 Harapanahalli ############

60
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  

ಬಿನ್ ಗುಡ್ು ೋಪ್ಪ ಹಳಿಕೇರಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 106/ಸಿ2 ಪ್.ಜಾತಿ ಅಿಂಗಿಂಶ ಬಾಳೆ 1 30600 408101754647 Bilichodu
066910109098

7

61
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್ 

ಹನುಮನಾಯಕ ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 189 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 19500 312169163433 Uchangidurga ############

62
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಗಜಿ ನಿಂಗಪ್ಪ  
ಬಿನ್ 

ಚ್ನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ
ಈಶಪುರ ಕಸಬಾ 115/ಬಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.55 9000 357889579357 Harapanahalli ############

63
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಸ್.ಹಾಲೇಶ
ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಂದಿಬಸಪ್ಪ
ತೌಡೂರು ಅರಸೋಕೆರೆ 157/ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4 4800 925545212910 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ/Davanagere 32828556017

64
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಮರುಳಸದ್ದ ಪ್ಪ  
ಬಿನ್ 

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ
ಪುಣ್ಭಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 126/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.8 9600 528801884570 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere ############

65
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರೋ ನಾರದಮುನ ಕ್ೃಪ 

ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ
ಬಳಿಗನ ರು ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ

34/ಎ, 24/ಸಿ, 22/2, 

58/ಬಿ2, 22/1
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ, ದಾಳಿಂಬೆ 13.00 400000 796220729553 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Chigateri 10575101057290

66
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಯಾದವ 

(ಗ ಲ್ು) ಸಂಘ
ಯರಬಾಳ್ು ತಲ್ಗಿ

110,80/ಸಿ3,155/ಎ,8

6/1,86/3,80/ಬಿ,182,

81/ಎ
ಸಾಮಾನಯ

ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, ಈರುಳಿಳ, 
ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ, ತಂಗು

9.41 400000 canarbank/Harapanahalli 424210100053

67
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರೋನಧಿ ನೋರು 

ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ
ಹಲ್ುವಾಗಲ್ು ತಲ್ಗಿ

138/ಎ8,140/ಎ3,39/

3,
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು ಈರುಳಿಳ 8.344 400000 .ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Davanagere 10881101044676

68
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ

ತಳ್ವಾರು 
ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ 

ದುರುಗಪಪ
ಯರಬಾಳ್ು ತಲ್ಗಿ 33/ಬಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.69 75000 456135349480 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Halavagalu 10620100584596

69
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಬೆೋಲ್ ರು ಸಿದದಪಪ 

ಬಿನ್ ರೆೋವಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1.11 75000 551353282680 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Neelagunda 10770100040748

70
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಬಾಲೋನಹಳಿಳ ಲ್ಚಾಪಪ 

ಬಿನ್ ಪರುಸಪಪ
ಕ್ಂಬಟರಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 1/ಪಿ17 ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 4.90 75000 394894312808 ಎಸ್.ಬಿ.ಐHarapanahalli 34027270260

71
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 50/ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1.25 75000

ಕ್ನಾಟಕ್ 
ಬಾಯಕ/Harapanahalli

###############

72
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ ಬಿ ಸೌಮಯ ಕೆ ೋ 

ಶಿವಯೋಗಿ
ಇಟಿಿಗುಡಿ ತಲ್ಗಿ 19/ಬಿಡಿ2 ಸಾಮಾನಯ

ಮಾವು,
ತಂಗು,
ಸಪ ೋಟ

4.00 13500 492833561450
ಕ್ನಾಟಕ್ 

ಬಾಯಕ/Harapanahalli
###############

73
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ ಪರಜಾಲ್ಡ ಬಿನ್ 

ಶಿವಯೋಗಿ
ಇಟಿಿಗುಡಿ ತಲ್ಗಿ 18 ಸಾಮಾನಯ

ಮಾವು,
ತಂಗು,
ಸಪ ೋಟ

4.00 13500 672871048659
ಕ್ನಾಟಕ್ 

ಬಾಯಕ/Harapanahalli
###############

74
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಈರುಳಿಳ ಸಂಗರಹಣಾ 

ಘಟಕ್
ನುಪಪನಜಿಜ ದಡಾರವಾ 

ಕೆ ೋ ಬಸಪಪ
ಹಲ್ವಾಗಲ್ು ತಲ್ಗಿ

425/ಬಿಪಿ2, 

614/ಎಪಿ2, 573/ಜಿ, 

576/ಡಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 368962209648 Halavagalu 10620101001972

75
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಈರುಳಿಳ ಸಂಗರಹಣಾ 

ಘಟಕ್
ಕೆ.ಶಿವರಾಜ್ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ರಾಘರ್ೋಂದರ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 20/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.00 87500 331300001562 Davanagere 200002219320

76
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಈರುಳಿಳ ಸಂಗರಹಣಾ 

ಘಟಕ್
ನಂಗಪಪ.ಬಿ ಬಿನ್ 

ಭರಮಪಪ
ಜ ೋಷಿಲಂಗ್ಾಪುರ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 16,348 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 4.59 87500 295836861718 Harapanahalli

341250010028970

1

77
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಈರುಳಿಳ ಸಂಗರಹಣಾ 

ಘಟಕ್
ಸುಭಾಷ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ ಶಿವಪುರ ತಲ್ಗಿ 2/12,2/6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.15 87500 379699980808 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Halavagalu 10620101003721

78
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಈರುಳಿಳ ಸಂಗರಹಣಾ 

ಘಟಕ್
ಚಂದರಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ನಾಗನಗ್ೌಡ
ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 75/ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 995420841660 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Chigateri 10575100005014

79
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಈರುಳಿಳ ಸಂಗರಹಣಾ 

ಘಟಕ್

ಶಿವನಗ್ೌಡುರ 
ಕ್ಲುೋಶಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ಕ್ಲ್ುನಗ್ೌಡ
ಮತಿತಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 74/ಎಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.70 87500 416414363471 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Mattihalli 10742100001362

80
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಈರುಳಿಳ ಸಂಗರಹಣಾ 

ಘಟಕ್
ಪಿ.ರಾಮನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 

ಪಿ.ಚೆನನನಗ್ೌಡ
ಶಿರನಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 464/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.00 87500 231095567543 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Mattihalli 10742101008674

81
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಈರುಳಿಳ ಸಂಗರಹಣಾ 

ಘಟಕ್
ಫರ್ಕಕೋರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣಣ 

ಮುದಕ್ನಗ್ೌಡ
ಸಾಸಿಾಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 207/ಪಿ1,115/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 614017404619 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Sasvihalli 10252200000214

82
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಈರುಳಿಳ ಸಂಗರಹಣಾ 

ಘಟಕ್
ಹೆ ಬಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ಲ್ಕ್ಷಮಣನಾಯಕ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 487/1,487/ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 5.12 87500 977136964889

ಕ್ನಾಟಕ್ 
ಬಾಯಂಕ/Harapanahalli

341250010000900

1

83
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಪಕ್ಷಿ ನರೆ ೋದಕ್ ಬಲ ಪರಮೆೋಶನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ 

ಮೆೋಗಯನಾಯ್ಕ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 472/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.30 50000 332752315711

ಕ್ನಾಟಕ್ 
ಬಾಯಂಕ/Harapanahalli

341250010006000

1

84
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಪಾಲ ಮನೆ ಪಿೋರ್ಕೋಬಾಯಿ ಕೆ ಂ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 5/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ

ತರಕಾರಿ
1920 ಚ.ಮಿೋ 751550

85
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಪಾಲ ಮನೆ ಪಿೋರ್ಕೋಬಾಯಿ ಕೆ ಂ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 5/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ

ತರಕಾರಿ
1920 ಚ.ಮಿೋ 134400

86
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಪಾಲ ಮನೆ ಬಾಳ್ಾಯನಾಯಕ  ಬಿನ್ 

ನಾನಯನಾಯಕ
ರಾಮಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 65/ಬಿ,65/4 ಪ.ಜಾತಿ

ತರಕಾರಿ
1000 ಚ.ಮಿೋ 467650

87
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಪಾಲ ಮನೆ ಬಾಳ್ಾಯನಾಯಕ  ಬಿನ್ 

ನಾನಯನಾಯಕ
ರಾಮಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 65/ಬಿ,65/4 ಪ.ಜಾತಿ

ತರಕಾರಿ
1000 ಚ.ಮಿೋ 70000

88
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಕೆ ಟರಪಪ ಬಿನ್ 
ಯಲ್ುಮಮ

ಗುಂಡಗತಿತ ತಲ್ಗಿ 95/ಬಿ1ಇ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1000 ಚ.ಮಿೋ 191000 9737346365387 Gundagatti 06192210008419

89
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಕೆ ಟರಪಪ ಬಿನ್ 
ಯಲ್ುಮಮ

ಗುಂಡಗತಿತ ತಲ್ಗಿ 95/ಬಿ1ಇ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1000 ಚ.ಮಿೋ 70000 9737346365387 Gundagatti 06192210008419

90
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ತಿಂದಪಪ ಬಿನ್ 
ಭರಮಪಪ

ಅಡವಿಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 334/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 381224 764864242821 Davanagere 50100286020000

91
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ತಿಂದಪಪ ಬಿನ್ 
ಭರಮಪಪ

ಅಡವಿಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 334/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 764864242821 Davanagere 50100286020000

92
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಮಂಜಪಪ 
ಹರಿಯಮಮನಹಳಿಳ ಬಿನ್ 

ಭರಮಪಪ
ಅಡವಿಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 123/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1980 ಚ.ಮಿೋ 376661 392433967442 Davanagere 417402010006053

93
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಮಂಜಪಪ 
ಹರಿಯಮಮನಹಳಿಳ ಬಿನ್ 

ಭರಮಪಪ
ಅಡವಿಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 123/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1980 ಚ.ಮಿೋ 138600 392433967442 Davanagere 417402010006053

94
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಮಲುೋಶಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 289/3 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1856 ಚ.ಮಿೋ 356014 305711500287 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100759276

95
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಮಲುೋಶಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 289/3 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1856 ಚ.ಮಿೋ 129920 305711500287 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100759276

96
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಅಂಜಿನಮಮ ಕೆ ೋಂ 
ಮಲುೋಶಪಪ

ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 331/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 383415 764659261223 Harapanahalli 64189592889

97
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಅಂಜಿನಮಮ ಕೆ ೋಂ 
ಮಲುೋಶಪಪ

ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 331/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 764659261223 Harapanahalli 64189592889

98
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ದುರುಗಪಪ ಯರಬಳಿಳ 
ಬಿನ್ 

ಸಣಣಹನುಮಂತಪಪ
ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 313/w3 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 378704 5259510996295 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523101040908

99
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ದುರುಗಪಪ ಯರಬಳಿಳ 
ಬಿನ್ 

ಸಣಣಹನುಮಂತಪಪ
ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 313/w3 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 5259510996295 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523101040908

100
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಕೆಂಚಪಪ 
ಹರಿಯಮಮನಹಳಿಳ ಬಿನ್ 

ಜಿ.ಕೆಂಚಪಪ
ಅಡವಿಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 223/ಸಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1980 ಚ.ಮಿೋ 376605 230285862552 Davanagere 417502010006061

101
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಕೆಂಚಪಪ 
ಹರಿಯಮಮನಹಳಿಳ ಬಿನ್ 

ಜಿ.ಕೆಂಚಪಪ
ಅಡವಿಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 223/ಸಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1980 ಚ.ಮಿೋ 138600 230285862552 Davanagere 417502010006061

102
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಕೆಂಚ ಹನುಮಜಜರ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 

ನಾಗಪಪ
ಹಿರೆೋಮೆೋಗಳ್ಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 277/ಬಿ2 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 382710 413390189173 Davanagere 007300101029722

103
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಕೆಂಚ ಹನುಮಜಜರ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 

ನಾಗಪಪ
ಹಿರೆೋಮೆೋಗಳ್ಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 277/ಬಿ2 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 413390189173 Davanagere 007300101029722

104
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಕೆಂಚ ಹನುಮಜಜರ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 

ಕೆ.ಹನುಮಪಪ
ಹಿರೆೋಮೆೋಗಳ್ಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 310/ಡಿಪಿ3 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 382111 537594974990 Davanagere 50100286020075

105
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಕೆಂಚ ಹನುಮಜಜರ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 

ಕೆ.ಹನುಮಪಪ
ಹಿರೆೋಮೆೋಗಳ್ಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 310/ಡಿಪಿ3 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 537594974990 Davanagere 50100286020075

106
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಗುಡಿಪಪ ಹರಾಳ್ು ಬಿನ್ 
ಬಸಪಪ

ಅಡವಿಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 328/ಬಿಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 383415 454593085113 Davanagere 50100286020010

107
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಗುಡಿಪಪ ಹರಾಳ್ು ಬಿನ್ 
ಬಸಪಪ

ಅಡವಿಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 328/ಬಿಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 454593085113 Davanagere 50100286020010



108
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಹೆಚ್.ಪರುಸಪಪ ಬಿನ್ 
ಕೆಂಚಪಪ

ಹರಪನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 412/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 381350 891551493644 Davanagere 41740201006474

109
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಹೆಚ್.ಪರುಸಪಪ ಬಿನ್ 
ಕೆಂಚಪಪ

ಹರಪನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 412/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 891551493644 Davanagere 41740201006474

110
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಹಳೆಬಾಯಡರ ಕೆಂಚಪಪ 
ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ

ಹರಪನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 413/ಬಿ2 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 381276 301257165598 Harapanahalli 06102200118259

111
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಹಳೆಬಾಯಡರ ಕೆಂಚಪಪ 
ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ

ಹರಪನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 413/ಬಿ2 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 301257165598 Harapanahalli 06102200118259

112
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಅಣಣಪಪ.ಕೆ ಬಿನ್ 
ರಾಮಪಪ

ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 320/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 381484 970698846705 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523101035322

113
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಅಣಣಪಪ.ಕೆ ಬಿನ್ 
ರಾಮಪಪ

ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 320/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 970698846705 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523101035322

114
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

 ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ 
ತಿಂದಪಪ

ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 321/5 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 383890 712336084363 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100763671

115
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

 ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ 
ತಿಂದಪಪ

ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 321/5 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 712336084363 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100763671

116
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಕೆ.ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ 
ಗ ೋಣಯಪಪ

ಆನಂತನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 81/3 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1000 ಚ.ಮಿೋ 197000 758381207649 Harapanahalli
341250010098620

1

117
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಕೆ.ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ 
ಗ ೋಣಯಪಪ

ಆನಂತನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 81/3 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1000 ಚ.ಮಿೋ 70000 758381207649 Harapanahalli
341250010098620

1

118
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಪಾವತಮಮ.ಟಿ ಕೆ ಂ 
ಹಾಲ್ಪಪ

ನೋಲ್ಗುಂದ ಕ್ಸಬಾ 123/2 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 394000 388425302680 Neelagunda 10770100035996

119
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಪಾವತಮಮ.ಟಿ ಕೆ ಂ 
ಹಾಲ್ಪಪ

ನೋಲ್ಗುಂದ ಕ್ಸಬಾ 123/2 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 388425302680 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Neelagunda 10770100035996

120
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ದ ಡಿಮನ 
ಗ ೋಪಲ್ಪಪ ಬಿನ್ 

ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ
ತೌಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 10/4. ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 4000 ಚ.ಮಿೋ 773080 785658599752 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100000662

121
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ದ ಡಿಮನ 
ಗ ೋಪಲ್ಪಪ ಬಿನ್ 

ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ
ತೌಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 10/4. ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 4000 ಚ.ಮಿೋ 280000 785658599752 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100000662

122
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ತೌಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 27/ಹೆಚ್4 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 3936 ಚ.ಮಿೋ 765276 606138864635 Davanagere 920010007544110

123
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ತೌಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 27/ಹೆಚ್4 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 3936 ಚ.ಮಿೋ 275520 606138864635 Davanagere 920010007544110

124
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಪಪ

ತೌಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 13/3. ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 4000 ಚ.ಮಿೋ 776000 438572729621 Davanagere 914110050886936

125
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಪಪ

ತೌಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 13/3. ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 4000 ಚ.ಮಿೋ 280000 438572729621 Davanagere 914110050886936

126
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ ಸಿದದಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌರವಾ ತೌಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 30/2 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 3840 ಚ.ಮಿೋ 746880 257962691787 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100000475

127
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ ಸಿದದಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌರವಾ ತೌಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 30/2 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 3840 ಚ.ಮಿೋ 268800 257962691787 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100000475

128
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಅಂಜಿನಪಪ  ಬಿನ್ 
ಗ್ೌರವಾ

ತೌಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 16/2. ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 4000 ಚ.ಮಿೋ 776000 330624722688 Davanagere 920010007544107

129
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಅಂಜಿನಪಪ  ಬಿನ್ 
ಗ್ೌರವಾ

ತೌಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 16/2. ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 4000 ಚ.ಮಿೋ 280000 330624722688 Davanagere 920010007544107

130
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಹಳ್ಳದ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋ 
ನಾಗಪಪ

ತೌಡ ರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 27/ಹೆಚ್1 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 3944 ಚ.ಮಿೋ 766930 208281778364 Davanagere 92001007544123

131
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ

ಹಳ್ಳದ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋ 
ನಾಗಪಪ

ತೌಡ ರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 27/ಹೆಚ್1 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 3944 ಚ.ಮಿೋ 276080 208281778364 Davanagere 92001007544123

132
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ ಕೆ ಅಜಜಪಪ ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 246/2 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1000 ಚ.ಮಿೋ 194000 520629426463 Harapanahalli 64176081948

133
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ ಕೆ ಅಜಜಪಪ ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 246/2 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1000 ಚ.ಮಿೋ 70000 520629426463 Harapanahalli 64176081948

134
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ ಕೆ.ಹಾಲ್ಮಮ ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 333/ಪಿ3 ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 387000 424392011553 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523101043645

135
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ ಕೆ.ಹಾಲ್ಮಮ ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 333/ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 424392011553 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523101043645

136
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ ರೆೋವಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚಟಿನಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 107/3 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 387000 965319936145 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere

108581110100006

158

137
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ ರೆೋವಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಚಟಿನಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 107/3 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2000 ಚ.ಮಿೋ 140000 965319936145 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere

108581110100006

158

138
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ ಸಕ್ರಪಪಳ್ಳರ ವಾಮಪಪ ತೌಡ ರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 26/ಎ1 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1960 ಚ.ಮಿೋ 379260 829111922941 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100762556

139
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ನೆರಳ್ು ಪರದ ಸಕ್ರಪಪಳ್ಳರ ವಾಮಪಪ ತೌಡ ರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 26/ಎ1 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1960 ಚ.ಮಿೋ 137200 829111922941 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100762556

140
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ಪಿ.ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ 
ಪಿ.ಸಿದದಪಪ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 315/ೆ ಪ್2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.6 9600 230832987309 Davanagere 417402010018339

141
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ಎನ್ ಮಂಜಾಯನಾಯಕ 
ಬಿನ್ ಚಂದರನಾಯಕ

ತೌಡ ರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 1/4ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 1 16000 816212674161 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523101012914

142
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ದಿದಿಗ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ 
ಶಾಂತಲಂಗಪಪ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ್ಟ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 241/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 1 16000 316364660072 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100007445

143
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ರ್ಂಕೆ ೋಬಶಟಿಿ ಬಿನ್ 
ಸ ೋಮಪಪಶಟಿಿ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 234/ಎ, 234/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.4 6400 209615640823 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100000004

144
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಪುತರಮಮ ಕೆ ೋ ರೆೋವಣಣ ತೌಡ ರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 26/ಎ2 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 1 16000 550361941310 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100006952

145
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ಎಸ್ ಸಿದದಪಪ ಬಿನ್ 
ತಿಮಮಪಪ

ತೌಡ ರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 53/ಎ1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 1 16000 565111014590 Harapanahalli 6102200021110

146
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ಎ ದ ಡಿ ಕೆಂಚಪಪ 
ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ

ನಚಾವಾನಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 318/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 1 16000 782484802814 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100006115

147
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ದರಿಯಪಳ ಕೆಂಗಪಪ 
ಬಿನ್ ಧರಿಯಪಪ

ಚಿರಾಸತಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 91/ಬಿ2ಸಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 0.8 6080 203293074260 Harapanahalli
341250010060060

1

148
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ಕೆ.ಪರಸುರಾಮಪಪ ಬಿನ್ 
ನಾಗಪಪ

ಸತ ತರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 258/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 1.3 20800 297675945474 Davanagere 417402010006306

149
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ಕೆ.ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ 
ಕೆಂಚಹನಮಪಪ

ಹಿರೆೋಮೆಗಳ್ಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 307/ಬಿ1,310/ಡಿಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ಸೌತ 0.7 11200 893286299116 Hiremegalagere 10644101028562

150
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ಜಯಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಕ್ಮಲ್ನಾಯಕ

ಹಿರೆೋಮೆಗಳ್ಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 425/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 1 16000 598603532872 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Arasikere 10523100010600

151
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ತಳ್ವಾರ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ 
ಟಿ.ಬಸಪಪ

ಅಲ್ಗಿಲ್ವಾಡ ತಲ್ಗಿ 147/ಸಿ3 ಪಿ2 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 0.75 12000 811687176072 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/telagi 10838100009960

152
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ಯಕ್ಿಲ್ಡ ಪುರದ 
ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಸುಭಾಷ್
ಹಲ್ುವಾಗಲ್ು ತಲ್ಗಿ 544/ಎ3ಎ,544/ಸಿ4 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 1 16000 536020306078 Harapanahalli

341250010097390

1

153
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ಯಕ್ಿಲ್ಡ ಪುರದ 
ಕಾಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಸುಭಾಷ್
ಅಲ್ಗಿಲ್ವಾಡ ತಲ್ಗಿ 147/ೆ ಪ್ ಪಿ2 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 1 16000 222669162569 Harapanahalli

341250010126350

1

154
ರಾಷಿರೋಯ 

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಲಾಂಗ್ ಹೆ ದಿಕೆ

ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ 
ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ

ಸೋವಾನಗರ ತಲ್ಗಿ 195/ಬಿ2,194/ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.6 10000 745501264772 ಪಿ.ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ/Kanchikere 10687100004263

155
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಬಾಯಿ ಹಾರಕನಾಳು ಕಸಬಾ 249/ಬಿ2 ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.40 37400 443790641526 Harapanahalli 35513595643

156
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಥಾವಯðನಾಯ್ಕಕ ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 102/ಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.69 69000 244998686727 Mangalore 102051001838

157
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚ್ಳಿ  ಭರಮಪ್ಪ ತೌಡೂರು ಅರಸೋಕೆರೆ 27/ಜಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.80 80800 790733742647 Hadagali Urban Co 10205100001841

158
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೆಿಂಚ್ಮಮ ಕಾಾ ರಕಟ್ನಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 26/1ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.70 70700 716483563523 Hadagali Urban Co 10205100001842

159
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬುಳಿಪ್ಪ  ರಾಮಪ್ಪ ರ ಮತಿಿಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 395/ಎ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.75 40500 979915764665 Mattihalli 10742100005255

160
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹಡಗಲಿ ಶಿಂತಮಮ ಮತಿಿಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 162/ಡಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಹಾಗಲ 2.00 192000 857561323183 Urva Mangalore 10205100001768

161
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೋಮಕಕ ಚಿಗಟೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 4/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 1.10 102440 376504212484 Chigateri 10575100002753

162
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 

ಶಿವಕುಮ್ಯರ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 110/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.80 80800 788016345788 Mhega Agro Tech 30977544844

163
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾರಪ್ಪ ಸಾಸಾ ಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 315/ಸ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.80 86800 621201580961 Mhega Agro Tech 30977544844

164
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ವಾಮದೇವನ್ಗೌಡ ಸಾಸಾ ಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 213/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 1.60 153600 354646364307 Davanageri 200001739702

165
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹೊನ್ೂ ಮಮ ಮ್ಯಚಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 278/ಎ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 1.70 153600 889254745228 Davanagere 50100299385029

166
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸದ್ದ ಲಿಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಸಕೊೋಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 242/ಸ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.80 80800 908756634690 Davanageri 200001844208

167
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಕೇಶ ಮತಿಿಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 210/ಎ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕರಿಬೇವು 0.40 41300 730356702727 Davanagere 200001950667

168
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸುನತಾ ಚಿಗಟೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 81/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಲು ಿಂಗಡಿ 1.37 129600 885900316367 Davanagere 200001950420

169
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಿಂಗಡಿ ಮಂಜಮಮ ಚಿಗಟೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 177/ಬಿ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಲು ಿಂಗಡಿ 0.86 86800 546017897816 Davanagere 200001950419

170
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಚಿಗಟೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 550/ಸ ಪ್.ಪಂ ಟೊೋಮೋಟ್ 1.00 101000 258978854245 Byadgi Malluru 2313045969

171
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮಮ ಚಿಗಟೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 75/ಡಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 1.00 101000 995420841000 Chigateri 10575106005014

172
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನೋಲಮಮ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಕಸಬಾ 210/ಇ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 1.00 101000 208050148054 Harapanhalli 4242101004255

173
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಅರಸನಾಳು ತೆಲಗಿ 220/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 1.00 101000 485930115369 Harapanhalli 4242101005990

174
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ಓಬಾಳುಪುರ ಚಿಗಟೇರಿ 250/ಜಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 0.95 95500 354562932623 Harapanahalli 64083680507

175
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯಲಿಗರ 

ನಿಂಗನ್ಗೌಡ ಹಾರಕನಾಳು ಕಸಬಾ 179/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 2.00 123000 341270048415 Harapanahalli 3412500100660601

176
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೊಟೇಶಪ್ಪ ಮೈದೂರು ಚಿಗಟೇರಿ 197/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ/   

ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.90 48000 353401205368 Chigateri 10575100003950



177
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಿ ಎ ನಾಗರಾಜ ಸತಿ್ತರು ಅರಸೋಕೆರೆ 8/ಎ1ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗುಲ್ಲಬಿ 1.00 37500 2262544019212 PKGB 10992100000043

178
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಕಾಾ ರಕಟ್ನಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 108/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 1.00 101000 950484486800 Davanageri 694000074966

179
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಾ ನಾಯ್ಕಕ ತೌಡೂರು ಅರಸೋಕೆರೆ 1/4ಡಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.80 80800 816212674161 Harapanhalli 4242101004739

180
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಮುತಿಿಗಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 141/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 0.80 80800 282987512496 Harapanahalli 3412500100353101

181
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ ಅರಸೋಕೆರೆ ಅರಸೋಕೆರೆ 62 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 1.00 101000 908923483003 Harapanahalli 3412500100523301

182
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೈರಾನ್ ಅರಸೋಕೆರೆ ಅರಸೋಕೆರೆ 134/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.80 80800 422275319437 Harapanahalli 3412500100432601

183
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಿಜಾ ಮಮ ಚ್ಟ್ೂ ಹಳಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 121/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.80 80800 682505282882 Taverahalli 37662294119

184
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಹೊಸಕೊೋಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 241/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 1.00 101000 316364660072 Harapanahalli 64180823317

185
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ ಚ್ಟ್ೂ ಹಳಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 86/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.80 80800 955233341020 Harapanahalli 3412500100743501

186
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೆಿಂಚ್ಮಮ ಚ್ಟ್ೂ ಹಳಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 218/ಬಿ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 35627 805888925635 Harapanahalli 0232500101464001

187
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಚ್ಟ್ೂ ಹಳಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 270/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 65400 559265241982 Arasikeri 10850100004616

188
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸರೋಜಮಮ ಹಲವಾಗಲ್ಲ ತೆಲಗಿ 162/2ಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.47 93200 350568694629 Halavagalu 10620100005554

189
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ವಿ ಪ್ರಮೇಶನಾಯ್ಕಕ ಸೇವಾನ್ಗರ ತೆಲಗಿ 373/ಬಿ, 328/2, 

330/ಸಪಿ4
ಪ್.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ+

ಟೊೋಮೋಟ್ 1.60 155000 309794944899 Hagaribommanahalli 4913182785

190
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 189 ಪ್.ಜಾತಿ ಟೊೋಮೋಟ್ 1.00 101000 312169163433 Hagaribommanahalli 4913182761

191
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯು ಎಚ್ 

ಗುರುರಾಜ ರಾಗಿಮಸಲವಾಡ ತೆಲಗಿ 63/9 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.80 82400 885033567809 Hadagali Urban Co 10205100001802

192
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿ ಗುಿಂಡಗತಿಿ ತೆಲಗಿ 54/ಎಪಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.40 44500 456521582881 Hagaribommanahalli 4913182709

193
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಗುಿಂಡಗತಿಿ ತೆಲಗಿ 147/ಪಿ19 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.40 44500 539162550590 Hagaribommanahalli 4913182723

194
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಗುಿಂಡಗತಿಿ ತೆಲಗಿ 50/ಇ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 1.20 119000 207539455681 Hagaribommanahalli 4913182716

195
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚಿರಸಿಹಳಿ  

ಚ್ನ್ೂ ವಿೋರಮಮ ಯಡಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 91/ಎಪಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.68 68500 404187116262 SBI Jp Nagara 30977544844

196
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಏಕಾಿಂತಪ್ಪ ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 105/ಎಫ್1 ಪ್.ಜಾತಿ ಟೊೋಮೋಟ್+ಬದ್ನೆ 0.60 62000 696604223816 Hagaribommanahalli 4913182754

197
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಶಂಕರನಾಯ್ಕಕ ಶಿವಪುರ ತೆಲಗಿ 11/ಎ2 ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.96 96500 593440032735 Hagaribommanahalli 4913182785

198
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಿ ಕೇಶಾ ನಾಯ್ಕಕ ಯರಬಾಳು ತೆಲಗಿ 234/4 ಪ್.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 52600 695124225430 Hagaribommanahalli 4913182693

199
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 377/ಪಿ4 ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 2.00 192000 624103735358 Neelagunda 10770100037157

200
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭುದೇವ ಕೊಮ್ಯರನ್ಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 198/3 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮಟ್+ಸೇವಂ

ತಿಗೆ 1.11 110000 262604455177 Hadagali Urban Harapanahalli 10205100001801

201
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಸಲವಾಡ 

ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅರಸನಾಳು ತೆಲಗಿ 20/ಸ10 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.60 62000 473763715396 Hagaribommanahalli 4913182730

202
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಯಡಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 398/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 1.40 137000 911644736144 Hagaribommanahalli 4913182730

203
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಿ ಪಾಲಕ್ಷಪ್ಪ ಯರಬಾಳು ತೆಲಗಿ 26/ಬಿ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.10 70200 685473167966 Hagaribommanahalli 4913182778

204
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಿ ರೂಪ್ ಅರಸನಾಳು ತೆಲಗಿ 71/2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.80 82400 537801990675 Hagaribommanahalli 4913182678

205
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮೂಗಪ್ಪ ಸಾಸಾ ಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 200/ಎ4, 211/3 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕುಿಂಬಳ 0.80 82400 482461057977 Hagaribommanahalli 4913181511

206
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಯ್ಕಕ ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 57/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.90 40500 349932150423 Uchagiduraga 10650100045425

207
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸದ್ದ ಪ್ಪ ಹಿರೇಮೇಗಳಗೇರಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 261/ಪಿ4 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ 0.60 60500 235053878622 Hiremegalageri 10644100017776

208
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 274/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 1.40 132700 796062097210 Bangalore 31690500073

209
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಿ.ನಾಗೇಿಂದ್ರ ಪ್ಪ ಮ್ಯಚಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 52/ಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಟೊೋ 1.00 101000 593090069270 Jp nagar B'lore 30977544844

210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಿ ನೋಲಮಮ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 192/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 1.20 102000 469331366142  Harihara 919010069173121

211
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋನವಾಸ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 12/ಬಿ1, 12/ಬಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.95 95800 462872010996 Harihara 919010082112534

212
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೊಟ್ರ ಗೌಡ ಯಡಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 339/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.20 104000 952708513689 Harihara 919010082112576

213
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 291/ಸ2ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 1.10 51000 882266818794 Harihara 919010082112389

214
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೊಮ್ಯರನ್ಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 179/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬದ್ನೆ 0.40 42900 910740076765 Harihara 919010082112550

215
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾರಪ್ಪ ಬೂದಿಹಾಳ ಅರಸೋಕೆರೆ 48/6 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 1.20 59400 572114335437 Madihalli 10942101030345

216
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಗೇಶ್ 

ಬೆಣ್ಣಣ ಹಳಿ ಹಿರೇಮೇಗಳಗೇರಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 259/ಇ1ಪಿ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 0.80 28700 375216004605 Hiremegalageri 10644100013261

217
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಚ್ಟ್ೂ ಹಳಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 422/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.69 33000 962610658009 Uchangidurga 1085010108413

218
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾಗೇಿಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹಿರೇಮೇಗಳಗೇರಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 369/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.50 63900 588664515546 Hiremegalageri 10644100000146

219
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿಂತರಾಜ್ ಜೈನ್ರ ತಗರಿಕಟ್ಟಟ ಕಸಬಾ 11/2. ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 1.10 52000 294515821641 Madalageri 64149788664

220
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಿನ್ದ್ಟ್ನಟ ರಾಯ ತಗರಿಕಟ್ಟಟ ಕಸಬಾ 11/3. ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 2.70 111439 366203723052 Madligere 54042691258

221
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಿ ಗಿೋತಾ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 278 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 1.30 83000 993181291328 Neelagunda 10770101069002

222
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯು ಬಿ ಶಿರ ೋಧರ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 278 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 1.30 83500 200646081216 Neelagunda 10770101064596

223
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಿ ಶರದ್ಮಮ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 278 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 1.30 83500 293261038258 Neelagunda 10770101069611

224
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಎನ್ ಬಸವರಾಜ ಪುಣ್ಬಗಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 285/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 1.00 99000 311814549766 Uchagiduraga 10850100003982

225
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಪುಣ್ಬಗಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 308/ಎ1, 307/ಬಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 1.00 45200 834719710099 UDBAL 10850100001603

226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಹಾದೇವಮಮ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 299/ಬಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 1.00 50000 233134651704 Harapanahalli 3412500100978801

227
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 296/ಬಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 1.00 50000 579324904112 Harapanahalli 3412500100979201

228
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವನ್ಗೌಡರ  

ಕಲ್ು ೋಶಗೌಡ ಮತಿಿಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 74/ಎಬಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 1.00 101000 416414363471 Mattihalli 10742100001362

229
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ದಾರ ಕ್ಾ ಣ್ಮಮ ಬಾಗಳ ಕಸಬಾ 280/ಎ,280/ಬಿ,280/

ಸ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 1.70 86400 741099108069 Jp nagar B'lore 30977544844

230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಟ್ನ ದೇವೇಿಂದ್ರ ಪ್ಪ ಮ್ಯಡು ಗೇರಿ ಕಸಬಾ 171/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಮ್ಯವು 0.40 10600 944189503712 Harapanahalli 64045046957

231
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಟ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ಮ್ಯಡು ಗೇರಿ ಕಸಬಾ 166/ಬಿ1, 169/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಮ್ಯವು 1.90 50000 343542634756 Bellary 10777288669

232
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಿ ಬೆಟ್ಟ ನ್ಗೌಡ ಮತಿಿಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 360/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಹುಣ್ಣಸ 0.60 12600 243216322570 Mattihalli 10742500000937

233
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೆ ಜಿ ಶಿವಕುಮ್ಯರ ಚ್ಟ್ೂ ಹಳಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 250/ಬಿ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 1.00 33500 276962666969 Kanchikere 10850101029048

234
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಿ ಕೆ ಉಮ್ಯಪ್ತಿ ಪುಣ್ಬಗಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 155/ಜಿ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.80 28400 455386075473 Kotturu 64161901823

235
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಸುನಂದ್ಮಮ ಹಿರೇಮೇಗಳಗೇರಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 398/ಬಿಪಿ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.10 26000 232889204550 Davanageri 54028779243

236
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸುಮತಿ ತಗರಿಕಟ್ಟಟ ಕಸಬಾ 11/1. ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 1.60 77500 820036578804 Madalageri 64098158149

237
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಮಮ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 276/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪಾಾ ರಲ+

ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.80 49800 752192312057 Jayanagar B'lore 30977544844

238
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೊೋಟ್ರ ಪ್ಪ ಸಾಸಾ ಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 259 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್+

ಮೆಣ್ಸನ್ಕಾಯಿ 1.20 110000 479012500343 Jayanagar B'lore 30977544844

239
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾನ್ಾ ನಾಯ್ಕಕ ಸೇವಾನ್ಗರ ತೆಲಗಿ 246/ಎಪಿ4 ಪ್.ಜಾತಿ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.88 85800 303375474070 Jayanagar B'lore 30977544844

240
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ದೊಡಿಿಬಾಯಿ ಸೇವಾನ್ಗರ ತೆಲಗಿ 328/ಡಿ2 ಪ್.ಜಾತಿ ಹಾಗಲ 0.70 72500 952657146322 Jp nagar B'lore 30977544844

241
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹೇಮಿು ಬಾಯಿ ಅಲಗಿಲವಾಡ ತೆಲಗಿ 110/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.90 91000 605903710724 Jayanagar B'lore 30977544844

242
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಹಾಬಲೇಶಾ ರ ಅಲಗಿಲವಾಡ ತೆಲಗಿ 91/1ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮಟ್+

ಈರುಳಿ 1.40 136000 843782004598 Jayanagar B'lore 30977544844

243
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಿ ಕೊಟ್ರ ಪ್ಪ ಗುಿಂಡಗತಿಿ ತೆಲಗಿ 53/ಡಿಪಿ3 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.40 36800 792783116033  Jayanagar B'lore 30977544844

244
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ವಿ ಸುರೇಶ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಪುರ ಅರಸೋಕೆರೆ 137/ಎಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.80 31400 479576030143 Hiremegalageri 10644101010174

245
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ವಿ ಸತಾ ನಾರಯಣ್ ಲಕ್ಿ ಮ ೋಪುರ ಅರಸೋಕೆರೆ 136/4, 136/5, 

136/20
ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.20 52000 7143664364765 Hiremegalageri 10644100001876

246
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಿ ಶಿರ ೋ 

ನವಾಸಮೂತಿ ಶಿಿಂಗಿರ ಹಳಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 26/ಸ1, 39/ಬಿ2, 

5/ಎ2
ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 40600 331060612743 Davanagere 64143326988

247
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹರಿಜನ್ ದಂಡ್ಾ ಪ್ಪ ಸೇವಾನ್ಗರ ತೆಲಗಿ 103/ಪಿ2 ಪ್.ಜಾತಿ ಟೊೋಮೋಟ್ 1.60 154700 413340522536 Hagaribommanahalli 4913180552

248
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನೋಲಮಮ ಯಡಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 95/ಬಿಪಿ9 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.95 94500 254714382278 4913180521

249
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮಮ ಸೇವಾನ್ಗರ ತೆಲಗಿ 109/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 2.00 192000 748783884599 Hagaribommanahalli 4913180538

250
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಸೇವಾನ್ಗರ ತೆಲಗಿ 147/ಬಿಪಿ9 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 2.00 181500 782922431023 Hagaribommanahalli 4913180514

251
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮ ವಾ ಸೇವಾನ್ಗರ ತೆಲಗಿ 103/ಪಿ3 ಪ್.ಜಾತಿ ಟೊೋಮೋಟ್ 2.00 192000 479730736401 Hagaribommanahalli 4913180552

252
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕುರುಬರ ಆನಂದ್ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 22/ಸ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.80 39800 736679795068 Davanageri 200002133622

253
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಿ ಆನಂದ್ ಮ್ಯಚಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 382/ಪಿ150 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 0.80 39800 211809834921 Davanageri 200002133622

254
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಟ್ನ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಅಲಗಿಲವಾಡ ತೆಲಗಿ 122/ಪಿ3 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 2.00 122000 330333162417 Davanageri 200002124684

255
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೆ ಶಿವರುದ್ರ ಮಮ ಶಿವಪುರ ತೆಲಗಿ 69/2, 68/2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 2.40 93700 294316399128 Harapanahalli 3412500101305001

256
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೆ ದೇವೇಿಂದ್ರ ಪ್ಪ ಯರಬಾಳು ತೆಲಗಿ 80/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 2.00 93800 204274457718 Davanageri 200002126900

257
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಿ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ಅಲಗಿಲವಾಡ ತೆಲಗಿ 150/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 38200 695308383330 Teligi 10838100122558

258
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೆ ರಾಮಪ್ಪ ಯರಬಾಳು ತೆಲಗಿ 80/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.22 59500 264616472875 Davanageri 200002128294

259
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕಬೆಬ ೋರ ಶೇಖರಪ್ಪ ರಾಗಿಮಸಲವಾಡ ತೆಲಗಿ 348/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 0.60 31900 479193104667 Davanageri 200002024862

260
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಎ ಬಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 148/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 2.15 85100 455275161008 Harapanahalli 3412500100429201



261
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕುರುಬರ ಆನಂದ್ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 22/ಸ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.70 38800 736679795068 Davanageri 200002133622

262
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬೋವಿ ಗೌರಮಮ ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 134/ಸ ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.80 82400 321389863148 Davanageri 200002047165

263
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಳಿಪಿ್  

ಶಿವಾನಂದ್ಯಾ ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 354/ಸ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 1.60 155000 257257572600 Davanageri 00040020002129

264
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಠದ್ ವಿೋರಯಾ ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 318/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 0.80 82400 732091832729 Davanageri 200002111949

265
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮ್ಯರ ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 139/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರೇಕಾಯಿ

+ಬೆಿಂಡ್ಕಾಯಿ 0.80 47800 862964898929 Uchangidurga 10850100003954

266
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಈರಮಮ ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 140 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬದ್ನೆ 0.80 82400 940515598902 Davanageri 10205100010495

267
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯು ಮಹೇಶಪ್ಪ ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 347/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 0.82 82400 521368396359 Davanageri 10205100010482

268
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾಗನ್ಗೌಡರ  ನಾಗಣ್ಣ ಉಚ್ಚ ಿಂಗಿದುಗð ಅರಸೋಕೆರೆ 522/3 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 0.44 25700 852869592723 Davanageri 200002103187

269
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ದೇವೇಿಂದ್ರ ನಾಯ್ಕಕ ರಾಮಘಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 18/2ಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಕಲು ಿಂಗಡಿ 1.29 126500 581529167930 Davanageri 200002095856

270
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಕಸಬಾ 210/ಬಿ, 210/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 1.34 131000 442349612512 Davanageri 10205100010441

271
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಹಾರಕನಾಳು ಕಸಬಾ 96/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 1.00 47600 256717163857 Harapanahalli 64056793407

272
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಪಿ್  ಕರಿಯಪ್ಪ ತೌಡೂರು ಅರಸೋಕೆರೆ 166/ಎ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬದ್ನೆ 0.80 82400 728354886047 Davanageri 200001981164

273
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಉಚ್ಚ ಿಂಗಿದುಗð ಅರಸೋಕೆರೆ 527/ಡಿ4 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.35 21000 778702219586 Davanageri 200002103176

274
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ನ್ಗೌಡ ಕಡಬಗೇರಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 116/ಡಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 1.10 109500 521318233499 Davanagere 20001991092

275
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮ್ಯರ ಬಿ ಪುಣ್ಬಗಟ್ಟ ಅರಸೋಕೆರೆ 78/ಡಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 1.00 82400 795300266670 Davanageri 200002036651

276
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಇಮ್ಯಮ್ ಆಲಿ ಚ್ಟ್ೂ ಹಳಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 512/3 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.75 28900 860354704413 Uchangidurga 106850101029020

277
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಯಡಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 147/ಭಪಿ16 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊಮ್ಯಟೊೋ 0.80 82400 699496071509 Jp nagar B'lore 30977544844

278
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಈಶಪ್ಪ ಯಡಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 104/6 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.80 82400 324419564667 Jp nagar B'lore 30977544844

279
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಿ ಗುರು 

ಬಸವರಾಜನ್ಗೌಡ ಯರಬಾಳು ತೆಲಗಿ 36/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 2.50 141200 855797738664 Hagaribommanahalli 4913180323

280
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ H ಶಮಪ್ಪ ರಾಗಿಮಸಲವಾಡ ತೆಲಗಿ 218/ಎಫ್ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 1.20 119200 362848086362 Hadagali Urban Co 10205100001839

281
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಿ ರೂಪ್ ಅರಸನಾಳು ಕಸಬಾ 162/ಎಫ್2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.33 31500 537801990675 Hagaribommanahalli 49131822679

282
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಎಿಂ ಅಡವಿಹಳಿ ಕಸಬಾ 76/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಶತಾವರಿ 0.40 37000 925383051387 Harapanahalli 64016469729

283
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಕೊೋಡಿಹಳಿ ಕಸಬಾ 37/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಶತಾವರಿ 0.60 63500 316562736602 Harapanahalli 64016469729

284
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಂಗರ ಮ ಅಡವಿಹಳಿ ಕಸಬಾ 89/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಶತಾವರಿ 0.80 82000 980235603389 Harapanahalli 3412500101288101

285
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಎಿಂ ಹಾಲೇಶ ಅಡವಿಹಳಿ ಕಸಬಾ 324/7 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಶತಾವರಿ 0.60 63900 700560767146 Commerical 00000030354569980

286
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  

ಬಾಕಿð
ಬಾಪೂಜಿನ್ಗರ ಕಸಬಾ 400 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಹಿರೇಕಾಯಿ 1.00 101000 318756808177 Byadgi Malluru 9113403364

287
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥಯಾ ಅಡವಿಹಳಿ ಕಸಬಾ 317/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಶತಾವರಿ 0.40 37400 666591760751 Commerical 00000030354569980

288
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕಾಶ ಕೊೋಡಿಹಳಿ ಕಸಬಾ 38/3 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಶತಾವರಿ 0.50 54600 562095825219 Harapanahalli 64016469729

289
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸುವಣ್ðಮಮ ಇಟ್ನಟ ಗುಡಿ ತೆಲಗಿ 403/ಪಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 2.00 95100 921293599921 Gundagatti 6192250012894

290
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರತೂ ಮಮ ಯಡಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 583/ಡಿ,583/ಇ/591/

ಎ1,592
ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಲು ಿಂಗಡಿ, ಈರುಳಿ 1.49 139000 490479435453 Gundagatti 6192250012841

291
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗೋಪಾಲನಾಯ್ಕಕ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 399/3ಪಿ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊಮ್ಯಟೊೋ 0.80 100000 288090589538 Harapanahalli 10628111000672

292
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗನಾಯ್ಕಕ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 392/4 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.98 50000 556638924837 Harapanahalli 64045480840

293
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗನಾಯ್ಕಕ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 392/2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 1.00 46700 556638924837 Harapanahalli 64045480840

294
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಲಲಿಬಾಯಿ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 392/ಪಿ14 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊಮ್ಯಟೊೋ 1.60 150500 826128263135 Neelagunda 10628111000317

295
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚ್ನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ಹಿಕಿಕ ಮಗೇರಿ ಅರಸೋಕೆರೆ 73/4 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊಮ್ಯಟೊೋ 0.80 81000 Davanageri 2000015668270

296
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚ್ನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ಕಣ್ಣವಿಹಳಿ ಕಸಬಾ 51/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.60 36500 636013038165 Nanadibeevuru 10767100127198

297
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲಮಮ ಪೃಥೇಶಾ ರ ಚಿಗಟೇರಿ 91/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಶತಾವರಿ 0.80 82000 716918894455 Commerical 00000030354569980

298
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಕಕ ಮಮ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 392/ಪಿ7,392/ಪಿ59 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಲು ಿಂಗಡಿ 1.60 155000 365185423043 VAHINI Irrigation 54052400213

299
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಘುಪ್ತಿ ಮ್ಯಚಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 298/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 1.60 101000 534959976834 VAHINI Irrigation 54052400213

300
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ s ಹನುಮಂತ ಮ್ಯಚಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 153/ಸ2, 146/ಸ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಎಲ್ಬಳಿ 1.00 101000 800117268591 VAHINI Irrigation 54052400213

301
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಿ ನಾಗಪ್ಪ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 293/3 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.75 73000 702302625575 VAHINI Irrigation 54052400213

302
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಿ ರಾಜಕುಮ್ಯರ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 54 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗೋಡಂಬಿ 1.50 42300 923227892006 VAHINI Irrigation 54052400213

303
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ s ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 326/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.80 81000 440127273478 VAHINI Irrigation 54052400213

304
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ ತೌಡೂರು ಅರಸೋಕೆರೆ 248/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ನುಗೆಾ 1.40 69000 976105237263 Hagaribommanahalli 4913180354

305
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುಿಂಡಪ್ಪ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 15/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 2.00 192000 679428347676 Hagaribommanahalli 4913180248

306
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ ಕಡಬಗೇರಿ ಚಿಗಟೇರಿ 320/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 2.00 192000 442966926601 Hagaribommanahalli 4913180231

307
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಕೊಮರನ್ಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 188/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 0.80 80300 387080400979 Hagaribommanahalli 4913180255

308
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾರನ್ಗೌಡ ಸಾಸಾ ಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 281/ಬಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 0.95 95900 790943108405 Hagaribommanahalli 4913181504

309
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕೊಿಂಗನ್ಹೊಸರು ಚಿಗಟೇರಿ 128/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ

1.20
119200 660485310863 Hagaribommanahalli 4913180200

310
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಂಚ್ಯಾ  ಎಚ್ ಹಾರಕನಾಳು ಕಸಬಾ 277/1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 1.60 77900 719797424078 Hagaribommanahalli 0913885749

311
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ತಗರಿಕಟ್ಟಟ ಕಸಬಾ 346/ಸ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಟೊೋಮೋಟ್ 1.50 146500 565381907605 Byadgi Malluru 9113403371

312
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಬಾಪೂಜಿನ್ಗರ ಕಸಬಾ 361/ಎ3 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಹಿರೇಕಾಯಿ 0.90 91500 452538558125 Byadgi Malluru 9113403388

313
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಲಲಿಬಾಯಿ ಹಾರಕನಾಳು ಕಸಬಾ 51/ಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಟೊೋಮೋಟ್ 1.64 154000 66613314372 VAHINI Irrigation 54052400213

314
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಎಿಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ತಗರಿಕಟ್ಟಟ ಕಸಬಾ 554/2,225 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಬದ್ನೆಗಿಡ 1.20 118000 547728237511 VAHINI Irrigation 54052400213

315
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಕಸಬಾ 1/ಪಿ22 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಎಲ್ಕೊೋಸು 1.20 118000 872217362116 VAHINI Irrigation 54052400213

316
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹುಚ್ಚ ಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಕಸಬಾ 1/ಪಿ20 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಲು ಿಂಗಡಿ 185000 798771087499 VAHINI Irrigation 54052400213

317
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 176/ಬಿ2 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಲು ಿಂಗಡಿ 101000 876444569752 Burudagaon Road 30603444723

318
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಬಸಮಮ ಕೆ ಕಲು ಹಳಿ ತೆಲಗಿ 106/ಎ1 ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಕಲು ಿಂಗಡಿ 1.60 154000 676431316555 Byadgi Malluru 2313049929

319
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನೋಲವಾ ಮ್ಯಚಿಹಳಿ ತೆಲಗಿ 213/ಬಿ3, 214/ಬಿ2ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಈರುಳಿ 1.00 101000 899825803505 Davanageri 10869101047284

320
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪೂಜಾರ ಸದ್ದ ಪ್ಪ ಅರಸೋಕೆರೆ ಅರಸೋಕೆರೆ 153/ಬಿ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.80 80000 528309725060 Byadgi Malluru 2313045907

321
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಮತಿಿಹಳಿ ಚಿಗಟೇರಿ 187/ಸ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 1.60 148000 588486522487 VAHINI Irrigation 54052400213

322
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೆ ಪ್ರ ೋಮ ಸತಿ್ತರು ಅರಸೋಕೆರೆ 104/ಎ ಸಾಮ್ಯನ್ಾ ಗಡಂಬಿ 2.76 70400 666235127902 Kanchikeri 10687101043668

323
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಯ 

ಯೋಜನೆ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಬಾಕಿð ಬಾಪೂಜಿನ್ಗರ ಕಸಬಾ 401 ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಕಾಯಿ 0.90 91700 551461490525 Byadgi Malluru 9113403364

II

1
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 21/ಇ1 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 0.8 34500 601889298372 Davanagere ############

2
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಂ.ಬಸವಂತಪಪ 
ಬಿನ್ ಬುಳ್ಳಪಪ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 21/,1 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 0.8 34500 500027044692 Neelagunda ############

3
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಪರಜಾಲ್ಡ.ಬಿ.ಎಂ 
ಬಿನ್ ಶಿವಯೋಗಿ

ಇಟಿಿಗುಡಿ ತಲ್ಗಿ 19/1,15/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 1 43125 672871048659 Harapanahalli ############

4
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಆರ್.ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ 
ಬಿನ್ ಚನನನಗ್ೌಡ

ಬಾಗಳಿ ಕ್ಸಬಾ 21/ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.5 115076 374005364020 Harapanahalli 54042692569

5
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಸ್.ಹಾಲೋಶಪಪ 
ಬಿನ್ ನಂದಿಬಸಪಪ

ತೌಡ ರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 157/ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4 6728 925545212910 Davanagere 3282856017

6
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಮರುಳ್ಸಿದದಪಪ 
ಬಿನ್ ವಿರ ಪಾಕ್ಷಪಪ

ಪುಣಭಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 126/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.8 13456 528801884570 Arasikere ############

7
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಟಿ.ಕೆ ಟರಬಸಪಪ 
ಬಿನ್ ಬಸಪಪ

ಪುಣಭಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 76/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.9 145762 245995519111 Davanagere 200001399345

8
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆ.ಲ್ಕ್ಷಮಣನಾಯಕ 
ಬಿನ್ ಸಾಣಯನಾಯಕ

ಬಾಫ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 84/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.6 46030 233663604945 Harapanahalli
341250010092

5301

9
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹನುಮಂತಪಪ.ಎಂ 
ಬಿನ್ ಬುಳ್ಳಪಪ

ಕೆ ಮಾರನಃಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 185/ಎ ಗೋರು 1 39876 874576690658 Harapanahalli 64174155889

10
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎರಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ 
ನಂದಿಬಸಪಪ

ಪುಣಭಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 277/1,278/ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.7 11774 391424002684 Uchangidurga ############

11
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ.ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ 

ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಅಣಜಿಗರೆ
ಅರಸಿೋಕೆರೆ

34/ಜಿ1

ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು
0.6 10070 565112366544

Uchangidurga

############

12
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆ.ಡಿ.ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ 
ಶೋಖರಪಪ ಅಣಜಿಗರೆ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ
81/1,81/2,74/ಎ

2
ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.2 20184 30206863389 Uchangidurga ############

13
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಸ್.ಎ.ಜ ಯೋತಿಲ
ೆಂಗ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ 

ಅಜಜಪಪ ಅಣಜಿಗರೆ
ಅರಸಿೋಕೆರೆ 121/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.7 11774 894994506705 Madihalli ############

14
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬೆ ಕ್ಕಸದ 
ಹಿರಿಯಮಮ ಕೆ ೋ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

ತ ಗರಿಕ್ಟ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 296/ಎ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.6 25875 645021384397 Harapanahalli 645021384397

15
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಡಿ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ 
ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ತ ಗರಿಕ್ಟ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 353/ಎ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.6 25875 208369296239 Harapanahalli 64053679731

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



16
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ದಾದಪುರ ನಂಗಪಪ 
ಬಿನ್ ಹೆ ಳಿಯಪಪ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 8/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.7 30187 945022353393 Neelagunda ############

17
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ದುರುಗದ ಬಸಮಮ 
ಕೆ ೋ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 114/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 34500 695534640454 Neelagunda ############

18
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ 
ನಂಗಪಪ

ಯರಬಾಳ್ು ತಲ್ಗಿ 110 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 34500 843227833573 Kadathi 64135013487

19
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಪ ಜಾರ್ 
ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋ 
ದಕ್ಷಿಣಮ ತಿ

ಅಡವಿಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 91/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 34500 260498994075 Harapanahalli ############

20
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಸಿದದಪಪ ಕ್ರಡಿ ಬಿನ್ 
ಲ್ಕ್ಕಪಪ

ನಾರಯಾಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 171/ಎಫ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 17250 263435264813 Harapanahalli ############

21
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ ವನಜಾಕ್ಷಿ 
ಕೆ ೋ ಷ್ಣುಮಖಪಪ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 26/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.05 30260 725461524619 Harapanahalli ############

22
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಆರ್ ಎಂ ಪಾಟಿೋಲ್ಡ 
ಬಿನ್ ಮಲ್ುಪಪ ಎಂ 

ಜಿ
ಕ್ಡತಿ ತಲ್ಗಿ 415/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.68 77232 984970971698 Davanagere 64074958140

23
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಪಿ ಸುನೋತ ಕೆ ೋ 
ನಾಗನಗ್ೌಡ

ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 166/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 28820 733235822393 Chigateri ############

24
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 
ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ 

ಷ್ಣುಮಖಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 26/ಎ ಗೋರು 0.89 46169 654016152530 Harapanahalli ############

25
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಪರೋಮ ಕೆ ೋ 
ಓಂಕಾರಪಪ

ಸತ ತರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 104/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.6 26912 666235127902 Kanchikeri ############

26
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಣಕಾರ ನಾಗರಾಜ 
ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ

ಕ್ಡಬಗೋರಿ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 107/ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.5 8410 751832831156 Harapanahalli ############

27
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ದುಗಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋ 
ಮೆೋಗಯನಾಯ್ಕ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 398/ಟಿ25 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.1 47437 923335777680 Harapanahalli ############

28
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕ್ುರುಬರ 
ಕ್ರಿಗ ೋಣೆಪಪ ಬಿನ್ 

ಬಸಪಪ
ಕ್ನನನಾಯಕ್ನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 32 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.34 57687 482132201046 Harapanahalli 64145329397

29
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆ ೋರಿ ಪಂಪಣಣ 
ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ

ಪುಣಭಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 49/ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4 11527 524548839060 Uchangidurga ############

30
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎನ್ ಸವಿತಾ ಕೆ ೋಂ 
ಅಜಜಯಯ

ಅಣಜಿಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 13/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.2 34584 729057653740 Uchangidurga ############

31
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಅಶ ೋಕ್.ಎಂ ಬಿನ್ 
ಜ ಯೋತಪಪ

ಬ ದಿಹಾಳ್ು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 32/5 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.6 17292 331721581525 Madihalli ############

32
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆ.ಎಂ.ಸಿದದಯಯ 
ಬಿನ್ ಎಂ.ಬಸಯಯ

ಅಣಜಿಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ
106/ಬಿ,106/ಸಿ,10

5/ಎ
ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.8 51875 58036716620 Harapanahalli

061020300035

41

33
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಚಿನನಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಪಿೋಯಾನಾಯಕ

ಯರಬಾಳ್ು ತಲ್ಗಿ 222/ಎಪ್2 ಗೋರು 0.7 36313 459148884085 Telagi ############

34
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಪ ಯಾನಾಯಕ 
ಬಿನ್ ಹೆೋಮುನಾಯಕ

ಯರಬಾಳ್ು ತಲ್ಗಿ 206/3 ಗೋರು 0.7 36313 240709895959 Harapanahalli ############

35
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಡಿ.ಹನುಮಂತನಾಯಕ
 ಬಿನ್ 

ಅಜುನನಾಯಕ
ಮಾಚಿಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 382/ಪಿ73 ಗೋರು 0.64 33200 898604074135 Harapanahalli

050810106561

3

36
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಿ.ಪಿ.ಬಸವರಾಜ 
ಬಿನ್ ಸಿದದಪಪ

ಕ್ಡಬಗೋರಿ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 293/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.8 13456 600399366586 Harapanahalli
061030700018

31

37
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ರತನಮಮಕೆ ೋಂ 
ಮುನೆೋಗ್ೌಡ

ಕ್ಡಬಗೋರಿ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 68/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.5 8410 710308946978 Arasikere
105231000038

66

38
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಿ.ಕಾಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ 
ರುದರಗ್ೌಡ

ಕ್ಡಬಗೋರಿ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 132/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2 33640 939079392999 Arasikere
105231003004

40

39
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎ.ಹನುಮಂತಪಪ 
ಬಿನ್ ನಾರಪಪ

ಕೆ ಮಾರನಃಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 179/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.2 20184 910740076765 Harapanahalli
341250010092

9801

40
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ವಿೋರಬಸಯಯ ಬಿನ್ 
ವಿೋರಬದರಯಯ

ಚಿರಸಾತಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 176 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.73 31481 523059586774 Gundagatti
061922000089

15

41
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ತಳ್ವಾರ 
ಗ ೋರ್ಣಬಸಪಪ ಬಿನ್ 

ಬಸಪಪ
ಅಲ್ಗಿಲ್ವಾಡ ತಲ್ಗಿ 167/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 17250 655006341326 Telagi

108381000081

27

42
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಸುಹಲಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
 ಲ್ಕಾಯನಾಯಕ

ಹಾರಕ್ನಾಳ್ು ತಲ್ಗಿ 122/ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.8 34500 657563967355 Harapanahalli 64125026192

43
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಂ.ಸಣಣಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಪಪ

ನೋಲ್ಗುಂದ ತಲ್ಗಿ 238/ಎ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.6 25875 970238000523 Neelagunda ############

44
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಯು.ಕ್ುಬೆೋರಪಪ 
ಬಿನ್ ನಂಗಪಪ

ಮಾದಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 129/ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 76717 843251817433 Harapanahalli ############

45
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಜಾದಯನಾಯಕ

ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 491/ಬಿ2ಪಿ8 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ, ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 1 160000 832787601895 Harapanahalli
341250010069000

1

46
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಕೆ ಎಸ್ 
ಮಲುಕಾಜುನ ಬಿನ್ 
ಕೆ ಎಸ್ ಸಿದದಲಂಗಪಪ

ಕ್ಂಚಿಕೆೋರಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 247/ಎ2, 351/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 3 200000 463833864487 Kancikeri 10687100003724

47
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಮೆೋಗುವಾ ಕೆ ೋ 
ನಾಗಯನಾಯ್ಕ

ಕೆ ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 392/ಪಿ11 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ೋಮೋಟ 1.20 160000 401260596213 Neelagunda 10770100002811

48
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಕ್ಮಮತತರ ನಂಗಮಮ 
ಕೆ ೋಂ ಗ ೋರ್ಣಬಸಪಪ

ಮಾಚಿಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 384/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ೋಮೋಟ 2.5 200000 493922134516 Harapanahalli 34517986221

49 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ರ್ೈ.ಸುಮಲ್ತಾ ಕೆ ೋಂ 

ರಾಜಪಪ
ಹಲ್ುವಾಗಲ್ು ತಲ್ಗಿ 544/ಸಿ2 ಅಡಿಕೆ ಬಾಳೆ ಅಡಿಕೆ ಬಾಳೆ 1 62715 746828436841 AXIS BANK 917020019950476

50 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಹಲ್ುವಾಗಲ್ು ತಲ್ಗಿ 246/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 3.71 67000 402172525783 AXIS BANK 917020019950476

51 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲ್ಕ್ಷಮವಾ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಪ ಕ್ುಂಚ ರು ತಲ್ಗಿ 277/ಎ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 3.09 35000 216600289431 AXIS BANK 917020019950476

52 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿವಮಗಿಗ ಕೆಂಚಪಪ 
ಬಿನ್ ಬೆ ಮಮಪಪ

ತೌಡ ರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 452/ಬಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ, ಬದನೆ 2.79 10000 729226937730 AXIS BANK 917020019950476

53 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ರ್ೈಕಾಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಸುಭಾಷ್
ಹಲ್ುವಾಗಲ್ು ತಲ್ಗಿ 544/ಸಿ4 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.5 49290 222669162569 AXIS BANK 917020019950476

54 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶೋಖರಪಪ.ಸಿ.ಬಿನ್ 

ಬಸಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 329/ಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 2 10000 331792056187 AXIS BANK 917020019950476

55 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಲ್ಂಬಾರ್ಣ ರ ಪುವಾ 
ಕೆ ೋಂ ಹೆೋಮಾುನಾಯಕ

ಅಣಜಿಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 40/ಡಿ2 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 14950 354156682725 PKGB 1.08501E+13

56 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 

ಗುರಿಕಾರಪಪ
ಹಗರಿಗುಡಿಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 271/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 4.67 10000 927922301666 AXIS BANK 917020019950476

57 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಲ್ಚಾಪಪ ಬಿನ್ 
ಪರಶುರಾಮಪಪ

ಕ್ಂಬಟರಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 1/ಪಿ17 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 4 9950 394894312808 AXIS BANK 917020019950476

58 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಸ್.ಡಿ.ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 

ಎಸ್ ದುರುಗಪಪ
ಚಿರಾಸತಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 45/ಎ2 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.84 29880 916687179818 AXIS BANK 917020019950476

59 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ದುಗಗಪಪ
ಅಣಜಿಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 217/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1.14 30000 829865469794 AXIS BANK 917020019950476

60 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಲ್ಡ.ಹನುಮಂತಪಪ 

ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ
ಹಿರೆೋಮೆೋಗಳ್ಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 313/ಬಿಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.42 20000 521751310232 AXIS BANK 917020019950476

61 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಲ್ಡ.ಮೆೈಲ್ುಪಪ ಬಿನ್ 

ಭರಮಪಪ
ಹಿರೆೋಮೆೋಗಳ್ಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 221/ಸಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 3 30000 580364234632 AXIS BANK 917020019950476

62 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಟಿ.ಡಿ.ಹನುಮಂತಪಪ 
ಬಿನ್ ಟಿ.ಪರುಸಪಪ

ಶಿಂಗಿರಹಳಿಳ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 149/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 5.2 10000 AXIS BANK 917020019950476

63 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ 

ಬಸಪಪ
ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ್ಟ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 414/1, ಪ.ಪಂಗಡ ಎಲಬಳಿಳ 6.7 10000 931163950073 AXIS BANK 917020019950476

64 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹುಚಾಪಪ ಕಾಕಾಳಿ ಬಿನ್ 

ನಾಗಪಪ
ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ್ಟ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 27/ಎ2 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 6.02 10000 925656559451 AXIS BANK 917020019950476

65 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹೆಚ್.ರೆೋಖಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಪಾಲಾಕ್ಷಪಪ
ಕಾಯರಕ್ಟ್ಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 341/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.8 10000 493957995236 AXIS BANK 917020019950476

66 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 

ಸಂಗಪಪ
ಕಾಯರಕ್ಟ್ಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 291/ಸಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ, 1.52 10000 902050266303 AXIS BANK 917020019950476

67 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಮಾರಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ 
ಭರಮಪಪ

ಹಗರಿಗುಡಿಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 160/ಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಸೋವಂತಿಗ, ತಂಗು 5.17 64300 594633786888 AXIS BANK 917020019950476

68 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಪಿೋಯಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ಶಿವನನಾಯಕ
ಶಿಂಗಿರಹಳಿಳ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 206/2ಸಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.38 35000 324495574565 AXIS BANK 917020019950476

69 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ 
ಷ್ಣುಮಖನಾಯಕ

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 22/ಎ2,20/ಇ1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1.97 40000 271858246753 AXIS BANK 917020019950476

70 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಠಾಕಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ಸಕ್ರನಾಯಕ
ಶಿಂಗಿರಹಳಿಳ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 187/4 ಪ.ಜಾತಿ ನುಗಗ, ಅಡಿಕೆ 5.08 30000 534889600689 AXIS BANK 917020019950476

71 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಿ.ಮಂಜಾಯನಾಯಕ 
ಬಿನ್ ಭೋಮನಾಯಕ

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 32/ಐ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.15 10000 923875297588 AXIS BANK 917020019950476

72 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ.ಸಿದದಪಪ ಬಿನ್ 

ಗ ರಪಪ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 62 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.27 63000 2129121892023 AXIS BANK 917020019950476

73 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಪರಕಾಶನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಸ ೋಮುನಾಯಕ

ತೌಡ ರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 67/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1.92 29300 859253084359 AXIS BANK 917020019950476

74 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹೆೋಮರಾಜನಾಯಕ 
ಬಿನ್ ಶಿೋಲ್ನಾಯಕ

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 4/ಬಿ6 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 2.79 63000 764138360243 AXIS BANK 917020019950476

75 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಶಿೋಲಾಯನಾಯಕ

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 7/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 3.36 30000 919395066973 AXIS BANK 917020019950476

76 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ರೆೋವಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ಈಶಾರನಾಯಕ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 461/ಬಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 2 35000 421895383 AXIS BANK 917020019950476

77 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ತುಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಹುಚಾಪಪ
ಮತಿತಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 217/ಬಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಹ ವಿನ ಗಿಡ 2.95 63000 232137061887 AXIS BANK 917020019950476

78 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಪ ಜಾರ ಗಂಗಮಮ 
ಕೆ ೋಂ ನಾಗಮಮ

ಆಲ್ದಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 221/2 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯಿ, ನುಗಗ 4 10000 679358125057 AXIS BANK 917020019950476

79 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಮಲುೋಶಪಪ ಬಿನ್ 

ಭರಮಪಪ
ಆಲ್ದಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 202/ಎಪ್ 2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 3.14 10000 313487565193 AXIS BANK 917020019950476

80 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಗಿರಿೋಶ..ಎಂ ಬಿನ್ 
ಮಹಾಲಂಗಪಪ

ಮಾಚಿಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 196/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 2.5 62715 497702220409 AXIS BANK 917020019950476

81 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಮಿನಾಕ್ಷಿಬಾಯಿ ಕೆ ಂ 

ನಾಗಯನಾಯಕ
ಅಲ್ಗಿಲ್ವಾಡ ತಲ್ಗಿ 186/2 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 4 10000 234620023461 AXIS BANK 917020019950476

82 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ರವಿನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ನಾಗಯನಾಯಕ

ಶಿವಪುರ ತಲ್ಗಿ 73/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.3 35000 549155988432 AXIS BANK 917020019950476

83 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಜಯಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಕ್ುಮಾುನಾಯಕ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ್ಟ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 425/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 2 42000 598603532872 AXIS BANK 917020019950476

84 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಾಳ್ಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ಸ ೋಂರ್ಕಬಾಯಿ
ರಾಮಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 65/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4.84 63000 276404414396 AXIS BANK 917020019950476



85 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಿ.ನಾನಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಹಿಯಾನಾಯಕ

ರಾಮಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 78/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.37 44800 353357377614 AXIS BANK 917020019950476

86 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಲ್ಡ.ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್ 
ಹನುಮನಾಯಕ

ರಾಮಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 189 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4.65 63000 312169153433 AXIS BANK 917020019950476

87 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಮಾಗಳ್ದ ಕೆಂಚಪಪ 
ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ

ಚಿರಾಸತಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 338/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 5.38 10000 663591470903 AXIS BANK 917020019950476

88 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ರತನಮಮ ಕೆ ೋ 
ತಿರುಪತೋಪಪ

ಚಿರಾಸತಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 74/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಟ ೋಮೋಟ 1.81 10000 493959976815 AXIS BANK 917020019950476

89 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 

ಲ್ಚಯನಾಯಕ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 392/ಪಿ31 ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯಿ, ಅಡಿಕೆ 1.2 10000 356679185461 PKGB 10770101011696

90 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿೋಲಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್  

ಟಿೋಕಾಯನಾಯಕ
ಮಾಚಿಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 36/4,36/5 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.4 15224 78780681493 PKGB 10770100034065

91 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಮೆೋಗುವಾ ಕೆ ೋಂ 
ನಾಗಯನಾಯಕ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 362/ಪಿ11 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 1.4 10000 401260596213 PKGB 10770100002811

92 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಮಂಜಯನಾಯಕಬಿನ್ 

ರಾಮನಾಯಕ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 362/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 1.4 10000 42426565009 Karnataka Bank ltd 3412500100312901

93 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಸ್.ಕ್ವಿತಾ ಬಿನ ರಮೆೋಶ ಮತಿತಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 322/ಸಿ,332/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.77 63000 203315088155 AXIS BANK 917020019950476

94 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ.ರ್ೈ.ಲಂಗರಾಜ ಬಿನ್ 

ಯೋಗೋಂದರಪಪ
ರಾಗಿಮಸಲ್ವಾಡ ತಲ್ಗಿ 179/ಬಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.56 10000 705219820433 AXIS BANK 917020019950476

95 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಯೋಗೋಂದರಪಪ ಬಿನ್ 

ರಾಮಪಪ
ರಾಗಿಮಸಲ್ವಾಡ ತಲ್ಗಿ 179/ಬಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.5 25600 962652003474 AXIS BANK 917020019950476

96 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಜಗದಮಮ ಕೆ ೋಂ 
ಸಿದದವಿೋರನಗ್ೌಡ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 222/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 2.88 10000 503885678954 AXIS BANK 917020019950476

97 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ ಂಗನ ರು 

ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 
ಗಿರಿಯಪಪ

ಅಣಜಿಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 521/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸಪ ೋಟ 5.08 50000 685812989808 AXIS BANK 917020019950476

98 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಿ.ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಜಿ.ಹಾಲ್ಪಪ

ಹಿರೆೋಮೆೋಗಳ್ಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 204/ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ಸತವರಿ 3.2 50000 487526421353 AXIS BANK 917020019950476

99 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ.ರವಿೋಂದರ ಬಿನ್ 

ಓಂಕಾರಪಪ
ಸತ ತರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 101/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5.22 50000 776477937888 AXIS BANK 917020019950476

100 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಪಿ.ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ 

ಹನುಮಪಪ
ಹಳಿಳಕೆರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 122/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5.53 50000 886816529998 AXIS BANK 917020019950476

101 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಿೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸಯಯ ಹಿರೆೋಮೆೋಗಳ್ಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 579/ಬಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 63000 920017203894 AXIS BANK 917020019950476

102 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹೆಚ್.ಕೆ.ನಜಿೋರ್ ಸಾಬ್ 
ಬಿನ್ ಖಾಸಿಂಸಾಬ್

ಶಿಂಗಿರಹಳಿಳ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 112/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 3.23 30000 765888773370 AXIS BANK 917020019950476

103 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ 

ಕೆಂಚಪಪ
ಶಿಂಗಿರಹಳಿಳ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 192/ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.26 30000 431467001458 AXIS BANK 917020019950476

104 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ ಹಿರೆೋಮೆೋಗಳ್ಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 301/ಬಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.44 8000 913338815468 AXIS BANK 917020019950476

105 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಸಿದದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಹಿರೆೋಮೆೋಗಳ್ಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 363/ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.76 16000 943090207965 AXIS BANK 917020019950476

106 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಜಿ.ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ 
ಜಿ.ಮಳ್ಳಪಪ

ಪುಣಭಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 379/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 30000 404101260410 AXIS BANK 917020019950476

107 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಜಶೋಖರ 
ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಲುಕಾಜು
ನಗ್ೌಡ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 202 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 2.1 45000 368173996723 Karnataka Bank ltd 341250010020901

108 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ.ಕೆೈರಾನ್ ಬಿನ್ 
ಅಬುದಲ್ಡ ಸಾಬ್

ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 134/ಎ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 6 45000 42275319437
The Karnataka State Co-

op Apex Bank
200001853381

109 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪರಕಾಶ 
ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಲುಕಾಜು
ನಗ್ೌಡ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 202/2 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 2 45000 274456293713 PKGB 10770100034118

110 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಕ್ುಮಾರ 
 ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಲುಕಾಜು
ನಗ್ೌಡ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 110/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1.98 45000 788016345788 PKGB 107701101000706

111 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ   
ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಲುಕಾಜು
ನಗ್ೌಡ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 202/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 2 34400 832982344141 Canara Bank 4242101006954

112 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹಡಗಲ ಹನುಮಂತಪಪ 
ಬಿನ್ ಸಣಣನಂಗಪಪ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 150/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.13 4821 403564045317 PKGB 10770100003663

113 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ನಾಗರಾಜ.ಎಂ ಬಿನ್ 

ಬಸವಂತಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 118 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.24 8901 677391206262 PKGB 10770100034532

114 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 139/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.24 8901 5869391206262 PKGB 10770100005144

115 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ದಿಳ್ಯಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 425/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.22 8159 656091265931 PKGB 10770101079210

116 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಅರಸಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 137/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.23 8530 374677191723 PKGB 10770101053638

117 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಗಿೋತಾ ಕೆ ೋಂ 
ಮಂಜುನಾಥ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 167 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.24 8901 738678074675 Syndicate Bank 06102200029858

118 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ದುರುಗಪಪ ಬಿನ್ 

ನಾಗಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 191/ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.19 7045 617990426003 PKGB 10770101001927

119 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕ್ುರುವತಿತ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ 

ಹನುಮಪಪ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 495/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.29 10755 702584842031 Karnataka Bank ltd 3412500101743200

120 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ 
ಸಂಜಿೋವಪಪ

ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 397/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.29 10755 215567795738 SBI 64097759366

121 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಡಿ.ಬಸಪಪ ಬಿನ್ 
ದುರುಗಪಪ

ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 397/5 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.23 8520 76899816013 Karnataka Bank ltd 3412500101243700

122 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಮಲುಕಾಜನಪಪ 
ಬಿನ್ ಸಿದದಲಂಗಪಪ

ಬಾಗಳಿ ಕ್ಸಬಾ 133/6 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.34 12609 788915238478 PKGB 10628100021928

123 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ 
ಪರುಸಪಪ

ತ ಗರಿಕ್ಟ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 346/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.46 17062 565381901605 SBI 64206022163

124 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ನಂಗಪಪ.ಬಿ ಬಿನ್ 

ಲ್ಕ್ಕಪಪ
ತ ಗರಿಕ್ಟ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 357/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.39 14464 437852166878 Karnataka Bank ltd 3412500101769600

125 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಮಂಜವಾ ಕೆ ೋಂ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ತ ಗರಿಕ್ಟ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 397/7 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.35 12980 314272784251 Karnataka Bank ltd 3412500101634300

126 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ 
ದ ಡಿಫರ್ಕಕೋರಪಪ

ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 361/ಕೆಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.41 15206 377297949692 SBI 64190342132

127 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಮೌನೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 151 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.30 11127 521238100386 PKGB 10770101028845

128 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲ್ಕ್ಕಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 494 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.25 9272 327543019033 SBI 64042679503

129 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಅಂಜಿನಮಮ.ಟಿ ಬಿನ್ 

ಕ್ರಿಬಸಪಪ
ನೋಲ್ಗುಂದ ಕ್ಸಬಾ 12 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.8 29666 962358928405 PKGB 10770100034515

130 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಿ.ಮಾಯಪಪ ಬಿನ್ 

ದುರುಗಪಪ
ತ ಗರಿಕ್ಟ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 27/ಎ5 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.2 7417 715124952916 SBI 64189070985

131 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆಂಚಪಪ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತ ಗರಿಕ್ಟ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 493/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.29 10756 467156811659 SBI 64116153009

132 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಗಂಗ್ಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ದೋನಾಯನಾಯಕ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 412/ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.24 8901 931790970677 Karnataka Bank 3412500100385400

133 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದುರುಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 493/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.24 8901 693070294763 SBI 64055155319

134 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಪರುಸಪಪ.ಜಿ ಬಿನ್ 

ಅಡಿರ್ಪಪ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 407/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.77 28558 918675841767 Karnataka Bank 3412500101781300

135 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಸವರಾಜ.ಜಿ ಬಿನ್ 

ಬಸಪಪ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 401/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.26 9643 551461490526 SBI 64119244494

136 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಸಮಮ.ಕೆ ಕೆ ೋಂ 

ಪರಸಪಪ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 346/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.46 17061 565381901605 SBI 64206022163

137 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಚನನವಿೋರಪಪ.ಬಿ ಬಿನ್ 

ದಾಯಮಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 176/ಬಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.38 14095 481194739055 PKGB 10770100005024

138 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 

ಶಿವಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 194/ಎಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.28 10385 727511885076 Karnataka Bank

341250010112710

0

139 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಬಾರಿಕ್ರ 

ಬಸಪಪ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 265/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.42 15577 467156811659 SBI 64116153009

140 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಅಗರಹಾರದ ಹಾಲ್ಪಪ 

ಬಿನ್ ಬಸಪಪ
ಮಾಡುಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 215/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.24 8901 242907888749 PKGB 10628100013530

141 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಡಿ ಷ್ರಿೋಫ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ 

ಶಾಧಿೋಕ ಸಾಬ್
ಕ್ನನನಾಯಕ್ನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 121/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.35 12980 428548390457 Karnataka Bank 3412500100068400

142 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ 

ಬಸಪಪ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 400 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.44 16319 394313968964 SBI 64124168004

143 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಪರಸಪಪ ಬಿನ್ 

ಕ್ುರುವತಿತ ಕೆಂಚಪಪ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 495/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.24 8901 632315077912 Karnataka Bank 3412500101467401

144 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕ್ುರುವತಿತ ನಾಗೋಂದರಪಪ 

ಬಿನ್ ಪರಸಪಪ
ತ ಗರಿಕ್ಟ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 346/ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.24 8901 981014885764 SBI 64149358857

145 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಪರಸುರಾಮಪಪ ಬಿನ್ 

ರಾಮಪಪ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 444/ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.58 21511 Karnataka Bank 917020019950476

146 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ತಳ್ವಾರ ಮಂಜಪಪ 

ಬಿನ್ ತಳ್ವಾರ ಚಂದರಪಪ
ಹುಲಕ್ಟ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 116/ಎ2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 2.18 57570 650119375049 AXIS BANK 34575871437

147 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಲ್ಡ.ಪರಮನಾಯಕ 
ಬಿನ್ ಭಜನಯನಾಯಕ

ಹಲ್ುವಾಗಲ್ು ತಲ್ಗಿ 41/4 ಪ.ಜಾತಿ ಕೆ ೋಸು 2.5 45000 697087911859 SBI 200001785625

148 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಲ್ಡ.ಪಾಪನಾಯಕ 
ಬಿನ್ ಟಿೋಕಾಯನಾಯಕ

ಹಲ್ುವಾಗಲ್ು ತಲ್ಗಿ 59/ಎ1ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 2.78 45000 431255449997 Apex Bank 3412500100009001

149 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹೆ ಬಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ರೆೋವಾಯನಾಯಕ
ಕ್ುಂಚ ರು ತಲ್ಗಿ 427/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4.5 60000 506836291598 Karnataka Bank ltd 64202280390

150 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎನ್.ಖಿೋಯಾನಾಯಕ 

ಬಿನ್ ನಾಗಯನಾಯಕ
ಯರಬಾಳ್ು ತಲ್ಗಿ 188/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.35 60000 786389379892 SBI 520101076491966

151 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹೆ ಬಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ಲ್ಕ್ಷಮಣನಾಯಕ
ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 487/ಎ2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 2.94 60000 977136964889 Corporation Bank

341250010101510

1

152 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ರೆಡಿಿನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಸ ೋಮುನಾಯಕ

ಚನನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 227/ಪಿ18 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 3 26000 706481878398 Karnataka Bank ltd 3412500101283801

153 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಮಾಡಿುಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 297/ಎ ಪ.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 4.15 45000 212126042659 Karnataka Bank ltd 917020019950476

154 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ನಟ ಿರು ತಲ್ಗಿ 184/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 10000 872741956013 AXIS BANK 917020019950476

155 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕ್ಟಗಿ ದುರುಗಪಪ ಬಿನ್ 

ಮಲ್ುಪಪ
ನಟ ಿರು ತಲ್ಗಿ 165/8ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.58 8000 908970981412 AXIS BANK 917020019950476

156 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕ್ಟಗಿ ಸವಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ 

ದುರುಗಪಪ
ನಟ ಿರು ತಲ್ಗಿ 170/ಸಿ1ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.33 10000 965757538625 AXIS BANK 917020019950476

157 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಚಂದರಶೋಖರ ಬಿನ್ 

ಲ ೋಹಿತಪಪ
ನಟ ಿರು ತಲ್ಗಿ 82/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.5 62715 858018686660 AXIS BANK 917020019950476

158 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 

ಕ್ರಿಯನಾಯಕ
ಹಳಿಳಕೆೋರಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 127/ಬಿ4 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 2.24 30000 619563361594 AXIS BANK 917020019950476

159 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ಲ್ಚಾನಾಯಕ
ಹಳಿಳಕೆೋರಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 128/ಎ2ಎ4 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 30000 581994530270 AXIS BANK 917020019950476

160 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಿೋಮಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಲ ೋಕ್ಯನಾಯಕ

ಹಳಿಳಕೆೋರಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 120/6 ಪ.ಜಾತಿ ನುಗಗ 2.83 62715 909400394479 AXIS BANK 917020019950476

161 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ಅಜುನನಾಯಕ
ಲ್ರ್ಕಮೋಪುರ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 120/7 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4.36 10000 842249254015 AXIS BANK 917020019950476



162 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಟ್ರಾಕಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ಸಕ್ರನಾಯಕ
ಶಿಂಗಿರಹಳಿಳ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 187/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 5 10000 534889600689 AXIS BANK 917020019950476

163 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಪರಶುರಾಮಪಪ ಬಿನ್ 

ಹಾಲ್ಪಪ
ಮಾಚಿಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 253/ಬಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2.42 62715 758400688102 AXIS BANK 917020019950476

164 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಗಡಿಿಗ್ಾಲ್ು ಕ್ಲ್ಪನಾ 

ಬಿನ ರವಿೋಂದರ
ನಟ ಿರು ತಲ್ಗಿ 170/ಸಿ1ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 4 65000 790382885014 AXIS BANK 917020019950476

165 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಂಡಿರ ಸುಭಾಷ್ ಬಿನ್ 

ಹಾಲ್ಪಪ
ಮಾದಿಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 236/ಡಿ2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 4.98 62715 634611020521 AXIS BANK 917020019950476

166 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಮೆೈನಾವತಿ ಕೆ ೋಂ 

ಸುಭಾಷ್
ಹಳಿಳಕೆೋರಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 104/ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.07 62715 799088639708 AXIS BANK 917020019950476

167 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ.ಎಂ.ಸಿದದಯಯ ಬಿನ್ 

ಬಸಯಯ
ಅಣಜಿಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 106/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.97 28956 580367196620 AXIS BANK 917020019950476

168 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ ಟರಬಸಪಪ ಬಿನ್ 

ಬಸಪಪ
ಪುಣಭಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 76/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 4.7 58000 245995519111 AXIS BANK 917020019950476

169 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿವನಂದಪಪ ಬಿನ್ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಅಣಜಿಗರೆ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 569/ಬಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಸಪ ೋಟ 2.36 28956 213683668639 AXIS BANK 917020019950476

170 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ 
ಓಂಕಾರಪಪ

ಸತ ತರು ಅರಸಿೋಕೆರೆ 104/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ, ಪೋರಲ್ 6.91 29300 666235127902 AXIS BANK 917020019950476

171 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ ೋರಿ ಪಂಪಣಣ ಬಿನ್ 

ಲ್ಕ್ಷಮಣ
ಪುಣಭಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 49/ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.39 23440 524548839060 AXIS BANK 917020019950476

172 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚಪಪ ಮತಿತಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 136/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 1.02 62715 671227388625 AXIS BANK 917020019950476

173 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಸಾಮಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಬೆ ೋಜಯನಾಯಕ

ಬಾಪ ಜಿನಗರ ಕ್ಸಬಾ 439/ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 4 32000 791109326855 AXIS BANK 917020019950476

174 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ಬುಲ್ಯನಾಯಕ
ಚನನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 200/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 2.53 62715 279147668552 AXIS BANK 917020019950476

175 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿವನಗ್ೌಡುರ 

ಕ್ಲುೋಶಗ್ೌಡ ಬಿನ್ 
ಕ್ಲ್ುನಗ್ೌಡ

ಮತಿತಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 74/ಎಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲುಗ ಹ ವು 1.88 8000 4.16414E+11 AXIS BANK 917020019950476

176 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ವಡರ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ 

ತಿಪಪಣಣ
ಮುತಿತಗಿ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 315/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 3.55 10000 8.4996E+11 AXIS BANK 917020019950476

177 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಯಮುನನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ಮಂಗುನಾಯಕ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 320/ಡಿಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.14 62715 649530908855 AXIS BANK 917020019950476

178 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ದೋವಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಗ ೋವಿಂದನಾಯಕ

ಯರಬಾಳ್ು ತಲ್ಗಿ 226/2 ಸಾಮಾನಯ 1.34 20000 960014028340 AXIS BANK 917020019950476

179 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಸ್.ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ 

ಕ್ತಪಪ
ಮಾಚಿಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 329/ಬಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.79 82715 904478007900 AXIS BANK 10770101036385

180 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಟಿ.ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 

ಜಗದಿೋಶಪಪ
ಚಿರಾಸತಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 60/ಎ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.21 11000 945098762048 PKGB 06192210031019

181 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಚಿರಾಸತಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 69/ಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಸೌತ 2.62 11000 750774965748 Syndicate Bank 06102200074384

182 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ 

ಷ್ಣುಮಖಪಪ
ಆಲ್ದಹಳಿಳ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 26/ಎ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 4.43 125000 6.54016E+11 Syndicate Bank 10838100007536

183 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಟಿ.ಜಗದಿೋಶಪಪ ಬಿನ್ 

ಸಿದದಪಪ
ಚಿರಾಸತಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 64/ಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 2.44 10000 379995849235 PKGB 10944101002290

184 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಸಾಬಳಿಳ ಜಂಬಣಣ ಬಿನ್ 

ಲ್ಕ್ಕಪಪ
ಮುತಿತಗಿ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 128/2,314/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 100000 750574446363 PKGB 001001008734

185 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಸುಭಾಷ್ಪಪ ಬಿನ್ 

ಕೆಂಚಪಪ
ಹಳಿಳಕೆೋರಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 112/ಬಿ, 77/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, ಸಪ ೋಟ 2.7 50000 530853016657 AxiS Bank 10620101128941

186 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ.ದೋರ್ಂದರಪಪ ಬಿನ್ 

ಬಸಪಪ
ಯರಬಾಳ್ು ತಲ್ಗಿ 80/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 50000 204274457718 PKGB 10687100002989

187 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಡಿ.ವಿ.ಕೆ ಟ್ಟರೋಶಪಪ ಬಿನ್ 

ವಿೋರಪಪ
ಯರಬಾಳ್ು ತಲ್ಗಿ 403/ಎ3,403/35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 50000 688402614309 PKGB 50100191301035

188 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಿದಿರ ಸುನೋಲ್ಡ ಕ್ುಮಾರ 
ಬಿನ್ ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಮ

ಕ್ಂಚಿಕೆೋರಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 364 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 52000 205571321207  HDFC Bank 3412500101449901

189 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಚನನವಿೋರಪಪ.ಬಿನ್ 
ಎನ್  ಭರಮಪಪ

ಅಲ್ಗಿಲ್ವಾಡ ತಲ್ಗಿ 190/ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ನಂಬೆಹಣುಣ 4.32 14800 236900084207 Karanataka Bank 10850100044176

190 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಸ್.ತಿಪಪಣಣ ಬಿನ್ 

ಭರಮಪಪ
ಪುಣಭಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 84/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.79 8000 PKGB 10620100584975

191 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆಂಚವಾ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಯರಬಾಳ್ು ತಲ್ಗಿ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 27000 487307402377 PKGB 10828100123669

192 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಸಾವಿತರಮಮ.ಬಿ ಕೆ ೋಂ 

ಜಗದಿೋಶಪಪ
ಚಿರಾಸತಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 77/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.66 10000 779612618212 PKGB 64157861556

193 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಂ.ಪರುಸಪಪ ಬಿನ್ 

ಹಾಲ್ಪಪ
ತ ಗರಿಕ್ಟ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 202/ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 2 36000 657444490265 SBI 10628101004702

194 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಗ ೋಣೆಪಪ..ಎಂ ಬಿನ್ 

ಸಂಗನಬಸಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 125/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.7 36000 991085277257 PKGB 4242101006954

195 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ 

ಬಿನ್ 
ಮಲುಕಾಜುನಗ್ೌಡ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 202/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 2 6600 832982344141 Canar Bank 64151298654

196 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಗ ೋಣೆಪಪ..ಬಿ ಬಿನ್ 

ಅಜಜಪಪ
ಮಾಡಿುಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 308/2 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 2 8000 444259213225 SBI 10770101003721

197 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ.ಕಾಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಕೆ.ಮಾನಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 418/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.19 45000 834307567386 PKGB 64105845570

198 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ ಬಿನ್  

ಹಾಲ್ಪಪ
ತ ಗರಿಕ್ಟ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 256/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.01 36000 279857686317 SBI 4242101006823

199 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಜಿ.ಚಂದರಶೋಖರಗ್ೌಡ 
ಬಿನ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ

ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 65/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 2.81 8800 868197213275 Canar Bank 64025107961

200 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣಣ ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 55 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 3.98 36000 441655038136 SBI 36072544250

201 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ತಿರುಕ್ಪಪ ಬಿನ್ 
ಕ್ರಿಯಪಪ

ಮಾಡಿುಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 319/ಎಪ್1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 8000 254257659145 SBI 3412500101477001

202 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಂ.ಮಲ್ುಪಪ ಬಿನ್ 

ನುಪಪಪ
ಮಾಡಿುಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 299/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 2 36000 855616284915 Karnataka Bank ltd 64155236783

203 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನುಪಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಾಡಿುಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 308/ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹ ವು 2 8000 706419872112 SBI 54042677313

204 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಂ.ಮ ಕ್ಪಪ ಬಿನ್ 

ಅರಸಬಸಪಪ
ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 176/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 5 36000 SBI 64172109313

205 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಸಿ.ಜುಂಜಪಪ ಬಿನ್ 

ಸಿ.ಗುಡಿಪಪ
ಕ್ ಲ್ಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 10/ಸಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 4.1 8000 210450603585 SBI 4242101004877

206 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಜಯಣಣ ಮೋರಿಗೋರಿ 

ಬಿನ್ ಕೆ ಟರಪಪ
ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 262/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.06 36000 224225717316 Canar Bank 06102200120001

207 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ 

ದುರುಗಪಪ
ಶೃಂಗ್ಾರತ ೋಟ ಕ್ಸಬಾ 52/1. ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡು ಹ ವು 3.68 8000 757228320923 Syndicate Bank 10944101018972

208 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿವರಾಜ.ಕೆ ಬಿನ್ 
ರಾಘರ್ೋಂದರ

ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 20/2. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 2 36000 331300001562 PKGB 10628100304067

209 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಕೆ ಟರಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1.55 45000 778782668315 PKGB 10628101078275

210 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ೆುತತಂಗಿ 

ಪರುಸುರಾಮಪಪ ಬಿನ್ 
ಬಸಪಪ

ಕ್ ಲ್ಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 204/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 2.06 8000 682956660806 PKGB 64107601109

211 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ ಬಿನ್  

ಶಂಭುಲಂಗಪಪ
ನಾರಾಯಣಪುರ ಕ್ಸಬಾ 262/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 5.33 8800 636883782650 SBI 1077010003611

212 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ.ಕಾಳ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಕ್ರಪಪ ನೋಲ್ಗುಂದ ಕ್ಸಬಾ 7/ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 1 36000 741892395251 PKGB 10628100016478

213 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಂ.ನಮಲ್ ಕೆ ೋಂ 

ನೋಲ್ಪಪ
ತ ಗರಿಕ್ಟ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 208/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ಮಾವು 3.61 45000 44386167882 PKGB 917020019950476

214 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ದೋವಿರಮಮ ಕೆ ೋ 

ರೆೋವಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 107/ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 3.5 20000 4.44989E+11 AXIS BANK 917020019950476

215 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಂ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ 

ಚನನಬಸಪಪ
ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ ಚಿಗಟ್ಟೋರಿ 80/ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 2.27 20000 576698084090 AXIS BANK 917020019950476

216 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬೆೋಲ್ ರು ಸಿದದಪಪ 

ಬಿನ್ ರೆೋವಪಪ
ಕೆ.ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ತಲ್ಗಿ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 2.78 20000 551353282680 AXIS BANK 917020019950476

217 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜಪಪ 
ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದರಪಪ

ಸೋವಾನಗರ ತಲ್ಗಿ 8/3, ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 2 35000 2.97248E+11 AXIS BANK 917020019950476

218 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಹಾವನ ರು ನಂಗಪಪ 
ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಲ್ುಪಪ

ಹಾರಕ್ನಾಳ್ು ಕ್ಸಬಾ 237/ಬಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 3.61 50000 AXIS BANK 10523100006625

219 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ 
ತಳ್ಕ್ಲ್ಡ ಬಸಪಪ

ಪುಣಭಘಟಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 90/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 5.39/ಎ 12000 396600798182 PKGB 64135294058

220 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ.ಚೆೋತನ್ ಬಿನ್ 
ಕ್ಮಲ್ನಾಯಕ

ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ್ಟ ಅರಸಿೋಕೆರೆ 425/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 425/1 45000 859080639268 SBI 64174931387

221 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ದ ೋರ್ಣ ಮಹಮದ್ 
ದಾದಪಿೋರ್ ಬಿನ್ 
ದ ೋರ್ಣ ಬಾಷ್ಸಾಬ್

ಹರಪನಹಳಿಳ ಕ್ಸಬಾ 279/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟ ಮಾಟ್ಟ ೋ 279/1 52000 287133868533 SBI

I.

1

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿಜನ 
ದುರುಗಮಮ ಗಂಡ ಹರಿಜನ 

ಐವಾಳ್ಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 212 ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಜ ರು 0.8 9600.00 817810307221 0 6042200117527

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಗ್ಾಳೆಪಪ ತಂದ 

ವಡಿರ ಸಿದದಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 189/2 ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಜ ರು 0.14 1680.00 325443631520 64138266265

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ವಿ. ಶಿವರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ 

ತಂದ ವಿ. ಸತಯನಾರಾಯಣ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 480/ಸಿ, 481/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.34 22833.00 570370667477 0 545101017675

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಜಿ. ಸಿದದನಗ್ೌಡ 

ತಂದ ಪರ್ಕೋರಗ್ೌಡ
ಕ್ಣವಿತಿಮಮಲಾಪುರ ಕ್ಂಪಿು 74/ಎ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.65 32175.00 472194184217 301901000004759

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿರೋರಾಮ ತಂದ 

ಪಾಂಡುರಂಗ
ಕ್ಂಪಿು ಕ್ಂಪಿು 77/1/ಎ, 198/ಎ/1 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.8 21060.00 943766523098 4452500100026300

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಪುಟಿಿ ಬಸವರಾಜ 

ತಂದ ಪಟಿಿ ಅಯಯಪಪ
ರಾಮಸಾಗರ ಕ್ಂಪಿು 465/ಬಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.35 6825.00 870563542032 10786100004603

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. 

ಕೆ ೋದಂಡರಾಮ ತಂದ 
ಹೆಚ್. ಪಾಂಡುರಂಗ ಕ್ಂಪಿು ಕ್ಂಪಿು 136, 198/8 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.92 17940.00 227178004186 4452500100094000

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಜಿ.ಎಮ್. 

ಗುರುಸಿದದಯಯ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 689 ಇತರೆ ಜಿ9-ಬಾಳೆ 0.38 11628.00 225477969845 62250434826

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 

ಸತಯಪಪ
ಸಂಕಾುಪುರ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 26/2, 25/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.7 28968.00 863805288928 6548000100025060

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ 

ಲೋಟ್ ಸಿದದಪಪ
ವಡಿರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ

142ಎ3, 142ಎ1, 

142ಎ2 ಪ.ಪಂ. ದಾಳಿಂಬೆ 1 17035.00 880177935996 52120252412

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಎಲ್ಡ. ತಿಪಪಣಣ 

ತಂದ ಹುಚಾಣಣ
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1501/ಸಿ ಪ.ಜಾತಿ ಜಿ9-ಬಾಳೆ 2 61200.00 880488638308 103910400014954

ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ವಡಿರ ಓಬಳೆೋಶ್ 

ತಂದ ವಡಿರ ಸಿದದಪಪ
ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 189/3 ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಜ ರು 0.32 3840.00 987123610764 0 6292200003532

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ವಡಿರ ವಿೋರೆೋಶ್ 

ತಂದ ವಡಿರ ಸಿದದಪಪ
ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 189/4 ಎಸ್ ಸಿ ಅಂಜ ರು 0.12 1380.00 838167176009 0 6042200018191

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಹರಿಜನ ರುದರಪಪ 

ತಂದ ಹಿರೆೋಬಸಪಪ
ರಾಮಸಾಗರ ಕ್ಂಪಿು 948/ಬಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.282 24999.00 935202835060 4452500100120600

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಹೆಚ್. ಯಂಕ್ಮಮ 

ಗಂಡ ಬ ಸಪಪ
ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 183 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರು 2 24000.00 350972801343 0 6042210005560

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಬಿ. ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ 

ತಂದ ವಿ. ಹುಲಗಪಪ
ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 735 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರು 1 12000.00 727803344863 39151103798

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಡಿ. ಮೋಹನ್ ರಾವ್ 

ತಂದ ಡಿ. ರಾಮರಾವ್
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 598/2 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 19500.00 650322927634 62042766338

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಜ. ಹವಾಬಿ 

ಗಂಡ ಜ. ಮಹಮದ್ ಹನಫ್
ಹಾಳ್ಗಟಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 325/ಎ1, 325/3, 32/8 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 19500.00 860706992335 54044230147

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ. ಸೈಯದ್ 
ಸಮಿರನ್ ಬಾನು ಗಂಡ 
ಸೈಯದ್ ಸಮಿೋರುಲಾು 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 255, 254 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 2.07 40365.00 692985110840 30922939289

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಸೈಯದ್ ಸಪರತ್ 
ಖಾದಿರ ತಂದ ಸೈಯದ್ 

ಸಮಿೋರುಲಾು 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 833 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 19500.00 54044230147 20268852010

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ  ಮಾರೆಮಮ ಗಂಡ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 656/6 ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.47 9165.00 812968713592 34620618974

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ಬಾಸರಾಧಮಮ 
ಗಂಡ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ 

ರೆಡಿಿ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು
190ಎ/1, ಎ/2, 

190/ಬಿ, 190/1ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರು 1 12000.00 26842955862 10809100020669

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಬಾಸಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ 

ಬಾಸರಾಮ ರಡಿಿ
ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 190ಬಿ, 190/ಸಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರು 2.36 28320.00 655003106438 10809100020677

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಸಿ.ಕೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ 

ಶಟಿಿ ತಂದ ಕೆ. ಲ್ಕ್ಷಣಶಟಿಿ
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 428ಬಿ/3ಎ/ಬಿ/1ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.8 30672.00 900894864842 3142500100296400

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಎಲ್ಡ. ತಿಪಪಣಣ 

ತಂದ ದೋವಾುನಾಯಕ
ಸಿೋತಾರಾಮತಾಂಡ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1238/2 ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.93 37635.00 764840498248 84220100010419

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ. ಸ ಟಿಲು 
ಜೈನಾಬಿ ಗಂಡ ಸ ಟಿಲು 

ಬುಡನ್ ಸಾಬ್ ನಂದಿಬಂಡಿ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 44/ಎ1/ಎ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 20448.00 711718319272 842110100011858

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಕೆ.ಎಂ. 

ಯು.ಕೆ ಟರಯಯ ತಂದ 
ಕೆ.ಎಂ ಯು. ಬಸಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 153/ಎ/2, 183 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 19500.00 953739316403 30544607944

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಜಿ. ಮಲುಕಾಜುಯನ 

ತಂದ ಜಿ. ಹೆಚ್. ಕ್ರ್ಣಮೆಪಪ
ಬೆಳ್ಗ ೋಡು ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 143 ಪ.ಪಂ. ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.53 10335.00 365565890952 20031127000540

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಹಾಗಲ್ ರು 
ಮೌಲೋಶ್ ತಂದ 
ಸ ೋಮಪಪ ರಾಮಸಾಗರ ಕ್ಂಪಿು 567/ಎ, 568 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.50 29250.00 819558817365 0 6112200070915

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 

ವಿೋರಪಪ
ಬೆಳ್ಗ ೋಡ್ ಹಾಳ್ ಕ್ಂಪಿು 541ಎ/3, 541ಎ/1 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.50 29250.00 703495051278 10686100003553

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಅವಲ್ರ್ಕಕ ಭೋಮಪಪ 

ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ
ಕ್ಣವಿತಿಮಮಲಾಪುರ ಕ್ಂಪಿು 24/.4 ಇತರೆ ಅಂಜ ರು 0.64 7680.00 537155814008 10686101053823

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ದೋವಿರಮಮ ಗಂಡ 

ಲೋಟ್ ಹುಲ್ಗಪಪ
ಕ್ಣವಿತಿಮಮಲಾಪುರ ಕ್ಂಪಿು 63/ಬಿ1 ಇತರೆ ಚೆಂಡುಹ ವು 1.00 10000.00 340161796938 10786101010606

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣಪಪ 

ತಂದರ್ಂಕೆ ೋಬಪಪ
ಕ್ಣವಿತಿಮಮಲಾಪುರ ಕ್ಂಪಿು 65/ಇ5 ಇತರೆ ಚೆಂಡುಹ ವು 0.50 5000.00 263511477618 10786100004567

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ. ಡಿ. 

ಹೆ ಸ ರಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಡಿ ಎಂ. 

ಹನುಮಂತಪಪ ನಾಗೋನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 107/ಎ/2 ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.5 18750.00 230578003090 842010111002812

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ನೋಲ್ಕ್ಂಠಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಕ್ುಮಾರಗ್ೌಡ
ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 101 ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.5 18750.00 551451825793 10589100022402

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಕ್ೃಷ್ಣಪರಸಾದ 

ತಂದ ರಾಮಮ ತಿಯ
ಕ್ಣವಿತಿಮಮಲಾಪುರ ಕ್ಂಪಿು 238/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.96 50438.00 436716359478 0 6112200107796

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷ್ಣ ತಂದ 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ನಾರಾಯಣ
ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು

62/ಎ, 62/ಬಿ, 62/ಸಿ, 

63/ಎ, 63/ಬಿ, 63/ಸಿ ಇತರೆ ಜಿ9-ಬಾಳೆ 4.00 122400.00 674057474082 1425501611450

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ರಂಗನಾಯಕ್ಲ್ು 

ತಂದ ಕೆ. ಕೆ ೋನಯಯ
ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 756/1,759/1,756/2 ಇತರೆ ಜಿ9-ಬಾಳೆ 2 67320.00 499306499454 37262462714

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿ. ಜಾನರ್ಕ ಗಂಡ 

ಜಿ. ಸಿದದನಗ್ೌಡ
ಕ್ಣವಿತಿಮಮಲಾಪುರ ಕ್ಂಪಿು 74/1 ಇತರೆ ಜಿ9-ಬಾಳೆ 1.2 36720.00 479308040390 15890100126223

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಚಲಾು 
ರ್ಂಕ್ಟರಂಗಯಯ ತಂದ 

ನರಸಪಪ ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು 60 ಇತರೆ ಜಿ9-ಬಾಳೆ 4 122400.00 963033803180 6247004376

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಎಸ್. 

ಚಿನನಪುಲಾುರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಲೋ. ಎಸ್. ಗಂಗಿರೆಡಿಿ 2-ಮುದಾದಪುರ ಕ್ಂಪಿು 293/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಜಿ9-ಬಾಳೆ 1.3 39780.00 815336445321 64185551700

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಪ ೋಲ್ ರು ವಿಜಯ 
ಪಾಥಯಸಾರತಿ ತಂದ ಲೋ. 

ಬಾಲ್ ರಂಗಯಯ 2-ಮುದಾದಪುರ ಕ್ಂಪಿು 250ಹೆಚ್/1ಸಿ ಇತರೆ ಜಿ9-ಬಾಳೆ 1.25 38250.00 540532006440 20260912056

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾರತಮಮ ಗಂಡ 

ದಿ. ಬಾಲ್ರಂಗಯಯ
2-ಮುದಾದಪುರ ಕ್ಂಪಿು 254ಬಿ/2 ಇತರೆ ಜಿ9-ಬಾಳೆ 1.25 38250.00 742382714843 64163974958

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಜಿ. ಖಾಜಾಹುಸೋನ್ 
ನಯಾಜಿ ತಂದ ಜಿ. 

ಇಮಾಂಸಾಬ್ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 283, 284/ಎ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 19500.00 738341817969 64055761942

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಟಿ.ಶರಣಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭಪಪ

ಅರಳಿಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 75 ಇತರೆ G-9ಬಾಳೆ 1.4 14280.00 263125314969 10686100014580

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 
ಪಿ.ರಾಮಚಂದರಪಪ

ಅರಳಿಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 165/1 ಇತರೆ G-9ಬಾಳೆ 0.85 8670.00 922027397452 895410110000105

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಪಿ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಪಿ.ರಾಮಚಂದರಪಪ

ಅರಳಿಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 165/B1 ಇತರೆ G-9ಬಾಳೆ 0.612 6242.00 477215140518 06112210023502..

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಚಲಾುಧನುಂಜಯಯ 
ತಂದ ಸಿ.ನರಸಿಂಹಪಪ

ನಂ.2 ಮುದಾದಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 280, 281/B/11,81/B/2 ಇತರೆ G-9ಬಾಳೆ 2 20400.00 407180513067 54033227740

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಕೆ.ಮಹಾಬಲೋಶಾರ ತಂದ 
ಲೋ.ತಿಪಪಣಣ

ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 17/A ಇತರೆ G-9ಬಾಳೆ 1.48 15096.00 407106357685 10686100013192

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಕಾಮತ್ ನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ನಾಯಕ

ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 139/1 SC G-9ಬಾಳೆ 0.388 3957.00 604682127319 06422010004394..

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಪುಟಿಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಪುಟಿಿ ಭೋಮನಗ್ೌಡ

ಕ್ಂಪಿು ಕ್ಂಪಿು 768/1, 767 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.75 4875.00 806297055683 06112200033441..

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಗಂಡ 
ಲೋ.ಆರ್.ಲಂಗನಗ್ೌಡ

10.ಮುದಾದ ಪುರ ಕ್ಂಪಿು

480*B-1a a-2, 

480*B1/a2, 480*B-1-

C2b, 480*B-1C-1/b, 

480/B3 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.75 4875.00 409599355144 10686101054594

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ಈರಪಪ

ಬೆಳ್ಗ ೋಡು  ಹಾಳ್ ಕ್ಂಪಿು 541/A/3 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.75 4875.00 730495051278 10686100003553

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಬಿ.ಶಿವಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

ರಾಮಸಾಗರ ಕ್ಂಪಿು 341/B, 420/2, 407/3 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.75 4875.00 254070241734 34002032755



ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಬಾಣದ ಬಸಪಪ ತಾಯಿ 
ಗಂಗಮಮ

ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 1186, 1187 ST ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.85 5525.00 671883274118 10589100019799

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ರಾಮಾನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಚಂದಾಯನಾಯ್ಕ

ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 165 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.8 5200.00 669005452535 06322210001292..

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ರಾಮಾನಾಯಕ ತಂದ 
ಕ್ರೆೋ ಪಿಯಾಯನಾಯಕ

ಟಿ.ಬಸಾಪುರ 96/B, 96/3 SC ದಾಳಿಂಬೆ 1.3 7384.00 988895533133 842110100009497

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಸುಗಗೋನಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 137/C ST ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 6816.00 882629475831 06042200064609..

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ.ಬುಡೆಿಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋ.ಬುರಯಯಯ

ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 295/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 4544.00 875512521772 10746100007185

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಕ್ುಬೆೋರನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಠಕಾಯನಾಯ್ಕ

ಚಿಲ್ಕ್ನಹಟಿಿ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 78/2 SC ದಾಳಿಂಬೆ 1.3 7384.00 300741913149 33430100007286

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಪಿ.ಹೆಚ್. 

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಪಿ.ಹೆಚ್. ಬಸಪಪ ತಿಮಮಲಾಪುರ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 63/E/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 4260.00 836697712537 10739101020597

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ. ಮಾಳಿಗ ಕ್ಪತಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್. ಮಾಳಿಗ 

ಗಿಡಿಪಪ ತಿಮಮಲಾಪುರ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 67/D ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 5680.00 244973024313 842110110010062

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ.ಪಿ.ಹೆಚ್.ನೋಲ್ಮಮ 
ಗಂಡ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಪಂಪಾಪತಿ

ತಿಮಮಲಾಪುರ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 66/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.4 7952.00 784379682540.. 10739130000295

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಮಾಳಿಗ ಓಂಕಾರಪಪ 
ತಂದ ಗಿಡಿಪಪ

ತಿಮಮಲಾಪುರ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 73/C, 71/B ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.5 8520.00 263409037140 842110110010003

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕ್ುಮಾರಿ ಧನಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ತಂದ 
ಗಂಗಯಯ

ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು 127/B3b ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.35 1988.00 311384349429 62214330006

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ೈ. ಮಲಯಪಪ ತಂದ 

ಲೋಟ್. ರ್ೈ. ದ ಟಿಬಸಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 1236 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.85 5525.00 796174220852 10589100018919

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಿ.ಡಿ. ಖಲ್ಂದರ್ ತಂದ 

ವಿ.ಡಿ. ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಚಿತತವಾಡಿಗ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 355/ಬಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.40 2600.00 889241509707 30194334028

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ವಿ. ಆನಂದ ಸುರೆೋಶ 
ಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ ಬಿ. ವಸಂತ 

ಕ್ುಮಾರ ಅನಂತಶಯನಗುಡಿ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 63 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500.00 271733327513 10583100007419

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಜಿ.ಎಂ. ಗುರುಸಿದದಪಪ 
ತಂದ ಜಿ.ಎಂ. 

ಕೆ ಮಾರಸಾಾಮಿ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 250 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.85 5525.00 225477969845 62250434826

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಎಂ. ದ ಡಿಯಯ  
ತಂದ ಲೋಟ್. ಎಂ. 
ಚೆನನಬಸಯಯ 88-ಮುದಾುಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 184/1 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.50 3250.00 226991812884 842010100006067

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಟಿ. ಸಾಮಿೋದಸಾಬ ತಂದ 

ಖಾದರಸಾಬ 77-ನಂಬಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 21 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.76 4940.00 434115128233 10751097627

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ನಸಿೋಮಾ ಬೆೋಗಂ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ ಸೈಯದ್ 

ಸಾಹೆೋಬ್ ಪಾಷಾ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 99/3 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.40 2600.00 31194523381

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಜ. ಕಾಳಿದಾಸ ತಂದ 

ಲೋಟ್ ಜ. ನರಸಿಂಹಲ್ು ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 481/2 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.85 5525.00 487200770929 10820736260

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಲ್ಂ. ತ ೋಳ್ಪಪ ತಂದ 

ಉಮುಪಪ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 343/2 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.40 2600.00 971027622376 10879101043

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಸೈಯದ್ 
ಮೆೈನುದಿದೋನ್ ಖಾದಿರ ತಂದ 

ಲೋಟ್ ಸೈಯದ್ 
ಷ್ಂಷ್ುದಿದೋನ್ ಖಾದಿರ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 99/4 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.40 2600.00 549102947479 32885705879

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಶಿರೋನವಾಸಮ ತಿಯ 

ತಂದ ಕೆ. ಪರಹಾುದಾಚಾರ್ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 153 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.35 2275.00 496683314018 320410011030145

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಜಿ. ಅನಾರ್ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಜಿ. ಖಾಜಾಹುಸೋನ್ 

ಸಾಬ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 34/2 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500.00 57177054011 30412882152

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ವಿ.ಆರ್. ಕಾಶಮಮ 
ಗಂಡ ವಿ. ಆರ್. 

ಸಿದದಲಂಗನಗ್ೌಡ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 330/2 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500.00 636022840858 0 6032010083449

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಿ. ರಿಜಾಾನ ಬೆೋಗಂ 

ಗಂಡ ಜಿ. ಅನಾರ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 34/1 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500.00 457896726550 33480165890

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸಾತಿಬಾಯಿ 

ಗಂಡ ಬಿ. ಶಿರೋನವಾಸಾಚಾರ್ ಕ್ಡಿಿರಾಂಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 255/ಬಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500.00 91390505965 842210110014070

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 

ಶಿವರಾಮಪಪ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 23/ಬಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500.00 624215525961 842210110014090

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಜಿ. ವಸಂತ ಕ್ುಮಾರ 
ತಂದ ರಾಮಚಂದರಪಪ 

ಜಂಬಾನಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 26 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 4.00 26000.00 618211584102 108901010010303

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್.ಕೆ. 
ಸತಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ತಂದ 

ರ್ಂಕೆ ೋಬರಾವ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 472/ಬಿ3, 459/ಎ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 2.54 16510.00 515521999050 10751109850

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ.  ಕ್ವಡೆ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ ಕ್ವಡೆ 

ಬಸವರಾಜ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 55, 22/ಎ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500.00 6240362317000 842201100005091

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ. ಎಸ್. ಗಿೋತಾಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ ಸಮಡ ರು 

ಪರಹಲಾದ ಆಚಾರ್ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 144, 147 ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.13 7345.00 511923959069 0 537101035089

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ನಾಗಿರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 438/D ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 4.00 22720.00 919930459631 20410021000870

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಸತಯ ನಾರಾಯಣ 
ತಂದ ನಾರಾಯಣಪಪ

ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 263/B ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.85 10500.00 554619958125 62235506133

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಟಿ. ರಾಘರ್ೋಂದರ 
ತಂದ ಟಿ. ರಾಜಗ ೋಪಾಲ್

ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 247/D2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 11360.00 927251740800.. 109201511930

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ 
ಸತಯನಾರಾಯಣ

ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 252/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2 11360.00 709676418233 10746100010219

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ.ಬಿ.ಅನಾರ್ ಬಾಷ್ 
ಬಳ್ಾಳರಿ ತಂದ 

ಬಿ.ಅಬುದಲ್ಡ ಹಮಿೋದ್ 
ಸಾಬ್ ನಂದಿಬಂಡಿ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 45/C ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 576761522466 32475079948..

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಚೌಡಿ ದುರುಗಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಚೌಡಿ 

ಯಲ್ುಪಪ ನಂದಿಬಂಡಿ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 78/ಎ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 2840.00 392106418969 242110100011920

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಮಾರತೋಶ ತಂದ 

ಕೆ ಟ್ಟಗ ನಾಗಪಪ ಚಿಲ್ಕ್ನಹಟಿಿ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 117/ಬಿ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 4260.00 768471861929 64179117157

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎ.ಕೆ. ಜಗದಿೋಶ ತಂದ 

ಲೋಟ್ ಎ. ಕೆ ಟರಪಪ ನಂದಿಬಂಡಿ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 126/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 5112.00 919591012601 1328155000022670

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಪಿ.ಎಂ. 

ಗ ೋವಿಂದರಾಜ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಿಮಮಲಾಪುರ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 132/ಎ/3ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 226234026173 33430100007776

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ. ಯು 
ಗ್ಾಯಿತರೋಮಮ ಗಂಡ ಯು. 

ಚನನಬಸಪಪ ತಿಮಮಲಾಪುರ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ
132/ಎ/3ಎಂ, 

132/ಎ/3ಎಲ್ಡ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 7296.00 892847556450 10739100003484

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

ಶಿರೋ. ಲ್ಕಷ್ ಮಿೋ 
ರ್ಂಟ್ಟೋಶಾರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ, 

ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು ಕ್ಂಪಿು 481/1, 480/ಸಿ, 481/ಬಿ
ಅಂಜ ರು, ದಾಳಿಂಬೆ, 

ಪಪಾಪಯ 1 9.96 2800000.00 570370667477 35620200000160

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ನೋರು ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ಸಂಜಿೋವಪಪ 

ತಂದ ರಾಮಪಪ
ಗರಗ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 285/ಸಿ ಪ.ಪಂ. ಮಾವು, ಈರುಳಿಳ 1.42 75000.00 618351551694 64167081916



ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ನೋರು ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ. ಯರಿಯಪಪ ತಂದ 

ಈರಪಪ
ಗುಡಿಓಬಳ್ಾಪುರ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 61/3 ಇತರೆ ಮಾವು 1.20 75000.00 786153131614 20031127001724

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋ. ಕ್ಜಿಜ ಸಣಣರಾಮುಡು 
ತಂದ ಕ್ಜಿಜ ದ ಡಿ 

ಹುಲ್ುಗಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 563/1/ಬಿ ಪ.ಪಂ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3500 ಚ.ಮಿೋ. 689500.00 583231999719 919010040814054

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋ. ಕ್ಜಿಜ ಸಣಣರಾಮುಡು 
ತಂದ ಕ್ಜಿಜ ದ ಡಿ 

ಹುಲ್ುಗಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 563/1/ಬಿ ಪ.ಪಂ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3500 ಚ.ಮಿೋ. 245000.00 583231999719 919010040814054

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋ. ಕ್ಜಿಜ 
ದ ಡಿರಾಮುಡು ತಂದ 
ಕ್ಜಿಜ ದ ಡಿ ಹುಲ್ುಗಪಪ

ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು

563*1/ಸಿ, 

538*3/ಬಿ,571/3,574/

3,575/3 ಪ. ಪಂ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3500 ಚ.ಮಿೋ. 245000.00 200091950120 919010040814030

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋ. ಕ್ಜಿಜ 
ದ ಡಿರಾಮುಡು ತಂದ 
ಕ್ಜಿಜ ದ ಡಿ ಹುಲ್ುಗಪಪ

ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು

563*1/ಸಿ, 

538*3/ಬಿ,571/3,574/

3,575/3 ಪ. ಪಂ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3500 ಚ.ಮಿೋ. 689500.00 200091950120 919010040814030

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ. ಕ್ುಬೆೋರನಾಯಕ ತಂದ 

ಠಕಾಯನಾಯಕ
ಚಿಲ್ಕ್ನಹಟಿಿ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 78/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.4 200000.00 300741913149 33430100007288

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಶಿರೋ. ಲಾಂಬಾರ್ಣ 
ನಾರಾಯಣ ತಂದ ದ ಡಿ 

ಲ ೋಕ್ಯಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1258/6 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.14 200000.00 352922170399 33664208013

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿವನಾಗ 
ಮಲುೋಶಾರಿ ತಂದ 

ಗಂಗಯಯ ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು 127/ಎ3ಬಿ, 127/ಬಿ3ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.53 200000.00 480433388094 62214325551

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ದ ಡಿತಿಪಪರೆಡಿಿ 
ತಂದ ಕೆ. ಸಣಣ 
ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಟಗಿನಹಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 15/ .1, 16/9 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.25 87500.00 409643476322 10596100001330

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ಗುರುಸಿದದಪಪ 
ತಂದ ಲೋ. 

ಕೆ.ಹನುಮಂತಪಪ ಪಾಪಿನಾಯನಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 154/ಬಿ, 329/ಎ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 293925679287 10552100300485

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಹೆ ನ ನರಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಪಪ

ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 13/4, 68/ಇ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.18 87500.00 951964709240 0 6032200024161

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ಮಲಯಪಪ ತಂದ 
ಲಂಕ್ಪಪ

ಪಾಪಿನಾಯನಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 150/ಸಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.72 87500.00 533090454593 0 6032200007910

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋಮತಿ. ತಿಮಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಲೋ. ಅಗಸರ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ

ಪಾಪಿನಾಯನಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 171/ಬಿ2/ಬಿ1, 168/ಎ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.20 87500.00 472349142845 842010110001117

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಬಿ ರಮೆೋಶ ತಂದ

ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ
80/2ಡಿ/1, 147/ಬಿ1, 

149/ಎ1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.20 87500.00 464937292695 520101022087016

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಧಮಯಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 151/4, 51,48/ಎ2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 565889608804 20011127002124

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಯಂಕಾರೆಡಿಿ 
ತಂದ ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಧಮಯಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 70/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.90 87500.00 534660495239 10596100002120

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ 
ತಂದ ಹೆಚ್. ಬಸಪಪ

ಕೆ ೋಟಗಿನಹಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 112/5 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 728164132984 10596100004621

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಪಾಲಾಕ್ಷಿರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಎಸ್. ತಿಮಮಪಪ

ಗುಂಡುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 22/ಬಿ, 44/ಎ/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 635007191162 10552110000035

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ಮಹಾದೋವಪಪ 
ತಂದ ಕೆ. ಸಣಣ ಗ್ಾದಪಪ

ಇಂಗಳ್ಗಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 121/8ಎ1, 121/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.28 87500.00 226959478179 481702010001743

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ
112/ಬಿ2ಬಿ/2, 

112/ಬಿ3ಎ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.13 87500.00 317885905158 0 6032230007713

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ದಳ್ವಾಯಿ 
ಸಣಣಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ  ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 48/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.20 87500.00 792292899061 48170201000261

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ವಡೆಿೋರು ದುರಗಪಪ 
ತಂದ ವಡೆಿೋರು ದುಗಗಪಪ

ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 79/ಎ, 80/2, 80/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.2 87500.00 567500291853 481702010003756

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಎನ್. ಶಿವರಾಮಪಪ 
ತಂದ ದ ಡಿ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಪಿ.ಕೆ. ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 164/1, 168/1 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.44 87500.00 360443335610 3142500101988000

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಶಿರೋ. ವ. ರ್ಂಕೆ ೋಬ ತಂದ 
ತಿಮಮಪಪ

ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 70/ಎ,71/ಎ/1ಸಿ,81/1 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.44 87500.00 68207676905 105521001025671

ರಾಷಿರೋಯ 
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 

ಯೋಜನೆ

ಹಣುಣ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಗ್ಾಡಿ ಸಿಿರ/ಚರ ಗ್ಾಡಿ

ಶಿರೋ. ವಿ. ಇಸಾಮಲ್ಡ 
ತಂದ ವಿ. ಖಾದರ್ ವಲ

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 15000.00 765285626417 31897634912

2
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರಮತಿ.ಎ.ತಿಮಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ದಿ.ಅಗಸರ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 171/B2B1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 77000.00 472349142845 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಹೆ ಳೆಯಾಚೆ ಚೆನನಪಪ 
ತಂದ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 65/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.4 41000.00 722831458583 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರಮತಿ. ಕ್ುರುಗ ೋಡು 
ರುದರಮಮ ಗಂಡ ತಿಮಮಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 741/5,757/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.1 103000.00 705843712842 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕ್ಬೆಬೋರು ವಿೋರೆೋಶಪಪ 
ತಂದ ನಂಗಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 679/8,720/1,720/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 78000.00 899697213621 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕ್ಬೆಬೋರ ಜಡೆಪಪ 
ತಂದ ಕ್ಬೆಬೋರ ತಿಪಪಣಣ ಮೆೋಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 72/3/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.46 41000.00 210247374329 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರಮತಿ.ಅಗಸರ ಗಂಗಮಮ 
ಗಂಡ ಅಗಸರ ರಂಗಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 725 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 77000.00 477280225091 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಕ್ಬೆಬೋರ ತಿಪಪಣಣ 

ತಂದ ಕ್ಬೆಬೋರ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಮೆೋಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 74/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2.0 180000.00 370011915759 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ರೆೋಗ್ೌಡುರ ಜಂಬಣಣ 
ತಂದ ದ ಣಣ ರಾಮಣಣ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 736/4,675/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 180000.00 703832450495 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಎರಡೆ ೋರ್ಣ ಸುಭಾಷ್ 
ತಂದ ಲೋ.ಎರಡೆ ೋರ್ಣ 

ಈರಣಣ ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 289/D/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 80000.00 316614102207 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಾಯಪಪ ತಂದ 
ಅಯಯಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 59/D/A2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.44 45300.00 372769809168 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಎನ್.ಸಿದದಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ದಿ.ಎನ್.ಪಂಪಣಣ ಕೆ ಟಗಿನಹಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 116/D ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 180000.00 260983815463 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಸಿಂದಾಾಳ್ ಸಿದದಪಪ 
ತಂದ ಲೋ.ಕೆ ಸಿದದಪಪ ಗ್ಾದಿಗನ ರು ಕ್ಮಲಾಪುರ 221/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.05 104000.00 281164870665 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕೆ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 
ಲೋ ದ ಡಿಬಸಪಪ 61 ಗ ೋನಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 16/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1 100000.00 803383460800 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ.ಶಕ್ುಂತಲ್ಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋ. ಅಯಯನಗ್ೌಡ ಗುಂಡುುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 73/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 77100.00 838581713392 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಪಾಲಾಕ್ಷಿೋ ತಂದ 
ಮಲ್ುಪಪ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 155/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 77000.00 422444085614 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಭಂಗಿ ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ 
ತಂದ ಲೋ.ಭಂಗಿ ಭೋಮಪಪ ಗುಂಡುುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 147/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.75 74400.00 707970987830 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಎರಡೆ ೋರ್ಣ ರೆೋವಣಣ 
ತಂದ ಮಲ್ುಪಪ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 84/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.6 61600.00 407234395453 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಎಲ್ಡ.ಎಸ್ ಕ್ಣಣನ್ 
ತಂದ ಸುಬರಮಣಯಂ ನಂದಿಬಂಡಿ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 304/B ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.99 57300.00 643618371857 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ.ಇ.ಪಾವಯತಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋ.ಇ.ಮಲ್ುನಗ್ೌಡ ಇಟಗಿ ಕ್ಂಪಿು 163/2,160/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 181300.00 956358148465 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕೆ.ದಶರಥ ತಂದ ಲೋ. 
ಕೆ.ಈರೆ ೋಜಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 77/B ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2 123700.00 861173411362 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ.ಶಕ್ುಂತಲಾ 

ಹಿರೆೋಮಠ ತಂದ ಬಸಯಯ 
ಹಿರೆೋಮಠ ಇಂಗಳ್ಗಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 81/2C,81/2B ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.2 43360.00 400747763475 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕೆ.ವಿಜಯ ತಂದ 
ಕೆ.ರಾಜಶೋಖರರೆಡಿಿ ಕ್ಂಪಿು ಕ್ಂಪಿು

1392/A1A1A1B, 

1392/A1A2B ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 34000.00 920560914596 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ.ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶಾರ 
ನಾಯುಡು ತಂದ 

ರ್ಂಕ್ಟಪಪನಾಯುಡು 2 ಮುದಾದಪುರ ಕ್ಂಪಿು 35/2/B ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2 58200.00 846934524964 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ.ಜಿ.ಪಿ 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನರಸಮಮ ಗಂಡ 
ಜಿ.ಪಿ ರ್ಂಕ್ಡನಾಯುಡು 2 ಮುದಾದಪುರ ಕ್ಂಪಿು 351/A ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2 58200.00 715592619283 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕೆ ೋರಿ ಶಿವಪಪ ತಂದ 
ಕೆ ೋರಿ ಮಲ್ುಪಪ ಗ್ಾದಿಗನ ರು ಕ್ಮಲಾಪುರ 214/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.6 58500.00 499672382817 31690500073..
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ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ.ಅಯಯಮಮ ಗಂಡ 
ಡಿ.ಈರಣಣ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 40/1,36/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.68 65700.00 270895145262 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ.ಹೆ ಳೆಯಾಚೆ 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 

ಶಿವಲಂಗಪಪ ಗ್ಾದಿಗನ ರು ಕ್ಮಲಾಪುರ 273/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.6 44500.00 499672382817 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ುರಿ ಉಮೆೋಶ ತಂದ 
ಭೋಮಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1371/B/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.68 116400.00 256486366298 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ.ಹೆ ಳೆಯಾಚೆ 
ಈಶಾರಪಪ ತಂದ 

ಹೆ ಳೆಯಾಚೆ ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 65/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.52 52000.00 972569171704 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ.ಹೆ ಳೆಯಾಚೆ 

ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಹೆ ಳೆಯಾಚೆ ಕೆ ಟರಪಪ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 145/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.76 160000.00 658726091811 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ುರಿ ನಾಗೋಶ ತಂದ 
ಕ್ುರಿ ದಾಯವಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 659/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.97 96800.00 336425984815 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ುರಿ ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಕ್ುರಿ ದಾಯವಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 660/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.7 70000.00 797669405367 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸವಿತಾ ಗಂಡ 
ಪತತಕ್ುಮಾರ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 762/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.6 68600.00 778113526151 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ.ವಂದುವಾಗಲ 
ಕ್ುಮಾರೆಪಪ ತಂದ 

ತಿಮಮಪಮ ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 279/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.4 133000.00 405922953570 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕೆ.ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಸಣಣರಂಗಪಪ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 43/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 80000.00 273333289670 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಜಿ.ಡಿ ಆನಂದ ತಂದ 
ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಗುಂಡುುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 15/A,16/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.84 84100.00 708131536481 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಬಸವನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ವಿರುಪಣಣ ಗುಂಡುುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 7C/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.77 76000.00 962193586925 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಸಾಲ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಲೋ.ಶರಬಯಯ ಸಾಲ ಅಮರಾವತಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ

513/C1/B , 

513/C1/A ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.58 38100.00 805273664187 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಈಶಾರಗ್ೌಡ ತಂದ 
ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಗುಂಡುುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 47 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.7 154000.00 365202381760 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ಬುಡೆಿ 

ಹನುಮಮಮ ಗಂಡ ಲೋ. 
ಬುಡೆಿ ತಿಮಮಪಪ 76 ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 472/b ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.78 51000.00 405216576004 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಯಂಕ್ಪಪ ತಂದ 
ನಾಗಿರೆಡಿಿ ಗುಂಡುುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 73/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.84 82400.00 523985730026 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಎಸ್. ತಿಮಮಪಪ ತಂದ 
ತಿಮಮಪಪ ಗುಂಡುುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 57/A,58/C ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.09 96500.00 478566985292 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ.ಮಹಾರಾಜ ಈರಣಣ 

ತಂದ ಮಹಾರಾಜ 
ದುರುಗಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 253/3,256/1 ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.96 93000.00 856979165886 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಯು.ವಿೋರಭದರಪಪ 
ತಂದ ಚೆನನವಿೋರಪಪ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 69 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.78 74200.00 819995631829 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಬಿ.ಕೆ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಬಿ.ಕೆ ಲ್ರ್ಕಾಮೋಪತಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 420/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.8 110000.00 569774847961 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಸಿ. ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ 
ತಂದ ಚಂದರಶೋಖರ ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 23/.1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.83 80800.00 490771329745 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗುಳೆೋದ 
ಯಂಕ್ಮಮ ಗಂಡ ನಾಗಪಪ ಚಿತತವಾಡಿಗ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 280/1 ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.18 18100.00 706868951013 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಿ. ಹಂಪಮಮ 
ಗಂಡ ಅಯಯಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 612/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.75 168000.00 501372335147 445250010217301

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ.ಆರ್. ಮಹದೋವಗ್ೌಡ 

ತಂದ ಆರ್. 

ತಿಪಪೋರುದರಗ್ೌಡ ರಾಮಸಾಗರ ಕ್ಂಪಿು 944/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.7 48700.00 646767362264 10786100004421

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕಾಳಿಗ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ 
ತಂದ ಕಾಳಿಗ ಚಂದರಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 664/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.2 37000.00 470016088385 10592101011100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎ. ರಾಮಚಂದರ 
ತಂದ ಸುಬಬರಾಮಯಯ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 512/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.5 145800.00 742980342227 10930101014930

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಎ. ಶಾರದಮಮ 
ಗಂಡ ಮೃತುಯಂಜಯ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 593/2 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.8 28300.00 556973424359 4452400100701700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಉಡೆ ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಈರಣಣ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 646/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.7 72700.00 408805728513 5513108359

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ.ಎಸ್. ಪರಶುರಾಮ 
ತಂದ ಕೆಂಚಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1298/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.4 130700.00 586230857927 5513108359

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ವಿ. ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಸತಯನಾರಾಯಣ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 481/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.68 44700.00 675728256223 35620100001011

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಶಿವರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರಾಜ 
ತಂದ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 481/ಬಿ, 481/ಸಿ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.4 85000.00 570370667477 0 545101017675

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ವಿ. ವಿರೆೋಂದರ ತಂದ 
ಭಾಸಕರ್ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 483/ಬಿ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.6 42000.00 607794086783 0 545101015205

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಈರಣಣ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 763, 762/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.1 105000.00 292583098638 31911100005012

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಹಳೆಗ್ೌಡುರ 
ಲಂಗ್ಾರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಕ್ರಿಬಸವನಗ್ೌಡ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 186ಎ3 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 32900.00 207968213927 10809100018467

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಬಾಸಾ ರಾಧಮಮ 
ಗಂಡ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ 

ರೆಡಿಿ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು
190ಎ/1ಬಿ., 190/ಬಿ, 

190ಎ/1ಎ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1 32900.00 268429558621 10809100020669

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಬಾಸಾ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ 
ತಂದ ಬಾಸಾ ರಾಮರೆಡಿಿ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 190/ಎ/1ಬಿ, 190/ಸಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.69 48100.00 675003106438 10809100020677

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಜಾಲಾಡಿ 

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಬುಶಪಪ ನಲಾುಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1369/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.1 103000.00 347673254761 15890100130423

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ. ಕೆ. ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಅಂಬಣಣ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1248/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.06 102300.00 404552890181 30903670750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಗ್ೌಡರ 

ಯಂಕೆ ೋಬಣಣ ತಂದ 
ಬಂಡೆಪಪ ಕ್ಣವಿತಿಮಾುಪುರ ಕ್ಂಪಿು 81/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.65 105000.00 877528432701 2013741567

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ಸಂಗನಕ್ಲ್ುು 
ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ ಲೋ. 
ಎಸ್. ಹನುಮಂತಪಪ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 175/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1 100000.00 939031403679 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಎರಡೆ ೋರ್ಣ 

ಮಲುಕಾಹುಯನ ತಂದ 
ಮಲ್ುಪಪ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 84/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.6 63000.00 289302409320 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ದ ಡಿ ಬಸಪಪ 
ತಾಯಿ ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಟಗಿನಹಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 106/ಎ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.2 116000.00 310744558744 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ. ಕೆ. ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಭೋಮಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1328/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.80 82000.00 566016342491 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಎಂ. ಪರತಿಭಾ 
ಗಂಡ ಸಿದದಲಂಗಪಪ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 82/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.72 158000.00 845719578715 30977544822

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಹೆ ಳೆಯಾಚೆ 
ತಿಮಮರೆಡಿಿ ತಂದ 

ಕೆ ಟರಪಪ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 145/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.76 162000.00 358580735217 30977544822

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ವಳ್ಾಚಿ ಜಂಬುನಾಥ 
ತಂದ ಚನನವಿೋರಪಪ ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 151/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.7 68000.00 243436840617 30977544822

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪದಾಮವತಿ ಗಂಡ 
ಮೆೈಲಾರಪಪ ಇಂಗಳ್ಗಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 72/ಬಿ, 72/ಸಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 3.0 141000.00 887803670098 6403768226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಜ. ಕ್ರಿವಿೋರಪಪ ತಂದ 
ಈಶಾರಪಪ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 470/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 2.0 188000.00 6403768226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ. ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ 
ಗಂಡ ಈರಪಪ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 39/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 76000.00 526148508211 2013742083

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಜಿ. ದ ಡಿ 
ಎರಿಯಸಾಾಮಿ ತಂದ 

ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 39/5 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.1 108000.00 800751986242 23111100006330

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಗ್ಾದಿಲಂಗನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಗುಂಡುುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 45ಎ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2.00 189000.00 706733326596 919010011577483

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ತಿಂದಪಪ ತಂದ 
ಹಾಲ್ುಬಾವಿ ಈರಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1334/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 329086419930 3312991967

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಹನುಮಾನ್ 

ಪರಸಾದ್ ಶಮಾಯ ತಂದ 
ಕ್ನನಯಯ ಲಾಲ್ಡ ಶಮಾಯ ಕಾರಿಗನ ರು ಕ್ಮಲಾಪುರ 98/ಎ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.1 107000.00 517341684801 107301502285

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕ್ುರಿಜಡೆಪಪ ತಂದ 
ಈರಣ ಣ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 58/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1 101000.00 731577735959 2013742199

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ 
ತಂದ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಂಪಾಪತಿ ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 254ಡಿ/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.2 110000.00 255127014256 919010011577519

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಸಿಂದಿಗೋರಿ ಗಂಗಪಪ ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1318/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 81000.00 939031403679 3312992056

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಕೆ.ಎಂ. 

ವಿೋರಭದರಯಯ ತಂದ ಎಂ. 

ಜಂಬಯಯ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1081/ಎ/1ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 900294212905 64016740747

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಕ್ರಣಂ 

ರವಿೋಂದರನಾಥ ತಂದ 
ಘಟಕ್ಚಲ್ರಾವು ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 30/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1 101000.00 263657492725 30977544822

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಕ್ರಣಂ 

ಪರಭಾಕ್ರರಾವ್ ತಂದ 
ಘಟಕ್ಚಲ್ರಾವು ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 29/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1 101000.00 328944196977 30977544822

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ವಿ. ಚನನಕೆೋಶವರೆಡಿಿ 
ತಂದ ವಿ. ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ

ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು

689/7, 684/4, 

684/5, 689/2, 

689/6, 683/1, 684/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 47000.00 441114649030 34727780130

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಆರ್. ಬಸವನಗ್ೌಡ 

ತಂದ ಆರ್. 

ತಿಪಪೋರುದರಗ್ೌಡ ರಾಮಸಾಗರ ಕ್ಂಪಿು 946/ಎ, 947/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.3 122330.00 636374559334 10786100003822



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಐ.ಎನ್. 

ಸಂಗನಬಸಪಪ ತಂದ ಐ. 

ಸಂಗನಗ್ೌಡ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 547, 553 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.64 104700.00 535243055654 10751095700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ದೋವರಾಜ ತಂದ 
ದಿ. ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 202, 203 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.88 57000.00 785301439681 10786101005516

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿ. ಪಾವಯತಿ 
ಗಂಡ ಲೋ. ಬಿ. ಕ್ನಕ್ಪಪ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 466/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.04 65800.00 30083686894

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಬಿ. ರಾಮಚಂದರಪಪ 
ತಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕ್ುರುವರ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 75/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 229072879658 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಅಂಗಡಿ ಅಮರಪಪ 
ತಂದ ಅಂಗಡಿ ಬಸಪಪ ಕ್ಣವಿತಿಮಾುಪುರ ಕ್ಂಪಿು 20/ಸಿ3, 20/ಸಿ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.2 119000.00 478452558281 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕೆ. ಪರಭಾಕ್ರ ತಂದ ಕೆ. 

ಅಶಾಥಪಪ ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು 70/ಬಿ/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 191000.00 784967524697 0 6112200001570

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ. ಓಂಕಾರಮಮ 
ಗಂಡ ಕೆ. ಪರಭಾಕ್ರ 2-ಮುದಾದಪುರ ಕ್ಂಪಿು 264ಎ/1ಸಿ/1ಬಿ1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.46 140000.00 924960124162 0 6112200016215

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಗುಡಿಹಿಂದಲ್ 

ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ ದಿ. ಗುಡಿ 
ಹಿಂದಲ್ ವಿರೆೋಶಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 90/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.28 124500.00 866802278184 1316155000121450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ.ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ನರಸಪಪ 

ತಂದ ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ 
ಹೆ ನ ನರಪಪ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 293/ಎ1ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.1 110000.00 672518278522 1316155000121480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಚೌಡಿಕ ರಾಮಪಪ 
ತಂದ ಚೌಡಿಕ ಸಿದದಪಪ 61-ಗ ೋನಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 8/.2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.4 43000.00 500694755572 1316155000120850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ಎಂ. 

ವಿಶಾೋಶಾರ ತಂದ ಹೆಚ್. 

ಎಂ. ಕಾಶಿನಾಥ ಶಾಸಿರೋ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 148ಎ/2, 148ಎ1ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.48 142100.00 896947540858 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗ್ೌರಮಮ 
ಬಾರಿಕ್ರ ಗಂಡ ಈರೆೋಶಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 679/16, 721/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 82400.00 555226536261 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಜಮಾಪುರ ಶಿವಪಪ 
ತಂದ ಜಮಾಪುರ ಬೆಳ್ಳಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 11/*/C/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.48 48400.00 749700333774 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಈರಣಣ ತಂದ 
ಬಾರಿಕ್ರ ಚಿದಾನಂದಪಪ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 42/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.78 78700.00 81812493715 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಎಸ್. ವಿರೆೋಶಪಪ 
ತಂದ ಮಲ್ುಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 578/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.95 95500.00 919363362477 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಮುರುಗುಡಿ ಕೆಂಚಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 451/ಪಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.5 53800.00 896964659163 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ದೋವರಮನೆ 

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಈರಣಣ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 644/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 82400.00 450776410945 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಶಿರೋನಾಥರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಲೋಟ್. ಬಾಲಾಜಿಜಿರೆಡಿಿ ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು

124/ಎ5, 126/ಬಿ, 

127/ಎ7 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 3.6 82500.00 6152001848927 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಅಶ ೋಕ್ ತಂದ 
ಎನ್. ದ ಡಿ ಸಂಜಿೋವಪಪ ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು 374/ಸಿ4/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 190000.00 860152350287 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಕ್ಷಿಮೋ 
ತಂದ ಶಿರೋನವಾಸರಾವ್ ಮುದಾದಪುರ ಕ್ಂಪಿು 93/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.6 92500.00 302313052749 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. 

ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ 
ತಂದ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ 2-ಮುದಾದಪುರ ಕ್ಂಪಿು 250/9 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2 123000.00 706126768502 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ತಂದ 
ನಾರಾಯಣ ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು 369/ಬಿ/1ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 189300.00 912483618959 000000 30354569980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ ತಂದ 
ಮೌಲ್ಸಾಬ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 482ಬಿ/1 ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.4 41000.00 457025238719 000000 30354569980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ವಿೋರನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಹೆಚ್. ಸಿದದಪಪ ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು 335/ಸಿ, 335/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.63 154000.00 769458334213 0 6042200114540

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಎಂ. ಜಯಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋ. ಸಿದದಪಪ ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು 139ಎ/4, 139ಎ/5 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.38 132000.00 226880487117 0 6042250020742

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ದಂಡಿನ 
ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ ಸಿದದಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 661/5, 664/5 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.13 109800.00 242009233608 10592100002663

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಹುಡೆೋದ ಗಂಗ್ಾಧರ 
ತಂದ ಮಲ್ುಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 609/ಬಿ1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.48 140500.00 509796437452 0 6042200082504

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ದಂಡಿನ 

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಸಿದದಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 661/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.83 81200.00 880767976152 0 6112200059506

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಹುಡೆೋದ ಶರಣಪಪ 
ತಂದ ಹುಡೆೋದ ಮಲ್ುಪಪ

ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 609/ಡಿ, 609/ಬಿ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.48 140500.00 636964664213 0 6042200082523

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಎಂ. ಗಂಗ್ಾಧರ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 609ಡಿ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.4 35700.00 688496039453 64147258050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ದೋವರಮನೆ ಜಡೆಪಪ 
ತಂದ ಲೋ. ದೋನಾಗಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 156/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 187900.00 819777465927 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಬಸಪಪ ತಂದ 
ದೋವರಮನೆ ಗ್ಾದಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 158/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 187900.00 530151500838 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕೆ ಳ್ ರು 
ಆಳ್ಳಮಮ ಗಂಡ ಪಂಪಣಣ ಕ್ಣವಿತಿಮಾುಪುರ ಕ್ಂಪಿು 18ಎ2ಬಿ ಇತರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.74 52500.00 696365878899 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಹೆಚ್.ಎಂ. 

ವಿಶಾೋಶಾರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಹೆಚ್, ಎಂ. ರುದರಯಯ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 23/.2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.76 71000.00 451590544628 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಡಿ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ 
ಗಂಡ ಲಂಗಪಪ ಕ್ಣವಿತಿಮಾುಪುರ ಕ್ಂಪಿು 31/ಸಿ-1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.8 170500.00 911943345478 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಚಿದಾನಂದಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 51/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 189300.00 268958229240 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ಎಂ. 

ಶಾಂತಮ ತಿಯ ತಂದ 
ತಿಪಪರುದರಯಯ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 23/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.76 76700.00 645911489975 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಪಂಪಣಣ ತಂದ 
ಹೆ ನ ನರಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 126/O2B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1 100000.00 855936778003 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಜಡೆಪಪ ತಂದ 
ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಜಾಕ್ು ಕ್ಂಪಿು 34/ಬಿ/2ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 81900.00 848947869787 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ.ಕೆ.ಎಸ್. 

ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ ಲೋ. 
ಕೆ.ಎಸ್. ಪಂಪಣಣ ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 254/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.6 63000.00 961659088080 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ಮಹಾಂತೋಶ್ 
ತಂದ ಹೆಚ್. ಯಮುನಪಪ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 463 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.4 96000.00 240164036315 31536748694

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಜ. ಮೆಹಬ ಬಬಾಷ್ 
ತಂದ ಇಮಾನ್ ಸಾಬ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 431 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.52 40400.00 227540064674 640571390440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕೆ. ಖಾಸಿಂಬಿ 
ಗಂಡ ಚಂದಾಹುಸೋನ ಸಾಬ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 430 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.46 33300.00 956596443471 842210100005290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ. ಅಮಿೋನಾಬಿ 
ಗಂಡ ಕೆ.ಶೋಕ್ಷಾವಲಸಾಬ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 171/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.35 25000.00 354030157970 640571579440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ. ಬಸಮಮ ಗಂಡ 
ಕೆ. ಸಿದದಪಪ ಗುಂಡುುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 28/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.99 95500.00 301732281538 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಜ. ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಲೋ. ಜ. ಉಡೆದಪಪ ಇಂಗಳ್ಗಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 37/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.62 62000.00 780101124107 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ.ಬಂಡೆೋರ ನಾಗರಾಜ 

ತಂದ ಬಂಡೆೋರ 
ರ್ಂಕೆ ೋಬಪಪ ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 51 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.53 53500.00 672855432952 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಆರ್. ನಬಿೋಸಾಬ 
ತಂದ ಲೋ. ಆದಂಸಾಬ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 135 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 29000.00 977339907064 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಎಂ. ಹುಲ್ುಗಪಪ 
ತಂದ ಜಿ. ಮಲ್ುಪಪ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ

224/1,224/ಎ, 

224/ಸಿ,224/2, 220/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.9 60000.00 886321448218 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆಚ್. 

ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ ಬಿ. ಎಂ. 

ಹುಲ್ುಗಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 961/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.8 54700.00 883458465085 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎನ್. ತಿಮಮರೆಡಿಿ 
ತಂದ ಗಿರಿಯಪಪ ಧಮಯಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 6/ಎ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.84 169800.00 409105893710 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಿ. ಪಾವಯತಮಮ 
ಗಂಡ ದಿ. ಮಹಾಂತಪಪ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 201/*/*/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.48 39100.00 258590365075 20010127000011

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ಸಯಯದ್ ನಜಾಮ 
ಮಸಿೋನ್ ಗಂಡ ಸಯಯದ್ 

ಮುನವರ್ ಪಾಷ್ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 424/ಬಿ1ಬಿ2ಬಿ4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.63 49500.00 533063365365 32810326151

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ನಾಗಪಪ ತಂದ ಕೆ. 

ಗ್ಾಳೆಪಪ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 482/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.6 40500.00 650643011894 33430100000541

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಕೆ. ಮೆಹಬ ಬ 

ಬಾಷಾ ತದ ಕೆ. ಷಕ್ಷಾವಲ 
ಸಾಬ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 170/*/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.58 46600.00 947172594363 20263501622

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ವಿ. ವಿೋರಮಮ 

ಗಂಡ ವಿ.ಎಸ್. 

ವಿೋರಭದರಪಪ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 87/ಎ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.78 78700.00 811608398188 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ಜಂಬನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಪಂಪಣಣ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 122/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.86 86800.00 865376785911 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಾವಯತಮಮ 
ಗಂಡ ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 96,95ಎ,95ಬಿ2,95/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.5 144000.00 206345460041 30977544844



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಸೈಯದ್ ಸಮಿೋದ್ 
ಬಾನು ಗಂಡ ಸಮಿೋವುಲಾು ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 254, 255 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.4 65411.00 692985110840 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಎಂ. ಕ್ಪತಮಮ 
ಗಂಡ ಗಿಡಿಪಪ ತಿಮಮಲಾಪುರ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿು 67/ಡಿ, 68/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32000.00 244973024313 84220110010062

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಓಂಕಾರಪಪ 
ತಂದ ಗಿಡಿಪಪ ತಿಮಮಲಾಪುರ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿು 71/ಬಿ, 71/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.5 37900.00 263409037140 84220110010003

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹುಲಗಮಮ 
ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ ತಿಮಮಲಾಪುರ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿು 63/ಇ/11 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 26089.00 826697712537 10739101020597

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ಪಿ. ಹೆಚ್. 

ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ ಪಿ.ಹೆಚ್. 

ಪಂಪಾಪತಿ ತಿಮಮಲಾಪುರ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿು 66/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.4 40500.00 784379682540 20014101003705

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗವಿಸಿದದಮಮ 
ಗಂಡ ಸಿದದೋಶ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 127/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.4 44000.00 968787319438 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ದಾಕ್ಷಾಯಿರ್ಣ ಕೆ. 

ಗಂಡ ಕೆ. ಎಂ. ಮೆಟಿರ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ
467ಎ1/1ಬಿ, 

469ಎ/3ಎ, 468ಎ/1ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.46 137400.00 717995186540 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಎನ್. ಧನಲ್ಕ್ಷಿಮೋ 
ಗಂಡ ಎಂ. ಗ ೋಪಾಲ್ ಧಮಯಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 66ಎ2/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32000.00 660680326296 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ,. ಕೆ. ಅಂಬಿಶಾರ ತಂದ 
ಕೆ ಂಡಪಪ ಅಮರಾವತಿ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 289/ಹೆಚ್3ಐ3ಜ3ಕೆ1ಸಿ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.44 39000.00 778924518776 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಬಸವಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ಮಾರೆಪಪ ಗ್ಾದಿಗನ ರು ಕ್ಮಲಾಪುರ 201/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.48 144000.00 203302488495 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಕ್. ವಿ 

ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ ತಂದ 
ಮಲ್ುಪಪ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 155/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.99 91500.00 601671380753 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಅಜುಯನ ತಂದ 
ಕೆ ಂಡಪಪ ಅಮರಾವತಿ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ

289/ಕೆ1ಬಿ, 

289/ಹೆಚ್2, 289/2, 

289/ಜ2 ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.61 63500.00 953549761070 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ ೋರಿ ರಾಘರ್ೋಂದರ 
ತಂದ ಕೆ ೋರಿ ಮಲ್ುಪಪ ಗ್ಾದಿಗನ ರು ಕ್ಮಲಾಪುರ 214/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.6 61500.00 702850672573 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ವಂದವಾಗಲ್ು 
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ವಂದವಾಗಲ್ು ಉಮಾಪತಿ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 139/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1 100000.00 344513882728 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಜಿ. ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ನಂಗಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1473/2, ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.49 51000.00 434855616159 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ರತನರ್ೋಲ್ು ತಂದ 
ಮುರುಗೋಶ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 0 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 27000.00 904488679222 32089986412

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಮೆಹಬ ಬಬಾಷ್ 
ತಂದ ಕೆ. ಷಕ್ಷಾವಲ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 204 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.79 48800.00 947172594163 20263501622

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎಂ. ರಾಜಶೋಖರ 
ತಂದ ಎಂ. ಮುರುಗೋಶನ್ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 587/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 27000.00 857583515338 710751105654

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಭಮಯಪಪ 
ತಂದ ಗಂಗಪಪ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 480/ಸಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.24 18400.00 864389719590 842210110007486

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಐ. ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಸಂಗನ ಬಸಪಪ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 342, 341 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.83 54600.00 790285170861 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ನಂಗಪಪ ತಂದ 
ಗ್ಾಳೆಪಪ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 482/4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.59 40300.00 278354037426 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ನಾಗಪಪ ತಂದ ಕೆ. 

ಗ್ಾಳೆಪಪ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 503/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.52 144000.00 650643011894 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಸತಯನಾರಾಯಣ 
ಶಟಿಿ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಶಟಿಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 428ಬಿ/3ಎ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2 188500.00 900894864842 314250010029690 1

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಉಳಿಳ ಶಿವಾನಂದ 
ತಂದ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 262/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 81000.00 262507729714 10596100004865

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೆ. ಎಸ್. ನಾಗರ್ೋರ್ಣ ತಂದ 
ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 264ಬಿ/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.8 169500.00 579838038481 10596131008452

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಹೆ ಳೆಯಾಚೆ 
ಜಂಬುನಾಥ ತಂದ ನಾಗಪಪ ಕಾಕ್ುಬಾಳ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ 47/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.49 142500.00 888043551677 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಸೈಯದ್ ಶಫತ್ 
ಖಾದಿರ ತಂದ ಸಮಿವುಲಾು ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 833 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.53 31200.00 518998657642 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ದ ಡಿಬಸಪಪ 
ತಂದ ಕೆ. ಭಮಯಪಪ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 274/3, 264/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.53 147000.00 228887476822 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಜಿ ವಿಶಾನಾಥ ತಂದ 
ಜಿ. ಮಲುಕಾಜುಯನ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 591, 592/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.6 41000.00 549153858691 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಪಿ. ವಲಸಾಬ ತಂದ 
ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 141/ಡಿ/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.58 58500.00 476895826192 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎಂ. ರಮೆೋಶ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಪಪ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 92,94,143/ಸಿ ಇತರೆ ಬದನೆ 1.32 125900.00 436707347894 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕ್ುರುಬರ ಸಣೆಣಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 141/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.56 56500.00 966477672464 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಸೈಯದ್ ಶಫತ್ 
ಖಾದಿರ ತಂದ ಸಮಿವುಲಾು 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 834 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.47 33000.00 518998657642 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಪಿ. ನ ರಬಾಪಾ 
ತಂದ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 141ಡಿ/4 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.58 58500.00 499995451426 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಶಿವರಾಂ ರೆಡಿಿ 
ತಂದ ಗಿರಿಯಪಪ ಧಮಯಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 81/ಎಫ್ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.9 91100.00 392967866835 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಶಿರೋನವಾಸ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಪಪ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 124 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.05 97000.00 677309758002 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯು. ಶರಣಮಮ 
ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 192/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.3 125200.00 917010692888 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಮಲ್ುಣಣ ತಂದ 
ನಾಗಣಣ ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 156ಎ/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.32 125500.00 442365473663 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಬಿ. ರಮೆೋಶ ರಂದ 
ಪಂಪಣಣ ಧಮಯಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 80/2ಬಿ/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.8 81000.00 464937292695 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ. ಚೆನನಮಮ 
ಗಂಡ ಕೆ. ಮಲ್ುಣಣ ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 155/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.72 73000.00 719604438420 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ಸೈಯದ್ 
ಸಮಿರೋನಾಬನು ಗಂಡ 
ಸೈಯದ್ ಸಮಿವುಲಾು 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 252/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.8 52000.00 692981550840 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 87/ಬಿ, 90/ಸಿ ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1.6 152000.00 669016159995 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಎಸ್. ಲ್ಲತಮಮ 
ಗಂಡ ಜಂಬನಗ್ೌಡ ಗುಂಡುುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 93/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 187000.00 658860147890 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ. ಸಕ್ುಕಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಕಾರಿಗನ ರು ಕ್ಮಲಾಪುರ 54/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಬದನೆ 1.2 116000.00 201249828170 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎಸ್.ಕೆ. ಮೆೋಘನಾಥ 
ತಂದ ಕೆ. ಸುಂಕ್ಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1283/4/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 188500.00 567306759730 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಖಲೋಲ್ಡ ಸಾಬ ತಂದ 
ರೆ ಕಾಕಪಪ ಪಿ.ಕೆ ಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 142/ಎ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.72 73000.00 741835663137 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ  
ಗಂಗಫಪ ಮೆಟಿರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 220/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.2 116000.00 314563265639 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ರಾಜಿೋವ ಲ ೋಚನ 
ತಂದ ಗ ೋಪಾಲ್ಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 12/.2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.42 90000.00 943464979215 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಮಹಾಂತಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1366/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.88 85000.00 887804128900 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕಾಯದಿಹಾಳ್ ರಾಮಪಪ 
ತಂದ ಫರ್ಕೋರಪಪ ಇಂಗಳ್ಗಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 97/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.4 35700.00 951647686084 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ದಳ್ವಾಯಿ ಸಣಣ 
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 87/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.1 107000.00 792292899061 00 362320012310

1
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅಮರಮಮ ಗಂಡ 
ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 260, 261 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.8 114900.00 286624952495 64064799681

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಬಿ. 

ಸರಸಾತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಶಿರೋನವಾಸ ಆಚಾರ ಕ್ಡಿಿರಾಂಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 255/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 3 153000.00 913930505965 64216058406

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಆರ್. ಸುಬಾನ್ ಸಾಬ 
ತಂದ ಆರ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 287 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.8 51500.00 236066667561 64216058406

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ರಾಮಚಂದರಪಪ 
ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 32/ಡಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2 122500.00 296923684506 64216058406

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಟಿ ಅಲಾು ಭಕ್ಷಿ ತಂದ 
ಲೋ. ಹೆ ನ ನರ ಸಾಬ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 3/* ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.78 108000.00 532106343799 64216058406

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಸೈಯದ್ 

ಮುಮತಾಜ ಖಾದಿರ ಗಂಡ 
ಸೈಯದ್ ಸಜಜನ್ ಖಾದಿರ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 99/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 78000.00 305799472146 64216058406

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಬಿ. ಲ್ಲತಮಮ 

ಗಂಡ ಲೋ. 
ರಾಮಾನುಜಚಾರ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 795/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2 131000.00 330656292258 64216058406

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಎನ್. 

ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ ಎನ್. 

ದ ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 598, 530, 590 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2 131000.00 778504351019 64216058406

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಿ. ಬಸಮಮ 
ಗಂಡ ಶಿವರಾಮಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 734/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.9 91600.00 566691832082 1316155000122690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕ್ುರುಬರ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಕೆಂಚಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 659/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.14 112000.00 555378674978 1316155000122770



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಗ್ಾಳಿಗ್ೌಡ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 741 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.28 122000.00 685009700478 1316155000122700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಸಿಂದಿಗೋರಿ 

ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಸಿಂದಿಗೋರಿ ಕೆಂಚಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1384/ಎ1ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.96 96000.00 621952574853 1316155000122710

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ಸ ಗ ರು 
ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ 

ಸ ಗ ರು ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1355/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.7 72500.00 466511728327 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಆಂಜನೆೋಯ ತಂದ 
ಲೋ. ಪ ಜಾರಿ ರುದರಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1355/ಡಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.59 59500.00 673338923704 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಿ. ಭಾರತಿ ಗಂಡ 
ಮಾರುತಿರಾವ ಡಾಣಾಪುರ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 420/ಎ, 420/ಡಿ ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 0.8 80800.00 206456126644 64064799681

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಡಿ.ಎನ್.ತುಕಾರಾಂ 
ತಂದ ನರಸಿಂಹದಾಸ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 805/A ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.43 133000.00 221299120693 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹರಿಜನ 
ರ್ಂಕ್ಮಮ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಂ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 805/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.6 151000.00 406329199920 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಎಲ್ಡ.ರ್ಕೋಮಾಯನಾಯಕ ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 155/A ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ 0.6 41900.00 658123384985 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ವಡಿರ 

ಸಿದದರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಣವಿತಿಮಾುಪುರ ಕ್ಂಪಿು 197/ಎ3 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.2 115000.00 244097440495 2013742182

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಓಬಳೆೋಶ ತಂದ ವಡರ 
ಸಿದದಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 189/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 0.32 9400.00 987123610764 0 6292200003532

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆಚ್. ರ್ಂಕ್ಮಮ 
ಗಂಡ ಬುಶಯಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 183 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 2 57676.00 350978201343 0 6042210005560

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ದರೆ ೋಜಿ ಈರಣಣ 
ತಂದ ಕೆ ಂಡಗೋರಪಪ ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 130/3 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 0.85 78000.00 594734469892 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿಜನ 

ಸುಂಕ್ಮಮ ಗಂಡ ಲೋ. 
ಗಂಗಪಪ ಕ್ಡಿಿರಾಂಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 154/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.24 76000.00 354169445762 64216058406

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ರುದರಮಮ ಗಂಡ 
ಹಂಪಿ ಫರ್ಕೋರಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 20/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ/ಬಾಳೆ 1.6 42000.00 368199815275 64216058406

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಪಿ.ಪಾಂಡುರಂಗಯಯ 
ತಂದ ಲೋ.ಪಿ.ತಿಮಮಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 146C/5 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.4 44000.00 556958596157 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರಾಮಪಪ ನಾಯಕ್ರ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 146/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.4 44500.00 730359769104 31690500073..

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಜಡೆಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಾಪುರ ಪರ್ಕೋರಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 178/3A ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.6 26400.00 344117381089 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ.ಜಾಲ್ವಾಡಿ 

ಚಿದಾನಂದಪಪ ತಂದ 
ಬುಶಯಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1369/H ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.5 54000.00 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಗಿರಿಯಪಪ ತಂದ 
ಮುದಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1330/ಎ/2 ಪ.ಪಂ. ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.6 147900.00 893027861376 3312992766

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಭೋಮಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 137/ಸಿ ಪ.ಪಂ. ದಾಳಿಂಬೆ 1.3 28000.00 882629475831 0 6042200064069

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ನಾಡಿಗರ ತಾನೆೋಶಾರ 
ತಮದ ಬಸಪಪ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 67/ಎ ಪ.ಪಂ. ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.3 125000.00 659174892371 918010110273061

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಹಾಲ್ು ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಸಿದದಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1354/ಬಿ ಪ.ಪಂ. ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 775662778645 3312991981

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ತಳ್ವಾರ ಮಾಯಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1283/ಡಿ/2ಆ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.7 72000.00 223233439502 3312991998

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ತಳ್ವಾರ 
ಹುಲಗಮಮ ತಂದ 

ಮಾಯಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1377/ಎ ಪ.ಪಂ. ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 961307425154 919010011578004

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ದ ಡಿ ದ ಡಿಪಪ 
ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 146/ಎ ಪ.ಪಂ. ಅಂಜ ರ 1.24 35700.00 892798349753 919010013620196

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಉಡೆೋದ 
ಈರಮಮ ಗಂಡ ಜಡೆಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 150/ಎ ಪ.ಪಂ. ಅಂಜ ರ 1.1 35300.00 923677568710 31911100004718

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಉಡೆೋದ ಜಡೆಪಪ 
ತಂದ ಉಡೆೋದ ಈರಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 146/ಬಿ, 147/ಬಿ ಪ.ಪಂ. ಅಂಜ ರ 2 57600.00 357008935896 31911100004701

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಯು. ಮರಿನಾಗಪಪ 
ತಂದ ರಾಮಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 173/3 ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.68 22300.00 935946190199 31911100004541

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಂಗಡಿ 
ಕ್ನಕ್ಮಮ ಗಂಡ ಚಂದರಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 173/1 ಪ.ಪಂ. ಅಂಜ ರ 0.68 22300.00 907442846108 91901001362033

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ತಂದ 
ತಿಮಮಪಪ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 44/3 ಪ.ಪಂ. ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.6 145300.00 399735545196 31911100004831

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ಕ್ಜಿಜ ದ ಡಿ 

ರಾಮುಡು ತಂದ ಕ್ಜಿಜ 
ದ ಡಿ ಹುಲ್ಗಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 538/3/ಬಿ ಪ.ಪಂ. ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 181000.00 200091950120 62237064577

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಹೆ ನ ನರಪಪ 
ತಂದ ಸಿರಿಗೋರಿ ತಾಯಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 144/ಡಿ/1 ಪ.ಪಂ. ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.9 85800.00 757616981944 4452500100231000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಸಿರಿಗೋರಿ ಈರಣಣ 
ತಂದ ಸಿ. ಬಸಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 296/ಇ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.3 128300.00 844415260957 4452500100884700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಾರೆಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 656/6 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.70 46500.00 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎನ್. ವಿೋರೆೋಶಪಪ  
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಜಾಕ್ು ಕ್ಂಪಿು 75/ಬಿ4, 75/ಇ/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.5 142000.00 525043123509 2013742120

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಕ್ಡೆಮನೆ ಮೆೋಘರಾಜ 
ತಂದ ಕ್ಡೆಮನೆ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 44/1ಎ3 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 507844558674 2013741475

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ. ನಾಯಕ್ರ 

ಹೆ ನ ನರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಟಿ. ಕ್ರಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1411/6 ಪ.ಪಂ. ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.6 63400.00 377117473371 3312992100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಕ್ನಕ್ರಾಜ ತಂದ 
ಎಂ. ಶಿವಪಪ ಕ್ಣವಿತಿಮಾುಪುರ ಕ್ಂಪಿು 231/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1 101000.00 591747589182 2013742205

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ದಾರವಮಮ ಗಂಡ 
ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 44/1ಎ4 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 841345850682 2013742076

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಬಿ. ವಿರುಪನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 286/3, 286/4 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.6 152000.00 844521958661 10746101005011

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಗ ೋವಿಂದಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ ತಿಮಮಲಾಪುರ ಎಂ.ಎಂ.ಹಳಿಳ 254/1 ಪ.ಪಂ ಬದನೆ 0.56 56500.00 613168807959 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಹೆಚ್. ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ 
ತಂದ ಹೆಚ್. ರಾಮಪಪ ಗರಗ ಎಂ.ಎಂ.ಹಳಿಳ 300ಎ/2 ಪ.ಪಂ ಬದನೆ 0.5 50500.00 309789889171 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಟಿ . ರಾಮಣಣ ತಂದ 
ಟಿ. ಮುದಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1355/2, 1432 ಪ. ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 2 183000.00 863123388106 3312993053

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಟಿ. ನೋಲ್ಮಮ 
ಗಂಡ ಮುದಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1369/ಎ, 135/ಇ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.5 139874.00 422650582989 15890100130415

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ರ್ೈ. ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ಮುದಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1362, 1364/ಸಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.4 134400.00 600463917468 3312993268

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ. ಜಿ. ಭಮಯಪಪ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ ಚಿತತವಾಡಿಗ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 280/2, 280/3 ಪ.ಪಂ. ಗುಲಾಬಿ 0.52 47400.00 209445184221 30977544822

3
ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಂತ ಗಂಡ 

ತಾಯಣಣ ಕ್ಣವಿತಿಮಾುಪುರ ಕ್ಂಪಿು 10ಸಿ/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1.5 200000.00 319961645478 37523713753

ಶಿರೋಮತಿ. 

ಸುಬಿಬಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಸಕಾರನಾಯಕ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1250/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.05 200000.00 547902404032 824411100089249

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ (PPP-IHD)

ದಾಳಿಂಬೆ ಮದಲ್ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ನಾಗೋಶ 
ಸಗಗನಕ್ಲ್ುು ತಂದ 

ಪಾಪಣಣ ದೋವಲಾಪುರ ಕ್ಂಪಿು 98/ಎ/1, 98/ಬಿ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 200000.00 837850524365 139501010002038

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ (PPP-IHD)

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಓಬಯಯ 
ತಂದ ಈರಪಪ

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 826 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1.02 200000.00 735783048728 842210110000959

II

1

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ವಸಂತಕ್ುಮಾರ 
ತಂದ ರಾಮಚಂದರಪಪ 

ಜಂಬಾನಹಳಿು
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 26 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 15000.00 618211584102 108901010010303

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. 
ದ ಡಿದುರುಗಪಪ 
ತಂದ ಹೆಚ್. ಹೆಗಪಪ

ನಾಗೋನಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 67/ಡಿ/2 ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.95 7125.00 913822170845 33843684861

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಬಿ. 

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಬಿ. ಪಂಪಣ ಣ

ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ
147/ಬಿ4, 

147/ಬಿ2, 149/ಎ2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.39 10425.00 809085864557 481702010013066

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ ಯು. 
ತಂದ ಉಳಿಳ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ

ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 16/ಬಿ/1ಎ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.95 7125.00 619509736604 842010110009806

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಉಳಿಳ ಶಿವಾನಂದ 
ತಂದ ಉಳಿಳಕ್ೃಷ್ಣಪಪ

ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 262/ಎ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.80 6000.00 262507729714 10596100004865

2

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ ಟರಮಮ 
ಗಂಡ ಕ್ಪಟ್ಟರೋಶಪಪ

ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 144/ಎ/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.90 6750.00 768408085379 481702010005785

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಬಿ. ರಮೆೋಶ ತಂದ 
ಬಿ. ಪಂಪಣಣ

ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 149/ಎ1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.20 9000.00 464937292695 520101022087016

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಹುಗಿಗ ಗ್ಾಳೆಪಪ 
ತಂದ ರಾಮಪಪ

ನಾಗೋನಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 84 ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.60 12000.00 223766123570 842010100017359

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಎಂ. ಹೆ ಲಪಪ 
ತಂದ ರಾಮಪಪ

ಗರಗ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 304/ಎ ಪ.ಪಂ ಮಾವು, ತಂಗು 1.00 9000.00 471016731360 10739100023283

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಸಿರಿಗೋರಿ ಈರಣಣ 
ತಮದ ಲೋಟ್. ಸಿ. 

ಬಸಪಪ
ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 296/ಇ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.22 10980.00 844415260957 4452500100884700

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಕೆ. 
ಸತಯನಾರಾಯಣ ಶಟಿಿ 
ತಂದ ಲೋ. ಕೆ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ 

ಶಟಿಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 428/ಬಿ/1ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 15000.00 900894864842 3142500100296400

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಕ್ಜಿಜ 
ಪದದರಾಮುಡು ತಂದ 

ಕ್ಜಿಜ ಪದದ 
ಹುಲ್ುಗಪಪ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 563/1/ಸಿ ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 0.50 3750.00 200091950120 62237064577

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. 

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಶಿವರಾಮಪಪ

76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 851, 852, 853 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.50 11250.00 624215525961 842210110014091

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿ. 

ಸರಸಾತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್. ಬಿ. 

ಶಿರೋನವಾಸಾಚಾರ ಕ್ಡಿಿರಾಂಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 255/ಬಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.50 11250.00 913930505965 842210110014074

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ನಂಗಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಠ. ಮಾದಿಗರ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 25/.1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 7500.00 297441367846 31875683988

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಸಿರ್ಕು 
ರಾಮಾಲಪಪ ತಂದ 
ಸಿರ್ಕು ರುದರಪಪ

ರಾಮಸಾಗರ ಕ್ಂಪಿು 944/ಬಿ, 947/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.00 9000.00 518407428723 4452500100141000

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಹರಿಜನ 
ರುದರಪಪ ತಂದ 
ಹಿರೆೋಬಸಪಪ

ರಾಮಸಾಗರ ಕ್ಂಪಿು 948/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.33 11997.00 935202235060 4452500100120600

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಎ.ಕೆ. 
ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ 

ರುದರಪಪ
ರಾಮಸಾಗರ ಕ್ಂಪಿು 946/ಬಿ, 960/ಸಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.00 9000.00 451544519088 33896795751

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಎಸ್. 

ಹೆ ನೆನೈರಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್. ಶಿರಿಗೋರಿ 

ತಾಯಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 144/ಡಿ/1 ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.89 6675.00 757616981944 4452500100231000

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಜಿ. ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ರುದರಪಪ

ರಾಮಸಾಗರ ಕ್ಂಪಿು 542/* ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.85 6375.00 784580358755 10786100002021

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಎಸ್. 

ಮಾಯಪಪ ತಂದ ದಿ: 

ಶಿರಿಗೋರಿ ತಾಯಪಪ
ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 144/1 ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.76 5700.00 598421515775 842210110001393

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಮ ಕ್ಪಪ

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1413/ಎ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.58 4350.00 207028878448 10596101036011

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ 
ತಂದ ಸಿ. 

ಚಂದರಶೋಖರಪಪ
ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 23/.1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.80 6000.00 490771329745 481702010006846

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಉಳಿಳ ಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ಉಳಿಳ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ

ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 262/ಎ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.87 6525.00 512789567928 481702010009417

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ನರಸಮಮ 
ಗಂಡ ಚಂದರಶೋಖರಪಪ

ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 144/ಬಿ2ಬಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.80 6000.00 376009133217 9180100669986900

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಎಲ್ಡ. ತಿಪಪಣಣ 
ತಂದ ದೋವಾುನಾಯಕ

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1238/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.93 14475.00 764840498248 842210100010419

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಎಲ್ಡ. 

ಗಿರಿಯಾನಾಯಕ ತಂದ 
ಎಲ್ಡ. ಡಿ. ರ್ಕರಷ್ಣಪಪ

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1259/ಎ2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.65 12375.00 578603890653 20245718581

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ 
ರ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ್ 
ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ  

ಯೋಜನೆ

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ 
ಔಷ್ಧಿಗಳ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಎ. ಶಾಂತಲಂಗ 
ತಂದ ದಿ.ಎ. ತ ೋಟಪಪ

ಕಾಳ್ಘಟಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 330/ಎ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.81 6075.00 621693017607 20119517801
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ಮಧುವನ & 

ಜೋನುಸಾಕಾರ್ಣಕೆ 
ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

ಮಧುವನ & 

ಜೋನುಸಾಕಾರ್ಣಕೆ ಶಿರೋ, ಬಸಯಯ ತಂದ ಎಸ್. 

ಹೆಚ್. ಎಂ. ಕೆ ಟರಯಯ ಮಲ್ಪನಗುಡಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 147/ಎ2ಸಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 16875.00 508309496698 33765585064

ಮಧುವನ & 

ಜೋನುಸಾಕಾರ್ಣಕೆ 
ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

ಮಧುವನ & 

ಜೋನುಸಾಕಾರ್ಣಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸಿೋಮಾ ಜಿ.ಕೆ. 
ಗಂಡ ದಶಯನ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1277/ಬಿ/2ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 2 16875.00 418678973142 108901011000622

ಮಧುವನ & 

ಜೋನುಸಾಕಾರ್ಣಕೆ 
ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

ಮಧುವನ & 

ಜೋನುಸಾಕಾರ್ಣಕೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿ. 

ಪದಾಮವತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಬಿ. ವಾಮನಾಚಾರ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 402/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 10125.00 271620045326 33581245321

ಮಧುವನ & 

ಜೋನುಸಾಕಾರ್ಣಕೆ 
ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

ಮಧುವನ & 

ಜೋನುಸಾಕಾರ್ಣಕೆ ಶ  ರೋಮತಿ. ಬಿ. ಅನನಪ ಣಯ 
ಗಂಡ ಬಿ. ಶಿರೋನವಾಸಲ್ು 76-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 297/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ, ಮಾವು 1.6 23625.00 208630108171 20012127000715

3
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಲೋ. ಸಿದದಪಪ ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 142/ಎ1, 142/ಎ2, 142/ಎ3 ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 17776.00 880137935996 52120252412

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ವಿ. ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಸತಯನಾರಾಯಣ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 481/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.20 7315.00 675728256223 35620100001011

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಕೆ. ಸತಯನಾರಾಯಣ 
ಶಟಿಿ ತಂದ ಕೆ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ 

ಶಟಿಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 428ಬಿ/3ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 73154.00 900894864842 3142500100296400

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ. ತಳ್ವಾರ 
ಭೋಮಪಪ ತಂದ 

ಈರಣಣ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1442/2/ಎ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 65839.00 484035530831 842210100009492

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋ. ರ್ಂಕ್ಟಪುರ 
ನರಸಪಪ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟಪುರ 

ಹೆ ನ ನರಪಪ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 293/ಎ1ಸಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.29 19091.00 67251878522 10746101026403

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಗುಡಿಹಿಂದಲ್ 
ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ ಲೋ. 

ಗುಡಿಹಿಂದಲ್ 
ರ್ೋರೆೋಶಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 90/1 ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.44 28968.00 866802278184 10746101022355

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ. ರತನಮಮ 

ಗಂಡ ಕೆ. 
ವಾಸುದೋವರಾವು ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು 136/ಸಿ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 73155.00 857532710718 64002573291

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ವಿ.ಎಂ. 
ಪಾವಯತಮಮ ಗಂಡ 

ಲೋ. ಈರಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 510/ಎ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 73154.00 636028250273 893133487

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿರೋ. ಎಂ.ಬಿ. 

ವಿಜಯಮೋಹನರಾಜು
 ತಾಯಿ 

ವಿ.ಎಂ.ಪಾವಯತಮಮ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 515/ಸಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 58522.00 418845269375 20201010024646



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ. ನಾಗೋಶ್ 

ಸಂಗನಕ್ಲ್ುು ತಂದ 
ಪಾಪಣಣ ದೋವಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 98/ಎ1, 98/ಬಿ2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.99 72785.00 837850524365 139501010002038

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ. ತಾಡಿ 

ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ತಂದ 
ತಾಡಿ ಗ್ಾಲರೆಡಿಿ ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು 346/ಡಿ3ಬಿ, 346/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 73155.00 772271215030 33971993033

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕೆ. ಅಂಜಿನಪಪ 
ತಂದ ಬಸಪಪ ಕ್ರ್ಣವಿತಿಮಾುಪುರ ಕ್ಂಪಿು 75/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 36577.00 347466319814 10786100001889

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಕೆ. ಎಸ್. 

ನಾಗರಾಜು ತಂದ ಲೋ. 
ಕೆ.ಎಸ್. ಪಂಪಣಣ

ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 254/ಡಿ/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 43893.00 255127014256 10596100013034

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಜ. ಕ್ರಿವಿೋರಪಪ 
ತಂದ ಜ. ಈಶಾರಪಪ ಬುಕ್ಕಸಾಗರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 470/2 ಇತರೆ ಹೆೈ.ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 2.00 106250.00 509588030408 31708558277

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಕ್ುರುಬರ 
ಗಣಪತಿ ತಂದ 

ಕ್ುರುಬರ ಭದರಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 6/ಡಿ/2, 79/1 ಇತರೆ ಹೆೈ.ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1.00 53125.00 789893161777 10746100009240

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಕ್ುರುಬರ 
ಮುದಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಕ್ುರುಬರ ಭದರಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿಳ ಕ್ಂಪಿು 6/ಡಿ/1 ಇತರೆ ಹೆೈ.ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1.00 53125.00 514928567854 44525001003162000

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಂತ ಗಂಡ 
ಡಿ. ತಾಯಣಣ ಕ್ರ್ಣವಿತಿಮಾುಪುರ ಕ್ಂಪಿು 10/ಸಿ1 ಇತರೆ ಹೆೈ.ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1.00 53125.00 319961645478 37523713753

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಒಂದನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ. ಎನ್. ಬಸಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋ. ಎನ್. ಸಕ್ರಪಪ ಒಂಟಿಗ ೋಡು ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 68 ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.00 11665.00 984263194191 8421101100039220

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಒಂದನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಆರ್. ಪರುಮಾಳ್ 
ಸಾಾಮಿ ತಂದ ಲೋ.ಕೆ. 

ರಾಜು ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 34/4 ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 2.00 23330.00 448600946859 10820706632

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಒಂದನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ತಳ್ವಾರ 
ಪದಾಮವತಿ ಗಂಡ ತಳ್ವಾರ 

ಭೋಮಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1442 2/ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 0.20 4199.00 334348858790 842210100010012

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಒಂದನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ತಳ್ವಾರ ಭೋಮಪಪ 
ತಂದ ಈರಣಣ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1442 2/ಎ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.80 37794.00 484035530831 842210100009492

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಒಂದನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಎಲ್ಡ.ಎಸ್. ಕ್ಣಣನ್ 
ತಂದ ಸುಬರಮಣಯಂ ನಂದಿಬಂಡಿ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 304/ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.90 23582.00 643618371857 10802674484

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಒಂದನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

 ಕೆ. ಕ್ುಮಾರಿ ಧನಲ್ಕ್ಷಿಮೋ 
ತಂದ ಗಂಗಯಯ ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು 127/ಬಿ3ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.30 16135.00 311384348429 62214330060

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಒಂದನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ವಿ. ಚೆನನಕೆೋಶವ ರೆಡಿ 
ತಂದ ವಿ. ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ ದೋವಸಮುದರ ಕ್ಂಪಿು 684/1, 684/2, 683/1 ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.60 19859.00 441114649030 34727780130

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಒಂದನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ಶಿವನಾಗ 
ಮಲುೋಶಾರಿ ತಂಧೋ 

ಗಂಗಯಯ ನೆಲ್ುುಡಿ ಕ್ಂಪಿು 127/ಎ3ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 2.00 24824.00 480433388094 62214325551

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಒಂದನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶ  ರೋ. ಕೆ. ಶಾಯಮಸುಂದರ 
ತಂದ ಗ ೋಪಾಲ್ಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ಂಪಿು ಕ್ಂಪಿು 1413/ಸಿ1ಎ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.20 14894.00 735771718811 4411930017

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ತಳ್ವಾರ 
ಪದಾಮವತಿ ಗಂಡ ತಲ್ವಾರ 

ಭೋಮಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1442 2/ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.00 11665.00 334348858790 842210100010012

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ತಳ್ವಾರ ಭೋಮಪಪ 
ತಂದ ಈರಣಣ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1442 2/ಎ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.00 11665.00 484035530831 842210100009492

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

 ಶಿರೋ. ವಲುನಾಯಕ್ ತಂದ 
ತ ೋತನಾಯಕ ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 166/ಎ, 141 ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.00 11665.00 412940411079 0 6322210000026

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಜಿಮಾುನಾಯಕ ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಪೋಟ್ಟ 143 ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.00 11665.00 263806178755 0 6322250006289

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ. ವಸಂತಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಜ. ರಾಮಚಂದರಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 26 ಪ.ಪಂ ಗ ೋಡಂಬಿ 2.00 41994.00 618211584102 108901010010303

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ಶಕ್ುಂತಲ್ಮಮ 
ಗಂಡ ಶರಣಯಯ ಗರಗ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 285/ಬಿ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.00 11665.00 605648944169 64144165305

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಸ ತರಮಮ 
ಗಂಡ ವಿೋರುಪಜಜ ಬಾಯಲ್ಕ್ುಂದಿ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿಳ 237/ಎ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.00 11665.00 722497007004 842110310000206

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ. ನಮಯಲ್ ಗಂಡ 
ಬಾಲ್ಕ್ೃಷ್ಣ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 32/4 ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 2.00 23330.00 669905478748 62267926286

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಶಿರೋ. ಎಲ್ಡ. 

ಗಿರಿಯಾನಾಯಕ ತಂದ 
ಎಲ್ಡ. ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1259/ಎ/2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.65 360000.00 578603890653 20245718581

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ. ನಮಯಲ್ 
ಗಂಡ ಕೆ . ಬಾಲ್ಕ್ೃಷ್ಣ ಮೆಟಿರ ಕ್ಂಪಿು 32/4 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.44 200000.00 669905478748 62267926286

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಈರಮಮ ಗಂಡ 
ಸಿದದಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1167 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 2.8 360000.00 607140231154 00 750170227

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಎ. ಪರವಿೋಣ ಸಿಂಗ್ 
ತಂದ ಎ. ಅಶ ಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಡಿಿರಾಂಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ

175/1, 176,177, 

178,179, 1269/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2 200000.00 68672111379 10751097809

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಶಿರೋ. ಕ್ುರುಬರ 
ಉಮಾಪತಿ ತಂದ 
ಕ್ುರುಬರ ಭದರಪಪ ಉಪಾಪರಹಳಿು ಕ್ಂಪಿು

6/ಇ1/ಬಿ1, 6/ಇ1ಎ, 

6ಎಬಿಸಿ/181 ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.51 200000.00 454781473603 4452500100230800

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ. ಎಲ್ಡ. ತಿಪಪಣಣ 
ತಂದ ದೋವಲಾನಾಯಕ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1238/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಾಯಟ್ಟ 1.93 360000.00 764840498248 842210100010419

III

1
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

 ಹನ ನೋರಾವರಿ (D-

02)

ಶಿರೋ. ಕೆ. ಎಸ್. ಪಂಪಾಪತಿ 
ತಂದ ಸಿದದಪಪ ಬೆೈಲ್ುವದಿದಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1861/ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.9 85064.00 837302104692 00 362320012310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

 ಹನ ನೋರಾವರಿ (D-

02)

ಶಿರೋ. ವಿ. ರಂಗಪಪ ತಂದ 
ರಂಗಪಪ ವಡರಹಳಿಳ ಕ್ಮಲಾಪುರ 100/2, 100/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 0.8 80800.00 510840294258 919010011577412

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

 ಹನ ನೋರಾವರಿ (D-

02)

ಶಿರೋ. ಹೆೋಮಗಿರಿಯಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 1355 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನ ಕಾಯಿ 1.6 149000.00 837528367676 15890100129870

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

 ಹನ ನೋರಾವರಿ (D-

02)

ಶಿರೋ. ಗ್ಾಳೆಪಪ ತಂದ 
ವಡಿರ ಸಿದದಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 189/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 0.32 11500.00 32544363150 64138266265

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

 ಹನ ನೋರಾವರಿ (D-

02)

ಶಿರೋಮತಿ. ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 189/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 0.32 14000.00 979777548417 0 6292250010320

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

 ಹನ ನೋರಾವರಿ (D-

02)

ಶಿರೋ, ವಿರೆೋಶ ತಂದ 
ವಡಿರಸಿದದಪಪ ಎಮಿಮಗನ ರು ಕ್ಂಪಿು 189/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 0.32 11500.00 838167176009 0 6042200018191

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

 ಹನ ನೋರಾವರಿ (D-

02)
ಶಿರೋ. ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಜಂಬಪಪ 112-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ ಮರಿಯಮಮನಹಳಿು 105/ಎ ಇತರೆ ಮಲುಗ 1.38 35476.00 301093912411 30977544844

2 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಶಿರೋ. ವಿೋರಣಣ ತಮದ 
ಸಣಣ ರಂಗಪಪ ಹುಲಕೆೋರಿ 232/3 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.6 8000=00 265248014348 0 6472200032955

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ
ಶಿರೋ. ನಾಗಕ್ುಮಾರ ತಂದ 

ಬೆ ಮಮಲಂಗಪಪ ಸ ಲ್ದಹಳಿಳ 81ಎ/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 1.4 7000=00 733561708926 10542101046364

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಶಿರೋಮತಿ. ದಾಸನಾಯಕರ 
ಪರ್ಕಕೋರವಾ ತಂದ ಈರಪಪ ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ 166/ಬಿ4 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 5000=00 626643118109 0 6372250007459

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ಡಿ. ಸುನೋತಾ 
ಗಂಡ ಡಿ. ಶರಣಪಪ ಕ್ಡಲಾಬಾಳ್ು 72ಬಿ/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿು, ಬೆಂಡೆ 1 5000=00 739175666545 64044659705

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ
ಶಿರೋ. ಜ.ಎಂ.ರಾಜೋಂದರ 

ತಂದ ಜ.ಎಂ. 

ಶಿವಮ ತಯಯಯ ಹಗರಿಬೆ ಮಮನಹಳಿಳ 1ಜಿ/2 ಇತರೆ ಕ್ನಕಾಂಬರಿ 1.6 8000=00 387198564786 10621100002995

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ
ಶಿರೋ. ಆನಂದ ಹುಲ್ ುರು 
ತಂದ ದ: ಹನುಮಂತಪಪ 

ಹುಲ್ ುರು
ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ 5/ಎ ಇತರೆ ನುಗಗಕಾಯಿ 1.4 7000=00 302382409238 0 6142200012826

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ 
ಗಂಡ ಲೋ. ಕೆ. ಈಶಾರಯಯ ಕ್ಡಲಾಬಾಳ್ು 66/ಪಿಕ್ ಯಆರ್ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 2 10000=00 973763402487 64159313245

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ದ ಡಿ 
ಮಹೆೋಶ ತಂದ ದುರುಗಪಪ ಚಿಂತರಪಳಿಳ 485/7 ಇತರೆ ಮಲುಗ 1.96 9800=00 219463859683 224710100004942

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ
ಶಿರೋ. ಡಿ. ಲಂಗರಾಜ್ ತಂದ 

ಡಿ. ವಿೋರಪಪ ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ 174/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆ. ಕಾಯಿ 0.64 3200=00 628219981774 10617101016637

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ
ಶಿರೋ. ರಾಮಪಪ ತಂದ ಲೋ. 

ಸಣಣ ಕ್ಡುಬಾಳ್ಪಪ ಕೆಚಿಾನಬಂಡಿ 168/4 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.36 6800=00 316148637828 0 6372250007333

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ
ಶಿರೋ. ಅಳ್ವಂಡಿ 

ಬಸವರಾಜಪಪ ತಂದ 
ಅಡಿರ್ಪಪ ತಂಬರಹಳಿಳ 102/ಇ1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.62 3100=00 881987468458 30619395947

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಶಿರೋ. ಅಳ್ವಂಡಿ ಮರಿ 
ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ಅಡಿರ್ಪಪ ತಂಬರಹಳಿಳ 102/ಇ2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.62 3100=00 532993838103 30940762057

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಶಿರೋ. ಅರವಳಿ ಮಹಾಂತೋಶ 
ತಂದ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಮಾಗಳ್ 44/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.8 9000=00 851418371365 10724100000711

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸ ೋಮಬಾಯಿ 
ಗಂಡ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ಕ್ುರುವತಿ 270/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ. ಕಾಯಿ 1.6 8000=00 501965731908 10631100014523

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ಹರಿಜನ 

ದುರುಗಮಮ ಗಂಡ ಕೆಂಗ 
ಹನುಮಪಪ ಚಿಂತರಪಳಿಳ 635/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 1.6 8000=00 743107486509 0 6142200020188

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ
ಶಿರೋ. ನಾಗರಾಜ ದಾಸರ 

ತಂದ ಅನಾಳ್ಪಪ ರಾಮೆೋಶಾರಬಂಡಿ 218/1 ಪ.ಜಾತಿ ಚೌಳೆಕಾಯಿ 0.8 4000=00 282312450859 33533466823

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ಜಿ. ಕೆ ಟರಮಮ 

& ಶಕ್ುಂತಲಾ ಗಂಡ 
ತಿರುಕ್ಪಪ ಕ್ತತಬೆನ ನರು 39/ಬಿ, 34/ಎ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2 10000=00 417349559345  625210972801 10725100006750

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ
ಶಿರೋ. ಹುನುಮಂತಪಪ 

ತಂದ ಜಂಬಣಣ 112-ರ್ಂಕ್ಟ್ರಾಪುರ 105/ಎ ಇತರೆ ಮಲುಗ 0.55 35476=00 301093912411 30977544844

I.

1
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ನಕ್ುಲ್ಪಪ ತಂದ 
ಓಬಯಯ

ನಾಗೋನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 216/B ಪ.ಪಂ ಗೈಲಾಡಿಯಾ 0.20 2000.00 0.02 973289970739 64049112248

2
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಮಾಯಮಮ ಗಂಡ 
ಮಾರಪಪ

ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟ ಿರು 226/3,224/4,229/1

,229D/2
ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 27264.00 0.27 854249202038 20039127002519

3
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ರತನಮಮ ಗಂಡ ಟಿ 
ಮಾರಪಪ

ಹುಲಕೆೋರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 232/4 ಪ.ಪಂ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 15000.00 0.15 554054137711 5472600001034

4
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹರಿಜನ ಚನನಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಮಾರಪಪ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 1179/B/1 ಪ.ಜಾ ಚೆಂಡು ಹ 0.40 4000.00 0.04 985143131236 10656101023141

6

ಜಿಲಾು ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು

ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



5
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಚಲ್ುವಾದಿ ಬಸಪಪ 
ತಾಯಿ ಬಸವಾ

ಅಮಮನಕೆೋರೆ ಕ್ ಡಿುಗಿ 85/A/1 ಪ.ಜಾ ಚೆಂಡು ಹ 0.50 8000.00 0.08 865226831081 20013127001677

6
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಪಪ

ತಿಮಮಲಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 411/A,412/B ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.10 22000.00 0.22 366308283109 ##############

7
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಾರದಮಮ ಗಂಡ ಕ್ಲ್ುಪಪ
ಕೆಂಚಮಲ್ುನಹಳಿಳ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ 108/C

ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ 0.6

10224.00 0.10 513248613433

20033127001868

8
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ವಿ.ರಾಜಪಪ ತಂದ 
ಪುರಂದಪಪ

ರಂಗನಾಥನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 42/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 0.17 834281873838 10656100005592

9
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆ. ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ 
ಕೆ. ಅಜಜಪಪ

ಎಂ.ಬಿ.ಅಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 7/3 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 20000.00 0.20 585466851949 64130952411

10
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆ. ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ 
ಕೆ. ಅಜಜಪಪ

ಎಂ.ಬಿ.ಅಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 7/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.40 40896.00 0.41 585466851949 64130952411

11
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ವಿಶಾನಾಥ  ತಂದ 
ಬಸಪಪ

ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 572/A ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.80 16000.00 0.16 715264363400
04270010100741

6

12
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಜಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಗ್ೌಡುರ ಮ ಗಪಪ

ಚೌಡಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 463/D/3 ಇತರೆ ಗೋರು 0.70 8400.00 0.08 837640801648 31008919152

13
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

ತಿಮಮಲಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 208/B ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.30 11250.00 0.11 932410939101 ##############

14
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕ್ಸಕ್ನಹಳಿಳ ತಿಮಮಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

ಕ್ಂದಗಲ್ುು ಕೆ ಟ ಿರು 412/B ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 25560.00 0.26 992346639574
04270010100377

1

15
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆ.ಎಸ್.ವಿೋರೆೋಶ್ ತಂದ 
ವಿೋರಣಣ

ಬಣವಿಕ್ಲ್ುು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 4/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.75 15000.00 0.15 940962938649 10542100006068

16
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆ.ಬಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಚಿತತಪಪ

ನೆಲ್ಬೆ ಮಮನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 461/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.00 20000.00 0.20 757234769254 64189446168

17
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗಮಮ ಗಂಡ ಚೆನನಪಪ ನೆಲ್ಬೆ ಮಮನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 531/G/2 ಇತರೆ

ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 
1.00

20000.00

0.20 630288783584 20033127003403

18
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಈರಮಮ ಗಂಡ 
ವಿೋರಭದರಚಾರಿ

ಮರಬ ಕ್ ಡಿುಗಿ 45/A ಇತರೆ ಚೆಂಡು ಹ 0.60 6000.00 0.06 826038264674 10710100014301

19
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಮೆಹರ ನ್ ಬಿ ಗಂಡ 
ಲೋ ಕ್ರಿೋಂಸಾಬ್

ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 695/A ಇತರೆ
ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 

1.75 35000.00 0.35 676812433521 10933101042614

20
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗಮಮ ಗಂಡ  ಬಸಣಣ ಬಯಲ್ುತುಂಬರಗುದಿದ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 198/C ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 23856.00 0.24 841956006556 10656101037737

21
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಟಿ.ಮರುಳ್ಸಿದದಪಪ 
ತಂದ ಲೋ. ಟಿ.ಬಸಪಪ

ಕೆಂಚಮಲ್ುನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 115/2,115/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.10 18744.00 0.19 529894347444 20033101006368

22
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆ.ಎಂ. ವಿೋರಭದರಯಯ 
ತಂದ ಕೆ.ಎಂ. ಸಿದದಯಯ

ಸ ಲ್ದಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 702/2 ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 0.10 3060.00 0.03 344265350414 50149161922

23
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಧುಕ್ರ 
ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ

ಹುಲಕೆೋರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 490/1,490/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.70 34000.00 0.34 205238760010 36463946421

24
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶಿವರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಅಂಜಿನಪಪ/ಆಂಜಿನೆೋಯ 

ರೆಡಿಿ
ಲ ೋರ್ಕಕೆರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 284/A/6 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.60 12000.00 0.12 301300090192

84211011001661

1

25
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಡಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ  
ಅಂಜಿನಪಪ/ಆಂಜಿನೆೋಯ 

ರೆಡಿಿ
ಲ ೋರ್ಕಕೆರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 284/4 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.60 12000.00 0.12 276363303930 06472200022296

26
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಪಪ

ತ ಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 436AB/2,437/B ಇತರೆ ಗೋರು 2.00 24000.00 0.24 923896697449 1887101000553

27
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಮ ಗಯಯ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 152 ಇತರೆ
ಗಡೆಿ ಬಾಳೆ

1.00 19500.00 0.20 323087236863 06202250001877

28
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಖ್ಯೈರುಮಾಬಿ ಗಂಡ 
ಹುಸೋನ್ ಸಮಾಯಸಾಬ್

ಹ ಡೆೋಂ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 71/C,75/B/10,76/B

/4
ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.20 24000.00 0.24 422141291876 10843100008569

29
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಿ. ಎಸ್.ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಮ 
ಗಂಡ ಬಿ. ಶರಣಪಪ

ಆಲ್ ರು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 17/2 ಇತರೆ ಬದನೆ 1.50 30000.00 0.30 802423944343 20033101001347

30
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ 
ತಂದ ಕೆ.ಎಂ. 
ವಿೋರಭದರಯಯ

ಸ ಲ್ದಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 709 ಇತರೆ
ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ

0.70 21420.00 0.21 938045100063 10542101054530

31
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಪದಮ ಗಂಡ ಗಂದುಡಿ 
ಬಸವರಾಜ

ಶಿವಪುರ ಕ್ ಡಿುಗಿ 182/F/7 ಇತರೆ
ಚೆಂಡು ಹ 

0.60 9600.00 0.10 826304581983 36816651213

32
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಿ. ರಾಜು ತಂದ 
ಸಣಣಬಸಪಪ

ಅಮಲಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 21/A ಇತರೆ
ಸುಗಂಧರಾಜ

0.10 3750.00 0.04 519501115717 10542101019476

33
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಂ. ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಮರುಳ್ಪಪ

ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 124/B ಇತರೆ
ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ

1.20 36720.00 0.37 425773578202 64020882050

34
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಿ. ಕೆ ಟ್ಟರೋಶಪಪ ತಂದ 
ಬಿೋಮಪಪ

ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 569/A ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ

1.60 27264.00 0.27 974475910842
52036100190048

4

35
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಡಿ. ಹುಲೋಮಮ ಗಂಡ 
ಕ್ರಿಯಪಪ

ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 167/C ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ

1.00 17040.00 0.17 584947216063
52010107697329

4

36
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಅಜಜಪಪ

ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 323D/2 ಇತರೆ
ಚೆಂಡು ಹ 

0.80 8000.00 0.08 351284948875
52010107698801

1

37
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಇ. ಮಂಜಮಮ ಗಂಡ 
ಈಶಾರಪಪ

ಅಮಲಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 354 ಇತರೆ
ಬಾಳೆ(ಗಡೆಿ)

0.50 9750.00 0.10 378270554118 10710101013278

38
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಸನನಹುಲಾು ಸಾಹೆೋಬ್ 
ತಂದ ಸನನಹುಲಾು 

ಸಾಹೆೋಬ್
ಕ್ುಮತಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 308/2 ಇತರೆ

ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 

2.00 40000.00 0.40 312743959285 54048280468

39
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎನ್.ಎಂ. ಕ್ವಿತ ಗಂಡ 
ವಿೋರಭದರಸಾಾಮಿ

ಬಣವಿಕ್ಲ್ುು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 150/2 ಇತರೆ
ಗಡೆಿ ಬಾಳೆ

0.50 9750.00 0.10 730587066045 10542101030354

40
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಸಿದದಪಪ ತಾಯಿ 
ಹಿರಿಯವಾ

ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟ ಿರು 226/2 ಪ.ಪಂ
ದಾಳಿಂಬೆ

2.00 6134.00 0.06 875155656690 10776100011124

41
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ದ ಡಿರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಮರಿಯಪಪ

ಕೆ.ಅಯಯನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 654/3,655E/2 ಪ.ಜಾ
ದಾಳಿಂಬೆ

1.20 20448.00 0.20 753144863436 10944101014277

42
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ನಂದಾಯನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ರಾಮನಾಯ್ಕ

ತಿಮಮಲಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 227/ಸಿ/2 ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 15000.00 0.15 738628620282
396250010041850

0

43
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಂಗವಾ ಗಂಡ ರಾಮಪಪ ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 259/1 ಪ.ಪಂ ಗೈಲಾಡಿಯಾ

0.4

6400.00 0.06 721587997805 10710100017728

44
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಎಮ್.ಎಮ್.ಜ. 

ಉಮಾದೋವಿ ಗಂಡ 
ಸಾಂತರಂತರ

ಕೆ ಟ ಿರು ಕೆ ಟ ಿರು 424A/3 ಇತರೆ ಗೈಲಾಡಿಯಾ
0.8

8000.00 0.08 229472389697 10707101026412

45
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಕೆ.ಜ.ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ಕೆ.ಟಿ. ಜಗನನಾಥ

ಬೆಳಿಳಕ್ಟ್ಟಿ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 545/1 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ
1.6

27264.00 0.27 575339774137 ###############

46
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಲ್ಲತಾ ಗಂಡ 
ರಾಮಸಾಾಮಿ

ಮಾಕ್ನಡಕ್ು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 396/A ಪ.ಜಾ ಗೋರು
1.1

13200.00 0.13 683021103650 10242010004039

47
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಬಿ. ರಾಜು ತಂದ 
ಸಣಣಬಸಪಪ

ಅಮಲಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 21/A ಇತರೆ
ಚೆಂಡು ಹ 0.60

6000.00 0.06 519501115717 10542101019476

48
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ನಂಗಮಮ ಗಂಡ ಸಣಣ 
ಮಾರಪಪ ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟುಿರು

225/A ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 0.06

402736314150

10776100300433

49
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಪಿಚಿಾಬಸಪಪ ತಂದ 
ಪಿಚಿಾಮಾರಪಪ ಚೌಡಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

371/a ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.57 3238.00 0.03

348747057939

10710101001653

50
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಪರಮಿೋಳ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಮಾರಪಪ ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟುಿರು

226/5 ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 4544.00 0.05

406617618165

10776100011109

51
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ರೆಡಿಿನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಬುಲಾಯನಾಯ್ಕ ಅಪಪಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ

74/1

ಪ.ಜಾ
ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 0.06

728381367207

64202635196

52
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಹರಿಜನ ಮಾಯಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ ನಾಗೋನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು

314/A/2

ಪ.ಜಾ

ಬಾಳೆ
(ಕ್ಂದು)

1.13 7345.00 0.07

642821614828

64030843472

53
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ದಾಯಮವಾ ಗಂಡ 
ತಿಮಮಪಪ ಹುಲಕೆೋರಿ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

71/B/1 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 3408.00 0.03

384837306931

06472200000842

54
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 
ತಿರುಪತಪಪ ಭತತನಹಳಿಳ ಕೆ ಟುಿರು

5/1 ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 6816.00 0.07

893708703792

6242200006968

55
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಬಿ.ಇ. ಜಗದಿೋಶ್ ತಂದ 
ಬಿ. ಈಶಾರಪಪ ಗುಂಡುಮುಣುಗು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ

895 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 17040.00 0.17

773195333137

10656100021051

56
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಕೆ. ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ವಿರಣಣ ಬಣವಿಕ್ಲ್ುು ಹೆ ಸಹಳಿಳ

119 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 2840.00 0.03

9301109488687

10542100000353

57
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಎಂ.ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ 
ತಂದ ಎಮ. ಜಿ. 

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಹಾರಕ್ಬಾವಿ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 210 ಇತರೆ ಅಂ.ಕ್ೃ ಬಾಳೆ 1.60 16320.00

0.16

978154371481

58
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಬಿ. ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ದುರಂದಪಪ ಕೆ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು

654/4,655 E/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 6816.00 0.07

802319370650

10707100026247

59
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಗರ್ೋರ್ಣ 
ಗಮಡ ಬಿ.ಎಸ್. 

ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ನಂಬಳ್ಗರೆ ಕೆ ಟ ಿರು
415/1 ಇತರೆ ಅಂ.ಕ್ೃ ಬಾಳೆ 0.40 4080.00 0.04

708413935493

54027606497

60
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಎನ್.ಜಿ. ವಿಶಾನಾಥ 
ತಂದ ಚನನಬಸಪಪ ನಂಬಳ್ಗರೆ ಕೆ ಟ ಿರು

377 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 0.06

714087422603

64046931565



61
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಎನ್. ಜಿ. ಬಸಲಂಗಪಪ 

ತಂದ ಚನನಬಸಪಪ ನಂಬಳ್ಗರೆ ಕೆ ಟ ಿರು
253 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ

1.00 5680.00

0.06

354680326433

54054471748

62
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಹೆಚ್. ಎಂ. ಅಮೃತಮಮ 
ಗಂಡ ಹೆಚ್. ಎಂ. 
ಮರುಳ್ುಸಿದಿಯಯ ಕೆ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು

465A/1B,467/B ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.30 7385.00 0.07

547912196820

10707100031143

63
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಕೆ. ಕೆ ಟ್ಟರೋಶಪಪ ತಂದ 
ಕೆ. ಕೆ ಟರಬಸಪಪ ಕೆ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು

576/1,576/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.80 15904.00 0.16

894898352283

10707101086928

64
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಶೋಷ್ಗಿರಿ 
ರಾವ್ ತಂದ ಹೆಚ್.ಕೆ. 
ಗ ೋಪಾಲ್ಡ ರಾವ್ ಹುರುಳಿಹಾಳ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ

261/AB/3 ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ

0.80 4544.00 0.05

651798559704

10917101000238

65
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಆರ್. ವಿ. ಸಿದಾದರೆಡಿಿ 
ತಂದ ಆರ್.ವಿ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ 

ರೆಡಿಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ
361/B ಇತರೆ

ದಾಳಿಂಬೆ
2.00 11360.00 0.11

355716601692

06122200051648

66
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಒಂದನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಭಮಯಜಜಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಅಮರದೋವರ ಗುಡಿ ಕ್ ಡಿುಗಿ

184/B/2 ಇತರೆ
ಬಾಳೆ

(ಗಡೆಿ)
0.87 5531.00 0.06

281901874687

31018303449

67
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಹೆಚ್. ಚೆನನಪಪ ತಂದ 
ಹೆಚ್. ಬಸಪಪ

ನಂಬಳ್ಗೋರೆ ಕೆ ಟ ಿರು 164

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
1.00 3840.00 0.04

429796455973

64032060524

68
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಡಿ. ಕೆ ಟ್ಟರೋಶಪಪ ತಂದ 
ಹಂಪಣಣ

ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 12/C

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
1.10 4224.00 0.04

900361601397

10710100021927

69
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಡಿ. ಪರಕಾಶ್ ತಂದ 
ಹಂಪಣಣ

ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 12/B

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

3072.00 0.03

844739382756

10710100022058

70
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಮೆಹಬ ಬ್ ಸಾಹೆೋಬ್ 
ತಂದ ಸನನಹುಲಾು 

ಸಾಹೆೋಬ್
ಕ್ುಮತಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 304,311/C/1

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ

1.20 6816.00 0.07

494857038798

10843100008201

71
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಎಸ್.ಪಿ. ಸುಮಂಗಳ್ 
ಗಂಡ ವಿೋರಭದರಪಪ

ಹ ಡೆೋಂ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 68A/1

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
2.00 11360.00 0.11

341497254670

10843101044481

72
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಟಿ ಬಸಮಮ ಗಂಡ ಟಿ. 

ಬಸವರಾಜ
ಕೆಂಚಮಲ್ುನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 138/A

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
0.80 4544.00 0.05

882216613501

10656100021511

73
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಎಮ್.ಎಮ್. 

ಶಂಭುಲಂಗಯಯ ತಂದ 
ಎಮ್. ಚನನಯಯ

ಕ್ುಪಿಪನಕೆೋರೆ ಕ್ ಡಿುಗಿ 422/2

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
1.40 7952.00 0.08

694923453311

10710100015036

74
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಎಮ್.ಎಮ್. ಚನನಯಯ 
 ತಂದ ಎಮ್. ಚನನಯಯ

ಹಿೋರೆೋಹೆಗ್ಾಿಳ್ ಕ್ ಡಿುಗಿ 2/1,422/1,396/A/1

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
1.70 9656.00 0.10

378345587610

54041930924

75
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಬಿ. ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 
ಈಶಾರಪಪ

ಚಪಪರದಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 129,130

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
2.00 11360.00 0.11

799391479815

10707100001769

76
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ವಿಶಾನಾಥ ಸಿ.ಬಿ. ತಂದ 
ಕೆ ಟರಪಪ

ಚಪಪರದಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 133/E

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
0.90 5112.00 0.05

242677928918

64103248780

77
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಪಿ. ಉಮೆೋಶ್ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

ಎಸ್. ಇಮಾಡಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 112/3

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
0.60 2304.00 0.02

959620740464

10656101036853

78
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ರಾಮಪಪ ಉಪಾಪರ 
ತಂದ ಸಣಣ ಕ್ರಿಯಪಪ

ಕೆ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 411/A

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
0.20 4608.00 0.05

968688905362

10707100030979

79
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ವಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

ಜಿ. ವಿೋರೆೋಶ್ ತಂದ 
ಗುರುಸಿದದಪಪ

ಎಸ್. ಇಮಡಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 78/1 ಇತರೆ ಪೋರಲ್/ಹುಣಸ 1.2 75000.00 0.75 518773910545 6472200041155

80
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ವಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ

ಚಿನನಪಲ್ುು ಓಬಯಯ 
ತಂದ ಬೆ ಗಗಯಯ

ಗುಂಡುಮುಣುಗು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 168/1 ಇತರೆ 1 75000.00 0.75 908589813376 64143743719

81
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ಶಡ್ ನೆಟ್

ಟಿ. ಗ ೋವಿಂದರಾಜು 
ತಂದ ಬಿ. ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

ತಿಪಪೋಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 71 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ
2

394000.00 3.94 935139847636 919020046344417

82
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ಶಡ್ ನೆಟ್

ಟಿ. ಗ ೋವಿಂದರಾಜು 
ತಂದ ಬಿ. ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

ತಿಪಪೋಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 71 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ
2

140000.00 1.40 935139847636 919020046344417

83
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ಬಿ.ಪಿ. ಚನನಬಸಮಮ 
ಗಂಡ ಓಬಯಯ

ರಂಗನಾಥನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 24/2/A

ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ
0.5 50000.00 0.50 278361256251 64211099436

84
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ಬಿ.ಪಿ.ಶಿರೋನವಾಸ 
ನಾಯಕ ತಂದ ಬಿ.ಪಿ. 

ಓಬಯಯ
ರಂಗನಾಥನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 24/2/A

ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ
0.5 50000.00 0.50 325041131656 64124143545

85
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ಬಿ.ಪಿ. ಚಂದರಮೌಳಿ 
ತಂದ ಓಬಯಯ

ಜುಮಮೋಬನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 583/B

ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ
0.5 50000.00 0.50 781810023401 64216590849

86
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ಕೆ.ಚನನಬಸಪಪ ತಂದ ಕೆ. 
ಸಿದದಪಪ

ಕ್ಂದಗಲ್ುು ಕೆ ಟ ಿರು 109/B,109/C

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
1.32 50000.00 0.50 611584090005 520101076961903

87
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ಜಿ.ಯಜಮಾನಪಪ ತಂದ 
ಜಿ. ನಾಗೋಂದರಪಪ

ಎಂ.ಬಿ.ಅಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 267

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
0.5 50000.00 0.50 605177950436 54041963519

88
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ಎನ್.ಜಿ. ರತನಮಮ ಗಂಡ 
ಬಸವಲಂಗಪಪ

ನಂಬಳ್ಗೋರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 417/2

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
2 50000.00 0.50 405429145636 64034406336

89
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ 
ಜ.ವಿೋರಣಣ

ಜುಮಮೋಬನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 573/C

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
0.5 50000.00 0.50 525481364117 10843100003747

90
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ಜ.ರುದರಮುನ ತಂದ ಜ. 

ವಿೋರಣನ
ಜುಮಮೋಬನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 574/D

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
0.5 50000.00 0.50 845539632444 10843100003690

91
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ಜ. ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 
ಜ ವಿೋರಣಣ

ಜುಮಮೋಬನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 572/A

ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ
0.5 50000.00 0.50 930318664621 10843100003558

92
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ ಬಸಮಮ ಗಂಡ ದಿವಾಕ್ರ ಹುಲಕೆೋರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 231/B/1

ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ
0.5 50000.00 0.50 530099506892 06472200020630

93
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ಧನಂಜಯ್ ತಂದ 
ದಿವಾಕ್ರ್

ಹುಲಕೆೋರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 231/B/2

ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ
0.5 50000.00 0.50 240170722163 6472200020626

94
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ಟಿ. ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಟಿ. 

ಬಸಣಣ
ಮಾಕ್ನಡಕ್ು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 215

ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 0.50 913407875585 64139802831

95
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ಟಿ. ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ ಟಿ. 

ಬಸಣಣ
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 214

ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 0.50 771483433213 20033127001531

96
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ರ್ಕೋಟ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

ರೆಡಿಿ ನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಬುಲಾಯನಾಯ್ಕ

ಅಪಪಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 74/1

ಪ.ಜಾ
ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 0.50 728381367207 64202635196

97
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್

ರತನಮಮ ಗಂಡ ಟಿ 
ಮಾರಪಪ ಹುಲಕೆೋರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 232/4 ಪ.ಪಂ

ಸುಗಂಧರಾಜ
0.40

12800.00 0.13 554054137711 5472600001034

98
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್

ಮಡಿವಾಳ್ರ 
ಸಣಣಬಸಪಪ ತಂದ 

ಚೆನನಬಸಪಪ ತಿಮಮಲಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 407 ಇತರೆ
ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 

1.20

19200.00 0.19 784524854458 ##############

99
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್

ಜ. ಈರಣಣ ತಂದ 
ಮಹಾದೋವಪಪ ನಂಬಳ್ಗೋರಿ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 214/A,214/2 ಇತರೆ

ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ
0.80

12800.00 0.13 924577357179 54054471512

100
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್

ಮ ಗನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ರುದರಗ್ೌಡ ತಿಮಮಲಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 266/A/1 ಇತರೆ

ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 
1.60

25600.00 0.26 487658639577 10707100030613

101
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್

ಬಿ.ಎಸ್. ಮಹೆೋಶ್ 
ಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ ಬಿ. 

ಶರಣಪಪ ಆಲ್ ರು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 11/A ಇತರೆ
ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 

1.20

19200.00 0.19 808516100326 20033101008242

102
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್ ಬಿ.ಸಿ ದಿನೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ 

ತಂದ ಬಿ. ಚೆನನಪಪ ಆಲ್ ರು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 11/5 ಇತರೆ
ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 

1.20

19200.00 0.19 491442564708 20033101008245

103
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್

ಪಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ತಮಮಯಯ ಅಮಲಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 253/2

ಪ.ಪಂ ಬದನೆ ಸೋವಂತಿಗ
1

16000.00 0.16 404715319786 20013127002881

104
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್

ಬೆ ೋರಮಮ ಗಂಡ 
ಮಲ್ುಪಪನಾಯಕ್ ಕೆಂಚಮಲ್ುನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 413/D

ಪ.ಪಂ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ
1.6

25600.00 0.26 794539013535 10727101036622

105
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್

ಎಸ್.ಬಿ. ವಿೋರಣಣ ತಂದ 
ಸಣಣ ಗಂಗಪಪ ಹುಲಕೆೋರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 232/3

ಪ.ಪಂ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ /ಬೆಂಡೆ
1.6

25600.00 0.26 265248014348 10656100004782

106
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಕೆ. ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ 
ತಾಳೆಕರಪಪ

ಚಿರತಗುಂಡು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 173/A 173/B

ಇತರೆ
ಪಪಾಪಯ 2 200000.00 2.00 360089720102 6202200000921

107
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಸೈದಾಬಿ ಗಂಡ ಜಿ. 

ಕ್ಲೋಲ್ಡ
ಹುರುಳಿಹಾಳ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 591/2,244/2

ಇತರೆ
ದಾಳಿಂಬೆ 2.8 200000.00 2.00 718121033617 10917101000113

108
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಎಂ.ಎಂ. ಚಿನನಯಯ 
ತಂದ ಎಂ.ಎಂ. ಚಿನನಯಯ

ಹಿರೆೋಹೆಗ್ಾಿಳ್ ಕ್ ಡಿುಗಿ 391/A,392/C,393/B,39

6/A/1
ಇತರೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 2 200000.00 2.00 378345587610 54041930924

109
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಬೆ ೋರಮಮ ಗಂಡ 
ಮಲ್ುಪಪ ನಾಯಕ್

ಕೆಂಚಮಲ್ುನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 413/D ಪ.ಪ ದಾಳಿಂಬೆ 2 200000.00 2.00 794539013535 10727101036622

110
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಬಿ.ಜಿ. ಮಂಜಣಣ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಗುರುಸಿದದಪಪ

ಹ ಡೆೋಂ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 289/B,290/C/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.20 87500.00 0.88

993869673565

06472600001965

111
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಜಿ. ಉಮೆೋಶ್ ತಂದ ಜಿ. 

ನಾಗಣಣ
ಮಹಾದೋವಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 552/13 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.6 87500.00 0.88

306163984265

6122200033998

112
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಬಿ.ಕೆ. ಹುಲಕ್ುಂಟ್ಟಪಪ 
ತಂದ ಸಣಣಹ ಲೋಪಪ

ಮಹಾದೋವಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 444/A,591 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.2 87500.00 0.88

310661137464

10933101035207

113
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಜಿ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

ಮಹಾದೋವಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 476/B ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.16 87500.00 0.88

633796047996

6122200035094

114
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಎನ್. ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಲಂಗಯಯ

ಪ ಜಾರಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 342/B/13 448/A ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 0.88

799784707538

10843100000475

115
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಪಿ. ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ತಂದ 
ಕ್ರಿಬಸಪಪ

ಮಹಾದೋವಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 573 ,575 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.2 87500.00 0.88

404084757019

10933101026704



116
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಗ ೋರ್ಣಬಸಪಪ

ಕೆ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 257, 192/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.75 87500.00 0.88

953393418001

10707100003757

117
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಎ. ಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಯಯ

ಕೆ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 147/ಬಿ/2 159/ಎ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.4 87500.00 0.88

745689095989

10707100003888

118
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಅಜಜಮುನ ತಂದ 
ನಾಗಣಣ

ಮಹಾದೋವಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 449 471/A ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.24 87500.00 0.88

256687613068

10933101002449

119
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
 ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ತಿಮಮಪಪ

ಕೆ ರಚರಹಟಿಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 252/3 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 0.88

218283862576

10917101015461

120
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್

 (2401-00-119-4-06)
ಸೌರ ಶಾಖ ಪಟಿಿಗ

ಹೆಚ್.ವಿ. ಸಜಜನ್ ತಂದ 
ಎಂ. ಷ್ಡಾಕ್ಷರಿ

ಹುಲೋಕೆೋರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 239/2,238/1,405/A ಇತರೆ ಸೌರ ಶಾಖ ಪಟಿಿಗ
1.28

228000.00 2.28 872346710953 10656100005186

121 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಂಡೆೋರು ನಂಗಪಪ ತಂದ 
ಓಬಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

627/2
ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 1.5 49100.00 0.49 523317943449 10656100005167

122 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಎಂ.ಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ಮಾರಪಪ ಪಾಲ್ಯಯನಕೆ ೋಟ್ಟ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

132/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗಗ 0.7 40000.00 0.40 332368210843 10776100006781

123 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ವಿಶಾನಾಥ್ ತಳ್ವಾರ್ 
ತಂದ ಬಸಪಪ ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು

572/A
ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 81500.00 0.82 715264363400 30977544844

124 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ನಾಯಕ್ರ ದಾಸರ 
ಮಾಯಪಪ ತಂದ ಓಬಯಯ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ
634/7

ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 1 37800.00 0.38 866276053724 10656101028076

125 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಊರಮುಂದಲ್ ಬಸಮಮ 
ಗಂಡ ದ ಡಿಬಸಪಪ ಪಾಲ್ಯಯನಕೆ ೋಟ್ಟ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ
104/A/2

ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 1.2 43300.00 0.43 917258005591 10776100013947

126 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಪಿ.ರಾಜಪಪ ತಂದ 
ಅಂಜಿನಪಪ ಕೆಂಚಮಲ್ುನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

280/A
ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 2 102000.00 1.02 331959611092 1065610006531

127 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಊರಮುಂದಲ್ 
ದುರುಗಮಮ ಗಂಡ 

ಮ ಗಪಪ ಪಾಲ್ಯಯನಕೆ ೋಟ್ಟ
ಹೆ ಸಹಳಿಳ

103/D

ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 1.2 43300.00 0.43 988869301312 10542101092734

128 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಸಣಣ ಓಬಯಯ ಪಾಲ್ಯಯನಕೆ ೋಟ್ಟ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

128 /A
ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 1.2 59000.00 0.59 679519643354 10022107150

129 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಾಯಮಮ ಗಂಡ 
ಮಾರಪಪ ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟ ಿರು

229D/2,226/3,226/4,2

29/1
ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 1.5 46100.00 0.46 854249202088 20039127002519

130 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಪ ಜಾರ್ ಪರಮಿೋಳ್ಮಮ 
ಗಂಡ ಮಾರೆಪಪ ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟ ಿರು

226/5
ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 0.9 34000.00 0.34 406617618165 10776100011109

131 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕೆ.ಗುರಮಮ ತಂದ 
ಮುತತಪಪ ಕ್ ಡಿುಗಿ ಕ್ ಡಿುಗಿ

621/3
ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 1.1 68000.00 0.68 392871090910 06242200033604

132 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ ತಿಂದಪಪ ಸ ಲ್ದಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

386/A
ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 1.2 68000.00 0.68 911022241858 10542101090365

133 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಓಬಮಮ ತಂದ ಓಬಯಯ ಪ ಜಾರಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

383/C
ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.7 70700.00 0.71 228235126661 10843100006171

134 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಸಣಣಮಾಯಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿನಂಗಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

627/1
ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 0.5 23500.00 0.24 583009762527 06472200003158

135 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ  
ಕ್ರೆೋಬೆ ೋರಯಯ ಕ್ುಮತಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ

51/2
ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2 189500.00 1.90 805216425780 36184257416

136 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಪಿಚಿಾ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಮಾರೆಪಪ ಚೌಡಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

371/A
ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 2 92000.00 0.92 348747057939 10710101001653

137 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಬಸಮಮ ಗಂಡ ಓಬಯಯ ಸ ಲ್ದಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

909
ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗಗ 0.8 42000.00 0.42 637269923295 10542101041651

138 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಎಸ್. ಬಸಟ್ಟಪಪ ತಂದ 
ಅಡಿರ್ಪಪ ಪಾಲ್ಯಯನಕೆ ೋಟ್ಟ ಹೆ ಸಹಳಿಳ

65/B
ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 2 92000.00 0.92 368319611687 10776100005450

139 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ರುದರಮಮ ಗಂಡ ಬಸಪಪ ಹುರುಳಿಹಾಳ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 429/3,430/3,430/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.4 101000.00 1.01 396298277562 10917101056626

140 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ರೆಡಿಿನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಬುಲಾಯನಾಯ್ಕ

ಅಪಪಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 74/1 ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 99500.00 1.00 728381367207 64202635196

141 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಚಿನನಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟಪಪ

ಹುರುಳಿಹಾಳ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 346/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ 1 54790.00 0.55 857632015114 30977544844

142 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ತ ತಾಯನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ರ್ಕನಯನಾಯ್ಕ

ಶಿವಪುರ ಕ್ ಡಿುಗಿ 830/D/8 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 0.6 63000.00 0.63 496983407967 30977544844

143 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ರಾಮಾಂಜಿನೆೋಯ ತಂದ 
ಸಣಣರ್ಂಕ್ಪಪ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 367/1,371/1,363/1,363/

2,362/2
ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.89 84000.00 0.84 10933101006278

144 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮುನಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಗಂಗ್ಾನಾಯ್ಕ

ಪ ಜಾರಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 251/B ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.6 62000.00 0.62 346529082747 10843100008524

145 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಗ ೋಪಾಯನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಭೋಮನಾಯ್ಕ

ಪ ಜಾರಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 184 ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 0.8 82000.00 0.82 535220909136 10843100140045

146 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮೆೈಲಾಪಪ ತಂದ 
ಸಣನಗಂಗಪಪ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ
460/3,461/1,

459/3
ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.5

145000.00
1.45 671344026940

06122200016719

147 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ್ ತಂದ ನಾಗಪಪ ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 461/4 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.9

94000.00
0.94 300368486032

10933101004100

148 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಸುರೆೋಂದರ ತಂದ ಗಂಗಪಪ ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 450/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.2

117000.00
1.17 985449915424

10933101032927

149 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಹೆ ನ ನರಪಪ ತಂದ 
ಕ್ುಬೆೋಂದರಪಪ

ಬಡೆೋಲ್ಡಕ್ು ಕ್ ಡಿುಗಿ 10/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.4
42200.00

0.42 888117997079
00362320012310

150 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ತಂದ  
ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶಪಪ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 372/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.4 44400.00 0.44 619532244299 36184257416

151 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಉಮಾವತಿ ಗಂಡ 
ಶೈಮನಾಯ್ಕ

ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 237 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ 2 134500.00 1.35 766990629052 30977544844

152 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಹರಿಜನ ಮಾಯಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ನಾಗೋನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 314/A/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.8 48500.00 0.49 642821614828 30977544844

153 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ನಾಗನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ರಾಮನಾಯ್ಕ

ತಿಮಮಲಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 117/3,85/1/A ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.7 109000.00 1.09 847816842089 3962500100966301

154 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ದಾಯಮವಾ ಗಂಡ 
ತಿಮಮಪಪ

ಹುಲೋಕೆರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 71/B/1,71/B/4 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ 1.4 100000.00 1.00 384837306931 06472200000842

155 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಹಾಲ್ಪಪ ತಂದ ಹುಚಾಪಪ ಜ ೋಳ್ದಕ್ ಡಿುಗಿ ಕೆ ಟ ಿರು 136/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.6 63000.00 0.63 446992709283 00362320012310

156 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಹರಿಜನ ದ ಡಿರಾಮಪಪ 
ತಂದ ಮರಿಯಪಪ

ಕೆ.ಅಯಯನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 655/E/2,654/3 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ 1.2 78200.00 0.78 753144863436 10944101014277

157 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕೆ. ಬುಲಾಯನಾಯ್ಕ 
ತಂದ ಕೆೋತಾಯನಾಯ್ಕ

ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 245 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.4 45400.00 0.45 425152022849 36184257416

158 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಸವರಾಜ್ ತಂದ  ಲೋ 
.ಬಸಪಪ

ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 249/3 ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 2 191000.00 1.91 845762700059 10843100007655

159 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಶಾಂತವಿೋರಪಪ ತಂದ  
ದ ಡಿವಿೋರಭದರಪಪ ಚೌಡಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 820 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2 71000.00 0.71 574957538204 3582500100278801

160 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮರುಳ್ಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

ಕೆಂಚಮಲ್ುನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 115/2,115/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.1 40500.00 0.41 529894347444 20033101006368

161 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಹಾಲೋಶಪಪ ತಂದ 
ಈರಣಣ

ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 144/A ಇತರೆ ಬದನೆ 1.5 54000.00 0.54 569533659857
0000003751739496

0

162 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಶೋಖರಪಪ ತಂದ ಈರಣಣ ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 144/A ಇತರೆ ಸೌತ 0.8 82000.00 0.82 441673802328

0000003751739496

0

163 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ತಿಪಪಯಯ

ಜಮಯಲ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 24 ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.4 119000.00 1.19 788707292920 00362320012310

164 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ.ಶರಣಮಮ ಗಂಡ 
ಸಂಗನಬಸವನಗ್ೌಡ

ಮಾಕ್ನಡಕ್ು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 171/B/2,172/B/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.4 91500.00 0.92 346783590495 36184257416

165 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಎಂ. ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ ಎಂ. 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 455/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1 88000.00 0.88 523929849959 36184257416

166 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ನಾಗರಾಜ ತಂದ ನಾಗಪಪ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕ್ುಂಟ್ಟ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 312/A ಇತರೆ ಕಾನಕಾಂಬರ 1 101000.00 1.01 704423186058 024501000674

167 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಹಾದೋವಪಪ ತಂದ 
ರೆೋವಪಪ

ಬೆೈಲ್ತುಂಬರಗುದಿದ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 232/C/4 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.8 82000.00 0.82 709613931546 10656100006811

168 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಹುಲೋಮಮ ಗಂಡ 
ಕ್ರಿಯಪಪ

ಕ್ಂದಗಲ್ುು ಕೆ ಟ ಿರು 77/C ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.5 35000.00 0.35 584947216063 30977544844

169 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಹಂಪಣಣ ತಂದ ಚೌಡಪಪ ಅಮಲಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 415/B ಇತರೆ ಮೆ. ಕಾಯಿ 2 191000.00 1.91 458006451929

000000380073353

93

170 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಚಿತತಪಪ ಜಿ. ತಂದ 
ಚಿತತಪಪ ಜಿ

ಕಾಯಸನಕೆೋರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 33/1 32/1 33/3 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.9 181900.00 1.82 238159846772
000000380073353

93

171 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಆರ್. ಎಂ. ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ್ 
ತಂದ ಲೋ. ಆರ್.ಎಂ. 
ಗುರುಸಿದದಯಯ

ಕೆ ಟ ಿರು ಕೆ ಟ ಿರು 9/ಬಿ 9/ಸಿ ಇತರೆ
ನಂಬೆ/

ಸೋವಂತಿಗ
1.2 65700.00 0.66 926238503884 10707100027090

172 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಸಣಣಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ಲೋ.  ಚನನಬಸಪಪ

ಎ. ಸ ರವಾನಹಳಿಳ ಕ್ ಡಿುಗಿ 88/B ಇತರೆ ಮೆ. ಕಾಯಿ 0.7 67000.00 0.67 557844180184
000000375173949

60

173 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಿ. ಶರಣಪಪ ತಂದ ಬಿ. 

ಬಸಪಪ
ಆಲ್ ರು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 11/2,11/A ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 13000.00 0.13 312473947988 20033101008244

174 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಸಮಮ ಗಂಡ 
ಬಸವರಾಜ

ಬಣವಿಕ್ಲ್ುು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 204/B ಇತರೆ ಮಿಡಿ ಸೌತ 0.4 37000.00 0.37 675733035616
000000380073353

93

175 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಿ.ಎಂ. ಕ್ುಬೆೋರಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಬಿ.ಎಂ. 
ಸಣಣಬಸಪಪ

ಬಣವಿಕ್ಲ್ುು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 213/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.4 37000.00 0.37 889065573055
000000380073353

93

176 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ.ಎಸ್. ಮಹಾದೋವಪಪ 
ತಂದ ಹಂಪಣಣ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 584A/2 ಇತರೆ ಸೌತ 1.2 116700.00 1.17 822233917849
000000380073353

93

177 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಿ. ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಬಿೋಮಪಪ

ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 534/4 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.4 90500.00 0.91 836584263507 30977544844

178 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ. ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಮ ಗಪಪ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 463/D/3 ಇತರೆ ಗೋರು 0.95 25700.00 0.26 837640801648 31008919152

179 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಿ.ಎಂ. ಚೆನನವಿೋರಯಯ 
ತಂದ ಶಿವಲಂಗಯಯ

ಅಮಮನಕೆೋರೆ ಕ್ ಡಿುಗಿ 338/A ಇತರೆ
ಈರುಳಿಳ/
ಸೌತ

0.8 82000.00 0.82 595385797079 64035369540

180 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಎ. ಜಂಬಣಣ ತಂದ 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 794/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.95 95900.00 0.96 451720416653 20033101002395

181 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜ. ವಿೋರಣಣ ತಂದ ಜ. 

ಮಹಾದೋವಪಪ
ನಂಬಳ್ಗೋರೆ ಕೆ ಟ ಿರು 214/A,214/2 ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1.9 182000.00 1.82 924577357179 54054471512

182 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಸಿ. ಗಂಗ್ಾಧರ ತಂದ ಲೋ. 
ಬಸಪಪ

ಚೌಡಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 816/A,818/A,818/B ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.95 92700.00 0.93 824204604377 30977544844

183 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ನಂದಿ ಶರಣಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋ. ನಂದಿ ಈಶಪಪ

ಚೌಡಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 817/C,817/D ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.4 67800.00 0.68 439420980069 30977544844

184 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ವನಜಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ ಗಂಗ್ಾಧರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 816/B,816/2 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.1 27500.00 0.28 622632259391 30977544844

185 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಿ.ಶಿವಣಣ ಗಂಡ 
ಶಾಂತವಿೋರಪಪ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 385/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2 123500.00 1.24 748889791545 30977544844

186 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಿ. ಹರಿೋಶ್ ತಂದ ಬಿ. 

ಶರಣಪಪ
ರಾಮದುಗಯ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 213/A/2,216/A ಇತರೆ

ಮಾವು/
ತಂಗು

1 37800.00 0.38 589603830035 36184257416

187 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ. ವಿೋರೆೋಶ್ ತಂದ 
ಗುರುಸಿದದಪಪ

ಎಸ್.ಇಮಾಡಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 78/1 ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 0.4 18700.00 0.19 518773910545 36184257416

188 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಹೆಚ್. ನಂಗಪಪ ತಂದ 
ಬಿೋಮಪಪ

ಕ್ಂದಗಲ್ುು ಕೆ ಟ ಿರು 92/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.4 31600.00 0.32 30977544844

189 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ.ಬಿ. ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಗಿ.ಎನ್. ಬಸವರಾಜ

ಜುಮಮಬನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 590 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2.8 80000.00 0.80 567217876110 54041940977

190 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಅಯಯಣಣ ತಂದ ಗ್ೌರಣಣ ಹುಲೋಕೆರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 349/C/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1.5 138000.00 1.38 581013267577 64140129552

191 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಯರಾಜ್ ತಂದ 
ಗಂಗ್ಾಧರಪಪ

ಆಲ್ ರು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 05.Jän ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಗಿಡ 1 98000.00 0.98 291414786422 10656100005858

192 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ 
ಬಸವರಾಜ

ಬಿ.ಟಿ.ಗುದಿದ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 127/A ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.1 40500.00 0.41 701038907244 20033101008338

193 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಿ.ಕೆ.ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ 
ಕಾಳಿಂಗಪಪ

ಬಿ.ಟಿ.ಗುದಿದ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 286/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.6 54000.00 0.54 418881755739 10656100007207



194 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ.ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಪರಸಪಪ

ಬೆಳಿಳಗಟಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 456/2 ಇತರೆ ತಂಗು 1.6 30000.00 0.30 931772113402 10784100001193

195 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ.ವಿೋರಣಣ ತಂದ 
ರೆೋವಣಣ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 604/A1B2 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.4 16000.00 0.16 591606952925 10656100000668

196 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಎಮ್.ನಾಗಮಮ ಗಂಡ 
ಬಸಪಪ

ಬಿ.ಟಿ.ಗುದಿದ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 198/C ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.3 46100.00 0.46 841956006556 10656101037737

197 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಖ್ಯೈರುಮಾಬಿ ಗಂಡ  
ಹುಸೋನ್ ಶಮಯಸ್

ಹ ಡೆೋಂ ಹೆ ಸಹಳಿಳ
71/C,75/B/10,76/B/

4
ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.2 118200.00 1.18 422141291876 10843100008569

198 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಪರಭಾಕ್ರ್ ತಂದ 
ಈಶಾರಪಪ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 604/A1B1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 20700.00 0.21 688212141483 64033521101

199 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ತಿಪಪೋರುದರಪಪ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 431/3,434/A ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.6 153000.00 1.53 771091198078 5013448825

200 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಸುಪುತರಪಪ ತಂದ ರೆೋವಣಣ ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 604/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 31000.00 0.31 951723199222 10656100024113

201 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ವಿ.ರಾಜಪಪ ತಂದ 
ಪುರದಪಪ

ರಂಗನಾಥನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 72,42/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 23300.00 0.23 834281873838 10656100005592

202 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ.ಆರ್. ಜಗದಿೋಶ್ ತಂದ 
ರುದರಪಪ

ಕೆಂಚಮಲ್ುನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 215/2 ಇತರೆ ನಂಬೆ 2.4 57000.00 0.57 899324361154 54042564014

203 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ.ಶರಣಪಪ ತಂದ 
ಬಿ.ಬಸಪಪ

ಅಮಲಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 429/6 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.2 43000.00 0.43 751049801283 20013127000593

204 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಗ ಲ್ುರ ಸಿರಿಯಮಮ 
ಗಂಡ ಸಣಣ ಬಾಲ್ಪಪ

ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 121/B ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.9 51600.00 0.52 874166058186 10843100013412

205 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕೆ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಸಣಣ 
ವಿೋರಣಣ

ಬಣವಿಕ್ಲ್ುು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 119 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.1 55000.00 0.55 930109488687 10542100000353

206 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಈರಮಮ ಗಂಡ 
ಗುರುಸಿದದಪಪ

ರಂಗನಾಥನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 17/1/A ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.4 61000.00 0.61 506707788060 10656100006401

207 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ. ವಿೋರಣಣ ತಂದ 
ರೆೋವಣಣ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 319 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.7 45800.00 0.46 591606952925 10656100000668

208 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಹೆ ನ ನಸಾಯಬ್ ತಂದ 
ಇಮಾಮಾಿಬ್

ಜುಮಮಬನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 594/A/1D ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.8 27100.00 0.27 665264420546 10843100008754

209 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಾಯಗಳ್ಗೋರಿ ಬಸಪಪ 
ತಂದ ಬಸಪಪ

ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 6/E ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 63000.00 0.63 397772908481 10843101050835

210 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಹೆ ನ ನರ್ ಬಿ ಗಂಡ 
ಹೆ ನ ನಸಾಯಬ್

ಜುಮಮಬನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 599/C ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1 37000.00 0.37 327528050307 10843100005789

211 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಖಜಾಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 
ತಂದ ಮಾಷಾಸಾಬ್

ಜುಮಮಬನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 594/4 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.7 24000.00 0.24 710122706245 108431010034688

212 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಸಲಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಬಸವರಾಜ

ಅಮಮನಕೆೋರೆ ಕ್ ಡಿುಗಿ 310 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 100000.00 1.00 502286187413
0000003097754484

4

213 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಸ ಮಣಣ

ದ ಪದಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 424 ಇತರೆ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.8 82000.00 0.82 886874883014 00362320012310

214 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಪಪ

ದ ಪದಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 530/A531/A ಇತರೆ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 101000.00 1.01 613571556922 00362320012310

215 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಿ. ನಾಗಭ ಷ್ಣ ತಂದ 
ಬಿ.ಈಶಾರಪಪ

ದ ಪದಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 419/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 82000.00 0.82 554158025790 00362320012310

216 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಎನ್.ಟಿ ನವಿೋನ್ ತಂದ 
ತಿಮಮಪಪ

ಅಮಲಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 368/A ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.8 77000.00 0.77 749992573862 24501000595

217 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಮರುಳ್ಪಪ

ಮಂಗ್ಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 124/B ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 59000.00 0.59 425773578202 64020882050

218 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ದುರಂದಪಪ

ಕೆ.ಅಯಯನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 654/4,655ಇ/3 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.2 78000.00 0.78 802319370650 10707100026247

219 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಪರಸಪಪ ತಂದ ಗ ೋಣೆಪಪ ರಾಂಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 335B/B1,335B/B2,335B/B

3
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.4 42000.00 0.42 757571422006 003700101019985

220 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಹೆಚ್.ಎ.ರಾಜಪಪ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಎ.ಚೆನನಬಸಪಪ

ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 329/D ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.7 18800.00 0.19 710041843266 520101076990687

221 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಎಂ.ಎಂ.ಚೆನನವಿೋರಸಾಾಮಿ
 ತಂದ ಬಸವಲಂಗಯಯ

ಮಂಗ್ಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 265/C ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.8 86500.00 0.87 589897448663 64047429698

222 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಿ.ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 
ಕ್ಲ್ುಪಪ

ನಂಬಳ್ಗೋರೆ ಕೆ ಟ ಿರು 215/D ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.5 51600.00 0.52 688553145216 64020873827

223 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಅಲಾುಭಕ್ಷಿ ತಂದ 
ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್

ಹ ಡೆೋಂ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 71/B/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.14 11840.00 0.12 423772028176 10843100002869

224 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕ್ಟ್ಟಿನಾಗಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಪಪ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 509 ಇತರೆ ಮಸಂಬಿ 0.7 24500.00 0.25 426650155472 06122210033545

225 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಾಳಿಗ ಶಾಂತವಿೋರಮಮ 
ಗಂಡ ಭ ತಣಣ

ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 111/B/1,111/A/1,111/A/7 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.4 48800.00 0.49 499092341919 20033127000498

226 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಎಮ್. ನಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಸರ್ಣಣೋರಪಪ

ಮರಬ ಕ್ ಡಿುಗಿ 69/B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.7 73000.00 0.73 806972398179 24501000666

227 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ವಿ.ನಾಗೋಂದರಪಪ ತಂದ 
ಅಜಜಪಪ

ಹುಲೋಕೆರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 338/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.2 117000.00 1.17 360144139403 6472200026738

228 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ.ಎಸ್.ಇಂದಿರಾ ಗಂಡ 
ಶರಣಪಪ

ಗುಂಡುಮುಣುಗು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 925/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.2 58000.00 0.58 508082512674 10656100016031

229 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಸುಮಿತರಮಮ ಗಂಡ 
ಜಯರಾಮ್

ಹುಲಕ್ುಂಟ್ಟ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 3 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 2 189000.00 1.89 743483396214 26200500009555

230 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜ್ 
ತಂದ ಬಸಪಪ

ಅಮಮನಕೆೋರೆ ಕ್ ಡಿುಗಿ 78B/1B ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.12 101000.00 1.01 556006066759 64047705080

231 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ ರೆೋವಣಣ ಬಿ.ಟಿ.ಗುದಿದ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 232C/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1 101000.00 1.01 708511244106 NILIN4055

232 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಿ.ಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ಬಿ.ಸಣಣ ಬಸಪಪ

ಚೌಡಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 206/A/1 ಇತರೆ ಸೌತ 1 82000.00 0.82 261567234903 NILIN4055

233 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಷ್ಡಕ್ಷರಯಯ ತಂದ 
ಗುಡಿಯಯ

ಮಾಕ್ನಡಕ್ು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 169/B ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 2 190000.00 1.90 991728048115 00362320012310

234 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕೆ.ಜಿ.ಸಿದದನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಶರಣಗ್ೌಡ

ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 129 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.2 115200.00 1.15 982457932735 20033127000956

235 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಎಮ್.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ 
ತಂದ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

ಹಾರಕ್ಬಾವಿ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 210 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.6 78000.00 0.78 978154371481 10542100012563

236 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಘಂಟಿಕಾಂತಶಟಿಿ ತಂದ 
ಕ್ೃಷ್ಣಶಟಿಿ

ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 300 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.7 46000.00 0.46 385183963782
0000003097754484

4

237 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ.ಶರಣಪಪ ತಂದ 
ಗ ಳೆಳಪಪ

ರಾಮದುಗಯ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 322/4 ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.28 31000.00 0.31 620460365423 36184257416

238 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಗಿರಿಯಪಪ ತಂದ 
ಬಿೋಮಪಪ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 438/D,440/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.4 38900.00 0.39 342300252643 36184257416

239 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಜಿೋವನಾಗಪಪ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 512/A ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.69 101500.00 1.02 890498579725 36184257416

240 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ಅಜಜಪಪ ಬೆೋವ ರು ಕೆ ಟ ಿರು 1/B/1 ಇತರೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಹಿ 0.9 90000.00 0.90 342355037446 00362320012310

241 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ದೋರ್ಂದರಪಪ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಗ್ೌಡ

ದ ಪದಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 252/A ಇತರೆ ಕ್ುಂಬಳ್ 1 99000.00 0.99 499658267075 00362320012310

242 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಆನಂದಪಪ ತಂದ 
ಚೆನನಬಸಪಪ

ನಾಗರಕ್ಟ್ಟಿ ಕೆ ಟ ಿರು 399/ಎ/2402/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.8 42000.00 0.42 397547974940 1887108011058

243 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಶಕ್ುಂತಲ್ ಗಂಡ 
ಮೆೈಲಾರಪಪ

ರಾಂಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 306/ಎ/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.7 61000.00 0.61 559520135917 06382210000548

244 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮರುಳ್ಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

ತ ಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 676/ೆಾ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 32100.00 0.32 280617704116 003700101017310

245 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಸುಮಂಗಳ್ ಗಂಡ 
ಉಮಾಕಾಂತ

ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 266/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 101000.00 1.01 663726679052 33983382327

246 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕೆ.ಎಮ್. ರಾಜೋಶಾರಿ 
ಗಂಡ ಚೆನಾನಬಸಯಯ

ಜ ೋಳ್ದಕ್ ಡಿುಗಿ ಕೆ ಟ ಿರು 107 ಇತರೆ ಗೈಲಾಡಿಯಾ 0.8 82000.00 0.82 820715787785 06382200012423

247 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕೆ. ಮರೆಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕೆ.ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ

ಕ್ನನನಾಯಕ್ನಕ್ಟ್ಟಿ ಕೆ ಟ ಿರು 287/B/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2.7 145000.00 1.45 676377412813 003700101009464

248 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಗನಾಥ ಶಟಿಿ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಣಣ ಶಟಿಿ

ಶಿವಪುರ ಕ್ ಡಿುಗಿ 19 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 95900.00 0.96 660512099329 31372973191

249 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮುಮುಮಡಿ ಗ್ೌಡುರ 
ಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

ಸಾಸಲ್ವಾಡ ಕ್ ಡಿುಗಿ 737/C/11 ಇತರೆ ನಂಬೆ/ತಂಗು 0.39 18000.00 0.18 627488556303 20013127002032

250 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಪರುಮಾಳ್ಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಣಣ

ಹ ಡೆೋಂ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 520,249A/1 ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.4 33800.00 0.34 658673394825 36184257416

251 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಈರಣಣ ತಂದ ಶರಣಪಪ ಲ ೋರ್ಕಕೆರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 24 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.2 115200.00 1.15 240462453105 20033127001394

252 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಜಿ.ರವಿೋಶ್ ತಂದ ಬಸಣಣ ನಾಗಲಾಪುರ ಕ್ ಡಿುಗಿ 86 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2 81600.00 0.82 869286028874 35943801817

253 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಆರ್.ಕೆ ಮೆೈಲಾರಪಪ 
ತಂದ ಭಮಯಪಪ

ರಾಂಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 361/B/C/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.1 89100.00 0.89 293764546522 06382200002960

254 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಾಕೆಯಂಡೆಪಪ ತಂದ 
ಗುರುಪಾದಪಪ

ಕ್ುಪಿಪನಕೆೋರೆ ಕ್ ಡಿುಗಿ 292/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 50500.00 0.51 785223781330 06242200020311

255 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಆರ್ .ರ್ಂಟ್ಟೋಶ್ ತಂದ 
ಆರ್. ರಾಮಪಪ

ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 817/2 ಇತರೆ ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.2 18600.00 0.19 406319037930 36184257416

256 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ ತಂದ 
ಹೆ ನನಪಪ

ರಾಮದುಗಯ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 522 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.5 138283.00 1.38 801574320572 36184257416

257 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಶರಣಪಪ

ರಾಮದುಗಯ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 453/ಎ/1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.2 114500.00 1.15 773547409592 36184257416

258 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಅಹಮಾದ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಅಲಾುಭಕ್ಷಿ ಸಾಬ್

ಪ ಜಾರಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 517/3,517/5 ಇತರೆ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 2 137700.00 1.38 969594835687 36184257416

259 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಟಿ. ರಾಜೋಂದರಪಪ ತಂದ 
ಟಿ. ವಿೋರಣಣ

ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ಕ್ ಡಿುಗಿ 368 ಇತರೆ ತಂಗು 0.8 28000.00 0.28 317750661003 54048255352

260 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಸುಮಿತರಮಮ ಗಂಡ 
ಶಂಕ್ರಪಪ

ಹುಲಕೆೋರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 490/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.7 69200.00 0.69 450174638553 54042582421

261 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಅಲಾುಭಕ್ಷಿ ತಂದ 
ರಷಿೋದ್ ಸಾಬ್

ಹುರುಳಿಹಾಳ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 591/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 101000.00 1.01 503470307159 1.09171E+13

262 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಾರಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಸ ಲ್ದಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 235/2 ಇತರೆ ಸೌತ 0.8 34000.00 0.34 1.05421E+13

263 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಸಣಣ ಚಿತತಯಯ ಗಂಡ 
ಚಿತತಪಪ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 538/3 ಇತರೆ ಮೆ. ಕಾಯಿ 1.8 155500.00 1.56 498342021213 8813242532

264 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

ಮಾಕ್ನಡಕ್ು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 18A/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.2 134500.00 1.35 410886172830 00362320012310

265 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ. ಶಾರದಮಮ ಗಂಡ 
ಬಸಪಪ

ನಾಗಲಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 103/B ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.9 109000.00 1.09 2.8781E+11 00362320012310

266 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಸಿದದಮಮ ಗಂಡ ನಾಗಪಪ ಮಾಕ್ನಡಕ್ು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 17D2E/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.1 70000.00 0.70 913291795202 00362320012310

267 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಂಜಪಪ ಗಂಡ 
ಪರುಶಪಪ

ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 44/4 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.8 82000.00 0.82 877322270394 650014071853

268 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಿ.ಎಸ್. ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಬಿ.ಸಣಣಅಡಿರ್ಪಪ

ಪಾಲ್ಯಯನಕೆ ೋಟ್ಟ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 68/D ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.2 75500.00 0.76 545547565718 30977544844

269 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ನಾಗಮಮ ಗಂಡ ತಲ್ುಗು 
ಬಸಪಪ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 428 ಇತರೆ ಸೌತ 1.8 131000.00 1.31 547546166266 30977544844

270 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಹೆಚ್. ಚಿನಾನಪರರಪಪ 
ತಂದ ಷ್ಣುಮಖಪಪ

ಕ್ ಡಿುಗಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 872/C/2 ಇತರೆ ಮೆ. ಕಾಯಿ 1.8 63000.00 0.63 771737631305 30977544844

271 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ತಿಪಪಮಮ ಗಂಡ 
ದುರುಗಪಪ

ಹುರುಳಿಹಾಳ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 429/5,430/6,435/1 ಇತರೆ ಮೆ. ಕಾಯಿ 100000.00 1.00 423023576017 30977544844

272 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ನಾಗರಾಜ ಎಸ್.ಜಿ. 

ತಂದ ಗ್ೌರಣಣ
ಮಿೋನಕೆರೆ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 343 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.2 108800.00 1.09 492839482774 30977544844

273 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕೆ. ಮರಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಣಣ

ಗಜಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 587/B ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.2 84000.00 0.84 939390856446 30977544844

274 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಓಬಮಮ ಗಂಡ 
ಸಣಣಬಸಪಪ

ಕ್ಕ್ುಕಪಿಪ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 71/C ಇತರೆ ಸೌತ 1.2 81400.00 0.81 517185462218 30977544844

275 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕೆ. ಕೆ ಟ್ಟರೋಶಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಕೆ ಟ ಿರು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 1380/C ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.4 49200.00 0.49 241060944760 30977544844

276 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಪದಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 18/2F3 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.8 63900.00 0.64 826304581983 38007335393



277 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಿ. ಸುಪುತರಪಪ ತಂದ 
ಲಂಗಪಪ

ನಂಬಳ್ಗೋರೆ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 338/C ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.8 63700.00 0.64 878549223192 38007335393

278 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ತಿಪಪೋರುದರಪಪ ತಂದ 
ಅಜಜಪಪ

ಕೆ ಟ ಿರು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 1383/I/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2.2 123500.00 1.24 276216292289 38007335393

279 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಗುರುಸಿದದಪಪ

ಉಜಿಜನ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 110/B ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.4 41100.00 0.41 808334043058 38007335393

280 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ನೆಲ್ುಕ್ುದಿರ ರೆೋವಣಣ 
ತಂದ ಹುಚಾಪಪ

ಕೆ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 582/A2 ಇತರೆ ಬದನೆ 1.8 101000.00 1.01 378512689133 38007335393

281 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಸುಜಾತ ಜ. ಗಂಡ 
ನಾಗರಾಜ

ಎಂ.ಬಿ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 252/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.40 14070.00 0.14 809719707522 36184257416

282 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜಂತಕ್ಲ್ಡ ಮಂಜು ತಂದ 
ತಿಪಪೋರುದರಪಪ ಎಂ.ಬಿ

ಎಂ.ಬಿ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 251/1 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.40 14070.00 0.14 302099651041 36184257416

283 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)
ಸುಂಕ್ಪಪ ತಂದ ಸುಗಗಪಪ ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 433/D ಇತರೆ ಚೆಂಡು. ಹ 0.5 37400.00 0.37 721714527410 36184257416

284 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ದೋರ್ಂದರಪಪ ತಂದ 
ಸುಗಗಪಪ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 433/D ಇತರೆ ಚೆಂಡು. ಹ 0.45 32800.00 0.33 869464486904 36184257416

285 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಶರಣಪಪ ತಂದ 
ನಾಗೋಂದರಪಪ

ಎಂ.ಬಿ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 250 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.40 38400.00 0.38 846187927940 36184257416

286 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಹಾಂತೋಶ್ ಜ. ತಂದ 
ತಿಪಪೋರುದರಪಪ

ಎಂ.ಬಿ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 251/2 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.40 14070.00 0.14 745846576374 36184257416

287 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ ತಂದ 
ಹೆ ನನಪಪ

ರಾಮದುಗಯ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 325E ಇತರೆ ಬದನೆ 0.40 29700.00 0.30 801574320572 36184257416

288 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕ್ರಿಯಣಣ ತಂದ 
ಚಿತತಯಯ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 538/1 ಇತರೆ ಮೆ. ಕಾಯಿ 1.9 155000.00 1.55 700714870944 36184257416

289 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ್ ತಂದ 
ರಾಮಪಪ

ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 817/2 ಇತರೆ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1.2 49500.00 0.50 406319037930 36184257416

290 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಜ. ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ ಜ. 

ತಿಪಪೋರುದರಪಪ
ಎಂ.ಬಿ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 253/A,252/3 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.40 26400.00 0.26 740252425807 36184257416

291 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಹುಲೋಕೆರೆ ಸಿದದಪಪ 
ತಂದ ಹುಲೋಕೆರೆ ಸಿದದಪಪ

ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 501 ಇತರೆ ಸೌತ 1.6 148000.00 1.48 448409500174 36184257416

292 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮದಾದನಪಪ ಜಂತಕ್ಲ್ಡ 
ತಂದ ಜ. ತಿಪಪೋರುದರಪಪ

ಎಂ.ಬಿ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 251/3,252/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.40 14070.00 0.14 967462966523 36184257416

293 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕೆ. ಬೆ ಮಮಯಯ ತಂದ 
ಕ್ುಂಟಿೋರಪಪ

ಕ್ಡೆೋಕೆ ಳ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 536/1 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.8 114000.00 1.14 689480954867 20033127001455

294 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ವಿನೆ ೋದಮಮ ಗಂಡ 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಯು.ಕೆ

ಕ್ಲ್ುಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 42/E ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.8 173000.00 1.73 572131438773 10843100006056

295 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ವಿೋರಭದರಪಪ ಕೆ. ತಂದ 
ತಾಳೆಕೋರಪಪ

ಹುರುಡಿಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 173/A,173/B ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2.2 78400.00 0.78 360089720102 06202200000921

296 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ 
ಸಣಣಬಸಪಪ

ಹುರುಳಿಹಾಳ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 169/1 ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.2 113000.00 1.13 299278689329 10917101002892

297 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಅಂಜಿನಪಪ

ಕ್ಂದಗಲ್ುು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 12/B ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.2 117500.00 1.18 5.29308E+11 10710100013968

298 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಭಾಗಯಮಮ ಗಂಡ 
ಶಿವಪರಸಾದ್

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 428 ಇತರೆ ಸೌತ 0.4 68000.00 0.68 609374553575 10933101002050

299 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಕೆ. ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ ಕೆ. 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 428 ಇತರೆ ಬದನೆ 1.8 155000.00 1.55 754596465157 32459469712

300 PMKSY
 (PMKSY) (2401-00-

108-2-30)

ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ. ತಾಯಿ 
ಜಯಮಮ

ಗಜಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 300/D ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.2 126000.00 1.26 6.40518E+11 3962500100683201

301 (RKVY) ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ (RKVY) ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಲ್ಲತಾ ಗಂಡ 
ರಾಮಸಾಾಮಿ

ಮಾಕ್ನಡಕ್ು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 397/C/3 ಪ.ಜಾ ಮಾವು
1.2

200000.00 2.00 683021103650 54010886084

II

1
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD)ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪರಭಾಕ್ರ ಕೆ. ತಂದ ಕೆ. 

ಈಶಾರಪಪ
ಎಸ್. ಇಮಡಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 604/A/B/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40

1790.00 0.0179
668212141483 64033521101

2
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD)ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ. ಸುಪುತರಪಪ ತಂದ 

ಲೋಟ್ ರೆೋವಣಣ
ಎಸ್. ಇಮಡಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 604/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80

3580.00 0.0358
951723199222 10656100024113

3
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD)ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ. ವಿೋರಣಣ  ತಂದ 

ರೆೋವಣಣ
ಎಸ್. ಇಮಡಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 604/A/1B2,319 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60

7160.00 0.0716
591606952925 10656100000668

4
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD)ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ. ಸಂಗಣನ ತಂದ ಸಿದದಪಪ ಎಸ್. ಇಮಡಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 124/A ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90

4028.00 0.04028
289521062351 06472200027204

5
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD)ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಭಾರತ ಗಂಡ 

ಹೆಚ್. ಕೆ. ಜಗದಿೋಶ್
ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 620/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.30

5818.00 0.05818

710430841040 10656100020498

6
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD)  ಗೋರು ಮದಲ್ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಪರದೋಶ

ಕೆ ಟ್ಟೋಶ್ ಭಂಡಾರಿ ತಂದ 
ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ

ಮಂಗನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 728/1 ಇತರೆ ಗೋರು 1.80 20997.00
0.20997

300094535061 ###############

7
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD)  ಗೋರು ಮದಲ್ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಪರದೋಶ

ಬಿ. ಗುಡಿಜಜ ತಂದ 
ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ

ಮಂಗನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 728/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1.20 13998.00
0.13998

248145789122 54053170060

8
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD)  ಗೋರು ಮದಲ್ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ ಪರದೋಶ

ಚಿನನತಂಗಿ ಭಮಯಪಪ 
ತಂದ ಮಾರಪಪ

ಜ ೋಳ್ದ ಕ್ ಡಿುಗಿ ಕೆ ಟ ಿರು 384,163 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 4.00 83988.00
0.83988

961897677880 1776100013770

9
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಪರದೋಶ

ಚಿನನತಂಗಿ ಮಂಜುಳ್ ಗಂಡ 
ಸುಂಕ್ಪಪ

ಕ್ಳ್ಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 499/4,499/5,534/1,534/

B/3
ಇತರೆ ಗೋರು 2.40 27996.00

0.27996
489584674579 ###############

10
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಪರದೋಶ

ಎಮ್. ರಾಮಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ವಸಾಯನಾಯ್ಕ

ಮಾಕ್ನಡಕ್ು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 400/2 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 1.00 20997.00
0.20997

941147540304 54048273370

11
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಪರದೋಶ

ಚಿನನತಂಗಿ  ಸುಂಕ್ಪಪ 
ತಂದ ಭಮಯಪಪ

ಜ ೋಳ್ದ ಕ್ ಡಿುಗಿ ಕೆ ಟ ಿರು 162 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 2.00 39434.00
0.39434

969871556560 64088509962

12
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಪರದೋಶ

ಹೆಚ್. ಕೆ. ಲ ೋಕ್ಪಪ 
ತಂದ ರೆೋವಣಣ

ನಂಬಳ್ಗೋರೆ ಕೆ ಟ ಿರು 561/A ಇತರೆ ಗೋರು 0.80 9332.00
0.09332

927908388809 54054475379

13
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ ಪರದೋಶ

ಹೆಚ್. ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ 
ತಂದ ತಂದ ರೆೋವಣಣ

ನಂಬಳ್ಗೋರೆ ಕೆ ಟ ಿರು 53/1B,56/5 ಇತರೆ ಗೋರು 1.20 13998.00
0.13998

214223902149 54054472550

14
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
 ಪೋರಲ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎನ್. ದಾದಖಲ್ಂದಾರ್ 

ನ ರ್ ಸಾಹೆೋಬ್
ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 338 ಇತರೆ ಪೋರಲ್

1
19841.00

0.19841
421296396325 10656100005133

15
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ   (CHD)

ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಕೆ. 
ಸಿದದಪಪ

ಕ್ಂದಗಲ್ುು ಕೆ ಟ ಿರು 406/2 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.20 92060.00
0.9206

379453976014 042700101008230

16
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ   (CHD)

ಕೆ. ಈಶಾರಮಮ ಗಂಡ 
ಈರಣಣ

ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 587/B ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.40 107404.00
1.07404

433768715163 39053725234

17
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ   (CHD)

ಮರಿಬಸಪಪ ತಂದ ಕೆ. 

ಈರಪಪ
ಗಜಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 587/A ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.38 105668.00

1.05668
939390856446 520101076991098

18
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ   (CHD)

ಪಿ. ಸುಂದರೆೋಶ್ ತಂದ ಪಿ. 

ಮರಿಸಾಾಮಿ
ಬಡೆೋಲ್ಡಕ್ು ಕ್ ಡಿುಗಿ 71/A/2 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.00 76717.00

0.76717
329908569926 35536561413

19
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ   (CHD)

ಜಬಿೋನಾಬಿ ಗಂಡ 
ನ ರುಲಾುಭಾಷ್ ಎಂ.

ಕ್ುಮತಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 306/2/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.00 76717.00
0.76717

217193439066 10843100007919

20
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ   (CHD)

ನ ರ ಲಾುಭಾಷ್ ತಂದ 
ಎಂ. ಗನಸಾಬ್

ಕ್ುಮತಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 309/2 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.00 76717.00
0.76717

660559474627 64212987851

21
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ   (CHD)

ಎಂ. ಸನನವುಲಾು 
ಸಾಹೆೋಬ್ ತಂದ 

ಉಮಮದ್ ವುಲಾು 
ಸಾಹೆೋಬ್

ಕ್ುಮತಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 306/2/ಬಿ ಇತರೆ

ಪಪಾಪಯ

1.00 76717.00

0.76717

312743959285 54048280468

22
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
 (Packhouse)

ಹೆಚ್. ಅಂಜಿನೆಪಪ ತಂದ 
ಲೋ. ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕ್ುಂಟ್ಟ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 156/A 153/A/1 62 59 ನಂಬೆ/ಗೋರು 2.00 200000.00

2

284441766114 06472200031003

23
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
 (Packhouse)

ಯು.ಎಮ್. ಸಿದದಯಯ 
ತಂದ ಶಂಭುಲಂಗಯಯ

ತ ಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 491 59 ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 200000.00

2

637536066862 64163690332

24
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
 (Packhouse)

ಬಿ.ಎಂ. ಪಂಚಯಯ ತಂದ 
ಚೆನನವಿೋರಯಯ

ಕೆ.ಅಯಯನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 250/B 250/A 59 ದಾಳಿಂಬೆ 3.64 200000.00
2

315069118974 10707100000080

25
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD) ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ಜಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಗ್ೌಡುರ ಮ ಗಪಪ

ಚೌಡಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 463/D/3 ಇತರೆ ಗೋರು 0.70 11774.00
0.11774

837640801648
31008919152

26
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD) ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 

ವಿೋರಪಪ
ತ ಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 436AB/2,437/B ಇತರೆ ಗೋರು 1.60 33640.00

0.3364
923896697449

1887101000553

27
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD) ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ಹೆಚ್. ಅಂಜಿನೆಪಪ ತಂದ 
ಲೋ. ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕ್ುಂಟ್ಟ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 62

ಇತರೆ
ಗೋರು 0.55 15851.00

0.15851

284441766114

06472200031003

28
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD) ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ಬಸವರಾಜ ಬಿ. ತಂದ 

ಅಡಿರ್ಪಪ
ಹಿೋರೆಹೆಗ್ಾಿಳ್ ಕ್ ಡಿುಗಿ 15/A,15/B/1,15B/2,

15/K/1 ಇತರೆ ಗೋರು 1.72 49570.00
0.4957

848820683072
54041929589

29
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
(CHD) ಗೋರು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ಲ್ಲತಾ ಗಂಡ 
ರಾಮಸಾಾಮಿ

ಮಾಕ್ನಡಕ್ು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 396/A ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1.10 43865.00
0.43865

683021103650
1.0242E+13

30
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಆರ್. ಶೋಖರಪಪ ತಂದ ವಿೋರಪಪ ತ ಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 436AB/2 ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 0.8 4602.00

0.04602
923896697449 1887101000553

31
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎ.ಸಿ. ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಗಂಡ ಎ. 

ಚೆನನಬಸಪಪ
ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 668/A/7 ಇತರೆ ತಂಗು/ಸಪ ೋಟ 1.6 12500.00

0.125
852934879247 20033101006921

32
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎ.ಸಿ. ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಗಂಡ ಎ. 

ಚೆನನಬಸಪಪ
ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 668/A/7 ಇತರೆ ತಂಗು/ಸಪ ೋಟ 1.6 10000.00

0.1
852934879247 20033101006921

33
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಆರ್. ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ 

ಆರ್. ವಿೋರಪಪ
ತ ಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 436AB/2 ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 0.6 12800.00

0.128
743340975220 1887101012928

34
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಬಿ. ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ್ ತಂದ 
ಈಶಾರಪಪ

ಚಪಪರದಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 129,130 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2 53999.00
0.53999

799391479815 10707100001769

35
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಬಿ. ವಿೋರಣಣ ತಂದ ಸಣಣ 
ಗಂಗಪಪ

ಹುಲೋಕೆೋರೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 77 ಪ.ಪಂ ತಾಳೆ,ಈರುಳಿಳ 1.6 250000.00
2.5

265248014348 10656100004782

36
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಹಾಲ್ನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಗ್ೌಡ

ಕ್ಂದಗಲ್ುು ಕೆ ಟ ಿರು
245A/2,245B/1,24

6/3,246/6
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.66 67499.00

0.67499
481582984094 520101076964880

37
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆೋಮಣಣ ತಂದ ವಿೋರಪಪ ತ ಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 437/B ಇತರೆ ಮಾವು 1.2 28400.00

0.284
913813451962 1887101000086

38
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆೋಮಣಣ ತಂದ ವಿೋರಪಪ ತ ಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 437/B ಇತರೆ ಮಾವು 1.2 10200.00

0.102
913813451962 1887101000086

39
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ದುರುಗಮಮ ಗಂಡ 
ಮುದದಪಪ

ಬಡೆೋಲ್ಡಕ್ು ಕ್ ಡಿುಗಿ 245/4,254/4 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 7200.00
0.072

771835687650 64035553754

40
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಬಿ. ಮಲುೋಶಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಅಮಲಾಪುರ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 243/A ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.67 5075.00
0.05075

479550111579 10542100011246

41
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಮುನಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಮುನಯಪಪ

ಸ ಲ್ದಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 235/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.00 9000.00
0.09

287373401830 10542101012190

42
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಕೆೋಳಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ದೋವಾುನಾಯ್ಕ

ಶಿವಪುರ ಕ್ ಡಿುಗಿ 931/B ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1.00 7200.00
0.072

369548355073 10710101045541

43
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಬಿ.ಜಿ. ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಗ್ೌಡುರ ಮರಿಬಸಪಪ

ಎ.ಸ ರವಾನಹಳಿಳ ಕ್ ಡಿುಗಿ 80/B ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.80 6000.00
0.06

928520625239 20013101011927

44
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಕೆ. ಈರಮಮ ಗಂಡ ಕೆ. 
ವಿೋರಪಪ

ಕ್ಕ್ುಕಪಿಪ ಕ್ ಡಿುಗಿ 33/C ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 0.90 6750.00
0.0675

438994519547 31793257339

45
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಕೆ. ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ತಂದ 
ಕೆ. ಕೆ ಟರಬಸಯಯ

ಬೆ ಪಪಲಾಪುರ ಕ್ ಡಿುಗಿ 433/O/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.90 6750.00
0.0675

219511995087 10710100017720

46
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಸಾವಿತರಮಮ ಗಂಡ 
ಜಿೋವನಾಗಪಪ

ತಿಮಮಲಾಪುರ ಕೆ ಟ ಿರು 206/B/1 ಇತರೆ ಚೆಂಡು ಹ 1.10
8250.00 0.0825

933806881492 20005101009802

47
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)
ಮಾರಕ್ಕ ಗಂಡ ಶಿದದಪಪ ನಾಗಲಾಪುರ ಕ್ ಡಿುಗಿ 325 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 7500.00

0.075
313566517461 35503629325

48
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಜ. ಗ ೋಣೆಪಪ ತಂದ 
ಗುರುಬಸಪಪ

ಗುಂಡಿನಹೆ ಳೆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ
107/A1,107/A2,107/

A3,107/B
ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.90 6750.00

0.0675
36614017944

49
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಬಿ. ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತಂದ ಕೆ. 

ಕೆ ಟರಪಪ
ಗುಂಡಿನಹೆ ಳೆ ಕ್ ಡಿುಗಿ 69/A/1B ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.80 6000.00

0.06
999706162265 31620046111

50
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಕ್ಟ್ಟಿ ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಪಪ

ಕ್ಸಾಪುರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 509/1 ಪ.ಜಾ ಮಸಂಬಿ/ತರಕಾರಿ 1.90 17100.00
0.171

426650155472 10933101018635

51
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಬಿ. ಮಹೆೋಶಾರ ತಂದ ಬಿ. 

ಶರಣಪಪ
ಕ್ುದುರೆಡವು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 454/F1/B ಇತರೆ ಬದನೆ 0.80 6000.00

0.06
256290061069 10784101001918

52
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಶರಣಬಸಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಜಜರ ಶರಣಪಪ

ಕ್ುದುರೆಡವು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 43/5 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.75 5625.00
0.05625

10784100005890

53
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಜಿ. ಶರಣಪಪ ತಂದ 
ಗ ಳೆಳಪಪ

ರಾಮದುಗಯ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 321,322/4 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.44 10800.00
0.108

620460365423 10933101013384

54
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಜಂಗ್ಾಲ ಹೆ ನ ನರಪಪ 
ತಂದ ಕ್ುಬೆೋಂದರಪಪ

ನಾಗಲಾಪುರ ಕ್ ಡಿುಗಿ 10.Mär ಪ.ಜಾತಿ ನುಗಗ 0.45 4050.00
0.0405

888117997079 10710101009600

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



55
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಹರಿಜನ ರುದರಪಪ ತಂದ 
ಫರ್ಕೋರಪಪ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 891A/2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 0.60
5400.00 0.054

860345510123 10656100020130

56
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಎಂ.ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಗುರುಸಿದದಪಪ

ನಂಬಳ್ಗೋರೆ ಕೆ ಟ ಿರು 61/A/1 ಇತರೆ ತಂಗು 1.10 8250.00
0.0825

525777382242 20039127000277

57
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಎಸ್. ಪರಶುರಾಮಪಪ 
ತಂದ ತಿರುಕ್ಪಪ

ಮಂಗನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 722/A ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.00 15000.00
0.15

890880818364 64035589204

58
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಕೆ. ಯಗಗಪಪ ತಂದ 
ಅಂಜಿನಪಪ

ಮಂಗನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 667/C/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.30 9750.00
0.0975

399598494445 ###############

59
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಪರಶುರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಅಂಜಿನಪಪ

ಮಂಗನಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 735/C ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.10 8250.00
0.0825

283419266578 520101253333185

60
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಈರಮಮ ಗಂಡ ಲೋ. ಕೆ.ಜಿ. 

ಗುರುಸಿದದಪಪ
ರಂಗನಾಥನಹಳಿು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 17/1/A ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2.00

15000.00 0.15
506707788060 10656100006401

61
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಕೆ.ಹೆಚ್. ಪಿೋರಾಸಾಹೆೋಬ್ 
ತಂದ ದ ಡಿ ಇಮಾಮ್ 

ಸಾಬ್
ಕೆಂಚಮಲ್ುನಹಳಿು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 48/B ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.20 9000.00

0.09
218337617991 10656100006472

62
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಪಿೋರಾಸಾಬು ತಂದ 
ನ ರಾಸಾಹೆೋಬ್

ಕೆಂಚಮಲ್ುನಹಳಿು ಹೆ ಸಹಳಿಳ 57/G,57/D ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.30 9750.00
0.0975

831485066845 10656100006485

63
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಗುರುಬಸಮಮ ಗಂಡ 
ಸಂಕ್ಪಪ

ಕೆ ಟ ಿರು ಕೆ ಟ ಿರು 1455/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.90 14250.00
0.1425

474467503748 06382200012105

64
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಎಂ.ಜಿ. ಈಶಾರ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಮ ಗನಗ್ೌಡ

ನಂಬಳ್ಗೋರಿ ಕೆ ಟ ಿರು 61/B/6 ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಳ 0.60 4500.00
0.045

939313827332 20039101001928

65
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಸಂಕ್ಪಪ

ಕೆ ಟ ಿರು ಕೆ ಟ ಿರು 1455/7,1456/5 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.80 6000.00
0.06

549547154775 52091017565559

66
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಎಂ.ಜಿ. ಮರುಳ್ುಸಿದಿಪಪ 
ತಂದ ಮ ಗಬಸಪಪ

ನಂಬಳ್ಗೋರೆ ಕೆ ಟ ಿರು 185A/a ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.30 9750.00

0.0975

803102441988 64015717298

67
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಎಮ್.ಜಿ. ಮ ಗನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಮ ಗನಗ್ೌಡ

ನಂಬಳ್ಗೋರೆ ಕೆ ಟ ಿರು 61/B/4 ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಳ 1.00 7500.00

0.075

868903645216 20039101001927

68
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ರ್ಕೋಟ & ರೆ ೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ 

ಯೋಜನೆ  (S-11)

ಎಮ್.ಜಿ. ರತನಮಮ ಗಂಡ 
ಎಮ್.ಜಿ. ಮ ಗನಗ್ೌಡ

ನಂಬಳ್ಗೋರೆ ಕೆ ಟ ಿರು 61/4 ಇತರೆ ತಂಗು 1.00 7500.00

0.075

301957924868 20039127000438

69
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಯೋಜನೆ  (S-20)

ಸಿ. ಮಾರಪಪ ತಂದ 
ಚಂದರಪಪ

ಮಾಕ್ನಡಕ್ು ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 2(ಸಂಖ್ಯಯ) 8100.00
0.081

962681950674 64120594772

70
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಯೋಜನೆ  (S-20)

ಜ.ಸುನೋಲ್ಡ ತಂದ ಜ. 

ಆರ್. ಜಗದೋಶ್
ಕೆಂಚಮಲ್ುನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 215/1 ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 4 13500.00

0.135
938979369527 5338101000058

71
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಯೋಜನೆ  (S-20)

ಜಿ.ಆರ್. ಜಗದಿೋಶ್ 
ತಂದ ಜ.ಬಿ. ರುದರಪಪ

ಕೆಂಚಮಲ್ುನಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 215/3 ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 4 13500.00
0.135

899324361154 54042564014

72
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಯೋಜನೆ  (S-20)

ರ್.ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಆರ್. ವಿೋರಪಪ

ತ ಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 2 ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 4 13500.00
0.135

923896697449 1887101000553

73
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಯೋಜನೆ  (S-20)

ಎಂ. ರಾಮಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ವಸಾಯನಾಯ್ಕ

ಸಿ.ಜ. ಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 400/2 ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3 12150.00
0.1215

941147540304 540482273370

74
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಆಭವೃದಿದ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಯೋಜನೆ  (S-20)

ಗಿೋರಿೋಶ್ ಎಮ್. 

ಆರ್.ತಂದ ರಾಮಸಾಾಮಿ
ಸಿ.ಜ. ಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 2 6750.00

0.0675

428795529387 06472200073659

III

1
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಎಂ. ದೋರ್ಂದರಪಪ ತಂದ 
ಭಮಯಪಪ

ಕ್ ಡಿುಗಿ ಕ್ ಡಿುಗಿ 799/A ಪ.ಪಂ ನೆೋರಳೆ 0.56 20500.00 0.21 489219023769 10710101032954

2
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಯು. ಮರುಳ್ುಸಿದದಯಯ 
ತಂದ ಸಿದಿಯಯ

ತ ಲ್ಹಳಿಳ ಕೆ ಟ ಿರು 184/C ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.8 81900.00 0.82 981135390127 1887108011034

3
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಮದಾದನಪಪ ತಂದ 
ಮಂಟಪಪ

ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟ ಿರು 325/A ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.2 59400.00 0.59 524618008033 30977544844

4
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಲ ೋಕೆೋಶ್ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಬಸಪಪ

ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟ ಿರು 799A/2 799B/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 42000.00 0.42 903222727625 10776100005131

5
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ನಜಾಮುದಿದೋನ್ ತಂದ 
ನ ರ್ ಸಾಹೆೋಬ್

ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 337 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ 1.2 114000.00 1.14 340407890915 64058809166

6
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಕೆ. ಯರಿಯಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟ ಿರು 563/C ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.6 38900.00 0.39 265337062082 20039101000535

7
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಅಜಜನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಸಂಗನಗ್ೌಡ

ಎಂ.ಬಿ. ಅಯಯನಹಳಿಳ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ 65,172/B/2 ಇತರೆ ಟ್ಟ ಮಟ್ಟ , ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.6 155500.00 1.56 687912820653 54048256435

8
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಜ.ಎಸ್. ಅರುಣ್ 
ನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಗೋಮಾುನಾಯ್ಕ

ಅಮರದೋವರ ಗುಡಿ ಕ್ ಡಿುಗಿ 122/C/1,122/C/3 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 0.75 77000.00 0.77 900938272012 06242200019648

9
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಕೆೋಳಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ದೋವಾುನಾಯ್ಕ

ಶಿವಪುರ ಕ್ ಡಿುಗಿ 931/B ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 0.8 82400.00 0.82 369548355073 10710101045541

10
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಪ ಜಾರ್ ಬೆ ಮಮಪಪ

ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟ ಿರು 147/B ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ 0.7 45000.00 0.45 954818148036 10776101004809

11
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಸಿದದಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಬಿೋಮಪಪ

ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟ ಿರು 1020C/1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 41900.00 0.42 478933573239 10776100013054

12
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಬೆ ೋಜಪಪ ತಂದ 
ತ ೋಟಪಪ

ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟ ಿರು 1020C/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 42000.00 0.42 703033582325 10776101012057

13
ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಹನ ನೋರಾವರಿ (2401-00-

101-0-28)

ಆಲ್ ರು ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಸಿದದಲಂಗಪಪ

ಉಜಿಜನ ಕೆ ಟ ಿರು 672/A/3 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 42000.00 0.42 242386548309 10776101063343

I.

1
ಬಸವನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಭೋಮನಗ್ೌಡ
ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 142A1b3, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.58 58500 830166460773    3312991790    

2
ಕೆ ಕ್ರೆಪಪ ತಂದ ಕೆ 
ದ ಡಿ ಈರಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 503 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.68 68000 710868435048    1081410104923    

3

ಸಿ ಎಮ್ ನಾಗರಾಜ 
ತಂದ 

ರೆೋವಣಸಿದದಯಯ 
ಸಿ.ಎಮ್

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 719E/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.14 110000 784905058347    3312991806    

4

ಆರ್ 
.ಆನನಪ ಣಯಮಮ 
ಗಂಡ ಆರ್ ಶರಣಪಪ

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 142A1b2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.62 58800 281464156199    10552101005163    

5
ನರಸನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ವಿೋರೆೋಶಪಪ
ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 554 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 80800 209162354921    6072200166041    

6
ಕೆ ಸಾಂಬಶಿವ ತಂದ 
ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ ಕೆ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 521/1, 520A/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 100000 484164283413    10814101018325    

7
ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ವಿೋರಭದರಯಯ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 107/B,107/C ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.46 33500 333877346020    10814131001671    

8
ಹೆೋಮಾವತಿ ಗಂಡ 
ಮಲ್ುನಗ್ೌಡ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 394B/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.76 169000 881396051792    20038127002164    

9

ಆರ್.ಎಮ್ 
ಮಲ್ುನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಚನನಬಸಪಪ 
ಆರ್.ಎಮ್

ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 93/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.30 117000 814536511121    3312992568    

10

ಅನನಪ ಣಯ ಗಂಡ 
ಗ ಲ್ುರ ಸಣಣ 

ಲಂಗಪಪ
ದೋವಲಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 122A/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192000 417473915658    919010039077671    

11

ಲ್ಕೆ ೋಜಿ 
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಲ್ಕೆ ೋಜಿ ವಿೋರೆೋಶಪಪ

ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 556/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.84 84000 356888546573    6072200092100    

12

ಸಣಣ ಹೆ ನ ನರ್ 
ಸಾಬ್ ತಯಂದ 

ಹೆ ನ ನರ್ ಸಾಬ್
ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 238C/2,238D/a ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.64 64500 779559272585    3312992209    

13
ಜಿ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ ತಂದ 
ರಾಮರ್ಕರಷ್ಣಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 618B/3b ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.47 47400 271948928475    4552190008798    

14

ಬಿ ಅಬುದಲ್ಡ ಸಾಲ್ಂ 
ತಂದ ಶಬುದಿದೋನ್ 

ಸಾಬ್ ಬಿ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 606 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 191000 980814579926    3312992445    

15
ಚೌಡಿಕ ಗಿರಿಮಮ ಗಂಡ 
ಚೌಡಿಕ ರಾಮಯಯ

ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 233/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.15 110000 602907188004    3312992261    

16

ಆರ್.ಡಿ.ದ ಡಿಬಸವ
ನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಚನನಬಸವನಗ್ೌಡ
ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 93/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.30 128000 270626519006    3312992346    

17
ಬಿ ಈರಪಪ ತಂದ 

ಮಲುಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 590/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.84 84800 327809183741    3312991424    

18
ಜ ದ ಡಿ ಬಸಮಮ 
ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 318A/1,318C/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.10 109000 884537346427    3312992551    

19
ಜಿ ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ ಜಿ 

ಬಸವರಾಜ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 527B/2,527B/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192000 412226159596    3312992582    

20
ಗ ಟಿಿ ಈರೆೋಶ ತಂದ 
ಗ ಟಿಿ ವಿೋರೆೋಶಪಪ

ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 556/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.53 53000 306773707184    6072200081440    

21
ವನ ನರ್ ಬಿೋ ಗಂಡ 
ದ ಡಿವಲಸಾಬ್

ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 328/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.20 16800 950290951203    10810100002812    

22

ಸುಗಗಮಮ ಗಂಡ 
ಕ್ುರುಬರ 

ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 58 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 80000 708784599964    64015781402    

23
ಸುನಂದಮಮ ಗಂಡ 

ಜಂಬನಗ್ೌಡ
ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 330/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 77375 333413420948    919010003858220    

24
ಕೆ ಪರಕಾಶ ತಂದ ಕೆ 

ವಿೋರನಗ್ೌಡ
64-ಹಳೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 366/A ಸಾಮಾನಯ ಶಿರೋಗಂಧ, ಪೋರಲ್ 1 0.88 56800 744768497663    911010032373602    

25
ಕೆ ಈರಣಣ ತಂದ ಕೆ 

ಚನನಪಪ
ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 348/F ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.37 37300 353892544616    10813100008288    

26
ಗಂಗ್ಾಧರ ಕೆ ತಂದ ಕೆ 

ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 306A/1,306A/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.27 119000 441505809728    362320012310    

27
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ  
ಕ್ಪಪಗಲ್ಡ ನಾಗಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.67 67000 479876105117    362320012310    

28
ಕೆ ಶಾಂತಮಮ ಗಂಡ ಕೆ 

ಬಾಬು
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 494A/2C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.67 67000 323874798779    362320012310    

29

ಬಿ ಮಾಬು ಸಾಬ್ 
ತಂದ ಸಣಣ 

ಹೆ ನ ನರ್ ಸಾಬ್
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 281/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.70 70000 572009462914    2013742304    

30
ಅಂಬಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 339 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 101000 923263852340    919010011577784    

31
ಕೆ ಸಿದದಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಕೆ ಮಲುೋಶಪಪ
ಊಳ್ ರು ಕ್ರ ರು

128/5,128/b,128

/7
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.48 48400 973430169781    10832100002896    

32
ಷ್ಣುಮಖ ತಂದ 
ನರಸಿಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 573/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 82400 344961728610    3312992087    

33
ಪಾವಯತಮಮ ಗಂಡ 

ನರಸಿಂಹ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 575/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 101000 991817247310    2013742380    

34

ಗ ಗಗ ಕಾತಿಯಕ 
ಸಾಾಮಿ ತಂದ ಗ ಗಗ 
ಚನನಬಸವರಾಜ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 147/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192000 732540014181    30977544844    

ಜಿಲಾು ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು

ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ



35

ಶಶಿಕ್ಲಾ ಸಿ ಎಮ್ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ ವಿೋರೆೋಶ 

ಸಿ ಎಮ್
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 719/B ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.28 57600 823895892603    30977544844    

36
ರಾಮಾಂಜಿನ ತಂದ 

ಶೋಖಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ

571A2b,571A2a

,571A2/c
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 117000 263891780704    30977544844    

37

ಎಸ್ ಎನ್ 
ಮಲುಕಾಜುಯನ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಎನ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 619/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 82000 988163247235    30977544844    

38
ಬಸಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಲಂಗಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 38C/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 80800 515408910684    362320012310    

39 ಲಾಲ್ಮಮ ಗಂಡ ಬಾಬು ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 494A/2a ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.57 57500 577049173827    362320012310    

40
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಮನಾರಾಂ 
ಗಂಡ ಮನರಾಂ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 561A/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 101000 292257437213    362320012310    

41
ಪಿ ಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಕ್ಟ್ಟಿಬಸಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 180/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.82 82000 275129073891    362320012310    

42

ಎಮ್ ಎನ್ 
ಶಾಯಮಲ್ದೋವಿ ಗಂಡ 
ಎಮ್ ನಾಗರಾಜ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 596A/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.75 50400 649003228938    10790100004639    

43

ಚೆರುಕ್ ರಿ 
ಅಂಜನೆೋಯಲ್ು ತಂದ 

ರ್ಂಕ್ಣಣ
ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 117/A ಸಾಮಾನಯ ಬಾರೆೋ 1 0.23 3972 315339431312    10753100000770    

44
ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ 
ಅಂಜೋಯಲ್ು

ಹಾವಿನಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 119/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.33 17000 637586387957    10753100012939    

45
ಸತಯವತಿ ಗಂಡ 
ಸುಬಬರಾವು

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
318A/3,318A/4,

318C/3,318C/4,

318E/3

ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.00 57600 206413942853    10753100010452    

46

ಕ್ುಂಬಾರು ನಾಗಮಮ 
ಗಂಡ ಕ್ುಂಬಾರು 
ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 100/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.60 50500 604524621571    64015781402    

47

ಕ್ುಂಬಾರು ರತನಮಮ 
ಗಂಡ ಕ್ುಂಬಾರು 
ಹುಲ್ುಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 100/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.50 45400 885852829734    64015781402    

48
ಜಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಯಾದ್ 
ವ್ ತಂದ  ಮಾರೆಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 24.Jän ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.16 111300 781955061950    64015781402    

49
ಜಗದಿೋಶಯಯ ತಂದ 

ಈಶಾರಯಯ
ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 289B/2,290B/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾರೆೋ 1 1.46 42500 863637869032    NILIN4055

50

ರ್ೈ 
ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣ 
ತಂದ ಪರಮನಂದ 

ರಾವ್

ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಿರುಗುಪಪ 338/A ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡೆ 1 0.96 96500 78681803535    NILIN4055

51 ಶೋಕ್ರ ತಂದ ಪರಸಪಪ ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 492E/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.74 74700 590118419195    2013740980    

52
ಕೆ ಹೆೋಮಣಣ  ತಂದ ಕೆ 

ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 584/B3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 80800 707990922057    10814100002697    

53

ವಗಗರ ನಾಗಮಮ 
ಗಂಡ ವಗಗರ 
ಬಿಳೆೋಕ್ಲ್ುಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 523/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 80800 274567007485    30327578591    

54
ರ್ಂಕೆ ೋಬಪಪ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 704/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 119000 297288221165    35291582938    

55

ಬಡಿಗೋರು ಪಂಪಣಣ 
ಆಚಾರ್ ತಂದ ಬಿ 
ಮಾನಪಪ ಆಚಾರ್

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 590C/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.40 43700 519742284147    10814101041253    

56

ಎಮ್ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಎಮ್ 

ಪಂಪಯಯ ಸಾಾಮಿ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 76/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 80800 751167002410    362320012310    

57

ಗ ೋಡಯವತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ 
ನಾರಯಣ ತಂದ 
ಗ ೋಡಯವತಿ 
ರಾಮರಾವ್

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 560/B ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.12 32200 822812826651    10714101038930    

58
ಗನನಮನನ ಶಿರೋದೋವಿ 
ಗಂಡ ಗನನಮನನ ರವಿ

ಹಾವಿನಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 106/F,115/A ಸಾಮಾನಯ ಬಾರೆೋ 1 0.51 21500 593258420341    30582949767    

59
ಎಮ್ ಎ ಸಾದಾಯರ್ 
ತಂದ ಖಾದರ್ ಸಾಬ್

ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು
367/1C,3671/A1

,3671/A2,367A/

A3

ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.70 66500 315547038221    202010026950    

60
ಎಮ್ ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ 

ಎಮ್ ಪಂಪಣಣ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 108 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.10 110100 999339442107    919010038086581    

61
ಶಿಲಾಪ ಗಂಡ 
ನಾಗನಗ್ೌಡ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 790B/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.80 172500 332098828108    10773100005185    

62
ಎಸ್ ಹುಲಗಮಮ 
ಗಂಡ ದ ಡಿಯಯ

ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 337A/1,344/A ಸಾಮಾನಯ ಶಿರೋಗಂಧ 1 1.60 54000 477159559456    10954101033476    

63

ಸ ೋಮಪಪ 
ಸಿದದಗಂಡಿ ತಂದ ಎಸ್ 

ಸಿದದಯಯ
ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ

138B/1,138/A/1

D,138/A1D
ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡೆ 1 1.00 101000 882420748120    3434101003817    

64
ಕೆ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ 
ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 520/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 101000 402078056552    10708584782    

65
ಸಿ.ಎಮ್ ನಾಗರಾಜ 
ತಂದ ರೆೋವಣಸಿದದಯಯ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 719/H ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.76 18400 784905058347    3312991806    

66
ಜ ತುಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ಪಂಪಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 582/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 101000 311984486654    30326741695    

67
ಸಿರಿಗೋರಿ ನಾಗಣಣ 
ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 296/C/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 53000 393151307420    919010063384662    

68

ಎಮ್ ಸತಯವತಿ ಗಂಡ 
ಎಮ್ ಶಿರೋನವಾಸ 

ರಾವ್
ಕ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 317B/1,317B/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.94 94500 854908755182    30977544844    

69

ಎಮ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಎಮ್ 
ಅಯಯನಗ್ೌಡ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 600/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.40 43000 372024617791    30977544844    

70

ಸಣಣ ಹೆ ನ ನರ್ 
ಸಾಬ್ ತಂದ ಬಾಲ  

ಸಾಬ್
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 569A/2,569A/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192000 628125937372    3312992148    

71
ದ ಡಿ ರುದರಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಬಿ ಅಮರ್ ಗ್ೌಡ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
572B/1,b/2,572c

/1c
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.12 107000 991507381921    2013742397    

72
ಹಂಪನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ತಿಪಪನಗ್ೌಡ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 90/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.52 47500 730777680553    919010003858385    

73
ಕೆ ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕೆ ಪರಸಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 727/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 101000 989685371576    10708582912    

74
ಎ ಪಾವಯತಮಮ ಗಂಡ 

ಎ ರುದರಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 114/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 80000 829361602565    9.1901E+14

75
ವಿರ ಪಾಕ್ಷಪಪ ತಂದ 

ಎಮ್.ಈರಣಣ
ಚಲ್ುಕ್ ಡ ುರು ಹಚೆ ಾಳಿಳ 122/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81000 387108060335    64015781402    

76
ರ್ಂಕ್ಟ್ ರಾವ್ ತಂದ 

ಸುಬಬರಾವ್
ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 156/D ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.99 187000 306726545299    64015781402    

77
ಕಾಮಾಕ್ಷಮಮ ಗಂಡ 

ಈಶಾರಗ್ೌಡ
ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.21 115900 452716473627    64015781402    

78
ವಿರ ಪಾನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ರಾಜಶೋಜರ ಗ್ೌಡ

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 146A/1a,147B/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.30 125200 463015257885    64015781402    

79

ಸಿ.ಹೆಚ್.ನಾಗಮಲುೋಶ
ರ ರಾವ್ ತಂದ 

ಸಿ.ಹೆಚ್.ಬಾಬು ರಾವ್
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 199A/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.70 79300 637588534812    64015781402    

80
ಹುಸೋನಮಮ ಗಂಡ 

ನಬಿೋಸಾಬ್
ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 319/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.71 67800 465640151812    64015781402    

81

ನ ರ್ ಭಾಷ್ ಎಮ್ 
ತಂದ ಮುಲಾು 

ಅಬುದಲ್ಡ ಖಾದರ್ 
ಸಾಬ್

ದೋಶನ ರು ಸಿರುಗುಪಪ 643/2, 644/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 0.40 31000 968992900236    64015781402    

82
ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 
ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ

ಕೆ ೋಟ್ಟಹಾಳ್ ಸಿರುಗುಪಪ 46B/1b, 46B/3b ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.75 29500 369279062120    64015781402    

83
ಸಿದದಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಪರ್ಕಕರಪಪ
ಕೆ ೋಟ್ಟಹಾಳ್ ಸಿರುಗುಪಪ 49 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.60 38500 244665590304    64015781402    

84
ಪಿ.ಸುರೆೋಶ ಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಪಿ.ಶಿವನಗ್ೌಡ
ಚಲ್ುಕ್ ಡ ುರು ಹಚೆ ಾಳಿಳ 140/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.40 31000 497229005434    64015781402    

85
ಇಮಾಮ್ ಬಿೋ ಗಂಡ 
ಅಬುದಲ್ಡ ಸಾಬ್

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 235/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 189000 931490947343    64015781402    

86
ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ನಾಗನಗ್ೌಡ

ಮೆೈಲಾಪುರ ಕ್ರ ರು 103A/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.92 92000 385374421484    64015781402    

87
ಹೆ ನ ನರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಬಸಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 329 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.83 163700 9658815362844    31690500073

88
ಕ್ುರುಬರ ಯಂಕ್ಪಪ 

ತಂದ ನಾಗಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 125/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.07 102000 251946931725    31690500073

89
ಕೆ.ಮುದದಪಪ ತಂದ 

ಕೆ.ನಾಗಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 104/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.01 97600 333032713388    31690500073

90
ಕ್ುರುಬರ ಅಂಬಮಮ 
ಅಲಯಾಸ್ ಹಂಪಮಮ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 356B/2a ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.1 105400 532439973291    31690500073

91

ಎಮ್ ದ ಡಿ 
ಬಸಪಪ ತಂದ ಎಮ್ 

ತಿಮಮಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 48/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.3 124800 849512357626    36550216857

92
ಮಲ್ುಯಯ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಈರಣಣ

ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
667/A, 668/G 

,668/H
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.38 132500 466305684349    3312991813

93

ಟಿ.ವಿೋರಭದರಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಟಿ 

ಮಲುಕಾಜುಯನ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ

16A/1,66/1,67/1, 

 546C/2
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.3 126000 815883298896    10814100000364    

94
ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 

ಮ ಕ್ಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 586/B,585/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 82400 254796200264    10814100002698    

95
ಕೆ ಟರಮಮ ಗಂಡ 
ದ ಡಿ ಗ ರಪಪ

ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 212 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 82000 534529919882    30287460445

96
ಈರಮಮ PS ಗಂಡ 

ಬಸಪಪ P S
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 614/A,614/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.86 86000 690184560878    919010081211281    

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ



97

ಅನನಪ ಣಯಮಮ 
ಗಂಡ ನಾರಯಣಪಪ 

ಆಚಾರಿ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.49 49400 527932874262    10814101019883    

98

ಲ್ಕೆ ಕಜಿಜ 
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಲ್ಕೆ ೋಜಿ ವಿೋರೆೋಶಪಪ

ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 557/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.40 34100 356888546573    6072200092198    

99
ವಿಶಾಲ್ಕ್ಷಿ ಗಂಡ 
ದ ಡಿ ಬಸಪಪ

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 318/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.40 34100 333976576235    10753100012727    

100
ಟಿ.ನಾಗನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ

158A/2,158A/3,

158A/5
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.36 130000 561356202071    30977544844    

101

ಅತಿತನಹಟಿಿ 
ನಾಗನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಅತಿತನಹಟಿಿ 
ಬಸವನಗ್ೌಡ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 18/g,18/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.22 118100 998948388409    30977544844    

102

ಗುಡಟಿಿ ನಾಗಮಮ 
ಗಂಡ ದ ಡಿ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 725/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.48 51700 965261946507    30977544844    

103

ಸಬರದ ಮುದುದ 
ಬಸಮಮ ಗಂಡ 
ಪಂಪಣಣ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 295A/1,295B2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 188200 802918197755    30977544844    

104
ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶಲ್ು ತಂದ ಜ 

ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷಮಮ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 93/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.47 141000 331569448585    30977544844    

105
ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶಲ್ು ತಂದ ಜ 

ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷಮಮ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 133D/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 81300 331569448585    10814100002698    

106
ನರಸಪಪ ತಂದ 
ಗ್ೌಸಿದದಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 511C/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.32 124300 531414704469    37946744929    

107
ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ಭೋಮಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 577/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81300 702663591176    20038127005349    

108
ಕೆ.ಸುಂಕ್ಪಪ ಲೋಟ್ 

ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 165C/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81300 763440551803    10814101017740    

109
ಕ್ುರುಬರ ಮಲ್ುಯಯ 
ತಂದ ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 114/A/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.60 153000 767450310430    31654906077    

110
ಮಲಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 101/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81300 225369266582    10814101017733    

111
ಗ ಟಿಿಪಾಟಿಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ 
ಗಂಡ ಜಿ.ವಿರ್ೋಕಾನಂದ

ನಡವಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
51/B/2b,51C/2c,

51D/2b,51e6
ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 2.00 192000 204897193789    NILIN4055

112

ಗ ಟಿಿಪಟಿಿ ಅನುಷ್ 
ಮಗಳ್ು ಜ 
ವಿರ್ೋಕಾನಂದ

ನಡವಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 141A/2 ಸಾಮಾನಯ
ಚೆಂಡು 

ಹ ,ಹಿರೆೋಕಾಯಿ
1 0.40 43100 720775196915    NILIN4055

113
ರುದರಗ್ೌಡ ಬಿ ತಂದ 

ಶಿವನಗ್ೌಡ ಬಿ
ಉಪಾಪರಹೆ ಸಳಿಳ ಕ್ರ ರು

481/C,182/B,18

3/B,484/A
ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.44 153500 891119300797    NILIN4055

114
ವಿ ರ್ಂಕ್ಟಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ 

ವಿ ರವಿಪರಸಾದ್
ಕೆ ೋಟ್ಟಹಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.36 31900 210980749798    NILIN4055

115
ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 

ನಾಗಲಂಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 619/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.92 91000 536880756140    30354569980    

116
ಎಸ್.ಶರಣಬಸವ 

ತಂದ ಎಸ್ ರಾಮರೆಡಿಿ
ಉಪಾಪರಹೆ ಸಳಿಳ ಕ್ರ ರು 333 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 99800 660912854457    30354569980    

117
ಹಗರಿಸಾಾಮಿ ತಂದ 

ಹಗರೆಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 296C/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.46 140000 742984266530    1081410101958    

118
ಕೆ.ನಬಿೋಸಾಬ್ ತಂದ 

ಕೆ.ಕ್ರಿೋಂಸಾಬ್
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 708 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.91 91900 364658741879    10708587342    

119
ಬಿ.ಇಂದರಮಮ ಗಂಡ 

ಬಿ.ಗಂಗಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 02.Feb ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.62 159500 473542687363    32863477202    

120
ಪಿ.ಲ್ವಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 22C1,22/C2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.60 153000 385161974554    50100197488992    

121
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಮನಾರಾಂ 
ಗಂಡ ಮನರಾಂ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 16/D ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.88 46100 320790185990    10814101006904    

122
ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ತಿಮಮನಗ್ೌಡ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 90/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.33 128300 738335208983    10814100002062    

123
ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ

678A/3,378A/1a

,678A4a
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.30 127600 254894051193    31781155761    

124
ಕಾಡಸಿದದಪಪ ತಂದ 

ಮರಿಸಿದದಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 500B/1a ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.50 53500 476951304302    38655370714    

125

ಕೆ.ಬದಿರನಾರಾಯಣ 
ರಾಜು ತಂದ ರಾಮ 

ರಾಜು
ಮೆೈಲಾಪುರ ಕ್ರ ರು 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.30 32600 234537280722    6352210016791    

126
ಪರಮಿೋಳ್ಾ ಗಂಡ 

ಲಂಗರಾಜು ಭ ಪಾಲ್ಡ
ದೋಶನ ರು ಸಿರುಗುಪಪ 1,4,853,54/A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.89 120700 539986155283    52180312552    

127
ಆರ್.ಶರಣಬಸವ 
ತಂದ ಈರಣಣ

ಮೆೈಲಾಪುರ ಕ್ರ ರು 104/5 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.90 89600 613784465100    919010063370786    

128

ಪರಶಾಂತ್ ಭ ಪಾಲ್ಡ 
ತಂದ ಲಂಗರಾಜು 

ಭ ಪಾಲ್ಡ
ದೋಶನ ರು ಸಿರುಗುಪಪ 854/B ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 127760 390159358823    573553565    

129
ಆನೆ ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 

ಯಂಬಸಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47/B,49A/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.60 154500 615228360428    919010039086329    

130
ಕೆ.ಕೆ ಂಚಿಗೋರಪಪ 

ತಂದ ಕೆ.ಗುರುಲಂಗಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 31.Jän ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 115000 776594902910    362320012310    

131
ಎಸ್.ಜಡೆಮಮ ಗಂಡ 

ಎಸ್.ಭದರಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 91/ಅ,92/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.23 22000 409947614321    362320012310    

132
ಕೆ.ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ 
ಕೆ.ಮಾರೆಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
123C/2a,121A/2

a
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.29 123800 304024809059    370363638823    

133
ಕೆ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಗ ರವಯಯ

ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 215/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.72 73500 628570352529    10814100003227    

134
ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 

ತಿಮಮಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 207/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 118500 209382756318    10814100002698    

135
ಉಪಾಪರು ತಿಮಮಪಪ 

ತಂದ ನಾಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 591/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81000 925822792415    10814101000797    

136

ಬಂದಮಮ ಹಂದಾಯಳ್ು 
ಗಂಡ ಹಂದಾಯಳ್ು 

ಗಂಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 797A/1c ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81000 718129021218    31809479437    

137
ಶಾಯಿೋರ ಬಾನು ಗಂಡ 

ಖಾದರ್ ಭಾಷ್
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 787C/2,787C/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.70 162500 889093632428    33765195427    

138
ಅಯಯಮಮ ಗಂಡ 

ಕೆ.ಇ.ಮಲುಕಾಜುಯನ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 791/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.66 68000 736126147038    10606101044001    

139

ಉಪಪಳ್ದ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ 
ಗಂಡ ಉಪಪಳ್ದ 
ಎಸ್.ಸಿದದಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 511C/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81300 238877100386    10814100300236    

140

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಟಿ.ರ್ೈ 
ತಂದ ಬಂಗ್ಾರಿ  
ಬಿ.ರುದರಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 703/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.91 91400 956395499709    36925313621    

141
ಶಿರೋನವಾಸ ತಂದ 
ಸಾಾಮಿರಾವ್

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
787B/1,787B/2,

787B/3
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 118800 945760101316    10814100000736    

142

ಉಪಪಳ್ದ ದ ಡಿ 
ಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ಕ್ುರುಬರ ರುದಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 510/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.40 42900 234818602829    10814101045170    

143
ಶಿವಣಣ ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ 
ತಂದ ರುದರಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 119/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 189500 894742167692    10814100000082    

144
ಪಿ.ಶೋಕ್ಷಾವಲ ತಂದ 
ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್

ಹಾವಿನಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 125/B/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.45 14800 888572113611    10814101004784    

145
ಎನ್ ಮರೆೋಗ್ೌಡ ತಂದ 

ವಿೋರೆೋಶ ಗ್ೌಡ
ಹಳೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ-64 ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 276/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1 1.12 55000 497460039163    1062104000025330    

146
ನಾಗೋಶಪಪ ತಂದ ಕೆ. 
ತಂದ ಮ ಕ್ಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 19/*3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.98 96000 231276387854    00`362320012310

147

ಹೆ ಸಮನೆ 
ಶಿವರುದರಪಪ ತಂದ 
ಭೋಮಲಂಗಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
178/B/2,177/2,1

38/1
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.60 60600 319711666117    00`362320012310

148

ಈಡಿಗರ ದ ಡಿ 
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 151C/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.43 43400 924072510871    919010011577632    

149
ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಮರಿಬಸಪಪ

ಬಗ ಗರು ಸಿರುಗುಪಪ 223/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.25 23700 591068274170    10788100016793    

150
ಎಸ್.ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ 
ಎಸ್.ಶರಣ ಬಸವ

ಕ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 327/B,340/E ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 95100 914301821987    64015781402    

151
ಗಿರಿಧರ ಕೆ ತಂದ 
ಕೆ.ಪಾಥಯಸಾರತಿ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 76/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 184500 413651578033    920010013920920    

152

ಕ್ುರುಬರ 
ಶಿವಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 

ಬಾನಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 626/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.00 55700 536696011241    1062104000066270    

153
ಶರಭಯಯ ಎಮ್.ಜ. 

ತಂದ ಜಂಬಯಯ ಎಮ್
ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 164 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.30 126000 524941854158    32460108923    

154
ನೋಲ್ಮಮ ಗಂಡ ಸಣಣ 

ಸಿದದಪಪ
ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 104C/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.93 93000 478752015564    10813101029996    

155
ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 

ಲಂಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 792/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.26 121600 470590380983    10814100002333    

156
ಬಸಯಯ ಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಸಿದದಯಯ ಸಾಾಮಿ

ಬೆೈರಾಗಮದಿನನ ಹಚೆ ಾಳಿಳ 88 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.47 140000 468751926441    20004127003860    

157
ತಾಯಮಮ ಗಂಡ 

ಸಿದದಯಯ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 131/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.86 86700 872003259240    10814101004270    

158

ಜಿ.ವಿೋರನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಲೋಟ್ 

ಜಿ.ವಿರ ಪಾನಗ್ೌಡ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 70B/3a ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 100000 649609563187    10814100002348    

159

ಟಿ.ವಿೋರಭದರಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಟಿ 

ಮಲುಕಾಜುಯನ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.70 72000 815883298896    10814100000364    

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ



160
ತಿಮಮಪಪ ತಂದ 

ಈರಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 122/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.48 51500 970796218798    10814101002722    

161
ಪದಾಮವತಿ ಗಂಡ 

ರಂಗರಾವ್
ಹಾವಿನಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 132 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.42 18000 752270787414    10753100010494    

162
ಪರ್ಣಯಪಪ ತಂದ 

ಪಂಪಾಪತಿ
ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 166/B,173/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.34 128500 601313737107    919010081211278    

163
ಕೆ.ದಾಯವಣಣ ತಂದ 
ಸಿದದಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 537A/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.38 34200 447073849736    30268137062    

164

ಬಂಡಾರು 
ಕಾಡಸಿದದಪಪ ತಂದ 

ರಾಮಣಣ
ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 55/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 99900 778784523827    737801500073    

165

ಇ.ದ ಡಿ 
ಮಲ್ುಯಯ ತಂದ 

ಇ.ದ ಡಿ ಹುಸೋನಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 144C/2,145/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.90 46500 358919649448    10814100003160    

166
ರಾಮಪಪ ತಂದ 
ತಿರುಪತಿ ರೆಡಿಿ

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 315/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81400 352503492959    30332015983    

167

ನರಸನಗ್ೌಡ ಎಮ್  
ತಂದ ವಿೋರೆೋಶಗ್ೌಡ 

ಎಮ್
ಕ್ುಡುದರಹಾಳ್ ಸಿರುಗುಪಪ 112/4 ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡು ಹ 1 0.79 80500 209638893315    10931101024414    

168
ಸಿದದಮಮ ಗಂಡ 
ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 208/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.70 72100 990730296790    30282360310    

169

ಚಾಗನ ರು 
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಸಿ.ದಾಯವಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 149B/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.73 74500 736128489152    10814100002783    

170

ಹಂದಾಳ್ು ಗಂಗಪಪ 
ತಂದ ಹಂದಾಯಳ್ು 

ಮಾರೆಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 149/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 189800 876687237008    10814100001374    

171
ಕೆ ೋರಿ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಕೆ ೋರಿ ಚನನಪಪ

ಸಿದಾದರಾಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 103/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.90 90500 204206555993    919010097115531    

172

ಎಸ್.ದ ಡಿ 
ಸಿದದಮಮ ಗಂಡ ಎಸ್ 
ಮುದುದಬಸಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 110B/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81000 889763517458    919010097115528    

173
ಯಲ್ುಪಪ ಇ ತಂದ 

ಮಲ್ುಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 151/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.80 42500 579405551930    919010081211401    

174

ಜಿ.ವಿಶಾಲ್ಕ್ಷಿ ಗಂಡ 
ಜಿ.ದ ಡಿ 
ಬಸವನಗ್ೌಡ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 30A/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 80400 447189225417    35529303154    

175

ಕೆ ಳಿಳಪಾರ್ 
ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶಾರರಾವು 
ತಂದ ಕೆ ೋಟಯಯ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 498/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 77000 951893328980    11613610908    

176
ಕೆ.ಸಣಣ ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ಕೆ.ರಾಮಣಣ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 57A/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 1.26 122500 892674994850    34245064281    

177

ಕೆ.ದ ಡಿ 
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಕೆ.ಸ ೋಮಣಣ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 72/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.44 41900 577433760901    50100197488940    

178
ಅನುರಾಧ ಗಂ 
ಶಿವರಾಜ

ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 87/2,87/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾರೆೋ 1 1.80 52400 592781793885    10591101042863    

179
ರಸಿೋದ್ ಸಾಬ್ ಕೆ  
ತಂದ ಕೆ.ಕ್ರಿೋಂ ಸಾಬ್

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 320/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 117100 64985913280    10708588040    

180
ಪಂಪಣಣ ತಂದ 

ಮಾರೆಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 149/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 189900 329505539440    33329915570    

181
ಎ.ಮಲುಕಾಜುಯನ 

ತಂದ ಬಸಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 107/C/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.65 154600 375069749143    30977544844

182
ಮನೆ ೋಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ 
ಬಿ ತಂದ ಬಸವನಗ್ೌಡ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 596A/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 115100 942835877404    30977544844

183
ಕೆ.ಭೋಮಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ಸಂಕ್ಪಪ ಕೆ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 239/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 187900 369718494235    30977544844

184
ಕೆ ೋಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 
ತಿಮಮನಗ್ೌಡ

ಮೆೈಲಾಪುರ ಕ್ರ ರು 110/D ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 118400 684283845347    10551444740

185
ಕೆ.ರಾಮಲಂಗರಾಜು 
ತಂದ ಕೆ.ಬಿ.ಎನ್.ರಾಜು

ಮೆೈಲಾಪುರ ಕ್ರ ರು 92/3,92/4,92/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.78 169000 863823689691    10551444740

186
ಸಿದದಮಮ ಗಂಡ 
ಪ ಜಾರಿ ಲಂಗಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 148/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 189900 434930282961    30977544844

187
ಕೆ.ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಸ ೋಮಣಣ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 67/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.85 174900 940294240221    30977544844

188
ಕೆ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 141/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.46 46000 474597179755    2013741796    

189

ಹೆ ನುನರ್ ಸಾಬ್ ಪಿ 
ತಂದ ಸಣಣ 

ಹೆ ನ ನರ್ ಸಾಬ್
ಸಿದಾದರಾಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 79/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.40 136300 310874576338    3312992094    

190
ಶಿವರುದರಗ್ೌಡ ತಂದ 
ರಾಮರೆಡೆಿ ಗ್ೌಡ

ಹಳೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ-64 ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 455 ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.80 32400 561919926808    10817100021617    

191
ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 

ಹಂಪಣಣ
ಸಿದಾದರಾಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 93/D ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 189000 534235282782    37043673814    

192

ಎಮ್ ಸಾಂಬಮ ತಿಯ 
ತಂದ ವಿರ ಪಾಕ್ಷಿ 

ಸಾಾಮಿ
ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 159 ಸಾಮಾನಯ ಚವಳೆಕಾಯಿ 1 0.80 80900 239682816710    64015781402    

193
ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ಬಾಲ್ಪಪ
ಉಪಾಪರಹೆ ಸಳಿಳ ಕ್ರ ರು 482A/6 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.80 80500 998282135863    64015781402    

194
ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ಉಮಾಪತಿ 
ತಂದ ಕೆ ಮಾರೆಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 617/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81400 844298819947    10708589383

195
ಸಿ.ಸ ೋಮಕ್ಕ ತಂದ 

ಬಾಜಪಪ ವಿ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 797A/1a ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.40 35700 967639325911    38976956667

196

ಚಾಗನ ರು 
ಪ ಣಯಯಯ ತಂದ 

ಮಾರೆಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 204/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.52 60500 697801395605    30072334622    

197

ಸಿ.ಎಮ್.ಬಸಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ ಸಿ.ಎಮ್ 
ರಾಜಶೋಖರಯಯ 

ಸಾಾಮಿ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 333/C,333/D ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 191000 666506788716    737801500086    

198
ಸುಮಂಗಳ್ಮಮ ಗಂಡ 
ರಾಜಶೋಖರಯಯ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 320/7 ಸಾಮಾನಯ ಚವಳೆಕಾಯಿ 1 0.63 65600 924003567626    10814101027022    

199

ಚಾಗನ ರು 
ಯಂಕ್ಯಯ ತಂದ 

ಮಾರೆಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 165C/2,165/D ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.40 135300 409114382703    35835214471    

200
ಕೆ.ಈರಮಮ ಗಮಡ 

ಕೆ.ದಾಯವಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 288/c,287/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.40 135300 859815189961    35104094313    

201
ಉಮಾಪತಿ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ ದ ಡಿನಗ್ೌಡ

ಗುಂಡಿಗನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 56A/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 80900 233511673043    737801500071    

202
ಲ್ಕ್ಷಮಮ ಗಂಡ 
ನಾಗನಗ್ೌಡ

ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 122/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 99700 51599157337    919010003858259    

203
ಚೆರುಕ್ ರಿ ಅಜಯ್ 
ತಂದ ಸಿ.ಜಶಾರ ಲಾಲ್

ಮಣ ಣರು ಸ ಗ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 187/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 127000 948152371515    20044978149    

204

ಚಾಗನ ರು 
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಮಾರೆಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 204/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.59 61900 414412003316    20038127005287    

205
ಪಾವಯತಮಮ ಗಂಡ 
ವಿರ ಪಾಕ್ಷಿ ಗ್ೌಡ

ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 123/2,129/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಬ ಜ 1 1.00 65700 754553820333    362320012310    

206

ಟಿ.ಕ್ಲಾಯಣ ಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ದ ಡಿ 
ಮಲುೋಶಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 542C/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.40 34200 784943128702    10814100002566    

207
ಸಿ.ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಸಣಣ ಬಸಪಪ

ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 101DE,101/F1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.77 168000 426466822987    414035421    

208

ಇ ಸಣಣ ಮಲ್ುಯಯ 
ತಂದ ಇ.ದ ಡಿ 

ಹುಸೋನಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 154/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.50 23500 722291978564    10814100002245    

209
ಜಿ.ಭೋಮನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಜಿ.ಸ ಗ ರಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ

335C/1,335D/1,

355E/1,335F/1
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.80 171500 304027883106    10708585866    

210
ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ ತಿಪಪಣಣ 
ತಂದ ರುದರಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 335/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 99900 458511224770    30729333064    

211

ಗ ೋಡೆ 
ಮಾಹಾದೋವಮಮ 
ಗಂಡ ಆಡಿರ್ಪಪ

ಹಾವಿನಹಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 130/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.37 9654 551207299471    10814100002000    

212
ಬಿ,ಮಂಜುನಾಥ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಬಿ,,ರುದರಗ್ೌಡ

ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 156C/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ್ಟ ೋ 1 0.93 92000 493704193912    64015781402    

213
ಎಸ್.ವಿೋರೆೋಶ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ ವಿೋರಭದರ ಗ್ೌಡ

ಉಪಾಪರಹೆ ಸಳಿಳ ಕ್ರ ರು 461B/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1 0.56 48000 956771599175    64015781402    

214
ಲ್ಕ್ಷಿಮನಾರಯಣ ರೆಡಿಿ 

ತಂದ ನಾಗರೆಡಿಿ
ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 246A/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ್ಟ ೋ 1 1.10 99900 973799076242    64015781402    

215
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ನಾರಾಯಣ ಜಿ 

ತಂದ ಪರರಾಜು
ಕೆಂಚನಗುಡಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 78A/1,78A/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ್ಟ ೋ 1 1.00 100000 393803449513    000000`10551444740

216
ಬಿ.ಸುಜಾತ ಗಂಡ 
ಬಿ.ಬಾಸಜರರಾವ್

ಕೆ ೋಟ್ಟಹಾಳ್ ಸಿರುಗುಪಪ 163/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 189900 977657891474    000000`10551444740

217
ಪಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ  ಗಂಡ 

ಪಿ.ರಾಮನಗ್ೌಡ
ಕೆ ೋಟ್ಟಹಾಳ್ ಸಿರುಗುಪಪ 61/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 190000 329862370446    000000`10551444740

218
ಪಿ.ಬಸವವನ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಪಿ.ರಾಮನಗ್ೌಡ

ಕೆ ೋಟ್ಟಹಾಳ್ ಸಿರುಗುಪಪ 69/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.36 127700 733138588795    000000`10551444740

219
ಕೆ.ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕ್ುರುಬರ ಈರಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
215/1,220/1,215

/3,220/3,221/1,
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.80 169500 667492919082    10551444740    

220 ಬಸವ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
215/4,220/4,221

/2
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.80 171100 504163413306    30977544844    

221
ಹಂಪಮಮ ಗಂಡ 
ಸಿ.ಶಿವಮ ತಿಯ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 211/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.56 149800 232081498512    30977544844    

222
ಸಿ.ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 

ಈರಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 211/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 115200 818789296793    30977544844    

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ



223
ಪುಪಾಪವತಿ ಗಂಡ 
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 169/E ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.22 117000 300331937946    30977544844    

224
ದ ಡಿ ಬಸಪಪ ತಂದ 

ಈರಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 211/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 186400 548922419364    30977544844    

225
ಟಿ.ಕಾಳ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಟಿ.ಮಹಾಂತಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 02.Mär ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.87 87600 818665158436    30977544844    

226

ಪಿ.ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ದ ಡಿ 

ಸಿದದಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 306A/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.37 29700 578856739314    00`362320012310

227
ಸಿದದಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಬುಳ್ಳಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 287/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.47 47000 944091492164    00`362320012310

228

ಕ್ುರುಬರ ಪರಮೆೋಶ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ದ ಡಿ 

ಸಿದದಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 306A/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.40 37600 330691287796    00`362320012310

229
ಸಿರಿಗೋರಿ ಈರಮಮ 
ಗಂಡ ಈರಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 526C/1h ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81300 635052173566    00`362320012310

230
ಕೆ.ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 

ಕೆ.ಪಂಪಣಣ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 141/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.46 46000 910244458276    919010011577551    

231

ಹೆ ರಪೋಟ್ಟ 
ಮುದುಕ್ಪಪ ತಂದ 

ಬ ದಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 723/G ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.87 181000 226572386109    2013740768

232

ಮಂಜುನಾಥ 
ಸಿ.ಎನ್,ತಂದ ಚನಾಳ್ು 

ವಿೋರಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 219/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 1.90 55000 902463499269    64101470771    

233
ಸಿ.ವಿಶಾನಾಥ ತಂದ 
ಚನಾಳ್ು ವಿೋರಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 219/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 2.70 66400 853968375402    897610310000034    

234
ಕೆ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ತಂದ 

ತಿಮಮ ನಾಯಕ
ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 330/A ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.68 68600 322305170707    919010003858343    

235
ಶಿರೋನವಾಸ ತಂದ 
ತಿಮಮ ನಾಯಕ

ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 330/7 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.68 63665 585723900302    32180482852    

236
ತಿಮಮನಾಯಕ ತಂದ 

ತಿಮಮನಾಯಕ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 2/B ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.86 178000 674243189194    919010003858343    

237
ಚಾನಾಳ್ು ನೋಲಾವತಿ 

ಗಂಡ ವಿೋರಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 219/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 1.90 54500 920400844467    64168547570    

238
ಅಮರಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಚಲ್ುಕ್ ಡ ುರು ಹಚೆ ಾಳಿಳ 165/A ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.87 87000 275961267495    30977544844    

239
ಎನ್ ಹನುಮಯಯ 

ತಂದ ನೆನರ್ಕಕ ಪರ್ಕಕರಪಪ
ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 159A/1,159A/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 98800 532870724582    64015781402    

240

ಬಡಕ್ ನಾಯಕ್ರ 
ಶೋಷ್ಣಣ ತಂದ 
ಮಾರೆಪಪ

ಸಿದಾದರಾಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 24/B ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.68 160500 406666574085    10814100000640    

241
ಬಿ.ಗುರುಪಾದಮಮ 
ಗಂಡ ಬಿ.ಶಿವರಾಜ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 684/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.60 153500 793424718581    10814100300207    

242
ಎನ್ ಈರಮಮ ಗಂಡ 

ಮುದುಕ್ಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 655/C ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.52 145500 342156154992    2003812700008800    

243
ಓಬಳೆೋಶ ತಂದ 
ಈಶಾರಪಪ

ಉಪಾಪರಹೆ ಸಳಿಳ ಕ್ರ ರು 20.Apr ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.04 100500 833649093921    362320012310    

244
ಬಿ.ಮಲ್ುಯಯ ತಂದ 

ರಾಮಪಪ
ಇಟಗಿಹಾಳ್ ಹಚೆ ಾಳಿಳ 7/ಆ ಪ.ಪಂಗಡ ಕ್ಲ್ುಂಗಡಿ 1 1.00 99900 569694964313    64015781402    

245
ನಾಗಪಪ ತಂದ 

ದ ಡಿ ಮಲ್ುಪಪ
ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 350/A,349/A1 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.68 156000 862019053096    31911100004923    

246

ಸ ೋಮಲಂಗ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಭಾವಿಕ್ಟ್ಟಿ 

ಪಂಪಣಣ
ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 350/C ಪ.ಪಂಗಡ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 0.60 62900 818727728487    919010050097429    

247
ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ 

ಸಿದದಪಪ
ಉಪಾಪರಹೆ ಸಳಿಳ ಕ್ರ ರು 30B/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.24 120500 581228044279    362320012310    

248
ವಿ.ಹಂಪಮಮ ತಂದ 

ನಾಗನಾಥಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 112B/1,111/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.40 135700 723356477827    737801500032    

249
ಮಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ಮಂಗಮಮ
ಕೆ.ಬೆಳ್ಗಲ್ುು ಕ್ರ ರು 9 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 1.16 36500 268636614128    10675100020137    

250
ದ ಡಿ ಸುಂಕ್ಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.86 174000 372442005441    NILIN4055

251
ಮಾರೆೋಶ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಮಾರೆಪಪ

ಶಾನಾವಾಸಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 3A/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.67 67600 656910323275    919010003858327    

252
ಗಂಗಪಪ ತಂದ ಸಣಣ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ಕ್ುಡುದರಹಾಳ್ ಸಿರುಗುಪಪ 119C/3a ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.60 153500 253546236340    5213112694

253
ಎ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ತಾಯಿ 

ಈರಮಮ
ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 327A/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.98 98000 371961147752    32460108923

254
ಪರ್ಕಕೋರಮಮ ಗಂಡ 

ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ
ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 112/A ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.74 74700 660931991296    10813100007793    

255
ರುದರಸಾಾಮಿ ಕೆ ತಂದ 

ಕೆ.ಅಂಬಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 301A/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.88 177000 367789383110    30520057247    

256
ವಡಿರ ಆದಪಪ ತಂದ 

ಮುದಿಯಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 201/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.78 168800 438128100975    30977544844    

257 ಬರಹಮ ತಂದ ಈರಪಪ ಕೆ ೋಟ್ಟಹಾಳ್ ಸಿರುಗುಪಪ 73 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 1 0.40 13500 886665598704    64015781402

258
ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಮೌನೆೋಶ
ಕ್ುಡುದರಹಾಳ್ ಸಿರುಗುಪಪ 119C/3b ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 1.20 116500 785187110012    5213112687    

259
ಪಂಪನಾಯಕ ತಂದ 

ಭೋಮಪಪ
ಹಳೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ-64 ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 17A/2,8/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡೆ 1 0.82 83000 487037713298    10551444740    

260

ಚಲ್ುವಾದಿ 
ಹುಲಗಮಮ ಗಂಡ 
ನಾಗನಾಥಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 212A/5 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.68 159000 471250607542    30977544844    

261

ಚಲ್ುವಾದಿ ಈರಣಣ 
ತಂದ ಚಲ್ುವಾದಿ 

ಬಸಪಪ
ಚಲ್ುಕ್ ಡ ುರು ಹಚೆ ಾಳಿಳ

186/A,187C/1a,

187C/1d
ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.03 100500 293219528902    30977544844    

262
ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಹುಲ್ುಗಪಪ

ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 168/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.77 77700 687999999583    10817100985557    

263
ನಾಗನಾಥಪಪ ತಂದ 

ರುದರಪಪ ಕೆ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 703/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.78 79500 573581521585    20038127003722    

264
ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಧಮಯಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 120/c,120/C ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 187000 929230467832    919010097116097    

265

ಕೆ ರವರ 
ಪಾವಯತಮಮ ಗಂಡ 
ಮರಿ ಪಂಪಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 726/1 ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳೆಕಾಯಿ 1 0.94 92000 382189106562    920010013920784    

266
ಕೆ .ಈರಣಣ ತಂದ ಕೆ 

.ಚನನಪಪ
ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 397B/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 58000 353892544616    23111100006965    

267

ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ 
ಕೆ ರವರ ಗಂಡ 

ದ ಡಿ ಪ ಂಪಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 726/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.94 92000 455387273179    920010013920904    

268

ಮಾರೆಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ದ ಡಿ 

ಪಂಪಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 131/A,132/C ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.26 120990 287469871458    64015781402    

269
ಟಿ.ಚಿದಾನಂದಪಪ 
ತಂದ ಭೋಮಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 12.Mär ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.96 2360 575709131296    10814101047938    

270

ಕೆ.ದ ಡಿ 
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಡಳಿಳ ಸ ೋಮಣಣ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 23/2,72/A, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 3.26 3900 577433760901    35361894123    

271
ಪಿ.ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಭೋಮಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 22/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.92 3500 755666489133    10708583234    

272
ಬಿ.ಗಂಗಣಣ ತಂದ 
ಬಿ.ಮುದದಯಯ

ಸಿದಾದಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 33B/4,33/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.49 1790 537362186916    10814101001787    

273

ಬಾಣಾಪುರದ 
ಹೆ ನ ನರ್ ಸಾಬ್ 

ತಂದ ಗಿಡಿ 
ಬಾಲೋಸಾಬ್

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 1440 741875144546    4452500100316100    

274
ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ 

ಲೋಟ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.90 1080 920578601319    10814101041527    

275

ಬಾಣಾಪುರದ ಸಣಣ 
ಬಾಲೋಸಾಬ್ ತಂದ 
ಗಿಡಿ ಬಾಲೋಸಾಬ್

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 86/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 1440 998829078471    10708582898    

276
ಟಿ.ಮಹಾಂತಪಪ ತಂದ 
ಟಿ.ಸಣಣ ಭೋಮಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 43/D ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.53 3000 677289630984    10814101027606    

277

ಗ ಲ್ುರ 
ಸ ೋಮೆೋಶಪಪ ತಂದ 

ದಾಯವಣಣ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 95/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.36 1600 765616661018    30246671078    

278

ಕೆ.ಸಣಣ ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಕ್ರಡಳಿಳ 

ರಾಮಣಣ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 63/A,65/1,57A/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 3.80 4560 892674994850    34245064281    

279
ಗುರುಮ ತಿಯ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಅಲ್ಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.45 1700 666306245973    30244406307    

280
ಪಿ.ಮೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ 
ತಂದ ಪಿ ಶೋಖರಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.77 2100 933060766257    30810548146    

281
ಟಿ.ಶಾಂತಮಮ ಗಂಡ 

ಪಿ.ಶೋಖರಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 19/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.35 2800 546430324963    30474197209    

282

ಪಿ.ಪರವಿೋಣ್ 
ಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ ಪಿ 

ಶೋಖರಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47D2b2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 1440 314952942718    32489909170    

283

ದಂಡಿನ ಮುದುಕ್ಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 38/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.40 1680 997627946121    50100197781993    

284
ಪಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ಪಿ.ಶೋಖರಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.15 1380 809616526041    10814101032782    

285
ಬಿ.ವಾಸಣಣ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಸಿದಾದಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.49 1790 284531901619    10814101012783    

286
ಲ್ವಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಪಿ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 14/C,22c1,22c2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.70 3240 385161974554    50100197488992    

287
ಈರಮಮ ಗಂಡ ಲೋಟ್ 
ವಾಲಮೋರ್ಕ ಲಂಗಪಪ

ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 368/A,360/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.34 1608 392595485728    10691100219827    

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆಗ ಸಹಾಯಧನ



288

ಪಿ.ರಾಜಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಪ ಜಾರಿ 

ರ್ಂಕೆ ೋಬಣಣ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ

46/4,117/C,117/

D
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 3.80 4570 241692863463    10814101002102    

289
ಗಂಗಪಪ ತಂದ ಸಣಣ 

ಕ್ಲ್ುಯಯ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 38/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 1200 671679821853    50100197781789    

290
ಬಿ.ದಾಯವಣಣ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47/A,53/1, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.34 1610 937427488139    10814100000317    

291

ಬಿ.ದ ಡಿ 
ಪರ್ಕಕೋರಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಹೆ ನನಪಪ

ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 91/1,91/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 960 345190619906    33431507324    

292
ಯು.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಉಪಪಳ್ದ ಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 122/A/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.83 2190 373577656193    3434101003699    

293
ಕಾಡಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಮರಿಸಿದದಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 500B/1a ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.50 600 476951304302    38655370714    

294
ಹಂದಿಹಾಳ್ ಗಂಗಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಮಾರೆಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 149/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.30 2760 876687237008    10814100001374    

295

ಮನೆ ೋಜ್ ಕ್ುಮಾರ್  
ಬಿ ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಬಿ.ಬಸವನಗ್ೌಡ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 596A/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 1440 942835877404    32922432890    

296
ಕೆ.ಈರಮಮ ಗಂಡ 

ಲೋಟ್ ಕೆ ಹನುಮಯಯ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 202h/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.60 1920 226314950413    34617052935    

297

ಕ್ುರುಬರ ಮಲ್ುಯಯ 
ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 114A/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.60 1920 767450310430    31654906077    

298

ಜಿೋರಯ ಹೆ ೋಟ್ಟೋಲ್ಡ 
ತಿಪಪಣಣ ತಂದ 
ಕ್ರಿಬಸಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 682/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.18 1425 220836550920    32417113823    

299
ಹಂದಿಹಾಳ್ ಗಂಗಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಮಾರೆಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 149/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.30 2760 876687237008    10814100001374    

300
ಬಸವ ತಂದ ಸಣಣ 

ಶಂಕ್ರಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 220/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.95 1140 504163413306    38655228168    

301

ಬಂಡಾರು 
ಕಾಡಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಬಂಡಾರು 

ರಾಮಣಣ

ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 55/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.18 2610 778784523827    81415315003915    

302
ಮುದುಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಕ್ುರುಬರ ಗ್ಾದಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 202/G ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 3.72 4460 637767328383    3213516373    

303
ಕೆ.ಸುಂಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 165C/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.60 1920 763440551803    10814101017742    

304
ಲಂಗಮಮ ಕೆ.ಬಿ. ಗಂಡ 

ಬಸವರಾಜ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 234B/1b ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.09 1310 915517246879    10814101051560    

305

ಏಳ್ುಬೆಂಚಿ 
ಉಮಾಪತಿಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಕೆ ಮಾರೆಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 617/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.37 1640 844298819947    30397065462    

306

ಮಲುಕಾಜುಯ ನ 
ತಂದ ಸಣಣ 
ಬಸಣಣಶಟಿಿ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 107C/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.65 1980 375069749143    30079372442    

307
ಭೋಮಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಸುಂಕ್ಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 239/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.61 3130 369718494235    10814100000719    

308
ಕೆ.ಈರಮಮ ಗಂಡ 
ಕೆ.ದಾಯವಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 287/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.34 1608 859815189961    35104094313    

309
ಬಿ.ರಾಮಣಣ ತಂದ 

ಹುಲ್ುಗಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 17/E, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.27 967 827960064270    10708582683    

310
ಲ್ವಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಪಿ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 14/C,22c1,22c2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.70 2050 385161974554    50100197488992    

311

ಮಹಮಮದ್ ಸಾಬ್ 
ತಂದ 

ಎಸ್.ಕಾಸಿೋಂಸಾಬ್
ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 285//7 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.57 739 456503087639    10813100002348    

312

ಪ ಜಾರಿ ಗಂಗಮಮ 
ಗಂಡ ಪ ಜಾರಿ 

ನಾಗಪಪ
ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 136/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 3.20 2430 381919821703    1062104000012350    

313
ಬಿ.ಇಂದರಮಮ ತಂದ 

ಕಾಳ್ಪಪ
ಸಿದಾದಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 33B/5,2/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.56 1952 473542687363    10814100001746    

314

ಅನನಪ ಣಯಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ 

ನಾರಾಯಣಪಪ ಆಚಾರಿ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 64/1,121/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.94 714 527932874262    10814101019883    

315
ಈರಮಮ ಗಂಡ ಲೋಟ್ 
ವಾಲಮೋರ್ಕ ಲಂಗಪಪ

ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 368/A,360/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.34 1018 392595485728    10691100219827    

316

ಇ.ಲ್ಕ್ಷಣ ತಂದ 
ಈಡಿಗರ ಸಣಣ 

ಕ್ಲ್ುಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 285/138/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.60 1920 838888577107    35164368321    

317

ಆಳೆೋಕ್ಲ್ಡ 
ಮಂಜುಳ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಅಳೆೋಕ್ಲ್ಡ 
ದ ಡಿನಗ್ೌಡ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.88 2200 952827676470    30312727836    

318

ಎ.ದ ಡಿನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಎ 
ತಿಪಪನಗ್ೌಡ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.90 2280 835343030234    50100197153811    

319

ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಬಿ 

ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 64/ಎ,121/4, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.94 530 361567087198    35722226893    

320

ಬಾಣಾಪುರದ 
ಮುದಿಬಾಲೋಸಾಬ್ 
ತಂದ ಗ ಡಿ 
ಬಾಲೋಸಾಬ್

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 1440 867124507440    10708585425    

321
ಹೆ ನ ನರಮಮ ಗಂಡ 
ಬೆೈರಾಪುರ ಹುಲ್ುಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 514/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.90 2280 385893676848    33087799880    

322

ದಂಡಿನ 
ಮುದುದವಿೋರಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 38/ಬಿ,37/ಬಿ, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.62 1940 423311397287    30801904967    

323

ಅನನಪ ಣಯಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ 

ನಾರಾಯಣಪಪ ಆಚಾರಿ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 64/1,121/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.94 1080 527932874262    10814101019883    

324
ಬಿ.ರಾಮಣಣ ತಂದ 

ಬೆೈರಾಪುರ ಹುಲ್ುಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 514/2,17/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.47 1520 827960064270    10708582683    

325

ಎಸ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾ
ಥ ತಂದ 

ಎಸ್.ಎನ್.ದ ಡಿಮ
ಲುಕಾಜುಯನ ಗ್ೌಡ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 402/ಎ, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 3.56 4270 897967814398    10708581747    

326
ಇ.ಮಲ್ುಯಯ ತಂದ 
ಸಣಣ ಕ್ಲ್ುಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 48/ಎ,48/ಸಿ,38/1, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.88 3400 592752274381    10708587002    

327
ನಾಗಮಮ ಗಂಡ ಲೋಟ್ 

ಪರ್ಕಕೋರಪಪ
ಕ್ರ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ

299/2, 

549B/1549/3,
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.38 2301 408752170066    31829169217    

328
ಪಿ.ಲ್ವಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಪರ್ಕಕೋರಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
22C/1,22c/2,14/

c
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.66 2301 385161974554    50100197488992    

329
ಬಿ.ರಾಮಣಣ ತಂದ 

ಹುಲ್ುಗಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 17/ಇ,514/2, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.47 2301 827960064270    10708582683    

330

ಪಿ.ಮೋಹನ್ 
ಕ್ುಮಾರ್  ತಂದ ಪಿ 

ಶೋಖರಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.77 2301 933060766257    30810548146    

331
ಬಿ.ಗಂಗಪಪ ತಂದ 
ಬಿ.ಮುದದಯಯ

ಸಿದದರಾಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 33B/4,33/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.49 2301 537362186916    10814101001787    

332
ಬಿ.ಇಂದರಮಮ ತಂದ 

ಕಾಳ್ಪಪ
ಸಿದದರಾಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 33B/5,2/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.56 2301 473542687363    10814100001746    

333

ದಂಡಿನ 
ಮುದುದವಿೋರಪಪ 

ತಂದ 
ಬಿ.ಹನುಮಂತಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 38/B,37/B, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.62 2301 423311397287    30801904967    

334
ಪಿ.ಶೋಖರಪಪತಂದ 
ಲೋಟ್ ಭೋಮಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 22/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.92 2301 755666489133    10708583234    

335
ಪಿ.ಶಾಂತಮಮ ಗಂಡ 

ಪಿ.ಶೋಖರಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 19/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.35 2301 546430324963    30474197209    

336
ಪಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ಪಿ.ಶೋಖರಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.15 2301 809616526041    10814101032732    

337

ಕೆ.ದ ಡಿ 
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಡಳಿಳ ಸ ೋಮಣಣ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 23.Feb ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.66 2301 577433760901    35361894123    

338
ಬಿ.ವಾಸಣಣ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಸಿದಾದರಾಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.49 2301 284531901619    10814101012783    

339
ಬಿ.ದಾಯವಣಣ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.97 2301 937427488139    108141000000317    

340
ಪಿ.ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಸಣಣ ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 56/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.89 2301 706274494237    30287752325    

341

ಪಿ.ಪರವಿೋಣ್ 
ಕ್ುಮಾರ್ ತಂದ ಪಿ 

ಶೋಖರಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47D2b2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 2301 314952942718    32489909170    

342
ಟಿ.ಮಹಾಂತಪಪ ತಂದ 
ಟಿ.ಸಣಣ ಭೋಮಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 43/D ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.53 2301 677289630984    10814101027606    

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆಗ ಸಹಾಯಧನ



343

ಕೆ.ಸಣಣ ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಕ್ರಡಳಿಳ 

ರಾಮಣಣ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 63/A,65/1,57A/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 3.80 2301 892674994850    34245064281    

344

ಹೆೋಮಾವತಿ ಬಿ.ಎಂ. 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ 

ಬಿ.ಎಂ.ವಿೋರಭದರಯಯ
ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 168/4 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.00 9950 208622874472    6072200033362    

345

ಪಿಂಜಾರು 
ಹೆ ನುನರಮಮ ಗಂಡ 
ಪಿಂಜಾರು ಡಬಿಬ 
ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್

ಚಲ್ುಕ್ ಡ ುರು ಹಚೆ ಾಳಿಳ 226/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.20 10000 376716323759    10636100063246    

346

ಕೆ.ಶಿರೋನವಾಸರಾಜು 
ತಂದ 

ಕೆ.ಸತಯನರಾರಾಯಣ 
ರಾಜು

ಹಚೆ ಾಳಿಳ ಹಚೆ ಾಳಿಳ 105ಎ/1 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.68 12360 350495494774    1062104000044130    

347
ಪಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ಗಂಡ 

ರಾಮನಗ್ೌಡ
ಕೆ ೋಟ್ಟಹಾಳ್ ಸಿರುಗುಪಪ 61/B ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 2.55 10750 329862370446    32335310674    

348
ಕ್ುರುಬರ ಬಸಮಮ 
ಗಂಡ ಹೆೋಮಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 584ಬಿ/2 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 0.58 9950 869416149281    10814100002977    

349
ಸಾಂಬಶಿವ ತಂದ ಸಣಣ 

ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 583/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.28 11400 484164283413    10814101018325    

350

ಕೆ.ಯು.ನಾಗರತನ 
ಗಂಡ ಕೆ.ಯು 
ಪಂಪಾಪತಿ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 792/1 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.26 51600 237565436066    10814101032200    

351
ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ಸಣಣ 

ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 787A2d3 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.16 41200 402078056552    10708584782    

352
ಟಿ.ಜಯಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಟಿ ಬಸವರಾಜ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 29B/1 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 2.25 9950 736961750947    10814101019856    

353
ಜಿ.ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಗಂಡ 
ದ ಡಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 30A/3 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 2.00 9950 447189225417    35529303154    

354
ಸಿದದಲಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಹನುಮಂತಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 20 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 3.22 9950 898261996165    3312992896    

355
ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ಸಣಣ 

ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 787A2d3 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.16 11400 402078056552    10708584782    

356
ಜಯಮಮ ಗಂಡ 

ಲೋಟ್ ಬಂಡೆ ಯಂಕ್ಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.26 2301 471488028846    10814101021505    

357
ಸಿದದಲಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಹನುಮಂತಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 20 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 3.22 2301 898261996165    10814101005640    

358

ಅನನಪ ಣಯಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ 

ನಾರಾಣಯಪಪ ಆಚಾರಿ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 64/1,121/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.94 2301 527932874262    10814101019883    

359
ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 

ಲೋಟ್ ಬಂಡೆ ಯಂಕ್ಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.44 2301 276603228405    10814101010439    

360
ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ 

ಲೋಟ್ ದ ಡಿ ಬಸಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.90 2301 920578601319    10814101041527    

361
ರತನಮಮ ಗಂಡ 

ಈಡಿಗರ ಮಲ್ುಯಯ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 349/1,349/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.60 2301 513174625582    10814101021727    

362

ಈಶಾರಪಪ ತಂದ 
ಬಾಯಡಗಿ 

ಹನುಮಂತಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.80 2301 835012604366    30263714105    

363
ಪರಶುರಾಮ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಮುದುಕ್ಪಪ

ಕ್ರ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 298C1b, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.50 2301 624330747247    10814101026245    

364
ಶಿರೋಧ ರತಂದ 
ಪಿ.ಈರಣಣ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 22B/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.60 2301 746535857174    34133947425    

365
ಪಿ.ರುದರಪಪ ತಂದ 

ಪಿ.ಈರಣಣ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.53 2301 907542427049    34134209453    

366
ಬಿ.ತಾಯಮಮ ಗಂಡ 

ಬಿ.ಸಿದದಯಯ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 131/A ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 0.86 9950 872003259240    10814101004270    

367
ಎ.ಚಿದಾನಂದ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಯಂಕ್ಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 0.84 8000 421808451745    10814101019546    

368

ಎ.ದ ಡಿನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಎ 
ತಿಪಪನಗ್ೌಡ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.90 200000 835343030234    50100197153811    

369
ಈ.ಮಲ್ುಯಯ ತಂದ 

ಸಣಣಕ್ಲ್ುಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 48/C,48/A ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.70 200000 592752274381    10708587002    

370
ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಗಂಡ 
ನಾಗನಗ್ೌಡ

ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 122/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.80 10000 251599157337    919010003858259    

371
ರತನಮಮ ಗಂಡ 

ಈಡಿಗರ ಮಲ್ುಯಯ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 349/1 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 0.30 9950 513174625582    10814101021727    

372
ಕೆ.ಹನುಮಂತಮಮ 
ಗಂಡ ಕೆ.ಪರಶುರಾಮ

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 118B/2b/2,118/1 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 0.52 9950 283516152038    10753100300081    

373

ಪದಮ ಗಂಡ 
ರಂಗ್ಾರಾವು ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ 
ನಗರ ಕಾಯಂಪ್

ಹಾವಿನಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 132 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 0.42 9950 752270787414    10753100010494    

374
ಈ.ಮುತತಮಮ ಗಂಡ 

ಈ ಮಲ್ುಯಯ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 154/B ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 0.68 9950 258459453189    10814101020870    

375

ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಡ ಲೋಟ್ 
ನಾಯಕ್ರ ರಾಮಣಣ 
ಉರುಫ್ ರಾಮಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 661A ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.30 9950 914211166150    10814101010147    

376
ಬಿ.ಪರ್ಕಕರಮಮ ಗಂಡ 

ಬಿ.ಪಂಪಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 730/O ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 0.88 9950 783704555202    10814100300210    

377
. ಕೆಸುಂಕ್ಪಪತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 165C/1 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.60 7960 763440551803    10814101017742    

378

ಐ.ಎಂ.ನೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ
ಸಾಾಮಿ ತಂದ ಲೋಟ್ 

ವಿಶಾನಾಥಯಯ
ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 293/A ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 2.10 7960 410906041487    10753100010104    

379
ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಮೌನೆೋಶ
ಕ್ುಡುದರಹಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 119C/3b ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.60 9950 785187110012    5213112687    

380
ಎನ್.ಈರಮಮ ಗಂಡ 

ಮುದುಕ್ಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 655/C ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.52 9950 342156154992    20038127000804    

381

ದಂಡಿನ 
ಮುದುದವಿೋರಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 38/B ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.40 7960 423311397287    30801904967    

382
ಹಂದಿಹಾಳ್ ಗಂಗಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಮಾರೆಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 149/3 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 2.30 8000 87668237008    10814100001374    

383
ಆರ್.ಲ್ತಾಗಂಡ 
ಆರ್.ಆದಿಬಸಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 651A/2 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1 1.05 10000 400476035579    10814100002356    

384

ಆಲೋಕ್ಲ್ಡ 
ಮಂಜುಳ್ಮಮ ಗಂಡ 

ಆಳೆೋಕ್ಲ್ಡ 
ದ ಡಿನಗ್ೌಡ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.88 2301 952827676470    37842204946    

385
ಟಿ.ಚಿದಾನಂದಪಪ 
ತಂದ ಭೋಮಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 12.Mär ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.96 2301 575709131296    10814101047938    

386

.ಪಿರಾಜಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಪ ಜಾರಿ 

ರ್ಂಕೆ ೋಬಣಣ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 46/4,117/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.26 2301 241692863463    10814101002102    

387
ಕೆ.ಸುಂಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 165ಸಿ/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.60 2301 763440551803    10814101017742    

388
ಕೆ.ಮಲುಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 101/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.30 2301 225369266582    10814101017733    

389
ಎ.ಸುನೋತಮಮ ಗಂಡ 
ಎ.ಬಗ ಗರಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 124ಎ/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.38 2301 798710699294    30298330127    

390
ಚಾಗನ ರು ರಮೆೋಶ 

ತಂದ ಗಂಗಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 165/f ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.60 2301 595899683372    20038127002060    

391
ಬಿ.ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ಈಶಾರಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 519/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.93 2301 773860889588    10814101033537    

392
ಶಿವರುದರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಸಿದಾದರಾಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 21/ಎ/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.40 2301 875395707223    50100197154136    

393

ಗ್ಾರ್ಣಗರ 
ಎಸ್.ಜಿ.ಚನನಬಸಪಪ 
ತಂದ ಅಯಯಣಣ

ಇಟಗಿಹಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 134 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.70 2301 850882327157    2314413033    

394
ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 
ಉಪಪಳ್ದ ಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 289/4, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.62 2301 470590380983    10814100002333    

395

ಕೆ.ಸಣಣ ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಕ್ರಡಳಿಳ 

ರಾಮಣಣ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.84 2301 34245064281    

396

ಕೆ.ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕ್ರಡಳಿಳ 
ಸ ೋಮಣಣ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 75ಎ/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 2301 940297240221    34245073818    

397

ಎಸ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾ
ಥ ತಂದ ಎಸ್.ಎನ್ 

ದ ಡಿ 
ಮಲುಕಾಜುಯನ ಗ್ೌಡ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 402/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 3.56 2301 897967814398    10708581747    

398
ಹಂದಿಹಾಳ್ ಗಂಗಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಮಾರೆಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 149/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.30 2301 876687237008    10814100001374    

399
ಸಾಂಬಶಿವ ತಂದ ಸಣಣ 

ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 583/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.32 2301 484164283413    10814101018325    

400
ಇ.ಮಲ್ುಯಯ ತಂದ 
ಸಣಣ ಕ್ಲ್ುಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 48/ಸಿ,48/ಎ,38/1, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.88 2301 10708581747    

401

ಕೆ.ಬಗ ಗರಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕ್ರಡಳಿಳ 

ರಾಮಣಣ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.74 2301 317811505009    10814100003880    

402
ಕ್ುರುಬರ ಬಸಮಮ 
ಗಂಡ ಹೆೋಮಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 584ಬಿ/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.58 2301 869416149281    10814100002977    

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆಗ ಸಹಾಯಧನ



403

ಕೆ.ಯು.ನಾಗರತನ 
ಗಂಡ ಕೆ.ಯು 
ಪಂಪಾಪತಿ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 792/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.26 2301 237565436066    10814101032200    

404
ಬಗ ಗರಪಪ ತಂದ 
ಅಳ್ಳದ ಮನೆ ಎರೆಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 126/ಸಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.87 2301 837740901735    34313248877    

405

ಕ್ುರುಬರ ಮಲ್ುಯಯ 
ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 114ಎ/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.60 2301 7674503104030    31654906077    

406

ಇ.ಮಲುಕಾಜುಯನ 
ತಂದ ದ ಡಿ 
ಹುಸೋನಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 151A/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.40 2301 284630327967    38836141688    

407
ಈ.ಮುತತಮಮ ಗಂಡ 
ಈ. ಗಿರಿಮಲ್ುಯಯ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 154/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.68 2301 258459453189    10814101020870    

408

ಇ.ದ ಡಿಮಲ್ುಯಯ 
ತಂದ ದ ಡಿ 
ಹುಸೋನಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 144C/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 2301 358919649448    10814100003160    

409
ಹುಚಾಪಪ ತಂದ 

ಆನಂದಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 175/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.52 2301 313361228870    10814101030345    

410
ಸಿದದಲಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಹನುಮಂತಪಪ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 20 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 3.22 3800 898261996165    10814101005640    

411
ಬಿ.ವಾಸಣಣ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಸಿದದರಾಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.49 1134 284531901619    10814101012783    

412

ಹಂದಿಹಾಳ್ ಪಂಪಣಣ 
 ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಮಾರೆಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 149/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.29 2800 329505539440    33329915570    

413
ಬಿ.ಗಂಗಪಪ ತಂದ 
ಬಿ.ಮುದದಯಯ

ಸಿದದರಾಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 33B/4,33/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.49 1134 537362186916    10814101001787    

414

ಸಿರಿಗೋರಿ ಜಡೆಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ ಸಿರಿಗೋರಿ 

ಭದರಪಪ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 2301 254782544589    10814100002219    

415
ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ 

ಲೋಟ್ ದ ಡಿ ಬಸಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.90 2301 2236478954715    10814101041527    

416

ಗ ಲ್ುರ 
ಸ ೋಮೆೋಶಪಪ ತಂದ 

ದಾಯವಣಣ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 95/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.36 2301 257893477788    30246671078

417

ಬಾಣಾಪುರದ 
ಬಾಲೋಸಾಬ್ ತಂದ 
ಗ ಡಿ ಬಾಲೋಸಾಬ್

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 2301 225789001123    10708582898

418

ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಬಿ 

ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ
ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 64/A,121/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.94 2301 221477741821    35722226893

419

ಬಾಣಾಪುರದ ಸಣಣ 
ಬಾಲೋಸಾಬ್ ತಂದ 
ಗಿಡಿ ಬಾಲೋಸಾಬ್

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 86/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 2301 9924134700123    10708585425

420

ಬಿ.ದ ಡಿ ಪರ್ಕಕರಪಪ 
ತಂದ  ಲೋಟ್ 
ಹೆ ನನಪಪ

ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 91/1,91/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.58 2301 557731579001    33431507324

421
ಗಂಗಪಪ ತಂದ ಸಣಣ 

ಕ್ಲ್ುಯಯ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 38/A,38/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 2301 124789654782    50100197781789    

422
ಟಿ.ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಈರಣಣ

ದಾಸಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 31/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.25 2301 3258741036575    34770538459

423

ಸಿ.ಹೆಚ್.ನಾಗಮಲುೋ
ಶಾರ ರಾವು ತಂದ 
ಸಿ.ಹೆಚ್.ಬಾಬುರಾವು

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 199/A2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.70 63048 637588534812    10702100013416    

424
ಬಿ.ರುದರಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಬಿ.ಶಿವನಗ್ೌಡ

ಉಪಾಪರಹೆ ಸಳಿಳ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
482/B,483/B,18

4/A,481/C
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 34080 891119300797    6213083879    

425
ಗ ಟಿಿಪಾಟಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ 
ಗಂಡ ಜಿ ವಿರ್ೋಕಾನಂಧ

ನಡವಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
51E6,51,C/2C,5

1D/2B,51B/2b
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.00 40000 204897193789    364401501431    

426

ಚಾನಾಳ್ು ವಿಶಾನಾಥ 
ತಂದ ಚಾನಾಳ್ು 

ವಿೋರಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 219/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.10 25200 853968375402    64091246351    

427
ವಿೋರಣಣ ತಂದ 

ಸಿ.ದ ಡಿ ಬಸಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 219/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.00 24000 571217741592    64132991925    

428
ಚಾನಾಳ್ು ನೋಲಾವತಿ 

ಗಂಡ ವಿೋರಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 219/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.90 22800 920400844467    64168547570    

429
ಸಿ.ಅಜಯ್ ತಂದ 

ಸಿ.ಜ.ಲಾಲ್
ಮಣ ಣರು ಸ ಗ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 187/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 61200 948152371515    20044978149    

430

ಎಸ್.ವಿರ ಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ 
ತಂದ 

ಆರ್.ವಿೋರಭದರಗ್ೌಡ
ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 93/AB ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.00 40000 905450476104    285104000134279    

431

ಪರಮಿೋಳ್ ಭ ಪಾಲ್ಡ 
ಗಂಡ ಲಂಗರಾಜ 

ಭ ಪಾಲ್ಡ
ದೋಶನ ರು ಸಿರುಗುಪಪ 4,854/A, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600 539986155283    90901004360677200    

432

ಎಂ.ದ ಡಿ 
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಮಾನಾ 

ದ ಡಿ ಅಯಯಣಣ

ದೋಶನ ರು ಸಿರುಗುಪಪ 83,27/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 12240 321297650287    573544391    

433
ಪರಶಾಂತ ತಂದ 
ಲಂಗರಾಜು

ದೋಶನ ರು ಸಿರುಗುಪಪ 854/B ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600 390159358823    573553565    

434

ಮಹಮಮದ್ ನ ರ್ 
ಭಾಷ್ ತಂದ ಮುಲಾು 
ಮಾಬು ದೌಲಾ ಸಾಬ್

ದೋಶನ ರು ಸಿರುಗುಪಪ 643/2,644/1 ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡು ಹ 1 0.40 4000 968992900236    3076055597    

435
ಎಂ.ಈರಣಣ ತಂದ 

ಎಂ.ರಂಗಣಣ
ರಾರಾವಿ ಸಿರುಗುಪಪ 650/B ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡು ಹ 1 0.60 6000 292881408944    10788100017720    

436
ಕಾಂಡರ ಗ ೋವಿಂದಮಮ 

ಗಂಡ ರಮಣಯಯ
ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ

335/E,335/A,33

5/C
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 27264 702513222339    34760561093    

437

ಬಿ.ಪರವಿೋಣ್ 
ಕ್ುಮಾರ್ M/G ತಂದ 
ಬಿ.ರಾಮಶೋಖರ್ 
ತಂದ ಕ್ೃಷಾಣರಾವ್

64-ಹಳೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 18/A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 18360 906782593464    1062104000000540    

438

ಸಿ.ಎಂ.ಸ ಗ ಣಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ 

ಸಿ.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 404/B ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.65 11076 722625574625    34704348402    

439
ಪಾವಯತಮಮ ಗಂಡ 
ವಿರ ಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ

ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು
123/2,129/2,119

/3
ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000 754553820333    20038127003166    

440
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ ಸತಯ 

ನಾರಾಯಣ
ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 331/B,331/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.78 9360 312691669789    20340910296

441

ರೆೈತರ ಕ್ೃಷಿ 
ಅಭವೃದಿದ ಸೋವಾ 

ಸಂಘ
ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 19ಬಿ/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 6075 ಘ.ಮಿೋ. 242760 905450476104    20004105001677    

442

ಶಿರೋ ಬಸವಣಣ 
ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ 
ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ

ಕ್ರ ರು ಕ್ರ ರು 611ಬಿ2ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 6075 ಘ.ಮಿೋ. 280000 353962039317    20038105000010    

443

ಶಿರೋ ಗುರು 
ಸಿದದಲಂಗೋಶಾರ 
ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ 
ನೋರು ಬಳೆಕೆದಾರರ 

ಸಂಘ

ಬ ದ ಗುಪಪ ಕ್ರ ರು

315/E,315SI,31

4E,319,320BI,3

21SI,321/2,330/

2313/1

ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 6075 ಘ.ಮಿೋ. 400000 468637886934    10691101139415    

444

ಬಂಡೆ ರಂಗನಾಥ 
ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ 
ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ 

ಸಂಘ

ರಾರಾವಿ ಸಿರುಗುಪಪ
81,87,164B/1,,1

65/A,166/A
ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 6300 ಘ.ಮಿೋ. 277200 694457697092    170510100122895    

445
ಮರೆೋಗ್ೌಡ ತಂದ 
ವಿೋರೆೋಶಗ್ೌಡ

64-ಹಳೆೋಕೆ ಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 275/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ,ನುಗಗ 1 20*20*3 75000 497460039163    1062104000025330    

446
ಬಿ.ರುದರಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಬಿ.ಶಿವನಗ್ೌಡ
ಉಪಾಪರಹೆ ಸಳಿಳ ಕ್ರ ರು

481/C,482/B,48

3/B,484/A
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 20x20x3 75000 891119300797    6213083879    

447
ಕಾಳಿಂಗಪಪ ತಂದ 

ಕೆ.ಸಿದದಪಪ
ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 123/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 20x20x3 75000 709725910261    0`620722100028307

448 ಪೌಲಹೌಸ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ
ಹೆಚ್ .ಕಾಳಿಂಗರೆಡಿಿ 
ತಂದ ರ್ಕರಷ್ಣರೆಡಿಿ

ಬಿ.ಎಂ.ಸ ಗ ರು ಹಚೆ ಾಳಿಳ
83/2ಎ1ಸಿ,83/ಐ2ಬಿ

1,83/ಐ2ಎ1ಎ
ಸಾಮಾನಯ

ಡೆ ಣೆಣ 
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

1 1000 ಚ.ಮಿೋ. 541500 883781172896    2314413838

449 ಪಾುಸಿಿಕ ಮಲಾಂಗ್
ಸಿ.ಅಜಯ್ ತಂದ 

ಸಿ.ಜ.ಲಾಲ್
ಮಣ ಣರು ಸ ಗ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 187/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 32000 948152371515    20044978149

450
ಕೆ.ಪರಕಾಶ್ ತಂದ 
ಕ್.ವಿೋರೆೋಶಗ್ೌಡ

64-ಹಳೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 366/ಎ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ,ಶಿರೋಗಂ

ಧ,ಪೋರಲ್
1 1.00 200000 744768497663    911010032373602    

451
ಮಹಾದೋವಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ದ ಡಿ ಬಸಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 24/C,22/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.18 200000 570817065580    10813101030211    

452 ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್
ಪಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ದೋವಿ ಗಂಡ 

ರಾಮನಗ್ೌಡ
ಕೆ ೋಟ್ಟಹಾಳ್ ಸಿರುಗುಪಪ 61/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.2 87422 329862370446    32335310674

II

1
ಐ.ಸುವಯಣಮಮ ಗಂಡ 
ಐ.ವಾಸುದೋವರೆಡಿಿ

ಇಟಗಿಹಾಳ್ ಹಚೆ ಾಳಿಳ 126/A ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 1.00 43960 761862627776    10610101089174    

2

ಎನ್.ದೋವನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಹೆಚ್ 
ವಿೋರನಗ್ೌಡ

ನಡವಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 376/B ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.60 26376 550045236211    64036105905    

3
ಬಸವನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಚನನನಗ್ೌಡ
ರಾರಾವಿ ಸಿರುಗುಪಪ 408 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.40 17584 370255578137    170510100073748    

4
ಈರಪಪ ಜಿ.ಬಿನ್ 
ಪಂಪಣಣ ಜಿ

ಶಾಲಗನ ರು ಸಿರುಗುಪಪ 146/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.40 14584 62445839528    

5
ಬಂಡಿ ಶಿರೋನವಾಸಲ್ು 
ತಂದ ರಂಗ್ಾರಾವು

ಮುದೋನ ರು ಕ್ರ ರು 20D2b,31j/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 1.80 79128 404491157469    10814100000237    

6
ಮಹೆೋಶ ತಂದ 
ಶಂಭುಲಂಗ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 792/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 1.00 43960 994645912186    573571335    

7

ರ್ೈ 
ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣ 

ತಂದ 
ಪರಮಾನಂಧರಾವು

ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಿರುಗುಪಪ 337/A ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.80 35168 786818035335    36546357012    

8
ಮಾರೆಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸಪಪ
ಕೆ ೋಟ್ಟಹಾಳ್ 
ಸ ಗ ರು

ಸಿರುಗುಪಪ 231/A ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.40 17584 377644084642    64050029820    

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆಗ ಸಹಾಯಧನ

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ನೋರು 
ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್

ರ್ೈಯರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡಗ 
ಸಹಾಯಧನ

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಗ ಸಹಾಯಧನ

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ



9
ಯಲ್ುಪಪ ತಂದ 

ಬಸಪಪ
ಕೆ.ಬೆಳ್ಗಲ್ುು ಕ್ರ ರು 536B/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 1.00 43960 482964688786    1062104000035540    

10

ಬುಟಿ ಶಿರೋರಾಮಲ್ು 
ತಂದ ಬುಟಿ 
ಯಲ್ುಪಪ

ಹಳೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ-64 ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 147 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.00 62297 963129863841    36425313482    

11
ಬಿ.ಪರ್ಕಕೋರಮಮ ಗಂಡ 

ಬಿ .ಪಂಪಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ

730P/3,730/O,7

28/E
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.00 62567 783704555202    32135163793    

12

ಕ್ುರುಬರು 
ಮುದುಕ್ಪಪ ತಂದ 

ಕ್ುರುಬರು 
ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 511/A,510/B1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.40 12512 637767328383    6352250021479    

13

ಅಯಯೋಂದರಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಎಮ್ 

ವಿರುಪಾಕ್ಷಯಯ ಸಾಾಮಿ
ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 159 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.20 37541 954734438197    10708588084    

14

ರಜಿಯಾ ಬೆೋಗಂ D/O 

ಮಹಮದ್ ಷ್ರಿಫ್ 
ಸಾಬ್

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 292C/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.80 25026 590270830732    10813101030211    

15
ಮಹಾದೋವಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ದ ಡಿ ಬಸಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 22.Okt ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.75 23462 6412010013470    

16
CM ಜಯಮಮ ಗಂಡ 
CM ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ

ತಾಳ್ ರು ಕ್ರ ರು 7B/4b ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.80 25026 471931691707    10814100002000    

17
ಮಹಾದೋವಮಮ ಗಂಡ 

ದಿ.ಅಡಿರ್ಪಪ
ಹಾವಿನಾಹಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 130/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.37 11574 551207299471    10753100010491    

18

ಲ್ಕ್ಕಮಮ ಗಂಡ 
ಉಂಡವಲು 
ರ್ಂಕ್ಟಪರಸಾದ್

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 135/A/2,135/C ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.60 18771 360876029609    10814100002356    

19
ಆರ್.ಲ್ತಾ ಗಂಡ ಆರ್ 

ಆದಿಬಸಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 651A/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.05 32847 400476035579    30582949767    

20
ಶಿರೋದೋವಿ ಗಂಡ 
ಗನನವಿರಬಿ

ಹಾವಿನಾಹಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 115A/1,106/F ಸಾಮಾನಯ ಆಯಪಲ್ಡ ಬಾರೆೋ 1 0.50 10870 593258420341    62264100004    

21
ಇ.ಮ.ಜಗದಿೋಶಯಯ 
ತಂದ ಈಶಾರಯಯ

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 290b/2,299b/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಯಪಲ್ಡ ಬಾರೆೋ 1 1.37 29784 863637869032    10814101003174    

22

ಕೆ.ದ ಡಿ 
ಬಸವನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ಲೋಟ್ ಚನನ 
ಬಸವನಗ್ೌಡ

ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 93/B ಸಾಮಾನಯ ಆಯಪಲ್ಡ ಬಾರೆೋ 1 1.30 28262 270626519006    35446910162    

23

ಕೆ.ಮಲ್ುನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಚನನ 
ಬಸವನಗ್ೌಡ

ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 93/A ಸಾಮಾನಯ ಆಯಪಲ್ಡ ಬಾರೆೋ 1 1.30 28262 814536511121    10753100012939    

24

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ 
ಚೆಲ್ಕ್ ರಿ 

ಅಂಜಿನೆೋಯಲ್ು
ಹಾವಿನಾಹಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 119/A ಸಾಮಾನಯ ಆಯಪಲ್ಡ ಬಾರೆೋ 1 0.30 6522 637586387957    10753100000770    

25

ಚೆಲ್ಕಾರಿ 
ಅಂಜಿನೆೋಯಲ್ು ತಂದ 

ರ್ಂಕ್ಣಣ
ಹಾವಿನಾಹಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 117/A ಸಾಮಾನಯ ಆಯಪಲ್ಡ ಬಾರೆೋ 1 0.23 5000 315339431312    33203474182    

26

ಕೆ.ಸತಯನಾರಾಯಣ 
ತಂದ ಕೆಮೋಹನ್ 

ರಾವ್
ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 134A/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.65 20333 200996255427    10753100010452    

27
ಡಿ.ಸತಯನಾರಾಯಣ 
ತಂದ ಸುಬಾಬರಾವು

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 267/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.90 8648 910320043833    71325001027676000    

28
ಡಿ.ವಿಷ್ುಣಮ ತಿಯ 
ತಂದ ಸುಬಾಬರಾವು

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 267/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.90 8648 520986724426    10753101048584    

29

ದೋವಳಿಳ 
ಸ ಯಯಕಾಂತಮಮ 
ಗಂಡ ಸುಬಾಬರಾವು

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 267/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.90 8648 691061608003    10790100004639    

30

ಎಂ.ಶಾಯಮಲ್ದೋವಿ 
ಗಂಡ ಎಂ.ನಾಗರಾಜ 

ಗ್ೌಡ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 596A/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.75 16816 254455781478    10753100010452    

31
ಕೆ.ಸತಯವತಿ ಗಂಡ 
ಸುಬಬರಾವು

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
318/C/4,318/C/3

,318E/3,318A/3,

318A/4

ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.00 19217 206413942853    10605100132372    

32
ಟಿ.ಬಸಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ 
ತಂದ ಟಿ ಮಲುೋಶಪಪ

ಹಾವಿನಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 125/A ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.50 4804 622111061339    10790101049194    

33
ರಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಮಲುೋಶಪಪ

ಹಾವಿನಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 123,102/b ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.60 5765 570148189043    10814101018325    

34
ಸಾಂಬಶಿವ ತಂದ ಸಣಣ 

ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 583/b ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 1.30 25793 484164283413    30326741695    

35
ತುಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ಪಂಪಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 575/A ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 1.00 19841 311984486654    31506699388    

36

ಸಿ.ಎಮ್.ಶಶಿಕ್ಲಾ 
ಗಂಡ 

ಸಿ.ಎಮ್.ವಿೋರೆೋಶಯಯ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 719/B ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.00 19218 23895892603    1062104000000540    

37

ಬಿ.ಪರವಿೋಣ್ 
ಕ್ುಮಾರ್ M/G ತಂದ 
ಬಿ.ರಾಮಶೋಖರ್ 

ತಂದ ಬಿ.ಕ್ೃಷಾಣರಾವು

64-ಹಳೆೋಕೆ ೋಟ್ಟ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 21 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 24825 906782593464    10813101030211    

38
ಮಹಾದೋವಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 24/c,22/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.20 11530 570817065580    6692120554    

39
ಬಾಬುರಾವು ತಂದ 

ಸುಬಬಣಣ
ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 353 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.80 7687 411641135187    32272296034    

40
ಹೆಚ್.ಶಿವಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ 
ತಂದ ರುದರಗ್ೌಡ

ಕ್ರ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 319/1/b ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.40 13452 545607264915    10753100010085    

41
ಐ.ಎಮ್.ಶಿವಶಂಕ್ರ

ಯಯ ತಂದ ಈಶಾರಯಯ
ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 293, ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.00 19218 862373715932    10814100001225    

42
ಐ.ಎಂ.ನೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ 
ತಂದ ವಿಶಾನಾಥಯಯ

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 293 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.00 19218 410906041487    10753100011611    

43
ಟಿ.ಪ ಜಾ ಗಂಡ 
ಟಿ.ಶಿರೋನವಾಸಲ್ು

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 337/C ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.10 10570 770653496345    862996203

44

ಭಂಗಿ ಮುತತಮಮ 
ಗಮಡ ಲೋಟ್ 
ಮಲ್ುಯಯ

ಶಿರೋಧರಗಡೆಿ ಸಿರುಗುಪಪ 108/3,15B/10/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.90 17857 387563529934    20038127004202    

45
ಎಮ್.ಷ್ಂಷಾದಬೆೋಗಂ 
ಗಂಡ ಎಮ್.ಇಬಾರಹಿಂ

ಶಾನಾವಾಸಪುರ ಕ್ರ ರು 140 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 2.38 200000 668301860226    10753100010104    

46
ಐ.ಎಂ.ನೋಲ್ಕ್ಂಠಯಯ 
ತಂದ ವಿಶಾನಾಥಯಯ

ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 293/A ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 2.00 200000 410906041487    34650295252    

47

ಎಸ್.ರಾಮಚಂದರಪಪ 
ತಂದ ಸಣಣ 
ಭೋಮಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 187/B ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 1 1.20 20755 514334119364    1425101022087    

48
ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 

ಮಾರೆಪಪ
ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 187/C,183/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 1 0.80 13836 216847389363    7382500100035000    

49
ಮರಿಯಮಮ ಗಂಡ 
ಬಿ.ಯಲ್ುಪಪ

ಕೆ.ಸ ಗ ರು ಸಿರುಗುಪಪ
396,397,398,39

9,400/A,536B/1
ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 2.39 358400 917346206338    64101470771    

50

ಮಂಜುನಾಥ ಸಿ.ಎನ್ 
ತಂದ ಚಾನಾಳ್ು 

ವಿೋರಣಣ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 219/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 1.00 17296 902463499269    10814100001626    

51
ಸಣಣ ರುದರಪಪ ತಂದ 
ಹಳಿಳ ಮರದ ಮಾರೆಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 656/B ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 1.00 17296 994346097329    10636100300301    

52
ನಾಯಕ್ರ ಈರಮಮ 
ಗಂಡ ಯಲ್ುಪಪ

ನಾಗಲಾಪುರ ಸಿರುಗುಪಪ 207/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆೋ 1 0.40 24500 620536971115    916010067916334    

53
ಹನುಮಂತಮಮ ಗಂಡ 

ದುರುಗಪಪ
ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 361/b/1B361B/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.92 160000 886055250255    

54

ಕ್ುರುಬರ ಬಾರೆ 
ತ ೋಟದ ಮಲುಪಪ 
ತಂದ ಹೆ ಸಳಿಳ 
ಕ್ರಿಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ಹಚೆ ಾಳಿಳ 147/C/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 4000 225369266582    10814100002472    

55
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ತರಸಾಲ ನಾಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 787B/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.77 3870 697803448777    6352250004223    

56
ಟಿ.ಜಡೆಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಶಿದಿುಂಗಪಪ

ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 248/2,117/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.98 3920 999598853475    60722100028253    

57
ಟಿ ಪ ಂಪಾಪತಿ ತಂದ 

ಸಿದದಲಂಗಪಪ
ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 303/A,116/A, ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.57 2280 648950631430    6072200007212    

58
ಎನ್.ಸಿದದಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ

ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 377B/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.74 2950 524942077866    20004127003860    

59

ಎಸ್.ಬಸಯಯ ಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಸಿದದಯಯ 

ಸಾಾಮಿ
  ಬೆೈರಾಗಮದಿನನ ಹಚೆ ಾಳಿಳ 88 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.47 4000 468751926441    10954101073401    

60
ಎನ್.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ
ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 331A/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.84 3360 605499682910    6352250020410    

61
ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 

ತಿಮಮನಗ್ೌಡ
ಮೆೈಲಾಪುರ ಕ್ರ ರು 110/2,110/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 4000 617758505289    34855836799    

62

ಟಿ.ನಾಗನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಟಿ 

ಹನುಮನಗ್ೌಡ
ಮುದದಟನ ರು ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ

158/A/3,158/A/5

,158A/2
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 4000 561356202071    2314437837    

63

ಶೋಕ್ಣಣ ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಬಡಿರ್ಕಕ ನಾಯಕ್ರ 

ಮಾರೆಪಪ
ನಾಡಂಗ ಹಚೆ ಾಳಿಳ 234/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.92 3650 789554401487    10636100063246    

64

ಪಿಂಜಾರು 
ಹೆ ನ ನರಮಮ ಗಂಡ 
ಪಿಂಜಾರು ಡಬಿಬ 
ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್

ಚಲ್ುಕ್ ಡ ುರು ಹಚೆ ಾಳಿಳ 226/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 4000 376716323759    3472653202    

65
ಬಸಮಮ ಗಂಡ ಸಣಣ 

ಮಲ್ುಯಯ
ನಾಡಂಗ ಹಚೆ ಾಳಿಳ

241A/6,242A/3b

,241/o6
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.44 1750 559039666716    2314410611    

66

ಸಣಣ ಮಲ್ುಯಯ 
ತಂದ ದ ಡಿ 
ರಾಮಲಂಗಪಪ

ನಾಡಂಗ ಹಚೆ ಾಳಿಳ
242/A,245A/2,2

41B/2
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.21 840 278037272497    10814100002333    

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆ

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆಗ 

ಸಹಾಯಧನ



67
ಪ ಂಪಾಪತಿ ತಂದ 
ಉಪಪಳ್ದ ಲಂಗಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 792/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.26 4000 470590380983    32799659954    

68

ಕ್ುಂಬಾರು 
ದ ಡಿನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕ್ುಂಬಾರು ಶಂಬಣಣ

ಸಿದಾದಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.76 3040 255919884627    33746698955    

69

ಕ್ುಂಬಾರು ಶಿವಪಪ 
ತಂದ ಕ್ುಂಬಾರು 

ಶಂಬಣಣ
ಸಿದಾದಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.76 3040 815598557835    10708580493    

70

ಬಿ.ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ದ ಡಿ 
ರ್ೋಮಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 376/Bc/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.12 4000 426921080391    30235063379    

71

ಕ್ುಂಬಾರು ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಕ್ುಂಬಾರು 

ಶಂಬಣಣ
ಸಿದಾದಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.76 3040 637151141531    10814101016992    

72

ಆನೆ ಮಲ್ುಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಆನೆ 
ಯಂಬಸಪಪ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 4000 615228360428    10814100000640    

73

ಶೋಕ್ಣಣ ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಬಡಿರ್ಕಕ ನಾಯಕ್ರ 

ಮಾರೆಪಪ
ಸಿದಾದಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 24/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.68 4000 406666574085    10814100002062    

74
ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ ತಂದ 

ತಿಪಪನಗ್ೌಡ
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 90/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.33 4000 738335208983    31825514033    

75

ಕ್ುಂಬಾರು ಷ್ಣುಮಖ 
ತಂದ ಕ್ುಂಬಾರು 

ಶಂಬಣಣ
ಸಿದಾದಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.76 3040 938612091638    34657463765    

76

ಕ್ುಂಬಾರು ಪರ್ಕಕೋರಪಪ 
ತಂದ ಲೋಟ್ 

ಕ್ುಂಬಾರು ದ ಡಿ 
ಮಾರೆಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 100C/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 4000 549336901749    32368201453    

77

SM ಕೆ ಮಾರಿ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ದ ಡಿ 

ಗವಿಸಿದದನಗ್ೌಡ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 623A/3b ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.86 3440 918527009406    3152586339    

78
ಹೆ ನ ನರ್ ಸಾಬ್ 
ತಂದ ನಬಿೋಸಾಬ್

ನಾಡಂಗ ಹಚೆ ಾಳಿಳ 1/G ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 3200 203718113007    10814101032200    

79

ಕೆ.ಯು.ನಾಗರತನ 
ಗಂಡ ಕೆ ಯು 
ಪಂಪಾಪತಿ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 792/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 4000 237565436066    10814100000736    

80

ಎಸ್.ಶಿರೋನವಾಸ 
ರಾವ್ ತಂದ ಲೋಟ್ 
ಎಸ್.ಆರ್.ಸಾಾಮಿರಾ

ವ್

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 787B/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 4000 945760101316    20038127002085    

81

ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ಕ್ುಂಬಾರು 
ನಾಗನಾಥಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 142/E ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.60 4000 423132897885    6072200093711    

82
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ ಲೋಟ್ 
ಪ ಜಾರಿ ಪಿಡಿಯಯ

ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 378/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.82 4000 533356667885    36925313621    

83
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಬಂಗಿ ರುದರಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 703/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 3640 956395499709    35177668364    

84
ಕೆ.ನರಂಜನ ತಂದ 
ಚಂದರಶೋಖರ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 116A/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.71 2840 596873550330    10708585866    

85
ಜಿ.ಭೋಮನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಗ ೋಡೆ ಸ ಗ ರಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ
355c/1,355,E/1,

355D/1,355F/1
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.88 4000 304027883106    37946744929    

86
ನರಸಪಪ ತಂದ ಲೋಟ್ 

ಕೆ ಗವಿಸಿದದಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 511C/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 4000 531414704469    6072200057982    

87
ಮಹಾಂಕಾಳ್ಮಮ  

ಗಂಡ ಲೋಟ್ ಸಿದದಯಯ
ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 180A/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.40 1600 669408742222    6072210019513    

88
ಎನ್.ಗ್ಾದಿಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ

ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 377/C ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.35 4000 343910267071    3434101001739    

89

ಎನ್.ಕಾಳ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಲೋಟ್ ಎನ್ 
ನೋಲ್ಕ್ಂಠಪಪ

ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 376/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 2.00 4000 903031273358    10788100003815    

90
ಕೆ.ಹಂಪಮಮ ಗಂಡ 

ವಿೋರೆೋಶಗ್ೌಡ
ರಾರಾವಿ ಸಿರುಗುಪಪ 754,752/B ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.64 2560 215107286457    3995003531    

91
ಐ.ಸುವಣಯಮಮ ಗಂಡ 
ಐ.ವಾಸುದೋವರೆಡಿಿ

ಇಟಗಿಹಾಳ್ ಹಚೆ ಾಳಿಳ 126/A ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡುಹ 1 1.00 4000 761862627776    6072240045732    

92
ಶಂಕ್ರಮಮ ಗಂಡ 
ಜಡೆೋಶಪಪ

ಬಲ್ಕ್ುಂದಿ ಕ್ರ ರು 381/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 4000 493780172110    6352200017113    

93
ಜಿ.ಪಾವಯತಿ ಗಂಡ 

ವಿೋರಬಸವ
ಮೆೈಲಾಪುರ ಕ್ರ ರು 80/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.92 3680 872620255102    10788101020029    

94
ಬಸಮಮ ಗಂಡ ಸಣಣ 

ವಿೋರೆೋಶ
ರಾರಾವಿ ಸಿರುಗುಪಪ 735.00 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.88 3500 588649999091    10814101051560    

95
ಬಿ.ಲಂಗಮಮ ಗಂಡ 

ಬಸವರಾಜ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 500B/1b ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.46 1840 915517246879    2004127002079    

96
ಹಂಪಯಯ ತಂದ 

ಲೋಟ್ ಸಣಣ ತಾಯಪಪ
ರಾರಾವಿ ಸಿರುಗುಪಪ 544/2,548 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.83 3320 504535529567    30801323892

97

ಮಹಮಮದ್ ನ ರ್ 
ಭಾಷ್ ತಂದ ಮುಲಾು 
ಮಾಬು ದೌಲಾ ಸಾಬ್

ದೋಶನ ರು ಸಿರುಗುಪಪ 643/2,644/1 ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡುಹ 1 0.40 1600 968992900236    6072200057982    

98
ರುದರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಕೆ ರವರ ಅಂಬಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 301A/3 ಪ.ಜಾತಿ 1 150000 566688147121    30520057247    

99
ರಾಜಪಪ ತಂದ 
ಯಂಕೆ ೋಬ

ರಾರಾವಿ ಸಿರುಗುಪಪ 998/B ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 7500 367789383110    10788101003891    

100
ಈರಣಣ ತಂದ ಲೋಟ್ 

ಪರಸಪಪ
ರಾರಾವಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 41/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 7500 930545431501    10621040000001000    

101
ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ ಲೋಟ್ 

ಹುಲ್ುಗಪಪ
ಮಾಳ್ಾಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 168/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 7500 292499566055    10817100985557    

102
ಚಲ್ುವಾದಿ ಈರಣಣ 

ತಂದ ಬಸಪಪ
ಚಲ್ುಕ್ ಡ ುರು ಹಚೆ ಾಳಿಳ

187C/1a,186/A,

177/B
ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.77 5700 687999999583    10636100066973    

103
ಕೆ.ಬರಹಮ ತಂದ ಕೆ 

ಈರಪಪ
ಕೆ.ಸ ಗ ರು ಕ್ರ ರು 73.00 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.97 7270 293219528902    7382500100427100    

104
ನಂಗಪಪ ತಂದ 
ಯಂಕೆ ೋಬ

ರಾರಾವಿ ಸಿರುಗುಪಪ 42/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 1 1.00 7030 886695598704    34556381263    

105

ಮಲ್ುಯಯ ತಂದ 
ಲೋಟ್ ವಾಲಮೋರ್ಕ 

ರಾಮಪಪ
ಇಟಗಿಹಾಳ್ ಹಚೆ ಾಳಿಳ 7/ಆ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 7500 583895444446    36781802714    

106

ಚಾನಾಳ್ು ಅಂಬಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ ಚಾನಾಳ್ು 

ಶಿದಿುಂಗಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ

730/1730/D,728/

L
ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.47 4400 569694964313    10814100002144    

107

ಬಿ ಗುರುಪಾದಮಮ 
ಗಂಡ ಲೋಟ್ ಬಿ 
ಸಂಜಿೋವಪಪ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 684/4, ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.60 5670 899573019755    10814100300207    

108
ದಾಯವಮಮ ಗಂಡ 

ಸಿದದೋಶ
ನಾಡಂಗ ಹಚೆ ಾಳಿಳ 91A/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.58 5500 793424718581    10788100300166    

109
ಈರಮಮ ಗಂಡ 

ವರನಾಳ್ು ನರಸಪಪ
ನಾಡಂಗ ಹಚೆ ಾಳಿಳ 217/B ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.46 2530 812033776544    3900254054    

110
ಅಮರಮಮ ಗಂಡ 

ಲೋಟ್ ಹನುಮಂತಪಪ
ಚಲ್ುಕ್ ಡ ುರು ಹಚೆ ಾಳಿಳ 167,165/A ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.80 4400 946540935861    10636100066214    

111

ವಾಲಮೋರ್ಕ ಬಡಿರ್ಕಕ 
ನಾಯಕ್ರ ಶೋಕ್ಣಣ 
ತಂದ ಲೋಟ್ ಬಡಿರ್ಕಕ 
ನಾಯಕ್ರ ಮಾರೆಪಪ

ಸಿದಾದಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 24/B ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 5500 275961267495    10814100000640    

112
ಎನ್.ಈರಮಮ ಗಂಡ 

ಮುದುಕ್ಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 655/C ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.68 5500 406666574085    34617052935    

113
ವಿ.ಅಡಿರ್ಮಮ ಗಂಡ 
ವಿ.ಮಲುಕಾಜುಯನ

ಹಾವಿನಹಾಳ್ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 246/A, 217B/1b ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.52 5500 342156154992    10753100300176    

114
ಕೆ.ಈರಮಮ ಗಂಡ 

ಲೋಟ್ ಕೆ ಹನುಮಯಯ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 202H1 ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.26 5500 907743198596    34617052935    

III

1

ಟಿ ಎಮ್ ವಿೋರೆೋಶಪಪ 
ತಂದ ಟಿ ಮುರಡ 

ಬಸಪಪ
ಸಿದದರಾಂಪುರ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 74A/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.00 97900 232626298051    10708589087    

2

ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ 
ಕೆ.ಬಿ ತಂದ ಬಸವರಾಜ 

ಕೆ ಬಿ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 376Bc/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.20 119000 307981464798    36518637694    

3
ಸಣಣ ವಲಸಾಬ್ ತಂದ 

ಕಾಸಿಂ ಸಾಬ್
ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು 363/D,362 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.16 110000 220979855304    33484657302    

4
ಖಾಜಹುಸೋನ್ ತಂದ 

ವಲಸಾಬ್
ಹಾಗಲ್ ರು ಕ್ರ ರು

331/3,332/c,335

/E
ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.28 122900 412437456858    32823322595    

5
ರ್ಕರಷ್ಣಮ ತಿಯ ತಂದ 
ಉಪಪಳ್ದ ದಾಯವಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 106/A ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.10 108000 307260157299    10814101034183    

6
ಕೆ ರಸರ ಈರಮಮ 
ಗಂಡ ಈರಣಣ

ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 351/ಇ/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.76 76700 325960803821    23111100006996    

7
ವಿೋರಣಣ ತಂದ 

ಸಿ.ದ ಡಿ ಬಸಪಪ
ಸಿರಿಗೋರಿ ತಕ್ಕಲ್ಕೆ ೋಟ್ಟ 219/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 2.00 57200 571217741592    64132991925    

I.

1
NHM ದಾಳಿಂಬೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಸೌಭಾಗಯ ಗಂಡ 
ಪಿ.ಎಸ್.ಲಂಗಪಪ ದರೆ ೋಜಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 195 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.2272 337530188816 10772100009198

2
NHM ದಾಳಿಂಬೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಪಿ.ಎಸ್.ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಪಿ.ಎಸ್.ಬಸಪಪ ದರೆ ೋಜಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 181/2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 0.0988 990285697768 64107416832

3
NHM ದಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಹೆಚ್.ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ 
ಮಾರೆಪಪ ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಚೆ ರನ ರು 302/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 0.0682 385442888190 32231970398

4

NHM ದಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ಈ.ಸತಯನಾರಾಯಣ 
ಶಟಿಿ ತಂದ 

ಭೋಮರಾಯನ ಶಟಿಿ ದರೆ ೋಜಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 193/5 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.0450 9074325270041 64052181874

5
NHM ದಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ವಿ.ಗಿರಿರಾಜ ತಂದ 
ವಿ.ಲಂಗಪಪ ದರೆ ೋಜಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 1080/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.0568 608226431618 10772100009971

6
NHM ದಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನವಯಹಣೆ

ವಿ.ಅಂಬಣಣ ತಂದ 
ವಿ.ಲಂಗಪಪ ದರೆ ೋಜಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 661/ಬಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.0568 745586238369 10772101015975

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ

ಸಮಗರ ರ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ 
ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಜಿಲಾು ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು

ವಿಶೋಷ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆ

ವಿಶೋಷ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಗ ಸಹಾಯಧನ

ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



7
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎ.ವಿೋರಣಣ ತಂದ 
ಮಹದೋವಪಪ ಸಂಡ ರು ಯಶವಂತನಗರ 57/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.0612 713839552403 54046059347

8
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕೆ.ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಚಿದಾನಂದಪಪ ಸಂಡ ರು ಯಶವಂತನಗರ 177/3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.0510 950792049013 32887982364

9
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಜಿ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಗ್ೌಡ ತ ೋರಣಗಲ್ುು ಜ ೋಗ 123/ಬಿ/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.0941 989549452404 64015844748

10
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಜಿ.ಶಾರದ ಗಂಡ 
ದ ಡಿನಗ್ೌಡ ತ ೋರಣಗಲ್ುು ಜ ೋಗ 123/ಬಿ/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.93 0.0948 7048981715484 139501011000379

11

NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಹಟಿಿ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಸಲ್ಬಣಣ ಸಂಡ ರು ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ 229/1ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.10200 548415084311 32499293193

12
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕೆ.ಸುಮಂಗಳ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಶಾಂಬಣಣ ಚೆ ರನ ರು ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ 42/ಬ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.20400 957313773035 64182698317

13
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕೆ.ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಚಿದಾನಂದಪಪ ಸಂಡ ರು ಯಶವಂತನಗರ 177/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.06100 831183037909 918010078305110

14
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಹುಲಕ್ುಂಟ್ಟಪಪ ತಂದ 
ಹುಲ್ುಗಪಪ ಚೆ ರನ ರು ಬೆ ಮಮಘಟಿ 123 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.47 0.04700 812429554927 10582100005612

15
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕೆ.ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಕ್ುಮಾರಪಪ ಸಂಡ ರು ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ 298/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.10 0.11220 352178386518 64135730607

16

NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎಮ್.ಜಮಿೋರ ತಂದ 
ಎಮ್.ಮಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಸಂಡ ರು ದೌಲ್ತಪುರ 7/* ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.70 0.17340 875536890733 0776104000069711

17
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ರಮಿೋಜಾ ಬಿ ಗಂಡ 
ಕಾಸಿಂಸಾಬ್ ಸಂಡ ರು ದೌಲ್ತಪುರ

49/D1,49/C,52/2, 

74/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.12240 641723317381 64137082494

18
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕಾಗಿ ಶರಮಸ್ ಸಾಬ್ 
ತಂದ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಸಂಡ ರು ದೌಲ್ತಪುರ 519/ಪಿ ಇತರೆ

ಬಾಳೆ
2*2 0.92 0.05980 10795100004968 389381535023

19
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಸಿ.ದ ಡಿ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಸಂಗಪಪ ಚೆ ರನ ರು ಸ ೋಮಲಾಪುರ 30/ಎ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.10200 872899122307 32145072520

20
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎಮ್.ಮಹಮದ ರಫ 
ತಂದ ನಭಸಾಬ್ ಸಂಡ ರು ದೌಲ್ತಪುರ 144/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.05100 455264360864 0776104000064691

21
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕೆ.ಈಶಪಪ ತಂದ 
ಭೋಮಪಪ ಸಂಡ ರು ಸಂಡ ರು 22/1' ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.05100 574713529756 54031839084

22
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಹುಲಕ್ುಂಟ್ಟಪಪ ತಂದ 
ಹುಲ್ುಗಪಪ ಚೆ ರನ ರು ಬೆ ಮಮಘಟಿ 123 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 0.13260 812429554927 10582100005612

23
NHM

ಬಾಳೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ದ ಡಿ ಹುಲ್ುಗಪಪ 
ತಂದ ಹುಲ್ುಗಪಪ ಸಂಡ ರು ನಾರಾಯಣಪುರ 11/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.70 0.07140 714874179961 106501000010964

24
NHM ಸುಗಂಧರಾಜ

ಸುಭಾನಸಾಬ್ ತಂದ 
ಫಕ್ೃಸಾಬ್ ಕ್ೃಷ್ಣನಗರ ಸಂಡ ರು 66/5 ಇತರೆ ಸುಗಂಧ ರಾಜ 0.4 0.15000 984087144146 10795100013553

25
NHM ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣ ಘಟಕ್

ಇ.ಮಲುೋಶಿ ತಂದ 
ಇ.ಓಬಣಣ ಯಶವಂತನಗರ ಸಂಡ ರು 6/1, 41 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.87500 599521177835 38178397263

26
NHM ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣ ಘಟಕ್

ಬಿ.ಬಾಲ್ಪಪ ತಂದ 
ಮುಕಾಕಲ್ಪಪ ಜೈ ಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 29/*, 63/4 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.87500 607399072792 020410100027484

27
NHM ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣ ಘಟಕ್

ಎಸ್.ಉಮೆೋಶ ತಂದ 
ಎಸ್.ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ತಿಪಪನಮರಡಿ ಚೆ ರನ ರು 159/ಎ/1, 164/ಡಿ/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.87500 405749858377 10582101006278

28
NHM ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣ ಘಟಕ್

ಕೆ.ವಿೋರಭದರ ಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಭದರಗ್ೌಡ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 74 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.87500 749491091593 36943808850

29
NHM ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣ ಘಟಕ್

ಅರಳಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ರುದರಪಪ ಕ್ೃಷ್ಣನಗರ ಸಂಡ ರು 272/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.87500 679552696554 0776104000013448

30
NHM ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣ ಘಟಕ್

ವಿೋರಯಯ ಶಾಲ ತಂದ 
ಶರಭಯಯ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 141/1 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.87500 27515244089 54059557008

31
NHM ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣ ಘಟಕ್

ಬಂಡೆಮೆಗಳ್ ಜಯಣಣ 
ತಂದ ಬಸಪಪ ಸಂಡ ರು ಸಂಡ ರು 367/2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.87500 247790300495 06132250012219

32
NHM ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣ ಘಟಕ್

ಎರಿಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಶರಬಣಣ ತಾಳ್ ರು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 106/ಬಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.87500 371517079185 139501011005804

33
NHM ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣ ಘಟಕ್

ಹೆಚ್.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ 
ತಂದ ಸದಾಶಿವಯಯ ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 319 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.87500 753987843388 06132200104139

34
NHM ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

ಸಿ.ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ 
ತಂದ ಸಿ.ರುದರಪಪ ಯಶವಂತನಗರ ಸಂಡ ರು 134 ಇತರೆ ಮಾವು 2 2.00000 436451404091 06132200004449

35
NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ

ಸಾಾಮಿನಾಯಕ ತಂದ 
ನಾಣಯನಾಯಕ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 395/2, 392 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2 0.75000 867641610248 10710100023195

36
RKVY  ಬಾಳೆಯಲು ನಖರ ಬೆೋಸಾಯ

ರಂಗಪಪ ತಂದ 
ಜಿ,ಮಾರೆಪಪ ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಚೆ ರನ ರು 153/ಡಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 0.40000 681861121460 64122885692

37
RKVY  ಬಾಳೆಯಲು ನಖರ ಬೆೋಸಾಯ

ಎನ್.ರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಓಬಳೆೋಶಪಪ ಯಶವಂತನಗರ ಸಂಡ ರು 162/2ಎ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 0.20000 673654232448 64113641328

38
RKVY  ಬಾಳೆಯಲು ನಖರ ಬೆೋಸಾಯ

ಓಬಳೆೋಶಪಪ ತಂದ 
ಓಬಯಯ ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಚೆ ರನ ರು 106 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 0.20000 255576883054 06132200132114

39
RKVY  ಬಾಳೆಯಲು ನಖರ ಬೆೋಸಾಯ

ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶನಾಯಕ ತಂದ 
ಸಾಾಮಿ ನಾಯಕ ಜೈಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 14 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.67500 767211084608 06032010020302

40
RKVY  ಬಾಳೆಯಲು ನಖರ ಬೆೋಸಾಯ

ಹನುಮನಾಯಕ ತಂದ 
ಮುನಯನಾಯಕ ದೌಲ್ತ್ ಪುರ ಸಂಡ ರು 442/2ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.12500 977103991115 0776104000053996

41
RKVY

ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲು 
ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ

ಕೆ.ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಚೆನನಬಸಪಪ ಸಂಡ ರು ಸಂಡ ರು 265,266,270 ಇತರೆ 1 2.00000 382408626785 64021377807

42
RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್

ಪಿ.ರಮೆೋಶ ತಂದ 
ಕ್ಂಪಾಲಪಪ ಸುಶಿೋಲ್ನಗರ ಸಂಡ ರು 79 ಪ.ಪಂ 1 2.00000 723136234075 10795100013874

43
RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್

ಎರಿಯಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಜಿಗೋನಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 70/ಬಿ,145/ಎ ಪ.ಪಂ 1 2.00000 607714806789 32355201843

44
RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್

ಬಾಬುನಾಯಕ ತಂದ 
ಹನುಮನಾಯಕ ಜೈಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 123 ಪ.ಪಂ 1 3.60000 785562661316 64192522894

45
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಪಪ ತಿಪಪನಮರಡಿ ಚೆ ರನ ರು 56 ಇತರೆ ಸೌತ 0.40 0.45000 362638795289 36025342666

46
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪರಮೆೋಶರಪಪ ತಂದ 
ಎಸ್.ದಾಯಮಪಪ ತಿಪಪನಮರಡಿ ಚೆ ರನ ರು 47 ಇತರೆ ಸೌತ 0.40 0.43400 358851929628 36434455483

47
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಜಿ.ಶಿೋವನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಸುಬಬನಗ್ೌಡ ತಿಪಪನಮರಡಿ ಚೆ ರನ ರು 65/ಎಮ್ ಇತರೆ ಸೌತ 0.40 0.45349 952662483770

48
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆ.ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಗಂಡ 
ಕ್ ಮಾರಪಪ ತಿಪಪನಮರಡಿ ಚೆ ರನ ರು 55 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.40 0.45300 797509127175 1058210066389

49
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ವಸಗೋರಪಪ ತಂದ 
ತಿಪಪಣಣ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.60600 2924655025237 31910200000453

50

DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎನ್.ಸಣಣಹನುಮಂತ
ಪಪ ಗಂಡ 

ಸಣಣರಾಮಣಣ ಚಿಕಾಕಂತಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 178/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.31750 960098225657 31690500073

51
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆ.ಬಸಪಪ ತಂದ 
ತಿಮಮಣಣ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.60600 615531274561 31690500073

52
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಡಿ.ಶಿವಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಗುರುಸಿದಪಪ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 125/ಎ2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.68 0.68600 489539621588 31690500073

53
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಡಿ.ಜಗದಿೋಶಪಪ ತಂದ 
ಡಿ.ಗುರುಸಿದಪಪ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 125/ಬಿ ಇತರೆ ಕ್ಲ್ಂಗಡಿ 0.80 0.80800 467893607910 31690500073

54
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪಿ.ತಿಮಮಪಪ ತಂದ 
ಭೋಮಪಪ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 266/1 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.70 0.70700 541207955185 31690500073

55
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಮಮ ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 121/1 ಇತರೆ ಹ  ಕೆ ಸು 0.59 0.60200 767489985657 31690500073

56
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಅಂಜಿನಪಪ ಪಿ ತಂದ 
ಗುರುಮುತಿಯಪಪ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 121/4 ಇತರೆ ಟಮಟ್ಟ 1 0.46 0.46400 268019466473 31690500073

57
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಹಜಮರ ತಿಮಮಪಪ 
ತಂದ ದುರುಗಪಪ ಚಿಕಾಕಂತಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 276 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.60600 843395366119 31690500073

58

DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸವಿತಾ ಪಾಟಿೋಲ್ಡ ಗಂಡ 
ರಾಜಶೋಖರ ಪಾಟಿೋಲ್ಡ ಜಿಗೋನಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 71/ಸಿ, 73/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2.00 1.20000 861534176771 30977544844

59
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಮುಕ್ುಂದಪಪ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 214/1 ಇತರೆ ಸೌತ 1.60 1.55500 38925498748 30977544844

60
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಟಿ.ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಕೆಂಚಪಪ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 130/3,127/3,126/3 ಇತರೆ ಸೌತ 1.20 1.19000 3731980298579 30977544844

61
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆ.ಪರಭಾಕಾರ ತಂದ 
ಅಡವಿಚನನಪಪ ಮಲ್ುಪುರ ಚೆ ರನ ರು 306/ಎ ಇತರೆ ಸೌತ 0.80 0.82000 838163533323 30977544844

62
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಬಿ.ರಾಮಾಪಪ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 50/ಸಿ ಇತರೆ ಸೌತ 1.7 1.64000 309699208039 30977544844

63
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಚಿಕ್ಕಮಮ ಗಂಡ 
ಮುದುಕ್ಪಪ ಚೆ ರನ ರು ಚೆ ರನ ರು 478 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.79500 256738521270 10582101036871

64
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಮರಿಯಪಪ ಚೆ ರನ ರು ಚೆ ರನ ರು 918/ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.79500 266762090370 2313049806

65
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಣಣ ತಂದ ಚಿಕ್ಕಪಪ ಚೆ ರನ ರು ಚೆ ರನ ರು 749/ಎ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.79500 553682569285 10582100005222

66
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ದ ಡಿಪಪ ತಾಯಿ ಕೆಂಗ 
ಈರಮಮ ಚೆ ರನ ರು ಚೆ ರನ ರು 746/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.79500 824038970673 23130459783

67 DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆನೆಜಜ ತಂದ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಚೆ ರನ ರು ಚೆ ರನ ರು 917/ಎ/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.79500 437193457140 10582100065759

68
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಹನುಮಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 209 ಇತರೆ ಸೌತ 1.20 1.19200 384950234643 30977544844

69
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆ.ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಗಂಡ 
ಹುಲೋಪಪ ತ ೋಣಸಿಗೋರಿ ಚೆ ರನ ರು 309 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.90 0.76500 434485723547 10582100060936

70
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಡಿ.ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ ಯರಯಯನಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 160/ಎ2,160/ಎ1ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಾಕಾಯಿ 0.80 0.82000 642679218066 06132200017640

71
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಚಿನನಪಪ ರೆಡಿಿ ತಂದ 
ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ ಜಿ.ಎಲ್ಡ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 130 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.47500 976631594749 64053973324

72
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಶಶಿಕ್ಲಾ ಗಂಡ 
ಹಲಾಸಾಾಮಿ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 124/ಸಿ ಇತರೆ ಸೌತ 0.60 0.58800 273194469690 10795100980691

73
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಹರಿಶಂಕ್ರ ಎನ್.ಎಮ್ 
ತಂದ ಪರಭಯಯ ಬಂಡಿರ ಚೆ ರನ ರು 57/ಡಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.52500 765339591997 10544100000863

74
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆ.ಮಲುಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಕೆ.ಭೋಮಪಪ ಎಸ್.ಗಂಗ್ಾಲ್ಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 101/R3/5 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.80 1.72000 408906711949 30977544844

75
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಮಲ್ುಯಯ ಕ್ುರುಬರ 
ತಂದ ಗ್ೌರಣಣ ಕೆ ಡಲ್ು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 132/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಾಕಾಯಿ 0.80 0.80800 901062100800 20001490000016

76
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆ.ಹನುಮಂತರಾಯ 
ತಂದ ನಂಗಪಪ ಕೆ ಡಲ್ು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 175/4 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಾಕಾಯಿ 0.40 0.44000 983239723271 20001490000016

77
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ನಂಗಪಪ ತಂದ 
ಅಂಜಿನಪಪ ಕೆ ಡಲ್ು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 61/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಾಕಾಯಿ 0.50 0.50500 792304382235 20001490000016

78
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆ.ಹನುಮಂತರಾಯ 
ತಂದ ದ ಡಿ ಬಸಪಪ ಕೆ ಡಲ್ು ಚೆ ರನ ರು 3/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಾಕಾಯಿ 0.40 0.44000 805032349168 20001490000016

79
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕ್ುರುಬರ ಬಸವರಾಜ 
ತಂದ ಫರ್ಕೋರಪಪ ಕೆ ಡಲ್ು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 179/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಾಕಾಯಿ 0.44 0.44000 470359214414 20001490000016

80

DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಕ್ುರುಬರ ಮಂಜುನಾಥ 

ತಂದ ಫರ್ಕೋರಪಪ ಕೆ ಡಲ್ು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 179/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಾಕಾಯಿ 0.44 0.44000 741692724522 20001490000016

81
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆ.ತಿಮಮರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ ಡಲ್ು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 48 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಾಕಾಯಿ 1.60 1.52000 785712764621 20001490000016

82
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆ.ನಂದಿೋಶ ತಂದ 
ತಿಮಮಯಯ ಕೆ ಡಲ್ು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 101/3 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಾಕಾಯಿ 0.80 0.80000 640526195947 20001490000016

83
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ನೋಲ್ಪಪ ಕ್ುರುಬರ ತಂದ 
ಗ್ೌರಣಣ ಕೆ ಡಲ್ು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 132/2 ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಾಕಾಯಿ 0.80 0.80800 607640532484 20001490000016

84
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಮೆಹಬ ಬ್ ಭಾಷ್ 
ತಂದ ಶೋಷ್ವಲ ನಡಗುತಿಯ ಚೆ ರನ ರು 40/1,41/2 ಇತರೆ ಮಾವು 1.20 0.27400 837570106756 30977544844

85
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪಿ.ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಪನನಯಯ ಜಿ.ಎಲ್ಡ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 25/2 ಇತರೆ ಸೌತ 0.80 0.40000 827534019864

86
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಚನನಮಲ್ುಪಪ ಜಿ.ಎಲ್ಡ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 71/1 ಇತರೆ ಸೌತ 0.50 0.52500 905947898118

87
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿತಿಪಪಯಯ ಜಿ.ಎಲ್ಡ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 72/ಬ ಇತರೆ ಸೌತ 0.40 0.40000 602036416208

88
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಶಿವಲಂಗಯಯ ತಂದ 
ಪಿಪಪಯಯ ಜಿ.ಎಲ್ಡ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 72/ಕ್ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಾಕಾಯಿ 0.40 622780570498



89
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಯು.ಪದಮವತಿ ಗಂಡ 
ದಾಸಣಣ ಅಗರಹಾರ ಚೆ ರನ ರು 276/ಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1.40 1.34442 212672600507 10582101079122

90
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ರ್ಂಕಾಟ್ಟೋಶ ತಾಯಿ 
ಲ್ಕ್ಷಮಕ್ಕ ಕೆರೆರಾಂಪುರ ಚೆ ರನ ರು 116 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 1.85300 666905734175 31911100004312

91
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪಿ.ಹುಲಕ್ುಂಟ್ಟಪಪ ತಂದ 
ಪಿ ಹುಲ್ುಗಪಪ ಬೆ ಮಮಘಟಿ ಚೆ ರನ ರು 123 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.60 0.98700 812429554927 10582100005612

92
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಲಾಲಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಲ ೋಕಾಯನಾಯಕ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 418 ಪ.ಜಾತಿ ಮಿಡಿ ಸೌತ 2.00 1.92000 605423029856 64159792588

93
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಸವಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಅನಲ್ಕ್ುಮಾರ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 214/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಿಡಿ ಸೌತ 1.20 1.19000 658009389155 10710100015592

94
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಭೋಮನಾಯಕ ತಂದ 
ಹೆ ಬಯನಾಯಕ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 190/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮಿಡಿ ಸೌತ 1.20 1.19000 844303249887 30977544844

95
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಬಾಯನಾಯಯಕ ತಂದ 
ನಾಣಯನಾಯಕ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 365/ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮಿಡಿ ಸೌತ 0.40 0.45000 410441447782 30977544844

96
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ರಾಮನಾಯಕ ತಂದ 
ಸಾಾಮಿನಾಯಕ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 435/ಎ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಿಡಿ ಸೌತ 1.90 1.83000 887560099599 30977544844

97
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಗ್ಾಂಧಿನಾಯಕ ತಂದ 
ಚಂದರನಾಯಕ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 453ಡಿ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಿಡಿ ಸೌತ 0.80 0.82000 676635821235 30977544844

98
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಆರ್.ಹಿರಾನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮನಾಯಕ ರಾಧನಗರ ಸಂಡ ರು 21 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 0.56000 620617393932 36184257416

99
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ನರಸಿಂಗ್ಾನಾಯಕ ತಂದ 
ಕಾಶಯನಾಯಕ ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 26/15 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ 1.40 0.71799 550455811180 36184257416

100
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಸುಶಿೋಲ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಕಾಶಯನಾಯಕ ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 445/2/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.09 0.69500 866322705855 38241620586

101
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಸಾಾಮಿನಾಯಕ ತಂದ 
ನಾಣಯನಾಯಕ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 392/395/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 2.00 1.92000 867641610248 10710100023195

102
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ವಿ.ನಾಗೋಂದರ ತಂದ 
ಹುಲ್ುಗಪಪ ಕೆ ಡಲ್ು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 106 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.79 0.79500 840206311997 20001490000016

103
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಚೌಡನಾಯಕ ತಂದ 
ನರಸಿಂಗ್ಾನಾಯಕ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 428/2/429/ಎ2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಿಡಿ ಸೌತ 2.00 1.92000 21896287791 30977544844

104
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಪಪ ತಂದ ಮಾರಯಯ ಎಮ್.ಲ್ಕ್ಕಲ್ಹಳಿಳ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 45/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.60600 986075924949 31911100003308

105
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಮಿಚಿಯ ಲಂಗರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಬಸಣಣ ಎಮ್.ಲ್ಕ್ಕಲ್ಹಳಿಳ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 8/1ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.68 1.58400 956760105547 3119111000042357

106
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಎಮ್.ಲ್ಕ್ಕಲ್ಹಳಿಳ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 42 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 1.91000 431797271937 31690500073

107
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಮಿಚಿಯ ಬಸಣಣ ತಂದ 
ತಿಪಪಯಯ ಎಮ್.ಲ್ಕ್ಕಲ್ಹಳಿಳ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 76 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 1.15200 835965452907 31690500073

108

DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಗ ೋನಾಳ್ ಈರಪಪ ತಂದ 

ದ ಡಿ ಓಬಯಯ ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಚೆ ರನ ರು 2/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.20 0.50000 220563394549 0776104000026044

109
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಗುಡುು ಚಿತತಪಪ ತಂದ 
ಸಣಣ ಮಾರಪಪ ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಚೆ ರನ ರು 2/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 0.40000 489297945428 64096849604

110

DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಗ ೋನಾಳ್ ಬೆ ಮಮವಾ 
ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಚೆ ರನ ರು 205 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.20 0.50000 568138775404 64155391524

111
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎನ್.ಚೌಡಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಯಶವಂತನಗರ ಸಂಡ ರು 256 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.80 0.37700 376844540452 38216728058

112
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಜ ೋಗಪಪ ತಂದ 
ಮರಿಯಪಪ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 106,13/ಇ2 ಪ.ಪಂ ಸೌತ 1.40 1.37000 998447927595 30977544844

113
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕೆ ಟ್ಟರೋಶ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಹುಲಕ್ುಂಟ್ಟ-73 ಚೆ ರನ ರು 162/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 1.55000 553046719577 30977544844

114
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಮ ಗಪಪ ತಂದ 
ಕ್ಲ್ುಪಪ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 121/2,220 ಪ.ಪಂ ಸೌತ 1.20 0.18000 30977544844 30977544844

115
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪಿ.ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕ್ಲ್ುಪಪ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 123 ಪ.ಪಂ ಸೌತ 1.30 1.28000 752254403268 30977544844

116
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಎಸ್.ರಾಮಪ್ ತಂದ 
ಸಿದದಪಪ ಕ್ನಕಾಪುರ ಚೆ ರನ ರು 106/1 ಪ.ಪಂ ಟಮಟ್ಟ 1.00 1.01000 860449522694 64026568376

117
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಈರಣಣ ತಂದ ಮ ಕ್ 
ಬಸಪಪ ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಚೆ ರನ ರು 224/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.20 0.48500 563118107292 06132200091901

118
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಸಂಡ ರು ಮಾರೆಮಮ 
ಗಂಡ ಮಾರಪಪ ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಚೆ ರನ ರು 205 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.40 0.22000 64054002146 64054002146

119
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಆರ್.ಸಣಣ ಲಂಗಪಪ 
ತಂದ ಆರ್.ನಾಗಪಪ ನರಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 11/ಎ/2 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 0.50 0.53200 929217480196 54050394038

120
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಪಪ ತಂದ ನರಸಯಯ ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಚೆ ರನ ರು 182 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.20 0.48000 366099750343 10582100063368

121
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಸ ರ್ಕಕ ಬೆ ಮಮಪಪ 
ತಂದ ಮಾರಯಯ ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಚೆ ರನ ರು 97 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.40 0.22000 395884793883 10544100008306

122
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಸ ಮಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಅಂಜಿನಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 72/2 ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ 1.10 0.63000 564886149694 30977544844

123
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ದೋರ್ಂದರಪಪ ತಂದ 
ಹೆ ನುನರಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 58/1 ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ 1.10 0.60000 504982364258 30977544844

124
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಓಬಯಯ ತಂದ 
ತಿಮಮಯಯ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು ಪ.ಪಂ ಸೌತ 1.60 1.55000 814830420145 30977544844

125
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಟಿ.ಕೆಂಚಮಮ ಗಂಡ 
ಭೋಮಪಪ ಚೆ ರನ ರು ಚೆ ರನ ರು 808/ಎ,807/ಎ ಪ.ಪಂ ಸೌತ 0.40 0.40000 523140018446 30354569980

126
DRIP ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಗಮಮ ಗಂಡ ಚನನಪಪ ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಚೆ ರನ ರು 2/ಬಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.20 0.48000 218758288278 64099162620

II

1
CHD

ದಾಳಿಂಬೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎಮ್.ಶೃತಿ ತಂದ 
ನಾಗಭುಷ್ಣಸಾಾಮಿ ತಿಮಮಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 91//2 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 0.24824 919729266598 395402010010713

2
CHD

ದಾಳಿಂಬೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎಮ್.ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ತಂದ 
ನಾಗಭುಷ್ಣಸಾಾಮಿ ತಿಮಮಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 91//1 ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 0.24824 416058095490 11193101009239

3
CHD

ಪಪಾಯ ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣೆ

ಅರಳೆ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ರುದರಪಪ ಕ್ೃಷ್ಣನಗರ ಸಂಡ ರು 272/1,272/2 ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.90 1.45761 679552696554 776104000013448

4
CHD

ಪಪಾಯ ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣೆ

ಸವಿತಾ ಗಂಡ 
ರಾಜಶೋಖರ ಪಾಟಿೋಲ್ಡ ಜಿೋಗನಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 71/ಸಿ, 73/ಎ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.90 1.47261 861534176771 35522878370

5
CHD ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ನಮಾಯಣ

ಸಿ.ಪರಕಾಶ ತಂದ 
ಶಿವಯೋಗಪಪ ಯಶವಂತನಗರ ಸಂಡ ರು 229/1 ಇತರೆ ಮಾವು 2.00 2.00000 483379785364 64063711562

6
CHD

ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎನ್. ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ ದರೆ ೋಜಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 187 ಇತರೆ ಗ ಡಂಬಿ 0.80 0.09332 289555995807 34210518103

7
CHD

ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಹುಸೋನ್ ಪಿೋರ್ ತಂದ 
ಖಾದರ್ ಸಾಬ್ ದರೆ ೋಜಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 192/1 ಇತರೆ ಗ ಡಂಬಿ 0.80 0.0910 875637970544 32392042300

8
CHD

ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಸತಯನಾರಯಣ ಶಟಿಿ 
ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ದರೆ ೋಜಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 197/ಎ ಇತರೆ ಗ ಡಂಬಿ 0.60 0.070 907325270041 64052181874

9
CHD

ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಮಲ್ುಪಪ ದರೆ ೋಜಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 65/ಎ ಇತರೆ ಗ ಡಂಬಿ 0.80 0.0840 374433280899 64030527183

10
CHD

ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಸಿ.ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ 
ತಂದ ರುದರಪಪ ಯಶವಂತನಗರ ಸಂಡ ರು 134 ಇತರೆ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.11665 436451404091 06132200004449

11
CHD

ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಎಮ್.ಕೆಂಚಪಪ ತಂದ 
ಷ್ಣುಮಖಪಪ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಸಂಡ ರು 175 ಇತರೆ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.11665 581738343230 0776104000044396

12
CHD

ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕೆ.ಶರಣಪಪ ತಂದ 
ಲಂಗಪಪ ಸುಶಿೋಲಾನಗರ ಸಂಡ ರು 72 ಇತರೆ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.11665 962256996727 1219001010002274

13
CHD

ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟನಾಯಕ ತಂದ 
ಹನುಮನಾಯಕ ಜೈ ಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 121/1 ಪ.ಜಾತಿ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.20997 498471981605 54031838489

14
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಬಾಬು ನಾಯಕ ತಂದ 
ಹನುಮನಾಯಕ ಜೈ ಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 123 ಪ.ಜಾತಿ 1.20 0.02000 785562661316

15

KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ
ಜಿ.ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ತಂದ 

ಮಹದೋವನಗ್ೌಡ ಬನನಹಟಿಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 35/2 ಇತರೆ 1.35 0.02000 203076808292

16
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ನಂಗಪಪ ವಿಠಲ್ನಗರ ಸಂಡ ರು 1/ಪಿ3 ಪ.ಪಂ 1.30 0.02000 620400829625

17
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಈರಣಣ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ ತುಮಟಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 62/ಎ ಇತರೆ 0.70 0.02000 998529676732

18
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಮಾರಮಮ ಗಂಡ 
ಮಾರಪಪ ತುಮಟಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 113 ಇತರೆ 4.00 0.02000 478175780292

19
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಗವಿಸಿದಪಪ ತಂದ 
ಅಜುಯನಪಪ ತುಮಟಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 60/1 ಇತರೆ 1.20 0.02000 604840047856

20
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಎಮ್.ಮಾರಣಣ ತಂದ 
ಗವಿಸಿದದಪಪ ತುಮಟಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 64/3 ಇತರೆ 0.55 0.02000 881035309001

21
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಪಾವಯತಮಮ ಗಂಡ 
ಅಜುಯನಪಪ ತುಮಟಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 56/2 ಇತರೆ 0.80 0.02000 844660455040

22
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ನರಸಪಪ ತಂದ 
ಹೆ ನುನರಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 116/1 ಪ,ಪಂ 1.60 0.02000 607853547508

23
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಧರ ತಂದ ತಿಮಮಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 71/6 ಇತರೆ 0.70 0.02000 863709826386

24
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ರುದರಪಪ ತಾಯಿ 
ಮಲಯಮಮ ತುಮಟಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 31./3 ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.02000 9483043876

25
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಟಿ.ಎಮ್.ಹುಲ್ುಗಪಪ 
ತಂದ ದ ಡಿಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 38/5 ಪ.ಪಂ 0.90 0.02000 726272532354

26
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹೆ ನುನರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ ತುಮಟಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 73 ಇತರೆ 0.80 0.02000 352458458180

27
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಟಿ.ಎಮ್.ದ ಡಿಪಪ 
ತಂದ ಹುಲ್ುಗಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 37 ಪ.ಪಂ 1.10 0.02000 234515950014

28
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಎಮ್.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಯಣ 
ತಂದ ಹೆ ನುನರಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 53/1 ಪ.ಪಂ 0.75 0.02000 935405557380

29
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಟಿ.ಎಮ್.ತಾಯೋಶ 
ತಂದ ದ ಡಿಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 38/3 ಪ.ಪಂ 0.90 0.02000 513648389487

30
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ದ ಡಿಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 37 ಪ.ಪಂ 0.75 0.02000 501526744850

31
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 37/3 ಇತರೆ 1.00 0.02000 680146340225

32
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 37 ಪ.ಪಂ 1.00 0.02000 922315961985

33
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಗವಿಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ಅಂಜಿನಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 56/1 ಇತರೆ 0.90 0.02000 293246474210

34
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಎಮ್.ಯುನೋಸ್ ತಂದ 
ಎಮ್.ನಬಿಸಾಬ್ ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 170 ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತರು 0.80 0.02000 232979286401

35
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಸುಬನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಫಕ್ೃಸಾಬ್ ಕ್ೃಷ್ಣನಗರ ಸಂಡ ರು 66/5 ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತರು 0.80 0.02000 9840879144146

36
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಬಿ.ಬಾಲ್ಪಪ ತಂದ 
ಮುಕಾಕಲ್ಪಪ ಜೈ ಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 29 ಇತರೆ 0.80 0.02000 607399072792

37
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ರಸ ಲ್ಡ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಕ್ೃಷ್ಣನಗರ ಸಂಡ ರು 95/5 ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತರು 0.70 0.02000 944409660082

38
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ ಭರಮಮ ತಂದ ಫರ್ಕೋರಪಪ ಸಿದಾದಪುರ ಸಂಡ ರು 66/ಪಿ4 ಪ.ಪಂ 1.20 0.02000 701665952716

39
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ ವಿಠಲ್ಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 126/1 ಇತರೆ 1.70 0.02000 228093884035

40
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಬಸವನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕ್ರೆಗ್ೌಡ ವಿಠಲ್ಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 125/1 ಇತರೆ 1.00 0.02000 210294959302

41
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಶಿವರುದರಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಗ್ೌಡ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 123/ಎ/1 ಇತರೆ 0.60 0.02000 218182556931

42
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹಟಿಿಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಸಲ್ಬಣಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಸಂಡ ರು 229/1ಎ ಇತರೆ 1.10 0.02000 548415084311

43
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಬಿ.ಭರಮಮ ತಂದ 
ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಭುಜಂಗನಗರ ಸಂಡ ರು 32/1 ಇತರೆ 0.50 0.02000 958424713261

44
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಬಿ.ಕಾಸಿಂಸಾಬ್ ತಂದ 
ಇಸಮಯಿಲ್ಡ ಸಾಬ್ ಯಶವಂತನಗರ ಸಂಡ ರು 245 ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತರು 0.90 0.02000 568107696515

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



45
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಬಸವನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಮಹಲಂಗಪಪ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 91 ಇತರೆ 0.50 0.02000 890962378363

46
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಜಿ.ವಿೋರೆೋಶಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಜಿ.ಮಹಲಂಗನಗ್ೌಡ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 91 ಇತರೆ 0.50 0.02000 817847078373

47
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಜಿ.ದ ಡಿನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ರುದರಗ್ೌಡ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 196 ಇತರೆ 0.80 0.02000 452347928341

48
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ 
ಜಿ.ಕ್ುಮಾರಗ್ೌಡ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 185/2 ಇತರೆ 1.50 0.02000 -

49
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಕ್ುಮಾರಗ್ೌಡ.ಟಿ ತಂದ 
ಈಶಾರಪಪ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 20 ಇತರೆ 1.70 0.02000 582208343513

50
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಈರಮಮ ಗಂಡ 
ಈಶಾರಪಪ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 46 ಇತರೆ 3.35 0.02000 410729157700

51
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಎಮ್.ಸಿದದರಾಮಪಪ 
ತಂದ ನಾಗಪಪ 18- ಹುಲಕ್ುಂಟ್ಟ ಸಂಡ ರು 62 ಇತರೆ 0.50 0.02000 98023287404

52
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ 18-ಹುಲಕ್ುಂಟ್ಟ ಸಂಡ ರು 23 ಇತರೆ 1.30 0.02000 906740411184

53
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ತಿಮಮಪಪ ತಾಳ್ ರು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 87/ಎ ಇತರೆ 1.00 0.02000 783583551703

54
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಪಿ.ರಾಜಮಮ ಗಂಡ 
ನಬಿಸಾಬ್ ತಾರನಗರ ಸಂಡ ರು 127/1ಬಿ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತರು 0.80 0.02000 787196007561

55
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಎಫ್.ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ 
ತಂದ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 443/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 0.60 0.02000 383099216869

56
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಕೆ.ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
 ಮುದುಕ್ಪಪ ಕ್ೃಷ್ಣನಗರ ಸಂಡ ರು 2./3 ಇತರೆ 0.60 0.02000 827404864639

57
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ತಿಮಮರೆಡಿಿ ತಂದ 
ರುದರಗ್ೌಡ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 171/ಎ/ಬಿ1 ಇತರೆ 0.80 0.02000 330904983902

58
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಗ್ಾಳೆೋಪಪ ತಂದ 
ಬೆ ೋಸಯಯ ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಸಂಡ ರು 68/ಎ ಪ.ಪಂ 1.15 0.02000 429659706243

59
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಯು.ದ ಡೆಿಶ್ ತಂದ 
ಸ ೋಮಪಪ 18-ಹುಲಕ್ುಂಟ್ಟ ಸಂಡ ರು 72/ಪಿ4 ಇತರೆ 0.80 0.02000 768438057365

60
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಕೆ.ದ ಡಿಹನುಮಂತಪಪ
 ತಂದ ಕೆ.ಕಾಡಪಪ ಕ್ೃಷ್ಣನಗರ ಸಂಡ ರು 125/2 ಇತರೆ 0.60 0.02000 582293051094

61
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಕೆ.ಗಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕಾಡಪಪ ಕ್ೃಷ್ಣನಗರ ಸಂಡ ರು 124/2 ಇತರೆ 0.50 0.02000 926032838170

62
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಪಿ.ರಾಮಂಜಿನೆೋಯ ತಂದ 
ಬಸಣಣ ಎಸ್.ಬಸಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 82/5 ಇತರೆ 1.20 0.02000 483783236917

63
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹೆಚ್.ಮನಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಹಮಂತಪಪ ತಾಳ್ ರು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 127/ಬಿ ಇತರೆ 0.80 0.02000 773683006457

64
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಕೆ.ಶರಮಸ್ ಸಬ್ ತಂದ 
ಕಾಸಿಂಸಾಬ್ ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 519 ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತರು 1.60 0.02000 389381535023

65
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಡಿ.ಶಿವಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಗುರುಸಿದಪಪ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 125/ಎ2 ಇತರೆ 0.70 0.02000 489539621588

66
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಜಗದಿೋಶಪಪ ತಂದ 
ಗುರುಸಿದದಪಪ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 125/ಬಿ ಇತರೆ 0.80 0.02000 467893607910

67
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಇ.ಮಹರುದರಗ್ೌಡ ತಂದ 
ರುದರಗ್ೌಡ ಎಸ್.ಬಸಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 211 ಇತರೆ 1.60 0.02000 623271837103

68
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಪಿ.ಈರಮಮ ಗಂಡ 
ಭೋಮಪಪ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 121/1 ಇತರೆ 0.55 0.02000 767489985657

69
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಚನನವಿೋರಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 107/ಬಿ ಇತರೆ 0.80 0.02000 589521591447

70
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಪಿ.ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ 
ಗುರುಮ ತಿಯಪಪ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 121/ಹೆಚ್ ಇತರೆ 0.45 0.02000 268019466473

71
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಪ ಜರಿ ತಿಮಮಪಪ ತಂದ 
ಭೋಮಪಪ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 265/1 ಇತರೆ 0.70 0.02000 541207955185

72
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಎನ್.ಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಕ್ಜಜಪಪ ತಾರನಗರ ಸಂಡ ರು 72 ಇತರೆ 0.90 0.02000 204518413888

73
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹೆಚ್.ಭೋಮಪಪ ತಂದ 
ಹೆ ನುನರಪಪ ನರಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 61/3,61/4 ಇತರೆ 0.40 0.02000 394015459321

74
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಸಣಣ ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ ನರಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 11/ಎ4 ಇತರೆ 0.50 0.02000 929217430196

75
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಎಸ್.ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ 
ಬಸಪಪ ಎಸ್.ಗಂಗ್ಾಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 76 ಇತರೆ 1.25 0.02000 984033251669

76
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ನರಸಿಂಗ್ಾನಾಯಕ ತಂದ 
ಕಾಶಯನಾಯಕ ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 26/15 ಪ.ಜಾತಿ 1.40 0.02000 550455811180

77
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಲ್ಕ್ಷಮಣ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಪಪ ತಾಳ್ ರು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 80/ಬಿ/1 ಇತರೆ 1.25 0.02000 270107764396

78
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಜಿ.ಗ ವಿಂದಪಪ ತಂದ 
ಈರಣಣ ಸುಲಾತನಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 44 ಇತರೆ 0.80 0.02000 529813403030

79
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಜಿ.ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಹುಚಾಪಪ ವಿಠಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 86 ಇತರೆ 0.75 0.02000 749309601522

80
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಧನಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಂಡ 
ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶ ಸಂಡ ರು ಸಂಡ ರು 1ಬಿ/ಎ/1 ಇತರೆ 1.20 0.02000 839614310114

81
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಎಮ್.ರೆೋಣುಕ್ಮಮ 
ಗಂಡ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಧಮಾಯಪುರ ಸಂಡ ರು 73/ಪಿ2 ಇತರೆ 2.00 0.02000 931567833108

82
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಬಿ.ಮರುಳ್ಪಪ ತಂದ 
ಲಂಗಪಪ ಭುಜಂಗನಗರ ಸಂಡ ರು 277/3 ಇತರೆ 0.80 0.02000 425831143637

83
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಬಿ.ಷ್ಮಮುಖಪಪ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 13/ಎ1 ಇತರೆ 1.20 0.02000 241493587874

84
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ವಿ.ರೆೋವಣಣ ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಸಂಡ ರು 105 ಇತರೆ 1.60 0.02000 937492077875

85
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಸಕ್ುಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಕಾಶಯನಾಯಕ ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 445/2 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.02000 866322705855

86

KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ
ಎಮ್.ಚಂದರಯಯ ತಂದ 
ಎಮ್.ಹನುಮಂತಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 54/2 ಇತರೆ 1.20 0.02000 443802526040

87
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ತಾಯಮಮ ಗಂಡ 
ದ ಡಿಹುಲ್ುಗಪಪ ನರಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 94/2 ಪ.ಪಂ 1.10 0.02000 398005428934

88
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹೆಚ್.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ತಂದ 
ಡಿ.ಭೋಮಪಪ ವಿಠಲ್ನಗರ ಸಂಡ ರು 35 ಇತರೆ 1.00 0.02000 282199971600

89

KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹೆಚ್.ಕೆ.ದ ಡಿಕ್ುಮಾರ
ಪಪ ತಂದ 

ಹೆಚ್.ಕೆ.ಬಸಪಪ ಭುಜಂಗನಗರ ಸಂಡ ರು 316/4 ಇತರೆ 1.20 0.02000 747097588502

90
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ ಶಿವಪಪ ತಂದ ಶರಣಪಪ ಸುಶಿೋಲ್ನಗರ ಸಂಡ ರು 137/ಪಿ9 ಇತರೆ 1.20 0.02000 985463032871

91
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಶಿವರಾಮಪಪ ಮರುಟು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 63 ಇತರೆ 1.60 0.02000 905894222046

92
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಕೆ.ಪಂಪಣಣ ತಂದ 
ಹುಚಾಪಪ ಕ್ೃಷ್ಣನಗರ ಸಂಡ ರು 328 ಇತರೆ 1.50 0.02000 902205194077

93
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹನುಮನಾಯಕ ತಂದ 
ಮುನಯನಾಯಕ ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 448/2ಎ ಪ.ಜಾತಿ 1.35 0.02000 997103991115

94

KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ
ಪಿ.ಎಸ್.ಧಮಾಯನಾಯಕ 
ತಂದ ಸೋವಾನಾಯಕ ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 26/16 ಪ.ಜಾತಿ 1.20 0.02000 768958579463

95
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಮೋತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಲ್ಕ್ಷಮನಾಯಕ ಜೈ ಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 89/30 ಪ.ಜಾತಿ 0.20 0.02000 492972753127

96
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಜಿ.ಕೆ.ರಮೆೋಶ ಕ್ುಮಾರ 
ತಂದ ಕೆಂಚಪಪ ನರಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 60/5 ಇತರೆ 0.90 0.02000 970428335408

97
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಗ ೋಪಿನಾಯಕ ತಂದ 
ಲ್ಕ್ಷಮನಾಯಕ ಸುಶಿೋಲ್ನಗರ ಸಂಡ ರು 25 ಪ.ಜಾತಿ 1.20 0.02000 521262048941

98
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಮೋತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಸಾಾಮಿನಾಯಕ ಸುಶಿೋಲ್ನಗರ ಸಂಡ ರು 43/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ 1.20 0.02000 905898431853

99
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ದುರುಗಪಪ ತಂದ 
ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಸಂಡ ರು ಸಂಡ ರು 350/1ಬಿ ಪ.ಪಂ 0.45 0.02000 235741641396

100
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಸಂಡ ರು ಸಂಡ ರು 350/1/ಎ ಇತರೆ 0.40 0.02000 356941012748

101
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹೆಚ್.ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ಸಿದದಪಪ ನರಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 79 ಇತರೆ 0.40 0.02000 668482782802

102
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಎಸ್.ಸಿದದಪಪ ನರಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 92/2 ಪ.ಪಂ 0.80 0.02000 218078265343

103
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಲ್ಚಮನಾಯಕ ತಂದ 
ಹರಿಯನಾಯಕ ಜೈ ಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 89/2 ಪ.ಜಾತಿ 0.40 0.02000 870877035847

104
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ ಉಮಪತಿ ತಂದ ಪಿಡಿಪಪ ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 432/1 ಇತರೆ 0.60 0.02000 230705743196

105
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಶಣುಮಖಪಪ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಪಪ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 234/ಸಿ ಪ.ಪಂ 1.00 0.02000 667041144768

106
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಈರಮಮ ಗಂಡ 
ಹೆ ನುನರಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 52/1 ಇತರೆ 3.30 0.02000 474150783102

107
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹೆ ನುನರಪಪ ತಂದ 
ಭೋಮಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 45/4 ಇತರೆ 4.00 0.02000 609878783284

108
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಬಿ.ಹೆ ನುನರಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಷ್ಣುಮಖಪಪ  ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 245 ಪ.ಪಂ 0.80 0.02000 3748992417499

109
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹೆಚ್.ಶಿವಪಪ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತಪ್ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 119/3 ಇತರೆ 0.70 0.02000 366123307449

110

KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಹೆಚ್.ದ ಡಿಬಸಪಪ 
ತಂದ 

ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 119/5 ಇತರೆ 0.70 0.02000 235812912708

111

KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ
ಹೆಚ್.ಮಲ್ುಯಯ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಹೆ ನುನರಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 52/2 ಇತರೆ 1.30 0.02000 651068851396

112

KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ
ಹೆಚ್.ಗವಿಸಿದದಪಪ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಹೆ ನುನರಪಪ ಅಪಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 52/3 ಇತರೆ 1.10 0.02000 309985593989

113
KBY ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜಗಳ್ ರ್ಕಟ್ ವಿತರಣೆ

ಸಿದದಮಮ ಗಂಡ 
ಉಜಿಜನಗ್ೌಡ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಸಂಡ ರು 228 ಇತರೆ 0.45 0.02000 574895174486

114
MADHUVANA

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ

ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಓಬಯಯ ಜಿಗೋನಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 2/ಎ4 ಪ.ಪಂ 2.00 0.0450 278000247293 10932101003077

PKGB

115
MADHUVANA

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ

ಶಿರೋನವಾಸ ತಂದ 
ಸಾಾಮಿನಾಯಕ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 214/2 ಇತರೆ 2.00 0.0360 558371972197 10710100022904

PKGB

116
MADHUVANA

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ

ಬಿ.ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಯರಯಯನಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 97/ಎ.ಬಿ ಇತರೆ 1.00 0.0360 861310417169 1058210056391

PKGB

117
MADHUVANA

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ

ಶೃತಿ ಗಂಡ ನಾಗಭುಷ್ಣ 
ಸಾಾಮಿ ತಿಮಮಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 91//2 ಇತರೆ 0.80 0.0360 919729266598 395402010010713

UNION BANK

118
MADHUVANA

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ

ಕೆ.ರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ನಾಗಪಪ ಮರುಟುು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 37 ಇತರೆ 2.00 0.0360 833089055783 06082010001772

SYNDICATE

119
MADHUVANA

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ

ದ ಡಿಪಪ ತಂದ 
ಹುಲ್ುಗಪಪ ತುಮಟಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 37 ಇತರೆ 1.00 0.0360 234515950014 64030613266

SBI

120

MADHUVANA

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ

ಗ್ೌರುಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಗ್ಾದಿಲಂಗನಗ್ೌಡ ಕ್ುರೆಕ್ುಪಪ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 144/7 ಇತರೆ 1.00 0.0680 674277536486 64023457519

SBI

121
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಕೆ.ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಚನನಬಸಪಪ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಸಂಡ ರು 265,266,270 ಇತರೆ

ಈರುಳಿಳ,ಬಾಳೆ,ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 2.00 0.15000 382408626785 64021377807

122
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಕೆ.ಗಂಗಮಮ ಗಂಡ ಕೆ 
ಸುಬಬಣಣ ತಾರಾನಗರ ಸಂಡ ರು 128/ಸಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 0.12000 543427926086 10834100010832

123
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಜಿ.ಶಾಂತಮಮ ಗಂಡ 
ರಾಮನಗ್ೌಡ ತಾರಾನಗರ ಸಂಡ ರು 107/2ಬಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.30 0.97500 544562263520 10834101001583

124
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಯರಿಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ ಜಿ.ಎಲ್ಡ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 255 ಇತರೆ ನುಗಗ 2.00 0.15000 411779967970 10932101036011

125
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಎಮ್.ಲ ೋಲಾವತಿ 
ಗಂಡ ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ ಜಿ.ಎಲ್ಡ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 256/6 ಇತರೆ ನುಗಗ 0.80 0.06000 10582100060749



126
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಚಿನನಪಪರೆಡಿಿ ತಂದ 
ತಿಮಮರೆಡಿಿ ಜಿ.ಎಲ್ಡ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 130 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.15000 976631594749 64053973324

127
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಶಶಿಕ್ಲಾ ಗಂಡ 
ಹಾಲ್ಸಾಾಮಿ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 124/ಸಿ,125ಬಿ ಇತರೆ ಸವತ 1.00 0.07500 273194465690 10795100980691

128
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಬಿ.ಬಾಲ್ಪಪ ತಂದ 
ಮುಕಾಕಲ್ಪಪ ಜೈಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 63/4 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.70 0.05250 607399072792 020410100027484

129
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಜಿ.ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಗ್ೌಡ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 123/ಪಿ1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.09000 989549452404 64015844748

130
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಎಮ್.ಸಿದದರಾಮಪಪ 
ತಂದ ನಾಗಪಪ 18 ಹುಲಕ್ುಂಟ್ಟ ಚೆ ರನ ರು 93 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.04500 980923287404 06132200102806

131
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಸಿ.ಪರಕಾಶ ತಂದ 
ಶಿೋವಯೋಗಪಪ ಯಶವಂತನಗರ ಸಂಡ ರು 228/1 ಇತರೆ ಮಾವು 2.00 0.15000 483379785364 64063711562

132
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಹೆಚ್.ಜಿ.ಮಲುಕಾಜುಯನ
 ತಂದ ಲಂಗಪಪ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಪುರ ಸಂಡ ರು 276 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.27 0.09500 447028443368 64056105901

133
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಎರಿಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಶರಬಣಣ ತಾಳ್ ರು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 106/ಬಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.40 0.10500 371517077185 139501011005804

134
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಜಿ.ವಿರೆೋಶಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಜಿ.ಮಹಾಲಂಗನಗ್ೌಡ ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 122/ಬಿ2 ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.00 0.15000 817847078973 06032200081066

135
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಸಾಾಮಿನಾಯಕ ತಂದ 
ನಾಣಯನಾಯಕ ಸಿ.ಕೆ.ಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 395/2 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.34 0.12000 867641610248 10710100023195

136
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ರುದರಪಪ ತಂದ 
ಮಲಯಮಮ ತುಮಟಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 31/3 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.07200 334081915922 1079101006635

137
S-11 ರ್ಕೋಟಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ

ಬಾಬುನಾಯಕ ತಂದ 
ಹನುಮನಾಯಕ ಜೈಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 123 ಪ.ಪಂ ಟಮಟ್ಟ 1.20 0.10800 785562661316 64192522894
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ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಲಂಗಪಪ ವಿಠಲ್ನಗರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 1/ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.34 0.11900 620400809625 33131951572
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ಟಿ.ಎಮ್.ತಾಯೋಶ 
ತಂದ ದ ಡಿಪಪ ಅಪಾಪಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 38/3 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ 0.90 0.08000 513648389487 54060197153

III

1 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮಪತಿ ಅವಿನಹಳಿಳ 
ತಂದ ಪಿಡಿಪಪ

ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 432./1 ಇತರೆ 1.51 230705743196

2 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ನಡುಗುತಿಯ ಚೆ ರನ ರು 154/ಎ ಇತರೆ 4.00 515677342941

3 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ ತಂದ 
ಬಡಕ್ಪಪ

73-ಹುಲಕ್ುಂಟ್ಟ ಚೆ ರನ ರು 431 ಇತರೆ 2.01 854411967421

4 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಈರಪಪ ತಂದ ಕ್ುರುಡಪಪ ಮಲಾುಪುರ ಚೆ ರನ ರು 114/ಬಿ ಇತರೆ 4.82 558141524014

5 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಲಾುಬಕ್ಷಿ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಪಿೋರಸಾಬ್

ಮಲಾುಪುರ ಚೆ ರನ ರು 165 ಇತರೆ 8.18 273084686113

6 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುರುಬರ ಮಲ್ುಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಭೋರಪಪ

ಮಲಾುಪುರ ಚೆ ರನ ರು 193/1 ಇತರೆ 2.05 813915836690

7 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ.ನಾರಯಣಪಪ ತಂದ 
ಬೆ ರಯಯ

ಮಲಾುಪುರ ಚೆ ರನ ರು 201/ಬಿ ಇತರೆ 3.64 589391973134

8 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಡ ರಪಪ ತಂದ 
ಮಾರೆಪಪ

ದೋವರಬುಡಿನಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 62 ಇತರೆ 5.00 918236530798

9 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ.ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ 
ಹುಚಾಪಪ

ಕ್ೃಷ್ಣನಗರ ಸಂಡ ರು 328 ಇತರೆ 3.47 902205194077

10 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹನುಮಂತಪಪ ತಾಯಿ 
ಈರಮಮ

ಮಲಾುಪುರ ಚೆ ರನ ರು 104/ಎ ಇತರೆ 0.79 392980521884

11 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭೋರಪಪ ತಂದ ಈರಪಪ ಮಲಾುಪುರ ಚೆ ರನ ರು 193/2 ಇತರೆ 2.05 764432756969

12 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುರಬರ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

ಮಲಾುಪುರ ಚೆ ರನ ರು 306/ಎ ಇತರೆ 3.00 203252957229

13 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಈರಪಪ ತಂದ ದ ಡಿಪಪ ಮಲಾುಪುರ ಚೆ ರನ ರು 156 ಇತರೆ 1.01 352059602323

14 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

ಭುಜಂಗನಗರ ಸಂಡೂರು 33/2 ಇತರೆ 2.22 308854041150

15 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಾಸನಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಮಲ್ುನಗ್ೌಡ

ಕೆ ಡಲ್ು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 114/ಎ ಇತರೆ 1.95 762712192442

16 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿ.ತಿಮಮಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಕೆ ಡಲ್ು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 172/ಬಿ1 ಇತರೆ 1.20 561156765811

17 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡಿ.ಮಲುಕಾಜುಯನ ಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಕ್ಲ್ುನಗ್ೌಡ

ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 190/ಈ ಇತರೆ 2.77 869431330967

18 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜ.ಜಗದಿೋಶ ತಂದ 
ಮುದದಪಪ

ಭುಜಂಗನಗರ ಸಂಡ ರು 135/3 ಇತರೆ 1.00 626264428845

19 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಮುದದಪಪ

ಭುಜಂಗನಗರ ಸಂಡ ರು 135/4 ಇತರೆ 1.00 523129584264

20 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಗ್ೌಡ

ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 123/1ಬಿ1 ಇತರೆ 3.35 989549452404    

21 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ.ಸುಭಾದರಮಮ ಹೆಂಡತಿ 
ಬಸಪಪ

ಲ್ಕ್ಷಿಪುರ ಸಂಡ ರು 272/2 ಇತರೆ 1.73 225321747700

22 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ.ವಿೋರಭದರಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಭದರಗ್ೌಡ

ಜ ೋಗ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 74 ಇತರೆ 6.90

23 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆ ನುನರಮಮ ಹೆಂಡತಿ 
ಮರಿಯಪಪ

ಬನನಹಟಿಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 180 ಇತರೆ 3.00 891509659091    

24 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಿ.ಬಾಷ್ಸಾಬ್ 

ತಂದೆ ಇಮ್ಯಿಂಸಾಬ್ ಕೃಷ್ಣ ನ್ಗರ ಸಂಡ ರು 268/1 ಇತರೆ 1.90 283780929976    

25 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಮ್.ಹೆೋಮರೆಡಿಿ ತಂದ 
ಎಮ್.ತಿಮಮಪಪ

ಕೈಷ್ಣ ನ್ಗರ ಸಂಡ ರು 290/6 ಇತರೆ 1.43 202472327300    

26 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ತಂದ 
ಎನ್.ಶರನಾಪಪ

ನಾರಾಯಣಪುರ ಸಂಡ ರು 68/4 ಇತರೆ 1.17 382512431130    

27 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಂಪಾಪತಿ ತಂದ ಪಂಪಯಯ ವಡುಿ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 318/6 ಇತರೆ 2.22 3832829172    

28 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಮ್.ಹನುಮಂತಪಪ 

ತಂದ 
ಎಮ್.ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ

ಕ್ೃಷ್ಣನಗರ ಸಂಡ ರು 357/3 ಇತರೆ 2.37 966339869023    

29 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ.ಜಿ.ಚಂದರಗ್ೌಡ ತಂದ 
ಕೆಂಚಪಪ

ಸಂಡ ರು ಸಂಡ ರು 371/1 ಇತರೆ 3.24 968566732243    

30 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಇಶರತ್ ಅಂಜುಮ್ 
ಹೆಂಡತಿ ಯುನಸ್

ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 170 ಇತರೆ 3.59 232979286401    

31 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎ.ಬಿ. ಅಂಜಮಮ ಹೆಂಡತಿ 
ಬಸವರಾಜಯಯ

ದೌಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 9 ಇತರೆ 11.17 56600184780    

32 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

ಹನುಮಾನಹಳಿಳ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 63 ಇತರೆ 7.80 399665116836    

33 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿನರಸಪಪ

ಎಮ್.ಲ್ಕ್ಕಲ್ಹಳಿಳ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 38 ಇತರೆ 4.45 896208238974    

34 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ.ಮಲುಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ 
ತಂದ ಹನುಮನಗ್ೌಡ

ಕೆ ಡಲ್ು ತ ೋರಣಗಲ್ುು 71/ಎಬಿ ಇತರೆ 6.06 365272837814    

35 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಎನ್ 
ತಂದ ಶರಣಪಪ

ನಾರಾಯಣಪುರ ಸಂಡ ರು 68/2 ಇತರೆ 4.83 310264973035    

36 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಂಗಮಮ ಹೆಂಡತಿ 
ರ್ಕರಷ್ಣಪಪ

ಕೆರೆರಾಂಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 124/1 ಇತರೆ 2.5 950920017761    

37 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಐ ಎಮ್ ಗಿರಿಜಮಮ 
ಹೆಂಡತಿ ಐ ಎಮ್ 
ನಜಲಂಗಯಯ

ಸಂಡ ರು ಸಂಡ ರು 364 ಇತರೆ 3.74 441143488161    

38 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಾಲನ ಎಸ್ ಮಗಳ್ು 
ತಿಮಮರೆಡಿಿ

ವಿಠಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 90/7 ಇತರೆ 1.33 378261261741    

39 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಾತಿಯಕ ಎಸ್ ತಂದ 
ತಿಮಮರೆಡಿಿ

ವಿಠಲಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 90/ಬಿ1 ಇತರೆ 1 909294002637    

40 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲ್ಕ್ಕಮಮ ಗಂಡ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

ದೋವರಬುಡಿನಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 101 ಪ.ಪಂ 1.22 614612287634

41 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ತಾಯಮಮ ಗಂಡ 
ಹುಲ್ುಗಪಪ

ನರಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 94/2 ಪ.ಪಂ 2.90 398005428932

42 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಣಣ ಕೆಂಚಪಪ ತಂದ 

ಕೆಂಚಪಪ
ಕಾಳಿಂಗೋರಿ ಚೆ ರನ ರು 491/ಎ ಪ.ಪಂ 1.18 640188380946

43 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಿ.ಟಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಹೆಂಡತಿ 

ತಿಮಮಪಪ
ಗ್ೌರಿಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 4/ಬಿ12 ಪ.ಪಂ 0.89 529834296325

44 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹಂಪಮಮ ಹೆಂಡತಿ 

ಜಬಿಯಯ
ಸ ೋಮಲಾಪುರ ಜ ರನ ರು 124/ಬಿ ಪ.ಪಂ 2.82 451532340877

45 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಡಿ. ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಡಿ.ಧಮಯಪಪ
ನರಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಜ ರನ ರು 83 ಪ.ಪಂ 3.90 4281568071

46 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಬಳೆೋಶಪಪ
ಎಮ್ ಲ್ಕ್ಕಲ್ಹಳಿಳ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 67/ಬಿ ಪ.ಪಂ 8.44 677565919238

47 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾಯಕರ ಕಾಶಪಪ ತಂದ 
ನಾಯಕರ ತಿಪಪಣಣ

ನಾರಾಯಣಪುರ ಸಂಡ ರು 58/2

ಪ.ಪಂ
2.90 328293654063

48 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅರ್ ತಿಪಪಣಣ ತಂದ 

ಹುಲಗಪಪ
ದ್ಔಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 108 ಪ.ಪಂ 4.41 803314405626

49 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಗಂಗಪಪ
ನರಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 58 ಪ.ಪಂ 1.41 682486351691

50 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಮ್.ಕ್ುಮಾರಪಪ 
ತಂದ ಮುದದಯಯ

ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಜ ರನ ರು 2/ಬಿ ಪ.ಪಂ 4.00 24663449965

51 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಾಂತಮಮ ಹೆಂಡತಿ 

ಶಂಕ್ರಪಪ
 ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಜ ರನ ರು 14.Jul ಪ.ಪಂ 4.35 822963347388

52 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ಮರಿಯಪಪ
ಅಂತಾಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 198/2 ಪ.ಪಂ 2.00 633458665476

53 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತಿಪಪಮಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಜ ರನ ರು 302/ಎ ಪ.ಪಂ 2.00 538335740762

54 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಾರವಾ ತಾಯಿ 

ಲ್ಕ್ಕವಾ
ಓಬಳ್ಾಪುರ ಚೆ ರನ ರು 7,/1 ಪ.ಜಾತಿ 2.25 230782700423

55 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮರಿಯಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ದೋವರ ಬುಡೆಿನಹಳಿಳ ಚೆ ರನ ರು 101 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 903189789580

56 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲ್ಚಮನಾಯಕ ತಂದ 
ಹರಿಯನಾಯಕ

ಜೈಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 89, ಪ.ಜಾತಿ 1.00 870877035847

57 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಿ.ಮಂಜುನಾಯಕ ತಂದ 

ಬಿೋಮನಾಯಕ
ಜೈಸಿಂಗ್ಾಪುರ ಸಂಡ ರು 137 ಪ.ಜಾತಿ 4.00 557081944214

58 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಗ ೋಜಿನಾಯಕ ತಂದ 

ಮುನಯನಾಯಕ
ಸುಶಿಲ್ನಗರ ಸಂಡ ರು 59 ಪ.ಜಾತಿ 3.15 603441784770

59 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ.ಮಧುನಾಯಕ ತಂದ 

ಚಂದರನಾಯಕ
ದ್ಔಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 441/ಸಿ ಪ.ಜಾತಿ 2.66 3.03781E+11

60 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಫ್.ಅಂಬರಿೋಶ್ ತಂದ 
ಎಫ್ ಲ್ಕ್ಷಮನಾಯಕ

ದ್ಔಲ್ತಪುರ ಸಂಡ ರು 434/ಬಿ
ಪ.ಜಾತಿ

4.00 304957908148

61 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟ್ಟೋಶನಾಯಕ 
ತಂದ ಸಾಮಿನಾಯಕ

ಸುಶಿಲ್ನಗರ ಸಂಡ ರು 117 ಪ.ಜಾತಿ 1.50 724126830282

62 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ತಿಮಮಪಪ ತಂದ 
ಯರಿಯಸಾಮಿ

ಮಲಾುಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 27/13 ಪ.ಜಾತಿ 3.00 455192845513

63 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ.ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಹೆಂಡತಿ 
ಕೆ.ತಿಮಮಯಯ

ಮಲಾುಪುರ ತ ೋರಣಗಲ್ುು 27/6, ಪ.ಜಾತಿ 1.25 302283848972

64 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಹೆ ತಿಪಪ
ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಜ ರನ ರು 301 ಪ.ಜಾತಿ 4.50 293532191702

65 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಮೆೋಶನಾಯಕ ತಂದ 

ರಾಮನಾಯಕ
ಸುಶಿಲ್ನಗರ ಸಂಡ ರು 7, ಪ.ಜಾತಿ 3.00 827438147668

66 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹರಿಜನ ಅಂಜಿನಪಪ 
ತಂದ ಮಾರಪಪ

ಅಂಕ್ಮನಾಳ್ ಜ ರನ ರು 302/ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 5.00 385442888190

67 TP ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲ ೋಕ್ಯನಾಯಕ ತಂದ 

ಪಿಕ್ಯನಾಯಕ ಸಿ.ಕೆ. ಹಳಿಳ ಸಂಡ ರು 84 ಪ.ಜಾತಿ 2.00 788408392020    

ಜಿಲಾು ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



2019-20ನೇ ಸಾಲಿನಲಿಿ ವಿವಿಧ ಯೇಜನಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನನು ಪಡೆದಿರನವ ಫಲಾನನಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ
 ಜಿಲ್ಲಿ : ಬೇದರ

ಕ್ರಮ ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟನವಟಿಕೆ ಫಲಾನನಭ್ವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ವಯ ನಂ ಜಾತಿ ಪಡೆದ ಸೌಲಭ್ಯ ಷರಾ

ಯೇಜನ ಹೆಸರನ ಫಲಾನನಭ್ವಿಯ ಹೆಸರನ ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೇಬಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಇತರೆ ಬೆಳೆ
ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ )

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ) ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ

ಕೆೇಂದರ ವಲಯ ಯೇಜನಗಳ 

1 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಸ ಯಯಕಾಂತ ತಂದೆ ವಿೇರಶೇಟಿಿ ಡಾಕ್ನಳಗಿ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 143/1 ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ  ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 6500 1.00 839763352719 62277911461

2 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ರಘನವಿೇರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರ ದನಬಲಗನಂಡಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 40/1 ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ  ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 6500 1.00 340261084134 05070100001250

3 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ರಾಜೇಂದರಕ್ನಮಾರ ತಮದೆ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ಮನತತಂಗಿ ನಿರ್ಾಯ 74 ಸಾಮನಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 3280 0.40 733139811587 5080100001792

4 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಮಲಿಯ್ಾಯ ತಂದೆ  ರಾಚಯ್ಾಯ ಮನತತಂಗಿ ನಿರ್ಾಯ 111/2 ಸಾಮನಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 3280 0.40 897410272328 887410272328

5 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೇ ಕಾಶಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಾಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 440 ಸಾಮನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 25600 1.60 420756344805 05100100004421

6 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೇ ಬಸಲಿಂಗಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಶ್ವಲಿಂಗಪ್ಾಾ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 36 ಸಾಮನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 16000 1.00 889405221957 11150100000271

7 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಡಿವಾಳಪ್ಾಾ ಮಲಕಾಪುರವಾಡಿ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 2/3 ಸಾಮನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 16000 1.00 561479690271 37658897780

8 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೇ ವಿಜಯಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಚಂದರಶೇಟಿಿ ನಂದಗ್ಾಂವ ಹನಮನಾಬಾದ 252/2 ಸಾಮನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 16000 1.00 354028283922 07002200123789

9 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೇ ಅಶ ೇಕ್ರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಸಂಗರೆಡಿ್ ನಿರ್ಾಯ ನಿರ್ಾಯ 555 ಸಾಮನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 16000 1.00 320876870705 52173582256

10 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಗ್ಾಯನ ಬಾ ಗಂಡ ಶ್ರೇಪಥರಾವ ಚಂದನಹಳಿಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 90/2 ಸಾಮನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 16000 1.00 481432297759 05070100006363

11 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೇ ಗ ೇರಖ ತಂದೆ ರ್ವೈಜಿನಾಥ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 455 ಸಾಮನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 22400 1.40 367048307971 05090100001575

12 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೇ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ವಿೇರಪ್ಾಾ ಮನಸತರಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 196 ಸಾಮನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 16000 1.00 574121355667 05030100003734

13 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಶ ೇಭಾವತಿ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ ಮನಸತರಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 196 ಸಾಮನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 16000 1.00 812379096661 05030100012200

14 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೇ ನಾಗಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಶ್ವಪ್ಾಾ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 171/1 ಸಾಮನಯ ತರಕಾರಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 16000 1.00 784519020999 3410101004136

15 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಜೈಶ್ರೇ ಗಂಡ  ಶ್ರೇನಿವಾಸ ನಿರ್ಾಯ ನಿರ್ಾಯ 183 ಸಾಮನಯ
ತರಕಾರಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 

(ಮೆಣಸ್ಟನಕಾಯಿ)
16000 1.00 845249878464 7235

16 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೇ ಸಂತೆ ೇಷ ತಂದೆ ಶ್ವಲಿಂಗಪ್ಾಾ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 179 ಸಾಮನಯ ಚಂಡನ ಹ  ಮಲಿಚಂಗ್ 16000 1.00 475510463657 05040100006459

17 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇಮತಿ ಸರೆ ೇಜ ಗಂಡ ಶಾಂತಕ್ನಮಾರ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 520/3 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 32000 1.60 445974609935 05040100011075

18 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇಮತಿ ಜಗದೆೇವಿ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಾಾ ಕಾರಪ್ಾಕ್ಪಳಿಿ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 118/2,3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 24000 1.20 807243349315 05100100003225

19 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ಮನ ೇಹ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಿಣ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 85/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 627989229105 05010200000621

20 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಮಲಿಪ್ಾಾ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 159/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 409074585079 05010100008639

21 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದೆ ಮನಯ್ಾಯ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 176/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 299858690032 05090100000806

22 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ತಂದೆ ರಾಮರ್ಾಾ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 305 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 40000 2.00 665724400265 05010100004629

23 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ಶಾಲಿವಾನ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಜ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 215/5A ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 12000 0.60 902849231293 07052200009534

24 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ಡಿ.ಎ ಉಮದೆೇವಿ ತಂದೆ  ಅಪಾಲರಾಜನ ಭ್ದಾರಪೂರ ನಿರ್ಾಯ 106/2 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 40000 2.00 504376782890 05080100008604

25 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ಎಸ್.ಬ.ವಿ ಎಸ್ ಕ್ೃಷಾಂರಾಜನ ತಂದೆ ಜಗ್ಾನುಧ ಭ್ದಾರಪೂರ ನಿರ್ಾಯ 101/2 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 40000 2.00 782878998921 05080100008601

26 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ಪಂಡರಿ ಗಂಡ ವಿೇರಪ್ಾಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 577 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 596238566883 05100100002345

27 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ಅಜನಯನರಾವ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ್ಪ್ಾಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 545/2 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 980599274412 35062121242

28 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ವಿಜಯಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ವಿೇರಪ್ಾಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 575 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 646669809997 05100100004509

29 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇಮತಿ ಪರತಿಮಾ ಗಂಡ ರಾಘರ್ವೇಂದರ ಸ್ಟಂಧನಕೆೇರಾ ಹನಮನಾಬಾದ 40 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 378150614335 4482010045256

30 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇಮತಿ ಚನಿಮಾಿ ಗಂಡ ರಮೆೇಶ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 553/4 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 877885503308 05100100002345

31 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ನಿತ್ಾಯನಂದ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 552 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 584293308845 35062121242

32 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ಗನರನಲಿಂಗಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಾಾ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 308 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 694985273284 05100100004509

33 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ಮಹಿಮದಅಲಿ ತಂದೆ ಶಬಿರಮಿೇಯಯ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 72/7 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 345635639394 4482010045256

34 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇಮತಿ ನಿಮಯಲಾ ಗಂಡ  ಸಂಬಣಾ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 43/*/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 12000 0.6 615473630822 3410101006873

35 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ಚಾಂದಸಾಬ ತಂದೆ ಇಸಮೆೈಲ್ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ 323/1 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 576817860615 05030100006483

36 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇಮತಿ ರಾಜೇಶವರಿ ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ 186/*/4,186/7,

186/ಬ,4
ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 354838385325 34066353561

37 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ರಾಮಶೇಟಿಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ಇಟಗ್ಾ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ 22/4 ಸಾಮನಯ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 34066353561 672547440060

38 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ದತ್ಾರತೆರೇಯರಾವ ತಂದೆ ಮಾರನತಿರಾವ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ 323/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 18000 0.9 482544782150 05030100003773

39 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ ಶ್ರೇ ಮಾರನತಿರಾವ ತಂದೆ ಸಂಭಾಜಿರಾವ ಕ್ ಡಬಂಲ್ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 298/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೇತನ 20000 1.00 969956867168 05030100009620

40 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಪದಿಿಮಿನಿ ಗಂಡ ತನಳಸ್ಟರಾಮ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 103 ಸಾಮನಯ ಹಿರಿಕಾಯಿ  ಹೆೈಬರಡ್ 20000 1.00 820833825753 05090100002412

41 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೇ ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ತನಕ್ರಾಮ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 194 ಸಾಮನಯ ಹಿೇರೆಕಾಯಿ ಹೆೈಬರಡ್ 20000 1.00 626812215809 05090100005415

42 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಗಂಗಮಾಿ ಗಂಡ ಶ್ವರಾಜ ಹನಡಗಿ ಹನಮನಾಬಾದ 474/4 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ  ಹೆೈಬರಡ್ 20000 1.00 926600520667 05060100005822

43 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೇ ರಾಮಕ್ೃಷಾ ತಂದೆ ಭೇಮರ್ಾಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 535,536 ಸಾಮನಯ ಬೆಂಡಿ ಹೆೈಬರಡ್ 20000 1.00 223527175809 830

44 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಗ ೇದಾವರಿ ಗಂಡ ವಿೇರಪ್ಾಾ ಮನಸತರಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 6/3 ಸಾಮನಯ ಹಿರಿಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ 20000 1.00 844341344466 05030100005664

45 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೇ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ರ್ವೈಜಿನಾಥ ನಂದಗ್ಾಂವ ಹನಮನಾಬಾದ 240/1 ಸಾಮನಯ ಹಿರಿಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ 12000 0.60 269161885853 05060100003792

46 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೇ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ರ್ವೈಜಿನಾಥ ನಂದಗ್ಾಂವ ಹನಮನಾಬಾದ 240/1 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ  ತರಕಾರಿ 8000 0.40 269161885853 05060100003792

47 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೇ ರ್ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಣಪ್ಾಾ ನಿಂಬ ರ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 39/1 ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸ್ಟನಕಾಯಿ   ಹೆೈಬರಡ್ 20000 1.00 826111011258 05040100014733

48 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೇ ಝರರ್ಾಾ ತಂದೆ ಭೇಮರೆಡಿ್ ಉಡಬಾಳ ನಿರ್ಾಯ 249 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ  ತರಕಾರಿ 20000 1.00 273704063361 5030100000638

49 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೇ ವಿಜಯಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಗನರನಪ್ಾದಪ್ಾಾ ಸ್ಟಂಧನಕೆೇರಾ ಹನಮನಾಬಾದ 45/*/* ಸಾಮನಯ ಹೆೈಬರೇಡ ಸೌತೆಕಾಯಿ 16000 1 394097759123 05060100003838

50 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ ತಂದೆ ಮಲಿಪ್ಾಾ ಸನಲತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 249/* ಪ.ಪಂಗಡ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ (ಪಪ್ಾಯ) 200000 3 759314355505 1882500100734200

51 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ವಿಠಲರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಕ್ೃಷಾರೆಡಿ್ ಸೇಡೆ ೇಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 141/2 ಸಾಮನಯ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ (ಮಾವು +ಪಪ್ಾಯ) 200000 1.6 905844135482 5070100002099

52 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಶರಣಮಾಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮನಸತರಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 24/5,24/3 ಸಾಮನಯ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ (ತರಕಾರಿ) 200000 1.2 412173644373 05030100011896

53 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ಲನಂಬಣಿ ಗಂಡ ರಮೆೇಶ ಡಾಕ್ನಳಗಿ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 61/2 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ (ಮಾವು) 200000 1.2 610008535713 04140100002209

54 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಬಸಮಾಿ ಗಂಡ ಅರ್ಾಾರಾವ ಪ್ಾಟಿೇಲ್ ಕ್ಠಳಿಿ ಹನಮನಾಬಾದ 28/*/* ಸಾಮನಯ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ (ಮಾವು) 200000 2.2

55 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಟ್ಾಯಕ್ಿರ್ ಶ್ರೇ ತ್ಾರಾಸ್ಟಂಗ್  ತಂದೆ ಶಂಕ್ರ ಬಶ್ೇರಾಪೂರ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 62/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಾಯಕ್ಿರ್ 100000 1.2 742694953126 5080100004673

56 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಟ್ಾಯಕ್ಿರ್ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇಧರರೆಡಿ್ ತಂದೆ ವಿೇರಾರೆಡಿ್ ಮನಸತರಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 115/a,145/1 ಸಾಮನಯ ಟ್ಾಯಕ್ಿರ್ 75000 1.2 588229476271 4660101000697

57 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಟ್ಾಯಕ್ಿರ್ ಶ್ರೇ ಶ್ವಾನಂದ ತಂದೆ ಮೆೈಲಾರಿ ಸ ೇನಕೆೇರಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ 213/* ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಾಯಕ್ಿರ್ 100000 1 578573632785 507010001066



58 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಟ್ಾಯಕ್ಿರ್ ಶ್ರೇ ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಮ ಮಾಡಗ ೇಳ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಾಯಕ್ಿರ್ 100000 1 780487569638 05030100003818

59 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ಸಂತೆ ೇಷ ತಂದೆ ಮಲಿಿಕಾಜನಯನ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 196 ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1.00

60 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ರಘನನಾಥ ತಂಧೆ ಶರಣಪ್ಾಾ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 118/1 ಪ.ಜಾತಿ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 0.4 253724081203 05070100007616

61 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ಸಾಯಿರೆಡಿ್ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 531/1 ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 2.39 513901998977 0510010003471

62 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ರಾಜರಾಮ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರರಾವ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 11 ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1 932211117344 24111710000312

63 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇಮತಿ ನಾಗಮಿ ಗಂಡ ಭೇಮರ್ಾಾ ಅಮಿೇರಾಬಾದ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 37/5 ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1 889680265744 05040100006254

64 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇಮತಿ ಶ್ವಮಾಿ ಗಂಡ ಕ್ಲಿಪ್ಾಾ ಸ್ಟಂದಬಂದಗಿ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 138/2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1 807323353636 1115010000236

65 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ಜೈಪ್ಾಲರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಝರರ್ಾರೆಡಿ್ ಉಡಬಾಳ ನಿರ್ಾಯ 242/1 ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1 794144031860 05030100009991

66 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ಗನಂಡಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಸ್ಟದಾರಮಪ್ಾಾ ಮನಸತರಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 22/1 ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1 518503215419 05030100006903

67 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ಶರಣಪ್ಾಾ ತಂದೆ ನಾಗಭ್ ಷಣ ಧ ಮಿನಸ ರ ಹನಮನಾಬಾದ 122/3 ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1 512783993092 1102101051560

68 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ಮಾರನತಿ ತಂದೆ ಗನಂಡಪ್ಾಾ ಹನಡಗಿ ಹನಮನಾಬಾದ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1 759995632612 07002200073494

69 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ದತ್ಾರತೆರೇಯರಾವ ತಂದೆ ಮಾರನತಿರಾವ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 323/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1 482544782150 05030100003773

70 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ಎಸನದಾಸ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರ ನಾಮದಪೂರ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 79 C-P2 79/B ಪ.ಜಾತಿ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1 692629683383 62351269529

71 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ರ್ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಚನುಪ್ಾಾ ಮದರಗ್ಾಂವ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 43/2 ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1 956779929957 05060100000909

72 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ರಾಹನಲ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಜನಂದಿ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 176/2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1 929025328875 0448101056178

73 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೇ ಹೆ ೇನಮಾಿ ಗಂಡ ತನಕಾರಾಮ ಡಾಕ್ನಳಗಿ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 124/2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ 87500 1 807122465938 050401600002044

74 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡಾ ಶ್ರೇಮತಿ ಸನವರ್ಾಯ ಗಂಡ ಗನಂಡಪ್ಾಾ ಸನಲತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 482 ಸಾಮನಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡಾ 75000 1 624126361342 05070100007730

75 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡಾ ಶ್ರೇ ರಾಮಶೇಟಿಿ ತಂದೆ ಮೆೇಘನ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 62 ಸಾಮನಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡಾ 75000 1 348233520224 05080100001869

76 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡಾ ಶ್ರೇ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಾಾ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 67/1 ಸಾಮನಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡಾ 75000 1 763258004242 0508010000864

77 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡಾ ಶ್ರೇ ಗ್ೌತಮಿಗಿರಿ ತಂದೆ ಭೇಮರ್ಾಾ ಚಂದನಹಳಿಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 62/9 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡಾ 75000 1 757273688252 11157101030035

78 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡಾ ಶ್ರೇ ಸನಮನ ತಂದೆ ರಘನನಾಥ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 116/1 ಸಾಮನಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡಾ 75000 0.2 325054851148 20330417565

79 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ಘಾಳೆೇಪ್ಾಾ ತಂದೆ ರಾಮರ್ಾಾ ಕಾರಪ್ಾಕ್ಪಳಿಿ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 3/* ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 885720 0.2 697241017190 4313021929

80 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ನರಳನ ಪರದೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಶ್ರೇಮಂತ ಮನದನಾಳ ಚಿಟಗುಪ್ಪಾ 86/3 ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ನರಳನ ಪರದೆ 192000 1 0.1 761937320547 5030100014307

81 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ತಳನಿವ ಗ್ಾಡಿ ಶ್ರೇ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಝರಣಪ್ಾಾ ಹನಮನಾಬಾದ ಹನಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಯ ತಳನಿವ ಗ್ಾಡಿ 15000 1 291562105728 62087554923

82 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ತಳನಿವ ಗ್ಾಡಿ ಶ್ರೇ ದಯ್ಾನಂದ ತಂದೆ ವಿೇರಪ್ಾಾ ಹನಮನಾಬಾದ ಹನಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಯ ತಳನಿವ ಗ್ಾಡಿ 15000 1 656787478691 62353275086

83 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ತಳನಿವ ಗ್ಾಡಿ ಶ್ರೇ ಶ್ವರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹನಮನಾಬಾದ ಹನಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಯ ತಳನಿವ ಗ್ಾಡಿ 15000 1 745503865497 6230292645

84 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ತಳನಿವ ಗ್ಾಡಿ ಶ್ರೇ ಎಮ.ಡಿ ಶಜ ದಿಿನ್ ತಂದೆ ಉಸಾಿನ ಹನಮನಾಬಾದ ಹನಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಯ ತಳನಿವ ಗ್ಾಡಿ 15000 1 454038403593 62395448224

85 ರಾಷ್ಡ್ರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೇಜನ ತಳನಿವ ಗ್ಾಡಿ ಶ್ರೇ ಚಂದರಗನಪಾ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಾಾ ಹನಮನಾಬಾದ ಹನಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಯ ತಳನಿವ ಗ್ಾಡಿ 15000 1 937210612587 62416862371

86

87 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀmï ¥sÁèªÀgï ¹zÉÝÃ±ÀégÀ / £ÁUÀ±ÉnÖ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 131/*/1 ಇತರೆ PÀmï ¥sÁèªÀgï 36000 1.50 07082200003336

88 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

eÉÊªÀAvÀ / ªÀÄgÉ¥Áà KtPÀÆgÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 40/*/, 3/*/1 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

18000 1.80

89 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀÄUÀAzsÀgÁeÁ §®©üÃªÀÄ / £ÁUÀ¥Áà ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 204/*/5 ಇತರೆ ¸ÀÄUÀAzsÀgÁeÁ 36000 1.00

90 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ) ±ÀgÀt¥Áà / §¸À¥Áà ªÀiÁ«£ÀºÀ½î RlPÀaAZÉÆÃ½ 81/*/1 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ)

16000 1.00

91 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

UÉÆÃ«AzÀ / vÀÄPÀgÁªÀ PÉÃgÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ (©) 06.Jän ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

20000 2.00

92 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ) ¥ÀÄAqÀ°PÀ / eÁÕ£ÀzÉÃªÀ PÉÃgÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ (©) 5/*/1 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ (¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ)

28800 1.92

93 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

±À²PÀ¯Á¨Á¬Ä / gÀªÉÄÃ±À PÉÃgÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ (©) 35/*/2 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

20000 2.00

94 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ / £ÁUÀÆgÁªÀÄ PÉÃgÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ (©) 41/*/4 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ

32000 1.60

95 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ a£ÀßªÀiÁä / ²ªÀgÁd ¨ÁeÉÆÃ¼ÀUÁ ¨sÁ°Ì 72/*/9 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ

14400 0.90

96 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ ª«oÀ® / ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨ÁeÉÆÃ¼ÀUÁ ¨Á°Ì 17 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ

16000 1.00

97 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

eÁÕ£ÉÃ±ÀégÀ / PÁ²£ÁxÀ PÉÃ¸ÀgÀeÁªÀ¼ÀUÁ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 19/*/4 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1.00

98 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ CuÁÚgÁªÀ / ¨ÁfgÁªÀ EAZÀÆgÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 20 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1.00

99 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ ¤ªÀÈwÛ / ¥ÀÄArèPÀgÁªÀ RÄzÀªÀAzÀ¥ÀÆgÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 85/*5 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1.00

100 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ ¨sÀgÀvÀ / ¨ÁfgÁªÀ EAZÀÆgÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 27/*/* ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ

16000 1.00

101 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄ°ÑAUï (ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä) ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ / ¸ÀAUÁæªÀÄ ªÉÄÃºÀPÀgÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 199/*/1 ಇತರೆ ªÀÄ°ÑAUï (ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä) 16000 1.00 11078100005664

102 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄ°ÑAUï (»gÉÃPÁ¬Ä) eÉÆåÃwgÀ°AUÀAiÀiÁå / ZÀ£ÀßªÀÄ®èAiÀÄ vÀgÀ£À½î ºÀ®§Uáð 38/*/2 ಇತರೆ ªÀÄ°ÑAUï (»gÉÃPÁ¬Ä) 9600 0.60 030401000102

103 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄ°ÑAUï (lªÀiÁmÉÆÃ) AiÀÄÄªÀgÁd / ±ÀAPÀgÀ ºÀ®§Uáð ºÀ®§Uáð 257/*/1 ಇತರೆ ªÀÄ°ÑAUï (lªÀiÁmÉÆÃ) 6400 0.40 03040100008784

104 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ºÉÊ©æqï mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ / ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ZaPÀ®ZÀAzÁ ¨sÁ°Ì 77 ಇತರೆ ºÉÊ©æqï 
mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ

20000 1.00 03010100014727

105 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ZÀAzÀÀæPÁAvÀ / §¸ÀªÀgÁd vÀgÀ£À½î ºÀ®§Uáð 86/*/1 ಇತರೆ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 20000 1.00 03040100009643

106 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ºÉÊ©æqï mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ PÁ±À¥Áà / CtÚgÁªÀ vÀgÀ£À½î ºÀ®§Uáð 77/*/1 ಇತರೆ ºÉÊ©æqï 
mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ

20000 1.00 0869101018265

107 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÁ §AqÀAiÀiÁå / ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©Ãj (PÉ) ¤lÆÖgÀ 156 ಇತರೆ PÀÈ¶ºÉÆAqÁ 75000 11177100000234

108 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÁ ªÀÄ°èPÁdÄð£À / ±ÀAPÀæAiÀiÁå ©Ãj (PÉ) ¤lÆÖgÀ 156/*/2 ಇತರೆ PÀÈ¶ºÉÆAqÁ 75000 ¸ÀASÉå1 03010100003400

109 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÀÁåPï ºË¸ï (ªÀiÁªÀÅ) §AqÀAiÀiÁå / ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©Ãj (PÉ) ¤lÆÖgÀ 156 ಇತರೆ ¥ÀÁåPï ºË¸ï (ªÀiÁªÀÅ) 200000 ¸ÀASÉå1 11177100000234

110 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ / ¤ªÀÈwÛgÁªÀ 
¥ÁnÃ®

ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ ಇತರೆ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 20000 ¸ÀASÉå1 1.00 07082200003336

111 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¨Á§ÄgÁªÀ / RÆ¨Á ©Ãj (©) ®RtUÁAªÀ 202/*/1 ಇತರೆ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 30000 1.50 3110 5471 1905

112 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ gÁeÉÃAzÀæ / £ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÀgÀªÀnÖ RlPÀaAZÉÆÃ½ 171/*/3 ಇತರೆ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 4500 0994 5543 52139407105

113 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄ PÉgÉ ªÀÄiÁzsÀªÀgÁªÀ / ªÉAPÀlgÁªÀ C¼ÀA¢ ®RtUÁAªÀ 125 ಇತರೆ ¸ÀªÀÄÆzÁAiÀÄ PÉgÉ 400000 ¸ÀASÉå1 11084101003235

114 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄ°ÑAUï PÁ²£ÁxÀ / F±ÀégÀ¥Áà PÀgÀqÁå¼À ¨sÁ°Ì 28/*/14 ಇತರೆ ªÀÄ°ÑAUï 16000 ¸ÀASÉå1 1.00 7153 4062 2822 03040100004195

115 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj £ÁUÀ£ÁxÀ / ±ÉÃ±ÀgÁªÀ amÁÖ RlPÀaAZÉÆÃ½ 51/*/4 ಇತರೆ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 10000 0.50

116 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀiÁªÀÅ ¥ÀÄ:£ÀZÉÒÃvÀ£À ¨Á¯Áf / AiÀiÁzsÀªÀgÁªÀ PÀÉÃgÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ (©) 26/*/1 ಇತರೆ ªÀiÁªÀÅ ¥ÀÄ:£ÀZÉÒÃvÀ£À 18000 0.60 5721 2653 4540 11063264685

117 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀiÁªÀÅ ¥ÀÄ:£ÀZÉÒÃvÀ£À ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ / ªÉAPÀlgÁªÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr ¤lÆÖgÀ (©) 31 ಇತರೆ ªÀiÁªÀÅ ¥ÀÄ:£ÀZÉÒÃvÀ£À 32000 1.60 7439 4960 3495 0869101011145

118 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj PÁ²£ÁxÀ / F±ÀégÀ¥Áà PÀgÀqÁå¼À ¨sÁ°Ì 28/*/14 ಇತರೆ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 20000 1.00 7153 4062 2822 03040100004195



119 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ/©üÃªÀÄgÁªÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ RlPÀaAZÉÆÃ½ 17.Aug ಇತರೆ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 1.00 8762 2880 5879 03020100004155

120 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

UÉÆÃgÀR£ÁxÀ/ ¸ÉÆÃ¥À£ÀgÁªÀ PÉÆÃ¸ÀA ºÀ®§Uáð 13/*9/1 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 ¸ÀASÉå1 1.00 8473 7289 9353 320001000003745

121 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

¥ÀAqÀj/ªÀiÁzÀÄ £ÁUÀÆgÀ (PÉ) ºÀ®§Uáð 69/*/1 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1.00 4795 3592 8015 11148101000548

122 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ ¯ÉÆPÉÃ±À/¨Á§ÄgÁªÀ ºÁ¼ÀUÉÆÃmÁð RlPÀaAZÉÆÃ½ 70/*/5 ಇತರೆ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 62405924705

123 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É zsÀ£ÀgÁd/²ªÀgÁd¥Áà zsÀ£ÀÆßgÀ (JZï) ºÀ®§Uáð 206/*/3 ಇತರೆ ¨Á¼É 24800 ¸ÀASÉå1 0.80 7693 3696 2191 03040100001934

124 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ gÀ¹PÀ¨Á¬Ä/²æÃ¤ªÁ¸À ªÀ¼À¸ÀAUÀ ¤lÆÖgÀ (©) 31/*/1 ಇತರೆ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 1.00 3129 6033 5464 03010100021798

125 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ ¹zÀÝªÀiÁä/PÁ±É¥Áà ¤lÆÖgÀ (©) ¤lÆÖgÀ (©) 42/*/1 ಇತರೆ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 3203 3902 4890 03090100000337

126 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁåçPÀÖgï §¸ÀªÀgÁd/¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀÄ RlPÀaAZÉÆÃ½ 87/*/1 ಇತರೆ mÁåçPÀÖgï 75000 ¸ÀASÉå1 8275 7411 9601 05040100011388

127 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁåçPÀÖgï ¨sÀÁUÀå²æÃ/ ºÁªÀVgÁªÀ ªÀiÁ¹ªÀiÁqÀÄ RlPÀaAZÉÆÃ½ 33/*1, 44/*/1 ಇತರೆ mÁåçPÀÖgï 75000 5151 2993 3079 05040100008590

128 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÁ «ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä/gÁªÀÄZÀAzÀægÁªÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ RlPÀaAZÉÆÃ½ 240/*/4,240/*/
2

ಇತರೆ PÀÈ¶ºÉÆAqÁ 75000 ¸ÀASÉå1 4889 1009 2986 03020100005408

129 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ CªÀÄÈvÀ¥Áà/ §AqÉ¥Áà RlPÀaAZÉÆÃ½ RlPÀaAZÉÆÃ½ 294/*/2 ಇತರೆ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 2901 2792 8664 03020100000649

130 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ ¢£ÀPÀgÀ ¸À/ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªÀ ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¨sÁ°Ì 76/*/3 ಇತರೆ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 5866 7514 4603 03040100002277

131 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ JªÀiï.r.ºÀÄ¸ÉÃ£ï/ªÀÄºÉÃ§Æ¨ï ¸Á¨ï ¨sÁ°Ì ¨sÁ°Ì 435/*1,435/*3 ಇತರೆ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 3965 10087 8074 0869101034231

132 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ ¸ÀAdÄPÀÄªÀiÁgÀ/ZÀAzÀæPÁAvÀ PÀ®ªÁr ¨sÁ°Ì 27/*/1 ಇತರೆ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 5630 2089 2843 3.20001E+14

133 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄ°ÑAUï PÁ²¨Á¬Ä/¸ÀÄ¨sÁµÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr ¤lÆÖgÀ (©) 1 ಇತರೆ ªÀÄ°ÑAUï 16000 ¸ÀASÉå1 1.00 8698 8963 7401 03050100010122

134 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

£ÁªÀÄzÉÃªÀ/ CAUÀzÀgÁªÀ ªÀ¼À¸ÀAUÀ ¤lÆÖgÀ (©) 9/*/2 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

7000 0.7 3196 0952 1759 03010100015156

135 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

CgÀÄt¨Á¬Ä/CAUÀzÀ ªÀ¼À¸ÀAUÀ ¤lÆÖgÀ (©) 8*/2 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

8000 0.8 8670 3606 4020 03010100018749

136 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ PÉÃ±ÀªÀgÁªÀ/ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ CºÀäzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖgÀ (©) 19 ಇತರೆ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 2813 1887 7398 11148100002288

137 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÀÁåPï ºË¸ï ZÀAzÀÀæPÁAvÀ / ªÀÄÄgÀ½zsÀgÁªÀ eÉÆÃ¼ÀzÀ¥ÀPÁ ¨sÁ°Ì 63 ಇತರೆ ¥ÀÁåPï ºË¸ï 200000 ¸ÀASÉå1 4717 7367 6252 0448101053826

138 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ±ÁºÀÄgÁd/¨Á£ÀÄzÁ¸À ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 70/*/4 ಇತರೆ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 24000 ¸ÀASÉå1 1.2 3763 2855 1400 03060100003663

139 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

±ÀgÀt¥Áà / PÁ±À¥Áà ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¨sÁ°Ì 215 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

12000 1.2 3811 7331 6306 11091100002722

140 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ªÀÄ°èPÁdÄð£À / CuÁÚgÁªÀ s¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr ¤lÆÖgÀ (©) ಇತರೆ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 16000

141 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ±Éqï £Émï ºÀtªÀÄAvÀ/±ÀAPÀgÀ vÀÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ºÀ®§Uáð 72/*/5 ಇತರೆ ±Éqï £Émï 194000 ¸ÀASÉå1 09721690000598

142 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

«£ÉÆÃzÀPÀÄªÀiÁgÀ/°AUÀ¥Áà PÉÆÃ£ÀªÉÄ¼ÀPÀÄAz ºÀ®§Uáð 139/*/8 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1 4550 7417 0866 157501011000293

143 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

CAd£À¨Á¬Ä / ²ªÀgÁd PÀ®ªÁr ¨sÁ°Ì 6/*/9 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1.00 6820 4908 1895 03010100020900

144 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

¨Á¯Áf / ªÉAPÀlgÁªÀ PÉÃgÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ 46 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1.00 4083 6048 1559 03040100011257

145 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ UÁèöågÀrAiÀÄ ¹zÁæªÀÄ¥Áà / «ÃgÀ¥Áà gÀÄzÀ£ÀÆgÀ ºÀ®§Uáð 68 ಇತರೆ UÁèöågÀrAiÀÄ 10000 1.00 3077 8798 1198 74005157103

146 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

«±Àé£ÁxÀ/ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ºÀÁ°¥ÀàUÁð ºÀ®§Uáð 20/*/2 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

12000 1.00 4508 9903 7209 03040100011188

147 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

ªÉÊf£ÁxÀ/©üÃªÀÄuÁÚ vÀgÀ£À½î ºÀ®§Uáð 20/*/2 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1.00 4508 9903 78209 03040100013074

148 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ ²æÃzÉÃ« / ©üÃªÀÄgÁªÀ vÀgÀ£À½î ºÀ®§Uáð 90/*/4 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ

16000 1.00 4442 5252 5443 35311851371

149 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

¸ÀAUÀªÉÄÃ±À/ PÁ±À¥Áà ¹zÉÝÃ±ÀégÀ 215 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

16000 1.20 5563 3760 5488 11091100000429

150 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÁ «ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä/ PÁ±À¥Áà vÀgÀ£À½î ºÀ®§Uáð 109/*/6 ಇತರೆ PÀÈ¶ºÉÆAqÁ 75000 ¸ÀASÉå1 7201 7394 5094 0869101018266

151 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ vÀÄPÀgÁªÀÄ/£ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ ªÉÄÃwªÉÄ¼ÀPÀÄAzÁ ®RtUÁAªÀ 9/*/1 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ

16000 1.00 8893 3617 9228 0305100003393

152 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ gÉÊvÀgÀÄ ¨sÀªÀgÀAUÀ / ¹zÁæªÀÄ PÉÆÃgÀÆgÀ ¨sÁ°Ì 83/*/2 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ ¸ÀtÚ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1.00 5768 1931 5845 320001000006553

153 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ UÀÄ¯Á© ºÀÆ UÀÄAqÀ¥Áà/²ªÀªÀÄÆvÉð¥Áà ¨sÁvÀA¨Áæ ®RtUÁAªÀ 106/*/1 ಇತರೆ UÀÄ¯Á© ºÀÆ 24000 0.60 62193419632

154 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÀÄUÀAzsÀgÁeÁ ªÀÄºÁzÉÃ«/«ÃgÀ±ÉnÖ PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 55/3, 55/*/1 ಇತರೆ ¸ÀÄUÀAzsÀgÁeÁ 51000 0.85 03040100008140

155 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

§¸ÀªÀgÁd/¹zÁæªÀÄ¥Áà qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 355//*3 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1.00 03010100009600

156 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

²ªÀgÁdgÁªÀ/ ²æÃªÀÄAvÀgÁªÀ ®RtUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 17/*/3 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1.00 03070100000510

157 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

§¸À¥Áà/ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 139/*/1, 
139/*4

ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

12000 1.20 7848 5701 6511 03010101001558

158 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

CgÀ«AzÀ/®PÀëöätgÁªÀ UÀuÉÃ±À¥ÀÆgÀªÁr ¨sÁ°Ì 19/*/6 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

14000 1.40 086910802295

159 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀÄªÀÅ gÀÁdPÀÄªÀiÁgÀ/ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ZaPÀ®ZÀAzÁ ¨sÁ°Ì 77 ಇತರೆ ªÀÄªÀÅ 40000 2.00 5007 3265 2216 03010100014724

160 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÉªÀAw C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ/Uàt¥ÀvÀgÁªÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr ¤lÆÖgÀ (©) 65/*/3 ಇತರೆ ¸ÉªÀAw 36000 0.60 7684 4437 1257 32724677675

161 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¸ÉªÀAw ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ / ¥ÀÄArèPÀgÁªÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr ¤lÆÖgÀ (©) 34 ಇತರೆ ¸ÉªÀAw 36000 0.60 5394 5030 9662 03010101002024

162 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ UÀÄ¯Á© ºÀÆ ©üÃªÀÄgÁªÀ/ PÁ±À¥Áà vÀgÀ£À½î ºÀ®§Uáð 109/*/2 ಇತರೆ UÀÄ¯Á© ºÀÆ 40000 1.00 2874 1445 7980 0869101018389

163 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ UÀÄ¯Á© ºÀÆ ªÀ¸ÀAvÀ/¸ÉÆÃ¥À£ÀgÁªÀ GZÁÑ RlPÀaAZÉÆÃ½ 70/*/1 ಇತರೆ UÀÄ¯Á© ºÀÆ 16000 0.40 6957 2141 5413 1.11361E+13

164 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

£ÀAzÀgÁd/¨sÀªÀgÁªÀ ¥Án¯ï vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) ®RtUÁAªÀ 164/*/2 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

4000 0.40 9666 7361 7076 07072200003817

165 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ/ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ ªÉÄÃwªÉÄ¼ÀPÀÄAzÁ ®RtUÁAªÀ 74/*/4 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

7000 0.70 6539 5374 6939 03050100003326

166 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

ªÀÄ°èPÁdÄð£À / ªÉÊf£ÁxÀ ªÉÄÃºÀPÀgÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 60/*/1 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

20000 2.00 3988 7143 2314 03050100004508

167 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

®QëöäÃ¨Á¬Ä/ PÁ±À¥Áà ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¨sÁ°Ì 226/*/1 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1.00 8583 3175 3177 1.10911E+13

168 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

PÀªÀÄ¼ÀPÀgÀ/¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀ ºÁ®»¥ÀàUÁð ºÀ®§Uáð 57/*/4 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

10000 1.00 5560 7275 8776 1.11481E+13

169 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

ªÀiÁgÀÄw/vÀÄ¼À¹gÁªÀÄ CºÀäzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖgÀ (©) 4/*/3 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ zÉÆqÀØ 
gÉÊvÀgÀÄ

20000 2.00 1.11481E+13

170 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ ªÉÆÃºÀ£À / Uàt¥Àw ªÉÄÃºÀPÀgÀ ¨sÁ°Ì 16/*/4 ಪ.ಜಾತಿ - FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 2439 8893 0905 03030100002546

171 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ Uàt¥Àw/ºÀtªÀÄAvÀ ºÀ®§Uáð ºÀ®§Uáð 256 - ಪ.ಪಂಗಡ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 5108 4866 7558 03040100005117

172 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ ªÀiÁgÀÄw/ £ÀgÀ¹AUï ºÁ®»¥ÀàUÁð ºÀ®§Uáð 52 ಪ.ಜಾತಿ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 8026 2485 3086 35523839612

173 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁåçPÀÖgï dUÀzÉÃ«/ ©üÃªÀÄµÁ eÁåAw ºÀ®§Uáð 49/*/ - ಪ.ಪಂಗಡ mÁåçPÀÖgï 100000 ¸ÀASÉå1 2175 8848 8072 03040100010134

174 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁåçPÀÖgï §¸À¥Áà/ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ¨sÁUÀå£ÀUÀgÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 139/*/1, 
139/*/4

ಪ.ಪಂಗಡ mÁåçPÀÖgï 100000 ¸ÀASÉå1 7848 5701 6511 030101001558

175 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥Á°ºË¸ï ¸ÀvÀå¨Á£ÀÄgÁªÀ/ªÀiÁzÀ¥Áà ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 262/*/1 ಪ.ಪಂಗಡ ¥Á°ºË¸ï 500000 ¸ÀASÉå1 1230101007884

176 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁåPï ºË¸ï vÀA§ÄgÉ/eÁÕ£ÉÃ±ÀégÀ ¨sÁ°Ì ¨sÁ°Ì 407 ಪ.ಜಾತಿ ¥ÁåPï ºË¸ï 200000 ¸ÀASÉå1 62092799047

177 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁåçPÀÖgï s±ÀAPÀgÀ/°AUÀ¥Áà PÀtf ºÀ®§Uáð 107/*/11 ಪ.ಜಾತಿ mÁåçPÀÖgï 100000 ¸ÀASÉå1 62039519918

178 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ ®PÀëöät/©ÃªÀÄUÉÆAqÀ CA¨ÉÃ¸ÁAUÀ« ¤lÆÖgÀ (©) 123/*/4 ಪ.ಪಂಗಡ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 4635 5854 5960 157501011001754

179 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ ¨Á§Ä/RÄ¨Á ©Ãj (©) ¤lÆÖgÀ (©) 202/*/1 ಪ.ಜಾತಿ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 3110 5471 1905 03010100013662



180 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁåPï ºË¸ï gÀhÄgÉ¥Áà /©üÃªÀÄgÁªÀ ºÀÄ¥À¼Á ¤lÆÖgÀ (©) 136/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ¥ÁåPï ºË¸ï 200000 ¸ÀASÉå1 3616 9274 9770 0869101025965

181 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ ¨Á°PÁ/zÀ±ÀgÀxÀ GZÁÑ RlPÀaAZÉÆÃ½ 13/*/5 ಪ.ಪಂಗಡ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 3.80656E+11 03010101003272

182 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ ®PÀÀëöät/«oÀ®gÁªÀ ¨Áå®ºÀ½î (W) RlPÀaAZÉÆÃ½ 34/*/2 ಪ.ಜಾತಿ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 8806 9142 3479 0301010017433

183 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁåçPÀÖgï gÀÁªÀÄZÀAzÀæ/E¸Áä®¥Áà zsÀ£ÀÆßgÀ (JZï) ºÀ®§Uáð 129/*/4 ಪ.ಜಾತಿ - mÁåçPÀÖgï 58050 ¸ÀASÉå1 9387 3348 1333 03040100007227

184 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà/£ÀgÀ¸À¥Áà ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¨sÁ°Ì ಪ.ಜಾತಿ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 87500 ¸ÀASÉå1 03040100006369

185 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) fÃªÀ£À/GªÀiÁPÁAvÀ vÀÄUÁAªÀ (JZï) ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 135/*/1 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 10200 1.00 62060433613

186 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) eÉÊ»AzÀ/ KPÀ£ÁxÀ vÀÄUÁAªÀ (JZï) ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 174 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 6120 0.60 03030100005190

187 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) ¨Á¯Áf/eÉÊ»AzÀ vÀÄUÁAªÀ (JZï) ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 173 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 10200 1.00 11078100002132

188 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) ªÀÄÄPÀÄAzÀ/ªÀÄzsÀÄPÀgÀ vÀÄUÁAªÀ (JZï) ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 202/*/6 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 5100 0.50 03030100009767

189 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) UÉÆÃ«AzÀ/¤ªÀÈwgÁªÀ vÀÄUÁAªÀ (JZï) ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 192/3 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 5100 0.50 03030100005079

190 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) ¸ÁzsÀ£À/fÃªÀ£ÀgÁªÀ vÀÄUÁAªÀ (JZï) ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 111/2 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 8160 0.80 62401128811

191 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) ªÀÉÊf£ÁxÀ/±ÀAPÉæ¥Áà ¥Án¯ï ªÉÄÃwªÉÄ¼ÀPÀÄAzÁ ®RtUÁAªÀ 26 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 8166 0.80 1111288450

192 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) ²ªÀgÁd/§¸ÉmÉ¥Áà ±ÉÃªÀÄ±Á¥ÀÆgÀªÁr ®RtUÁAªÀ 43 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 8166 0.80 0869101014049

193 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) C±ÉÆÃPÀ/ªÉAPÀlgÁªÀ ¥ÁnÃ¯ï vÀ¼ÀªÁqÀ (JA) ®RtUÁAªÀ 29/3 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 8166 0.80 3200010000060675

194 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) Uàt¥Àw/§¸À¥Áà ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr ¤lÆÖgÀ 22/5 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 8166 0.80 03010100020248

195 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) ±ÀAPÀgÀ/gÁªÀÄ±ÉnÖ ©gÁzÁgÀ PÉÆÃ£ÀªÉÄ¼ÀPÀÄAz ºÀ®§Uáð 34/3 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 6124 0.60 03040100006744

196 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) ¸ÀégÀÆ¥Á/±ÀAPÀgÁªÀ PÉÆÃ£ÀªÉÄ¼ÀPÀÄAz ºÀ®§Uáð 45/1 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 6124 0.60 3.0401E+12

197 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) ZÀAzÀæPÁAvÀ/PÀÆqÀ¯É¥Áà PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ¨sÁ°Ì 63 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 20416 2.00 1.10861E+13

198 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) ¥ÀªÀ£À/gÁªÀÄ±ÉnÖ PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ¨sÁ°Ì 48 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 10208 1.00 8.69101E+11

199 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É (n¹) UÀÉÆÃgÀPÀ/¸ÉÆ¥À£ÀgÁªÀ PÀÉÆÃ¸ÀA ºÀ®§Uáð 1361 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 8166 0.80 3.20001E+14

200

201 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆÃ ªÀÄÄ£ÀÄ«ÄAiÀiÁ vÀA ¹¢ÝQ¸À¨ï ªÀÄgÀPÀ® d£ÀªÁqÀ 254/3 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 12000 0.6 375287804446 040401 00004510

202 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆÃ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀA CdÄð£À C°AiÀÄA§gÀ d£ÀªÁqÀ 122/*/1 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 16000 0.8 726901084415 2267

203 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆÃ ¥Àæ¨sÀÄ vÀA gÀ«ZÀAzÀæ d£ÀªÁqsÀ d£ÀªÁqÀ 82/*/2 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 20000 1 616820694216 040401 00010393

204 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä ²æÃ ²gÉÆÃªÀÄtÂ vÀA ±ÀgÀt¥Áà §UÀzÀ® §UÀzÀ® 97/*/3 ಇತರೆ ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä 16000 0.8 754386202729 11063 290256

205 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆÃ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ªÀiÁgÀÄw
ªÀÄ°PÀ 

«ÄeÁð¥ÀÆgÀ
§UÀzÀ® 80/*/2 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 8000 0.4 441441207723 621471 56018

206 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ gÀ« vÀA ©¸À®¥Áà ¹gÀPÀl£Àß½î §UÀzÀ® 137/1 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ 20000 1 453199841981 050201 00010561

207 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ PÀ¯ÁªÀw UÀA ºÀtªÀÄAvÀ
ªÀÄ°PÀ 

«ÄeÁð¥ÀÆgÀ
§UÀzÀ® 79/*/* ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ 8000 0.4 612842755146 504360 68257

208 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆÃ ²ªÀgÁd vÀA «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ UÁzÀV ©ÃzÀgÀ (G)
277 ªÀÄvÀÄÛ 

278
ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 16000 0.8 530732607899 11087100 004234

209 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨sÉArü
²æÃ UÀÄAqÀ¥Áà vÀA 

UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Áà
ºÉÆÃPÁæt (©) ªÀÄ£Àß½î 81/*/3 ಇತರೆ ¨sÉArü 14000 0.7 315229910983 36971 641647

210 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ §zÀ£É ¥ÀÄµÀàªÀw UÀA C±ÉÆÃPÀgÁªÀ
AiÀiÁPÀvÀÛ¥ÀÆ

gÀ
ªÀÄ£Àß½î 9/*/4 ಇತರೆ §zÀ£É 12000 0.6 265913216098 140521 91041846

211 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©£Àì ªÀÄ®èªÀiÁä UÀA ¸ÀÄ¨sÀµÀ ªÀÄ£Àß½î ªÀÄ£Àß½î 68/*/1 ಇತರೆ ©£Àì 16000 0.8 782388929073 0403010 0006312

212 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©£Àì ZÀAzÀæªÀiÁä UÀA ªÀÄqÉ¥Áà ºÉÆÃPÁæt (©) ªÀÄ£Àß½î 81/*/3 ಇತರೆ ©£Àì 26000 1.3 204048739736 1405203 1000217

213 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J¯ÉPÀÆ¸ÀÄ QgÀtPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¸ÀÄ¨sÀµÀ ªÀÄ£Àß½î ªÀÄ£Àß½î 68/*/2 ಇತರೆ J¯ÉPÀÆ¸ÀÄ 8000 0.4 450673593218 194510 1008523

214 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ¤®UÀAUÀªÀiÁä UÀA ²ªÀgÁd UÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ (zÀ) 25/*/* ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ 16000 0.8 349929640415 040201 00013607

215 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä §¸ÀªÀgÁd vÀA ¥ÁAqÀ¥Áà UÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ (zÀ) 48/*/* ಇತರೆ ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä 8000 0.4 435969547439 402 0100004608

216 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ »gÉPÁ¬Ä ºÉÊ©æqÀ vÀgÀPÁj ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA ºÀj¹AUï ZÀl£Àß½î §UÀzÀ® 164/*/2/¦-1 ಇತರೆ »gÉPÁ¬Ä ºÉÊ©æqÀ 
vÀgÀPÁj

12000 0.6 942404738218 040701 00002973

217 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ²æÃ ²ªÀgÁd vÀA ªÀiÁgÀÄw ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 75/*/* ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ 8000 0.4 229176487579 040201 00010860

218 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄqÉ¥Áà
¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆg

À (eÉ)
©ÃzÀgÀ (zÀ) 118/*/* ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ 8000 0.4 834030061143 0405010 0005562

219 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ UÀdj ²æÃ ©üÃªÀÄuÁÚ vÀA ±ÁªÀÄuÁÚ UÁzÀV ©ÃzÀgÀ (G) 62/2 ಇತರೆ UÀdj 8000 0.4 886540646764 076250 0102750301

220 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ UÀdj ²æÃ ¸ÀAUÀ¥Á vÀA ±ÁªÀÄuÁÚ UÁzÀV ©ÃzÀgÀ (G) 62/1 ಇತರೆ UÀdj 8000 0.4 486238478808 0762500 102750401

221 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ²æÃªÀÄw £ÁUÀ«ÄtÂ UÀA ±À²PÁAvÀ UÀÄªÀiÁä ©ÃzÀgÀ (G) 04.Jän ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ 20000 1 937077685755 11016

222 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ºÀÆPÉÆÃ¸ÀÄ ²æÃ UÀÄtªÀAvÀ vÀA FgÀ¥Áà vÁeÁ®¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ (G) 7/§ ಇತರೆ ºÀÆPÉÆÃ¸ÀÄ 8000 0.4 460247564666 7625 00102885701

223 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ §zÀ£É RÄvÉÃeÁ ©Ã UÀA AiÀÄÆ¸À¥sÀ C° ªÀÄ£Àß½î ªÀÄ£Àß½î 12/*/4 ಇತರೆ §zÀ£É 8000 0.4 714148750834 109731 01021383

224 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ §zÀ£É «±Àé£ÁxÀ vÀA ªÀiÁtÂPÀ¥Áà ªÀÄ£Àß½î ªÀÄ£Àß½î 32/*/* ಇತರೆ §zÀ£É 12000 0.6 844629690609 11068002601

225 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ §zÀ£É
dªÀÄgÀÄvÀ ¨ÉÃUÀA UÀA 

E¨Áæ»zÀÄ¸Á¨ï 
ªÀÄ£Àß½î ªÀÄ£Àß½î 12/*/4 ಇತರೆ §zÀ£É 12000 0.6 688556285559 1097310 1019883

226 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ vÀA C§ÄÝ¯ï gÀ¦üPï ªÀÄ£Àß½î ªÀÄ£Àß½î 197/* ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ 10000 0.5 490813786423 0403010 0009974

227 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ºÀUÀ®PÁ¬Ä »gÉPÁ¬Ä
²æÃ ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢ÝÃ£À vÀA 

ªÀÄ¸ÁÛ£À¸Á¨ï
ªÀÄ£Àß½î ªÀÄ£Àß½î 212/*/* ಇತರೆ ºÀUÀ®PÁ¬Ä »gÉPÁ¬Ä 20000 1 324066380914 04030100 00204

228 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆÃ
²æÃªÀÄw gÀÄQätÂ¨Á¬Ä UÀA 

«oÀ®gÁªÀ
SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 215/1 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 12000 0.6 4907 9872 9765 62493991406

229 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä
²æÃªÀÄw wæÃ±ÀÄ¯Á UÀA 

§®©üÃªÀÄgÁªÀ
SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 232/2 ಇತರೆ ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä 12000 0.6 7148 7262 2128 0 4060100010309

230 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä ²æÃªÀÄw ¦æAiÀÄ UÀA zÀvÁÛwæ SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 219/2 ಇತರೆ ªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä 12000 0.6 6282 8202 8288 0 4060100008744

231 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ UÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ (zÀ) 102/*/1 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ 10000 0.5 605006116568 0 4020100004514

232 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆÃ PÀ¯ÁåtgÁªÀ vÀA ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 74/*/2 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 12000 0.6 863205631023 0 448101028923

233 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ J¯ÉPÀÆ¸ÀÄ dUÀ¢Ã±À vÀA ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ºÀ¼ÀîzÀÝPÉÌÃj ©ÃzÀgÀ (zÀ) 2/*/* ಇತರೆ J¯ÉPÀÆ¸ÀÄ 8000 0.4 542907763189 62270368597

234 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ©Ã£Àì ©üÃªÀÄuÁÚ vÀA ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 74/*/2 ಇತರೆ ©Ã£Àì 8000 0.4 993738725577 0 402010006057

235 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É «£ÁAiÀÄPÀgÁªÀ vÀA zÁzÀgÁªÀ ªÀÄ£Àß½î ªÀÄ£Àß½î 18/*/7 ಇತರೆ ¨Á¼É 24451 0.8 232943126871 11068001679

236 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É gÀWÀÄ£ÁxÀgÁªÀ vÀA ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ
UÉÆÃgÀ£Àß½î 

©
©ÃzÀgÀ (zÀ) 4/*/2 ಇತರೆ ¨Á¼É 36677 1.2 429134641297 0 4020100000080

237 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ²æÃ ©üÃªÀÄgÉrØ vÀA gÁªÀÄgÉrØ gÁdVgÁ ªÀÄ£Àß½î 122/* ಇತರೆ ¨Á¼É 61190 2 962552034278 11067999412

238 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É
²æÃªÀÄw gÀÄPÀÌ«Ä¤¨Á¬Ä UÀA 

¥ÁAqÀÄgÀAUÀ
zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ ªÀÄ£Àß½î 64/*/1 ಇತರೆ ¨Á¼É 61150 2 4907 9872 9789 11068002601

239 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ªÀÄºÁzÉÃ« UÀA ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀiÁå ¹QAzÀæ¥ÀÆgÀ PÀªÀÄoÁt 218/*/* ಇತರೆ ¨Á¼É 24451 0.8 531673545251 0 4060100005420

240 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É £ÁgÀAiÀÄtgÉrØ vÀA £ÀgÀ¹AUÀgÉrØ gÁdVgÁ ªÀÄ£Àß½î 122/*/* ಇತರೆ ¨Á¼É 36675 1.2 2174 5137 6624 0 4030100009881



241 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ವಿಜಯ ರೆಡಿ್ಡ  ತಂ: ಮಾಣಿಕರೆಡಿ್ಡ ನಾಗೂರಾ ªÀÄ£Àß½î 111/*1 ಇತರೆ ¨Á¼É 31500 1 863850297059 1 0973101006551

242 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ ²æÃªÀÄw CAdªÀiÁä UÀA gÁd¥Áà amÁÖ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 48/*/3 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 1920 0.12 457198651833 1 945119008240

243 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ ¸ÀtÚ
²æÃ ¸ÀAdÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA 

¥sÀæ¨sÀuÁÚ
CµÀÆÖgï ©ÃzÀgÀ (zÀ) 221/*/¦2 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ ¸ÀtÚ 3200 0.2 451756597176 62366535224

244 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ ²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd
¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆg

À 
©ÃzÀgÀ (zÀ) 110/*/* ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 6400 0.4 596776789136 0 4050100012955

245 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ
¸ÀÄ¯ÁÛ£À ¥ÀmÉÃ¯ï vÀA dªÀiÁ® 

¥ÀmÉÃ¯ï
«ÄÃeÁð¥ÀÆgÀ 

(PÉ)
©zÀgÀ (G) 33/2 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 

EvÀgÉ
6000 0.6 441616065883 0 4050100002544

246 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ ¸ÀtÚ ²æÃ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ vÀA ªÀÄgÉ¥Áà ¹gÀPÀl£Àß½î §UÀzÀ® 147/*/* ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ ¸ÀtÚ 6400 0.4 326361148633 0 5020100006547

247 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ ²æÃ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀA §¸À¥Áà ¹gÀPÀl£Àß½î §UÀzÀ® 131/*/1 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 3200 0.2 259552650065 0 5020100007710

248 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ²æÃªÀÄw zÉÃªÀQ UÀA §¸ÀªÀgÁd ªÀÄAzÀPÀ£Àß½î §UÀzÀ® 9/*/* ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

5000 0.5 678880356130 62375905081

249 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ «oÀ®gÁªÀ vÀA ®PÀëöätgÁªÀ gÁd£Á¼À d£ÀªÁqÀ 24/*/1 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

8000 0.8 972648088750 11054101010226

250 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ ±ÉÃµÀgÁªÀ vÀA eÁÕ£ÉÆÃ¨sÀgÁªÀ zÁzÀ¥ÀÄgÀ d£ÀªÁqÀ 3/*/* ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 9600 0.6 261082732493 11054100027767

251 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀÄqÉ¥Áà
¸ÀÄ¯ÁÛ£À¥ÀÆg

À (eÉ)
©ÃzÀgÀ (zÀ) 118/*5 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 

EvÀgÉ
3000 0.3 301897403890 4050100005562

252 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀA PÀ®è¥Áà UÁzÀV ©zÀgÀ (G) 304/1D-¦-1 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 9600 0.6 800189757938 4050100003119

253 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ gÁªÀÄgÁªÀ vÀA ±ÀAPÀgÀgÁªÀ zÁzÁ¥ÀÆgÀ d£ÀªÁqÀ 31/*/1 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

6000 0.6 638032782397 500000170036471

254 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¸ÀÄ¨sÀµÀ PÀ£Àß½î d£ÀªÁqÀ 31/*/2 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 9600 0.6 510938808303 40401000003181

255 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ ²æÃ ¸ÀÄ¨sÀµÀ vÀA PÀ¯ÁåtgÁªÀ UÀÄªÀiÁä ©zÀgÀ (G) 78 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 12800 0.8 338874819965 40401000 0031825

256 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ
²æÃªÀÄw ¨sÁgÀw¨Á¬Ä UÀA 

ªÉAPÀlgÁªÀ
gÁd£Á¼À d£ÀªÁqÀ 18/* ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 9600 0.6 251134165601 4040100009869

257 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ ²æÃ zÀvÁÛwæ vÀA gÁªÀÄgÁªÀ SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 221 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 16000 1 3770 6692 1120 ..04060100004938

258 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ®Qëöä¨Á¬Ä UÀA ²ªÁf SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 281/2 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

6000 0.6 824885143 644 .. 04060100006339

259 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ ¸ÀAdÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA £ÁgÀAiÀÄt SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 232/1 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 9600 0.6 8447 5991 6489 04060100006934..

260 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ DvÁägÀªÀÄ vÀA ªÀiÁgÀÄvÀgÁªÀ SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 186/3 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 9600 0.6 4626 2325 8034 04060100000616..

261 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ §®©üÃªÀÄ vÀA ªÉAlgÁªÀ SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 299/1 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 12800 0.8 4805 3194 9919 62491990903

262 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀA £ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 195 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

4000 0.4 8981 8314 3305 4060 10000 7038

263 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ C±ÉÆÃPÀgÁªÀ vÀA ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 196 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

8000 0.8 3660 1447 2455 4060100000611..

264 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ ªÉÆÃmÁ¨Á¬Ä UÀA gÀÆ¥À¹AUÀ SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 238 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 6400 0.4 5605 5864 1749 04060100005042.. 

265 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ vÀA gÀÆ¥À¹AUï SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 284/*/2 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

6000 0.6 6718 8107 2984 4060100005043..

266 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ vÀA UÀÄAqÀ¥Áà SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 303/4, 299/1 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 6400 0.4 4167 7660 7017 ..4060100001986

267 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ±ÀgÀt¥Áà vÀA ¹zÀÝ¥Áà SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 200/2, 244/1 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

4000 0.4 3820 0717 7693 ..4060100001979

268 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ gÀÄzÀæ¥Áà vÀA §¸ÀªÀgÁd UÀÄªÀiÁä ©ÃzÀgÀ (G) 4/*/4 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

7000 0.7 7378 9590 2917 4050100012410

269 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ©üÃªÀÄUÉÆAqÀ vÀA ®QëöäuÁ ¹AzÉÆÃ¯ï ªÀÄ£ÀÀß½î 52/*/4 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

4000 0.4 5114 2613 0183 38947886182

270 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀA ®QëuÁ ¹AzÉÆÃ¯ï ªÀÄ£ÀÀß½î 81/*/1 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

7000 0.7 2597 8410 6208 1945101010189..

271 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ¥ÀÄtåªÀw UÀA  ®QëuÁ ¹AzÉÆÃ¯ï ªÀÄ£ÀÀß½î 52/*/2 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

5000 0.5 3376 2295 1873 62479384922..

272 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ²ªÀPÀÄAªÀiÁgÀ vÀA ¨Á§ÄgÁªÀ SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 305/1 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

5000 0.5 5801 9691 8081 4060100001696..

273 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ²æÃ ©üÃªÀÄuÁÚ vÀA PÀ®è¥Áà £Ë¨ÁzÀ PÀªÀÄoÁt 88/1 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

6000 0.6 214877924312 4140100002086

274 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀA ¢UÀA§gÀgÁªÀ d£ÀªÁqÀ d£ÀªÁqÀ 15/* ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

6400 0.4 865858367631 30575339783

275 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ vÀA £ÀgÀ¹AUÀ «¯Á¸À¥ÀÆgÀ d£ÀªÁqÀ 51/3 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

6400 0.4 465966738463 4040100006128

276 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ EvÀgÉ C§ÄÝ¯ï CzÀÆ£À vÀA C§ÄÝ¯ï UÀ¥sÀgï ªÀÄ£ÀÀß½î ªÀÄ£ÀÀß½î 113/*/3 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ /zÉÆqÀØ 
EvÀgÉ

10000 1 402522131659 31932258984

277 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ zÀvÁÛwæ vÀA «oÀ®gÁªÀ SÁzÀgÀ£ÀUÀgÀ PÀªÀÄoÁt 187, 186 ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ/¸ÀtÚ 9600 0.6 8134 3338 7053 62454294537

278 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ²ªÀ±ÉÃnÖ ªÀÄªÀÄzÁ¥ÀÆgÀ d£ÀªÁqÀ 24/*/* ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢ 16000 1 806728350495 4040100001901

279 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ »gÉÃPÁ¬Ä ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ d£ÁðzsÀ£À vÀA eÁÕ£ÉÆÃ¨sÀgÁªÀ zÁzÀ¥ÀÆgÀ d£ÀªÁqÀ 3/*/* ಇತರೆ »gÉÃPÁ¬Ä ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ 9600 0.6 760136521158 4040100003551

280 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ²æÃªÀÄw ¥ÀÄµÀàªÀw UÀA 
C±ÉÆÃPÀgÁªÀ

AiÀiÁPÀvÀÛ¥ÀÆ
gÀ

ªÀÄ£Àß½î 9/*/4 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢ 8000 0.5 265913216098 14052191041896

281 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ²æÃ ¸ÀwÃ±À vÀA £ÀgÀ¹AUÀ UÀÄ£Àß½î ©zÀgÀ (zÀ) 51/*/1 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢ 12800 0.8 577197405747 4020100013607

282 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ²æÃ ªÀÄºÉÃ±À vÀA ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÉÃPÀÄ¼ÀV ªÀÄ£Àß½î 55/*/§ ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢ 16000 1 370442222571 14569

283 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

²æÃªÀÄw GªÀÄzÉÃ« UÀA §¸ÀªÀgÁd gÉÃPÀÄ¼ÀV ªÀÄ£Àß½î 53/*/D ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

12800 0.8 707883344126 5020100117046

284 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

WÀ¼É¥Áà vÀA ¹zÀÝUÉÆAqÀ ºÉÆÃPÁæt © ªÀÄ£Àß½î 26/*/2 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

16000 1 348977088209 4030100002725

285 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀ®èAUÀr ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ªÀÄºÉAzÀgÉrØ vÀA §¸ÀªÀgÁd gÁdVÃgÁ ªÀÄ£Àß½î 128/*/1 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

16000 1 614180313338 1081104000126390

286 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ qÉÆÃuÉªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

PÁ²£ÁxÀ vÀA ²ªÀ±ÉÃnÖ C°AiÀÄA§gï Àd£ÀªÁqÀ 135/1 ಇತರೆ qÉÆÃuÉªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 
¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ

12000 0.6 958804311261 4040100002114

287 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ qÉÆÃuÉªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

PÁ²£ÁxÀ vÀA ²ªÀ±ÉÃnÖ C°AiÀÄA§gï Àd£ÀªÁqÀ 135/4 ಇತರೆ qÉÆÃuÉªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 
¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ

19200 1.2 958804311261 4040100002114

288 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀ®èAUÀr ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ¥ÀÀæ¨sÀÄ±ÉÃnÖ vÀA ±ÀAPÀgÉ¥Áà zsÀªÀiÁð¥ÀÆgÀ ªÀÄ£Àß½î 62 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

32000 2 472559330377 403010008513

289 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ²ÃgÉÆÃªÀÄtÂ vÀA ±ÀgÀt¥Áà §UÀzÀ® §UÀzÀ® 98/*/1 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ 8000 0.5 7543 8620 2729 11063290296..

290 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ªÉÊf£ÁxÀ vÀA £ÁUÀ±ÉÃnÖ ZÀl£Àß½î §UÀzÀ® 23/*/C¦-1 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ 9600 0.6 3700 6778 5713 019600101017292..

291 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ZÉ£ÀßªÀiÁä UÀA §¸À¥Áà SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ §UÀzÀ® 16/*/2§ ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ 12800 0.8 2610 9436 6414 11077100004406..

292 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ZÀAqÀÆ ºÀÆ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

C±ÉÆÃPÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA 
«ÃgÀ±ÉÃnÖ

PÀÄA¨ÁgÀªÁqÀ ©zÀgÀ (zÀ) 41/*/* ಇತರೆ ZÀAqÀÆ ºÀÆ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

9600 0.6 5782 0626 1532 1002007122

293 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

D£ÀAvÀgÉrØ vÀA ¥ÉAlgÉrØ ZÀl£Àß½î §UÀzÀ® 35/*/* ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

6400 0.4 360428332571 11154101009239

294 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ qÉÆÃuÉªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä 
¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ

PÁ²°AUÀ vÀA «ÃgÀAiÀiÁå amÁÖ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 67/*/3 ಇತರೆ qÉÆÃuÉªÉÄÃt¹£ÀPÁ¬Ä 
¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ

12800 0.8 7111 0647 1523 1945101007331

295 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀ®èAUÀr ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ¸ÀAVÃvÁ UÀA UÀÄgÀÄ£ÁxÀgÉrØ amÁÖ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 189/*/* ಇತರೆ PÀ®èAUÀr ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

12800 0.8 580201771775 4020100013207

296 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀ®èAUÀr ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ±ÀAPÀgÀ vÀA ¸ÁAiÀÄ§uÁ amÁÖ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 31/*/5 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

12800 0.8 325033463621 4020100007641

297 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚಂಡೂ ಹೂ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

ಸುಭಷ ತಂ ಕಲ್ಯಾ ಣರಾವ ಗುಮಾಾ ಬೀದರ (ಉ) 78/*/* ಇತರೆ ಚಂಡೂ ಹೂ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

11200 0.7 3388 7481 9965 04050100013971..

298 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀ®èAUÀr ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ  ತಂ ಕಲ್ಯಾ ಣರಾವ ಗುಮಾಾ ಬೀದರ (ಉ) 79/1 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

12000 0.75 4551 4406 6868 3434276339..

299 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟೊಮಟೊ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ಚಂದರ ಕಾಂತ ತಂ ಕಶಿನಾಥ ಚಟನ್ನ ಳಿ್ಳ ಬಗದಲ 69/*/1 ಇತರೆ ಟೊಮಟೊ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

6400 0.4 5293 9717 1694 04070100008821..

300 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟೊಮಟೊ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ಓಾಂಕರ ತಂ ಕಶಿನಾಥ ಚಟನ್ನ ಳಿ್ಳ ಬಗದಲ 69/*/4 ಇತರೆ ಟೊಮಟೊ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

6400 0.4 7376 7831 1514 04070100008952..

301 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಪ್ಪಾ ಯ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ನಾರಯರೆಡಿ್ಡ  ತಂ ನ್ರಸಾಂಗರೆಡಿ್ಡ ರಾಜಗೀರಾ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 122/* ಇತರೆ ಪಪ್ಪಾ ಯ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

12800 0.8 2174 5137 6624 04030100009881..



302 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ಸಂತೀಷ ತಂ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣಾ sಸಾಂದೀಲ್ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 81/*/5 ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

25600 1.6 2597 8410 6208 1945101010189..

303 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟೊಮಟೊ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ
ಶಿರ ೀಮತಿ ಬೇಗಂ ಬೀ ಗಂ ಮೀ, ಮೌಲ್ಯನ್ 

ಸಾಬ್ ಗುನ್ನ ಳಿ್ಳ ಬೀದರ(ದ) 69/*/1 ಇತರೆ ಟೊಮಟೊ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

16000 1 4882 46894924 1945101009142..

304 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ಜಗನಾನ ಥ ತಂ ಬಾಬುರಾವ ಬಾವಪೂರ ಬೀದರ (ಉ) 21/01.. ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

6000 0.4 3111 3523 0450 4050100013766..

305 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೇಣಸನ್ಕಯಿ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

ರಫಿಕ್ ಆಹ್ಾ ದ್ ತಂ ಫತ್ರರ ಸಾಬ್ ಗಾದಗ ಬೀದರ (ಉ) 135, 136 ಇತರೆ ಮೇಣಸನ್ಕಯಿ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

16000 1 2328 2852 5740 62098675026..

306 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ದತ್ತಾ ತಿರ ಯ ತಂ ವಿಠಲರಾವ ಖಾದರನ್ಗರ ಕಮಠಾಣ 186/2 ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

16000 1 8134 3338 7053 62454294537

307 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ಶಿವಶರಣಪಾ  ತಂ ವಿೀರಪಾ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ಔರಾದ (ಎಸ್) ಬಗದಲ 268/*/ಬ ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

13600 0.85 934190097781 5020100001585

308 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ಬಾಬು ತಂ: ಸದದ ಪಾ  ಕಟ್ ಗ ಸಂಗೊಳಗ ಬಗದಲ 107/*/ಈ ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

9600 0.6 987776609222 52166421037

309 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ಜಾನ್ಸನ್ ಶಿರೀಮಣಿ ಮೈಲ್ಯತೆಗೆರಾಬ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 14/*/2 ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

13920 0.9 769652674476 35220100000192

310 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ ºÉÆÃ¢PÉ ಸಾವಿತರ ಮಾಾ  ಗಂ: ಪಂಟಾರೆಡಿ್ಡ ಹೊಕರ ಣ(ಬ) ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 39/*/ಆ ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ ¥Áè¹ÖPÀ 
ºÉÆÃ¢PÉ

16000 1 686347985340 4030100002198

311 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÉÆªÀÄmÉÆ PTO 19.4 JZï.¦          
          mÁæPÀÖgï

²æÃ «ÃgÀ±ÉÃnÖ vÀA 
¸ÀAUÀæªÀÄ¥Áà

¸ÉÆÃ®¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ (G) 17/Dgï.J¸ï ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆ PTO 19.4 
JZï.¦                mÁæPÀÖgï

75000 1 876690582288 4050100007763

312 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಇತರೆ 1002007122

313 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¹Ã¨É
²æÃ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA 

CuÉÚ¥Áà
¨ÁªÀ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ (G) 29/03. ಇತರೆ ¹Ã¨É 8750 0.5 800189757983 4050100003119

314 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¹Ã¨É
²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA ¢ ±ÀgÀt¥Áà 

PÉÆÃj
PÀAUÀn ©ÃzÀgÀ (G) 31/*/4 ಇತರೆ ¹Ã¨É 7000 0.4 765437650930 10973101050747

315 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¹Ã¨É ¸ÉÊAiÀÄzï E¸Áä¯ï vÀA ªÀÄºÉ§Æ§¸Á¨ï UË¸À¥ÀÆgÀ ªÀÄ£Àß½î 43/*/2 ಇತರೆ ¹Ã¨É 31500 1.8 284429006390 11068016320

316 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¹Ã¨É UÀt¥ÀvÀgÁªÀ vÀA PÁ±À¥Áà RÄ¨Á E¸ÁèA¥ÀÆgÀ d£ÀªÁqÀ 51/*/* ಇತರೆ ¹Ã¨É 17500 1 456520195449 4040100006128

317 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¹Ã¨É §¸ÀªÀgÁd vÀA CªÀÄÈvÀgÁªÀ PÉÆÃ¼ÁîgÀ PÉ PÀªÀÄoÁt 44/C ಇತರೆ ¹Ã¨É 9600 0.6 422927650561 414010001320

318 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಬೆ ಪದ್ಮಾ  ಗಂ ಬಸವರಾಜರೆಡಿ್ಡ ರಾಜಗೀರಾ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 122/*/, 123/*/ ಇತರೆ ಸಬೆ 21000 1.2 2218 3732 3901 11068026236

319 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಬೆ ದೆವಿಾಂದರ  ಕುಮಾರ ಗೀರೆಪ್ಪಾ  ಪ್ಪಕಲ್ ಕುತ್ತಾ ಬಾದ PÀªÀÄoÁt 63/*/3 ಇತರೆ ಸಬೆ 28000 1.6 976688024364 1405241000634

320 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ zÁ½A¨É UÉÆÃzÁªÀj vÀA UÀÄgÀÄ°AUÀAiÀiÁå amÁÖ ©zÀgÀ (zÀ) 68/*/3 ಇತರೆ zÁ½A¨É 3850 1 610212453393 1945101009117

321 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ zÁ½A¨É ²ªÀ°¯Áè UÀA «ÃgÀAiÀiÁå amÁÖ ©zÀgÀ (zÀ) 68/*/5 ಇತರೆ zÁ½A¨É 3850 1 679210060134 1945101011565

322 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É gÁªÀÄgÁªÀ vÀA zÁzÀgÁªÀ ªÀÄ£Àß½î ªÀÄ£Àß½î 18/*/7 ಇತರೆ ¨Á¼É 10200 1 949723101619 194510114562

323 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ¹zÀÝuÁÚ vÀA UÀÄAqÀ¥Áà ªÀÄ£Àß½î ªÀÄ£Àß½î 57/*/2 ಇತರೆ ¨Á¼É 6120 0.6 213641759207 4030100000200

324 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವೆಂಕಟೆಶ್ವ ರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಚಿಾಂತಲಗೇರಾ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ  80/*/ ಇತರೆ 400000 1 215629848928 4030120000443

325 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭಗವಾನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ  ಸದ್ಮದ ಪೂರ ಜನ್ವಾಡ 29/*/ ಇತರೆ 224900 1 325468218923 1945101014019

326 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದೇಸಾಯಿ ಬಂಧು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಹಿಪಾ ಳಗಾಾಂವ ಜನ್ವಾಡ 5/*/ ಇತರೆ 219000 1 310311071490 4040110000050

327 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 422

328 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ²æÃ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀA CdÄð£À ¹¹ð J §UÀzÀ® 92/*/* SC
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ 

WÀlPÀ 
87500 1 732055478227 14052191014468

329 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ 
²æÃªÀÄw ¸ÀÄUÀÄt¨Á¬Ä UÀA 

²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ
gÁdVÃgÁ ªÀÄ£Àß½î 127/*/* SC

FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ 
WÀlPÀ 

87500 1 812477289174 10973101050747

330 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ªÀiÁtÂPÀ vÀA £ÁUÀ¥Áà SÁd¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ (G) SC
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ 

WÀlPÀ 
87500 1 433142694188 3515094755

331 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ «oÀ® vÀA £ÀgÀ¸À¥Áà UÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ (zÀ) SC
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ 

WÀlPÀ 
87500 909328453864 4020100005923

332 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ¸ÀÄ«ÄvÀæ¨Á¬Ä UÀA gÁªÀÄ¥Áà §gÀÆgï ªÀÄ£Àß½î 284/*/1 SC
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ 

WÀlPÀ 
87500 1 9657 8850 6629 4030100009131

333 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀiÁªÀÅ AiÀÄ²éÃ¤ UÀA ¸ÀaÃ£ï
PÀAUÀ£ÀPÉÆÃl

z
§UÀzÀ® 23/02** SC ªÀiÁªÀÅ 200000 598063934094 448101060896

334 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ªÀiÁªÀÅ ಜಗನಾನ ಥ ತಂ ಅಮೃತ ಖಾದರನ್ಗರ ಕಮಠಾಣ 199/* SC ªÀiÁªÀÅ 200000 568526698412 4020100008207

335 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ mÁæPÀÖgï gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA ºÁªÀÄf §UÀzÀ® §UÀzÀ® 452/*/*, 453/*/ SC mÁæPÀÖgï 100000 1.26 21324569781 11068008013

336 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ಹೆೈಸ ಪುಣಾಾ ವತಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸಾಂದಲ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 31/*/2 ST ಪ್ಾಯಕ್ಹೆೈಸ 177500 1 231456924312 4030100002197

337

338 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್   ಬಾಳೆ ಮೊದಲನ ವಷಯ ನಿಹಯಣೆ (ಸಕ್ಕರ ) ಶಿರ ೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ತಂ. ಅಾಂಬಾರಾಯ ಜನ್ವಾಡ ಮುಡಬ 28/*/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ ಸಕಕ ರ 11700 1.8 709906883278 34909394252

339 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್   ಬಾಳೆ ಮೊದಲನ ವಷಯ ನಿಹಯಣೆ (ಸಕ್ಕರ ) ಶಿರ ಮತಿ ಜಗದೇವಿ ಗಂ.ಶಿವಶರಣಪಾ ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ. ಮುಡಬ 50/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ ಸಕಕ ರ 1300 0.2 262989416551 2070100008832

340 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್   ಬಾಳೆ ಮೊದಲನ ವಷಯ ನಿಹಯಣೆ (ಟಿ.ಸ್ಟ) ಶಿರ ೀ ಧನಾಜಿ ತಂ. ನಾಮದೇವ ಉಜಳಂಬ ಕೀಹಿನೂರ 8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 4080 0.4 303921392610 2030100010389

341 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್   ಬಾಳೆ ಮೊದಲನ ವಷಯ ನಿಹಯಣೆ (ಟಿ.ಸ್ಟ) ಶಿರ ೀ ವಿೀರಾಂದರ  ತಂ. ಮಾದಣಾಾ ಉಜಳಂಬ ಕೀಹಿನೂರ 50 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 4080 0.8 298952366197 11090101031131

342 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್   ಬಾಳೆ ಮೊದಲನ ವಷಯ ನಿಹಯಣೆ (ಟಿ.ಸ್ಟ) ಶಿರ ೀ ಸಂತೀಷಕುಮಾರ ತಂ. ವೈಜಿನಾಥ ವಡಿ ರಗಾ ಮಂಠಾಳ 50 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 8160 0.4 52010257094530

343 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್   ಬಾಳೆ ಮೊದಲನ ವಷಯ ನಿಹಯಣೆ (ಟಿ.ಸ್ಟ) ಶಿರ ೀ ಕ್ರ ೀಷ್ಣಾ ಜಿ ತಂ. ಮಾಧವರಾವ ಆಲಗೂಡ ಮಂಠಾಳ 2/*/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 4080 0.4 9182500101379300

344 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್   ಬಾಳೆ ಮೊದಲನ ವಷಯ ನಿಹಯಣೆ (ಟಿ.ಸ್ಟ) ಶಿರ ೀ ಹ್ಣಮಂತಪಾ  ತಂ. ರವಣಪಾ ಮುಡಬ ಮುಡಬ 38/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 6120 0.6 296140389633 2070100959118

345 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್   ಬಾಳೆ ಮೊದಲನ ವಷಯ ನಿಹಯಣೆ (ಟಿ.ಸ್ಟ) ಶಿರ ೀ ಈಶವ ರ ತಂ. ಮಹಾದು ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ. ಮುಡಬ 98 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 4080 0.4 555063110574 11166448577

346 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್   ಬಾಳೆ ಮೊದಲನ ವಷಯ ನಿಹಯಣೆ (ಟಿ.ಸ್ಟ) ಶಿರ ೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂ. ಧೂಳಪ್ಪಾ ಜನ್ವಾಡ ಮುಡಬ 28/*/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 10200 1 322899310323 2070100002779

347 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟಿಶನಯ ಕ್ಲಚರ್ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ೀ ಬಾಬುರಾವ ತಂ. ಗುಾಂಡಪಾ ಉಜಳಂಬ ಕೀಹಿನೂರ 42/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 12240 0.4 979619676565 2050100001657

348 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟಿಶನಯ ಕ್ಲಚರ್ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ೀ ಅಶೀಕ ತಂ. ಶಿರ ೀಮಂತ ಉಜಳಂಬ ಕೀಹಿನೂರ 267/*/ ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 18360 0.6 523416277091 11090100002089

349 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟಿಶನಯ ಕ್ಲಚರ್ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ೀ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಶಿವರಾಮ ಧನೂನ ರಾ ಕೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 69 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 32000 1.6 11096100005942

350 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟಿಶನಯ ಕ್ಲಚರ್ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ೀ ಸದ್ಮರ ಮಪ್ಪಾ  ತಂ. ಸಂಗಪ್ಪಾ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 96/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 24000 0.8 20204414784

351 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟಿಶನಯ ಕ್ಲಚರ್ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ೀ ರಂಗರಾವ ತಂ. ತ್ರಕರಾಮ ಪ್ಪಟೀಲ ಲ್ಯಡವಂತಿ ಕೀಹಿನೂರ 288/4 133 ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 12240 0.4 10607518431

352 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟಿಶನಯ ಕ್ಲಚರ್ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಾಾ ನೇಶವ ರ ತಂ. ಕಮಾಜಿ ವಡಿ ರಗಾ ಮಂಠಾಳ 84/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 30600 1 2030100006465

353 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟಿಶನಯ ಕ್ಲಚರ್ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ೀ ಬಲಭೀಮ ತಂ. ಸಕರಾಮ ಉಜಳಂಬ ಕೀಹಿನೂರ 53 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ (ಟ.ಸ) 12240 0.4 50075403942 2050100001685

354 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಶಿರ ೀ ಅಾಂಬಾರಾವ ತಂ. ಸಾಯಿಬಣಾಾ ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ. ಮುಡಬ 78/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 20000 1 803996001733 31052573902

355 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಶಿರ ೀ ಕ್ಶೀರ ತಂ. ಮುರಲಿಧರ ಲ್ಯಡವಂತಿ ಕೀಹಿನೂರ 284/ ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 16000 0.8 851344340448 31226471167

356 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಶಿರ ೀಮತಿ. ಲಲಿತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ. ಗೊೀವಿಾಂದ ಖಾನ್ಪೂರ ಕೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 134/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 24000 1.2 62334620151

357 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಶಿರ ೀ ಹುಲೆಪ್ಪಾ  ತಂ. ನಾಗಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರಾ ಹುಲಸೂರ 406/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 4000 0.2 676033983659 2020100003624

358 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಶಿರ ೀ ಸುಭಾಷ ತಂ. ಶಾಂಕೆರ ಪ್ಪಾ ಗೊೀಟಾಾ ಹುಲಸೂರ 71/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 16000 0.8 406193130689 62113029012

359 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಶಿರ ೀ ಪ್ಪಶಾಮಿಯಾ ತಂ. ಚಾಂದಸಾಬ ಮಿಕಾಲ ಹುಲಸೂರ 235/*/10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 16000 1 9182500100255201..

360 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಶಿವರಾಮ ಧನೂನ ರಾ (ಕೆ) ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 69 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 32000 1.6 299485938345 11096100005942

361 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಬಾಬುಶಾ ತಂ. ಇಮಾಮಶಾ ದೇವನಾಳ ಹುಲಸೂರ 61 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 6000 0.3 505436808753 2020100008977

362 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ  ತಂ. ಛತರ ಪತಿ ಮಿಕಾಲ ಹುಲಸೂರ 374/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 4000 0.2 734861622596 11096100004737



363 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಅಲ್ಯಲ ಮಾಬ ತಂ. ಇಸಾಮದ್ದದ ನ್ ಮಿಕಾಲ ಹುಲಸೂರ 38/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 8000 0.4 538750364147 2020100013350

364 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂ. ಶಂಕೆರ ಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರಾ ಹುಲಸೂರ 67/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 4000 0.2 584118784676 2020100008524

365 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ನ್ಟರಾಜ ತಂ. ಶರಣಪ್ಪಾ ತಿರ ಪೂರಾಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 154/ ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 24000 1.2 452869111823 2010100011509

366 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ sಸುನಿತ್ತ ಗಂ. ಗೊೀಪಿನಾಥ ಹ್ಳಿ್ಳ ಮಂಠಾಳ 97/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 16000 0.8 597223570491 2050100011250

367 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ಪವಾತಿ ಗಂ. ಗಣಪತಿ ಹ್ಳಿ್ಳ ಮಂಠಾಳ 100/*/1 ಎಸ್.ಟ ಟಮಾಟೊೀ 10000 0.8 644310828149 205010005846

368 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರ ೀ ಜಗದೇವಿ ಗಂ. ಶಿವಶರಣಪಾ ಯಲಲ ದಗುಾಂಡ್ಡ ಮುಡಬ 38/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 636569583585 2030100009841

369 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರ ೀ ಗೊೀಪ್ಪಳರಾವ ತಂ. ಧಮಾರಾಯ ಯಲಲ ದಗುಾಂಡ್ಡ ಮುಡಬ 133/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 426700473002 2030100003120

370 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರ ೀ ದೇವಿದ್ಮಸ ತಂ. ಸಕಂದರ ಚಿಟ್ಾ  ಕೆ. ಮಂಠಾಳ 38/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 2 310025928401 7022200003783

371 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರ ೀ ವಾಂಕಟ ತಂ. ಗೊೀವಿಾಂದ ಆಲಗೂಡ ಮಂಠಾಳ 1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 383177192005 2030100008899

372 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರ ೀ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ಬಾಬುರೆಡಿ್ಡ ಹಂದ್ಮರ ಳ ಕೆ ರಾಜೇಶವ ರ 64 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 602796640715 2040100006618

373 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರ ೀ ಅಾಂಬಕ ಗಂ. ಗರಿಶ ಹುಲಸೂರ ಹುಲಸೂರ 217/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 864922968607 2020100015609

374 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರ ೀ ಗುರುನಾಥ ತಂ. ವೈಜಿನಾಥ ಬೇಲೂರಾ ಹುಲಸೂರ 512 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1.2 770490093561 2020100011909

375 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರ ೀ ಪ್ಪವಾತಿ ಗಂ. ಜಯರಾಮ ಯರಂಡಗ ರಾಜೇಶವ ರ 199/6 ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 0.8 424218724668 169300101001290

376 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರ ೀಧರ ತಂ. ಶಂಕರ ಆಲಗೂಡ ಮಂಠಾಳ 108 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 609803193196 7022250031400

377 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಮಣಾಾ  ತಂ. ಅಾಂಬಣಾ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 161/5 ಎಸ್.ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 343485640746 6221397684

378 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ರುಕ್ಾ ಣಿ ತಂ. ಸಂತೀಷ ಹ್ಳಿ್ಳ ಮಂಠಾಳ 117/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 582599929430 2050100011249

379 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಧೂಳಪ್ಪಾ  ತಂ. ಸದ್ಮರ ಮಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರಾ ಹುಲಸೂರ 214/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 2020100011909

380 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಂಪತಬಾಯಿ ಗಂ. ಪ್ಪಾಂಡುರಂಗ ಆಲಗೂಡ ಮಂಠಾಳ 69/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 351028504486 11107100001439

381 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಲಿಲ ನಾಥ ತಂ. ಚಂದರ ಕಾಂತ ಆಲಗೂಡ ಮಂಠಾಳ 216/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 671833867314 11107101002458

382 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಆನಂದ ತಂ. ಅರ್ಜಾನ್ ಧನೂನ ರಾ ಆರ್ ರಾಜೇಶವ ರ 99/*,99/*/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 603906225805 320433395581

383 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ . ಗುರುಲಿಾಂಗಪಾ   ತಂ. ಅಾಂಬಾರಾಯ ಗಲಿಗಲಿ ಕೀಹಿನೂರ 39/ಸ/ಅ ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 759967255014 2030100006026

384 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಜಗನಾನ ಥ ಭೀಸಗಾ ಕೀಹಿನೂರ 185 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 404020339499 2030100008205

385 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಸರೀಜಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಿರ ೀಮಂತ ರಾಮತಿೀಥಾ ಕೆ ಕೀಹಿನೂರ 29/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 182240134901 2050100005011

386 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ವೈಜಿನಾಥ ರೆಡಿ್ಡ ಗೊೀಕುಳ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 113/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87000 586987407438 2010100003142

387 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಹ್ಣಮಂತರಾವ ತಂ. ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ ಮುಡಬ 69/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 450589624119 32451905838

388 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಪುತರ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ರಾಮಚಂದರ ಜನ್ವಾಡ ಮುಡಬ 15/*/9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 565447336926 7002200112562

389 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಗುರುಪ್ಪದಪ್ಪಾ  ತಂ. ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಎಕಲೂರ ಮುಡಬ 192,194,197/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 2.22 646354800521 11169101016080

390 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ sಸೀನಾಬಾಯಿ ಗಂ. ನಿೀಲೆಶ ಯರಂಡ್ಡ ರಾಜೇಶವ ರ 220/*/3 ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿ್ಳ 86650 987182856670 2070100008165

391 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಯವಂತ ಗಂ. ಪ್ಪಾಂಡು ಯರಂಡ್ಡ ರಾಜೇಶವ ರ 72 ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿ್ಳ 86650 664122543434 2070100009266

392 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಿಲಿಾಂದ ತಂ. ಜಯರಾಮ ಯರಂಡ್ಡ ರಾಜೇಶವ ರ 220/*/2 ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿ್ಳ 86650 331406437495 50100019337690

393 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಪುತರ  ತಂ. ಸಂಗಪ್ಪಾ ಹಾರಕೂಡ ಮುಡಬ 166/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 2030100007370

394 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರ ೀ ಶಾರದ್ಮಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಸವರಾಜ ಎಕಲೂರ ಮುಡಬ 7/*/2 ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 303565576863 32560506011

395 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರ ೀ ಜಗನಾನ ಥ ತಂ. ಚೆನ್ನ ಪ್ಪಾ ಕ್ಣಿಾ ಮುಡಬ 7/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 87500 1 2070100010

396 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಾಂತಿರ ಕರಣ ಟಾರ ಾ ಕ್ ರ್ ಶಿವಬಾ ತಂ. ದತ್ರಾ ಲ್ಯಡವಂತಿ ಕೀಹಿನೂರ 239/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 75000 1 381603925536 2030100009795

397 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಾಂತಿರ ಕರಣ ಟಾರ ಾ ಕ್ ರ್ ನಾಗನಾಥ ತಂ. ರೀಹಿದ್ಮಸ ಗುತಿಾ ಹುಲಸೂರ 21/*/9 ಎಸ್.ಸ 100000 1 873908138591 33314435568

398 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಾಂತಿರ ಕರಣ ಟಾರ ಾ ಕ್ ರ್ ಬಾಲಿಕ ಗಂ. ಜಗನಾನ ಥ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 102/3 ಎಸ್.ಟ ಮಾವು 100000 2 2010100028294

399 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಶಿರ ೀಮತಿ ವಷ್ಣಾರಾಣಿ ಗಂ. ಅವಿನಾಶ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 372 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 32000 2 883763321212 11125101004997

400 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಶಿರ ೀ ಜಾಾ ನೇಶವ ರ ತಂ. ತ್ತತ್ತಾ ರಾವ ಕೀಟಮಾಳ ಹುಲಸೂರ 6/*/2/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 16000 1 257202516565 62144035450

401 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಶಿರ ೀ ನಾಗಪ್ಪಾ  ತಂ. ಭೀಜಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರಾ ಹುಲಸೂರ 75 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 3200 0.2 576230793642 2020100012937

402 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಶಿರ ೀ ಧನಾಜಿ ತಂ. ದೇವರಾವ ಮಿಕಾಲ ಹುಲಸೂರ 371 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 21440 1.34 839282602161 11096101015726

403 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಶಿರ ೀ ಪರ ಭುರಾಜ ತಂ. ಶರಣಪಾ ತಿರ ಪೂರಾಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 152/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 25600 1.6 661861922869 2010100011600

404 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಶಿರ ೀ ಶಿವರಾಜ ತಂ. ರಾಚಯಾ ತಿರ ಪೂರಾಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 58/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 12800 0.8 363741402466 34725843435

405 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಶಿರ ೀ ಖಾಜಾಖಾನ್ ತಂ. ಮಹ್ಾ ದಖಾನ್ ಬೇಟಬಾಲಕುಾಂದ್ಮ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 137/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 32000 2 569905215327 2010100013527

406 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಶಿರ ೀ ದ್ದಗಂಬರ ತಂ. ಭೀಮರಾವ ಮಿಕಾಲ ಹುಲಸೂರ 355/ ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 12800 0.8 768803140243 11169100001101

407 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಶಿರ ೀ ಮೀಹ್ನ್ ತಂ. ಬಬುರ ವಾನ್ ತ್ತಟೆ ವಡಿ ರಗಾ ಮಂಠಾಳ 70/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 16000 1 963132946457 2030100007564

408 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಶಿರ ೀ ಜಾಾ ನೇಶವ ರ ತಂ. ಕಮಾಜಿ ವಡಿ ರಗಾ ಮಂಠಾಳ 84/ ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 16000 1 313289068802 2030100006465

409 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ತಂ. ವಾಂಕಟರಾವ ಮಿಕಾಲ ಹುಲಸೂರ 225 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 15500 1 11169100000618

410 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಆಕಶ ತಂ. ಗುರುಲಿಾಂಗಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರಾ ಹುಲಸೂರ 151/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 3200 0.2 674498087037 11089100000989

411 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಶಿರ ೀಧರ ತಂ. ಶಂಕರರಾವ ರಾಮತಿೀಥಾ ಮಂಠಾಳ 108/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 16000 1 609803193196 7022250031400

412 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ಬಾಬುರೆಡಿ್ಡ ಹಂದ್ಮರ ಳ ಕೆ. ರಾಜೇಶವ ರ 141/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 32000 2 605154466185 2040100004790

413 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಬಜರಂಗ ತಂ. ಜಯವಂತ ಎಕಕ ಾಂಬಾ ಕೀಹಿನೂರ 87 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 12772 0.8 369410316444

414 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಪಲ ಸ್ ಕ ಮಲಿಚ ಾಂಗ ಬಾಲಿಕ ಗಂ. ಜಗನಾನ ಥ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 102/5 ಎಸ್.ಟ ಬದನೆ 6400 2 391795794028 7002180001783

415 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪರ ದೇಶ ವಿಸಾ ರಣೆ ಶಿರ ೀ ಮಲಿಲ ಕರ್ಜಾನ್ ಕಶಿನಾಥ ಕ್ಟ್ಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 68/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು  9650 1 652460041775 2010100029588

416 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪರ ದೇಶ ವಿಸಾ ರಣೆ ಶಿವರಾಜ ತಂ. ಸನ್ಮಾ ಖ ಪರ ತ್ತಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 46/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು  3936 0.4 288328204787 2010100012275

417 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪರ ದೇಶ ವಿಸಾ ರಣೆ ಶಿವಮಾಾ  ಗಂ. ಬಸಣಾಾ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 207/*/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು  7760 0.8 11125101014754..

418 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪರ ದೇಶ ವಿಸಾ ರಣೆ ಶಾಮಲ್ಯಬಾಯಿ ಗಂ. ಮಾಣಿಕರೆಡಿ್ಡ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 174/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು  7760 0.8 4982500100387100

419 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ ಹೊಾಂಡಾ ಶಿರ ೀ ಸೂಯಾಕಾಂತ ತಂ. ಸದ್ಮರ ಮಪ್ಪಾ ಖಾನ್ಪೂರ ಕೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 11 ಸಾಮಾನ್ಾ 75000 866804380456 7022200031509

420 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮನದಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರ ೀ ಕಲೆಲ ೀಶವ ರಿ ಪರ ಸನ್ನ  ನಿೀರು 
ಬಳಕೆದ್ಮರರ ಸಂಘ ಚಿಟ್ಾ  (ಕಲಲ ದೇವ)

ಚಿಟ್ಾ  (ಕೆ) ಮಂಠಾಳ 34/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕರಿ 400000 342423906469 11000101088116

421 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ಲಕ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಗಂ. ವಾಂಕಟರಾವ ಧಾಮೂರಿ ಕೀಹಿನೂರ 13/*/ m5 ಎಸ.ಸ್ಟ ಡೊಣೆಾ  ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 488500 1000 ಚ.ಮಿ 417659238169 11090100001169

422 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ಪ್ಪವಾತಿ ಗಂ. ಜಯರಾಮ ಯರಂಡ್ಡ ರಾಜೇಶವ ರ 199/*/2 ಮಾವು 456500 1000 ಚ.ಮಿ

423 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ಯಸ ತಂ. ಹ್ಣಮಂತರಾವ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 193/*, 193 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 200000 4 403896470522 2010100020833



424 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ ತಂ. ರಾಮಣಾಾ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 237/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 200000 1 50200004771525

425 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಬಾಲ್ಯಜಿ ತಂ. ಶಂಕರೆಪ್ಪಾ ನಿೀಲಕಂಠ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 52/*/1 ಎಸ್.ಟ ಟಮಾಟೊೀ 200000 1 290892076900 2010100017020

426 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಪ್ಪವಾತಿ ಗಂ. ವೈಜಿನಾಥ ಹಂದ್ಮರ ಳ ಕೆ. ರಾಜೇಶವ ರ 58/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 200000 1 661132529104 2040100003428

427

428 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡ ನಾಮದೆೇವ ತಂದೆ ಶೇಖರಾಮ ಚಿಕ್ಲ  (ಜೆ) ಚಿಾಂತಕ್ 217/2 - - ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 75000 1 1 203012267393 ಡ್ಡಸಸ ವಡಗಾಾಂವ 
1040100005059

429 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡ ರತಿಕಾಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ಮಸಕ ಲ ಟ.ಕುಶನೂರು 209/2 - - ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಂಗಡ್ಡ 75000 1 1 897521809956 ಎಸ್.ಬ.ಐ. 
31675387046

430 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಡ ಹೆ ಂಡ ಮಹಾಂತಯಯ ತಂದೆ ಸಂಗಯಯ ಡಾವಣಗಾಾಂವ (ಎಮ್ಕಮಲನ್ಗರ 76/*/1 - - ಸಾಮನ್ಾ ಇರುಳಿ್ಳ 75000 1 1 954705669609 ಡ್ಡಸಸ ಕಮಲನ್ಗರ 
1020100005114

431 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ರ್ವೈಭ್ವಿ ಗಂಡ ಪುಷಕರ ಮುಗಾ (ಕೆ) ಕಮಲನ್ಗರ 40/*/3 - - ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 12350 1.9 1.9 298532630544 ಡ್ಡಸಸ ಕಮಲನ್ಗರ 
01020100019011

432 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಶಚೇತನ ನಾರಯಣ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಮ ಚಿಕಲಿ (ಯು) ದ್ಮಬಕ 57/*/1/* - - ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 16000 0.8 0.8 268725992809 11097100004577

433 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಮಾವು ಪುನಶಚೇತನ ರ್ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಹಾವಗಿರಾವ ಡೊೀಣಗಾಾಂವ ಕಮಲನ್ಗರ 241/*/1 - - ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 9000 0.45 0.45 809128247185 ಡ್ಡಸಸ ಕಲಮನ್ಗರ 
01020100007095

434 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ದೆೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಗಣಪತರಾವ ಬಸನಾಳ ಕಮಲನ್ಗರ 70/*/4 - - ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 12240 0.4 0.4 736114905457 ಕೆನ್ರಾ ಸಂಗಮ 
5347101003519

435 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಅನಿೇಲಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ದೆೇವಿದಾಸರಾವ ಬಸನಾಳ ಕಮಲನ್ಗರ 70/*/1 - - ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 18360 0.6 0.6 623712299673 ಎಸ್.ಬ.ಐ. 
52166415546

436 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮನದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ ಮಾಧವ ತಂದೆ ವಿರಪ್ಾಾ ಡೊೀಣಗಾಾಂವ (ಎಮ್ಕಮಲನ್ಗರ 41/ಬ - - ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 40000 1 1 701744389822 ಡ್ಡಸಸ ಕಮಲನ್ಗರ 
01020110000119

437 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮನದಾಯ ಕೆರೆ ಘಟಕ್ ದಯ್ಾನಂದ ತಂದೆ ನಿವತಿಯ ಡೊೀಣಗಾಾಂವ (ಎಮ್ಠಾಣಾಕುಶನೂರ 49/ಬ - - ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 40000 1 1 449320254301 ಡ್ಡಸಸ ಕಮಲನ್ಗರ 
01020110000118.

438 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಯಂತೆ ರೇಪಕ್ರಣದಡಿ (ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ್) ದೆ ಂಡಿಬಾ ತಂದೆ ಗ ೇವಿಂದರಾವ ಹೊರಂಡ್ಡ ಕಮಲನ್ಗರ 53/* ಪ.ಜಾತಿ - - ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ 100000 1 1 920914905289 ಡ್ಡಸಸ ಕಮಲನ್ಗರ 
14477

439 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಪರಕಾಶ ತಂದೆ ಮಾಣಿೇಕ್ರಾವ ಹೊಳಸಮುದರ ಕಮಲನ್ಗರ 87/*/8 - - ಸಾಮನ್ಾ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 200000 1 1 384217824153 ಕೆನ್ರಾ ಸಂಗಮ 
5347101002369

440 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ರಾಜೇಶ ತಂದೆ ಉಮಾಕಾಂತ ಬೆಡಕುಾಂದ್ಮ ಠಾಣಾಕುಶನೂರ 89/2 - - ಸಾಮನ್ಾ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 200000 1 1 765372472242
ಡ್ಡಸಸ 

ಟ.ಕುಶುನೂರು 
01050100005326

441 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಜ ಯೇತಿ ಗಂಡ ದತನತ ವಡಗಾಾಂವ (ಡ್ಡ) ಸಂತಪೂರ 209/3 - - ಸಾಮನ್ಾ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 200000 1 1 393376138949
ಪಿಕೆಜಿಬ 

ವಡಗಾಾಂವ 
11109100003344

442 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಹೆೈಬರೇಡ್ ತರಕಾರಿ ದಿಗಂಬರ್ ತಂದೆ ಕೆೇರಬಾ ಬೆಳಕುಣಿ (ಭೀ) ಕಮಲನ್ಗರ 186/*/* - - ಸಾಮನ್ಾ ಮನ್ಸಕಯಿ ಬದನೆ 20000 1 1 714384987010 ಡ್ಡಸಸ ಕಮಲನ್ಗರ 
01020100000594

443 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಹೆೈಬರೇಡ್ ತರಕಾರಿ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಸೀನಾಳ ಕಮಲನ್ಗರ 121/*/* - - ಸಾಮನ್ಾ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 20000 1 1 6323098544486 ಡ್ಡಸಸ ಬೀದರ 
04050100008629

444 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಹೆೈಬರೇಡ್ ತರಕಾರಿ ಸನಭಾಷ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಹೊೀಳಸಮುದರ ಕಮಲನ್ಗರ 134/*/1 - - ಸಾಮನ್ಾ ಹೂಕೀಸು 20000 1 1 210848603460
ಎಸ್.ಬ.ಎಚ್ 
ಕಮಲನ್ಗರ 

52166417893

445 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಹೆೈಬರೇಡ್ ತರಕಾರಿ ದೆೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಬೆಳಕುಣಿ (ಭೀ) ಕಮಲನ್ಗರ 78/*/2/ಅ - - ಸಾಮನ್ಾ ಮೆಳಸಕಯಿ 
ಟೊೀಮಾಾ ಟ 20000 1 1 921801313160

ಎಸ್.ಬ.ಐ 
ಕಮಲನ್ಗರ 

33767590887

446 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಹೆೈಬರೇಡ್ ತರಕಾರಿ ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ಪುಂಡಲಿಕ್ಪ್ಾಾ ಉಜನಿ ಚಿಾಂತ್ತಕ್ 85/*/* - - ಸಾಮನ್ಾ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 20000 1 1 687989602580 ಐಸಐಸಐ ಬೀದರ 
043851000032

447 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಧನರಾಜ ತಂದೆ ಗನಂಡೆರಾವ ತೀರಣಾ ಕಮಲನ್ಗರ 199/*/1 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 632517856096

ಎಸ್.ಬ.ಐ. 
ತೀರಣಾ 

62203420832

448 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿೇಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಲಾಜಿ ಬೆಳಕುಣಿ (ಭ) ಕಮಲನ್ಗರ 78/*/2 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 5338328905398

ಎಸ್.ಬ.ಐ. 
ಮುದೀಳ 

32481291980

449 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಗ ೇವಿಂದ ತಂದೆ ದೆ ಂಡಿಬಾ ಹೊೀಳಸಮುದರ ಕಮಲನ್ಗರ 78/*/ಸ - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 681295878587

ಕೆನ್ರಾ ಸಂಗಮ 
5347101002018

450 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಅಭ್ಂಗರಾವ ತಂದೆ ಗ ೇವಿಂದರಾವ ಅಲಲ ಪೂರ ಔರಾದ 1/*/1 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 753143730624

ಕೆನ್ರಾ ಔರಾದ 
3868101000112

451 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಖಂಡೆರಾವ ತಂದೆ ಮಾರನತಿ ಕಳಿ್ಳ ರ ಔರಾದ 77/*/2 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 889828457662

ಡ್ಡಸಸ ಔರಾದ 
0101010002610

452 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ನಾರಯಣರಾವ ತಂದೆ ದಶರಥರಾವ ಅಲಲ ಪೂರ ಔರಾದ 19/*/1 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 949532500075

ಡ್ಡಸಸ ಔರಾದ 
0101000012577

453 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಬಸಗ ಂಡ ತಂದೆ ತಿಪಗ ಂಡ ಯನ್ಗುಾಂದ್ಮ ಔರಾದ 86/69 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 632102611374

ಕೆನ್ರಾ ಔರಾದ 
386101003235

454 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಸಂಗಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಕ್ಂಟಪ್ಾಾ ಜೀಜನಾ ಚಿಾಂತ್ತಕ್ 160/*/* - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 722670883415

ಡ್ಡಸಸ ಬೀದರ 
2602806975

455 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಬಾಬನರಾವ ತಂದೆ ಕ್ಲಿಪ್ಾಾ ಬೆಲ್ಯದ ಳ ಚಿಾಂತ್ತಕ್ 45/*/ಬಉ - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 346969752162 64110358512

456 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ನರಸವವ ಗಂಡ ಲಚಚರೆಡಿ್ ನಾಗನ್ಪಲಿಲ ಚಿಾಂತ್ತಕ್ 139/*/3 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 491839889817

ಡ್ಡಸಸ 
01010100016527

457 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ರಾಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹಂಗರಗಾ ದ್ಮಬಕ 86/*/* - ಪ.ಪಂಗ
ಡ -

ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 455642082531

ಎಸ್.ಬ.ಐ. ಔರಾದ 
30967386333

458 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ತನಳಸ್ಟರಾಮ ತಂದೆ ತನಕಾರಾಮ ಬಾಂತಿ ದ್ಮಬಕ 46/*/5 ಪ.ಜಾತಿ - -
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 

ಘಟಕ 87500 1 1 965930237334
ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ 
ಹೊಕಕ ರಣಾ 

11097101007684

459 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ದತ್ಾತತಿರ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಹಂಗರಗಾ ದ್ಮಬಕ 44/*/2 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 807760172041

ಡ್ಡಸಸ ದ್ಮಬಕ 
01060100009419

460 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ತಂಗಮಾಿ ಗಂಡ ಮನ ೇಹರಾವ ಹೊರಂಡ್ಡ ಕಮಲನ್ಗರ 5/*/ - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 293395970576

ಡ್ಡಸಸ ಕಮಲನ್ಗರ 
0102010000088

461 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಬಾಬನ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರ ಚಿಕ್ಲ  (ಜೆ) ಚಿಾಂತ್ತಕ್ 21/*/2ಅ ಪ.ಜಾತಿ - -
ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 

ಘಟಕ 87500 1 1 928270067235
ಡ್ಡಸಸ ವಡಗಾಾಂವ 
01040100006055

462 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ವಿಲಾಸರಾವ ತಂದೆ ದಶರಥರಾವ ದ್ಮಬಕ ದ್ಮಬಕ 219/*/2-5 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 334014109863

ಎಸ್.ಬ.ಐ. ಬೀದರ 
52192795793

463 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಂಕೆರಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಾಾ ಹೆಡಗಾಪೂರ ಸಂತಪೂರ 46/3 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 229196025796

ಕೆನ್ರಾ 
ಟ.ಕುಶನೂರ 

0447101000384

464 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ರಮೆೇಶ ತಂದೆ ತನಳಸ್ಟರಾಮ ಅಲೂಲ ರ (ಕೆ) ಸಂತಪೂರ 92/5 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 644734045050

ಡ್ಡಸಸ ವಡಗಾಾಂವ 
01040100054535

465 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಮಷಾಪ್ಾಾ ತಂದೆ ತನಕಾರಾಮ ಅಲೂಲ ರ (ಕೆ) ಸಂತಪೂರ 36/* - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 308986739579

ಡ್ಡಸಸ ವಡಗಾಾಂವ 
01040100055454

466 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಮಾರನತಿ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಾಾ ಕಳಿ್ಳ ರ ಔರಾದ 10/ - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 524092923704

ಎಸ್.ಬ.ಐ. ಔರಾದ 
35934104715

467 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ದಿಗಂಬರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ರಾವ ರಕಮ ಾ ಳ ಠಾಣಾಕುಶ
ನೂರ 6 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 

ಘಟಕ 87500 1 1 660764167989
ಡ್ಡಸಸ 

ಠಾಣಕುಶುನೂರ 
01050100001565

468 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಧನಾಜಿ ತಂದೆ ಹರಿ ಕರೆಕಲ್ ಠಾಣಾಕುಶ
ನೂರ 22/*/3 ಪ.ಜಾತಿ - -

ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 691206024761

ಡ್ಡಸಸ 
ಠಾಣಕುಶುನೂರ 

01050100010413

469 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಸನಧಾಮ ತಂದೆ ನಿವತಿಯ ಚಾಂದೂರಿ ಠಾಣಾಕುಶ
ನೂರ 122/*/* ಪ.ಜಾತಿ - -

ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 884088958463

ಎಸ್.ಬ.ಐ. ಔರಾದ 
30866758807

470 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಕ್ಡಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾದಪ್ಾಾ ಚಾಂದೂರಿ ಠಾಣಾಕುಶ
ನೂರ 125/*/3ಸ - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 

ಘಟಕ 87500 1 1 883358236133
ಕೆನ್ರಾ 

ಟ.ಕುಶನೂರ 
0447101014112

471 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಬಂಡೆಪ್ಾಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಾಾ ವನ್ಮಾರಪಳಿ್ಳ ಔರಾದ 8/*/5 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 974049064513

ಕೆನ್ರಾ ಔರಾದ 
3868108005125

472 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ವಿಶವನಾಥ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಔರಾದ 17/*/* - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 327033797082 ಡ್ಡಸಸ ಔರಾದ 

01010100000492

473 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಸ್ಟದಿಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಗನಂಡಪ್ಾಾ ಕಳಿ್ಳ ರ ಔರಾದ 4/*/1 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 895726102581 ಡ್ಡಸಸ ಔರಾದ 

01010100011484

474 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಸನಭಾಷ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಹೊಳಸಮುದರ ಕಮಲನ್ಗರ 134/*/1 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 21848603460

ಎಸ್.ಬ.ಐ. 
ಕಮಲನ್ಗರ 

52166417893

475 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಸಂಜಯ ತಂದೆ ದಿಗಂಬರ ರಾವ ಬೆಳಕುಣಿ (ಭ) ಕಮಲನ್ಗರ 179/*/3 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 680275516905 ಡ್ಡಸಸ ಕಮಲನ್ಗರ 

01020100015795

476 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಾರದಬಾಯಿ ಗಂಡ ಓಂಕಾರ ಕರಕಾ ಳ ದ್ಮಬಕ 68/*/2 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 228457252581

ಎಸ್.ಬ.ಐ. 
ಮುದೀಳ 

32766313211

477 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಶ್ವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಯಯ ಹೆಡಗಾಪೂರ ಠಾಣಾಕುಶನೂರ 37/*/1 - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 786751508688

ಡ್ಡಸಸ 
ಟ.ಕುಶನೂರು 

01050100003362

478 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಮಡಿವಾಳಪಾ ತಂದೆ ಸ್ಟದಾರಮಪ್ಾಾ ಡ್ಡಗಿ  ಕಮಲನ್ಗರ 34/*/ಬ - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 730001767665 ಡ್ಡಸಸ ಕಮಲನ್ಗರ 

01020100003109

479 ರಾಷ್ಡರೇಯ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರನಳಿಿ ಶೇಖರರ್ಾ ಘಟಕ್ ಓಂಪರಕಾಶ ತಂದೆ ರ್ವೈಜಿನಾಥರಾವ ಸಂಗಮ ಠಾಣಾಕುಶನೂರ 53/1/ - - ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ 
ಘಟಕ 87500 1 1 304488512986

ಡ್ಡಸಸ 
ಟ.ಕುಶನೂರು 

01050100002892

480

481 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಜ್ಞಾನದೆೇವ ತಂದೆ ಧೆ ಂಡಿಭಾ ನಾಮದಾಪೂರ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 38/2 ಸಾಮನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 101013 1.20

482 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸತಿಷಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ನಂದಗ್ಾಂವ ಹನಮನಾಬಾದ 21/2 ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸ್ಟನಕಾಯಿ 101013 1.00

483 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸ ಯಯಕಾಂತ ತಂದೆ ವಿೇರಶೇಟಿಿ ಡಾಕ್ನಗಳಿ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 143/1 ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ 101013 1.00

484 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  MD. ಜಲಖರ್ ನೈನ ತಂದೆ ಅಬನಿಲ ಸಕಾರ ಕ್ನ.ಚಿಂಚ ೇಳಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 184/2 ಸಾಮನಯ ಪಪ್ಾಯ 76656 1.20



485 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಈಶವರರೆಡಿ್ ತಂದೆ ನಾಗರೆಡಿ್ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 160/2 ಸಾಮನಯ ಮೊಸಂಬ 27481 1.00

486 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಪುತಳಮಾಿ ಗಂಡ ಯಲಿಪ್ಾಾ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 58 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 27481 1.00

487 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಕ್ಲಾವತಿ ಗಂಡ  ಲಕ್ಷಿಣ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 203 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 101013 1.00

488 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಕಾಶ್ನಾಥ ತಂದೆ ಕೆೇಶವರಾವ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 104 ಸಾಮನಯ ಹಿೇರೆಕಾಯಿ 101013 1.00

489 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಸ್ಟದಿಮಾಿ ಗಂಡ ಶ್ವಪ್ಾಾ ಶಾಮತ್ಾಬಾದ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 9/2 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 101013 1.00

490 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ತಂದೆ ಗನಂಡಪ್ಾಾ ವರವಟಿಿ(ಕೆ) ದನಬಲಗನಂಡಿ 48 ಸಾಮನಯ ಬೇನ್ 192060 2.00

491 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗನಂಡಪ್ಾಾ ವರವಟಿಿ(ಕೆ) ದನಬಲಗನಂಡಿ 45/1,5,2 ಸಾಮನಯ ಬೇನ್ 192060 2.00

492 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಲಕ್ಷ್ಮಕಾಂತ ತಂದೆ ಗನಂಡಪ್ಾಾ ವರವಟಿಿ(ಕೆ) ದನಬಲಗನಂಡಿ 49/3 ಸಾಮನಯ ಬೇನ್ 144045 1.50

493 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ವಿಶಾಲ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ ವರವಟಿಿ(ಕೆ) ದನಬಲಗನಂಡಿ 43/*/4 ಸಾಮನಯ ಬೆಂಡಿ 70709 0.70

494 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಗನಂಡಪ್ಾಾ ವರವಟಿಿ(ಕೆ) ದನಬಲಗನಂಡಿ 47/2,4 ಸಾಮನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 192060 2.00

495 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಹಾಲಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಮೊನಪ್ಾಾ ಶಾಮತ್ಾಬಾದ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 108 ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ 90911 0.90

496 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಗ ೇದಾವರಿ ಗಂಡ ವಿೇರಪ್ಾಾ ಮನಸತರಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 6 ಸಾಮನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 101013 1.00

497 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸ್ಟದಿಪ್ಾಾ ತಂದೆ ದೆ ೇಡಪ್ಾಾ ಹನಣಸಗೇರಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ 133/1,2 ಸಾಮನಯ ಮೆೇಣಸ್ಟನಕಾಯಿ 172854 1.60

498 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸಾವಿತಿರ ತಂದೆ ಬಾಬನರೆಡಿ್ ಕ್ ಡಂಬಲ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 297 ಸಾಮನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 60607 1.60

499 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಲಲಿೇತ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಉಮಾಕಾಂತ ವರವಟಿಿ(ಕೆ) ದನಬಲಗನಂಡಿ 68/1 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 45941 2.00

500 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಅಂಬರ್ಾ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರ ಬೆೇನಚಿಂಚ ೇಳಿ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 197/2/1 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 13740 0.50

501 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿೇಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 197/2/1 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 27481 1.00

502 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಅನವರ ಬೆೇಗಂ ತಂದೆ ಅಬನಿಲಾಬೆೇಗ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 208/7.8b ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 60607 0.60

503 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ರಾಜಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಬಸತಿಥಯಪಾ ಕ್ಲ ಿರ ಹನಮನಾಬಾದ 157 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 101013 1.00

504 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಶೇಷಮಿ ಗಂಡ ರ್ವೈಜಿನಾಥ ಕ್ನ.ಚಿಂಚ ೇಳಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 99/3B ಸಾಮನಯ ಪಪ್ಾಯ 127760 2.00

505 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸನನಿೇತ್ಾ ತಂದೆ ಹಿೇರಾಚಂದರ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 421/7 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 70709 0.70

506 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ರವಿೇಂದರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಾಾ ಹಣಸಗೇರಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ 200 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 115236 1.20

507 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಮಲಿಿಕಾಜನಯನ ತಂದೆ ದೆೇವಿಂದರಪ್ಾಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 288/3 ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ 80810 0.80

508 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಲಾಲಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 116/7 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸ್ಟನಕಾಯಿ 45349 0.40

509 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ರವಿ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಾಾ ಮಲಕಪೂರವಾಡಿ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 68/7 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಶನಂಠಿ 45349 0.40

510 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಗ ೇವಿಂದ ತಂದೆ ಸಾಯಬರ್ಾಾ ಓತಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 103 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸ್ಟನಕಾಯಿ 101013 1.00

511 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಅ.ನಬ ತಂದೆ ಗಪೂರಸಾಬ ಕ್ ಡಂಬಲ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 78/2 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 115230 1.20

512 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಮಿನಹಾಜ ೇದಿಿನ್ ತಂದೆ ಜಹಿರೆ ೇದಿಿನ್ ಧ ಮಿನಸ ರ ಹನಮನಾಬಾದ 100/2,3,99/6 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 192000 2.00

513 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಪುಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜ್ಞಾನದೆೇವ ನಾಮದಾಪೂರ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 36/* ಸಾಮನಯ ಚಂಡನ ಹ 115230 1.20

514 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಶೇಖಿಲ ಅಹಿದ ತಂದೆ ರನಕ್ಮೊೇದಿಿನ್ ಇಟಗ್ಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 114 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ 36752 1.60

515 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಗಿರಿರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಗ ೇಪ್ಾಲರೆಡಿ್ ಮಾಡಗ ೇಳ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 96 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 80810 0.80

516 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಕ್ರಿಮ ತಂದೆ ಮ. ಅಬನಿಲ ಹನಡಗಿ ಹನಮನಾಬಾದ 29 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 31198 1.00

517 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸ ೇಮನಾಥ ತಂದೆ ಕ್ಂಟೇಪ್ಾಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 25 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 91736 0.90

518 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಜಿೇಲಾನಿ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಹಸನ ಪಟೇಲ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 110/2 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 54627 0.50

519 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಲಲಿೇತ್ಾ ತಂದೆ ಬಾಬನ ಹಣಕ್ನಣಿ ಹನಮನಾಬಾದ 67/4 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 54627 0.50

520 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಮಲಯ್ಾಯ ತಂದೆ ಗನರನಪ್ಾದಯ್ಾಯ ಸನಲತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 508/1 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 63904 0.60

521 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಸಂಗಿೇತ್ಾ ಗಂಡ ಸನಭಾಷ ನಂದಗ್ಾಂವ ಹನಮನಾಬಾದ 10/3 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 119223 1.20

522 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಕ್ಲಿಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಅಂತಪ್ಾಾ ಓತಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 115/1 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 63904 0.80

523 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಶಂಕೆರೇಪ್ಾಾ ಸನಲತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 39 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 45349 0.40

524 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಮಸತಮಿಯ್ಾಯ ತಂದೆ ರಸನಲಸಾಬ ಓತಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 33/2 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 119223 1.20

525 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ  ಸನಮನ ತಂದೆ ರಘನನಾಥ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 116 ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶನಂಠಿ 101013 1.00

526 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಸಮವವ ತಂದೆ ವಿಶವನಾಥ ದನಬಲಗನಂಡಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 278 ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶನಂಠಿ 101013 1.00

527 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  ನಾಯನೇಶವರ ತಂದೆ ಭೇಮಶಾಯ ಹಂದಿಕೆೇರಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ 113/3 ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶನಂಠಿ 101013 1.00

528 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  ಮಲಿಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಮ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 81/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಶನಂಠಿ 100000 1.00

529 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  ರವಿಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗರ್ಾಾ ಹನಣಸಗೇರಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ 107/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆೇಣಸ್ಟನಕಾಯಿ 100000 1.00

530 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಾಾ ಸನಲತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 279 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಟ 45349 0.40

531 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಅಡೆೇಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಮಾಳಪ್ಾಾ ಕ್ನ.ಚಿಂಚ ೇಳಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 173 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರನಳಿಿ , ಮೆಣಿಸ್ಟನಕಾಯಿ 101013 1.00

532 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಈಶವರ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 122/3/A ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶನಂಠಿ 63904 0.60

533 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ವಿಠಲ ತಂದೆ ತನಕ್ಪ್ಾಾ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 116/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಶನಂಠಿ 45349 0.40

534 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಗನಂಡಪ್ಾಾ ತಂದೆ ತನಕ್ಪ್ಾಾ ನಂದಗ್ಾಂವ ಹನಮನಾಬಾದ 292/* ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 45349 0.40

535 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ರಾಮ ತಂದೆ ಗಂಪು ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 132/1 ಸಾಮನಯ ಬದನ 72539 1.00

536 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಕಾಶ್ನಾಥ ತಂದೆ  ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ಮೊಳಕೆೇರಾ ಹನಮನಾಬಾದ 104/3,1 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 101013 1.00

537 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಗನರನಲಿಂಗಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಸ ೇಮರ್ಾಾ ಹನಡಗಿ ಹನಮನಾಬಾದ 105/1 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 110118 1.10

538 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಬಾಬನರಾವ ತಂದೆ ದೆೇವರಾವ ನಾಮದಾಪೂರ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 27/*/* ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ 101013 1.00

539 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಗನರನಲಿಂಗಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಪರಮೆೇಶವರ ಭಾವಿ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 203/*/2 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 101013 1.00

540 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಹಣಮಂತರೆಡಿ್  ತಂದೆ ಪರಭ್ನರೆಡಿ್ ಹನಮನಾಬಾದ ಹನಮನಾಬಾದ 251/2 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 101013 1.00

541 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಪರಮೆೇಶವರ ಕ್ಲ ಿರ ಹನಮನಾಬಾದ 266/6 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 54627 0.50

542 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಮ.ಖಮರೆ ೇದಿಿನ ತಂದೆ ಶಫಿಉದಿಿನ ನಂದಗ್ಾಂವ ಹನಮನಾಬಾದ 32/2 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 101013 1.00

543 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಶ್ವಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಮನಕ್ಕರ್ಾಾ ಸ್ಟಂಧನಕೆೇರಾ ಹನಮನಾಬಾದ 102/1 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 82459 0.80

544 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಪುಷಾಲತ್ಾ ಗಂಡ ವಿಜಯರೆಡಿ್ ನಿರ್ಾಯ ನಿರ್ಾಯ 97/5,1 ಸಾಮನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 192060 2.00

545 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಜಗದೆೇವಿಶಾಕಾ ಗಂಡ ಮಾರನತಿರಾವ ಕ್ ಡಬಂಲ್ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 298/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 45941 2.00



546 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ರಮಾದೆೇವಿ ಗಂಡ ಪರಭ್ನರೆಡಿ್ ಸ್ಟಂಧನಕೆೇರಾ ಹನಮನಾಬಾದ 298/1 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 101013 1.00

547 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಸನಮಿತ್ಾರಬಾ ಯಿಗಂಡ ಶಾಮರಾವ ಬೆ ೇರಂಪಳಿಿ ಹನಮನಾಬಾದ 34/2,35 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 119223 1.20

548 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸಂಗಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಮಡೆೇಪ್ಾಾ ಸ್ಟಂಧನಕೆೇರಾ ಹನಮನಾಬಾದ 102/3 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 45349 0.40

549 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಮದರಗ್ಾಂವ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 2/*/7,5/*/7 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 119223 1.20

550 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಯನವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರ ಹನಡಗಿ ಹನಮನಾಬಾದ 312/*3 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 31173 1.20

551 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸೈ ರಫಿೇಕ್ ತಂದೆ ಇಸಾಖಮಿಯ್ಾ ಹನಡಗಿ ಹನಮನಾಬಾದ 313/*/2 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 27481 1.00

552 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಸನನಿತ್ಾ ಗಂಡ ಪ್ಾಪಯ್ಾಯ ಮನದನಾಳ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 127/2 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 18607 0.40

553 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಪರಶಾಂತರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಬಕಾಕರೆಡಿ್ ಮನಸತರಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 84/1 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 101013 1.00

554 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಶಾಂತಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಮಲಿಿಕಾಜನಯನ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 75/3 ಸಾಮನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 121215 1.20

555 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  ಸನಭಾಷ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ರಾವ ನಿಂಬ ರ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 14/ ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ 63904 0.60

556 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಈಶವರಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಮರಾರೆಡಿ್ ಹನಮನಾಬಾದ ಹನಮನಾಬಾದ 150/* ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 91736 0.90

557 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಜಿತೆಂದರ ತಂದೆ ಕಾಮರ್ಾಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 183/2 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 47130 0.80

558 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ನಿಂಗಪ್ಾಾ ತಂದ ಅಪಾರಾವ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಕೆ) ಹನಮನಾಬಾದ 146/1 ಸಾಮನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 82459 0.80

559 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ನಿಮಯಲಾ ಗಂಡ ಶಾಂತಪ್ಾಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 205/4 ಸಾಮನಯ ಈರನಳಿಿ 101013 1.00

560 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಖ್ಯೈರಿನನಸಾ ಗಂಡ ಮಹಿದ ಸಲಿೇಮ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 122 ಸಾಮನಯ ಗ ೇಬ 45349 0.40

561 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಪರವಿೇಣ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಜ ಶಾಮತಬಾದ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 166/67 ಸಾಮನಯ ಪಪ್ಾಯ 65824 1.00

562 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಗ ೇಪ್ಾಲ ತಂದೆ ತನಕ್ಕಪ್ಾಾ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 160/*/3 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 82459 0.80

563 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಪ್ರರಯಂಕಾ ಗಂಡ ವಿನ ೇದ ಸ್ಟಂಧನಕೆೇರಾ ಹನಮನಾಬಾದ 12/*/2 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 53239 2.00

564 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಪರಶಾಂತ  ತಂದೆ  ರ್ವೇಂಕ್ಟ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 298/3 ಸಾಮನಯ ಶ್ರೇಗಂಧ 62929 1.20

565 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಚಂದರಶೇಖರ ತಂದೆ ತಿಪಾರ್ಾಾ ಬಸ್ಟೇರಾಪೂರ ನಿರ್ಾಯ 62/6 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 192060 2.00

566 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಮಲಿಿಕಾಜನಯನ ತಂದೆ ಚಂದರಪ್ಾಾ ನಿಂಬ ರ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 49/2 ಸಾಮನಯ ನಿಂಬೆ 27481 1.00

567 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸ ಯಯಕಾಂತ ತಂದೆ ವಿೇರಶೇಟಿಿ  ಡಾಕ್ನಳಗಿ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 143/3 ಸಾಮನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 63904 0.60

568 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ   ಗಿೇರಿಶ ತಂದೆ ಸ ಯಯಕಾಂತ ಡಾಕ್ನಳಗಿ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 143/3 ಸಾಮನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 29173 0.30

569 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಗನರನಸ್ಟದಧಪ್ಾಾ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 424/39 ಸಾಮನಯ ನನಗೆ 51657 1.60

570 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ  ಅನನರಾಧ ಗಂಡ ಸಂಜಿೇವರೆಡಿ್ ಕ್ರಕ್ನಳಿಿ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 36/*/* ಸಾಮನಯ ಮಾವು & ಸ್ಟೇಬೆ 61854 3.00

571 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಮಡೆೇಪ್ಾಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 395/* ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಸ್ಟೇಬೆ 27001 0.80

572 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಶೇಕ್ಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಗ್ಾಯನಪ್ಾಾ ನಾಮದಪೂರ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 78 ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 73181 0.70

573 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಮಸಾತನಸಾಬ ತಂದೆ ನಬಸಾಬ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 126 ಸಾಮನಯ ಪಪ್ಾಯ 65824 1.00

574 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಅಜನಯನ ತಂದೆ ರೆೇವಣಪ್ಾಾ ಬೆೇಳಕೆೇರಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 55/5,55/7 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 192060 2.00

575 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  ಜ್ಞಾನರಾಜ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ಪರಭ್ನ ಮಾಣಿಕ್ನಗರ ಹನಮನಾಬಾದ 28 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ 46626 1.70

576 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಚಂದರಹಾಸ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನರಾಜ ಮಾಣಿಕ್ನಗರ ಹನಮನಾಬಾದ 85/*/* ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ 46626 2.00

577 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ರ್ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಾಾ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 15/2 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 44231 0.40

578 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಚೈತನರಾಜ ತಂದೆ ಜ್ಞಾನರಾಜ ಮಾಣಿಕ್ನಗರ ಹನಮನಾಬಾದ 26/27 ಸಾಮನಯ ಜಾಪಳ 43985 1.80

579 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ  ಅಂಜಮಾಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ್ರೆಡಿ್ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 566/2 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 45349 0.40

580 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ನಿರ್ವೇದಿತ್ಾ ಗಂಡ ರವಿ ದೆೇಶಮನಖ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 63/4,5 ಸಾಮನಯ ಪೇರಲ 27001 0.60

581 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ರವಿಂದರನಾಥ ತಂದೆ ಚನುಬಸಪ್ಾಾ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 61/*/4 ಸಾಮನಯ ನಿಂಬೆ 16314 0.60

582 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಾಬನರಾವ ಬೆೇನಚಿಂಚ ೇಳಿ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 63/*/14 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಟ 63904 0.60

583 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಬಾಬನರಾವ ಬೆೇನಚಿಂಚ ೇಳಿ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 56/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಟ 54627 0.50

584 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಆಶಾಬೆೇಗಂ ತಂದೆ ಖಮರೆ ದಿಿೇನ ನಂದಗ್ಾಂವ ಹನಮನಾಬಾದ 116/2 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 82459 0.80

585 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಅನಿೇತ ಗಂಡ ವಿಜಯಕ್ನಮಾರ ಧ ಮಿನಸ ರ ಹನಮನಾಬಾದ 38/1,44/2,3 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇತ್ಾಫಲ 37810 1.30

586 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಶ್ವಪುತರ ತಂದೆ ಪರಭ್ನ ಬೆ ೇರಂಪಳಿಿ ಹನಮನಾಬಾದ 46/1 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 34865 1.40

587 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಕಾಶಮಾಿ ಗಂಡ ಪರಭ್ನ ಬೆ ೇರಂಪಳಿಿ ಹನಮನಾಬಾದ 52 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 31173 1.20

588 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಚಂದರಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಬೇರಪ್ಾಾ ಹನಣಸಗೇರಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ 198/*/4 ಪ.ಜಾತಿ ಶನಂಠಿ 44232 0.40

589 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸನಧೇರಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ಮನತತಂಗಿ ನಿರ್ಾಯ 18 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 155641 1.60

590 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಮಹಾದೆೇವಿ ಗಂಡ ಗನರನನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ ನಿರ್ಾಯ 89/7,12 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 82459 0.80

591 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ನಾಗನಾಥ ತಂದೆ ಗನರನನಾಥ ಮಂಗಲಗಿ ನಿರ್ಾಯ 89/3 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 22675 0.20

592 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  ಶ್ವರಾಜ ತಂದೆ ರೆೇವಣಪ್ಾಾ ಬೆೇಳಕೆೇರಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 57/*/1 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ ೇ 173851 1.80

593 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇಧರರಾವ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಸ್ಟಂದಬಂದಗಿ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 19/*/2 ಸಾಮನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 173851 1.80

594 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮದನರಾವ ಸ್ಟಂದಬಂದಗಿ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 111/*/1,8/*/1 ಸಾಮನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 155641 1.60

595 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ರಾಜೇಂದರ ತಂದೆ ತನಕ್ಕಪ್ಾಾ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 159/*/2 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 128327 1.30

596 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಮಾಣಿಕ್ರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಗನಂಡರೆಡಿ್ ಮನಸತರಿ ನಿರ್ಾಯ 139/1 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 57767 0.60

597 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಗಂಡ ಷಣನಿಖಪ್ಾಾ ಮನಗನ ರ ದನಬಲಗನಂಡಿ 137/*/2 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 73181 0.70

598 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಸರಿೇತ  ಗಂಡ ಧಮಯಪರಕಾಶ ಸಢ ೇಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 121/*/* ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರನಳಿಿ 45349 0.40

599 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಕ್ಮಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ ವರವಟಿ(ಕೆ) ದನಬಲಗನಂಡಿ 12/*/4 ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶನಂಠಿ 63904 0.60

600 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಚಂದರಮಾಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ನಂದಗ್ಾಂವ ಹನಮನಾಬಾದ 22 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಶನಂಠಿ 63904 0.60

601 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸಂಜನಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಮಲಿಪಾ ಹನಮನಾಬಾದ ಹನಮನಾಬಾದ 278/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಶನಂಠಿ 58968 0.60

602 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಗನಂಡರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಭೇಮರೆಡಿ್ ಕ್ಲ ಿರ ಹನಮನಾಬಾದ 40/*/* ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 82459 0.80

603 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  ಯೇಸನದಾಸ ತಂದೆ  ಶಂಕೆರೇಪ್ಾಾ ನಾಮದಾಪೂರ ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 78/6,79/*/ಚ-ಪ2 ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರನಳಿಿ 63904 0.60

604 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  ತನಳಜಾರಾಮ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರರಾವ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 164/*/* ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 137432 1.40

605 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ದಮಯಂತಿ ಗಂಡ ಪರಕಾಶ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 236/*/* ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 96077 1.00

606 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ವಿಜಯಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಹರಜ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 382/*/2 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 45349 0.40



607 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ನಾಮದೆೇವ ತಂದೆ ಮಾರನತಿರಾವ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 410/* ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಶನಂಠಿ 95962 0.95

608 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  ಕ್ಂಟೇಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಕ್ಲಿಪ್ಾಾ ಕ್ನ.ಚಿಂಚ ೇಳಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 202/*/* ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ ೇ 101013 1.00

609 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಕ್ಲಿಪ್ಾಾ ತಂದೆ  ಲಿಂಗಪ್ಾಾ ಕ್ನ.ಚಿಂಚ ೇಳಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 13/*/* ಪ.ಜಾತಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ ೇ 101013 1.00

610 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಇಂತಿಯ್ಾಜಿಲಿೇ ತಂದೆ ಜಮಿೇರಿದಿಿನ ಕ್ನ.ಚಿಂಚ ೇಳಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 9/*/* ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 155641 1.60

611 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸಂತೆ ೇಷ ತಂದೆ ವಿಠಲ ಜಲಸಂಗಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 96/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಶನಂಠಿ 45349 0.40

612 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಕ್ಲಾವತಿ ತಂದೆ ಭೇಮರಾವ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 81 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪ್ಾಯ 85754 1.40

613 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  ದಶರಥ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) ಹಳಿಿಕೆೇಡ(ಬ) 7 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಶನಂಠಿ 73181 0.70

614 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  ಜಗನಾುಥ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರ ಹಣಕ್ನಣಿ ಹನಮನಾಬಾದ 62/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಗ ೇಬ 73181 0.70

615 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಮಸರನಸಾಬ ತಂದೆ ನಬಸಾಬ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 126/2 ಸಾಮನಯ ಗ ೇಬ 73181 0.70

616 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಮೆೈನ ೇದಿನ್ ತಂದೆ ಉಸಿನಅಲಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 267 ಸಾಮನಯ ಹೆ ಕೆ ೇಸನ 45349 0.40

617 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಚಂದರಕ್ಲಾ ಗಂಡ ಸ್ಟದಧಲಿಂಗರೆಡಿ್ ಧ ಮನಸ ರ ಹನಮನಾಬಾದ 74 ಸಾಮನಯ ನಿಂಬೆ 13221 0.60

618 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಖನತೆೇಜ ಬೆೇಗಂ ಗಂಡ ಈರಶಾದ ಅಲಿಿ ಮನತತಂಗಿ ನಿರ್ಾಯ 121/3 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 101013 1.00

619 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ   ಭೇಮಶೇಟಿಿ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಾಾ ಹಣಕ್ನಣಿ ಹನಮನಾಬಾದ 21/1 ಸಾಮನಯ ಸೌತಿಕಾಯಿ 101013 1.00

620 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ರಾಜ ಶ್ರೇ ಗಂಡ ಹಣಮಂತರೆಡಿ್ ಮಂಗಲಗಿ ನಿರ್ಾಯ 175/3 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 82459 0.80

621 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇಮತಿ ಪುತಳಮಾಿ ಗಂಡ ಯಲಿಪ್ಾಾ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 58 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 91736 1.00

622 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಶ್ವರಾಜ ತಂದೆ ಮಲಿಪ್ಾಾ ಸ್ಟಂಧನಕೆೇರಾ ಹನಮನಾಬಾದ 276/1 ಸಾಮನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 82459 0.80

623 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ  ಶ್ವರಾಜ ತಂದೆ ತಿಪಾರ್ಾಾ ಮನದನಾಳ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 59/3 ಸಾಮನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 82459 0.80

624 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸಲಿೇಮಾ ಬೆೇಗಂ ಗಂಡ ಮೆೈನನಸಾಬ ಹನಮನಾಬಾದ ಹನಮನಾಬಾದ 51 ಸಾಮನಯ ಬದನ 45349 0.40

625 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶ್ರೇ ಸೈ ರಫಿೇಕ್ ತಂದೆ ಇಸಾಖಮಿಯ್ಾ ಹನಡಗಿ ಹನಮನಾಬಾದ 313/*/2 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 27481 1.00

626

627 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÉÆAr¨Á / UÉÆÃ«AzÀ £ÁUÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 27/*/2 ಇತರೆ ±ÀÄAp 60607 0.60 6781 7169 9954 03090100001607

628 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÀ¯ÁªÀw/§AqÉ¥Áà eÉÆÃ¼ÀzÀ¥ÀPÁ ºÀ®§UÁð 254 ಇತರೆ ±ÀÄAp 115236 1.20 7756 2096 9142 03040100018172

629 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ/zsÀÆ¼À¥Áà £ÉÃ¼ÀV ºÀ®§UÁð 12/*/3 ಇತರೆ ±ÀÄAp 90911 0.90 7286 9256 7763 03040100005298

630 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ VÃvÁ/£ÁUÀ£ÁxÀ £ÉÃ¼ÀV ºÀ®§UÁð 114/*/2 ಇತರೆ ±ÀÄAp 153648 1.60 9603 4684 7214 6019406021

631 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ C®PÁ/«¯Á¸ÀgÁªÀ UÉÆÃ¢ü»¥ÀàUÁð ºÀ®§UÁð 73/*/2 ಇತರೆ ±ÀÄAp 101013 1.00 8649 7107 5177 03040100020220

632 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ±ÁªÀÄgÁªÀ/©üÃªÀÄgÁªÀ ªÀÄ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 16 ಇತರೆ ±ÀÄAp 101013 1.00 7633 0938 5085 03040100003049

633 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ/ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ ªÀÉÄÃwªÉÄ¼ÀPÀÄAz ºÀ®§UÁð 115/*/4 ಇತರೆ ±ÀÄAp 101013 1.00 9208 1807 0338 03050100012930

634 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀgÀ¸Àéw/£ÁUÀ±ÉnÖ £ÁUÀÆgÀ  (PÉ) ºÀ®§UÁð 85/*/a ಇತರೆ ±ÀÄAp 45349 0.40 9801 0231 3662 11148101031955

635 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ eÁÕ£ÉÃ±ÀégÀ / ¨sÁªÀgÁªÀ PÁPÀ£Á¼À ®RtUÁAªÀ 78/*/3, 87/*/6 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆ, EgÀÄ½î 101013 1.00 3942 0309 3809 10551444740

636 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ZÀAzÀæºÁ¸À/¨Á§ÄgÁªÀ vÀÄUÁAªÀ (JZï) ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 99/*/3 ಇತರೆ ¥ÁªÀÄ D¬Ä¯ï 21632 1.00 7594 8375 2929 10551444740

637 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÀAmÉ¥Áà/ªÀiÁgÀÄw ªÀÉÄÃwªÉÄ¼ÀPÀÄAz ºÀ®§UÁð 13/*/* ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆ 60607 0.60 3156 1291 9199 10551444740

638 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ/CuÉÚ¥Áà D£ÀAzÀªÁr ¨sÁ°Ì 33/*/1 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 101013 1.00 4935 9727 0169 10551444740

639 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ²æÃzÉÃ«/ UÀÄgÀÄgÁd RAqÉæ ¨sÁ°Ì ¨sÁ°Ì 81/*/3 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 101013 1.00 5262 9177 7812 10551444740

640 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ zÀÉÃªÁ£ÀAzÀ/ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ §gÀzÁ¥ÀÆgÀ ¨sÁ°Ì 59/*/4 ಇತರೆ ±ÀÄAp 101013 1.00 4648 0615 1806 10551444740

641 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ZÀAzÀÀæPÀ¯Á/¥ÀAqÀj£ÁxÀ eÉÆÃ¼ÀzÀ¥ÀPÁ ¨sÁ°Ì 102 ಇತರೆ ±ÀÄAp 60607 0.60 8293 7982 1705 10551444740

642 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ UÀuÉÃ±À/ gÀ«PÁAvÀ ºÁ¼ÀUÉÆmÁð RlPÀaAZÉÆÃ½ ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 144045 1.50 3982 2799 2441 070130110000084

643 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ UÀAUÁ¨Á¬Ä/¢UÀA§gÁªÀ vÀÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 12/* ಇತರೆ ±ÀÄAp 134442 1.60 8503 9617 2936 31690500073

644 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨Á¯Áf/eÉÊ»AzÀ vÀÄUÁAªÀ (JZï) ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 173/*/1 ಇತರೆ ¨Á¼É 65824 1.00 4852 4963 6708 00000030354569980

645 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ eÉÆåÃw°ðAUÀAiÀiÁå/ZÀ£ÀßªÀÄ®èA
iÀÄå

vÀgÀ£À½î ºÀ®§UÁð 38/*/2 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 101013 1.00 4740 0296 9111 00000030354569980

646 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ fÃªÀ£À/GªÀiÁPÁAvÀ vÀÄUÁAªÀ (JZï) ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 135/*/9 ಇತರೆ ¨Á¼É 76656 1.20 9277 0210 2044 00000030354569980

647 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ §¸ÀwxÀðªÀÄä / «ÃgÀ±ÉnÖ vÀÄUÁAªÀ (JZï) ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 40/*/2 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr, lªÀiÁmÉÆ 172854 6639 8922 0301 070130110000084

648 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ/²æÃºÀj CºÀäzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖgÀ 32/*/3C ಇತರೆ ±ÀÄAp 43523 0.60 2765 8366 8029 03040100012367

649 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ gÉÃªÀuÉ±À ¸ÀAUÀ±ÉnÖ PÉÆlUÁå¼ÀªÁr ¨sÁ°Ì 24/*/3/8 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆ 80810 0.80 3038 8654 1077 11086100005017

650 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨Á¯Áf/GªÀÄgÁªÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§UÁð 18/*/4 ಇತರೆ ±ÀÄAp, lªÀiÁmÉÆÃ 70709 0.70 2668 51739282 31690500073

651 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ²ªÀÁ£ÀAzÀ/ªÀiÁtÂPÀ¥Áà gÀÆzÀ£ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 123/*/4 ಇತರೆ ªÉÄt¹PÀ£Á¬Ä, FgÀÄ½î 90911 0.90 3983 9045 4938 31690500073

652 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄzÀ£À/ ¢UÀA§gÀgÁªÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§UÁð 67/*/3 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ, D®ÆUÀqÉØ 101013 1.00 6432 9319 8615 31690500073

653 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ²æÃzÉÃ«/gÁeÉÃ±ÀégÀ vÀÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 7 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ, FgÀÄ½î 101013 1.00 3763 5406 5876 31690500073

654 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ GªÀÄPÁAvÀ/§¸ÀªÀt¥Áà Dgï. UËqÀUÁAªÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 107/*/2 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 119220 1.20 4071 1791 4867 31690500073

655 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨Á§ÄgÁªÀ / ©üÃªÀÄgÁªÀ ¨Ál¸ÁAUÀ« ®RtUÁAªÀ 37/*/3, 37/*/6, 
36

ಇತರೆ ±ÀÄAp 119220 1.20 9268 5856 0074 31690500073

656 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀAvÉÆÃµÀ/ªÀÄ°èPÁdÄð£À ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¨sÁ°Ì 82/*/2, 
82/*/3,82/*/8

ಇತರೆ ±ÀÄAp 90911 0.90 2869 1381 3943 31690500073

657 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ/¤ªÀÈwÛgÁªÀ PÉÆÃgÀÆgÀ ¨sÁ°Ì 17/*/1 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ, 101013 1.00 5687 0853 1698 070130110000084

658 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ vÀÄPÁgÁªÀÄ/¤ªÀÈwÛ PÉÆÃgÀÆgÀ ¨sÁ°Ì 16/*/1 ಇತರೆ J¯É PÉÆÃ¸ÀÄ 80810 0.80 3317 9262 154 070130110000084

659 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀiÁgÀÄw/£ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ PÉÆÃgÀÆgÀ ¨sÁ°Ì 99/*/J ಇತರೆ ºÀÆ PÉÆÃ¸ÀÄ 45349 0.40 4128 3365 9807 070130110000084

660 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ gÉÃtÄPÁ / zsÀÆ¼À¥Áà zsÀ£ÀÆßgÀ (JZï) ºÀ®§UÁð 37/*/2 ಇತರೆ ¨Á¼É 127761 2.00 8206 4646 1645 03040100021492

661 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ eÉÊAiÀÄ²æÃ/ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ ®RtUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 12/*/1 ಇತರೆ ±ÀÄAp 60607 0.40 6603 8163 1829 29790500000112

662 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÁ²£ÁxÀ/ §¸À¥Áà vÀÄUÁAªÀ (¹) RlPÀaAZÉÆÃ½ 42/*/1 ಇತರೆ FgÀÄ½î 101013 1.00 2749 7027 6199 36971641647

663 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ/ ¤ªÀÈwÛgÁªÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 264/*5 ಇತರೆ ªÉÄt¹PÀ£Á¬Ä 101013 1.00 6954 2095 0549 00000036985072966

664 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ C±ÉÆÃPÀ/ §¸ÀªÀt¥Áà PÀzÀ¯Á¨ÁzÀ ¨sÁ°Ì 63/*/1 ಇತರೆ ¸ËvÉPÁ¬Ä 65773 0.70 4050 0890 9267 00362320012310

665 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÁ²¨Á¬Ä/ ¨Á§ÄgÁªÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§UÁð 70/*/1 ಇತರೆ ±ÀÄAp 75128 0.80 4302 5371 1014 03040100024192

666 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ UÀÉÆÃ«AzÀ / ¥ÀÄAqÁfgÁªÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§UÁð 70/*/2 ಇತರೆ ±ÀÄAp 75128 0.80 3246 9312 8107 11148100000033

667 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ/ ªÉÊf£ÁxÀ ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¨sÁ°Ì 178 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 119222 1.20 2495 3415 3397 10551444740



668 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÁ²£ÁxÀ / ºÁªÀ¥Áà PÀÉÆÃ£ÀªÉÄ¼ÀPÀÄA ºÀ®§UÁð 266/*/2 ಇತರೆ ¸ËvÉPÁ¬Ä 137432 1.40 5417 6611 7643 10551444740

669 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¥ÀÄvÀ¼À¨Á¬Ä / PÁ±À¥Áà vÀgÀ£À½î ºÀ®§UÁð 70/*/2 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 45000 0.40 7908 7054 9249 00362320012310

670 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¥ÀÉÃªÀÄ¹AUï / £ÁUÀ±ÉnÖ ªÀÄ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 142/*/2 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 54627 0.50 8749 0074 8404 00362320012310

671 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «dAiÀÄ®Qëöä /Uàt¥Àw CA¨ÉÃ¸ÁAUÀ« ¤lÆÖgÀ 140/*/8 ಇತರೆ ªÀiÁªÀÅ 43361 1.20 4580 2752 6198 35519327361

672 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀAdAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ / ±ÀgÀt¥Áà zsÀ£ÀÆßgÀ (JZï) ºÀ®§UÁð 151/* ಇತರೆ ±ÀÄAp 91700 0.90 9110 9687 3070 31690500073

673 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ CAPÀÄ±À/«oÀ®gÁªÀ PÀ®ªÁr ¨sÁ°Ì 1/*/1 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 82458 0.80 3672 5082 8334 070130110000084

674 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ £ÀªÁd ¥ÀmÉÃ¯ï/GªÀÄgÀ¸ÁªÀ PÉÆgÀÆgÀ ¨sÁ°Ì 72/*/2 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 146537 1.50 9845 7892 4417 070130110000084

675 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨Á§Ä gÉrØ/ gÁªÀÄgÉrØ J®èªÀÄªÁr ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 76/*/39 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 54627 0.50 4732 2063 5266 070130110000084

676 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ zsÀ£ÀgÁd/UÀÄgÀ¥Àà ©Ãj (©) ®RtUÁAªÀ 51/* ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 101013 1.00 2099 9390 6955 31690500073

677 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ GzÀÝªÀ/vÀÄ¼À¹gÁªÀÄ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ 10/*/3 ಇತರೆ ±ÀÄAp,PÀ®èAUÀr 192060 2.00 2460 9207 6959 31690500073

678 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ §AqÀAiÀÄå/ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©Ãj (PÉ) ¤lÆÖgÀ 156*/ ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 82458 0.80 4813 0435 5447 31690500073

679 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨sÀgÀvÀ¨Á¬Ä/ ªÉAPÀlgÁªÀ ¸ÉÆªÀÄ¥ÀÆgÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 4/*/2 ಇತರೆ FgÀÄ½î 54627 0.50 8870 17500160 31690500073

680 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÀ«vÁ/ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 284/*/2 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 55130 0.60 3016 5296 7324 05040100014203

681 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÉÊAiÀÄzï d«ÄÃgï/E¸Áä®¸Á§ eÁAiÀÄUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 45/*/3 ಇತರೆ ¨Á¼É 63623 0.80 4526 6660 0066 1.10631E+13

682 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄºÀäzÀC°/E¸Áä® eÁAiÀÄUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 45/*/4 ಇತರೆ ¨Á¼É 63623 0.80 4023 7760 5171 1.10631E+13

683 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄºÀÀäzÀ eÁQgï/JªÀiï.r ªÀÄÄ¸ÁÛ¥sï eÁAiÀÄUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 8/*/5 ಇತರೆ ±ÀÄAp 119223 1.20 6142 7338 3257 62453117332

684 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ zÀÉÃ«zÁ¸À/±ÀAPÀgÀgÁªÀ ¨Á¼ÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ 77/*/1 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 119222 1.20 3397 8985 0980 03090100003423

685 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¥ÀÄArèPÀ/gÀ«AzÀæ PÉÃgÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ 49/*/1 ಇತರೆ lgÀ§Äeï 101013 1.00 7518 9341 9086 0869101031256

686 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨sÁgÀvÀ¨Á¬Ä/AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr ¤lÆÖgÀ 65/*/1 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 97100 1.00 2540 4273 3035

687 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀiÁtÂPÀ¨Á¬Ä/¸ÀAUÀ¥Áà vÀgÀ£À½î ºÀ®§UÁð 39/*/2,39/*3 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 101013 1.00 5650 1019 6716 00362320012310

688 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀwÃ±À/²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀ¼ÀªÁqÀ (PÉ) ¨sÁ°Ì 67/*/ ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 190060 2.00 6785 3749 5318 35519327361

689 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ gÀªÉÄÃ±À/ ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ¨sÁl¸ÁAUÀ« ®RtUÁAªÀ 70/*/1 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 128327 1.50 7434 9023 5947 070130110000084

690 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÁUÀgÀ¨Á¬Ä/«oÀ®gÁªÀ PÉÃgÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ 17/*/5 ಇತರೆ ±ÀÄAp 54626 0.60 6517 5248 5804 31690500073

691 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «µÀÄÚPÁAvÀ/ §AqÉ¥Áà zsÀ£ÀÆßgÀ (JZï) ºÀ®§UÁð 130/*/1 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 63904 0.60 7290 6526 1886 31690500073

692 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ZÀAzÀÀæ¥Áà/ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà £ÁUÀgÁ¼À ¤lÆÖgÀ 40/*/, 51/*/1 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 119222 1.20 4402 87743197 03090100000902

693 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀiÁgÀÄw/gÀAUÉÆÃf ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¨sÁ°Ì 294/*/4 ಇತರೆ FgÀÄ½î 70709 0.70 848963523273 11091100002834

694 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ dUÀ¢Ã±À / CtÚgÁªÀ ªÁUÀ®UÁAªÀ ¸ÁAiÀÄUÁA 7/*/13 ಇತರೆ ¨Á¼É 32481 0.40 10551444740

695 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄºÀ°AUÀ / UÀÄgÀÄ§¸ÀAiÀÄå ¨sÁ°Ì ¨sÁ°Ì 195/2 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 45349 0.40 52139422656

696 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¥ÀAqÀj£ÁxÀ / ªÀiÁzsÀÄ £ÁUÀÆgÀ (PÉ) ºÀ®§UÁð 69/*/1, 77/*/3 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 101013 1.00 4795 3592 8015 31690500073

697 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ zÀvÁÛwæ / ªÀiÁgÀÄw C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§UÁð 39/*/4 ಇತರೆ ±ÀÄAp 45348 0.40 9009 5955 5641 31690500073

698 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ vÁ£Áf / ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§UÁð 69/*/1 ಇತರೆ ±ÀÄAp 80810 0.80 5367 1637 5828 31690500073

699 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ / «oÀ®gÁªÀ
PÉÆÃ£ÀªÉÄ¼À

PÀÄAzÁ
ºÀ®§UÁð 4/*/* ಇತರೆ ±ÀÄAp 45349 0.40 5805 5394 8088 31690500073

700 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ zsÉÆÃAr¨Á / §®ªÀAvÀgÁªÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§UÁð 75/*/4 ಇತರೆ ±ÀÄAp 80810 0.80 4525 7236 8701 31690500073

701 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÁ²£ÁxÀ / gÀhÄgÀt¥Áà PÀtf ºÀ®§UÁð 94/*/1, 92/*/2 ಇತರೆ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 80810 0.80 6831 0020 8614 31690500073

702 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ®°vÁ¨Á¬Ä / ¨Á§ÄgÁªÀ eÁAw ºÀ®§UÁð 204/*/* ಇತರೆ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 45349 0.80 9362 8422 8381 31690500073

703 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ±ÀgÀt¥Áà / ºÀÄ¼É¥Áà
PÀÉÆÃ£ÀªÉÄ¼

ÀPÀÄAzÁ
ºÀ®§UÁð 127/*/1 ಇತರೆ ±ÀÄAp 45349 0.40 8200 2968 0375 31690500073

704 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ  ºÀtªÀÄAvÀ / ¸ÀvÀå¨Á¬Ä £ÁUÀÆgÀ (PÉ) ºÀ®§UÁð 84/*/1 ಇತರೆ ±ÀÄAp 115236 1.20 3867 6010 3012 31690500073

705 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ £ÀgÀ¹AUÀ / ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ
PÉÆÃ£ÀªÉÄ¼À

PÀÄAzÁ
ºÀ®§UÁð 29 ಇತರೆ ±ÀÄAp 45349 0.40 3495 8081 9881 31690500073

706 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄºÀÉÃ±À / ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ £ÁUÀÆgÀ (PÉ) ºÀ®§UÁð 51/*/1, 54/*/2 ಇತರೆ ±ÀÄAp 50506 0.50 8299 9868 3678 31690500073

707 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¥ÀÁªÀðw / vÀÄ¼À¹gÁªÀÄ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§UÁð 29/*/*, 26/* ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 153648 1.60 2545 7589 4937 31690500073

708 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄ°èPÁdÄð£À / ¨Á§ÄgÁªÀ eÁAw ºÀ®§UÁð 121/*/6 ಇತರೆ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 45349 0.40 8642 6217 0800 31690500073

709 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄÄgÁj / ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ £ÁUÀÆgÀ (PÉ) ºÀ®§UÁð 76/*/2, 91/*/* ಇತರೆ ±ÀÄAp 192060 2.00 9417 2678 2641 31690500073

710 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¹zÀÝ¥Áà / gÀ«ÃAzÀæ ºÁ®»¥ÀàUÁð ºÀ®§UÁð 87/*/4 ಇತರೆ ±ÀÄAp 115236 1.60 3905 5645 8197 31690500073

711 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀÄ¦ævÁ / ±ÀAPÀgÀgÁªÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§UÁð 60/*/1 ಇತರೆ ±ÀÄAp, FgÀÄ½î 144045 1.50 2420 5688 8075 31690500073

712 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄÄ£ÁßªÀw / ¨Á§ÄgÁªÀ PÉÆÃ£ÀªÉÄ¼ÀPÀÄAz ºÀ®§UÁð 249/*/2 ಇತರೆ ±ÀÄAp 115236 1.20 9468 0489 2142 31690500073

713 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ©üÃªÀÄgÁªÀ / gÁªÀÄZÀAzÀæ gÀÆzÀ£ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 21/*/2, 31/*/© ಇತರೆ ±ÀÄAp 115236 1.20 2083 9273 7842 31690500073

714 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ £ÀªÀ£ÁxÀ / ¨Á§ÄgÁªÀ vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 137/*3 ಇತರೆ ±ÀÄAp 115236 1.20 8419 3051 9372 31690500073

715 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÀ«vÁ / PÁ²£ÁxÀ PÉÆÃ£ÀªÉÄ¼ÀPÀÄAz ºÀ®§UÁð 138/*2 ಇತರೆ ±ÀÄAp 101013 1.00 5966 9099 7282 31690500073

716 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÀÈµÀÚ / ¥ÀAqÀj£ÁxÀ PÉÆÃ¸ÀA ºÀ®§UÁð 12/*/5 ಇತರೆ ±ÀÄAp 101013 1.00 2998 0323 9483 31690500073

717 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ®QëöäÃ¨Á¬Ä / ¨Á§ÄgÁªÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§UÁð 59/*/2 ಇತರೆ ±ÀÄAp 50506 0.50 3102 0590 9691 31690500073

718 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ gÀ«PÁAvÀ / ¸ÀÄ¨ÁµÀgÁªÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§UÁð 38/*2 ಇತರೆ ±ÀÄAp 80810 0.80 7036 5964 6488 31690500073

719 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ / §AqÉ¥Áà vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 128/*/1 ಇತರೆ ±ÀÄAp 34012 0.40 9707 7173 7688 31690500073

720 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÀªÀÄ®¨Á¬Ä / PÁ±À¥Áà PÉÆÃ£ÀªÉÄ¼ÀPÀÄAz ºÀ®§UÁð 126/*/1 ಇತರೆ ±ÀÄAp 101013 1.20 8887 3456 5228 31690500073

721 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ±À²ÃzsÀgÀ / ¸ÀAUÀ±ÉnÖ PÉÆÃ£ÀªÉÄ¼ÀPÀÄAz ºÀ®§UÁð 124/*/2 ಇತರೆ ±ÀÄAp 60607 0.60 8876 3611 2807 31690500073

722 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÀ®è¥Áà / «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Áà £ÁUÀÆgÀ (PÉ) ºÀ®§UÁð 26/*/3 ಇತರೆ ±ÀÄAp 22674 0.40 2842 4035 1041 1.11481E+13

723 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ gÀÉÆÃ»zÁ¸À/£ÀgÀ¹AUÀgÁªÀ vÉÃ®UÁAªÀ ºÀ®§UÁð 85/*/2 ಇತರೆ ±ÀÄAp 101013 1.00 2588 3953 3017 10551444740

724 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ®°vÁ¨Á¬Ä / ¨Á§ÄgÁªÀ £ÁUÀÆgÀ (PÉ) ºÀ®§UÁð 75/*/3 ಇತರೆ ±ÀÄAp 45349 0.40 31690500073

725 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ²ªÀ¥Áà/vÀÄPÀgÁªÀÄ ªÀÄ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 125/*/ ಪ.ಜಾತಿ PÀ®èAUÀr 144045 1.50 31690500073

726 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¥ÉæÃªÀÄ¹AUï/¥ÉÆÃªÀÄÄd ¸ÉÃªÀ£ÀUÀgÀ ºÀ®§UÁð 41/*/ ಪ.ಜಾತಿ ±ÀÄAp 50506 0.50 356380009384 31690500073

727 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ/PÀ®è¥Áà vÀgÀ£À½î ºÀ®§UÁð 98/*/2 ಪ.ಜಾತಿ lªÀiÁmÉÆÃ 115236 1.20 820671167904 070130110000084

728 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á/±ÀgÀt¥Áà vÀÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 103 ಪ.ಜಾತಿ §zÀ£É 80810 0.80 461716733218 11148101032945



729 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ gÁeÁgÁªÀÄ/ªÉÄÃUÁf ªÀÉÄÃºÀPÀgÀ ¤lÆÖgÀ 187 ಪ.ಜಾತಿ ±ÀÄAp 137430 1.40 5465 5479 7088 31690500073

730 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¥Àæ±ÁAvÀ/£ÁUÀ£ÁxÀ PÀ®ªÁr ¨sÁ°Ì 86/*/6 ಪ.ಜಾತಿ lªÀiÁmÉÆÃ 54626 0.50 599082088211 070130110000084

731 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¥ÀÀæPÁ±À/ gÀhÄgÉ¥Áà vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 147/*/2 ಪ.ಜಾತಿ lªÀiÁmÉÆÃ 80810 0.80 489779385510 10551444740

732 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ±ÀgÀt¥Áà/²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ©Ãj (PÉ) RlPÀaAZÉÆÃ½ 68/*/1 ಪ.ಜಾತಿ lªÀiÁmÉÆÃ 60610 0.60 958185280824 31690500073

733 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ gÀvÀäªÀÄä/ªÀiÁtÂPÀ ªÀÄ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 126/*/4, 
126/*/4

ಪ.ಜಾತಿ ªÀiÁªÀÅ 42591 0.60 449661521009 070130110000084

734 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀÄ¤ÃvÁ/«oÀ¯ï ²ªÀtÂ ®RtUÁAªÀ 159/*/4 ಪ.ಪಂಗಡ lªÀiÁmÉÆÃ 82458 0.80 2.91935E+11 10551444740

735 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä/±ÀAPÀgÀ
PÉÃ£ÀªÉÄ¼ÀPÀ

ÄAzÁ
ºÀ®§Uáð 79/*/2 ಪ.ಜಾತಿ lªÀiÁmÉÆÃ 45349 0.80 4860 1800 3439 24

736 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ zÉÃ«zÁ¸À/PÀÈµÀÚ ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ ºÀ®§Uáð 33/*/* ಪ.ಜಾತಿ ±ÀÄAp 80810 0.80 7684 9751 4341 10551444740

737 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Áà/£ÀgÀ¸À¥Áà ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ºÀ®§Uáð 301 ಪ.ಜಾತಿ lªÀiÁmÉÆÃ 101013 1.00 6176 3115 3931 31690500073

738 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ/±ÀAPÀgÀ ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ ºÀ®§Uáð 41 ಪ.ಜಾತಿ ±ÀÄAp 60607 0.60 5334 2250 2386 070130110000084

739 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ £ÁUÀ¥Áà / ¨Á§ÄUÉÆAqÉ ¨Á¼ÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ (©) 100/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ ¥À¥ÁAiÀÄ 65285 0.90 9448 7895 8085 31690500073

740 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ©üÃªÀÄ¨Á¬Ä / ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§Uáð 44 ಪ.ಪಂಗಡ ±ÀÄAp 60607 0.60 9326 7037 4867 10551444740

741 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà/PÀ®è¥Áà RPÀaAZÉÆÃ½ RPÀaAZÉÆÃ½ 276/*/2,276/*/
4,278/*/*

ಪ.ಪಂಗಡ PÀ®èAUÀr 57148 0.80 2307 3171 0127 31690500073

742 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ/ªÀiÁzÀ¥Áà vÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ºÀ®§Uáð ಪ.ಪಂಗಡ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ 54627 0.50 7838 5923 3361 31690500073

743

744 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ dUÀ¢Ã±À vÀA ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ºÀ¼ÀîzÀÝPÉÌÃj ©ÃzÀgÀ (zÀ) 2 ಇತರೆ ºÀÆPÉÆÃ¸ÀÄ 30303 0.3 54290 7763189 003623 20012310

745 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄºÉÃ±À vÀA ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ gÉÃPÀÄ¼ÀV ªÀÄ£ÀÀß½î 55/6 ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 153648 1.6 3704 4222 2571 050201 00014569

746 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀA ಸಗಾರ ಮ ¨ÁªÀV ಬಗದಲ 38/*/2 ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 50506 0.5 614882 906749 36232 0012310

747 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀÉÊAiÀÄzï ¥sÀQgÉÆÃ¢ÝÃ£ï vÀA 
¸ÉÊAiÀÄzï AiÀÄÆ¸À¥sÀ C°è

¤qÀªÀAZÁ ಬಗದಲ 89/*/, 91/* ಇತರೆ J¯ÉPÀÆ¸ÀÄ 80810 0.8 3548 19815338 0000355 50334210

748 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ²ªÁgÀd vÀA gÁªÀÄ±ÉÃnÖ ಗುನ್ನ ಳಿ್ಳ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 204/* ಇತರೆ ಮಾವು 47914 1.8 46751 0944524 369716 41647

749 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಯೂರ ಸಾಂದೀಲ್ ತಂ ಶಾಮ 
ಸಾಂದೀಲ್ ಘೀಾಂಡಂಪಳಿ್ಳ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 8/*/1 ಇತರೆ ಮಾವು 45940 2 3920 2487 5531 3697 1641647

750 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಂತೀಷ ತಂ ವಿಶವ ನಾಥ ಕೀಳಿ್ಳ ರ ಕೆ ಕಮಠಾಣ 48/*/1 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 50506 0.5 376131436095.. 31690 500073

751 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾರ್ಜಕುಮಾರ ತಂ ರುದರ ಯಾಾ ನಾಗೂರಾ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 1/*/* ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 45349 0.4 6839 4436 4990 31691 500073

752 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ  ತಂ ಕಲ್ಯಾ ಣರಾವ ಚೌಳ್ಳ ಕಮಠಾಣ 14/*/* ಇತರೆ ಚಂಡೂ ಹೂ 115236 1.2 4738 6739 2017 41401 00001383

753 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಬುದ ಲ್ ರಹಿಮ ತಂ ಎಮ್.ಡ್ಡ 
ತ್ರರಬ್ಅಲಿಲ ಖಾನ್ ಕಮಠಾಣ ಕಮಠಾಣ 467/*/* ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 70709 0.7 987156 986351 31690 500073

754 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄÄ£ÀÄß«ÄAiÀiÁ vÀA ¥sÀjzÀ¸Á¨ï ¹QAzÀæ¥ÀÆgÀ ಕಮಠಾಣ 142/D/3/2 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 70708 0.7 7138 5540 5568 0036 2320012310

755 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಜೈಶಿರ ೀ ಗಂ ಅಶೀಕ ಶಾಪೂರ ಬೀದರ (ದ) 8/*/2 ಇತರೆ ಮಾವು 21838 0.7 61391537 2966 194510 1008237

756 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¥ÀqsÀj vÀA/Uáå£ÉÆÃ¨Á gÁd£Á¼À d£ÀªÁqÀ 64.46 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 60601 0.6 73535243 7491 3697 1641647

757 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಮಳಬಾಯಿ ಗಂ ವಾಮನ್ರಾವ ವಿಲ್ಯಸಪೂರ ಜನ್ವಾಡ 31, 32 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 101013 1 5874 0520 9794 3698 1641647

758 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಪಾ ರಾವ ತಂ ಲಕ್ಮ ಾ ಣರಾವ ರಾಜನಾಳ ಜನ್ವಾಡ 122/*/ ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 80810 0.8 888831283 615 31690 500073

759 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಗುಾಂಡಪ್ಪಾ  ತಂ: ನ್ರಸಾಂಗ್ ರಾಜನಾಳ ಜನ್ವಾಡ 122/* ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 50501 0.5 9377 00897255 31690 500073

760 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಶಿನಾಥ ತಂ ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಮಮಾದಪೂರ ಜನ್ವಾಡ 30/*/ಅ ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 80810 0.8 3309 5858 8388 0404010 0011998

761 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ZÀAzÀÀæªÀÄ, UÀA ªÀÄqÉ¥Áà ºÀÉÆÃPÁæt © ªÀÄ£ÀÀß½î 81/3 ಇತರೆ ©£À¸ï 124839 1.3 458924 597815 14052 031000217

762 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ನಿೀಲಕಂಠಯಾಾ  ತಂ ಘೀಷಯಾಾ ಕೀಳಿ್ಳ ರ ಕೆ ಕಮಠಾಣ 94/*/* ಇತರೆ ನಿಾಂಬೆ 31197 1 4879 0675 2168 62001 776195

763 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಘುನಾಥರಾವ ತಂ ಮಾಣಿಕರಾವ ಮೈಲ್ಯತೆಗೊೀರನ್ನ ಳಿ್ಳ ಬೀದರ (ದ) 4/*/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 88093 1.2 4291 34641297 04020100 0000080

764 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ RªÀÄjÃ¢Þ£À vÀA: ªÉÄºÀäzÀ 
ªÀÄzÉªÉ®¸Á

£ÀAzÀUÁAªÀ ©ÃzÀgÀ(G) 44/*/8 ಇತರೆ ಮಾವು 19236 0.7 482396532786 040501 00013610

765 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÁ²£ÁxÀ vÀA §¸À¥Áà CwªÁ¼À ಕಮಠಾಣ 79/1,2,3,4/2 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 50506 0.5 2194 3211 1236 003623 20012310

766 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಇಸಾಕ್ ಅಹ್ಾ ದ್ ತಂ ಬಾಬುಮಿಯಾ ಯಾಕತಾ ಪೂರ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 73/*/ಆ ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 60608 0.6 8273 2312 0169 003623 20012310

767 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತೇಜಮಾಾ  ಗಂ ಶಾಮರಾವ ಕಪಲ್ಯಪೂರ ಎ ಕಮಠಾಣ 30/*/2 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 45349 0.4 7907 9697 4313 003623 20012310

768 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ ವಿೀರಶೇಟ್ ಹೊೀನಿನ ಕೇರಿ ಕಮಠಾಣ 126/*/ಅಪಿ-1 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 101013 1 749530337477.. 31690500073

769 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಾಹ್ದೇವಿ ಗಂ ಮಡ್ಡವಾಳಯಾಾ ಸಕ್ಾಂದರ ಪೂರ ಕಮಠಾಣ 218/* ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ, ಬಾಳೆ 173936 2 5316 7354 5251 31690500073

770 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಾಲತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ನ್ರಸಾಂಗರಾವ ನೌಬಾದ ಕಮಠಾಣ 110/*/2 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 172852 1.8 6891 3059 9538 31690500073

771 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ  ತಂ: ಕಲಲ ಪ್ಪಾ  ಕಡವಾದ ಬಗದಲ 280/*/2 ಇತರೆ ಹಿರೆಕಯಿ 50510 0.5 696726191706 31690500073

772 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸದದ ಲಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ತಂ ನಾಗಶೇಟ್ ಬಾಗೆಕರಂಜ ಬದರ (ಉ) 02/02/. ಇತರೆ ಮೇಣಸನ್ಕಯಿ 119223 1.2 3504 6586 3476 31690500073

773 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರವಮಾಾ  ಗಂ ಬಸಪ್ಪಾ ಬರೂರ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 304/ ಇತರೆ ಆಲೂಗಡೆ 60608 0.6 9306 4864 3985 04030100 002251

774 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಶೀಕ ತಂ ಮಾರುತಿರಾವ ಖಾದರನ್ಗರ ಕಮಠಾಣ 307/*/* ಇತರೆ ಸೌತೆಕಯಿ 128327 1.3 3660 1447 2455 31690500073

775 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿವರಾಜ ತಂ ಭೀಮಣಾಾ ಖಾದರನ್ಗರ ಕಮಠಾಣ 206/*/1 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 137432 1.4 8852 9853 9835 31690500073

776 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸರಾಜೀದಿ್ದ ನ್ ತಂ ಮೈನೀದಿ್ದ ನ್ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 210/*/3 ಇತರೆ ಆಲೂಗಡೆ 155641 1.6 3916 8803 2291 31690500073

777 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರವಣಯಾಾ  ತಂ ರುದರ ಯಾಾ ನಾಗೂರಾ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 1/*/*, 3/*/* ಇತರೆ ಆಲೂಗಡೆ 45349 0.4 7556 4945 0413 31690 500073

778 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ದರ ೀಪತಿ ಗಂ ವಿಶಾವ ನಾಥ ಅತಿವಾಳ ಕಮಠಾಣ 43/2 ಇತರೆ ಮೇಣಸನ್ಕಯಿ 82459 0.8 7182 8376 6355 70320 30001207

779 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಶೀಕ ರೆಡಿ್ಡ  ತಂ: ಸಾಯಿರೆಡಿ್ಡ ಗುನ್ನ ಳಿ್ಳ ಬೀದರ (ದ) 113//4 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 110118 1.1 634745440963 11063 344776

780 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅನಿೀತ್ತ ಗಂ ರವಿಾಂದರ ರಾಜನಾಳ ಜನ್ವಾಡ 17/*/1 ಇತರೆ ಆಲೂಗಡೆ 54627 0.5 6455 7246 4294 355 3661138

781 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಾಹಿನ್ ಪರವಿನ್ ಗಂ: ಮಾ .ಜಾಫರ 
ಸಾಧಿಕ್ ಜಮಿಸಾಾ ನಾಪೂರ ಕಮಠಾಣ 18/*/3 ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 128327 1.3 606477628024 62101 689277

782 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಶಿನಾಥ ತಂ: ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಹೊಕರ ಣ (ಬ) ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 51/*/4 ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 119223 1.20 330860971340 040301 00006778

783 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಹಾಂದರ ರೆಡಿ್ಡ  ತಂ ಬಸವರಾಜರೆಡಿ್ಡ ರಾಜಗೀರಾ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 128/1 ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 72539 1 6141 8031 3338 00000038 0073343666

784 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಗುರುನಾಥ ತಂ ಶರಣಪ್ಪಾ ಕಮಠಾಣ ಕಮಠಾಣ 243/1 ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 91736 0.9 3548 2297 3051 31690 500073

785 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಸಪ್ಪಾ  ತಂ ಮಲಲ ಪ್ಪಾ ಗೌಸಪೂರ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 16/*/5, 9/* ಇತರೆ ಆಲೂಗಡೆ 45349 0.4 2748 5886 0854 31690 500073

786 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಬುದ ಲ್ ತಂ ಮೈನೀದ್ದದ ೀನ್ ಹೊೀಕರ ಣ ಬ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 123/6 ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 63904 0.6 9373 0489 0957 31690 500073

787 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ತಂ: ವೈಜಿನಾಥ ಚಿಲಲ ಗಾ ಬೀದರ (ಉ) 310/*/1 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 137432 1.4 485061465863 31690 500073

788 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಹಶ ತಂ: ಶಿವಶಂಕರಯಾಾ ಮಮದ್ಮಪೂರ ಜನ್ವಾಡ 12/*/3 ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 119223 1.2 255773598294 003623 20012310

789 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸರಳಬಾಯಿ ಗಂ ದೇವಿದ್ಮಸ ಕೀಳಿ್ಳ ರ ಕೆ ಕಮಠಾಣ 103/*/ಪಿ1 ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 101013 1 8535 1230 7907 0701301 10000084



790 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಶಿನಾಥ ತಂ: ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಕೀಳಿ್ಳ ರ ಕೆ ಕಮಠಾಣ 30/*/1ಅ ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 101013 10 33095858388 0701301 10000084

791 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಎಾಂ.ಡ್ಡ ಮೀದ್ದದ ನ್ ತಂ: ಬಾಬುವಿಯಾಾ ಸಕ್ಾಂದ್ಮರ ಪೂರ ಕಮಠಾಣ 224/*/2 ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 73181 0.7 964164467177 1081104 000174879

792 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಶೀಕ ತಂ: ವಿೀರಶೇಟ್ ಅತಿವಾಳ ಕಮಠಾಣ 4/*/2ಆ ಇತರೆ ಸೌತೆಕಯಿ 101013 1.00 608551033059 0406010 0003067

793 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸುಧಾರಾಣಿ ಗಂ: ಸಂಗಯಾಾ ರಾಜಗೀರಾ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 95/*/3 ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 73181 0.7 751770026799 1097310 1036792

794 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿಮಲಮಾಾ  ಗಂ: ಶರಣಯಾಾ ತಡಪಳಿ್ಳ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 53/*/5 ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 54627 0.5 400401050842 3622010 0004492

795 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಮಲಮಾಾ  ಗಂ: ಶಿವರಾಜ ಹ್ಮಿಲ್ಯಪೂರ ಬೀದರ 
(ಉತಾ ರ)

81/* ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 90912 1 340571117905 040501 00008830

796 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರವಣಪ್ಪಾ  ತಂ: ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪಾ ಹೊಕರ ಣ(ಬ) ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 81/*/2ಆ ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 192060 2 939472714878 4030 100000034

797 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂ: ಶಂಕೆರ ಪ್ಪಾ  ನೇಮತ್ತಬಾದ ಜನ್ವಾಡ 51/*/2ಆ ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 101013 1 662798210992 04481010 56369

798 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಲಿಲ ಕರ್ಜಾನ್ ತಂ: ಶಿವರಾಜ ಶೇರಿಕರ ತಡಪಳಿ್ಳ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 110/*/2 ಇತರೆ ಬೆಾಂಡ್ಡಕಯಿ 63904 0.6 249893137803 403010 0010600

799 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂ: ಸದದ ಪ್ಪಾ ಸಂಗೊಳಗ ಬಗದಲ 107/ಈ ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 63904 0.6 987776609222 52166 421037

800 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಚಂದರ ಪ್ಪಾ  ತಂ: ಮಲಲ ಪ್ಪಾ ವಿಲ್ಯಸಪೂರ ಜನ್ವಾಡ 134/*/D ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 63904 0.6 401287252048 110541 01007374

801 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಭಾಗವ ತ ತಂ:  ವಾಂಟಕರಾವ ವಿಲ್ಯಸಪೂರ ಜನ್ವಾಡ 2/*/1 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 101013 1 604126227731 040401 00002451

802 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಆನಂದರಾವ ತಂ: ಗೊವಿಾಂದರಾವ ವಿಲ್ಯಸಪೂರ ಜನ್ವಾಡ 2/*/1 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 82459 0.8 797261196132 04481 01041821

803 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಗಂರಾವ  ತಂ: ಕೆರಬಾ  ಪ್ಪಟೀಲ್ ರಾಜನಾಳ ಜನ್ವಾಡ 199/*/ಅ ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 82459 0.8 628046116692 040401 00008698

804 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮುದ್ದರ ಕ ಗಂ: ನ್ರಸಾಂಗ್ ಗುಮತ್ತಪೂರ ಜನ್ವಾಡ 37/* ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 63904 0.6 607850341316 04040 100013126

805 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶರಣಪ್ಪಾ  ತಂ ಮಾರುತಿ ಅತಿವಾಳ ಕಮಠಾಣ 2/*/1 ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 70709 0.7 5760 5991 9756 31690 500073

806 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಿಪ್ಪಾ ರೆಡಿ್ಡ  ತಂ: ಪಾಂಟಾರೆಡಿ್ಡ ಚಟನ ಳಿ್ಳ  ಬಗದಲ 35/* ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 82459 1.2 413483719528 31690 500073

807 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಎಮ್.ಡ್ಡ ಜಾಫರ್ ಸಾದ್ದಕ್ ತಂ ನ್ವಲಿ ಸ. 
ಎನ್ ಕಡವಾದ ಬಗದಲ 165/*/4 ಇತರೆ ಮಾವು 45941 2 5709 7939 2491 6214 0279172

808 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸೈಯದ್ ಅಮಿೀರ್ ತಂ ಶಬೀರಮಿಯಾ ಚಟನ ಳಿ್ಳ  ಬಗದಲ 252/*/* ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 70709 0.7 4363 6702 5948 194510 1001874

809 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸುಭಮಾಾ  ಗಂ ಸದದ ಪ್ಪಾ ಗುನ್ನ ಳಿ್ಳ ಬೀದರ (ದ) 188/1 ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 101013 1 9809 4627 5020 111541 01018097

810 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಡಾ/ ನ್ವೇದ್ದತ ಗಂ ಅಶೀಕ ದೇಶಮುಖ ಮಿಜಾಾಪೂರ (ಟ) ಬೀದರ (ದ) 12/*/* ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 63904 0.6 5165 9790 1965 52195 570594

811 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಂತೀಷ ತಂ: ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಸಾಂಧೊಲ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 81/*/5 ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 40292 0.4 259784106208 003623 20012310

812 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಚಿತರ ಲೇಖಾ ಗಂ: ವೈಜಿನಾಥ ವಿಲ್ಯಸಪೂರ ಜನ್ವಾಡ 131/* ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 63904 0.6 292442241115 0404010 0010295

813 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವೈಜಿನಾಥ ತಂ ಮಡ್ಡವಾಳಪ್ಪಾ ಗುನ್ನ ಳಿ್ಳ ಬೀದರ (ದ) 203/* ಇತರೆ ಶುಾಂಠಿ 94755 1 5563 9672 0645 040201 00007260

814 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ªÀiÁzsÉÆf PÀAUÀn ©ÃzÀgÀ(G) 115/*/3 ಪ.ಜಾ ªÀiÁªÀÅ 19272 0.4 3225 2418 7034 003623 20012310

815 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA gÀÄzÀæ¥Áà ¹¹ð J §UÀzÀ® 5/*/1 ಪ.ಜಾ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 144045 1.5 6558 3218 2842 0036232 0012310

816 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÉÊf£ÁxÀ vÀA vÀÄPÀgÁªÀÄ amÁÖ ©ÃzÀgÀ(zÀ) 9999/* ಪ.ಜಾ ªÀiÁªÀÅ 31197 1 7453 9501 9563 31690 500073

817 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀAUÀæªÀÄ vÀA «oÀ® PÀ£Àß½î d£ÀªÁqÀ 36/*/3 ಪ.ಜಾ »gÉPÁ¬Ä 60608 0.6 8541 7272 5819 040201 00013257

818 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀA §¸ÀªÀgÁd ZÀlß½î §UÀzÀ® 164/* ಪ.ಜಾ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 172854 1.8 8976 9578 5077 0036232 0012310

819 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ gÀhÄgÉ¥Áà vÀA ¨Á¼À¥Àà
PÀ¥À¯Á¥ÀÆgÀ 

eÉ
©ÃzÀgÀ G 51/*/ ಪ.ಜಾ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 115236 1.2 25014 4242337 0036232 0012310

820 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ dUÀ£ÁvÀ vÀA ¹zÀÝ¥Áà UÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ(zÀ) 69/* ಪ.ಜಾ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 60607 0.6 6264  7718 9147 36971 641647

821 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮನೀಹ್ರ ತಂ ರೂಪಸಾಂಗ್ ಖಾದರನ್ಗರ ಕಮಠಾಣ 284/2 ಪ.ಜಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 101013 1.00 6718 8107 2984 31690 500073

822 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿವರಾಜ ತಂ:ತಿಪಾ ಣಾಾ ಹೊಕರ ಣ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 31/*/1 ಪ.ಜಾ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 101013 1.2 474041028876 040301 00004698

823 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ದುಗಾಾಬಾಯಿ ಗಂ: ಫೀಲಸಾಂಗ್ ಖಾದರನ್ಗರ ಕಮಠಾಣ 220/*/5 ಪ.ಜಾ ಶುಾಂಠಿ 34012 0.4 666303903151 3901 407026

824 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಆಶಾ ಗಂ: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗೌಸಪೂರ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 47/*/4 ಪ.ಜಾ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 110118 1.1 48582764204 070130 110000084

825 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ zsÀ£ÀgÁd vÀA ©üªÀÄuÁÚ ©ÃzÀgÀ(zÀ) ±ÀºÁ¥ÀÆgÀ 7/*/* ಪ.ಪಂ ªÀiÁªÀÅ 48329 1.2 9171 4817 3561 003626 20 012310

826 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «oÀ® vÀA gÁªÀÄZÀAzÀæ ©ÃzÀgÀ(zÀ) amÁÖ 57/*/2 ಪ.ಪಂ ±ÀÄAp 45349 0.4 3444 3662 5930 003623 20012310

827 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¥ÀÄAqÀ°PÀ vÀA CdÄð£À d£ÀªÁqÀ C°AiÀÄA§gï 122/*/10 ಪ.ಪಂ mÉÆªÀÄmÉÆ 101013 1 7269 0108 4415 00362620 012310

828 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ vÀ¥ÀàtÚ vÀA ¹zÀÝ¥Áà PÀªÀÄoÁt
SÁzÀgÀ£ÀUÀ

gÀ
202/*/2 ಪ.ಪಂ ±ÀÄAp 45349 0.40 8531 6402 1714 04060 100001812

829 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨sÁUÀåªÀiÁä vÀA ZÀÄPÀÌ¥Áà PÀªÀÄoÁt
SÁzÀgÀ£ÀUÀ

gÀ
32/* ಪ.ಪಂ ±ÀÄAp 45349 0.40 2129 7744 7866 04060100 002336

830 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ©ÃzÀgÀ(zÀ) CµÀÆÖgï
108/*/1, 
107/*/3

ಪ.ಪಂ FgÀÄ½î/±ÀÄAp 192060 2 7935 4226 4775 36971 641647

831 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ²æÃªÀÄw «ªÀÄ¯Á UÀA ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà ©ÃzÀgÀ(zÀ) UÀÄ£Àß½î 58/*/1 ಪ.ಪಂ ±ÀÄAp 153648 1.6 2107 6546 4792 36972 641647

832 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಗುಣವಂತಿ ಗಂ ಈಶವ ರ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 178/*/* ಪ.ಪಂ ಶುಾಂಠಿ 63904 0.6 3157 5109 1533 3169 0500073

833 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿಠಲ ತಂ ಅಜಾನ್ಪ್ಪಾ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ ಬರೂರ 306/*/1 ಪ.ಪಂ ಹೂ ಕೀಸು 45349 0.4 5432 1219 0499 3169 0500073

834 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಶಪ್ಪಾ  ತಂ: ಹ್ಣಮಂತ ಜನ್ವಾಡ ಗುಮಾ ತಾ  ಪೂರ 32/*/ ಪ.ಪಂ ಶುಾಂಠಿ 115236 1.2 74010 6629357 3170 0500073

835 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿಶವ ನಾಥ ತಂ ಜಗನಾನ ತ ಕಮಠಾಣ ಯಾದಲ ಪೂರ 56/*/2, 57/*/* ಪ.ಪಂ ಶುಾಂಠಿ 37437 0.4 8875 2329 8534 36971 641647

836 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಭೀಮಗೊಾಂಡ ತಂ: ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 52/*/4 ಪ.ಪಂ ಚೆಾಂಡುಹೂ 44600 0.4 511426130183 00362 320012310

837 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶರಣಪ್ಪಾ  ತಂ: ಝೆರೆಪ್ಪಾ ಬೀದರ (ದ) ಗೊರನ್ಳಿ್ಳ 14/3. ಪ.ಪಂ ಟೊಮಟೊ 173851 1.8 785904902422 369716 41647

838 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂ: ಘಾಳೆಪ್ಪಾ  ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ ಘಡಮಂಪಳಿ್ಳ  16/*/ ಪ.ಪಂ ಟೊಮಟೊ 82459 0.8 808851629356 040201 00013257

839

840 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಚಂಪ್ಪಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಾಬುರಾವ ಹಾಲಹ್ಳಿ್ಳ ಹುಲಸೂರ 8/1.. ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 101013 1 720039962610.. 02020100009680..

841 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಹಾಾಂತಪ್ಪಾ  ತಂ. ಅಣಾಾ ರಾಯ ಸರಗಾಪೂರ ಮುಡಬ 76/ಎ ಸಾಮಾನ್ಾ ರಜನಿಗಂಧ ಹೂವು 37877 0.4 370031057682.. 31021965997

842 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಲಚಮಣಸಾಂಗ ತಂ. ದೇವಿಸಾಂಗ ತಡೊೀಳ್ಳ ರಾಜೇಶವ ರ 194/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 90911 0.9 652811088724.. 2040100002557

843 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿನೀದ ತಂ. ಕಶಪಾ ಶಿವಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 33/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 192060 2 671577780309 31020909181

844 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಲ್ಯಕ ದೇವಿ ಗಂ. ಸಂಜಯಸಾವ ಮಿ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 95/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 148846 1.6 784059629511 2027132271

845 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರತನ್ ತಂ. ಈರಪಾ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 250 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಪ್ಪಾ ಯ 52659 0.8 387614094712 2010100015812

846 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂ. ಶಾಮರಾವ ಮಿಖಾಲ ಹುಲಸೂರ 75/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌತೆಕಯಿ 153648 1.6 288537667909 2020100013224

847 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ. ರಾಮರಾವ ಪರ ತ್ತಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 298 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 50506 0.7 366792977056 62466642244

848 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಪವನ್ಕುಮಾರ ತಂ. ಸದ್ಮರ ಮ ಖಂಡಾಳ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 215/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಪ್ಪಾ ಯ 32912 0.5 803563824565 62368490109

849 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಖಾಜಾಸಾಬ ತಂ. ಹೈದರಸಾಬ ಕೀಹಿನೂರ ಕೀಹಿನೂರ 300 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 58031 0.8 522771438466 362320012310

850 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀಮತಿ ಪಿಾಂಕುಬಾಯಿ ಗಂ. ನಾರಾಯಣ ಘೀಗಿಾ ರಾಜೇಶವ ರ 31 ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 101013 1 682553706343 11155101046221



851 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಚಿತರ ಮಾ  ಗಂ. ಪರಮೇಶವ ರ ಬೆಟಬಾಲಕುಾಂದ್ಮ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 156/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 101013 1 449345589489 362320012310

852 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಚಂದರ ಕಾಂತ ತಂ. ಮಾಧವರಾವ ಎಕಕ ಾಂಬಾ ಕೀಹಿನೂರ 332 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 36269 0.5 407895399282 362320012310

853 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಯಾಶಿನ್ಶಾ ತಂ. ಮಲಂಗಶಾ ಕೀಹಿನೂರ ಕೀಹಿನೂರ 364 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 101013 1 803642336957 362320012310

854 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಡೊೀಳಪ್ಪಾ  ತಂ. ಚೆನ್ನ ಪ್ಪಾ ತಿರ ಪೂರಾಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 49 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 80810 0.8 843434613399 2010100013514

855 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಮಾರುತಿ ಮುಡಬ ಮುಡಬ 227/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 22675 0.4 905354698864 33330895671

856 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀಮಂತ ತಂ. ನ್ರಸಪಾ ಮುಡಬ ಮುಡಬ 242/1 ಎಸ್.ಸ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 60607 0.6 234522592671 10990516250

857 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಾರದ್ಮ ಗಂ. ಗೊೀಪ್ಪಳ ಗೊೀಕುಳ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 62 ಎಸ್.ಸ ಮಾವು 15703 0.4 208224911362 02010100019692..

858 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಾಂಕಟ ತಂ. ಶರಣಪಾ ಮುಡಬ ಮುಡಬ 87/6 ಎಸ್.ಟ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 13965 0.3 761025434034 33190742722

859 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸುಧಾಕರ ತಂ. ಶಿವರುದರ ಪಾ ಹುಲಸೂರ ಹುಲಸೂರ 212 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅರಶಿಣ 192060 2 403552983228 2020100008784

860 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತ್ತನಾಜಿ ತಂ. ವಿಶವ ನಾಥ ಚಿಟ್ಾ ಮಂಠಾಳ 158 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಪ್ಪಾ ಯ 65284 1.00 282172270003 30354569980

861 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಾಮಲ್ಯಬಾಯಿ ಗಂ. ಮಾಣಿಕರೆಡಿ್ಡ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 174 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 32977 1.2 707794093567 30354569980

862 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಶಪಾ  ತಂ. ಸಂಗಪ್ಪಾ ಯಳವಂತಿ ಮುಡಬ 77/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 101013 1 710301992030 2070100001849

863 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಎಾಂ. ಡ್ಡ. ನೂರುಲ್ಯಲ  ಹುಸೇನ್ ತಂ. ಎಾಂ. 
ಡ್ಡ ಹುಸೇನ್ಸಾಬ ಬೆಟಬಾಲಕುಾಂದ್ಮ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 131/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌತೆಕಯಿ 144045 1.5 288820722304 2010100020857

864 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಪುಾಂಡಲಿಕರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ಗುಾಂಡಾರೆಡಿ್ಡ ಕ್ಟ್ಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 229/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 101013 1 489261943034 1156101004307

865 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಜಾಾ ನ್ದೇವ ತಂ. ಭೀಮರೆಡಿ್ಡ ಸರಜವಳಗಾ ಮುಡಬ 23 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 115236 1.2 317299784478 918010021826448

866 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಂಗಮೇಶ ತಂ. ಶಂಕರ ಉಮಗೆಾ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 354/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 115236 1.2 243957429152 4982500101114001..

867 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಲ್ಯಲ ರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ಹ್ಣಮಂತರೆಡಿ್ಡ ಗದಲೇಗಾಾಂವ ಬ. ಮುಡಬ 13/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಚಂದನ್ 39494 0.6 647730027440 11108101003396

868 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸುನಿೀಲಕುಮಾರ ತಂ. ವೈಜಿನಾಥ ಹಂದ್ಮರ ಳ ಕೆ. ರಾಜೇಶವ ರ 57/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 80810 0.8 317080525347 2040100003455

869 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀರಂಗ ತಂ. ಈಶವ ರ ವಡಿ ರಗಾ ಮಂಠಾಳ 40/ ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 114984 1.8 963295660704 34979929628

870 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಶಾಮರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ಸದದ ಲಿಾಂಗರೆಡಿ್ಡ ಇಸಾಲ ಾಂಪೂರ ರಾಜೇಶವ ರ 21/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 101013 1 667568448573 11155100001604

871 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಮ ತಂ. ಪ್ಪಾಂಡುರಂಗ ವಡಿ ರಗಾ ಮಂಠಾಳ 44/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 39494 0.6 897194882330 2030100009473

872 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಮೀಹ್ನ್ ತಂ. ಬಬೃವಾನ್ ವಡಿ ರಗಾ ಮಂಠಾಳ 70/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಪ್ಪಾ ಯ 76656 1.2 963132946457 32154827618

873 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಮಾಣಿಕರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ವಿೀರಪ್ಪಾ ಇಸಾಲ ಾಂಪೂರ ರಾಜೇಶವ ರ 389/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 90911 0.9 442049950438 11155100001617

874 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಮಲಲ ರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ಸೂಯಾಕಾಂತರೆಡಿ್ಡ ಮಂಗಳೂರು ರಾಜೇಶವ ರ 47/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 80810 0.8 478169948315 2010100031942

875 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ಮತಿ ಹಿರಕನಾಬಾಯಿ ಗಂ. ವಿಠಲ ವಡಿ ರಗಾ ಮಂಠಾಳ 45/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 76656 1.2 732860868450 2030100009567

876 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಜಾಾ ನೇಶವ ರ ತಂ. ಕಮಾಜಿ ವಡಿ ರಗಾ ಮಂಠಾಳ 84/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 127761 2 313289068802 2030100006465

877 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಗುರುಬಾಯಿ ಗಂ. ವಿಶವ ನಾಥ ಉಜಳಂಬ ಕೀಹಿನೂರ 8/2.. ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 52659 0.8 484330541366 918010021826312

878 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಸೀನಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಮಹಾದೇವ ಕಲಲ ಕೀರಾ ಮುಡಬ 14/* ಎಸ್.ಟ ಟಮಾಟೊೀ 80810 0.8 450722499155 31724977904

879 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ಮತಿ ಚೆನ್ನ ಮಾಾ  ಗಂ. ಹ್ಣಮಂತ ಕಲಲ ಕೀರಾ ಮುಡಬ 1/*/1 ಎಸ್.ಟ ಬದನೆ, ಟಮಾಟೊೀ 153648 1.6 663291341699 919010064836542

880 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಮಹಶ ತಂ. ರಾಜಕುಮಾರ ಗದಲೆಗಾಾಂವ ಕೀಹಿನೂರ 41 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 34061 0.4 301515724918 NILIN4055

881 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಶರಣಪ್ಪಾ  ತಂ. ಪ್ಪಪಣಾಾ ಮುಡಬ ಮುಡಬ 134/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 90911 0.9 831946194077 NILIN4056

882 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ವಿೀರಾರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ಗೊೀವಿಾಂದರೆಡಿ್ಡ ಹಂದ್ಮರ ಳ ಕೆ ರಾಜೇಶವ ರ 18 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 30345 0.3 971571617457 2040100010205

883 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಎಾಂ. ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಚೆನ್ನ ಮಲಲ ಯಾ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 95/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕುಾಂಬಳಕಯಿ 78729 1.6 684376367096 520101251611733

884 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಹ್ಣಮಂತಪ್ಪಾ  ತಂ. ನಾಗಪ್ಪಾ ಹಂದ್ಮರ ಳ ಕೆ. ರಾಜೇಶವ ರ 21/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 77988 0.8 611007662763 2040100006614.00

885 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಣೆಾ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ಶಿವರಾಮ ಸದಲ್ಯಪೂರ ರಾಜೇಶವ ರ 8/* ಎಸ್.ಟ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 115236 1.2

886 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀಮತಿ ಶಕುಾಂತಲ್ಯ ಗಂ. ಉಮಾಜಿರಾವ ಗೊೀಕುಳ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 63 ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟ 115236 1.2 879504637695 879504637695

887 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಮಾಧವ ತಂ. ವಿಶವ ನಾಥ ಎಕಕ ಾಂಬಾ ಕೀಹಿನೂರ 103/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 96107 1.4 550396104580 550396104580

888 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಗುಲ್ಯಬ ಗರ್ ತಂ. ಶಾಮಗರ್ ಘೀಗಿಾ ರಾಜೇಶವ ರ 05.Mai ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 50506 0.5 856537942209 856537942209

889 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಖುಷ್ಟಾದಖಾನ್ ತಂ. ವಜಿದಖಾನ್ ಉಮಾಪೂರ ಮಂಠಾಳ 25 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 82377 1.2 646247102809 646247102809

890 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಕುಸುಮಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಾಬುರಾವ ತಡೊೀಳ್ಳ ರಾಜೇಶವ ರ 198/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 90911 0.9 601176399586 601176399586

891 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಲ್ಯಲಮಹ್ಾ ದ್ ಆಯುಬಸಾಬ ಕೀಹಿನೂರ ಕೀಹಿನೂರ 358 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 43523 0.6 496865363145 496865363145

892 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ನಾರಾಯಣ ತಂ. ತ್ತತೆರಾವ ಸಸಾಾ ಪೂರ ಮಂಠಾಳ 189 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 27481 1 290938622643 290938622643

893 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಬಜರಂಗ ತಂ. ಪ್ಪಾಂಡುರಂಗ ಗದಲೆಗಾಾಂವ ಕೀಹಿನೂರ 22 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 89242 1.3 870288525491 870288525491

894 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಸುನಿೀಲ ತಂ. ಶಿವಾಜಿ ಎಕಕ ಾಂಬಾ ಕೀಹಿನೂರ 119/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 72539 1 792591135590 792591135590

895 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಶಿವಪಾ  ತಂ. ದೇವಪಾ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 152 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 43523 0.6 234509836664 234509836664

896 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಋಷ್ಟಕೇಶ ತಂ. ವಾಮನ್ರಾವ ಭೀಸಗಾ ಕೀಹಿನೂರ 47 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 115236 1.2 867879746484 867879746484

897 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಸೇಕಸಾಧಿಕ ತಂ. ರಾಜಾಸಾಬ ಬೆಟಬಾಲಕುಾಂದ್ಮ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 135/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 31198 1 793951503849 793951503849

898 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಭಮನ್ಮಾ  ತಂ. ಹ್ರಿಬಾ ಭೀಸಗಾ ಕೀಹಿನೂರ 22/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ/ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 64843 0.9 766861650221 766861650221

899 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತ್ರಕರಾಮ ಹ್ಳಿ್ಳ ಮಂಠಾಳ 94/3 ಎಸ್.ಸ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 101013 1 544653588861 544653588861

900 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಮಾಣಿಕಪ್ಪಾ  ತಂ. ತಿಪಾ ಣಾಾ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 576/2/3 ಎಸ್.ಸ ಶುಾಂಠಿ 101013 1 509566107419 509566107419

901 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಹಾದೇವ ಮಸಾಜಿ ಮಿಯಾನಿ ಹ್ಸೇನಿ 
ರಾಜಕುಮಾರ ಕಮಲ್ಯಕರ 4531

902 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ 

ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಕೇಶವರಾವ, ಬಳ್ಳರಾಮ 
ನಾನಾರಾವ, ಬಜರಂಗ ಜಯವಂತ, 

ಮಾಮಾರಾವ ಕೇಶವರಾವ, ಶಿರ ೀಮಂತ 
ಲಿಾಂಬಾಜಿ, ಜನಾಬಾಯಿ ಸಂದ್ದೀಪ,

33558 1

903 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮುಕುಾಂದರಾವ ಶಂಕರರಾವ 4500

904 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ನ್ವನಾಥ ತಂ. ಕಶಪಾ , ನಾಗಶೇಟ್  
ಚಂದರ ಕಾಂತ, ರಾಜರೆಡಿ್ಡ 9896

905 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಾಬುರಾವ ಶಂಕರರಾವ ರಾಜೇಶವ ರ 2365

906 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಾಲರೆಡಿ್ಡ  ನಾಗರೆಡಿ್ಡ , ಸಂಗೀತ್ತ 
ಗೊೀವಿಾಂದ, ರಾಗಣಿ ದ್ದನ್ಕರ 11466

907 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಾಧನಾ ಗಂ. ಬಾಬುರಾವ ರಾಜೇಶವ ರ 5414

908 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ವಸಂತ ತಂ. ಬಾಬುರಾವ ರಾಮತಿೀಥಾ ಕೆ ಕೀಹಿನೂರ 94/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 60607 0.6 423657660075

909 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಗಣಪತಿ ತಂ. ಸದದ ಪ್ಪಾ , ರಾಜೀಳ್ಳ ರಾಜೇಶವ ರ ಎಸ್.ಟ 2462

910 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಹ್ಣಮಂತ ತಂ. ಸದದ ಪ್ಪಾ ರಾಜೀಳ್ಳ ರಾಜೇಶವ ರ 203/6 ಎಸ್.ಟ 6962

911 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಲಕ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಗಂ. ಶರಣಪಾ  ನಾಮದೆವ ನಿರಗುಡ್ಡ ರಾಜೇಶವ ರ ಎಸ್.ಟ 8416



912 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಶಿವರಾಜ ತಂ. ಭದರ ಪ್ಪಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 59 ಸಾಮಾನ್ಾ ಹಿರೆಕಯಿ 134442 1.4 673363195208 673363195208

913 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ವಿಠಲ ತಂ. ಹೊನ್ನ ಪಾ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 153/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 27481 1 989185395118 989185395118

914 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಸಂಜಿೀವ ತಂ. ಪ್ಪಾಂಡುರಂಗ ಉಮಾಪೂರ ಮಂಠಾಳ 10/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 80810 0.8 910963258271 910963258271

915 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ಮತಿ ಕವಿತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಲಭೀಮ ವಟ್ ರಗಾ ಮಂಠಾಳ 33/*/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 101013 1 790804607150 790804607150

916 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಮಾರುತಿ ತಂ. ರಾಮಚಂದರ ರೀಳ್ಳ ರಾಜೇಶವ ರ 51/*/11 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 60607 0.6 583999660342 583999660342

917 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ರವಣಸದದ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ಕಲ್ಯಾ ಣಪಾ ಎಕಲೂರ ಮುಡಬ 1/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌತೆಕಯಿ 80810 0.8 912778296352 912778296352

918 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಸದ್ಮರ ಮಪ್ಪಾ  ತಂ. ಮಹಾರುದರ ಪಾ ತಡೊೀಳ್ಳ ರಾಜೇಶವ ರ 143/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 80810 0.8 576169992707 576169992707

919 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ನಾಮದೇವ ತಂ. ಶಂಕರರಾವ ಲ್ಯಡವಂತಿ ಕೀಹಿನೂರ 268/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 123566 1.8 680109986967 680109986967

920 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಮಂಜೂನಾಥ ತಂ. ಬಾಬುರಾವ ತಡೊೀಳ್ಳ ರಾಜೇಶವ ರ 158/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 60607 0.6 460534323491 460534323491

921 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಸುಶಿಲ್ಯಬಾಯಿಗಂ. ಬಾಬುರಾವ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 144/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 55671 0.8 201274429263 201274429263

922 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಸಂತೀಷಕುಮಾರ ತಂ. 
ಹ್ಣಮಂತಪಾ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 41/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 80810 0.8 907308065007 907308065007

923 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ತಿಪಾ ಣಾಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪ್ಪಾ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 95/82 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬದನೆಕಯಿ 129887 1.4 269388791095 269388791095

924 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ನಾಗಣಾಾ  ತಂ. ನ್ರಸಪ್ಪಾ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 95/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 40887 0.4 430107616160 430107616160

925 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಸಸ ಪ್ಪಾ ಘೀಗಿಾ ರಾಜೇಶವ ರ 2/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 60607 0.6 832954854594 832954854594

926 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಪವನ್ಕುಮಾರ ತಂ. ವಿಶವ ನಾಥ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 599 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 27481 1 523554494242 523554494242

927 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ಮಲಿಲ ಕರ್ಜಾನ್ ತಂ. ಸದದ ಯಾಾ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 452/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 115236 1.2 346789671824 346789671824

928 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ಮತಿ ರುಕ್ಾ ಣಿಬಾಯಿ ಗಂ. ದ್ದಗಂಬರ ಘೀಗಿಾ ರಾಜೇಶವ ರ 10/*/3,4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌತೆಕಯಿ 70709 0.7 871713097655 871713097655

929 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀ ದೇವಿದ್ಮಸ ತಂ. ಬಸವಣಪಾ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 595/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 80810 0.8

930 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ನಿಮಾಲ್ಯ ಗಂ. ಚಂದರ ಕಾಂತ ಮಂಠಾಳ ರಾಜೇಶವ ರ 11/*/10 ಎಸ್.ಸ ಶುಾಂಠಿ 70709 0.7

931 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸರಸವ ತಿ ಗಂ. ರಮೇಶರೆಡಿ್ಡ ರಾಜೀಳ್ಳ ಮಂಠಾಳ 205/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 101013 1

932 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಪರ ದ್ದೀಪ ತಂ. ತ್ರಕರಾಮ ಲ್ಯಡವಂತಿ ರಾಜೇಶವ ರ 210/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 82378 1.2

933 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಪರ ಯಾಗಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಿರ ಮಂತರಾವ ನಿೀಲಕಂಠ ಕೀಹಿನೂರ 11/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 119223 1.2

934 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಬಾನಾ ಬೇಗಂ ಗಂ.  ಿಫಿಾ ಯಾಖ ಅಹ್ಾ ದ ಉಮಾಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 26/*/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಗೊೀಬ 60607 0.6

935 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಜಾಾ ನೇಶವ ರ ತಂ. ಶಿರ ೀಪತಿ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಮಂಠಾಳ 286/*/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 80810 0.8

936 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿೀರಾಂದರ  ತಂ. ಮಾದಣಾಾ ಉಜಳಂಬ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 8/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 102208 1.6

937 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸುರಶ ತಂ. ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿ ಲ್ಯಡವಂತಿ ಕೀಹಿನೂರ 268/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 75512 1.1

938 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕರ ಷ್ಣಾ ಜಿ ತಂ. ದಶರಥ ಲ್ಯಡವಂತಿ ಕೀಹಿನೂರ 287/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 72539 1

939 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಪ್ಪಾಂಡುರಂಗ ತಂ. ಗಣಪತಿ ಆಲಗೂಡ ಕೀಹಿನೂರ 163 ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌತೆಕಯಿ 82459 0.8

940 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಭಾಗರತಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಲಭೀಮ ವಟ್ ರಗಾ ಮಂಠಾಳ 79/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 78212 1.2

941 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಗಂಧರಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಿರ ೀಮಂತರೆಡಿ್ಡ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 204/ಅ ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 96077 1

942 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ. ಶಿರ ೀಮಂತ ಕೌಡ್ಡಯಾಳ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 35 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಗಡ 39494 0.9

943 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಇಾಂದ್ದರಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಧನ್ರಾಜ ಯಕಕ ಾಂಬಾ ಕೀಹಿನೂರ 101/*// ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 57148 0.8

944 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸದ್ಮರ ಮಪ್ಪಾ  ತಂ. ಭಮಣಾಾ ಸದಲ್ಯಪೂರ ರಾಜೇಶವ ರ 13/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 55671 0.6

945 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರೆವಣಸದದ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ಕೇಶಪ್ಪಾ ತಡೊೀಳ್ಳ ರಾಜೇಶವ ರ 155/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 150715 1.6

946 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಗಯಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಲಭೀಮ ಆಲಗೂಡ ಮಂಠಾಳ 258 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 65824 1

947 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಗಣೇಶ ತಂ. ಹ್ಣಮಂತರಾವ ವಟ್ ರಗಾ ಮಂಠಾಳ 56/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 32000 0.4

948 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಾರದ್ಮಬಾಯಿ ಗಂ. ಚಂದರ ಕಾಂತ ಯರಬಾಗ ರಾಜೇಶವ ರ 108 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 44422 1.6

949 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕ್ರ ೀಷಾ ಮಾಾ  ಗಂ. ಪರ ಕಶರೆಡಿ್ಡ ಯರಬಾಗ ರಾಜೇಶವ ರ 4/*/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ನಿಾಂಬೆ 101013 1

950 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತ್ತನಾಬಾಯಿ ಎಾಂ. ಬಸವರಾಜ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ರಾಜೇಶವ ರ 95/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 19273 0.4

951 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಾಂಕಟಗರಿ ತಂ. ಮಹಶಗರಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 215 ಸಾಮಾನ್ಾ ಜಾಪಳಗಡ 90911 0.9

952 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತ್ತತ್ತಾ ರಾವ ತಂ. ಗೊೀವಿಾಂದರಾವ ಜಾನಾಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 13 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ ಬದನೆ 102209 1.6

953 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಮದ್ಮಸ  ತಂ. ನಾಮದೇವ ಚಂಡಕಪೂರ ಮಂಠಾಳ 57/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಪ್ಪಾ ಯ 45349 0.4

954 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮದನ್ ತಂ. ರಾಣಬಾ ತಳಭೀಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 28/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 72537 1

955 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಝಾಂಬರಬಾಯಿ  ಗಂ. ಸುಭಾಷ ತಳಭೀಗ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 97 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 22675 0.2

956 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿವರಾಜ ತಂ. ಅಣೆಾ ಪ್ಪಾ ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 37 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 75217 0.8

957 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿರ ೀದೇವಿ ಗಂ. ರಾಮಚಂದರ ಯರಬಾಗ ರಾಜೇಶವ ರ 107/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 36711 1.5

958 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಖಾಜಾಸಾಬ ತಂ. ಫರಿದಸಾಬ ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ. ಮುಡಬ 64/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 43756 0.6

959 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬೀಮರಾವ ತಂ. ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ. ಮುಡಬ 1/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 54790 0.8

960 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಗುಾಂಡಪ್ಪಾ  ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 210 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 101013 1

961 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಸೂಾ ರಬಾಯಿಗಂ.ವಾಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಹ್ಳಿ್ಳ ಮಂಠಾಳ 87 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 27481 1

962 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿಮಲ್ಯ ಗಂ. ಮಾಣಿಕರಾವ ಗದಲೆಗಾಾಂವ ಕೆ. ಕೀಹಿನೂರ 2/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 115374 1.8

963 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅತಿಖ ತಂ. ಅಜಿಮೀದ್ದದ ನ್ ಗೌರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 126/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಪ್ಪಾ ಯ 34060 0.4

964 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಲಿಾಂಬಾಜಿ ತಂ. ದತ್ರಾ ಕೀಟಮಾಳ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 17/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 101013 1

965 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮುನಿರಾಬೇಗಂ ತಂ. ಜಾನಿಮಿಯಾಾ ಧನೂನ ರಾ ಆರ್) ರಾಜೇಶವ ರ 9/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 101013 1

966 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಂಜಿೀವಕುಮಾರ ತಂ. ಶರಣಪ್ಪಾ ಯರಬಾಗ ರಾಜೇಶವ ರ 123 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 101013 1

967 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತ್ತತೇರಾವ ತಂ. ಅಪ್ಪಾ ರಾವ ಮಂಗಳೂರು ರಾಜೇಶವ ರ 48 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 137296 2

968 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಉಷ್ಣಬಾಯಿ ಗಂ. ಅಶೀಕ ಹ್ಳಿ್ಳ ಮಂಠಾಳ 7/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 53239 2

969 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವೈಜಿನಾಥ ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಬೇಲೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 114// ಎಸ್.ಸ ಮಾವು 191000 2

970 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂ. ರಾಮ ಚಿಕನಾಗಾಾಂವ ಮುಡಬ 186/*/8 ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟೊೀ 41516 0.4

971 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೀತಿರಾಮ ತಂ. ವಾಂಕಟ ಮಿಖಾಲ ಹುಲಸೂರ 149/*/8 ಎಸ್.ಸ ಚೆಾಂಡು ಹೂ 98000 1

972 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಸಂತ ತಂ. ಹುಸೇನಿ ಸಸಾಾ ಪೂರ ಮಂಠಾಳ 216/*/2 ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟೊೀ 52659 0.8



973 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಹ್ಣಮಂತ ತಂ. ಶಿವಾಜಿ ರಾಮತಿೀಥಾ ಕೆ ಕೀಹಿನೂರ 48/*/4 ಎಸ್.ಟ ಪಪ್ಪಾ ಯ 44621 0.4

974 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಈಶವ ರ ತಂ. ಶಂಕರ ರಾಮತಿೀಥಾ ಕೆ ಕೀಹಿನೂರ 44/*/2, ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 60307 0.9

975 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವೈಜಿನಾಥ ತಂ. ಶಿವರಾಯ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 165 ಎಸ್.ಟ ಪಪ್ಪಾ ಯ 13740 0.5

976 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸದ್ಮರ ಮ ತಂ. ರಾಮಣಾಾ ಖಂಡಾಳ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 6/*/3 ಎಸ್.ಟ ಮಾವು 52659 0.8

977 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಲಲ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ಕಶಪ್ಪಾ ರಾಜೀಳ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 134/1 ಎಸ್.ಟ ಪಪ್ಪಾ ಯ 119223 1.2

978 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಾರುತಿ ತಂ. ಮಲಲ ಪ್ಪಾ ನಿೀಲಕಂಠ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 69/*/3 ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 44902 0.4

979 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಮೇಶ ತಂ. ವಿಠಲ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 153/5 ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 43000 0.4

980 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸುಧಾಕರ ತಂ. ಸದ್ಮರ ಮ ಯದಲ್ಯಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 23/*/2 ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 101013 1

981 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಣೆಾ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ಝೆರೆಪ್ಪಾ ತಡೊೀಳ್ಳ ರಾಜೇಶವ ರ 8/*/* ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 80810 1

982 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿವರಾಜ ತಂ. ಕರೆಪ್ಪಾ ಖಂಡಾಳ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 6/*/2 ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 22804 0.6

983 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂ. ಗುಾಂಡಪ್ಪಾ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 70/1 ಎಸ್.ಟ ಮಾವು 101013 1

984 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಎಕನಾಥ ತಂ. ಭೀಮಣಾಾ ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 82/*/2 ಎಸ್.ಟ ಸೇವಂತಿ ಹೂ 44925 0.4

985 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಾಮರಾವ ತಂ. ಹ್ಣಮಂತ ಹ್ಣಮಂತವಾಡ್ಡ ರಾಜೇಶವ ರ 102/* ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 43034 0.4

986 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತೇಜಮಾಾ  ಗಂ. ಜಗನಾನ ಥ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 211/*/* ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 101013 1

987 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಾಲ್ಯಜಿ ತಂ. ಧೊೀಾಂಡ್ಡಬಾ ಗೌರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 137/10 ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 77523 0.8

988 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಾಬು ತಂ. ಶಿವಶರಣಪಾ ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 83/4 ಎಸ್.ಟ ಟಮಾಟೊೀ 44925 0.4

989 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಮಣಾಾ  ತಂ. ಅಾಂಬಣಾಾ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 161/*/5 ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 82459 0.8

990 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಾಲಿಕ ಗಂ. ಜಗನಾನ ಥ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 102/*/3 ಎಸ್.ಟ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 82495 0.8

991 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಮೇಶ ತಂ. ಕ್ಶನ್ ಹ್ಳಿ್ಳ ಮಂಠಾಳ 79/2 ಎಸ್.ಟ ಭಾಂಡೆಕಯಿ 67212 0.7

992 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಾರುತಿ. ತ್ರಕರಾಮ ತಿರ ಪೂರಾಾಂತ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 73/*/* ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 119223 1.2

993 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕ್ರ ಷ್ಣಾ ರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ಗೊೀವಿಾಂದರಡಿ್ಡ ಕೌಡ್ಡಯಾಳ ರಾಜೇಶವ ರ 12/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 101013 1

994 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ನ್ಯಿಮ್ ತಂ. ಅಜಿಮೀದ್ದದ ನ್ ಗೌರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 175/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 72539 1

995 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಹುಸೇನ್ಸಾಬ ತಂ. ರಾಜಾಸಾಬ ಪರ ತ್ತಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 35/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 72539 1

996 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಶಪಾ  ತಂ. ಭೀಮಣಾಾ ಗೌರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 9/*/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 45349 0.4

997 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ನಾಗೇಶ ತಂ. ಮಡ್ಡವಾಳಪ್ಪಾ ತಡೊೀಳ್ಳ ರಾಜೇಶವ ರ 166/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 63904 0.6

998 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಪುಾಂಡಲಿಕರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ಗುಾಂಡಾರೆಡಿ್ಡ ಕ್ಟ್ಾ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 250/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 101013 1

999 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಿಠಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಲ್ಯಡವಂತಿ ಕೀಹಿನೂರ 251/*/ಬ ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 72018 1.1

1000 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಹ್ಣಮಂತ ತಂ. ಬಾಬುರಾವ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 104/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಪ್ಪಾ ಯ 91736 0.9

1001 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ನಾಮದೇವ ತಂ. ಶಿವಾಜಿ ಉಜಳಂಬ ಕೀಹಿನೂರ 318/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 57148 0.8

1002 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಸೀಕಬಾಯಿ ಗಂ. ವಸಂತ ಬೆಟಬಾಲಕುಾಂದ್ಮ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 36 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 164746 1.7

1003 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಂಜಿೀವ ತಂ. ಸಂಬಾಜಿ ರಾಮತಿೀಥಾ ಕೆ ಕೀಹಿನೂರ 54/*/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊ 32722 0.4

1004 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಣುಕ ಗಂ. ಶಿವರಾಜ ಪರ ತ್ತಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 46/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಪ್ಪಾ ಯ 40512 0.4

1005 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮಹಾನಂದ್ಮ ಗಂ. ದುಶಾಾಂತ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 269/*/10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 69775 0.7

1006 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಗಣಪತರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ದತ್ತಾ ರೆಡಿ್ಡ ಕೌಡ್ಡಯಾಳ ರಾಜೇಶವ ರ 3/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 91736 0.9

1007 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಉತಾ ಮಬಾಯಿ ಗಂ. ಗೊೀವಿಾಂದ ಭೀಸಗಾ ಕೀಹಿನೂರ 141 ಎಸ್.ಟ ಟಮಾಟೊೀ 40413 0.4

1008 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಧಿಕ ತಂ. ಗೊೀವಿಾಂದ ಉಜಳಂಬ ಕೀಹಿನೂರ 203/*/7 ಎಸ್.ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 24049 0.8

1009 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅನಿೀಲಕುಮಾರ ತಂ. ಭೀಮಣಾಾ ಘೀಗಿಾ ರಾಜೇಶವ ರ 2 ಎಸ್.ಟ ಮಾವು 54627 0.5

1010 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಹ್ಾ ದ ಸಾಬೇರ ತಂ. ಗುಲ್ಯಮದ್ದದ ನ್ ಪರ ತ್ತಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 33/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 34317 1.2

1011 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಎಾಂ.ಡ್ಡ. ಇಸಾಾ ಯಿಲ್ಯಾ ನ್ ತಂ. 
ಬನಿಯಾಜಖನ್ ಬೆಟಬಾಲಕುಾಂದ್ಮ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 145,203 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 22804 0.6

1012 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ವಾಂಕಟ ತಂ. ಶಾಮರಾವ ಹ್ಳಿ್ಳ ಮಂಠಾಳ 62/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 54627 0.5

1013 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಯುವರಾಜ ತಂ. ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಗಡ್ಡಗೌಾಂಡಗಾಾಂವ ಹುಲಸೂರ 281 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 192000 2

1014 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಮೇಶ ತಂ. ಗೊೀವಿಾಂದ ಉಮಾಪೂರ ಮಂಠಾಳ 64/ಆ-2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 101013 1

1015 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಪಸ ರಾಬೀ ಗಂ ನಿಜಾಮೀದ್ದದ ನ್ ಬೇಲೂರ ಹುಲಸೂರ 436/*/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 80000 0.8

1016 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಕಲಾ ನಾ ಗಂ. ಕಳ್ಳದ್ಮಸ ಮನ್ಖೇಡ ಹುಲಸೂರ 6/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 69637 1

1017 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸೀಮಶೇಖರ ತಂ. ಅಪಾ ಣಾಾ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 83/*/ ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 63904 0.6

1018 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಶಿವಲಿಾಂಗಪ್ಪಾ  ತಂ. ವಿೀರಪ್ಪಾ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 160 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 20618 0.6

1019 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಅಶೀಕ ತಂ. ಶಿರ ಮಂತ ಉಜಳಂಬ ಕೀಹಿನೂರ 265/4,267 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 79015 1.1

1020 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಟವಾಜಿ ತಂ. ಧೊೀಾಂಡ್ಡಬಾ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 280/ಎಾಂ/ಅ ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 65824 1

1021 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಲಿಾಂಬರಾಜ ತಂ. ವಾಂಕಟರಾವ ಚಂಡಕಪೂರ ಮಂಠಾಳ 47/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಪ್ಪಾ ಯ 65820 1

1022 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಮ ತಂ. ಸುಭಾಷ ಗೌರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 113/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಪ್ಪಾ ಯ 79015 1.1

1023 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಚಂದರ ಕಲ್ಯ ಗಂ. ರಾಮದ್ಮಸ ಚಂಡಕಪೂರ ಮಂಠಾಳ 59/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 17838 0.2

1024 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಪರ ಭುರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ತಿಪಾ ಣಾಾ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 47/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 101013 1

1025 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ನಾಗೇಾಂದರ  ತಂ. ನ್ರಸಾಂಗ ಮಿಖಾಲ ಹುಲಸೂರ 3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 101013 1

1026 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಜಿಬೆರ ೈಲಖಾನ್ ತಂ. ರಹೆಮಾನ್ಖಾನ್ ಗೌರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 163/*/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 18607 0.4

1027 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಬಸಾ ಲ್ಯಲ ಬೀ ತಂ. ಉಸಾಾ ನ್ಸಾಬ ತಡೊೀಳ್ಳ ರಾಜೇಶವ ರ 78/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 101013 1

1028 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ದತ್ತಾ ತೆರ ೀಯಾ ತಂ. ಮನೀಹ್ರ ಗಡ್ಡಗೌಾಂಡಗಾಾಂವ ಹುಲಸೂರ 33/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 115236 1.2

1029

1030 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀiÁgÀÄw UÀÄAqÉÃgÁªÀ Gd¤ 58/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 115236 1.20

1031 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨sÁUÀÄ¨Á¬Ä ¢UÀA§gÀ ªÀiÁ¼ÉUÁAªÀ 35/*/2/B ¥À.eÁw ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 80810 0.80

1032 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ vÉÃdÄ zsÀ£À¹AUÀ aªÉÄUÁAªÀ 106/*/2/A-B ¥À.eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 80810 0.80

1033 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ªÀiÁgÀÄw ªÁUÀtUÉÃgÁ 6/*/3 ¥À.eÁw mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 45349 0.40



1034 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ £ÁªÀÄzÉÃªÀ gÀÆ¥À¹AUÀ UÀAUÀ£À©ÃqÀ 80/*/A ¥À.eÁw »ÃgÉPÁ¬Ä 45349 0.40

1035 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ C¤® ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ £ÁUÀÆgÀ(JªÀiï) 25/*/ ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 105623 1.10

1036 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨Á§Ä ªÀÄgÉ¥Áà ªÀqÀUÁAªÀ r 223/*/10 ¥À.eÁw ±ÀÄAp 80810 0.80

1037 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «oÀ®gÁªÀ UÀt¥ÀvÀgÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 43/*/A/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 45349 0.40

1038 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ GªÀiÁPÁAvÀ DvÁägÁªÀÄ ºÁ®ºÀ½î 74/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 45349 0.40

1039 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ gÀWÀÄ£ÁxÀ PÀAmÉ¥Áà ºÁ®ºÀ½î 28/*/ ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 101013 1.00

1040 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀA¢Ã¥À ²ªÁfgÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 18/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 101013 1.00

1041 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ²ªÁfgÁªÀÄ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 84/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 101013 1.00

1042 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ AiÀiÁzÀªÀgÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 26/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 101013 1.00

1043 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ UÀÄAqÀÄ¨Á¬Ä «oÀ®gÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 75/*/ ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 80810 0.80

1044 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ±ÁAvÀªÀiÁä ªÀÄºÁzÀ¥Áà °AUÀzÀ½î (PÉ) 11/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 80810 0.80

1045 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ±ÀÉÃµÀgÁªÀ ªÉÊf£ÁxÀ gÀAqÁå¼À 87/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 101013 1.00

1046 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨sÁVÃgÀy¨Á¬Ä PÁ²Ã£ÁxÀ oÁuÁPÀÄ±À£ÀÆgÀ 17/*/© ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 192060 2.00

1047 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀégÀÆ¥ÀgÁtÂ gÀ«ÃAzÀæ oÁuÁPÀÄ±À£ÀÆgÀ 20/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 192360 2.00

1048 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¸ÀAUÀ±ÉnÖ vÉÆÃgÀuÁ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 60607 0.60

1049 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀÄ¤Ã® zÉÃ«zÁ¸ÀgÁªÀ §¸À£Á¼À 70/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 39494 0.60

1050 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ zÉÃ«zÁ¸ÀgÁªÀ §¸À£Á¼À 70/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 46076 0.70

1051 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PË±À®å¨Á¬Ä C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ §¸À£Á¼À 71/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 31161 0.50

1052 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ zÉÃ«zÁ¸ÀgÁªÀ  UÀt¥ÀvÀgÁªÀ §¸À£Á¼À 70/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 32723 0.40

1053 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ®PÀëöät zsÉÆÃAr¨Á ºÁ®ºÀ½î 9/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 45349 0.40

1054 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ £ÁgÁAiÀÄt D£ÀAzÀgÁªÀ PÉÆÃgÉPÀ¯ï 71/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 101013 1.00

1055 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ UÀÉÆ«AzÀgÁªÀ Uàt¥Àw ºÁ®ºÀ½î 85/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 100671 1.00

1056 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ WÁ¼É¥Áà §¼ÀvÀ 23/*/1A ¥À.eÁw FgÀÄ½î 101013 1.00

1057 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ ªÀgÀzÁ±ÀAPÀgÀ ¨ÉÃqÀPÀÄAzÁ 52/c ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 100671 1.00

1058 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ºÀtªÀÄAvÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ zÀÄqÀÄPÀ£Á¼À 60 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ËvÉPÁ¬Ä 101013 1.00

1059 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÉÃªÀ¼Á¨Á¬Ä ¨Á¯ÁfgÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 78/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 100834 1.00

1060 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ vÁ£Áf ªÉAPÀlgÁªÀ ¤qÉÆÃzÁ 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 100834 1.00

1061 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨Á§ÄgÁªÀ CdÄð£ÀgÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 22/*/D ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 63904 0.60

1062 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ GªÀiÁPÁAvÀ ±ÀgÀt¥Áà ºÁ®ºÀ½î 43/E-2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 45349 0.40

1063 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÀªÀÄÀ¼Á¨Á¬Ä ¸ÀAUÀ±ÉnÖ SÉÃqÀ 12/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀÄAp 172854 1.80

1064 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨Á§ÄgÁªÀ D£ÀAzÀgÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 90/*/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 100834 1.00

1065 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ²ªÁf zÁzÁgÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 2/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 82450 0.80

1066 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà £ÁUÀÆgÀ(©) 77/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤A¨É 27981 1.00

1067 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà £ÁUÀÆgÀ(©) 77/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ²æÃUÀAzsÀ 19795 0.60

1068 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ zÀvÁÛwæÃ ºÁ®ºÀ½î 2/*/C ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 82450 0.80

1069 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ UÉÆÃ¥Á¼ÀgÁªÀ «oÀ®gÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 96/2-B ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 100834 1.00

1070 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ £ÁgÁAiÀÄt UÉÆ«AzÀ D®ÆgÀ(PÉ) 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÄºÀÆ 45349 0.40

1071 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀÄPÁgÁªÀÄ ªÀ£ÀªÀiÁgÀ¥À½î
28/*/5

28/*/3
¥À.¥ÀA PÀ®èAUÀr 101013 1.00

1072 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀiÁgÀÄw ªÀÄ®è¥Áà PËoÁ(©) 17/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ²æÃUÀAzsÀ 23596 0.5

1073 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ C¤® ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ 117/*/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀÄAp 54627 0.5

1074 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¢°¥À ªÀÄ°èPÁdÄð£À ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ 117/*/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀÄAp 54627 0.5

1075 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¤w£À ¢UÀA§gÀ ºÁ®ºÀ½î 86/*/D ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀÄAp, CgÀ²Ãt 82459 0.8

1076 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ UÀÄAqÀÄ¨Á¬Ä «oÀ®gÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 75/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 119223 1.2

1077 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ vÀÄPÁgÁªÀÄ RAqÀUÉÆAqÁ D®ÆgÀ(©) 63/*/2 ¥À.¥ÀA ±ÀÄAp 45349 0.4

1078 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ gÀªÉÄÃ±À £ÁUÀ±ÉnÖ ¸ÉÆÃgÀ½î 4/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀÄAp 82459 0.8

1079 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¨Á§ÄgÁªÀ «±Àé£ÁxÀgÁªÀ ¤ÃqÉÆÃzÁ 98/*/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 82459 0.8

1080 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀAfÃªÀ ªÀÄÄgÀÄ½zsÀgÀ ¤ÃqÉÆÃzÁ 70/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 82459 0.8

1081 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ±Á®ªÀiÁä §¸ÀégÁd ¨ÉÃqÀPÀÄAzÁ 90/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 45349 0.4

1082 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ®vÁ¨Á¬Ä Uáå£ÉÆÃÃ¨Á ºÁ®ºÀ½î 83/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀÄAp 45349 0.4

1083 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà ºÉÆ¼À¸ÀªÀÄÄzÀæ 181/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀÄAp 45349 0.4

1084 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀÄgÉÃSÁ ²ªÀ°AUÀAiÀiÁå rVÎ 61/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀÄAp 54627 0.5

1085 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ gÀÁdPÀÄªÀiÁgÀ ªÉAPÀlgÁªÀ PÉÆÃjAiÀiÁ¼À 13/*/ ¸ÁªÀiÁ£Àå J¯ÉPÉÆÃ¸ÀÄ 128327 1.3

1086 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ZÀAzÀæPÁAvÀ PÁ²£ÁxÀ ºÉÆgÀAr 21/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå J¯ÉPÉÆÃ¸ÀÄ 91736 0.9

1087 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ªÀÄrªÁ¼À¥Áà ¹zÁæªÀÄ¥Áà rVÎ 34/*/© ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 82459 0.8

1088 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «zÁåªÀw  ±ÀgÀt¥Áà rVÎ 23/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå §zÀ£É 45349 0.4

1089 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¥ÀÀæ±ÁAvÀ PÀ¯Áå£ÀgÁªÀ ¸ÀAUÀªÀÄ 38/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 128327 1.3

1090 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ Vj±ÀPÀÄªÀiÁgÀ ¢£ÀPÀgÀgÁªÀ ºÉqÀUÁ¥ÀÆgÀ 144/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 192060 2

1091 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ C±ÉÆÃPÀgÉrØ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ¨É¼ÀPÀÄtÂ 72 ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀÄAp 101013 1

1092 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÉ±ÀªÀgÁªÀ PÉÆÃgÉPÀ¯ï 14/*/1C ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 101013 1

1093 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ «ªÀÄ¯Á¨Á¬Ä vÁ£Áf ºÁ®ºÀ½î 28/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 45349 0.4

1094 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ fvÉAzÀæ zsÀ£ÀgÁd zsÀÆ¥ÀvÀªÀÄºÁUÁAªÀ 18/*/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ.ªÉ
Ät¹£ÀPÁ¬Ä

82459 0.8



1095 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ Uàt¥ÀvÀgÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 85/C ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 119223 1.2

1096 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀAvÉÆÃµÀ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 79/*/1C ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 94813 1

1097 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ±ÁAvÀÉÃóµÀ §¸ÀégÁd §¼ÀvÀ(PÉ) 52/*/2/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 119223 1.2

1098 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ®QëöäÃ¨Á¬Ä ²ªÁfgÁªÀ ºÁ®ºÀ½î 21/*/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 45349 0.4

1099 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¢UÀA§gÀ Uáå£ÉÆÃ¨Á ºÁ®ºÀ½î 87/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 91736 0.9

1100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ UÉÆÃ«AzÀgÁªÀ fÃªÀ£ÀgÁªÀ UÀAUÀ£À©ÃqÀ 30/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨É¼ÀÄî½î, FgÀÄ½î 34011 0.3

1101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ PÁ²£ÁxÀ C¥ÁàgÁªÀ £ÁUÀ£À¥À°è 3/*/2C ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 101013 1

1102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ®ºÀÄ ®PÀëöät UÀAUÀ£À©ÃqÀ 65/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¤A¨É 32096 1

1103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ zÀÉÃ«zÁ¸À Q±À£ÀgÁªÀ ºÀÄ®¸ÀÆgÀ(SÉÃqÀ) 55/*/12 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 82459 0.8

1104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ©üÃªÀÄgÁªÀ zÉÃªÀgÁªÀ vÉÆÃgÀuÁ 194 , 195 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 101013 1

1105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಡ ಸ್ಟಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಸ ಕ್ಷಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ¸ÀÄgÉÃSÁ UÉÆ«AzÀgÁªÀUÀuÉÃ±À¥ÀÆgÀ(AiÀÄÄªï) 16/*/6 ¥À.¥ÀA mÉÆÃªÀiÁåmÉÆÃ 44908 0.4

1106

1107 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ವಿನ ೇದರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಬಕಾಕರೆಡಿ್ ನಾಗನಕೆೇರಾ ನಿರ್ಾಯ 90/1 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 20000 1 201965349529 05020100008746

1108 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಶಾಮರಾವ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಪ್ಾಾ ಉಡಬಾಳ ನಿರ್ಾಯ 34/30 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು,ನಿಂಬೆ 20000 1 310563160905 4660101003080

1109 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಹಣಮಂತರಾವ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಜಪ್ಾಾ ನಾಗನಕೆೇರಾ ನಿರ್ಾಯ 104 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 20000 1 712660109764 05020100010302

1110 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಉದಯಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಮ ಇಟಗ್ಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 33/2 ಪ.ಜಾತಿ ಶನಂಠಿ 20000 1 597819277663 1352500101641901

1111 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇಮತಿ ಶಾಲಮಾಿ ಗಂಡ ನಾಗನಾಥ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 187 ಪ.ಜಾತಿ ಈರನಳಿಿ 16000 1 891722147008 30850975963

1112 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಸನಭಾಷ ತಂದೆ ಮಲಶೇಟಪ್ಾಾ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 162/3 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 25000 1 679239398472 64137645824

1113 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಲಾಲಪ್ಾಾ ತಂದೆ ನಿಂಗಪ್ಾಾ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 186/2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರನಳಿಿ 25000 1 300580665439 11092100003267

1114 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ದೆೇವಿದಾಸ ತಂದೆ ಅಜನಯನ ಹಣಕ್ನಣಿ ಹನಮನಾಬಾದ 29/* ಸಾಮನಯ ತರಕಾರಿ 8000 1 309290021382 31731030580

1115 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ತನಕ್ರಾಮ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರ ಮಾಣಿಕ್ನಗರ ಹನಮನಾಬಾದ 42/2 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 16000 1 659434222061 0501020000570

1116 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ವಿಠಲ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಾಾ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 28 ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 16000 1 679992692754 05010100005806

1117 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ದಿೇಲಿಪಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 310/8 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 25000 1 709659227351 11092100004123

1118 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಶ್ವಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಮಲಿಿಕಾಜನಯನ ಕ್ಲ ಿರ ಹನಮನಾಬಾದ 32/4 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 25000 1 715207335602 3410101005813

1119 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಶ್ವಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಾಾ ಮಿೇನಕೆೇರಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 125/2 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 20000 1 665286643331 33131980100

1120 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇಮತಿ ಸರೆ ೇಜ ಗಂಡ ಶಾಂತಕ್ನಮಾರ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 520/3 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 8000 1 445974609935 05040100011075

1121 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಶರಣಪ್ಾಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಾಾ ಅಲ ರ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 16/* ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 8000 1 3475585751 0504010000543

1122 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ವಿೇರಾರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಪರಭ್ನರೆಡಿ್ ಮನಸತರಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 83/4 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ 11950 1 424444871584 5030100007802

1123 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಪರಭ್ನರೆಡಿ್ ತಂದೆ ವಿೇರಾರೆಡಿ್ ಮನಸತರಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 54/2 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ 15300 1 644413981627 05030100013592

1124 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇಮತಿ ಗನಂಡಮಿ ಗಂಡ ವಿೇರಾರೆಡಿ್ ಮನಸತರಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 54/3 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ 16000 1 906085861254 5030100011485

1125 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಹಣಮಂತರಾವ ತಂದೆ ಸ್ಟದಾರಮಪಾ ಮನಸತರಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 186/1 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 16000 1 238698145870 05030100004871

1126 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇಮತಿ ಈರಮಾಿ ಗಂಡ ಗನಂಡಪಾ ಇಟಗ್ಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 31/c ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 16750 1 564535174578 1352500102114001

1127 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇಮತಿ ಕಾಶಮಿ ಗಂಡ ಸ್ಟದಾರಮಪಾ ಕ್ ಡಬಂಲ್ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 131/2 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 16750 1 941691822691 11147100002403

1128 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇಮತಿ ಗನರನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಲಚಂದರ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 190/7 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 16000 1 651059367837 13525001007536

1129 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇಮಂತ ತಂದೆ ಪ್ರೇರಪ್ಾಾ ರಾಂಪೂರ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 3/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸ್ಟನಕಾಯಿ 10000 1 950468444164 2959000100084543

1130 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಪರಕಾಶ ತಂದೆ ತನಕಾರಾಮ ತ್ಾಳಮಡಗಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 132/E ಪ.ಪಂಗಡ ಶನಂಠಿ 16000 1 595097544348 11056100004843

1131 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಎಸನದಾಸ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರ ನಾದಪೂರ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 79/c-P2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರನಳಿಿ 10000 1 692629683383 62351269529

1132 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಹಣಮಂತಪ್ಾಾ ತಂಧೆ ಕಾಶಪ್ಾಾ ಸನಲಾತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 459/* ಪ.ಪಂಗಡ ಶನಂಠಿ 35000 1 213096930470 05070100007338

1133 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಬಲವಂತ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಜ ಸನಲಾತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 456/* ಪ.ಪಂಗಡ ಶನಂಠಿ 35000 1 482289290348

1134 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇಮತಿ ಅಲಾಕ ಗಂಡ ವಿನ ೇದರೆಡಿ್ ನಾಗನಕೆೇರಾ ನಿರ್ಾಯ 90/2 ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 26000 1 960660423454

1135 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಶಂಕ್ರಯ್ಾಯ ತಂದೆ ರಾಚಯಯ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 157/* ಸಾಮನಯ ಶನಂಠಿ 8000 1 847064726082 050101000020194

1136 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಬಸವರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಗನರಾರೆಡಿ್ ಹನಮನಾಬಾದ ಹನಮನಾಬಾದ 254/*/5 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 8000 1 238747830501 05010100008205

1137 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ರಾಮಶೇಟಿಿ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ಇಟಗ್ಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 22/4 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 12800 1 672547440060 05030100000852

1138 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಶ್ವಶರಣಯಯ ತಂದೆ ಚನುಯಯ ಇಟಗ್ಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 170/* ಸಾಮನಯ ಮಾವು 16000 1 388086687290 05030100002789

1139 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಪ್ಾಂಡನರಂಗ ತಂದೆ ತ್ಾನಾಜಿರಾವ ಹನಣಸಗೇರಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ 168/3 ಸಾಮನಯ ಮಾವು 30000 1 677887005153 050100201437725

1140 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇಮತಿ ನಿಮಯಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರನತಿರಾವ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 134/1 ಸಾಮನಯ ದಾರಕ್ಷ್ಮ 35000 1 396965814301 52010121529158

1141 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ರೇ ಮಲಿಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಮ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 81/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಟ 16000 1 577170924392 5010100009023

1142 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ಸನರೆೇಶ ತಂದೆ ಮಾರನತಿರಾವ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 146/2 ಪ.ಪಂಗಡ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 200000 1 887113576988 5080100006569

1143 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ನಾತನರಾಮ ತಂದೆ ವಾಸನ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 17 ಪ.ಜಾತಿ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 200000 1 564877963760 62248064891

1144 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ರಾಮಶೇಟಿಿ ತಂದೆ ಮೆೇಗನ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 20/4,5 ಪ.ಜಾತಿ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 200000 1 348233520224 5080100001869

1145 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ಭೇಮರಾವ ತಂದೆ ಥಾವರನ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 178 ಪ.ಜಾತಿ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 200000 1 588073658463 4660101002269

1146 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ತನಕಾರಾಮ ತಂದೆ  ಚನುವಿೇರಪ್ಾಾ ಶಾಮತಬಾದ ಚಿಟಗನಪಾ 1/1,1/6,1/5 ಪ.ಜಾತಿ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 200000 1 851645069203 62015502742

1147 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ಜೈಸ್ಟಂಗ್ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 63/3 ಪ.ಜಾತಿ  ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 200000 1 437193025498 05080100003396

1148

1149 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¸À«vÁ/±ÁAPÀÄªÀiÁgÀ ºÀ®§UÁð ºÀ®§UÁð 47/1 ಇತರೆ POWER SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 5429 6443 7218 11148101012491

1150 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ²æÃzÉÃ«/©üÃªÀÄgÁªÀ vÀgÀ£À½î ºÀ®§UÁð 90/4 ಇತರೆ POWER SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 35311851371

1151 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ «£ÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ/£ÁUÉÃ±À ºÀÁ®»¥ÀàUÁð ºÀ®§UÁð 22/*/3 ಇತರೆ POWER SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 5481 8133 6365 03040100022165

1152 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ zsÀ£ÀgÁd/¨sÀzÀæ±ÉnÖ PÉÆÃ¸ÀA ºÀ®§UÁð 129/3 ಇತರೆ SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 94056696087 03040100016260

1153 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¸ÀAUÀ¥Áà/«ÃgÀ±ÉnÖ PÉÆÃ¸ÀA ºÀ®§UÁð 67 ಇತರೆ POWER SPREYAR 8000 ¸ÀASÉå1 5142 8879 3598 62082950002

1154 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ UÀAiÀiÁ¨Á¬Ä/gÁUÀÄ¨Á C°AiÀiÁ¨ÁzÀ ºÀ®§UÁð 70/1 ಇತರೆ POWER SPREYAR 8000 ¸ÀASÉå1 9057 4067 8229 11148101000733.00

1155 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ZÀAzÀæPÁAvÀ/§¸À¥Áà vÀgÀ£À½î ºÀ®§UÁð 86/1 ಇತರೆ POWER SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 6694 7699 4878 3040100009643



1156 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¥ÀæPÁ±À/²ªÀgÁAiÀÄ vÀgÀ£À½î ºÀ®§UÁð 143/9 ಇತರೆ POWER SPREYAR 4970 ¸ÀASÉå1 4516 2845 4679 304100009942

1157 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ GªÀiÁzÉÃ«/Uàt¥Àw PÉÆÃ£ÀªÉÄ¼ÀPÀÄAz ºÀ®§UÁð 13/*/3 ಇತರೆ POWER SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 3608 4434 0895 0869101018317

1158 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ «dAiÀÄ®QëöäÃ/Uàt¥ÀvÀgÁªÀ CA¨ÉÃ¸ÁAUÀ« ¤lÆÖ (©) 140/8 ಇತರೆ BRUSH CUTTER 15224 ¸ÀASÉå1 4580 2752 6198 03010101000122

1159 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ «gÉÃAzÀæ/£ÁgÁAiÀÄt CºÀäzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖ (©) 46/3 ಇತರೆ 42446 ¸ÀASÉå1 5492 1468 6503 11148100001857

1160 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ/¨Á§ÄgÁªÀ CºÀäzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖ (©) 20/*/5 ಇತರೆ 42500 ¸ÀASÉå1 3778 0551 1694 62387141994

1161 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ±ÁAvÀ¥Áà/ºÀtªÀÄAvÀ¥Áà vÀÉÃUÀA¥ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 82/* ಇತರೆ POWER SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 2356 7109 8832 03040100012345

1162 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ GªÀiÁPÁAvÀ/£ÁUÀ±ÉnÖ ºÀ®§UÁð ºÀ®§UÁð 19 ಇತರೆ POWER SPREYAR 8000 ¸ÀASÉå1 5853 4188 6988 11148100001979

1163 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ zÀvÁÛwæ/£ÁgÁAiÀÄtgÁªÀ CºÀäzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖ (©) ಇತರೆ POWER SPREYAR 23500 ¸ÀASÉå1 03040100024209

1164 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ zsÀ£ÀgÁd/²ªÀgÁd zsÀ£ÀÆßgÀ (JZï) ºÀ®§UÁð ಇತರೆ POWER SPREYAR 8000 ¸ÀASÉå1 3040100001934.00

1165 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ «oÀ¯ï/PÀAmÉ¥Áà ºÁ®»¥ÀàUÁð ºÀ®§UÁð ಇತರೆ POWER SPREYAR 9000 ¸ÀASÉå1 03040100017266

1166 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ Uàt¥Àw/ºÀtªÀÄAvÀ ºÀ®§UÁð ºÀ®§UÁð ಇತರೆ POWER SPREYAR 8000 ¸ÀASÉå1 11148100001392

1167 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ §¸ÀªÀgÁd/¹zÁæªÀÄ¥Áà qÉÆÃtUÁ¥ÀÆgÀ ®RtUÁAªÀ 355/** ಇತರೆ POWER WEDAR 42446 ¸ÀASÉå1 03010100009600

1168 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¨Á§Ä/UÉÆÃ«AzÀ PÁPÀ£Á¼À ®RtUÁAªÀ 87/*/2 ಇತರೆ POWER SPREYAR 25000 ¸ÀASÉå1 11150387095

1169 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ vÉÃdªÀiÁä/CAPÀÄ±ÀgÁªÀ PÁPÀ£Á¼À ®RtUÁAªÀ 32/*/ ಇತರೆ POWER SPREYAR 25000 ¸ÀASÉå1 35646242233

1170 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ PÀ«vÁ¨Á¬Ä/ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ ®RtUÁAªÀ 284 ಇತರೆ POWER WEDAR 42446 ¸ÀASÉå1 05040100014203

1171 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ §¸ÀªÀgÁd/±ÀAPÉæ¥Áà GZÁÑ RlPÀaAZÉÆÃ½ 115/*/2 ಇತರೆ POWER WEDAR 42446 ¸ÀASÉå1 03010100014747

1172 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ªÀÄ°èPÁdÄð£À/CuÁÚgÁªÀ ¹zÁÝ¥ÀÆgÀªÁr ¤lÆÖ (©) 11/*/1 ಇತರೆ pump SPREYAR 25000 ¸ÀASÉå1 4262 1718 9940

1173 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ §¸ÀªÀgÁd/ªÉÆÃºÀ£À ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ ¸ÁAiÀÄUÁAªÀ 156/*/4 ಇತರೆ pump SPREYAR 4970 ¸ÀASÉå1 6964 8356 7800

1174 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ªÀÄ°èPÁdÄð£À/ªÉÊf£ÁxÀ ¨ÁeÉÆÃ¼ÀUÁ ¨sÁ°Ì 60/*/1 ಇತರೆ POWER WEDAR 42446 ¸ÀASÉå1 3988 7143 2314 030501000045

1175 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà/¹zÁæªÀÄ¥Áà ¨ÁeÉÆÃ¼ÀUÁ ¨sÁ°Ì 44 ಇತರೆ POWER WEDAR 42446 ¸ÀASÉå1 4301 3397 3714 11064100000110.00

1176 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¥ÀÁAqÀÄgÀAUÀ/£ÁUÀÆgÁªÀÄ PÉÃgÀÆgÀ ¤lÆÖ (©) 111/*/4 ಇತರೆ POWER WEDAR 42446 ¸ÀASÉå1 03040100007587

1177 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¥ÀArvÀ/¦ÃgÀ¥Áà ªÀiÁ«£ÀºÀ½î RlPÀaAZÉÆÃ½ 50/*/3 ಇತರೆ POWER WEDAR 42446 ¸ÀASÉå1 2445 9007 7435 62342973605

1178 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ zË¥Àw/£ÁUÀ¥Áà ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¨sÁ°Ì 238/8 ಇತರೆ POWER WEDAR 42446 ¸ÀASÉå1 3379 3579 8653 11091100002007

1179 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ²æÃzÉÃ«/©üÃªÀÄgÁªÀ vÀgÀ£À½î ºÀ®§UÁð 90/ ಇತರೆ POWER WEDAR 42446 ¸ÀASÉå1 4442 5282 5443 35311851371

1180 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ªÀiÁAvÉÃ±À/ªÀÄ°èPÁdÄð£À eÉÆÃ¼ÀzÀ¥ÀPÁ ¨sÁ°Ì 29/*/1 ಇತರೆ POWER WEDAR 25000 ¸ÀASÉå1 3740 3875 9770 37096620010

1181 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ gÀªÉÄÃ±À/ªÁ°äPÀ gÀÆzÀ£ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 39/*/1 ಇತರೆ POWER SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 9988 6730 5876 03040100005023

1182 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ UÀÄtªÀAvÀ/ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ¤gÀªÀÄ£À½î ºÀ®§UÁð 6/*/2 ಇತರೆ POWER SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 8789 8756 5239 03040100021319

1183 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ UÀÄgÀÄ£ÁxÀ/±ÀgÀt¥Áà ¹zÉÝÃ±ÀÀégÀ ¨sÁ°Ì 18/*/2 ಇತರೆ POWER SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 5957 6897 9421 32344416433

1184 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¢£ÀPÀgÀ ¸ÀzÁ²ªÀgÁªÀ ¹zÉÝÃ±ÀÀégÀ ¨sÁ°Ì 76/3 ಇತರೆ POWER SPREYAR 27600 ¸ÀASÉå1 5866 7514 4603 62163254674

1185 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¸ÀÄ²Ã®¨Á¬Ä/PÁ±À¥Áà ¹zÉÝÃ±ÀÀégÀ ¨sÁ°Ì 30 ಇತರೆ POWER SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 4637 3906 2287 11091100000002

1186 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ®QëöäÃ¨Á¬Ä/PÁ±À¥Áà ¹zÉÝÃ±ÀÀégÀ ¨sÁ°Ì 226 ಇತರೆ POWER SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 8583 3175 3177 11091100004230

1187 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ zÉÃ«zÁ¸À/ªÁªÀÄ£ÀgÁªÀ PÀ®ªÁr ¨sÁ°Ì 40/*/3,41/*/2 ಇತರೆ POWER SPREYAR 25000 ¸ÀASÉå1 4077 4577 4044 62163254674

1188 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¸ÀÄ«ÄÃvÀ/ gÁeÉÃAzÀæ £É®ªÁqÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 59/*/3 ಇತರೆ POWER SPREYAR 8000 ¸ÀASÉå1 9762 0099 0978 62418555573

1189 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ §¸ÀªÀiÁä/ªÉÊf£ÁxÀ vÀgÀ£À½î ºÀ®§UÁð 14/*/4 ಇತರೆ POWER SPREYAR 10000 ¸ÀASÉå1 7773 4202 4225 11148100000952

1190 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¸ÀÄ²Ã®¨Á¬Ä/±ÀgÀt¥Áà ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¨sÁ°Ì 18/*/1 ಇತರೆ POWER SPREYAR 8000 ¸ÀASÉå1 8519 1406 6535 11091130020049

1191 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ £ÀªÁd ¥ÀmÉÃ¯ï/ GªÀÄgÀ¸Á§ PÀÉÆÃgÀÆgÀÄ ¨sÁ°Ì 72 ಇತರೆ POWER WEDAR 42446 ¸ÀASÉå1 9845 7892 4417 3010100024452

1192 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ £¤Ã®PÀAoÀ/£ÁªÀÄzÉÃªÀ PÀÉÆÃgÀÆgÀÄ ¨sÁ°Ì 68/*/1 ಇತರೆ 4 STOK 25 HONDA 10000 ¸ÀASÉå1 5492 6809 1021 320001000001115

1193 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ zÀ¸ÉÆÃ¨Á¬Ä/ ªÀiÁgÀÄw aPÀ®ZÀAzÁ ¨sÁ°Ì 21/* ಇತರೆ 5 STOK 25 HONDA 10000 ¸ÀASÉå1 2413 6010 8040 3040100012106

1194 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ £ÀÁªÀÄzÉÃªÀ/ C±ÉÆÃPÀ qÁªÀgÀUÁAªÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 46/*/3 ಇತರೆ POWER WEDAR 42446 ¸ÀASÉå1 157501011000253

1195

1196 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ vÁeÉÆÃ¢Ý£À vÀA: C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÁÛgÀ 
AiÀiÁPÀvÀ¥ÀÆg

À
ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ  116/*/D ಇತರೆ ±ÀÄAp 40500 2.2 832967628309 11063372420

1197 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ±ÁgÀzsÁ UÀA: vÀUÁgÉ ¨ÁUÉPÁgÀAeÁ ಬೀ (ಉ) 17/*/2 ಇತರೆ ªÀiÁªÀÅ 18750 2.6 751138211888 1081104000042670

1198 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ±À²ÃPÁAvÀ ¥ÁnÃ¯ï vÀA: §¸ÀªÀAvÀ UÀÄªÀiÁä ಬೀ (ಉ) 17/*/1 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 10950 1.4 948781560377 62333231643

1199 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀA: ±ÀAPÉæ¥Áà 
¥ÁnÃ¯ï 

UÀÄªÀiÁä ಬೀ (ಉ) 3/* ಇತರೆ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 10950 4.5 518614655521 36902716252

1200 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¨Á¯Áf vÀA: eÁÕ£ÉÆÃ¨Á gÁd£Á¼À ಜನ್ವಾಡ 60/* ಇತರೆ ±ÀÄAp 8760 3.6 800790654807 14052191011191

1201 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ Vj±À Dgï. ªÀiÁ¸ÉªÀiÁr UÀA: 
gÀªÉÄÃ±À 

¹zÁ¥ÀÆgÀ ಜನ್ವಾಡ 26/*/4 ಇತರೆ FgÀÄ½î 7960 4.15 384688985274 4100100024373

1202 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ NAPÁgÀ ¥ÁnÃ¯ï vÀA: CqÉ¥Áà ªÀÄgÀR® ಜನ್ವಾಡ 257/*/1 ಇತರೆ ZÉAqÀÄºÀÆ 7960 8.24 505561223094 139301011003073

1203 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ PÀªÀÄä¯ªÀiÁä UÀA: WÁ¼É¥Áà 
SÁ£ÀdªÀiÁ® 

¥ÀÆgÀ 
ಜನ್ವಾಡ 36/*/ ಇತರೆ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 9950 3.15 834874840323 37230682226

1204 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ GªÉÄÃ±À vÀA: ©üÃªÀÄgÁªÀ ZÁA¨sÉÆÃ¼À ಜನ್ವಾಡ 152/* ಇತರೆ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 19560 4.32 821540406295 4040100006502

1205 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¸ÀAUÀªÀiÁä UÀA: w¥Àà£Áß d£ÀªÁqÀ ಜನ್ವಾಡ 13/*/2 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 24450 4.2 833483836988 2151000016004

1206 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ±ÀPÀÄvÀA¯Á UÀA: C¥ÁàgÁªÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ಜನ್ವಾಡ 106/*/1 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 23900 1.3 616820716908 11169

1207 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¥ÀæPÁ±À vÀA: C¥ÁàgÁªÀ »¥Àà¼ÀUÁAªÀ ಜನ್ವಾಡ 106/*/1 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 9950 1.3 204444117372 11131

1208 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¸ÀÄ¤Ã® PÀÄªÀiÁgÀ vÀA: w¥ÀàuÁÚ UÀÄ£Àß½î ಬ (ದ) 32/*5 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 42500 1 943418907094 848810110000378

1209 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ gÀWÀÄ«ÃgÀ vÀA: PÁ²£ÁxÀ ¸ÁvÉÆÃ½ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ  26/*/5 ಇತರೆ ±ÀÄAp 85000 1 860094766299 14052121008437

1210 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ §PÀÌಪ್ಪಾ  vÀA: £ÁUÀ¥Áà ªÀÄ£Àß½î ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ  174/* ಇತರೆ ±ÀÄAp 85000 1 887457585840 10973101026971

1211 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ dA§uÁÚ vÀA:dÄð£À SÁ±ÉA¥ÀÆgÀ ಬಗದಲ 30/*/4 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁåmÉÆ 85000 1 833671232916 11077100000588

1212 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ¸ÀgÀ¸Àéw UÀA: ¹zÀÝ¥Áà aªÀÄPÉÆÃqÀ ಬೀ (ಉ) 62/*/1 ಇತರೆ FgÀÄ½î 85000 1 224866834938 181410032132

1213 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಸಂಗರ ಮಪ್ಪಾ  ತಂ: ಗುಾಂಡಪ್ಪಾ  ಚಿಲಲ ಗಾ ಬೀ (ಉ) 57/*/2 ಇತರೆ FgÀÄ½î 7960 1 679507867134 4090100000674

1214 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಸರಸವ ತಿ ತಂ: ನಾಗಪ್ಪಾ  ಗುಮಾಾ ಬೀ (ಉ) 95/*/11 ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 20950 1 810339168176 4050100014561

1215 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಸರಸವ ತಿ ತಂ: ನಾಗಪ್ಪಾ  ಗುಮಾಾ ಬೀ (ಉ) 95/*/12 ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 20950 1 810339168176 4050100014561

1216 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶಂಕರ ಬಾಬು ತಂ: ತ್ರಕರಾಮ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ  ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ  258/*/1 ಇತರೆ ಟೊಮಾಾ ಟೊ 85000 1 597720289358 10973101024894



1217 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಜೈನೀದಿ್ದ ನ್ ತಂ: ಸರದ್ಮರ ಅಲಿ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ  ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ  173/*/ ಇತರೆ 85000 445231497677 30864316565

1218 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಂಕರ ತಂ: ಮಾರುತಿ ಹಿಪಾ ಳಗಾಾಂವ ಜನ್ವಾಡ 25/*/1 ಪ.ಜಾ ಸೀಬೆ , ಮಾವು 200000 422 44200 2548941 37230682229

1219

1220 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶಿರ ೀ ವೈಜಿನಾಥ ತಂ. ಶಿವರಾಮ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 165/1 sಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 14500 0.4 301937083711 2050100003571

1221 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ sಸುನಿತ್ತ ಗಂ. ಗೊೀಪಿನಾಥ ಹ್ಳಿ್ಳ ಮಂಠಾಳ 97/1 ಎಸ್.ಟ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 14500 0.4 597223570491 2050100011250

1222 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಗುಾಂಡಪ್ಪಾ  ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 210/3 ಸಾಮನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 8250 1 583871142527 70222500043984

1223 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಪ್ಪವಾತಿ ಗಂ. ಗಣಪತಿ ಹ್ಳಿ್ಳ ಮಂಠಾಳ 100/*/* ಸಾಮನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 42500 0.8 644310828149 2050100005546

1224 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ವಿೀರಾಂದರ  ತಂ. ಮಾದಣಾಾ ಉಜಳಂಬ ಕೀಹಿನೂರ 8/*/2 ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 42500 1 298952367197 918010021826406

1225 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಚಂದರ ಕಾಂತರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ರಾಮರೆಡಿ್ಡ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 128/*/* ಸಾಮನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 5000 0.6 471054508755 7062210005871

1226 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ದಯಾನಂದ ತಂ. ಬಸತಿೀಥಾಪ್ಪಾ ಗೌರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 110/*/2 ಸಾಮನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 8250 0.4 949476318787 2010100000744

1227 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಗೊೀವಿಾಂದರಡಿ್ಡ  ತಂ. ಬಾಬುರೆಡಿ್ಡ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 489/4 ಸಾಮನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 5000 0.8 286591753031 2010100008564

1228 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಬಾಬು ತಂ. ಗುರಪ್ಪಾ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 256/1 ಸಾಮನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 5000 0.4 7062250019517

1229 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಅಣೆಾ ಪ್ಪಾ  ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 10/* ಸಾಮನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 5000 0.4 7062610000039

1230 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ವೈಜಿನಾಥ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಪಾ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 424/1 ಸಾಮನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 4000 1 23971077988 2010100006254

1231 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಅಶಿವ ನಿ ಗಂ. ಮಲಲ ರೆಡಿ್ಡ ಮಂಗಳೂರು ರಾಜೇಶವ ರ 47/*/3 ಸಾಮನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 11000 1 596176815663 2010100031941

1232 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಅಶಿವ ನಿ ಗಂ. ಮಲಲ ರೆಡಿ್ಡ ಮಂಗಳೂರು ರಾಜೇಶವ ರ 47/*/3 ಸಾಮನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 42500 1 596176815663 2010100031941

1233 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ನ್ರಸಮಾಾ  ಗಂ. ಮಲಲ ಣಾಾ ಮುಡಬ ಮುಡಬ 222/*/1 ಎಸ್.ಟ ಶುಾಂಠಿ 8250 1 325457549551 30294271040

1234 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಕಶಿಬಾಯಿ ಗಂ. ಮೀಹ್ನ್ಚಂದರ  ಮುಡಬ ಮುಡಬ 266/*/3 ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 8250 1 756437536387 2070100005967

1235 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶರಣಪ್ಪಾ  ತಂ. ಸೈಬಣಾಾ ಮುಡಬ ಮುಡಬ 130/*/* ಸಾಮನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 8250 1 831946194077 2070100001086

1236 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಸುಧಿರ ತಂ. ಜಯವಂತ ಉಜಳಂಬ ಕೀಹಿನೂರ 319/*/* ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 63000 1 463792099338 11090100002199

1237 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಜಗನಾನ ಥ ಬೀಸಗಾ ಕೀಹಿನೂರ 185/5 ಎಸ್.ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 63000 0.9 2030100008205

1238 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ರಾಜರೆಡಿ್ಡ  ತಂ. ಜಾಾ ನ್ರೆಡಿ್ಡ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 97/*/* ಸಾಮನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 4000 1 348641339704 11096100004725

1239 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ದತ್ರಾ ರಾವ ತಂ. ಬಾವುರಾವ ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 41/*/* ಸಾಮನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 12000 0.4 730780444406 1156101024505

1240 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶಾರದ್ಮಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಸವರಾಜ ಎಕಲೂರ ಮುಡಬ 7/* SC ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 42500 1 305565575863 32560506011

1241 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ನಾಗಪ್ಪಾ  ತಂ. ಭೀಜಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರ ಹುಲಸೂರ 75/*/* ಸಾಮನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 8250 0.4 567230793642 2020100012937

1242 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಸುನಿತ್ತ ಗಂ. ಮಾರುತಿ ಬಗದೂರಿ ಮುಡಬ 59/*/1, 59/8 ಎಸ್.ಸ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 42500 1 6576737753 30670705583

1243 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಯಲ್ಯಲ ಲಿಾಂಗ ತಂ. ವಾಂಕಟ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 293/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 14500 1 761032441537 64169128241

1244 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಯಲ್ಯಲ ಲಿಾಂಗ ತಂ. ವಾಂಕಟ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 293/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 8250 1 761032441537 64169128241

1245 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ರಾಮಣಾಾ  ತಂ. ಅಾಂಬಣಾಾ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 16/*/5 ಎಸ್.ಟ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 14500 1 343485640746 62213976784

1246 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಹ್ಣಮಂತರಾವ ತಂ. ಬಾಬುರಾವ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 105/4,105/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 8250 1 822327249618 706220012164

1247 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಚಿಮಣಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಸೀಮಲ್ಯನಾಯಕ ಪರ ತ್ತಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 385/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ 8250 625252392796 2010100030446

1248 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಸದ್ಮನಂದ ತಂ. ಪರ ಕಶರಾವ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 110/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 8250 1 823700298466 7062250005463

1249 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ sಸಾಗರ ತಂ. ಗಜೇಾಂದರ ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 11/*/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಪ್ಪಾ ಯ 8250 1 885581528081 919010032882115

1250 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶಿರ ೀದೇವಿ ತಂ. ಪಂಡ್ಡತ ಆಲಗೂಡ ಮಂಠಾಳ 189/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 8250 1 362040872537 11107101010794

1251 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಪರ ಮೀದ ತಂ. ತ್ತನಾಜಿ ಚಂಡಕಪೂರ ಮಂಠಾಳ 154/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪಪ್ಪಾ ಯ 8250 1 710585491613 7022200051726

1252 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶೇಕಮಾಾ  ತಂ. ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರ ಹುಲಸೂರ 263/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 8250 1 351156584614 11089100001264

1253 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ದೇವಿಾಂದರ ಪ್ಪಾ  ತಂ. ಬಾಬುರಾವ ಹಾಮುನ್ಗರ ಮುಡಬ 228/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 97000 1 300481382621 31725309786

1254 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಬಾಲಿಕ ಗಂ. ಜಗನಾನ ಥ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 102/3 ಎಸ್.ಟ 8250 3.09 2010100028294

1255 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಮಹಾನಂದ್ಮ ಗಂ. ದುಶಾಾಂತ ಮೀರಖಂಡ್ಡ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 269/10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಶುಾಂಠಿ 8250 1 2010100032672

1256 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ರಣುಕ ಗಂ. ಶಿವರಾಜ ಪರ ತ್ತಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 46/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 8250 1 2010100029407

1257 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶಂಕರ ತಂ. ಚಂದರ ಪ್ಪಾ ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 124/2 ಎಸ್.ಟ ಟಮಾಟೊೀ 8250 1 2010100017082

1258 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಪಿರ ಯಾ ಗಂ. ಆತಾ ರಾಮ ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 54/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕುಾಂಬಳಕಯಿ 8250 1 2010100021492

1259 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಅನಿತ್ತ ಗಂ. ಬಾಲ್ಯಜಿ ಖಾನಾಪೂರ ಕೆ. ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 39/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕುಾಂಬಳಕಯಿ 8250 1

1260 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಸೀನಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಮಹಾದೇವಪ್ಪಾ ಕಲಲ ಖೀರಾ ಮುಡಬ 14/*/1 ಎಸ್.ಟ ಬಾಳೆ 8250 1 2070160000971

1261 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಕಮಣಾಾ  ತಂ. ಶಾಮಣಾಾ ಗೊೀಕುಳ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 89/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 8250 1 2010100015622

1262 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ವಿೀರಣಾಾ  ತಂ. ಲಕ್ಷ್ಾ ಣ ಹ್ಲಗೆ ಬೇಲೂರ ಹುಲಸೂರ 408/*/3 ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟೊೀ 42500 1 2020100008432

1263 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಮಹಾದೇವ ತಂ. ಗೊೀವಿಾಂದರಾವ ಕೀಟಮಾಳ ಹುಲಸೂರ 94, 117 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊೀ 78000 1 10990515053

1264 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ದ್ದಲಿಪ ತಂ. ನಾಗಪ್ಪಾ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 457/*/* ಎಸ್.ಟ ತ್ತಳೆ 8250 1 689087735792

1265 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಲಕ್ಷಿಣ ತಂದೆ ಪರಭ್ತರಾವ ಹಾಲಹ್ಳಿ್ಳ ಠಾ.ಕುಶನೂ
ರ 9/*/ಓ/3 - - ಇತರೆ ಅರಶಿಣ 42375 799791451842

ಡ್ಡಸಸ 
ಠಾ.ಕುಶನೂರ 

01050100005141

1266 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಲಕ್ಷಿಣ ತಂದೆ ಪರಭ್ತರಾವ ಹಾಲಹ್ಳಿ್ಳ ಠಾ.ಕುಶನೂ
ರ 9/*/ಓ/3 - - ಇತರೆ ಅರಶಿಣ 30318 799791451842

ಡ್ಡಸಸ 
ಠಾ.ಕುಶನೂರ 

01050100005141

1267 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಭಾಗಿರಥಿ ಗಂಡ ವಿರಭ್ದರಪ್ಾಾ ಮುಧೊೀಳ ಬ ಠಾ.ಕುಶನೂ
ರ 168/*/3 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 

ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 7803 9873774741938
ಡ್ಡಸಸ 

ಠಾ.ಕುಶನೂರ 
01050100012146

1268 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಜಮನನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಿಶನ ಮುಧೊೀಳ ಬ ಠಾ.ಕುಶನೂ
ರ 200/*/1 ಪ.ಜಾತಿ - - ಶಿರ ೀಗಂಧ 9754 874627698618

ಡ್ಡಸಸ 
ಠಾ.ಕುಶನೂರ 

01050100012121

1269 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ದಿಗಂಬರ್ ತಂದೆ ಮಾಣಿೇಕ್ ರಕಮ ಾ ಳ ಠಾ.ಕುಶನೂ
ರ 6/*/3 - ಪ.ಪಂ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿ್ಳ 9754 660464167989

ಡ್ಡಸಸ 
ಠಾ.ಕುಶನೂರ 

01050100001565

1270 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಕ್ಡಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾಧಪ್ಾಾ ಚಾಂದೀರಿ ಠಾ.ಕುಶನೂ
ರ 125/*/3ಸ - - ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 13187 883358236133

ಕೆನ್ರಾ 
ಠಾ.ಕುಶನೂರ 

0447101014112

1271 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಕ್ಡಾಜಿ ತಂದೆ ಮಾಧಪ್ಾಾ ಚಾಂದೀರಿ ಠಾ.ಕುಶನೂ
ರ 125/*/3ಸ - - ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 13187 883358236133

ಕೆನ್ರಾ 
ಠಾ.ಕುಶನೂರ 

0447101014112

1272 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ದಿಗಂಬರ್ ತಂದೆ ಮಾಣಿೇಕ್ ರಕಮ ಾ ಳ ಠಾ.ಕುಶನೂ
ರ 6/*/3 - ಪ.ಪಂ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿ್ಳ 16484 660464167989

ಡ್ಡಸಸ 
ಠಾ.ಕುಶನೂರ 

01050100001565

1273 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಮಾರನತೆಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಹನಲಗ ಂಡ ನಾಗೂರ ಎಮ್ ಚಿಾಂತ್ತಕ್ 39/*/1 - ಪ.ಪಂ ಪ.ಪಂ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 9754 849599044065
ಡ್ಡಸಸ ವಡಗಾಾಂವ 
01040100002947

1274 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ನಾರಯಣ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಯ ಚಿಕ್ಲ  (ಯು) ದ್ಮಬಕ 57/*/1ಎ - - ಇತರೆ ನಿಾಂಬೆ 13187 - -

1275 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ರಮೆೇಶ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಯ ಚಿಕ್ಲ  (ಯು) ದ್ಮಬಕ 57/*/3 - - ಇತರೆ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 16839 - -

1276 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಪರಕಾಶ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಯ ಚಿಕ್ಲ  (ಯು) ದ್ಮಬಕ 57/*/4 - - ಇತರೆ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 11000 - -

1277 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಅನನಪಕ್ನಮಾರ ತಂದೆ ಕ್ರಬಸಯಯ ಡೊೀಣಗಾಾಂವ 
ಎಮ್ ಕಮಲನ್ಗರ 58/*/1 - - ಇತರೆ ಮಾವು 47460 837078510227

ಎಸ್.ಬ.ಐ. 
ಕಮಲನ್ಗರ 

62237329127



1278 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ರ್ವೈಜಿನಾಥ ತಂದೆ ಹಾವಗಿರಾವ ಡೊೀಣಗಾಾಂವ 
ಎಮ್ ಕಮಲನ್ಗರ 241/*/2 - - ಇತರೆ ಮಾವು 7800 8091282471785

ಡ್ಡಸಸ ಕಮಲನ್ಗರ 
01020100007095

1279 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ವರಾಜ ತಂದೆ ವಿರಭ್ದರಪ್ಾಾ ಖತಗಾಾಂವ ಕಮಲನ್ಗರ 871/*/2 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 192000 279297654875
ಡ್ಡಸಸ ಕಮಲನ್ಗರ 
01020100003434

1280 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಉಮಾದೆೇವಿ ಗಂಡ ಸಂಜನಕ್ನಮಾರ ಹ್ಕಾ ಳ ಕಮಲನ್ಗರ 18/*/1 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 
ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 250000 421299401741

ಪಿಕೆಜಿಬ ಮುಕ್ಾ 
11098100003228

1281 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಅಜಮತ ತಂದೆ ಶಫಿೇಯದಿಿನ್ ಬಾದಲಗಾಾಂವ ಔರಾದ 10/*/3 - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 7803 - -

1282 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಅಜಮತ ತಂದೆ ಶಫಿೇಯದಿಿನ್ ಬಾದಲಗಾಾಂವ ಔರಾದ 10/*/3 - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 32000 - -

1283 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಸನರೆೇಶ ತಂದೆ ನಾಯರಣ ಎಕಂಬಾ ಔರಾದ 192/*/3/1 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 7803 99634898057
ಪಿಕೆಜಿಬ ಎಕಂಬಾ 
11179101004067

1284 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಸನರೆೇಶ ತಂದೆ ನಾಯರಣ ಎಕಂಬಾ ಔರಾದ 192/*/3/1 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 32000 996334898057
ಪಿಕೆಜಿಬ ಎಕಂಬಾ 
11179101004067

1285 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಶ್ವರಾಜ ತಂದೆ ಗಣಪತಿ ನಾಗೂರ ಎಮ್ ಚಿಾಂತ್ತಕ್ ಪ.ಜಾತಿ - - ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 16000 -
ಎಸ್.ಬ.ಐ. 
ಸಂತಪೂರ 

2603472516

1286 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಅಜನಯನ ತಂದೆ ಮಾರನತೆಪ್ಾಾ ಜೀಜನಾ ಚಿಾಂತ್ತಕ್ - ಪ.ಪಂ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 21049 556914591527
ಎಸ್.ಬ.ಐ. 
ಸಂತಪೂರ 

2601539595

1287 ರಾಷ್ಡರೇಯ ಕ್ೃಷ್ಡ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಯ್ಾಂತಿರೇಕ್ರಣ ಸಂಜನ ತಂದೆ ಅಂಬಾದಾಸ ಬಾಂತಿ ದ್ಮಬಕ 81/*/1/8 - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 3827 228770021940
ಪಿಎನ್ ಬ 

2151000235602

1288

1289 ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೇಜನಗಳನ

1290 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಪಲಿವಿ ಗಂಡ ಪರಕಾಶ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 422 ಸಾಮನಯ ಗೇರನ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 21908 2 316188031928 05090100004022

1291 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇಮತಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ  ವಿಠಲರಾವ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 36 ಸಾಮನಯ ಗೇರನ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 21908 2 345656608786 05090100004325

1292 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಸಂಗ್ಾರೆಡಿ್ ತಂದೆ ವಿಠರೆಡಿ್ ಘಾಟಬೆ ೇರಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 37/3 ಸಾಮನಯ ಗೇರನ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 21908 2 424478912598 05090100002690

1293 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ನಿೇಲಕ್ಂಠ ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಾಾ ಇಟಗ್ಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 28/7 ಸಾಮನಯ ಗೇರನ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 21620 2 839047757596 05030100004647

1294 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಈರಮಾಿ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಾಾ ಇಟಗ್ಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 28/6 ಸಾಮನಯ ಗೇರನ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 21620 2 634219746020 05030100002563

1295 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಭೇಮಕಾಕ ಗಂಡ ಬಕ್ಕರೆಡಿ್ ನಾಗನಕೆೇರಾ ನಿರ್ಾಯ 130/2 ಸಾಮನಯ ಗೇರನ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 21908 2 347201477976 05020100004252

1296 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಲಲಿೇತ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಉಮಾಕಾಂತ ವರವಟಿ(ಕೆ) ದನಬಲಗನಂಡಿ 68/1 ಸಾಮನಯ ಗೇರನ ಎರಡನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 10810 1 724145171568 1882500100269501

1297 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಗನರನಲಿಂಗಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಬಂಡೆೇಪ್ಾಾ ಗಡವಂತಿ ಹನಮನಾಬಾದ 308/2 ಸಾಮನಯ ಗೇರನ ಎರಡನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 10810 1 694985273284 05010100016269

1298 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಪದಾಿವತಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ಮನತತಂಗಿ ನಿರ್ಾಯ 75 ಸಾಮನಯ ಗೇರನ ಎರಡನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 17296 1.6 644836243789 52173587572

1299 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಗಂಗಮಾಿ ಲಕ್ಷಿಣ ನಿರ್ಾಯ ನಿರ್ಾಯ 45 ಪ.ಜಾತಿ ಗೇರನ ಎರಡನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 19458 1 745141959935 05080100004788

1300 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇಮತಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ  ರಾಮಚಂದರ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ ಬೆೇಮಳಖ್ಯೇಡಾ 642/1 ಸಾಮನಯ ಗೇರನ ಎರಡನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 10810 1 295355294095 11069100300631

1301 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಭಾಗಿರಥಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವರಾಜ ಬೆೇನಚಿಂಚ ೇಳಿ ಹಳಿಿಖ್ಯೇಡ(ಬ) 45/3 ಸಾಮನಯ ಗೇರನ ಎರಡನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 10810 1 851665829798 05040100007208

1302 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಬಾಬನ ತಂದೆ ಮಾರನತಿ ನಿರ್ಾಯ ನಿರ್ಾಯ 223 ಪ.ಜಾತಿ ಗೇರನ ಎರಡನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 19458 1 960261835401 05080100004581

1303 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ತಂದೆ ಮಾಣಿಕ್ಪ್ಾಾ ಮನತತಂಗಿ ನಿರ್ಾಯ 75/3 ಸಾಮನಯ ಗೇರನ ಎರಡನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 4324 0.4 625569371010 05080100007824

1304 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ನಾಗಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಸೈಬರ್ಾಾ ಫಾತ್ಾಿಪೂರ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 340 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 7936 0.4 208116782781 05030100005677

1305 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಗಂಗ್ಾರಾಮ ತಂದೆ ಅಜನಯನ ಬನುಳಿಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 64 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 7936 0.4 954808096149 050800005751

1306 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಕ್ಂದಗ ೇಳ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 40/2 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 38962 2 752501743201 4660101002155

1307 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇಮತಿ ನ ರಜಹನ ತಂದೆ ರಫಿಕ್ಮಿಯ್ಾಯ ಇಟಗ್ಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 65 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 19841 1 596951534090 05030100013677

1308 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಚಾಂದಪ್ಾಶ ತಂದೆ ಇಸ್ಟಿಯಿಲ್ ಸಾಬ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 323/1 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 15872 0.8 576817860615 05030100006483

1309 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಗಿನಪಾ ತಂದೆ ಹಿಸೈನಪ್ಾಾ ಬನುಳಿಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 63 ಪ.ಜಾತಿ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 14285 0.4 364057289248 05080100003250

1310 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಮಾಣಿಕ್ ತಂದೆ ರಾಯಪ್ಾಾ ಬನುಳಿಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 133 ಪ.ಜಾತಿ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 14285 0.4 248401942514 05080100003349

1311 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಬನುಳಿಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 28 ಪ.ಜಾತಿ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 14285 0.4 541282339080 4660108000261

1312 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಮಡೆೇಪ್ಾಾ ತಂದೆ ನರಸಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 395 ಪ.ಪಂಗಡ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 14285 0.4 427155657136 1352500102228001

1313 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ರಾಜಪ್ಾಾ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 260 ಪ.ಪಂಗಡ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 14285 0.4 384892784113 466101004835

1314 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ನಾಗರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರೆಡಿ್ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 93/9 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 15872 0.8 941608376998 05080100001390

1315 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ತಹಿೇರ ತಂದೆ ಮಹೆಬನಬಸಾಬ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 45 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 7792 0.4 564029316295 05030100003715

1316 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಮಾರನತಿರಾವ ತಂದೆ ಸಂಭಾಜಿರಾವ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 292 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 19841 1 969956867161 05030100009620

1317 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಜಗದೆೇವಿ ಗಂಡ ಮಾರನತಿರಾವ ಕ್ ಡಂಬಲ್ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 298 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 15872 0.8 884887016420 05030100010873

1318 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಮಾರನತಿ ತಂದೆ ಕ್ರಬಸಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 250 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 15872 0.8 51675287565 0503010006160

1319 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಶಂಕ್ರ ಬನುಳಿಿ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 73/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 28570 0.8 474250330078 05080100005584

1320 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ಮಾಣಿಕ್ ತಂದೆ ತನಕ್ರಾಮ ಶಾಮತ್ಾಬಾದ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 77/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 28572 0.8 745141959935 05080100004788

1321 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇಮತಿ ಲಲಿೇತ್ಾ ಗಂಡ ಶ್ವರಾಜ ಶಾಮತ್ಾಬಾದ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 109/1 ಸಾಮನಯ ಸ್ಟೇಬೆ ಮೊದಲನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 11904 0.8 791945440695 4660101002887

1322 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ  ಭೇಮಶಾ ತಂದೆ ಲಕ್ಷಿಣ ಶಾಮತ್ಾಬಾದ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 50/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಸ್ಟೇಬೆ ಎರಡನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 14285 0.4 980168623643 4660101001636

1323 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ರೇ ತನಕ್ರಾಮ ತಂದೆ ಚನುವಿೇರಪ್ಾಾ ಶಾಮತ್ಾಬಾದ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 1, 1/5 ಪ.ಜಾತಿ ಸ್ಟೇಬೆ ಎರಡನ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ 21429 0.6 851645069203 62015502742

1324 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಅಪ್ಾರಧನ ಹಾಗ  ಅಪರ ಪದ ಹಣನಾಗಳ 
ಉತೆತೇಜನ

ಶ್ರೇ ಸ್ಟದಧಪ್ಾಾ ತಂದೆ ಗನರನಪ್ಾದಪ್ಾಾ ಕ್ಂದಗ ೇಳ ಚಿಟಗನಪ್ಾಾ 83/1 ಸಾಮನಯ ನರಳೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣನಾ 13020 0.6 451864053594 05060100003531

1325 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ತಂದೆ ಬಾಬನ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 133 ಸಾಮನಯ ನರಳೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣನಾ 21700 1 436313004746 341001002543

1326 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಶ್ರೇ ಕ್ರಬಸಪಾ ತಂದೆ ಅಣೆಾೇಪಾ ಹನಡಗಿ ಹನಮನಾಬಾದ 148/8 ಸಾಮನಯ ನರಳೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣನಾ 21700 1 835258364721 62019930536

1327 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಶ್ರೇಮತಿ ಕಾಶಮಿ ಗಂಡ ಪರಭ್ನ ಬೆ ೇರಂಪಳಿಿ ಹನಮನಾಬಾದ 52/* ಸಾಮನಯ ನರಳೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣನಾ 8680 0.4 508094028487 11056160901

1328 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಶ್ರೇ ಜಸಬೇಕ್ರ ತಂದೆ ಹರದೆೇವಸ್ಟಂಗ್ ಧ ಮಿನಸ ರ ಹನಮನಾಬಾದ 30/3 ಸಾಮನಯ ನರಳೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣನಾ 21700 1 925077595527 30138929884

1329 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಶ್ರೇ ಜಸಬೇಕ್ರ ತಂದೆ ಹರದೆೇವಸ್ಟಂಗ್ ಧ ಮಿನಸ ರ ಹನಮನಾಬಾದ 31/3 ಸಾಮನಯ ನರಳೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣನಾ 21700 1 925077595527 30138929884

1330 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರೇ ನಾಗರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಸಂಗ್ಾರೆಡಿ್ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 115/4 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 51125 1 815953864052 05010100005158

1331 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರೇ ಶ್ವಾಜಿ ತಂದೆ ಸಂಭಾಜಿರಾವ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 209/13 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 51125 1 528150587424 07052200070817

1332 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಬನರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಗನಂಡಾರೆಡಿ್ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 75/1 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 30675 0.6 868153289492 33808037177

1333 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸ ೇಮನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸನಲಾತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 232/105 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 51125 1 707056002363 62398729856

1334 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ವಂಕ್ಟರೆಡಿ್ ತಂದೆ ಚಂದರಪ್ಾಾ ಸನಲಾತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 57/1 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 20450 0.4 941111651485 05070100007732

1335 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಭ್ನ ತಂದೆ ಮೆರೆೇಪ್ಾಾ ಸ ೇನಕೆರಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ 68/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 73620 0.8 905272219291 1882500101391901

1336 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದತ್ಾರತಿರ ತಂದೆ ಭಾವರಾವ ಹಂದಿಕೆೇರಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ 67/2 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 51125 1 301958170842 05070100005002

1337 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರೇ ಮಾಣಿಕ್ ತಂದೆ ಪರಮನ ªÀÄzÀgÀV ನಿರ್ಾಯ 52/A ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 51125 1 595021412799 05080100001964

1338 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರೇಮತಿ ಮಲಿಮಿ ಗಂಡ ಚಂದರಪ್ಾಾ ಸನಲಾತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 569/*/1 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 21250 0.4 512366649675 1882500100576201



1339 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರೇ ಮಾಣಿಕ್ ತಂದೆ ಸ್ಟದನಿ ಸನಲಾತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 141/p2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 37450 0.4 574073895453 0507010004188

1340 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರ ೀ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಾ  ತಂದೆ ಶ್ವರಾಮ ಕನಕಟ್ಟಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ 81 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಟ 37450 0.4 482209290348

1341 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರ ೀ  ಜಯವಂತ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಜ ಸುಲ್ತಾ ನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 468/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಟ 37450 0.4 703841516639 05070100007766

1342 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರ ೀ ಗುಂಡಪ್ಪಾ  ತಂದೆ ಕಾಶಪ್ಪಾ ಸುಲ್ತಾ ನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 477 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಟ 56175 0.6 650051393801 05070100004815

1343 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರ ೀ  ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಸುಲ್ತಾ ನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 419 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಟ 37450 0.4 485260278705 1882500100578401

1344 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರೇ ಓಂನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮನ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 9/ಅ-p1 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 51125 1 574073895453 05080100005105

1345 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರೇ ಹೆೇಮಲಾ ತಂದೆ ಮ ನನ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 169/3a ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 51125 1 515525072291 05080100001287

1346 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರೇ ಸನರೆೇಶ ತಂದೆ ಮಾರನತಿರಾವ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 146/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಟ 93625 1 887113576988 36220100008931

1347 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರೇ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ತಂದೆ ಮಾರನತಿರಾವ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 146/* ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಟ 93625 1 863944151200 050100004042

1348 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರೇ ಶ್ವಾನಂದ ತಂದೆ ರಾಮಶೇಟಿಿ ಕ್ನಕ್ಟ್ಾಿ ದನಬಲಗನಂಡಿ 156/1 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 35787 0.7 958521684114 62260409015

1349 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರೇ ನಾಮದೆೇವ ತಂದೆ ರಾಮಶೇಟಿಿ ಸನಲಾತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 567 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 25562 0.4 905365859903 0507010000490

1350 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರೇ ಬಲವಂತ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಜ ಸನಲಾತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 456 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಟ 46812 0.50 482209290348 11157101007745

1351 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀ ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಗುಾಂಡಾಜಿ ಸುಲ್ಯಾ ನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 567 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 25562 0.5 905365859903 0507010000490

1352 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀಮತಿ  ಸೀತ್ತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದರ ಮದರಗ ನಿರ್ಾಯ 16/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 93625 1 610042719058 05080100004721

1353 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀ ಭೀಮಸಾಂಗ್ ತಂದೆ ಥಾವರು  ಮದರಗ ನಿರ್ಾಯ 178 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 93625 1 588073858463 4660101002269

1354 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರ ಶೇಖರ ತಂದೆ ತಿಪಾ ಣಾಾ   ಬಸರಾಪೂರ ನಿರ್ಾಯ 62 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 51125 1 794258166510 05080100003051

1355 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀ ತ್ತರಾಸಾಂಗ್ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಬಸರಾಪೂರ ನಿರ್ಾಯ 62 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 51125 1 742694953126 05080100004673

1356 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀ ಶಾಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ ಮದರಗ ನಿರ್ಾಯ 84 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 51125 1 912420575897 05080100001801

1357 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀ ನ್ರಹ್ರಿ ತಂದೆ ರಾಮಶೇಟ್ ಮದರಗ ನಿರ್ಾಯ 155 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 51125 1 375921510475 05080100002798

1358 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀ ರಾಮಶೇಟ್  ತಂದೆ ಮೇಘು ಮದರಗ ನಿರ್ಾಯ 20 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 51125 1 348238520224 05080100001860

1359 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀ ಪರ ೀಮು ತಂದೆ ನಾಣು ಮದರಗ ನಿರ್ಾಯ 51 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 46812 0.5 508291592995 0508010000862

1360 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀ ಕಮಲ್ಯಕರ ತಂದೆ ರಾಮಜಿ ಮದರಗ ನಿರ್ಾಯ 58/3 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 30000 0.6 911934673008 05030100004220

1361 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀ ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಶಿವರಾಜ ಸುಲ್ಯಾ ಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 456 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 15128 0.2 998112094310 188250010058710

1362 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀ ಹ್ಣಮಮಂತ ತಂದೆ ಸಾಯಬು ಚಂದನ್ಹ್ಳಿ್ಳ ದನಬಲಗನಂಡಿ 49 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 15337 0.3 811795164897 05070100007728

1363 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀ ಮಾರುತಿ ತಂದೆ ಮಲಲ ಪ್ಪಾ ಸುಲ್ಯಾ ಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 2/1 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 20450 0.4 870999997646 35379042418

1364 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀಮತಿ ಸುವಣಾಾ ಗಂಡ ಗುಾಂಡಪ್ಪಾ ಸುಲ್ಯಾ ಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 482 ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಟ 35787 0.8 624126361342 05070100007730

1365 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರ ೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ಹಾವಳಿ್ಳ ಸುಲ್ಯಾ ಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 490/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 74900 0.8 428101396926 1882500100785001

1366 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ಮಾಣಿಕ್ ತಂದೆ ಪರೇಮನ ಮದರಗಿ ನಿರ್ಾಯ 52/a ಸಾಮನಯ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 200000 1 595021412799 34400829848

1367 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ಸ ೇಮನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಸನಲಾತನಾಬಾದ ದನಬಲಗನಂಡಿ 232/ಪ5 ಸಾಮನಯ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 200000 1 707056002363 62398729856

1368 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೇ ಪ್ಾಂಡನರಂಗ ತಂದೆ ತ್ಾನಾಜಿರಾವ ಹನಣಸಗೇರಾ ದನಬಲಗನಂಡಿ 168/3 ಸಾಮನಯ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 200000 1 677884005153 50100201437725

1369

1370 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É KPÀ£ÁxÀ/zÀ±ÀgÀxÀ £ÁªÀzÀV RlPÀaAZÉÆÃ½ 41/2 ಇತರೆ ¨Á¼É 105439 1.00 8.90674E+11 03010100013324

1371 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É ¸ÀÄ²Ã¯Á¨Á¬Ä/±ÀgÀt¥Áà ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¨sÁ°Ì 18 ಇತರೆ ¨Á¼É 105432 1.00 8.51914E+11

1372 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É UÀÄgÀÄ£ÁxÀ/±ÀgÀt¥Áà ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ¨sÁ°Ì 18/1 ಇತರೆ ¨Á¼É 84345 0.80 5.95769E+11 32344416433

1373 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ zÀvÁÛwæ/ZÀAzÀæPÁAvÀ eÁAiÀÄUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 53/1 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ 51125 1.00 7168 4160 1221 3200010000011798

1374 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ «AiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ/gÀAUÀgÁªÀ eÁAiÀÄUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 55/ ಇತರೆ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ 51125 1.00 5137 5265 1810 03010101001900

1375 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ ¹zÁæªÀÄ/£ÁUÀ¥Áà PÁPÀ£Á¼À ®RtUÁAªÀ 75/1 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ 51125 1.00 3474 3940 0321 03050100010980

1376 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ eÁÕ£ÉÃ±ÀégÀ/¨sÀªÀgÁªÀ PÁPÀ£Á¼À ®RtUÁAªÀ 87/*/16,78/3,3
0/3

ಇತರೆ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ 51125 1.00 3942 0309 3809 30498616326

1377 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É ¸ÀÄgÉÃSÁ/¨Á¯Áf RlPÀaAZÉÆÃ½ RlPÀaAZÉÆÃ½ 175 ಇತರೆ ¨Á¼É 73802 0.70 2588 3955 0769 11070100003797

1378 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É ¨Á¯Áf/±ÀAPÀgÀ ZÀ¼ÀPÁ¥ÀÆgÀ RlPÀaAZÉÆÃ½ 242/2, 264/1 ಇತರೆ ¨Á¼É 84351 0.80 9675 2379 6450 03020100003631

1379 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¥ÁåPï ºË¸ï ¹zÁæªÀÄ¥Áà/±ÀgÀt¥Áà ¨sÁ°Ì ¨sÁ°Ì 426/4 ಇತರೆ ¥ÁåPï ºË¸ï 200000 ¸ÀASÉå1 2857 9295 7375 0869101026403

1380 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ lªÀiÁmÉÆÃ ¸ÀAvÉÆÃµÀ/UÀÄgÀÄ£ÁxÀ ¨sÁl¸ÁAUÀ« ®RtUÁAªÀ 17/8 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 51125 1.00 6951 3157 7758 0869101035139

1381 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ lªÀiÁmÉÆÃ C«Ägï ºÀªÀÄeÁ/±ÉÃRZÁAzÀ 
¥ÀmÉÃ¯ï

eÁAiÀÄUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 39 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 51125 1.00 3702 3769 9639 03010100007655

1382 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ lªÀiÁmÉÆÃ ªÀÄ¸ÁÛ£À CºÀªÀÄzÀ C«ÄÃgï 
ºÀªÀÄeÁ

eÁAiÀÄUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 42 ಇತರೆ lªÀiÁmÉÆÃ 51125 1.00 3727 1017 3839 03010100017477

1383 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr CgÀ«Azï/ªÀiÁgÀÄw CºÀäzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖgÀ (©) 45/*/2,45/5 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 43622 1.00 7898 3538 1336 11148100002420

1384 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr ªÀÄiÁgÀÄwgÁªÀ/vÀÄ¼À¹gÁªÀÄ CºÀäzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖgÀ (©) 44/2 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 43622 1.00 4034 2237 9546 11148101034280

1385 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå/±ÀAPÀgÀAiÀiÁ
å

©Ãj (PÉ) ¤lÆÖgÀ (©) 156 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 43622 1.00 6315 1656 9012 03010100003400

1386 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr UÀÉÆÃ¥À®/¨Á§ÄgÁªÀ CºÀäzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖgÀ (©) 20/2 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 43622 1.00 3968 2519 3039 0869101027512

1387 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr gÀÄQätÂ¨Á¬Ä/ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ CºÀäzÁ¨ÁzÀ ¤lÆÖgÀ (©) 16/1 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 43622 1.00 2770 1780 0340 36470565128

1388 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr ZÀAzÀæ¥Áà/ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà £ÁUÀgÁ¼À ¤lÆÖgÀ (©) 40 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 30535 0.70 4402 8774 3197 11177101013870

1389 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr gÀhÄgÉ¥Áà/©üÃªÀÄgÁªÀ ºÀÄ¥À¼Á ¤lÆÖgÀ (©) ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 34897 0.80 8305  8194 0892 0869101025965

1390 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr ®PÀëöät/©üÃªÀÄUÉÆAqÀ CA¨ÉÃ¸ÁAUÀ« ¤lÆÖgÀ (©) 123 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 43622 1.00 4635 5854 5960 0869108022766

1391 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr §AqÀAiÀÄå/ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©Ãj (PÉ) ¤lÆÖgÀ (©) 156 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 34897 0.80 4813 0435 5447 11177100000234

1392 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr UÀÄgÀÄ£ÁxÀ/£ÀgÉAzÀæ¥Àæ¸ÁzÀ CA¨ÉÃ¸ÁAUÀ« ¤lÆÖgÀ (©) 120/2 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 43622 1.00 4280 6346 1962 0869101017655

1393 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr ±ÁAvÀ¨Á¬Ä/¨Á§ÄgÁªÀ CA¨ÉÃ¸ÁAUÀ« ¤lÆÖgÀ (©) 20/2 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 43622 1.00 4176 3275 9680 03040100012618

1394 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr ªÀÄºÀzÉÃªÀgÁªÀ/ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ CA¨ÉÃ¸ÁAUÀ« ¤lÆÖgÀ (©) 61 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 43622 1.00 3068 3833 6488 03040100012618

1395 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ ªÀÄªÀÄvÁd¨ÉÃUÀA/C«Ägï ºÀªÀÄeÁ eÁAiÀÄUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 42 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ 30675 0.60 4479 5478 6981 03010100021995

1396 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ ªÀÄ¸Á«Ãgï CºÀäzï/C«ÄÃgÀ ºÀªÀÄeÁ eÁAiÀÄUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 42 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ 30675 0.60 7057 8049 4452 11112862296

1397 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É C£Àß¥ÀÆtð/¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÁ°Ì ¨sÁ°Ì 409,409/*/6 ಇತರೆ ¨Á¼É 63263 0.60 6048 7722 1967 03010101001827

1398 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É ¸ÉÆªÉÄÃ±À/¨Á¯Áf aPÀ®ZÀAzÁ ¨sÁ°Ì 144/5 ಇತರೆ ¨Á¼É 63263 0.60 3505 9971 3207 0869108023888

1399 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É ¥ÁªÀðw/§PÀÌ¥Áà aPÀ®ZÀAzÁ ¨sÁ°Ì 58/3 ಇತರೆ ¨Á¼É 105439 1.00 5140 9353 5396 30915126568



1400 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É «dAiÀÄ²æÃ/§¸ÀªÀgÁd vÀÄUÁAªÀ (¹) RlPÀaAZÉÆÃ½ 40/*/2 ಇತರೆ ¨Á¼É 105439 1.00 05040100008795

1401 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É §¸ÀwÃxÀðªÀiÁä/«ÃgÀ±ÉnÖ vÀÄUÁAªÀ (¹) RlPÀaAZÉÆÃ½ 40/*/2 ಇತರೆ ¨Á¼É 105439 1.00 05040100006906

1402 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¥ÁåPï ºË¸ï «£ÉÆÃzÀPÀÄªÀiÁgÀ/°AUÀ¥Áà PÉÆÃ£ÀªÉÄ¼ÀPÀÄAz ºÀ®§UÁð 139/*/8 ಇತರೆ ¥ÁåPï ºË¸ï 200000 ¸ÀASÉå1 4550 7417 0866 157501011000293

1403 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ °A¨É ²ªÀ¥ÀÄvÀæ/ªÀÄ®è¥Áà RlPÀaAZÉÆÃ½ RlPÀaAZÉÆÃ½ 248 ಇತರೆ °A¨É 27265 0.80 3724 5222 7076 03020100000982

1404 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ °A¨É ªÀiÁzsÀªÀgÁªÀ/ªÉÊf£ÁxÀ zÀÁqÀV ¨sÁ°Ì 17/* ಇತರೆ °A¨É 34082 1.00 3708 6260 7603 2900000100016786

1405 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ °A¨É ZÀAzÀÀæ¥Áà/£ÁUÀ±ÉnÖ PÉÆÃ£ÀªÉÄ¼ÀPÀÄAz ºÀ®§UÁð 32,34 ಇತರೆ °A¨É 51125 1.50 5349 7266 4305 11148100000208

1406 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ ¨Á§Ä/UÉÆÃ«AzÀ PÁPÀ£Á¼À ®RtUÁAªÀ 87/2 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ 20450 0.40 6688 6476 9502 11150387095

1407 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ vÉÃd¨Á¬Ä/CAPÀÄ±ÀgÁªÀ PÁPÀ£Á¼À ®RtUÁAªÀ 32/1,33/2 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ 51125 1.00 7779 4559 9014 35646242233

1408 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ ®QäÃ¨Á¬Ä/£ÁUÀ¥Áà PÁPÀ£Á¼À ®RtUÁAªÀ 74/1 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ 51125 1.00 9100 2657 3258 03050100011176

1409 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ ªÉÄÊ£ÉÆÃ¢Ý£ï/ªÀÄÄ¸ÀÛ£À¸Á§ PÁPÀ£Á¼À ®RtUÁAªÀ 116/1 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ 30675 0.60 7751 1706 1649 03050100005118

1410 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ C§ÄÝ® ºÀ«ÄÃzï/±ÉÃR ZÁAzÀ eÁ¬ÄUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 1 ಇತರೆ mÉÆªÀiÁmÉÆÃ 40900 0.80 9423 0880 9597 62126203383

1411 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¥ÁåPï ºË¸ï UÉÆÃ«AzÀ/vÀÄPÁgÁªÀÄ PÉÃgÀÆgÀ ¤lÆÖgÀ (©) 6 ಇತರೆ ¥ÁåPï ºË¸ï 200000 ¸ÀASÉå1 3153 9282 0574 03040100009724

1412 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ PÀ®èAUÀr zsÀÆ¼À¥Áà/gÁªÀÄ±ÉnÖ PÉÆlUÁå¼À ¤lÆÖgÀ (©) 28/*/2 ಇತರೆ PÀ®èAUÀr 34897 0.80 2031 5227 0684 11177101015407

1413 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É (n¹) ¹zÁÝxÀð/¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÁ°Ì ¨sÁ°Ì 409/*/3 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 63263 1.00 4029 0303 4630 320001000007430

1414 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É (n¹) eÁÕ£ÉÃ±Àé/¨Á§ÄgÁªÀ ¨sÁ°Ì ¨sÁ°Ì 407/*/6 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 42172 0.40 6250 1791 5779 320001000007429

1415 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¨Á¼É (n¹) PÁ²£ÁxÀ/§¸À¥Áà vÀÄUÁAªÀ ®RtUÁAªÀ 42/1 ಇತರೆ ¨Á¼É (n¹) 52716 0.50 2449 7027 6199 05040100008793

1416 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ FgÀÄ½îÃ ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ 
(ªÀiÁåaAUï UÁåçAmï)

®PÀëöät/«oÀ¯ï gÁªÀ ¨Áå®ºÀ½î RlPÀaAZÉÆÃ½ 34/2 ಪ.ಜಾತಿ
FgÀÄ½îÃ ±ÉÃRgÀt 
WÀlPÀ (ªÀiÁåaAUï 

UÁåçAmï)
70000 ¸ÀASÉå1 03010100017433

1417 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¥ÁåPï ºË¸ï (ªÀiÁåaAUï UÁåçAl) gÀhÄgÉ¥Áà/©üÃªÀÄgÁªÀ ºÀÄ¥À¼Á ¤lÆÖgÀ (©) ಪ.ಜಾತಿ ¥ÁåPï ºË¸ï (ªÀiÁåaAUï 
UÁåçAl)

160000 ¸ÀASÉå1 0869101025965

1418 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ¥ÁåPï ºË¸ï §AqÉ¥Áà/®PÀëöät GZÁÑ RlPÀaAZÉÆÃ½ 129/*/2 ಪ.ಪಂಗಡ ¥ÁåPï ºË¸ï 106410 ¸ÀASÉå1 03010100017888

1419 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ °A¨É ZÀAzÀæPÁAvÀ / ªÀÄÄgÀ½zsÀgÀ eÉÆÃ¼ÀzÀ¥ÀPÁ ¨sÁ°Ì 63/*/* ಇತರೆ °A¨É 7595 0.60 4717 7367 6252 0448101053826

1420 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ °A¨É zÀvÀÄÛ / £ÁUÉÃAzÀæ eÉÆÃ¼ÀzÀ¥ÀPÁ ¨sÁ°Ì 75 ಇತರೆ °A¨É 10127 0.80 8378 6140 2681 11091100000506.00

1421 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ °A¨É gÀÁdPÀÄªÀiÁgÀ / ªÀiÁtÂPÀ¥Áà aPÀ®ZÀAzÁ ¨sÁ°Ì 77 ಇತರೆ °A¨É 15190 1.20 5007 3265 2216 14724

1422 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ °A¨É ªÀÄºÀäzÀ ºÀÄ¸ÉÃ£ï / ªÀÄºÉÃ§Æ§ ±Á ¨sÁ°Ì ¨sÁ°Ì 435,173 ಇತರೆ °A¨É 12659 1.00 3965 1008 8074 320001000001388

1423 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ °A¨É ²æÃ ªÀÄ.WÀ.ZÀ.§¸ÀªÀ°AUÀ 
¥ÀlÖzÉÃªÀgÀÄ

¨sÁ°Ì ¨sÁ°Ì 129 ಇತರೆ °A¨É 25318 2.00 4505 0486 0357 30371298806

1424 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ UÉÆÃqÀA© ¥ÉæÃªÀÄ¹AUï / 
¥ÉÆÃªÀÄÄ£ÁAiÀÄPÀ

UÀªÀiÁðvÁAqÁ ºÀ®§UÁð 41/*/1 ಇತರೆ UÉÆÃqÀA© 10810 1.00 3563 6000 9384 36513276346

1425 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ UÉÆÃqÀA© «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ / §¸À¥Áà ªÀÄ¼ÀZÁ¥ÀÆgÀ ºÀ®§UÁð 42/*/* ಇತರೆ UÉÆÃqÀA© 10810 1.00 8939 1816 8962 11148100002173

1426

1427 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ²æÃzÉÃ« UÀA §¸ÀªÀgÁd PÁqÀªÁzÀ §UÀzÀ® 217/*/1 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 10330 1 4276 8211 4139 7625001014 20901

1428 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ CªÀÄgÀ£ÁxÀ vÀA §¸ÀªÀgÁd PÁqÀªÁzÀ §UÀzÀ® 214/*/2 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 10330 1 92049 01877 272 7625001015 92001

1429 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ AiÀÄ±À¹é¤ UÀA ¸ÀaÃ£À PËl PÀAUÀ£ÀPÉÆÃl §UÀzÀ® 23/*/2 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 7231 0.7 5980 6393 4094 448101060 896

1430 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ J¸ï.¥À«vÀ¹AUÀ vÀA J¸ï §®©ÃgÀ¹AUÀ PÁqÀªÁzÀ §UÀzÀ® 183/*/* ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 20660 2 3049 2742 4333 1740100 17950

1431 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ §¸ÀªÀgÁd vÀA ©üÃªÀÄuÁÚ PÁqÀªÁzÀ §UÀzÀ® 179/*/1 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 8264 0.8 2658 9272 2714 299401000003 064

1432 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ £ÁUÀªÀiÁä UÀA §¸ÀªÀgÁd PÁqÀªÁzÀ §UÀzÀ® 187/*/¦-1 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 20660 2 5106 7803 4165 9972664664

1433 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀA 
ªÀiºÁgÀÄzÀæ¥Áà

PÀAUÀ£ÀPÉÆl §UÀzÀ® 54/*/* ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 15495 1.5 5686 8005 2902 7625001015 72801

1434 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA ºÁªÀÄf §UÀzÀ® vÀAqÀ §UÀzÀ® 452, 453 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 8264 0.8 7920 4031 3560 50201000 08261

1435 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ²ªÀgÁd vÀA CuÉÚ¥Áà PÀAUÀ£ÀPÉÆl §UÀzÀ® 70/*/* ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 9297 0.9 2653 4658 5793 3544 3949 47

1436 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ¸ÀgÉÆÃd UÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀAUÀ£ÀPÉÆl §UÀzÀ® 133/*/* ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 18594 1.8 8176 1146 2641 62084974043

1437 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ¤wÃ£À vÀA ªÀÄ¯ÉèÃµÀ¥Áà ZÀlß½î §UÀzÀ® 32*/C ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 14462 1.4 4752 0452 8345 5859

1438 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Áà vÀA ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀlß½î §UÀzÀ® 210/*/6 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 14462 1.4 6052 6155 2200 62743 51930

1439 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ ¸ÉÊAiÀizï ªÉÄÊªÀÄÄ£ÁSÁ¢æ 
UÀA JªÀiï.J ªÀÄÄfÃ¨ï

ºÉÆÃ¤ßPÉÌÃj PÀªÀÄoÁt
134/2/3, 
134/2/1

ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 13429 1.3 398942181296 4060100008613

1440 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಲಲಿತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ ಶಿವಕುಮಾರ ನ್ವಲಸಪೂರ ಜನ್ವಾಡ 27/*/1 ಇತರ ಮಾವು 10330 1 757580341020 2000633954

1441 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಠಲರಾವ ತಂ ಹಿಪಾ ಳಗಾಾಂವ ಹಿಪಾ ಳಗಾಾಂವ ಜನ್ವಾಡ 38/*/1 ಇತರ ಮಾವು 10330 1 990505909044 4040100003485

1442 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁ vÀA PÀjªÀÄ¸Á§ amÁÖ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 43/*/1-¦3 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 11486 1 3478 7702 4613 1945101005444..

1443 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ±À¨Á§£Á ¨ÉUÀA vÀA C§ÄÝ® Cfd ¨ÁªÁ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ(G) 12/*/6 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 8040 0.7 2436 4443 1141 40501577584

1444 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ C§ÄÝ® C¸ÀzÀ vÀA C§ÄÝ® gÀ¹ÃzÀ UÁzÀV ©ÃzÀgÀ(G) 175/*/* ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 8040 0.7 4914 7286 8025 11137100 002050

1445 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ dAiÀÄ²æÃ UÀA C±ÉÆÃPÀ ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 8/*/2 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 6891 0.6 6139 1537 2966 1945101 008237

1446 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ²ªÀgÁd vÀA gÁªÀÄ±ÀnÖ UÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ (zÀ) 204/*/2 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 20674 1.8 4675 1094 4524 040201 00010877

1447 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ±ÉÊ£Ád¨ÉUÀA UÀA eÁ¥sÀgÀ«ÄAiÀiÁ amÁÖ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 43/*/2 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 9188 0.8 9790 4292 5469 194510 8010246

1448 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA ¥ÀAqÀj£ÁxÀ ¨ÁªÀ¥ÀÆgÀ ©zÀgÀ (G) 27/*/2 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 11486 1 9038 7460 3333 50000017000 13142

1449 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA ²ªÀgÁd ªÀÄ£Àß½î ªÀÄ£Àß½î 188/* ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 20660 2 58275785 5608 40301000100 74

1450 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ qÁ//. D£ÀAzÀ ZÀ®ªÀiÁ® vÀA 
ªÀÄ®è¥Áà

§ÄzsÉÃgÁ ªÀÄ£Àß½î 44/*/1 ಇತರ ªÀiÁªÀÅ 18377 1.6 3076 9677 1514 0402010000 8760

1451 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರ ೀ ಸಂತೀಷ ತಂ ಅಡೆವಪ್ಪಾ ಹಿಪಾ ಳಗಾಾಂವ ಜನ್ವಾಡ 36/ಿ ಇತರ ಮಾವು 11486 1 49090436904 11786

1452 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರ ೀ ದತ್ತಾ ತಿರ  ತಂ ಮಾಧವರಾವ ನ್ವಲಸಪೂರ ಜನ್ವಾಡ 20/01. ಇತರ ಮಾವು 11486 1 325772113952 448101055780

1453 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀA 
ZÀAzÀæPÁAvÀ

UÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ (zÀ) 1/*/* ಇತರ UÉÃgÀÄ 12972 1.2 8385 4711 3229 40201000 13363

1454 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ¥ÀÆuÁð£ÀAzÀ vÀA ¨Á®ZÀAzÀæ §UÀzÀ® §UÀzÀ® 99/*/3 ಇತರ UÉÃgÀÄ 12972 1.2 8761 2796 9315 07012200 001229

1455 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ¸ÀgÉÆÃd UÀA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀAUÀ£ÀPÉÆÃl §UÀzÀ® 133/*/* ಇತರ UÉÃgÀÄ 4324 0.4 8176 1146 2641 6208 4874043

1456 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ §£À¹zsÀgÁªÀ vÀA ±ÀAPÀgÀgÁªÀ 
PÉÆÃ¼ÁîgÀ 

(PÉ)
PÀªÀÄoÁt 108/¦-1 ಇತರ UÉÃgÀÄ 10810 1 641003064265 14052191604982

1457 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ ²ªÁ£ÀAzÀ ²ªÁZÁAiÀÄð vÀA 
UÀÄgÀÄªÀÄÆvÀðAiÀiÁå ¸Áé«ÄÃ

£ÁUÉÆÃgÁ ªÀÄ£Àß½î 6/*/1 ಇತರ UÉÃgÀÄ 21620 2 9902 8178 9676 520101080933633..

1458 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ±ÀgÀtªÀiÁä UÀA gÀ«ÃAzÀæ amÁÖ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 90/2/1 ಇತರ UÉÃgÀÄ 21600 1 6410 0305 4164 14052191064982..

1459 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ºÀÄ¯ÉèÃ¥Áà vÀA ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ªÀÄAzÀPÀ£Àß½î §UÀzÀ® 135/* SC ªÀiÁªÀÅ 14875 0.8 3640 5461 1452 6245 4406297

1460 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ AiÀÄ±À¹éÃ¤ UÀA ¸Àa£ÀPÀÄªÀiÁgÀ PÀAUÀ£ÀPÉÆÃl §UÀzÀ® 23/*/2 SC ªÀiÁªÀÅ 22312 1.2 5980 6393 4094 0448101 060896



1461 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ ªÉÊf£ÁxÀ vÀA vÀÄPÁgÁªÀÄ amÁÖ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 999/51/51.11 SC ªÀiÁªÀÅ 20680 1 7435 9501 9563 12488

1462 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ §æºÀäzÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ vÀA 
±ÀAPÀgÀgÁªÀ

amÁÖ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 50/*/¥À-1 SC UÀÉÃgÀÄ 38916 2 5376 4846 8179 6213094 7564

1463 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ GªÉÄÃ±À vÀA ±ÀAPÀgÀgÁªÀ amÁÖ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 50/*/¥À-1 SC UÉÃgÀÄ 38916 2 5666 8177 3884 641082 07849

1464 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ನಿವಯಹಣೆ zsÀ£ÀgÁd vÀA ©üªÀÄuÁÚ ±Á¥ÀÆgÀ ©zÀgÀ (zÀ) 7/*/* ST ªÀiÁªÀÅ 16540 0.8 9171 4817 3561 402010001 0427

1465 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ©üÃªÀÄuÁÚ vÀA ªÀiÁgÀÄvÉ¥Áà ±ÁºÀ¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ (zÀ) 74/*/2 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 22675 0.6 993738725577 4020100006057

1466 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ«ÃgÉÃAzsÀæ vÀA ©üÃªÀÄgÁªÀ UÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ (zÀ) 52/*/* ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 41125 1 915511879733 11161101000061

1467 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ £ÁVtÂ UÀA PÀ¯ÁåtgÁªÀ UÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ (zÀ) 77/*/* ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 32900 0.8 26000 seeds 480535865982

1468 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃ ¸ÀAdÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀA 
±ÀAPÀgÉ¥Áà

UÀÄªÀiÁä ©ÃzÀgÀ (G) 3/*/4 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 41125 1 10000 480535865982

1469 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ vÀA §¸ÀgÉrØ UÁzÀV ©ÃzÀgÀ (G) 25/*/G ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 35787 0.7 558608918390 52073694939

1470 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃ CªÀÄÈvÀ vÀA ªÀÄ®±ÉÃnÖ £ÁªÀzÀUÉÃj ©ÃzÀgÀ (G) 31, 34/*/1 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 20450 0.4 458614482393 4050100009036

1471 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA 
±ÀAPÀgÉ¥Áà

UÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ (zÀ) 197/*/1 ಇತರೆ mÉÆÃªÀÄmÉÆÃ 46012 0.9 911910372788 4020100004129

1472 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ªÀiÁºÀzÉÃªÀ vÀA £ÀgÀ¹AUÀ UÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ (zÀ) 51/*/5 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 41125 1 401197693577 4020100011792

1473 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ¥ÀgÀÄ±ÀgÁªÀÄ vÀA vÀÄPÀgÁªÀÄ CwªÁ¼À PÀªÀÄoÁt 02/03.. ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 32900 0.8 7402 9455 5535   8000 62396752606

1474 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ±ÀgÀt¥Áà vÀA ªÀiÁgÀÄw CwªÁ¼À PÀªÀÄoÁt 2/*/1 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 30675 0.6 5760 5991 9756 04060100001848..

1475 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ±ÀÉÆÃ¨sÁªÀw UÀA ¸ÀAfÃªÀgÉrØ ºÉÆÃPÁæt PÉ ªÀÄ£Àß½î 14/*/D ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 40900 0.8 575181692043 10973101023354

1476 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆC±ÉÆÃPÀgÉrØ vÀA £ÁgÀAiÀÄtgÉrØ §ÄzsÉÃgÁ ªÀÄ£Àß½î 30/*/* ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 30675 0.6 9271 3720 5452 04020100004457..

1477 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ¨sÁgÀw¨Á¬Ä UÀA WÀ¼É¥Áà ºÉÆÃPÁæt © ªÀÄ£ÀÀß½î 26/*/1 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 10225 0.2 2852 7955 1077 4030100004669..

1478 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ¸Á«vÀæªÀiÁä UÀA ¥ÉAlgÉrØ ºÉÆÃPÁæt © ªÀÄ£Àß½î 40/*/D ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 15337 0.3 6863 4798 5340 04030100002198..

1479 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ £ÀgÀ¸ÀgÉrØ vÀA gÀAUÀgÉrØ ºÉÆÃPÁæt © ªÀÄ£Àß½î 111/*/D ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 10225 0.2 7343 8064 4446 4030100006012.. 

1480 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ರಮೇಶ ತಂ ಶರಣಪ್ಪಾ ಗಾದಗ ಬೀದರ (ಉ) 297/9 ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 35787 0.7 4341 7754 4322 32204245193..

1481 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಲಲ ಮಾಾ  ಗಂ ಶಿವಶರಣಪ್ಪಾ ಗುಮಾಾ ಬೀದರ (ಉ) 78/*/* ಇತರೆ mÉÆªÀÄmÉÆÃ 40900 0.8 4234 6229 3935 4050100013955..

1482 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಗದ್ದೀಶ ತಂ ಮಲಲ ಯಾ ಚಿಟ್ಾ ಬೀದರ (ದ) 67/*/1 ಇತರೆ ಟೊಮಟೊ 17893 0.35 4676 8776 4488 4020100013015..

1483 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ರಣುಕ ಗಂ ಮಲಲ ಯಾಾ ಚಿಟ್ಾ ಬೀದರ (ದ) 31/*/ ಇತರೆ ಟೊಮಟೊ 17893 0.35 8489 5966 2058 04020100008207..

1484 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಸರಸವ ತಿ ಗಂ ಲ್ಯಲಪ್ಪಾ ಚಿಾಂತಲಗೇರಾ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 73/*/2 ಇತರೆ ಟೊಮಟೊ 25562 0.5 3049 2940 3401 11068008013

1485 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಕಶಿನಾಥ ತಂ ಬಸವಣಪ್ಪಾ ಹೊೀಕರ ಣ ಬ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 51/*/4 ಇತರೆ ಟೊಮಟೊ 30675 0.6 3308 6097 1340 4030100006778..

1486 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಆರುಣರೆಡಿ್ಡ  ತಂ ಪಾಂಟರೆಡಿ್ಡ ಹೊೀಕರ ಣ ಕೆ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 118/*/* ಇತರೆ ಟೊಮಟೊ 20450 0.4 4008 5483 5895 04030100002197..

1487 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಪರ ೀಮಲಮಾಾ  ಗಂ ಜಗನಾನ ಥರೆಡಿ್ಡ ರಾಜಗೀರಾ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 183/*/ಪಿ1 ಇತರೆ ಟೊಮಟೊ 30675 0.6 5266 6337 6172 4020100006000..

1488 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ±ÁAvÀªÀiÁä UÀA: «±Àé£ÁxÀ §ÄzÉgÁ ಮನ್ನ ಳಿ್ಳ 31/*/1 ಇತರೆ ಟೊಮಟೊ 40900 0.8 651415149442 1097310101007110

1489 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ªÀÄqÉ¥Àà vÀA ZÀAzÀÄæ ªÀÄÄUÀzÁ¼À ªÀÄ£Àß½î 2/*/*2 ಇತರೆ ªÀiÁªÀÅ 70000 1 8465 6498 9365 10973101013694..

1490 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಹ್ನ್ ತಂದೆ ನ್ರಸಾಂಗರಾವ ಇತರೆ 150000 23648 9458915 04030101109621..

1491 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಆಶಾ ಗಂಡ ಮಾರುತ gaushapur  ಿ ಇತರೆ 40837 485882764204 64103607149

1492 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ 
ಮಾಚಿಾಂಗ್ ಗಾರ ಾಂಟ್ ²æÃ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀA CdÄð£À ¹¹ð J §UÀzÀ® 92/*/* ¥À.eÁ

FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ 
WÀlPÀ 

70000 1 732055478227 1405219104468

1493 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ 
ಮಾಚಿಾಂಗ್ ಗಾರ ಾಂಟ್ ªÀiÁtÂPÀ vÀA £ÁUÀ¥Áà SÁd¥ÀÆgÀ ©ÃzÀgÀ (G) 77/1 ¥À.eÁ

FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ 
WÀlPÀ 

70000 1 433142694188 3515094755

1494 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ 
ಮಾಚಿಾಂಗ್ ಗಾರ ಾಂಟ್ ರಾಮಚಂದರ  ತಂ: ರಾಮಾಜಿ ಬಗದಲ ಬಗದಲ 452/*/ ¥À.eÁ ಟ್ಯಾ ಕಟ ರ್ 150000 1 365210 894523 4050100014581

1495 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ 
ಮಾಚಿಾಂಗ್ ಗಾರ ಾಂಟ್

²æÃªÀÄw ¸ÀÄUÀÄt¨Á¬Ä UÀA 
²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ

gÁdVÃgÁ ªÀÄ£Àß½î 127/*/* ¥À.eÁ
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ 

WÀlPÀ 
70000 1 812477289124 10973101050747

1496 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ 
ಮಾಚಿಾಂಗ್ ಗಾರ ಾಂಟ್ «oÀ® vÀA £ÀgÀ¸À¥Áà UÀÄ£Àß½î ©ÃzÀgÀ (zÀ) ¥À.eÁ

FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ 
WÀlPÀ 

70000 1 909328453864 4020100005923

1497 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ 
ಮಾಚಿಾಂಗ್ ಗಾರ ಾಂಟ್ ¸ÀÄ«ÄvÀæ¨Á¬Ä UÀA gÁªÀÄ¥Áà §gÀÆgï ªÀÄ£Àß½î 284/*/1 ¥À.eÁ

FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ 
WÀlPÀ 

70000 1 9657 8850 6629 04030100009131..

1498 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ 
ಮಾಚಿಾಂಗ್ ಗಾರ ಾಂಟ್ gÉÃtÄPÁ UÀA gÁdPÀÄªÀiÁgÀ £ÁUÀÆgÁ ªÀÄ£Àß½î 47/*//8 ಪ.ಪಂ ¥ÁæPï ºË¸ï 160000 2 96342 5010105 04040 100014126

1499 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ 
ಮಾಚಿಾಂಗ್ ಗಾರ ಾಂಟ್ ªÀÄÄ£ÉßªÀÄä UÀA zÉÃ«AzÀæ zsÀªÀiÁð¥ÀÄgÀ ªÀÄ£Àß½î 31.Jän ಪ.ಪಂ ¨Á¼É PHM 25000 0.4 95901 5678109 0404010 0010395

1500

1501 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃ £ÁUÀuÁÚ vÀA. ªÀÄ®è±ÉmÉÖ¥Áà º»¥ÀàgÀUÁ © ಮುಡಬ 110/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 84345 0.8 976577229559 2070100008002

1502 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃ ZÀÉ£ÀßªÀÄä UÀA. ºÀtªÀÄAvÀ PÀ®SÉÆÃgÁ ಮುಡಬ 1/*/1 J¸ï.n ಬಾಳೆ 157502 1 663291341699 919010064836542

1503 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. ¸ÀÄ¨sÁµÀ PÀ®SÉÆÃgÁ ಮುಡಬ 171/*/1 J¸ï.n ಬಾಳೆ 92466 0.9 964489472683 2070100008256

1504 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃ «ÃgÀ¥Áà vÀA. £ÁUÀ¥Áà ªÀÄÄqÀ© ಮುಡಬ 262/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 42172 0.4 820591336940 2070100001177

1505 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆæÃ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀiÁå vÀA. UÀÄgÀÄ°AUÀ¥ »¥ÀàgÀUÁ ©. ಮುಡಬ 11/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 84345 0.8 992825878196 2070100002565

1506 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃ PÀAmÉ¥Áà vÀA. ±ÀAPÉæ¥Áà »¥ÀàgÀUÁ ©. ಮುಡಬ 115/*/ ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 65312 0.9 957515749193 2070100959045

1507 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃªÀÄw PÀÁ²¨Á¬Ä UÀA. ªÉÆÃºÀ£ÀgÁªÀ ªÀÄÄqÀ© ಮುಡಬ 266/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 105482 1 756437536387 2070100002855

1508 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃªÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀA. ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥À »¥ÀàgÀUÁ ©. ಮುಡಬ 52/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 52716 0.5 248727651622 2070100009100

1509 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃ ²ªÀ±ÀgÀt vÀA. ªÀÄºÁzÀªÀgÁªÀ »¥ÀàgÀUÁ ©. ಮುಡಬ 114/ ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 105432 1 734129558488 2070100000919

1510 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃªÀÄw ®°vÁ¨Á¬Ä UÀA. gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Áà ªÀÄÄqÀ© ಮುಡಬ 266/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 105432 1 253930266361 2070100002891

1511 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ೀ ಅಾಂಬಾರಾವ ತಂ. ಸಾಯಿಬಣಾಾ ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ. ಮುಡಬ 79/2 ಎಸ್.ಸ ಬಾಳೆ 127295 0.8 803996001733 2070100960855

1512 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ೀ ಶಾರದ್ಮಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಸವರಾಜ ಎಕಲೂರ ಮುಡಬ 7/*/* ಎಸ್.ಸ ಬಾಳೆ 63645 0.4 303565576863 32560506011

1513 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಯಚಂದರ  ತಂ. ರಾಮಚಂದರ ಜನ್ವಾಡ ಮುಡಬ 15/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 105432 1 847599347837 2070100009336

1514 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಖಾಜಾಸಾಬ ತಂ. ಫರಿದಸಾಬ ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ. ಮುಡಬ 64/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 63259 0.6 887879487525 2070100010350

1515 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ವಿಜಯಲಕ್ಮ ಾ  ಗಂ. ಮಹಾರುದರ ಪ್ಪಾ ಜನ್ವಾಡ ಮುಡಬ 16/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 68769 550298343607 2070100007191

1516 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ೀ ಅಪ್ಪಾ ರಾವ ತಂ. ಬಸವಣಪಾ  
ಪ್ಪಟೀಲ ಜನ್ವಾಡ ಮುಡಬ 1/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 68769 1 760770036440 2070100958971

1517 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ೀ ಶರಣಪ್ಪಾ  ತಂ. ದಡಿ ಪಾ ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ. ಮುಡಬ 114/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 44325 0.65 976743510162 2070100000255

1518 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ೀ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂ. ಧೂಳಪಾ  
ಪ್ಪಟೀಲ

ಜನ್ಡಾಡ ಮುಡಬ 28/*/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಬಾಳೆ 41259 0.65 322899310323 2070100002779

1519 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಸೀನಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಮಹಾದೇವ ಮುಡಬ ಮುಡಬ 14/* ಎಸ್.ಟ ಬಾಳೆ 63645 0.4 450722499155 207010060000971

1520 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಭೀಮರಾವ ತಂ. ಶರಣಪ್ಪಾ ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ. ಮುಡಬ 1/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 55000 0.8 799260959214 207010003161

1521 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಹಾದೇವ ತಂ. ಶಿವರಾಯ ಕಲಲ ಖೀರಾ ಮುಡಬ 2/*/ ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 31629 0.3 936035780306 2070100001897



1522 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಸಾಯಿಬಣಾಾ  ತಂ. ರಾಮಚಂದರ ಖೇಡಾಾ ಕೆ. ಮುಡಬ 64/*/4 ಎಸ್.ಸ ಬಾಳೆ 63300 0.4 853026236647 145801011002297

1523 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಾಾಂತ್ತಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಾಬುನಾಯಕ ಹಾಮೂನ್ಗರ ಮುಡಬ 16/*/6 ಎಸ್.ಸ ಬಾಳೆ 63300 0.4 807150788967 1156101016151

1524 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಸೀಮನಾಥ ತಂ. ಕಲ್ಯಾ ಣಪ್ಪಾ ಚಿಕನಾಗಾಾಂವ ಮುಡಬ 17/ಸ ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 84345 1 632698026703 50100201435991

1525 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಹಾದೇವಿ ಗಂ. ಕಲ್ಯಾ ಣಕುಮಾರ ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ. ಮುಡಬ 114/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 52716 0.5 522791105104 2070100010437

1526 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಜಗನಾನ ಥ ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ. ಮುಡಬ 24/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 94888 0.9 536688000123 207012647861

1527 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಾಾಂತಪ್ಪಾ  ತಂ. ವಿೀರಭದರ ಪ್ಪಾ ಹಿಪಾ ರಗಾ ಬ. ಮುಡಬ 102/*/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 42172 0.4 581618678692 2070100010066

1528 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಮಾಯಚಿಂಗ ಗ್ಾರಯಂಟ್ ಈರನಳಿಿ 

ಘಟಕ್
ಪ್ಪವಾತಿ ಗಂ. ಜಯರಾಮ ಯರಂಡಗ ರಾಜೇಶವ ರ 119/*/ ಈರುಳಿ್ಳ 70000 0.80 169300101001290

1529 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಮಾಯಚಿಂಗ ಗ್ಾರಯಂಟ್ ಟ್ಾರಯಕ್ಿರ್ ನಾಗನಾಥ ತಂ. ರೀಹಿದ್ಮಸ ಗುತಿಾ ಹುಲಸೂರ 21/*/9 ಎಸ್.ಸ ಮಾವು 157000 1 873908138591 33314435568

1530 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್ ಲಕ್ಮ ಾ ಬಾಯಿ ಗಂ. ವಾಂಕಟರಾವ ಧಾಮೂರಿ ಕೀಹಿನೂರ 13/*/ m5 ಎಸ.ಸ್ಟ ಡೊಣೆಾ  ಮೆಣಸನ್ಕಯಿ 334800 1000 ಚ.ಮಿ 417659238169 11090100001169

1531 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಆಪಲ್ ಬೆೇರ್ ²æÃ ªÀÄZÉAzÀæ vÀA. ²ªÀgÁAiÀÄ PÉÆÃ»£ÀÆgÀ ಕೀಹಿನೂರ 143/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಆಪಲ್ ಬೇರ್ 21700 1

1532 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಸೀನಾಲಿ ಗಂ. ಸಂರ್ಜ ಹ್ಳಿ್ಳ ಮಂಠಾಳ 55/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಮಾವು 200000 5.6 20501000100021 2050100010021

1533 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಲ್ಯ ಗಂ. ನಾಗಣಾನ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 81/*/4 ಮಾವು 200000 204010004890 735948804961

1534 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಸಂಗಪ್ಪಾ  ತಂ. ಶಾಂಕೆರ ಪ್ಪಾ ಹ್ಳಿ್ಳ ಮಂಠಾಳ 51/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಮಾವು 200000 0.4 273732462632.. 7022210025233

1535 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಉಮಾದೇವಿ ನಾಗಣಾಾ ರಾಜೇಶವ ರ ರಾಜೇಶವ ರ 81/*/* ಮಾವು 200000 0.4 2040100004890

1536 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಗೇರನ ಬೆಳೆ 2 ನೇ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ²æ gÁªÀÄ°AUÀ¥Áà vÀA. ªÀiÁtÂPÀ¥Àà ºÀ½î ಮಂಠಾಳ 56/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁdÄ UÉÃgÀÄ 8648 0.8 7022200003929

1537 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಗೇರನ ಬೆಳೆ 2 ನೇ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ CA¨ÁgÁªÀ vÀA. ¸Á¬Ä§uÁÚ »¥ÀàgÀUÁ © ಮುಡಬ 270.. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁdÄ UÉÃgÀÄ 10810 1 31052573902

1538 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಗೇರನ ಬೆಳೆ 2 ನೇ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ ±ÁAvÁ¨Á¬Ä vÀA. ¨Á§Ä£ÁAiÀÄPÀ ºÀÁªÀÄÄ£ÀUÀgÀ ಮುಡಬ 16/*/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÁdÄ UÉÃgÀÄ 10810 1 1156101016151

1539 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ ²ªÀgÁd vÀA. PÀgÉ¥Áà RAqsÁ¼À ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 6/*/2 J¸À.n ªÀiÁªÀÅ 12405 0.6 2010100012224

1540 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃªÀÄw ¨Á°PÁ vÀA. dUÀ£ÁxÀ ªÉÆÃgÀRAr ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 102/3 J¸Àï.n ªÀiÁªÀÅ 20675 1 7002180001783

1541 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ ±ÉÃR¸Á¢üR vÀA. ±ÉÃR gÁeÁ 
¸Á§

¨Él¨Á®PÀÄAzÁ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 135.. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 11486 1 169300101004529

1542 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ E¸Áä¬Ä®SÁ£ï vÀA. ©¤AiÀiÁ¸À 
SÁ£ï

¨Él¨Á®PÀÄAzÁ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 145.. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 9188 0.8 30953709010

1543 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ EªÀiÁæ£ÀSÁ£À vÀA, ©¤AiÀiÁ¸À 
SÁ£À

¨Él¨Á®PÀÄAzÁ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 192.. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 9188 0.8 1156101025754

1544 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ vÁಹೆgÀSÁ£À vÀA. ©¤AiÀiÁ¸ÀSÁ£À ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 195.. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 9188 0.8 169300101003437

1545 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ±À©âgÀ vÀA. E¸Áä¬Ä¯ï RvÀ® ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 141.. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 9188 0.8 2010100028589

1546 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ±À©âgÀ° vÀA. UÀÄ¯ÁªÀÄ° ¨Él¨Á®PÀÄAzÁ ಬಸವಕಲ್ಯಾ ಣ 33.. ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 16080 1.4 2010100018581

1547 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ gÀ«AzÀæ vÀA. PÁ²£ÁxÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಠಾಳ 29/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 4594 0.4 1156101008754

1548 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ £ÁgÁAiÀÄt vÀA. vÁvÁågÁªÀ ºÀ½î ಮಂಠಾಳ 189/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 11486 1 62012621934

1549 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ ¥ÀªÀ£ÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA. eÉnAUÀ ªÀÄAoÁ¼À ಮಂಠಾಳ 190/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 11486 1 62033197768

1550 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ ¥ÀAZÁPÀëgÀAiÀiÁå vÀA. 
PÀ®èAiÀiÁå

ªÀÄAoÁ¼À ಮಂಠಾಳ 158/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 13783 1.2 2050100007349

1551 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀA. «ÃgÀuÁÚ ªÀÄAoÁ¼À ಮಂಠಾಳ 355/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 9188 0.8 11125100002016

1552 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ gÀÁªÀÄ°AUÀ vÀA. zsÀÆ¼À¥Àà ºÀ½î ಮಂಠಾಳ 10/*/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 4594 0.4 2050100005862

1553 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ ©üÃªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀA. 
«±Àé£ÁxÀ

PÁA§¼ÉªÁr ಮಂಠಾಳ 275/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 6891 0.6 4982500100876301..

1554 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃªÀÄw.®Qëöä¨Á¬Ä UÀA. ¹zÁæªÀÄ GQð ಮಂಠಾಳ 29/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 6891 0.6 2050100003771

1555 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ NAPÁgÀ vÀA. ZÉ£ÀßAiÀiÁå ªÀÄAoÁ¼À ಮಂಠಾಳ 159/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 13783 1.2 2050100006898

1556 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃªÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÀ¨Á¬Ä UÀA. 
«±Àé£ÁxÀ

PÁA§¼ÉªÁr ಮಂಠಾಳ 274/*/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 11486 1 11125100000233

1557 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ ¥Àæ¨sÀÄ°AUÀ vÀA. PÁ²£ÁxÀ ¸À¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ಮಂಠಾಳ 29/10&3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 9188 0.8 33955749142

1558 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA. ªÉAPÀ¥Àà AiÀÄgÀ¨ÁUÀ ರಾಜೇಶವ ರ 107/*/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 11486 1 2040100001201

1559 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃªÀÄw ²æÃzÉÃ« UÀA. 
gÁªÀÄZÀAzÀæ

AiÀÄgÀ¨ÁUÀ ರಾಜೇಶವ ರ 107/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 8040 0.7 2040100006356

1560 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಮಾವು ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ «oÀ® vÀA. ºÉÆ£Àß¥Àà ªÀÄAoÁ¼À ರಾಜೇಶವ ರ 153/*/6 J¸ï.n ªÀiÁªÀÅ 8270 0.4 2050100002382

1561 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
²æÃªÀÄw. C¯ÁèªÀiÁ©Ã UÀA. 

»¸ÁªÉÆÃ¢Ý£ï
«ÄPÀð¯ï ಹುಲಸೂರ 38/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಟಮಾಟೊ 40500 0.8 538750364147 2020100013350

1562 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
²æÃ »¸ÁªÉÆ¢Ý£ï vÀA. CºÀªÀÄzÀ¸Á§ «ÄPÀð¯ï ಹುಲಸೂರ 38/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಟಮಾಟೊ 50125 1 582390295799 202010003446

1563 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
²æÃ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀA. ±ÀAPÀgÉ¥Áà 

ºÀÄ®¸ÀÆgÉ
¨ÉÃ®ÆgÁ ಹುಲಸೂರ 67/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಟಮಾಟೊ 40500 0.8 584118784676 2020100008524

1564 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
²æÃ §AqÉ¥Áà vÀA. bÀvÀæ¥Áà «ÄPÀð¯ï ಹುಲಸೂರ 347/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಟಮಾಟೊ 40500 0.8 734861622596 11096100004737

1565 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
²æÃ ºÀÄ¯É¥Áà vÀA. £ÁUÀ±ÉmÉÖ¥Àà ¨ÉÃ®ÆgÁ ಹುಲಸೂರ 406/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಟಮಾಟೊ 40500 0.8 676033983659 2020100003624

1566 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
²æÃ zÀvÁÛvÉæAiÀiÁ vÀA. ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀUÀrUËqÀUÁAªÀ ಹುಲಸೂರ 33/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಟಮಾಟೊ 40500 0.8 829930056631 2020100006134

1567 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
²æÃ ¢UÀA§gÀ vÀA. ©üÃªÀÄgÁªÀ  «ÄPÀð® ಹುಲಸೂರ 355/ ¸ÁªÀiÁ£Àå ಟಮಾಟೊ 30675 0.6 768803140243 11169100001101

1568 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
²æÃ DPÁ±À vÀA. UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ¨ÉÃ®ÆgÁ ಹುಲಸೂರ 151/*/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಟಮಾಟೊ 10225 0.2 674498087037 11089100000989

1569 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
²æÃ ªÀ¸ÀAvÀgÁªÀ vÀA. gÁWÉÆÃ¨Á «ÄPÀð® ಹುಲಸೂರ 214/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಟಮಾಟೊ 50125 1 657843998492 11169101008470

1570 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀA. zÉÃ±ÀªÀÄÄR ¨ÉÃ®ÆgÁ ಹುಲಸೂರ 151/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ಟಮಾಟೊ 30075 0.6 478313565587 2020100014959

1571 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರ ೀ ನಾಗಪ್ಪಾ  ತಂ. ಭೀಜಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರ ಹುಲಸೂರ 75/*/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ಟಮಾಟೊ 40500 0.8 576230793642 2020100012937

1572 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರ ೀ ದತ್ತಾ  ತಂ. Bhimrao ಮಿಕಾಲ ಹುಲಸೂರ 359/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊ 40500 0.8 643671338350 11169100001192

1573 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ಬಾಬುಖಾ ತಂ. ಇಮಾಮಶಾ ದೇವನಾಳ ಹುಲಸೂರ 61 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊ 40500 0.8 505436808753 2020100008977

1574 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ಫಜಾಾನ್ಬೀ ಗಂ. ಮಹ್ಾ ದ ದೇವನಾಳ ಹುಲಸೂರ 76/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊ 40500 0.8 389699185666 2020100008977

1575 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ಯುವರಾಜ ತಂ. ಬಂಡೆಪ್ಪಾ ಗಡ್ಡಗೌಾಂಢಗಾಾಂವ ಹುಲಸೂರ 281/*8/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊ 84600 2 238057650131 2020100012928

1576 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ರಾಜಬೇಗಂ ಗಂ. ಸುಲೆಮಾನ್ ದೇವನಾಳ ಹುಲಸೂರ 19/*/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊ 50000 1 587036354544 2020100014500

1577 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ಓಾಂಕರ ತಂ. ಬಾಬುರಾವ ಬೇಲೂರ ಹುಲಸೂರ 33/*/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊ 30600 0.6 527468352692 2020100015452

1578 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ
ಸ್ಟ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಟಮಾಟ ೇ  ಹೆ ಸ ಪರದೆೇಶ 

ವಿಸತರಣೆ
ಹುಲೆಪ್ಪಾ  ತಂ. ಮಡೊೀಳಪ್ಪಾ ಬೇಲೂರ ಹುಲಸೂರ 319/*/* ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಟೊ 50000 1 688019845054 2020100005501

1579

1580 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಕ್ಲಿಮನನಿಸಾ ಬೆೇಗಂ ಅತನಬಖಾನ ಬೀಗಾ (ಜೆ) ಸಂತಪೂರ 73/1 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 51125 1.00 1.00 329588611022
ಡ್ಡಸಸ ವಡಗಾಾಂವ 
01040100003075

1581 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿೇಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೊೇಹನಪ್ಾಾ ಬೀಗಾ (ಜೆ) ಸಂತಪೂರ 47/1 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 25562 0.50 0.50 277250121759
ಪಿಕೆಜಿಬ 

ವಡಗಾಾಂವ 
11167101004979

1582 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ನಾಗಮಾಿ ಗಂಡ ಅಮೃತಗ ಂಡಾ ಮಹಾರಾಜವಾ
ಡ್ಡ ಸಂತಪೂರ 50/ - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 40900 0.80 0.80 982361769579

ಪಿಕೆಜಿಬ ಜಮಗ 
11109100003384



1583 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ನವನಾಥ ತಂದೆ ಗ ೇಪ್ಾಲರಾವ ಜಮಗ ಸಂತಪೂರ 92/ಅ - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 30675 0.60 0.60 353732319325
ಎಕೆಸ ಎಸ್ಎಸ್ 

ಬೀದರ 
913010015446398

1584 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಅಫೂರೇಜ ತಂದೆ ಶಫಿೇಯದಿಿನ್ ಬಾದಲಗಾಾಂವ ಔರಾದ 10/ - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 17449 0.40 0.40 756743375467
ಎಸ್.ಬ.ಐ. ಔರಾದ 

33241487812

1585 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಅಜಮತ ತಂದೆ ಶಫಿಯದಿಿನ್ ಬಾದಲಗಾಾಂವ ಔರಾದ 10/ - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 17449 0.40 0.40 233200923565
ಎಸ್.ಬ.ಐ. ಔರಾದ 

33071873070

1586 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿೇಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೊೇಹನಪ್ಾಾ ಬೀಗಾ (ಜೆ) ಸಂತಪೂರ 47/1 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 51125 1.00 1.00 277250121759
ಪಿಕೆಜಿಬ 

ವಡಗಾಾಂವ 
11167101004979

1587 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಗ ೇಪ್ಾಳರಾವ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದರ ಜಮಗ ಸಂತಪೂರ 90/*/ - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 40900 0.80 0.80 226623785572
ಡ್ಡಸಸ ವಡಗಾಾಂವ 
01040100001045

1588 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಅಹಮದ ತಂದೆ ಹನಸನ್ ನಾರಾಯಣಪೂ
ರ ಔರಾದ 25/*/1ಬ - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 51125 1.00 1.00 244417156601

ಡ್ಡಸಸ ಔರಾದ 
01010100006121

1589 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಸನರೆೇಖಾ ಗಂಡ ಸನರೆೇಶ ಎಕಂಬಾ ಔರಾದ 192/*8/ಬ2 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 30675 0.60 0.60 476796467839
ಪಿಕೆಜಿಬ ಎಕಂಬಾ 
11179101023062

1590 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಆತಿರಾವ ತಂದೆ ಮಾಣಿೇಕ್ರಾವ ಎಕಂಬಾ ಔರಾದ 131/*/1 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 30675 0.60 0.60 978631445855
ಪಿಕೆಜಿಬ ಎಕಂಬಾ 
11179100000129

1591 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಪಂಡರಿನಾಥ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಮುಾಂಗನಾಳ ಔರಾದ 20/*/3 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 51125 1.00 1.00 958439325831
ಡ್ಡಸಸ ಔರಾದ 

01010100021816

1592 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ರೆೇಣನಕಾ ಗಂಡ ಆತಿರಾಮ ಎಕಂಬಾ ಔರಾದ 117/ - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 20450 0.40 0.40 795844842376
ಪಿಕೆಜಿಬ ಎಕಂಬಾ 
11179101013986

1593 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ವಿಠಲರಾವ ತಂದೆ ಮಾರನತಿ ಖಂಡ್ಡಕೇರಿ ಔರಾದ 22/*/ಬ - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 40900 0.80 0.80 570119813360
ಡ್ಡಸಸ ಔರಾದ 

01010100020048

1594 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಸನರೆೇಶ ತಂದೆ ನಾರಾಯಣರಾವ ಎಕಂಬಾ ಔರಾದ 192/*/3/1 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 30675 0.60 0.60 996334898075
ಪಿಕೆಜಿಬ ಎಕಂಬಾ 
11179101004067

1595 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಆದಿನಾಥ ತಂದೆ ಗ ೇಪ್ಾಳರಾವ ಜಮಗ ಸಂತಪೂರ 90/* - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊ 15337 0.30 0.30 383442194045
ಪಿಕೆಜಿಬ ಜಮಗ 

11109100001532

1596 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಕಿೇಶನ ತಂದೆ ಗ ೇವಿಂದರಾವ ಹಂಗರಗಾ ದ್ಮಬಕ 74/*/3ಅ - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 40060 0.50 0.50 853708597065
ಪಿಕೆಜಿಬ 

110971000030936

1597 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಕಾಶ್ೇನಾಥ ತಂದೆ ವಿಶವನಾಥ ಖೇಡಾಾ (ಬ) ದ್ಮಬಕ 91/*/* - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 43622 1.00 1.00 398186523949
ಎಸ್.ಬ.ಐ. 
ಉದಗೀರ 

11385227513

1598 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದೆ ಮಲಿಿಕಾಜನಯನ ಖೇಡಾಾ (ಬ) ದ್ಮಬಕ 32/*/1 - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 43622 1.00 1.00 911544205068
ಡ್ಡಸಸ ದ್ಮಬಕ 

010+60100001536

1599 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಅರವಿಂದ ತಂದೆ ಗಂಗ್ಾಧರ ರೆಡಿ್ ಮುತಖೇಡ ದ್ಮಬಕ 15/25/315/4 - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 69795 1.60 1.60 912277211593
ಎಸ್.ಬ.ಐ. ಔರಾದ 

62169849008

1600 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಗ ೇಕ್ನಲ ತಂದೆ ಕಿಶನ ಬಾಂತಿ ದ್ಮಬಕ 46/*/7 ಪ.ಜಾತಿ - - ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 16024 0.20 0.20 920223656657
ಎಸ್.ಬ.ಐ. ಔರಾದ 

34673677155

1601 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಹಾವಮಾಿ ಗಂಡ ರ್ವೈಜಿನಾಥ ನಾರಾಯಣಪೂ
ರ ಔರಾದ 48/*/2/1 - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 52346 1.20 1.20 353063557912

ಡ್ಡಸಸ ಔರಾದ 
01010101000044

1602 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಕಾಂತ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಿಣರಾವ ಬಾದಲಗಾಾಂವ ಔರಾದ 29/*/1 - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 37078 0.85 0.85 614408904419
ಡ್ಡಸಸ ಔರಾದ 

01010100008916

1603 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಮೊೇತಿರಾಮ ತಂದೆ ಈಶವರರಾವ ದ್ಮಬಕ ದ್ಮಬಕ 53/*/* - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 10905 0.25 0.25 384178735496
ಡ್ಡಸಸ ದ್ಮಬಕ 

01060100009684

1604 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ತನಳಸ್ಟರಾಮ ತಂದೆ ತನಕಾರಾಮ ಬಾಂತಿ ದ್ಮಬಕ 46/*/1 ಪ.ಜಾತಿ - - ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 80120 1.50 1.50 965930237334
ಪಿಕೆಜಿಬ 

ಹೊಕಣಾಾ 
11097101007684

1605 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಬಾಬನರಾವ ತಂದೆ ತನಕಾರಾಮ ವಿನ್ಮರಪಳಿ್ಳ ಔರಾದ 28/*/5 - ಪ.ಪಂ - ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 80120 1.00 1.00 335401574935 ಕೆನ್ರಾ ಔರಾದ 
3868108003871

1606 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಸಂಜಿೇವ ತಂದೆ ಅಂಬಾದಾಸ ಬಾಂತಿ ದ್ಮಬಕ 81/*/1/ಎ - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 34897 0.80 0.80 228770021940 ಪಿಎಸ್ ಬ 
02151000023602

1607 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ರಾಮ ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ಹಂಗರಗಾ ದ್ಮಬಕ 86 - ಪ.ಪಂ - ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 40060 0.50 0.50 455642082531 ಎಸ್.ಬ.ಐ. ಔರಾದ 
30967386333

1608 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಆತಿರಾವ ತಂದೆ ವಿಠಲರಾವ ಹಂಗರಗಾ ದ್ಮಬಕ 89 - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 21811 0.50 0.50 569952613727 33775998488

1609 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ದತ್ಾತತಿರ ತಂದೆ ಮಾಧವರಾವ ಹಂಗರಗಾ ದ್ಮಬಕ 44 - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 34897 0.80 0.80 807760172041 -

1610 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿೇಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾರಯಣರಾವ ಹುಲ್ಯಾ ಳ ಔರಾದ 37/*/1/ಬ ಪ.ಜಾತಿ - - ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 64096 0.80 0.80 250346042247 ಡ್ಡಸಸ ಔರಾದ 
01010100018457

1611 ಸಮಗರ ತೆ ೇಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಧ ಟ ೇಮಾಯಟ  ಮತನತ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆಗ ಸೈಯದ ಅಬನಿಲ ತಂದೆ ಹಬಬಸಾಬ ನಾರಾಯಣಪೂರ ಔರಾದ 39/*/* - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 52346 1.20 1.20 969954344037 ಡ್ಡಸಸ ಔರಾದ 
01010100018527

1612

1613 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಹಣಮಂತ ತಂ ಶ್ವರಾಯ ನಿಲಕ್ಠ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 60/6. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 345892049814

1614 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಪರಲಾಾದ್ ತಂ ಮಾಣಿಕ್ ನಿಲಕ್ಠ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 70/6. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 727 723663786

1615 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಬಾಬನ ತಂ ಶರಣಪ್ಾಾ ನಿಲಕ್ಠ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 83/4. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 685172747197

1616 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಶ್ವರಾಜ ತಂ ಕ್ರೆಪ್ಾಾ ಖಂಡಾಳ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 6/2. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 6259923 15775

1617 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಶ್ವರಾಜ ತಂ ಶನಮ ಖಪ್ಾಾ ಪರತ್ಾಪೂರನ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 46/1. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 288328294787

1618 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ವಿಶವನಾಥ ತಂ ಸಂಗಪ್ಾಾ ನಾರಾಣಪೂರನ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 424/1. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 707563671473

1619 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಗಂಧಯಬಾಯಿ ಗಂ ಶ್ರೇಮಂತರೆಡಿ್ ಮೊೇರಖಂಡಿ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 204/1. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 753852078581

1620 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಶ್ವರಾಜ ತಂ ದಾದರಾವ ಮೊೇರಖಂಡಿ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 155/1. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 775040638399

1621 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಹಮಿದ್ ಖಾನ್ ತಂ ಮಬಮದ್ ಖಾನ್ ಬೆ.ಬಾಲಕ್ನಂದಾ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 137/1. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 945272378424

1622 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಅಯನಬಖಾನ್ ತಂ ಮಹಿದ್ಅಲಿ ಬೆ.ಬಾಲಕ್ನಂದಾ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 137/*. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 863160003654

1623 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಖಾಜಾಖಾನ್ ತಂ ಮಹಿದ್ ಖಾನ್ ಬೆ.ಬಾಲಕ್ನಂದಾ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 37/**. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 569905215327

1624 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಬಾಲಿಕಾ ಗಂ ಜಗನಾಥ ಮೊೇರಖಂಡಿ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 102/*. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 391795794028

1625 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಜಿಬರಾಯಿಲ್ ಖಾನ್ ತಂ ರಹಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗ್ೌರ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 163/4. 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 416065322279

1626 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಸ ಯಯಕಾಂತ ತಂ ಚಂದನ ರಾಠ ೇಡ ಪರತ್ಾಪೂರನ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 337/4. 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 498417724442

1627 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಬನಿ್ಲಾಲ್ ತಂ ಶ ೇಮಲಾ ಪರತ್ಾಪೂರನ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 330/*. 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 741728024277

1628 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ವಿಕಾಸ ತಂ ಚಂದನ ಪರತ್ಾಪೂರನ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 337/4. 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 618118543387

1629 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಚಿಮಣಬಾಯಿ ಗಂ ಶ ೇಮಲಾ ಪರತ್ಾಪೂರನ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 385/1. 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 6252523 92796

1630 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಕ್ಣಿರಾಮ ತಂ ಶ ೇಮಲಾ ಪರತ್ಾಪೂರನ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ 385/2. 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 20056 5319166

1631 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ನಾಗನಾಥ ತಂ. ರೆ ೇಹಿದಾಸ ಗನತಿತ ಹನಲಸ ರ 02/9/* 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 873908138591

1632 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ವಿಠಲರಾವ ತಂ. ಅಜನಯನ ಗನತಿತ ಹನಲಸ ರ 02/*/3 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 946523461552..

1633 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಪರಶಾಂತ ತಂ. ವಿಠಲರಾವ ಮಿಕ್ಯಲ ಹನಲಸ ರ 238/ಆ 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 906439374718

1634 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಗಜರಾಬಾಯಿ ಗಂ. ವಿಠಲರಾವ ಮಿಕ್ಯಲ ಹನಲಸ ರ 238/ಆ 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 746275681179..

1635 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ವಿಕ್ರಮ ತಂ. ಕೆ. ಅಳೆಿ ಬೆೇಲ ರಾ ಹನಲಸ ರ 532 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 322458952495

1636 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಬಂಡೆಪ್ಾಾ ತಂ. ಕಾಶಪ್ಾಾ ಗಡಿಗ್ೌಡಗ್ಾಂವ ಹನಲಸ ರ 281 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1637 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಪ್ಾಶಾಮಿಯ್ಾಯ ತಂ. ಚಾಂದಸಾಬ ಮಿಕ್ಯಲ ಹನಲಸ ರ 235/*/10 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 252894433778

1638 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಲಕ್ಷಿಣ ತಂ. ರ್ವಂಕ್ಟರಾವ ಮಿಕ್ಯಲ ಹನಲಸ ರ 235/*/5 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 368703220069

1639 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಶರಣಪ್ಾಾ ತಂ. ವಿೇರಶಟಿಿ ಮನಚಳಂಬ ಹನಲಸ ರ 86/2 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 790844023285

1640 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಮಲಿಮಾಿ ಗಂ. ಸ್ಟದಾರಮಪ್ಾಾ ತೆ ೇಗಲ ರ ಹನಲಸ ರ 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1641 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಮಾರನತಿ ತಂ. ಶಂಕ್ರೆಪ್ಾಾ ಗಡಿರಾಯಪಳಿಿ ಹನಲಸ ರ 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000 571426978950

1642 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಶ್ವಪ್ಾಾ ಗಡಿರಾಯಪಳಿಿ ಹನಲಸ ರ 240/*/2 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 526596575063

1643 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ನಿವತಿಯ ತಂ. ಸ ೇಪ್ಾನರಾವ ಗಡಿರಾಯಪಳಿಿ ಹನಲಸ ರ 182/4 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 679244987530



1644 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಕಾಶಪ್ಾಾ ತಂ. ಬಸ್ಪ್ಾಾ ಗಡಿಗ್ೌಡಗ್ಾಂವ ಹನಲಸ ರ 304/1 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 6071420687051

1645 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ನಾಗಪ್ಾಾ ತಂ. ಬಸವರಾಜ ಬೆೇಲ ರಾ ಹನಲಸ ರ 494 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 2813000776528

1646 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಆನಂದ ತಂ. ಶರಣಪ್ಾಾ ಮನಚಳಂಬ ಹನಲಸ ರ 211 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 246515028135

1647 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಮಾಣಿಕ್ರಾವ ಗದಲ್ಲಗ್ಾಂವ (ಕೆ.) ಕೆ ೇಹಿನ ರ 2/*/2 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 270720605505..

1648 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಸನಧೇರ ತಂ. ನಾಮದೆೇವ ುನಜಳಂಬ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 69/*/ 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 302947889086

1649 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಬಾಬನ ತಂ. ಮಾಧವರಾವ ಉಜಳಂಬ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 432, 300 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 232777494676

1650 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಶ್ವಶರಣಪಾ ತಂ. ಸಾಯಿಬರ್ಾಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 22 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 704780308646

1651 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ರಾವುಸಾಬ ತಂ. ರಾವುಜಿ ಕೆ ೇಹಿನ ರ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 316/*/2 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 260316436251

1652 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಸಚಿಚದಾನಂದ ತಂ. ರನಕ್ಕರ್ಾಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 217/3 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 422444400704

1653 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಛಬನಬಾಯಿ ಗಂ. ದತನತ ಎಕ್ಕಂಬಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 86 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 270967874636

1654 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ದತನತ ತಂ. ಸಂತ್ಾರಮ ಎಕ್ಕಂಬಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 98/*/2 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 279304923499

1655 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಗಣಪತ ತಂ.ಸಂಭಾಜಿ ಉಜಳಂಬ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 182 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 873250561755

1656 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ದತ್ಾತ ತಂ. ಬಾಬನರಾವ ಉಜಳಂಬ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 7 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 529755834865

1657 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ದಿನಕ್ರ ಬಲಭೇಮ ಎಕ್ಕಂಬಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 112 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 636629544251

1658 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಮಧನಕ್ರ ತಂ. ಬಲಭೇಮ ಎಕ್ಕಂಬಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 85 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 854656522745

1659 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಅಶ ೇಕ್ ತಂ. ಶ್ರೇಮಂತ ಎಕ್ಕಂಬಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 77 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 563651671360

1660 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಭಾರತ್ಾಬಾಯಿ ತಂ. ನರಸ್ಟಂಗ್ ಎಕ್ಕಂಬಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 86 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1661 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಲಾಲಮಹಿದ್ ತಂ. ಆಯನಬಸಾಬ ಕೆ ೇಹಿನ ರ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 358/*/8 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 496865363141

1662 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ದೆೇವಿದಾಸ ತಂ. ಲಾಡಪ್ಾಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 18 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 618121345255

1663 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಪರಕಾಶ ತಂ. ಅಂಬಾರಾಯ ಕೆ ೇಹಿನ ರ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 231 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 370182818782

1664 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಸನನಿೇಲ ತಂ. ಶ್ವಾಜಿ ಎಕ್ಕಂಬಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 119 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 792591135590

1665 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ವನಿೇತ್ಾ ಗಂ. ಆನಂದರಾವ ಕೆ ೇಹಿನ ರ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 144 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 39045674612

1666 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ತಿಪಾರ್ಾಾ ತಂ. ಅಂದಪ್ಾಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 166 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000 211921666687

1667 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ವಾಮನರಾವ ತಂ.  ಹಣಮಂತರಾವ ಶ್ರೆ ೇರಿ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 63 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 425350614348

1668 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಭೇಮಾಶಂಕ್ರ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಾಾ ಎಕ್ಕಂಬಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 114 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 740596299429

1669 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಶ್ವಪುತರ ತಂ. ಬಸವಣಪ್ಾಾ ಆಲಗ ಡ ಮಂಠಾಳ 201/*/ 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1670 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಮಲಿಿನಾಥ ತಂ. ಚಂದರಕಾಂತ ಆಲಗ ಡ ಮಂಠಾಳ 182/*/4 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1671 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಶರಣಪ್ಾಾ ಗನರನಲಿಂಗಪ್ಾಾ ಗನಂಡ ರ ಮಂಠಾಳ 197 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1672 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ರ್ವೈಜಿನಾಥ ತಂ. ಶ್ವರಾಯ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 165 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1673 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ರಾಮಚಂದರ ತಂ. ಬಾಬನರಾವ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 112 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1674 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಮನಕೆೇಶ ತಂ. ಶ್ವಾಜಿ ಹಳಿಿ ಮಂಠಾಳ 170/5 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1675 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಮಹೆೇಶ ತಂ. ಶ್ವಾಜಿ ಹಳಿಿ ಮಂಠಾಳ 169 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1676 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಪರಭಾವತಿ ಗಂ. ಭೇಮರಾವ ಚಿಟ್ಾಿ ಕೆ. ಮಂಠಾಳ 49/*/1 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000

1677 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ವಸಂತ ತಂ. ಬಾಬನರಾವ ರಾಮತಿೇಥಯ ಮಂಠಾಳ 94/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1678 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಶ್ವಾಜಿ ತಂ. ಪ್ಾಂಡನರಂಗ ಆಲಗ ಡ ಮಂಠಾಳ 220 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1679 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಪ್ಾಂಡನರಂಗ ತಂ. ರ್ವಂಕ್ಟರಾವ ಆಲಗ ಡ ಮಂಠಾಳ 97/2 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1680 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಬಾಲಾಜಿ ತಂ. ಪ್ಾಂಡನರಂಗ ಆಲಗ ಡ ಮಂಠಾಳ 42/3 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1681 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಸರಸವತಿ ತಂ. ಪ್ಾಂಡನರಂಗ ಆಲಗ ಡ ಮಂಠಾಳ 223/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1682 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ವೃಷ್ಡಕೆೇಶ ತಂ. ಪ್ಾಂ ಡನರಂಗ ಆಲಗ ಡ ಮಂಠಾಳ 85 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1683 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ನಾಮದೆೇವ ತಂ. ಚಂದರಪ್ಾಾ ಮಿಜಯಪೂರ ಮಂಠಾಳ 6/*/3 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1684 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಚಂದರಪ್ಾಾ ತಂ. ಮಾಹಳಪ್ಾಾ ಮಿಜಯಪೂರ ಮಂಠಾಳ 43/*/5 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1685 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಬಾಬನ ತಂ. ರಾಮ ಉಮಾಪೂರ ಮಂಠಾಳ 61/1 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1686 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ವಿಷನಾ ತಂ. ಜನಾಧಯನ ಮನುಳಿಿ ಮಂಠಾಳ 71/* 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1687 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಜಿದೆಯರಾಯ ತಂ. ಮಾಧಮಾತ ಮನುಳಿಿ ಮಂಠಾಳ 63/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1688 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಛಬನಬಾಯಿ ಗಂ. ಜನಾಧಯನ ಮನುಳಿಿ ಮಂಠಾಳ 93/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1689 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಗಣಪತಿ ತಂ. ರಾಯಪ್ಾಾ ಜಾಜನಮನಗಳಿ ಮಂಠಾಳ 66/8 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1690 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಗನಂಡಪ್ಾಾ ತಂ. ಆನಂದ ಜಾಜನಮನಗಳಿ ಮಂಠಾಳ 61/7 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1691 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಬಸರ್ಾಾ ತಂ. ನಾಗಪ್ಾಾ ಜಾಫರವಾಡಿ ಮಂಠಾಳ 52/3 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1692 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಮನಮಾರ ತಂ. ಮಾಧವರಾವ ರಾಮತಿೇಥಯ ಮಂಠಾಳ 87/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1693 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಗ ೇವಿಂದ ತಂ. ಕೆೇಶವರಾವ ರಾಮತಿೇಥಯ ಮಂಠಾಳ 41/*/2 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1694 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಶ್ರೇಮಂತರಾವ ತಂ. ರ್ವಂಕ್ಟರಾವ ರಾಮತಿೇಥಯ ಮಂಠಾಳ 110 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1695 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಗನರನನಾಥ ತಂ. ದಸರಥ ಚಿಟ್ಾಿ ಕೆ. ಮಂಠಾಳ 134/*/1 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000

1696 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಲಕ್ಷಿಣ ತಂ. ಮರಿಬಾ ಚಿಟ್ಾಿ ಕೆ. ಮಂಠಾಳ 6/*/* 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000

1697 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಮಂಗಲಬಾಯಿ ಗಂ. ಮೊೇಹನ ಜಾಜನಮನಗಳಿ ಮಂಠಾಳ 58/*/3 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1698 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಮೊೇಹನ ತಂ. ರಾಯಪ್ಾಾ ಜಾಜನಮನಗಳಿ ಮಂಠಾಳ 67/*/4 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1699 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ತನಕಾರಾಮ ತಂ. ಸಂಭಾಜಿ ರಾಮತಿೇಥಯ ಮಂಠಾಳ 94/*/3 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1700 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಮಹಾಳಪ್ಾಾ ತಂ. ರಾಜಪ್ಾಾ ಮಂಠಾಳ ಮಂಠಾಳ 105/*/1 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1701 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಶ್ವಾಜಿ ತಂ. ಶರಣಪಾ ಗನಂಡ ರ ಮಂಠಾಳ 213/ಎಪ್ರ1 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1702 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಹಣಮಂತ ತಂ. ಶ್ವಾಜಿ ರಾಮತಿೇಥಯ ಮಂಠಾಳ 48/*/2 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000

1703 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ರಾಮದಾಸ ತಂ. ನಾಮದೆೇವ ಚಂಡಕಾಪೂರ ಮಂಠಾಳ 31/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ 1000

1704 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಚಂದರಕ್ಲಾ ಗಂ. ರಾಮದಾಸ ಚಂಡಕಾಪೂರ ಮಂಠಾಳ 69/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ 1000



1705 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಶಾಮರಾವ ತಂ. ಹಣಮಂತ ರಾಜೇಶವರ ರಾಜೇಶವರ 102/*/ಆ 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000 744084388939

1706 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಮಾಳಪ್ಾಾ ರಾಜೇಶವರ ರಾಜೇಶವರ 396/*/6 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000 817622774365

1707 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ತ್ಾಜ ೇದಿಿೇನ ತಂ. ಗ್ೌಸ ೇದಿಿನ್ ತಡೆ ೇಳಾ ರಾಜೇಶವರ 206/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 450093369997

1708 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಬಸ್ಟಿಲಾಿ ತಂ. ಉಸಾಿನಸಾಬ ತಡೆ ೇಳಾ ರಾಜೇಶವರ 78/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 634723984317

1709 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಅಬದನಲಖಾದರ ತಂ. ಮಹಿದಸಾಬ ರಾಜೇಶವರ ರಾಜೇಶವರ 524/*/9 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 371632050836

1710 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಗಣಪತಿ ತಂ. ದತನತ ಕೌಡಿಯ್ಾಳ ರಾಜೇಶವರ 3/*/* 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 718161167609

1711 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಾಾರೆಡಿ್ ತಂ. ಗ ೇವಿಂದರೆಡಿ್ ಕೌಡಿಯ್ಾಳ ರಾಜೇಶವರ 12/*/2 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 547854020538

1712 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಸ್ಟದಿಮಾಿ ಗಂ. ಪರಕಾಶ ಘ ೇಗ್ಾೆ ರಾಜೇಶವರ 40/3 1 ಎಸ್.ಟಿ 1000 477117439551

1713 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ರ್ವೈಜಂತ್ಾ ಗಂ. ವಿಶವನಾಥ ಘ ೇಗ್ಾೆ ರಾಜೇಶವರ 7/*/2 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ 1000 815573303941

1714 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಉಮಾದೆೇವಿ ಗಂ ನಾಗರ್ಾಾ ರಾಜೇಶವರ ರಾಜೇಶವರ 81/*/* 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 735448804968

1715 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಆನಂದ ತಂ. ಅಜನಯನ ಧನ ುರ (ಆರ್) ರಾಜೇಶವರ 99, 96 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 603906225805

1716 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಫುಲಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಾಬನರಾವ ರಾಜ ೇಳಾ ರಾಜೇಶವರ 216/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 209103494233

1717 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ರಾಮರೆಡಿ್ ತಂ. ಬಾಬನರೆಡಿ್ ಹಂದಾರಳ (ಕೆ) ರಾಜೇಶವರ 14/*/2 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 605154466185

1718 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಫಾರನಖ ತಂ. ಅಬನಿಲ ಖಯನಮ್ ಯರಬಾಗ ರಾಜೇಶವರ 104/*/2 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 259556311540

1719 ಕಿೇಟ ಮತನತ ರೆ ೇಗ ಯೇಜನ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗ ಔಷಧ ಸ್ಟಂಪರಣೆ ಇದಿರಶ ತಂ. ಅಬನಿಲಖಯನಂ ಯರಬಾಗ ರಾಜೇಶವರ 104/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ 1000 262477484926

1720 ಕ್ೃಷ್ಡ ಭಾಗಯ ಯೇಜನ ಶಡ್ ನಟ್ ರ್ವೈಜಿನಾಥ ತಂ. ಮಾದಾ ಲಾಡವಂತಿ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 84 ತರಕಾರಿ 1 ಪ.ಪಂ 126000

1721 ಕ್ೃಷ್ಡ ಭಾಗಯ ಯೇಜನ ಪ್ಾಲಿಮನ ಮನ ೇಹರ ತಂ. ಪರಲಾಾದ ಚಂಡಕಾಪೂರ ಮಂಠಾಳ 26/5.. ತರಕಾರಿ 1 ಸಾಮಾನಯ 546500

1722 ಕ್ೃಷ್ಡ ಭಾಗಯ ಯೇಜನ ಪ್ಾಲಿಮನ ಭೇಮ ತಂ, ಗ ೇವಿಂದರಾವ ಮಿಕ್ಯಲ ಹನಲಸ ರ 90/*/3 ತರಕಾರಿ 1 ಸಾಮಾನಯ 204500

1723 ಕ್ೃಷ್ಡ ಭಾಗಯ ಯೇಜನ ಶಡ್ ನಟ್ ಕ್ಮಲಾಬಾಯಿ ತಂ. ಜಗನಾುಥ ಬೆ ೇಸಗ್ಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 185/5 ತರಕಾರಿ 1 ಪ.ಪಂ 86200

1724 ಕ್ೃಷ್ಡ ಭಾಗಯ ಯೇಜನ ಶಡ್ ನಟ್ ಜ್ಞಾನೇಶವರ ತಂ. ತ್ಾತೆೇರಾವ ಹನಲಸ ರ ಹನಲಸ ರ 61/2/2 ತರಕಾರಿ 1 ಸಾಮಾನಯ 140000

1725 ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಯೇಜನಗಳನ

1726 ಮಧನವನ ಮತನತ ಜೇನನ ಸಾಕಾಣೆಕೆ  ಅಭವೃದಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ಲಿಮನನಿಸಾ ಬೆಗಂ ಅತನಬಖಾನ ಬೀಗಾ (ಜೆ) ಸಂತಪೂರ 73/1 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ 6750 3 3 329588611022 -

1727 ಮಧನವನ ಮತನತ ಜೇನನ ಸಾಕಾಣೆಕೆ  ಅಭವೃದಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನವನಾಥ ಗ ೇಪ್ಾಲರಾವ ಜಮಗ ಸಂತಪೂರ 92/ಅ - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ 6750 3 3 353732319325 -

1728 ಮಧನವನ ಮತನತ ಜೇನನ ಸಾಕಾಣೆಕೆ  ಅಭವೃದಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಜಮತ ಶಫಿೇಯದಿಿನ್ ಬಾದಲಗಾಾಂವ ಔರಾದ 10/3/. - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 6750 3 3 233200923565 -

1729 ಮಧನವನ ಮತನತ ಜೇನನ ಸಾಕಾಣೆಕೆ  ಅಭವೃದಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೇಪ್ಾಳರಾವ ರಾಮಚಂದರ ಜಮಗ ಸಂತಪೂರ 90/*/ - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ 6750 3 3 226623785572 -

1730 ಮಧನವನ ಮತನತ ಜೇನನ ಸಾಕಾಣೆಕೆ  ಅಭವೃದಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಹಮದ್ ಹನಸೇನ್ ನಾರಯಣಪೂರ ಔರಾದ 25/*/1/ಬ - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ 6750 3 3 244417156601 -

1731 ಮಧನವನ ಮತನತ ಜೇನನ ಸಾಕಾಣೆಕೆ  ಅಭವೃದಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸನರೆೇಖಾ ಸನರೆೇಶ ಎಕಂಬಾ ಔರಾದ 192/*/ಬ2 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ 6750 3 3 476796467839 -

1732 ಮಧನವನ ಮತನತ ಜೇನನ ಸಾಕಾಣೆಕೆ  ಅಭವೃದಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆತಿರಾವ ಮಾಣಿೇಕ್ರಾವ ಎಕಂಬಾ ಔರಾದ 131/*/1 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ 6750 3 3 978631445855 -

1733 ಮಧನವನ ಮತನತ ಜೇನನ ಸಾಕಾಣೆಕೆ  ಅಭವೃದಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸನರೆೇಶ ನಾರಯಣರಾವ ಎಕಂಬಾ ಔರಾದ 192/*/3/1 - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ 6750 3 3 996334898075 -

1734 ಮಧನವನ ಮತನತ ಜೇನನ ಸಾಕಾಣೆಕೆ  ಅಭವೃದಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆದಿನಾಥ ಗ ೇಪ್ಾಳರಾವ ಜಮಗ ಸಂತಪೂರ 90/* - - ಇತರೆ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ 4500 2 2 383442194045 -

1735 ಮಧನವನ ಮತನತ ಜೇನನ ಸಾಕಾಣೆಕೆ  ಅಭವೃದಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಾಶ್ೇನಾಥ ವಿಶವನಾಥ ಖೇಡಾಾ (ಬ) ದ್ಮಬಕ 91/*/* - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 9000 4 4 398186523949 -

1736 ಮಧನವನ ಮತನತ ಜೇನನ ಸಾಕಾಣೆಕೆ  ಅಭವೃದಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮಕಾಂತ ಮಲಿಿಕಾಜನಯನ ಖೇಡಾಾ (ಬ) ದ್ಮಬಕ 32/*/1 - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 9000 4 4 911544205068 -

1737 ಮಧನವನ ಮತನತ ಜೇನನ ಸಾಕಾಣೆಕೆ  ಅಭವೃದಿಧ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅರವಿಂದ ಗಂಗ್ಾಧರ ರೆಡಿ್ ಮುತಖೇಡ ದ್ಮಬಕ 15/25/315/4 - - ಇತರೆ ಕಲಲ ಾಂಗಡ್ಡ 2250 1 1 912277211593 -

1738

1739 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಶ್ರೇ ಮತಿ ಮಹಾನಂದಾ ಗಂ ದನಶಾಂತ ಮೊೇರಖಂಡಿ 269/10. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 73021 6444691

1740 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ದನಶಾಂತ ತಂ ಮರನತಿ ಮೊೇರಖಂಡಿ 266/*. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 8880 90884206

1741 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಗನಂಡಪ್ಾಾ ತಂ ಸದಾರಮಪ್ಾಾ ಗ್ೌರ 159/6.7. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 3892042 57125

1742 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಶ್ರೇ ಮತಿ ಮಂಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂ ನಾಗನಾಥ ಮೊೇರಖಂಡಿ 212/2. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 67292029 1582

1743 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಗ ೇವಿಂದರೆಡಿ್ ತಂ ವಿಠಲರೆಡಿ್ ನಾರಾಯಣಪೂರನ 120/2. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 9759411 41263

1744 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಸತಿೇಶ ತಂ ತಿಪ್ಾಾರೆಡಿ್ ನಾರಾಯಣಪೂರನ 120/1. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 67624589 8306

1745 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ರ್ವಂಕ್ಟರೆಡಿ್ ತಂ ಯಲಾಿರೆಡಿ್ ನಾರಾಯಣಪೂರನ 120/*/2. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 417072345 663

1746 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಜಾಾಜರೆಡಿ್ ತಂ ರ್ವಂಕ್ಡರೆಡಿ್ ನಾರಾಯಣಪೂರನ 277/*. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 87325426 7782

1747 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಅನಿೇಲಕ್ನಮಾರ ತಂ ಶ್ವಶರಣಪ್ಾಾ ಕಿಟ್ಾಿ 126/1. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25

1748 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ನಿಮಯಲ ಗಂ ಬಸವರಾಜ ಕಿಟ್ಾಿ 130./5. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25

1749 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ರಾಜೇಂದರ ತಂ ಗನಂಡಪ್ಾಾ ನಾರಾಯಣಪೂರನ 231/2. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 78432042 1817

1750 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಶ್ವಲಿಲಾ ಗಂ ಕಾಶ್ನಾಥ ಗ್ೌರ 23/2ಆ. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 67563708 6962

1751 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಶಾರಧಬಾಯಿ ಗಂ ಓಂಕಾರ ಕಿಟ್ಾಿ 126/1. 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25

1752 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ನಾಗನಾಥ ತಂ. ರೆ ೇಹಿದಾಸ ಗನತಿತ 2/*/9 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ ಮಾವು 1000 1 25 873908138591

1753 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಅಲಾಿಮಾ ಬೇ ಗಂ. ಹಿಸಾಮೊೇದಿಿನ್ ಮಿಕ್ಯಲ 38 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25

1754 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಹೆೇಮಾವತಿ ಗಂ. ಬಾಲಾಜಿ ಹನಲಸ ರ 288/2 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 829643219835

1755 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಇಸಾಿಲಸಾಬ ತಂ. ಹನಸೇನಸಾಬ ಮನಚಳಂಬ 558/1 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 375921199795

1756 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಮನ ೇಹರ ತಂ. ಅಣೆಾಪ್ಾಾ ಗಡಿಗ್ೌಂಡಗ್ಾಂವ 331 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 56344889146

1757 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಲಿಂಗಪ್ಾಾ ತಂ. ಬಸ್ಪ್ಾಾ ಮನಸಾತಪೂರ 22/*/2 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25

1758 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂ. ಮಡೆ ೇಳಪ್ಾಾ ಮನಸಾತಪೂರ 4/*/* 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25

1759 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಕೆೇದಾರನಾಥ ತಂ. ಮಲಿಿಕಾಜನಯನ ಮನಚಳಂಬ 525/* 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25

1760 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಕಾಶ್ನಾಥ ತಂ. ಬಸ್ಪ್ಾಾ ಮನಚಳಂಬ 331 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25

1761 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಅಶ ೇಕ್ ತಂ. ನರಸ್ಟಂಗ ಮನಚಳಂಬ 494/*/3 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ ಮಾವು 1000 1 25

1762 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಲಕ್ಷಿಣ ತಂ. ತನಕಾರಾಮ ಮನಚಳಂಬ 470/*/* 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25

1763 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಕಿಶನ ತಂ. ಭಾವುರಾವ ಗಡಿಗ್ೌಂಡಗ್ಾಂವ 320/*/1 1 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು 1000 1 25 922547283233

1764 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಶಾಂತರ್ಾಾ ತಂ. ತಿಪಾರ್ಾಾ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 234/1 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ ಮಾವು 1000 1 25 731702528980

1765 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ದೆೈವತ್ಾಬಾಯಿ ಗ. ವಿಜಯಕ್ನಮಾರ ಎಕ್ಕಂಬಾ 33 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 779041867637



1766 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಸಂತೆ ೇಷ ತಂ. ರ್ವಂಕ್ಟ ಧಾಮ ರಿ 7/*/1 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ ಮಾವು 1000 1 25 701134498665

1767 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಮಧನಕ್ರ ತಂ. ಶ್ರೇಮಂತರಾವ ಧಾಮ ರಿ 11 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ ಮಾವು 1000 1 25 210914704688

1768 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಗ್ೌತಮ ತಂ. ಖಂಡನ ಧಾಮ ರಿ 16/*/2 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ ಮಾವು 1000 1 25 368485180329

1769 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಶ್ರೇಮಂತ ತಂ. ಲಿಂಬಾಜಿ ಧಾಮ ರಿ 11 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ ಮಾವು 1000 1 25 834532007211

1770 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಅಂಬಾರಾಯ ತಂ. ಶಾಹಾಜಿ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 23 1 ಎಸ್.ಸ್ಟ ಮಾವು 1000 1 25 363861347908

1771 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಶಹಾಜಾನಬೇ ಗಂ. ಮೆೈನ ದಿಿನ್ ಕೆ ೇಹಿನ ರ 358/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 567930393652

1772 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಗ ೇವಿಂದ ತಂ. ಸನಗಿರವ ಉಜಳಂಬ 203 1 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು 1000 1 25 445142538585

1773 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಭೇಮಾಶಂಕ್ರ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಾಾ ಎಕ್ಕಂಬಾ 114/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 740596299429

1774 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಬಾಬನ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಾಾ ಎಕ್ಕಂಬಾ 70/*/2 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 630165553792

1775 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ತ್ಾನಾಜಿ ತಂ. ಬಾಬನರಾವ ಉಜಳಂಬ 197/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 285704209457

1776 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಬಾಬನ ತಂ. ಯಶವಂತರಾವ ಉಜಳಂಬ 173/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 816215028358

1777 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂ. ಬಾಬನರಾವ ಉಜಳಂಬ 340/*/1 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 64399178245

1778 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಪರಭಾವತಿ ಗಂ. ಬಸವರಾಜ ಭ ೇಸಗ್ಾ 185/*/1 1 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು 1000 1 25 816088802400

1779 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಜಗನಾುಥ ಬೆ ೇಸಗ್ಾ 106 1 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು 1000 1 25 404020339419

1780 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಜನಾಧಯನ ತಂ. ವಿಶವನಾಥ ಲಾಡವಂತಿ 274 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25

1781 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವಿನ ಸಸ್ಟಗಳನ ವಿತರಿಸ್ಟದನಿ ಜಗನಾುಥ ತಂ. ವಿಶವನಾಥ ಲಾಡವಂತಿ 275/*/ 1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1000 1 25 210978426861



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚ

ಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಎ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 120/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.02 99950.00

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ  ಕ ಿಂ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಅರೇಪುರ ಬೇಗೂರು 138/1, 138/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 1.40 92674.00

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಂಜಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ 34, 35 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 96921.00

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಿಂ.ಸಿದ್ದ ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಗಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 314 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 0.80 53054.00

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಿಂ.ಚಿಕಕ ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಗಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 314 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 0.80 58031.00

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 441/2, 440/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 99920.00

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಿಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಕಬಬ ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 395/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.75 75760.00

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಬಬ ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 101 ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ಟ್ರರ ಟ್ 1.00 101013.00

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ವ ಣ್ ಪಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ  ಪಿ.ಎಸ್ ಕಬಬ ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 327 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 1.60 153648.00

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಬಬ ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 202/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 70709.00

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಬಸವಯ್ಯ ಕರಕಲಮಾದ್ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 5/3. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 100000.00

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್.ಶಿವಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಲಿಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 235 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 1.20 114071.00

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವ ರಪ್ಪ ಕಲಿಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 93/1, 93/3, 100/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಿಂ.ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕ ಿಂ ರಾಜ ಪಿ.ಕೆ ಕಲಕಲಮಾದ್ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 56/2, 57/1, 2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 2.00 192060.00

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಎನ್.ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕಸವನೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 28/1ಎ, 28/1ಬಿ, 28/2, 
28/3, 33/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ನ್್ 1.20 77365.00

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಿಂಪ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿಂಗಳಪ್ಪ ಕಿಲಗೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ಟ್ರರ ಟ್ 0.50 54583.00

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಹುಲಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ ಕಿಂದ್ಕೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 62 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 1.15 78945.00

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಿಂದ್ಕೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 71378.00

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಟಿ.ಮ್ಹದೇವ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮ  ಗೌಡ ಕೂತನೂರು ಕಸಬಾ 212/1, 215/1, 209 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 191480.00

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 212 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ , ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 115236.00

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 286/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 0.65 65658.00

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 280/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ನ್್ 0.35 32757.00

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಿಂ.ಸಿ.ಶಿವಪ್ರ ಕಾಶ ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಲಸೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 150/4, 157/3, 4,5 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 115605.00

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಕೆಲಸೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 284/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 85860.00

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿರ  ಕಂಠಪ್ಪ ಕೆಲಸೂರುಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 55/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.10 105633.00

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಂಗಶೆಟಿಿ ಕಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 219/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 50506.00

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ  ಕ ಿಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಕಿರಣ್ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 450/2 ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕ ಸು 1.20 115236.00

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಣ ಗುರುವನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 5/5, 5/6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ , ಅರಿಶಿಣ್ 0.85 85514.00

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗುರುವನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 5/2, 5/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 89940.00

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಿಂ.ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿ.ಮ್ಹೇಶ್ ಗುರುವನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 84/4ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 44403.00

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮ್ಪ್ಪ ಚಿಕಗ ತುಪೂಪ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 145/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.10 105633.00

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮ್ಲಯ್ಯ್ಯ ಚಿಕಣಪುರ ಬೇಗೂರು 16/1, 216/5 ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 0.90 85975.00

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಯ್ಯ ಚಿಕಣಪುರ ಬೇಗೂರು 31 ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿ 0.80 58031.00

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲ್ತಾ ಪ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿನ್ ಅಹಮ್ದ್ 
ಹುಸೇನ್ ತಿರ ಯಂಬಕಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 257/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.10 105306.00

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೇಟಿ ಸರ ಜ ಕ ಿಂ ಮೇಟಿ ಪಂಪ್ನಗೌಡ ತಿರ ಯಂಬಕಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ಟ್ರರ ಟ್ 3.10 119451.00

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೈತನಯ  ಮೇಟಿ ಬಿನ್ ಪಂಪ್ನಗೌಡ ತಿರ ಯಂಬಕಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ಟ್ರರ ಟ್ 1.40 134442.00

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ ತಳಲೆ ಹಂಗಳ 30/1 ಪ್.ಪಂ ಈರುಳಿ್ಳ 0.50 50506.00

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎಿಂ.ಮಾದ್ಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 344/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 101013.00

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.30 101013.00

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 0.40 37437.00

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಶೆಟಿಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 275/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.50 144045.00

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭುಜಂಗೇಶಾ ರ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 107/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 37437.00

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಿಂ.ಶಿವಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  
ಹೆಚ್.ಪಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 106/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.50 144045.00

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಮ್ಿದಾ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಜಯ್ಪಾಲ್ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 438/1,2,3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 2.00 191744.00

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿ ಲಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 110727.00

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಎಿಂ. ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 31 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 153432.00

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 30 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ, ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಮಂಜ ಬಿನ್ ಟಿ.ಶಿವಮ್ಲಿಪ್ಪ ತಿಂಡವಾಡಿ ಬೇಗೂರು 458 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 73435.00

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ತರವಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 181/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.35 33610.00

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣ್ಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಾಗರಾಜ ದಿಂದಾಸನಪುರ ಕಸಬಾ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ ಸು 1.10 103712.00

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ದೇಪಾಪುರ ಕಸಬಾ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 1.20 115236.00

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಷ್ಮಮ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ರೇಣುಕ ಸಚಿಿ ದೇವ ನಾರಾಯ್ಣ್ಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 104/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 1.10 105633.00

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ತಿಭಾ ಕ ಿಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ನಿಟೆರ ಬೇಗೂರು 281, 282 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 2.00 137296.00

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೇಮಾವತಿ ಕ ಿಂ ಜಿ.ಶಿರ  ನಿವಾಸ ನಿಟೆರ ಬೇಗೂರು 219/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 2.00 188312.00

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 61/3, 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 101013.00

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ರಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗಣೇಶ ಪಂಜನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 112 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 1.00 100602.00

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಮ್ದಾಸೇಗೌಡ ಪಂಜನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 5/1ಎ1, 85/1ಬಿ1, 85/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 1.50 144045.00

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವ ರಭದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಪಂಜನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 140/1, 141 ಪ್.ಪಂ ಟಮೊಟೊ 0.65 66279.00

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಶೆಟಿಿ ಪ್ಡಗೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 51/1, 51/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಲಗಪ್ಪ ಪ್ವಿತನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 0.80 85031.00

62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಪ್ಪ ಪ್ವಿತನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 111/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.40 38412.00

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಯ್ಯ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ 68 ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ನಾಗಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಿ ಪ್ಪ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ 88 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 100576.00

ಬಾಯಂಕ  ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ 
ಮತ್ುು ವಿವರ

ಕೆೋಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳನುು ಪಡೆದ್  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತ್ು (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳಲಿಿ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ



65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದದ ರನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಗ ಪಾಲನಾಯ್ಕ ಬನಿನ ತಾಳಪುರ ಕಸಬಾ 259/1 ಪ್.ಪಂ ಅರಿಶಿಣ್ 0.75 75084.00

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ  ಮ್ ಕ ಿಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 70709.00

67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಿತಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 80000.00

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ಭ ಗಯ್ಯ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 383/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್, ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.80 77522.00

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಮ್ಶೇಖರ ಬಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಯ್ಯ  
ಬಿ.ಎಲ್ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 6/3. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 84417.00

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಬಾಣ್ಗವಾಡಿ ಕಸಬಾ 10/2. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 70709.00

71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬಾಣ್ಗವಾಡಿ ಕಸಬಾ 12/2. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.50 50506.00

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಿಂಗರಾಜಮ್ರ್ಣ ಕ ಿಂ ಸುಬಬ ರಾಜೇ ಅರಸ್ ಬ್ಿಂಡಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 95/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬ್ಿಂಡಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 137/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.15 79345.00

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಿಂ.ಸುಜೇಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಎಿಂ.ಮೂತಿಿ ಬ್ಿಂಡಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 137/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.20 76828.00

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಿಂ.ಶಿವಾನಂದ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮ್ಲಿಕಾಜಿನಪ್ಪ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 98/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.95 95962.00

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ವೃಷ್ಬೇಿಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 64/1, 67/1ಎ, 67/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 60607.00

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಿ.ಕೆ.ಗವಯ್ಪ್ಪ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 200/2ಎ, 200/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 0.90 89411.00

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ರಿಸಿದ್ದ ಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಾಜಶೆಟಿಿ ಬೇಗೂರು ಬೇಗೂರು 83 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ, ಅರಿಶಿಣ್ 0.95 95538.00

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮು ಬಿನ್ ಬ್ಟಿ ಯ್ಯ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 213, 214 ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿ 0.80 87708.00

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಾಗಪ್ಪ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 136 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸಿ.ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಬೇಲಗುಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 7/2. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.80 120587.00

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವ ರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿ ರೇಗೌಡ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 183/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.70 71378.00

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಸತಾ ಮಾದ್ಶೆಟಿಿ ಭ ಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ 422/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ನ್್ 0.35 39680.00

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆಕ ಣ್ಣ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಭ ಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ 468/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.30 125239.00

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಂಗಂ ಸಂಜಿ ವ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಂಗಂ 
ರಟಿ ಯ್ಯ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 92/2, 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 153648.00

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಿಂಪ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 135/ಪಿ51 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ರ್ಣಕಂಠ ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸಾಾ ಮಿ ಮ್ಣ್ಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.20 115236.00

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ವಿಂದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟ್್ಸ್ ಾ ಮಿಗೌಡ ಮ್ಲಿಯ್ಯ ನಪುರ ಕಸಬಾ 409/3, 425/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 0.85 85861.00

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಪ್ಪ  ಎಿಂ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಮ್ಳವಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 62932.00

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಧು ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಮ್ಳವಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 126/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 101013.00

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಚನನ ಪ್ಪ ಮಾಡರ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 1.20 82378.00

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾತಾಯ ಯಿರ್ಣ ಕ ಿಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಮಾಯ್ನಾಯ್ಕ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ನ್್ 1.20 81745.00

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಮೂಡಗೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 69/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 0.70 69137.00

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವ ರಪ್ಪ ಮೂಡಗೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 75/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.05 100831.00

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಿಂಕಪ್ಪ ಲಕೂಕ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.95 86734.00

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಸಪ್ಪ ಲಕೂಕ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 276/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 90595.00

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮ್ಮ  ಕ  ಕೆಿಂಚೇಗೌಡ ವಡೆ ನಹೊಸಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಯ  ಬಿನ್ ಹೊನನ ಪ್ಪ  ಜಿ ವಜಯ್ಪುರ ಕಸಬಾ 253 ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ಟ್ರರ ಟ್ 0.90 90912.00

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೊಡೆ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ಳಿ್ಳಮಾದ್ಪ್ಪ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ 233 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.95 95962.00

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ 248 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಶ್ಯಯ ನಡರ ಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 56/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.85 83118.00

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಧಮ್ಿವ ರ ಬಿನ್ ಶಂಭುಸಾಾ ಮಿ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.20 82378.00

103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 100798.00

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಶಿ ಲವಂತಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 74, 76 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 1.60 103000.00

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಶಿ ಲವಂತಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 85/1, 85/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 1.00 101013.00

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಸಂಪಿಗೆಪುರ ಬೇಗೂರು 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, ಬಾಳೆ 1.71 130425.00

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸಿ.ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಚನೆನ  ಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 137/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.30 37830.00

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದ ಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸವಯ್ಯ ಸಿದಾದ ಪುರ ಹಂಗಳ 73/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 38412.00

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಎ.ಸಿ ಕ ಿಂ ಬಸವಯ್ಯ ಸಿದಾದ ಪುರ ಹಂಗಳ 38 ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 100495.00

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 232/2, 232/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, ಟಮೊಟೊ 2.00 192060.00

111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 190/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 77448.00

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 95/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 0.55 55000.00

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೊರೆಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 172/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.30 124839.00

114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕಮಾರ ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 142/3, 142/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 115236.00

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಕಮಾರ ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 187/2, 186/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 74399.00

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಶೆಟಿಿ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 58 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 91736.00

117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 129 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.80 73731.00

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.15 110788.00

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 133/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.30 28858.00

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣ್ಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಾಗರಾಜ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 133/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 60607.00

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಜಪ್ಪ ಹಂಗಳದ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 6/3. ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 70709.00

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ರಾಜಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 90912.00

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಪ್ವಿತಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.30 124839.00

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಂಜಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಗಂಡಯ್ಯ ಹಸಗೂಲ ಬೇಗೂರು 209/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ, ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 61340.00

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಶೆಟಿಿ ಹಳಿದ್ಪುರ ಹಂಗಳ 12/2, 15/1, 15/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 115236.00

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಧುಸೂದ್ನ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಹಿರಿಕಾಟಿ ಬೇಗೂರು 146/2, 146/3, 147/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.90 90912.00

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರ ಮ್ರಾಿಂಭ ಕ ಿಂ ಪ್ರಶಿವಮೂತಿಿ 
ಸಿ.ಎಿಂ ಹುಿಂಡಿಪುರ ಹಂಗಳ 174/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ನ್್ 0.80 77129.00

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಿಂಪ್ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪೇಗೌಡ ಹುಿಂಡಿಪುರ ಹಂಗಳ 262 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 115236.00

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬಸಪ್ಪ ಹುಣ್ಸಿನಪುರ ಬೇಗೂರು 111/ಪಿ32 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗವಯ್ಪ್ಪ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 71/4, 72/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.20 77519.00

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ಕೇಶ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಹುಲಿೆ  ಪುರ ಹಂಗಳ 140 ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ಟ್ರರ ಟ್ 0.80 76000.00

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದ ಶ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 141 ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ಟ್ರರ ಟ್ 0.80 80810.00

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಬಿ. ರವ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ಬಸಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 65/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 1.09 44056.00

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಕಮೇಶಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 0.45 49987.00

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸುಬಬ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 5/1. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ , ಮೆಣ್ಸಿ 1.09 41512.00

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿ ಲಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 19/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ ಸು 0.90 88515.00

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ದಾಮ ವತಿ ಕ ಿಂ ರಾಜಯ್ಯ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 94/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿ 0.40 43945.00



139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ಬಸಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 55 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.80 17172.00

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೈನುಲ್ ಅಭ ದ್ ಎಿಂ.ಪಿ ಬಿನ್ ಮ್ಹಮ್ದ್ ಹೊನೆನ  ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 68 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.90 85814.00

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಹೊರೆಯಾಲ ಬೇಗೂರು 180 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 43523.00

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಚಾರಿ ಹೊಸಪುರ ಬೇಗೂರು 10 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 80810.00

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚೆನನ ಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೇಗೂರು 10 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.60 55557.00

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸುಬಬ ಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 0.50 50506.00

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಪ ಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗ ಪ್ಪ್ಪ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.85 85861.00

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸಿದ್ದ ಶೆಟಿಿ ನಿಟೆರ ಬೇಗೂರು 221/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 2.00 134779.00

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಚನನ ವ ರಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 184/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.45 40223.00

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಪ್ಪ ಬ್ಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 49/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.70 64058.00

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ನ್ೂ ರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಬಿನ್ ನೂರ್ 
ಅಹಮ್ದ್ ಬ್ರಟಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 13/4, 13/5 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬ್ದದ ಲ್ ಖಲ ಲ್ ಬಿನ್ ದ್ಸಾ ಗಿರ್ ಸಾಬ್ ತಿರ ಯಂಬಕಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 115236.00

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮ್ಪ್ಪ ಚಿಕಗ ತುಪೂಪ ರು ಕಸಬಾ 9/2, 10/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.55 55557.00

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಪ್ರ ಸಾದ್ ಹೆಚ್. ಎನ್ ಬಿನ್ 
ನಂಜಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 48 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಪಾಪ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಮ್ಸಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.90 90911.00

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿನ್ ಮ್ರಿದೇವರು ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 242/ಪಿ-16 ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಮ್ಸಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 80810.00

156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಶೆಟಿಿ ನಿಟೆರ ಬೇಗೂರು 70/1ಎ, 71/1ಎ, 72/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚಿಕಕ ಗಂಡಶೆಟಿಿ ನಿಟೆರ ಬೇಗೂರು 345 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 1.50 102015.00

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 402/ಪಿ3 ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 49318.00

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಳಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 303/ಪಿ2 ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.60 109432.00

160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಬೊ ವ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮಿಬೊ ವ ಸವಕನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 14/1. ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 0.75 75759.00

161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೊಡೆ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಲಕಿಕ ಪುರ ಹಂಗಳ 11, 11/15 ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿ 0.80 80405.00

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಿಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಂಗಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 20/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 1.15 107415.00

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಿಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕಳಸಯ್ಯ ಹುಿಂಡಿಪುರ ಹಂಗಳ 52/1, 53/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 0.45 45455.00

164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಳಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಯ್ಯ್ಯ ಭ ಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ 32/3, 32/5 ಪ್.ಜಾತಿ ಕ ಸು 0.30 34011.00

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಾಜೇಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಗಂಗರಾಜಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿಪುರ ಹಂಗಳ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 112246.00

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕನೆನ  ಗೌಡ ಶ್ಯಯ ನಡರ ಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 45/2, 47/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.75 75760.00

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 136/1, 137/1, 138/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.20 115236.00

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 116/2ಬಿ, 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೇವ ರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಂಜಿಂಡಪ್ಪ ಬ್ಿಂಡಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 51/1, 51/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.10 105633.00

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಿಂ.ಬಿಕೆಷ  ಶ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಎಸ್.ಮಾದ್ಪ್ಪ ಶಿ ಗೇವಾಡಿ ಬೇಗೂರು 34/2, 19/2, 32/ಪಿ15, 34/1, 

34/1
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 3.00 35335.00

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಪ್ಪ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 289/1, 293/3 ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕ ಸು 1.80 172854.00

172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೂರಜ್ ಎನ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ದ್ಮ ನಾಭ ಎನ್.ಪಿ ಹಳಿದ್ಮಾದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 180/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿ ಟ್ರರ ಟ್ 1.10 105633.00

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡಪ್ಪ ಕಗಗ ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 70/2, 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಶ್ಯಯ ನಡರ ಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 84/1ಬಿ, 85/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್ 1.10 105633.00

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ.ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ಚೌಡಯ್ಯ ಬ್ಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 112/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಬಿ ಟ್ರರ ಟ್ 0.80 79732.00

176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ ಕೆ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗ ಪಾಲನಾಯ್ಕ ಕಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 32 ಪ್.ಪಂ ಟಮೊಟೊ 1.20 113346.00

177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರಾಮ್ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗನಾಯ್ಕ ಮ್ಣ್ಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 38/1, 36/4 ಪ್.ಪಂ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.85 81574.00

178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಚನನ ನಾಯ್ಕ ರಾಘವಾಪುರ ಬೇಗೂರು 320/4, 321/3 ಪ್.ಪಂ ಟಮೊಟೊ 0.60 65000.00

179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಿಂಗನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ರಾಚನಾಯ್ಕ ಲಕೂಕ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 223 ಪ್.ಪಂ ಅರಿಶಿಣ್ 1.30 124839.00

180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ವ ರನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿನಾಯ್ಕ ಹೊರೆಯಾಲ ಬೇಗೂರು 86/1ಎ ಪ್.ಪಂ ಈರುಳಿ್ಳ 0.60 60607.00

181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಹುಚಿ ನಾಯ್ಕ ತಿಂಡವಾಡಿ ಬೇಗೂರು 423/1 ಪ್.ಪಂ ಟಮೊಟೊ 0.80 58031.00

182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗಾರು ಜೆ.ಸಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಾಯ್ಕ  ಜಿ.ಕೆ ವಜಯ್ಪುರ ಕಸಬಾ ಪ್.ಪಂ ಬಿ ಟ್ರರ ಟ್ 0.4 29624.00

183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಗಂಡಯ್ಯ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 108655.00

184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಿಂಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚೌಡಯ್ಯ ಬ್ಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 132269.00

185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೇಶಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಅರಸಯ್ಯ ಶೆಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 203 ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಯ್ಯ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 694 ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 1.20 115236.00

187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ವ ಣ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 29 ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 1.40 139243.00

188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಅರಸಯ್ಯ ಕಡಸ ಗೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 220/29 ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 1.00 100646.00

189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ಪಾಲ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ಚಿಕಗ ತುಪೂಪ ರು ಹಂಗಳ 134/2, 194/3 ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 0.90 90912.00

190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಯ್ಯ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 12, 13 ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 1.10 105633.00

191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಳ ಕ ಿಂ ರಾಚಯ್ಯ ಹುತ್ತಾ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 58/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.80 80810.00

192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಬೊ ವ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮಿ ಸವಕನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 14 ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್ 0.40 36956.00

193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸಿ.ಕೆ.ನಾಗಯ್ಯ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 62/ಪಿ51 ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 0.90 90912.00

194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಣ್ಣ ಆಲತ್ತಾ ರು ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತಿ 1.00 101013.00

195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ಮಾಯ್ನಾಯ್ಕ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 80/4ಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 0.40 36269.00

196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಿಿಂಗಯ್ಯ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 20/1, 20/5 ಪ್.ಜಾತಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 72023.00

197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದೋವ ಹನ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 234/a,236/a F/SC ಅರಿಶಿಣ 0.75 71224.00

198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದೋಶ ಬಿನ್ ಅಣಣಮಲ್ಲೈ ಚಂಗದಾರನಹಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 21/3 SC ಈರುಳಿಿ 1.30 124839.00

199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಗಣೋಶ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶೆಟಿಿ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 305/2 SC ಈರುಳಿಿ 1.20 114618.00

200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಉದ್ದನ ರು ಹನ ರು 332/ಎ3,334/ಬಿ SC ಈರುಳಿಿ 1.20 117429.00

201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರ ಬಂಡಳಿಿ ಹನ ರು 134/ಬಿ,135/ಬಿ SC ಈರುಳಿಿ 1.00 101013.00

202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಅರಸ್ ಸ ಬಿನ್ ಎಮ್.ಎ.ಚಿಕ್ಕಅರಸ್ ಹುಲ್ಲಿೋಪುರ ಹನ ರು 243/1 SC ಈರುಳಿಿ 1.60 152010.00

203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿಿಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಮಧುನಾಯಕ್ ಶಿರಗ ೋಡು ಹನ ರು 176/3 SC ಈರುಳಿಿ 1.00 98924.00

204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 330/ಸ2 SC ಈರುಳಿಿ 0.30 40550.00

205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ ದ ಡಿಡಂದ್ುವಾಡಿ ಪಾಳಯ 56/ಎ2ಬಿ,56/ಬಿ,56/ಸ,55/2 SC ಅರಿಶಿಣ 1.20 115674.00

206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಾ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿಶೆಟಿಿ ಶಾಗಯಂ ಹನ ರು 373/4 SC ಈರುಳಿಿ 1.60 153434.00

207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ುರ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಾಹುಕ್ಯಯ ಹನ ರು ಹನ ರು 442/3 SC ಈರುಳಿಿ 0.22 24942.00

208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಶೆಟಿಿ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 729/4,732/3 SC ಈರುಳಿಿ 1.00 100125.00

209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ಡಡಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಸದ್ದಯಯ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 241/ಎ SC ಈರುಳಿಿ 0.19 21540.00

210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜು ಕೆ.  ಬಿನ್ ಎಸ್.ಕೆಂಪಯಯ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ಪಾಳಯ 224/ಎ,236/ಬಿ2 SC ಈರುಳಿಿ 0.90 90911.00

211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿಸದ್ದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗವಿಯಪಪ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 493/ಎ2 F/SC ಈರುಳಿಿ 0.40 42814.00

212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಹದೋವ ಬಿನ್ ಮಲಿಿಕೆಂಪಯಯ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 71/3 SC ಬಾಳೆ 1.00 60527.00

213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಪುಟಿಶೆಟಿಿ ತೆಳಿನ ರು ಪಾಳಯ 195/1 SC ಈರುಳಿಿ 0.50 50506.00

214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಣಣ ತೆಳಿನ ರು ಪಾಳಯ 195/2 SC ಈರುಳಿಿ 0.30 34011.00

215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನುಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಂಗಶೆಟಿಿ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 304 SC ಈರುಳಿಿ 0.90 90545.00



216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ ಚನುಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 141/ಬಿ F/SC ಈರುಳಿಿ 0.90 90911.00

217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದಪಡಸಬೆ ೋವಿ ಚಂಗದಾರನಹಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 64/1 SC ಈರುಳಿಿ 0.95 94239.00

218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಆರ ಬಿನ್ ರಾಜು ರಾಮಾಪುರ ಹನ ರು 1159/3 SC ಈರುಳಿಿ 1.00 96761.00

219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಗ ರೆಯ ರು ಹನ ರು 91/ಬಿ SC ಈರುಳಿಿ 0.90 88857.00

220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 783/1 SC ಈರುಳಿಿ 0.80 81810.00

221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ರೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾದ್ ದ ಡಡಲತ್ ುರು ರಾಮಾಪುರ 131/b2a3 SC ಈರುಳಿಿ 0.75 74878.00

222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ ಕಾಯತ್ಯಯ ಬಸುೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 59/1 F/SC ಈರುಳಿಿ 0.60 60140.00

223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 644, SC ಈರುಳಿಿ 1.00 72099.00

224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲುಿ ಬಿನ್ ದ ಡಡಮಲಿಯಯ ಚಿಕ್ಕಲ ಿರು ಪಾಳಯ 157/a1 SC ಈರುಳಿಿ 0.36 39417.00

225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪಾಪಜಿ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯನಾಯಕ್ ಮಣಗಳಿಿ ಹನ ರು 205 ST ಅರಿಶಿಣ 1.80 172717.00

226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆ ಕ್ಪನಿನಾಯಕ್ ಉದ್ದನ ರು ಹನ ರು 191/2 ST ಟ ಮೊಟ ೋ 1.00 99820.00

227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಗುಮ ಲ್ಲ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಮಲಿಯಯ ಗುಂಡೆೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 5/1 ST ಈರುಳಿಿ 0.50 50506.00

228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೋಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಮಲಿನಾಯಕ್ ಪಾಳಯ ಚಿಕ್ಕಂದ್ುವಾಡಿ ಪಾಳಯ 576/ಎ,21/ಎ1ಸ F/ST ಈರುಳಿಿ 0.90 90294.00

229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಮನಾಯಕ್ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 706/ಡಿ1 ST ಅರಿಶಿಣ 0.85 85861.00

230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿದೋವರು ಶಿರಗ ೋಡು ಹನ ರು 21/1,19 Gen ಈರುಳಿಿ 0.50 50506.00

231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ವರಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಮೈಕ್ಲ್ ಸಂಗ್ಾನಲ ಿರು ಪಾಳಯ 187/2 Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 80810.00

232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋವಣಣ ದ ಡಡಲತ್ ುರು ರಾಮಾಪುರ 56/1 Gen ಈರುಳಿಿ 1.20 115236.00

233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಮಲ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಚಂಗದಾರನಹಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 55/ಎ F/Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 80050.00

234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ುಂಡಪಪ ಕೌದ್ಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 920/1ಬಿ,921/1ಬಿ,922/1ಎ F/Gen ಈರುಳಿಿ 2.00 192060

235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಾಲುಂಬೆ ಗ್ೌಡ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 350/3 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.40 134210.00

236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಉದ್ದನ ರು ಹನ ರು 281 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.05 105090.00

237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲಿಪಪ ಆನಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 169/ಎ Gen ಅರಿಶಿಣ 0.80 80189.00

238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಪುಟಿಮಾದ್ಪಪ ರಾಮಾಪುರ ರಾಮಾಪುರ 334, Gen ಅರಿಶಿಣ 0.55 54541.00

239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಾಂಬಿಕ್ ಕೆ ೋಂ ನಟೋಶ್ ಚಂಗದಾರನಹಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 125/a2a F/Gen ಈರುಳಿಿ 1.45 106308.00
240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಶಂಭುಲಿಂಗಪಪ ಚಿಂಚಳಿಿ ಹನ ರು 148/2 Gen ಈರುಳಿಿ 0.60 56058.00

241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ ಆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 210,211,212,213 Gen ಬಾಳೆ 1.80 107278.00

242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆ ಪ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 352/ಎ,353/ಸ,353/ಬಿ1,353/ಬಿ2,353/ಬಿ3 F/Gen ಅರಿಶಿಣ 2.00 189837.00

243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲಿದೋವರು ಗಂಗಧರನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 164/2,165,164 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.05 100831.00

244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಕ್ಯನಾತ್ನ್ ಬಿನ್ ರಾಯಪಪನ್ ಮಾಟರಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 103/2 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.90 90911.00

245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯವನ್ ಬಿನ್ ಜಪಮಾಲ್ಲೈ ಮಾಟರಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 378/1 Gen ಈರುಳಿಿ 1.80 171573.00

246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರ ಮೊೋಡಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 784 F/Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 80399.00

247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಪಪ ಅನಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 122/ಎ F/Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 74603.00

248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಾಗೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೆಗ್ೌಡ ಮೊೋಡಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 785/2 Gen ಈರುಳಿಿ 0.60 56130.00

249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಸಾಾಮಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಂತೆ ೋಣಿಸಾಾಮಿ ಚಿಂಚಳಿಿ ಹನ ರು 98/ಎ2ಎ,172/1 Gen ಈರುಳಿಿ 1.30 121927.00

250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ ಭೈರನತ್ು ಹನ ರು 154/ಸ2 F/Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 80399.00

251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಶ್ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕದೋವಗ್ೌಡ ಉದ್ದನ ರು ಹನ ರು 12/ಬಿ1,11/2 Gen ಈರುಳಿಿ 0.85 84940.00

252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಣಶೆೋಖರ ಆರ ರ್ೈ ಭಟಗುಪೆಪ ಹನ ರು 32,33/1 Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 80399.00

253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮದೋಗ್ೌಡ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 153/1ಬಿ F/Gen ಅರಿಶಿಣ 0.80 80019.00

254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 367/1 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.40 134210.00

255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್  ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಶೆಟಿಿ ವಡಕೆಹಳಿ ರಾಮಾಪುರ 77 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.95 94058.00

256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನದ ಡಿಡ ರಾಮಾಪುರ 50 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.40 134210.00

257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪಪ ವಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ವಿೋರಪಪ ಗಂಗನದ ಡಿಡ ರಾಮಾಪುರ 9 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.40 41353.00

258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಶಿರಗ ೋಡು ಹನ ರು 14/3,15/3 Gen ಈರುಳಿಿ 0.95 94975.00

259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್.ಪರಶಿವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಶಾಗಯಂ ಹನ ರು 133,143/ಎ1 Gen ಈರುಳಿಿ 1.80 171635.00

260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೋಗ್ೌಡ ತೆಳಿನ ರು ಪಾಳಯ 115/ಬಿ,115/ಸ,116 Gen ಈರುಳಿಿ 1.30 128025.00

261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವನನಜಾಕ್ಷ್ ಕೆ ೋಂ ರಾಜುಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 69/ಬಿ F/Gen ಈರುಳಿಿ 1.55 144318.00

262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಟಿ ಮಣಗಳಿಿ ಹನ ರು 55,113 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.20 116505.00

263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಚನುರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿಮಾದೋಗ್ೌಡ ಗಂಗನದ ಡಿಡ ರಾಮಾಪುರ 70/ಬಿ Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 80181.00

264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪೆೊನುುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ಣುಣಸಾಾಮಿ ಮಾಟರಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 34/ಬಿ, Gen ಅರಿಶಿಣ 0.60 60607.00

265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಸದ್ದದೋವರು ಗಂಗ್ಾಧರನದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 158/ಎ F/Gen ಅರಿಶಿಣ 0.80 80074.00

266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಗ ೋಪಾಲ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಶಿ ಗ್ೌಡ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 141/1 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.90 182457.00

267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಿೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 273,274/1 Gen ಈರುಳಿಿ 2.00 187249.00

268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ ಶೆಟಿಿ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 293 Gen ಈರುಳಿಿ 1.10 107656.00

269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಮ ತಿಯ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಚಚೋಗ್ೌಡ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 175/5 Gen ಈರುಳಿಿ 0.90 89748.00

270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲ್ ಖಾದ್ರ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಖದೋರ ಬಂಡಳಿಿ ಹನ ರು 148/ಬಿ Gen ಅರಿಶಿಣ 1.20 115965.00

271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚನೆುೋಗ್ೌಡ ಅಜಿಜೋಪುರ ಹನ ರು 71/2 Gen ಈರುಳಿಿ 1.40 134298.00

272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿಗ್ೌಡ ತೆಳಿನ ರು ಪಾಳಯ 812,810/2,811/2 Gen ಅರಿಶಿಣ 2.20 197354.00

273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ರಾಜನಾಗೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ವಿ.ನಿೋಲಕ್ಂಠನ್ ಚಂದ್ಗ್ಾರನಹಳಿಿೋ ರಾಮಾಪುರ 46/ಎ1ಎ Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 80050.00

274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿಮಮ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 13/3 F/Gen ಅರಿಶಿಣ 0.95 67050.00

275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಷ್ಯ ಸ ಬಿನ್ ಜಿ.ಚಿನುಪಪ ಭಟಗುಪೆಪ ಹನ ರು 6/ಎ,7/ಬಿ2 Gen ಈರುಳಿಿ 0.75 28222.00

276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆ.ಕ್ೃಷ್ಣ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 214/ಎ1,213/3,217/ಎ2 Gen ಈರುಳಿಿ 1.60 152347.00

277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಚಪಪ ಬಂಡಳಿಿ ಹನ ರು 722/ಬಿ Gen ಈರುಳಿಿ 0.70 70709.00

278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದಗ್ೌಡ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ಪಾಳಯ 45/ಸ2,47/ಎ,47/ಬಿ,46/ಎ2,46/ಬಿ2 F/Gen ಈರುಳಿಿ 1.90 180243.00

279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದಾಸೋಗ್ೌಡ ಉಗನಿೋಯ ಪಾಳಯ 74/1 Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 80443.00

280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್. ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಎಮ್.ಲಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಉಗನಿೋಯ ಪಾಳಯ 140/2 Gen ಈರುಳಿಿ 1.00 100344.00

281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನುಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 459/ಬಿ,453/ಸ4 Gen ಈರುಳಿಿ 1.05 104905.00

282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ.ರಾಚೋಗ್ೌಂಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಉಗನಿೋಯ ಪಾಳಯ 168/2ಎ,168/2ಬಿ,168/2ಬಿ Gen ಈರುಳಿಿ 1.80 171635.00

283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಆನಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 77/ಬಿ1ಬಿ1 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.90 180771.00

284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ್ ಅರುಳ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಂತೆ ೋಣಿಯಪಪನ್ ಮಾಟರಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 43/ಎ3,44/2,44/5,44/6,44/7,44/8,44/

9
Gen ಅರಿಶಿಣ 1.20 115219.00

285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆ ಂಬಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣ ಹುಲ್ಲಿೋಪುರ ಹನ ರು 710/2,711/2ಎ,711/2ಬಿ F/Gen ಈರುಳಿಿ 2.00 182734.00

286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಲ ಿರು ಪಾಳಯ 28/c,28/d F/Gen ಈರುಳಿಿ 0.90 90911.00

287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಲ್.ಮರಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಗೋಗ್ೌಡ ಸಂಗ್ಾನಲ ಿರು ಪಾಳಯ 219 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.60 60607.00

288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಕ್ಂಡಯಯನಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 171/4,173/5 F/Gen ಅರಿಶಿಣ 0.80 76547.00

289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುತ್ುುಸಾಾಮಿ ತೆಳಿನ ರು ಪಾಳಯ 853/2 F/Gen ಈರುಳಿಿ 2.00 180000.00

290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವನಂಜಪಪ ಪಾಳ ಯ ಪಾಳಯ 728/b. F/Gen ಅರಿಶಿಣ 0.35 26906.00

291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬೆ ಮಮೋಗ್ೌಡ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 273/1,273/2 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.34 70709.00

292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಲ್ಲ ೋಚನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಮುಡಿಗುಂಡಂ ಕ್ಸಬಾ 83 F/Gen ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 1.10

293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದ್ಲ್ಲೈಮುತ್ುು ಬಿನ್ ಅಂತೆ ೋಣಿಯಪಪನ್ ಮಾಟರಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 44/4 Gen ಈರುಳಿಿ 0.60 60607.00

294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣಣಶೆಟಿಿ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 517/1 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.60 60607.00

295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲ ಬಿನ್ ಪೆದ್ದಣಶೆಟಿಿ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 591/4,592/2 Gen ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 1.00 70214.00

296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಾದೋವಪಪ ಗಂಗನದ ಡಿಡ ರಾಮಾಪುರ 9 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.55 55557.00



297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುತೆುೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 275/ಎ1,275ಎ2 F/Gen ಈರುಳಿಿ 1.30 124839.00

298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಸರೆ ೋಜ ಕೆ ೋಂ ಎಂ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಎಲ್ಲಿೋಮಾಳ ಹನ ರು 24,25 F/Gen ದಾಳಿಂಬೆ 2.80 85167.00

299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ವಿ.ಮುತೆುೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 275/ಬಿ1,275/ಎ3 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.30 124839.00

300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಮಹದೋವಪರಭು ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಪರಶಿವಪಪ ಹೆ ಸಮಾಲಂಗಿ ಕ್ಸಬಾ 278/ಎ1 Gen ಈರುಳಿಿ 0.50 50506.00

301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನುರಾಧ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದೋಗ್ೌಡ ಹನ ರು ಹನ ರು 497/7 Gen ಈರುಳಿಿ 0.55 51473.00

302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆ.ಗ ೋವಿಂದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜವನೆೋಗ್ೌಡ ಹನ ರು ಹನ ರು 496/ಎ1 Gen ಈರುಳಿಿ 1.40 134750.00

303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ಪಪ ಧನಗರೆ ಪಾಳಯ 100/1 Gen ಈರುಳಿಿ 1.30 125305.00

304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಚಿನುತ್ಂಬಿ ಬಿನ್ ನಲಿಪಪಗ್ೌಂಡರ ಡಿ.ಎಂ.ಸಮುದ್ರ ಹನ ರು 599/2,600/2,600/3 Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 80810.00

305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಸಲಾಂ ಬಿನ್ ನಲಿಪಪಗ್ೌಂಡರ ಡಿ.ಎಂ.ಸಮುದ್ರ ಹನ ರು 600/1,602/1,602/2,599/3 Gen ಈರುಳಿಿ 2.80 196098.00

306 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ರಾಜು ಬಿನ್ ಶೆಂಗ್ೌಡ ಗ್ೌಂಡರ ಡಿ.ಎಂ.ಸಮುದ್ರ ಹನ ರು 210/4 Gen ಈರುಳಿಿ 1.40 134688.00

307 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಲ ಿರು ಪಾಳಯ 400/2 Gen ಈರುಳಿಿ 1.10 100062.00

308 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಮಲಿಪಪ ಪಾಳ ಯ ಪಾಳಯ 794/1 F/Gen ಈರುಳಿಿ 1.15 111756.00

309 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಗಂಗ್ಾಧರನದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 229/1,229/2,230/3 Gen ಈರುಳಿಿ 1.30 124839.00

310 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಂದಾಮ ತಿಯ ಕೆ.ಎಮ್.ಬಿನ್ ಕೆ.ಮರಿಸಾಾಮಿ ಟಗರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 164/2 Gen ಈರುಳಿಿ 0.45 41460.00

311 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲ್ಲಿದೋವರು ಗಂಗ್ಾಧರನದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 137 Gen ಈರುಳಿಿ 0.65 60573.00

312 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ.ಮಹದೋವ ಪರಭು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಶಿರಗ ೋಡು ಹನ ರು 12/ಎ,12/ಬಿ,24/ಹೆಚ್ Gen ಈರುಳಿಿ 1.30 126321.00

313 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದ್ಸಾಾಮಿನಾಯುಡ ಕೆ. ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಪನಾಯುಡ ಹುಲ್ಲಿೋಪುರ ಹನ ರು 161/1,162/ಎಫ್1 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.30 101013.00

314 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜುಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 72 Gen ಈರುಳಿಿ 1.20 116012.00

315 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನುು ಮುತ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಶಿರಗ ೋಡು ಹನ ರು 80/ಬಿ,114 Gen ಈರುಳಿಿ 1.40 134437.00

316 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡೆೋವಿಡ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿಣಣ ಅಲಗುಮ ಲ್ಲ ಹನ ರು 99/3 Gen ಈರುಳಿಿ 1.20 115265.00

317 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಂಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ು ಶೆೋಂಗ್ೌಡ ಕ್ಂಡಯಯನಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 24,34/ಎ/2 Gen ಈರುಳಿಿ 1.70 159978.00

318 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿನ್  ಚಿನೆುಗ್ೌಡ ಭಟಗುಪೆಪ ಹನ ರು 7/ಎ1,7/ಬಿ1 Gen ಈರುಳಿಿ 0.70 26481.00

319 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಡಯಯನಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 47,48/2 Gen ಈರುಳಿಿ 1.20 115236.00

320 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ರಾಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಗ್ೌಡ ಉಗನಿಯ ಪಾಳಯ 140/1 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.20 115959.00

321 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋರ್ಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಲ ಿರು ಪಾಳಯ 421/5 F/Gen ಈರುಳಿಿ 1.20 116604.00

322 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪುಟಿಗ್ೌಡ ತೆಳಿನ ರು ಪಾಳಯ 133/ಬಿ Gen ಈರುಳಿಿ 1.10 108077.00

323 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಮಹದೋವ ಪಾಳ ಯ ಪಾಳಯ 814/2 F/Gen ಅರಿಶಿಣ 0.80 80810.00

324 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿರೋ ಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ತೆಳಿನ ರು ಪಾಳಯ 146/ಎ Gen ಈರುಳಿಿ 1.70 162011.00

325 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ಟಗರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 394/4,394/5,401/3,402/1 Gen ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 0.70 53300.00

326 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲಿಪಪ ಪಾಳ ಯ ಪಾಳಯ 814/1 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.75 75457.00

327 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಎನ್ ಕೆ ೋಂ  ರಾಮಸಾಾಮಿ ರೆಡಿಡಯಾರ ಭಟಗುಪೆಪ ಹನ ರು 82,84/ಎ F/Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 80399.00

328 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಯಯದ್ ಬಾಷ್ ಬಿನ್ ಸಯಯದ್ ಉಮಮರ ಎಲ್ಲಿೋಮಾಳ ಹನ ರು 220/1 Gen ಈರುಳಿಿ 1.80 171418.00

329 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶೆೋಂಗ ಡನ್ ಅಜಿಜೋಪುರ ಹನ ರು 1191/1 Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 80810.00

330 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪೆಗ್ೌಡ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 272 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.80 80339.00

331 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಣಣ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಭೈರನತ್ು ಹನ ರು 137/7 Gen ಈರುಳಿಿ 0.60 80810.00

332 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ನಟರಾಜು ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಶೆಟಿಿ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 72/ಎ1,72/ಎ2,72/ಬಿ Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 60607.00

333 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 302/1 Gen ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.60 60607.00

334 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರುಪಪಸಾಾಮಿ ಶಿರಗ ೋಡು ಹನ ರು 34/ಬಿ2,34/ಸ1ಬಿ F/Gen ಅರಿಶಿಣ 1.60 151675.00

335 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಶಿಮ ಬಿ ಕೆ ೋಂ ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಆನಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 76/ಬಿ,83/ಬಿ F/Gen ಬಿೋನ್ 1.15 107905.00

336 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 37/ಬಿ1ಎ,38/ಎ2,

44/ಎ1ಬಿ Gen ಅರಿಶಿಣ 0.80 80810.00

337 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ ರೆಡಿಡ ಭಟಗುಪೆಪ ಹನ ರು 82,84/ಎ Gen ಈರುಳಿಿ 0.90 90147.00

338 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ಂಗಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ ಶಿರಗ ೋಡು ಹನ ರು 28/ಬಿ F/Gen ಅರಿಶಿಣ 0.70 70709.00

339 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬ ದ್ುಬಾಳು ಹನ ರು 220 F/Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 80810.00

340 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಿೋಗ್ೌಡ ಅಜಿಜೋಪುರ ಹನ ರು 620/5 Gen ಈರುಳಿಿ 0.95 93486.00

341 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ ಗ ರೆಯ ರು ಹನ ರು 21 Gen ಈರುಳಿಿ 1.55 148716.00

342 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಾಚಾರಿ ಆರ ಬಿನ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಡಿ.ಎಂ.ಸಮುದ್ರ ಹನ ರು 658/1ಬಿ Gen ಅರಿಶಿಣ 0.80 80810.00

343 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ಚಲುವಶೆಟಿಿ ಬೆಳಿತ್ ುರು ಹನ ರು 228 Gen ಈರುಳಿಿ 1.40 132857.00

344 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ನಾಗರೆಡಿಡ ಭಟಗುಪೆಪ ಹನ ರು 84/ಎ2,84/ಬಿ1,85/1,85/2,120/ಎ Gen ಈರುಳಿಿ 2.00 189832.00

345 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಅಜಿಜೋಪುರ ಹನ ರು 574/ಎ1 Gen ಈರುಳಿಿ 0.60 60607.00

346 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಜೆೈ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಎನ್  ನರಸಂಹರೆಡಿಡ ಬಂಡಳಿಿ ಹನ ರು 641/ಸ4 Gen ಈರುಳಿಿ 0.75 75759.00

347 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಶೆಟಿಿ ಬೆಳಿತ್ ುರು ಹನ ರು 29/2,29/3 Gen ಈರುಳಿಿ 1.00 99525.00

348 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಬುಲಿಎಂಬರ್ಂಕ್ಯಯ ಎಲ್ಲಿೋಮಾಳ ಹನ ರು 296/2,293/3 Gen ಈರುಳಿಿ 1.80 171298.00

349 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನುಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಗಿಗ್ೌಡ ಉದ್ದನ ರು ಹನ ರು 267 Gen ಈರುಳಿಿ 1.50 116573.00

350 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಣಣ ಭೈರನತ್ು ಹನ ರು 10/ಎ,9/1 F/Gen ಈರುಳಿಿ 0.75 74828.00

351 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಶಿವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲಿಪಪ ಡಿ.ಎಂ.ಸಮುದ್ರ ಹನ ರು 266/2,569/1,265/3 Gen ಈರುಳಿಿ 2.00 184889.00

352 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ರುದ್ರಪಪ ಉದ್ದನ ರು ಹನ ರು 10/2 F/Gen ಅರಿಶಿಣ 0.40 43679.00

353 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಜೆ ೋತ್ಪಪ ಶಿರಗ ೋಡು ಹನ ರು 194/ಬಿ Gen ಅರಿಶಿಣ 1.00 101013.00

354 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮರಿದೋವರು ಭೈರನತ್ು ಹನ ರು 99 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.50 50506.00

355 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ದಾಸಶೆಟಿಿ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 97/2 F/Gen ಅರಿಶಿಣ 0.90 63779.00

356 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಹುಲ್ಲಿೋಪುರ ಹನ ರು 259/ಎ Gen ಈರುಳಿಿ 1.40 137277.00

357 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಶಿೋಲ ಕೆ ೋಂ ಪರಶಿವಪಪ ಭೈರನತ್ು ಹನ ರು 195 F/Gen ಈರುಳಿಿ 1.00 98056.00

358 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಇರುಸ ಗ್ೌಡ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 96/3 F/Gen ಅರಿಶಿಣ 1.00 100507.00

359 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಪಪ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 378/ಎ,378/ಬಿ,379/ಬಿ,379/ಸ Gen ಈರುಳಿಿ 1.00 99869.00

360 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ ಭೈರನತ್ು ಹನ ರು 155/ಸ1 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.40 35978.00

361 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಗಂಗ್ಾಧರನದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 92/2 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.45 43872.00

362 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೆೋಶು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 55/ಎ4 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.37 38948.00

363 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಹನ ರು ಹನ ರು 415/,414/1 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.00 100382.00

364 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಂ ಬಿನ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಶೆಟಿಿ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 5/ಎ3 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.40 34060.00

365 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಎಂ. ಮಾದೋಶ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 554/1,554/2 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.70 51696.00

366 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲಿಪಪನ್ ಬಿನ್ ಚಿನುಗ್ೌಂಡರ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 240/1,13/4 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.54 105717.00

367 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದೋವಪಪ ಶಿರಗ ೋಡು ಹನ ರು 89/3 F/Gen ಅರಿಶಿಣ 0.90 89895.00

368 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಪೆರುಮಾಳ್  ಶೆಟಿ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 5/ಎ4 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.50 37091.00

369 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಕ್ನಾಯಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಸಾಾಮಿ ಹನ ರು ಹನ ರು 319/1,319/2 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.00 98767.00

370 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಜಡೆಯಪಪ ಭೈರನತ್ು ಹನ ರು 155/ಸ3 Gen ಈರುಳಿಿ 0.55 55557.00

371 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಸಾಾಮಿ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಡೆಯಪಪ ಶಿರಗ ೋಡು ಹನ ರು 18 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.08 97443.00

372 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್.ಗುಣ ಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಎ.ಮಾದ್ಪಪಗ್ೌಂಡರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 144/2 Gen ಈರುಳಿಿ 0.90 90795.00

373 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಶಾಗಯಂ ಹನ ರು 187/ಬಿ Gen ಅರಿಶಿಣ 0.80 80810.00

374 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪದೋವರು ಗಂಗ್ಾಧರನದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 89/ಬಿ/3,91/5 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.00 93662.00



375 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಟಿಸಾಾಮಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಶಾಗಯಂ ಹನ ರು 123/1,222/3 Gen ಈರುಳಿಿ 1.20 115377.00

376 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಭೈರನತ್ು ಹನ ರು 210/ಎ1 Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 74609.00

377 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 70/ಸ,85/ಎ Gen ಈರುಳಿಿ 1.60 152048.00

378 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆುೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಲ ಿರು ಪಾಳಯ 55,56 Gen ಗುಲಾಬಿ 1.70 80899.00

379 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಆರ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಉಗನಿಯ ಪಾಳಯ 76/3,168/4 Gen ಈರುಳಿಿ 1.30 124744.00

380 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ನಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ದೋವರಾಜಪಪ ಚಂಗದಾರನಹಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 127/ಬಿ2 Gen ಈರುಳಿಿ 0.95 91045.00

381 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪೆಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಲ ಿರು ಪಾಳಯ 78/1,78/2,78/3 Gen ಈರುಳಿಿ 0.75 75759.00

382 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮ ಸ ಕೆ ೋಂ ಎಂ ಮಹೆೋಶ್ ಚಿಕ್ಕಲ ಿರು ಪಾಳಯ 78/4 F/Gen ಈರುಳಿಿ 0.90 90911.00

383 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ ಗುರುಮಲಿಪಪ ಪಾಳ ಯ ಪಾಳಯ 791/1 Gen ಈರುಳಿಿ 0.40 43522.00

384 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್  ಮಹದೋವಪಪ ದ ಡಡಲತ್ ುರು ರಾಮಾಪುರ 11/ಸ4 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.50 144045.00

385 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮೃತಾಂಬ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಪಪ ಲಿಂಗಣಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 315 F/Gen ಅರಿಶಿಣ 0.60 55592.00

386 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಾರಿದ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಮುಸಾುನ್ ಖಾನ್ ಅನಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 79/ಬಿ,79/ಎ Gen ಈರುಳಿಿ 2.00 190003.00

387 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ುದಗ್ಾಮಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕಾಮಶೆಟಿಇ ಹುಲ್ಲಿೋಪುರ ಹನ ರು 469/ಬಿ1,663 Gen ಟ ಮಾಯಟ 1.50 143145.00

388 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಎಂ. ಬಿನ್ ಮುದ್ದಯಯ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ಪಾಳಯ 80/3 Gen ಬಾಳೆ 1.00 62635.00

389 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪೆೊವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಅಜಿಜೋಪುರ ಹನ ರು 376/2 F/Gen ಈರುಳಿಿ 0.75 75501.00

390 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ ಮುನಿಗ್ೌಡ ಅಜಿಜೋಪುರ ಹನ ರು 335/5 Gen ಈರುಳಿಿ 1.00 99344.00

391 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಣಣ ಬಿನ್ ಮಣಿ ಎಂ ಶಾಗಯಂ ಹನ ರು 273 Gen ಈರುಳಿಿ 2.00 189619.00

392 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದೋಶ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಗ್ೌಡ ಭಟಗುಪೆಪ ಹನ ರು 37/ಸ2ಬಿ,65/ಎ2ಎ Gen ಈರುಳಿಿ 0.95 88943.00

393 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ ಬಿನ್ ಚನುಬಸಪಪ ಅನಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 105/2 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.60 60607.00

394 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪುಲ್ಲಿೋಗ್ೌಂಡರ ಅಜಿಜೋಪುರ ಹನ ರು 1230/4ಬಿ,899/1 Gen ಅರಿಶಿಣ 0.90 88665.00

395 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ ಮಾಂಕ್ನ್ ಬಿನ್ ಅಂಬೆ ರೋಸ್ ಗ್ೌಂಡರ ಮಾಟರಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 18/3 Gen ಈರುಳಿಿ 1.30 124839.00

396 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಯಯ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 102 F/SC ಈರುಳಿಿ 1.80 171819.00

397 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದ್ಲ್ಲಯಮಮಲ್ ಕೆ ೋಂ ದೋವನಾಯಗಂ ಕೌದ್ಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 896ಪಿಎಸ್2 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.80 170569.00

398 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಜಿ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲಿಪಪ ಅನಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 91/ಬಿ,109/ಬಿ1ಬಿ Gen ಬಾಳೆ 1.15 70717.00

399 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಡಯಯನಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 108/1 Gen ಈರುಳಿಿ 0.65 65658.00

400 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಮಲಿಪಪ ಚಂಚಳಿಿ ಹನ ರು 1/ಸ1 F/Gen ಈರುಳಿಿ 1.05 104905.00

401 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಆರ ಮಹದೋವಪಪ ತೆೋರಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 389/ಡಿ1,389/ಡಿ2,429/ಎ,387/1,389/1,3

89/3,430/1,430/4
Gen ಅರಿಶಿಣ 0.90 86576.00

402 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಭೈರನತ್ು ಹನ ರು 191/ಬಿ,191/ಸ1,192/ಬಿ1ಎ,192/ಬಿ1ಬಿ,19

3/ಸ2
Gen ಅರಿಶಿಣ 0.58 54207.00

403 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೆೋಗ್ೌಂಡ ಬಿನ್ ಅಂಕೆಗ್ೌಂಡ ಉದ್ದನ ರು ಹನ ರು 7/1,8/1 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.00 99288.00

404 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು ಉದ್ದನ ರು ಹನ ರು 177/ಬಿ Gen ಅರಿಶಿಣ 1.40 134421.00

405 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಜಿ ನಂದೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಅನಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 91/ಎ Gen ಬಾಳೆ 1.20 67809.00

406 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಶಾಗಯಂ ಹನ ರು 332/3 Gen ಈರುಳಿಿ 0.65 65658.00

407 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಯಯ ಕೌದ್ಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 817/1 Gen ಈರುಳಿಿ 1.00 98924.00

408 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಪೆರೋಮ ಕ್ುಮಾರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಲಿಂಗಯಯ ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 89/1,90/1 F/Gen ಈರುಳಿಿ 1.30 118265.00

409 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಹೆ ಸಮಾಲಂಗಿ ಕ್ಸಬಾ 240/b,241,251/c1,

251/c2
Gen ಸೌತೆಕಾಯಿ 1.45 97555.00

410 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಚಿಕ್ಕಲ ಿರು ಪಾಳಯ 1127/1,1127/2,1128/1, 

1125/3,1125/4,1128/3
F/Gen ಪಪಾಪಯಿ 3.60 106993.00

411 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನುುಮ ತಿಯ ಅಜಿಜೋಪುರ ಹನ ರು 440/1,439/4 Gen ಈರುಳಿಿ 1.12 111315.00

412 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಮದಾಸಪಪ ಬ ದ್ುಬಾಳು ಹನ ರು 100/c1,101 Gen ಅರಿಶಿಣ 1.15 114140.00

413 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ. ದ ರೆಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಸರಗ ರು ಪಾಳಯ 53/1,82/b Gen ಬಾಳೆ 2.25 135612.00

414 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದೋಶ ಬಿನ್ ಕೆ ಳಂದೈಯಪಪ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 293,606/3 Gen ಈರುಳಿಿ 1.50 143061.00

415 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಪೆೊನುುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುನಾಥಗ್ೌಂಡರ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 17/d2,17 Gen ಬಿೋನ್ 2.00 186136.00

416 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಯಯ ಹೆ ನ ುರು ಕ್ಸಬಾ 169/2 ಮಹಿಳೆ / ಪ ಜಾ ಬಾಳೆ 0.60 39494 5877 5730 7342 85027450323

417 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಲಾಲಿಮಾದ್ಯಯ ಹೆ ನ ುರು ಕ್ಸಬಾ 431/7 ಪ ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 32722 7327 3821 2159 2971101000072

418 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಹೆ ನ ುರು ಕ್ಸಬಾ 296/2ಎ,296/2ಬಿ, ಮಹಿಳೆ / ಪ ಜಾ ಬಾಳೆ 0.80 51413 7723 2080 5588 13112034733

419 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದಯಯ ಕೆಸ ುರು ಅಗರ 332/4 ಮಹಿಳೆ / ಪ ಜಾ ಟ ಯೋಮಾಯಟ ೋ 0.40 30420 5401 9015 5217 462101012888

420 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದರಾಜು ಬಿನದ್ ಬಸವಯಯ ದ್ುಗಗಹಟಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/2, ಪ ಜಾ ಬಾಳೆ 0.50 37796 9382 1575 8142 2971101002691

421 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಎಸ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ಗಣಗನ ರು ಅಗರ 305/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 0.40 32048 4993 6806 3343 2003829

422 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಗ್ೌಡ ಗುಂಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 313/3 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿನ 0.60 60607 5835 2845 2488

423 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಸ ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಂಜೆೋದೋವರು ಕೆಸ ುರು ಅಗರ 2/2, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 36203 9939 0809 7500 85020378566

424 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಸ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪಪ ಹೆ ನ ುರು ಕ್ಸಬಾ 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 76100 2982 4244 3746 326601000000950

425 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದೋೇ್ಗ್ೌಡ ಯಳಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 23/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 191916 5826 3949 7177 134401011001467

426 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ ಚಿನುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ ಯರಗಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 569/1,569/2, 568/2,570/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.30 89775 6249 9725 1045 181001011000438

427 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಿಲಿಂಗಪಪ ಕೆಸ ುರು ಅಗರ 727/2 ಮಹಿಳೆ / ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿನ 0.87 57176 8986 3789 3475 326601000004081

428 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಂಗಶೆಟಿಿ ಅಂಬಳೆ ಕ್ಸಬಾ 539/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.98 114984 6639 0537 0707 64077282569

429 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಿಣಣ ಮದ್ ದರು ಅಗರ 1050/1 ಮಹಿಳೆ / ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿನ 0.60 60607 7521 4915 6830 64037568226

430 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿೋಗ್ೌಡ 3 ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಅಗರ 1038/5ಎ, 1039/5ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 8811 13095017780

431 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಮದ್ ದರು ಅಗರ 915/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ 0.65 42785 9733 0437 3188 331502010108510

432 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಅಂಬಳೆ ಕ್ಸಬಾ 64/3,81/*, 149/1 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿನ 0.55 55557 2074 9677 1409 17062200074530

433 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಷ್ಡಕ್ಷರಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಮಲ್ಲಿೋದೋವರು ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಅಗರ 26/3,26/4, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.65 38443 3288 0050 4938 2971101000080

434 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಆರ ಪರಶಿವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಆರ ರಾಜಪಪ ಹೆ ನ ುರು ಕ್ಸಬಾ 213/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಂಗಳ ರು ಸೌತೆ 0.97 63149 6248 6476 0019 326601000001467

435 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಗ್ೌಡ ಗುಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 63/4 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿನ 0.59 59597 9618 8307 5531 326601000005434

436 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ವಡಗರೆ ಅಗರ 7/1,7/4, ಮಹಿಳೆ / ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.65 46515 8349 6700 7969 13095019108

437 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಕೆಸ ುರು ಅಗರ 339/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.10 72018 9474 9354 4290 2971101004961

438 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಆರ ಚಂದ್ುರ ಹೆಚ್ ಆರ ರಾಜಪಪ ಹೆ ನ ುರು ಕ್ಸಬಾ 212/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಂಗಳ ರು ಸೌತೆ 0.99 67773 2414 8707 8902 326601000005274

439 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನೆುೋಗ್ೌಡ ಗುಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 131/3 ಮಹಿಳೆ / ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿನ 0.60 60607 5468 0216 6213 326601000005437

440 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣೋಗ್ೌಡ ಗುಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 134/2 ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿನ 0.80 80190 8443 9749 6333 326601000005438

441 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಸ ಶಿವರುದ್ರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನುಂಜಪಪ ಮಳಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 70/2,3,74/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಯೋಮಾಯಟ ೋ 1.29 86972 6287 3629 1336 326601000004046

442 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಆ.ಅಗರಹಾರ ಅಗರ 153/3,102/3,102/5,924/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.65 42785 8792 3447 0459 4039108001609

443 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗದಾಸೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಅಗರ 43/1, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಯೋಮಾಯಟ ೋ 0.40 31588 2296 8028 6134 64037568226

444 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಬ್ಳಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಶ್ಯಯ ನಡರ ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 98/1ಎ, 95/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 6400.00 988563792362 612260038570

445 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಕೆ.ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಣ್ಣ ಅಮಿ ರ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.60 9600.00 536243499040 147201011004195

446 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಎನ್.ಶಿವಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಲಿಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 235 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 16000.00 558610574879 2652500101255401

447 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಚೌಡ ಬಿನ್ ಜವರ ಕಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 15/1 ಪ್.ಪಂ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 6400.00 970581960203 13020018146

448 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಕಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 69 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 16000.00 900818261675 2652500100637501

449 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವ ರತಾ ಪ್ಪ ಬ್ಿಂಡಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 80/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.50 8000.00 909510074228 134401011000184



450 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಗೌರಮ್ಮ  ಕಿಂ ಶಿವಣ್ಣ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 6400.00 828129109915 134401051000160

451 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ತೇಜೇಶಾ ರಿ ಕ ಿಂ ಕಮಾರಸಾಾ ಮಿ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ 187/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 568386616242 2652500100450401

452 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುನಂಜಪ್ಪ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 159/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 0.59 9440.00 813848513819 64168685271

453 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ಶ್ಯಯ ನಡರ ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 9600.00 656556746048 85020872498

454 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಹೊಣ್ಕಾರನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಜ ಗನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 237 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆ, ಟಮೊಟೊ 0.80 12800.00 342921566103 13009064618

455 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಚನೂನ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 70/2, 73/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ, ಟಮೊಟೊ 0.90 14400.00 454673705838 134401051000369

456 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಹೆಚ್.ಸಿ.ನಾಗೇಿಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಕಸಬಾ 17 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.20 19200.00 349375643399 10962898765

457 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಬಿ.ಎಿಂ.ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 17/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.80 12800.00 979342942363 64128773141

458 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಪ್ರ  ಮ್ ಕ ಿಂ ಚಿಕಕ ಮಾದ್ಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 177 ಸಾಮಾನಯ ಮಂಗಳೂರು ಸೌತೆ 0.80 12800.00 680927052538 134401050010421

459 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 16000.00 859928468407 13044020770

460 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ನಂಜಿಂಡಪ್ಪ  ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ದೇವಪ್ಪ ಕಬಬ ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 408/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.60 25600.00 436982066049 896410110003029

461 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಎಿಂ.ಎನ್.ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ನಾಗಮ್ಲಿಪ್ಪ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 225031902827 4792101006532

462 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಮ್ರಳಾಪುರ ಬೇಗೂರು 27/2, 27/4 ಸಾಮಾನಯ ದೊಣ್ಣ  ಮೆಣ್ಸಿ 0.60 9600.00 295696313034 147201011000750

463 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ  ಗೌಡ ಮ್ರಳಾಪುರ ಬೇಗೂರು 27/1, 27/5 ಸಾಮಾನಯ ದೊಣ್ಣ  ಮೆಣ್ಸಿ 0.60 9600.00 484848636835 147201011004459

464 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಕೆ.ಎನ್.ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಕೆ.ಎಿಂ.ನಾಗಪ್ಪ ಕಗಗ ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 137/2ಬಿ, 137/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.65 10400.00 478323490367 13127024412

465 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಅಿಂಕಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 9600.00 552963482945 13044032877

466 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 34/1, 104/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 16000.00 571682750793 33120017934

467 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಜಿ.ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ ಗವಯ್ಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 141 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 358587242227 4792101008713

468 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಭ ಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ದೊಡೆ ಹುಿಂಡಿ ಬೇಗೂರು 17/2, 18 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.20 19200.00 824368229061 2652500100474101

469 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶ್ಯಿಂತಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗುರುಸಾಾ ಮ್ಪ್ಪ ಹುತ್ತಾ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 69 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 16000.00 408489744368 64039604898

470 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಲಿಕಾಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಮಾಯ್ನಾಯ್ಕ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 16 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 12800.00 316660627349 2652500100534201

471 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುತ್ತಾ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 6400.00 477564112595 54043848472

472 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತಪ್ಪ ಮಾಯ್ನಾಯ್ಕ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 85/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 6400.00 474332673994 37794918411

473 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ವೈ.ಪಿ.ಮುದ್ದ ಬಸಪ್ಪ ಯ್ರಿಯೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 37/2, 46 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 1.00 16000.00 905228407801 2652500100504001

474 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಗುರುಶ್ಯಿಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಮಾಯ್ನಾಯ್ಕ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 12800.00 511089440272 64191640263

475 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಿ ಪ್ಪ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ 55/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 8802357274349 2652500100350001

476 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 24/1, 24/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 12800.00 883845243812 2652500100629201

477 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಕೆ.ಜಿ.ಲ ಕೇಶ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಕಡಗಾಪುರ ಬೇಗೂರು 104 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆ 0.80 12800.00 763937910273 147201011004749

478 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮಂಜ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ ಶಿ ಗೇವಾಡಿ ಬೇಗೂರು 98/2A1, 98/2A2, 98/2C ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆ 0.80 12800.00 693101504057 265250010017601

479 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಎಸ್.ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಹಕಕ ಲ್ತಪುರ ಬೇಗೂರು 68 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.50 8000.00 419605126609 20009855936

480 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಷ್ಣುಮ ಖಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬ್ಟಿ ದ್ಮಾದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 45 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.50 8000.00 683627306606 13009033215

481 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.80 12800.00 504359861235 134401011004977

482 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ರವಕಮಾರ್ ಬಿ. ಬಿನ್ ಸಿ.ಸಾಾ ಮಿ ಬ್ಿಂಡಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 93 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆ 1.20 19200.00 361627313611 4792101008657

483 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿವಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹೊಣ್ಕಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 73 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.20 19200.00 983278134607 134401011005880

484 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಚೆನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಡರ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.70 11200.00 898835574311 2652500100917801

485 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 18 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 9600.00 632715616964 4792101004680

486 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಸಿದ್ದ ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 32 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 19200.00 698837198769 85008508231

487 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿ ರಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 9555.00 248801166481 0070092001421

488 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 246/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 9600.00 686910444081 2652500100095201

489 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವ ರಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 134/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 827753512110 2652500101265501

490 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ನಾಗರತನ  ಬಿನ್ ರಾಜಮ್ಮ  ರಾಘವಾಪುರ ಬೇಗೂರು 64 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 1.00 16000.00 988406286264 30282671814

491 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಕೆ.ಸಿ.ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ 
ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 111 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 16000.00 52855656905 134401011006355

492 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಎಸ್.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಡರ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 118/1, 111/2, 19/1, 
19/2, 118/2

ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 206099777545 134401010003542

493 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿವಕಮಾರಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ತಳಲೆ ಕಸಬಾ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 342352086766 4792101005590

494 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವ ರತಾ ಪ್ಪ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 347 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 16000.00 649669882423 17132200003893

495 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ರೇವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ಮ್ಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 116/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 9600.00 257590306878 2652500100085701

496 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ನಾಗಣ್ಣ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹಿರಿಕಾಟಿ ಬೇಗೂರು 255/1, 255/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 2.00 32000.00 870214114503 13009068103

497 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿವಣ್ಣ .ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಣ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 97 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.40 6400.00 - 13098025404

498 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಕೆ.ಜಿ.ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಬಿ.ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 288/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.80 12800.00 767675815022 13044029751

499 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ನಂದ ಶ ಬಿನ್ ಎ.ಮ್ಲಿಣ್ಣ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 194 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ, ಟಮೊಟೊ 1.60 25600.00 712788981754 2652500101302601

500 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಜಯ್ಪ್ಪ ಅಮಿ ರ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 55 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.80 28800.00 602317773776 10615538414

501 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹೇಶ್ಯರಾಧಯ  ಬಿನ್ 
ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಾರಾಧಯ ಆಲವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 16000.00 759742571677 64112304417

502 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಯ್ರಿಯೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 114/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.80 12800.00 352364323493 85032553569

503 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ರವ ಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಚಿಕಕ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಯ್ರಿಯೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 126/3ಎ, 126/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.80 12800.00 769470987679 4792101008461

504 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ವೈ.ಎನ್.ವಶಾ ನಾಥ್ ಬಿನ್ ನಾಗಮ್ಲಿಪ್ಪ ಯ್ರಿಯೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 73/1, 73/2, 63/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 16000.00 872185919541 0070092009375

505 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 371 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 1.20 19200.00 206019036716 85026648972

506 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕಿಂದ್ಕೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 232/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.60 25600.00 498411594643 2652500100258201

507 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹೇಿಂದ್ರ  ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಮಾಯ್ನಾಯ್ಕ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 37/2, 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 16000.00 360236608954 64146063901

508 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿರ  ಕಂಠಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಬೇಲಗುಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 12/1ಎ, 12/2ಎ, 12/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.70 11200.00 311944481040 54043870881

509 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಕಾಳೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳಜೆಜ  ಗೌಡ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 772166967403 64147291428

510 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹದೇವಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 217 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.20 19200.00 504413061029 2652500101394001

511 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 16/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 1.20 19200.00 - 36283201954

512 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 106 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿ 0.60 8000.00 697704134812 17132200026265

513 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕಿಂ 
ಸಿ.ಪಿ.ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ವಡೆ ಗೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 113/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 218140829101 2652500101298501

514 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಗಿರಿ ಶ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ವಡೆ ಗೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 176/1, 152/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 16000.00 748218722283 2652500100062101



515 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಶ್ಯಯ ನಡರ ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 98/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 397488201832 846293630

516 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಬಿ.ಎಿಂ.ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 33/2ಎ, 33/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 - 85030575426

517 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ಪ್ರ ಕಾಶ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 18/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 6400.00 416587681186 85014440263

518 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 12800.00 323875487361 4792101006585

519 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 78/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.80 12800.00

520 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಣ್ಕನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 41/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 9600.00 861355891694 2652500100365401

521 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಭದ್ರ ಕಾಳಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗೌಡಿಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಮ್ಳವಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 9600.00 892318475320 134401011004300

522 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮ್ಳವಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 215371625774 4792101011725

523 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ನಾಗಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿಿಂಗಪ್ಪ ಬಾಣ್ಗವಾಡಿ ಕಸಬಾ 19/4, 20/5, 32/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.45 6565.00 644596510394 2652500100760101

524 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಗೌರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಹಲಗಪ್ಪ ದೇಶಿಪುರ ಕಸಬಾ 8/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.70 11200.00 973116821932 17132200032215

525 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಬ್ಟಿ ದ್ಮಾದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 53 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.50 8000.00 973949316080 147201011001336

526 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹೇಶ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ನಂಜಪ್ಪ ಹಸಗೂಲ ಬೇಗೂರು 81 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 735145105511 2652500101684201

527 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶಿರ  ಕಂಠಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎನ್.ನಂಜಪ್ಪ ಹಸಗೂಲ ಬೇಗೂರು 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 831397872795 2652500101118901

528 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಶ್ಯಯ ನಡರ ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 270580806249 007026211966

529 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಪ್ಪ ಲಕೂಕ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 163/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 6400.00 266780175195 64134814138

530 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಎಿಂ.ಸಂಪ್ತುಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಿಂದ್ಕೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 171 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 1.00 16000.00 891049374026 64114541468

531 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 224/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.80 12800.00 774918630559 85034753306

532 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಗೌರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಸಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 178/1, 178/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.70 11200.00 335110224271 85001977506

533 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಚಿಕಕ ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 91 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.40 6400.00 664753681165 17072200122041

534 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಗಂಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 384697668468 2652500100776101

535 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಹೇಶ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್  ಶಿವಣ್ಣ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 42 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 9035.00 339710475238 2652500100912201

536 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 303 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 237551245714 17282200013734

537 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಕರುಣ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 78/2, 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ, ಬದ್ನೆ 1.00 16000.00 451037287358 64155272813

538 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಶ್ಯಯ ನಡರ ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 118 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 881738401681 4792101000518

539 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಜಿ.ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ಗಣೇಶಮೂತಿಿ ಶ್ಯಯ ನಡರ ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 973511032818 2652500100159701

540 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಸುಜೇಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಮೂತಿಿ ಎಿಂ ಬ್ಿಂಡಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 137/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.20 19200.00 707979378110 2652500101785201

541 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬ್ಿಂಡಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 137/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.10 17600.00 267791503975 32146461855

542 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮ್ರಪ್ಪ ಹೊರೆಯಾಲ ಬೇಗೂರು 308/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 9600.00 702243218810 85018047528

543 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 232/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 16000.00 904170552181 1629110010051436

544 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಕೆಿಂಪ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಕಾಳ್ಳಿಂಗಪ್ಪ ಹಿರಿಕಾಟಿ ಬೇಗೂರು 99/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.80 12800.00 519187412138 85018147227

545 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ದೇವಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಕರಿಶೆಟಿಿ ಪ್ವಿತನಪುರ ಬೇಗೂರು 100, 165/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.80 12800.00 881497636054 13009050978

546 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಸವನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 327/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 9600.00 237318280351 0021800027689011

547 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಯ್ಯ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 402/ಪಿ41 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 418221162533 64080421360

548 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಶಿವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯ ನಾಗಪ್ಟಿ ಣ್ ಕಸಬಾ 203/ಪಿ-6 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 6400.00 939940564622 17132200008300

549 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಮ್ಲಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಿಿಂಗಯ್ಯ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 696 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 859585200424 007026200360

550 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಗ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗ ಪಾಲಯ್ಯ ಚೌಡಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 8/4. ಪ್.ಜಾತಿ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಮ್ತುಾ  ಬಾಳೆ 0.80 12800.00 434473857589 0070092117483

551 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ವಿಂಕಟರಾಜ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ಯ್ರಿಯೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 150 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 219032895503 12044100002292

552 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಎಸ್.ರವ ಬಿನ್ ಆರ್.ಶಿವಣ್ಣ ಬಾಣ್ಗವಾಡಿ ಕಸಬಾ 39/2, 45/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 16000.00 566364136742 4792101001660

553 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಗ ಪಾಲಯ್ಯ ದೇವಲ್ತಪುರ ಕಸಬಾ 100/1, 98/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 12800.00 942524372884 134401011003882

554 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ನಂಜಿಂಡಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬಸವಯ್ಯ ಹಳಿದ್ಮಾದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 97, 98 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.30 4800.00 540725512487 13046030130

555 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್  ಹೊದಕೆ ಎಸ್.ಮೊ ಹನ್ ಬಿನ್ ಆರ್.ಶಿವಣ್ಣ ಬಾಣ್ಗವಾಡಿ ಕಸಬಾ 46/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 9600.00 362615098301 4792101011653

556 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಗಂಡಯ್ಯ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 242/ಪಿ17 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.60 11690.00 474172445565 30352477966

557 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿ.ಮ್ರಿಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಿಂಡಯ್ಯ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 325/4 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 235623961147 13009089565

558 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 10/2. ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 1.00 7790.00 838128918628 13127033696

559 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಂಜಿಂಡಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬಸವಯ್ಯ ಹುಣ್ಸಿನಪುರ ಬೇಗೂರು 98 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 1.00 19490.00 540725512487 1304603130

560 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರವ ಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಗಂಡಯ್ಯ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 242/ಪಿ35 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 712349956930 00700920012511

561 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಚಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 10/ಪಿ3 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.80 15596.00 948616455701 30297093775

562 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹುಲುಗಾದರ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಯ್ಯ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 440/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 228753026028 35312970817

563 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಿ.ಆರ್.ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಬ್ಟಿ ದ್ಮಾದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 694342082639 85006746483

564 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಗಾಡಿಪುಟಿ ನಾಯ್ಕ ಕಬಬ ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 280/1 ಪ್.ಪಂ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 970371390703 13046021400

565 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ಮಾದ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ಹಕಕ ಲಪುರ ಬೇಗೂರು 124/3 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 828069331318 13009073746

566 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಂಜಿಂಡಪ್ಪ ಹೊರೆಯಾಲ ಬೇಗೂರು 220/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 822706342017 13009037334

567 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 402/ಪಿ3 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 1.00 19490.00 380737430639 64162262499

568 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸುವಣ್ಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ರಂಗರಾಮ್ಯ್ಯ ಬೊಮ್ಮ ಲ್ತಪುರ ಹಂಗಳ 39 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 468469510020 85047099638

569 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ಬ್ಳವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 67/2ಎ1 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 347840422374 13044033701

570 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ದೊಡೆ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಹನುಮ್ಯ್ಯ ಬೊಮ್ಮ ಲ್ತಪುರ ಹಂಗಳ 15/ಪಿ3 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 440951653668 85011565445

571 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗ ಪಾಲಯ್ಯ  ಚೌಡಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 8/4. ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 434473857589 0070092117483

572 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಮಾದ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಹುಿಂಡಿಪುರ ಹಂಗಳ 138/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 533904383809 13044037897

573 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಲಕಿಕ ಪುರ ಹಂಗಳ 30/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 621798189139 35730755418

574 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಎಸ್.ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 304 ಪ್.ಪಂ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 757336001739 54043869876



575 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಎಸ್.ಎಿಂ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ 
ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಶ್ಯಯ ನಡರ ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 688657132607 64010874211

576 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಿಿಂಗಯ್ಯ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 696 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 859585200424 007026200360

577 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗ ಪ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ` ಕಿಂದಕೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 235/2, 236/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.60 11690.00 488141510823 64158681131

578 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಬಿ.ಎಸ್.ಮ್ಹದೇವಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ 
ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಲಕಿಕ ಪುರ ಹಂಗಳ 8/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 601593324025 17282200011841

579 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7750.00 755251294557 64034985516

580 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಣ್ಣ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ವ ರಭದ್ರ ಪ್ಪ ತಗಗ ಲೂರು ಬೇಗೂರು 111 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 603215721525 147201011005680

581 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗಣೇಶಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಶ್ಯಯ ನಡರ ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 102/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 705525218746 134401010010443

582 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಮಾರಿಹೊಸಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 549806626494 54043870371

583 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬ್ಳಚಲವಾಡಿ ಬೇಗೂರು 75/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 447450594020 147201011003652

584 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 201 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 890849257019 17132200005212

585 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 10/ಪಿ23 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 931367381952 17132200007591

586 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಚನನ ಶೆಟಿಿ ಭ ಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ 132/1, 132/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 467832969358 4792101003697

587 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 277/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 903548612461 17282250020892

588 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 113 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 443750556652 13020025222

589 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಆರ್.ಎಿಂ.ಶೈಲಜ ಕ ಿಂ ಪ್ರ ಸನನ ಮೂತಿಿ ಶಿವಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 19 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 379416925427 2652500101651601

590 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮೂಡಗೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 69/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 840579459171 007026211936

591 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಂದ ಶ ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಣ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 309/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.30 5840.00 642321883881 85022320955

592 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೆನನ ಪ್ಪ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 209/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.39 7600.00 675792331200 134401010009133

593 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕನನ  ಅಿಂಕಪ್ಪ ಮಾಯ್ನಾಯ್ಕ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 76 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 642694106755 4792101006148

594 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಷ್ಣುಮ ಖ ಬಿನ್ ಕಳಿಯ್ಯ ಬ್ಿಂಡರವಾಡಿ ಹಂಗಳ 13/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 236593554269 2652500100502501

595 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವನಂಜಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ಚಿಕಕ ಿಂಡಯ್ಯ ಹಸಗೂಲ ಬೇಗೂರು 209/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 290203723433 85041208840

596 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಭ ಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 205 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 672020316791 54012872819

597 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಾದ್ಪ್ಪ ತಳಲೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 47/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7790.00 567406392764 2652500100548301

598 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಾಯಿಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಆಲತ್ತಾ ರು ಕಸಬಾ 36 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.60 11250.00 827264948441 13098020029

599 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವ ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 201/ಪಿ15 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7800.00 890849257019 017132200005212

600 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಕಾಳನಾಯ್ಕ ಇಿಂಗಲವಾಡಿ ಕಸಬಾ 42/1, 42/3 ಪ್.ಪಂ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.40 7797.00 - 70092009702

601 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಲಿಂಗನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ ಕಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 21/1 ಪ್.ಪಂ ಕಂದ ಬಾಳೆ 0.60 11696.00 590574979763 64119091308

602 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಜಯ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ಬ್ರಟಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 156/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 625671772821 64138396067

603 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಪ್ರ ಭುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕಾಡಬಸಪ್ಪ ಮ್ಸಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 69/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 615549670856 4792101004856

604 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್

ಹೆಚ್.ಜಿ.ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಕಾಲೆಿ ಹಂಗಳ 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 727675815022 85047880487

605 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶಿವಣ್ಣ ಹಸಗೂಲ ಬೇಗೂರು 244/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 207043794540 2652500100936901

606 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ವಶ್ಯಲ್ತಕಿಷ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹೇಶ ಹುಣ್ಸಿನಪುರ ಬೇಗೂರು 103/ಪಿ5, 123 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 24460.00 669529048626 54012863576

607 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್

ಡಿ.ಶಿವಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಬಿ.ದೊಡೆ ವ ರಪ್ಪ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 306/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 959324922871 30993817428

608 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ತ ಡಿಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 87/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18350.00 294924217904 64176887958

609 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಕಳಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಕೆಲಸೂರುಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 62/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 533817113368 34528312883

610 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಂಜೇಶ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಸ ಮೇಶಾ ರಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 8/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 23864.00 370323695117 17282200012969

611 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಆರ್.ಬ್ಳಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಬೇಲುಕಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 24480.00 285486476026 54043844228

612 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಬಿ.ಗಣೇಶ ಬಿನ್ ಬ್ಟಿ ಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 705 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 1.20 36720.00 973372427758 85020606094

613 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಎ.ಎಲ್.ಲಿಂಗಮ್ಮ ರ್ಣಣ  ಕ ಿಂ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಕೆಲಸೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 194/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 319612181553 3065800528

614 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್

ಉಮೇಶ್ ವೈ.ಎನ್ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯ್ಣ್ಸಾಾ ಮಿ ರಾಘವಾಪುರ ಬೇಗೂರು 28 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 695886256436 17072200008598

615 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್

ಜಿ.ಜಿ.ಮ್ಲಿಕಾಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 109/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 12240.00 890566540887 2652500100900501

616 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಜಿ.ಸರಳಕಮಾರಿ ಕ ಿಂ ನಾಗೇಿಂದ್ರ ಮ್ಗುವನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 44 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 24480.00 817118062902 2652500101980201

617 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಾದ್ಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.20 6110.00 307868813935 134401051000392

618 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಎಿಂ.ರಾಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಸವಕನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.35 10700.00 653631107571 36112789671



619 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಭಾರತಿ ಕ ಿಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ದಿಂದಾಸನಪುರ ಕಸಬಾ 80 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 11580.00 364960539734 64129889474

620 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್

ಎಸ್.ಜಿ.ಸದಾನಂದ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಗುರುಸಾಾ ಮ್ಪ್ಪ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 31 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 582406182053 13046014357

621 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ರಾಚಟಪ್ಪ ವಡೆ ಗೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.50 14440.00 218140829101 2652500101298501

622 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆ.ಸುಬಬ ಣ್ಣ ಚಿರಕನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 136 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 225458090699 2652500100548501

623 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಡಿ.ಮ್ಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 841688586887 17132200000975

624 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಶಂಕರನಾರಾಯ್ಣ್ಪ್ಪ ಮ್ಗುವನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 779765322598 2652500102042201

625 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಸೂರಜ್ ಎನ್.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪ್ದ್ಮ ನಾಭ ಹಳಿದ್ಮಾದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 180/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00 802678376707 134401011007566

626 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಎಿಂ.ಆರ್.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 113/1, 113/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 78208.00 241226904273 85016973458

627 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಮಂಜ.ಎನ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿೆ  ಗೌಡ ನಿಟೆರ ಬೇಗೂರು 137/2ಎ ಸಾಮಾನಯ 1.21 80000.00 722405101934 147201011006074

628 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಕನಕಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಸಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 48/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 1.27 87500.00 627329762136 30532590262

629 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಹೆಚ್.ವ.ಪ್ರ ಭುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವ ರತಾ ಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 347/6, 195/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 87500.00 941639162571 35858098046

630 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಡಿ.ಶಿರ  ನಿವಾಸ ತಿವಾರಿ ಬಿನ್ ಡಿ.ಪಿ,ತಿವಾರಿ ಶೆಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 150/1 151/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 80000.00 860145695068 31762194362

631 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ರಾಮ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಯ್ಯ ಭ ಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ 472 ಪ್.ಜಾತಿ 1.00 80000.00 967253464274 31724936810

632 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಶಿಿಂಡನಪುರ ಕಸಬಾ 110/1, 117/1, 114/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 80000.00 944981180807 64045837440

633 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಬ್ಳಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಾಚಯ್ಯ ಮುಿಂಟಿ ಪುರ ಕಸಬಾ 375 ಪ್.ಜಾತಿ 1.60 87500.00 676514535298 17132200006846

634 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಎಿಂ.ಸಂಪ್ತ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಿಂದ್ಕೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 59, 61/1, 171 ಸಾಮಾನಯ 3.04 87500.00 891049374026 64114541468

635 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಎಸ್.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಸಂಪಿಗೆಪುರ ಬೇಗೂರು 116/3ಎ ಸಾಮಾನಯ 1.00 87500.00 696367779690 2652500100384501

636 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 151/2 ಸಾಮಾನಯ 1.32 80000.00 655141846607 54043857872

637 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಗುರುಮ್ಲಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಹೂರದ್ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 11 ಸಾಮಾನಯ 1.23 80000.00 266559358582 12046100005268

638 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ರಂಗೂಪುರ ಬೇಗೂರು 274/1, 256/1 ಸಾಮಾನಯ 1.16 80000.00 620506145525 147201011003097

639 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಹೊಣ್ಕಾರನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗನಾಯ್ಕ ತಳಲೆ ಕಸಬಾ 41/3 ಪ್.ಪಂ 0.90 80000.00 420682865938 32893575418

640 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಲಕಿಕ ಪುರ ಹಂಗಳ 30/1 ಪ್.ಪಂ 1.00 80000.00 621798189139 64113886131

641 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ನಾಗನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ನಾಯ್ಕ ಮ್ಲಿಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 150, 154 ಪ್.ಪಂ 0.60 80000.00 813698401368 136401010002289

642 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಮ್ರಿಕೂಸಯ್ಯ  ಬಿನ್ ತಿಬಬ ಯ್ಯ ಹೊಿಂಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 78/ಪಿ5, 94 ಪ್.ಜಾತಿ 1.11 87500.00 915308868425 2652500101436301

643 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ

ಎಸ್.ಎಿಂ.ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮ್ಲಿಕಾಜಿನಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 9/1, 10 ಪ್.ಜಾತಿ 1.00 87500.00 488626220939 17072030001638

644 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ಕಿರಣ್ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 7/1. ಪ್.ಜಾತಿ 1.60 87500.00 459243625878 4792108001370

645 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ವ.ಬಿ.ಮಂಜನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 169/6, 169/5, 
169/7, 169/8

ಸಾಮಾನಯ 2.00 200000.00 724700289631 2652500100631801

646 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಿನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾ ಮಿ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 491/3, 456/3, 
506/4, 502/1

ಪ್.ಪಂ 1.83 200000.00 559211324291 35950903727

647 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಹುಲುಗಾದರ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಯ್ಯ ಉಪ್ಕಾರ ಕಾಲ ನಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 440/2 ಪ್.ಜಾತಿ 1.20 200000.00 228753026028 35312970817

648 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಡಿ.ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ದೊಡೆ ಲಿಂಗಯ್ಯ ಚಿಕಕ ಯ್ಲಚೆಟಿಿ ಹಂಗಳ 272 ಪ್.ಜಾತಿ 1.90 200000.00 211033857888 4792101002227

649 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿನ್ ಮ್ರಿದೇವರು ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 242/ಪಿ16 ಪ್.ಜಾತಿ 2.00 200000.00 990296310311 85045094086

650 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಹೌಸ್ ಪ್ವಿತಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಅಿಂಬಲ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಕಬಬ ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 274 ಪ್.ಜಾತಿ 1.97 1445400.00 808891843547 331502010112278

651 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬ್ಳೆ ಪ್ದ್ದ ತಿ ಪ್ವಿತಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಅಿಂಬಲ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಕಬಬ ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 274 ಪ್.ಜಾತಿ 0.36 252000.00 808891843547 331502010112278

652 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ಶ್ಯಿಂತಮ್ಲಿೆ ಶ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ 62/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.35 75000.00 403066328382 17172010013471
653 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ಗುಿಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ 273/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 75000.00 855725656617 17072200089143
654 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ಚಂದ್ರ ಚೂಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ನಂಜಪ್ಪ ತಗಗ ಲೂರು ಬೇಗೂರು 37/5, 39/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 70000.00 772804601720 134401010006577

655 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಮ್ಲಿಕಾಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಪುಟಿ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಮೂಡಗೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 70/1ಎ, 71/1, 106/7 ಪ್.ಜಾತಿ 1.14 75000.00 452034391684 2652500101270301

656 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಆತಾಮ ನಂದ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮ್ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ 185 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 70000.00 480627586979 13044039044

657 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಪ್ಡಗೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 282/2, 278/2, 279/2 ಸಾಮಾನಯ 1.56 70000.00 893694721354 13046019605

658 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ 
ಶಿವಾನಂದ್ಸಾಾ ಮಿ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 138/1,2,3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 70000.00 - 4792101009304

659 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ಮ್ಹದೇವನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ ಕೂತನೂರು ಕಸಬಾ 443/2 ಪ್.ಪಂ 1.47 70000.00 770263157606 17072200131916

660 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ಹೊಣ್ಕಾರನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಜ ಗನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 237 ಪ್.ಪಂ 1.63 70000.00 342921566103 1309064618

661 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ಶಿವಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಭ ಗಯ್ಯ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 383/2 ಪ್.ಜಾತಿ 1.00 70000.00 756741072499 64191167180

662 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ಪ್ವಿತಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಅಿಂಬಲ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಕಬಬ ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 274 ಪ್.ಜಾತಿ 1.00 75000.00 808891843547 331502010112278

663 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ವಿಂಕಟರಮ್ಣ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 435, 476 ಪ್.ಜಾತಿ 1.97 70000.00 392390174272 64182683446
664 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಸ್ರ ಯ ಕಿ ರ್ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 49/2, 50/2 ಸಾಮಾನಯ 1.30 75000.00 553824369058 100005405519
665 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಸ್ರ ಯ ಕಿ ರ್ ಶಂಭುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಮ್ಲಿಮ್ಮ ನಹುಿಂಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 564, 565 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.22 75000.00 552285249976 134401010004562
666 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಸ್ರ ಯ ಕಿ ರ್ ಜಿ.ಶಿವಪ್ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಗಣೇಶ್ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 592, 594/3 ಸಾಮಾನಯ 1.25 75000.00 209171145645 64028342142



667 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಸ್ರ ಯ ಕಿ ರ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಹೊನೆನ  ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 99/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 75000.00 434687753480 2652500100221301

668 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಸ್ರ ಯ ಕಿ ರ್ ಸುಬಬ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ವ ರನಾಯ್ಕ  ಕೆಲಸೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 115/4, 433/3 ಪ್.ಪಂ 1.07 100000.00 727347938354 34838840399
669 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಸ್ರ ಯ ಕಿ ರ್ ಕರಿಸಿದ್ದ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 309 ಪ.ಜಾತಿ 1.60 100000.00 842279398024 12098100000636
670 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಅರಸಯ್ಯ ಕಡಸ ಗೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 220 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 6960.00 493945295666 134401011001292
671 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ನಿಿಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ರಾಘವಾಪುರ ಬೇಗೂರು 277 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 983716387070 12009100009893
672 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಟಿ.ಆರ್.ಸತಿ ಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ದ್ಮ ಮ್ಮ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 382/2 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 16000.00 513893949140 12443100004240

673 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾಗೇಶನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬಸವನಾಯ್ಕ ಸ ಮ್ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 54/3 ಪ್.ಪಂ 0.40 8000.00 832856174111 54043862554

674 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ವಿಂಕಟನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ನಾಯ್ಕ ಹುಲಿ್ತ ಣ್ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 124 ಪ್.ಪಂ 0.40 7818.00 562944196588 12443100002538
675 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ವಿಂಕಟನಾಯ್ಕ ಹುಲಿ್ತ ಣ್ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 149/2 ಪ್.ಪಂ 0.40 8000.00 831613734459 64030623740

676 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರ  ಧರಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ ಅಮಿ ರ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 92 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 16000.00 563274387789 54036070226

677 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಕೆಿಂಪ್ಹೊಳೆಯ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ 
ಹೊಳೆಯ್ಯ್ಯ ಕಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 25/3. ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 627479693738 12020100001076

678 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ರಾಚಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸಣ್ಣ ಕಾಳಯ್ಯ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 191/3 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 875998823731 85049399437

679 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಚಿಕಕ ರಂಗನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನಾಯ್ಕ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 372/2 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 420609504711 17132210019482

680 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿವನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ ನಾಯ್ಕ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 150/1 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 758225734858 17132200014546
681 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 203/ಪಿ6 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 933940564622 17132200008300
682 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ದೊಡೆ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 235 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 290216596837 13020068834
683 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕಿಂ ಬ್ಳಿಯ್ಯ ಕಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 90 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 234730962639 17282250024529
684 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಲಿಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಂಗಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 20/1 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 200400118839 64011229759

685 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿವಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಹೊನೆನ  ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 144 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 333732540896 2652500100581801

686 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ಭ ಗಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 383/1 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 969988687363 12044100006863

687 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ನಂಜಿಂಡನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ ಮಾದ್ನಾಯ್ಕ ಶಿ ಗೇವಾಡಿ ಬೇಗೂರು 225/1 ಪ್.ಪಂ 0.40 8000.00 631696607228 37455393873

688 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಬಿ.ಪುಟಿ ರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 216 ಪ್.ಪಂ 0.40 8000.00 296706272160 2652500100290201

689 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರ  ಧರಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 92 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 563274387789 13046017507

690 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ಮಾಳ್ಳಗಯ್ಯ ಕಡಸ ಗೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 56/1 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 789991919064 64129648428
691 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಣ್ಣ ಆಲತ್ತಾ ರು ಕಸಬಾ 207 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 - 13098018555
692 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಚಿಕಕ ನಾಗು ಬಿನ್ ಮ್ರಿಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ 151 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 494322659942 4792101006531
693 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 99/1 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 660685339615 64158137881
694 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಕಾಡನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಮಾಲನಾಯ್ಕ ತಿಂಡವಾಡಿ ಬೇಗೂರು 407/3, 419/4 ಪ್.ಪಂ 0.40 8000.00 332553984607 13009080618
695 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಗ ಪಾಲನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 281 ಪ್.ಪಂ 0.40 8000.00 783488549969 85014290781
696 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿವನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 246/1 ಪ್.ಪಂ 0.40 8000.00 583171513177 85011310010
697 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಪುಟಿ ರಾಜ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 241/2 ಪ್.ಪಂ 0.40 8000.00 944504879672 8503253607
698 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಗುರುಸಿದ್ದ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 295/8ಪಿ ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 7360.00 671622509941 13098020450
699 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ದೊಡೆ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಾಚಯ್ಯ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 30/3 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 962074459962 85016873181
700 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ರಾಜ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯ್ಯ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 242/ಪಿ11 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 794972120489 00700920067
701 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಎಸ್.ಪ್ರ ವ ಣ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 29 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 481028869685 4792101006525
702 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಬ್ಳಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 303/ಪಿ2 ಪ್.ಜಾತಿ 0.60 12000.00 596097797543 64153107089
703 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಗ ಪ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ಕಿಂದ್ಕೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 235/2, 336/2 ಪ್.ಜಾತಿ 0.60 12000.00 488141510823 64158981131

704 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ರಾಚಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಿಿಂಗಯ್ಯ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 135 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 802367623771 1629110010051574

705 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮ್ರಿನಂಜಯ್ಯ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 346 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 936664305948 12046100002096
706 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೊಮ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮ ಯ್ಯ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 674 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 8000.00 843428197831 64039056656
707 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ರಂಗಯ್ಯ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 238/ಪಿ15 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 8000.00 651775032297 13044044215
708 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿವಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಭ ಗಯ್ಯ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 353/7 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 8000.00 756741072499 85012934649
709 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಬ್ಳಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬ್ದಟಿ ಯ್ಯ ಬೇಲುಕಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 38/ಪಿ12 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 8000.00 464658466114 64076996721
710 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬ್ಳಿಯ್ಯ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 48/6 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 7600.00 563690673758 17072200116981
711 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾರಾಯ್ಣ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯ ಆಲತ್ತಾ ರು ಕಸಬಾ 295 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 8000.00 822315426945 13098018838
712 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಕಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 39/ಪಿ10 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 8000.00 454648622737 13020076731
713 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಚಿಕಕ ಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗ ಪ್ಯ್ಯ ರಾಘವಾಪುರ ಬೇಗೂರು 280/1 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 8000.00 828525509162 13009053061
714 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಾದ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚಿಕಕ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 324/2 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 7840.00 546697878049 85034737511

715 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮ್ಲಿಕಾಜಿನಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 9/1, 10 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 8000.00 488626220939 170722030001638

716 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮ್ರ್ಣಯ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಆಿಂಜನೇಯ್ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 8/3, 8/2 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 8000.00 362689285434 134401010010360
717 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಪುಟಿ ಮಾದ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ಹೆಗಗ ಡಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 118 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 16000.00 - 13009073746
718 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ದೊಡೆ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ರಾಚಯ್ಯ ಬೇಲುಕಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 38/ಪಿ14 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 718334518434 54043852943
719 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ರವ ಬಿನ್ ಗವಯ್ಯ್ಯ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 331 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 309883562238 85001585677
720 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಬ್ಳಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಾಚಯ್ಯ ಕನಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 39/ಪಿ3 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 7600.00 570753465822 17282250015899
721 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮ್ಲಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಿಿಂಗಯ್ಯ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 696 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 859585200424 007026200360
722 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ ದೇಪಾಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 42 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 309550250588 85039177392
723 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಯ್ಯ್ಯ ಹೊನೆನ  ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 125/2 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 521638039405 17282200004810

724 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮ್ಹಾಲಿಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕ ಗ ಪಾಲಯ್ಯ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 22/2 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 8000.00 948134265911 17072200116099

725 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬಿರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮುದ್ದ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಕೂತನೂರು ಕಸಬಾ 409/1 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 7840.00 322089163771 37118385359
726 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಎಲ್ ಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಯಯ ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 74 SC 0.40 12240.00 679463505259 795101008765

727 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮುತ್ುುರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಉಗನಿೋಯ ಪಾಳಯ 180/2 SC 0.80 20381.00 331576326890 3839101003460

728 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ದ್ ಡಡಮಾದ್ಯಯ ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 61/1,61/b2 SC 0.30 9068.00 850570158468 38782014217

729 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಎನ್ ರಂಗನಾಥನ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ನಾಯುಡ ಹುಲ್ಲಿೋಪುರ ಹನ ರು 372/b Gen 0.80 21381.00 287262730769 70152005333

730 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಕೆ. ಆರ ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆ ಎ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹುಲ್ಲಿೋಪುರ ಹನ ರು 118/a1a4 Gen 1.00 25226.00 894052322573 122010006053

731 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮದ್ಲ್ಲಸಗಯರಾಜ್ ಬಿನ್ ಐಸಾಕ ಅರೆೋಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 84 Gen 0.40 11692.00 860493713204 112301241000610

732 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಕೆ ಸಂತೆ ೋಷ್ ಬಿನ್ ಕ್ಪಪಣಣ  ಕ್ುಣಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 617/4 Gen 0.40 12240.00 866805999800 112301011002309

733 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮಲಾಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಮಲ್ಲಿೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮರಾಜಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 196/c1 W/Gen 0.20 5674.00 662901306211 112301011001793

734 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ರವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಶೆಟಿಿ ಅರೆೋಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 90 Gen 0.40 12240.00 668143732123 112301010011829

735 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಚಿಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಜೆ ೋಗಿಗ್ೌಡ ಕ್ುಣಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 633 W/Gen 0.20 6120.00 774960900610 112301011005125



736 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಣಣ ಆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 183 W/Gen 0.36 11016.00 526122661722 17712200067924

737 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ವಿ. ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 288/1 Gen 1.00 26950.00 823352471846 64039539587

738 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಎಲ್. ಗ್ಾಯಿತಿರ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ರಾಚಾಚಾರಿ ಆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 221 W/Gen 0.26 7512.00 571864596970 85054956095

739 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಕೆ. ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ರುಪಪಣಣಗ್ೌಂಡರ ಡಿ.ಎಂ ಸಮುದ್ರ ಹನ ರು 583 Gen 0.60 17934.00 521972240947 64177745729

740 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಜೆ. ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಜಡೆೋಯಪಪ ಚಿಂಚಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 111,112/2,117/2 Gen 1.00 22000.00 888848954519 178700101008327

741 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಆರ,ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್  ಎಸ್,ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 1375 Gen 0.80 21760.00 997571246799 85040896200

742 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಚಿಕ್ಕಕೆೋಂಪೆಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉಜಜನಿೋಗ್ೌಡ ಮೊೋಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 
348/ಡಿ4,345/ಡಿ5,348/ಡಿ3,

348/ಡಿ1,339/ಎ4,339/3,1053 Gen 0.80 24385.00 303934024212 7411716681

743 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್  ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 313 Gen 0.40 12240.00 234891386460 795101018748

744 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಎಲ್ ರವಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೋಗ್ೌಡ ತೆಳಿನ ರು ಪಾಳಯ 377/2,377/1 Gen 0.40 12240.00 885936746978 112301011007148

745 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪೆರಿಯಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪೆರುಮಾಳ್ ಗ್ೌಡರ ಡಿ.ಎಂ ಸಮುದ್ರ ಹನ ರು 579/1 Gen 0.80 23541.00 955676666434 122010024704

746 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ರುದ್ರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 314/2 Gen 0.40 11783.00 912839267282 17712610001170

747 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 192 Gen 0.40 10053.00 664724780168 112301011000871

748 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಎಂ.ಪುಟಿಣಣ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 260 Gen 0.40 11181.00 960571554171 795101029222

749 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಕೆ.ಎಂ.ಪರಶಿವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 283/1 Gen 0.20 5731.00 431692810279 112301010014189

750 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಸ ರಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 368 Gen 0.36 10925.00 956327408148 795101036503

751 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ರಾಜೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಧನಗರೆ ಪಾಳಯ 44/a1 Gen 0.60 18360.00

752 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಗ ೋವಿಂದೋಗ್ೌಡ ಜಿ ಬಿನ್ ಜವನೆೋಗ್ೌಡ ಹನ ರು ಹನ ರು 496/a Gen 0.80 20181.00

753 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಎಸ್.ಮಹದೋವಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಮುಡಿಗುಂಡಂ ಕ್ಸಬಾ 396, Gen 0.80 24480.00 845995934235 844410100002594

754 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಲಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 644 SC 1.00 19500.00

755 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಎ. ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಅಂಕ್ಯಯ ಹೆ ಸಮಾಲಂಗಿ ಕ್ಸಬಾ 408b,408/a SC 0.40 7800.00 680389845242 54014548042

756 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಗ್ಾಳಿಸದ್ದಯಯ ಲಕ್ಕರಸನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 80/1 SC 0.40 7800.00 414311596950 795101019102

757 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದಯಯ ಶಾಗಯ ಹನ ರು 384/1 W/SC 0.80 14800.00 705207636580 64155898759

758 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಪುಟಿಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ದಾಸಯಯ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 77/a7,71/a2 W/SC 0.80 15600.00 524004371062 64181005197

759 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವರಾಜು ಕೆ ಳೆಿೋಗ್ಾಲ ಕ್ಸಬಾ 335/c1 W/Gen 0.50 9750.00 438272783976 112301051000423

760 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಶೆಟಿಿ ಹಿತ್ುಲದ ಡಿಡ ಕ್ಸಬಾ 251/b,251a Gen 1.60 26088.00 694469068927 64105522875

761 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಎಲ್.ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ ಮಲ್ಲಿೋಗ್ೌಡ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳ ಯ 1407/2,135/3,1353/2 Gen 0.90 17314.00 265282914244 795101035937

762 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಸರಗ ರು ಪಾಳಯ 161 Gen 0.80 15600.00

763 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಾನಳಿಿ ಮಹದೋವಪಪ ಕ್ುಂತ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 97 Gen 0.60 11700.00 950625009911 85021056923

764 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನುಪಪ ಟಗರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 52/3 W/Gen 0.40 7800.00 918600703338 54023946620

765 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಬಾಲಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಒ ಪೊನುುಸಾಾಮಿ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 37/c2 W/Gen 1.00 18244.00 401101498141 37036689109

766 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಆರ,ಮಾದೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ರಾಮಾಪುರ ಕೌದ್ಳಿಿ 430 Gen 0.80 15600.00 475220563169 64145490276

767 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಮಲ್ಲಿೋಗ್ೌಡ ತಿಮಮರಾಜಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 250/b Gen 0.60 11700.00 442715887822 64074562774

768 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಾಮಿಶೆಟಿಿ ಟಗರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 594/4 Gen 0.30 5850.00 684636750312 17712200048264

769 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಎಸ್.ಲಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಸ ರಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 208/2 Gen 0.50 9750.00

770 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ದ್ುಂಡಮಾದ್ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಯರಗಣಶೆಟಿಿ ಪುಷ್ಾಪಪುರ ಕ್ಸಬಾ 327/2 SC 0.60 9600.00 938280073056 64128542080

771 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಎಂ. ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಎನ್.ಮಂಟಯಯ ಕ್ುಣಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 189/b SC 0.40 6400.00 262245044441 112301011003769

772 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಪುಟಿಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಯರಗಣಶೆಟಿಿ ಪುಷ್ಾಪಪುರ ಪಾಳಯ 949 SC 0.80 12800.00 492230330412 64206558126

773 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹೆ ಂಗಯಯ ಕ್ುಣಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 543/2 SC 0.40 6400.00 823816854884 825010001924

774 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಂಜಯಯ ಕ್ುಣಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 490/1,489/1 SC 0.40 6400.00 502968721870 844410110008392

775 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮಹಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪದೋವರು ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 176 Gen 0.70 11200.00 292041591781 17712200096190

776 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಬಿ ಪಿ ಉಮಾಪತಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿಮಾದ್ಪಪ ಮುಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 8/6, Gen 0.60 9600.00 996485777869 64145343797

777 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಎಂ  ಪಿ ಕೆ ೋಮಲ ಕೆ ೋಂ ಎನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ ತೆೋರಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 380 W/Gen 0.40 6400.00 516369039883 112301011006493

778 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ರಾಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಸುೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 214/2,214/4 Gen 0.60 9600.00 444166934009 283901000007925

779 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಡಾ. ಎನ್ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ಕೆ. ನಂಜಪಪ ತೆೋರಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 381,389/a5 Gen 0.90 14400.00 588001423859 33089731295

780 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಕೆ.ಸಲಾರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಿಯಗ್ೌಂಡರ ಗುಂಡಾಪುರ ಹನ ರು 585,583/a Gen 1.00 16000.00 426512807390 795101035589

781 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಗ ೋವಿಂದ್ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶೆಟಿಿ ಭದ್ರಯಯನಹಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 36/1 Gen 0.80 12800.00 248206818317 37713240305

782 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯಶೆಟಿಿ ಕ್ುರಟಿಿ ಹ ಸ ರು ರಾಮಾಪುರ 10/p1 W/Gen 0.78 12480.00 751686359987 85012173762

783 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಮ ತಿಯ ಮುಡಿಗುಂಡ ಕ್ಸಬಾ 411 W/Gen 0.60 9600.00 612470943775 54014567199

784 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಎಂ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 192/2 Gen 0.30 4800.00 664724780168 112301011000871

785 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಎಂ. ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪಪ ಮುಡಿಗುಂಡ ಕ್ಸಬಾ 230/5 Gen 0.80 12800.00 371486643734 795101008133

786 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ರಾಜೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಧನಗರೆ ಪಾಳಯ 44/a1 Gen 0.45 7200.00 204593596894 3839101001106

787 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 268/3,299 Gen 1.60 25600.00 670963393822 13025044489

788 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ನಾಗರತ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಮ ತಿಯ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 242 W/Gen 1.60 25600.00 482874507195 85001754909

789 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ಮಹಾದೋವ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 69/b2 W/Gen 0.80 12800.00 945181385367 3839101006986

790 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಎನ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪದೋವರು ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 124/1b,122/a Gen 1.60 25600.00 309128066777 64120597820

791 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಎನ್ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪದೋವರು ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 209/3 Gen 1.55 24800.00 764743248348 1546104000017040

792 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಯು. ಆರ ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಚಪಪ ಉತ್ುಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 206/b2,201,188 Gen 1.30 20800.00

793 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಪವಯತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪಿ. ನಾಗಣಣ ತಿಮಮರಾಜಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 196/a2,197/3 Gen 0.70 11200.00

794 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಬಿ.ಎಂ ಸ ೋಮಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಜೆ. ಮಹದೋವಪಪ ಜಕ್ಕಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 273/b2,273/b3,273/b6,274/a2 Gen 1.60 25600.00

795 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ರಂಗಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯಶೆಟಿಿ ಕ್ುರಟಿಿ ಹ ಸ ರು ರಾಮಾಪುರ 9, Gen 1.00 16000.00

796 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಬಿ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸವಣಣ ಆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 323/2 Gen 0.50 8000.00 668303355022 178700101000682

797 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನಪಪ ಮುಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 16/1. Gen 0.80 12800.00 471767014613 64144736132

798 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ಪಪಪಪ ಆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 323/1 Gen 0.50 6000.00 495958289934 54003476951

799 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಜಿ.ಪೊನುುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುನಾಥಗ್ೌಂಡ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 17/c,17/d2 Gen 2.00 32000.00 509725665847 13010015067

800 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಬಿ. ಕಾಮರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಹ ಗಯಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 72/a1 Gen 0.60 9600.00 283741406392 64081030716

801 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಪೆರೋಮಕ್ುಮಾರಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕಾಮಗರೆ ಪಾಳಯ 90/1,89/1 W/Gen 1.20 19200.00 419730274324 40340100006051

802 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದಶೆಟಿಿ ಕ್ುರಟಿಿ ಹ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 178/3,178/2 Gen 0.80 12800.00 496362358423 17272200001012

803 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಪುಟಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದ್ುಂಡುಮಲ್ಲಿೋಗ್ೌಡ ಬಿ.ಜಿ.ದ್ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 160 Gen 0.80 9300.00 881465146922 916010014521859

804 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ದವಯಶಿರೋ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜೆೋಶ್ ತಿಮಮರಾಜಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 145/2 W/Gen 0.50 8000.00 860715273246 85058501098

805 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎ ಬಿ ಬಸವಣಣ ಆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ W/Gen 0.90 14400.00

806 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಶಿವಣಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ Gen 1.00 16000.00

807 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ದ ರೌಪದ ಕೆ ೋಂ ವಿಷ್ುಣ ಅಬಾಬ ಕ್ದ್ಂಬ ತಿಮಮರಾಜಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 256/a2 W/Gen 0.40 2100.00

808 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿಗ್ೌಂಡರ ಪರಕಾಶಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 812, Gen 1.10 17600.00

809 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಗ್ೌಡ ಬಾಣ ರು ಪಾಳಯ 122/a4 Gen 0.80 12800.00 510754674939 64147034312

810 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಆನಂದ್ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಜಮಣ ಹನ ರು ಹನ ರು 112/1 Gen 1.79 27200.00 448676409722 122010018076

811 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಕೆಂಪದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಬಸಪಪ ಲಿಂಗಣಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 1091/2,1090/3 W/Gen 1.00 16000.00 548946033105 13026023637

812 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪಪ ಲಿಂಗಣಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 45/b2,45/a,45/b3 Gen 1.00 16000.00 394752377861 40340100003247

813 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಜಯಮಮ. ಜಿ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ನಲ ಿರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 342 W/Gen 0.80 12800.00 248649926728 54028234131

814 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಎಸ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ ದರದೋವರು ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 160/2,314/a1,314/a2 Gen 1.20 15985.00 566090657585 12055100009127

815 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಆಶಾ ಎಲ್ ಕೆ ೋಂ ರಾಜೆೋಶ್ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 260/d1,263/d1 Gen 1.00 12036.00 742705894769 64187728564

816 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಚನುಮಲ್ಲಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಂ ಲಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಸಂಗನಲ ಿರು ಪಾಳಯ 168/b Gen 0.80 12800.00 252405426458 64027225837



817 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಪುಟಿಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಿಂಗಯಯ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 40/4 W/Gen 0.50 8000.00 351883615751 12004100003128

818 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ರತ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಲಿಂಗ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 704/2 W/Gen 0.80 12800.00 988563687752 12004100004536

819 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಜಿ.ಪಿ ಪರತಿಭಾ ಕೆ ೋಂ ಬಿ. ರಾಜು ಬೆಳತ್ ುರು ಪಾಳಯ 672 W/Gen 0.60 9600.00 729582239337 3839101001995

820 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಣಣಮಲ್ಲಗ್ೌಂಡರ ಸರಗ ರು ಪಾಳಯ 71/4 Gen 0.48 7680.00 489758788777 3839101003870

821 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಅಂಕ್ರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗೋಗ್ೌಡ ಕೆ ತ್ುನ ರು ಪಾಳಯ 658/1 Gen 0.80 12660.00 439654745586 64089801853

822 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಜಗದೋಶ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತ್ಬಸಪಪ ಚನಾುಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 148/2 Gen 0.70 11200.00 799790758840 122010030325

823 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಕ್ುನೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿಮಾದೋಗ್ೌಡ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 373 Gen 1.00 15930.00 798896624700 12055100008220

824 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಎಂ. ಗುರುರಾಜು ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಮಹಾದೋವಪಪ ಆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 267/3,268/1,267/2 Gen 1.30 20800.00 612943690091 64181614542

825 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ರ್ಂಕ್ಟದಾಸ ಅರಬಗರೆ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 173/2,174/2 W/Gen 0.50 8000.00 671736178876 17092200061113

826 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಅಗರಹಾರ ಪಾಳಯ 1,164,116,311,621,160 W/Gen 0.60 9600.00 342174800860 12004100009285

827 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಸದ್ದಮಾದೋವಯಯ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 706/1 W/Gen 0.50 8000.00 329890190612 64125191134

828 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ರಾಧಾ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರ ಬಂಡಹಳಿಿ ಹನ ರು 72/b W/Gen 1.00 9500.00 508571710894 129201011005457

829 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ಸಂಗನಲ ಿರು ಪಾಳಯ
262/1,262/2,263/b,263/b1,263

/b2,263/4 Gen 2.00 32000.00 565401817351 54034026268

830 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚನುಬಸಪಪ ಸಂಗನಲ ಿರು ಪಾಳಯ 144/3,140/a2 Gen 1.00 16000.00 216160566284 12025100004402

831 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಶೆಟಿಿ ಟಗರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 358/2 Gen 0.60 9600.00 248458015046 795101024952

832 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಆರ. ಶಿವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ರಾಮಸಾಾಮಿ ಮುಡಿಗುಂಡ ಕ್ಸಬಾ 176/2 Gen 0.40 6400.00 722411263336 112301010010424

833 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಬಸವಲಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 300/3 Gen 0.50 8000.00 517698051112 17712200094536

834 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 212/b2b,194/a Gen 0.58 4588.00 965948001349 54023936962

835 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಬಸಮಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಟಿ.ಎಂ ನಂಜುಂಡಪಪ ಟಗರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 323 W/Gen 0.29 3600.00 981314151011 17272250013730

836 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಪುಟಿಣಣ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 246/e Gen 0.37 6000.00 960571554171 795101029222

837 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಎನ್. ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಟಿ.ಎಂ ನಂಜುಂಡಪಪ ಟಗರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 326/1 Gen 0.27 3600.00 551884578845 64094868663

838 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಬಿ.ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಬಸಪಪದೋವರು ತಿಮಮರಾಜಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 163 Gen 0.40 6400.00 676186524343 112301011004695

839 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 202/c2,202/a,202/b Gen 0.40 6400.00 270990814716 112301012000273

840 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ದ ರೆಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಜ.ಮ ಬಸಪಪ ಆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 272/1 Gen 0.80 12800.00 399809216028 17272250009800

841 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತ್ುಯಯನಾಯುಡ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 94/,118/b,95 Gen 2.00 32000.00 963425117302 64052993046

842 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕಾಮಗರೆ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 341/b,347/a1 Gen 1.90 30400.00 549348420376 3952500100053900

843 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಪುದ್ುನಗರ ಹನ ರು 755/3 Gen 0.85 13600.00 772473502498 64072854805

844 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಮುಡಿಗುಂಡ ಕ್ಸಬಾ 239/b,240/1 Gen 0.65 10400.00 782217409019 17712200062794

845 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಮರಿಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಮಾದ್ಪಪ ಮುಡಿಗುಂಡ ಕ್ಸಬಾ 506/2 Gen 0.60 9600.00 938707495806 283901000010429

846 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಲಿಂಗರಾಜು ಸ ರಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 209/1 W/Gen 0.50 8000.00

847 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಿಸಿಕ ಹೆ ದಕೆ ಕ್ರಣ್ ಬಿನ್ ಉಮಾಶಂಕ್ರ ಆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 309/b1 Gen 1.10 17600.00

848 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ದ ಡಡಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಸದ್ದಯಯ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 388, SC 0.80 16000.00 743059843500 64076920047

849 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಎಸ್.ಕ್ಮಲ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಮುಳ  ಿರು ಕ್ಸಬಾ 11/6,11/1 W/SC 0.50 8160.00 408109617996 64156338003

850 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಕ್ುಣಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 161/b5 SC 0.40 8000.00 235351321322 825010018316

851 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಎಂ. ಗ ೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಾಧುನಾಯಕ ಶಿೋರಗ ೋಡು ಹನ ರು 255/1 SC 0.80 16000.00

852 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಶಿವರಾಮನಾಯಕ ಶಿೋರಗ ೋಡು ಹನ ರು 176/5 W/SC 1.00 19840.00 64080279593

853 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣಣಯಯ ಉದ್ದನ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 335/a W/SC 1.00 20000.00 995646579315 64165308396

854 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬಣಣದೋವರು ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಕ್ಸಬಾ 451/b,348/bb,349/b3,451/b2 W/SC 0.80 16000.00 652737812770 112301241000143

855 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ನಂಜುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಶಿರೋಕ್ಂಠಯಯ ಚಲುವಿನಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 269 SC 1.00 19360.00 844410100000200

856 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮರುಹುಚಚಯಯ ಚನಾುಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 261 SC 0.80 16000.00 593680733441 64076784172

857 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಎನ್ ಪರಭ ಕೆ ೋಂ ರಂಗರಾಜು ಹಂಪಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 73/e1,73/d W/SC 0.80 12656.00 290011369082 38194204411

858 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಅಂತೆ ೋಣಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಯನಕೆಗ್ೌಡ ಕ್ರಳಕ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 343/7 GEN 0.40 7384.00 318768349466 112301011002951

859 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಚಿನುಪಪ ಬಿನ್ ಅಯಯಪಪ ಕ್ರಳಕ್ಟಿ ಕ್ಸಬಾ 346/a1 GEN 0.40 6864.00 546123928803 112301011001036

860 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ದ್ರಯಯ ಕೌದ್ಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 1124/2 GEN 1.00 17400.00 653352240019 64094622255

861 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಚಿನುತ್ಂಬಿ ಬಿನ್ ನಲಿಪಪಗ್ೌಂಡ ರ್ೈಶಂಪಾಳಯ ಹನ ರು 600/3,599/1 GEN 1.00 20000.00 973797925058 64053559969

862 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲಾನಾಯಕ ಡಿ.ಎಂ.ಸಮುದ್ರ ಹನ ರು 647/2 W/GEN 1.00 20000.00 360822784938 13055070808

863 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಸದ್ದಪಾಪಜಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯನಾಯಕ ಮಣಗಳಿಿ ಹನ ರು 205 GEN 0.80 16000.00 906992127875 64139960138

864 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ ಬಿನ್ ಹಟಿಿನಾಯಕ್ ಪಾಳಯ ಪಾಳ ಯ 900/2,899/2 GEN 0.80 16000.00 298243869075 383901003867

865 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪದೋವರು ತಿಮಮರಾಜಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 214/1 GEN 0.50 7952.00 676186524343 40340100002006

866 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳೆಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಎಂ. ಸರೆ ೋಜ ಕೆ ೋಂ ಎಂ. ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಎಲ್ಲಿೋಮಾಳ ಹನ ರು 24, W/Gen 1.00 12720.00 866748415238 64058528528

867 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ವಿ. ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 288/1,288/b Gen 20*20*3 75000.00 823352471846 64039539587

868 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಿರಂಜನಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ ಕಾಮಗರೆ ಪಾಳಯ 214/1 Gen 20*20*3 70000.00 800111067113 38430560063

869 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಬಿ.ಎನ್.ಪುರುಷ್ ೋತ್ುಮ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ನಂಜುಂಡಪಪ ಧನಗರೆ ಪಾಳಯ 97/1,97/3 Gen 20*20*3 70000.00 484817092913 124501010012464

870 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಆರ.ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಆರ ರಾಜಪಪ ಸರಗ ರು ಪಾಳಯ 161, Gen 20*20*3 70000.00 717532211824 3446962551

871 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಸದ್ದಯಯ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 209/2,211/1 W/SC 20*20*3 75000.00 568762693334 799101035461

872 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಉಷ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲಸಾಾಮಿ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಕ್ಸಬಾ 428, W/SC 20*20*3 75000.00 567348987506 799101035461

873 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಬಿ.ನಾಗಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಬಸವಯಯ ಕ್ುಣಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 344/a15 SC 20*20*3 75000.00 531452233836 178700101006552

874 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಎಂ.ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಆರ.ಮಾದ್ನಾಯಕ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 463,470, ST 20*20*3 70000.00 571254771138 60239556276

875 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಮರುಚಚಯಯ ಕ್ಣ  ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 20/8. SC 9*6*3 200000.00 860586058919 64072892772

876 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಪುಟಿಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ದಾಸಯಯ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 77/a7,71/2 W/SC 9*6*3 200000.00 524004371062 64181005197

877 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ವಾರಿಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 471/1 SC 9*6*3 200000.00 481103069873 60240628217

878 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎಸ್. ಸತಿುೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಣಣಮಲಿಯಯ ಕೆ ಳೆಿೋಗ್ಾಲ ಕ್ಸಬಾ 330/1 SC 9*6*3 200000.00 603126390349 112301011001364

879 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ಜೆ ಯೋತಿಗ್ೌಡನಪುರ 128/2,128/3a,30/3b,30/3a ST 9*6*3 200000.00 964972540791 17062200011510

880 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಪುಟಿರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರನಾಯಕ್ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 87, W/ST 9*6*3 200000.00 545057008750 60305015867

881 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎಂ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಆರ ಮಾದ್ನಾಯಕ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 463, ST 9*6*3 200000.00 571254771138 60239556276

882 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಆರ. ಮಹದೋವಪಪ ತೆೋರಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 387/b2,389/d1389/d2,387/b1,429/a,

389/1
Gen 9*6*3 200000.00 659284542421 20156846058

883 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ನಾಗರಾಜು. ಆರ ಜಿನಕ್ನಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 14/a, 14/b W/SC 3808 ಚ.ಮಿೋ 1459388.00 478882389491 37208421964

884 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಮಲ ಕೆ ೋಂ ಪರವಿೋಣ್ ಹರಳೆ ಕ್ಸಬಾ 68/1. W/SC 1936 ಚ.ಮಿೋ 889500.00 556381480678 795101039555

885 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮಡಯಯ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 412, SC 2448 ಚ.ಮಿೋ 964000.00 305211898507 108010058062

886 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ.ಎನ್.ಪುರುಷ್ ೋತ್ುಮ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ನಂಜುಂಡಪಪ ಧನಗರೆ ಪಾಳಯ 97/1,97/3 GEN 3000ಚ.ಮಿೋ 1158000.00 484817092913 124501010012464

887 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ನಾಗರಾಜು. ಆರ ಜಿನಕ್ನಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 14/a, 14/b W/SC ಮಣಸ 266560.00 478882389491 37208421964

888 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಮಲ ಕೆ ೋಂ ಪರವಿೋಣ್ ಹರಳೆ ಕ್ಸಬಾ 68/1. W/SC ಮಣಸ 135520.00 556381480678 795101039555

889 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ.ಎನ್.ಪುರುಷ್ ೋತ್ುಮ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ನಂಜುಂಡಪಪ ಧನಗರೆ ಪಾಳಯ 97/1,97/3 GEN 3000ಚ.ಮಿೋ 210000.00 484817092913 124501010012464

890 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಿರ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಡಿ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ದ ಳಿನಾಯಕ್ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 96, ST 100000.00 918020050151219

891 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಿರ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಹರಿೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ುಂಡಮಾದ್ನಾಯಕ್ ಧನಗರೆ ಪಾಳಯ 177/6,181/3,181/4 ST 100000.00

892 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಿರ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಪೆರೋಮಲತಾ ಎಂ ಕೆ ೋಂ ಎಂ ಬಸವರಾಜು ಕ್ುದೋರು ಕ್ಸಬಾ 401, W/SC 99003.00 481061559476 104301011006775

893 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಿರ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ. ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಲಕ್ಷ್ಮೋಪುರ ಪಾಳಯ 236/b2,224/a SC 100000.00 634438955869 795101039568

894 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿಟಾರಕ್ಿರ ಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗೋಂದ್ರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನುಬಸಪಪ ಹನ ರು ಹನ ರು 37/b Gen 75000.00 12055100004385

895 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪವರ ಟಿಲಿರ ಗ ಸಹಾಯಧನ ಆರ. ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ ಅಣಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 216/a SC 45000.00 210884625189 17712030000185

896 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗ ಸಹಾಯಧನಆರ.ಕೆಂಪರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಶೆಟಿಿ ದ ಡಿಡಂದ್ುವಾಡಿ ಪಾಳಯ 333/2,334/3 Gen 9*5*1.80 87500.00 668083278723 40340100002164

897 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗ ಸಹಾಯಧನಪರಭುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 108/3 Gen 9*5*1.80 63646.00 882428166583 17092200028490



898 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗ ಸಹಾಯಧನಚಿನುತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 831/3,831/2 W/Gen 9*5*1.80 80000.00 943849788096 283901000005568

899 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗ ಸಹಾಯಧನಜಡೆೋನಿಂಗಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ದ ಡಿಡಂದ್ುವಾಡಿ ಪಾಳಯ 341/a Gen 9*5*1.80 80000.00 506954463326 64096516674

900 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗ ಸಹಾಯಧನಕ್ರಸುನಪಪ ಬಿನ್ ಅಂತೆ ೋಣಿಶೆಟಿಿ 85 ಅರಬಗರೆ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/61-c Gen 9*5*1.80 80000.00 516405952800 17092200051608

901 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗ ಸಹಾಯಧನರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುತೆುೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಡಯಯನಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 284/3 Gen 9*5*1.80 80000.00 868260139186 64045490304

902 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗ ಸಹಾಯಧನಟಿ. ರಘುರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಆರ. ತಿಮಾಮರೆಡಿಡ ಅಲಗುಮ ಲ್ಲ ಹನ ರು 71, Gen 9*5*1.80 87500.00 309616255604 520401019391300

903 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗ ಸಹಾಯಧನರ್ಂಕ್ಟ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಂಗನಾಯಕ್ ಬಂಡಹಳಿಿ ಹನ ರು 767, ST 9*5*1.80 80000.00 479812193503 64187767047

904 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗ ಸಹಾಯಧನಮಹದೋವ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಲಿ ಬಸುೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 145/3,146/3 SC 9*5*1.80 80000.00 669363253368 844410100002053

905 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ವೃಷ್ಬೇಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬ್ದದದ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 463/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 15600 2875 3771 7680 2971101003161

906 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಅಿಂಕಶೆಟಿಿ   ಬಿನ್   ಮ್ರಂಕಶೆಟಿಿ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 106/*,105/5 ಸಾಮಾನಯ 0.80 15600 7243 1631 6277 2971101008248

907 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಚೆನನ ಗೌಡ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 126/6,28/1,113/7 ಸಾಮಾನಯ 0.80 15600 2971101004347

908 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಗಣ್ಗನೂರು ಕಸಬಾ 92/3,13/2,418/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 19500 6019 1184 7278 64059240619

909 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ವ ತಿಮೆಮ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಗೌಡ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 131/1,134/1, 
532/2,452/1

ಸಾಮಾನಯ 1.00 19500 7804 0083 4569 331502010000610

910 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ರಂಗಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡೆ ರಂಗನಾಯ್ಕ  (ಪ್ ಪಂಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 521/1,517/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 15600 7702 3138 8221 2971101009630

911 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವನಾಯ್ಕ 
(ಪ್.ಪಂ)

ಯ್ಳಂದ್ದರು ಕಸಬಾ 15/*,16/* ಸಾಮಾನಯ 0.80 15600 8853 3628 4591 2971101000114,

912 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಅನಿತಾ ಕ ಿಂ ನಿರಂಜನ್ ಹೊನೂನ ರು ಕಸಬಾ 274/1 ಮ್ಹಿಳೆ /ಪ್,ಜಾತಿ 0.60 11700 9662 6542 3493 326601000000011

913 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಗುರುಮ್ಲಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚಾಲಾ ಮ್ಲಿಯ್ಯ ಮ್ದ್ದದ ರು ಅಗರ 31/* ಪ್,ಜಾತಿ 0.40 7800 9538 0942 3813 70122004883

914 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಪುಟಿ ನಂಜಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಲಿಯ್ಯ ಕೆಸೂಾ ರು ಅಗರ 597/1 ಮ್ಹಿಳೆ /ಪ್,ಜಾತಿ 1.00 19500 6429 1731 5855 12112100002299

915 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಂದ ಬಾಳೆ ಹನುಮ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಹನುಮ್ಯ್ಯ ಯ್ರಿಯೂರು ಕಸಬಾ 403,251/3 ಪ್,ಜಾತಿ 0.80 15600 3701 8154 4176 54013995727

916 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ. ಬಾಳೆ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 403/* ಸಾಮಾನಯ 0.50 15300 8523 9755 2448 13091041875

917 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ. ಬಾಳೆ ಜಿ ಎಮ್ ಪ್ರ ಭುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮ್ಹಾಿಂತದೇವರುಚಾಮಾಲ್ತಪುರ ಕಸಬಾ 327/3,399/1ಎಫ್, 
298/2,298/1,

ಸಾಮಾನಯ 1.00 30600 5672 7658 2359 2971101002085

918 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ. ಬಾಳೆ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪೇಗೌಡ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 138/3 ಸಾಮಾನಯ 0.50 15000 4546 8736 3176 2971101006780

919 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ. ಬಾಳೆ ಎಸ್ ಮ್ಮ್ತ ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ರ ಸಾದ್ ಆಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 76/2,86/4 ಮ್ಹಿಳೆ/ಸಾಮಾನಯ 1.00 30600 5886 1963 6673 112301011005033

920 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ. ಬಾಳೆ ಸರ ಜಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಪುಟಿ ಬಸವಯ್ಯ ಮ್ದ್ದದ ರು ಅಗರ 742/1ಎ,747/4 ಮ್ಹಿಳೆ/ಸಾಮಾನಯ 1.00 30600 5977 4168 1486 64032345964

921 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ. ಬಾಳೆ ನಿ ಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಗಣ್ಗನೂರು ಕಸಬಾ 104/4,419/2 ಪ್,ಜಾತಿ 0.50 15300 4275 6705 4503 64129389051

922 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ. ಬಾಳೆ ರಂಗಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಗಣ್ಗನೂರು ಕಸಬಾ 1027/2 ಪ್,ಜಾತಿ 0.50 15300 2271 0740 8275 64021471163

923 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ. ಬಾಳೆ ನಿಿಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಹೊನೂನ ರು ಕಸಬಾ 4/3,4/4 ಪ್,ಜಾತಿ 1.00 30600 7876 8704 8429 64098098541

924 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ. ಬಾಳೆ ರಾಮ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಹೊನನ ಯ್ಯ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 50/1,50/3,337/2 ಪ್,ಜಾತಿ 1.00 30600 7528 0462 5418 64132598162

925 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೆಣ್ಸಿ ಎಮ್ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲೇ. ಮ್ಲಿಣ್ಣ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 513/1,513/2, 513/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 20000 3705 6024 7927 331502010113282

926 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟೊಮೊಯ  ಟೊ ಜಿ ವ ಕಮಾರಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟರಮ್ಣ್ಶೆಟಿಿ ಗಣ್ಗನೂರು ಕಸಬಾ 394/10,395/1ಬಿ,395/1ಎ,

394/7
ಸಾಮಾನಯ 1.00 20000 9459 5320 8175 331502010007769

927 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬದ್ನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾ ಮಿ ಅಗರ ಅಗರ 112/2,111/3,111/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 16000 7528 7970 2472 64072668944

928 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟೊಮೊಯ  ಟೊ ನಿ ಮ್ತುಾ ಲಿ್ತ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹಮ್ದ್ 
ಅಕಬ ರ್ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 43/2,42/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 20000 9089 0281 4244 12091100002067

929 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟೊಮೊಯ  ಟೊ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಹೊನೂನ ರು ಕಸಬಾ 181/1,2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 20000 6602 8718 6661 331502010009076

930 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟೊಮೊಯ  ಟೊ ಶಿವರುದ್ರ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಆರ್ 
ಚನಾನ ಜಪ್ಪ ಮೆಳಿಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 74/3,70/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 20000 6287 3629 1336 326601000004046

931 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟೊಮೊಯ  ಟೊ ಚಿಕಕ ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಮಾರನಪುರ ಕಸಬಾ 84/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 6180 9987 5932 1812 2971101006082

932 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬದ್ನೆ ಅಿಂಕನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಈರನಾಯ್ಕ ಪ್.ಪಂ ಅಗರ ಅಗರ 1109/10,1105/4 ಸಾಮಾನಯ 0.80 16000 9923 9898 7750 54023260881

933 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಮೊ ಟೊ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಆ.ಅಗರ ಹಾರ ಅಗರ 162/3,34/6 ಪ್.ಜಾ 0.80 16000 2775 7123 1184 2971101007262

934 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಮೊ ಟೊ ನಂಜಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಮ್ದ್ದ ರು ಅಗರ 498/*,498/4 ಮ್ಹಿಳೆ/ಪ್.ಜಾ 0.40 8000 3140 7812 9203 462101008085

935 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೆಣ್ಸಿ ಪುಟಿ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಿಳ್ಳಗಿರಯ್ಯ  ಜಿ ಎನ್ವಡಗೆರೆ ಅಗರ 101/1ಎ,12/5ಎ, 190/1 ಮ್ಹಿಳೆ/ಪ್.ಜಾ 1.00 20000 8873 2502 9547 17412610000966

936 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಮೊ ಟೊ ಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ವಡಗೆರೆ ಅಗರ 10/1,15/3 ಪ್.ಜಾ 0.40 8000 6160 3226 3021 64170277006

937 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಮೊ ಟೊ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಜವರಯ್ಯ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಅಗರ 527/2 ಮ್ಹಿಳೆ/ಪ್.ಜಾ 1.00 20000 5465 3394 0290 297119005211

938 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬದ್ನೆ ಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ಗಣ್ಗನೂರು ಅಗರ 339/1 ಪ್.ಜಾ 1.00 20000 6480 6626 3420 12091100008597

939 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಮೊ ಟೊ ಅನಿಲ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವು ಗೌಡಹಳಿ್ಳ ಅಗರ 227/3,225/1, 
225/2,225/3, 225/4,

ಪ್.ಜಾ 0.90 15500 3024 7136 1063 85060363303

940 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಮೊ ಟೊ ಪುಟಿ ಬಸಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸಣ್ಣ ಯ್ಯ ಅಗರ ಹಾರ ಅಗರ 128/4,2,257/2 ಮ್ಹಿಳೆ/ಪ್.ಜಾ 0.40 7100 6931 5690 0255 4039101000305

941 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಮೊ ಟೊ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಅಗರ ಹಾರ ಅಗರ 85/ಪಿ12 ಪ್.ಜಾ 0.40 7100 2451 5942 0239 4039101003353

942 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಮೊ ಟೊ , ಜಯ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಮ್ಲಿಗೆ ಹಳಿ್ಳ ಅಗರ 332/4, ಮ್ಹಿಳೆ/ಪ್.ಜಾ 0.40 8000 5401 9015 5217 462101012888

943 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬದ್ನೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಬ್ಲಿಮಾದ್ಯ್ಯ ಮಾಿಂಬಳಿ್ಳ ಅಗರ 746/1 ಪ್.ಜಾ 0.32 6400 4685 6867 3853 462101008322

944 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬದ್ನೆ ಲಿಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕರಗಯ್ಯ ಮಾಿಂಬಳಿ್ಳ ಅಗರ 658,854/1 ಪ್.ಜಾ 0.80 16000 7277 7035 8734 112301011001973

945 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬದ್ನೆ ಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ಯ್ರಿಯೂರು ಕಸಬಾ 338/4, 107/1, 106/3, 
13/4

ಪ್.ಜಾ 1.00 20000  

946 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬದ್ನೆ ಮ್ನೆಯ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಕಮಾರನಪುರ ಕಸಬಾ 100/5,4 ಪ್.ಜಾ 0.60 12000 5355 3967 4692 64058138481

947 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೆಣ್ಸಿ ಬಿ ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕಾರಯ್ಯ ಅಿಂಬಳೆ ಕಸಬಾ 526/1,4 ಪ್.ಜಾ 1.00 20000 8095 8119 1525 30901000009034

948 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟೊಮೊಯ  ಟೊ ಲಿಂಗದಾಸಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಯ್ರಿಯೂರು ಕಸಬಾ 361/2,256/2,256/8 ಪ್.ಜಾ 0.90 18000 5379 2126 3951 2971101000481

949 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಸಾಾ ಮಿ ಮ್ಲಿಗೆಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 339/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 16000 9474 9354 4290 2971101004961

950 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಭರ ಮ್ರಾಿಂಭಕ ಕ ಿಂ ರಾಜಣ್ಣ ಅಗರ ಅಗರ 1037/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 16000 4637 2975 7110 ,0462101009573

951 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ದಿಂಡಮಾದ್ಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ 
ದೊಡೆ ಮಾದ್ಶೆಟಿಿ ಹೊನೂನ ರು ಕಸಬಾ 240/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 16000 7019 7981 4519 326601000001242

952 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪಹೊನೂನ ರು ಕಸಬಾ 52/1 ಸಾಮಾನಯ 0.34 5000 2386 7564 5242 326601000000244

953 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಮೆಳಿಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 54/2ಬಿ, ಸಾಮಾನಯ 0.37 5860 9394 9431 0950 326601000000372

954 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೆ ವ ಸುಬಬ ಣ್ಣ  ಬಿನ್   ಗೌಡರವ ರಣ್ಣ ಗಣ್ಗನೂರು ಕಸಬಾ 385/1ಬಿ,385/1ಎ,386/5 ಸಾಮಾನಯ 1.00 16000 3621 9369 4242 2971101009487

955 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಸಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 81/1 ಸಾಮಾನಯ 0.50 8000 5046 2597 6519 2971101002853

956 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮ್ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹೊನೂನ ರು ಕಸಬಾ 76/1,81/5,81/3 ಸಾಮಾನಯ 1.39 20000 8203 9186 8780 64112655285

957 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಎಮ್ ಪಿ ಶಿವಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮ್ಪ್ಪಮ್ದ್ದದ ರು ಕಸಬಾ 301/*,302/* ಸಾಮಾನಯ 1.00 16000 4310 1541 0314 462101003405

958 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಜಯ್ದೇವಾಿಂಭ ಕ ಿಂ ಎಮ್ ಪಿ ಶಿವಮ್ಲಿಪ್ಪಮ್ದ್ದದ ರು ಕಸಬಾ 472/* ಮ್ಹಿಳೆ/ಸಾಮಾನಯ 1.00 16000 4336 4816 5634 462101009684

959 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕೆ ಸಿ ಮಂಜನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಿಕೆಸೂಾ ರು ಅಗರ 602/2,602/3, 602/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 16000 7832 7994 1887 7742500100013300

960 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮ್ಹದೇವಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಹೊನನ ಶೆಟಿಿ ಕಮಾರನಪುರ ಕಸಬಾ 3/5,12/1,12/2, 
126/6,3/15

ಸಾಮಾನಯ 0.99 15000 9034 1605 6199 331502010100915

961 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ 
ಎಮ್ ಎಸ್ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೆಳಿಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 63/7,63/6 ಸಾಮಾನಯ 0.65 10400 7782 2346 9723 2971101003246

962 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಲಿಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಂಜೇದೇವರು ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 196/1,322/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 15950 4178 7915 7181 2971101001064

963 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾಿಂತದೇವರು ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 230/1,166/5 ಸಾಮಾನಯ 1.00 15790 9278 1243 9848 64044979940

964 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಲಿಂಗದಾಸಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಯ್ರಿಯೂರು ಕಸಬಾ 361/2,540/9,556/2,56/5 ಪ್.ಜಾತಿ 0.90 14400 5379 2126 3951 297110100481

965 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟೊ ಮಾಯ ಟೊ ಸಿದ್ದ  ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಹೊನೂನ ರು ಕಸಬಾ 282/1 ಪ್.ಜಾತಿ 0.77 12320 4975 4993 9903 331502010110296

966 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 516/5 ಪ್.ಜಾತಿ 0.80 12800 5056 2085 2485 2971101001118

967 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಸಿದ್ದ  ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 509/3,522/1 ಪ್.ಜಾತಿ 0.90 14400 3535 9162 9993 2971101000779

968 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟೊ ಮಾಯ ಟೊ ಚಿಕಕ ಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಮ್ದ್ದದ ರು ಅಗರ 971/ಪಿ10 ಪ್.ಜಾತಿ 1.00 16000 2367 1438 0057 2116135



969 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿಿಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚೌಡಯ್ಯ ವಡೆ ಗೆರೆ ಅಗರ 21/* ಪ್.ಜಾತಿ 1.00 16000 5798 2523 5176 2971101005115

970 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಅನಿತಾ ಕ ಿಂ ನಿರಂಜನ್ ಹೊನೂನ ರು ಕಸಬಾ 274/1 ಮ್ಹಿಳೆ/ಪ್.ಜಾತಿ 0.60 9600 9662 6542 3493 326601000000011

971 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟೊ ಮಾಯ ಟೊ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಬಿಳ್ಳಗಿರಯ್ಯ ಗಣ್ಗನೂರು ಕಸಬಾ 191/3,103/3,9/3,12/3 ಪ್.ಜಾತಿ 1.00 15200 7538 0000 1142 64088314282

972 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಹೊಿಂಡ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚೌಡಯ್ಯ ವಡೆ ಗೆರೆ ಅಗರ 20/1,22/7,20/9,22/5, ಪ್.ಜಾತಿ 1 75000 4085 1854 3626 64129389028

973 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಹೊಿಂಡ ಶಿವರುದ್ರ  ಬಿನ್ ಬಂಗಾರೇಗೌಡ ವಡೆ ಗೆರೆ ಅಗರ 156, ಸಾಮಾನಯ 1 70000

974 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2 145000

975 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಸ್ರ ಯ ಕಿ ರ್ ಬಿ ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕಾರಯ್ಯ ಅಿಂಬಳೆ ಕಸಬಾ 526/1,526/4 ಪ್.ಜಾ 1 100000 8095 8119 1525 30901000009034

976 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಸ್ರ ಯ ಕಿ ರ್ ಎನ್ ರಂಗಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗನಾಯ್ಕ ಅಗರ ಅಗರ 492,493/2 ಪ್.ಪಂ 1 100000 7948 6877 8704 3952500100329500

977 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2 200000

978 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಪುಟಿ ಮಾದ್ಯ್ಯ  ಕ ಿಂ ಬಸವಯ್ಯ ವಡೆ ಗೆರೆ ಅಗರ 229/5,228/4 ಪ್.ಜಾತಿ 1 200000 4308 7473 2125 2971101005303

979 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸಂಜಿ ವಯ್ಯ ಮ್ದ್ದದ ರು ಅಗರ ಮ್ಹಿಳೆ/ಪ್.ಜಾತಿ 1 200000

980 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಬೂದತಿಟಿ್ಟ ಅಗರ 1079/4,999/1,2 ಸಾಮಾನಯ 1 87500 9199 6883 9813 54013989065

981 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್  ಹೌಸ್ ಪ್ವಿತಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಅಿಂಬಲಮಾದ್ಯ್ಯ ಕಬಬ ಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 274 ಪ್.ಜಾತಿ 1.97 200000 8080091843547 331502010112278

982 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ತಾಯ್ಮ್ಮ  ಉ|| ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಪ್ಪ ಮ್ಸಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 109 ಸಾಮಾನಯ 0.82 25000.00 697704134812 17132200026465

983 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮ ಪ್ಪ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ 331/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 20000.00 486444793651 2652500100626401

984 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಎಸ್.ಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಮ್ಮ ದೇಶಿಪುರ ಕಸಬಾ 108/2 ಸಾಮಾನಯ 1.55 20000.00 725098154172 04272180017616
985 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಪುಟಿ ಮ್ಲಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮಾದೇಗೌಡ ತೆಿಂಕಲಹುಿಂಡಿ ಕಸಬಾ 227 ಸಾಮಾನಯ 1.05 14500.00 356469703829 17132200051407

986 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಬೊ ರಲಿಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಲಿಂಗಯ್ಯ ನಾಗಪ್ಟಿ ಣ್ ಕಸಬಾ 203/ಪಿ5 ಪ್.ಜಾತಿ 1.60 20000.00 349531920140 17132200018727

987 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಸುನಂದ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ರಾಜಪ್ಪ  ಉ|| 
ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ದೇಶಿಪುರ ಕಸಬಾ 14/2 ಸಾಮಾನಯ 0.59 25000.00 390620216368 17132200032890

988 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಜಿ.ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬ್ಿಂಡಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 70 ಸಾಮಾನಯ 0.64 20000.00 732255788959 30261576925

989 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಬಸವಣ್ಣ  ಉ|| ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಬಸಪ್ಪ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ 29/3 ಸಾಮಾನಯ 1.42 20000.00 309461389409 134401010004467

990 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಆಲತ್ತಾ ರು ಕಸಬಾ 2/2. ಸಾಮಾನಯ 1.60 25000.00 833997772930 13098023224
991 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ರಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿೆ ಗೌಡ ತೆಿಂಕಲಹುಿಂಡಿ ಕಸಬಾ 172/1 ಸಾಮಾನಯ 1.11 20000.00 778491222696 17132210007057

992 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ದೊಡೆ ತಾಯ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಿಿಂಗೇಗೌಡ ಆಲತ್ತಾ ರು ಕಸಬಾ 128/1, 128/3 ಸಾಮಾನಯ 0.58 25000.00 979473158750 0070092113879

993 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ನಾಗಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಪ್ಪ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ 201/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 25000.00 268039054151 2652500100680101

994 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸುಿಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಗೌಿಂಡರ್ ಮಾಡರ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 3/2. ಸಾಮಾನಯ 0.91 5760.00 962002456551 17072200013139
995 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 50/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 8400.00 979342942353 64128773141
996 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಗಾಯಿತಿರ ದೇವ ಕ ಿಂ ಸಾಾ ಮಿ ಎಸ್ ಆಲತ್ತಾ ರು ಕಸಬಾ 98/6 ಸಾಮಾನಯ 0.80 25000.00 495966813888 85033058257
997 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿಂಗಳಪ್ಪ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ 139 ಸಾಮಾನಯ 1.00 20000.00 805186955024 134401011001912
998 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಕಸೂಾ ರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಜಲೇಿಂದ್ರ ಶೆಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 15/2ಎ1 ಸಾಮಾನಯ 0.35 14500.00 446711032693 12044100004345

999 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕೆಲಸೂರುಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 97/1 ಸಾಮಾನಯ 0.97 20000.00 413490816321 2652500101553001

1000 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ನಿಿಂಗನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ರಾಚನಾಯ್ಕ ಬ್ರಟಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 203/2 ಪ್.ಪಂ 1.40 20000.00 215701204038 2652500100074401

1001 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಿ ಬಿನ್ನ  ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ದೇಪಾಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 33/2 ಸಾಮಾನಯ 1.23 35960.00 214563699443 64054713003
1002 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ಲಿೆ ಶ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹೂರದ್ಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 114/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 20000.00 806394251087 85010546342
1003 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಗೌರಮ್ಮ  ಹೆಚ್.ಬಿ ಕ ಿಂ ಶಿವಣ್ಣ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 78/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.86 25000.00 828129109915 134401051000160

1004 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಎ.ಮ್ಲಿಣ್ಣ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 137/ಪಿ14 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.98 25000.00 534823705996 17072200031126

1005 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ಹದೇವಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಶೆಟಿಿ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 189/7 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.60 20000.00 854050018427 13098025696

1006 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 242/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.71 20000.00 718156990354 13009070315

1007 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಬಸವನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ದೇವನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 217/3 ಪ.ಪಂ 0.67 20000.00 362650440575 85059647855

1008 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ನಾಗಮ್ಮ  ಉ|| ಮಿಣ್ಕಮ್ಮ  ಕ ಿಂ 
ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 107/2 ಸಾಮಾನಯ 1.48 25000.00 240182600320 64214958589

1009 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಎಿಂ.ಎಸ್.ಪ್ರ ಕಾಶ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 1 ಸಾಮಾನಯ 0.73 20000.00 318618278195 13127028246
1010 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಬಿ.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎಿಂ.ಬಸಪ್ಪ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 53/1 ಸಾಮಾನಯ 0.73 20000.00 688639532213 134401010007418
1011 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸುರೇಶ ನಿಟೆರ ಬೇಗೂರು 153/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 25000.00 331215735018 147201191000272
1012 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮಂಗಳಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಸಪ್ಪ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 50/2 ಸಾಮಾನಯ 1.83 25000.00 856352445805 147201011002689
1013 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಕೆ.ರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಣ್ಣ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 39 ಸಾಮಾನಯ 0.74 20000.00 293952242894 13098014527
1014 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಚನೆನ  ಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 187/2 ಸಾಮಾನಯ 0.84 20000.00 388661187066 4792101011031
1015 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಭಾಗಯ  ಕ ಿಂ ಉತಾ ಯ್ಯ  ಸಿ.ಕೆ ತಿಂಡವಾಡಿ ಬೇಗೂರು 336/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10500.00 719495628241 1074101013756

1016 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಎಿಂ.ನಿ ಲ್ತಿಂಬಿಕ ಕ ಿಂ ಶಿವಪ್ಪ  
ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಹಾಲಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 163 ಸಾಮಾನಯ 1.20 15950.00 896435320263 10570161859

1017 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಕೆಿಂಪ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಸವೇಗೌಡ ರಾಘವಾಪುರ ಬೇಗೂರು 71/2 ಸಾಮಾನಯ 1.72 25000.00 451329109876 12127100008040
1018 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಪಿಣ್ಣ ಪ್ಪ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 312 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.64 25000.00 786687177781 17282200007965
1019 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿಿಂಗಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 39/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 20000.00 596965243753 17072200012827
1020 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ವ.ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವ ರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 261/1 ಸಾಮಾನಯ 1.42 20000.00 420107911757 13020018113

1021 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಚನನ ಮ್ಲಿಪುರ ಹಂಗಳ 85 ಸಾಮಾನಯ 0.80 20000.00 351416148197 2652500101264101

1022 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಶಿವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಮೂತಿಿ ಹಂಗಳದ್ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 38 ಸಾಮಾನಯ 0.75 7200.00 826220012169 17282250023488

1023 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸಿದ್ದ ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 74/2 ಸಾಮಾನಯ 1.37 20000.00 752811030743 64111607741

1024 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಜವನೇಗೌಡ ಮ್ದ್ದದ ರು ಹಂಗಳ 6, 7 ಸಾಮಾನಯ 0.49 20000.00 802484920598 0070092113389
1025 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 371 ಸಾಮಾನಯ 1.12 35960.00 554029393715 54012828611
1026 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 16/3 ಸಾಮಾನಯ 0.48 7160.00 880331310069 12044100007931
1027 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿೆ ಗೌಡ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 94 ಸಾಮಾನಯ 1.05 8600.00 401990666912 12044100005675
1028 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮಂಜಳ ಕ ಿಂ ನಾಗಪ್ಪ ಚನನ ಮ್ಲಿಪುರ ಹಂಗಳ 84/2 ಸಾಮಾನಯ 1.21 25000.00 452596671354 17282250021431
1029 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 356 ಸಾಮಾನಯ 0.62 20000.00 962647775297 54012831306

1030 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ವಶ್ಯಾ ಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ನಾಗಪ್ಪ ವಡ್ಡಯ್ನಪುರ ಹಂಗಳ 412 ಸಾಮಾನಯ 2.27 20000.00 913290871053 2652500100481201

1031 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 4/2. ಸಾಮಾನಯ 1.80 20000.00 217228519313 4792101008758
1032 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ತಾಯ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 60/2ಎ ಸಾಮಾನಯ 0.46 25000.00 547710420745 17132210039102
1033 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ M ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 76/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 11600.00 720715997722 297601000002898



1034 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ರೇಣುಕಾ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ 
ಗುರುಮೂತಿಿ.ಹೆಚ್.ಜಿ ಆಲಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 13/2. ಸಾಮಾನಯ 1.22 26700.00 795744194797 147201011000661

1035 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಗೌರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ದೇಪಾಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 104/2. ಸಾಮಾನಯ 1.39 42500.00 203538668141 12443100002946
1036 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಚೈತನಯ  ಮೇಟಿ ಬಿನ್ ಪ ಪ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ತಿರ ಯಂಬಕಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 72/2 ಸಾಮಾನಯ 1.39 34000.00 705439514363 85046443801

1037 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 35/2, 59/1 ಸಾಮಾನಯ 1.47 5000.00 958619866595 4842500104404401

1038 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ಹದೇವ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 201/ಪಿ15 ಸಾಮಾನಯ 0.80 25000.00 890849257019 17132200005212
1039 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಮ್ಲಿಯ್ಯ ನಪುರ ಕಸಬಾ 201/ಪಿ15 ಸಾಮಾನಯ 0.79 14000.00 890849257019 17022200024765
1040 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಸಿದ್ದ  ಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ನಿಟೆರ ಬೇಗೂರು 198/2 ಸಾಮಾನಯ 1.73 12760.00 295314742529 00651000044573
1041 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ದೇವರಗುಡೆ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಿಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 251/2 ಸಾಮಾನಯ 0.83 20000.00 866602912549 12020100003112
1042 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಬಸಮ್ಮ ರ್ಣಣ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಇಿಂಗಲವಾಡಿ ಕಸಬಾ 71 ಸಾಮಾನಯ 1.46 49000.00 914053756491 13440101100592
1043 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಶಿವು ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಂಗಯ್ಯ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 416/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 25000.00 794714512434 17072210005135

1044 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಬಸಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಜ ಗೆಗೌಡ ತೆಿಂಕಲಹುಿಂಡಿ ಕಸಬಾ 82/1 ಸಾಮಾನಯ 0.82 49000.00 597188118644 17132210039006
1045 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಪಿನೆನ  ಮಾದ್ಶೆಟಿಿ ಭರಗಿ ಕಸಬಾ 96/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 25000.00 454823593759 17132210015413

1046 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ವಿಂಕಟೇಶನ್ ಎಿಂ.ಡಿ. ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ದೊರೆಸಾಾ ಮ್ಯ್ಯ ಮ್ಲಿಯ್ಯ ನಪುರ ಕಸಬಾ 166/1 ಸಾಮಾನಯ 2.02 8600.00 722024996691 17072200011140

1047 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಜಿ.ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ 
ಗ ಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ ಗುಿಂಡಿುಪೇಟೆ ಕಸಬಾ 249 ಸಾಮಾನಯ 1.25 8600.00 503910350503 2652500100564900

1048 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಅನಿತಾ ಕ ಿಂ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 79/1 ಸಾಮಾನಯ 1.15 15500.00 971504102432 4792010118458
1049 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಗುರುಮ್ಲಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 5/2. ಸಾಮಾನಯ 1.10 42500.00 383129950149 64139795312
1050 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ಮ್ತಾ ಕ ಿಂ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 291/3 ಸಾಮಾನಯ 1.07 10500.00 279717737400 17132200035447

1051 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಅಶ್ಯ ಜ ಸಫ್ ಬಿನ್ ಜ ಸಫ್ ಜಾಜ್ಿ ನಿಟೆರ ಬೇಗೂರು 130/2 ಸಾಮಾನಯ 0.71 10500.00 365699469488 147201011002302

1052 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ಹೇಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 123/2 ಸಾಮಾನಯ 0.56 5760.00 319895160579 85034705261

1053 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಜಂಗಮ್ ಸಂಜಿ ವ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಜಂಗಮ್ ರತನ ಕಮಾರಿ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 92/1 ಸಾಮಾನಯ 1.16 20000.00 410261421604 138801011004357

1054 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 33/10 ಸಾಮಾನಯ 1.62 25000.00 644122683034 12098100002961
1055 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ ಸಂಪಿಗೆಪುರ ಬೇಗೂರು 92/2 ಸಾಮಾನಯ 0.70 20000.00 273333959663 256801000002152
1056 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮಾದ್ಲ್ತಿಂಬಿಕ ಕ ಿಂ ಶಿವಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಲಿಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 251 ಸಾಮಾನಯ 1.64 25000.00 884688439646 13046063767
1057 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 106/1 ಸಾಮಾನಯ 1.25 20000.00 616566599538 612090073774

1058 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 31/1. ಸಾಮಾನಯ 0.99 11600.00 727675815022 2652500100966400

1059 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಗುರುಮ್ಲಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  
ಹೆಚ್ ಕೆ ಹೊಿಂಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 118/3 ಸಾಮಾನಯ 0.54 25000.00 785462376019 17132210012702

1060 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ 
ಶಿವನಂದಾಸಾಾ ಮಿ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 427 ಸಾಮಾನಯ 2.50 40500.00 612120171370 4792101009304

1061 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಕರಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಡೆ್ಡ  ಗೌಡ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 31/2ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ 0.50 11600.00 407401156269 8503418710

1062 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ನಾಗರಾಜಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮಾದ್ಶೆಟಿಿ ನಿಟೆರ ಬೇಗೂರು 396/ಪಿ19 ಸಾಮಾನಯ 0.80 11600.00 513513715149 147201011003574

1063 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಸುಭದ್ರ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಮ್ಲಿನಾಯ್ಕ ಯ್ಡವನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 329/2 ಸಾಮಾನಯ 0.59 25000.00 338301652903 85026603009

1064 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ಲಿಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ರಂಗೂಪುರ ಬೇಗೂರು 243/2 ಸಾಮಾನಯ 0.94 25000.00 371252335925 120091000013942

1065 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಶಿವರಾಜ ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸವಚಾರಿ ಹೊಣ್ಕನಪುರ ಬೇಗೂರು 88/8ಎ, 88/8ಬಿ, 87/4 ಸಾಮಾನಯ 0.43 20000.00 897204822775 13009064380

1066 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಕೆ.ಎಸ್ ನಾಗೇಶ್  ಬಿನ್ ಸ ಮ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 173/2, 173/2 ಸಾಮಾನಯ 1.12 12400.00 298087063651 30611994392

1067 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ಹಮ್ಮ ದ್ ಮೊಹಸಿನ್ ಉದನ್  ಬಿನ್ 
ಮೊಹಮ್ದ್ ಉಮ್ರ್ ಉದನ್ ಅಲತ್ತಾ ರ ಕಸಬಾ 301 ಸಾಮಾನಯ 2.10 20000.00 672598117857 949145700

1068 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಶೃತಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ದೇಸಿಪುರ ಕಸಬಾ 30/1. ಸಾಮಾನಯ 0.77 25000.00 923922607432 64124049462
1069 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಉರುಜಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ತ ಡಿಪುರ ಬೇಗೂರು 112 ಸಾಮಾನಯ 1.49 11600.00 219584301205 120441005210

1070 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಶಿವಗಂಗಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 32 ಸಾಮಾನಯ 2.42 11600.00 86367559616122 13020021590

1071 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಭಾಗಯ  ಕ ಿಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 81/2 ಸಾಮಾನಯ 1.13 14500.00 411359111903 2652500101045200

1072 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಕೆ.ಪಿ.ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮ್ಪ್ಪ ಕಡಸಗೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 246/1 ಸಾಮಾನಯ 2.03 11600.00 691224197670 64134086208

1073 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಎನ್,ಎಸ್ ಮೊ ಹನ್ ಕ ಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಸಂಪ್ತಾ ನಿಟೆರ ಬೇಗೂರು 77/3 ಸಾಮಾನಯ 3.02 20000.00 883351488499 147201011000532

1074 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ನಾಗರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ 69/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 25000.00 579914740385 4792101008778
1075 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮ್ಹೇಶ್ ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 36/5. ಸಾಮಾನಯ 1.00 20000.00 664886873327 4292101003554

1076 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಕೆ ಎಿಂ ಭರ ಮ್ರಾಿಂಭ ಕ ಿಂ 
ನಾಗಸುಿಂದ್ರ ಪ್ಪ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ 145/1 ಸಾಮಾನಯ 2.80 10500.00 412313924267 2652500100629300

1077 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಪುಟಿ ದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚಿಕಕ ಬಸಪ್ಪ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 212/3 ಸಾಮಾನಯ 1.37 10500.00 391775048884 64159656942
1078 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಕೆ.ಪಿ.ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬಸಪ್ಪ ಕಗಗ ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 60/1 ಸಾಮಾನಯ 2.28 20000.00 745720223807 32778028593

1079 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಒಮ್ನ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ ನ್ ಕ ಿಂ 
ಬಾಲಚಂದ್ರ ನ್ ಬಸವಾಪುರ ಹಂಗಳ 36 ಸಾಮಾನಯ 3.25 25000.00 953195507528 5590100011977

1080 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 29000.00

1081 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 29290.00

1082 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 64250.00

1083 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 29000.00

1084 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಜಿನಕ್ನಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 14/ಎ,14/ಬಿ SC 33550.00 478882389491 37208421964

1085 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 28700.00

1086 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 15500.00

1087 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 29300.00

1088 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 29000.00

1089 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ದ ಡಡಸದ್ದಯಯ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 280/1 SC 12410.00 567348987506 917020019950476

1090 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 64250.00

1091 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 29290.00

1092 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 64250.00

1093 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 29290.00

1094 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 29000.00

1095 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ 64250.00

1096 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಪುಟಿಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಪುಟಿೋಗ್ೌಡ ಅರೆೋಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 38/1 Gen 51400.00 952956919261 917020019950476

1097 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿೋಣಾ ಬಿನ್ ಉಮಾ ಮಹೆೋಶಾರರಾವ್ ಅರೆೋಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 163/2 Gen 42500.00 883884225890 408601011001845

1098 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಮಲ್ಲಿೋಶ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಕ್ಸಬಾ 338/2 Gen 51400.00 541339857897 112301241000002

1099 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ಜಿ ಎನ್ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಂ ನಾಗರಾಜಪಪ ಮುಡಿಗುಂಡಂ ಕ್ಸಬಾ 395/ಡಿ Gen 20000.00 295609430683 31093828333

1100 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚನುಪಪ ಹೆ ಸಮಾಲಂಗಿ ಕ್ಸಬಾ 304/3 Gen 8400.00 298058176098 17272200009783

ಚಲುವಿನಹಳಿಿ

ಗ ೋವಿಂದ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ

ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ

ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಮರಿಸದ್ದಯಯ

ದೋವರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಯಯ

ಸುಶಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಷ್ಣುಮಖಸಾಾಮಿ

ರಾಜೆೋಶ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಾಮಿ

ತೆೋರಂಬಳಿಿ

ಹೆ ಂಡರಬಾಳು

ಹೆ ಂಡರಬಾಳು

ಗುಂಡೆೋಗ್ಾಲ

ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ

ಕ್ುಂತ್ ರು

ಕ್ಸಬಾ

ಪಾಳಯ

ಪಾಳಯ

ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ

ಪಾಳಯ

ಗುಣಸಾಗರಿ ಎಂ ಸ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ

917020019950476

ಕ್ಸಬಾ

60/2

259/ಬಿ

299/2

22/a2

24/ಬಿ2ಎ

192/5,196/2

52/9

ಕ್ಸಬಾ

917020019950476

487073545221 917020019950476

976948958541

SC

SC

SC

SC

Gen

428481031614

944754470638 917020019950476
Gen

Gen

284375225054 917020019950476

309644174237 917020019950476

917020019950476

204593596894



1101 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ನಾಗರತ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂಶಿರೋ ಕ್ಂಠಸಾಾಮಿ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಕ್ಸಬಾ 380/1 Gen 9095.00 917020019950476

1102 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಿಂತಿರ  ಕರಣ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಅಂತೆ ೋಣಿಯಪಪ ಇರುದಾಳದ ಡಿಡ ಪಾಳಯ 280/4 Gen 36875.00 829193921570 64114759780

1103 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸದ್ದರಾಜುನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪನಾಯಕ್ ಚಂಗವಾಡಿ ಹನ ರು 642/6,686/2,686/1 ST 9*6*3 200000.00 270100790116 64040492883

II

1 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣ

ಶಿರ  ನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗ ಪಾಲನಾಯ್ಕ ಕಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 20/1 ಪ್.ಪಂ 0.40 67366.00 285355594580 4792101005957

2 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣ

ಗ ಪಾಲನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ 
ಗ ಪಾಲನಾಯ್ಕ ಕಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 32/2 ಪ್.ಪಂ 0.40 67366.00 440834065832 17282200026992

3 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣ

ಸಿ.ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗ ಪಾಲನಾಯ್ಕ ಕಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 42 ಪ್.ಪಂ 0.40 59125.00 208997139710 64124003084

4 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ್ಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 36093.00 541194023621 64131007705

5 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಕರಿಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 36093.00 242236274700 2652500101949401

6 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಲಿಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ಜ ಗೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 21/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 36093.00 902268120724 85019601986

7 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ವಿಂಕಟನಾಯ್ಕ ಕಾಲೆಿ ಹಂಗಳ 79 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 36090.00 914073361658 2652500101918001

8 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ಮ್ಲಿೆ  ಶ ಬಿನ್ ಜವನಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 210 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 72186.00 868299150563 100000108652

9 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 36090.00 779030075252 64131772813

10 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿುವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಹಂಗಳ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 30675.00 419374049488 32055179156

11 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 21/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 36090.00 700325540860 12020100000548

12 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೊನೆನ  ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 94/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 64437.00 797537116555 13020026928

13 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ವಿಂಕಟನಾಯ್ಕ ಕಾಲೆಿ ಹಂಗಳ 79 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 36090.00 914073361658 2652500101918001

14 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಎಸ್.ಪ್ರ ವ ಣ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 36090.00 481028869685 4792101006525

15 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಬ್ಳಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬ್ಳಿೆ ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 65 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.50 45113.00 517077556729 2652500101752401

16 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 
ಪ್ರ ದೇಶ ವಸಾ ರಣ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೇ|| ಚನನ ಸಾಾ ಮಿ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 15/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 72186.00 386691628381 2652500100477701

17 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಲ ಲ್ತವತಿ ಕ ಿಂ ಉಮೇಶ ಡಿ.ಪಿ ದೊಡೆ ಹುಿಂಡಿ ಬೇಗೂರು 285 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 26173.00 218097535478 147201011002236

18 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ದ್ಕಿಷ ಣ್ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ ಹೊರೆಯಾಲ ಬೇಗೂರು 14/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 17449.00 326857182135 12009100006742

19 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಅಬ್ದದ ಲ್ ಗಫೂರ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದದ ಲ್ 
ರಹಿ ಿಂ ಸಾಬ್ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 1/1, 32/4, 34/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.95 41440.00 689468974686 12009100006354

20 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿರ  ಕಂಠಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಬೇಗೂರು 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 34898.00 855870921643 12009100000261

21 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ದೇವನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 342 ಪ್.ಪಂ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 15950.00 923163310339 12009100020416

22 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿಕಕ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಹೊಣ್ಕಾರನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 281/ಪಿ12 ಪ್.ಪಂ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 26173.00 745375014747 12009100008274

23 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ದೇವನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 371 ಪ್.ಪಂ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 26170.00 629692198251 12009100006099

24 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಣ್ಣ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಾಗರಾಜನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 345/2 ಪ್.ಪಂ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 17849.00 758426344214 1200910001886

25 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಂಗನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಬಿಳ್ಳಗಿರಿನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 342/2, 327/1 ಪ್.ಪಂ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 34898.00 378863630204 85007081210

26 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಜವರನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 344 ಪ್.ಪಂ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 17849.00 404034980305 12009100002965

27 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಮಂಚನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 314/2 ಪ್.ಪಂ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 34898.00 953015185227 1629110010051414

28 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಸಪ್ಪ ಚನನ ವಡ್ಡಯ್ನಪುರ ಬೇಗೂರು 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.70 30530.00 311637472139 147201011004128

29 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಚನನ ವಡ್ಡಯ್ನಪುರ ಬೇಗೂರು 164/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 17449.00 226864767628 85006718309

30 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಂಗಳಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಬೇಗೂರು 73/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 34897.00 969759714266 147201011001575

31 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಪ್ಪ ಯ್ಡವನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 110/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 17440.00 498422824966 147201011000639

32 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ಯ್ಡವನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 12 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 26128.00 275663655956 12009100008018

33 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರೇಣುಕಾ ಕ ಿಂ ಶಿವಪ್ರ ಸಾದ್ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 11 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 34898.00 986918608436 12009100009780

34 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗ ಪಾಲಯ್ಯ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 321/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.98 76014.00 633653111284 31759204773

35 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಭಾಗಯ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಭಾಸಕ ರನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 246/2 ಪ್.ಪಂ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.20 16023.00 301228797969 12009100001668

36 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಜ ಗನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 237 ಪ್.ಪಂ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.38 30380.00 567387585175 0021700026284

37 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪ್ರಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎಸ್.ವಷ್ಕಂಠಪ್ಪ ಅಿಂಕಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

38 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬಸವೇಗೌಡ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 64/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

39 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎಿಂ.ಸಿ.ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 353/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

40 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಕೆ.ಸಿ.ಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಎಿಂ.ಸಿ.ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 440/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

41 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗ ವಿಂದ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗ ಪ್ಯ್ಯ ಕಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 34/4 ಪ್.ಜಾತಿ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

42 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿಕಕ ವ ರಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ಕರಗಮ್ಮ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 75/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



43 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ವಿಂಕಟರಾಮ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕಮ್ಲಮ್ಮ ಸಿದಾದ ಪುರ ಹಂಗಳ 87 ಪ್.ಜಾತಿ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

44 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 137 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

45 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಮೂತಿಿ ಬಿನ್  ಎಿಂ.ಸಿ.ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 440/1, 441 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

46 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಹೊನೆನ  ಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

47 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಕೆ.ಸಿದ್ದ ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| 
ದೊಡೆ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 32 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

48 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆಿಂಪ್ರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 105/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.20 1500.00

49 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

50 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರೇವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ವ ರಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 9/1, 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

51 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಮ್ಗುವನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

52 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 82/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3750.00

53 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗ ಪಾಲಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 53/ಪಿ31 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

54 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕನಕಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಸಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 48/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

55 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಅಮ್ಮ ಣ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚಾಮ್ಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 452 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

56 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಉ|| ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 24/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

57 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ದೊರೆಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

58 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

59 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಆರ್.ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 2850.00

60 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಾಯಿ ಭದ್ರ ಕಾಳಮ್ಮ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

61 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಾಯಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

62 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಭ ಗಯ್ಯ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

63 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

64 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬ್ಳಿೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನಾಗೇಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

65 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

66 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಂಗಳದ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 1500.00

67 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

68 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಾಗೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

69 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಾದ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಕರಿಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

70 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆ.ಸ ಮ್ಶೇಖರ ಬಿನ್ ಕೆ.ಕೂಸಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

71 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೊನೆನ  ಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

72 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗಿರಿ ಶ್ ಟಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಹಂಗಳದ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 1500.00

73 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪಿಣ್ಣ ಮಾದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

74 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

75 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಕಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸುಬ್ಬ  ಗೌಡ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

76 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸುಬ್ಬ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಳಿೆ ಗೌಡ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

77 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

78 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 94/3, 179/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

79 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿಕಕ ನಾಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬಸವೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 17 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

80 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಕಮಾರ ಬಿನ್ ಲೇ|| ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 107 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

81 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಪುಟಿೆ  ಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 30/6 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

82 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸುವಣ್ಿಮ್ಮ  ಬಿನ್ ನಿಿಂಗಮ್ಮ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 133/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

83 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನ  ಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 7 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

84 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವನಾಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಮ್ಗುವನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 38 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

85 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

86 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಮ್ರ್ಣ ಕ ಿಂ ನಾಗಮ್ಲಿಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 56 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

87 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಕರಿಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00



88 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಜಯ್ಲಕಿಷ ಮ  ಕ ಿಂ ಕಾಳೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 27/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

89 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಸಿ.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

90 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಜವರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಕಿಂಗಳಯ್ಯ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 315/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

91 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 187/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

92 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆಿಂಪೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನ  ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 15 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

93 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕಾಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವ ರಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 102/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

94 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 11 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

95 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 291/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

96 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಹೆಚ್.ಪಿ.ಸಿದ್ದ ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಹೊನನ ಲಗಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

97 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮು ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

98 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೂಸೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

99 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಚೆನೂನ ರಪ್ಪ  ಉ|| ಚೆನನ ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಭ ಗಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

100 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಎನ್.ರೂಪ್ ಬಿನ್ ವನ ದ್ ಕಮಾರ್ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

101 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಕಾಳೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

102 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

103 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಶಿವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  
ಹೆಚ್.ಪಿ.

ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

104 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಬೇಲಕಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

105 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಡಬೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

106 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗಿರಿಜಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ರಮ್ಲಿೆ ಗೌಡ ಬೇಲಕಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

107 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆ.ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿಂಗಳಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

108 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಂಪ್ತುಾ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

109 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚೆನನ ಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯ್ಯ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

110 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇ|| ಅಿಂಕಪ್ಪ ಗುರುವನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

111 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಶೆಟಿ ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

112 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಮ್ಗುವನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

113 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಎಸ್.ಶಿವಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಲೇ|| 
ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

114 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

115 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಕಾಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೆನನ ಪ್ಪ ಕೆಿಂಗವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

116 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಗೌಡ ವಡೆ ಗೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

117 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಎಿಂ.ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ಮಾದ್ಪ್ಪ ವಡೆ ಗೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

118 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ 
ಕೆ.ಎಸ್.ಶಿವಕಮಾರಸಾಾ ಮಿ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

119 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ವ.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವ ರಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

120 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಂಜರಾಜ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

121 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

122 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಿಮ್ಿಲ ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 109/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

123 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಬೇಲಕಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 123/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

124 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 47/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

125 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ತ ಟದ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕೆಿಂಗವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 3/1. ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

126 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸುಧಾ ಕ ಿಂ ರಾಮೇಗೌಡ ಬೇಲಕಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 123/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

127 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಮ್ಲಿಪ್ಪ ಮಾಲ್ತಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 11/4. ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 2250.00

128 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕಡಬೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

129 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪಾವಿತಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ರವ ಬೇಲಕಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

130 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪಿಣ್ಣ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕಳಿಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ 201/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

131 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಹಂಗಳದ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

132 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 8 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00



133 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಪುಟಿೆ  ಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 30/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

134 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸ ಮ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

135 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಹುಲಸಗುಿಂದ ಕಸಬಾ 366/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

136 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ ಮ್ಮ ಹುಲಸಗುಿಂದ ಕಸಬಾ 286/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

137 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ್ಡ  ಗೌಡ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 229/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

138 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಹೊಣ್ಕಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

139 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬ್ಳಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 39/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.30 2250.00

140 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕರಿಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬ್ಟಿೆ  ಗೌಡ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

141 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬ್ಟಿೆ  ಗೌಡ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 216/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

142 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸಿದ್ದ ಶೆಟಿಿ ಹೊಣ್ಕಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 129/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

143 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡೆ್ಡ  ಗೌಡ ಭ ಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

144 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಲ ಕೇಶ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

145 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗುಿಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

146 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

147 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ತಾಯ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಾಗಮ್ಮ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

148 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬ್ಟಿೆ  ಗೌಡ ಮ್ಗುವನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

149 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

150 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರತನ ಮ್ಮ  ಬಿನ್ ನಾಗಮ್ಮ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

151 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬ್ಟಿೆ  ಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

152 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

153 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಮಾದೇಗೌಡ ಕಾಲೆಿ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

154 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗಾಯಿತಿರ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ ಮ್ಗುವನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

155 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಶಿವಪ್ರ ಸಾದ್ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ 
ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

156 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚನನ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

157 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

158 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಜವನೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 3750.00

159 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬಸವಾಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 3000.00

160 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸೈಯ್ದ್ ಅಲ ಬಿನ್ ಸೈಯ್ದ್ ಅಮಿ ರ್ ಸಿದಾದ ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

161 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೆನೂನ ರಪ್ಪ  ಉ|| 
ಚನನ ವ ರಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

162 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಸಿದಾದ ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

163 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿಕಕ ಬ್ಳಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕಳಿೆ ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

164 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಳಿೆ ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 3750.00

165 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬ್ಟಿೆ  ಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

166 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯ್ಪ್ಪ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

167 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ ಹಕಕ ಲಪುರ ಬೇಗೂರು 29/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

168 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕಾಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಕಮ್ರಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 274/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

169 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಲ ಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

170 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶ್ಯಿಂತಯ್ಯ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 274/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

171 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಟಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಕಲಿಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 246/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

172 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಣ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 126/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

173 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸದಾನಂದ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 31 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

174 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸವಿಮಂಗಳಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಲಿಣ್ಣ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 271 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

175 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಶೆಟಿಿ ಹಳಿದ್ಪುರ ಬೇಗೂರು 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

176 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಯ್ಯ ಚಿಕಣಪುರ ಬೇಗೂರು 31 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

177 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಣ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 97 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

178 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ವಶಾ ನಾಥ ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ನ್ ಹುತ್ತಾ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 68 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00



179 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಧನಲಕಿಷ ಮ  ಕ ಿಂ ನಂಜಯ್ಯ ನ್ ಹುತ್ತಾ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

180 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 238/ಪಿ18 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

181 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮಿ ಕೆಿಂಗವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

182 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 99/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

183 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆಿಂಪ್ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಿ ಪ್ಪ ಯ್ರಿಯೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 21 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

184 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಿ ಲಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕೆಿಂಗವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 18 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

185 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗವಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 106 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

186 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಾಳಪ್ಪ  ಉ|| ಮೂಗಪ್ಪ ಕಡಬೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 3/1. ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

187 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಯ್ಯ ಆಲವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 44 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

188 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿಂಗಳಪ್ಪ ಕಡಬೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 70 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

189 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಕಡಸ ಗೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 217/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

190 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕಡಬೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 108/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

191 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ರಿದೇವರು ಪುಟಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 3/2, 239/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

192 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಂಗಳಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಕೆಿಂಗವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 6 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

193 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶ್ಯಿಂತಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 251/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

194 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ವ ರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಿಂದ್ಕೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 48 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

195 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಂಗಳಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸಂಪ್ತುಾ ಕಿಂದ್ಕೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 58 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

196 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಲಿಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ಜ ಗೇಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

197 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗುರುಮ್ಲಿೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿೆ ಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 219/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

198 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 198/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

199 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 373/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

200 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 332/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

201 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿೆ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕ  ಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 8 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

202 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚಿಕಕ ನಾಗೇಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

203 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಯ್ಯ ಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಅಿಂಕಶೆಟಿಿ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 7/4. ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

204 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ಕರಿಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 30 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

205 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಂದ್ರ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನ  ಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 88 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

206 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹೊನನ ಪ್ಪ ಶೆಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 113/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

207 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಜಗದ ಶ್ ಬಿನ್ ಗವಯ್ಪ್ಪ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 28 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

208 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಜ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 206 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

209 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬ್ಟಿೆ  ಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

210 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸುನಿ ತ ಕ ಿಂ ನಾಗೇಶ್ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 93/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

211 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹುಚಿೆ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

212 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 36 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

213 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪ್ರ ಕಾಶ ಬಿನ್ ವ ರತಾ ಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 112/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

214 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಂದ್ರ ಮೌಳ್ಳ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 248 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

215 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸುಬ್ಬ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿೆ ಗೌಡ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ 15 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

216 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚೆಲುವರಾಜ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬಸವೇಗೌಡ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 42 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

217 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಂಜೇಗೌಡ ಸಿದಾದ ಪುರ ಹಂಗಳ 54/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

218 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿಕಕ ತಾಯ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ವ ರತಾ ಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 98 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

219 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಮಾದೇಗೌಡ ಬೇಲಕಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

220 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 129/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

221 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಕಾಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 85 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

222 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಊಟಿ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 236 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

223 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 48/1, 118/2, 278 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00



224 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಾದೇಶ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 154/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

225 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕಳಿೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 29 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

226 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೂಸೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 21/2ಬಿ, 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

227 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕರಿಯ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜವನೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 23 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

228 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 95 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

229 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 79 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

230 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 142/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

231 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ವಿಂಕಟಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಂಗಯ್ಯ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 53/44ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

232 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 421/3ಎ, 422/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

233 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಳಿ್ಳಪುರ ಬೇಗೂರು 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

234 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಯ್ಯ ಬಿ ಚನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 167 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

235 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗಂಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ 69 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

236 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವ ರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ 72 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

237 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 234 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

238 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಹುಚಿ ಶೆಟಿಿ ಹಂಗಳದ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

239 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಷ್ಪ  ಕ ಿಂ ಕಿಂಟೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 12 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

240 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜೇಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಗಂಗರಾಜಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

241 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವ ರಪ್ಪ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ 137/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

242 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 21/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

243 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಮ್ಳವಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

244 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಯ್ಯ ಭ ಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

245 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಂಜಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

246 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ತಳಲೆ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3375.00

247 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹೊನನ ಪ್ಪ ಮ್ಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

248 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮಾದ್ಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3375.00

249 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

250 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಮ್ಲಿು  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಶೆಟಿಿ ಪಂಜನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 3750.00

251 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 3750.00

252 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿರ  ನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಗ ಪಾಲಶೆಟಿಿ ಹೊಣ್ಕಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

253 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಸ ಮ್ಶೇಖರ ಬಿನ್ 
ರಾಜಶೇಖರಮೂತಿಿ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

254 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗಿರಿ ಶ್ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

255 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗಾಯಿತಿರ  ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಣ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

256 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

257 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಮಾರಶೆಟಿಿ ಬನಿನ ತಾಳಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

258 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

259 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಮಾರಶೆಟಿಿ ಬನಿನ ತಾಳಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

260 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವ ರತಾ ಪ್ಪ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

261 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಣ್ಣ ಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಶೆಟಿಿ ಹೊಣ್ಕಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

262 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಮ್ಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

263 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಕಮೆಮ  ಗೌಡ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

264 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚನನ ಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಾಳಪ್ಪ ಕಡಬೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

265 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ತಿರ ಯಂಬಕಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

266 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮೇಗೌಡ ಬೇಲಕಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

267 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬ್ಳಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಕಿಂಗಳಿೆ ಗೌಡ ವಡೆ ಗೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

268 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕಾಳಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಾಗಪ್ಪ ಕಡಬೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

269 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿಕಕ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಡಬೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00



270 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

271 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಂಜ ಬಿನ್ ನಾಗಮ್ಮ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

272 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕಡಬೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.20 1500.00

273 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ವಡೆ ಗೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

274 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಡಬೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

275 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹೆತಾ ಪ್ಪ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

276 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ದಾರಿಬೇಗೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

277 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ರಾಮ್ಯ್ಯ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

278 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಜವನಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಜವನಯ್ಯ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

279 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಿಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಚನನ ಬಸವದೇವರು ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

280 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ವ ರಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

281 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

282 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಭಾಗಯ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

283 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕಿಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಿ ಪ್ಪ ಹಂಗಳದ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

284 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಿೆ  ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

285 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

286 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

287 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬಸಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

288 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿಕಕ ತಾಯ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಪುಟಿ ಬಸವಯ್ಯ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

289 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಎಿಂ.ಸಂಪ್ತುಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಿಂದ್ಕೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

290 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ನಾರಾಯ್ಣ್ಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.30 2625.00

291 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ಮಾಳ್ಳಗಯ್ಯ ಕಡಸ ಗೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

292 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬ್ಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

293 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

294 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿನ್ ಮ್ರಿದೇವರು ಮುಿಂಟಿ ಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

295 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬ್ಳಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬ್ಳಿೆ ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

296 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬ್ಳಿೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

297 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕಾಿಂತಾಯ ಯಿರ್ಣ ಕ ಿಂ ಅಡವಯ್ಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

298 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಭ ಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

299 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆ.ನಂಜಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಶೆಟಿಿ ಹೊಣ್ಕಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

300 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

301 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸುಬ್ಬ  ಗೌಡ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

302 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

303 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

304 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿ.ಎಿಂ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

305 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

306 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಶಂಕರಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಶೆಟಿಿ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

307 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಪಿರ್ಣಣ ಮಾದೇಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

308 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹುಚಿ ಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಕರಿಶೆಟಿಿ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

309 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹೆಚ್.ಮ್ಲಿೆ ಶ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.30 2625.00

310 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

311 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಹಂಗಳದ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

312 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತಿ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

313 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವರಾಮ್ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ನಿಿಂಗನಾಯ್ಕ ಮ್ಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

314 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಂಗಳಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಿಿಂಗರಾಜಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00



315 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗೌರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚನನ ಬಸವಶೆಟಿಿ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3750.00

316 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ ಬ್ಿಂಡರವಾಡಿಶೆಟಿಿ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

317 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹೇಶಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗಂಗಾಧರ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

318 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಾಕಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ರಾಮ್ಶೆಟಿಿ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

319 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎಿಂ.ಸಿ.ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 441/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

320 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 52 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

321 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕಿಂಗಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ವಿತಪ್ಪ ಕಾಲೆಿ ಹಂಗಳ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

322 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪಾವಿತಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮೃತುಯ ಿಂಜಯ್ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 139 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

323 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಂಗಳದ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 95/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

324 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿೆ ಶ ಬಿನ್ ನಾಗಮ್ಲಿಪ್ಪ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

325 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 93 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

326 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ವಜಯ್ಲಕಿಷ ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಬಸವೇಗೌಡ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.39 2925.00

327 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಹೆಚ್.ಸಿ.ಶಿವಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 53 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

328 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬ್ಳಿೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಮ್ಗುವನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

329 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಈಶಾ ರ್ ಬಿನ್ ಅಜಿಜ ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

330 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಜಿ.ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗವಯ್ಪ್ಪ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

331 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಂಜಮ್ಮ ರ್ಣಣ  ಕ ಿಂ ಲಿಂಗಚಾರಿ ಕಣ್ಗಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 17/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

332 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಎಸ್.ಎಿಂ.ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 246/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

333 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬ್ಳಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 201/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

334 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಅಿಂಕಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 140/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

335 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಿ.ಮ್ಹದೇವಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

336 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಲಿಂಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 200/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

337 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪ್ರ ಭುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿ ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

338 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರವ ಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

339 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿಕಕ ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 240/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

340 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 89/ಪಿ17 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

341 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲ್ತಯ ಣ್ಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

342 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಭಾಗಯ  ಕ ಿಂ ಶಿವಮ್ಲಿು ಹಂಗಳದ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 4/2. ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

343 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 224 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

344 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗಣೇಶ ಕಾಲೆಿ ಹಂಗಳ 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

345 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸನಾವುಲಿ್ತ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಮ್ದ್ ಜಕಿರ ಯಾ ಹಂಗಳದ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 385/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

346 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ವಿಂಕಟಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮಾದೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 4/1. ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

347 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಕಣ್ಗಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

348 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

349 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ಶಿಿಂಡನಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

350 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

351 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

352 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮೂಗಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

353 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸವತ ಕ ಿಂ ರಾಜ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

354 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

355 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

356 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಂಭುಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಚೌಡಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

357 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿಕಕ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

358 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹೆಚ್.ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

359 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಎನ್.ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬ್ಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00



360 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸಿದ್ದ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

361 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚನನ ಬಸಮ್ಮ  ಬಿನ್ ಭದ್ರ ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

362 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

363 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸವೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3750.00

364 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3000.00

365 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮುತಾ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

366 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಯ್ಯ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

367 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

368 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಕಾಜಿನ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

369 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 2250.00

370 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಿ.ಜಿ.ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.25 3750.00

371 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಚಿನನ ಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

372 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗ ಪ್ಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

373 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾವಿತಮ್ಮ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

374 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಯ್ಯ ಕಣ್ಗಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

375 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

376 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಾಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಡಿ.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

377 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ರಿಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮ್ಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

378 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

379 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

380 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬ್ಟಿೆ  ಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

381 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹುಚಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

382 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಯ್ಲಚೆಟಿಿ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

383 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಸವೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

384 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

385 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬಸವಯ್ಯ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

386 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

387 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ಶುಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಪ್ರ ಭುಸಾಾ ಮಿ ಹುಿಂಡಿಪುರ ಹಂಗಳ 259 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

388 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ಹೊನೆನ  ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 74 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

389 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವ ರಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

390 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆಿಂಪ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 61/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.38 3600.00

391 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 308 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

392 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಜಯ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಕನೆನ  ಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 31/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

393 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

394 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಎಲ್.ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ ಎಲ್.ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 7/1. ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

395 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಶೆಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.25 1875.00

396 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆ.ಜಿ.ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗ ಪಾಲನಾಯ್ಕ ಕಣ್ಗಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

397 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಂಜಪ್ಪ ವಡ್ಡಯ್ನಪುರ ಹಂಗಳ 121/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

398 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 83 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

399 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಯ್ಯ ಪ್ಪ ಹಂಗಳದ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 66/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

400 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ಮಾದ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಹುಿಂಡಿಪುರ ಹಂಗಳ 6/1. ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

401 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 205/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

402 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿಕಕ ರಂಗನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನಾಯ್ಕ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 372/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

403 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಸೌಮ್ಯ  ಕ ಿಂಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 82/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

404 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬೊಮ್ಮ ಲ್ತಪುರ ಹಂಗಳ 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00



405 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮುದ್ದ ಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸವಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

406 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಶೆಟಿಿ ವಡೆ ನಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

407 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಶಿವಣ್ಣ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 97 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

408 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಿ ಬೊಮ್ಮ ಲ್ತಪುರ ಹಂಗಳ 20 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

409 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ 100/2, 247/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.20 1725.00

410 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹೆತಾ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

411 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ನಿಿಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಯ್ಯ ಹುಲಸಗುಿಂದ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

412 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ರಿಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಹೊಣ್ಕಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

413 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

414 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

415 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶೆಾ  ತಾ ಕ ಿಂ ಎನ್.ನಾಗೇಿಂದ್ರ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

416 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಎಸ್.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆ.ಶಿವಣ್ಣ ಮಾಡರ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

417 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆ.ಜಿ.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

418 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮಂಟಯ್ಯ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

419 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಯ್ಯ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

420 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆಿಂಪೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

421 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಬಿ.ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

422 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚನನ ವ ರಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

423 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ತಗಡೂರಯ್ಯ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

424 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

425 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಮಿ್ ಲಿಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

426 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆಿಂಪ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

427 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

428 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ಮ್ಲಿೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

429 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಂಜಿಂಡಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಮ್ಮ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

430 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.45 3675.00

431 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

432 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

433 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿಂಗಳಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

434 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಂಗಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಕರಿಶೆಟಿಿ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

435 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಯ್ಲಚೆಟಿಿ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.30 2800.00

436 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚನನ ಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಶೆಟಿಿ ಭ ಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

437 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಂಜಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಯ್ಯ ಲಕೂಕ ರು ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

438 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ದಾಸಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

439 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

440 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಜಯ್ರಾಮ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

441 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

442 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ವ ರೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

443 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕನೆನ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕನೆನ  ಗೌಡ ಹುಿಂಡಿಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

444 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಯ್ಲಚೆಟಿಿ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

445 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸುಬಬ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

446 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

447 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ವ ರಪ್ಪ ಕಾಲೆಿ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

448 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಯ್ಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗಶೆಟಿಿ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

449 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00



450 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿ ರೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

451 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಳಿೆ ಗೌಡ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

452 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಪುಟಿ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಜಕಕ ಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

453 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ದೇವಮ್ಮ ರ್ಣಣ  ಕ ಿಂ ಶಿವಮ್ಲಿಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

454 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆ.ಲ ಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಿಂ.ಕಿಂಗಳಪ್ಪ ಕೆಬ್ಬ  ಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

455 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಿ.ವ.ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ|| ವ ರಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

456 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

457 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿಕಕ ನಾಗು ಬಿನ್ ಮ್ರಿಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

458 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವ ರಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

459 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

460 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

461 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ವ.ಆರ್.ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಬಲಚವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

462 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಂಜಿಂಡಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

463 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಹೆಚ್.ವ.ಲ ಕೇಶ ಬಿನ್ ವ ರತಾ ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

464 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಎನ್.ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಭ ಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

465 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

466 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆ.ಸುಬಬ ಪ್ಪ ಲಕೂಕ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

467 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಂಜಿಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

468 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

469 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ.ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್  ಸುಬಬ ಪ್ಪ ಕಿಲಗೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

470 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿಕೆಕ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕ  ಗೌಡ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

471 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್

ಹೆಚ್.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಬಸಪ್ಪ ಮ್ಸಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

472 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ವ ರಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

473 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ತವರಗಟಿೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಗೌಡ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

474 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿರ  ನಿವಾಸಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಜ ಗೇಗೌಡ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

475 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗೌರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

476 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಾಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಭ ಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

477 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿರ  ನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಬಸವಶೆಟಿಿ ಭ ಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

478 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

479 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗವಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬಸವಯ್ಯ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

480 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸ ಮ್ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಅಿಂಕಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

481 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವ ಬಿನ್ ಕೆಿಂಚೇಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

482 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ದೇವಪ್ಪ ಯ್ಲಚೆಟಿಿ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

483 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

484 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಲಿಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಜವರಯ್ಯ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3700.00

485 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಮಂಗಲ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

486 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗುರುಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಮ್ಗುವನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

487 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಎಸ್.ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

488 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪ್ರ ವ ಣ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

489 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭ ಗಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.40 3000.00

490 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ  ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ವ ರಪ್ಪ ಬಾಚಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗೆಡೆ್ಡ 0.50 3750.00

491 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ರಾಚಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 10/ಪಿ3 ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 0.80 74368.00 948616455701 30297093775

492 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವ ರಭದ್ರ ನಾಯ್ಕ ಪಂಜನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 140/5, 140 ಪ್.ಪಂ ಟಮೊಟೊ 0.60 56174.00 584333540160 4792101002633

493 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ವ ರತಾ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 75 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.40 20450.00 571224856985 2652500101123501

494 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹೊಣ್ಕಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 21/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.60 30675.00 504359861235 134401011004977



495 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಂಜಳ ಕ ಿಂ ಬಸವಯ್ಯ ಮ್ಸಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 5/2, ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 0.60 30675.00 850771268708 17132200035466

496 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಿಿಂಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚಿಕಕ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 70/1, 70/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 1.00 51125.00 414239895155 17132200032552

497 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 170/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.60 30675.00 574527962006 17132200041650

498 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 325 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.40 20450.00 671102833133 30442134675

499 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿವಶಂಕರ ಬಿನ್ ಮ್ರಿದೇವರು ಮುಿಂಟಿ ಪುರ ಕಸಬಾ 242/ಪಿ16 ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮೊಟೊ 0.30 15937.00 990896310311 85045094086

500 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಗೌರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಹಲಗಪ್ಪ ದೇಶಿ ಪುರ ಕಸಬಾ 8/2. ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.60 30625.00 973116821932 17132200032215

501 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ನಿ ಲಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ದೇಶಿ ಪುರ ಕಸಬಾ 37/ಪಿ39 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.60 30675.00 809427518683 132200024423

502 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಶಿಕಲ್ತ ಕ ಿಂ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 127 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.70 39843.00 - 2652500101407801

503 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಶಿರ  ನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 127 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.75 39843.00 488079022396 612090225131

504 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹೊಿಂಗಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.60 30675.00 448549533321 64131253015

505 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಮ್ಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.40 20450.00 841688586887 17132200000975

506 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟಮೊಟೊ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಣ್ಕಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 121 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟೊ 0.50 25563.00 721744382058 33921319732

507 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ
 ಗ ಡಂಬಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ಯ್ 2ನೇ 

ವಷ್ಿದ್ ನಿವಿಹಣ್
ವ.ಎಿಂ.ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಯ  ಬಿನ್ ವ.ಕೆ.ಮ್ಲಿಪ್ಪ ವಡೆ ಗೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 51 ಸಾಮಾನಯ  ಗ ಡಂಬಿ 0.80 8763.00 688427299542 64084373615

508 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ
 ಗ ಡಂಬಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ಯ್ 2ನೇ 

ವಷ್ಿದ್ ನಿವಿಹಣ್

ಚಿದಾನಂದ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ನಾಗಸುಿಂದ್ರ ಪ್ಪ ಪಂಜನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 244/2 ಸಾಮಾನಯ  ಗ ಡಂಬಿ 0.80 8763.00 604761867117 4792101000337

509 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ
 ಗ ಡಂಬಿ ಪ್ರ ದೇಶ 
ವಸಾ ರಣ್ಯ್ 2ನೇ 

ವಷ್ಿದ್ ನಿವಿಹಣ್
ವಸಂತ ಬಿನ್ ಸಂಪ್ತ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಯ್ಯ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ 169/2 ಸಾಮಾನಯ  ಗ ಡಂಬಿ 0.80 8763.00 763239515387 134401011004041

510 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ ನಿಮಾಿಣ್ ವೇದಾಿಂಬ ಕ ಿಂ ಶಿರ  ಕಂಠಪ್ಪ ಮ್ರಳಾಪುರ ಬೇಗೂರು 138 ಸಾಮಾನಯ 2.35 74042.00 653843011323 31028825679

511 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ಮಂಜಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ದೇವಲ್ತಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 11/1, 10 ಸಾಮಾನಯ 1.28 7500.00 653286779537 4792101008338

512 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ಭಾಗಯ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಭಾಸಕ ರನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 246/2 ಪ್.ಪಂ 1.00 7500.00 301228797969 12009100001668
513 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 393/1, 396/2 ಪ್.ಪಂ 1.00 7500.00 845771281320 30766237189
514 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಬೊ ವ ಬಾಣ್ಗವಾಡಿ ಕಸಬಾ 43 ಪ್.ಜಾತಿ 1.20 7500.00 757897642678 85026010858
515 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ರವ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಾಣ್ಗವಾಡಿ ಕಸಬಾ 45/1, 39/2 ಪ್.ಜಾತಿ 1.33 7500.00 566364136742 4792101001660

516 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ಬಿ.ಸುಬ್ಬ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿೆ ಗೌಡ ಹುಿಂಡಿಪುರ ಹಂಗಳ 15 ಸಾಮಾನಯ 1.96 7500.00 349288222732 2652500101338901

517 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಜ ಗನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 237 ಪ್.ಪಂ 1.00 7500.00 567387585175 0021700026284
518 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ಜಯ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಚನನ ನಾಯ್ಕ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 166/2, 166/3 ಪ್.ಪಂ 1.36 7500.00 994253061639 612090048705
519 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ತಾಯ ಗರಾಜ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 258/1 ಪ್.ಪಂ 0.80 7500.00 685635366813 85011804666

520 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ಎಿಂ.ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಮಾದ್ಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿಪುರ ಹಂಗಳ 252 ಸಾಮಾನಯ 1.25 7500.00 222244363791 4792108000105

521 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಗಂಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿಪುರ ಹಂಗಳ 88/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 7500.00 384697668468 2652500100776101

522 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ಚಿಕಕ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿಪುರ ಹಂಗಳ 92/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500.00 624412240026 12044100011576
523 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಿಾ ಸಿಿ ಕ್ ಕೆರ  ಟ್್ ಮಂಗಳಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಬೇಗೂರು 73/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500.00 969759714266 147201011001575

524 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಪ್ವಿತಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಅಿಂಬಲ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಕಬಬ ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 274 ಪ್.ಜಾತಿ 1.97 1054000 808891843547 331502010112278

525 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ವಾಟರ್ ಟ್ಸ್ಯ ಿಂಕರ್ ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟಿಿ ರಾಘವಾಪುರ ಬೇಗೂರು 158/1ಬಿ, 158/1ಎ ಪ್.ಪಂ 1.00 70000.00 611276289891 2652500100088301

526 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಕರಿಗೌಡ ಕಲ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 25/2, 25/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 200000.00 242236074700 2652500101949401

527 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಕೆ.ನಂದ ಶ ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಣ್ಣ ಅರೇಪುರ ಬೇಗೂರು 96/1, 87/4 ಸಾಮಾನಯ 2.13 200000.00 788170345211 31894365203
528 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಪಿ.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಹೊರೆಯಾಲ ಬೇಗೂರು 74, 76/4 ಸಾಮಾನಯ 2.35 200000.00 289458883696 12009100001168
529 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ದ ರೆಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುನಂಜಪಪ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 294/b Gen 0.80 74841.00 64050322422

530 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 205/1 Gen 0.60 53720.00 886371995471 3839101002725

531 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚನುಬಸಪಪ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 770/1 Gen 0.60 43516.00 386026826090 20126131501

532 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ನಿರಂಜನಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ ಭಟಗುಪೆಪ ಹನ ರು 213/2a2 Gen 0.40 42172.00 800111067113 38430560063

533 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಕ್ಮಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರೋಯನಾಯಕ ದನುಹಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 230/3,200 Gen 0.60 55802.00 890222560274 64031260728

534 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರೋಯಾನಾಯಕ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 454 Gen 0.60 52334.00 986752804179 844410610000552

535 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ತಾವರಿಯಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರಯಾನಾಯಕ ದನುಹಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 203 Gen 0.40 39073.00 598943275977 64031260309

536 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಹನ ರು ಹನ ರು
197/a1,197/c1

,272/b2,282/b2b Gen 0.80 71377.00 641844337933 64124492938

537 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿಳಿಗಿರಿರಂಗಯಯ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 780/b1 Gen 0.80 70347.00 418750503052 54021144346

538 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 86/b Gen 0.80 78853.00 607731113591 120101011000600

539 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮಣಿಮೋಘಲಾ ಕೆ ೋಂ ಮುರುಗೋಶ ಮಂಚಾಪುರ ರಾಮಾಪುರ 647/1 SC 0.40 78309.00 394557523189 64143602564

540 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಎಲ್.ಮುದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪಪ ಚಿಂಚಳಿಿ ಹನ ರು 41/1 Gen 0.30 15337.00 430317170666 64039454228

541 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಮಾದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ಂಟೋಗ್ೌಡ ಚಿಂಚಳಿಿ ಹನ ರು 137/2 Gen 0.30 15337.00 668490013414 85008881136

542 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗರಾಜಪಪ ಚಿಂಚಳಿಿ ಹನ ರು 7 Gen 0.30 15337.00 999661506749 64051209304

543 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಿಪಪ ಚಿಂಚಳಿಿ ಹನ ರು 32/5 Gen 0.30 15337.00 626634720121 64084485333

544 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಎಸ್.ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಶಿರಗ ಡು ಹನ ರು 121/2 Gen 0.80 40900.00 488794917896 64002091116

545 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಕೆ.ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಪಪ ಮುಡಿಗುಂಡಂ ಕ್ಸಬಾ 41/a Gen 0.80 40900.00 366501081883 13117061025

546 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮರತ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಿಂಗರಾಜು ಮುಡಿಗುಂಡಂ ಕ್ಸಬಾ 377/1 Gen 0.40 19450.00 246631994696 20219172826

547 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಶಿೋಲಾ ಕೆ ೋಂ ಮಹೆೋಶ್ ಸ ರಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 244/2 Gen 0.40 20450.00 867043779603 17712200048264

548 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಲಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಸ ರಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 208/4 Gen 0.40 20450.00 648636750312 825010017641

549 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮರ್ಂಕ್ಟಚಲ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ ಎಲ್ಲಿೋಮಾಳ ಹನ ರು 80/c Gen 1.30 69062.00 538389050452 64039611975

550 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 269/2,308/1 Gen 0.95 45719.00 687422781698 64029997164

551 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಎಂ ಪರಸನುಮ ತಿಯ ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 280/5,282/1 Gen 0.60 31875.00 350660345864 112301011000284

552 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಬಿಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 106,107/b2 Gen 1.00 53125.00 369874937710 64112926201

553 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಎನ್ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಪರಕಾಶಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 790/4 Gen 0.90 43312.00 578579164078 68011666495



554 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಸದ್ದಯಯ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 209/2 SC 0.80 75699.00 567348987506 795101035461

555 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮನಂಜ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯ ಮಂಚಾಪುರ ರಾಮಾಪುರ 734/2 SC 0.40 36649.00 735949807593 64180769346

556 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮರ್ಂಕ್ಟಚಲ ಬಿನ್ ಅಮಾಸನಾಯಕ ಬಂಡಹಳಿಿ ಹನ ರು 525/2 ST 0.57 53000.00 485908371743 17402200004117

557 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ. ಬಸುಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಜಕ್ಕಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 269 Gen 0.40 17449.00 968691602249 74301000006352

558 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಸ್. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ ಜಕ್ಕಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 268/c Gen 0.40 17449.00 285293902363 17712200065394

559 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ. ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಜಕ್ಕಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 231/a1,232/a1a Gen 0.40 17449.00 687091165644 17712250011459

560 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವನಣ ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 182/2 Gen 0.40 17449.00 473630864758 178700101004778

561 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಕೆಂಪನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 211/d,212/b2b Gen 0.40 17449.00 965948001349 64094868663

562 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಮಹದೋವಪಪ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 300/4,300/4 Gen 0.40 14499.00 602712900651 85002035632

563 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗೋಶಚಾರಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಸಾಾಮಚಾರಿ ಚಂಗವಾಡಿ ಹನ ರು 666/1 Gen 0.70 31934.00 443816894107 64038809670

564 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಉದ್ಧನ ರು ಹನ ರು 334/b,332/a3 Gen 0.40 15942.00 215388464820 64077875503

565 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಎನ್ ಮಂಟಯಯ ಕ್ುಣಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 189/a Gen 0.40 12249.00 262245044441 112301011003769

566 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಿ ಸುಬರಮಣಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಪಳನಿಯಪಪಗ್ೌಂಡರ ಎಲ್ಲಿೋಮಾಳ ಹನ ರು 38/a3 Gen 1.00 39187.00 983896810286 64039325677

567 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಜಿನಕ್ನಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 14/a,14/b Gen 0.80 36498.00 478882389491 37208421964

568 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದ ರೌಪದ ಕೆ ೋ ಲ್ಲೋ. ವಿಷ್ುಣ ಅಬಾಬ ಕ್ದ್ಂಬ ಕೆ ಳೆಿೋಗ್ಾಲ ಕ್ಸಬಾ 256/1 Gen 0.80 36498.00 742444247821 795101037667

569 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ.ಪಿ ಮಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಂತ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 178/a2,166/3 Gen 0.80 36498.00 545756605745 12461100000272

570 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಿಂಗಡಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವರುದ್ರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ . ಮಲಿಯಯ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 744/1 ST 0.80 64896.00 566000969014 3839101000707

571 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಚಲುವಿನಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 44/a1,196/2,192/5 Gen 9*6*3 200000.00 204593596894 3839101001106

572 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿಳಿಗಿರಿಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾನಚಂದ್ರಶೆಟಿಿ ದ ಡಿಡಂದ್ುವಾಡಿ ಪಾಳಯ 380/2,158,388/2 Gen 9*6*3 200000.00 441205646948 64122473268

573 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಶೆಟಿಿ ಹಿತ್ುಲದ ಡಿಡ ಕ್ಸಬಾ  251/ಬಿ Gen 9*6*3 200000.00 694469068927 64105522875

574 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಜುಶೆಟಿಿ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 719/3,326/b Gen 20*20*3 70000.00 462173101736 64010126163

575 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಪಪ ಶಾಗಯ ಹನ ರು 144/2,145/a Gen 2.52 3596.60

576 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಎಂ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ ಮಲಿಪಪ ಧನಗರೆ ಪಾಳಯ 4/3,5/1 Gen 0.84 3596.60

577 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ದ ಡಡಹೆ ಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 407/1,405 SC 4.21 3596.60

578 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾರಯಯ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 407/2,406 SC 4.99 3596.60

579 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ರ್ೋಲುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಸನಿುಗ್ೌಂಡ ಆಂಡಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 253 Gen 2.11 3596.60

580 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲಿಪಪ ಚಲುವನಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 22/3, Gen 1.52 3596.60

581 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಆರ ಜೆ ೋಸಫ್ ಬಿನ್ ರಾಸಪಪ ಮಾಟಯಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 168/4 Gen 1.91 3596.60

582 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಆರ ಲಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ ರಾಚಪಪ ನರಿೋಪುರ ಪಾಳಯ 159/c2 Gen 0.56 3596.60

583 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಎನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ನಂಜಪಪ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 252/b Gen 2.09 3596.60

584 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸೋಗಮಮ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 307 Gen 3.55 3596.60

585 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಸುಬಬಮಮ ಬಿನ್ ಶಿವನಪಪ ಜಿನಕ್ನಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 138/b2 Gen 0.82 3596.60

586 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಬಾಲಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಪೆೊನುುಸಾಾಮಿ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 37/c2 Gen 3.46 3596.60

587 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ದ ಡಡಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಸದ್ದಯಯ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 389 SC 1.52 3596.60

588 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ನರಿೋಪುರ ಪಾಳಯ 140 Gen 1.28 3596.60

589 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಚಪಪ ನರಿೋಪುರ ಪಾಳಯ 166 Gen 1.00 3596.60

590 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ನರಿೋಪುರ ಪಾಳಯ 119/a2 Gen 1.00 3596.60

591 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಉದ್ಧನ ರು ಹನ ರು 334/b SC 1.21 3596.60

592 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಕೆ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಪಪ ಕ್ುಣಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 340/a, 339 Gen 2.70 4046.20

593 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಪಪ ಮುಡಿಗುಂಡ ಕ್ಸಬಾ 486/1,88,340,339 Gen 2.76 3596.60

594 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಸ ನಾಗರಾಜಪಪ ಮುಡಿಗುಂಡ ಕ್ಸಬಾ 230/5, Gen 2.00 3596.60

595 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಕೆ ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕಾಮಗರೆ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 208/c Gen 2.05 4046.20

596 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಚಿಕ್ಕರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯನದಾಸಯಯ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 725/4 SC 0.80 3596.60

597 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯನದಾಸಯಯ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 725/3 SC 0.80 3596.60

598 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಕ್ಮಲ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ತೆೋರಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/6, SC 0.66 3596.60

599 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಸುಂದ್ರಪಪ ಬಿೇ್ನ ಶಿವನಂಜಪಪ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಪಾಳಯ 424/b Gen 2.19 3596.60

600 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಪಂಕ್ಜರಾಣಿ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ಎಂ ಪರಕಾಶ್ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಪಾಳಯ 376, Gen 2.08 4495.90

601 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ಕೆರೋಟ್ಸ  ಬಿ ರಾಜಶೆೋಖಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪದೋವರು ಚನಾುಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 428, Gen 4.05 4495.90

602 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 24/c Gen 0.50 3750.00 414707006864 17092030000200

603 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್.ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ಪಪ ಹೆ ಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 25/2, Gen 0.50 3750.00 859314057996 64121905687

604 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹೆ ಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 108/3 Gen 0.90 6750.00 882428166583 17092200028490

605 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನುಗರಿಗ್ೌಡ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 301, Gen 1.00 7500.00 467627954203 64213423688

606 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುತ್ುುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಂಡರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 112/3 Gen 0.60 4500.00 639083920556 64139996868

607 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾಲಿಂಗಂ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 79/1 Gen 0.40 3000.00 551209923153 64119865104

608 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಲಾರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 305/3 Gen 0.90 6750.00 772039806560 64213230153

609 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಆರ,ಚಿನುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಮಾಳಗಗ್ೌಡ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 37/a2 Gen 0.60 4500.00 338822356159 64020473284

610 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿನುರಾಜು ಬಿನ್ ಚನಿುಯಪಪ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 307/2 Gen 0.40 3450.00 913522013264 17092200052874

611 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಗುರುಸಾಾಮಿ ಹೆ ಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 177/5 Gen 0.60 4500.00 276725143447 17092250010341

612 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಭಾಗಯ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಹೆ ಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 10/2, Gen 0.60 4500.00 828356478166 64044910717

613 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ ಆಂಡಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 12/p Gen 0.40 3000.00 667364998176 64132064139

614 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಾಂತ್ಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಪೆೊನುುಸಾಾಮಿಮಾಳಗಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 49/b3 Gen 0.60 4500.00 851447265590 17092200066970

615 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿಮಾದ್ಪಪ ಹೆ ಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 166 Gen 0.80 6000.00 973364123352 17092200017067

616 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ದರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದಶೆಟಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 334/2 Gen 0.38 2850.00 407124188710 64100783490

617 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಆರ ಲಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಡಯಯನಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 73/b Gen 0.72 5400.00 936947978239 64080776800

618 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 303/1 Gen 0.80 6000.00 415264093413 64148144289

619 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 452/3,464 Gen 0.50 3750.00 17092200094922

620 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಸಾದ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಶಿವಪಪ ಹುಣಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 106/4 Gen 0.80 6000.00 954834446388 17092200013258

621 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಎ.ಕ್ೃಷ್ಣನ್ ಬಿನ್ ಆಮುಯಗಂ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 294 Gen 1.00 7500.00 736730084448 17092200030185

622 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಆರ,ಮುತ್ುುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 309/a Gen 0.30 2250.00 518017922141 64039303028

623 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಣಿ ಬಿನ ೇ್ ಸನಿುಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 428/a Gen 0.80 6000.00 64163463081

624 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಎನ್,ಕೆ ರ್ೋಲುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಗ್ೌಂಡರ ಮುಡಿಗುಂಡಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 378/2 Gen 0.80 6000.00 487671429090 64109681334

625 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್,ಚನೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನುಗ್ೌಂಡರ ಎರಗಬಾಲು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 34 Gen 0.80 6000.00 418001503640 17092200052556

626 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಆಮುಯಗಂ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಮಮ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 376/1,422/b Gen 0.80 6000.00 614210309330 64090432085

627 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಲ ೋಕ್ನಾಥ್ ಬಿನ್ ನಲಿಗ್ೌಂಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 324/2 Gen 0.80 6000.00 271616794385 64172322811

628 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಿ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಪೆೊನುುಸಾಾಮಿ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 315/3,37/2,37/4 Gen 0.60 4500.00 576879244806 17092200058446

629 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಪಪ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 170 Gen 0.60 4500.00 737670573638 64104528890

630 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ತ್ಂಗಮುತ್ುುಗ್ೌಂಡರ ಬಿನ್  ವರದೋಮುತೆುೋಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 290 Gen 0.80 6000.00 451851574113 64043951347

631 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 268/2 Gen 1.00 7500.00 623476340181 64044593344

632 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ವಿ.ಮಾದ್ಯಯ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 385 Gen 0.60 4500.00 905081668374 64164516283

633 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಚಯಯ ಬಿನ್ ರಾಚಯಯ ಹುಣಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 291/3 Gen 0.60 4500.00 793103259092 64206532899

634 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗುನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಗುಡಡಗ ೋವಿಂದ್ನಾಯಕ್ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 427/2 Gen 0.60 4500.00 418178865332 17092200035580

635 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮು ಬಿನ್ ಸನಾಯಸನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 107/ಸ2 Gen 0.60 4500.00 952331497417 17092200062636

636 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ದಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 241/ಎ1 Gen 0.80 6000.00 367955304693 17092200025105



637 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಿಳಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 181/ಎ1 Gen 0.80 6000.00 208058775859 17092200079260

638 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಪಪ ಎಂ ಬಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಬಸವಣಣ ಅಟುಿಗ್ೌಡನಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 112/1 Gen 0.58 4350.00 649431035429 64085542755

639 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದ್ುನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ನಾಯಕ್ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 186/ಬಿ Gen 0.80 6000.00 494195329630 17092200049855

640 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಕೆ ನೆುನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 124/2 Gen 0.60 4500.00 808869598128 17092610002419

641 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಮ ಯತಿಯ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಹುಣಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 108/2 Gen 0.60 4500.00 373655674256 64210647260

642 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಶೆಟಿಿ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 269/ಎ3 Gen 0.80 6000.00 609977038632 17092200054077

643 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಮನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/29-2 Gen 0.60 4500.00 417287051976 64159031974

644 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಲಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ.ಬಸವನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 108/1 Gen 0.53 3975.00 305150350127

645 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಹನುಮಂತ್ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಣನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 75/ಬಿ2 Gen 0.57 4275.00 520397114309 64162937984

646 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ.ಬಾಲರಾಜು ಹಿರಿಯಂಬಲ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 249 Gen 0.60 4500.00 321508677218 17092200047008

647 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿಂಗರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 209/3 Gen 0.33 2475.00 815291201164 17092200051240

648 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಬ ದಪಡಗ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 19/ಪಿ51 Gen 1.00 7500.00 265323427637 17092200063570

649 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಪರಭು ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಬಿಜಿದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 431 Gen 1.00 7500.00 301032171347 64011966725

650 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 7/ಎ Gen 0.80 6000.00 917471195322 4262250101146

651 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಲರಾಜು ಬಿನ್ ಮಿಕೆೋಲಪಪ  ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 196/3 Gen 1.00 7500.00 628518616047 17092250010810

652 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ಬಸಪಪ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 171,335 Gen 1.00 7500.00 341008731702 17092200062954

653 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮೌರಿಸ್ ಬೆ ನ್ ರಾಜಪಪ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 452/6,453/3,454/3,454/4 Gen 1.00 7500.00 422778782256 17092200039495

654 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಲಾರಾಜ್ ಬಿನ್ ಆಂತೆ ೋಣಿಶೆಟಿಿ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 526,196 Gen 0.80 6000.00 720322023051 17092200082052

655 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಧಾಯಗಶೆಟಿಿ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/72-3 Gen 0.60 4500.00 899887243760 17092250005241

656 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಲರಾಜು ಬಿನ್ ಜೆ ೋಸಫ್ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 19 Gen 1.00 7500.00 302864695064 17092200072865

657 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಶಾಂತ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಫಿಲ್ಲ ೋಮಿನಪಪ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 439/3 Gen 0.40 3000.00 241448073383 17092200046305

658 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಲರಾಜು ಬಿನ್ ಆಂತೆ ೋಣಿಶೆಟಿಿ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 136/2 Gen 0.80 6000.00 466789299391 64119664305

659 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿಜಯಾ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಮಾಳಿಗನಾಥ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 37/ಬಿ Gen 0.80 6000.00 459953695738 17092200063358

660 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಂಬಿಕಾ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಮಲಿಪಪ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 188/ಎ Gen 0.90 6750.00 852612574696 17092200080290

661 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಜೆ ೋಸಫ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಟಪಪ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 31/1, Gen 1.00 7500.00 741529681280 17092200068468

662 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಪರಸಾದ್ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 82/2 Gen 1.00 7500.00 734777240130 64116183282

663 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸ ೋಮಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 355 Gen 1.00 7500.00 668743050059 17092200049893

664 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಾರದ್ ಕೆ ೋಂ ಪರಕಾಶ್ ಪಿಜಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 176/4 Gen 0.80 6000.00 765809186226

665 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಂಗಳಿಿ ಮುದ್ದನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/40-1 Gen 1.00 7500.00 669069590046 17092200093988

666 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 94/3 Gen 1.00 7500.00 375063036614 17092200066204

667 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಜಯ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 125/1 Gen 0.80 6000.00 201938387690 17092210004870

668 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಟೋಲಿಂಗನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 127/2,440,125/2 Gen 1.2 9000.00 424117560462 17092200077160

669 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿನುಮುತ್ುು ಬಿನ್ ಮಾದ್ಮಮ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 376/3 Gen 0.60 4500.00 744862164784 64031243033

670 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಜ್ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 25/1,25/2 Gen 0.80 6000.00 498621896491 64142449378

671 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಿೋದೋವರು ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 246/1 Gen 0.80 6000.00 609625728066 17092200079240

672 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 212/2 Gen 0.60 4500.00 917169328398 20126129875

673 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಆಶಿಯವಾದ್ಂ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 31.Jän Gen 1.00 7500.00 671819021712 17092200040680

674 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ. ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 288 Gen 0.80 6000.00 610494183636 64108204848

675 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಲಿಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಹೆ ಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 27 Gen 0.60 4500.00 628191409362 54014582378

676 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಗುರುಲಿಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 73/b Gen 0.80 6000.00 466976680018 64107902526

677 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್. ಮಣಿ ಬಿನ್ ಸಲಂಭರೆೋಗ್ೌಡ ಆಂಡಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 435/16 Gen 0.50 3750.00 415911963599 64077064797

678 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಸನಿುೋಗ್ೌಂಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 182 Gen 0.60 4500.00 667298616167 64180813922

679 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸನಿುೋಗ್ೌಡ ಆಂಡಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 372 Gen 1.00 7500.00 720451438723 64165146048

680 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿನುದ ರೆ ಬಿನ್ ಸನಿುಗ್ೌಂಡ ಯರಗಬಾಳು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 24.Apr Gen 0.80 6000.00 459075206267 64108305325

681 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಂಬಿಕ್ ಕೆ ೋಂ ಷ್ಣುಮಗಂ ಬ ದಪಡಗ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 251/b Gen 0.60 4500.00 909771024141 64069028839

682 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಬಿ.ಜಿ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 430 Gen 1.00 7500.00 880502375173 17092200020462

683 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗೋಂದ್ರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 230/6 Gen 0.60 4500.00 440765121785 64101979211

684 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿನುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಮರಾವತಿಗ್ೌಂಡರ ಆಂಡಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 65 Gen 0.80 6000.00 948114489824 64184806944

685 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಮಮ  ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 175/b2 Gen 0.70 5250.00 350845919905 17092200052204

686 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಮುದ್ ಕೆ ೋಂ ಚಿನುಸಾಾಮಿ ಮೊಳಗನಾಥ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 241 Gen 0.60 4500.00 220914232950 64108761504

687 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಚನಿುಗ್ೌಂಡ ಮೊಳಗನಾಥ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 224 Gen 0.80 6000.00 927103311051 17092200048159

688 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುದೋಪ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ವಿ.ಎಸ್ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 9/a Gen 0.80 6000.00 330103141458 17092200029044

689 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ವಿ.ಎಸ್ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 325/3 Gen 0.80 6000.00 416314860901 17092200017293

690 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಷ್ಣುಮಗಂ ಬಿನ್ ಮುತ್ುುಪಳನಿಗ್ೌಂಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 408b4,435/2,408/b2 Gen 0.80 6000.00 329362957832 64074192803

691 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಸಂಗ ೋಡಗ್ೌಂಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 70 Gen 0.80 6000.00 595580803102 64003307228

692 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 433 Gen 0.60 4500.00 838764288849 17092200018817

693 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುತ್ುುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 250 Gen 0.80 6000.00 269000114177 64098256883

694 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡರಂಗಶೆಟಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 333/1 Gen 0.80 6000.00 219478794363 64143057888

695 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 202/2 Gen 1.00 7500.00 717986392878 64077485321

696 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಮೊಳಗನಾಥ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 48/a1 Gen 0.60 4500.00 250046236498 64101331908

697 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್. ಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ ವಿ.ಎಸ್ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 49 Gen 0.80 6000.00 709171554151 17092200029010

698 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಲಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಅಂಕ್ಪಪದೋವರು ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 274 Gen 0.40 3000.00 232846841555 17092200017535

699 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ದಾರಕ್ಷಯಿಣಿ ಕೆ ೋಮ ಶಿವನಾಗಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 306/2 Gen 1.00 7500.00 209549542712 17092200073461

700 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಶೆೋಖರಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಮಹದೋವಪಪ ಹೆ ಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 106/c1 Gen 1.00 7500.00 851151148502 64161842006

701 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಬರಮಣಯ ಬಿನ್ ಪಳನಿಗ್ೌಂಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 76/1 Gen 0.60 4500.00 805615381738 38058070402

702 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಫಿಲ್ಲ ೋಮಿೋನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 413 Gen 0.40 3000.00 784270408561 17092200068395

703 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪೆರೋಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಶೆೋಖರಮ ತಿಯ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 228/2 Gen 0.80 6000.00 527124820830 17092200035759

704 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದ್ಲಾಂಬಿಕ್ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 175/2 Gen 0.80 6000.00 714186811526 17092200050138

705 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿನೆ ೋದ್ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ವಿ.ಎಸ್ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 16/d1a1 Gen 0.80 6000.00 564178083921 17092200031486

706 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಲಂಕಾರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವನಯಯ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 300/1 Gen 1.00 7500.00 383922164539 64046300266

707 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಬರಮಣಯ ಬಿನ್ ಅಧಯನಾರಿಗ್ೌಂಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 404/2 Gen 0.90 6750.00 987721470666 54045554988

708 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಶೆಟಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 434 Gen 0.80 6000.00 385288335944 64080581584

709 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಮಣ ಹುಣಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 298/2 Gen 0.80 6000.00 708456360670 17092210003376

710 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುರುಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನುಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 518/7 Gen 0.60 4500.00 805372160162 64080336814

711 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನೆಲ್ನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 172/a Gen 0.80 6000.00 341636067197 17092250006210

712 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಪಗಯಯ ಬಿನ್ ಬಾಳಂಚಿಮಾದ್ಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 521/3,444/6,531,530 Gen 0.80 6000.00 756348598133 38095975689

713 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ೋಲುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಧಯನಾರಿಗ್ೌಂಡರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 385/b1,385/b2 Gen 0.80 6000.00 889542112895 54045559919

714 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ವಜಿಯನಿಯಸಾರ ಕೆ ೋಂ ಮೌರಿಸ್ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 23/1,127,135 Gen 0.80 6000.00 751947112208 17092250005892

715 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಅನಿತ್ಮೋರಿ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಜೆ ೋಸಫ್ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 439/2 Gen 0.80 6000.00 471534996614 17092200033939

716 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಂದೋಗಪಪ ಬಿನ್ ನಕ್ಷೋತ್ರಪಪ ಕೆ ರಮನಕ್ತಿರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/59-2 Gen 0.80 6000.00 930082640886 17092200027166

717 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ಲ ಿರಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಶೆಟಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 242,293/2 Gen 1.00 7500.00 256001894248 64109025483

718 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬರಮಣಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 231 Gen 0.60 4500.00 894101091162 64077022973

719 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಧಾ ಕೆ ೋಂ ಸತಿುೋಶ್ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 205/1 Gen 0.80 6000.00 64012846454



720 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವಣಣ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 180 Gen 0.80 6000.00 437923769680 17092200016851

721 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಅಂತೆ ೋಣಿಶೆಟಿಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 79/a1 Gen 1.00 7500.00 718722637761 17092250005218

722 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗಿರಿಶೆಟಿಿ ವಿ.ಎಸ್ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 54/c Gen 1.00 7500.00 757248419231 64046409707

723 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶೆೋಷ್ಾದರಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಶೆಟಿಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 226,390 Gen 1.00 7500.00 903278204515 64085337723

724 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಚ ೋಕ್ಕಯಯ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 25/ap2 Gen 0.80 6000.00 384640887516 17092610002944

725 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಗುಂಡಿಮೊೋಳೆ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 2/c Gen 0.80 6000.00 486507262391 17092200032657

726 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಪಪ ಕ್ೋರಿದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 176/2 Gen 0.80 6000.00 458676993946 17092200022094

727 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 153 Gen 0.40 2850.00 817309239640 17092200053524

728 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಕೆರೆದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 417/4 Gen 0.50 3750.00 995619153591 17092200058369

729 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಗಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 157 Gen 1.00 7200.00 280348470325 17092200068579

730 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 116/3 Gen 0.80 6000.00 651392817767 17092250006301

731 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 185/a1b Gen 1.00 7500.00 867307581494 64102641488

732 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 110/3 Gen 0.40 3000.00 416033720723 64206533020

733 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಲುಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 110/1 Gen 0.80 6000.00 412289583571 64078661715

734 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪಮಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 110/2 Gen 0.60 4500.00 620720928097 64137233036

735 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದೋಶ ಬಿನ್ ಚನುಬಸಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 216/1 Gen 0.80 6000.00 961723810945 17092200068265

736 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 181/a Gen 0.95 7125.00 616115192644 17092200043107

737 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 432 Gen 0.60 4500.00 493512818752 17092200016606

738 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಶೆಟಿಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 354/2 Gen 0.80 6000.00 714947841907 64199183240

739 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಬಿ.ಜಿ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 352/2 Gen 0.60 4500.00 466143620507 17092200037116

740 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಂದೋಗಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/55-4 Gen 0.80 6000.00 701958551226 17092250006929

741 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು ಉದ್ದಹಟಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 10.Mär Gen 0.60 4500.00 352388096993 64200624505

742 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುತ್ುು ಬಿನ್ ತಿರುಮಣಗ್ೌಂಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 382 Gen 0.60 4500.00 298779106700 54045553587

743 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಣಣ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 205/2 Gen 0.40 3000.00 783956929509 17092200064610

744 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 65/1 Gen 0.80 6000.00 348456834495 64131075460

745 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸದದೋಗ್ೌಡ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 77/1 Gen 0.80 6000.00 572046877063 64139104698

746 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನುಬಸಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 252/2 Gen 0.80 6000.00 377699527932 17092200081494

747 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್. ಮಹದೋವಪರಭು ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 105/5 Gen 0.60 4500.00 744406446853 64150249130

748 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 131 Gen 0.60 4500.00 425874034213 17092200062602

749 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಸುಬರಹಮಣಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 359/1 Gen 0.80 6000.00 802323180124 64019466384

750 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ವಳಿಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಪಪ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 106/e Gen 0.80 6000.00 307755093825 64146290210

751 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಳಿಂಗಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪೊಜಾರಿಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 435/13 Gen 0.75 5625.00 313813320616 64076929732

752 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿಮಯಲ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಮಾರ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 212/2 Gen 0.80 6000.00 460685747823 64179391775

753 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 161/1 Gen 0.80 6000.00 254855050307 17092250011247

754 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬೆಬೋಗ್ೌಡ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 436/3 Gen 0.80 6000.00 628478719659 17712200059292

755 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 97 Gen 0.80 6000.00 436666391521 64099732091

756 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸನಿುಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಆಂಡಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 435/19 Gen 0.80 6000.00 651600110004 54045554398

757 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಣ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 209 Gen 1.00 7500.00 373042410065 12055100014697

758 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣಣ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 433/1 Gen 1.00 7500.00 332186655432 12094100002772

759 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ್ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 374/2, Gen 1.00 7500.00 241638922309 17092200064180

760 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಜೆ. ಎನ್ ಜಡೆೋಸಾಾಮಿ ಬಿ.ಜಿ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 109/3, Gen 0.80 6000.00 399945926871 17092200063059

761 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಚಿಕ್ಕಬಸಪಪ ಗುಂಡಿಮಾಳ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 5/b, Gen 0.60 4500.00 990076158166 64174208776

762 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಡೆೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಬಿ.ಜಿ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 181/a, Gen 0.80 6000.00 215515044515 17092200015174

763 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಎಸ್ ತ್ಂಗಮುತ್ುು ಬಿನ್ ಕೆ. ಸನುಗ್ೌಂಡರ ಆಂಡಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 181/a, Gen 0.50 3750.00 380880673868 64139154130

764 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಚಮಮ ಗುಂಡಿಮಾಳ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 12/c-1, Gen 0.80 6000.00 833328687234 17092200036393

765 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ. ಮಹಾಂತೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಭಕ್ುಕ್ುಮಾರ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 214/a, Gen 0.80 6000.00 651677337558 17092200067186

766 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 454/1, Gen 0.80 6000.00 302996105541 1709200068453

767 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ಪಯಣ ನೆಲಿಿಮರದ್ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 305/4, Gen 0.80 6000.00 974138984494 17092200091068

768 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 153,, Gen 0.30 2250.00 913153265933 64021912177

769 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಮಾದೋಶ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 151/1, Gen 0.50 3750.00 438728651395 17092200044538

770 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಗುರುಮಲಿಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 176/a Gen 1.00 7500.00 869816536410 17092200051907

771 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಚಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಚಶೆಟಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 14/2, Gen 0.90 6750.00 672239890599 64076828779

772 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 106/3, Gen 0.80 6000.00 822230203821 64057549968

773 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿಜಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 112/2a Gen 1.00 7500.00 620138562659 64044077556

774 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ ಜಡೆೋಸಾಾಮಿ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 194/c Gen 0.80 6000.00 877007626764 64041405719

775 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸರಶಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಸಾಾಮಿನಾಯಕ್ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 371/2a, Gen 0.60 4500.00 502848719241 17092200058060

776 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಓಬಲಕ್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಶೆಟಿಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 392/2, Gen 0.40 3000.00 709990640396 17092610006811

777 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹಾದೋವಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 177/2, Gen 0.60 4500.00 510573493964 17092250011420

778 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಮಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದಾಸಶೆಟಿಿ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 41/2, Gen 1.00 7500.00 263283971811 17092200022524

779 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿ.ಜಿ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 2/9, Gen 0.60 4500.00 304308489469 17092200045400

780 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಡೆೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಮೋಗಳದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 2/1, Gen 0.60 4500.00 369943005208 17092200038402

781 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಸಪಪ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 19/a1, Gen 0.60 4500.00 594642988291 64122693342

782 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ. ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಆಂಡಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 433, Gen 0.60 4500.00 292246624122 64027043437

783 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಎಸ್. ಬಸಪಪ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 2/a5, Gen 0.80 6000.00 528772208158 17092200031019

784 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುತ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 442/1, Gen 0.50 3750.00 969901160544 17092210001372

785 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿೋಗ್ೌಡ ಆಂಡಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 8/5, Gen 0.40 3000.00 926456757338 64060967991

786 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚನಿುಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಾಗ ಗ್ೌಡ ನಲಿಮಾದ್ನದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 301, Gen 0.75 5625.00 726882272719 54045554343

787 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುಣಣಗ್ೌಂಡ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 349/1, Gen 0.60 4500.00 17092200015339

788 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಮಾದ್ಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 157/4, Gen 0.85 6375.00 449909535629 17092200095418

789 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಣಣ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಮಾದ್ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 375, Gen 0.60 4500.00 769591692849 17092240000059

790 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಹೆ ಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 125/3, Gen 0.60 4500.00 876117290836 17092210000930

791 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸತಿುಶ್ ಬಿನ್ ಮುತ್ುುಸಾಾಮಿಗ್ೌಂಡ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 292/2, Gen 0.80 6000.00 893458598407 54045554230

792 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 325, Gen 0.60 4500.00 981357637600 17092200063845

793 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿನುಣಣ ಬಿನ್ ಅಧಯನಾರಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 467/a, Gen 0.60 4500.00 729504124187 54015552641

794 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಮಲಿಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 220/3, Gen 0.60 4500.00 653319040316 64214541678

795 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಹದೋವಪಪ ಹೆ ಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 9/a, Gen 0.80 6000.00 795809267148 17092200053654

796 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಗ್ೌಂಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 18, Gen 1.00 7500.00 955438019323 64109202975

797 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಜೆ ೋಕ್ಂ ಅಂತೆ ೋಣಿಶೆಟಿಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 525/1, Gen 0.80 6000.00 481971268055 17092200064480

798 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವಣಣ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 258/3, Gen 0.40 3000.00 244191049053 64071964126

799 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಲಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಂತ್ದೋವರು ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 133/3, Gen 0.80 6000.00 430539870528 17092200017236

800 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುರುಷ್ ೋತ್ುಮ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ಕೆ.ಕೆ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 42, Gen 1.00 7500.00 735650098129 54055756154

801 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದೋವ ಬಿನ್ ಬೆ ೋರಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 16/ps2, Gen 0.40 3000.00 927434638913 54045560232

802 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶೆಟಿಯಯ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 367/1, Gen 0.80 6000.00 829266339849 36888467194



803 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದಲಿಂಗಯಯ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 70/a, Gen 0.80 6000.00 759268987785 17092200053727

804 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ರಾಚಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 489/2,202/2, Gen 1.00 7500.00 439589251659 64051526594

805 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಕಾಂತ್ು ಬಿನ್ ಬೆ ೋರಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 369/3, Gen 1.00 7500.00 613192982570 64185539839

806 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಬೆ ೋರಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 359/2, Gen 0.80 6000.00 716648099002 54045560833

807 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪವಯತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಿಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 372/2, Gen 0.20 1500.00 983665898085 64028288842

808 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕ್ಟ ಬಿನ್ ಮುತ್ುುರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 444/4, Gen 0.60 4500.00 508938959221 640435677020

809 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವ ಬಿ.ಜಿ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 381/2, Gen 0.80 6000.00 330844775774 17092250016169

810 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದೋಶ ಬಿನ್ ಮಲಿಯಯ ಹನ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 490/4, Gen 0.40 3000.00 426373187411 64010092653

811 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ದ್ುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವಲಿಂಗಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 373/2a, Gen 0.80 6000.00 239697830295 64131447078

812 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 519/2,517/2, Gen 0.60 4500.00 647181422808 6410856244

813 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಾಧಯ ಬಿನ್ ಗುರುಪಾದ್ರಾಧಯ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 125/1, Gen 0.80 6000.00 206707443211 64166257702

814 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಲಿಮುತ್ುು ಬಿನ್ ಚನುಣಗ್ೌಂಡ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 223/b, Gen 1.00 7500.00 800771554045 64211113634

815 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸನಿುಯಪಪ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 57/b3,57/b2, Gen 0.40 3000.00 397774314169 64003088851

816 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಡಯಯನಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 160/2,86, Gen 1.00 7500.00 441158097753 17092200062709

817 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬೆ ೋಳೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತ್ಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 233/2, Gen 0.80 6000.00 214200438811 37140045981

818 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 222/1, Gen 1.00 7500.00 972388409497 64119419658

819 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಶಿವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 151/b, Gen 0.40 3000.00 352828523589 17092200052802

820 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪದಾಮವತಿ ಕೆ ೋಂ ಪರಶಿವಮ ತಿಯ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 151/2, Gen 0.40 3000.00 774358015814 17092200077753

821 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟದಾಸ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 174/2,173/2 Gen 1.00 7500.00 671736178876 17092200061113

822 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಷ್ಪ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 309/1, Gen 1.00 7500.00 215483702948 17092200062709

823 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವು ಬಿನ್ ಮಾದ್ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 387, Gen 1.00 7500.00 685466465825 64111089386

824 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ಂಗಯಯ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 252/1, Gen 0.80 6000.00 498568578236 17092200056534

825 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ದ ಡಡಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ರಾಚಯಯ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 378/2a, Gen 0.80 6000.00 463211024120 17092200073741

826 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ಲಿರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿಬಸವ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 401/2, Gen 1.00 7500.00 812277751287 64108117706

827 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಧು ಕೆ ೋಂ ಪರಸಾದ್ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 139/2, Gen 0.80 6000.00 804983151901 17092200079868

828 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಮಮ ಮಾದ್ಪಪನದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 333, Gen 0.60 4500.00 259458886406 38224340282

829 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 176/b1, Gen 0.60 4500.00 672548104228 64186357247

830 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 256, Gen 0.80 6000.00 650071784940 38532685283

831 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಿೋದೋವರು ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 188/3, Gen 0.80 6000.00 265482986437 64101347613

832 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಲಾಂಬಿಕ್ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಮ ತಿಯ ಕೆರೆದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/p6, Gen 0.60 4500.00 600252471705 17092200096834

833 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ವಸಂತ್ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 214, Gen 0.60 4500.00 866444859885 38303752887

834 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕಎಲ್ಲಮಾದ್ನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 118/b, Gen 0.40 3000.00 965494479955 17092200079390

835 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 105/2, Gen 0.40 3000.00 647678063497 17092200070470

836 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜು ಬಿನ್ ಬಾಲರಾಜು ಹಿರಿಯಂಬಲ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 248, Gen 0.60 4500.00 827666556849 64070061362

837 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತ್ುುಸಾಾಮಿ ಬ ದ್ುಪಡಗ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 17/1, Gen 0.17 1275.00 236058197401 64181612964

838 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾತೆೋಯನಪಪ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಸಫ್ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 453/2, Gen 0.60 4500.00 489172755423 17092200053409

839 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಶೆಟಿಿ ವಿ.ಎಸ್ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 31/2, Gen 0.60 4500.00 792245684032 17092200050157

840 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಲಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 175/1, Gen 0.60 4500.00 232924681041 17092250009012

841 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಧನಲಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಚಪಪ ವಿ.ಎಸ್ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 358/1, Gen 0.80 6000.00 397500916795 64188495231

842 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಣನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 76/4,76/1 Gen 0.60 4500.00 788105998673 64164516261

843 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಪನಾಯಕ್ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 79/3, Gen 0.60 4500.00 218827595764 64145433240

844 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಣನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 78/b3, Gen 0.57 4275.00 585696714159 17092200058388

845 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕ್ಟಮಾದ್ು ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ್ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 108/d, Gen 0.40 3000.00 634496029521 17092200072175

846 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಡೆೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 332, Gen 0.60 4500.00 684023367734 17402200002239

847 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಟೋನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಾದ್ನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 75/b2, Gen 0.52 3900.00 791723325639 17092200051274

848 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ದೋವಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 206, Gen 0.80 6000.00 572416015937 17092210007128

849 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಜಡೆಯಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 12/c5, Gen 0.48 3600.00 931871308971 17092200030074

850 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದೋಶ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಹುಣಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 307/5,305/2 Gen 0.80 6000.00 851769027097 64114576343

851 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಡೆ ೋಲುಮಾದ್ಯಯ ಹುಣಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 298/2, Gen 0.80 6000.00 929471242473 17092200017665

852 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜುಂಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 193/b5, Gen 0.80 6000.00 272634565521 64115869974

853 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 103/b4, Gen 0.40 3000.00 593121213889 64142247258

854 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 54/1, Gen 0.80 6000.00 645350934789 17092200050625

855 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 166/a, Gen 1.00 7500.00 328980713360 17092200080937

856 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚನುಯಯ ಬಿನ್ ಚನುಯಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 517/1,518/8 Gen 0.40 3000.00 396904882377 64202606856

857 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುತ್ುಪಪ ಗೋರಮಾಳಂ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 214/b, Gen 0.60 4500.00 277150331804 17092200015435

858 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಶೆಟಿಿ ಹೆ ಸದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 33/2, Gen 0.80 6000.00 745025927187 64123091313

859 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪಶಿವನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 27/b, Gen 0.60 4500.00 388271409413 17092200076429

860 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಅರಬಗರೆ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 149, Gen 0.30 2250.00 718847534829 17092200053804

861 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 3551/1, Gen 0.80 6000.00 883581504285 17092200040714

862 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದಮಮ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 153, Gen 0.40 2625.00 292271220161 17092200053640

863 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚನುಮಲಿನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಮದ್ ದರುನಾಯಕ್ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 108/1, Gen 0.40 3000.00 294620253284 64161671898

864 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಧಮಯಲಿಂಗ ಬಿನ್ ಬೆ ಮಮಯಯ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 80/1, Gen 0.80 6000.00 512677161214 17092200091931

865 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ನಿೋಲನಾಯಕ್ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 442/1, Gen 0.80 6000.00 863780238063 64150788047

866 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 65, Gen 0.80 6000.00 974547749965 64185970968

867 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಲಿಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 109/7, Gen 0.80 6000.00 961004529928 64158937809

868 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮನೆ ೋಜ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಮಣಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 397/3, Gen 0.80 6000.00 446575346780 64120793960

869 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಬಿಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 106, Gen 1.00 7500.00 369874937710 64112926201

870 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಸಬಿಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 93/2, Gen 0.70 5250.00 413218545071 64017477886

871 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ಸವಿೋರಪಪ ಗುಂಡಿೋಮಾಳ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 34/1, Gen 0.80 6000.00 300654909243 64116838231

872 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಹುಣಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 159, Gen 0.40 3000.00 839268828882 64163670177

873 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಕೆಂಚನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 116/3, Gen 0.60 4500.00 956182402329 17092200030258

874 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಮಾದ್ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ದ್ುಂಡಮಾದ್ನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/12-2, Gen 0.80 6000.00 353647819374 17092200024194

875 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 162/a3, Gen 1.00 7500.00 690438670769 64162144645

876 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಕ್ುಮಾರ ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 259/1, Gen 0.80 6000.00 940690488770 17092200029416

877 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕ್ಕಣಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 388/2, Gen 0.80 6000.00 245425943440 17092200015025

878 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಎಂ ಸುಬರಮಣಯ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 68/2, Gen 0.60 4500.00 302696846735 64017559872

879 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಮಂಟೋನಾಯಕ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 164/ab4, Gen 1.00 7500.00 288772948376 17092200053708

880 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಿಬಸವಯಯ ವತ್ ಯರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 307/2, Gen 0.80 6000.00 704799790305 161110033582

881 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಂತೆ ೋಣಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತ್ಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 126, Gen 1.00 7500.00 911846327571 17092200073013

882 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ರಿೋಟಪಪ ಬಿನ್ ಲ ದ್ಯಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 22/2, Gen 0.24 1800.00 985717713399 17092200068415

883 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಅರಳಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/64-2, Gen 0.40 3450.00 205294944181 17092200032155

884 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜುಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಡಯಯನಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 72, Gen 0.50 3750.00 203936286251 64140392353

885 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ೋಲುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಣಣಗ್ೌಂಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 106/b, Gen 0.60 4500.00 467722280270 64054249323



886 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/57-2, Gen 0.60 4500.00 849659724557 17092200040993

887 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಜಡೆಮಾದ್ಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 427/2, Gen 0.50 3750.00 318840004465 17092200015401

888 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹೆ ನುಯಯ ಉದ್ಧನ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 121, Gen 0.60 4500.00 286046913834 64082929213

889 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಉಮಾಮಹೆೋಶಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಮಾದ್ಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 410/1a, Gen 0.50 3750.00 379095999192 17092200045901

890 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪರಶಿವಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 411/2, Gen 0.50 3750.00 355232805361 17092200030055

891 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/p10,238/b, Gen 0.50 3750.00 361050962530 17092200080619

892 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುರುಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪಗ್ೌಂಡರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 332/2, Gen 0.50 3750.00 403462620093 64058108172

893 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಬಬನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಸವಲಿಂಗನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 81/3, Gen 0.50 3750.00 453925344067 64138938658

894 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪವಯತ್ಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರತ್ುದೋವರು ವಿ.ಎಸ್ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 354/2, Gen 0.50 3750.00 535645603866 17092200054140

895 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 42/b, Gen 0.40 3000.00 448961513287 64104345590

896 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಗಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ ಗುಂಡಿಮಾಳ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 27/d, Gen 0.80 6000.00 628881619847 64129553114

897 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ುಂಡಯಯ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 177/2, Gen 0.80 6000.00 857115468662 17092200017405

898 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಮುನಿಗುಡಿದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 140/5, Gen 0.60 4500.00 662790350963 64152502885

899 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಜೆೈಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಟಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 29/b2, Gen 0.80 6000.00 469895450517 17092210000998

900 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 401, Gen 1.00 7500.00 649224906644 17092200017110

901 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವಣಣ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 118/b, Gen 0.80 6000.00 656306641122 17092200053616

902 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರೆೋಖಾ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 170, Gen 0.80 6000.00 831446726657 64117851909

903 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರವಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣನ್ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 322/2, Gen 1.00 7500.00 328341965949 17092200070230

904 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಅನಿತಾ ಕೆ ೋಂ ನಂದೋಶ್ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 217/1, Gen 0.75 5625.00 625013839843 37150358437

905 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲಿಪಪ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 147/4, Gen 0.80 6000.00 329597449798 17092200070152

906 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಶೆಟಿಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 225/2a, Gen 0.80 6000.00 380247701042 17092200084041

907 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಮುತ್ುುಸಾಾಮಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 223/a, Gen 1.00 7500.00 804294338758 17092200051439

908 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 186/2, Gen 0.80 6000.00 958845451626 64108223317

909 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ುಶಲ ಕೆ ೋಂ ಜಗದೋಶ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 256, Gen 1.00 7000.00 838255385914 64105603131

910 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ತ್ಮಮಯಯಚಾರಿ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 293/2, Gen 0.60 4500.00 481548080000 17092200026820

911 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಿಣಣ ಮಸಣಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 193/a3, Gen 0.60 4500.00 375396807970 17092200020370

912 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಉತ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸನಿುಯಪಪ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 75/b,103/c/ Gen 0.55 4125.00 654082339626 54045559817

913 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಮುತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸವಣಣ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 112/a4, Gen 0.40 3000.00 435523650037 64058407966

914 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿಜಗುಣ ಬಿನ್ ಶಿವನಾಗಪಪ ಗುಂಡಿಮಾಳ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 36/1, Gen 0.40 3000.00 656068464365 64166150734

915 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ಲಿೋಶ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 38/a1, Gen 0.40 3000.00 819561217188 17092200057946

916 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂದೋಶ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 209, Gen 0.80 6000.00 689620930451 54033777114

917 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚನುಬಸಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 192, Gen 0.60 4500.00 230205450538 17092230001258

918 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಿಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 257, Gen 0.50 3750.00 455880929760 17092200049040

919 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ನಕ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 147/1,146/2 Gen 0.40 3000.00 413494823958 64031510861

920 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಲಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 79/2, Gen 0.60 6000.00 835131270201 64165868553

921 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿಜಯ ಬಿನ್ ಕೆನುಂಜುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 386/1, Gen 0.80 6000.00 787801168797 54045554831

922 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹೆ ಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 35, Gen 0.80 6000.00 760823266377 17092200011626

923 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಎಂ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮಲಿದೋವರು ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 187/2, Gen 0.80 6000.00 272602892478 54033760847

924 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಮಹಾದೋವಶೆಟಿಿ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 16/c, Gen 0.60 4500.00 464903724805 17092200029604

925 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿಸಲಪಪನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 63/1, Gen 0.60 4500.00 397903149204 17092610003333

926 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಿದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿ.ಜಿ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 55/b, Gen 0.80 6000.00 672555953350 17092250011661

927 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಫಿಲ್ಲ ೋಮಿನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಂತೆ ೋಣಮಮ ಕೆ ರಮಮನಕ್ತ್ುರಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/48-1, Gen 1.00 7500.00 274909764730 64153783331

928 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ದಪಪಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಹಾದೋವಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 89/b, Gen 0.80 6000.00 402441337837 64097855265

929 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುತ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 442/1, Gen 0.50 3750.00 969901160544 17092210001372

930 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 128/a1, Gen 0.80 6000.00 685048643574 64053599731

931 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕ್ಕರಾಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಸದದೋಗ್ೌಡ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 71/2, Gen 0.80 6000.00 875766086973 64130871994

932 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 227/a, Gen 1.00 7500.00 943870590963 54033777602

933 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಯಮುನಾರಾಣಿ ಕೆ ಂ ರಾಜು ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 351/a, Gen 0.60 4500.00 766396452981 17092200059785

934 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ನಕ್ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 322/2, Gen 0.80 6000.00 708216454876 64140128504

935 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮತಿುಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಪಪ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 146/1, Gen 0.60 4500.00 753179583367 64077027777

936 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಡೆೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಅರಬಗರೆ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 66/2, Gen 0.60 4500.00 445411649316 64162588013

937 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಮಾಲಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 271/1, Gen 0.80 4500.00 839034608663 37089505846

938 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಳನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಳನಿಗ್ೌಂಡರ ಆಂಡಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 435/2, Gen 0.80 6000.00 692163926272 64088834552

939 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರತ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬರಮಣಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 224/7, Gen 0.60 4500.00 407542344525 64086678377

940 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಶೆೋಖರಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 269, Gen 0.80 6000.00 237196148943 64041808515

941 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವನಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವನಪಪ ವಿ.ಎಸ್ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 31/3, Gen 0.80 6000.00 228828218866 64163986726

942 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 50/2, Gen 0.80 6000.00 436026750073 64108290918

943 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ದಾಸನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಮುತ್ುುನಾಯಕ್ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 163/b1, Gen 0.60 4500.00 406177996982 17092200016272

944 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ್ುಂಡಮಾದ್ ತ್ಂಬಡಿ ಕ್ರಿಯಪಪನದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 350/2, Gen 0.60 4500.00 207094506504 64108388187

945 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಶಿವಬಸಪಪ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 31/3, Gen 0.60 4500.00 232011448074 17092200055808

946 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಮಲಿಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 240/1, Gen 0.80 6000.00 534011016866 64206871208

947 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಲಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿ.ಜಿ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 56/a1, Gen 1.00 7500.00 575580415326 17092200055938

948 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಿ ರಾಜೆೋಶಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಮ ತಿಯ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 329/3, Gen 0.60 4500.00 854931417916 17092200063791

949 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲಿೋದೋವರು ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 122/a1, Gen 0.60 4500.00 220350343890 17092200025703

950 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ. ಶಿವಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಬಸವಣಣ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 388/2, Gen 0.60 4500.00 359990387398 64044664793

951 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಿಮಂಟ್ಸ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಸಫ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಜೆ ೋಸಫ್ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 503/2, Gen 0.50 3750.00 956354631864 64122693284

952 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಣಣ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 383/1b, Gen 0.60 4500.00 530195505635 64045147424

953 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶೆೈಲಜಾ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 415, Gen 0.60 4500.00 450497622062 17092200067861

954 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲಿಪಪ ಕೆ.ಕೆ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 88/2, Gen 0.60 4500.00 409939772292 17092200029826

955 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಶೆೋಖರಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 305, Gen 0.80 6000.00 824253501135 17092200017612

956 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಪುಟಿಸಾಾಮಿದೋವರು ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 107/b, Gen 0.80 6000.00 820804087348 33533139205

957 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಡಯಯನಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 70/1,70/a Gen 0.50 3750.00 304300000127 64215696155

958 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸನಿುಯಪಪನ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಗ್ೌಡ ಆಂಡಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 45/p2, Gen 0.49 3675.00 534584523758 64178798758

959 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ವನಜಾಕ್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜುಗ್ೌಡ ಕ್ಂಡಯಯನಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 69/b, Gen 1.00 7500.00 330819054369 64044426055

960 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸತಿುೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 413/2, Gen 0.78 5850.00 553796483653 17092200051390

961 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರತ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದವಪಪ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 7/b1, Gen 0.60 4500.00 837508878914 17092200050659

962 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 333/2, Gen 0.60 4500.00 660089444596 17092200045433

963 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹೆೋಶಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 302/I, Gen 0.80 6000.00 270173757374 112301010014018

964 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಭಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 146/6,147/3 Gen 0.80 6000.00 357533060498 17092200070148

965 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ನರಸೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉಗರೋಗ್ೌಡ ಚನಾುಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 8/b1, Gen 0.40 3000.00 237460669218 64185933483

966 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಿಯಪಪಗ್ೌಂಡ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 35/2, Gen 0.80 6000.00 610548198500 17092200022148

967 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಪರಭು ಬಿನ್ ಜಡೆಮಾದ್ಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 136, Gen 0.60 4500.00 582802467638 17092200081702

968 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಲಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 241/a1, Gen 0.80 6000.00 337227946832 17092200015381



969 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಡಗಣಣ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 255/a, Gen 1.00 7500.00 535024688250 64147673508

970 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪವಯತ್ಮಮ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಮುನಿಗುಡಿದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 140/2, Gen 0.80 6000.00 201567159130 17092200065347

971 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಯಯ ಹೆ ಸಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 467/1,480/1 Gen 0.50 3750.00 941866310906 64070854624

972 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಲಿಣಣ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 121, Gen 0.80 6000.00 213414198618 17092200028394

973 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 24/c, Gen 0.33 2475.00 408182343684 17092200048930

974 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪೆರೋಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಶೆೋಖರ ಆರಾಧಯ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 156/a, Gen 2.00 15000.00 627251061590 64157087283

975 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಷ್ಣುಮಗಂ ಬಿನ್ ನಟರಾಜು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 132/2, Gen 0.80 6000.00 883776042733 64035174812

976 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಗುಣಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪಗ್ೌಂಡರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 144/2,146/a Gen 0.80 6000.00 978632624484 108010038772

977 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ೋಲುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುತ್ುುಸಾಾಮಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 206/b2,207 Gen 0.75 5625.00 222886921989 64165060657

978 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾಸಲಾವಣಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 96/1, Gen 0.60 4500.00 446032638749 64028869972

979 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವನಪಪ ಬೆೈಲ ರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 304/1, Gen 1.00 7500.00 802747237838 37660892937

980 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಣಿ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 122, Gen 0.75 5625.00 586758005986 64015762739

981 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ತ್ಂಗಮುತ್ುು ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 216, Gen 2.00 15000.00 546651763927 64078883499

982 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮೈಕ್ಲ್ ಬಿನ್ ಆಶಿೋವಾಯದ್ಂ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 31/1, Gen 0.80 6000.00 203297279829 13055101056

983 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜೆೋಂದ್ರ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 93/c3,93/c2,93/c1 Gen 0.60 4500.00 537551554333 17092200064475

984 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜುಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 33, Gen 0.60 4500.00 277371145539 54045552357

985 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ೋಲುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 371, Gen 1.00 7500.00 404870598354 64137556921

986 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರುಕ್ಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ೋಲು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 2, Gen 0.80 6000.00 796997278776 540455545207

987 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಡಿರ್ೋಲು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 143, Gen 0.80 6000.00 436428616270 64039934305

988 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 258/2, Gen 0.80 6000.00 368273221300 17092200062640

989 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪೆೊನುುಸಾಾಮಿ ಬಸವನಗುಡಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 431/3, Gen 0.80 6000.00 930357440777 17092200071960

990 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಲುಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಬಸವನಗುಡಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 28, Gen 1.00 7500.00 243822457081 64106107755

991 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 318/2,449, Gen 0.60 4500.00 929635904614 64159030765

992 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ೋಲಪಪನ್ ಆಂಡಿಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 156/1, Gen 0.50 3750.00 324679525709 54045554875

993 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಿಮಾದ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಿಂಗನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 108/c, Gen 0.50 3750.00 434263327981 64185783209

994 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಎಲ್ಲಮಾದ್ನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 118/c, Gen 0.15 1125.00 751365318150 64167227244

995 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಣ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 174/b, Gen 0.80 6000.00 358119341236 17712200024001

996 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿ.ಜಿ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 44/a, Gen 0.40 3000.00 316450683167 54033777817

997 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಂದ್ರರಾಜು ಬಿನ್ ಮಿಕೆೋಲಶೆಟಿಿ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 130/1, Gen 0.80 6000.00 493272467519 17092200023319

998 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುರುಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಗ ೋಡನ್ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 452/2, Gen 0.60 4500.00 999777140473 64057903748

999 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಲಿಣಣ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತ್ದೋವರು ಎಂ.ಜಿ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 133/4, Gen 0.50 3750.00 260777428082 17092200015010

1000 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಗುರುಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿ.ಜಿ ದ ಡಿಡ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 357/1, Gen 0.80 6000.00 648693251387 17092200022336

1001 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬೆ ೋಜಮಾದ್ನಾಯಕ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 71/a, Gen 0.55 4125.00 664983179898 17092200079757

1002 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 158/b2, Gen 0.60 4500.00 580581436825 64091399691

1003 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಪಪ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 445/2, Gen 0.50 3750.00 250894238042 64185480975

1004 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ನಂಜಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 300/4, Gen 0.35 2625.00 785005072468 64099165961

1005 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡೆಡಗ ಸಹಾಯಧನ ದ್ುಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಚನಾಯಕ ಉತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 81/2, Gen 0.60 4500.00 391308157511 17092200095996

1006 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಮಲಾ ಪರವಿೋಣ್ ಕೆ ೋಂ ಪರವಿೋಣ್ ಹರಳೆ ಕ್ಸಬಾ 68/1 SC 711500.00 556381480678 795101039555

1007 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸ ಹ ವಯಯ ಬಿನ್  ಲ್ಲೋ.ಚಿಕ್ಕತ್ಮಡಯಯ ಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 412 SC 771000.00 108010058062

1008 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ (Macthing Granನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಮರುಚಚಯಯ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 260,278/c SC 9*6*3 160000.00 860586058919 64072892772

1009 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ (Macthing Granಸತಿುೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಣಣಮಲಿಯಯ ಕೆ ಳೆಿೋಗ್ಾಲ ಕ್ಸಬಾ 330/1 SC 9*6*3 160000.00 603126390349 2301011001364

1010 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (Macth 13440.00

1011 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (Macth 13400.00

1012 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (Macth 23440.00

1013 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (Macth 23200.00

1014 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (Macth 22960.00

1015 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (Macth 12400.00

1016 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (Macth 51400.00

1017 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (Macth 23200.00

1018 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (Macth 23200.00

1019 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (Macth 23432.00

1020 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (Macthಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ದ ಡಡಸದ್ದಯಯ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 280/1 SC 9928.00 567348987506 795101035461

1021 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ (NHM) ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (Macthinಆರ. ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ ಅಣಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 216/a SC 31043.00 210884625189 17712030000185

1022 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ ಬಾ ಮ್ಧು ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 181/* ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂ ಬಾ 0.80 82577 8892 7333 9023 2971101003733

1023 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ ಬಾ ಲಿಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಧಮ್ಮ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 118/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂ ಬಾ 0.40 41288 9896 7047 8546 331502010101606

1024 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ ಬಾ ನಿಿಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡಶೆಟಿಿ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 510 ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂ ಬಾ 0.40 40703 7514 4379 4038 2971101002760

1025 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಅಿಂ ಬಾ ವ ಸುಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಗೌಡ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 63/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂ ಬಾ 0.40 40141 4206 9722 9189 54014010693

1026 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಶ್ಯಿಂಭಪ್ಪ ಅಿಂಬಳೆ ಕಸಬಾ 609/3ಎ, 577/2,609/3ಬಿ, 
609/2ಬಿ,

ಸಾಮಾನಯ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ 0.97 50000 6841 8196 4767 64070427400

1027 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ ರಾಧಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 298/1,299/1, 
299/2ಎ,293/*

ಸಾಮಾನಯ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ 1.00 53125 6093 5777 0653 1309105824-4

1028 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ ಅಭ ಬ್ದಲಿ್ತ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹಮ್ಮ ದ್ 
ಅಕಬ ರ್ ಖಾನ್ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 139/2 ಸಾಮಾನಯ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ 0.60 31875 4761 5080 9476 85037846834

1029 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಬಸವೇಗೌಡ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 278/1ಎ,278/1ಬಿ, 
278/6,130/6

ಸಾಮಾನಯ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ 0.58 30000 7106 6703 8348 331502010102179

1030 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ ಕೆ ಎನ್ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡಪ್ಪ ಕಮಾರನಪುರ ಕಸಬಾ 234/2,256/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ 0.80 40900 7794 3457 4135 54013992840

1031 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 113/9,121 ಸಾಮಾನಯ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ 1.00 50625 6489 5562 2915 17412610008285

1032 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕಳಿೆ ಗೌಡ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 271/3 ಸಾಮಾನಯ ಹೈ ಟೊಯ  ಮಾಯ ಟೊ 0.40 19250 3009 2205 3396 331502010008207

1033 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಂಗೇಗೌಡ ವಡೆ ಗೆರೆ ಅಗರ 65/1ಎ,237/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.60 27373 2206 1772 7584 912010060337637

1034 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಕಾಿಂತರಾಜ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಂಗೇಗೌಡ ವಡೆ ಗೆರೆ ಅಗರ 236/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.25 11400 9078 8578 7525 912010041267717

1035 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಆರ್ ನಾರಾಯ್ಣ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಮಾರನಪುರ ಕಸಬಾ 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.40 18249 7848 9132 5552 54013989214

1036 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ನಿಿಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚೌಡಯ್ಯ ವಡೆ ಗೆರೆ ಅಗರ 21 ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.80 36498 5798 2523 5176 2971101005115

1037 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಇಬಾರ ಹಿಿಂ ಬಿನ್ ಅಮಿ ರ್ ಸಾಹೇಬ್ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 71/3,75/2,46/10,46/9,46/8
,46/7

ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 41755 6102 6363 3371 331502010006730

1038 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಬಿ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಣ ಬೂದತಿಟಿ್ಉ ಅಗರ 913/4,5,8 ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 0.90 39061 8139 8416 6682 462101009845

1039 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ರಾಜೇಿಂದ್ರ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಮ್ಲ್ತರಪಾಳಯ ಅಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 45622

1040 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ನಾಗಮ್ರ್ಣ ಕ ಿಂ ಜಿ ಜಿ ಬಸವಣ್ಣ ಗೌಡಹಳಿ್ಳ ಅಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 43340

1041 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಕಲಿಿಂಗಡಿ ಸಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚೌಡನಾಯ್ಕ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಲಿಿಂಗಡಿ 1.00 45622

1042 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ವೈ ಸಿ ನಂದ ಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 507 ಸಾಮಾನಯ 1 200000 8957 9946 4363 331502010101781

1043 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಗುರುಮ್ಲಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಚಾಲಾ ಮ್ಲಿಯ್ಯ ಮ್ದ್ದದ ರು ಅಗರ 30/*,734/* ಪ್.ಜಾ 1 359900 9538 0942 3813 331502010113705

1044 ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Maintainance ಡಿ.ಸಿ.ರತನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಾಗಪ್ಪ ಕಮ್ರಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 59/ಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ 1.00 8750.00 246881070580 147201011001711
1045 ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Maintainance ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗುರುಮೂತಿಿ ಚಿಕಾಕ ಟಿ ಬೇಗೂರು 251 ಸಾಮಾನಯ 1.60 14000.00 999519551232 147201011003585
1046 ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Maintainance ಶಿವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವು ಕಮ್ರಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 128/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 14000.00 837801472616 147201011000748
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ಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ನಾಗರಾಜು

ದೋವರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಯಯ

ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಮರಿಸದ್ದಯಯ

ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ

ಗ ೋವಿಂದ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ

ಜಿನಕ್ನಹಳಿಿ

ಗುಂಡೆೋಗ್ಾಲ

ಹೆ ಂಡರಬಾಳು

ಹೆ ಂಡರಬಾಳು



1047 ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Maintainance
ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ನಂದ ಶ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 190/2, 191/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 7000.00 227243138276 64062659318

1048 ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Maintainance
ಬಿ.ಪಿ.ತಾಯ್ಮ್ಮ   ಕ ಿಂ 

ಹೆಚ್.ಎನ್.ನಂಜಪ್ಪ ಹೊನೆನ  ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 113 ಸಾಮಾನಯ 1.00 8750.00 312924972175 12020100000501

1049 ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Maintainance ಬಸಮ್ಮ  ಕ ಿಂ  ವ ರತಾ ಪ್ಪ ಹೊನೆನ  ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 29 ಸಾಮಾನಯ 0.40 3500.00 589287260653 17282200023495

1050 ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Maintainance
ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್.ಮ್ರಿಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 266/1, 247/1, 248/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 7000.00 374356264424 54012844372

1051 ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ಸಂತ ಷ್ ಉ|| ಬ್ಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಿ ಕಸವನೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 25/1. 25/2, 26/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 42030.00 812317155964 8459081798

1052 ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ಕನನ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಪುಟಿ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಬ್ರಟಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 106/3, 107/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 42350.00 856438942725 9731042834

1053 ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ವೇದಾಿಂಬ ಕ ಿಂ ಶಿರ  ಕಂಠಪ್ಪ ಬೊಗಗ ನಪುರ ಬೇಗೂರು 138 ಸಾಮಾನಯ 1.00 42030.00 653843011323 8861546070

1054 ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕಮ್ರಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 385 ಸಾಮಾನಯ 1.00 42030.00 975682901194 9611747896

1055 ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ಅಶ ಕ ಬಿನ್ ಶಿರ  ಕಂಠಪ್ಪ ಬೊಗಗ ನಪುರ ಬೇಗೂರು 137/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 42030.00 558959740512 8861546070

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಜವರಯ್ಯ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 28/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 34040.00 795111947077 9731093136

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ಸದಾನಂದ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 31 ಸಾಮಾನಯ 0.80 34040.00 582406182053 9008660760

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ಶಿವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ವಷ್ಕಂಠಯ್ಯ ಅಮಿ ರ್ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 117/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15980.00 871906256732 9845775733

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲದ್ 
ಹೊಸಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 26 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15980.00 860195329435 9632858917

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ಮ್ರಿದಾಸನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯ್ಕ ಶಿ ಗೇವಾಡಿ ಬೇಗೂರು 14/1. ಸಾಮಾನಯ 0.60 29165.00 641263008603 8722523151

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ಚೌಡಯ್ಯ ಬ್ಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 112/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 16300.00 635157226353 8749049920

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ಮ್ರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ದೇವಶೆಟಿಿ ವಸಿಾ ಲಿಂಗನಪುರ ಕಸಬಾ 13 ಸಾಮಾನಯ 0.90 36835.00 400220617961 8310175924

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh  ರಾಜ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯ್ಯ ಬರಗಿ ಕಸಬಾ 242/ಪಿ11 ಸಾಮಾನಯ 1.00 38030.00 794972120489 6363539620

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ಷ್ಣುಮ ಖ ಬಿನ್ ಕಳಿಯ್ಯ ಬ್ಿಂಡರವಾಡಿ ಹಂಗಳ 13/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 15980.00 236593554269 9945402846

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಿಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವ ರಭದ್ರ ದೇವರು ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 41/1ಬಿ, 40/1ಎ ಸಾಮಾನಯ 1.00 42030.00 634877559233 9481532815

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ R & R Fresh
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಂಭುಲಿಂಗು ಬಿನ್ 

ಸ ಮೇಶಾ ರಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 8/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 1.00 42030.00 638901086626 9964438750

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ  ಮಂಜಳ ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಯ್ರಿಯೂರು 583/1,584/2 ಸಾಮಾನಯ 1.14 5985 2446 8756 6535 331502010101784

ಸ.ಡಿ.ಎಸ್ / ಸ.ಡಿ.ಬಿ ಶ್ಯಿಂತರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ ಯ್ಳಂದ್ದರು 195/3,202/3 ಸಾಮಾನಯ 1.70 6486 5083 3023 0878 331502010101516

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಗಣೇಶ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನಂಜಪ್ಪ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ 173, 88 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 2250.00 982823277448 2652500100781601

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಬ್ಳಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವ ರಪ್ಪ ಬ್ಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 136/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.60 4500.00 517091726381 17072200025694

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ 32/3, 31/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.40 3000.00 532714263944 6415593375

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಗಾಯಿತಿರ  ಕ ಿಂ ಲೇ|| ಕೆ.ಬಿ.ಬಸವಣ್ಣ ಕಂದೇಗಾಲ ಕಸಬಾ 222/5 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.70 5625.00 944966907936 64158596313

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಶೆಟಿಿ ತಿರ ಯಂಬಕಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 130 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 922328040140 34838841020

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಪಿ.ಎಸ್.ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಪುತಾ ನಪುರ ಹಂಗಳ 37/1, 36/1ಎ, 38/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 833296361238 4792101006106

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕಳಿ್ಳಪುರ ಹಂಗಳ 60/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 314952467419 17282250008887

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಗುರುಮ್ಲಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ  ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಹೂರದ್ಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 11 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 266559358582 12046100005268

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ HCಗಂಗಾರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ 88/2, 69 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 384639478468 26525010076101

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹೊನನ ಪ್ಪ ಹೊನೆನ  ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 49 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 869629676859 31702742413

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಜಗದ ಶ್ ಬಿನ್ ಗವಯ್ಪ್ಪ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 28 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 243012641513 54012839510

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮುತಾ ಪ್ಪ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 51/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 344392769087 13044037536

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ ಹೆಗಗ ವಾಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 238/ಪಿ18 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 354148970603 12044100005005

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಪ್ರಶಿವಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಮುಗೇಿಶ್ ಮೂಡುಗೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 78/1, 81/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 716277762218 64023885300

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಸುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಸಿದ್ದ ರಾಜಪ್ಪ ಅರೇಪುರ ಬೇಗೂರು 40/1, 44, 43/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 826804871027 147201011005562

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಲ ಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಕಡಗಾಪುರ ಬೇಗೂರು 401 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 15000.00 763937910272 14720101004749

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಸಿದ್ದ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಣ್ಣ ಅರೇಪುರ ಬೇಗೂರು 152 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 854009106496 14720101005561

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶಿವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಶ್ಯಿಂತಪ್ಪ ಮಾಯ್ನಾಯ್ಕ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 85/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 474332673794 37794918411

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ತ ಡಿಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 87/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.90 6750.00 857889752692 64140228203

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ರತಾ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮಿ ತಿರ ಯಂಬಕಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 240 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 950765342528 64138727239

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಗೌರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಕಿಂಗಳಪ್ಪ ತ ಡಿಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 87/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7140.00 4764940853 64133928816

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ತ ಡಿಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 23/3. ಸಾಮಾನ್ಯ 0.90 6750.00 477039508179 4792101005770

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ರಾಮ್ಯ್ಯ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 77 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.90 6750.00 680220541224 54043854156

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಲಕೂಕ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 135/1ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 202569248986 64190883091

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ತ ಡಿಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 87/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 294924217904 64176887958

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಕಾಳೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೊನೆನ  ಗೌಡ ಶಿವಪುರ ಹಂಗಳ 94/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 797537116555 12020100000628

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಸುಬ್ಬ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೇಗೌಡ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 35/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 229271738080 12044100001001

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ದೊಡೆ ಮ್ಣ್ಣ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವಪ್ಪ ಗ ಪಾಲ್ತಪುರ ಹಂಗಳ 308/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500 438864731091 1728200015723

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬ್ಟಿೆ ಗೌಡನಹುಿಂಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 285/1, 284/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 10500.00 755898472591 64170956112



S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ರಂಗೂಪುರ ಬೇಗೂರು 274/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 13500.00 620506145525 147201011003097

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಸಿದ್ದ ರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಮೈದ್ನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 20 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 698907623266 2652500100523901

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಹೊಸಪುರ ಬೇಗೂರು 43/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 518776841071 13009056137

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಚಿಕಕ ಮಾದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ರಂಗೂಪುರ ಬೇಗೂರು 341/ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 6000.00 856882843459 13009071738

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಮೈದ್ನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 24/1. ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 586342570002 12044100001015

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಚಿಕಕ ಬಿ ರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿ ರೇಗವಡ ಅರೇಪುರ ಬೇಗೂರು 36/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 6000.00 668955495270 120091000001137

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಕಾಲನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ನಾಯ್ಕ  ಯ್ಡವನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 574/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 6000.00 632046875271 85032620505

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಳಿಪ್ಪ ಹೊರೆಯಾಲ ಬೇಗೂರು 57/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.70 5250.00 322159967824 85020583972

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಅರೇಪುರ ಬೇಗೂರು 173/3, 13/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.90 7500.00 587509664175 147201191000595

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಅರೇಪುರ ಬೇಗೂರು 173/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 925302170065 85010621887

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಲಿಕಾಜಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಜಶೃಖರಪ್ಪ ಮಾಯ್ನಾಯ್ಕ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 19/2.. ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 316660627349 2652500100534201

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ
ನಾಗೇಿಂದ್ರ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ 

ಪ್ರಶಿವಮೂತಿಿ ತಿರ ಯಂಬಕಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 123 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 724397678851 2652500101314001

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಪ್ರ ಸಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರತನ ಮ್ಮ ಮಾಡರ ಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 122/3, 122/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 466605417627 2652500101240301

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಭರಗಿ ಕಸಬಾ 40/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 841688586887 17132200000975

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಸಂತ ಷ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 402/ಪಿ51 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 963481173849 64016472910

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಬೊಮ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬೊಮ್ಮ ಯ್ಯ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 674 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 843428197831 64039056656

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶಿವಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿಂಗಳಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೇಗೂರು 34 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 705480499416 12046100002310

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಾಯ್ಮ್ಮ ಮಾಯ್ನಾಯ್ಕ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 61/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.70 5250.00 966536711591 4998101010366

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಗಂಡಯ್ಯ ಕಿಲಗೆರೆ ಕಸಬಾ 242 17ಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 474172445565 30352477966

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮಂಜನಾಥ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಚನನ ಜಂಯ್ಯ ನಹುಿಂಡಿ ಕಸಬಾ 42/1ಬಿ, 42/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 750151612931 100002871620

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಬ್ಳಿೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವೃಗೌಡ ಬ್ಟಿ ೃಗೌಡನಹುಿಂಡಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 413 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 361461407021 34799110829

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ ಕಸಪ್ಪ ಹಸಗೂಲ ಬೇಗೂರು 50/1ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 4500.00 689758025680 170722000013158

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮ್ಪ್ಪ ಚಿಕಾಕ ಟಿ ಬೇಗೂರು 228, 230, 242 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 778298766279 147201011001184

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಚನನ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 90/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 15000.00 652478545061 17282200007743

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ರೇವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಂಜಪ್ಪ ಬ್ರಟಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 141, 176/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 638999467141 346236583670

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಬ್ಳಿೆಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವೃಗೌಡ ಕಲಿಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 124/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.90 6750.00 257802953978 2652500100772101

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ದೇಸಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಅರಸಯ್ಯ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 203 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 3750.00 321600337724 13044057304

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಚಲುವರಾಜ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬಸವೇಗೌಡ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 42 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.60 6000.00 583877758895 3028763318

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಜವರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ತಗಡುರಯ್ಯ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 287 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 528242060628 70092001191

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮುನಿಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ದೇವಶೆಟಿಿ ಭಮ್ನಬಿ ಡು ಕಸಬಾ 413 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.60 4500.00 528242060628 17072210002742

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬಸವೇಗೌಡ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಕಸಬಾ 14/3. ಸಾಮಾನ್ಯ 0.70 5250.00 216170494262 12044100015929

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಹೊಣ್ದ  ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 55/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.24 1800.00 732373832761 17282200005658

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶ್ಯಿಂತಮ್ಲಿೆ ಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಬ್ಿಂಡರವಾಡಿ ಹಂಗಳ 62/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 15000.00 403066328382 170172010013471

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಅಮ್ಮ ಣ್ಣ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗುರುಮ್ಲಿಪ್ಪ ಬ್ರಟಹಳಿ್ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 18 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.65 12375.00 972049273479 64139463647

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಪ್ಡಗೂರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 282/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.95 7125.00 893694721354 12046100000305

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಾಗರಾಜ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 275/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 413708921773 2652500100091501

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 89/2, 84/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7125.00 358142118091 17282200018227

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಗುರುಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾ ಮ್ಪ್ಪ ಕಮ್ರಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 140/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 770564484302 147201191002301

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯ್ಕ ಸ ಮ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 502/1, 502/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 1559211324191 35950903727

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಭ ಗಯ್ಯ ನಹುಿಂಡಿ ಬೇಗೂರು 18/1. ಸಾಮಾನ್ಯ 0.60 4500.00 694342082639 14720101007109

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಜಗದ ಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಲಿಂಗಪ್ಪ ಅಗತಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 83/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.60 4500.00 615356235453 2652500101583101

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶಿರ  ಕಂಕಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಹಸಗೂಲ ಬೇಗೂರು 81/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 831397872795 2652500101118901

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ
ಸಿದ್ದ ರಾಜನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ 

ಹೊಣ್ಜಾರನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 238/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.40 3000.00 823999192983 13009066150

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಯ್ಯ ಹಳಿದ್ಮಾದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 31 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.40 3000.00 865981664741 134401011006796

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಹೆಚ್ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಿ ಪ್ಪ ಹಂಗಳಪುರ ಬೇಗೂರು 55/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.90 6750.00 882357274349 2652500100350001



S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಬಿ.ಸಿ.ಗವಯ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ವ ರಪ್ಪ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 196/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 712912156248 2652500101719301

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಸ ಮ್ಶೇಖರ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಅಿಂಕಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 42/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 446854547059 4792101010614

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ
ಎಿಂ. ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಹೊಣ್ಕಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 11/2. ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 509269089758 134401011005632

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬಸಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 36 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 946192422993 64068314683

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಪ್ರ ಶ್ಯಿಂತ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜಿಂಡಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 119/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 509466475610 4792101001738

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬಸಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 83/ಪಿ26 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 603011802124 32600905171

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮಾದ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮಾದ್ಶೆಟಿಿ ಬನಿನ ತಾಳಪುರ ಕಸಬಾ 157/1, 158/4, 151/1, 
151/8, 151/9

ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 318777792354 12127100011559

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಪುಟಿ ಮಾದ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ 6/1. ಸಾಮಾನ್ಯ 0.40 3000.00 428457019550 12044100031577

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಪ್ಪ ಲಕೂಕ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 163/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 266780175195 64134814138

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಬ್ಳಿಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಕಿಂಗಳೇಗೌಡ ವಡೆ ಗೆರೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 33/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 929073788028 007026200324

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಅನನ ದಾನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಣ ತಿರ ಯಂಬಕಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 238, 116/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 461016362080 54034848799

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಮಾದ್ಶೆಟಿಿ ಬನಿನ ತಾಳಪುರ ಕಸಬಾ 186/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 766454062466 32506813073

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಮಾದ್ಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 83 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 4639891232 134401011005032

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 69, 70, 73, 74 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 216097452720 134401011004335

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಮಾರಶೆಟಿಿ ವ ರನಪುರ ಕಸಬಾ 137/1, 135/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.70 5250.00 853953947696 36611612062

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಪ್ರಮೇಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 16/5. ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 734731677904 36283201594

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಪುಟಿ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಜವನೇಗೌಡ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 32/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 712378488976 2652500101738201

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಚನೂನ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 70/1, 73/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 454673705838 134401051000369

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಲಿುವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 16/2. ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 419374049488 32055179156

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಚನನ ಜಂಯ್ಯ ನಹುಿಂಡಿ ಕಸಬಾ 54/1, 54/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 3750.00 651539966390 12127100003948

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ರಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 18 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 753565452352 134401011001422

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಸ ಮ್ಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬ್ಿಂಡಗಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 111/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 748060591747 134401010006669

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪ್ಪ ನೇನೆಕಟಿೆ ಕಸಬಾ 69, 74 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 741786897425 2652500100969001

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕಡಸಗೆ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 205/2, 205/3, 205/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 342185122966 64167590843

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಗೌರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶ್ಯಿಂತಪ್ಪ ಹುತ್ತಾ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 71 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7410.00 243312132922 64008290092

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ವಿಂಕಟಯ್ಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಯ್ಯ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 402/ಪಿ42 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 814896487043 64053918761

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಗಿ ರಿ ಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ದೇಪಾಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 22 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 975208850788 12443100002581

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ರಾಜೇಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಗವಯ್ಪ್ಪ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 199/6, 204/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 445652689424 2652500100316901

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಪ್ಸಯ್ಯ ನಪುರ ಹಂಗಳ 21/2ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.70 5250.00 700325540860 120201000000548

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಹೆಚ್ ಬಿ ಸುಬ್ಬ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬ್ಳಿೆ ಗೌಡ ಹೂಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ 104/3, 15 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.70 5250.00 349288222732 2652500101338901

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ರಾಜೇಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಗಂಗರಾಜಪ್ಪ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ 188 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 577434716439 2652500100446301

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶಿವಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ  ಗೌಡ ಹುಿಂಡಿ ಪುರ ಹಂಗಳ 104/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 332055997186 265250010161501

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಬ್ಳವಾಡಿ ಹಂಗಳ 131/2ಬಿ, 131/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 291574965889 12044100000668

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 104/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 701049298360 12020100001820

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ
ಮಂಜೇಶ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಸ ಮ್ಶಾ ರಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 8/1ಬಿ, 8/1ಎ ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 370323695117 17282200012969

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹದೇವಪ್ರ ಶ್ಯದ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬೇರಂಬಾಡಿ ಹಂಗಳ 9/2. ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 601523324025 1728200011841

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 13/1, 16/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 443750556652 120201000000460

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಶೆಟಿಿ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 23/1. ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 728664379811 2652500100115901

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಪಾವಿತಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ರಾಜಪ್ಪ ಹುಲಿೆ ಪುರ ಹಂಗಳ 2/1. ಸಾಮಾನ್ಯ 0.90 6750.00 924314912764 2652500101340601

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ನಾಗಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 193 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 551365227967 12020100002758

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಹದೇವಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಅಿಂಕಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 46 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.40 3000.00 591731499939 85045118667

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಸರ ಜಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ನಾಗಮ್ಲಿಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 246/4, 111/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 764398450808 12020100007676

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಲಿೆ ಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಮ್ಲಿಪ್ಪ ಅಿಂಕಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 43/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.90 6750.00 342359047378 4792101006646

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಬಸವನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗನಾಯ್ಕ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 401/ಪಿ88 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 563782525527 54043849577

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ವ ರನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ ಕಗಗ ಳ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 246 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 330037022404 64030554082



S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶಿವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಪ ರಾಮ್ಯ್ಯ ನಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 95/2, 207/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 267787328588 36742013929

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ
ಮ್ಲಿಕಾಜಿನಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಪ್ರಶಿವಮೂತಿಿ ತಿರ ಯಂಬಕಪುರ ತೆರಕಣಿಂಬಿ 123/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 893463449104 265250010140601

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಾಗಮ್ಮ ಚನನ ಜಂಯ್ಯ ನಹುಿಂಡಿ ಕಸಬಾ 169/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 315727290762 13127033765

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಮ್ಳವಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 14/1. ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 810728529298 47921010023741

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಬ್ಟಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 138/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.70 5250.00 869695611842 2652500101088401

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮ್ಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 208 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 689669943443 2652500101338801

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವ ರಪ್ಪ ಮ್ಳವಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 107/1, 109/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 712754335285 134401010008276

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಎಿಂ.ಎಸ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಮ್ಳವಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 88 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.90 7500.00 232049068774 134401010006316

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಬ್ಟಿೆ  ಗೌಡ ಮೂಖಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 159/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.40 3000.00 973294461060 17132200034759

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಚಿಕಕ ಹಲಗನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಮೊಳಿನಾಯ್ಕ ದಿಂದಾಸನಪುರ ಕಸಬಾ 58/2, 58/6, 58/8 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 933057675014 30289631488

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಕಾಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಹಾಲಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 274 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 6000.00 730959929709 64137190545

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ
ಮುದ್ದ ರಾಮೃಗೌಡ ಬಿನ್ 

ದೊಡೆ ಮಾದೇಗೌಡ ಕತನೂರು ಕಸಬಾ 83/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 3750.00 333569544214 17072200026098

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಮ್ಲಯೇಶೆಟಿಿ  ಬಿನ್ ಹೆತಾ ಶೆಟಿಿ ಕಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 58/7, 105/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 945870293078 64162056269

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ದೊಡೆ್ಡ ಗೌಡ ತೆಿಂಕಲ್ತಹುಿಂಡಿ ಕಸಬಾ 229/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 7500.00 876894396389 17132200000290

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಹೆಚ್ ಜಿ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗ ಪಾಲನಾಯ್ಕ ಕಣ್ಗಹಳಿ್ಳ ಹಂಗಳ 42/2 ಪ್.ಪಂ 1.00 5015.00 208997139710 64124003084

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ರಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ತಗಡುರಯ್ಯ ಕಣ್ಣ  ಗಾಲ ಹಂಗಳ 287 ಪ್.ಜಾತಿ 1.00 7500.00 408429139815 17282200014330

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ಕೆಿಂಪ್ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ರಂಗರಾಮ್ಯ್ಯ ಮ್ದ್ದ ಯ್ಯ ನಹುಿಂಡಿ ಹಂಗಳ 417 ಪ್.ಜಾತಿ 0.70 5250.00 235145623666 612090143053

S-12
ಸಸಯ  ಸಂರಕ್ಷ್ಣ್ ಔಷ್ಧಿ 

ಖರಿ ದ ದೇವರಾಜ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬಸವಯ್ಯ ಚನನ ಮ್ಲಿಪುರ ಹಂಗಳ 86/4 ಪ್.ಜಾತಿ 1.00 7200.00 960523899152 12127100005490

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಎನ್. ಮುರುಗೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಶೆಟಿಿ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 312/b3 SC 0.90 8100.00 546580909659 54028228898

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಎಂ. ಮಣಿಮೋಘಲಾ ಕೆ ೋಂ ಮುರುಗೋಶ್ ಸ ಳೆೋರಿಪಾಳಯ ರಾಮಾಪುರ 647/1 SC 0.52 4680.00 394557523189 64143602564

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಕ್ಮಲನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರೋಯಾನಾಯಕ  ದನುಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 230/3,200 SC 0.80 7200.00 890222560274 64031260728

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪುಟಿರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 783/1 SC 0.80 7200.00 751044981136 37301022259

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸುಂದ್ರರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಗುಂಡೆೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 298/b,22/b3,22/b2,15/b SC 1.00 7900.00 485257850630 178700101002914

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪುಟಿಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ದಾಸಯಯ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 71/2,77/a7 SC 1.00 7695.00 524004371062 64181005197

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶಿವಮಲುಿ ಬಿನ್ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 17/4,247/b2 SC 1.00 7725.00 225784829047 12004100001231

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಕಾಯತ್ಯಯ ಬಸುೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 59/1 SC 0.66 4500.00 551671011157 112301012000293

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರ್ಂಕ್ಟ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಂಗನಾಯಕ್ ಬಂಡಹಳಿಿ ಹನ ರು 767 ST 0.60 5400.00 479812193503 64187767047

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶಿವನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲಯಪಪ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 667/a ST 0.60 5112.00 762265985547 3839108004001

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಚಿಕ್ಕಮಲ್ಲಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚನಾಯಕ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 842/2,841/3 ST 1.00 3951.00 948247031193 3839101005066

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ದ . ಮಲಿಯಯ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 943/2 ST 0.75 4600.00 453536866203 383910100440

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ¤ªÀÄð® PÉÆÃA ªÀiÁåxÀÆå eÉÆÃ¸É¥s dPÀÌºÀ½î ಕ್ಸಬಾ
708/,708/2,706,708/7,

708/5,708/6,708/4 Gen
1.00

7500.00 742452147849 64070251988

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆJ¸ï. °AUÀgÁdÄ ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ ¸ÀÆgÁ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬಾ 208/4,208/2 Gen 1.00 7500.00 684636750312 17712200048264

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ¥ÀÄlÖªÀiÁzÉÃUËqÀ ©£ï ªÀÄ¯ÉèUËqÀ §¹ÛÃ¥ÀÄgÀ ಕ್ಸಬಾ 142/1 Gen 0.60 4500.00 779368357349 283901000007287

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ¯ÉÃ. PÉA¥À¥Àà §Æ¢wlÄÖ ಕ್ಸಬಾ 339,340/a Gen 0.60 4500.00 403114769974 2600829934

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆªÀÄj¸Áé«Ä ©£ï UÀÄgÀÄ¹zÀÝ±ÉnÖ »vÀÛ®zÉÆrØ ಕ್ಸಬಾ 530/1 Gen 1.00 7500.00 899765971377 112301011006830

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆPÉ. ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥Àà ©£ï PÁ¼À¥Àà ®PÀÌgÀ¸À£À¥Á¼Àå ಕ್ಸಬಾ 232/b5,242/1,241/3 Gen 0.90 6750.00 713371590973 64005904969

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆJ£ï. ªÀÄÄPÀÄAzÀgÁªï ©£ï ¯ÉÃ. Dgï £Ág dPÀÌºÀ½î ಕ್ಸಬಾ 285/1 Gen 1.00 7500.00 547345685439 112301010015312

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಗುರುಮಲಿಪಪ ಮುಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 123/7 Gen 1.00 6893.00 767904886154 64132128470

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಆರ. ಸದ್ದರಾಜು ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ರಾಚೋಗ್ೌಡ ಲಕ್ಕರಸನಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 143/1 Gen 0.40 3000.00 380320273938 54023939191

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪಿಲ್ಲ ೋಮಿನಾ ಬಿನ್ ಅಲಬನ್ ರಾಜು ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 23 Gen 1.00 7500.00 398058334881 17092200055137

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಕಾಮಗರೆ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 341/b Gen 1.00 7500.00 549348420376 3952500100053900

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪಪ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 287/a Gen 1.00 7500.00 992435140177 1546104000052120

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಕ್ುನೆುೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿಮಾದೋಗ್ೌಡ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 373 Gen 1.00 7500.00 798896624700 85013018739

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಚಿಕ್ಕತಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಳೆಿೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಡಯಯನಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 173/4 Gen 1.00 7500.00 278615422533 54045560516

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸವಿತ್ ಕೆ ೋಂ ನಟೋಶ್ ಕಾಮಗರೆ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 484,487,284 Gen 1.00 7500.00 304733130460 64103389049

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪದೋವರು ಚನುಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 430/2 Gen 1.00 7500.00 395899787549 520101224442054

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಲಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ  ತಾತ್ರಾವ್ ದ ಡಿಡಂದ್ುವಾಡಿ ಪಾಳಯ 598/1 Gen 1.00 7500.00 741960215619 112301011006025

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪಲಿವಿ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 343 Gen 1.00 7500.00 805720865434 13025034822

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಭಾಸಕರ ಬಿನ್  ಚಿನುಮುತ್ುಯಯ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 715/1 Gen 0.70 5250.00 683365971882 20126157304

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶೆಾೋತಾರಾಜಶೆೋಖರಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಮ ತಿಯ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 352/2,354 Gen 1.60 12000.00 948330833721 3054470777

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆದ ಡಡಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಚಲುವಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 123/ಬಿ3,123/ಸ1,123/ಎ3, 357 Gen 1.00 7500.00 774221000972 64080444253

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಚನುಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 141/ಬಿ Gen 0.88 6600.00 314474701964 64099098834

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಜಯಲಕ್ಷ್ ಕೆ ೋಂ ಲಿಂಗರಾಜು ಸ ರಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 209/1 Gen 0.55 4170.00 588498771810 64148600662

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಂಚಯಯ ಮಂಗಲ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 494/ಬಿ2,494/ಬಿ1 Gen 2.00 15000.00 345024344473 10448525516

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆವಿ.ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 113/2,115/ಬಿ1 Gen 0.88 6600.00 826007067625 795101029691

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪುಟಿಮಾದ್ಯಯ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಪುಟಿಯಯ ತೆಳಿನ ರು ಪಾಳಯ 89 Gen 1.20 9000.00 475942262288 64034487497

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 107/ಬಿ2 Gen 1.60 12000.00 369874937710 64112926201

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಆರ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 1410/1 Gen 1.00 7500.00 393596517308 13004051977

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸದ್ದರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಮರಿಯಾಪುರ ಪಾಳಯ 830/2 Gen 0.60 4500.00 662132770211 64116560411

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 1325/2 Gen 1.00 7500.00 848622370158 85058558308

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶಿವನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಒಡೆಯರಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 200/ಬಿ2 Gen 0.80 6000.00 547471649456 17092200045283

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 108/3,93/2 Gen 1.60 12000.00 413218545071 64017477886

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶಿವಮಾದ್ು ಬಿನ್ ಮೋಲನಮಾದ್ಯಯ ಉಗನಿೋಯ ಪಾಳಯ 182/3 Gen 1.00 7500.00 835102346497 3839119002577

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶಿವನಯಯ ಬಿನ್ ಸಬಿಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಾಲಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 515 Gen 1.00 7500.00 643727753395 915010034509803

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪಶೆಟಿಿ ಮಧುವನಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 494/ಸ,494/ಎ1 Gen 0.80 6000.00 433103472408 795101028945

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸದ್ದರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 242/1 Gen 0.40 3000.00 353219427880 3839101006601

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮಹದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಸದ್ದಯಯ ಕ್ಣ  ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 211/ಬಿ,209/2,280/1 Gen 1.60 12000.00 567348987506 795101035461



S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ದ ಡಿಡಂದ್ುವಾಡಿ ಪಾಳಯ 753/ಬಿ6 Gen 0.60 4500.00 619599822910 64160033457

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಹರಿೋಶ್ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ದ್ುಂಡುಮಾದ್ನಾಯಕ್ ಧನಗರೆ ಪಾಳಯ 181/4,177/6,181/3 Gen 1.50 11250.00 644399088053 520101031648882

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸ. ಶಿವರಾಳ ಬಿನ್ ಕೆ. ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗಯಯ ಅಲಗುಮ ಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 347/2,322/1 Gen 2.00 15000.00 564573354895 17712200064929

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಎಂ. ಶಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಮಹದೋವಯಯ ತಿಮಮರಾಜಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 86/3,86/1 Gen 1.00 7500.00 378455441828 85017897384

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಎಂ.ಪಿ ಕೆ ೋಮಲ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಸಾಾಮಿ ತೆೋರಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 380,333/a1,338/7 Gen 0.80 6000.00 516369039883 112301011006493

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರ್ಂಕ್ಟೋಶಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ ಜಕ್ಕಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79/a4,79/a5,81 Gen 1.80 9030.00 730404424144 462101010442

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಪರಭುಸಾಾಮಿ ಕ್ುಂತ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 502/2,498/2,498/3 Gen 0.63 4725.00 963951709446 3952500100358400

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಡಾ|| ಎನ್. ಬಸವಣಣ ಬಿನ್ ಕೆ. ನಂಜಪಪ ತೆೋರಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 381,389/a5,287/b1 Gen 1.00 7500.00 588001423859 33089731295

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪೆೊನುಮಾಮಳ್ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಪಪಗ್ೌಂಡ ಪರಕಾಶಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 779 Gen 1.90 14250.00 907953556391 64035428860

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಗಂಗ್ಾಧರನ್ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪಗ್ೌಂಡರ ಮೊಳಗನಕ್ಟಿ ಪಾಳಯ 821/b Gen 1.40 10500.00 273336811388 795101022455

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಿಂಗಮ ತಿಯ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಪಾಳಯ 75,76/b Gen 0.65 4875.00 905034708747 112301011002731

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪರಮೋಶಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ದಲಿಂಗಮ ತಿಯ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಪಾಳಯ 148/a1,315/b1,451/1 Gen 1.50 11250.00 608075298636 283901000005973

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಮರಿಯ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 147/1 Gen 0.50 3750.00 357093728351 85049387705

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಚಿಕೆಕಂಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯ ಮತಿುೋಪುರ ಪಾಳಯ 641/1,640/2 Gen 0.80 6000.00 546579462997 64104015312

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಮತಿುೋಪುರ ಪಾಳಯ 675,634/b Gen 1.20 9000.00 843463052621 54014559531

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯನದಾಸಯಯ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 725/3 Gen 0.30 2250.00 662643429017 12004100003911

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಚಿಕ್ಕರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯನದಾಸಯಯ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 725/4 Gen 0.30 2250.00 720114681545 12004100006899

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮರಿಯ ಗಿರಿಯನದಾಸಯಯ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 725/5 Gen 0.30 2250.00 416917214313 13004068120

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತ್ಮಮಡಯಯ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 412 Gen 1.00 7500.00 305211898507 3952500100084100

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆವಿಜಯ ಲಲಿತ್ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗ್ಾಧರ ಮೊಳಗನಕ್ಟಿ ಪಾಳಯ 821/a Gen 1.00 7500.00 305274588803 64088584588

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಕ್ಲಿರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿಬಸವ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 401/2,401/1 Gen 1.20 8000.00 812277751287 64108117706

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಎಸ್. ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಪಾಳಯ 334,356/3,335/p2 Gen 1.30 7000.00 697856976115 112301011003075

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪಿ. ಲಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಪುಟಿಣಣ ಅಲಗುಮ ಲ್ಲ ಹನ ರು 336 Gen 1.00 7500.00 806065695720 178700101005993

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸ ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಚಿಕ್ಕರಾಮನಾಯಕ್ ಹರಳೆ ಕ್ಸಬಾ 21/1,3/1,8/a1 Gen 0.80 6000.00 4746093907151 283901000004412

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಚ. ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರದೋವರು ಗುಂಡೆೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 161/b Gen 2.00 15000.00 331728613374 3839101002138

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶಿವನಂಜಪಪ ಬನ್ ಶಿವರಾಜನಾಯಕ ಹುತ್ ುರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 162/a3 Gen 1.00 7500.00 690438670769 64160849931

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಬಾಲಷ್ಡಕ್ಷರಿಸಾಾಮಿ ಚಿಕ್ಕಂದ್ುವಾಡಿ ಪಾಳಯ 89/3b,163/a,162,89/b2 Gen 1.00 6600.00 746418525583 12025100006334

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಾಜುಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಈರಶೆಟಿಿ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 718/b2,181/b1 Gen 1.00 7500.00 860573520846 64161964986

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪವಿತ್ರ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಪರಭು ಗುಂಡೆೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 276/b1,276/b2 Gen 0.75 5625.00 421923232517 916010014521833

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮಲಿಿಕಾಜುಯನಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 370 Gen 2.00 11250.00 864831573017 3952500100068300

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆವಿರ ಪಾಕ್ಷ ಬಿನ್ ಹಟಿಿನಾಯಕ್ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 900/2,899/2,545/c1b Gen 1.60 7600.00 298243869075 3839101003867

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಜಗದೋಶ ಬಿನ್ ಗುರುನಂಜಪಪ ಇಕ್ಕಡಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 183/5 Gen 1.20 9000.00 668716354189 64019456933

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಇಂದ್ರಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರೆೋಂದ್ರಪರಸಾದ್ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 716/a,714/c,716/b,714/a,716/a,714/

b Gen 1.80 13500.00 354686704001 20126131158

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಮಣ ಹುಣಸೋಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 285,298/2 Gen 1.60 12000.00 708456360670 17092210003376

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಚನುವಿೋರಣಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾಮಾರಾಧಯ ಸರಗ ರು ಪಾಳಯ 184/2,185/a
Gen

1.00 7500.00 589704397851 3114663008

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ದ ಡಿಡಂದ್ುವಾಡಿ ಪಾಳಯ 317/1 Gen 1.15 8625.00 932698604474 64080053597

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಉದ್ಧನ ರು ಹನ ರು 334/a2 Gen 0.90 6750.00 506914446407 64159236360

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸದ್ದರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ಸರಗ ರು ಪಾಳಯ 60/c Gen 1.10 8250.00 225978078796 3839101006512

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮಾಯಣಣಗ್ೌಡ ದ ಡಿಡಂದ್ುವಾಡಿ ಪಾಳಯ 249/b1,248/b,249/a Gen 2.00 14000.00 841055141494 844410100000480

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪುಟಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಉದ್ಧನ ರು ಹನ ರು 265 Gen 1.00 7500.00 821995414740 17402200001256

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶಿವಲಂಕಾರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವನಯಯ ಹುಣಸೋಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 300/1 Gen 1.00 7500.00 383922164539 64046300266

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮಾದೋಶ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ ದ ಡಿಡಂದ್ುವಾಡಿ ಪಾಳಯ 307/5,305/2 Gen 1.00 7500.00 851769027097 64114576343

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಜಡೆೋನಿಂಗಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ದ ಡಿಡಂದ್ುವಾಡಿ ಪಾಳಯ 341/a Gen 0.75 5625.00 506954463326 64096516674

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮಲಿಿಕಾಜುಯನರಾಧಯ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾಮಾರಾಧಯ ಸರಗ ರು ಪಾಳಯ 191
Gen

0.80 6000.00 579157500643 31146663019

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಿಂಗಯಯ ಕೆ ಳೆಿೋಗ್ಾಲ ಕ್ಸಬಾ 403 Gen 1.00 7500.00 790427695721 3952500100084500

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 116/1,1166/2,1165 Gen 1.00 9000.00 954601435496 140701011003052

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ದ . ಮಲಿಯಯ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 35,57 Gen 0.90 3960.00 555558875991 383910100476

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುತೆುೋಗ್ೌಡ ಕ್ಂಡಯಯನಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 275/a3,275/b1 Gen 1.30 9750.00 868260139186 64045490304

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆನಾಗೋಶಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಲಿಂಗಸಾಾಮಿ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಪಾಳಯ 362/a1,363/a4,363/a3,363/a2,363/a

1,359/3,363/a5,363/a1,364
Gen 1.00 7500.00 588847715183 36214954710

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆವಸಂತ್ಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಮುತ್ುುಸಾಾಮಿ ಪರಕಾಶಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 776/2 Gen 1.20 9000.00 286892426799 60198807588

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶಿವಲಿಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಪಾಳಯ 359/2,401 Gen 1.20 9000.00 629085798134 795101020525

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸ ೋಮಪರಭಾ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಮೊೋಡಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 318/2 Gen 0.90 6750.00 541030096266 54014584761

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪೆರೋಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಶೆೋಖರಾಧಯ ಪಿ.ಜಿ ಪಾಳಯ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 156/a,156/b Gen 2.00 9000.00 627251061590 64157087283

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರ್ೋಲು ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 110/4,104/1 Gen 0.85 3572.00 832322655631 54045554706

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆನಿಿಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯ್ಯ ಹೊನೂನ ರು ಕಸಬಾ 4/3,4/4 ಪ್.ಜಾ 1.00 9000

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸಾವತರ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಗ ವಿಂದ್ಯ್ಯ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 375/1,579/2,578/1 ಪ್.ಜಾ 0.90 8100 3537 4310 2386 331502120014731

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸುಶಿ ಲ್ತ ಕ ಿಂ ಮ್ಹದೇವಯ್ಯ ವಡೆ ಗೆರೆ ಅಗರ 119/2 ಪ್.ಜಾ 0.90 8100 3587 7299 4347 331502120009510

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಲಿಂಗದಾಸಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಯ್ರಿಯೂರು ಕಸಬಾ 361/2,540/9,565/2 ಪ್.ಜಾ 0.90 8100 5379 2126 3951 2971101000481

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮ್ನೆಯ್ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯ್ಯ ಕಮಾರನಪುರ ಕಸಬಾ 100/5,100/4 ಪ್.ಜಾ 0.65 5850 5355 3967 4692 64058138481

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆನಂಜನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಬೊ ಯ್ನಾಯ್ಕ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 120,121/1,2,504/6 ಪ್.ಪಂ 1.00 9000 2715 1999 7242 12091100003004

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಜಯ್ಶೇಖರ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ನಾಯ್ಕ ಗೂಳ್ಳಪುರ ಕಸಬಾ 616/1,618/1,617/1 ಪ್.ಪಂ 0.58 5220 3241 8019 1515 64077347743

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಂಜಯ್ಯ  (ಪ್.ಜಾ) ಗಣ್ಗನೂರು ಕಸಬಾ 338/4,339/1,107/1,106/3,13/4,4

32/2
ಸಾಮಾನಯ 2.00 15000 6480 6626 3420 85043518124

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಚಿಕಕ ಬಸವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ  (ಪ್.ಜಾ) ಮ್ದ್ದದ ರು ಅಗರ 971/p10, ಸಾಮಾನಯ 1.00 9000 2367 1438 0057 2116135

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಬಿಳ್ಳಗಿರಿನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯ್ಕ 
(ಪ್.ಪಂ)

ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 132/1,636/*,591/1,137/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 8250 2214 8186 9282 

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಲಿಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ  (ಪ್.ಜಾ) ಕಮಾರನಪುರ ಕಸಬಾ 45/2ಬಿ, 34/6,34/3 ಸಾಮಾನಯ 1.99 14212 8230 7078 7988 54023263939

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬ್ದದದ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 463/*,464/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80, 5778 8024 0371 5719 64135451375

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ದೇವರು ಗೌಡಹಳಿ್ಳ ಅಗರ 220/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 9997 1328 0017 54023261193

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಬಸವಲಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಮ್ಲಿದೇವರು ಗೌಡಹಳಿ್ಳ ಅಗರ 266/1,261/3,262/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 6000 3511 8354 2417

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮಾದೇಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಂಡೇಗೌಡ ಬನಿನ ಸಾರಿಗೆ ಅಗರ 22/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 6353 0760 4036 462101003998

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಗೌರಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಕಂಡೇಗೌಡ ಬನಿನ ಸಾರಿಗೆ ಅಗರ 22/2,36/2ಸಿ,36/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 5161 2064 9179 62101516

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಬೂದತಿಟಿ್ಟ ಅಗರ 1078/1,999/1,2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 9199 6883 6813 54013989065

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಾಜೇಿಂದ್ರ ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪ್ಪ ಮ್ಲ್ತರಪಾಳಯ ಅಗರ 139/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 9295 3948 7833 64136222650

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಗೌಡಹಳಿ್ಳ ಅಗರ 86/4,86/3,1038/2,1039/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 3013 9650 9621 12095100000169

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮ್ಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ ಗೌಡಹಳಿ್ಳ ಅಗರ 102/1,117/3,102/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 3961 2183 9751 12095100000217

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸಿದ್ದ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಂಗಾರೇಗೌಡ ವಡಗೆರೆ ಅಗರ 75/5 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 5745 0255 5666 2971101005298

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಬಿ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಣ ಬೂದತಿಟಿ್ಟ ಅಗರ 1087/1,913/8 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 8139 8416 6682 462101009845

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಭಾಗಯ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಮ್ರಿಸಾಾ ಮಿಗೌಡ ಟಿ ಹೊಸೂರು ಅಗರ 42/1,95/3 ಸಾಮಾನಯ 0.90 6750 9846 8551 9906 12095100006454



S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸಾಾ ಮಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗೇಗೌಡ ಟಿ ಹೊಸೂರು ಅಗರ 42/4,45/2,47/3,2,46/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 4039101002119

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಂಗಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗನಾಯ್ಕ ಅಗರ ಅಗರ 492/*,493/2 ಪ್.ಪಂ 1.00 7500 7948 6877 8704 3952500100329501,

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಬಿ ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜೇಗೌಡ ಟಿ ಹೊಸೂರು ಅಗರ 102/2,59/5 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 4495 6262 4068 120951000004990

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೆನನ ಬಸಪ್ಪ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 213/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 4814 7876 0422 64192336068

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮ್ಹದೇವೇೇ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ದೇವೇೇ್ಗೌಡ ದಾಸನಹಂಡಿ ಕಸಬಾ 385/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 8523 9755 2448 12091100001170

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮ್ಹದೇವಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಮ್ಹಾಿಂತದೇವರು ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 230/1,1661 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 9278 1243 9848 64044979940

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚೌಡಯ್ಯ ವಡಗೆರೆ ಅಗರ 43/5,229/7,20/1,20/9 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 4085 1854 3626 64129389028

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮ್ಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಹೊನೂನ ರು ಕಸಬಾ 181/1,189/1,181/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 6602 8718 6661 331502010009076

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶ್ಯಿಂತರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ ಯ್ಳಂದ್ದರು ಕಸಬಾ 202/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 5083 3023 0878 331502010101516

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಜಿ ಜಿ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ದೇವರು ಗೌಡಹಳಿ್ಳ ಅಗರ 199/3,264/2,220/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 6402 6228 8742 640926702743

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತು ಮ್ದ್ದದ ರು ಅಗರ 73,1132/3,74/3,76/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 8416 4941 2255 4039101001019

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಂಗಸಾಾ ಮಿ ಗುಿಂಡುನಾಯ್ಕ ಮ್ದ್ದದ ರು ಅಗರ 871/3,868/3 ಪ್.ಪಂ 0.60 4500 4437 7928 1748 462101006058

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಲಿಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವಯ್ಯ ಕಮಾರನಪುರ ಕಸಬಾ 45/2ಬಿ, 34/6,34/3 ಸಾಮಾನಯ 2.00 15000 8230 7078 7988 54023263939

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಲಲತಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಿ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 824/1,612/3,588/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 15000 7467 4896 7666 64068681235

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಜೆ ಮ್ಲಿೆ ಶ್ ಬಿನ್ ಜಯ್ಶೇಖರಪ್ಪ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 459/2,467/1,2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 15000 3066 1987 9816 64164231048

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆವೈ ಪಿ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾಾ ಮ್ಪ್ಪ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 188/1,188/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 15000 8292 6775 7200 64131423884

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಷ್ಡಕ್ಷ್ರಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಯ್ರಗಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 174/2,173/6,173/4,173/5 ಸಾಮಾನಯ 2.00 15000 2160 4045 6706 291101007505

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಾಮ್ಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗನಾಯ್ಕ ಮ್ದ್ದದ ರು ಅಗರ 857/1 ಪ್.ಪಂ 0.54 4000 3695 1208 1599 54013990081

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 29300.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 63000.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 29300.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 63000.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಮಲುಿ ಉಗನಿೋಯ ಪಾಳಯ 84/4 Gen 35000.00 447571743780

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆನಾಗರತ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಶಿರೋಕ್ಂಠಸಾಾಮಿ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಪಾಳಯ 380/1 Gen 23440.00 598043525165

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪುಟಿನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಿಂಗಯಯ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಪಾಳಯ 279/a3b,403/1 Gen 49450.00 455990448115

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಚಿಕೆಕಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಾಳೆ ಕೆಂಪಯಯ ಮತಿುೋಪುರ ಪಾಳಯ 641/1 Gen 12440.00 546579462997

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನುಬಸಪಪ ಮಧುವನಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 424/a Gen 10000.00 833817784179

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಕ್ೃಷ್ಣರ್ೋಣಿ ಕೆ ೋಂ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ ಸಂಗನಲ ಿರು ಪಾಳಯ 362 Gen 10000.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಾಜು ಬಿನ್ ಅಂತೆ ೋಣಿ ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 730/2,725/a Gen 12440.00 318188602618

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಿೋಲಶೆಟಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 177/3 Gen 35000.00 764247415034

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆವಿಷ್ಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಕ್ಪನಿಗ್ೌಡ ಅರೆೋಪಾಳಯ ಕ್ಸಬಾ 650/3,50/2 Gen 50000.00 331242624809

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 29290.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 29300.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮಿೋನಾಕ್ಷ್ ಕೆ ೋಂ ಪಂಪಾಪತಿ ಅಲಗುಮ ಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 324/2 Gen 10500.00 566418157344 10864101035322

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಎ ಎಸ್ ಗ್ೌರಿಪರಕಾಶ್ ಕೆ ೋಂ ಎ ಡಿ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಳೆಿೋಗ್ಾಲ ಕ್ಸಬಾ 180/a Gen 19960.00 403777876919 40340100000002

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆನಿರಂಜನಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಕೆ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ ಭಟಗುಪೆಪ ಹನ ರು 214/1 Gen 12750.00 800111067113 38430560063

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ Gen 22960.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ Gen 51200.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರಜನಿ ಎಂ ಕೆ ೋಂ ದವಾಕ್ರ ಉತ್ುಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 119/1,124/2 Gen 30000.00 635696432458

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪೆರೋಮ ಉ|| ಲಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಭಾಸಕರ ಕ್ುಣಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 746/1 Gen 20000.00 264636018581

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸುಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಬಂಡಳಿಿ ಹನ ರು 430/1,431 Gen 20115.00 620614108574

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ Gen 8000.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ Gen 12000.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪೆರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಎನ್. ಶಿವಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 223/3 Gen 10000.00 934013970351

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಲ್ಲ ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋ. ಟಿ ರಾಚೋಗ್ೌಡ ಜಕ್ಕಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 95/a Gen 9920.00 582903376851

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪಪ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 287/b2 Gen 10000.00 308728525506

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಿಪಪ ಗುಂಡೆೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 248/b1 Gen 10000.00 228783186387

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಎಂ ದಲಿೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಮುಳ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 140/1 Gen 5560.00 734416511301 3952500100155000

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ Gen 29300.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 20115.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 27878.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 29000.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಜುನಾಯಕ ಗಂಗನದ ಡಿಡ ರಾಮಾಪುರ 119/2 Gen 61982.00 983949572103

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶಿರೋಕ್ಂಠಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎಸ್. ಶಿವಸಾಾಮಿ ಮುಡಿಗುಂಡ ಕ್ಸಬಾ 197/4,396/1 Gen 12400.00 335314677269

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಎಸ್ ಮಹದೋವಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಮುಡಿಗುಂಡ ಕ್ಸಬಾ 396 Gen 51400.00 845995934235

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆವಸಂತ್ರಾಜೆೋಅರಸ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಮುದ್ದರಾಜೆೋಅರಸ್ ಕ್ುಂತ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 259/a1,161/3 Gen 34000.00 631031414122 17712210000578

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಮಲಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಾದ್ನಾಯಕ ಹೆ ಸಮಾಲಂಗಿ ಕ್ಸಬಾ 38/c1,37/1 ST 10000.00 211685356464 917020019950476

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಶಿವಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ದ ಡಡಮಲಿಯಯ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 216/2 ST 75000.00 633556761241 917020019950476

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ದ . ಮಲಿಯಯ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 943/2 ST 14500.00 453536866203 3839101000440

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆಎಂ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ದ . ಮಲಿಯಯ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 35 ST 14500.00 555558875991 383910100476

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 29300.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 62000.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 63000.00

S-12 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುು ಕ್ೋಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ 29290.00

III
1 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಮ್ಮ  ಕ ಿಂ ಭಾಸಕ ರನಾಯ್ಕ ಕ ಟೆಕೆರೆ ಬೇಗೂರು 246/2 ಪ್.ಪಂ 0.95 94275.00

2 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಿಿಂಗಯ್ಯ ಮಂಚಹಳಿ್ಳ ಬೇಗೂರು 135 ಪ್.ಜಾತಿ 0.90 88173.00

3 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಹುತ್ತಾ ರು ತೆರಕಣಿಂಬಿ 9/1. ಸಾಮಾನಯ 1.20 115236.00

4 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದ ಶ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬ್ಳಿಪ್ಪ ಹಂಗಳ ಹಂಗಳ 189/1 ಸಾಮಾನಯ 0.50 36269.00

5 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆ ೋಸಫ್ ಬಿನ್ ದ ರೆಸಾಾಮಿ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 236/2 SC 0.80 80083.00

6 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಅಜಿಜೋಪುರ ಹನ ರು 14/e2 Gen 0.90 87836.00

7 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಭಟಗುಪೆಪ ಹನ ರು 296/1 F/Gen 0.70 70709.00

8 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯುಡ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪನಾಯುಡ ಹನ ರು ಹನ ರು 281/6,281/8 Gen 0.80 80810.00

9 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನಪಪ ತೆೋರಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 8/5,9/1,17/1 Gen 0.90 58043.00

10 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗವಿತಿಮಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎನ್ ನರಸಂಹ ಹನ ರು ಹನ ರು 98/b,99 F/Gen 1.80 169219.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶೆಟಿಿ ಹನ ರು ಹನ ರು 83/b4,85/b1,116/a1,116/c2,83/1 Gen 1.00 101013.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನುಮಮ ಟಗರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 52/3 F/Gen 0.40 45349.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸನು ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಲಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಸತೆುೋಗ್ಾಲ ಪಾಳಯ 865, Gen 0.32 23769.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ತಾತ್ಯಯ ಕೌದ್ಹಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 755/a Gen 0.85 84970.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಣಣ ಬಂಡಹಳಿಿ ಹನ ರು 14, F/Gen 1.20 114900.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆ ಯೋತಿ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರ ಹಾರುವನಪುರ ಪಾಳಯ 20,21,24/3 F/Gen 0.79 73575.00

917020019950476

399577339900 917020019950476

258826015294 917020019950476

ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

ಪಾಳಯ

526520212961

917020019950476
371713092998

657690428208 85051507133

764247415034
917020019950476

648897310241
1546104000050190

697856976115
112301011003075

917020019950476

917020019950476

805720865434

Gen

Gen

Gen

Gen

ST

ST

238/1

334,356

345

143

192/2

398

167/b

11/14,124/5a

821/b

ಮುಳ ಿರು

ಪಾಳಯ

ಪಾಳಯ 

ಪಾಳಯ

ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ

ಕ್ಸಬಾ

ಪಾಳಯ

ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ

ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ

ಕ್ಸಬಾ
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ಗುರುಲಿಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಾಳಿಗನಾಯಕ

ದ್ುಂಡಮಾದ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ
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ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ

ಪಲಿವಿ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ

ನಿಂಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಶಿವಪಪ

ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ

ಚೈತ್ರ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಚಾಲ್ಯ ಫಿನ್



ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಅಂತೆ ೋಣಿ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಳಂದೈ ರಾಜ್ ದ ಡಡಲತ್ ುರು ರಾಮಾಪುರ 127/2 Gen 0.80 80403.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಲ ಿರು ಪಾಳಯ 1010/1 Gen 1.60 151828.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಗ ರೆಯ ರು ಹನ ರು 42 Gen 1.20 118485.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಷ್ಣುಮಗಂ ಅಜಿಜೋಪುರ ಹನ ರು 878/3,879/1 F/Gen 1.80 173850.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ವಿ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಅನಾಪುರ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 114, Gen 1.25 123774.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಮಾದೋಗ್ೌಡ ಮೊೋಡಹಳಿಿ ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 390/a Gen 0.70 73181.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಯಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಜಯಯ ಅಜಿಜೋಪುರ ಹನ ರು 908/1,909/2 Gen 1.60 152011.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 569, Gen 1.70 161096.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಎನ್ ಬಂಡಹಳಿಿ ಹನ ರು 396/e2,396/g1b Gen 1.60 152011.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನುಬಸಪಪ ಬಂಡಹಳಿಿ ಹನ ರು 65/i3b F/Gen 0.60 60607.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಡಿ.ಎಂ ಸಮುದ್ರ ಹನ ರು 229/a,229/7 Gen 1.00 98924.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲ್ಲಿೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿಮಾದೋಗ್ೌಡ ಮಂಗಲ ಹನ ರು 99, Gen 1.00 98849.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದೋಗ್ೌಡ ಭಟಗುಪೆಪ ಹನ ರು 259/1e,260/4 Gen 0.65 65658.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಂ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಅಲಗುಮ ಲ್ಲ ಹನ ರು 52/b1 Gen 1.10 106298.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಮಾದ್ಪಪ ಮುಡಿಗುಂಡಂ ಕ್ಸಬಾ 479/2 Gen 0.40 33972.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಣಣ ಬಿನ್ ಗುರುಶಾಂತ್ಯಯ ಪಾಳಯ ಪಾಳಯ 729/b Gen 0.65 44678.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಪಪ ಕ್ಣ ಣರು ಲ್ಲ ಕ್ಕನಹಳಿಿ 115/a,274/3 F/Gen 0.70 67829.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ ಕೌದ್ಹಳಿಿ ರಾಮಾಪುರ 808/1 Gen 1.00 97312.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ಬಸಪಪ ಹೆ ಂಡರಬಾಳು ಪಾಳಯ 353/5,239/2 Gen 0.40 44812.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ ಶಾಂತ್ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲೋ. ರೆೋವಣಣ ಆಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 224/a3,229/3 Gen 0.45 33188.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ ಮುಡಿಗುಂಡಂ ಕ್ಸಬಾ 398, Gen 0.90 89227.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಪಾಳಯ 297, F/Gen 2.00 137296.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ಹೆ ನ ುರು ಕ್ಸಬಾ 217/1,217/1 ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 57236 8203 9186 8780 64112655285

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಣಣೋಗ್ೌಡ ಗುಂಬಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 105/3,105/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 29634 8083 5638 1874 331502010006651

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್  ಆರ ಶಿವಶಂಕ್ರಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ರಾಜಪಪ ಹೆ ನ ುರು ಕ್ಸಬಾ 112/1 ,124/3, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.15 73462 3245 2165 8854 326601000000748

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ರುದರೋದೋವರು ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಅಗರ 17/4,180/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸ 0.90 59241 6812 7682 5688 13095037569

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಸಚಿಚದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಅಂಬಳೆ ಕ್ಸಬಾ 607/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ಮಣಸ 1.24 86186 2655 1324 7881 331502010111938



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯೆ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಆರ್.ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಹಳೇಲಕ್ಯಾ ಕ್ಸಬಾ 71/1B, 9/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.40 42770

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಬಿೇಕನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 14 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 25444

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗೇಗೌಡ ಕೆೋಂಪ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 29417

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಿೇಕನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 19,/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 29712

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕೆಕ ೇಗೌಡ ಹಂಚಿಹಳಿ್ಳ ವಸಾಾ ರೆ 47/P1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಲಲಿತಾ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಬಿೇಕನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 15,/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 21120

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಯಲಲ ಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕುರುವಂಗಿ ವಸಾಾ ರೆ 623/2,623/4,623/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 26665

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನ್ಟರಾಜ ಲಕಕ ಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 26,/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 24469

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎೋಂ.ಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಒಕೆಕ ೇರಿಕ್ಯವಲ್ ಅಂಬಳೆ 51 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 35536

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎೋಂ.ಹಷ್ವ ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಒಕೆಕ ೇರಿಕ್ಯವಲ್ ಅಂಬಳೆ 50 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.30 35285

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಸಿ.ಹೆಮ್ಮ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಲಕಕ ಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 20870

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿಮ್ವಲ ಕೇೋಂ ಶಿವಣ್ಣ .ಎಲ್.ವಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 23,/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 16459

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಾಸಿೇನಾಬಾನು ಕೇೋಂ ಅತೇಫ್ ಉರ ರೆಹಮಾನ್ಆಲ್ದದ ರು ಅಂಬಳೆ 358,/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.40 5200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯ.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಕೇೋಂ ಪ್ರ ೇಮ್ರಾಜ್ ಆಲ್ದದ ರು ಕ್ಸಬಾ 495,/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 52000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ವಿ.ಗಲ್ಲ ೇಶ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಶೆಟಿ್ಟ ಆಲ್ದದ ರು ಕ್ಸಬಾ 190,/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 31000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆತೇಫ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ಜಲಿೇಲ್ ಆಲ್ದದ ರು ಕ್ಸಬಾ 364 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 2.00 65000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಆರ್.ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಖೋಂಡಾ ಕ್ಸಬಾ 4,/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 9960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಗರದೇಪ್.ಎಸ್.ಜೆ ಬಿನ್  ಜಗದೇಶ ಖೋಂಡಾ ವಸಾಾ ರೆ 14,/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 9960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎೋಂ ಉಮೇಶಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಖೋಂಡಾ ಕ್ಸಬಾ 141 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಖೋಂಡಾ ವಸಾಾ ರೆ 4,/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಂಕೇತ.ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪೂರ್ಣವಶ ಆವುತ ಲಕಾೆ 69 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 2.40 73900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂದರ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ.ಎೋಂ.ಡಿ ಆವುತ ಅಂಬಳೆ 138/1,151, 283,155 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.80 53400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ.ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಉದ್ದ ೇಗೌಡ ಆವುತ ಅಂಬಳೆ 120 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.80 28000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಪಿ.ಜಗದೇಶ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಶೆಟಿ್ಟ ಖೋಂಡಾ ಅಂಬಳೆ 32 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.40 42700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಶೆಟಿ್ಟ ಕೆೋಂಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 12/P2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 37900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಸಾದ್ರಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 61,/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.70 65355

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಕರಿಸಿದ್ದ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 26,/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 1.50 141892

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶವ ರ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಬೆಳವಾಡಿ ಜಾಗರ 244/3, 244/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 43000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪ್ರವತೇಗೌಡ ಮಾವಿನ್ಕೆರೆ ಜಾಗರ 142,/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.80 28120

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಕೆರೆ ಜಾಗರ 68,/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.85 25750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಒಕೆಕ ೇರಿಕ್ಯವಲು ಲಕಾೆ 46,60,61 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 23570

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಅಮಾವಾಸ್ಯಾ ಶೆಟಿ್ಟ ಕಬಿಿ ಗರಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 53/P2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.50 19670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚ ೇಗೌಡ ಕುನಾನ ಳು ಲಕಾೆ 75,/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 1.00 78291

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿಗೌಡ ಕ್ಯತಾಳು ಲಕಾೆ 53/1, 60/3, 69/10 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದಗೌಡ ಕ್ಯತಾಳು ಲಕಾೆ 61, 17 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.85 69505

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ದೇವಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 20 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.70 57579

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ದೇವಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 17/2, ಸಾಮಾನ್ಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.60 54000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ದೇವಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 17/2, ಸಾಮಾನ್ಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.70 68909

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ  ಕೇೋಂ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕತವಕೆರೆ ಲಕಾೆ 140/7, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.39 40700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಯಾ ಅೋಂಬಳೆ ಲಕಾೆ 18/3, 29/8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 25613

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಿಲ್ದದ  ಅೋಂದ್ರ ದ್ ಉಪ್ಪ ಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 64,65 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 1.00 33418

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಅಲಲ ೋಂಪುರ ಲಕಾೆ 65/2P1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30265

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ಬಾಳೆಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 96, 122 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.25 28343

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ಬಾಳೆಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 106/2, 105/P2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಯನ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಾದೇಶ್ ಐನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 15/1, ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 27449

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿೇೋಂದ್ರ ನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಚಿಕಕ ಳಲ್ ಲಕಾೆ 15,16 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 1.50 24550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಬಿೇಕನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 11/2P, 32/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ಮಾಚೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 219/1, 217/2, 160/P1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.50 23977

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನೇತಾರ ವತ ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಈಶವ ರಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 346/2, ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.90 17200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಯಾ ಪ್ರಪ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 78/1, ಪ್.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.20 39290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾದ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸೂರಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಗುೋಂಗರಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 73/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.63 22698

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ ಕಳಸಾಪುರ ಲಕಾೆ 21/2, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಸಿರಬಡಿಗೆ ಲಕಾೆ 45 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 16459

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಲಿೇಪ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಲಕ್ಯಾ ಲಕಾೆ 34/2, 34/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ತಾ ಪ್ಪ ಲಕ್ಯಾ ಲಕಾೆ 24 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 10375

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಇ.ಧಮೇವಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆಸವಿನ್ಮಾರ ಲಕಾೆ 10/2a, 135/P1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.90 22960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಳಿೆೇಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಅೋಂಬಳೆ ಲಕಾೆ 8/6, ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.68 33130

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಭದ್ರ ೇಶ್ ವಸಾಾ ರೆ ಲಕಾೆ 104/2, ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.80 28700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ  ಎೋಂಜೆ.ಕುಮಾರ್ ವಸಾಾ ರೆ ಲಕಾೆ 83 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 3.80 110000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಚ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜನಾಧವನ್ಗೌಡ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 50/7, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.65 65658

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಫುಲಲ  ಕೇೋಂ ಸತೇಶ ಜಾಗರ ಲಕಾೆ 156 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.55 54000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಮ್ಲ ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಕೆೋಂಕೆರೆ ಲಕಾೆ 39/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.56 21185

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಡಿ.ಜಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಕೆೋಂಕೆರೆ ಲಕಾೆ 37/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.99 32400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಕೆ. ನಿೇಲಕಂಠಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡೇಗೌಡ ಸಿರಬಡಿಗೆ ಲಕಾೆ 72/4, 83/193 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ+ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 40012

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಡಿ.ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಕೆ.ಬಿ.ಹಾಳ್ ಲಕಾೆ 453/P11, 450/2, 453/P ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮುಳಿೆೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಹಾೋಂಪಾಪುರ ಲಕಾೆ 46/P2, 96/P3, 97/P1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 12940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿೇರತಪ್ಪ ಹಂಪಾಪುರ ಲಕಾೆ 112/P2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 16900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಕೆೋಂಕೆರೆ ಲಕಾೆ 26/P2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 20050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕ ೇಗೌಡ ಚಿಕಕ ಗೌಜ ಲಕಾೆ 6/4P,6/4P2,80/2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 43500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಡಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶರಣ್ಶೆಟಿ್ಟ ಚಿಕಕ ಗೌಜ ಲಕಾೆ 16/6, 10/8 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಶೆಟಿ್ಟ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಪುರ ಆಲ್ದದ ರು 1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 1.50 143728

ಕೆೋಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು

2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭೆಗಳನುು ಪಡೆದ್  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ:ಚಿಕ್ಕಮಗಳ ರು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತ್ತ (ರ . 

ಲಕ್ಷ್ಗಳಲಿಿ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯೆ
ಬಾೆಂಕ  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಮತ್ುತ ವಿವರ



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಶೆಟಿ್ಟ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಪುರ ಆಲ್ದದ ರು 11 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.60 52280

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ ಯಾನೆ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪಹಿರೇಮ್ಗಳೂರು ಕ್ಸಬಾ 515/2, ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 32000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 85/P2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 37269

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 86 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.25 21879

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಎೋಂ.ವಿಮ್ಲ ಕೇೋಂ ಡಿ.ಎೋಂ.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಹಿರೇಮ್ಗಳೂರು ಕ್ಸಬಾ 316/1, 516/2, 516/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.41 45830

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಪಿ.ವಿಶವ ನಾಥ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ವಸಾಾ ರೆ ಕ್ಸಬಾ 97 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.70 25120

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ಪಿ.ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೇಗೌಡ ವಸಾಾ ರೆ ಅಂಬಳೆ 95,96 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.70 35900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಇ.ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ ವಸಾಾ ರೆ ಅಂಬಳೆ 9/6, ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.30 15011

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ಎಸ್ ಶಿವಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 4/1, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 65575

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಲಕ್ಷಮ ರ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಗೌಡ ಯರೇಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 72/1, 72/2,72/3, 71/11 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 1.00 99600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಡಿ.ಜಿ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಿನ್ ಡಿ.ಎೋಂ.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಕೆೋಂಕೆರೆ ಅಂಬಳೆ 39/14 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಡಿ.ಜಿ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಿನ್  ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಹಿರೇಮ್ಗಳೂರು ಕ್ಸಬಾ 515/1, ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 31757

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇ.ಹೆಚ್.ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿನ್ ಹೋಂಗಾ ಪ್ಪ ಈಶವ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 79/2,80,128 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 5.00 60900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಳಿ್ಳಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬೆಳವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 36/3, ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.54 11680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನ್ಸ ರ್ ಖನ್ ಬಿನ್ ಶೇಖ್ ಹುಸೇನ್ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 1P74 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 79556

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಸಿ.ರಂಗಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಮಂಚೇನ್ಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 31/3,172/1,175/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.98 28550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಶಾೋಂತವಿೇರೇಗೌಡ ಕಣಿವಹಳಿ್ಳ ವಸಾಾ ರೆ 44/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 1.06 97782

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ ವತ ಕೇೋಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಿರೇಗೌಜ ಕ್ಸಬಾ 104/3, 16/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.45 45455

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಲ್ದ ಕೇೋಂ ಉಮೇಶ ಕಣಿವಹಳಿ್ಳ ವಸಾಾ ರೆ 24,65 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.55 40675

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಜಿ.ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹಿರೇಗೌಜ ಲಕಾೆ 89/1, ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು, ತೋಂಗು, ನಿೋಂಬೆ 1.00 23670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ಸಾದ್ರಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 56, 52/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.90 89787

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕ ೇಗೌಡ ಕರಿಸಿದ್ದ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 12 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.30 28700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ನಿರಂಜನ್ ಸಾದ್ರಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 139/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.75 74000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕ ೇಗೌಡ ತಗಡೂರು ಅಂಬಳೆ 200 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.35 16600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಜಿ.ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಗುರುಮೂತವ ಸಿೋಂದಗೆರೆ ಅಂಬಳೆ 17/1, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 43500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕೆೋಂಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 28/7, 26/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 1.20 115000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುನಂದ್.ಹೆಚ್.ಎೋಂ ಕೇೋಂ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ ಸಾದ್ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 54/4, 55/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.75 75500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಿರೇಗೌಜ ಕ್ಸಬಾ 104/8, 164/11 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 42150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಬಿ.ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಲಕಕ ಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 12/9, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.45 45400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದ್ರ ೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಸಾದ್ರಹಳಿ್ಳ ವಸಾಾ ರೆ 10/19, 10/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 43000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಶೇಕಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎೋಂ.ಡಿ.ಕಲ್ಲ ೇಗಛಡ ಬಾಾ ರವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 55b ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 2.00 65000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಗೌಡ ಮುಗುಳವಳಿ್ಳ ವಸಾಾ ರೆ 185 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.70 57000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವರದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 15/4, ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.55 19300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿವಾವಣ್ಗೌಡ ಬಿಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 76/7, ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.40 15220

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಲಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಅರಸ್ ಮುಗಳವಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 292 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.95 35938

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ್ ಮುಗಳವಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 292 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.95 35938

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಪಿ.ಪ್ರ ದೇಪ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿಗೌಡ ಬೈಗೂರು ಅಂಬಳೆ 155 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 35000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸವರಾಜು.ಎೋಂ.ಆರ್ ಹಿರೇಗೌಜ ಅಂಬಳೆ 16/4, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.45 45455

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಾ ಹಿರೇಗೌಜ ಕ್ಸಬಾ 135/3, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 43425

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎ.ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಅರಳುಗುಪ್ಪ ಜಾಗರ 53/2, 53/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22698

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕುನಾನ ಳು ಜಾಗರ 56 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.58 52600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತಕುಮಾರಿ ಕೇೋಂ ಕೆ.ಎೋಂ.ಯತೇಶ್ ಜಾಗರ 89/2, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.60 56289

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗೇಗೌಡ ಸಾದ್ರಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 1/3, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.75 74000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಾಳ್ಳೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 55 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.45 45000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕೆಕ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕ ೇಗೌಡ ಕೆೋಂಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 6/1, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.35 38200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅೋಂಬುಜ.ಕೆ.ಎನ್ ಕೇೋಂ ಬಸವರಾಜು.ಜೆ.ಸಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಪುರ ಲಕಾೆ 54/2, ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.89 29485

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಗೌಡ ವಸಾಾ ರೆ ಲಕಾೆ 7/2, ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 1.00 37179

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂತವ ಬಿನ್ ರಾಜು ಬಸಕ ಲ್ ಲಕಾೆ 98, 99,182, 101, 103/P, 37/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 1.65 54023

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್.ಎೋಂ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮಾನಿರಾವ್ ಕೆೋಂಚನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 141/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.60 21712

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹಿರೇಗೌಜ ಲಕಾೆ 177/2, 179/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ರಾಜ್ ಕತವಕೆರೆ ಲಕಾೆ 41/1,41/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22698

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಹಿರೇಮ್ಗಳೂರು ಲಕಾೆ 133, 65/2,652/1, 652/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.87 73800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್.ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಹಿರೇಮ್ಗಳೂರು ಲಕಾೆ 65/2, 733 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜೆ.ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇ||ಜಗನಾಥ ಕುನಾನ ಳು ಲಕಾೆ 109/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 42600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ೇಗೌಡ ದೇವಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 32/3, ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.39 15124

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇ.ಆರ್.ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಜೇಗೌಡ ಈಶವ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 183/6, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.50 47100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿೋಂಗಗೌಡ ಮ್ಲಲ ಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 52/1, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 32200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಿರೇಮ್ಗಳೂರು ಕ್ಸಬಾ 784, 789, 791,827 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 25157

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುಕ್ಷ್ಮ ಮ ಣಿ ಕೇೋಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಕ್ಯವಲ್ ಗಾರ ಮ್ ವಸಾಾ ರೆ 1/33, ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.99 32396

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಎಸ್ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕರಡಿಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 1/33, ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 16798

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಪಿ.ಲೇಕೇಶ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ದ್ಯಾ ಹುಳ್ಳಯಾರ ವಸಾಾ ರೆ 29/7, 19/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.30 24992

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಮುಳಿಯಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಯಾ ಬಾಳೆಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 117, 108/3 ಪ್.ಜಾತ ತರಕ್ಯರಿ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿಗೌಡ ದೇವಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 39 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 56000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಜಜ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದಗೌಡ ಮ್ಲಲ ಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 17 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಶೇಖರಯಾ ಗವನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 7/1, ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.80 39200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಎನ್.ಹೂವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಶಿರಗುೋಂದ್ ಅಂಬಳೆ 107, 111, 113 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 0.99 32230

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಿೇಶ ಬಿನ್ ನಿವಾವಣ್ಗೌಡ ಅೋಂಬಳೆ ಅಂಬಳೆ 203, 229 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 28290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ವೋಂಕಟೇಶಗೌಡ ಬಸಕ ಲ್ ಕ್ಸಬಾ 7/1P1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 1.00 37830

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಕೆ. ಮೇಹನ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಅೋಂಬಳೆ ಕ್ಸಬಾ 219, 193 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 1.00 32073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಗೌಡ ಅೋಂಬಳೆ ಕ್ಸಬಾ 433/1P1, 433/1P2, 392/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.61 54700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಮ್ಲ್ವ ಕ್ಸಬಾ 229/2, 222/4, 231/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.36 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಲರಾಮ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಅೋಂಬಳೆ ವಸಾಾ ರೆ 48/2, 48/3, 48/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 75760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಕುರುವಂಗಿ ಕ್ಸಬಾ 494 ಪ್.ಜಾತ ತರಕ್ಯರಿ 0.55 47747

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿೇರೇಗೌಡ ಗಾಳ್ಳಹಳಿ್ಳ ವಸಾಾ ರೆ 12/8, 25, 26,21 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಯಾ ಮಾಗಡಿ ಲಕಾೆ 217/4, 138/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.50 50507

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಬೇಶ್ ಬಿನ್ ಹುಲಿಗೌಡ ಮಾಗಡಿ ಅಂಬಳೆ 87/8, 89/12 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 34200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯಳಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಮ್ಶೇಖರ್ ಅೋಂಬಳೆ ಅಂಬಳೆ 681/2, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.50 31490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮೇಗೌಡ.ಸಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚೇಗೌಡ ಬಸವರಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 58 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 30800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರೇಗೌಡ ಅರೆನೂರು ಅಂಬಳೆ 101/P1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 26480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಗೌಡ ಅೋಂಬಳೆ ಅಂಬಳೆ 215/2, 167, 166, 214/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.60 62285

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿವೇಕಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೆಟಿ್ಟ ಬೆಳಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 254, 255, 256 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.40 68800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇಮರ ೇಜ್ ಬಿನ್ ಮಹಮ್ಮ ದ್ ದಾದಾಜಾನ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಜಾಗರ 464/3, ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.40 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧಮ್ವಯಾ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯಾ ಕೆೋಂಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಜಾಗರ 16/P2 ಪ್.ಜಾತ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.50 50000



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದ್ಶರಥಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಕ್ಯಾ ತನಾಡು ಜಾಗರ 79 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.90 82900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೇಮ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲೇ.ಕೆೋಂಚಯಾ ಹಿರೇಗೌಜ ಲಕಾೆ 111/P3 ಪ್.ಜಾತ ತರಕ್ಯರಿ 0.50 39000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ವೋಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಂಗಸಾವ ಮಿಹಿರೇಗೌಜ ಲಕಾೆ 170/2, ಸಾಮಾನ್ಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.20 22600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಆನಂದ್ಚಾರ್ ಬಿನ್ ಚನಾನ ಚಾರ್ ಹಿರೇಗೌಜ ಲಕಾೆ 80/4, ಸಾಮಾನ್ಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.75 74000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ.ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಕರಿಸಿದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 24/4, 24/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 2.00 184000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ.ಶಿರ ೇನಿವಾಸಮೂತವ ಗುಡಡ ಶೆಟಿ್ಟ ಮ್ಲಲ ಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 53/2, ಸಾಮಾನ್ಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚೇಗೌಡ ಬಾಳೇಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 20/8, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರಿಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 30/1, ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.75 54600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ ಮಾಚೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 32/4, 38/1P4, 32/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 23768

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜು.ಕೆ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಮ್ರಿಯಯಾ ಅೋಂಬಳೆ ಲಕಾೆ 650 ಪ್.ಜಾತ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 43900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಯಾ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಅೋಂಬಳೆ ಲಕಾೆ 752/04 ಪ್.ಜಾತ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 43980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಾದ್ರಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 45/3, ಸಾಮಾನ್ಾ ಟೇಮಾಾ ಟೇ 0.60 59700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಲಕಕ ಯಾ ಮ್ಳಲ್ದರು ಲಕಾೆ 79 ಪ್.ಜಾತ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 34400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಳಚನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ  ನಾಯಕ ಸೇವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.36 130600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೇೋಂ ಗರುಡಾಭೇವಿ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಕ್ಸಬಾ 76/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತಾ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 4/244/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂತವನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಿೋಂಗಾರನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 73/ಪಿ7 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹುಲ್ಲ ಹಳ್ಇ ವಸಾಾ ರೆ 185/ಪಿ4 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಲ್ದಲಭೇವಿ ಬಿನ್ ಗುರುವಾಭೇವಿ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ ಕ್ಸಬಾ 70/6-ಪಿ1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಜಾನಾಯಕ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು ವಸಾಾ ರೆ 57/7 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಭೇವಿ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗರ ಲಕಾೆ 17/ಪಿ117 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಲಮೂತವ ಬಿನ್ ಆರ್. ಲಕ್ಷಮ ಪ್ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 115 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಶಿೇನಾನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 73/ಪಿ14 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಅಂಬಳೆ 70/11-ಪಿ2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಜುೋಂಬಾನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 73/ಪಿ5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿಎಸ್ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸತಾಾ ಭೇವಿ ಬಿೇರೂರು ಅಂಬಳೆ 150 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಜೇೋಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕುಮಾರನಾಯಕ ವಡೇರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 30/ಪಿ5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ ಜಿ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 85 ಪ್ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.62 62600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆವಿ ವಾಸು ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸೂರಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 117 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 60565

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 117/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78706

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎವಿ ರಮೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ್ಯನಾಯಕ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ ವಸಾಾ ರೆ 62/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ YM ಗಾಯಿತರ  ಕೇೋಂ ಯೇಗಿೇಶ್ ವಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 253 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.97 97980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ್ಪ ವಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ವಸಾಾ ರೆ 19/ಪಿ2, 19/ಪಿ3, 145/2, 

52, 83/1
ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.96 28050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ್ಪ ವಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಲಕಾೆ 19/p2, 19/p3, 83/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.93 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HB ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಡಿ. ಹಸಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 68/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.65 65290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಅಂಬಳೆ 187/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.79 72380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಟ್ಟ. ವೇಣುಗೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಮ್ಲ್ದಲ ಘಟಿ ಅಂಬಳೆ 103 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.84 84431

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೇಮ್ಶೇಕರಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ಅಂಬಳೆ 229 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ KT  ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 51/61 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 46460

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಿಕರಿಯಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 11/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಜಾಗರ 207/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿನಾಯಕ BM ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಪುರ ಜಾಗರ 204/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 65650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಕತಾ ಗೆರೆ ಜಾಗರ 52/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಪುರ ಲಕಾೆ 49/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 77 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಲಕಾೆ 98/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ PE ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಪುರ ಲಕಾೆ 121/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 30965

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವಂತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮುತಾ ಣ್ಣ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಲಕಾೆ 84/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 58/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 80190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ CS  ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ CK ಶೇಖರಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ ಲಕಾೆ 85, 109/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.72 165073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ ಲಕಾೆ 30, 4/2, 304/3, 305/4, 305/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.07 102750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ವಿೇರಪ್ಪ ವೈ. ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ ಲಕಾೆ 110/1, 90 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅವಿನಾಶ್ HS ಬಿನ್ ಶಿವಮೂತವ ವಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಲಕಾೆ 255/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37179

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ. ಬಿದ್ರೆ ಲಕಾೆ 114/1, 115/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 30 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ TM ಗುರುನೂತವ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಯಾ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 32/ಪಿ1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 7/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಚಟನ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 77/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 78700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಯಾ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 33/p15 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ವಸಾಾ ರೆ 59/3p6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 47400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 126/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ವಸಾಾ ರೆ 8/5p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಳಿಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಲಕಾೆ 365/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌತ 0.85 53000

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಮೇಶ್ ಪುರ ಅಂಬಳೆ 245/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕರನಾಯಕ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 30/8 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.59 59590

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭೇಮ್ಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ಅಂಬಳೆ 129 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಣ್ಣ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 23/162 ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 0.94 19200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಚೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 10/7 ಪ್ಜಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿನ್ಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಡುಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 3/6 ಪ್ಜಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಸೇವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 10/13 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 207 ಪ್ಜಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮಾಮ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ನಾಯಕ ಕುೋಂಕನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 18 ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 0.66 14276

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾನ್ಯಕ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ನಾಯಕ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು ವಸಾಾ ರೆ 84/5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 66742

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾನಾಯಕ ಉಡುಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 239/3a2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98309

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು ವಸಾಾ ರೆ 140/4 ಪ್ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 36503

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಾವರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನಾಯಕ ಉಡುಗೆರೆ ಲಕಾೆ 60/3, 62/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 26070

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಶಾಮಾಚಾರಿ ಸೇವಾನ್ಗರ ಅಂಬಳೆ 49/p5 ಪ್ಜಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟಭೇವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಭವಿ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ ಅಂಬಳೆ 127 ಪ್ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಆಲಘಟಿ ಅಂಬಳೆ 20/2c ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 49490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲೇ. ವಿೇರಣ್ಣ ಯಾ ಆಣ್ಗರೆ ಅಂಬಳೆ 71 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಅಂಬಳೆ 35/p8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.57 57500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಚಟಿ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 116 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49490



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಮೇನ್ಳಿಪ್ಪ ಪುರ ಜಾಗರ 97/p31 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BM ಶಿವಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂತವ ಪುರ ಜಾಗರ 6/1p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ ಜಾಗರ 241/3, 241/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸತಾ ಗಪ್ಪ ಪುರ ಲಕಾೆ 97/p34 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮದಹಳಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 8/1p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.69 69600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ PV ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ವೇದ್ಮೂತವ ಪುರ ಲಕಾೆ 122/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಪುರ ಲಕಾೆ 46/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಂಡಿತಾರದ್ಾ  ಬಿನ್ ನಿವಾವಣ್ಯಾ ಪುರ ಲಕಾೆ 125/p3, 125/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 78300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಪುರ ಲಕಾೆ 182/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 32155

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮೂತವ BN ಪುರ ಲಕಾೆ 127/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.79 479800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ KG ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಪುರ ಲಕಾೆ 91/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು ಲಕಾೆ 167/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 46400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 7/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿಲಪ  OK ಬಿನ್ ಶಿವಮೂತವ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಲಕಾೆ 653/2, 653/3,653/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಲಕಾೆ 50/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 13/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BR ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಸಾವ ಮಿ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಕ್ಸಬಾ 658 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.40 134440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರಲಿೋಂಗ[ಪ್ಪ  ಬವಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕುಪಾಪ ಳು ಕ್ಸಬಾ 90/1p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 13/26 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಮ್ಮಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕುಪಾಪ ಳು ವಸಾಾ ರೆ 3/5a ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಫಾತಮಾಭ ಕೇೋಂ ಅಮಾನುಲಲ ಕುಪಾಪ ಳು ಕ್ಸಬಾ 88/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಸಬ್ ಕುಪಾಪ ಳು ವಸಾಾ ರೆ 20/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 45250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಪುರ ಲಕಾೆ 210/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 60/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 42/2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿ. ನ್ವಿೇನ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 20/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಆಸಂದ ಅಂಬಳೆ 138/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 13/2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 1/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿದಾಸಣ್ಣ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 76/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HT ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಾಾ ರಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು ಕ್ಸಬಾ 120/4, 144/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 36600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ PK ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 108/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.30 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ವಸಾಾ ರೆ 187/1p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.48 48480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 232/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ ವಸಾಾ ರೆ 15 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಲಕಾೆ 152/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಟಾ ಣ್ಣ   ಬಿನ್ ದಾಸಯಾ ಕಲ್ಕ ರೆ ಅಂಬಳೆ 59/p6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಅಕುಲ ನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಅಂಬಳೆ 77/p4. 77/p7, 74/3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಂಗಾನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಅಂಬಳೆ 77/p11 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಾನ ಯಕ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಾನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಅಂಬಳೆ 77/p16 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ದೇವನುರು ಅಂಬಳೆ 83 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.56 149806

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಸೇವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.20 115236

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಮಿಟ್ಯಾ ನಾಯಕ ಜಡಕನ್ಕಟಿ್ ಜಾಗರ 2/p5 ಪ್ಜಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.60 52386

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾೋಂಜಿನಾಯಕ  ಬಾಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಜಾಗರ 30/1a2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 90900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಮ್ಮ ಯಾ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಬಾಬರ ಬಾಯಿ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಕ್ಯವಲು ಜಾಗರ 28 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 73900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BM ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು ಲಕಾೆ 87/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ ಬಿನ್ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 5/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಯಾ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಲಕಾೆ 37/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ SM ಮೂತವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುರುಳಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಲಕಾೆ 61/3p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 100000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಕುಪಾಪ ಳು ಲಕಾೆ 28/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾಮಾನ್ಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಲಕಾೆ 53 ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 19795

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುದ್ಶವನ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಹಸಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ತಂಗಲಿ ಲಕಾೆ 198/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34917

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಭೇವಿ ಕಲ್ಕ ರೆ ಲಕಾೆ 101/p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 92245

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎೋಂ. ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 210/3, 210 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 16500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಮೂತವ ಬಿನ್ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ ಲಕಾೆ 30/2, 29 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 24589

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ct  ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಲಕಾೆ 64/1, 90/3,bp3, 54/2, 9/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 16950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕಡೂರು ಲಕಾೆ 203 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34917

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BH ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ತಂಗಲಿ ಕ್ಸಬಾ 200 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34917

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ವೈ. ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 88/12, 88/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗಹಳ್ಳಲ ೇ ಕ್ಸಬಾ 16/2, 14/18 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.74 15450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಘವೇೋಂದ್ರ  ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾೋಂಡುರಂಗರಾವ್ ಸಾದ್ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 62/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.19 90800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ವಸಾಾ ರೆ 24/7, 227/14 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬನಾಗಪ್ಪ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 186/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.59 19940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ GS ತೇಟರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಗಿತಯಾಪುರ ವಸಾಾ ರೆ 30 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.60 148060

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ. ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಕೆ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 38/3, 31/4p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.83 72570

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಹಳಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 58/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.53 11464

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ. ಬಲರಾಮ್ ಬಿನ್ ಪ್ರುಮಾಳ್ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಅಂಬಳೆ 269 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 28055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬದರ  ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯ ಮ್ತಘಟಿ ಅಂಬಳೆ 37/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 28187

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಜಿ,.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಗೌಡನ್ಕಟಿ್ ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 23.Feb ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 40540

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HC ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ HB ಚಂದ್ರ ಯಾ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು ಅಂಬಳೆ 24/2, 24/9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.72 25160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 1/1a1, 5/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 34840

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಆಲಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ 105/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29358

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಗಳಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 10/11, 225/p5, 221/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 35800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 21/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.67 25125

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ವಸಾಾ ರೆ 210/2, 204, 66 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 30698

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 26/5, 9/3, 32/3, 21/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19870

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬದ್ರ ಯಾ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ವಸಾಾ ರೆ 61/1, 23 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.83 27544

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ದೊಡಡ ಯಾ ಕಸಬಾ ಲಕಾೆ 29/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37989

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮ್ರುಗಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಅಂಬಳೆ 135/25 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ದೊೋಂಬರಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 33/p5, 38/7a, 38/2, 45/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 28163

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ,. ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಅಂಬಳೆ 100/p8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಆಣ್ಗರೆ ಅಂಬಳೆ 188/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35289

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 27/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 100960



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 152/1b ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 18500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹುಲಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಜಾಗರ 207/6, 209/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35289

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಡೇಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಆರ್ಣಗೆರೆ ಜಾಗರ 213/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HC ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಕೆರೆಮೇಲನ್ಹಳಿ್ಳ ಜಾಗರ 15/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ಲಕಾೆ 114 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಬೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 53/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ಲಕಾೆ 107/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 43400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಬೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 19/8, 18/1p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ SC ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ವಿ ಯರದ್ಕೆರೆ ಲಕಾೆ 153/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ಲಕಾೆ 69/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ ಲಕಾೆ 82/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 53500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ಲಕಾೆ 200/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ರಂಗಪ್ಪ ಬೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 40/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HT ದಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕಾೆ 15/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಕ  ಕೇೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕುೋಂಕನಾಡು ಲಕಾೆ 15/7, 223/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೊಡಡ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪಾತಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಲಕಾೆ 47/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಬೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 41/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ VK ಹನುಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಯಾ ಉಡುಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 28/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ YN ಪ್ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ ಕ್ಸಬಾ 288/1p8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾರತ ಕೇೋಂ ಗುರುಮೂತವ ಉಡುಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 156/5, 156/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.29 32800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ.. ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ವಸಾಾ ರೆ 58/8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.28 30400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿಪಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 208/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲೇ. ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ವಸಾಾ ರೆ 112 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಲಕಾೆ 307/3, 123/8b ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ಅಂಬಳೆ 112 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಂಬಳೆ 56/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.41 34000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಅಂಬಳೆ 164/85 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.27 30600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಹಾಾ ರಳಘಟಿ ಅಂಬಳೆ 38/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ರಾಜಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಅಂಬಳೆ 51/6p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 46/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿಡ ರಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 127 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ್ಪ ಮುಘಳ್ಳಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 162/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.87 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಭೂಕನ್ಗೋಂದ ಕ್ಸಬಾ 39/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ವಸಾಾ ರೆ 197/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 123 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂಬಿೇರಣ್ಣ ಕೆರೆಸಂತ ವಸಾಾ ರೆ 40/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೊಡಡ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 212/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೇಡಿರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 134 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಬೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 42 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೌಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 347, 73/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 145/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆವಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಈರಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಫೂಋ ಯಗಟಿ 174/2, 64/1cp ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಾಳಪ್ಪ ಹಿರೇಗಜೆವ ಯಗಟಿ 50/p, 51/3, 8/11 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ಯಗಟಿ 14/1p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಯಗಟಿ 41/1, 156/1, 67/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೇದ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ಈಶವರಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಯಗಟಿ 51/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ. ಓೋಂಕರಾಯಾ  ಬಿನ್ ಬಸವಯಾ ಕೆರೆಸಂತ ಯಗಟಿ 40/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ಯಗಟಿ 11 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಕೆ.ಬಿದ್ರೆ ಯಗಟಿ 209/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಕತಾ ಗೆರೆ ಯಗಟಿ 112/17 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿಡಿ. ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಯಾ ಗಜೆವ ಯಗಟಿ 287 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 66600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ಯಗಟಿ 185/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 43400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಯರದ್ಕೆರೆ ಯಗಟಿ 167 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 46400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 65/p4, 65/p8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೂಲ್ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 41/4p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೆಶ್ PN ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬೂಕನ್ಗೋಂದ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 26/28, 21/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಮೂತವ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕುೋಂತೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 756 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 62600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಅನಂತಮೂತವ ಭೂಕನ್ಗೋಂದ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 7/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಯಗಟಿ 126/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 850800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನೂರೋಂದ್ಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 248/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 262 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 26/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 77700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ mS ಚಿದಾನಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಷ್ಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 138/1, 138/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 2.00 187640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗರಿೇಶ್ MS  ಬಿನ್ NP  ಷ್ಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 138/1, 138/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 2.00 186990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 47/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲಕಂಠಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಗಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 100/ಪಿ4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚ್ನ್ನ ಪ್ಪ ಕತಾ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 34/ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಭೇಮ್ಪ್ಪ ಗಜೆವ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 37/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.57 57500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಯಾ ಜಡಕನ್ಕಟಿ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 12/ಪಿ1 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತವರನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70/3ಪಿ7 ಪ್ಜಾ ಬಾಳೆ 0.78 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 16/2 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.48 19390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲಕಷ್ಮಮಭೇವಿ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70/69ಬಿ ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 28340

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70 ಪ್ಜಾ ಬಾಳೆ 0.80 32548

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಹೇಮ್ಲ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70/8ಪಿ5 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33620

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಮಾನಾಯಕ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 55 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 45000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲ್ದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70/13ಪಿ2 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 26480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಕಸ ನಾಯಕ ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 52 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33626

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಖರಕಟಿ್ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 274 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 55500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ರಂಗಯಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 149 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಮೂತವ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 104/ಪಿ8 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಯಕ ಕಲ್ದಲ ಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 55/2ಪಿ3 ಪ್ಜಾ ಕೇಸು 0.30 30300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70/ಬಿಕೆಹಚ್ ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.51 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಬೇಳನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 29 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 48160



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 55/3, 64 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 96600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯಔಲು ಪಂಚನಹಳಿಿ 4/p136 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 67500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಯಕ ಕೆರೆಸಂತ ಪಂಚನಹಳಿಿ 302/4 ಪ್ಜಾ ಶೋಂಠಿ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಾಚಾರಿ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 4/6 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.86 85700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿಆರ್ ಗುರುಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಸ್. ರೇವಣ್ಣ ಕಡೂರು ಪಂಚನಹಳಿಿ 215/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.54 20428

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನೆನ ೇಗೌಡ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 136/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 36012

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ H ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಕಡೂರು ಪಂಚನಹಳಿಿ 390 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BH ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಾ ಬಳಿೆಕೆರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 12/p6, 143/1p1, 143/3AP2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34928

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಣ್ಣ  ಕೇೋಂ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 19/1p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.64 13840

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಾ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಪಂಚನಹಳಿಿ 5/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 77700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ. ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುರೇನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಕಡೂರು ಪಂಚನಹಳಿಿ 62 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 8850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿಹೆಚ್. ಮೇಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟತಂಗಲಿ ಪಂಚನಹಳಿಿ 197/24/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34917

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಮ್ನೇಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಜಿ. ತಮಾಮ ಪುರ ಪಂಚನಹಳಿಿ 22/3, 22/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 28498

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬನಿಾ ಮಾಮ  ನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 89/pa ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44145

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಮೂತವನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 223/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44145

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮಾಮ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯ್ ಕಲ್ಕ ರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 83/p10, 77/p22 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43961

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 207 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 43, 192/p3, 41/3p4, 37/2p3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43389

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾಎರ್ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಬಿನ್ ತರುಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 212/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ದಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೌಮ್ಾ ನಾಯಕ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 70/6 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 88300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬದ್ರಿನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲಾ ನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 80/p13 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮಾಮ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಪಂಚನಹಳಿಿ 70/pp64 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಟೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಯಕ ಚಿಕಕ ತಂಗಲಿ ಪಂಚನಹಳಿಿ 61 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.35 33300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮಾಮ ನಾಯ್ ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಪಂಚನಹಳಿಿ 70/p1-p64 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 20700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ವೈ. ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ ಪಂಚನಹಳಿಿ 139, 140/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.24 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮ್ಲ್ದಲ ಘಟಿ ಪಂಚನಹಳಿಿ 73/3a, 106 ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 15569

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೌನೇಶ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಹಸಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 24/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 53500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ ಹಸಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 2/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾವಿಹಳಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಅಜಜ ಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಪಂಚನಹಳಿಿ 50, 46/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 47400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಜಿ. ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 4/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 41400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮೇಗೌಡ ನಿಡುವಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 198/p4, 34/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯರೆಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 56/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.60 13600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಕ್ಯರೆಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 1/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಮ್ರುಳನ್ಹಳ್ಳಳಿ ಪಂಚನಹಳಿಿ 49 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.15 20200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ಕೆ / ಕರಿಯಪ್ಪ ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 15/3a2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.39 36100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 2/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ಮ್ರುಳನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 50/5, 55/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.14 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 114 ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌತ 0.30 24400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಪಂಚನಹಳಿಿ 122/16 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಜಿ. ಗಿರಿರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 129/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆ.ಗಿಡ 1.00 100800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಾಾ ಮ್ಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಪಂಚನಹಳಿಿ 100/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಕ್ಯರೆಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 15/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶವ ರ ಪಂಚನಹಳಿಿ 137/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಜಿ. ತಮಾಮ ಪುರ ಪಂಚನಹಳಿಿ 76/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭೇಮಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ ನಾಯಕ  ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು ಪಂಚನಹಳಿಿ 162/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ನಂಜಪ್ಪ ಕ್ಯರೆಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 43 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಟ್ಟ. ಆರ. ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ತುರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 16/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಪ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಣ್ಣ  ರಂಗಾಭೇವಿ ಕ್ಯನ್ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 7/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಕ್ಯರೆಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 15/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಣ್ಝ ಕ್ಯರೆಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 48 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಕರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನ್ರಸಪ್ಪ ಹುಲ್ಲ ಹಳ್ಇ ಸಂಗಟಗೆರೆ 182/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಕ್ಯರ ನಾಯಕ ಬುಕಕ ಮ್ಲಲ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 38 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಯಾ ಕುಪಾಪ ಳು ಸಂಗಟಗೆರೆ 105/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.20 115200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 73/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮ್ಮಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಯಾ ಉಡುಗೆರೆ ಸಂಗಟಗೆರೆ 39, 192/2, 192/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 43389

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹುಚಚ ಹನುಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಡಾಳು ಸಂಗಟಗೆರೆ 41/3a, 41/3b29, 41/3b2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದೂದ್ಾ ನಾಯಕ ಕೆರೆಸಂತ ಸಂಗಟಗೆರೆ 13 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಕೆ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಸಂಗಟಗೆರೆ ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಮಾನಾಯಕ ನಾಗರಾಳು ಸಂಗಟಗೆರೆ 200 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 77700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಾಯಿತರ  ಕೇೋಂ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 37/3, 60/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬದ್ನೆ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 83, 131 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್ ವಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ವಡೇರಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 28/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 43480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾಲಿನಿ ಕೇೋಂ ರಮೇಶ್ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 157/190 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.41 41400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಕ್ಷರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಾ ಾ ಸೂರಾಪುರ ಸಂಗಟಗೆರೆ 46 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.98 37000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ೇಮಾಾ ನಾಯಕ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 5/3p2 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 35580

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಸಂಗಟಗೆರೆ 70/E ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 20660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸದಾನಂದ್ ಚಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು ಸಂಗಟಗೆರೆ 102/2 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬೇಳನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 48/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 38560

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿಎಸ್. ರಿದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು ಸಂಗಟಗೆರೆ 63/p4, 50 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 67180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 212/5, 212/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 46750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 15 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.55 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನ್ಟರಾಜು ಐಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 9/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭರತ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ಐಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 9/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿ. ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಟ್ಟ.ಬಿ. ವಿೇರಭಧರ ಪ್ಪ ಬಿ.ಟ್ಟ. ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 34/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 31300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರ ಸಿ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೇರಣ್ಣ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು ಸಂಗಟಗೆರೆ 201/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 66580

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 78/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.62 52400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ SR ರೇವಣ್ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೇಬಣ್ಣ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 110/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.61 51780

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಸುಡುಗಾಡಪ್ಪ ಸಣ್ಣ  ಸುಡುಗಾಡಪ್ಪ ಸಂಗಟಗೆರೆ 11/p5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜು NN ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ನಿಢಘಟಿ ಸಂಗಟಗೆರೆ 162 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 59890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 12/1p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.66 65831

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಾ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 28/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.40 11098

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ CB ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ ಸಂಗಟಗೆರೆ 14/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.89 86988

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ CB ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಬೋರ ರು 29/1p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 50000



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿ,ಎೋಂ. ಮಾಡಲ ಪ್ಪ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 19/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44445

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 23/1b ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.67 60764

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿೇರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಬಿಳುವಾಲ ಬೋರ ರು 47/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.79 79800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 117 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.18 115800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ. ಪಾಲಕ್ಷ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 23 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 83300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ MS  ಲೇಕೇಶಪ್ ಬನ್ ಕೆ. ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುರ ಬೋರ ರು 2/5, 2/4, 38/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ CN ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಚಿಕಕ ನ್ಲ್ದಲ ರು ಬೋರ ರು 23/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.60 22650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಹಿಲ್ದಪುರ ಬೋರ ರು 7/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 51500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ P ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಣ್ಣ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 50/19 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  M ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 1/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.18 109557

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಜಿಜ ಬಿೇರಪ್ಪ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ ಬೋರ ರು 181/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 19880

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ ಬೋರ ರು 188/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 17580

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ PN ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ದೊಡಡ ಬಸಪ್ಪ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 46/14 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.30 34000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದಾಸಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 75/6p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 18530

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  NB ಬಿನ್ ಲೇ. ಭೇಮ್ಯಾ ಐಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 22/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 67000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ NN  ಸದಾಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ L ನಂಜಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು ಬೋರ ರು 21/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 58580

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಐಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 24/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 54500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು ಬೋರ ರು 7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 80430

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ NS ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನಿಢಘಟಿ ಬೋರ ರು 244/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.86 83700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ MC  ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 3/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 53000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಧರ NK ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ನಿಢಘಟಿ ಬೋರ ರು 98/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BG ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬೇಳನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 15/1B ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 99650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿೇರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಡಹಳಿಪ್ಪ ಗಜಳಗಾರ ಮ್ ಬೋರ ರು 19/2, 99/24 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಶಂಬೇಗೌಡ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು ಬೋರ ರು 155 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜಪ್ಪ  ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಹಿರೇಗಜೆವ ಬೋರ ರು 35/5, 128/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ GM ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗಜೆವ ಬೋರ ರು 33/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಗಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 100/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 284 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70408

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ PM ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 48/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೇಮಾವತ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇಕಂಠಯಾ ಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 62 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 1.00 44900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಬೋರ ರು 22/2a ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.51 43725

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  BM ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಬೋರ ರು 137/41 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಬೋರ ರು 133/11, 133/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಕೆ. ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 15 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 1.00 88700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ ಬೋರ ರು 56/1p5, 36*1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ MG ರುದೊರ ೇಜಿ ರಾವ ಬಿನ್ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ ಕೆ. ತಮಾಮ ಪುರ ಬೋರ ರು 29 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ದೇವರತಾ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 253/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದಾಸಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 78/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 18536

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಮಂಗಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಕುಪಾಪ ಳು ಬೋರ ರು 161/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 44800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಳೆಯಪ್ಪ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ  ಕ್ಯವಲು ಬೋರ ರು 32, 1/137, 1/5a, 1/23p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮಾಮ್ಣಿ TS ಕೇೋಂ ಸಂಪ್ತ್ ಐಯಾ ೋಂಗರ್ ವಿ.ಎಲ್. ನ್ಗರ ಬೋರ ರು 42/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಮ್ರಡಿಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 52/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 28800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಪ್ಪ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 13/1, 206/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 3490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 43/4p2, 207/2b., 210/2p ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 36000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೌಡಯಾ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 42/ ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.93 32700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ .ಕೆ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ , ಕಡೂರಹಳಿ್ಳಕಡೂರಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 13/2, 141/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಪ್ಪ .ಟ್ಟ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಲ್.ರಾಮ್ಯಾ , ತೋಂಗಲಿತಂಗಲಿ ಬೋರ ರು 57/2, 58/1, 59, 52/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.04 65400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಕುಪಾಪ ಳು ಬೋರ ರು 68/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 43800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 124/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ ಚಾಪಾಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 53/3p3, 53/b ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.04 19250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ವಿೇಣಾ ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 130/1p2, 11 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.89 33600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸಿ.ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕ ೇಗೌಡ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 08/p4, 222/1p2, 208/p2, 222/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 27200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎೋಂ.ಯಲಲ ೇಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಆರ್ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪಕೆ.ತಮಾಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 29 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 15180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿ.ಕೆ. ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಗೇಪ್ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 18/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.74 27400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಚಾಪುರ ಬೋರ ರು 9/2, 9/4, 9/5p3, 11/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 120/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಯರೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 9/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿಡಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 75/5, 77/2p4, 77/2p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 24900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತರ ವೇಣಿ.ಎನ್ ಕೇೋಂ ಮುಕೇಶ ಗೇಪ್ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 18/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 27200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕಡೂರು ಬೋರ ರು 262/a, 348/3b, 349 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ದೊೋಂಬರಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 31/2, 31/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಪಿ.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ವವತಪ್ಪ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 26/1, 61/1p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ .ಕೆ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗುರುಮೂತವ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 96/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 286 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಆನಂದ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎಲ್. ಈಶಚ ರಪ್ಪ ಬೋರ ರು 57/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 18100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಾ ಚನಾನ ಪುರ ಬೋರ ರು 21/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29590

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಹೆಚ್. ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ ಮ್ಚ್ಚ ೇರಿ ಬೋರ ರು 133/1p, 8/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 28400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ .ಎಸ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ ಬೋರ ರು 14/4a3, 14/4c1, 53/4, 5/po1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.39 11400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಎನ್.ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 1/1p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 21800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 51/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಪಿ.ಶಾೋಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಷಪ್ಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 25/2p, 42/2p, 42/2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.65 13250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 17/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 26330

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  .ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಬೋರ ರು 59/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.20 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಸೇಮೇಶವ ರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮೂತವತಮಾಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 9/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 19900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರೇವಣ್ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ತಮಿಮ ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 9/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಚೈತಾರ ೋಂಬ ಕೇೋಂ ಬಿ.ವಿ.ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಾಸೂರು ಬೋರ ರು 76/1p, 96 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಲಲ ಪ್ಪ .ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಬೋರ ರು 284/2, 276/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.58 21940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಸೇಮೇಶವ ರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮೂತವಜಿಮಾಮ ಪುರ ಬೋರ ರು 2 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಲಲ ಯಾ .ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಪ್ಪ .ಹೆಚ್ಎನ್ಜಿಮಾಮ ಪುರ ಬೋರ ರು 9/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಮ್ಲಲ ಯಾ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 9/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 28400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಗೆನಿೋಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 81/1ap2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.98 32800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಎೋಂ.ಸೇಮ್ಶೇಖರ ಬಿನ್ ಪಿ.ಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 187/2, 188/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.98 34450



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯದೇವಪ್ಪ .ಎನ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ ಬೋರ ರು 97/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.83 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ .ಎನ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಕೇದಗೆರೆ ಬೋರ ರು 47, 35 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 10300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹುಲಿಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 29/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43985

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಸುಧಾ ಬಿನ್ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ .ಎೋಂ.ಎನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 3/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾನುಜಯಾ .ಸಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಚಿಕಕ ಬಾಸೂರು ಬೋರ ರು 42/1, 46/3, 43/2, 45/2a ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.93 17600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಗದ್ದ ೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 14/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 55100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಬಳಿ್ಳೇಕೆರೆ ಬೋರ ರು 16/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಗದ್ದ ೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 34/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗೌಡನ್ಕಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 23, 29 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೇ ಗಿಡ 0.50 44400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭಾಕರ ಬಿನ್ ವಿೇರಣ್ಣ .ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 37/1, 57/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 33700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 23/2p7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 31400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹಿರೇಬಳಿ್ಳಕೆರೆ ಬೋರ ರು 87/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಯೇಗಿೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 23/3p1, 25/4p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.90 18600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಆರ್.ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಹಡಗಲು ಬೋರ ರು 22/2p4, 32/2p ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20467

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ.ಎಸ್.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೇರಣ್ಣ ತಮಾಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 96/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಿದಾದ ಪುರ ಬೋರ ರು 5/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 44300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎೋಂ.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎೋಂ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು ಬೋರ ರು 157 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.70 21900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು ಬೋರ ರು 76/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 18600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಬಾಸೂರು ಬೋರ ರು 6/2a, 6/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.90 16600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ್ ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಬೋರ ರು 23/3, 23/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 80/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.46 14600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಕೆ ಹೇಮಾವತ ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ .ಜಿ.ಎಸ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 164/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.98 34400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ .ಹೆಚ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಬೋರ ರು 192/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ದೇಪ್ಕುಮಾರ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ಬೋರ ರು 120 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 33900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕಡೂರು ಬೋರ ರು 274/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಳಿಕೆರೆ ಬೋರ ರು 48/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 86/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 16592

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ .ಸಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎೋಂ.ಪ್ವವತಪ್ಪ ಚನಾನ ಪುರ ಬೋರ ರು 71/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಡಾರ ಗನ್ ಹಣುಣ 0.90 32300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಕಂಸಾಗರ ಬೋರ ರು 83/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 35100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ.ಎಲ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಲಕಕ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 28/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆ.ಗಿಡ 0.30 29300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯುವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಅರೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 11/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.60 28000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಬಂಟ್ಟಗೆನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 213/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.65 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಅಡಿಗೆರೆ ಬೋರ ರು 2/3p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಮೇಲನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 19/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 22100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಹಿರೇಬಳಿ್ಳಕೆರೆ ಬೋರ ರು 11/1ap2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 44800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹಲಿಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 36/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 29890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ವಿ.ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಮಂಜಿಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 15/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಜಯಣ್ಣ ಚಿಕಕ ಬುಕಕ ಸಾಗರ ಹಿರೆನಲ ಿರು 43/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.40 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಗಂಗಪ್ಪ ಹಸಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 26/1, 25/2, 25/4, 25/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 15300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 14, 476/1, 420 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.93 32600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಹಿರೆನಲ ಿರು 308/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಯಾ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಹಿರೆನಲ ಿರು 475, 387/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 26100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಹಿರೆನಲ ಿರು 335/1, 413/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿ.ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎಲ್.ಪುಟಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಹಿರೆನಲ ಿರು 321/5, 321/6, 485/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.69 26100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಕುಮಾರ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಪಿಳಿೆೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 21/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ದಾಸರಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಹಿರೆನಲ ಿರು 776 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ.ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಡಗಲು ಹಿರೆನಲ ಿರು 83/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.81 17400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಹಿರೆನಲ ಿರು 433/p-p2/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆ.ಗಿಡ 0.53 29700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ತಮಿಮ ಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 18/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.61 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಂಭಶಿವ ಬಿನ್ ಸೇಮ್ಪ್ಪ ತಮಿಮ ಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 4/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಆಸಂದ ಹಿರೆನಲ ಿರು 64/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಪ್ಣಾಣ ಚಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಾಚಾರ್ ಕಲ್ಕ ರೆ ಹಿರೆನಲ ಿರು 114 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.08 18500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಗೆದ್ಲ ಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 10/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 35400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಹಿರೆನಲ ಿರು 20/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 43400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಟರ ಯಾ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಾ ಚಿಕಕ ಬಳಿೆಕೆರೆ ಹಿರೆನಲ ಿರು 80/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಭುಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಜಮಾಮ ಪುರ ಹಿರೆನಲ ಿರು 12.Jän ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.20 21100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಭಷೇಕ್ ಬಿನ್ ಬಸವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಬಳಿೆಕೆರೆ ಹಿರೆನಲ ಿರು 93/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98366

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಹಿರೇಬಳಿ್ಳಕೆರೆ ಹಿರೆನಲ ಿರು 23/4p2, 26/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿ.ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಬಾಣೂರು ಹಿರೆನಲ ಿರು 83/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಸಕ ರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ರುದಾರ ಚಾರ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಹಿರೆನಲ ಿರು 359/9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.96 21100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಪ್ಪ .ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 5'5/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.90 28300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಶಾೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಎಲ್.ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಹಿರೆನಲ ಿರು 388 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 11930

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎಲ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಹೂಡಿಗರಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 62 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 38/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 18300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿ.ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಷ್ಪ ರಾಜ್ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಹಿರೆನಲ ಿರು 456/3, 1/3p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿೇಬಸವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಾಾ ಡರಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 54 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 24900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಬಿಾ ರ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮ್ಲಿಲ ಗೌಡ ಸಾವ ಮಿಕಟಿ್ ಹಿರೆನಲ ಿರು 77 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬೇಳನ್ಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 15/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಲೇಚನ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು ಹಿರೆನಲ ಿರು 7/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.60 12900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಕಲಲ ಪ್ಪ ಮೇಲನ್ಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 125 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 71800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಕೆ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 52/2b1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.40 13000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಘುಪ್ತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 7/6, 37/6p ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.96 20700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 205/6, 13/4B3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.70 43400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಹಿರೆನಲ ಿರು 106 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಯಾ ಉಳಿ್ಳಗನಾರು ಹಿರೆನಲ ಿರು 6/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 32800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರ  ಕೇೋಂ ರಮೇಶ ಚನಾನ ಪುರ ಹಿರೆನಲ ಿರು 123 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.68 68600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರೇವಣ್ಯಾ ಕಡೂರು ಹಿರೆನಲ ಿರು 115/1B ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.84 31700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರೇವಣ್ಯಾ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶವ ರ ಹಿರೆನಲ ಿರು 124 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಾಫರ್ ಮಹಿದದ ೇನ್ ಬಿನ್ ಮಹಮ್ಮ ದ್ ಹಯತ್ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 62, 63, 64 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಸುಮ್ಕುಮಾರಿ ಕೇೋಂ ಕ್ಯೋಂತರಾಜ್ ಕುಪಾಪ ಳು ಹಿರೆನಲ ಿರು 106 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 54/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದ್ನಂಜಯ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 7/3, 3/10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.29 32000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಹಿರೆನಲ ಿರು 118/1a1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.75 16200



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಘುಪ್ತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಹಿರೆನಲ ಿರು 118/1/b ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.57 12300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಘುಪ್ತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕೆ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ ಹಿರೆನಲ ಿರು 36/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.27 17500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಮ್ರುಳನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 53/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.86 32700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಶೇಖರ ಬಿನ್ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ವಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 269 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.75 75700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರೇವಣ್ಯಾ ಕಡೂರು ಪಂಚನಹಳಿಿ 115/2b ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 20500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಕ್ಯ ಕೇೋಂ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಚಿೇಲನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 311/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.74 30650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಪೂವಾವನಾಯಕ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 67/17 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಚಟಿ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 107/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.09 35600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯೇಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಪಂಚನಹಳಿಿ 20/p5-945 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 52000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಪಂಚನಹಳಿಿ 246/3 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 1752/3 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.62 62600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 960 ಪ್ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1.00 30738

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಪಂಚನಹಳಿಿ 36/1 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ದಾಸರಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 107/4 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 53500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಪಂಚನಹಳಿಿ 26 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು ಪಂಚನಹಳಿಿ 48/2 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂಡಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಳಚಪ್ಪ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು ಪಂಚನಹಳಿಿ 40/3 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎೋಂ.ಶಿವಯಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ ;29/2 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಡಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 24/5 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 64600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್  ಬಿೇಮ್ಣ್ಣ ಮ್ರವಂಜಿ ಪಂಚನಹಳಿಿ 87/1p1 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 123/2 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43858

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇಣಾ ಕೇೋಂ ಮ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಬಿಸಲ್ರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 26/1 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇಣಾ ಕೇೋಂ ಮ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಬಿಸಲ್ರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 32/4 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 34700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ ಬಿನ್ ಓಚಳಪ್ಪ ಬಕಕ ಸಾಗರ ಪಂಚನಹಳಿಿ 1/p3 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲ ಕೇೋಂ ಆನಂದ್.ವೈ.ಜಿ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ ಪಂಚನಹಳಿಿ 25 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 37919

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತವ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 36/1 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.20 113700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ - ಪಂಚನಹಳಿಿ 79, 91/p ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.97 34200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾರುಷ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾರುಷ್ಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ ಪಂಚನಹಳಿಿ - ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎೋಂ.ಚಾಡೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಯಾ ಯಗಟ್ಟ ಪಂಚನಹಳಿಿ 56/p ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 79500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ - ಪಂಚನಹಳಿಿ 62/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ ಭೇವಿ ಬಿನ್ ತಮಾಮಭೇವಿ ಬಿೇರೂರು ಪಂಚನಹಳಿಿ 110/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಪ್ಪ .ಬಿ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ ಪಂಚನಹಳಿಿ 70/p3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಯರದ್ಕೆರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 62 ಪ್ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.55 55500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 101/3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಕೇೋಂ ಈರಾನಾಯಕ ಹಸಿಾ ನಾಪುರ ಪಂಚನಹಳಿಿ 200/p3, 34/4 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಸಂತನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ನಾಯಕ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಪಂಚನಹಳಿಿ 143, 144 ಪ್ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 39750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ಜಿ.ಅಕಕ ಮ್ಹಾದೇವಿ ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 201 ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 1.60 28100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪ್ರಶರಾಮ್ಯಾ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 74 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 35990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಜಂಜಾನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಂಚನಹಳಿಿ 74/5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಭೇವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಭೇವಿ ಹನುಮಾಪುರ ಪಂಚನಹಳಿಿ 60/p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಶೇಧಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ಗೇವಿೋಂದ್ಪುರ ಪಂಚನಹಳಿಿ 40/5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಾ ಗಡೇಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 8/4p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ದೊಡಡ ಘಟಿ  ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 10/2, 10/3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಶಿಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಮೂತವನಾಯಕ ಹರಳಘಟಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 4 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಜುೋಂಜನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 75/3a ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂತವನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಮಿಣಾಣ ನಾಯಕ ಔತನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 2/5 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 19190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡಮಂಕಪ್ಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 285/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.89 42205

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಕಪ್ಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 285/3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 42205

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಅಣಾಣ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70/p9p1 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 37830

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಭೇವಿ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70/p2-p2 ಪ್ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 35100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಣ್ಣ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 138 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಳಿ್ಳಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರೂಪಾಲ ನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 216 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 74/5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 46 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 204 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾೋಂಡುರಂಗಪ್ಪ  ಹೆಗಗ ಡ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 91 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ದೊಡಡ ಘಟಿ  ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 18/5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 215 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ಹನುಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಯಾ ದೊಡಡ ಘಟಿ  ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 11, 10 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲ್ದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದಾರ ನಾಯಕ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70/97p ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ್ಪ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 644 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಯಾ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70/114/p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾನಾಯಕ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70/p2-p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ SD ಸೇಮೇಶವ ರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮೂತವಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 3/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 16500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 51 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.33 31000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ CT ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 99 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ M  ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ಯಗಟಿ
81/3, 74/1, 65, 137/5, 

64/1, 64/6, 19/4
ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ CK ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಚಿಕಕ ನ್ಲ್ದಲ ರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 86/3p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.44 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HS  ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 253 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HS  ತೇಟದಾಯವ ಬಿನ್ ಶಿವಬಿಲಲ ಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 283/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 95/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಹುರುಕನ್ಹಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 26/p-p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 50 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ ಯಗಟಿ 78/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಐಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 16/1p5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜಣ್ಣ ರಂಗಾಪುರ ಯಗಟಿ 38 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 129/p17 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಹಾಾ ರಳಘಟಿ ಯಗಟಿ 25/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಂಕರಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಕುೋಂದೂರು ಯಗಟಿ 134/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇ ಕಂಠಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದ್ಶರಥಪ್ಪ ಮ್ಲ್ದಲ ಘಟಿ ಪಟಟಣಗೆರೆ 55/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಿೇರೇಗೌಡ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಪಟಟಣಗೆರೆ 33/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.56 53500



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಸರತ್ ಕೇೋಂ ರಹಿೇೋಂಸಾಬ್ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು ಪಟಟಣಗೆರೆ 181 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ]ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಭೈರಶೆಟಿ್ಟ ಐಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಪಟಟಣಗೆರೆ 15/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ , ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಪಟಟಣಗೆರೆ 216/2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 53500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 293/2b2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 65600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ TM ಶಾೋಂತಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 104/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 3/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಂಕಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 137/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭದ್ರ ಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲಯಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 40/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 49/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಸಮೂತವ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 42/1p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯಮೂತವ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಕುೋಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 7/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಕಕ  ಕೇೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಮ್ರಳುನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 49/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 101/16 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 75/3p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಆಡಿಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 6/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ  ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 81/1pc ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 83/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮಯ್ಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 96 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 150 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೇಲ್ದವತ ಕೇೋಂ ಯೇಗಿಶವ ರಪ್ಪ ಅಡಿಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 40/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌಸ್ ಫಿರ್ ಬಿನ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಕೆರೆಸಂತ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48/1c ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 2/4, 2/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಹಾಾ ರಳಘಟಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 74/9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಕಸುವನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 37/1, 47 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 236/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 223/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಜಯಣ್ಣ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 210/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಣ್ಣ ದಾಸಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 82/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 43800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಎಸ್. ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 137/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕೆ. ಬಿದ್ರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 121/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಯಾ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 207 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 205/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.66 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ ಬಿಟಿ್ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 31/1, 31/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 34/15 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ ಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 85 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದೊಡಡ ಯಾ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 209/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಾನಾಯಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 15/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಹಿೇರಾಪ್ಪ ಹಾಾ ರಳಘಟಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 73/3p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಉಜಿಜ ನ್ಪ್ಪ ಕುೋಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 145/2b ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಮ್ಮ ಣ್ಣ ಹಾಾ ರಳಘಟಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 74/15 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 50 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 18/1p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಗನಿೋಂಗಪ್ಪ  ರಂಗಾಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 80/p5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 231 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಯಾ  ಬನ್ ರುದ್ರ ಯಾ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 67/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 205/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 49000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಗಜೆವ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 148/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯೋಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 190/6ಪ್1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 34/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 48400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ವಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಶೆಟಿ್ಟ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 239/1b ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಯಪ್ಪ ಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 166, 167 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 1/2, 49/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 7/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 386, 387 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 30900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅರಿಯಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 41/2, 292/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 26900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಕಂಠಪ್ಪ ಪಿಳಿೆೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 47/2, 471/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 16900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 203 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 28850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 411/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ದೇವನೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 248, 247 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.68 14700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 208/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.93 32600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 972/1, 972/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 5/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.46 17400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 5/1, 5/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.64 24200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಣ್ಣ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 43 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 95400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಭೇಮ್ಯಾ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 109/1Bp1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 63700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮಳಪ್ಪ ನಿಢಘಟಿ ಬೋರ ರು 144/3p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35840

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಆಸಂದ ಬೋರ ರು 88/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.94 31100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಬಳಿೆಕೆರೆ ಬೋರ ರು 59 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಷ್ಡಾಕ್ಷರಿ ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಬುಕಕ ಸಮುದ್ರ ಬೋರ ರು 111/p, 137 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಬಾಣೂರು ಬೋರ ರು 76, 78, 101 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಾನಂದ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 430/2A ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದನೇಶ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 110/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 16700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 443, 428/1p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 28400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಹಸಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 20/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೇರಯಾ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 463/3, 416/1p ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಪಿಳಿೆೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 16/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 25200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 1112/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.79 29200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ ಲತಾ ಕೇೋಂ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 877, 878 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 24500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದನೇಶ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 255, 219 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 16950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 296 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.31 14855

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 440 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಬರ ಹಮ ಸಮುದ್ರ ಬೋರ ರು 113, 109 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಬೋರ ರು 303/1, 433/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 21900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಪಿಳಿೆೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 16/9, 16/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಯರದ್ಕೆರೆ ಬೋರ ರು 48 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ.ವೈ.ಡಿ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಯರದ್ಕೆರೆ ಬೋರ ರು 74/1p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ ಡಿ.ಕೆ. ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 16/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮುದ್ದ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ಬೋರ ರು 104/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಚಟನ ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 49/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾರಮ್ಮ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಹಿರೇಗಜೆವ ಬೋರ ರು 18/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಮ್ನಾಯಕ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 32/4, 32/41 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ .ಟ್ಟ.ಜಿ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 57/1, 57/2p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.56 149800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ನಾಗರಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 30, 297, 56 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 2.00 192000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಹಮ್ದ್ ಹನಿೇಫ್ ಬಿನ್ ಕಲ್ದೋಂದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಸೇವಾನ್ಗರ ಬೋರ ರು 20 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.40 134400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧಮ್ವರಾಜು ಬಿನ್ ವೋಂಕೇಗೌಡ ಮುಪಿಪ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 31/1, 42/10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.96 95700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 13/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಲಿತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ.ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಎಸ್. ಬಮೆಮ ೇನ್ಹಳ್ಳಳಲ ಬೋರ ರು 31 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ - ಬೋರ ರು 7/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ .ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 4/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಕುೋಂಕನಾಡು ಬೋರ ರು 52/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.16 111300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರವಿ ಬಿನ್ ದೇವರಾಜು - ಬೋರ ರು 209/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.31 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 15/1, 18/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ ಬಿನ್ ದ್ವಲಯಾ ಎಸ್.ಬಮೆಮ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 31/9, 31/18 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಷ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 22/1, 21/1p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.94 94900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 16, 11 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.93 93900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ಮೂತವ - ಬೋರ ರು 273 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಆರ್ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ರಂಸಾವ ಮಿ - ಬೋರ ರು 6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುಡಡ ದ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಯಕ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 41/1 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.93 93100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸದಾನಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಪಂಡಿತ್ ಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 201 GEN ಅಡಿಕೆ 0.8 27168

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಪಾದ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ಸಿೇತಾರಮ್ಭಟಿ ಕಗಗ ಬೋರ ರು 56 GEN ಅಡಿಕೆ 0.8 38432

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ರಿತಟ್ಲಲ ಬೋರ ರು 190 GEN ಅಡಿಕೆ 1.1 47979

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ್ಯಚಾರಿ ಬಿನ್ ಶಾನಾಚಾರಿ ಕುೋಂಬಾರಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 89 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 21919

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲ ಕೇೋಂ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಮ್ರಿತಟ್ಲಲ ಕ್ಸಬಾ 182, 182/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.64 69455

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಳಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೂರಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆಸವ ಕ್ಸಬಾ 47/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.2 50287

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ರಿತಟ್ಲಲ ಕ್ಸಬಾ 190 GEN ಅಡಿಕೆ 1.4 59568

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇಮ್ಾ ಯಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಬುದ ಲ್ ಜಬಿಾ ರ್ ಯಡದಂಟ್ ಕ್ಸಬಾ 25/1, 30 GEN ಅಡಿಕೆ 0.47 20452

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಿಷ್ಪ್ಪ ಯಾ ಹಾಲಮತೂಾ ರು ಕ್ಸಬಾ 203 GEN ಅಡಿಕೆ 1 42550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಧರ್ ಬಿನ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟಿ್ಟ ಅದ್ದ ಡ ಕ್ಸಬಾ 238/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.49 16143

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯಾ ಹಾಲಮತೂಾ ರು ಕ್ಸಬಾ 253 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 12440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶಯಾ ಕಂಚೂರು ಕ್ಸಬಾ 145/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.52 17132

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಮೇಗುೋಂದ್ ಕ್ಸಬಾ 32/2, 81/16 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 52386

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಘೌಡ ಮೇಗುೋಂದ್ ಕ್ಸಬಾ 7/5, 8/p2, 7/5, 13/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 27029

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಮೇದ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಗುಣ್ವಂತ ಕ್ಸಬಾ 63/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 52386

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸವಿನಾಥ್ ಬಿನ್  ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಹಸೂರು ಕ್ಸಬಾ 54/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.62 20426

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಘಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಮುಥನ್ ಶೆಟಿ್ಟ ನುಗಿಗ ಕ್ಸಬಾ 168 GEN ಅಡಿಕೆ 1.90 59600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇಪ್ಕ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಅದ್ದ ಡ ಕ್ಸಬಾ 4, 2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.04 32600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾದ್ವರಾವ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಮ್ಣ್ಯಾ ಕೆಳಕುಳ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 58/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿನಾಯಕ ಅಡಿಗೆಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 27 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೇಲುಬಿೇಳೆರ ಕ್ಸಬಾ 3/2, 98 GEN ಅಡಿಕೆ 3.60 70844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗೇಶಭಟಿ  ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಭಟಿ ಅಗಳಗಂಡಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 99/p2, 98/1, 98/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.76 40800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಣ್ಣ ಬಮಾಲ ಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 328/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೂಜ ಬಿನುಗ ರುವ ಕಲುಲ ಗುಡ್ಡ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 102 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಘು ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಯಾ ಮೇಲುಬಿೇಳೆರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 113/3, 113/4, 113/5, 127, 15 SC ಅಡಿಕೆ 4.00 74000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ  ನಾಯಕ ಭುವನ್ಕೇಟ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 120/p7, 111, 218 GEN ಅಡಿಕೆ 1.22 33000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಕುಪ್ಪ ಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 11, 21, 23 GEN ಅಡಿಕೆ 1.47 46000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗಧೇಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ರಾವ್ ಚಾವಲಮ ನೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 261/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.94 45500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಯಡದಂಟ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 107/p, 106/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಸ ಮೂತವ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ - ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 62 GEN ಅಡಿಕೆ 1.40 43900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾರ ರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ಬಾತಾ ೇಗೌಡ ಗಿೇಗೂಡು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 89/p1, 164, 120/4, 119/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 32900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕ್ಯೋಂತಯಾ - ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 191/8, 191/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 40900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಗುಣ್ವಂತ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 117/1, 135/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ದೇಪ್ ಹೆಗಡ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಹೆಗಡ್ - ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 2/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.58 21900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ತುಳುವಿನ್ಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 34, 35, 36 GEN ಅಡಿಕೆ 0.64 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಾಮ್ಯಾ ಗೌಡ ಮೇಲುಬಿೇಳೆರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 109/p-p13 GEN ಅಡಿಕೆ 0.35 22700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾಮ್ಲ  ಕೇೋಂ ಸೂರಪ್ಪ ಗೌಡ ತಲಮ್ಕ್ಷ್ಕ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 115/5 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 37800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಾ ತುಳುವಿನ್ಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 23, 35/2, 35/34 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿಯಾ - ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 150/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜೇಡೇಗೌಡ ಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 8/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.21 10600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಲಿತ ಕೇೋಂ ರತಾನ ಕರ ಹರಿಹರಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 11 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 18800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ನೇನಾಣಿ ಕೇೋಂ ನ್ರಸಿೋಂಹಮೂತವ ಶಿರಕರಡಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 5/1, 5/2, 5/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 52300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಿಯ / ವಿಜಿಯ ಹಸಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 145 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಬೆಳಗಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 31/2p4, p2 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಯಾ ಮ್ಡವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 145 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಬಿಯಾ  ಬಿನ್ ಗುಡಡ ಯಾ ಹರಿಹರಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 275 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಯಾ ಅಸಗೇಡು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 237/p2 SC ಅಡಿಕೆ 0.25 12600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೂವಯಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಯಾ ತಮ್ಮ ಡವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 141 SC ಅಡಿಕೆ 0.21 10600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಯಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಯಾ ತಮ್ಮ ಡವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 145 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಯಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಯಾ ತಮ್ಮ ಡವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 145 SC ಅಡಿಕೆ .8.4 25300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಯಾ  ಬಿನ್ ತಪ್ಪ ಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಡವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 145 SC ಅಡಿಕೆ 1.34 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಾಯಕ ಮೇಲುಬಿೇಳೆರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 83/1, 83/3, 84/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.82 42000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಹನ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗುಣ್ವಂತ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 117/3, 117/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 44000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಮ್ರಿತಟ್ಲಲ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 188 GEN ಅಡಿಕೆ 0.88 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಅಚಚ ಣ್ಣ ಹರಿಹರಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 73, 83 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 33200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ತಲಮ್ಕ್ಷ್ಕ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20300



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥಳಾ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಣಿಮ್ಕ್ಷ್ಕ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 34 GEN ಅಡಿಕೆ 1.40 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೆರೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 154 GEN ಅಡಿಕೆ 0.89 43900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಯಾ ಹರಿಹರಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 29 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ದಾಖಪ್ಪ ಹರಿಹರಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 37 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 50200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗುಣ್ವಂತ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 117/5, 119, 121 GEN ಅಡಿಕೆ 0.89 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗುಣ್ವಂತ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 89/1p1, 88/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.88 33600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದರಾ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಮೇಗುೋಂದ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 150 GEN ಅಡಿಕೆ 1.32 28900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಂತೇಷ್  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಮೇಗುೋಂದ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 119 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 41400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪ್ಯಾ ಗೌಡ ಮೇಗುೋಂದ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 222/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಹೆರೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 3332 GEN ಅಡಿಕೆ 0.28 23000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿೇನ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ನಾಯಕ ಮೇಗುೋಂದ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48, 120, 49/2 GEN ಅಡಿಕೆ 2.00 11300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಾಯಿತರ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಮೇಗುೋಂದ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 27, 29, 33 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 62800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದೇವೇಗೌಡ ರಾಮ್ನಾಯಕ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 1 GEN ಅಡಿಕೆ 5.00 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಾನ್ಕೇಲಕೇ ಕಳಸಾಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 271 GEN ಅಡಿಕೆ 1.30 122500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಮೂತವ ಬಿನ್ ನಾಗಭಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 147/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.99 40800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ದ್ದೋಂಗಾನ್ಗೌಡ ಹರಿಹರಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 99, 100/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 37400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಘವೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಭೇಮ್ರಾವ್ - ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 132 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 62500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಡದ್ ಗುಣ್ವಂತ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 82, 84 GEN ಅಡಿಕೆ 2.40 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೇಗುೋಂದ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 18/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 55700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ತಲಮ್ಕ್ಷ್ಕ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 79/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.86 19500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿೆ ೇಗೌಡ ಸೇಮಾಲ ಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 73 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 28300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಾಬುಸುರೇನ್  ಕೆಲಕುಳ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 15/1, 14/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.54 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಣ್ಣ ಯಡದಂಟ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 40 GEN ಅಡಿಕೆ 0.97 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗರ್ಣಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಯಡದಂಟ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 81/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 49800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಯಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾಬಲಯಾ - ಯಗಟಿ 132/p5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ್ - ಯಗಟಿ 66 GEN ಅಡಿಕೆ 0.39 19300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪೂವಿವಕ ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಸೇಮಾಲ ಪುರ ಯಗಟಿ 46/1, 13/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.86 19700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಮಿೇಳಾ ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಹಿರೇಕೇ ಯಗಟಿ 21/1p1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧೃವ ಬಿನ್ ಸಿೋಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬಿಲಗದ್ದ ಯಗಟಿ 86/1, 154/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 32900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ ಭಟ್ ಅದ್ದ ಡ ಯಗಟಿ 66, 69, 70/4, 67/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.20 32900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಬಲ ಕೇೋಂ ಸಿೇತಾರಾಮ್ಯಾ ಹರಂದೂರು ಯಗಟಿ 10, 6/6, 9/4, 9/5 GEN ಅಡಿಕೆ 1.54 56700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ನಾಯಕ ಬಿಲಗದ್ದ ಯಗಟಿ 36/p, 36/p4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.56 74000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಸೇಮಾಲ ಪುರ ಯಗಟಿ 9, 65/p5, 65/p7, 75/p1, 78/1, 74 GEN ಅಡಿಕೆ 1.62 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿೋಂತರ ವಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 74/1, 117, 120 GEN ಅಡಿಕೆ 1.80 50800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇಢವೇೋಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಣ್ವಂತ ಯಗಟಿ 70/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.32 56540

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದರಾ ಕೇೋಂ ಶಶಿಧರ್ ಹಿರೆಕಡಿಗೆ ಯಗಟಿ 1284 1/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 41400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯಕ - ಯಗಟಿ 5/1, 5/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ - ಯಗಟಿ 5/4, 5/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.71 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಮಾಯಾ - ಯಗಟಿ 188/1188/7 GEN ಅಡಿಕೆ 1.40 23000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ - ಯಗಟಿ 58/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.20 57000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗೇೋಂದ್ರ  ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಯೇಗೇಶಪ್ಪ ಯಗಟಿ 114 GEN ಅಡಿಕೆ 0.35 14000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೂರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶೇಷ್ ಕೆಲಕುಳ್ಳ ಯಗಟಿ 940/54/1 ST ಅಡಿಕೆ 1.60 22200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರ್ ಉಡೇವಾ ಯಗಟಿ 32/p2-p2 ST ತರಕ್ಯರಿ 0.40 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಶೇಧ ಕೇೋಂ ಲಕಷ್ಮ ಣ್ಗೌಡ ಕುೋಂದೂರು ಯಗಟಿ 64/1, 64/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.35 44100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುೋಂದ್ರೇಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಕುೋಂದೂರು ಯಗಟಿ 5/1, 4/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.50 49050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಚಿನ್ ಸುಪಿತರ  ಅರೆನಾ ಬಿನ್ ರಚಾಡ್ ಆದ್ಾ ನ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ಯಗಟಿ 326 GEN ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 1.50 49050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನಿತ ಕೇೋಂ ರಾಜು ಬಿಳುಗುಳ ಯಗಟಿ 94 GEN ಬಾಳೆ 4.38 86500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿೆ ೇಗೌಡ - ಯಗಟಿ 93, 64/6, 20/2 GEN ಅಡಿಕೆ 3.20 32033

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಹನ್ ಜೇಡ್ವ ಆಳವ ರಿಸ್ ಹಯಸ ಳಲು ಯಗಟಿ 130 GEN ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 4.00 86700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯತವಕ್ ಮ್ರಿೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಪ್ರಶಿವಮೂತವ ಬಿಳ್ಳಗಿರಿ ಯಗಟಿ 11/1 GEN ಬಾಳೆ 2.16 92500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸವಿತರಾಮ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾರಾಜ್ ಬಿಳಗಲಿ ಯಗಟಿ 10/2 GEN ಬಾಳೆ 1.64 73000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಮಿೇನ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಣ್ಕಲ್ ಯಗಟಿ 301 GEN ಅಡಿಕೆ 2.40 64225

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಯಿಜಾಜಜವ ಬಿನ್ ಸಕ ರಿಯ ಜಾಜವ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಯಗಟಿ 166/1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1.15 22117

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸರಸವ ತ ಕೇೋಂ ಹೂವಣ್ಣ ಅರಳ್ಳಕಪ್ಪ ಯಗಟಿ 109, 111/p-p2, 112/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.10 36000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಕೇಶವ ಬಿನ್ ಬಿೇಷ್ಮ ಗೌಡ ಬಾಳೆ ಯಗಟಿ 141/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.80 58934

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಯಿಜಾಜಜವ ಬಿನ್ ಸಕ ರಿಯ ಜಾಜವ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಯಗಟಿ 166/2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಬೇಬೆಗೌಡ ಬಡಗಬೈಲು ಯಗಟಿ 35/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವ ಮಿ ನಾಗಾಲಪುರ ಯಗಟಿ 179 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಾಜ್ವ ಬಿನ್ ದೇವಸಿ ನಾಗಾಲಪುರ ಯಗಟಿ 214/2, 214/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 23481

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಬಿಜಾಜ್ವ ಬಿನ್ ಜಾಜ್ವ ನಾಗಾಲಪುರ ಯಗಟಿ 49 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 19241

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಯಾ ನಾಗಾಲಪುರ ಯಗಟಿ 162/3, 161/2, 162/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 65483

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮೌಳ್ಳ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಯಾ ನಾಗಾಲಪುರ ಯಗಟಿ 161/1, 162/1. 162/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 39289

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೆಣ್ಸೂರು ಯಗಟಿ 102 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 37693

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ವಗಿೇವಸ್ ವಗಗ ರೆ, ಬಾಳೆಹನೂನ ರು ಯಗಟಿ 58/p-p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಚಚ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನ್ರಸಿೋಂಹ ನೇರಳೆಕಪ್ಪ ಯಗಟಿ 55 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಅರಳ್ಳಕಪ್ಪ ಯಗಟಿ 30 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.14 35809

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಧಮೇವಗೌಡ ಮುದ್ದಗುಣಿೇ ಯಗಟಿ 32 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 62824

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುನಿತಾ ಕೇೋಂ ಧಮ್ವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ ಕಣ್ಬೂರು ಯಗಟಿ 97/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 32946

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೇಶವ ಕೇೋಂ ಚನೆನ ೇಗೌಡ ಕಳಲ್ ಯಗಟಿ 77/p-p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.93 60625

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೇೋಂ ಜಗದೇಶ್ ಮುದ್ದಗುಣಿೇ ಯಗಟಿ 20/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.48 18158

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮುದ್ದಗುಣಿೇ ಯಗಟಿ 24 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಗರಿ ಕೇೋಂ ನಾಗೇಶಳಾ್ ಬಾಳೆ ಯಗಟಿ 141/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.79 58607

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ. ಕಣ್ಬೂರು ಯಗಟಿ 226/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.32 41463

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅೋಂತೇನಿ ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಮ್ಥಯಸ್ ಡಿಸೇಜದಾವಣ್ ಯಗಟಿ 26/1, 25/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.93 35182

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಗೌಡ ವಿಠಲ ಯಗಟಿ 80/b, 87/3, 80/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.03 33723

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪೌಲೌಸ್ ಬಿನ್ ಕರೇಡ ಬಡಗಬೈಲು ಯಗಟಿ 43 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 37694

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಅನಂತಮೂತವ ಮೆಣ್ಸೂರು ಯಗಟಿ 6/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.90 69249

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಹಲಸೂರು ಯಗಟಿ 104/p2, 104/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.40 45838

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಶಿೋಂಸ್ಯ ಯಗಟಿ 46/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 50259

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮ್ಾ  ಕೇೋಂ ನಿಶಾೋಂತ್ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಯಗಟಿ 196/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 20090

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುನಿತ್ ಬಿನ್ ಯಗೇೋಂದ್ರ ಕೇಣ್ಕೆರೆ ಯಗಟಿ 89/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 17450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಯಗಟಿ 36/1, 32/10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 50259

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿೋಂಸ್ಯ ಯಗಟಿ 137 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19767



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಷ್ೇತವನ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಯಗಟಿ 39/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 32946

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದವಾಕರ್ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಕುಸುಬೂರು ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 21/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 15225

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮುತಾ ನ್ಕಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 261 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದಪೂಜಾರಿ ಶಿೋಂಸ್ಯ ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 138/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದವಾಕರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಡಗಬೈಲು ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 8/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 20024

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಕೂಬ್ ಬಿನ್ ವಗಿೇವಸ್ ಸೂಸಲವಾನಿ ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 44 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 524198

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯನ್ ತಳಪ್ತ ಬಗಿೇವಸ್ ಬಿನ್ ವಗಿೇವಸ್ ಸೂಸಲವಾನಿ ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 141 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 3.57 106132

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 25/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಈಚಿಕೆರೆ ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 48/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧಕ ಕೇೋಂ ದನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಬಿಿ ಗ ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 113 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 29508

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಾಫರ್ ಉಲ್ದಲ  ಬಿನ್ ಅಹಮ್ದ್ ಖನ್ ನಾಗಾಲ ಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 181/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಮ್ತವಗೌಡ ಬಿನ್ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಸೂಸಲವಾನಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 161/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 17767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮುಕುೋಂದ್ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ವಗಾಗ ಡ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 71/p-p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.25 13900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯಾ ಗೌಡ - ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 2/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 15225

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಾಯವ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 2/p-p3, 6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.96 31628

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಹರಳ್ಳಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 144/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ .1.6 50250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಹನೂನ ರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 56/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 20301

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಡಾಕಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಾೋಂಜಿಸ್ಯಗೌಡ ಸಾಯವ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 73 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವ ಮಿ ಲಿೋಂಗಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 43 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 37694

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಷ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಳೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 123 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 30310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬೈರಾಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 52/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 62824

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗಧೇಸ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 13 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ವಕ್ಯವಟ್ ಯಗಟಿ 74/p2, 74/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 32946

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಯಾ ಬಿ ಕಣ್ಬೂರು ಯಗಟಿ 69/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಳೆಹನೂನ ರು ಯಗಟಿ 120 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 25038

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಅಬಿಾ ಸ್ ಡಿಸೇಜ ಶಿರಗಳಲ್ ಯಗಟಿ 177 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 24709

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶ್ ಮೂತವ ನಾಗಾಲ ಪುರ ಯಗಟಿ 23/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶಮೂತವ ನಾಗಲ್ದಪುರ ಯಗಟಿ 6/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದವಪ್ಪ ಗೌಡ ವಿಠಲ ಯಗಟಿ 52 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಹಾತೂರು ಯಗಟಿ 26/p, 26/p-p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 62824

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ. ಕಣ್ಬೂರು ಯಗಟಿ 68 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 17590

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ  ಕೇೋಂ ದೇವರಾಜು ನಾಗಲ್ದಪುರ ಯಗಟಿ 3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.84 27674

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥಳಾ್ ಹನೆನ ಕಡಿಗೆ ಯಗಟಿ 8/1, 16 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.74 54656

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಹಾತೂರು ಯಗಟಿ 66 p-2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 15155

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಸಾಲ್ದರು ಯಗಟಿ 177 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.77 55599

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳೇಗೌಡ ಸಾಯವ ಯಗಟಿ 73 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.88 28992

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆ ಯಗಟಿ 116 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೌಹಾದ್ವ ಬಿನ್ ನ್ವಿೇನ್ ಹಿಳುವಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 60/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.16 36437

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿೇಮಾ ಕೇೋಂ ನ್ವಿೇನ್ ಹಿಳುವಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 59/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 16473

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ವಿೇನ್ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಿಳುವಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 60/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.08 33924

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಸಾಯವ ಯಗಟಿ 31, 32 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 4.81 111001

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ಗೌಡ ಶಿೋಂಸ್ಯ ಯಗಟಿ 33/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಜಯ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವ ಮಿ ಶಿೋಂಸ್ಯ ಯಗಟಿ 30/5, 30/2, 31/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 18120

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಬನೂನ ರು ಯಗಟಿ 27 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ. ಕಣ್ಬೂರು ಯಗಟಿ 98, 99 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 50258

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಡಗಬೈಲು ಯಗಟಿ 108/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 34400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಉಸಬಿೆ ೇಗೌಡ ಅರಳ್ಳಕಪ್ಪ ಯಗಟಿ 95/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 21400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುೋಂದ್ರೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಹಳೇದಾನಿವಾಸ ಯಗಟಿ 112/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.14 34000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಾನ್ ಗುಬಿಿ ಗ ಯಗಟಿ 23/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.32 14732

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಮೂತವ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಮ್ಲಲ ೋಂದೂರು ಯಗಟಿ 10/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 13754

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೈರಾಪುರ ಯಗಟಿ 105 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.87 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ನ್ ಬಿನ್ ಕುಪ್ಪ ಸಾವ ಮಿ - ಯಗಟಿ 78 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.46 45800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆ ಯಗಟಿ 132/1, 132/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.16 36400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಭಲ್ದಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬಿ ಕಣ್ಬೂರು ಯಗಟಿ 170/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.87 28600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಾಜ್ವ ಬಿನ್ ವಗಿೇವಸ್ ವಕ್ಯವಟ್ ಯಗಟಿ 144/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 10500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುೋಂದ್ರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಈಚಿಕೆರೆ ಯಗಟಿ 70/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಬೆಳಿೂರು ಯಗಟಿ 38/2, 37/3, 38/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 13236

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ವಗಗ ಡ್ ಯಗಟಿ 73 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 19805

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗೌಡ - ಯಗಟಿ 105 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.71 18941

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಯಗಟಿ 117/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 16300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮ್ಡಬೂರು ಯಗಟಿ 137/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 19800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಾಳೆ ಯಗಟಿ 42/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅೋಂಡೂರ  ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಮ್ಥಾಸ್ ಡಿಸೇಜ ದಾವಣ್ ಯಗಟಿ 25/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಅರಳ್ಳಕಪ್ಪ ಯಗಟಿ 141/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಮುತಾ ನ್ಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 286/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುೋಂದ್ರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಈಚಿಕೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 1/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.63 20700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯ್ ಕಳಲ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 84/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.57 18700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಮ್ತ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಮ್ತ್ ಬಡಗಬೈಲು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 84/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.29 13600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ತೇಜಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಬೆಳಿೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 13/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿಳಾಲ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 13 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವನಿನ  ಬಿನ್ ಫೌಲ್ಸ ನಾಗಾಲಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 34/4, 34/2, 34/8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.82 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಳಣ  ಬಿನ್ ಸುಬಾರ ಯಪ್ಪ ದಾವಣ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 33/1, 28/1, 28/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.30 40800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮೇಗೌಡ ದಾವಣ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 47/p-p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.91 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಕೆರೆನಡಿ ಯಗಟಿ 57/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧಕ್ಯ ಕೇೋಂ ಸಂಜಯ್ ಮ್ಡಬೂರು ಯಗಟಿ 78 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಷಾಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜೇಶ್ ಮ್ಡಬೂರು ಯಗಟಿ 66/2, 66/1b, 66/1c2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.27 39800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಸ್ಯಫ್ ಬಿನ್ ಪೌಲೌಸ್ ಮ್ಡಬೂರು ಯಗಟಿ 120/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 19800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಂಗಶವ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ - ಯಗಟಿ 296 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.91 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಅರಳ್ಳಕಪ್ಪ ಯಗಟಿ 236 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ನಾಭರಾಜಯಾ ಕಡುಹಿಬೈಲು ಯಗಟಿ 31/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 37800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಕನಡಿ ಯಗಟಿ 37 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜೇಸ್ ಬಿನ್ ಅೋಂತೇಣಿ ಮೆಣ್ಸೂರು ಯಗಟಿ 118 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಕುಸುಬೂರು ಯಗಟಿ 19/3, 21 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 16000



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧಮ್ವಪ್ಪ  ಹೆಗಡ್ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ್ಪ  ಹೆಗಡ್ ಕಸಬಾ ಯಗಟಿ 166, 187/2, 187/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.3 40835

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಗೌಡ ಕುೋಂತೂರು ಯಗಟಿ 171 GEN ಅಡಿಕೆ 0.8 26350

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿನೇದ್ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಯಗಟಿ 42/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಾಣ್ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 161 GEN ಅಡಿಕೆ 0.41 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಯಗಟಿ 95 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿೇೋಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡೇಗೌಡ ಮ್ಕವಲ್ ಯಗಟಿ 98/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.98 32285

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿೇತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 136/1, 137/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.3 15220

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಮ್ಕವಲ್ ಯಗಟಿ 97, 100/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವನ್ಜಾಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಹೆಾ್ಗಡ್ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಯಗಟಿ 145, 151 GEN ಅಡಿಕೆ 0.88 28990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಿ ರಾಯಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ಯಗಟಿ 140/2, 135 GEN ಅಡಿಕೆ 1 32940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ ಹೆಗಡ್ ಗಿಣಿಕಲುಲ ಯಗಟಿ 188, 182, 185 GEN ಅಡಿಕೆ 0.72 23720

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ನಾಯಕ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಯಗಟಿ 42/1, 132 GEN ಅಡಿಕೆ 0.66 21740

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 138/3, 138/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಯಾ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಯಗಟಿ 257 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತಾ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲ್ ರಾವ್ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಯಗಟಿ 200/2, 181/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.66 21740

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಯಾ ಕುೋಂತೂರು ಯಗಟಿ 277, 280, 281 GEN ಅಡಿಕೆ 1.3 40835

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಧರ್ ರಾವ್ ಬಿನ್  ಗೇಪ್ಲರಾವ್ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಯಗಟಿ 200/3, 188/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.98 32285

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಾಬುನಾಯಕ ನಿೇಲಂದೂರು ಯಗಟಿ 191/1, 131 GEN ಅಡಿಕೆ 2.1 29650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೋಂಗೇಶವ ರಯಾ  ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಯಾ ಉಳುವಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 29/2, 29/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.64 21085

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೇಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ಯಗಟಿ 396/1, 397/1, 406/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.66 21740

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಉಳುವಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 135/1, 139/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಬಿನ್  ಶಿವರಾಮ್ಭಟಿ ಕೇಗೇಡು ಯಗಟಿ 39/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಕ್ಯವಾಡಿ ಯಗಟಿ 109 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 32945

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮಿೇಗಾ ಯಗಟಿ 152/1, 153/3, 102/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.91 29980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಮ್ದ್ದಶೆಟಿ್ಟ ಮಿೇಗಾ ಯಗಟಿ 136/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಾ ಕೇೋಂ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ ಹಾಲಂದೂರು ಯಗಟಿ 167, 168, 169, 170/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.98 62190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಉಮೇಶಳಾ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಯಗಟಿ 169/1, 192/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.30 27345

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾಶವ ತ ಕೇೋಂ ಸಿೇತರಾಮು ಮ್ಸಿಗೆ ಯಗಟಿ 179 GEN ಅಡಿಕೆ 0.73 24050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಸರಾವ್ ಮ್ಸಿಗೆ ಯಗಟಿ 409, 410, 411/2, 412/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.73 24050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಕುೋಂತಳ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಕಂಠ ಕ್ಯವಾಡಿ ಯಗಟಿ 190, 306 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಶಹೆಗಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಹೆಗಡ್ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 245/64 GEN ಅಡಿಕೆ 0.56 18450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 119 GEN ಅಡಿಕೆ 1.99 62500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌಸ್ ಸಾಹೆಬ್ ಮುಜಾವರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 104/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.30

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪ ಗಿಣಿಕಲುಲ ಯಗಟಿ 178/1, 174/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.36 15225

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಯಗಟಿ 10/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.30 18270

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಅಪುಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಬೇಗಾರು ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 45/1 , 45/69 GEN ಅಡಿಕೆ 1.20 15225

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೆರೂರು ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 66 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 37690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಸನ್ಬಾಳು ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 162/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಸನ್ಬಾಳು ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 6/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.04 26355

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ  ಹೆಗೆಡ ಕ್ಯವಡಿ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ 208 GEN ಅಡಿಕೆ 0.96 32665

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಹಗಡ್ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ್ಪ  ಹೆಗಡ್ ನೆಮಾಮ ರು ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ 16 GEN ಅಡಿಕೆ 1.71 31625

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಕೇಗೇಡು ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ 5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.63 20755

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ 136/1, 136/3, 140/1, 149/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 24705

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ವಿ.ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿ.ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ 9/1. GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಅನಂತಪ್ದ್ಮ ನಾಭ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಸಿೇತಾರಾಮ್ಯಾಕ್ಯವಡಿ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ 227 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 21410

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಾವರಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಾಮ್ಾ  ನಾಯಕ ಯರೇಹಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಂಜಿೇವಭೇವಿ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 9/p28 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಪಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 1/2 SC ಅಡಿಕೆ 0.60 19290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಬಿಲ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲಚಾಚ ನಾಯಕ ರಾಜನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 24 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 35300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಾವರಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕ್ಯೋಂಡಾಾ ನಾಯಕ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಸಬಾ 140 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 32640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾಮಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಗೇಪಾಾ ನಾಯಕ ಶಿವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 58 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಭೇವಿ ಬಿನ್ ತಮಾಮಬೇವಿ ಕರಕುಚಿಚ ಕ್ಸಬಾ 81/p, 103 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 25730

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶೆಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 1/p1 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೇಮಾಲ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಾ ನಾಯಕ  ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಹರಿಹರಪುರ 1/p1 SC ಅಡಿಕೆ 0.90 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಸಾವ ಮಿ ಗುರುಪುರ ಮೋಗುಂದ್ 8/p16 SC ಅಡಿಕೆ 0.60 20500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ್ಪ ಬಾವಿಕೆರೆ ಹರಿಹರಪುರ 167/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.20 10375

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಬಾವಿಕೆರೆ ಹರಿಹರಪುರ 97/p2 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 25729

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಕೆೋಂಚಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 30/1, 30/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.66 20949

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮಾಮ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾಲ್ದಾ್ಯನಾಯಕ ಕೆೋಂಚಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 19/2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29358

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ಯರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲಾ ನಾಯಕ ಅತಾ ಘಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 54/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.96 27849

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಾಸಬೇವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಾಬೇವಿ ಬರಮ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 3 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 31059

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಮಾಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ದಲ ರಿಬಾಯಕ ಕೆೋಂಚಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 6/2 SC ಅಡಿಕೆ 0.50 17873

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಗನ್ಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಸಬಾ 172 SC ಬಾಳೆ 0.80 28700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಾವರಾನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 1/1p1 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 23700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ತಾಾ ರಜನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 28/1p1 GEN ಮೆ.ಗಿಡ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 63 GEN ತೋಂಗು 1.00 17634

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಗೇಣಿಬಿೇಡು 31/4, 43/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 17074

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಾ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಹಿರೇಕನಾವಂಗಲ ಗೇಣಿಬಿೇಡು 18/5, 5/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 16775

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಜನ್ ಕೇೋಂ ಲಚಾಚ ನಾಯಕ ಕೆೋಂಚಾಪುರ ಗೇಣಿಬಿೇಡು 28/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 22440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಶಿವನಿ ಗೇಣಿಬಿೇಡು 183/2, 23/3, 23/4, 35/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.87 26758

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಜಲದೇಹಳಿ್ಳ ಗೇಣಿಬಿೇಡು 50 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 26294

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾರ್ಷವನಿನ ೇಸಾ ಬಿನ್ ಫಿೇರ್ ಸಾಭ್ ಕಪ್ಪ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಗೇಣಿಬಿೇಡು 26/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.59 20160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಶಿವನಿ ಗೇಣಿಬಿೇಡು 43/1c2 GEN ತೋಂಗು 0.68 14257

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಗೇಣಿಬಿೇಡು 44/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20737

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಯಾ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಯಾ ಕೇದಗೆಹಳಿ್ಳ ಗೇಣಿಬಿೇಡು 28/1 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 31780

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಸಮ್ತಳ ಗೇಣಿಬಿೇಡು 171/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.42 15880

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ಗೇಣಿಬಿೇಡು 71/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.92 26730

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ಗೇಣಿಬಿೇಡು 92 GEN ಅಡಿಕೆ 0.57 20090

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಮ್ತಳ ಬಾಳೂರು 3/1, 6/1, 6/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.96 27570

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಬಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 41/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 13200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಾಬೇವಿ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಸಬಾ 69/5 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 31000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾರತ ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಯಾ ಬೇಗೂರು ಕ್ಸಬಾ 30/4p1 GEN ತೋಂಗು 0.53 11465

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಗೋಂಡ್ದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 25/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33000



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗುಡಡ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 12 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 73/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 15530

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 18/14, 21/17 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28220

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಇೋಂದಾವರ ಕ್ಸಬಾ 30/1p, 17/1a, 41 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 5/2a, 5/292 GEN ಅಡಿಕೆ 0.36 9800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಹನುಮಂತಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 5/3, 5/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 22400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಷ್ಡಕ್ಷರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನಂದಬಟಿ ಲು ಕ್ಸಬಾ 91 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 5/4b1, 5/4p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.35 10000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಯಾ  ಬಿನ್ ಈಶವ ರಯಾ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ಕ್ಸಬಾ 116, 106 GEN ಅಡಿಕೆ 0.48 18270

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಬಿಿ ೇರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಬಿನ್ ವಜಿೇರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಸೇೋಂಪುರ ಕ್ಸಬಾ 20/3, 21/1b GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30915

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ದಂದೂರು ಬಣ್ಕಲ್ 109/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 49102

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜವರಪ್ಪ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ಬಣ್ಕಲ್ 12/p13 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಗಲಲ ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ 22/2 GEN ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.80 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಶಿರಗಲಿಪುರ ಬಾಳ ರು 50/4, 50/7 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27973

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳ ರು 23/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳ ರು 45/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳ ರು 196/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಗೇರಮ್ರಡಿ ಬಾಳ ರು 5/p3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20720

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಷಾದರ  ಉಡುಪ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಾ ಹೆಚ್. ರಂಗಾಪುರ ಬಾಳ ರು 11/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.40 45800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳ ರು 152/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.79 25100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿೇತಾ ಕೇೋಂ ವಿಶವ ನಾತ್ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳ ರು 53/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.69 24900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಕಲಲ ಣ್ಣ ಗೇರಮ್ರಡಿ ಬಾಳ ರು 90/2, 56/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.85 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಶಿರೇಹಳಿ್ಳ ಬಾಳ ರು 12/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 21100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಬಾಳ ರು 67/p33 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕನ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೂೋಂಜಾಲ್ ಗೌಡ ಬಳಿಾವರ ಬಾಳ ರು 2/1, 19/19 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.80 67500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳ ರು 105/1, 105/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿಯಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳ ರು 133 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 21030

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧ ಕೇೋಂ ಶಿವ ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುರ ಬಾಳ ರು 1/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥೇಗೌಡ ತಗಡ ಬಾಳ ರು 40/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥೇಗೌಡ ತಗಡ ಬಾಳ ರು 39/1, 31/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹುಣ್ಸಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ 8, 2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗೇೋಂದ್ರ  ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 5/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 60000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯದೇವ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 62/p3 GEN ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.70 70000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಫಾತಮಾ ಕೇೋಂ ರಹಿೇಮುಲ್ದಲ ನಾಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 103/p2-p4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಡರಾಜ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಾ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಸಬಾ 91/p2, 92/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮಿರಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 87/2, 34/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.93 28000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಕಂಠಪ್ಪ ದೊಡಡ ಕುೋಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 2/p28 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19835

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬೇರೇಗೌಡ ಶಾೋಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 70/pc GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 21160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿವಾವಣ್ಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಬಾಳ ರು 84/7 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳ ರು 62/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 70387

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಬಾಳ ರು 92/1, 17/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 18965

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿ. ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳ ರು 15/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 73500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಕರಟ್ಟಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 75/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.35 16300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಧು ಕೇೋಂ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 84/6 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 32000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 84/8 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 34700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹರಿೇಶ್ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 7, 52 GEN ಅಡಿಕೆ 0.94 27464

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ದೊೇರನಾಳು ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 146/15, 157/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.64 22400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕಂಚೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 39/1, 39/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 25500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸವಯಾ ಚಿಕಕ ತೂಾ ರು ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 122/1, 122/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಾಾ ರಪ್ಪ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 22/p12 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹಸಳಿ್ಳ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 127/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ನಾಗವಂಗಲ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 10/3b GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 86/2p01 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ H ತಮಾಮ ಪುರ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 17/1b2, 33/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಸಹಳಿ್ಳ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 129/p GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 22/p16 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಳ್ಳಯೂರು ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 86/3p, 20/2, 21/2, 20/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ್ಟಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ತಾವರನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 1/p1 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 23700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಪಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಪಿೇತಾಾ ನಾಯಕ ನಾಗರಾಜಪುರ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 18/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.15 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತೇಳಚನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಾ ನಾಯಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 47/2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದೊರೇಸಾವ ಮಿ MC ಹಳಿ್ಳ ಬಾಳೆಹೆ ನ ುರು 78 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಗೇರುಮ್ರಡಿ ಕ್ಸಬಾ 67/p2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30560

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾದ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಳಚನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು ಕ್ಸಬಾ 29/p12 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಸಬಾ 145/2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ತಾಪ್ ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 7/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.95 93960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಮೂತವಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ ಕಿಗ್ಾಾ 5 GEN ತರಕ್ಯರಿ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಡಣಾಯಕಪುರ ಕಿಗ್ಾಾ 11/3 GEN ತರಕ್ಯರಿ 1.00 39000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ನಂದಪುರ ಕ್ಸಬಾ 45/5 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.70 70000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 52/ GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತೋಂಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲುಮ ರುಡಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 40/4 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.80 70365

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 119/4 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.55 44370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಮೂತವಪ್ಪ ಗೋಂಡೇದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 119/1 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.60 53280

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವರದ್ರಂಗಪ್ಪ ಸಕೆಕ ಕ್ಸಬಾ 30/18, 30/16 SC ಅಡಿಕೆ 0.45 17020

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಯಿಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಯಾ  ಕೆರೆಹಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 16/p91, 16/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 25160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾಣಿಕಾ ೋಂ ಬಿನ್ ಕಣ್ಣ ಪ್ಪ ನಾಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಿಗ್ಾಾ 100 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ದೇಪ್ ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಮಿರಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಿಗ್ಾಾ 60/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 15000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಗೌಡ ಗೇಪಾಲ 85/2p4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29360

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 65/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.58 19900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕಲಲ ತಾ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 10, 1/6 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30530

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಯಾ ಬಳಿಾವರ ಕ್ಸಬಾ 42/11, 42/1p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 21800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಂಗಾ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಮೇಶ್ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 12 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧ ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 18/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.35 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಕುಡೂಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 17/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.39 17300



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 111/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಅಸುೋಂಡಿ ಕ್ಸಬಾ 1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 75600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಯಾ  ಬಿನ್ ಗೌರಯಾ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಸಬಾ 50/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.48 16900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಗುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 51 GEN ಬಾಳೆ 1.00 32550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕ ೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ರಹಳಿ್ಳ ಕಿಗ್ಾಾ 33/8, 14/1e, 14/1b GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 33670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಯಾ ಮಂಚ್ತವರು ಕ್ಸಬಾ 38/p3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.26 10000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ ಗೇರುಮ್ರಡಿ ಕ್ಸಬಾ 67/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಾ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲೇಕೇಶಪ ಪ ನಂದಬಟಿ ಲು ಕ್ಸಬಾ 3/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಯಾ  ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಷ್ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಸಬಾ 107/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 28200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಯಾ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಾ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 133/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.85 24470

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೆಶ್ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ದೊೇರನಾಳು ಕಿಗ್ಾಾ 262/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಪಿಳಿೆೇಗೌಡ ನಂದಬಟಿ ಲು ಕಿಗ್ಾಾ 54 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಮ್ತ ಕೇೋಂ ಕುಮಾಸವವಾಮಿ ನಂದಬಟಿ ಲು ಕಿಗ್ಾಾ 53 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 26400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ನ್ರಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತುಕಪ್ಪ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 47 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 14590

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿೋಂಗಾರಪ್ಪ ಹಸಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 34 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 17970

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ದೊೇರನಾಳು ಕಿಗ್ಾಾ 115 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಾಾ ೋಂಪುರ ಕಿಗ್ಾಾ 10/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಾ H ತಮಾಮ ಪುರ ಕಿಗ್ಾಾ 36/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.26 10160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಸಬಾ 147/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16320

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಯಾ ಹಸಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 84/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೋಂ ಚಂದ್ಪ್ಪ  ದೊೇರನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 144/1a1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.27 13190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಸಬಾ 147/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16320

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಿಗ್ಾಾ 5/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16170

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಕುಮಾರ್ ವಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಸಬಾ 93/4, 93/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16140

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ೇಶ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕಿಗ್ಾಾ 79/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.37 15500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್  ಬಸಪ್ಪ ನಂದ ಕ್ಸಬಾ 50/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ನಂದ ಕಿಗ್ಾಾ 77/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ DS ರಾಜಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 184/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುದ್ದ ಣ್ಣ ಗೇರುಮ್ರಡಿ ಕಿಗ್ಾಾ 84 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 21500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಬೈರಾಪುರ ಕಿಗ್ಾಾ 1/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 21500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕ್ಯೋಂತ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಶೆಟಿ್ಟ ಗೇರುಮ್ರಡಿ ಕ್ಸಬಾ 70/2, 70/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಯಾ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯ ಗೇಪಾಲ ಕ್ಸಬಾ 35/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಿಗ್ಾಾ 12/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30090

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಿಗ್ಾಾ 7/6, 52/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.95 29020

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 52/2, 7/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.92 28350

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೆಶವ ರಪ್ಪ ಗಂಜಿಕೆರೆ ಕಿಗ್ಾಾ 123/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಣ್ಣ ಚಾರ್ ಮಂಚ್ತವರು ಕಿಗ್ಾಾ 57/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗೇರುಮ್ರಡಿ ಕಿಗ್ಾಾ 70/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29952

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಡಡ ರದಬಿ ಕಿಗ್ಾಾ 59 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳೇಗೌಡ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಿಗ್ಾಾ 27/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.76 24864

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಾಯಿತರ  ಕೇೋಂ ಹರಿೇಶ್ ಸೇವಲ್ದಲ್ ನ್ಗರ ಕಿಗ್ಾಾ 61/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.99 29600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಶೇಧ ಕೇೋಂ ಬಸವೇಗೌಡ ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಿಗ್ಾಾ 73/3, 72/6, 73/4, 72/5 GEN ತೋಂಗು 3.10 48340

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಹಲಸೂರು ಕಿಗ್ಾಾ 8/p1, 85/2, 85/4, 5/5 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ದೇಪ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಯಾ ಶಾೋಂತಪುರ ಕಿಗ್ಾಾ 9/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 30158

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಕರಕುಚಿಚ ಕಿಗ್ಾಾ 60/p63 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 52380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುೋಂಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಿಗ್ಾಾ 16/p9, 16/p12 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 23730

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಯಿಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಯಾ ಲಕಕ ವಳಿ್ಳ ಕಿಗ್ಾಾ 6/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.89 26140

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕಲಲ ತಪ್ಪ ಗುೋಂಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಿಗ್ಾಾ 22/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.83 27700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಅಣ್ಣ ಮ್ಮ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 236/1 ST ಅಡಿಕೆ 0.80 24100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 163/1 ST ಅಡಿಕೆ 1.00 30530

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೆಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಯರದಂಕುಲ ಕ್ಸಬಾ 37 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ರಂಗಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯನಾವಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 52/3 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 28727

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಬಾಗಿ ಶಿವನಿ 48/5, 52/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 1340

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಶಿವನಿ 63/2p2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಾಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಅರೇಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಬೇಲೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 21/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 25100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ಯಣಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಕಣಿ ಗೇಪಾಲ ಶಿವನಿ 95/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರುಮುಗಮ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್[ಪ್ ಕೆೋಂಚಾಪುರ ಶಿವನಿ 7/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 36/15 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 14600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಶಿವನಿ 129/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 27075

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಮೂತವ ಗುೋಂಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 16/p92 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ನಂದ ಶಿವನಿ 85 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುೋಂಚಾಕ್ಷಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬೇರಪ್ಪ ಸಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 8/3, 8/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.87 27850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 10/1, 70/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಗುಳಲ ದ್ಮ್ನೆ ಶಿವನಿ 21/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಯಾ ದೊಡಡ ಕುೋಂದೂರು ಶಿವನಿ 36/1, 36/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25460

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಸರುಕಪ್ಪ ಶಿವನಿ 6/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.88 25990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರ ಭಯಾ ಅಮೃತಾಪುರ ಶಿವನಿ 137/p GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 19700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನ್ರಸಪ್ಪ MC ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 7/p7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಸವ ರಪ್ಪ ಅಣಾಣ ಪುರ ಶಿವನಿ 36/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30930

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರ್ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 25/3, 27/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.72 23935

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 7/4, 52/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.94 28760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಿರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಗೋಂಡೇದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 50/1bp, 50/14 GEN ಅಡಿಕೆ 0.85 22300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 60 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 24900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 44/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ GS ;ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಶಿವನಿ - GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವರಾಜು ವಡಡ ರದಬಿ ಶಿವನಿ 11/1, 12/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.92 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಶಿವನಿ 279 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 24200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 7/5, 52/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.94 28775

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಬಾಗಿ ಶಿವನಿ 45/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ಚನಾನ ಪುರ ಶಿವನಿ 19/5, 21/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 23200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಪುರ ಶಿವನಿ 4/2 GEN ಸೌತ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 87/15, 87/17 GEN ತೋಂಗು 0.79 16500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ . ಶಿವನಿ 35/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24557



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಯುಾ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಯಾ ತಮಾಮ ಪುರ ಶಿವನಿ 16/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ . ಶಿವನಿ 93/5p1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೈಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಪುರ ಶಿವನಿ 15/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 21400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಉಜಿಜ ನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಅರಬಲ ಶಿವನಿ 37/4 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 45000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 50/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಯಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ . ಶಿವನಿ 108/2ap, 140/2, 139/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 22798

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಣೂರು ಶಿವನಿ 29/3 GEN ಸೌತ 0.80 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವಯಾ  ಬಿನ್ ನಂಜಯಾ ತಪ್ಪ ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 9/6, 90/7, 87/6 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಯಾ ತಪ್ಪ ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನಿ 88/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.38 15745

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳ್ಳಲ ಶಿವನಿ 79/6 GEN ಮೆ.ಗಿಡ 0.40 34200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 47/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತಡಗ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 119/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ತಡಗ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 133/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.54 17312

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಯಾ ತಪ್ಪ ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 88/6, 9/8 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 21500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹುಣ್ಸಘಟಿ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 9/3, 131/5, 190/2b2, 191/1, 19 GEN ಅಡಿಕೆ 0.95 23200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಅೋಂಡಿಗೌಡ ನಂದಬಟಿ ಲು ಲಕ್ಕವಳಿಿ 54 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 31640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಬೈರಾಪುರ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 36/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಶೇಬಾಾ ನಾಯಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 7/10 SC ಅಡಿಕೆ 0.40 15790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಾವರನಾಯಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 72/8, 72/1 sc ಅಡಿಕೆ 0.70 18800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 74, 76 st ಅಡಿಕೆ 0.50 16600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಯಕ ಲ ನ್ರಸಿೇಪುರ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 57 sc ಅಡಿಕೆ 0.60 21900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ . ಲಕ್ಕವಳಿಿ 37/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 46528

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 1/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 19982

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 1/7, 1/5 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 279692

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಯಾ  ಬಿನ್ ಚಿರಂಜಿೇವಯಾ ಹಿರೇಕನಾವಂಗಲ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 14/4, 6/4p, 48/29 GEN ಅಡಿಕೆ 0.73 21634

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ . ಲಕ್ಕವಳಿಿ 160 GEN ಸೌತ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಮ್ಮ ಣ್ಣ  ತಾಾ ರಜನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 18 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 21634

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೆಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಯಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ . ಲಕ್ಕವಳಿಿ 108/2bp1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 54473

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ನಂದಪುರ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 135/4 GEN ಮೆ.ಗಿಡ 0.50 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 30/1, 6/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27685

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸೇಮ್ಯಾ ಬುಕ್ಯಕ ೋಂಬೂದ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 450 GEN ಸೌತ 0.80 79900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಸಾಗರ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 9/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28968

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಿರಣ್ಣ ಯಾ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಣುರು ಲಕ್ಕವಳಿಿ 17/7, 9/15 GEN ಸೌತ 1.00 96845

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಗುೋಂಡಸಮುದ್ರ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 77 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 14755

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 96/2b, 2/1, 85/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 26781

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೊಡಡ ಯಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 82/3p, 82/3p3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ನಂದಪುರ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 135/3 GEN ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.50 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 43/2b GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಲಕ್ಕವಳಿಿ 42/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97488

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೊಡಡ ಯಾ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಯಾ ಹೂಲಿೇಹಳಿ್ಳ  ಚೌ ಳಹಿರಿಯೂರು ಲಕ್ಕವಳಿಿ 85/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆ, ಬಸಪ್ಪ ಸಿ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ  ಚೌಳಹಿರಿಯುರು ಲಕ್ಕವಳಿಿ 23/p10, 23/p12, 38/p4 GEN ತೋಂಗು 1.00 18714

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಲಕ್ಕವಳಿಿ 22/10 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 63000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹಿರೇಬಳಿೆೇಕೆರೆ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಲಕ್ಕವಳಿಿ 62/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.38 35500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೆಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸಿ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ  ಚೌಳಹಿರಿಯುರು ಲಕ್ಕವಳಿಿ 5/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.34 31821

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಹಳಿ್ಳ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 87/p GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಭಾ ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ  H ತಮಾಮ ಪುರ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 55/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.74 73721

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸರೇಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ಲಕ್ಕವಳಿಿ 179 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಯಾ ಸಿ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ  ಚೌಳಹಿರಿಯುರು ಲಕ್ಕವಳಿಿ 28/3, 28/6, 28/4, 28/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 18200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಸಕೆಕ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 70/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 61/1b GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 14/3p2 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.20 18700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಲಸ  ಫನಾವೋಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಫೂನ್ಸ  ಫನಾವೋಂಡಿಸ್ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 4/1 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.80 78000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಸಕೆಕ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 19/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 22350

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹಣ್ಣ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 132/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.55 19700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 45/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 21660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 10 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 88500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 111/1a, 84/4p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 24850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ ಬಿನ್ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಕ್ಯಟ್ಟಗನೆರೆ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 77/4, 17/6, 24/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 10 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.40 35900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಕ್ಕವಳಿಿ 9 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.90 89500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸಕೆಕ ಕ್ಸಬಾ 34/2, 198/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಕೇೋಂ ಪುರದ್ಮ್ಮ  ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 67/1, 70/15, 70/16, 70/12 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 14 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಜವರೇಗೌಡ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 12/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 27620

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಂದ್ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಕ್ಯಸ ಣಿ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 65/5p1, 65/p6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 27680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 280, 282, 181 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆಲಿ ಟ್ವ ಬಿನ್ ಜೇಸೇಫ್ ಮಂಚ್ತವರು ಕ್ಸಬಾ 81/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 26100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವನ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮುರುಗೇಶಪ್ಪ ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 57 GEN ಅಡಿಕೆ 0.95 29400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 169/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.44 16600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿೇಗೌಡ ಕಲಲ ತಾ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 21/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 17400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 61 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 22000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ತಾವರಾನಾಯಕ  ನಂದಬಟಿ ಲು ಕ್ಸಬಾ 100 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 62 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯಳಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರುಮಾಳ್ ಸಿದ್ದ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 26/p48 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ  ದೊೇರನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 110/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೈಫುಲ್ದಲ ಖನ್ ಬಿನ್ ಕುಕ್ಯಾ ಸಾಬ್  ಜೇಡಿಕೇಡಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 65/p1 GEN ಬಾಳೆ 1.00 29200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಎ ರಂಗಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 13/1, 13/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 57/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 34000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 44/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 23700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 111/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 14600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕನ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೂೋಂಜಾಲ್ ಗೌಡ ಬಳಿಾವರ ಕ್ಸಬಾ 13/4 GEN ಬಾಳೆ 0.40 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಿರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 51/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 3/7, 10/2a GEN ಅಡಿಕೆ 0.72 22535



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭೈರಪ್ಪ ಮಾಕೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ .44/4a GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18166

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 20/4 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 34870

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಜಗಲಿೇಪುರ ಕ್ಸಬಾ 5/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 121/1 GEN ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.70 69740

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಅಬಿಿ ನ್ಹಳಲು ಕ್ಸಬಾ 12/4, 17/3b GEN ಅಡಿಕೆ 0.45 15573

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಬಯಾ ಚಿಕಕ ನಾವಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 16/2, 101/1, 3/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.64 19790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 34/p3, 34/p4, 34/pp2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27725

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 32/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27725

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಅಬಿಿ ನ್ಹಳಲು ಕ್ಸಬಾ 58/1b3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.33 9000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಅಬಿಿ ನ್ಹಳಲು ಕ್ಸಬಾ 58/1a GEN ಅಡಿಕೆ 0.55 17600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವರಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಅಬಿಿ ನ್ಹಳಲು ಕ್ಸಬಾ 27 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18863

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸಿದಾದ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 42/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 21115

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಕ್ಸಬಾ 14/p1, 15 GEN ಬಾಳೆ 0.60 18840

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದಾನ್ಪ್ಪ ಮ್ರುಳನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 43/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿ. ಕುಮಾರಪ್ಪ ಹಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 12/1p/56/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 10620

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಭಕಾ ನ್ಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 77/5, 91/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 21098

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 42/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಜಯಣ್ಣ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 68/2 GEN ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.55 55500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಂಜಿೇವಪ್ಪ ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 15 SC ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.40 42500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 9 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 23500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯರೂರು ಕ್ಸಬಾ 137/2, 136/2, 138 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಕೆರೆಸಹಸಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 87 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಉಡೇವಾ ಕ್ಸಬಾ 41 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ AS ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿತಾರಮ್ರಾಮ್ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 206 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕರನಾಯಕ ಎಲುಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 58/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.40 16150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಅತಾ ತಾ ಗಡ ಕ್ಸಬಾ 65 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ನಾಗಾಬಾಯಕ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 11/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಭಾ ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಶಂಕರಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ 12/4, 12/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 16/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 17750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಸಬಾ 137/2p4, 136/2, 138 GEN ಅಡಿಕೆ 0.21 10800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ತಂಬಿ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 71 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಹಿತ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 169/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.44 16600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಅವದಾನಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವದಾನಿಕಲ್ದಲ ಳು ಕ್ಸಬಾ 56/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.30 13650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಣ್ಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಸಬಾ 157/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.85 26600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಬೆಟಿ ಪ್ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಸಬಾ 119/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಾ ಗುೋಂಡಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 29/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.36 7330

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಾಲ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಾಾ ರಾನಾಯಕ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 22/p2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬೇಗಾಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಹನಾಾ ನಾಯಕ ಎಲುಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 73/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.33 13400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಶವ ನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪುರ ಕಲ್ದಲ ಳು ಕ್ಸಬಾ 56/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.29 13300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಶಂಕರಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ 14/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಕ್ಸಬಾ 54/3 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.40 35300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೂಪ್ಕಲ್ದ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು ಕ್ಸಬಾ 9 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ. ಕುಟಿ್ಟ  ಬನ್ ಅಬುದ ಲ್ ನಂದಬಟಿ ಲು ಕ್ಸಬಾ 99 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಜಯಣ್ಣ  ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 114/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 35/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾದ ಪುರ ಕೆೋಂಚಾಪುರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 73/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಆರ್. ವೋಂಕಟ್ಯಚಲಯಾ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 219/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 41/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಯಭೇವಿ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 107 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಯಭೇವಿ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 108 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 29400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 17/3 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ದಾಮ ವತ ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 220/1p3, 217/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 21100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಷ್ಡಕ್ಷರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 141 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ - ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 11/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಚನಾನ ಪುರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 118/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.25 12900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೂರಪ್ಪ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 57/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 34000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಈಶವ ರಯಾ ಕಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 8/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಗುರುನಂಜಪ್ಪ ಕರಟ್ಟಗೆರೆ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 102/1b GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ವಡೇರಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 16/2, 16/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.62 17200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಷಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 75/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 31300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 71/2ap GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 21850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹೆಬಿೂ ರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 73/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 21200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಗರಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 24/8, 38/b, 43/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 47500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇವಾಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಐಕ ಗರಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 11 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 68000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 85/1b GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29140

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸುದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 53/4, 52/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 23100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 62/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 87/3 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ ನಾಗವಂಗಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 127/6 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 17/1p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.33 12160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ನಾಗವಂಗಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 32/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 55/p1-p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20776

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೇಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 11/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 73/1, 73/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 16/3, 2/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 19100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಸೇವಾಲ ಪುರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 86/7, 86/8 GEN ಮೆ.ಗಿಡ 0.75 75000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಾ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 4/p2, 4/p4 GEN ತೋಂಗು 1.00 18600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಯಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾದೇವಯಾ ನಾಗವಂಗಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 183/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 62/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 26110

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಗೋಂಡೇದ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 48/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.55 18100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಸಲ್ದಲ ಪುರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 86/9 GEN ಸೌತ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ನಾಗವಂಗಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 36/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 19190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 49/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24500



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 158/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿೇಶ್ ಚ್ನಾನ ಪುರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 118 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.25 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಪಂಡಿತಾರಾಧಾ ಹಣ್ಣ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 4 GEN ತೋಂಗು 1.00 17700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಅಸುೋಂಡ್ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 25/7 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಟದ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 14/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸಕೆಕ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 34/2, 198/6, 100/11, 94/9 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 15 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದೇವಣ್ಣ ಮುಳಿೆೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 73/5 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 218 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 17500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 19/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 25900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 19/4, 18/4a3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 26450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗೇಗೌಡ ಹಣ್ಣ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 77/2ap3, 77/2ap1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 26190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 71/2, 69/12 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 16/9, 16/10 GEN ತೋಂಗು 0.85 16600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಯಾ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 120 GEN ಸೌತ 0.55 53000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಗುಡಡ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 5 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಉಮೇಶನಾಯಕ  ಬಿಾ್ನ್ ಗೇಮಾಾ ನಾಯಕ ಬೇಗೂರು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 87/8, 87/9, 87/10 SC ಅಡಿಕೆ 0.70 26100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ  ಕ್ಯವಲು ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 24/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 13300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನೇತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 14/1a GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಧು ಕೇೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 54/1 GEN ಮೆ.ಗಿಡ 0.40 35300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 70/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 21650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ ಶಂಕರಘಟಿ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 17.Feb GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರ್ ಆರಾಧಾ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಯಾ ಯರದಂಕುಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 23/5, 23/6, 23/8 GEN ಬಾಳೆ 0.80 25400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ  ಎೋಂ ಕೆ ಯರದಂಕುಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 34/2b, 34/232, 34/232 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಯಾ  ಬಿನ್ ದೇವಿರಯಾ ಯರದಂಕುಲ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 70/p12 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ರೇಣುಕರಾಧಾ ಶಂಕರಘಟಿ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ರೆಡಿಡ  ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 44/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯಶರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹುರುಳ್ಳಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 16/213 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 22800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಾ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಕಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 18/4, 23/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.95 27150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಂಡ್ರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 27/1 GEN ತೋಂಗು 1.00 15600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಂಡ್ರ ಲಿಂಗದ್ಳಿಿ 26/1 GEN ತೋಂಗು 1.00 18300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಗಪ್ಪ ಹಣ್ಣ ಕ್ಸಬಾ 11/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.32 11500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಹಣ್ಣ ಕ್ಸಬಾ 119/2, 119/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 180000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 133 GEN ಬಾಳೆ 0.80 19900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 31/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಯಾ ಐತನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 5, 63/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 21900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ತರ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 44/1 SC ಮೆ.ಗಿಡ 0.30 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಶಾೋಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಅಸುೋಂಡ್ ಕ್ಸಬಾ 4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30970

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಬಿ. ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 9/1c SC ಅಡಿಕೆ 0.40 16500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಗುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 19/1 SC ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನಾಗವಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 139/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.45 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ದಾಸಪ್ಪ - ಕ್ಸಬಾ 45 SC ಮೆ.ಗಿಡ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಚಾಕೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 42/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.68 20500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 72/1 st ತರಕ್ಯರಿ 0.60 59000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಷ್ವ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ - ಕ್ಸಬಾ 34/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.47 16800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 38 GEN ಅಡಿಕೆ 0.88 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 15/2ap3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 15900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಹಾದಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 8/2p3, 8/p2, 132/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಗೌಡಸಿದಾರ ಮ್ಯಾ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಸಬಾ 220/1, 170/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 25400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ ರಂಗೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಸಬಾ 165/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿೇತಾ ಕೇೋಂ ದ್ತಾಾ ತರ ೇಯಾ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಸಬಾ 24/8 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 52300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮ ಖಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸೇವಲ್ದಲನ್ಗರ ಕ್ಸಬಾ 66/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 38900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 38/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 39 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ನೇಹರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಸಾವಮ್ರಡಿ ಕ್ಯವಲು ಕ್ಸಬಾ 4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30070

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನ್ಮ್ಡು ಕ್ಸಬಾ 25 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಮೆಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 74/5 SC ಅಡಿಕೆ 0.65 22446

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಯರೇಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 51 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 23500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಬೆಟಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 188/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.41 15500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ 74/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ್ಯಭೇವಿ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಸುೋಂಕ್ಯಬೇವಿ ಶಿವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 58 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲೇಕ್ಯಾ ನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 13 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28930

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಎರೆಬೈಲು ಶಿವನ 35 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಸುಬಿಯಾ ಉಡೇವಾ ಶಿವನ 28/p19 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 23800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 150/4a2, 150/5a2,150/5b GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23620

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗುಡಡ ದ್ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 8/2, 8/4, 7/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹಳ್ಳಯೂರು ಶಿವನ 69 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30420

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಾಾ ೋಂಪುರ ಶಿವನ 13/p5, 25/4, 92/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.99 28100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೇಲ್ದವತ ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಕೆರೆಹಸಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 79/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.55 18700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೇರಮ್ರಡಿ ಶಿವನ 21/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 252/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನ್ಮ್ಡು ಶಿವನ 38/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.96 22500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಮಿರಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 83/2, 92/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.84 26570

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 110/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಶಿವನ 34/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತವಯಾ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಯಾ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 10/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.53 17600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜೇೋಂದ್ರ ದ್ದಗಾಲ ಒಪುರ ಶಿವನ 71 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೋಂಗಮೂತವ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ ಶಿವನ 162/2, 219/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.94 28720

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ ಶಿವನ 3/3p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.93 28530

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುರದ್ಪ್ಪ ಬೆಟಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಶಿವನ 170/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಲಕೆಕ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾರತ ಕೇೋಂ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಬೆಟಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಶಿವನ 105/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಳಣ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜು0ಡಯಾ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 65/p52 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29850



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಪ್ಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 67/p1 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 20100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ಪ ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಶಿವನ 69 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 14600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದೇವೋಂದ್ರ ಪ್ಪ ಕೆೋಂಚನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 18/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಉಮಾಲ ನಾಯಕ ಎಲುಗೆರೆ ಅಮೃತಾಪುರ 39/p19 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಉಪಾಪ ರಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 36/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆ. ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಬೈರಾಪುರ ಅಮೃತಾಪುರ 102, 74/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರಣ್ಣ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 71/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.38 15100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಬಾಗಿ ಅಮೃತಾಪುರ 85/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಬಾಗಿ ಅಮೃತಾಪುರ 84/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಡಿಯಪ್ಪ ಮ್ರಿಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 2/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಡೇವಾ ಅಮೃತಾಪುರ 28/p25 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸವಿತಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಜಿಹಳಿ್ಳ ಗಂಗೂರು ಅಮೃತಾಪುರ 25/7 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 28800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ್ಪ ಗಂಗೂರು ಅಮೃತಾಪುರ 25/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಕ್ಯೋಂತಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಅಮೃತಾಪುರ 60/3, 60/8, 60/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 28200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಅಮೃತಾಪುರ 79/2 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 22900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಬಿಕ್ಯಲ ನಾಯಕ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 43 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಶಾನುಬೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 5/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30090

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೇಲ್ದವತ ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಅಮೃತಾಪುರ 68/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಶಾೋಂತ್ ಬಿನ್ ಯೇಗಿೇಶ್ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 65/p67 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಾೋಂತಪ್ಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 65/p67 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಅಮೃತಾಪುರ 34/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 146000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ;ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಶಂಕರಘಟಿ ಅಮೃತಾಪುರ 14.Apr GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖ್ ದಾವುದ್ ಬಿನ್ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ರಾೋಂಪುರ ಅಮೃತಾಪುರ 27.Mär GEN ಅಡಿಕೆ 0.79 25100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲ್ದಲಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಬಾಲ ನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು ಅಮೃತಾಪುರ 110/p1 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಅಮೃತಾಪುರ 46/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಬರ ಹಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 11/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.78 25300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ನಾಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 116/1a GEN ಅಡಿಕೆ 0.91 25200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಬೆಟಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಅಮೃತಾಪುರ 36/3, 41/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ ಅಮೃತಾಪುರ 41/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.29 11250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚವಳ್ಳಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಬೇಜಾಾ ನಾಯಕ ನಾಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 103/p18 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 103/p1-19 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಕುಡೂಲ ರು ಅಮೃತಾಪುರ 137/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.94 27229

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಸಬಾ 125 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24340

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಗುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 68/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಗುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 49/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 12/b GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಮೆಮ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 44/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26970

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 28 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28475

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಪ್ಪ ಬೇಲಿಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 08/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲಕ್ಷಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 8/02, 6/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.48 16200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿನೇದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಪುೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 34/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.47 15800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಪ್ಪ ಹುರುಳ್ಳಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 18 GEN ತರಕ್ಯರಿ 1.00 82000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಭಕರ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 31 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ M C ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 1/p36 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಗಾಳ್ಳಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 34/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಚಾಕೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 77/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ - ಕ್ಸಬಾ 27/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 20500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಅಯಾ ಣ್ಣ ಶಿಡುಕನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 20/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಭದ್ರ  ಕೇೋಂ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 4/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೆಟಿ್ಟ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರಾಮೇಗೌಡ ಗಣ್ಗಿಲಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 33 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾನಾಾ ನಾಯಕ ತಗಡ ಕ್ಸಬಾ 38/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.40 15900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 56/3, 46/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಯಾ H ರಂಗಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 3/1ap1, 3/1bp1, 3/2p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.85 24500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಕಲ್ದ ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಮಂಚ್ತವರು ಕ್ಸಬಾ 16/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಿರೇಪ್ಪ ಗಂಗೂರು ಕ್ಸಬಾ 70/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.88 27700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪ್ರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 56/5, 150/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 21880

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಮೇಶಪ್ಪ ಹಳ್ಳಯೂರು ಕ್ಸಬಾ 53/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಅಕಕ ಣ್ಣ ಚಿಕ್ಯಕ ತೂಾ ರು ಕ್ಸಬಾ 144/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.57 18600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಂಗಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 28300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕೆೋಂಚನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 18 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ 23/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗುಡಡ ಹಟಿ್ಟ ಹಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 13/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ ಯಲುಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 43/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗುರುಮೂತವಪ್ಪ ಉಡೇವಾ ಕ್ಸಬಾ 60/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸಿೇತಾಪುರ ಕ್ಯವಲು ಕ್ಸಬಾ 54/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.76 23000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿೇಯಾವನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಜಿನಾಯಕ ಸಿಡುಕನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 28/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.40 15400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 26/313 GEN ಅಡಿಕೆ 0.46 14500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶಿವನಿ ಕ್ಸಬಾ 136 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಚಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 14/3a GEN ಅಡಿಕೆ 0.36 9100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಧು ಕೇೋಂ ಮ್ಹೇಶವ ರಯಾ ಚಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 35/2, 37/12 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26765

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಾಣುರು ಕ್ಸಬಾ 10/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27724

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೇಮ್ವತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಶಿವನಿಕ್ಯವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 161 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 23928

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಿರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ತಡಗ ಕ್ಸಬಾ 134/1b GEN ಅಡಿಕೆ 0.46 15925

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಳಿದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 52 GEN ಅಡಿಕೆ 0.64 18767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಚಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 63 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27724

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಮೂತವ ಬುಕ್ಯಕ ೋಂಬೂದ ಕ್ಸಬಾ 428/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.28 10915

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮ ಖಯಾ  ಬಿನ್ ಗುರುಶಾೋಂತಯಾ ದಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 102/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12621

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿಡಡ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹರಳಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 37/10b, 54/16 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 22235

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುವಾಬೇವಿ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 3 SC ಅಡಿಕೆ 0.50 11798

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಾ  ಬಿನ್ ವಿೇರಯಾ ಡಣಾಯಕಪುರ ಕ್ಸಬಾ 4/7, 18/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.98 27289

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ ಗಿೇಜಿಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 62 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 13440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 48/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂತವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುಡಡ ದ್ಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 149 SC ಅಡಿಕೆ 0.40 13039



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಸಿದ್ದ ೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ ಗಿೇಜಿಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 84 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 16501

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ತಡಗ ಕ್ಸಬಾ 6/11 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18684

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ನಾಗಬೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 315 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 22200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಶೇಧಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 37/19 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತವ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹರಳಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 69/5, 53/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28962

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ SS ಹುಚಚ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಕ್ಸಬಾ 15 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 22342

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕಕ ಪ್ಪ ಸಿದಾದ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 212 GEN ಅಡಿಕೆ 0.92 25284

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ತಡಗ ಕ್ಸಬಾ 80/12, 80/13 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 15982

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಕ್ಸಬಾ 139/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.53 17546

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ದ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಶಿವನಿ ಕ್ಸಬಾ 182 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27726

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 56 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23071

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 32/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.57 18223

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಜಲಧಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 72/p GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27024

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಕುೋಂತಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 14/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18758

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಎೋಂ. ಪುಷಾಪ ವತ ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಶಿವನಿ ಕ್ಸಬಾ 200/3a1, 200/4a1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 15296

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 9/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.95 26600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ ನಾಗಬೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 26 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18860

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗಬೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 6/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 19949

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 58/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.61 18503

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 81/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 25545

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 27 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 15920

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ S M ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುರುಗಪ್ಪ ಶಿವನಿ ಕ್ಸಬಾ 200/4a2, 200/4b GEN ಅಡಿಕೆ 0.56 17962

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ K S ಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 116/8, 9, 138/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.41 15000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಂಸಲೇಖ ಬಿನ್ ಲೇಹಿತ್ ಲಕಕ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 71 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29930

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 69/8 GEN ಅಡಿಕೆ 0.41 15000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BS ಉದ್ಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಟಿ ತಾವರೆಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 159 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಗುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 6/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುೋಂಚಾಲ ವೋಂಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಕೆೋಂಚಿಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 61/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28795

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧ ಕೇೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆೋಂಚಿಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 61/3 SC ಅಡಿಕೆ 1.06 34700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲೇಕೇಶಳನ ಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 1/p1 SC ಅಡಿಕೆ 0.70 22260

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಸಬಾ 88 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಸಬಾ 69/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.41 15000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯಮಾಕ್ಷಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಭದಾರ ಚಾರ್ ದೊಡಡಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 6/2, 6/3, 6/7 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಖಲಂದ್ರ್ ಬಿನ್ ಬಾಬಸಾಬ್ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ  ಕ್ಸಬಾ 12/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇವಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಕ್ಯರ ನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 1/p2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 26020

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇಪ್ ಕೇೋಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 19/6, 19/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.73 22760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೋಂಗಾರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ನ್ರಸಿೇಪುರ ಕ್ಸಬಾ 94 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 24800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೌಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಕೆ. ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 15/2, 14/3, 13/33 GEN ಅಡಿಕೆ 0.98 28000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕಮಾತ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಅರಸಿೇಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 70 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಅಮೃತಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 21/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.45 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಾಲಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಸಬಾ 176 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ನ್ರಸಿೇಪುರ ಕ್ಸಬಾ 94 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 24290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮಾಮ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಾಮ್ಾ ನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 18/7, 18/3 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 27150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಭದ್ರ ಚಾರ್ ಜನಾನ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 30/1b GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24350

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಸಬಾ 76/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವಾೋಂತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಕ್ಸಬಾ 76/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮ್ಣ್ಳಣ ಕೆ. ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 10/7, 13/53 GEN ಅಡಿಕೆ 0.31 11500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಕ್ಸಬಾ 76/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 51226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 53/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.68 20662

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಸಿರಗಲಿೇಪುರ ಕ್ಸಬಾ 41/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.59 4081

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಕ್ಸಬಾ 58 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 22380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ವವತಪ್ಪ ಕುಡೂಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 26/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 23500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಕುೋಂಟ್ಟನ್ಮ್ಡು ಕ್ಸಬಾ 32 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29840

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕುಡೂಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 135/7, 135/7 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28420

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ಕ್ಸಬಾ 47/1, 44, 104 GEN ಅಡಿಕೆ 0.97 26560

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೇೋಂ ಉಮೇಶ್ - ಕ್ಸಬಾ 78/1b GEN ತೋಂಗು 1.00 15830

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವಯಾ  ಬಿನ್ ಶಿವಲಿೋಂಗಯಾ - ಕ್ಸಬಾ 17/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28420

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ - ಕ್ಸಬಾ 77, 111/3, 111/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 21149

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ - ಶಿವನ 10/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 15756

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಾಳ್ಳ ಕರಿಯಪ್ಪ - ಶಿವನ 34 GEN ಅಡಿಕೆ 0.36 12539

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ - ಶಿವನ 2/3p, 23 GEN ಅಡಿಕೆ 0.48 15560

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ತಮಾಮಭೇವಿ - ಶಿವನ 41/2 SC ಅಡಿಕೆ 0.81 24574

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕರನಾಯಕ - ಶಿವನ 59/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.55 17809

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಮೂತವಪ್ಪ - ಶಿವನ 53/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20130

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ - ಶಿವನ 56/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 25332

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವರದ್ಪ್ಪ - ಶಿವನ 56/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27533

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಯಪ್ಪ - ಶಿವನ 36/8 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27725

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುರ ಶಿವನ 32/2, 46/4, 30/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಶಿವನ 11 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಶಿವನ 138 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 13750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ್ಯನಾಯಗಕ ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಯಕ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಶಿವನ 45/p12 SC ಅಡಿಕೆ 0.90 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಶಿವನ 35/p3 ST ಸೌತ 0.70 68000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಶಿವನ 48/4 GEN ಸೌತ 0.30 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಶಿವನ 80/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 49000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಶಿವನ 114 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18740

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಶಿವನ 24/4 SC ತರಕ್ಯರಿ 0.60 60000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ ಹೆಬಿೂ ರು ಶಿವನ 138/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19560

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹೆಬಿೂ ರು ಶಿವನ 5/3p-p2, 713 GEN ಅಡಿಕೆ 0.45 16300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಹಣ್ಣ ಶಿವನ 26/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 16490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಶಿವನ 119/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23630

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಶಿವನ 182/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.41 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ತರಿೇಕೆರೆ ಶಿವನ 127 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27532

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಸಿದಾದ ಪುರ ಶಿವನ 15/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.92 24850



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ತರಿೇಕೆರೆ ಶಿವನ 72/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 10680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೌನೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗರಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 41/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 45000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಶಿವನ 121 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 13800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಮಾಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 45/3 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.40 36000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸರೇಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ _ _ _ _ _ _ _ ಬಂಡ್ರ ಶಿವನ 86/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 22200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಜಾವೂರು, ಶಿವನಿ ಶಿವನ 39/2, 17/9, 17/10, 1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.55 13490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಜಾವೂರು, ಶಿವನಿ ಶಿವನ 159/2c GEN ಅಡಿಕೆ 0.48 16250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಮಾರಿಮುತುಾ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಕೆೋಂಚಾಪುರ ಶಿವನ 1/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 27/8 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27726

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಶಾನುಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 22/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 15800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೇದ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯಮ್ಮ ಕೇದಗೆಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 25/2, 26/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 30780

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಕರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಯಕ ನ್ರಸಿೇಪುರ ಶಿವನ 56/6 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 29990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಋಷ್ಮಪುರ ಶಿವನ 19/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಪೇಗೌಡ ಾ್್ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಲಕಕ ವಳಿ್ಳ ಶಿವನ 179 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ರಂಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 45/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ ಸಾವೇಮ್ರಡಿಕ್ಯವಲು ಶಿವನ 47 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಟಿ್ಟ ಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ ಸಾವೇಮ್ರಡಿಕ್ಯವಲು ಶಿವನ 1/95 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ತಮ್ಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 5/2 GEN ತೋಂಗು 0.50 10800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕರಟಗೆರೆ ಶಿವನ 100/2a, 100/2b, 67/38 GEN ಬಾಳೆ 1.00 27900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಾ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 29 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ ಶಿವನ 22/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.30 13860

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಗೋಂಡ್ದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 50/1ap2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.30 12250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಂಪಿಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 49/3 GEN ಸೌತ 0.30 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 25 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ನಾಗಮಂಗಲ ಶಿವನ 8/2, 34/15, 137/4, 34/17, 85/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 34890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಕ್ಕ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 56 GEN ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.40 38000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಶಿವನ 112/8 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 47/10 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 58000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಶಿವಗಂಗೆ ಶಿವನ 26/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಚಿಕ್ಯಕ ತೂಾ ರು ಶಿವನ 265/2, 266/1, 266/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಯಾ ತಾಾ ಗದ್ಬಾಗಿ ಶಿವನ 32/1, 31/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.96 32400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾಹೇಗೌಡ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 86/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬೇಲೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 18/8, 85/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಕುಡೂಲ ರು ಶಿವನ 17/11 GEN ಅಡಿಕೆ 0.39 15130

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಬಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದಾವುಜಾ ನಾಯಕ ಸಿದಲ ೇಪುರ ಶಿವನ 12, 13, 1/1b SC ಅಡಿಕೆ 1.97 61880

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಮ್ಸಣಿಕೆರೆ ಶಿವನ 1/p5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 14480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ನಾಗಬೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 14/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18865

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಹಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ 16/1, 37/5, 37/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 23328

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿೇತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಿೋಂಗಪ್ಪ - ಶಿವನ 59/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.20 10375

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎೋಂ. ಹಷ್ವ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ ಶಿವನ 34/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.47 15800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿನೇದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ ಶಿವನ 34/8 GEN ಅಡಿಕೆ 0.47 15200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 17/3 GEN ತೋಂಗು 1.00 14250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 41/1 GEN ತೋಂಗು 1.20 21100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೋಂಗಾರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 25/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 15800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ ಶಿವನ 16 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 13460

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಜಾವೂರು, ಶಿವನಿ ಶಿವನ 16/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23315

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮೂತವ ಶಿವನಿ ಶಿವನ 72/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26719

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 17/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.59 17977

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಗುೋಂಡಸಮುದ್ರ ಶಿವನ 10/4, 9/3, 10/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26551

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಶಿವನ 4/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 16687

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಶವಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಸಿರಗಲಿೇಪುರ ಶಿವನ 24 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27026

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಟ್ಟಗನೆರೆ ಶಿವನ 31/7 GEN ತೋಂಗು 0.28 9875

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಮ್ಲ ಲಲ ಪ್ಪ ತಮಾಮ ಫಯರ ಶಿವನ 18/1b1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.25 6520

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ - ಶಿವನ 83/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 19990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಮ್ಮ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಶಿವನಿ ಶಿವನ 32/20, 40 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20096

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಶಿವನಿ ಶಿವನ 155 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27099

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ್ ಅತಾ ಮಗೆಗ ಶಿವನ 20/9, 20/30 GEN ಅಡಿಕೆ 0.45 10570

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಋಷ್ಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಹಾದಕೆರೆ ಶಿವನ 174/5 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.50 46760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೌಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಜನಾನ ಪುರ ಶಿವನ 6/6, 22/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.63 19610

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಣ್ಣ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ ಶಿವನ 72/8, 72/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 36, 36 GEN ಅಡಿಕೆ 0.39 13300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ ಶಿವನ 54/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ ಶಿವನ 31/5, 31/8, 57/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.84 24640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ್ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ ಶಿವನ 72/6, 3/6, 13, 13/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.82 24480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪ್ವವತಮ್ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ ಶಿವನ 22/8, 21/8, 19/10 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28420

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 15 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.20 16450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ ಶಿವನ 8/11, 180/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಶಿವನ 88 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ ಶಿವನ 74 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ವವತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ ಶಿವನ 40/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.62 19050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುರದ್ಪ್ಪ ತಮ್ಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 12/3, 11/5 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಯಾ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಶಿವನ 119/3 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.45 44260

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 50/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 14900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಪುೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 34/9, 34/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.96 29169

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತೇಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ ಶಿವನ 83/3, 90/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಜನಾನ ಪುರ ಶಿವನ 9/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.64 20800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ಶಿವನ 44 GEN ಅಡಿಕೆ 0.52 18400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ - ಶಿವನ 9/4, 9/5, 9/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.43 16260

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 23/2p GEN ಅಡಿಕೆ 0.42 12790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂತವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯಪ್ಪ ಯರೇಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 38 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 24180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ ಶಿವನ 7/4, 71 GEN ಅಡಿಕೆ 0.72 22500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ವಣ್ಕನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 102/1 GEN ತೋಂಗು 0.99 17960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ ಶಿವನ 18/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.34 26070



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಶಾನುಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 25/2p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 18170

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಮ್ಮ ಯಾ ಬರಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 46 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ನಾಥಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಸಾವ ಮಿ - ಶಿವನ 67/2 GEN ತರಕ್ಯರಿ 1.00 73800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 39/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 44000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಕಕ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸಕೆಕ ಶಿವನ 30/7, 30/15 GEN ಅಡಿಕೆ 0.45 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಯಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಶಾೋಂತಪುರ ಶಿವನ 99/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಣುಕ್ಯರದ್ಾ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನ್ಮ್ಡು ಶಿವನ 32 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪೂಜಾರ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುವಬೇಔಇ ಶಿವನಿ ಶಿವನ 3 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 23300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಸಾಕ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 19/9 sc ಅಡಿಕೆ 0.75 21750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಹಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗುರಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಶಿವನ 200 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 27800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಳ್ಳಕಲಲ ಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 27 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 4.38 70000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಾ ಶಿವನಿ ಶಿವನ 135/4 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 23180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನ್ರಸಪ್ಪ ಹುರುಳ್ಳಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 41/1 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಸಾವ ಮಿ ಯರೇಬೈಲು ಶಿವನ 3/p1, 65/3 sc ಅಡಿಕೆ 0.52 19670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಯಾ - ಶಿವನ 39/p sc ಅಡಿಕೆ 0.24 7600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ ಶಿವನ 52 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 46000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷಾಣ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾನಾಯಕ ಹುರುಳ್ಳಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 15/1 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಚಲುವಯಾ ಮ್ಸಣಿಕೆರೆ ಶಿವನ 1/p72, 11p29 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 55810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಭೇಮ್ಣ್ಳಣ ಕೆೋಂಚೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 44 sc ಅಡಿಕೆ 0.72 23900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಧಮಾವನಾಯಕ ಕರುಕುಚಿಚ ಶಿವನ 81/p16 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 15250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತೇಶ್ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ನಾಐಕ ಕೆೋಂಚೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 5/6, 5/5, 5/7 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 29950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕುದ್ರಪ್ಪ ದೊಡಡ ಕುೋಂದೂರು ಶಿವನ 3/p33 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 25100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಿೇಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಉಡೇವಾ ಶಿವನ 35 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾಭೇವಿ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 2 sc ಅಡಿಕೆ 0.93 28300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಕೆೋಂಚೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 12 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತೇಳಚನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಾ ನಾಯಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಶಿವನ 47/2 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 16100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಯಕ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 41 sc ಅಡಿಕೆ 0.77 19770

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ ಶಿವನ 60/p2 sc ಅಡಿಕೆ 0.60 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾಾ ನಾಯಕ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 23 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 15940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಯವನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು ಶಿವನ 160 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 15350

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಮ್ನಾಯಕ ಅಮೃತಾಪುರ ಶಿವನ 4/3 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 26100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಿರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ಕರಿಯಪ್ಪ ಬರಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 6 sc ಅಡಿಕೆ 0.60 21290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೇಮಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಹಾಲ್ದನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 1/15, 15/1 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 24940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಷ್ವ ಬಿನ್ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ಹುರುಳ್ಳಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 44/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.30 13000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 4/20 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಕರ ನಾಯಕ ಅಮೃತಾಪುರ ಶಿವನ 180/p1, 9 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 24600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಣುಕ್ಯ ಕೇೋಂ ಪ್ರುಷ್ರಾಮ್ ಲಕಕ ವಳಿ್ಳ ಶಿವನ 71/1 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 14190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಶಿವನ 210/2, 204, 66, 66 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30698

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶ್ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾನಾಯಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಶಿವನ 31/5 sc ಅಡಿಕೆ 0.55 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಾವರನಾಯದ್ಕ ಲಕೆಕ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 1/2 sc ಬಾಳೆ 0.40 17960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೇಲ್ದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಭೇಮಾನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು ಶಿವನ 83/p21, 85 sc ಬಾಳೆ 0.80 22680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಮಾಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ನಾಯಕ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುರ ಶಿವನ 34/1 sc ಸೌತ 0.75 73600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಾಮ್ಾ ನಾಯಕ ಹಸಳಿ್ಳ ಶಿವನ 12/2, 12/3, 1/7 sc ಅಡಿಕೆ 0.98 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಕ  ಕೇೋಂ ಚೌಡಾಭೇವಿ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಶಿವನ 2 sc ಅಡಿಕೆ 1.40 53460

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಸಬಾ 170/2 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 22700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಸಾವ ಮಿ ಯರೇಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 3/p1 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 13000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 65/2p3 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 27200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 43/1 sc ಅಡಿಕೆ 0.78 22700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ ನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು ಕ್ಸಬಾ 131 sc ಅಡಿಕೆ 0.30 12500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರತನ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ಲಿೋಂದ್ಹಳಿ್ಳ  ಕ್ಯವಲು ಕ್ಸಬಾ 104 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 14660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯರೇಬೈಲು ಕ್ಸಬಾ 6/3 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 13300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅೋಂಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 86/p84 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 12300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ದಾ ನಾಯಕ ಮಂಚ್ತವರು ಕ್ಸಬಾ 57/p1 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಪ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 38/2 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 29270

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ನಾಯಕ ಯಲುಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 30/p1-p1 sc ಅಡಿಕೆ 0.60 19000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಡಾಕ್ಯಾ ನಾಯಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ಕ್ಸಬಾ 70 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 14990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಮ್ಮ ಯಾ ಬರಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 4/3 sc ಅಡಿಕೆ 0.63 21200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ನಾಯಕ ಶಿಳರ ೇರಾೋಂಪುರ ಕ್ಸಬಾ 40 sc ಸೌತ 0.80 76000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಗನ್ಪ್ಪ ಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 52/2 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 76500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಗುನ್ಪ್ಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 31/4 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 75000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ನಂದಪುರ ಕ್ಸಬಾ 110 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆಶಾ ಕೇೋಂ ಸಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು ಕ್ಸಬಾ 29/5 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 14900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಹಿತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಯಾ ಹಸೂರು ಕ್ಸಬಾ 46 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 23/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನೆನ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 65/p63 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬೇಗೂರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 45/1, 55/5 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 25600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೂಡರತನ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಚಾಕೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 19/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ದೊೇರನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 265/1, 265/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 225/1, 1/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಿನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸುಭದ್ರ ಪ್ಪ M C ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 4/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ೇಶ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 3/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 22400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈರಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 79/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ದೊೇರನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 225/p1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 32500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಜಿೇರ್ ಬಿನ್ ಮಿೇರನ್ಕುಟಿ್ಟ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 164/839 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದ್ಶವನ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ಮೂತವ ಜೇಡಿಗೇವಿೋಂದ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 21/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಸಬಾ 2011 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 24190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 65 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಪಾಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 3/3, 3/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 22390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಶಿವಗಂಗೆ ಕ್ಸಬಾ 15/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ ಶಿಡುಕನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 14/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 81/1, 8/4, 59/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.47 39100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿರ ಯಾೋಂಖ ಬಿನ್ ಅರಿಯಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 55/2p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.35 11095

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಗೇರಮ್ರಡಿ ಕ್ಸಬಾ 85/13, 87/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 12680



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಶಾೋಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಭೈರಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 12/3, 44/3, 51/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಾ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯಾ ಶಿವಗಂಗೆ ಕ್ಸಬಾ 2/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ದೊರನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 58/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.9 22275

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ಸತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿೇತಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 7/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.7 18440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜಲದೇಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 47 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 14000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಅಮಿೇರ್ ಖನ್ ಬಿನ್ ಸಾಬಜಾನ್ ಶಿಡುಕನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 14/1, 14/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1 36232

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 109 GEN ಅಡಿಕೆ 0.62 18700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರಮೂತವ ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಶಿವನಿ ಕ್ಸಬಾ 308/8, 304/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.37 8400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳ್ಳಲ ಕ್ಸಬಾ 12/p40 GEN ಸೌತ 0.7 66600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಆಸುೋಂಡ್ ಕ್ಸಬಾ 19 GEN ಸೌತ 0.7 60000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಕ್ಸಬಾ 28/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.6 58400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಕ್ಸಬಾ 47/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.7 69800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 80/1 GEN ಹಿರೇಕ್ಯಯಿ - 45000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 72/8, 68/7, 64/1 GEN ತೋಂಗು 1 12290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಕ್ಸಬಾ 66/13 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.7 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 110/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.8 25300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 85/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.83 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ ಹಾದಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 189/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 1 29300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳೇಗೌಡ ಶಿಡುಕನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 27/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1 29950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಮ್ರೇಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 4/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.9 26100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವನ್ಜ ಕೇೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಸಬಾ 64/1, 63/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.59 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 77 GEN ಅಡಿಕೆ 0.71 22700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ವಿೇನ್ ಜಯದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 61/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1 28400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗಂಜಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 58/19 GEN ಅಡಿಕೆ 1 29800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಯಲುಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 78 GEN ಅಡಿಕೆ 0.8 24600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಅಮೃತಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 58/p21 GEN ಅಡಿಕೆ 1 25680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪ್ಪ ಯಲುಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 38/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.48 18000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಳು ಕ್ಸಬಾ 70 GEN ಅಡಿಕೆ 0.6 17900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಯಾ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ಕ್ಸಬಾ 100/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.58 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನುಪ್ಮ್ ಕೇೋಂ ರವಿಶಂಕರ್ ಮ್ರೇಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 19 GEN ಅಡಿಕೆ 0.68 22000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಳು ಕ್ಸಬಾ 66 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಮೂತವ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಹಾದಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 154 GEN ಅಡಿಕೆ 1 28200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ದಮ ನಿ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಸಬಾ 132/10, 132/15 GEN ಅಡಿಕೆ 1 29800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 168/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.38 14900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರಾಧಾ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಧಾ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 255, 206 GEN ಅಡಿಕೆ 0.8 22100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ದೊೇರನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 198, 187/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.38 12000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಳು ಕ್ಸಬಾ 18/9, 7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.6 17900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮ್ರೇಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 12/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲಾ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 4 SC ಅಡಿಕೆ 1 30100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾನಾಾ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 4 SC ಅಡಿಕೆ 0.9 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಯಲ್ದಲ ನಾಯಕ ಹಸಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 21/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.5 18160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೇಲ್ದವತ ಕೇೋಂ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ಬೇಲೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.7 29300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಯಲ್ದಲ ನಾಯಕ ಹಸಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 21/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.5 18100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಸಾವೇಮ್ರಡಿಕ್ಯವಲು ಕ್ಸಬಾ 29/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1 30090

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಗುಡಡ ದ್ಹಟಿ್ಟ ಕ್ಸಬಾ 317 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.95 66000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 21/5 GEN ತೋಂಗು 1 15400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಬಸವಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 16/3 SC ತೋಂಗು 1 15400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಾವರ ನಾಯಕ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 111 GEN ಅಡಿಕೆ 1 29100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯತೇಶ್ ಬಿನ್ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಬಂಕನ್ಕಟಿ್ ಕ್ಸಬಾ 994/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.5 46000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ನಂದ ಕ್ಸಬಾ 125 GEN ಬಾಳೆ 1 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲಕಂಠಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬೇಲೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 14/33 Sc ಅಡಿಕೆ 0.94 29100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಕೃಷಾಣ ನಾಯಕ ಲಕೆಕ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 5/2 SC ಅಡಿಕೆ 0.4 14768

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬರಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 85 SC ಅಡಿಕೆ 0.8 26890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 41/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.75 20860

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಲ ನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 1/p1 SC ಅಡಿಕೆ 0.8 22637

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಳಚಾನಾಯಕ ಸಿದಾದ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 3/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.7 23130

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇವಾಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಾ ನಾಯಕ ಲಕಕ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 22, 22 SC ಅಡಿಕೆ 0.8 24190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರ್ ಉಡೇವಾ ಕ್ಸಬಾ 32/p2-p2 ST ತರಕ್ಯರಿ 0.4 38700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ಕ್ಸಬಾ 145/1 ST ಅಡಿಕೆ 0.3 11200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶಳಾ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 12/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.54 27100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸುಧಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಲೇ. ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿಕುಪಾಪ ಳು ಕ್ಸಬಾ 179/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 58280

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಹಾಲಪ್ಪ ಚೌಡಾಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 43/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.40 12300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ TS ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿೇತರಾಮ್ಯಾ ತುರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 1/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.40 20200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 12/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.60 12440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮುರುಗೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ಯಾ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 112/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.60 12900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ. ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಲೇ. ಗಿರಿಯಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 17/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.97 19800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತವ ಬಿನ್ ಪಾವವತಮ್ಮ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 43/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.60 28620

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಎಸ್. ಸಂಪ್ತ್ ಅಯಾ ೋಂಗರ್ ಬಿನ್ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಸಮೂತವವಿ.ಎಲ್. ನ್ಗರ ಕ್ಸಬಾ 38 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 29780

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮಾಮ್ಣಿೇ ಕೋಂ ಟ್ಟ.ಎಸ್. ಸಂಪ್ತ್ ಕುಮಾರ್ವಿ.ಎಲ್. ನ್ಗರ ಕ್ಸಬಾ 42 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 29780

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಶಳವ ರಪ್ಪ ಗೇಪಿಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 19/ಪಿ5 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಬಿ.ಟ್ಟ.ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 44 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 96600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 316/ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 46116

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಧಾ ಜಿ.ಆರ್ ಕೇೋಂ ಎನ್ ವಿ ರವಿ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 313/3, 813/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 28952

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 185/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 64350

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ವಿೇರಣ್ಣ ಯಾ ಅಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 71 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.84 31180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಬಿ. ವೋಂಕಟೇಶಮೂತವ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ತೂಬಿನ್ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 75/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ತೂಬಿನ್ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 13/ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 96600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎೋಂ. ಓೋಂಕ್ಯರಮೂತವ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಯಾ  ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 21, 257, 137 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 95200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ವಿ. ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವೇದ್ಮೂತವ ಗಂಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 18/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.93 26952

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಕೆ ದವಾಕರ್ ಬಿನ್ ಎೋಂ.ಎನ್. ಕ್ಯಾ ತಪ್ಪ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 172/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.80 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೈ.ಬಿ. ಹಾಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಜಯಣ್ಣ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 77/ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 43400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 210/2ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 77090

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಒಗಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 7/ಪಿ4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 39198



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ  ಸಿೋಂಟಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 230/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ ಬಿನ್ ನಿೇಲಕಂಠಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 210/2ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 77160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿ. ಬಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ  ಕ್ಸಬಾ 10/5ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಬಿ. ಭಮೆಮ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 11/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 34/ಪಿ6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 73564

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಾಾ ರಳಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ 25/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 76753

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಗಟ್ಟೇರಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 207/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36470

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಡಿ. ಯೇಶಧ ಕೇೋಂ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 165/392, 165/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.56 12100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿಗಟ್ಟೇರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 207/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.80 27900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 194/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.80 36000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಯಿಣ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 264, 248/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.39 23790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್ ಎನ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 203/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎೋಂ. ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 111/1ಎ ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.63 34873

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜೆ.ಕೆ. ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 34/ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 77288

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ಜಿ. ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 157/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 18230

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬೈರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲೇ. ರಾಜಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 205/1ಎ ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35455

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 77/ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 58580

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಗೌಡ ಮ್ಲ್ದಲ ಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ 17/ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 29090

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಳಪ್ಪ ಬಿಟಿ್ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 130/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 48624

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಆರ್. ಗಿರಿಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಬೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 10/2ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 16872

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಚಿನ್ಕರಿಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 26/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಆರ್. ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ ಮ್ರವಂಜಿ ಕ್ಸಬಾ 99/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 54150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ. ವಿ. ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 46 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 53860

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಾಾ ರಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 383/3, 386/1ಎ ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20041

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹುಚಚ ಹನುಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 112/ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19530

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 111/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 33625

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 148/ಪಿ9 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 33500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 181/ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.40 45830

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ. ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 46 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.98 31980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಯಾ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 154/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.55 29050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಡೊಡಡ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 33/1ಬಿ, 31/2, 45/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.67 28670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಜಿ. ಕುದ್ದರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಿ. ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 8/2, 28/1, 28/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64910

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 69/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.47 20980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಆಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 248/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.49 10600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮ್ಕಕ  ಕೇೋಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಿಟಿ್ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 105/ಪಿ11 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.67 12790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಷ್ಗಿರಿನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ನಾಯಕ ವಿ.ಎಲ್. ನ್ಗರ ಕ್ಸಬಾ 55/9, 75/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.60 12978

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರ್. ಗೇವಿೋಂದ್ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ನಾಯಕ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 14/1, 14/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧನ್ಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಿೋಂಪಾಾ ಪ್ಪ ಮ್ತಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ 48/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20460

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುನಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 114 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.71 15170

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರ್.ಹೆಚ್. ಶಾೋಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 155/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 16310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 55/ಪಿ16 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.84 25434

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಬಮ್ಮ ಣ್ಣ ಮ್ರುಳನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 52/2ಎ ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 30520

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರತನ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 80/1ಪಿ5, 90/4ಎಬಿ4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19407

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಶ್ ವೈ. ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 21/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.87 24485

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶೇಖರಪ್ಪ ಆಣ್ಣ ೇಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 67/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 53160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ  ಪಿಪಿ ಬಿನ್ ಪಾತಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 62/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 87289

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 4/ಪಿ-ಪಿ15 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 64550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಡಿ. ಗರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ದಾಾ ವಣ್ಣ ಹೇರಿತಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 7/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.60 153400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಬಿ.ಆರ್. ರಂಗಪ್ಪ ಬಾಾ ಗಡೇಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 15/9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 44270

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿೇತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಗಾಳ್ಳಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 45/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.96 18840

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಲ್. ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಕ್ಸಬಾ 63 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.40 12000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪಿ. ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಗಾಳ್ಳಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 39 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ಎಲ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ ಕ್ಸಬಾ 70/ಎ67, 70/ಎ66 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ + ಅಡಿಕೆ 0.50 19370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಿರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಗಾಳ್ಳಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 68/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80080

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಡಿ. ಗರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ದಾಾ ವಣ್ಣ ಹೇರಿತಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 7/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 30949

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎನ್. ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯಾನೆ ಮಂಜುನಾಥ್ಎಮೆಮದೊಡಿಡ ಅಮೃತಾಪುರ 70/ಪಿಎ35 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.80 28420

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಅಮೃತಾಪುರ 70/ಪಿ1ಪಿ26 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.80 28150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗಾಳ್ಳಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 53/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 39910

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 184/2ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿ. ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 31/1, 2/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 58959

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭೂತಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 116/1, 272/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59624

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಷ್ೇತವ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 190/6ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 23500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬದ್ರ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸಿ. ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಿ.ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 7/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕಂಚುಗಲ್ ಅಮೃತಾಪುರ 49/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 224/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 68680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಲು ಅಮೃತಾಪುರ 190/3, 190/11, 190/12 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 41504

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ  ನಾಯುಡ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ನಾಯುಡ ಸೇವಾನ್ಗರ ಅಮೃತಾಪುರ 62/14, 62/15 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 41796

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಹೇಬಾಾ  ನಾಯಕ ಬಾಣ್ಸಿಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 20/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 76730

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಕೆ. ನಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಮ್ತಾ ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 48/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 68260

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಉಪಿಪ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 132 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 52384

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕೆರೆಸಂತ ಅಮೃತಾಪುರ 200/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 66480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 169/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 34059

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಅಮೃತಾಪುರ 70/ಬಿ366, 79/ಪಿ5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.80 27667

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಖ ಕೇೋಂ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿೇರೂರು ಅಮೃತಾಪುರ 24/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 58870

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾೋಂಡುರಂಗರಾವ್ ಬಿನ್ ಜಂಗೇಡಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಅಮೃತಾಪುರ 628 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.80 26993

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಚ್. ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ಅಮೃತಾಪುರ 70/149ಎಳಫ್ ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 34137

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯವಲ್ ಅಮೃತಾಪುರ 179 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 32000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿೇರೂರು ಅಮೃತಾಪುರ 25/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹಿರಿಯಂಗಳ ಅಮೃತಾಪುರ 413/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.59 22084

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಖರಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ರಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 14/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯತೇಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಕ್ಯವಲು ಅಮೃತಾಪುರ 90/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.85 85538

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಪಿ. ವಿೇರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಹೆಬಿೂರು ಶೆಟದ್ಟ್ಟ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲ್ ಅಮೃತಾಪುರ 289/ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಯಾ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಣ್ಣ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಅಮೃತಾಪುರ 41/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 17550



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಆರ್. ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಜೇಡಿಹೇಚಿಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 82 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19052

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಚ್. ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಅಮೃತಾಪುರ 32/ಪಿ10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 42536

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬಮ್ಮ ಣ್ಣ ಕೇತುಮಾರನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 36/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.25 19820

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್. ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಕಬಿ ಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 37/1ಬಿ ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 19371

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ದೇಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವ ಮಿ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಕ್ಯವಲು ಅಮೃತಾಪುರ 197 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರ ಸಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿೇರಣ್ಣ  ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲ್ ಅಮೃತಾಪುರ 201/ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.72 66629

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ವಿ. ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ,ಆರ್. ವೋಂಕಟಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ಅಮೃತಾಪುರ 1013/1ಎ, 1012/1ಎ ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 32000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ,ಎಸ್. ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲ್ ಅಮೃತಾಪುರ 282/ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 73600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹೆಬಿೂರುಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲ್ ಅಮೃತಾಪುರ 289/ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸವೇಗೌಡ ಹುಲಿಕೆರೆ ಅಮೃತಾಪುರ 208/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.35 17150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಜಿ. ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬಾಾ ಲದಾಳು ಅಮೃತಾಪುರ 80/25ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 16700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬೇಳನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 59/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 45850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಕೇತುಮಾರನ್ಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 68/4, 74/1, 69/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 64900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಜಿ. ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಬಾಾ ಲದಾಳು ಅಮೃತಾಪುರ 80/14ಪಿ ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 55700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ.ಎೋಂ. ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಬಾಾ ಲದಾಳು ಅಮೃತಾಪುರ 6/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 50873

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಜೇಡಿಹೇಚಿಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 38/ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 16800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಟ್ಟ. ರಮೇಶಳಾ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಜೇಡಿಹೇಚಿಹಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 276/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ಯಕ್ಯಡ 0.25 11465

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಮಂಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 18/4ಪಿ ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 31300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಆರ್. ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 501/2ಎ, 565/ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26511

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ. ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೇತುಮಾರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 32/2ಎ ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.84 48360

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ. ಶಿವಮೂತವ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಾ ವೈ. ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ CA§¼É 25/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.40 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಜಿ. ಪಾಲಕ್ಷ ಬಿನ್ ಜಡೇಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ವೈ. ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ CA§¼É 24/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 66250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಉಗರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹನುಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 51/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಮೂತವ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ವೈ. ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ DªÀÅw 20/2, 103/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.99 29250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಯಳಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 16/2, 36/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯಪ್ಪ  ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 33/1ಎ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.36 23950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓಬಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 110 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಫಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 68/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 5985

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ೇಶ್ ಎೋಂ. ಜಕಕ ನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 26/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 77500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 77/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಂದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗವಿರಂಗಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 110/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಜಿ.ಯರದ್ಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 36/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಜಿ.ಯರದ್ಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 82/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.56 56000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಜಿ.ಯರದ್ಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 176/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67674

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಜಿ.ಯರದ್ಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 256/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64260

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಜಿ.ಯರದ್ಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 296/ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಜಿ.ಯರದ್ಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 176/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 63370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಣ್ಣ ಮೂದಹಳಿಪ್ಪ ದೊಡಡ ನಾಯಕನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 51/7ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 344 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67718

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಟ್ಟ. ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಹರಿಸಮುದ್ರ ªÀ¸ÁÛgÉ 30/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78955

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಆರ್. ವಿನ್ಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ಭೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 3/6 ಪ್.ಜಾತ ತೋಂಗು 0.58 7375

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 54/1ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.83 29960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಹಿರೇಗಜೆವ ªÀ¸ÁÛgÉ 42/4ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 75690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಟ್ಟ. ದಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 99/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 39948

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹಗೇರಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 91 ಪ್.ಜಾತ ಅಡಿಕೆ 0.70 25150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಮೂತವ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಬಾಾ ಗಡೇಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 39 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 29640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಜಿ. ಬಿನ್ ಪ್ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 277 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 32400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇೋಂಗಾಲ ರನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಹೇರಿತಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 17/ಪಿ5 ಪ್.ಜಾತ ಮೆ.ಕ್ಯಯಿ 0.90 77660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಹೇರಿತಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 17/ಪಿ41 ಪ್.ಜಾತ ಮೆ.ಕ್ಯಯಿ 0.90 77660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗುರುವಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 70/ಪಿ-ಪಿ3 ಪ್.ಜಾತ ಬಾಳೆ 0.40 20170

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಓಬಯಾ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗರ ªÀ¸ÁÛgÉ 17/ಪಿ115 ಪ್.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.40 19980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿಟ್ಟ ಅಣ್ಣ ಯಾ  ಬಿನ್ ಪಿಹೆಚ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 105 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.70 15100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿಎಸ್ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಬೂರಪ್ಪ ಬಂಜೇನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 55/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.60 28184

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಬಂಜೇನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 105, 68/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.40 13015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಂಕಯಾ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 155 ಪ್.ಜಾತ ತೋಂಗು 1.00 18500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 122/1, 36/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಕುಪಾಪ ಳು ªÀ¸ÁÛgÉ 87/ಪಿ2 ಪ್.ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಕಲ್ದಲ ಪುರ ªÀ¸ÁÛgÉ 10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98709

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಿರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ದೇವರಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 39 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.70 14750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ,ಟ್ಟ. ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 1/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 32520

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಭೇವಿ ಬಿನ್ ಹಲುಗಭೇವಿ ಗಂಗಾನ್ಗರ ªÀ¸ÁÛgÉ 24/ಪಿ5 ಪ್.ಜಾತ ಬಾಳೆ 0.20 10375

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 75/1ಪಿ2, 75/3ಪಿ1, 182/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 52500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಣ್ಣ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 139/1ಬಿ, 140/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 77/5, 77/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20079

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೌಸಲಾ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 50/5, 50/3, 50/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20120

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್. ರಾಮ್ಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿೇತರಾಮ್ಪ್ಪ  ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 226/1, 231/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 63980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ. ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ  ಎೋಂ ಚಿಕಕ ನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 40/ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.84 81200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಹಸಳಪ್ಪ ಕುೋಂಕನಾಡು ªÀ¸ÁÛgÉ 29/ಪಿ4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಕನ್ಾ  ಬಿನ್ ಚಿದಾನಂದ್ಯಾ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 178/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್. ಮ್ಹಾೋಂತೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 2/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಎೋಂ. ಜಕಕ ನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 135/1ಬಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78560

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಉಜಿಜ ನ್ಪ್ಪ ಎೋಂ. ಜಕಕ ನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 31/2, 34/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 174/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಳೇಗೌಡ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 112 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 146/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೇಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 112/ಪಿ5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 111/ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರ್. ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 137 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 66660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಾರಾನ್ಥ್ ಕುೋಂಕನಾಡು ªÀ¸ÁÛgÉ 210/3ಪಿ4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಕುೋಂಕನಾಡು ªÀ¸ÁÛgÉ 65/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ ಪ್ರ ಸನ್ನ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು ªÀ¸ÁÛgÉ 46/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 3.00 61160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಓಬಳಯಾ  ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗರ ªÀ¸ÁÛgÉ 17/ಪಿ39, 5/ಪಿ3, 4/ಪಿ1 ಪ್.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1.00 41920



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಓಬಳಯಾ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗರ ªÀ¸ÁÛgÉ 4/ಪಿ1, 5/ಪಿ3, 17/ಪಿ115 ಪ್.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1.00 41730

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಓಭಯಾ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗರ ªÀ¸ÁÛgÉ 1/1 ಪ್.ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 47180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಓಬಯಾ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗರ ªÀ¸ÁÛgÉ 4/ಪಿ2, 5/ಪಿ3, 17/ಪಿ115 ಪ್.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1.00 36200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ವಿ. ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಣ್ಣ ತಗಿಗ ಹಳಿ್ಳ  ಕ್ಯವಲ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 107/ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 58500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಆಲಘಟಿ ªÀ¸ÁÛgÉ 24/ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುವಣ್ವಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ . ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 51/3ಪಿ2, 61/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರತನ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 66/ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.30 16920

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮುದ್ವ ತ ಕೇೋಂ ಸಣ್ಣ  ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 76/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 17870

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎೋಂ. ಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗಂಗನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 60 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.34 24460

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ. ಪಾಲ್ದಕ್ಷಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗಂಗನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 24/6ಪಿ4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ಕೆ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಟಿ್ಟ ರಪ್ಪ ಗಂಗನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 81/1, 81/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.64 24200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಪಂಚನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 22/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌತ 0.48 48480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಯಿಣ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ವೇದ್ಮೂತವ ಮ್ರವಂಜಿ ªÀ¸ÁÛgÉ 41/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ , ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 105/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 187/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.63 63600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ರಾಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯ ಡಿ. ಹಸಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 58 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ ªÀ¸ÁÛgÉ 85 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 68260

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರುಪ್ಪ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 189/ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ. ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 5/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಯಾ ಸಾರ್ಣಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 99 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ  ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 134/ಪಿ2, 115/ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 11 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 20/1ಪಿ4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 76000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಪ್ಪ ಕುೋಂಕನಾಡು ªÀ¸ÁÛgÉ 648/ಪಿ2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್. ಚಿಕೆಕ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿೇಲಕಂಠಪ್ಪ ಕುೋಂದೂರು ªÀ¸ÁÛgÉ 18 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 43400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬಮಾಲ ಪುರ ªÀ¸ÁÛgÉ 1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 58400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಎೋಂ. ಜಕಕ ನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 21/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 63980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 40/ಪಿ6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 63700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ವೇದ್ಮೂತವ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 133/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೊಡಡ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಟಿ ಪ್ಪ ಪುರ ªÀ¸ÁÛgÉ 32 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 57800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 151/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 326 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗ[ಪ್ಪ ಚಟನ ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 53/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 59500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ. ಧನ್ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಗುರು ಮೂತವ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 683/3 ಪ್.ಜಾತ ಅಡಿಕೆ 0.70 26480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಾ್ಟಿ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗಪ್ಪ  ಎಮೆಮದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 70/5p-p1 ಪ್.ಜಾತ ಅಡಿಕೆ 0.80 26993

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 47/1, 26/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 17390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಯಾ ಚೌಡಾಲ ಪುರ ªÀ¸ÁÛgÉ 42/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.59 49390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಯಾ ಪಂಚನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 128/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.50 143980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಯಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 12/2 ಪ್.ಜಾತ ಬಾಳೆ 0.43 21830

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹುಚಚ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ ªÀ¸ÁÛgÉ 387/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 55824

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಳಾ್ ಪಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ ಯಗಟ್ಟ ªÀ¸ÁÛgÉ 26/2b, 21/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 4.56 53487

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ನಂಜಪ್ಪ ಕಡೂರು ªÀ¸ÁÛgÉ 251 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.82 17600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಬಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ  ಕಡೂರು ªÀ¸ÁÛgÉ 18/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕುೋಂಬಳ 0.40 35586

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ ªÀ¸ÁÛgÉ 80/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.85 30470

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತೇಟ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ - ªÀ¸ÁÛgÉ 18/7, 17/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.84 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಪಂಚನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 132/4, 132/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.83 66200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 24/4ap1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 17400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HM ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ - CA§¼É 42/3, 42/4, 48/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.65 11514

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎನ್ ಎೋಂ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಪಂಚನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 38/2p2, 27/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ನಿಡುವಳಿ್ಳ CA§¼É 5/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 32038

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ CA§¼É 39/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.60 31603

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ CA§¼É 65/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.96 18620

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ CA§¼É 237/p5, 237/p6 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಚರಾಜು ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು CA§¼É 190/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ YT ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ವೈ ಯರದ್ಕೆರೆ CA§¼É 93/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಮ್ಮ ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ CA§¼É 136/17 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.42 17395

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನಿತಾ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಮೇಲನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 59/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 19180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಕೇದಗೆರೆ CA§¼É 33/29 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 18684

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಉಗರ ಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ CA§¼É 253 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅರೇಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಆಸಂದ CA§¼É 94/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.57 21500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಉಜಿಜ ನ್ಪ್ಪ ಆಸಂದ CA§¼É 197/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 278636

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 3/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 27290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಣುಕಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಆಸಂದ CA§¼É 45/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.48 18150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಆಸಂದ CA§¼É 158/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 27491

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು CA§¼É 113 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 24790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಬಮ್ಮ ನ್ಹಳ್ಳಳಲ CA§¼É 57/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮಾವು 1.00 21300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿಕೆ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಆಸಂದ CA§¼É 100/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 15620

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಉಜಿಜ ನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಆಸಂದ CA§¼É 159/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 29890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಪ್ವವತಪ್ಪ ಆಸಂದ CA§¼É 87/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 18400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 17/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.67 14470

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು CA§¼É 45/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.48 17370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಯಾ ದೇವರಹಳಿ್ಳ CA§¼É 37/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.90 19190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಯಾ ಬಳಿೆೇಕೆರೆ CA§¼É 46/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 21631

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಂಕಪ್ಪ ಸರಸವ ತಪುರ CA§¼É 9/1a1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.40 11710

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ತಂಗಲಿ CA§¼É 26, 27, 28/1, 29/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 35970

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ CA§¼É 46/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ CA§¼É 198 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 64500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 115/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 73483

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮುಪಿಪ ನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 114 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಪ್ಪ ಗಜೆವ CA§¼É 4/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 114 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 167/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 25/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಾ್್ಬಿನ್  ರಂಗಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 22/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ CA§¼É 140/2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ CA§¼É 48/3p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ CA§¼É 131 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ವಿೇನ್ ಬಿನ್ ಓೋಂಕರಾಯಾ ಕೆರೆಸಂತ CA§¼É 31/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  ಕುೋಂಕನಾಡು CA§¼É 239/2p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುಪಿಪ ನ್ಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ CA§¼É 5/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ಗುಡ್ಡ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 52/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಪುರ CA§¼É 17/A ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.67 67600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಶಿಕಲ್ದ ಬಿನ್ ಲೇಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿದ್ರೆ CA§¼É 33/2a1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 52500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಯಳಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 1/9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ CA§¼É 39/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 19/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 32690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯು ಕೆ. ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 112/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ CA§¼É 126/15 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗೇಪಾಲಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ CA§¼É 10/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ CA§¼É 13/3A ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪುರ CA§¼É 15/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿಯಾವುಲ್ದಲ  ಬಿನ್ ಮುಸಸಾಭ್, ಜಿ. ಜಕಕ ನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 13/10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 54500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕೇಡಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ CA§¼É 80/1b ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 112/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಜುರ ರಂಗಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ CA§¼É 14/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 187/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 114 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ವಿೇರಯಾ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ CA§¼É 184/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.75 75700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿಬಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ದೇವನೂರು CA§¼É 312/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.39 42915

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ ಆರ್ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಯಾ ಬರ ಹಮ ಸಮುದ್ರ CA§¼É 293/1 ಪ್.ಜಾತ ಬಾಳೆ 0.60 27989

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾಕಯಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಯಾ ಬರ ಹಮ ಸಮುದ್ರ CA§¼É 294/2 ಪ್.ಜಾತ ಬಾಳೆ 0.60 24659

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಜೇಡಿಹೇಚಿಹಳಿ್ಳ CA§¼É 46/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 18210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಜಡಕನ್ಕಟಿ್ CA§¼É 30/AP2, 8/P11 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.50 10800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಕೆ ನಾಗರತನ  ಬಿನ್ ಜಯೇಶವ ರಪ್ಪ ಬಾಣುರು CA§¼É 31 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಯಾ ಹಸಹಳಿ್ಳ CA§¼É 13/46 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 66300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ CA§¼É 263/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾರಯಾಣ್ಪ್ಪ ಕತಾ ಗೆರೆ CA§¼É 34/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಸಿೇತಾರಮ್ಪ್ಪ ಯರದ್ಕೆರೆ CA§¼É 51/6P8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.31 32600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಆಣ್ಗೆರೆ CA§¼É 127 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಳಲ ಪ್ಪ ಗಜೆವ CA§¼É 87/P1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ದಾಮ ವತ ಕೇೋಂ ಓಬಳಯಾ ಆಣ್ಗೆರೆ CA§¼É 131 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಾ  ಕೇೋಂ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಕತಾ ಗೆರೆ CA§¼É 24/P3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 34/5P ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ಓೋಂಕರಯಾ ಸೇವಾನ್ಗರ CA§¼É 26/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ CA§¼É 174/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 200/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ CA§¼É 140/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.30 28300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಡಿಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ದೊಣ್ಣ ಕೇರನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.34 31300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೇಡಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ CA§¼É 27 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಾ್ಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ CA§¼É 11/5, 11/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೇಡಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ CA§¼É 39/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಕೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ CA§¼É 262 ಪ್.ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 17 ಪ್.ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 78550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 52/1p1, 52/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 29890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯಾಣ್ಪ್ಪ ಜಕಕ ನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 45/1p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.63 63600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ CA§¼É 140/bc ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.34 31400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ CA§¼É 119 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಷ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಯಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ CA§¼É 171/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 54500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ದೊಣ್ಣ ಕೇರನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 12/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಜಿಗರ್ಣಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 100 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 61642

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗೇಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ D®ÆÝgÀÄ 628 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.60 26993

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಕನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 7/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 32624

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಬಿ ಶಂಕರಪ್ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಚಿಕಕ ತಂಗಲಿ D®ÆÝgÀÄ 43/1, 43/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 34226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಆರ್. ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗೇಜಿರಾವ್ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ D®ÆÝgÀÄ 70/p55 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 37555

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೋಂವಿದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದ್ಳವಾಯಿ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯವಲ್ D®ÆÝgÀÄ 181, 180/p-p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.94 30490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ D®ÆÝgÀÄ 70/155 ಪ್.ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 40098

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಬಿ. ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯರೇಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 105/44 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಪುರ D®ÆÝgÀÄ 21 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 79737

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ದೇವರಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 86 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.96 20200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹಿಲ್ದಪುರ D®ÆÝgÀÄ 21/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 80380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ. ಭಾಗವವಿ ಕೇೋಂ ಮಂಜನಾಯಕ ಸರಸವ ತಪುರ D®ÆÝgÀÄ 92/2 ಪ್.ಜಾತ ತೋಂಗು 0.40 12200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಮಂಜನಾಯಕ ಸರಸವ ತಪುರ D®ÆÝgÀÄ 71/p1, 2/5 ಪ್.ಜಾತ ತೋಂಗು 1.00 19800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 90/p2, 69/3p ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.68 14700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎೋಂ. ವೇದ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಬಿಸಲ್ರೆ D®ÆÝgÀÄ 94/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 36000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎೋಂ. ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಬಿಸಲ್ರೆ D®ÆÝgÀÄ 94/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34088

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಕೆ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 37/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.80 16670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 142/p5 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎೋಂ. ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 78/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಬಿಸಲ್ರೆ D®ÆÝgÀÄ 56/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌತ 0.40 36550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 'ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ D®ÆÝgÀÄ 80/p3 ಪ್.ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಎೋಂ. ಕೌಶಲಾ  ಕೇೋಂ ಎೋಂ.ಆರ್. ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪಮ್ಲ್ದಲ ಘಟಿ D®ÆÝgÀÄ 109/p, 43/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 2.00 18650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 25/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78730

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ನಾಯಕ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬದ್ನೆ 0.75 59550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಯಿಣ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹೇಮ್ಗಿರಿ ಕೆರೆಸಂತ D®ÆÝgÀÄ 143 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಬಾಣ್ನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 25/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 81790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಎನ್. ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಯರದ್ಕೆರೆ D®ÆÝgÀÄ 55/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.51 51500



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್. ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಚಾರ್ಎಮೆಮದೊಡಿಡ D®ÆÝgÀÄ 10/30BLoC3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 47800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನಿತಾ SM ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವ ಮಿ ಚನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 51/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30260

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಚ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಿತಯಪ್ಪ ದೊೇಗಿಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 30/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾತಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಚೌಕಭೇವಿ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ D®ÆÝgÀÄ 70/A116 ಪ್.ಜಾತ ಅಡಿಕೆ 1.00 41800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುರಿಯನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಔತನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 6/p16, 13/P23 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 17928

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಕೆ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಕೆ.ಆರ್. ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು D®ÆÝgÀÄ 71 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 17846

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರುಶರಾಮ್ ಬಿನ್ ಈರೇಜಿರಾವ್ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯವಲ್ D®ÆÝgÀÄ 4/52p5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರುಶರಾಮ್ ಬಿನ್ ಈರೇಜಿರಾವ್ ಬಿೇರೂರು D®ÆÝgÀÄ 2/622 92 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 72 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾಳಪ್ಪ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 5/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಎೋಂ. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎನ್. ಮ್ಹೇಶಪ್ಪದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗರ D®ÆÝgÀÄ 1/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.89 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ D®ÆÝgÀÄ 70/A69 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು D®ÆÝgÀÄ 44 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 18580

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಸಿ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 16/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 18490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಅೋಂತರಘಟಿ್ D®ÆÝgÀÄ 55/1B ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ. ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹೂಲಿಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 67/4, 67/5 ಪ್.ಪಂ ಪ್ಪಾಪ ಯ 1.00 39908

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ D®ÆÝgÀÄ 67 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಪಾಪ ಯ 1.00 29890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 34/2, 34/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 18570

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಸಿ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 3/2, 4/2, 29/7, 4/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 189580

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಭ ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ H ತಮಾಮ ಪುರ D®ÆÝgÀÄ 10/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.53 11460

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಭೇಮ್ಣ್ನ ಸಂಕ್ಯಲ ಪುರ D®ÆÝgÀÄ 36/7p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 29890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ D®ÆÝgÀÄ 259/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.90 35900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಬಣ್ಣ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ D®ÆÝgÀÄ 166 ಪ್.ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅರಿಯಪ್ಪ ಹಿರಿಯಂಗಳ D®ÆÝgÀÄ 14/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 15300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ  ಎಮೆಮದೊಡಿಡ D®ÆÝgÀÄ 70/72 ಪ್.ಜಾತ ಅಡಿಕೆ 0.90 28600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 5 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.85 17810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು D®ÆÝgÀÄ 156 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 25100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಘವೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಆಸಂದ D®ÆÝgÀÄ 119/1, 114/2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭೇಮೆಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ D®ÆÝgÀÄ 243 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 21100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರ್. ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ D®ÆÝgÀÄ 13/5, 62/1p ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 30100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಾ ಟಪ್ಪ ಜಿಗರ್ಣಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 31/2p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 20050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ. ಉನ್ಜಿಜ ನೇಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 134/3B ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 18500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಉಜಿಜ ನಿಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೇರಣ್ಣ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 131/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.86 26900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಕೆ,ವಿ. ಬಿನ್ ಉಜಿಜ ನಿಗೌಡ ಹಳೇ ಕಡೂರು D®ÆÝgÀÄ 129/4p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 18780

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿಹೆಚ್. ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಳಿೆಕೆರೆ D®ÆÝgÀÄ 11 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಯಾ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ  ಕ್ಯವಲ್ D®ÆÝgÀÄ 1/123 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 30907

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜೇಗಪ್ಪ ಚೌಡಾಲ ಪುರ D®ÆÝgÀÄ 23/1, 30/1, 30/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.90 33460

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿಶಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 42/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45455

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೊರೆಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಪುರ D®ÆÝgÀÄ 85 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 26481

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 1/3p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30230

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 1/211, 1/98 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.84 30100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪ್ಪ ಬಳಿೆಕೆರೆ D®ÆÝgÀÄ 161/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 17342

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನ್ರಸಪ್ಪ ಜಿಗರ್ಣಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 27/1, 49/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 32675

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿಸಲೇಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 1/100-2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.86 24400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ D®ÆÝgÀÄ 108/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 18000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್. ಶಿಳರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನ್ರಸಪ್ಪ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 57, 53 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20485

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಶಿೇಲ ಕೇೋಂ ಸಣ್ಣ ಹನುಮ್ಯಾ ಮ್ರಡಿೇಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 62/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 38900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ,ಹೆಚ್. ಶೇಭ ಕೇೋಂ ಹೆಬಿೂ ರಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಬಾಣೂರು D®ÆÝgÀÄ 106/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 57760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಆರ್. ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ D®ÆÝgÀÄ 88/2, 88/9, 88/13p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.94 10690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ D®ÆÝgÀÄ 187/p9 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 16110

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎೋಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಮೇಟಪ್ಪ ನಂಜಪ್ಪ ನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 82/83, 72/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.56 12760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನೂರೋಂದ್ಪ್ಪ ಆಣ್ನ ಗೆರೆ DªÀÅw 72/1P ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 44500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ DªÀÅw 5/10, 5/11, 6/8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 36400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯದೇವಮೂತವ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ DªÀÅw 11 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 41229

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಆರ್, ಕಟರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿ.ಎೋಂ. ರುದ್ರ ಯಾ ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 58/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 89770

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಲಿತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ.ಎೋಂ. ರುದ್ರ ಯಾ ಯಗಟ್ಟ DªÀÅw 17.Jun ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98360

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ DªÀÅw 40/P10, 40/pi1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ DªÀÅw 123 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕಲಿಲ ಹಳಿಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ DªÀÅw 171/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 69700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನೂರೋಂದ್ಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ DªÀÅw 39/5p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 22700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಯಾ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ DªÀÅw 70/32p3 ಪ್.ಜಾತ ಅಡಿಕೆ 1.00 28400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಬಿ. ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ನಿನ್ ಬೇಗಪ್ಪ ಪುರ DªÀÅw 80 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 30/p6 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.20 29760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮ್ಕಕ  ಬಿನ್ ಲೇಹಿತಾಶವ ತಪ್ಪ ಕೆರೆಸಂತ DªÀÅw 54/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20930

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಷ್ಡಕ್ಷರಿ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ s ಬಿದ್ರೆ DªÀÅw 90/1p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 44237

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ DªÀÅw 85/1A2p5 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.20 57720

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಕುೋಂಕನಾಡು DªÀÅw 64 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 69200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ ಹನುಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 38/8 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.64 28880

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿ.ಸಿ. ದನೇಶ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಯಾ ಹನುಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 38/8 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.42 26600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಯಾ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 17/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.20 22670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಸಾಾ ನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹಿಮಾಸಾಬ್ ಯಗಟ್ಟ DªÀÅw 83 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 63500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಕೇತುಮಾರನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 12/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 51058

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕೇತುಮಾರನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 41/p5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36286

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರ್, ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ನಾಯಕ ಲಿೋಂಗದ್ಳಿ್ಳ DªÀÅw 29/3, 29/2 ಪ್.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.89 23697

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದಾಸಪ್ಪ ಜೇಡಿಹೇಚಿಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 170/4, 171/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.90 17370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಾಾ ಲದಾಳು DªÀÅw 83/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 76189

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಪ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ ನಾಯಕ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ DªÀÅw 102 ಪ್.ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 94788

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಡಪ್ಪ  ಬಾಾ ಗಡೇಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 26/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 20100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ ರಘು ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ DªÀÅw 116/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.20 115200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ನಾಥ್  ಎಮೆಮದೊಡಿಡ DªÀÅw 70/BK14 ಪ್.ಪಂ ಕ್ಯ.ಮೆಣ್ಸು 1.00 40200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗೇವಿೋಂದ್ಪುರ DªÀÅw 7/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 32000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HC ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗರ DªÀÅw 107/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 23000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರತನ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಹಿರಿಯಂಗಳ DªÀÅw 81/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿ್ಳ 1.60 45000



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ರಂಗಪ್ಪ ಜಕಕ ನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 22/1, 1/11 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 35900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ. ಮೂತವ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಸೂರಾಪುರ DªÀÅw 116 ಪ್.ಜಾತ ಬಾಳೆ 0.80 27730

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರ್. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ DªÀÅw 87/1P3, 87/2P2 ಪ್.ಜಾತ ತೋಂಗು 1.00 20100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲ ಕೇೋಂ ಸಿೇತರಾಮ್ನಾಯಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ DªÀÅw 29/1, 29/2, 28/2 ಪ್.ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.75 62300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಔತನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 15/P6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 23185

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಠಲ ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಯಾ ಔತನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 15/P4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 25260

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ. ಸಿಮ ತಾ ಕೇೋಂ ವಿಠಲ ಔತನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 174/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 18180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಹುಲ್ಲ ೇಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 151/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಎಸ್. ಸದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಜಿ. ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು DªÀÅw 102/2 ಪ್.ಜಾತ ಬಾಳೆ 1.00 34960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಗಾಳ್ಳಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 3/6, 4/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 18484

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಗಾಳ್ಳಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 70/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 9220

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 19/6, 19/8, 159/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್. ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಕನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 28/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬದ್ನೆ 0.35 32715

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ. ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಯಗಟ್ಟ DªÀÅw 340 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 35980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HT ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ DªÀÅw 26/3/2, 263/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.60 27790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಯಾ ಯಗಟ್ಟ DªÀÅw 8/2PP, 58/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19120

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ YT ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಶೆಟಿ್ಟ ಯಳಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀÅw 15/1P2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.96 92980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಮುದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ DªÀÅw 165 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 70530

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ  ಗಂಗಾನ್ಗರ DªÀÅw 64 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 18000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ವಿೇನ್ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಗಂಗಾನ್ಗರ DªÀÅw 58/2, 57/6, 57/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.70 15140

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಯರೇಹಳಿ್ಳ ®PÁå 9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29032

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗಾಳ್ಳಹಳಿ್ಳ ®PÁå 125 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  HN ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ®PÁå 288/P9 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19120

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಕಕ ಪ್ಪ ಸೂರಾಪುರ ®PÁå 115/P2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 69890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾದ್ವಮೂತವ ಬಿನ್ ಹುಚಚ ರಾಯ ಕ್ಯವಲುಗಾರ ಮ್ ®PÁå 182 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43128

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ®PÁå 70/A69 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 80700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎನ್ ದನೇಶಳಾ್ ಬಿನ್ ನಿವಾವಣ್ಪ್ಪ ಕೆ. ಚೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 18/1P1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.69 23000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ಕಲ್ಕ ರೆ ®PÁå 76/P1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಚೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 34/P7, 32/P5 ಪ್.ಜಾತ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.73 39490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಸಿ. ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 29/3 ಪ್.ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮಭೇವಿ ಪುರ ®PÁå 97/P13 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುತಾ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಪುರ ®PÁå 205 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79714

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧಮ್ವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭೇವಿ ಪುರ ®PÁå 97/P17, 97/P14 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹುಚಚ ನಾಯಕ ಕುೋಂದೂರು ®PÁå 142 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥಳಾ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಪುರ ®PÁå 96/P3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79714

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಪುರ eÁUÀgÀ 151/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.59 59590

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಜಿ. ಜಕಕ ನ್ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 24/1, 24/3 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಜಿ. ಜಕಕ ನ್ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 24/1 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರತನ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ ಭೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 49 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79714

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಪುರ eÁUÀgÀ 151/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.59 59590

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭೂತಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಪುರ eÁUÀgÀ 200, 206 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಿದ್ರೆ eÁUÀgÀ 29/P18 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವರಮ್ಹಾಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 230/4P2, 230/2 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಸಿೇತಾಪುರ eÁUÀgÀ 30/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 99513

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಲ್ದಕ್ಷ್ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಸುರೇಶನಾಯಕ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 42/p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 86330

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವ ಮಿನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲಾ ನಾಯಕ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 4/5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.63 63638

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವ ಮಿನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲಲ್ದಾ ನಾಯಕ ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 82/p3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾೋಂಜಿನಾಯಕ  ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 89/5, 27/1p ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 84/p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 100000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಸೌಮ್ಾ ನಾಯಕ ಸಾದ್ರಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 117/2 ಪ್ಜಾ ತರಕ್ಯರಿ 37179

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲಾ ನಾಯಕ ಸಿೇತಾಪುರ eÁUÀgÀ 34/p2 ಪ್ಜಾ ತರಕ್ಯರಿ 1.50 1440456

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ನಾಯಕ ನ್ರಸಿೇಪುರ eÁUÀgÀ 39/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.60 153648

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಎಮೆಮದೊಡಿಡ eÁUÀgÀ 70/bk, 34/p ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.96 28300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಭೇವಿ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ eÁUÀgÀ 70/p6-p9 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 80810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷಾಣ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಮೈಲ್ದರನಾಯಕ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ eÁUÀgÀ 70/66-p3 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 27019

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಲಿೋಂಗದ್ಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 70 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.56 47311

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಾನಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲಲ್ದಾ ನಾಯಕ ಚಿಕಕ ತಂಗಲಿ eÁUÀgÀ 58/10 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36920

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಳಚನಾಯಕ ನ್ಗದಯತ್ ಕ್ಯವಲ್ PÀ¸À¨Á 14/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ನಾಯಕ ಸೇವಾಪುರ PÀ¸À¨Á 81/p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.24 24670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಸೇವಾಪುರ PÀ¸À¨Á 5/3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಕರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಾ ನಾಯಕ ಮಾಡಾಳು PÀ¸À¨Á 10/p24, 52 ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 0.80 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮಂದ್ಣ್ಣ ಪುರ PÀ¸À¨Á 191/p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34609

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಹುಲಿಮಾಚಾರಿ ಅೋಂಚ್ಚೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 328 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 53100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ದೇವಿ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವ ಯಾ ಪುರ PÀ¸À¨Á 68/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ನಾಯಕ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 34/3, 59/ಪಿ ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಪ್ಪ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುರ PÀ¸À¨Á 70/p232 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 65387

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುಳಿಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಣ್ಣ  ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಕಡೂರು PÀ¸À¨Á 139, 134 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 17280

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಪುರ PÀ¸À¨Á 97/p4b ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮುತಾ ಣ್ಣ  ನಿನ್ ಮಾರಣ್ಣ ಪುರ PÀ¸À¨Á 212/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸರೇಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಬಿ. ಬಮೆಮ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 10/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ನಾಯಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 8/p3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 62/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101010

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಯಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಧಮ್ವನಾಯಕ ಗೇವಿೋಂದ್ಪುರ PÀ¸À¨Á 23/4 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.47 139725

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂತವನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಧನಿಯಾನಾಯಕ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ PÀ¸À¨Á 292/p-p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹಗರೆಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 146/p2 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 23550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈರಾಭೇವಿ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 36/4a ಪ್ಜಾ ಬಾಳೆ 0.55 19967

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಪ್ಪ ಹಿರಿಯಂಗಳ PÀ¸À¨Á 25/0p18 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.97 98500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲ್ದಲಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಬದಯನಾಯಕ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 20/4 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ದಜಿ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಮೂತವನಾಯಕ ಕ್ಯನ್ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 3/4 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 47476

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಕ್ಷ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಾವರಾನಾಯಕ ಚಿಕಕ ತಂಗಲಿ PÀ¸À¨Á 58/p15 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓಬಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾರಣ್ಣ ಪುರ PÀ¸À¨Á 97/p46 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಕುೋಂತಲ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರನಾಯಕ ಸೇವಾಪುರ PÀ¸À¨Á 10/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98232

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಕ್ಯರ ನಾಯಕ ಅೋಂಗಾಜನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 1/p ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 19242



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಳಚನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ  ನಾಯಕ ಸೇವಾಪುರ PÀ¸À¨Á 5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.36 130600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೇೋಂ ಗರುಡಾಭೇವಿ ಹಿರಿಯಂಗಳ PÀ¸À¨Á 76/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತಾ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯವಲ್ PÀ¸À¨Á 4/244/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂತವನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಿೋಂಗಾರನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 73/ಪಿ7 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹುಲ್ಲ ಹಳ್ಇ PÀ¸À¨Á 185/ಪಿ4 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಲ್ದಲಭೇವಿ ಬಿನ್ ಗುರುವಾಭೇವಿ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ PÀ¸À¨Á 70/6-ಪಿ1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಜಾನಾಯಕ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ¸À¨Á 57/7 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಭೇವಿ ದೊಡಡ ಬುಕಕ ಸಾಗರ PÀ¸À¨Á 17/ಪಿ117 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಲಮೂತವ ಬಿನ್ ಆರ್. ಲಕ್ಷಮ ಪ್ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 115 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಶಿೇನಾನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 73/ಪಿ14 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ PÀ¸À¨Á 70/11-ಪಿ2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಜುೋಂಬಾನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 73/ಪಿ5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿಎಸ್ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸತಾಾ ಭೇವಿ ಬಿೇರೂರು PÀ¸À¨Á 150 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಜೇೋಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕುಮಾರನಾಯಕ ವಡೇರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 30/ಪಿ5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ ಜಿ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 85 ಪ್ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.62 62600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆವಿ ವಾಸು ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸೂರಾಪುರ PÀ¸À¨Á 117 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 60565

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 117/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78706

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎವಿ ರಮೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ್ಯನಾಯಕ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 62/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ YM ಗಾಯಿತರ  ಕೇೋಂ ಯೇಗಿೇಶ್ ವಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 253 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.97 97980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ್ಪ ವಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á
19/ಪಿ2, 19/ಪಿ3, 145/2, 

52, 83/1
ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.96 28050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ್ಪ ವಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 19/p2, 19/p3, 83/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.93 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HB ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಡಿ. ಹಸಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 68/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.65 65290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 187/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.79 72380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಟ್ಟ. ವೇಣುಗೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಮ್ಲ್ದಲ ಘಟಿ PÀ¸À¨Á 103 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.84 84431

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೇಮ್ಶೇಕರಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 229 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ KT  ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 51/61 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 46460

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಿಕರಿಯಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 11/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 207/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿನಾಯಕ BM ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಪುರ PÀ¸À¨Á 204/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 65650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಕತಾ ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 52/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಪುರ PÀ¸À¨Á 49/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 77 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 98/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ PE ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಪುರ PÀ¸À¨Á 121/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 30965

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವಂತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮುತಾ ಣ್ಣ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 84/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 58/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 80190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ CS  ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ CK ಶೇಖರಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ PÀ¸À¨Á 85, 109/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.72 165073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ PÀ¸À¨Á 30, 4/2, 304/3, 305/4, 305/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.07 102750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ವಿೇರಪ್ಪ ವೈ. ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 110/1, 90 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅವಿನಾಶ್ HS ಬಿನ್ ಶಿವಮೂತವ ವಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 255/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37179

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ. ಬಿದ್ರೆ PÀ¸À¨Á 114/1, 115/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 30 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ TM ಗುರುನೂತವ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಯಾ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 32/ಪಿ1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 7/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಚಟನ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 77/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 78700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಯಾ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 33/p15 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 59/3p6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 47400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಪುರ PÀ¸À¨Á 126/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 8/5p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಳಿಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 365/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌತ 0.85 53000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಮೇಶ್ ಪುರ PÀ¸À¨Á 245/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕರನಾಯಕ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 30/8 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.59 59590

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭೇಮ್ಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 129 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಣ್ಣ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 23/162 ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 0.94 19200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಚೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 10/7 ಪ್ಜಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿನ್ಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಡುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 3/6 ಪ್ಜಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಸೇವಾಪುರ PÀ¸À¨Á 10/13 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 207 ಪ್ಜಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮಾಮ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ನಾಯಕ ಕುೋಂಕನಾಡು PÀ¸À¨Á 18 ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 0.66 14276

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾನ್ಯಕ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ನಾಯಕ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ¸À¨Á 84/5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 66742

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾನಾಯಕ ಉಡುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 239/3a2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98309

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ¸À¨Á 140/4 ಪ್ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 36503

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಾವರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನಾಯಕ ಉಡುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 60/3, 62/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 26070

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಶಾಮಾಚಾರಿ ಸೇವಾನ್ಗರ PÀ¸À¨Á 49/p5 ಪ್ಜಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟಭೇವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಭವಿ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 127 ಪ್ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಆಲಘಟಿ PÀ¸À¨Á 20/2c ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 49490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲೇ. ವಿೇರಣ್ಣ ಯಾ ಆಣ್ಗರೆ PÀ¸À¨Á 71 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 35/p8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.57 57500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಚಟಿ ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 116 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಮೇನ್ಳಿಪ್ಪ ಪುರ PÀ¸À¨Á 97/p31 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BM ಶಿವಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂತವ ಪುರ PÀ¸À¨Á 6/1p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ PÀ¸À¨Á 241/3, 241/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸತಾ ಗಪ್ಪ ಪುರ PÀ¸À¨Á 97/p34 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮದಹಳಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 8/1p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.69 69600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ PV ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ವೇದ್ಮೂತವ ಪುರ PÀ¸À¨Á 122/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಪುರ PÀ¸À¨Á 46/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಂಡಿತಾರದ್ಾ  ಬಿನ್ ನಿವಾವಣ್ಯಾ ಪುರ PÀ¸À¨Á 125/p3, 125/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.78 78300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಪುರ PÀ¸À¨Á 182/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 32155

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮೂತವ BN ಪುರ PÀ¸À¨Á 127/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.79 479800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ KG ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಪುರ PÀ¸À¨Á 91/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು PÀ¸À¨Á 167/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 46400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 7/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿಲಪ  OK ಬಿನ್ ಶಿವಮೂತವ ಹಿರಿಯಂಗಳ PÀ¸À¨Á 653/2, 653/3,653/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ PÀ¸À¨Á 50/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ PÀ¸À¨Á 13/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BR ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಸಾವ ಮಿ ಹಿರಿಯಂಗಳ PÀ¸À¨Á 658 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.40 134440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರಲಿೋಂಗ[ಪ್ಪ  ಬವಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ¸À¨Á 90/1p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ PÀ¸À¨Á 13/26 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಮ್ಮಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ¸À¨Á 3/5a ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಫಾತಮಾಭ ಕೇೋಂ ಅಮಾನುಲಲ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ¸À¨Á 88/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಸಬ್ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ¸À¨Á 20/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 45250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಪುರ PÀ¸À¨Á 210/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 60/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 34600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 42/2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿ. ನ್ವಿೇನ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 20/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಆಸಂದ PÀ¸À¨Á 138/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 13/2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 1/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿದಾಸಣ್ಣ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 76/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HT ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಾಾ ರಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು SÁAqÀå 120/4, 144/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 36600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ PK ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಪುರ SÁAqÀå 108/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.30 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ SÁAqÀå 187/1p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.48 48480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಪುರ SÁAqÀå 232/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ SÁAqÀå 15 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 80200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ SÁAqÀå 152/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಟಾ ಣ್ಣ   ಬಿನ್ ದಾಸಯಾ ಕಲ್ಕ ರೆ SÁAqÀå 59/p6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಅಕುಲ ನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ SÁAqÀå 77/p4. 77/p7, 74/3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಂಗಾನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ SÁAqÀå 77/p11 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಾನ ಯಕ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಾನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ SÁAqÀå 77/p16 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ದೇವನುರು SÁAqÀå 83 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.56 149806

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಸೇವಾಪುರ SÁAqÀå 5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.20 115236

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಮಿಟ್ಯಾ ನಾಯಕ ಜಡಕನ್ಕಟಿ್ SÁAqÀå 2/p5 ಪ್ಜಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.60 52386

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾೋಂಜಿನಾಯಕ  ಬಾಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 30/1a2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 90900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಮ್ಮ ಯಾ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಬಾಬರ ಬಾಯಿ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಕ್ಯವಲು SÁAqÀå 28 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 73900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BM ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು SÁAqÀå 87/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ ಬಿನ್ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 5/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಯಾ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ SÁAqÀå 37/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ SM ಮೂತವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುರುಳಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ SÁAqÀå 61/3p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 100000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಕುಪಾಪ ಳು SÁAqÀå 28/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾಮಾನ್ಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ SÁAqÀå 53 ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 19795

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುದ್ಶವನ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಹಸಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ತಂಗಲಿ SÁAqÀå 198/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34917

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಭೇವಿ ಕಲ್ಕ ರೆ SÁAqÀå 101/p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 92245

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎೋಂ. ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 210/3, 210 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.35 16500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಮೂತವ ಬಿನ್ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ SÁAqÀå 30/2, 29 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 24589

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ct  ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ SÁAqÀå 64/1, 90/3,bp3, 54/2, 9/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 16950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗನಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕಡೂರು SÁAqÀå 203 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34917

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BH ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ತಂಗಲಿ SÁAqÀå 200 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34917

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ವೈ. ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ SÁAqÀå 88/12, 88/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗಹಳ್ಳಲ ೇ 16/2, 14/18 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.74 15450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಘವೇೋಂದ್ರ  ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾೋಂಡುರಂಗರಾವ್ ಸಾದ್ರಹಳಿ್ಳ ®PÁå 62/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.19 90800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 24/7, 227/14 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 78700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬನಾಗಪ್ಪ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ ®PÁå 186/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.59 19940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ GS ತೇಟರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಗಿತಯಾಪುರ ®PÁå 30 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.60 148060

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ. ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಕೆ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ ®PÁå 38/3, 31/4p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.83 72570

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಹಳಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 58/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.53 11464

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ. ಬಲರಾಮ್ ಬಿನ್ ಪ್ರುಮಾಳ್ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ CA§¼É 269 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 28055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬದರ  ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯ ಮ್ತಘಟಿ CA§¼É 37/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 28187

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಜಿ,.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಗೌಡನ್ಕಟಿ್ ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 23.Feb ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 40540

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HC ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ HB ಚಂದ್ರ ಯಾ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು PÀ¸À¨Á 24/2, 24/9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.72 25160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 1/1a1, 5/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 34840

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಆಲಘಟಿ PÀ¸À¨Á 105/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29358

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಗಳಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ®PÁå 10/11, 225/p5, 221/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 35800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ®PÁå 21/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.67 25125

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ D®ÆÝgÀÄ 210/2, 204, 66 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 30698

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 26/5, 9/3, 32/3, 21/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19870

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬದ್ರ ಯಾ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ದೇವರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 61/1, 23 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.83 27544

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ದೊಡಡ ಯಾ ಕಸಬಾ PÀ¸À¨Á 29/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37989

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮ್ರುಗಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 135/25 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ದೊೋಂಬರಹಳಿ್ಳ CA§¼É 33/p5, 38/7a, 38/2, 45/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 28163

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ,. ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ®PÁå 100/p8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಆಣ್ಗರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 188/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35289

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 27/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 100960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 152/1b ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 18500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹುಲಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 207/6, 209/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35289

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಡೇಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಆರ್ಣಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 213/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HC ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಕೆರೆಮೇಲನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 15/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 114 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಬೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 53/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 107/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 43400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಬೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 19/8, 18/1p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ SC ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ವಿ ಯರದ್ಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 153/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 69/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ CA§¼É 82/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 53500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ CA§¼É 200/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ರಂಗಪ್ಪ ಬೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 40/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55000



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HT ದಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 15/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಕ  ಕೇೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕುೋಂಕನಾಡು D®ÆÝgÀÄ 15/7, 223/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೊಡಡ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪಾತಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ D®ÆÝgÀÄ 47/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಬೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 41/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ VK ಹನುಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಯಾ ಉಡುಗೆರೆ D®ÆÝgÀÄ 28/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ YN ಪ್ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ D®ÆÝgÀÄ 288/1p8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾರತ ಕೇೋಂ ಗುರುಮೂತವ ಉಡುಗೆರೆ DªÀw 156/5, 156/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.29 32800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ.. ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀw 58/8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.28 30400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿಪಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ eÁUÀgÀ 208/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲೇ. ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 112 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 307/3, 123/8b ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 112 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 56/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.41 34000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 164/85 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.27 30600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಹಾಾ ರಳಘಟಿ PÀ¸À¨Á 38/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ರಾಜಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 51/6p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 46/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿಡ ರಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 127 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾತಪ್ಪ ಮುಘಳ್ಳಕಟಿ್ SÁAqÀå 162/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.87 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಭೂಕನ್ಗೋಂದ SÁAqÀå 39/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ SÁAqÀå 197/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ SÁAqÀå 123 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂಬಿೇರಣ್ಣ ಕೆರೆಸಂತ SÁAqÀå 40/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೊಡಡ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ SÁAqÀå 212/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೇಡಿರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ವಕಕ ಲಗೆರೆ SÁAqÀå 134 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಬೈರಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 42 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೌಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ SÁAqÀå 347, 73/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ SÁAqÀå 145/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆವಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಈರಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಫೂಋ SÁAqÀå 174/2, 64/1cp ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಾಳಪ್ಪ ಹಿರೇಗಜೆವ SÁAqÀå 50/p, 51/3, 8/11 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 14/1p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 41/1, 156/1, 67/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೇದ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ಈಶವರಪ್ಪ ಜಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 51/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ. ಓೋಂಕರಾಯಾ  ಬಿನ್ ಬಸವಯಾ ಕೆರೆಸಂತ ªÀ¸ÁÛgÉ 40/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 11 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಕೆ.ಬಿದ್ರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 209/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಕತಾ ಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 112/17 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿಡಿ. ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಯಾ ಗಜೆವ ªÀ¸ÁÛgÉ 287 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 66600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 185/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 43400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಯರದ್ಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 167 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 46400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಪಿ. ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 65/p4, 65/p8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೂಲ್ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ ªÀ¸ÁÛgÉ 41/4p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೆಶ್ PN ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬೂಕನ್ಗೋಂದ ªÀ¸ÁÛgÉ 26/28, 21/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಮೂತವ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕುೋಂತೂರು ªÀ¸ÁÛgÉ 756 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 62600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಅನಂತಮೂತವ ಭೂಕನ್ಗೋಂದ ªÀ¸ÁÛgÉ 7/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 126/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 850800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನೂರೋಂದ್ಪ್ಪ ಆಣ್ಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 248/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ ªÀ¸ÁÛgÉ 262 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 26/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 77700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ mS ಚಿದಾನಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಷ್ಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು ªÀ¸ÁÛgÉ 138/1, 138/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 2.00 187640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗರಿೇಶ್ MS  ಬಿನ್ NP  ಷ್ಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು ªÀ¸ÁÛgÉ 138/1, 138/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 2.00 186990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 47/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲಕಂಠಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಗಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 100/ಪಿ4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚ್ನ್ನ ಪ್ಪ ಕತಾ ಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 34/ಪಿ3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಭೇಮ್ಪ್ಪ ಗಜೆವ ªÀ¸ÁÛgÉ 37/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.57 57500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಯಾ ಜಡಕನ್ಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 12/ಪಿ1 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತವರನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 70/3ಪಿ7 ಪ್ಜಾ ಬಾಳೆ 0.78 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 16/2 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.48 19390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲಕಷ್ಮಮಭೇವಿ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 70/69ಬಿ ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 28340

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 70 ಪ್ಜಾ ಬಾಳೆ 0.80 32548

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಹೇಮ್ಲ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 70/8ಪಿ5 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33620

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಮಾನಾಯಕ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 55 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 45000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲ್ದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 70/13ಪಿ2 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 26480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಕಸ ನಾಯಕ ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 52 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33626

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಖರಕಟಿ್ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 274 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 55500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ರಂಗಯಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 149 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಮೂತವ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಮುಗುಳ್ಳಕಟಿ್ ªÀ¸ÁÛgÉ 104/ಪಿ8 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಯಕ ಕಲ್ದಲ ಪುರ ªÀ¸ÁÛgÉ 55/2ಪಿ3 ಪ್ಜಾ ಕೇಸು 0.30 30300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 70/ಬಿಕೆಹಚ್ ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.51 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಬೇಳನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 29 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 48160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 55/3, 64 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 96600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಬಿೇರೂರು ಕ್ಯಔಲು ªÀ¸ÁÛgÉ 4/p136 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 67500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಯಕ ಕೆರೆಸಂತ ªÀ¸ÁÛgÉ 302/4 ಪ್ಜಾ ಶೋಂಠಿ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಾಚಾರಿ ಲಕಕ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 4/6 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.86 85700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿಆರ್ ಗುರುಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಸ್. ರೇವಣ್ಣ ಕಡೂರು ªÀ¸ÁÛgÉ 215/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.54 20428

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನೆನ ೇಗೌಡ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 136/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 36012

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ H ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಹುಲಿಯಪ್ಪ ಕಡೂರು ªÀ¸ÁÛgÉ 390 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BH ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಾ ಬಳಿೆಕೆರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 12/p6, 143/1p1, 143/3AP2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34928

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಣ್ಣ  ಕೇೋಂ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 19/1p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.64 13840

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಾ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ªÀ¸ÁÛgÉ 5/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 77700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ. ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುರೇನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಕಡೂರು ªÀ¸ÁÛgÉ 62 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 8850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿಹೆಚ್. ಮೇಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟತಂಗಲಿ ªÀ¸ÁÛgÉ 197/24/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34917

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಮ್ನೇಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಜಿ. ತಮಾಮ ಪುರ ªÀ¸ÁÛgÉ 22/3, 22/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 28498



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬನಿಾ ಮಾಮ  ನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 89/pa ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44145

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಮೂತವನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 223/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44145

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮಾಮ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯ್ ಕಲ್ಕ ರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 83/p10, 77/p22 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43961

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 207 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 43, 192/p3, 41/3p4, 37/2p3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43389

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾಎರ್ ಟ್ಟ.ಬಿ. ಬಿನ್ ತರುಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 212/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ದಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೌಮ್ಾ ನಾಯಕ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 70/6 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 88300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬದ್ರಿನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲಾ ನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ ªÀ¸ÁÛgÉ 80/p13 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮಾಮ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 70/pp64 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಟೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಯಕ ಚಿಕಕ ತಂಗಲಿ ªÀ¸ÁÛgÉ 61 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.35 33300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮಾಮ ನಾಯ್ ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ªÀ¸ÁÛgÉ 70/p1-p64 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 20700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ವೈ. ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ ªÀ¸ÁÛgÉ 139, 140/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.24 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಂಗಣ್ಣ ನಾಯಕ ಮ್ಲ್ದಲ ಘಟಿ ªÀ¸ÁÛgÉ 73/3a, 106 ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 15569

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೌನೇಶ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಹಸಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 24/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 53500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ ಹಸಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 2/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾವಿಹಳಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಅಜಜ ಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ªÀ¸ÁÛgÉ 50, 46/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 47400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಜಿ. ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 4/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 41400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮೇಗೌಡ ನಿಡುವಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 198/p4, 34/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯರೆಹಳಿ್ಳ ªÀ¸ÁÛgÉ 56/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.60 13600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಟ್ಟ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಕ್ಯರೆಹಳಿ್ಳ CA§¼É 1/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಮ್ರುಳನ್ಹಳ್ಳಳಿ CA§¼É 49 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.15 20200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ಕೆ / ಕರಿಯಪ್ಪ ಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ CA§¼É 15/3a2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.39 36100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 2/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ಮ್ರುಳನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 50/5, 55/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.14 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 114 ಸಾಮಾನ್ಾ ಸೌತ 0.30 24400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ CA§¼É 122/16 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಜಿ. ಗಿರಿರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 129/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆ.ಗಿಡ 1.00 100800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಾಾ ಮ್ಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ CA§¼É 100/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಕ್ಯರೆಹಳಿ್ಳ CA§¼É 15/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶವ ರ CA§¼É 137/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಜಿ. ತಮಾಮ ಪುರ CA§¼É 76/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭೇಮಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ ನಾಯಕ  ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು CA§¼É 162/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ನಂಜಪ್ಪ ಕ್ಯರೆಹಳಿ್ಳ CA§¼É 43 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಟ್ಟ. ಆರ. ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ತುರುವನ್ಹಳಿ್ಳ CA§¼É 16/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಪ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಣ್ಣ  ರಂಗಾಭೇವಿ ಕ್ಯನ್ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 7/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಕ್ಯರೆಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 15/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಣ್ಝ ಕ್ಯರೆಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 48 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಕರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನ್ರಸಪ್ಪ ಹುಲ್ಲ ಹಳ್ಇ D®ÆÝgÀÄ 182/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಕ್ಯರ ನಾಯಕ ಬುಕಕ ಮ್ಲಲ ನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 38 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಯಾ ಕುಪಾಪ ಳು D®ÆÝgÀÄ 105/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.20 115200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇವಾನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 73/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮ್ಮಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಯಾ ಉಡುಗೆರೆ D®ÆÝgÀÄ 39, 192/2, 192/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 43389

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹುಚಚ ಹನುಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಡಾಳು D®ÆÝgÀÄ 41/3a, 41/3b29, 41/3b2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದೂದ್ಾ ನಾಯಕ ಕೆರೆಸಂತ D®ÆÝgÀÄ 13 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಕೆ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ D®ÆÝgÀÄ ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಮಾನಾಯಕ ನಾಗರಾಳು D®ÆÝgÀÄ 200 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 77700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಾಯಿತರ  ಕೇೋಂ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ದೇವರಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 37/3, 60/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬದ್ನೆ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಹನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 83, 131 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್ ವಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ವಡೇರಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 28/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 43480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾಲಿನಿ ಕೇೋಂ ರಮೇಶ್ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 157/190 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.41 41400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಕ್ಷರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಾ ಾ ಸೂರಾಪುರ D®ÆÝgÀÄ 46 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.98 37000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ೇಮಾಾ ನಾಯಕ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 5/3p2 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 35580

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ D®ÆÝgÀÄ 70/E ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 1.00 20660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸದಾನಂದ್ ಚಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಬಳಿ್ಳಗನೂರು D®ÆÝgÀÄ 102/2 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬೇಳನ್ಹಳಿ್ಳ D®ÆÝgÀÄ 48/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 38560

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿಎಸ್. ರಿದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು DªÀw 63/p4, 50 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 67180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀw 212/5, 212/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 46750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀw 15 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.55 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನ್ಟರಾಜು ಐಗನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀw 9/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭರತ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ಐಗನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀw 9/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 36500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿ. ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಟ್ಟ.ಬಿ. ವಿೇರಭಧರ ಪ್ಪ ಬಿ.ಟ್ಟ. ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀw 34/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 31300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರ ಸಿ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೇರಣ್ಣ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು DªÀw 201/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 66580

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀw 78/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.62 52400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ SR ರೇವಣ್ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೇಬಣ್ಣ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀw 110/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.61 51780

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಸುಡುಗಾಡಪ್ಪ ಸಣ್ಣ  ಸುಡುಗಾಡಪ್ಪ DªÀw 11/p5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜು NN ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ನಿಢಘಟಿ DªÀw 162 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 59890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ DªÀw 12/1p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.66 65831

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಾ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ DªÀw 28/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.40 11098

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ CB ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ DªÀw 14/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.89 86988

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ CB ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ DªÀw 29/1p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿ,ಎೋಂ. ಮಾಡಲ ಪ್ಪ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ DªÀw 19/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44445

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆಲದ್ಹಳಿ್ಳ DªÀw 23/1b ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.67 60764

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿೇರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಬಿಳುವಾಲ DªÀw 47/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.79 79800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ eÁUÀgÀ 117 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.18 115800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ. ಪಾಲಕ್ಷ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 23 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 83300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ MS  ಲೇಕೇಶಪ್ ಬನ್ ಕೆ. ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುರ eÁUÀgÀ 2/5, 2/4, 38/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.49 49490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ CN ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಚಿಕಕ ನ್ಲ್ದಲ ರು eÁUÀgÀ 23/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.60 22650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಹಿಲ್ದಪುರ eÁUÀgÀ 7/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 51500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ P ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಣ್ಣ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 50/19 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  M ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ eÁUÀgÀ 1/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.18 109557

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಜಿಜ ಬಿೇರಪ್ಪ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ eÁUÀgÀ 181/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 19880

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ eÁUÀgÀ 188/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 17580

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ PN ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ದೊಡಡ ಬಸಪ್ಪ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 46/14 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.30 34000



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದಾಸಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ eÁUÀgÀ 75/6p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 18530

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  NB ಬಿನ್ ಲೇ. ಭೇಮ್ಯಾ ಐಗನ್ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 22/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 67000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ NN  ಸದಾಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ L ನಂಜಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು eÁUÀgÀ 21/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 58580

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಐಗನ್ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 24/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.54 54500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು eÁUÀgÀ 7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 80430

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ NS ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನಿಢಘಟಿ eÁUÀgÀ 244/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.86 83700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ MC  ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ನ್ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 3/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 53000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಧರ NK ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ನಿಢಘಟಿ eÁUÀgÀ 98/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BG ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಬೇಳನ್ಹಳಿ್ಳ eÁUÀgÀ 15/1B ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 99650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿೇರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಡಹಳಿಪ್ಪ ಗಜಳಗಾರ ಮ್ eÁUÀgÀ 19/2, 99/24 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಶಂಬೇಗೌಡ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು PÀ¸À¨Á 155 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜಪ್ಪ  ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಹಿರೇಗಜೆವ PÀ¸À¨Á 35/5, 128/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ GM ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗಜೆವ PÀ¸À¨Á 33/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾಳಗಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 100/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 284 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70408

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ PM ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 48/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೇಮಾವತ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇಕಂಠಯಾ ಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 62 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 1.00 44900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 22/2a ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.51 43725

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  BM ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 137/41 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 133/11, 133/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.44 44400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಕೆ. ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 15 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 1.00 88700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ¸À¨Á 56/1p5, 36*1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ MG ರುದೊರ ೇಜಿ ರಾವ ಬಿನ್ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ ಕೆ. ತಮಾಮ ಪುರ PÀ¸À¨Á 29 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ದೇವರತಾ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 253/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದಾಸಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 78/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 18536

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಮಂಗಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ¸À¨Á 161/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 44800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಳೆಯಪ್ಪ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ  ಕ್ಯವಲು PÀ¸À¨Á 32, 1/137, 1/5a, 1/23p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮಾಮ್ಣಿ TS ಕೇೋಂ ಸಂಪ್ತ್ ಐಯಾ ೋಂಗರ್ ವಿ.ಎಲ್. ನ್ಗರ PÀ¸À¨Á 42/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಮ್ರಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 52/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 28800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಪ್ಪ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 13/1, 206/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 3490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 43/4p2, 207/2b., 210/2p ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 36000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೌಡಯಾ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 42/ ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.93 32700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ .ಕೆ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ , ಕಡೂರಹಳಿ್ಳಕಡೂರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 13/2, 141/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಪ್ಪ .ಟ್ಟ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಲ್.ರಾಮ್ಯಾ , ತೋಂಗಲಿತಂಗಲಿ PÀ¸À¨Á 57/2, 58/1, 59, 52/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.04 65400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಕುಪಾಪ ಳು PÀ¸À¨Á 68/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 43800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 124/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.80 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ ಚಾಪಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 53/3p3, 53/b ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.04 19250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ವಿೇಣಾ ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 130/1p2, 11 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.89 33600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸಿ.ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕ ೇಗೌಡ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 08/p4, 222/1p2, 208/p2, 222/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 27200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎೋಂ.ಯಲಲ ೇಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಆರ್ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪಕೆ.ತಮಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 29 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 15180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿ.ಕೆ. ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಗೇಪ್ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 18/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.74 27400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಚಾಪುರ PÀ¸À¨Á 9/2, 9/4, 9/5p3, 11/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 120/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಯರೇಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 9/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿಡಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 75/5, 77/2p4, 77/2p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 24900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತರ ವೇಣಿ.ಎನ್ ಕೇೋಂ ಮುಕೇಶ ಗೇಪ್ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 18/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.72 27200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕಡೂರು PÀ¸À¨Á 262/a, 348/3b, 349 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ದೊೋಂಬರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 31/2, 31/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಪಿ.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ವವತಪ್ಪ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 26/1, 61/1p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ .ಕೆ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗುರುಮೂತವ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 96/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 286 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಆನಂದ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎಲ್. ಈಶಚ ರಪ್ಪ PÀ¸À¨Á 57/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 18100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಾ ಚನಾನ ಪುರ PÀ¸À¨Á 21/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29590

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಹೆಚ್. ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ ಮ್ಚ್ಚ ೇರಿ PÀ¸À¨Á 133/1p, 8/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 28400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ .ಎಸ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ PÀ¸À¨Á 14/4a3, 14/4c1, 53/4, 5/po1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.39 11400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಎನ್.ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 1/1p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 21800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 51/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಪಿ.ಶಾೋಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಲ್ದಕ್ಷಪ್ಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 25/2p, 42/2p, 42/2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.65 13250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 17/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.90 26330

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  .ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ¸À¨Á 59/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.20 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಸೇಮೇಶವ ರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮೂತವತಮಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 9/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 19900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರೇವಣ್ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ತಮಿಮ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 9/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಚೈತಾರ ೋಂಬ ಕೇೋಂ ಬಿ.ವಿ.ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಾಸೂರು PÀ¸À¨Á 76/1p, 96 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಲಲ ಪ್ಪ .ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ¸À¨Á 284/2, 276/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.58 21940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಡಿ.ಸೇಮೇಶವ ರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮೂತವಜಿಮಾಮ ಪುರ PÀ¸À¨Á 2 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಲಲ ಯಾ .ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಪ್ಪ .ಹೆಚ್ಎನ್ಜಿಮಾಮ ಪುರ SÁAqÀå 9/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಬಿನ್ ಶಾೋಂತಮ್ಲಲ ಯಾ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುರ SÁAqÀå 9/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 28400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಗೆನಿೋಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುರ SÁAqÀå 81/1ap2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.98 32800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಎೋಂ.ಸೇಮ್ಶೇಖರ ಬಿನ್ ಪಿ.ಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ SÁAqÀå 187/2, 188/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.98 34450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯದೇವಪ್ಪ .ಎನ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ SÁAqÀå 97/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.83 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ .ಎನ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಕೇದಗೆರೆ SÁAqÀå 47, 35 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.20 10300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹುಲಿಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 29/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43985

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಸುಧಾ ಬಿನ್ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ .ಎೋಂ.ಎನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 3/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾನುಜಯಾ .ಸಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಚಿಕಕ ಬಾಸೂರು SÁAqÀå 42/1, 46/3, 43/2, 45/2a ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.93 17600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಗದ್ದ ೇಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 14/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 55100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಬಳಿ್ಳೇಕೆರೆ SÁAqÀå 16/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಗದ್ದ ೇಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 34/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗೌಡನ್ಕಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 23, 29 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೇ ಗಿಡ 0.50 44400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭಾಕರ ಬಿನ್ ವಿೇರಣ್ಣ .ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುರ SÁAqÀå 37/1, 57/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.40 33700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುರ SÁAqÀå 23/2p7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.36 31400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹಿರೇಬಳಿ್ಳಕೆರೆ SÁAqÀå 87/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಯೇಗಿೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹೆಚ್.ತಮಾಲ ಪುರ SÁAqÀå 23/3p1, 25/4p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.90 18600



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಆರ್.ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಹಡಗಲು SÁAqÀå 22/2p4, 32/2p ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20467

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ.ಎಸ್.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೇರಣ್ಣ ತಮಾಲ ಪುರ ®PÁå 96/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಿದಾದ ಪುರ ®PÁå 5/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 44300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎೋಂ.ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎೋಂ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು ®PÁå 157 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 0.70 21900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು ®PÁå 76/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 18600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಬಾಸೂರು ®PÁå 6/2a, 6/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.90 16600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ್ ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪುರ ®PÁå 23/3, 23/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.42 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 80/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.46 14600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಕೆ ಹೇಮಾವತ ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ .ಜಿ.ಎಸ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 164/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.98 34400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ .ಹೆಚ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ¸À¨Á 192/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ದೇಪ್ಕುಮಾರ.ಸಿ.ಎಸ್ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ PÀ¸À¨Á 120 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 33900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕಡೂರು ®PÁå 274/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಳಿಕೆರೆ ®PÁå 48/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆ.ವಿ.ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ ®PÁå 86/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 16592

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ .ಸಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎೋಂ.ಪ್ವವತಪ್ಪ ಚನಾನ ಪುರ ®PÁå 71/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಡಾರ ಗನ್ ಹಣುಣ 0.90 32300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಕಂಸಾಗರ ®PÁå 83/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 35100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ.ಎಲ್.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಲಕಕ ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 28/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆ.ಗಿಡ 0.30 29300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯುವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಅರೇಹಳಿ್ಳ ®PÁå 11/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.60 28000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಬಂಟ್ಟಗೆನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 213/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.65 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಅಡಿಗೆರೆ ®PÁå 2/3p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಮೇಲನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 19/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 22100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಹಿರೇಬಳಿ್ಳಕೆರೆ ®PÁå 11/1ap2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 44800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹಲಿಹಳಿ್ಳ ®PÁå 36/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ದಾಳ್ಳೋಂಬೆ 1.00 29890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ವಿ.ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಮಂಜಿಹಳಿ್ಳ ®PÁå 15/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಜಯಣ್ಣ ಚಿಕಕ ಬುಕಕ ಸಾಗರ ®PÁå 43/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.40 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ ಗಂಗಪ್ಪ ಹಸಹಳಿ್ಳ ®PÁå 26/1, 25/2, 25/4, 25/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 15300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ ®PÁå 14, 476/1, 420 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.93 32600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 308/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಯಾ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 475, 387/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 26100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 335/1, 413/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿ.ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎಲ್.ಪುಟಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 321/5, 321/6, 485/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.69 26100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಕುಮಾರ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಪಿಳಿೆೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 21/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ದಾಸರಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 776 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ.ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಡಗಲು ®PÁå 83/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.81 17400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ®PÁå 433/p-p2/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಮೆ.ಗಿಡ 0.53 29700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ತಮಿಮ ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 18/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.61 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಂಭಶಿವ ಬಿನ್ ಸೇಮ್ಪ್ಪ ತಮಿಮ ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 4/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.80 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಆಸಂದ ¯PÁå 64/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 29400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಪ್ಣಾಣ ಚಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಾಚಾರ್ ಕಲ್ಕ ರೆ ®PÁå 114 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.08 18500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಗೆದ್ಲ ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 10/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 35400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪುರ ®PÁå 20/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 43400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಟರ ಯಾ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಾ ಚಿಕಕ ಬಳಿೆಕೆರೆ ®PÁå 80/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಭುಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಜಮಾಮ ಪುರ ®PÁå 12.Jän ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.20 21100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಭಷೇಕ್ ಬಿನ್ ಬಸವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಬಳಿೆಕೆರೆ ®PÁå 93/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98366

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಹಿರೇಬಳಿ್ಳಕೆರೆ ®PÁå 23/4p2, 26/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿ.ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಬಾಣೂರು ®PÁå 83/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಸಕ ರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ರುದಾರ ಚಾರ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 359/9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.96 21100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಪ್ಪ .ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ ®PÁå 5'5/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.90 28300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಶಾೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಎಲ್.ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 388 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 11930

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎಲ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಹೂಡಿಗರಹಳಿ್ಳ ®PÁå 62 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ ®PÁå 38/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 18300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿ.ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಷ್ಪ ರಾಜ್ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 456/3, 1/3p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿೇಬಸವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಾಾ ಡರಹಳಿ್ಳ ®PÁå 54 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 24900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಬಿಾ ರ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮ್ಲಿಲ ಗೌಡ ಸಾವ ಮಿಕಟಿ್ ®PÁå 77 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ಬೇಳನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 15/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 19100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಲೇಚನ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು ®PÁå 7/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.60 12900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಕಲಲ ಪ್ಪ ಮೇಲನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 125 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 71800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಕೆ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ ®PÁå 52/2b1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.40 13000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಘುಪ್ತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 7/6, 37/6p ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.96 20700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕನೆನ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 205/6, 13/4B3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.70 43400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ®PÁå 106 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಯಾ ಉಳಿ್ಳಗನಾರು ®PÁå 6/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 32800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರ  ಕೇೋಂ ರಮೇಶ ಚನಾನ ಪುರ ®PÁå 123 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.68 68600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರೇವಣ್ಯಾ ಕಡೂರು ®PÁå 115/1B ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.84 31700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರೇವಣ್ಯಾ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶವ ರ ®PÁå 124 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಾಫರ್ ಮಹಿದದ ೇನ್ ಬಿನ್ ಮಹಮ್ಮ ದ್ ಹಯತ್ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ®PÁå 62, 63, 64 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಸುಮ್ಕುಮಾರಿ ಕೇೋಂ ಕ್ಯೋಂತರಾಜ್ ಕುಪಾಪ ಳು ®PÁå 106 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 2.00 35200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 54/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದ್ನಂಜಯ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ ®PÁå 7/3, 3/10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.29 32000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ®PÁå 118/1a1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.75 16200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಘುಪ್ತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ವಪುಪ ಣ್ಸ್ಯ ®PÁå 118/1/b ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.57 12300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಘುಪ್ತ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕೆ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ ¯PÁå 36/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.27 17500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಮ್ರುಳನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 53/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.86 32700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಶೇಖರ ಬಿನ್ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ವಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ ®PÁå 269 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.75 75700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರೇವಣ್ಯಾ ಕಡೂರು ®PÁå 115/2b ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 20500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಕ್ಯ ಕೇೋಂ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಚಿೇಲನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 311/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.74 30650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಪೂವಾವನಾಯಕ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 67/17 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಚಟಿ ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 107/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.09 35600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯೇಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ®PÁå 20/p5-945 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 52000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ®PÁå 246/3 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 1752/3 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.62 62600



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 960 ಪ್ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1.00 30738

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ ®PÁå 36/1 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ದಾಸರಹಳಿ್ಳ ®PÁå 107/4 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.58 53500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು ®PÁå 26 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು ಆಲ್ದದ ರು 48/2 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂಡಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಳಚಪ್ಪ ಹಿರೇನ್ಲ್ದಲ ರು ªÀ¸ÁÛgÉ 40/3 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎೋಂ.ಶಿವಯಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå ;29/2 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಡಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 24/5 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 64600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್  ಬಿೇಮ್ಣ್ಣ ಮ್ರವಂಜಿ PÀ¸À¨Á 87/1p1 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 123/2 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43858

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇಣಾ ಕೇೋಂ ಮ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಬಿಸಲ್ರೆ PÀ¸À¨Á 26/1 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇಣಾ ಕೇೋಂ ಮ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಬಿಸಲ್ರೆ PÀ¸À¨Á 32/4 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 34700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ ಬಿನ್ ಓಚಳಪ್ಪ ಬಕಕ ಸಾಗರ PÀ¸À¨Á 1/p3 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 44000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲ ಕೇೋಂ ಆನಂದ್.ವೈ.ಜಿ ಯಳಿೋಂಬಳಸ್ಯ PÀ¸À¨Á 25 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 37919

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತವ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ದೇವರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 36/1 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.20 113700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 79, 91/p ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.97 34200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾರುಷ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾರುಷ್ಪ್ಪ ಯಗಟ್ಟ PÀ¸À¨Á - ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎೋಂ.ಚಾಡೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಯಾ ಯಗಟ್ಟ PÀ¸À¨Á 56/p ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 79500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 62/2 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ ಭೇವಿ ಬಿನ್ ತಮಾಮಭೇವಿ ಬಿೇರೂರು PÀ¸À¨Á 110/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಪ್ಪ .ಬಿ.ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಮ್ಲ್ದಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 70/p3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಯರದ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 62 ಪ್ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.55 55500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 101/3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಕೇೋಂ ಈರಾನಾಯಕ ಹಸಿಾ ನಾಪುರ PÀ¸À¨Á 200/p3, 34/4 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಸಂತನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ನಾಯಕ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 143, 144 ಪ್ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 39750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎನ್.ಜಿ.ಅಕಕ ಮ್ಹಾದೇವಿ ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 201 ಪ್ಜಾ ತೋಂಗು 1.60 28100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪ್ರಶರಾಮ್ಯಾ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 74 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 35990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಜಂಜಾನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 74/5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಭೇವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಭೇವಿ ಹನುಮಾಪುರ PÀ¸À¨Á 60/p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಶೇಧಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ಗೇವಿೋಂದ್ಪುರ PÀ¸À¨Á 40/5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಾ ಗಡೇಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 8/4p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ದೊಡಡ ಘಟಿ  PÀ¸À¨Á 10/2, 10/3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಶಿಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಮೂತವನಾಯಕ ಹರಳಘಟಿ PÀ¸À¨Á 4 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 98000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಜುೋಂಜನಾಯಕ ಹೂವಿನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 75/3a ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂತವನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಮಿಣಾಣ ನಾಯಕ ಔತನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 2/5 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 19190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡಮಂಕಪ್ಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ PÀ¸À¨Á 285/1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.89 42205

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಕಪ್ಪ ಚಿಕಕ ೋಂಗಳ PÀ¸À¨Á 285/3 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 42205

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಅಣಾಣ ನಾಯಕ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ PÀ¸À¨Á 70/p9p1 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 37830

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಭೇವಿ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ PÀ¸À¨Á 70/p2-p2 ಪ್ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 35100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಣ್ಣ ಕಡೂರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 138 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಳಿ್ಳಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರೂಪಾಲ ನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ¸À¨Á 216 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಯಕ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ¸À¨Á 74/5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 46 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ PÀ¸À¨Á 204 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾೋಂಡುರಂಗಪ್ಪ  ಹೆಗಗ ಡ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 91 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ದೊಡಡ ಘಟಿ  PÀ¸À¨Á 18/5 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 215 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ಹನುಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಯಾ ದೊಡಡ ಘಟಿ  PÀ¸À¨Á 11, 10 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.48 48400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲ್ದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಚಂದಾರ ನಾಯಕ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ PÀ¸À¨Á 70/97p ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ್ಪ ಹಿರಿಯಂಗಳ PÀ¸À¨Á 644 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ PÀ¸À¨Á 70 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಯಾ ಎಮೆಮ ದೊಡಿಡ PÀ¸À¨Á 70/114/p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾನಾಯಕ ಎಮೆಮದೊಡಿಡ PÀ¸À¨Á 70/p2-p1 ಪ್ಜಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ SD ಸೇಮೇಶವ ರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮೂತವಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ¸À¨Á 3/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 16500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 51 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.33 31000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ CT ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 99 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ M  ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಪ್ಟಿ ಣ್ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á
81/3, 74/1, 65, 137/5, 

64/1, 64/6, 19/4
ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ CK ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಚಿಕಕ ನ್ಲ್ದಲ ರು PÀ¸À¨Á 86/3p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 0.44 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HS  ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ¸À¨Á 253 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ HS  ತೇಟದಾಯವ ಬಿನ್ ಶಿವಬಿಲಲ ಪ್ಪ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ¸À¨Á 283/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 95/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಹುರುಕನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 26/p-p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 50 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ PÀ¸À¨Á 78/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಐಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 16/1p5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜಣ್ಣ ರಂಗಾಪುರ PÀ¸À¨Á 38 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 129/p17 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಹಾಾ ರಳಘಟಿ PÀ¸À¨Á 25/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಂಕರಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಕುೋಂದೂರು PÀ¸À¨Á 134/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇ ಕಂಠಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದ್ಶರಥಪ್ಪ ಮ್ಲ್ದಲ ಘಟಿ PÀ¸À¨Á 55/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಿೇರೇಗೌಡ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 33/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.56 53500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಸರತ್ ಕೇೋಂ ರಹಿೇೋಂಸಾಬ್ ಹಳಿ್ಳಕೆರೆ ಕ್ಯವಲು PÀ¸À¨Á 181 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ]ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಭೈರಶೆಟಿ್ಟ ಐಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 15/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ , ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 216/2p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.53 53500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 293/2b2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.65 65600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ TM ಶಾೋಂತಮ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 104/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ PÀ¸À¨Á 3/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಂಕಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 137/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭದ್ರ ಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 48/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲಯಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 40/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 49/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಸಮೂತವ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಸಾರ್ಣಣ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 42/1p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯಮೂತವ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಕುೋಂದೂರು PÀ¸À¨Á 7/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.43 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಕಕ  ಕೇೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಮ್ರಳುನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 49/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 101/16 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 75/3p ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಆಡಿಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 6/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ  ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 81/1pc ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬಂಟ್ಟಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 83/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮಯ್ಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 96 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಕ್ಯಮ್ನ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 150 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.55 55500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೇಲ್ದವತ ಕೇೋಂ ಯೇಗಿಶವ ರಪ್ಪ ಅಡಿಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 40/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌಸ್ ಫಿರ್ ಬಿನ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಕೆರೆಸಂತ PÀ¸À¨Á 48/1c ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಎಸ್. ಮಾದಾಪುರ PÀ¸À¨Á 2/4, 2/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 43800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಹಾಾ ರಳಘಟಿ PÀ¸À¨Á 74/9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಕಸುವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 37/1, 47 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 236/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 223/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಜಯಣ್ಣ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 210/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಣ್ಣ ದಾಸಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ PÀ¸À¨Á 82/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 43800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಎಸ್. ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 137/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕೆ. ಬಿದ್ರೆ PÀ¸À¨Á 121/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಯಾ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 207 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.77 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 205/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.66 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ ಬಿಟಿ್ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 31/1, 31/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.47 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ PÀ¸À¨Á 34/15 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ ಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ PÀ¸À¨Á 85 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದೊಡಡ ಯಾ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 209/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಾನಾಯಕ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ SÁAqÀå 15/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಹಿೇರಾಪ್ಪ ಹಾಾ ರಳಘಟಿ SÁAqÀå 73/3p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಉಜಿಜ ನ್ಪ್ಪ ಕುೋಂದೂರು SÁAqÀå 145/2b ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಮ್ಮ ಣ್ಣ ಹಾಾ ರಳಘಟಿ SÁAqÀå 74/15 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಡುಗೆರೆ SÁAqÀå 50 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 18/1p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಗನಿೋಂಗಪ್ಪ  ರಂಗಾಪುರ SÁAqÀå 80/p5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ SÁAqÀå 231 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಯಾ  ಬನ್ ರುದ್ರ ಯಾ ವಕಕ ಲಗೆರೆ SÁAqÀå 67/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಆಣ್ಣ ಗೆರೆ SÁAqÀå 205/1a ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 49000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಗಜೆವ SÁAqÀå 148/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.52 52500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯೋಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 190/6ಪ್1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 34/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 48400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ವಿ. ಯರದ್ಕೆರೆ SÁAqÀå 48 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಶೆಟಿ್ಟ ಸಿೋಂಗಟಗೆರೆ SÁAqÀå 239/1b ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಯಪ್ಪ ಪುರ SÁAqÀå 166, 167 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ SÁAqÀå 1/2, 49/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 7/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.46 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ SÁAqÀå 386, 387 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 30900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅರಿಯಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ SÁAqÀå 41/2, 292/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 26900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಕಂಠಪ್ಪ ಪಿಳಿೆೇನ್ಹಳಿ್ಳ SÁAqÀå 47/2, 471/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 16900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ SÁAqÀå 203 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 28850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ SÁAqÀå 411/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ದೇವನೂರು SÁAqÀå 248, 247 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 0.68 14700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ SÁAqÀå 208/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.93 32600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ SÁAqÀå 972/1, 972/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.53 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ SÁAqÀå 5/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.46 17400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ SÁAqÀå 5/1, 5/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.64 24200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಣ್ಣ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ SÁAqÀå 43 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 95400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಭೇಮ್ಯಾ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ SÁAqÀå 109/1Bp1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 63700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮಳಪ್ಪ ನಿಢಘಟಿ SÁAqÀå 144/3p4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35840

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಆಸಂದ SÁAqÀå 88/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.94 31100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಬಳಿೆಕೆರೆ SÁAqÀå 59 ಸಾಮಾನ್ಾ ತೋಂಗು 1.00 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಷ್ಡಾಕ್ಷರಿ ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಬುಕಕ ಸಮುದ್ರ SÁAqÀå 111/p, 137 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಬಾಣೂರು SÁAqÀå 76, 78, 101 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಾನಂದ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ SÁAqÀå 430/2A ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದನೇಶ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ SÁAqÀå 110/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.37 16700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 443, 428/1p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 28400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಹಸಳಿ್ಳ ®PÁå 20/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಬಾಳೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೇರಯಾ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 463/3, 416/1p ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಪಿಳಿೆೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 16/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.70 25200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 1112/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.79 29200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ ಲತಾ ಕೇೋಂ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 877, 878 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.66 24500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದನೇಶ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 255, 219 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.38 16950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 296 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.31 14855

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 440 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಬರ ಹಮ ಸಮುದ್ರ ®PÁå 113, 109 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪ್ಟಿ ಣ್ ®PÁå 303/1, 433/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 21900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಪಿಳಿೆೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 16/9, 16/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಯರದ್ಕೆರೆ ®PÁå 48 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ.ವೈ.ಡಿ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಯರದ್ಕೆರೆ ®PÁå 74/1p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ ಡಿ.ಕೆ. ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 16/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮುದ್ದ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹುಳ್ಳಗೆರೆ ®PÁå 104/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಚಟನ ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 49/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾರಮ್ಮ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಹಿರೇಗಜೆವ ®PÁå 18/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಮ್ನಾಯಕ ಮಾವಿನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 32/4, 32/41 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ .ಟ್ಟ.ಜಿ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 57/1, 57/2p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.56 149800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ನಾಗರಳಿ್ಳ ®PÁå 30, 297, 56 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 2.00 192000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಹಮ್ದ್ ಹನಿೇಫ್ ಬಿನ್ ಕಲ್ದೋಂದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಸೇವಾನ್ಗರ ®PÁå 20 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.40 134400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧಮ್ವರಾಜು ಬಿನ್ ವೋಂಕೇಗೌಡ ಮುಪಿಪ ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 31/1, 42/10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.96 95700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಕ್ಯಲುವಹಳಿ್ಳ ®PÁå 13/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಲಿತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ.ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಎಸ್. ಬಮೆಮ ೇನ್ಹಳ್ಳಳಲ ®PÁå 31 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ - ®PÁå 7/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ .ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 4/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಕುೋಂಕನಾಡು ®PÁå 52/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.16 111300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರವಿ ಬಿನ್ ದೇವರಾಜು - ®PÁå 209/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.31 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 15/1, 18/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ ಬಿನ್ ದ್ವಲಯಾ ಎಸ್.ಬಮೆಮ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 31/9, 31/18 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಷ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 22/1, 21/1p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.94 94900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಟ್ಟ.ಜಿ. ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 16, 11 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.93 93900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ಮೂತವ - ®PÁå 273 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ.ಆರ್ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ. ರಂಸಾವ ಮಿ - ®PÁå 6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುಡಡ ದ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಯಕ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 41/1 ಪ್ಪಂ ಟಮಾಾ ಟೇ 0.93 93100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸದಾನಂದ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ 
ನ್ರಸಿೋಂಹಪಂಡಿತ್ ಕಪ್ಪ ®PÁå 201 GEN ಅಡಿಕೆ 0.8 27168

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಪಾದ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ಸಿೇತಾರಮ್ಭಟಿ ಕಗಗ ®PÁå 56 GEN ಅಡಿಕೆ 0.8 38432

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ರಿತಟ್ಲಲ ®PÁå 190 GEN ಅಡಿಕೆ 1.1 47979

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ್ಯಚಾರಿ ಬಿನ್ ಶಾನಾಚಾರಿ ಕುೋಂಬಾರಕಪ್ಪ ®PÁå 89 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 21919

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲ ಕೇೋಂ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಮ್ರಿತಟ್ಲಲ ®PÁå 182, 182/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.64 69455

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಳಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೂರಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆಸವ ®PÁå 47/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.2 50287

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ರಿತಟ್ಲಲ ®PÁå 190 GEN ಅಡಿಕೆ 1.4 59568

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇಮ್ಾ ಯಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಬುದ ಲ್ ಜಬಿಾ ರ್ ಯಡದಂಟ್ ®PÁå 25/1, 30 GEN ಅಡಿಕೆ 0.47 20452

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಿಷ್ಪ್ಪ ಯಾ ಹಾಲಮತೂಾ ರು ®PÁå 203 GEN ಅಡಿಕೆ 1 42550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಧರ್ ಬಿನ್ ಶೇಖರ್ ಶೆಟಿ್ಟ ಅದ್ದ ಡ ®PÁå 238/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.49 16143

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯಾ ಹಾಲಮತೂಾ ರು ®PÁå 253 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 12440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶಯಾ ಕಂಚೂರು ®PÁå 145/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.52 17132

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಮೇಗುೋಂದ್ ®PÁå 32/2, 81/16 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 52386

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಘೌಡ ಮೇಗುೋಂದ್ ®PÁå 7/5, 8/p2, 7/5, 13/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 27029

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಮೇದ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಗುಣ್ವಂತ ®PÁå 63/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 52386

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸವಿನಾಥ್ ಬಿನ್  ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಹಸೂರು ®PÁå 54/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.62 20426

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಘಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಮುಥನ್ ಶೆಟಿ್ಟ ನುಗಿಗ ®PÁå 168 GEN ಅಡಿಕೆ 1.90 59600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇಪ್ಕ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಅದ್ದ ಡ ®PÁå 4, 2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.04 32600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾದ್ವರಾವ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಮ್ಣ್ಯಾ ಕೆಳಕುಳ್ಳ ®PÁå 58/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿನಾಯಕ ಅಡಿಗೆಬೈಲು ®PÁå 27 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೇಲುಬಿೇಳೆರ ®PÁå 3/2, 98 GEN ಅಡಿಕೆ 3.60 70844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗೇಶಭಟಿ  ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಭಟಿ ಅಗಳಗಂಡಿ ®PÁå 99/p2, 98/1, 98/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.76 40800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಣ್ಣ ಬಮಾಲ ಪುರ ®PÁå 328/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೂಜ ಬಿನುಗ ರುವ ಕಲುಲ ಗುಡ್ಡ ®PÁå 102 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಘು ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಯಾ ಮೇಲುಬಿೇಳೆರ ®PÁå 113/3, 113/4, 113/5, 127, 15 SC ಅಡಿಕೆ 4.00 74000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ  ನಾಯಕ ಭುವನ್ಕೇಟ್ ®PÁå 120/p7, 111, 218 GEN ಅಡಿಕೆ 1.22 33000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಕುಪ್ಪ ಳಿ್ಳ ®PÁå 11, 21, 23 GEN ಅಡಿಕೆ 1.47 46000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗಧೇಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ರಾವ್ ಚಾವಲಮ ನೆ ®PÁå 261/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.94 45500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಯಡದಂಟ್ ®PÁå 107/p, 106/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಸ ಮೂತವ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ - ®PÁå 62 GEN ಅಡಿಕೆ 1.40 43900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾರ ರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ಬಾತಾ ೇಗೌಡ ಗಿೇಗೂಡು ®PÁå 89/p1, 164, 120/4, 119/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 32900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕ್ಯೋಂತಯಾ - ®PÁå 191/8, 191/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 40900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಗುಣ್ವಂತ ®PÁå 117/1, 135/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ದೇಪ್ ಹೆಗಡ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಹೆಗಡ್ - ®PÁå 2/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.58 21900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ತುಳುವಿನ್ಕಪ್ಪ ®PÁå 34, 35, 36 GEN ಅಡಿಕೆ 0.64 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಾಮ್ಯಾ ಗೌಡ ಮೇಲುಬಿೇಳೆರ ®PÁå 109/p-p13 GEN ಅಡಿಕೆ 0.35 22700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾಮ್ಲ  ಕೇೋಂ ಸೂರಪ್ಪ ಗೌಡ ತಲಮ್ಕ್ಷ್ಕ ®PÁå 115/5 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 37800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಾ ತುಳುವಿನ್ಕಪ್ಪ ®PÁå 23, 35/2, 35/34 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿಯಾ - ®PÁå 150/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜೇಡೇಗೌಡ ಕಪ್ಪ ®PÁå 8/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.21 10600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಲಿತ ಕೇೋಂ ರತಾನ ಕರ ಹರಿಹರಪುರ ®PÁå 11 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 18800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ನೇನಾಣಿ ಕೇೋಂ ನ್ರಸಿೋಂಹಮೂತವ ಶಿರಕರಡಿ ®PÁå 5/1, 5/2, 5/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 52300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಿಯ / ವಿಜಿಯ ಹಸಕಪ್ಪ ®PÁå 145 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಬೆಳಗಳ ®PÁå 31/2p4, p2 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಯಾ ಮ್ಡವಳಿ್ಳ ®PÁå 145 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಬಿಯಾ  ಬಿನ್ ಗುಡಡ ಯಾ ಹರಿಹರಪುರ ®PÁå 275 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಯಾ ಅಸಗೇಡು ®PÁå 237/p2 SC ಅಡಿಕೆ 0.25 12600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೂವಯಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಯಾ ತಮ್ಮ ಡವಳಿ್ಳ ®PÁå 141 SC ಅಡಿಕೆ 0.21 10600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಯಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಯಾ ತಮ್ಮ ಡವಳಿ್ಳ ®PÁå 145 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಯಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಯಾ ತಮ್ಮ ಡವಳಿ್ಳ ®PÁå 145 SC ಅಡಿಕೆ .8.4 25300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಯಾ  ಬಿನ್ ತಪ್ಪ ಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಡವಳಿ್ಳ ®PÁå 145 SC ಅಡಿಕೆ 1.34 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಾಯಕ ಮೇಲುಬಿೇಳೆರ ®PÁå 83/1, 83/3, 84/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.82 42000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಹನ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗುಣ್ವಂತ ®PÁå 117/3, 117/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 44000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಮ್ರಿತಟ್ಲಲ ®PÁå 188 GEN ಅಡಿಕೆ 0.88 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಅಚಚ ಣ್ಣ ಹರಿಹರಪುರ ®PÁå 73, 83 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 33200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ತಲಮ್ಕ್ಷ್ಕ ®PÁå 1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥಳಾ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಕುಣಿಮ್ಕ್ಷ್ಕ ®PÁå 34 GEN ಅಡಿಕೆ 1.40 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೆರೂರು ®PÁå 154 GEN ಅಡಿಕೆ 0.89 43900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಯಾ ಹರಿಹರಪುರ ®PÁå 29 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ದಾಖಪ್ಪ ಹರಿಹರಪುರ ®PÁå 37 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 50200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗುಣ್ವಂತ ®PÁå 117/5, 119, 121 GEN ಅಡಿಕೆ 0.89 26300



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗುಣ್ವಂತ ®PÁå 89/1p1, 88/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.88 33600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದರಾ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಮೇಗುೋಂದ್ ®PÁå 150 GEN ಅಡಿಕೆ 1.32 28900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಂತೇಷ್  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಮೇಗುೋಂದ್ ®PÁå 119 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 41400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪ್ಯಾ ಗೌಡ ಮೇಗುೋಂದ್ ®PÁå 222/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಹೆರೂರು ®PÁå 3332 GEN ಅಡಿಕೆ 0.28 23000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿೇನ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ನಾಯಕ ಮೇಗುೋಂದ್ ®PÁå 48, 120, 49/2 GEN ಅಡಿಕೆ 2.00 11300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಾಯಿತರ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಮೇಗುೋಂದ್ ®PÁå 27, 29, 33 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 62800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದೇವೇಗೌಡ ರಾಮ್ನಾಯಕ ®PÁå 1 GEN ಅಡಿಕೆ 5.00 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಾನ್ಕೇಲಕೇ ಕಳಸಾಪುರ ®PÁå 271 GEN ಅಡಿಕೆ 1.30 122500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಮೂತವ ಬಿನ್ ನಾಗಭಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ ®PÁå 147/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.99 40800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ದ್ದೋಂಗಾನ್ಗೌಡ ಹರಿಹರಪುರ ®PÁå 99, 100/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 37400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಘವೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಭೇಮ್ರಾವ್ - ®PÁå 132 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 62500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಡದ್ ಗುಣ್ವಂತ ®PÁå 82, 84 GEN ಅಡಿಕೆ 2.40 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೇಗುೋಂದ್ ®PÁå 18/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 55700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ತಲಮ್ಕ್ಷ್ಕ ®PÁå 79/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.86 19500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿೆ ೇಗೌಡ ಸೇಮಾಲ ಪುರ ®PÁå 73 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 28300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಾಬುಸುರೇನ್  ಕೆಲಕುಳ್ಳ ®PÁå 15/1, 14/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.54 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಣ್ಣ ಯಡದಂಟ್ ®PÁå 40 GEN ಅಡಿಕೆ 0.97 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗರ್ಣಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಯಡದಂಟ್ ®PÁå 81/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 49800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಯಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾಬಲಯಾ - ®PÁå 132/p5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಕ್ಯೋಂತ್ - ®PÁå 66 GEN ಅಡಿಕೆ 0.39 19300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪೂವಿವಕ ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಸೇಮಾಲ ಪುರ ®PÁå 46/1, 13/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.86 19700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಮಿೇಳಾ ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಹಿರೇಕೇ ®PÁå 21/1p1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧೃವ ಬಿನ್ ಸಿೋಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬಿಲಗದ್ದ ®PÁå 86/1, 154/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 32900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ ಭಟ್ ಅದ್ದ ಡ ®PÁå 66, 69, 70/4, 67/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.20 32900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಬಲ ಕೇೋಂ ಸಿೇತಾರಾಮ್ಯಾ ಹರಂದೂರು ®PÁå 10, 6/6, 9/4, 9/5 GEN ಅಡಿಕೆ 1.54 56700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ನಾಯಕ ಬಿಲಗದ್ದ ®PÁå 36/p, 36/p4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.56 74000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಸೇಮಾಲ ಪುರ ®PÁå 9, 65/p5, 65/p7, 75/p1, 78/1, 74 GEN ಅಡಿಕೆ 1.62 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿೋಂತರ ವಳಿ್ಳ ®PÁå 74/1, 117, 120 GEN ಅಡಿಕೆ 1.80 50800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇಢವೇೋಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಣ್ವಂತ ®PÁå 70/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.32 56540

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದರಾ ಕೇೋಂ ಶಶಿಧರ್ ಹಿರೆಕಡಿಗೆ ®PÁå 1284 1/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 41400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯಕ - ®PÁå 5/1, 5/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ - ®PÁå 5/4, 5/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.71 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಮಾಯಾ - ®PÁå 188/1188/7 GEN ಅಡಿಕೆ 1.40 23000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ - ®PÁå 58/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.20 57000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗೇೋಂದ್ರ  ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಯೇಗೇಶಪ್ಪ ®PÁå 114 GEN ಅಡಿಕೆ 0.35 14000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೂರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶೇಷ್ ಕೆಲಕುಳ್ಳ ®PÁå 940/54/1 ST ಅಡಿಕೆ 1.60 22200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರ್ ಉಡೇವಾ ®PÁå 32/p2-p2 ST ತರಕ್ಯರಿ 0.40 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಶೇಧ ಕೇೋಂ ಲಕಷ್ಮ ಣ್ಗೌಡ ಕುೋಂದೂರು ®PÁå 64/1, 64/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.35 44100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುೋಂದ್ರೇಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ೇಗೌಡ ಕುೋಂದೂರು ®PÁå 5/1, 4/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.50 49050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಚಿನ್ ಸುಪಿತರ  ಅರೆನಾ ಬಿನ್ ರಚಾಡ್ ಆದ್ಾ ನ್ ಮೂಡಿಗೆರೆ ®PÁå 326 GEN ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 1.50 49050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನಿತ ಕೇೋಂ ರಾಜು ಬಿಳುಗುಳ ®PÁå 94 GEN ಬಾಳೆ 4.38 86500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿೆ ೇಗೌಡ - ®PÁå 93, 64/6, 20/2 GEN ಅಡಿಕೆ 3.20 32033

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೇಹನ್ ಜೇಡ್ವ ಆಳವ ರಿಸ್ ಹಯಸ ಳಲು ®PÁå 130 GEN ಕ್ಯಳುಮೆಣ್ಸು 4.00 86700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯತವಕ್ ಮ್ರಿೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಪ್ರಶಿವಮೂತವ ಬಿಳ್ಳಗಿರಿ ®PÁå 11/1 GEN ಬಾಳೆ 2.16 92500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸವಿತರಾಮ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾರಾಜ್ ಬಿಳಗಲಿ ®PÁå 10/2 GEN ಬಾಳೆ 1.64 73000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಮಿೇನ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಣ್ಕಲ್ ®PÁå 301 GEN ಅಡಿಕೆ 2.40 64225

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಯಿಜಾಜಜವ ಬಿನ್ ಸಕ ರಿಯ ಜಾಜವ ಕಡುಹಿಬೈಲು ®PÁå 166/1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1.15 22117

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸರಸವ ತ ಕೇೋಂ ಹೂವಣ್ಣ ಅರಳ್ಳಕಪ್ಪ ®PÁå 109, 111/p-p2, 112/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.10 36000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಕೇಶವ ಬಿನ್ ಬಿೇಷ್ಮ ಗೌಡ ಬಾಳೆ ®PÁå 141/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.80 58934

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಯಿಜಾಜಜವ ಬಿನ್ ಸಕ ರಿಯ ಜಾಜವ ಕಡುಹಿಬೈಲು ®PÁå 166/2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಬೇಬೆಗೌಡ ಬಡಗಬೈಲು ®PÁå 35/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವ ಮಿ ನಾಗಾಲಪುರ ®PÁå 179 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಾಜ್ವ ಬಿನ್ ದೇವಸಿ ನಾಗಾಲಪುರ ®PÁå 214/2, 214/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 23481

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಬಿಜಾಜ್ವ ಬಿನ್ ಜಾಜ್ವ ನಾಗಾಲಪುರ ®PÁå 49 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 19241

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಯಾ ನಾಗಾಲಪುರ ®PÁå 162/3, 161/2, 162/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 65483

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮೌಳ್ಳ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಯಾ ನಾಗಾಲಪುರ ®PÁå 161/1, 162/1. 162/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 39289

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮೆಣ್ಸೂರು ®PÁå 102 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 37693

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ವಗಿೇವಸ್ ವಗಗ ರೆ, ಬಾಳೆಹನೂನ ರು ®PÁå 58/p-p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಚಚ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನ್ರಸಿೋಂಹ ನೇರಳೆಕಪ್ಪ ®PÁå 55 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಅರಳ್ಳಕಪ್ಪ ®PÁå 30 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.14 35809

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಧಮೇವಗೌಡ ಮುದ್ದಗುಣಿೇ ®PÁå 32 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 62824

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುನಿತಾ ಕೇೋಂ ಧಮ್ವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ ಕಣ್ಬೂರು ®PÁå 97/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 32946

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೇಶವ ಕೇೋಂ ಚನೆನ ೇಗೌಡ ಕಳಲ್ ®PÁå 77/p-p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.93 60625

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೇೋಂ ಜಗದೇಶ್ ಮುದ್ದಗುಣಿೇ ®PÁå 20/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.48 18158

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮುದ್ದಗುಣಿೇ ®PÁå 24 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಗರಿ ಕೇೋಂ ನಾಗೇಶಳಾ್ ಬಾಳೆ ®PÁå 141/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.79 58607

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ. ಕಣ್ಬೂರು ®PÁå 226/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.32 41463

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅೋಂತೇನಿ ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಮ್ಥಯಸ್ ಡಿಸೇಜದಾವಣ್ ®PÁå 26/1, 25/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.93 35182

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಗೌಡ ವಿಠಲ ®PÁå 80/b, 87/3, 80/7 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.03 33723

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪೌಲೌಸ್ ಬಿನ್ ಕರೇಡ ಬಡಗಬೈಲು ®PÁå 43 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 37694

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಅನಂತಮೂತವ ಮೆಣ್ಸೂರು ®PÁå 6/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.90 69249

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಹಲಸೂರು ®PÁå 104/p2, 104/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.40 45838

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಶಿೋಂಸ್ಯ ®PÁå 46/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 50259

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮ್ಾ  ಕೇೋಂ ನಿಶಾೋಂತ್ ಕಡುಹಿಬೈಲು ®PÁå 196/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 20090

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುನಿತ್ ಬಿನ್ ಯಗೇೋಂದ್ರ ಕೇಣ್ಕೆರೆ ®PÁå 89/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 17450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು ®PÁå 36/1, 32/10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 50259

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದ  ಪೂಜಾರಿ ಶಿೋಂಸ್ಯ ®PÁå 137 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಷ್ೇತವನ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಕಡುಹಿಬೈಲು ®PÁå 39/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 32946

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದವಾಕರ್ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಕುಸುಬೂರು ®PÁå 21/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 15225



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮುತಾ ನ್ಕಪ್ಪ ®PÁå 261 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ದದಪೂಜಾರಿ ಶಿೋಂಸ್ಯ ®PÁå 138/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದವಾಕರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಡಗಬೈಲು ®PÁå 8/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 20024

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಕೂಬ್ ಬಿನ್ ವಗಿೇವಸ್ ಸೂಸಲವಾನಿ ®PÁå 44 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 524198

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯನ್ ತಳಪ್ತ ಬಗಿೇವಸ್ ಬಿನ್ ವಗಿೇವಸ್ ಸೂಸಲವಾನಿ ®PÁå 141 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 3.57 106132

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು ®PÁå 25/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಈಚಿಕೆರೆ ®PÁå 48/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧಕ ಕೇೋಂ ದನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುಬಿಿ ಗ ®PÁå 113 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 29508

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಾಫರ್ ಉಲ್ದಲ  ಬಿನ್ ಅಹಮ್ದ್ ಖನ್ ನಾಗಾಲ ಪುರ ®PÁå 181/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಮ್ತವಗೌಡ ಬಿನ್ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಸೂಸಲವಾನಿ ®PÁå 161/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 17767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮುಕುೋಂದ್ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ವಗಾಗ ಡ್ ®PÁå 71/p-p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.25 13900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯಾ ಗೌಡ - ®PÁå 2/6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.30 15225

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಾಯವ ®PÁå 2/p-p3, 6 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.96 31628

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಹರಳ್ಳಕಪ್ಪ ®PÁå 144/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ .1.6 50250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಹನೂನ ರು ®PÁå 56/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 20301

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಡಾಕಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಾೋಂಜಿಸ್ಯಗೌಡ ಸಾಯವ ®PÁå 73 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವ ಮಿ ಲಿೋಂಗಪುರ ®PÁå 43 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.20 37694

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಷ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಳೆ ®PÁå 123 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 30310

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬೈರಾಪುರ ®PÁå 52/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 62824

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗಧೇಸ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು ®PÁå 13 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 33890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ವಕ್ಯವಟ್ ®PÁå 74/p2, 74/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 32946

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಯಾ ಬಿ ಕಣ್ಬೂರು ®PÁå 69/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಳೆಹನೂನ ರು ®PÁå 120 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.76 25038

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಅಬಿಾ ಸ್ ಡಿಸೇಜ ಶಿರಗಳಲ್ ®PÁå 177 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 24709

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶ್ ಮೂತವ ನಾಗಾಲ ಪುರ ®PÁå 23/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶಮೂತವ ನಾಗಲ್ದಪುರ ®PÁå 6/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದವಪ್ಪ ಗೌಡ ವಿಠಲ ®PÁå 52 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಹಾತೂರು ®PÁå 26/p, 26/p-p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 2.00 62824

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ. ಕಣ್ಬೂರು ®PÁå 68 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 17590

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ  ಕೇೋಂ ದೇವರಾಜು ನಾಗಲ್ದಪುರ ®PÁå 3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.84 27674

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥಳಾ್ ಹನೆನ ಕಡಿಗೆ ®PÁå 8/1, 16 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.74 54656

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ ಹಾತೂರು ®PÁå 66 p-2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 15155

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಸಾಲ್ದರು ®PÁå 177 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.77 55599

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳೇಗೌಡ ಸಾಯವ ®PÁå 73 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.88 28992

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆ ®PÁå 116 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೌಹಾದ್ವ ಬಿನ್ ನ್ವಿೇನ್ ಹಿಳುವಳಿ್ಳ ®PÁå 60/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.16 36437

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿೇಮಾ ಕೇೋಂ ನ್ವಿೇನ್ ಹಿಳುವಳಿ್ಳ ®PÁå 59/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.50 16473

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ವಿೇನ್ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಿಳುವಳಿ್ಳ ®PÁå 60/4 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.08 33924

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಿಥುನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಸಾಯವ ®PÁå 31, 32 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 4.81 111001

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ಗೌಡ ಶಿೋಂಸ್ಯ ®PÁå 33/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಜಯ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವ ಮಿ ಶಿೋಂಸ್ಯ ®PÁå 30/5, 30/2, 31/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.55 18120

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಬನೂನ ರು ®PÁå 27 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ. ಕಣ್ಬೂರು ®PÁå 98, 99 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 50258

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಡಗಬೈಲು ®PÁå 108/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.60 34400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಉಸಬಿೆ ೇಗೌಡ ಅರಳ್ಳಕಪ್ಪ ®PÁå 95/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 21400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುೋಂದ್ರೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಹಳೇದಾನಿವಾಸ ®PÁå 112/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.14 34000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಲಿಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಾನ್ ಗುಬಿಿ ಗ ®PÁå 23/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.32 14732

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಮೂತವ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಮ್ಲಲ ೋಂದೂರು ®PÁå 10/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 13754

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೈರಾಪುರ ®PÁå 105 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.87 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ನ್ ಬಿನ್ ಕುಪ್ಪ ಸಾವ ಮಿ - ®PÁå 78 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.46 45800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆ ®PÁå 132/1, 132/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.16 36400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅಭಲ್ದಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬಿ ಕಣ್ಬೂರು ®PÁå 170/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.87 28600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಾಜ್ವ ಬಿನ್ ವಗಿೇವಸ್ ವಕ್ಯವಟ್ ®PÁå 144/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 10500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುೋಂದ್ರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಈಚಿಕೆರೆ ®PÁå 70/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 22600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಬೆಳಿೂರು ®PÁå 38/2, 37/3, 38/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.34 13236

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ವಗಗ ಡ್ ®PÁå 73 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 19805

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗೌಡ - ®PÁå 105 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.71 18941

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಡುಹಿಬೈಲು ®PÁå 117/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 16300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮ್ಡಬೂರು ®PÁå 137/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 19800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಾಳೆ ®PÁå 42/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅೋಂಡೂರ  ಡಿಸೇಜ ಬಿನ್ ಮ್ಥಾಸ್ ಡಿಸೇಜ ದಾವಣ್ ®PÁå 25/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಅರಳ್ಳಕಪ್ಪ ®PÁå 141/p ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಮುತಾ ನ್ಕಪ್ಪ ®PÁå 286/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.60 19700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುೋಂದ್ರೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಈಚಿಕೆರೆ ®PÁå 1/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.63 20700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಪ್ಪ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ನಾಯ್ ಕಳಲ್ ®PÁå 84/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.57 18700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ಯಮ್ತ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಕ್ಯಮ್ತ್ ಬಡಗಬೈಲು ®PÁå 84/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.29 13600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ತೇಜಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಬೆಳಿೂರು ®PÁå 13/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿಳಾಲ್ ®PÁå 13 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವನಿನ  ಬಿನ್ ಫೌಲ್ಸ ನಾಗಾಲಪುರ ®PÁå 34/4, 34/2, 34/8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.82 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಳಣ  ಬಿನ್ ಸುಬಾರ ಯಪ್ಪ ದಾವಣ್ ®PÁå 33/1, 28/1, 28/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.30 40800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮೇಗೌಡ ದಾವಣ್ ®PÁå 47/p-p2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.91 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಕೆರೆನಡಿ ®PÁå 57/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧಕ್ಯ ಕೇೋಂ ಸಂಜಯ್ ಮ್ಡಬೂರು ®PÁå 78 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಷಾಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜೇಶ್ ಮ್ಡಬೂರು ®PÁå 66/2, 66/1b, 66/1c2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.27 39800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಸ್ಯಫ್ ಬಿನ್ ಪೌಲೌಸ್ ಮ್ಡಬೂರು ®PÁå 120/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.40 19800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಂಗಶವ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ - ®PÁå 296 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.91 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಅರಳ್ಳಕಪ್ಪ ®PÁå 236 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26300



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ವಿೇಣ್ ಬಿನ್ ನಾಭರಾಜಯಾ ಕಡುಹಿಬೈಲು ®PÁå 31/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 37800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಕನಡಿ ®PÁå 37 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜೇಸ್ ಬಿನ್ ಅೋಂತೇಣಿ ಮೆಣ್ಸೂರು ®PÁå 118 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.80 26300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ಕುಸುಬೂರು ®PÁå 19/3, 21 ಸಾಮಾನ್ಾ ಅಡಿಕೆ 0.49 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧಮ್ವಪ್ಪ  ಹೆಗಡ್ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ್ಪ  ಹೆಗಡ್ ಕಸಬಾ ®PÁå 166, 187/2, 187/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.3 40835

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಗೌಡ ಕುೋಂತೂರು ®PÁå 171 GEN ಅಡಿಕೆ 0.8 26350

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿನೇದ್ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ®PÁå 42/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಾಣ್ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ®PÁå 161 GEN ಅಡಿಕೆ 0.41 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ®PÁå 95 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿೇೋಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡೇಗೌಡ ಮ್ಕವಲ್ ®PÁå 98/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.98 32285

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿೇತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ®PÁå 136/1, 137/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.3 15220

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಮ್ಕವಲ್ ®PÁå 97, 100/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವನ್ಜಾಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಹೆಾ್ಗಡ್ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ®PÁå 145, 151 GEN ಅಡಿಕೆ 0.88 28990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಿ ರಾಯಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ®PÁå 140/2, 135 GEN ಅಡಿಕೆ 1 32940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ ಹೆಗಡ್ ಗಿಣಿಕಲುಲ ®PÁå 188, 182, 185 GEN ಅಡಿಕೆ 0.72 23720

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ನಾಯಕ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ®PÁå 42/1, 132 GEN ಅಡಿಕೆ 0.66 21740

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ®PÁå 138/3, 138/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಯಾ ಕೆಳಕಪ್ಪ ®PÁå 257 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತಾ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲ್ ರಾವ್ ಅಡಡ ಗದ್ದ ®PÁå 200/2, 181/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.66 21740

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಯಾ ಕುೋಂತೂರು ®PÁå 277, 280, 281 GEN ಅಡಿಕೆ 1.3 40835

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಧರ್ ರಾವ್ ಬಿನ್  ಗೇಪ್ಲರಾವ್ ಅಡಡ ಗದ್ದ ®PÁå 200/3, 188/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.98 32285

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಾಬುನಾಯಕ ನಿೇಲಂದೂರು ®PÁå 191/1, 131 GEN ಅಡಿಕೆ 2.1 29650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೋಂಗೇಶವ ರಯಾ  ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಯಾ ಉಳುವಳಿ್ಳ ®PÁå 29/2, 29/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.64 21085

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೇಷ್ಣ ೇಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ®PÁå 396/1, 397/1, 406/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.66 21740

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಉಳುವಳಿ್ಳ ®PÁå 135/1, 139/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಬಿನ್  ಶಿವರಾಮ್ಭಟಿ ಕೇಗೇಡು ®PÁå 39/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಕ್ಯವಾಡಿ ®PÁå 109 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 32945

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮಿೇಗಾ ®PÁå 152/1, 153/3, 102/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.91 29980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಮ್ದ್ದಶೆಟಿ್ಟ ಮಿೇಗಾ ®PÁå 136/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಾ ಕೇೋಂ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ ಹಾಲಂದೂರು ®PÁå 167, 168, 169, 170/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.98 62190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಉಮೇಶಳಾ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ®PÁå 169/1, 192/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.30 27345

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾಶವ ತ ಕೇೋಂ ಸಿೇತರಾಮು ಮ್ಸಿಗೆ ®PÁå 179 GEN ಅಡಿಕೆ 0.73 24050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಶಿಳರ ೇನಿವಾಸರಾವ್ ಮ್ಸಿಗೆ ®PÁå 409, 410, 411/2, 412/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.73 24050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಕುೋಂತಳ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಕಂಠ ಕ್ಯವಾಡಿ ®PÁå 190, 306 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಶಹೆಗಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಹೆಗಡ್ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ®PÁå 245/64 GEN ಅಡಿಕೆ 0.56 18450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ®PÁå 119 GEN ಅಡಿಕೆ 1.99 62500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌಸ್ ಸಾಹೆಬ್ ಮುಜಾವರ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಹೇಬ್ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ®PÁå 104/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.30

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪ ಗಿಣಿಕಲುಲ ®PÁå 178/1, 174/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.36 15225

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ®PÁå 10/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.30 18270

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಅಪುಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಬೇಗಾರು ®PÁå 45/1 , 45/69 GEN ಅಡಿಕೆ 1.20 15225

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೆರೂರು ®PÁå 66 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 37690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಸನ್ಬಾಳು ®PÁå 162/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಸನ್ಬಾಳು ®PÁå 6/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.04 26355

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ  ಹೆಗೆಡ ಕ್ಯವಡಿ ®PÁå 208 GEN ಅಡಿಕೆ 0.96 32665

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಹಗಡ್ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ್ಪ  ಹೆಗಡ್ ನೆಮಾಮ ರು ®PÁå 16 GEN ಅಡಿಕೆ 1.71 31625

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಾವರಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಾಮ್ಾ  ನಾಯಕ ಯರೇಹಳಿ್ಳ ®PÁå 2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಂಜಿೇವಭೇವಿ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 9/p28 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಪಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 1/2 SC ಅಡಿಕೆ 0.60 19290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೆಬಿಲ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲಚಾಚ ನಾಯಕ ರಾಜನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 24 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 35300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಾವರಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕ್ಯೋಂಡಾಾ ನಾಯಕ ಮುೋಂಡ್ರ ®PÁå 140 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 32640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾಮಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಗೇಪಾಾ ನಾಯಕ ಶಿವಪುರ ®PÁå 58 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಭೇವಿ ಬಿನ್ ತಮಾಮಬೇವಿ ಕರಕುಚಿಚ ®PÁå 81/p, 103 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 25730

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶೆಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 1/p1 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೇಮಾಲ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಾ ನಾಯಕ  ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 1/p1 SC ಅಡಿಕೆ 0.90 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಸಾವ ಮಿ ಗುರುಪುರ ®PÁå 8/p16 SC ಅಡಿಕೆ 0.60 20500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ್ಪ ಬಾವಿಕೆರೆ ®PÁå 167/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.20 10375

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಬಾವಿಕೆರೆ ®PÁå 97/p2 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 25729

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಕೆೋಂಚಾಪುರ ®PÁå 30/1, 30/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.66 20949

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮಾಮ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾಲ್ದಾ್ಯನಾಯಕ ಕೆೋಂಚಾಪುರ ®PÁå 19/2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29358

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ಯರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲಾ ನಾಯಕ ಅತಾ ಘಟಿ್ ®PÁå 54/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.96 27849

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಾಸಬೇವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಾಬೇವಿ ಬರಮ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 3 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 31059

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಮಾಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ದಲ ರಿಬಾಯಕ ಕೆೋಂಚಾಪುರ ®PÁå 6/2 SC ಅಡಿಕೆ 0.50 17873

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಗನ್ಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ ®PÁå 172 SC ಬಾಳೆ 0.80 28700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಾವರಾನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 1/1p1 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 23700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ತಾಾ ರಜನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 28/1p1 GEN ಮೆ.ಗಿಡ 0.80 80800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 63 GEN ತೋಂಗು 1.00 17634

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 31/4, 43/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 17074

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಾ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಹಿರೇಕನಾವಂಗಲ ®PÁå 18/5, 5/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 16775

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಜನ್ ಕೇೋಂ ಲಚಾಚ ನಾಯಕ ಕೆೋಂಚಾಪುರ ®PÁå 28/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 22440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಶಿವನಿ ®PÁå 183/2, 23/3, 23/4, 35/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.87 26758

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಜಲದೇಹಳಿ್ಳ ®PÁå 50 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 26294

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾರ್ಷವನಿನ ೇಸಾ ಬಿನ್ ಫಿೇರ್ ಸಾಭ್ ಕಪ್ಪ ದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 26/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.59 20160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಶಿವನಿ ®PÁå 43/1c2 GEN ತೋಂಗು 0.68 14257

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶೇಖರಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 44/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20737

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಯಾ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಯಾ ಕೇದಗೆಹಳಿ್ಳ ®PÁå 28/1 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 31780



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಸಮ್ತಳ ®PÁå 171/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.42 15880

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ®PÁå 71/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.92 26730

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರೇಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ®PÁå 92 GEN ಅಡಿಕೆ 0.57 20090

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಮ್ತಳ ®PÁå 3/1, 6/1, 6/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.96 27570

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ಟೇಲ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಬಮ್ಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 41/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 13200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಾಬೇವಿ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ®PÁå 69/5 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 31000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾರತ ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಯಾ ಬೇಗೂರು ®PÁå 30/4p1 GEN ತೋಂಗು 0.53 11465

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಗೋಂಡ್ದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 25/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 33000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗುಡಡ ದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 12 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 73/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 15530

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 18/14, 21/17 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28220

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಇೋಂದಾವರ ®PÁå 30/1p, 17/1a, 41 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 5/2a, 5/292 GEN ಅಡಿಕೆ 0.36 9800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಹನುಮಂತಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 5/3, 5/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 22400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಷ್ಡಕ್ಷರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನಂದಬಟಿ ಲು ®PÁå 91 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 5/4b1, 5/4p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.35 10000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಯಾ  ಬಿನ್ ಈಶವ ರಯಾ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ ®PÁå 116, 106 GEN ಅಡಿಕೆ 0.48 18270

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಬಿಿ ೇರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಬಿನ್ ವಜಿೇರ್ ಅಹಮ್ದ್ ಸೇೋಂಪುರ ®PÁå 20/3, 21/1b GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30915

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ದಂದೂರು ®PÁå 109/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 49102

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜವರಪ್ಪ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 12/p13 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಗಲಲ ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 22/2 GEN ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.80 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಶಿರಗಲಿಪುರ ®PÁå 50/4, 50/7 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27973

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 23/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 45/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 196/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಗೇರಮ್ರಡಿ ®PÁå 5/p3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20720

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಷಾದರ  ಉಡುಪ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಾ ಹೆಚ್. ರಂಗಾಪುರ ®PÁå 11/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.40 45800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 152/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.79 25100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿೇತಾ ಕೇೋಂ ವಿಶವ ನಾತ್ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 53/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.69 24900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಕಲಲ ಣ್ಣ ಗೇರಮ್ರಡಿ ®PÁå 90/2, 56/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.85 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಶಿರೇಹಳಿ್ಳ ®PÁå 12/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 21100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ®PÁå 67/p33 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕನ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೂೋಂಜಾಲ್ ಗೌಡ ಬಳಿಾವರ ®PÁå 2/1, 19/19 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.80 67500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 105/1, 105/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿಯಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 133 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 21030

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧ ಕೇೋಂ ಶಿವ ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುರ ®PÁå 1/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥೇಗೌಡ ತಗಡ ®PÁå 40/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥೇಗೌಡ ತಗಡ ®PÁå 39/1, 31/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹುಣ್ಸಘಟಿ ®PÁå 8, 2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗೇೋಂದ್ರ  ಬಸವಾಪುರ ®PÁå 5/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 60000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯದೇವ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 62/p3 GEN ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.70 70000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಫಾತಮಾ ಕೇೋಂ ರಹಿೇಮುಲ್ದಲ ನಾಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 103/p2-p4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಡರಾಜ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಾ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ®PÁå 91/p2, 92/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮಿರಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 87/2, 34/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.93 28000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಕಂಠಪ್ಪ ದೊಡಡ ಕುೋಂದೂರು ®PÁå 2/p28 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19835

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬೇರೇಗೌಡ ಶಾೋಂತಪುರ ®PÁå 70/pc GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 21160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿವಾವಣ್ಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ®PÁå 84/7 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 34900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 62/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 70387

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ®PÁå 92/1, 17/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 18965

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಿ. ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 15/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 73500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಕರಟ್ಟಗೆರೆ ®PÁå 75/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.35 16300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಧು ಕೇೋಂ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ®PÁå 84/6 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 32000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ®PÁå 84/8 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 34700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹರಿೇಶ್ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 7, 52 GEN ಅಡಿಕೆ 0.94 27464

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ದೊೇರನಾಳು ®PÁå 146/15, 157/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.64 22400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕಂಚೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 39/1, 39/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 25500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುಕ್ಷ್ಮ ಣಿಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸವಯಾ ಚಿಕಕ ತೂಾ ರು ®PÁå 122/1, 122/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಾಾ ರಪ್ಪ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 22/p12 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹಸಳಿ್ಳ ®PÁå 127/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ನಾಗವಂಗಲ ®PÁå 10/3b GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ®PÁå 86/2p01 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ H ತಮಾಮ ಪುರ ®PÁå 17/1b2, 33/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಸಹಳಿ್ಳ ®PÁå 129/p GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 22/p16 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಳ್ಳಯೂರು ®PÁå 86/3p, 20/2, 21/2, 20/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ್ಟಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ತಾವರನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 1/p1 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 23700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಪಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಪಿೇತಾಾ ನಾಯಕ ನಾಗರಾಜಪುರ ®PÁå 18/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.15 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತೇಳಚನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಾ ನಾಯಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ®PÁå 47/2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದೊರೇಸಾವ ಮಿ MC ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 78 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಗೇರುಮ್ರಡಿ ®PÁå 67/p2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30560

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾದ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಳಚನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು ®PÁå 29/p12 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ®PÁå 145/2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ತಾಪ್ ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 7/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.95 93960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಮೂತವಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ ®PÁå 5 GEN ತರಕ್ಯರಿ 1.00 101000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಡಣಾಯಕಪುರ ®PÁå 11/3 GEN ತರಕ್ಯರಿ 1.00 39000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ನಂದಪುರ ®PÁå 45/5 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.70 70000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬಸವಾಪುರ ®PÁå 52/ GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.40 40000



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತೋಂಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲುಮ ರುಡಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 40/4 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.80 70365

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ®PÁå 119/4 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.55 44370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಮೂತವಪ್ಪ ಗೋಂಡೇದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 119/1 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.60 53280

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವರದ್ರಂಗಪ್ಪ ಸಕೆಕ ®PÁå 30/18, 30/16 SC ಅಡಿಕೆ 0.45 17020

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಯಿಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಯಾ  ಕೆರೆಹಸಳಿ್ಳ ®PÁå 16/p91, 16/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 25160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾಣಿಕಾ ೋಂ ಬಿನ್ ಕಣ್ಣ ಪ್ಪ ನಾಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 100 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ದೇಪ್ ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಮಿರಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 60/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 15000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಗೌಡ ಗೇಪಾಲ ®PÁå 85/2p4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29360

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 65/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.58 19900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕಲಲ ತಾ ಪುರ ®PÁå 10, 1/6 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30530

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಯಾ ಬಳಿಾವರ ®PÁå 42/11, 42/1p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 21800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಂಗಾ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಮೇಶ್ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 12 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧ ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ರಹಳಿ್ಳ ®PÁå 18/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.35 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಕುಡೂಲ ರು ®PÁå 17/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.39 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 111/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಅಸುೋಂಡಿ ®PÁå 1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 75600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಯಾ  ಬಿನ್ ಗೌರಯಾ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ ®PÁå 50/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.48 16900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಗುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ®PÁå 51 GEN ಬಾಳೆ 1.00 32550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕ ೇಗೌಡ ಸಿದ್ದ ರಹಳಿ್ಳ ®PÁå 33/8, 14/1e, 14/1b GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 33670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಯಾ ಮಂಚ್ತವರು ®PÁå 38/p3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.26 10000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ ಗೇರುಮ್ರಡಿ ®PÁå 67/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಾ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲೇಕೇಶಪ ಪ ನಂದಬಟಿ ಲು ®PÁå 3/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಯಾ  ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಷ್ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು ®PÁå 107/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 28200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಯಾ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಾ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 133/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.85 24470

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೆಶ್ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ದೊೇರನಾಳು ®PÁå 262/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಪಿಳಿೆೇಗೌಡ ನಂದಬಟಿ ಲು ®PÁå 54 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಮ್ತ ಕೇೋಂ ಕುಮಾಸವವಾಮಿ ನಂದಬಟಿ ಲು ®PÁå 53 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 26400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ನ್ರಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತುಕಪ್ಪ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 47 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 14590

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿೋಂಗಾರಪ್ಪ ಹಸಹಳಿ್ಳ ®PÁå 34 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 17970

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ದೊೇರನಾಳು ®PÁå 115 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಾಾ ೋಂಪುರ ®PÁå 10/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಾ H ತಮಾಮ ಪುರ ®PÁå 36/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.26 10160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ®PÁå 147/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16320

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಯಾ ಹಸಹಳಿ್ಳ ®PÁå 84/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೋಂ ಚಂದ್ಪ್ಪ  ದೊೇರನಾಳು ®PÁå 144/1a1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.27 13190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ®PÁå 147/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16320

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 5/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16170

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಕುಮಾರ್ ವಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು ®PÁå 93/4, 93/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16140

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ೇಶ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ®PÁå 79/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.37 15500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್  ಬಸಪ್ಪ ನಂದ ®PÁå 50/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ನಂದ ®PÁå 77/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ DS ರಾಜಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ ®PÁå 184/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುದ್ದ ಣ್ಣ ಗೇರುಮ್ರಡಿ ®PÁå 84 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 21500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಬೈರಾಪುರ ®PÁå 1/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 21500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಕ್ಯೋಂತ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಶೆಟಿ್ಟ ಗೇರುಮ್ರಡಿ ®PÁå 70/2, 70/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಯಾ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯ ಗೇಪಾಲ ®PÁå 35/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 12/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30090

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 7/6, 52/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.95 29020

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 52/2, 7/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.92 28350

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೆಶವ ರಪ್ಪ ಗಂಜಿಕೆರೆ ®PÁå 123/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಣ್ಣ ಚಾರ್ ಮಂಚ್ತವರು ®PÁå 57/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗೇರುಮ್ರಡಿ ®PÁå 70/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29952

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಡಡ ರದಬಿ ®PÁå 59 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತೇಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳೇಗೌಡ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ®PÁå 27/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.76 24864

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಾಯಿತರ  ಕೇೋಂ ಹರಿೇಶ್ ಸೇವಲ್ದಲ್ ನ್ಗರ PÀ¸À¨Á 61/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.99 29600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಶೇಧ ಕೇೋಂ ಬಸವೇಗೌಡ ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 73/3, 72/6, 73/4, 72/5 GEN ತೋಂಗು 3.10 48340

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಹಲಸೂರು PÀ¸À¨Á 8/p1, 85/2, 85/4, 5/5 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ದೇಪ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಯಾ ಶಾೋಂತಪುರ PÀ¸À¨Á 9/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 30158

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಕರಕುಚಿಚ PÀ¸À¨Á 60/p63 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 52380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಗುೋಂಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 16/p9, 16/p12 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 23730

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಯಿಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಯಾ ಲಕಕ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 6/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.89 26140

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕಲಲ ತಪ್ಪ ಗುೋಂಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 22/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.83 27700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಅಣ್ಣ ಮ್ಮ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 236/1 ST ಅಡಿಕೆ 0.80 24100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 163/1 ST ಅಡಿಕೆ 1.00 30530

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೆಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಯರದಂಕುಲ PÀ¸À¨Á 37 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ರಂಗಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯನಾವಂಗಲ PÀ¸À¨Á 52/3 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 28727

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಬಾಗಿ PÀ¸À¨Á 48/5, 52/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 1340

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೇಲಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ PÀ¸À¨Á 63/2p2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಾಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಅರೇಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಬೇಲೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 21/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 25100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ಯಣಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಕಣಿ ಗೇಪಾಲ PÀ¸À¨Á 95/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರುಮುಗಮ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್[ಪ್ ಕೆೋಂಚಾಪುರ PÀ¸À¨Á 7/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 36/15 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 14600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 129/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 27075

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಮೂತವ ಗುೋಂಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 16/p92 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ನಂದ PÀ¸À¨Á 85 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುೋಂಚಾಕ್ಷಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬೇರಪ್ಪ ಸಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 8/3, 8/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.87 27850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 10/1, 70/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26300



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಗುಳಲ ದ್ಮ್ನೆ PÀ¸À¨Á 21/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಯಾ ದೊಡಡ ಕುೋಂದೂರು PÀ¸À¨Á 36/1, 36/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25460

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೇತನ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಸರುಕಪ್ಪ PÀ¸À¨Á 6/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.88 25990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರ ಭಯಾ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 137/p GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 19700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನ್ರಸಪ್ಪ MC ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 7/p7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಸವ ರಪ್ಪ ಅಣಾಣ ಪುರ PÀ¸À¨Á 36/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30930

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರ್ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 25/3, 27/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.72 23935

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 7/4, 52/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.94 28760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಿರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಗೋಂಡೇದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 50/1bp, 50/14 GEN ಅಡಿಕೆ 0.85 22300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 60 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 24900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 44/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ GS ;ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ PÀ¸À¨Á - GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವರಾಜು ವಡಡ ರದಬಿ PÀ¸À¨Á 11/1, 12/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.92 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 279 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 24200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಗುಡಡ ದ್ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 7/5, 52/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.94 28775

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಬಾಗಿ PÀ¸À¨Á 45/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ಚನಾನ ಪುರ PÀ¸À¨Á 19/5, 21/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 23200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 4/2 GEN ಸೌತ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗೇಶಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 87/15, 87/17 GEN ತೋಂಗು 0.79 16500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ . PÀ¸À¨Á 35/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24557

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಯುಾ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಯಾ ತಮಾಮ ಪುರ PÀ¸À¨Á 16/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ . PÀ¸À¨Á 93/5p1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೈಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 15/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 21400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಉಜಿಜ ನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಅರಬಲ PÀ¸À¨Á 37/4 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 45000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 50/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಯಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ . PÀ¸À¨Á 108/2ap, 140/2, 139/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 22798

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಣೂರು PÀ¸À¨Á 29/3 GEN ಸೌತ 0.80 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವಯಾ  ಬಿನ್ ನಂಜಯಾ ತಪ್ಪ ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 9/6, 90/7, 87/6 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಯಾ ತಪ್ಪ ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 88/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.38 15745

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳ್ಳಲ PÀ¸À¨Á 79/6 GEN ಮೆ.ಗಿಡ 0.40 34200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 47/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತಡಗ PÀ¸À¨Á 119/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ ತಡಗ PÀ¸À¨Á 133/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.54 17312

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಯಾ ತಪ್ಪ ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 88/6, 9/8 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 21500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹುಣ್ಸಘಟಿ PÀ¸À¨Á 3, 131/5, 190/2b2, 191/1, 1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.95 23200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಅೋಂಡಿಗೌಡ ನಂದಬಟಿ ಲು PÀ¸À¨Á 54 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 31640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಬೈರಾಪುರ PÀ¸À¨Á 36/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಶೇಬಾಾ ನಾಯಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ¸À¨Á 7/10 SC ಅಡಿಕೆ 0.40 15790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಾವರನಾಯಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ¸À¨Á 72/8, 72/1 sc ಅಡಿಕೆ 0.70 18800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ¸À¨Á 74, 76 st ಅಡಿಕೆ 0.50 16600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಯಕ ಲ ನ್ರಸಿೇಪುರ PÀ¸À¨Á 57 sc ಅಡಿಕೆ 0.60 21900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ . PÀ¸À¨Á 37/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 46528

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 1/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 19982

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 1/7, 1/5 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 279692

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಯಾ  ಬಿನ್ ಚಿರಂಜಿೇವಯಾ ಹಿರೇಕನಾವಂಗಲ PÀ¸À¨Á 14/4, 6/4p, 48/29 GEN ಅಡಿಕೆ 0.73 21634

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ . PÀ¸À¨Á 160 GEN ಸೌತ 0.50 50500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಮ್ಮ ಣ್ಣ  ತಾಾ ರಜನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 18 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 21634

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೆಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಯಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ . PÀ¸À¨Á 108/2bp1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 54473

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ನಂದಪುರ PÀ¸À¨Á 135/4 GEN ಮೆ.ಗಿಡ 0.50 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 30/1, 6/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27685

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸೇಮ್ಯಾ ಬುಕ್ಯಕ ೋಂಬೂದ PÀ¸À¨Á 450 GEN ಸೌತ 0.80 79900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಸಾಗರ PÀ¸À¨Á 9/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28968

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಿರಣ್ಣ ಯಾ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಣುರು PÀ¸À¨Á 17/7, 9/15 GEN ಸೌತ 1.00 96845

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಗುೋಂಡಸಮುದ್ರ PÀ¸À¨Á 77 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 14755

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 96/2b, 2/1, 85/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 26781

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೊಡಡ ಯಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ PÀ¸À¨Á 82/3p, 82/3p3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ನಂದಪುರ PÀ¸À¨Á 135/3 GEN ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.50 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 43/2b GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 42400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ¸À¨Á 42/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97488

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೊಡಡ ಯಾ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಯಾ ಹೂಲಿೇಹಳಿ್ಳ  ಚೌ ಳಹಿರಿಯೂರು PÀ¸À¨Á 85/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 79000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆ, ಬಸಪ್ಪ ಸಿ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ  ಚೌಳಹಿರಿಯುರು PÀ¸À¨Á 23/p10, 23/p12, 38/p4 GEN ತೋಂಗು 1.00 18714

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ¸À¨Á 22/10 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.64 63000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹಿರೇಬಳಿೆೇಕೆರೆ ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ¸À¨Á 62/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.38 35500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೆಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸಿ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ  ಚೌಳಹಿರಿಯುರು PÀ¸À¨Á 5/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.34 31821

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಹುಲ್ಲ ೇಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 87/p GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಭಾ ಕೇೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ  H ತಮಾಮ ಪುರ PÀ¸À¨Á 55/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.74 73721

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸರೇಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕಲ್ಕ ರೆ, ಚೌಳಹಿರಿಯೂರು PÀ¸À¨Á 179 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 1.00 97000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಯಾ ಸಿ. ದಾಸರಹಳಿ್ಳ  ಚೌಳಹಿರಿಯುರು PÀ¸À¨Á 28/3, 28/6, 28/4, 28/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 18200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಸಕೆಕ PÀ¸À¨Á 70/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ PÀ¸À¨Á 61/1b GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 14/3p2 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.20 18700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎಲಸ  ಫನಾವೋಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಫೂನ್ಸ  ಫನಾವೋಂಡಿಸ್ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 4/1 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.80 78000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಸಕೆಕ PÀ¸À¨Á 19/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 22350

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹಣ್ಣ PÀ¸À¨Á 132/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.55 19700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ PÀ¸À¨Á 45/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 21660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 10 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 88500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ PÀ¸À¨Á 111/1a, 84/4p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 24850



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ ಬಿನ್ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಕ್ಯಟ್ಟಗನೆರೆ PÀ¸À¨Á 77/4, 17/6, 24/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 10 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.40 35900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 9 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.90 89500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸಕೆಕ PÀ¸À¨Á 34/2, 198/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಕೇೋಂ ಪುರದ್ಮ್ಮ  ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 67/1, 70/15, 70/16, 70/12 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ PÀ¸À¨Á 14 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಜವರೇಗೌಡ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 12/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 27620

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಂದ್ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಕ್ಯಸ ಣಿ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 65/5p1, 65/p6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 27680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 280, 282, 181 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆಲಿ ಟ್ವ ಬಿನ್ ಜೇಸೇಫ್ ಮಂಚ್ತವರು PÀ¸À¨Á 81/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 26100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವನ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮುರುಗೇಶಪ್ಪ ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುರ PÀ¸À¨Á 57 GEN ಅಡಿಕೆ 0.95 29400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 169/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.44 16600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿೇಗೌಡ ಕಲಲ ತಾ ಪುರ PÀ¸À¨Á 21/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 17400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 61 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 22000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ತಾವರಾನಾಯಕ  ನಂದಬಟಿ ಲು PÀ¸À¨Á 100 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 62 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯಳಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರುಮಾಳ್ ಸಿದ್ದ ರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 26/p48 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ  ದೊೇರನಾಳು PÀ¸À¨Á 110/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೈಫುಲ್ದಲ ಖನ್ ಬಿನ್ ಕುಕ್ಯಾ ಸಾಬ್  ಜೇಡಿಕೇಡಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 65/p1 GEN ಬಾಳೆ 1.00 29200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಎ ರಂಗಾಪುರ PÀ¸À¨Á 13/1, 13/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 57/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 34000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 44/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 23700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 111/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 14600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕನ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೂೋಂಜಾಲ್ ಗೌಡ ಬಳಿಾವರ PÀ¸À¨Á 13/4 GEN ಬಾಳೆ 0.40 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಿರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 51/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 3/7, 10/2a GEN ಅಡಿಕೆ 0.72 22535

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭೈರಪ್ಪ ಮಾಕೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á .44/4a GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18166

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 20/4 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 34870

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಜಗಲಿೇಪುರ PÀ¸À¨Á 5/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 121/1 GEN ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.70 69740

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಅಬಿಿ ನ್ಹಳಲು PÀ¸À¨Á 12/4, 17/3b GEN ಅಡಿಕೆ 0.45 15573

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಬಯಾ ಚಿಕಕ ನಾವಂಗಲ PÀ¸À¨Á 16/2, 101/1, 3/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.64 19790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 34/p3, 34/p4, 34/pp2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27725

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 32/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27725

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಅಬಿಿ ನ್ಹಳಲು PÀ¸À¨Á 58/1b3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.33 9000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಅಬಿಿ ನ್ಹಳಲು PÀ¸À¨Á 58/1a GEN ಅಡಿಕೆ 0.55 17600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವರಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಅಬಿಿ ನ್ಹಳಲು PÀ¸À¨Á 27 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18863

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸಿದಾದ ಪುರ PÀ¸À¨Á 42/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 21115

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ PÀ¸À¨Á 14/p1, 15 GEN ಬಾಳೆ 0.60 18840

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದಾನ್ಪ್ಪ ಮ್ರುಳನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 43/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿ. ಕುಮಾರಪ್ಪ ಹಸಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 12/1p/56/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 10620

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಭಕಾ ನ್ಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 77/5, 91/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 21098

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 42/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಜಯಣ್ಣ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 68/2 GEN ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.55 55500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಂಜಿೇವಪ್ಪ ಬಸವಾಪುರ PÀ¸À¨Á 15 SC ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.40 42500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಬಸವಾಪುರ PÀ¸À¨Á 9 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 23500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯರೂರು PÀ¸À¨Á 137/2, 136/2, 138 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಕೆರೆಸಹಸಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 87 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಉಡೇವಾ PÀ¸À¨Á 41 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ AS ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿತಾರಮ್ರಾಮ್ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 206 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕರನಾಯಕ ಎಲುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 58/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.40 16150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಅತಾ ತಾ ಗಡ PÀ¸À¨Á 65 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ನಾಗಾಬಾಯಕ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 11/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಭಾ ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜು ಶಂಕರಘಟಿ PÀ¸À¨Á 12/4, 12/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ PÀ¸À¨Á 16/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 17750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು PÀ¸À¨Á 137/2p4, 136/2, 138 GEN ಅಡಿಕೆ 0.21 10800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ತಂಬಿ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 71 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಹಿತ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 169/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.44 16600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಅವದಾನಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವದಾನಿಕಲ್ದಲ ಳು PÀ¸À¨Á 56/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.30 13650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಣ್ಣ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು PÀ¸À¨Á 157/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.85 26600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಬೆಟಿ ಪ್ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ¸À¨Á 119/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಾ ಗುೋಂಡಸಮುದ್ರ PÀ¸À¨Á 29/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.36 7330

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಾಲ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಾಾ ರಾನಾಯಕ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 22/p2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬೇಗಾಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಹನಾಾ ನಾಯಕ ಎಲುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 73/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.33 13400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಶವ ನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪುರ ಕಲ್ದಲ ಳು PÀ¸À¨Á 56/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.29 13300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಶಂಕರಘಟಿ PÀ¸À¨Á 14/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ PÀ¸À¨Á 54/3 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.40 35300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೂಪ್ಕಲ್ದ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು PÀ¸À¨Á 9 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಎೋಂ. ಕುಟಿ್ಟ  ಬನ್ ಅಬುದ ಲ್ ನಂದಬಟಿ ಲು PÀ¸À¨Á 99 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಜಯಣ್ಣ  ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 114/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 35/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾದ ಪುರ ಕೆೋಂಚಾಪುರ PÀ¸À¨Á 73/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟ.ಆರ್. ವೋಂಕಟ್ಯಚಲಯಾ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ¸À¨Á 219/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುರ PÀ¸À¨Á 41/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಯಭೇವಿ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 107 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಾಭೇವಿ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಯಭೇವಿ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 108 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 29400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 17/3 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.40 40000



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ದಾಮ ವತ ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 220/1p3, 217/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 21100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಷ್ಡಕ್ಷರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 141 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 11/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಚನಾನ ಪುರ PÀ¸À¨Á 118/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.25 12900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೂರಪ್ಪ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 57/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 34000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಈಶವ ರಯಾ ಕಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 8/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಗುರುನಂಜಪ್ಪ ಕರಟ್ಟಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 102/1b GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ವಡೇರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 16/2, 16/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.62 17200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಲ್ದಕ್ಷಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಬೇಗೂರು PÀ¸À¨Á 75/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 31300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 71/2ap GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 21850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹೆಬಿೂ ರು PÀ¸À¨Á 73/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 21200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಗರಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 24/8, 38/b, 43/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 47500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇವಾಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಐಕ ಗರಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 11 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 68000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 85/1b GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29140

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸುದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 53/4, 52/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 23100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ PÀ¸À¨Á 62/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ ಬೇಗೂರು PÀ¸À¨Á 87/3 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ ನಾಗವಂಗಲ PÀ¸À¨Á 127/6 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 17/1p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.33 12160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ನಾಗವಂಗಲ PÀ¸À¨Á 32/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 16500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ್ಪ ಬೇಗೂರು PÀ¸À¨Á 55/p1-p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20776

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೇಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 11/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬೇಗೂರು PÀ¸À¨Á 73/1, 73/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 16/3, 2/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 19100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಸೇವಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 86/7, 86/8 GEN ಮೆ.ಗಿಡ 0.75 75000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಾ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 4/p2, 4/p4 GEN ತೋಂಗು 1.00 18600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಯಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾದೇವಯಾ ನಾಗವಂಗಲ PÀ¸À¨Á 183/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ PÀ¸À¨Á 62/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 26110

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಗೋಂಡೇದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 48/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.55 18100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಸಲ್ದಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 86/9 GEN ಸೌತ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ನಾಗವಂಗಲ PÀ¸À¨Á 36/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 19190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸೇಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 49/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 158/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಿ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿೇಶ್ ಚ್ನಾನ ಪುರ PÀ¸À¨Á 118 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.25 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಪಂಡಿತಾರಾಧಾ ಹಣ್ಣ PÀ¸À¨Á 4 GEN ತೋಂಗು 1.00 17700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಅಸುೋಂಡ್ PÀ¸À¨Á 25/7 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಟದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 14/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 60000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಸಕೆಕ PÀ¸À¨Á 34/2, 198/6, 100/11, 94/9 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 15 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದೇವಣ್ಣ ಮುಳಿೆೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 73/5 GEN ಈರುಳಿ್ಳ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 218 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 17500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 19/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 25900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ PÀ¸À¨Á 19/4, 18/4a3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 26450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಂಗೇಗೌಡ ಹಣ್ಣ PÀ¸À¨Á 77/2ap3, 77/2ap1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 26190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 71/2, 69/12 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 16/9, 16/10 GEN ತೋಂಗು 0.85 16600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಯಾ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 120 GEN ಸೌತ 0.55 53000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಗುಡಡ ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 5 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.90 80000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಉಮೇಶನಾಯಕ  ಬಿಾ್ನ್ ಗೇಮಾಾ ನಾಯಕ ಬೇಗೂರು PÀ¸À¨Á 87/8, 87/9, 87/10 SC ಅಡಿಕೆ 0.70 26100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ  ಕ್ಯವಲು PÀ¸À¨Á 24/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 13300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನೇತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 14/1a GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಧು ಕೇೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ PÀ¸À¨Á 54/1 GEN ಮೆ.ಗಿಡ 0.40 35300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 70/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 21650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ ಶಂಕರಘಟಿ PÀ¸À¨Á 17.Feb GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರ್ ಆರಾಧಾ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಯಾ ಯರದಂಕುಲ PÀ¸À¨Á 23/5, 23/6, 23/8 GEN ಬಾಳೆ 0.80 25400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ  ಎೋಂ ಕೆ ಯರದಂಕುಲ PÀ¸À¨Á 34/2b, 34/232, 34/232 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಯಾ  ಬಿನ್ ದೇವಿರಯಾ ಯರದಂಕುಲ PÀ¸À¨Á 70/p12 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ರೇಣುಕರಾಧಾ ಶಂಕರಘಟಿ PÀ¸À¨Á GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ರೆಡಿಡ  ಹುಲಿತಮಾಮ ಪುರ PÀ¸À¨Á 44/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯಶರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹುರುಳ್ಳಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 16/213 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 22800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಾ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈಶವ ರಪ್ಪ ಕಲುಲ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 18/4, 23/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.95 27150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಂಡ್ರ PÀ¸À¨Á 27/1 GEN ತೋಂಗು 1.00 15600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಬಂಡ್ರ PÀ¸À¨Á 26/1 GEN ತೋಂಗು 1.00 18300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಗಪ್ಪ ಹಣ್ಣ PÀ¸À¨Á 11/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.32 11500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಹಣ್ಣ PÀ¸À¨Á 119/2, 119/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 180000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 133 GEN ಬಾಳೆ 0.80 19900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 31/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಯಾ ಐತನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 5, 63/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 21900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ತರ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ PÀ¸À¨Á 44/1 SC ಮೆ.ಗಿಡ 0.30 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಶಾೋಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಅಸುೋಂಡ್ PÀ¸À¨Á 4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30970

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಬಿ. ಬಸವಾಪುರ PÀ¸À¨Á 9/1c SC ಅಡಿಕೆ 0.40 16500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಗುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 19/1 SC ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 70700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನಾಗವಂಗಲ PÀ¸À¨Á 139/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.45 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ದಾಸಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 45 SC ಮೆ.ಗಿಡ 0.40 40000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಚಾಕೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 42/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.68 20500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 72/1 st ತರಕ್ಯರಿ 0.60 59000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಷ್ವ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 34/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.47 16800



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 38 GEN ಅಡಿಕೆ 0.88 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 15/2ap3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 15900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಹಾದಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 8/2p3, 8/p2, 132/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಗೌಡಸಿದಾರ ಮ್ಯಾ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ¸À¨Á 220/1, 170/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 25400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲತಾ ಕೇೋಂ ರಂಗೇಗೌಡ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ¸À¨Á 165/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿೇತಾ ಕೇೋಂ ದ್ತಾಾ ತರ ೇಯಾ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ¸À¨Á 24/8 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 52300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮ ಖಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸೇವಲ್ದಲನ್ಗರ PÀ¸À¨Á 66/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.60 38900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 38/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 39 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ನೇಹರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಸಾವಮ್ರಡಿ ಕ್ಯವಲು PÀ¸À¨Á 4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30070

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನ್ಮ್ಡು PÀ¸À¨Á 25 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಮೆಮ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 74/5 SC ಅಡಿಕೆ 0.65 22446

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಯರೇಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 51 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 23500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಬೆಟಿ ತಾವರೆಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 188/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.41 15500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಸಾಗರ PÀ¸À¨Á 74/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ್ಯಭೇವಿ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಸುೋಂಕ್ಯಬೇವಿ ಶಿವಪುರ PÀ¸À¨Á 58 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲೇಕ್ಯಾ ನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 13 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28930

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಎರೆಬೈಲು PÀ¸À¨Á 35 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 29850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಸುಬಿಯಾ ಉಡೇವಾ PÀ¸À¨Á 28/p19 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 23800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 150/4a2, 150/5a2,150/5b GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23620

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗುಡಡ ದ್ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 8/2, 8/4, 7/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹಳ್ಳಯೂರು PÀ¸À¨Á 69 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30420

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಾಾ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 13/p5, 25/4, 92/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.99 28100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೇಲ್ದವತ ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಕೆರೆಹಸಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 79/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.55 18700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೇರಮ್ರಡಿ PÀ¸À¨Á 21/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 252/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನ್ಮ್ಡು PÀ¸À¨Á 38/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.96 22500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಮಿರಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 83/2, 92/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.84 26570

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 110/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ PÀ¸À¨Á 34/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತವಯಾ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಯಾ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 10/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.53 17600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜೇೋಂದ್ರ ದ್ದಗಾಲ ಒಪುರ PÀ¸À¨Á 71 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೋಂಗಮೂತವ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 162/2, 219/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.94 28720

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 3/3p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.93 28530

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುರದ್ಪ್ಪ ಬೆಟಿ ತಾವರೆಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 170/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಲಕೆಕ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾರತ ಕೇೋಂ ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಬೆಟಿ ತಾವರೆಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 105/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಣ್ಳಣ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜು0ಡಯಾ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 65/p52 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಪ್ಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 67/p1 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 20100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ಪ ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ PÀ¸À¨Á 69 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 14600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದೇವೋಂದ್ರ ಪ್ಪ ಕೆೋಂಚನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 18/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಉಮಾಲ ನಾಯಕ ಎಲುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 39/p19 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಉಪಾಪ ರಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 36/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆ. ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಬೈರಾಪುರ PÀ¸À¨Á 102, 74/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರಣ್ಣ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 71/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.38 15100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಬಾಗಿ PÀ¸À¨Á 85/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಬಾಗಿ PÀ¸À¨Á 84/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಡಿಯಪ್ಪ ಮ್ರಿಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 2/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಡೇವಾ PÀ¸À¨Á 28/p25 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸವಿತಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಜಿಹಳಿ್ಳ ಗಂಗೂರು PÀ¸À¨Á 25/7 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 28800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ್ಪ ಗಂಗೂರು PÀ¸À¨Á 25/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಕ್ಯೋಂತಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ PÀ¸À¨Á 60/3, 60/8, 60/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 28200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ PÀ¸À¨Á 79/2 SC ಅಡಿಕೆ 0.80 22900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಬಿಕ್ಯಲ ನಾಯಕ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 43 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಶಾನುಬೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 5/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30090

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೇಲ್ದವತ ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ PÀ¸À¨Á 68/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಶಾೋಂತ್ ಬಿನ್ ಯೇಗಿೇಶ್ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 65/p67 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಇೋಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಾೋಂತಪ್ಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 65/p67 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೈಲ್ದರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ PÀ¸À¨Á 34/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 146000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ;ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಶಂಕರಘಟಿ PÀ¸À¨Á 14.Apr GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖ್ ದಾವುದ್ ಬಿನ್ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ರಾೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 27.Mär GEN ಅಡಿಕೆ 0.79 25100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲ್ದಲಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಬಾಲ ನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು PÀ¸À¨Á 110/p1 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ PÀ¸À¨Á 46/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಬರ ಹಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 11/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.78 25300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ನಾಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 116/1a GEN ಅಡಿಕೆ 0.91 25200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಬೆಟಿ ತಾವರೆಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 36/3, 41/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 41/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.29 11250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚವಳ್ಳಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಬೇಜಾಾ ನಾಯಕ ನಾಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 103/p18 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 30690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 103/p1-19 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಕುಡೂಲ ರು PÀ¸À¨Á 137/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.94 27229

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ¸À¨Á 125 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24340

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಗುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 68/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಗುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 49/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 12/b GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಮೆಮ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 44/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26970

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 28 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28475

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಪ್ಪ ಬೇಲಿಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 08/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28500



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲಕ್ಷಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 8/02, 6/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.48 16200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿನೇದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಪುೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 34/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.47 15800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಶ್ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಪ್ಪ ಹುರುಳ್ಳಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 18 GEN ತರಕ್ಯರಿ 1.00 82000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಭಕರ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 31 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ M C ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 1/p36 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಗಾಳ್ಳಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 34/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಚಾಕೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 77/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 27/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 20500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಅಯಾ ಣ್ಣ ಶಿಡುಕನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 20/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಭದ್ರ  ಕೇೋಂ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 4/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೆಟಿ್ಟ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರಾಮೇಗೌಡ ಗಣ್ಗಿಲಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 33 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾನಾಾ ನಾಯಕ ತಗಡ PÀ¸À¨Á 38/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.40 15900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 56/3, 46/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಯಾ H ರಂಗಾಪುರ PÀ¸À¨Á 3/1ap1, 3/1bp1, 3/2p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.85 24500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಕಲ್ದ ಕೇೋಂ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಮಂಚ್ತವರು PÀ¸À¨Á 16/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಿರೇಪ್ಪ ಗಂಗೂರು PÀ¸À¨Á 70/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.88 27700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ಟಿ ಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪ್ರಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 56/5, 150/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 21880

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಮೇಶಪ್ಪ ಹಳ್ಳಯೂರು PÀ¸À¨Á 53/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಅಕಕ ಣ್ಣ ಚಿಕ್ಯಕ ತೂಾ ರು PÀ¸À¨Á 144/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.57 18600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ರಂಗಾಪುರ PÀ¸À¨Á 9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 28300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕೆೋಂಚನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 18 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಬಾಗಿ PÀ¸À¨Á 23/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಗುಡಡ ಹಟಿ್ಟ ಹಾಳ್ PÀ¸À¨Á 13/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ ಯಲುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 43/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗುರುಮೂತವಪ್ಪ ಉಡೇವಾ PÀ¸À¨Á 60/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಸಿೇತಾಪುರ ಕ್ಯವಲು PÀ¸À¨Á 54/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.76 23000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿೇಯಾವನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಜಿನಾಯಕ ಸಿಡುಕನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 28/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.40 15400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 26/313 GEN ಅಡಿಕೆ 0.46 14500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 136 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಚಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 14/3a GEN ಅಡಿಕೆ 0.36 9100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಧು ಕೇೋಂ ಮ್ಹೇಶವ ರಯಾ ಚಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 35/2, 37/12 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26765

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಾಣುರು PÀ¸À¨Á 10/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27724

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೇಮ್ವತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಶಿವನಿಕ್ಯವಲ್ PÀ¸À¨Á 161 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 23928

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಿರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ತಡಗ PÀ¸À¨Á 134/1b GEN ಅಡಿಕೆ 0.46 15925

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಳಿದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 52 GEN ಅಡಿಕೆ 0.64 18767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಚಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 63 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27724

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಮೂತವ ಬುಕ್ಯಕ ೋಂಬೂದ PÀ¸À¨Á 428/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.28 10915

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮ ಖಯಾ  ಬಿನ್ ಗುರುಶಾೋಂತಯಾ ದಂದೂರು PÀ¸À¨Á 102/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12621

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿಡಡ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹರಳಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 37/10b, 54/16 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 22235

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುವಾಬೇವಿ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 3 SC ಅಡಿಕೆ 0.50 11798

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಾ  ಬಿನ್ ವಿೇರಯಾ ಡಣಾಯಕಪುರ PÀ¸À¨Á 4/7, 18/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.98 27289

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ ಗಿೇಜಿಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 62 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 13440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ PÀ¸À¨Á 48/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂತವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುಡಡ ದ್ಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ PÀ¸À¨Á 149 SC ಅಡಿಕೆ 0.40 13039

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಸಿದ್ದ ೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ ಗಿೇಜಿಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 84 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 16501

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ತಡಗ PÀ¸À¨Á 6/11 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18684

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ನಾಗಬೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 315 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 22200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಶೇಧಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಸಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 37/19 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತವ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹರಳಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 69/5, 53/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28962

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ SS ಹುಚಚ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ PÀ¸À¨Á 15 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 22342

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕಕ ಪ್ಪ ಸಿದಾದ ಪುರ PÀ¸À¨Á 212 GEN ಅಡಿಕೆ 0.92 25284

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ತಡಗ PÀ¸À¨Á 80/12, 80/13 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 15982

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ PÀ¸À¨Á 139/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.53 17546

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ದ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 182 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27726

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 56 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23071

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 32/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.57 18223

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಜಲಧಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 72/p GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27024

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಕುೋಂತಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 14/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18758

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿ.ಎೋಂ. ಪುಷಾಪ ವತ ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 200/3a1, 200/4a1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 15296

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನಾಗಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 9/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.95 26600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ ನಾಗಬೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 26 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18860

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗಬೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 6/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 19949

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 58/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.61 18503

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 81/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 25545

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 27 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 15920

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ S M ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುರುಗಪ್ಪ ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 200/4a2, 200/4b GEN ಅಡಿಕೆ 0.56 17962

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ K S ಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 116/8, 9, 138/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.41 15000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಂಸಲೇಖ ಬಿನ್ ಲೇಹಿತ್ ಲಕಕ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 71 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29930

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 69/8 GEN ಅಡಿಕೆ 0.41 15000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ BS ಉದ್ಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಬಟಿ ತಾವರೆಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 159 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಗುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 6/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುೋಂಚಾಲ ವೋಂಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಕೆೋಂಚಿಕಪ್ಪ PÀ¸À¨Á 61/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28795

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಧ ಕೇೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆೋಂಚಿಕಪ್ಪ PÀ¸À¨Á 61/3 SC ಅಡಿಕೆ 1.06 34700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಲೇಕೇಶಳನ ಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 1/p1 SC ಅಡಿಕೆ 0.70 22260

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ¸À¨Á 88 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ¸À¨Á 69/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.41 15000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯಮಾಕ್ಷಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಭದಾರ ಚಾರ್ ದೊಡಡಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 6/2, 6/3, 6/7 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28380



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಖಲಂದ್ರ್ ಬಿನ್ ಬಾಬಸಾಬ್ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ  PÀ¸À¨Á 12/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇವಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಕ್ಯರ ನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 1/p2 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 26020

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇಪ್ ಕೇೋಂ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 19/6, 19/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.73 22760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೋಂಗಾರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ನ್ರಸಿೇಪುರ PÀ¸À¨Á 94 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 24800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೌಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಕೆ. ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 15/2, 14/3, 13/33 GEN ಅಡಿಕೆ 0.98 28000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕಮಾತ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಅರಸಿೇಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 70 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 21/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.45 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಾಲಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ¸À¨Á 176 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜೇಗೌಡ ನ್ರಸಿೇಪುರ PÀ¸À¨Á 94 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 24290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮಾಮ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಾಮ್ಾ ನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 18/7, 18/3 SC ಅಡಿಕೆ 1.00 27150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಭದ್ರ ಚಾರ್ ಜನಾನ ಪುರ PÀ¸À¨Á 30/1b GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 24350

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ¸À¨Á 76/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾವಾೋಂತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮೂಡಲಗಿರಿಯಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ¸À¨Á 76/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮ್ಣ್ಳಣ ಕೆ. ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 10/7, 13/53 GEN ಅಡಿಕೆ 0.31 11500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ PÀ¸À¨Á 76/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 51226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 53/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.68 20662

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಸಿರಗಲಿೇಪುರ PÀ¸À¨Á 41/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.59 4081

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ರಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪ ಶಿವಪುರ PÀ¸À¨Á 58 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 22380

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ವವತಪ್ಪ ಕುಡೂಲ ರು PÀ¸À¨Á 26/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.77 23500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಕುೋಂಟ್ಟನ್ಮ್ಡು PÀ¸À¨Á 32 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29840

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕುಡೂಲ ರು PÀ¸À¨Á 135/7, 135/7 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28420

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ PÀ¸À¨Á 47/1, 44, 104 GEN ಅಡಿಕೆ 0.97 26560

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೇೋಂ ಉಮೇಶ್ - PÀ¸À¨Á 78/1b GEN ತೋಂಗು 1.00 15830

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವಯಾ  ಬಿನ್ ಶಿವಲಿೋಂಗಯಾ - PÀ¸À¨Á 17/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28420

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 77, 111/3, 111/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 21149

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 10/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 15756

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಾಳ್ಳ ಕರಿಯಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 34 GEN ಅಡಿಕೆ 0.36 12539

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 2/3p, 23 GEN ಅಡಿಕೆ 0.48 15560

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ತಮಾಮಭೇವಿ - PÀ¸À¨Á 41/2 SC ಅಡಿಕೆ 0.81 24574

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕರನಾಯಕ - PÀ¸À¨Á 59/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.55 17809

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಮೂತವಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 53/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20130

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇವಿೋಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 56/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 25332

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವರದ್ಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 56/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27533

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗವಿಯಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 36/8 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27725

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 32/2, 46/4, 30/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 11 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಅಜಜ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 138 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 13750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ್ಯನಾಯಗಕ ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಯಕ ಅಜಜ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 45/p12 SC ಅಡಿಕೆ 0.90 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 35/p3 ST ಸೌತ 0.70 68000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 48/4 GEN ಸೌತ 0.30 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 80/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 49000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 114 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18740

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 24/4 SC ತರಕ್ಯರಿ 0.60 60000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ ಹೆಬಿೂ ರು PÀ¸À¨Á 138/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19560

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹೆಬಿೂ ರು PÀ¸À¨Á 5/3p-p2, 713 GEN ಅಡಿಕೆ 0.45 16300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಹಣ್ಣ PÀ¸À¨Á 26/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 16490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 119/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23630

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 182/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.41 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ತರಿೇಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 127 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27532

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಸಿದಾದ ಪುರ PÀ¸À¨Á 15/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.92 24850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ತರಿೇಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 72/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 10680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೌನೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗರಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 41/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 45000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 121 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 13800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಮಾಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 45/3 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.40 36000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸರೇಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ _ _ _ _ _ _ _ ಬಂಡ್ರ PÀ¸À¨Á 86/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 22200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಜಾವೂರು, ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 39/2, 17/9, 17/10, 1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.55 13490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಜಾವೂರು, ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 159/2c GEN ಅಡಿಕೆ 0.48 16250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿರ ೇಮಾರಿಮುತುಾ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಕೆೋಂಚಾಪುರ PÀ¸À¨Á 1/p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 27/8 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27726

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಶಾನುಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 22/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 15800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೇದ್ಮೂತವ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯಮ್ಮ ಕೇದಗೆಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 25/2, 26/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 30780

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಕರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾನಾಯಕ ನ್ರಸಿೇಪುರ PÀ¸À¨Á 56/6 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 29990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಋಷ್ಮಪುರ PÀ¸À¨Á 19/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಪೇಗೌಡ ಾ್್ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಲಕಕ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 179 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 25600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ರಂಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 45/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ ಸಾವೇಮ್ರಡಿಕ್ಯವಲು PÀ¸À¨Á 47 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಟಿ್ಟ ಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ ಸಾವೇಮ್ರಡಿಕ್ಯವಲು PÀ¸À¨Á 1/95 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 29500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ತಮ್ಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 5/2 GEN ತೋಂಗು 0.50 10800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಕರಟಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 100/2a, 100/2b, 67/38 GEN ಬಾಳೆ 1.00 27900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಭಾಗಾ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 29 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 50000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ PÀ¸À¨Á 22/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.30 13860

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಗೋಂಡ್ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 50/1ap2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.30 12250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಂಪಿಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 49/3 GEN ಸೌತ 0.30 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾವವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 25 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 35000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ನಾಗಮಂಗಲ PÀ¸À¨Á /2, 34/15, 137/4, 34/17, 85 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 34890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಕ್ಕ  ಕೇೋಂ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 56 GEN ಸಾೋಂಬರ್ ಸೌತ 0.40 38000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 112/8 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27000



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 47/10 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 58000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಶಿವಗಂಗೆ PÀ¸À¨Á 26/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಚಿಕ್ಯಕ ತೂಾ ರು PÀ¸À¨Á 265/2, 266/1, 266/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಯಾ ತಾಾ ಗದ್ಬಾಗಿ PÀ¸À¨Á 32/1, 31/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.96 32400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾಹೇಗೌಡ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 86/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬೇಲೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 18/8, 85/3 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಕುಡೂಲ ರು PÀ¸À¨Á 17/11 GEN ಅಡಿಕೆ 0.39 15130

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಬಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದಾವುಜಾ ನಾಯಕ ಸಿದಲ ೇಪುರ PÀ¸À¨Á 12, 13, 1/1b SC ಅಡಿಕೆ 1.97 61880

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಮ್ಸಣಿಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 1/p5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 14480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ನಾಗಬೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 14/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 18865

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಮ್ಮ ಹಸಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 16/1, 37/5, 37/10 GEN ಅಡಿಕೆ 0.90 23328

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿೇತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಿೋಂಗಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 59/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.20 10375

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎೋಂ. ಹಷ್ವ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 34/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.47 15800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿನೇದ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 34/8 GEN ಅಡಿಕೆ 0.47 15200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 17/3 GEN ತೋಂಗು 1.00 14250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 41/1 GEN ತೋಂಗು 1.20 21100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೋಂಗಾರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 25/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 15800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 16 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 13460

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಜಾವೂರು, ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 16/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 23315

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮೂತವ ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 72/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26719

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 17/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.59 17977

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಗುೋಂಡಸಮುದ್ರ PÀ¸À¨Á 10/4, 9/3, 10/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 26551

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪುರ PÀ¸À¨Á 4/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 16687

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯಶವಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಸಿರಗಲಿೇಪುರ PÀ¸À¨Á 24 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27026

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಟ್ಟಗನೆರೆ PÀ¸À¨Á 31/7 GEN ತೋಂಗು 0.28 9875

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಮ್ಲ ಲಲ ಪ್ಪ ತಮಾಮ ಫಯರ PÀ¸À¨Á 18/1b1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.25 6520

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 83/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.65 19990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಮ್ಮ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 32/20, 40 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 20096

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 155 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27099

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ್ ಅತಾ ಮಗೆಗ PÀ¸À¨Á 20/9, 20/30 GEN ಅಡಿಕೆ 0.45 10570

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಋಷ್ಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಹಾದಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 174/5 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.50 46760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೌಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಜನಾನ ಪುರ PÀ¸À¨Á 6/6, 22/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.63 19610

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಣ್ಣ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 72/8, 72/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28490

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 36, 36 GEN ಅಡಿಕೆ 0.39 13300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 54/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 20100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ ಜೇಡಿಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 31/5, 31/8, 57/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.84 24640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಡಲ ಪ್ಪ ದೊಡಡ ಬೇಕ್ಷ್ಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 72/6, 3/6, 13, 13/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.82 24480

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪ್ವವತಮ್ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 22/8, 21/8, 19/10 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 28420

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 15 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.20 16450

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 8/11, 180/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ PÀ¸À¨Á 88 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 74 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ವವತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 40/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.62 19050

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುರದ್ಪ್ಪ ತಮ್ಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 12/3, 11/5 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 45000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ರುಳಯಾ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 119/3 GEN ತರಕ್ಯರಿ 0.45 44260

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 50/2 GEN ತೋಂಗು 1.00 14900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಪುೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 34/9, 34/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.96 29169

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತೇಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ PÀ¸À¨Á 83/3, 90/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 15900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಜನಾನ ಪುರ PÀ¸À¨Á 9/3 GEN ಅಡಿಕೆ 0.64 20800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಮುದ್ದಗುೋಂಡಿ PÀ¸À¨Á 44 GEN ಅಡಿಕೆ 0.52 18400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಗದೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ - PÀ¸À¨Á 9/4, 9/5, 9/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.43 16260

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಟರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 23/2p GEN ಅಡಿಕೆ 0.42 12790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮೂತವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯಪ್ಪ ಯರೇಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 38 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 24180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 7/4, 71 GEN ಅಡಿಕೆ 0.72 22500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ವಣ್ಕನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 102/1 GEN ತೋಂಗು 0.99 17960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ PÀ¸À¨Á 18/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.34 26070

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಶಾನುಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 25/2p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.70 18170

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಮ್ಮ ಯಾ ಬರಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 46 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 37790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ನಾಥಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಸಾವ ಮಿ - PÀ¸À¨Á 67/2 GEN ತರಕ್ಯರಿ 1.00 73800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 39/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.45 44000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಕಕ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸಕೆಕ PÀ¸À¨Á 30/7, 30/15 GEN ಅಡಿಕೆ 0.45 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಯಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಶಾೋಂತಪುರ PÀ¸À¨Á 99/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.50 18900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಣುಕ್ಯರದ್ಾ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನ್ಮ್ಡು PÀ¸À¨Á 32 GEN ಅಡಿಕೆ 0.80 30200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪೂಜಾರ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುವಬೇಔಇ ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 3 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 23300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಸಾಕ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಪಿರುಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 19/9 sc ಅಡಿಕೆ 0.75 21750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಹಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗುರಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 200 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 27800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಳ್ಳಕಲಲ ಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 27 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 4.38 70000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಾ ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 135/4 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 23180

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನ್ರಸಪ್ಪ ಹುರುಳ್ಳಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 41/1 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 20300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಸಾವ ಮಿ ಯರೇಬೈಲು PÀ¸À¨Á 3/p1, 65/3 sc ಅಡಿಕೆ 0.52 19670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಸಂತ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಯಾ - PÀ¸À¨Á 39/p sc ಅಡಿಕೆ 0.24 7600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ PÀ¸À¨Á 52 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.50 46000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷಾಣ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾನಾಯಕ ಹುರುಳ್ಳಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 15/1 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಚಲುವಯಾ ಮ್ಸಣಿಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 1/p72, 11p29 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.60 55810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಭೇಮ್ಣ್ಳಣ ಕೆೋಂಚೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 44 sc ಅಡಿಕೆ 0.72 23900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಧಮಾವನಾಯಕ ಕರುಕುಚಿಚ PÀ¸À¨Á 81/p16 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 15250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸತೇಶ್ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ನಾಐಕ ಕೆೋಂಚೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 5/6, 5/5, 5/7 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 29950



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೋಂಗಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕುದ್ರಪ್ಪ ದೊಡಡ ಕುೋಂದೂರು PÀ¸À¨Á 3/p33 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 25100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಿೇಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಉಡೇವಾ PÀ¸À¨Á 35 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭೇಮಾಭೇವಿ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 2 sc ಅಡಿಕೆ 0.93 28300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಕೆೋಂಚೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 12 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತೇಳಚನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಾ ನಾಯಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ¸À¨Á 47/2 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 16100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮಾಮ ನಾಯಕ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 41 sc ಅಡಿಕೆ 0.77 19770

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ PÀ¸À¨Á 60/p2 sc ಅಡಿಕೆ 0.60 21000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾಾ ನಾಯಕ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 23 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 15940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಾಯವನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸೇಮಾಲ ನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು PÀ¸À¨Á 160 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 15350

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ರಾಮ್ನಾಯಕ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 4/3 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 26100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಿರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ|| ಕರಿಯಪ್ಪ ಬರಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 6 sc ಅಡಿಕೆ 0.60 21290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹೇಮಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಹಾಲ್ದನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 1/15, 15/1 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 24940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹಷ್ವ ಬಿನ್ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ಹುರುಳ್ಳಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 44/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.30 13000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 4/20 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 29950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಕರ ನಾಯಕ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 180/p1, 9 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 24600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರೇಣುಕ್ಯ ಕೇೋಂ ಪ್ರುಷ್ರಾಮ್ ಲಕಕ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 71/1 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 14190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ¸À¨Á 210/2, 204, 66, 66 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 30698

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶ್ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾಗಾನಾಯಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ¸À¨Á 31/5 sc ಅಡಿಕೆ 0.55 17300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಾವರನಾಯದ್ಕ ಲಕೆಕ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 1/2 sc ಬಾಳೆ 0.40 17960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೇಲ್ದಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಭೇಮಾನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು PÀ¸À¨Á 83/p21, 85 sc ಬಾಳೆ 0.80 22680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗೇಮಾಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ನಾಯಕ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 34/1 sc ಸೌತ 0.75 73600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಾಮ್ಾ ನಾಯಕ ಹಸಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 12/2, 12/3, 1/7 sc ಅಡಿಕೆ 0.98 30000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಕ  ಕೇೋಂ ಚೌಡಾಭೇವಿ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 2 sc ಅಡಿಕೆ 1.40 53460

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನ್ನ ಪ್ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ¸À¨Á 170/2 sc ಅಡಿಕೆ 0.80 22700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಸಾವ ಮಿ ಯರೇಬೈಲು PÀ¸À¨Á 3/p1 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 13000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 65/2p3 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 27200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 43/1 sc ಅಡಿಕೆ 0.78 22700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲ್ದಲ್ದಾ ನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು PÀ¸À¨Á 131 sc ಅಡಿಕೆ 0.30 12500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರತನ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕರಿಯಪ್ಪ ಲಿೋಂದ್ಹಳಿ್ಳ  ಕ್ಯವಲು PÀ¸À¨Á 104 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 14660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯರೇಬೈಲು PÀ¸À¨Á 6/3 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 13300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅೋಂಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 86/p84 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 12300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ದಾ ನಾಯಕ ಮಂಚ್ತವರು PÀ¸À¨Á 57/p1 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೆೋಂಪ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹಸಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 38/2 sc ಅಡಿಕೆ 1.00 29270

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ನಾಯಕ ಯಲುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 30/p1-p1 sc ಅಡಿಕೆ 0.60 19000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಡಾಕ್ಯಾ ನಾಯಕ ಇಟಿ್ಟ ಗೆ PÀ¸À¨Á 70 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 14990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ತಮ್ಮ ಯಾ ಬರಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 4/3 sc ಅಡಿಕೆ 0.63 21200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ನಾಯಕ ಶಿಳರ ೇರಾೋಂಪುರ PÀ¸À¨Á 40 sc ಸೌತ 0.80 76000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಗನ್ಪ್ಪ ಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 52/2 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 76500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಗುನ್ಪ್ಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 31/4 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.80 75000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ನಂದಪುರ PÀ¸À¨Á 110 sc ಟಮಾಾ ಟೇ 0.70 67700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆಶಾ ಕೇೋಂ ಸಿದ್ದ ನಾಯಕ ನಂದಬಟಿ ಲು PÀ¸À¨Á 29/5 sc ಅಡಿಕೆ 0.40 14900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಹಿತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಯಾ ಹಸೂರು PÀ¸À¨Á 46 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 23/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನೆನ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಲ್ಲ ೇಗೌಡ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 65/p63 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬೇಗೂರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 45/1, 55/5 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 25600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚೂಡರತನ  ಕೇೋಂ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಚಾಕೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 19/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ದೊೇರನಾಳು PÀ¸À¨Á 265/1, 265/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 225/1, 1/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದೇವಿನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸುಭದ್ರ ಪ್ಪ M C ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 4/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ೇಶ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 3/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 22400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಈರಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 79/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ದೊೇರನಾಳು PÀ¸À¨Á 225/p1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.40 32500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ಜಿೇರ್ ಬಿನ್ ಮಿೇರನ್ಕುಟಿ್ಟ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 164/839 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ದ್ಶವನ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ಮೂತವ ಜೇಡಿಗೇವಿೋಂದ್ಪುರ PÀ¸À¨Á 21/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ¸À¨Á 2011 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 24190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 65 GEN ಅಡಿಕೆ 1.00 27300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಪಾಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 3/3, 3/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 22390

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗರ್ಣಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಶಿವಗಂಗೆ PÀ¸À¨Á 15/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.40 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ ಶಿಡುಕನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 14/6 GEN ಅಡಿಕೆ 0.60 19100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 81/1, 8/4, 59/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1.47 39100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪಿರ ಯಾೋಂಖ ಬಿನ್ ಅರಿಯಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 55/2p2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.35 11095

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಗೇರಮ್ರಡಿ PÀ¸À¨Á 85/13, 87/9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಶಾೋಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಭೈರಾಪುರ PÀ¸À¨Á 12/3, 44/3, 51/7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 12680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಾ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಯಾ ಶಿವಗಂಗೆ PÀ¸À¨Á 2/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.75 20400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ದೊರನಾಳು PÀ¸À¨Á 58/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.9 22275

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ಸತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿೇತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 7/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.7 18440

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜಲದೇಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 47 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 14000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಅಮಿೇರ್ ಖನ್ ಬಿನ್ ಸಾಬಜಾನ್ ಶಿಡುಕನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 14/1, 14/4 GEN ಅಡಿಕೆ 1 36232

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯೇಗಿೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 109 GEN ಅಡಿಕೆ 0.62 18700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಜಶೇಖರಮೂತವ ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಶಿವನಿ PÀ¸À¨Á 308/8, 304/5 GEN ಅಡಿಕೆ 0.37 8400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳ್ಳಲ PÀ¸À¨Á 12/p40 GEN ಸೌತ 0.7 66600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಆಸುೋಂಡ್ PÀ¸À¨Á 19 GEN ಸೌತ 0.7 60000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲೇಕೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು PÀ¸À¨Á 28/2 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.6 58400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ PÀ¸À¨Á 47/3 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.7 69800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 80/1 GEN ಹಿರೇಕ್ಯಯಿ - 45000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 72/8, 68/7, 64/1 GEN ತೋಂಗು 1 12290

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ PÀ¸À¨Á 66/13 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.7 70700



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 110/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.8 25300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 85/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.83 26000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿನ್ ರೇವಣ್ಣ ಹಾದಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 189/p1 GEN ಅಡಿಕೆ 1 29300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳೇಗೌಡ ಶಿಡುಕನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 27/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1 29950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಮ್ರೇಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 4/2 GEN ಅಡಿಕೆ 0.9 26100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವನ್ಜ ಕೇೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ¸À¨Á 64/1, 63/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.59 17000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಸಿದ್ದ ರಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 77 GEN ಅಡಿಕೆ 0.71 22700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ವಿೇನ್ ಜಯದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 61/1 GEN ಅಡಿಕೆ 1 28400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗಂಜಿಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 58/19 GEN ಅಡಿಕೆ 1 29800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಯಲುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 78 GEN ಅಡಿಕೆ 0.8 24600

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಅಮೃತಾಪುರ PÀ¸À¨Á 58/p21 GEN ಅಡಿಕೆ 1 25680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶಳವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪ್ಪ ಯಲುಗೆರೆ PÀ¸À¨Á 38/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.48 18000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಳು PÀ¸À¨Á 70 GEN ಅಡಿಕೆ 0.6 17900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಯಾ ಚಿಕ್ಯಕತೂಾ ರು PÀ¸À¨Á 100/4 GEN ಅಡಿಕೆ 0.58 20000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಅನುಪ್ಮ್ ಕೇೋಂ ರವಿಶಂಕರ್ ಮ್ರೇಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 19 GEN ಅಡಿಕೆ 0.68 22000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನ್ವಿೇನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಳು PÀ¸À¨Á 66 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಳವ ರಮೂತವ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಹಾದಕೆರೆ PÀ¸À¨Á 154 GEN ಅಡಿಕೆ 1 28200

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ದಮ ನಿ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು PÀ¸À¨Á 132/10, 132/15 GEN ಅಡಿಕೆ 1 29800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 168/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.38 14900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಆರಾಧಾ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ರಾಧಾ ದ್ದಗಾಲ ಪುರ PÀ¸À¨Á 255, 206 GEN ಅಡಿಕೆ 0.8 22100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ದೊೇರನಾಳು PÀ¸À¨Á 198, 187/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.38 12000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಳು PÀ¸À¨Á 18/9, 7 GEN ಅಡಿಕೆ 0.6 17900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸಾಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮ್ರೇಕಲಲ ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 12/1 GEN ಅಡಿಕೆ 0.4 16000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸುರೇಶನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಬಾಲಾ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪುರ PÀ¸À¨Á 4 SC ಅಡಿಕೆ 1 30100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾನಾಾ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದ ರಾಮ್ಪುರ PÀ¸À¨Á 4 SC ಅಡಿಕೆ 0.9 27000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಯಲ್ದಲ ನಾಯಕ ಹಸಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 21/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.5 18160

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಲಿೇಲ್ದವತ ಕೇೋಂ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ಬೇಲೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 9 GEN ಅಡಿಕೆ 0.7 29300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಶೇಖರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಯಲ್ದಲ ನಾಯಕ ಹಸಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 21/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.5 18100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಸಾವೇಮ್ರಡಿಕ್ಯವಲು PÀ¸À¨Á 29/2 GEN ಅಡಿಕೆ 1 30090

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಗುಡಡ ದ್ಹಟಿ್ಟ PÀ¸À¨Á 317 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.95 66000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಬಸವಾಪುರ PÀ¸À¨Á 21/5 GEN ತೋಂಗು 1 15400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಬಸವಾಪುರ PÀ¸À¨Á 16/3 SC ತೋಂಗು 1 15400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಾವರ ನಾಯಕ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 111 GEN ಅಡಿಕೆ 1 29100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಯತೇಶ್ ಬಿನ್ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಬಂಕನ್ಕಟಿ್ PÀ¸À¨Á 994/1 GEN ಟಮಾಾ ಟೇ 0.5 46000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ನಂದ PÀ¸À¨Á 125 GEN ಬಾಳೆ 1 30500

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ನಿೇಲಕಂಠಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬೇಲೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 14/33 Sc ಅಡಿಕೆ 0.94 29100

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೇೋಂ ಕೃಷಾಣ ನಾಯಕ ಲಕೆಕ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 5/2 SC ಅಡಿಕೆ 0.4 14768

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಹನ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಬರಗೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 85 SC ಅಡಿಕೆ 0.8 26890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 41/1 SC ಅಡಿಕೆ 0.75 20860

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಜಯಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಲ ನಾಯಕ ಮುದ್ದ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 1/p1 SC ಅಡಿಕೆ 0.8 22637

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಈಶವ ರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಳಚಾನಾಯಕ ಸಿದಾದ ಪುರ PÀ¸À¨Á 3/3 SC ಅಡಿಕೆ 0.7 23130

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಸೇವಾಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ದೇವಾಾ ನಾಯಕ ಲಕಕ ವಳಿ್ಳ PÀ¸À¨Á 22, 22 SC ಅಡಿಕೆ 0.8 24190

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೇಮಾ ಕೇೋಂ ಕುಮಾರ್ ಉಡೇವಾ PÀ¸À¨Á 32/p2-p2 ST ತರಕ್ಯರಿ 0.4 38700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯತೂರು PÀ¸À¨Á 145/1 ST ಅಡಿಕೆ 0.3 11200

2 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA © QlÖ¥Àà UËqÀ ©£ï ¨Á®¥Àà UËqÀ PÀUÀÀÎ PÀ¸À¨Á 32/4,32/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 840 244389602741..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ « J¸ï ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï ²æÃPÀAoÀ ¨sÀmï ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ PÀ¸À¨Á 42,51/2,39/1,48/2¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1500 978227224873..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA Dgï ªÉAPÀmÉÃ±ï £ÁAiÀiïÌ ©£ï gÁªÀÄvÀ®ªÀÄQÌ J¸ÉÖÃmï PÀ¸À¨Á 4/1.. ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1440 923935510621..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±ï J£ï J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ J£ï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 81/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 780 901897979439..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¹ gÁWÀªÉÃAzÀæ ¨sÀlÖ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 331,53 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1200 624563024052..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ±ÉÃµÀVjAiÀÄ¥Àà PÀÉ®PÀÄ½ PÀ¸À¨Á
114/2,47/1,47/2,47/3,43/

2
¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3168 834213694902..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀAfÃªÀ ±ÉnÖ ©£ï §ZÀÑ ±ÉnÖ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ¸À¨Á 71 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 420 557000314691..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¨Á®PÀÈµÀÚ ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ¸À¨Á 69,72,90 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1368 850921669118..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï C£ÀAvÀ ªÀÄÆwð LvÁ¼ï  ©£ï ²ªÀ±ÀA CzÀÝqÀ PÀ¸À¨Á 234 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1255 217737366831..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¢£ÉÃ±ï PÉ J¸ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ eÉÆÃAiÀï sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ¸À¨Á 145 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1272 711769051328..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï ¦ ZÀ£Àß¥Àà ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 112,116,94 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 492 970249256033..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ « PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï «±Àé£ÁxÀAvÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 6,92 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3228 970408501848..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï © J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï ©AvÀæªÀ½î PÀ¸À¨Á 156/1,155 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1776 871511102228..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï f dUÀ¢Ã±À ©£ï UÉÆÃ«AzÀ UËqÀÄæ̧ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 90,92 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1716 254190397818..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±Á°¤ JA J¯ï PÉÆÃA ²æÃPÀgÀ PÉ Dgï ̄ ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 191,202 ¸ÁªÀiÁ£Àå 429 868176447212..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ Dgï ²æÃPÀgÀ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÉ ̄ ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 85,97,87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1410 812177954739..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉ Dgï  ©£ï gÁªÀÄAiÀ̄ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 660 347165869509..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ G¥ÉÃAzÀæ DZÁj ©£ï gÁªÀiÁZÁj ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 65 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1080 497793258276..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÉÃµÉÆÃf ©£ï gÁªÀÄ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 73,50 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1686 769953381289..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ±ÁAvï rPÉÆÃ¸ïÖ ©£ï E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 216/2 C.¸ÀA 960 202679559785..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C¯É£ï rPÉÆÃ¸ïÖ ©£ï E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ïÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 220 C.¸ÀA 2376 474485145619..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ E£Á¸ï rPÉÆÃ¸ïÖ ©£ï ¸É¯ÁézÀgï rPÉÆÃ £ÀÄVÎ PÀ¸À¨Á 72/2 C.¸ÀA 1128 765562039701..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f f UÉÆÃ¥Á®AiÀÄå  ©£ï UÀuÉÃ±ÀAiÀÄ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ PÀ¸À¨Á 114 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 540 853241279025..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï UÀuÉÃ±ï ©£ï PÉ PÉ ²æÃ¤ªÁ¸ÀAi ©AvÀæªÀ½î PÀ¸À¨Á 8,9,12,14,16,17/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1620 888417416022..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï zÉÃªÉÃAzÀæ PÁªÀÄvï ©£ï PÉ JA £ÀÄVÎ PÀ¸À¨Á 28,29 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1368 655452192846..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï ¹ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï ºÉZï Dgï a£Àß »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ¸À¨Á 183 ¸ÁªÀiÁ£Àå 540 851778560583..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆA gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 10/¦4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 696 630390629494..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ®QëöäÃ£ÁgÁA ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ¸À¨Á 2,140 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4116 580969298503..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÀÈAUÉÃ±ÀégÀ ¹ ¹ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRg CzÀÝqÀ PÀ¸À¨Á 14/¦,15/2,16 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1572 817231184634..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «±ÀÉéÃ±ÀégÀ ¹ ¹ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ CzÀÝqÀ PÀ¸À¨Á 14/¦2,15/3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1320 776767915872..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J Dgï ²æÃzsÀgï ©£ï J J¸ï gÁªÀÄAiÀÄå £PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 132/3,86/1,85/1,82/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 804 230870755632..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © J¥sï ¸ÉÆÃ£ïì ©£ï eÁ£ï ¸ÉÆÃ£ïì ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 133 C.¸ÀA 600 865709029174..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © PÉ £ÁUÀgÁd ©£ï © PÀÈµÀÚ gÁªï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 88/6 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3360 660921371893..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²æÃªÀvÀì ºÉZï J¸ï ©£ï ºÉZï « ²æÃPÀAoÀ PÀjªÀÄ£É PÀ¸À¨Á 92,94,95 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2350 336735452842..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J J¸ï £ÁUÉÃAzÀæ ©£ï ±ÀAPÀgÀ ¨sÀmï ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ¸À¨Á 78 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 228 758516085476..



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © J¸ï «eÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÆgÀå£ÁgÁAiÀÄ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 5,8,9 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2304 819384245045..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ GzÀAiÀiï ©£ï PÀÈµÉÚÃ UËqÀ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 41,43 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 624 577209507751..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA J¸ï ²æÃPÀÈµÀÚ ©£ï JA ¸ÀÄ§âAiÀÄå ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ¸À¨Á 15/1,3/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1425 660647039620..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄPÀ£Àå PÉÆA ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀgÁªï ªÀÄjvÉÆlÄè PÀ¸À¨Á 107,108 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 900 776525493453..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © J£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï £ÁUÀ¥Àà £ÁA ©AvÀæªÀ½î PÀ¸À¨Á 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1020 788752964799..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¢£ÉÃ±ï PÉ J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ¸À¨Á 90 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600 953251141984..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J ¹ G¥ÉÃAzÀæ £ÁAiÀÄÌ ©£ï a£Àß¥Àà £ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 23/1,27/1,25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 996 288302413380..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J gÁWÀªÉÃAzÀæ ¨sÀmï ©£ï PÉ Dgï PÉ¸ÀªÉ PÀ¸À¨Á 56 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1320 763311149268..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¹ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï PÉ f ZÀAzÀ PÉ¸ÀªÉ PÀ¸À¨Á 62,3/1,4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4200 526248571701..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¹ ±ÀAPÀgï ©£ï PÉ f ZÀAzÀæ±ÉÃRg PÉ¸ÀªÉ PÀ¸À¨Á 4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 840 433609347886..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÉ PÉ gÁeÉÃ±ï ©£ï PÉ JA PÀÈµÀÚªÀ PÉ¸ÀªÉ PÀ¸À¨Á 11//,12,96 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1653 612884394032..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï Dgï gÀ«ÃAzÀæ ©£ï J¸ï gÁªÀÄ ¨sÀlÖ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 22,23,18/1,2/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2136 537952836803..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J f ±À²zsÀgÀ ©£ï J UÉÆÃ¥Á® ¨sÀlÖ ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ¸À¨Á 24,25 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 720 365317039113..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J Dgï CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï gÁªÀÄZÀ CzÀÝqÀ PÀ¸À¨Á 233,1,2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1281 295389696354..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð eÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨Áâ ¨sÀ PÀUÀÀÎ PÀ¸À¨Á 16/5 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 360 699186149557..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © ¹ gÀAUÀ¥Àà ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ PÀUÀÀÎ PÀ¸À¨Á 1/5.. ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 888 375500958522..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ zÀÉÃªÉÃAzÀæ ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ¸À¨Á 58/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 784428493442..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ a£ÀßªÀÄä PÉÆÃA vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ¸À¨Á 58 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1380 399325933697..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ PÉ ±ÀÄaÃAzÀæ ©£ï PÉ JA PÀÈµÀÚª PÉ¸ÀªÉ PÀ¸À¨Á 57/1,57/4,57/5,57/6 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2760 899493580244..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ zÉÃªÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ CzÀÀÝqÀ PÀ¸À¨Á 70/11,245/2,10/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 648 850295997517..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÄ¸ÀÄªÀÄiÁªÀw PÉÆÃA PÉ PÉ ªÀÄA ©AvÀæªÀ½î PÀ¸À¨Á 13,5/2,15,17/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 996 314663736315..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ JA PÀÈµÀªÀÄÆwð ©£ï PÉ PÉ ªÀÄA ©AvÀæªÀ½î PÀ¸À¨Á 5 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 408 752137921290..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © PÉ ªÁ¸À¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ ©AvÀæªÀ½î PÀ¸À¨Á 98/2,100,101/¦3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1128 221219338254..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ Vjd PÉÆÃA CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 85/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2425 497562528405..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï ¢£ÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå UËqÀ ºÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 37,38,42 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1140 435325024175..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï « gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ªÉAPÀlgÁªÀ º»gÉÃPÉÆrUÉ PÀ¸À¨Á 87,88,86 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3120 997076753726..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÁUÀgÁd ºÉZï ¦ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ¸À¨Á 37 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 412141747199..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï « zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï ªÉAPÀlgÁªÀÄ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ¸À¨Á 88,89 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1512 341031005612..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA f C£ÀAvÀ ©£ï UÀÄAqÀAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 2,018,219 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 882470139507..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ CgÀ«AzÀ f Dgï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁªï ¨sÀArUÀr PÀ¸À¨Á 87,86,88 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1464 801235855353..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï PÉ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ºÉÆ¼Àî ©£ï J « P »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ¸À¨Á 87,88 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1608 3.9282E+11

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J « ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃ UË £ÀÄVÎ PÀ¸À¨Á 15,19,20 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 603 476151718704..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÉAPÀlgÀªÀÄt ©£ï  ¨É¼ÀîAiÀÄå ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 83 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 724446209763..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï Dgï «eÉÃAzÀæªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï J º̧ÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 41/¦1,46/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 888 479707028995..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © ¦ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï ©£ï ¥sÀtÂAiÀÄ¥Àà UÀÄtªÀAvÉ PÀ¸À¨Á 127¦3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 912 682375019872..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀ¼À¸À¥Àà UËqÀ ºÉZï « ªÉAPÀlgÀªÀÄ UÀÄtªÀAvÉ PÀ¸À¨Á 127¦2,128¦2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1380 974448137694..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ f ©£ï UÀÄAqÀÄgÁªï PÉ n ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 65 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2352 496302571686..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï GªÉÄÃ±ï ©£ï ºÉZï n ²æÃ¤ªÁ¸ÀA ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 19,27 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2016 920650746942..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © Dgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ ©AvÀÀæªÀ½î PÀ¸À¨Á 214,4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1410 624439306893..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ DzÀ±Àð PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ PÉ J ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ PÀ¸À¨Á 178 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1680 407870418734..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA J£ï ²æÃ¤ªÁ¸À ¨sÀmï ©£ï JA £ÁgÁAiÀ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1056 951265910871..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J J¸ï zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄ £ÀÄVÎ PÀ¸À¨Á 102 ¸ÁªÀiÁ£Àå 492 948035545642..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 175,175 ¸ÁªÀiÁ£Àå 780 532630439187..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄ PÉ.J¯ï ©£ï ®Qëö PÀjªÀÄ£É PÀ¸À¨Á 30,31 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1908 941006568619..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ VÃvÁ PÉÆÃA ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt J¸ï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 128,16 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1410 612472179616..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï J¸ï £ÁgÁAiÀÄt ©£ï J£ï « ¸ÀÄ¨ÉâÃ UË ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 79,69,71 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 744 540587111386..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï ºÀjÃ±ï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁªï vÀ£ÀÆr PÀ¸À¨Á 29,34,35 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1836 402750766779..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÁÕ£ÉÃ±ï PÉ J¸ï ©£ï J¸ï PÉ ¸ÀÆAiÀÄð£¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 155/1,125¦1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2382 805541574850..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ GªÉÄÃ±ï ºÉZï r ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 124,89 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 391490820436..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ GªÉÄÃ±ï © J£ï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå f J¸ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 213 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 360 419389674372..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå © J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚAiÀÄ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 212 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1164 355602345629..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ºÉZï J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§ât ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 176 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 668 349566892180..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J f ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ ©£ï UÉÆÃ¥Á® ¨s PÉÆ¥ÀÀà PÀ¸À¨Á 64 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2172 384325587316..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J.f ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï J UÉÆÃ¥Á® ¨sÀmï PÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 64 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 426691168743..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ºÉZï « ¸ÀÆg vÀ®ªÀÄQÌ PÀ¸À¨Á 115,116 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1740 248602109908..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÁzsÁPÀÈµÀÚ ©£ï ªÉAPÀl ¸ÀÄ§âAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ PÀ¸À¨Á 131,129/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1320 478754358701..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï f gÀWÀÄ¥Àw ©£ï ºÉZï ¦ UÀuÉÃ±ÀA¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 45/2,45/5,96/3,96/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 792 985188979189..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï Cgï £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä ©£ï ºÉZï « gÁ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ¸À¨Á 119,123,116 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 876 358330796395..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ zÉÃªÀÉÃAzÀæ © « ©£ï «ÃgÀ¥Àà UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ¸À¨Á 106,170,125 ¸ÁªÀiÁ£Àå 948 929481331427..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÀÚªÀÄÄÆwð J¸ï Dgï ©£ï gÁÀªÀÄ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 12,16,17,39 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 780 713898939957..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï Dgï zÀÄUÉÃð±ï ©£ï gÀWÀÄgÁªÀÄ CzÀÝqÀ PÀ¸À¨Á 195 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 226 589568861164..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï ªÀÄzsÀÄ¸ÀÆzsÀ£À ©£ï ¸ÀvÀå£Á¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ PÀ¸À¨Á 147 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 645 865338160057..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÁUÀgÀvÀÀßªÀÄä PÉÆÃA © Dgï ¥ÀgÀ £ÀÄVÎ PÀ¸À¨Á 62,63,84 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4800 368736051402..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀÉZï J¸ï ²æÃ¥ÁzÀ ªÀÄÆwð ©£ï ¹ÃvÁgÁ PÀUÀÎ PÀ¸À¨Á 28/1,28/2,29 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 468 760810928446..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ dAiÀÄ®QëöäÃ ©£ï ¨sÀÄdAUÀ ±ÉnÖ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 72/1,72/3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1588 538373778230..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ  PÉ f ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï PÉ VjAiÀÄ¥Àà UËvÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 45,46 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 672 748335123817..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA d£ÁzsÀð£À £ÀÄVÎ PÀ¸À¨Á 98 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 516 797318650740..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ n PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄä¥ÀàA UÀÄtªÀAvÉ PÀ¸À¨Á 23,24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1920 408246920124..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀÀæ«Ãt JA ¦ ©£ï JA ¦ ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀ PÉ¸ÀªÉ PÀ¸À¨Á 65,71 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1920 420119790381..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ f ªÉAPÀmÉÃ±ÀªÀÄÆwð ©£ï PÉ UÀ PÉ¸ÀªÉ PÀ¸À¨Á 14,17,69,57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2400 323167339681..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄPÀÈµÀÚ G CzÀÝqÀ PÀ¸À¨Á 207,206 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 672 992722868766..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀéuÁðA¨sÀ PÉ Dgï ©£ï PÉ J¸ï gÁªÀÄPÀ CzÀÀÝqÀ PÀ¸À¨Á 214,216 ¸ÁªÀiÁ£Àå 564 769202951685..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÉ J¸ï gÀªÉÄÃ±ï PÁªÀÄvï ©£ï PÉ JA ²æ £ÀÄVÎ PÀ¸À¨Á 28,29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 744 951109905735..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÁªÀÄZÀAzÀæ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ®PÀëöät £ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ¸À¨Á 135 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 798805383618..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ PÉ ¨sÀªÁ¤ ©£ï f n ªÉAPÀmÉÃ±ï UÀÄtªÀAvÉ PÀ¸À¨Á 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 660 663325829772..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï n ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï ºÉZï ¥ÀÄmÉÖ PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 148,152 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1236 443385170931..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï « £ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï ¥À PÀÄAZÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 152,148 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1236 687434236913..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï PÉ ®QëöäÃ £ÁgÁAiÀÄtAiÀÄå ©£ï ©AvÀæªÀ½î PÀ¸À¨Á 217 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 948 930157517351..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © J¸ï dAiÉÄÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆe »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ¸À¨Á 99 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 900 591891333109..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «±ÀÀé£ÁxÀ G¥ÁzsÀå ©£ï ¥ÀgÀªÉÄÃ±À CzÀÝqÀ PÀ¸À¨Á 82 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 432 236936576834..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀÉZï n ZÀAzÀæªÀiË½ PÉÆÃA wªÉÄäÃ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ¸À¨Á 179 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1815 691989765454..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA PÉ ¸ÀÄ§âtÚ ©£ï J¸ï PÀÈµÀÚ¥Àà ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 214/1,215/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1164 792739027172..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «£ÀAiÀiï PÀÄªÀiÁgï JA JA ©£ï ªÀÄAdÄ£ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 210,211 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1140 537267191823..



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï ¤Ã®PÀAoÀ gÁUÉÆÃqÀÄ ©£ï P vÀ®ªÀÄQÌ PÀ¸À¨Á 15/2,16/2,16/4,18/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1284 222508883221..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀæªÀiË½ ºÉZï J¸ï ©£ï ±ÁªÀÄAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ PÀ¸À¨Á 15,16,18 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1284 441648446265..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ Dgï £ÁgÁAiÀÄt ¸Áé«Ä ©£ï PÉ JA gÁPÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥ÀÀà PÀ¸À¨Á 120 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 300 259889675923..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ f ¥ÀæPÁ±À ©£ï PÉ VjAiÀÄà¥Àà UËvÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 46¦2,37¦2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 684 711081018222..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÁAvÀ © PÉ PÉÆÃA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 113 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 864096894543..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © ¦ ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt ©£ï ¥sÀtÂAiÀÄ¥ ©AvÀæªÀ½î PÀ¸À¨Á 29,34,35 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1605 828730008886..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C±ÉÆÃPï f Dgï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ gÁª CzÀÝqÀ PÀ¸À¨Á 333/2,333/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 822011642287..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï £ÁUÀgÁd gÁªï ©£ï r ¸ÀÄ§âgÁªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 45 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4800 586894231070..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¨sÀªÁ¤ ±ÀAPÀgï J£ï vÉÃ®Ìgï ©£ï £ÁUÀgPÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 22,48 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4800 539062830676..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï Dgï UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï J¸ï gºÀÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 41,46, ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 408 653795650933..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ VjÃ±ï ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ¸À¨Á 7/5, ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 360 593155972889..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¦ü°¥ï ªÀÄZÁzÉÆ ©£ï ¯ÉÃmï ¸À§¹Ö£ï ºÀgÀAzÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 141/3 C.¸ÀA 660 911812694492..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J J¸ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ªÀÄÆwð ©£ï J J¸ï ²ªÀ PÀjªÀÄ£É PÀ¸À¨Á 65 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 579 385512473000..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÉÃªÀiïì ©£ï C¯ÉUÁìAqÀgï qÉÃ«qï ªÉÆ© £ÀÄVÎ PÀ¸À¨Á 59/5,61 C.¸ÀA 924 598976765128..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÁdªÀÄä PÉÆÃA a£Àß¥Àà UËqÀ  JA ºÉ UÀÄtªÀAvÉ PÀ¸À¨Á 30/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1312 890633310836..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C±ÉÆÃPï JA ¹ ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ JA º UÀÄtªÀAvÉ PÀ¸À¨Á 30¦2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 790603833371..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÉ « CgÀÄuÁZÀ® ¨sÀmï ©£ï «µÀÄÚªÀÄ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 141 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 336 475247769586..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï zÉÃªÉÃAzÀæ UËqÀ ©£ï ¸ÀtÚ ¹zÀ UÀÄtªÀAvÉ PÀ¸À¨Á 70/1,72 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2280 709354160878..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ ºÉZï JA ©£ï ±ÀAPÀæ¥À vÀ£ÀÆr PÀ¸À¨Á 96,101,20 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1620 28377345911..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï £ÁgÁAiÀÄt ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 217 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4200 277094599084..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © J¸ï £ÁUÉÃ±ï ©£ï © Dgï ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À PÀ¸À¨Á 110,108,170 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2148 776134518955..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹zÀÝ¥Àà £ÁAiÀÄÌ J¯ï JªÀiï ©£ï J¯ï J£ï ªÀ »gÉÃPÉÆrUÉ PÀ¸À¨Á
69¦1,75/2¦3,90,91,95,21

1,214,33
¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4800 903149495285..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ « J£ï £ÁgÁAiÀÄt ¦¼Éî ©£ï « J¸ï £ÁgÁAiÀvÀ®ªÀÄQÌ J¸ÉÖÃmï PÀ¸À¨Á 116,244,95 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2400 550008606905..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï ¸ÀAvÉÆÃµï ©£ï « J£ï £ÁgÁAiÀÄt ¦¼ vÀ®ªÀÄQÌ PÀ¸À¨Á 6 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 432 5670053411248..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¦ vÀAPÀªÀÄtÂAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA « J£vÀ®ªÀÄQÌ J¸ÉÖÃmï PÀ¸À¨Á 97102117/3,117/2 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 857219487001..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ¤Ã¯ï J£ï vÉÃ®Ìgï ©£ï PÉ J¸ï £ÁUÀgÁPÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 45 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3613 455964640267..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ¢üÃgï J£ï ©£ï £ÁUÀgÁeï gÀªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥ÀÀà PÀ¸À¨Á 22 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3504 488541630128..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © AiÀÄÄ GªÉÄÃ±ï ©£ï © © G¥ÉÃAzÀæ £ÀÄVÎ PÀ¸À¨Á 60/4,95/2,105,95/2,60/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2988 462346147834..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï ZÉÃvÀ£ï ¥Àæ¸Ázï ©£ï J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À PÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1537 298847535936..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ AiÀÄÄ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀ PÉÆqÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1620 802365511737..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï ºÉZï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ ©£ï ºÁ®¥À ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ¸À¨Á 273,109,108,104 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1428 448205185756..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï ºÉZï «eÉÃAzÀæ ©£ï ºÀÆªÀtÚ UËqÀªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ¸À¨Á 104,106,108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 684 532829077558..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ºÉZï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï »jAiÀÄtÚA ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ PÀ¸À¨Á 194 ¸ÁªÀiÁ£Àå 540 327271039672..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ © gÁªÀÄ ZÀAzÀæ ©£ï PÉ ¹ ¨É¼Àî¥À PÉÆqÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 167,128,252 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3264 653030744554..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥sÀjzÁ ¨ÉÃUÀA PÉÆÃA C§ÄÝ¯ï ¸À¯ÁA AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ¸À¨Á 31/2,31/3, C ¸ÀA 864 778948662748..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀgÉÆÃf¤ PÁªÀÄvï PÉÆÃA £ÁUÉÃ±ï P ¤®ÄªÁV®Ä PÀ¸À¨Á 170,255 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1044 939388304013..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï ¥Àæ«Ãuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÉÆÃª AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ¸À¨Á 17/2,17/3,19/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1584 363378627769..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï ªÀÄºÁ¨sÀ¯ÉÃ±ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UË vÀªÀÄäqÀªÀ½î PÀ¸À¨Á 130/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1920 887732640598..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï n ¸ÀwÃ±ï ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä PÀ¸À¨Á 25,27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720 962369650869..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀZï « ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄt ¥ÀA ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 174,175 ¸ÁªÀiÁ£Àå 516 730080480640..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀÉZï eÉ ¤¸Ágï CºÀªÀÄäzï ©£ï C§ÄÝ¯ï d AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ¸À¨Á 28,30 ¸ÁªÀiÁ£Àå 564 790449613371..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ CZÀÆÑgÀÄ PÀ¸À¨Á 121,122,123/¦1,123/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1260 984146068008..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÉÃtÄPÀ ºÉZï J¸ï PÉÆA GzÀAiÀiï PÀÄª ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600 385376443714..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï J¸ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï J¸ï J¯ï ±ÀAP ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 52,53,54 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1284 916812642449..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ F PÉ gÁeïPÀÄªÀiÁgï ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ¨sÀArUÀr PÀ¸À¨Á 33,133,36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1536 546978402815..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±ï © ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå UËqÀ ZÁªÀ®ä£É PÀ¸À¨Á 194,184 ¸ÁªÀiÁ£Àå 672 524896202951..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © PÉ CtÚAiÀÄå ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ¸À¨Á 17/4,78/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1332 261115439496..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © ¦ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¥ÀzÀä£Á¨sÀAiÀ ¨Á®£ÀPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á
230,207,208,240/2,240/

3
¸ÁªÀiÁ£Àå 1392 78770498979..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ fAiÀÄ G¯ï ºÀPï ©£ï C§ÄÝ¯ï CfÃeï ¨sÀArUÀr PÀ¸À¨Á 322/3,196/7 C ¸ÀA 1531 994925738055..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ§âtÚ UËqÀ ¤®ÄªÁV®Ä PÀ¸À¨Á 134,107,106,134/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1056 323659906557..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r J C§ÄÝ¯ï d§âgï ¸ÁºÉÃ¨ï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÉ AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ¸À¨Á 28,41,30,31 C ¸ÀA 2580 6175680720634..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ E«ÄÛAiÀiÁeï ©£ï d§âgï ¸ÁºÉÃ¨ï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ¸À¨Á 28,30 C ¸ÀA 564 414536897753..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ « ²æÃPÁAvï ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ÀAiÀÄ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ PÀ¸À¨Á 1/6,2/2,2/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1575 222067072045..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ªÉAPÀmÉÃ±ÀAiÀÄå ©£ï ©µÀÖ¥ÀàA ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ PÀ¸À¨Á 203,204 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1284 851020976322..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï ºÀÆªÀtÚ ©£ï ²ªÀ¥Àà UËqÀ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ PÀ¸À¨Á
109,51/3,51/2,51/5,54/1,

54/3
¸ÁªÀiÁ£Àå 1740 991484939172..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA PÉ zÀÄUÀÎ¥Àà UË ¤®ÄªÁV®Ä PÀ¸À¨Á 260,104/12,134/3,134 ¸ÁªÀiÁ£Àå 816 948547771763..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÉÊ J¯ï  zsÀªÀÄðAiÀÄå  ©£ï °AUÀ £ÁAi AiÀÄqÀÁÛ¼ï PÀ¸À¨Á 130,150 ¸ÁªÀiÁ£Àå 588 672432251438..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © E ªÀÄºÀªÀÄäzï ºÀ¤Ã¥sï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄ ¨sÀArUÀr PÀ¸À¨Á 287,286,17/3,17/4 C ¸ÀA 600 461625174197..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀ¼À¸À¥Àà £ÁAiÀÄÌ n J¸ï ©£ï ²ªÀ¥Àà £ ©®UÀzÉÝ PÀ¸À¨Á 125,126 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1284 806522038350..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA n »jAiÀÄtÚ ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄ ºÀÉUÁÎgÀÄ PÀ¸À¨Á 127 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720 960782174941..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r dUÀ¢Ã±ï £ÁAiÀÄPï ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà £Á ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ PÀ¸À¨Á 5¦,10/5,11¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 900 252694922374..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀªÀiÁ£ÁxÀ¨sÀlÖ f J¸ï ©£ï £ÁUÀ¨sÀÆµÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ¸À¨Á 17/1,17/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 852 464304875994..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï PÉ wªÀÄä¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå UËºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr PÀ¸À¨Á 3/4,3/16,188 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1116 889837191977..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²æÃªÀÄw ¸ÀvÀåªÀw  © n PÉÆÃA dUÀ¢ ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ PÀ¸À¨Á 116¦,9/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 684 638149666940..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ © ²æÃªÀÄw PÉÆÃA ªÀÄÆwð n Dgï ºÉUÁÎgÀÄ PÀ¸À¨Á 130/131 ¸ÁªÀiÁ£Àå 996 932499578550..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ZÉÊvÀæ n J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄtå ¤®ÄªÁV®Ä PÀ¸À¨Á 208 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1022 917333656250…
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ EA¢gÀªÀÄä PÉÆÃA N§AiÀÄå UËqÀÄæ ¨sÀArUÀr PÀ¸À¨Á 252,242 ¸ÁªÀiÁ£Àå 624 839493045231..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï r ¥Àæ¸À£Àß ©£ï J£ï J¸ï zsÀªÀÄðAiÀÄªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ¸À¨Á 109,102,104,108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 528 463513792218..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï JA gÁeÉÃ±ï, ±ÁgÀzÀªÀÄä , gÀd¤ dA ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 88/2,123/4,126/3,130/18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1416 644754786001..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀiï ºÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ¸À¨Á 17,23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 360 894365826156..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n J¸ï ¥sÉÊgÉÆÃeï ¥Á±À ©£ï n J¸ï ¸À¯Áè ¨sÀArUÀr PÀ¸À¨Á 207,279,257,247,C35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 813924533889..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¹ gÁªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ  ©£ï ZÀAzÉÃ £ ©®UÀzÀÝ PÀ¸À¨Á 190,192,194 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1764 294599127969..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ¢Ã¥ï ºÉUÉØ ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉUÉ zÉÃªÀgÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 17,18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 420 443947399855..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï « ±ÀAPÀæ¥Àà ºÉUÉØÀ ©£ï ªÉAPÀ¥ zÉÃªÀgÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 7/¦1,8/¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 948 896226902739..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï PÉ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï J¸ï « P AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ¸À¨Á 26,29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 360 487693042184..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï PÉ £ÀAiÀÄ£À ©£ï ºÉZï J¸ï ¥Àæ«ÃtP ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 72,68/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 552 323213082026..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÁÚ£ÀAzÀ ºÉ¨Áâgï PÉ f ©£ï UÉÆÃ ©®UÀzÀÉÝ PÀ¸À¨Á 60,61,20, ¸ÁªÀiÁ£Àå 1140 391878935001..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï £ÁUÉÃ±ï gÁªï ©£ï ²æÃPÀAoÀ gÁ PÉÆqÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 1,2,249 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2532 535809314186..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï PÉ gÀ«ÃAzÀæ ©£ï PÀ¼À¸À¥Àà UËºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr PÀ¸À¨Á 205,3/12,3/14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 336 331406776773..



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå UËºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr PÀ¸À¨Á 219/62.. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1776 327804358470..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀ«ÃAzÀæ £ÁAiÀÄÌ ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà £Á ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ¸À¨Á 32,10,33 ¸ÁªÀiÁ£Àå 528 830639143146..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «ªÀÄ® PÉÆÃA UÀuÉÃ±À ºÉUÁÎgÀÄ PÀ¸À¨Á 101 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1044 397295931518..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ±ÉÃµÀAiÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ¸À¨Á 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720 699179553753..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÉ PÉ UÉÆÃ¦£ÁxÀ ©£ï eÉ J¸ï PÀÈµÀÚª ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 106/1,102/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 672 812686877437..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ±ÁAvï ºÉZï J ©£ï D£ÀAzÀ ¥ÀÆeÁj ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr PÀ¸À¨Á 96/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 168 682257783606..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¦ J£ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï ©£ï £ÁUÀ¥ÀàAiÀÄå ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1104 402971547431..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C§ÄÝ¯ï CfÃeï  ©£ï C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ¸À¨Á 105 C ¸ÀA 363 225507367890..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÉÊ¬ÄzÁ C¤Ã¸Á ©£ï r J C£Àégï AiÀÄqÀzÀAmÉ PÀ¸À¨Á 31 C ¸ÀA 531 664856075261..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï f F±ÀégÀ UËqÀ ©£ï UÀÄAqÀ¥Àà UËªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ¸À¨Á 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1356 664878966208..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ±ÉÃµÀ¥Àà ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ PÀ¸À¨Á 274 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1440 643845717816..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï PÉ ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀÄæ ©£ï PÀÈµÀºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ PÀ¸À¨Á 274 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2160 212571087195..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ « ¦ zÀÄUÀÎ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ vÀªÀÄÄäqÀªÀ½î PÀ¸À¨Á 156,157,158 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1800 263565674873..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀÆuÁðA¨sÀ PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ¸À¨Á 221/2,221/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 588 884246506434..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J © ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå UËC¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ¸À¨Á 19/¦-¦4,20/2,21¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1572 285888704085..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ«ÄÃ¼À PÉÆÃA ¸ÀwÃ±ï ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ PÀ¸À¨Á 101,105,106,108,107 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1296 326300967066..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï JA ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ PÀ¸À¨Á 104,105,106,130 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1656 439049977858..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¨É¼ÀîªÀÄä PÉÆA ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ PÀ¸À¨Á 106,107 ¸ÁªÀiÁ£Àå 516 667276175276..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï n AiÉÆÃUÀ¥Àà ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå PÀÄtÂªÀÄQÌ PÀ¸À¨Á 87/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 55497933677..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÁUÉÃAzÀæ ºÉZï J¸ï ©£ï ±ÁåªÀÄAiÀÄå C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ¸À¨Á 101,118,121 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1360 821574447025..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÁUÉÃ±ï ºÉZï J¸ï ©£ï ²ªÀgÁªÀÄAiÀÄå ¨sÀArUÀr PÀ¸À¨Á 164 ¸ÁªÀiÁ£Àå 636 333887725744..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï J¸ï ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃ £ÁAiÀÄ ¤®ÄªÁV®Ä PÀ¸À¨Á
35/3,32/3,32/1,39,30/2,2

9/1,195/2
¸ÁªÀiÁ£Àå 1536 549302530674..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï ²æÃ±À £ÁgÁAiÀÄt ©£ï JA J£ï ²æÃ ¨sÀArUÀr PÀ¸À¨Á 84 ¸ÁªÀiÁ£Àå 540 278539712644..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © J¸ï gÀ«ÃAzÀæ ©£ï © Dgï ¸ÀvÀåªÀÄÆwðC¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ¸À¨Á 163 ¸ÁªÀiÁ£Àå 696 209966073558..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © Dgï ¸ÀvÀåªÀÄÆwð gÁªï ©£ï gÁªÀÄ gÁ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ PÀ¸À¨Á 253/2,193/2,195 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1752 515351713462..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ f ªÉAPÀl ¸ÀÄ§âAiÀÄå ©£ï PÉ J¸ï UÀ ¸ÀÆgÀÄ½ PÀ¸À¨Á 81/3,72/2,85 ¸ÁªÀiÁ£Àå 792 963373152015..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï Dgï »jAiÀÄtÚ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¸ÀÆgÀÄ½ PÀ¸À¨Á 61/1¦2,63 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600 557934206918..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¹ ¥ÀÄlÖAiÀÄå ©£ï ZÀAzÉÃ £ÁAiÀÄÌ ©®UÀzÉÝ PÀ¸À¨Á 229 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 580717453269..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï « ¦ ©£ï¥ÀÄlÖtÚ UËq vÀªÀÄäqÀªÀ½î CA§¼É 160/1¦,153 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1890 873586915549..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ zÀ±Àð£ï « AiÀÄÄ ©£ï « ¦ GzÀAiÀiï PÀÄª vÀªÀÄäqÀªÀ½î CA§¼É 158/3,156/2,158/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1404 660642027120..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï JA zÉÃªÉÃAzÀæ  , J © GªÀiÁ ©£ï ª ¨sÀArUÀr CA§¼É 252/4,427 ¸ÁªÀiÁ£Àå 444 555362225028..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA ¦ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ UËq ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 132/¦2,44/3,36/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1596 968899914364..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï JA ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ªÀÄAd¥Àà UË ¨sÀArUÀr CA§¼É 427,215/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600 590300109272..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C±ÀévÁÜªÀÄ UËqÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃ UË ©®UÀzÉÝ CA§¼É 187/2,182/5,185/1,186/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1180 351386090240..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ±ÉÃµÀ¥Àà ¤®ÄªÁV®Ä CA§¼É 43/1,11/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 492 724840154312..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï ¥ÀÄlÖ¥Àà UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÀ¥Àà ¤®ÄªÁV®Ä CA§¼É 43/3,15/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 516094091887..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r J¸ï ¢£ÉÃ±ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ CA§¼É 6/1,6/2,36/1,398,1,11/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1020 766553572470..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÀAUÁzsÀgÀ AiÀÄÄ JA ©£ï ªÀÄAd ¨sÀ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ CA§¼É 67/9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 888 319016040818..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÀÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ºÉZï r ©£ï ºÉZï J¸ï̈ sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ CA§¼É 13,1,129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 408 683238358493..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¦ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±À ©£ï PÉ « ¥ÀÄlÖgÁA PÀÆ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 840 589945855451..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¢£ÉÃ±ï r J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î CA§¼É 138,136,174 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1230 777815897492..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r Dgï ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ zÀAiÀÄA§½î CA§¼É 122,96,94 ¸ÁªÀiÁ£Àå 967 413931264129..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J J¯ï ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï J Dgï ®PÀëöät  UÀÄqÉØÃvÉÆÃl CA§¼É 7/1,137,138 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3096 553906472282..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¦ ªÀÄÄPÀÄAzÀ ©£ï ¥ÀÄlÖzÉÃªÀgÀĀÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 91,93,94 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1836 816189861779..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï PÉ ¸ÁzsÀÄ ©£ï PÁA¥ÀgÀ ¥ÀÆeÁj ºÉÃgÀÆgÀÄ CA§¼É 37,36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176 291894957333..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f J¸ï GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ UË CUÀ¼ÀUÀAr CA§¼É 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1425 593826736681..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀ«±ÉÃRgï J  J£ï ©£ï £ÁgÁAiÀÄt UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 152 ¸ÁªÀiÁ£Àå 645 933358939352..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀ̄ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 840 872885423567..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¦ ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå UËq zÀAiÀÄA§½î CA§¼É 117,96 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1128 213928321355..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÁ®¥Àà UËqÀ ©£ï ²AUÀ¥Àà UËqÀ J¯ÉªÀÄqÀ®Ä CA§¼É 17,91,21,20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 936 832233743718..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀgÀÄuÁPÀgÀ ºÉZï « ©£ï ºÉZï «µÀÄÚ¥̈ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä CA§¼É 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 804 533447016476..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï J¸ï ¸ÀÄgÉÃAzÀæ  ©£ï J¸ï ±ÁAvÀgÁdA CwÛPÉÆrUÉ CA§¼É 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1536 762341161525..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃ zÀAiÀÄA§½î CA§¼É 60/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 283 775930046510..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï PÉ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï ºÉZï J¸ï PÀÈµÀ zÀAiÀÄA§½î CA§¼É 64,60/3,60/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 566 434498113892..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r Dgï  gÀ«ÃAzÀæ ©£ï r gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î CA§¼É 140,141 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2112 782945601606..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ L J¸ï ¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄ ©£ï L PÉ ±À̄ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå 648 985383095282..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï n gÀvÁßPÀgÀ ©£ï wªÀÄä¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î CA§¼É 65,1,61/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2820 230212027156..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï PÉ ¸ÀwÃ±ï ©£ï PÀ¼À¸ÀAiÀÄå ºÉ¨Áâ ¹ÜgÀÆgÀÄ CA§¼É 21/2,29/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 864 539701063642..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C£ÀAvÀAiÀÄå J « ©£ï ªÉAPÀlPÀÈµÀÚA CUÀ¼ÀUÀAr CA§¼É 178 ¸ÁªÀiÁ£Àå 948 377853564506..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï UÀÄAqÀ¥Àà UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃ zÀAiÀÄA§½î CA§¼É 72,1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 789 703974731619..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J ¹ ¸ÀA¥ÀvïPÀÄªÀiÁgï ©£ï ºÉZï ¹ a£Àß¥À zÀAiÀÄA§½î CA§¼É 57,32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2376 889420601077..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï f ªÉÆÃºÀ£ï gÁªï ©£ï ºÉZï J¸ï UÀuÉ CrUÉÃ¨ÉÊ®Ä CA§¼É 141 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 941722680161..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²æÃzsÀgÀ ºÉ¨Áâgï J£ï J  ©£ï C£ÀAvÀPÀ PÀ®ÄèUÀÄqÉØ CA§¼É 68,69,74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 579 928536494084..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÉ J d£ÁzsÀð£À gÁªï ©£ï PÉ C£ÀAvÀ J¯ÉªÀÄqÀ®Ä CA§¼É 13,6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080 507537500010..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n ±ÀAPÀgï ©£ï wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå ªÉÄÃUÀÆgÀÄ CA§¼É 28 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1056 687434029988..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n J¸ï ¥Àæ¸À£Àß ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ±ÀAP ªÉÄÃUÀÆgÀÄ CA§¼É 30,31 ¸ÁªÀiÁ£Àå 360 810407541652..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r ¦ zÉÃªÉÃAzÀæ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀÄ zÀAiÀÄA§½î CA§¼É 105,102,120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 900 282060536183..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï « UÀuÉÃ±ï ©£ï ºÉZï «±ÉéÃ±ÀégÀĀÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 125 ¸ÁªÀiÁ£Àå 828 631880919445..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï J¯ï ±ÀÈAUÀ¥Àæ¸Ázï ©£ï J£ï Dgï ®Q ºÀÄ°UÀgÀr CA§¼É 128,129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1740 305362149805..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀ«ÃAzÀæ ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ zÀAiÀÄA§½î CA§¼É 97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 315802059869..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J Dgï gÀ«±ÉÃRgÀ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ºÉUÉ̄ ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1699 259156511546…
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀ ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ J¯ÉªÀÄqÀ®Ä CA§¼É 15/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 372147864599..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀjtÂvÀ PÉ ©£ï gÀ«±ÉÃRgÀ J J£ï ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 152,145 ¸ÁªÀiÁ£Àå 264 892769896092..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ f ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ©£ï UÀAUÀ¥Àà UËqÀ »gÉÃUÀzÉÝ CA§¼É 66,69,70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1044 261611155432..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J ¹ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ zÀAiÀÄA§½î CA§¼É 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1464 921567438741..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ Dgï AiÉÆÃVÃ±ï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå J¯ÉªÀÄqÀ®Ä CA§¼É 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 917 272584054789..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ VjdªÀÄä PÉÆÃA ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Àà ºÀÄ°UÀgÀr CA§¼É 187,131/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 579 931032788096..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ GzÉÃ±ï PÁgÀAvÀ ¦ J£ï ©£ï £ÀgÀ¹AºÀ P UÀÄqÉØÃvÉÆÃl CA§¼É 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 565648154575..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï J¸ï «dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA J£ï J¸ï ²æUÀÄqÉØÃvÉÆÃl CA§¼É 3,5,114 ¸ÁªÀiÁ£Àå 4800 330992144700..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ f wªÀÄä¥Àà AiÀiÁ£É ªÉAPÀmÉÃ±ï © »gÉÃUÀzÉÝ CA§¼É 70,69,68,66/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1056 628739866558..



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ IÄµÀ¨ï J Dgï ©£ï gÀ«±ÉÃRgÀ J J£ï ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 152/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 816 237816104528..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © J¸ï ªÀÄÄgÀÄ½ÃzsÀgÀ ©£ï PÉ ²ªÀ±ÀA UÀÄqÉØÃvÉÆÃl CA§¼É 131 ¸ÁªÀiÁ£Àå 900 964961929105..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï dUÀ¢Ã±À ©£ï ºÉZï J¸ï ±ÉÃµÀÀV̄ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 1,3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1983 950601821518..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n Dgï «µÀÄÚªÀÄÆwð ©£ï n f gÁªÀÄZÀA CwÛPÉÆrUÉ CA§¼É 44,42,43,49 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2520 978397863278..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J © GµÁ ©£ï PÉ ºÉZï «eÉÃAzÀæ ºÉZï ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 61 ¸ÁªÀiÁ£Àå 300 580241957906..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄfvï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁ CrUÉÃ¨ÉÊ®Ä CA§¼É 112/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 315 305493063520..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ GªÀiÁ PÉÆÃA ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj CrUÉÃ¨ÉÊ®Ä CA§¼É 112,106 ¸ÁªÀiÁ£Àå 630 256295550547..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÀÚ¥Àà ºÉZï © ©£ï §ÆZÉÃ UËqÀ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 119/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 228 738210571686..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «±Àé£ÁxÀ ºÉZï « ©£ï ªÉAPÀmÁZÀ®AiÀ vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 18/2J,15/1,16/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1680 804410505283..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÉÆÃ¸É¥sï ªÀÄ¸ÀÌgÉAd ©£ï xÁªÀÄ¸ï ªÀ UÀÄtªÀAvÉ CA§¼É 36/¦2-¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 240 749604948912..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¨sÁ¸ÀÌgï ºÉZï n ©£ï wªÀÄä £ÁAiÀÄÌ »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 113/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 468 355573676143..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÉAPÀmÉÃ±ï © f ©£ï UÉÆÃ¥Á¯ï £ÁAiÀ vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 101 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 649268945252..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ CAvÉÆÃtÂ ¦gÉÃgÁ ©£ï ¦Ãlgï ¦gÉÃgÁ vÀ£ÀÆr CA§¼É 52/2 C.¸ÀA 340 689572284256..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ zÀÄUÀÎ¥Àà J « ©£ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ £ÀÄVÎ CA§¼É 19 ¸ÁªÀiÁ£Àå 576 324286050392..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n J¸ï  ¯ÉÆÃPÀ¥Àà UËqÀ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃ UË¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 101/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1653 563469343437..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA gÁWÀªÀ vÀ£ÀÆr CA§¼É 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 240 869711677330..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï JA ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè CA§¼É 2/5,3/1,3/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1368 338693664601..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J n gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï wªÀÄä¥Àà£ÁAiÀ »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 190/1,220 ¸ÁªÀiÁ£Àå 4800 590812556455..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀÉZï JA gÀ«PÁAvÀ ©£ï ºÉZï « ªÀiÁ£À¥ »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 201,118/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1366 673028838811..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ºÉZï J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃ £ÁAi »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 114,118,112 ¸ÁªÀiÁ£Àå 528 899724061861..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï ¦ PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥ÀÄmÉ »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 2,4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1852 412182652676..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ n xÉÆÃªÀÄ¸ï ©£ï PÉ « xÉÆÃªÀÄ¸ï UÀÄtªÀAvÉ CA§¼É 36 C.¸ÀA 1200 436486308964..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÉ J¸ï ©£ï PÉ ±ÀAPºÀÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ CA§¼É 96/1,251/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 684 596152531375..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ JA PÀÉÃ±ÀªÀ ©£ï ªÀÄAd¥Àà £ÁAiÀ vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080 962627928748..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï ¥ÀæPÁ±ïªÀÄÆwð ©£ï £ÁUÀ¨sÀlÖ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 271 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1920 289073324414..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ£ÀAzÀ PÉÆÃA  J J¸ï ²ªÀ±ÀAPÀgÀ PÀjªÀÄ£É CA§¼É 65/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 378 355604917854..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀÄlÖ ¨sÀAqÁj ©£ï UÀÄAqÀ ¨sÀAqÁj ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 83/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 492 508755238511..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©Ã© gÀ»ÃªÀiÁ §£ï JªÀiï ºÉZï ªÉÆ»¢Ý£ï PÉÆ¥Àà CA§¼É 61/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720 820982146207..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÀeÉÃAzÀæ © PÉ ©£ï © PÀÈµÀÚgÁªï ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ CA§¼É 10/2.. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1572 208118782014..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÀÈAUÉÃ±ÀÀégÀ © PÉ ©£ï © PÀÈµÀÚg̈É¼À«£ÀPÉÆrUÉ CA§¼É 33,71,8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1425 571782425533..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï C¯ÉUÁìAqÀgï qÉÃ £ÀÄVÎ CA§¼É 61 C,¸ÀA 570 875234165632..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀÄµÀàgÁeï ©£ï C¯ÉUÁìAqÀgï qÉÃ«qï £ÀÄVÎ CA§¼É 60/3 C.¸ÀA 324 874893835496..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £À«Ã£À J PÉ ©£ï J J¸ï PÁ¼À¥Àà ºÉUÀÎ ºÉzÉì CA§¼É 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå 781 477435737205..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï J¸ï ±À²±ÉÃRgÀ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Àà ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 306/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 360 708149387357..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f J¸ï ¸ÀwÃ±ï ©£ï f J¸ï ¸ÀÄ§âgÁªï PÉ®PÀÄ½ CA§¼É 50,51 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 492 972342506531..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£À ©£ï zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ G CzÀÝqÀ CA§¼É 251 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 849 338291498474..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ G¥ÁzÀå ©£ï ¥ÀgÀªÉÄÃ CzÀÝqÀ CA§¼É 82 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 432 491039608634..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï Dgï ªÀÄAd¥Àà ©£ï gÁªÀÄtÚ UËqÀ ºÉÃgÀA¨sÁ¥ÀÄgÀ CA§¼É 47/¦1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 396 662750811654..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ dAiÀÄAw © Dgï f.¦.J UËvÀªÀiï ©£ï £ÀgÉ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 89/¦1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1200 623079445965..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ n PÉ ©£ï n « PÀÈµÀÚ¥À vÀ£ÀÆr CA§¼É 12 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 312 723667295837..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA UÀÄAqÀ¥Àà ºÉUÀ vÀ£ÀÆr CA§¼É 39/¦2,29 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 633 710245876342..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÀÉÃµÀ¥Àà ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ £ÀÄVÎ CA§¼É 60/8,60/9,105,95/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1716 421178331790..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÁwéPï © J¸ï ©£ï © n ±ÉÃµÀ¥Àà £ÀÄVÎ CA§¼É 92/1,95/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 384 761861841759..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï ±ÉÃRgÉÃ UËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËq CzÀÝqÀ CA§¼É 247 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 994 921206365507..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄ£ÉÆÃeï J¸ï r ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà CA§¼É 92/1,127,58/1,73 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2448 458002135668..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ CuÉÚÃ £ÁAiÀÄÌ ©£ï £ÁUÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ºÉzÉì CA§¼É 122,24,28 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1164 803174578753..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï r £ÁUÉÃAzÀæ UËqÀ ©£ï zÁ¸ÀtÚ UË GqÁt CA§¼É 4/7,161,3/6 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 393 673630617263..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ °Ã¯ÁªÀw PÉÆÃA £ÁUÀ¥Àà ºÉUÉØ ¨É¼ÀªÁr CA§¼É 1,38,28/3,28/3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2472 80409486541..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥ÀÀà CA§¼É 41,42,43,44,45,124,/¦1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 4597 619097129410..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r f ¥ÉÃªÀiÁªÀw PÉÆÃA ªÉAPÀmÉÃ  UËPÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥ÀÀà CA§¼É 124 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1050 379385209089..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À ºÉZï Dgï ©£ï gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ PÀÄAZÀÆgÀÄ CA§¼É 117,118 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 900 923573167732..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ºÉZï JA ©£ï ªÀÄAd¥Àà PÀÄAZÀÆgÀÄ CA§¼É 117/3,118/6 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 168 588804411031..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J f ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt ©£ï J JA UÀuÉÃ±ï ªÀÄjvÉÆlÄè CA§¼É 36,65/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1800 504881754492..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J f ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï J JA UÀuÉÃ±ï gÁªï ªÀÄjvÉÆlÄè CA§¼É 54/1,58,63,75 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 840 922035477080..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹zÀÀÝªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAd¥Àà UËqÀ  vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 58/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 480 814554163462..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA ²æÃzsÀgÀ ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 58/4 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 720 233141841667..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ « PÀÈµÀÚ ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀÄ¨Áâ ¨sÀmï £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 119 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1344 263065872559..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀÉZï PÉ UÀuÉÃ±À ©£ï ºÉZï n PÀÈµÀÚª vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 20/3.. ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1032 932135883685..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C°é£ï ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ©£ï C¯ÉUÁìAqÀg £ÀÄVÎ CA§¼É 60/1 C.¸ÀA 348 208241998096..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï PÀÄ¥Àà £ÁA ©AvÀæªÀ½î CA§¼É 206 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 420 963286520355..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAd¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀ PÀÄAZÀÆgÀÄ CA§¼É 118/6 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 228 860768743701..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÁªÀðw J¸ï J ©£ï J¸ï gÀ«ÃAzÀæ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 1/¦3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 267010862258..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï « ¢Ã¥ÀtÚ ©£ï «ÃgÀ¥Àà UËqÀ PÉ¸ÀªÉ CA§¼É 47,48 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 432 918558124687..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ UÀuÉÃ±ï gÁªï ©£ï PÀÈµÉÆÚÃf gÁª PÉ¸ÀªÉ CA§¼É 57 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 904 233062040752..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÉÆÃºÀ£ï ¯Á¯ï  PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§â gÁªï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà CA§¼É 11,14,46 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1882 606170777938..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f f ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï  VqÀØAiÀÄå CzÀÝqÀ CA§¼É 233/1,233/3 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 855 665325831866..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï ¸ÀÄgÉÃ±ï  ©£ï £ÁUÉÃ±ÀAiÀÄå £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 252 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1460 404541217668..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï PÀÈµÀÚ¥Àæ¸Ázï ©£ï PÉ ¸ÀÄ§æ CzÀÝqÀ CA§¼É 66,67 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 504 515199750608..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA Dgï C£ÀAvÀAiÀÄÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 223 ¸ÁªÀiÁ£Àå 360 365002043274..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀæªÉÆÃzÀ PÉÆÃA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UÀÄtªÀAvÉ CA§¼É 63 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 2100 778637392949..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © Dgï ²ªÀ±ÀAPÀgï ©£ï gÁWÀªÉÃAzÀæ AiÀÄqÀzÀAmÉ CA§¼É 64 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 916761074087..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÉÊ PÉ gÁªÀÄ ªÀÄÆwð ©£ï PÀÈµÀÚ ¨ PÀÉÆqÀÆgÀÄ CA§¼É 214,58,/1,62 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1284 520990218266..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © J¸ï ªÀÄ°èPÀ ©£ï ºÉZï n ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 109/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 576 923509445836..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï n ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ©£ï ºÉZï Dgï vÀªÀÄä ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 110/3,110/2,102/3,107/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1989 431303376757..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀÄvÀÛ° ²ªÀ¥Àà ©£ï ²ªÀ¥Àà ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà CA§¼É 36/3,38/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1920 990085407016..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÄÄ J¸ï ²ªÀ¥Àà ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà UËq ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà CA§¼É
72,55/1,54,56/1,56/4,46,

47/1,45
¸ÁªÀiÁ£Àå 2820 375401572034..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï M gÀvÀßªÀÄä PÉÆA ªÉAPÀl¥Àà £Á ZÁªÀ®®ä£É CA§¼É 61/¦2,64 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1836 234869913367..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²ªÀ¥Àà UËqÀ ©£ï ¸ÀtÚ ¹zÀÝtÚ UËqÀ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ CA§¼É
138/5,141/5¦3,151/11,15
1.12,139/4,141/4r,134,1

35/¦2
¸ÁªÀiÁ£Àå 1356 519774535176..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA ¦ £ÁUÀgÁeï ©£ï JA ¹ ¥ÀÄlÖAiÀÄå UË ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 82,83,114 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176 978820338860..



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï « ²æÃzsÀgÀ ©£ï ºÉZï J ªÉAPÀmÉÃ ©®UÀzÉÝ CA§¼É 11/3.. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1460 204862681154..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÀgÀ¹AºÀ ªÀÄÆwð ªÉÊ J£ï ©£ï £ÁUÀ¨s ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 306/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 564 670477504148..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J UÀuÉÃ±ï gÁªï ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¤®ÄªÁV®Ä CA§¼É 158,150 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1572 977431928763..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï Dgï UÀuÉÃ±À ªÀÄÆwð ©£ï  J¸ï gÁªÀ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 94/2,94/1,95/284/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1740 291773787135..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÀuÉÃ±ï gÁªï J¸ï ©£ï ±ÉÃµÀVjAiÀÄ¥Àà AiÀÄqÀzÀAmÉ CA§¼É 40,42 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2148 923454930816..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï f ªÁªÀÄzÉÃªÀ gÁªï ©£ï ºÉZï UÀuÉÃ ©®UÀzÉÝ CA§¼É 140/9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 678 958929895232..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J J¸ï «dAiÀÄzÉÃªÀ ©£ï J f ±ÀAPÀæ¥Àà C¸ÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 10/3,11/2,20/1,21/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 958 518484061840..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï f ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï UÀÄAqÀtÚ UËqÀ ªÉÄÃ°âÃ¼Éæ CA§¼É 139,99,108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1491 348973675883..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J JA ¦ vÉÃd¹é ©£ï J J¸ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 77,80,96,45,46,47 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3150 908866904651..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ azÀA§gÀ J£ï r ©£ï zsÀªÀÄð £ÁAiÀÄÌ ¤®ÄªÁV®Ä CA§¼É 286 ¸ÁªÀiÁ£Àå 516 324070096706..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï PÉ £ÁUÀgÀvÀß ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwðºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr CA§¼É 16/¦5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1152 262821432174..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï PÉ ±ÉÃµÀVj £ÁAiÀÄÌ ©£ï ©£ï PÀÈ ZÁªÀ®ä£É CA§¼É 167/5,337/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1590 201315670315..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © « ²¯Áà ©£ï gÁeÉÃ±ï ZÁªÀ®ä£É CA§¼É 167/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 972 728220880123..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï JA ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ºÉZï PÉ ª ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 28,134/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1774 200059825690..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r Dgï C§ÄÝ¯ï ¤¸Ágï ©£ï C§ÄÝ¯ï gÀ»ÃªÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ CA§¼É 51/2 C ¸ÀA 288 652964785608`

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA ¹ ªÀÉAPÀAiÀÄå UËqÀ ©£ï ZÉÆÃPÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà CA§¼É 3,5,8,14,7,104 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1008 670485326877..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ n gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ©£ï wªÀÄätÚ UË ¨sÀArUÀr CA§¼É 168,119,117,118 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1386 533455110286..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © J¸ï dUÀ¢Ã±ï ©£ï © J¸ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà UË ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 54/2,57/2,64/14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768 646053591798..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C«ÄvÁ JªÀiï PÉÆA © J¸ï dUÀ¢Ã±ï ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 51/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080 317560710094..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀ«±ÀAPÀgï J£ï ¹ ©£ï a£Àß¥Àà  UËqÀ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ CA§¼É 145,124 ¸ÁªÀiÁ£Àå 648 642395797400..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J ¥ÀÄlÖ¥Àà UËqÀ ©£ï C¥ÀàtÚ UËq ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ CA§¼É 32/8,40 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600 714119751427..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J PÉ ªÀÄºÁ¨sÀ¯ÉÃ±ï ©£ï J PÀÈµÀÚAiÀ ¨sÀArUÀr CA§¼É 01/307/308 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768 991281198743..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï gÁeÉÃ±ï ©£ï ±ÉÃµÀVj £ÁAiÀÄÌ ZÁªÀ®ä£É CA§¼É 33711,337/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1440 442163742673..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ºÉZï zÉÃªÉÃAzÀæ ©£ï ºÁ®¥Àà £ÁA ºÀÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 88,87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1032 493148053563..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉ JA ©£ï ªÀÄºÁ§®AiÀ PÀÄtÂªÀÄQÌ CA§¼É 20/2,22/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 300 837607538352..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ JA ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ªÀiÁ£À¥Àà £ÁA ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É
81/1,82/11¦3,92/1,91,92/

2,92/4,92/8
¸ÁªÀiÁ£Àå 1380 543331039416..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ Dgï ²æÃ¤ªÁ¸ÀªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄ¥ÀºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr CA§¼É 62,58,219 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3720 237147141181..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï JA gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄÄzÉÝÃ UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ CA§¼É 21,24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 408 207898169561..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n « ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï n ªÉAPÀlgÁªÀÄ ¨sÀlÖ ¤®ÄªÁV®Ä CA§¼É 188/4,188/5,188/8,188/9 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 900 374519180249..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «±Á¯ÁPÀëªÀÄä PÉÆÃA ®QëöäÃ £ÁgÁ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 59/2,61,62 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1152 487437375758..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÉ « ¥sÀtÂgÁd ¨sÀlÖ ©£ï «µÀÄÚªÀÄÆwðºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 75,76,77 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1320 235467905565..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f « PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä ©£ï eÉ «µÀÄÚªÀÄ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 78/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 468 216162466743..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÀgÀ¹AºÀ £ÁAiÀÄPï ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ï £ PÉÆqÀÆgÀÄ CA§¼É 250/1,128/¦-92 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1464 705988084479..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © J¸ï ¥Àæ¸À£Àß  ©£ï © PÉ ±ÀAPÀæ¥Àà ¤®ÄªÁV®Ä CA§¼É 276/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 597 503212558817..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï f ±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï VjAiÀÄ¥Àà £ÁAºÁ®ÄävÀÀÆÛgÀÄ CA§¼É 66/1,5/¦,4/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1212 303905840755..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA PÉ ªÀÄºÁ¨sÀ¯ÉÃ±ï ©£ï PÁqÀ¥Àà UË ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 136,137 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2568 808949129492..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ºÉZï ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ºÁ®¥Àà £ÁAiÀ ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 100,166 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1531 995725146094..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ F n PÀÄªÀiÁgÀtÚ ©£ï F J vÀªÀÄäAiÀÄå ¨sÀArUÀr CA§¼É 107/3,108/3,102/2,118/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1296 821667598493..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ CfÃeï SÁ£ï ©£ï §ÄqÀ£ï SÁ£ï AiÀÄqÀzÀAmÉ CA§¼É 47/1,21/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 456 331196302146..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÉ Dgï ²®à ©£ï ¥Àæ¸À£Àß © J¸ï ¤®ÄªÁV®Ä CA§¼É 186 ¸ÁªÀiÁ£Àå 535 462418680719..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ df AiÉÆÃUÀ¥Àà ©£ï UÀt¥ÀàAiÀÄå ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà CA§¼É 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768 862109131368..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J J¸ï ZÀAzÀæPÁAvÀ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UËqÀªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ CA§¼É 111/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1332 451357450465..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸Àétð®vÁ PÉ J¸ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ PÉ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 284 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1440 244640104339..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹zÁÝAvÀ ¹ PÁAvÀ ©£ï ZÀAzÀæ PÁAvÀ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 313 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960 343928432234..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÉÆÃUÀ¥Àà ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ vÀªÀÄäqÀªÀ½î CA§¼É 171¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600 809314345232..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¹zÉÝÃ £ÁAiÀÄÌ vÀªÀÄäqÀªÀ½î CA§¼É 192 ¸ÁªÀiÁ£Àå 240 942458127805..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ¥ÀArvï ºÉZï « ©£ï ªÉAPÀlg ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 174/1,175/3,174/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1140 928956130516..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÉ J ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï PÉ J ²ªÀ¥Àà ±ÉnÖ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 178/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200 934414002504..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C«£Á±ï ±ÉnÖ ©£ï «oÀ¯ï ±ÉnÖ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 146/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1188 848433821626..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²ªÀPÀÄªÀiÁgï PÉ J¸ï ©£ï PÉ ¹ ±ÀAPÀgÀ ©®UÀzÉÝ CA§¼É 215 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1440 292139551504..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï PÉ ¹ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ©®UÀzÉÝ CA§¼É 189/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 213614160885..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÉÊPÉ ±ÁgÀzÀªÀÄä ©£ï PÉ ¹ ±ÀAPÀg ©®UÀzÉÝ CA§¼É 230/1,194/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2016 312169405341..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï f gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï UÀuÉÃ±ï eÉÆÃ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É
110/2,112/2,113/2,47/1¦

3
¸ÁªÀiÁ£Àå 1158 310226953257..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¨sÁ¸ÀÌgÀ © J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀ © ¦ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 95/3,95/1,190,96 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2076 499172552166..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀÄæ © ¦ ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ UË C¸ÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É
218/2,221/1,227,227,22

5/1
¸ÁªÀiÁ£Àå 408 848314927797..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ « VÃvÁ ©£ï J£ï ¹ ªÉAPÀmÉÃ±ï ¤®ÄªÁV®Ä CA§¼É 43 ¸ÁªÀiÁ£Àå 252 590300108655..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï f ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï ºÉZï J¸ï UÉÆÃ¥Á® ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ CA§¼É 8/1,112/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1483 96203172810..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J f ±À²PÀÄªÀiÁgï ©£ï J JA UÉÆÃ¥Á® C¸ÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 4,19,10,11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1752 357660076114..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÁUÀ¥Àà UËqÀ ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå UËq ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 85,87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 645 387159416163..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «£ÀAiÀiï « ºÉ¨Áâgï ©£ï «µÀÄÚPÁAvÀ ºÉ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 171 ¸ÁªÀiÁ£Àå 852 962746380063..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J J¸ï ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï J ¸ÀÄ£ÀßtÚ  C¸ÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 187 ¸ÁªÀiÁ£Àå 573 779322261639..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÁUÀgÀvÀßªÀÄä PÉÆA J ¸ÀÄ§âtÚAiÀÄ C¸ÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 169,168 ¸ÁªÀiÁ£Àå 860 963976630630..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA UÀÄAqÀ¥Àà UËq ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 192/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 1644 554771279287..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀÉZï PÉ «eÉÃAzÀæ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 40/41 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1531 504712496887..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA ºÉZï Dgï ºÁ®¥Àà UË ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 128 ¸ÁªÀiÁ£Àå 564 420160155121..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï ªÀiÁ£À¥Àà UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 171,172,128 ¸ÁªÀiÁ£Àå 888 213563632214..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J f ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï J ¹ UÉÆÃ¥Á® £ÁAiÀÄ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 106,108,100, ¸ÁªÀiÁ£Àå 696 792900609773..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ E © zsÀªÀÄð¥Àà ©£ï ¨É¼ÀîtÚ UËqÀ ¨sÀArUÀr CA§¼É 36,37.40,115,133 ¸ÁªÀiÁ£Àå 492 386033092532..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ºÉZï ªÀÄÄgÀÄ½ ©£ï PÉ »jAiÀÄtÚAiÀ ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ CA§¼É 195 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 897901452479..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J£ï Dgï ©£ï gÁªÀÄtÚ UËqÀªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ CA§¼É 100 ¸ÁªÀiÁ£Àå 381 665106933933..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï PÉ gÁªÀÄ¸Áé«Ä ©£ï PÀÄªÀiÁgÀAiÀÄ ²gÀPÀgÀr CA§¼É 25,29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 504 684365726432..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © E ªÀÉÆºÀªÀÄäzï ºÀÄ¸ÉÃ£ï ©£ï E¨Áæ ¨sÀArUÀr CA§¼É 286,285,17,18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1272 721405621851..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n ¹ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï a£ÉßÃ UËqÀ ©®UÀzÉÝ CA§¼É 117,118,119,128 ¸ÁªÀiÁ£Àå 552 822517630073..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀÁWÀªÉÃAzÀæ ºÉZï PÉ ©£ï PÀÈµÀÚªºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ CA§¼É 58,63,269 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1308 263675920207..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA f gÀªÉÄÃ±ï ©£ï VjAiÀÄ¥Àà UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà CA§¼É 92,15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1512 715037285199..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA f ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï VjAiÀÄ¥Àà UËqÀ ªÀÄQÌPÉÆ¥Àà CA§¼É 2,92,4,72 ¸ÁªÀiÁ£Àå 996 449714331135..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA FgÉÃUËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ CA§¼É 74,2,15 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 624 787668511758..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA JA gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄAd¥Àà £ÁAiÀÄ ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 122,115,123,176,177 ¸ÁªÀiÁ£Àå 816 941484410037..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ¨Áæªï AiÀÄqÀzÀAmÉ CA§¼É 17/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1248 893740561450..



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÉ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï »jAiÀÄtÚAiÀÄå ºÁ®ävÀÆÛgÀÄ CA§¼É 195 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 228120932711..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ. ¹ ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ ©£ï a£ÉßÃ UËqÀ PÀÄ¥Àà½ CA§¼É 20/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 852 237165912872..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²ªÀ¸Áé«Ä J¸ï J¸ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ gÁªï ¸ÀÆgÀÄ½ CA§¼É 86 ¸ÁªÀiÁ£Àå 516 313095760616..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ¨sÀæªÀÄtå ¨sÀmï ©£ï gÁªÀÄPÀÈµÀ ¨sÀArUÀr CA§¼É 61/2,61/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 444 450667200320..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C£Àß¥ÀÆtð PÉÆÃA ²ªÀgÁªÀÄ gÁªï PÉÆqÀÆgÀÄ CA§¼É 231/243 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176 787407700313..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀjÃ±ï PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄtÚ UËqÀ ¨sÀArUÀr CA§¼É 271 ¸ÁªÀiÁ£Àå 240 280517617227..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï Dgï ¨Á®PÀÈµÀÚ ©£ï J¸ï ºÉZï gÁªÀÄA ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 61/1,65,59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 612 868306826474..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï UÉÆÃ¥Á® gÁªï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ CA§¼É 57,269 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1212 850727683801..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA f gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï JA UÀuÉÃ±ÀAi PÀÆ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 254,199,150 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2256 922873781839..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄ J¯ÉªÀÄqÀ®Ä CA§¼É 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1077 617777242685..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï ¹ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄÆwð ©£ï ZÀ£Àß¥À ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå 648 699440994214..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ VjAiÀÄªÀÄä PÉÆA ®PÀëöät UËqÀ ºÉUÁÎgÀÄ CA§¼É 77,78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080 728710415650..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f Dgï ªÀgÀzÀgÁeï ©£ï f « gÀWÀÄ¥Àw g UÀÄqÉØÃvÉÆÃl CA§¼É 80/2,81/2,82/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1930 488822694425..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀWÀÄ¥Àw f « ©£ï ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄt¥ UÀÄqÉØÃvÉÆÃl CA§¼É 88,89, ¸ÁªÀiÁ£Àå 2628 355011010324..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¦ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï ¥ÀÄlÖ zÉÃ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CA§¼É 11,12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2988 214125294599..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ n zÉÃªÀgÁd ©£ï vÀªÀÄätÚ UËqÀ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 84,71 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1236 473385284112..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ © ZÀAzÉæÃ UËqÀ ©£ï ¨ÉÆÃ¨ÉÃ UËzÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 82/5,83/5, ¸ÁªÀiÁ£Àå 478 422481857669..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï « ¥ÀÄlÖ¥Àà ©£ï ªÉAPÀltÚ UËqÀ CrUÉÃ¨ÉÊ®Ä CA§¼É 62,162,63,73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1942 548815235666..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ Lj£ï ¥ÀvÁæªÉÇÃ ©£ï «PÀÖgï ¥ÀvÁæªÉ CwÛPÉÆrUÉ CA§¼É 78,78,82,182,178 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2010 758987125605..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA C£ÀAvÀAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ CA§¼É 245 ¸ÁªÀiÁ£Àå 180 919500912034..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ºÉZï n ©£ï d£ÁzsÀð£À ¨sÀmºÉÆ£ÀÀßUÀÄAr CA§¼É 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200 673282685145..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÀÄAqÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ¨ÉâÃ UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 743823751394..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ a£ÀßªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 64/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176 809247035348..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÄ¸ÀÄªÀÄ®vÁ PÉÆÃA JA f C£ÀAvï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 203 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 960 920525722894..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¸ï «µÀÄÚªÀÄÆwð ©£ï PÉ « ¹ÃvÁgÁª PÉ¸ÀªÉ CA§¼É 9,11,13,14 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 324 267338907597..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ n ªÉÆÃºÀ£À ©£ï PÉ Dgï wªÀÄä¥Àà UÀÄtªÀAvÉ CA§¼É 76,82,76 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1416 215809384426..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï J¯ï £ÁUÉÃ±ï ©£ï °AUÀ¥Àà UËqÀ £ÀÄVÎ CA§¼É 17,123, ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3624 228379951163..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA PÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÁqÀ¥Àà UËqÀ ©®UÀzÉÝ CA§¼É 209,211 ¸ÁªÀiÁ£Àå 648 895776755736..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¨Á§Ä ¥ÀÆeÁj ©£ï ©gÀPÀ® ¥ÀÆeÁj CAzÀUÁgÀÄ CA§¼É 28,29,30 ¸ÁªÀiÁ£Àå 924 643938324200..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © J¸ï gÉÆÃ»vï ©£ï © Dgï ¸ÀvÀåªÀÄÆwð UÀÄtªÀAvÉ CA§¼É 80/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 804 547457444552..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï J£ï dUÀ¢Ã±ï ©£ï £ÀgÀ¸À¥Àà UËqÀ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ CA§¼É 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 576 538323652503..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï ªÀÄºÁ¨sÀ® gÁªï ©£ï PÉ « ¹ÃvÁgÁ PÉ¸ÀªÉ CA§¼É 11,13,14,9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 624 686295967125..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgï J J¯ï ©£ï J ¦ ®QëöäÃ £ÀÄVÎ CA§¼É 12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 585 420033318534..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀ« ¥ÀæPÁ±ï PÉ ¹ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgvÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥Àà CA§¼É 34,35,36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768 430172543384..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J ¹ dAiÀiÁ PÉÆÃA ºÉZï JA UÉÆÃ¥Á® UȨ̈ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 54 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1020 893845029982..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÁ£ÀQ PÉ J¸ï ©£ï gÀvÁßPÀgÀ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ CA§¼É 35,95,100 ¸ÁªÀiÁ£Àå 3156 444273255199..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀß ªÀÄjvÉÆlÄè CA§¼É 99,101,109 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1860 930536735967..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¦ °AUÀ¥Àà ©£ï PÉ ¦ ¥ÀÄmÉÖÃ UËq UÀÄtªÀAvÉ CA§¼É 117,119,121 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 1068 543303588529..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï Dgï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï J¸ï gÁªÀÄZ ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ CA§¼É 83/1 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 360 226428144226..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¢ÃQëvï PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀwÃ±ï  PÉ J¸ï vÀÄ¼ÀÄ«£ÀPÉÆ¥ÀÀà CA§¼É 27,39 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 816 411710656711..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀjÃ±ï ºÉZï n ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 2,4,208 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1356 698889402318..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²ªÀ¥ÀÀæPÁ±ï JA ¦ ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ªÀiÁaPÉÆ¥Àà CA§¼É 23,35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 576 541402406465..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²æÃzsÀgÀ ºÉZï Dgï ©£ï gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ PÀÄAZÀÆgÀÄ CA§¼É 117,118 ¸ÁªÀiÁ£Àå 668 943153164936..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ qÁ«ÄAiÀÄ£ï r PÀÄ£Àí ©£ï PÁì«AiÀÄgï r CzÀÝqÀ CA§¼É 266,294,296,304 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1380 413717050048..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀÄlÖ¥Àà UËqÀ J£ï n ©£ï vÀªÉÄäÃ UË CzÀÀÝqÀ CA§¼É 258 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1920 4544994909953..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J Dgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà UËq ©AvÀæªÀ½î CA§¼É 63 ¸ÁªÀiÁ£Àå 666 389097194243..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PË±À®å PÉÆA gÁªÀÄ¥Àà UËqÀ ©AvÀæªÀ½î CA§¼É 199 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1320 410371542085..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J « ¸À£Àäw ©£ï J Dgï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©AvÀæªÀ½î CA§¼É 64 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200 212386012152..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï ¹ C±ÉÆÃPÀ ©£ï ºÉZï Dgï  a£ÀßAiÀ »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 183 ¸ÁªÀiÁ£Àå 441 315050979930..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï J UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï CtÚ¥Àà £Á PÉÆqÀÆgÀÄ CA§¼É 116 ¸ÁªÀiÁ£Àå 295 908648262214..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA « ®°vÁ PÉÆA © CtÚ¥Àà ¨É¼ÀUÉÆ¼À CA§¼É 130 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1116 437800270267..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¦ gÁªÀÄ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå  UËqÀ »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 92,93/1,92,93/1,94 ¸ÁªÀiÁ£Àå 924 852440651084..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï « gÁªÀÄ¥Àà ©£ï ªÉAPÀl¥Àà ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 293/1 ¥À.eÁ 168 450094163352..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÁªÀÄ ©£ï zÉÆqÀØ ªÉÄÃ¹Ûç ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 134 ¥À.eÁ 240 326535749587..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄºÁ¨sÀ® ©£ï ¨Á§Ä ªÉÄÃ¹Ûç PÉ¸ÀªÉ CA§¼É 57 ¥À.eÁ 480 561528236577..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ f ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï UÀt¥ÀAiÀÄå £ÁA ªÀÄQÌPÉÆ¥ÀÀà CA§¼É 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 816 410733918808..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ JA JA ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1230 566862717117..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J f ¥ÀæPÁ±ï ©£ï J JA UÀuÉÃ±ï gÁªï ªÀÄjvÉÆlÄè CA§¼É 38,39,62 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2052 237478928384..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ f J C£ÀAvÀAiÀÄå ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ CA§¼É 245/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 372 573642830537..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r « ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ `PÀÄAZÀÆgÀÄ CA§¼É 209 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480 232607253706..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï ¹ ±ÀAPÀgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©£ï a£ÀßAi ªÀÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ CA§¼É 93 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080 375707054986..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © Dgï ªÉAPÀlPÀÈµÀÚgÁªï ©£ï © gÁªÀÄ̈ÉvÀÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä CA§¼É 77/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1452 515219814798..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄzsÀÄ¸ÀÆzÀ£À JA eÉ ©£ï JA Dgï d£ ºÉÆ£ÀßUÀÄAr CA§¼É 26,27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1812 749072988842..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f J¸ï gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ¨Áæªï ºÀgÀ¼Á£É CA§¼É 11,67,12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2400 689112825596..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J J¸ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ©£ï ²AUÀ¥ÀàAiÀÄå PÉ®PÀÄ½ CA§¼É 164,,155 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 3036 554476201661..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © PÉ £ÁUÀgÁd ©£ï PÀÈµÀÚgÁªï ªÉÄÃUÀÆgÀÄ CA§¼É 79,21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176 963983448176..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © JA ªÀÄ®è¥Àà UËqÀ ©£ï © ªÀiÁ£À¥ÀàzÀÉÃªÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 104 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720 944977448735..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA PÉ ¥ÀæPÁ±ï ©£ï JA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä CA§¼É 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1344 266170145500..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ « f ®QëöäÃzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA JA ºÉZï AiÀÄqÀzÀAmÉ CA§¼É 16/¦2,125,287 ¸ÁªÀiÁ£Àå 615 394600550029..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±ï ºÉZï JA ©£ï ªÀÄÄzÉÃ UËqÀ AiÀÄqÀzÀAmÉ CA§¼É 21/3,24/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 456 831518845827..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÉ J¸ï gÁeÉÃ±ï ©£ï PÉ J ²ªÀ¥Àà ±ÉnÖ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 178/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1164 732521996929..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ dUÀ¢Ã±ï gÁªï PÉ J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À gÁªï ZÁªÀ®ä£É CA§¼É 261/3,261/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1677 955959432621..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÀÉÃRgÀ ©£ï N r ªÉÄÃ¹Ûç ºÀgÀAzÀÆgÀÄ CA§¼É 65 ¥ÀeÁ 1020 692541146963..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄ®èAiÀÄå  ©£ï UÀÄdÓAiÀÄå ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ CA§¼É 120¦4 ¥ÀeÁ 960 58660319476..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï ¦ £ÁUÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 86,358 ¥ÀeÁ 2640 756062063232..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ZÉÊvÀæ PÉÆÃA ¸ÀÄd£À UÀÄtªÀAvÉ CA§¼É 181 ¥ÀeÁ 480 886760255889..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ JA CtÚ¥Àà ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå PÀÄAZÀÆgÀÄ CA§¼É 244 ¥ÀeÁ 480 563393900472..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²ªÀ¥Àà ©£ï QlÖ £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 293/1 ¥ÀeÁ 600 307837379602..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï ¹ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï a£ÀßAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 89 ¥ÀeÁ 960 748342955038..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÁUÀgÁd ©£ï ±ÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 8 ¥ÀeÁ 1080 963966652093..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀA¢Ã¥ï J¸ï J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà J¸ï n ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 343 ¥ÀeÁ 468 793946663707..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÉZï « ©£ï ªÉAPÀl¸Áé«ÄºÉÆ¸ÀÆgÀÄ ¨sÀArUÀr CA§¼É 46/4¦-¦,46/6 ¥ÀeÁ 408 684611224182..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÀÁUÀ¥Àà ºÉZï JA ©£ï ªÀÄAdtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 180/102 ¥ÀeÁ 876 862422662328..



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉÃªÀiÁªÀw ¨Á¬Ä PÉÆÃA JA gÁªÀiÁ £Á̧ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 171/4 ¥ÀeÁ 1032 363828127919..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÁªÀÄZÀAzÀÀæ ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀÄVÎ CA§¼É 120 ¥ÀeÁ 1920 461136508360..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ © PÉ ©£ï PÉAZÀAiÀÄå £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 217 ¥ÀeÁ 960 452720137393..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C²é£ï ºÉZï ¹ ©£ï a£ÀßAiÀÄå ºÉZï Dgï ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 89 ¥ÀeÁ 1725 442472457398..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀ¸ÀÆÛj ¨Á¬Ä PÉÆA zÀÄUÁð £ÁAiÀÄ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 144,172 ¥ÀeÁ 1500 424483485910..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀÄQätÂ PÉÆÃA zÀÄUÁð £ÁAiÀÄå ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 144 ¥ÀeÁ 468 416755964395..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgï ©£ï zÀÄUÁð £ÁAiÀÄPï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 144 ¥ÀeÁ 468 416227656365..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ §rAiÀÄtÚ ºÉZï JA ©£ï ªÀÄAdtÚ ¨ÉÆªÀiÁè¥sÀÄgÀ CA§¼É 89,102,121,122 ¥ÀeÁ 2796 951275018086..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ Dgï gÀWÀÄ ©£ï PÁ¼ÀAiÀÄå ºÉZï PÉ PÉÆÃqÀÆgÀÄ CA§¼É 113 ¥ÀeÁ 4800 850929234235..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï PÉÆA§£ÁAiÀ CzÀÝqÀ CA§¼É 313 ¥À¥ÀA 720 949517547587..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀ£ÀeÁQë PÉÆA £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ ªÀÄjvÉÆlÄè CA§¼É 96 ¥À¥ÀA 840 257524673025..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹Ã£À £ÁAiÀÄÌ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ CA§¼É 65 ¥À¥ÀA 1260 975571313794..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ © JA PÀÈµÀÚ ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå PÀ®ÄèUÀÄqÉØ CA§¼É 41 ¥À¥ÀA 480 874728371145..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï wªÉÄäÃ UËq PÀ®ÄèUÀÄqÉØ CA§¼É 137 ¥À¥ÀA 660 689776166639..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÁªÉÄÃ UËqÀ ©£ï zÉÃªÉÃ UËqÀ ªÉÄt¹£ÀºÁqÀå CA§¼É 140 ¥À¥ÀA 960 715777665924..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ ¹ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ CA§¼É 41/2,142/2 ¥À¥ÀA 1780

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ VjeÁ PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 74 ¥À¥ÀA 480 296689212110..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ °AUÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥ÁAqÀÄ £ÁAiÀ ºÀÉÃgÀÆgÀÄ CA§¼É 49 ¥À¥ÀA 170 883024981679..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÁAvÀªÀÄä ©£ï ±ÀAPÀgÀ £ÁAiÀÄÌ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ CA§¼É 65 ¥À¥ÀA 840 910710442757..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±ï JA ©£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ £ÁAiÀÄ CzÀÝqÀ CA§¼É 315 ¥À¥ÀA 1440 206691034800..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉAPÀmÉÃ±ï © f ©£ï UÉÆÃ¥Á® £ÁAiÀ vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 101 ¸ÁªÀiÁ£Àå 649268945252..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉÃ±ÀªÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï f ¦J ªÀÄAd¥Àà £Á vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå 962627928748..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÄ¸ÀÄªÀiÁªÀw PÉÆÃA ªÀÄAdAiÀÄå ¨ÉÃgÀÄPÀÄrUÉ CA§¼É 13 ¸ÁªÀiÁ£Àå 314663736315..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀË¸Àgï ¨Á£ÀÄ PÉÆA PÉ JA DjÃ¥sï ©AvÀæªÀ½î CA§¼É 141 C.¸ÀA 426165745637..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï ZÀAzÀÆ  ¥ÀÆeÁj ©AvÀæªÀ½î CA§¼É 141 ¸ÁªÀiÁ£Àå
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © f »jAiÀÄtÚ ©£ï © J¸ï UÀÄgÀÄªÀÄÆwð vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 143 ¸ÁªÀiÁ£Àå 853792034875..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï UÀuÉÃ±ï ©£ï PÉ PÉ ²æÃ¤ªÁ¸ÀAi ©AvÀæªÀ½î CA§¼É 14,16,18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 888417416022..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ËªÀÄå PÉÆÃA ±ÉÊ¯ÉÃ±ï ©AvÀæªÀ½î CA§¼É 284 ¸ÁªÀiÁ£Àå 482143738823..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J « ¸À£Àäw  ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ï © Dgï ©AvÀæªÀ½î CA§¼É 64 ¸ÁªÀiÁ£Àå 212386012152..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¦ ¹ ¸ÁªÀÄÆåªÉ¯ï ©£ï ZÉjAiÀÄ£ï ©AvÀæªÀ½î CA§¼É 192 C.¸ÀA 884464726029..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À a£ÀßªÀÄä PÉÆA vÀªÀÄäAiÀÄå UËqÀ vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 399325933697..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 15/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 814501585804..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸À PÉ ©£ï QlÖAiÀÄå vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 159 ¸ÁªÀiÁ£Àå 310894753782..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © PÉ ªÁ¸À¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ §®UÁgÀÄ CA§¼É 101 ¸ÁªÀiÁ£Àå 221219338254..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «¤ß ¹PÉéÃgÁ ©£ï ¸É®ézÀgï vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 122 C.¸ÀA 384557883651..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ ©AvÀæªÀ½î CA§¼É 74/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 987332393876..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±Á°¤ PÉ Dgï  PÉÆÃA PÉ Dgï ²æÃPÀgÀ̄ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 191 ¸ÁªÀiÁ£Àå 868176447212..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃPÀgÀ PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 812177954739..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀ̄ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 86 ¸ÁªÀiÁ£Àå 347165869509..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ J © ©£ï zsÀªÀÄðAiÀÄå ºÉUÉ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 50 ¸ÁªÀiÁ£Àå 436396309637..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀ«±ÉÃRgÀ J Dgï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ºÉUÉ̄ ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 34/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 259156511546..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªï PÉ PÉ ©£ï PÀÈµÀÚª̄ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 33/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 961557859631..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀÁªÀÄAiÀÄå JA ¦ ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå 235131339042..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J ¹ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ZÉ£Àß¥Àà ºÉUÉØ CZÀÆÑgÀÄ CA§¼É 117 ¸ÁªÀiÁ£Àå 681715223193..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA r ¸ÀgÀ¼À PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸À CZÀÆÑgÀÄ CA§¼É 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 759428384576..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¸ï r ¸À«vÁ PÉÆÃA J ¹ «dAiÀÄ CZÀÀÆÑgÀÄ CA§¼É 117 ¸ÁªÀiÁ£Àå 7312227116725..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¢ÃQëvï PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀwÃ±ï PÀ¯ÉÌgÉ CA§¼É 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 411710656711..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ¢üÃgï ºÉUÉØ J JA ©£ï J © ªÀÄAd¥À̄ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 719005809820..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «£ÀÄvÁ © ¦ PÉÆÃA ªÀiÁ¯ÉÛÃ±ï JA J¸ï ºÀÄ°UÀgÀr CA§¼É 143 ¸ÁªÀiÁ£Àå 511446929386..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À D¯É ªÀiÁnð£ï CgÀ£Àß CUÀ¼ÀUÀAr CA§¼É 226 ¸ÁªÀiÁ£Àå 207118583719..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå CUÀ¼ÀUÀAr CA§¼É 64/2.. ¸ÁªÀiÁ£Àå 210764468781..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ±ÁæªÀå PÉ eÉ ©£ï dAiÀÄgÁeï CUÀ¼ÀUÀAr CA§¼É 282 ¸ÁªÀiÁ£Àå 439240073116..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï ¢£ÉÃ±ï ©£ï ±ÀAPÀgï eÉÆÃ¬Ä¸ï ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ CA§¼É 145 ¸ÁªÀiÁ£Àå 711769515280..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ CA§¼É 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 704340004581..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄ¯ÉèÃ±ï n JA ©£ï ªÀiÁzÀªÀ gÁªï ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ CA§¼É 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 719249181024..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J¯ï ¥ÀÄlÖ ¸Áé«Ä UËqÀ ©£ï ®APÉÃ UË̈sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ CA§¼É 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå 662695113100..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À zÉÃªÀªÀÄä PÉÆA ®APÉÃ UËqÀ ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ CA§¼É 116,119,114 ¸ÁªÀiÁ£Àå 266870610869..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÀAUÁzsÀgÀ AiÀÄÄ JA ©£ï ªÀÄAdÄ ¨s¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ CA§¼É 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå 319016040811..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdªÀÄÄä PÉÆÃA ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¨sÀÄªÀ£ÀPÉÆÃmÉ CA§¼É 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 704340004581..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨É¼À«£ÀPÉÆrUÉ CA§¼É 141/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 754743043500..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï JA ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ±Á£ÀÄªÀ½î CA§¼É 22/19 ¸ÁªÀiÁ£Àå 404290320557..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¯ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï PÉ ®Qëöä ±Á£ÀÄªÀ½î CA§¼É 91 ¸ÁªÀiÁ£Àå 630481987928..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄtÚ ©£ï ºÉÆ¸À§tÚ ©®ÎzÉÝ CA§¼É 216/¦-¦5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 527955374863..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ©®ÎzÉÝ CA§¼É 189 ¸ÁªÀiÁ£Àå 213614160885..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J¸ï ²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï ±ÀAPÀæ¥Àà £ ©®ÎzÉÝ CA§¼É 215 ¸ÁªÀiÁ£Àå 292139551504..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÈµÀÚ¥Àà ºÉZï JA ©£ï ªÀÄAd¥Àà UË ¨sÀArUÀr CA§¼É 427 ¸ÁªÀiÁ£Àå 623301016644..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÉ ¸ÀÄ§âtÚ ©£ï ªÀÄºÁzÉÃªÀAiÀÄå ¨sÀArUÀr CA§¼É 355 ¸ÁªÀiÁ£Àå
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃªÀÄw PÀ«vÁ UËqÀ PÉÆÃA «ÃgÀtÚ UË ¨sÀArUÀr CA§¼É 74,73,75 ¸ÁªÀiÁ£Àå 605241145728..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À DjÃ¥sï PÉ JA ©£ï E¨Áæ»A ¸ÁºÉÃ¨ï ¤®ÄªÁV®Ä CA§¼É 171 C.¸ÀA 556010509496..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © Dgï ªÉAPÀlPÀÈµÀÚ gÁªï ©£ï © gÁªÀÄ̈ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä CA§¼É 77 ¸ÁªÀiÁ£Àå 515219814798..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © Dgï zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ±ÀªÀiÁð  ©£ï © gÁ̈ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä CA§¼É 77.97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 348067795147..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © Dgï ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï © gÁªÀÄZÀ̈ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä CA§¼É 92,89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 994145080097..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © Dgï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï © gÁªÀÄZÀAzÀæÄÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä CA§¼É 88 ¸ÁªÀiÁ£Àå 557820009718..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï JA £ÀmÉÃ±ï ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¨sÀlÖ̈ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä CA§¼É 96 ¸ÁªÀiÁ£Àå 494793855886..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ.n ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï vÀªÀÄätÚ UË̈ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä CA§¼É 171 ¸ÁªÀiÁ£Àå 251655991716..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉÃªÀÄ®vÁ PÉÆÃA C£ÀAvÀ ¨ÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä CA§¼É 130 ¸ÁªÀiÁ£Àå 573725290505..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ f PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄä¥ÀàAi UÀÄtªÀAvÉ CA§¼É 23,24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 408246920124..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¦ü°¥ï ªÀÄZÁzÉÆÃ ©£ï ¸À¨Á¹Ö£ï ªÀÄZÁzÉ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ CA§¼É 141 C.¸ÀA 911812694492..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥ÉæÃªÀiÁ ±ÉnÖ PÉÆÃA ¨Á§Ä ±ÉnÖ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ CA§¼É 111/2,97/*/3,96/ ¸ÁªÀiÁ£Àå 720525702024..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ Dgï GªÀiÁ±ÀAPÀgï ©£ï PÉ J¸ï gÁªÀÄ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ CA§¼É 93,89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 701784332516..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «dAiÀÄ®QëöäÃ « J PÉÆÃA gÀªÀiÁ£ÀA ºÀgÀAzÀÆgÀÄ CA§¼É 106/¦4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 630390629494..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄavÀ PÉÆÃA fÃªÀ£ï ¸¯ÁØ£ï UÀÄtªÀAvÉ CA§¼É 193 ¸ÁªÀiÁ£Àå 648990204343..



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁdªÀÄä PÉ Dgï ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ CA§¼É 30 ¸ÁªÀiÁ£Àå 890633310836..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C±ÉÆÃPÀ JA ¹ ©£ï a£Àß¥Àà UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ CA§¼É 30 ¸ÁªÀiÁ£Àå 790603833371..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄAdÄ£ÁxÀ © PÉ ©£ï PÉAZÀAiÀÄå £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 217 ¸ÁªÀiÁ£Àå 452720137393..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «ÃuÁ PÉÆÃA zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 23/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 683399700484..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À zÉÃªÉÃAzÀæ © « ©£ï «ÃgÀ¥Àà UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À CA§¼É 106 ¸ÁªÀiÁ£Àå 929481331427..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀ£ÀeÁQë PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃAzÀæ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234338350561..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J J¸ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå £ÀÁªÉð CA§¼É 294/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 78634095553..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉÃ±ÀªÀ ©£ï ZÀ£Àß¥Àà UËqÀ £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 92 ¸ÁªÀiÁ£Àå 224092354694..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J¸ï ²ªÀtÚ ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå ¨É¼ÀUÉÆ¼À CA§¼É 106 ¸ÁªÀiÁ£Àå 663435656853..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²Ã¤ªÁ¸À © J¸ï ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå ¨É¼ÀUÉÆ¼À CA§¼É 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 461022573727..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ®PÀëöäªÀÄä PÉÆA © f ²AUÀAiÀÄå ¨É¼ÀUÉÆ¼À CA§¼É 100/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 485856953520..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © n ¥ÀÄlÖtÚ ©£ï wªÉÄäÃ UËqÀ ¨É¼ÀUÉÆ¼À CA§¼É 170,3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 902871977331..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸À Dgï ©£ï gÁªÀÄtÚ ¹UÀzÁ¼ï CzÀÝqÀ CA§¼É 334 ¸ÁªÀiÁ£Àå 837242103430..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ ¹ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ©£ï PÉ Dgï azÀA§g PÉÆ¥Àà CA§¼É 125,118,24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 470317975979..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃªÀÄw gÉÃtÄPÀ gÁªï ©£ï ¦ J£ï gÀ«ÃA CªÀÄär CA§¼É 5/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 493882793454..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀd¤PÁAvÀ PÉ n ©£ï wÃxÀðgÁeï CzÀÀÝqÀ CA§¼É 322 ¸ÁªÀiÁ£Àå 556628016926..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄÄPÀÄAzÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï ¹Ã£À £ÁAiÀÄ CzÀÀÝqÀ CA§¼É 315 ¸ÁªÀiÁ£Àå 405371257088..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÈµÀÚ¥Àæ¸Ázï PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄ§æªÀÄ CzÀÀÝqÀ CA§¼É 67/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 515199750608..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÉ eÉ ¥Àæ±ÁAvÀ ©£ï PÉ Dgï dUÀ¢Ã±ï PÉÆ¥ÀÀà CA§¼É 26 ¸ÁªÀiÁ£Àå 972049666881..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £À¹ÃgÀzÀ CºÀªÀÄäzï ©£ï C§ÄÝ¯ï d§âg PÉÆ¥ÀÀà CA§¼É 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 565226037523..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA J¯ï ±ÉÃ±ÀVjAiÀÄ¥Àà ©£ï ®QëöäÃ £ CzÀÝqÀ CA§¼É 341 ¸ÁªÀiÁ£Àå 352195068207..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Àæ«ÄÃ¼Á PÉÆÃA ¸ÀwÃ±À £ÀA¢UÉÆÃqÀÄ CA§¼É 108/4,108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 326300967066..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀ¸Àaw PÉ J¸ï PÉÆÃA ¥ÀæPÁ±À £ÀA¢UÉÆÃqÀÄ CA§¼É 109 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960841709257..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J J¸ï «dAiÀÄzÉÃªï ©£ï J f ±ÀAPÀæ¥Àà UËC¸ÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 149 ¸ÁªÀiÁ£Àå 518484061840..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï f gÀªÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï UÀuÉÃ±ï C¸ÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 112 ¸ÁªÀiÁ£Àå 310226953257..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÉAPÀmÉÃ±ï © ºÉZï ©£ï ºÁ®¥Àà UËq vÀªÀÄäqÀªÀ½î CA§¼É 162/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 226743964909..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï JA UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï ªÉÆÃ£ÀÄ ¥À ºÉÃgÀÆgÀÄ CA§¼É 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï C£ÀAvÀPÀÈµÀ PÉ¸ÀªÉ CA§¼É 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå 763311149268..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸À PÉ J¸ï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå PÉ¸ÀªÉ CA§¼É 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 837155725124..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J ªÀÄ°èPÁ PÉÆÃA J ¹ CAiÀÄå¥Àà£ï PÉ¸ÀªÉ CA§¼É 45,64/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 867005219684..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉAPÀ¥Àà ºÉZï « ©£ï «ÃgÀ¥Àà UËqÀ PÉ¸ÀªÉ CA§¼É 82/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 580405515870..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À r eÉ ªÀÄºÀªÀÄäzï C¥sÀÓ¯ï ©£ï r J PÉ C§ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 46 C.¸ÀA 254729098101..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï f ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ ©£ï ºÉZï f UÉÆÃ¥ ºÀjºÀgÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 163/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 340175110876..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï ºÁ®¥Àà £ÁAiÀÄ »gÉÃUÀzÉÝ CA§¼É 181 ¸ÁªÀiÁ£Àå 522548944193..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï f ªÉÆÃºÀ£À gÁªï ©£ï UÀuÉÃ±À gÁ CrUÉ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 141 ¸ÁªÀiÁ£Àå 941722680161..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ¹zÀÝtÚ UËqÀ »gÉÃUÀzÉÝ CA§¼É 51 ¸ÁªÀiÁ£Àå 773290819107..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀvÁßPÀgÀ PÉ ºÉZï ©£ï ºÀÆªÀ¥Àà UË »gÉÃUÀzÉÝ CA§¼É 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå 233433867755..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÀjÃ±ï PÉ J¸ï ©£ï ²ªÀ°AUÉÃ UËqÀ »gÉÃUÀzÉÝ CA§¼É 19 ¸ÁªÀiÁ£Àå 363877926251..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÀÉZï «£ÉÆÃzÀ PÉÆA «eÉÃAzÀæ £Á »gÉÃUÀzÉÝ CA§¼É 19/¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 394016422066..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄzsÀÄgÀ PÉÆA ºÀjÃ±ï J£ï »gÉÃUÀzÉÝ CA§¼É 152 ¸ÁªÀiÁ£Àå 394016422066..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ ºÉZï ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ºÀÆªÀ¥Àà UËqÀ ZÁªÀ®ä£É CA§¼É 212/3,212/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 829661187105..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¸ï PÉ gÁªÀÄ ¸Áé«Ä ©£ï J¸ï PÀÄªÀiÁgÀ ²gÀPÀgÀr CA§¼É 25,29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 684365726432..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄ£ÉÆÃeï J¸ï r ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ ²ªÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 92/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 958002135668..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨sÀªÁ¤±ÀAPÀgï J£ï vÉÃ®Ìgï PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà CA§¼É 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 539062830676..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA £ÁUÀgÁeï PÀÉÆ¥Àà CA§¼É 45 ¸ÁªÀiÁ£Àå 632415988134..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «eÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÆAiÀÄð £ÁgÁAiÀÄt ¨ÉÆÃ¼Á¥ÀÄgÀ CA§¼É 9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 819384248045..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dAiÀÄAw © Dgï f.¦J PÉ J¸ï £ÀgÉÃ±ï UËv ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 623079445929..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ¢üÃgï J£ï vÉÃ®Ìgï ©£ï PÉ J¸ï £ÁUÀgPÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà CA§¼É 48 ¸ÁªÀiÁ£Àå 488541630128..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ§æªÀÄtå ºÉÆ¼Àî ºÉZï PÉ ©£ï PÀÈµÀ»gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 88/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 392820411880..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À AiÉÆÃUÉÃAzÀæ ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå eÉÆÃ»gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 176 ¸ÁªÀiÁ£Àå 645185362847..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄ£ÀÄ J J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À £ÁAiÀÄÌ J JA »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 190/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 341702345207..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÀ¥Àà ºÉZï ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ¨ÉÆªÀiÁè¥sÀÄgÀ CA§¼É 86 ¸ÁªÀiÁ£Àå 756062063232..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ ºÉZï J¸ï ©£ï ±ÉÃµÉÃ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà CA§¼É 46/2  ¸ÁªÀiÁ£Àå 619097129410..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J¸ï dAiÉÄÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆe »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 99 ¸ÁªÀiÁ£Àå 591831333109..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «±Àé£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄ ¨ÉÆªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 596174838457..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À «±ÀÀé£ÁxÀ ±ÉnÖ ©£ï £ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖPÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà CA§¼É 168 ¸ÁªÀiÁ£Àå 908336371446..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀ«ÃAzÀæ ©£ï £ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà CA§¼É 74/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 940142132582..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀzÁ²ªÀ ©£ï zÀÄUÀzÀUÀ¥ÀzÀ¥À ±ÉnÖ »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 94/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 966046871757..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÉ r ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 94/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 827998543289..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄºÉÃ±À ©£ï dUÀ£ÁxÀ ±ÉnÖ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà CA§¼É 87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 408195310314..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J£ï ¥Àæ¸À£Àß ©£ï £ÁgÁAiÀÄt  ±ÀnÖPÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà CA§¼É 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 452224719002..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À VÃvÀ PÉÆÃA ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 128 ¸ÁªÀiÁ£Àå 612472179616..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÄzÁÝ¸ï ªÉÆºÀªÀÄäzï ºÀAiÀiÁvï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 232 ¸ÁªÀiÁ£Àå 543912602656..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁfÃªÀiï SÁvÀÆªÀiï PÉÆÃA ªÀÄzÁÝ¸ï ª ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 233 C.¸ÀA 742049917497..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ J£ï wÃxÀðgÁdÄ ©£ï gÀ«ÃAzÀæ vÀ£ÀÆr CA§¼É 108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 381763023170..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï J¸ï ²æÃ ºÀµÀð ©£ï ºÉZï J¸ï ¸ÀzÁ²ªÀ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 205 ¸ÁªÀiÁ£Àå 646459651224..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ n PÉ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà UË vÀ£ÀÆr CA§¼É 12/1.. ¸ÁªÀiÁ£Àå 479316744045..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ªÉAPÀl¥Àà UËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè CA§¼É 228 ¸ÁªÀiÁ£Àå 315782231759..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA J¸ï ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå UËqÀ ªÀÄjvÉÆlÄè CA§¼É 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 338693664601..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À © J£ï ²ªÀtÚ ©£ï ²AUÀAiÀÄå ªÀÄjvÉÆlÄè CA§¼É 175 ¸ÁªÀiÁ£Àå 889449619321..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Àæ±ÁAvï r PÉÆÃ¸ÀÛ ©£ï E£Á¸ï r PÉÆÃ̧ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 216 ¸ÁªÀiÁ£Àå 202679559785..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À £ÁUÉÃAzÀæ ¥Àæ¸Ázï ©£ï «oÀ×¯ï gÁªï ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 252233663806..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA UÀÄAqÀ¥Àà ºÉUÉ vÀ£ÀÆr CA§¼É 39/¦2,29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 710245876342..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À JA JA G¨ÉÊzÀÄ®è ©£ï JA ªÉÆ»¢ÝÃ£ï ¸ ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 802753459905..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¸ï ¦ UÀuÉÃ±ï ©£ï J¸ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ¸ÉÆÃªÀiÁè¥ÀÄgÀ CA§¼É 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 567592682899..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ZÀAzÀÄæ ¥ÀÆeÁj ©£ï CAvÀÄ ¥ÀÆeÁj ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 131,7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 803897650118..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¥ÀÄlÖ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 949575357321..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ JA PÀjAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ©£ï ªÀÄÄvÀÛA ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 708846061199..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À CtÚ¥Àà ©£ï ±ÉÃµÀ¥Àà £ÀÄVÎ CA§¼É 12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 834261406443..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dUÀ¢Ã±ï JA Dgï ©£ï gÁªÉÄÃ UËqÀ £ÀÄVÎ CA§¼É 71/¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 941219150224..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ²Ã® PÉÆÃA d£ÁzsÀð£À ¥ÀÆeÁj £ÀÄVÎ CA§¼É 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 386692537758..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄgÉÃ±ï ±ÉnÖ ©£ï ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ±É £ÀÄVÎ CA§¼É 5/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¥Á¸ÀÌ¯ï «AiÀÄA ¯ÉÆÃ¨ÉÆÃ ©£ï ¥Á¸ÀÌ¯ï £ÀÄVÎ CA§¼É 164 C.¸ÀA 866134576090..



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J ¦ UÀuÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃ UËqÀ £ÀÄVÎ CA§¼É 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 486714239228..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ £ÀÄVÎ CA§¼É 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 786769026256..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J JA gÀªÉÄÃ±À ©£ï gÀªÉÄÃ±À £ÀÄVÎ CA§¼É 21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 351851260121..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ £ÀÄVÎ CA§¼É 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 959800778678…
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÉæÃUÉÃj £ÀgÉÆÃ£Á ©£ï J £ÀgÉÆÃ £ÀÄVÎ CA§¼É 161 C.¸ÀA 281911299190..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ « «ªÉÃ±ï ©£ï PÉ ºÉZï «eÉÃAzÀæ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 790605226349..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÉ « «WÉßÃ±ï ©£ï PÉ ºÉZï «eÉÃAzsÀæ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 61/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 295296264437..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J © GµÁ PÉÆÃA PÉ ºÉZï «eÉÃAzÀæ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 61/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 580241957905..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À eÁ£ï gÉÆrðUÁæ¸ï ©£ï PÀ£Áð¯ï gÉÆrð £ÀÄVÎ CA§¼É 165 C.¸ÀA 332598769686..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÀÈµÀÚ¥ÀÆeÁj ©£ï CAvÀÄ ¥ÀÆeÁj ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 500395298616..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J « zÀÄUÀÎ¥Àà ©£ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ £ÀÄVÎ CA§¼É 19/3.. ¸ÁªÀiÁ£Àå
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄZÀAzÀæ J¸ï ©£ï ¸ÀÄAzÀgÀ £ÀÄVÎ CA§¼É 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 461136508360..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À wªÀÄä¥Àà UËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥Àà UËqÀ ºÉÆ¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 881676167104..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À GzÉÃ±ï PÁgÀAvï ¦.J£ï ©£ï £ÀgÀ¹AºÀ PÁ UÀÄqÉØÃvÉÆÃl CA§¼É 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 565648154575..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï J¸ï «dAiÀÄ ®QëöäÃ PÉÆA J¸ï ²æÃzs̈ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ CA§¼É 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 330992144700..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ²æÃªÀÄw gÁdªÀÄwAiÀÄªÀÄä PÉÆA ¥À¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ CA§¼É 365 ¸ÁªÀiÁ£Àå 812492392488..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J£ï ¦ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ CA§¼É 197 ¸ÁªÀiÁ£Àå 729277985319..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀvÁßPÀgÀ eÉ PÉ ©£ï PÀÄªÀiÁgÀ ºÉUÉ̈ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ CA§¼É 218 ¸ÁªÀiÁ£Àå 749006110732..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÀÁeÉÃAzÀæ eÉ.PÉ ©£ï PÀÄªÀiÁgÀ ºÉ̈ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ CA§¼É 97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 366374050294..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÁªÀÄ¥Àà ºÉUÉØ eÉ P ©£ï PÉA¥ÀtÚ ºÉ̈ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ CA§¼É 108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 369747472696..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À f PÉ ªÀÄºÉÃAzÀæ ©£ï PÀÄªÀiÁgÀ ºÉUÉ̈ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ CA§¼É 220 ¸ÁªÀiÁ£Àå 390662151647..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À n Dgï ±ÀÈAUÉÃ±ÀégÀ ©£ï gÁªÀÄ¥ÀàA ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ CA§¼É 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 388311586996..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À n Dgï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄ¥ÀàA¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ CA§¼É 15,16,253 ¸ÁªÀiÁ£Àå 593187272787..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀiÁ®vÉÃ±ï JA J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ UËq PÀÆ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 107 ¸ÁªÀiÁ£Àå 278133595418..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï ¹ ¥ÀæPÁ±ï ©£ï a£ÀßAiÀÄå UËqÀ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 226 ¸ÁªÀiÁ£Àå 882771470098..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J¸ï PÉ ZÀAzÁæªÀw PÉÆÃA ºÉZï ¹ ¥Àæ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 90 ¸ÁªÀiÁ£Àå 481717277879..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À C©üfvï ºÉZï ¦ ©£ï ºÉZï ¥ÀæPÁ±ï PÀÆ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 98 ¸ÁªÀiÁ£Àå 45014486721..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ºÉZï ¦ C£ÀÄfvï ©£ï ¦ ¥ÀæPÁ±ï PÀÆ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 226 ¸ÁªÀiÁ£Àå 271098705338..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À gÉÆÃºÀ£ï ¨ÉÆÃ£ÀªÉAZÀgï CgÀ£Àß dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CA§¼É 201 ¸ÁªÀiÁ£Àå 294868217769..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ PÉ ¦ §£ï ¥ÀÄlÖzÉÃ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CA§¼É 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 214125294599..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¸ÀÄ§âgÁdÄ JA « ©£ï ªÉAPÀlgÀªÀÄt ±Én dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CA§¼É 126/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 644786625472..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À CgÀÄuÁZÀ®A ©£ï CªÀiÁªÁ¹ ¦¼Éî dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CA§¼É 113/¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 583133462045…
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ªÀÉAPÀmÉÃ±ï JA J¸ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CA§¼É 198 ¸ÁªÀiÁ£Àå 824677300740..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À J dUÀzÁA§¼À ©£ï CgÀÄuÁZÀ® ¦¼Éî PÀÆ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 239 ¸ÁªÀiÁ£Àå 227316855143..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À dAiÀÄ²Ã® ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà UËqÀ PÀÆ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 105/2¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 799267917719..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ£À¹Ãgï CºÀªÀÄäzï ©£ï C§ÄÝ¯ï d¨Áâgï PÉÆ¥Àà CA§¼É 102/5,106/3,105/1 C.¸ÀA 8000 565226037523..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉPÉ J¸ï C«£Á±ï ©£ï PÉ Dgï ¸ÀwÃ±ï dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CA§¼É 56¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 40000 615356599163..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉPÀªÀÄ¯ÁQë PÉÆÃA ¸ÀÄ§âtÚ vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 4800 390536794601..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃPÀgÀ PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 85 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000 812177954739..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ¥Àæ«ÄÃ¼À PÉÆÃA ¸ÀwÃ±ï ºÉZï PÉ ªÉÄÃ®Ä©Ã¼Éæ CA§¼É 101/1,108/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ¹zÀÝ¥Àà UËqÀ ©£ï ZËqÉÃ UËqÀ PÀÄ¥Àà½ CA§¼É 20/¦9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000 237165912872..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÀAUÀ ©£ï f Dgï UÀuÉÃ±ï gÁ ¨ÉÊgÉÃzÉÃªÀgÀÄ CA§¼É 121 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000 518876063166..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²æÃªÀÄw JA ¸ÀÄ²Ã® PÉÆÃA JA ¦ «ÃgÀ ªÀÄjvÉÆlÄè CA§¼É 182/1,182/1,182 ¸ÁªÀiÁ£Àå 16000 220827074393..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉºÉZï J¸ï ªÉAPÀmÉÃ UËqÀ ©£ï ±ÉÃµÉÃ PÀÄA¨sÁgÀPÉÆ¥Àà CA§¼É 42,43,46/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 24000 619097129410..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉºÉZï JA ®°vÀ PÉÆA gÀvÁßPÀgÀ PÀÄ¥ÀÀà½ CA§¼É 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000 910974883873..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉºÉZï « PÀgÀÄuÁPÀgÀ ©£ï «µÀÄÚ¥ÀàÄÉvÀÛzÀPÉÆ¼À®Ä CA§¼É 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 16000 533447016476..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉªÉÄÃWÀ ±ÉnÖ PÉÆÃA «ÄxÀÄ£ï J¸ï  ±É £ÀÄVÎ CA§¼É 168 ¸ÁªÀiÁ£Àå 24000 767731324367..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉgÉÃSÁ J¸ï ±ÉnÖ PÉÆÃA ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 104/¦23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 16000 610132052539..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉºÉÃªÀÄAvï ±ÉnÖ ©£ï ¸ÀÄzsÁPÀgï ±ÉnÖ vÀ®ªÀÄQÌ CA§¼É 167 ¸ÁªÀiÁ£Àå 15040 355570144452..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀWÀÄ Dgï ©£ï PÁ¼ÀAiÀÄå ºÉZï PÉ ªÉÄÃ°â¼Éæ CA§¼É 151,127 ¸ÁªÀiÁ£Àå 31200 850929234235

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÀÈµÀÚ  M ºÉZï ©£ï ºÀÆªÀ¥Àà ¨É¼ÀUÉÆ¼À CA§¼É 91/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 7800 802728585951

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃPÀgÀ PÉ Dgï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¯ÉÆÃR£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 87,97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 7800 8125177954739

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ±Á°¤ PÉÆA ²æÃPÀgÀ PÉ Dgï ¯ÉÆÃR£ÁxÀ¥ÀÄgÀ CA§¼É 87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 7800 868176447212

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ²æÃ PÉ n gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï C°UÉ ²ªÀ ºÀgÀAzÀÆgÀÄ CA§¼É 141,220 ¸ÁªÀiÁ£Àå 50000 590812556455..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ PÉ J£ï ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï £ÉÃªÉÄÃ UËqÀ UÀÄtªÀAvÉ CA§¼É 81,76¦ 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 50000 510313706493..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ J J£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï £ÁUÀ¥Àà £ÁAiÀ »gÉÃPÉÆrUÉ CA§¼É 155,156 ¸ÁªÀiÁ£Àå 50000 232776943200
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ¥ÁæxÀð«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ C¤¯ï PÀÄ¯Á¸ï ©£ï eÁ£ï J¸ï PÀÄ¯Á¸ÉÆÃ PÀ¼À¸Á¥ÀÄgÀ CA§¼É 1 C.¸ÀA 950000 776091936425..
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ¥ÁæxÀð«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ²æÃPÁAvï PÉ « ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ÀAiÀÄå P ºÁ®ÄävÀÆÛgÀÄ CA§¼É 2/1,2/2,1/6,253/*,203/* ¸ÁªÀiÁ£Àå 800000 222067072045

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ¥ÁæxÀð«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ªÀiÁ¯ÉÛÃ±ï PÉ J£ï ©£ï £ÁUÀ¥Àà UËqÀ ©®UÀzÉÝ CA§¼É 60,80,81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 750000 840139715794..

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
 ¥ÁæxÀð«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ 

« r ¥ÀÈyégÁeï ©£ï « © zsÀªÀÄðAiÀÄå UË vÀªÀÄäqÀªÀ½î CA§¼É
127/5,127/6,127/7,128/4,1

60/4,168/3,169/1
¸ÁªÀiÁ£Àå 800000    

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA 
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ §°UÉ

CA§¼É
116 ¸ÁªÀiÁ£Àå

239798821478

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

VÃvÁ PÉÆA ¸ÀÄ«ÄvÉæÃUËqÀ
£ÀqÀÄ«£ÀªÀiÁqÀÌ

¯ï
CA§¼É 74

¸ÁªÀiÁ£Àå
358673577781

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄ«ÄvÉæÃUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

PÀÄ£ÀßºÀ½î CA§¼É 52
¸ÁªÀiÁ£Àå

993449097866

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

f.CUÀæºÁgÀ CA§¼É 105
¸ÁªÀiÁ£Àå

768775009229

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÉÃSÁ PÉÆA gÀvÁßPÀgÀ HgÀÄ§UÉ CA§¼É 77 ¸ÁªÀiÁ£Àå 690538049325

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¤AUÀªÀÄä PÉÆA 
gÀÄzÉæÃUËqÀ

PÀÄ£ÀßºÀ½î CA§¼É 12
¸ÁªÀiÁ£Àå

654899063344

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸À»zÁSÁvÀÆ£ï PÉÆA £À¦üÃ¸ï 
CºÀªÀÄzï

©ÃdÄªÀ½î CA§¼É 312/p3
¸ÁªÀiÁ£Àå

6671215285621

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

£À¦üÃeï CºÀªÀÄäzï ©£ï 
PÉ.C¸ÀÎgï

©ÃdÄªÀ½î CA§¼É 312/p1
¸ÁªÀiÁ£Àå

502313505446

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£À PÉÆA 
£ÁUÉÃ±ï UËzÀqÀ

©¼ÀÆîgÀÄ CA§¼É 14
¸ÁªÀiÁ£Àå

922670862735

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

£ÀÁUÉÃ±ïUËqÀ ©£ï 
¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ

©¼ÀÆîgÀÄ CA§¼É 252
¸ÁªÀiÁ£Àå

780804648863

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

f.ºÉÆ¸À½î CA§¼É 379
¸ÁªÀiÁ£Àå

620160032934



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ºÀjÃ±ï ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ ºÉªÀÄä¢ CA§¼É 51 ¸ÁªÀiÁ£Àå 239798821478

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA 
gÁªÉÄÃUËqÀ

§QÌ CA§¼É 135
¸ÁªÀiÁ£Àå

358673577781

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ VjÃ±ï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ §QÌ CA§¼É 23/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 993449097866

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÀ¸ÀÆÛj PÉÆA 
UÉÆÃ¥Á®UËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 172/3.
¸ÁªÀiÁ£Àå

768775009229

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

²ªÀtÚUËqÀ ©£ï 
PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ

zÉÃªÀªÀÈAzÀ CA§¼É 371
¸ÁªÀiÁ£Àå

799431594794

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

zÉÃªÀgÁeï ©£ï ®PÀëöäAiÀÄå §QÌ CA§¼É 1/5.
¸ÁªÀiÁ£Àå

950739127753

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

²æÃzsÀgï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ HgÀÄ§UÉ CA§¼É 474
¸ÁªÀiÁ£Àå

780014010443

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄUËqÀ ©£ï 
CuÉÚÃUËqÀ

©¼ÀÆîgÀÄ CA§¼É 76/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

671923886642

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÀÀæ«Ãuï ©£ï UÉÆÃ¥ÁUËqÀ ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ CA§¼É 68
¸ÁªÀiÁ£Àå

232696703635

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå UÀÄwÛ CA§¼É 222 ¥À.eÁw 738246991471

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ C©üfvï ©£ï ¸ÀÄzsÁPÀgÀ §tPÀ¯ï CA§¼É 125/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 254780070035

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï 
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

§tPÀ¯ï CA§¼É 107
¸ÁªÀiÁ£Àå

661354506663

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

§tPÀ¯ï CA§¼É 60
¸ÁªÀiÁ£Àå

285715807941

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

«PÀæªÀiï E£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ §tPÀ¯ï CA§¼É 94
¸ÁªÀiÁ£Àå

702959772560

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ±ÀAPÀgï ©£ï ªÉÆÃlAiÀÄå §tPÀ¯ï CA§¼É 324 ¥À.eÁw 468819265520

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

CuÉÚÃUËqÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

§tPÀ¯ï CA§¼É 174
¸ÁªÀiÁ£Àå

308831376394

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÀÄ¢Ã±ï ©£ï CuÉÚÃUËqÀ §tPÀ¯ï CA§¼É 47 ¸ÁªÀiÁ£Àå 634279329939

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ §tPÀ¯ï CA§¼É 283
¸ÁªÀiÁ£Àå

307190242778

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄªÀÄvÀ PÉÆA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ §tPÀ¯ï CA§¼É 33
¸ÁªÀiÁ£Àå

384596569086

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ «ªÀÄ® PÉÆA ºÁ®¥ÀàUËqÀ PÀÄ£ÀßºÀ½î CA§¼É 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 745879049747

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ºÀÁ®¥ÀàUËqÀ ©£ï 
ºÀÄZÉÑÃUËqÀ

UÀËqÀºÀ½î CA§¼É 47
¸ÁªÀiÁ£Àå

831890505812

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

£ÁUÀgÁeïUËqÀ ©£ï 
¨sÉÊgÉÃUËqÀ

PÀÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 199
¸ÁªÀiÁ£Àå

51349841682

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

UÉÆÃ¥Á®±ÀnÖ ©£ï 
ªÀÄAd±ÉnÖ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 208
¸ÁªÀiÁ£Àå

228942816860

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀA¥Àvï ©£ï ¨sÉÊgÉÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 239 ¸ÁªÀiÁ£Àå 724020319920

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå UÀÄwÛ CA§¼É 224 ¥À.eÁw 592254925365

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£ï ©£ï C§ÄÝ¯ï ¨Áj ¤qÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 30
¸ÁªÀiÁ£Àå

423780099185

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÀÀÈµÀÚ±ÉnÖ ©£ï 
¨ÉÆªÀÄä±ÉnÖ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 149
¸ÁªÀiÁ£Àå

283839337971

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀÄzÉæÃ±ï ©£ï ©½AiÀÄ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 229
¸ÁªÀiÁ£Àå

365183248310

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 261 ¸ÁªÀiÁ£Àå 939948175293

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï 
ªÉÆÃmÉÃUËqÀ

©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 203
¸ÁªÀiÁ£Àå

399768041070

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

dUÀ¢Ã±ï ©£ï zÉÆqÀØ±ÉnÖ ©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 158
¸ÁªÀiÁ£Àå

663149044483

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÀÆd±ÉnÖ ©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 188/4.
¸ÁªÀiÁ£Àå

536026051261

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï CtÚ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 188/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

£ÀgÉÃAzÀæ ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

CwÛUÉgÉ CA§¼É 17/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

GªÉÄÃ±ï ©£ï FgÉÃUËqÀ PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 26/9.
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï ±ÁAwUËqÀ ©£Àßr CA§¼É 90
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
CA§¼É 558 ¥À.eÁw 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀwÃ±ï ©£ï UÉdÓ¥Àà ªÀÄÄUÀÎgÀªÀ½î CA§¼É 148
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀ« ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
CA§¼É 173

¸ÁªÀiÁ£Àå
239798821478

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

®PÀëöätUËqÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

¨ÉlÖUÉgÉ CA§¼É 63/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

358673577781

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

zÁgÀzÀºÀ½î CA§¼É 154/3.
¸ÁªÀiÁ£Àå

993449097866

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä PÉÆA 
ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 315
¸ÁªÀiÁ£Àå

768775009229

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀ« ©£ï PÀÈµÀÚ±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 284
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ªÀÄAd±ÉnÖ ªÀÄÄUÀÎgÀªÀ½î CA§¼É 241
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
zÀÉÆqÀØ±ÉnÖ

ªÀÄÄUÀÎgÀªÀ½î CA§¼É 149
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

£ÁUÀÉÃ±ï UËqÀ ©£ï 
FgÉÃUËqÀ

¨ÉlÖUÉgÉ CA§¼É 34
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

«±Àé£ÁxÀ ©£ï ¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î CA§¼É 239
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA 
UÉÆÃ¥Á®UËqÀ

ªÀÄÄÆrUÉgÉ CA§¼É 11
¸ÁªÀiÁ£Àå

239798821478

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA ¥ÀzÀäAiÀÄå
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
CA§¼É 308555 ¥À.eÁw 358673577781

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¤ªÁðtAiÀÄå ©£ï ZÀÄAqÀAiÀÄå
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
CA§¼É 10 ¥À.eÁw 993449097866

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 10
¸ÁªÀiÁ£Àå

768775009229

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄgÉÃAzÀæUËqÀ ©£ï 
CuÉÚÃUËqÀ

PÀrzÁ¼ï CA§¼É 114
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄUËqÀ ©£ï 
w¥ÉàÃUËqÀ

©¼ÀÆîgÀÄ CA§¼É 210
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¨Á¸ÀAiÀÄå ©£ï PÀÄAdAiÀÄå
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
CA§¼É 470 ¥À.eÁw 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀtÚªÀÄä PÉÆA gÁªÀÄAiÀÄå
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
CA§¼É 76 ¥À.eÁw 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÁeÉÃ±ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ PÀrzÁ¼ï CA§¼É 37
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ²ªÀgÁªÀiï ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ¨ÉÊgÉÃUËqÀ
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
CA§¼É 148

¸ÁªÀiÁ£Àå
833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

dAiÀÄgÁªÀiï ©£ï zÀÄUÀÎ¥Àà ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 300
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¤AUÀªÀÄä PÉÆA 
ªÀÄ¼À®AiÀÄå

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 36 ¥À.eÁw 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ VjÃ±ï ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå GzÀÄ¸É CA§¼É 223 ¥À.eÁw 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ dU¢Ã¥ï ©£ï ªÉÆÃºÀ£ï zÁgÀzÀºÀ½î CA§¼É 313 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÀªÀÄ¯ÁQë ©£ï 
ZÀAzÉæÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 304
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄ£ÀÄ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 237/1
¸ÁªÀiÁ£Àå

923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÉAZÀ¥Àà±ÉnÖ ©£ï 
ªÀÄAd±ÉnÖ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 23
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ¥Àà ©£ï 
ºÀÄZÀÑAiÀÄå

¨ÉlÖUÉgÉ CA§¼É 23/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄzÀ£ï ¥ÁnÃ¯ï ©£ï 
ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ

¨ÉlÖUÉgÉ CA§¼É 49
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¨ÉÊgÀAiÀÄå ©£ï 
PÉÆªÀiÁgÀAiÀÄå

PÉAfUÉ CA§¼É 49/1. ¥À.eÁw 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÁªÀðvÀÀªÀÄä PÉÆA 
©½AiÀÄAiÀÄå

PÉAfUÉ CA§¼É 173 ¥À.eÁw 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

CgÀÄt ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
CA§¼É 173/p4 ¥À.eÁw 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

zÉÃªÀªÀÄä PÉÆA ©½AiÀÄ¥Àà
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
CA§¼É 18 ¥À.eÁw 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

UËgÀªÀÄä PÉÆA 
ZÀAzÀæAiÀÄå

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

CA§¼É 162 ¥À.eÁw 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

§vÀèAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
CA§¼É 173 ¥À.eÁw 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
CA§¼É 175 ¥À.eÁw 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

©zÀgÀºÀ½î ®PÀÁå 244/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄAdAiÀÄÄå ©£ï PÀÄAlAiÀÄå ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ ®PÀÁå 146 ¥À.eÁw 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ «A¥À PÉÆA ¸ÀA¢Ã¥ï ºÀAvÀÆgÀÄ ®PÀÁå 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆA 
PÁ¼ÀAiÀÄå

GUÉÎÃºÀ½î ®PÀÁå 206 ¥À.eÁw 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

±ÉÃµÀªÀÄä PÉÆA 
ZÀAzÀæ¥Àà

PÀÄAzÀÆgÀÄ ®PÀÁå 66/2.
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀªÉÄÃ±À ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå GzÀÄ¸É ®PÀÁå 46 ¥À.eÁw 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄ§âªÀÄä PÉÆA wªÀÄäAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î ®PÀÁå 32 ¥À.eÁw 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï 
ºÀÄZÀÑAiÀÄå

zÁgÀzÀºÀ½î ®PÀÁå 330 ¥À.eÁw 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

dUÀ¢Ã±ï UËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

UËqÀºÀ½î ®PÀÁå 138
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ©½UÀAiÀÄå HgÀÄ§UÉ ®PÀÁå 28 ¥À.eÁw 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

®PÀÀëöät ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î ®PÀÁå 49 ¥À.eÁw 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÀªÀÄ¯ÁQë ©£ï 
ZÀAzÉæÃUËqÀ

©zÀgÀºÀ½î ®PÀÁå 313/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄ£ÀÄ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î ®PÀÁå 305
¸ÁªÀiÁ£Àå

923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¨sÉÊgÀAiÀÄå ©£ï 
§ÄgÀÄqÀAiÀÄå

ºÉÆ¸ÀªÀÄ£É ®PÀÁå 198 ¥À.eÁw 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

C§ÄÝ¯ï ¸ÀvÀÛgï ©£ï C§ÄÝ¯ï 
gÀ¦üÃPï

©zÀgÀºÀ½î ®PÀÁå 10
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
©½ÃUËqÀ

¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ®PÀÁå 131
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄ£ÀÄ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î ®PÀÁå 304
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

©½AiÀÄAiÀÄå ©£ï 
ªÀiÁgÀAiÀÄå

CAUÀr ®PÀÁå 116 ¥À.eÁw 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

C°é£ï ªÉÆÃ¤¸ï ©£ï gÉÊªÀÄAqï 
ªÉÆÃ¤¸ï

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ®PÀÁå 19/3.
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸Á«vÀæ ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ®PÀÁå 212/2.
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄÄzÉÝÃUËqÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ®PÀÁå 300/p4
¸ÁªÀiÁ£Àå

923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄAzÀj PÉÆA 
UÉÆÃ¥Á®±ÉnÖ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ®PÀÁå 241
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÁAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ©£ï 
PÁ¼ÉÃUËqÀ

zÁgÀzÀºÀ½î 230/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ VjÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ©zÀgÀºÀ½î ®PÁå 102 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÉÆÃªÉÄÃ±ï ©£ï ©½ÃUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ®PÁå 15
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï 
aPÀÌtÚUËqÀ

©zÀgÀºÀ½î ®PÁå 206
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÀªÀÄ¯ÁQë ©£ï 
ZÀAzÉæÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ®PÁå 313
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

C£À¸ÀÆAiÀÄ ©£ï 
£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ

PÀtZÀÆgÀÄ ®PÁå 169
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

£ÀAiÀÄ£À PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
¤AUÀ¥ÀàUËqÀ

PÀtZÀÆgÀÄ ®PÀÁå 14/4.
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀÁdÄ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ ©£Àßr ®PÀÁå 101 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

®PÀÀëöätUËqÀ ©£ï 
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

PÉÆÃV¯É ®PÀÁå 80
¸ÁªÀiÁ£Àå

367187322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

EAzÉæÃ±ï ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ¯ÉÆÃPÀªÀ½î ®PÀÁå 2
¸ÁªÀiÁ£Àå

923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ºÁ¯ÉÃUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ C©üZÀÆgÀÄ ®PÀÁå 464
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀªÀÄ¯ÁQë ©£ï ¨Á¸ÀAiÀÄå C©üZÀÆgÀÄ 464/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ PÀgÀÄtPÀgÀ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ºÁ®ÆgÀÄ ®PÁå 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï ©½UËqÀ ºÁ®ÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 184
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄgÉÃAzÀÀæ ©£ï ZÉ£Àß¥Àà ºÁ®ÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 35
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

CtÚ¥Àà ©£ï ©½AiÀÄ¥Àà ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î D®ÆÝgÀÄ 49 ¥À.eÁw 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÁdÄ ©£ï ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ©¼ÀÆîgÀÄ SÁAqÀå 76 ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄ¦æAiÀÄ ©£ï gÁdÄ ©¼ÀÆîgÀÄ SÁAqÀå 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ªÉÆÃ»¤ ©£ï dUÀ£Áxï §qÀªÀ£À¢uÉÚ SÁAqÀå 90 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ VÃvÁ PÉÆA ¸ÀÄzÀ±Àð£ï ºÀAqÀÄUÀÄ½ SÁAqÀå 132 ¸ÁªÀiÁ£Àå

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ºÀAqÀÄUÀÄ½ SÁAqÀå 58
¸ÁªÀiÁ£Àå

923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

®PÀÀëöäªÀÄä PÉÆA 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ

C©üZÀÆgÀÄ SÁAqÀå 496
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÀæPÁ±ï ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ºÁågÀUÀÄqÉØ ®PÁå 268 ¥À.eÁw 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÉÆÃºÀ£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
¸ÀtÚAiÀÄå

UÀÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 42 ¥À.eÁw 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀAfvï ©£ï ªÀiÁzÉÃUËqÀ ªÀÄÄUÀÎgÀªÀ½î ªÀ¸ÁÛgÉ 42
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ

C©üZÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 54/2.
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄ£ÀÄ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ®PÁå 304
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÁªÉÃgÀªÀÄä PÉÆA 
CuÉÚÃUËqÀ

ºÀAqÀÄUÀÄ½ ®PÁå 149
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÀªÀÄ¯ÁQë PÉÆA 
ZÀAzÉæÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ®PÁå 313
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
©½ÃUËqÀ

¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ®PÁå 131
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

PÀÄ£ÀßºÀ½î ®PÁå 18
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÀÆuÉÃð±ï ©£ï PÀÈµÀÚ±ÉnÖ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ®PÁå 149
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÀæPÀ±ï ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ®PÁå 149
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀªÉÄÃ±Àï ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

©zÀgÀºÀ½î ®PÁå 213/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÀjAiÀÄ ¥ÀÆeÁj ©£ï PÀÄPÀæ 
¥ÀÆeÁj

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

CdÓA¥ÀÄgÀ 496
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
SÁAqÀå 565344

¸ÁªÀiÁ£Àå
367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

CPÀÌªÀÄä PÉÆA 
PÀ¯ÉèÃUËqÀ

©zÀgÀºÀ½î SÁAqÀå 210
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¨sÁgÀw PÉÆA 
«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï

ªÀÄÄUÀÎgÀªÀ½î SÁAqÀå 210
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÁªÀðvÀªÀÄÄä PÉÆA 
¨sÉÊgÀAiÀÄå

d£Áß¥ÀÄgÀ SÁAqÀå 149 ¥À.eÁw 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¹Ã£À ©£ï ªÀiÁ¬Ä® ¥sÀ®ÄÎtÂ SÁAqÀå 492
¥À.¥ÀAUÀq

À
367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

vÀªÀÄätÚ ©£ï vÀ¤AiÀÄ¥Àà ªÀÄÄÆrUÉgÉ SÁAqÀå 289
¥À.¥ÀAUÀq

À
234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï 
PÁqÉÃUËqÀ

ªÀÄÆrUÉgÉ SÁAqÀå 16/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¤ªÀÄð® PÉÆA ªÀÄAeÉÃUËqÀ ªÀÄÆrUÉgÉ SÁAqÀå 179
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

AiÀÄ±ÉÆÃzªÀÄä PÉÆA 
£ÀAeÉÃUËqÀ

©zÀgÀºÀ½î SÁAqÀå 188
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀgÉÆÃd PÉÆA 
gÀÄzÉæÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉgÉ SÁAqÀå 168
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ SÁAqÀå 123
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄ§âAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¨ÉlÖUÉgÉ SÁAqÀå 233 ¥À.eÁw 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ±ÉÆÃ¨sÀ PÉÆA £ÁUÉÃ±ï PÀÄ£ÀßºÀ½î SÁAqÀå 544/2. ¥À.eÁw 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀ¸ÀAvÀªÀÄä PÉÆA 
¨ÉÊgÀAiÀÄå

CAUÀr SÁAqÀå 55 ¥À.eÁw 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ZÀ£ÀßAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå ¨ÉlÖUÉgÉ SÁAqÀå 126 ¥À.eÁw 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï ¨Á¸ÀAiÀÄå
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
SÁAqÀå 479 ¥À.eÁw 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÉÆÃlªÀÄä PÉÆA ªÉÆÃlAiÀÄå
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
SÁAqÀå 336/1. ¥À.eÁw 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¤AUÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄjAiÀÄAiÀÄå ºÉ¸ÀUÀ¯ï SÁAqÀå 177 ¥À.eÁw 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀÄzÀæAiÀÄå ©£ï 
ªÀÄ®èAiÀÄå

UÀÄwÛ SÁAqÀå 9 ¥À.eÁw 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

UÀAUÀªÀÄä PÉÆA 
ZÀ£ÀßAiÀÄå

PÉ¸ÀªÀ¼À®Ä eÁUÀgÀ 2/p22 ¥À.eÁw 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÉÆÃªÉÄÃ±ï ©£ï ©½ÃUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ DªÀw 131
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄzsÀÄ ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î SÁAqÀå 54
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ZÀAzÀÉæÃ±ï ©£ï 
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

SÁAqÀå 197
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
CuÉÚÃUËqÀ

PÀ£ÀßUÉgÉ SÁAqÀå 57/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

C¨ïeÁ£ï ©£ï bÁ¥Á ¸Á¨ï ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ D®ÆÝgÀÄ 382
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¢ªÁPÀgÀ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ©zÀgÀºÀ½î SÁAqÀå 353 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï FgÀ¥Àà ºÀAvÀÆgÀÄ eÁUÀgÀ 169 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀÄ£ÀAzÀ ©£ï gÀªÉÄÃ±ï ºÀAvÀÆgÀÄ eÁUÀgÀ 135 ¸ÁªÀiÁ£Àå 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

UÀÉÆÃ«AzÀgÁdÄ ©£ï 
zÉÆqÀØAiÀÄå

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ eÁUÀgÀ 274
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀ«ÃAzÀæ ©£ï dUÀ¢Ã±ï ¨ÉlÖUÉgÉ eÁUÀgÀ 299 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸Á«wæ PÉÆA gÁªÀÄAiÀÄå UÀÄwÛ PÀ¸À¨Á 126/2. ¥À.eÁw 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

AiÀÄÄªÀgÁeï ©£ï zÉÃªÉÃUËqÀ ©zÀgÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 59
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ ©£ï 
zÉÃªÉÃUËqÀ

©zÀgÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 71
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ZÀAzÀÉæÃUËqÀ ©£ï 
zÉÃªÉÃUËqÀ

©zÀgÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 57
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ dUÀ£Áßxï ©£ï FgÀAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 60 ¥À.eÁw 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

¨ÉlÖUÉgÉ CA§¼É 63
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ZÀAzÀÉæÃUËqÀ ©£ï 
¤AUÉÃUËqÀ

ºÉ¸ÀUÀ¯ï D®ÆÝgÀÄ 46
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï 
PÁ¼ÉÃUËqÀ

ºÀAvÀÆgÀÄ CA§¼É 93/2.
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

UËgÀªÀÄä PÉÆA 
ºÀÆªÀtÚ±ÉnÖ

¯ÉÆÃPÀªÀ½î D®ÆÝgÀÄ 1/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

GªÀiÁ PÉÆA 
¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄUËqÀ

§tPÀ¯ï CA§¼É 12/2.
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÀgÀªÉÄÃ±ï ©£ï GzÉÝÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ ªÀ¸ÁÛgÉ 29/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀtÚªÀÄä PÉÆA GzÉÝÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ D®ÆÝgÀÄ 72
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

zÉÃd¥Àà ©£ï ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ¤qÀUÉÆÃqÀÄ D®ÆÝgÀÄ 1/2.
¥À.¥ÀAUÀq

À
234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀWÀÄ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¨ÉlÖUÉgÉ D®ÆÝgÀÄ 63/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÉÃSÁ PÉÆA PÀ®è¥ÀàUËqÀ CwÛUÉgÉ D®ÆÝgÀÄ 253
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀ£ÀeÁQë PÉÆA 
®PÀëöätUËÀqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ D®ÆÝgÀÄ 300/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÉÄÊ£Á PÉÆA AiÉÆÃUÉÃ±ï ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ¸À¨Á 303
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ «PÁ¸ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ CA§¼É 49/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

«ªÀÄ±ïð ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀAvÀÆgÀÄ CA§¼É 162/5.
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ZÀA¢æPÁ PÉÆA 
ZÀAzÉæÃUËqÀ

ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 1/p2
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ZÀAzÀÉæÃUËqÀ ©£ï 
gÀÄzÉæÃUËqÀ

©.ºÉÆ¸À½î CA§¼É 422
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ZÀAzÀÉæÃUËqÀ ©£ï 
§ªÉÄäÃUËqÀ

©.ºÉÆ¸À½î CA§¼É 149
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï 
©½ÃUËqsÀ

¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ CA§¼É 131
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
©½ÃUËqÀ

¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ CA§¼É 185
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

£ÁUÀÉÃ±ï ¨sÀmï ©£ï 
¸ÀzÁ²ªÀ¨sÀmï

f.CUÀæºÁgÀ CA§¼É 17/2.
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀªÉÄÃ±ï UËqÀ ©£ï 
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

ºÀ½PÉ CA§¼É 19
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA 
¥ÀzÉäÃUËqÀ

UÀËqÀºÀ½î CA§¼É 241
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï PÀjÃUËqÀ ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 394
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀªÉÄÃ±ï UËqÀ ©£ï 
¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ

zÁgÀzÀºÀ½î CA§¼É 403
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï 
¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ

f.CUÀæºÁgÀ CA§¼É 65/22
¸ÁªÀiÁ£Àå

923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

dAiÀÄAvï ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀzÀ dPÀÌ½ CA§¼É 50
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ©£ï 
¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ

PÀÆqÀºÀ½î CA§¼É 13/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ¸ÀwÃ±ï ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ PÀÆqÀºÀ½î CA§¼É 70/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¨sÀÄªÀ£À PÉÆA 
±ÀAPÀgÉÃUËqÀ

PÀÆqÀºÀ½î CA§¼É 70
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀ«ÃAzÀÀæ ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î CA§¼É 60 ¥À.eÁw 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¹Ã£À ©£ï zÉÃªÀAiÀÄå PÀÄ£ÀßºÀ½î CA§¼É 63/2.
¥À.¥ÀAUÀq

À
223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

UÀÄgÀÄªÀ ©£ï CtÄÚ ¤qÀÄªÁ¼É CA§¼É 77
¥À.¥ÀAUÀq

À
367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ «AzÁå PÉÆA gÁdÄ ¨Á¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 20/5. ¸ÁªÀiÁ£Àå 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÁdÄ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 209/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA 
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

eÁªÀ½ CA§¼É 20/3.
¸ÁªÀiÁ£Àå

367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÀªÀÄ¯ÁQë PÉÆA 
ZÀAzÉæÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 313
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ ¥ÀlÖzÀÆgÀÄ CA§¼É 68
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

£ÀAdÄAqÉÃUËqÀ ©£ï 
FgÉÃUËqÀ

§tPÀ¯ï CA§¼É 70
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÁeÉÃ±ï ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ §tPÀ¯ï CA§¼É 24/4.
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ZÀAzÀÉæÃUËqÀ ©£ï 
zÉÃªÉÃUËqÀ

§tPÀ¯ï CA§¼É 57
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀ« ©£ï eÁtAiÀÄå §QÌ CA§¼É 1/3. ¥À.eÁw 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

±ÀÉÃRgÀ ©£ï PÀÆgÀ vÀgÀÄªÉ CA§¼É 147
¥À.¥ÀAUÀq

À
234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï 
CuÉÚÃUËqÀ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

CA§¼É 559
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

dAiÀÄAw PÉÆA 
GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï

zÁgÀzÀºÀ½î CA§¼É 559/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÉÆÃlAiÀÄå ©£ï ±ÉÃµÀAiÀÄå §QÌ CA§¼É 68 ¥À.eÁw 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÀÄ§âªÀÄÄä PÉÆA 
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï

ºÉÆAiÀÄì¼À®Ä CA§¼É 182 ¥À.eÁw 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

PÀjAiÀÄAiÀÄå ©£ï 
zÀÄUÀÎAiÀÄå

ºÉÆAiÀÄì¼À®Ä CA§¼É 119 ¥À.eÁw 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï PÁ¼ÀAiÀÄå ºÉÆAiÀÄì¼À®Ä CA§¼É 169 ¥À.eÁw 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ VÃvÁ ©£ï gÀÄzÉæÃUËqÀ UËqÀºÀ½î CA§¼É 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå 367107322089



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

zÀÄUÉÎÃUËqÀ ©£ï 
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

¤qÀUÉÆÃqÀÄ CA§¼É 19
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

®PÀÀëöäuÁZÁgï ©£ï 
gÁªÀiÁZÁgï

¨ÉlÖUÉgÉ PÀ¸À¨Á 111
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ gÀ« ©£ï ªÀÄAeÁZÁj UÀÄwÛ PÀ¸À¨Á 54 ¸ÁªÀiÁ£Àå 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ ZÀAzÀ¥Àà ©£ï ¹ÃAPÀæ ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ¸À¨Á 27/4. ¥À.eÁw 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

£ÀÁUÉÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÉUÀÄÎqÀÄè PÀ¸À¨Á 118
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

FgÉÃUËqÀ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 21
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 5
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÁeÉÃUËqÀ ©£ï ¤AUÉÃUËqÀ ¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 61
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¨sÀÁUÀå PÉÆA ¥ÁgÀ¸ï ªÀÄ¯ï ºÉ¸ÀUÀ¯ï PÀ¸À¨Á 39
¸ÁªÀiÁ£Àå

923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

UÀÉÆÃ¥ÀªÀÄä PÉÆA 
¸ÀÄ§âAiÀÄå

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

PÀ¸À¨Á 194 ¥À.eÁw 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
zÉÆqÉØÃUËqÀ

ªÀÄÆrUÉgÉ PÀ¸À¨Á 73
¸ÁªÀiÁ£Àå

234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÉºÀªÀiÁ£ï ©£ï ¥sÀeï®Ägï 
gÉºÀªÀiÁ£ï

ªÀÄÆrUÉgÉ PÀ¸À¨Á 208/1.
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ UÉÆÃ¥Á® ©£ï VqÀØAiÀÄå ©¼ÀUÀ° PÀ¸À¨Á 72 ¥À.eÁw 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
©½ÃUËqÀ

HgÀÄ§UÉ PÀ¸À¨Á 166
¸ÁªÀiÁ£Àå

223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£

gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
zÉÆqÉØÃUËqÀ

PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ¸À¨Á 93
¸ÁªÀiÁ£Àå

216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.PÉ.PÀªÀÄ¯ÁPÀëªÀÄä 
PÉÆA gÁªÀÄ¥ÀàUËqÀ

¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 56/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 498.00 850739127753

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.Dgï.¸ÀÄ¢Ãgï ©£ï 
gÁªÀÄ¥ÀàUËqÀ

¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 56/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 780014010443

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.PÉ.£ÁUÉÃ±À ©£ï 
PÉ.Dgï.PÀÈµÉÚÃUËqÀ

PÀ®ä£É PÀ¸À¨Á 92, 109 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 671923886642

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.PÉ.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

PÀ®ä£É PÀ¸À¨Á 51/p, 11/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 232696703635

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÉÆÃªÀÄªÀÄä PÉÆA 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

PÀ®ä£É CA§¼É 11/p, 60/5, 60/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 738246991471

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÀmÉÃ±À PÉ.PÉ. ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

PÀ®ä£É CA§¼É 78/p, 111 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 254780070035

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀ®ä£É CA§¼É 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 661354506663

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÉAPÀmÉÃ±À r.«. ©£ï 
ªÉAPÀ¥ÀàUËqÀ

zÀÄUÀðzÀºÀ½î CA§¼É 143 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 285715807941

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÉÊ®ªÀÄä PÉÆA 
®PÀëöätUËqÀ

ªÉÄÃUÀÆgÀÄ CA§¼É 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 702959772560

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÉ.J EAzÀæªÀÄä PÉÆA 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

ªÉÄÃUÀÆgÀÄ CA§¼É 37, 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 468819265520

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.J¸ï.¥Àæ±ÁAvï ©£ï 
©.J¸ï.¸ÀtÚ¥ÀàUËqÀ

©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 105, 106 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 308831376394

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.r.VqÉØÃUËqÀ ©£ï 
zÉÃªÉÃUËqÀ

ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î CA§¼É 34, 67/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 634279329939

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ wÃxÀð PÉÆA CtÚ¥ÀàUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ CA§¼É 140 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 307190242778

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.ºÉZï.dAiÀÄgÁªÀiï ©£ï 
ºÀ£ÀÄªÉÄÃUËqÀ

¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ CA§¼É 20/2, 23/7, 70/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1092.00 384596569086

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.PÉ.¥Àæ¢Ã¥ï ©£ï 
PÀjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ

PÀÄ£ÀßºÀ½î CA§¼É 44/p3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 745879049747

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.J¸ï.®vÁ PÉÆA «±Àé£ÁxÀ ZÀlÖ£ÀºÀ½î CA§¼É 11/2, 16/1, 16/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 852.00 831890505812

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ CtÚ¥ÀàUËqÀ PÉ.E ©£ï 
FgÉÃUËqÀ

PÀrzÁ¼ÀÄ CA§¼É 126/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 51349841682

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA FgÉÃUËqÀ PÀrzÁ¼ÀÄ CA§¼É 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 936.00 228942816860

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄAzÉæÃ±ï r.J¸ï. ©£ï 
¹zÉÝÃUËqÀ

zÁgÀzÀºÀ½î CA§¼É 34/3, 41, 42 ¸ÁªÀiÁ£Àå 780.00 724020319920

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀÆ¥À C±Àéxï PÉÆA 
JA.J£ï.C±Àéxï

ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î CA§¼É 89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 592254925365

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA.JA. ©£ï 
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î CA§¼É 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 423780099185

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.J£ï.C±Àéxï ©£ï 
JA.JA.¤AUÉÃUËqÀ

ªÀÄÆqÀ¸À¹ CA§¼É 32/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 283839337971

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï.©.PÀ¯ÉèÃUËqÀ ©£ï 
¨sÀzÉæÃUËqÀ

£ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 277, 4/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 365183248310

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.JA.ªÉÆÃºÀ£À ©£ï 
ªÉÄt¸ÉÃUËqÀ

PÀrzÁ¼ÀÄ CA§¼É 228, 33 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1188.00 939948175293

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.©.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï 
©½ÃUËqÀ

PÀrzÁ¼ÀÄ CA§¼É 194/3, 194/12, 124 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 399768041070

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï.J¸ï. ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï 
¹zÉÝÃUËqÀ

PÀ£Áß¥ÀÄgÀ CA§¼É 123/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1164.00 663149044483

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J.Dgï.¸ÀÄ«ÄvÉæÃUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

CA§¼É 190/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 536026051261



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.J¸ï.zÉÆqÀØªÀÄä PÉÆA 
gÁªÉÄÃUËqÀ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

CA§¼É 66/2, 69/4, 143 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¢£ÉÃ±ï JA.ºÉZï. ©£ï »jÃUËqÀ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ CA§¼É 63/2, 58/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀwÃ±ï JA.ºÉZï. ©£ï »jÃUËqÀ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ CA§¼É 58/3, 63 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.J¯ï.UÁ¬Äwæ PÉÆA 
»jÃUËqÀ

ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ CA§¼É 90 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀªÉÄÃ±ï J£ï.J¸ï. ©£ï 
¹zÉÝÃUËqÀ

PÀ£Áß¥ÀÄgÀ CA§¼É 141, 61/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.r.²æÃPÀAoÀ ©£ï 
zÁåªÉÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 11/p2, 11/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.²æÃ¥Ázï C±Àéxï ©£ï 
JA.J£ï.C±Àéxï

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 239798821478

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.©.¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ©£ï 
©ÃgÉÃUËqÀ

PÀrzÁ¼ÀÄ PÀ¸À¨Á 65, 70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1044.00 358673577781

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀævÁ¥ï PÉ.J¯ï. ©£ï 
®PÀëöätUËqÀ

PÀrzÁ¼ÀÄ CA§¼É 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 993449097866

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ±ÁAvï PÉ.J¯ï. ©£ï 
®PÀëöätUËqÀ

PÀrzÁ¼ÀÄ CA§¼É 26 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 768775009229

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.J¸ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï 
¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 324 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J.JA.¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï 
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

CA§¼É 453 ¸ÁªÀiÁ£Àå 972.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÉÊAiÀÄzï UË¸ï ©£ï ¸ÉÊAiÀÄzï 
ºÀAiÀiÁvï

PÉÆÃ¼ÀUÉÆÃq
ÀÄ

CA§¼É 28/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J.JA.¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA 
¤AUÉÃUËqÀ

PÀrzÁ¼ÀÄ CA§¼É 131 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.J¯ï.wÃxÀð PÉÆA 
®PÀëöätUËqÀ

£ÀqÀÄ«£ÀªÀiÁqÀÌ
¯ï

CA§¼É 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.J¯ï.ªÀÄzÀ£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
®PÀëöätUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ CA§¼É 310 ¸ÁªÀiÁ£Àå 708.00 239798821478

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.¦.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 53/3, 44/p5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 358673577781

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.¦.PÁ¼ÉÃUËqÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 44, 117 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 993449097866

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÉÃµÉÃUËqÀ PÉ.JA. ©£ï 
ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 31.Jän ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 768775009229

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n.J¸ï.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï 
¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ

EAzÀæªÀ½î CA§¼É 106 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.¦.¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 117, 33, 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1164.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.PÉ.dAiÀÄgÁA ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

PÀÄ£ÀßºÀ½î CA§¼É 38 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.Dgï.¸ÀwÃ±À ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

PÀÄ£ÀßºÀ½î CA§¼É 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ FgÉÃUËqÀ L.© ©£ï 
¨sÀzÉæÃUËqÀ

EAzÀæªÀ½î CA§¼É 3, 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀÆªÀªÀÄä PÉÆA FgÉÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î CA§¼É 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 828.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄºÉÃ±ï J¸ï.JA. ©£ï 
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î CA§¼É 144, 119/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «ÃuÁ ªÉÊ.JA. PÉÆA £ÁUÉÃ±ï 
UËqÀ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

CA§¼É 538 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ D¹¥sï EPÁâ¯ï ©£ï ªÀÄÄªÀiÁÛeï 
D°

©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.J¸ï.gÀÄzÉæÃ±ï ©£ï 
²ªÀ¥ÀàUËqÀ

UËvÀÄªÀ½î CA§¼É 75, 141, 139 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n.©.¨sÉÊgÉÃUËqÀ ©£ï 
¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

CA§¼É 153, 156 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.J¸ï.¥Àæ¢Ã¥ï ©£ï 
¸ÀtÚ¥ÀàUËqÀ

©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 165 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.PÉ.AiÉÆÃUÉÃAzÀæ ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

PÀÄ£ÀßºÀ½î CA§¼É 44/12, 2/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.JA.ZÉÃvÀ£ï ©£ï 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 6, 3/3, 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 564.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.¦.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 117, 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 636.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.¦.ªÉÆÃºÀ£À ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 117, 45 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ¢Ã¥ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
®PÀëöätUËqÀ

zÁgÀzÀºÀ½î ®PÁå 124 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ VqÉØÃUËqÀ ©£ï 
ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï ®PÁå 57/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 732.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.¦.EAzÀæ ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À EAzÀæªÀ½î ®PÁå 125, 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 744.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.JA.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï eÁUÀgÀ 48/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ L.AiÀÄÄ.£ÀA¢Ã±À ©£ï 
GzÉÝÃUËqÀ

EAzÀæªÀ½î eÁUÀgÀ 101 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.JA.¨sÀzÉæÃUËqÀ ©£ï 
ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 341 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀjÃ±À F.PÉ. ©£ï FgÉÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î CA§¼É 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1104.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÉ.n.±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆA 
®PÀëöätUËqÀ

PÉ¸ÀªÀ¼À®Ä 
J¸ÉÖÃmï

CA§¼É 2/p8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «.UÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï ªÉAPÀl¸Áé«Ä ºÀ¼À¸É CA§¼É 102/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n.¥ÁªÀðw PÉÆA UÉÆÃ¥Á® ºÀ¼À¸É CA§¼É 102/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 660.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆA 
±ÀAPÀgÉÃUËqÀ

ªÀiÁ®ºÀ½î CA§¼É 17/1p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.r.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
zÉÃªÉÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 660.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.JA.¥ÀæPÁ±ï ©£ï 
ªÉÆUÀtÚUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 117, 37, 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÁ¼ÁZÁgï ©£ï ¹zÁÝZÁgï
£ÀqÀÄ«£ÀªÀiÁqÀÌ

¯ï
CA§¼É 1/p9, 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.JA.gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï 
ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 03.Jän ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¨sÁVÃgÀxÀªÀÄä PÉÆA 
¥ÀzÉäÃUËqÀ

EAzÀæªÀ½î CA§¼É 102/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.Dgï.¸ÀÄ«ÄvÉæÃUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

PÀÄ£ÀßºÀ½î CA§¼É 52/1, 18/4, 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ VÃvÁ J£ï.ºÉZï PÉÆA 
¸ÀÄ«ÄvÉæÃUËqÀ

PÀÄ£ÀßºÀ½î CA§¼É 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀÆªÀªÀÄä PÉÆA 
®PÀëöätUËqÀ

zÁgÀzÀºÀ½î CA§¼É 103, 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 864.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.JA.®PÀëöätUËqÀ ©£ï 
ªÉÄt¸ÉÃUËqÀ

zÁgÀzÀºÀ½î CA§¼É 60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.J£ï.¥ÀÄlÖgÁdÄ ©£ï 
¤AUÉÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 67/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï dÄAeÉÃUËqÀ ¥ÀÄgÀ eÁUÀgÀ 4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

ºÀ¼À¸É CA§¼É 55/2, 62, ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.Dgï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

PÀÄ£ÀßºÀ½î PÀ¸À¨Á 1, 16, 12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.©.£ÀA¢Ã±À ©£ï 
¨sÉÊgÉÃUËqÀ

UËvÀÄªÀ½î CA§¼É 134/9, 117/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.J¸ï.¸ÀtÚ¥ÀàUËqÀ ©£ï 
±ÉÃµÉÃUËqÀ 

©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 118, 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 936.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J.ªÀÄÄªÀiÁÛeï D° ©£ï C§ÄÝ¯ï 
Cfeï

¯ÉÆÃPÀªÀ½î CA§¼É 10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
®PÀëöätUËqÀ

©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 309/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï.¹.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
ZÀ£ÉßÃUËqÀ

PÉÆÃ¼ÀUÉÆÃq
ÀÄ

CA§¼É 55/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÉÆÃ¥Á®UËqÀ ©£ï 
dÄAeÉÃUËqÀ

ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ ªÀ¸ÁÛgÉ 68 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.J¸ï.®°vÀªÀÄä PÉÆA 
zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

ªÀ¸ÁÛgÉ 155/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ®°vÀªÀÄä PÉÆA 
®PÀëöätUËqÀ

£ÀqÀÄ«£ÀªÀÄqÀÌ
¯ï

ªÀ¸ÁÛgÉ 1/p10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.£ÁgÁAiÀÄt ©£ï 
zÉÆÃUÀÄ±ÉnÖ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

ªÀ¸ÁÛgÉ 544 ¸ÁªÀiÁ£Àå 600.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ UËvÀÄªÀ½î ªÀ¸ÁÛgÉ 55/3, 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹.n.¥ÁªÀðw PÉÆA ªÀÄzÀ£ï ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ªÀ¸ÁÛgÉ 302/1, 302/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 708.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ZÀ£ÉßÃUËqÀ ©£ï 
PÀ¯ÉèÃUËqÀ

UËvÀÄªÀ½î ªÀ¸ÁÛgÉ 59/5, 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹.J£ï.«±Àé£ÁxÀ ©£ï 
£ÀAd¥ÀàUËqÀ

ZÀlÖ£ÀºÀ½î ªÀ¸ÁÛgÉ 16/7, 49/4, 9/4, 30/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.J¸ï.dUÀ£ÁßxÀ ©£ï 
¸ÀuÉÚÃUËqÀ

ªÀiÁ®ºÀ½î ªÀ¸ÁÛgÉ 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1116.00 367187322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.JA.²æÃ¤ªÁ¸ÀUËqÀ ©£ï 
ªÀÄAd¥Àà

PÀÄ£ÀßºÀ½î ªÀ¸ÁÛgÉ 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.eÉ.ªÀÄtÂPÀAoÀ ©£ï 
dUÀ£ÁßxÀ

ªÀiÁ®ºÀ½î ªÀ¸ÁÛgÉ 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 945.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.©.¥Àæ«Ãuï ©£ï ©½ÃUËqÀ
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
ªÀ¸ÁÛgÉ 192/29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 864.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥Éæ¹¯Áè ¥ÉgÁßðAr¸ï PÉÆA 
eÉÆÃ¸É¥sï ¥ÉgÁßðAr¸ï

ºÀ¼ÉÃªÀÄÆrUÉg
É

ªÀ¸ÁÛgÉ 139/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 282.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J.JA.£ÁUÉÃ±ï UËqÀ ©£ï 
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

ªÀ¸ÁÛgÉ 66/1, 237, 79/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÀAPÀgÉÃUËqÀ ©£ï 
dªÀgÉÃUËqÀ

ªÀiÁ®ºÀ½î ªÀ¸ÁÛgÉ 37/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.¦.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï 
¥ÀzÉäÃUËqÀ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

ªÀ¸ÁÛgÉ 18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.J¯ï.PÀ¸ÀÆÛj PÉÆA 
¨ÉÊgÀ¥ÀàUËqÀ 

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

ªÀ¸ÁÛgÉ 560, 561 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.J¸ï.C¥ÀàtÚUËqÀ ©£ï 
¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå

PÀÄ£ÀßºÀ½î CA§¼É 25, 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.J¸ï.ºÀjÃ±ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 20/2, 30/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹A¥À£À J¸ï.J¸ï. ©£ï ºÀjÃ±ï £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 11/3, 20/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.Dgï.gÀ« ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ UËvÀÄªÀ½î CA§¼É 197 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.J¸ï.¥ÀæºÁèzï ©£ï 
¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 37/1, 37/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.Dgï.PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

ªÀiÁ®ºÀ½î CA§¼É 03.Feb ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¦.¦.FgÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¥ÀÄgÀ CA§¼É 50, 51/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1044.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀªÉÄÃ±ï ºÉZï.f ©£ï 
VqÉØÃUËqÀ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

CA§¼É 32/3, 32/4, 491 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.¹.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
ZÉ£Àß¥Àà

©.ºÉÆ¸À½î CA§¼É 235/p15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.¦.²ªÉÃUËqÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

©.ºÉÆ¸À½î CA§¼É 188/p1, 136 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.J.ªÀiÁ£À¸À ©£ï C±ÉÆÃPï ¥sÀ®ÄÎtÂ CA§¼É 291 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.eÉ.¨ÉÊgÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï 
eÉÆÃUÀtÚUËqÀ

UÀÄwÛ CA§¼É 96/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.J¸ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï 
¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ

ªÀÄÆ®gÀºÀ½î CA§¼É 30/2, 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.J.¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ ©£ï 
CuÉÚÃUËqÀ

PÀÄAzÀÆgÀÄ CA§¼É 120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹ÃvÀªÀÄä J£ï.¦. PÉÆA 
gÁªÀÄ¸Áé«ÄUËqÀ

©.ºÉÆ¸À½î CA§¼É 78/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1116.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÁ¼ÉÃUËqÀ ©£ï VqÉØÃUËqÀ PÀÄAzÀÆgÀÄ CA§¼É 156/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï 
VqÉØÃUËqÀ

PÀÄAzÀÆgÀÄ CA§¼É 156/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n.PÉ.CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

vÀgÀÄªÉ CA§¼É 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 804.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.J.ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ ©£ï 
CuÉÚÃUËqÀ

§tPÀ¯ï D®ÆÝgÀÄ 317 ¸ÁªÀiÁ£Àå 336.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «ÄÃ£ÁQë PÉ.¦. PÉÆA 
UÀeÉÃAzÀæ

vÀgÀÄªÉ D®ÆÝgÀÄ 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1188.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA 
ZÀAzÉæÃUËqÀ

¥sÀ®ÄÎtÂ eÁUÀgÀ 312/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.¦.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

©.ºÉÆ¸À½î eÁUÀgÀ 450, 312 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.Dgï.¸ÀÄUÀÄt ©£ï 
ªÉAPÀmÉÃ±ï

©.ºÉÆ¸À½î eÁUÀgÀ 157 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.©.ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ ©£ï 
¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ

PÀÆqÀºÀ½î eÁUÀgÀ 52 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.¹.¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï 
ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ

UÀÄwÛ PÀ¸À¨Á 30/2, 120/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸À«Ã£ï f.¹. ©£ï ZÀ£ÉßÃUËqÀ §tPÀ¯ï PÀ¸À¨Á 315 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹.J¸ï.«£ÀAiÀiï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ

§tPÀ¯ï PÀ¸À¨Á 224/2, 414 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.J¸ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï 
¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ

ºÉUÀÄÎqÀÄè PÀ¸À¨Á 21/1, 17/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.gÀf¤ PÉÆA ±ÉÃRgï 
§AUÉÃgÀ

¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ¸À¨Á 343 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÉÃRgï ©£ï CtÂÚ¥ÀÆeÁj ºÀ½PÉ PÀ¸À¨Á 255/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 264.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.PÉ.¸ÀzÁ²ªÀ ©£ï 
PÁ¼ÉÃUËqÀ

ªÀÄÆ®gÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1092.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.JA.CgÀÄt ©£ï C±ÉÆÃPï ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ¸À¨Á 289 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.eÉ.C±ÉÆÃPï ©£ï 
dÄAeÉÃUËqÀ

¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ¸À¨Á 291 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n.J¸ï.¸ÀÄzsÁPÀgï ©£ï 
¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ

vÀgÀÄªÉ PÀ¸À¨Á 120/1, 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÉ.J¯ï.¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï 
®PÀëöätUËqÀ

ºÀ½PÉ PÀ¸À¨Á 1/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 660.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.ºÉZï.£ÁUÀgÁeï ©£À 
ºÁ¯ÉÃUËqÀ

PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1116.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J.J.gÉÃtÄPÁ PÉÆA £ÁUÀgÁeï PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ D®ÆÝgÀÄ 303/3, 306 ¸ÁªÀiÁ£Àå 648.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.©.ªÀÄÄzÀÄÝgÁeï ©£ï 
¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ

§tPÀ¯ï ®PÁå 554, 320/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÉÆÃlªÀÄä PÉÆA 
ZÀ£ÉßÃUËqÀ

§tPÀ¯ï ®PÁå 320 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.JA.²æÃªÀÄw PÉÆA 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ

PÀÆqÀºÀ½î ®PÁå 03.Mär ¸ÁªÀiÁ£Àå 1008.00 223239575847



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.Dgï.¸ÀÄAzÉæÃ±ï ©£ï 
PÉ.¹.gÀÄzÉæÃUËqÀ

PÀÄAzÀÆgÀÄ ®PÁå 62/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.¦.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ®PÁå 213/1, 232/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ£ÉÆÃmï ªÀiÁAvÉgÉÆÃ ©£ï 
eÉ«Äð ªÀiÁAvÉgÉÆÃ

§UÀÎ¸ÀUÉÆÃqÀÄ ®PÁå 156, 162 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.PÉ.¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ®PÁå 134 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1020.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.f.dUÀ¢Ã±À ©£ï 
VqÉØÃUËqÀ

PÀÄAzÀÆgÀÄ ®PÁå 156/p9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n.Dgï.zÉÃªÀgÁeÉÃUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

vÀgÀÄªÉ ®PÁå 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀjÃ±ï PÉ.¹. ©£ï 
ZÀAzÉæÃUËqÀ

PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ®PÁå 66/2, 23/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1164.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀgÉÆÃd ¹.JA. PÉÆA ºÀjÃ±ï 
PÉ.¹

PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ®PÁå 66/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.ºÉZï.ZÉÃvÀ£ï ©£ï 
ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ

PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ®PÁå 63/2, 264/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ¸À£Àß ºÉZï.J¸ï. ©£ï 
¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ

ºÉUÀÄÎqÀÄè ®PÁå 90/5, 101 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¦.JA.¸ÀwÃ±À ©£ï 
ªÉÆÃmÉÃUËqÀ

¥ÀlÖzÀÆgÀÄ ®PÁå 63/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1008.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.J.gÀ« ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ¨ÉlÖUÉgÉ ªÀ¸ÁÛgÉ 124/1, 119/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.ªÉÊ gÀWÀÄ ©£ï 
AiÀÄAPÉÃUËqÀ

PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ SÁAqÀå 142, 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.E.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï 
FgÀ±ÉlÄæ

ºÀAvÀÆgÀÄ CA§¼É 152/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.Dgï.¥ÀÄµÀÖ PÉÆA 
ªÉÆÃmÉÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉgÉ CA§¼É 1/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.r.PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï 
¢§âAiÀÄå

ºÀ¼ÉÃPÉgÉ CA§¼É 248, 255/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 552.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ EA¢gÁ ºÉZï.PÉ. PÉÆA 
zsÀªÀÄðPÀÄªÀiÁgï

CAUÀr CA§¼É 121 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n.PÉ.gÁdÄ ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ CA§¼É 135 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n.PÉ.¥ÀÄlÖ¸Áé«ÄUËqÀ ©£ï 
PÁ¼ÉÃUËqÀ

UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ SÁAqÀå 135/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n.PÉ.vÀªÀÄätÚUËqÀ ©£ï 
PÁ¼ÉÃUËqÀ

UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ®PÁå 287 ¸ÁªÀiÁ£Àå 828.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÄÄ.¹.zsÀªÀÄð¥Àà ©£ï 
ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ

GzÀÄ¸É ªÀ¸ÁÛgÉ 254 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.Dgï.gÀAfvï ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ¯PÁå 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.J.®PÀëöätUËqÀ ©£ï 
CuÉÚÃUËqÀ

¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ¯PÁå 42 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.Dgï.gÁPÉÃ±ï ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ¯PÁå 66 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1128.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.«.dAiÀÄ±ÀAPÀgÀ ©£ï 
ªÀ¸ÀAvÀAiÀÄå

a¤ßUÀ ¯PÁå 159 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.J¸ï. gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ

¸ÀwÛUÀ£ÀºÀ½î ®PÁå 286/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n.J£ï.C±ÉÆÃPï ©£ï 
£ÁUÉÃ±À±ÉnÖ

UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ®PÁå 123 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.f.¸ÀAzÉÃ±ï ©£ï 
UÀAUÁzsÀgÀUËqÀ 

PÀtZÀÆgÀÄ ®PÁå 130/5, 128/10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÁUÉÃ±À ©£ï FgÀ±ÉnÖ PÀtZÀÆgÀÄ ®PÁå 167, 156, 141, 163 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1152.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ¤ÃvÀªÀÄä ºÉZï.PÉ. PÉÆA 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

zÉÃªÀªÀÈAzÀ ®PÁå 313/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.r.®°vÀ PÉÆA ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ f.CUÀæºÁgÀ ®PÁå 105/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.J¸ï.zÁ£À¥Àà ©£ï ²ªÀtÚ PÀtZÀÆgÀÄ ®PÁå 104/p1, 202 ¸ÁªÀiÁ£Àå 912.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀAvÉÆÃµÀ AiÀÄÄ.©. ©£ï 
¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ

GzÀÄ¸É ®PÁå 175/6, 287, 242/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.PÉ.¢ªÁPÀgÀ ©£ï 
PÉAZÉÃUËqÀ

UËqÀºÀ½î ®PÁå 29/p5, 33/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1104.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.PÉ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï 
PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ

¨ÉlÖzÀªÀÄ£É ®PÁå 234 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀQëvÀ ºÉZï JA. ©£ï 
AiÉÆÃUÉÃAzÀæ

ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ®PÁå 01.Jul ¸ÁªÀiÁ£Àå 1092.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÀAUÀªÀÄä PÉÆA 
¨sÉÊgÉÃUËqÀ

AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î ®PÁå 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «ÄÃ£ÁQë PÉÆA ªÉÆÃmÁZÁj UËqÀºÀ½î ®PÁå 18, 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1020.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA 
£ÁgÁAiÀÄtUËqÀ

UËqÀºÀ½î ®PÁå 73, 42, 55 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀZÁgï ©£ï 
gÁªÀiÁZÁgï

UËqÀºÀ½î ®PÁå 22/2, 26 ¸ÁªÀiÁ£Àå 744.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÀÄlÖªÀÄä ©.JA. PÉÆA 
©½ÃUËqÀ

ªÀÄrØPÉgÉ ®PÁå 143, 212 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.PÉ.¢ªÁPÀgÀ ©£ï 
PÉAZÉÃUËqÀ

ªÀÄrØPÉgÉ ®PÁå 84, 252 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.JA.gÀAd£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ®PÁå 111/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.Dgï.zÉÃªÀgÁeÉÃUËqÀ E£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

¤qÀUÉÆÃqÀÄ ®PÁå 777 ¸ÁªÀiÁ£Àå 840.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.PÉ.gÀvÀß PÉÆA 
£ÀAeÉÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ®PÁå 92/9, 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀAavÁ PÉÆA ¸ÀwÃ±ï ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ®PÁå 173 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¯ï.PÉ.gÉÃªÀw PÉÆA 
AiÀÄÄ.©.gÀªÉÄÃ±ï ±ÉnÖ

HgÀÄ§UÉ ®PÁå 359, 34, 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.J¸ï.¸ÉÆÃºÀ£ï UËqÀ ©£ï 
²æÃ£Áxï

ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ®PÁå 01.Jun ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀAzÉÃ±ï AiÀÄÄ.©. ©£ï 
¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ

GzÀÄ¸É ®PÁå 241/1, 136/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1128.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥Áæ¤ì¸ï ªÉÆÃ£À¸ï ©£ï ¥Ë¯ï 
ªÉÆÃ¤¸ï

PÀªÀÄägÀUÉÆÃ
qÀÄ

®PÁå 48/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 672.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.Dgï.PÀ¯ÉèÃ±ï ©£ï 
gÀÄzÉæÃUËqÀ

UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ®PÁå 279 ¸ÁªÀiÁ£Àå 984.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.Dgï.ªÉÃzÁªÀw PÉÆA 
§¸ÀªÀgÁdÄ

UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ®PÁå 280 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ CtÚ¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚ±ÉnÖ PÀtZÀÆgÀÄ ®PÁå 163/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 600.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±ï JA.J¸ï ©£ï 
±ÉÃµÉÃUËqÀ

ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ®PÁå 97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ §¸ÀªÀgÁeï PÉ.J¸ï. ©£ï 
¹zÉÝÃUËqÀ

QgÀÄUÀÄAzÀ ®PÁå 156 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «ªÀÄ±ïð ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ï ºÁªÀÄðQÌ ®PÁå 147 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆA 
¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå

ªÀÄgÉÃ¨ÉÊ¯ï ®PÁå 247 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ zsÀªÀÄðgÁeï ©£ï £ÀAd¥Àà f.ºÉÆ¸À½î ®PÁå 273/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 792.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.©.UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï 
¨sÉÊgÉÃUËqÀ

PÀtZÀÆgÀÄ ®PÁå 180/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1080.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ n.J¯ï.¸ËªÀÄå PÉÆA C±ÉÆÃPï HgÀÄ§UÉ ®PÁå 118, 297 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÄÄ.©.ªÀÄjÃUËqÀ ©£ï 
¨sÉÊgÉÃUËqÀ

HgÀÄ§UÉ ®PÁå 450 ¸ÁªÀiÁ£Àå 528.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.Dgï.£ÁUÉÃ±ÀUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

HgÀÄ§UÉ ®PÁå 90/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1008.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.J.ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ©£ï 
CuÉÚÃUËqÀ

¸ÀwÛUÀ£ÀºÀ½î ®PÁå 315/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.PÉ.£ÁUÉÃ±À ©£ï 
PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ

ºÉÆ¸ÀPÉgÉ ®PÁå 171 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.¦.¸ÀwÃ±ï ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ®PÁå 433/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 804.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï 
PÁ¼ÉÃUËqÀ

CAUÀr ®PÁå 23/11, 93/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.©.dUÀ£ÁßxÀUËqÀ ©£ï 
¨sÉÊgÉÃUËqÀ

AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î ®PÁå 28.Apr ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.JA.gÀÄzÉæÃ±ÀUËqÀ ©£ï 
ªÉÄt¸ÉÃUËqÀ

¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ®PÁå 65/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.J¸ï.ªÀÄAeÉÃUËqÀ ©£ï 
¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ

ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ®PÁå 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1152.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ GµÁªÀÄtÂ PÉÆA 
gÀÄzÉæÃUËqÀ

¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ®PÁå 111/p6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÀuÉÃ±ï ©£ï ©½ÃUËqÀ ªÀÄrØPÉgÉ ®PÁå 83/3, 64, 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.PÉ.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ

¨ÉlÖzÀªÀÄ£É ®PÁå 50/1b ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÄÄ.¦.dUÀ£ÁßxÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

HgÀÄ§UÉ ®PÁå 495/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
¤AUÉÃUËqÀ

f.CUÀæºÁgÀ ®PÁå 807 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ AiÀÄÄ.J¸ï. ©£ï 
¹zÉÝÃUËqÀ

f.ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½
î

®PÁå 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.J¸ï.¸ÀwÃ±ï ©£ï 
¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ

ºÉÆgÀnÖ ®PÁå 72/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 923079760916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ©£ï 
ªÀÄ¯ÉèÃUËqÀ

GzÀÄ¸É ®PÁå 242/1, 136, 240 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 367107322089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.¦.dUÀ¢Ã±À ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ®PÁå 109, 113, 25, 31 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 234259899106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.Dgï.¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

f.CUÀæºÁgÀ ®PÁå 105/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.ºÉZï.GªÀiÁ PÉÆA gÀªÉÄÃ±ï ºÀAvÀÆgÀÄ ®PÁå 127/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480.00 833161999246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉ¯É£ï r¸ÉÆÃd PÉÆA 
¥ÀæPÁ±ï ¥À£ÁðArÃ¸ï

UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ ®PÁå 9/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 480.00 223239575847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.Dgï.±ÁAvÀªÀÄä PÉÆA 
¥ÀzÀäAiÀÄå

PÀtZÀÆgÀÄ ®PÁå 202, 104 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1092.00 216217891684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.©.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï 
¨sÉÊgÉÃUËqÀ

AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î ®PÁå 57/1, 57/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 825103228601



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.E.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï FgÉÃUËqÀ ¸ÀwÛUÀ£ÀºÀ½î ®PÁå 43 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1056.00 340730601359

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÀAdÄAqÉÃUËqÀ ©£ï 
FgÉÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉgÉ ®PÁå 89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 820138022613

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï 
ZÀ£ÉßÃUËqÀ

HgÀÄ§UÉ ®PÁå 503/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 607145285621

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÁ£ÀQ AiÀÄÄ.r. PÉÆA 
gÁeÉÃAzÀæ

¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ®PÁå 39, 150 ¸ÁªÀiÁ£Àå 720.00 8.65412E+11

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.Dgï.gÀAfvï ©£ï gÁeÉÃAzÀæ ¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ®PÁå 36, 163 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1053.00 384807350494

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.PÉ.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ®PÁå 38 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 496529079122

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.PÉ.¥ÀÄµÀà PÉÆA 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

ªÉÄÃPÀ£ÀUÀzÉÝ ®PÁå 65 ¸ÁªÀiÁ£Àå 888.00 708095767246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.JA.gÁeÉÃAzÀæ ©£ï 
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ®PÁå 148/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 912.00 368218170832

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.¦.¸ÀwÃ±À ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ GzÀÄ¸É ®PÁå 294, 168 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 609251177201

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÀAPÀgÀªÀÄÆwð ©£ï 
PÉAZÉÃUËqÀ

UËqÀºÀ½î ®PÁå 33/p5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 511285122195

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÀÄgÀÄªÀ¥Àà ©£ï ¨ÁqÀÄ CtdÆgÀÄ ®PÁå 103 ¸ÁªÀiÁ£Àå 924.00 814236226345

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.©.²æÃzsÀgÀ ©£ï 
©üÃªÀÄgÁªï

PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀ
Ä

®PÁå 78/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 582780147553

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.J¸ï.ªÀÄºÁ§® ©£ï 
±ÉÃµÀ¥ÀàAiÀÄå

PÉ.PÉ¼ÀUÀÆgÀ
Ä

®PÁå 115 ¸ÁªÀiÁ£Àå 576.00 537340544888

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.r.¨ÉÆÃeÉÃUËqÀ ©£ï 
zsÀgÀuÉÃUËqÀ

ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ®PÁå 1061 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 314392386701

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.r.¨sÁ¸ÀÌgÀUËqÀ ©£ï 
zsÀgÀuÉÃUËqÀ

ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ®PÁå 366 ¸ÁªÀiÁ£Àå 456.00 921640420603

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.r.®PÀëöätUËqÀ ©£ï 
zsÀgÀuÉÃUËqÀ

ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ®PÁå 309 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 744323488467

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «zÁågÀvÀß PÉÆA ¨sÀgÀvï 
gÁeï

ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ®PÁå 228, 225 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 800259613627

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.J¸ï.UÉÆÃ¥Á® ©££ï 
¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ

ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ®PÁå 393 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 365794309912

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÉ.J¸ï. ©£ï 
²æÃzsÀgÀAiÀÄå

¸ÀA¸É ®PÁå 175/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768.00 545437569124

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £À½¤ f.PÉ. PÉÆA 
PÀÈµÀÚªÀÄÆwð

vÀ®UÉÆÃqÀÄ ®PÁå 54/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 768.00 349248991482

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÁåªÀiï QÃvÀð£ï f.PÉ. ©£ï 
PÀÈµÀÚªÀÄÆwð

vÀ®UÉÆÃqÀÄ ®PÁå 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1176.00 719120982485

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.J¸ï.ªÀÄºÁ§® ©£ï 
¸ÀÄ§âAiÀÄå

vÀ®UÉÆÃqÀÄ ®PÁå 102/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 384807350494

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À r. ©£ï 
zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ

EqÀQtÂ ®PÁå 20.Feb ¸ÁªÀiÁ£Àå 720.00 496529079122

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.J¸ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 
±ÁåªÀÄAiÀÄå

vÀ®UÉÆÃqÀÄ ®PÁå 57/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 708095767246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.J£ï.dUÀ¢Ã±ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ

ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ®PÁå 561/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 368218170832

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄºÁ§®¨sÀlÖ ©£ï 
ªÀiÁPÁðAqÉÃAiÀÄ¨sÀlÖ

vÀ®UÉÆÃqÀÄ ®PÁå 81/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 609251177201

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.J£ï.¨sÀgÀvïgÁeï ©£ï 
£ÉÃ«ÄgÁdAiÀÄå

ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ ®PÁå 227/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 511285122195

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.J£ï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï 
£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ

ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ®PÁå 583 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 814236226345

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.JA.d®eÁQë PÉÆA 
ªÀÄºÁ§®¨sÀlÖ

vÀ®UÉÆÃqÀÄ ®PÁå 01.Mai ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 582780147553

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.JA.zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï 
ªÀÄAd¥ÀàAiÀÄå

ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ®PÁå 250, 22 ¸ÁªÀiÁ£Àå 432.00 537340544888

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï 
£ÉÃ«ÄgÁdAiÀÄå

¸ÀA¸É ®PÁå 175 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 314392386701

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.¦.±ÉæÃtÂPÀ ©£ï 
¥ÀzÀägÁdAiÀÄå

¸ÀA¸É ®PÁå 11/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 684.00 921640420603

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.«.¨Á®ZÀAzÀæ ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå

vÀ®UÉÆÃqÀÄ ®PÁå
24/35p, 45, 49, 50, 

51,52
¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 744323488467

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀ« eÁ£ï PÁqÉÆÃðeÁ ©£ï 
¥ÉÃzÀÄæ PÁqÉÆÃðeÁ

¸ÀA¸É ®PÁå 183 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 800259613627

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï 
C£ÀAvÀgÁdAiÀÄå

¸ÀA¸É ®PÁå 15/4, 15/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 365794309912

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J.PÉ.£ÁUÉÃ±ï ©£ï PÀÈµÁÚZÁj vÀ£ÀÆr ®PÁå 42, 43, 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 984.00 545437569124

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ§æºÀätå ©.J£ï. ©£ï 
£ÀgÀ¹AºÀ¨sÀlÖ

vÀ®UÉÆÃqÀÄ ®PÁå 234, 81, 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 349248991482

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ f.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï 
ªÉAPÀmÉÃ±À¨sÀlÖ

vÀ®UÉÆÃqÀÄ ®PÁå 42/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 719120982485

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ L.J¯ï.£ÁUÉÃAzÀæ ©£ï 
®PÀëöäAiÀÄå ºÉUÀqÉ

EqÀQtÂ ®PÁå 175 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480.00 384807350494

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.eÉ.ZÀAzÀægÁdAiÀÄå ©£ï 
eÁé®£ÀAiÀÄå

¸ÀA¸É ®PÁå 194, 348, 484 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1044.00 496529079122



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.J¸ï.gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï 
¹ÃvÁgÁªÀÄ ºÉ¨Áâgï

vÀ®UÉÆÃqÀÄ ®PÁå 68, 19/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 708095767246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.r.ªÉAPÀmÉÃ±ÀUËqÀ ©£ï 
zsÀgÀuÉÃUËqÀ

ªÀiÁ«£ÀPÉgÉ ®PÁå 316/2b ¸ÁªÀiÁ£Àå 456.00 368218170832

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

¸ÀA¸É ®PÁå 143/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 609251177201

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.J.¥ÀzÀägÁdAiÀÄå ©£ï 
C£ÀAvÀgÁdAiÀÄå

ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ®PÁå 197/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 516.00 511285122195

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï 
C£ÀAvÀgÁdAiÀÄå 

ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ ®PÁå 284 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 814236226345

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.PÉ.£ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ©£ï 
PÁ¼ÉÃUËqÀ

¨Á¼ÀÆgÀÄ ®PÁå 365 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 582780147553

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.r.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
zÁåªÀ¥ÀàUËqÀ

¨Á¼ÀÆgÀÄ ®PÁå 170/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00 537340544888

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.«.dAiÀÄgÁeï ©£ï 
JA.¹.«ÃgÀ¥ÀàUËqÀ

eÁªÀ½ ®PÁå 62 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 314392386701

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.PÉ.¥Àæ¸À£Àß ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

PÉ.vÀ®UÀÆgÀÄ ®PÁå 13/1, 13/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1032.00 921640420603

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï.E.¸ÀÄ«ÄvÀæ PÉÆA 
FgÀ¥Àà

¤qÀß½î ®PÁå 21, 22, 68 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1164.00 744323488467

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.¦.£ÁgÁAiÀÄt ªÀÄÆwð ©£ï 
ªÉAPÀlgÁªÀÄAiÀÄå

ºÉ¸ÀUÀ¯ï ®PÁå 143 ¥À.eÁw 1200.00 800259613627

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉÆ£ÀßªÀÄä PÉÆA 
¥ÀzÀäAiÀÄå

£ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ®PÁå 66/p2 ¥À.eÁw 960.00 365794309912

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀ¸ÀAvÀ  ©£ï zÀÄUÀÎAiÀÄå WÀlÖzÀºÀ½î ®PÁå 15/1, 10/8 ¥À.eÁw 1200.00 545437569124

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©¼ÀÄUÀªÀÄä PÉÆA 
¸ÀÄ§âAiÀÄå

PÀrzÁ¼ÀÄ ®PÁå 4/10, 275 ¥À.eÁw 768.00 349248991482

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¤ªÁðtAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ®PÁå 68/p5, 43 ¥À.eÁw 1200.00 719120982485

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹zÀÝ¥Àà ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ ®PÁå 212 ¥À.eÁw 1200.00
906733570233

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ dªÀgÀAiÀÄå ©£ï GzÀÝAiÀÄå PÀqÉÃªÀiÁqÀÌ¯ï ®PÁå 30/2 ¥À.eÁw 1128.00
704880273350

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.ºÉZï.GzÀAiÀÄ±ÀAPÀgï ©£ï 
r.©.ºÀÄZÀÑAiÀÄå

zÁgÀzÀºÀ½î ®PÁå 11 ¥À.eÁw 540.00
394526235841

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀªÉÄÃ±ï J¯ï.©. ©£ï 
¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå

¯ÉÆÃPÀªÀ½î ®PÁå 190/1, 118 ¥À.eÁw 1200.00
303297317240

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¯ï.©.D£ÀAzÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï 
¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå

¯ÉÆÃPÀªÀ½î ®PÁå 118, 190/2 ¥À.eÁw 1200.00
351524605007

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA 
gÀÄzÀæ¥Àà

©zÀgÀºÀ½î ®PÁå 118 ¥À.eÁw 1200.00
206891526912

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.Dgï.¨sÁ£ÀÄ¥ÀæPÁ±ï ©£ï 
gÁªÀÄAiÀÄå

zÁgÀzÀºÀ½î ®PÁå 32/10 ¥À.eÁw 960.00
505462869474

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.ºÉZï.²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï 
r.©.ºÀÄZÀÑAiÀÄå

zÁgÀzÀºÀ½î ®PÁå 11, 330/2, 32 ¥À.eÁw 1200.00 949097734445

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ CtÚ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ®PÁå 70/p2 ¥À.eÁw 1200.00 689766743480

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹zÀÝªÀÄä PÉÆA PÁ¼ÀAiÀÄå £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ ®PÁå 69 ¥À.eÁw 960.00
465037254153

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.J¯ï.¸ÀÄ§âªÀÄä PÉÆA 
wªÀÄäAiÀÄå

zÁgÀzÀºÀ½î ®PÁå 32 ¥À.eÁw 936.00
654773772612

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.¦.gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï ©.J¸ï. 
¥ÀÄlÖAiÀÄå

©zÀgÀºÀ½î ®PÁå 213 ¥À.eÁw 960.00
765711694193

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆA 
¨sÉÊgÀAiÀÄå

ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î ®PÁå 49 ¥À.eÁw 360.00
909414131835

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå PÀ£Áß¥ÀÄgÀ ®PÁå 33, 13/p1 ¥À.eÁw 1200.00
922089024156

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.n.¸ÀÄ§æºÀätå ©£ï 
wªÀÄäAiÀÄå

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

®PÁå 525 ¥À.eÁw 1200.00
320876731661

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ§âAiÀÄå PÉ.n. ©£ï 
wªÀÄäAiÀÄå

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

®PÁå 336/p ¥À.eÁw 960.00
774118563679

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÉÆÃ¥ÀªÀÄä ¸ÀÄ§âAiÀÄå
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
®PÁå 173/p25 ¥À.eÁw 1200.00

207872246466

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ CgÀÄt ºÉZï.©. ©£ï 
¨sÉÊgÀAiÀÄå

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

®PÁå 173 ¥À.eÁw 1200.00
31684706542

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.gÁªÀÄ ©£ï ¨Á§Ä ºÉ¸ÀUÀ¯ï ®PÁå 39 ¥À.eÁw 960.00 545437569124

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÁtAiÀÄå ©£ï ºÉÆ£ÀßAiÀÄå ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î ®PÁå 49 ¥À.eÁw 792.00
673177184815

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÉÆÃlªÀÄä PÉÆA ²ªÀtÚ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ ®PÁå 43 ¥À.eÁw 600.00
827868954002

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¥ÁªÀðw PÉÆA £ÁgÁAiÀÄt ¸À©è ®PÁå 175/1 ¥À.eÁw 480.00 657290286919

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.PÉ.ºÀjÃ±À ©£ï 
PÉAZÀAiÀÄå

©.ºÉÆ¸À½î ®PÁå 21.Jän ¥À.eÁw 600.00
890123298556

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.PÉ.¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ©£ï 
PÀjAiÀÄ¥Àà

©.ºÉÆ¸À½î ®PÁå 559/2 ¥À.eÁw 456.00
658451980435

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
UÀÄqÀØAiÀiïå

¥sÀ®ÄÎtÂ ®PÁå 108/1, 459 ¥À.eÁw 1200.00
419728828019

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.JA.±ÀAPÀgï ©£ï ªÀÄAdAiÀÄå ¨ÉlÖUÉgÉ ®PÁå 233 ¥À.eÁw 960.00
42510090068

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.J¸ï.«dAiÀÄ ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¥sÀ®ÄÎtÂ ®PÁå 493 ¥À.eÁw 960.00
856209688005



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
PÀjAiÀÄ¥Àà

¥ÀlÖzÀÆgÀÄ ®PÁå 89/6, 68 ¥À.eÁw 1200.00
376143243217

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.©.ºÁ®AiÀÄå ©£ï 
¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå

CwÛUÉgÉ ®PÁå 205 ¥À.eÁw 960.00
284715668630

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.©.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï 
©½AiÀÄ¥Àà

CwÛUÉgÉ ®PÁå 45 ¥À.eÁw 1200.00
476244048992

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆA zÁåªÀAiÀÄå CwÛUÉgÉ ®PÁå 206 ¥À.eÁw 960.00
489212044074

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï 
¸ÀÄ§âAiÀÄå

ªÀÄÆ®gÀºÀ½î ®PÁå 37, 26 ¥À.eÁw 1200.00
399865421510

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÁUÉÃ±ï ©.Dgï ©£ï 
gÁªÀÄAiÀÄå

§QÌ ®PÁå 6 ¥À.eÁw 780.00
707883955549

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¨sÉÊgÀAiÀÄå ©£ï 
PÀÄªÀiÁgÀAiÀÄå

ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÀºÀ½î ®PÁå 49 ¥À.eÁw 720.00
775734431557

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.©.CtÚ¥Àà ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå PÀrzÁ¼ÀÄ ®PÁå 124 ¥À.eÁw 960.00
394353668553

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.JA.gÀAUÀ£Áxï ©£ï 
ªÀÄAdAiÀÄå

zÁgÀzÀºÀ½î ®PÁå 60, 41/p4 ¥À.eÁw 1200.00
337168196100

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¤AUÀAiÀÄå ©£ï §¸ÀªÀAiÀÄå ©zÀgÀºÀ½î ®PÁå 118 ¥À.eÁw 1200.00
466361846702

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÁ¼ÀAiÀÄå ºÉZï.PÉ ©£ï 
PÁ¼ÀAiÀÄå

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

®PÁå 535/1 ¥À.eÁw 720.00
858950690885

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ VjÃ±À ºÉZï.©. ©£ï 
©¼ÀUÀAiÀÄå

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

®PÁå 336/p6 ¥À.eÁw 960.00
437517250042

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÉÆÃlªÀÄä PÉÆA ªÉÆÃlAiÀÄå
eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ

gÉ
®PÁå 336 ¥À.eÁw 960.00

293935276906

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.E.dUÀ£ÁßxÀ ©£ï FgÀAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î ®PÁå 60 ¥À.eÁw 960.00
378333304663

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄgÉÃ±À ©.JA. ©£ï 
ªÀÄAdAiÀÄå

©zÀgÀºÀ½î ªÀ¸ÁÛgÉ 209 ¥À.eÁw 960.00
619928741789

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï ²ªÀtÚ ªÀÄÄwÛUÉ¥ÀÄgÀ ªÀ¸ÁÛgÉ 55 ¥À.eÁw 996.00
708230559598

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.J¸ï.gÀ«ÃAzÀæ ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå zÁgÀzÀºÀ½î ªÀ¸ÁÛgÉ 60 ¥À.eÁw 960.00
809398936964

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ §¸ÀªÀAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå PÀ£Áß¥ÀÄgÀ ªÀ¸ÁÛgÉ 37, 38/1 ¥À.eÁw 1152.00
200679841708

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

§UÀÎ¸ÀUÉÆÃqÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 121/2, 125/2, 166 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
600784842114

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.PÉ.²æÃ£ÁxÀ ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

§UÀÎ¸ÀUÉÆÃqÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 238 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1152.00
366040986550

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.J.«gÀÄ¥ÁPÀë ©£ï 
CuÉÚÃUËqÀ

PÀÄAzÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
212012255496

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J.n.gÁªÀÄªÀÄä PÉÆA 
CuÉÚÃUËqÀ

PÀÄAzÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 231 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
259154676504

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.J.gÀ«ÃAzÀæ ©£ï 
CuÉÚÃUËqÀ

PÀÄAzÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 77/p21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
608140854181

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.J.C±ÉÆÃPÀ ©£ï 
CuÉÚÃUËqÀ

PÀÄAzÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
301786370656

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¦.Dgï.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï 
gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï

¥ÀlÖzÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 9/p2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
635334166099

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.©.¸ÀÄ²Ã® PÉÆA 
¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ

PÀ£ÀßUÉgÉ ªÀ¸ÁÛgÉ 48, 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
718865188174

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

vÀgÀÄªÉ ªÀ¸ÁÛgÉ 66 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
822475549528

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄzsÀÄPÀgÀ ¦.Dgï ©£ï 
gÁdUÉÆÃ¥Á®

¥ÀlÖzÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 104, 114 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
583425351352

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¦.n.gÁdUÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï 
wªÉÄäÃUËqÀ

¥ÀlÖzÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 08.Jän ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
554951526004

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹.JA.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀUËqÀ

§tPÀ¯ï ªÀ¸ÁÛgÉ 231/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1020.00
703747764930

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UËgÀªÀÄä PÉÆA 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 172/4, 136 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
769648782049

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.Dgï.UÀuÉÃ±ï ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

ºÉ¸ÀUÉÆÃqÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 65, 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1188.00
632690385833

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆA 
ªÉÆÃlAiÀÄå

§QÌ ªÀ¸ÁÛgÉ 141 ¥À.eÁw 360.00
963392179188

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÁªÀÄtÚ §tPÀ¯ï ©£ï 
PÀ®èAiÀÄå

§tPÀ¯ï ªÀ¸ÁÛgÉ 397 ¥À.eÁw 792.00
639707924441

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÀAdÄAqÀ ©£ï gÀAUÀ¥Àà PÀÄ£ÀßºÀ½î ªÀ¸ÁÛgÉ 112 ¥À.eÁw 1200.00 359956837755

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉÆ£ÀßAiÀÄå ©£ï 
¨sÉÊgÀAiÀÄå

¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ ªÀ¸ÁÛgÉ 22.Jän ¥À.eÁw 1200.00
303873868254

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.JA.FgÀ¥Àà ©£ï 
ªÀÄAdAiÀÄå

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ ªÀ¸ÁÛgÉ 300/p1 ¥À.eÁw 960.00
60258763258

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÀÆªÀAiÀÄå ©£ï 
¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå

zÁgÀzÀºÀ½î CA§¼É 122 ¥À.eÁw 960.00
207691883454

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï.ºÉZï.¥ÀzÀäAiÀÄå ©£ï 
ºÀÄZÀÑAiÀÄå

£ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 43 ¥À.eÁw 1200.00
757376814403

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÉÆÃ¥ÀªÀÄä PÉÆA 
gÁªÀÄ¥Àà

ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î CA§¼É 121 ¥À.eÁw 1104.00
330163020192



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï.ºÉZï.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
ºÀÄZÉÑÃUËqÀ

£ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 149/5, 188/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
706906466128

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.J.ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï 
CuÉÚÃUËqÀ

eÉÆÃUÀtÚ£ÀPÉ
gÉ

CA§¼É 352 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
72248142658

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J¸ï.AiÀÄÄ.EAzÉæÃ±ï ©£ï 
GzÉÝÃUËqÀ

¸ÀAUÀªÀiÁ¥ÀÄgÀ CA§¼É 20, 68, 80, 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
723793114344

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.Dgï.C±ÉÆÃPÀ ©£ï 
gÁªÀÄAiÀÄå

©zÀgÀºÀ½î CA§¼É 118 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
750793209659

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆA 
FgÉÃUËqÀ

PÀÄ£ÀßºÀ½î CA§¼É 16.Feb ¸ÁªÀiÁ£Àå 1140.00
358523009818

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ J£ï.©.gÀÄzÉæÃUËqÀ ©£ï 
¨sÀzÉæÃUËqÀ

£ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 277/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 480.00
248896958382

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.r.vÁgÁ PÉÆA ¸ÀÄAzÉæÃ±ï £ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ CA§¼É 02.Nov ¸ÁªÀiÁ£Àå 720.00
259659575623

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.JA.ZÀgÀuï ©£ï 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

PÁgï ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 76/2, 33/5, 43/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 828.00
800256912336

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ©¼ÀUÀ° CA§¼É 34
¥À.¥ÀAUÀq

À
1200.00

460397949542

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹Ã£À ©£ï ªÉÆ¬Ä® ¥sÀ®ÄÎtÂ CA§¼É 492
¥À.¥ÀAUÀq

À
960.00

952718328523

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ±ÉÃPÀgÀ ©£ï PÀÆgÀ vÀgÀÄªÉ CA§¼É 147
¥À.¥ÀAUÀq

À
960.00

494851421055

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¨sÉÊgÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀ®ä£É CA§¼É 51 ¥À.eÁw 864.00
882812070457

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.r.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï zÁåªÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 268 ¥À.eÁw 960.00
85746625521

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C²é¤ J¸ï PÉÆA ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄPÀð¯ï CA§¼É 30 ¥À.eÁw 1200.00
793664516670

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C±Àévï.J¸ï ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 29 ¥À.eÁw 1200.00
793886464346

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ©£ï §rAiÀÄ¥Àà ¨Á¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 184 ¥À.eÁw 1200.00
581517990688

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÉÆÃlAiÀÄå ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 154 ¥À.eÁw 1200.00
726476156318

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.©.UÀuÉÃ±À ©£ï 
«ÃgÉÃUËqÀ

ªÀÄzsÀÄUÀÄAr CA§¼É 05.Jän ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
849285012433

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.PÉ.¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ©£ï 
PÁ¼ÉÃUËqÀ

¨Á¼ÀÆgÀÄ CA§¼É 111/1, 18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
200713366480

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.«.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀUËqÀ ©£ï 
«ÃgÀ¥ÀàUËqÀ

eÁªÀ½ CA§¼É 84 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
69905384562

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï FgÀAiÀÄå eÁªÀ½ CA§¼É 87 ¥À.eÁw 960.00 858439547327

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ dAiÀÄgÁªÀÄ ©£ï FgÀAiÀÄå ©£Àßr CA§¼É 121 ¥À.eÁw 960.00 859040806381

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.©.gÁdÄ ©£ï 
¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå

©.ºÉÆ¸À½î CA§¼É 23.Feb ¥À.eÁw 672.00
886031517668

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¨Á¸ÀAiÀÄå vÀgÀÄªÉ CA§¼É 48 ¥À.eÁw 960.00
240310805889

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï FgÀAiÀÄå eÁªÀ½ CA§¼É 87 ¥À.eÁw 960.00 734644758968

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ dAiÀÄgÁªÀÄ ©£ï FgÀAiÀÄå ©£Àßr CA§¼É 121 ¥À.eÁw 960.00 647553140688

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.©.gÁdÄ ©£ï 
¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå

©.ºÉÆ¸À½î CA§¼É 23.Feb ¥À.eÁw 672.00
884828070884

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¨Á¸ÀAiÀÄå vÀgÀÄªÉ CA§¼É 48 ¥À.eÁw 960.00
913255155783

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.zÉÃd¥Àà ©£ï 
ªÀÄÄzÀÝªÉÄÃ¹ÛçÃ

ºÉÆAiÀÄì¼À®Ä CA§¼É 01.Feb
¥À.¥ÀAUÀq

À
1200.00

427739042072

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÄÄ.J£ï.§¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï 
£ÀAeÉÃUËqÀ

GzÀÄ¸É CA§¼É 12.Jän ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
314238679425

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀÄzÁæZÁgï ºÉZï.J¯ï. ©£ï 
®PÀëöätZÁgï

ºÀAvÀÆgÀÄ CA§¼É 89/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 864.00
901477607160

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.J.ªÉAPÀlgÁªÀÄZÁgï ©£ï 
CtÚ¥ÀàZÁgï

f.CUÀæºÁgÀ CA§¼É 835 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00
979390101241

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J.©. ©£ï 
¨sÉÊgÀAiÀÄå

CtdÆgÀÄ CA§¼É 67 ¥À.eÁw 1200.00
952457647603

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¨sÉÊgÀAiÀÄå ©£ï ªÀiÁgÀAiÀÄå CtdÆgÀÄ CA§¼É 13.Apr ¥À.eÁw 960.00
235901305614

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¨sÀÆvÀAiÀÄå
PÀªÀÄägÀUÉÆÃ

qÀÄ
CA§¼É 67 ¥À.eÁw 720.00

859422584598

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå ©£ï 
¨sÉÊgÀAiÀÄå

GzÀÄ¸É CA§¼É 36/4, 42/4 ¥À.eÁw 1080.00
760730711696

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¨sÉÊgÀªÀÄä PÉÆA 
¨sÉÊgÀAiÀÄå

PÀªÀÄägÀUÉÆÃ
qÀÄ

CA§¼É 60 ¥À.eÁw 900.00
421187389115

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ eÉ.J¸ï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï 
¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå

eÉÃ£ÀÄ¨ÉÊ¯ï CA§¼É 12 ¥À.eÁw 1200.00
776607475913

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÀ¯ÉèÃ±ï ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå GzÀÄ¸É CA§¼É 92, 73, 74 ¥À.eÁw 852.00
787601712352

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÄÄ.©.ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï 
¨sÉÊgÀAiÀÄå

f.CUÀæºÁgÀ CA§¼É 247 ¥À.eÁw 1200.00
304516168308

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ £ÁUÀªÀÄä PÉÆA 
ZÀAzÉæÃUËqÀ

AiÀÄÄ.ºÉÆ¸À½î CA§¼É 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
955092798076

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.PÉ.°AUÉÃUËqÀ ©£ï 
JA.J¸ï.PÁ¼ÉÃUËqÀ

ªÀÄrØPÉgÉ CA§¼É 84/1, 13/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1104.00
717733367814



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.JA.ªÉÃzÀªÀÄÆwð ©£ï 
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

zÉÃªÀªÀÈAzÀ CA§¼É 49/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00
430713106271

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀæPÀ¯Á JA.J¸ï ©£ï 
zsÀªÀÄð¥Àà

GzÀÄ¸É D®ÆÝgÀÄ 19.Jän ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
502406080762

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.©.¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ ©£ï 
©½ÃUËqÀ

ºÀ¼ÉÃPÉgÉ D®ÆÝgÀÄ 80/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
346601466783

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉ.n.²æÃzsÀgÀ ©£ï 
PÉÃ±ÀªÀªÀÄÆwð

UÉÆÃtÂ©ÃqÀÄ D®ÆÝgÀÄ 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
469236345649

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.©.«eÉÃAzÀæ ©£ï ©½ÃUËqÀ ¨ÉÊzÀÄªÀ½î D®ÆÝgÀÄ 50/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
795650757594

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ r.Dgï.¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA 
PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ

HgÀÄ§UÉ D®ÆÝgÀÄ 286 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
412344371435

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÄÄ.¹.«gÉÃAzÀæ ©£ï 
ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ

GzÀÄ¸É D®ÆÝgÀÄ 46/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
827561508624

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹zÀÝAiÀÄå ©£ï ºÉÆ¸ÀUÀAiÀÄå GUÉÎÃºÀ½î D®ÆÝgÀÄ 45, 206 ¥À.eÁw 720.00
235164259959

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ZÀ£ÀßªÀÄä PÉÆA 
ªÀ¸ÀAvÀAiÀÄå

f.CUÀæºÁgÀ D®ÆÝgÀÄ 722 ¥À.eÁw 1092.00
510535976478

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ PÉAZÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå CAUÀr D®ÆÝgÀÄ 43 ¥À.eÁw 600.00
867216907084

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå
PÀªÀÄägÀUÉÆÃ

qÀÄ
D®ÆÝgÀÄ 29, 16/2 ¥À.eÁw 1200.00

484103418524

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄÄzÀÝAiÀÄå ©£ï 
ºÉÆ£ÀßAiÀÄå

PÀªÀÄägÀUÉÆÃ
qÀÄ

D®ÆÝgÀÄ 67 ¥À.eÁw 684.00
997798031359

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀgÉÆÃd PÉÆA dUÀ£ÁßxÀ PÀÆªÉ D®ÆÝgÀÄ 21, 68 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1164.00
494851421055

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ C±ÉÆÃPÀ ©£ï dªÀgÀAiÀÄå
PÀªÀÄägÀUÉÆÃ

qÀÄ
D®ÆÝgÀÄ 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00

582780145236

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.PÉ.¤Ã®PÀAoÀ ©£ï 
PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ

¨ÉlÖzÀªÀÄ£É D®ÆÝgÀÄ 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
228949885192

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÁgÀÆ£ï ©£ï G¸Áä£ï CtdÆgÀÄ DªÀÅw 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00 774742200039

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.Dgï.F±Àégï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ §°UÉ DªÀÅw 39, 67, 52/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
414098496332

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ UÀt¥Àw JA.¦. ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

eÁªÀ½ DªÀÅw 49/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 960.00
872323018088

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ©.J£ï.gÀvÀßªÀÄä PÉÆA 
G¥ÉÃAzÀæ

ªÀÄzsÀÄUÀÄAr DªÀÅw 9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1200.00
865082880259

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ºÁ®AiÀÄå ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå PÀ®ä£É DªÀÅw 51 ¥À.eÁw 720.00 310745838844

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆA 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

¨sÉÊgÁ¥ÀÄgÀ DªÀÅw 88, 206 ¥À.eÁw 1200.00
800148286950

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï £ÁUÀAiÀÄå ªÀiÁ½UÀ£ÁqÀÄ eÁUÀgÀ 83 ¥À.eÁw 1200.00 956475104604

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¹ÃvÀªÀÄä PÉÆA ©½AiÀÄ¥Àà PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 41 ¥À.eÁw 1200.00
325486613654

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀæAiÀÄå PÉ ©£ï 
PÉAZÀAiÀÄå

eÁªÀ½ PÀ¸À¨Á 2 ¥À.eÁw 960.00
537621458687

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ gÀªÉÄÃ±À ©£ï PÉAZÀAiÀÄå eÁªÀ½ PÀ¸À¨Á 83 ¥À.eÁw 480.00
718949216457

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀwÃ±ï ©£ï ZÀAzÀæAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 154 ¥À.eÁw 1200.00 941840739307

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆA 
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 327 ¥À.eÁw 1200.00
414097109633

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä PÉÆA 
ZÀAzÀæAiÀÄå

¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 150 ¥À.eÁw 1200.00
815392566511

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ JA.Dgï.gÁeÉÃ±ï ©£ï 
gÁªÀÄAiÀÄå

ªÉÄÃUÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 6 ¥À.eÁw 1200.00
255130205157

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀæAiÀÄå ©£ï 
¨sÉÊgÀAiÀÄå

¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 347 ¥À.eÁw 1200.00
644036539535

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdAiÀÄå ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 348 ¥À.eÁw 1200.00
934574725471

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
¦.¦.ªÀÄ¯ÉèÃ±ï ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ¸À¨Á 161, 163, 166 ¸ÁªÀiÁ£Àå 13650.00 825703228601

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁdtÚ J.Dgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ zÁgÀzÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 343, 342 ¸ÁªÀiÁ£Àå 39000.00 340730601359

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ zÉÃªÀªÀÄä PÉÆA UÉÆÃ¥Á® f.CUÀæºÁgÀ PÀ¸À¨Á 749 ¥À.eÁw 7800.00 220138022613

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï 
UÉÆÃ¥Á®UËqÀ

zÉÃªÀªÀÈAzÀ PÀ¸À¨Á 63/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 19500.00 667145285621

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 
GvÀÛªÀÄ PÀÄªÀiÁgï J£ï.Dgï 
©£ï gÀªÉÄÃ±ï

£ÀA¢Ã¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 125, 126/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 9000.00 281997395481

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 
Q±ÉÆÃgï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
FgÉÃUËqÀ

ªÀiÁPÉÆÃ£ÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 134 ¸ÁªÀiÁ£Àå 6000.00 896241940019

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 
PÉ.ºÉZï.ZÉÃvÀ£ï ©£ï 
PÉ.eÉ.ºÉÆ£ÉßÃUËqÀ

PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 63/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 9900.00 590668765061

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 
ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÉZï.n. ©£ï 
wªÉÄäÃUËqÀ

ºÀAqÀÄUÀÄ½ PÀ¸À¨Á 113, 114/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 15000.00 649900316682

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À ±À²PÀ® PÉÆA ZÀAzÀæ f.CUÀæºÁgÀ PÀ¸À¨Á 495, 493 ¸ÁªÀiÁ£Àå 6000.00 244856332105

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 
PÉ.¦.PÁwðPï ªÀÄjUËqÀ ©£ï
PÉ.JA.¥À²ªÀªÀÄÆwð

©¼ÀUÀ° PÀ¸À¨Á 11/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 30000.00 744323488467

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 
¸À«vÁ gÁªÀÄgÁd ©£ï
gÁªÀÄgÁeï

©¼ÀUÀ° PÀ¸À¨Á 10/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 30000.00 800259613627



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À 
¯ÉÆÃPÉÃ±ï ºÉZï.JA ©£ï
ªÀÄAeÉÃUËqÀ

PÀÄAzÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 127/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 12000.00 557439213600

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉPÀ¯ÉèÃ±ï ©£ï ¨sÉÊgÀAiÀÄå GzÀÄ¸É PÀ¸À¨Á 73, 92 ¥À.eÁw 8000.00 384807350494

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
AiÀÄÄ.E.dAiÉÄÃAzÀæ ©£ï 
FgÉÃUËqÀ

GzÀÄ¸É PÀ¸À¨Á 209, 168 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 496529079122

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuȨ́
ÀwÃ±ï J£ï.J¸ï ©£ï 

¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ
¤qÀUÉÆÃqÀÄ PÀ¸À¨Á 62 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 708095767246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ£ÁUÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÁÖZÁgï ¨ÉlÖUÉgÉ PÀ¸À¨Á 42 ¸ÁªÀiÁ£Àå 6000.00 368218170832

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
£ÁgÁAiÀÄt PÉ.¹. ©£ï 
ZÀ£ÉßÃUËqÀ

PÉÆÃ¼ÀUÉÆÃq
ÀÄ

PÀ¸À¨Á 55, 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 609251177201

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉC¥ÀàuÁÚZÁgï ©£ï gÁªÀiÁZÁgï ºÁªÀÄðQÌ PÀ¸À¨Á 174 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 511285122195

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉgÀ« ºÉZï.¦. ©£ï ¥ÀÄmÁÖZÁgï ºÀAvÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 89/2, 109/p ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 814236226345

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²ªÉÃUËqÀ ©£ï CuÉÚÃUËqÀ f.ºÉÆ¸À½î PÀ¸À¨Á 162 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 582780147553

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉºÀjÃ±ï f.Dgï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ UËqÀºÀ½î PÀ¸À¨Á 31/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 537340544888

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
PÀ¸ÀÆÛgÀªÀÄä PÉÆA 
gÀ«ÃUËqÀ

f.CUÀæºÁgÀ PÀ¸À¨Á 825 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 314392386701

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï PÀjÃUËqÀ GUÉÎÃºÀ½î PÀ¸À¨Á 8/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå 4000.00 921640420603

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
PÉ.¦.PÁwðPï ªÀÄjUËqÀ ©£ï
PÉ.JA.¥ÀgÀ²ªÀªÀÄÆwð

©¼ÀUÀ° PÀ¸À¨Á 11/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 20000.00 744323488467

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuȨ́
À«vÁ gÁªÀÄgÁd ©£ï

gÁªÀÄgÁeï
©¼ÀUÀ° PÀ¸À¨Á 10/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 20000.00 800259613627

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
ºÉZï.Dgï.PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
gÀÄzÉæÃUËqÀ

ºÀ¼À¸É PÀ¸À¨Á 98 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 365794309912

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉFgÉÃUËqÀ ©£ï ¨sÀzÉæÃUËqÀ EAzÀæªÀ½î PÀ¸À¨Á 3, 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 545437569124

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
JA.JA.dAiÀÄ¥Á¯ï ©£ï 
ªÀÄAd±ÉnÖ

ºÀ¼ÉÃPÉÆÃmÉ PÀ¸À¨Á 247 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 349248991482

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
°Ã¯ÁªÀw PÉÆA 
ZÀAzÉæÃUËqÀ

£ÀqÀÄ«£ÀªÀiÁqÀÌ
¯ï

PÀ¸À¨Á 20/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 6000.00 719120982485

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
®PÀëöätUËqÀ ©£ï 
¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ

§tPÀ¯ï PÀ¸À¨Á 332/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 6000.00 584839713724

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ̈
É¼ÀîªÀÄä PÉÆA 

¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ
§tPÀ¯ï PÀ¸À¨Á 329/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 6000.00 445722230804

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
±ÉÆÃ¨sÀ PÉÆA 
dAiÀÄgÁªÉÄÃUËqÀ

f.ºÉÆ¸À½î PÀ¸À¨Á 76/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 245892004561

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ«dAiÀÄ ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ¸À¨Á 493 ¥À.eÁw 10000.00 279868200080

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ²ªÀtÚ ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ¥sÀ®ÄÎtÂ PÀ¸À¨Á 485/2 ¥À.eÁw 8000.00 549248901483

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉa£ÀßAiÀÄå ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå ªÀiÁ½UÀ£ÁqÀÄ PÀ¸À¨Á 83
¥À.¥ÀAUÀq

À
8000.00 399768041070

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
CuÉÚÃUËqÀ ºÉZï.J¸ï ©£ï 
¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ

ºÉÆAiÀÄì¼À®Ä PÀ¸À¨Á 101/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 721954823504

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉvÀªÀÄäAiÀÄå ©£ï ¤AUÁZÁgï f.CUÀæºÁgÀ PÀ¸À¨Á 779 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 64432564201

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
dAiÀÄgÁªÀiï  JA.J¸ï. ©£ï 
±ÀAPÀgÀ±ÉnÖ

vÀvÉÆÌ¼À PÀ¸À¨Á 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 24568012857

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÁ¼ÀÄªÉÄt¸ÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
ºÉZï.r.¥ÀÆuÉÃð±À ©£ï 
zÀÄUÉÎÃUËqÀ

PÉAfUÉ PÀ¸À¨Á 11/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 8000.00 311813629887

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ JA.¦.VjÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ EqÀQtÂ PÀ¸À¨Á 38/4, 55/p1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 608000.00 582150801865

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ
ºÉZï.f.PÉÃ±ÀªÀ ©£ï 
UÀt¥ÀwUËqÀ

PÉ¼ÀUÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 55/1, 55/2, 59 ¸ÁªÀiÁ£ÀÀå 744000.00 850010312120

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ
¸ÀwÃ±ï ©£ï ºÀÆªÉÃUËqÀ ºÉÆgÀ£ÁqÀÄ

PÀ¸À¨Á
63/p3, 62/2

¥À.¥ÀAUÀq
À 400000.00

863500396127

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ zsÀgÀuÉÃAzÀæ ©£ï £ÉÃ«ÄgÁdAi ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ PÀ¸À¨Á 190, 197 ¸ÁªÀiÁ£Àå 946000.00 736366150062

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ¸ÀAfÃªÀ £ÁAiÀÄPÀ ©£ï ¨Á§Ä £ÁAi ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ PÀ¸À¨Á 151 ¥À.¥ÀAUÀqÀ 400000.00 523622138574

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ «.PÉ.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï PÀjÃUË ºÉ¸ÀUÀ¯ï PÀ¸À¨Á 39/¦42, 39/15, 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 910000.000 888616151169

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ r.©.zÉÃªÀgÁdÄ ©£ï ¨Á¸ÉÃUËqÀ zÉÃªÀªÀÈAzÀ PÀ¸À¨Á 83/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 75000.00 358673577781

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ
¸ÀgÉÆÃd ¹.JA PÉÆA ºÀjÃ±ï 
PÉ.¹.

PÉÆÃ¼ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 66/1, 299/1, 299/5, 20/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 75000.00 364945285258

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ¸À«vÀ gÁªÀÄgÁeï PÉÆA gÁªÀÄgÁ ©¼ÀUÀ° PÀ¸À¨Á 10/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 75000.00 800259613627

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ¸ÀºÀ£À PÉÆA ªÀÄºÉÃAzÀæ ªÀÄgÀ¸ÀtÂUÉ PÀ¸À¨Á 125 ¸ÁªÀiÁ£Àå 75000.00 584556333888

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ¸ÀÄzsÁ n.¦ PÉÆA ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ¨Á¼ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 142/5., 142/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 75000.00 531711901884

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ «dAiÀÄ®QëöäÃ ©£ï PÀÈµÉÚÃUËºÀ®UÀqÀPÀ J¸ÉÖÃmï PÀ¸À¨Á 2/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 75000.00

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ C±Àéxï J¸ï ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄå ªÀÄPÀð¯ï PÀ¸À¨Á 30 ¸ÁªÀiÁ£Àå 75000.00 397457959651

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ £ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ ¤ªÀiÁðt WÀlPÀ PÉ.¦.PÁwðPï ªÀÄjÃUËqÀ ©¼ÀUÀ° PÀ¸À¨Á 11/1. ¸ÁªÀiÁ£Àå 787489.00 744323488467

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï ©.¦.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 171 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0312 294637877889

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ¸À£Àß.PÉ.¦ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ °AUÁ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0195 700046519105

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ¹.r.¨É¤ß ©£ï zÉÃªÀ¹ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 217 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0234 968645681382

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ f.J¸ï.¹zÀÝ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 133 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.013 410928979386

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ JA.¦.¨É¤ß ©£ï ¥Ë®Æ¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01755 584300656710

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ J£ï.¦,PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï ¥ÀÄlÖ¥Àà ¹A¸É PÀ¸À¨Á 153 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0312 827400580788

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.eÉ.Dgï ©£ï 
gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ

£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 216 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.013 893625233548

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ¦.¹.eÉÆÃ¸ï ©£ï ZÁPÉÆÃ ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0507 682331094170



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.Dgï.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ¸À¨Á 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01365 709984614252

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ©.JA.gÀWÀÄ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É PÀ¸À¨Á 51, 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0143 205613033599

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ «.¦.UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

ªÀUÀÀÎqÉ PÀ¸À¨Á 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0195 612786245614

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ PÉ.Dgï.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï  
gÁªÉÄÃUËqÀ

¨É¼ÀÆîgÀÄ PÀ¸À¨Á 25/3, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.013 770306816529

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ PÉ.J¸ï.gÉÃªÀt¥Àà ©£ï ¸ÀÄ§âtÚ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 62,54 ¥À.eÁ 0.013 567917167874

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±À ©£ï ¨ÉÆÃ§AiÀÄå ªÉÄÃUÀgÀªÀÄQÌ PÀ¸À¨Á 38 ¥À.eÁ 0.052 951481611498

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ J£ï.©.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï 
©µÀÖAiÀÄåUËqÀ

¨Á¼É PÀ¸À¨Á 111 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0714 711352689226

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ a£ÀßªÀÄä.f,.JA ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÉÆ£ÉÆÃr PÀ¸À¨Á 100 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0918 636213040878

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ºÀÉZï.PÉ.£ÁUÀ¥Àà ©£ï PÉAUÀAiÀÄå PÀPÉÃð±ÀégÀ PÀ¸À¨Á 294 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0204 449502867121

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ PÉ.PÉ.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï 
PÁ¼À¥ÀàUËqÀ

ºÀgÁªÀj PÀ¸À¨Á 86, 87 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.102 629333856775

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï ©£ï ¹.¹.ªÀQð UÀÄ©âUÁ PÀ¸À¨Á 49 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0204 530210666312

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ¹Ã£À£ÁAiÀÄÌ ©£ï PÉÆA§£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 5 ¥À.¥ÀA 0.0204 432174300948

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAd¥Àà ©£ï PÁ¼À¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 74/44, ¥À.¥ÀA 0.0612 477597601385

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ  ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ JA.¦.a£Àß¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 19 ¥À.¥ÀA 0.01836 346252716356

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.J¸ï.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï 
±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 152 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01356 374754795758

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ JA.f.ªÀÄAd¥Àà ©£ï UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ¨Á¼É PÀ¸À¨Á 72 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00996 250613096935

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¦.AiÀÄÄ.ZÀjAiÀiÁ ©£ï G«Äð¸ï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 183 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01392 264433944533

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ G¥ÉÃAzÀæ ©£ï ¨sÀªÉÄðUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 37, 43, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00864 320213648640

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.«.¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï 
ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀAiÀÄåUËqÀ

PÀÁ£ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01728 934342359222

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ f.Dgï.gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï 
gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ

§qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 139,7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 726944407207

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ eÉ.E.PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA 
f.Dgï.gÁªÀÄZÀAzÀæ

§qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 228510507417

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ E.J£ï.zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï 
£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ

¨Á¼É PÀ¸À¨Á 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 790313368921

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ £ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA UÉÆÃ¥Á®gÁªï PÀtÂªÉ PÀ¸À¨Á 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 696505369443

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.«.UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï 
ªÉAPÀlVjgÁªï

PÀtÂªÉ PÀ¸À¨Á 97 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00864 694873549138

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï ºÀj±ÀÑAzÀæ PÀtÂªÉ PÀ¸À¨Á 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 221693243950

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï.PÉ.JA ©£ï 
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ

FaPÉgÉ PÀ¸À¨Á 1, 61, 83,70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02052 388270520931

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ªÀÄjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA 
PÉ.L.vÀjAiÀÄ£ï

§qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 374850730512

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «oÀ®ºÉUÉØ ©£ï dUÀ£ÁßxÀºÉUÉØ PÀPÉÃð±ÀégÀ PÀ¸À¨Á 139 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 945693968523

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA 
¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ

ºÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ PÀ¸À¨Á 28 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 885774207414

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÀd¤ PÉÆÃA ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt °AUÁ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 619717131946

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ PÀ¸À¨Á 16,29,27, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01656 205536595956

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.©.gÁdªÀÄä PÉÆÃA 
a£ÀßAiÀÄåºÉUÉØ

zÁªÀt PÀ¸À¨Á 3¦/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 970594296528

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ºÁvÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 26, 26¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0186 967666786130

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

ºÁvÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 28, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0138 266947687094

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ JA.¦.¨É¤ß ©£ï ¥Ë®Æ¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 34,34/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01224 584300656710

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.L.vÀjAiÀÄ£ï ©£ï L¥ÀÄ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 186, 84 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 260906494895

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ E.L.±ÉÃµÀtÚ ©£ï LAiÀÄå¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É PÀ¸À¨Á 21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 694086997564

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ²æÃ£Áxï.ªÉÊ.n ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ SÁAqÀå 5.3,1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 757043188179

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.n.¸ÀwÃ±ï ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ºÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ SÁAqÀå 54,15,8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01668 689457299394

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.JA.gÀWÀÄ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É SÁAqÀå 57, 109 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00984 205613033599

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ Cfvï.©.J¸ï ©£ï ©.n.±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ¼À¯É SÁAqÀå 86 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01596 946480364397

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.n.±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ PÉÆ¼À¯É SÁAqÀå 85, 89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02196 448084959781

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.J£ï.gÁeÉÃAzÀæ ©£ï 
PÉ.Dgï.£ÁUÉÃ±ïgÁªï

PÁ£ÀÆgÀÄ SÁAqÀå 154 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 493021907634

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ GªÉÄÃ±ï ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà SÁAqÀå 139 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0114 237668824696

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ SÁAqÀå 66, 64 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00768 993030387744

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¦.¹.gÁd±ÉÃRgï ©£ï a£ÀßAiÀÄåºÉUÉØ zÁªÀt SÁAqÀå 3,4,5,7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 492473510379

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ JªÀiï ¹ £ÁUÉÃ±ï ©£ï 
a£ÀßAiÀÄåºÉUÉØ

ºÀgÁªÀj SÁAqÀå 66 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00576 947732198035

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ±ÉÃrUÁgÀÄ SÁAqÀå 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 916959593548

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¥ÉæÃªÀÄZÀAzÀæ.©.« ©£ï 
ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀgÁªï

ºÀgÁªÀj SÁAqÀå 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0156 784877094153

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.J¸ï.wªÀÄä¥Àà ©£ï 
±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ

PÉÆ£ÉÆÃr SÁAqÀå 56, 90, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 995600640491

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J£ï.J¸ï.¸ÉÆÃªÀÄzÀvÀÛ ©£ï 
¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ

£ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà SÁAqÀå 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01632 523047853485

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.¦.CA§jÃ±ï ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä SÁAqÀå 82, 100, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 779556851256

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï 
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ

¹A¸É SÁAqÀå 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 286228567501

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J£ï.J¸ï.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï 
¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ

£ÉÃgÉèPÉÆ¥ÀÀà ®PÁå 46,58, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0198 667611893445

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï 
UÉÆÃ«AzÉUËqÀ

¨Á¼É eÁUÀgÀ 34,35,29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 947274320605



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.eÉ.Dgï ©£ï 
gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ

£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 216 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00804 893625233548

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¹.n.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 
wªÉÄäÃUËqÀ

¨Á¼É PÀ¸À¨Á 116 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00624 743646153854

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.J£ï.J¸ï ©£ï 
gÁªÀÄtÚUËqÀ

PÀÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 90 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 727999807066

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÀÆ©eÁeïð PÉÆÃA «.r.eÁeïð £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 49 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0036 262527105735

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «.r.eÁeïð ©£ï zÉÃªÀ¹ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 214, 46, 286 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01824 878609174209

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «.¦.UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

ªÀUÀÎqÉ PÀ¸À¨Á 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00708 612786245614

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.J¸ï.¨Á®ZÀAzÀæ ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À 
¸ÀÄ§æªÀÄtå

ºÁvÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01356 586081711758

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA 
²æÃ¤ªÁ¸À¸ÀÄ§æªÀÄtå

ºÁvÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00984

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï UÀuÉÃ±ÀAiÀÄå PÁ£ÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 646844439534

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ±ÉÆÃ¨sÀ.f.n PÉÆÃA 
gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ

ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0084 691851798507

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÆgÀtÚ ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà CA§¼É 102, 122 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02304 226715438857

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.J¸ï.ªÀgÀzÀgÁeï ©£ï 
²æÃ¤ªÁ¸À¸ÀÄ§æªÀÄtå

ºÁvÀÆgÀÄ DªÀÅw 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01044 925076165227

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ Dgï.ZÀAzÉæÃUËqÀ ©£ï 
gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ

UÀÄ©âUÁ PÉÆ¥Àà 177 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 663074285044

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¢ªÁPÀgÀ.f.Dgï ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÉÆ¥Àà 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01704 407701682376

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ eÉ.Dgï.£ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA 
zÉÃªÀgÁeï

£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÉÆ¥Àà 3, 8,31 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01692 456635009953

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA 
gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ

£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÉÆ¥Àà 4,32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 812023421749

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀªÀÄxÀðUËqÀ ©.J¸ï. ©£ï 
PÉ.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt

¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ®PÁå 38,16 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0234 659130275842

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀA¨sÀæªÀÄ.f.J¸ï ©£ï 
PÉ.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt

¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ®PÁå 39, 161 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0132 398600505317

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.Dgï.GªÀiÁ PÉÆÃA 
PÉ.«.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt

¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ®PÁå 38, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01092 269166100801

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀvÀÀå£ÁgÁAiÀÄt ©£ï 
²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå

PÉÆ£ÉÆÃr ®PÁå 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02088 835693663875

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¨Á§Ä.¹ ©£ï ZÀ£Àß¥Àà¥ÀÆeÁj FaPÉgÉ ®PÁå 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00612 227409959529

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.r.PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqÀ ©£ï 
PÉ.J¸ï.zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ

ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ®PÁå 108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 975455711610

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J¸ï.PÉ.qÁPÀªÀÄä PÉÆÃA 
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ

ªÀPÁðmÉ ®PÁå 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 364071566879

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ dAiÀÄtÚ ©£ï C¥ÀÄà¥ÀÆeÁj ¨Á¼É ®PÁå 5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0066 758214034763

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.J¸ï.ªÉAPÀmÉÃ±ÀªÀÄÆwð ©£ï 
ºÉZï.¸ÀÄ§âtÚ

£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ®PÁå 50 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 202303784807

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.J¯ï.PÁ¼ÉÃ±ï ©£À °AUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ ®PÁå 10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 575062928686

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.J¸ï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï 
¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ

PÉÆ£ÉÆÃr ®PÁå 13,75, 76 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 377951891774

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.J£ï.¸ÀwÃ±À ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¸¹A¸É ®PÁå 26 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 330906828396

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï ©.¦.qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 171,173,20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 294637877889

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀgÀ¸ÀévÀªÀÄä PÉÆÃA 
¸ÀaÑzÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð

ºÀgÁªÀj ®PÁå 95 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 221918486219

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.r.gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï 
zsÀªÀÄðAiÀÄåUËqÀ

ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ®PÁå 76 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 795382104953

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÀ¸ÀÆÛj.ªÉÊ.n ©£ï 
wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï

ºÀÁvÀÆgÀÄ ®PÁå 2, 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01584 777557351317

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ r.J¸ï.¥Àæ¢Ã¥À ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À ¸ÁAiÀÄð ®PÁå 35/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00672 292544450112

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ £ÁUÉÃAzÀæ.©.J¸ï ©£ï 
¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ

PÉÆ£ÉÆÃr ®PÁå 13,84,75,76 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01176 670316163371

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÀªÉÄÃ±À ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÁAiÀÄð ®PÁå 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 929502278856

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ¤Ã¯ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï 
ªÁ¸À¥ÀàUËqÀ.PÉ.n

PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 88,89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 275878456833

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ªÀÄºÀªÀÄäzï¥sÉÊgÉÆÃeï ©£ï 
¸Á¨ïeÁ£ï¸Á¨ï

£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ®PÁå 187 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01356 228404599025

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.©.r ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ®PÁå 41,44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01572 971825701011

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÀÉ.JA.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ªÉÄÊ¯Á PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 65 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00504 539277481330

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¹.J.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ªÀPÁðmÉ ®PÁå 81, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00804 862660900975

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.JA.£ÁUÀ¥Àà ©£ï 
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ

UÀÄ©âUÁ ®PÁå 104, 105, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.015 428929657791

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J£ï.r.¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA 
©.f.ªÀÄAdAiÀÄåUËqÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ªÀ¸ÁÛgÉ 131,20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 762989157348

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ªÀ¸ÁÛgÉ 26 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.015 683335733110

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ E.L.gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
CAiÀÄå¥ÀàUËqÀ

¨Á¼É ªÀ¸ÁÛgÉ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00912 526420309747

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÀÚªÉÃtÂ PÉÆÃA ²æÃgÀAUÀ ºÀgÁªÀj ªÀ¸ÁÛgÉ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.006 499159066887

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.gÀAUÀAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄåUËqÀ ¨Á¼É ªÀ¸ÁÛgÉ 49 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 843501463219

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.¦.PÉA¥ÉÃUËqÀ ©£ï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ªÀ¸ÁÛgÉ 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00828 684888291264

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ zÀÄUÉÎÃ±ï ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ UÀÄ©âUÁ ªÀ¸ÁÛgÉ 16 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00672 459289453144

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 37, 38 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00504 231112052649

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «eÉÃAzÀæ ©£ï ªÁ¸À¥ÀàUËqÀ PÀÉÆÃtPÉgÉ CA§¼É 85, 85/5,85/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 617953486609

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.n.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï 
vÀªÉÄäÃUËqÀ

ªÀUÀÀÎqÉ CA§¼É 37, 38, 121, 37/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02064 849196347604

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¯ÉÆÃ»vÁ±Àé ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä CA§¼É 3, 205 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01032 739462914522

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÀÁzsÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ DqÀÄªÀ½î CA§¼É 250 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01392 967638067414



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.¹.¸ÀwÃ±À ©£ï 
ºÉZï.Dgï.ZÀAzÉæÃUËqÀ

ºÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ CA§¼É 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00528 565611575389

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ £ÁUÀtÚUËqÀ ©£ï 
¯ÉÆÃPÀAiÀÄåUËqÀ

¹A¸É CA§¼É 123 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 922705545951

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.PÉ.eÁ£ÀQÃgÁªÀiï ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä CA§¼É 123,3, 4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 312109516757

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÁd±ÉÃRgÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ CA§¼É 19 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 949842639717

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ«ÄÃ¼À PÉÆÃA ºÀdgÀvïgÉrØ ¹A¸É CA§¼É 14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0132 977146412200

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÀdgÀvïgÉrØ ©£ï ªÉAPÀlgÉrØ ¹A¸É CA§¼É 21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0186 442775419086

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.©.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï 
J.f.¨É¼ÀîAiÀÄåUËqÀ

£ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà CA§¼É 35/5, 109 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01272 597077763895

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ JA.SÁ¢æ ©£ï ªÉÆ»¢ÝÃ£ï ¨Áåj PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä CA§¼É 188/6, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00672 543249455397

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¥ÀÀæ¸À£Àß  ©£ï 
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ.«.Dgï

ªÀUÀÎqÉ CA§¼É 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0024 985423016926

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «.n.mÉÆÃ¤ ©£ï vÉÆÃªÀÄ¸ï ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà CA§¼É 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0036 729646055082

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸Àf.¦.¹ ©£ï ¦.AiÀÄÄ.ZÀjAiÀiÁ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä CA§¼É 185 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0084 560619103461

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ AiÉÆÃVÃ±ïUËqÀ ©£ï 
¸ÀÆgÀ¥ÀàUËqÀ

ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà CA§¼É 141, 144, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00396 808704355454

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ wªÀÄäAiÀÄå.ºÉZï.Dgï ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

ªÀUÀÎqÉ CA§¼É 72 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 882835690257

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «Ä¤.«.n ©£ï «.¦.vÉÆÃªÀÄ¸ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ CA§¼É 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00756 464854692538

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «.¦.vÉÆÃªÀÄ¸ï ©£ï ¥Ë®Æ¸ï ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 26, 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.006 239236064283

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ JA.Dgï.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

CgÀ½PÉÆ¥Àà CA§¼É 134 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0126 943282847447

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¹.J¸ï.ªÁ¸ÀÄ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ CA§¼É 81, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 866002656876

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J¸ï.±ÀAPÀgÀgÁªï ©£ï 
¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå

PÉÆ£ÉÆÃr CA§¼É 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01872 785955783124

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¢ªÁPÀgÀ.E.« ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ ºÀgÁªÀj CA§¼É 88. 89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0126 571926357898

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ZÁPÉÆÃ.r ©£ï zÉÃªÀ¹ CgÀ½PÉÆ¥Àà CA§¼É 251 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 969558443660

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÀWÀÄ±ÉnÖ ©£ï £ÀAzÀå¥Àà±ÉnÖ °AUÁ¥ÀÄgÀ D®ÆÝgÀÄ 13 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 463064342763

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄdAiÀÄ PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ¹A¸É D®ÆÝgÀÄ 31, 30, 30/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0066 963279236268

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ VÃvÁ.JA.J¸ï PÉÆÃA 
J¸ï.J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

CgÀ½PÉÆ¥Àà D®ÆÝgÀÄ 145, 1147 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 347127031135

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA wªÉÄäÃUËqÀ ¨Á¼É D®ÆÝgÀÄ 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0132 347325863991

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¥Àæ«Ãt.JA.n ©£ï wªÀÄä£ÁAiÀÄÌ ¹A¸É D®ÆÝgÀÄ 188, 131, 41 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01548 980565128673

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ®°vÀªÀÄä PÉÆÃA zsÀªÀÄðAiÀÄå ¨Á¼É D®ÆÝgÀÄ 64, 84, 65 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01032 385801225322

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ £À«Ã£À.JA.n ©£ï wªÀÄä£ÁAiÀÄÌ ¹A¸É D®ÆÝgÀÄ 131, 152/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01176 767458563350

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ r.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ DªÀw 102 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 965997772489

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÀÁfÃ« PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸À¥Àæ¨sÀÄ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ DªÀw 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01164 512090639872

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï.PÉ.¦ ©£ï ¥Ë®Æ¸ï ¸ÀAPÉì DªÀw 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 740519422715

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ EA¢gÁ.PÉ.JA PÉÆÃA 
dAiÀÄgÁªÀÄ¥ÀæPÁ±ï

PÉÆ£ÉÆÃr DªÀw 99 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 258888697444

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «.Dgï.wªÀÄäAiÀÄå ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ªÀPÁðmÉ DªÀw 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00288 791657946087

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ©£ï 
±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ

£ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà DªÀw 7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 899196946963

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ±À²zsÀgÀ ©£ï a£ÀßAiÀÄåºÉUÉØ zÁªÀt DªÀw 3, 4, 5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 884802002988

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ JA.Dgï.gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï wªÀÄäªÀÄä zÁªÀt DªÀw 64 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00624 956266151547

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï PÁ¼ÉÃUËqÀ ¸ÀÁAiÀÄð DªÀw 73, 77 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01296 688327599981

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «.Dgï.©µÀÖAiÀÄåUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

ªÀUÀÎqÉ DªÀw 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.018 804007996514

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.J£ï.D±Á PÉÆÃA zÀ£ÀAdAiÀÄ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà eÁUÀgÀ 41 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02136 507276048934

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ºÀÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ eÁUÀgÀ 16,8 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 729058649645

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.f.¯ÉÆÃ»vÁ±Àé ©£ï 
ºÉZï.f.VjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä eÁUÀgÀ 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.006 332111057242

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.f.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï UÉÆÃ«AzÀAiÀÄå ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 609051548397

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¹.Dgï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 121, 103 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01188 933628101980

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀwÃ±À ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ ªÀPÁðmÉ PÀ¸À¨Á 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00936 525686981668

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ±ÀÁgÁzÁA§.n.J£ï PÉÆÃA 
ªÉAPÀlgÁªï

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 170, 18, 10 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 913186099014

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÀZÀ£Á PÉÆÃA ¸ÀwÃ±ï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 10, 10/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0168 815206163918

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ r.Dgï.¸ÀAdAiÀiï ©£ï 
f.Dgï.gÁªÀÄZÀAzÀæ

§qÀUÀ¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00912 584967425851

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.©.µÀtÄäR ©£ï 
¨ÉÆªÀÄäAiÀÄåUËqÀ

PÀÉ.PÀt§ÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 51, 46 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 468543483809

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï 
±ÉÃµÁzÀæAiÀÄå

ºÁvÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 688494939803

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ CgÀ«AzÀ.©.n ©£ï «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ºÁvÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 485856572746

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ E.JA.ªÉÃzÁªÀw PÉÆÃA 
©.«.²æÃPÀAoÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 75, 76, 104 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 570371585949

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J¸ï.J£ï.G¥ÉÃAzÀæ ©£ï 
ªÉAPÀlgÀªÀÄtUËqÀ

²gÀUÀ¼À¯É PÀ¸À¨Á 127 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 454122124378

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ £ÀÁUÉÃ±ï.E.r ©£ï zÀÄUÀÎtÚUËqÀ ¨Á¼É PÀ¸À¨Á 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02376 610579577960

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ zÉÃªÀQ PÉÆÃA zÀÄUÀÎtÚ ¨Á¼É PÀ¸À¨Á 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0036 559706492090

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ E.J£ï.zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ ©£ï 
£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ

¨Á¼É PÀ¸À¨Á 33, 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 659049433948

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÀÄAdÄ ©£ï E¥ÀàZÀÑ ¸ÀAPÉì PÀ¸À¨Á 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 810485212850

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ²ªÁ£ÀAzÀ.©.« ©£ï 
¨ÉÆÃ§AiÀÄåUËqÀ

PÁ£ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 37, 38,41, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0156 475614098193



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.©.zÉÃªÀgÁd ©£ï  
¨É¼ÀîAiÀÄåUËqÀ

£ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 110/3, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 790227160368

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.J¸ï.²ªÀ±ÀAPÀgï ©£ï 
£ÀAdÄAqÀ¥Àà±ÉnÖ

»¼ÀÄªÀ½î PÀ¸À¨Á 6, 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0168 576660250850

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.n.¥ÀæPÁ±ï ©£ï 
J.f.vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ

ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 71, 91 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01428 629990984266

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «.Dgï.AiÉÆÃVÃ±ï ©£ï gÁªÉÄUËqÀ ªÀPÁðmÉ PÀ¸À¨Á 14/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00624 370037974473

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ zsÀªÀÄð¥Àà.ºÉZï.¹ ©£ï a£ÉßÃUËqÀ FaPÉgÉ PÀ¸À¨Á 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 135, 136 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01056 258735595564

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï 
PÀÈµÀÚªÀÄÆwð

PÁ£ÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 5/1, 5/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 860165992488

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ©£ï 
J.f.UÀuÉÃ±ïgÁªï

ºÀgÁªÀj PÀ¸À¨Á 29 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 504881744492

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.¹.¥ÀA¥ÀAiÀÄåUËqÀ ©£ï 
ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 48 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00888 981734385015

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ wªÀÄäªÀÄä PÉÆÃA FgÀAiÀÄåUËqÀ PÀÉÆ£ÉÆÃr PÀ¸À¨Á 95, 9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 802930542658

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ eÁ£ÀPÀªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀtÚUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 188 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 912883308636

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J¸ï.J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä

£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 116 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 225459413023

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.f.£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï 
UÉÆÃ«AzÉUËqÀ

PÀqÀ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 87/4,  87/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.006 555124892028

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï 
wªÉÄäÃUËqÀ

¹A¸É SÁAqÀå 133, 116 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 733053688144

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ °AUÀªÀÄä PÉÆÃA 
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ.PÉ

¹A¸É SÁAqÀå 113, 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00804 433040950231

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄzÀ±Àð£ï.ªÉÊ.J¸ï ©£ï 
²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå

PÉÆ£ÉÆÃr SÁAqÀå 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01848 294638244557

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï UÀÄAqÀ¥ÀàUËqÀ PÁ£ÀÆgÀÄ SÁAqÀå 37, 41 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00348 365394510947

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «£ÀAiÀiï.ºÉZï.r ©£ï 
zsÀªÀÄð¥ÀàUËqÀ

FaPÉgÉ SÁAqÀå 84/4, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0168 532565726169

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ f.n.zÉÃªÀ¥Àà ©£ï 
vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ

CgÀ½PÉÆ¥Àà SÁAqÀå 11/2, 11/6, 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00408 236899957855

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¢ªÁPÀgÀ.ºÉZï.E ©£ï FgÀAiÀÄåUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr SÁAqÀå 47, 11, 98 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 639572712933

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ VjAiÀÄ¥ÀàUËqÀ ©£ï 
ZÀÆqÀ¥ÀàUËqÀ

PÉÆ£ÉÆÃr SÁAqÀå 40¦¦-1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00804 284342008709

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J£ï.J¸ï.®°vÀ PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸À PÉÆ£ÉÆÃr DªÀw 30 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01428 621455666292

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¨ÉÃ©.¦.« ©£ï ªÀQð ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ DªÀw 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 908993154427

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÀvÁßPÀgÀ.PÉ.Dgï ©£ï 
PÉ.n.gÁªÀÄ¥ÀàUËqÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä DªÀw 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0042 241420303995

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.¹.gÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï a£ÉßÃUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ DªÀw 32/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01308 482496870193

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «.Dgï.PÀÈµÀÚAiÀÄå ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

ªÀPÁðmÉ DªÀw 81¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 608920247953

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ±ÉÃµÀªÀÄä PÉÆÃA a£ÉßÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ DªÀw 68, 69 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 631490826461

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ £ÁUÉÃ±ï.¹.n ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¨Á¼É SÁAqÀå 66 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01992 443189773352

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ £ÀA¢¤ PÉÆÃA ¤±Áavï ¹A¸É SÁAqÀå 21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 654579492477

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.¹.dAiÀÄgÁªÀiï¥ÀæPÁ±ï ©£ï 
FgÀAiÀÄåUËqÀ

PÉÆ£ÉÆÃr SÁAqÀå 99¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 760092412249

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.r.dAiÀÄgÁA ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00792 232842103872

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÀÉ.¹.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ®PÁå 25¦-¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 429717587802

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä PÉÆÃA 
UÀuÉÃ±ÀºÉ¨Áâgï

PÁ£ÀÆgÀÄ CA§¼É 3/2J ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01368 264425897939

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ GªÉÄÃ±À ©£ï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ DªÀw 90, 91 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01308 773259066326

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.J¸ï.»jAiÀÄtÚ ©£ï 
¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt

ºÀgÁªÀj DªÀw 50 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00984 755344458199

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.PÉ.ªÀiÁ®w PÉÆÃA 
©.n.AiÉÆÃVÃ±À

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä DªÀw 14/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 612128503248

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.E.J¯ÉÆÝÃ ©£ï PÉ.«.EnÖgÁ ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ¸À PÀ¸À¨Á 12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 251897361087

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÀªÉÄÃ±ï.PÉ.PÉ ©£ï 
J.«.PÀÈµÀÚAiÀÄå

ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 9/4, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0204 785435054866

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.E.ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï FgÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr PÀ¸À¨Á 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0108 488469717726

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J¸ï.PÉ.«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï 
J¸ï.«.PÀÈµÀÚªÀÄÆw

PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ SÁAqÀå 11/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0222 270384761535

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ªÀÄºÀªÀÄzï C±Àæ¥sï ©£ï ¸ÀvÁÛgï 
¸ÉÃmï

²gÀUÀ¼À¯É PÀ¸À¨Á 21 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0114 226556588773

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.gÀªÀiÁªÀÄtÂ PÉÆÃA 
¸ÀÄgÉÃAzÀæ.©.f

FaPÉgÉ eÁUÀgÀ 63 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0084 225700308331

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ r.¦.¸ÀAfÃªÀ ©£ï ¥ÉÆÃPÀÄæªÀÄÆ®å ªÀUÀÎqÉ DªÀÅw 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 741045071623

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.PÉ.GªÉÄÃ±À ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà ®PÁå 38 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 592650073551

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.¦.C¨ÁæºÀA ©£ï PÉ.n.¥ÁªÀÅ ¹A¸É ®PÁå 169 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00324 648194534090

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ n.¯ÉÆÃPÉÃ±À¥Àà ©£ï 
wªÉÄäÃUËqÀ

ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ®PÁå 54 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0102 649466436247

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ dUÀ¢Ã±ï.JA.¹ ©£ï a£ÉßÃUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ PÀ¸À¨Á 70 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01932 936150169983

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.J£ï.²ªÀªÀÄÆwð ©£ï 
£ÁUÀ¨sÀÆµÀuïgÁªï

ºÀgÁªÀj PÀ¸À¨Á 24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 420501222399

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ zsÀ£ÀAdAiÀÄ.© ©£ï 
¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ

¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà CA§¼É 41/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01008 762071015131

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.JA.¸ÀÄ²Ã® PÉÆÃA 
«.J£ï.PÀÈµÀÚ¥Àà

ªÀUÀÎqÉ PÀ¸À¨Á 28, 118 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 905965125814

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÁeïPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï 
vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ

ªÀUÀÎqÉ CA§¼É 56, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01104 667854500394

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «.PÉ.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà ªÀUÀÎqÉ CA§¼É 21/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 438887744049

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¦.«.ªÀÄvÁÛ¬Ä ©£ï ¦.PÉ.ªÀVð¸ï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 195 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00564 932655001251



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ AiÉÆÃºÁ£Áß£ï ©£ï ¦.PÉ.ªÀVð¸ï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 114/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 597462119828

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.£ÁgÁAiÀÄt¥ÀÆeÁj ©£ï 
C¥ÀÄà¥ÀÆeÁj

¨Á¼É PÀ¸À¨Á 5/7, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 347136415711

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ªÀ¸ÀAvÀ PÉÆÃA zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ PÀ¸À¨Á 114/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 978424566085

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¥ÀæwªÀiÁ.ºÉZï.¦ ©£ï 
zsÀgÀuÉÃ±À.PÉ.JA

¸ÁAiÀÄð CA§¼É 21, 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00888 989565825540

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ JA.Dgï.ªÉÆÃºÀ£À ©£ï 
gÀAUÀ£ÁAiÀÄÌ

¹A¸É CA§¼É 47, 48 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02148 563836783421

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «.J.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï C¥ÉàÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ®PÁå 107 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 262195065430

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J¸ï.J.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 
C¥ÉàÃUËqÀ

ºÀÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ PÀ¸À¨Á 9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 967827291629

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÉÃ«AiÀiÁgï.PÉ.eÉ ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï ¨Á¼É ªÀ¸ÁÛgÉ 152, 96 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01428 639799689600

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J£ï.J¸ï.±À²zsÀgÀ ©£ï J£ï.¸ÀÄ¨Áæªï ºÀgÁªÀj CA§¼É 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.006 558345689378

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.¥ÀA¥ÀtÚUËqÀ ©£ï 
PÁqÀ¥ÀàUËqÀ

PÀÉ.PÀt§ÆgÀÄ CA§¼É 46,53,48 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01656 899471025803

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ r.Dgï.F±ÀégÀ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà CA§¼É 30, 33, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01476 617280193930

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.¹.¸ÀÄ¤ÃvÁ PÉÆÃA a£ÉßÃUËqÀ PÉ.PÀt§ÆgÀÄ CA§¼É 97, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 670045212864

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ n.Dgï.zsÀªÀÄð¥ÀàUËqÀ ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

ºÀ®¸ÀÆgÀÄ CA§¼É 25,33,27/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 674908248875

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 3, 14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 719207866755

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.«.zsÀªÀÄðgÀvÁßPÀgÀ ©£ï 
PÉ.J¸ï.ªÉAPÀl¥ÀàUËqÀ

PÀtÂªÉ CA§¼É 3, 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01116 524812540391

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.f.¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï 
UÉÆÃ«AzÉUËqÀ

FaPÉgÉ ®PÁå 4, 8,9 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00744 346107704016

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.J¸ï.¥ÉæÃªÀÄ  PÉÆÃA 
«.J£ï.¨sÁ¸ÀÌgÀ 

ªÀUÀÎqÉ ªÀ¸ÁÛgÉ 28/¦-¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 300101473644

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J.J£ï.«dAiÀÄ ©£ï J.¦.£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ DgÀA§½î CA§¼É 17,14 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01164 860318679966

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï.J¸ï ¹zÀÝ¥Àà ©£ï ²ªÁ£ÀAzÀ »¼ÀÄªÀ½î SÁAqÀå 169 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02316 460202569698

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ PÉÆÃA r ¦ ¸ÀAfÃªÀ ªÀUÀÎqÉ ®PÁå 48 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 927211523516

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀwÃ±À ºÉZï E ©£ï FgÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr PÀ¸À¨Á 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00852 949547309157

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À.ºÉZï.J¸ï ©£ï 
¹zÀÝ¥Àà£ÁAiÀÄÌ

ºÀgÁªÀj ªÀ¸ÁÛgÉ 56,58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0216 251391729685

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ²æÃPÀAoÀ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ PÀtÂªÉ ªÀ¸ÁÛgÉ 1, 3,57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 550557264549

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.Dgï.²æÃ¤ªÁ¸À£ÁAiÀÄÌ ©£ï 
gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ

UÀÄ©âUÁ ªÀ¸ÁÛgÉ 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 789902810160

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J¸ï.¦.ªÉAPÀl£ÁgÁAiÀÄtgÁªï ©£ï 
¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªï

¹ÃvÀÆgÀÄ CA§¼É 183 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00564 617077110993

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J¸ï.¦.«µÀÄÚªÀÄÆwðgÁªï ©£ï 
¥ÁAqÀÄgÀAUÀgÁªï

¹ÃvÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 165, 166 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01164 620640732144

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J£ï.JA.ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï 
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ

ªÀPÁðmÉ ®PÁå 146 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 447695450805

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ eÉ.©.ªÀ£ÀeÁQë PÉÆÃA ±ÉÃµÀVj ²gÀUÀ¼À¯É DªÀÅw 58, 59, 60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 722620436597

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ f.J¯ï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï °AUÀ¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ªÀ¸ÁÛgÉ 124, 125 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00528 819806591762

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.«.¢£ÉÃ±ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï «oÀ¯ïgÁªï »¼ÀÄªÀ½î D®ÆÝgÀÄ 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0168 743064866094

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¥ÀÆuÉÃð±ï.PÉ.¹ ©£ï 
PÉ.Dgï.°AUÀ¥ÀàUËqÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä SÁAqÀå 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00192 913959027026

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ.Dgï.°Ã¯ÁªÀw PÉÆÃA £ÁUÀgÁeï ¸ÀAPÉì SÁAqÀå 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 273366318141

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ Dgï.£ÁUÀgÁeï ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ UÀÄ©âUÁ SÁAqÀå 70, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 787160669137

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¥¦.«.PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï ©£ï ¦.«.ªÀQð ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 67, 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 345064029082

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «ÄÃ£Á²ªÀ±ÀAPÀgï PÉÆÃA 
²ªÀ±ÀAPÀgï

»¼ÀÄªÀ½î PÀ¸À¨Á 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 670436643213

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ zÀÄUÀÎªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà PÀ¸À¨Á 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 517367716826

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J¸ï.UÉÆÃ¥Á® ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ªÀ¸ÁÛgÉ 261 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 538623126657

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¥sÀÉÊgÉÆÃeïSÁ£ï ©£ï 
ªÀÄÄvÀÄðdSÁ£ï

ªÀPÁðmÉ ªÀ¸ÁÛgÉ 71 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00804 977760659266

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J£ï.PÉ.QÃvÀð£ï ©£ï 
PÀÈµÀÚªÀÄÆwð

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä PÀ¸À¨Á 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 312280239699

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ GµÀ ºÉZï Dgï PÉÆÃA ºÉZï J£ï 
gÀ«±ÀAPÀgï

gÁªÀÇgÀÄ SÁAqÀå 184 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0078 872068569023

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÁeÉÃ±ï PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÄgÉÃ±ï UËqÀ PÀPÉÃð±ÀégÀ PÀ¸À¨Á 7,4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 959338950021

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ Dgï ¥ÀæPÁ±À ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ PÀPÉÃð±ÀégÀ PÀ¸À¨Á 68,67,66 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02124 573243560186

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ © n PÁAvÀgÁeï ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ¸ÀÁ®ÆgÀÄ PÀ¸À¨Á 142 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0126 377074643278

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «ÄÃ£ÁQë PÉÆÃA PÁAvÀgÁeï ºÉÆ£ÉßÃPÉÆrUÉ ®PÁå 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 615834322692

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ M eÉÆÃ¸ï ©£ï CªÀÅ¸ÉÃ¥ï PÉ n £ÁUÁè¥ÀÄgÀ DªÀÅw 106,246, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0102 759945078056

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ © PÉ zÉÃªÀAvïgÁeï UËqÀ ©£ï 
PÁAvÀgÁeï 

¸ÁAiÀÄð DªÀÅw 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01224 979445761948

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ ¦ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ¸ÀtÚ 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

ºÁvÀÆgÀÄ ªÀ¸ÁÛgÉ 28,26 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 307917386471

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ © © ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï 
¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ

¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01644 979135954149

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA PÉ JªÀiï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

PÀPÉÃð±ÀégÀ SÁAqÀå 68 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 766833452039

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉ Zï J£ï gÀ«±ÀAPÀgï ©£ï ¤ªÁðt¥Àà »¼ÀÄªÀ½î SÁAqÀå 51, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01092 996125597441

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J¸ï J¸ï ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï 
¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ

ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ¸À SÁAqÀå 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0162 567474434854

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ n ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ §£ÀÆßgÀÄ SÁAqÀå 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 700830900647



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ © PÉ UÀuÉÃ±ï ©£ï 
PÀÈµÀÚ¥Àà£ÁAiÀÄÌ

© PÀt§ÆgÀÄ SÁAqÀå 10,11,12 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00792 530743457836

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ JªÀiï J¸ï ¨sÁgÀwÃ±À ©£ï 
±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt

ªÀÄiÁUÀÄAr DªÀÅw 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01764 880650745315

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï ¥ÀzÀä£Á¨sÀ ±ÉÃrUÁgÀÄ DªÀÅw 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00876 968419170422

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©ÃgÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ SÁAqÀå 95 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 539128464576

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ JªÀiï ¹ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï 
ZÀÆqÉÃUËqÀ

DqÀÄªÀ½î SÁAqÀå 228, 242 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ © PÀt§ÆgÀÄ SÁAqÀå 139 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¹ J£ï ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï J¸ï © 
¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ

© PÀt§ÆgÀÄ SÁAqÀå 112 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 885563354308

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ © « ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï «ÃgÀ¥ÀàUËqÀ §£ÀÀÆßgÀÄ ®PÁå 15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01152 795937898727

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ JA.J¸ï.¸ÀzÁ£ÀAzÀ ©£ï 
±ÀAPÀgÀ£ÁgÀAiÀÄt

ªÀiÁUÀÄAr ®PÁå 39, 223 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01092 503722451611

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ.«.Dgï ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

©.PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 145, 251 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 950905862044

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ©£ï gÁªÀÄtÚ±ÉnÖ ©.PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 181 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 947302566577

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.J¸ï.gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï 
©.J£ï.¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt±ÉnÖ

º»¼ÀÄªÀ½î ®PÁå 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 603486824139

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ§æªÀÄtå.©.J¸ï ©£ï 
¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt±ÉnÖ

º»¼ÀÄªÀ½î ®PÁå 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 565495328308

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ©.J¸ï.¥Àæ¢Ã¥ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï 
¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt±ÉnÖ

º»¼ÀÄªÀ½î ®PÁå 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 394987631737

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ²ªÀtÚ ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ®PÁå 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00852 931949095535

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ C¼ÉºÀ½î ®PÁå 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00648 909274302615

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ PÉ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt ©£ï PÉ 
PÀÈµÀÚªÀÄÆwð

PÉÆtPÉgÉ ®PÁå 70,70/1,53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0186 907248100806

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÀÆ¸À£ÁAiÀÄÌ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ²A¸É ®PÁå 41 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 398008710541

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ E PÉ ¥Àæ¸À£Àß ©£ï E ºÉZï 
PÀÈµÀÚªÀÄÆwð

¨Á¼É ®PÁå 113 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 730614689948

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ E ºÉZï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 
ºÀÆªÀ¥ÀàUËqÀ

¨Á¼É ®PÁå 24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0204 604327492986

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ²ªÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï zÁ£À¥ÀàUËqÀ DqÀÄªÀ½î ®PÁå 189, 161, 162 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00468 946583930751

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ © J¸ï PÁAvÀgÁeï ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ®PÁå 13,74,75,76 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01248 608854198987

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï zsÀªÀÄðAiÀÄå ¨Á¼É ®PÁå 160 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0138 362993072112

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J¸ï JªÀiï ¥Àæ¸À£ÀßPÀÄªÀiÁgï ©£ï J¸ï 
Dgï ªÀÄAdAiÀÄåUËqÀ

¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ®PÁå 17,13,14,15, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01788 702737856027

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ CªÀÄätÂ PÉÆÃA PÀÄgÀÄ«¼Á ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ®PÁå 126 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00912 219603629912

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ JªÀiï « ªÀQð ©£ï ªÀVÃð¸ï ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà ®PÁå 59,60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 290319608624

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ªÀÄªÀiÁÛeï PÉÆÃA CºÀªÀÄäzï SÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ®PÁå 142 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0114 569211869408

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ £Á¹gïSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzï SÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ®PÁå 242,293 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0132 542310954826

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÉÊ¥sÀÄ¯ÁèSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzï 
SÁ£ï

£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ®PÁå 294 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 836445275691

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ r ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 
zÉÃªÀ¥ÀàºÉUÀÎqÉ

«oÀ¯Á ®PÁå 52 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 782619774165

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqÀ ©£ï 
ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ

PÁ£ÀÆgÀÄ ®PÁå 43 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0084 965693169539

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ CgÀ«AzÀ PÉ ©£ï JªÀiï 
PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqÀ

PÁ£ÀÆgÀÄ ®PÁå 52,42 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0126 526695167270

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J J£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 
£ÁgÁAiÀÄtUËqÀ

PÀqÀ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 32, 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 587903244965

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ © J¸ï £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï 
±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ

PÀÉÆ£ÉÆÃr ®PÁå 13 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 761745445886

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ © J¸ï ¸ÀÄ¨sÉÆÃzï ©£ï © J¸ï 
£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä

PÉÆ£ÉÆÃr ®PÁå 23,16 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01836 377024990015

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ r Dgï dAiÀÄgÁA ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ®PÁå 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01152 441533791583

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ F PÉ ¥Àæ±ÁAvÀ ©£ï 
PÉÆgÀUÀ¥ÀÆeÁj

CgÀ½PÉÆ¥Àà ®PÁå 41 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0042 949981077311

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ wªÉÄäÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 72 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00528 507783680615

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ J¸ï dUÀ¢Ã±ï ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ PÉÆ¼À¯É ®PÁå 49 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0078 487919359011

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ n £ÁgÁAiÀÄt ©£ï PÉ n 
wªÉÄäÃUËqÀ

ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 104 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01224

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ © Dgï ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï 
gÁªÉÄÃUËqÀ

£É¯ÉÃðPÉÆ¥Àà ®PÁå 1¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 257032724347

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉÆ®è¥ÀàUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 3¦-4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.2352

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ wªÀÄä¥Àà ºÉZï ¦ ©£ï ºÉZï JªÀiï 
¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

±ÉÃrUÁgÀÄ ®PÁå 35,34,3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 361606135095

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J J£ï gÀ«ÃAzÀæ ©£ï J ¦ 
£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ

CgÀA§½î ®PÁå 15,33 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00804 731804636806

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ©£ï 
UÉÆÃ«AzÀAiÀÄåUËqÀ

ºÀÉÆ£ÉßÃPÉÆrUÉ ®PÁå 48.25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 479727943450

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¨ÉÆÃ¨ÉÃUËqÀ PÉ JªÀiï ©£ï 
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ

ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00684 407432516890

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¥ÀæPÁ±ï ©£ï ºÉZï r PÉÃ±ÀªÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00912 445110250835

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ JªÀiï « ¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï 
«ÃgÀ¥ÀàUËqÀ

ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ®PÁå 11 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 204839923887

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï f GªÉÄÃ±ï ©£ï 
UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ

C¼ÉºÀ½î ®PÁå 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0036 256077868014

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ £É¯ÉÃðPÉÆ¥Àà ®PÁå 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.012 632300537607

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ eÁ£ï ¨Áå¦Ö¸ï ¥ÁAiÀiïì ©£ï 
eÉÆÃ¸ÉÃ¥ï ¥ÁAiÀiïì

© PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 394 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 573248508756

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï 
ªÉAPÀmÉÃUËqÀ

ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ®PÁå 108 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0024 566102482712



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ JªÀiï C©ü¯Áµï ©£ï 
ªÀÄAd¥Àà£ÁAiÀÄÌ

© PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 170 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.009 697081391630

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ DzÀ±Àð ©£ï ªÀÄAd¥Àà£ÁAiÀÄÌ © PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 171 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0066 233871089865

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ n JªÀiï UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï n Dgï 
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ

© PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 173, 174 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 619744229542

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ © J gÁd¥ÀàUËqÀ ©£ï CtÚ¥ÀàUËqÀ §£ÀÆßgÀÄ ®PÁå 83 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 808995496503

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J£ï Dgï gÀvÁßPÀgÀ ©£ï J£ï J£ï gÁªÀÄ¥ÀàUË ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 81,94,75, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 243045798153

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï « ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï FgÀ¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 84, 124 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00468 274240049358

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J J£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 74 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0042 262692625993

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀgÉÆÃd PÉÆÃA dUÀ¢Ã±À J J£ï ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 79 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00504 281041154784

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ JªÀiï wªÀÄä¥ÀàUËqÀ ©£ï ªÀÄAeÉÃUËq §£ÀÆßgÀÄ ®PÁå 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00504 443912908540

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀwÃ±À PÉ J¸ï ©£ï ¸ÀÆgÀ¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0108 208616662429

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J JªÀiï gÀ«¥ÀæPÁ±ï ©£ï J n ªÀÄAd¥ÀàUËq PÉÆ¼À¯É ®PÁå 118, 119,120 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01368 390751474978

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ É£ÀßPÉÃ±ÀªÀ J JªÀiï ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà£ÁA ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0222 829847367185

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÀÈµÀÚ¥ÀàUËqÀ ©£ï ªÉAPÀl¥ÀàUËqÀ © PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 157 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00744 793535890655

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÁ®¥Àà±ÉnÖ ©£ï ¥ÀÄlÖ±ÉnÖ §£ÀÀÆßgÀÄ ®PÁå 24 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0126 600707975082

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ Àiï PÉ £ÁUÀ¨sÀÆµÀtgÁªï ©£ï JªÀiï PÀÈµÀÚg ªÀiÁAUÀÄr ®PÁå 35 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 543638211079

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ C§Æ§PÀgï PÉ ©£ï C§ÄÝ¯ï gÉºÀªÀiÁ£ï ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ ®PÁå 88,89 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01392

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ²æÃ¤ªÁ¸À © J¸ï ©£ï J¸ï © ¸ÀÄ§âAiÀÄåUËqÀ © PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 112 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 742474369867

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ºÉZï r zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï zÉÃd¥ÀÆeÁj ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 58 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0048 806212123007

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ Zï PÉ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï PÉÆ®è£ÁA PÉÆtPÉgÉ ®PÁå 6,114 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01296 932318547621

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä ©£ï gÀAUÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ © PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 170 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00684 743626451352

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ «dAiÀiÁ JªÀiï Dgï PÉÆÃA PÉAZÉÃUËqÀ PÉÆ¼À¯É ®PÁå 78 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00908

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ f ºÉZï ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï »jAiÀÄtÚ UËqÀ ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ¸À ®PÁå 38 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00984 820216470151

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ f r ¸ÉÆÃªÀÄtÚ ©£ï f Dgï zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ «oÀ¯Á ®PÁå 89,175 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.024 514988965804

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÀÉ JªÀiï AiÉÆÃUÀ¥Àà ©£ï ªÀÄAd¥Àà £ÁUÁè¥ÀÄgÀ ®PÁå 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0072 665750282795

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¸ÁUÀj PÉÆÃA £ÁUÉÃ±ï J£ï f ¨Á¼É ®PÁå 141 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01836 351019098053

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ £ÁUÉÃ±ï J£ï f ©£ï J£ï ¦ UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ ¨Á¼É ®PÁå 111 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0192 341433759835

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ²æÃzÀvÀÛ J£ï J£ï ©£ï J£ï f £ÁUÉÃ±ï ¨Á¼É ®PÁå 141 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0156 900755744051

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ²æÃ¤¢ü J£ï J£ï ©£ï J£ï f £ÁUÉÃ±ï ¨Á¼É ®PÁå 141/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01536 364324153414

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ d¥sÀÄæ¯ÁèSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzï SÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ®PÁå 181 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0096 262449693978

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ Dgï £ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ ¨É¼ÀÆîgÀÄ ®PÁå 25/4,25/3,25/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00468 770306816529

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ J¸ï JªÀiï £ÁUÀ¥Àà±ÉnÖ ©£ï ªÀÄAd¥Àà±Én ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ ®PÁå 80 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0144 500729538495

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ f UÉÆÃ«AzÉÃUËqÀ ©£ï VjAiÀÄ¥ÀàUËq ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00708 808410978119

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï zÀÄUÀÎ¥ÀàUËqÀ © PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 225 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.00336 770269871007

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ É PÉ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï PÉ © PÀ¼À¸À¥ÀàUË ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 14,15 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.02376 697105739796

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಪೋಡೆ ನವಯಹಣೆ PÉ f£Àß¥Àà ©£ï PÁA¥Ágï ¥ÀÆeÁj ªÀÄzsÀÄUÀÄtÂ ®PÁå 92 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.01188

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.078 620643607271

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà  ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 163 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.117 341541506394

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ZÁAr PÀÄAdÄ ©£ï ªÀVð¸ï ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà ®PÁå 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.039 541135222102

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï zsÀªÀÄðAiÀÄåUËqÀ UÀÄ©âUÁ ®PÁå 134 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.078 703247181736

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ «dÄ.PÉ.eÉ ©£ï CªÀÅ¸ÉÃ¥ï.PÉ.n. £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ®PÁå 53 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.039 600637346065

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ J.¹.©µÀÖAiÀÄåUËqÀ ©£ï 
ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 93/3, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.039 570037499627

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ «.J£ï.ºÀÆªÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï 
£ÁUÀ¥ÀàUËqÀ

¸ÀAPÉì ®PÁå 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.06825 377388401504

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¥ÀÀæ¢Ã¥À.J.J ©£ï D£ÀAzÀUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.039 300886674363

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¥Àæ«Ãt.J.J ©£ï D£ÀAzÀUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 36 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.156 331370998359

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ PÉ.n.£ÀA¢Ã±À ©£ï PÉ.f.wªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 43 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.078 676714410617

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ Dgï.UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå UÀÄ©âUÁ ®PÁå 25, 33 ¥À.¥ÀA 0.156 770731117640

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ J¸ï.n.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 
wªÀÄä£ÁAiÀÄÌ

CgÀ½PÉÆ¥Àà ®PÁå 98 ¥À.¥ÀA 0.039 575595236374

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¨ÁdtÚ ©£ï gÁªÀÄtÚ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ®PÁå 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.078 548875002066

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ eÉÆÃ¸É¥sï.J£ï.eÉ ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï ¨Á¼É ®PÁå 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.078 672672433750

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J¸ï.Dgï.±ÁåªÀÄAiÀÄå ©£ï gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ ²gÀUÀ¼À¯É ®PÁå 149, 158 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1 504628923788

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ Dgï.VjÃ±ï PÁwðPÉÃAiÀÄ£ï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà gÁªÀÇgÀÄ ®PÁå 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.09 929072723747

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ gÀZÀ£Á.n.J¸ï ©£ï ¸ÀwÃ±À.n.« PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 10/2, 10/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1 815206163918

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ n.«.±ÁgÁzÁA§ ©£ï ªÉAPÀlgÁªï PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 170/1, 10/1, 18 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1 913186099014

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÀAdAiÀiï.r.Dgï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ®PÁå 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.04 584967425851

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï.PÉ.JA  ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ FaPÉgÉ ®PÁå 83/1, 70/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.08 388270520931

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ºÉZï.J¸ï.dAiÀÄgÁªÀiï ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ®PÁå 16/1, 15/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.04 995395619198

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ £Á¹ÃgïSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzï SÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ®PÁå 242, 293 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.06 542310954826

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ²ªÀ¥Àæ¸Ázï.ºÉZï.J£ï ©£ï ¤ªÁðt¥Àà »¼ÀÄªÀ½î ®PÁå 95/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1 867149530813

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÀÄªÀiÁ PÉÆÃA ±ÁåªÀÄAiÀÄå ²gÀUÀ¼À¯É ®PÁå 127, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1 952027244165

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ PÀ¸ÀÆÛj.ªÉÊ.n PÉÆÃA wªÀÄä¥Àà ºÁvÀÆgÀÄ ®PÁå 17, 2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1 777557351317

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ©.PÉ.eÁ£ÀQÃgÁªÀiï ©£ï PÀÈµÉÚÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 123/4, 123/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.09 312109516757

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ²æÃ£Áxï.ªÉÊ.n ©£ï wªÀÄä¥Àà.ªÉÊ.J¸ï ºÁvÀÆgÀÄ ®PÁå 1, 5, 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.05 757043188179

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J£ï.J¸ï.gÀAfvï ©£ï J£ï.f.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ¨Á¼É ®PÁå 111 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.07 949460067392

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J£ï.J¸ï.eÁÕ£ÉÃAzÀæ ©£ï 
J£ï.f.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï

¨Á¼É ®PÁå 111 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.06 798505824016

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ©.¹.ªÁ¸ÀÄ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ®PÁå 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.06 585795654529

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J.J£ï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.06 587903244965

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ºÀÆªÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¸ÀAPÉì ®PÁå 73 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 377388401504

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ PQgÀt ©£ï »jAiÀÄtÚ PÀÉÆÃtPÉgÉ ®PÁå 87 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 878078395623

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ VjÃ±ï PÁwðPÉÃAiÀÄ£ï ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà gÁªÀÇgÀÄ ®PÁå 23 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 929072723747

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ®PÀëöätUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ®PÁå 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 632300537607

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ºÀÉZï.©.ºÀjÃ±À ©£ï zsÀªÉÄÃðUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥Àà ®PÁå 51/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 726281564712

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ±ÉÃµÀtÚUËqÀ PÀgÀÄUÀÄAzÀ ®PÁå 152 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 374754795758

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ dUÀ¢Ã±À ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 165 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 491103125796

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀÀæ¢Ã¥À ©£ï D£ÀAzÀUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ®PÁå 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 300886674363

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ gÀd¤ PÉÆÃA ¸ÀvÀå£ÁgÀAiÀÄt §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ®PÁå 8 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 619717131946

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ®PQëöä¸ÉÃ£Á¨sÀmÁÖgÀPÀ ¸Áé«ÄÃf ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ ®PÁå 37 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 275103835386



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ PÀÉ.n.UÉÆÃ«AzÉUËqÀ ©£ï 
zÀÄUÀÎtÚUËqÀ

©.PÀt§ÆgÀÄ ®PÁå 225 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 331903958520

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ PÉ.n.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ©.ºÉZï.PÉÊªÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 83, 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 533903387007

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ dAiÀÄ®Qëöä PÉÆÃA zÉÃªÀ¥ÀàUËqÀ zÁªÀt ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 59 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 547818931850

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J£ï.PÉ.eÉÆÃ¬Ä ©£ï PÀÄjAiÀÄ£ï £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 948008684378

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J£ï.Dgï.±ÁåªÀÄAiÀÄå ©£ï 
gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ

²gÀUÀ¼À¯É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 158 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 504628923788

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¦.J¥sï.¥Ë®Æ¸ï ©£ï ¥sÁæ¤ì¸ï ²ÃUÀÄªÁ¤ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 177 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 538537914231

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀA¥ÉÃUËqÀ ©£ï ZÀ£Àß¥ÀàUËqÀ PÀgÀÄUÀÄAzÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 981734385015

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¥Àæ±ÁAvÀ ©£ï PÉÆgÀUÀ¥ÀÆeÁj CgÀ½PÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 41/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 949981077311

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ C£ÀßªÀÄä PÉÆÃA J¯ÉÆÝÃ¸ï ªÀPÁðmÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 62 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 833506422432

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ©ÃgÀAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 95/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 539128464576

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ºÀÉÆ£ÉßPÀÄrUÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 862140807471

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ºÁvÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 28/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 266947687094

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA 
gÀAUÀAiÀÄåUËqÀ

£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 32 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 812023421749

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ²æÃPÀAoÉÃUËqÀ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 960171170662

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ D£ÀAzÀ.ºÉZï.JA ¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 45/¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 54206636928

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ  ©£ï ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ¸ÀËwPÉgÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 37/¦3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 963979313692

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ zÀÉÃªÀ¹PÀÄnÖ ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 69/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 855989877043

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J¯ÉÆÝÃ¸ï ©£ï AiÀiÁPÀÆ¨ï PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 173 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 494654999615

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 26/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 683335733110

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ª«.r.eÉÆÃ¸ï ©£ï zÉÃªÀ¹.«.PÉ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 43 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 268063220346

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J°ì PÉÆÃA zÉÃªÀ¹PÀÄnÖ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 362856147303

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ±ÉÃµÀªÀÄä PÉÆÃA a£ÉßÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 69 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 631490826461

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ©.«.¢£ÉÃ±ï ©£ï «oÀ¯ïgÁªï »¼ÀÄªÀ½î ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 743064866094

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 46/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 667611893447

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ gÁtÂ PÉÆÃA CtÚ¥Àà £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 17 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 325141212732

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀÀégÀ ©£ï ²Ã£À£ÁAiÀÄÌ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 688477263993

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÀwÃ±À ©£ï UÉÆÃ¥Á® £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 759878180102

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¨É¼ÀîAiÀÄåUËqÀ ©£ï 
UÀAUÀAiÀÄåUËqÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 110/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 477506561605

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¥Àæ«Ãt ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ªÀÄqÀ§ÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 570199177904

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J.r.GªÉÄÃ±ï ©£ï qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 30 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 516113585707

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J.J¯ï.ªÀÄºÉÃAzsÀæ ©£ï ®PÀëöätUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 32/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 977778396119

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ r.Dgï.F±Àégï ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 30, 33 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 6172801939030

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀÆuÉÃð±ï ©£ï °AUÀ¥ÀàUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 78/10 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 913959027026

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¥Àæ¸À£Àß ©£ï D£ÀAzÀUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 71 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 751234451093

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¦.«.PÀÄjAiÀiÁPÉÆÃ¸ï ªÀÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 67 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 345064029082

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÉÊ¥ÀÄ¯ÁèSÁ£ï ©£ï CºÀªÀÄäzïSÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 294 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 836445275691

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ £ÁUÀ¥ÀÀàUËqÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 82 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 865731539708

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ª«±Á¯ÁQë PÉÆÃA J.PÉ.dUÀ¢Ã±ï ¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 11/¦-¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 539842288209

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ²æÃzsÀgÀ ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 23/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 484741384441

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ªÀÄÄªÀiÁÛeï PÉÆÃA CºÀªÀÄäzïSÁ£ï £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 142/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 569211869408

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ f.n.dUÀ¢Ã±ï ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ªÀUÀÀÎqÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 103 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 275226220822

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¹Ã£ÀªÀiË®å ©£ï vÀ¤AiÀÄªÀiË®å PÁ£ÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 47 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 801125345144

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ JA.«.ªÀÄÆwð ©£ï ªÉAPÀl¥Àà£ÁAiÀÄÌ ¹A¸É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 612721152181

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÉÆÃªÀÄtÚ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 92 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 816384875554

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J.E.¥Ë®Æ¸ï ©£ï EvÁÛ¥ÀÄj PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 981447810302

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï F±ÀégÉÃUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 41 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 934526055687

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ºÉZï.JA.ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï 
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ

ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 286 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 641079513323

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 51/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 560675161023

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J¯ÉÆÝÃ ©£ï L¥ÀÄ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 138 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 301933678183

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï ¦ÃvÁA§gÀZÁj PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 314566146839

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ PÉ.JA.¥Àæ¥ÀÄ¯Áè ©£ï  
ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ

PÉÆÃtPÉgÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 64 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 688063965891

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ JA.J¸ï.£ÀAzÀ£ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À C¼ÉºÀ½î ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 82/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 379378552326

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ E.r.£ÁUÉÃ±ï ©£ï zÀÄUÀÎtÚUËqÀ ¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 610579577960

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ zÀÄUÀÎtÚUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 33 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 659049433948

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ AiÉÆÃUÉÃ±ï ©£ï ¸ÉÆÃªÉÄÃUËqÀ ¨Á¼ÉPÉÆ¥ÀÀà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 42 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 898216021358

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ©.J£ï.¸ÀÄgÉÃ±ï ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 67/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 294476909417

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¦.«.ªÀÄvÁÛ¬Ä ©£ï ªÀVð¸ï.¦.PÉ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 195, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ qÁPÀ¥Àà £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 53/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 453629305114

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¹©.JA.eÉ ©£ï eÉÆÃ¸É¥sï ªÀUÀÎqÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 116/4, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 564184416122

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ PÀÄªÀiÁgÉÃUËqÀ ©£ï ±ÉÃµÀ¥ÀàUËqÀ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 7/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 899196946963

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ gÁeïPÀÄªÀiÁgï ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄåUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 667854500394

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ JA.J£ï.£ÁUÉÃ±ï ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ ¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 77/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 838461041369

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ±ÉÃRgÀ ©£ï £ÀgÀ¹AºÉUËqÀ ¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ºÉZï.J¸ï.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ©£ï CuÉÚÃUËqÀ ªÀUÀÎqÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 57/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 373855180428

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ©£ï £ÁUÀ¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 137 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 848065454366

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ gÀÉÃªÀtÚ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 129/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 893008840636

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ®PÀÀëöät ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 95 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 700127577320

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 237 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 709900719390

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ PÉ.J¸ï.ªÀÄºÉÃ±À ©£ï PÉ.JA.²æÃ¤ªÁ¸À PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 25/¦-1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 429717587802

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ºÉZï.¹.¸ÀwÃ±À ©£ï ZÀAzÉæÃUËqÀ ºÀAvÀÄªÁ¤ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 20/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 565611575389

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ fªÉÃAzÀæPÀÄªÀiÁgï ©£ï ºÁ®¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 24/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 695086587606

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ «dÄ ©£ï CUÀ¹Û «oÀ¯Á ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 85 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 809505608840

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¦.¹.eÉÆÃ¸ï ©£ï ZÁPÉÆÃ ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 682331094170

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ©.ºÉZï.ªÉÃtÄ ©£ï ºÉUÀqÀ¥ÀàUËqÀ DqÀÄªÀ½î ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 68/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 878939290937



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ «µÀÄÚ ©£ï ºÉUÀqÀ¥ÀàUËqÀ DqÀÄªÀ½î ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 68/7, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 264395531554

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ «.PÉ.ºÉUÀqÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï 
PÀÈµÉÚÃUËqÀ

DqÀÄªÀ½î ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 67/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 967998869023

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ EA¢gÁ PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸À.PÉ.J¸ï DqÀÄªÀ½î ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 23/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÀÄ¨sÁ±ï.PÉ.J¸ï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸À.PÉ.J¸ï DqÀÄªÀ½î ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 23/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 285319319448

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¹.J¸ï.ªÁ¸ÀÄ ©£ï ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ªÀPÁðmÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 81/¦4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 866002656876

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÀÄAzÀgÉÃ±ïºÉUÉØ ©£ï 
±ÉÃµÀtÚºÉUÉØ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 161¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 987942854408

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ PÀgÀÄuÁPÀgÀ±ÉnÖ ©£ï PÀÈµÀÚ±ÉnÖ ºÀgÁªÀj ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 157 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 906163691557

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ªÀÄAd¥ÀÀàUËqÀ ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ ¹A¸É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 116/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 733053688144

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ °AUÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ¹A¸É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 433040950231

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¸ÀÄ§æªÀÄtå ©£ï ¹Ã£À£ÁAiÀÄÌ £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 232343755911

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ºÉZï.J¸ï.gÀvÀß PÉÆÃA  ¤ªÁðt¥Àà »¼ÀÄªÀ½î ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 95/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 867149530813

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï gÀAUÀAiÀÄå £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 216 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 893625233548

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ©.J¸ï.£ÁUÉÃAzsÀæ ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÉÆ£ÉÆÃr ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 13¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 670316163371

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ d£ÀÁzsÀð£À.ºÉZï.J£ï ©£ï 
£ÁUÀgÁdUËqÀ

zÁªÀt ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 49¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J£ï.JA.ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ©£ï 
ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ±ÉnÖ

»¼ÀÄªÀ½î ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 84 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ «.¹.eÉÆÃ¸ÉÃ¥sï ©£ï ZÁPÉÆÃ ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 71/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ J£ï.±ÉÃRgÀ ©£ï £ÀgÀ¹AºÉÃUËqÀ ¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 75 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 341721596885

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ JA.J£ï.£ÁUÉÃ±ï ©£ï £ÁUÀ¥ÀÀàUËqÀ ¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 77 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¦.¦.J°AiÀiÁ¸ï ©£ï ¦.r.¥Ë®Æ¸ï ºÀ¼ÉzÁ¤ªÁ¸À ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 33 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ r.Dgï.¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 98 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 249824145213

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀzÁäªÀvÀªÀÄä PÉÆÃA 
ZÀAzÀåAiÀÄåUËqÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 762989157348

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ PÉ.J¸ï.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï 
±ÀAPÀæ¥ÀàUËqÀ

¸ÀÁAiÀÄð ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 14 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 671217814658

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ZÀAzÀÀæ¥Àà ©£ï gÀAUÀ¥Àà °AUÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 103 ¥À.eÁw ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 477887548073

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ºÉZï.f.¸ÀÄzsÁPÀgÀ ©£ï 
UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚAiÀÄå

ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 102 ¥À.eÁw ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 437342183273

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ a£ÀßAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄ¨ÉÆÃ« ªÀUÀÎqÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 94 ¥À.eÁw ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 341385785761

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 95 ¥À.eÁw ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 620643607271

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 106 ¥À.eÁw ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 341541506394

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋನತ್ ¥ÀzÀäeÁ PÉÆÃA ºÉZï.f.¸ÀÄgÉÃ±ï ªÉÄt¸ÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 2/1, ¥À.eÁw ¥ÀjPÀgÀ «vÀgÀuÉ 219006165422

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ J.PÉ.¸ÀAvÉÆÃµï ©£ï 
J.f.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð

ªÀÄÄwÛ£ÀPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 256/1256/2, 256/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.303 303708975361

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï ©.¦.qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 171, 173 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.303 294637877889

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ºÉZï.J£ï.²ªÀ¥Àæ¸Ázï ©£ï 
ºÉZï.J¸ï.¤ªÁðt¥Àà

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 140 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.1212 867149530813

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ J£ï.©.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï 
©µÀÖAiÀÄåUËqÀ

¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 141/5, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.182 711352689226

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಿಿ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ gÀAUÀ¸Áé«Ä ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 508062181093

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರ್ೈಯುಕಿತಕ್ ನೋರು ಸಂ್ ಗರಹಣಾ ಱಟಜ É.«.UÀAUÀAiÀÄåUËqÀ ©£ï ªÉAPÀlAiÀÄåUË CgÀ½PÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 121 ¸ÁªÀiÁ£Àå 1.00 910329581451
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ J£ï.J¸ï.eÁÕ£ÉÃAzÀæ ©£ï J£ï.f.¸ÀÄAzÀgÉÃ±ï ¨Á¼ÉÃ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 111/4, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.12 798505824016

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¥ÀzÁäªÀw PÉÆÃA ©.f.ZÀAzÀæAiÀÄåUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 20 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.096 762989157348

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ Dgï.zÉÃªÀgÁd ©£ï gÁªÀÄtÚ±ÉnÖUÁgï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 168/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.24 916122536342

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï ©.¦.qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 171, 173 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.192 294637877889

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¨ÁdtÚ ©£ï gÁªÀÄtÚ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 37/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0648 548875002066

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ J.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.924 267762689126

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ gÀªÉÄÃ±À¥Àà ©£ï ªÉAPÀl¥Àà¨ÉÆÃ« ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.048 825265136799

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¨sÀÆPÁAvÀ¥Àà §E£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0648 557706233545

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ PÉÆ®è¥Àà ©£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.06 205692712566

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï AiÀÄ¯Áè¨ÉÆÃ« ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44/¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.126 781601638664

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ VqÀØ¨ÉÆÃ« ©£ï ªÉAPÀl¨sÉÆÃ« ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44/¦-¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0384 866811365571

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ gÀÁªÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44/¦-¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.048 429898892051

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¨sÀÆPÁAvÀ¥Àà ©£ï  ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44 ¥À.eÁw 0.044 557706233545

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ PÉÆ®è¥Àà ©£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44 ¥À.eÁw 0.044 205692712566

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï AiÀÄ¯Áè¨ÉÆÃ« ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44/¦1 ¥À.eÁw 0.044 781601638664

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ VqÀØ¨ÉÆÃ« ©£ï ªÉAPÀl¨sÉÆÃ« ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44/¦-¦1 ¥À.eÁw 0.044 866811365571

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ gÀÁªÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44/¦-¦1 ¥À.eÁw 0.044 429898892051

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ gÀÄzÉæÃ±À ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 37/¦-¦3 ¥À.eÁw 0.044 853343934734

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà ©£ï ªÉAPÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44 ¥À.eÁw 0.044 515912077355

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ±ÉÃRgÀ¥Àà ©£ï ªÉAPÀ¥Àà ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 44/¦-¦1 ¥À.eÁw 0.0286 324959664386

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¸ÀtÚºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï ZËqÀ¨ÉÆÃ« ¨ÉÊgÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 53/3, ¥À.eÁw 0.044 469467786594

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ PÉ.©.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï ¨Á§Ä£ÁAiÀÄÌ ¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 99/¦-¦1 ¥À.¥ÀA 0.0528 624130161086

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ UÉÆÃ¥Á® ©£ï ¹zÀÝtÚ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 3 ¥À.¥ÀA 0.0517 463803439870

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¸ÀgÀ¸Àéw PÉÆÃA ºÀÆªÀtÚ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 112/3, ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.048 994350581701

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ J°ì PÉÆÃA zÉÃªÀ¹PÀÄnÖ £ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 265 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.096 362856147303

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ²æÃzÀvÀÛ.J£ï.J£ï  ©£ï £ÁUÉÃ±ï.J£ï.f ¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 141/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå 0.0816 900755744051

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¹zÀÝ¥Àà.ªÉÊ.f ©£ï UÀÄAqÀ£ÁAiÀÄÌ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 87 ¥À.¥ÀA 0.033 867324118871

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï wªÀÄä£ÁAiÀÄÌ CgÀ½PÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 98 ¥À.¥ÀA 0.033 575595236374

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೆೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ºÉZï.JA.ºÁ®¥Àà ©£ï ªÀÄAd¥Àà ºÁvÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 54 ¥À.¥ÀA 0.044 236875865148

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸ ೋಲಾರ ಡಿ-ಹೆೈಡೆರೋಷನ್ ಯುನಟ್ J.ºÉZï.QgÀuï ©£ï »jAiÀÄtÚ PÉÆÃtPÉgÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 87/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.26 878078395623

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೆಕ ಹೌಸ್ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt.J£ï.© ©£ï 
©µÉÖÃUËqÀ

¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 141/6, 111/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 293081739690

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೆಕ ಹೌಸ್ J£ï.©.ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ©£ï 
©µÉÖÃUËqÀ

¨Á¼É ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
141/5, ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00 711352689226

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೆಕ ಹೌಸ್ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA 
«.J.¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ

ªÀUÀÎqÉ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
112,35,48 ¸ÁªÀiÁ£Àå 2.00

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ PÉ.J£ï.«ÄxÀÄ£ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï 
£ÁgÁAiÀÄt¥Àà

¸ÁAiÀÄð ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 31, 32/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 737056066947

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 64/1 ¥À.eÁ 330190569116

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ JA.J¯ï.¥ÁæuÉÃ±ï ©£ï 
JA.n.®PÀëöätUËqÀ

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 60/¹ ¸ÁªÀiÁ£Àå 296648175931



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ©.n.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï vÀªÀÄäAiÀÄå PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 66/3, ¥À.eÁ 600080258307

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ PÉ.«.¥Àæ¨sÁPÀgÀ ©£ï 
ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀAiÀÄåUËqÀ.f.J¸ï

PÁ£ÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 53/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 934342359222

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ¥Àæ¸À£ÀßPÀÄªÀiÁgï ©£ï wªÀÄä¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 64/¦1 ¥À.eÁ 370591683856

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ gÁeÉÃ±ï.r.ªÉÊ ©£ï 
AiÉÆÃUÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ

CgÀ½PÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 64/7, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/ ¸ÁªÀiÁ£Àå 920490799901

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.PÉ.r ©£ï 
zÀÄUÀÎ¥Àà£ÁAiÀÄÌ

ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 6/1, ¥À.¥ÀA 576961697383

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt.Dgï ©£ï 
gÁªÀÄAiÀÄå

PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 64¦1 ¥À.eÁ 656232843482

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄ¥Àà PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 61 ¥À.eÁ 825054965561

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ªÉÃzÁªÀw PÉÆÃA ²æÃPÀAoÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 76/1© ¸ÁªÀiÁ£Àå 570371585949

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ J.¦.gÀvÁßPÀgÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 17/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 764671155800

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ gÀWÀÄ ©£ï £ÀAzÀå¥Àà±ÉnÖ °AUÁ¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 13¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 463064342763

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä ºÉ¨Áâgï PÁ£ÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 3/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 264425897939

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ PÉ.PÉ.¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©£ï 
PÁ¼À¥ÀàUËqÀ

ºÀgÁªÀj ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 86/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 629333856775

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¢ªÁPÀgÀ ©£ï gÀAUÀ¥ÀàUËqÀ §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 8¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 407701682376

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ J£ï.r.ªÀ¸ÀAvÀ PÉÆÃA f.Dgï.¢ªÁPÀgÀ zÁégÀªÀÄQÌ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 187 ¸ÁªÀiÁ£Àå 967716919710

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ PÉ.J¸ï.wªÀÄä¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ PÀÄ¸ÀÄ§ÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48¦5-¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 952442977126

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ªÉÄÃj r¸ÉÆÃd PÉÆÃA qÉÃ«qï r¸ÉÆÃd £ÉÃgÉèPÉÆ¥Àà ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 27 ¸ÁªÀiÁ£Àå 264629577256

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ gÀwÃ±À ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ ºÀ®¸ÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 5/3, ¸ÁªÀiÁ£Àå 

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ©.r.£ÁUÀgÁeï ©£ï qÁPÀ¥ÀàUËqÀ PÀqÀÄ»£À¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 173 ¸ÁªÀiÁ£Àå 294637877889

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ªÀÄºÀªÀÄäzï ¥sÉÊgÉÆÃeï ©£ï ¸Á¨ïeÁ£ï 
SÁ£ï

£ÁUÀ¯Á¥ÀÄgÀ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 187/¦ ¸ÁªÀiÁ£Àå 228404599025

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ GµÁ.ºÉZï.Dgï PÉÆÃA ¤ªÁðt¥Àà gÁªÀÇgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 182/¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 972068569023

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ JA.PÉ.dUÀ¢Ã±ï ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ªÀÄÄqÀ¨ÁV®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 339777252092

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¦.°¹ì PÉÆÃA ¹.¦.¥Á¥ÀÄ PÉ.PÀt§ÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 160, 161 ¸ÁªÀiÁ£Àå 892154680045

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ JA.¥ÉÃªÀiïf ©£ï eÁeïðªÉÄÊPÉ¯ï §qÀUÀ¨ÉÊ®Ä ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 187/2, 157 ¸ÁªÀiÁ£Àå 938990367193

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¸ÀÄ§âtÚ ©£ï vÀªÉÄäÃUËqÀ ¸ÀÆ¸À®ªÁ¤ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå 852790837591

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ¨sÁ¸ÀÌgï .n.« ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 58/1, ¸ÁªÀiÁ£Àå 246697442803

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ JA.J£ï.®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt ©£ï 
£ÁUÀgÁdgÁªï

ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬಾ 45/¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 699686591642

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ JA.J¸ï.£ÁUÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÀÄ§âgÁªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬಾ 16¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 612187889555

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ w¥Àà£ÁAiÀÄÌ ©£ï ªÀÄAd£ÁAiÀÄÌ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬಾ 17/¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå 694561005705

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀgÁdgÁªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬಾ 60 ¸ÁªÀiÁ£Àå 448204782523

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï PÀÈµÀÚAiÀÄå ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬಾ 51 ¸ÁªÀiÁ£Àå 785435054866

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ª«ÃgÀ¥ÀàUËqÀ ©£ï ¥ÀÄmÉÖÃUËqÀ ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬಾ 30/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå 289920515292

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ©£ï £ÁUÀgÁdgÁªï ªÀÄ®èAzÀÆgÀÄ ಕ್ಸಬಾ 26\¦-¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 370963632534

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ gÀ«gÁeï ©£ï ²æÃzsÀgÀgÁªï PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬಾ 99¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå 591625358464

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ±²æÃzsÀgÀ ©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÀtÂªÉ ಕ್ಸಬಾ 70/2, ¸ÁªÀiÁ£Àå 603356098216

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ¹zÀÝ¥Àà ©£ï ²ªÁ£ÀAzÀ »¼ÀÄªÀ½î ಕ್ಸಬಾ 169 ¸ÁªÀiÁ£Àå 460202569698

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ eÉ.J¸ï.¨sÁgÀw PÉÆÃA ¹zÀÝ¥Àà ºÀgÁªÀj ಕ್ಸಬಾ 204 ¸ÁªÀiÁ£Àå 463042115939

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗರ್ಣಶ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ್ಪ  ಗೌಡ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 53/2. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 657567571352

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಂಜುೋಂಡ ಭಟಿ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 
ಶಿೋಂಗ ಭಟಿ ಕ್ಯವಡಿ ಕ್ಸಬಾ 240, 248 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01236 375366043370

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪಾಲಚಂದ್ರ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿ 
ಶೇಷ್ಗಿರಿ ರಾವ್ ಕ್ಯವಡಿ ಕ್ಸಬಾ 232, 233, 213 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00756 967540757568

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿಶವ ನಾಥ ರಾವ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಯಾ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 130 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00756 792089397356

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಟ್ಟ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇ ಗೌಡ ಉಳುವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 67 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0066 906089308149

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಐಯಣ್ಣ  ಗೌಡ ಯು ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಯಾ  
ಗೌಡ ಕ್ಯವಡಿ ಕ್ಸಬಾ 108, 102/2, 103 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00984 838749843564

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅನಂತ ಪ್ದ್ಮ ನಾಭ ಬಿನ್ ಸಿೇತರಾಮ್ಯಾ ಕ್ಯವಡಿ ಕ್ಸಬಾ 227 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0078 371764630555

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎೋಂ ವಾಸುದೇವ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ಎೋಂ 
ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ ಯಾ  ಪಂಡಿತ್ ಧರೆಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 51 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00564 718569533752

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಾವಿತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ ಎಸ್ ನ್ರಸಿೋಂಹ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 15, 19, 25 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02184 859339002054

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುನಂದ್ ಎ ಕೇೋಂ ಎ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಶಾಸಿಾ ಿ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 61, 63, 310 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01416 405180670269

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ ಕೆ ಎ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 3/1. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00504 495631433450

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಯು ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇ ಗೌಡ ಕ್ಯವಡಿ ಕ್ಸಬಾ 301/2, 79/3, 29/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00708 511124648590

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿನ್ಯ ಎೋಂ ವೈ ಬಿನ್ ಯೇಗಪ್ಪ  ಗೌಡ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 6/7, 14/2, 24, 107 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00972 867064690377

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚನ್ನ ಕೇಶವ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಮ್ಣ್ ಕ್ಷ್ಕಕ ರೆ ಕ್ಸಬಾ 85/8. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00168 789362885586

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಸಿ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಮ್ಣ್ಯಾ ಧರೆಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 70, 71, 75/2, 75/3, 76, 246 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01536 696353805041

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗೇಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಶಂಕರಯಾ  ಬಿ ಕ್ಯವಡಿ ಕ್ಸಬಾ 83/4, 84 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0042 590942298530

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಉಮೇಶ್ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಯಾ ಹರೂರು ಕ್ಸಬಾ 89, 96, 95/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0144 641933859308

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ್ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಯಾ ಹರೂರು ಕ್ಸಬಾ 81/1, 101/2, 83/5, 89 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01392 861062325906

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ಭಾಕರ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಹರೂರು ಕ್ಸಬಾ 78/3. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00264 466987010685

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅಚುಚ ಾ ತ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಹರೂರು ಕ್ಸಬಾ 66/2, 78/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00564 250659698352

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಾಸುದೇವ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಹರೂರು ಕ್ಸಬಾ 77 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00228 420428078442

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೂವಯಾ  ಹೆಗೆಡ ಭಲ್ಕಡಿ ಕ್ಸಬಾ 15, 20 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00672 989495366764

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅಶೇಕ ಎೋಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ಟಿ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 327/2, 51, 103 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00228 734561384321

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಪ್ಪ ಮ್ಸಿಗೆ ಕ್ಸಬಾ 113/1, 116/3, 115, 495 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00924 519309610273

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಜಿ  
ಶಂಕರಪ್ಪ  ನಾಯ್ಕ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 37/2, 38/2, 48/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0186 605452329301

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿದಾಾ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ 
ಶಿೋಂಗಭಟಿ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 115, 117/1, 113, 114, 14/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01656 671332768708

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ  ನಾಯ್ಕ ಮ್ಕವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 16/2. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.012 795051262440

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ್  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  ನಾಯಕ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 6/4, 6/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0078 366758270475

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ಭಾಕರ ಇ ವಿ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಮ್ಣ್ಯಾ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 9, 10 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00912 322940147747

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಅನಂತಯಾ ಗಂಡಘಟಿ ಕ್ಸಬಾ 44 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0216 653289751121



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸತೇಶ್ ಎಸ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 136, 137 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00768 546815966966

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾರದ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೇೋಂ ರವಿಕುಮಾರ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 268, 171 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01392 490738778105

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಉಮಾಕ್ಯೋಂತ ಕೆ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಮ್ಸಿಗೆ ಕ್ಸಬಾ 9, 10 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00936 393225938393

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ್ ವೈ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ  
ಭಟಿ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 176 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00408 316988971665

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  ಗೌಡ ಕಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00684 623123716291

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ನಾಯ್ಕ  ಎೋಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ  
ನಾಯ್ಕ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 202, 225 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00216 835527040330

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಸಾವ ಮಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ 
ವೋಂಕಟನಾಯ್ಕ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 261, 262, 263, 279 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01284 908764594958

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಎೋಂ ಜಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣ್ಣ  
ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 64 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00588 971798882354

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಕೆ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  
ಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 119, 98, 107 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01464 239251980601

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  ಗೌಡ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ್ಪ  ಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 175, 120, 107, 98 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶೇಷ್ಪ್ಪ  ನಾಯ್ಕ  ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ ಗೌಡ ಕ್ಷ್ಕೆರ ಕ್ಸಬಾ 93/4. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00804 293758385584

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಮ  ಡಿ ವೈ ಕೇೋಂ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಕೆ ಎ ಗುೋಂಡ್ರ ಕ್ಸಬಾ 7/2, 178/3, ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00348 673745448704

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಭಾಸಕ ರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡೇ ಗೌಡ ಭಲಢಕಟ್ಟ ಕ್ಸಬಾ 62 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01272 567981741083

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇ ಗೌಡ ಮ್ಕವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 100, 100/3, 117, 174/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01596 454169494730

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಹಾಬಲಯಾ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 282, 284, 285,288 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01848 483893513965

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಿ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಬೆಳಿಪ್ಪ  ಗೌಡ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 110/3, 89/4, 281/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01548 454273478751

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಧನ್ ಐ ದೂರ್ ಬಿನ್ ದೇವೇೋಂದ್ರ  ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 263, 264/1, 265, 267, 268 ಸಾಮಾನ್ಾ 0 541100188702

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಾಸುದೇವ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ  ಗೌಡ ಕ್ಷ್ಕೆರ ಕ್ಸಬಾ 163/2, 163/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 339765391695

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತಯಾ  ಬಿ 
ಕೆ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 93/1, 94 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00624 436689293056

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಿ ಜಿ ಆನಂದ್ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಗರ್ಣಶಯಾ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 178, 182, 184, 185 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01272 349085941740

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಸಿ ಸುರೇಶ್  ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಯಾ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 3/4, 4/6, 4/7, 53/10, 41 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.096 936869802802

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರತಾನ ಕರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಗೌಡ ಹಾದ ಕ್ಸಬಾ 7/6, 11/4, 5/6, 7/1, 7/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01068 949314554904

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುರೇಶ ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇಧರ ರಾವ್ ಎೋಂ 
ಆರ್ ಗಿಣಿಕಲು ಕ್ಸಬಾ 208 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0216 372417939441

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗಾಯಿತರ  ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಎೋಂ ಆರ್ 
ಶಿರ ೇಧರರಾವ್ ಗಿಣಿಕಲು ಕ್ಸಬಾ 207/1, 224/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0144 808123515852

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿಶಾಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಎಸ್ ಆರ್ ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಧರೆಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 47./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 514734709660

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಎಸ್ ವೋಂಕಟರಾವ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎನ್ 
ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಉಳವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 114,115/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01584 615033887163

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ  ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ  
ಕೆ ಬಿ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 202, 105, 108/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0168 971407789599

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ದನೇಶ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 62 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0078 925770252550

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗೇಶ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾದಕ್ಷ್ರೂರು ಕ್ಸಬಾ 9./7, 9/6, 9/14, 13/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01188 727700411692

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಡಿ ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಧರೆಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 46/1, 50/1, 46/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01176 563341773895

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 44 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00468 853838311336

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಉಮೇಶ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 272 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 280339736766

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಡಿ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  
ನಾಡವ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 168, 170 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00744 662967805300

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಉದ್ಯಕುಮಾರ ಎೋಂ ಎ ಬಿನ್ 
ಅನಂತರಾವ್ ಎೋಂ ಎಸ್ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬಾ

69, 72, 75, 76,77, 78/2, 80, 

70
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01946 974704295930

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುೋಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಡಿ ಬಿನ್ ದೇವಣ್ಣ ನಾಯಕ ಅಸನ್ಬಾಳು ಕ್ಸಬಾ 79/11,78 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 801921861302

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ದಾಮ ವತ ವೈ ಕೆ ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಕೆ 
ಎಸ್ ಮ್ಸಿಗೆ ಕ್ಸಬಾ 161 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00876 788630825347

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ಕ್ಸಬಾ
491, 226/1, 458, 225, 162, 

180/2
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01056 995849772402

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮ್ಲ್ಲ ೇಶ ಬಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣ್ಣ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 2./6 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00984 419729374136

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ  ಕೆ ಸಿ ಲಕ್ಷಮ್ಮ  ಬಿನ್ 
ಚಿನ್ನ ಯಾ ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 53/6, 59, 58/2,48, 229 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0138 463134103294

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅನುಸೂಯ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೇೋಂ 
ಅಶೇಕಕುಮಾರ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 31/1,30/2, 30/127/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01152 312081398652

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಮೌಳ್ಳ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೇೋಂಗಾಭಟಿ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 152, 162/1, 153 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 729173385460

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎನ್ 
ರಾಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 30/2, 30/3, 29/3, 31/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00588 978391141664

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್  
ಸುಬಾರ ಯ ಎೋಂ ಪಿ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 41 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 497612781984

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚನ್ನ ಕೇಶವ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ

ಗಂಡಗಟಿ
ಕ್ಸಬಾ

110 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01008
523514806273

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸತೇಶ ಟ್ಟ ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬಾ 149/1, 140/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01356 692856737933

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರತನ ಮ್ಮ  ವಿ ಎಲ್ ಕೇೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 152, 145 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01776 856590383994

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನ್ರೇೋಂದ್ರ ಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 142, 143 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01536 711197985253

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮಂಜೇಗೌಡ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 8./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00351 770020718565

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡೇಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 53 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ೇಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 130./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 962825659266

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗೇವಿೋಂದ್ನಾಯಕ  ಎೋಂ ಬಿ ಬಿನ್ 
ಬೇಬೇನಾಯಕ ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಸಬಾ 56, 50/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0084 876598128920

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಶಾಸಿಾ ಿ ಪಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ 
ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಯಣ್ ಶಾಸಿಾ ಿೇ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 204./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00576 611858576185

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾೋಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೇಪೇಗೌಡ ಹಾದ ಕ್ಸಬಾ 16, 16/4, 5/18 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00744 747079806509

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಎಸ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ನಾಯಕ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 95/1, 95/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00912 936131844662

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸೇಮ್ಶೇಖರ ಎೋಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಹರೂರು ಕ್ಸಬಾ 69, 67/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01332 388797407040

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕೇಗೌಡ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 48./32 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00936 432976255364

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 294, 295, 297, 298 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00876 860724094305

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಹರಿೇಶ ಎಸ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 293 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00708 307475043000



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಿೇತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ನಾಯಕ  ಜಿ ಎನ್ ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಸಬಾ 9./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02352 547765395542

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚೇತನ್ ಎೋಂ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬಾ 35/4, 33/3, 32/1, 167/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 693671006684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ  ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಣ್ಣ ಹೆಗೆಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01356 905602449259

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಾವಿತರ  ಡಿ ಎಸ್ ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ 
ಎೋಂ ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಸಬಾ 64, 105/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01392 865392056890

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 183 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0186 307330562016

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಎೋಂ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತನಾಯಕ್ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 84 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00384 533486988988

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗಿರಿಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 168,1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00432 896932548197

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕಮ್ಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 132,/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00192 469699566863

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಯಾ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 67/2, 69/2, 68 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01464 595381228351

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನ್ರಸಿೋಂಹಮೂತವ ಕೆ ಎೋಂ ಬಿನ್ 
ಮಂಜಪ್ಪ ಯಾ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 66/2,69/1, 310 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01328 716392249621

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗುರುವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 115, 119 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 811818139107

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚನ್ನ ಕೇಶವ  ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 44,5, 278,  45/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.009 318692333520

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಕೆ ಎ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 177 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01248

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮುಕ್ಯಾ  ರಮೇಶ್ ಕೇೋಂ ರಮೇಶರಾವ್ ಕೆಳಕೊಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ
93, 95/2, 187, 188, 189, 

94/2, 410/2
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 261822586109

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರವಿೇೋಂದ್ರ  ಎಸ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಗರ್ಣಶಯಾ ಶೋಂಗೇರಿ ಕ್ಸಬಾ 39./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00396 696458152838

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಜಾತ ಎೋಂ ಎಸ್ ಕೇೋಂ ವಿೇರೇೋಂದ್ರ  ಕೆ ಜಿ ಹೇರೂರು ಕ್ಸಬಾ 48 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 300964856756

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜೇಗೌಡ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗಿಣಿಕಲುಲ ಕ್ಸಬಾ 6/1. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 224624705611

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಎೋಂ ನ್ರಸಿೋಂಹ ಮೂತವ ಬಿನ್ 
ಮಂಜಪ್ಪ ಯಾ  ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 66/2, 69/1, 310 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01328 716392249621

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸತೇಶ ಕೆ ಬಿನ್  ಕ್ಯಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 50/1, 41/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0144 267409805584

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಉದ್ಯಕುಮಾರ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸುಬಿಾಭಟಿ  ಜಿ ಎನ್ ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಸಬಾ 71/2,70/5, 70 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00252 958330055645

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎನ್ 
ಸುಬಿಾಭಟಿ .

ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಸಬಾ 70/1, 71/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00288 416845179087

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಿೇನಾಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಹೇರೂರು ಕ್ಸಬಾ 101 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0054 214406981626

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 108, 121 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01236 264594557886

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರವಿೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಮೇನ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಕ್ಷ್ಕಕ ರೆ ಕ್ಸಬಾ 126/5, 56/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00384 637736982760

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮ್ಹೇಶ ಎ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ತಮ್ಮ ಯಾ ನಾಯಕ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 108,105/1, 102/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00396 449605592005

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇಧರ ಎನ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲನಾಯಕ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 173./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00588 290192290862

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗೇಪಾಲನಾಯಕ  ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸಿೇನಾನಾಯಕ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 169./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00168 319322849145

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಗೌಡ 
ಎೋಂ ಜಿ ಮ್ಕವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 63, 62 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 416726347280

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುರೇಶ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಜಿ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ 
ರಾವ್ ಮ್ಸಿಗೆ ಕ್ಸಬಾ

295, 303, 304, 307, 313, 

314
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01596 875147905494

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎ ಎೋಂ ರಮೇಶ  ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 105/1,107, 124/3, 141 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.005 642638145718

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಹೆಗಡ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ಶೋಂಗೇರಿ ಕ್ಸಬಾ 202/2, 225/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00252 330475178531

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅಭಲ್ದಶ ಹೆಗೆಡ  ಕೆ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 14,71/1, 225/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01116 503306330889

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ವೈ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 8./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00852 214263788064

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗುರುವಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 115, 119, 21 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 811818139107

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಡಿ ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕ್ಷ್ಕಕ ರೆ ಕ್ಸಬಾ 142,163/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00996 334904939558

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕ್ಷ್ಕಕ ರೆ ಕ್ಸಬಾ 163./5 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00216 312799241146

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಜಿ ಆರ್ ವೋಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಜಿ ಎನ್ 
ರಾಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 30/2,30/3, 29/3,31/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00588 978391141664

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರ ಯ 
ಎೋಂ ಪಿ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 41 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 497612781984

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸತೇಶ ಟ್ಟ ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬಾ
149/1, 149/2, 

140/4,137/2, 136/7
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01356 692856737933

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗೇವಿೋಂದ್ ನಾಯಕ  ಎೋಂ ಬಿ ಬಿನ್ 
ಬೇಬೇನಾಯಕ ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಸಬಾ 56, 50/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.084 876598128920

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ತಮ್ಮ ಯಾ ಗೌಡ ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶೇಷ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಸಬಾ

266/5,267/2, 263/3, 

265/2, 264/2
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01368 524712088616

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿಶವ ನಾಥ ಕೆ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 49/5, 49/3, 49/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01248 873649514644

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೇಬಣ್ಣ ಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 45, 47/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01008 545216767105

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಯೇಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಎೋಂ ಎನ್ ಬಿನ್ 
ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 11/3, 103/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0042 555337027073

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗರ್ಣಶಯಾ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸಿೇತಾರಾಮ್ಯಾ  ಹೆಚ್ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 87, 86/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0132 595641113820

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರವಿಶಂಕರರಾವ್ ಕೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ 
ಚಂದ್ರ ಶೇಖರರಾವ್ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 123, 129 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01008 857770740826

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಂಕರಯಾ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 257, 263, ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00648 802351024944

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮೇಗೌಡ ಉಳವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 63 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 501637090333

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಜಗದೇಶಗೌಡ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 49/4, 50/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00528 632290521562

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಾಕವೋಂಡೇಯ ಬಿನ್ 
ಸುಬಿ ರಾವ್ ಕ್ಯವಡಿ ಕ್ಸಬಾ 230/1,246, 236, 235 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00888 424394335170

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಿ ಎಸ್ ವಾಮ್ದೇವ ಬಿನ್ ಸಿೇತಾರಾಮ್ಯಾ  
ಯು ಎೋಂ ಕ್ಯವಡಿ ಕ್ಸಬಾ 107, 106, 105 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00648 920246677525

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ವಿ ವಿಶವ ನಾಥಭಟ್  ಕೇೋಂ 
ವಿಶವ ನಾಥಭಟ್ ಮ್ಸಿಗೆ ಕ್ಸಬಾ 103, 104 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00744 408138660064

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ದಾಸ ಸಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಯಾ ಕ್ಯವಡಿ ಕ್ಸಬಾ
191/2, 191/1, 192/3, 

194/1, 197
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01056 323660044305

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 23/2, 117 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00816 229778976994

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಉಮೇಶ ಸಿ ಎನ್ ಸುಮಿತರ   ಬಿನ್ 
ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಸಬಾ 143, 6 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 299502539190

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ ಎಸ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಯಾ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 17, 16/2, 16/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01248 380933878069

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗರ್ಣಶಯಾ  ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ 
ವೋಂಕಟಸುಬಿಯಾ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 211, 41, 29/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00804 318988565979

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗುೋಂಡಪ್ಪ  ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 2,17, 18, 89 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01499 903150660895

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎೋಂ ಸಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಎೋಂ ಆರ್ ಚನ್ನ ಕೇಶವರಾವ್ಮ್ಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 96 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01536 563755740310

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇಗೌರಿ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬಾ 101 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00924 235308663484



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮೇಹನ್ ಭಟ್ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲಭಟ್ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 146 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 950440074454

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಎೋಂ ಎ ವಿನ್ ಅನಂತನಾಯಕ್ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 84 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00384 533486988988

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟರಮ್ಣ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿಯಾ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 100/1, 132, 170, 171, 173 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02088 617627537743

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ೇಮ್ ಕೇೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ  ಎೋಂ ಎನ್ ಹರೂರು ಕ್ಸಬಾ 102 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 265157437363

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ  ಕೆ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬಾ 124./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0102 631239711139

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಭಟ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ ಭಟ್ ಕ್ಷ್ಕಕ ರೆ ಕ್ಸಬಾ 124/2, 57/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00516 520020092891

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗಾಯಿತರ  ಕೆ ಪಿ ಕೇೋಂ ಪಾಲಚಂದ್ರ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 283, 282 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0126 491135846098

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರತನ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆ ಆರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 116, 93/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02352 840833894283

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುರೇಶ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಯಾ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 57/2, 56/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0084 859011058817

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸತೇಶ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಿವರಾಮ್ಭಟಿ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 11/1,  42/1, 39/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01272 312328335960

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಭದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಬಿ ಶಿವರಾಮ್ಭಟಿ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 43,9, 38/1, 14 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 212393983324

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ 
ಶಿವರಾಮ್ಭಟಿ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 42/2,7, 39/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 578005388870

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಆದ್ಶವ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರವಿೇೋಂದ್ರ ನಾಥ ಕೆ ಎ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬಾ
71,72, 73/1, 74/1, 75/1, 

151/4
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00996 892462224424

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ ಟ್ಟ ವಿ ಬಿನ್ 
ವೋಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಯಾ ನೆಮಾಮ ರ್ ಎಸಿ್ಯ ೇಟ್ ಕ್ಸಬಾ 18./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00636 847567115793

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ  ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಯಾ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 116 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00324 659383661702

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್ ಜಿ ಪಿ ಬಿನ್ 
ಪ್ರಮೇಶವ ರಯಾ ಮ್ಕವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 185 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0036 719094678129

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವನ್ಜಾಕ್ಷ್ಮ  ಸುೋಂದ್ರೇಶ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕೇೋಂ 
ಬೆಳಿಣ್ಣ ಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬಾ 143/3, 6/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00528 345972691972

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಟ್ಟ ವಿ  ಗಾಯತರ  ಕೆ ಎೋಂ ಬಿನ್ 
 ಟ್ಟ ವೋಂಕಟರಮ್ಣ್ಭಟ್ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 87, 95/1, 208/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00864 650465168406

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಲೇಕಮ್ಮ  ರಮೇಶ ಕೇೋಂ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 34, 37/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00324 335546360258

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಘವೇೋಂದ್ರ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  
ಜೇಯ್ಸ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 135/3, 135/2, 130 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00684 733736213820

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೇಶವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಸಿೋಂಗಪ್ಪ ಯಾ  ಬಿ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 60, 57/1, 17 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01152 742954827722

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಣ್ಣ  ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ 
ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಯಣ್ ಕ್ಯವಡಿ ಕ್ಸಬಾ 175/2,174 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 245602963249

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗೇಶ ಕೆ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ನಾಯಕ ಮ್ಕವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 129/2, 129/18, 128/1, 129/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01476 476417967218

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕಮ್ಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಎನ್ ಸಿ ದೇಪ್ಕ್ ಎನ್ ಸಿ ಕೇೋಂ 
ಚಿನ್ನ ಯಾ ಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬಾ 141./3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00996 210427755355

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಂಜಿತ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರತಾನ ಕರ ಕೆ ಎಸ್ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 192/6, 194/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00432 524814341065

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರತಾನ ಕರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 196/4, 196/18 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 523013099217

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ದಾಮ ವತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸೂರಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 196/11, 197/4, 193/1, 278 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00636 300668527985

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಜಿ ಎಸ್ ಯೇಗಿೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಜಿ 
ಟ್ಟ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 143/2, 174, 143/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0138 715013846541

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಧನ್ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ಕೆ ವಿ ಕೇೋಂ ದೇವೇೋಂದ್ರ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 269, 270 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.006 880883591988

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ದೇವೇೋಂದ್ರ ಗೌಡ ಐ ಎೋಂ ಬಿನ್ 
ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 28, 331 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01116 580677499585

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಹೆಚ್ ಜಿ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿ ಗರ್ಣಶಯಾ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 87, 111 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0168 221422183873

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಭಾಸಕ ರ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಕುಲ್ದಲ್ ಕುೋಂಬರ ಗೇಡ ಕ್ಸಬಾ 31./6 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0144 902576561130

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸತೇಶಹೆಗೆಡ  ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣ್ಣ ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 5/2, 57/4, 58/3, 41 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00516 526645499531

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಘುಪ್ತರಾವ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿೇರಯಾ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 50/3,50/2, 49 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 944907175881

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾೋಂತಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 199,192, 198/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 944572775963

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬಿ ಣ್ಣ  ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ
263/3,25/5, 271, 24/2, 

24/1
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01296 732825869897

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಯೇಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ ಕಮ್ಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ ಕೆ 
ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 181, 177 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01008 655020747915

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಕೆ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 181 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗೇಪಾಲ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 273 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 661548324290

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಮಿತರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 20/1, 18/1, 16/1A, 11/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 834109945680

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇಧರರಾವ್ ಎ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮಾಧವರಾವ್ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 401/1,74/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00768 442002575406

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಿ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೇಬಯಾ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 14, 49/3, ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01164 859288985489

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಪಿ ಸುಬಾರ ಯ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಯಾ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 165/3,160/1, 164/3, 157/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01428 975502313910

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿೇರಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಬೇಬಣ್ಣ ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 229/15, 229/13 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00852 650419936787

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ  ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ರಾವ್ ಮ್ಸಿಗೆ ಕ್ಸಬಾ 410, 411/2, 411/3, 409 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00876 637511838152

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಎಲ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಯಣ್ಯಾ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 153151 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01164 220807861511

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಮೂತವ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸುಬಿಯಾ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 201./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00972 660001031229

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇಧರ ಟ್ಟ ಆರ್ ಹರೂರು ಕ್ಸಬಾ 110./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 644836509127

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರತಾನ ಕರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್  ಸಿೋಂಗಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ
90/3,90/4, 90/5, 90/8, 89, 

80/1, 78/3
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02232 366525458962

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಎೋಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬಾ 88, 85, 109, 87/1, 109 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01224 724056308839

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎೋಂ ಪಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬಾ 109,85, 88 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಆರ್ ವೋಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬಾ 4/3, 51/2, 114, 153/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01584 474219297573

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ದಾಮ ವೋಂಕಟೇಶ ಕೇೋಂ ಕೆ ಆರ್ ವೋಂಕಟೇಶ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬಾ 115./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00849 895065219709

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಧಮ್ವಪ್ಪ  ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬಾ 146/1,146/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0078 509244988701

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ 
ರಾಮ್ಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ನೆಮಾಮ ರು ಕ್ಸಬಾ 7/1,146/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01092 609290865416

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಯೇಗಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಪ್ಪ ಗೌಡ ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಸಬಾ 18 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00804 396421719738

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಮೇಶ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನಾಯಕ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 39./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00355 916103540281

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಸಾವ ಮಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸಿೇತಾರಾಮ್ಯಾ ಕ್ಯವಡಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 179/4, 266, 178/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00408 501432481564

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರವಿೇೋಂದ್ರ  ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಗಂಡಗಟಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 43 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00564 999517389657

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ  ಎೋಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣ್ಣ ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 64 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00588 381226171779

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಸ್ ಪಿಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 138/6,138/5,138/4, 138/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01008 876472141893



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜಪ್ಪ  ನಾಗೇಶ ಕೆ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 228 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 666541964590

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗೇಶ ಕೆ ಎೋಂ ಚಿತರ  ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಾಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 250 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.006

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಜಾ ೇತಶ್ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 41 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0168 930296791063

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನ್ರಸಿೋಂಹ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಾಮ್ಭಟ್ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 106 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.009 678273158664

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಧಾಕರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾದಕ್ಷ್ರೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 1./9 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00924 437417863448

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾದಕ್ಷ್ರೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 1/3,5/10, 5/17 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0066 491506925766

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಪ್ಪ ನಾಯಕ  ಎ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
97/1, 97/2, 98, 101,106, 

107/1, 108
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01176 778258803864

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸೇಮ್ಯಾ ನಾಯಕ ಭಲೇಕಡಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 15,22 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01992 623743019901

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಿೋಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 45./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00744 968031311822

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿಜಯೇೋಂದ್ರ  ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 85/3, 90 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.009 255961458953

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಶಂಕರ ಎೋಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶಭಟಿ  ಎೋಂ ಕ್ಯವಡಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 253, 251/2, 288 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01224 389144945460

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಾಸುದೇವ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 70 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 732016972469

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗೇಪಾಲಡೊೇೋಂಗೆರ  ಹರಿೇಶಡ ೇಗೆರ  ಬಿನ್ 
ವಿಠಲಡೊೇೋಂಗೆರ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ

130/4, 156/2,, 155/1, 

154/2
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01104 944982667808

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಂಗನಾಥ ಎನ್ ಬಿೇಡ್  ಬಿನ್ ಎನ್ ಎೋಂ ಬಿೇಡ್ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 120 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00432 596898925087

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಶೆವ ೇಶವ ರರಾವ್ ನಿೇಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 6/1, 5/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00888 997349458993

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಜಗಧೇಶ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಭಟ್ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 58 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.006 644842329899

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಯಣ್ ವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿಯಾ ಕೇಗೇಡು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 51./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00492 722837552913

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಟ್ಟ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಾ  ಟ್ಟ ಎೋಂವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 156/5, 156/3, 156/4, 157 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0054

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಭದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮ್ಮಯಾಾ ಚಾರ್ ನ್ಲ್ದಲ ರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48, 47 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01416 656227839289

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶೇಖರ ಎನ್ ಕೆ  ಎನ್ ಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಿನ್ ಎನ್ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಯಡದಾಳು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
103, 92/3,, 92/1, 96/3, 

94/3
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01512 393351391437

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಟ್ಟ ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 64, 59/2, 81/5, 59/1, 57/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00624 221799257393

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಭಾಸಕ ರ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
172/1, 174/4, 159/2, 

167/3, 172/1
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01452 521894273185

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೇಶವಮೂತವ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶಕುೋಂತಲ  ಬಿನ್ ಸಿೋಂಗಪ್ಪ ಗೌಡನಿೇಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 12./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 371276801639

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಿ ಡಿ ಶಿವಮೂತವ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗಯಾ  ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 49/2, 50 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0066 523287763821

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುರೇೋಂದ್ರ ಗೌಡ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ಣ್ಣ ಗೌಡಕೂತುಗೇಡು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 87/3, 41/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00624 712678281730

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶಭಟ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಭಟ್ಎನ್ ಕೆಯಡದಾಳು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 97,99 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00552 876450766008

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನ್ರಸಿೋಂಹಮೂತವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೋಂಗೇಶವ ರಯಾಹಾಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 107/2, 154, 106/2,111 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01308 806417278461

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಕುೋಂತಳ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ನಾಗೇಶಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 34./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0042 562831094330

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ಸುಬಾರ ಯ ಗಂಡಗಟಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 135/1, 47/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00564 249697561704

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಾವ ಮಿ ಜೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಚನ್ನ ಕೇಶವರಾವ್ ಹರೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48/2,4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01044 286079787897

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಭಟಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 184 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00636 393923450694

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗರ್ಣಶ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಭಟಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 176./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 607790711141

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುರೇಶ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಭಟಿ  ಜಿ ಎಸ್ ಹಾಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 159, 158 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00576 321493840696

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕಳಸೇಶವ ರ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎಸ್ 
ರಾಮ್ಭಟಿ ಹಾಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 176/1,218 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00768 771201150672

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅನ್ನ ಪೂಣ್ವಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಭಟಿ  ಜಿ 
ಎಸ್ ಹಾಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 170/2, 119 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02052 548450207984

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗಣ್ಪ್ತ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಹಾಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
177, 178, 179, 180, 181, 

124
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.001237 890147303424

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕಳಸಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಹಾಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 15/1, 12/2, 17/1, 20/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00384 760436006587

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಡಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 124/3, 124/4, 124/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02076 802290385884

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ನಾಯಕ ಊಳವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 8 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01236 542296597182

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ನಾಯಕ  ಹೆಚ್ ಸಿ  ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಬಿನ್ 
 ಚಿನಾನ ನಾಯಕ ಊಳವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 9 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0146 224906536361

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರತನ ಮ್ಮ  ಸಿೇನ್ಪೂಜಾರಿ ಕೇೋಂ 
ಶಿೇನಾಪೂಜಾರಿ ಅಸನ್ಬಾಳು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 111/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0144 686586087906

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೆ ಕೇೋಂ ಸುರೇೋಂದ್ಎಗೌಡ ಟ್ಟ 
ಎಸ್ ಕೂತುಗೇಡು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 56./7 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00594 571174337964

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಶಂಕರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶೋಂಗೇಶವ ರಯಾ  ಹೆಚ್ ಜಿ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 240 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00192 916268086984

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆೋಂಪ್ಮ್ಮ  ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಎೋಂ ಸಿ ಕೇೋಂ 
ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 45/1, 45/7 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00324 332350968056

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಎೋಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ಟಿ ಣ್ಣ ಗೌಡ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 57/1, 79/1, 60 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 682086852171

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೆ ಮ್ಸಿಗೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 161 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 986195044792

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ದೇವೇೋಂದ್ರ  ಕೆ ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 191/2, 178/1.3, 185,177 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01416 349074425313

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿಶವ ನಾಥ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿಯಾ ಧರೆಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 68, 66/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0084 913834309312

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಎೋಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 285, 30/2, 30/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01132 589316912001

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಯಣ್ ಸಿ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತಯಾ ಅಸನ್ಬಾಳು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 47, 49/1, 50,53 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 329818438276

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಡಿ ಎಸ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಕೇೋಂ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 49/7,24,25 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00804 838133320528

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯ ಯಡದಾಳು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 138 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0069 921313579489

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೇಶವ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 161. 229/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01237 505177032304

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಜಿ ಗೇಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣ್ಣ ಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
101/7,91/7, 119/1, 91/5, 

91/3, 91/4
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01416 268785221977

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಮೇಶ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕೇಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48/27 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.014

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶೇಷ್ಗಿರಿಯಯಾ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 27./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 850751125258

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ  ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಟ್ಟ 
ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 75, 75/2, 73/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00456 634418241894

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕಳಸಪ್ಪ ನಾಯಕ  ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 157/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00996 254119047037

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಿ ಎಸ್ ಮ್ಹಾಬಲ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಂಕರಯಾ ಕ್ಯವಡಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 83/6, 84 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.003 787732555064

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗಿಡಡ ಯಾ  ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 299, 299/6, 299/7 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0024 750412559307

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೇಬೇಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 40, 46, 47/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00372 209433450576

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾೋಂತರಾಮ್ ಎೋಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶ ರಾವ್ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 222 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00792 577498248165

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 7,19, 16/2, 17/1B ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0102 676350363601

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಭರತ್ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾೋಂಡುರಂಗಹೆಗೆಡ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 328, 234 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01668 998588831439

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಕೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 47./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00642 348613349033



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ನಾಯಕ ಗಿಣಿಕಲುಲ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 180 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00396 241765110120

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಭಟಿ  ಬಿ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ್ಭಟಿ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 9 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0108 764912202885

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಮೂತವ ಭಟಿ  ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ ಭಟಿ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 216/1, 213 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0146 545704225747

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಯಾ ಶೋಂಗೇರಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 71 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00696 593373885962

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎೋಂ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಯಾ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 154, 168 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0168 743462192359

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ  ವೈ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸಿೇತಾರಾಮ್ಭಟಿ ವೈಕುೋಂಠಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 217./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0042 314699896905

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ 
ಕೃಷ್ನ ಸಾವ ಮಿರಾವ್ ಹರೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 75,73, 72 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00924 373738092957

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 157./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 621033943352

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ಕುೋಂತೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 89./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00516 311566947900

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ವಿೇಣ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 256 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01128 300277633797

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಕೆ ಬೇಗಾರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 51 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00336 649752954093

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವನ್ಜಾಕ್ಷಮ್ಮ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಾಾ ಮ್ಸುೋಂದ್ರ್ ಗುಲಗಂಜಿಮ್ನೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 42 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01808 762760748141

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಯಾ ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 66/2, 72 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00672 331853851623

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಿ ಎೋಂ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ 
ಮ್ಹಾಬಲಶೆಟಿ್ಟ ಬೆಳಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 262, 261 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00932 476956157063

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗೇಪಾಲಭಟ್ ವಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿ 
ನ್ರಸಿೋಂಹಭಟ್ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 78, 75, 52, 49, 50/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01285 282489478754

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ತುಳಸಿೇದಾಸ ಬಿ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಭಟ್ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
52/1, 47/3, 256/1, 254/1, 

52/1
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0146 807117332826

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮ್ಹೇಶ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 198./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 224872471924

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎ ಎಸ್ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಗುೋಂಡಪ್ಪ  ಕೆ ಜಿ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 199, 195, 194, 193/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01128 303785866095

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಾಲಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಾಾ ೋಂಭಟ್ ಮ್ಸಿಗೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 464./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00684 434292565566

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಲೇಕಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸುರೇಶ ಹಾಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
371/6, 372/1, 357/1, 297, 

295, 294
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00984 333579339498

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಡಿ ಎಸ್  ರತನ ಮ್ಮ  ಬಿನ್ 
ಸುಬಿ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 147/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00876 888863905282

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾೋಂತ ಅರವಿೋಂದ್ಭಟ್ ಕೇೋಂ 
ಅರವಿೋಂದ್ಭಟ್ ಬೆಳಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 32 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00456 400711706845

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಸಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಬೆಳಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 31,33 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0108 831908533711

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಜೆ ಸಿ ಅಶವ ಥನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 
ಚನ್ನ ಕೇಶವರಾವ್ ಹರೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48, 52/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0144 471986288176

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರತನ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
165, 143/1, 151, 137, 

166/1, 144/1
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02352 200161525941

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 66/1, 58 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0114

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ 
ವೋಂಕಟ್ಯಛಲಯಾ ಕ್ಯವಡಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 20, 19, 11/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01464 720067838485

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಕೆ ವೋಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಕೆ ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಮ್ಸಿಗೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 2, 2/2, 116/1, 114, 113/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01152 914629896964

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಂಜುೋಂಡ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಭಟಿ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 20, 19/2, 25/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00732 245086215485

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷಾಣ ಚಾರಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಾಚಾರಿ ಹರೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 157/1,165 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0132 549127437039

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪೂಣಿವಮಾ ಎಸ್ ಕೇೋಂ ಶಿವಶಂಕರ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 260 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00932 528519745105

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅಚುಚ ಥಯಾ  ಋಷ್ಾ ಶೋಂಗೇಶವ ರ ಬಿನ್ 
ಸುಬಿಯಾ ಕೇಗೇಡು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 67./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00492 964353946201

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಕೆ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಾೋಂಡವಮೂತವ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 68, 64/2, 66 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01188 350863637957

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯಕ  ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 267, 10/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00411 363334364063

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ನಾಯಕ ಗಂಡಗಟಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 42/5, 43/7 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00876 614371580780

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಿ ಎ ಸುಬಿಯಾ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಗೌಡ ಮೇಲುಕಪ್ಪ
ಸಖರಾಯಪಟಟಣ

75/4, 76/1, 77/10, 

77/1,78, 79/1,80/3, 

90/10, 91/1, 93,106,76/2

ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0146 257086539435

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎೋಂ ಡಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಗುಪ್ಾ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 193, 194/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01596 647108749262

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ  ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಯಾ ನಿೇಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 161, 120, 166/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00849 904248468765

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಿೇತಾರಾಮ್ಯಾ  ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ 
ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಯಾ ಬೆಳಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 161, 162, 166, 165 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00768 988473327536

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥಯಾ  ಎೋಂ ಪಿ ಬಿನ್ 
ಪ್ಣಿಯಪ್ಪ ಯಾ ಧರೆಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 214, 53/3, 56 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0084 723370639629

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುರೇಶ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 190, 10/5, 192/3, 193, 1/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.012

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಗಂಧ ಕೆ ಸಿ ಕೇೋಂ ಕೆ ಜಿ ಸುರೇಶ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 2./3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0036 565121686509

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅಜಿತ್ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಹೆಗೆಡ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 145,52, 14/1, 151 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01368 310100690081

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಡಿ ಎಸ್ ಸರೇಜಮ್ಮ  ಬಿನ್ 
ಸುಬಿ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ

140, 144/1, 147/2, 166/5, 

253/2
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01248 662562134289

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಶಂಕರ ಸಿ ಎ ಬಿನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಪ ಯಾ ಕ್ಯವಡಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
191/3, 190/1, 194/2, 

194/3
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01176 506034251626

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಉಮೇಶ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 69 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0146 903174570345

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಮೇಶ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸಿೇತಾರಾಮ್ಭಟ್ ಬೇಗಾರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48/.1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00552 893584974868

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿೇತಾರಾಮ್ಭಟಿ ಬೇಗಾರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0054 966715188755

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗೇಶ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಯಾ ಕೇಗೇಡು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 105./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00612 587364059153

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಟ್ಟ ಎ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಣ್ಣ ಗೌಡ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
98/2, 111/4,48, 111/3, 

98/3
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01176 427911600611

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ 
ರಾಮಾಚಾರ್ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 151./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00627 463898538754

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುದೇಶ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣ್ಣ ಗೌಡ ಹಾದಕ್ಷ್ರೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 5/2, 5/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00756 338047801297

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾರದಾ ಕೇೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾದ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 5/25,5/14, 10/2, 5/21 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0102

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿದಾಾ ಶಂಕರ ವೈ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಶೆವ ೇಶವ ರಭಟಿ  
ವೈ ಜಿ ವೈಕುೋಂಠಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 224 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00342

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಭಾಸಕ ರ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಾ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 170, 191/4, 171/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0108 401990429555

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇರಮ್ಣ್ರಾವ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ 
ಗರ್ಣಶರಾವ್ ಹೆಚ್ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 67/2, 70, 74 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 995586722504

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಧಾಕರ ಹೆಗೆಡ  ಕೆ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 145,151, 144/1, 136/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00828 467056663239



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬಿಾನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಾನಾಯಕ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 77./3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0136 237613352919

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಧಾಕರ ಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಎ ಬಿನ್ 
ಅಣ್ಣ ಯಾ ಹೆಗೆಡ ನಿೇಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 87/3, 87/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0114 839308143944

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಿ ಪಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
260, 187/2, 181/2, 182/2, 

260, 37
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01224 512732806719

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಜಿ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಗಿಣಿಕಲು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
90/3, 101/1, 137/1, 98, 

89/4, 69
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.015 479718527450

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮುರಳ್ಳಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶಭಟಿ  ಬಿ ಜಿ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 39./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 688298076157

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಭಾಗವವ ವಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಭಟಿ  ವಿ 
ಎನ್ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 76 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00564

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬಿ ಣ್ಣ  ಟ್ಟ ವಿ ಬಿನ್  ವೋಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಯಾ ನೆಮಾಮ ರ್ ಎಸಿ್ಯ ೇಟ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 18./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00636 626792290502

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಯಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಯಾ ನೆಮಾಮ ರ್ ಎಸಿ್ಯ ೇಟ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 5 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 755743986546

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 181/2, 187/2, 260, 37 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01224 512732806719

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇಧರಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ 
ಪೂಜಾರಿ ಗಿಣಿಕಲು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 176,167, 175 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00948 729676273146

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಶಿೇಲ ಕೇೋಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಮ್ಕವಲ್ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 160 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 583726024433

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಣ್ಣ ಮಿೇಗಾ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 116, ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0078 883381443313

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡೇಗೌಡ ನಿೇಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 144./3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01572 692600189905

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ  ವೈ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ಟಿ ಯಾ ಹೆಗೆಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 233/8, 233/11, 233/5, 1/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01222 967936977883

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಾ  ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಯಾ ಯಡದಾಳು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 161/1, 132/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01356 690518299734

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೇಣುಗೇಪಾಲ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿವಶಂಕರ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 202, 150 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0146 341001487259

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ವಿ ಕೆ  ಜಯಮ್ಮ  ವಿ 
ಆರ್ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ

94/1,95/1,  96/1, 98/2, 

98/1, 108
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02044 830156885240

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಎಸ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸುಬಿ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 275, 127/1, 135/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00576 678762144967

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಧಾಕರ ಹೆಚ್ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇದೇವಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 
ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇನಾಡವ ಮ್ಕವಲ್ ಅಮೃತಾಪುರ 100/2, 97 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00552 443600647312

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅಕ್ಷಯ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರವಿೇೋಂದ್ರ ನಾಥ ನೆಮಾಮ ರು ಅಮೃತಾಪುರ 76/1, 77/1, 78/1,79 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0146 477601401648

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪುಾ್ಪ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ರವಿೇೋಂದ್ರ ನಾಥ ನೆಮಾಮ ರು ಅಮೃತಾಪುರ 55./3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01248 362324053909

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗಿರಿಜ ಕೇೋಂ ಲೇಟ್ ಜಿ ಎಸ್ 
ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ ಭಟ್ ಹಾಲಂದೂರು ಅಮೃತಾಪುರ 182 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 266799758249

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ 
ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಬೆಳಂದೂರು ಅಮೃತಾಪುರ 203 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0102 617932522578

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗೇಪಾಲರಾವ್ ಇ ವಿ ಬಿನ್ ಟ್ಟ 
ವೋಂಕಟ್ಯಚಲಯಾ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಅಮೃತಾಪುರ 162/1, 154/2, 161/1, 155 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01176 636729389395

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾಶವ ತ್ ಜಿ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಗಂಡಗಟಿ ಅಮೃತಾಪುರ 119/2, 121/2, 121/13, 1/8 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02028 395640821179

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಜಿ ಪಿ  ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ 
ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಗಂಡಗಟಿ ಅಮೃತಾಪುರ 120./3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00552 814545512757

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪೂಣಿವಮಾ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಗಂಡಗಟಿ ಅಮೃತಾಪುರ 129./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.012 897586280764

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶೆರ ೇಯಸ್ ಜಿ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಗಂಡಗಟಿ ಅಮೃತಾಪುರ 2/2, 1/14, 120/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.021 545440211100

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಗಂಡಗಟಿ ಅಮೃತಾಪುರ
119/3, 119/4, 121/1, 

121/4, 1/6, 133/1
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0216 634830100801

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಯಾ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಅಮೃತಾಪುರ 47/1, 46/1, 8, 48 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01128 488203852051

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಯಾ  ಬಿ ಕೇಗೇಡು ಅಮೃತಾಪುರ 106, 105/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02304 550658288595

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ದೇವೇೋಂದ್ರ  ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಣ್ಣ ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಅಮೃತಾಪುರ 41, 227 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 758478321357

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚನ್ನ ಕೇಶವ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣ್ಣ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 309/1, 10 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00852 901077177174

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಯೇಗಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ  ಡಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ಗಿಣಿಕಲು ಕ್ಸಬಾ 182,188, 185 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01272 351011722680

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಹೆಗೆಡ ಕ್ಯವಡಿ ಕ್ಸಬಾ 204, 203/2, 203/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01236 658374779049

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರತನ ಮ್ಮ  ನಾಗೇೋಂದ್ರ  ಕೇೋಂ 
ಸೇಮ್ಯಾ ನಾಯಕ ಉಳವಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 47, 45, 53 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01716 995013536118

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಲಿೇಲ್ದವತ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೇೋಂ 
ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಆರ್ ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಸಬಾ 15./10 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00168 748434502173

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಆರ್ ವಸಂತ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ 
ರಾಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 29/2, 182 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01104 510629200857

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶೋಂಗೇಶವ ರ ವಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಕೇಗೇಡು ಕ್ಸಬಾ 73/1, 51/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02097 677096357506

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಂಜಯ ಎ ಎಸ್ ಭಾಗಾ  ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿರ ೇನಿವಾಸನಾಯಕ  ಕೆ ಟ್ಟ ಮ್ಕವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 133, 134 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.012 476890416398

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗರ್ಣಶ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿಾಭಟಿ ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಸಬಾ 62/4, 36/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00552 898967624398

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 115, 209/1, 113/3, 210/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01462 603035352218

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಯಣ್ ಕೆ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತಯಾ ಮ್ಕವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 13/1, 34/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00576 207590656103

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಭಟ್ ಮ್ಸಿಗೆ ಕ್ಸಬಾ 89 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00576 240941104086

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚನ್ನ ಕೇಶವ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಭಟ್ 
ಕೆ ವಿ ಮ್ಸಿಗೆ ಕ್ಸಬಾ 95 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0066 741953551113

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಎಸ್ ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾದಕ್ಷ್ರೂರು ಕ್ಸಬಾ 3/2, 2/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00924 377248141043

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಭಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸುಬಾರ ಯಭಟ್ ಮ್ಕವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 60./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 961893640902

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇದೇವಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೇೋಂ ಸುಧಾಕರ 
ಹೆಚ್ ಜಿ ಮ್ಕವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 99./5 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00756 295443233152

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರವಿೇೋಂದ್ರ  ಎೋಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ಕವಲ್ ಕ್ಸಬಾ 98/1, 97 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01416 844132933453

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ಭಾವತ ಕೇೋಂ ಸಿ ಹೆಚ್ ಜನಾಧವನ್ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬಾ 110/1, 107/2, 9/4, 109/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00936 316783633057

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಿನ್ನ ಯಾ  ಎೋಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ರಾಮೇಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 265/1 B, 267/4, 272/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01176

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇಧರ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಬಿ 
ಹೆಚ್ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 156 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00156 608515776879

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನ್ರಸಿೋಂಹಮೂತವ ರಾವ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ 
ಆರ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸರಾವ್ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 149, ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00396 329427830264

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸರಾವ್ ಕೆ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಕೆ 
ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇನಾರಾಯಣ್ ಹಾಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 205 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00936 693692573246

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಎೋಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ನಾಯಕ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 1/13, 116/1, 1/5, 1/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0108 202285234509

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷಾಣ ಚಾರಿ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಾಚಾರ್ ಗಂಡಗಟಿ ಕ್ಸಬಾ 36/4, 36/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0114 755917763089

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಿ ಎೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬಾ 103 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01344 725990542350

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸೇಮ್ಯಾ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ 
ತಮ್ಮ ಯಾ ನಾಯಕ ಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 33/3, 25/2, 25/1, 22 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00696 270280008184

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎ ಎಸ್ ಶಿರ ೇರಕ್ಷ ಬಿನ್ ಎ ವಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 43/3, 40/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0111



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಯಾ  ನಾಯಕ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 70 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01656 877031841214

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇಶ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 43./4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 605575595150

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗಿೇತಾ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ನಿೇಲಂದೂರು ಕ್ಸಬಾ 166./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 432053903909

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಟ್ಟ ಜಿ ಪಾಪ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣ್ಣ ನಾಯಕ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ
48,118/21, 3329, 129/1, 

331/1
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01152 940169734273

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಶಂಕರ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಿ 
ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಯಡದಾಳು ಕ್ಸಬಾ 108/3, 115, 107/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01584 686566914031

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅನ್ನ ಪೂಣ್ವಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಬಿ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಕ್ಸಬಾ 214, 218 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01392 515978993050

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಭಾಸಕ ರ ಎನ್ ವಿ ಗೌರಮ್ಮ  ಬಿನ್ 
ವೋಂಕಟ್ಯಛಲಭಟ್ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 198./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00456 576569694326

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಶೇಷ್ಗಿರಿಯಪ್ಪ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 24, 34, 35,36, 39, 40 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0186 682905090261

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಭಾಸಕ ರರಾವ್ ಕೆ 
ಆರ್ ಮ್ಸಿಗೆ ಕ್ಸಬಾ 340,, 339/2, 339/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01764 261138427886

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗುರುಮೂತವ ಎ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಬೇಗಾರು ಕ್ಸಬಾ 20 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00948 326189741298

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಾಲಿನಿ ಕೇೋಂ ಲೇಟ್ ಅನಂತ ಜಿ ಯಡದಾಳು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 26 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0108 301253410731

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಸುಬಿ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಭಲೇಕಡಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 54 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01368 500337732569

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ 
ರಾಮ್ಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಟ್ಟ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 59, 20/1, 5, 4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 955051062968

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ
ಸಖರಾಯಪಟಟಣ

177/6, 144/2, 141/2, 

177/7, 113/1, 176/1, 

177/2

ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01699 304115853600

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕ್ಯಳಯಾ  ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಪ್ಪ ಯಾ ನೆಮಾಮ ರು ಯಗಟಿ 109 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01228 639804445532

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪಿಾ ಮಾ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಎಸ್ ಗಂಡಗಟಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 85./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.009 788664713651

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಪ್ಪ  ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಾಮಾಚಾರಿ ಮಿೇಗಾ ಯಗಟಿ 8 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00648 343357027470

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಎ ಬಿನ್ ಎ ಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಸಿ ಕೆ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 64, 67,68 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0132 439227637306

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ವೈ ಆರ್ ಬಿನ್ 
ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಭಟ್ ವೈಕುೋಂಠಪುರ ಯಗಟಿ 243 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01152 575891222508

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನ್ಳ್ಳನಾೋಂಬ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕೇೋಂ ಎಸ್ ಸಿ 
ಶೋಂಗೇಶವ ರಭಟಿ ನೆಮಾಮ ರು ಯಗಟಿ 126/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00624 318450782557

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಹಾಲಂದೂರು ಯಗಟಿ 106/1, 107/1, 110/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00528 663186326888

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಮೇಶ ಎ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 
94/1, 99/2, 95/3, 212, 

215//2, 114
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0102 546032863591

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಮ್ರಿರಾವ್ ಕ್ಯವಡಿ ಯಗಟಿ 269/3, 73/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0132 556211370365

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗಿರಿಜೇಶ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಶೆವ ೇಶವ ರ ಕೆ ಎಸ್ ನಿೇಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 5./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 980074746995

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎಸ್ ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಭಟ್ ಬಿನ್ 
ವೋಂಕಟ್ಯಚಲ ಸುೋಂಕದ್ ಮ್ಕ್ಷ್ಕ ಬೋರ ರು 20, 22, 76 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 479157074831

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಪ್ಪ  ಗೌಡ ಎಸ್ ಎನ್, ಪಾವವತಮ್ಮ  ಸಿ 
ಬಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಗೌಡ ಗಂಡಘಟಿ ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 109/8, 107/7 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00466 949440470327

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶೇಷಾದರ  ಹೆಚ್ ಜಿ, ಉಮಾದೇವಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 
ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶಯಾ ಕ್ಯವಡಿ ಯಗಟಿ 182, 184, 185 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01392 692402282284

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಹುೋಂಡು, ಸಿೇತಾ ಬಿನ್ ಕರಗಯಾ ಗುೋಂಡ್ರ ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 55 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.006 768741142183

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಕೆ ನೇತಾರ ವತ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ್ಪ  
ನಾಯಕ ಕ್ಷ್ಕೆರ ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 103 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 280266370870

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇವಿೋಂದ್ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಯಗಟಿ 119, 120, 114 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0084 857102071223

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎಸ್ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಎ ಡಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  
ನಾಯ್ಕ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಯಗಟಿ 69, 70 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 323383773549

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕಳಸಪ್ಪ  ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ನಾಯ್ಕ ಬಾಳಗೇರಿ ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 37/5, 37/3, 37/9, 3/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01692 204342082800

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶೇಷ್ಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ  ಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 194, 195, 198ಮ್ 200, 110 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01416 539755304494

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರತಾನ ಕರ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಹೂವಯಾ  ಹೆಗೆಡ ಭಲೇಕಡಿ ಯಗಟಿ 18/6, 18/8, 23/3, 23/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0102 238049912797

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಘವೇೋಂದ್ರ  ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ  
ರಾವ್ ಮಿೇಗಾ ಯಗಟಿ 73/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00552 267371135901

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಿ ಣ್ಣ ಮಿೇಗಾ ಯಗಟಿ 158/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0276 479880052131

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೈ ಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ  ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 119/1ಬಿ, 195/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0552 989539565335

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿದಾಾ ವತ ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಹರೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 52/1, 51/2, 53/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01272 715049599810

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ  ಜೇಯ್ಸ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್ ವಿ ಸುಬಾರ ಯ ಜೇಯ್ಸ ನಿೇಲಂದೂರು ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 130/3, 3/2, 133/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0148 719693589138

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕಳಸಪ್ಪ  ಎ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಗೌಡ ಭಲೇಕಡಿ ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 55, 56/2, 56/1, 56/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02052 792673040959

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸತೇಶ ಎೋಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 396, 397/1, 406 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00792 683568300920

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಎೋಂ ವಿ ಕೇೋಂ ವೋಂಕಟೇಶ 
ಭಟ್ ಕೆ ಕ್ಯವಡಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 153 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 865972152512

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಆಚಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ್ಪ  
ಆಚಾರ್ ಕುೋಂತೂರು ಬೋರ ರು 306 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00314 789554071138

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಮೇಶ ಎ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಭಟಿ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಬೋರ ರು 71, 72, 73 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00744 699229609016

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಉಮೇಶ ಟ್ಟ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಗೌಡ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಹಿರೆೋನಲ ಿರು 98, 94, 93, 104, 335, 334 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 782962416231

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶೈಲ್ದವತ ಹೆಚ್ ಟ್ಟ ಕೇೋಂ ಯೇಗಪ್ಪ  ಹೆಚ್ 
ಕೆ ಬೆಳಂದೂರು ಹಿರೆೋನಲ ಿರು 329 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 524350406198

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬಿ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಟ್ಟ ಆರ್  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ  
ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಹಿರೆೋನಲ ಿರು 25/6, 30/1ಎ, 35, 77/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0102 326800383270

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  
ಗೌಡ ಹಾಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 10, 276, 231, 241, 242 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01752 276812740325

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಡಿ ಎೋಂ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  ಗೌಡ ಭಲೇಕಡಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 45, 46/6, 50/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.012 344711713760

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಉಮೇಶ, ರಜನಿ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ  ಗೌಡ ನಿೇಲಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 136 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01872 455052151901

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಜಯಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಯಡದಾಳು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 270, 262, 261 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01699 621298653913

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಯೇಗಪ್ಪ  ಕೆ ಸಿ  ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಯಾ  ಗೌಡ ಅಸನ್ಬಾಳು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ
129/1, 128/8, 128/5, 

125/1
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01176 400062421866

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಯಾ  ಗೌಡ ಅಸನ್ಬಾಳು ಚೌಳಹಿರಿಯ ರು 198/7, 125/2, 128/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00996 449409555837

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸತೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 142/1,140,224/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01188 548854872267

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ಬೋರ ರು 501 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0168 229641197608

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿೇಣಾ ಜಿ ಬಿ ಕೇೋಂ ಶಾಮ್ಯಾ ಗೌಡ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 262, 184/1, 173/1, 210 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01968 977012218934

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಗೌಡ ಕೆ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಹಾಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 53/3, 51, 53/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00852 924683388641

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೈ ಎಸ್ ಗೇಪಾಲ ಯಮುನಾಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ 
ಸುಬಿ ಣ್ಣ ಯಾ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 56/4, 57/2, 211 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01176 460349967555

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಾಲಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶೋಂಗೇಶವ ರಯಾ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 297./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00324 991731501522



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಮಿೇಕ್ಯಮ  ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಅಶೇಕ ಎೋಂ ಆರ್ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಬೋರ ರು 185, 53 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01512 820663330526

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾೋಂತಮ್ಮ  ಕೆ ಎೋಂ ಕೇೋಂ ಕಳಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಬೋರ ರು 183/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0042 996320715986

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅನುಷ್ ಕೆ ಅಶೇಕ ಎೋಂ ಆರ್ ಕೇೋಂ ಎೋಂ 
ಆರ್ ಅಶೇಕ ಮ್ಸಿಗೆ ಬೋರ ರು 55./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0024 280560360510

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಎೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ಬೋರ ರು 502 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0168 375944686010

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾೋಂತ ಎನ್ ಟ್ಟ ಕೇೋಂ ದೇವೇೋಂದ್ರ  ಹೆಗೆಡ  ಕೆ 
ಟ್ಟ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು

22/4, 204/1, 9, 15, 25, 

27/3
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01128 791763349920

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಎೋಂ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮೆಣ್ಸ್ಯ ಬೋರ ರು 34 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0138 629118204291

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಸನ್ಬಾಳು ಬೋರ ರು 13/17, 6/1, 12/18, 13/16 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00727 810367253444

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಅಸನ್ಬಾಳು ಬೋರ ರು
18/1, 4/13, 13/14, 6/2, 

12/17, 2/2
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0792 687322119521

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮ್ರಿಯಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಎೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಅಸನ್ಬಾಳು ಬೋರ ರು

4/10, 6/4, 13/10, 15/1, 

18/4
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00612 979291886520

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ್ಪ ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 74/1, 75/2, 119, 72 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01212 201627183298

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ 
ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ

ಬೋರ ರು

229/7, 278, 230/1, 232/1, 

229/1, 229/3, 243/16, 

230/5, 228/7

ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00948 535976143701

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿ ಎಸ್ ಸಣ್ಣ ಯಾ ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 194/2, 234/1, 200 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00379 473337359675

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಕೆ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ಬೋರ ರು 500 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00168 585559100769

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ವಿೇಣ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎ 
ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಹೇರೂರು ಬೋರ ರು 77/1, 73/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00312 930331006621

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಹೆಚ್  ಎ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಬೋರ ರು 84/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0012 496601128893

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಯಾ ಕೇಗೇಡು ಬೋರ ರು 58/2, 60 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0084 3669999998083

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 5/2, 116/3, 11/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0063 878777698874

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಘವೇೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 158/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 290549445335

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೇರಪ್ಪ ಗೌಡ ಕ್ಷ್ಕೆರ ಬೋರ ರು 145/2, 164, 146 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01392 820995380642

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತಯಾ  
ಎನ್ ಮಿೇಗಾ ಬೋರ ರು 16 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01416 956597220878

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ದಗಗ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 172 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00648 242629947038

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶಮೂತವ ಬಿನ್ ಸುಬಿಯಾ ಧರೆಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 75/4, 74 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00732 425764866548

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ 
ಬೇಬಣ್ಣ ಗೌಡ ಗಂಡಗಟಿ ಬೋರ ರು 117/3, 115/2, 117/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00696 959737185418

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ಯಾ  ಟ್ಟ ಎಸ್ ಸವ ಣಾವೋಂಬ 
ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಯಾ ಯಡದಾಳು ಬೋರ ರು 133, 131/2, 131/2, 131/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01248 718327032397

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ
ಶಿವನ

224/1, 213, 212, 210,195, 

175/1, 170, 164, 473,168 

167

ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 538970059425

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶಭಟ್ ಎೋಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟಿ ಕ್ಯವಡಿ ಶಿವನ 153 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01416 785071802510

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ನಾಯಕ ಅಸನ್ಬಾಳು ಶಿವನ 4/11, 2/4, 2/4, 18/2, 6/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01512 394394742390

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗೌಡ ಅಸನ್ಬಾಳು ಶಿವನ 162./5 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 820265249149

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸತೇಶ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲ ಬಿ ಎಸ್ ಅಸನ್ಬಾಳು ಶಿವನ 98,99/2, 235/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02304 433018874421

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಟ್ಟ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಪ್ಪ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೂತುಗೇಡು ಅಮೃತಾಪುರ 66, 89, 75 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0084 782454637620

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 113/2, 116 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00852 263948994049

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಹಿರಿಯಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಾನಾಯಕ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 19/3, 120/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00292 680403813069

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚನ್ನ ಕೇಶವ ಕೆ ಟ್ಟ  ಸುಮಾ ಕೆ ಟ್ಟ ಬಿನ್ 
ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕುೋಂತೂರು ಕ್ಸಬಾ 34/2, 29/2, 62/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00839 466033911639

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಸಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಸಿ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 82/6, 112/2, 112/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01248 368125740797

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ದೇವಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಪಿ  ರಾಧ ಬಿನ್ 
ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಕ್ಸಬಾ 164 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0144 706776308393

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಜಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 60,58/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01164 573135048005

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿಶವ ನಾಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸಯಾ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 35./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 320065680298

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಎ ಕಳಸಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 136/1, 144/1, 112 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01128 634101591773

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿೇತಾರಾಮ್ಯಾ ಕ್ಯವಡಿ ಕ್ಸಬಾ
104/1, 178/1, 179/1, 285, 

294/3
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01152 503657503077

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸೇಮ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೌಡ ಎಲ್ ಧರೆಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 171 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00876 599732913453

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಾಲತ ಕೇೋಂ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಬೋರ ರು 70./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01116 462804735229

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ವೈ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 131/2, 128 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00948 264639527486

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿೇವಣ್ಣ  ಕೆ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಿ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಬೋರ ರು 66, 52/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00768 893093938607

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಬರ ಮ್ಣ್ಾ  ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸಿೋಂಗಪಾಪ ಚಾರ್ ನ್ಲ್ದಲ ರು ಬೋರ ರು 42 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 712856275571

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅಭರಾಮ್ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಟ್ಟ 
ಮಂಜುನಾಥ ಸುೋಂಕದ್ ಮ್ಕ್ಷ್ಕ ಬೋರ ರು 55/2, 54 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 560400876116

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ಟ್ಟ ಬಿನ್ 
ತಮ್ಮ ಯಾ ನಾಯಕ ಸುೋಂಕದ್ ಮ್ಕ್ಷ್ಕ ಬೋರ ರು 55./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0024 982908342820

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬುಡಡ ಯಾ  ಎ ಜೆ ಬಿನ್  ಜಬಿ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 35./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00744 856361441758

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗೇಶ್ ರಾವ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ  
ಹೆಚ್ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಬೋರ ರು 191 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00348 497033810900

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ದೇವೇೋಂದ್ರ  ಎೋಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎೋಂ 
ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಕೇಗೇಡು ಬೋರ ರು 20/1, 21/3, 21/6, 23 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00612 626908477922

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ 
ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಹೆಗೆಡ ಕ್ಯವಡಿ ಬೋರ ರು 208, 304 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01704 346269195064

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಂಜಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ 
ರಾಮ್ಚಂದ್ರ ಹೆಗೆಡ ಕ್ಯವಡಿ ಬೋರ ರು 279, 211 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01224 851099132385

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲಗೌಡ ಕ್ಯವಡಿ ಬೋರ ರು 72/3, 52, 72/4, 61 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01644

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ವನ್ಮಾಲ ಕೆ 
ಎಸ್ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಶಿವನ 245, 229, 239, 236 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 726309712800

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಣ್ಣ ಗೌಡ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಾಳಗೆರೆ ಶಿವನ
30/10, 30/1, 29/5,29/1, 

27, 32/1
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02272 313022229570

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗೇೋಂದ್ರ  ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 
ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಯಾ  ಹೆಚ್ ಕೇಗೇಡು ಬೋರ ರು

15, 5, 16/5, 16/1216/13, 

16/2
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01212

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಚಂದ್ರ  ಹೆಚ್ ಬಿ  ನಿಮ್ವಲ ಬಿನ್ 
ಭಾಸಕ ರ ರಾವ್ ವೈಕುೋಂಠಪುರ ಬೋರ ರು 7/5, 2/1, 4/5, 3/5 ಸಾಮಾನ್ಾ .0.708 644089121824

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕಳಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇಗೌಡ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 1/2, 190, 8/2, 193 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0138 764463322856



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕಮ್ಲ ಟ್ಟ ವಿ ಕೇೋಂ ಕಳಸಪ್ಪ  ಕೆ ಜಿ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 2/1,3/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00504 974375937226

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೇಶವಹೆಗೆಡ  ಎ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ಉಳವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 116, 117, 118 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01104 642080423605

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪೂರ್ಣವಶ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೇಶವಹೆಗೆಡ ಉಳವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 113/2, 115/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00708 868980337919

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೇಬಣ್ಣ ಗೌಡ ಗಂಡಗಟಿ ಬೋರ ರು 117/4, 115/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00684 831673181598

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಿ ಣ್ಣ ಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ಬೋರ ರು 161, 235/2, 207 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00948 668733980338

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಯೇಗಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಬೋರ ರು 81, 80/1, 95/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0114 339382994540

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಜೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 292 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01133 865107615352

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಾಸುದೇವ ಬಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಗೌಡ ಅಸನ್ಬಾಳು ಬೋರ ರು 85/5, 85/8 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.018 370510832303

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಯಾ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 130./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00504 257588659405

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ  ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎ 
ಮಂಜುನಾಥಭಟ್ ನಿೇಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 29/2,30, 31/1, 33/3, 34 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0132 761143503502

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿ ರಾವ್ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಬೋರ ರು 255/2, 238/1, 312/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01176 273070096592

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇನಿವಾಸನಾಯಕ  ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ 
ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಾದಕ್ಷ್ರೂರು ಬೋರ ರು 9/3, 9/13, 9/4, 13/6, 13/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01212

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಾೋಂತರಾಮ್ ಎನ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ಆರ್ 
ಗುೋಂಡುರಾವ್ ನೆಮಾಮ ರು ಬೋರ ರು 95./4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.048 351750015454

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎೋಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಎೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟಿ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ
ಅಮೃತಾಪುರ

328/2, 325, 245, 234/48, 

231/2, 231/1, 202/1,201, 

199/2

ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01152 699512621653

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕ್ಯತವಕ್ ಎೋಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆರ ೇಷಿ್ಮ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಅಮೃತಾಪುರ 200, 232 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01416 472846637867

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಕುಮಾರ್ ಎೋಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ 
ಎೋಂ ಕೆ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಅಮೃತಾಪುರ 199/1, 233/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01417 699923780414

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬೆಳಿಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಲೇಟ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ವೈಕುೋಂಠಪುರ ಬೋರ ರು 97, 100/1, 98/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0036 975393842309

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸಾವಿತರ ಮ್ಮ  ಸುರೇಶ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ 
ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಮ್ಸಿಗೆ ಬೋರ ರು

25/2,24/2, 26/1, 34, 

436/1, 41
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01056 485888745148

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಜಗಧೇಶಹೆಗೆಡ  ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ 
ರಾಮ್ಯಾ ಹೆಗೆಡ ಭಲೇಕಡಿ ಬೋರ ರು 4./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00132 979005949954

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ದೇಪ್ ಹೆಚ್ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಗಧೇಶ ಹೆಗೆಡ ಭಲೇಕಡಿ ಕ್ಸಬಾ 5 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01116 403560178568

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಎಸ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ 
ಗರ್ಣಶಯಾ ಭಲೇಕಡಿ ಕ್ಸಬಾ

191/2, 191/3, 192/2, 

192/3, 249
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0126 329499891326

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 134, 131/4, 258 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00936 689725288921

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೇಶವಮೂತವ ಕೆ ಎಸ್  ಶಕುೋಂತಲ್ದ ಬಿನ್ 
ಸೇಮ್ಯಾ ನಾಯಕ ಭಲೇಕಡಿ ಬೋರ ರು 15, 22 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.006 937417324142

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಉಷಾ ಎೋಂ ಎೋಂ ಕೇೋಂ ಕೆ ಎಸ್ 
ಅಪ್ಪ ಣ್ಣ ಹೆಗೆಡ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 244 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0036 518672937036

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸರೇಜಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಕಳಸಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ವೈಕುೋಂಠಪುರ ಬೋರ ರು 137 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00444

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎೋಂ ಬಿನ್ 
ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಹಾಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 11, 289 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.02004 385983430717

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿಶವ  ಎ ಆರ್ ಶೆವ ೇತ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಎ ವಿ 
ರಾಮಾನಾಯಕ ನಿೇಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 44/3, 44/5, 40/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 854691376940

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಂದ್ ಎ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ನಾಯಕ ನಿೇಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 42./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 712543272126

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಯಾ ಹೆಗೆಡ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 227 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01272 336895332357

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಘುರಾಮ್ ಬಿನ್ ಸುಬಿ ಣ್ಣ ನಿೇಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 124./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01608 269248357938

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರವಿರಾಜ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ  
ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಿೇಗಾ ಬೋರ ರು 72/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.006 669334255679

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಗೇಪಾಲ ಬಿನ್ ಕುಳುವಾಡಿ ಹಾದ ಬೋರ ರು 17 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 344744757029

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೆ ಜಿ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ಣ್ಣ ಹೆಗೆಡ ನೆಮಾಮ ರು ಬೋರ ರು 20 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01356 905602449259

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೇ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೋಂ 
ಕೇಶವಮೂತವ ಎೋಂ ಜಿ ಹರೂರು ಬೋರ ರು

50/1, 51/1, 50/2, 52/6, 

53/2
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01584 784912461772

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೇಶವಮೂತವ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಗೌಡ ನಿೇಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 12/.1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 371276801639

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರತನ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಸಾವ ಮಿರಾವ್ 
(ಹೆಚ್ ಕೆ ನಾಗರಾಜರಾವ್)

ಹರೂರು
ಬೋರ ರು

76, 99, 74 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.01168 868511833875

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎೋಂ ಎಸ್ ಸಿೇತಾರಾಮ್ ಜೇಯಸ  ಬಿನ್ 
ಶಾಮಾಜೇಯ್ಸ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಬೋರ ರು 271 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0072 260233445061

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಎ ಜೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸಿ ಎೋಂ ಜನಾಧವನ್ ಮಿೇಗಾ ಬೋರ ರು 116 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0018 557543025096

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ನ್ವಿೇನ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎ 
ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಹೇರೂರು ಬೋರ ರು 71./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00864 716203989780

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಿ ಜಿ ಪ್ರ ತಮಾ ಕೇೋಂ ಕೆ ಆರ್ 
ಉದ್ಯಕುಮಾರ್ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 283/2, 283/1, 284, 282 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00804 212512002784

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಸುಕನ್ಾ  ಟ್ಟ ಕೆ ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಭಟಿ  ಟ್ಟ ಎನ್ ಯಡದಾಳು ಬೋರ ರು 134 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0096 830255545492

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಟ್ಟ ಕೆ ಪ್ರಾಷ್ರ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಯಡದಾಳು ಬೋರ ರು 129,82, 18/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 763796468684

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿಶವ ಜಿತ್ ಟ್ಟ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಯಡದಾಳು ಬೋರ ರು 134 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00768 77266692093

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪುಣ್ಾ ಪಿರ ಯ ಟ್ಟ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಯಡದಾಳು ಬೋರ ರು 134 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0048 225009584058

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಜೇೋಂದ್ರ  ಟ್ಟ ಕೆ ಬಿನ್ ಟ್ಟ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಯಡದಾಳು ಬೋರ ರು
129, 18/3, 83/5, 83/6, 

18/5
ಸಾಮಾನ್ಾ 0.024 703611222626

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇಕಂಠ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಟ್ಟ 
ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಹೆಗೆಡ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 71/1. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.00864 219919477925

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜೆ ಸಿ ಅಶವ ತಥ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 
ಚನ್ನ ಕೇಶವರಾವ್ ಹರೂರು ಬೋರ ರು 109/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 471986288176

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಉಮೇಶ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಪ್ಪ ಯಾ ಹರೂರು ಬೋರ ರು 95/2,96/2, 89 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 641933859308

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಸಿ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಮ್ಣ್ಾ ಾ ಧರೆಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 70, 246 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 696353805041

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸುೋಂದ್ರ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಯಾ ನಿೇಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 161 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 532017956186

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರವಿೇೋಂದ್ರ ಹೆಗೆಡ  ಬಿನ್ ಚಂದೇಹೆಗೆಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 84, 114 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 730573793388

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗರತನ ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ನಾಗೇೋಂದ್ರ ರಾವ್ ಮ್ಕವಲ್ ಬೋರ ರು 191 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 670078606037

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮೇಗೌಡ ಉಳವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 63 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 501637090333

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಯಾ ಹೆಗೆಡ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 230 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 336895332357

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗರ್ಣಶ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಪ್ಪ ಗೌಡ ಹೆಚ್ 
ಎಸ್ ಕೇಗೇಡು ಬೋರ ರು 53/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 657567571352

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಘವೇೋಂದ್ರ  ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 40, 39 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 448030649937

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ರಾಮ್ಸಾವ ಮಿ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಬೋರ ರು 91 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 902619694852

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ ಕೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಧರೆಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 141/2, 176/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 304115853600

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶಯಾ ಹಾಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 74 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 814115341044

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಟ್ಟ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡಾಡ ನಾಯಕ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಬೋರ ರು 133,136, 124/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.062 453379376975



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸುಶಿೇಲ ಕೆ ಆರ್ ಕೇೋಂ ಕೆ ಎೋಂ 
ಕಳಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 9 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.036 668987085314

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವಿೇರಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದೇಗೌಡ ವಿದಾಾ ರಣ್ಾ ಪುರ ಬೋರ ರು 188/2A,2B, 190/2A ಸಾಮಾನ್ಾ 0.058 442785879916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಾಲಿನಿ ಕೇೋಂ ಲೇಟ್ ಅನಂತ ಜಿ ಯಡದಾಳು ಬೋರ ರು 26 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 301253410731

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗೇಶ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಯಾ  ಬಿ ಕ್ಯವಡಿ ಬೋರ ರು 83/4, 84 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 590942298530

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಎೋಂ ಬಿನ್ ಮ್ರಿರಾವ್ ಕ್ಯವಡಿ ಬೋರ ರು 73/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 556211370365

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹರಿಪ್ರ ಸಾದ್ ಎನ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಯಾ  ಹೆಗೆಡ ನೆಮಾಮ ರು ಬೋರ ರು 60 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.08 271612398861

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಡಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಬೋರ ರು 124/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.04 802290385884

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ೇಕಂಠ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಟ್ಟ 
ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಹೆಗೆಡ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 71/1. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.044 219919477925

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಗುೋಂಡೇ ಗೌಡ ಎಸ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡುಡ ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಬೋರ ರು 2/2.
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 871941130503

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪ  ಗೌಡ ಭಲೇಕಡಿ ಬೋರ ರು 28/1.
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 616324930749

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಅಪುಪ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡುಡ ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಬೋರ ರು 33
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 309211222657

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಯಂಕಣ್ಣ  ಕೇೋಂ ಬೇಲ್ ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಬೋರ ರು 33/1.
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.0195 707913021138

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಸುರೇಶ್ ಎೋಂ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ ಗೌಡ ಭಲೇಕಡಿ ಬೋರ ರು 30/2.
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 907818798145

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಸಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜು ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಬೋರ ರು 9
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.04355 406196527611

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಜಾನ್ಕ್ಷ್ ಕೇೋಂ ಶೇಷ್ ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಬೋರ ರು 4/5.
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.02275 202097972232

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಸುರೇೋಂದ್ರ ಮ್ಕವಲ್ ಬೋರ ರು 51/2.
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 932713810862

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ವಾಸುಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಕೆ.ಮ್ಸಿಗೆ ಬೋರ ರು 21, 114
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 422585538329

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ವಾಸುದೇವ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ  ನಾಯ್ಕ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 70
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 732016972469

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಇೋಂದರ ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 77,/2
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 815187907934

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ವಿನೇದ್ ಕೇೋಂ ಗೇಪಾಲ ಮ್ಕವಲ್ ಬೋರ ರು 51/3.
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 404915957711

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಸಿೇತಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಗೌಡ ಕೆ.ಮ್ಸಿಗೆ ಬೋರ ರು 27
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 814683870309

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜೇ ಗೌಡ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಗಿಣಿಕಲುಲ ಬೋರ ರು 6/1.
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.0195 224624705611

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜಡಿಯ ಗೌಡ ಮ್ಕವಲ್ ಬೋರ ರು 53
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 278495668284

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಭಾಸಕ ರ ಬಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಗೌಡ ಕೆ.ಮ್ಸಿಗೆ ಬೋರ ರು 19
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.0117 910728784376

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಅಣ್ಣ ೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆೋಂಪೇಗೌಡ ಮ್ಕವಲ್ ಬೋರ ರು 54
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 633017646000

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ೇಮ್ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಆರ್ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 119/1, 119/2
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 253779640528

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಪ್ರ ಸಾದ್.ಡಿ.ಡಿ ಬಿನ್ ದೇವದಾಸನಾಯಕ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 119,/3
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 608620501406

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ ಕ್ಯವಡಿ ಬೋರ ರು 112/3.
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 723106488892

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಬಿ.ಡಿ.ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಧಮ್ವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮ್ಕವಲ್ ಬೋರ ರು 82,/1
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.0975 317072228976

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಜಾನ್ಕ್ಷ್ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 70
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 377905701394

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಗೌಡ ಕೆರೆ ಬೋರ ರು 49/6, 49/4
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 430991690815

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಗೌಡ ಹಾದ ಬೋರ ರು 12,/2
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 481609840026

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಕಮ್ಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಕೇೋಂ ರವಿೇೋಂದ್ರ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 146
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 621879217657

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಶಾರದ್ ಕೇೋಂ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 199
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 940007949068

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಸುಶಿೇಲ ಕೇೋಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 63,//2
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 861952525021

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ರಮೇಶ್ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕೆ ಗೌಡ ಮ್ಲ್ದನ ಡು ಬೋರ ರು 48/27
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 FYQ1456060

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಸಿೋಂಗೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಪುಪ  ಗೌಡ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಬೋರ ರು 48
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 743488120771

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಗುರುಮೂತವ ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಗೌಡ ಕೆ ಮ್ಸಿಗೆ ಬೋರ ರು 28(16A)
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 875360093228

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ  ಗೌಡ ಕೆ ಮ್ಸಿಗೆ ಬೋರ ರು 1/8. 
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013

914043054456

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 238, 239/7
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.026 919817001403

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ನಾಗರತನ  ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ೇ ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 199P
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.00975 565789594344

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಯೇಗಿಶ್ ಎೋಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೇಪಾಲ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 48/1.
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.013 951469277117

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪ್ರ ೇಮ್ ಡಿ ಕೆ ಕೇೋಂ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಆರ್ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 119/1,119/2
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.525 253779640528

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ತಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ಸೂರಪ್ಪ ಮ್ಲ್ದನ ಡು ಬೋರ ರು 30
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.28 891146916462

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಎನ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಮ್ಲ್ದನ ಡು ಬೋರ ರು 30
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.28 983281749482

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಹುೋಂಡು ಬಿನ್ ಕರಗಾ ಗುೋಂಡ್ರ ಬೋರ ರು 55
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 0.525 768741142183

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮ್ಹೇಶ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸಿೇನ್ನಾಯಕ ಮೇಲುಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 53/2, 55/2, 57/3 ,303
ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  
ಪಂಗಡ 3.67 270665946517

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ಕೆ ಎೋಂ ನಾಗೇಶ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 250 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಜಾತ 5.066

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಂಗಾರಸಾವ ಮಿ ಕುೋಂತೂರು ಬೋರ ರು 38/2 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಜಾತ 4.85 952991303782

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಮೂತವ ಬೆಟಿ ಗೆರೆ ಬೋರ ರು 181/1,181/2 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಜಾತ 5.32 293729208846

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ಉದ್ಯಕುಮಾರ್ ಸಿ ಕೆ ಮ್ಲ್ದನ ಡು ಬೋರ ರು 100 ಸಾಮಾನ್ಾ 5.48 545154583338

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನ್ರಸಿೋಂಹಯಾ ಯಡದಾಳು ಬೋರ ರು 105.108.202 ಸಾಮಾನ್ಾ 5.22 908764594958

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಮ್ಸಾವ ಮಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ 
ವೋಂಕಟನಾಯ್ಕ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು

261/3, 262/3, 263/3, 

276/3, 55
ಸಾಮಾನ್ಾ 3.63 644836509127

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೇೋಂ ಟ್ಟ ಆರ್ ಶಿರ ೇಧರ್ ಹರೂರು ಬೋರ ರು 110/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 6.8 336123091121



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಭಾಸಕ ರ ನಾಯಕ  ಲೇಟ್ ಬುಳಿೆೇನಾಯಕನಿೇಲಂದೂರು ಬೋರ ರು
90,78/3,78/1,78/18,92/1,8

6,78/15,105/4,105/2,
ಸಾಮಾನ್ಾ 7.35 992244441447

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ನ್ಟೇಶ ಎೋಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಬೋರ ರು
199/3,147/4,148/1,149/4,

119/3
ಸಾಮಾನ್ಾ 4.94 209435782335

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಿ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತವ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ್ಯಾ ಬೆಳಂದೂರು ಬೋರ ರು 30, 153 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.1212 634117666865

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವಾಸುದೇವ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಹಾಲಪ್ಪ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 41 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.1212 462804735229

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಾಲತ ಕೇೋಂ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  ಗೌಡ ಮಿೇಗಾ ಬೋರ ರು 70/2. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0909 573608111540

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವಿಠಲ ಹೆಗೆಡ  ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳಪ್ಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 50/1, 53/5, 3/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.11817 872442090482

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವಾಸುದೇವ ಬಿನ್ ಗರ್ಣಶಯಾ ಹನ್ನ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 49/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.1212 587364059153

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗೇಶ್ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಯಾ ಮ್ಕವಲ್ ಬೋರ ರು 152/2, ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0909 838749843564

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಐಯಾ ಣ್ಣ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇ ಗೌಡ ಕ್ಯವಡಿ ಬೋರ ರು 103/1. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.1212 664006265322

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಣ್ಪ್ತ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ ಕುೋಂತೂರು ಬೋರ ರು 183/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.1212 672877792897

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್  ವೋಂಕಪ್ಪ  ಗೌಡ ಕೂತಗೇಡು ಬೋರ ರು 169/2, 170/1, 170/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.06 443617086291

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸಂತೇಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿ 
ಕಳಸಪ್ಪ  ಗೌಡ ಗಿಣಿಕಲುಲ ಬೋರ ರು 178/1, 174/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.06 376726092247

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗೌಸ್ ಸಾಹೇಬ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಮುಜಾಫರ್ 
ಹೆಚ್ ಸಾಹೇಬ್ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ  ಬೋರ ರು 104/1. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.06 738013149559

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಉಮೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಗೌಡ ಹೇರೂರು ಬೋರ ರು 103/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.12 766902085885

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅಚುಾ ತ ಎೋಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಎೋಂ ಜಿ ಹಾಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 332 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.06 250484834723

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕಳಸಪ್ಪ  ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಪ್ಪ  ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ  ಬೋರ ರು 76 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0204 997236723122

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಸಪ್ಪ ಗೌಡ ಬೆಳಂದೂರು ಬೋರ ರು 9./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0153 743078748742

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ ಎೋಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಮೂಡಾನೆ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಮ್ಕವಲ್ ಬೋರ ರು 215 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.03365 532308914925

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ನವಯಹಣೆ ಚನ್ನ ಕೇಶವ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಳಸಪ್ಪ ನಾಯಕ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 6./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.05915 859738630827

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಯಾ  ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಸುಬಿಯಾ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 188./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0204 903150660895

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ನವಯಹಣೆ ಗುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಮ್ಮ ಯಾ ಗೌಡ ಅಡಡ ಗದ್ದ ಬೋರ ರು 2./2 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0408 967705998717

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ ಕೆ ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಟ್ಟ ದೇವೇೋಂದ್ರ ಗೌಡ ಅಸನ್ಬಾಳು ಬೋರ ರು 130./4 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0612 597899285811

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ನವಯಹಣೆ ಶಿರ ೇಧರ್ ರಾವ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ 
ರಾವ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆಳಕಪ್ಪ ಬೋರ ರು 411 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0408 806684744525

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಹೆಗೆಡ  ಕೆ ಎೋಂ ಬಿನ್ 
ಮ್ರಿಯಾಪ್ಪ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 43 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0408 552881908218

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ನವಯಹಣೆ ಸುಬಾರ ಯ ಹೆಗೆಡ  ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡಪ್ಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕೆ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 24 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0408 549760382304

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ನವಯಹಣೆ ಗಿರಿೇಶ್ ಎಲ್ ಮ್ಟಿ್ ನ್ನ ವರ್ ಬಿನ್ 
ಲೇಕನಾಥ್ ಮ್ಟಿ್ ನ್ನ ವರ್ ಕೇಗೇಡು ಬೋರ ರು 113 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0408 654994651060

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ  ನವಯಹಣೆ ರವಿೇೋಂದ್ರ  ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ 
ನ್ರಸಿೋಂಹಮೂತವ ಮ್ಕವಲ್ ಬೋರ ರು 33 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0612 597899285811

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಭವಾನಿ ಕೇೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 197, 196 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.05815 731358740047

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಚಂದ್ದರ  ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಬುಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಬೋರ ರು 31/13. ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 710580735619

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಮ್ಲ್ಲ ೇಶ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 199 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 430669100681

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಕೆೋಂಪ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮ್ಮ  ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 199 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 918131520340

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಯೇಗಿೇಶ್ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್  ಕ್ಷ್ಟಿ್ಲ  ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಬೋರ ರು 31/15 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 533893604076

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಮ್ರಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆೋಂಪೇ ಗೌಡ ಮ್ಕವಲ್ ಬೋರ ರು 54… ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 907812387036

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಅಪುಪ  ಬಿನ್ ಮೈಲ್ದ ಹಾಲಂದೂರು ಬೋರ ರು 74 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.0351 496372150960

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಶೃಂಗೇಶ್ವ ರ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ಣ್ಣ  ಗೌಡ್ ಯಡ್ದಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 214 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 496316565978

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಶಂಕರ ಬಿನ್ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಬೋರ ರು 26/14 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 393226734761

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಬೇಬಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ತಮೆಮ ೇಗೌಡ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಬೋರ ರು 46/2. ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 868579466148

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಬೋರ ರು 31 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 614939683958

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಬೆಳಿಮ್ಮ  ಸುಬಿಾ ಗೌಡ ಹಾದ ಕ್ಷ್ರೂರು ಬೋರ ರು 8/2, 7 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 802066486591

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಬಾಲ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬುಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಬೋರ ರು 31/6 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 436816135728

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಮ್ರಿಯಪ್ಪ  ಗೌಡ ಎೋಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಯಡೇಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಬೋರ ರು 13…. ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 675828078853

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಗೌರಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚಲುವ ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಬೋರ ರು 8/2. ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.078 783527842395

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಪುಟಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಯಡುಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಬೋರ ರು 13 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.039 366161834353

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಅಣ್ಣ ೇ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಯಳು ಗೌಡ ಶಿೇಲುವ ಬೋರ ರು 7/3, ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.039 542931203339

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಎೋಂ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಮೆಮ ಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಬೋರ ರು 13 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.039 322664547963

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಬೋರ ರು 35/7 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.039 230615394431

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಶೇಷ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿ್ ೇಗೌಡ ಬಾಳೆಗೆರೆ ಬೋರ ರು 13 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.0312 530482021974

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಅಣ್ಣ ಯಾ  ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ 
ನಾಯಕ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 119/1 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.039 785828763262

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಭಾಸಕ ರಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡೇಗೌಡ ಭಲೇಕಡಿ ಬೋರ ರು 62 ಪ್ರಿಶಿಷಿ್  ಪಂಗಡ 0.0312 567981741083

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಎೋಂ ಬಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಬೇಬೆನಾಯ್ಕ ಕುೋಂತೂರು ಬೋರ ರು 55/3, ಸಾಮಾನ್ಾ 0.1003 416411730303

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಓಬಯಾ ಶೆಟಿ್ಟ ಕೇಗೇಡು ಬೋರ ರು 22/4. ಸಾಮಾನ್ಾ 0.039 233231738445

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಕ್ಷ್ರಣ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಗೌಡ ಗಿಣಿಕಲು ಬೋರ ರು 128/2,129/2,128/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.0975 689989739284

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಗುೋಂಡಣ್ಣ ಗೌಡ ಯಡದ್ಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 64 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.078

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೇೋಂ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 50/2,53/2,41 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.06435 229185784967

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಕಮ್ಲ್ದಕ್ಷ್ಮ  ಎನ್ ಸಿ ದೇಪ್ಕ್ ಎನ್ ಸಿ ಕೇೋಂ 
ಚಿನ್ನ ಯಾ ಗೌಡ ನೆಮಾಮ ರು ಬೋರ ರು 141./3 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.04485 210427755355

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಸುಶಿೇಲ ಕೇೋಂ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ್ ಅಸನ್ಬಾಳು ಬೋರ ರು 164/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.039 981518885263

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣವಿನ್ಯ ಎೋಂ ವೈ ಬಿನ್ ಯೇಗಪ್ಪ  ಗೌಡ ಮ್ಲ್ನಾಡು ಬೋರ ರು 6/7, 14/2, 24, 107 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.039 867064690377

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನರ್ಾಯಣಸಿೋಂಗಪ್ಪ  ಹೆಗೆಡ  ಕೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಯಾ  ಹೆಗೆಡ ಕಚಚ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 41 ಸಾಮಾನ್ಾ 0.078 242329472461

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟ್ಾರಕ್ಟರ ಖರಿೋದಿ ಶಿರ ೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಬೇಳೇಗೌಡ ಯಡದಾಳು ಬೋರ ರು 21 ಪ್.ಪಂಗಡ್ 1.00 435642205889

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  / ಕರಿಯಪ್ಪ ಅರಬಲ ಬೋರ ರು 34/1 ST 64000 436087253061

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  B K / ಕರಿಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಅರಿಶಿನ್ಘಟಿ ಬೋರ ರು 30/p3 ST 64000 271917072585

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  / ಈರಪ್ಪ ಅರಿಶಿನ್ಘಟಿ ಬೋರ ರು 38/p3 ST 64000 980443088035

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  / ಹಾಲಪ್ಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 31/3 ST 64000 625701924502

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ದಾಸಪ್ಪ  K / ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 71/5 ST 64000 396571299062

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಯಪ್ಪ  / ಕರಿಯಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 21/2A ST 64000 512896344547

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಜಪ್ಪ  / ಕ್ಯಡಪ್ಪ ಚಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 13, 8/4 ST 64000 975240275999

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸುಧಾ / ಉಮ್ಶಂಕರ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 30/P18 ST 64000 499872199014

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಉಮೇಶನಾಯಕ  / ಗೇಮ್ಾ ನಾಯಕ ಶಿರ ೇರಾೋಂಪುರ ಬೋರ ರು 87/8, 87/9,10, 2/p3 SC 64000 479796420582

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮೂತವನಾಯಕ  / ರಾಮ್ನಾಯಕ ಬೇಗೂರು ತಾೋಂಡಾ ಬೋರ ರು 46/2, 46/4 SC 64000 465325952728

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಯಬಾಯಿ / ಸಾಮ್ಾ  ನಾಯಕ ಬೇಗೂರು ತಾೋಂಡಾ ಬೋರ ರು 37, 6/4 SC 64000 800807087116

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ತಾವಯವನಾಯಕ  / ಸಾಮ್ಾ ನಾಯಕ ಯರೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 2 \ 2 SC 64000 385715868373



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಾಗನಾಯಕ  /ತಮ್ಮ ನಾಯಕ ಕರಡಿೇಪುರ ಬೋರ ರು 42/1E SC 64000 922857628149

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜುೋಂಜನಾಯಕ  / ಮೇಗಾಾ ನಾಯಕ ಕರಡಿೇಪುರ ಬೋರ ರು 25/2, 25/4 SC 64000 661724757700

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪಾವವತಬಾಯಿ / ಜಯನಾಯಕ ಕರಡಿೇಪುರ ಬೋರ ರು 45/P2 SC 64000 477798405098

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ H B ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  / ಬಸಪ್ಪ ಎರೇಹಸೂರು ಬೋರ ರು 57/2b, 57/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 303047502872

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  / ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 85/2A, 103/7, 83, 82/1Bp2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 339733843454

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  / ಗಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಟ್ಟಗನೆರೆ ಬೋರ ರು 36/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 972260549431

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗಂಗಮ್ಮ  / ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕಲುಲ  ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 8 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 232561387447

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿವಕುಮಾರ / ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬೆಣ್ಕುಣ್ಸ್ಯ ಬೋರ ರು 97, 101/2b ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 717112598024

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ S N ಮ್ಲಲ ಯಾ  / ನಾಗಯಾ ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 63/1, 44/7 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 515976414091

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮ್ರುಳಪ್ಪ  S / ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 40/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 925438508765

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ S ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ / ಶೇಖರಪ್ಪ ಕ್ಯರಣ್ಘಟಿ ಬೋರ ರು 52/7, 46/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 315191107144

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  / ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಕ್ಯರಣ್ಘಟಿ ಬೋರ ರು 39/5, 40/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 693951704629

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಕುೋಂತಲಮ್ಮ  / ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 40/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 351526883629

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಣ್ಣ  ಬೇರಮ್ಮ  / ದಾಸಪ್ಪ ಗುಡಡ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 1  \ 1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 787120536130

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ  / ಹಲಗಪ್ಪ ಕ್ಯರಣ್ಘಟಿ ಬೋರ ರು 39/2,  74/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 378782157915

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮ್ಹಾಲಿೋಂಗಪ್ಪ  / ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ ಮಾಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 33/1,  70/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 804703429024

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗುರುಮೂತವ / ತಮ್ಮ ಯಾ ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 122/3B1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 299142516593

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ M D ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  / ದ್ಳವಾಯಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 4/p4, 50/14, 120/p ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 887291573382

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಜಪ್ಪ  / ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 19/6 , 73/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 981507921918

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ S ಕೇಶವಮೂತವ / ಸಿದಾರ ಮ್ಯಾ ಹೆಬಿೂರು ಬೋರ ರು 3 \ 3 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 384353494290

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ N G ಕಲ್ಲ ೇಶ್ / N K  ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ನಾಗವಂಗಲ ಬೋರ ರು 123/9,  87/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 230585327604

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶೇಖರಪ್ಪ   K R / ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕರಟ್ಟಕೆರೆ ಬೋರ ರು 58/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 525078669636

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಮೇಶ K L  / ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  R M ಕರಟ್ಟಕೆರೆ ಬೋರ ರು 149/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 249815267988

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜು K S / ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕರಟ್ಟಕೆರೆ ಬೋರ ರು 119/b1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 955890644072

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ S E ಮ್ಧುಕುಮಾರ್ / ಈಶವ ರಪ್ಪ ಶಾಾ ನುಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 217/3 220/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 838889273784

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ   K S / ಶಿವಣ್ಣ ಕರಟ್ಟಕೆರೆ ಬೋರ ರು 142/4p4 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 310931744238

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಯಶೇದ್ಮ್ಮ  / ಬಮ್ಮ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಕರಟ್ಟಕೆರೆ ಬೋರ ರು 148/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 910250340168

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  / ಕರಿಬಸಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಬೋರ ರು 95/6, 89/10 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 946232852756

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ  V E / ಈಶವ ರಪ್ಪ ವಡೇರಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 3 \ 1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 466303364759

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ S M ಹಂಪೇಶಪ್ಪ  / ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಶಾಾ ನುಭೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 74/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 837981663845

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಯಣ್ಣ  R / ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 20/7 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 431462289060

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  / ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 52, 16 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 932582143014

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ M R ಧರರ್ಣಶ್ / ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 130/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 431038845197

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಕಕ  / ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 37/p4 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 891133670648

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ B N ಲಿೋಂಗಮೂತವ / ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಬೋರ ರು 80/3, 1/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 880922679034

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ J P ತೋಂಟೇಶ್ ಮೂತವ / ಪಂಜಾಕ್ಷರಯಾ ಗೌರಪುರ ಬೋರ ರು 53 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 750216352624

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಯಣ್ಣ  / ಶೇಖರಪ್ಪ ಕ್ಯರಣ್ಘಟಿ ಬೋರ ರು 78/4, 78/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 745533573580

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  / ಕರಿಯಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 1/3,  1/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 806450072916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಯಪ್ಪ  / ರಂಗಪ್ಪ K S ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 20/3, 109/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 803546639667

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  / ಗಂಗಪ್ಪ ಕ್ಯಟ್ಟಗನೆರೆ ಬೋರ ರು 86/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 636300514095

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿವಾನಂದ್ / ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ ಅಣಾಣ ಪುರ ಬೋರ ರು 32/1,  5/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 351056229979

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರವಿ K B / ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕರಟ್ಟಕೆರೆ ಬೋರ ರು 142/1, 142/2, 98/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 853212922130

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ದ್ಯಾನಂದ್ / ಯೇಗಿೇಶಪ್ಪ ಜಿ.ಜಿ ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 141, 7 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 446324179273

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸುಮ್ B / ನ್ರೇೋಂದ್ರ ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 57/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 484223194842

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಶಿಮ  B / ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 57/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 758290852647

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿವಪ್ಪ  / ಬಸಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಬೋರ ರು 12/1B, 12/4B, 62/2b ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 208202736335

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ / ಗಂಗಪ್ಪ ಚಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 117/5, 17/2, 117/1AP ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 592339121159

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಆರ್. ಸೇಮ್ಪ್ಪ  / ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹಸಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 65/7, 64/5, 147/5, 147/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 340729738975

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಕರಿಯಮ್ಮ  / ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 58/2, 83/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 845150070787

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  K M / ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 83/1A ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 583834993311

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ V ಕಲಲ ಪ್ಪ  / ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಬಸವಾಪುರ ಬೋರ ರು 40/1, 40/6, 67 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 961569323743

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ H V ರವಿ  / ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ J ಹಸಹಳಿ್ಳ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 64/2, 39/8, 39/4, 5/1, 39/7 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 691150084292

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಷ್ಡಾಕ್ಷರಪ್ಪ  /  ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ ನಾರಣಾಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 48/11, 17 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 939843550732

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಕುಮಾರಪ್ಪ  J R / ರುದ್ರ ಪ್ಪ ನಾರಣಾಪುರ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 38/4, 87/1, 87/10 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 723066579926

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಆೋಂಜನ್ಪ್ಪ  / ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಬಾಣೂರು ಕ್ಯಲೇನಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 79/p5 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 634230926581

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ರ ಯಾ   D M / ಮ್ದೇಶವ ರಯಾ ದಂದೂರು ಸಖರಾಯಪಟಟಣ 33 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 230786522853

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ T B ಹೇಮ್ರಾಜಪ್ಪ  / ಬಸಪ್ಪ ತಡಗ ಬೋರ ರು 98/8, 18/p8, 30/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 794835827249

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ B S ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  / ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಬಂಡ್ರ ಬೋರ ರು 27/5, 28/7 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 391481503351

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿವಲಿೋಂಗಮ್ಮ  / ಮ್ರುಳಯಾ ನಾರಣಾಪುರ ಬೋರ ರು 30/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 336110813622

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಕ್ಯೋಂತರಾಜು ಬಸಪ್ಪ ನಾರಣಾಪುರ ಬೋರ ರು 38/3, 64/1, 280/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 820140507300

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮೃತುಾ ೋಂಜಯ B S / ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಬೋರ ರು 10/4, 18/7, 94 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 974903619302

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಲಲಿತಮ್ಮ   / ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಬಿ. ಹಸೂರು ಬೋರ ರು 23/9 , 84/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 537641945213

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಕುಮಾರಸಾವ ಮಿ / ಸಿದ್ದ ಯಾ ತಪ್ಪ ಗೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 88/3A ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 795387965523

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಂಜಮ್ಮ  (ಮಂಜುಳ)/ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿ. ಹಸೂರು ಬೋರ ರು 97/p11 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 633948773993

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಿೋಂಗಪ್ಪ  B E / ಈರಣ್ಣ ಬಿ. ಹಸೂರು ಬೋರ ರು 119, 72/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 542232224606

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ N ಲೇಕೇಶಯಾ  / ನಂಜಯಾ ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 38/2, 80/11, 32/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 263543559469

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸೇಮ್ಶೇಖರಪ್ಪ  / ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಗರಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 26, 74, 11 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 785957687950

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ G M ಬಸವಯಾ  / ಮ್ರುಳಯಾ ಗೌರಪುರ ಬೋರ ರು 75/2 , 4/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 938573278981

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಜಿೇರಾವ್ / ಮಂಜೇಜಿರಾವ್ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಬೋರ ರು 140/1, 55/9 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 856604497169

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  / ದ್ಳವಾಯಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 130/7, 50/13 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 461561679068

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ B ಬಸಪ್ಪ  / ಯಳವಜಜ ರ ಬಸಪ್ಪ ಗಡಿೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 132/1, 47 ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 913737907138

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ T ಶಿವಪ್ಪ  / ತಮ್ಮ ಯಾ ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 63* ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 854560650745

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರೇಣುಕಮ್ಮ  / ಮಂಜುನಾಥ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 15/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 210886824090

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಯಾ  K E / ಈಶವ ರಯಾ ಕ್ಯರೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 24/1, 18/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 862652282204

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪುಟಿ ಬಸಪ್ಪ  C M / ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಚಿಣಾಣ ಪುರ ಬೋರ ರು 10/1 , 15/9, 54/5, 51/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 789205082830

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  / ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಮಾಳೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 73/13, 84, 85/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 -

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿವಮೂತವಪ್ಪ  B S / ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಬೋರ ರು 15/1, 13/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 781924082232

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಗದೇಶಪ್ಪ  B / ಬಸಪ್ಪ ಚ್ನಾನ ಪುರ ಬೋರ ರು 11 / 1. ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 758214008269

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಾಕಮ್ಮ  / ಬಸಪ್ಪ ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 88/4 , 2/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 877423307831

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  S / ಶಾೋಂತಪ್ಪ ಎರೇಹಸೂರು ಬೋರ ರು 52/4, 80/5, 91/3, 76/8 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 865073643896

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  / ಧರಣ್ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಬೋರ ರು 56/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 973979429138

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸೇಮ್ಣ್ಣ  S / ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಶಿರಗಲಿೇಪುರ ಬೋರ ರು 47, 28/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 411062200335

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪ್ರ ಕ್ಯಶ K C / ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ K S ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 35/3, 22/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 486368070763



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪ್ರ ಸನ್ನ  ಕುಮಾರ S T / ತಮೆಮ ಗೌಡ ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 35/13, 85/13 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 547274791067

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  / ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಅನುವನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 23/14, 113/4, 23/4, 81/7 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 927675926555

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  N / ನಂಜಪ್ಪ ನಾರಣಾಪುರ ಬೋರ ರು 61/6, 42/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 9480245526

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ T ಶಿರ ೇನಿವಾಸ / ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಬೋರ ರು 29/1, 77 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 644410971618

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ H R ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  / ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಜಾವೂರು ಬೋರ ರು 21/3, 36/9 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 341021954937

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಿದ್ದ ೇಗೌಡ / ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಚಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 23/5B, 1/p87 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 298230533584

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಾೋಂತವಿೇರಪ್ಪ  / ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಣೂರು ಬೋರ ರು 9/2, 9/1C ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 869431648587

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  M N / ನಿೋಂಗಣ್ಣ M ಹಸಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 63/1, 143/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 628714767154

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಲೇಕೇಶಪ್ಪ  K P / ಪುರದ್ಪ್ಪ ಕೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 37/7, 44/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 784260610390

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ B ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  / ಬಮ್ಮ ಪ್ಪ ಬಸವಾಪುರ ಬೋರ ರು 62/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 489046809936

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಯಮ್ಮ   /  ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಜಜ ೋಂಪುರ ಬೋರ ರು 48/3, 21/8, 48/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 720886425327

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮುರುಗೇೋಂದ್ರ ಪ್ಪ   / ಕಲಲ ಪ್ಪ ಅತಾ ಮಗೆಗ ಬೋರ ರು 54/7, 62 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 250884277087

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಜಪ್ಪ   H S / ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 30 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 970290140125

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಲಲಿತಮ್ಮ   / ಮ್ಹಾಲಿೋಂಗಪ್ಪ G  G ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 77/2, 48/1C, 46/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 503480014125

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ   / ಬಸಪ್ಪ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 7/8, 3 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 823901219184

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ   R N / ನಂಜಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ ಬೋರ ರು 30 ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 917319081778

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  T U / ಉಜಿಜ ನ್ಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಟದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 37/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 889316395294

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ತಮ್ಮ ಯಾ  / ಸುಬಿ ಣ್ಣ ಗಡಿೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 114/4, 109 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 405272422136

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  /ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಗಡಿೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 113/3, 23/4, 15 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 871414046960

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ B R / ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 90, 89/17 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 384420733572

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ G V ಬಸವರಾಜ / ವಿೇರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 24/2, 2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 871106427856

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಈರಣ್ಣ  / ಗೌಡಯಾ ನಂದಹಸಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 50 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 706326148984

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಯಮ್ಮ   /  ಶೇಖರಪ್ಪ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಬೋರ ರು 68/1CP3, 18/1CP2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 47749368028

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜ್ S R / ರಾಮ್ಯಾ ಕೆರೆಹಸಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 83/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 482390081682

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ D P ಗಿರಿೇಶ್ / ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ಡಣಾಯಕಪುರ ಬೋರ ರು 40/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 898442707257

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ K / K C ಕಲಲ ಪ್ಪ ಕರಟ್ಟೇಗೆರೆ ಬೋರ ರು 106/8, 80/1, 18/3A ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 992120879394

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಈಶವ ರಪ್ಪ  G E / ಈರಪ್ಪ ಗರಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 53/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 271492051262

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಶಿೇಧರ್ G S / ಶಿವಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಗರಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 40/3, 43/2, 19/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 450467784438

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವಲಿೋಂಗಪ್ಪ  / ನಂಜಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 60/2, 61/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 217001120616

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  K R / ರಾಮ್ಪ್ಪ K S ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 126 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 807101696500

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ S S ಉಮೇಶಪ್ಪ  / ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಶಿರಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 62/5P, 10/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 661872047907

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ V K  ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  / ಕರಿಯಪ್ಪ ವಿೇರಾಪುರ ಬೋರ ರು 19/5, 267/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 898253658395

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  / ಸಗುನ್ಪ್ಪ ಪುೋಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 17/P18, 17/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 989337865189

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮ್ಹಾೋಂತೇಶ / ನಿೇಲಪ್ಪ ವಿೇರಾಪುರ ಬೋರ ರು 61/2, 299/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 520785024655

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ K M ಸಾವ ಮಿ . ಮಾದ್ಪ್ಪ ಕರಟ್ಟಕೆರೆ ಬೋರ ರು 24/11, 90/17, 60/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 815204681956

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ C ರಾಜಪ್ಪ  / ಚಂದ್ಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 23/12, 41/2P2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 930784435910

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಗನಾನ ಥ / ಕರಿಯಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 39/2, 27/P7 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 425959116375

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ G T ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ / ತಮ್ಮ ಯಾ ಗೌರಪುರ ಬೋರ ರು 14/2, 80/2AP-P ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 666871918674

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಯಪ್ಪ  / ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ಶಾನುಬೇಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 8/3, 17/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 63950 301335055009

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ  / ಬಾಲಣ್ಣ ಅರಬಲ ಬೋರ ರು 10 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 569776034920

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನ್ಟರಾಜು / ವಿೇರಪ್ಪ ಗುಡಡ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 28/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 655974444807

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  / ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಗಡಿೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 21/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 273196325615

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪುಟಿ ಪ್ಪ  / ನಾಗಪ್ಪ ಕಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 46/3P, 57/6P, 45/P ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 644777859463

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ತಾಯಮ್ಮ  / ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 101/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 697975869420

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರವಿಕುಮಾರ್ / ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಬಸವಾಪುರ ಬೋರ ರು 49/2P2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 422781016716

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಂಜುೋಂಡಮ್ಮ  / ದೇವಿರಪ್ಪ M ಹಸಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 86 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 522458827558

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ B L ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  / ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 89/2, 90/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 898638178826

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಚನ್ನ ವಿೇರಪ್ಪ  / ಮ್ಲಲ ಯಾ ಗಿರಿಯಾಪುರ ಬೋರ ರು 17/1A ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 672840949180

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಾರದ್ಮ್ಮ  / ಸಗುನ್ಪ್ಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 47 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 864008516933

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ B H ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  / ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಬೇಗೂರು ಬೋರ ರು 2, 103 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 664812275603

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ S ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  / ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಚ್ನಾನ ಪುರ ಬೋರ ರು 22/2, 7/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 224527314270

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಹಾಲಪ್ಪ  / ಮ್ಹಾದೇವಪ್ಪ ಸೌತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 80/3, 80/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 228743439277

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  / ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಸಲ್ದಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 86/7, 86/8 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 615265356191

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಲಕಕ ಮ್ಮ  / ಸೇಮ್ಯಾ ಚ್ನಾನ ಪುರ ಬೋರ ರು 44/6, 32/7 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 218595059875

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  / ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಗಡಿೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 16, 17/2P ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 420799488072

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಯಮ್ಮ  / ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 8 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 407802206631

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಾೋಂತಪ್ಪ  / ಶಿವಣ್ಣ ಬೇಗೂರು ಬೋರ ರು 26/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 376861079365

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರೇಣುಕಪ್ಪ  / ಬಸಪ್ಪ ನಾರಣಾಪುರ ಬೋರ ರು 90, 80, 61 ಸಾಮಾನ್ಾ 87500 327584759123

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶ್ೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವಲಿೋಂಗಪ್ಪ  / ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಗರಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 11, 74/P ಸಾಮಾನ್ಾ 64000 630194815929

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೆಕ ಹೌಸ್ ಚೇತನ್ / ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ದೊಡಡ ಬಕ್ಷ್ಕೆರೆ ಬೋರ ರು 7/2, 84, 7/9 ಸಾಮಾನ್ಾ  200000 631675078600

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೆಕ ಹೌಸ್ ಮೂಡಲ ಗಿರಿಯಪ್ಪ  / ಕರಿಯಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 21/2A ಪ್.ಜಾತ 200000 512896344547

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೆಕ ಹೌಸ್ ರಾಜಪ್ಪ  / ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ದೊಡಡ ಬಕ್ಷ್ಕೆರೆ ಬೋರ ರು 57/2A ಸಾಮಾನ್ಾ  200000 424882442218

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೆಕ ಹೌಸ್ ಮೂತವನಾಯಕ  / ರಾಮ್ನಾಯಕ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 2 ಪ್.ಜಾತ 200000 96322561596

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೆಕ ಹೌಸ್ ಶಿವಣ್ಣ ನಾಯಕ  / ಪಾಪ್ನಾಯಕ H ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 12/1. 1/P5 ಪ್.ಜಾತ 200000 577543327809

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ(ರ್ಾಲಿಚಂಗ್) ಜಯಶಿೇಲ G L / ಪ್ರ ಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ C N ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 38/1A, 1b, 1c,1d ಸಾಮಾನ್ಾ  16000 917049610320

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ(ರ್ಾಲಿಚಂಗ್) ಪ್ರ ಭುಕುಮಾರ B P/ ಪ್ರಶಿವಪ್ಪ  B S ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 21/1C3 ಸಾಮಾನ್ಾ  14400 273348504726

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ(ರ್ಾಲಿಚಂಗ್) ಮೃತುಾ ೋಂಜಯ / B N ಪಾಲ್ದಕ್ಷಪ್ಪ ಬಗಗ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 20/1, 21/1A ಸಾಮಾನ್ಾ  17600 208770128758

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ(ರ್ಾಲಿಚಂಗ್) ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ / ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಕುಡೂಲ ರು ಬೋರ ರು 119/6, 119/3 ಸಾಮಾನ್ಾ  6000 322732385775

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ(ರ್ಾಲಿಚಂಗ್) ಕ್ಯೋಂತರಾಜು N B / ಬಸಪ್ಪ ನಾರಣಾಪುರ ಬೋರ ರು 64/7 ಸಾಮಾನ್ಾ  8000 820140507300

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚೇತನ್ K / ಕಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಬೇಲಿ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 3/7, 6/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 75000 631675078600

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರುದ್ರ ಮ್ಮ  / ಹಾಲಪ್ಪ ಗರಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 76 ಸಾಮಾನ್ಾ 75000 592537108744

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಚಿಚ ನ್ D A /  ಆನಂದ್ D C
ಉಪಾಪ ರಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ
ಗೇಪಾಲ ಬೋರ ರು 26, 30, 52/pc ಸಾಮಾನ್ಾ 720000 948407684783

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ K R ಮ್ಹೇೋಂದ್ರ  / ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನ್ಮ್ಡು
ಬೋರ ರು

38/5, 110/1, 100/24, 
107/1, 46/1, 73/3, 17/3p3

ಸಾಮಾನ್ಾ 794000 424717715530

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  / ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ಕೆ ಚಟನ ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 30, 22/3, 15 ಸಾಮಾನ್ಾ 377000 829409228239

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟ್ಾರಕ್ಟರ ಖರಿೋದಿ ಲೇಹಿತ ನಾಯಕ  / ಸೇಮ್ಲ ನಾಯಕ ಮ್ಲ್ಲ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 34/p1, 35/p1 SC 100000 927720045790

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟ್ಾರಕ್ಟರ ಖರಿೋದಿ ಕರಿಯಪ್ಪ  / ಕರಿಯಪ್ಪ ಅರಿಶಿನ್ಘಟಿ ಬೋರ ರು 46/2 ST 100000 502675237501

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  H / ಹನುಮ್ಣ್ಣ ರಂಗಾಪುರ ಬೋರ ರು 49/9, 52/2p1 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 353520182947

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಮ್ಹಮ್ಮ ದ್ ರಫಿೇಕ್ / ಪಿೇರಾನ್ ಸಾಬ್ ಜೇಡಿಜಯಪುರ ಬೋರ ರು 55/18 ಅಲ್ದಪ 10000 440602122911

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಬಸವರಾಜು / ಗಂಗಯಾ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 1/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ 6000 354351918983

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಹನುಮಂತಪ್ಪ  / ತಾಾ ರಪ್ಪ ಲಕೆಕ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 2/1, 22/p22 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 303841485227



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಲಕ್ಷಮ ಮ್ಮ  / ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಹಾದೇಕೆರೆ ಬೋರ ರು 187/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 227436338461

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) T B ಶಿವಣ್ಣ  / ಬಸಪ್ಪ ಲಕೆಕ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 67/p33 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 911245288271

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಅನ್ನ ಪೂಣ್ವಮ್ಮ  / ಸಣ್ಣ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಲಕೆಕ ೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 3 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 654793095585

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ  / ಕರಿಯಪ್ಪ ಸಾವೇಮ್ರಡಿ ಕ್ಯವಲ್ ಬೋರ ರು 9 ಸಾಮಾನ್ಾ 8000 228872575157

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ ಮೂತವ /ಮಾನಾಚಾರ್ ರಾಗಿ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 187 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 409918860168

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  / ಸಂಕಪ್ಪ ರಾಗಿ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 188 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 919789151049

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಕೆೋಂಚಪ್ಪ  / ಮ್ರಿಯಪ್ಪ ರಾಗಿ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 189 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 636060628309

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಈರಪ್ಪ  / ಚನ್ನ ಪ್ಪ ರಾಗಿ ಬಸವನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 187/p47 ಸಾಮಾನ್ಾ 8000 298957567574

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ತಾವಯವನಾಯಕ  / ಸಾಮಾಾ ನಾಯಕ ಯರೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 2 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 385715868373

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಶಾೋಂತಬಾಯಿ / ಗೇಪಾಾ ನಾಯಕ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 1/p2, 1/p3 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 334485601609

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಗಿೇತಾ / ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಹಾದೇಕೆರೆ ಬೋರ ರು 187 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 365720919616

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಶಿವಮ್ಮ  / ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹಾದೇಕೆರೆ ಬೋರ ರು 188 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 648249352187

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಕ್ಯೋಂತರಾಜ T K / ಕರಿಯಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಬೋರ ರು 53 ಸಾಮಾನ್ಾ 4000 322755108176

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  / ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 97/1b ಸಾಮಾನ್ಾ 3000 355777239758

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಯಶೇಧಮ್ಮ  / ಬಸಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಬೋರ ರು 37/9 ಸಾಮಾನ್ಾ 4000 258028128090

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಪುಟಿ ಸಾವ ಮಿ C / ಚನ್ನ ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 56/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 4000 972053665897

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಧಮ್ವಪ್ಪ  / ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 156/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 4000 410343098647

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ತಮ್ಮ ಮ್ಮ  / ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 13/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 4000 848083913549

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ನಾಗಪ್ಪ  / ಹನುಮ್ಣ್ಣ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 124/1b ಸಾಮಾನ್ಾ 3000 732202252655

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಕರಿಯಮ್ಮ  / ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 76/p7 ಸಾಮಾನ್ಾ 5800 404729902390

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಸಾವಿತರ ಮ್ಮ  / ಭೇರಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 118/2, 34/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 3800 384370886316

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಮ್ಹಾಲಿೋಂಗಪ್ಪ  / ಬುಡಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 175 ಸಾಮಾನ್ಾ 2000 769205845912

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ದೊಡಡ ಯಾ  / ರಂಗಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 82/3p3 ಸಾಮಾನ್ಾ 4300 983790258251

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಪಾವವತಮ್ಮ  / ಮೂತವಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 160/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 2000 997375202913

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಕವಿತ / ದೊಡಡ ಯಾ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 103 ಸಾಮಾನ್ಾ 4500 510835038029

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಭೈರಪ್ಪ  / ತಮ್ಮ ಣ್ಣ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 140/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 3800 791431146387

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಕರಿಯಪ್ಪ  / ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 58/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 4000 845150070787

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಜಯಣ್ಣ  N B/ಲೇ ಬುಡಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 142/11 ಸಾಮಾನ್ಾ 4500 722593486860

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ನಿೋಂಗಪ್ಪ  / ಭೈರಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 101/1A ಸಾಮಾನ್ಾ 3000 857139355267

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ  / ಹನುಮ್ಣ್ಣ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 90/1p1 ಸಾಮಾನ್ಾ 4000 489541184579

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಲಲಿತಮ್ಮ  / ಮುದ್ದ ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 97/2, 97/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 2000 377471548224

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  / ಬಸಪ್ಪ ಬಿೇರನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 8/9, 121 ಸಾಮಾನ್ಾ 4000 233422467321

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) T G ಲೇಕೆಶಪ್ಪ  / ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ ತಡಗ ಬೋರ ರು 6 \ 11 ಸಾಮಾನ್ಾ 6000 6333969771508

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) T B ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  / ಲೇ ಬಸಪ್ಪ ತಡಗ ಬೋರ ರು 114/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 6000 391661380064

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ತೇಟಲ ಪ್ಪ  / ಈರಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 189/1C ಸಾಮಾನ್ಾ 3700 843972806751

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಕುಮಾರಪ್ಪ  / ಬುಡಡ ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 175 ಸಾಮಾನ್ಾ 3900 233472762194

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಹನುಮಂತಪ್ಪ  / ಕೇಡಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 55/2A ಸಾಮಾನ್ಾ 4000 875601966946

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಜಯಪ್ಪ  / ರಾಮ್ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 86/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 4000 629690036235

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಪ್ವಿತರ ಮ್ಮ  / ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 2/2A1, 24/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 2000 250905880705

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಸುಲೇಚನ್ / ಕುಮಾರಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 106/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 4000 471485049571

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  / ಬುಡಡ ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 71/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 2000 227976204423

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) C ಮೇಹನ್ / ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 76/12 ಸಾಮಾನ್ಾ 4000 401405222945

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಹನುಮಂತಪ್ಪ  / ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 153 ಸಾಮಾನ್ಾ 6000 778362418014

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  / ಹುಲಿಯಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 135/1, 129/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 7900 283110460201

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  / ಬಸಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 86/2AP1 ಸಾಮಾನ್ಾ 4500 811440382833

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಕುಮಾರಮೂತವ / ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 100/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 3200 913794204958

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) N R ಮೂತವಪ್ಪ  / ರಂಗಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 101 ಸಾಮಾನ್ಾ 2000 303825518353

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) E ಮಂಜಪ್ಪ  / ಈರಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 88/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 4500 556150231384

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹ ವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಶೇಖರಪ್ಪ  / ಬುಡಾ ಪ್ಪ ನಂದೇಪುರ ಬೋರ ರು 116/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 6000 690452493159

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಶೇಖರಪ್ಪ  M N / ನಿೇಲಕಂಠಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಬೋರ ರು 58* ಸಾಮಾನ್ಾ 14000 691961750470

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಕಲಲ ತಾ ಪ್ಪ  S / ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಲಿೋಂಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 122/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 470921654986

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಜೇನೇಶ್ / ಪಿೇಟರ್ ಮಂಚ್ತವರು ಬೋರ ರು 1/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 461094093041

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಹೇಮಾವತ / ಬಸವರಾಜು ಜೇಡಿಗೇವಿೋಂದ್ಪುರ ಬೋರ ರು 37/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 658436147867

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) D N ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ / ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ ದೊೇರನಾಳು ಬೋರ ರು 9 \ 4 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 846347773782

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) G P  ಕಂಬಯಾ  / ಪೂಜಾರಪ್ಪ ಗೇರಮ್ರಡಿ ಬೋರ ರು 73/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 603326896136

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ರಾಮ್ಣ್ಣ  G R / ಮ್ರಿಯಣ್ಣ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 58 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 406461611642

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಪ್ರ ಕ್ಯಶ್ B M /  ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ  K T ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 43/1A2 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 559240458401

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  T / ತಾಾ ರಪ್ಪ ಹಾದೇಕೆರೆ ಬೋರ ರು 138 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 678797584898

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ರುದ್ರ ಪ್ಪ  S M / ಮ್ಲಲ ಯಾ ಕುೋಂಟ್ಟನ್ಮ್ಡು ಬೋರ ರು 37/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 357390570887

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ತಪ್ಪ ೇಶಪ್ಪ  /  ರುದ್ರ ಪ್ಪ ವಿಠಲ್ದಪುರ ಬೋರ ರು 50/p1 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 200347598734

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ರಾಮ್ಣ್ಣ  T R / ಯಲಲ ಪ್ಪ ರಾಮ್ನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 2 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 731447296727

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಹಾಲಪ್ಪ  H G / ಗಂಗಪ್ಪ ಹಾದೇಕೆರೆ ಬೋರ ರು 22 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 853442901568

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) S ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  / ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕರಟ್ಟೇಕೆರೆ ಬೋರ ರು 76 ಸಾಮಾನ್ಾ 15500 270507863167

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಶಿರ ೇಶಾೋಂತ್ / ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ ಸಿದಾದ ಪುರ ಬೋರ ರು 92/7, 92/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 7800 443798528033

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ  / ಗಂಗಾನಾಯಕ ಕೆೋಂಚಾಪುರ ಬೋರ ರು 40 ಸಾಮಾನ್ಾ 5850 248556933279

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  / ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಕುೋಂಟ್ಟನ್ಮ್ಡು ಬೋರ ರು 48/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 10500 438782279381

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ರತನ ಮ್ಮ  / ಮ್ಲ್ಲ ೇಶಪ್ಪ ಮುೋಂಡ್ರ ಬೋರ ರು 57/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 24000 810384528265

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಯಾ  / ಮ್ರುಳಯಾ ಹಳ್ಳಯೂರು ಬೋರ ರು 57/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 8000 557998889487

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ನಾರಯಣ್ ನಾಯಕ  / ಸಜಾವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಹಳ್ಳಯೂರು ಬೋರ ರು 65 ಸಾಮಾನ್ಾ 8000 923475229487

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಪ್ರ ಭು ಕುಮಾರ್ H R / ರೇಣುಕಯಾ ಹಳ್ಳಯೂರು ಬೋರ ರು 104 ಸಾಮಾನ್ಾ 1000 889683939783

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಜಯಮ್ಮ  / ಮಂಜುನಾಥ ಗುಳಿದ್ಮ್ನೆ ಬೋರ ರು 54/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 10400 881457873636

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಪುಟಿ ಮ್ಮ  / ಶಿರ ೇನಿವಾಸಪ್ಪ ಹಸಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 90/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ 8000 251110606602

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ತಾವರ ನಾಯಕ  / ಕ್ಯಡಾ ನಾಯಕ ಮುೋಂಡ್ರ ಬೋರ ರು 140 SC 12000 495001112416

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಕೃಷ್ಣ ಬೇವಿ /ಶಿವಪ್ಪ ಶಿವಪುರ ಬೋರ ರು 58 SC 12000 581828038443

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಚಂದ್ರ ಬೇವಿ / ತಮಾಮಬೇವಿ ಶಿವಪುರ ಬೋರ ರು 58/p5 SC 12000 289862714847

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಜಯಬಾಯಿ / ಅಜಿವನಾಯಕ ಕೆ. ಚಟನ ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 47/2 SC 10000 515779256056

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಸರಸಮ್ಮ  / ಕೃಷ್ಣ ಬೇವಿ ರಾಜನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 58 SC 12000 212894440537

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ನಾಗಾಬೇವಿ / ತಮಾಮಬೇವಿ ಶಿವಪುರ ಬೋರ ರು 58/p8 SC 12000 747759975265

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP)
ರಂಗಬೇವಿ / ಸಣ್ಣ  
ಬರಮ್ಬೇವಿ ಶಿವಪುರ ಬೋರ ರು

58 SC
12000

901050001320

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP)
 ಗರ್ಣಶ / ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಬಂಡೇ ಕ್ಯಲೇನಿ ಬೋರ ರು

25 SC
8000

365021007291



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  / ರಂಗಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 53/p2 ಸಾಮಾನ್ಾ 12000 208027493926

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ರುದ್ರ ಮ್ಮ  / ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 48/4` ಸಾಮಾನ್ಾ 12000 795376227792

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ರೇವಣ್ಮ್ಮ  / ಸತಾ ಪ್ಪ ಗರುಗದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 11 ಸಾಮಾನ್ಾ 12000 788854344428

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಮ್ಹಾತೇಶ / ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 46/7p4 ಸಾಮಾನ್ಾ 12000 764256789872

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) H S ರಾಜಪ್ಪ  / ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಹೆಗಗ ಡ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 30 ಸಾಮಾನ್ಾ 12000 970290140125

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  / ಬಸಪ್ಪ ಕಲ್ದಲ ಪುರ ಬೋರ ರು 7/1AP1 ಸಾಮಾನ್ಾ 9600 690803060053

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ರಂಗಪ್ಪ  / ರಾಮ್ಣ್ಣ ಕೆ. ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 57/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 8000 836775797713

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ನ್ವಿೇನ್ / ಜಯದೇವ್ ರಾಜನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 61 ಸಾಮಾನ್ಾ 12000 364765759527

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ರಾಮ್ಪ್ಪ  / ಗೇವಿೋಂದ್ಪ್ಪ ಕೆ. ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 1 \ 1 ಸಾಮಾನ್ಾ 12000 304298056688

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಶಾಮ್ಾ ನಾಯಕ  / ಗೇಪ್ಾ ನಾಯಕ ಶಿವಪುರ ಬೋರ ರು
58 SC

12000
582240327932

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ರಾಜಮ್ಮ  / ಉಜಿನ್ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 5 \ 2 ಸಾಮಾನ್ಾ 12000 596514163758

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಮ್ಹೇಶವ ರಪ್ಪ  / ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 19/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 8200 373189485430

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಸಂಪಿಗೆಮ್ಮ  / ಸಿದಾರ ಮ್ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 36/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 8000 664594769863

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ರಂಗಪ್ಪ  / ಪುಟಿ ಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 66/1p1 ST 12000 201319443881

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಸುಧಾ / ಉಮಾಶಂಕರ್ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 66/1 ST 12000 499872195014

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ರಾಮ್ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  / ಕರಿಯಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 63/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 12000 806450072916

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ರಂಗಮ್ಮ  / ರಂಗಪ್ಪ ಅರಿಶಿನ್ಘಟಿ ಬೋರ ರು 43 ST 12000 379176453986

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  / ದಾಸಪ್ಪ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 3 \ 3 ST 12000 542795808517

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ / ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಭೂತನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 19/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 11800 816038800116

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಪ್ರಮೇಶವ ರಪ್ಪ  / ರಂಗಪ್ಪ ರಂಗಾಪುರ ಬೋರ ರು 80 ST 10000 754516999694

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  / ರೇವಣ್ಣ ತಮಾಮ ಪುರ ಬೋರ ರು 6 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 494165980522

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) T M ರಾಜಪ್ಪ /T R ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ ಬೋರ ರು 28/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 418659296126

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  / ಶಿವಮೂತವಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ ಬೋರ ರು 5 ಸಾಮಾನ್ಾ 12000 217885177284

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (AEP) ಸುಶಿೇಲಮ್ಮ  / ಮ್ವವತಪ್ಪ ತಮಾಮ ಪುರ ಬೋರ ರು 76/9 ಸಾಮಾನ್ಾ 10000 899545253700

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಭೇಮ್ನಾಯಕ  / ತೇಳಚನಾಯಕ ಕರಡಿೇಪುರ ಬೋರ ರು 56/3 S C 2600 638971797753

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಶಂಕರ ನಾಯಕ  / ಲೇಕಾ ನಾಯಕ ಹಸಳಿ್ಳ  ತಾೋಂಡಾ ಬೋರ ರು 2/1. S C 2600 294473562318

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ರತನ ಮ್ಮ  / ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ನ್ರಸಿೇಪುರ ಬೋರ ರು 81/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 427474982197

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ H ನಾಗಪ್ಪ  / ಹನುಮ್ಣ್ಣ ಮೆದೇಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 6/p7 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 457395576465

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ  / ಈರಪ್ಪ ದೊೇರನಾಳು ಬೋರ ರು 22/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ T J ಜಿೋಂತೇೋಂದ್ರ /ಲೇ ಜಯಣ್ಣ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೋರ ರು 6./4 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 244987764782

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಶೆವ ೇತಾ H /ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಲಕಕ ವಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 56/2A 35/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 581288219013

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ರಾಧ/ಶಿರ ೇಕಂಠಯಾ ಹರುವನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 81 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 244810913570

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ /ಗೇಸಪ್ಪ ಉಡೇವಾ ಬೋರ ರು 31 ಸಾಮಾನ್ಾ 1750 232521736007

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ /ಕೆೋಂಪ್ಗೌಡ ತಗಡ ಬೋರ ರು 31/2 ಸಾಮಾನ್ಾ 2500 580975597711

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ತಮ್ಮ ಣ್ಣ /ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಉಡೇವಾ ಬೋರ ರು 12/.1 ಸಾಮಾನ್ಾ 1750 689110676035

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ವೋಂಕಟೇಶ ಬೇವಿ / ಸಣ್ಣ  ಸುೋಂಕ್ಯ ಭೇವಿ ಕೆ.ಚಟನ ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 25 S C 5200 769453293022

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ರಶಿಮ /ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 57/4  57/5 ಸಾಮಾನ್ಾ 2500 758290852647

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಸುಮ್ B/ನ್ರೇೋಂದ್ರ  A ಮುಗುಳ್ಳ ಬೋರ ರು 57/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 484223194842

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ರಾಮ್ಪ್ಪ  / ಕಣಿವ ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಬೋರ ರು 34/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 208898640395

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಾ /ತಮ್ಮ ಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯನ್ವಂಗಲ ಬೋರ ರು 20/3,5/4 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 424808965055

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ / ಶಾಮ್ಪ್ಪ ತಾಾ ಗದ್ಕಟಿ್ ಬೋರ ರು 49/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 527521265770

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಬಸಮ್ಮ /ಹಾಲಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯನ್ವಂಗಲ ಬೋರ ರು 26 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 745183176865

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಹಾಲಪ್ಪ /ಮ್ರಿಲಿೋಂಗಪ್ಪ ಹಿರೇಕ್ಯನ್ವಂಗಲ ಬೋರ ರು 23/3  29/5  29/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 667233520540

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ಪ್ಪ /ರಂಗಪ್ಪ ಜಾವೂರು ಹಸಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು
30/3 ಸಾಮಾನ್ಾ

2600
561173505719

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ /ಬಸಪ್ಪ ಜಾವೂರು ಹಸಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು
56/8A ಸಾಮಾನ್ಾ

2600
963701713326

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ S C ರವಿ/ಚಿಕಕ ಣ್ಣ ಸಕೆಕ ಬೋರ ರು 6./1 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 305363580262

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ದಾರ ಕ್ಯಮ ಯಿನಿ / ಸಿದಾರ ಮ್ಯಾ ಇೋಂದಾವರ ಬೋರ ರು 35/5A,32/1P,33/17 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 763719639433

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ T ಸಿದ್ದ ಲಿೋಂಗಪ್ಪ  / ತಮ್ಮ ಯಾ ನಂದ ಬೋರ ರು 50.00 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 204357889504

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಓೋಂಕ್ಯರಪ್ಪ  / ಚಂದ್ಪ್ಪ ನಂದ ಬೋರ ರು 29 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 266663155335

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ H S ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಯಾ  / ಶೇಖರಪ್ಪ ಬೆಟಿ ದ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 98/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 538109337093

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ S N ಲತಾ / ಸೇಮ್ಶೇಖರ T R ಹಳ್ಳಯೂರು ಬೋರ ರು 142/2B2,142/6 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 573360365767

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ H N ರುದ್ರ ಪ್ಪ  / ನಿೋಂಗಪ್ಪ ಜೇಡಿಕೇಡಿಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು
19/1. ಸಾಮಾನ್ಾ

2600
766926780672

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರ ಮ್ಮ  / ಚಂದ್ಪ್ಪ ಬೇಲೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಬೋರ ರು 23 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 696168113254

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ T J ಉಮಾಶಂಕರ / ಲೇ.ಜಯಣ್ಣ ಶಿವಗಂಗೆ ಬೋರ ರು 35/1 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 910350025323

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ H M ಕ್ಯೋಂತರಾಜ್ / H S ಮ್ಲಿಲ ಕ್ಯಜುವನ್ಪ್ಪ ಹಸೂರು ಬೋರ ರು 7/2. ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 479257309157

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ನವಯಹಣೆ G ಪ್ರಮೇಶ / ಗಿಡಡ ಪ್ಪ H ರಂಗಾಪುರ ಬೋರ ರು 12/P12 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600 334556648876

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಲಿ ಹೌಸ್ & ಪ್ಾಲಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳೆ ಪದ್ದತಿ ಸಕ್ಯರ ನಾಯಕ  / ರಾೋಂಜಿನಾಯಕ ಹಸಳಿ್ಳ  ತಾೋಂಡಾ ಬೋರ ರು 29 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600
ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಲಿ ಹೌಸ್ & ಪ್ಾಲಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳೆ ಪದ್ದತಿ ಸಕ್ಯರ ನಾಯಕ  / ರಾೋಂಜಿನಾಯಕ ಹಸಳಿ್ಳ  ತಾೋಂಡಾ ಬೋರ ರು 98/3 ಸಾಮಾನ್ಾ 2600



ಕ್ರ.ಸಂ
.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 
ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

I.

1
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಚಾರ್್ಲ ಸ ಸಿೀಕ್ವ ೀರಾ ತಾಳಿಪ್ರಡಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 27/3ಪಿ4, 2ಬಿಪಿ2, 3 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.17400 866145065571 10520101004801

2
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಫೆಲ್್ಸ  ಪಿೆಂಟೀ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 84/1, 2ಎ2 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.17400 747118832264 114901010009940

3
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಮೆಲ್ಸವ ನ್ ಸಲ್ದಾ ನ ನಿಡ್ಡ ೀಡಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 213/2, ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.17400 749392163717 20194291973

4
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಎಲ್ ಪ್ರಾ ಡ್  ವಿ ಎ ಪಿೆಂಟೀ ತಾಳಿಪ್ರಡಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 39/6, 7 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.17400 233335634287 105201011000667

5
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಾರಯಣ ಶೆಟ್ಟು ಎಳತ್ತೂ ರು ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 40/3ಪಿ1 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.17400 525472138652 105201010004745

6
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಜಗನಾಾ ಥ ಶೆಟ್ಟು ಕ್ಮ್ರಾ ಲ್ ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 42/19, 16, 14 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.17400 383172318520 116801010004714

7
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಭಾನುಮತಿ ಎಸ್ ಪ್ರಾ ೆಂತ್ಯ ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 117/2, 118/2 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.17400 878022642612 114900300000161

8
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಇಮ್ತೂ ಯಾಜ್ ಅಹ್ಮ ದ್ ಕ್ ಬಿ ಹ್ರೇಕಳ ಮಂಗಳೂರು ಬಿ 105/3ಎ, 122/2 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.17400 754086632497 977101020068

9
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಇಬ್ರಾ ಹೆಂ ಮಹ್ಮದ್ ಮೊಗರು ಗುರುಪುರ 27/4ಬಿಪಿ1, 3ಪಿ4 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.80 0.13547 663492594116 896224215

10
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ರೆಜಿನಾಲ್ಡ  ಮೊೀರಾಸ್ ಕೊಳವೂರು ಗುರುಪುರ 3/2ಎಪಿ2, 4/2, 3/9 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.80 0.13547 518746307621 520101032796966

11
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಒಸ್ವವ ರ್ಲಡ  ಮೊೀರಾಸ್ ಕೊಳವೂರು ಗುರುಪುರ 3/8, 4/3 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.17400 863730410327 520291027572485

12
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಬಿ ಪದ್ಮ ನಾಭ ಕೊೀಟ್ಯಯ ನ್ ಉಳ್ಳಾ ಯಿಬೆಟ್ಟು ಗುರುಪುರ 72/4 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.70 0.12180 516683592302 123801010006158

13
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ವಿಜಯ ಎಸ್ ಶೆಟ್ಟು ಕೊಳವೂರು ಗುರುಪುರ 29/4ಪಿ4, 33/4ಪಿ4 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.60 0.10440 890344221544 113101011000082

14
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಆಯಿಶ ಶಾಹದ್ ಮೊಗರು ಗುರುಪುರ 40/7 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.60 0.10440 778919544365 110201010015844

15
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಎವರೆಸು  ಡಿಸೀಜಾ ನಿೀರುಮ್ರಗಸ ಗುರುಪುರ 178/1ಪಿ4 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.17400 331549333231 520131017129024

16
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಮನೀಹ್ರ ಶೆಟ್ಟು ಕೊಳವೂರು ಗುರುಪುರ 29*2,3 2*12ಪಿ2 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.50 0.05909 937118121999 520101032791816

17
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಮಹಾಬರ್ಲ ನಾಯಕ ಮುಚ್ಚೂ ರು ಗುರುಪುರ 154/7, 26/11, 27/13,12,19 ಪ.ಪಂಗಡ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.17400 850951862740 520291013676070

18
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಭವಾನಿ ಬೀಳಿಯಾರು ಮಂಗಳೂರು ಬಿ 74/1,76/7 ಪ.ಪಂಗಡ ತೆೆಂಗು 1 0.50 0.08700 201070924527 771101020480

19
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಮೊೀಹ್ನದಾಸ ನಾಯಕ ಮೊಗರು ಗುರುಪುರ 21/6, 21/4ಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ತೆೆಂಗು 1 0.50 0.08700 470760075825 2582200000673

20
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಾಗೇಶ ಅಡ್ಯಯ ರು ಗುರುಪುರ 92/1ಬಿ, 92/1ಸಿಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ತೆೆಂಗು 1 0.50 0.08700 391575158720 20182374364

21
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಚಂದ್ಾ ಹಾಸ ಬೀಳಿಯಾರು ಮಂಗಳೂರು ಬಿ 143/2ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ತೆೆಂಗು 1 0.40 0.06960 892733844527 67132989799

22
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ರಮೇಶ ಭೀದಿ ಮ್ರೆಂಟ್ಯಾ ಡಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 170/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ತೆೆಂಗು 1 0.50 0.08700 764899923472 17112058100

23
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಸೆಂದ್ರ ಮುಡುಕೊಣಾಜೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 166/4ಎ ಪ.ಜಾತಿ ತೆೆಂಗು 1 0.50 0.08700 563648010093 520101073985925

24
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಅಚ್ಯಯ ತ್ ಪುತಿೂ ಗೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 495/10,11 ಪ.ಜಾತಿ ತೆೆಂಗು 1 0.50 0.08700 377155621909 32911139055

25
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ರುಕಕ ಯಯ  ಮೇರ ತೆೆಂಕಮ್ತಜಾರು ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 239/3,4 ಪ.ಜಾತಿ ತೆೆಂಗು 1 0.50 0.08700 278949970599 1582200046464

26
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಶಂತ್ರಾಮ ಮ್ರೆಂಟ್ಯಾ ಡಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 168/1 ಪ.ಜಾತಿ ತೆೆಂಗು 1 0.40 0.06960 982839991755 1282200009307

27
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ಕೂಸ ಪಡುಮ್ರನಾಸ

ಡು ಮೂಡಬಿದ್ರಾ 56/9,3,8 ಪ.ಜಾತಿ ತೆೆಂಗು 1 0.50 0.08700 487768420371 344429070912

28
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ರವಿ ಬೀಳಿಯಾರು ಮಂಗಳೂರು ಬಿ 142/1ಎಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ತೆೆಂಗು 1 0.40 0.07310 562698528666 67223923428

29
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಿವಸಹ್ಣೆ ಹೆಲೆನ್ ಲೀಬೀ ಮ್ರೆಂಟ್ಯಾ ಡಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 124/2ಎ ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.20 0.09686

30
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಿವಸಹ್ಣೆ ಗೆಾ ಗೊರಿ ಮಥಾಯಸ್, 

ಕರ್ಲಲ ಮುೆಂಡ್ಕಕ ರು
ಕರ್ಲಲ ಮುೆಂಡ್ಕಕ

ರು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 207/3 ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 0.80 0.07749 969952066896 01582200010653

31
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಿವಸಹ್ಣೆ ಮೆಲ್ಸವ ನ್ ಹೆಲೆನ್ ಮ್ತರಾೆಂಡ, 

ಮ್ರೆಂಟ್ಯಾ ಡಿ ಮ್ರೆಂಟ್ಯಾ ಡಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 124/2ಬಿ ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.09686 495162813947 54008025776

32
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಿವಸಹ್ಣೆ ಅಶೀಕ ಹೆಗೆಡ , ಪುತಿೂ ಗೆ ಪುತಿೂ ಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 80/3ಎ ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.09686 243477373246 02722200004511

33
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಿವಸಹ್ಣೆ ಸರೇಶ್ ಸಪಲ್ಸಗ, ಕ್ರ್ಲಲ ಪುತಿೂ ಗೆ ಕ್ರ್ಲಲ ಪುತಿೂ ಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 14/5p1p1 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.09686 503178141659 520101034459709

34
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಿವಸಹ್ಣೆ ಪಿ.ಕ್.ಶ್ಾ ೀಪತಿ ಭಟ್, ವಾಲ್ದಾ ಡಿ ವಾಲ್ದಾ ಡಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 88/6 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.09686 325987981828 520291015985992

35
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಿವಸಹ್ಣೆ ಚಂದಿಾ ಕಾ ಕರುಣಾಕರ, ಕ್ರ್ಲಲ ಪುತಿೂ ಗೆ ಕ್ರ್ಲಲ ಪುತಿೂ ಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 17/3AP1 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.80 0.07749 786149458624 520101031176557

36
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಿವಸಹ್ಣೆ ಅಶೀಕ ಕುಮ್ರರ್, ಪುತಿೂ ಗೆ ಪುತಿೂ ಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 39/2P3 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.40 0.03874 327054073666 520101015113554

2019-20ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳನುು ಪಡೆದ  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.
ಜಿಲ್ಲಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ನುಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ್
ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ
ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ 

ಸಂಖ್ಯಯ ಮತುತ ವಿವರ

ಕೆೋಂದರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



37
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಿವಸಹ್ಣೆ ವಿಲ್ದಮ  ಮ್ತರಾೆಂಡ, ಮ್ರೆಂಟ್ಯಾ ಡಿ ಮ್ರೆಂಟ್ಯಾ ಡಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 124/2ಇ ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.09686 946666764148 01712210000398

38
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಿವಸಹ್ಣೆ ಒಲ್ಸವಿಯಾ ಮ್ತರಾೆಂಡ, ಮ್ರೆಂಟ್ಯಾ ಡಿ ಮ್ರೆಂಟ್ಯಾ ಡಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 124/2ಡಿ ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.09686 724878234055 01712210000418

39
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪ್ರಾ ತ್ಯ ಕ್ಷತೆ (LODP) ನಿವಸಹ್ಣೆ ಪ್ರಾ ೀಮ್ರ ಹೊಸ್ವಮ ರು, ಬೆಳುವಾಯಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 85 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.09686 937070980529 284701000001045

40
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ ಗೊೀಪ್ರರ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಮ್ರನಾಸ

ಡು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 10/5ಪಿ5,5ಪಿ6 189/4ಪಿ2 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.60 0.09037 955450008926 0645101051824

41
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ ಶಾೆಂತ್ ಸಬಾ ಯಯ ಪುತಿೂ ಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 345/1 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.31 0.11373 763355506924 01282200028782

42
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ ರೀಬಟ್ಸ ಡಿಸೀಜಾ ಬಳುಕ ೆಂಜೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 43/1ಸಿ ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.21 0.09317 877568089036 0122500100499301

43
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ ಲ್ದಯ ನ್ಿ  ರೀಸ್ವರಿಯೀ ಮುತ್ತೂ ರು ಗುರುಪುರ 6*2 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.40 0.13900 821458348533 02582250003025

44
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ ಎಲ್ ಸಿ ಸೀನ್್ ಪಡುಮ್ರನಾಸ

ಡು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 109/2ಎ ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.31 0.11373 281802040039 520101043825628

45
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ ಅಪಿಾ  ಹೆೆಂಗ್ು ಪಣಪಿರ್ಲ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 83*2 ಪ.ಪಂಗಡ ತೆೆಂಗು 1 0.50 0.22375 554854337443 89033591072

46
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಜೀನ್ ಪಿೀಟರ್ ಲೀಬೀ, ಪುಚ್ೂ ಮೊಗರು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 156/- ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 2.50 0.04950 354402562756 89055042989

47
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಅಶೀಕ ದೇವಾಡಿಗ ಬಿನ್ ಗೊೀಪ್ರರ್ಲ, ಬೆಳುವಾಯಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 266/3 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 2.50 0.04950 315939095427 01282200048252

48
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ರಾಮ ಸವಣಸ, ನಿಡ್ಡ ೀಡಿ,
ಕರ್ಲಲ ಮುೆಂಡ್ಕಕ

ರು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 23/7- ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 2.50 0.04950 703492536410 116301010000551

49
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಲ್ದರೆನ್್ , ಪುತಿೂ ಗೆ ಪುತಿೂ ಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 233/p6 ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 2.50 0.04950 263789490673 520101043827183

50
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಪ್ರೆಂಡುರಂಗ ಶೆಟ್ಟು ಗಾರ್, ವಾಲ್ದಾ ಡಿ ವಾಲ್ದಾ ಡಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 206/1 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 2.00 0.03960 247723276196 520101073987472

51
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಅಶೀಕ ಶೆಟ್ಟು , ಕ್ರ್ಲಲ ಪುತಿೂ ಗೆ ಕ್ರ್ಲಲ ಪುತಿೂ ಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 54/1 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 2.50 0.04950 736475928292 520101031160340

52
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ
ಮೆಲ್ಸವ ನೆ ಹೆಲೆನ್ ಮ್ತರಾೆಂಡ, 

ಮ್ರೆಂಟ್ಯಾ ಡಿ ಮ್ರೆಂಟ್ಯಾ ಡಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 124/2ಸಿ1 ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 2.50 0.04950 822061139999 54008025776

53
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಪವಸಿೂ ನ್ ಸಿಕ್ವ ೀರಾ, ಬೆಳುವಾಯಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 324/3p3 ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.50 0.02970 220103184609 02722200002054

54
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಬ್ರಹುಬಲ್ಸ ಪಾ ಸ್ವದ್, ಕರಿೆಂಜೆ ಕರಿೆಂಜೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 3/3AP1 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 2.00 0.03960 860509114450 520361001734282

55
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಜಯಪಾ ಕಾಶ್ ಬುಡ್ಯಲೆ, ಮ್ತಜಾರು ಮ್ತಜಾರು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 103/1 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 2.50 0.04950 656734230511 4822500101928601

56
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಸತ್ಯ ಮಮ , ಇರುವೈಲು ಇರುವೈಲು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 20/4- ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 2.00 0.03960 262694466751 27641010008690

57
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಜೆ ಶೆಣೈ, ಬೆಳುವಾಯಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 372/6A1 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.25 0.02475 636117566328 0645101009341

58
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಪ್ರಪಣಣ  ಪೂಜಾರಿ, ಪಡುಮ್ರನಾಸಡು ಪಡುಮ್ರನಾಸ
ಡು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 87/2p2 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 2.00 0.03960 717798610059 114901011000435

59
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಉಮೇಶ ಪಾ ಭು, ಬೆಳುವಾಯಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 43/3ಬಿ ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.50 0.02970 821212333858 0645101005872

60
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಪ್ರಾ ಸಿಲ್ದಲ  ಸಿಕ್ವ ೀರಾ, ಪುತಿೂ ಗೆ ಪುತಿೂ ಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 565/1ಬಿ ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.50 0.02970 879815889442 02722200000943

61
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ
ನೀಬಟ್ಸ  ಪಿರೇರಾ, 

ಮೂಡುಕುಣಾಜೆ ಮೂಡುಕೊಣಾಜೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 157/4 ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.01485 559941203979 64141080842

62
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಲ್ಸಲ್ಸಲ  ಡಿಸಿರ್ಲವ , ಮ್ರರೂರು ಮ್ರರೂರು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 0.119/1p6 ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.01980 274235018748 844710110000008

63
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಜುವನ್ ಅಲ್ದಮ  ಲೀಬೀ, ಶ್ತಾಸಡಿ ಶ್ತಾಸಡಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 235/3 ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 2.30 0.04554 852676894595 520101039272873

64
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಸಂಜಿೀವ ಸಪಲ್ಸಗ, ಬಡಗ ಎಡಪದ್ವು ಬಡಗ 
ಎಡಪದ್ವು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 49/15 ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.50 0.02970 784087249165 101501010008690

65
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ
ಪಾ ವಿೀಣ್ ಸಂದಿೀಪ್ ಲೀಬೀ, 

ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 257/1 ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.01980 914902162738 844710310000142

66
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಚಂದ್ಾ ಹಾಸ ಶೆಟ್ಟು , ಬಡಗ ಮ್ತಜಾರು ಬಡಗ ಮ್ತಜಾರು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 5/1p1 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.50 0.02970 942683870953 101501010007244

67
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ
ಜಿೀವಂಧರ್ ಕುಮ್ರರ್ ಜೈನ್, 

ವಾಲ್ದಾ ಡಿ ವಾಲ್ದಾ ಡಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 82/13 ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.01485 813732430441 520101039280507

68
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಸನಮ ತ್ ಕುಮ್ರರ್, ಕ್ರ್ಲಲ ಪುತಿೂ ಗೆ ಕ್ರ್ಲಲ ಪುತಿೂ ಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 159/1 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 2.50 0.04520 648632856440 520101031160197

69
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ರತಿ ಶೆಟ್ಟು , ಬಡಗಮ್ತಜಾರು ಬಡಗ ಮ್ತಜಾರು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 103/1,4/1p7 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.01980 485598840076 101501191000295

70
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಮೈಕ್ಲ್ ನರನಾಾ , ಪುಚ್ೂ ಮೊಗರು ಪುಚ್ೂ ಮೊಗರು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 41/3p1 ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.01980 892541205567 89045064675

71
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಸರೇಶ್ ಕರಮರಣಿ, ಪುತಿೂ ಗೆ ಪುತಿೂ ಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 84/2 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.50 0.02970 938559529875 02722200014793

72
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ
ಸಿರಿಲ್ ಫೆನಾಸೆಂಡಿಸ್, ಮೂಡು 

ಮ್ರನಾಸಡು
ಮೂಡುಮ್ರ
ನಾಸಡು ಮೂಡಬಿದಿರೆ 115/1p ಅ.ಸಂ ತೆೆಂಗು 1 1.50 0.02970 332342235116 520101031166837

73
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಚಿಕಕ ಯಯ  ಶೆಟ್ಟು , ಬೆಂಡತಿರ್ಲ ಬೆಂಡಂತಿರ್ಲ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 82/1.82/3 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.50 0.01485 709943122750 123801010001714

74
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಬ್ರಬು ಶೆಟ್ಟು , ಕ್ರ್ಲಲ ಪುತಿೂ ಗೆ ಕ್ರ್ಲಲ ಪುತಿೂ ಗೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ 89/1 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.50 0.02970 531245185544 520101031157757

75
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಸರೇೆಂದ್ಾ ಮೂಡುಶೆಟ್ಟು ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಪ ಜಾ ತೆೆಂಗು 1 1.00 0.03500 10023543050

76
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪುನಶೊ ೀತ್ನ ಮತ್ತೂ  ಪುನನಾಸಟ್ಟ 

ನಿವಸಹ್ಣೆ ಸರಸವ ತಿ ನಾಯಕ ಮ್ರೆಂಟ್ಯಾ ಡಿ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಪಪಂ ತೆೆಂಗು 1 2.35 0.07113 17112055697

77
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪಾ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣೆ ರೀಸಿಟ್ಯ ರೀಸ್ವರಿಯೀ ಮುತ್ತೂ ರು ಗುರುಪುರ 7*66 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.77 0.10010 653266047122 520291027575050



78
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪಾ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣೆ ಇಮ್ತೂ ಯಾಜ್ ಅಹ್ಮ ದ್ ಹ್ರೇಕಳ ಮಂಗಳೂರು ಬಿ 105*3ಬಿ ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 1.50 0.22950 754086632497 0977101020068

79
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪಾ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣೆ ಎೆಂ ಇಬ್ರಾ ಹೆಂ ಮೊಗರು ಗುರುಪುರ 27*6ಪಿ3,  3ಪಿ4 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.51 0.07650 663492594116 896224215

80
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಸಿಡಿಬಿ ಪಾ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣೆ ಆಯಿಶ ಶಾಹದ್ ಮೊಗರು ಗುರುಪುರ 40*7 ಇತರೆ ತೆೆಂಗು 1 0.37 0.05550 778919544365 142001011001205

81
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪಾ ಬಾಳೆಪುಣೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 1/1, 1/1H ಇತರೆ ತಂಗು 0.24 0.01424 537528518648 02562200038764

82
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ರಾಮ ನಲ್ಲೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಜುಂಜ ನಲ್ಲೆ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 182/5, 182/4 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.13 0.0077 511990033220 17103514993

83
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಮೊಂಟ ಪರವ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗು ಪರವ ಬಡಗಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 80/4P4 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.68 0.04031 491707006699 01562210004110

84
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ವಿೋಣಾ  ಎಸ್ ಭಟ್ ಕೆ ೋಂ. ಸುಬರಮಣಯ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 121/6 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.72 0.02791 402653854089 120002101001100

85
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಸೋತ್ಾರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 162/1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 1 0.03876 966717625452 520191027047322

86
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾಯಮ  ಭಟ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 205/2P2 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.48 0.01861 573545857335 10707568976

87
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಗ ೋವಿಂದ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಅಚುಯತ್ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 100/1BP2 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.72 0.02791 906025888589 5022500100006101

88
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಾಧವ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 458/6B1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.62 0.02403 249222231513 01662200064971

89
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಕೆ. ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 238/8P1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.27 0.01047 710300700804 5022500100043301

90
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಉಷಾಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ. ಅನಂತರಾಮ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ

271/1B1B4, 

271/1B1BP3
ಇತರೆೋ ತಂಗು 1 0.03876 809130008922 5022500100196101

91
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಅನಂತ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಅಚುಯತ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 256/*, 258/5A ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.37 0.01434 518747139823 5022500100002801

92
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಹಾಭಲ ಭಟ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 66/1, 67/1A ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.79 0.03062 734546067075 520101029598431

93
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಅನುಪೂಣಯ ಕೆ ೋಂ. ಮೊೋಹನ್ ಸುಂದರ, ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 182/2 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.95 0.03683 263583921418 120000101011696

94
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಬಾಲಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 

ಭಟ್
ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 458/6B2 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.7 0.02714 645591685054 01662200017187

95
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 87/1B, 87/2B ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.28 0.01085 837151353156 122201011001771

96
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಲ್ಲಂಗಪಾಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನುಗ್ೌಡ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 100/3B2 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.4 0.0155 581145274681 122201010006137

97
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 

ಭಟ್
ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 95/1B, 98/3P1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.78 0.03024 454434730266 10981104941

98
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಗ ೋವಿಂದ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ  

ಭಟ್
ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 152/1P5 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.4 0.0155 746464915805 10707559892

99
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಕ್ ಸಪಾ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅಣಣಪಾ 

ನಾಯಕ
ಇಡೆದು ವಿಟಿ 54/2C ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.4 0.0155 769623259494 01412200085810

100
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಸಂಕ್ಪಾ ನಲ್ಲೆ ಬಿನ್ ಬ ಗುು ನಲ್ಲೆ ಇಡೆದು ವಿಟಿ 51/3 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.17 0.00659 211398958115 114301050001009

101
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಚೆನುಪಾ ಬೈರ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗಪಾ ಸಾಲ್ಲತ ತರು ವಿಟಿ 41/3P3 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.36 0.01395 500084633735 01722200030649

102
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಭ ೋಜ ಬಂಗೋರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಮ ಲಯ ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 162/1AP1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.01938 842135982263 01352200013961

103
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ವಿಕ್ಟರ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಮಾರ್ೋಯಲ ರ್ೋಗಸ್ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 52/2, 52/1B ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.22 0.00853 914101359785 01662200020120

104
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಹೆನಿರ ಮೊಂತರೆ ೋ ಬಿನ್ ಮರಿಯನ್ 

ಮೊಂತರೆ ೋ
ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 2/80, 144/1A3 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.7 0.02714 407413479705 01372200051215

105
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಫನಾಯಂಡಿಸ್ ತಂಕ್ಬಳ ಿರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 5/-24 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.29 0.01124 237851352685 2999101103142

106
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾಂಭವಿ ಕೆ. ಎಮ, ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪರಸಾದ್ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 226/2B1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.16 0.0062 490576894565 120000101012895

107
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಹಮಿದ್ ಬನ್ ಇಬಾರಹಂ ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 218/4, 218/5 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.6 0.02326 318005107498 114301010010313

108
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ. ರಾಮ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗ ನಾಯೆ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 206/7 ಪ.ಪಂ. ತಂಗು 0.35 0.03025 458739904959 01722200071101

109
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಬಾಬು ನಾಯೆ ಬಿನ್ ತುಕ್ರ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 266/1A4 ಪ.ಪಂ. ತಂಗು 0.12 0.01036 343517407713 01412200149361

110
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಚೆ ೋಮ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 165/2A1A4P1 ಪ.ಪಂ. ತಂಗು 0.49 0.04233 423449201531 01992200013482

111
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಮಾಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 232/3B ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.2 0.00775 701567556425 01412200024658

112
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ರೆಮಿಿ ಹಮಯನ್ ತ್ಾರ್ೂರೋ ಚೆೋಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 67/3B, 67/1P74 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.01938 771618161232 7342500100532801

113
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಜೆ ೋನ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಅಲಬಟ್ಯ ರ್ಗಸ್ ಚೆೋಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 19/1B ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.01938 358825181844 520101009128707

114
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ನಾರಾಯಣ ಕೆ. ಬಿನ್ ದ ಮ ಮ ಲಯ ಕೆ ಡ್ಾಮಣ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 29/2, 46/1B, 29/3 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.36 0.01395 525222729913 0641101070762

115
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾಂಭವಿ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ. ಧ ಮಪಾ ರೆೈ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು

341/3, 341/5, 324/1, 

325/1A
ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.9 0.03489 226756320491 17103021306

116
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಮೊಯಿದು ಕ್ುಂಞ ಬಿನ್ ಮರಿಯಮಮ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 118/5 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.26 0.01008 89073786803

117
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರ ಭಟ್ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 137/1B ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.7 0.02713 911643693678 89018945986

118
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ವಿಷ್ುಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಶ್ಮಾಯ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 241/1P1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.6 0.02326 537347727079 5022500100116601



119
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಹಾಭಲ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಜತತಪಾ ಶ್ಟಟ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 123/15, 123/1B ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.42 0.01628 46525001000544100

120
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ರತು ಜೆ ಮಾಡ ಕೆ ೋಂ. ಗಣಪ ಮಾಡ ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 12/9, 12/8A, 12/4P2 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.09 0.00348 710084937061 101201010015306

121
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ದೋವಕಿ ಕೆ ಯಿಲಾ ಬಂಟ್ಾಾಳ 168/1AP1, 36/4 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.435 0.03101 917814695958 01372200120016

122
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಹಲಾಟ ಮೊಂತರೆ  ಬಿನ್ ಪಾವುಲ್ 

ಮೊಂತರೆ 
ಚೆೋಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 12/6,12/8 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.25 0.00969 733360214765 771101010879

123
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 12/2P7 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.58 0.02248 704247908940 20400101015366

124
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಇನಾಸ್ ರೆ ೋಡರಗಸ್ ಬಿನ್ ಸಪ್ರರಯನ್ 

ರೆ ಡಿರಗಸ್
ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 55/1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.66 0.02558 720657727159 1549101055687

125
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಗಂಗ್ಾಧರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಜಾರಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 1/1, 1/6 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.6 0.02326 7391143608539 119801010009106

126
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಗಿಲಬಟ್ಯ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಬನ್ ರ್ಬಸಟನ್ ಮ ಡನಡುಗ ೋಡು ಬಂಟ್ಾಾಳ 160/4,160/2P1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 1 0.03876 279205949257 10573783142

127
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಹರಿಪರಸಾದ ಶ್ಟಟ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಎಲ್ಲಯನಡುಗ ೋಡು ಬಂಟ್ಾಾಳ 4/-4 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.18 0.00698 508261148331 119801010008716

128
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಬು ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 243/3B,87/P1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.9 0.03489 448405254961 1372200092685

129
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 141/1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.6 0.02326 708229718592 1412200101573

130
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 124/12 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.1 0.00388 710300100804 5022500100043300

131
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಮರುನಾಟಿ 

ಮತುತ ನಿವಯಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ವಿ. ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 154/4 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.43 0.03101 658802253348 32828447441

132
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಯತಿೋಶ್ ಎಂ. ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 27/8, 98/5 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.6 0.0593 897687007971 20400101016202

133
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದರಹಾಸ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಅಣಣಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 55/3 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.046775 526587008738 1549101005401

134
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಗಿಣಿ ಕೆ ೋಂ. ರಾಜರಾಮ ಹೆಗೆ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 27/2, 97/2 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.6 0.0593 907814344884 1549101003185

135
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಜಾತ ರೆೈ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ ರೆೈ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 97/2, 27/1P3 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.046775 520288554669 1549108057670

136
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗಯಯ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಶ್ಟಟ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 28/8, 28/7 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.049275 825232153725 1549101002419

137
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ವಾರಿಜ  ಕೆ ೋಂ. ರ್ ೋಮಪಾ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 31/10B, 31/2EP1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 1 0.1003 236788587035 1549101003376

138
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಮ ಸಬಬ ಬಿನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 24/6A2, 24/1A2 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.4 0.037975 436794258183 1549101001032

139
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ರವಿೋಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಅಣಣಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 97/3, 27/4 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.4 0.037975 540518345911 1549101058680

140
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಮಮದ್ ಬನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 24/6A2, 104/1B1 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.046775 350473682979 1549101003217

141
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ೋಖರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 55/3, 98/1P3 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.6 0.0593 299579050212 1549101002438

142
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಸದಾಶಿವ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಂದಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 26/11, 26/2P2 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.046775 557475967615 1549108055858

143
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಜು ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 16/1P1, 22/5 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.046775 990399174476 1549101005001

144
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ವಿಠ್ಠಲ ಶ್ಟಟ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 76/3, 28/5 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.049275 271816294667 1549108055776

145
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಅಣುಣ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 26/1P1, 26/3, 25/3 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.4 0.0378 819097982397 1549101004186

146
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಠ್ಠಲ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 29/3P1, 29/1P4 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.049275 605743483311 1549101001920

147
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಇಂದು ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗಪಾ ಶ್ಟಟ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 33/* ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.049275 2680593228731 1549108059334

148
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ರತ್ಾುಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ವಿಠ್ಠಲ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 76/3 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.049275 731985726701 1549101001618

149
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಹಸನಬಬ ಬನಿಿ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 24/6A2, 24/1A2 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.046775 490990306204 1549101001246

150
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಧರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 35/2, 29/4P5 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.5 0.049275 402002274392 1549101002881

151
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಮರುನಾಟಿ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ದಿ.ಬಾಬು ನಲ್ಲೆ ಮ ಡುಪಡುಕೆ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ

153/1B2, 119/1B2, 

119/7B5
ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.28 0.0869 300874841430 01562250009067

152
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಮರುನಾಟಿ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಞ ಮುಗೋರ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.33 0.04572 557611793170 06022119000401

153
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಮರುನಾಟಿ ವಿಶವ ನಾಥ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಪೂವ 

ನಾಯಕ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 210/3 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.56 0.08012 741052833601 1310010010003868

154
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಮರುನಾಟಿ

ಪದಮನಾಭ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗಪಾ 
ನಾಯೆ

ಮ ಡನಡುಗ ೋಡು ಬಂಟ್ಾಾಳ 173/* ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.4 0.14363 376227393378 01372230000066

155
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ

ವಿ.ಗ ೋವಿಂದ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರ 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್

ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 42/1BP2, 43/2BP2 ತಂಗು 0.9 15659 535875709883 64215176758

156
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಕೆ.ಈಶ್ಾರ ಭಟ್.  ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 56/2P5 ತಂಗು 0.8 13904 997022578581 01412200056442

157
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ

ನಿಶ್ಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಬಿಲಿಂಪದವು ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್

ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 336/1 ತಂಗು 0.4 6969 775953721667 32138933976

158
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ

ಅಧ ೋಕ್ಷಜಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 
ಶ್ಮಯ

ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 235/1P1, 236/1A1P1 ತಂಗು 0.4 6969 747785837659 5022500100031601

159
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ

ಎಂ. ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟಟ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ 
ಭಟಟ.

ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 120/2AP2, 120/1B ತಂಗು 0.88 15298 553143642908 122201011000468



160
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ

ಕೆ.ಶಿರೋನಿವಾಸ ಭಟಟ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 
ಭಟಟ

ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 225/1 ತಂಗು 0.92 15967 429849024545 5022500100126501

161
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ

ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ಭಟಟ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ 
ಭಟಟ

ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 234/1AP2 ತಂಗು 0.4 6969 835718345490 5022500100052601

162
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಕೆ. ಕೆೋಶ್ವ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್. ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 241/1P1, 238/9BP3 ತಂಗು 0.5 8610 261148040599 5022500100023201

163
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ

ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ 
ಭಟ್

ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 156/2AP1 ತಂಗು 0.44 7439.5 969367936291 01412200107869

164
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ವಸಂತಿ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹ ನಾಯಕ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 4/3D, 4/4 ತಂಗು 0.4 5732 370675448486 119801011002740

165
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ

ಕೆ.ಎನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 
ನಾಯಕ

ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 5/21, 65/4 ತಂಗು 0.5 8652.5 227847040470 119801011002664

166
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ವಸಂತ ಪರಭು ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರ ಪರಭು ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 20/*, 21/33 ತಂಗು 0.4 6936.5 508857507152 119801011002773

167
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಅಬುುಲ್ ಅಜಿೋಜ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 249/8AP2, 260/1C ತಂಗು 0.632 10928.5 621498783268 0771101003464

168
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಮಹಮಮದ್ ಅಶ್ರಫ್ ಬಿನ್ ಅಬುಬಕ್ೆರ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 120/2A3C, 119/4 ತಂಗು 1.0 17358 353507576812 110501011007604

169
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಅಂತ ೋನಿ ಡಿ ಸಲಾ ಬಿನ್ ಸಂತ್ಾನ್ ಡಿಸಲಾ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 22/1, 22/4, 21/4 ತಂಗು 0.8 13768 690838285802 7342500100475601

170
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಬಿೋಫಾತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹಮಮದ್ ಬಾಯರಿ ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 69/1A ತಂಗು 0.672 11688.5 586074628318 01352200105464

171
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಯಶ್ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ಶಿೋನ ನಾಯೆ ಅಮುಮಂಜೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 36/7 ತಂಗು 0.13 2351 278225465353 0641101065041

172
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ

ತಿಮಮಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 
ಪೂಜಾರಿ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 291/1A8, 292/4A1P2 ತಂಗು 0.83 14289 540278507356 01352200047818

173
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯ ಮ ಲಯ ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 198/8, 201/28 ತಂಗು 0.4 6804 608874317973 01352200009487

174
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಮೊೋಹನ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬ ದಕ್ುೆ ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 221/6, 22/8 ತಂಗು 0.4 6804 620465715796 520101009009937

175
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ

ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಾಂತಪಾ 
ಪೂಜಾರಿ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 212/3A3,205/2P2 ತಂಗು 0.8 13555.5 518906360567 01352200010800

176
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ನಾಗೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ದೋವ ರಾವ್ ಅಮುಮಂಜೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 36/7P2 ತಂಗು 0.156 2788 951604953298 117501010006161

177
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ರಮೋಶ್ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 98/2A2, 207/1AP4 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.6 10158.5 822682894669 122201011001646

178
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಜಾರಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ರ್ೋಸ ನಾಯೆ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 107/1E ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.5 8697.5 870973193167 119801011004434

179
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಸಂಜಿೋವ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ರ್ೋಸು ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 76/1A1 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.4 6717.0 221917607771 119801011004674

180
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ವಾಸಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 236/2P3 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.5 8661.5 518411359853 122201010005531

181
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಸುಂದರ ಬಿನ್ ಚೆ ೋಮ ನಲ್ಲಕೆ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 349/1A2 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.2 3432 351588073690 4652500100702301

182
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಗುರುವ ರಾಣಯ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 126/2, 38/7 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.216 3659 312496954345 3634101005036

183
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಪರವ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯ ಪರವ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ 403/2P7 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.6 10231 803830551255 01412210019978

184
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಬಿನ್ ದಿ. ಗುರುವ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 266/1AP2 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.54 9148.5 617312723396 0022500100881701

185
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೋರ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 245/1 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.96 16540 361662246130 119801011004008

186
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ದಿ.ರ್ೋಸ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 136/2A1 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.4 6654 808325905618 4652500100856101

187
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ರಾಮ ಮುಗೋರ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯ ಮುಗೋರ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 110/1A1 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.9 15451.5 801713209962 01992200049569

188
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷಿತ ತ್ಾಕ್ು ನಿಮಾಯಣ ಎಸ್.ಚಂದರಹಾಸ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯ ಮುಗೋರ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 183/2BP2 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.35 5938.5 684036942651 01352200111662

189
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್.ಎಸ್. ಅಬ್ರಾ ಹಂಬಿನ್. 
ಸಿ.ಎ. ಸ್ವಯ ಮುಯಲ್, ಪದ್ವು 

ಮನೆ
ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ 179/4 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.36 4680.00 463638145839 16440100000421

190
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾ ೀ. ಅಭಿಜಿತ್ ಕ್.ಬಿನ್. ಸಬ್ರಾ ಯ 

ನಾಯಕ , ಕೊಳಕ್ಮ್ರರ್ ಮನೆ ಕೆ ಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 83/8 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.23 3450.00 779360575831 6042500103022101

191
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾ ೀ. ತಿರುಮಲೇಶವ ರ ಕ್.ಬಿನ್. 

ಕೇಶವ ಭಟ್, ಪ್ರರಿಯಡಕ  ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 137/1AP2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.406 5481.00 419547502018 123601010020434

192
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ದಿೀಪ್ ಬಿ.ಬಿನ್. 
ದಾಮೊೀದ್ರ ಗೌಡ, ಬಬೆಾ ಕೇರಿ 

ಮನೆ
ಕಾಣಿಯ ರು ಕ್ಡಬ 203/4 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.40 5200.00 214829256545 33035965034

193
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೂಯಸನಾರಾಯಣ 
ಕ್.ಬಿನ್. ವಿಶವ ನಾಥ ಪುತ್ತೂ ರಾಯ, 

ಆರ್ಲಡಕ  ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 139/2B, 86/2A2B ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.65 8775.00 922404314418 32083849711

194
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಕಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. ಶ್ವಪಾ  

ಗೌಡ, ಕುೆಂಬ್ರಡಿ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 177/1AP4, 11/1A ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 11475.00 398855741967 01342200017764

195
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಯುವರಾಜ ಕಡಂಬಬಿನ್. 
ಪದ್ಮ ಯಯ  ಸೇಮ್ತತ್, ಪದಾಮ ೆಂಬ 

ಮನೆ
ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 81/4C2, 4B ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 11475.00 250444211251 02122200000556

196
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇಶ್ ಕುಮ್ರರ್ ಕ್.ಬಿನ್. 

ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಶ್ಾ ೀಪೂಣಸ ಮನೆ ಬಲಯ ಕ್ಡಬ 144/* ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 11475.00 956962532401 123601010004760

197
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಅನಿಲ್ ಲೀಬೀಬಿನ್. 
ಕಾಮ್ತಲ್ ಲೀಬೀ, 
ಸಿದಿಿಯಾರ್ಲ ಮನೆ

ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 62/P1, 63/3P ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 11475.00 679817331656 6042500101139601

198
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಚಿನ್ ಕುಮ್ರರ್ ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಯುವರಾಜ್ ಕಡಂಬ, ಪದಾಮ ೆಂಬ 

ಮನೆ
ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 39/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.92 10557.00 590242674403 02122200008864



199
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ದೇವಪಾ  ಗೌಡ, ಪಿಜಕಕ ಳ ಮನೆ ಕ್ಡಬ ಕ್ಡಬ 135/1A1A1B ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.56 6426.00 763636820105 64135263290

200
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ದಾಮೊೀದ್ರ ಕ್.ಬಿನ್. 

ಚೆನಾ ಪಾ  ಗೌಡ, ಶೇಖಮಲೆ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 103/4 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.40 4590.00 409011663424 124201011001745

201
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಘವನ್ ನಾಯರ್ 
ಕ್.ಬಿನ್. ಕೇಳು ನಾಯರ್, 
ಕುೆಂಟ್ಯಪು ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 276/4, 277/4, 276/5 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.70 8033.00 382182937768 123501011003195

202
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ದೇವಕಿ ಎಸ್. 
ಕೊಡ್ಕರುಕೊೀೆಂ. ಸರೇಶ್ 
ಕುಮ್ರರ್, ಶ್ಾ ೀಪೂಣಸ 
ಪ್ರಲೆಚಾೂ ರು ಮನೆ

ಬಲಯ ಕ್ಡಬ 146/1, 144/* ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.97 11131.00 384435074639 123601010004752

203
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ.ಎೆಂ. ಕುೆಂಞಿಪಳಿಾ ಬಿನ್. 
ಮಹ್ಮಮ ದ್ ಹಾಜಿ, ಸ್ವರಕ್ರೆ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 89/3P1, 103/1A3A1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.60 6885.00 808549383939 0615101077948

204
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಪಾ ಸ್ವದ್ 
ಕ್ದಿಲ್ದಯಬಿನ್. ವಾಸದೇವ 
ಕ್ದಿಲ್ದಯ, ಶ್ಬರ ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 105/7, 4A2, 10 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 9180.00 576434577846 0615101024723

205
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಗುರುಪಾ ಕಾಶ್ ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ವಾಸದೇವ ಕ್ದಿಲ್ದಯ, ಶ್ಬರ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 105/11 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.60 6885.00 408739766161 6042500101256801

206
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ಲೂಸಿ ಡಿಕುನಾ ಬಿನ್. ಡೆನಿಾ ಸ್ 

ಡಿಕುನಾ , ಮರಕೂಕ ರು ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು
153/9A1, 10, 154/1B, 

1A1B, 153/16, 17B, 

9A2, 9A1

ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.65 7459.00 919828133293 64151514869

207
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಂಕರಿ ಅಮಮ ಕೊೀೆಂ. 

ಸಬ್ರಾ ಯ ಭಟ್, ಮುೆಂಡಯ  ಮನೆ
ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 502/5, 4,  501/1C ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 11475.00 532242275643 123501011006418

208
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ರಮೇಶ್ ರೈಬಿನ್. ಕಿಟು ಣಣ  

ರೈ, ಮುರುವ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 65/1C ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 9180.00 292715099456 124201011003704

209
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪದಾಮ  ಡಿ. ರೈಕೊೀೆಂ. 

ದೇರಣಣ  ರೈ, ತ್ರ್ಲಪ್ರಾ ಡಿ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 287/1A1, 282/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 11475.00 265365005563 01762200029340

210
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ ಸಮ್ತತಾಾ  
ಗೊೀಪಿನಾಥನಕ ೀೆಂ. 

ಗೊೀಪಿನಾಥ ರಾವ್, ಸರೀಳಿ 
ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 441/1, 440/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 11475.00 418752919425 6052500100723201

211
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ಚೀಮ ಮುಗೇರಬಿನ್. 

ಮುದಿ್  ಮುಗೇರ, ಪಿಜಕಕ ಳ ಮನೆ ಕ್ಡಬ ಕ್ಡಬ 93/1AP2 ಪ.ಜಾ. ತಂಗು 0.54 6197.00 262707809654 54058227128

212
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಮೊಗೇರಬಿನ್. 

ಎಲುೆಂಬ, ಬ್ರವಿಕಟ್ಟು  ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 65/3BP2 ಪ.ಜಾ. ತಂಗು 0.46 5279.00 753899481057 32837472089

213
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಕ್.ಬಿನ್. ಮಂಚ್ 

ಮುಗೇರ, ನೆಕಕ ರೆ ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 151/* ಪ.ಜಾ. ತಂಗು 0.54 6197.00 653430746151 02042200006987

214
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸೀಮನಾಥ ಡಿ.ಬಿನ್. 

ಕೊರಗ, ಕನಾಯ ಮಂಗರ್ಲ ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 113/2 ಪ.ಜಾ. ತಂಗು 0.54 6197.00 844714655502 02122210003243

215
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ಚಿೀೆಂಕಾ  ಮುಗೇರಬಿನ್. 

ಮುೆಂಡ, ಕಮ್ತತಿೂ ಲು ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 163/1A1A1B ಪ.ಜಾ. ತಂಗು 0.46 5279.00 480139784357 02042200001530

216
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ಜಯರಾಮಬಿನ್. ಪೊಡಿಯ, 

ಅರಿಪ್ರಾ  ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 296/2A2P7 ಪ.ಜಾ. ತಂಗು 0.66 7574.00 577425047560 105301231000037

217
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಧರ ಎನ್.ಬಿನ್. ಎನ್. 

ರಾಮ ನಾಯಕ , ಪಳಾ ತಾೂ ರು ಮನೆ ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 107/1AP2-p2 ಪ.ಪಂ. ತಂಗು 0.60 6885.00 548561899525 001110500025196

218
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸೆಂದ್ರಿಕೊೀೆಂ. 

ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 230/1P54, 1P48 ಪ.ಪಂ. ತಂಗು 1.00 11475.00 694238061281 01402200034760

219
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಶ್ಾ ೀ. ಪಕಿೀರ ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಸಬಾ  

ನಾಯಕ , ಕೊೀಡಿ ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 191/1A1F ಪ.ಪಂ. ತಂಗು 0.40 4590.00 474193778191 01762200009571

220
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ವಸಂತ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕ , 
ಕೌಡಿಚಾೂ ರು ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 144/2, 3 ಪ.ಜಾ. ತಂಗು 1.00 11475.00 261734051568 111701011003169

221
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಧರ ಬಿನ್. ರಾಮಣಣ  

ಕನಾ ಡ, ಇಡ್ಯಯ ಡಿ ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ
114/1, 130/1P2, 

129/1AP3, 131/1, 2P4
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 9686.00 203839786305 02122250003230

222
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕಸೂೂ ರಿ ಪಾ ಭುಕೊೀೆಂ. 
ಮೊೀಹ್ನ್ ಪಾ ಭು, ಗಣೇಶ್ ಭಾಗ್ 

ನೆಹ್ರೂ ನಗರ ಮನೆ
ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 128/1B ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 9687.00 520166539349 520101009846081

223
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಪಾ ಭುಬಿನ್. 

ಮೊೀಹ್ನ್ ಪಾ ಭು, ಇಡ್ಯಯ ಡಿ ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ
207/1, 127/1, 126/2, 

1A
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 9686.00 696540652800 520101009860157

224
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ದುಗಾಸಪಾ ಸ್ವದ್ಬಿನ್. 
ವಾಸದೇವ ಭಟ್ ಬಿ., ಕರ್ಲಾ ತ್ರು 

ಫಾಮ್್ಸ
ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ

192/2A, 193/1B2, 

192/3, 193/1B1 
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 9686.00 620880609497 02122200030738

225
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  
ತೀಡಿೂ ಲ್ದಲ ಯಬಿನ್. 

ನಾರಾಯಣ ತೀಡಿೂ ಲ್ದಲ ಯ, 
ಮುೆಂಡ್ಯಜೆ ಮನೆ

ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 149/3, 2, 26/11, 9, 1p1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 9687.00 734157362671 123901010002093

226
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸತ್ಯ ವತಿ ಆರ್. 
ಆಳವ ಕೊೀೆಂ. ರಮೇಶ್ ಆಳವ , 
ಶಾೆಂತಿಧಾಮ ಮುಗೇರು ಮನೆ

ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 22/*, 23/* ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 9686.00 212116325751 520101016766276

227
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಡಿ. ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 

ಪಿ. ಶಂಕರ ಭಟ್, ಹಾರಕ್ರೆ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 123/4 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 9686.00 768834402531 520101009823383

228
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗಾಯತಿಾ  
ಜಯರಾೆಂಕೊೀೆಂ. ಜಯರಾಮ 
ರೈ, ನುಳಿಯಾಲು ಮನೆ

ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 124/6, 2BP3, 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 9687.00 503747467640 117701010018382

229
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಬಿ. ಗೀತಾಕೊೀೆಂ. ಬಿ. 

ಸರೇಶ, ಬ್ರಯಾರು ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 62/3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 9686.00 761667548501 520101016733416

230
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ಪಾರತಯಕ್ಷ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಭಾಸಕ ರ ರೈಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲ ರೈ, ಕಂಟಾ ಮಜಲು 

ಮನೆ
ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 190/39P1, 40A, 7 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 9686.00 460057098751 111701010001380

231
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ದಾದು ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಚ್ನಿಯ ನಾಯಕ , ಗಡಿಯಾನಡಕ  

ಮನೆ
ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ

92/P5, 59/4, 1AP4, 

1AP5, 78/1
ಎಸ್.ಟ್ಟ. ತಂಗು 0.40 17020.00 724257627489 02042200012650



232
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ನಾಯಕ ಬಿನ್. 

ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ನಾಯಕ , ನನಯ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 72/1AP3 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ತಂಗು 0.31 13112.00 936254714435 111701051000057

233
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಗುರುದೇವ್ ಎಚ್.ಬಿನ್. 
ನರಸಿೆಂಹ್ ಹೆಬ್ರಾ ರ್, ಕುಮ್ರರ 

ಕುಟ್ಟೀರ ಮನೆ
ಕ್ುಟುರಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ

285/2B, 115/1A2, 

116/3
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.36 1700.00 327557088868 31500278230

234
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಗುರುರಾಜಬಿನ್. ಕ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಮಡುಕುಳ್ಳಾ ಯ, 

ಕೆಂತಿರ್ಲ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

45/8, 5P1, 12, 

46/1D1, 50/1B2, 45/9
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.66 3200.00 288195038512 0615101013183

235
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಘವೆಂದ್ಾ  ಕ್.ಬಿನ್. ಕ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಮಡುಕುಳ್ಳಾ ಯ, 

ಕೆಂತಿರ್ಲ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

46/1D2, 50/6, 1B3, 

45/1, 3, 6, 10
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.72 3300.00 241745929076 02482200013718

236
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಜಯರಾಮ ಹೆಗೆಡ ಬಿನ್. 
ಶ್ೀನಪಾ  ಹೆಗೆಡ , ಅಮುಮ ೆಂಜೆ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 91/1, 120/13, 91/6 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.50 2500.00 485144093229 105301011002827

237
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಮನೀಹ್ರ ಎ.ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್, 
ನಂದ್ಗೊೀಕುರ್ಲ ಮನೆ

ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 5/6, ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.57 2700.00 557661086887 32806238012

238
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿಜಯ ಕುಮ್ರರ್ ರೈಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ರೈ, ಕೊೀರಂಗ 
ಸನಾಯ ಸಿಗುಡೆಡ  ಮನೆ

ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 81/10E, 90/1A, 206/2A ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.60 3000.00 311023058798 124201010004489

239
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಅರುಣ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ಆಳವ ಬಿನ್. ಸದಾರಾಮ ಆಳವ , 
ಬೀಳೀಡಿ ಮನೆ

ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು
148/6, 63/2A4, 

66/1A2A6
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.73 3300.00 580278529101 105301011001094

240
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಚಂದ್ಾ ಹಾಸ ರೈಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಕೊಡಂಕೇರಿ 

ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 198/4, 59/1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.77 3500.00 391886848101 124201010000582

241
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಬೆಲ ೀಸಿ ಡಿಸೀಜಾಕೊೀೆಂ. 
ಮ್ರಟ್ಟಸನ್ ಡಿಸೀಜಾ, 
ಕೂನಸಡಕ  ಮನೆ

ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು 139/1B1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.70 3300.00 624688843309 520101024423730

242
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಡಿ. ಬಟಯ ಪಾ  ರೈಬಿನ್. 
ಸೀಮಪಾ  ರೈ, ದೇರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು

146/4, 207/1P117, 

146/2C5
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.60 3000.00 512837283644 124201010004138

243
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ.  ಧಮಸಪ್ರರ್ಲ ಬಿನ್. ಬ್ರಬು 
ದಾಸಯಯ , ಪ್ರಣಿಗ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ

174/1, 5B1, 173/1, 

166/6, 13B
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 5125.00 231029775134 520101016768015

244
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಆರ್.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ, ಕೊೀಡಿ 

ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 193/5, 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.53 2500.00 620027154411 123101011003263

245
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ವಿಕಾ ೆಂ ರೈಬಿನ್. 

ರವಿೀೆಂದ್ಾ ನಾಥ ರೈ, ಸ್ವೆಂತ್ಯ  ಮನೆ
ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 541/1, 649/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.56 2700.00 621189636368 123501010008195

246
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಶ್ಾ ೀಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಭಟ್, ಈಶವ ರಮಂಗರ್ಲ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 500/1, 501/2, 500/3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 5000.00 313421340288 10573764594

247
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀರಾಮ ಪಕಕ ಳಬಿನ್. 
ನರಸಿೆಂಹ್ ಪಕಕ ಳ, ಕರ್ನಸರು 

ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು
90/1A3, 72/2, 87/1B, 

71/1, 2A
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 5000.00 883092470146 123501010008541

248
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಗನಾಾ ಥ ರೈಬಿನ್. 
ಪದ್ಮ ನಾಭ ರೈ, ಬಳಂಕೂಡುಲ  

ಮನೆ
ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 75/2, 72/7, 8, 74/1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.46 2250.00 468799771373 123501011001981

249
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಭಾರತಿಬಿನ್. ಶಂಭಟು , 

ಬನಾರಿ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 148/1A10 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 5200.00 494353439449 6042500102808601

250
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ರಘುರಾಮ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್, ನವಕೇವಳ 

ಮನೆ
ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 18/9, 3, 10, 11 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 5000.00 930062606618 320401000000724

251
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ರಕಿಿತ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. ಶ್ವರಾಮ 
ಶೆಟ್ಟು , ಶ್ವಸದ್ನ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 156/2A ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.546 2500.00 335192985982 117701011001266

252
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಸಿೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಕ್. ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟು , 
ಸಿೀತಾರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀ ಅಗತಾೂ ಡಿ ಮನೆ

ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 149/1C ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 4500.00 262561986400 145901011006663

253
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಬಾ ಹಾೆಂ ಓ.ವಿ.ಬಿನ್. ಓ.ಟ್ಟ. 
ವಕಿಸ, ಊವಿಸಟ್ಟು ಲ್ ಮನೆ ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ

114/1D, 111/5B, 4A, 

8A, 8B, 8C, 96/2C
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 5208.00 676397267047 30530110001561

254
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಕಿರಣ್ ಕುಮ್ರರ್ ರೈಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ರೈ, ಅಣಿಲೆ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು

282/1, 286/3D2, 3D4, 

281/5A, 5C
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.40 2200.00 830422350140 0615101083108

255
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ನವಿೀನ್ ಕುಮ್ರರ್ ರೈಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ರೈ, ಕೊಯಿರ್ಲ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು

170/3B, 233/2D, 

169/3, 170/4B, 4D, 

1D, 166/2, 169/2, 

168/P1

ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.74 3300.00 388483829347 123501010006695

256
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಳಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ಗೌಡ, ಆಲಂತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 69/6P1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.40 2200.00 300752017333 124201011001370

257
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಸನಾ ಬಿನ್. ಬ್ರಸಕ ರ ರಾವ್, 

ಶರವು ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 250/4, 245/3A3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 5000.00 227226881978 123501011005181

258
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ರಿತೇಶ್ ರೈಬಿನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ರೈ, ಕ್ಳಗನ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು

161/1A5, 163/15, 8A, 

374/1A2, 1C3
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.84 4500.00 554365175786 4031101000687

259
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಮೊೀನಪಾ  
ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. ಕರಿಯಪಾ  
ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ರೆಮ್ರರು ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 177/1B ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.36 1700.00 407528750370 105301011002954

260
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಸದಿೀಶಬಿನ್. ಬಿ. 
ಪಾ ಭಾಕರ ಬೀಕಸರ್, ಮದ್ಲ  

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 31/5, 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.46 2250.00 243023683903 0615101023697

261
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಿೀರ್ಲಮಮ ಕೊೀೆಂ. 

ನಿೀರ್ಲಯಯ  ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 32/3DP4, 4BP1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.74 3300.00 403820460341 123901051000041

262
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಧಮಸಪ್ರರ್ಲ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 32/3EP4 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.34 1587.00 786232539298 123901010004136

263
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಡ್ೆಂಬಯಯ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಓಡಯ ಪಾ  ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 32/4A, 87/1P, 32/5A ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.56 2700.00 882863820448 123901010000883

264
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನ ಆಚಾರಿ 
ಕ್.ಎನ್.ಬಿನ್. ನಿೀರ್ಲಕಂಠ 
ಆಚಾರಿ, ಸಂಪ್ರಯ ಡಿ ಮನೆ

ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 176/2E, 40/3A2P3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.46 2250.00 698881672101 123901011003992



265
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಸದ್ಶಸನಬಿನ್. ಪಂಕಜಾಕ್ಷ, 

ಪ್ರದ್ಡಕ  ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 194/, 247 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.73 3300.00 587506392196 1655101015097

266
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಗುಣಪ್ರರ್ಲ ಗೌಡಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ  ಗೌಡ, ಇಡ್ಯಯ ಡಿ ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ

131/1, 129/1AP5, 

131/2P3, 114/1
ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 4700.00 362497153913 02122200014170

267
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಕೇಶ್ ರೈಬಿನ್. ರಾಮಣಣ  

ರೈ, ಕ್ಡೆೆಂಜಿ ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 89/4, 2, 3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.33 6500.00 906351042311 02122200041042

268
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ದೇವಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ತ್ನಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ಕನಡಕುಮೇರು 

ಮನೆ
ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 174/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.60 3000.00 465672962779 02122200010452

269
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಎಸ್. ಬ್ರಬುಬಿನ್. 
ಬೀಜ, ಶೇಡಿಗುರಿ ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು

278/1P7, 273/1B3, 

273/1BP2, 278/1BP2
ಎಸ್. ಸಿ. ತಂಗು 0.33 2300.00 733604746704 111701010015844

270
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಶಾೆಂತ್ ಬಿ.ಬಿನ್. ಬ್ರಬು , 

ಬಸಿರಡಕ  ಮನೆ
ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮ ಡ ುರು

ಪುತ ತರು 423/2 ಎಸ್. ಸಿ. ತಂಗು 0.20 1400.00 756751315906 123501121001973

271
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಬಿ.ಬಿನ್. ಉಕಾ ಪಾ , 

ಶ್ಬರ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 103/1 ಎಸ್.ಸಿ. ತಂಗು 0.333 2400.00 811524348662 01342210000093

272
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಕರಿಯ ಜಿ.ಬಿನ್. ನಿಟು ೀಣಿ, 
ಮೇನಾರ್ಲ ಜರ್ಲಧರ ಕಾಲೀನಿ 

ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 19/1. ಎಸ್.ಸಿ. ತಂಗು 0.43 2734.00 878014341743 123501010006632

273
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಮ್ರಯಿರ್ಲ, ಮೇನಾರ್ಲ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 19/4, ಎಸ್.ಸಿ. ತಂಗು 0.60 3100.00 676372489666 123501010007961

274
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಸೇಸಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಬ್ರಳು 
ನಾಯಕ , ಸ್ವಮೆತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 411/1, 161/2B2P1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ತಂಗು 0.44 1600.00 655515666152 4031101001408

275
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೀಮಶೇಖರ್ ಬಿನ್. 
ಚೆನಾ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಹರಿಯಾಣ 

ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮ ಡ ುರು

ಪುತ ತರು 416/1B ಎಸ್.ಟ್ಟ. ತಂಗು 0.70 2441.00 637493734513 123501010007880

276
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಅಶೀಕ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕ , ಸರುಳಿಕುಮೇರು 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 223/2A1B ಎಸ್.ಟ್ಟ. ತಂಗು 0.64 2300.00 958839943976 124201011001796

277
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಶೇಷ್ 
ನಾಯಕ , ಮುೆಂಡ್ೀವು ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 194/P(P35) ಎಸ್.ಟ್ಟ. ತಂಗು 0.40 1600.00 537564028913 01342200133732

278
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮತುತ ಪುನನಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ಯು.ಬಿನ್. ಈಶವ ರ ನಾಯಕ , 

ಉಳ್ಳಾ ರ್ಲ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 61/1A3A1C1, 55/1AP1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ತಂಗು 0.50 1800.00 690256491834 02082010025007

279
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 143/2,141/12 ಇತರೆ ತಂಗು 0.996 0.07668 579651471853 124901011000280

280
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಗ್ೌಡ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 143/1B ಇತರೆ ತಂಗು 0.580 0.05075 20285496332

281
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ಯಶ್ ೋಧ ಕೆ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 77/1C2,76/1A1B ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.07668 479730114045 01822200063070

282
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ ದಯಪರಕಾಶ್ ಎಂ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 132/1B1 ಇತರೆ ತಂಗು 0.660 0.05774 518550474586 137801011002530

283
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ ಎ ಅನಂತ ಗ್ೌಡ
ಹರಿಹರಪಲಿತತ

ಡೆ
ಪಂಜ 67/1P2,58/P5 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.07670 820942962514 131101010000191

284
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ ಹೆ ನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 39/2A3 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.07668 205509608007 01642200032884

285
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ಎನ್.ಆರ ಚಂಪವಳಿಿ
ಉಬರಡೆಮಿತ ತ

ರು
ಸುಳಯ 209/1A1A,217/3 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.07670 515909440384 011700101009724

286
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ ರ್ ೋಮಸುಂದರ ಕೆ ಐನೆಕಿದು ಪಂಜ 98/2B9 9/2 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.07670 839339719757 018501000004013

287
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ಪ್ರ.ಎಲ್ ಪಾವಯತಿ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 272/2 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.07670 295410961516 129101010003438

288
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದರ ಎನ್.ಎಸ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 132/1 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.07670 306813815616 137801010002174

289
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ ಜೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 255/5,256/2A2B ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.07670 387080539727 64151100110

290
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 488/2 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.850 0.06866 94243556417 2483101002159



291
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹಾಗ  ಪುನನಾಯಟಿ 
ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತಂಗು ತ ೋಟಗಳನುು 
ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ

ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಪ್ರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 276/1,277/2 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.470 0.03627 765381924508 2483111000123

292
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಪ್ರ ಸತಯಶ್ಂಕ್ರ

ಉಬರಡೆಮಿತ ತ
ರು

ಸುಳಯ 15/7,312/2 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.08200 641469047446 01392200042275

293
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಶ್ಾಯಮ ಸುಂದರ

ಉಬರಡೆಮಿತ ತ
ರು

ಸುಳಯ 69/4,5 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.08200 643615089812 01392200004635

294
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಿೋತ್ಾ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 325/1 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.08200 235657338464 01642200033438

295
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಎನ್ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 62/2 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.08200 984353451368 131101010002132

296
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ್ೌಡ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 12/1B ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.08200 778446965186 131101010000039

297
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಅಶ್ ೋಕ್ ಕೆ.ಎ ಐನೆಕಿದು ಪಂಜ 89/1 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.08200 840863330391 54060053868

298
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಕೆ ಬಾಬು ಗ್ೌಡ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 14/3 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.08200 444015014766 124901010004882

299
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ಎಂ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 150/1A,2 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.08200 256428128653 01392200029847

300
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಎಂ.ಸ ರಾಕೆೋಶ್ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 200/1B4,1B2 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.08200 719045816383 01642200052074

301
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಲಲ್ಲತ್ಾಶ್ಂಕ್ರ

ಉಬರಡೆಮಿತ ತ
ರು

ಸುಳಯ 14/2A1 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.08200 564536762133 124901231000976

302
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಮನೆ ೋಜ್ ಎನ್.ಡಿ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 142/2,3 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.08200 644846495004 01822200038569

303
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ೋಷ್ಮಮ ಡಿ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 176/2 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.08200 788712103578 01822210005040

304
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಭಾಸೆರ ನಾಯರ ಯಂ. ಆರ. ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 634/1 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.05893 535847842705 520101012961473

305
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಕೆ.ಯಸ್. ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 92/6,215/3AP1, 215/2 ಇತರೆ ತಂಗು 1.000 0.05894 782098763272 01392200010288

306
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಬಾಲಚಂದರ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 51/4 ಇತರೆ ತಂಗು 0.500 0.04100 872421757237 35065360050

307
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಆನಂದ ನಾಯೆ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 8/2A2,2A3P2 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.000 0.08200 265986720669 131101010001946

308
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಚೆ ೋಮ ಮುಗೋರ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 36/2A1P5 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.500 0.04100 271028379928 01782200023381

309
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 386/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.500 0.04100 694869379472 2483101014813

310
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಮುದು ಕೆ ಡಿರ್ಾಲ ಸುಳಯ 114/2A1A ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.500 0.04100 463733917104 02542210022651

311
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಮಾಯಿಲ ಏನೆಕ್ಲುಿ ಪಂಜ 7/4DP2 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.800 0.06560 521182020934 02132200000100

312
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 368/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.400 0.03280 900963547503 2483108016031

313
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋಮತಿ ಪದಿಮನಿ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 230/3 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.500 0.04100 276493079954 30365508992

314
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಈಶ್ಾರ ನಾಯೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 186/P7 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.500 0.04100 459050957843 131101010000295

315
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಚನಿಯಪಾ ನಾಯೆ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 122/5 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.500 0.04100 471535620670 131101010001633

316
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ುಗಳ ನಿಮಾಯಣ(LODP) 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ರವಿೋಂದರ ನಾಯೆ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 243/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.500 0.04100 522129976640 520101012964936

317
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ.ಪ್ರ ಐನೆಕಿದು ಪಂಜ  125/2CP2 ಇತರೆ ತಂಗು 0.440 0.05720 807486052247 140901010000725

318
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಪ್ರ ಈಶ್ಾರಪಾ ಗ್ೌಡ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 1A1P26 ಇತರೆ ತಂಗು 0.400 0.01830 804610860243 520101013032913

319
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಶಿರೋಹರಿ ಭಟ್ ಬಿ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 90/1 ಇತರೆ ತಂಗು 0.360 0.04680 525565803014 01642200005191

320
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಚಿರಾಗ್ ಕೆ ಯು ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ 48/2 ಇತರೆ ತಂಗು 0.500 0.06500 393602554974 0643108014587

321
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಪ್ರ.ಎಂ ಅಬುುಲಿ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ  197/4,3A1 ಇತರೆ ತಂಗು 0.460 0.06500 511952435797 137801010002490

322
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿರೋ ಬಿ ರಾಮಚಂದರ ರಾವ್ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ 66/5 ಇತರೆ ತಂಗು 0.600 0.09000 102601010002770 102601010002770

323
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ರಾವ್ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ  31/6,2,30/2,1,3, ಇತರೆ ತಂಗು 1.00 0.36550 706183354409 111701010007432

324
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋ ಗುಡೆಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ

242,14,11,325/2,3P2,2

77/1P8,277/1P7
ಇತರೆ ತಂಗು 0.67 0.27839 271705710952 54026525734

325
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ ರೆೈ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 165/4 ಇತರೆ ತಂಗು 1.00 0.36550 323870545611 011700101018058

326
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋಮತಿ ಬಾಲಕ್ೆ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 231,191/2P1, ಇತರೆ ತಂಗು 0.63 0.25969 990789226888 124901010006139

327
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋ ಕೆ ಸ ಕ್ರುಂಬಯಯ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 153/5C5,5C2 ಇತರೆ ತಂಗು 1.00 0.41550 552154380240 520101012964987

328
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋ ಆನಂದ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ

186/1B,3A2,3B,4,1AP

2,2B,3A1B,189/5B3,19

0/3

ಇತರೆ ತಂಗು 1.00 0.36550 864261393328 64023501743

329
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ  8/2A1A2 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.50 0.22375 823406507235 131101010000095

330
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪ್ರ ಸುಬರಮಣಯ ಹೆಬಾಬರ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 224/1b ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 4682 2165 7078 02112200023540



331
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 112/2ap2, 113/11 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 5557 6989 2373 520291013239797

332
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಧೋಂದರ ರಾವ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 207/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 8678 2453 7730 02112200016451

333
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿತೋಂದರ ಹೆಬಾಬರ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ

216/3b, 216/6, 216/1, 

216/7, 217/1b
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 0.06118 9506 1759 0191 02112200025004

334
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಶ್ಶಿಧರ ಭಟ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 152/2p2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 0.08157 2513 4662 0446 02112200002616

335
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎಚ್ ಮನಮಥ ರಾವ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 221/3, 221/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 9685 7118 1003 02112200000458

336
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಸಂತಗ್ೌಡ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 241/1p1, 251/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 9154 2089 5426 02112200003116

337
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ಪದಮನಾಭ ರಾವ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 115/1a ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 5109 1368 9925 02112200000477

338
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅಮೃತ ಲಕ್ಷಿಮ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 201/1, 223/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 4676 4409 3526 3043101002901

339
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿೋರೆೋಶ್ಾರ ಹೆಬಾಬರ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 117/1p2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 0.08157 3569 1697 7328 02112200010971

340
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಕಾಂತ್ ರಾವ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 215/2, 215/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 6871 0902 1271 02112200000439

341
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಕಾಶ್ ಬಿ ಕೆ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 219/6p2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 0.08157 7407 9181 5806 02112200007262

342
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 152/2p1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 2291 1468 1594 4512500101023901

343
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಕಿಶ್ ೋರ ಕ್ುಮಾರ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 2358 7617 5006 02112200001020

344
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಹೆಬಾಬರ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 224/1b ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 7342 0814 5319 02112200011486

345
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗುರುಪರಸಾದ್ ರಾವ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 156/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 4604 5241 4001 02112200018643

346
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಸತಿೋಶ್ ರಾವ್ ಕೆ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 219/8 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.05098 8103 3583 7978 4512500101276901

347
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 11/1p1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 0.10414 3061 3393 2016 520101008035438

348
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ರೆ ೋಮನ್ ಪ್ರಂಟ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 10/2j ಕೆರೈಸತ ತಂಗು 0.5 0.08679 8180 0726 6159 01202200038930

349
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಮಯಯ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 79/3, 79/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.80 0.13376 5921 4433 7135 01202200031865

350
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಪೂವಪಾ ಗ್ೌಡ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 68/1a, 67/2b2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 0.10414 4833 1122 7754 102901011001880

351
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಅಜಿತ್ ಕ್ುಮಾರ ಅರಿಗ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 14/7a5 ಜೆೈನ್ ತಂಗು 0.5 0.08679 2885 4842 6811 01202200116100

352
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಜೆರೆ ೋಮ ರ್ೋಗಸ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 61/8, 61/11, 98/1 ಕೆರೈಸತ ತಂಗು 1 0.16868 8863 6308 8029 02732200000684

353
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಶಿರೋಧರ ಗ್ೌಡ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 20/1p3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 0.10349 8692 8310 9390 02732250001143

354
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಕೆ ಎಂ ಶಿರೋನಾಥ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 173/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 0.13886 6991 2419 9051 10583269338

355
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ರ್ೋಸಪಾ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 172/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 0.13886 9200 2774 6985 01202250170030

356
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಶಿರೋಪತಿ ಕೆ ರ್ೈ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 175/6 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 0.13886 8753 3656 4368 20153332895

357
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಫಾರನಿಿಸ್ ಮೊರಾಸ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ

166/1, 98/1p1, 244/3, 

71/6, 71/3
ಕೆರೈಸತ ತಂಗು 0.6 0.10414 8293 0079 2364 02732210000530

358
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಆನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 48/7, 48/8, 48/9, 55/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 0.08729 7127 3692 7450 2749101001704

359
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ದೋಜಮಮ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 8/2, 6/2p1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.08679 2608 9432 1018 102901011005100

360
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಡಿೋಕ್ಮಮ ದೋವಾಡಿಗ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 0.08679 4660 7143 2400 01202250171630

361
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಜಿ ಡಿ ಪುಷಾಾ ಗಡ್ಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ

167/4, 167/10, 

170/15, 172/5
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 0.13886 9908 7513 3984 20226396869

362
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಎ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 254/2a ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 0.13886 4920 4746 7810 01202210000170

363
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಫೆಲ್ಲಕಿ  ರ್ರಾವ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 36/6 ಕೆರೈಸತ ತಂಗು 0.6 0.09794 7127 3489 8013 01202200037996

364
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಸಾಟನಿ ಪರವಿೋಣ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 320 ಕೆರೈಸತ ತಂಗು 1 0.17358 4416 5999 3641 2749101003765

365
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಫಾರನಿಿಸ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 37/2, 37/4 ಕೆರೈಸತ ತಂಗು 0.8 0.13376 9056 5434 1693 10583275331

366
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಗಿರಿಜ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 115/1p47, 145/1p1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.88 0.14762 8624 6414 2709 01202200066149

367
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಬಾಬು ಹರಿಜನ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 170/2b2 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.6 0.10434 3883 1301 5985 35257033965

368
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ದೋವಕಿ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 170/2c ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.592 0.10293 8389 7196 5649 01202200136351

369
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಅಂಗ್ಾರು ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 170/2b1h ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.6 0.10434 4447 5896 1341 30779163841

370
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಗುರುವಪಾ ಹರಿಜನ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ

29/9p5, 29/1p2, 

29/7p3, 29/8ap2, 

29/8bp2

ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.6 0.10434 4888 9066 3397 01202250170720

371
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಚಿೋಂಕ್ರ ಮೋರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 187/1p135 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.6 0.10433 8792 8361 8722 01682200008585



372
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಐತ ಹರಿಜನ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 296 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.6 0.10433 3754 8274 5814 01682200018757

373
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಚೆ ೋಮ ಮೋರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 187/1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.6 0.10432 6267 3743 3447 01682200041096

374
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಮುಡೆಂಕಿಲ ನಾಯೆ ಕ್ಡಿರುದಾಯವರ ಬಳತಂಗಡಿ 44/3p5, 425 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.8 0.13131 9653 1868 1519 115201011002763

375
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಮಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು 43/2a, 82 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.6 0.0995 4668 0010 1443 0152500101519701

376
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ಹೆ ಸ ತಂಗು ಪಾರತಯಕ್ಷತ ತ್ಾಕ್ು ಸಾಾಪನೆ ಅಪ್ರಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು 65/1p1 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.7 0.11919 3982 5648 4251 89034183903

377
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಶಿಕಾಂತ ಕಾಮತ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 1/1, 1/7 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.0875 9112 1375 8445 510101001190473

378
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ

142/3b,142/1bp4, 

141/2a3, 142/2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.0875 5734 8874 3294 520101008018681

379
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅಬುುಲಾಿ ಬಾಯರಿ ರ್ ೋಣಂದ ರು ಬಳತಂಗಡಿ 44/11, 54/1p28 ಮುಸಿಂ ತಂಗು 0.6 0.0525 9828 2857 6379 01832200102604

380
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಕ್ಡಿರುದಾಯವರ ಬಳತಂಗಡಿ 201/1p7 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.035 4108 6262 6451 115201011001550

381
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸದಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 15/10 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 0.0525 5173 7310 8583 102901010013946

382
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸಟೋಫನ್ ಎಲ್ಲರ್ಾಸ್ ರ್ಪೈಸ್ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 135/2 ಕೆರೈಸತ ತಂಗು 0.4 0.035 9449 1910 2299 0152500100468801

383
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಇಂದಿರಾ ಎಂ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು

42/1b,65/1b, 42/10, 

65/4, 65/2
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.035 7422 6571 4229 520101008034520

384
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅಣಿಣ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುದಾಯಡಿ ರ್ೋಣ ರು

10/23, 10/4, 10/7, 

10/9a
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.035 7698 6760 8106 89106725290

385
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ರಗು ಹೆಗೆ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು

2/11, 67/1a1, 6/7, 6/4, 

6/6, 6/3
ಜೆೈನ್ ತಂಗು 0.40 0.035 5694 1191 8523 0152500100038601

386
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮಮ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು 76/3A ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.035 7869 0791 6628 89020105011

387
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಂದರಿ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು

65/1p1, 21/4, 

21/1ap2, 21/1b
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.035 2786 2557 4736 01712210009862

388
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸದಾನಂದ ಸಾಲ್ಲಯನ್ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು 91/2, 29/10, 29/9 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.035 8044 6349 3207 01712200053725

389
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಸಾವಯ ರ್ೋಣ ರು 75/1p1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.035 6786 8827 2490 17102534046

390
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 64/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.035 4756 3462 6279 8715119000215

391
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕಿಶ್ ೋರ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 31/5* ಜೆೈನ್ ತಂಗು 0.6 0.0525 5286 7851 7238 64086155380

392
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಇಂದಿರಾ ಹೆಗೆ ಬಜಿರೆ ರ್ೋಣ ರು

43/1, 43/7d, 43/7p2, 

43/3b1, 43/6p2, 43/7a
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 0.07 2760 6802 5708 54058139285

393
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿನುಪಾ ನಾಯೆ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 126/1 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.4 0.035 8993 6046 3267 17108544355

394
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ಮಲಾ ಅಂಡಿಂಜೆ ರ್ೋಣ ರು 23/1, 23/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.01711 4254 0115 2352 32826613503

395
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಾಸು ನಾಯೆ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು 168/* ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.60 0.0525 7817 1379 0191 0152500101067401

396
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದೋವಕಿ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 150/5 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.40 0.035 8720 5568 0781 6423101001998

397
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದುಗುಪಾ ನಾಯೆ ಬಜಿರೆ ರ್ೋಣ ರು 3/11, 95/2 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.40 0.035 5689 3187 1897 01502200071270

398
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಟಟಲ್ ನಾಯೆ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು 202/1b ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.4 0.035 9372 1621 3390 01502200029417

399
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂಜಿೋವ ಹರಿಜನ ಕ್ಲಮಂಜ ಬಳತಂಗಡಿ 168/1a2 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.40 0.035 4543 3048 8031 520191002815946

400
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಕೆ ಮಾಲಾಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ

42/1, 42/2a2, 45/1, 

45/5, 45/6
ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.27604 5421 3415 3313 5192500102042901

401
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಎಮ ಶಿವಶ್ಂಕ್ರ ಪರಭು ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.884 0.289 4570 4324 4173 01202200006180

402
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಸಂಜಿೋವ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುದಾಯಡಿ ರ್ೋಣ ರು 18/3, 18/8, 18/9, 18/12 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.1375 5578 6530 0878 89038358814

403
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಸುಂದರ ಹೆಗೆ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು

53/1b3p1,33/16b, 

33/14, 33/13, 33/9b, 

33/3b

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.1375 9675 9784 8445 89044765093

404
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಜಯಂತಿ ಕ್ುದಾಯಡಿ ರ್ೋಣ ರು 49/1p1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.1375 7284 2172 1008 0152500100971001

405
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುದಾಯಡಿ ರ್ೋಣ ರು 33/3, 33/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.1586 7721 4434 3301 0152500100521901

406
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪುನಶ್ಚೋತನ ದೋವಕಿ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು 72/1b ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.4 0.1586 4962 5364 0975 32040845091

407
ಉತ್ಾಾದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲ್ಲಿ ಬೋಸಾಯ
 ತಂಗು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ೋದಲತ್ಾ ರೆೈ ರೆಖಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 97/2ap1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.7 0.0945 9992 9108 9348 89006676049

408 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಾಯನಿಿ ರೆ ೋಸಾರಿಯೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 6/2, 6/9 ಇತರೆ ತಂಗು 1 1.07 0.23827 821458348533 25852250003025

409 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗರಗ ರಿ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಪಾವೂರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 78/3B ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.16666 889066721289 3634101002587

410 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಿತ್ ಕ್ುಮಾರ ಉಳ್ಾಿಯಿಬಟುಟ ಗುರುಪುರ 20/10b ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.09507 546036296956 31590735815

411 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾ ಕೆ ರಾವ್ ತಂಕ್ ಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ 151/1 ಇತರೆ ತಂಗು 1 1 0.19749 274545520458 4752500100729100

412 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮಾ ಆರ ಶ್ಟಿಟ ಮಂಗಳ ರು ಗುರುಪುರ 21/10, 16B/9, 20-23 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.63 0.74097 588221479809 113101011002949

413 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ಯಿಸ್ ಕಾಡೆ ೋಯಸ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 252/6 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.41 0.16211 937016739131 645101055546

414 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 225/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.17764 290620279840 520101039270528

415 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲನೆಟ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ತ ೋಕ್ುರು ಮ ಡಬಿದರ 89/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.1378 581480007241 116801010006626



416 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಕ್ುಂತಲ ಜೆೈನ್ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 258* ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.1378 995702017241 520101039235803

417 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೋಬಿ ಶ್ಟಿಟ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 108/3,112/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.1665 943402897096 67302268856

418 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 56/13 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.22432 802607109552 520101250854580

419 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಳ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 43446 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.25495 745980322543 102901011003262

420 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಜ ಶ್ಟಿಟ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 40/1e ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.68971 579147648656 520101259931758

421 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾನ್ ಪ್ರೋಟರ ಕೆ ಲಾರ್ ೋ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 156/1a2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.4 0.23184 354402562756 89055042989

422 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿೋ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡಬಿದರ 231/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.33 0.85328 380417049361 4042500101657100

423 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೆೋತನಾ ಕೆ ಹೆಗೆ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 265/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.8 0.73098 364574826164 1282200048359

424 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಿತ್ ಕ್ುಮಾರ ಉಳ್ಾಿಯಿಬಟುಟ ಗುರುಪುರ 20/10b ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.08764 546036296956 31590735815

425 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಪದಮನಾಭಯಯ ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 159/1, 18/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.21054 955553196229 110501010009848

426 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆಮಿರಾಜ ಕ್ದಂಬ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗ ಮಲಯ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 15/15, 15/16 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.436 0.19815 243320385325 1549101002450

427 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆನಿರ ಮೊೋಂತರೆ ೋ ಕೆ ೋಂ. ಮರಿಯನ್ 

ಮೊಂತರೆ ೋ
ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 142/1P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.480 0.51103 407413497905 01372200051215

428 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೊೋದ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಸಫಲಯ ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 38/1A2 ಇತರೆ ತಂಗು 0.32 0.11527 641343040184 30924612058

429 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮ ರಾವ್ ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 110/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.945 0.36215 537682770067 7342500100184801

430 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಧರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆುೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 35/2 ಇತರೆ ತಂಗು 0.564 0.17579 402002274302 1549101002881

431 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ದೋವರಾಜ ಕೆ ಟ್ಾಟರಿ ಬಿನ್ 

ಚಂದಪಾ ಹೆಗೆ
ದೋವಸಯಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 35/38 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.748 0.30429 234517858212 131001010001417

432 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಲಜ ಕೆ ೋಂ ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 30/-1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.1566 263109861134 1549101000781

433 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ. ದಿ|| ಶಿರೋಧರ 

ಶ್ಟಿಟ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 12/2B, 24/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.450 0.21603 902336284207 122201011005154

434 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಿ ಶ್ಾರದ ರೆೈ ಕೆ ೋಂ. ರಮೋಶ್ ರೆೈ ನೆಟಿ ಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 106/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.900 0.34893 619162019463 114301011006532

435 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ುಸುಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ವಾಸು 

ಗ್ೌಡ
ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 24/1AP2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.22851 856395090768 01372200063095

436 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪ್ರ ಶ್ಂಕ್ರ ಭಟ್ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 137/1B ಇತರೆ ತಂಗು 0.397 0.14301 911643693678 89018945986

437 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಬಿನ್ ಚಿತ್ಾರಧರ 

ಪೂಜಾರಿ
ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 106/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.24319 240993787576 110501010010221

438 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ 
ಪುರುಷ ೋತತಮ

ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 196/3B7 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.424 0.20912 972310796087 38054181640

439 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಮುರಳಿಮೊೋಹನ್ ರೆೈ ಬಿನ್ ಕೆ 

ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್
ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 109/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.26215 229694949484 02562200017786

440 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷಾಟಲತ್ಾ ಕೆ ೋಂ 

ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ಟಿಟ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 166/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.31451 537620932425 5022500100473101

441 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ರ್ೋಸ ಸಫಲಯ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 276/20 ಇತರ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.26082 818522733826 150701011000081

442 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಸುಗಂದಿ ಪರಭು ಬಿ ಕೆ ೋಂ 

ಸುರೆೋಶ್ ಪರಭು
ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 212/2A ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20207 219338681479 110501011001047

443 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ತಿಮಮಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 

ಪೂಜಾರಿ
ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 2901108 ಇತರೆ 0.540 0.24319 540278507356 01352200047818

444 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದಾರವತಿ ಕೆ ೋಂ.ವಂಕ್ಪಾ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 525/2P2-P2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.480 0.42531 614476244643 01992200002918

445 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸುಂದರ ಮುಗುಳಯ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಟಿ 

ಮುಗುಳಯ
ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 110/1P3-P2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.700 0.23062 957264910651 119801010008041

446 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾರಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ತುಕ್ರ ನಾಯೆ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 41/4P13,2,20 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1.170 0.21795 362299890475 131001011002236

447 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರ ಕೆ ೋಂ ರಾಮ ನಾಯೆ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 645/5A1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.20207 483387067667 3058101000124

448 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಪಾ ನಾಯೆ  ಬಿನ್ ಚೆ ೋಮ 

ನಾಯೆ
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 253/1BP3 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.20207 801167231621 01992200027521

449 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ತಿಮಮಯಯ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಮುದುು 

ನಾಯೆ
ಬಿಳಿಯ ರು ವಿಟಿ 94/8,1,2P2,4P3 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.520 0.2283 631584095531 146901011000517

450 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲ್ಲಕೆ
ಮ ಡಪಡುಕೆ ೋ

ಡಿ
ಬಂಟ್ಾಾಳ

119/7B2,7B5, 

153/1B2,1B5
ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.280 0.1421 300878481430 01562250009067

451 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯ ಬಿನ್ ತನಿಯ ಮೋರ ಕಾವಳಮುಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 350/2 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.320 0.16241 241598104137 01932200016024

452 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಪಾ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಚೆನು ನಲ್ಲಕೆ
ದವಸಯಮ ಡ 

ರು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 98/5 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.600 0.25072 900800629496 131001010003141

453 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಶಿೋದಾ ಬಾನು ಕೆ ೋಂ. ಎ ಫ್ 

ಇಸಾಮಯಿಲ್
ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 136/* ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.200 0.1015 598414385430 131001011000370

454 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿವಾಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಐತಪಾ ಶ್ಟಿಟ
ಎಲ್ಲಯನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 33/11EP6 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.360 0.14739 767782396259 119801010006968

455 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರವಿಶ್ಂಕ್ರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಕ್ೃಷ್ಣ 

ರಾವ್ 

 

ದೋವಸಯಮ ಡ 
ರು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 27.Jän ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.31956 657944754641 4032101000010

456 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸಲ್ಲಾಸಟರ ಮಿರಾಂಡ ಪ್ರೋಟರ 

ಮಿರಾಂಡ
ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 37/1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.19443 987273275556 119801010003529

457 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ. ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶ್ಾಯಮ ಭಟ್ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 99/4A, 99/1,2,3 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 1.020 0.38383 866149292178 520101029646746

458 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವತಿ ಎಂ. ಕೆ ೋಂ. ರ್ ೋಮಪಾ ಗ್ೌಡ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ 50/1AP6, 164/1A1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.332 0.17222 451902594327 0615101075819

459 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಾಕಿಿಂ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಬೌತಿಸ್ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು

388/6, 388/9, 

389/2B1, 390/1A, 

390/5A

ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.804 0.28815 450527332064 4652500100668501

460 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಫಾಿವಿಯ ಮೊೋಂತರೆ ೋ ಕೆ ೋಂ. ಹೆನಿರ 

ಮೊಂತರೆ 
ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 141/4 ಇತರೆೋ ತಂಗು 0.690 0.18464 317357292710 01372200055694

461 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಧರ ಬಂಗೋರ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗ ಸಪಲಯ ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 38/4, 78/1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.900 0.34893 641254740895 02942200019209

462 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲಯೋ ಕಾರಸತ ಬಿನ್ ಇಂತುರ ಕಾರಸತ ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 183/1, 183/2A3 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.416 0.20672 587055816098 02000010105156



463 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರೆನಿು ಪ್ರರೆೋರ ಕೆ ೋಂ. ಜೆ ೋರ್ಫ 

ಲ್ಲ ೋಬ 
ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು

237/7, 236/17, 

236/18, 237/8, 235/15
ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 1.076 0.39932 819898808956 020000101007092

464 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಐವನ್ ತ ೋರಸ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಕ್ಿ 

ತ ೋರಸ್
ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು

78/2E1, 78/2E3, 

78/2F, 78/4
ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.20207 295764158907 013522000113130

465 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಮೊೋದರ ರೆೈ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಚಪಾ ರೆೈ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ
317/9,3,11, 319/7, 

323/13
ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.280 0.14145 944926508180 520101250553575

466 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಲ್ಲಂಗಪಾ ಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಕೆ. ಚೆನುಗ್ೌಡ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 100/3B2, 100/3B3A ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.450 0.21676 581145274681 122201010006137

467 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ದೋವದಾಸ ಅಡಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 

ಅಡಪ
ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 88/1, 88/2 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.812 0.32309 533802667422 4652500100692701

468 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಬಿನ್ 

ಪದಮನಾಭಯಯ
ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 159/1,16/6 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.750 0.30487 262721979936 110501011005148

469 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್.ಎಚ್. ಶ್ಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಸುಬುಬ 

ಪಟ್ೌಳಿ
ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 76/P1, 97/1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.26357 861445805790 64061248694

470 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮೈಕೆಲ್ ಡಿಕೆ ೋಸಟ ಬಿನ್  ಜೆರೆ ೋಮ 

ಡಿಕೆ ೋಸಟ
ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ

62/2, 62/4, 241/1B, 

117/*, 62/7, 62/6
ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 1.460 0.5055 844042004936 5267101002390

471 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಾಳಣಣ 

ನಾಯಕ
ಉಳಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 35/1B1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.450 0.21676 338026569112 15360011002300

472 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಸಫಲಯ ಬಿನ್ ಶಿವಪಾ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 50/1,2,7,9 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 1.420 0.49444 857942550756 1549101000876

473 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರವಿಂದ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ವಾಸು ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆುೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 39/1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.720 0.26215 686362633667 1549101063065

474 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ೋಖರ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚನುಪ್ಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 9/1,4,5,6 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 1.270 0.45296 396901963318 1549108063285

475 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊೋಂತರೆ ೋ ಕೆ ೋಂ. 
ರೆ ೋಬಟ್ಯ ಮೊಂತರೆ 

ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ
38/31, 38/9, 38/30, 

141/4
ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.752 0.2772 772889706460 20234835537

476 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿನಯಚಂದರ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರ ಹೆಗೆ
ಎಲ್ಲಯನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 1.200 0.41825 313523405051 01282200087044

477 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಣ 

ನಾಯಕ
ಮ ಡುಪಡುಕೆ ೋ

ಡಿ
ಬಂಟ್ಾಾಳ 56/1B3 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.580 0.30495 779540084045 1549101061341

478 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾಣಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ 

ಪೂಜಾರಿ
ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 124/P13 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.518 0.32773 396597645913 131001011001421

479 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಫಾರಂಕಿ ಮೊೋಂತರೆ  ಬಿನ್ ರೆ ೋಬಟ್ಯ 

ಮೊಂತರೆ ೋ
ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 141/1, 38/11 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.580 0.20523 916183127252 0602101018981

480 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದಿರಕ್ ಕೆ ೋಂ. ಕೆೋಶ್ವ ಪೂಜಾರಿ ತಂಕ್ಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 51/P1, 48/12 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.340 0.17176 465371524910 109401010017215

481 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ. ಸಂಜಿೋವ ಶ್ಟಿಟ ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 117/1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.460 0.21772 914068303224 0602101015294

482 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಜೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ನೆ ೋನರ್ಾಯ 

ಪೂಜಾರಿ
ಪ್ರಲಾತಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 107/9P1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.35686 406367958526 1549101062348

483 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಮಿೋದ್ ಎಸ್ . ಅಬ ಬಕ್ೆರ ಬಾಯರಿ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 61/2, 62/5 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.590 0.25788 433666695876 5022500100552701

484 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು ಗ ೋಳತಮಜಲು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 212/2BP1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.2666 882901279706 110501010011442

485 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಬಲ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗಪಾ ಮ ಲಯ ಅಮ ಟರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 29/1P2 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.225 0.10514 851778456451 89038639522

486 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಕಿ ಕೆ ೋಂ. ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ
115/1, 18/1AP1, 36/1, 

36/4
ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.640 0.26348 917814695958 109401010009431

487 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸೌಮಯ. ಎಸ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ 

ಪೂಜಾರಿ
ದೋವಸಯ ಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ

98/3,98/4,95/15,95/1A

3,18/22,18/19
ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 2.084 0.67134 842551455574 101207351000003

488 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮಿ ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಅಬ ಬಕ್ೆರ ಬಾಯರಿ ಬಡಗಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 62/2,79/4P2 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 1.210 0.3922 450010140548 01562200031720

489 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿತತರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ ಶ್ಟಿಟ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 110/1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 1.120 0.40264 991326494176 131001010003256

490 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಯರಾಮ ರಾವಿಾ ನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಕುಪ್ರಲ ಜೆ 

ಮನೆ
ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 86/1C, 1B, 1A2, 2A1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 1.09 40320.00 797204718068 02042200004496

491 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ಪಾ  ಗೌಡ ಕ್.ಬಿನ್. 
ದೇವಪಾ  ಗೌಡ, ಅಮಮ  ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 231/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.688 28667.00 942776504000 02042200003697

492 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ದಾಜಮಮ ಕೊೀೆಂ. 

ಬೆಳಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ರ್ನಜಾಜೆ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 63/1A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 15155.00 221915803391 02122250007932

493 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸೀಲ್ದ 
ತಾರನಾಥಕೊೀೆಂ. ಎೆಂ. 
ತಾರನಾಥ, ಪ್ರದ್ರ್ಲಡಕ  ಮನೆ

ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ 140/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.22 18856.00 922984516959 123601010003653

494 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಣಿಣ  ತೀಮಸಿಾ ನ್. ಕ್.ಟ್ಟ. 
ತೀಮಸ್, ಅಡಡ ಹೊಳೆ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 1/1, 3B2P2, 1/* ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 24516.00 431855609771 123901010002699

495 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ನವಿೀನ್ ಪಕಕ ಳ ಕ್.ಬಿನ್. 
ವಿಠರ್ಲ ಪಕಕ ಳ ಕ್., ಕೊಯಿರ್ಲ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು

233/2GP5, 2GP1, 

227/4
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.264 13337.00 426437449747 111701010007145

496 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀನಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞಣಣ  ಗೌಡ, ಹಾಪಸಳ ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 163/1, 3C ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.78 31369.00 990998218413 1655101001278

497 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿಶೂ ೆಂದ್ಾ  ರೈಬಿನ್. ವಾಸಪಾ  

ರೈ, ಬೇರಿಕ್ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 91/1A2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.24 12124.00 437037190421 0615101076590

498 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸನಂದ್ಕೊೀೆಂ. 
ವಿಶವ ನಾಥ ರೈ, ರ್ನಜಾಜೆ ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 12/1. ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 19179.00 398957219947 02122200074084

499 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮ್ತೀನಾಕಿಿ  ಬಿ.ಬಿನ್. ಪಿ. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಕೊೆಂದ್ಲ್ದಕ ನ 

ಮನೆ
ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 21/1A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 26669.00 526191691591 01762200024805

500 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ರ್ಲಕ್ಷಮ ಣ ಗೌಡ, ಪ್ರಡಲ  ಮನೆ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ 27/13. ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 31956.00 590474740798 123601010021181

501 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ರಮ್ರನಂದ್ ರೈಬಿನ್. 

ಸಂಜಿೀವ ರೈ, ನಡುಕುಮೇರು ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 164/11 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.32 16166.00 906754363603 105301010014539

502 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಮೂರ್ಲಯ ಬಿನ್. 
ಬಂಟ್ಟ ಮೂರ್ಲಯ , ಕಟು ತಾೂ ರು 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 207/1P38 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 10104.00 819333594276 3572500100065501

503 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಿತೇಶ್ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ,  ಮೇರ್ಲಸ 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 38/13A, 24 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 23144.00 704390131082 6252101001107



504 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಘುನಾಥ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಮಹಾಬರ್ಲ ನಾಯಕ , ಆನಾಜೆ 

ಮನೆ
ಕೆ ಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 48/1AP ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 15155.00 691601953876 520101009848777

505 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ದಿನೇಶ್ಾ ನ್. ಕೊರಗಪಾ  
ಪೂಜಾರಿ, ಕಲ್ದಕ ರು ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 80/1B1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.29 14650.00 235692334572 117701010005807

506 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಶಾಯ ಮ್ ತೀಮಸಿಾ ನ್. ಕ್.ವಿ. 
ತೀಮಸ್, ಪಿಜಕಕ ಳ ಮನೆ ಕ್ಡಬ ಕ್ಡಬ

134/1A1P13, 

121/1A1AP14
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 1.41 28820.00 569320262845 01652200079262

507 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಫುರ್ಲಲ ಚಂದ್ಾ  ರೈಬಿನ್. 
ಗೊೀಪಣಣ  ರೈ, ಕುೆಂಜಾಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 52/* ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.35 17763.00 856588075389 54055916041

508 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ದೇವಿಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. ಮೇದ್ಪಾ , 

ಕೊೀಡಿೆಂಬ್ರಳ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ 116/1B1C5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 20301.00 265999203819 01002210035901

509 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ಗರಿೀಶ ಪಾ ಭುಬಿನ್. 
ವೆಂಕಟರಾಮ ಪಾ ಭು, ನೆಕಿಕ ಲ್ದಡಿ 

ಮನೆ
34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 132/2A, 41/P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 1.11 40873.00 499295884399 145901011000233

510 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಕಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. ಜಾನು 

ಗೌಡ, ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 74/1A2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.33 16671.00 724941487002 01342200201270

511 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸೀಲ್ದವತಿ ರೈಕೊೀೆಂ. 
ಕಿಟು ಣಣ  ರೈ, ಕೊಯಿರ್ಲ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 227/1A1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.28 14145.00 864506344832 111701011001625

512 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಮೂತಿಸಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಪರ್ಲಲ ತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 160/2, 1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 25919.00 277065839694 0615101023118

513 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

²æÃªÀÄw. EA¢gÁPÉÆÃA. 
¸ÀAPÀ¥Àà gÉÊ, PÀ¯Á¬Ä 

ªÀÄ£É
¥ÀÄtÑ¥Áàr PÀqÀ§ 77/1AP1, 12/1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.40 20207.00 775962304793 02122200035047

514 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಚಂದ್ಾ  ರೈ ಎ.ಬಿನ್. 

ಕುಕಕ ಪಾ  ರೈ,
ಬೆಟು ೆಂಪ್ರಡಿ ಪುತ್ತೂ ರು 383/1P2 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 1.132 41149.00 667120007920 123101010003508

515 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಕಾಮತಿಾ ನ್. 

ವೆಂಕಪಾ  ಕಾಮತ್,
ಕಾಣಿಯೂರು ಕಡಬ 61/5 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.90 34894.00 494936218926 02542200007327

516 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಥೀಮಸ್ ಪಿ.ಟ್ಟ.ಬಿನ್. 
ಥೀಮಸ್ ಟ್ಟ.ಸಿ., ಪರಂಬಿಲ್ 

ಮನೆ
ಕೆ ೋಣಾಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 67/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.769 19569.00 623052258352 01682200044237

517 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ªÉAPÀmÉÃ±ï ¨sÀmï©£ï. 
C£ÀAvÀPÀÈµÀÚ 

¥ÉªÀÄÄðzÀÄ£ÁßAiÀÄ, 
UÀrPÀ®Äè ªÀÄ£É

£É¯Áår G¦à£ÀAUÀr 152/12, 4B6 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.56 24907.00 542621616972 07270010100700

518 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಫಕುಾ ದಿಾ ೀನ್ ಹಾಜಿಬಿನ್. 
ಮಮುಮ ೆಂಜಿ ಬ್ರಯ ರಿ, ಕೊಯಿರ್ಲ 

ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 418/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 31956.00 952320871089 123501010003680

519 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಸ್ವೆಂತ್ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ದೇವಪಾ  ಗೌಡ, ಚಾಕೊೀಟ್ಟ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 77/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 22263.00 801408919006 111701010004644

520 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಕಿರಣ್ ಕುಮ್ರರ್ ರೈಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ರೈ, ಅಣಿಲೆ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 282/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 26082.00 830422350140 0615101083108

521 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಜಯರಾಮ ರೈಬಿನ್. 
ಮಂಜಪಾ  ರೈ, ಮಲ್ದರ್ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 238/1A1A7 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.22 11114.00 259890315918 37239724190

522 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ತ್ನಿಯಪಾ  
ಆದಿದಾಾ ವಿಡಬಿನ್. ಚೀೆಂಕಾ  
ಆದಿದಾಾ ವಿಡ, ಆಲಂತಾಯ ಮನೆ

ಆಲಂತ್ಾಯ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 26/4BP7, 1A2 ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ 0.44 21144.00 750184506432 1655108009920

523 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಕರಿಯಬಿನ್. ನಿಟು ೀಣಿ, 

ಮೇನಾರ್ಲ ಮನೆ
ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 19/3. ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ 0.40 20207.00 878014341743 123501010006632

524 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಣಣ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬಟಯ  ನಾಯಕ , ಕಕೂಕ ರು ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 292/1AP7 ಎಸ್. ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.35 17681.00 734985125739 123101010001390

525 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಸೇಸ 
ನಾಯಕ , ಮುೆಂಡ್ೀವು ಮೂಲೆ 

ಮನೆ
ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 194/P(P35) ಎಸ್. ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.29 14650.00 537564028913 01342200133732

526 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್.ಎಸ್. ಬ್ರಬುಬಿನ್. 
ಬೀಜ, ಶೇಡಿಗುರಿ ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು

273/1B3, 278/P7, 

273/BP2
ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ 0.25 12688.00 733604746704 111701010015844

527 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮಲ್ಸಲ ಕಾ ಶೆಟ್ಟು ಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಕುೆಂಜಾಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ

36/2AP2, 38/2B, 39/2, 

42/3AP1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 2.60 76622.00 326814630106 102601011004895

528 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಡಿ. ಕ್. ರೈ ಯಾನೆ ಕೊರಗಪಾ  
ರೈಬಿನ್. ಕುೆಂಞಣಣ  ರೈ, 
ಅಜರ್ಲಡಕ  ಮನೆ

ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 136/2D, 132/2D, 2B2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 31721.00 582150879404 140601020000327

529 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿಮರ್ಲಬಿನ್. ಕುಕಕ ಪಾ  

ರೈ, ಕುವೆಂಜ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು
385/1A1AP3, 1AP2, 

384/3P2, 2, 383/2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 1.06 39490.00 249023733367 117701010017778

530 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಉಮ್ರಕಾೆಂತ್ 
ಬೈಲ್ದಡಿಬಿನ್. ಬ್ರಬು ಗೌಡ, 

ಬೈಲ್ದಡಿ ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 89/4, 5, 6, 7 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.952 36421.00 609471320558 124201011000779

531 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ.ಬಿ. ವಿಶವ ನಾಥ ರೈಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಬಿೀಡು ಫಾರಂ 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು

145/1A2P1, 128/P1, 

222/1P1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 1.148 36897.00 366955059146 117701010010058

532 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸರಳ ವಿ. ರೈಕೊೀೆಂ. 
ವಿಶವ ನಾಥ ರೈ, ಬಿೀಡು ಫಾಮ್ಸ 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು

143/1A2, 1BP2, 1C, 

3, 4, 5, 6
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 1.332 47011.00 438168931409 105301010005554

533 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟು  ಎಚ್.ಬಿನ್. 
ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟು  ಎಚ್., ಹೆಗೆಡ  

ಹತ್ತಲ  ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 105/2, 66/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.91 35187.00 209470663976 17109027970

534 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಂತೀಷ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಭರಣಯ  ಮನೆ ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 184/1, 2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 31956.00 362266478325 01762200028652

535 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. ಚೆನಾ ಪಾ  
ಗೌಡ, ಪರ್ಲಲ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು

159/1A1B2, 158/6B, 

2A
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.39 19702.00 288760305412 01342200014812

536 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಭಟ್, 
ಗಣೇಶ ಕೃಪ್ರ ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 110/3, 113/3A2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 19120.00 655959600534 111701010004346

537 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಗನಾಾ ಥ ರೈ ಡಿ.ಬಿನ್. 
ರಾಮಯಯ  ರೈ ಡಿ., ಹೊಳರಾಡಿ 

ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 37/9, 6A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 19286.00 578189998798 117701010016126

538 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರಾಧಾ ಪಾ ಭುಕೊೀೆಂ. 
ನರಸಿೆಂಹ್ ನಾಯಕ್, ನೆಕಿಕ ಲ್ದರ್ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 165/1A2A, 194/1A2, 2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.58 24434.00 880176391472 64147636420



539 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸೆಂದ್ರಿಕೊೀೆಂ. ಶ್ವಪಾ  
ಪೂಜಾರಿ, ತೀಟ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 6/3A6, 8/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 20723.00 669697355259 520191000955066

540 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಜರ್ಲಧರ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಮೇನಾರ್ಲ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು

15/4B2, 334/1A, 

327/1, 15/4B3, 2A3, 

10, 7, 4B, 9, 1, 14/2, 

325/2, 15/5, 325/3B, 

15/2A

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 37831.00 219987682988 123501010008698

541 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  
ಕಣಣ ರಾಯಬಿನ್. ಶ್ವ 
ಕಣಣ ರಾಯ, ಬನೇರಿ ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 76/7, 1, 75/1A4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.788 31488.00 407298477730 105301010012958

542 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅನಿತಾ 
ರವಿೀೆಂದ್ಾ ಕೊೀೆಂ. ರವಿೀೆಂದ್ಾ  ರೈ, 

ಕುವೆಂಜ ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 384/1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 1.10 26497.00 338643872590 01792610002353

543 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮರಿಯಮಮ  
ಜೇಮ್ೊ ಕ ೀೆಂ. ಕ್.ವಿ. ಮ್ರಯ ಥ್ಯಯ , 
ಕೊೀಡಿಯಾನ್ ಮನೆ

ನೆಲಾಯಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

90/25, 178/15, 93/3B, 

90/24, 146/8, 147/8, 

179/2, 146/2, 93/3A, 

92/1  

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 2.96 82463.00 931684878836 520101249903446

544 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ರೈ ಪಿ.ಬಿನ್. 
ಕರಿಯಪಾ  ರೈ, ಪಟ್ಟು  ಮನೆ ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 69/5C1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.208 9720.00 383308577546 02042200011884

545 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿಜಯರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀ 
ಯು.ಕೊೀೆಂ. ವಿ. ಶ್ಾ ೀಕಾೆಂತ್, 
ಬುಳೆನಡಕ  ಮನೆ

ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 176/2AP1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.98 37193.00 207152189243 200201011002005

546 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿದಾಯ ರಾಣಿಕೊೀೆಂ. 
ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಭಟ್, ಬುಳೆನಡಕ  

ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 176/2AP1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.72 23970.00 931684878836 2483101026563

547 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅನಂತೇಶ್ ಎೆಂ. 
ಐತಾಳಬಿನ್. ಮಹಾಬರ್ಲ 
ಐತಾಳ, ನಡು ಮನೆ

ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 43/* ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.32 14954.00 326676820321 18940100023875

548 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ೋಟ ಕೆೋನಯ ಪಂಜ 105/5 ಸಾಮಾನಯ 0.84 0.39766 838380482414 910010042873991

549 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ೋದಾವತಿ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 207/5A1P1 ಸಾಮಾನಯ 0.32 0.10720 652501380414 7142500101752701

550 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 267/2 ಸಾಮಾನಯ 1.48 0.51172 650999213530 124901010005289

551 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ರೆೈ ಕೆೋನಯ ಪಂಜ 103/5 ಸಾಮಾನಯ 0.36 0.18155 360475255644 54017809159

552 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 286/P4 ಸಾಮಾನಯ 0.2 0.10151 901650415564 137801010000761

553 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ವಸಂತ ಕ್ುಮಾರ ಐನೆಕಿದು ಪಂಜ 68/1P,117/3,67/3 ಸಾಮಾನಯ 1.26 0.44961 425040356896 140901010002549

554 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಿೋರತಿ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 202/4B ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.25 0.12688 365767474263 1600101011992

555 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ದುಗುಣ ಅಜಿಲ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 262/3P1B2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.2 0.10150 535185318429 01642200053172

556 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ತಮಮಣಣ ಯೋನೆಕ್ಲುಿ ಪಂಜ 72/2E ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.6 0.26082 979788142036 02132200001530

557 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಕೆ ಯಲ್ ಸುಬರಹಮಣಯ ಪಂಜ 98/2
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

1.07 0.34593 667898886300 02572250000906

558 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 164/5A1 ಸಾಮಾನಯ 0.20 0.01618 936925598090 1600101002566

559 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 102/2A ಸಾಮಾನಯ 0.46 0.21566 960221571343 01642200020145

560 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 155/3A ಸಾಮಾನಯ 1.2 0.43361 399325817508 01782200011347

561 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಪುರಂದರ ರೆೈ ಎಡಮಂಗಲ ಪಂಜ 200/2 ಸಾಮಾನಯ 0.68 0.27623 745773440414 89046382268

562 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 164/5A1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.22665 936925598090 1600101002566

563 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ ಬೈಪಾಡಿತ್ಾತಯ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 75/9 ಸಾಮಾನಯ 0.51 0.22201 896284245670 02122200044439

564 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಯ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮಂಜುನಾಥ ರೆೈ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 1/2 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.18693 480252029824 89107759080

565 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಕಿಶ್ ೋರಿ ತ ೋಟತ್ಾತಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 194/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.202 4238 5034 2041 02742010004073

566 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪರಸಾದ್ ತ ೋಟತ್ಾತಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 109/6, 109/10, 110/p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.364 0.18473 3389 2003 9081 01772200103523

567 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ವಸುಧಾ ಪರಭು ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 53/1b2, 52/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.315 7237 8365 3618 01202200068813

568 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಮಿಲ್ಲಂದ್ ವಿಟಟಲ್ ಪರಭು ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 52/5, 52/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.315 8930 2299 3946 01202200110987

569 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗರೋಸಯನ್ ರ್ೋಗಸ್ ಕ್ಲಮಂಜ ಬಳತಂಗಡಿ 196/2a1ap1, 196/2b ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.428 4891 9747 1083 4512500100654601

570 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಭಟ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ
77/3, 77/8a, 77/11, 

77/12, 77/4, 77/5, 

77/10, 77/9

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.764 0.307 5095 3501 4976 01712180000110

571 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಯಯ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 430/16p2, 430/15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.22 6828 0723 5045 121301010009934

572 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ರಮೋಶ್ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 197/17, 197/7, 194/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.2 7456 7586 3888 01982200001147

573 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾನಕ್ೆ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 118/1p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.449 0.216 9932 6867 1508 02532200042308

574 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಸಂತ ಎನ್ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ 30/4, 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.18 9532 0820 9850 01202200111101

575 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೆೋಶ್ ಚಂದರ ಅಜಿಲ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 47/20 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1.98 0.6493 5965 0935 5152 0152500100222201

576 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸವಿತ್ಾ ಪರಕಾಶ್ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 196/2, 160/2 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1.078 0.37831 2121 1113 2784 54019419306

577 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 230 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.23 7470 8336 3788 02532250001991

578 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಸಂತಿ ಕ್ಣಿಯ ರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 217/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.494 0.225 7298 6996 3562 1599101001624

579 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಎನ್ ರೆೈ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 277/2p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.494 0.225 8267 2376 3132 02142200009928

580 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪದಾಮವತಿ ಕ್ಣಿಯ ರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 79/1p2, 77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.629 0.25125 8138 2273 9327 1599101003762

581 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲ ೋಲಾ ಕ್ರಾಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 107/1p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.584 0.25012 8863 8236 9586 3633101001052

582 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಲಲ್ಲತಲಕ್ಷಿಮ ಪಟರಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.325 2032 7780 0133 520101034457093



583 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಧಾ ಕ್ುಕ್ೆಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 48/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.674 0.28 7793 2530 4965 520291028834106

584 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದಾನಂದ ಗ್ೌಡ ಮಚಿಚನ ಕೆ ಕ್ೆಡ
168/1p1, 152/2bp3, 

152/1, 152/2bp4
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.315 7172 9878 1842 113301011002769

585 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರೆೋಂದರ ಕ್ುಮಾರ ಪಟರಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ 94/1a ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 0.763 0.275 3588 0435 9097 02462200016946

586 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಧರ ಗ್ೌಡ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ
47/2ap9, 47/1, 94/2, 

47/2ap5, 47/11
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.988 0.325 4907 9280 4677 3772500100001501

587 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜೆೋಶ್ಾರಿ ಹತಯಡೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ
189/14, 189/16, 

191/2a1, 191/7
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.26 2796 9496 9086 01682200067276

588 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಸಾಲ್ಲಯನ್ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 175/1c, 193/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.593 0.24849 2976 5651 4878 01832200151379

589 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಮಲಾ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ
251/2, 246/1, 246/4, 

246/11, 246/35
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.314 0.155 4740 9089 4334 1599101000790

590 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನವಿೋನಚಂದರ ಕೆ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ
215/1bp4, 215/2ap6, 

212/4p2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.16 8274 2744 2831 01982200037990

591 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಕ್ುಂತಲಾ ಎನ್ ಶ್ಟಿಟ ಮಿತತಬಾಗಿಲು ಬಳತಂಗಡಿ 157/1, 194/1d1 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 0.637 0.12692 8253 2519 6485 520101228887182

592 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪೌಲ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಗಡ್ಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 245/2 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.719 0.295 2594 7853 0980 01562200131221

593 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿನರ್ಾ ಶಿೋಲಾ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 11/3, 10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.898 0.34 8000 6030 0993 121301010008212

594 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಸ ರಪಾ ಬಂಗೋರ ಕ್ರಾಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.577 0.16883 8841 7886 5382 01402200078734

595 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಿನೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ುಕ್ೆಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 48/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.561 0.245 4788 1791 5031 520101036582731

596 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಣೆೋಶ್ ಹೆಗೆ ಸಾವಯ ರ್ೋಣ ರು 148/2, 121/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.723 0.295 8227 0145 1942 01502210003232

597 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಿೋವ ಪೂಜಾರಿ ರ್ೋಣ ರು ರ್ೋಣ ರು 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.494 0.16475 9391 3111 0288 01502030001150

598 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪರಭು ಕ್ಡಿರುದಾಯವರ ಬಳತಂಗಡಿ
146/1b, 147/2, 

147/1d, 146/2, 147/1b
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.227 3867 0705 3785 115201011003525

599 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುಕ್ಮಯಯ ಮ ಲಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 187/16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.13134 2984 5738 1841 01682200037041

600 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆ ೋಜ್ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.23 4367 5482 1939 918010003589477

601 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹರಿೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ 157/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.764 0.305 5032 6483 1054 32046487877

602 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹರಿದಾಸ್ ಪಡೆಂತ್ಾಯ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.508 0.2338 5064 0544 6559 4512500101129801

603 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಕ್ರ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ 48/16p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.22 2097 2409 2027 105701010030066

604 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಿತ ಕ್ುಮಾರಿ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು
86/2, 162/1b, 162/4, 

162/3, 162/2, 107/2, 

86/1

ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1.617 0.54422 4012 5220 0870 01502200005414

605 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಣುಣ ಪೂಜಾರಿ ಆರಂಬ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 149/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.494 0.22968 8977 7475 0178 119801011003492

606 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಟೋಫನ್ ಎಲಾಯಸ್ ಪಾಯಸ್ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 44/4b ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.168 0.395 9449 1910 2299 0152500100468801

607 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಸಂತ ಹೆಗೆ ಮ ಡುಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 35/3, 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.123 0.41232 2269 7506 9784 121301010011622

608 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಹತಯಡೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ
189/15, 189/17, 

191/3, 191/8
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.21677 9555 1014 6888 520101034342709

609 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷಮಣ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 257/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.332 0.13841 3158 8548 2230 4922500100735501

610 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜನಾಧಯನ ಶ್ಟಿಟ ಪಾರೆಂಕಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 45/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.881 0.34321 8134 3021 3722 520101036596902

611 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ ಜೆ ಲ್ಲ ೋರ್ಲ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 239/2a , 237/1 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.235 0.37831 7042 9139 7596 102601011000039

612 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂದ ಕ್ುಮಾರಿ ಗಡ್ಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ
137/2a5, 138/3, 

138/8b2, 138/1e3
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.854 0.275 9769 4130 9266 01202210028971

613 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಗದಿೋಶ್ ಪರಸಾದ್ ಮುಂಡ್ಾಜೆ ಬಳತಂಗಡಿ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.31525 6099 1281 9130 33003582480

614 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಬಿ ಗಡ್ಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 163/1-p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.175 8201 8674 3550 2749101004859

615 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.3031 7207 2389 0603 01202200013859

616 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ೋನಿ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 81/2 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1 0.32946 6537 7786 9377 01832200038594

617 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರರರ್ಾ ಶ್ಟಿಟ ಆರಂಬ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 149/5, 18/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.452 0.21247 7418 0831 0139 105701011013408

618 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಭಟ್ ಬಜಿರೆ ರ್ೋಣ ರು

33/5p2, 33/4bp1, 

33/1p3, 33/4ap4, 

33/6p2, 33/2p4,33/1, 

33/2p3

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.076 0.39932 5861 9231 0469 17102532083

619 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿನುಯಯ ಪೂಜಾರಿ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 24/2, 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.32946 5308 9647 6911 0152500100584401

620 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವನಿತ್ಾ ಎಸ್ ಬಲಾಿಳ್ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 20/10* ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1.296 0.46015 8654 2654 2456 3667750147

621 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಫಾಸಾೆಲ್ಲರ್ಾ ಡೆೋಸಾ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 111 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.52 0.48482 2221 9528 4449 4782500100247201

622 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೈತಿರ ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು 196/1b3b, 202/1a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.30175 3858 1050 4660 01712200044502

623 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಮಲ ಬಡಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 4/2BP3, 5/3C ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.20287 8735 9674 4657 01502200134341

624 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 170/2bp2-p1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.18 9391 0838 2761 34242494682

625 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷಿಮ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 242/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.449 0.21338 8603 4532 3322 02142200021971

626 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡೆ ಂಬ ನಲ್ಲೆ ಮುಂಡ ರು ಬಳತಂಗಡಿ 71/19, 31/9 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.16338 8999 0686 6506 01832200109741

627 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದರ್ಾನಂದ ಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 114/7p14 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.718 0.24543 6093 4764 1777 105701231000086

628 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು 65/1p1, 224 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.521 0.22851 2019 6580 2244 0152500101495101

629 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಾಸು ನಾಯೆ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು 168 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.20291 7817 1379 0191 0152500101067401

630 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಾಸು ನಾಯೆ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು 168 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.14476 7817 1379 0191 0152500101067401

631 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುರೆೋಶ್ ಚೌಟ ಬಡಗ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುರುಪುರ 208/7, 32/19, 28/6,  ಇತರೆ Power Sprayer 1 1 0.0556 767719493956 1512200005247

632 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜೆರೆ ಮ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಳುೆಂಜೆ ಮುಲ್ಲೆ 70/1P2, 71/1P1 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0216 588338454639 520291002261427

633 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪರವಿೋಣ್ ಸಂದಿೋಪ್ಪ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 257/1, ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0462 914902162738 844710310000142

634 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲ್ಲಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಲಾ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ 119/1P6, ಇತರೆ Ladder 1 1 0.03875 274235018748 17216080217

635 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಐಬಟ್ಯ ಲ್ಲಯೋ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 221/1C, 177/2, 221/1A ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0332 802854694316 17216094694

636 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಬಾಳಿಗ ಬಡಗಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ 289/10, ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0276 699322978858 10023539917

637 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಕ್ಷಿಮೋ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 55/5, ಇತರೆ Power Sprayer 1 1 0.1 728048719004 520101039230089

638 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅಬರಹಂ ಆಂಡ ರಯ ಪ್ರಂಟ ೋ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ 223/5, 45/29,   178/2, ಇತರೆ Power Sprayer 1 1 0.08 527134799828 9029101000235

639 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 63/3, ಇತರೆ Power Sprayer 1 1 0.0695 729454381267 520191029204786

640 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಮಿತರ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 134/1P1, ಇತರೆ Power Sprayer 1 1 0.0695 731809828020 520101039238888

641 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾಂತ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 106/6 ಇತರೆ Power Sprayer 1 1 0.0695 794878867316 520101039254451



642 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಡಾರ್ಡಯ ಸಕೆಾೋರಾ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 90/1, ಇತರೆ
Pepper 

Decorticating 

machine

1 1 0.0936 702166792456 10513910650

643 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ುಸುಮಾಜಿ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 38/3P4 ಇತರೆ Moto Cart 1 1 0.3425 603840237363 1282210002333

644 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜೆರೆ ಮ ಕಾರಸತ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 38/6P1 ಇತರೆ Chaff Cutter 1 1 0.116 966479619286 10513909178

645 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಾಕಯ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 222/P1, 272/3P1 ಇತರೆ Power Sprayer 1 1 0.0556 327833686956 520101043895030

646 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗರಗ ೋರಿ ಆಲ್ಲಾನ್ ಸಲಾೆನ ಪಚಚನಾಡಿ ಗುರುಪುರ
122/1B1P3, 

122/1B1P2
ಇತರೆ Brush Cutter 1 1 0.124 60873021645 6052500100687500

647 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎ.ಕೆ ಇಬಾರಹಂ ಅಡ ೆರು ಗುರುಪುರ 111/2B, ಇತರೆ Weed Cutter 1 1 0.124 420587440679 117501010000011

648 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಇಜಾಬಬ ಬಾಯರಿ ಕೆಲ್ಲಂಜಾರು ಗುರುಪುರ 12/2P2 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0216 829971522079 113101010001182

649 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸನಮತ್ ಕ್ುಮಾರ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 59/1 ಇತರೆ ladder & Chain 

Saw
1 1 0.03691 648632856440 520101031160197

650 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಾಕಯ ಡಿ'ರ್ ೋಜ ಪಚಚನಾಡಿ ಗುರುಪುರ 34/2 ಇತರೆ ladder & Brush 

Cutter
1 1 0.155 955240308763 640101007168

651 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಿೋಟ್ಾ ಡಿರ್ ೋಜ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ 24/1D1 ಇತರೆ Brush Cutter 1 1 0.1668 659748148751 30433651516

652 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅಗಸಟನ್ ಲ್ಲಸಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ 6/1D ಇತರೆ Chain Saw 1 1 0.10313 594232132082 10391605960

653 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತ ೋಮಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ
303/4, 304/2, 10/11P1-

P1, 6/4B, 10/8B, 10/6, 

10/1B

ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0424 968706829065 17216087734

654 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಫೆಲ್ಲಕಿ  ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಅಲಬಟ್ಯ 

ರ್ೋಗಸ್
ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 701/3, 701/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 2.04 0.12760 892758456233 4652500101776901

655 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಗಿೋತ್ಾವತಿ ಕೆ ಎ ಕೆ ೋಂ ಪೂವಪಾ ಗ್ೌಡ 

ಎಸ್
ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 544/5, 544/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.02097 220339002869 54041217856

656 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಯಶ್ ೋದ ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ 

ಪೂಜಾರಿ
ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗುರ ಬಂಟ್ಾಾಳ 91/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.58 0.04150 621432170834 01372200074650

657 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದಿನೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ದೋವಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಮ ಡ ಬಂಟ್ಾಾಳ 178/6P2, 178/2B ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.78 0.12360 830947729978 165900101000195

658 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಿರಿಯಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತುಕ್ರ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 114/7 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 3.11 0.49920 850223074389 4652500100434601

659 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲ್ಲ ೋಕ್ನಾಥ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ವಿಶ್ಾನಾಥ ರೆೈ ಸಾಲ್ಲತ ತರು ವಿಟಿ 139/6, 139/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.72 0.49920 761976371422 01722200068882

660 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಸುರೆೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದರಶ್ೋಖರ 

ನಾಯಕ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 302/118, 304/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 3.08 0.03320 562071102388 01992200007550

661 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿವರಾಮ ನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಚಂದರಶ್ೋಖರ ನಾಯಕ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 523/2A2, 303/11A ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 2.28 0.02160 386294013991 01992200014615

662 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಆರ ಜಿನುಪಾ ಬಿನ್ ಪೂವಪಾ ಮ ಲಯ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 491/1, 492/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.11600 821002103074 01412200014375

663 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಾಮ ಸಪಲಯ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಸಪಲಯ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 223/6, 223/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.07960 401857959359 4012500101344501

664 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎನ್ ಹರಿೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ದಿ. 

ತ್ಾಯಗರಾಜು
ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 317/5P1, 323/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.12360 397690111938 3058101000549

665 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 430/4P1, 430/4B2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.61 0.27400 644183769641 01722200032006

666 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಿಟುಟ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ರುಕ್ಮ ಮ ಲಯ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 68/5, 47/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.07560 247780321838 122201011003347

667 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ 

 ಭಟ್
ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 361/5P2, 361/4AP2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.07560 535149245653 01662250014440

668 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ವಿಶ್ಾೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 

ಭಟ್
ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 157/6D, 157/5D ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.05560 559164838113 10707570655

669 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ sಶ್ಂಕ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲ್ಲಂಗ ಭಟ್, ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 167/2B1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 2.73 0.08000 719401762696 4782500101492501

670 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬ ಚ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಂಹ ಭಟ್ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 155/9, 151/11 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.07560 292067455960 01992200061670

671 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾರಾಯಣ ರೆೈ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಾ ರೆೈ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 239/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.05560 267333587159 01412200077006

672 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹರಿೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ತ್ಾಯಗರಾಜ್ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 317/5P1, 323/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.07560 397690111938 3058101000549

673 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಕ್ಷಮಣ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಧನಯಪಾ ಗ್ೌಡ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 410/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 2.65 0.05560 971898156372 01412200059337

674 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ 

ಭಟ್
ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 545/1C ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.07560 480999602235 01662200024600

675 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಧನಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಂದರ 

ಪೂಜಾರಿ
ವಿಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 303/3, 330/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.07560 948890093344 01992200010511

676 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿರೋಧರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಯ 

ನಾಯಕ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 470/2, 470/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 2.58 0.05560 405723588831 0199220031210

677 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಒಲ್ಲಾನ್ ಪಾಯಿಸ್ ಬಿನ್ ಫೆಲ್ಲಕಿ  

ಪಾಯಸ್
ಪ್ರಲಾತಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 27/-6 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.4 0.05560 886452316201 01562200007476

678 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಸರಿಲ್ ಅಲ್ಲಕಾಿಂಡರ ಮಸೆರೆೋನಸ್  

ಬಿನ್ ಫೆಲ್ಲಕಿ  ಮಸೆರೆೋನಸ್
ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 121/21, 121/15 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.07560 987816711711 01412200033142

679 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಲುತ ತೋಲ್ಲಸ್ ಬಿನ್ ಸಾಬಿ ತೋಲ್ಲಸ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 679/12, 679/11 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.05560 853923344956 01722200014380

680 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅಬ ಬಕ್ೆರ ಬೋಗ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋ ಬೋಗ್ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 256/1AP4-P1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.08000 595405444247 01412200047437

681 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಮಿ ಬಿನ್ ಅಬಾಬಸ್ ಬಾಯರಿ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 243/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.66 0.07560 647193854894 3058101001689

682 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಉಚಚಬಬ ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಪಕಿೋರ ಬಾಯರಿ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 243/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 4.38 0.06400 480341872330 02562200017936

683 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ವಲ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ 
ದಿ.ಗಿಲಬಟ್ಯ ಡಿರ್ ೋಜ

ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 4/-14 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 2.34 0.07560 883173409928 0712500100906601

684 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಇಂದಿರಾ ಕೆ ೋಂ ಸುಂದರ ರೆೈ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 30/3AP2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.09450 398254999667 4182500101032501

685 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ುಸುಮ ಕೆ ೋಂ ವಿಷ್ುಣ ಭಟ್ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 387/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.09450 882581907818 01002200007149

686 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಕೆ ೋಂ ಡೆ ಂಬಯಯ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 1/-2,3/-1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 2.66 0.06950 565838547928 150701011000663

687 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರೆೈ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 132/1P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.93 0.06950 354145780772 114301231000975

688 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಲ್ಲ ೋಕ್ಯಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಶ್ೋಷ್ಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 303/1A2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.83 0.08000 819061298913 150801011001158

689 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಧನಯಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಂಟ್ಾಾಳಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 45/25P2, 45/29 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.73 0.05560 754747778524 0602101022379

690 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಕ್ಷಮಣ  ಬಿನ್ ಶಿೋನಪಾ ಮ ಲಯ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 70/1A1, 19/21 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.07560 895555473194 01932200058309



691 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿವಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಾ 

ನಾಯೆ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ

466/1P3, 

465/2A1A3P6

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ 3.35 0.01703 928312540625 01992200001824

692 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಸೋತ್ಾರಾಮ ಆಳಾ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ 

ಆಳಾ
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 116/1P2, 116/4P5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 2.95 0.03320 216111143616 01992200005276

693 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದೋವಕಿ ಕೆ ೋಂ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಭಟ್ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 131/2AP1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 3.1 0.07500 313276262148 4012500100667701

694 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಚೆ ೋಮ 

ನಾಯೆ
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 241/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.04150 469017785435 01992200026500

695 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
sಶಿರೋ ಲ್ಲೋನಾ ಕ್ುಟಿನೆ ಹೋ  ಕೆ ೋ ವಿಕ್ಟರ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ಕ್ರಿಯಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 69/2ಪ್ರ27 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.12750 769928506866 10023537104

696 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಡೆೋನಿಸ್ ಆರ್ಪೂೋಸ್ ಬಿನ್ ಸಾವರ 

ಆರ್ಪೂೋಸ್
ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು

341/2ಎಪ್ರ14, 

343/2ಬಿಪ್ರ1, 345/3ಎಫ್
ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.1280 286557210820 0771101020908

697 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿರೋ ರ್ಪರೋಮ ಪರಕಾಶ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ 

ಎವುಜಿನ್ ಡಿರ್ ೋಜ
ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು

85/1ಬಿ3, 83/7, 84/1, 

84/5, 84/9
ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.604 0.0332 985473383396 020000101021030

698 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿರೋ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಯಸ್ ಬಿನ್ ದೋವು 

ಮ ಲಯ
ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 1/2, ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.128 0.2740 999320072530 7342500100109301

699 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿರೋಶ್ಂಕ್ರ ನಾರಾಯಣ ಹೆ ಳಿ ಬಿನ್ 

ದಿ:ವಾಸುದೋವ ಹೆ ಳಿ
ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 8/1ಎ6 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.872 0.2740 877136548627 54041211729

700 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಅಂತಪಾ ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 281/1ಬಿ, ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.804 0.4992 266734217649 520101009025691

701 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಿ ಮಹಾಬಲ ರೆೈ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಾ ರೆೈ ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 20/3ಸ, 20/ಸ ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.496 0.2740 496062929527 7342500100118401

702 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಸುದಶ್ಯನ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 
ಪುರುಷ ೋತತಮ ರಾವು

ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 103/2ಎ ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.1160 241507150618 01342200129170

703 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಮೋಶ್ ಗಟಿಟ  ಬಿನ್ ಗುರುವಪಾ ಗಟಿಟ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 385/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.868 0.1020 284578823040 02562200069600

704 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ  ಸದಾನಂದ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಪೂಜಾರಿ ನರಿಕ್ ಂಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 229/2ಬಿ3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0306 521426206889 520101009161704

705 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಾಸು ನಾಯೆ ಬನ್ ಮಂಜಪಾ ನಯೆ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 241/2ಪ್ರ1, ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.468 0.0270 699506215509 131001010000133

706 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ನಯೆ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 75/2ಎ, 76/1ಎ, 76/3ಎ ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.456 0.1275 593508785027 114301011002387

707 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ನಯೆ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 75/2ಎ, 76/1ಎ, 76/3ಎ ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.456 0.0415 593508785027 114301011002387

708 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಗುರುವಪಾ 

ನಾಯೆ
ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 21.Jän ಪ ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.944 0.0415 512326222100 01352230002240

709 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ದಿನಕರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕ್.ಎನ್. 
ಶಾಯ ಮ ಭಟ್, ಶ್ಾ ೀನಿರ್ಲಯ 
ಮೇರುಗುಡೆಡ  ಮನೆ

ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ 29/3A2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.21 5400.00 363098733045 02042200072304

710 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸ್ವವಿತಿಾ ಕೊೀೆಂ. 
ದುಗಗ ಣಣ  ಗೌಡ, ಕುೆಂಟ್ಯಯ ನ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 15/2. ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.51 34250.00 354522402236 01342610004882

711 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಾರಿಜಕೊೀೆಂ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  
ಗೌಡ, ಅರಂತ್ಹತ್ತಲ  ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 96/5, 103/4 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.52 9450.00 832446504439 02042610003404

712 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ಗೌಡ, ಮಳುವಲು ಮನೆ ಬಳಿಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 21/2P1, 3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.70 2880.00 601997944049 520101009828301

713 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ಗೌಡಬಿನ್. 

ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಪಡೆಜಾರು 
ಮನೆ

ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ 275/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.86 7960.00 278431582245 123601010005747

714 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ.ಟ್ಟ. ಭೀಜರಾಜ 

ಗೌಡಬಿನ್. ಎೆಂ. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡ, 
ಕಂಜೂರು ಮನೆ

ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 109/1, 7/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.23 7560.00 399492756499 117701011002599

715 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಬೆಳಿಯಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಈಶವ ರ ಗೌಡ, ಅೆಂದಿಾ ಗೇರು ಮನೆ ಬಳಿಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

73/2P4, 3P11, 

41/1P2, 73/6P1
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.52 5560.00 356933032394 117701011002932

716 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಹ್ರಿಣಾಕಿಿಕೊೀೆಂ. 
ಮೊೀನಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಪ್ರತ್ತಾ ಮಡಿ 

ಮನೆ
ಗ ೋಳಿತ ಟುಟ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 66/1, 2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.86 9450.00 492745036119 1655108013165

717 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಜೇಮ್್  ಪಿ.ಎಫ್.ಬಿನ್. ವಿ.ಜೆ. 
ಪ್ರಾ ನ್ಿ ಸ್, ಹ್ರಿಮಜಲು ಮನೆ ಇಚಿಂಪಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 52/1A2P3, 1A2P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.48 3680.00 741787936882 4341108000408

718 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ನೇಮಣಣ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಕಿಟ್ಟು  ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಲೇರಿ ಮನೆ ಆಲಂತ್ಾಯ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 20/3. ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.05 7560.00 288385793939 32350145814

719 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಾರದಾ 

ಜಯಕುಮ್ರಬಿಸನ್. ಶೇಷ್ಪಾ  
ಆರಿಗ, ಮಧಾಸಳಬಿೀಡು ಮನೆ

ಬಂಟರ ಕ್ಡಬ 14/P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.52 14500.00 483105850064 155001011000001

720 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನ ಗೌಡಬಿನ್. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡ, ತೀಟಂತಿರ್ಲ 

ಮನೆ
ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 100/5B1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.65 4840.00 491664213501 02042200000986

721 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಧಣಸಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ತೀಟಂತಿರ್ಲ 

ಮನೆ
ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 269/1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.65 7560.00 550886932887 02042200007491

722 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಸೂಫಿ ರಮ್ರಲ  ಬ್ರಯ ರಿಬಿನ್. 
ರಮ್ರಲ  ಬ್ರಯ ರಿ, ಆರಿಗಮಜಲು 

ಮನೆ
ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 161/1C3P2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.09 7560.00 627063061274 02122200000614

723 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಹೊನಾ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಗಂಗಯಯ  ಗೌಡ, ಒಕಸರ ಮನೆ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 64/3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.55 7560.00 805330558986 123901010002054

724 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಉಗಗ ಪಾ  ಗೌಡ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ತ್ಮಮ ಣಣ  ಗೌಡ, ಮರುವಂತಿರ್ಲ 

ಮನೆ
ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 183/1P24, 1P1, 91/1A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.89 8320.00 583096793854 02042200016879

725 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಶೇಷ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಆಲಂಗಪ್ರಾ  ಮನೆ ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ

31/3, 2B, 28/3A, 

193/1B, 25/5B
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.19 49920.00 428558409619 02042200057013

726 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ತಿಮಮ ಕಕ ಕೊೀೆಂ. 
ಧಣಸಪಾ  ಗೌಡ, ಕಾಯಸತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆ ೋಣಾಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 67/15, 14P ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.11 9450.00 974986558921 1655101001598

727 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸದಾನಂದ್ ಕ್.ಬಿನ್. ಜಿನಾ ಪಾ  
ಗೌಡ, ಕರ್ಲಲ ಮೆಮ ಮಜಲು ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

46/5, 47/3, 46/3A, 

47/10A, 9B
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.55 1678.00 779598249306 64024397424



728 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ್ ಎ.ಬಿನ್. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  
ಗೌಡ, ಅಣವುಮೂಲೆ ಮನೆ ಕಾಯಿಮಣ ಕ್ಡಬ 68/4A2B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.24 9360.00 621957586757 520101016743632

729 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ನಾರಾಯಣಬಿನ್. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡ, ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಅಕಸ ಕ್ುಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 9/27, 24 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.06 7560.00 257558683917 4012500100159101

730 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಾಗರತ್ಾ ಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಧರಣೇೆಂದ್ಾ ಯಯ , ಸೀೆಂಪ್ರಡಿ 

ಮನೆ
ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 9/1A3, 7/7B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.17 14500.00 503377176275 0615101089243

731 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ವಾಸಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಮೊೀನಪಾ  ಗೌಡ, ಕ್ದ್ಾ ಟ್ಟು  ಮನೆ ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ 187/1P2P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.50 11600.00 861327289586 02042200020119

732 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಜೆ. ಮೈಕಲ್ಸಾ ನ್. 
ಜೀಸೆಫ್, ಆರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆ ೋಣಾಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 52/P15 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.30 15560.00 700397704705 1655101006966

733 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಈಶವ ರ ಗೌಡ ಜಿ.ಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, ಗೊೀಳಿೂ ರ್ಲ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

93/2, 106/5, 38/6, 

41/4, 84/*
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.53 8000.00 748097634219 022400101010982

734 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಘವ ಕನಡಬಿನ್. 
ಅಪಾ ಯಯ  ಕನಡ, ಬ್ರಣಜಾಲು 

ಮನೆ
ಕೌಕಾರಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 151/2, 94/22A2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.99 8000.00 550877810615 1655101004602

735 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ತ್ನಿಯಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಪಮಮ ಣಣ  ಗೌಡ, ಕಕ್ವ  ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 280/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.97 75000.00 873340956815 02042200025919

736 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ನಿೀರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ನಾಗಣಣ  ಗೌಡ, ಕಟ್ಟು  ಮನೆ ಕೆ ಂಬಾರು ಕ್ಡಬ 48/1P35 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.55 7560.00 624398049033 116201010005838

737 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಕುೆಂಞಣಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಸಿೀತ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಕಕುಸೆಂಜ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು 57/9 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.42 35360.00 455777380530 124510034276

738 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಪುರುಷೀತ್ೂ ಮ ನಾಯಕ್ 
ಎನ್.ಬಿನ್. ವಿಶವ ನಾಥ ನಾಯಕ್, 

ನಿೀರುಕುಕುಕ  ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 222/1P27, 1P28 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.15 7960.00 517426889547 01342200179063

739 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಉದ್ಯಚಂದ್ಾ ಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕ್, 
ನಿೀರುಕುಕುಕ  ಮನೆ

ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 222/P7, 1P8 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.60 7560.00 223608823672 0615101088427

740 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಸತಿೀಶ್ ಕಲೂಲ ರಾಯ 
ಪಿ.ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ 
ಕಲೂಲ ರಾಯ ಪಿ., 
ಕುೆಂಜೂರುಪಂಜ ಮನೆ

ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು
174/7A, 4CP2, 7BP2-

p2, 175/1A
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.89 2880.00 617131032366 259001000001972

741 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಚ್ನಿಯಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ನಾಯಕ , ಬಳಿಾ ಕಾನ 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು

350/1BP3, 2B2P3, 

1A2, 3P2
ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.31 9950.00 396393057766 111701010006446

742 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ರವಿೀೆಂದ್ಾ ನಾಥ ರೈಬಿನ್. 
ಕೊೀಚ್ಣಣ  ರೈ, ಕ್ಯೂಯ ರು ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 119/2A1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.28 7960.00 921978575246 124201010001436

743 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ರಮೇಶ್ ರೈಬಿನ್. 

ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ರೈ, ಬೀಲ್ಸಕರ್ಲ ಕುಕ್ಕ  
ಬಳಿಾ  ಮನೆ

ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 303/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.81 3320.00 200516962939 6252101000619

744 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯ ೀತಿಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ ಬಿ., ನಿೀರಾರ್ಲ 

ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 172/1A6A3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.40 34250.00 738112628764 124201011007459

745 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ.ಎಚ್. ಸೂಫಿಬಿನ್. 
ಹ್ಸೈನಾರ್, ಬ್ರೆಂಟಡಕ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 650/8, 6 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.20 4150.00 532994699275 18940100023735

746 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡ ಕ್.ಬಿನ್. 
ದೇರಣಣ  ಗೌಡ, ಕೊಳತ್ತೂ  ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 83/9 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.76 44000.00 543915152194 520291006157047

747 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಇೆಂದಿರಾ ಎಸ್. ರೈಬಿನ್. 
ಕಿಟು ಣಣ  ರೈ, ಇಳಂತಾಜೆ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 507/* ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.50 11700.00 345024474761 124201011002603

748 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಬಿ. ವಿ. ಶಶ್ಕರ್ಲಕೊೀೆಂ. 
ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಶಗಾ ತಾೂ ಯ, 
ಸಹಾಯ ದಿಾ  ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 188/2A5A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.26 11700.00 962012447859 0612101028762

749 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ದುಾ ವ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 

ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಮೊಗಪ್ರಾ  
ಮನೆ

ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 59/5B2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.88 11600.00 344187868217 02542200015364

750 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕ್. 

ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಭಟ್, ಕಬಿಾ ನಹತ್ತಲ  
ಮನೆ

ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು
283/1A, 203/*, 354/2, 

283/2P2, 203/2, 355/2
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.54 44000.00 201175780921 10573775380

751 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಪುರಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಮುಡ್ಯರ್ಲ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

16/1P1, 320/1A2, 

15/3, 17/5P4, 12
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.43 6050.00 223984645047 124201011001020

752 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ರೈಬಿನ್. 
ಸಂಕಪಾ  ರೈ, ಕೊೀಡಂಬು ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 30/5B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.21 8000.00 330334810421 6252101000648

753 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮನೀರಮ್ರ ಎಸ್. 
ಭಟಕ ೀೆಂ. ಸಬಯ ಹ್ಮ ಣಯ  ಭಟ್ ಪಿ. 

ಪ್ರರ ಶ್ವಗರಿ ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 220/P2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.66 75000.00 512547321214 123101011003254

754 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ರಘುರಾಮ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ 
ಎಸ್.ಬಿನ್. ಪಕಿೀರ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, 

ಶರವು ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 251/1P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.90 6950.00 559992899777 123501011006167

755 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಗೌಡಬಿನ್. ಅಣಣ ಪಾ  
ಗೌಡ, ಶರವೂರು ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 6/2A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.10 7960.00 732190294498 02042200020943

756 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ರಘುನಾಥಬಿನ್. 

ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟು , ಶೆಟ್ಟು  ಮಜಲು 
ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 99/5 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.27 9360.00 979559727272 02122200030853

757 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ರಾಮ ನಾಯಕ , ನಿೀರ್ಲಗರಿ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 127/2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.26 6950.00 202825814808 17104019432

758 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ದ್ಯಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಸಂಕಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಉದ್ಯ ೆಂಗಳ 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 54/4, 55/5 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.83 1300.00 866460237983 02082250007125

759 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಮೇದ್ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ಗೌಡ, ಮಡತಾೂ ರು ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 302/2A4, 283/3, 1B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.03 5775.00 685960607803 64152338461

760 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ತೀಮಸ್ ಲೂವಿಸಿಾ ನ್. 
ಆೆಂತೀನಿ ಲೂವಿಸ್, ಕ್ಮ್ತಮ ೆಂಜೆ 

ಮನೆ
ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು 86/1P2, 85/4P2, 86/3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.28 2880.00 672808197227 6042500100707001

761 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ವಿೀಣ್ ಕುಮ್ರರ್ 

ಎೆಂ.ಬಿನ್. ದೇವಣಣ  ನಾಯಕ್ 
ಎೆಂ., ಮದ್ಲ  ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 49/2B1, 4, 3B2, 3D ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.41 17320.00 998834660366 146001011000835

762 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಪಾ ಸ್ವದ್ ಪಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ನರಸಿೆಂಹ್ ಭಟ್, ಪಟ್ಟು  ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 50/1B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.80 27400.00 751123268845 520101016697029



763 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪುಷ್ಾ ರ್ಲತಾಕೊೀೆಂ. 
ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡ, ಬಳಾ ಮೆ 
ಗುರುಪಾ ಸ್ವದ್ ನಿರ್ಲಯ ಬಜಪಾ ಳ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

297/1C1A1A8, 

1C1A1A9, 1C1A1B1
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.96 6950.00 787354939221 89044738615

764 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಬಮಮ ಣಣ  ಗೌಡ, ಕಕ್ವ  ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 109/* ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.03 7560.00 778746824263 64150882947

765 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ವಿಜಯಾ ಎಸ್. ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕೇಪು ನಾಯಕ , ಸೀಣಂಗೇರಿ 

ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು

107/2B, 1BP1, 

2A1BP1, 2A1A3P2, 

108/2P3

ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.21 2700.00 872885732738 124201011003330

766 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ನಾರಾಯಣ 

ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಅಪಾ ಯಯ  ನಾಯಕ , 
ಸರೀಳಿಕಾನ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 444/2B4, 2A ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.96 9950.00 686221699511 123501010002010

767 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಶಶ್ಧರ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಧನಂಜಯ ಗೌಡ, ಮರಿಕ್ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 107/1A1A2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.79 5560.00 284401706829 105301011000895

768 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಪಾ ಭುಬಿನ್. 
ಪುತ್ತೂ  ಪಾ ಭು, ನೆಕಿಕ ಲ್ದರು ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 194/1A2, 2, 165/1A2A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.41 5560.00 762726632849 64158184106

769 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಣಣ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಪ್ರಗುಗ  ನಾಯಕ , ಅಜಲ್ದಡಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 103/5B ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.55 2700.00 577888179683 520191001730378

770 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ರಘುನಾಥ ಬಿ. ರೈಬಿನ್. 
ಕರಿಯಪಾ  ರೈ, ಕೊೆಂಬರೆಟ್ಟು  

ಮನೆ
ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು 10/2B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.24 8000.00 317209010999 117701010000057

771 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀನಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಎರ್ಲಯ ಣಣ  ಗೌಡ, ಉಳವ ಮನೆ ಚಾವಯಕ್ ಕ್ಡಬ 6/1A2P8 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.20 12360.00 922235188860 130901010002869

772 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನತಾಲ್ಸಯಾ 

ಗೊೀನ್ಾ ಲ್ಸವ ಸಕ ೀೆಂ. ಮ್ರಸೆಸಲ್ 
ಗೊೀನ್ಾ ಲ್ಸವ ಸ್, ಮುೆಂಡ್ಯಜೆ ಮನೆ

ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 15/8, 5 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.16 2098.00 650555131880 6042500100560101

773 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀವಿೆಂದ್ರಾಜ್ 
ನಾಯಕಿಾ ನ್. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲ 
ನಾಯಕ್, ಕೊೀಡಿಮರ ಮನೆ

ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 114/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.43 7960.00 754322616059 520101016693007

774 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಾಯ ಮರ್ಲ ಎಚ್. ರಾವ್ 
ಯನ್. ಎಸ್.ಕೊೀೆಂ. ಎನ್.ಎಸ್. 
ಹ್ರಿಹ್ರ ರಾವ್, ಶಾೆಂತಿಸದ್ನ 

ಮನೆ
ಕ್ುಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 104/1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.40 9450.00 806232463886 01342200206319

775 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಲ್ಸಯೀ ಡಿ'ಸೀಜಬಿನ್. 
ರುಜಾರಿ ಡಿಸೀಜ, ಆರಿೆಂಜ ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 49/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.10 7560.00 600929266972 320401000000263

776 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ  ಸಪರ್ಲಯ ಬಿನ್. ಪದ್ಮ  
ಸಪರ್ಲಯ , ಕುೆಂಟ್ಯನಿ ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 101/2AP1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.13 11600.00 366110690159 8082500100677501

777 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀವಿೆಂದ್ ರಾಜ್ 

ಎ.ಕ್.ಬಿನ್. ಎ.ಜಿ. ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, 
ಅಲ್ಸಮ್ರರ ಮನೆ

34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 89/5A, 6A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.45 4480.00 220785529953 8082500100010601

778 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಇೆಂದಿರಾ 

ಡಿ.ಎಸ್.ಕೊೀೆಂ. ಧಣಸಪಾ  ಪಿ., 
ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀ ಗಣೇಶ ನಿರ್ಲಯ 
ಸನೆಾ ಜಾಲು ಮನೆ

ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 183/2A, 15P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.01 10000.00 241997566478 01402610011272

779 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ರವಿೀೆಂದ್ಾ  ಎೆಂ.ಬಿನ್. ಶ್ವಪಾ  
ಗೌಡ, ಮುದ್ಯ  ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 105/3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.56 5560.00 707322112527 01402200087248

780 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಗರಿಯಪಾ  ಎೆಂ. ಗೌಡಬಿನ್. 

ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಗೌಡ, 
ಮದಿಮೆತಿೂ ಮ್ರರು ಮನೆ

ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 77/3B3, 76/2B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.69 27400.00 518417692698 31701489095

781 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಶಾೆಂತ್ ಹೆಬ್ರಾ ಬಿಸನ್. 
ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಹೆಬ್ರಾ ರ್, 
ನೆಲ್ಸಲ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ

ಕೌಕಾರಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 4/1B3, 144/2C ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.34 27400.00 903966399221 01682200031147

782 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ 
ಎನ್.ಬಿನ್. ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್, 

ರ್ನಜಿ ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 120/11 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.08 7560.00 226621030281 00000054017419273

783 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. ಕ್. 
ಪುರುಷೀತ್ೂ ಮ ಶೆಟ್ಟು , 
ಜೈನರಗುರಿ ಮನೆ

ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 23/2B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 5.40 7960.00 594467846152 520101009833362

784 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಭಾನುಮತಿಕೊೀೆಂ. 
ಎನ್. ಚಿತ್ೂ ರಂಜನ್, ಕುೆಂಬಾ ೆಂಗ 

ಮನೆ
ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 82/1A1A1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.10 9450.00 293815927870 520101009899401

785 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಧನಂಜಯ ವಿ.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ , ಉಪಾ ಳಿಗೆ 

ಮನೆ
ಇದಯ ಪುತ ತರು 218/4, 1A1A1A1B ಎಸ್. ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.47 4150.00 383808657850 520101024472014

786 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡ, ಬನಾರಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

129/1B, 57/1P1, 

129/1C
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.68 4089.00 905434354013 123901010004317

787 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನ ಕ್.ಟ್ಟ.ಬಿನ್. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ಕುಲ್ದಲ್, ಕಂಪ ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 311/6, 233/P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.18 2720.00 498651108124 320401000002246

788 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. ಅಣಣ  
ಗೌಡ, ಮ್ರಯಿರ್ಲಕೊಟ್ಟು  ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 357/1P3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.63 1760.00 623157473122 111701011000732

789 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಮೂತಿಸ ಆರ್.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎಸ್. ಎಸ್., 

ಅಬಿಸ ಮನೆ
ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 129/3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.94 4400.00 542317224650 8613101001886

790 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಿೀತ್ಮಮ  ಎನ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಬಂಟ್ಟ ಪೂಜಾರಿ, ನೆಲ್ಸಲ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು

218/1, 220/1AP2, 

221/1A1P2, 1A2B, 

221/1B2, , 219/1

ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.46 9450.00 563216662817 123101010004035

791 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ ಧಮಸಸಥ ಳ ಕೊಕಕ ಡ 268/1, 165/2, 302/3 ಸ್ವಮ್ರನಯ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.08 3998 1904 4570 02462200019435

792 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಥಾಮಸ್ ಟ್ಟ ವಿ ಚಿಬಿದ್ರಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 95/1a, 45/4a ಕ್ಾ ೈಸೂ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.0796 3680 9201 5600 01772200010720

793 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರವಿೀೆಂದ್ಾ ನ್ ಧಮಸಸಥ ಳ ಕೊಕಕ ಡ 98/p1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.1276 4988 9997 4723 105701011013612

794 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಿಶೆವ ೀಶವ ರಯಯ ಲ್ದಯಿರ್ಲ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 23/16, 23/6, 158/1ap1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.1276 9031 7622 1750 01202200063105

795 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪ್ರಲೀಸ್ ಧಮಸಸಥ ಳ ಕೊಕಕ ಡ 100/1p1 ಕ್ಾ ೈಸೂ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.1276 4665 3899 2395 02462200009880

796 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಫಾಾ ನ್ಿ ಸ್ ಧಮಸಸಥ ಳ ಕೊಕಕ ಡ 103/2p1-p1 ಕ್ಾ ೈಸೂ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.06794 4723 5021 9368 105701010029347

797 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮರಿಯಾ ಕಳೆೆಂಜ ಕೊಕಕ ಡ 258/1p4 ಕ್ಾ ೈಸೂ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.1795 5467 7200 2761 02112200021436

798 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಭಾರತಿ ಹೆಬ್ರಾ ರ್ ಕಡಿರುದಾಯ ವರ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 22/1c3, 22/1b ಸ್ವಮ್ರನಯ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.75 4362 7603 6314 115201010005429

799 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅನುಪಮ್ರ ಎಚ್ ರಾವ್ ಧಮಸಸಥ ಳ ಕೊಕಕ ಡ 118/2p2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.95 5616 1551 4785 105701010010958

800 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಿ ಸರೇಶ್ ನಲೆಕ ನಿಡೆಲ ಕೊಕಕ ಡ 297/1ap1 ಪ.ಜಾತಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.2495 3737 0993 1654 02112200000197

801 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಭಾಷ್ೂ ೆಂದ್ಾ  ಅಡಯ ೆಂತಾಯ ಕಣಿಯೂರು ಕೊಕಕ ಡ 21/1f ಸ್ವಮ್ರನಯ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.4992 2440 8052 8654 01402200027091



802 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಗದಿೀಶ್ ರೈ ಬಡಗಕಾರಂ
ದೂರು ವಣೂರು 61/3, 61/4, 61/5 ಸ್ವಮ್ರನಯ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.26846 2458 2522 3180 89045293163

803 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೊಕಕ ಡ ಕೊಕಕ ಡ 351 ಸ್ವಮ್ರನಯ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.064 5619 5176 4013 01682200015283

804 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೇಶವ ನಾಯಕ ಉಜಿರೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 342/8 ಪ.ಪಂಗಡ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.2495 8555 4418 5652 121301011001469

805 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಈರಪಾ ಕುವಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 105/p12 ಪ.ಜಾತಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.1795 6555 1948 8787 520111001736155

806
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆೋಮಂತ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ 38/5, 37/6C, 37/7C ಇತರೆ Brush Cutter 1 1 0.10313 675738128741 520361022752522

807
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜೆ ೋನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ

129/2, 130/6P1, 

130/6P2, 130/9
ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0332 468848866602 520101031684803

808
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಾರೆನ್  ಡಿರ್ ೋಜ ಕೆ ಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ

46/6, 46/43, 46/7P3, 

46/34P1, 46/44P1, 

46/46P3, 46/49, 

46/41P1

ಇತರೆ Brush Cutter 1 1 0.124 620695113308 9432500100367700

809
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಿ ಎ ಕ್ಲಂದರ ಹಸನ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 201/8, 198/1A2P2 ಇತರೆ Brush Cutter 1 1 0.15602 309057289544 3635101001042

810
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರೆ ಸಟ್ಾ ರೆ ಸಾರಿಯೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 7/71 ಇತರೆ Chaff Cutter 1 1 0.145 653266047122 520291027575050

811
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಉಮೋಶ್ ಅಂಚನ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 30/3 ಇತರೆ Moto Cart 1 1 0.274 920341516431 520101264422634

812
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗೋಶ್ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 97/2A ಇತರೆ

Power 

Weeder
1 1 0.1236 300041011245 520101039325802

813
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹರಿೋಶ್ ಎ ಅಮಿೋನ್ ಕ್ಡಂದಲ್ಲ ಮ ಡಬಿದರ 10/9, 10/7 ಇತರೆ Chaff Cutter 1 1 0.116 600850011590 520101026283995

814
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಚಿಚದಾನಂದ ಹೆಗೆ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ 133/1 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0216 248726624515 10513955761

815
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಂದರ ನಾರಯಣ ಶ್ಟಿಟ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ 77/11ಎ ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0332 294000355507 520101022871231

816
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಕ್ುಮಾರ ಶ್ಟಿಟ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ 78*10 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0332 288597230808 63510100035

817
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾರಯಣ ಶ್ಟಿಟ ಎಳೆತ ತರು ಮುಲ್ಲೆ 54/3ಪ್ರ1 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0332 6785939245214 10568901584

818
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಆಳಾ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ 90/5ಪ್ರ1 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0216 422181697698 121010114091

819
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಕೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 75/2ಬಿ ಇತರೆ Chain saw 1 1 0.0796 568523497206 520101026298879

820
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಂದರ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 29/10, 180/3B ಎಸ್.ಸ Chain saw 1 1 0.104 276030264643 1282610008942

821
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅಣುಣ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡಬಿದರ 183/2B ಎಸ್.ಸ Chain saw 1 1 0.2246 937401303683 89041004143

822
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್  ಸಾಂಕಿತಸ್ ಎಳಿಂಜೆ ಮುಲ್ಲೆ 27/1ಎ6ಪ್ರ2 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0332 912380672428 520101014341472

823
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತ ೋಮಸ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ಎಳೆತ ತರು ಮುಲ್ಲೆ 59/1ಪ್ರ3 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0332 972571386759 635101010532

824
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರ್ಲ್ಲನಾ ಪ್ರಂಟ ೋ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ

193/11P1, 193/7P2, 

193/17, 193/15, 

231/2P2, 231/2P2, 

193/9P1, 231/5

ಇತರೆ
Weed Cutter 

& Chain Saw
1 1 0.24767 347078798732 635101066097

825
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜುಲ್ಲಯನ್ ಐಡ ಸಾಂಕಿತೋಸ್ ಎಳಿಂಜೆ ಮುಲ್ಲೆ 30/ಎ3 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0415 928805249864 520101014313401

826
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರ್ಲ್ಲಸತನ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ

19/9P1-P2, 19/1P2, 

117/1A1
ಇತರೆ Ladder 1 1 0.027 954269892119 50100197468083

827
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಿನಿುಫೆರರ್ಡ ಮಸೆರೆೋನಸ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 302/1B, 302/2B ಇತರೆ Ladder 1 1 0.027 530989464922 38877540888

828
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆ ಸಾಲಾಯನ್ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 34/12, 34/1A1 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.022 370479293762 520101039301083

829
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುನಿೋತ್ಾ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 89/5 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0415 824540092420 520101031159350

830
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವನಜ ಶ್ಟಿಟ ಮನುಬಟುಟ ಮುಲ್ಲೆ 33/10 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0415 738944332238 635101070592

831
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಾಕಿಿಂ ವಿಲ್ಲಾರ್ಡ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 165/1ಪ್ರ10-ಪ್ರ2 ಇತರೆ Brush Cutter 1 1 0.124 724465123600 1002010081027

832
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಡೆೋವಿರ್ಡ ಮಸೆರೆೋನಸ್ ಪಡುರ್ಪರಾರು ಗುರುಪುರ 160/3 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0332 688713259726 759101013449

833
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ ಸ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಕಿನಾಯ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ

73/3A73/8P273/3B, 

81/12
ಇತರೆ Brush Cutter 1 1 0.116 876602749159 520131017447824

834
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಿೋನಾ ವಾಲಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 120*3 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0415 657698975890 520101039237490

835
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 76/5 ಇತರೆ

coconut 

Ladder
1 1 0.02098 930301652234 520101039233061

836
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಕೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲೆಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 76/4 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0216 568522497206 520101026298879

837
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಶಿಲ್ಲೋಖಾ ಬ ೋಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ 184*5ಬಿಪ್ರ1 ಇತರೆ

pepper 

decorting 

machine

1 1 0.09 765971555420 54038576412

838
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಜಾತ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 548*2 ಇತರೆ trolley 1 1 0.02 278827424180 1282200008980

839
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಭಾರತಿ ಶ್ಟಿಟ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 113*4ಪ್ರ1 ಇತರೆ trolley 1 1 0.6 645294890671 114901011002341

840
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಕ್ಷಿೋ ಬಡಗಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ 24*1ಪ್ರ5 ಇತರೆ Chaff Cutter 1 1 0.09 3594730502049 1282200029485

841
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪುರುಶ್ ೋತತಮ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ನಡುಗ ೋಡು ಮುಲ್ಲೆ 36/3ಎಪ್ರ2 ಇತರೆ Ladder 1 1 0.0222 890080263597 111401010002846



842
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಾದಿರಾಜ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 47/6ಬಿ ಇತರೆ

pepper 

decorting 

machine

1 1 0.09 364182071218 520101015094347

843
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪಶ್ುಪತಿ ಶ್ಾಸತೋ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 187* ಇತರೆ

pepper 

decorting 

machine

1 1 0.09 962381592291 116301010002369

844
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದಿನೆೋಶ್ ನಾಯೆ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 28*3 ಪ. ಪಂ Ladder 1 1 0.0415 752204180504 4822500101853600

845
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಲ್ಲತ ನಾಯೆ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 62*6 ಪ. ಪಂ

Ladder& 

Chain Saw
1 1 0.141 520048330570 89053003565

846
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಿನುಪಾ ನಾಯೆ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 46*4 ಪ. ಪಂ

Power 

sprayer
1 1 0.0945 247799423640 89045064289

847
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಿನುಪಾ ನಾಯೆ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 46/3ಪ್ರ2 ಪ. ಪಂ Chain saw 1 1 0.104 247799423640 1282200212974

848
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ ರಗ ನಾಯೆ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 34/4ಬಿಪ್ರ2 ಪ. ಪಂ Ladder 1 1 0.027 428747642931 17216118936

849
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪರಮೋಶ್ಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 416/1ಪ್ರ1 ಪ. ಪಂ Ladder 1 1 0.0415 958599083012 645101009218

850
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದಾಮೊೋದರ ನಾಯೆ ಕೆ ಳವೂರು ಗುರುಪುರ

73/3A73/8P273/3B, 

81/29
ಪ. ಪಂ Ladder 1 1 0.0415 890575760318 113101010004450

851
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅಲೆಕ್್  ಡಿಸೀಜ ಬಿನ್ 

ಲೂಯಿಸ್ ಡಿಸೀಜ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಬಂಟ್ಯವ ಳ 37/10, 37/7 37/9, 37/8 ಇತ್ರೆ 0.348 0.02760 508151157935 1932200018800

852
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜೇಮ್್  ಡಿಸೀಜ ಬಿನ್ 

ಲೂಯಿಸ್ ಡಿಸೀಜ ಕಾಡಬೆಟ್ಟು ಬಂಟ್ಯವ ಳ 37/5, 37/4, ಇತ್ರೆ 0.28 0.03320 909199377245 1932200041655

853
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮೆಲ್ಸವ ನ್ ದಿನೇಶ್ ಲೀಬೀ 

ಬಿನ್ ಪ್ರಟ್ಟಾ ಕ್ ಲೀಬೀ ಪಂಜಿಕಲುಲ ಬಂಟ್ಯವ ಳ 38/1, 38/3, 38/7¦1 ಇತ್ರೆ 1.38 0.02160 256639930206 112500100755801

854
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಮತಿ ದೋವಕಿೆ ಕೆ ೋ ದಿ, ನಾರಾಯಣ 
ಪೂಜಾರಿ

ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 168/1ಎಪ್ರ1 ಇತ್ರೆ 0.38 0.04150 917814695958 109401010009431

855
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಎಲ್ಲಫೋರ್ಡ ಇವೂನ್ ಡೆೋಸಾ ಬಿನ್ 
ಮೈರೆ ನ್ ಡೆಸಾ

ಕಾಡಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 93/3, 39/4, 39/6, 39/5, ಇತ್ರೆ 2.632 0.15450 557006548681 4782500100937000

856
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಮಿೋರಾ ಕೆ ೋಂ ಸದಿುಕ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 46/12, ಇತರೆ 0.268 0.20750 394257415183 01582200059994

857
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬೋಬಿ ಕೆ ೋಂ ಮಹಾಬಲ ಶ್ಟಿಟ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 22/2ಬಿ2, 22/5, 22/3, ಇತರೆ 0.636 0.02700 887508205523 1549101006351

858
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮೊೋನಿಷ್ ಕೆ ೋಂ ಯತಿೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಚನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 27/10, 97/6, ಇತರೆ 0.252 0.04150 317212007062 1549101062916

859
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸದಾಶಿವ ಪರಭು ಬಿನ್ ಪದಮನಾಭ ಪಂಜಿಾಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 12/28, 12/2 ಇತರೆ 0.2 0.02160 764299858597 602101026431

860
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಂದರ ಪರಭು ಬಿನ್ ಅನಂತ ಪರಭು ಪಂಜಿಾಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 147/1, ಇತರೆ 0.476 0.02160 952683282310 5267108000395

861
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು ಪಂಜಿಾಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 12/12ಪ್ರ8, 147/1ಪ್ರ3 ಇತರೆ 0.728 0.03360 704247908940 20400101015366

862
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ವಾಸು ಬಂಗೋರ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ 
ಮ ಲಯ

ಬಡಗಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 79/4ಪ್ರ1 ಇತರೆ 0.4 0.03320 831453603629 520101036620099

863
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ತುಕಾರಾಮ ಬಿ ಬಿನ್ ದಿ, ಮೊೋನಪಾ 
ಗ್ೌಡ

ಮ ಡನಡುಗ ೋ
ಡ

ಬಂಟ್ಾಾಳ 115/3 ಇತರೆ 0.44 0.02120 798138883348 602101036431

864
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ ಸಾಲಯನ್ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 179/7, 36/9, ಇತರೆ 0.229 0.07960 688130887763 712500101084501

865
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಸುರೆೋಶ್ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ದಿ ಹೆ ನುಪಾ 
ಮ ಲಯ

ತಂಕ್ಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 36/4, 36/15, 36/13 ಇತರೆ 0.844 0.03320 580529549855 1562200094789

866
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

 ವಾಸುದೋವ ಶ್ಾಯನುಭ ೋಗ ಬಿನ್ 
ಶಿರೋಪಾದ ಬಟ್

ಕಾವಳಪಡೆ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 9315, ಇತರೆ 0.638 0.03320 871058661782 1932200029750

867
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ದೋವರಾಜ ಕೆ ಟ್ಾಯರಿ ಬಿನ್ ಚಂದಪಾ 
ಹೆಗೆ

ದೋವಶ್ಯಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 35/38 ಇತರೆ 0.748 0.03320 234517858212 131001010001417

868
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಯೀಗೀಶ್ ಎಚ್ ಬಿನ್ 

ದೇಜಪಾ  ಗೌಡ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ
134/1¦3, 82/1J, 134/4, 

135/1J1¦2, 
ಇತರೆ 0.664 0.12360 515206602212 5210101036583920

869
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ವರದರಾಜ್ ವಿ ಬಂಗೋರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಾ 
ಬಂಗೋರ

ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 76/2ಎಪ್ರ1, ಇತರೆ 1.508 0.07396 669291675098 131001010003022

870
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಾ 
ಪೂಜಾರಿ

ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 118/1ಎ2, ಇತರೆ 1 0.10200 855559986781 119801010002628

871
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಜಗನಾುಥ ಶ್ಟಿಟಟಬಿನ್ ಜಯರಾಮ 
ಶ್ಟಿಟ

ಕಾವಳಮುಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 167/8ಪ್ರ1-ಪ್ರ4 ಇತರೆ 0.944 0.17968 255791489325 1562200067192

872
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಡಿ ಕೆ ಅಬುುಲಿ ಕ್ುಂಞ ಬಿನ್ 
ಮಹಮಮದ್

ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 248/ಪ್ರ1, ಇತರೆ 1.08 0.03320 946746368266 1662210037188

873
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ವಿಕ್ಟರ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್  ಮಾರ್ೋಯಲ್ 
ರ್ಗಸ್

ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 52/6ಬಿ1, 52/6ಬಿ1 ಇತರೆ 1.076 0.03320 914101359785 1662200020120

874
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ದಿ" ಗಿರಿಯಪಾ 
ಗ್ೌಡ

ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 30/1ಎ1, ಇತರೆ 0.828 0.05350 777340694505 1412200111021

875
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

 ಶಿರೋಮತಿ ಜಮಿೋಲ ಕೆ ೋಂ ಅಬುುಲ್ 
ರಹಮಾನ್

ಕ್ನಯನಾ ವಿಟಿ 466/3ಎ2, ಇತರೆ 0.6 0.14425 677732041759 182201141000231

876
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರಮತಿ ವಾರಿಜ  ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದರ 
ಶ್ಟಿಟಗ್ಾರ

ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 99/2ಪ್ರ2, 100/1ಬಿಪ್ರ3, ಇತರೆ 0.4 0.03050 458756238345 64172212162

877
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿನಾಕ್ಷಿೋ ಕೆ ೋಂ ದಿ" 

ರೆ ೋಹತ್ಾಕ್ಷ
ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 176/15, 175/2, 175/2, ಇತರೆ 0.348 0.06950 501843134684 09472250000387

878
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಹ ನುಮಮ ಕೆ ೋಂ ದಿ" ಬಾಬು 
ಗ್ೌಡ

ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 137/1ಎ1ಎ1ಪ್ರ5, ಇತರೆ 0.74 0.12750 282986542490 114301010007262

879
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಹಲ್ಲೋಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಎ 
ಅಹಮಮದ್ ಕ್ುಂಞ

ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 43/1, 44/2ಪ್ರ1, ಇತರೆ 1.492 0.28950 604342329940 01662200067379

880
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಗ ೋವಿಂದ ರಾಜ ಶ್ಮಯ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ 
ಭಟ್

ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 211/2, ಇತರೆ 0.58 0.05400 505880768340 20024699807

881
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಸಾಂತಪಾ 
ಪೂಜಾರಿ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 17/9, 368/3ಪ್ರ8, ಇತರೆ 0.768 0.05560 370851081616 01992200022932



882
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ರಾಮಚಂದರ ಬಟ್  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್

ಕ್ುಳ ವಿಟಿ 81/2ಬಿಪ್ರ2, ಇತರೆ 0.456 0.27400 667779917901 01412200038252

883
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 5/1ಎ1ಪ್ರ1, ಇತರೆ 0.94 0.60000 317348047023 01992200005594

884
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕ್ ರಗ 
ಪೂಜಾರಿ

ವಿಟಿಮ ಡ ು
ರು

ವಿಟಿ 104/1ಬಿ4, 103/4, ಇತರೆ 0.436 0.02160 488243359450 01412200040810

885
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಡಿ ವಿ ಶ್ಂಕ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 137/1, ಇತರೆ 0.848 0.12400 224288188756 078104000034308

886
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಾಸುದೋವ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಚೆನುಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಬ ಳಂತ ರು ವಿಟಿ 179/10, 179/7, 179/9, ಇತರೆ 0.412 0.27400 712389832586 01412200067669

887
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪಂಚಪಾಲ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಅಮಮ ಶ್ಟಿಟ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 37/2, 37ಪ್ರ/, 46/10 ಇತರೆ 1.04 0.12760 620612912915 520291026847766

888
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎನ್ ಉಮಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಶ್ೋಖರ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 156/1ಬಿಪ್ರ1, ಇತರೆ 0.66 0.11600 816437295657 110501010011444

889
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ದಿ"ಗಣಪತಿ ಪರಭು ಕ್ನಯನಾ ವಿಟಿ 178/26, 203/5, ಇತರೆ 0.396 0.05560 558429079670 01662200013141

890
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಕೆ ಲಕ್ಷಿಮೋ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ 
ಭಟ್

ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ
547/1ಎಪ್ರ2, 546/1 

,545/5ಪ್ರ5
ಇತರೆ 2.42 0.27400 760382405803 01412030001221

891
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಗ ೋಪಾಲ ಶ್ಟಿಟಗ್ಾರ ಬಿನ್ ಗುರುವ 
ಶ್ಟಿಟಗ್ಾರ

ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 706/3, ಇತರೆ 0.3 0.12360 498556767739 01722210009980

892
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಎ ಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಎ ನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್

ವಿಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ
311/9, 311/8, 311/7, 

311/6, 311/5, 
ಇತರೆ 0.892 0.02160 748657254875 93020065905

893
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ನರಸಂಹ ಪರಸಾದ ಬಿನ್ 
ಸುಭಬರಾಮಣಯ ಭಟ್

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 2/10ಎ3ಪ್ರ2, 2/11ಪ್ರ1, ಇತರೆ 0.348 0.03320 599059810483 01992200012591

894
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅಪಾಯ 
ನಾಯಕ

ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 191/1, ಇತರೆ 0.372 0.04240 905725067838 01722210010557

895
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಜೆ ೋನ್ ರಫಾಯಲ್ ರ್ೋರಾ ಬಿನ್ 
ಪ್ರೋರೆೋರಾ

ಬಡಗಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 45/1ಬಿ, 75/1, 45/5ಸ ಇತರೆ 1.324 0.58000 813955803135 520101036574143

896
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಐತತಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಞ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ

238/1ಬಿ1ಬಿ3, 

238/1ಬಿ1ಸ, 238/4
ಪ ಪಂ 0.15 0.04150 796574079924 01992250006111

897
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ೃಷ್ಣ  ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 253/2ಎ ಪ ಪಂ 0.468 0.04150 562415493178 01992210021361

898
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ದಿ" ಕ್ುಕ್ೆಪ್ಪಾ 
ಗ್ೌಡ

ಉಳಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 32/14, ಇತರೆ 0.164 0.02700 684161415302 153601011001566

899
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಎ ಪ್ರ ಸುರೆೋಶ್ ಅಡಿಗ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ 
ಅಡಿಗ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ
424/2ಪ್ರ4, 424/1ಪ್ರ1, 

424/3,
ಇತರೆ 0.456 0.03320 251588343315 01992200051828

900
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದರಹಾಸ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಮುಗರ ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 183/2ಬಿಪ್ರ2 ಪ ಜಾತಿ 0.62 0.04150 684036942651 01352200111662

901
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಎ ರಾಚಂದರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ 
ನಾಯಕ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ
459/16, 459/13, 

459/14
ಇತರೆ 0.272 0.03320 296322243143 01992200049260

902
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಉದಯ ಚಂದರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಅನಂತ್ ನಾಯಕ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 320/6, 320/7, 320/8ಎ ಇತರೆ 0.46 0.56817 825341214270 01992200028281

903
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಜಯಪರಕಾಶ್  ಬಲಾಿಳ್ ಬಿನ್ 
ಸುಂದರ ಬಲಾಿಳ್

ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 134/4ಬಿ ಇತರೆ 1.344 0.03320 966169943317 1549101005921

904
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ  ಬಿ ಕ್ ಂಡೆ ಕೆ ೋಂ  
ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಂಡೆ

ಮಾಣಿ ವಿಟಿ 85/1 ಇತರೆ 0.468 0.06800 996454818729 114301010009963

905
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಜಯರಾಮ ಆಳಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 
ಆಳಾ

ದೋವಶ್ಯಮುಡ 
ರು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 42/2, ಇತರೆ 4.4 0.58000 717721963682 1333101112986

906
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಪೌಲ್ಲನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ 
ಡಿರ್ ೋಜ

ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 105/1ಎ ಇತರೆ 0.34 0.04150 653459202951 122201010008082

907
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಲಾಿಳ್ ಬಿನ್ ಸುಂದರ 
ಬಲಾಿಳ್

ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 46/9 ಇತರೆ 1.332 0.02160 761580196529 1549101004200

908
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಿ ಸದಾನಂದ ರೆೈ ಬಿನ್ ಪೂವಪಾ ರೆೈ ಕ್ರಿಯಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 59/6, ಇತರೆ 0.604 0.08000 688214758602 117501010000008

909
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾಂತಿ ರಾಜ ರೆೈ ಬಿನ್  ವಿಶ್ಾಾನಾಥ್ ರೆೈ ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 3/2, ಇತರೆ 1.104 0.08000 993641462486 7342500100013801

910
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿವರಾಮ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ದಿ ಐತತಪಾ 
ನಾಯೆ

ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 177/8 ಪ ಪಂ 0.16 0.16000 367656218867 114301010010097

911
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಲ್ಲಂಗಪಾ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಾ 
ಮ ಲಯ

ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 201/28 ಇತರೆ 0.328 0.02320 608874317973 01352200009487

912
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಜನಾಯಧನ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಾ 
ಮ ಲಯ

ಮಾಣಿ ವಿಟಿ 52/2 ಇತರೆ 0.312 0.01980 255503765513 114301011005150

913
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ನೆ ೋಣಯಯ ಮಡಿವಾಳ ಬಿನ್ ರುಕ್ುೆ 
ಹೆಂಗುಿ

ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 178/2 ಇತರೆ 1.812 0.09600 473319270314 1549101006409

914
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಲ್ಲಂಗಪಾ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ರ್ೋಸಪಾ  
ಮ ಲಯ

ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 51/4ಎ ಇತರೆ 0.444 0.27400 619229615827 01352200122238

915
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸತಿೋಶ್ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಧಮಯಣ ನಾಯೆ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 105/3, 105/4 ಪ ಪಂ 0.72 0.15522 899557309447 01372200046525

916
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎ ಪದಮವತಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 466/1ಪ್ರ2 ಪ ಪಂ 0.98 0.04150 764767388504 01992200012331

917
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸತಿೋಶ್ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಧಮಯಣ ನಾಯೆ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 105/3 ಪ ಪಂ 0.72 0.10000 899557309447 01372200046525

918
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸದಾಶಿವ ದಿ ತುಕ್ರಮ ಗೋರ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 77/3ಸ1ಎ3ಬಿ ಪ ಜಾತಿ 0.46 0.09245 280172990362 01412200135270

919
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಅಣುಣ ನಲ್ಲೆ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 71/11 ಪ ಜಾತಿ 0.248 0.02900 491408053144 1722200052092

920
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಿಶ್ಾಾನಾಥ ಬಿನ್ ಗುರುವ ಮುಗೋರ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 266/1ಎಪ್ರ2 ಪ ಜಾತಿ 0.54 0.04450 617312723396 22500100881701

921
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗ ೋಪಾಲ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಪೂವಣಿ ಬೈರ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 181/2 ಪ ಜಾತಿ 0.552 0.03050 876695123917 30045529347

922
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪೂವಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ನಿೋಲು ನಾಯೆ ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 21/*/2 ಪ ಪಂ 0.904 0.02700 360916232185 1352200016580



923
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಚಂದರ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ದಿ" ಚಿನುಯಯ 
ನಾಯೆ

ಬಿಳಿಯರು ವಿಟಿ 99/1, 113/1ಎ1 ಪ ಪಂ 0.316 0.09245 819923739964 146901011001309

924
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 15/*/3 ಪ ಪಂ 0.324 0.22136 802657444105 114301010007231

925
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿೋನಾ ನಾಯೆ  ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಾ ನಾಯೆ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 191/1ಎ ಪ ಪಂ 1.464 0.09450 525796168724 1412200175619

926
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ದುಗುಪ್ಪಾ  ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಟ 
ನಾಯೆ

ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 293/4ಬಿ ಪ ಪಂ 0.4 0.07500 488006036074 36885715551

927
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಚಂದಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 
ನಾಯೆ

ಉಳಿ ವಿಟಿ
69/21, 69/2ಎ1, 69/1, 

69/2ಎ2, 69/20
ಪ ಪಂ 0.968 0.15450 490335328230 131001010001132

928
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ರಮೋಶ್ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಾ 
ನಾಯೆ

ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 32/* ಪ ಪಂ 0.248 0.02700 495687019178 119801011006460

929
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದಾಮೊೋದರ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಾ ನಾಯೆ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 29/33, ಪ ಪಂ 0.216 0.02700 678615231069 119801011005807

930
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ಮರಪಾ ನಾಯೆ ಕಾವಳಮುಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 128/2, ಪ ಪಂ 1.2 0.09245 645320467248 1932200054373

931
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲ್ಲ ೋಲಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಮಗುಪಾ ನಾಯೆ ಕಾವಳಮುಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 238/1 ಪ ಪಂ 0.308 0.08000 798843773950 33438609238

932
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರಮತಿ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ  ಕೆ ೋಂ ಗುಮಮಣಣ 
ಭಂಗ

ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 188/ಪ್ರ2 ಇತರೆ 0.548 0.15729 254766353543 131001011001801

933
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ವಿಜರ್ಾನಂದ ಶ್ಮಯ ಪ್ರ ಬಿನ್ 
ಗ ೋರ್ೂಂದ ನಾಯಕ

ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 407/2 ಇತರೆ 0.436 0.03320 339748628229 3058101000440

934
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಕೆ ವಿದಾಯಧರ ರಾವು ಬಿನ್ ಕೆ ವಾಸು 
ದೋವರಾವ್

ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 193/3 ಇತರೆ 1.476 0.07396 704264215431 4652500100369500

935
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಎಸ್ ಜಯರಾಜನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಭಾಸೆರ 
ರಾವ್

ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 116/2ಎ2, 116/2ಎ3 ಇತರೆ 0.576 0.03320 734651092036 22400101015885

936
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಕೆ ಪ್ರ ಪುತುತ ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಪ್ರ 
ಬಡವ ಕ್ುಂಞ

ಕ್ನಯನಾ ವಿಟಿ 345/1ಎ2, ಇತರೆ 0.36 0.12800 961259916198 1662200010970

937
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ ಅಣುಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ನಾಯೆ ಕ್ನಯನಾ ವಿಟಿ 384/2 ಇತರೆ 0.576 0.02700 872682131209 1662200030662

938
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅದಾರಮ ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಞಮಮದ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 352/3 ಇತರೆ 1.072 0.03320 446161381275 122201011001070

939
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಎಂ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ 
ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಉಪಧಾಯಯ

ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 482/5ಎ ಇತರೆ 0.904 1.17733 362704494267 1662200056413

940
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರಮತಿ ಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ ದಿ" ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣ 
ಪೂಜಾರಿ

ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 55/5, 137/2ಪ್ರ2 ಇತರೆ 0.084 0.02700 350947257181 1549101059303

941
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಅಯಿಶ್ ಮಹಮಮದ್ ಕೆ ೋಂ ಸ 
ಮಹಮಮದ್

ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 122/2 ಇತರೆ 3.768 0.16000 715429217607 120701010004897

942
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಯರಾಮ ರೆೈ ಬಿನ್  ದಿ"ಆಣುಣ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 304/7, 305/7 ಇತರೆ 0.512 0.03320 279029901398 114301010008820

943
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಜಗನಾುಥ ಶ್ಟಿಟಟಬಿನ್ ದಿ" ರ್ೋಸಪಾ 
ಶ್ಟಿಟ

ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 245/1, 247/3ಎಪ್ರ4 ಇತರೆ 0.668 0.03320 952974661798 3562500100069000

944
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಾಜಿೋವ ಕೆ ೋಟ್ಾಯರಿ ಬಿನ್ ಗಣಪ ಅಮುಮಂಜೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 170/1ಪ್ರ6ಪ್ರ1 ಇತರೆ 0.0.36 0.02080 671764796083 2999108101243

945
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ತಿಮಮಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 
ಪೂಜಾರಿ

ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 46/3ಬಿ ಇತರೆ 0.292 0.12760 309374138692 2942200011860

946
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಮಾಧವ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಾ 
ಮ ಲಯ

ಬಿ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ 51/2ಪ್ರ1, 52/4 ಇತರೆ 0.932 0.02120 372817932296 602101003596

947
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಸಮಿೋತ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಪ್ರ ಅಜಿತ್ 
ಕ್ುಮಾರ

ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 55/4ಪ್ರ2, 54/2ಬಿಪ್ರ2 ಇತರೆ 0.44 0.02120 622122014031 520101070262949

948
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ರೆ ನಾಲ್  ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಲಾದುರ 
ಮಿನೆೋಜಸ್

ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 93/66, 218/3ಬಿ3 ಇತರೆ 0.14 0.02160 829497494422 112500100222501

949
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಅಬುುಲ್ ಹಕಿೋಂ ಮದನಿೋ ಬಿನ್ 
ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ

ಮ ಡುಪಡುಕೆ ೋ
ಡಿ

ಬಂಟ್ಾಾಳ 51/2ಬಿ, ಇತರೆ 0.76 0.03320 908692845495 20182391392

950
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋಮತಿ ನಫಿಸಾ ಕೆ ೋಂ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಿ ಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 145/60 ಇತರೆ 0.06 0.01200 445109911995 20710100012723

951
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಮತಿ ದೋವಕಿ ಕೆ ೋಂ ಕಾಂತಪಾ 
ಪೂಜಾರಿ

ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 119/2ಬಿ ಇತರೆ 0.3 0.04150 262838468770 2562250004525

952
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ದೋವಾನಂತ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅನಂತ 
ಶಿರೋಧರ ನಾಯಕ

ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 355/1ಬಿ1ಪ್ರ2, ಇತರೆ 0.82 0.60000 844442960061 22500100753901

953
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುರೆೋಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಬಾಲಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ುರಿರ್ಾಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 123/6, 15/1 ಇತರೆ 0.432 0.03280 480102248883 5267101001574

954
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಮಹೆೋಶ್ ಪದಾಯಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ 
ಭಟ್

ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 36/4 ಇತರೆ 1.132 0.03320 363166474704 89103428473

955
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಉಮಮರ ಕ್ುಂಞ ಬಿನ್ ದಿ" ಅಬುುಲ್ 
ರಹಮಾನ್

ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 139/3ಬಿ5, 139/4 ಇತರೆ 0.224 0.01543 766541606567 771101017649

956
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಡಿ ರಾಮಚಂದರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 131/3ಬಿ ಇತರೆ 0.872 0.02200 366274706331 1412200026705

957
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಟಿ ಮಡಿವಾಳ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 38/5 ಇತರೆ 1.032 0.02200 457056281493 119801010006153

958
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ವಿಲ್ಫಡೆ ಕ್ುರ್ಲ್ಲ ಿ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್  
ಕ್ುರ್ಲ್ಲ ಿೋ

ಅಮುಮಂಜೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 76/18ಪ್ರ22 ಇತರೆ 0.3480 0.02496 310066790752 2999108102078

959
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ವಿಲ್ಲಯಂ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲಾರೆನ್  
ಡಿರ್ ೋಜ

ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 254/2ಡಿಪ್ರ9 ಇತರೆ 0.344 0.02200 413687419715 2562200040777

960
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಜೆ ೋನ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ಬಿನ್ ಜಾಕೆ ೋಬ್ 
ಪ್ರರೆೋರಾ

ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 40/1, 38/2 ಇತರೆ 0.9 0.49920 719588936960 150801011000017

961
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ವಿಕ್ಟರ ಬರೆಟ ಟೋ ಬಿನ್  ಭೌತಿೋಸ್ 
ಬರೆಟ ಟೋ

ಅಮುಮಂಜೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 128/ಪ್ರ8 ಇತರೆ 0.576 0.03840 916482052568 32797259743

962
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಫಾರನಿಿಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಭೌತಿೋಸ್ 
ಡಿರ್ ೋಜ

ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 243/18, ಇತರೆ 0.488 0.02160 561717014398 2562200042640

963
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ವಿಕ್ಟರ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಸಲಾಸಟರ 
ಡಿರ್ ೋಜ

ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 317/3ಬಿಪ್ರ1, ಇತರೆ 0.524 0.02760 490878127313 1722200067558



964
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಪಾಯಯ 
ಪರಭು

ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 181/1ಎ1ಎ1 ಇತರೆ 0.432 0.02200 272820876560 114301011007003

965
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಿೋರತಿ ಕೆ ೋ ಕಾಂತಪಾ 
ಪೂಜಾರಿ

ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 360/4 ಇತರೆ 0.564 0.03120 988367409977 4652500100017300

966
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶಿರೋಮತಿ ನೆೋಫಿಸಾ ಕೆ ೋಂ ಅಬುುಲ್ 
ರಹಮಾನ್

ಅಮ ಟರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 120/6ಪ್ರ2, 120/4 ಇತರೆ 0.248 0.02700 355818871166 520101009039331

967
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯಂತ ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 202/1, 202/6 ಇತರೆ 0.112 0.03320 258188087351 8802119000707

968
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಪಾಲಕ್ಷ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ 
ನಾಯಕ

ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 10/13, 13/712/4ಬಿ1, ಇತರೆ 0.452 0.07560 876842133360 2562200023670

969
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಎಮ ರಾಘವ ಆಚಾರ ಬಿನ್ 
ರಾಮಣಾಣಚಾರ

ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 244/2 ಇತರೆ 0.6 0.60000 871376730393 4652500100183300

970
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಗ್ೌರಿಹೆಂಗುಿ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 139/5ಪ್ರ8, 139/5ಪ್ರ10 ಇತರೆ 1 0.02160 383819590696 4652500101522900

971
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದಿನಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 55/10 ಇತರೆ 0.672 0.05560 227308033598 150801011000118

972
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ದೇವಿಕಾ ಕ್. 
ಎಸ್.ಕೊೀೆಂ. ಜಿ. ಕ್. ಪಾ ಸನಾ , 
ಅೆಂಚಿತ್ಯ  ಕರ್ಲಲ ಗುಡಡ  ಮನೆ

ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 231/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 6.48 9450.00 802023557097 520101024482907

973
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ತಾರಾ ಬಿ.ಬಿನ್. 

ಸಬ್ರಾ ಯ ಬಲ್ದಲ ಳ್, ಬಿೀಡು ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 30/13, 14, 29/1P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.00 18950.00 733905246823 6252101000167

974
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಎಲ್. ರಾಮ 
ಉಪ್ರಧಾಯ ಯಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್, ಬ್ರಳ್ಳಯ ಮನೆ

ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 202/1B, 202/1A1A2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.78 4220.00 236323871414 6252101000783

975
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಯು. ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 

ಸಬ್ರಾ ಯ ಭಟ್, ಮುೆಂಡಯ  ಮನೆ
ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮ ಡ ುರು

ಪುತ ತರು 500/1, 3, 497/1A2P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 7.99 12682.00 313421340288 10573764594

976
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಂಕರಿ ಅಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ದಿ. ಸಬ್ರಾ ಯ ಭಟ್, ಮುೆಂಡಯ  

ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮ ಡ ುರು

ಪುತ ತರು 501/1C ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.52 34250.00 532242275643 123501011006418

977
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿಶವ ನಾಥ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಮೊೆಂಟಪಾ  ಗೌಡ, ಪರ್ಲಲ ತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 158/3E, 159/1A1B4 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.39 3320.00 856934875253 124201010005739

978
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ರಘುರಾಮ ಕ್. ಪಿ. ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕ್., ಪರ್ಲಲ ತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 164/3A2P2, 162/1CP2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.13 3320.00 317012964168 124201010006184

979
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಹೇಮರ್ಲತಾಕೊೀೆಂ. 

ಕೇಶವ ಗೌಡ, ಕುಕಾಕ ಡಿ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 13/8F3, 7E ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.02 5600.00 291494323235 02082250004298

980
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗೊೀಪಿಕೊೀೆಂ ಅಣ್ಣಣ  

ಮೂರ್ಲಯ , ಸೇಡಿಯಾಪು ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 113/2, 114/3, ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.00 4150.00 524356176388 117701010008017

981
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಉದ್ಯಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಭಟ್, ಶ್ಾ ೀನಿರ್ಲಯ 

ಮನೆ
ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 159/1C ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.85 27400.00 236113590900 916010068994250

982
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪುಷ್ಾ ರ್ಲತಾಕೊೀೆಂ. 

ಬ್ರಬು ಗೌಡ, ಮಜಲು ಮನೆ ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ 67/5, 3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.32 75000.00 620077908954 02042200072806

983
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್. ರಾಮಣಣ  

ಗೌಡ, ಹಾಪಸಳ ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ
159/3, 158/10, 170/9, 

7
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.07 12520.00 604755917978 1655101017931

984
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸಣಿಣ  ಅಗಸಿು ನಿಾ ನ್. ಟ್ಟ. 

ಅಗಸಿು ನ್, ಮ್ತತ್ೂ ನಾಜೆ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 197/7 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.64 3450.00 709439363734 67273512147

985
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸೇಸಮಮ ಕೊೀೆಂ. ಶ್ವಪಾ  

ಗೌಡ, ನಿೀಪ್ರಸಜೆ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ
48/1AP, 47/4B1P1P1, 

48/1B, 1AP6, 1AP
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.65 8300.00 305549350679 01342210031408

986
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಪದ್ಮ ನಾಭ ಆಳವ ಬಿನ್. ಕ್. 

ಬ್ರಬು ಆಳವ , ಗುತಿೂ ಮ್ರರು ಮನೆ ಬಳಿಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 14/4A1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.4 7560.00 916208343538 54017826867

987
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ನೇಮಣಣ  ಗೌಡ, ಶರವೂರು ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ
16/1B5, 17/4A9, 

4A10, 194/1A5, 6A2, 

16/1B3, 194/6A4

ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.17 75000.00 842314555420 01342200062286

988
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಹುಕಾ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, ಮುಡಿಪುಾ  ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 480/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.80 60000.00 562698163695 17109040695

989
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸೇಸಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಕಾೆಂತ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಮುಳಾ  ಮಜಲು 

ಮನೆ
ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 95/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.68 15560.00 661299204358 02042200020610

990
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಅರುಣ್ ಕುಮ್ರರ್ ಪಿ.ಬಿನ್. 

ಭೂಪಣಣ  ಗೌಡ, ಕಂಗೊೀಳೆ ಮನೆ ಕ್ಡಬ ಕ್ಡಬ 95/6 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.58 13520.00 306318112595 01652200014306

991
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಾಕೃಷ್ಣ  ಪಿ. ಎನ್.ಬಿನ್. 

ಸಂಜಿೀವ ಗೌಡ, ನೆಕಕ ರಾಜೆ ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 4/1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.3 7560.00 479731374769 01402200172794

992
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ದಿವಾಕರ ಎಸ್. ಎ.ಬಿನ್. 
ಎಸ್. ಆರ್. ಆನಂದ್ ಗೌಡ, 
ಶ್ಾ ೀರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀ ಗಣೇಶ್ ಮನೆ

ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 9/18, 9, 2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.87 8000.00 892061547147 123901011000372

993
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ತ್ತೆಂಬೆತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಚಿಕ್ೆಮ ಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 82/1B2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.40 3560.00 227769071407 02082200015633

994
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸದಾಶ್ವ ಎ. ಪಿ.ಬಿನ್. ಎ. 

ಪಿ. ತಿಮಮ ಪಾ ಯಯ , ಮರಿಕ್ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 82/2, 1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 5.69 7396.00 631519085737 520101016696847

995
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ತಿಮ್ರ ಹೆಗೆಡ ಕೊೀೆಂ. 
ಅಜಿತ್ ಕುಮ್ರರ್ ಹೆಗೆಡ , ಪರ್ಲಸಡಕ  

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 92/1B1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.82 11700.00 31194233205 520101016719979

996
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಎರ್ಲಯ ಣಣ  ಗೌಡ, ಕೊಡೆ ಜಾಲು 

ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 166/2B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.57 3320.00 906147775308 6252101002128

997
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಮತಿಬಿನ್. ಗಣಪತಿ 

ಭಟ್, ಕರ್ಲಲ ಮೆ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 56/4 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.19 62400.00 953558644764 0615101089111



998
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಟೇಶಮಯಯ  ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕ್. ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸಮಯಯ , ಖಂಡಿಗ 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 116/3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.26 27400.00 982849456803 117701011005023

999
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ 
ಎಮ್.ಬಿನ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್ ಎಮ್., ಮ್ರಯಿರ್ಲಕೊಚಿೂ  

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 329/4 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.12 4150.00 649791560016 0615101028066

1000
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ರವಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 

ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ  ಭಟ್, ಎಲ್ಸಯ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 410/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.14 9200.00 444148404179 6042500100353601

1001
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್ ನರಸಿೆಂಹ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕ್. 
ಎನ್. ಶಾಯ ಮ ಭಟ್, ಕಾಯರಪು 

ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 132/2, ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.80 2160.00 379431509677 6042500101044301

1002
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಗೊೀವಿೆಂದ್ 
ಬೀಕಸಬಿಸನ್. ಸೀಮಶೇಖರ್ 
ಬೀಕಸರ್, ಕುಕಾಕ ಡಿ ಮನೆ

ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 18/2D8, 2D3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.15 19800.00 838880588036 02082200026753

1003
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಚ್ನಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ಕುಕಾಕ ಡಿ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 16/6, 16/2B1A1P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.58 5600.00 490366241671 02082250005006

1004
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಪಾ ಮೊೀದ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ರೈಬಿನ್. ಕ್. ಜತ್ೂ ಪಾ  ರೈ, 
ಕಜೆಮ್ರರ್ ಮನೆ

ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 173/1P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.55 7960.00 843152250527 625210100142

1005
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಮರಿಯಪಾ  ನಾಯಕಿಾ ನ್. 
ರಾಮಣಣ  ನಾಯಕ್, ಮಡುವಡಕ  

ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 199/1A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 8.97 27400.00 229533741467 123101010000806

1006
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಕುಮ್ರರ್ ಜಿ. ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ಜಿ. ಶಂಕರ ಭಟ್, ಸರುಳಿಮೇರಿ 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು

225/3, 1B1B, 227/1A, 

323/3
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.71 3120.00 949573152997 30061788291

1007
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ರೈಬಿನ್. 
ದೂಮಣಣ  ರೈ, ನುಳಿಯಾಲು 

ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು

199/3, 2B1, 2A1, 

200/1B1P2
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.77 5560.00 602725410977 9731681658

1008
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೇಶವ ಮೂತಿಸಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಪಟ್ಯು ಜೆ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು

187/2B2, 4, 188/9B2, 

3B2, 8B2
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.64 45650.00 282408824590 111701011000226

1009
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಸತಿೀಶ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 

ದೇರಣಣ  ಗೌಡ, ಕೊಳತ್ತೂ  ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 83/22 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.38 29660.00 414217741822 62521010002227

1010
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವೈ ನಳಿನಿ ಎಸ್. 
ಪಕಕ ಳಕೊೀೆಂ. ಸದಾನಂದ್ ಪಕಕ ಳ, 

ನಂದ್ಗೊೀಕುರ್ಲ ಮನೆ
ಶಿರಿಬಾಗಿಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 15/4P1, 3, 1, 2P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 10.23 9450.00 607922990903 89001215200

1011
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿಜಯ ಹೆಚ್. 
ಆಳವ ಕೊೀೆಂ. ಹೇಮಚಂದ್ಾ  ಆಳವ , 

ಸಿದಾಯ ಳ ಮನೆ
ಚಿಕ್ೆಮ ಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 59/18, 59/6 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.50 27150.00 653521825749 117701010010047

1012
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಈಶವ ರ ಶಾಸಿೂ ರೀಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ  

ಶಾಸಿೂ ರೀ, ಮುೆಂಡ್ಯಜೆ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ
135/2, 15/3, 134/2, 

135/1, 136/2, 171/2P2
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 5.29 22998.00 486230749966 8613101004907

1013
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಇ. ಮಲ್ಸಲ ಕಾಕೊೀೆಂ. 
ಯುವರಾಜ ಕಡಂಬ, ಪದಾಮ ೆಂಬ 

ಮನೆ
ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 81/4C1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.18 28748.00 674673965727 02122200000035

1014
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಶ್ವಪಾ  ಗೌಡ, ಓಕಸಳ ಮನೆ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ
117/6, 2/4, 117/2,1, 8, 

2/1, 3/4, 2/2, 111/1
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.91 4150.00 219560397422 123901010001059

1015
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ದಿನೇಶ್ ಜಿ.ಬಿನ್. ಕೊರಗಪಾ  

ಗೌಡ, ಗೊೀಮುಖ ಮನೆ ಕ್ುಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 160/1P ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.16 25900.00 218017805040 117701010017175

1016
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಯಯ ದ್ ಅಬ್ರಾ ಸಿಾ ನ್. 
ಸಯಯ ದ್ ಶಾಬ್ರ ಸ್ವಹೇಬ್, 
ಚೆನಾಾ ವರ ಮನೆ

ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 25/* ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.01 7960.00 412211339821 02122200044520

1017
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀ ಕ್. ಶೆಟ್ಟು ಕೊೀೆಂ. 
ಕಿಟು ಣಣ  ಕ್. ಶೆಟ್ಟು , ಗೊೀಪ್ರಳಿ 

ಮನೆ
ಬಿಳಿನೆಲ್ಲ ಕ್ಡಬ 129/3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.87 15560.00 355266311099 117701011005681

1018
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ಮ್ತತ್ೂ ೆಂಡೇಲು 

ಮನೆ
ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ 72/1P117 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.42 5920.00 985655324878 152801011000232

1019
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಸಿ. ಜೀಸೆಫಿಾ ನ್. ಕ್. ಕ್. 

ಚಾಕೊೀ, ನಿಡಯ ಡಕ  ಮನೆ ಇಚಿಂಪಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 19/5B1, 16/1A2AP5 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.84 2760.00 789133986035 520101012995769

1020
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟು  ಹೆಚ್., ಹೆಗೆಡ  

ಹತ್ತಲ  ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 66/1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.56 3560.00 209470663976 17109027970

1021
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಪತಿಬಿನ್ ವೆಂಕಪಾ  ಪಾ ಭು, 

ಕೊೀಡಿಜಾಲು ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 168/3, 169/3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.14 25960.00 564695812085 01402200159599

1022
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಶೀಕ್ ಎಮ್.ಬಿನ್. 
ಸ್ವೆಂತ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಮ್ತತ್ೂ ೆಂಡೇಲ್ 

ಮನೆ
ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ 193/2P5 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.33 4100.00 313567167926 152801011000922

1023
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಜಿ. ವೆಂಕಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಕೊರಗಪಾ  ಗೌಡ, ಗಡಿಮ್ರರ ಮನೆ ಕ್ುಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ
98/3, 4, 99/1, 12, 

101/5A1
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.09 6950.00 372799722282 89031029783

1024
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಅಣ್ಣಣ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 

ಐತ್ೂ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಪಟ್ಟು  ಮನೆ ಕೆ ೋನಾಜೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 12/12, 70/19, 12/3P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.82 3320.00 329668612181 123901011001369

1025
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಸತಿೀಶ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ದಿನಕರ ಸವಣಸ, ಕೊೀಡಿಬೈಲು 

ಮನೆ
ಕ್ಡಬ ಕ್ಡಬ 43/1B, 43/2, 44/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.92 60000.00 520512765790 01652200042633

1026
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ದೇವಿಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. 
ಅನಂತೇಶವ ರ ಭಟ್, ಅನಿರ್ಲ 

ಕೊೀಡಿ ಮನೆ
ಬನ ಬರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 18/1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.55 15150.00 397933856158 0615101018599

1027
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನ ಗೌಡಬಿನ್. 

ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ಪ್ರಡಲ  ಮನೆ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ 34/2P3, 104/2P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.23 1678.00 648365698718 152801231001756

1028
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮೇರಿಕೊೀೆಂ. ಜೀಸೆಫ್ 

ಪಿ.ಎ., ಪ್ರರೆಕಾಟ್ಟಲ್ ಮನೆ ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ 72/1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.95 27723.00 722128672143 01652200035038

1029
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನವಿೀನ ಕುಮ್ರರಿ 
ಯಾನೆ ನವಿೀನ ಬಿ. ಡಿ.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ, ಬಂದ್ಯ ಡಕ  ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು
30/9B2, 9A1, 8B, 8A, 

9B1
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.51 6800.00 919849549018 111701010006032

1030
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಉನಿಾ  ಕೃಷ್ಣ ನ್ 
ನಾಯಬಿಸನ್. ದಾಮೊೀದ್ರ 
ನಾಯರ್, ಮೊೆಂಟ್ಟತ್ಡಕ  ಮನೆ

ಇಚಿಂಪಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 37/16, 35/5 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.70 9200.00 360092317481 4341101000607



1031
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅೆಂಬಿಕಾ ವಿ. ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಶಮಸ, ಕುೆಂಬ್ರಡಿ 

ಮನೆ
ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 4/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.36 13395.00 459023601245 30121445167

1032
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿ. ಆರ್. ಶಾೆಂತಾ 
ಕುಮ್ರರಿಬಿನ್. ದಾಮೊೀದ್ರನ್ 
ಪಿಳೆಾ , ಆಲಂಗ ಮನೆ

ಇಚಿಂಪಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 146/1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.10 5350.00 397819714049 4341108000154

1033
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಧವ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 

ವಿೀರಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ರೆೆಂಜ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು
415/3B1A1A1A4, 

391/1C2
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.33 2700.00 387068074828 123101010001346

1034
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ.ಪಾ ಮೊೀದ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ರೈಬಿನ್. ಮಂಜುನಾಥ ರೈ ಎ., 

ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 261/1P2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.98 12360.00 333255498462 123101010005141

1035
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕೇಶವ ಭಟ್, ಕುೆಂಞಮೂಲೆ 

ಮನೆ
ಇದಯ ಪುತ ತರು 14/3A, 16/4,9,5B1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.65 3320.00 903365813927 123101011000819

1036
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ.ಶಂಕರ ಭಟ್ ಎಮ್.ಬಿನ್. 

ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ದ್ಬೆಸ ಮ್ರಗಸ ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು 28/4B1, 4C ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.80 3320.00 946346890769 520101009832595

1037
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ.ಗುಲ್ದಬಿಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ, ಕೂರೇಲು 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 91/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.08 15950.00 579480435217 01342200022845

1038
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ.ಪಿ.ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 

ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಪಟ್ಯು ಜೆ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 149/4,6A,2B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.96 15450.00 898301738005 17104025300

1039
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀಪಣಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಹ್ನಿಯ ಗೌಡ, ಅಡಿಪಡುೂ  ಮನೆ ಬಿಳಿನೆಲ್ಲ ಕ್ಡಬ 166/2, 40/5A3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.80 7396.00 650671576164 116201011001047

1040
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಪಾ  
ಗೌಡಬಿನ್.ಚೆನಾ ಪಾ  ಗೌಡ, ಆರಿಗ 

ಮಠ ಮನೆ
ಕ್ುಟುರಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ

98/1A3BP1,101/14,,98

/12, 15, 10
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.93 3280.00 762806265873 01652250004893`

1041
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಧರ ಗೌಡಬಿನ್. ತಿಮಮ ಪಾ  

ಗೌಡ, ಪೊಯ್ಯಯ  ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ
106/1A1, 85/1A, 

106/2P3, 107/2
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.55 2160.00 710758338046 520101009897239

1042
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ದಾಮೊೀದ್ರ ಭಂಡ್ಯರಿಬಿನ್. 
ಶೆಟ್ಟು  ಭಂಡ್ಯರಿ, ಖಜಾನೆ ಮೂಲೆ 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 413/1P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.05 4480.00 645554480164 02082250003620

1043
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ರೈಬಿನ್. 

ಮಂಜುನಾಥ ರೈ, ದೇರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 135/3A2C2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.28 9950.00 221952051338 124201010004414

1044
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿನೀದ್ಕೊೀೆಂ. 
ನೇಮಣಣ  ಪೂಜಾರಿ, ಕೊೀಡಲ  

ಮನೆ
ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ 16/2A1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.50 4150.00 406992435172 02042200056064

1045
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರನ್ 
ನಾಯಬಿಸನ್. ನಾರಾಯಣ 
ನಾಯರ್, ಮ್ರನಡಕ  ಮನೆ

ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ 201/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.32 3320.00 596841961749 4341101000023

1046
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಪ್ರೆಂಡುರಂಗ ಗೌಡ ಬಿ. 
ಪಿ.ಬಿನ್. ಈಶವ ರ ಗೌಡ ಬಿ.ಪಿ., 

ಪಟ್ಟು  ಮನೆ
ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 50/4A4, 50/8, 104/7 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.40 3280.00 363134868665 520101009945098

1047
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  

ಗೌಡ, ಕೊೀಡಿಮಜಲು ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 246/1AP1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.51 4100.00 870414717427 520291006160056

1048
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ ದೇವಕಿ. ಯಸ್ 
ಕೂಡ್ಕರುಕೊೀೆಂ ಸರೇಶ್, 
ಪ್ರಲೆಚಾೂ ರು ಮನೆ

ಬಲಯ ಕ್ಡಬ 146/1 ಮಹಳೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.57 19503.00 384435074639 123601010004752

1049
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಇ. ಕೃಷ್ಣ  ಮೂತಿಸಬಿನ್. ಇ. 
ರಮೇಶ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯ, 
ಗುರುಕೃಪ್ರ ಕಲೆಲ ೀರಿ ಮನೆ

ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 38/1A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.29 12800.00 201054221870 8082500100024401

1050
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಬಿ. ವಸಂತಿಕೊೀೆಂ. 

ರಾಮನಾಥ, ದೇವಿಪಾ ಸ್ವದ್ ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮ ಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 30/2, 3A1A2P7 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.18 16000.00 441283812947 54017841581

1051
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಪುಟು ಣಣ  ನಾಯಕಿಾ ನ್. 
ದಿ. ದೇವಪಾ  ನಾಯಕ್, ಶ್ಾ ೀಕಸೂ  

ಮುರ ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 274/3B, 189/* ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.32 20850.00 787740614805 520101016712151

1052
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿದಾಯ  ಸರಸಾ ತಿಕೊೀೆಂ. 

ಹ್ರಿಕೃಷ್ಣ , ಪ್ರಲ್ದೂ ಡ್ ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 15/1B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.25 10789.00 668426510396 02542200025743

1053
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಅರವಿೆಂದ್ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಎೆಂ., ಮರ್ಲಲ ಣಣ  

ಮನೆ
ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 97/1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.11 58000.00 282968305238 02042200019391

1054
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಎರ್ಲಯ ಣಣ  ಗೌಡಬಿನ್. ಐತ್ೂ ಪಾ  

ಗೌಡ, ಬಲೆರಾವು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 244/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.27 75000.00 380959310074 54017844093

1055
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಎರ್ಲಯ ಣಣ  ಗೌಡ, ಕುೆಂಜಾರು ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 49/6 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.65 2760.00 342131297164 520101231971388

1056
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಪುೆಂಡರಿೀಕ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಸಬಾ ಯಯ  ಗೌಡ, ಮಡಯ ರ್ಲ 

ಮಜಲು ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮ ಡ ುರು

ಪುತ ತರು
285/2P1, 286/2AP2, 

289/3P3, 285/1AP5, 

293/P13

ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.05 7960.00 331502363987 123501051000041

1057
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೀಭ 
ಬಿ.ಕೊೀೆಂ.ಮನೀಹ್ರ್ ಎ., 
ನಂದ್ಗೊೀಕುರ್ಲ ಮನೆ

ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 5/3A2A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.8 15950.00 643137925430 123101011001248

1058
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ.ಎಸ್ ಪಾ ವಿೀಣ ಬಿನ್. ಪಿ. 
ಶಂಭುಶಾಸಿೂ ರ, ಕಾಯರ್ ಮಜಲು 

ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 235/2A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.54 4100.00 231205382344 6042500100783501

1059
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಾ ಲ್ ರಹಮ್ರನಿಾ ನ್. 

ಮಹ್ಮಮ ದ್, ಮುೆಂಡ್ೀಲೆ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 311/1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.90 11600.00 911260255326 520101009896895

1060
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ ಬಿ.ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ಕಟು ತಾೂ ರು 

ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 1.62 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.62 2496.00 456190253904 0615101026074

1061
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 

ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಕೊೀಡಿ ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 194/1, 193/1A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.11 4520.00 718868024234 01762200010640

1062
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ.ಉಮೇಶ ನಾಯಕ  ಕ್.ಬಿನ್. 
ಶ್ವಪಾ  ನಾಯಕ , ಕೌಡಿಚಾೂ ರು 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 37/P2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.40 3450.00 715227655246 111701011000149

1063
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರಾ ೀಮ ಎಸ್.ಬಿನ್. 

ಹೊನಾ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಸವಸ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 201/3, 64/20 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.60 6950.00 549116137038 02122200047323



1064
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿೀಶ ನಾಯಕ  ಬಿನ್. 
ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ನಾಯಕ , ಒಳತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 266/2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.49 24420.00 362822076645 01342250192435

1065
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಕಿಟು  

ನಾಯಕ , ಮುರುೆಂಗ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 281/1, 334/1E ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.76 4150.00 978611319523 0615119000235

1066
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಸಂತಿಕೊೀೆಂ. 

ಮೊೀನಪಾ  ನಾಯಕ , ಆನಡಕ  ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 249/1BP6 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.00 6750.00 527150929521 64000838615

1067
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನ ನಾಯಕ  ಬಿನ್. 

ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , ಕೇದ್ಗೆದ್ಡಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು
22/2B, 1B, 27/3B2, 

3A2B2, 3A2B5
ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.80 6950.00 459690341813 32823395825

1068
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ  
ಆರ್.ಬಿನ್. ಐತ್ೂ ಪಾ  ನಾಯಕ , 

ರೆೆಂಜ ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 415/3D ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.12 8250.00 341484932572 123101011001097

1069
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೀಮಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬಟಯ  ನಾಯಕ , ಮ್ತೀನೀಕ್ 

ಕಲುಲ  ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 4/5BP2,4/4AP2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.67 3450.00 345896885157 111701010005758

1070
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಳಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಮ್ರೆಂಕು ನಾಯಕ , 
ಶವಾರುಪದ್ವು ಮನೆ

ಗ ೋಳಿತ ತೋಟುಟ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 78/2,1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.72 26275.00 754173419145 1655101011871

1071
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ಮುದ್ಾ  ನಾಯಕ , ತಾಳೆಹತ್ತಲ  ಮನೆ 34 ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 88/1p1, 92/p3,92/p4, ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.71 15560.00 933954902004 01402200139218

1072
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ರಾಘವೆಂದ್ಾ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 

ಪಿ. ಈಶವ ರ ಭಟ್, ಪ್ರನಾಸಜೆ ಮನೆ
ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮ ಡ ುರು

ಪುತ ತರು 629/3P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.23 1760.00 236886147956 30070929729

1073
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿನೀದ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಶ್ವರಾಮ್ ಬಲ್ದಲ ಳ್, ಶ್ವಗರಿ 

ಬಿೀಡು ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 214/4A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.52 3320.00 935091659036 123101011000216

1074
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸಬ್ರಾ ಯ ಗೌಡಬಿನ್. 

ಮಂಜಪಾ  ಗೌಡ, ಪ್ರಣಂಬು ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 82/30 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.64 27170.00 900442651442 54017838396

1075
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಅೆಂತೀನಿ ಪ್ರಯಸಿಾ ನ್. 

ಲ್ದದ್ಾ  ಪ್ರಯಸ್, ಶ್ೆಂಗಾಣಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು 54/9P2, 55/1, 54/5 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.26 9245.00 361526933844 6042500103842901

1076
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ವೆಂಕಟಾ ಮಣ 
ಶಗಾ ತಾೂ ಯಬಿನ್. ಬಿ. ಪಿ. 
ಶಗಾ ತಾೂ ಯ, ಬ್ರಳ್ಳಯ ಮನೆ

ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 189/4 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.43 1760.00 394098384761 54017846964

1077
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಆದಂ ಕುೆಂಞ ಟ್ಟಬಿನ್ 
ಅದ್ಾ ಮ್ರನ ಬ್ರಯ ರಿ, ತ್ತಳಸಿಯಡಕ  

ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು

116/2A2, 118/1A2, 

115/2A1B3, 118/6, 

112/1, 118/2

ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 5.49 9200.00 479738060495 124201010006807

1078
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ರಿತೇಶ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ 
ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, ಮೆರ್ಲಸ 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 38/13a, 38/24 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.52 19622.00 704390131082 6252101001107

1079
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ಗೌಡಬಿನ್. 

ದುಗಗ ಪಾ ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ಲ್ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 243/2, 1B1,1A2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.43 4650.00 460211199231 124201241000882

1080
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಎರ್ಲಯ ಣ್ ಗೌಡ, ಕಟಯ  ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 83/1P2, 178/14 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.17 2320.00 783168788107 64156642047

1081
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಆಶಾಸ್ವವಿತಿಾ  ಪಿ.ಕೊೀೆಂ. 
ಜಿ. ಕ್. ಅವಿನಾಶ್, ಗಳಿಯಾಲು 

ಮನೆ
ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 80/14 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.08 9245.00 289900052411 6042500102791101

1082
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲೂಸಿ ಡಿ. ಕುನಾ ಕೊೀೆಂ. 

ಡೆನಾ ಸ್ ಕುನಾ , ಮರಕೂಕ ರು ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 154/1A1B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.80 14500.00 919828133293 64151514869

1083
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಯಂ. ನಾರಾಯಣ 
ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಕೊರಗ ನಾಯಕ , 
ಮ್ರಯಿರ್ಲಕೊೀಟ್ಟ ಮನೆ

ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 263/2B3 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.07 8250.00 371660181157 12310101100063

1084
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪದ್ಮ  ಡಿ. ರೈಕೊೀೆಂ. 

ದೇರಣಣ  ರೈ, ತ್ರ್ಲಪ್ರಾ ಡಿ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 287/1A1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.83 14750.00 265365005563 01762200029340

1085
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಪಿ.ಬಿನ್. 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಪಳನಿೀರು 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 205/3B, ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.14 3320.00 521924841468 30976821491

1086
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಯಂ. ಅರವಿೆಂದ್ 
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಭಟ್, 

ಮರಿೀಲು ಮನೆ
ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು 62/13A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 6.23 2160.00 330187760324 6042500100949001

1087
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲತಾ ಅಚ್ಯೂ ತ್ 
ನಾಯಕೊಕ ೀೆಂ. ಅಚ್ಯೂ ತ್ 
ನಾಯಕ್, ನೆಲ್ದಯ ನೆಸ ಮನೆ

ಇದಯ ಪುತ ತರು 107/11, 10 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.65 28700.00 724736633571 123101010002799

1088
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪೂಣಿಸಮ್ರ ಭಟಕ ೀೆಂ. 
ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ಭಟ್, ಮುದ್ಲ್ದಜೆ 

ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 30/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.35 11500.00 911449693677 520101009852847

1089
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಂತೀಷ್ ಪಾ ಕಾಶ್ 
ರೈಬಿನ್. ರಾಮಣಣ  ರೈ, ಕಳಂಜಿರ್ಲ 

ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 10/2B, 10/2AP1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.89 600.00 752839191463 4031101000124

1090
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಎಮ್.ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಕುೆಂಞಣಣ  ಗೌಡ, ಪಳನಿೀರು ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 208/2A2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.13 5816.00 886053410389 111701231000470

1091
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ.ಎಸ್.ಪ್ರವಸತಿಬಿನ್. ದಿ. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ನಾಯಕ , 
ಸರೀಳಿಮೂಲೆ ಮನೆ

ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 43/1A2P1,42/1A1AP1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.19 16850.00 557474338349 123101011003939

1092
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ.ಕುಮ್ರರ್ ದಾಸಬಿನ್. ಎಚ್. 
ರಾಮ ಮಡಿವಾಳ, ಹೆಬ್ರಾ ರ್ 

ಬೈಲು ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು 206/3A1,3B,3C,3P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.32 5560.00 627924198793 01342200005059

1093
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇೆಂದ್ಾ  ಕ್. ಆರ್.ಬಿನ್. 
ರಾಘವನ್ ಆಚಾರಿ, ಪದಂಬಳ 

ಮನೆ
ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 202/2C, 2A3, , 202/2D ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.88 3320.00 477181841752 67269123236

1094
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸತಿೀಶ ಕ್.ಬಿನ್. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  

ಗೌಡ ಕ್., ಕೊರಮೇರು ಮನೆ ಇಚಿಂಪಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 79/1B, 109/2, 158/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.03 9200.00 787570165947 4341101000028

1095
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಗೌಡಬಿನ್. 

ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ಬ್ರಳೆಗುರಿ ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 234/1P81 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.65 3450.00 283152246852 01402210056576

1096
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ.ಪಾ ಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟು  ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ಶೆಟ್ಟು . ಕ್., ಬತ್ೂ ವಳಚಿಲ್ 

ಮನೆ
ಚಿಕ್ೆಮ ಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 8/1A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.01 1160.00 640000417047 89048235903

1097
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಣಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಗೌಡ, ಕಂಜೂರು ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 4/8B1, 4/7 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.89 3280.00 320759300804 01342200045528



1098
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ದಾಮೊೀದ್ರ ಗೌಡಬಿನ್. 

ನಿೀರ್ಲಯಯ  ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 87/1P ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.06 3320.00 241651875629 123901010005214

1099
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಿೀರ್ಲಮಮ ಕೊೀೆಂ. 

ನಿೀರ್ಲಯಯ  ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 32/2AP3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.51 4150.00 403820460341 123901051000041

1100
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಯು. ನಾರಾಯಣ 
ಬೈಪ್ರಡಿತಾೂ ಯಬಿನ್. 

ಸಿೀತಾರಾಮ ಬೈಪ್ರಡಿತಾೂ ಯ, 
ಮುಡ್ಯಯೂರು ಮನೆ

ಚಿಕ್ೆಮ ಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 64/1D, 1B, , 4B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.52 2160.00 338838228609 20018414979

1101
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಕಾಶ್ ಭಟ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ಭಟ್, ಕೃಷ್ಣ  ನಗರ 

ಮನೆ
ಬಂಟರ ಕ್ಡಬ 52/2, 51/1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.74 2160.00 566400982811 30530110016688

1102
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಯಿರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ವೆಂಕಪಾ  ಗೌಡ, ಪ್ರಡಲ  ಮನೆ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ
34/10, 105/2, 35/6, 

34/2
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.46 2760.00 468598937486 152801231000313

1103
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಹಾಸಬಿನ್ 

ಒಡಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ಅಮೈ ಮನೆ ಕ್ಡಬ ಕ್ಡಬ 107/1a,107/3a8 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.39 27173.00 900212892694 01652200064091

1104
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಆಶ್ಕ್ ಗೊೀಳ್ಳಯ ಡಿಬಿನ್. 
ಮನಮೊೀಹ್ನ ಗೊೀಳ್ಳಯ ಡಿ, 

ಓಟಕಜೆ ಮನೆ
ಐತ ತರು ಕ್ಡಬ 162/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.35 11000.00 688510041809 116201111002067

1105
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ರಾಮಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಚೆನಾ ಡಕ  
ಬಂಗಾರಡಕ  ಮನೆ

ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 132/P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 6.66 10440.00 715118541162 6042500100282201

1106
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಸೆಸಲ್ 
ಮೊೆಂತೆರೀಬಿನ್. ಸಲಾ ದ್ರ್ 
ಮೊೆಂತೆರ, ಶ್ಬರ ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 342/4 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.10 2160.00 536825547246 0615104082442

1107
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ದೇರಣಣ  ರೈಬಿನ್. 

ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಕಳಂಚಿರ್ಲ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 8/7, 9/9, 3B, 8/3C,, 8/6 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.13 1760.00 371094067196 520101016777510

1108
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. ರಮೇಶ 

ಶೆಟ್ಟು , ಕಲೆೆಂಜಿರ್ಲ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು
7/1, 8/1B, 2B, 3B1, 

8/5, 11/2A, 17/2B1B, 

2B2C, 2B2B2, 2B3

ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.75 1760.00 736831173839 117701011001809

1109
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಟ್ಟ. ಮೊೀಹ್ನ ದಾಸಬಿನ್. 
ಎಮ್. ಸಂಕಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, 

ಊವಸ ಮನೆ
ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 307/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.02 4100.00 552577303665 124201011000284

1110
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮ ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಪಕಿೀರ 

ನಾಯಕ , ದೇವಸಯ  ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 255/1A1P7 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.00 2700.00 259889883611 01762200032263

1111
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸದಾಶ್ವ ಶೆಟ್ಟು  ಬಿನ್. 

ಗಂಗಯಯ  ಶೆಟ್ಟು , ಪಟ್ಟು  ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 115/1P21 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.86 3320.00 699466982596 117701011005338

1112
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಕುೆಂಞಣಣ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕುರೀವು ನಾಯಕ , 
ಮ್ರಯಿರ್ಲಕೊೀಟ್ಟ ಮನೆ

ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 266/1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.55 4150.00 210435344588 0176225001835

1113
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ  

ಹೊಳಾ , ತೀಡದ್ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು
217/3, 224/5, 

216/1a2(p1)
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.22 12800.00 766681344650 123101010005539

1114
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ವಿೀರಪಾ  ಗೌಡ, ಕುಕುಕ  ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ
204/3, 264/3, 77/1B1, 

264/1A1, 77/2, 6
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.27 7900.00 554304344858 520101034371229

1115
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ವಿಶೆವ ೀಶವ ರ ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  

ಭಟ್,ಮುೆಂಡ್ಕರು ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 258/5b, ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.32 3280.00 605493166545 123101011000575

1116
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪದಾಮ ವತಿಕೊೀೆಂ. 

ನಾಗೇಶ್ ರೈ, ಬರೆ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು
273/4, 273/1a, 273/3, 

273/1b, 273/2
ಮಹಳೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.37 2700.00 765945716654 123101011001425

1117
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ  ಭಟ್ ಕ್ಬಿನ್. 
ಪರಮೇಶವ ರ ಭಟ್, ಬಿೀರಂತ್ಡಕ  

ಮನೆ
ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 138/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.15 49600.00 748675612961 32562011970

1118
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಬ್ರಬು ಗೌಡ, ಮುಳುವಲು ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 21/1BP2, 21/3, 2P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.00 9200.00 601997944049 520101009828301

1119
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಧರ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಹೊನಾ ಪಾ  ಗೌಡ, ಪಯಂದೂರು 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು

92/5, 12/9, 13/1P2, 

12/12
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.10 3560.00 255737441545 111701010006348

1120
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಇನ್. 
ಪರಮೇಶವ ರ ಭಟ್, ಕಾಕ್ಕೊಚಿೂ  

ಮನೆ
ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 10/1D, 8/3A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.54 9200.00 883267013568 01762200000855

1121
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಅವಿನಾಶ್ ಪಿ. ಕ್.ಬಿನ್. ಪಿ. 

ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಸಿದ್ಾ ನಗುರಿ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 340/4 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.50 27250.00 889497418335 39006433098

1122
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ಭಟ್ ಪಿ.ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಪಿ., ಪಟ್ಟು  

ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 297/1B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.82 6950.00 852076650133 54017836343

1123
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಉಷಾಕೊೀೆಂ. 

ನೇಮ್ತರಾಜ, ಮ್ರಯಿತಾಲು ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 4/1P101 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.80 9400.00 506199334959 20252099070

1124
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಮೌರಿಸ್ ಡಿ ಸೀಜಾಬಿನ್. 
ಖಾಲ್ಸಸೂ  ಡಿಸೀಜಾ, ಸ್ವಮೆತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 159/2B1, 160/15,12 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.20 7560.00 908200344909 01342200103695

1125
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಪಾ  ಪುರುಷ್ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಟ ಪುರುಷ್, ಮುಗೇರಡಕ  

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 156/p1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.53 12600.00 ,613930842169 64156878913

1126
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ನೆಮಣಣ  ಗೌಡ, ಕಾಯಸತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆ ಣಾಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 66/1, 122/2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.79 7500.00 686632403569 1655101007188

1127
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಅಮರ್ ನಾಥ ರೈಬಿನ್. 

ಕುೆಂಞಣಣ  ರೈ,ದೇರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು
268/2P1, 1B1, 

144/1AP2
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.96 3580.00 895746049659 105301010004619

1128
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಕ್.ಬಿನ್. 

ಸಬ್ರಾ ವ್, ಅಮರ್ಲ ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 92/3A ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.70 9200.00 263869761126 520291006162555

1129
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೊರಗಪಾ  ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಬಿನ್. 
ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಮ್ರಡ್ಯವು 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 150/1, ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.59.50 3691.00 ,283698979591 124201010008178

1130
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, 
ಗಣೇಶದುಗಾಸ ನಿರ್ಲಯ ಮನೆ

ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ
103/11, 103/4, 

104/1A1A5, 96/1(P1)
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.86 3320.00 ,967944720422 123601010020511



1131
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲ ಆಚಾರಿಬಿನ್. 

ಕೃಷ್ಣ  ಆಚಾರಿ,ಪ್ರತ್ಡಕ  ಮನೆ ಇಚಿಂಪಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 87/4, ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.73 2700.00 , 411151826546 4341108000014

1132
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ವಿ. ಮುರುಳಿ 
ನರಸಿೆಂಹ್ಬಿನ್. ವೆಂಕಟಾ ಮಣ 
ಭಟ್, ಪ್ರಲ್ದಶತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 192/3B ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.63 1678.00 375755339782 01342200096017

1133
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಾ ಲ್ ಆಸಿಫ್ 
ಎಮ್.ಬಿನ್. ಅಬುಾ ಲ್ 

ರಹಮ್ರನ್, ತಂಬುತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 156/1A1B1, 68/4B2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.08 15400.00 711606464547 123101011003848

1134
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ, ಶ್ವಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಕುೆಂಡ 

ನಾಯಕ , ಮ್ತನೀಜಿಕಲುಲ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 22/1A1AP1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.28 10300.00 587661323125 111701010001859

1135
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕಮರ್ಲ ಬಿ.ಕೊೀೆಂ. 

ವೆಂಕಪಾ  ಬಿ., ನಂದಿರ್ಲ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 77/7B2P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.05 2700.00 301007445996 520101009839697

1136
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ.ತಿರ್ಲಕ್ ಕುಮ್ರರ್ ರೈಬಿನ್. 

ಗುಡಡ ಪಾ  ರೈ, ಪಳಾ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಬಂಟರ ಕ್ಡಬ 31/1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.32 7300.00 235416732528 123601010002643

1137
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಘವೆಂದ್ಾ  ಕ್.ಬಿನ್. ಕ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಮುಡುಕ ಳ್ಳಾ ಯ, 

ಕೆಂತಿರ್ಲ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 45/10, 1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.26 2160.00 241745929076 105301012000167

1138
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಈಶವ ರ ಗೌಡಬಿನ್. ಬೂಚ್ 

ಗೌಡ, ಪಜಜ ಡಕ  ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 183/2P1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.73 9150.00 556485470628 02042200032250

1139
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ನಾಸಡ್ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಎಚ್. ಪ್ರೆಂಡುರಂಗ ಭಟ್, 
ಬಿನೀಸಡು ಮನೆ

ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 149/3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.25 9150.00 684073876594 117701011004777

1140
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಟ್ಟ. ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 
ಟಪ್ರಲು ಕಟ್ಟು  ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು
288/6B, 4A2, 

287/1B1B, 2A2
ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.65 3300.00 653666409059 111701010002937

1141
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಶಾಯ ಮಸೆಂದ್ರ ಬಿ. ಜಿ.ಬಿನ್. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್, ಕೂವಹತಿೂ ಲು 

ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 14/1D ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.24 1760.00 613745407601 4012500100156101

1142
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯ ೀತಿ ಬಿನ್. 
ವಾಸದೇವ ಪಾ ಭು, ಒೆಂಬೀಸಡಿ 

ಮನೆ
ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 161/9, 7, 3, 160/1P2 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.06 3450.00 652055509780 145901231000722

1143
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಎಸ್.ಬಿನ್. 

ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, ಸದ್ರಕಕ ಡ ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 100/2A, 3 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.62 9200.00 409485157504 01402610009182

1144
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಕ್.ಬಿನ್. ಗೊೀವಿೆಂದ್ 

ನಾಯಕ , ಕೊಡಂಕೇರಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 72/1P1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.00 1625.00 976676000310 31252458247

1145
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಗಣೆಶ್ ಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. ಕ್. 
ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ಮುಚಿೂ ೆಂತಾಯ, 
ಕೂಡಿಯಾರು ಮನೆ

ಹಳೆೋನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ 80/1A1 ಇತ್ರೆ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.08 9200.00 787129699877 520101012223324

1146
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ದಾಮೊೀದ್ರ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 

ಬಟಯ  ನಾಯಕ , ಕಾಪುತ್ಡಕ  ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 101/2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.58 2700.00 810260509681 124201011005623

1147
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಕುೆಂಞ ನಾಯಕ ಬಿನ್.ರ್ಲಕುಕ  

ನಾಯಕ ,  ಕೊೀಡಿ ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು
202/14, 202/10, 

202/12
ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.87 3450.00 413559870531 123101011000150

1148
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಣಿಬಿನ್. ಕೊರಗು, 

ಕೊಪಾ ಳ ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮ ಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 82/1A1A2, 95/1A1A6 ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.58 4100.00 518959592444 520101009859361

1149
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಬಗುಾ ಕೊೀೆಂ. ಓಡಿ, 

ಶೇಖಮಲೆ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 103/1A1A4 ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.75 2551.00 395215367266 111701010007590

1150
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಸೆಂದ್ರಬಿನ್. 

ಚೀಮ, ಶೇಕಮಲೆ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 322/3 ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.20 2551.00 596551194512 124201011005435

1151
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ೀನ ಯು.ಬಿನ್. ಗುರುವ, 

ಉಜಿರಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ 315/9 ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.17 6950.00 952657280245 123601011002072

1152
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ.ಉಮೇಶ್ ಕ್.ಬಿನ್. ತ್ನಿಯಾ, 

ಕ್ಳಗನ ಬಿೀಡು ಮನೆ ಐತ ತರು ಕ್ಡಬ 169/1,2P2,153/1P11 ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.82 11100.00 694392049997 116201011001564

1153
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ.ಸೆಂದ್ರ ಕ್.ಬಿನ್. ಹುಕಾ  

ಮೇರ, ಸಂಪಯ ದ್ಮೂಲೆ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 109/1 ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.86 6000.00 225651306162 01342200025387

1154
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಮುದ್ಾ  ಮುಗೇರಬಿನ್. ಬಟಯ  

ಮುಗೇರ, ಕ್ರೆಮೂಲೆ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 415/3 ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.91 4475.00 518113107701 4031108000948

1155
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಕ್.ಬಿನ್. ಮಂಚ್, 

ಕಾಪಿಕಾಡು ಮನೆ ಹಳೆೋನೆರಂಕಿ ಕ್ಡಬ 151/* ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.50 11500.00 653430746151 02042200006987

1156
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ಯಂ. ಲ್ಸೀರ್ಲಯಯ ಬಿನ್. ಎನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕ , 
ಶಾರದಾೆಂಬ ನಿರ್ಲಯ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 212/1B ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 4.87 14875.00 204725003033 11170101100116

1157
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರಬಿನ್. ಚೀಮ, 

ಬ್ರಕಿಜಾಲು ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 11/P1 ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.23 5300.00 444109559765 111701010015949

1158
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಣಣ  ನಾಯಕ  
ಎನ್.ಬಿನ್. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ನಾಯಕ , 
ಮುೆಂಡಕೊಚಿೂ  ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 340/3A ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.04 4100.00 561383173637 111701010000487

1159
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ಬಿನ್. ಚಿೀೆಂಕಾ , 

ಪರಕಾಕ ಲು ಮನೆ ಹಳೆೋನೆರಂಕಿ ಕ್ಡಬ 324/2B1C ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.52 4150.00 823304333822 32040000000729

1160
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವಬಿನ್. ಕೇಪು, 

ಧಮಸನಗರ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 151/1(p1) ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.41 2700.00 587996329466 64150582217

1161
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ ಬಿನ್ ವಿ.ಎಮ್ ಹುಕಾ , 

ಕುಕಾಕ ಡಿ ಮನೆ ಆಯ ಯಪು ಪುತ ತರು 17(2) ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.29 9950.00 624933690117 520191001734950

1162
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ.ಸದಾಶ್ವ ಬಿನ್ ಎಲುೆಂಬ, 

ಬ್ರವಿಕಟ್ಟು  ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು
191/1 185/2A(P4) 

185/2A(P2)
ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.05 750.00 750790275985 32787958357

1163
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಲ್ಸತಾಕೊೀೆಂ. 

ಕುಶರ್ಲಪ್ರಾ , ಪರ್ಲಲ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 327/2 ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 0.68 1450.00 405269788323 124201011000810

1164
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಲ್ಸೆಂಗ ಬಿನ್. ಚೀಮ 

ಬ್ರಕುಡ, ಅಮೈ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 18/1A2 ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 2.55 3399.00 274222009248 124201011006275

1165
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಬೈರಿಕೊೀೆಂ. ಬ್ರಬು 

ಮುಗೇರ, ಪೊೀಳಯ  ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 154/1P1 ಎಸ್.ಸಿ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.05 4099.00 739898802916 4012500100211401

1166
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ವೆಂಕಪಾ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ  

ನಾಯಕ , ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 134/2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.00 9245.00 802657444105 01402200062262

1167
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಕುೆಂಞಣಣ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 

ಬಟಯ  ನಾಯಕ , ಕಕೂಕ ರ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 292/2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.00 6800.00 691955668965 123101011003180



1168
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ೀನಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 

ಕುರಿಯ ನಾಯಕ , ಪರಪುಾ  ಮನೆ ಕ್ಡಬ ಕ್ಡಬ 224/1A, 141/1C ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 1.38 75000.00 608316464103 123601011001771

1169
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಜೇಶ್ ಎಸ್.ಬಿನ್. ಚಂದು 

ನಾಯಕ , ಸರುಳಿಮೂಲೆ ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 68/P1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ 3.07 8955.00 988936604301 4012500101289101

1170
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆೋಮಲತ್ಾ ಸ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 141/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.092 0.2675 4647 9916 0483 2749101001045

1171
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮದಾಸ ನಾಯಕ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.0436 6746 4120 3176 01502200017555

1172
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುನಿಲ್ ರೆ ೋಶ್ನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಪ್ರಲಯ ರ್ೋಣ ರು 84/3 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.644 0.1596 9992 5271 4460 520101007997740

1173
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಟೋಫನ್ ಎಲ್ಲರ್ಾಸ್ ರ್ಪೈಸ್ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 135/2 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.148 0.0328 9449 1910 2299 0152500100468801

1174
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆಂಡ ರಯ ವಿ ರೆೋಗ ಆರಂಬ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು

63*9, 63/8, 63/7, 63/6, 

63/5, 63/10
ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.684 0.0936 4404 7433 5884 119801010006400

1175
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಗ್ೌಡ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 21/1p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.08 3937 0207 6858 01402200166746

1176
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.484 0.0756 8715 5433 8985 3633101000041

1177
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆೋಮಕಾಂತಿ ಪ್ರ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 220/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.644 0.0415 4924 1620 1380 3633101001003

1178
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅನಿಾತ್ಾ ಕೆ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 44/4, 43/2, 43/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.736 0.2085 8482 5743 6603 3633101000150

1179
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಭಟ್ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 25/1c ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.274 6624 0978 5943 3633101000222

1180
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 96/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.0756 4070 3880 6822 1599101011120

1181
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿಶ್ಚಂದರ ಗ್ೌಡ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 388 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.836 0.0756 4625 8895 7275 1599101011877

1182
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಮೋಶ್ಾರ ಗ್ೌಡ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 225/3a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.528 0.2072 4467 2284 3646 02112240000450

1183
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿಮಯಲಾ ರೆಖಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 37/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.0945 4664 4689 0856 1655101011653

1184
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ರುಣಕ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ರೆಖಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 45/12, 45/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.128 4446 5069 7119 1655101011053

1185
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿದಾಯಧರ ರಾವ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 158/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.884 0.1236 3371 9886 7839 02112200004513

1186
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ಮಲಾ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 297/1p64, 180/1p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.0605 7481 1117 3198 02112200014964

1187
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಮುನಾ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 174/6a, 174/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.0605 8142 4839 0097 02112250001220

1188
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆೋಮಲತ್ಾ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 170/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.96 0.1545 6255 4877 1669 01682200024940

1189
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 172/1c ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.1276 7105 0592 6538 02112200015315

1190
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜನಾಧಯನ ಕೆ ರೆಖಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 7/10* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.516 0.6 2961 2356 0954 123901011001789

1191
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋನಮಮ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 88/3c12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.204 0.1595 4172 2788 8972 01832200015000

1192
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ವಿ ಶ್ಟಿಟ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ 67/19p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.058 6580 9335 2120 102901011001821

1193
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಈಶ್ಾರ ಗ್ೌಡ ಗಡ್ಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 144/6, 145/1, 144/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.668 0.274 8124 0500 4621 32667546238

1194
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಧಾ ಗಡ್ಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 122/2a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.1 6248 2964 3365 01502200062748

1195
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಪ್ರ ನಾಗರ್ೋಣಿ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 5/1a1, 5/2a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.7065 8975 6980 6314 01202200076286

1196
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗದಿೋಶ್ ಚೌಟ ಗುಂಡ ರಿ ರ್ೋಣ ರು 93 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.94 0.2076 6945 6284 3732 17102546574

1197
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಸಾದ್ ವಿ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.68 0.1236 8003 1071 6992 01402200200221

1198
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅನಿತ್ಾ ಹೆಗೆ ಬಳಂಜ ರ್ೋಣ ರು

3/1a, 3/2, 3/3, 3/1a, 

4/1b1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.484 0.7175 5063 3484 4516 520101007993850

1199
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭೌತಿೋಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 12/2* ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0556 2426 6846 9256 01682200048403

1200
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾಲತಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 76/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.1545 2056 9746 0142 01682200069415

1201
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 107/8b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.344 0.0556 8320 2814 0632 01682210029815

1202
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಪ್ರ ಸ ನೆರಿಯ ಬಳತಂಗಡಿ 146/57a3p38 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.1276 8556 2810 7798 01772200014230

1203
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾತಪಾ ಮ ಲಯ ಮೋಲಂತಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 18/1, 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.872 0.1276 8925 7570 5632 102901010011561

1204
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೌಮಾಯ ಎಂ ಎಸ್ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 29/11* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.576 0.0995 6773 6633 0210 32571144092

1205
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಪರೋಮಲತ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 42/4p2 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.1545 8834 3958 3728 2749101000852

1206
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಬಟ್ಯ ಲ್ಲ ೋಬ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 252/1, 9/2 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.316 0.0328 9928 0408 3723 10583265877

1207
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಂದಾರಳ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಇವಯತ್ಾರಯ ತ ೋಟತ್ಾತಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.716 0.21604 8263 0688 6798 10184730566

1208
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ಾೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಕ್ುಕ್ೆಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 16/5, 16/6, 16/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.712 0.0896 6229 5557 0044 01562200031918



1209
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಪ್ರ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 149/1, 149/2, 149/11a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.274 7761 1060 5697 520101034315442

1210
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕ್ುಕ್ೆಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 34/26c2, 34/26c1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.274 3506 7776 5976 520101036580641

1211
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೂವಪಾ ಗ್ೌಡ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 120/7, 120/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.248 0.0556 4480 5294 7701 3633101000952

1212
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮಚಿಚನ ಕೆ ಕ್ೆಡ 57/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.0288 8466 6656 0855 520101036586321

1213
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಶ್ಟಿಟ ಪಾರೆಂಕಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 27/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.812 0.168 7302 6229 2298 31863524841

1214
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾಯಿಲಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 108 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.428 0.274 6044 2925 4415 1599101010249

1215
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎ ಸರಸಾತಿ ಅಮಮ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ

169/2a2, 216/1b, 

112/1b, 112/2a
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.74 0.75 5911 9205 7958 520291028024236

1216
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜೆೋಶ್ಾರಿ ಎಸ್ ಭಟ್ ಇಳಂತಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 433 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.1 3400 7941 5549 10583243648

1217
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಣಿಣ ಗ್ೌಡ ಕ್ಣಿಯ ರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 210/1b, 210/5, 210/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.488 0.0756 2268 0086 1785 1599101004703

1218
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುುಲ್ ರಜಾಕ ತಕಾೆರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 64/1p1 ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.332 0.128 8882 4791 4293 113301191000330

1219
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಮಚಿಚನ ಕೆ ಕ್ೆಡ 233/1ap1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.2112 9401 2136 0596 113301010003161

1220
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಎಮ ಗಿರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 182/4b, 185/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.016 0.2072 4968 9717 3259 3633201000067

1221
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ರ್ಪರಾಡಿ ರ್ೋಣ ರು

41/2a, 37/2b2, 37/5b, 

41/2b, 37/5ap2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.024 0.0332 8581 2740 8857 520101039270821

1222
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಘವ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 187/4, 168/14, 168/3C ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.0556 6254 2661 9980 520101008038471

1223
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಗ್ೌಡ ಕ್ಡಿರುದಾಯವರ ಬಳತಂಗಡಿ 201/p20, 201/p8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.464 0.03691 9377 8728 2922 115201011000189

1224
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಗ ೋಪಾಲ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 23/17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.1276 2055 8623 1635 2749101003643

1225
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 216/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.6 9811 2582 5366 1655101002743

1226
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೌಮಾಯ ರಾವ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 313, 560/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.5 0.95 9465 2980 5246 121301011001136

1227
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 78/5a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.032 0.08 5071 8742 4032 89021751984

1228
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಾಬಲ ಶ್ಟಿಟ ಬಳಂಜ ರ್ೋಣ ರು 19/5p3, 19/13, 19/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.352 0.22445 7926 9508 6641 01832200002089

1229
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಸಾಲ್ಲಯನ್ ಬಳಂಜ ರ್ೋಣ ರು 20/36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.456 0.03691 2217 2967 9619 01832200032150

1230
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುನಿೋತ್ಾ ಸಂಜಿೋವ ದೋವಡಿಗ ಬಳಂಜ ರ್ೋಣ ರು 20/37 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.256 0.05214 7722 5066 9925 45150100003051

1231
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಗ್ೌಡ ನಿಟಟಡೆ ರ್ೋಣ ರು 112/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.772 0.0752 7593 7658 0551 64123102655

1232
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ ಪ್ರ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಶಿಶಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 70/7, 121/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.1995 7940 9637 3153 130701011001234

1233
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲಗ ೋರಿ ಡರ್ಾಸ್ ಅಂಡಿಂಜೆ ರ್ೋಣ ರು 45/1, 57/4 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.248 0.1236 4252 9166 4105 01502200017275

1234
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಎ ಅಬ ಬಕ್ೆರ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು 80/3a2 ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.452 0.0552 5942 3504 5898 20337820557

1235
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಶ್ ೋಧರ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು 65/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.0276 8181 3171 5126 01712200074630

1236
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣಮಮ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು 76/3a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.432 0.2485 7869 0791 6628 89020105011

1237
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಿಚರ್ಡಯ ಲ್ಲ ೋಬ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 42/5 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.288 0.26674 5886 0138 6216 0152500101506201

1238
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಫೆಯಲ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 46/2ap1 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.916 0.1852 3128 2181 3225 01832200087731

1239
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನೆೋಮಿರಾಜ ಅರಿಗ್ಾ ಮ ಡುಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 183/2 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 0.644 0.1696 3230 5882 1550 2764101002654

1240
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವನಜಾ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ 78/9, 78/3, 78/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.444 0.2329 7759 8794 7322 02142200026817

1241
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಕೆ ಮುಂಡ್ಾಜೆ ಬಳತಂಗಡಿ 154/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.0796 8873 2897 6000 01772200049609

1242
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಮಿತತಬಾಗಿಲು ಬಳತಂಗಡಿ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.312 0.0796 5683 4484 1377 01982200034570

1243
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನೆ ೋಣಯಯ ಗ್ೌಡ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 95/2p2, 94 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.088 0.08 9295 7237 0697 121301011003097

1244
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದ ರೌಪದಿ ರ್ೋಣ ರು ರ್ೋಣ ರು

48/6p2, 48/5, 48/4, 

48/2p3, 48/1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.392 0.3425 3825 1889 3614 64212799164

1245
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವಿ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 8/4b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.456 0.6585 8105 0068 0456 520101007993575

1246
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾರಿಸ್ ಗ ನಾಿಲ್ಲಾಸ್, ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು 247/1, 275/1 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.876 0.0548 8396 3412 3979 01712200001839

1247
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿನುಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 369/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.152 0.0332 5534 0090 1657 01202200025782

1248
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜಾ ಹೆಗೆ ಸಾವಯ ರ್ೋಣ ರು 46/6p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.16 3869 8627 0187 30345149220

1249
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಟಟಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 209/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.576 0.0996 3671 3591 4460 0152500100043701



1250
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫೆಲ್ಲಿ ಕಾರಸಾತ ಮ ಡುಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 31/1* ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.408 0.1245 5946 5585 0225 30539242004

1251
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸರಿಯಮಮ ಕ್ುದಾಯಡಿ ರ್ೋಣ ರು 18/1* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.468 0.2485 9013 3700 0943 0152500101240501

1252
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ಕೆ ಪತ ರೋಸ್ ಗಡ್ಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 132/6a3 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.0332 3170 5850 9173 01682200041955

1253
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶ್ ೋಕ ಜೆೈನ್ ಮುಂಡ ರು ಬಳತಂಗಡಿ 33/9, 33/2 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 0.748 0.0604 7874 5020 9317 01832200146824

1254
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತ್ಾರನಾಥ್ ಪ್ರ.ಎಸ್ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 85/3a8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.12611 7105 2247 5972 01832200098138

1255
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ೈಲ್ಲೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಮೋಲಂತಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 54/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.92 0.08 9397 0018 8938 0813053000000184

1256
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬ ಬಕ್ೆರ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ 113/1p59 ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.06794 7802 0025 2440 31857122117

1257
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಾರೆನ್  ಡೆೋಸಾ ಮಚಿಚನ ಕೆ ಕ್ೆಡ 103/4, 104 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.456 0.1568 5620 5804 0978 02142200011738

1258
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫೆಲ್ಲಕಿ  ಮಾಡ್ಾತ ಆರಂಬ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 67/3 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.728 0.116 7399 6144 9733 119801011003804

1259
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ರಗಪಾ ನಾಯೆ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 40/2, 40/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.952 0.04614 7033 3495 4602 01832200129303

1260
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾಯಕಿಿಮ ಮಿನೆೋಜಸ್ ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು 412/1 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.82 0.03691 2471 3633 2650 01632200020370

1261
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದಾರವತಿ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು

64/6p1, 96/4, 64/1p3, 

44/12a1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.604 0.856 6586 3559 1653 2749119005629

1262
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಮಹಾಬಲ ರೆೈ ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು 248/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.1236 6907 7033 8739 520101014605054

1263
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಣಿಣ ಗ್ೌಡ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 8/8, 6/14, 8/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.264 0.0216 8947 4517 0828 02142200030336

1264
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯೋಗಿೋಶ್ ನ ಜಿಲ್ಲ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.1448 7465 1404 4684 1599101010684

1265
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಮಡಿವಾಳ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 29/p12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.472 0.0216 2110 8532 0916 01202210004983

1266
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ ಸಪಾ ಮ ಲಯ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 2/15, 2/11, 3/1a9, 2/14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.0276 7566 6220 2228 02542200007718

1267
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ರವಿಚಂದರ ನಾಯಕ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 2/9, 2/1, 2/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.0276 6091 7842 1478 30361730715

1268
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ಆರ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಪಾರೆಂಕಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 42/6 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.576 0.0332 5815 7180 2199 31936494531

1269
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಲ್ಲಯಂ ಕಾಲ್ಲ ಯ ಪಾರೆಂಕಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 75/3 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.552 0.1196 4034 1893 5484 39125991332

1270
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾಯಥ ಯ ಕೆ ಎಂ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 275 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.584 0.0276 8134 8520 6674 10583259160

1271
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸವಿತ್ಾ ಕೆೋಶ್ವ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 265/19, 265/12, 265/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.504 0.1545 9013 6786 2580 30756749036

1272
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ೈಲಾ ಕ್ುಮಾರಿ ಕ್ಲಮಂಜ ಬಳತಂಗಡಿ 148/8, 148/7, 148/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.592 0.1 5727 0829 2165 2749101006604

1273
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಕಾಶ್ ಮೋಲಂತಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 114/1, 113 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.30 0.1196 9849 6576 0637 19010100013067

1274
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಕ್ುಟಿಟ ನೆರಿಯ ಬಳತಂಗಡಿ 146/57bp1-p2 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 4.24 0.094 7269 9141 2516 5922500100135701

1275
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ಹರ್ೈನಾರ ಪಟರಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ 44/1ap2 ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.7 0.08 3150 0001 4392 01682200021684

1276
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಣಣ ಗ್ೌಡ ಚಿಬಿದರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 68/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.964 0.08 5284 4540 8290 01772200000409

1277
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಪುರಂದರ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.1276 5876 0837 0834 02462210016010

1278
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿಜಿ ಎ ವಿ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 205/13 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.844 0.48 7200 7137 4891 16440100047471

1279
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಂಜುಳ್ಾ ಎಂ ಭಟ್ ಹತಯಡೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ 212/5p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.314 5166 6334 3727 01682210011427

1280
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಗ್ೌಡ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 204/1p4, 204/2p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.1276 9795 4459 3741 105701010010019

1281
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಾಬಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಕೆ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 220/1b2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.274 8593 0391 6683 520101034312249

1282
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚೆನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 96/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.996 0.0756 9046 0649 4227 1599101002148

1283
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಶ್ಮಾಯ ಪಟರಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ 12/3* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.53 0.1276 4048 6447 5643 01682200009461

1284
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಪ್ರ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 58/1b1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.668 0.122 3411 4725 4381 32058552027

1285
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ತಿಮಮಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 265/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.456 0.4157 2833 6434 1390 121301010001150

1286
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ ಟಿ ರಾಮಚಂದರ ಭಟ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 189/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.92 0.08 8801 7622 9506 01832200007928

1287
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾಧವ ಗ್ೌಡ ಕ್ಣಿಯ ರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 128/18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.248 0.0328 3320 1292 6668 1599101003544

1288
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 282/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.06691 7742 6351 6697 3782500100047701

1289
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಶ್ಲಾವತಿ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 298/2a4 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.036 9980 5320 6054 02112200046300

1290
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನೆ ೋದ್ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 291/p4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.764 0.03 7849 5268 8453 3787001600000101



1291
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನ್ ಹೆಗೆ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 122/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.06794 7838 7692 8561 01832200085964

1292
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜನಾಧಯನ ಪೂಜಾರಿ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 8/3p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.08 2950 9032 4432 3633101000510

1293
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಬಟ್ಯ ಪ್ರಂಟ ಮಾಲಾಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 231/4b ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.624 0.0216 6949 5541 7074 520101036568399

1294
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತ ಗ್ೌಡ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 6/2, 6/4, 6/6p3, 6/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.708 0.0332 8887 9977 8605 02142250016791

1295
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಪರೋಮಲತ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 285/1c3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.0995 8569 2419 2519 102901011004459

1296
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮನುಾರಿ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 130/1p1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.328 0.2485 6321 2748 3007 89083755545

1297
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೂವಕ್ೆ ರ್ಾನೆ ಅಕ್ುೆ ಮಿತತಬಾಗಿಲು ಬಳತಂಗಡಿ 67/5 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.236 0.2246 4657 9826 9210 01982250014456

1298
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಬು ಮುಗೋರ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 390 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.312 0.0415 6920 8944 1851 1599101006533

1299
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರಜಿನಾ ಮುಗೋರ ಪಟರಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ 165/4b ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.2495 3386 7701 7871 01682200036424

1300
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗುರುವಪಾ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 102/2a ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.1364 2619 3067 5753 01502200013340

1301
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಸು ನಾಯೆ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು 168 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.104 7817 1379 0191 0152500101067401

1302
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಕಿ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು 72/1b ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.2485 4962 5364 0975 32040845091

1303
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾಶಿವ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ 147/4a5, 147/7 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.3 0.099 2058 8083 0323 01982250014851

1304
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಬು ನಾಯೆ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 159/1b ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.2 0.0995 9786 4298 3117 02532210010914

1305
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿರಂಜನ್ ನಾಯೆ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 84/7 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.536 0.027 3588 8111 9190 01832200017530

1306
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜಾ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ

109/p2, 11/1p2, 

11/2p2, 11/3p1, 

11/4p1

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.58 0.08492 6022 2803 8290 02142200002925

1307
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ನಾಯೆ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ 113/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.07614 9494 1876 8326 113301011002471

1308
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರುಕಿಮಣಿ ಕ್ಣಿಯ ರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 31/1ap4 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.057 7954 4681 6620 02142200029812

1309
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ೋಖರ ನಾಯೆ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 105/p4-p1, 181/1a1b2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.768 0.0975 6368 5693 9174 02142200011853

1310
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ (SMAM) 

ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಮಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ಕ್ುತ ಿರು ರ್ೋಣ ರು 154/4p2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.7 0.104 8002 4557 6336 01712210001289

1311 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಿರೋ ಟಿ ನಾಗಶ್ ಶ್ಟಿಟ, ಬ ೋಳಿರ್ಾರು 

ಗ್ಾರಮ,
ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 235/1 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.03883 20076732244

1312 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶಿರೋ ಕೆ ಿೋಡಿ ಜೆರಾಲ್  ಲ್ಲ ೋಬ ೋ 
ಬಿನ್ ಗಿರಗ ೋರಿ ಫೆಲ್ಲಕಿ  ಲ್ಲ ೋಬ ೋ,

ಗುರುಪುರ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 121/2A2 ಅ.ಸಂ ಬಾಳೆ 1 0.20 0.01300 01512200029308

1313 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ

ಫೆಲ್ಲಕಿ  ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್, ಬಿನ್ ದಿಯೋಗ್ 
ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್, ಪಡು ಅಂಚೆ,  

ನಿೋರುಮಾಗಯ
ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಅ.ಸಂ ಬಾಳೆ 1 0.20 0.01300 123801010000502

1314 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ಪರದಿೋಪ್ಪ ಕ್ುಮಾರ, ವಾಲಾಾಡಿ, #2, 

ಎಲ್ಲಕ್ುಮೋರು ಮನೆ, ವಾಲಾಾಡಿ
ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ 256/3 ಇತರೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.32 0.03264 ----- -----

1315 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಮ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ದಿ 

ಸದುಲ್ಲಂಗಯಯ,  ಪಾರಂತಯ
ಪಾರಂತಯ ಮ ಡುಬಿದರ 92/11AB ಇತರೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.1 0.00918 ----- -----

1316 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ದಿನೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ, ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡುಬಿದರ 10/3, 10/2 ಇತರೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.1 0.00944 ----- -----

1317 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ

ಜಾನ್ ಪ್ರೋಟರ ಕೆ ಲಾರ್ ೋ, ಬಿನ್ 
ಜಿ.ಎನ್ ಕೆ ಲಾರ್ ೋ, #2-52, ಬಂಗಿ 

ಮನೆ,

ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 54/10A ಅ.ಸಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.18 0.01734 354402562756 89055042989

1318 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ

ಪದಾಮವತಿ, #1-168, 

ಪಡುಮಾನಾಯಡು, ದ.ಕ್, ರಾಜಗರಹ 
ನೆಯರ, ಪಡುಮಾನಾಯಡು

ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮುಡುಬಿದರ 134/1 ಪ.ಪಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.15 0.01020 ----- -----

1319 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ಉಮೋಶ್ ಪರಭು, #3-176, 

ಕೆಸರುಗದು, ಬಳುವಾಯಿ
ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡುಬಿದರ 43/3B1 ಇತರೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.1 0.00763 ----- -----

1320 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ

ಉದಯ ವಮಯ ಬಿನ್ ನೆೋಮಿರಾಜ 
ಶ್ಟಿಟ, 1-158. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೆೋಂದರ, 
ಪಣಪ್ರಲ, ನೆಲ್ಲಿಕಾರು, ದರೆಗುಡೆೆ

ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡುಬಿದರ 2/2 ಇತರೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.15 0.01224 ----- -----

1321 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸುಕ್ನಯ ಕೆ ೋಂ ವಿಶ್ಾನಾಥ ವಿ ಪೂಜಾರಿ, 

#4-191ಸ, ಶಿತ್ಾಯಡಿ
ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ 221/2ಬಿ ಇತರೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.16 0.01632 ----- -----

1322 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎಮ ಎಹ್ ಅಬುಬಕ್ೆರ, ಬಿನ್ ಎಮ 

ಎಚ್ ಮಹಮಮದ್,
ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡಬಿದರ 164/2 ಅ.ಸಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.65 0.06528 994771863026 657101011245

1323 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ಎವುಜಿನ್ ರ್ ೋನ್ , ಬಳುವಾಯಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡುಬಿದರ 192 ಅ.ಸಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 5.9 0.02650 755182520652 520101043883342

1324 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ಜನಾಧಯನ ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ುರ್ಪಾಪದವು ಬಳುವಾಯಿ ಗುರುಪುರ 50/1AP3 ಇತರೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.3 0.03030 113101010002095

1325 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ೃಷ್ಣರಾಜ, ಬಿನ್ ಧಮಯಪಾಲ ಶ್ಟಿಟ, 

#1-105, ಲಕ್ಷಿಮ ನಿನಾದ,
ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡುಬಿದರ 171/2A5 ಇತರೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.48 0.00612 794980241368 520101031156637

1326 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ದರ್ಾನಂದ ಭಟ್, #1-154, 

ಕ್ುಡ್ಾೆಜೆ ಮನೆ, ಪಡುಮಾನಾಯಡು
ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡುಬಿದರ 114/1ಸ2 ಇತರೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 4.1 0.00918 876528114688 89034202101

1327 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷಿ ತ ೋಲಾರ,  ಬಿನ್ 
ಚಂದರ ಶ್ೋಕ್ರ ತ ೋಳ್ಾರ, ಪಟಟ ಮನೆ, 

ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು, ಮ ಡಬಿದರ

ಕ್ಲಿಮುಂಡೆ ೆೋ
ರು

ಮ ಡಬಿದರ 177/2 ಇತರೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.20 0.05842 291037534560 520101248807738



1328 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ಅಪ್ರಾ, ಪಣಪ್ರಲ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡುಬಿದರ 83/2 ಪ.ಪಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 3.00 0.01020 89033591072

1329 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ಸುಂದರಿ, #1-152, ಹೆಲ್ಲಕಿ  ಮನೆ, 

ವಾಲಾಾಡಿ ರ್ಪೂೋಸ್ಟ,
ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡುಬಿದರ 6/4 ಪ.ಪಂ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.77 0.01020 516660087337 520101039339145

1330 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಮೋಶ್ ಆರ ಆಳಾ ಮಲ ಿರು ಗುರುಪುರ 2/43, 2/15P3 ಇತರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 1 0.8 0.0348 123801010005392

1331 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಠ್ಲ ನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 26/1, 27/3 ಪ.ಪಂ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 1 0.2 0.008 116301010002200

1332 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಬು ದಾಸ ಐಕ್ಳ ಮುಲ್ಲೆ 139/P2P4 ಪ.ಜಾ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 1 0.5 0.02 122500100431501

1333 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗೋಶ್ ಅಡ್ಾಯರು ಗುರುಪುರ 92/1B, 92/1CP1 ಪ.ಜಾ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 1 0.2 0.008 391575158720 20182374864

1334 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ರೆ ೋಶ್ನ್ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ, 

#1-34ಎ,  ನಿಲಯ,
ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.44 0.01760 363357089981, 0645101054200

1335 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಮನೆ ೋಜ್ ವಿ ಅಲಾಾರಿೋಸ್, ಬಿನ್ 

ಮೌರಿೋಸ್ ಅಲಾಾರಿಸ್
ಹೆ ಸಬಟುಟ ಸುರತೆಲ್ 57/4, 52/7 ಇತರೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.40 0.04000 989996268842, 17216091795

1336 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಪರಶ್ಾಂತ ಸಡಿು ಎಲ್ಲರ್ಾಸ್ 
ರೆ ಡಿರಗಸ್, ಹೆ ಸಬಟುಟ

ಹೆ ಸಬಟುಟ ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.85 0.03400 17216091659

1337 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಣೆೈ, ಬಿನ್ ದಿ ಜನಾಧಯನ 

ಶ್ಣೆೈ, ಬಳುವಾಯಿ
ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 372/6A1 ಇತರೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.88 0.03520 636117566328, 0645101009341

1338 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಲಕ್ಷಿಮ ಪೂಜಾತಿಯ, ಕೆ ೋಂ ಡೆ ಂಬಯಯ 

ಪೂಜಾರಿ,
ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 29/6A, 94/6 ಇತರೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 1.84 0.07360 160100101000563

1339 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮತಿ, ಕೆ ೋಂ ನಾದು 
ಹರಿಜನ, ಪಣಪ್ರಲ ಗ್ಾರಮ ,

ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 115/3 ಪ.ಜಾ. ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.50 0.02000 01632210047687

1340 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮಿೋನ ಹರಿಜನ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 118/8 ಪ.ಜಾ. ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.5 0.02000 1632210041652

1341 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ (ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು)  ಪರದೋಶ್ ವಿಸರರಣೆ ದಿನೆೋಶ್ ಕಾಮತ್ ಪಡುರ್ಪರಾರು ಗುರುಪುರ 112*4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.24 0.04680 316004574857 2282200002553

1342 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ (ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು)  ಪರದೋಶ್ ವಿಸರರಣೆ ಹಯಗಿರೋವ ಭಟ್ ಐಕ್ಳ ಮುಲ್ಲೆ 6*3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.51 0.07641 899969963614 12740100007849

1343 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ (ಬಾಳೆ ಕ್ಂದು)  ಪರದೋಶ್ ವಿಸರರಣೆ ಅಚುಯತ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 384* ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.3 0.0585 438439250778 89118018867

1344 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಂಶ್)  ಪರ.ವಿ ಸೋಮಾ ಶ್ಣೆೈ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 179*3 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.64 0.19584 650087966913 520361001732433

1345 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಂಶ್)  ಪರದೋಶ್ ವಿಸರರಣೆ ಚಾಲಿಯ ಸೋಕೆಾೋರಾ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ 27/3ಪ್ರ4 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 0.21 0.06445 866145065571 105201010004801

1346 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಂಶ್)  ಪರದೋಶ್ ವಿಸರರಣೆ ಅಚುಯತ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 495/10,11 ಪ.ಜಾ. ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಂಶ್) 1 0.50 0.15300 377155621909 32911139055

1347 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಂಶ್)  ಪರದೋಶ್ ವಿಸರರಣೆ ರುಕ್ೆಯಯ ಮೋರ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ 239/3,4 ಪ.ಜಾ. ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಂಶ್) 1 0.50 0.15300 278949970599 1582200046464

1348 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಂಶ್)  ಪರದೋಶ್ ವಿಸರರಣೆ ಶ್ಂತರಾಮ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 168/1 ಪ.ಜಾ. ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಂಶ್) 1 0.45 0.13540 982839991755 1282200009307

1349 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಂಶ್)  ಪರದೋಶ್ ವಿಸರರಣೆ ದಿನೆೋಶ್ ನಾಯೆ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 28*3 ಪ.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.2 0.06120 752204180504 4822500101853600

1350 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ (ಅಂಗ್ಾಂಶ್)  ಪರದೋಶ್ ವಿಸರರಣೆ ಲಲ್ಲತ ನಾಯೆ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 62*6 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 0.25 0.0778 520048330570 89053003565

1351 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಪುಪಾ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಮಲ್ಲಿಗ) ಜೆರಾಲ್  ರ್ೋಗಸ್ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 46/1A5 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.2 0.02

1352 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಪುಪಾ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಮಲ್ಲಿಗ) ಆಲ್ಲಾನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ಕೆ ಳವೂರು ಗುರುಪುರ 42/1C1 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.2 0.02

1353 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಪುಪಾ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಮಲ್ಲಿಗ) ಎವುಹನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಕ್ಲಿಮಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ 78/41 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.4 0.04

1354 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಪುಪಾ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಮಲ್ಲಿಗ) ಮೈಕ್ಲ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 189/3 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.4 0.03

1355 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಪುಪಾ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಮಲ್ಲಿಗ) ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಸಲಾೆನ ನಿೋರುಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 154/1BP1 ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 1 1 0.02

1356 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಪುಪಾ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಮಲ್ಲಿಗ) ಹೆರಾಲ್  ಡಿರ್ ೋಜ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 86/2BPA ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 1 1 0.02

1357 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಪುಪಾ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಮಲ್ಲಿಗ) ವಸಂತ್ ಎಕಾೆರು ಮುಲ್ಲೆ 203/1C ಪ.ಜಾ. ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.2 0.02

1358 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಪುಪಾ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಮಲ್ಲಿಗ) ರ್ಪೂೋಂಕ್ರ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 475/1P3 ಪ.ಜಾ. ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.2 0.02

1359 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಪುಪಾ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಮಲ್ಲಿಗ) ಅಶ್ ೋಕ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 478/2 ಪ.ಜಾ. ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.6 0.06

1360 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಪುಪಾ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಮಲ್ಲಿಗ) ಅಶ್ ೋಕ್ ನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 52/2A1 ಪ.ಪಂ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.25 0.025 626950362659

1361 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಪುಪಾ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಮಲ್ಲಿಗ) ಸೋತ್ಾನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 178/2P3 ಪ.ಪಂ. ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.25 0.025 497154592394

1362 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅರುಣ್ ಸಲಾುಣ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ 36*6ಪ್ರ3 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.08 540980770304

1363 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಡಿ ಮಹಮದ್ ಮಲ ಿರು ಗುರುಪುರ 2*33 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.08 331549333231

1364 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಇಮಿತರ್ಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಿ 

ಅಬುೆಲ್ ರೆಹಮಾನ್
ಹರೆೋಕ್ಳ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 122/85 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.20 0.04 507476971388

1365 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದಿನೆೋಶ್ ಕಾಮತ್ ಪಡುರ್ಪರಾರು ಗುರುಪುರ 112/4 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.20 0.04 316004574857

1366 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸೋತ್ಾರಾಮ ದಾಸ್ ಕೆ ಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 143/2ಪ್ರ4, 145/2ಪ್ರ5 ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.08

1367 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ ಸು ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ 56/9,56/8ಪ್ರ2 ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.08

1368 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಂದರಿ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 99* ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.04 516660087337

1369 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಸಂತ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 142/6 ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.04

1370 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗುಲಾಬಿ ನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 137/1, 140/1ಪ್ರ4 ಪ.ಪಂ. ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.06

1371 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಭವಾನಿ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 74/1, 76/7 ಪ.ಪಂ. ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.06

1372 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ಎವರೆಸ್ಟ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ 178*1P7 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.72 0.144 331549333231 520131017129024

1373 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ಆಶ್ ೋಕ್ ಶ್ಟಿಟ ಕೆಲಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 108*2B ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.35 0.0726 736475928292 520101031160340

1374 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ಚಂದರಹಾಸ ಶ್ಟಿಟ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ 5/1P1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2 0.03993 942683870953 101501010007244

1375 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ಸುಕೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 76*3B ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2 0.03993 568523497206 520101026298879

1376 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ನಾರಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ 163/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.3 0.06015 251927162291 520101031672635

1377 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ದೋವರಾಜ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 66/47 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.23 0.04523 309774626492 520101031164538

1378 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ರಾಜೆೋಂದರ ಪರಸಾದ್ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 66/4 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2 0.03993 464678592824 64141940447

1379 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ಉಮೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 18*8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2 0.03993 692919250037 520101039266474

1380 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ಗ ೋಪಾಲ ಶ್ಟಿಟ ಮಾರ ರು ಗುರುಪುರ 21*3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.3 0.05982 998381929479 2764101014152

1381 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ರಮಾ ಆರ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಳವೂರು ಮ ಡಬಿದರ 21*20 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.4 0.08 588221479809 113101011002949

1382 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ವಿನೆಿಂಟ್ ರೆ ೋನಾಲ್  ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮ ಡಬಿದರ 76*3B ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.3 0.06015 795220197543 520101026296671

1383 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಡಿ ಸಲಾ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 27*3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.2 0.03993 335399563664 1582250005324

1384 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ಕಿಸುತ ಪ್ರೋಟರ ಸಲಾೆನಹ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ 121/4 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.4 0.08 483097782445 520101031671269

1385 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ತಿಮಮಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 83/5 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 639092352213 17216084835

1386 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಭ ೋಜ ಶ್ಟಿಟ
ಮ ಡುಮಾನಾಯ

ಡು
ಮ ಡಬಿದರ

12/P1, 12/6, 12/5, 

237/3
ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.53 0.06412 400441022413 520101031168317

1387 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ವಾಸು ಶ್ಟಿಟ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 82/1C ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 788120239272 520101073987391

1388 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಸೋತ್ಾರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 48/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.79 0.09531 980678878297 114901010004553

1389 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಕೆೋಶ್ವ ಭಟ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 140/5 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.9 0.1083 897196378447 645101005524

1390 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ರಮಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಪಾರಂತಯ ಮ ಡಬಿದರ 77/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 762147489543 1282020001836

1391 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಹಷ್ಯ ವಮಯ ಹೆಗಡೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 86/8, 85/10 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 667595413535 520101043864951

1392 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ನಾಗರಾಜ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 49/6 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.79 0.09531 846041515076 20376704895

1393 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಪುರುಷ ೋತತಮ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 59/7, 57/11 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 776011832985 1282200195572

1394 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಬಾಲಮಮ ಪೂಜಾತಿಯ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 48/1B, 53/6, 53/7 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 874255012468 520101257752865



1395 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಸಪ್ರರಯನ್ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಪಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 43/4B2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 541175380029 520101073992859

1396 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಹಮಯನ್ ರಾಕೆೋಶ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 101/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.79 0.09531 754947842772 1282600001047

1397 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಅಂಬ ರೋಸ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 199/3, 199/4 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.26 0.15162 366875579394 114901010012694

1398 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಗರಗ ರಿ ಮಥಾಯಸ್ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ 390/1B ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 969952066896 1582200010653

1399 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ವಿಕ್ಟರ ರೆ ೋಷ್ನ್ ತ್ಾರ್ೂರೋ ರ್ಪಮುಯದ ಸುರತೆಲ್ 13/8/180/1BP5 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 992489217676 759101014479

1400 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ರ್ಪಲ್ಲಕಿ  ಡಿರ್ ೋಜ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 40/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 845110599219 2432200003440

1401 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಅಗಸಟನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 193/4 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 625801692646 1282200049028

1402 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಜಾಜ್ಯ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಪಾರಂತಯ ಮ ಡಬಿದರ 113/4 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 624805533150 10513964742

1403 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಡೆ ನಿ ಲ್ಲಯೋ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಳುೆಂಜೆ ಮುಲ್ಲೆ
89/2C, 89/2E, 89/4B, 

90/6
ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.48 0.05718 606755966996 160810032639

1404 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ರೆಕ್ಿನ್ ಕಾರಸಾತ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 117/1B ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 975571564903 520101015109603

1405 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಫೆಲ್ಲಿನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ 53/12, 53/9P4 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 572404553768 116301011000355

1406 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಅನಿತ್ಾ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 183/1 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.9 0.1083 777743489011 54038578908

1407 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಆಲ್ಲಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 100/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.2 0.02383 757034293318 2722200001853

1408 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಜೆ ೋನ್ ನೆ ರೆ ನಾಹ ತಂಕ್ ಎಕಾೆರು ಸುರತೆಲ್ 117/1B1 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 779867038581 520101024923873

1409 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಲಾಯನಿಿ ಡಿ ಮಲ್ಲ ಿೋ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ 193/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 348624119742 520131000681527

1410 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ರಿಚಾರ್ಡಯ ಲ ಯಿಸ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 145/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.4 0.04765 362398038008 10513925011

1411 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಧಮಯಗುರುಗಳು ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಚಚ್ಯ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 43/1 ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.59 0.10061 453107685170 520101039221012

1412 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಸೋತ್ಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 106/1 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.6 0.05945 861344813884 520101031176565

1413 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಧಣಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 198/1P34 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.2 0.02383 229066400741 114901231000146

1414 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಚಾಲ್ ಯ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 439*2 ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.54 0.05 585399151844 10513910593

1415 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಮಾಕಯ ಡಿ ಕೆ ೋಸತ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ 158* ಇತರೆ ಗೋರು 1 0.81 0.09 530430070252 520291013672083

1416 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.44 0.10761 89018840268

1417 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಪ್ರೋಟರ ಫಾರನಿಿಸ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್
ತ ೋಡ್ಾರು 
ಹೆ ಸಬಟುಟ

ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.71 0.16 1282200062372

1418 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಸುನಿೋತ್ಾ ರೆೋಗ ೋ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 1 1.99 0.16 520101043852471

1419 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಬಾಬು ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 253*3 ಪ.ಜಾ. ಗೋರು 1 0.4 0.04649 2722200015627

1420 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಬಾಬು ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 578*5 ಪ.ಜಾ. ಗೋರು 1 0.2 0.02432 520101039242907

1421 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಜಾನಕಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 43*2,1 ಪ.ಜಾ. ಗೋರು 1 0.4 0.04694 866167942

1422 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಕ್ ಸು ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 56*5,8,9 ಪ.ಜಾ. ಗೋರು 1 0.3 0.03798 34429070912

1423 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಸದಾಶಿವ ನಾಯೆ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 244*2 ಪ.ಪಂ. ಗೋರು 1 0.72 0.08664 2722200012693

1424 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ ಸತ ೋಟ) ಅಶ್ ೋಕ್ ನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 201*2ಬಿ2 ಪ.ಪಂ. ಗೋರು 1 0.27 0.03336 520111001743097

1425 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಕೆ.ಸ.ಡಿ.ಸ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಗೋರು 1 1000 200 520

1426 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹೆನಿರ ಕಾರಸತ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.4 0.04

1427 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಚಂದರಶ್ೋಕ್ರ ಗಟಿಟ ಕೆ ೋಟಕಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 170*6, 200*3ಸ ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 1.6 0.16 906580758247

1428 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಶ್ಾಯಮ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 104*1ಸ ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.6 0.06 440827821738

1429 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಎಡಿಾನ್  ಜಾನ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ಅಡ್ಾಯರು ಗುರುಪುರ 81*23 ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.4 0.04 207477946850

1430 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಹಮದ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.4 0.04 664754927708

1431 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಕೆ ಿೋಡಿ ಜೆರಾಲ್  ಲ್ಲ ೋಬ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 169/2A, 169/1, 182/4 ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.8 0.08 390067446645 01512200029308

1432 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮಾಕಯ ಡಿ ಕೆ ೋಸತ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ 158 ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.08 530430070252 297400101000568

1433 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಪರಕಾಶ್ ಹೆಗೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 122/2 ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 1.00 0.1 697843591843 116301010004270

1434 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಶಿೋನ ಗ್ೌಡ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 185/1B ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.40 0.04 905753956195 116301010001583

1435 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಪದಮನಾಭ ಗ್ೌಡ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 2 ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 1.00 0.1 609121471397

1436 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ನಾರಾಯಣನ್ ಎ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ 103/1B, 192/1 ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 1.19 0.119 453117939474 9029101000203

1437 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಜಾಸಮನ್ ಮರಿರ್ಾ ಆರಾನಹ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 79/1 ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.80 0.08 630704496614 52091000127308

1438 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಉಷಾ ಹೆಗೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 171/1A2P2 ಇತರೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1 0.6 0.06 914507302792 116301010003380

1439 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ನೆ ಬಟ್ಯ ಪ್ರರೆೋರಾ ಮೊಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 157/4P1, 2/15 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.55 0.0055 559941203979 64141080842

1440 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರೆ ನಾಲ್  ಮಿರಾಂದ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 288/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.5 0.00378 277409410110 1282200053258

1441 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಎಡಾರ್ಡಯ ಡಿ ರ್ ೋಜ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 199/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.98 0.0081 300060866570 844710110000125

1442 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಅಲಾನ್  ಕಾರಸತ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ
56/5, 56/6, 56/8, 

56/10, 57/14, 57/11, 

57/8P2, 57/7P2

ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 3 0.00533 223455857576 10512910491

1443 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಾಲಟರ ಲ್ಲಯೋ ಕಾರಸತ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ 269/3B2P1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.00427 710897948605 123801010008195

1444 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರೆ ೋಮನ್ ದಿೋಪಚಂದರ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ
61/2, 7/15A2, 7/55, 

7/5A1
ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 3.61 0.01733 580010238436 520101008329997

1445 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಆಯಂಟನಿ ಆನಂದ ನೆ ರೆ ನಾಹ ತಂಕ್ ಎಕಾೆರು ಸುರತೆಲ್ 104/1B2P1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.97 0.00382 816038303908 520291002086307

1446 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಲಾಜರಸ್ ಡಿ ಕೆ ೋಸತ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡಬಿದರ
67/2A1A, 107/1A, 

67/1, 67/6
ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 4.64 0.01916 221697976828 520101024923490

1447 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸರಿಲ್ ಸಕೆಾೋರಾ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 52/48, 52/29, 52/2P1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 3.11 0.00533 432540265038 17216090134

1448 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮಹಾಬಲ ಶ್ಟಿಟ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 265/6, 65/4, 65/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.36 0.00653 565722178116 520101039220733

1449 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ದಿನೆೋಶ್ ನಾಯಕ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 180/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 4.83 0.0108 400150582398 1282200012910

1450 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪಾಂಡುರಂಗ ಪ್ರ ಕ್ಂಚಿಬೈಲ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 99/4, 99/5, 454/2, ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 6.77 0.0264 419727899504 1282200017846

1451 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪ್ರ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಾವ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 28/13 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.74 0.01315 493650356187 116301010005881

1452 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಾಮಚಂದರ ಸಾಲ್ಲರ್ಾನ್ ಕಿಲ್ಲಂಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ 81/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 2 0.0096 435538973419 113101010001406

1453 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 45/6 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.74 0.00835 258701808236 520101073992727

1454 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕೆ.ಬಿ. ಮಾರುತಿ ರಾವ್ ಕ್ಡಂದಲ್ಲ ಮ ಡಬಿದರ 139/1, 139/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.65 0.00435 512751806592 114901010004619

1455 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಸಂತಿ ಶ್ಟಿಟ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ 146/1AP3, 157/P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 3.74 0.00336 336896874687 123801010007066

1456 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಶ್ಾಲ್ಲನಿ ಶ್ಂಕ್ರ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 114/1A, 307/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.55 0.0033 449787421407 520291005823175

1457 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಲ್ಲ ೋಚನ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ 183RS/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 4.25 0.0204 719093506562 89071521145

1458 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಂದನ ಕ್ಡಂದಲ್ಲ ಮ ಡಬಿದರ 152/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.0081 287277348173 64160644730

1459 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಾಮಯಯ ಕಿಲ್ಲಿ ತಲಪಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 64/10, 63/6, 64/9 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.0037 793417781061 120501010003394

1460 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಜಾಜ್ಯ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 4/26 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.00374 376347947934 89035342422

1461 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಜಾನ್ ಸಕೆಾೋರ` ಕ್ಡಂದಲ್ಲ ಮ ಡಬಿದರ 153/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.26 0.00435 642099689666 520101026276565

1462 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಜೆ ಯ್ ರೆ ೋಷ್ನ್ ನೆ ರೆ ನಾಹ` ಮ ಡುಬಿದರ ಮ ಡಬಿದರ 132/1, 109/1, 109/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 3.62 0.01651 950577467177 520101024923954

1463 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಲ್ಲಯೋ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ
65RS/4, 65RS/1C1, 

41/3P1
ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.00346 837807241168 4822500100425100

1464 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಲ್ಲೋಯೋ ರೆೋಗ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ
62RS/B, 62RS/A, 

62RS/A
ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.31 0.00624 657761087846 1282200078284



1465 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಆಲ್ಲಾನ್ ಡಿ ಕ್ುನಹ
 

ಮ ಡುಮಾನಾಯ
ಡು

ಮ ಡಬಿದರ 42/5, 42/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 4.23 0.0135 850818069702 609101557829

1466 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಬನು ಡಿರ್ ೋಜ ಪಾವೂರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 79/1P5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 3.6 0.00879 373793024574 126901011004172

1467 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಲ್ಲಗ ೋರಿ ಅಲ್ಲ ಾೋನ್  ನಜರತ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 159/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.59 0.01243 513651082462 844710310000031

1468 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕಿಶ್ ೋರ ಕ್ುಮಾರ ಹೆಗೆ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 39/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 3.8 0.00435 455748277542 64082038090

1469 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮಹಮದ್ ಹನಿೋಫ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ
75/3, 75/6, 74/1P2-

P1, 177/13C
ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.00422 924571172467 152901011000176

1470 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರ್ರೆ ನಿಕಾ ಲ್ಲ ೋಬ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ
68/3P2, 68/6P1, 68/1, 

68/4P2, 68/10, 68/13, 

68/14, 68/1P1

ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.5 0.00533 722933111488 520291027201460

1471 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಲಕ್ಷಮಣ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 199/3, ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 3.7 0.00816 730662671039 4822500100875100

1472 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರವಿರಾಜ್ ಕಾಡ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 45/7 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 4.09 0.0117 678973398320 520101073987715

1473 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಶ್ೋಖರ ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 117/1P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.00374 667204961027 645101055658

1474 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸತಿೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುಳವೂರು ಗುರುಪುರ
47/23, 47/34, M47/4D, 

47/29
ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.00466 653588757262 89034208329

1475 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಜಯರಾಮ ಸುವಣಯ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 134/1B1A5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.61 0.00408 361888631227 114901011002242

1476 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಶಿರೋವತಿ ಎಲ್ ಪರಾಡೆರ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 19/2BP3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.63 0.00782 562594272538 1282200048402

1477 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಲಕ್ಷಿಮೋ ಅಮಮ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 270/* ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.55 0.00771 789723055290 4822500100998900

1478 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪುಷ್ಾ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 301/2, 283/*, 6/4A ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 3.5 0.01709 972535674223 4822500102010000

1479 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ದುಗೋಯಶ್ ರೆೈ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 53/14 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.26 0.00668 612234138008 116301011000090

1480 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಫಾರಂಕಿಿನ್ ಸಲಾೆನ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 247/1, 96/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 3 0.0081 463892001561 1712200050025

1481 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮಾಕಯ ಡಿರ್ ೋಜ ಪಚಚನಾಡಿ ಗುರುಪುರ 35/21 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.00162 955240308763 6052500100551600

1482 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ನಾಣಯ ಮುಗೋರ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 54/2ಈ, 54/2ಜಿ ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.0096

1483 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರವಿ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 142/1ಎಪ್ರ3 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1484 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮುದರ ಬಿನ್ ಕ್ುಇಂ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 143/2ಪ್ರ2 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1485 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಚಂದರಹಾಸ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 143/2ಪ್ರ1 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1486 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಆನಂದ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 142/1ಪ್ರ3, 143/2ಪ್ರ5 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1487 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ನಾಗಪಾ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 143/2ಪ್ರ6, 145/2ಪ್ರ6 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1488 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಸಂತ ಟಿ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 145/2ಎಪ್ರ4 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1489 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಡಗಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ 222/8 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024

1490 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಬೋಬಿ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 142/1ಎ ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1491 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗಿರಿಯ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 169/3 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1492 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸೋತ್ಾರಾಮ ದಾಸ್ ಕೆ ಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 143/2ಪ್ರ4, 145/2ಪ್ರ5 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1493 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕೆ ಮೊೋನಪಾ ಕಿಲ್ಲಂಜಾರು ಗುರುಪುರ 125/1 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1494 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಂದರ ಬಡಗಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ 96/1ಎ3, 99/1ಪ್ರ1 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036

1495 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಹರಿೋಶ್ ಕಿಲ್ಲಂಜಾರು ಗುರುಪುರ 109/5ಪ್ರ7 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.006

1496 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಬಾಬು ದಾಸ ಐಕ್ಳ ಸುರತೆಲ್ 139/ಪ್ರ2, 139/ಪ್ರ4 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.0096

1497 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುರೆೋಂದರ ಮ ಡುಶ್ಡೆೆ ಸುರತೆಲ್ 33/10,11, 26/8,17 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1498 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಬಬಣಣ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 462/2ಎ ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.0096

1499 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಶಿವರಾಜ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 27/13ಸ ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1500 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕಿಟುಟ ಚೆಳ್ಾಯರು ಸುರತೆಲ್ 56/12 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1501 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಂದರ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 313* ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1502 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಾಮಯಯ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 112/3 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1503 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗಣೆೋಶ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 497/3ಪ್ರ2 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1504 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರ್ಪನಾಯ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ 120/1ಪ್ರ5 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1505 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಸಂತ ಎಕಾೆರು ಸುರತೆಲ್ 203/1ಸ ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036

1506 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮಿೋನಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡಬಿದರ 115/5 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1507 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪದಮನಾಭ ಕಿಲ್ಲಂಜಾರು ಗುರುಪುರ 128/1ಸ, 145/2ಪ್ರ1 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036

1508 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ನಾಗೋಶ್ ಅಡ್ಾಯರು ಗುರುಪುರ 87/1ಸ, 1ಡಿ ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1509 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗಂಗ್ಾಧರ ಅಡ್ಾಯರು ಗುರುಪುರ 92/1ಬಿ., 92/1ಸಪ್ರ1 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036

1510 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಿಜಯ ಅಡ್ಾಯರು ಗುರುಪುರ 92/4 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024

1511 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಮತಿ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 115/3 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.006

1512 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ತುಕ್ುರ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 421/3 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.0096

1513 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಮೋಶ್ ಬ ೋದಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡಬಿದರ 170/ಪ್ರ1 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.0096

1514 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಂದರ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 29/10,180/3ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1515 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕ್ ಸು ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ 56/9,56/8ಪ್ರ2 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.0096

1516 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಂದರಿ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 99* ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024

1517 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಸಂತ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 142/6 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1518 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರ್ಪೂೋಂಕ್ರ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 475/1D3 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024

1519 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಜಾನಕಿ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 43/2 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024

1520 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಬಾಬು ವಾಲಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 217/2 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024

1521 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಗುಣ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 112/3 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024

1522 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ನೆೋಮು ನಳಿಕೆ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡಬಿದರ 94/2BP5, ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036

1523 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸೋತಮಮ ಅಡ್ಾಯರು ಗುರುಪುರ 84/8, 9ಎ ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036

1524 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರುಕ್ುಮ ನಾಯೆ ಕಿಲ್ಲಂಜಾರು ಗುರುಪುರ 126/1ಬಿ2, 125/2ಎ ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 1 0.012

1525 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಬಿಟುಟ ಕಿಲ್ಲಂಜಾರು ಗುರುಪುರ 147/7 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.006

1526 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ತಿಮಪಾ ಅದಯಪಾಡಿ ಗುರುಪುರ 14/ಪ್ರ1, 38/18, 117/18 ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1 1.1 0.0132

1527 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗುಲಾಬಿ ನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 137/1, 140/1ಪ್ರ4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1528 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮೊೋನಪಾ ನಾಯೆ ತಂಕ್ಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ 74/11ಎ2,78/2ಪ್ರ1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1529 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಭವಾನಿ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಗುರುಪುರ 76/7 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024

1530 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಶಿವಪಾ ನಾಯೆ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಗುರುಪುರ 76/5 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024

1531 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಿಠ್ಲ ನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 26/11, 27/3 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1532 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಬ ಬ ನಾಯೆ ತಂಕ್ ಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ 254/3 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036

1533 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ದಾಮೊೋದರ ನಾಯೆ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 14/4ಸ1,  4ಎ1, 6,7 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.012

1534 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮಹಾಬಲ ನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 150/2ಪ್ರ1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1535 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಅಶ್ ೋಕ್ ನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 52/2ಪ್ರ1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.0096

1536 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗ ೋಪಾಲ ನಾಯೆ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 66/4, 65/8 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1537 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಿಮಲ ನಾಯೆ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 167/1ಪ್ರ1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036

1538 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸದಾಶಿವ ನಾಯೆ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 244/2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.7 0.0204



1539 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಉಮೋಶ್ ನಾಯೆ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 163/2, 6/1, 7/8 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.006

1540 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ದಿನೆೋಶ್ ನಾಯೆ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 403/1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.006

1541 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಅಣುಣ ನಾಯೆ ತಂಕ್ ಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ 108/1ಎ3 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1542 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಭವಾನಿ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 74/1, 76/7 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0072

1543 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸರಸಾತಿ ನಾಯೆ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 233/6 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.0096

1544 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಂದರ ನಾಯೆ ತಂಕ್ ಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ 69/9ಪ್ರ2, 200/4ಎಪ್ರ2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036

1545 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸೋತ್ಾ ನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 52/2ಎ1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048

1546 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ರಿಚರ್ಡಯ ಡಿರ್ ೋಜ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 161/6 ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 10 0.16 404203743434 1401079665

1547 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ವಾಸುದೋವ ನಾಯಕ್ ತಂಕ್ ಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ 242/1B1A ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 2 0.032 953945754916 657101015738

1548 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಮಣಿಮಾಲ ಎಸ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 22/5 ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 5 0.08 401562426840 345101005244

1549 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಆಲ್ಲಾನ್ ಕಾಾಡಯಸ್ಯ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 392/P1 ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 10 0.16 489949356791 30629352093

1550 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಲ್ಲೈಲಾ ಶ್ಟಿಟ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 170/1 ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 8 0.128 296242935794 520101073985097

1551 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಜಸಂತ್ಾ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 3 0.048 353811076598 520101001571253

1552 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ವಿನೆ ೋದ್ ಜಿೋವನ್ ಡಿ ಕೆ ೋಸಾತ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 126/1, 81/5A1 ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 2 0.032 774247626427 59800101032757

1553 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಜೆ ೋನಿನ್ ಗಿೋಡಿನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 4 0.064 865954522079 520101031681138

1554 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಅವಿಲ್ ರಾಜೆೋಶ್ ಡಿರ್ ೋಜ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 4 0.064 515809825679 1333101245054

1555 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಡೆಸಮಂರ್ಡ ಸಡಿು ನಜರತ್ ಕ್ುಡುಪು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 2 0.032 461093983254 103001010002482

1556 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಕೆ ಿೋಡಿ ಜೆರಾಲ್  ಲ್ಲ ೋಬ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 3 0.048 390067446645 1512200029308

1557 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ದಿಲಾಯದ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 4 0.064 783171237899

1558 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಸೋತರಾಮ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 4 0.064 980678878297

1559 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ರಾಬಟಯ ಮಾಷ್ಯಲ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಕ್ಲಿಮಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 5 0.08 522818487539 520101014293001

1560 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಶಿರೋಧರ ಭಟ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 5 0.08 213003036749 12472180002693

1561 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಅಗಸಟೋನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 6 0.096 625801692646 1282200049028

1562 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ವಿನೆಿಂಟ್ ಡಿ ಮಲ್ಲ ಿೋ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 10 0.16 498087815551 39211493667

1563 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲರ್ಾಸ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ಕ್ುಳ್ಾಯಿ ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 1 0.016 596514010266 284601000001315

1564 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ರಾಜೆೋಶ್ ನಾಯೆ ತಂಕ್ಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೆೋನು 1 50 0.8 333874612106 113200300001865

1565 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ದ ೋಮ ಮುಗೋರಾ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 10 0.16 746929797989 645101053689

1566 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಶ್ ೋಭಾ ಪರತಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 10 0.16 304955033925 520191030258551

1567 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ವಿೋರಮಮ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 10 0.16 623029554457 89044811701

1568 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಗಿರಿಜಾ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 4 0.064 885590774627 520101256006875

1569 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಗಿರಿಜಾ
ಮ ಡುಮಾನಾಯ

ಡು
ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 1 0.02 623029554457

1570 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ತಿಮಮಪಾ ರಾಣಿರ್ಾನ್ ಪಾವೂರು ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 1 0.02 879401472150 112401011003140

1571 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಶ್ ೋಭಾ ಪರತಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 1 0.02 304955033925 520191030258551

1572 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಸುಂದರಿ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 1 0.02 670562878809

1573 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಗಿರಿಜಾ ಕೆ ಡ್ಾಯಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 6 0.096 823376142578 2722250001286

1574 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಚೆನುು ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 3 0.048 782474353967 520101039274523

1575 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ವಿನಯ ಕ್ುಳ್ಾಯಿ ಸುರತೆಲ್ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 4 0.064 753761467355

1576 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 4 0.064 681093680481

1577 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಸುನಂದ ವಾಮಂಜ ರು ಸುರತೆಲ್ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 4 0.064 559402944637 520191001140902

1578 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 4 0.064 887177901696 520101031162483

1579 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ತಿಮಮಪಾ ಪಾವೂರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 4 0.064 879401472150 112401011003140

1580 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಪರಭಾಕ್ರ ಕೆಲಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 4 0.064 347367386483 520101031157331

1581 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಸುಂದರಿ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 4 0.064 516660087337 520101031161551

1582 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ತುಕಾರಂ ಮುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು 1 4 0.064 297240688579

1583 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ರ್ ೋಮಪಾ ನಾಯೆ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಪಂ ಜೆೋನು 1 4 0.064 934536414037 1282200041318

1584 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಸುರೆೋಶ್ ನಾಯೆ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಪಂ ಜೆೋನು 1 4 0.064 476977797277

1585 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ರ್ಂಕ್ಪಾ ನಾಯೆ ತಂಕೆಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ ಜೆೋನು 1 4 0.064 725073274569

1586 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ರಘು ನಾಯೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಪಂ ಜೆೋನು 1 4 0.064 563474072370

1587 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಸಂದಿೋಪ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಪಂ ಜೆೋನು 1 4 0.064 372213065224 64510105677

1588 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ರಾಜು ನಾಯೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಪಂ ಜೆೋನು 1 7 0.112 969119308141

1589 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಪರಮಿೋಳ್ಾ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಪಂ ಜೆೋನು 1 2 0.032 461643748470

1590 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಪಂ ಜೆೋನು 1 4 0.064 342323228460

1591 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ವಿಠ್ಲ ನಾಯೆ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಪಂ ಜೆೋನು 1 4 0.064 742300548493

1592 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿನಿು ಲ್ಲ ೋಬ ತಂಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುರುಪುರ
34/28, 34/32, 34/31, 

34/7, 34/10, 54/2
ಅ ಸಂ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1 2 712754204516 1512200052843

1593 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಅವಿಲ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ

175/2, 178/1, 183/1B, 

59/5, 59/4, 59/3, 

60/12, 60/11, 60/9, 

60/8, 60/6, 60/3, 60/4, 

60/2, 60/1

ಅ ಸಂ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1 2 204310619510 30679306455

1594 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರೆ ೋಹತ್ ಫಾರನಿಿಸ್ ರೆ ಸಾರಿಯ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 7/66, 45/3 ಅ ಸಂ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1 2 849638394165 113101011000600

1595 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಅಂಬಾ ಬಾಯಿ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 6*3ಬಿಪ್ರ2 ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1 2 416916582429 89045067213

1596 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಹಮಯನ್ ರಾಕೆೋಶ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 101*2 ಅ ಸಂ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1 2 754947842772 1282600001047

1597 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಅನಂತ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 72*2 ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1 2 883412116228 520101026294334

1598 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು  ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪದಮನಾಭ ಸಫಲಯ ಬಿನ್ ವಾಸು ಸಫಲಯ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಬಾಳೆ 0.40 0.02559 644126234461 4012500100951301

1599 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು  ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮೊಯಿದಿನ್ ಕ್ುಂಞ ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 139/4,139/9 ಇತರೆೋ ಬಾಳೆ 0.20 0.01300 540036206382 3326101004096

1600 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು  ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಹಮಮದ್ ಸಲ್ಲೋಂ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ 

ಬಾಯರಿ
ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 384/3 ಇತರೆೋ ಬಾಳೆ 0.50 0.03250 771101010593

1601 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು  ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಾನ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಅಲಬಟ್ಯ ರ್ೋಗಸ್ ಚೆೋಳ ರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 19/1ಬಿ ಇತರೆೋ ಬಾಳೆ 0.50 0.03250 520101009128707

1602 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು  ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಬಾಬು ಬಿನ್ ಕಾಳು ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 183/1ಬಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.02599 904163585955 119801191000542

1603 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು  ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ತುಕ್ರ ಮೋರ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗು ಮೋರ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 295/2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.01300 685211285900 122201011001115

1604 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು  ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ತನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಬಿಲುಿ ಮೋರ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 660/1ಪ್ರ2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.01300 970588632220 10573784850



1605 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.04080 662211452729 01412210024707

1606 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ರ್ಪೂಡಿಯ ನಲ್ಲಕೆ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.02040 737043960391 01662200026825

1607 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಗಿರಿಜ ಕೆ ೋಂ ಉಮೋಶ್ ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 139/2ಇ1ಎ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.02039 414223757638 89042259341

1608 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ರ್ೋಶಿ ಕೆ ೋಂ ತನಿಯ ನಲ್ಲಕೆ ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 33/43,33/50 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.01999 691379548155 01372200076691

1609 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಸುಂದರಿ ಕೆ ೋಂ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 292/8 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.02039 592200138217 0712500102078001

1610 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಮೊೋಂಟ ಪರವ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗು ಪರವ ಬಡಗಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 80/4ಪ್ರ4 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.02039 491707006699 01562210004110

1611 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಬಾಬು.ಎಂ ಬಿನ್ ಕ್ರಂಟ ಉಳಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 80/ಪ್ರ36 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.02039 455621578935 153601011001783

1612 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಸಂಕ್ಪಾ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಬ ಗುು ನಲ್ಲಕೆ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.02040 211398958115 114301050001009

1613 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಸಂಜಿೋವ ಮೋರ ಬಿನ್ ಚೆ ೋಮ ಮೋರ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.02040 691009686421 01992200030164

1614 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮ ಬೈರ ಇರಾ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 358/1 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.30 0.03060 980004258961 0771101010803

1615 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ದಿ.ಬಾಬು ಕೆೈರಂಗಳ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 46/8 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.01998 414468162084 02192200084167

1616 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ರ್ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ವಾಸುದೋವ ಇರಾ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 125/2ಬಿಪ್ರ2,125/4ಬಿಪ್ರ2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.04007 693649024210 01722200046642

1617 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಾ ನಾಯೆ ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 128/2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.30 0.03060 645320467248 01932200054373

1618 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ರಾಮಣಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಡೆ ಂಬಯಯ 

ನಾಯೆ
ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 186/2ಎ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.30 0.03060 825278564688 01932200011768

1619 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಮೊಯದಿನ್ ಕ್ುಂಞ ಬಿನ್ ಬಾಬಯಯ 

ಬಾಯರಿ
ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 147/6,138/1ಬಿ9 ಇತರೆೋ ಕೆ ಕೆ 1.00 0.04000 490143764223 3326101001936

1620 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಮೋಶ್. ಜಿ. ಬಿನ್ ಗುರುವಪಾ ಗಟಿಟ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 385/1 ಇತರೆೋ ಕೆ ಕೆ 0.40 0.01599 284578823040 02562200069600

1621 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಹಮಿೋದ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು ಇತರೆೋ ಕೆ ಕೆ 0.40 0.01599 318015107498 114301010010313

1622 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಂದರ ಬಿನ್ ಪುರುಂಕ್ ಮುಗೋರ ಬಿಳಿಯ ರು ವಿಟಿ 162/4 ಪ.ಜಾ ಕೆ ಕೆ 0.60 0.02400 958745300067 146901011000330

1623 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಹೆ ನುಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಪುತುತ 

ನಾಯೆ
ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು ಪ.ಪಂ ಕೆ ಕೆ 0.31 0.01240 214120718974 114301010001893

1624 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗಿರಿಜ ಕೆ ೋಂ ಉಮೋಶ್ ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 139/261ಎ,139/2ಡಿ ಪ.ಜಾ ಕೆ ಕೆ 0.40 0.01600 414223757638 89042259341

1625 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಗಿಲಬಟ್ಯ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ 
ರ್ಬಾಸಟಯನ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್

ಮ ಡನಡುಗ ೋ
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 160/2ಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಕೆ ಕೆ 0.50 0.02289 279205949257 10573783142

1626 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಎಂ.ಐ. ಶ್ಾಯಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ 

ಭಟ್
ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 266/1 ಇತರೆೋ ಕೆ ಕೆ 1.00 0.04290 573545857335 10707568976

1627 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬ ಬಣಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪದಮನಾಭ ಭಟ್ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಕೆ ಕೆ 1.07 0.04550 413365215671 01662200004807

1628 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಐತಪಾ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಕೆ ಕೆ 0.40 0.01890 530514129317 0022500100764201

1629 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಬಿ.ಡಿ.ವಿಶ್ಾನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ದೋಜು 

ಪೂಜಾರಿ
ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 168/8ಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಕೆ ಕೆ 1.24 0.05250 751207160107 3058101002222

1630 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಗಟಿಟ ಬಿನ್ ಗುರುವಪಾ 

ಗಟಿಟ
ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 367/7,377/3 ಇತರೆೋ ಕೆ ಕೆ 2.03 0.08119 874667107712 02562200060787

1631 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹಸನ್ ಕ್ುಂಞ ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 34/5,35/1ಎ ಇತರೆೋ ಕೆ ಕೆ 0.40 0.01599 863023013625 02562200044157

1632 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಬಾಬು ಬಿನ್ ಕಾಳು ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 183/18 ಪ.ಜಾ ಕೆ ಕೆ 0.40 0.01599 904163585955 119801191000542

1633 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದೋಜಪಾ ಬಿನ್ ನಕ್ುೆರ ಮುಗೋರ ಬಿಳಿಯ ರು ವಿಟಿ 41/2 ಪ.ಜಾ ಕೆ ಕೆ 0.65 0.02600 438318244190 146901011001457

1634 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪೂವಪಾನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ರ್ಪೂಡಿಯ ನಲ್ಲಕೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 718/1ಎ7 ಪ.ಜಾ ಕೆ ಕೆ 0.54 0.02160 940159329363 01992200031281

1635 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದರಹಾಸ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯ ಮುಗೋರ ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 183/2ಬಿ ಪ.ಜಾ ಕೆ ಕೆ 0.34 0.01359 684036942651 01352200111662

1636 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗುರುವ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಮುದರ ನಲ್ಲಕೆ ವಿಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 108/1ಬಿ ಪ.ಜಾ ಕೆ ಕೆ 0.40 0.01600 480562568826 01412200054342

1637 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಚೆನುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ೋಟಿ ಮುಗುಳಯ ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 110/1ಪ್ರ2 ಪ.ಪಂ ಕೆ ಕೆ 0.84 0.03359 414616389623 01372200069400

1638 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮೊೋಂತರೆ ೋ ಕೆ ೋಂ ರಾಬಟ್ಯ 

ಮೊೋಂತರೆ 
ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ 141/4,38/9 ಇತರೆೋ ಬಾಳೆ 0.28 0.05459 772889706460 20234835537

1639 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಫಾರಂಕಿ ಮೊೋಂತರೆ  ಬಿನ್ ರಾಬಟ್ಯ 

ಮೊೋಂತರೆ 
ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 141/1,38/11 ಇತರೆೋ ಬಾಳೆ 0.22 0.04289 916183127252 0602101018981

1640 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಜ ಲ್ಲರ್ಾನ್ ಸಲಾುನ ಬಿನ್ ಜೆರೆ ೋಂ 

ಸಲಾುನ
ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 159/2ಎಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಬಾಳೆ 0.20 0.03899 374668302567 112401010001697

1641 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಠ್ಲ ರೆೈ ಬಿನ್ ಐತಪಾ ರೆೈ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 615/1ಪ್ರ8,615/1ಪ್ರ9 ಇತರೆೋ ಬಾಳೆ 0.20 0.03900 483255379449 01992200047772

1642 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ ರಗಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ.ಐತಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 261/3ಎ ಇತರೆೋ ಬಾಳೆ 0.40 0.07800 400040802281 5022500100031101

1643 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುರೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು ಗ ೋಳತಮಜಲು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 212/2ಬಿಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಬಾಳೆ 0.19 0.03473 882901279706 110501010011442

1644 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಟರೆನ್  ಅರುಣ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ 

ಗಿಲಬಟ್ಯ ಡಿರ್ ೋಜ
ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 110/50,110/37 ಇತರೆೋ ಬಾಳೆ 0.27 0.08262 832612906079 2999101104449

1645 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಂಜಿೋವ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಣುಣ ಗ್ೌಡ ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 14/3 ಇತರೆೋ ಬಾಳೆ 0.10 0.03059 326629508056 01562200100815

1646 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನು ರ್ಾನೆ 

ಮೊೋನಪಾ
ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 1/11,1/1ಎಚ್ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.07897 537528518648 02562200038764

1647 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಐತಪಾ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ಅಜಿಲ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 508/1ಪ್ರ3 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.07897 858813428322 01992200028653

1648 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ರಿಯ ಮೋರ ಬಿನ್ ತನಿಯ ಮೋರ
ಕಾವಳ 

ಮ ಡ ರು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 350/2,128/20 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.07897 241598104137 01932200016024

1649 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಕೆ ೋಂ ಅಚುಯತ ಪುದು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು
136/1ಬಿ,136/1ಸ,136/1ಎ

ಚ್
ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.31 0.12390 595940605165

1650 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಸು ಪರವ ಬಿನ್ ದಿ,ತುಕ್ರ ಪರವ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 65/3 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.20 0.07919 685599895533 1549101060604

1651 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆನಂದ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾಯೆ ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 142/2ಎ1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.20 0.06941 825134651034 30673981313

1652 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಬು ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಚನುಪಾ ನಾಯೆ ಗ ೋಳತಮಜಲು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 171/12,183/19 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.20 0.06952 559126455057 110501010000394

1653 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಬು ಮೋರ ಬಿನ್ ಬಳುಿ ಮೋರ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 637/1P2, 407/AP ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 777079281060 122201010012241

1654 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದೋವದಾಸ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಾಬು ಬೈರ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 425/6,425/7 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.04000 547952585852 35276240711



1655 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಐತತಪಾ ಬಿನ್ ದಿ.ಮಾನು ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 88/2P3 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 305535845101 114301231001300

1656 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಬಿನ್ ಅಚುಚತ ಪುದು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 136/1B,136/1C ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.04000 595940605165 126901011001557

1657 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸದಾನಂದ ರೆೈ ಬಿನ್ ದ ಮಣಣ ರೆೈ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 113/3 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.39 0.07800 738376551661 01992200015506

1658 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರವಿೋಣ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಾ ಗ್ೌಡ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 13/9 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.33 0.06599 822615141321 0602101028034

1659 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ದರ್ಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 

ಶ್ಟಿಟ
ದೋವಸಯಮ ಡ 

ರು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 30/ಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.33 0.06599 474986941197 131001010002711

1660 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ರ್ಲ್ಲನ್ ಮೋರಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಕೆ ೋಂ 
ಮಥಾಯಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ

ಮ ಡನಡುಗ ೋ
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 49/1ಬಿ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.33 0.06599 426056156948 520101070232081

1661 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಗಂಗ್ಾಧರ. ಎನ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ 

ಪೂಜಾರಿ
ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 77/1ಪ್ರ5,77/3ಪ್ರ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 965753702433 520101258254994

1662 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಸ ರಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.21 0.04200 554807442698 114301011006360

1663 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹಮಿೋದ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 218/5,218/4 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.12000 318005107498 114301010010313

1664 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನು ರ್ಾನೆ 

ಮೊೋನಪಾ
ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 1/4,1/11 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.07095 537528518648 02562200038764

1665 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ 

ನಾಯೆ
ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ 101/1 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 751355921117 114301010007433

1666 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಸುದೋಶ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಸೋತ್ಾರಾಮ 

ಭಂಡ್ಾರಿ
ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 404/5,404/4 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 231086168588 01412200075060

1667 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಭ ೋಜ ಬಂಗೋರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಾ 

ಮ ಲಯ
ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 162/1ಎಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 842135982263 01352200013961

1668 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಾರಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ತುಕ್ರ ನಾಯೆ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 41/4ಪ್ರ13 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.36 0.07200 362299890475 131001011002236

1669 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗುರುವ ಬಿನ್ ಮಾಂಕ್ು ಕೆ ರಗ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 87/ಪ್ರ2 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.24 0.04800 426090678580 4182500101571301

1670 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ರ್ ಲಾರ ಟನೆುಲ್ ಡರಯರ ನಿಮಾಯಣಕೆೆ 

ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೋಸಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಂತಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 130/2ಪ್ರ6 ಇತರೆೋ

ಅಡಿಕೆ 
ಕಾಳುಮಣಸು

2.28000 280374977015 520401001627604

1671 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಪಾ ನಾಯೆ ದೋವಸಯಮ ಡ ಬಂಟ್ಾಾಳ 53/* ಪ.ಪಂ ಗೋರು 0.18 0.02134 813914986234 131001012000093

1672 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಮಲತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಯಣ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 381/1ಎ2ಪ್ರ8 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 0.2522 0.09577 995091638741 0022500100973401

1673 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಂಗು ರಾಣಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಮ ರಾಣಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 58/2ಬಿ ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.19 0.02050 392656845175 110501010010696

1674 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ.ಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ರ್ಪೂಡಿಯ ನಲ್ಲಕೆ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 272/2ಬಿ3ಪ್ರ3 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.40 0.04718 01662200026825

1675 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಐತ ಮೋರ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 239/1ಪ್ರ3 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.45 0.04957 798529312968 5022500100428801

1676 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮಾರ್ಯಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ದ ಜ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 84/8,84/14,84/11 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.36 0.04151 829784749419 01412200122083

1677 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ರ್ಬಾಸಟಯನ್ ಲ್ಲ ೋಬ  ಬಿನ್ ದ ಜ 

ಲ್ಲ ೋಬ 
ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 218/1,86/2ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.90 0.11237 737179682488 0602101025529

1678 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದರ್ಾವತಿ ರೆೈ ಕೆ ೋ ಸಂಜಿೋವ ರೆೈ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 95/10,73/1ಬಿ ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.99 0.11855 978912495463 02392010004950

1679 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ಾ ರ್ರಾರ್ೂ ಕೆ ೋಂ ಬನಾಯರ್ಡಯ 

ಕಿರಸತಯನ್ ರ್ರಾರ್ೂ
ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 103/1ಬಿ,209/2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.20 0.02283 338241761188 1549101062658

1680 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಯಶ್ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗೆ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 11/5,11/2,11/8 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.22 0.02491 666417085678 119801010008515

1681 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾಲ್ಲನಿ ಜೆ ಜೆೈನ್ ಕೆ ೋಂ ಜಿನೆೋಂದರ 

ಎಸ್. ಜೆೈನ್
ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 120/2ಎ1 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.18 0.02076 981642325268 01932200025749

1682 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸೋಂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 55/2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.22 0.02599 306499484408 1549119059688

1683 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಹೆೋಶ್ ಪದಾಯಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಭಟ್ ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 155/3,35/3,38/2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.30 0.04151 363166474704 89103429473

1684 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೆೈರಂಗಳ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 37/6ಬಿ1ಪ್ರ1,36/2ಪ್ರ ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.40 0.05189 850952997508 4182500101112101

1685 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮಹಾಬಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ರಾಮಚಂದರ ಭಟ್
ವಿಟಿಮ ಡ ು

ರು
ವಿಟಿ 239/ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.54 0.06936 507695783703 01412200039308

1686 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಗಂಗ್ಾಧರ ಚೌಟ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದರ 

ಶ್ಟಿಟ
ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 314/2ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.79 0.09572 404716394726 01722200025534

1687 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನೆೋಮಿರಾಜ ಆಳಾ ಬಿನ್ ಮಮಮಕೆೆ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 149/2,146/6 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.54 0.06227 346323250362 01662200057729

1688 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಕ್ೃಷ್ಣ ಉಪಾಧಾಯಯ ಬಿನ್ ಶ್ಂಭು 

ಉಪಾಧಾಯಯ
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 417/14 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.36 0.04152 420917084891 0022500100377101

1689 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ 

ಭಟ್
ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 464/5ಬಿ1 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.27 0.03114 958704118926 01412200065477

1690 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮಹಾಲ್ಲಂಗೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ಮಹಾಬಲ ಭಟ್
ರ್ಪನೆಯ ವಿಟಿ 1/1ಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.54 0.06665 258844488661 146901011001367

1691 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ವಿಶ್ಾನಾತ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ 

ಪೂಜಾರಿ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 608/1ಪ್ರ2,611/2ಪ್ರ3 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.27 0.03292 719583205178 01992200046858

1692 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಬ ಬಣಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪದಮನಾಭ ಭಟ್ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 355/1ಬಿ ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.72 0.08741 413365215671 01662200004807

1693 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣ ರೆೈ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಾ ರೆೈ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 154/1 ಇತರೆೋ ಗೋರು 1.08 0.13434 267333587159 01412200077006

1694 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ 

ಭಟ್
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 122/1ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.36 0.04152 857090480535 5022500100509201

1695 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಭಟಟ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 100/2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.70 0.08451 599680674878 520101029571053

1696 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಸು ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಾ ನಾಯೆ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 241/1ಪ್ರ1 ಪ.ಜಾ ಕೆ ಕೆ 0.20 0.02400 699506215509 131001010000133

1697 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಗಂಗ್ಾಧರ ನಾಯೆ ರ್ ೋಮನಾಥ 

ನಾಯೆ
ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 207/5 ಪ.ಪಂ ಕೆ ಕೆ 0.20 0.02397 727851047554 5303101000013

1698 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ಕೆ  ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರತ್ಾುಕ್ರ ಅಡಪ ಬಿನ್ ಸರಸಾತಿ ಅಡಪ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 154/8 ಇತರೆೋ ಕೆ ಕೆ 0.60 0.07199 386294920061 101201011004237

1699 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಯಣ ಮಹೆೋಶ್ ಪದಾಯಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಭಟ್ ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 38/2 ಇತರೆೋ 0.22500 363166474704 89103428473

1700 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಯಣ
ಹೆೋಮ ಪದಮನಾಭ ಕೆ ೋ ಎಚ್.ಎಸ್ 

ಪದಮನಾಭ
ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 232/4 ಇತರೆೋ 0.27000 855611095068 4652500100441601

1701 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಯಣ
ಶಿರೋನಿವಾಸ ಭಟ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 

ಭಟ್
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 225/1 ಇತರೆೋ 0.25500 429849024545 5022500100126501



1702 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ರಘುನಾಥ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ದುಗುಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 310/7,311/1,306/12 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.90 0.08995 539930417573 01662200010261

1703 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೊೋಹನ ಪರಭು.ಕೆ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರ ಪರಭು ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 188/58,186/2ಬಿ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.10000 415692672030 10130092921

1704 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮುರಳಿಧರ ಆಳಾ ಬಿನ್ ಐತಪಾ ಆಳಾ ಇರಾ ವಿಟಿ 121/3ಬಿ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.04000 677518536014 4652500100458401

1705 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಸಂಕ್ಪಾ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಬ ಗುು ನಲ್ಲಕೆ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 51/6 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.10000 211398958115 114301050001009

1706 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಜನಾಧಯನ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಮುತತ ನಲ್ಲಕೆ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 51/5 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.48 0.04800 990124283969 114301011005684

1707 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ನೆೋಮಿರಾಜ ಆಳಾ ಬಿನ್ ಕಾಂತಪಾ ರೆೈ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 156/3,156/4,149/4 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.10000 346323250362 01662200057729

1708 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 12/12ಪ್ರ7 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.04000 704247908940 020400101015366

1709 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ
ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಿನ್ 

ಮಹಮಮದ್
ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 12/8,12/13 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.08000 804571227255 7342500100559501

1710 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಅಣಣಪಾ ರೆೈ ಬಿನ್ ಬಂಟಪಾ ರೆೈ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 210/6ಎ3,210/5ಬಿ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.10000 727717303587 122201231000098

1711 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ
ಮೋಘಶ್ಾಯಮ ಅಂಗಿರ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ 

ಭಟ್
ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 368/4 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.10000 901576248109 901576248109

1712 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ರತ್ಾುಕ್ರ ಅಡಪ ಬಿನ್ ಸರಸಾತಿ ಅಡಪ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 158/4 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.10000 386294920061 101201011004237

1713 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ
ಪುರುಷ ೋತತಮ ರಾವ್ ಬಿನ್ 

ನರಸಂಹಯಯ
ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 104/3ಎ2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.10000 411216753766 114301010003400

1714 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೆ ೋಯಿಿ ಮೊೋಬಲ್ ಪ್ರರೆೋರ ಕೆ ೋಂ 

ಅಲಬನ್ ಡಿರ್ ೋಜ
ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 166/1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.08000 219288357669 89018222004

1715 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಅಲಬನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಐಸಾಕ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 166/1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.08000 601349266962 8901934380

1716 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಅವಿಯನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಐಸಾಕ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 166/2 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.08000 795255957975 0112500100360601

1717 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಲ ೋಕ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಮ ಲಯ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 408/7,408/5 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.08000 455254573638 01412200012015

1718 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಭಾಸೆರ ಬಿನ್ ದಿ.ರ್ೋಸು ಮ ಲಯ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 463/2ಎ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.08000 348568222450 520101029570596

1719 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಭು ಬಿನ್ ಪರಭಾಕ್ರ 

ಪರಭು
ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 4/8ಬಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.03200 639293896040 146901131000059

1720 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜನಾಧಯನ ಪರಭು ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಪರಭು ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 4/5ಇ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.03200 641098611237 119801011003523

1721 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಭು ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 60/4 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.03200 811360955373 602101033902

1722 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ವಾಸುದೋವ ಶ್ಾಯನುಭಾಗ್ ಬಿನ್ 

ಶಿರೋಪಾದ ಭಟ್
ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 93/15 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.10000 871058661782 1932200029750

1723 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ.ಮೊೋಹನ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ 

ನಾಯಕ
ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.03200 782351895768 119801010007482

1724 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಸುಧಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.08000 920706989762 122201011000531

1725 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಲಕ್ಷಮಣ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 

ಆಚಾಯಯ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 54/4ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.10000 926908573917 520191027046611

1726 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ರಾಮಣಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ಂಭಯಯ 

ನಾಯಕ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 46/2ಬಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.08000 578501728011 5022500100166401

1727 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರ 

ನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಅಮ ಟರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.03200 54061320983

1728 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಐತಪಾ ಶ್ಟಿಟ ನರಿಂಗ್ಾನ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.03200 735289112497 3635108000169

1729 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಅರುಣ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಭುಜಂಗ 

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 74/10 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.03200 340213535732 150801011001439

1730 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಿರಿಧರ.ಪ್ರ ಬಿನ್ ದಿ. ಮಾಯಿಲ ಮುಗೋರ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 186/ಪ್ರ11 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.17600

1731 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗುಲಾಬಿ ಬಿನ್ ದಿ.ಇಂಪುಲು ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 336/2 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.06400 89046222714

1732 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮ ಮುಗೋರ ಬಿನ್ ಆಡುರ ಮುಗೋರ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.01600 32452755733

1733 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರ ಶ್ೋಖರ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 305/1 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.01600 7.59293E+11 3058101000093

1734 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಮೋಶ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲ್ಲಕೆ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.06400 1412200156668

1735 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ರಿಯ ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.03200

1736 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ರಗಪಾ ಬಿನ್ ತನಿಯ ನಲ್ಲಕೆ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.03200 627427156596 3058108002039

1737 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ೋಸಪಾ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಟ ನಲ್ಲಕೆ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.03200 89065374390

1738 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಪರಮೋಶ್ಾರ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಐತಪಾ 

ನಾಯೆ
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 381/1ಎ2ಎಪ್ರ3ಪ್ರ1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.03200 769726294767 22500100717601

1739 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಚಂದರಶ್ೋಖರ  ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು 

ನಾಯೆ
ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.03200 942294401290 120002101000284

1740 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ದಿ.ಲ್ಲಂಗ ನಾಯೆ ಸಾಲ್ಲತ ತರು ವಿಟಿ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.03200 458739904959 1722200071101

1741 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ ನಾಯೆ ಬಿನ್ 

ಅಣಣಪಾ ನಾಯೆ
ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.03200 875444519440 2082200023260

1742 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಗುರುವಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗ 

ನಾಯೆ
ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 185/1ಪ್ರ4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.03200 460697455989 1722200013803

1743 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಭಟಯ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ದಿ.ಚನಿಯ ನಾಯೆ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 383/4 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.03200 855421854753 1412200083069

1744 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಐತಪಾ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 735/2 ಪ.ಪಂ 0.03200 530514159317 0022500100764201



1745 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ,ಕ್ುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಲಕ್ಷಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 

ಪೂಜಾರಿ
ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ನರಿಕೆ ಂಬು 0.03520 602106842888 20178538763

1746 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎ ಪದಮವತಿ ಕ್ ಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 66/1ಪ್ರ2 ಪ.ಪಂ 2.45 0.016

1747 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜನಾಧಯನ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ನಾಣಯ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 239/1ಪ್ರ2 ಪ.ಪಂ 3.2 0.012

1748 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 521/1ಸ ಪ.ಪಂ 0.79 0.012

1749 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗುಲಾಬಿ ಬಿನ್ ರಾಜೆೋಶ್ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 336/2 ಪ.ಜಾ 0.89 0.016

1750 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿೋರಪಾ ನಳಿಕೆ ಬಿನ್ ಮುತತ ನಳಿಕೆ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 51/2 ಪ.ಜಾ 1.3 0.016

1751 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ಂ ಕಾಂತು ನಳಿಕೆ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 75/1ಎ5 ಪ.ಜಾ 2.34 0.016

1752 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎನ್ ಕ್ುಟಿಟ ನಳಿಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗು ನಳಿಕೆ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 272/2ಬಿ6 ಪ.ಜಾ 0.85 0.016

1753 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಯರಾಮ ನಲ್ಲೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲ್ಲೆ
ಮ ಡಪಡುಕೆ ೋ

ಡಿ
ವಿಟಿ 153/1ಬಿ2 119/7ಬಿ5 ಪ.ಜಾ 0.21 0.39 0.016

1754 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕ್ಪಾ ನಲ್ಲೆ ಬಿನ್ ಚೆನು ನಲ್ಲೆ ದೋವಸಯ ಪಡ ರು ವಿಟಿ 98/5 ಪ.ಜಾ 1.5 0.02

1755 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಹೆನಿರ ಮಾಂತರೆ ೋ ಬಿನ್ ಮರಿರ್ಾನ 

ಮಾಂತರೆ ೋ
ಕ್ಳಿಿಗ ಗ್ಾರಮ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 144/1ಎ2 ಇತರೆ 1.01 0.01

1756 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆಂಡ ರಯ ಡಿರ್ ೋಜ ವಾಮದ ಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ 150/2 ಇತರೆ 0.8 0.01

1757 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಠ್ಲ ಭಂಡ್ಾರಿ ಉಳಿ ಗ್ಾರಮ ಬಂಟ್ಾಾಳ 75/4 ಇತರೆ 1.08 0.006

1758 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ ಮಾರ ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 64/1ಬಿ1 ಇತರೆ 125 ಚ ಮಿ 0.004

1759 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಹಮಮದ್ ಹಾಜಿ ಬಿನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 209/2ಸ1 ಇತರೆ 0.78 0.004

1760 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದುನ್ 

ಕ್ುಂಞ
ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 8/2ಎ ಇತರೆ 0.8 0.006

1761 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಾನಕಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿೋಶ್ ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 67/1ಡಿ2 ಇತರೆ 0.5 0.004

1762 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸದಾನಂದ ರೆೈ ಬಿನ್ ದ ಮಣಣ ರೆೈ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 111/ಬಿ ಇತರೆ 0.36 0.004

1763 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಡೆನಿಸ್ ಅರ್ಪೂೋಸ್ ಬಿನ್ ಸರ್ೋರೆ ಅರ್ಪೂೋಸ್ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 349/1ಎಪ್ರ7 341/2ಎಪ್ರ14 ಇತರೆ 0.6 0.004

1764 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ ರ್ ೋಮು ಮ ಲಯ ಬ ೋಳತ ರು ವಿಟಿ 126/12 126/6ಬಿ2 ಇತರೆ 0.27 0.006

1765 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಪರೋಮ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಾಲ್ಲಯ ಡಿರ್ ೋಜ ಸಜಿೋಪನಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು
83/7 84/1 84/3ಎಪ್ರ1 

85/1ಬಿ3
ಇತರೆ 0.44 0.006

1766 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಸಾಯನಿಯಟ್ ಪ್ರಂಟ  ಬಿನ್ ಬಾಯಪ್ರಸಟ 

ಪ್ರಂಟ 
ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆ 0.006

1767 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಪ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಜೆ ೋನ್ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 93/13ಎ4 ಇತರೆ 0.3 0.006

1768 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುನಿೋತ ಪ್ರಂಟ ೋ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 197/2 ಇತರೆ 0.16 0.006

1769 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚಂದರವತಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಸಪಲಯ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 30/10 ಇತರೆ 0.28 0.006

1770 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ವಿಕ್ಟರ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಮಾರ್ೋಯಲ್ 

ರ್ೋಗಸ್
ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 52/6ಬಿ1 ಇತರೆ 1.84 0.006

1771 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಸಟವನ್ ಡೆರಿಕ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ 

ಜೆ ೋರ್ಪ್ಪ ಡಿರ್ ೋಜ
ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 218/11 ಇತರೆ 0.48 0.006

1772 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದಿವಾಕ್ರ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 20/22 ಇತರೆ 0.31. 0.006

1773 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಪೋಡಿರಕ ಡಿ ಅಲ್ಲಮೋಡ್ಾ ಗ ೋಳತಮಜಲು ವಿಟಿ 128/9 ಇತರೆ 0.41 0.006

1774 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಯಂ ಎಸ್ ರಘು ಬಿನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಶ್ಾರದ ನಾವುರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 154/2ಎ ಇತರೆ 0.48 0.006

1775 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋನಿವಾಸ ನಾಯಕ ಕೆ ಬಿನ್ ಸದಾನಂದ 

ನಾಯಕ
ಕಾವಳಮ ಡುರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 146/2ಬಿ2 ಇತರೆ 1.1 0.006

1776 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಅನಿಲ್ ಜೆ ೋಯ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಬಿನ್ 

ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ
ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 197/1 ಇತರೆ 0.36 0.004

1777 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹಮಿೋದ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 218/5 218/4 ಇತರೆ 1.5 0.004

1778 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಿರಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಡೆ ೋಂಬಯಯ ಮ ಲಯ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 20/17 20/4 ಇತರೆ 0.37 0.004

1779 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಡುಪ್ರ ಮಲ್ಲಿಗ ಗಿಡ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರಶ್ಾಂತ್ ತ ೋರಸ್ ಗ ೋಳತಮಜಲು ವಿಟಿ 131/4ಎ4 ಇತರೆ 1.1 0.004

1780 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಬಿ ಎಸ್ ಚಿನುಪಾ ಬಿನ್ ರ್ೋಸಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಮ ಡನನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 132/1 ಇತರೆ 0.62 0.02

1781 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ರಾಮಣಣ ಸಫಲಯ ಬಿನ್ ರುಕ್ಮಯಯ 

ಸಫಲಯ
ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 121/1 ಇತರೆ 0.78 0.02

1782 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ೋಲ್ಲನ್ ಮೋರಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 49/*/1 ಇತರೆ 1.32 0.02

1783 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಹೆನಿರ ಮೊಂತರೆ ೋ ಬಿನ್ ಮರಿಯನಾ 

ಮೊಂತರೆ ೋ
ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಇತರೆ 0.02

1784 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮೊಯಯಿದ್ ಕ್ುಂಞ ಬಿನ್ ಮಮಮದ್ 

ಹಾಜಿ
ಸಾಲ್ಲೋತ ರು ವಿಟಿ 24/*/1 ಇತರೆ 2.52 0.02

1785 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ 

ಭಟ್
ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 63/1, 155/2 ಇತರೆ 0.94 0.02

1786 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಖಾಡಿ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಬಿನ್ ದೋಜು ಪೂಜಾರಿ ರ್ೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 168/ಪ್ರ1, 168/7ಪ್ರ1 ಇತರೆ 0.92 0.02

1787 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಬಾಬು 

ದಾಸಯಯ
ಉಳಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 67/ಪ್ರ1 ಇತರೆ 0.61 0.02

1788 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 207/2 ಇತರೆ 1.6 0.02

1789 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ ವಿಘ್ುೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 111/6, 121/6 ಇತರೆ 1.27 0.02

1790 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಬುುಲ್ ಜಾಕ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹ ಉಳಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 61/3ಎ ಇತರೆ 0.4 0.02

1791 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಠ್ಠಲ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಭ ಭಂಡ್ಾರಿ ಉಳಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 76/1, 76/2 ಇತರೆ 0.29 0.02

1792 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೋರ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 245/1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.988 0.02

1793 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಬು ಪ್ರ ಬಿನ್ ದಿ"ಬಳುಿ ಮುಗೋರ ವಿಟಿ ವಿಟಿ 186/4 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 1.14 0.02

1794 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಅಣುಣ ನಲ್ಲಕೆ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 71/*/11 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.248 0.02



1795 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಸು ನೆೈಕ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಾ ನೆೈಕ್ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 241/2ಪ್ರ1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.468 0.02

1796 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜನಾಧಯನ್ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಮುತತ ನಲ್ಲಕೆ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 51/*/5 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.48 0.02

1797 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ದಿ"ರ್ಪೂೋಡಿಯ ನಲ್ಲೆ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 272/2ಬಿ3ಪ್ರ3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.68 0.02

1798 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಬಿನ್ ಗುರುವ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 266/1ಎಪ್ರ2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.54 0.02

1799 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಣುಣ ರ್ಾನೆ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಕ್ತಯ ನಲ್ಲಕೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 510/ಪ್ರ8 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.6 0.02

1800 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ತುಕ್ರ ಮೋರ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗ ಮೋರ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 295/2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.72 0.02

1801 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಂಕ್ಪಾ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಬ ಗುು ನಲ್ಲಕೆ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 51//6 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 2.56 0.02

1802 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಾದವ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪಾ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 1//11 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.53 0.02

1803 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಐತಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯ ನಲ್ಲಕೆ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 88/2ಪ್ರ3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 1.68 0.02

1804 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
 ಗ ೋವಿಂದ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮ 

ನಾಯೆ
ವಿಟಿಪಡೆುೈರು ವಿಟಿ 173/6, 173/7 ಪ ಪಂ 0.42 0.02

1805 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಲಲ್ಲತ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ 

ನಾಯೆ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 187/1ಎಪ್ರ1, 194/1ಪ್ರ1 ಪ ಪಂ 0.308 0.02

1806 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಗ್ೌರಿ ಹೆಗುಿ ಕೆ ೋಂ ದಿ" 

ಮಹಾಲ್ಲಂಗ ನಾಯೆ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 243/5ಸ ಪ ಪಂ 0.864 0.02

1807 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿೋನಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ದಿ" ತುಕ್ರ ನಾಯೆ ವಿಟಿ ವಿಟಿ 643/4ಬಿ1 ಪ ಪಂ 0.288 0.02

1808 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ನಾರಾತಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ 

ನಾಯೆ
ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ 101/*/1 ಪ ಪಂ 0.896 0.02

1809 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದನೆೋಶ್ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ರಾಮ ನಾಯೆ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 75/2ಎ ಪ ಪಂ 0.244 0.02

1810 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ರೆ ನಾಲ್  ರೆ ೋಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ 
ಆಂತ ೋನಿ ರೆ ಡಿರೋಗಸ್

ಮ ಡನಡುಗ ೋ
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 36/3, 95/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00538 381938134054 1549101058664

1811 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರ್ ೋಮಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 82/10, 82/11 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01258 457056281493 119801010006153

1812 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾಯಮಣಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 

ನಾಯಕ
ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 9/3B ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00518 525279830820 1549101005571

1813 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ರಮಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ದಿ. ನಾರಾಯಣ 

ಶ್ಟಿಟ
ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 37/5p4, 37/7 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00840 910375224855 114301010006510

1814 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಮೊೋಂಟ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 8/1, 512/31 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01649 739143608639 119801010009106

1815 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಕಾಮತ್ ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 101/2, 81/11 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00787 259768307588 12220119000091

1816 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ 

ಕಾಮತ್
ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 101/3, 81/12 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.01742 892417294959 0256220010340

1817 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ರುಕ್ಮಯ 

ಪೂಜಾರಿ
ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 64/1P6 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.00360 888284243571 02562200009266

1818 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗ್ಾಧರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಜಾರಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 3/2, 2/2, 1/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01939 373686094212 02562200028554

1819 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ವಾಸು ಕ್ುಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಪೂವಪಾ 

ಮ ಲಯ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 83/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01541 399515062043 7342500100760101

1820 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಜನಾಧಯನ ಸಪಲಯ ಬಿನ್ ಪೂವಪಾ 

ಸಪಲಯ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 74/19 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00840 328938831089 01352200082617

1821 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್  ಕೆ ೋಟಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 52/3, 47/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01786 913918679512 3562500100003101

1822 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ವಸಂತಿ ಎಸ್ ಪ್ರ ಕೆ ೋಂ ಸಂಜಿೋವ 

ಪೂಜಾರಿ
ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 33/2, 33/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01224 427367356586 0771101023167

1823 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಟಿ ಮಡಿವಾಳ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 38/5, 38/9 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00712 222751123526 01342200076160

1824 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಕ್ುಮಾರ ಅರಿಗ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 85/16, 85/17 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00898 333722510153 150801011000640

1825 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ತ್ಾರಾನಾಥ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಸಾಂತಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 147/7, 131/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00758 814571350025 01662200023385

1826 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ ಉದಯ ಶ್ಂಕ್ರ ರೆೈ         ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ ರೆೈ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 170/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00270 377362299178 01662200024797

1827 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದೋಜಪಾ ಗ್ೌಡ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 368/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01018 822420072412 20139359485

1828 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ಕೆೋಶ್ವ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಚಿತ್ಾರಂಜನ ಶ್ಟಿಟ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 261/1A2, 262/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.02261 545928684863 01932200000889

1829 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಮೊೋನಪಾ ಬಿನ್ ದೋರ ಮ ಲಯ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 137/367 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01032 958098287570 01932200020045

1830 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಸುರೆೋಶ್ ಶ್ಮಯ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ 

ನಾಯಕ
ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 371/10, 371/9 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01350 330984503644 01932200064135

1831 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ ಸತಿೋಶ್ಚಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಕೆ ಸದಾಶಿವ 

ಶ್ಟಿಟ
ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 508/2A2 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.00946 639123467783 01932200004833

1832 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜಿೋವ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಶ್ಟಿಟ ಮಾಣಿ ವಿಟಿ 32/184, 27/1 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.01080 504712998947 1030105068

1833 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಉದಯ ಚಂದರ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ ಭಟ್ ರ್ಪನೆಯ ವಿಟಿ 66/1BP3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01075 588228798286 01372030004114

1834 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 364/1P1, 309/8 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.01013 885384763862 01372030004186

1835 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಪೂವಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ದಿ. ಅಂತಪಾ 

ಶ್ಟಿಟ
ಮಾಣಿ ವಿಟಿ 110/8, 108/6 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.00773 737640002873 109401010001260

1836 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ಶಿರೋಧರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್  ನಾಗಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 135/9, 135/15 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.02011 302109182339 50100035431249

1837 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 98/3, 96/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01620 465895452424 42150100000413

1838 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ ಬಿನ್ ಧನಯಪಾ ಸಪಲಯ ಕ್ುರಿರ್ಾಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 49/19, 49/32 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00456 547764195220 1222010110011567



1839 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯಶಿರೋ ಕೆ ೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 8/-20 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01526 265181727561 01412200038696

1840 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಗರೋಗರಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್  

ಡಿರ್ ೋಜ
ಕ್ುರಿರ್ಾಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 183/3, 45/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.04053 940100963693 122201010002244

1841 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಗರೋಗರಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಸಲಾದ ೋರ  

ಡಿರ್ ೋಜ
ಕ್ುರಿರ್ಾಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 183/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00437 322105212927 112401010012979

1842 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಜೆಫಿರ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಜೆ ೋರ್ಫ್ 

ರೆ ಡಿರಗಸ್
ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 81/27P3, 81/5P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00888 434796616912 01412200107020

1843 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ರಿಚಾರ್ಡಯ ಅಂತ ೋನಿ ಡಿಕೆ ೋಸತ ಬಿನ್ 

ಇಮಾಯನುರ್ಲ್ ಡಿಕೆ ೋಸಾತ
ಕ್ುಕಿೆಪಾಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 56/1, 56/4, 96/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00494 773836356700 01722200002350

1844 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಐರಿನ್ ಮಸೆರೆೋನಸ್ ಬಿನ್ 
ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಮಸೆರೆೋನಸ್

ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 36/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00768 933118847398 01722200008181

1845 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಾರ್ಯಲ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲ ೋರೆನ್  

ರ್ೋಗಸ್
ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ 67/3A ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00960 842574462973 01722210007427

1846 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಾವಿಯನ್ ಫೆನಾಯಂಡಿೋಸ್ ಬಿನ್ 
ಇಗುೋಶಿಯಸ್ ಫೆನಾಯಂಡಿೋಸ್

ತಂಕ್ಬಳ ಿರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 5/6, 5/13, 5/15 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01350 294745061484 110501010011413

1847 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಆನಂದ ಕೆ ಟ್ಾಟರಿ ಬಿನ್ ಐತತಪಾ 

ಕೆ ಟ್ಾಟರಿ
ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 238/16, 8/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00586 605743483311 1549101001920

1848 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ದಿನೆೋಶ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 

ಕೆ ಟ್ಾಟರಿ
ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 41/2, 183/1E ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.02430 464598376038 0771101007857

1849 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಪರವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಪೂಜಾರಿ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 10/2P3 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.00134 422350054163 117501011001785

1850 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಟಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 8/-19 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01248 797212778623 32044551303

1851 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬುಜಂಗ 

ಪೂಜಾರಿ
ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ 25/2, 158/2 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.00538   208049464273 117501010006583

1852 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ತಂಕ್ಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 39/4, 39/11A ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01536 780639041185 01352210009632

1853 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ ಬಿನ್ ಇದಿನಬಬ ಇರಾ ಬಂಟ್ಾಾಳ 336/19, 337/2AP3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00778 373296000176 4032108000311

1854 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಎಲ್ಲಯನ್ ಡಿಕ್ುನಾು ಬಿನ್ ಸಲ್ಲಾಸಟರ 

ಡಿಕ್ುನಾು
ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 90/10P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00970 304619666063 01372200008271

1855 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಲಾಯನಿಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಮರಿಯನ್ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ಚೆೋಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 84/4, 84/3,84/8 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.0049 204569011697 4032101000198

1856 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಗರಗ ೋರಿ ಪ್ರ ಎ ಫೆನಾಯಂಡಿೋಸ್ ಬಿನ್ 
ಇಗುೋಶಿಯಸ್ ಫೆನಾಯಂಡಿೋಸ್

ಚೆೋಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 5/9B, 5/11BP ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00384 836281699628 0022500100175701

1857 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಮೊೋನು ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಬಾಯರಿ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 206/3CP4 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.01085 966326982551 020400101017040

1858 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಜಯಶ್ಂಕ್ರ ಬಾಸರೋತ್ಾತಯ ಬಿನ್ 

ಅನಂತ ಬಾಸರೋತ್ಾತಯ
ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 114/1A, 114/4B ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00758 627298605870 01992200013300

1859 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್
ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 81/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01032 914132208925 40311010001582

1860 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಜಯಕಿಶ್ನ್ ಪೂಂಜ  ಬಿನ್ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ 

ಪೂಂಜ
ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 68/3C ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00648 965091416696 01992200013087

1861 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಉದಯ ಶ್ಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಮಹಾಭಲ ಭಟ್ ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 301/3, 302/9 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00550 336954793692 114301010006983

1862 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಎನ್ ಶ್ಾಂತ ಕ್ುಮಾರ ಮಯಯ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ ಮಯಯ
ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 118/4P2, 118/3P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01066 622910283402 114301011005985

1863 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಯೋಗಿೋಶ್ ಸಪಲಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 

ಸಪಲಯ
ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 11/2, 11/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00643 914167880153 114301011003579

1864 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಸುಬಾರಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಫಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 12/1A3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01042 356475528959 3634119000027

1865 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಜನಾಧಯನ  ಬಿನ್ ಪಕಿೋರ  ಸಪಲಯ ಸಜಿಪಪಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 35/2A1, 23/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00540 552832045348 4182500101503401

1866 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಅಂತಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 281/1B, 281/1A ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.01104 866275362347 520101070264569

1867 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಪ್ರ ಬಿನ್ 

ಬಟಯಪಾ ಶ್ಟಿಟ
ಗ ೋಳತಮಜಲು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 72/8, 68/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00475 368998808826 0602101025670

1868 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ಭಟ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 239/7 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.02290 862491007584 0602101027069

1869 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಜಗದಿೋಶ್ಚಂದರ ಬಿನ್ ಬಾಲಪಾ ಗ್ೌಡ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 40/2, 40/12, 40/4A3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00456 210075271413 117501101000125

1870 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಣಣಪಾ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಾ 

ಮ ಲಯ
ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 555/1, 555/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.03480 389051667903 31778152460

1871 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರ್ೋಸಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 157/14, 158/4AP1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00696 780129690949 02562200056120

1872 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ ೋಚಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಐತತಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 259/2AP1, 260/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01200 337132892472 1105011003128

1873 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ ರಗಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಐತತಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 253/89 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01242 868514970030 4652500100609101

1874 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಾಬಲ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ದಿ.ನೆೋಮು ಶ್ಟಿಟ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 406/2B2BP1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00614 366681173711 131001011002947

1875 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಹರಿೋಶ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಚಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 183/4, 183/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01094 554177019477 54058141761

1876 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಂಕ್ರಿ ಜಿ ಭಟ್ ಕೆ ೋಂ 
ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್

ಕ್ುಳ ವಿಟಿ 58/145P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00480 579349409186 131001011000576

1877 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ಜಗದಿೋಶ್ಚಂದರ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 44/2A4, 44/20 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01350 871731958858 131001011001257

1878 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಭವಾನಿ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ ರ್ೋಸಪಾ ಶ್ೋಖ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 153/1, 152/* ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00614 790670130806 114301010008729

1879 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಂದರಿ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಚಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 87/18, 253/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00504 658108458863 114301011000756

1880 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಮಹಾಬಲ ಶ್ಟಿಟ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 94/8B, 94/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01176 454434730266 5022500100139601

1881 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಠ್ಲ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆುೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 97/1A,97/3A1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.02616 231317514264 5022500100032801

1882 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ತನಿಯಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 23/9A2, 23/9A3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.02967 400040802281 5022500100031101

1883 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಜೆೋಮಿ  ಫೆನಾಯಂಡಿೋಸ್ ಬಿನ್ 
ಪಾವುಲಾಿ ಫೆನಾಯಂಡಿೋಸ್

ಬಡಗಬಳ ಿರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 36/3P2, 164/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00720 727267129162 5022500100223401

1884 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಬುುಲ್ ರಜಾಕ ಬಿನ್  ಉಮಮರ 

ಬಾಯರಿ
ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 377/2B ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00547 874026443093 5022500100229101



1885 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಪ್ರ ಹೆಚ್ ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಹರ್ೈನಾರ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 348/* ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.01176 265024203200 0602101030413

1886 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ಹರ್ೈನಾರ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಫಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 388/7 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01200 731102911953 01372200105637

1887 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಬಿಪಾತುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪ್ರ ಯಸ್ 

ಯ ಸುಫ್
ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 158/1B ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00638 494248366491 109401011000662

1888 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಮಮತ್ಾ ಆಳಾ ಕೆ ೋಂ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಆಳಾ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 78/2C, 48/4B ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00437 789750172172 119801010004901

1889 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ರಮಣಿ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ ಬಡಗಬಳ ಿರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 72/8P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.03341 803973550954 01372210008875

1890 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಆಳಾ  ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಪಾ ಆಳಾ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 6/3, 7/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00614 960257392583 01412200010050

1891 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಮೊೋನಪಾ ಮಡಿವಾಳ ಬಿನ್ ದಿ.ಐತತಪಾ ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 13/14P15, 13/26 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00960 620531866772 520101029575067

1892 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ನವಿೋನ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 257/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01037 239278963082 122201010007540

1893 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಭಟಟ ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 398/2A ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00714 934104623808 122201010013240

1894 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋಧರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋವಪಾ 

ನಾಯಕ
ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 216/1B ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00756 956701076551 01412200010957

1895 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ 

ಸದಾಶಿವ ಭಂಡ್ಾರಿ
ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 267/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01280 886320437075 131001231000758

1896 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ 

ಭಂಡ್ಾರಿ
ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01540 615180329178 3058101000914

1897 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಕೆೈರಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 34/4A, 34/4B ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01430 316382148740 122201011001305

1898 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಭೋಮ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 139/1CB3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01978 795141846007 110501011000986

1899 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಸೋತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ದಿ.ನೆೋಮು ಪೂಜಾರಿ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ 80/3, 80/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00576 589109879598 110501231001110

1900 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಎಸ್ ಸವಿತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ದಿ.ಶ್ಂಭಯಯ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 58/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01867 872387807841 31223039900

1901 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ತನುಜ ಹೆಚ್ ಹೆಗೆ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಆಳಾ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 55/2B ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00600 336962309611 520101028655921

1902 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಮೊೋನಪಾ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 130/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.02434 243468103959 520101009021295

1903 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಭಾರತಿ ಎಸ್ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ ವಿಶ್ಾನಾಥ 

ಶ್ಟಿಟ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 135/1, 135/10 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01301 446110844850 7342500100047001

1904 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಪ್ರ ಎನ್ ದೋವಕಿ ಅಮಮ ಕೆ ೋಂ ದಿ. 

ನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 322/* ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00821 888308022058 7342500100428701

1905 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ ಅಬ ಬಕ್ೆರ ಬಿನ್ ಅಹಮಮದ್ 

ಕ್ುಂಞ
ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 108/1P1 ಅ.ಸಂ. ಅಡಿಕೆ 0.00586 558056858494 7342500100922901

1906 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಬುುಲ್ ರಜಾಕ ಬಿನ್  ಮಹಮಮದ್ 

ಬಾಯರಿ
ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 154/8, 171/18 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01968 804790721695 01352200110844

1907 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂಕ್ಪಾ ಬಿನ್ ಕೆ ರ್ೋಸಪಾ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 82/6, 82/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.04426 266734217649 020000101006573

1908 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂದಪಾ ಗ್ೌಡ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ 141/3, 141/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.02390 237306596845 20087759229

1909 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಅಶ್ ೋಕ್ನಾಥ ಬಿನ್ ಮಾಂಕ್ು ಪುರುಷ್ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 393/3, 399/2B1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00806 287898722530 131001011001073

1910 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ವಿಷ್ುಣ ಭಟ್ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 236/4A, 247/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01262 989396475444 01932200005685

1911 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಂದರ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ದಿ. ಗಂಗಯಯ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 140/8, 141/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.01008 929736328358 131001010001399

1912 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ರುಕ್ಮಯ ಬಂಗೋರ ಕಾಡಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.01875

1913 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಕೆ ಡಂಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.01875

1914 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ನೆ ೋಣಯಯ ಜಿಎನ್ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.01875

1915 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ನಾರಾಯಣ ಪುದು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.01875

1916 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಕೆೋಶ್ವ ಪುದು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.01875

1917 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಐತತಪಾ ನಲ್ಲೆ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.01875

1918 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ರಮೋಶ್ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.01875

1919 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಬಾಬು ಮೋರ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.01875

1920 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಮಧುಕ್ರ ವಿಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01945

1921 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ವಸಂತ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01945

1922 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01945

1923 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಆನಂದ ನಾಯೆ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01945

1924 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಫಾರನಿಿಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01945

1925 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ವಿಕ್ಟರ ಡಿರ್ ೋಜ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01945

1926 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಮಕಿಿನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01945

1927 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ರಾಜೆೋಶ್ ವಿಲ್ಲಫಡರ್ಡ ಡಿರ್ ೋಜ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01945

1928 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01944

1929 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ರಘು ಪಾಟ್ಾಳಿ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01944

1930 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಜನಾಧಯನ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01944

1931 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಪರಭಾಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01944

1932 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಬದುರದಿುೋನ್ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.01944

1933 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಉಮೋಶ್ ಬಿ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.01944

1934 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ರುಕ್ಮಯ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01944

1935 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಜಿನುಪಾ ಬಿ ಎಸ್
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.01944

1936 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಮಹಮಮದ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.01944

1937 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ರರಾಜಯ ಪರವಾಸ ಪದಮನಾಭ ಸಪಲಯ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.01944

1938 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗಾಯತಿಾ  ದೇವಿ 

ಬಿ.ಕೊೀೆಂ. ಶ್ವಶಂಕರ ಭಟ್ ಬಿ., 
ಪ್ರೆಂಗಾಲ ಯಿ ಮನೆ

ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ
84/5, 85/1B2, 85/1B1, 

82/1B5, 85/1B4, 84/4
ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 4080.00 517005015184 6042500101176801



1939 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯ ೀತಿ ಸರಸವ ತಿಕೊೀೆಂ. 
ಈಶವ ರ ಪಾ ಸ್ವದ್, ಬನಾರಿ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 79/1, 2, 3 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.32 2080.00 259544422238 6042500102819201

1940 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ಕಾಯಗಸ ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 63/1B2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 2456.00 926900339127 02122200000054

1941 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಿಮ ೀತಾಕೊೀೆಂ. 
ಮನೀಜ್ ಪಿ.ಜೆ., ಕುಡ್ಯೂ ಜೆ ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 2292B2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.57 3705.00 444014428359 36974894163

1942 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ತೀಮಸ್ ಪಿ.ಟ್ಟ.ಬಿನ್. 
ತೀಮಸ್ ಟ್ಟ.ಸಿ., ಪುತ್ೂ ನ್ 
ಪರಂಬಿಲ್ ಮನೆ

ಕೆ ೋಣಾಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 67/2, 67/16A(P) ಕ್ಾ ೈಸೂ ಬಾಳೆ 0.20 1300.00 623052258352 01682200044237

1943 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅವಿನಾಶ್ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಮುಳಾ ೆಂಕೊಚಿೂ  

ಮನೆ
ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 278/1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.72 4680.00 215358741258 02042200026534

1944 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಈಶವ ರ ಪಾ ಸ್ವದ್ ಪಿ.ಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಬನಾರಿ 

ಮನೆ
ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 80/2A1A, 79/4, 6, 80/5 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.32 1907.00 283471646066 6042500101118601

1945 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮುದ್ರು ಹೆೆಂಗ್ು ಬಿನ್. 
ನಕುಕ ರ, ಪ್ರಲೇರಿ ಮನೆ ಆಲಂತ್ಾಯ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 22/1P3 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.168 1032.00 710325465022 89080833684

1946 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಕ್.ಬಿನ್. ಅಣ್ಣಣ  
ನಲ್ಸಕ್, ಕುೆಂಡಡಕ  ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 154/1 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.40 2456.00 230665881881 145901011004759

1947 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶೇಖರ ಕ್.ಬಿನ್. ಮನ್  
ಮುಗೇರ, ಕನಾಯ ಮಂಗರ್ಲ ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 44/1J, 1G ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.17 1734.00 773188162355 520101013016675

1948 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ವಿಶವ ನಾಥ ಕ್.ಬಿನ್. ಕೊರಗು, 
ಕುಮ್ರರಮಂಗರ್ಲ ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 111/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.19 1938.00 223940704491 02122200015708

1949 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಚ್ರ್ಲಲ ಬಿನ್. ಗುರುವ, 
ಪಟಾ ೀಡಿ ಮನೆ 102-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ 72/2B ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.17 1734.00 894855004358 155001011000958

1950 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಚಿೀೆಂಕಾ  ಮುಗೇರಬಿನ್. 
ಮುೆಂಡ ಮೇರ, ಕಮ್ತತಿೂ ಲು ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 164/1AP11 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.11 1122.00 480139784357 02042200001530

1951 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಬಿ.ಬಿನ್. ಹುಕಾ , 
ಶ್ಬರ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 103/1 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.16 1632.00 811524348662 01342210000093

1952 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭಬಿನ್. ಗುರುವ, 
ಕಂಚಿನಪದ್ವು ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 296/4 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.19 1938.00 679004838030 124201011002399

1953 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕುೆಂಡ ಮೇರಬಿನ್. ಪಕಿೀರ, 
ನಕಿಕ  ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 179/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.17 1734.00 290630859907 02122210006046

1954 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಕುಬಿನ್. ಕುೆಂಞಿ, 
ಪಜಿರೀಡಿ ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 83/1B ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.10 652.00 280857384617 01342200201174

1955 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಓಡಿಬಿನ್. ಕರಿಯ, ನೆಕಕ ರೆ 
ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 57/1B ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.11 982.00 896998977522 8904665495

1956 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಎಲ್ಸಕ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 177/2A2P1, 173/2P20 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಬಾಳೆ 0.26 1644.00 415479574603 64155579684

1957 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರುಕಮ ಯಯ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಚೆನಾ  ನಾಯಕ , ಪ್ರಲೇರಿ ಮನೆ ಆಲಂತ್ಾಯ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 34/4, 32/1, 34/3, 1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಬಾಳೆ 0.26 1691.00 999491550782 1655110000010

1958 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಕಿಿತ್ ಯು.ಬಿನ್. ಕ್. ಕೃಷ್ಣ  
ನಾಯಕ , ಉಳ್ಳಾ ರ್ಲ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 55/2, 60/2B ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಬಾಳೆ 0.21 1365.00 582380274859 520101016777006

1959 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ ಬಿನ್. ಕುೆಂಞ, 
ಕುವೆಂಜ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 380/1C2B3 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.13 847.00 377932702120 123101231000214

1960 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಬಿ. 
ಭಿೀಮ ಭಟ್, ಬೈಪದ್ವು ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

63/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 64/2, 65/2, 66/1, 

279/1, 296/1A

ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.62 2388.00 960996017338 4012500100082701

1961 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮುಕಾೆಂಬಿಕ ಪಿ.ಕೊೀೆಂ. 
ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಭಟ್, ನೆಕಕ ರಾಜೆ 

ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

53/1, 56/1B, 55/8, 7B, 

298/2, 56/2, 55/9
ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.58 2234.00 865815655780 4012500100483201

1962 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಲ್ಸತಾ ಜೆ. ಭಟಕ ೀೆಂ. 
ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ತಿೆಂಗಳ್ಳಡಿ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 177/1B ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.37 1206.00 235639403708 6252101000092

1963 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಘವೆಂದ್ಾ  ಕ್.ಬಿನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಮಡುಕುಳ್ಳಾ ಯ, 

ಕೆಂತಿರ್ಲ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

50/1B3, 45/1, 10, 3, 6, 

46/1D2
ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 1.21 4840.00 241745929076 02482200013718

1964 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಗುರುರಾಜಬಿನ್. ಕ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಮಡುಕುಳ್ಳಾ ಯ, 

ಕೆಂತಿರ್ಲ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

45/8, 5P1, 12, 50/1B2, 

45/9, 46/1D1
ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 1.21 4840.00 288195038512 0615101013183

1965 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ತ್ನಿಯಪಾ ಬಿನ್. ಚೀೆಂಕಾ  
ಆದಿದಾಾ ವಿಡ, ಆಲಂತಾಯ ಮನೆ ಆಲಂತ್ಾಯ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

26/4BP7, 8P-p2, 

26/1A2P2, 18/1BP1, 

26/1A2P1

ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.52 2080.00 750184506432 1655108009920

1966 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭಬಿನ್. ಗುರುವ, 
ಕಂಚಿನಪದ್ವು ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 296/4 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.36 1350.00 679004838030 124201011002399

1967 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಓಡಿಬಿನ್. ಕರಿಯ ಮುಗೇರ, 
ನೆಕಕ ರೆ ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 57/1B, 68/P2 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.21 787.00 896998977522 89046665495

1968 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕುೆಂಡ ಮೇರಬಿನ್. ಪಕಿೀರ, 
ಕುಮ್ರರಮಂಗರ್ಲ ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 179/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.29 1087.00 290630859907 02122210006046

1969 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಜನಾಧಸನಬಿನ್. ರಾಮ 
ನಾಯಕ , ಕ್.ಸಿ. ಫಾಮ್ಸ 
ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ

ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 230/1P27 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.21 800.00 517005015184 0615101078390

1970 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಗುರುಪಾ ಸ್ವದ್ ಬಿ.ಬಿನ್. 
ರಾಮ ರಾವ್, ಬಳ್ಳಾ ವು ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

79/2BP1, 81/1B2, 

3B2, 91/2B-P1, 2B-

P2, 2C, 4, 5, 138/4, B, 

160/1A1A1A2

ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.29 1117.00 297869829341 520101034331464

1971 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 

ಮ್ರಧವ ಭಟ್ ಎೆಂ, ಅತಿಾ ಜಾಲು 
ಮನೆ

ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 165/1A4AP1 ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.70 2696.00 694644677561 02042200009181

1972 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅನಾ ಪೂಣಸ ಪಾ ಸ್ವದ್ ರೈ 
ಬಿ.ಬಿನ್. ವಿಠರ್ಲ ರೈ, ಬಂಬಿರ್ಲ 

ಮನೆ
ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 27/5, 11, 31/2 ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.76 2848.00 558265085629 30165140129

1973 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಸರೇಶಬಿನ್. ನಾಗೇಶ್ 
ಭಟ್, ವನದುಗಾಸ ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 26/1P ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.21 787.00 547243706522 520101009899118

1974 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಸ್ವದ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಮ್ರಯಿರ್ಲಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಪ್ರರಾಬೆ ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 34/1A, 3A ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.51 1964.00 263468593530 145901231000838

1975 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸೂದ್ನ್ ಬಿ.ಕ್.ಬಿನ್. ಬಿ. 
ಕೇಶವ, ಬೇರಿಕ್ ಮನೆ ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 76/1A ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.58 1718.00 439251182552 117701010017119



1976 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ೀನಿವಾಸ ರೈಬಿನ್. ಬ್ರರ್ಲಪಾ  
ರೈ, ಮೇಗನಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 20/6, 3E, 21/2, 114/2 ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.20 800.00 792750856309 520101016745597

1977 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕಿರಣ್ ಕುಮ್ರರ್ ಎ.ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ರೈ, ಅಣಿಲೆ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು

281/5A, 5C, 286/3D2, 

3D4, 3D3, 281/5B
ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.488 1952.00 830422350140 0615101083108

1978 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಕುಮ್ರರ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಎನ್. 
ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಚೀಮಡಕ  ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 53 ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 1.02 4080.00 583246920754 02482200019627

1979 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ನವಿೀನ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಬ್ರಬು ರೈ, ಕೊಯಿರ್ಲ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 170/4B, 166/2 ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.43 1720.00 388483829347 123501010006695

1980 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಆರ್. ಗಂಗಾಧರ 
ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. ಅೆಂತ್ಪಾ  
ಪೂಜಾರಿ, ರೆೆಂಜಳ ಮನೆ

ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 90/7, 96/1B ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.22 652.00 592396710254 64156338423

1981 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಸೆಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಕ್. ಅಮುಮ  ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ರೆಮ್ರರು 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 177/1B ಇತ್ರೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.22 880.00 011700101014591

1982 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಗುರುವಬಿನ್. ಮತಾೂ ಯಿ, 
ಶಾೆಂತಿನಗರ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 59/1A5, 1A4 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.21 840.00 479849746007 01342200089675

1983 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗಂಗಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಚೀಮ, ಪತಿಸಯಡಕ  ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 385/1P1 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.22 792.00 850022759147 124201010005678

1984 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ತ್ನಿಯಾರು ಯಾನೆ 
ಗರಿಜಾಕೊೀೆಂ. ಐತ್ೂ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 109/4 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.43 1548.00 920793496725 01342030000666

1985 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಗುರುವಬಿನ್. ಬೇಡು 
ಮೇರ, ಡ್ೆಂಬಟ್ಟಬರಿ ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 269/1 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.28 1050.00 291960110635 01762200011381

1986 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮನೀಹ್ರ್ ಎಚ್.ಬಿನ್. 
ಪಕಿೀರ ಮುಗೇರ, ಬ್ರಾ ಣಕಾೆಂಡ 

ಮನೆ
ಬಳಿಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 70/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.36 1386.00 661998202133 520101009938660

1987 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಣಣ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , ಕರ್ಲಲ ಪದ್ವು ಮನೆ ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 36/1P2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.51 2000.00 417827659003 01762200037281

1988 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಎಚ್. ನಾರಾಯಣ 
ಕಡಂಬಳಿತಾೂ ಯಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  

ಕಡಂಬಳಿತಾೂ ಯ, ಶೇವಿರ ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 247/P2 ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.32 5978.00 930095361869 18940100025474

1989 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್ ಪಿ.ಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ ಪಿ.ಜಿ., ಪರಕಾಕ ಲು 

ಮನೆ
ಹಳೆನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ 55/5A2 ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.24 4593.00 328967896248 20235342074

1990 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ 

ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಶಾಯ ಮ ಭಟ್, ಬೈಪದ್ವು 
ಮನೆ

ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 64/10 ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.12 2296.00 605282253374 520101016718557

1991 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅನುರಾಧ ಎಸ್. 
ಭಟಕ ೀೆಂ. ಸದಾಶ್ವ ಭಟ್, 
ಮುಳಾ ೆಂಕೊಚಿೂ  ಮನೆ

ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 163/1A1A2-p2 ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.40 27299.00 332841423357 02042210007145

1992 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಚಂದ್ಾ ಹಾಸ ರೈಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಕೊಡಂಕೇರಿ 

ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 59/* ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.60 11699.00 391886848101 124201010000582

1993 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಇಬ್ರಾ ಹೆಂ ಕುೆಂಞಿಬಿನ್. 
ಅಹ್ಮಮ ದ್ ಕುೆಂಞ, ಕಲೆೆಂಬಿ 

ನಗರ ಮನೆ
ಕೆ ಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 77/1P ಮುಸಿಲ ೆಂ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.20 3900.00 714062792649 01342200134228

1994 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ದೂಮಣಣ  ಶೆಟ್ಟು , ಪಡಿಪ್ರಾ ರೆ ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 60/1AP1, 62/2, 60/8P1 ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.14 2578.00 660345153043 320401000000512

1995 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಡಿ.ಎೆಂ. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ 
ಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. ಡಿ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ 
ಭಟ್, ಸಸೆಾ ೀಟ್ಟ ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 199/1P2, 2A ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.20 3900.00 815537435473 111701010006505

1996 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ತಿರುಮಲೇಶವ ರ ಭಟ್ 
ಬಿ.ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, 

ಬ್ರಳ್ಳಯ ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು

165/2, 208/2A, 3B1, 

3A, 231/2A3, 208/2B, 

1B

ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.52 10140.00 822381623159 6252101002303

1997 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ೀನಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ  
ನಾಯಕ , ಬ್ರಳ್ಳಯ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು

230/1P3, 1P2, 

231/2AP3
ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.44 8560.00 688706580251 6252101000966

1998 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಗಂಗಾಧರ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕ , ಬ್ರಳ್ಳಯ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 230/2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.12 2340.00 806633320258 124201051000012

1999 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಜಿೀವ ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ  
ನಾಯಕ , ಬ್ರಳ್ಳಯ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 230/2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.1539 3000.00 292061785423 6252101000228

2000 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ೀನಿವಾಸ ಡಿ.ಬಿನ್. ವಾಸ 
ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ನಿರ್ಲಯ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 98/1P2 ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.40 7800.00 677646004257 123101010005778

2001 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಜನಾಧಸನ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಶ್ವಪಾ  ಗೌಡ, ಕಕಂಬ ಮನೆ ಬಿಳಿನೆಲ್ಲ ಕ್ಡಬ 175/P37 ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.24 4593.00 921259721053 102601011002430

2002 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಮೇಶ ಭಟ್ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎೆಂ., 
ನವದುಗಾಸ ಮೂಡಕ್ರೆ ಮನೆ

ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 123/1, 124/1, 2A ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.80 15600.00 756233563842 4012500100338201

2003 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಚೆರಿಯನ್ ಜೆ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಪಿ.ಜೆ. ಮ್ರಮನ್, ಪಲ್ದೂ ಜೆ ಮನೆ ಬಿಳಿನೆಲ್ಲ ಕ್ಡಬ 32/* ಕ್ಾ ೈಸೂ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.80 15434.00 434413088808 10032714050

2004 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಸ್ವದ್ ರೈಬಿನ್. ವೆಂಕಪಾ  
ರೈ, ಹೊಸಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 167/1P1 ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.20 3610.00 590791338857 01762250000423

2005 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ವಸಂತ್ ಅಮ್ತೀನಬಿನ್. 
ಪಕಿೀರ ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ಮ್ರಮ ರ ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 69/6 ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.31 25504.00 218681565752 145901011000501

2006 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಭೈರ ಮುಗೇರಬಿನ್. ಕುಡುಪ 
ಮೇರ,  ಿಿೆಂದ್ಾ ಡಕ  ಮನೆ ಹಳೆನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ 38/3 ಎಸ್.ಸಿ. ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.208 4000.00 400304515719 02042200008957

2007 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ವಿ.ಎಸ್. ರಾಮಣಣ  
ಗೌಡಬಿನ್. ಕಾೆಂತ್ತ ಗೌಡ, 
ಹೊಸಮ್ರರು ಮನೆ

ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 164/6, 5 ಇತ್ರೆ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.32 9792.00 590829389207 01342200105780

2008 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಘುನಾಥ ಪ್ರಟ್ಯಳಿಬಿನ್. 
ರಾಮ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, ಬಡಕಾಯೂರು 

ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 240/6 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 4800.00 851726010905 17104017912

2009 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 

ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಭಟ್, ಬಿೀಣಸಕಜೆ 
ಮನೆ

ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 258/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2300.00 712921223509 520291006160749



2010 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕ್. ಸಿೀತ್ಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಮಹಾಬರ್ಲ ರೈ, ಕ್ಲ್ದಲ ಡಿ ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು 126/1C1P2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.60 6900.00 320073410063 123101010005758

2011 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀತಾರಾಮ ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ಗೌಡ, ಪ್ರಪ್ರಮಜಲು 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 264/1B ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 4800.00 649009033147 111701011001324

2012 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟು  

(Handicap)ಬಿನ್. ಮಹಾಬರ್ಲ 
ಶೆಟ್ಟು , ಮೊದ್ರಲ್ದಕ ಡಿ ಮನೆ

ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 192/1A1P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2400.00 692166176377 0615101082142

2013 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅನಂತ್ಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕಿಾ ನ್. 
ಅಚ್ಯೂ ತ್ ನಾಯಕ್, ಮೇಲ್ದಾ ದ್ರ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 139/2, 144/4B2, 145/4 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.28 3220.00 797847840258 33028786407

2014 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಭಟ್, ಪ್ರದ್ರಕಯಸ 

ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 257/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.64 7200.00 603617284494 123501011006322

2015 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮೂಸ್ವನಿಾ ನ್. ಇಬ್ರಾ ಹೆಂ, 
ನೆರೀಳೂ ಡಕ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 90/1B3, 66/5 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 6000.00 471397240510 123501010007125

2016 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕಿ್ ೀಮ್ರವತಿ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಮೇದ್ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಕೃಷ್ಣ  ಸದ್ನ 

ಮನೆ
34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 2/3. ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2300.00 389000084039 54059346676

2017 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪರಮೇಶವ ರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್, ಕೊೀನಡಕ  ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 156/1C1A1A1AP1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 4600.00 724812678770 0615101073743

2018 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, ಇಡ್ಯಯ ಡಿ ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 131/4,129/1A1, 210/4 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 6000.00 929912947651 02122200017141

2019 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮನೀಜ್ ರೈಬಿನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ರೈ, ದೇವಸಯ  ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 27/5A, 5B, 7 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.76 9120.00 388050288802 02122200028891

2020 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮುತ್ೂ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ವಿೀರಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಕೊಲಂಬಡಕ  

ಮನೆ
ನೆಲಾಯಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 115/6 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2300.00 313293159557 1655108010171

2021 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಉದ್ಯ ಕುಮ್ರರ್ ಬಿ. 
ರೈಬಿನ್. ಶಾಯ ಮ ಭಟ್, 
ಬಂಗಾರಡಕ  ಮನೆ

ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 252/P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2300.00 900605159073 6042500103651001

2022 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮಹಾಬಲೇಶವ ರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 
ಕಜೆಮೂಲೆ ಮನೆ

ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 23/1A2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.00 12000.00 999832398070 01342200107857

2023 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ದುಗಗ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಓಲ್ದೂ ಜೆ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 48/P1, 72/1A2P, 1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.24 2880.00 695918852329 17104062240

2024 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕರಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ಇಚ್ಚೂ ರು ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 276/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.72 8640.00 987243309252 1655101002331

2025 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕಮರ್ಲಕೊೀೆಂ. ಅಚ್ಯೂ ತ್ 
ಗೌಡ, ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರ್ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 6/1. ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.52 5980.00 584864036928 117701011005191

2026 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಸಂತಿಕೊೀೆಂ. 
ಅನಂತೇಶವ ರ ಭಟ್, 
ಅನಿರ್ಲಕೊೀಡಿ ಮನೆ

ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 109/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.80 9600.00 245547586595 0615111011617

2027 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ, ಕಂಟ್ಟಾ ಮಜಲು 

ಮನೆ
ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 189/2P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.36 4320.00 576490936795 520101016693929

2028 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಜಿತ್ ಕುಮ್ರರ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಶೆಟ್ಟು , ಕಾವರಿಕಟ್ಟು  

ಮನೆ
ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 70/2A2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2400.00 522228908355 02482200009214

2029 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜೈಸನ್ ಜಾಜಿಾ ಸನ್. ಜಾಜ್ಸ 
ಕುಟ್ಟು , ನಿಡಯ ಡಕ  ಮನೆ ಇಚಿಂಪಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 16/1A21 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2300.00 974087169423 1655101012411

2030 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಾರಿಜ ಆಳವ ಕೊೀೆಂ. 
ವಾಸಪಾ  ರೈ, ಡಿೆಂಬಿಾ  ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 159/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.32 3680.00 427263664015 124201010004788

2031 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿೀರಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಅೆಂಬಜೆಸ 

ಮನೆ
ಕೆ ೋಣಾಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 25/9. ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.30 3600.00 834548448474 1655101007492

2032 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರ್ಲಕ್ಷಮ ಣ ಗೌಡಬಿನ್. ರುಕಮ ಯಯ  
ಗೌಡ, ಬುಡಲ್ದರು ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 63/1A1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.32 3680.00 961696417974 145901011003398

2033 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಹ್ನುಮ ಶೆಟ್ಟು , ಮಣಿಕರ ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 395/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.90 10300.00 632885315929 17109531128

2034 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಸರೇೆಂದ್ಾ  ರೈಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ರೈ, ಮುಗೆರೀಡಿ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 253/1AP2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.45 5400.00 404967268216 4031101000207

2035 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಇಸಬು ಬ್ರಯ ರಿಬಿನ್. 
ಅಬೂಾ ಬಕಕ ರ್ ಬ್ರಯ ರಿ, ಡಿೆಂಬಿಾ  

ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

32/4BP1-p2, 

51/1A1A1A1A1, 

33/1AP1, 1C

ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2400.00 729163858058 520101016725200

2036 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಗರಿೀಶ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಶ್ವರಾಮ ರೈ, ಮರಕಕ ಡ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 404/2, 393/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 6000.00 462743844084 123501010007675

2037 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜತ್ೂ ಪಾ  ರೈಬಿನ್. ದೇರಣಣ  ರೈ, 
ಗಳಿಯಾಲು ಮನೆ ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 306/1P2, 5B, 3 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2300.00 257215286277 01762200020103

2038 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಿತೇಶ್ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 

ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, ಮೇರ್ಲಸ 
ಮನೆ

ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 36/P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 4600.00 70439013108 6252101001107

2039 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕರಿಯಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಚಂದ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಅಮುಮ ೆಂಜ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು

95/2B, 94/1A2P7, 

1A1B2
ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.26 2990.00 697212156401 105301010000729

2040 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮಹೇಶ್ಾ ನ್. ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, 
ಕಾಣಿಯೂರು ಮನೆ ಕಾಣಿಯ ರು ಕ್ಡಬ 80/4A, 3B2, 2A, 78/4 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2300.00 435840460302 37767454959

2041 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ಎ.ಬಿನ್. ಚಿೀೆಂಕಾ , 
ಪ್ರರಕಾಲು ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 324/2B1C ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.60 6552.00 823304333822 02042200041101

2042 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ದಿನೇಶ ಗೌಡಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  
ಗೌಡ, ಇಡಯ ಡಕ  ಮನೆ ದ ೋಳ್ಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 47/4, 39/*, 43/4 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.20 14400.00 533073798565 02122200046100

2043 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್, ಸಿೆಂಧೂರ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 46/2B1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2300.00 258157762449 6042500103364201

2044 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ಗೌಡಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, ಅಳಕ್ ಮನೆ ಕ್ುಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 67/1A1P4 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2400.00 248874948682 4012500100955001

2045 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಭಾಸಕ ರ ಗೌಡಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ಬುಡಲ್ದರು 

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 81/11, 12, 9, 6 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 4600.00 817546082158 10573768883

2046 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ರೈಬಿನ್. ಕಿಟು ಣಣ  
ರೈ, ಪ್ರಪ್ರಮಜಲು ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 279/1BP1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.72 8640.00 921161395630 111701010015853



2047 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಹೊನಾ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಗಂಗಯಯ  ಗೌಡ, ಗುಮಮ ಟಗದ್ರಾ  

ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು

81/P12, 97/5P1, 4P2, 

78/2
ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2300.00 253936427030 124201011001204

2048 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಘವೆಂದ್ಾ ಬಿನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಮಡುಕುಳ್ಳಾ ಯ, 

ಕೆಂತಿರ್ಲ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

50/1B3, 45/3, 46/1D2, 

45/10, 1, 6, 50/1B3
ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 6000.00 241745929076 02482200013718

2049 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಶಂಭಟ್, ಆಯಾಸಪು ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು

351/*, 352/2, 192/5A3, 

5A1, 4AP2, 194/2P2, 

352/2, 192/5A3, 5A1

ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 2400.00 736768333531 520101009821194

2050 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  

ಪುತ್ತೂ ರಾಯಬಿನ್. ವಾಸದೇವ 
ಪುತ್ತೂ ರಾಯ, ಆರ್ಲಡಯ  ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 139/2A ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.32 3680.00 897572218854 105301011001788

2051 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಗುರುರಾಜಿಾ ನ್. ಸಬ್ರಾ ಯ 
ಮಡುಕುಳ್ಳಾ ಯ, ಕೆಂತಿರ್ಲ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

45/12, 5P1, 50/1B2, 

46/1D1, 45/9, 8
ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 6000.00 288195038512 0615101013183

2052 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಯಯ  ರೈಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಹ್ರ್ಲಸಿನಡಿ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 239/2P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 4800.00 373368510792 117701011000517

2053 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮಹ್ಮಮ ದ್ ಬ್ರಯ ರಿಬಿನ್. 
ಅಬುಾ ಲ್ ಬ್ರಯ ರಿ, ಸಸಿಹತ್ತಲ  ಮನೆ ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 204/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 6000.00 249998626243 123501010000756

2054 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೈರ್ಲಜಾ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಕರಿಯಪಾ  ಬಂಗೇರ, ಕಂಪ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 110/1BP2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.43 4945.00 670019692401 0615101077161

2055 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕುಸಮ್ರ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಪಕಿೀರ, ಕುಮ್ರರಮಂಗರ್ಲ ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 103/2B ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.20 2364.00 604260189018 02122200010149

2056 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕರಿಯ ಮೇರಬಿನ್. 

ಮ್ರಯಿರ್ಲ, ಕುಮ್ರರ ಮಂಗರ್ಲ 
ಮನೆ

ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 103/2A1CP1 ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.20 2364.00 841558408232 02122200041191

2057 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸೆಂದ್ರಿಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ , ಆನಾಜೆ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 296/2A1P6 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.40 3789.00 436853718271 64202377052

2058 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪುರಂದ್ರ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ರಾಮ ನಾಯಕ , ದ್ರಯಯ ರಡಕ  ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು 90/3, 132/5B2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.40 3789.00 806220506660 123101010001650

2059 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಅಣಣ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಕೂಟೇಲು 

ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 281/1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.50 4522.00 375433963707 4031101000545

2060 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಲ್ಸತ್ಕೊೀೆಂ. 
ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಬೈರ, ಪರ್ಲಲ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 327/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.20 2300.00 405269788323 124201011000810

2061 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪ್ರಶವ ಸನಾಥಬಿನ್. 
ವಿಶವ ನಾಥ, ಪುನಿೀತ್ ಭಾಗ್ ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 16/5. ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.25 2875.00 822999866395 1655101000267

2062 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀರಾಮ ಪಕಕ ಳಬಿನ್. 
ನರಸಿೆಂಹ್ ಪಕಕ ಳ, ಕರ್ನಸರು 

ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು
53/P4, 72/1B, 71/1, 

72/2, 87/1B, 70/2, 

90/1A3

ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 6000.00 883092470146 123501010008541

2063 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಟ್ಟ. ರೈಕೊೀೆಂ. 
ಎೆಂ. ತಿಮಮ ಪಾ  ರೈ, ಶೇಖಮಲೆ 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 130/2, 77/1A2, 129/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.36 4140.00 976350978423 120101010000991

2064 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್, ಕರ್ನಸರು 

ಮನೆ

ನೆಟಟನಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 159/1AP2, 157/2P3 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.80 9200.00 446851189186 123501010004528

2065 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಗಂಗಯಯ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ರಾಮ ನಾಯಕ , ಬಪಾ ಪುೆಂಡೇಲು 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 337/1AP2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.20 2300.00 320820845835 111701010015969

2066 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಾಕರ ತೀಳ್ಳಾ ಡಿಬಿನ್. 
ರಾಮಚಂದ್ಾ  ತೀಳ್ಳಾ ಡಿ, 
ಕಲ್ದಕ ರು ಮನೆ

ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 76/1A1AP1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 4800.00 905456030299 64170691937

2067 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗುಲ್ದಬಿ ಎನ್. 

ಶೆಟ್ಟು ಕೊೀೆಂ. ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟು , 
ಕಂಪ ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 178/5 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.20 13500.00 222153470510 20196600118

2068 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ವಿ. ರಾಘವನ್ ಬಿನ್. ಪಿ. 
ವಿ. ಕುೆಂಞ ರಾಮನ್, 

ಎ.ಪಿ.ಎೆಂ.ಸಿ. ರೀಡ್ ಪುತ್ತೂ ರು
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 102/1A, 350/3 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.00 11564.00 909637382319 6042500100542401

2069 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ, ಸೂಫಿ. ಪಿ. ಎಮ್.ಬಿನ್. ಕ್. 
ಪಿ. ಹ್ಸೈನಾರ್, ಬಂಟಡಕ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 650/8, 6 Minority ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 4800.00 532994699275 18940100023735

2070 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಸೇಸಪಾ  ಗೌಡ, ಪ್ರರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ

188/2AP1, 6, 3, 1P2, 
254/3P2, 1P2-p1, 261/1P3, 

186/1A1
OBC ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 4800.00 263194091934 8082500100558601

2071 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಪಾ  ಪರವಬಿನ್. ಗುಡಡ  
ಪರವ, ಅಜಿಜ ನಡಕ  ಮನೆ ದ ೋಳ್ಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 161/1B1, 1A1 SC ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.20 2400.00 476447787045 130901011000962

2072 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಆರ್.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ, ಕೊೀಡಿ 

ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 193/2, 5, 368/* OBC ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 4800.00 620027154411 105301011002457

2073 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮಹೇಶ್ ಪಿ.ಬಿನ್. ರಾಮಣಾ  
ಗೌಡ, ಪೈಕ ಮನೆ ಕಾಣಿಯ ರು ಕ್ಡಬ 80/4A, 3B2, 2A, 78/4 OBC ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.14 1680.00 435840460302 37767454959

2074 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ದೇವಪಾ ಬಿನ್. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  
ಗೌಡ, ಬರೇಮೇಲು ಮನೆ ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ 40/4B, 38/9 OBC ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 4800.00 241066066235 152801231000488

2075 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಹೇಮ್ರನಾಥ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಅೆಂತ್ಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಶೆಟ್ಟು  ನಿರ್ಲಯ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 286/5, 6, 4, 275/1A OBC ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.36 4320.00 704620557173 111701011002895

2076 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸೆಂದ್ರಿಬಿನ್. ತ್ನಿಯ 
ನಾಯಕ , ಕ್. ಸಿ. ಫಾಮ್ಸ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 230/1P54 ST ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.20 2400.00 694238061281 01402200034760

2077 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ . ಸೇಸಪಾ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಚೆನಾ ಯಯ  ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರರ್ಲಪ್ರಾ  

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ 89/4B3 OBC ಜೆೋನು 1.82 24000.00 379032101426 01652200012129

2078 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಎಮ್. ಶರತ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ರೈಬಿನ್. ಎ. ಎಮ್. ಧನಂಜಯ 
ರೈ, ಅಮ್ತೂ ನಡಕ  ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 285/2B OBC ಜೆೋನು 3.74 1600.00 792639319905 111701010000036



2079 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ಫುಲ್ದಲ  ಎಸ್. 
ರೈಕೊೀೆಂ. ಸದಾಶ್ವ ರೈ, ಬಿೀಡು 

ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 120/1B, 146/1C2 OBC ಜೆೋನು 1.00 3200.00 946611897269 4031101000070

2080 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಯತಿೀಶ ಕ್.ಬಿನ್. ಮೊೀನಪಾ  
ಗೌಡ ಕ್., ಮಡಿವಾಳ ಪರಪುಾ  

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ 202/2, 1, 208/2 OBC ಜೆೋನು 2.44 40000.00  721478578099 123601010021403

2081 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಬ್ರಬು ಮುಗೇರಬಿನ್. 
ಎಲುೆಂಬ, ಬ್ರವಿಕಟ್ಟು  ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 65/3BP2 SC ಜೆೋನು 3.05 8000.00 753899481057

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2082 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ಎ..ಬಿನ್. ಕಬುಾ  
ಹೊೀರ್ಲಯ, ಅಗತ್ಸಬೈಲು ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು - SC ಜೆೋನು - 6400.00 476215997115

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2083 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಕೇಶವ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞ ನಾಯಕ , ಕಜೆ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 164/1 SC ಜೆೋನು 1.46 24000.00 580188413245

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2084 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ . ಹ್ರಿಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 

ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ  ಭಟ್, ಅತ್ಯ ಸಡಕ  
ಮನೆ

ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 548/1 General ಜೆೋನು 2.03 16000.00 943243264916 02122200037262

2085 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವೈಲೇಟ್ 

ನತಾಲ್ಸಯಾಕೊೀೆಂ. ಜೀಸೆಫ್ 
ಆೆಂತೀನಿ, ಪ್ರಯ ರಾಡೇಸ್ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - Minority ಜೆೋನು - 6400.00 262722107744 520101250056559

2086 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಪದ್ಮ ನಾಭಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ  ನಾಯಕ , ಕುಕ್ಕ ೀಶ್ಾ ೀ 
ನಿರ್ಲಯ ಕಾಡೆೆಂಬ್ರಲು ಮನೆ

ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - OBC ಜೆೋನು - 6400.00 513026442410 145901011000596

2087 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ . ಪುಟು ಣಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಮಂಜಪಾ  ಗವಡ, ಸ್ವರೆಪ್ರಾ ಡಿ 

ನಡುಬೈಲು ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 18/3 OBC ಜೆೋನು 0.65 9600.00 672495598018 124201010009074

2088 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ರೈಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ 
ರೈ, ಸಜಂಕಾಡಿ ಮನೆ ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 190/1 OBC ಜೆೋನು 0.31 16000.00 435341748623 123501010006316

2089 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರವಿೀೆಂದ್ಾ  ನಾಥ ಕ್. 

ಗೌಡಬಿನ್. ಜನಾಧಸನ ಗೌಡ, 
ಕನಾ ಡಕ  ಮನೆ

ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು - OBC ಜೆೋನು - 6400.00 471490338706 123501011006444

2090 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಶ್ಾ ೀ ರಂಜನ್ ರೈ ಡಿ.ಬಿನ್. 
ವಿಠರ್ಲ ರೈ, ದೇರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 132/5A, 131/3C4, 3G OBC ಜೆೋನು 2.81 9600.00 495655343551 64024993754

2091 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಜಯರಾಮ ಗೌಡ 

ಹೆಚ್.ಬಿನ್. ಬ್ರಬು ಗೌಡ ಹೆಚ್., 
ಚೈತ್ಾ   ಮನೆ

ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 108/5 OBC ಜೆೋನು 1.65 6400.00 440719521505 520101016714446

2092 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ . ಎನ್. ಚಿನಾ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಎನ್. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ, ರ್ನಜಿ 

ಮನೆ
ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 48/*, 49/1A, 47/*, 227/1P1 OBC ಜೆೋನು 2.80 3200.00 600494973305 520291006159031

2093 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಚಂದ್ಾ ಹಾಸಬಿನ್. 
ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಗವಡ, ಕಲೆಲ ೀಗ ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - OBC ಜೆೋನು - 1600.00 952405120666 89045684941

2094 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅನುಪಮಕೊೀೆಂ. 
ರವಿಶಂಕರ, ಕ್ರೆಮೂಲೆ 
ತಾರಿಗುಡೆಡ  ಮನೆ

ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 99/6 OBC ಜೆೋನು 0.25 3200.00 611515674477 01402200027840

2095 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇಶ್ಾ ನ್. ರುಕಮ ಯಯ  
ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರರ್ಲಪ್ರಾ  ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ _ OBC ಜೆೋನು _ 2000.00 869654459377 64131448913

2096 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಯತಿೀಶ ಕ್.ಬಿನ್. ಮೊೀನಪಾ  
ಗೌಡ .,  ಪರಪುಾ  ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ _ OBC ಜೆೋನು _ 2000.00 721478578099 123601010021403

2097 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಮ್ತಸಳಕೊೀೆಂ. 
ರಾಜದಿೀಪಕ್ ಜೈನ್, ಕುದಾಮ ರ್ 

ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ
ಕ್ುದಾಮರು ಕ್ಡಬ _ Minority ಜೆೋನು _ 1600.00 77634209483 02122250007690

2098 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಯುವರಾಜ್ ಪುೆಂಜಬಿನ್. 
ಕ್. ಕ್. ಪೂೆಂಜ, ತಾಯ ಗರಾಜ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 58/1B1 OBC ಜೆೋನು 0.29 9600.00 785733999528 6252101001510

2099 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ನಾಗೇಶಬಿನ್. ಶ್ವಪಾ  
ಪೂಜಾರಿ, ಪಟ್ಟು ಮಜಲು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 27/1A1 OBC ಜೆೋನು 1.90 8000.00 245325790511 520101016817377

2100 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ರಮೇಶ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ನಾಯಕ , ಆಲೇಕಿಕ  

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 241/2 OBC ಜೆೋನು 2.72 4800.00 819620319552 520101016694534

2101 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮನೀಹ್ರ್ ರೈಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಹೆೆಂಡಸ್ವಗು 

ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು _ OBC ಜೆೋನು _ 3200.00 516906607648 124201011000310

2102 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ . ಕ್. ವೆಂಕಪಾ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ  
ನಾಯಕ , ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 134/2 ST ಜೆೋನು 1.00 3200.00 802657444105

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2103 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಐತ್ೂ ಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಈಶವ ರ 
ನಾಯಕ , ವಲ್ದಲು ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 95/2A1 ST ಜೆೋನು 0.75 16000.00 83688920291

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2104 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಕಿಟು  
ನಾಯಕ , ಮುರುೆಂಗ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 334/1E ST ಜೆೋನು 0.53 3200.00 978611319523

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2105 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸರೀಜಿನಿಕೊೀೆಂ. 
ವೆಂಕಪಾ  ನಾಯಕ , 
ಪಮಮ ತಾೂ ಮಜಲು ಮನೆ

ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 238/1P5, 239/1B1, 1A1P5 ST ಜೆೋನು 2.23 6400.00 352287088296
Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2106 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ರವಿೀೆಂದ್ಾ  ಡಿ.ಬಿನ್. ಐತ್ೂ ಪಾ  
ನಾಯಕ  ಬಿ., ದೂಮಡಕ  ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು - ST ಜೆೋನು - 3200.00 459723989273

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2107 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ದಾಮೊೀದ್ರ ಡಿ.ಬಿನ್. ಕಿಟು  
ಮಲೇಕುಡಿಯ, ದೈರಡಕ  ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು 88/2 ST ಜೆೋನು 1.19 3200.00 787643502245

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2108 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭ ಡಿ.ಬಿನ್. ಐತ್ೂ ಪಾ  
ನಾಯಕ  ಡಿ., ದೂಮಡಕ  ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು - ST ಜೆೋನು - 3200.00 534528153482

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2109 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರವಿೀೆಂದ್ಾ  ಎಮ್.ಬಿನ್. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ನಾಯಕ , ಮುರುೆಂಗ 

ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು - ST ಜೆೋನು - 3200.00 487505004251

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2110 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬುದ್ಾ  ನಾಯಕ , ನೆಹ್ರುನಗರ 

ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ST ಜೆೋನು - 3200.00 590528834627

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2111 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಭೈರ ಮುಗೇರಬಿನ್. ಕುಡಾ  
ಮುಗೇರ, ಇೆಂದ್ಾ ೆಂಡ ಮನೆ ಹಳೆನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ 38/3 SC ಜೆೋನು 1.17 3200.00 400304515719

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2112 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಭಾರತಿ ಆಲ್ಸಯಾಸ್ 
ಬೇಬಿಕೊೀೆಂ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಕ್., 

ಕಜೆಕಾರು ಮನೆ
ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - SC ಜೆೋನು - 6400.00 956656256331

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2113 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ೀನಾಯಯ ಬಿನ್. ಗುರುವ 
ಮುಗೇರ, ಅತಿಸರ್ಲ ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - SC ಜೆೋನು - 4800.00 206867256299

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2114 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀಕೊೀೆಂ. ವಾಸ, 
ಬಿೀತ್ರ್ಲಪುಾ  ಮನೆ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 129/10 SC ಜೆೋನು 0.48 3200.00 620040465946

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia



2115 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಕ್.ಬಿನ್. ಮಂಚ್ 
ಮುಗೇರ, ಕಾಪಿನಕಾಡು ಮನೆ ಹಳೆನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ - SC ಜೆೋನು - 3200.00 653430746151

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2116 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರೆಂಕು ಡಿ.ಬಿನ್. ಮುದ್ರ, 
ಕಾಪಿನಕಾಡು ಮನೆ ಹಳೆನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ - SC ಜೆೋನು - 3200.00 407612369654

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2117 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ  ಬಿ.ಬಿನ್. ಮ್ರೆಂಕು, 
ಬೆಳಿಾ ಪ್ರಾ ಡಿ ಕಾಾ ಸ್ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - SC ಜೆೋನು - 3200.00 781880236845

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2118 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ ಬಿನ್. ಕುಕಕ , ಬನಾರಿ 
ಮನೆ ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ - SC ಜೆೋನು - 6400.00 697058003303

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2119 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಕ್.ಬಿನ್. ಪ್ರನಸ 
ಮುಗೇರ, ಕಾಣಿಯಾರು ಬೈಲು 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 256/6 SC ಜೆೋನು 0.73 8000.00 671815982635

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2120 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಅೆಂಗಾರ ಕ್.ಬಿನ್. ಹುಕಾ , 
ಪಚೊ  ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 137/1A1, 138/1A2 SC ಜೆೋನು 2.75 12800.00 720607885496

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2121 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ವಿೀಣ ಬಿ.ಬಿನ್. ಮ್ರದ್ಪಾ , 
ಬೆಳಿಾ ಪ್ರಾ ಡಿ ಕಾಾ ಸ್ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - SC ಜೆೋನು - 3200.00 247436571839

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2122 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಕ್.ಬಿನ್. ತ್ತಕಾ  
ಮುಗೇರ, ಜನತಾ ಕಾಲೀನಿ 
ಕರ್ಲಲಮೂಲೆ ಮನೆ

ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು - SC ಜೆೋನು - 6400.00 956387368348
Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2123 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭೈರ, ಜನತಾ 
ಕಾಲೀನಿ ಮನೆ

ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು - SC ಜೆೋನು - 6400.00 352834008253
Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2124 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಚ್ರ್ಲಲ ಬಿನ್. ಗುರುವ, 
ಪಟಾ ೀಡಿ ಮನೆ 102-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ 72/2B SC ಜೆೋನು 1.35 8000.00 894855004358

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2125 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕರಿಯಪಾ ಬಿನ್. ಚೀಮ 
ಮೈರ್ಲ, ಮ್ರಡ್ೀಡಿ ಮನೆ ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ 105/1A3B, 1A3AP1 SC ಜೆೋನು 1.07 8000.00 954185368443

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2126 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕಾವರಿ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಚೀಮ ನಾಯಕ , ಕುಟ್ಯಲು ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 81/1 SC ಜೆೋನು 0.98 6400.00 430521477592

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2127 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ೀನ ಯು.ಬಿನ್. ಗುರುವ, 
ಉಜಿರಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - SC ಜೆೋನು - 6400.00 952657280245

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2128 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕಾಶ್ಮ ೀರ್ ಕುಟ್ಟೀನಾಬಿನ್. 
ರೀಸರ್ ಕುಟ್ಟೀನಾ, 
ಮುಕಾ ೆಂಪ್ರಡಿ ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 12/2, 306/2B, 14/1B, 
226/1B1

Minority ಜೆೋನು 13.65 8000.00 551162853568 0615101023637

2129 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಶ್ವರಾಮ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಪಿ. 
ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ  ಭಟ್, ಬಿೀನಸಕಜೆ 

ಮನೆ
ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 258/1 General ಜೆೋನು 2.33 11200.00 712921223509 520291006160749

2130 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ  ಭಟ್, ಶ್ಾ ೀಗಣೇಶ್ 

ಕೃಪ್ರ ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 113/3A2, 110/3 General ಜೆೋನು 2.38 12800.00 655959600534 111701010004346

2131 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನ್ ನಾಯಕ್ 

ವೈಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ 
ವೈ, ಎಲ್ಸಕಾ ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 172/1A-p4, 173/2P7 OBC ಜೆೋನು 1.52 6400.00 232935862406 54017824225

2132 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪುಷಿ್ ವತಿ ಹೆಚ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಹೆಚ್. ಶೇಖರ ಪೂಜಾರಿ, ಶ್ಬರ್ಲಸ 

ಮನೆ
ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 107/1 OBC ಜೆೋನು 2.00 3200.00 348352507627 20333228112

2133 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಕಿರ್ಲ ಎ. ಆಳವ ಕೊೀೆಂ. 
ಅಜಿತ್ ಆಳವ , ನವಯ  ನಿರ್ಲಯ ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - OBC ಜೆೋನು - 1600.00 229089753068 105301011001699

2134 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿಮರ್ಲಕೊೀೆಂ. 
ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ನಾಯಕ , ಮಡಕ 

ಮನೆ
ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ - ST ಜೆೋನು - 1600.00 301071916225 124201011004858

2135 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಂದೇಶ ಒ.ಬಿನ್. ಶ್ವಪಾ  
ಗೌಡ, ಓಕಸಳ ಮನೆ ಕೆ ಣಾಜೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 501968348431 123901010004590

2136 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಚಂದ್ಾ  

ಗೌಡಬಿನ್.ಬೆಳಿಯಪಾ  ಗೌಡ, 
ಸಂಕೇಶ್ ಮನೆ

ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 546619593948 3822500100006601

2137 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಉದ್ಯ ಶಂಕರ ಕ್.ಬಿನ್. ಕ್. 
ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗೇಶವ ರ ಭಟ್, 
ಉಜಿರುಪದ್ವು ಮನೆ

ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು - General ಜೆೋನು - 3200.00 582947884599 6042500103703501

2138 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಶ್ೀರ್ ಕ್. ಪಿ.ಬಿನ್. ಕ್. ಪಿ. 
ಸಿದಿೀಬಾ , ಕೊಚ್ೂ ಕಟ್ಟು  ಮನೆ ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ - Minority ಜೆೋನು - 1600.00 995813597753 02042200017943

2139 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸದ್ಶಸನ್ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಶೇಷ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಕೊೀಡಿೆಂಬ್ರಳ 

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಕ್ಡಬ 123/10 OBC ಜೆೋನು 0.70 3200.00 445179548484 520101016758540

2140 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸವ ಸಿೂ ಕ್ ಶಂಕಬಿಸನ್. ಕ್. 
ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಭಟ್, 
ಚಂದ್ಾ ೀದ್ಯ ನಿರ್ಲಯ

ಕೆೈಮಣ ಕ್ಡಬ - General ಜೆೋನು - 3200.00 737819480901 8613101006033

2141 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಅವಿನಾಶ್ ಎಸ್. ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ಪೂಜಾರಿ, ಕನಾನಶ್ಾ ೀ ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು - OBC ಜೆೋನು - 1600.00 689374904858 0942500102508301

2142 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರಾ ೀಮಕೊೀೆಂ. ರತಾಾ ಕರ 
ಪೂಜಾರಿ, ಶಬಿರ್ಲಸ ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 817479801650 520291028020303

2143 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಬೆಳಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ಪರ್ಲಸಡಕ  ಮನೆ ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 512974758369 6042500103082101

2144 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸ್ವವಿತಿಾ ಕೊೀೆಂ. ಹ್ರಿೀಶ, 
ವಳ್ಳಲು ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 370964817273 145901231000692

2145 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಪದ್ಮ ನಾಭ ಗೌಡಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ  ಗೌಡ, ಕ್. ಸಿ. ಫಾಮ್ಸ 

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - OBC ಜೆೋನು - 4800.00 513026442410 145901011000596

2146 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರಬಿನ್. 
ದಾಮೊೀದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, 
ಕೊೀರಂಗು ಮನೆ

ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 236543403557 64216642744

2147 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಯಶವ ಥಬಿನ್. ಸಂಜಿೀವ 
ಗೌಡ, ಕ್. ಸಿ. ಫಾಮ್ಸ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 898810497386 01402200109745

2148 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜಗದಿೀಶ್ ಓಬಿನ್. ದೇರಣಣ  
ಗೌಡ, ಓಕಸಳ ಮನೆ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 837460861793 123901011001730

2149 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನದಾಸಿಾ ನ್. 
ರಾಮಣಣ  ಕಾಮತ್, 
ಪುೆಂಡಿಕಾಯಿ ಮನೆ

ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - OBC ಜೆೋನು - 1600.00 633897364026 8082500100541301

2150 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ವಿನಯ ಪಿ.ಬಿನ್. ಬ್ರಬು 
ಗೌಡ, ಪೊಯಯ ರ್ಲಡಕ  ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 416306901472 02042200090773

2151 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಅಣ್ಣಣ  ಗೌಡ, ಕುವಚಾೂ ರು ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 768338862636 145901011004193



2152 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಪಿ. ರಘು ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಕ್. ಎಮ್. ಪೂವಯಯ , 
ಕೊೀಡಿೆಂಬ್ರಡಿ ಮನೆ

ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 969596269133 20041211164

2153 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜಿ. ಬೀಜಪಾ ಬಿನ್. 
ಪುಟು ಣಣ  ಗೌಡ, ಓಡಲ  ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - OBC ಜೆೋನು - 4800.00 987553945387 8082500100830901

2154 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಧವ ಕ್.ಬಿನ್. ರುಕಮ ಯಯ  
ಗೌಡ, ಕುಲಯ ೀಟ್ಟು  ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 658875172132 145901011005229

2155 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ನವಿೀನ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ರೈಬಿನ್. ಬಿ. ಮಹಾಬರ್ಲ ಕ್. 
ಶ್ಾ ೀದೇವಿನಗರ ಮನೆ

ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು - OBC ಜೆೋನು - 6400.00 974247945985 6252101002134

2156 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. ಕ್. 
ಪುರುಶೀತ್ೂ ಮ ಶೆಟ್ಟು , ಎಲ್ದ 

ಪ್ರಯ ಲೇಸ್ ಮನೆ
ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 23/2B OBC ಜೆೋನು 5.40 16000.00 594467846152 520101009833362

2157 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ಕ್. ಕ್ಾ ವಿಯಬಿಸನ್. 
ಮೈಕ್ಲ್, ಉಳಿಪುಾ  ಮನೆ ಕ್ುಟುರಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ - Minority ಜೆೋನು - 6400.00 244543066006 123601010020807

2158 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಲೀಕೇಶ್ ಕ್.ಬಿನ್. ಪುಟು  
ನಾಯಕ , ಕಂಚಿಕಲುಲ  ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ST ಜೆೋನು - 1600.00 824486870654 01402200190260

2159 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , ಕೇದ್ಗೇದ್ಡಿ 

ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು - ST ಜೆೋನು - 9600.00 459690341813

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2160 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಬಕಕ ರ್ ಸಿದಿಾ ಕಿಾ ನ್. 
ಆದಂ ಕುೆಂಞ, ಮಗೇರಿ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು - Minority ಜೆೋನು - 4800.00 838094175359 0615101080886

2161 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ರೈಬಿನ್. 
ಆನಂದ್ ರೈ, ಕಬರಮುಗೇರು ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 884716696433  4031101000686

2162 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಸಬಾ ಣಣ  
ಭಟ್, ಕಿಿತಿಜ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - General ಜೆೋನು - 1600.00 230080448804 37047194011

2163 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಟ್ಟ. ಬಿ. ಶ್ಾ ೀಧರಬಿನ್. 
ರಾಮಚಂದ್ಾ ಯಯ , ಶ್ಾ ೀನಿಧಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - OBC ಜೆೋನು - 3200.00 269786389766 520101009815240

2164 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ  ದಾಸಿಾ ನ್. 
ದೇಸಪಾ  ಗೌಡ, ಪ್ರರ್ಲಸ ಮನೆ ಆಲಂತ್ಾಯ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - OBC ಜೆೋನು - 1600.00 648888642286 1655101018410

2165 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಗೌಡಬಿನ್. 
ನಾಣಸಪಾ  ಗೌಡ, ಕಂಪ ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - OBC ಜೆೋನು - 1600.00 883316762647 33418242738

2166 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಾಕರ ರೈ ಕ್.ಬಿನ್. 
ವಿಶವ ನಾಥ ರೈ, ಕುೆಂಜಾಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ - OBC ಜೆೋನು - 1600.00 479644239276 145901011001922

2167 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸತಾಯ ನಾರಾಯಣ 

ಕುಟ್ಟು ಬಿನ್. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಯಯ  
ಕೊೀಟ್ಟು , ಶ್ಾ ೀನಂದ್ನ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - OBC ಜೆೋನು - 6400.00 838380482414 910010042873991

2168 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ರವಿೀೆಂದ್ಾ  ಕ್.ಬಿನ್. ಸೆಂದ್ರ 
ಆಚಾಯಸ, ದ್ಬೆಸ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - OBC ಜೆೋನು - 1600.00 249325964697 259001000002885

2169 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಶ್ಾ ೀ ಶ್ವರಂಜನ ರೈಬಿನ್. 
ಎಮ್. ವಿಠರ್ಲ ರೈ, ದೇರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು - OBC ಜೆೋನು - 2000.00 495655343551 64024993754

2170 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , ಕೇದ್ಗೇದ್ಡಿ 

ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು - ST ಜೆೋನು - 1600.00 459690341813 32823395825

2171 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ಪಿ.ಬಿನ್. 
ಸೀಮಶೇಖರ, ಪಜೀಡಿ ಮನೆ 102-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ - SC ಜೆೋನು - 6400.00 686005034246

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2172 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸಬಿನ್. 
ಮ್ರಯಿರ್ಲಪಾ , ರ್ನಜಿ ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - SC ಜೆೋನು - 4800.00 652641112004

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2173 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ದೇವಪಾ ಬಿನ್. ಅೆಂಗಾರ, 
ಪಜಿರೀಡಿ ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 72/1A2C SC ಜೆೋನು 1.24 8000.00 213025995020

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2174 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಪರಮಶ್ವ, ಮ್ರಯಿಪ್ರಜೆ ಮನೆ ಮಧಾಯಳ ಕ್ಡಬ - SC ಜೆೋನು - 6400.00 318203108952

Wood & Wood Art 
Industreis, Sullia

2175 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ದೇವಪಾ ಬಿನ್. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  
ಗೌಡ, ನಾಗಶ್ಾ ೀ ಬರೇಮೇಲು ಮನೆ ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ 41/6 OBC ಜೆೋನು 0.66 2900.00 241066066235 152801231000488

2176 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಚಿೀೆಂಕಾ  ಮುಗೇರಬಿನ್. 
ಮುೆಂಡ, ಕಮ್ತಮ ತಿೂ ಲು ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 164/1AP11 SC ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 8000.00 480139784357 02042200001530

2177 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ನಾಗಪಾ  ಗೌಡ, ಪಂಬ್ರರು ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 65/2A3P1, 1A4 OBC ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 4000.00 872952500609 111701010007657

2178 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಎಸ್. ಅಬುಾ ಲ್ 
ಮಲ್ಸಲ ಕಿಾ ನ್. ಹಾಜಿ ಬಿ. 

ಎಮ್.ಮೊೀನು ಬ್ರಯ ರಿ, ಸಮರ 
ಗುೆಂಡಿ ಮನೆ

ಗ ೋಳಿತ ತೋಟುಟ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 7/4, 2, 5, 91/2 Minority ಕಾಳುಮಣಸು 1.09 22600.00 812986514857 16440100013028

2179 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಿ. ಜಾಜ್ಸ ಕುಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಚೇರಿಯನ್, ನಿಡಯ ಡಕ  ಮನೆ ಇಚಿಂಪಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 16/1A2AP4 Minority ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 5000.00 203139669891 4341101000099

2180 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ, ವೈ ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  
ಜೀಯಿಸಬಿನ್. ಭಿೀಮ 
ಜೀಯಿಸ, ಕೇದಿಮ್ರರು ಮನೆ

ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 27/2, OBC ಕಾಳುಮಣಸು 0.36 7200.00 591734240829 0615101009855

2181 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಾನಕಿಬಿನ್. 

ಪರಮೇಶವ ರ ಭಟ್, ಸೀೆಂಪ್ರಡಿ 
ಮನೆ

ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 4/2B General ಕಾಳುಮಣಸು 1.65 6400.00 328967522967 6042500100146201

2182 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ದಿೀಪ್ ಕೃಷ್ಣ  ಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. 
ಸೀಮಶೇಖರ ಭಟ್, 
ಬಂಗಾರಡಕ  ಮನೆ

ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 152/2B2, 149/1B5, 
152/1A1P2

General ಕಾಳುಮಣಸು 2.61 8000.00 780881531259 520101016729265

2183 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಸೀಮಶೇಖರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಬಂಗೇರಡಕ  ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 377/2A, 150/2B2, 1, 

147/1A5B, 152/2A, 149/2
General ಕಾಳುಮಣಸು 0.74 14800.00 469971634663 01342200028378

2184 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ಕುಮ್ರಬಿಬಸ. ಈಶವ ರ 
ನಾಯಕ  ಕ್. ಉಳ್ಳಾ ರ್ಲ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 206/2, 61/1A3A1C1 ST ಕಾಳುಮಣಸು 0.19 4000.00 690256491834 0615101022111

2185 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಚೀಮ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಐತ್ೂ ಪಾ  ನಾಯಕ , ನವಕೇವಳ 

ಮನೆ
ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 19/2, ST ಕಾಳುಮಣಸು 0.21 1590.00 572881621052 02042200007010

2186 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬಟಯ  ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 230/1P59 ST ಕಾಳುಮಣಸು 0.21 1444.00 745817739964 01402200048012

2187 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕುಕಕ ಪಾ  ನಾಯಕ , ನನಯ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 72/1AP3 ST ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 4000.00 936254714435 111701051000057



2188 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪುಟು ಣಣ  ಸಿ. ಎಮ್.ಬಿನ್. 
ಮ್ರಯಿರ್ಲಪಾ  ನಾಯಕ , 
ಶ್ವಪಾ ಸ್ವದ್ ನಿರ್ಲಯ

ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 155/1D ST ಕಾಳುಮಣಸು 0.19 3800.00 854062865459 30074272679

2189 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ ಬಿನ್. ಕುಕಕ , ಬನಾರಿ 
ಮನೆ ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ 23/2. SC ಕಾಳುಮಣಸು 0.334 6680.00 697058003303 021222610000316

2190 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಮುಗೇರಬಿನ್. ಪಿಜಿನ 
ಮುಗೇರ, ಕಲಂಬ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 191/2P2 SC ಕಾಳುಮಣಸು 0.29 2200.00 796536204165 20252437205

2191 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಬಕುಾ ಡ ಬಿನ್. 
ಚೀಮ ಬಕುಾ ಡ, ಅಮೈ ನಿರ್ಲಯ 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 18/1A2 SC ಕಾಳುಮಣಸು 0.23 1765.00 274222009248 124201011006275

2192 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಅಣ್ಣಣ ಬಿನ್. ಬಟಯ , 
ಅಮುಮ ೆಂಜ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 94/1B, 148/2P16 SC ಕಾಳುಮಣಸು 0.139 1061.00 629245876725 09452200002245

2193 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಕ್. ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ಭೀಜ, ಶೇಡಿಗುರಿ ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 273/1B3, 278/1P7, 1BP2, 

273/1BP2
SC ಕಾಳುಮಣಸು 0.207 1584.00 733604746704 111701010015844

2194 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಸನಾ  ಕುಮ್ರರಬಿನ್. 
ಭಾಸಕ ರ ರಾವ್, ಶರವು ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 248/4C2, 246/3, 245/3A3, 

244/1B
OBC ಕಾಳುಮಣಸು 1.386 12859.00 227226881978 123501011005181

2195 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಶ್ಾ ೀ. ಚೇತ್ನ್ ರಾಮ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಶ್ಾ ೀಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಕಬಿಾ ಹತ್ತಲ  ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 68/3, 2A1 OBC ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 6000.00 310723806858 10573786030

2196 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಶ್ಾ ೀಕೃಷ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕ್. 
ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಭಟ್, ಕಬಿಾ ನಹತ್ತಲ  

ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 283/2P2, 203/*, 354/2, 

355/2, 203/2, 283/1A
General ಕಾಳುಮಣಸು 1.20 11850.00 201175780921 10573775380

2197 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ದೇವಕಿಕೊೀೆಂ. ಸರೇಶ್ 
ಕುಮ್ರರ್, ಪ್ರಲೆಚಾೂ ರು ಮನೆ ಕ್ುಟುರಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 144/* General ಕಾಳುಮಣಸು 0.93 8006.00 384435074639 123601010004752

2198 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇಶ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಪ್ರಲೆಚಾೂ ರು ಮನೆ ಕ್ುಟುರಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 144/* General ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 8650.00 956962532401 123601010004760

2199 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಂತೀಷ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ಬಿ.ಬಿನ್. ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, 

ಬರನಯ  ಮನೆ
ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 184/2, 1 General ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 8600.00 362266478325 01762200028652

2200 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಲ್ಸತಾ ಎನ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ನೆಕಿಕ ಲ್ದಡಿ 

ಮನೆ
ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 108/9, 8, 111/2 OBC ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 7092.00 403454476883 02042200022690

2201 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಶ್ಾ ೀ. ಮಹೇಶವ ರ ಪಿ.ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ ಯಯ , ಕಾವು ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 110/2 General ಕಾಳುಮಣಸು 0.74 7190.00 694663089493 111701231000642

2202 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಭಟ್, ಗುೆಂಡಿಬೈಲು 

ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 62/3A4 General ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 9775.00 233116875602 64140263906

2203 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಗುರುರಾಜಬಿನ್. ಕ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಮಡುಕುಲ್ದಯ, 

ಕತಿರ್ಲ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 45/12, 46/1D1, 45/9, 8, 5P1 General ಕಾಳುಮಣಸು 0.74 5747.00 288195038512 0615101013183

2204 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ
ಶ್ಾ ೀ. ಮುರಳಿ ಮ್ರಧವ 

ಎಸ್.ಬಿನ್. ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ  ಭಟ್, 
ನುಳಿಯಾಲು ಮನೆ

ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 206/2AP1, 1B, 2BP1, 
211/2A1P3, 209/1A6, 1A4

General ಕಾಳುಮಣಸು 1.09 9413.00 585506635620 123101011002653

2205 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಶ್ಾ ೀ. ತಿರುಮಲೇಶವ ರಬಿನ್. 
ಮೊೀನಪಾ  ಗೌಡ, ದ್ಡಡ  ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 79/14B2, 16 OBC ಕಾಳುಮಣಸು 0.55 4818.00 545109118583 520291006160943

2206 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಲಟನಲ್ ಡೆರೈಯರ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿನುತಾ ಎನ್. 
ಭಟಕ ೀೆಂ. ವಿಷ್ಣಣ  ಭಟ್, 
ಪ್ರದ್ರಕರಿಯಾ ಮನೆ

ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 245/3A1, 246/5 General
ಪಾಲ್ಲಟನಲ್ಲೆಡೈಯ

ರ
2.60 228000.00 778233928793 17104020221

2207 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಿಮಸರ್ಲ ಎನ್. ರೈಬಿನ್. 
ಜತ್ೂ ಪಾ  ರೈ, ಮನ್  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 33/3, 53/8, 7P1, 13 OBC

ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್

3.93 18750.00 643420634904 111701010002464

2208 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞಣಣ  ಗೌಡ, 
ಕೊೆಂಕಣಿಗುೆಂಡಿ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 601/P2 OBC
ನಿೋರು 

ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
1.61 18750.00 251410351339 123501010004633

2209 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಮೊೀನಪಾ  

ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. ಕರಿಯಪಾ  
ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ರೆಯಾರು ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 177/1B, 176/1 OBC
ನಿೋರು 

ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
0.99 18750.00 407528750370 111701010004774

2210 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್, ಹ್ಸಂತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 206/1D1BP6, 205/5 General

ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್

3.85 75000.00 571486194208 520101016702049

2211 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಳಿನಿ ಲೀಕಪಾ  
ಗೌಡಕೊೀೆಂ. ಲೀಕಪಾ  ಗೌಡ, 

ಕರೆ ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 35/* OBC

ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್

4.37 18750.00 909420713742 520101024432780

2212 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ಾ ೀ. ನರೇಶ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್, ಪಟ್ಟು  ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 128/1A, 137/1C2, 129/4, 5, 

128/1B4
General

ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್

5.40 75000.00 786521374709 0432101027982

2213 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. gÀÁªÀÄPÀÈµÀÚ 

¨sÀmï©£ï. ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ ¨sÀmï, 
UÀÄAr¨ÉÊ®Ä ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆ
ÃqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

62/3A4, 62/2B1, 60/13 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 3024.00 233116875602 64140263906

2214 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. ©. zÀÄUÁð¥Àæ¸Ázï©£ï. 

ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ¨sÀmï, 
PÀ£ÀqÀPÀÄªÉÄÃgÀÄ ªÀÄ£É

¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ 192/2A, 193/1B1, 192/3 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 3302.00 620880609497 02122200030738

2215 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. ¥ÀÀæ¨sÁPÀgÀ  
¥Àæ¨sÀÄ©£ï. ²ÀªÀtÚ 

¥Àæ¨sÀÄ, ¨ÉÆÃ¼ÁeÉ ªÀÄ£É, 

PÉÆÃrA¨Á
r

G¦à£ÀAUÀr 78/2, 3, 4, 5B, 1B, 74/6, 
111/4, 69/3C

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 3888.00 907340118981 520101016721868

2216 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ

²æÃ. «dAiÀÄ PÀÄªÀiÁgï 
¸ÉÆgÀPÉ©£ï. 

UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 
¸ÉÆgÀPÉ, PÁ¦£ÀPÁqÀÄ 

ªÀÄ£É

ZÁªÁðPÀ PÀqÀ§ 15/* EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 4612.00 960792677485 01062010088276

2217 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃªÀÄw. gÀªÀiÁ¥ÀæPÁ±À 

gÉÊPÉÆÃA. PÉ. AiÀÄ£ï. 
¥ÀæPÁ±ÀéAzÀæ gÉÊ, 
ªÀÄÄUÉÃgÀÄ ªÀÄ£É

¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ 71/4A, 71/3B1, 70/5, 3 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 4800.00 972097237381 02122200045069

2218 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. gÀWÀÄgÁªÀÄ PÉ.©£ï. 

UÉÆÃ«AzÀ ¨sÀmï, 
£ÀªÀPÉÃªÀ¼À ªÀÄ£É

¥ÉgÁ¨É PÀqÀ§ 18/10, 3, 11, 9 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 3000.00 930062606618 320401000000724

2219 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. F±ÀégÀ ¨sÀmï©£ï. 

PÉÃ±ÀªÀ ¨sÀmï, 
¥ÀAfUÀÄqÉØ ªÀÄ£É

¥ÀqÀÀÆß
gÀÄ

G¦à£ÀAUÀr
96/2B, 97/1B, 98/1C, 
97/1A, 100/1, 113/3, 

95/1, 96/3C
EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 4800.00 855068995925 520101009860203



2220 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. ©. d£ÁzsÀð£À ¨sÀmï©£ï. 

©. gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ¨sÀmï, 
§AUÁgÀqÀÌ ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥À
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

371/3, 379/2, 154/1P1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 3729.00 485823019664 6042500100296301

2221 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. ªÀÉÆÃ£À¥Àà UËqÀ 

n.©£ï. PÀÉÆgÀUÀ¥Àà UËqÀ, 
vÀÄA¨ÉvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

¥ÀÄtÑ¥Áàr PÀqÀ§ 74/2, 121/2AP1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1180.00 508403022506 02122200009697

2222 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃªÀÄw. 

ªÉÄÊªÀÄÄ£ÀPÉÆÃA. DzÀA 
PÀÄAkÂ, qÉA¨Á¼É ªÀÄ£É

¥ÀqÀÄªÀ£
ÀÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

166/5P1, 168/7, 1P-p2, 
167/2P1

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1488.00 498800197719 123501011001567

2223 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. zÉÃªÀAiÀÄå UËqÀ©£ï. 

°AUÀ¥Àà UËqÀ, 
PÁgÉvÉÆÛÃr ªÀÄ£É

¥ÀÄtÑ¥Áàr PÀqÀ§ 126/5, 4, 2, 1P2, 
109/1AP3, 12/1P8

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1257.00 982982307892 02122200020474

2224 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. JªÀiï. ªÉÆÃºÀ£ï gÉÊ©£ï. 

PÁªÀÄÄ AiÀiÁ£É PÀÄAktÚ 
£ÁAiÀÄÎ, £ÀAzÁ ¢Ã¥À ªÀÄ£

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

8/7, 6, 6/5 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1022.00 361857171165 105301010001904

2225 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. PÀÉ. AiÀÄA. «µÀÄÚ 

¨sÀmï©£ï. PÉ. JA. 
UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ¨sÀmï, 

Cf¯ÉÆÃr ªÀÄ£É

¥ÀÄtÑ¥Áàr PÀqÀ§ 174/2, 1, 115/3 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1747.00 889080123281 02122200011772

2226 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. C±ÀÉÆÃPï PÀÄªÀiÁgï 

gÉÊ PÉ.J¸ï.©£ï. PÉ.¦. ¸ÀAfÃªÀ 
gÉÊ, gÉÊ J¸ÉÖÃmï ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Á
r

G¦à£ÀAUÀr 59/1A1P1, 58/1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1440.00 711233701331 130001010003771

2227 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃªÀÄw. ¸ÀgÀ¸Àéw J¸ï. 
Dgï.PÉÆÃA. £ÁgÁAiÀÄt 

±ÉnÖ, ¹ÃvÁ®QëöäÃ ¤®AiÀÄ 
CUÀvÁÛr

¥ÉgÁ¨É PÀqÀ§ 149/1B EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1396.00 813039842149 145901011007131

2228 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. UÀuÉÃ±Àï PÉ.©£ï. 
¯ÉÆÃPÀAiÀÄå UËqÀ, 

¨ÁfªÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É

PÀÄzÁägÀ
Ä

PÀqÀ§ 95/3A, 94/1C3, 95/1A1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1032.00 539348706832 02122200032003

2229 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. UÀuÉÃ±ï ¦.²â£ï. 

CZÀÄÑvÀ UËqÀ, VæÃ£ï 
¥ÁPïð ªÀÄ£É

PÀqÀ§ PÀqÀ§ 121/1A2B, 79/1B2P2 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1416.00 381636109141 64057050801

2230 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. gÁzsÁPÀÈµÀÚ Dgï.©£ï. 
£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÁj, PÉÆÃr 

ªÀÄ£É
¤qÀà½î

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

193/2, 5, 368 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1123.00 620027154411 105301011002457

2231 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. PÉ. ªÉAPÀlæªÀÄt 
¨sÀmï©£ï. PÉ. PÉÃ±ÀªÀ 

¨sÀmï, ²æÃªÀiÁvÁ 
ªÀiÁqÀvÁÛgÀÄ ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

208/1B, 283/1C, 80/1, 
81/6 , 5, 208/3, 81/4, 3, 

9
EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1982.00 929311870335 54059004416

2232 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃªÀÄw. VÃvÁ f. 

gÉÊPÉÆÃA. 
UÀÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ gÉÊ, 

PÀÄrÑ® ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

6/1, 25/2p1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1536.00 884470847299 123101010005840

2233 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃªÀÄw. ªÉÊ±Á°©£ï. 

F±ÀégÀ ¨sÀmï, £ÉPÀÌgÉ 
ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆ
ÃqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

140/2, 4, 5, 138/2, 139/1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1080.00 256235268524 01342210024790

2234 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. PÉÆgÀUÀ¥Àà 

UËqÀ©£ï. gÁªÀÄtÚ UËqÀ, 
PÁ¦£ÀPÁqÀÄ ªÀÄ£É

ZÁªÁðPÀ PÀqÀ§ 175/1AP11 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1200.00 709288177687 130901011003124

2235 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ gÉÊ E.©£ï. 

ªÀÄÄvÀÀÛ¥Àà gÉÊ E., 
¥Àæ±ÁAw ¤®AiÀÄ

¥ÀÄtÑ¥Áàr PÀqÀ§ 99/1P2, 77/1AP2, 
11/P2, 12/1P36

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 888.00 638113712857 02122200027048

2236 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. PÀÈµÀÀÚ ¥Àæ¸Ázï 

PÉ¢¯ÁAiÀÄ©£ï. ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ 
PÉ¢¯ÁAiÀÄ, ²§gÀ ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

105/7, 10, 4A2 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1108.00 576434577846 0615101024723

2237 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. J£ï. ªÉAPÀ¥Àà ¨sÀmï©£ï. 
J£ï. F±ÀégÀ ¨sÀmï, £ÉPÀÌgÉ 

ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆ
ÃqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

143/2, 142/2B, 3A, 
141/2A, 180/1

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1219.00 591084691791 64154433227

2238 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. ¸ÀÄ§æºÀätå J¸ï.©£ï. 

PÀÈµÀÚAiÀÄå J¸ï., ±ÀgÀªÀÅ 
ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

235/2, 243/1, 243/4, 
248/5, 7, 243/5B1, 
248/4C1, 243/3, 

244/1A2, 243/2, 5A4

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 2544.00 511464641465 123501010007196

2239 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. J£ï. F±ÀégÀ ¨sÀmï©£ï. 

J£ï. PÀÈµÀÚ ¨sÀmï, 
PÉÆqÀAQj ªÀÄ£É

PËPÁær G¦à£ÀAUÀr 24/1, 27/2B EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 2160.00 415819436192 01682030000059

2240 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. ªÀÄºÀªÀÄäzï©£ï. 
ªÉÆ¬ÄzÀÄ PÀÄAkÂ, 

PÉÆA¨Á° ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

42/2CP2, 134/2, 1P2, 
3A1

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 600.00 447736572633 520191001729744

2241 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¦©£ï. ¦. 

gÁªÀÄPÀÈµÀÀÚ ¨sÀmï, 
¥À¼À¤ÃgÀÄ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

207/2, 203/1, 205/3B, 
207/1

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1944.00 521924841468 111701010003975

2242 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. ¥Àæ«Ãuï PÀÄªÀiÁgï 
JA.©£ï. zÉÃªÀtÚ £ÁAiÀÄPï 

JA., ªÀÄzÀè ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

49/2D, 2B1, 4, 3D, 3B2 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1252.00 998834660366 146001011000835

2243 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. gÁªÀÄPÀÈµÀÚ 

AiÀÄÄ.¦.©£ï. AiÀÄÄ.PÉ. 
¥ÀÄlÖ¥Àà, UÀÄdÓªÉÄð 

ªÀÄ£É

ZÁªÁðPÀ PÀqÀ§ 192/1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1872.00 713364048634 130901011000528

2244 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. PÉ. ¢£ÀPÀgÀ ¨sÀmï©£ï. 

PÉ.J£ï. ±ÁåªÀiï ¨sÀmï, 
ªÉÄÃgÀÄUÀÄqÉØ ªÀÄ£É

PÀÄAvÀÆ
gÀÄ

PÀqÀ§ 29/3A2, 27/3, 29/1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1200.00 363098733045 02042200072304

2245 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. JA. gÁeÁgÁªÀiï 

¨sÀmï©£ï. JA. wªÀÄätÚ ¨sÀmï, 
ºÉÆ¸ÀªÀÄoÀ ªÀÄ£É

§®å PÀqÀ§ 143/2P2 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 2116.00 374578636792 01652200042450

2246 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. zÀÉÃªÀ¥Àà £ÁAiÀÄPï 

¹.JZï.©£ï. UÉÆÃ«AzÀ 
£ÁAiÀÄPï, UÉÆÃPÀÄ®A 

¸ÀAmÁågÀÄ ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥À
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

260/2 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1660.00 537930550289 520101016786463

2247 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. PÀÈµÀÚªÀÄÆwð 

PÉ.©£ï. £ÀgÀ¹AºÀ 
PÀ®ÆègÁAiÀÄ, EQð 

PÉgÉPÀgÉ ªÀÄ£É

gÁªÀÄPÀÄ
Ad

PÀqÀ§ 133/6, 117/2, 133/5 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1593.00 411719020596 01402200008137

2248 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃªÀÄw. ¨ÉèÃ¹ 

r¸ÉÆÃdPÉÆÃA. ªÀiÁnð£ï 
r¸ÉÆÃd, PÀÆ£ÀðqÀÌ ªÀÄ£É

PÉ«ÄäAeÉ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
139/1B1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1680.00 624688843309 520101024423730



2249 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. ¥Àæ¢Ã¥ÀPÀÈµÀÚ 

¥Àæ¸Ázï ©.J¸ï.©£ï. ©. 
¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ ¨sÀmï, 

§AUÁgÀqÀÌ ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥À
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

152/2B2, 149/1B5, 
152/1A1P2

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1252.00 780881531259 520101016729265

2250 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕೂಸಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ವಿೀರಪಾ  ಗೌಡ, ಕಲ್ದಕ ರು ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು

83/1AP1, 82/9, 25, 

81/2B1P1, 80/3, 79/16, 

1A2, 72/1A2A1AP1

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1507.00 392435459557 64151515035

2251 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಪಾ ಸ್ವದ್ ಎಚ್.ಬಿನ್. 
ಎಚ್. ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್, 
ಕಾೆಂಚ್ನ ಮನೆ

ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 126/10, 13, 14, 16, 

2A2, 2A4
EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 2563.00 444766079574 072300101003545

2252 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪ್ರಾ ಣೇಶ್ ಯಂ.ವಿ.ಬಿನ್. 
ಎೆಂ.ಎಸ್. ವಾಸದೇವ, 
ಕುವಚಾೂ ರು ಮನೆ

ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 398/3, 1C, 4, 182/1A EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1620.00 216178600765 520101034344329

2253 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ನೆಟು ೀ ಜೀನಿಾ ನ್. ವಿ.ಜೆ. 
ಜೀನ್, ಶ್ವಸತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 53/3C, 51/7, 1E, 53/4B, 

52/1, 7
EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1891.00 676374607252 123901010003397

2254 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ವಿ.ಜೆ. ಜೀಸೆಫಿಾ ನ್. ವಿ.ಜೆ. 
ಜೀನ್, ಶ್ವಸತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

262/2, 184/2A, 51/3D1, 

182/3F, 184/1A, 262/2, 

184/2A, 51/3D1, 

182/3F, 184/1A

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1987.00 391873426088 123901011001682

2255 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಮೇಶ ಭಂಡ್ಯರಿ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಮ್ರೆಂಕು ಭಂಡ್ಯರಿ, ಮದ್ಸ 

ನಲ್ಸಕ್ ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 83/4, 18/1P2 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1516.00 405090476896 64209954546

2256 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಈಶವ ರ ಭಟ್ ಎನ್.ಬಿನ್. 
ಶಂಭಟು , ಮರಕೂಕ ರು ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 112/7, 6, 148/2A, 1B1, 

1A, 5
EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1944.00 384435436071 01342200011633

2257 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ವಸಂತ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಪಿ.ಕ್. ವಾರಂಬಳಿತಾೂ ಯ, ಪಂಜಿಗ 

ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 145/2A, 225/1, 145/2B, 

144/7A, 15, 145/1P1
EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1017.00 491694532213 54017805881

2258 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಸೇಸಪಾ  ಗೌಡ, ಪ್ರರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ

186/1A1, 188/1P2, 3, 6, 

2AP1, 254/1P2, 3P2, 

261/1P3

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 2002.00 263194091934 8082500100558601

2259 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಓ. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಶ್ವಪಾ  ಗೌಡ, ಓಕಸಳ ಮನೆ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 111/1, 117/2, 2/4, 2, 

3/4, 117/6, 8, 1, 2/1
EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1396.00 219560397422 123901010001059

2260 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರಾಜರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀ 

ಕ್ದಿಲ್ದಯಕೊೀೆಂ. ವಾಸದೇವ 
ಕ್ದಿಲ್ದಯ, ಶ್ಬರ ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 213/3AP2, 111/2BP11 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1584.00 609705158038 105301010012355

2261 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಟ್ಟ. ಗುರುರಾಜಬಿನ್. 
ವಾಸದೇವ ಪಡಿಡ ಲ್ದಲ ಯ, 
ತೌಡಿೆಂಜ ಮನೆ

ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 52/2A, 4A1, 153/1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 2112.00 461900217888 0615101008638

2262 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲೀಲ್ದಕಿಿ  ರೈಕೊೀೆಂ. 
ರಘುನಾಥ ರೈ, ಕೊಯಿರ್ಲ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 80/1AP2, 81/1P1, 83/* EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 2338.00 889491996646 124201012000054

2263 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಿ. ಆರ್. 

ನಾಗರತ್ಾ ಕೊೀೆಂ. ರತಾಾ ಕರ 
ಪಿ.ಎಸ್., ಪಂಜಿಗ ಮನೆ

ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 144/6B, 7B, 8B, 9, 

190/1, 225/4B
EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 1243.00 405819866246 64141536330

2264 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಧವ ಕ್.ಬಿನ್. ರುಕಮ ಯಯ  
ಗೌಡ, ಕುಲಯ ಟ್ಟು  ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಪುತ ತರು 78, 8P2, 79/1, 14 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 2597.00 658875172132 145901011005229

2265 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಾಲ್ಸನಿ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಪಾ ಕಾಶ್, ಗುಜಜ ಟ್ಟು  ಮನೆ

ಚಿಕ್ೆಮುಡ ು
ರು

ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 55/10, 9, 6, 54/5, 55/5, 

12
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 3302.00 706116016191 6042500104045601

2266 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಹ್ಷ್ಸವಧಸನಬಿನ್. ಪಿ. 
ಮ್ರಯಿರ್ಲಪಾ  ನಾಯ್ಕಕ , ಸತಿೀಶ್ 

ಫಾಮ್ಸ ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 198/1, 2, 8, 199/11, 12 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1949.00 873129103929 105301010012199

2267 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಸದಾಶ್ವ ರೈಬಿನ್. ಬ್ರಬು 
ರೈ, ಪಯಂದೂರು ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 12/1, 14, 11/* ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 2178.00 839700797861 124201010006564

2268 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಶೀಕ ಕುಮ್ರರ್ ಪಿ. 
ಆರ್.ಬಿನ್. ರತಾಾ ಕರ ಪಿ.ಎಸ್., 

ಪಂಜಿಗ ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 141/1AP1, 143/P1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 2064.00 555469426324 6042500101048301

2269 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ²æÃ. PÉ. «µÀÄÚ©£ï. «oÀ® 
¨sÀmï, ±ÀÄæw£ÀzÀ£À ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Á
r

G¦à£ÀAUÀr 91/*, 98/1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 2083.00 755242804632 54017852048

2270 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇಶ ಕುಮ್ರರಬಿನ್. 
ಕೂಡ್ಕರು ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, 
ಶ್ಾ ೀಪೂಣಸ ಮನೆ

ಬಲಯ ಕ್ಡಬ 186/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 2721.00 956962532401 123601010004760

2271 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
²æÃ. gÁeÉÃAzÀæ PÉ.©£ï. 
PÉ. ±ÀAPÀgÀ £ÁgÁAiÀÄt 
¨sÀmï, ªÀÄtÂAiÀÄ ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

167/1B, 166/2B EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ 0.00 3244.00 466385846596 64142434587

2272 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿಜಯರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀಕೊೀೆಂ. 
ಕಿಟು ಣಣ  ರೈ, ವಿಶೃಜ ನಿರ್ಲಯ 
ಕೂಡುರಸೊ  ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು
200/2A, 246/2, 1C, 1B, 

2B, 258/2, 246/1A, 

251/1

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 3240.00 304364984243 0615101027458

2273 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಣಣ  ಗೌಡಬಿನ್. ಪಕಿೀರ 
ಗೌಡ, ಓನಡಕ  ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 72/5, 13, 73/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 2700.00 263015444805 145901011001863

2274 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ವಿಕಾ ೆಂ ರೈಬಿನ್. 
ರವಿೀೆಂದ್ಾ ನಾಥ ರೈ, ಸ್ವೆಂತ್ಯ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 540/2, 541/1, 2, 649/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 3942.00 621189636368 123501010008195

2275 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಕೊೀಟ್ಟ ಪೂಜಾರಿ, ಮಡಕ್ ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 76/2A1P2, 2A3, 2A1P1, 

80/3, 1AP1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 2400.00 721316652781 021222200048590

2276 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಡಿ. ಯಂ. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ 
ಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. ಡಿ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ 
ಭಟ್, ಸಸೆಾ ಟ್ಟ ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 199/2A, 1P2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 2160.00 815537435473 111701010006505

2277 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಪಾ ಭಾಕರಬಿನ್. ವಿಷ್ಣಣ  
ಮೂತಿಸ ಕಡಂಬಳಿತಾೂ ಯ, 

ಎಲ್ಸಯ ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 129/7, 98/1C2, 

187/2B2A2A
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 2323.00 384885652441 10573764298

2278 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮೇರಿ ಮಗಾ ಲ್ಸನ್ 
ಲೀಬೀಕೊೀೆಂ. ಕಾಮ್ತಲ್ 

ಲೀಬೀ,

ಚಿಕ್ೆಮುಡ ು
ರು

ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 59/1, 3, 61/P15 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1954.00 650092561992 520101255747610



2279 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಈಶವ ರ ಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. 

ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಬನಾರಿ 
ಮನೆ

ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 79/4, 5, 79/6, 

80/1A1A3, 1A1A1, 80/5
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 2160.00 283471646066 6042500101118601

2280 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಟ ಸಬ್ರಾ ಯ 

ಮರಡಿತಾೂ ಯ ಪಿ.ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ  
ಮಡಿತಾೂ ಯ, ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ಮನೆ

ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು
52/12, 51/2, 1B, 51/1A, 

50/8, 4, 3, 16, 11, 

39/1B4B

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 4042.00 710595555059 0615101023739

2281 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಹೇಮರ್ಲತಾ ಬಿ. 

ಸವಣಸ ಎಮ್.ಕೊೀೆಂ. ಎಮ್. 
ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ , ತೀಟತಾನೆತಾೂ ರು 

ಮನೆ
ಕೌಕಾರಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 60/*, 61/2A, 2C ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 2700.00 895158684680 01682200017755

2282 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜಗನಾಾ ಥ ರೈ ಕ್.ಜಿ.ಬಿನ್. 
ಸಂಕಪಾ  ರೈ, ಕಾವು ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು

245/1P1, 244/10, 8, 9, 

243/1A1, 245/1P1, 12, 

13

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1670.00 327025356972 111701010007063

2283 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ನಾರಾಯಣ 

ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. ಸಬಾ  ಪೂಜಾರಿ, 
ಪ್ರರ್ಲಪ್ರಾ  ಮನೆ

ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 34/2, 82/13, 7A2, 

84/1P1, 89/2, 4B2, 6P2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1080.00 766200701843 01652200048093

2284 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಸಿೀತಾರಾಮ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಬರಕ್ರೆ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 171/6, 1, 8, 161/6 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1350.00 657331091624 02082010026090

2285 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಜಿ. ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಜಿ. ಈಶೂ ರ ಭಟ್, ಪ್ರರಿಯಾರ್ಲ 

ಮನೆ
ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 315/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 2322.00 981583874028 01762200000430

2286 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಕಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. ಶ್ವಪಾ  
ಗೌಡ, ಕುೆಂಬ್ರಡಿ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 11/9B, 1A, 177/1AP4, 

1A2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1930.00 398855741967 01342200017764

2287 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಚಿನ್ ಕ್.ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಕ್., ಕಂಪ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

8/1B, 1A2, 1A1B, 

1A1A, 346/1P1, 15/2B, 

15/1, 7/8

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 2327.00 636007043957 30224315312

2288 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ನಾಯಕ  ಎನ್.ಬಿನ್. 
ಕುಕಕ ಪಾ  ನಾಯಕ , ನನಯ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 72/1AP3 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 499.00 936254714435 111701051000057

2289 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕುಸಮ 

ಜೆ.ಎಸ್.ಕೊೀೆಂ. ಬ್ರಬು ಎ., 
ಶ್ಾ ೀಗುರು ಕೃಪ್ರ ತೆೆಂಕಿರ್ಲ ಮನೆ

ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 192/7 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 216.00 974217070769 64011966420

2290 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ತ್ತಕಾ ಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಪುಟು  
ನಾಯಕ , ಕೇದ್ಗೆದ್ಡಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 33/1A2P1, 28/7A, 4C2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 542.00 462689652540 64155163337

2291 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಸೇಸ 
ನಾಯಕ , ಮುೆಂಡ್ೀವು ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 194/PP35 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 432.00 537564028913 01342200133732

2292 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸನಂದ್ಕೊೀೆಂ. 
ಸಂಜಿೀವ ನಾಯಕ , ನೆಲ್ಸಲ ಕ್ರೆ ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 107/1A1, 2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 1632.00 237736564017 02082250013188

2293 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಗುಡಡ ಪಾ  ನಾಯಕ , ನೆಲ್ಸಲ ಕೇರಿ ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 105/9, 8 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 1368.00 941522221499 02082200034878

2294 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ವಾಮನ ನಾಯಕ , 
ಕೊರಜಿಮಜಲು ಮನೆ

ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 101/P165, 107/1CP8 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 561.00 596436993853 02082200010986

2295 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಚ್ನಿಯಪಾ  ನಾಯಕ , ಬರೆ 
ದ್ಖಾಸಸ ಮನೆ

ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 377/1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 360.00 587132722791 520291006159872

2296 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಿ.ಎಚ್. ಈಶವ ರ 

ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಪುಟು  ನಾಯಕ , 
ಚ್ನಿರ್ಲ ಮನೆ

ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 540/*, 502/2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 403.00 629681414613 01342200004578

2297 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮ ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಐತ್ೂ ಪಾ  
ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ   ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 310/3, 1P5 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 806.00 746098111146 38515102430

2298 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕೊರಗ ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 230/1P18 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 378.00 857483938255 6042500100199901

2299 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶೇಷ್ಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬ್ರಲು ನಾಯಕ , ಸ್ವಮೆತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 161/2B2P1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 270.00 655515666152 4031101001408

2300 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಡಿ. ಸೆಂದ್ರ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ , 
ದಾಸರಮೂಲೆ ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 295/P1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 756.00 683432116977 0615101086084

2301 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ಯು.ಬಿನ್. ಈಶವ ರ ನಾಯಕ , 

ಉಳ್ಳಾ ರ್ಲ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 55/1AP1, 61/1A3A1C1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 378.00 690256491834 0615101022111

2302 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರವಸತಿಕೊೀೆಂ. ಈಶವ ರ 
ನಾಯಕ  ಕ್., ಉಳ್ಳಾ ರ್ಲ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 60/2A, 61/1B1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 432.00 631782263419 0615101079668

2303 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ನಿರಂಜನ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಎನ್. ಕೊರಗಪಾ  ನಾಯಕ , 
ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ

ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 230/1P55 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 1078.00 388702690026 520101034329575

2304 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಚೀಮ ನಾಯಕ , ಪರಪುಾ  ಮನೆ ಕ್ಡಬ ಕ್ಡಬ 141/P8 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 1920.00 331412008943 64212910059

2305 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಯಂ. ಸೆಂದ್ರ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕೊರಗ ನಾಯಕ , ರ್ಲಕಿಮ ೀ ನಿರ್ಲಯ 

ಮನೆ
ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 173/4A, 110/1A1A1G2A ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 787.00 442211400599 520101009848513

2306 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಧಣಸಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಮೊೀನಪಾ  ನಾಯಕ . ಬಳ್ಳಾ ವು 

ಮನೆ
ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 148/1, 92/3, 49/1, 92/11 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 1747.00 606305679858 36291112670

2307 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪಕಿೀರ ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಸಬಾ  
ನಾಯಕ , ಕೊೀಡಿ ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 191/1A1F ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 480.00 474193778191 01762200009571

2308 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ , ಬಜಪಾ ಳ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 79/3A, 297/1C2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 513.00 385204068162 64151051116

2309 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ವಿಜಯ ಎಸ್. ಕ್.ಬಿನ್. ಕೇಪು 
ನಾಯಕ , ಸಣಂಗೇರಿ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು

107/2B, 1BP1, 

2A1BP1, 2A1A3P2, 

108/2P3

ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 810.00 872885732738 124201011003330

2310 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಕ್. ಸೆಂದ್ರ 

ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , 
ಬರೆಕೊೀಲ್ದಡಿ ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 28/8B3, 136/1A1B ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 273.00 731716116885 89066879797

2311 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಾನಕಿಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ  
ನಾಯಕ , ದ್ಬೆಸ ಮನೆ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 112/1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 960.00 985576977011 33112173520



2312 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೊರಗಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , ಬರೆಕೊೀಲ್ದಡಿ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

28/8B1, 174/2, 28/10B, 

177/3
ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 480.00 561270676656 105301011004414

2313 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೊರಗಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಅಣಣ ಯಯ  ನಾಯಕ , ಬಪಾ  
ಪುೆಂಡೇಲು ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 313/1A6A1P2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 576.00 747785347507 124201011000163

2314 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ತಾಯ ೆಂಪ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ  ನಾಯಕ , ಕಜೆ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು

156/1C2, 1C1B2BP2-

P1, 1C1A1A2P1, 

1C1B2BP3P2, 160/8B1

ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 1804.00 774402833961 01762200027260

2315 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರೇವತಿ ಟ್ಟ. ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಗಣಪತಿ ನಾಯಕ , ಕಜೆ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು

156/1C1A1A1A1BP2-

P1
ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 1080.00 848874371247 01762200029393

2316 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀವಿೆಂದ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 230/1P1, 1P16 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 734.00 577344443475 520101034344469

2317 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕುಮ್ರರ ನಾಯಕ , ಕುೆಂ ಕುವಣಿ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 7/1P1, 15/1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 1920.00 408380487123 111701010002819

2318 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಶ್ಕಲ್ದ ವಿ. 

ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಎಮ್. ವೆಂಕಪಾ  
ನಾಯಕ , ಪದ್ವುಕೊಡಿ ಮನೆ

ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 100/*, 133/4 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 648.00 416581453533 520101016735338

2319 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸೆಂದ್ರಿಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ , ಅನಾಜೆ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 296/2A1P6 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 540.00 436853718271 64202377052

2320 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸರೀಜಿನಿಕೊೀೆಂ. 
ವೆಂಕಪಾ  ನಾಯಕ , ಪಂಬತ್ೂ  

ಮಜಲು ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

238/1P5, 239/1B1, 

1A1P5
ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 1070.00 352287088296 599002010003654

2321 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  

ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಬಿ. ನಾರಾಯಣ 
ನಾಯಕ , ಬಜಪಾ ರ್ಲ ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 79/8, 297/1C2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 235.00 831302693856 64154628603

2322 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ೀನಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬಡಯ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಆಲಂತಾಯ 

ಮನೆ
ಆಲಂತ್ಾಯ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 22/1P12, 77/3P1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 240.00 598634368009 1655101011774

2323 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಎೆಂ. ಕೊೀೆಂ. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಕೂವೆಂಜ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 380/1C1, 393/2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ 0.00 672.00 838471916941 30025976661

2324 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ವಿಶವ ನಾಥ ಕ್.ಬಿನ್. ಕೊರಗು, 
ಕಾಪೊೀೆಂಡ ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 111/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ 0.00 960.00 223940704491 02122200015708

2325 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕೊರಗಬಿನ್. ಗುರುವ ಮೇರ, 
ಜಾರತಾೂ ರು ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 108/4, 1A1A4P1, 115/* ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ 0.00 1322.00 883914405659 111701010015856

2326 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕುೆಂಡ ಮೇರಬಿನ್. ಪಕಿೀರ, 
ಕುಮ್ರರ ಮಂಗರ್ಲ ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 179/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ 0.00 1061.00 290630859907 02122210006046

2327 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಬಿನ್. ಬೀಜ, 
ಪ್ರರ್ಲಸೆಂಪ್ರಡಿ ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು

273/1B3, 278/1P7, 

1BP2
ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ 0.00 509.00 733604746704 111701010015844

2328 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಚೆನಾ ಪಾ  ಮಲೆಕುಡಿಯಬಿನ್. 
ಕೊರಗ ಮಲೆಕುಡಿಯ, 
ಪೈೆಂತಿಮುಗೇರು ಮನೆ

ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 69/5, 61/2, 69/6 ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ 0.00 408.00 739630059605 123101011001910

2329 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಚೆನಾ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ನಿೀರ್ಲಯಯ  ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 32/2AP3, 2BP1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1454.00 502010961021 123901010002776

2330 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನ ಆಚಾರಿ 
ಕ್.ಎನ್.ಬಿನ್. ನಿೀರ್ಲಕಂಠ, 
ಸಂಪ್ರಯ ಡಿ ಮನೆ

ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 40/3A2P1, 3A2P3, 

5BP1, 5BP2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 700.00 698881672101 123901010003992

2331 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀರಾಮ ವಿ.ಬಿನ್.  ವೆಂಕಟ 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಮರಡಿತಾೂ ಯ, 

ಹೊಳಾ ರಾಡಿ ವಿೀರಮಂಗರ್ಲ ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 51/1A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1180.00 776901430204 0615101079781

2332 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರ್ಲಕ್ಷಮ ಣ ಗೌಡಬಿನ್. 
ನಿೀರ್ಲಯಯ  ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 32/1AP1, 87/1P ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 787.00 294082537259 123901051000148

2333 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಪಾ   ಗೌಡಬಿನ್. 
ಬಳಿಯ ಗೌಡ, ಪಟ್ಟು  ಮನೆ ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 73/14, 3, 173/5, 73/1, 17 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1200.00 503536441722 02042200006485

2334 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಹೊನಾ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಬಳಿಯ ಗೌಡ, ಪಟ್ಟು  ಮನೆ ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 173/1A, 4, 195/1, 

69/11, 172/1AP1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 979.00 803616705874 02042200023640

2335 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಶ್ಾ ೀಕೃಷ್ಣ  

ಉಪ್ರಧಾಯ ಯಬಿನ್. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀ 
ನಾರಾಯಣ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯ, 

ಕುಪ್ರಲ ಜೆ ಮನೆ
ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 90/6, 7, 86/2B, 90/5C ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 619.00 424071549443 520101034311714

2336 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಘುಪತಿ ಭಟ್ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಕ್.ಜಿ. ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್, 
ಅನುಗಾ ಹ್ ಮನೆ

ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 248/7, 11 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 634.00 242402147846 520291006156911

2337 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ದೇವಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ತ್ನಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ಕನಡಕುಮೇರು 
ಮನೆ

ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 174/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1420.00 465672962779 02122200010452

2338 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಸರೇಶಬಿನ್. ಬಿ. ರಾಮ 
ಭಟ್, ಓಟ್ಟ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 62/2, 528 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 830.00 878008721950 520101080914328

2339 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪವನ್ ರಾಮ್ 

ಬಿ.ಎಸ್.ಬಿನ್. ಸರೇಶ್ ಬಿ., 
ಬ್ರಯಾರು ಮನೆ

ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 63/3B, 66/1B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1272.00 305823107133 911010031926717

2340 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗೀತಾಕೊೀೆಂ. ಬಿ. 
ಸರೇಶ ಭಟ್, ಬ್ರಯಾರು ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 62/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1804.00 761667548501 520101016733416

2341 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ರೈಬಿನ್. 
ಸೀಮಪಾ  ರೈ, ಬಳಿಕರ್ಲ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 378/1A3, 290/2A4, 

65/7P2, 5P3
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 652.00 233449392431 6252101000528

2342 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ರಘುನಾಥ ರೈಬಿನ್. 
ಕರಿಯಪಾ  ರೈ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 11/2BP2, 10/4B1, 2B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 888.00 317209010999 117701010000057

2343 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಯಿರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕುಕಕ ಪಾ  ಗೌಡ, ಅಲೆಪ್ರಾ ಡಿ ಮನೆ ಹಳೆನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ

21/7, 113/2C, 21/9B, 8, 

12A, 11A, 5C, 20/3, 

21/13A, 10

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1350.00 750360810474 02042210000885

2344 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ವೈಲ್ದಯಬಿನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ವೈಲ್ದಯ, ಇಡಬೆಟ್ಟು  

ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 86/5, 87/3, 6 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 941.00 541328800151 520101024462647



2345 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅವಿನಾಶ್ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಎೆಂ., 
ಮುಳಾ ೆಂಕೊಚಿೂ  ಮನೆ

ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 278/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1440.00 215358741258 02042200026534

2346 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜಯರಾಮ ಕ್.ಎನ್.ಬಿನ್. 
ನಾಣಸಪಾ  ಗೌಡ, ಕಡಮ್ರಜೆ ಮನೆ ಐತ ತರು ಕ್ಡಬ 77/2, 3, 5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1008.00 212671367783 155001011000770

2347 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಾ ಲ್ ರಹಮ್ರನ್ 
ಸಿ.ಕ್.ಬಿನ್. ಕ್.ಸಿ. ಅಬುಾ ಲ್ 
ಖಾದ್ರ್, ಕೊಯಿರ್ಲ ಮನೆ

ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 168/3, 170/1B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 648.00 265015683757 37143817200

2348 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕೇಶವ ಗೌಡಬಿನ್. ವೆಂಕಪಾ  
ಗೌಡ, ಪನಿಾ ೀರು ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 234/1P25 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1008.00 884989600561 145901012000074

2349 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ನಾಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟು , ಹೆಗೆಡ  ಹತ್ತಲ  

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 105/2, 66/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1094.00 209470663976 17109027970

2350 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಡೆನಿಾ ಸ್ ಪಿೆಂಟೀಬಿನ್. 
ದಿಯೀಗ್ ಪಿೆಂಟೀ, ಪುಯಿರ್ಲ 

ಮನೆ
ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 4/1P131 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 960.00 705072541420 01402200015559

2351 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜಕಾರಿಯಾಬಿನ್. ಆದಂ, 
ಬಲುಮ ೆಂಬುಡ ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

122/1A5, 125/1A, 

121/2, 121/1AP, 

123/2B1P1

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1620.00 806190749828 01402200068784

2352 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಈಶವ ರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಶ್ವರಾಮ ಭಟ್, ಸಬಾ ಣಕೊೀಡಿ 

ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 103/1B, 2B, 258/1A2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1142.00 801112795554 6042500103213701

2353 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಕಾಶ್ ಭಟ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ಭಟ್, ಕೃಷ್ಣ  ನಗರ 

ಮನೆ
ಬಂಟರ ಕ್ಡಬ 52/2, 51/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 835.00 566400982811 30530110016688

2354 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸಲ್ಸಲ  ಲೀಬೀಬಿನ್. 
ಕಾಮ್ತಲ್ ಲೀಬೀ, ಸಿದಾಯ ಳ 

ಮನೆ

ಚಿಕ್ೆಮುಡ ು
ರು

ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 61/*, 67/1P ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1574.00 544987775590 6042500103244301

2355 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕಿಾ ನ್. 
ದಾಸಪಾ  ನಾಯಕ್, ಸಶ್ೀಲ್ 
ದಾಸ್ ನಿರ್ಲಯ ಭಕೂ ಕೊೀಡಿ ಮನೆ

ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 133/4, 63/1, 62/6A1, 

136/3
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1675.00 902643255903 02482200000840

2356 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮಜಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಮಜಿ ಸಬಾ ಣಣ  ಭಟ್, ತೆೆಂಕಿರ್ಲ 

ಮನೆ

ಪುತ ತರು 
ಕ್ಸಬಾ

ಪುತ ತರು 161/1, 160/5, 3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1704.00 774031941894 17104044243

2357 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರಮಯ  ಎಸ್.ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಶ್ವ  ಕುಮ್ರರ್ ಎನ್. ಜಿ., 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಕಟ್ಟು  ಮನೆ

ಬಲಯ ಕ್ಡಬ 72/2B, 3A, 6 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1829.00 322850054367 64139386069

2358 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇಶ ಕಣಾಣ ರಾಯಬಿನ್. 
ಬಿ. ಶ್ವ ಕಣಣ ರಾಯ, ಬನಾರಿ 

ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 75/1A5, 76/13, 75/1A3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1224.00 950242053247 20196600049

2359 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯ ೀತಿ ಸರಸವ ತಿಕೊೀೆಂ. 
ಈಶವ ರ ಪಾ ಸ್ವದ್, ಬನಾರಿ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 79/1, 2, 3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1620.00 259544422238 6042500102819201

2360 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಭಾಸಕ ರ ಎ. ಎನ್.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಆರಿಗ ಮನೆ ಕ್ಡಬ ಕ್ಡಬ 128/7, 4/13, 128/1C1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 802.00 229135205186 01652200063568

2361 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವೈ ವಿಮಲ್ದ 

ನಾಯಕೊಕ ೀೆಂ. ವೈ. ವಿಶವ ನಾಥ 
ನಾಯಕ್, ಎಲ್ಸಕ ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು
195/1, 173/2P5, 

172/2AP9, 1AP1, 

195/2P1, 301/2AP5

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 869.00 562675181161 32888217461

2362 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಿೀರ್ ಶೆಟ್ಟು  ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕಿಟು ಣಣ  ಶೆಟ್ಟು , ಕುಕ್ಕ ೀರಿ ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 178/12, 5, 6 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1478.00 947398288539 02042200055511

2363 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ಗೌಡಬಿನ್. ಎರ್ಲಯ ಣಣ  
ಗೌಡ, ಕೂರೇಲು ಮನೆ ದ ೋಳ್ಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 73/2, 1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1200.00 622054034682 130901010002485

2364 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಜೇಮ್್  ಪಿ. ಜೆ.ಬಿನ್. 

ಜೀಸೆಫ್ ಪಿ. ಎ. , ವಿಳಿಪೊೀರಲ್ 
ಮನೆ

ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 254/*, 202/4A2, 

87/1P1940, 
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1594.00 956754105403 123901011000767

2365 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಶ್ವರಾಮ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಶಾಯ ಮ ಭಟ್, ಚಿಕಕಮುೆಂಡೇಲು 

ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 181/1, 2, 182/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1157.00 253163789003 0615101079724

2366 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀದಿ ಕುೆಂಞಬಿನ್. 

ಮಮುಮ ೆಂಞ ಬ್ರಯ ರಿ, ಕೊಯಿರ್ಲ 
ಮನೆ

ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 229/1A1A, 2A1P2, 2B1, 

232/5, 234/6AP2, 228/*
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1042.00 956831212599 17104021189

2367 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜಿನಾ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಅಣಣ ಪಾ  , ಹೊಸ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಕ್ಡಬ 54/2B, 61/5C, 267/1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1354.00 294358360574 01652200015158

2368 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಎರ್ಲಯ ಣಣ  ಗೌಡ, ಬಿೀರೆಜಾಲು ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 87/1P25, 1P26 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1042.00 426573358451 123901010002396

2369 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮ್ರಯಾ ಕುೆಂಆಬಿಸನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, 
ಅತಿಾ ಸಜಾಲು ಮನೆ

ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 40/3A, , 4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 480.00 743621184285 02042200022600

2370 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸವಿತಾ ಕುಮ್ರರಿಕೊೀೆಂ. 
ಸತಿೀಶ್ ಕ್., ಮ್ರಕಸಜೆ ಮನೆ ಕೆೈಮಣ ಕ್ಡಬ 62/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 974.00 729109664885 20232790947

2371 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ವಸಂತ್ಬಿನ್. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  
ಗೌಡ, ಪಟ್ಟು  ಮನೆ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 12/11, 10, 2A1, 120/1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1046.00 418429385517 123901011000066

2372 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೇಶವ ನಾಯಕ್ ಎನ್.ಬಿನ್. 

ಕೊಗಗ ಣಣ  ನಾಯಕ್, 
ಅಯೀಧಯ ನಗರ ಮನೆ

ಚಾವಾಯಕ್ ಕ್ಡಬ 102/* ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 874.00 310747468928 130901010003855

2373 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರವಸತಿ ಕೊೀೆಂ. 
ಶ್ಾ ೀಪತಿ ಕುೆಂಜತಾೂ ಯ, ನಿೀರಳಿಕ್ 

ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 456/6B, 5B2, 257/3A, 

453/4, 457/2B1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1037.00 714658276488 64126362441

2374 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀತಾರಾಮ ಭಟ್ 

ಪಂಜಿಗುಡೆಡ ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್, ಪಂಜಿಗುಡೆಡ  ಮನೆ

ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 103/4, 104/6A, 7B, 3B, 

5A
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1066.00 937177712410 8613101004535

2375 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಘುಚಂದ್ಾ  ಗೌಡ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕರಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ಮಣೆಜಾಲು 

ಮನೆ
ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 35/8 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 547.00 248889217060 123601011001987

2376 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ದಿವಾಕರ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. ಕ್. 
ನಂದ್ಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಕಾನೀಸಜಿ ಮನೆ ಬಳಿಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 11/1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1310.00 994072138326 8082500100558401

2377 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭ ಭಟ್ ಹೆಚ್.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಹ್ರಿಪಾ ಸ್ವದ್ 

ಮನೆ
ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 126/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1238.00 706564774066 01402200001038



2378 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಚೆನಾ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, ಪೊಸವಳಿಕ್ 

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಕ್ಡಬ 330/7, 212/P2, 397/8, 

397/6, 330/8
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 926.00 220701544335 123601010005392

2379 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ವಿಷ್ಣಣ  ಭಟ್ ಎಕಕ ಡಕ ಬಿನ್. 
ಪರಮೇಶವ ರ ಭಟ್, ಎಕಕ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 128/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1440.00 617334915710 520291006162849

2380 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪುಷಿಾವತಿಬಿನ್. 
ಸರಸವ ತಿ, ಇೆಂದಾಾ ಡಿ ಮನೆ ಕ್ುಟುರಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 81/5P2, 2BP2, 82/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 648.00 263448288442 123601010003649

2381 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಮಯ ಣಯ  ಭಟ್ ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಅಚ್ಯೂ ತ್ ಭಟ್, ಬಿೀರಮೂಲೆ ಮನೆ ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 26/1A1A1A3A1A1A5P1, 

 25/1A2P1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 989.00 265498522322 123501010001547

2382 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜಯರಾಮ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ಗೌಡ, ಬಜಪಾ ಳ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 79/7, 6A, 9, 1, 2A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 826.00 425222233132 89066278345

2383 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ ಪಿ.ಬಿನ್. 
ಶಂಕಪಾ  ಗೌಡ, ದ್ೀಳೂ ಟು  ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

174/2B1B, 1B, 

170/1A3, 170/2, 

175/1C1

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 787.00 343159968767 105301011003612

2384 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಜಿ. ಪಿ. ಶೇಷ್ಪತಿ ರೈಬಿನ್. 
ಮ್ರಯಿರ್ಲಪಾ  ರೈ, ಗುತ್ತೂ ಪ್ರಲ್ 

ಮನೆ
ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 10/7C ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 682.00 977701009288 02042200061203

2385 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಐ. ದಿನೇಶ್ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ, ಇಡಯ ಡಕ  ಮನೆ ಚಾವಾಯಕ್ ಕ್ಡಬ 39/*, 43/4, 47/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1740.00 533073798565 02122200046100

2386 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಪಿಾ ೀತ್ ಕ್. ಆರ್.ಬಿನ್. 
ರಾಜಗೊೀಪ್ರಲ್, 
ಕಾಯಮುಸಗೇರು ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು
9/14, 7/11C, 9/3B, 

2A1B, 8/2B, 9/2A2A, 

7/11B

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1032.00 949512121903 105301011003208

2387 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸೂರಜ್ ಕ್. ಆರ್.ಬಿನ್. 
ರಾಜಗೊೀಪ್ರರ್ಲ ಕ್., 
ಕಾಯಮುಸಗೇರು ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 4/11A, 9/10A1, 10B1, 

11A, , 12G1, 2A3, 9A
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1070.00 787341439982 34318823842

2388 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಅಬೂಬಕಕ ರ್ ಸಿದಿಾ ೀಕಿಾ ನ್. 
ಬಿ. ಹ್ಮಮ ಬಾ , ಪ್ರರಾಬೆ ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 28/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 806.00 941806082277 31916808441

2389 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಕುಮ್ರರ್ ಕ್. ಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, 
ನವಕೇವಳ ಮನೆ

ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ 18/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 720.00 328204501063 02042200046341

2390 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಘುನಾಥ ರೈಬಿನ್. ಸಂಜಿೀವ 
ರೈ, ಕೊಯಿರ್ಲ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 227/1A1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 720.00 901482928108 124201011007541

2391 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗರಿಜಾ ಜೆ. ರೈಕೊೀೆಂ. 
ಜಯರಾಮ ರೈ, ಸ್ವಜ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 214/1B, ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 768.00 227267414969 117701011000210

2392 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ವಿ. ಕ್. ಮನೀಹ್ರ್ 

ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. ಕೃಷ್ಣ  ಬಲ್ದಯ ಯ, 
ಸ್ವರಕೊಟೇಲ್ ಮನೆ

ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 310/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 931.00 733324180662 64096303961

2393 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮೂರ್ಲಚಂದ್ಾ ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಪಾ ಭು, 
ಹ್ಳೆಕಾೆಂಚ್ನ ಮನೆ

ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 380/1A, 2, 273/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1214.00 853634096643 145901011001817

2394 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಘುನಾಥ ರೈಬಿನ್. ವೆಂಕಪಾ  
ರೈ, ಹೊಸ ಮನೆ

ಚಿಕ್ೆಮುಡ ು
ರು

ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 14/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 960.00 671296726867 02082010021800

2395 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಭಾರತಿಬಿನ್. ಶಂಭಟು , 
ಬನಾರಿ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 148/1A10 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 1620.00 494353439449 6042500102808601

2396 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಬಿ. ಸಿ. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ , ಮೂಲೆಮಜಲು 

ಮನೆ
ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 78/P1, 141/1P1, 77/* ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 960.00 410693622575 02042200027517

2397 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪುರುಷೀತ್ೂ ಮ ಬಿ. 
ಎಲ್.ಬಿನ್. ಬಿ. ಸಿ. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ , 
ಮೂಲೆಮಜಲು ಮನೆ

ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 141/1P1, 77/* ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.00 960.00 883943499004 02042200022782

2398 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. zÀÄUÁð¥Àæ¸Ázï ¦.©£ï. 
¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ PÀ®ÆègÁAiÀÄ, 

¥ÀfªÀÄtÄÚ ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

140/2A1P1, 168/1AP2, 
232/1A1

EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.33 763059701002

2399 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ©. ¸ÀÄ¢Ã±À©£ï. 
¥Àæ¨sÁPÀgÀ £ÁAiÀÄPï, 

ªÀÄzÀè ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

22/2, 21/12B2, 20/2A4, 
31/5, 2

EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 3.58 998834660366

2400 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. E¨Áæ»A PÀÄAk©£ï. 
ªÀÄºÀªÀÄäzï PÀÄAk, PÀ¯ÉA© 

ªÀÄ£É
PÀÄr¥Áàr G¦à£ÀAUÀr 77/1CP1, 7 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 2.23 714062792649

2401 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. PÀ¯ÁåtÂ PÉÆÃA. 
²ªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 

¥ÀmÉÖªÀÄd®Ä ªÀÄ£É
¸ÀªÉð

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

32/8 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.03 840750703848

2402 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¦. gÀªÉÄÃ±ï £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
ªÀÄºÀÁ°AUÀ £ÁAiÀÄÌ, 

C¯ÉÃQ ªÀÄ£É
¸ÀªÉð

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

271/2 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 2.72 819620319552

2403 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. gÀvÁßªÀw ¦. 
¨sÀmïPÉÆÃA. PÉ. 

¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¨sÀmï, 
£ÀAzÀ£À ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

26/2B1 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.18 205978981735

2404 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. eÉÆåÃw 
ªÉÆgÁ¸ïPÉÆÃA. D°ªÀ£ï, 

ªÀÄÄAqÀÆgÀÄ ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

234/1 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.05

2405 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. dAiÀÄgÁd ¸ÀÄªÀtð J¸ï. 
©£ï. PÀÈµÀÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 

¸ÉÆgÀPÉ ªÀÄ£É
¸ÀªÉð

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

12/1B1 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.46 775315008502

2406 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj©£ï. 
CtÄÚ ¥ÀÆeÁj, 

¥ÀmÉÖªÀÄd®Ä ªÀÄ£É
¸ÀªÉð

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

31/2 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.67 851303687494

2407 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¨Á®PÀÈµÀÚ ¨sÀmï©£ï. 
F±ÀégÀ ¨sÀmï

LvÀÆÛgÀ
Ä

PÀqÀ§ 104/2B5 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.78 911990093596

2408 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. JªÀiï. eÉ. ªÉÄÊPÉ¯ï°â£ï. 
eÉÆÃ¸É¥sï, D®ð ªÀÄ£É

PÀÉÆuÁ®
Ä

G¦à£ÀAUÀr 52/P15 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 2.30 700397704705

2409 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. 
£ÁUÀgÀvÀßªÀÄäPÉÆÃA. 

zsÀgÀuÉÃAzÀæ, ¸ÉÆÃA¥Ár 
ªÀÄ£É

¥ÀÄtÚ¥Áàr PÀqÀ§ 7/3A1P8 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.90 503377176275

2410 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. PÉëÃªÀiÁªÀw©£ï. 
¨Á§Ä ¥ÀÆeÁj, 

PÀÈµÀÚ¸ÀzÀ£À ªÀÄ£É

34-
£ÉQÌ¯Ár

G¦à£ÀAUÀr 2/3 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.65 389000084039



2411 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. gÀvÀßPÉÆÃA. 
ªÉAPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj

»gÉÃ§AqÁ
r

G¦à£ÀAUÀr 261/4, 234/1P EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.46 315133455440

2412 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. ªÀ¸ÀAwPÉÆÃA. 
C£ÀAvÉÃ±ÀégÀ ¨sÀmï, 

C¤®PÉÆÃr ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀ
Ä

G¦à£ÀAUÀr 109/2 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 2.00 245547586595

2413 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¨Á®PÀÈµÀÚ ©£ï. 
gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄPï, 
ªÀÄAUÉÃ±À PÀÈ¥Á

§¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
252/5D EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.19 689307845807

2414 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ªÀÄºÉÃ±ï©£ï. gÁªÀÄtÚ 
UËqÀ, 

PÁtÂAiÀÄ
ÆgÀÄ

PÀqÀ§ 80/3B2 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.62 435840460302

2415 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. PÉ. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ 
¨sÀmï©£ï. PÀÈµÀÚ ¨sÀmï, 

PÉÆÃ£ÀqÀÌ ªÀÄ£É
¨ÉlÖA¥Ár

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

156/1C1P1B1 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.60 724802678770

2416 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. ¥Àæ±À¹Û 
¥Àæ¸ÁzïPÉÆÃA. UÉÆÃ«AzÀ 

¥Àæ¸Ázï, ¤Ã¥ÁðeÉ ªÀÄ£É

§£ÀÀÆßg
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr 47/4A1D2, 102/1B EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.12 630108756450

2417 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. FgÀªÀÄä AiÀiÁ£É 
«ÃgÀªÀÄäPÉÆÃA. 

PÀÈµÀÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
CA§eÉð ªÀÄ£É

PÉÆuÁ®Ä G¦à£ÀAUÀr 25/9 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 3.94

2418 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ PÉ.©£ï. 
PÉÆgÀUÀ¥Àà UËqÀ, 

PÀÄgÀÄAd PÀeÉªÀÄÆ¯É 
ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
264/2 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.86 649009033147

2419 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ºÀjPÀÈµÀÚ J¸ï, J£ï.©£ï. 
PÉ. J¸ï. £ÁgÁAiÀÄt, 
ªÀÄtÂPÁÌgÀ ªÀÄ£É

PÉÆ½ÛU
É

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

13/8B EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.05 447974227523

2420 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¸ÀÄ§æªÀÄätå ¨sÀmï 
PÉ.©£ï. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ 

¨sÀmï, ©ÃgÀAvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÀÄAvÀÆ
gÀÄ

PÀqÀ§ 132/2 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.17 748675612961

2421 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. «zÁå ¸ÀgÀ¸Àéw©£ï. 
¸ÀÄ§æªÀÄätå ¨sÀmï, 

¥Á¯ÁÛqÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆ½ÛU
É

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

15/1B EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 3.25 668426510396

2422 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ²ªÀgÁªÀÄ ¨sÀmï©£ï. 
¸ÀÄ§æªÀÄätå ¨sÀmï, 

©ÃtðPÀeÉ ªÀÄ£É

PÉÆ½ÛU
É

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

258/1 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 2.33 712921223509

2423 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¸ÀAiÀÄåzï E¨Áæ»A©£ï. 
¸ÉÊAiÀÄzï ¸ÁºÉÃ§

PÉAiÀÄÆå
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

332/1A3A EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.65 313299950918

2424 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. ¸ÀgÉÆÃf¤ 
gÉÊPÉÆÃA. £ÁgÁAiÀÄt 

±ÉnÖ, 

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

233/3 EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 468187701356

2425 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. Cfvï PÀÄªÀiÁgï ±ÉnÖ©£ï. 
¨Á®PÀÈµÀÚ ±ÉnÖ, PÁªÉÃj 

PÀmÉÖ ªÀÄ£É
¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ 70/2A EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.35 522228908355

2426 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 
±ÉnÖ©£ï. ªÀÄºÁ§® ±ÉnÖ, 

ªÉÆzÉ¯ÁÌr ªÀÄ£É
¨ÉlÖA¥Ár

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

192/1AP EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.65 692166176377

2427 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. RwÃeÁ ©.PÉÆÃA. 
¸ÉÊAiÀÄzï ±Á¨Á ¸ÁºÉÃ¨ï, 

CAPÀvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É
¥ÀÁ¯ÁÛr PÀqÀ§ 332/2B EvÀgÉ ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.14 69456176082

2428 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ, ¸ÀÄAzÀgÀ PÉ.©£ï. 
UÉÆÃ«AzÀ £ÁAiÀÄÌ, 
PÉÆqÀAQÃj ªÀÄ£É 

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

72/1P1 J¸ï.n. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.00 946676000310

2429 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
¨Á§Ä £ÁAiÀÄÌ, §gÉPÉÆÃ¯Ár 

ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

28/8B3, 136/1A1B J¸ï.n. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 2.24 731716116885

2430 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

©£ï. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, §¯ÁßqÀÄ

§¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
281/1 J¸ï.n. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 2.73 375433963707

2431 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¸ÀAfÃªÀ £ÁAiÀÄÌ ¦.©£ï. 
ZÀÀ¤AiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 

¥Á¥ÉªÀÄd®Ä ªÀÄ£É
CjAiÀÄqÀÌ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

277/1A3P2 J¸ï.n. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.75 964233656907

2432 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. vÀ¤AiÀÄ¥Àà 
£ÁAiÀÄÌ©£ï. «ÄÃ£Á £ÁAiÀÄÌ, 

£ÉÊvÁr ªÀÄ£É
PÉ«ÄäAeÉ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

17/1 J¸ï.n. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.30 860419723192

2433 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. «±Àé£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
ZÀ¤AiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 

CwðªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆU
ÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

246/4 J¸ï.n. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.98 760468190461

2434 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ±ÉÃµÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
¨Á¼ÀÄ £ÁAiÀÄÌ, ¸ÁªÉÄvÀÛqÀÌ 

ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥À
Ä

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

411/1, 161/2B24 J¸ï.n. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.31 655515666152

2435 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt ©.©£ï. 
PÀÄAktÚ £ÁAiÀÄÌ, §½îîPÁ£À 

ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÀ
Ì

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

360/1A3 J¸ï.n. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.37 221775066313

2436 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. CZÀÄÑvÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 

£ÀPÀæqÀÌ ªÀÄ£É

D®AvÁAiÀ
Ä

PÀqÀ§ 60/2B2 J¸ï.n. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 2.03 956764584614

2437 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¥ÀÆªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
PÀÄªÀiÁgÀ £ÁAiÀÄÌ

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

7/1P1 J¸ï.n. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 3.50 408380487023

2438 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¨Á§Ä ©£ï. J®ÄA§Ä, 
¨Á«PÀmÉÖ ªÀÄ£É ¸ÀªÉð

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

185/2AP2. 65/3BP2 J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 3.83 753899481057

2439 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¸ÀAPÀ¥Àà PÉ.©£ï. 
¥ÉÆrAiÀÄ

CjAiÀÄqÀ
Ì

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

128/1AP4 J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 2.50 824738936288

2440 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¨Á§Ä ©£ï. LvÀÛ ªÉÄÃgÀ
CjAiÀÄqÀ

Ì
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
335/1P, 206/P5, 

35/2ECP4
J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.06 490044323743

2441 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¨Á§Ä ©£ï. ªÀÄÄzÀgÀ 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, vÉÆÃlAQ® 

ªÀÄ£É

D®APÁg
ÀÄ

PÀqÀ§ 169/1 J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.70 68418373243

2442 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. °Ã¯ÁªÀwPÉÆÃA. 
UÀÄgÀÄªÀ, £ÉÃgÀ¼ÀÛqÀÌ 

ªÀÄ£É
¸ÀªÉð

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

67/7A1P3 J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 4.50 942156720091



2443 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ©qÀÄUÀÄ 
ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. ªÀÄÄzÀÀÝ 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, vÁ½ ¥ÀqÀÄà 

ªÀÄ£É

»gÉÃ§Aq
Ár

G¦à£ÀAUÀr 101/1AP2 J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 0.69 620824278955

2444 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃªÀÄw. 
UÀAUÀªÀÄäPÉÆÃA. ¨ÉÆÃd, 

¥ÀwðAiÀÄqÀÌ ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆ
ågÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

385/1P1 J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.00 850022759147

2445 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. °AUÀ¥Àà©£ï. ¥ÉÆrAiÀÄ, 
£ÉÃgÉÆÃ¼ÀÛqÀÌ ªÀÄ£É ¸ÀªÉð

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

78/1B, 222/1B, 73/4B J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.29 372655604818

2446 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ©£ï. 
UÀÄgÀÄªÀ, PÀAa£À¥ÀzÀªÀÅ 

ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÄ
ÆågÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

298/4 J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 3.36 679004838030

2447 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ZÀ®è ªÉÄÃgÀ©£ï. 
UÀÄgÀÄªÀ ªÉÄÃgÀ, 
¥ÀmÉÆæÃr ªÀÄ£É

102-
£ÉQÌ¯Ár

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

72/2B J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.36 894855004358

2448 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. GªÉÄÃ±À©£ï. vÀ¤AiÀÄ, 
PÉ¼ÀV£À©ÃqÀÄ ªÀÄ£É

LvÀÆÛg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

155/1P17, 169/1, 
169/2P1

J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 2.82 694392049997

2449 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¨Á§Ä ¦.©£ï. UÀÄgÀÄªÀ, 
¥ÁzÀqÀÌ ªÀÄ£É

¥ÀqÀÄªÀ
£ÀÆßgÀ

Ä

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

121/2 J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.42 982069224780

2450 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. PÉÆgÀUÀÄ©£ï. 
UÀÄgÀÄªÀ, eÁgÀvÁÛgÀÄ 

ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀ
ÀÌ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

108/1A1P, 4P1, 115/4, 
108/4

J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 6.52 883914405659

2451 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ¨Á§Ä©£ï. ¨ÉÆÃd, 
±ÉÃrUÀÄj ªÀÄ£É

¥ÀÉ®ðA¥
Ár

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

273/1BP2, 1B3, 1, J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.06 733604746704

2452 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. PÀjAiÀÄ 
ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. ªÀÄÄAqÀ, 

¸ÉÆgÀPÉ ªÀÄ£É
¸ÀªÉð

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

72/1A2A7 J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 2.30 394123988340

2453 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ©r ¥ÀÄµÀàUÀ¼À ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

²æÃ. ªÉAPÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀ©£ï. 
UÀÄqÀØ ¥ÀgÀªÀ, CfÓ£ÀqÀÌ 

ªÀÄ£É

zÉÆÃ¼Á
àr

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

161/1A1, 1B1 J¸ï.¹. ಬಿಡಿಪುಷ್ಾ 1.81 476467787045

2454 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. C§Ä§PÀÌgï ¹¢ÝÃPï©£ï. 
DzÀA PÀÄAk, ªÀÄVgÉ ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆU
ÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

48/8 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.45 838094175359

2455 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. UÀt¥Àw ¨sÀmï©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï, 
«ÄÃAiÀiÁ¼À ªÀÄ£É

PËPÁær G¦à£ÀAUÀr 41/2 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.00 373224695101

2456 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. GzÀ£ÉÃ±ÀégÀ ¨sÀmï 

«.©£ï. UÀt¥Àw ¨sÀmï «., 
PÉÆA¨ÉlÄÖ »A¨sÁUÀ ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛ
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

89/8A1P15 ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.10 257260934515

2457 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. £À«Ã£ï PÀÄªÀiÁgï 

gÉÊ©£ï. ¨Á§Ä gÉÊ, PÉÆ¬Ä® 
ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

169/2, 166/2, 168/P1, 
169/3, 170/3B, 

233/2D, 170/4D, 4B, 
1D

ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 4.50 388483829347

2458 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. PÀÄ±Á®¥Àà UËqÀ©£ï. 

£ÁUÀ¥Àà UËqÀ, 
UÀÄªÀÄälUÀzÉÝ ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
77/2 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.20

2459 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃªÀÄw. ªÉÊ¯Émï 
£ÀvÁ°AiÀiÁ PÉÆÃA. 
eÉÆÃ¸É¥sï Dal¤Ã, 
¥ÁågÁqÉÃ¸ï ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
54/3A2, 53/2, 54/4 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.93 262722107744

2460 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ©£ï. 

¸ÀAPÀ¥Àà, zÉÆÃ¼ÀÛlÖ 
ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

175/1C1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.83 343156968767

2461 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. gÁzsÁPÀÈµÀÚ gÉÊ©£ï. 
ZÀAzÀæ£ÁxÀ gÉÊ, D£ÁeÉ 

ªÀÄ£É
¤qÀà½î

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

40/* EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.29 723265384050

2462 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ±À²zsÀgÀ JªÀiï.©£ï. 

ªÀÄºÁ°AUÀ ¥ÁmÁ½, ªÉÄÃ®ð 
ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆå
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

38/14A EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.00 763944997367

2463 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. C±ÉÆÃPÀ gÁªï. ©£ï. 

PÀÈµÀÚAiÀÄå J¸ï., 
C£ÀÄUÀæºÀ ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

248/4C3 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.58 880633320214

2464 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ UËqÀ r.©£ï. 

±ÉÃµÀ¥Àà UËqÀ, 
¸ÉÃ£ÉgÉªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
248/4 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.51 362697728899

2465 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ±À²PÀ¯Á gÉÊ©£ï. 

²æÃ¤ªÁ¸À gÉÊ, 
ªÉÄÃV£ÀUÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É

¸ÀªÉð
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
114/3A EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.20 890951567705

2466 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ.®PÀëöät UËqÀ©£ï. 

¤Ã®AiÀÄå UËqÀ, 
PÀÄzÉÆÌÃ½ ªÀÄ£É

²gÁr G¦à£ÀAUÀr 32/1AP1, 87/1P EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.64 294082537259

2467 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. gÁªÀÄ¥Àæ¸Ázï ¦.©£ï. 
£ÀgÀ¹AºÀ ¨sÀmï, ¥É£ÁðeÉ 

ªÀÄ£É

£ÀÉlÖtÂU
É 

ªÀÄÆqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

631/2 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.82 781278842264

2468 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ£ï ¦¼Éî©£ï. 
PÀÄlÖ£ï ¦¼Éî, §æºÀäPÀÈ¥Á 

ªÀÄ£É
PËPÁær G¦à£ÀAUÀr 96/6 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.40 404981042289

2469 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÉÊ 
¥É®ðA¥Ár ªÀÄ£É

PÉÆ½ÛU
É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

245/5, 245/2, 245/4 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 4.02

2470 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. 

£ÉÃvÁæªÀwPÉÆÃA. ©. 
GªÉÄÃ±À, ¨ÉÆmÁår ªÀÄ£É

¸ÀªÉð
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
1/P1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.55 588670793702

2471 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. dUÀ£ÁßxÀ gÉÊ PÉ. 
f.©£ï. ¸ÀAPÀ¥ÀÀà gÉÊ, 
PÁªÀÅUÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

244/8, 9, 10. 245/1P1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 327025356972

2472 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃ. LvÀÛ¥Àà 
ªÀÄtÂAiÀiÁtÂ©£ï. PÀÈµÀÀÚ 
ªÀÄtÂAiÀiÁtÂ, PÀÄgÀÄAd 

ªÀÄuÁÚªÀÅ ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
260/2A4 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 835240862777

2473 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. E¨Áæ»A©£ï. ¹Ã¢ PÀÄAk, 
ªÀÄAdPÉÆÃmÁå ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

167/2, 168/6 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 989413109135



2474 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ©£ï. 
zÀÄUÀÎtÚ UËqÀ, ¥ÉÊPÁ 

ªÀÄ£É

PÁtÂAiÀÄ
ÆgÀÄ

PÀqÀ§ 76/2P1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 489813092812

2475 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. gÁªÀÄtÚ UËqÀ©£ï. 

§lå¥Àà UËqÀ, PÀÄgÀÄAd 
ºÉÆ¸À ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
240/5 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 794380352806

2476 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. F±ÀégÀ ¨sÀmï©£ï. 
ªÀÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï, 
UÀÄArUÀzÉÝ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

229/5, 4, 197/10 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ

2477 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. dAiÀÄgÁeï ¸ÀÄªÀtð 

¸ÉÆgÀPÉ©£ï. PÀÈµÀÚ¥Àà 
¥ÀÆeÁj, ¸ÉÆgÀPÉ ªÀÄ£É

¸ÀªÉð
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
127/1P, 69/1A EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 775315008502

2478 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ, QgÀuï PÀÄªÀiÁgï gÉÊ©. 
¨Á§Ä gÉÊ, PÉÆ¬Ä® ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

282/1, 284/5C, 5A, 
282/3D2, 3D4

EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 830422350140

2479 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. AiÀÄÆ¸ÀÆ¥sï©£ï. ºÀA¸À 
¨Áåj, ¨ÉzÀæUÀÄj ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆU
ÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

51/1P1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 716481453453

2480 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. C§ÄÝ®è©£ï. 

PÀÄAkªÀÄäzÉ ¨Áåj, rA©æ 
ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
29/1BP6 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 368881255401

2481 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ZÉ®ÄªÀAiÀÄå UËqÀ©£ï. 

°AUÀ¥Àà UËqÀ, ¨Áwð®Ä 
ªÀÄ£É

PÀÉÆuÁe
É

G¦à£ÀAUÀr 79/1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.92 911369617018

2482 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. 

AiÀÄªÀÄÄ£ÁQë©£ï. 
£ÀÁUÀ¥Àà UËqÀ

PÀÉÆuÁe
É

G¦à£ÀAUÀr 157/7 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.07 733148666263

2483 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ®°vÁ f. ¨sÀmï©£ï. 

wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå, 
¸À£Áå¹UÀÄqÉØ ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
177/1B EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.26 235639403708

2484 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃ. J¯ï. gÁªÀÄ 
G¥ÁzsÁåAiÀÄ©£ï. J¯ï. 

gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ¨sÀmï, §®å 
¨Á¯ÁAiÀÄ ªÀÄ£É

¸ÀªÉð
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
262/1P1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.16 236323871414

2485 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. PÀÄAk ªÉÆÃ£ÀÄ©£ï. 
ªÀÄºÀªÀÄäzï ¨Áåj, ¥ÉgÁ¨É 

ªÀÄ£É

»gÉÃ§AqÁ
r

G¦à£ÀAUÀr
27/4B, 27/4E, 27/4D, 

27/4C
EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.34 641386615584

2486 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 
UËqÀ©£ï. ªÀÄÄvÀÛ¥Àà

PÁtÂAiÀÄ
ÆgÀÄ

PÀqÀ§ 127/1A1P4 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 3.40 637028798275

2487 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ªÀÄÆ¸À ªÀÄÄ¸ÀÛ¥sÀ 
PÉ.©£ï. C§ÄÝ¯ï gÀ»ªÀiÁ£ï, 

¨ÉzÉÆæÃr ªÀÄ£É

§dvÀÆÛg
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr 72/2B EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.84 427783731106

2488 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ¥ÀÄµÀàªÀw 

ºÉZï.PÉÆÃA. ²Ã£À¥Àà UËqÀ, 
¥ÀlèªÀiÁ¯É ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
203/2, 117/1A6, 

117/1A2
EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.16 355354686865

2489 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ºÀ¸ÉÊ£Ágï©£ï. 
C§Ä§PÀÌgï

PÀÄjAiÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
32/4BP2 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.68 629908253358

2490 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. PÀÄ±Á®¥Àà UËqÀ©£ï. 
²ªÀ¥Àà UËqÀ

PÉÆuÁeÉ G¦à£ÀAUÀr 117/8 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.70 219560397422

2491 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. CtÄÚ ¥ÀÆeÁj©£ï. 

LvÀÛ¥Àà ¥ÀÆeÁj, PÀqÀå 
ªÀÄ£É

PÉÆuÁeÉ G¦à£ÀAUÀr 12/12, 70/19, 12/3P1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.84 329668612181

2492 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ªÀÄ£ÀªÉÆÃºÀ£À©£ï. 

±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt, 
UÉÆÃ¼Áår ªÀÄ£É

LvÀÆÛgÀ
Ä

PÀqÀ§ 162/2 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.35 258933983061

2493 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃ. JªÀiï. 
±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt 

¨sÀmï©£ï. JªÀiï. 
±ÀAPÀ£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï, 
ªÀiÁ¬Ä®PÉÆmÉÖ ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
329/4 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.12 649791560016

2494 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. C¤® PÀÄªÀiÁgÀ©£ï. 

ºÀÉÆ£Àß¥Àà UËqÀ, 
PÀnÖvÀAqÀ ªÀÄ£ÀqÀ

EZÀèA¥Ár G¦à£ÀAUÀr 101/1B1A1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.39 238044860276

2495 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. £ÀÁgÁAiÀÄt gÉÊ©£ï. 

zÀÆªÀÄtÚ gÉÊ ¤qÀÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
179/3, 199/2B1, 

199/2A1, 200/1B1P2
EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.77 602725410977

2496 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ªÉÄÃjPÉÆÃA. 
eÉÆÃ¸É¥sï ¦. J., ¥Á¯Éðn¯ï 

ªÀÄ£É

£ÀÆf¨Á½Û
®

PÀqÀ§ 33/2BP1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.78 722128672143

2497 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃªÀÄw. dAiÀÄAw 
gÉÊPÉÆÃA. ¸ÀAaÃvï 

PÀÄªÀiÁgï ±ÉnÖ, 
ªÀÄÄAzÁ¼À ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
160/1A, 166/1B, 166/2 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.58 663077532174

2498 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. UÀuÉÃ±ï J¸ï.©£ï. 
ZÉ£Àß¥Àà ¥ÀÆeÁj, 

¸ÁgÀPÉgÉ ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆ
ÃqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

92/1, 92/4, 95/13 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.18 872957539531

2499 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. PÀÈµÀÀÚ ¨sÀmï©£ï. 
¸ÀÄ§âtÚ ¨sÀmï

¥ÀÄvÀÆÛ
gÀÄ 

PÀ¸À¨Á

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

321/2, 324/3 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.9 230080448804

2500 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃªÀÄw. PÉ. 
gÀvÁßªÀwPÉÆÃA.wªÀÄä¥Àà 

UËqÀ, ²æÃPÀÄ® zÉÃªÀvÁ 
PÀÈ¥Á ¤®AiÀÄ

PÉzÀA¨Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
131/2A1A2B EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.72 514434447442

2501 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ªÀ¸ÀAvÀ PÀÄªÀiÁgï ¹. 
ºÉZï.©£ï. ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ

¤qÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
114/2P3, 112/1AP3, 

120/9
EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.12 671227475369

2502 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ©£ï. 

¥ÀzÀäAiÀÄå UËqÀ, PÀ£ÀåqÀÌ 
ªÀÄ£É

¥ÀqÀÄªÀ£
ÀÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

161/5, 160/4 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.98 697814826975

2503 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. PÀÈµÀÚ ¨sÀmï ¦. J£ï.©£ï. 
£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï, ¦°AUÁgÀÄ 

ªÀÄ£É
¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ 208/2 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.08 433309681401

2504 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃ. eÉgÉÆÃªÀiï 
¥ÀÄqÁÛzÉÆÃ©£ï. ®Æ¬Ä¸ï 

¥ÀÄqÁÛzÉÆÃ, ¸ÁªÉÄvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛ
gÀÄ 

PÀ¸À¨Á

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

20/6, 5, 4, 210/2CP2 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 3.18 827720537092



2505 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. 

gÁeÉÃ±ÀéjPÉÆÃA. 
ªÉÆÃ£À¥Àà, ¥ÀzÀªÀÅ ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
39, 40/1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.00

2506 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃªÀÄw. PÉ. ¸À«vÁPÉÆÃA. 
«£ÉÆÃzï, ¥ÀzÀªÀÅ ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
38/*, 539 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 4.00 626995554660

2507 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃªÀÄw. 
¥ÉæÃªÀÄ®vÁPÉÆÃA. 

UÀuÉÃ±À ©., PÀmÉÖzÀ 
¨ÉÊ®Ä ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
782/P1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.05 966336177758

2508 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ©. UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 

©£ï. F±ÀégÀ £ÁAiÀÄÌÀ, 
¥ÀrÃ®Ä ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀ
Ä

G¦à£ÀAUÀr 75/4, 75/13, 114/6 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.00 778521754730

2509 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ªÀÄÆPÁA©PÁ 
©.PÉÆÃA. ¸ÀÄ§æªÀÄätå 
¨sÀmï, £ÉPÀÌgÁeÉ ªÀÄ£É

PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr 55/9 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.27 865815655780

2510 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. gÀvÁßªÀw 

ºÉZï.©£ï. PÀÈµÀÚ¥ÀÀà 
UËqÀ, ¥À®AUÀ ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀ
Ä

G¦à£ÀAUÀr 85 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.50 455795842065

2511 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃªÀÄw. gÀÁzsÁPÉÆÃA. 
UÀuÉÃ±À, PÀ®èªÀiÁgï ªÀÄ£É

§£ÀÀÆßg
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.00 311243308202

2512 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ±ÁgÀzÁPÉÆÃA. 

¨Á®PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄPï, 
£ÀA¢® ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛ
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 536479342478

2513 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. PÀÄAktÚ UËqÀ©£ï. 

UÀAUÀAiÀÄå UËqÀ, ²AUÁtÂ 
ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛ
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

54/7 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.74 252266883806

2514 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ, GªÉÄÃ±À©£ï. 

ªÉÆÃ£À¥Àà ±ÉnÖ, PÀoÁgÀ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr 78/P1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.54

2515 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ¥ÉæÃªÀÄPÉÆÃA. 

ZÀAzÀæºÁ¸À ±ÉnÖ, 
PÉÆrªÀÄgÀ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr 74/P10 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.67

2516 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ¦. J¸ï. ¥Àæ«Ãt©£ï. ¦. 

±ÀA¨sÀÄ ±Á¹ÛçÃ, 
PÁAiÀÄgÀäd®Ä ªÀÄ£É

PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr 235/2A EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.54 231205382344

2517 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ªÀÄªÀÄvÁ ¦. 
£ÁAiÀÄÌ©£ï. ¥ÀÄlÖtÚ 

£ÁAiÀÄÌ, ²æÃºÀ¸ÀÛ ªÀÄ£É
PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr 305 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.47 864333451475

2518 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. gÀªÀiÁ£ÀAzÀ J£ï.©£ï. 
¸ÀÄ§¨ÁæAiÀÄ §¯ÁåAiÀÄ, 

¤ÃPÁðeÉ ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥À
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

69/1A12,74/3A EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.18 725809544807

2519 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ªÀ¸ÀAw©£ï. 
C£ÀAvÉÃ±ÀégÀ ¨sÀmï, 

C¤®PÉÆÃr ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀ
Ä

G¦à£ÀAUÀr 109/2 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.00 245547586595

2520 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. zÀÉÃ«¥Àæ¸Ázï©£ï. PÉ. 

C£ÀAvÉÃ±ÀégÀ ¨sÀmï, 
C¤®PÉÆÃr ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀ
Ä

G¦à£ÀAUÀr 18/1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.55 397933856158

2521 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃªÀw. ªÀ¸ÀAw ¦. 
£ÁAiÀÄÌPÉÆÃA. 

¥ÉæÃªÀiÁ£ÀAzÀ £ÁAiÀÄÌ, 
¥ÀAd¼À ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀ
ÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

221/1A1 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.05 823995510062

2522 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃ. ©. J¸ï. 
gÁªÀÄPÀÈµÀÚ©£ï. 

¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï, 
§gÉPÉgÉ ²æÃgÁªÀÄ PÀÈ¥Á 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

279/7P2, 6P2, 5, 4 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.98 940348660322

2523 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt UËqÀ 

PÉ.©£ï. PÀÄAktÚ UËqÀ, 
PÉÆAPÀtÂUÀÄAr ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆ

ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

60/1B2, 593/6, 594/1C EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.85 475041968916

2524 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¨Á®¸ÀÄ§æªÀÄätå 

JªÀiï.©£ï. ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt 
¨sÀmï, ªÀÄAzÁgÀ ªÀÄ£É

PÉ«ÄäAeÉ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
43/91 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.55 957572556382

2525 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. gÀ«¥ÀæPÁ±À JªÀiï.©£ï. 
ªÀÄAd¥Àà UËqÀ, ªÀÄÄ¯Ágï 

¥ÀmÉÖ ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

125/2, 143/5 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.58 925475369281

2526 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. PÀÈµÀÚ ¥Àæ¸Ázï 

PÉ.©£ï. gÁªÀÄZÀAzÀæ ¨sÀmï 
PÉ.

§dvÀÆÛg
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr 368/2,  4/1P1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 3.15 656287174526

2527 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¥sÀPÀÄæ¢ÝÃ£ï 
ºÁfPÉÆ¬Ä® ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

239/1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.01 952320871089

2528 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. zÉÃªÀtÚ ©£ï. 
PÀjAiÀÄ¥Àà UËqÀ, 
ªÀÄÄ½AiÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Á
¼À

PÀqÀ§ 89/1 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.55

2529 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. gÁªÀÄtÚ UËqÀ©£ï. 

PÉÆÃn UËqÀ, ¨Á¼ÁAiÀÄ 
ªÀÄ£É

¸ÀªÀÉð
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ

2530 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ©. D£ÀAzÀ UËqÀ©£ï. ©. 
ªÁ¸À¥Àà UËqÀ, ©ªÀÄÄðPÀeÉ 

ªÀÄ£É

PÉÆ½ÛU
É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

278/1C2 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 3.16

2531 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï J£ï.©£ï. 
E¨Áæ»A., ¸Á¸ÀvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆ

ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

199, 97/2 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 3.78

2532 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. C§ÄÝ¯ï §¹Ãgï. ©£ï. 

ªÉÆºÀªÀÄäzï, PÉÆlæUÀzÉÝ 
ªÀÄ£É 

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆ

ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

88/2A EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.93

2533 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. gÁªÀÄPÀÈµÀÚ 

¨sÀmï©£ï. ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ ¨sÀmï, 
ZÀAzÀÄPÀÆqÀÄè ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

178/A2P2 EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.70



2534 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¨sÀUÀªÁ£ï zÁ¸ï gÉÊ§Ä£ï. 
¸ÀÄ§âAiÀÄå gÉÊ

M¼ÀªÉÆU
ÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

189/3C EvÀgÉ ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.95

2535 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. °Ã¯ÁªÀwPÉÆÃA. 

UÀÄgÀÄªÀ, 
£ÉÃgÉÆÃ¼ÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

¸ÀªÉð
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
67/7A1A2 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 4.50 942156720091

2536 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ©qÀÄUÀÄPÉÆÃA. 

ªÀÄÄzÀÞ ªÀÄÄUÉÃgÀ, 
vÁ½¥ÀqÀÄà ªÀÄ£É

»gÉÃ§AqÁ
r

G¦à£ÀAUÀr 101/1AP2, 1AP3 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.38 620824278985

2537 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃªÀÄw. 
UÀAUÀªÀÄäPÉÆÃA. 

UÀÉÆÃeÁ, ¥ÀwðAiÀÄqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆå
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

385/1A1 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.00 850022759147

2538 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. °AUÀ¥Àà©£ï. ¥ÉÆrAiÀÄ, 
£ÉÃgÉÆÃ¼ÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

¸ÀªÉð
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
73/4B, 222/1B, 73/4B J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.29 372655604817

2539 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¨Á§Ä AiÀiÁ£É 

ºÀÄPÀæ©£ï. ¥ÉÆrAiÀÄ, 
PÁ¥ÀÄvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆå
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

248/3 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.13 602276850612

2540 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. JªÀiï. gÁWÀªÀ©£ï. 

ZÉÆÃªÀÄ, ªÀÄtÂAiÀÄqÀÌ 
ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

132/2C2 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.16 914077677167

2541 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ©£ï. 

UÀÄgÀÄªÀ, PÀAa£À¥ÀzÀªÀÅ 
ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆå
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

296/4 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 3.36 679004838030

2542 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ZÀ®è ªÉÄÃgÀ©£ï. 

UÀÄgÀÄªÀ ªÉÄÃgÀ, 
¥ÀmÉÆæÃr ªÀÄ£É

102-
£ÉQÌ¯Ár

PÀqÀ§ 72/2B J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.36 894855004358

2543 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. GªÉÄÃ±À PÉ.©£ï. 

vÀ¤AiÀÄ, PÉ¼ÀV£À ©ÃqÀÄ 
ªÀÄ£É

LvÀÆÛgÀ
Ä

PÀqÀ§
153/1P1, 169/1, 

169/2P2
J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 694392049997

2544 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¨Á§Ä ¦.©£ï. UÀÄgÀÄªÀ, 
¥ÁzÀqÀÌ ªÀÄ£É

¥ÀqÀÄªÀ£
ÀÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

14/2 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 982069224780

2545 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. PÉÆgÀUÀÄ©£ï. 

UÀÄgÀÄªÀ, eÁgÀvÁÛgÀÄ 
ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥À
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

108/1A1A, 4P1, 115/*, 
108/4

J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 6.50 883914405659

2546 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¨Á§Ä©£ï. UÉÆÃd, 
±ÉÃrUÀÄj ªÀÄ£É

¥ÀÉ®ðA¥Á
r

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

273/1BP2, 273/1B3, 
278/1

J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.06 733604746704

2547 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ©£ï. 

ZÉÆÃªÀÄ, ±ÉÃPÀªÀÄ¯É 
ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
322/3 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.20 596551194512

2548 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ªÉAPÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀ©£ï. 
UÀÄqÀØ ¥ÀgÀªÀ, CfÓ£ÀqÀÌ 

ªÀÄ£É

zÉÆÃ¼Áà
r

PÀqÀ§ 161/1A1, 1B1 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.81 476447787045

2549 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¸ÀAPÀÄ©£ï. PÀÄAk, 
¥ÀfgÉÆÃr ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆ
ÃqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

83/1B J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 3.05 280857384617

2550 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. PÀÄAk©£ï. ªÀiÁtÂ, 
PÉÆÃrªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

261/6 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.25 510814709840

2551 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ, £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
¨Á§Ä £ÁAiÀÄÌ, ¥ÀrÃ¯ï ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀ
Ä

G¦à£ÀAUÀr 75/1 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.50 725580419728

2552 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. C¤vÁ JA.©£ï. 

wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄÌ, PÀÄªÉAd 
ªÀÄ£É

¥ÀÄtÚ¥Áàr PÀqÀ§ 380/1C1 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.45 838471916941

2553 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. PÀÈµÀÚ¥Àà ¨sÉÊgÀ©£ï. 

PÀÄAk ¨sÉÊgÀ, PÀÄªÉAd 
ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
380/1C2B3 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.16

2554 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ªÀiÁtÂ©£ï. PÉÆgÀUÀÄ, 
PÉÃªÀ¼À ªÀÄ£É

aPÀÌªÀÄÆ
qÀÆßgÀÄ

G¦à£ÀAUÀr 95/1A1A6, 82/1A1A2 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.58 518959592444

2555 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. CtÄÚ PÉ.©£ï. ªÉÄÃgÀ 
¨sÀlå, CªÀÄÄäAd ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
94/1B J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.60

2556 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. PÉ. ±ÁAvÀ¥Àà©£ï. 

PÀÄAk ªÀÄÄUÉÃgÀ, ¥ÀAd¼À 
ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

221/1B J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.15

2557 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃªÀÄw. ¨ÉÆUÀÄæPÉÆÃA. 
Nr, ±ÉÃRªÀÄ¯É ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
103/1A1A4 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.75 395215367266

2558 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¨sÉÊgÀ©£ï. PÀÄqÀÄ¥À 
ªÉÄÃgÀ, EAzÀæjqÀ ªÀÄ£É

ºÀ¼ÉÃ£ÉÃ
gÀAQ

PÀqÀ§ 38/3 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.17 400304515719

2559 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. PÉÆgÀUÀ¥Àà©£ï. Nr 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, EgÀAmÁr ªÀÄ£É

ºÀ¼ÉÃ£ÉÃ
gÀAQ

PÀqÀ§ 86/1A3, 155/* J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.80 924374352309

2560 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ®°vÀPÉÆÃA. 
azÁ£ÀAzÀ. qÉÆA§mÉ§j 

ªÀÄ£É
¤qÀà½î

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

271/8 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.80 567473781653

2561 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃªÀÄw. ZÀ£ÀÄßPÉÆÃA. 
ªÀÉÆÃAl, §gÉ¥Áàr ªÀÄ£É

PÀÄzÁägÀ
Ä

PÀqÀ§ 160/* J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.35

2562 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ¤ÃvÁPÉÆÃA. 
gÀ«ÃAzÀæ, D£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆ
ÃqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

157/1BP2, 158/4BP4 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.96 352073608903

2563 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. vÀ¤AiÀÄ¥Àà©£ï. 
CA¨ÉÆÃr, ¥ÀfgÉÆÃr ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆ
ÃqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

72/1A1A2 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.97 419228203274

2564 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¥ÀÉÆrAiÀÄ©£ï. 
¥ÀQÃgÀ, ¥ÀfgÉÆÃr ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆ
ÃqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

75/1A5 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.75 467172242223

2565 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ªÀiÁzsÀªÀ J.©£ï. 
PÀÄAmÁå£À, CfgÀqÀÌ ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆU
ÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

246/5B J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.35 346754011157

2566 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. PÉÃ±ÀªÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
PÀÄAY £ÁAiÀÄÌ, PÀeÉ ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
160/6B, 160/1, 160/6 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.39 580188413245

2567 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. PÉ. ±ÉÃRgÀ©£ï. ªÀÄ£Àì, ¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ 44/1J, 44/1G J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 773188162355



2568 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ªÉÆÃ£À¥Àà PÉ.©£ï. 
gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ, PÀeÉ ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
160/14, 11, 2A3, 1C14 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 480320219151

2569 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. UÀÄgÀÄªÀ©£ï. 
PÉÆgÀUÀÄ, ¤Ã¥ÁðeÉ ªÀÄ£É

§£ÀÀÆßg
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr 121/1AP1 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ

2570 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. dAiÀÄ¥Àæ¸Ázï ¹.©£ï. 

gÀWÀÄgÁxÀ £ÁAiÀÄÌ, 
ZÉ®åqÀÌ ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
400/1A1B J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 939882398544

2571 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. Nr©£ï. PÀjAiÀÄ 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, £ÉPÀÌgÉ ªÀÄ£É

PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr 57/1B J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 866998977522

2572 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. PÀjAiÀÄ©£ï. 
¤mÉÆÖÃtÂ, ªÉÄÃ£Á® ªÀÄ£É

£ÀÉlÖtÂU
É 

ªÀÄÆqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

19/P3 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.20

2573 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. CAUÁ® Cf®©£ï. 
zÉÃAiÀÄå, CgÉvÁÛr ªÀÄ£É

¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ 89/1B J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.13 699068523949

2574 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. PÀÄAqÀ©£ï. ¥ÀQÃgÀ, 
PÀÄªÀiÁgÀªÀÄAUÀ® ªÀÄ£É

¥ÀÄtÚ¥Áàr PÀqÀ§ 179/2 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.61 290630859907

2575 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ©£ï. 
ZÉÆÃªÀÄ, ¨ÁgÉeÁ®Ä ªÀÄ£É

PÉÆ½ÛU
É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

11/P1 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.23 444109559765

2576 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. CAUÁgÀ PÉ.©£ï. 
ºÀÄPÀæ, ¥ÀmÉÖ ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

137/1A1 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.91 720607885496

2577 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃªÀÄw. C¤vÁ JA.PÉÆÃA. 
wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄÌ

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
393/2 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.94 838471916941

2578 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ¨ÉÆ¼ÉîaÑ©£ï. 

PÀ£Àß ªÀiÁ¬Ä®, ¥É®vÉÆÛÃr 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Á
¼À

PÀqÀ§ 2/138 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.26 781360905655

2579 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ®°vÁPÉÆÃA. 

PÀÄ±Á®¥Àà, ¥À®èvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆå
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

327/2 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.68 405269788323

2580 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ªÀÄÄzÀgÀ©£ï. 
ZÉÆÃªÀÄ, ¥ÉgÁ¨É ªÀÄ£É

PÀÄAvÀÆ
gÀÄ

PÀqÀ§ 180/1CP3 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.20 968470415703

2581 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ºÀjÃ±À r.©£ï. ZÀ¤AiÀÄ, 
qÉÆA§mÉ§j ªÀÄ£É

¤qÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
269/3 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.15 717248148544

2582 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. D£ÀAzÀ©£ï. aÃAPÀæ, 
¥ÀgÀPÁÌ®Ä ªÀÄ£É

ºÀ¼ÉÃ£ÉÃ
gÀAQ

PÀqÀ§ 324/2B1 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.52 828304333822

2583 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. wªÀÄä¥Àà©£ï. PÀÄPÀÌ, 
§£Áj ªÀÄ£É

¨É¼ÀAzÀ
ÆgÀÄ 

PÀqÀ§ 23/2 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.00 697058003302

2584 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¸ÉÃ¸À¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
gÀÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ, PÀeÉ ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
160/2E J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.00 895353194906

2585 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ZÀÉÆÃªÀÄ 

ªÀÄUÉÃgÀ©£ï. ªÀÄÄzÀÞ 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, ¦dPÀ¼À ªÀÄ£É

PÀqÀ§ PÀqÀ§ 93/1AP2 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 4.74 262707809654

2586 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¨Á§Ä PÉ.©£ï. ªÀÄAZÀ, 
PÁ¦PÁqÀÄ ªÀÄ£É

ºÀ¼ÉÃ£ÉÃ
gÀAQ

PÀqÀ§ 151/* J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.50 653430746151

2587 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ªÀ¸ÀAvÀ©£ï. CAUÁgÀ, 
PÀPÀÄðAd ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛ
gÀÄ 

PÀ¸À¨Á

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

53/1A J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.03

2588 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¥ÀgÀAzÀgÀ J£ï.©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt ¨sÉÊgÀ, 
PÀ®èªÀiÁ¯É ªÀÄ£É

¤qÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
274/A1P1 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.05 879041654420

2589 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. UÀuÉÃ±ï©£ï. ºÀÄPÀÀæ 
JªÀiï., PÀÄPÁÌr ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥À
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

17/2, 3, 16/2B1B J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.30 624933690117

2590 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ²æÃzsÀgÀ PÉ.©£ï. Nr 

AiÀiÁ£É PÀjAiÀÄ¥Àà, 
PÉÃ¥ÀÄ¼À ªÀÄ£É

aPÀÌªÀÄÆ
qÀÆßgÀÄ

G¦à£ÀAUÀr 146/4 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.20 492364891933

2591 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃªÀÄw. ¹ÃvÁ PÉÆÃA. 
ªÀiÁzsÀªÀ, ¥ÀzÀqÀÌ ªÀÄ£É

¥ÀqÀÄªÀ£
ÀÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

121/11A J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.85 252593114521

2592 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¦. PÁAvÀÄ ªÀiÁ¸ÀÖgï©£ï. 

PÉÃ¥ÀÄ, 
¥ÀÄgÀÄµÀgÀPÀmÉÖ ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

362/2B1 J¸ï.¹. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.31 416114568389

2593 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. CZÀÄÑvÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
£ÀPÀæqÀÌ ªÀÄ£É

D®AvÁAiÀ
Ä

G¦à£ÀAUÀr 60/2B3 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.03 956764594684

2594 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¥ÀÆªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
PÀÄªÀiÁgÀ £ÁAiÀÄÌ

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

7/1, P1 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 3.5 408380487123

2595 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. d£ÁzsÀð£À £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

ªÁªÀÄ£À £ÁAiÀÄÌ, 
PÉÆgÁfªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

aPÀÌªÀÄÆ
qÀÆßgÀÄ

G¦à£ÀAUÀr 101/P13 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.17 596436993853

2596 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ, ªÉÆÃºÀ£À £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
¨Á§Ä £ÁAiÀÄÌ, PÉÃvÀUÉÃzÀr 

ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

22/2B J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.16 459690341813

2597 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ªÀ¸ÀAwPÉÆÃA. 

ªÉÆÃ£À¥Àà £ÁAiÀÄÌ, D£ÀqÀÌ 
ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆ
ÃqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

249/1B J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1 527150929521

2598 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃªÀÄw. ¥ÉæÃªÀÄ 
J¸ï.PÉÆÃA. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ

¸ÀªÉð
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
64/20, 201/3 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.6 549116137038

2599 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt ©.©£ï. 

PÀÄAktÚ DAiÀÄÌ, §½îPÁ£À 
ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
360/1A3 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.37 221775066313

2600 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ZÀAzÀæ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

C¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
UÀÄjPÀÄªÉÄÃgÀÄ ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆU
ÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

230/1 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.17 715414796733

2601 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃªÀÄw. 
AiÀÄªÀÄÄ£ÁPÉÆÃA. 

PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 230/1P3 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 5.25 510216690398



2602 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. PÀÄAktÚ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
§lå £ÁAiÀÄÌ, PÉÊPÁgÀ ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
292/2 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1 691955668965

2603 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ZÀ¤AiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ. 
©.©£ï. eÁgÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
F±ÀégÀªÀÄAUÀ® ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆ

ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

508/2A2P1 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.09

2604 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ºÀjÃ±À £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
gÀvÀß, N¼ÀvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥À
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

266/2 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.49 362822076645

2605 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. J¸ï. ¸ÉÃ¸À¥Àà 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. ¨Á¼ÀÄ £ÁAiÀÄÌ, 
¸ÁªÉÄvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥À
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

411/1, 161/2B2P1 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.31 655515666152

2606 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃªÀÄw. £ÀAiÀÄ£ÀPÉÆÃA. 
²Ã£À £ÁAiÀÄÌ

§£ÀÆßgÀ
Ä

G¦à£ÀAUÀr 75/2 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.39 856039332033

2607 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. «±Àé£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
F±ÀégÀ £ÁAiÀÄÌ, §d¥Àà¼À 

ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

198/13 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.44 706799304515

2608 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¨Á¼À¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
ªÀiÁAPÀÄ £ÁAiÀÄÌ, ²ªÁgÀÄ 

¥ÀzÀªÀÅ ªÀÄ£É

UÉÆÃ½vÉ
ÆÛÃlÄÖ

G¦à£ÀAUÀr 79/2 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 3.72 757173419145

2609 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. vÀ¤AiÀÄ¥Àà 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. «ÄÃ£Á £ÁAiÀÄÌ, 
£ÉÊvÁr ªÀÄ£É

PÉ«ÄäAeÉ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
17/1 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.3 860419723192

2610 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. CtÄÚ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
UÉÆÃ«AzÀ £ÁAiÀÄÌ

PÉzÀA¨Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
131/2A1, 2A8 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.32 981915424592

2611 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. §lå £ÁAiÀÄÄÌ, 
«Ä£ÉÆÃfPÀ®Äè ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

4/4AP2, 5BP2 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.67 345896885157

2612 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. GªÉÄÃ±À £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, PËrZÁÑgÀÄ 
ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

37/P2 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.4 715227655246

2613 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt©£ï. 

ZÉÆÃªÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ, 
PËrZÁÑgÀÄ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

3/5 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1 591612709496

2614 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ¨sÁVÃgÀyPÉÆÃA. 

d£ÁzsÀð£À £ÁAiÀÄÌ, 
«ÄÃ¤ÃfPÀ®Äè ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

20/2A1P J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.62 683695279274

2615 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¸ÉÃ¸À¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
ZÉÆÃªÀÄ £ÁAiÀÄÌ

PËPÁær G¦à£ÀAUÀr 79/1B, 198/4P3 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.2 432437646259

2616 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. £Átð¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

ZÉÆÃªÀÄ £ÁAiÀÄÌ, ©Ãtð¥ÀÄ 
PÀeÉ ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆ
ÃqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

131/3, 130/9, 129/16 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.42

2617 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃ. ºÀÉZï. PÀÈµÀÚ 
£ÁAiÀÄÌ©£ï. ªÀiÁ°AUÀ 

£ÁAiÀÄÌ, ªÉÆmÉÖvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
226/2B, 225/2B J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.3 332251600221

2618 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. wªÀÄä £ÁAiÀÄÌ©£ï. QlÖ 
£ÁAiÀÄÌ, ªÀiÁgÀÄV ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
334/1E, 281/1 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.25 970611319523

2619 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. ¥ÀQÃgÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
¸ÀÄ§â £ÁAiÀÄÌ, PÉÆÃr ªÀÄ£É

¤qÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
191/1A1F J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.1 474193778191

2620 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. J. d£ÁzsÀð£À 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. gÀÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ, 
KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÀÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 230/1P27 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 3.9 930695562896

2621 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

PÉÆgÀUÀ £ÁAiÀÄÌ, 
KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÀÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 230/1P8 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.95 857483938255

2622 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ©£ï. 

UÉÆÃ«AzÀ £ÁAiÀÄÄÌ, 
PÉÆqÉAUÉÃj ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

72/1P1 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1

2623 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

LvÀÛ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, gÉAd 
ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
405/4 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.57 341484932572

2624 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. zÁzÀÄ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

ZÀ¤AiÀÄ £ÁAiÀÄÌ, 
UÀrAiÀiÁgÀqÀÌ ªÀÄ£É

¥ÉgÁ¨É PÀqÀ§ 92/1P5 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.9 724257627489

2625 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ, ¥ÁeÉUÀÄr 

ªÀÄ£É
¥ÁuÁeÉ 

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

172/1, 179/2, 3, 4 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2

2626 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. PÀÈµÀÚ¥Àà 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. §ÄzÀÞ £ÁAiÀÄÌ, 
ªÀiÁ¬Ä®PÉÆÃmÉ ªÀÄ£É

¤qÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
253/2A, 1P8 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.95 752405169700

2627 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ, 
UÀrAiÀiÁgÀqÀÌ ªÀÄ£É

PÀÄAvÀÆ
gÀÄ

PÀqÀ§ 59/1P6 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 528515279573

2628 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ

²æÃ. D£ÀAzÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
¸ÀÉÃ¸ÀÄ £ÁLPÀ, 

ªÀÄÄAqÉÆÃªÀÅªÀÄÆ¯É 
ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆU
ÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

194/P35 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 537564028913

2629 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ¸À«vÁPÉÆÃA. 

CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
©ÃdAvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

¤qÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
234/1C2 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.65 258434892785

2630 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. dAiÀÄAvÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ, 
ªÀiÁ®ðPÀÄªÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É

¤qÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.35 618477528302

2631 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃªÀÄw. ¥ÁªÀðwPÉÆÃA. 

ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
¸ÀgÉÆÃ½PÁ£À ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
43/1A2P1, 42/1A1AP1 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.19 557474338349

2632 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ ²æÃ. PÀÄAk £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
®PÀÄÌ £ÁAiÀÄÌ, PÉÆÃr ªÀÄ£É

¤qÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
202/14, 16, 10, 12 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.88 41355987053

2633 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¥ÀÄlÖtÚ ¹. JªÀiï.©£ï. 

ªÀiÁ¬Ä®¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
CAUÀvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

¥Á¯ÁÛr PÀqÀ§ 155/1D J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.3 854062865459



2634 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ¨Á§Ä £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

PÀÄPÀÌ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, £À£Áå 
ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

72/1AP3 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.84 936254714435

2635 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. ªÀÄºÁ°AUÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

F±ÀÀégÀ £ÁAiÀÄÌ, 
¨ÉÆÃ¼ÀAPÁqÀÄè ªÀÄ£É

¤qÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
253/2AP5 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.95 924856857857

2636 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ vÀgÀPÁj ©Ãd «vÀgÀuÉ
²æÃ. GzÀAiÀÄ©£ï. PÉ. 

¸ÀÄAzÀgÀ £ÁAiÀÄÌ, PÉÆÃr 
ªÀÄ£É

¤qÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
370/5 J¸ï.n. ತರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.36 646651351638

2637 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕೆ ಈಶ್ಾರಯಯ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 146/1 ಸಾಮಾನಯ 1.93 0.02314 636519294401 7142500101729501

2638 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 117/2B1 ಸಾಮಾನಯ 1.29 0.01546 306716694620 131101010002814

2639 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶಿವ ಸುಬರಹಮಣಯ ಬಿ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 154/P2 ಸಾಮಾನಯ 0.98 0.01181 288788573667 520101024253101

2640 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ತ್ಾರಾವತಿ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 180/3A ಸಾಮಾನಯ 1.44 0.01733 824879982896 01392200000749

2641 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತಿ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 57/5C2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.00480 307392089287 8518101001921

2642 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಸದಾಶಿವ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 98/2 ಸಾಮಾನಯ 2.22 0.02659 382508847591 189200101003035

2643 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶ್ಾಂಥರಾಮ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 304/2 ಸಾಮಾನಯ 2.35 0.02822 663764795895 01392200108992

2644 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 87/2A ಸಾಮಾನಯ 1.80 0.02165 423457903535 102601010000052

2645 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಲ್ಲ ೋಕ್ಯಯ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 106/8,7 ಸಾಮಾನಯ 1.23 0.01478 701374542314 131101010000761

2646 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಸುಭಾಶ್ಚಂದರ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 318/1 ಸಾಮಾನಯ 1.55 0.01862 853997225264 1392200038158

2647 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಮಾಧವ ಗ್ೌಡ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 183/P1 ಸಾಮಾನಯ 0.54 0.00600 201606247912 01642200044389

2648 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶ್ಾಯಮಯಯ ಕೆ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 110/3A1A ಸಾಮಾನಯ 0.73 0.00878 640689032581 129101010002048

2649 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಮೊೋನಪಾ ಗ್ೌಡ ಎಣ ಮರು ಪಂಜ 173 ಸಾಮಾನಯ 2.35 0.02818 878298935302 1600101007255

2650 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 127/1,2,3 ಸಾಮಾನಯ 1.78 0.02136 658266298679 01782200029363

2651 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಪದಾಮವತಿ ಕೆ ಡಿರ್ಾಲ ಸುಳಯ 26/3A3 ಸಾಮಾನಯ 0.53 0.00638 330049606771 520101024259760

2652 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 18/3 ಸಾಮಾನಯ 0.71 0.00660 309523679230 124901010005354

2653 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ರೆೈ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 64/8 ಸಾಮಾನಯ 1.06 0.01272 361559650683 124901012000020

2654 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಅನಂತ ಉಪಾಧಾಯಯ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 44/1B1,2 ಸಾಮಾನಯ 2.05 0.02462 766761263458 130901010000879

2655 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದರ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿರ್ಾಲ ಸುಳಯ 23/3 ಸಾಮಾನಯ 0.73 0.00878 933813353245 189200101002478

2656 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಮೊೋನಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 101/6 ಸಾಮಾನಯ 0.63 0.00754 919534874014 64006480405

2657 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಜಗನೆ ಮೋಹನ ರೆೈ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 1/1B2 ಸಾಮಾನಯ 2.24 0.01344 608993115829 124901010003848

2658 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 39/2B4 ಸಾಮಾನಯ 0.92 0.01099 621470756957 131101011000123

2659 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿರ್ಾಲ ಸುಳಯ 81/10 ಸಾಮಾನಯ 0.83 0.00993 588820417974 102601010012335

2660 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಮಣಣ ಗ್ೌಡ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 201/21,9 ಸಾಮಾನಯ 0.39 0.00479 825343231235 01642210002766

2661 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಮ ಕಾಂಭಕ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 165/1B ಸಾಮಾನಯ 2.16 0.02597 447879944100 01782210010640

2662 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಭಟ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 148/2B ಸಾಮಾನಯ 0.92 0.01099 207699066367 520221000048981

2663 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 132/1A ಸಾಮಾನಯ 1.33 0.01460 746210703208 131101010002242

2664 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 100/1 ಸಾಮಾನಯ 1.36 0.01627 897136005159 01782200033848

2665 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 191/1 ಸಾಮಾನಯ 1.02 0.01229 242327871272 1600101009808

2666 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ವಸಂತ ಕ್ುಮಾರ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 164/4B3 ಸಾಮಾನಯ 1.90 0.02285 568377672674 01782200043928

2667 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಗ ೋವಿಂದ ರಾವ್ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 155/3 ಸಾಮಾನಯ 1.86 0.02237 715262331654 131101011000224

2668 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಮಹಾಲ್ಲಂಗೋಶ್ಾರ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 114/4 ಸಾಮಾನಯ 1.99 0.02390 673957984233 01782200076960

2669 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಕೆ ಡಿರ್ಾಲ ಸುಳಯ 60/8B ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.00960 593561937475 102601010001836

2670 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಸಣಣಮಮ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 336/1A1P4 ಸಾಮಾನಯ 0.62 0.00660 694470825969 137801011002942

2671 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಎಮುಯ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 152/11 ಸಾಮಾನಯ 0.67 0.00806 522892343788 20148710901

2672 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಡಿ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 107/9 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.01205 780740269289 01822200011040

2673 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ವಿರ್ೋಕ್ ಜಿ ಆರ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 249/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.01440 330363687544 0615101077331

2674 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಸುಬರಹಮಣಯ ಪಂಜ 46/2B ಸಾಮಾನಯ 1.32 0.01584 881120256667 0615101022801



2675 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ನವಿೋನಚಂದರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 230/1B ಸಾಮಾನಯ 1.63 0.01958 573974123224 520141000269456

2676 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಪುಟಟಣಣ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 363/4 ಸಾಮಾನಯ 1.37 0.01642 327791565958 64156309093

2677 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 157 ಸಾಮಾನಯ 1.30 0.01008 846194381903 1600101008546

2678 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶ್ಾಂಥಕ್ುಮಾರ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 71/3,4,2 ಸಾಮಾನಯ 1.37 0.01642 441438797230 2542200000266

2679 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಗ್ೌಡ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 120 ಸಾಮಾನಯ 0.88 0.01061 667494708246 520101012952385

2680 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಭಟ್ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 149/7,83/1A7 ಸಾಮಾನಯ 0.77 0.00858 818962778843 520181000250054

2681 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 427 ಸಾಮಾನಯ 1.50 0.01795 750386206569 520101024251808

2682 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಭ ೋಜಪಾ ಗ್ೌಡ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 127/1P150 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.00955 615591194981 125401010003196

2683 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ಕ್ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 189/4,46/4 ಸಾಮಾನಯ 0.92 0.00822 660536894870 1642250012350

2684 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಭಟ್
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 49/7,36/3 ಸಾಮಾನಯ 0.44 0.00528 964648893852 7142500100997800

2685 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 203/2B,230/1A1 ಸಾಮಾನಯ 0.51 0.00614 323286945715 1822200030081

2686 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ.ವಿ. ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 140/4A,8A,5B ಸಾಮಾನಯ 0.92 0.01104 710764386196 131101010002215

2687 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಹರಿಶ್ಚಂದರ ಗ್ೌಡ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 135/4B ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.00840 876901273238 129101010003297

2688 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 28/1,2/6 ಸಾಮಾನಯ 1.17 0.01406 791954803548 89020739003

2689 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಹೆ ನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 107/2 ಸಾಮಾನಯ 0.57 0.00682 503399069624 125401011000501

2690 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 153/1,158/1,2A ಸಾಮಾನಯ 1.74 0.02088 940335146640 131101010000033

2691 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 159/3B ಸಾಮಾನಯ 2.42 0.02904 808332206725 131101011000917

2692 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಭವಾನಿ
ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 22/1 ಸಾಮಾನಯ 4.89 0.03159 678342274542 131101231000131

2693 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 200/AP2 ಸಾಮಾನಯ 0.70 0.00844 352699896107 1392200000000

2694 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 634/2 ಸಾಮಾನಯ 1.14 0.00990 974335955859 54026495163

2695 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಸದಾಶಿವಯಯ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 3/5A1 ಸಾಮಾನಯ 1.85 0.02218 265844403467 131101010000733

2696 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 154/3 ಸಾಮಾನಯ 1.57 0.01886 612650364778 131101010000201

2697 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಂತಿ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ 3/3A ಸಾಮಾನಯ 1.65 0.01978 204769522846 102601010012126

2698 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಹೆ ನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಳಾ ಪಂಜ 122/2B4 ಸಾಮಾನಯ 1.19 0.01426 260915898204 2132200004444

2699 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಮ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 136/1 ಸಾಮಾನಯ 0.95 0.01138 325464507432 131101011001114

2700 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಮನಿಕ್ಂಠ್ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 142/1A2 ಸಾಮಾನಯ 2.32 0.02784 131101010001683

2701 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 88/3B ಸಾಮಾನಯ 0.55 0.00662 709646854783 131101010000606

2702 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ವಸಂತ ಕ್ುಮಾರ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 61/2C,1B ಸಾಮಾನಯ 0.76 0.00912 964777997605 1642200062361

2703 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಪೂವಮಮ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 215 ಸಾಮಾನಯ 0.95 0.01138 256527566292 131101030001298

2704 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಚೆನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 157/2 ಸಾಮಾನಯ 1.02 0.01229 945884014566 131101010000428

2705 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಸವಿತಲಕ್ಷಿಮ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 141,142 ಸಾಮಾನಯ 1.42 0.01704 533041581447 520291013445648

2706 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಹೆೋಮಕ್ುಮಾರ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 179/1 ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.00600 124901010006688

2707 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ನಿತಿನ್ ಡಿ.ಕೆ. ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 52/1A,1B ಸಾಮಾನಯ 1.64 0.01680 510603260634 01642200072736

2708 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ುಭಶ್ಂಕ್ರಿ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 100/2B ಸಾಮಾನಯ 1.14 0.01368 883737846560 01782200082179

2709 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ವಿಶ್ಾಾಸ್ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 3/11,23 ಸಾಮಾನಯ 1.24 0.01488 980560226887 131101011000383

2710 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ವಿದಾಯ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 3/16,4BP1 ಸಾಮಾನಯ 1.10 0.01325 967870504223 131101010002715

2711 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕಿೋತಿಯಪರಸಾದ್ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 127/1P112 ಸಾಮಾನಯ 0.46 0.00480 218152812058 125401010003970

2712 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 141/3B ಸಾಮಾನಯ 0.62 0.00739 829880014106 131101010003061

2713 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 11/1 ಸಾಮಾನಯ 2.26 0.02712 322996080230 64152343471

2714 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಬಳಾ ಪಂಜ 211/2P2 ಸಾಮಾನಯ 0.94 0.01128 628089270021 02132200032135

2715 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಗ ೋವಿಂದ ಭಟ್ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 114/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.01200 277220258502 1600101009447



2716 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಪಾ ಗ್ೌಡ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 50/7,8 ಸಾಮಾನಯ 1.10 0.01315 575932286870 54026502273

2717 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಾ ಗ್ೌಡ ಮುರುಳಯ ಪಂಜ 11/6,10/5 ಸಾಮಾನಯ 0.56 0.00672 783216209198 1600101003152

2718 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಮಧುಸ ದನ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 74/3C,2B ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.01244 511988264257 137801010020582

2719 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ದೋರಣಣ ಗ್ೌಡ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 171/2A2 ಸಾಮಾನಯ 0.91 0.01094 542498265820 520101012993383

2720 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಗ್ೌಡ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 158/1A1P5 ಸಾಮಾನಯ 1.35 0.01618 952805826082 520191001252832

2721 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 112/1B,8BP1 ಸಾಮಾನಯ 0.48 0.00576 708582875998 01822200003822

2722 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಖಾದರ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 105/2,5 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.00960 944899858415 02542200032161

2723 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ತ್ಾರಾ ಮಲಾಿರ
ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 59/P4,75/P4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.01200 807964368538 131101011001311

2724 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ೋಷ್ಮಮ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 21/1A ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.00960 391559397994 64150434495

2725 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಸದಾನಂದ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 514/1,3,140/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 0.01440 917670032628 2483101013790

2726 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಲತ್ಾ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 135,144/3C1 ಸಾಮಾನಯ 0.98 0.01164 355857088491 011700101020139

2727 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಬಳಯಪಾ ಗ್ೌಡ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 22 ಸಾಮಾನಯ 1.15 0.01380 295960075618 131101010000600

2728 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ವಿನೆ ೋದ್ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 22*3 ಸಾಮಾನಯ 0.38 0.00456 585554634018 131101011001053

2729 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಈಶ್ಾರ ಕೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 151/1,2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.01200 218106891249 131101010000374

2730 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಪರಭಾಕ್ರ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 132/1B ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.00480 737209995348 131101010000027

2731 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ರೆೈ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 66/2A2 ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.00600 277375771746 1600101010390

2732 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ದೋವಿಪರಸಾದ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 267/2B ಸಾಮಾನಯ 1.39 0.01668 752120269893 54059050441

2733 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶ್ಾಯಮ ಕಿಶ್ ೋರ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 106/1A1 ಸಾಮಾನಯ 2.50 0.03000 689820951915 01052010063357

2734 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಅಶಿಾನಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 272/2 ಸಾಮಾನಯ 1.40 0.01680 998655956127 64210333252

2735 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಗಿರಿಶ್ ಕೆ ಜಿ
ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 20/1A,2C1 ಸಾಮಾನಯ 3.29 0.02921 331182747005 131101010002572

2736 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಆನಂದ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 181/1A ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.01200 769824973236 125401011000311

2737 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ದ ಡೆಯಯ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 208/2A2,403/1A1A2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.00686 511456163072 520191001276227

2738 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಹಲ್
ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 37/4A2,76/1P2 ಸಾಮಾನಯ 3.70 0.04400 414846756799 131101011000069

2739 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ದುಗಯದಾಸ್
ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 37/14 ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.00480 508087079331 131101010000485

2740 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 188/2A1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.01200 716817211330 131101010001691

2741 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 106/1A1 ಸಾಮಾನಯ 1.40 0.01680 439190128020 0615101017289

2742 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 8/2A1A2
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.800 0.00960 823406507235 131101010000095

2743 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 106/1A15
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.548 0.00578 674879081452 129101010003975

2744 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 451/2B
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.552 0.00662 808070788648 520101012972092

2745 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಗಣಪಯಯ ನಾಯೆ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 284/3P8
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

1.292 0.01008 776341077118 01392210009813

2746 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ನಾಯೆ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 112,1/6
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.428 0.00513 991472960186 520101013025151

2747 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಮಣಣ ನಾಯೆ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 100/4
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.696 0.00835 843088975623 129101011001242

2748 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಹೆ ನುಪಾ ನಾಯೆ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 106/3B
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.688 0.00826 941737507408 129101010003794

2749 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಪರಮೋಶ್ಾರ ಪ್ರ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 99/1P3
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.408 0.00490 890065902899 129101011000419

2750 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಈಶ್ಾರ ನಾಯೆ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 300/*
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.520 0.00519 250664642395 124901010003775

2751 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರಪಾ ನಾಯೆ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 221/5,227/1P3
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.488 0.00586 692810775482 011702101002748

2752 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸಾತಿ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 224/1B5,293/3

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.684 0.00821 513381641025 124901010005369

2753 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಆರ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 384/*
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

2.200 0.00779 301698515328 520101013044504

2754 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 224/1B2

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.884 0.01061 576387638141 129101010004590

2755 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ನವಿೋನ ಕ್ುಮಾರ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 241/2A6A1A2
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.664 0.00797

2756 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಘವ ನಾಯೆ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 7/2B1P2
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.676 0.00811 855066189214 124901010003564



2757 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಂದ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 200/2A2
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

1.588 0.01431 445861062172 01252200076676

2758 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಹರಿಪರಸಾದ ಕೆ ಯಸ್ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 180/1B
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

2.500 0.01915 942435564167 520191001253626

2759 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಪುರಂದರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 358/84
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

2.836 0.03055 498480291021 17171021204

2760 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ನಾಯೆ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 81/3P2
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

1.400 0.01239 298985032879 150601011000097

2761 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ನಾಯೆ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 215/3A1B
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.896 0.01080 456877643004 01782200089510

2762 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಮಣಣ ನಾಯೆ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 425/1B
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.800 0.00960 445156980460 137801011001920

2763 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ನಾಣಯಪಾ ನಾಯೆ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 162/3B
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.608 0.00730 770361265532 01642200001980

2764 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ ಯಂ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 19/1A
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

1.180 0.01416 827405812351 32519283244

2765 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಡಿ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 230/4C1
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.800 0.00960 344247147510 54026480587

2766 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕ್ಮಾಲಾಕ್ಷ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 271/6B3
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.392 0.00470 811871718681 520191001285021

2767 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಾ ನಾಯೆ ಕ್ುತುೆಂಜ ಪಂಜ 83/2A2
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

1.544 0.01853 390716430018 01782200100794

2768 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಭ ೋಜಪಾ ಎ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 463 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 1.190 0.01596 885910508991 124901011000968

2769 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಪ್ರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 276/1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 1.000 0.01200 765381924508 2483111000123

2770 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಐತತಪಾ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 256/2B ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.988 0.01186 243535671956 01642200022935

2771 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 447/2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.900 0.01080 456729630051 01822210008957

2772 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಬಿ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 171/5 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.800 0.00960 909956443134 01642200007248

2773 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರ್ ೋಮಯಯ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 115/1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 1.476 0.01771 201042384434 150601231000032

2774 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಂಗಮಮ ಐನೆಕಿದು ಪಂಜ 112/* ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.600 0.00720 933870050392 131101011000236

2775 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶಿರೋಷ್ ಭಟ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 63/7 ಸಾಮಾನಯ 1.812 0.02174 881565455368 1600101009975

2776 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 74/1C,77/2C ಸಾಮಾನಯ 1.268 0.01328 762249808577 124901010001421

2777 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕಾಂತಪಾ ಗ್ೌಡ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 92 ಸಾಮಾನಯ 0.740 0.00888 317971685101 01822200000436

2778 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 155/1P ಸಾಮಾನಯ 1.400 0.01008 530162602611 129101231000528

2779 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 112/1C ಸಾಮಾನಯ 1.400 0.01680 905934609819 02542200002014

2780 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಪರಬಾವತಿ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 20/6 ಸಾಮಾನಯ 0.568 0.00682 208045172008 01782200075129

2781 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ದಿವಾಕ್ರ ನಾಯಕ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 274,216/2 ಸಾಮಾನಯ 1.476 0.01771 858641012538 124901010004201

2782 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರಿ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 235/1,235/2 ಸಾಮಾನಯ 1.264 0.01516 495404322044 2483101014750

2783 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕೆ ಬಿ ದರ್ಾನಂದ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 231/1,231/3 ಸಾಮಾನಯ 1.160 0.01318 936132169186 01822210001211

2784 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಅಚಯನಾ ಭಟ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 20/7B ಸಾಮಾನಯ 1.020 0.01035 332148373927 01782200074219

2785 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 20/5A ಸಾಮಾನಯ 1.200 0.01035 910048468295 01782200045299

2786 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 20/4 ಸಾಮಾನಯ 0.872 0.01035 389978137998 01782200000453

2787 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮ
ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 73/1AP2 ಸಾಮಾನಯ 1.148 0.01336 558056992808 131101010003626

2788 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಸ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 242/2 ಸಾಮಾನಯ 1.060 0.01272 883229436161 02512200001040

2789 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ವಿಠ್ಲ ರೆೈ ಮುರುಳಯ ಪಂಜ 231/2A2 ಸಾಮಾನಯ 0.700 0.00754 861487664180 1600101012628

2790 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರ್ಾಧವ ಗ್ೌಡ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 13/2 ಸಾಮಾನಯ 0.868 0.01042 946140172648 131101011000279

2791 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 67/1BP1 ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.01214 919907973177 131101010001646

2792 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಯಂ ಕೆೋಶ್ವ ಭಟ್ ಮುರುಳಯ ಪಂಜ 107/9B ಸಾಮಾನಯ 2.236 0.02271 947500056083 1600101002194

2793 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್ ಎ ಕೆ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 55/3B2 ಸಾಮಾನಯ 0.200 0.00336 383525875011 01392610000701

2794 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಗ್ೌಡ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 101/1P3 ಸಾಮಾನಯ 0.756 0.00907 790765908162 01822210002527

2795 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 42/6 ಸಾಮಾನಯ 1.640 0.00787 4419297024465 17171017719

2796 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 113/5,6 ಸಾಮಾನಯ 1.570 0.00594 913878655109 01392200091818

2797 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರಾಜೆೋಶ್ ಬ ೋಕ್ಯರ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 114/1 ಸಾಮಾನಯ 1.980 0.00528 737537375930 01392210008339



2798 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 203/1 ಸಾಮಾನಯ 4.690 0.01460 539053541773 6413993613

2799 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಾರಧ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 203/5A ಸಾಮಾನಯ 3.670 0.01460 666554339555 54059049470

2800 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಅಂಬಿಕ್ ಪರಸಾದ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 206/6A ಸಾಮಾನಯ 4.130 0.01460 643040607170 64157993253

2801 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಕೆ ಪ್ರ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 77/3 ಸಾಮಾನಯ 0.528 0.00634 602372100657 01782200040676

2802 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ವಾಸುದೋವ ಕಾಮತ್ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ 32/2P2 ಸಾಮಾನಯ 0.928 0.01114 775478197660 1400101014727

2803 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಮಲ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 234/2A ಸಾಮಾನಯ 1.084 0.01300 230031656715 01642200013230

2804 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಭಟ್
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 199/22 ಸಾಮಾನಯ 2.200 0.02400 63053690993 2483101015030

2805 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ವಸಂತ ಕ್ುಮಾರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 29/3A ಸಾಮಾನಯ 1.228 0.01474 903516541252 520101012968133

2806 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 5/1P2 ಸಾಮಾನಯ 1.128 0.01378 281518707768 018501000009100

2807 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಸುಪ್ರರತ್ ಎ ಜೆ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 4/*2 ಸಾಮಾನಯ 0.856 0.01018 718302825147 140901110000112

2808 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಗ್ೌಡ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 30/2B ಸಾಮಾನಯ 1.632 0.01958 940026668179 124901011000196

2809 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಉದಯಕ್ುಮಾರ ಪ್ರ ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 73/4A2 ಸಾಮಾನಯ 0.484 0.00581 200777050205 5405905035

2810 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 137/3A ಸಾಮಾನಯ 1.356 0.00858 724303492517 1600108007842

2811 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಗಿರಿಧರ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 344/1D2 ಸಾಮಾನಯ 0.432 0.00518 226416766831 01642200009671

2812 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರತ್ಾುಕ್ರ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 7/1C1A ಸಾಮಾನಯ 0.684 0.00821 660066780823 30302819491

2813 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಾರಧ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 77/5 ಸಾಮಾನಯ 2.625 0.02400 241748434823 37555540724

2814 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕೆ ಆರ ಪದಮಯಯ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 29/6B ಸಾಮಾನಯ 1.440 0.01210 665249909475 125401011001695

2815 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರೆ ೋಷ್ನ್ ಯನ್ ಆರ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 127/8 ಸಾಮಾನಯ 1.180 0.01416 366291988383 20285898893

2816 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ ಎಡಮಂಗಳ ಪಂಜ 41/1A1A5 ಸಾಮಾನಯ 0.840 0.01008 547495139282 1600101003498

2817 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದರವತಿ ಎಡಮಂಗಳ ಪಂಜ 256/2 ಸಾಮಾನಯ 0.816 0.00979 289450865205 1600101001514

2818 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಾ ಗ್ೌಡ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 34/22 ಸಾಮಾನಯ 0.400 0.00252 399199510323 01642210004586

2819 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಂದರ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 182/3A1 ಸಾಮಾನಯ 1.872 0.02246 598556082154 131101010001072

2820 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಐನೆಕಿದು ಪಂಜ 118/4 ಸಾಮಾನಯ 1.200 0.01416 730616366064 730616366064

2821 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಗ್ೌಡ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 360/* ಸಾಮಾನಯ 0.400 0.00264 687604713471 137801010001439

2822 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 4/*2 ಸಾಮಾನಯ 0.504 0.00605 206777476130 01392030000780

2823 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 5/1B1 ಸಾಮಾನಯ 2.256 0.01650 480853481047 50100224093142

2824 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ದಿವಾಕ್ರ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 225/2 ಸಾಮಾನಯ 2.892 0.02400 633259476201 17109532643

2825 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಸವಿತ ಮುರುಳಯ ಪಂಜ 107/3 ಸಾಮಾನಯ 0.100 0.00130 575351369594 1600101012859

2826 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 75/5C3 ಸಾಮಾನಯ 0.314 0.00377 391807255878 125401010003521

2827 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾರತಿ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 33/2 ಸಾಮಾನಯ 0.896 0.01075 213884351557 520101012999111

2828 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಸಾಧ ಯನ್ ಜಿ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 141/3A ಸಾಮಾನಯ 1.520 0.01500 691917710467 131101010001515

2829 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಯನ್ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 140/1A ಸಾಮಾನಯ 1.324 0.01589 954803603235 54026486771

2830 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ನಿರಂಜನ ಎ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 189/5 ಸಾಮಾನಯ 0.800 0.00559 222627739792 01822200040552

2831 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರ ಮನಿೋಶ್  ಎ ಯಸ್ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 198/1 ಸಾಮಾನಯ 0.640 0.00768 644517185276 01642200046175

2832 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಬಿ ವಾಸುದೋವ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 343/11 ಸಾಮಾನಯ 0.648 0.00778 625250833632 01642200045453

2833 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿರೋಲತ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 193/1F ಸಾಮಾನಯ 1.912 0.02294 283612020461 520101253282775

2834 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕೆೋಶ್ವ ನಾಯಕ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 300/1 ಸಾಮಾನಯ 1.480 0.01320 558911353902 7142500100843001

2835 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಅಂಗ್ಾರ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 189/2 ಸಾಮಾನಯ 0.880 0.00907 389275551526 129101011000392

2836 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಶ್ೋಖರ ಕೆ ಪ್ರ ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ 88/3 ಸಾಮಾನಯ 0.676 0.00811 556570346159 102601010004667

2837 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಭಾಸೆರ ಬಳಾ ಪಂಜ 190/8 ಸಾಮಾನಯ 0.612 0.00734 670401728195 02132200017009

2838 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಮೋಶ್ಾರಿ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 38/1D ಸಾಮಾನಯ 0.440 0.00528 348290904746 01392200013843



2839 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 38/1B ಸಾಮಾನಯ 1.324 0.01589 980161064490 7142500100529301

2840 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಚಿದಾನಂದ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 380/3 ಸಾಮಾನಯ 1.252 0.01444 200978220440 64061733134

2841 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಐವತ ತಕ್ುಿ ಪಂಜ 227/2B ಸಾಮಾನಯ 0.972 0.01097 596364434465 01782200074932

2842 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷ್ಣ ರಾವ್ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 125/4 ಸಾಮಾನಯ 0.824 0.00989 266783206297 02542200006214

2843 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋಮತಿ ನಿೋಲಾವತಿ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 12/1A ಸಾಮಾನಯ 0.620 0.00744 871002649179 131101231000107

2844 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 119/1P1 ಸಾಮಾನಯ 0.904 0.01085 262436700784 131101010002299

2845 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಉದಯಕ್ುಮಾರ ಪ್ರ ಕೆ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 168/1A ಸಾಮಾನಯ 1.328 0.01026 841635699799 01642200003482

2846 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ಚಂದರ ಕೆ ಕ್ಡಬ ಪಂಜ 21/*3 ಸಾಮಾನಯ 1.040 0.01128 873046021557 02132200030821

2847 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ 32/*2 ಸಾಮಾನಯ 0.672 0.00806 494936218926 189200101000663

2848 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಮಹಾಲ್ಲಂಗ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 128/2 ಸಾಮಾನಯ 1.748 0.01575 734457198798 01642200004837

2849 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 223/1P2 ಸಾಮಾನಯ 1.176 0.00656 432139653605 01822200001698

2850 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 5/*3 ಸಾಮಾನಯ 1.060 0.01272 341253894920 01392200064424

2851 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ರುಕ್ಮಯಯ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 97/*2 ಸಾಮಾನಯ 0.908 0.01090 559179485942 102601010005457

2852 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಕಿರಣ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 350/2A1D1A3 ಸಾಮಾನಯ 0.360 0.00432 356348977543 02512250000996

2853 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ ಬಳಾ ಪಂಜ 208/1A ಸಾಮಾನಯ 1.380 0.01656 484351182612 02132200005600

2854 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಕಿೋಟ/ರ್ಪೂೋಷ್ಕಾಂಶ್ ನಿವಯಹಣೆಗ ರ್ಪೂರೋತ್ಾಿಹ ಶಿರೋ ವಸಂತರಾಮ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 305/3A1 ಸಾಮಾನಯ 0.880 0.01056 702438746797 520291002103996

2855 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪುಟಟಣಣ ಗ್ೌಡ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 190/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.400 0.02600 520191001254193

2856 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರ ನಾರಾಯಣ ಶ್ಾಸಿ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 65/5D ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.654 0.06670 01392200066987

2857 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲ ನಾಯೆ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 99/5
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.254 0.02590 129101011000714

2858 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಗಣಪಯಯ ನಾಯೆ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 14/1A3
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.254 0.02276 01392210009813

2859 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಬು ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 171/5 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.244 0.02488 01642200007249

2860 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಅಮಮಣಿಣ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 313/2B ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.244 0.02488 0117001011244503

2861 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಮಾಯಿಲ ಏನೆಕ್ಲುಿ ಪಂಜ 7/4DP2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.500 0.05100 02132200000100

2862 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಅಮಿತ ಸ ನಾಲ ೆರು ಸುಳಯ 156/2B ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.520 0.05304 01642200025907

2863 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಪ್ರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 155/3A2P ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.244 0.02488 2483101026772

2864 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಅಜಲ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 195 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.244 0.02488  125401010003481

2865 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ರಫಿೋಕ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 263/1A1P1 ಸಾಮಾನಯ 0.32000 '462257371331 102601011000240

2866 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ರೆೈ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 94/1AP5 ಸಾಮಾನಯ 0.40000 837677802479 13780101002312

2867 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ನಾಯೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 154/1 ಸಾಮಾನಯ 0.18000 390132333004 124901011000528

2868 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಮುನ ಯಂ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 195/7AP1 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.16000 561406145666 124901010003411

2869 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ರೆೈ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 96/3A ಸಾಮಾನಯ 0.02000 837677802479 137801010020312

2870 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ _ _ _ _ _ ಸಾಮಾನಯ 0.08400 720424462675 01642200007529

2871 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಪ್ರ ಬಿ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 155/2P1 ಸಾಮಾನಯ 0.42000 956166579552 01642250015172

2872 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಾ ನಾಯೆ ಕ್ುತುೆಂಜ ಪಂಜ 83/2A2
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

0.48000 390716430018 01782200100794

2873 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಶಿವಪರಸಾದ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 530/2
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

0.16000 248334549596 520191001274097

2874 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಕೆೋಶ್ವ ನಾಯೆ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 113/1A4
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

0.12800 290695419180 520191001248568

2875 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಉಜಾಲ್ ಕೆ ಯಚ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 171/3 ಸಾಮಾನಯ 0.16000 765524956616 32298466676

2876 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ರೆೈ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 338/2A ಸಾಮಾನಯ 0.16000 427273601800 54026487276

2877 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಪಕಿೋರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 80/1C ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.16000 352223344341 520191001268429

2878 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಯಸ್
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 195/7AP1 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.05200 312872792098 124901011000068

2879 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಗುರುವಪಾ ಜಿ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 176/19 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.16000 443527069233 01392200074730

2880 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಪ್ರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 276/1 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.16000 765381924508 '2483111000123

2881 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಯಂ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 154 ಸಾಮಾನಯ 0.16000 390132333004 124901011000528

2882 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಮೊೋನಪಾ ಕೆ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 325 ಸಾಮಾನಯ 0.02000 810365355581 125401010002496

2883 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರ ಯಲ್ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ 162/3P2 ಸಾಮಾನಯ 0.16000 382299894288 189200101002535

2884 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಗಿರಿಧರ ದಾಸ್ ಕೆ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 17/2AP3 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.02000 21961847225 137801231000312



2885 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಮೊಯಿದು ಕ್ುಂಞಿ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 435/6 ಸಾಮಾನಯ 0.16000 7142500101575601

2886 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಚಿರಾಗ್ ಕೆ ಯು ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ - ಸಾಮಾನಯ 0.02000 393602554974

2887 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಕೆ ಸ ಗಣೆೋಶ್ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ - ಸಾಮಾನಯ 0.03200 599183820281 54026483215

2888 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ತ್ಾಯಗರಾಜ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ 123/1 ಸಾಮಾನಯ 0.16000 242447240001` 520291002106480

2889 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ ಮುಗೋರ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ - ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.06400 '765907106300 125401011002112

2890 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ರಘುರಾಮ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ - ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.06400 310331024137 011700101019719

2891 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ ಕೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 240/P16 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.16000 852553486673 124901010005628

2892 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಅಣುಣ ಮುಗೋರ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 467/* ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.16000 92289212430 124901051000068

2893 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅಮಿತ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 156/2B ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.16000 795772833404 01642200025907

2894 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 49/1A1 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.16000 809536743903 01642200005973

2895 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಲ್ಲ ೋಕ್ನಾಥ ಇ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 291/2C ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.16000 879321807591 137801010021334

2896 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಸುಬಬ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 162/1P4 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.16000 253758559144 01642200004649

2897 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಚೆ ೋಮ ಮಾಯಿಲ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 95/2 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.40000 529642465307 017822122979

2898 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಚೆನುಕೆೋಶ್ವ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 311/2 ಸಾಮಾನಯ 0.08000 741057662804 2483101026760

2899 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 274/2 ಸಾಮಾನಯ 0.09600 830217783945 01392200044042

2900 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಗ್ೌಡ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 120/3 ಸಾಮಾನಯ 0.32000 708728898215 20285496332

2901 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 106/1P3 ಸಾಮಾನಯ 0.16000 849068007975 125401011000089

2902 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಕೆ ರಗಪಾ ಕೆ ಡಿರ್ಾಲ ಸುಳಯ 137/3 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ 0.16000 755340872544 102601010002568

2903 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಉದಯಕ್ುಮಾರ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 101/12,13
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

0.14000 635031585663 137801011002295

2904 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 248/BP ಸಾಮಾನಯ 0.01700 915737419780 1249012310022

2905 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರ ಅಸತಕ ಸ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.06400 404551912192 125401111000849

2906 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ರವಿರಾಜ್ ರಾವ್
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 27/3 ಸಾಮಾನಯ 0.20800 947712599256 124901010006782

2907 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸಾಯಿನಾರಯಣ ಕೆ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 34/2B ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.46 0.08304 608408554452 0438101190546

2908 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಹಮಕ್ರ ಕೆ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 45/1B2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.20 0.03900 897103299813 01822200041293

2909 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪ್ರ.ವಿ. ರಮೋಶ್ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 81/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.20 0.03900 377314528020 33247877362

2910 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಹರಿಪರಸಾದ ಕೆ ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ 98/2,99/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.20 0.03309 '489736268233 02542200001630

2911 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸತಿೋಷ್ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 245/*,57/4 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.16000 713037216463 124901010005963

2912 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಹೆ ನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 392/2A3 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 205509608007 01642200032884

2913 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ಗಣಪಯಯ ನಾಯೆ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 14/1A3
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

 ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 776341077118 01392210009813

2914 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಹರಿಪರಸಾದ ನಾಯೆ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 511/2
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

 ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.03999 942435564167 520191001253626

2915 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ ನಾಯೆ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 19/1A
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

 ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.06000 827405812351 32519283244

2916 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಲ್ಲಂಗರಾಜ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 94/4A,3B ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 814738998643 01642200008723

2917 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರ ಲ್ಲತಿನ್ ಕ್ುಮಾರ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಪಂಜ 213/2B ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 512980834007 124901010005345

2918 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭ ಯನ್ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 29/1B ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 875252378075 018501000009445

2919 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಭಟ್ ಸುಬರಹಮಣಯ ಪಂಜ 126/1B ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 '508471777763 018501000004175

2920 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 284/5
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

 ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.06000 685960695081 02132200016532

2921 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸಂದೋಶ್
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 214/4 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 505775620463 2483101014832

2922 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 89/11 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.29 0.05800 980516267292 129101011000586

2923 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 68/2A2 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 599236661802 520101252232968

2924 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 45/5 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08000 529661653015 102601010004483

2925 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಹೆ ನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 130/4,3C2 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.08000 918041561770 137801010001817

2926 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಅವಿನಾಶ್
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 307/3 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.712 0.14200 244955499926 129101011000666

2927 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 147/1A2 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.08000 668502240912 129101010000060

2928 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 52/2 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.01524 208469390898 01392200101479

2929 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಅಂಬ ೋಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 416/5 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.197 0.01509 476358702317 64150703072

2930 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪೂವ ಅಜಲ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 84/10 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.03078 572881216876 129101010002841

2931 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 106/1P3 ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.01524 849068007975 125401011000089

2932 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಕಿರಣ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 184/4A3,77/1A2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 0.12000 314564895856 189200101001290

2933 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 210/4,5,6 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 0.24000 859658321714 102601010009069

2934 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಅನಂದ ಪರಭು ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 57/10P1,301/10P2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.72 0.08640 243372256373 124901010005471

2935 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮೊೋನಪಾ ಗ್ೌಡ ಎಣ ಮರು ಪಂಜ 76/1A1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 0.12000 878298935302 1600101007255



2936 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪುಂಡರಿೋಕ್ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 336/1A261P26 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.54 0.06480 678668309775 137801011003777

2937 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 195/1A2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.72 0.08280 213010267037 520101012974664

2938 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಭಾಸೆರ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 2991A3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.50 0.06000 230582039610 124901011000266

2939 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 75/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.63 0.05787 739493411099 01392210023822

2940 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 76/1P3,2P4 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 0.12000 811665197728 2483101002047

2941 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರಪಾ ಗ್ೌಡ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 1A1P188 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.28 0.03360 277179828835 520191001252311

2942 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ರೆೈ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.08 0.12960 651289072312 0432500100004101

2943 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಗಂಗ್ಾಧರ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 1A1P179` ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.46 0.05520 736007513338 137801231000193

2944 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ವಿಜೆೋತ್ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 85/4,84/6A ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.72 0.08640 860457124872 150601011000016

2945 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಯಸ್ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 125/1BP2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.72 0.08640 743620811064 102601010007561

2946 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ವಸಂತ ಬಿ ಸ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 77/6, ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.88 0.22560 493682529278 131101010001316

2947 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಗ್ಾಯತಿರ ಯಂ ವಿ ಮುರುಳಯ ಪಂಜ 256/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.40 0.04800 370903202783 1600101006167

2948 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪರಸಾದ ಕೆ ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ 81/161,2,1D3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.80 0.09600 291528772181 102601011004026

2949 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಈಶ್ಾರ ನಾಯೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 48/1AP1
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

ಗೋರು 0.30 0.03547 124901011000706

2950 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪುಟಟಣಣ ವಿ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 284/1
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

ಗೋರು 0.20 0.02400 124901011000459

2951 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 131/P4 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಗೋರು 0.40 0.04800 '752874178520 7142500101994901

2952 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮತ್ಾತಡಿ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 282/1 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಗೋರು 0.60 0.07200 974680058246 124901010006063

2953 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ವಿಕ್ರಮ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 103/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.72 0.02000 483590900436 54059049243

2954 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಪಾ ಗ್ೌಡ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 219/1P6 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.43 0.02000  441256033677 124901011001475

2955 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 188/4 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.72 0.02000 336237607987 520101024271124

2956 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ 197/5 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.50 0.02000 '494255064782 0643101006606

2957 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರಪಾ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ 186/2 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.02050 483262475988 0643101006718

2958 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಬಿಂಧು ಹೆಚ್ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 339/2
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.02050 473486578191 0615101089712

2959 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಜಯಂತ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 147/3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01599 011702101001502

2960 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಏನೆಕ್ಲುಿ ಪಂಜ 219/3B ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01599 851738070577 8518101000143

2961 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರಪಾ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.48 0.01707 200502704343 017822100007669

2962 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭ ಕೆ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 188/2B ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01463 577131028224 01782200023266

2963 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪ್ರ.ವಿ. ರಮೋಶ್ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 225/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01599 377314528020 33247877362

2964 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ್ ಯಸ್ ಕೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 72/7 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01599 956702526528 137801011003563

2965 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ತಿಮಮಯಯ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01599 672816834673 150601011000149

2966 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ವಾರಿಜ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.32 0.01138 686176237415 01782200060629

2967 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಭವಾನಿಶ್ಂಕ್ರ ಐನೆಕಿದು ಪಂಜ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01599 499289994069 018501000007873

2968 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಗ್ೌಡ ಕ್ುತುೆಂಜ ಪಂಜ 52/9A ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01599 719667096115 01782200097933

2969 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 32/1A1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01422 393377890913 150601011000168

2970 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಫುಲಿ ರೆೈ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 257/7 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01599 588478669750 01392200008241

2971 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಯಸ್ ಸುಬಾರಯ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 20/4B1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.43 0.01720 656319709878 1600101003515

2972 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಚೆ ೋಮ ಮುಗೋರ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 178/4A1A3 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.60 0.02400 271028379928 01782200023381

2973 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಚೌಕಾರು ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 127/1P6 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01571 551657116281 125401011000465

2974 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 282/1 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01599 229017830346 124901010005363

2975 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮಣಣ ನಾಯೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 192/1P1
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01422 258561238382 01782210008024

2976 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ುಲದಿೋಪ್ಪ ಯಸ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 16/10B1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 1.00 0.04000 433495223910 137801010021283

2977 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 258/2B ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01599 708708436203 2483101028172

2978 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 259/1A2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.60 0.02393 451117573660 2483101013197

2979 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 78/2B2 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.50 0.02000 124901011001971

2980 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ುಮಾರಿ ಅಮಿತ್ಾ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 156/2B ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.50 0.01926 795772833404 01642200025907

2981 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ನಾಯೆ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 112/1A12A1AP3
ಪರಿಶಿಷ್ಠ 
ಪಂಗಡ

ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.20 0.00799 9914772960186 520101013025151

2982 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ಶ್ರಜನ್ ಮುಂಡೆ ೋಡಿ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 251/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.01722 538512089117 01642200067824

2983 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶ್ಾರವಯ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 246/2B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.30 0.01722 462060524356 01642200069813

2984 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 47/10,6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.64 0.04238 638954537538 01822200040721

2985 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ರ್ ೋಮಸುಂದರ ಐನೆಕಿದು ಪಂಜ 98/2B,1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.02896 839339719757 137801010020073

2986 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ಸಾಯಿಪರಸಾದ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 121/54,7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.96 0.11004 715101204220 129101010001307

2987 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಮೋಶ್ಾರಿ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 147/1A1B1C ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.88 0.06371 '678095360983 124901011001031

2988 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ಪರಶ್ಾಂತ ಯಂ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 292/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.76 0.11753 841719763689 12490110006185



2989 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ರಾಧಕ್ೃಷ್ಣ ಯನ್ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 79/15,78/1A3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.02896 8866344532 129101011000616

2990 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ ೋಭಲತ್ಾ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 210/1P11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.04044 281000400321 2182500100044201

2991 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಶ್ಟಿಟ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 142/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.04044 369301069050 102601051000099

2992 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 98/53 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.75 0.04905 524824246138 02512200001185

2993 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ಪುರುಷ ೋತತಮ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 315/P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.06190 445916235933 01642200031583

2994 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ಕಾಂತಪಾ ಗ್ೌಡ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.04044 317971685101 01822200000436

2995 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ಪರಶ್ಾಂತ ವಿ ಟಿ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 294/1B2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.06190 918275127591 1642200022207

2996 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ಅಶ್ ೋಕ್ ಕೆ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 85/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.676 0.00906 287940037474 19000100033074

2997 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ಗಣಪಯಯ ಗ್ೌಡ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 63/2P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.000 0.01597 903068028385 17109531479

2998 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ಪದಿಮನಿ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 230/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.500 0.02286 276493079954 30365508992

2999 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 71/5A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.000 0.01596 502455784450 137801010021480

3000 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನರ್ಚೋತನ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಕೆ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 189/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.000 0.01596 742631289102 137801011002949

3001 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲ್ಲ ಟನಲ್ ಡೆರೈಯರ ಶಿರೋ ರಾಜೆೋಶ್ ಜಿ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 252/2A ಸಾಮಾನಯ 1.328 2.28000 697907542914 7142500102071001

3002 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಓಂ ಪರಕಾಶ್ ಗ್ೌಡ ಆಲ್ಲಟಟ ಸುಳಯ 49/1A1,529/2 ಸಾಮಾನಯ 0.75000 720792586837 2483104010001

3003 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ೋಟ ಕೆೋನಯ ಪಂಜ 101/2 ಸಾಮಾನಯ 0.75000 838380482414 910010042873991

3004 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ರ್ ೋಮಸುಂದರ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 12/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.320 0.07461 '951124246443 89045959791

3005 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ತರೋಸರ್ಾ ಅಲ್ಲರ್ಾಸ್ ಅನಿೋಸ್ ಸ ಜೆ ಕ್ಲಮಂಜ ಬಳತಂಗಡಿ 1/2a ಕೆರೈಸತ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1 0.04 6543 3285 0107 02532200065646

3006 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯಂತ್ ನಾಯಕ ಮಚಿಚನ ಕೆ ಕ್ೆಡ 93/4a1, 93/2b2, 345/3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.291 0.01164 9834 1690 6146 20411394125

3007 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 3/1* ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.145 0.0058 7559 6176 6267 3782500100041801

3008 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರ ಪಕ ನಾರಾವಿ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 141/1a, 125/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.544 0.02176 5395 1776 2699 4762500102279401

3009 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಲಲ್ಲತ ಮಲವಂತಿಗ ಬಳತಂಗಡಿ 168/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.437 0.01297 4237 0600 2194 115201011003849

3010 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಪರೋಮಚಂದರ ಎಸ್ ಹತಯಡೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ 177/2a, 177/2b ಪ.ಜಾತಿ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.5 0.0168 8361 0604 1538 01682250010258

3011 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗಿರಿಜ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 204/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.5 0.0032 3260 6360 3425 01202200057562

3012 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ರಗಪಾ ನಾಯೆ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 86/1, 150/2, 150/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.2 0.0013 9963 8686 6181 6423101000371

3013 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಾನ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 27/1* ಕೆರೈಸತ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.291 0.01164 7547 6579 6943 10583241889

3014 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಕೆ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 278/10p1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.145 0.0058 8771 0649 9184 10583241175

3015 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಸಂತಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 5/5a ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.189 0.00756 6203 8978 6479 02532200017159

3016 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಗ್ೌಡ ಮಲವಂತಿಗ ಬಳತಂಗಡಿ 160/14,160/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.218 0.00872 2518 3811 0593 115201011000678

3017 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ ಮಲವಂತಿಗ ಬಳತಂಗಡಿ 201/p20 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.291 0.01164 8021 6208 1659 115201011001153

3018 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಚಂದರ ಭಟ್ ಕ್ಲಮಂಜ ಬಳತಂಗಡಿ 155/4b ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.145 0.0058 4896 5387 1324 2749101001626

3019 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿವಣಣ ಗ್ೌಡ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.145 0.0058 8176 2894 1249 1599101006563

3020 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ೈ ರಾಮಣಣ ಗ್ೌಡ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 56/1, 56/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.364 0.01456 9808 5394 6291 17109030802

3021 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ಗಿರಿಪಾ ಗ್ೌಡ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 45/8p1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.408 0.01632 4256 9573 5889 36957152278

3022 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮೊೋಹನ್ ಗ್ೌಡ ಪ್ರ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 76/1,77/2,76/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.364 0.01456 5933 0113 2298 02142200025569

3023 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅಶ್ ೋಕ ಭಡೆ ಹತಯಡೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ 196/6, 196/5, 196/7 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.4 0.016 4932 7478 6448 01682200013430

3024 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಗ್ೌಡ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ

270/1a2, 207/21a4, 

205/2d2, 205/13, 

205/2e3, 205/4, 

270/1a3

ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.437 0.01748 9001 6942 7576 1599101003707

3025 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗೆ ಬಳಂಜ ರ್ೋಣ ರು
5/5, 5/11, 5/6p1, 

5/6p2, 5/7, 120/2
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.437 0.01748 4169 9556 3916 10583243955

3026 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸಟೋಫನ್ ಜಾನ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಮರೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 38/4, 38/10, 38/2 ಕೆರೈಸತ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.364 0.01456 8080 1415 8798 01712200013555

3027 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಲತ್ಾ ಸ ಕಾಮತ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ
118/3,2/3b,2/3c,2/1b,1/

9,2/1c
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.686 0.02744 9211 5377 1119 520101022930831

3028 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಮೊೋದ್ ಸಾಲ್ಲರ್ಾನ್ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 72/4a1p4-p1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.4 0.016 7031 3734 7773 520101008028059

3029 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ ಮುಂಡ್ಾಜೆ ಬಳತಂಗಡಿ 111/3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.145 0.0058 2712 2946 5407 115201011000261

3030 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಬಿ ಮಲವಂತಿಗ ಬಳತಂಗಡಿ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.291 0.00978 8047 8038 0583 115201011004942

3031 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಧಮಯರಾಜ ಎ ಹತಯಡೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ 89/1B, 88/1a2 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.313 0.0083 6351 8001 4182 17108018934

3032 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಶಿಧರ ರೆಖಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ
3/2, 77/1, 3/1b2, 3/5, 

3/8
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 1.167 0.0074 2318 4209 4149 123901010004836

3033 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ುಂಞ ನಲ್ಲೆ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 242/2, 242/1ap3 ಪ.ಜಾತಿ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.364 0.01456 5386 4159 4690 3633108000191

3034 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ಮಲಾ ಬಿ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 249/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.39 0.0025 9862 2800 3745 10583289865

3035 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದ ಜ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 105/1p33, 79/5p2 ಪ.ಜಾತಿ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.243 0.0015 5648 2944 7875 01832210004797

3036 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯರಾಮ ಎ ಮಲವಂತಿಗ ಬಳತಂಗಡಿ 156/p1 ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.364 0.01456 5409 5779 0855 31076890482

3037 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 111/1p1 ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.437 0.0028 6177 2549 3772 3057101001912

3038 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ(ಕ್ಂದು)ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಎ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಪುದುರ್ಟುಟ ಕೆ ಕ್ೆಡ 61/11b1 ಕೆರೈಸತ ಬಾಳೆ 0.16 0.0104 5317 1925 0280 105701010011481

3039 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ(ಕ್ಂದು)ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದರ್ಾನಂದ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 6/3, 5/5, 54/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.28 0.0182 7596 4462 0714 32613076444

3040 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ(ಕ್ಂದು)ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿ ಎಂ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಗುಂಡ ರಿ ರ್ೋಣ ರು 118/1 ಕೆರೈಸತ ಬಾಳೆ 0.36 0.01945 9206 0206 4980 32717041470

3041 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ(ಕ್ಂದು)ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ರಾಮಯಯ ಗ್ೌಡ ನೆರಿಯ ಬಳತಂಗಡಿ 22/1* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.052 9151 0797 7955 5922500100032101

3042 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಧರ ಗ್ೌಡ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ
86/3, 64/10, 66/1b3, 

66/1b1, 64/6, 64/2
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.324 0.0305 7305 6041 8814 1599108010839

3043 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸ ವಿ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 220/1 ಕೆರೈಸತ ಬಾಳೆ 0.324 0.0305 4724 7044 4738 20249290334

3044 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸತಿೋಶ್ ಪ್ರ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ 164/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.324 0.03305 6285 1806 6528 02142210007447

3045 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಲೋಲಾ ನಲ್ಲೆ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ 164/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.162 0.01561 6839 3056 8440 02142250013275

3046 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಮತಿ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ 71/1c ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.162 0.01652 7729 8039 2906 89066610736

3047 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಬು ಮೋರಾ ಪಟರಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ 174/p2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.162 0.01652 6189 9496 8423 02112210014192

3048 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಧರ ನಲ್ಲೆ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 257/6ap5 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.081 0.00826 5228 0249 5594 12130101003238

3049 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗೋಶ್ ನಲ್ಲೆ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 257/9p1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.162 0.01652 7968 1523 9105 121301011003456

3050 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮನುಾರಿ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 130/1p1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.162 0.01652 6321 2748 3007 01832210005640



3051 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅಚುಚತ ಎ ಕೆ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು
46/2, 46/10, 46/11, 

147/1p3
ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.162 0.01652 7136 9207 6266 0152500101250001

3052 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗುರುವಪಾ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 102/2a ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.243 0.02479 2619 3067 5753 01502200013340

3053 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಬು ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು 183/4p2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.324 0.0303 9739 3999 0009 01712200054094

3054 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂಜಿೋವ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 88/1f ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.324 0.03255 9389 9761 9143 01832200050595

3055 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಿಮ ರಾಣಯ ನೆರಿಯ ಬಳತಂಗಡಿ
88/5, 88/2p5, 89/2, 

89/1p1
ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.324 0.02784 6361 9025 9922 01772200054298

3056 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ತನಿಯಪಾ ನಾಯೆ ಮುಂಡ್ಾಜೆ ಬಳತಂಗಡಿ 77/2, 76/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.088 0.00898 2242 6777 7911 115201011001999

3057 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ರಗಪಾ ನಾಯೆ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 86 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.162 0.01628 9963 8686 6181 6423101000371

3058 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿತತರಂಜನ್ ನಾಯೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 197/3b ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.162 0.00574 3351 3910 8619 520101008023820

3059 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಟಿ ಬಿ ಅಬುುಲ್ ಜಬಾಬರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 307/1 ಮುಸಿಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.273 0.05433 8386 2863 4697 01682200030111

3060 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಜಿ ಉದಯ್ ಕ್ುಮಾರ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 95/9b, 95/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.15926 6847 0273 1157 10583272158

3061 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗೆ ಬಳಂಜ ರ್ೋಣ ರು
120/2, 5/7, 5/5, 5/6p2, 

5/11, 5/6p1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.07963 4169 9556 3916 10583243955

3062 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸತಿೋಶ್ ಪ್ರಂಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 64/2b2 ಕೆರೈಸತ ಕಾಳುಮಣಸು 0.182 0.03622 9612 2331 2675 33986867013

3063 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದೋಜಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ 78/7, 78/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.03982 6066 1583 5390 02142250002994

3064 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ 158/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.182 0.03622 3593 7438 1499 01682210011576

3065 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪ್ರ ತ್ಾಯಂಪಣಣ ಶ್ಟಿಟಗರ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ 49/3p3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.182 0.03622 3577 4897 7105 17108030279

3066 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಟಿ ನಾಣಯಪಾ ಗ್ೌಡ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ 145/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.182 0.03622 5127 7271 9549 130701011000312

3067 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆರಾಲ್  ಡಿರ್ ೋಜಾ ರ್ ೋಣಂದ ರು ಬಳತಂಗಡಿ
39/11, 39/10, 39/2, 

39/4, 39/7, 178/4, 

178/2, 178/3

ಕೆರೈಸತ ಕಾಳುಮಣಸು 1.09 0.20208 6184 2844 9259 520101036572401

3068 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ
10/8dp5, 11/2, 12/1a, 

10/20, 10/14, 10/15
ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.547 0.10883 9987 1737 0075 1599101004620

3069 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ ೋಮಯಯ ನಾಯೆ ಕ್ಣಿಯ ರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 128/15 ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.288 0.05746 4770 3733 5677 1599119009151

3070 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಂಜಪಾ ನಾಯೆ ಕ್ಡಿರುದಾಯವರ ಬಳತಂಗಡಿ 77/1p3, 78/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.05176 2460 7400 3199 115201011000613

3071 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ Plant indent ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.0064

3072 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಗುು ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು 282 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.179 0.0358 4915 7580 6655 01502200094141

3073 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಪನುಯ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 85/2P4 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.218 0.0436 5241 4709 7408 89042202860

3074 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಕ್ುಡ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು 210/1ap1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.179 0.0358 4334 0417 4031 01502210010148

3075 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಣಣಪಾ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 95/1p1, 185/5 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.08 3571 8717 9615 102901011003209

3076 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ೋಸಮಮ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ 273 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.218 0.0436 3759 2929 1146 02142200023918

3077 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲಲ್ಲತ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ 131/5 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.337 0.0674 8087 8866 2396 01402210015260

3078 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಮ ಕೆ ರವಿ ಪುದುರ್ಟುಟ ಕೆ ಕ್ೆಡ
34/12, 33/1p3, 

33/1p2, 32/p2, 31/1p2
ಕೆರೈಸತ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.4 0.048 5393 2694 7844 105701010008583

3079 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಯ ಸಾಲಾಯನ್ ಬಳೆಂಜ ರ್ೋಣ ರು 140/1, 141, 140/3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.2 0.024 7901 1394 8823 45150100003752

3080 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಬು ಮೋರ ಪಟರಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ 174/p2 ಪ.ಜಾತಿ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.2 0.024 6189 9496 8423 02112210014192

3081 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಮನ ನಾಯೆ ಮಚಿಚನ ಕೆ ಕ್ೆಡ 148/12, 148/7 ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.2 0.024 5550 9227 6434 113301011002137

3082 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಟಟಲ್ ಗ್ೌಡ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 52/13 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.22 0.01866 9679 0575 7843 02142200003589

3083 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಸವಿತ್ಾ ರಾಜಣಣ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 46/2, 20/7p1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.42 0.03568 7931 0684 7592 113901011001755

3084 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಧರ ಗ್ೌಡ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ 47/11, 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.31 0.02634 4907 9280 4677 3772500100001501

3085 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಿರಿಯಪಾ ಗ್ೌಡ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 7/3* ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.22 0.01866 5928 2599 7655 02142200012353

3086 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಸುರೆೋಶ್ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ 111/1p2-p1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.2 0.01976 3128 9753 6450 10583282882

3087 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಯು ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 18/1p2-p2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.61 0.048 2793 8494 8183 520101034309515

3088 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮುದರ ಪೂಜಾರಿ ಬಾಯಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ
53/8b, 53/13p2, 

53/14, 53/8ap2, 

53/2bp2-p1

ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.46 0.03934 4755 5375 4486 01402250023015

3089 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಯೋಗಿಶ್ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 44/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.4 0.03404 5406 8583 8170 105701011000252

3090 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜನಾಧಯನ ನಾಯೆ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ 175 ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.22 0.01866 5909 9466 6770 113301191000228

3091 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ತನಿಯಪಾ ನಾಯೆ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ
53/4p2, 53/7, 53/8, 

190/1
ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.40 0.03404 5251 3184 6846 520101034356904

3092 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಲಟರ ಡಿ ರ್ ೋಜಾ ಮಚಿಚನ ಕೆ ಕ್ೆಡ 162 ಕೆರೈಸತ ಗೋರು 0.72 0.06153 8120 1523 2419 520291028831115

3093 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಂಜಮಿನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಲ್ಲೈಲ ಬಳತಂಗಡಿ 158/1ap1 ಕೆರೈಸತ ಗೋರು 0.4 0.03404 4623 7897 5377 2749101003613

3094 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಹಾವಿೋರ ಅರಿಗ ನೆರಿರ್ಾ ಬಳತಂಗಡಿ
146/57b1a1a1n1, 

146/57b1a1a1m1
ಜೆೈನ್ ಗೋರು 0.74 0.06733 3442 8626 3616 5922500100283801

3095 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎ ಸ ಮಾಯಥ ಯ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ 143/1, 123/1 ಕೆರೈಸತ ಗೋರು 1.19 0.1182 3583 3404 6308 130701010001286

3096 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವನಿತ್ಾ ಎಸ್ ಬಲಾಿಲ್ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 20/10* ಜೆೈನ್ ಗೋರು 0.42 0.03568 8654 2654 2456 10583279743

3097 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಟಟಲ್ ಆಚಾರಿ ಕ್ಣಿಯ ರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 16/3b3c, 16/3b ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.45 0.03697 3754 8432 1375 1599101006041

3098 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರಮೊೋದ್ ಕ್ುಮಾರ ಮೋಲಂತಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 89/2, 80/1p12 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.01 0.08625 7501 9419 3250 520101008018614

3099 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ುಂಞಣಣ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 167 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.36 0.02986 3253 5443 0573 3782500100074801

3100 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರವಿೋಣ್ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 172/5a2, 172/19 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4 0.03404 6034 5530 7812 89025593251

3101 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಓದಮಮ ಪೂಜಾರಿ ಅರಂಬ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 9/4, 9/8, 7/42 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4 0.03404 4175 3239 2709 38502441241

3102 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ವಿೋರರ್ೋನ ಹೆಗೆ ಗುಂಡ ರಿ ರ್ೋಣ ರು 9/a2, 8/10, 9/b ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.79 0.06758 7710 9740 7240 520101043863023

3103 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುರೆೋಶ್ ಕೆ ಗ್ೌಡ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 6/3, 6/8p2, 6/2, 6/6p2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4 0.03404 7784 2279 5695 02142200041813

3104 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಯಶ್ ೋಧ ಕ್ುದಾಯಡಿ ರ್ೋಣ ರು 28/1* ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4 0.03404 4617 1431 9066 0152500101221101

3105 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಶ್ಣೆೈ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 71/6 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.36 0.03076 5605 2890 5724 01202200074708

3106 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದೋಜು ನಾಯೆ ಕೆ ಕಾರಡಿ ರ್ೋಣ ರು 141/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.72 0.06138 3005 5019 3098 01202200059605

3107 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಬು ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 523/2 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.57 0.06736 2939 1429 0231 121301231000076

3108 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಬು ಮೊಗೋರ ಪಟರಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ 174/p2 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.54 0.06382 6189 9496 8423 02112210014192

3109 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 187/1p106 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.43 0.05081 9552 3537 5271 01682200031561

3110 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಕಯ ಮನ್  ಪ್ರ ವಿ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 311 ಕೆರೈಸತ ಬಾಳೆ 0.162 0.04957 5882 6855 8198 520101007991874

3111 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ತ ೋಮಸ್ ಅಲ್ಲಕಾಿಂಡರ ಪ್ರ ವಿ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 60/1, 214/7, 60/1P47 ಕೆರೈಸತ ಬಾಳೆ 0.097 0.02968 3753 4406 4850 10583271880

3112 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಶ್ಣೆೈ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 355/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.097 0.02968 5605 2890 5724 01202200074708

3113 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬನಡಿಕಟ ರ್ೋಗಸ್ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 39/20 ಕೆರೈಸತ ಬಾಳೆ 0.097 0.01307 6258 2465 6570 520101007986528

3114 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಮುಮ ಮೋರ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 216/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.194 0.066 3782 1178 9165 105701141001185

3115 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುರೆೋಶ್ ನಲ್ಲೆ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 297/1ap1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.194 0.066 3737 0993 1654 02112200000197



3116 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಬು ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 523/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.194 0.066 2939 1429 0231 121301231000076

3117 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮತರ ಮೋರ ಮಿತತಬಾಗಿಲು ಬಳತಂಗಡಿ 175/5a2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.324 0.11 5810 8739 9576 115201011005526

3118 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಗಿ ಪಡಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 215/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.113 0.0385 4270 2542 8022 89065311103

3119 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಉಕ್ರ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 101/2c ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.194 0.066 7882 3484 2476 89110617711

3120 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಣಣಪಾ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 95/1p1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.081 0.0275 3571 8717 9615 102901011003209

3121 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲಕ್ಷಮಣ ನಾಯೆ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 123 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.194 0.066 8712 1507 4121 17108527577

3122 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಿನುಪಾ ನಾಯೆ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 126/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.214 0.07293 8993 6046 3267 17108544355

3123 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಮ ಕೆ ಸುದಾಕ್ರನ್ ಪುದುರ್ಟುಟ ಕೆ ಕ್ೆಡ 32/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.24 0.0468 9191 2065 5647 105701010008755

3124 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪ್ರ ವಿ ವಗಿೋಯಸ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 174/p4 ಕೆರೈಸತ ಬಾಳೆ 0.4 0.078 3853 8307 2744 01682200024231

3125 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಣಣ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 504/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.12 0.0234 6435 3350 6889 121301011002053

3126 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಹಾವಿೋರ ಅರಿಗ ನೆರಿಯ ಬಳತಂಗಡಿ
146/57b1a1a1n1, 

146/57b1a1a1m1
ಜೆೈನ್ ಬಾಳೆ 0.6 0.117 3442 8626 3616 5922500100283801

3127 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಮಿತತಬಾಗಿಲು ಬಳತಂಗಡಿ 175/13 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.24 0.0468 6415 3443 9247 105701011011211

3128 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಎನ್ ಸ ಕ್ುರಿಯನ್ ನೆರಿಯ ಬಳತಂಗಡಿ 114/5ap2 ಕೆರೈಸತ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.079 4758 1852 8327 121301020007290

3129 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ತ ೋಮಸ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು 333/1b1 ಕೆರೈಸತ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.08 5985 8979 7083 01712200008716

3130 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಲ ಯಿಸ್ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು 242/2 ಕೆರೈಸತ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6 0.06 9080 9081 7914 54058757542

3131 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಓದಮಮ ಪೂಜಾರಿ ಆರಂಬ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 9/4* ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6 0.06 4175 3239 2709 38502441241

3132 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು 176/p4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6 0.06 7416 6448 0704 01502200005920

3133 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಶ್ಂಕ್ರ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 26/1b6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.04 6780 2424 1758 01402200165966

3134 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಅಬಾಿಲ್ಲ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 4/13, 4/14 ಮುಸಿಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.04 6940 8238 2684 520101007989055

3135 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಸ ಅಬಾಬಸ್ ಚಾಮಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ
109/3p3, 93/4, 93/2, 

93/3p2,93/1p1
ಮುಸಿಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.06 3813 2821 0360 01772200010807

3136 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ವಿಲ್ಲಯಂ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ
242/2p3, 242/2p2, 

242/1p1-p1
ಕೆರೈಸತ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.019 4494 7217 2500 01202200048340

3137 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಕೆೈರುನಿುೋಸಾ ಚಾಮಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ
109/1, 109/2, 

109/3p4, 109/4
ಮುಸಿಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.06 9486 9652 9969 5922500100298701

3138 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ರ್ ೋಮಪಾ ಗ್ೌಡ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ 84/1p23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.7 0.06 4287 2723 8161 102901010005883

3139 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಗಣೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 173/2p2, 192/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.1 2109 8077 1599 01982200013365

3140 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹೆ ನುಯಯ ನಾಯೆ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 541/1bp2 ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6 0.05472 9442 3320 3355 121301010010221

3141 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ತಿಮಮಪಾ ಗ್ೌಡ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ
5/3, 5/6, 92/2, 

78/1p29, 78/1p22-p1, 

78/1p32, 78/1p22-p2

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.5 0.03864 2971 2240 9508 02142200009710

3142 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಹೆ ನುಮಮ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.5 0.03864 2076 9464 5742 02142200026947

3143 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಅಕ್ುೆ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 56/5 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.034 6089 4986 1572 01832200048452

3144 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮನುಾರಿ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 130/1p1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.328 0.02788 6321 2748 3007 89083755545

3145 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಗುರುವಪಾ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 102/2a ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6 0.05069 2619 3067 5753 01502200013340

3146 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 187/1p106 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.48 0.02198 9552 3537 5271 01682200031561

3147 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಕ್ಂಜೆ ೋಳಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 187/1p134 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.48 0.02323 2186 5086 8131 01682200024902

3148 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಕೆ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು
22/c, , 21/2, 139/5, 

17/3
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.576 0.02415 4397 5039 4887 01832200085834

3149 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ರಗಪಾ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 7/6, 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.448 0.00537 7804 7834 0485 8715101000517

3150 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬೋಬಿ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 89/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.408 0.00489 5811 6443 8463 6423101000995

3151 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಮ ಲಯ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 145/4, 19/1a1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.008 0.01209 6396 5589 7785 8715119000286

3152 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಳೆಂಜ ರ್ೋಣ ರು
23/11, 23/4p1, 23/5, 

85/1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.452 0.00542 8026 4347 0657 0152500100123901

3153 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜ ಲ್ಲರ್ಾನಾ ಮಂಡೆ ನಾಿ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 54/2, 54/1, 141/4 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.98 0.02376 5795 2995 7334 89070542199

3154 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದಾರವತಿ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 44/12a1, 96/4, 64/6p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.532 0.01838 6586 3559 1653 2749119005629

3155 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 2/1* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.824 0.00988 4771 8910 4186 20200567063

3156 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ಎ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ
75/1bp1, 75/7, 75/2, 

75/4, 75/3, 75/5, 75/6
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.1 0.02475 8760 4457 4815 01202200017707

3157 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸರಿಲ್ ರ್ಪೈಸ್ ನಿಟಟಡೆ ರ್ೋಣ ರು 29/1a ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.00792 8278 6211 1002 01502200001812

3158 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ ಪಟ್ಯ ಮೈಕೆಲ್ ರ್ಪೈಸ್ ನಿಟಟಡೆ ರ್ೋಣ ರು 29/3a ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.676 0.00811 2644 9073 1219 01502200103318

3159 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾಟನಿ ಲ್ಲ ೋಬ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 19/6, 19/4, 19/3, 19/2 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.584 0.019 7481 6107 6538 10583242918

3160 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಗ್ೌಡ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ
31/11, 30/8, 31/12, 

31/8
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.00336 6282 3195 4980 113301011001018

3161 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫಾರನಿಿಸ್ ಫನಾಯಂಡಿಸ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 81/2p1, 81/2p2 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.904 0.02284 6738 8633 3237 0152500100486501

3162 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿರಜಿತ್ ತ್ಾರ್ೂರೋ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 45/1, 81/3 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.144 0.01372 3345 3046 8587 0152500100524601

3163 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆ ೋಮನ್ ಪ್ರಂಟ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 115/1p1, 10/2j ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.01128 8180 0726 6159 01202200038930

3164 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮುರಳಿೋಧರ ಎನ್ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 225/3, 20/26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.564 0.00676 3433 9766 3622 01202200135789

3165 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುಷ್ಾವತಿ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 115/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.1 0.0132 3621 5968 5657 102901011000501

3166 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನ್ ಕೆ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 177/3, 48/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.588 0.00705 9555 1004 4363 01202200017672

3167 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 15/10, 219/5, 15/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.704 0.00844 5173 7310 8583 102901010013946

3168 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಓಲ್ಲಾನ್ ನವಿೋನ್ ಡಿಕ್ುನಾಹ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು
2/4p7, 2/3p1, 

64/15p11,. 64/5p5, 

64/15p10, 64/25p2

ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.112 0.01334 9034 8288 1906 01502200018634

3169 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಲ್ಲಯಂ ಎವುಜಿನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ
259/2, 85/6a, 85/9, 

85/8
ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.504 0.01804 8868 3351 5036 102901011004108

3170 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತ ೋಮಸ್ ಕೆ ರಿರ್ಾ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 189/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.776 0.00931 5791 4436 1782 02142200013282

3171 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎಂ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ
80/13, 80/11, 79/3, 

80/7, 80/14
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.268 0.01237 9793 5431 7861 64039591887

3172 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಕೆ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 82/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.48 0.01776 2025 9713 3564 121301011005360

3173 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿದಾಯಧರ ರಾವ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 158/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.884 0.0226 3371 9886 7839 02112200004513

3174 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಣಿಣ ಶ್ಟಿಟ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ
48/9, 34/8, 49/7, 49/5, 

49/3, 49/2a2, 48/21, 

48/13

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.828 0.00742 6182 3610 0549 01832210037989

3175 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪದಮನಾಭ ಗ್ೌಡ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ 31/7, 30/2b3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.188 0.01321 3082 8223 9462 113301011000171



3176 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಗ್ೌಡ ಪುದುರ್ಟುಟ ಕೆ ಕ್ೆಡ
61/14, 58/6, 61/25, 

59/2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.624 0.01948 7600 2091 7628 105701010006336

3177 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನೆಿಂಟ್ ಲ್ಲ ೋಬ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 315/2 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.724 0.0081 2932 3731 7197 01202200069742

3178 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಣುಣ ಗ್ೌಡ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 24/2a, 28/11e ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.00747 4086 1885 6574 02112200020526

3179 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತರೆಸಾ ಡಿ ರ್ ೋಜಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 186/5 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.432 0.00396 5689 0769 7471 102901011005146

3180 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮುಸತಫಾ ಮ ಡುಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು
107/1e2, 107/1c2, 

107/1d, 82/3, 

148/3a2, 41/4, 40/9c2

ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 2.312 0.027 9665 9738 6264 01502200045062

3181 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಪರಭು ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ 27/4a2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.436 0.00523 4122 2877 8596 02142200035634

3182 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷಿ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ 109/1p38, 109/1p18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.992 0.0119 7086 4844 6079 02142200033741

3183 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದರ್ಾರಾಜ್ ಕೆ ಪ್ರ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 100/3, 73/25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.636 0.027 2228 6361 7563 2749101001973

3184 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧಣಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ರ್ ೋಣಂದ ರು ಬಳತಂಗಡಿ 34/4, 34/3a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.912 0.0108 5874 0664 0714 32533346388

3185 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುರಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ 76/24a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.548 0.00657 9789 3640 6418 01202200017262

3186 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಟಿ ನಾಣಯಪಾ ಗ್ೌಡ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ
202/1, 145/2p2, 

145/1p1, 145/3, 

203/2p1

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.88 0.02256 5127 7271 9549 130701011000312

3187 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಬಂಗೋರ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು
49/1p7, 49/1p6, 

50/1p2, 95/1p1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.48 0.01776 3899 7184 1049 8715101000001

3188 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ 149/3, 186/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.0108 3542 5072 7472 89007672179

3189 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ

156/4, 203/1b3, 

157/1, 158/3, 

158/4p3, 160/1p1, 

156/1, 147/1b

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.868 0.03441 3593 7438 1499 01682210011576

3190 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನೆ ೋಬಟ್ಯ ಮಸೆರೆನಾಹಸ್ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 35/12, 35/13, 35/11 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.704 0.00844 6911 9428 6640 0152500101336801

3191 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಕ್ಟರ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಮರೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು
137/1, 33/1, 33/5b, 

38/3, 220/2a, 142/1, 

137/2

ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.144 0.01372 8856 8130 5763 01712200002401

3192 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಚಿತ್ಾರ ಕ್ುಮಾರ ರ್ಾನೆ ಪಾಶ್ಾಯನಾಥ 

ಜೆೈನ್
ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 7/2, 18/1, 7/1p1 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 0.976 0.01171 4915 7204 0286 8715108000533

3193 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡಿೋಕ್ಯಯ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 19/8b, 19/6p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.00432 9031 5884 1531 8715101000487

3194 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಮಾಯ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 19/4b, 20/2a2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.412 0.00494 7321 1803 5937 01832200048940

3195 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಇಜಿದ ೋರ ಡಿರ್ ೋಜಾ ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು 3/2, 3/1 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.776 0.00931 6424 5526 9984 520101233809704

3196 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಿೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಜಿರೆ ರ್ೋಣ ರು 2/10b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.01302 2134 4847 7291 64123043640

3197 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ೈ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 64/4, 32/4a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.00624 2567 3454 9740 01832200046873

3198 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತಗ್ೌಡ ಕ್ಡಿರುದಾಯವರ ಬಳತಂಗಡಿ 187/13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.524 0.0054 8073 6254 1411 115201010005362

3199 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಂದರ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ
116/1, 116/3b, 312/2, 

163/9, 163/7, 163/8, 

163/11

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.872 0.02246 4670 8218 9745 31090865151

3200 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾನಂದ ಗ್ೌಡ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು 31/2, 33/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0026 8283 9048 3205 89038280164

3201 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಪರೋಮಾ ಕೆ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು
36/6b, 42/2,42/3, 

3/10b, 3/3, 84/2, 52/3, 

52/1b2,

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.748 0.02097 3298 6345 0023 01712200010993

3202 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.8 0.0135 9474 2245 9173 2749101001985

3203 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಕ್ೆಪಾ ಗ್ೌಡ ಚಾಮಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 28/10* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.00888 5803 2363 5961 01772200013315

3204 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತಿಮಮಪಾ ಗ್ೌಡ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 9/4, 9/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.376 0.00451 8632 5842 8433 02142200012238

3205 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸ ಅಬಾಬಸ್ ಚಾಮಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ
93/4, 93/2, 

93/3p2,93/1p1
ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.0096 3813 2821 0360 01772200010807

3206 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರವಿೋಣ ಚಂದರ ಮಹೆಂದಲ್ಲ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 49/2, 49/1, 49/4, 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.424 0.01708 2860 2147 2222 30275506269

3207 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಜಯರಾಜ್ ಜೆೈನ್ ಮ ಡುಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 19/15, 19/17, 19/16 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 0.676 0.00811 3201 9081 1278 64135670476

3208 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಗಿರಿಯಪಾ ಗ್ೌಡ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 7/3* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.288 0.00345 5928 2599 7655 02142200012353

3209 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಗ್ೌಡ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 6/9, 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.352 0.00422 3880 2763 9163 02142250016420

3210 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಸುಬರಮಣಯ ಬಲಾಿಳ್ ಪಾರೆಂಕಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ
47/2, 47/4B, 47/10, 

47/3, 47/9, 163/1, 

47/1, 163/12

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.304 0.01564 2266 2687 2331 113301010004608

3211 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಲ್ಲಯಂ ಲ್ಲ ೋಬ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ
242/2p3, 242/2p2, 

242/1p1-p1
ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.756 0.0054 4494 7217 2500 01202200048340

3212 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ದುಗುಪಾ ಗ್ೌಡ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ
48/3c, 48/3b, 47/2ap1, 

47/2ap2, 48/16, 48/1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.028 0.012 5267 4731 1009 30366851952

3213 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದಪಾ ಗುಡಿಗ್ಾರ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು
51/4p3, 52/1, 52/14, 

52/8, 52/7, 137/3, 52/2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.476 0.00571 9219 8825 8811 8715119000538

3214 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಾಬಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 9/3p2, 9/4, 200/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.00984 9510 9606 6122 01202200011541

3215 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿೋಲಾವತಿ ಗಡ್ಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 170/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.00384 6059 5165 2024 01502250013203

3216 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯರಾಮ ಗ್ೌಡ ಗಡ್ಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ
168/4, 170/18, 141, 

170/16, 242/3bp2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.384 0.0166 3851 3808 3322 01502200123631

3217 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಸ್ ಎ ಷ್ರಿೋಫ್ ರ್ಾನೆ ಶ್ಾಬನ್ 

ಸಾಹೆೋಬ್
ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 305/*, 302/1 ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.00552 3644 9687 0677 10583267818

3218 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆೈರುನಿುಸಾ ಚಾಮಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ
109/1, 109/2, 

109/3p4, 109/4
ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 1.112 0.01334 9486 9652 9969 5922500100298701

3219 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋಪಾಲ್ ಗ್ೌಡ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ
217/2, 212/1p1, 

216/5ap2, 217/1a
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.048 0.01257 8942 7922 2041 02112250080643

3220 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಧೋರ ಹೆಗೆ ಬಳೆಂಜ ರ್ೋಣ ರು 5/8* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.00864 6435 3366 2981 01052180000809

3221 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸವಿತ್ಾ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.52 0.008 2741 8708 1880 02112210008650

3222 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿನೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ರಾಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 24/33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.324 0.00388 8217 1024 9478 3633108003007

3223 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಶ್ ೋಧರ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 66/p1, 67/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.252 0.0117 8018 1813 1434 10583243296

3224 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 46/9, 46/10, 46/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.536 0.00643 9305 2236 1357 121301011001624

3225 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 60/3ap2, 78/1 ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 1.452 0.00996 6418 8550 8944 02142200025646

3226 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಮೋಶ್ಾರ ಗ್ೌಡ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 184, 160/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.448 0.01732 5638 9198 6972 17109045515

3227 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧಣಯಪಾ ಗ್ೌಡ ಕ್ಣಿಯ ರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 266/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.00789 6193 1655 5440 1599101000701



3228 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾಯಿ ಪರಭಾ ಎಸ್ ರೆೈ ಕ್ಣಿಯ ರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 82/1a3, 86/1b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.828 0.00993 5329 5862 9120 104701011001012

3229 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಂಗಯಯ ಗ್ೌಡ ಮಲವಂತಿಗ ಬಳತಂಗಡಿ 257/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.0144 3070 9050 3106 01982200000237

3230 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ೋಟಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.0096 4663 5304 6734 02112210005559

3231 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾರ್ಯಲ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ರ್ ೋಣಂದ ರು ಬಳತಂಗಡಿ 43/2a, 105/8, 43/3a ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.308 0.01569 4444 6473 9508 520101036549068

3232 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಲಯಣಣ ಗ್ೌಡ ಪುದುರ್ಟುಟ ಕೆ ಕ್ೆಡ 68/13, 68/10a, 68/1a2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.00498 2503 1197 9372 121301010009224

3233 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿನೆೋಶ್ ಎಸ್ ಬಾಯಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ
83/1p47, 13/6, 13/5, 

13/9, 13/3
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.64 0.01968 4760 6362 0889 145901011003761

3234 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫೆಲ್ಲಕಿ  ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮೋಲಂತಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 115/5, 46/13e6 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1 0.0108 4627 4659 9733 2749101001367

3235 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆೋಣುಕಾ ಪ್ರ ಕ್ಡಿರುದಾಯವರ ಬಳತಂಗಡಿ 190/21 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.788 0.00945 2046 5274 9384 115201231000651

3236 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಬಾರಯ ಗ್ೌಡ ಕ್ಲಮಂಜ ಬಳತಂಗಡಿ 198/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.9 0.02669 7698 3369 1753 520291013242321

3237 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ ೋಮಪಾ ಗ್ೌಡ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ 84/1p23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.048 0.01257 4287 2723 8161 102901010005883

3238 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಪರಮೊೋದ್ ಸಾಲ್ಲಯನ್ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ
72/4a1p4-p1, 72/4ap1-

p1, 72/4a1p4-p2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.192 0.01237 7031 3734 7773 520101008028059

3239 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 16/2, 16/3a1p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.00912 8614 4211 4509 102901010010110

3240 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೃಷಿಕೆೋಶ್ ಎಂ ಖಾಡಿಲೆರ ಮುಂಡ್ಾಜೆ ಬಳತಂಗಡಿ
190/1, 189/4b1, 

191/2, 191/6, 191/1, 

190/4

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.776 0.02131 7862 2433 2345 02532200035219

3241 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿೋಂದರ ಮರಾಠೆ ಮುಂಡ್ಾಜೆ ಬಳತಂಗಡಿ
148/1p1, 148/5, 

148/2p1, 148/4, 

149/1b, 150/2b, 269

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.208 0.01449 8145 4614 0194 520101022922497

3242 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಚ್ ವಿಠ್ಲ್ ಶ್ಟಿಟ ಪುತಿತಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ

9/3p10, 9/8, 9/3p3, 

9/19p1, 9/19p2, 

99/3p2-p3, 9/3p2-p1, 

9/3b

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.01296 7851 6109 0871 520101034301931

3243 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬ ಮಮಣಣ ಗ್ೌಡ ಪುದುರ್ಟುಟ ಕೆ ಕ್ೆಡ
46/1,58/5, 58/7, 59/5, 

61/22, 61/24, 61/26, 

61/27, 61/6

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.14 0.01539 4541 6271 0817 105701010004516

3244 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಂಕ್ರ ಭಟ್ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 16/1* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.308 0.01569 3326 9888 6845 0152500100302001

3245 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಎಸ್ ನಿರಂಜನ್ ಅಂಡಿಂಜೆ ರ್ೋಣ ರು
162/7,48/7, 48/3, 

48/19
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.828 0.0198 6269 1367 2132 01502200013171

3246 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ
158/1ap1, 73/4, 

77/1p2, 73/2
ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.056 0.01267 2255 0510 8960 01202200025855

3247 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಂಜಪಾ ನಾಯೆ ಕ್ಡಿರುದಾಯವರ ಬಳತಂಗಡಿ 78/3, 77/1p3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.0048 2460 7400 3199 115201011000613

3248 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲಂಗಪಾ ನಾಯೆ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ
158/1p134, 

158/1p135, 10/9p2
ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.496 0.00595 4556 0942 0970 2749101010957

3249 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನೆ ೋನಯಯ ನಾಯೆ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 98/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.01176 4905 0749 4333 102901010013847

3250 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಮನ ನಾಯೆ ಮಚಿಚನ ಕೆ ಕ್ೆಡ 148/7, 148/12 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.724 0.00868 5550 9227 6434 113301011002137

3251 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚೆನುಪಾ ನಾಯೆ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 13/1p3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.0048 8678 3301 5628 32304851927

3252 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚನಿಯಪಾ ಮಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 416 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.0108 3458 7043 7021 02462200014976

3253 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಲಯಣಣ ನಾಯೆ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ
167/1a, 171/6, 

173/16, 173/18
ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.464 0.00556 9756 5382 3501 02532250004028

3254 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಪ್ರಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು 65/1p1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.724 0.00868 3982 5648 4251 89034183903

3255 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಾಂತಪಾ ಮಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 56/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.0096 5789 1128 7356 0152500100978501

3256 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಠ್ಲ್ ನಾಯೆ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು 202/1b ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.324 0.00388 9372 1621 3390 01502200029417

3257 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು 65/1p1, 224 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.508 0.00609 2019 6580 2244 89076479731

3258 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೋತು ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು 90/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.0144 2368 8601 9508 89046233113

3259 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋಜು ನಾರ್ಾೆ ಕೆ ಕಾರಡಿ ರ್ೋಣ ರು
40/6p3, 141/2, 40/2, 

40/3p4
ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.52 0.01824 3005 5019 3098 30740227539

3260 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೂವಪಾ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ 53/8, 53/4p2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.327 0.00392 2116 3146 8188 38567750796

3261 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಣಿಣ ನಾಯೆ ಮೋಲಂತಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 12/1p1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.688 0.00825 3799 9020 0236 01832200069315

3262 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿೋಲಯಯ ನಾಯೆ ಚಾಮಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 197/1b ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.00768 9010 3704 2180 01772210015710

3263 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆ ನುಯಯ ನಾಯೆ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 541/1bp2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.7 0.00747 9442 3320 3355 121301010010221

3264 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ
10/8dp5, 11/2, 12/1a, 

10/20, 10/14, 10/15
ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.052 0.0099 9987 1737 0075 1599101004620

3265 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 51/13, 51/14 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.416 0.00499 7239 8576 8300 102901011005657

3266 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋಪಾಲ ನಾಯೆ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ

318/6bp2, 

318/9a2bp2, 315/p1, 

317/7, 317/3p3, 

317/5p2, 317/5p4

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.176 0.0108 4864 0970 7490 121301010008255

3267 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮೋಶ್ ಮಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 7/1, 280/1, 280/2a ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.436 0.01178 6546 4420 3574 01202200061140

3268 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ
69/4, 70/11, 70/12, 

70/9
ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.704 0.0027 9035 2514 8513 17108546136

3269 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಾರಪಾ ನಾಯೆ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 385/1p2-p1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.408 0.01689 6591 9990 1734 1599101008516

3270 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿೋನಾ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 98/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.536 0.00643 2540 4106 8476 02142200035595

3271 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಮಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು
44/1, 43/2a, 82/1, 

44/2, 43/1
ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.54 0.01848 4668 0010 1443 0152500101519701

3272 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪ್ರೋಡೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗಮಮ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು 90/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.00576 6507 1690 4410 0152500100649401

3273 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿದಾಸ್ ಎಸ್ ಎಮ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 19/2, 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು 0.876 0.879 7304 1334 9063 42150100000018

3274 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ವಸಂತ ಗ್ೌಡ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 72/1p18 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು 0.696 0.16 5599 5097 4570 1599101008103

3275 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬರಹಾಂ ಪ್ರ ಎ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 87/10 ಕೆರೈಸತ ಜೆೋನು 0.78 0.16 6860 5811 0058 17108562997

3276 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಜಿಲ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಪಾರೆಂಕಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 7/12* ಕೆರೈಸತ ಜೆೋನು 0.776 0.08 2964 9521 4095 520101036567961

3277 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಅಚುಚಯತ ರಾವ್ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 340/p2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು 1.6 0.48 3403 1848 1749 02462200016179

3278 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರ್ೈನಾರ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 323/1bp4 ಮುಸಿಂ ಜೆೋನು 0.304 0.032 6473 1156 4974 121301010007074

3279 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ೈಲಾ ಭಟ್ ಪ್ರಲಯ ರ್ೋಣ ರು 38/3p1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು 0.436 0.064 6556 5131 4060 0152500100510101



3280 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 13/p1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು 0.84 0.032 7406 3124 7015 01982200000632

3281 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತ ೋಮಸ್ ಕೆ ಪ್ರ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 196/3 ಕೆರೈಸತ ಜೆೋನು 0.328 0.016 6225 1829 6897 19010100006855

3282 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತ ಹೆಬಾಬರ ಅಂಡಿಂಜೆ ರ್ೋಣ ರು 70/23 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು 1.028 0.016 3058 5680 8925 89081518801

3283 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಟಿ ರಾಮ ಭಟ್ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 187/9 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು 0.444 0.032 8191 6927 8110 2749101001538

3284 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಪ್ರ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು 201/2a ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು 0.196 0.016 4693 3153 8873 01502210020508

3285 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಸು ನಾಯೆ ನಾವರ ಬಳತಂಗಡಿ 168 ಪ.ಪಂಗಡ ಜೆೋನು 1.36 0.08 7817 1379 0191 0152500101067401

3286 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನ್ ನಾಯೆ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು
35/2BP2, 124/1B1, 

141/2P4
ಪ.ಪಂಗಡ ಜೆೋನು 0.64 0.096 2194 6963 1351 01502200026261

3287 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ನೆರಿಯ ಬಳತಂಗಡಿ 192/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಜೆೋನು 0.832 0.096 7616 6546 5270 01772200091370

3288 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ೋಖರ ಬಿ ನೆರಿಯ ಬಳತಂಗಡಿ 146/22j ಪ.ಪಂಗಡ ಜೆೋನು 2.56 0.16 4826 9447 4033 01772210017709

3289 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 287/1p14 ಪ.ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.28 0.16 8303 9566 2941 102901802000001

3290 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮನುಾರಿ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 130/1p1 ಪ.ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.35 0.16 6321 2748 3007 89083755545

3291 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ಸದಾಶಿವ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 93/8a1p6 ಪ.ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.272 0.24 9183 6860 3366 01202200040012

3292 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಮುಮಮೋರ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 216/2 ಪ.ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.70 0.24 3782 1178 9165 3057101001104

3293 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 11/2b ಪ.ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.288 0.08 5045 3306 1625 520101263434720

3294 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ರೆ ೋಹತ್ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.02334 2395 2576 0514

3295 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ನಿತೋಶ್ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.02334 3762 6013 3534

3296 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ರಾಮಣಣ ನಾಯೆ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.02334

3297 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಲಕ್ಷಮಣ ಟಿ ಯು ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.02334 6647 3308 5496

3298 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಸಂಜಿೋವ ಗ್ೌಡ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.02334 3878 9519 1890

3299 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.02333 9467 6280 0955

3300 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಬಾಬು ಗ್ೌಡ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.02333 8738 0031 9125

3301 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.02333 6467 5413 7054

3302 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಚಂದರಹಾಸ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.02333 3681 7369 7169

3303 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.02333 6791 7319 8763

3304 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಸತಿೋಶ್ ಬಿ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.02333 2621 4361 8883

3305 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಡಿ ಎಸ್ ಲಕ್ಷಮಣ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.02333 3450 7198 8949

3306 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶ್ುಭಕ್ರ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.02333 7973 5366 1707

3307 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಎಮ ಸಂಜಿೋವ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.02333 2982 2129 5231

3308 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಸುಜಿತ್ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಜಾತಿ 0.02333 4660 2535 3572

3309 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಅವಿನಾಶ್ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಜಾತಿ 0.03 9489 4451 2693

3310 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ನಾಗೋಶ್ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಜಾತಿ 0.03 3081 3898 6463

3311 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಆದಶ್ಯ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಜಾತಿ 0.03 2647 2154 0526

3312 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಶಿೋನ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಜಾತಿ 0.03 4040 3754 4313

3313 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಮಾನವ ಸಂಪನ ಮಲ ಅಭವೃದಿಿಯಡಿ 
ರಾಜಯದ ಳಗ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಉಮೋಶ್ ಬಿ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಜಾತಿ 0.03 9215 4572 5680

II.
3314 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಕಿಟುಟ ಚೆೋಳ್ಾಯರು ಸುರತೆಲ್ ಪ.ಜಾ. ಗೇರು 0.12370

3315 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಗಂಗ್ಾಧರ ಅಡ್ಾಯರು ಗುರುಪುರ 87/1C, 87/1D ಪ.ಜಾ. ಗೇರು 0.08595

3316 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಅಶ್ ೋಕ ನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 52/2A1 ಪ.ಪಂ ಗೇರು 0.18876

3317 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಸೋತ್ಾ ನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ ಗೇರು 0.04719

3318 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಮಾಕಯ ಡಿ ಕೆ ೋಸತ, ಬಿನ್ ಜೆ ೋರ್ಫ್ 

ಡಿಕೆ ೋಸತ ಮನೆ ನಂ. 3-62, 

ಮುಕಿತವಿಲಾಿ ಕ್ಂಪೌಂಡು
ಕೆ ಂಪದವು, ಗುರುಪುರ 158 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.07210

3319 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಜಾಸಮನ್ ಮರಿರ್ಾ ಆರಾನಹ, ಕೆ ೋಂ 
ಮೊವಿನ್ ವಿಕ್ಟರ ಆರಾನಹ, 201

ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 75/1 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.07210

3320 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಜಿೋವಂಧರ ಚೌಟ, ಕೆ. ನೆೋಮಿರಾಜ 

ಭಂಗ, ಗುತುತ ಮನೆ
ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಗುರುಪುರ 138/2 ಇತರೆ ಗೇರು 0.10816

3321 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಸ.ಜೆ.ಲ್ಲ ೋಬ , ಬಿನ್ ಗರಗ ೋರಿ 
ಫೆಲ್ಲಕಿ  ಲ್ಲ ೋಬ , ಕ್ುಮುದಾವತಿ 

ಬಿಲ್ಲೆಂಗ್ ಬಲಮಠ್
ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 163/2A, 169/1, 182/4 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.07210

3322 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ನೆ ೋಬಟ್ಯ ಮೊಂತರೆ ೋ, ಬಿನ್ 
ಜೆ ೋನ್ ಲ್ಲಯೋ ಮೊಂತರೆ ೋ, 20-

46/1

ಉಳ್ಾಿಯಿಬಟುಟ ಗುರುಪುರ 652/2, 70/1P1 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.09824

3323 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಅಶಿಾನ್ ಅವಿಲ್ ಪ್ರಂಟ ೋ, ಬಿನ್ 
ಅಲ್ಲಕಿ  ಪ್ರಂಟ ೋ, ಕೆ ಪಾಳ ಮನೆ

ಕೆ ಂಪದವು, ಗುರುಪುರ 171/1A5 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.01893

3324 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಪ್ರೋಟರ ಪ್ರಂಟ ೋ, ಬಿನ್ ಅರ್ಪೂಲ್ಲನರಿಸ್ 

ಪ್ರಂಟ ೋ
ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 245/2P2 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.10816

3325 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಪ್ರೋಟರ ಮೊಂತರೆ ೋ, ಬಿನ್ 
ಇಜಿದ ರ ಮೊಂತರೆ ೋ

ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 32/3, 33 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.04597

3326 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಮರಿರ್ಾನ್ ಮೊಂತರೆ ೋ, ಬಿನ್ 
ಇಜಿದ ರ ಮೊಂತರೆ ೋ

ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 33/3 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.04597

ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



3327 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಪರತಿಭಾ ಹೆಗೆ, ಕೆ ೋಂ ಜಿನೆೋಂದರ ಹೆಗೆ, 
ಮನೆ ನಂ. 17-120(7), ಮಾತೃಶಿರೋ

ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 108/3 ಇತರೆ ಗೇರು 0.07210

3328 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಬಾಯಪ್ರಟಸ್ಟ ಡಿರ್ ೋಜ, ಬಿನ್ ಇನಾರ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 208/ ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.04867

3329 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಜಿೋವಂಧರ ಕೆಲಿ, ಬಿನ್ ದಿ ಜಿನುಪಾ 

ಕೆಲಿ
ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 105* ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.07210

3330 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ರ್ಪರಸಲಿ ಸಕೆಾೋರ, ಬಿನ್ ಮಾಟಿಯನ್ 
ಸಕೆಾೋರ, ಬಂಕಿಮಜಲು ಮನೆ

ಮ ಡಬಿದಿರೆ 324/7 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.03785

3331 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ನಾರಾಯಣನ್ ಎ, ಬಿನ್ ಕ್ಣಣನ್, ನವಯ 

ನಿಲಯ
ಕೆ ಂಪದವು, ಗುರುಪುರ 192/1  103/1B ಇತರೆ ಗೇರು 0.10725

3332 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಪರಕಾಶ್ ಹೆಗೆ, ಬಿನ್ ವಿೋರಣಣ ಹೆಗೆ, 

#3/37, ಕೆಳಗಿನ ಬಾಳಿಕೆ
ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 122/2 ಇತರೆ ಗೇರು 0.09013

3333 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ದರ್ಾನಂದ , ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಮನೆ 

ನಂ. 1/59
ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 119/162 ಇತರೆ ಗೇರು 0.06850

3334 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಶಿೋನ ಗ್ೌಡ, ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ, 

#1-45, ವಿರ್ೋಕ್ ನಗರ
ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 185/1B ಇತರೆ ಗೇರು 0.03605

3335 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಪ್ರ. ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ೃಷ್ಣ ಉಡುಪ, ಬಿನ್ 

ಶಿರೋಪತಿ ಉಡುಪ
ಪಡುರ್ಪರಾರು ಗುರುಪುರ 141/2A ಇತರೆ ಗೇರು 0.11266

3336 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ ಹೆಗೆ, ಬಿನ್ 

ಬಾಬು ಹೆಗೆ
ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 27/4A ಇತರೆ ಗೇರು 0.09013

3337 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಹೆೋಮಾವತಿ ಆರ ಆಳಾ, ಕೆ ೋಂ 

ರಮೋಶ್ ಆಳಾ
ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 2/43, 2/15P3 ಇತರೆ ಗೇರು 0.07301

3338 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಗಿರಿಜಾ ಗ್ೌಡ, ಕೆ ೋಂ. ದಿ. ಪುಟಟಣಣ 

ಗ್ೌಡ, ನಿೋರುಡೆ ಮನೆ
ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 14/2. ಇತರೆ ಗೇರು 0.11717

3339 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಲ್ಲಲ್ಲಿ ಲ್ಲ ೋಬ , ಕೆ ೋಂ ಎಡಿಾನ್ 
ಲ್ಲ ೋಬ  ನೆಲ್ಲಿತಿೋಥಯ ಮನೆ

ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.09734

3340 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಉಷಾ ಹೆಗೆ, ಕೆ ೋಂ ವಿದಾಯದರ ಹೆಗೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 171/1A2P2 ಇತರೆ ಗೇರು 0.06129

3341 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಹಬಯಟ್ಯ ವಿಲ್ಲಯಂ ಲ್ಲ ೋಬ , ಬಿನ್ 
ಮೌರಿಸ್ ಲ್ಲ ೋಬ , ಗ್ಾಡಯನ್

ಮುಚ ಚರು ಮುಲ್ಲೆ 220/1, 220/3 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.09734

3342 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ರೆ ೋಬಟ್ಯ ಲ್ಲ ೋಬ , ಬಿನ್ ಪಾರನಿಿಸ್ 

ಲ್ಲ ೋಬ , ನೆಲ್ಲಿತಿೋಥಯ
ಕೆ ಂಪದವು, ಮ ಡಬಿದಿರೆ 157/2A1B ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.07210

3343 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಪದಮನಾಭ ಗ್ೌಡ, ಬಿನ್ ರ್ೋಸು ಗ್ೌಡ, 1-

23, ಅಮ ಮರು ಪರಸಾದಿತ
ಕೆ ಂಪದವು, ಗುರುಪುರ 2* ಇತರೆ ಗೇರು 0.09014

3344 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಜಿ ಅಬಾಬಸ್, ಮಂಜನಾಡಿ, ಗುರುಪುರ, 

ಮಂಗಳ ರು
ಕೆ ಂಪದವು, ಮಂಗಳ ರು ಬಿ    188/1B4, 195/B, 195/11 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.01983

3345 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಜಾನಪಾ ಗ್ೌಡ, ಕೆ ಂಪದವು, ಗುರುಪುರ ಗುರುಪುರ ಗುರುಪುರ 261/3P2 ಇತರೆ ಗೇರು 0.01803

3346 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ
ಉಮಾನಾಥ, ತಂಕ್ ತಂಕ್ಡಪದವು, 

ಮ ಡಬಿದರ
ತಂಕ್ಡಪದವು ಗುರುಪುರ 33/1 ಇತರೆ ಗೇರು 0.02704

3347 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಅವಿಲ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್, ಹೆ ಸಬಟುಟ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 59/3/83/18/75/2 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.17090

3348 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಡೆಲ್ಲಫನ ಡಿ ಕೆ ೋಸಾತ, ಪಾರಂತಯ ಪಾರಂತಯ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 343/6 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.06323

3349 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಜೆರೆ ೋಂ ಸುನಿಲ್ ಪ್ರಂಟ ೋ, ಪಾರಂತಯ, 

ಪುಚಚಮೊಗರು, ಮ ಡಬಿದರ
ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದಿರೆ 59/159/2 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.06494

3350 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಲಾರೆನ್  ಪ್ರಂಟ ೋ, ಪುತಿತಗ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 468/2233/p6 276/2 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.17090

3351 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮನೆ ೋಹರ ಕ್ುಟಿನಹ, ಹೆ ಸಬಟುಟ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 53/1p9 52/52/32 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.12818

3352 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಮೋಲ್ಲಾನ್ ವಿಲ್ಲಫಡೋರ್ಡ ಡಿಸಲಾ, 

ಪಡುರ್ಪರಾರ
ಪಡುರ್ಪರಾರ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 209/4 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.08374

3353 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ಾಯಮ ಎಂ, ವಾಲಾಾಡಿ, ವಾಲಾಬಡಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 49/12 ಇತರೆ ಗೇರು 0.06921

3354 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ, ಕ್ಲಿಬಟುಟ, 

ಮ ಡಬಿದಿರೆ
ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 89/1   89/2 ಇತರೆ ಗೇರು 0.06323

3355 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಸುಮತಿ ಶ್ಟಿಟ, ಶಿತ್ಾಯಡಿ, ಮ ಡಬಿದರ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 86/1 ಇತರೆ ಗೇರು 0.03162

3356 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಮಂಡೆ ೋನಾಿ, 

ಹೆ ಸಬಟುಟ
ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 193/2 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.04187

3357 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಅಲ್ಲ ಫೋನಾಿ ಲ್ಲ ಗ ೋರಿ ವಾಸ್, 

ಪಾರಂತಯ, ಮ ಡಬಿದರ
ಪಾರಂತಯ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 209/1/48/2 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.05212

3358 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಮಲ್ಲಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜ, ಪಾಲಡೆ, 

ಮ ಡಬಿದರ
ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 100/5 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.04187

3359 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಅಂಬ ರೋಜ್ ಪ್ರಂಟ ೋ, ಪಾಲಡೆ, 

ಮ ಡಬಿದಿರೆ
ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 24/5P2 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.02136

3360 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಜೆಸಂತ್ಾ ಡಿರ್ ೋಜಾ, ಹೆ ಸಬಟುಟ, 

ಸುರತೆಲ್
ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 255/3 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.06323

3361 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಶಿವರಾಮ ಅಂಚನ್, ಮ ಡುರ್ಪರಾರ, 

ಮ ಡಬಿದರ
ಮ ಡುರ್ಪರಾರ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 235/2 ಇತರೆ ಗೇರು 0.06323

3362 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಮಾಕಯ ಡಿ ಕೆ ೋಸಾತ, ಕೆ ಂಪದವು, 

ಗುರುಪುರ
ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ 158 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.05383

3363 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಎಲ್ಲಜಬತ್ ಕಾರಸಾತ, ನಿೋರುಮಾಗಯ, 

ಗುರುಪುರ
ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ 8/137 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.04187

3364 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಅಜಿತ್ ಶ್ಾರೆ ೋನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ, ನಿೋರುಡೆ, 

ಗುರುಪುರ
ನಿೋರುಡೆ ಗುರುಪುರ 171/1A6 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.04187

3365 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ರೆ ೋಮನ್ ಗಿಲಬಟ್ಯ ಡಿ ಕೆ ೋಸಾತ, 

ಮುಚ ಚರು, ಮ ಡಬಿದರ
ಮುಚ ಚರು ಮ ಡಬಿದಿರೆ 171/1A 1A ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.04187

3366 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ರಾಬಟ್ಯ ಮಾಷ್ಯಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ, 

ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು, ಮ ಡಬಿದರ
ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದಿರೆ 105/9, 105/14, 105/12 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.02136

3367 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ ವಿನಯ, ಬಳುವಾಯಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಗೇರು 0.04187

3368 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಕೆ ರಾಮಚಂದರ ಭಟ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಗೇರು 0.04187

3369 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಎವರೆಸ್ಟ ಡಿರ್ ೋಜ, ನಿೋರುಮಾಗಯ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 187/112 ಅ.ಸಂ ಗೇರು 0.08389

3370 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಗ ೋಪಾಲ, ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ, ಮ ಡಬಿದರ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 161/1A ಪ.ಜಾ. ಗೇರು 0.06134

3371 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಚೆನುು, ಪಾಲಡೆ, ಮ ಡಬಿದರ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 276/7 ಪ.ಜಾ. ಗೇರು 0.05662



3372 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ನಾಗಪಾ, ಕ್ಲಿಬಟುಟ, ಪಾರಂತಯ, 

ಮ ಡಬಿದರ
ಪಾರಂತಯ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 115/2 ಪ.ಜಾ. ಗೇರು 0.03933

3373 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಅಶ್ ೋಕ್ ನಾಯೆ, ಮುಚ ಚರು, 

ಮ ಡುಬಿದಿರೆ
ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 52/2A1 ಪ.ಪಂ ಗೇರು 0.05998

3374 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಅಣುಣ ನಾಯೆ, ತಂಕ್ ಎಡಪದವು, 

ಗುರುಪುರ
ಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ 108/1A3 ಪ.ಪಂ ಗೇರು 0.04002

3375 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯ
ಸದಾನಂದ ಎಸ್ ನಾಯೆ, ಬಳುವಾಯಿ, 

ಮ ಡುಬಿದಿರೆ
ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ 455/P6 ಪ.ಪಂ ಗೇರು 0.09963

3376 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ತಿಮಮಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 83/5 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3377 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಭ ೋಜ ಶ್ಟಿಟ
ಮ ಡುಮಾನಾಯ

ಡು
ಮ ಡಬಿದರ 12/P1, 12/6, 12/5, 237/3 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.089146

3378 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಸು ಶ್ಟಿಟ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 82/1C ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3379 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 48/2 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.132878

3380 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕೆೋಶ್ವ ಭಟ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 140/5 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.15138

3381 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಮಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಪಾರಂತಯ ಮ ಡಬಿದರ 77/2 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3382 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹಷ್ಯ ವಮಯ ಹೆಗಡೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 86/8, 85/10 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3383 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 49/6 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.132878

3384 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪುರುಷ ೋತತಮ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 59/7, 57/11 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3385 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಲಮಮ ಪೂಜಾತಿಯ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 48/1B, 53/6, 53/7 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3386 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಪ್ರರಯನ್ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಪಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 43/4B2 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3387 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹಮಯನ್ ರಾಕೆೋಶ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 101/2 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.132878

3388 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಂಬ ರೋಸ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 199/3, 199/4 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.211932

3389 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗರಗ ರಿ ಮಥಾಯಸ್ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ 390/1B ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3390 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಕ್ಟರ ರೆ ೋಷ್ನ್ ತ್ಾರ್ೂರೋ ರ್ಪಮುಯದ ಸುರತೆಲ್ 13/8/180/1BP5 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3391 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಪಲ್ಲಕಿ  ಡಿರ್ ೋಜ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 40/2 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3392 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಗಸಟನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 193/4 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3393 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಾಜ್ಯ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಪಾರಂತಯ ಮ ಡಬಿದರ 113/4 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3394 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಡೆ ನಿ ಲ್ಲಯೋ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಳುೆಂಜೆ ಮುಲ್ಲೆ 89/2C, 89/2E, 89/4B, 90/6 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.080736

3395 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರೆಕ್ಿನ್ ಕಾರಸಾತ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 117/1B ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3396 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಫೆಲ್ಲಿನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ 53/12, 53/9P4 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3397 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅನಿತ್ಾ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 183/1 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.15138

3398 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆಲ್ಲಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 100/2 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.03364

3399 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆ ೋನ್ ನೆ ರೆ ನಾಹ ತಂಕ್ ಎಕಾೆರು ಸುರತೆಲ್ 117/1B1 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3400 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲಾಯನಿಿ ಡಿ ಮಲ್ಲ ಿೋ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ 193/2 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3401 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಿಚಾರ್ಡಯ ಲ ಯಿಸ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 145/2 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.06728

3402 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಧಮಯಗುರುಗಳು ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಚಚ್ಯ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 43/1 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.20184

3403 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 106/1 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.10092

3404 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಧಣಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 198/1P34 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.03364

3405 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚಾಲ್ ಯ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.08351

3406 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಾಕಯ ಡಿ ಕೆ ೋಸತ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ 158* ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.12449

3407 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.23269

3408 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪ್ರೋಟರ ಫಾರನಿಿಸ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್
ತ ೋಡ್ಾರು 
ಹೆ ಸಬಟುಟ

ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.254

3409 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುನಿೋತ್ಾ ರೆೋಗ ೋ ಇತ್ರೆ ಗೇರು 0.19848

3410 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಾನಕಿ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 43/2, 43/1 ಪ.ಜಾ. ಗೇರು 0.15952

3411 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ ಸು ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ 56/3, 60/3, 203/20, 56/8, 

56/9
ಪ.ಜಾ. ಗೇರು 0.1276

3412 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಬು ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 253/3 ಪ.ಜಾ. ಗೇರು 0.15952

3413 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಬು ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 578/5 ಪ.ಜಾ. ಗೇರು 0.07815

3414 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಶ್ ೋಕ ನಾಯ್ೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 201/2B2 ಪ.ಪಂ ಗೇರು 0.1112

3415 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸದಾಶಿವ ನಾಯ್ೆ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 244/2 ಪ.ಪಂ ಗೇರು 0.2888

3416 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಚಾಲ್ ಯ ಫೆನಾಯಡಿಸ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 108/3P, 51/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3417 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಎಡಿಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ 72/3B, 72/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03973

3418 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಫೆಡಿರಕ ಟಲ್ಲಿಸ್ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 56/9,57/2,57/12 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.07224

3419 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಗ್ಾಯಬಿರಯಲ್ ಹೆರಿಕ ಪ್ರರೆೋರಾ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 35/2D ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.00361

3420 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಲ್ಲನ್ ಮರಿಯ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.13184

3421 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಜೆಸಂತ್ಾ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 119/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3422 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಜೆರೆ ಂ ಕಾರಸಾತ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 210/3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3423 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಜಾನ್ ಪ್ರೋಟರ ಕ್ುಲಾರ್ ೋ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 54/10, 54/15 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.04334

3424 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಲಾಯನಿಿ ನಜರತ್ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 5/1A8, 7/21, 7/7 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3425 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಮತ್ಾಯಸ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 23/3B ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.00722

3426 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಮೈಕ್ಲ್ ನೆ ರೆನಾಹ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 39-1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3427 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರೆ ೋಮನ್ ದಿೋಪಚಂದರ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 7/5A, 7/15A2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3428 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಅಚಚಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 10/2, 137/9, 137/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3429 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ದಿವಾಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 88/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.139062

3430 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಗ ೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ
ಮ ಡುಮಾನಾಯ

ಡು
ಮ ಡಬಿದರ 10/5P5 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3431 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಜಗದಿೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 5/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.052374

3432 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಜಗನಾುಥ ಹೆಗೆ ಪಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 25/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3433 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಜಯ ಬಿ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ಪಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3434 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಜರ್ಾನಂದ ಎನ್.ಶ್ಟಿಟ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 55/1, 85/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.084882

3435 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಡೆ ಂಬಿ ಪೂಜಾತಿಯ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.059598

3436 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ುಸುಮಾಜಿ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 38/3P4 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3437 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಪ್ರ.ಕೆ. ಶಿರೋಪತಿ ಭಟ್ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 88/1, 88/2P2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.039732

3438 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಪರೋಮ ಹೆಗೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 85/2P9 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.065016

3439 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 47/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.078364

3440 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಣೆೈ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 372/4, 372/4F2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.065016

3441 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರಂಗನಾಥ ಭಟ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 33/1, 33/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3442 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾರದ ಕ್ಡಂದಲ್ಲ ಮ ಡಬಿದರ 129/11 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612



3443 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರ್ ೋಮನಾಥ ಶ್ಾಂತಿ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 278/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.07224

3444 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಮತಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡಬಿದರ 28/1A ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.07224

3445 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸುರೆೋಶ್ ಸುವಣಯ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 45/1, 45/3, 45/5 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.062016

3446 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ವಿಜಯ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.062016

3447 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ದೋವು ಶ್ಟಿಟ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 44/7P1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.03612

3448 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಅಪ್ರಾ ಹೆಂಗುಿ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 83/2 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.06996

3449 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಜಿನುಪಾ ನಾಯ್ೆ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 98/1P1, 47/10 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.11659

3450 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಲಲ್ಲತ ನಾಯ್ೆ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 12/20, 62/21 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.06293

3451 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಪುಷ್ಾ ನಾಯ್ೆ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 163/4P1 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.06996

3452 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಅಪ್ರಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡಬಿದರ 42/2B ಪ.ಜಾ. ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.05758

3453 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ ಸು ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ 56/1 ಪ.ಜಾ. ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.06502

3454 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 132/2 ಪ.ಜಾ. ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.05888

3455 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಪದಾಮವತಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ 134/1 ಪ.ಜಾ. ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.06470

3456 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಂದರ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 313/2 ಪ.ಜಾ. ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.05723

3457 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಂದರಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡಬಿದರ 163/4P1, 34/1 ಪ.ಜಾ. ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.06861

3458 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆರಾಲ್   ಮಾಡ್ಾತ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 44/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.08452

3459 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆಲ್ಲ ಫೋನಾಿ ಕಾರಸತ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 56/6, 56/8, ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.08452

3460 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಲಾರೆನ್  ಸಲಾೆನ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 231/6 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.31697

3461 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹಮಯನ್ ರಾಕೆೋಶ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 101/1, 101/2, 101/3` ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.23244

3462 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಧಮಯಗುರುಗಳು ಮೌಂಟ್ ಕಾಮಯಲ್ 

ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಚಚ್ಯ
ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 41/3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.31697

3463 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಭಾಶ್ಚಂದರ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 50/10 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.12679

3464 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಂಬಾ ಬಾಯಿ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 6/3BP2, 6/2, 6/4, 6/5AP1, ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.08452

3465 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲಲ್ಲತ ಸುಬಬಯಯ ಶ್ಟಿಟ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 10/2, 10/3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.08452

3466 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಲಯೋ ವಾಲಟರ ನಜರತ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 156/2, 55/1B2, 55/5B2, 

55/5D, 55/7A, 55/8
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.22399

3467 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಧಣಯಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಮಾರ ರು ಗುರುಪುರ 4RS/28, 4RS/6, 4RS/20 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.08452

3468 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಪ್ರರಯನ್ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಪಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 43/4B2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.07607

3469 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಉದಯವಮಯ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 120/1P1, 2/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.31697

3470 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಾನ್ ಬಾಯಪ್ರಟಸ್ಟ ಸಕೆಾೋರಾ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 12*6 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.08452

3471 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಯಶಿೋಲ ಶ್ಟಿಟ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 45*7 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.08452

3472 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಾರಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ 22*2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.08452

3473 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ 11*6 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.08452

3474 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಒಬಬಯಯ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ 244*3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.15426

3475 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮನೆ ೋಹರ ಕ್ುಟಿನಹ, ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 127*1, 52*1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.08452

3476 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಪೂಿೋರಿನ್ ನಜರತ್ ಪಾರಂತಯ ಮ ಡಬಿದರ 209*2ಎ1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.08452

3477 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷಿ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 33*2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.12679

3478 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಿರಿಧರ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ 20*11 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.16378

3479 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗರಗ ರಿ ಮಥಾಯಸ್ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ 207*3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.02740

3480 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲ ವಿಸ್ ಗ ೋಮಿರ್ಾಸ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 110*1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.02740

3481 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಬುುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅಡ ೆರು ಗುರುಪುರ 62*6 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.02740

3482 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಹಮದ್ ಜಕಾರಿಯ ಅಡ ೆರು ಗುರುಪುರ 106*3ಎ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.02740

3483 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವಪಾ ಪೂಜಾರಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗುರುಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.07540

3484 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷಿೋ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಗುರುಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.05480

3485 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಪೂೋಂಕ್ರ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 475/1D3 ಪ.ಜಾ. ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.1514

3486 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚೆನುು ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 189/P1 ಪ.ಜಾ. ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.1779

3487 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಂದರಿ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 99/* ಪ.ಜಾ. ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.2762

3488 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಾನಕಿ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 43/1, 43/2 ಪ.ಜಾ. ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.1514

3489 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಬರಮಣಯ ನಾಯ್ೆ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 62*3 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.14987

3490 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ೆ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.14987

3491 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬ ಬ ನಾಯ್ೆ ತಂಕ್ ಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.13488

3492 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಂದರಿ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 8*1,111*3 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.14987

3493 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಾನಕಿ ಕಿಲ್ಲಂಜ ರು ಮುಲ್ಲೆ 144* ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.16486

3494 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಲಕ್ಷಮಣ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 199/3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.1872

3495 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ನಡುಗ ೋಡು ಮುಲ್ಲೆ 39/5P5, 43/9A ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.104

3496 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪರಭಾಕ್ರ ರಾವ್` ನಡುಗ ೋಡು ಮುಲ್ಲೆ 26/7P1, 26/1P1, ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.104

3497 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಶಿವಪಾ ಪೂಜಾರಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡಬಿದರ 29/* ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.1248

3498 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಕ್ನಯ ಪೂಜಾರಿ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 30/3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.1872

3499 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಗಿೋತ್ಾ ಲಕ್ಷಿಮೋ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 235/4 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.52

3500 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಉಬಯನ್ ಡಿ ಕ್ುನಹ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 53/2, 194/1, 53/3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.104

3501 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುನಿಲ್ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಡಿ ಕ್ುನಾಹ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 69/3, 69/6 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.104

3502 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರಿಚಾರ್ಡಯ ಡಿರ್ ೋಜ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡಬಿದರ 249/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.1248

3503 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಆಂಟನಿ ಮಚಾದ ಪಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 12/4, 12/15, 12/16, 12/22, 

12/24
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.312

3504 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಫಾರನಿಿಸ್ ಕಾರಸತ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಚಚ್ಯ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 43/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.208

3505 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಹಲಾೆ ಕ್ುಟಿನೆ ಹೋ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 77/1A, 77/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.104

3506 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸಂತ ೋಷ್ ಶ್ಟಿಟ ಮ ಡುಶ್ಡೆೆ ಸುರತೆಲ್ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.104

3507 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಪವಿಿನ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.104

3508 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಕ್ಸ ಹೆ ಸತ ೋಟ ವಾಲಟರ ಡಿರ್ ೋಜ ಕೆ ಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು-ಬಿ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.1448

3509 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಕೆೋಶ್ವ ಭಟ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3510 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಎಡಿಾನ್ ರುಬಲ್ಲ ಿೋ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3511 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಬ ೋಜ ಶ್ಟಿಟ
ಮ ಡುಮಾನಾಯ

ಡು
ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3512 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3513 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ರೆ ೋಶ್ನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3514 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಎಬ ೋನಾ ಅಲಾಾರಿಸ್ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3515 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಜಯಕಿೋತಿಯ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032



3516 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ದರ್ಾನಂದ , ಹೆಗೆ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3517 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಎಲ್ಲರ್ಾಸ್ ಮಂಡೆ ೋ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3518 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಧನಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3519 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಕೆಂಬಾರೆ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3520 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ದರ್ಾನಂದ , ನಾಯೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3521 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಗರಗ ರಿ ಮಥಾಯಸ್ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3522 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಎಲ್ಲರ್ಾಸ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3523 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಎಂ ದಿವಾಕ್ರ ಆಚಾಯಯ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3524 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3525 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ಕ್ಟಿೋಲು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3526 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಮಹಮದ್ ಆಲ್ಲ ಅಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3527 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಲ್ಲಯೋ ವಾಲಟರ ನಜರತ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3528 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಲಾಯನಿಿ ಕಾರಸತ ತ್ಾಕೆ ಡೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3529 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಹರಮನ್ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3530 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಸುರೆೋಶ್ ಪಾರಂತಯ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3531 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಸುರೆೋಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3532 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ವಾಬಿಯನ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3533 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ವಿನೆ ೋಧ್ ರೆ ೋಶ್ನ್ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3534 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಅಂಬಾ ಬಾಯಿ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3535 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಸರಿಲ್ ಸಕೆಾೋರಾ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3536 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಮನೆ ೋಹರ ಕ್ುಟಿನಹ, ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3537 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಶ್ಾನ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3538 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಚಂದರಶ್ೋಕ್ರ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3539 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಕೆೋಶ್ವ ಆಚಾಯಯ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3540 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಕ್ಷೋವಿಯರ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3541 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಶ್ಂಕ್ರ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3542 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಬಾಬು ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3543 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಅಗಸಟನ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3544 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಪೌಲ್ಲನ್ ಫೆೋನಾಯಂಡಿಸ್ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3545 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ವಾಮನ ನಾಯೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3546 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ವಾಸು ಶ್ಟಿಟ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3547 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ರೆಕ್ಿನ್ ಕಾರಸಾತ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3548 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಅಚಚಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3549 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3550 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3551 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ, ಕೆಲಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3552 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಲಾರೆನ್  ಲ ವಿಸ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3553 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಪುರುಷ ೋತತಮ
ಮ ಡುಮಾನಾಯ

ಡು
ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3554 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಪ್ರೋಟರ ಜನೆಟ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3555 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಶಿರೋಧರ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3556 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ರವಿಚಂದರ ನಾಯೆ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3557 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಹರಿಪರಸಾದ್
ಮ ಡುಮಾನಾಯ

ಡು
ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3558 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಜಾರಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3559 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಹಲಾೆ ಕ್ುಟಿನೆ ಹೋ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3560 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ರೆ ೋಶ್ನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3561 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3562 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಗಿರಿಧರ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3563 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಸುನಿೋಲ್ ಡಿ ಕ್ುನಹ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3564 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ತಿಮಪಾ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3565 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಪದಮನಾಭ ಶ್ಟಿಟ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3566 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಮಹಾಲ್ಲಂಗ ನಾಯೆ ಗುರುಪುರ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3567 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಜಾನ್ ಸೋಕೆಾೋರಾ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3568 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಆಶ್ ೋಕ್ ಶ್ಟಿಟ ಕೆಲಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3569 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಸನತ್ ಕ್ುಮಾರ ಕೆಲಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3570 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಜೆ ೋಕಿಂ ಪ್ರಂಟ ೋ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3571 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಭೋತಿ ಸದಾನಂದ ನಾಯ್ೆ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮೆಣಸ 0.0032

3572 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಣಬ ಫಟಕ್ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಚಾಲಿಯ ತ ೋಮಸ್ ತಿರುರ್ೈಲು ಗುರುಪುರ 24*1ಬಿ3 ಇತ್ರೆ ಅಣಬೆ 1.5000

3573 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಣಬ ಫಟಕ್ ವಾರಿಜ
ಮ ಡುಮಾನಾಯ

ಡು
ಮ ಡಬಿದರ 139*1ಪಿ1 ಇತ್ರೆ ಅಣಬೆ 1.5000

3574 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಪದಮನಾಭ  ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ ಉಳ್ಾಿಯಿಬಟುಟ ಗುರುಪುರ 72*3 ಇತ್ರೆ ಪ್ರಯ ಕಹೌಸ್ 2.0000

3575 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮತಿ, ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 115/3 ಪ.ಜಾ. ಕೊೀಕೊೀ 0.02500

3576 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಮಿೋನ ಹರಿಜನ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 118/8 ಪ.ಜಾ. ಕೊೀಕೊೀ 0.02500

3577 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ  ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಪ.ವಿ ಬಾಬು ದಾಸ ಐಕ್ಳ ಮುಲ್ಲೆ 139/P2P4 ಪ.ಜಾ. ಕೊಕೊಕ ೀ 0.025

3578 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ೋಕೆ ೋ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಪ ವಿ ನಾಗೋಶ್ ಅಡ್ಾಯರು ಗುರುಪುರ 92/1B, 92/1CP1 ಪ.ಜಾ. ಕೊಕೊಕ ೀ 0.01

3579 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ದ ೋಮ ಮುಗೋರಾ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.2

3580 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಶ್ ೋಭಾ ಪರತಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.2

3581 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ವಿೋರಮಮ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.2

3582 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಗಿರಿಜಾ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.08

3583 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಗಿರಿಜಾ
ಮ ಡುಮಾನಾಯ

ಡು
ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.025



3584 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ತಿಮಮಪಾ ರಾಣಿರ್ಾನ್ ಪಾವೂರು ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.025

3585 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಶ್ ೋಭಾ ಪರತಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.025

3586 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಸುಂದರಿ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.025

3587 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಗಿರಿಜಾ ಕೆ ಡ್ಾಯಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.12

3588 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಚೆನುು ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.06

3589 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ವಿನಯ ಕ್ುಳ್ಾಯಿ ಸುರತೆಲ್ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.08

3590 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.08

3591 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಸುನಂದ ವಾಮಂಜ ರು ಸುರತೆಲ್ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.08

3592 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.08

3593 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ತಿಮಮಪಾ ಪಾವೂರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.08

3594 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಪರಭಾಕ್ರ ಕೆಲಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.08

3595 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ಸುಂದರಿ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.08

3596 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಂಟ್ ತುಕಾರಂ ಮುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 0.08

3597 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜಯಂತಿ ಹೆಚ್ ಮ ಲಯ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3598 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜಾನ್ ಫೆಿಕಿಿಯ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3599 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ತರೆಸಾ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3600 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮೋರಿ ಮಿನೆೋಜಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3601 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕಾಿರಾ ಮಿರಾಂದ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3602 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮೋರಿ ಅಲ್ಲಮಂದ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3603 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರ್ರ್ರಿನೆ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3604 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜ ಲ್ಲರ್ಾನ್ ಆಲ್ಲಾನ್ ಡಿ ಕ್ುನಹ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3605 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಹಲಾೆ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3606 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಫಿಲ್ಲ ೋಮಿನಾ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3607 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜನೆಟ್ ಮೊರಿಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3608 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರ್ಲ್ಲನಾ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3609 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪ್ರರೋತಿ ಮರಿರ್ಾ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3610 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಡರ್ಾನ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3611 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಡರ್ಾನ ರೆಗ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3612 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಂಟ ೋ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3613 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪ್ರೋಟರ ಪ್ರಂಟ ೋ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3614 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಫೆಲ್ಲಿ ಪಸೌಲ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3615 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಚಿತರ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3616 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅಶಿತ್ ರ್ೈಲಂಕ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3617 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಡೆನಿಿಲ್ ಡಿ ಕೆ ೋಸಾತ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3618 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಐವಿ ಪ್ರಂಟ ೋ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3619 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮಗಡೆಲಮ ಡಿ ರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3620 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮಾಯಬಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3621 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅವಿಯನ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3622 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರೆೋಷ್ಮ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3623 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಗಿೋತ್ಾ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3624 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರೆನ್ ಫೆಕಿಿ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3625 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸಬಿತ್ಾ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3626 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕಾಿರಮಮ ವಿಜಯನ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3627 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜಾನ್ ಬಿ ಕಾಿರಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3628 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಹಲಾೆ ಪಯಿಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3629 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರೆೋಮಂರ್ಡ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3630 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜೆರಾಲ್  ಕ್ಸಟಲ್ಲನೆ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3631 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸಸಲ್ಲರ್ಾ ಕ್ಸಟಲ್ಲನೆ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3632 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಫೆಲ್ಲಿಯನ್ ಹಲಾೆ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3633 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಹೆಲ್ಲನ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3634 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರ್ಲ್ಲಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3635 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸಸಲ್ಲರ್ಾ ಲಸರದ ೋ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3636 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿಲ್ಲಯಂ ಮೈಕ್ಲ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3637 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಲ್ಲಂಡ ಡಿ ಕೆ ೋಸತ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3638 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುನಿತ್ಾ ಲವಿನಾ ಪ್ರಂಟ ೋ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3639 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅರುಣ್ ಜಾನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3640 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿಲಾಮ ಪರಮಿೋಳ್ಾ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3641 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಫೆನಿಿಯ ಕಾರಸತ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3642 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಫೆಲ್ಲಿ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3643 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಎಸ್ ಸಕೆಾೋರಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3644 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಬನೆಡಿಕಟ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3645 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪರಸಲಾಿ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3646 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅರ್ಪೂೋಲ್ಲನ್ ರ್ಪರಿರಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3647 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಧನ್ ರಾಜ್ ವಮಯ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3648 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಬಿ ರ್ಪೈಸ್ ಕೆ ಫಿರಕಾರ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3649 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮೋರಿಲ್ಲನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3650 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜೆಸಂತ್ಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3651 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪೌಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3652 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಲ್ಲೋಮಾ ಅರೆ ೋನಹ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3653 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅರುಣ್ ಗ್ಾಡಿಾನ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3654 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಾಸುದೋವ ಶ್ೋಣವ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3655 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜಾಸಮನ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3656 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅಲ್ಲಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3657 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅಂಡ ರಯ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3658 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಿೋಟ್ಾ ಸ ಪಾಯಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3659 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಎವಲ್ಲನ್ ಪಾಯಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3660 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ನಿೋಲ್ ಪಾಯಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3661 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜೆರೆ ಸ ರೆಗ ೋ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3662 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪರಸಲಾಿ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3663 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಡೆ ರಿನಾ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3664 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಬನೆಡಿಕಟ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3665 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಆಲ್ಲಾನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743



3666 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪಾಯಟಿರಸ್ ಸಕೆಾೋರಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3667 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮೋರಿ ಜೆಸಿ ಸಕೆಾೋರಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3668 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮೊಕಿಿಮ ಎಸ್ ಪ್ರ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3669 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಫಾರಕಿಿನ್ ಡಿ ಕ್ುನಹ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3670 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪರಕಾಶ್ ಡಿ ಕ್ುನಹ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3671 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಹಲರಿ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3672 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಫಿಲ್ಲ ೋಮಿನಾ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3673 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಐವನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3674 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಓಸಾಾಲ್  ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3675 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರ್ೈಭವ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3676 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುಂದರ ಸಾಲಾಯನ್ ಕ್ರಿತ ೋಟ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3677 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುಜಿತ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3678 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕೆ ಸುಕ್ುಮಾರ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3679 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜೆರಾಲ್  ಕೆ ನಿರಿಯ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3680 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರೆ ನಾಲ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3681 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಗ್ಾರಟಿಯನ್ ಅಲ್ಲಾನ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3682 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜನಿಸ್ ಕೆ ಲ್ಲ ಹ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3683 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜ ಲ್ಲರ್ಾನ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3684 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅರುಸಟನ್ ಡಿ ರ್ಪರಿ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3685 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರೆ ನಾಲ್  ಪೌಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3686 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಫಾರಕಿಿ ಸಕೆಾೋರಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3687 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಓಸಾಾಲ್  ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3688 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸಲ್ಲರಿಯ ಗರಟಟ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3689 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಎಫಿರಮ ಕಾಯಸಟಲ್ಲನೆ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3690 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪೌಲ್ ಮೊರ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3691 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜ ಲ್ಲಯಟ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3692 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಡೆ ರ ಸಕೆಾೋರಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3693 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪರಸಿ ಫೆರಿರಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3694 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅಚುಚತ ಕೆ ಲಚುರ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3695 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕೌಿ ಡಿ ರ್ಪರಿರ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3696 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಎಡಾರ್ಡಯ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3697 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಲ್ಲಝಿ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3698 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ನೆಲಿನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3699 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪರಮಿೋಳ್ಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3700 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಬನಿು ಡಿರ್ ೋಜ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3701 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮಘಲ್ ಡಿಂಪಲ್ ಡಿ ಕ್ುನಹ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3702 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಫಾಿನಿಟ ಪ್ರರೋಡ ರ್ಪರಿರಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3703 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಬನೆಡಿಕಟ ಮಿನೆೋಜಸ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3704 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಲಾಯಡಿ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3705 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪವನ್ ರಾಜ್ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3706 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಗ್ೌತಮ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3707 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಫೆಲ್ಲಿ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3708 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸವಿೋತ್ಾ ಗ ೋಪಾಲ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3709 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕ್ುಂಇಪಾ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3710 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸತಿೋಶ್ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3711 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ ೋಭಾ ಕಾಶಿನಾಥ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3712 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಈಶ್ಾರ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3713 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3714 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜಯಶಿರೋ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3715 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಮಣಿ ಗಣೆೋಶ್ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3716 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುರೆೋಖ ಪೂಜಾರಿ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3717 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಮೋಶ್ ಬ ೋಳ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3718 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪೃಥ್ವಾ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3719 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಾಜು ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3720 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಗ ೋಪಾಲ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3721 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುರಜ್ ಕ್ುಮಾರ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3722 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುಧಾಕ್ರ ಅಪ್ರಲ್ಲನ್ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3723 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪರಸದ್ ಪರದಿೋಪ್ಪ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3724 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಬಾಲಚಂದರ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3725 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿವಿನಾ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3726 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3727 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ನವಿೋನ್ ಚಂದರ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3728 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಚಂದರಹಾಸ್ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3729 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಭರತ್ ಕ್ುಮಾರ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3730 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3731 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3732 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪದಮನಾಭ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3733 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಭಾಗಿೋರಥ್ವ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3734 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿಕ್ರಂ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3735 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಉಮೋಶ್ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3736 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3737 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವನಿತ್ ಆಳಾ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3738 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪುರಂದರಿ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3739 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಹರಿೋಶ್ ನಾಯಕ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3740 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಹರಿಶ್ಚಂದರ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3741 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿೋಣಾ ಮಂಗಳ ಜಪ್ರಾನಮ ಗರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3742 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರ ಪ ಪರಕಾಶ್ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3743 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಚಂದರಕ್ಲಾ ವಾಸು ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3744 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮಾಧವ ಕೆ ಟ್ಾಟರಿ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3745 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಹರಿೋಶ್ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3746 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುಧೋರ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3747 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಗಜೆೋಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743



3748 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮೊೋಹನ್ ಕೆ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3749 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಾಕೆೋಶ್ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3750 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ನಳಿನಿ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3751 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುಜಿತ್ ಕ್ುಮಾರ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3752 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಗಿರಿಜಾ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3753 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3754 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಧನಂಜಯ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3755 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುರೆೋಶ್ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3756 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುಧೋರ ಹೆಗೆ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3757 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕಿಶ್ನ್ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3758 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವತ್ಾಿಿಲ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3759 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮೊೋಹನ್ ಕೆ ಟ್ಾಟರಿ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3760 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪದಮರಾಜು ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3761 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಹರಿಶ್ಚಂದರ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3762 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಗ್ೌಡ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3763 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜಿೋವನ್ ಸ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3764 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3765 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುಧೋರ ಭಟ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3766 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಕಾಮತ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3767 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರ ಪ ಕ್ುಲಾಲ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3768 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ ೋಭಾ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3769 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಾಜಶಿರೋ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3770 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮೊೋನಪಾ ಗ್ೌಡ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3771 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3772 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಲ್ಲಯೋನೆಲ್ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3773 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಎವಲ್ಲನ್ ರ್ರಾವೂ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3774 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಆಂಟ ೋನಿ ಕ್ುಟಿನೆ ಹ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3775 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ದನೆೋಯಶ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3776 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಬಿಂದಾಯ ನಾಯೆ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3777 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿಷ್ುಣ ಭಟ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3778 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ದಿಯೋಲ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3779 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮನೆ ೋಹರ ಆಳಾ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3780 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3781 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ ಶ್ಟಿಟ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3782 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ದಿೋಪ್ರಕಾ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3783 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಐ ಆರ ಭಟ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3784 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕ್ೃಷ್ಣ ಮ ತಿಯ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3785 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಉಲಾಿಸ್ ರೆೈ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3786 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸನಿಕಾ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3787 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಾಧೋಶ್ ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3788 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜಯರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3789 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪ್ರ ಎ ರ್ ೋಜಾ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3790 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸೌಮಿತ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3791 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪದಮನಾಭ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3792 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪರಶ್ಾಂತ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3793 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಎವುಲ್ಲನ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3794 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸಂತಿರ್ಾ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3795 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3796 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರ್ಪರೋಮಲತ್ಾ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3797 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಮೋಶ್ ಭಟ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3798 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3799 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪೂಣಿಯಮ ರೆೈ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3800 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಗಿೋತ್ಾ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3801 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸರಸಾತಿ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3802 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾರದ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3803 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಮಣಿ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3804 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಗ ೋವಿಂದ್ ಮಠ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3805 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ನಿಖಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3806 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಜರವತಿ ಸುರತೆಲ್ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3807 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮಂಜುಳ್ಾ ನಂತ ರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3808 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಧನಯಪಾ ನಂತ ರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3809 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅಬುುಲ್ ನಂತ ರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3810 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮಾಲತಿ ನಂತ ರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3811 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ದಿವರಾಜ್ ಅಳರ್ಪ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3812 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರವಿೋಂದರಣ್ ರ್ಪಮಯನ ುರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3813 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಕೆ ಟಕಾರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3814 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪೂಣಿಯಮ ಚಂದರಪಾ ಕೆೈಕ್ಂಬ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3815 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪದಮನಾಭ ಉಳ್ಾಿಲ ಬ ಂದಲ್ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3816 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ ಕ್ುಲಶ್ೋಖರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3817 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪರತಿಭಾ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3818 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರ್ರೆ ೋನಿಕಾ ಶ್ಕಿತನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3819 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜಾನೆಟ್ ಮರಿರ್ಾ ಶ್ಕಿತನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3820 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುದಿನ್ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3821 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಾಜೆೋಶ್ ಕೆ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3822 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಆಚಾರ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3823 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಎವುಲ್ಲನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3824 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರ್ಲ್ಲನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3825 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮಾಗಯರೆಟ್ ಮಸೆರೆೋನಹಸ್ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3826 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುರೆೋಖ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3827 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಭಾರತಿ ಗಣೆೋಶ್ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3828 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಭಾಸೆರ ಆಚಾಯಯ ಅಳರ್ಪ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3829 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅಶಿಾನ್ ಅಳರ್ಪ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3830 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸಂಗಿೋತ್ಾ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743



3831 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಉಷಾ ಬಜಾಲ್ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3832 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುಮಿತ್ಾರ ಅಶಿೋಕ್ನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3833 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಭಾಗಯಲಕ್ಷಿೋ ಬಿಜೆೈ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3834 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರ ಪಾ ನಾಯೆ ಕ್ಂಕ್ನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3835 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕಾಮತ್ ಕ್ಂಕ್ನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3836 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಆಸರ್ಾ ಅಬ ಬಕ್ೆರ ಕಾವೂರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3837 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಆಶ್ ೋಕ್ ಕಾವೂರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3838 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕ್ಸ ತರಿ ಶ್ಣೆೈ ಕಾವೂರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3839 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ನಿತಿನ್ ಕಾಮತ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3840 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪುರುಷ ೋತತಮ  ಪೂಜಾರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪುರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3841 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷಿೋ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3842 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಭರತ್ ಕ್ುಮಾರ ಜಲ್ಲಿಗುಡೆೆ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3843 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪದಮನಾಭ ಕೆ ಟ್ಾಟರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3844 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರವಿೋಶ್ ಕೆ ಂಚಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3845 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಬಾಲಚಂದರ ಪಡಿೋಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3846 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿೋರಾ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಅಶ್ ೋಕ್ನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3847 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜೆೋಮಿ  ಮೊೋತೋರೆ ೋ ಅಶ್ ೋಕ್ನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3848 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಛಾಯದೋವಿ ಅಶ್ ೋಕ್ನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3849 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಚ ಡಮಣಿ ಅಶ್ ೋಕ್ನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3850 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅಂಗದನ್ ವಾಮಂಜ ರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3851 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕ್ ಷ್ಣ ಭಟ್ ಕೆ ಳ ರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3852 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3853 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪ್ರರೆೋಗಿರಸ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಉವಯ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3854 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜೆ ೋತಿ ಪರಕಾಶ್ ಅಶ್ ೋಕ್ನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3855 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಗಣೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಜಪ್ರಾನಮ ಗರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3856 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮರಿಯಮ ಬಜಾಲ್ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3857 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕ್ುಸುಮಾ ಬಜಾಲ್ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3858 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಆಶ್ಾಲತ ಕ್ುಲಶ್ೋಖರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3859 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮೊೋಹನಿ ಜಪ್ರಾನಮ ಗರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3860 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪುಪಾಾ ಸಲಾಯನ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3861 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ಂದಕ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3862 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಎಮ ಎಸ್ ಶ್ಟಿಟ ಕಾವೂರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3863 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಭ ಮಿಕಾ ತಿರುರ್ೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3864 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮರಿಯನ್ ಕ್ುಂಟಿಕಾನ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3865 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅನಿತ್ಾ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3866 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜಯಪರಸಾದ್ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3867 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜೆ ಯೋತಿ ಅಶ್ ೋಕ್ನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3868 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕ್ ಷ್ಣಪಾ ಗ್ೌಡ ಕ್ುಲಶ್ೋಖರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3869 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅರುಣ್ ಸಾಲಾಯನ್ ಕ್ುಲಶ್ೋಖರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3870 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ದೋವು ಅಂಚನ್ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3871 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಾಲಟರ ಡಿರ್ ೋಜ ಶ್ಕಿತನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3872 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಗಿೋತ್ಾ
ಕೆ ಡಿರ್ಾಲ್ 
ಬೈಲು

ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3873 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಮಹೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3874 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುಜಾತ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3875 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶಿವಾನಂದ ಅಶ್ ೋಕ್ನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3876 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ನವನಿೋತ್ ಮಾಳವ ಪಚಚನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3877 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರಂಜನ್ ಕ್ುಲಶ್ೋಖರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3878 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವನಿತ್ಾ ಶ್ಕಿತನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3879 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಯಶ್ ೋಧ ಕೆ ಟ್ಾಟರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3880 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಕೆ ಎನ್ ಹರಿದಾಸ್ ಉವಯ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3881 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಭಾರತಿ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3882 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ರೆ ೋಹಣಿ ಕ್ಂಕ್ನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3883 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಆಕಾಶ್ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3884 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿಂಧಾಯ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3885 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ನಳಿನಾಕ್ಷಿೋ ಕ್ುಲಶ್ೋಖರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3886 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿೋ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3887 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪುಪಾಾ ಕ್ಂಕ್ನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3888 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ತುಳಸ ಉಳ್ಾಿಲ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3889 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ ಬಜೆಾ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3890 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ದೋವದಾಸ್ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3891 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪೌಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಅಶ್ ೋಕ್ನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3892 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಚಂದರಹಾಸ್ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3893 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಪ್ರರೋತಮ ಅತ್ಾತವರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3894 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ ೋಭಾ ಕೆ ಜಪ್ರಾನಮ ಗರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3895 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಸುಜಾತ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3896 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ದೋವರಾಜ್ ಪದವು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3897 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ವಿೋಣಾ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3898 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಚೆೈತನಾಯ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3899 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಅಮರನಾಥ ಮಂಗಳ್ಾದೋವಿ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.00743

3900 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅನುಪೂಣಯ ಕೆ ೋಂ ಮೊೋಹನ ಸುಂದರ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 116/21,117/1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.950 0.48958 963583921418 520101029671546

3901 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗ ೋವಿಂದ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಅಚುಯತ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 100/1ಬಿಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.803 0.41422 906025888589 520101029574087

3902 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪ್ರ. 

ನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 98/3ಪ್ರ1,95/1ಬಿ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.803 0.41422 454434730266 10981104941

3903 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಅಧ ೋಕ್ಷಜ ಭಟ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 

ಶ್ಮಯ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 235/1ಎ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.803 0.41422 747785837659 5022500100031601

3904 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಅನಂತರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ 
ದಿ.ಸೋತ್ಾರಾಮ ಭಟ್

ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 22/2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.803 0.41422 309888609241 64145201854



3905 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 56/2ಪ್ರ5 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.803 0.41422 997122578581 01412200056442

3906 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ವಿಠ್ಲ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 249/4 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.4 0.23521 781476373132 3592500100163501

3907 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸತಿೋಶ್ ರೆೈ ಯಂ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ರೆೈ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 280/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03255 473613147975 520101029571150

3908 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಜಯರಾಮ ರೆೈ ಬಿನ್ ವಾಸಪಾ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 75/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6 0.10012 897099507998 110501231000267

3909 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ
ಆಶ್ಾಲತ್ಾ ಸ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ ಚಂದರಹಾಸ 

ಶ್ಟಿಟ
ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 55/1CP1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.16527 668379617620 50100232500372

3910 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಉಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಐತತಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 115/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 510838962406 110501011005364

3911 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ಮಹಾಬಲ ರೆೈ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಞಣಣ ರೆೈ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 77/16 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.16527 699932160190 110501010008338

3912 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಯ ಕ್ ಬ್ ಬಿನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 149/8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.13269 926141536631 110501011001633

3913 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಲ್ಲೈಮಾನ್ ಬಿನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 143/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06634 713329439237 11051191000096

3914 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಕಾಂತ ಚೌಟ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಚೌಟ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 321/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.0 0.16527 224181558537 01722210030610

3915 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ
ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಚೌಡ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದರ 

ಶ್ಟಿಟ
ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 287/2p2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 416460094694 01722200045525

3916 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಭಾಷ್ ರೆೈ ಎಂ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ರೆೈ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 287/7 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03255 903391229742 64127186789

3917 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನ್ ಬಾಯರಿ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 115/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 17103022151

3918 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಚಿನ್ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 106/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06634 240993787576 110501010010221

3919 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಮ ರ್ ಬಾಯರಿ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 113/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06634 253181799237 3288346267

3920 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದರಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಸಂಕ್ಪಾ ರೆೈ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 76/1P1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.48 0.08006 882969589342 89079574972

3921 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ನರಸಂಹ ರೆೈ ಬಿನ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ಯಯ ರೆೈ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 120/2AP2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06634 342437057706 110501010008259

3922 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ
ವಾಲಟರ ಡಿಕ್ುನಾು ಬಿನ್ ಪಾರನಿಿಸ್  

ಡಿಕ್ುನಾು
ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 38/26 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.75 0.19887 295178285458 0712500101625501

3923 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ರಗಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ರಾಮ ನಾಯೆ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 115/2
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಕಾಳುಮಣಸು 0.6 0.18062 713488932919 110501011001036

3924 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಕೆೋಶ್ವ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಅಣುಣ ನಾಯೆ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 116/6B
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.11974 930607851131 17103018203

3925 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಗುರುವಮಮ ಬಿನ್ ರಾಮ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 374/4 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.12094 718609324304 01722200043739

3926 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗುರಾಣಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಮುಮ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 58/2b ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.23949 392656845175 110501010010696

3927 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸುನಂದ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 388/2b3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6 0.09922 418552720865 520101029656512

3928 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 150/6 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06635 888344013927 0712500100876701

3929 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಭಾರತಿ ಎಸ್ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ ಸುಭಾಶ್ಚಂದರ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ
33/7,35/10,33/15,33/8,

33/14,33/9,33/6,
ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06634 596962998893 01722200092523

3930 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ ಗ ೋಪಾಲ ಪುರುಷ್ ಬಿನ್ 
ಮಂಜುನಾಥ ಪುರುಷ್

ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 389/2a2p3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.5 0.08263 730131419543 520101029575016

3931 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಣಣ ಸಪಲಯ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗ ಸಪಲಯ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 389/2A13 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.3 0.05006 521528199658 122201010013586

3932 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರವಿೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 186/4P2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06635 683952993107 122201010010540

3933 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಖಮುಖಿ ಕೆ ೋಂ ದಾಮೊೋದರ ಶ್ಟಿಟ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 144/8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6 0.10012 913024517479 122201011000416

3934 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಆನಂದ ಸಪಲಯ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಸಪಲಯ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 208/2a1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.0 0.16492 966864046406 122201010012971

3935 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ುಂಞಣಣರೆೈ ಬಿನ್ ಜತತಪಾ ರೆೈ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 403/2P10 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06609 602357388359 3058101000886

3936 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ವಿದಾಯ ಶ್ಶಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶ್ಶಿಕ್ುಮಾರ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 144/2B1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 2.0 0.32574 203700987771 3592500100000401

3937 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ
ಯಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ 

ಆಚಾರ
ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 137/2A1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.16492 713881121991 01722200019413

3938 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಶಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 142/1b ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.4 0.23522 715658224258 3592500100013301

3939 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪಾ ಶ್ಟಿಟ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 119/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.7 0.11492 378487284979 122201011002988

3940 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸುಧೋರ ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮರಿಭಟ್ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 111/1C ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.16492 207371664642 007800101035654

3941 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ದಾಮೊೋದರ ರೆೈ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಚಣಣ ರೆೈ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 317/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03255 944926508180 520101250553575

3942 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ
ಬಿ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ರೆೈ ಬಿನ್ ಕೆ ಗುಣಣ 

ರೆೈ
ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 221/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.16527 568118683532 17103022139

3943 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ರಮೋಶ್ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ಪಕಿೋರ ಮ ಲಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 310/10 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 01722200085618 01722200085618

3944 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ
ಚಿದಾನಂದ ಚೌಟ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದರ 

ಶ್ಟಿಟ
ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 274/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 773008508470 01722200042423

3945 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ
ಡಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಚೌಡ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದರ 

ಮ ಲಯ
ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 314/2p2  275/1p ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.13269 404716394726 1722200025534

3946 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಟಿ ಐತತಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪೂವ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 310/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 800727548163 01722210030606

3947 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಪೂವಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 295/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 465444579950 01412200107743

3948 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ವಿಠ್ಲ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 278/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.4 0.23521 334659730140 01722200024417

3949 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಬು ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 295/6 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6 0.10012 928440831149 10130110534

3950 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ
ಸುಲ್ಲ ೋಚನ ಆರ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ ರಘು 

ಶ್ಟಿಟ
ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 303/3AP8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 771873936636 01412200045973

3951 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕೆೋಶ್ವ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಕೆ ಚಿತ್ಾರಂಜನ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 261/1a2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.0 0.16527 316382148740 122201011001305

3952 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ
ಪದಮನಾಭ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಣ 

ಮ ಲಯ
ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 163/51 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 930580346370 89011306605

3953 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸಂಜಿೋವ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ಪಕಿೋರ ಮ ಲಯ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 163/8,163/8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 348026300517 89036547586

3954 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ತುಕ್ರ ಮ ಲಯ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 163/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 594579807861 110501011002045



3955 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ೋಖರ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 156/1b-p1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6 0.10012 816437295657 110501010011444

3956 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಸಂಕ್ಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪೂವ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 306/12 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 267577849350 120000101003576

3957 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಮಧುಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಪೂವಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 275/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 01722200024421 01722200024421

3958 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ಯಜ್ಞನಾಥ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಪೂವಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 274/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03257 920275991917 3058101002537

3959 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ತಿರುಮಲಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರ ಭಟ್ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 164/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06634 531531776010 4652500100608201

3960 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ ವಿೋರಪಾ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ನೆೋಮು ಮ ಲಯ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 147/11 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06634 502300885261 12201010009245

3961 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣೆ
ವಿಶ್ಾನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಂಟು 

ಪೂಜಾರಿ
ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 21/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.0 0.16527 945352819783 01722200024812

3962 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಮನ ಕೆ ೋಂ ಉದಯ ಕೆ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 265/3 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.600 0.26403 969493951508 520101029643437

3963 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ವಿೋಣಾ. ಎಸ್.ಭಟ್ ಕೆ ೋಂ 
ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್

ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 121/6,122/2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17562 402653854089 520191027047691

3964 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಹನಿೋಫ್.ಸ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ 

ಬಾಯರಿ
ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 225/1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17562 386716850935 10707564891

3965 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಮ.ಶ್ಾಯಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 266/1,265/3ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.800 0.35124 573545857335 10707568976

3966 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮಹಾಲ್ಲಂಗ ಉಪಾಧಾಯಯ ಬಿನ್  

ಸುಬಾರಯ ಉಪಧಾಯಯ
ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 34/9,33/2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.600 0.26403 365581253719 10707561006

3967 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಭಟ್ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 40/2ಎ,32/1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.800 0.30934 478058814438 10707559916

3968 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಂಕ್ಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 119/1ಎಪ್ರ4 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08721 298843476403 5022500100201301

3969 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಜೆೋಂದರನಾಥ ರೆೈ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಚಪಾ ರೆೈ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 170/14,170/11 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17562 268787453939 122201010009582

3970 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಪಂಚಪಾಲ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ದಿ. ಅಮುಮ 

ಶ್ಟಿಟ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 38/2,52/1ಎಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17562 620612912915 122201010007402

3971 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಾವಿತಿರ ಕೆ ೋಂ ಶಿರೋಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 158/16,158/1ಬಿ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17056 574816073009 01992210003746

3972 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಪರೋಮಲತ್ಾ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ ಸುರೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 55/9,55/10 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17056 469762416272 520101008305192

3973 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಭದರ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 182/2,182/7 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 685273231102 120000101004528

3974 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 496/2ಬಿ2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17056 645886770654 3812500100000201

3975 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮೊೋನಪಾ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ದೋರ ಮ ಲಯ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 137/6 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 547764195220 01412200011201

3976 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಶ್ಾಯಮ ಭಟ್ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 15/4ಎ2,5/1ಬಿ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.16762 526696509106 0977101020538

3977 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಹರಿಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಾಸಿ ಬಿನ್ ಶಿವಶ್ಂಕ್ರ 

ಶ್ಾಸಿೋ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 37/3ಬಿ,37/2ಬಿ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.440 0.18696 709172633217 01992200001250

3978 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕೆೋಶ್ವ ಭಟ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಸುಬರಹಮಣಯ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 238/9ಬಿಪ್ರ3,241/1ಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.16762 261148040599 5022500100023201

3979 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚನಿಯಪಾ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ಸುಬರಹಮಣಯ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 242/1ಎಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 648786908667 5022500100388701

3980 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ 

ಭಟ್
ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 361/4ಎಪ್ರ2,361/5ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 535149245653 01662250014440

3981 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮೋರಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ರುಜಾರಿ ಡಿರ್ ೋಜ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 87/1ಎ1,143/4ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 398630854567 5022500100521601

3982 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಬಬಣಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪದಮನಾಭ ಭಟ್ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 361/6ಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 413365215671 01662200004807

3983 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಮೋಶ್ ನಾಯ್ೆ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 231/1ಎಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17056 822682894669 122201011001646

3984 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಫಕಿೋರ ನಾಯ್ೆ ಬಿನ್  ರಾಮ ನಾಯೆ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 11/6ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 798223127479 3058101000070

3985 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆನಂದ ನಾಯ್ೆ ಬಿನ್ ರಾಮ ನಾಯೆ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 12/1ಪ್ರ3 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 796148646120 33326531449

3986 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಅಣುಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 203/1ಪ್ರ3 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.16762 927233675821 5022500100060301

3987 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪುರುಷ ೋತತಮ.ಕೆ ಬಿನ್ ದೋಜಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 77/4 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 788840199427 122201010012839

3988 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗುರುವಪಾ ನಾಯ್ೆ ಬಿನ್ ಐತತ ನಾಯೆ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 85/5,92/1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17056 400736503574 122201011004814

3989 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ುಂಜ ನಾಯ್ೆ ಬಿನ್ ಅಪುಾ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 204/1ಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17056 457107377188 0199220018911

3990 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಲಚಂದರ.ಕೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 231/1ಎ2 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 946470956097 01992250006091

3991 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ರಾಲ್ಫ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಗ್ಾಬಿರಯಲ್ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 108/2ಬಿ2,108/6 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 250700674216 5022500100264201

3992 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಐಸಾಕ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಅಂತ ೋನಿ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 110/1ಎ1ಪ್ರ3 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 961795055587 520101029674219

3993 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಅರ್ಪೂಲ್ಲನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಕೆ ೋಂ ಮಾರ್ಯಲ್ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 84/3ಪ್ರ3 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 512749219559 122201011001182

3994 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಚುಚ ಪಾಟ್ಾಳಿ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬ ಪಾಟ್ಾಳಿ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 85/1ಪ್ರ7 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08321 869383341654 5022500100133101

3995 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮೈಂದ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 130/1ಎ3ಎಪ್ರ6 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.16762 538764884701 5022500100103701

3996 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವ 

ಶ್ಾಸಿೋ
ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 93/5 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17056 217741381252 01662200006313

3997 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಠ್ಲ ಶ್ಾಸಿ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ ಶ್ಾಸಿೋ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 52/1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.460 0.19463 490502196982 01992200035289

3998 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ ಶಿರೋಧರ ಶ್ಟಿಟ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 26/1ಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 902336284207 122201011005154

3999 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಗ ೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ವಿಶ್ಾನಾಥ 

ಪೂಜಾರಿ
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 109/2ಬಿ1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17076 584242383104 0022500100877001

4000 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ರಾಜಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ 

ಭಟ್
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 261/2,260/8 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17056 563289838067 17103507883



4001 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ಪುಟಟಣಣ
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 87/3ಬಿ,87/2ಬಿ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17115 537151353156 122201011001771

4002 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿೋನ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ನಾಯೆ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 191/1ಎ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 525796168724 01412200175619

4003 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಅನಂತ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಯ 

ನಾಯಕ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 106/1ಬಿ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08224 854512068424 01412200050663

4004 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಹಾಬಲ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 65/3ಎ,67/1ಎ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 1.000 0.4267 734546067075 120000101003358

4005 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹಷ್ಯವಧಯನ ಕೆ ಬಿನ್ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 217/6 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08321 609199632305 0902500101927501

4006 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 299/12,299/19 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 450202775001 01662210004909

4007 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಚಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 257/1,255/11 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.800 0.34277 901861865729 5022500100222501

4008 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹರಿೋಶ್. ಬಿ. ಬಿನ್ ಕೆ ೋಚಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 183/3,74/5 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17056 727267129162 5022500100223461

4009 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ವಿನಯಕ್ುಮಾರ.ಬಿ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಚಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 187/2ಎ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.17056 538776700285 5022500100225801

4010 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮನೆ ೋಹರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಸುಂದರ ಶ್ಟಿಟ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 37/1ಬಿ9 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08538 928778686807 520101029634977

4011 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾರದಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 299/14 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.08533 920500529565 01662250012933

4012 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಭಾರತ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 171/1ಬಿ4,273/1ಬಿ1 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.800 0.34152 431914252533 5022500100252101

4013 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿವಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಾಳಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 109/3ಪ್ರ4 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.220 0.09318 555713089945 01992200001414

4014 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಜಗದಿೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ 

ನಾಯಕ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 278/13 ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 0.160 0.07042 373741601976 5022500100385501

4015 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ ರಗಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಐತತಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 245/2ಪ್ರ2,261/3ಎ ಇತರೆೋ ಕಾಳುಮಣಸು 1.090 0.47671 400040802281 5022500100031101

4016 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಐತ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 486/1ಸ5ಎ1ಪ್ರ1 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.15182 219153095354 01662030003663

4017 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಂದರ ಬಿನ್ ದಿ.ನಿಟ ಟೋನಿ ಮೋರ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 159/2,158/2ಬಿ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.30835 907515836191 5022500100385801

4018 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಫಕಿೋರ ಬಿನ್ ಬಾಡ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 137/1ಎ1ಸಪ್ರ2 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.600 0.45745 599559418784 114301011001720

4019 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಿರಿಧರ.ಪ್ರ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಮುಗೋರ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 186/ಪ್ರ11,406/1ಬಿ3 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣಸು 0.300 0.23473 223059289656 01412200149660

4020 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಧಣಯಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ರ್ೋಸಪಾ 

ನಾಯೆ
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 163/3,163/4 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.30508 247173840465 520101029620135

4021 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಐತಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಅಪುಾ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 232/1ಎಪ್ರ1 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.15462 918166313006 5022500100408701

4022 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮ ನಾಯೆ. ವಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 46/2ಎಪ್ರ2,46/3ಪ್ರ2 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.200 0.15428 600351740700 5022500100576001

4023 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಸಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 235/1ಪ್ರ2 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.300 0.22983 518411359853 122201010005531

4024 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗ್ೌರಿ ಕೆ ೋಂ ಮಹಾಲ್ಲಂಗ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 243/5ಸ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.400 0.30504 286898626662 5022500100190901

4025 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ 

ಭಟ್
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 188/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1.5 0.15605 936754440983 01992200001636

4026 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ರ್ನೆಸಾಿ ಮಿಶ್ಯೋಲ್ ಮೊೋಂತರೆ ೋ ಬಿನ್ 

ವಿಕ್ಟರ ಮೊೋಂತರೆ ೋ
ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 143/6 ಇತರೆ ಗೋರು 0.433 0.05001 373734847146 101201010012491

4027 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ರ್ನೆಟ್ ಮ ಯರಿಯಲ್ ಮೊೋಂತರೆ ೋ 

ಬಿನ್ ವಿಕ್ಟರ ಮಂತರೆ ೋ
ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 143/5 ಇತರೆ ಗೋರು 0.433 0.05001 414492806861 64025677772

4028 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಜೆ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ 

ಜಯರಾಮ ಶ್ಟಿಟ
ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 348/ ಇತರೆ ಗೋರು 0.72 0.08399 720467888260 131001010001944

4029 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ದಿವಯ ಮಡಿವಾಳ ಕೆ ೋಂ ಯೋಗಿೋಶ್ 

ಮಡಿವಾಳ
ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 266/2 ಇತರೆ ಗೋರು 0.902 0.10489 259955517900 4742500101505701

4030 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಸತಿೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ಾಯಮಣಣ 

ನಾಯಕ
ದೋವಸಯಮ ಡ 

ರು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 10/-3 ಇತರೆ ಗೋರು 0.361 0.04149 231234731347 01932200065378

4031 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಜಯರಾಮ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ಾಯಮಣಣ 

ನಾಯಕ
ದೋವಸಯಮ ಡ 

ರು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 13* ಇತರೆ ಗೋರು 0.361 0.04149 364728478027 0602101032080

4032 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಭವಾನಿ ಶ್ಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಯಯ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 130/2P1 ಇತರೆ ಗೋರು 0.87 0.10164 296706510126 1549101001566

4033 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಸತಯನಾರಾಯಣ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ 

ಗ ೋಪಾಲ ಭಟ್
ನರಿಂಗ್ಾನ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 209/2 ಇತರೆ ಗೋರು 0.722 0.06579 381536978341 4462500100071301

4034 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಎಸ್ ಗ ೋಪಾಲ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ 

ಶ್ಂಕ್ರ ಭಟ್
ನರಿಂಗ್ಾನ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 206/3 ಇತರೆ ಗೋರು 0.541 0.06339 692157002582 4462500100173801

4035 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್ ಪರಭಾಕ್ರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸುಶಿೋಲ ವಿಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 335/2, 333/2 ಇತರೆ ಗೋರು 1.06 0.12335 336885706323 120000101003293

4036 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿವಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಾಳಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 108/1 ಇತರೆ ಗೋರು 1.08 0.12538 555713089945 01992200001414

4037 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಎನ್ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ 

ನಾಯಕ
ವಿಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 333/5 ಇತರೆ ಗೋರು 0.34 0.03936 816318400120 01992200009718

4038 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ 
ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ

ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 405/1bp2 ಇತರೆ ಗೋರು 0.36 0.04139 789178777547 01662200006569

4039 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಧವ ಕಾಮತ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಕಾಮತ್ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 45/1p3 ಇತರೆ ಗೋರು 0.72 0.07771 666924781816 110501011007958

4040 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಯೋಗಿೋಶ್ ಮಡಿವಾಳ ಬಿನ್ 
ನೆ ೋಣಯಯ ಮಡಿವಾಳ

ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 266/3 ಇತರೆ ಗೋರು 0.902 0.10474 502700631931 10391588397

4041 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 41/9 ಇತರೆ ಗೋರು 0.361 0.04149 265659589517 01562200088224

4042 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಮೊೋನಪಾ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ರ್ ೋಮಯಯ 

ಮ ಲಯ
ಮ ಡುಪಡುಕೆ ೋ

ಡಿ
ಬಂಟ್ಾಾಳ 18/1AP2 ಇತರೆ ಗೋರು 0.54 0.06253 441884015460 01932200001616

4043 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಾಧವ ಸುವಣಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 12/2P6 ಇತರೆ ಗೋರು          0.40 0.04126 236147740213 01932210017093

4044 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಪರಮೊೋದ್ ಕ್ುಮಾರ ರೆೈ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ ರೆೈ
ಕಾಡಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 16/3P1, 16/3P2 ಇತರೆ ಗೋರು 0.361 0.0415 01932200008396



4045 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷಿೋ ಅಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ರಾಘರ್ೋಂದರ
ಉಳಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 46/28B ಇತರೆ ಗೋರು 1.05 0.11884 01932200013983

4046 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಎಸ್ ಭವಾನಿ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ಗ ೋಪಾಲ 

ಭಟ್
ನರಿಂಗ್ಾನ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 211/2 ಇತರೆ ಗೋರು 0.541 0.0634 624642441570 4462500100173901

4047 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ವಿನಿತ ಮಸಯರ್ಾ ಮೊಂತರೆ ೋ ಬಿನ್ 

ವಿಕ್ಟರ ಮೊಂತರೆ ೋ
ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 143/7 ಇತರೆ ಗೋರು 0.361 0.04149 964225169420 101201011001882

4048 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಡೆಲ್ಲಫನ್ ಕಾರಸಾತ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ಕಾರಸಾತ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 80/58 ಇತರೆ ಗೋರು 0.361 0.0415 997043408523 5267101000018

4049 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗ ೋಪಾಲ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಪೂವಣಿ ಬೈರ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 181/2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗೋರು 0.36 0.07559 30045529347

4050 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೋರ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 245/1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗೋರು 0.72 0.15117 361662246130 119801011004008

4051 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಅಪುಾ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 570/4
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಗೋರು 0.92 0.19017 404299984340 0022500100067701

4052 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪ್ರ ರಾಮ ಬಿನ್ ಅಂಗ್ಾರ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 433/2p3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗೋರು 1.19 0.24674 515155749511 64029834201

4053 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಶಿವ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 498/2A, 498/1B
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಗೋರು 0.108 0.0257 855641689403 0022500100520301

4054 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ರೆ ನಾಲ್  ಫೆನಾಯಂಡಿೋಸ್ ಬಿನ್ 
ಪಾಯಟಿರಕ ಫನಾಯಂಡಿೋಸ್

ಕೆ ಯಿಲ ಬಂಟ್ಾಾಳ 13/10p3, 13/8P1 ಇತರೆ ಗೋರು 1.08 0.0156 502635200834 119801010003695

4055 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಮಲತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಯಣ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 381/1ಎ2ಪ್ರ8 ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1.622 0.32741 995091638741 0022500100973401

4056 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಪಾ ನಾಯೆ
ದೋವಸಯಮ ಡ 

ರು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 53/* ಪ.ಪಂ ಗೋರು 0.18 0.07177 813914986234 131001012000093

4057 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಂಗು ರಾಣಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಮ ರಾಣಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 58/2ಬಿ ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.190 0.07464 392656845175 110501010010696

4058 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ.ಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ರ್ಪೂಡಿಯ ನಲ್ಲಕೆ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 272/2ಬಿ3ಪ್ರ3 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.400 0.15802 01662200026825

4059 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಐತ ಮೋರ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 239/1ಪ್ರ3 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.454 0.16734 798529312968 5022500100428801

4060 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮಾರ್ಯಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ದ ಜ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 84/8,84/14,84/11 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.361 0.06015 829784749419 01412200122083

4061 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ರ್ಬಾಸಟಯನ್ ಲ್ಲ ೋಬ  ಬಿನ್ ದ ಜ 

ಲ್ಲ ೋಬ 
ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 218/1,86/2ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.903 0.15038 737179682488 0602101025529

4062 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದರ್ಾವತಿ ರೆೈ ಕೆ ೋ ಸಂಜಿೋವ ರೆೈ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 95/10,73/1ಬಿ ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.993 0.16542 978912495463 02392010004950

4063 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ಾ ರ್ರಾರ್ೂ ಕೆ ೋಂ ಬನಾಯರ್ಡಯ 

ಕಿರಸತಯನ್ ರ್ರಾರ್ೂ
ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 103/1ಬಿ,209/2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.200 0.03308 338241761188 1549101062658

4064 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಯಶ್ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ ಹೆಗೆ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 11/5,11/2,11/8 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.220 0.03729 666417085678 119801010008515

4065 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾಲ್ಲನಿ ಜೆ ಜೆೈನ್ ಕೆ ೋಂ ಜಿನೆೋಂದರ 

ಎಸ್. ಜೆೈನ್
ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 120/2ಎ1 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.181 0.03008 981642325268 01932200025749

4066 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸೋಂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 55/2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.221 0.03729 5022500100428801

4067 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಹೆೋಶ್ ಪದಾಯಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಭಟ್ ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 155/3,35/3,38/2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.300 0.06015 363166474704 89103429473

4068 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೆೈರಂಗಳ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 37/6ಬಿ1ಪ್ರ1,36/2ಪ್ರ ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.401 0.06607 850952997508 4182500101112101

4069 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮಹಾಬಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ರಾಮಚಂದರ ಭಟ್
ವಿಟಿಮ ಡ ು

ರು
ವಿಟಿ 239/ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.542 0.09023 507695783703 01412200039308

4070 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಗಂಗ್ಾಧರ ಚೌಟ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದರ 

ಶ್ಟಿಟ
ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 314/2ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.794 0.13233 404716394726 01722200025534

4071 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನೆೋಮಿರಾಜ ಆಳಾ ಬಿನ್ ಮಮಮಕೆೆ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 149/2,146/6 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.542 0.09023 346323250362 01662200057729

4072 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಕ್ೃಷ್ಣ ಉಪಾಧಾಯಯ ಬಿನ್ ಶ್ಂಭು 

ಉಪಾಧಾಯಯ
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 417/14 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.361 0.06015 420917084891 0022500100377101

4073 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ 

ಭಟ್
ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 464/5ಬಿ1 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.271 0.04511 958704118926 01412200065477

4074 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮಹಾಲ್ಲಂಗೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ಮಹಾಬಲ ಭಟ್
ರ್ಪನೆಯ ವಿಟಿ 1/1ಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.542 0.09143 258844488661 146901011001367

4075 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ವಿಶ್ಾನಾಥ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ 

ಪೂಜಾರಿ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 608/1ಪ್ರ2,611/2ಪ್ರ3 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.274 0.04812 719583205178 01992200046858

4076 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಬ ಬಣಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪದಮನಾಭ ಭಟ್ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 355/1ಬಿ ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.720 0.12030 413365215671 01662200004807

4077 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣ ರೆೈ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಾ ರೆೈ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 154/1 ಇತರೆೋ ಗೋರು 1.083 0.18045 267333587159 01412200077006

4078 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ 

ಭಟ್
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 122/1ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.361 0.06015 857090480535 5022500100509201

4079 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಭಟಟ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 100/2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.700 0.11609 599680674878 520101029571053

4080 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ ಬಾಲಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ತಿಮಮಣಣ ಭಟ್
ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 96/2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.580 0.05891 746741789053 122201010013062

4081 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ರ್ಲ್ಲನ್ ಮೋರಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ 
ಮಥಾಯಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ

ಮ ಡುನಡುಗ ೋ
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 49/1ಬಿ ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.490 0.05699 426056156948 520101070232081

4082 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಜನಾಧಯನ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಂದು 

ಪೂಜಾರಿ
ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 157/3 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.360 0.04119 793985299053 520101070257228

4083 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಾಯಿಲಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಕ್ೆಪಾ 

ಗ್ೌಡ
ಕ್ುಳ ವಿಟಿ 158/2ಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.440 0.05072 750360810474 20422100000885

4084 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಾನಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರುಕ್ಮಗ್ೌಡ ಕ್ುಳ ವಿಟಿ 125/ ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.610 0.07039 872612645378 122201191000106

4085 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮೊೋಹನ ಪರಭು ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರ ಪರಭು ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 186/2ಬಿ ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.730 0.0784 10130092921

4086 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆರಾಲ್  ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಅಕಿಿೋನ್ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ 209/1 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.190 0.02244 476788256129 112500100059501

4087 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಮೋಶ್ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ನೆೋಮು ನಾಯೆ ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 9/2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.245 0.0288 558014369405 01562200049114

4088 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜೆಸಂತ್ಾ ತ್ೌರೆ ೋ ಬಿನ್ ಕಿರಸತನ್ ತ್ೌರೆ ೋ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 157/3 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.360 0.08323 793985299053 520101070257228

4089 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಜುಲ್ಲಯ ನ ಕಾರಸಾತ ಬಿನ್ ಚಾಲ್ಲಯ 

ಕಾರಸಾತ
ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 64/2ಪ್ರ2 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.680 0.07872 898625704329 119801010006517

4090 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಗ ಿೋಡಿಸ್ ಪಾಯಿಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ರೋಟರ 

ಫನಾಯಂಡಿೋಸ್
ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 83/2ಎ4 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.950 0.10977 711346925219 10130110748



4091 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂದಿೋಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಿ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ತಂಕ್ಕ್ಜೆಕಾರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 39/9 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.900 0.10469 926031554737 32039176451

4092 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಂತ ೋನಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಸಂತ್ಾನ್ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ಇರಾ ಬಂಟ್ಾಾಳ 21/2,21/3 ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.61 0.06957 690838285802 7342500100475601

4093 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಸುನಿಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಲ್ಲಯೋ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ಕ್ುರಿರ್ಾ:ಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 208/ ಇತರೆೋ ಗೋರು 0.49 0.05701 467548843743 09662041004341

4094 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಇವಿಾನ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಕೆ ೋಂ 
ರೆ ೋನಾಲ್  ಫೆನಾಯಂಡಿೋಸ್

ಕೆ ಯಿಲ ಬಂಟ್ಾಾಳ 13/10ಪ್ರ3,13/8ಪ್ರ1 ಇತರೆೋ ಗೋರು 1.08 0.12208 781497408910 119801011006316

4095 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ೋಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ಬೈರ/ನಾಗಮಮ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 41/2ಎ ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1.2 0.25196 401244379850 122201011000162

4096 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರುಮಣಿ ಕ್ುಡಂಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 60/1ಪ್ರ2 ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.8 0.16798 563050052961 1549101005032

4097 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸರಸಾತಿ. ಪ್ರ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 143/1ಎ ಪ.ಪಂ ಗೋರು 1.06 0.21867 295705681822 01992200052780

4098 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಭಟ್ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 118/1,119/1,117/3C6 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ,ತಂಗು,ಬಾಳೆ 432 ಘ.ಮಿೋ 0.27000 834573041328 0615101022139

4099 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಪುರುಷ ೋತತಮ ರಾವ್ ಬಿನ್ 

ನರಸಂಹಯಯ
ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 104/3A2 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ,ತಂಗು,ಬಾಳೆ

769.5 

ಘಮಿೋ
0.48000 411216753766 114301010003400

4100 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಡಿಮ ರ್ಚಚದ ಅಣಬ ಉತ್ಾಾದನಾ ಘಟಕ್ ತುಷಾರ ಕೆ ಬಿನ್ ಅನಿೋಶ್ ಎ ಎಲ್ ಕ್ರಿಯಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 94/5B3 ಇತರೆ ಅಣಬ 1.50000 710514998648 844010110008037

4101 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ 

ಗ್ಾರಯಂಟ್
ಗಿರಿಧರ.ಪ್ರ ಬಿನ್ ದಿ. ಮಾಯಿಲ ಮುಗೋರ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 186/ಪ್ರ11 ಪ.ಜಾ 0.22000

4102 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ 

ಗ್ಾರಯಂಟ್
ಗುಲಾಬಿ ಬಿನ್ ದಿ.ಇಂಪುಲು ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 336/2 ಪ.ಜಾ 0.08000 89046222714

4103 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ 

ಗ್ಾರಯಂಟ್
ರಾಮ ಮುಗೋರ ಬಿನ್ ಆಡುರ ಮುಗೋರ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ 0.02000 32452755733

4104 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ 

ಗ್ಾರಯಂಟ್
ಚಂದರ ಶ್ೋಖರ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 305/1 ಪ.ಜಾ 0.02000 759293021930 3058101000093

4105 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ 

ಗ್ಾರಯಂಟ್
ರಮೋಶ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲ್ಲಕೆ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ 0.08000 1412200156668

4106 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ 

ಗ್ಾರಯಂಟ್
ಕ್ರಿಯ ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ 0.04000

4107 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ 

ಗ್ಾರಯಂಟ್
ಕೆ ರಗಪಾ ಬಿನ್ ತನಿಯ ನಲ್ಲಕೆ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ 0.04000 627427156596 3058108002039

4108 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ 

ಗ್ಾರಯಂಟ್
ರ್ೋಸಪಾ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಟ ನಲ್ಲಕೆ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ 0.04000 89065374390

4109 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಕ್ಂದು  ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್
ಕೆ.ಬಾಬು ಬಿನ್ ಕಾಳು ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 183/1ಬಿ ಪ.ಜಾ 0.40 0.03249 904163585955 119801191000542

4110 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಕ್ಂದು  ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್
ತುಕ್ರ ಮೋರ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗು ಮೋರ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 295/2 ಪ.ಜಾ 0.20 0.01625 685211285900 122201011001115

4111 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಕ್ಂದು  ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್
ತನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಬಿಲುಿ ಮೋರ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 660/1ಪ್ರ2 ಪ.ಜಾ 0.20 0.01625 970588632220 10573784850

4112 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಕೆ  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್
ಸುಂದರ ಬಿನ್ ಪುರುಂಕ್ ಮುಗೋರ ಬಿಳಿಯ ರು ವಿಟಿ 162/4 ಪ.ಜಾ 0.60 0.03000 958745300067 146901011000330

4113 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಕೆ  ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್
ಗಿರಿಜ ಕೆ ೋಂ ಉಮೋಶ್ ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 139/261ಎ,139/2ಡಿ ಪ.ಜಾ 0.40 0.02000 414223757638 89042259341

4114 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ 0.40 0.05100 662211452729 01412210024707

4115 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ರ್ಪೂಡಿಯ ನಲ್ಲಕೆ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ 0.20 0.02550 737043960391 01662200026825

4116 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಗಿರಿಜ ಕೆ ೋಂ ಉಮೋಶ್ ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 139/2ಇ1ಎ ಪ.ಜಾ 0.20 0.02549 414223757638 89042259341

4117 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ರ್ೋಶಿ ಕೆ ೋಂ ತನಿಯ ನಲ್ಲಕೆ ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 33/43,33/50 ಪ.ಜಾ 0.20 0.02499 691379548155 01372200076691

4118 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಸುಂದರಿ ಕೆ ೋಂ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 292/8 ಪ.ಜಾ 0.20 0.02549 592200138217 0712500102078001

4119 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಮೊೋಂಟ ಪರವ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗು ಪರವ ಬಡಗಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 80/4ಪ್ರ4 ಪ.ಜಾ 0.20 0.02549 491707006699 01562210004110

4120 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಬಾಬು.ಎಂ ಬಿನ್ ಕ್ರಂಟ ಉಳಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 80/ಪ್ರ36 ಪ.ಜಾ 0.20 0.02549 455621578935 153601011001783

4121 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಸಂಕ್ಪಾ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಬ ಗುು ನಲ್ಲಕೆ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ 0.20 0.02550 211398958115 114301050001009

4122 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಸಂಜಿೋವ ಮೋರ ಬಿನ್ ಚೆ ೋಮ ಮೋರ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪ.ಜಾ 0.20 0.02550 691009686421 01992200030164

4123 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮ ಬೈರ ಇರಾ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 358/1 ಪ.ಜಾ 0.30 0.03824 980004258961 0771101010803

4124 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ದಿ.ಬಾಬು ಕೆೈರಂಗಳ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 46/8 ಪ.ಜಾ 0.20 0.02497 414468162084 02192200084167

4125 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ  ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ರ್ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ವಾಸುದೋವ ಇರಾ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 125/2ಬಿಪ್ರ2,125/4ಬಿಪ್ರ2 ಪ.ಜಾ 0.40 0.05009 693649024210 01722200046642

4126 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಕೆ.ಬಾಬು ಬಿನ್ ಕಾಳು ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 183/18 ಪ.ಜಾ 0.40 0.01999 904163585955 119801191000542

4127 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ದೋಜಪಾ ಬಿನ್ ನಕ್ುೆರ ಮುಗೋರ ಬಿಳಿಯ ರು ವಿಟಿ 41/2 ಪ.ಜಾ 0.65 0.01699 438318244190 146901011001457



4128 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಪೂವಪಾನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ರ್ಪೂಡಿಯ ನಲ್ಲಕೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 718/1ಎ7 ಪ.ಜಾ 0.54 0.03250 940159329363 01992200031281

4129 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಚಂದರಹಾಸ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯ ಮುಗೋರ ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 183/2ಬಿ ಪ.ಜಾ 0.34 0.02700 684036942651 01352200111662

4130 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಕೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಗುರುವ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಮುದರ ನಲ್ಲಕೆ ವಿಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 108/1ಬಿ ಪ.ಜಾ 0.40 0.02000 480562568826 01412200054342

4131 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕಾಳುಮೋಣಸು ಪರದೋಶ್ 
ವಿಸತರಣೆಗ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್

ಐತತಪಾ ಬಿನ್ ದಿ.ಮಾನು ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 88/2P3 ಪ.ಜಾ 0.40 0.06328 305535845101 114301231001300

4132 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನಗ 

ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್
ಸಂಕ್ಪಾ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಬ ಗುು ನಲ್ಲಕೆ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 51/6 ಪ.ಜಾ 1.00 0.08000 211398958115 114301050001009

4133 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನಗ 

ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗ್ಾರಯಂಟ್
ಜನಾಧಯನ ನಲ್ಲಕೆ ಬಿನ್ ಮುತತ ನಲ್ಲಕೆ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 51/5 ಪ.ಜಾ 0.48 0.03840 990124283969 114301011005684

4134 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಜೆೋಶ್ ಬಾಳೆಕ್ಲುಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9449510957

4135 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ಕೆ ೋಡಂದ ರು ಜಿ 

ಪಂ ಸದಸಯರು
ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158

4136 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ
ಅಶ್ ೋಕ್ ಯನ್ ಜಿ ಗ್ಾರಮ 

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭವೃದಿಿ ಅಧಕಾರಿ
ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158

4137 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಸತಯಶ್ಂಕ್ರ ಭಟ್ ದಂಡೆಪಾಡಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9481177610

4138 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಪುರುಶ್ ೋತತಮ ಭಟ್ ಕೆಮಮಂಜೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9480258677

4139 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಜಗ್ಾನಾಧ ರೆೈ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 8766235405

4140 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಜಿ ಮಹಾಬಲ ಭಟ್ ಗುತಿತನ ಬೈಲು ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 8762131046

4141 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ
ಕೆ ರಾಮಣಣ ನಾಯಕ ಪ್ರಲ್ಲಂಗ ೋಡು 

ಮನೆ
ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 8762524135

4142 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ
ಕೆ  ಸುಬಾತಯ ನಾಯಕ ಪಕ್ಳಕ್ುಂಜ 

ಮನೆ
ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9449292367

4143 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಬಾಳಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಸಾಯಣ ಮನೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158

4144 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಲಾದಿನ್ ಡಿ ರ್ ೋಜಾ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9482539747

4145 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಪೂವಣಿ ಶ್ಟಿಟ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158

4146 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಜನಾಧನ ನಾಯಕ ಓಟಪಡುಾ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9448074820

4147 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಸಂಕ್ಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಮಾಣಿಮ ಲ್ಲ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 8762318047

4148 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಲ್ಲ ೋಹತ್ ಮಾಣಿಮ ಲ್ಲ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 8762318047

4149 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ರವಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಪ ಪಂಗಡ 0.00158 87620098655

4150 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಧರ ನಾಯೆ ದೋರತಡೆ ಮನೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಪ ಪಂಗಡ 0.00158

4151 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಮಂಜುನಾಧ ಶ್ಟಿಟ ಹಳೆೋಬಿಡು ಮನೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 90486008378

4152 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಎಸ್ ಸಾಣಯಪಲಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9048062150

4153 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಯಂ ಕೆ ಕ್ುಕ್ೆಜೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9482371951

4154 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಉದಯ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಪಕ್ಳಕ್ುಂಜ ಮನೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9481851105

4155 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ವಿ  ರ್ಪರುವಾಯಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9481506957

4156 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಗ ೋಪಾಲ ಅಗಸ ಪಕ್ಳಕ್ುಂಜ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9645409479

4157 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ನಿೋರಮ ಲ್ಲ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಪ ಪಂಗಡ 0.00158

4158 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ರಘುರಾಮ ರೆೈ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9481228430

4159 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಡೆಂಬಳ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9483211472

4160 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಪ್ರ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ರ ಪಾಯಮ ಲ್ಲ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9946368741

4161 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 8943705954

4162 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9747032583

4163 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ರಾಜಗ ೋಪಾಲ ಯು ಎಸ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9740947385

4164 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಬಿ ಮಹಮಮದ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 908798441

4165 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ವಿಷ್ುಣ ಕ್ನುಡಗುಳಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9740603978

4166 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಕೆ ಕೆೋಶ್ವ ಭಟ್ ಕ್ನುಡ ಗುಳಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9.04896E+11

4167 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಯೋಗಿೋಶ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 8310691965

4168 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9481020585

4169 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಪ್ರ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9645919237

4170 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಎಸ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 8310961792

4171 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಐತತಪಾ ಬಿನ್ ಕೆ ೋರಗಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 948397229

4172 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಪರಬಾಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9449225689

4173 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9048449029

4174 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಜಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9902636244

4175 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಮಹಾಭಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9483904471

4176 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಕೆ ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಕ್ನುಡ ಗುಳಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9482597150

4177 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9880655488

4178 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷಿ  ಮೈಂದ ಮ ಲ್ಲ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9481474852

4179 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ವನಜ ಬಿನ್ ಪಂಜಿ ಮೋರ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಪ ಜಾತಿ 0.00158 9048571499

4180 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋ ಮಾಲ್ಲಂಗ ಮ ಲಯ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158

4181 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋ ಕ್ರಷ್ಣ ಸುವಣಯ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 8762821548

4182 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಭಾಗಿೋರಧ ಕೆ ೋ ನಾರಾಯಣ ಮ ಲಯ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9400119092

4183 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಸುಶಿೋಲ ಕೆ ೋ ಸಂಕ್ಪಾ ಕ್ುಡಿಯ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಪ ಪಂಗಡ 0.00158

4184 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಸಂಧಾಯ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9482357797

4185 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಲ್ಲೋಲಾ ಕೆ ೋ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಪ ಪಂಗಡ 0.00158

4186 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ನಬಿೋಸ ಕೆ ೋ ಇಬಾರಹ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158

4187 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ರುಕ್ಯ ಕೆ ೋ ಅಬುುಲಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 8943633369

4188 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಶ್ಾರದಾ ಕೆ ೋ ವಿಶ್ಾನಾಧ ನಾಯಕ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9482537158

4189 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಪದಾಮವತಿ ಕೆ ೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಪ ಪಂಗಡ 0.00158 9741294351

4190 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ವಸಂತಿ ಕೆ ೋ ಈಶ್ಾರ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಪ ಪಂಗಡ 0.00158

4191 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಅನುಪೂಣಯ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9645376934

4192 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಗ್ೌರಿ ಕೆ ೋ ರಾಮಚಂದರ ಕ್ುಲಾಲ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 6945376934

4193 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ರಾಮ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಪ ಪಂಗಡ 0.00158 9449893655

4194 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಲಕ್ಷಮಣ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9449812171

4195 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಶಿೋಧರ ಬಾಳೆಕ್ಲುಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9449935927

4196 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9448955664

4197 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9481180763



4198 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ನಾರಾಯಣ ಕ್ುಲಾಲ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 8273606657

4199 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಗ ೋವಿಂದ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9483925116

4200 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ರಝಾಕ ನಾಯರ ಮ ಲ್ಲ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 9048570101

4201 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಶ್ಾಯಮಸುಂದರ ಬಲಾಿಳ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00158 8547979938

4202 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಎ ಜಗದಿೋಶ್ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಪ ಪಂಗಡ 0.00157 9495373472

4203 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಅವಿನಾಶ್ ಯಂ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00157 9731242296

4204 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಭವಯ ಪ್ರ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00157 9743663477

4205 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ರಾವ್  ಕೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00157 9496184286

4206 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ನಾರಾಯಣ ಪುಜಾರಿ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00157

4207 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಮಹಾಭಲ ಭಟ್ ಮುರುವ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00157 8255237209

4208 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ಹಷಿಯತ್ ಯಂ ಕೆ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00157 8762553574

4209 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ತರಬೋತಿ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ ಮಾಣಿಲಾ ವಿಟಿ ಇತರೆ 0.00157 9449458353

4210 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ವಾಸಪಾ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.004

4211 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಫಕಿೋರ ನಾಯೆ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.004

4212 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ನಾರಾಯಣ ರೆೈ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4213 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಗಣೆೋಶ್ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.004

4214 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಅನಂತ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.004

4215 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ರಾಮ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4216 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಕೆೋಶ್ವ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4217 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಕೆೋಶ್ವ ನಲ್ಲೆ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.004

4218 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಜಯಪರಕಾಶ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4219 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಶಿರೋಧರ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4220 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಪರಭಾಕ್ರ ರೆೈ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4221 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಪವನ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4222 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ವಸಂತ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4223 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4224 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ರಾಲ್ಫ ಡಿರ್ ೋಜ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4225 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ಟಿಟ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4226 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಅಪಾಯಯ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.004

4227 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಪರವಿೋಣ ಪ್ರ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4228 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4229 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸ -ಕಿದು ಪಾಂಡು ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.004

4230 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಬಬಟುಟ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4231 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಜೆೋರು ಪುಣಚ ವಿಟಿ 0.0075

4232 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಜಿಲಮೊಗರು ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4233 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಚಿನೆೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4234 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಜಿಾನಡೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 0.0075

4235 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಮಮಮಾರ ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4236 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅನಂತ್ಾಡಿ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 0.0075

4237 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅನಿಲಕ್ಟಟ 0.0075

4238 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಕ್ಯನ 0.0075

4239 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬಂಟ್ಾಾಳ 

ಮ ಡ
ಬ.ಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4240 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬ ೋಲಾನ್ 

ನರಿಕೆ ಂಬು
ನರಿಕ್ಂಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4241 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬ ೋಳಂಗಡಿ 0.0075

4242 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬ ೋಳಂತ ರು ಬ ಳಂತ ರು ವಿಟಿ 0.0075

4243 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 
ಬ ೋಳಂತ ರು (ಉದುಯ)

ಬ ಳಂತ ರು ವಿಟಿ 0.0075

4244 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬ ಂಡ್ಾಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4245 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಚೆನೆುೈತ ತೋಡಿ ಚೆನೆುೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4246 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 

ದ ಡೆಲಕಾಡು
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4247 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪಾ  ಶಾಲೆ ದಂಬೆ 0.0075

4248 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 
ದೋವಸಯಮುಡ ರು

ದೋವಸಯಮುಡ 
ರು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4249 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಗ ೋಳಿಪಡುಾ 0.0075

4250 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 

ಗ ೋಳತಮಜಲು
ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4251 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಾಡಬಟುಟ ಕಾಡಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4252 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ಡಂಬು ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ 0.0075

4253 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಾಡತಲಬಟುಟ ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4254 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಾಡುಮಠ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 0.0075

4255 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ಲಿಡೆ ಗ ಳತಮಜಲು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4256 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ಂಬಳಬಟುಟ ಸಜಿಪಪಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4257 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಾರಾಜೆ 0.0075



4258 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಾಲಯ 0.0075

4259 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಾವಳಕ್ಟಟ 

(ಉದುಯ)
ಕಾವಳ ಮುಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4260 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 
ಕಾವಳಮುಡ ರು

ಕಾವಳ ಮುಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4261 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆದುಳಿಕೆ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4262 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲಂಜ ನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 0.0075

4263 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆಮಮನುಪಲ್ಲೆ 0.0075

4264 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆೋಪು ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 0.0075

4265 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆ ಡಂಗ
ವಿಟಿ 

ಮುಡ ುರು
ವಿಟಿ 0.0075

4266 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆ ಡ್ಾಮಣ್ ಪುದು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4267 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ೃಷ್ಣಗಿರಿ 0.0075

4268 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ುದನೆಗುಡೆೆ 0.0075

4269 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ುದುುಪದವು ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 0.0075

4270 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ುಂಬಲ್ 0.0075

4271 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಜಿ 0.0075

4272 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಲಿಡೆ 0.0075

4273 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಂಚಿ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4274 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಂಕ್ುಡೆ 0.0075

4275 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮೋಗಿನರ್ಪೋಟ 0.0075

4276 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮ ಡಂಬೈಲ್ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 0.0075

4277 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮುಲ ರು 0.0075

4278 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮ ಜೆಯ ಪ್ರಲಾತಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4279 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ನೆೈಲಾ ನರಿಕ್ಂಬು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4280 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ನರಿಕೆ ಂಬು ನರಿಕ್ಂಬು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4281 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ನರಿಂಗ್ಾನ ನರಿಂಗ್ಾನ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4282 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ನಾಶ್ಯ 0.0075

4283 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ನಿೋಕ್ಯಜೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 0.0075

4284 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಒಕೆೆತ ತರು 0.0075

4285 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಪಡಿಬಾಗಿಲು 0.0075

4286 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಪಲಿಮಜಲು ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4287 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 
ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು

ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4288 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಪನಿಲಬರಿಕೆ 0.0075

4289 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಪತರಕೆ ೋಡಿ 0.0075

4290 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ರ್ಪರಿಯಪಾದ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4291 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4292 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಪುದ ುಟುಟ 0.0075

4293 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 
ಸಜಿಪಮುನ ುರು

 ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4294 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಸಜಿಪನಡು ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4295 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಸಜಿಪಪಡು ಸಜಿಪಪಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4296 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ 

ತ ೋಟ
ಪಜೆೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4297 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಸತಿಕ್ಲ್ ಕೆದಿಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4298 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ರ್ಕ್ಯಲ 0.0075

4299 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಇರಾ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4300 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ 

ನಗರ
0.0075

4301 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಉಳಿ ಉಳಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4302 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸ.ಕಿ.ಪರ.ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಜಿಾ ಬಟುಟ ಅಜಿಾ ಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4303 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸ.ಕಿ.ಪರ.ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆ ಡ್ಾಮಣ್ ಮೋರಮಜಲು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4304 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸ.ಕಿ.ಪರ.ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಂಚಿ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4305 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸ.ಕಿ.ಪರ.ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಾಣಿಲ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 0.0075

4306 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸ.ಕಿ.ಪರ.ಶ್ಾಲ್ಲ ನಾಶ್ಯ  ಮೈದಾನ 0.0075

4307 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬ ಳಂತಿಮೊಗರು 0.0075

4308 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲ ರ್ಪೂಳಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4309 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ುಕಾೆಜೆ ಮಂಚಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4310 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲನೆೈನಾಡು ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4311 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4312 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಸಜಿಪನಾಡು ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4313 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಸಾಲ್ಲತ ತರು ಸಾಲ್ಲತ ತರು ವಿಟಿ 0.0075

4314 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಸರಪಾಡಿ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4315 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲ ಸುಜಿೋರು ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4316 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಕಾವಳಕ್ಟಟ ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4317 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆ ಡಂಗ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ 0.0075

4318 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಕೆ ಯಿಲ ಕೆ ಯಿಲ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075



4319 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪ ಮುನ ುರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4320 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಶ್ಂಭ ರು ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4321 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಸ ಯಯ ಕ್ುಳ ವಿಟಿ 0.0075

4322 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಕೆೋಪು ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 0.0075

4323 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಕಾಲ್ಲೋಜು ಕ್ನಾಯನ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 0.0075

4324 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು 

ಕ್ುನಾಯಡು
ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4325 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು 

ಮೊಂಟಪದವು
ನರಿಂಗ್ಾನ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4326 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು 

ಸಜಿಪಮ ಡ
ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.0075

4327 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು 

ಸದುಕ್ಟಟ
ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4328 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ
ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು 

ವಾಮದಪದವು
ಚೆನೆೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4329 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ- ತರಬೋತಿ ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು ರ್ೂಗು ಕಾವಳ ಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.0075

4330 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಗುಡಡ ಪಾ  ಗೌಡ, ಬೇರಿಕ್ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 177/2, 3 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.08 10978.00 798105990229 520101016735117

4331 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಪ್ರಾ ನ್ಿ ಸ್ ಡಿ'ಸೀಜಬಿನ್. 
ಬೆಜಿಮ  ಡಿ'ಸೀಜ, ಚೆತಿಸಮೂಲೆ 

ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 97/3 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.27 2745.00 245705720418 123101011002197

4332 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭ ಶೇರಿಗಾರಬಿನ್. 
ಡ್ೆಂಬಯಯ  ಶೇರಿಗಾರ, 
ಅಜಿಜ ಕಲುಲ  ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 103/1A2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.54 5489.00 566625965280 124201011001686

4333 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪಾ ಸ್ವದ್ 
ಎೆಂ.ಬಿನ್. ಡಿ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ 
ಭಟ್, ಸಸೆಾ ಟ್ಟು  ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು
199/1P2, 

194/1A1B2AP1-p2
ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.58 5896.00 815537435473 111701010006505

4334 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸೂಫಿ ಬಿ. ಎಚ್.ಬಿನ್. 
ಹ್ಸೈನಾರ್, ಬ್ರೆಂದ್ಡಕ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 650/6, 8 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.15 11690.00 532994699275 18940100023735

4335 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪುಷಾಾ  ಜೆ. ರೈಕೊೀೆಂ. 
ಜಗನಾಾ ಥ ರೈ, ರೈ ಸ್ ಬಂಗಲೀ 

ಪೊಸಮ್ರರ್ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 1/2C ಇತ್ರೆ ಗೋರು 2.00 20330.00 451268920033  20252099671

4336 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಗಣೇಶಬಿನ್. ವಿಷ್ಣಣ  
ಭಟ್, ಬೆದ್ಾ ೆಂಗಳ ಮನೆ ಕಾಣಿಯ ರು ಕ್ಡಬ 73/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.288 2928.00 425042686360 30530110001462

4337 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರಾ ೀಮ ಎಸ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಪದ್ಮ ನಾಭ ನಾಯಕ , ಸವಸ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 201/3, 64/6 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.19 3704.00 549116137038 02122200047323

4338 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಲ್ಸತಾಕೊೀೆಂ. 

ಚಿದಾನಂದ್, ಡ್ೆಂಬಟ್ಟಬರಿ ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 271/1C ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.30 5849.00 567473781653 01762200032230

4339 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಪಾ  ಪರವಬಿನ್. ಗುಡಡ  
ಪರವ, ಅಜಿಜ ನಡಕ  ಮನೆ ದ ೋಳ್ಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 161/1A1,1B1 ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.57 11113.00 476447787045 130901011000962

4340 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಚ್ನಿಯಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಜಾರಪಾ  ನಾಯಕ , ಈಶವ ರಮಂಗರ್ಲ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 508/2A2-p1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.28 5459.00 713427317977 54017810915

4341 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಳಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಐತ್ೂ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಎಲ್ಸಯ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 144/5B1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.39 7604.00 881914349557 01342200081049

4342 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ 
ಪಿ.ಕ್.ಬಿನ್. ಬಟಯ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, 

ಕೊೀಡಂಗ ಮನೆ
ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ

45/5, 47/1AP2, 1AP3, 

1AP4, 123/3P2
ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.08 10978.00 849970842165 02122200002101

4343 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮಂಜುನಾಥ ರಾವಿಾ ನ್. 
ಪದಾಮ ವತಿ, ಶರವೂರು ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 28/1A, 169/1P78, 38/6 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.72 7319.00 20260585118

4344 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಎಸ್. ಕ್. 
ಈಶವ ರ ಭಟ್, ನಿಡವ  ಶ್ವಪುರ 

ಮನೆ
ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ 185/2B ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.72 7319.00 525449826581 152801231001307

4345 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ವಿೀರಪಾ  ಗೌಡ, ಮ್ರಳ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 176/1A1, 179/1A2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.08 10978.00 615308851624 145901011001271

4346 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸತಿೀಶ್ ರೈಬಿನ್. ವಿಠರ್ಲ ರೈ, 

ಡಿೆಂಬಿಾ  ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 41/1AP1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.59 5997.00 638527575121 89021215172

4347 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ರೈ ಬಿ. ಬಿನ್. 
ಸಂಕಪಾ  ರೈ, ಬುಡಿಯಾರು ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 42, 25 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.44 14637.00 334574188052 124201010001513

4348 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಪಾ ವಿೀಣ್ 
ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. ಅಣಿಣ  ಪೂಜಾರಿ, 

ಶ್ಬರಾಡಿ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 21/P2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.54 5489.00 268677217173 004110500004410

4349 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ನಾರಾಯಣ 
ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. ಅಣ್ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ, 

ಮ್ರಡ್ಯವು ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 123/2A2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.72 7319.00 902247880422 124201051000019

4350 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ರಘುರಾಮ ರೈ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಶ್ೀನಪಾ  ರೈ, ಕಕಾರ ಶಾರದಾ 

ನಿರ್ಲಯ
ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 207/1P28 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.64 6506.00 903033355984 105301010001307

4351 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  
ನಕ್ಷತಿಾ ತಾೂ ಯಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ 
ನಕ್ಷತಿಾ ತಾೂ ಯ, ಕೆಂತಿರ್ಲ ಮನೆ

ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 44/1, 2, 5D, 7 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.15 11690.00 489478356966 520101016699226

4352 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ  
ಬೈಪ್ರಡಿತಾೂ ಯಬಿನ್. ಕೇಶವ 
ಬೈಪ್ರಡಿತಾೂ ಯ, ಬಜಪಾ ಳ ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 75/1C ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.72 7319.00 981223909605 0615101010992

4353 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಕ್.ಬಿನ್. ಸಬಾ  
ಮಡಿವಾಳ, ಕೊೀಡಿಯಡಕ  ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 34/2P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.93 9453.00 944363369627 124201191000204

4354 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ವೆಂಕಟಾ ಮಣ 
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಭಟ್, 

ಸಭನಡಕ  ಮನೆ
ಇದಯ ಪುತ ತರು 121/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.90 9148.00 736910363627 123101011001798

4355 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀರಾಮ ಪಕಕ ಳಬಿನ್. 
ನರಸಿೆಂಹ್ ಪಕಕ ಳ, ಕರ್ನಸರು 

ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 71/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.45 14739.00 883092470146 123501010008541



4356 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಭಟಯ  ನಾಯಕ , ಮುೆಂಡಕೊಚಿೂ  

ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 222/1A ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.36 6465.00 764749788155 01762200043008

4357 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಣ್ಣಣ  ಕ್. ಬಿನ್. ಮೇರ 
ಭಟಯ , ಅಮುಮ ೆಂಜ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 94/1B ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.36 7019.00 629245876725 09452200002245

4358 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟು  
ಎ.ಬಿನ್. ಕ್.ಜಿ. ರಾಮಣಣ  ಶೆಟ್ಟು , 

ಅರಿಯಡಕ  ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 86/3C ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.80 18297.00 761003211839 124201010003718

4359 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ಮತಿ. ವದಾವತಿ ಯು. 
ರೈಕೊೀೆಂ. ಉಮೇಶ್ ರೈ, 
ನುಳಿಯಾಲು ಮನೆ

ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 216/2, 1B ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.25 2541.00 244889588861 123101011002635

4360 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2017-18 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಹುಕಾ ಪಾ  ಎೆಂ.ಬಿನ್. ಐತ್ೂ  
ಮುಗೇರ, ಮಂಜಲುಕ ೆಂಜ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 404/1P3, 146/2A6 ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.71 11160.00 0615101089888

4361 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗೇಶವ ರ 
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಪಿ. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 

ಪಳನಿೀರು ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 209/P12, 189/2A3P2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.96 9758.00 865339236779 111701010004276

4362 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಸ್ವೆಂತ್ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಗೌಡ, ಪ್ರರ್ಲಸೆಂಪ್ರಡಿ 

ಮನೆ
ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 277/1P23, 292/7A ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.54 5489.00 822536794472 111701010015687

4363 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಬಿ. ವಿ. ಶಶ್ಕಲ್ದಕೊೀೆಂ. 
ಬಿ. ವಿ. ಶಗಾ ತಾೂ ಯ, ಬ್ರಳ್ಳಯ 

ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 183/2A5A, 2A1P2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.27 12910.00 962012447859 64066141360

4364 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಮೂಸೆ ಬ್ರಯ ರಿಬಿನ್. 
ಇಸಬು ಬ್ರಯ ರಿ, ಹೊಸಮನೆ ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ 12/4. ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.34 3456.00 528006037523 02122200018346

4365 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ  ರೈಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞಣಣ  ರೈ, ಮುದ್ಾ ೀಡಿ ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಪುತ ತರು 17/4B2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.36 3659.00 780650939734 520101016820912

4366 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೊರಗಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, ಕಾಪಿನಕಾಡು 

ಮನೆ
ಚಾವಯಕ್ ಕ್ಡಬ 175/1AP11 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.73 7420.00 709288177687 130901011003124

4367 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ . ಶಬರಿನಾಥ ರೈಬಿನ್. 

ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಕೊಯಿರ್ಲ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 226/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 4066.00 888627401656 31703116473

4368 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಚ್ನಿಯಪಾ  ನಾಯಕ , ಬರೆ 
ದ್ಖಾಸಸ ಮನೆ

ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 377/1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.244 4757.00 587132722791 520291006159872

4369 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಅಪುಾ  
ನಾಯಕ , ಖಂಡಿಗ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 230/1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.49 9554.00 715414796733 01992200049872

4370 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಚ್ರ್ಲಲ  ಮೇರಬಿನ್. ಗುರುವ 
ಮೇರ, ಪಟಾ ೀಡಿ ಮನೆ 102-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ 72/2B ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.27 5264.00 894855004358 155001011000958

4371 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭಬಿನ್. ಗುರುವ, 
ಕಂಚಿನಪದ್ವು ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 296/4 ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.27 5264.00 679004838030 124201011002399

4372 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ  ಎಮ್. ಡಿ.ಬಿನ್. 
ಹೊನಾ ಪಾ  ನಾಯಕ , ತಿೆಂಗಳ್ಳಡಿ 

ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 215/1B ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.516 10060.00 346556268988 5062500100572801

4373 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಪಿ.ಬಿನ್. ಗುರುವ, 

ಪದ್ಡಕ  ಮನೆ ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 121/1 ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.26 5069.00 982069224780 123501191000278

4374 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೊರಗುಬಿನ್. ಗುರುವ, 
ಜಾರತಾೂ ರು ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು

108/1A1A4P1, 115/*, 

108/4, 114/2
ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.88 17157.00 883914405659 111701010015856

4375 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೊರಗಪಾ ಬಿನ್. ಓಡಿ 
ಮುಗೇರ, ಇರಂಟ್ಯಡಿ ಮನೆ ಹಳೆೋನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ 86/1A3, 155/* ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.539 10509.00 924374352309 02042210012713

4376 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮನೀರಮಕೊೀೆಂ. 
ಸಂಜಿೀವ ಗೌಡ, ಶ್ಾ ೀಸೈನಿಕ 

ನಿರ್ಲಯ
ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 140/2P17 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.61 6200.00 468798697895 124201011005150

4377 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಥೀಮಸ್ ಪಿ. ಟ್ಟ.ಬಿನ್. 
ಥೀಮಸ್ ಟ್ಟ. ಸಿ., ಶ್ಾ ೀರಾಮ್ 

ಪುರ ಮನೆ
ಕೆ ಣಾಲು ಕ್ಡಬ 67/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.27 2745.00 623052258352 01682200044237

4378 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಬಳಿಯಣಣ  ಗೌಡ, ಎಕಸ ಮನೆ ಚಾವಾಯಕ್ ಕ್ಡಬ 81/1A1P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.53 5387.00 502393344630 130901010002534

4379 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಮೊಯಿದಿನ್ ಕುಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಅಬುಾ ಲ್ ಖಾದ್ರ್, ಆರ್ಲಸಪದ್ವು 

ಮನೆ
ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 95/1A2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.172 11913.00 881716225924 01762030000675

4380 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಹೊನಾ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಗುಮಮ ಣಣ  ಗೌಡ, ಪರಣೆ ಮನೆ ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 176/1, 11/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.63 6404.00 351495903408 0615101090853

4381 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಧವ ಗೌಡಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ಕುಲಯ ಟ್ಟು  

ಮನೆ
ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಪುತ ತರು 79/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.53 5387.00 658875172132 145901011005229

4382 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೀಭಾವತಿ ರೈಬಿನ್. 
ದೇವಣಣ  ರೈ, ಕುೆಂಟೀಡಿ ಮನೆ ಕ್ುಟುರಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 47/10 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.318 3232.00 880192853674 123601050000119

4383 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪುಷಾಾ  ಜೆ ರೈಕೊೀೆಂ. 
ಜಗನಾಾ ಥ ರೈ, ಪೊಸಮ್ರರು ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 158/2, 3 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.30 13214.00 451268920033 20252099671

4384 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ.  ವಿಠರ್ಲ ರೈಬಿನ್. ಸಬಾ ಣಣ  

ರೈ, ತೀಟಲ  ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 119/3 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.32 3253.00 842040163754 01342200052042

4385 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ದ್ಯಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಸಂಕಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಉದ್ಯ ೆಂಗಳ 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 54/4, 55/5 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.208 2114.00 866460237983 02082250007125

4386 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮ ಪ್ರಟ್ಯಳಿಬಿನ್. ಬಟಯ  
ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, ಸ್ವೆಂತ್ಯ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮ ಡ ುರು

ಪುತ ತರು 564, 565/1BP1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.584 5936.00 491944707795 54026522857

4387 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಪಿಾ ತ್ ಕ್. ಆರ್.ಬಿನ್. ರಾಜ 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲ, ಕಂಪ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

7/11C, 9/2A1A1P3, 

3B, 2A1B, 8/2B, 

9/2A2A, 7/11B

ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.588 5977.00 949512121903 105301011003208

4388 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರತಾಾ ವತಿ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡ, ಶ್ಾ ೀಕುರ್ಲದೇವತಾ 

ಕೃಪ್ರ ನಿರ್ಲಯ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 131/2A1A2B ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.29 2948.00 514434447442 124201241000156

4389 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನ ಗೌಡ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ಗೌಡ, ತಿತ್ಸಜಾಲು 

ಮನೆ
ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 169/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 4066.00 508534320774 02042200017123

4390 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ . ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಕ್.ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್, ಕೊೀನಡಕ  ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 6/P7 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.56 5692.00 738554206888 123101010002731



4391 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಯಂ. ಕೃಷ್ಣ  ಕುಮ್ರರಬಿನ್. 
ಯಂ. ಮ್ರಧವ ಭಟ್,  
ಅತಿಾ ಜಾಲು ಮನೆ

ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 165/1A4AP1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.6 6099.00 694644677561 02042200009181

4392 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರವಿಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ರಾಮ 

ಭಟ್, ಈನಡಕ  ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಕ್ಡಬ 128/8 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.00 10165.00 576249743111 64123147744

4393 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನ ಆಚಾರಿಬಿನ್. 
ಸೀಮಯಯ  ಿ ಚಾರಿ, ಗಡಿಪಿರ್ಲ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

404/1BP2, 50/2BP2, 

404/2
ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.428 4351.00 592142609896 64169427149

4394 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ.ಎನ್. ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಪಿಲ್ಸೆಂಗೂರು 

ಮನೆ
ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 203/1, 2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.53 5387.00 433309681401 02122200037986

4395 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ವಿನೀದ್ ಶೆಟ್ಟು  ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಸವ ಣಸಗರಿ ಮನೆ ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 120/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.61 6201.00 771963104634 105301011001056

4396 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್.  

ಸಬ್ರಾ ಯ ಗೌಡ, ಕುೆಂಡಡಕ  ಮನೆ ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ 182/1C, 1A1P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.26 2643.00 615337055267 32999330207

4397 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ದೇವಪಾ  ಗೌಡ, ಗಾಣಂತಿ ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 222/2, 221/1B ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.211 2145.00 237570285115 02042200005518

4398 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಿಮ ೀತಾಕೊೀೆಂ. 

ಮನೀಜ್ ಪಿ.ಜೆ., ಇೆಂಜಿರ ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಕ್ಡಬ 229/2B2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.23 2338.00 444014428359 36974894163

4399 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಸಿ. ಮತಾೂ ಯಿಬಿನ್. ಪಿ. 
ಪಿ. ಚಾಕೊೀ, ಪುದುಮನೆ ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಕ್ಡಬ 186/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.26 2643.00 610729161977 520101034417962

4400 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಜೇಮ್್  ಪಿ.ವಿ.ಬಿನ್. ಪಿ. ಸಿ. 
ವಗೀಸಸ್, ಪುದುಮನ ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಕ್ಡಬ 186/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.88 8945.00 606434393852 1655101007090

4401 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಎಲ್್ಸ  ಮತಾೂ ಯಿಬಿನ್. 
ವಿ.ಎ. ಮ್ರಕೊೀಸಸ್, ಪ್ರದ್ಡಕ  

ಮನೆ
ಶಿರಾಡಿ ಕ್ಡಬ 159/5 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.37 3761.00 415470501438 123501011001035

4402 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಆನಂದ್ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಎರ್ಲಯ ಣಣ  ಗೌಡ, ಕೂರೇಲು ಮನೆ ದ ೋಳ್ಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 73/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.196 1992.00 622054034682 130901010002485

4403 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಘುರಾಮ ರೈಬಿನ್. ಶ್ೀನಪಾ  
ರೈ ಕ್., ಶಾರದ್ ನಿರ್ಲಯ ಕಕಾರ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 288/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.26 2643.00 903033355984 105301010001307

4404 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸತಿೀಶ್ ರೈ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಪಾ ಭಾಕರ ರೈ, ಬಿೀಳು ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 149/* ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.36 3659.00 651852614316 4031101000101

4405 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸೀಲ್ದವತಿ ರೈಬಿನ್. 
ಸ್ವೆಂತ್ಪಾ  ರೈ, ಮೂತಿಸಮ್ರರು 

ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 116/2B2B ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.26 2643.00 893879592699 123501010006290

4406 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಜವ ಲ್ ಪಿ.ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕಾಯಸಪಾ  ಗೌಡ, 
ಮಡಯ ರ್ಲಮಜಲು ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 291/5, 3 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.116 11344.00 583290929818 123501011004322

4407 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಚಿನಾ ಮಮ  ಟ್ಟ. ಸಿ.ಬಿನ್. 
ಪತಾ ೀಸ್, ಪ್ರದ್ಡಕ  ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಕ್ಡಬ 242/4 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.4 3724.00 844944679201 123901011000487

4408 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮತಾೂ ಯಿಬಿನ್. ಮತಾೂ ಯಿ 
ಫೈಲ್ಸ, ಪದಂಬಳ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಕ್ಡಬ 203/1A ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 2368.00 911528590803 67291976616

4409 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಗೋರು ತ ೋಟಗಳ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ಪಾಲನೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ರೈಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಆಶ್ೀವಾಸದ್ 

ನಿರ್ಲಯ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 200/2C ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.49 4562.00 336612039630 02122200017382

4410 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಸಂತಿಕೊೀೆಂ. 
ಅನಂತೇಶವ ರ ಭಟ್, 
ಅನಿರ್ಲಕೊೀಡಿ ಮನೆ

ಬನ ುರು ಪುತ ತರು 109/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.80 12729 245547586595 0615111011617

4411 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕಮರ್ಲಕೊೀೆಂ. ಅಚ್ಯೂ ತ್ 
ಗೌಡ, ಕಾಯರ್ ಮುಗೇರ್ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 6/1. ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.52 8274 584864036928 117701011005191

4412 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 

ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಭಟ್, ಬಿೀಣಸಕಜೆ 
ಮನೆ

ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 258/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3182 712921223509 520291006160749

4413 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕರಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ಇಚ್ಚೂ ರು ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಕ್ಡಬ 276/1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.72 11456 987243309252 1655101002331

4414 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀತಾರಾಮ ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ಗೌಡ, ಪ್ರಪ್ರಮಜಲು 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 264/1B ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 6364 649009033147 111701011001324

4415 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪರಮೇಶವ ರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್, ಕೊೀನಡಕ  ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 156/1C1A1A1AP1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 6364 724812678770 0615101073743

4416 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟು  

(Handicap)ಬಿನ್. ಮಹಾಬರ್ಲ 
ಶೆಟ್ಟು , ಮೊದ್ರಲ್ದಕ ಡಿ ಮನೆ

ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 192/1A1P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3182 692166176377 0615101082142

4417 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಭಟ್, ಪ್ರದ್ರಕಯಸ 

ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 257/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.64 10183 603617284494 123501011006322

4418 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ಎ.ಬಿನ್. ಚಿೀೆಂಕಾ , 
ಪ್ರರಕಾಲು ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 324/2B1C ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.60 22958 823304333822 02042200041101

4419 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಅಣಣ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಕೂಟೇಲು 

ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 281/1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.50 19131 375433963707 4031101000545

4420 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ದಿನೇಶ ಗೌಡಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  
ಗೌಡ, ಇಡಯ ಡಕ  ಮನೆ ದ ೋಳ್ಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 47/4, 39/*, 43/4 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.20 18193.00 533073798565 02122200046100

4421 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್, ಸಿೆಂಧೂರ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಪುತ ತರು 46/2B1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3032.00 258157762449 6042500103364201

4422 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ಗೌಡಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, ಅಳಕ್ ಮನೆ ಕ್ುಡಿಪಾಾಡಿ ಪುತ ತರು 67/1A1P4 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3032.00 248874948682 4012500100955001

4423 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಭಾಸಕ ರ ಗೌಡಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ಬುಡಲ್ದರು 

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 81/11, 12, 9, 6 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 6064.00 817546082158 10573768883

4424 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ರೈಬಿನ್. ಕಿಟು ಣಣ  
ರೈ, ಪ್ರಪ್ರಮಜಲು ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 279/1BP1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.72 10915.00 921161395630 111701010015853

4425 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜತ್ೂ ಪಾ  ರೈಬಿನ್. ದೇರಣಣ  ರೈ, 
ಗಳಿಯಾಲು ಮನೆ ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 306/1P2, 5B, 3 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3032.00 257215286277 01762200020103

4426 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮಹೇಶ್ಾ ನ್. ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, 
ಕಾಣಿಯೂರು ಮನೆ ಕಾಣಿಯ ರು ಕ್ಡಬ 80/4A, 3B2, 2A, 78/4 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3032.00 435840460302 37767454959



4427 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಿತೇಶ್ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 

ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, ಮೇರ್ಲಸ 
ಮನೆ

ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 36/P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 6064.00 70439013108 6252101001107

4428 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕರಿಯಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಚಂದ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಅಮುಮ ೆಂಜ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು

95/2B, 94/1A2P7, 

1A1B2
ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.26 3942.00 697212156401 105301010000729

4429 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಾರಿಜ ಆಳವ ಕೊೀೆಂ. 
ವಾಸಪಾ  ರೈ, ಡಿೆಂಬಿಾ  ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 159/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.32 4852.00 427263664015 124201010004788

4430 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಗರಿೀಶ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಶ್ವರಾಮ ರೈ, ಮರಕಕ ಡ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 404/2, 393/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 7581.00 462743844084 123501010007675

4431 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಇಸಬು ಬ್ರಯ ರಿಬಿನ್. 
ಅಬೂಾ ಬಕಕ ರ್ ಬ್ರಯ ರಿ, ಡಿೆಂಬಿಾ  

ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

32/4BP1-p2, 

51/1A1A1A1A1, 

33/1AP1, 1C

ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3032.00 729163858058 520101016725200

4432 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಸರೇೆಂದ್ಾ  ರೈಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ರೈ, ಮುಗೆರೀಡಿ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 253/1AP2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.45 6822.00 404967268216 4031101000207

4433 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರ್ಲಕ್ಷಮ ಣ ಗೌಡಬಿನ್. ರುಕಮ ಯಯ  
ಗೌಡ, ಬುಡಲ್ದರು ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 63/1A1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.32 4852.00 961696417974 145901011003398

4434 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜೈಸನ್ ಜಾಜಿಾ ಸನ್. ಜಾಜ್ಸ 
ಕುಟ್ಟು , ನಿಡಯ ಡಕ  ಮನೆ ಇಚಿಂಪಾಡಿ ಕ್ಡಬ 16/1A21 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3032.00 974087169423 1655101012411

4435 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿೀರಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಅೆಂಬಜೆಸ 

ಮನೆ
ಕೆ ೋಣಾಲು ಕ್ಡಬ 25/9. ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.30 4548.00 834548448474 1655101007492

4436 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಜಿತ್ ಕುಮ್ರರ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಶೆಟ್ಟು , ಕಾವರಿಕಟ್ಟು  

ಮನೆ
ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 70/2A2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3032.00 522228908355 02482200009214

4437 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮುತ್ೂ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ವಿೀರಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಕೊಲಂಬಡಕ  

ಮನೆ
ನೆಲಾಯಡಿ ಕ್ಡಬ 115/6 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3032.00 313293159557 1655108010171

4438 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕಿ್ ೀಮ್ರವತಿ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಮೇದ್ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಕೃಷ್ಣ  ಸದ್ನ 

ಮನೆ
34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಪುತ ತರು 2/3. ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3032.00 389000084039 54059346676

4439 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, ಇಡ್ಯಯ ಡಿ ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 131/4,129/1A1, 210/4 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 7581.00 929912947651 02122200017141

4440 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮನೀಜ್ ರೈಬಿನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ರೈ, ದೇವಸಯ  ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 27/5A, 5B, 7 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.76 11522.00 388050288802 02122200028891

4441 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮಹಾಬಲೇಶವ ರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 
ಕಜೆಮೂಲೆ ಮನೆ

ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 23/1A2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.00 15161.00 999832398070 01342200107857

4442 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅನಂತ್ಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕಿಾ ನ್. 
ಅಚ್ಯೂ ತ್ ನಾಯಕ್, ಮೇಲ್ದಾ ದ್ರ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 139/2, 144/4B2, 145/4 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.28 4245.00 797847840258 33028786407

4443 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ, ಕಂಟ್ಟಾ ಮಜಲು 

ಮನೆ
ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 189/2P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.36 5458.00 576490936795 520101016693929

4444 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಘುನಾಥ ಪ್ರಟ್ಯಳಿಬಿನ್. 
ರಾಮ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, ಬಡಕಾಯೂರು 

ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 240/6 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 6064.00 851726010905 17104017912

4445 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮೂಸ್ವನಿಾ ನ್. ಇಬ್ರಾ ಹೆಂ, 
ನೆರೀಳೂ ಡಕ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 90/1B3, 66/5 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 7581.00 471397240510 123501010007125

4446 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕ್. ಸಿೀತ್ಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಮಹಾಬರ್ಲ ರೈ, ಕ್ಲ್ದಲ ಡಿ ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು 126/1C1P2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.60 9097.00 320073410063 123101010005758

4447 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಉದ್ಯ ಕುಮ್ರರ್ ಬಿ. 
ರೈಬಿನ್. ಶಾಯ ಮ ಭಟ್, 
ಬಂಗಾರಡಕ  ಮನೆ

ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 252/P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3032.00 900605159073 6042500103651001

4448 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ದುಗಗ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಓಲ್ದೂ ಜೆ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 48/P1, 72/1A2P, 1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.24 3639.00 695918852329 17104062240

4449 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಹ್ನುಮ ಶೆಟ್ಟು , ಮಣಿಕರ ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 395/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.90 13645.00 632885315929 17109531128

4450 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸೆಂದ್ರಿಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ , ಆನಾಜೆ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 296/2A1P6 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.40 15305 436853718271 64202377052

4451 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪುರಂದ್ರ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ರಾಮ ನಾಯಕ , ದ್ರಯಯ ರಡಕ  ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು 90/3, 132/5B2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.40 15305 806220506660 123101010001650

4452 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಹೊನಾ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಗಂಗಯಯ  ಗೌಡ, ಗುಮಮ ಟಗದ್ರಾ  

ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು

81/P12, 97/5P1, 4P2, 

78/2
ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3032.00 253936427030 124201011001204

4453 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಘವೆಂದ್ಾ ಬಿನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಮಡುಕುಳ್ಳಾ ಯ, 

ಕೆಂತಿರ್ಲ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

50/1B3, 45/3, 46/1D2, 

45/10, 1, 6, 50/1B3
ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 7580.00 241745929076 02482200013718

4454 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಶಂಭಟ್, ಆಯಾಸಪು ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು

351/*, 352/2, 192/5A3, 

5A1, 4AP2, 194/2P2, 

352/2, 192/5A3, 5A1

ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.20 3032.00 736768333531 520101009821194

4455 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  

ಪುತ್ತೂ ರಾಯಬಿನ್. ವಾಸದೇವ 
ಪುತ್ತೂ ರಾಯ, ಆರ್ಲಡಯ  ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 139/2A ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.32 4852.00 897572218854 105301011001788

4456 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಗುರುರಾಜಿಾ ನ್. ಸಬ್ರಾ ಯ 
ಮಡುಕುಳ್ಳಾ ಯ, ಕೆಂತಿರ್ಲ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

45/12, 5P1, 50/1B2, 

46/1D1, 45/9, 8
ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 7580.00 288195038512 0615101013183

4457 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಯಯ  ರೈಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಹ್ರ್ಲಸಿನಡಿ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 239/2P1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 6064.00 373368510792 117701011000517

4458 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮಹ್ಮಮ ದ್ ಬ್ರಯ ರಿಬಿನ್. 
ಅಬುಾ ಲ್ ಬ್ರಯ ರಿ, ಸಸಿಹತ್ತಲ  ಮನೆ ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 204/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 7580.00 249998626243 123501010000756

4459 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೈರ್ಲಜಾ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಕರಿಯಪಾ  ಬಂಗೇರ, ಕಂಪ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 110/1BP2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.43 6519.00 670019692401 0615101077161

4460 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕುಸಮ್ರ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಪಕಿೀರ, ಕುಮ್ರರಮಂಗರ್ಲ ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 103/2B ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.20 7652.00 604260189018 02122200010149



4461 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕರಿಯ ಮೇರಬಿನ್. 

ಮ್ರಯಿರ್ಲ, ಕುಮ್ರರ ಮಂಗರ್ಲ 
ಮನೆ

ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 103/2A1CP1 ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.20 7652.00 841558408232 02122200041191

4462 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮ ಪಕಕ ಳಬಿನ್. 
ನರಸಿೆಂಹ್ ಪಕಕ ಳ, ಕರ್ನಸರು 

ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು
53/P4, 72/1B, 71/1, 

72/2, 87/1B, 70/2, 

90/1A3

ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.50 7293.00 883092470146 123501010008541

4463 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಗಂಗಯಯ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ರಾಮ ನಾಯಕ , ಬಪಾ ಪುೆಂಡೇಲು 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 337/1AP2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಗೋರು 0.20 3032.00 320820845835 111701010015969

4464 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಾಕರ ತೀಳ್ಳಾ ಡಿಬಿನ್. 
ರಾಮಚಂದ್ಾ  ತೀಳ್ಳಾ ಡಿ, 
ಕಲ್ದಕ ರು ಮನೆ

ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 76/1A1AP1 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.40 6064.00 905456030299 64170691937

4465 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಟ್ಟ. ರೈಕೊೀೆಂ. 
ಎೆಂ. ತಿಮಮ ಪಾ  ರೈ, ಶೇಖಮಲೆ 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 130/2, 77/1A2, 129/2 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.36 5350.00 976350978423 120101010000991

4466 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪ್ರಶವ ಸನಾಥಬಿನ್. 
ವಿಶವ ನಾಥ, ಪುನಿೀತ್ ಭಾಗ್ ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಕ್ಡಬ 16/5. ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.25 3650.00 822999866395 1655101000267

4467 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್, ಕರ್ನಸರು 

ಮನೆ

ನೆಟಟನಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 159/1AP2, 157/2P3 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 0.80 11700.00 446851189186 123501010004528

4468 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಲ್ಸತ್ಕೊೀೆಂ. 
ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಬೈರ, ಪರ್ಲಲ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 327/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಗೋರು 0.20 3000.00 405269788323 124201011000810

4469 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗುಲ್ದಬಿ ಎನ್. 

ಶೆಟ್ಟು ಕೊೀೆಂ. ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟು , 
ಕಂಪ ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 178/5 ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1.20 18000.00 222153470510 20196600118

4470 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಣಬ ಉತ್ಾಾದನಾ ಘಟಕ್
ಶ್ಾ ೀ. ರಮ್ರನಂದ್ ಎನ್.ಬಿನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಬಲ್ದಯ ಯ, ನಿೀಕಸಜೆ 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 69/1A1B1, 74/3A ಇತ್ರೆ ಗೋರು 800 ಘ.ಮಿೋ. 150000.00 643420634904 0615101072541

4471 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಘುನಾಥ ರೈಬಿನ್. ವೆಂಕಪಾ  
ರೈ, ಏಕೊೀ ಹೊಸ ಮನೆ ಬನ ುರು ಪುತ ತರು 14/1. ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.36 17494.00 671296726867 02082010021800

4472 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಿೀತ್ಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಮಹಾಬರ್ಲ ರೈ, ಕ್ಲ್ದಲ ಡಿ ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು 126/2C, 1C1P2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 9719.00 320073410063 123101010005758

4473 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜತ್ೂ ಪಾ  ರೈಬಿನ್. ದೇರಣಣ  ರೈ, 
ಗಳಿಯಾಲು ಮನೆ ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 306/1P2, 5B, 3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 9719.00 257215286277 01762200020103

4474 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಭಾಸಕ ರ ರೈಬಿನ್. ಮಹಾಬರ್ಲ 
ರೈ, ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 42/2A1A3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.29 14092.00 204537502003 54017809433

4475 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಿೀತ್ಮಮ ಕೊೀೆಂ. ಬಂಟ್ಟ 
ಪೂಜಾರಿ, ನೆಲ್ಸಲ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು

221/1B2, 219/1, 

220/1AP2
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 9719.00 563216662817 123101010004035

4476 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಆರ್.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ, ಕೊೀಡಿ 

ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 193/2, 5, 368/* ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 9719.00 620027154411 105301011002457

4477 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಿತೇಶ ಎಮ್.ಬಿನ್.  

ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, ಮೇರ್ಲಸ 
ಮನೆ

ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 38/13A, 24 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.50 24297.00 704390131082 6252101001107

4478 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸೂಫಿಬಿನ್. ಹ್ಸೈನಾರ್, 
ಬ್ರೆಂಟಡಕ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 650/6 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 9719.00 532994699275 18940100023735

4479 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ 
ಕ್.ಎನ್.ಬಿನ್. ನರಸಿೆಂಹ್ ಭಟ್, 

ದೇಕಸಜೆ ಮನೆ
ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು

195/4A, 192/1A2, 

194/4B, 193/1A1P3, 

192/1A1P1

ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 48595.00 529827935333 0615101081620

4480 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಎ.ಕ್. ಪಾ ಸನಾ  ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಎ.ಎಚ್. ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಅತ್ಯ ಸಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು

170/1A2, 207/52B, 

171/1B4
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.96 46651.00 415281904781 0615101079714

4481 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅರುಣ ಕುಮ್ರರ್ ಆಳವ ಬಿನ್. 
ಸದಾರಾಮ ಆಳವ , ಬೀಳೀಡಿ 

ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು

63/2A4, 148/6, 

66/1A2A5
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.73 35474.00 580278529101 105301011001094

4482 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯಂತಿ ರೈಬಿನ್. 
ದಾಸಪಾ  ರೈ, ಮುೆಂಡ್ಯಳ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 166/1A, 1B, 2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.29 14092.00 663077532174 124201010005136

4483 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಜಗನಾಾ ಥ ರೈಬಿನ್. 

ಪದ್ಮ ನಾಭ ರೈ, ಬಳಂಕಡುಲ  
ಮನೆ

ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 75/2, 74/1, 72/8, 7 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 10319.00 468799771373 123501011001981

4484 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಶ್ಕಲ್ದಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಶೆಾ ೀಯಾ ನಿರ್ಲಯ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 19/6B ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 9719.00 322681086432 20349726550

4485 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಟಯ ಪಾ  ರೈಬಿನ್. ಶೇಷ್ಮಮ  
ರೈ, ದೇರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 146/2C5 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 9719.00 512837283644 124201010004138

4486 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಗಿಡಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 

ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಭಟ್, ಬಿೀಣಸಕಜೆ 
ಮನೆ

ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 258/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.27 13121.00 712921223509 520291006160749

4487 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಸದಿೀಶಬಿನ್. ಪಾ ಭಾಕರ 
ನಾಯಕ್, ಮದ್ಲ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು

22/2, 21/12B2, 

20/2A4, 31/5, 2
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 10150.00 243023683903 111701011001289

4488 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸ್ವವಿತಿಾ  ರೈ ಎನ್.ಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಪ್ರಪ್ರಮಜಲು 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು

277/2B3-p2, 269/7, 

277/1A2P2, 5P2, 

269/5

ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 899972733918 124201011005121

4489 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಮುಮ  ರೈ ಎ.ಬಿನ್. ಜತ್ೂ ಪಾ  
ರೈ, ಅೆಂಕೊತಿೂ ಮ್ರರು ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 299/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 969901815602 111701010001358

4490 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಶಾಯ ಮಸೆಂದ್ರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಬಿ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಭಟ್, ಬಟಯ ಡಕ  

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 186/1B ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 384821394791 111701011000222

4491 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಮುರಳಿ ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಕೇಶವ ಭಟ್, ಸಸೆಾ ೀಟ್ಟ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 197/2, 200/2B2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 516226947439 111701010002105

4492 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗೇಶವ ರ ಭಟ್ 
ಪಿ.ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 

ಪರನಿೀರು ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 206/2B2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 865339236779 111701010004276

4493 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಡಿ. ಎಮ್. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ 
ಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. ಡಿ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ 
ಭಟ್, ಸಸೆಾ ೀಟ್ಟ ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 199/2A ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 815537435473 111701010006505

4494 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮಹ್ಮಮ ದಿಾ ನ್. ಅಬುಾ ಲ್ 
ರಹಮ್ರನ್, ಮಂಜ ಕೊಟಯ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 167/3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 951805254989 111701010002287



4495 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ 
ಪಾ ಸ್ವದ್ ಪಿ.ಬಿನ್. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ 
ಭಟ್, ಪಟ್ಯು ಜೆ ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು
149/1, 148/1P1, 8, 9, 

10
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 12687.00 251279291592 111701011000267

4496 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶರತ್ ಕುಮ್ರರ್ ರೈಬಿನ್. 
ಧನಂಜಯ ರೈ, ಅಮ್ತೂ ನಡಕ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 285/2B, 2A2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 12687.00 792639319905 111701010000036

4497 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮಹೇಶ್ ರೈಬಿನ್. ದೇರಣಣ  
ರೈ, ಅೆಂಕೊತಿೂ ಮ್ರರು ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು

297/7P4, 6P2, 5, 4, 

3P2, 2P6, 296/1p2
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.116 14159.00 807242284438 111701010006689

4498 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಪಾ ಕಾಶ ಪಿ.ಎನ್.ಬಿನ್. 
ಪಿ. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಶ್ವಕೃಪ್ರ 

ಪಟ್ಯು ಜೆ ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 188/4, 190/1B ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2189 2777.00 518978479937 105301010009062

4499 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಟ್ಟ. ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 
ಟಪ್ರಲುಕಟ್ಟು  ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 288/4A2, 287/2A2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.29 3679.00 653666409059 111701010002937

4500 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ನರಸಿೆಂಹ್ ಪಾ ಸ್ವದ್ 
ಪಿ.ಎೆಂ.ಬಿನ್. ಎಸ್. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ 
ಭಟ್, ಪ್ರಲ್ದಶತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 194/1A2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 814772039633 111701011001710

4501 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಪಾ ಯಯ  ಮಣಿಯಾಣಿಬಿನ್. 
ಸಬಾ ಯಯ  ಮಣಿಯಾಣಿ, 
ಪೊನಾ ತ್ಳಾ  ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 264/1A2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 302268939421 17104039708

4502 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಜಗನಾಾ ಥ ರೈ ಕ್.ಜಿ.ಬಿನ್. 
ಸಂಕಪಾ  ರೈ, ಕಾವು ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು

244/8, 9, 10, 245/1P1, 

245/12, 13
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 327025356972 111701010007063

4503 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಮೊೀೆಂಟ ಪೂಜಾರಿ, 
ಮಂಜಕೊಟಯ  ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 167/9, 240/1A1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 628780048369 111701010007829

4504 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  
ಪ್ರಟ್ಯಳಿಬಿನ್. ಚಂದ್ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, 

ಪಟ್ಟು ಮೂಲೆ ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 9/2A4 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 10150.00 734632487331 111701010015078

4505 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಮನೀಜ್ ರೈ ಎ.ಬಿನ್. 
ಜಗನಾಾ ಥ ರೈ, ಪ್ರಪ್ರಮಜಲು 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು

278/6B, 4, 5A, 3BP1, 

5B, 287/3A1, 3B1, 3B
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.732 9287.00 807820252117 124201010006067

4506 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಜಿ. ನರಸಿೆಂಹ್ 
ಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್, ಪ್ರಲ್ದಶತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 179/2AP2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 682758729368 111701010001495

4507 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗೇಶವ ರ ಭಟ್ 
ಪಿ.ಬಿನ್. ಈಶವ ರ ಭಟ್, ಗೌರಿ 
ಕೃಪ್ರ ಪಟ್ಯು ಜೆ ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 188/9B1, 190/1A2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 547590893422 123501010000513

4508 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಪಟ್ಯು ಜೆ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 188/9A, 187/2A ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 362266751622 105301011000904

4509 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೇಶವ ಮೂತಿಸ ಪಿ.ಜಿ.ಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಪಟ್ಯು ಜೆ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 187/2B2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 10150.00 282408824590 111701011000226

4510 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಶ್ೀರ್ಲಕೊೀೆಂ. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡ, ಕನಾ ಯಯ  ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 266/8 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 277032233624 111701010015702

4511 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಯು. ಅೆಂತ್ಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಶೆಟ್ಟು  

ನಿರ್ಲಯ ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 275/1A ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 12687.00 704620557173 910010005773638

4512 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಡಿ. ಅಮಮ ಣಣ  ರೈಬಿನ್. 

ತಿಮಮ ಣಣ  ರೈ, ಪ್ರಪ್ರಮಜಲು ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು
276/1B2, 274/3B3, 

1B3
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 603615148616 124201010000135

4513 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಮಳಿ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 336/1AP2, 336/1B ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.437 5544.00 927101683027 111701010000090

4514 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಶ್ವಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. ಕ್. 
ಶಂಕರ್ ಭಟ್, ಕೊಚಿೂ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 306/2P1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.219 2778.00 595551880205 111701010004073

4515 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಈಶವ ರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್, ಗುೆಂಡಿಗದ್ರಾ  

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 229/5, 4, 197/10 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 604096261919 111701010002136

4516 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್. 
ಬಿ. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 
ಬರೆಕರೆ ಶ್ಾ ೀರಾಮ ಕೃಪ್ರ ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 195/4A ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 940348660322 111701011002568

4517 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀತಾರಾಮ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ಗೌಡ, ಕುರಿೆಂಜ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 254/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 649009033147 111701011001324

4518 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಗರಿೀಶ್ಾ ನ್. ಸೇಸಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, 

ಮಜಾಜ ರು ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 75/1P1, 74/2p1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 398504430822 124201010007008

4519 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ವೆಂಕಪಾ ಯಯ ಬಿನ್. ಪಿ. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ನನಯ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 115/3BP1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 704836362807 111701011000625

4520 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ರಮೇಶ್ ಎನ್. ರಾವಿಾ ನ್. 
ಎನ್. ರಾಜಾರಾವ್, ಶ್ಾ ೀದುಗಾಸ 
ನಿರ್ಲಯ ನಿಧಿಮುೆಂಡ ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 126/3A, 123/1P1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 572621988581 520101016719928

4521 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಧರ್ ರಾವ್ ಪಿ.ವಿ.ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಟ್ಯಾ ವ್, ನಿಧಿಮುೆಂಡ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 142/6 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 466481200050 111701010007295

4522 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿಧಾಯ ಧರ ಎನ್.ಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ರಾವ್ ಪಿ.ಎನ್., 

ನಿಧಿಮುೆಂಡ ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 142/9B, 8, 10 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 724493565255 111701010002669

4523 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿೀಶ ಕುೆಂಜತಾೂ ಯಬಿನ್. 
ಅನಂತ್ ಕೃಷ್ಣ  ಕುೆಂಜತಾೂ ಯ, ಶ್ಾ ೀ 

ನಿರ್ಲಯ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 100/1A ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 957473179857 111701010006361

4524 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ವಿೀಣ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ಎೆಂ.ಬಿನ್. ದೇವಪಾ  ನಾಯಕ್, 

ಮದ್ಲ  ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು

49/2B1, 49/2D, 3B2, 

4, 3D
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 10150.00 998834660366 146001011000835

4525 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಕನಯ ಕೊೀೆಂ. ಅಚ್ಯೂ ತ್ 
ಮೂಡೆತಾೂ ಯ, ಅನನಯ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 111/3C ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 10150.00 836260596528 111701010007566

4526 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ವಿಷ್ಣ ಯಯ ಬಿನ್. 

ಸಬ್ರಾ ಯ, ಪೂವಂದೂರು ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 91/2A1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 696033595790 111701011001380



4527 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀನಪಾ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಕರಿಯಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ರೆಮ್ರರು 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 177/1B ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 407528750370 111701010004774

4528 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀತಾರಾಮ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 

ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಬರೆಕ್ರೆ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 161/6 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 7613.00 657331091624 02082010026090

4529 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಪತಿರಾವ್ ಪಿ.ವಿ.ಬಿನ್. 
ಪಿ.ಎನ್. ವೆಂಕಟ್ಯಾ ವ್, 
ನಿಧಿಮುೆಂಡ ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 143/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 934780130675 0615101023720

4530 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಗಂಗಾಧರ ಸಿ.ಎಚ್.ಬಿನ್. 
ಎಚ್. ಮೊೀನಪಾ  ಗೌಡ, 
ಚಾಕೊೀಟ್ಟ ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 79/1D ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 363129722453 111701010007767

4531 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಣಣ  ಗೌಡಬಿನ್. ಅಣಣ ಪಾ  
ಗೌಡ, ಮ್ರಯಿರ್ಲಕೊಚಿೂ  ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 357/1P3, 207/1P2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 381964894098 111701010015742

4532 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಣಣ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ನಾಯಕ , 
ಮುೆಂಡಕೊಚಿೂ  ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 347/8, 5B2, 5B1 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.437 11378.00 561383173637 111701010000487

4533 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಕಪಾ  ಕ್.ಬಿನ್. ಪೊಡಿಯ, 
ಕುರುೆಂಜ ದೇವಗರಿ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 128/1A1P4 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 5207.00 824738936288 111701011002899

4534 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ  ನಾಯಕ , ಉಜುಾ ಗುಳಿ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 271/5 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 5207.00 495612419933 111701010015039

4535 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಕುೆಂಡ 
ನಾಯಕ , ಮ್ತನೀಜಿಕಲುಲ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 22/1A1AP1 ಎಸ್. ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 5207.00 587661323125 111701010001859

4536 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ  ನಾಯಕ  ಎ.ಬಿನ್. 
ಕುಮ್ರರ ನಾಯಕ , ಕುೆಂಞ 
ಕುಮೇರ್ ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 7/1P1 ಎಸ್. ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 15622.00 408380487123 111701010002819

4537 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ನಾಯಕ  ಪಿ.ಬಿನ್. 
ಚ್ನಿಯಪಾ  ನಾಯಕ , 
ಪ್ರಪ್ರಮಜಲು ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು
277/1A3P2, 1P6, 2A, 

1AP4
ಎಸ್. ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 5207.00 964233656907 111701011000004

4538 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಕ್.ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್, ಪಟ್ಯು ಜೆ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 182/3B ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 731312704438 6042500100971301

4539 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಣ್ಣಣ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಕಾೆಂತ್ತ ಪೂಜಾರಿ, ಮಂಜಕೊಟಯ  

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 168/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 404351503849 111701010005677

4540 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪುಷ್ಾ ನಾಭ ಶೆಟ್ಟು  ಡಿ.ಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ  ಶೆಟ್ಟು , ಡೆೆಂಬ್ರಳೆ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 241/1, 260/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.96 12180.00 878629310438 111701010015441

4541 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ನಹುಶ ಪಿ. ವಿ.ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್, ಪಳನಿೀರು 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 204/2A ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 647631482889 30827469617

4542 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ದೇವಣಣ  ರೈಬಿನ್. 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ರೈ, ಮುದ್ರ್ ಪಳಾ  

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 282/1P1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 7612.00 230603224328 111701010003022

4543 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸರಸವ ತಿಕೊೀೆಂ. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲ ಮಣಿಯಾಣಿ, ಕುರಿೆಂಜ 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 257/6, 256/9 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 219806158842 111701010015579

4544 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ರೈಬಿನ್. ದುಗಗ ಪಾ  

ರೈ, ಕುತಾಯ ಡಿ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 165/1P7 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.218 2765.00 309801669320 111701010006987

4545 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್, ವಾಯಿರ್ಲ ಕೊಚಿೂ  ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 329/4 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 649791560016 0615101028066

4546 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಯಂ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 
ಮ್ರಯಿರ್ಲಕೊಚಿೂ  ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 329/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 737334555598 105301011002803

4547 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ತಾಯ ೆಂಪಣಣ  ರೈಬಿನ್. 
ತಿಮಮ ಕಕ , ಕುತಾಯ ಡಿ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು

163/1AP4, 166/1P4, 

183/P2
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.876 11114.00 806520897091 124201011001923

4548 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮ ಮಣಿಯಾಣಿಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞಪಾ  ಮಣಿಯಾಣಿ, ಕುರಿೆಂಜ 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 257/5, 250/6 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 417573917923 124201241000175

4549 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಇಬ್ರಾ ಹೆಂಬಿನ್. ಸಿೀದಿ 
ಕುೆಂಞಿ, ಮಂಜ ಕೊಟಯ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 167/2, 168/6 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 989413109135 111701010006613

4550 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅರುಣ ಪಿ.ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕಮಲ್ದಕ್ಷ ಬೀಕಸರ್, 
ಪೂವಂದೂರು ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 90/4 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.255 3235.00 579228638942 111701010006812

4551 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸನಂದ್ ರೈಕೊೀೆಂ. 
ಸದಾಶ್ವ ರೈ, ಕುತಾಯ ಡಿ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 316/2P1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 762707095617 111701010016115

4552 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸತ್ಯ ವತಿ ಬಿ. ರೈಕೊೀೆಂ. 
ಜಗನಾಾ ಥ ಯಾನೆ ಬ್ರಬು ರೈ, 

ಕುತಾಯ ಡಿ ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 317/P7 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.218 2766.00 827261864154 111701010015611

4553 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಎಸ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಬರೆಕರೆ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 171/10 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 489828198354 111701010001415

4554 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರವಸತಿ ಕ್.ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಮುತ್ೂ ಣಣ  ಗೌಡ ಎ.ಎಸ್., 
ಶ್ಾ ೀಕಾವರಿ ಕೃಪ್ರ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 20/2A1B ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 367086181735 111701011001485

4555 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಭಾಕರ ಪಾ ಭುಬಿನ್. ಎೆಂ. 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಪಾ ಭು, 
ಮುೆಂಡಕೊಚಿೂ  ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 347/3A1, 4, 2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.218 2766.00 958069395528 111701010015888

4556 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ರಾವಿಾ ನ್. 
ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸಯಯ , ಪೂವಂದೂರು 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 92/5, 4, 3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 5075.00 466110974505 111701010000041

4557 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸರೀಜಿನಿ ಯಾನೆ 
ಸವಾಸಣಿಕೊೀೆಂ. ಸರೇೆಂದ್ಾ  ರೈ, 

ಹ್ರ್ಷಸತಾ ನಿರ್ಲಯ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 236/1AP1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 468187701356 111701011000720

4558 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಎ. ಪಿ. 
ಧನರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀಕೊೀೆಂ. ಪರಮೇಶವ ರ, 
ಆಜಡಕ  ಮನೆ ಕುತಾಯ ಡಿ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 163/2, 1B2, 158/1A ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.388 4923.00 746137438858 111701011000255

4559 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಎಸ್. 
ಕೃಷ್ಣ ವಣಿಕೊೀೆಂ. ಜಯರಾಮ 
ಭಟ್, ಟಪ್ರಲುಕಟ್ಟು  ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು
287/2B, 1B2, 288/4B, 

286/1B1P1, 

286/1B2P1

ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 12687.00 644340300400 111701010015280



4560 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಘವಬಿನ್. ಚೀಮ, 
ಮ್ರಣಿಯಡಕ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 132/2C2 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 5207.00 914077677167 111701051000080

4561 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಕರಿಯ ಜಿ.ಬಿನ್. ನಿಟು ೀಣಿ 
ಹ್ರಿಜನ, ಮೇನಾರ್ಲ ಜರ್ಲಧರ 

ಕಾಲೀನಿ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 19/3. ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 5207.00 878014341743 123501010006632

4562 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅಕುಕ ಕೊೀೆಂ. 

ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ , ಉಜುಾ ಗುಳಿ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 271/3 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 10415.00 680018721090 111701231000552

4563 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಕಿೀರ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ ಪಿ.ಬಿನ್. 
ಮ್ರನ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, ಪಟ್ಟು ಮೂಲೆ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 13/2B ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.218 2766.00 314462629444 10573779907

4564 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಹೇಮ್ರವತಿಕೊೀೆಂ. 
ಬ್ರಬು ಮೂರ್ಲಯ , ಮದ್ಲ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 48/1A2, 50/9, 10 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 226343261760 111701010005667

4565 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ಸಾ ನ್. ಜೈನಾಬಿ, 

ಅಶವ ತ್ೂ ಡಿ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 167/8 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 710287809092 111701010002901

4566 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಇಸಬು ಬ್ರಯ ರಿಬಿನ್. ಸಿೀದಿ 
ಕುೆಂಞಿ, ಅಶವ ತ್ೂ ಡಿ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು

243/1A6, 1A7, 

166/2P3, 167/1P1p1, 4
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 623353880125 111701010006537

4567 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2018-19 ಕಾಳುಮಣಸು ತ ೋಟ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ಅಬೂಬಕಕ ರ್, ಕೌಡಿಚಾೂ ರ್ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 148/1A3B ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 2537.00 951367273217 111701010002480

4568 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಿ. ಶ್ಾ ೀರಂಗ ಶಾಸಿೂ ರೀಬಿನ್. 
ಸಿ.ಎಚ್. ಶ್ವಶಂಕರ ಶಾಸಿೂ ರೀ, 
ಮಣಿರ್ಲ ಪಜಿಮಣ್ಣಣ  ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು
138/2B1A1, 2A, 1A, 

210/2, 3B, 1B1, 1A2B
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 874748207810 520101024452961

4569 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  

ಪುತ್ತೂ ರಾಯಬಿನ್. ವಾಸದೇವ 
ಪುತ್ತೂ ರಾಯ, ಆರ್ಲಡಕ  ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 95/7A1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 23214.00 897572218854 105301011001788

4570 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಂದ್ನಾ ರಾವಿಾ ನ್. 
ರಮೇಶ್ ರಾವ್, ಎಲ್ಸಯ ಮನೆ, 

ಕ್ದಂಬ್ರಡಿ
ಸರ್ೋಯ ಪುತ ತರು 203/P1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 38690.00 598346732236 6252101000969

4571 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀಕೊೀೆಂ. ಎೆಂ. 
ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್, ಕಮ್ತಸನಡಕ  

ಮನೆ
ಸರ್ೋಯ ಪುತ ತರು 217/4, 273/* ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 411101227299 6042500100908501

4572 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭ 

ಮರಡಿತಾೂ ಯಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ 
ಮರಡಿತಾೂ ಯ, ಚೈತ್ನಯ  ನಿರ್ಲಯ 

ಮನೆ
ಸರ್ೋಯ ಪುತ ತರು 44/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 348483792694 6042500101018901

4573 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸದ್ಶಸನಬಿನ್. ಬ್ರರ್ಲಪಾ  
ಪೂಜಾರಿ, ನಾಡ್ಯಜೆ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 41/1B2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 372813168052 105301011001349

4574 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಯಂ. ರಾಮಪಾ ಸ್ವದ್ಬಿನ್. 
ಎೆಂ. ಶ್ವರಾಮ ಭಟ್, ಶ್ಾ ೀಚಿತ್ೂ  
ಕರಿಯಾರ್ಲ ಹೆಂದಾರು ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 110/1A, 112/4, 9 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.20 46428.00 769454686872 02482200012904

4575 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇಶ್ ಕುಮ್ರರ್ 

ಸರಕ್ಬಿನ್. ಅಚ್ಯೂ ತ್ ಸರಕ್, 
ಸರಕ್ ಮನೆ

ಸರ್ೋಯ ಪುತ ತರು 119/1B2, 162/2A2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 38690.00 264912805424 0615101072820

4576 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಯತಿೀಶ ರೈಬಿನ್. ರಾಮಯಯ  
ರೈ, ಮೇಗನಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಸರ್ೋಯ ಪುತ ತರು 20/4, ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 893481463772 0615101079709

4577 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮಹಾಬರ್ಲ ರೈಬಿನ್. 
ರಾಮಯಯ  ರೈ, ಮೇಗನಗುತ್ತೂ  

ಮನೆ
ಸರ್ೋಯ ಪುತ ತರು 238/1B4, 1B2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 409721192428 02082200004267

4578 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕೊರಗಪಾ ಬಿನ್. ಎಲುೆಂಬ, 
ಬ್ರವಿಕಟ್ಟು  ಮನೆ ಸರ್ೋಯ ಪುತ ತರು 185/2AP4 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 14568.00 846216033232 01342200068326

4579 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಬ್ರಬು ಮೊಗೇರಬಿನ್. 
ಎಲುೆಂಬ, ಬ್ರವಿಕಟ್ಟು  ಮನೆ ಸರ್ೋಯ ಪುತ ತರು 185/2AP2 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 14568.00 753899481057 32837472089

4580 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಇಬ್ರಾ ಹೆಂ ಮುಲ್ದಬಿಸನ್. 
ಇದಿನಬಾ , ಮುಲ್ದರ್ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 119/1P5 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 710032529560 105301010008208

4581 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೈರ್ಲಜಕೊೀೆಂ. 
ಕರಿಯಪಾ  ಬಂಗೇರ, ಕಂಪ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 178/1B4P3, 118/3B1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 670019692401 0615101077161

4582 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ವಸಂತ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿನ್. ಅಣಿಣ  
ಪೂಜಾರಿ, ಎಸ್.ಡಿ., ಸವಸದ್ೀಳ 

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 27/1A1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 698168100210 0615101074096

4583 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಿೀರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್. ಟ್ಟ. 
ಗುರುರಾಜ, ಗುರುಕೃಪ್ರ ಮನೆ 

ತೌಡಿೆಂಜ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 115/5 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 334819140738 0615101087699

4584 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರತಾಾ ವತಿ ಪಿ. 

ಭಟಕ ೀೆಂ. ಕ್. ಪಾ ಭಾಕರ ಭಟ್, 
ನಂದ್ನ ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು
25/1A, 2A1, 2B, 

26/2B1, 4B
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.45 17410.00 200978981735 6042500104092201

4585 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಮತಿಬಿನ್. ಕ್. 
ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಕರ್ಲಲ ಮ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 50/6B, 9 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 953558644764 0615101089111

4586 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. 

ಸೂಯಸನಾರಾಯಣಬಿನ್. 
ವಿಶವ ನಾಥ ಪುತ್ತೂ ರಾಯ, ಆರ್ಲಡಕ  

ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 139/2B, 87/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 30952.00 922404314418 32083849711

4587 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಹಾಸ ರೈಬಿನ್. 
ತ್ತಕಾ ಪಾ  ರೈ, ಬಟ್ಯಯ ಡಿ ಗುತ್ತೂ  

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 11/1, 2, 10/4 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 513582411029 0615101027598

4588 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಉದ್ಯ ರೈಬಿನ್. ಆನಂದ್ 
ರೈ, ಕಟು ತಾೂ ರು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು

246/2P1, 127/P12, 

P11
ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 945867570027 10361000005773

4589 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಣ್ಣಣ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಪೂವಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ನಿಸಗಸ 

ನಿರ್ಲಯ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 256/5 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 756414160474 0615108083658

4590 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಕ್.ಬಿನ್. ಗೊೀವಿೆಂದ್ 
ನಾಯಕ , ಕೊಡಂಕಿೀರಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 72/1P1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 29136.00 976676000310 31252458247

4591 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರವಿಚಂದ್ಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞ ನಾಯಕ , ಬಟ್ಯಯ ಡಿ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 12/2A4 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 29136.00 385539315530 0615108083661

4592 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಮೇಶ್ ಕಣಾಣ ರಾಯಬಿನ್. 
ಶ್ವ ಕಣಾಣ ರಾಯ, ಬನೇರಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 77/3B3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 953087814665 117701010007920



4593 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರೇಖಾ ಆನಂದ್ಕ ೀೆಂ. 
ಎಸ್.ಕ್. ಆನಂದ್ ಕುಮ್ರರ್, 
ಶಾೆಂತಿನಿಕೇತ್ನ ಮನೆ

ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 84/7, 6 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.80 69642.00 407270786539 01342200007891

4594 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ಭಂಡ್ಯರಿಬಿನ್. 
ಪುೆಂಡಲ್ಸೀಕ ಭಂಡ್ಯರಿ, ಸರಕ್ 

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 228/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 626150588021 124510031056

4595 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 
ಮಂದಾರ ಮನೆ

ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು 43/1P1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 957572556382 02482200007692

4596 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ರಾವಿಾ ನ್. 
ಅನಂತ್ಕೃಷ್ಣ  ರಾವ್, 
ಪಜಿಮಣ್ಣಣ  ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 197/1A ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 324693182357 0615101074940

4597 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಅಶೀಕ್ ರೈಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞಣಣ  ರೈ, ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 82/9AP1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 961703956846 124201011005722

4598 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶಶ್ಧರ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿನ್. ಅಣಿಣ  
ಪೂಜಾರಿ, ಸವಸ ದ್ೀಳ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 240/1AP2, 1AP3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 482647473609 32905700383

4599 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಕ್ಷಯ ಎಸ್. ಕ್.ಬಿನ್. 
ಆನಂದ್ ಕುಮ್ರರ್ ಎಸ್.ಕ್., 
ಬೆಳಕು ನಿೀಪ್ರಸಜೆ ಮನೆ

ಬನ ುರು ಪುತ ತರು 86/*, 87/3A2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.80 69642.00 388590416189 01342200094181

4600 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸದಾಶ್ವ ಭಂಡ್ಯರಿಬಿನ್. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ಭಂಡ್ಯರಿ, ಬಟ್ಯಯ ಡಿ 

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 212/1AP1, 17/P1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 891513433355 0615101075179

4601 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪೊಡಿಯಬಿನ್. 
ಮೊಡೆೆಂಕಿರ್ಲ, ಬಿರೀಟ್ಟ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 240/1A ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 14568.00 698961622259 520101016832244

4602 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಈಶವ ರ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಅಣಣ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಅಜಲ್ದಡಿ 

ಪ್ರದ್ರ ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 105/1C ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 14568.00 458618852867 64170362345

4603 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೊರಗಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , ಬರೆಕೊೀಲ್ದಡಿ 

ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು

177/3, 28/10B, 8B1, 

174/2
ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 14568.00 561270676656 105301011004414

4604 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜಯರಾಜ್ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  
ಪೂಜಾರಿ, ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 127/1P, 69/1A ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 775315008502 01342200068475

4605 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಚಿದಾನಂದ್ಬಿನ್. ಜಿನಾ ಪಾ  
ಗೌಡ, ಕಡಯ  ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 81/1, 79/10 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 277649439706 20196599713

4606 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ದುಗಾಸಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಕಲೂಲ ರಾಯ, 
ಪಜಿಮಣಣ  ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 74/* ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.218 8434.00 768059701002 6042500100949701

4607 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕುಕಕ ಬಿನ್. ಬೈರ, 
ಕಾಡಬ್ರಗಲು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 51/1B2 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 14568.00 267120908199 117701011003819

4608 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕರಿಯಬಿನ್. ಬೈರ, 
ಕಾಡಬ್ರಗಲು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 51/1B4 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 14568.00 893770515102 02482200017922

4609 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿೀಶ್ ಗೌಡ ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ಪದ್ಮ  ಗೌಡ, ಉಡಿಕ ರಿ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು  80/7, 6A1, 5 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.72 27857.00 774624129879 114301010010326

4610 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಉಮೇಶ್ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯಯ  ಪೂಜಾರಿ, 
ಸವಸದ್ೀಳ ಮನೆ

ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 33/1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.218 8434.00 955017675180 0615101026027

4611 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜಗದಿೀಶ್ ಎನ್.ಬಿನ್. 
ಚೆನಾ ಪಾ  ಗೌಡ, ಬನಾರಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 77/3A2, 220/4 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 616682163762 20196599804

4612 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇಶ್ ಕಣಾಣ ರಾಯಬಿನ್. 
ಶ್ವ ಕಣಾಣ ರಾಯ, ಬನೇರಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 75/1A3 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 7738.00 950242053247 124510032583

4613 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ರೈ ಎ.ಬಿನ್. 
ಸಬಾ ಯಯ  ರೈ, ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 89/1F, 1E2, 163/1B ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 332415358503 6252101000048

4614 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ವಿವಕಾನಂದ್ ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಹ್ರಿಯಣಣ  ಭಟ್, ಭಕೂ ಕೊೀಡಿ 

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 6/2B ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 681579503894 6042500102758501

4615 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ನೇಮು ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಮೊೀೆಂಟ ಪೂಜಾರಿ, ಧಮಸನಗರ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 151/1BP5 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.43 16636.00 433864069425 64153233569

4616 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನೇತಾಾ ವತಿ ಬಿ.ಕೊೀೆಂ. 
ಬಿ. ಉಮೇಶ, ಬಟ್ಯಯ ಡಿ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 17/P1 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.218 8434.00 588670793702 6252101002571

4617 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ರಾಮ 

ಉಪ್ರಧಾಯ ಯಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್, ಬ್ರಳ್ಳಯ ಮನೆ

ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 262/2 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.218 8434.00 236323871414 6252101000783

4618 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಅಶೀಕ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಕೃಷ್ಣ ಯಯ , ಪುತಿೂ ರ್ಲ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 176/1A ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 667150319298 117701011004115

4619 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರಬಿನ್. 
ದಾಮೊೀದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, 
ಕೊೀರಂಗು ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 40/1B1A11 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.45 17410.00 236543403557 64216642744

4620 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸದಾಶ್ವ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಗಂಗಯಯ  ಶೆಟ್ಟು , ಪಟ್ಟು  ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 124/1P4,  115/1P21 ಇತ್ರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 15476.00 699466982596 117701011005338

4621 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , ಕೇದ್ಗೆತ್ಡಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 22/2B ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 14568.00 459690341813 32823395825

4622 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಸಂತಿಕೊೀೆಂ. 
ಮೊೀನಪಾ  ನಾಯಕ , ಆನಡಕ  ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 249/1BP6 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 14568.00 527150929521 01342200141819

4623 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸೀಲ್ದವತಿಕೊೀೆಂ. 
ಗುರುವ ಮುಗೇರ, ನೆರೀಳೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 67/7A1A3 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 18210.00 942156720091 6252108000834

4624 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಕ್. ಸೆಂದ್ರ 

ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , 
ಬರೆಕೊೀಲ್ದಡಿ ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 28/8B3, 136/1A1B ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 14568.00 731716116885 89066879797

4625 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಡಿ. ಆನಂದ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಪರಮೇಶವ ರ ನಾಯಕ , 
ಸರುಳಿಮಜಲು ಮನೆ

ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 150/11, 18, 13 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 14568.00 296662397726 64140439019

4626 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಬ್ರಬು ಮೊಗೇರಬಿನ್. 
ಎಲುೆಂಬ, ಬ್ರವಿಕಟ್ಟು  ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 185/2AP2 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.054 3933.00 753899481057 32837472089

4627 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಉಮಮ ಕಕ ಕೊೀೆಂ. ಹುಕಾ  
ಮುಗೇರ, ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 223/2P1 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 10325.00 968130933402 0615108086901

4628 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಉಮಮ ಕಕ ಕೊೀೆಂ. ಹುಕಾ  
ಮುಗೇರ, ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 223/2P1 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 4111.00 968130933402 0615108086901

4629 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ರೈಬಿನ್. ಮುತ್ೂ ಪಾ  

ರೈ, ಪರನಿೀರು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು



4630 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಅಶೀಕ್ ರೈಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞಣಣ  ರೈ, ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4631 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಿೀರ್ ಕೃಷ್ಣ  ಎಮ್. 
ಪಿ.ಗುರುಕೃಪ್ರ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4632 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಸತಿೀಶ ಮರಡಿತಾೂ ಯ 
ಪಿ.ಚೈತ್ನಯ  ನಿರ್ಲಯ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4633 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಸದ್ಶಸನಿಾ ನ್. ಬ್ರಳಪಾ  

ಪೂಜಾರಿ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4634 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಜಯಂತ್ ಎಸ್. ಡಿ.ಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4635 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಉಮೇಶ ಎಸ್. ಡಿ.ಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯಯ  ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4636 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಅದಾಾ ಮನೆರೀಳೂ ಡಕ  ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4637 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ದೇರಣಣ  ಶೆಟ್ಟು ಸ್ವಡುಬುರೆಲ್ 

ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4638 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಜಗದಿೀಶಬಿನ್. ಕ್. ಬೆಳಯ ಪಾ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4639 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಕಿೀರಬಿನ್. ಮನ್  ಮುಗೇರ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಸ. ಕಾಳುಮಣಸು

4640 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ಯಂ. ರಾಮಪಾ ಕಾಶ 
ಕರಿಯಾರ್ಲಬಿನ್.  ಚಿತ್ೂ  
ಕರಿಯಾರ್ಲ, ಹೆಂದಾರು ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4641 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಣ್ಣಣ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಅೆಂತ್ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4642 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4643 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇಶ್ ಕುಮ್ರರ್ ಸರಕ್ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4644 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ರೈ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4645 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4646 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀರಂಗ ಶಾಸಿೂ ರೀ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4647 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಮೊೀನಪಾ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4648 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಅನಿಲ್ ಕುಮ್ರರ್ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4649 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಆನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4650 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಗಂಗಾಧರಬಿನ್. ಕರಿಯಪಾ  

ರೈ, ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4651 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ರಮೇಶ ಗೌಡಬಿನ್. 
ದುಗಗ ಣಣ , ರಾಜಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4652 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ವಿಜಯಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ರೈ, ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4653 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ವಾಸದೇವಪಜಿಮಣ್ಣಣ  ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4654 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಕ್. ಸೆಂದ್ರ 
ನಾಯಕ ಬರೇಕೊೀಡಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು

4655 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , ಕ್ದ್ಗೆತ್ೂ ಡಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು

4656 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಶಶ್ಧರ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿನ್. ಅಣಿಣ  

ಪೂಜಾರಿ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4657 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಉದ್ಯ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 

ದುಗಗ ಣಣ  ರೈ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4658 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ತಾರಾನಾಥಬಿನ್. ದುಮಮ ಣಣ  

ರೈ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4659 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ಫುರ್ಲಲ ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4660 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಶ್ಕಲ್ದಕೊೀೆಂ. 
ಸ್ವಯಿಪಾ ಸ್ವದ್, ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4661 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಸನಾ  ರೈ ಎಸ್.ಬಿನ್. ಬಿ. 
ಸಿೀತಾರಾಮ ರೈ, ಮ್ರಯಿರ್ಲಗದ್ರಾ  

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4662 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ಕ್. 
ಕಲ್ದಲ ಯಭಕೂ ಕೊೀಡಿ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4663 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀನಪಾ  ಗೌಡಬ್ರವಿಕಟ್ಟು  

ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4664 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಂದ್ನಾ ಬಿ. 
ಎಸ್.ಎಲ್ಸಯ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4665 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಸೀಮಪಾ  ಗೌಡ, ಗುತ್ೂ ನಜಾಲು 

ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4666 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಬಕಕ ಬಿಸನ್. ಉಮಮ ರ್, 

ಅಲೇಕಿಕ  ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4667 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಕ್. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖಸಸವಸ 

ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4668 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ರೈಬಿನ್. ಬ್ರಳಪಾ  
ರೈ, ಮೇಗನಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4669 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ ಬಿನ್. ವಿೀರಪಾ  
ಗೌಡ, ಕಮಸರ್ಲ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು



4670 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  
ಪುತ್ತೂ ರಾಯಬಿನ್. ಕ್. 
ವಾಸದೇವ ಪುತ್ತೂ ರಾಯ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4671 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ಮಧುಕರ ಹೆಚ್.ಬಿನ್. 
ರಾಜಗೊೀಪ್ರರ್ಲ ಆಚಾಯಸ, 

ಹೆಂಗಾರು ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4672 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಪಾ ಭಾಕರಬಿನ್. 

ವಿಷ್ಣಣ ಮೂತಿಸ, ಎಲ್ಸಯಾ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4673 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ರೈಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4674 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಟ್ಟ. ಮಹೇಶವ ೆಂದ್ಾ  
ಸ್ವಲ್ದಯ ನ್ ಹ್ಬೈಲು ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4675 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕುಸಮ್ರಕೊೀೆಂ. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ , ಪರನಿೀರು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು

4676 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ ಬಿನ್. ಬ್ರಬು 
ನಾಯಕ , ಪರನಿೀರು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು

4677 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಜಯಪಾ ಕಾಶ ರೈಬಿನ್. 

ಶೇಷ್ಪಾ  ರೈ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4678 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಮುರಳಿ ಕುಮ್ರರಎಲ್ಸಯಾ 

ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4679 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಡ್ಯ. ಕ್. ಸಿೀತಾರಾಮ 
ಭಟಕ ರ್ಲಲ ಮ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4680 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ರಮಲ  ಅಮಮ ದ್ 
ಬ್ರಯ ರಿಕರ್ಲಲ ಮ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4681 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಟ್ಟ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  
ಸಲ್ದಯ ನಾ ಡುಬೈಲು ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4682 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ವಿ. ಸೂಯಸ 
ನಾರಾಯಣಎಲ್ಸಯ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4683 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಎಲ್ಸಯಾ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4684 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ರೈಬಿನ್. ಅಪುಾ  

ರೈ, ಎಲ್ಸಯ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4685 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇಶ ಕಣಾಣ ರಾಯಬಿನ್. 
ಶ್ವ ಕಣಾಣ ರಾಯ, ಬನೇರಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4686 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ರಝಾರ್ ಯಂ.ಬಿನ್. 
ಅಬ್ರಾ ಸ್ ಹಾಜಿ, ಮಲ್ದರ್ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4687 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೈಲ್ದಜಕೊೀೆಂ. 
ಕರುಣಾಕರ, ಕಂಪ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4688 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಅೆಂಗಾರಬಿನ್. ಗುರುವ, 

ಎಲ್ಸಯಾ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಸ. ಕಾಳುಮಣಸು

4689 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಅನಿಲ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 

ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4690 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಸರಸಾ ತಿಕೊೀೆಂ. ಅಣಿಣ  
ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರದಂಟೀಳು ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4691 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿೀಣಾ ಸರಕ್ಸರಕ್ 

ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4692 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣಬಿನ್. ದುಗಗ ಣಣ  
ಗೌಡ, ಪರನಿೀರು ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4693 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಚ್ಯೂ ತ್ಬಿನ್. ಗುರುವ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಸ. ಕಾಳುಮಣಸು

4694 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ರಮೇಶ್ ರಾವಾ ನೇರಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4695 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ತಾಯ ೆಂಪ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್, ಎಲ್ಸಯಾ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು

4696 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಜತ್ೂ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. ಅಣ್ಣಣ  

ಗೌಡ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4697 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ರವಿಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಪಳನಿೀರು 

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4698 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅಮಮ ಣಿಕೊೀೆಂ. 
ಕೊರಗ, ಪುತಿೂ ರ್ಲ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಸ. ಕಾಳುಮಣಸು

4699 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಬೋಸಾಯ ಪದಿತಿ ಬಗು 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ರಮೇಶ ನಾಯಕ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು

4700 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ಸದಾಶ್ವ ಭಂಡ್ಯರಿಬಿನ್. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ಭಂಡ್ಯರಿ, ಭಟಯ ಡಕ  

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4701 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ದುಗಾಸಪಾ ಸ್ವದ್ 
ಪಿ.ಹಮಮ ಟ್ಟು  ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4702 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಸತಿೀಶ ಮರಡಿತಾೂ ಯ 
ಪಿ.ಚೈತ್ನಯ  ನಿರ್ಲಯ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4703 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಯತಿೀಶ ರೈ 

ಎಮ್.ಮೇಗನಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4704 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಪುಷ್ಾ ನಾಭ ಶೆಟ್ಟು ಡೆೆಂಬ್ರಳೆ 

ಮನೆ ಮಾಡುರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4705 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ದೇವಣಣ  ರೈಮುದ್ರ್ ಪಳಾ ಮಾಡುರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4706 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಎಮ್. ಪಿ. ಸಧಿೀರ್ 
ಕೃಷ್ಣ ಗುರುಕೃಪ್ರ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4707 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ರಿತೇಶ್ ಎ.ಮೇರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆಯುಯರ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4708 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಹುಕಾ ಪಾ ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು



4709 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಆಕೊೀಸಡಿ 

ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4710 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಜೇಶ್ ಎನ್.ನೆಲ್ಸಲ ತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4711 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಭಾಸಕ ರ ಗೌಡಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ಬುಡಲೂರು 

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4712 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ರ್ಲಕ್ಷಮ ಣ ಗೌಡಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ಬುಡಲೂರು 

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4713 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀತಾರಾಮ ಕ್.ಕುರುೆಂಜ 

ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4714 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಈಶವ ರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಶ್ವರಾಮ 
ಭಟ್, ಸಬಾ ಣಣ ಕೊೀಡಿ ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4715 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ಭಟಾ ವಿಚಂದ್ಾ  

ನಿರ್ಲಯ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4716 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಮೊೀನಪಾ  

ಪೂಜಾರಿಕ್ರೆಮ್ರರು ಮನೆ ಮಾಡುರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4717 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ರಾಧಾಕರಷ್ಣ  
ಪುತ್ತೂ ರಾಯಆರ್ಲಡಕ  ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4718 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ರಮೇಶ್ 

ಕಣಾಣ ರಾಯಬನಾರಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4719 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ  ರಾವಾ ಜಿ 

ಮಣ್ಣಣ  ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4720 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಗುರುರಾಜ್ ಎನ್. 
ಎಸ್.ನಿೀರಾರ್ಲ ಮನೆ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4721 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಜಗದಿೀಶ್ ಎನ್.ಬನಾರಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4722 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಜಿ.ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4723 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಅರುಣ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ಆಳವ ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4724 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಚಿದಾನಂದ್ಕಡಯ  ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4725 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಕಪಾ  ಕ್.ದೇವಗರಿ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4726 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ ಮಂಜಲಾಡುಾ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4727 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರಾ ೀಮಜನತಾ 
ಕಾಲೀನಿ ಮನೆ ಮಂಜಲಾಡುಾ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4728 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕುಮ್ರರ ನಾಯಕ , 
ಕುೆಂಞಕುಮೇರು ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಾಳುಮಣಸು

4729 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಯಂ. ದಿನಕರ 
ರಾವುಮ ೆಂಡಕೊಚಿೂ  ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4730 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ಧನಂಜಯ ನಾಯಕ  ಕ್.ಬಿನ್. 
ವಾಸದೇವ ನಾಯಕ , 
ಕುೆಂಞಕುಮೇರು ಮನೆ

ಮಾಡುರು ಪುತ ತರು ಎಸ್. ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು

4731 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೃತಿೀಕ್ ಎಮ್.ಬಿನ್. 
ಮೇದ್ಪಾ  ಗೌಡ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4732 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಧನಂಜಯ 

ಕುಮ್ರಬ್ರಸವಿಕಟ್ಟು  ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4733 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಪೊಡಿಯ ಎಸ್.ಬೆರೀಟ್ಟ 

ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಎಸ್. ಸ. ಕಾಳುಮಣಸು

4734 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ್ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4735 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್. ಪಾ ಕಾಶ್, 
ಶ್ವಕೃಪ್ರ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4736 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಉಮೇಶ್ ಬಿ.ಬರೀಡಿ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಎಸ್. ಟ್ಟ. ಕಾಳುಮಣಸು

4737 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕುಕಕ ಕಾಡಬ್ರಗಲು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಎಸ್. ಸ. ಕಾಳುಮಣಸು

4738 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಗುರುರಾಜ್ ಪಟ್ಟು ಮಜಲು 

ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4739 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ನಾಗೇಶಾ ಟ್ಟು ಮಜಲು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4740 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ನವಿೀನ್ ಕುಮ್ರರ್ ಎಸ್. 
ಕ್.ಬಿನ್. ಲೇಟ್ ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, 

ಹಾಲ್ದೆಂಗ ಮನೆ
ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4741 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ರವಿ ನಾಯಕಬೀಟ್ಯಯ ಡಿ 

ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಎಸ್. ಟ್ಟ ಕಾಳುಮಣಸು

4742 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಲೀಚ್ನಾ 
ಸಲ್ದಯ ನಾ ಡುಬೈಲು ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4743 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಶಶ್ಧರ ಎಸ್. ಡಿ.ತಟ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4744 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಹಾಸ ರೈಬಿನ್. 
ತ್ತಕಾ ಪಾ  ರೈ, ಬಟ್ಯಯ ಡಿ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4745 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ಕ್.ಭಕೂ ಕೊೀಡಿ 

ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4746 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಕ್. ಪಾ ಸನಾ  

ಕುಮ್ರಅಸತಿಸಯಡಕ  ಮನೆ ಮಾಡುರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4747 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ಮತಿ. ಎಸ್. 

ಜಯಪೂಜಾಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4748 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಮಹಾಬರ್ಲ ರೈಮೇಗನಗುತ್ತೂ  

ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು



4749 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕಿರಣ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ಕ್.ಮ್ರಡ್ಕಾ ರು ಮಾಡುರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4750 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ದ್ಯಾನಂದ್ 

ಪೂಜಾರಿಉದ್ಯ ೆಂಗಳ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4751 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಫುರ್ಲಲ ಕೊೀೆಂ. 

ವಿಜಯಕುಮ್ರರ್, ಸರಕ್ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4752 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕೃಷ್ಣ  

ಭಟ್ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4753 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಚಿತಾಾ ಕೊೀೆಂ. 
ಮೊೀನಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಕಲ್ದಕ ರು 

ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4754 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕರಿಯ ಮುಗೇರಬಿನ್. ಭೈರ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಎಸ್. ಸ. ಕಾಳುಮಣಸು

4755 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ್ ಎ. ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4756 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಕ್. ನರಸಿೆಂಹ್ಮದಾಯ ರು 

ಕಟ್ಟು  ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4757 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಧರಬಿನ್. ಅೆಂತ್ಪಾ  

ಪೂಜಾರಿ
ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡುರು

ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4758 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಾ ರ್ಲಲ  ಕ್.ಕ್ಲೆೆಂಬಿಾ  ಮನೆ ಬಳಂದ ರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4759 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಸತಿೀಶ ಕುಮ್ರಕೊಸಳತ್ತೂ  

ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4760 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಧವ ರೈಕ್ಲ್ದಲ ಟ್ಟ ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4761 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಈಶವ ರ ಭಟ್ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4762 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ  
ಎ.ಪುೆಂಡಿಕಾಯಿ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4763 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಸಿೀತಾರಾಮ ಕ್ಲ್ದಲ ಡಿ ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4764 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಜಿ. ಜತ್ೂ ಪಾ  ರೈಗಳಿಯಾಲು 

ಮನೆ ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4765 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ಭಾಸಕ ರ ನಾಯಕಿಾ ನ್. 
ಕೊಗಗ ಣಣ   ನಾಯಕ್, ಕೊಯಿರ್ಲ 

ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4766 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ

ಶ್ಾ ೀ. ಮನೀಜ್ ರೈ ಎ.ಬಿನ್. 
ಜಗನಾಾ ಥ ರೈ, ಪ್ರಪ್ರಮಜಲು 

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4767 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ರ್ೈಜ್ಞಾನಿಕ್ ಕಾಳುಮಣಸು ಸಮಗರ ಬೋಸಾಯ 

ಪದಿತಿ ಬಗು ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಮಹೇಶ್ ರೈಬಿನ್. ದೇರಣಣ  
ರೈ, ಅೆಂಕೊತಿೂ ಮ್ರರ್ ಮನೆ ಮಾಡುರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು

4768 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್. ಶೇಷ್ಪಾ  
ಗೌಡ, ಕರ್ಲಲ ರೆ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4769 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ರವಿ ಶಂಕಬಿಸನ್. ಕ್. ರಾಮ 
ಭಟ್, ಚಿತ್ೂ ಕೊೀಡೆ ನೆಹ್ರುನಗರ 

ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4770 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಚಿತ್ೂ  ರೈಅಕ್ಷಯ 1013 
ವಿನಾಯಕನಗರ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4771 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಮಕೊೀೆಂ. 

ಪದ್ಮ ನಾಭ ಎಮ್., ಪದ್ಮ  ನಿರ್ಲಯ 
ಕ್ಮ್ರಮಯಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4772 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಉಮ್ರವತಿ ಪಿ.ಕೊೀೆಂ. 
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಕಾಮ್ರಚಿ ರೆಸಿಡೇನ್ಿ  

ಹೌಸ್ ಕಾಯ ೆಂಪೊೀ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4773 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸನಿಶ್ೀಯಾ 

ಡಿಸೀಜಾಕೊೀೆಂ. ರೀಷ್ನ್ 
ಡಿಸೀಜಾ, ಸಂಪಯ  ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4774 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಯಶೀಧ ಪಿ.ಪಡಿೀಲು 
ಮನೆ, ಬರ್ನಾ ರು ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4775 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯಶ್ಾ ೀಸೂತ್ಾ ಬೆಟ್ಟು  
ಮನೆ.

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4776 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರಾಜೇಶವ ರಿ 
ಪಿ.ಉಜುಾ ಪ್ರದ್ರ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4777 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸೀಲ್ದ ಪಿ.ಉಜುಾ ಪ್ರದ್ರ 
ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4778 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸವಿತಾ ಕ್.ಉಜುಾ ಪ್ರದ್ರ 
ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4779 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ಮ್ತೀಳ 
ಬಿ.ಪಡ್ಯಡಯೂರು ಮನೆ.

ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4780 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ತಾಪ್ ಕುಮ್ರಅಸಮಮ  
ನಿರ್ಲಯ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4781 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ತ್ತಳಸಿ ಡಿ.ಬರ್ನಾ ರು 
ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4782 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮ್ತೀನಾಕಿಿ  ಹೆಚ್. 
ಕ್.ಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ  ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4783 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಇೆಂದಿರಾಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ  
ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4784 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಈಶವ ರಿಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ  
ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4785 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಳಿನಿಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ  
ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4786 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಾರದಾನಂದಿರ್ಲ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4787 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಉಷಾಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ  
ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4788 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. 
ಕುಸಮ್ರವತಿಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ  ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4789 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಯನಕೊೀೆಂ. ಶ್ೀನ 
ನಾಯಕ , ಪಡಿೀಲ್ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಬೋತಿ



4790 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಯಮುನಾಕೊೀೆಂ. 
ಸೆಂದ್ರ್ ನಾಯಕ , ಪಡಿೀಲ್ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಬೋತಿ

4791 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರೀಹನಿಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ  
ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4792 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮಮತಾ ಬಿ. ಕ್. 
ಶ್ೀೆಂಗಾಣಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4793 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕುಸಮ್ರಗಣೇಶ್ ಕೃಪ್ರ 
ನಿರ್ಲಯ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4794 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಲೀಚ್ನಿಕೊೀೆಂ. 
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡ, 
ಅಯೀಧಯ ನಗರ ಮನೆ

ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4795 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿಪ್ರತ್ತಬರ್ನಾ ರು ಕಟ್ಟು  
ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4796 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಸತಿೀಶ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಕ್., ಕಮಸರ್ಲ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4797 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಲ್ಸತ್ 
ನಾಯಕ ಕಾಪ್ರಸಡಿ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಟ್ಟ. ತರಬೋತಿ

4798 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಎಮ್. ದೇವದಾಸ್ 
ಆಚಾಯಸಪಳಾ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4799 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ನಾರಾಯಣ 
ಭಟಕ ಬಿಾ ನಹತ್ತಲ  ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4800 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಾಕರ್ ಗೌಡಬಪಾ ಳಿಕ್ 
ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4801 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ವಿಶವ ನಾಥ ನಾಯಕ ಬಜಪಾ ಳ 
ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಟ್ಟ. ತರಬೋತಿ

4802 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ದ್ಯಾನಂದ್ ಕ್. 
ಎಸ್.ಕಟು ಪುಣಿ ಬೈಪ್ರಸ್ ಮನೆ ದಬಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4803 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಿಶ್ಮ ತಾಕೊೀೆಂ. 

ವಿಶವ ನಾಥ ಬಿ. ವಿ., ಪ್ರರಿಯತೂ ಡಿ 
ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4804 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸನಿೀತಾಸನಿಾ ಧಿನಗರ 
ಸಿಾ ೂ ೀ ಶಕಿೂ  ಸಂಘ ನೆಕಿಕ ರ್ಲ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4805 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಲ್ಸತ್ಕೊೀೆಂ. ಉಮೇಶ 
ಡಿ., ಪ್ರರಿಯತೂ ೀಡಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4806 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರಾ ೀಮರ್ಲತಾಕೊೀೆಂ. 
ಮನೀಹ್ರ್ ಆಚಾಯಸ, 
ಪ್ರರಿಯತೂ ೀಡಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4807 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಭವಾನಿ ಯಂ.ಕೊೀೆಂ. 

ಹ್ರಿೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ, 
ಪ್ರರಿಯತೂ ೀಡಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4808 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ಫುರ್ಲಲ  ರೈಕಾಲ್ಸಮ್ರರ್ 
ಪರ್ಲಸಡಕ  ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4809 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಉಷಾಕಿರಣ್ 
ಶೆಟ್ಟು ಅಜೆಜ ರು ನಗರ ಮನರ ಪುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4810 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಕಿಶೀರ್ ಕುಮ್ರರ್ ಬಿ.ಇನ್. 
ಬ್ರಬು ಗೌಡ, ಬೀರಿಕ್ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4811 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ವಸಂತ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಪಾ  ಗೌಡ  ಿ. ಬಪಾ ಳಿಗೆ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4812 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕವಿತಾಶ್ೆಂಗಾಣಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4813 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಮನೀಜ್ ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. 
ರೀಡ್ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4814 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಮೇಲೀನ್ 

ಫನಾಸೆಂಡಿೀಸ್ಎ.ಪಿ.ಎಮ್.ಸಿ. 
ರೀಡ್

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4815 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡಶ್ೆಂಗಾಣಿ 
ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4816 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪೂಣಿಸಮ್ರಕೊೀೆಂ. 
ಹ್ರಿೀಶ, ಮಂಜರ್ಲಾ ಡಾ  ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4817 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿನುತಾ ರಾಜನ್ 
ರೈಕೊೀೆಂ. ರಾಜನ್ ರೈ, 
ಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ  ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4818 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್. 
ಲೇಟ್ ಈಶವ ರ ನಾಯಕ್, ಪಡಿೀಲ್ 

ಮನೆ
ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4819 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಪುಷ್ಾ ರಾಜಿಾ ನ್. ಅಣ್ಣಣ  
ನಾಯಕ , ಕೃಷ್ಣ ನಗರ ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮ ಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟ್ಟ. ತರಬೋತಿ

4820 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ವಿ. ತ್ನಾಸಕಶ್ಾ ೀಸನಿರ್ಲಯ 
ಪಡಿೀಲ್ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4821 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ರಾಘವತಾ ರಾವಿಾ ನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಬೀಳ್ಳವ ರ್ 

ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4822 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಸತ್ಯ  ಪಾ ಕಾಶಾ ೀಳ್ಳವ ರ್ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4823 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಟ್ಟ. ಶ್ಾ ೀಪತಿಬೀಳ್ಳವ ರ್ 
ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4824 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರಸ್ವಮೆತ್ೂ ಡಕ  
ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4825 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಾ ಲ್ ಹ್ಮ್ತೀದ್ಮ ರಿೀಲ್ 
ಮನೆ ದಬಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4826 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ನಾರಾಯಣ 

ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , 
ಪಡಿೀಲ್ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಬೋತಿ

4827 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಅಣ್ಣಣ  ನಾಯಕ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಬೋತಿ

4828 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವನಿೀತಾ ಎ.ಕೊೀೆಂ. 
ಕೊರಗಪಾ  ಗೌಡ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4829 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕ್. ಹೇಮರ್ಲತಾಕೊೀೆಂ. 
ರಮೇಶ್ ನಾಯಕ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಬೋತಿ

4830 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಇೆಂದಾಾ ರಾಜ್ ಶಮಸಬಿನ್. 
ಮ್ತತ್ಾ  ಶಮಸ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ



4831 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕ್. ಭವಾನಿಕೊೀೆಂ. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ಸಪರ್ಲಯ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4832 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ತಿೀಭಾದೇವಿಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಅಲ್ದಮ ಡಿ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4833 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರಾಧಾಕೊೀೆಂ. ಗಣೇಶ್ 
ಗೌಡ, ಹ್ಲಂಗ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4834 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರತಾಾ ವತಿಕೊೀೆಂ. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4835 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸನಿೀತ್ ಆರ್. 
ಎನ್.ಕೊೀೆಂ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ , 

ನಂದಿರ್ಲ ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4836 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಅಶ್ವ ನ್ ರೈವಿನಾಯಕ ನಗರ ದಬಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4837 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀಕೊೀೆಂ. 
ಜತ್ೂ ಪಾ  ಗೌಡ, ಕಳಿಾ ಮ್ರರು ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4838 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಶ್ೀರ್ಲಕೊೀೆಂ. ಬ್ರಬು 
ಮೂರ್ಲಯ , ಕಕುಸೆಂಜ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4839 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಮ್ತತ್ಾ ಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ, ಬಪಾ ಳಿಗೆ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4840 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪುಷಿ್ ರ್ಲತಾಕೊೀೆಂ. 
ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ , ಕಕುಸೆಂಜ 

ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಬೋತಿ

4841 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪುಪ್ರಾ ವತಿ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಪುೆಂಡರಿೀಕಿಾ , ಕಕುಸೆಂಜ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4842 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮೂಕಾೆಂಬಿಕಾಕೊೀೆಂ. 
ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ  ಭಟ್, ನೆಕಕ ರಜೆ ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4843 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಈಶವ ರಿ ಬಿ. 
ಭಟ್ಟಾ ೈಪದ್ವು ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4844 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಸಂತಿ 

ಜಯಕೃಷ್ಣ ಕೊೀೆಂ. ಜೆ. ಭಟ್, 
ಮುಕಾ ೆಂಪ್ರಡಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4845 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯಶ್ಾ ೀ ಭಟಗ ಣೇಶ್ 
ಲೇಜೌಟ್ ನೆಹ್ರುನಗರ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4846 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸ್ವವಿತಿಾ  ಆರ್. ಕ್. 
ಕೊೆಂಬೆಟ್ಟು  ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4847 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮ್ರರ್ಲತಿ ಪರಮೇಶವ ರ 
ಗೌಡನೆಕಿಕ ರ್ಲ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4848 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗೀತಾ ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ 
ಗೌಡನೆಕಿಕ ರ್ಲ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4849 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೀಭಾ 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4850 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರಾಜೇಶವ ರಿಕೊೀೆಂ. 

ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್, ಆನಘ ನಿರ್ಲಯ 
ಹಾರಾಡಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4851 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮಮತ್ ರಂಜನೆಕ  ಆರ್. 
ಸದ್ನ ಮನೆ ದ್ಬೆಸ ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4852 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿನುತಾ 

ಮೊೀಹ್ನೆಾ ೀವಿನಿರ್ಲಯ ಮನೆ 
ಕ್ಮ್ತಮ ೆಂಜೆ

ದಬಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4853 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ . ಎಸ್. ಸಂಧಾಯ ರಾಣಿಶ್ಾ ೀನಿಧಿ 
ರೈಲೆವ  ಬಿಾ ೀಜ್ ಬಳಿ ಹಾರಾಡಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4854 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮೊೀಹನಿ ಬಲ್ದಾ ಡು 
ಪದ್ವು ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4855 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅಪಣಸ 

ಎಸ್.ಶ್ಾ ೀನಿಧಿನಿರ್ಲಯ ಪಡಿೀಲು 
ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4856 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಉಮೇಶಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞಣಣ  ಗೌಡ, ಶ್ೆಂಗಾಣಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4857 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಹೇಮರ್ಲತಾಕೃಷ್ಣ  ನಗರ 
ಮನೆ, ಕ್ಮ್ರಮಯಿ ಚಿಕ್ೆಮ ಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4858 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರಾ ೀಮಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ  
ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4859 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. 
ಲ್ಸೀಲ್ದವತಿಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ  ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4860 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಉಷಾಕುಶ ಕುಮ್ರಆಸಶಾ ಯ 

ಕಾಲೀನಿ ಬರಾವು 
ಪ್ರರಿಯತೂ ೀಡಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4861 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಹೇಮ್ರರ್ಲತಾ 

ಹೆಗೆಡ ಕೊೀೆಂ. ವಿಠರ್ಲ ಹೆಗೆಡ , ನೆಕಿಕ ರ್ಲ 
ಮನೆ

ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4862 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯಶ್ಾ ೀ ಕ್. ಎಮ್. 
ನಾಯಕ ಕೊೀೆಂ. ಮೊೀಹ್ನ 
ನಾಯಕ , ಮುಕಾ ೆಂಪ್ರಡಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4863 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀ ರಾವಕ ೀೆಂ. ಬಿ. 
ಜಯಪಾ ಕಾಶ ರಾವ್, 

ನವೀದ್ಯ ರೀಡ್ ಮಹಾರ್ಲಸ 
ಮನೆ

ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4864 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲತಾ ಹ್ರಿೀಶಾ ರಿೀಕೃಪ್ರ 
ಆನೆಮಜಲು ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4865 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸೇವಾ ಕುಮ್ರರಿಕೊೀೆಂ. 
ಶ್ವರಾಮ ಗೌಡ, ಆನೆಮಜಲು 

ಮನೆ
ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4866 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿದಾಯ  ಎಸ್. 
ಎನ್.ನಂದಿರ್ಲ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4867 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಸಂತಿ 
ಅಯಯ ೀಧಯ ನಗರ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4868 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. 

ಮೈಮುನಾಅಯಯ ೀಧಯ ನಗರ 
ಮನೆ

ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ



4869 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕವಿತಾ ಕ್.ಕುವೆಂಜ ಮನೆ ಬಂಟಟಪಾಡಿ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4870 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರಾ ೀಮಕೊಡಿ ಮರ 
ಮನೆ, ಬೆಳಿಾ ಪ್ರಾ ಡಿ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4871 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. 
ಶೆವ ೀತಾಕುಮ್ರರಿಬಜಪಾ ಳ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4872 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಇೆಂದಿರಾ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4873 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಗುರುಪಾ ಕಾಶ್ 
ಆಚಾಯಸನೆಕಿಕ ರ್ಲ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4874 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಆನಂದ್ಬಪಾ ಳಿಗೆ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4875 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರಾ ೀಮರ್ಲತಾ ಜಿ.ನಂದಿರ್ಲ 
ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4876 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಇೆಂದಿರಾ ಪಿ. 
ಆಚಾಯಸಶಾರದಾ ನಿವಾಸ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4877 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ವಿಠರ್ಲ ಕ್ಮ್ತಮ ೆಂಜೆ ಮನೆ ದಬಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4878 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಮಹಾಬಲೇಶವ ರ 
ಪಾ ಕಾಶೆಾ ಹ್ರು ನಗರ  ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4879 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾ ೀ. ಓಸವ ಡ್ಸ ಸಲ್ದಾ ರ್ಲ ದಬಯ ಪುತ ತರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ

4880 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯಶ್ಾ ೀಕೊೀೆಂ. 
ದಿನೇಶ್, ವಿೀರ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4881 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರಾ ೀಮಕೊೀೆಂ. ಶ್ಾ ೀಧರ 
ನಾಯಕ್, ಜನತಾ ಕಾಲೀನಿ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4882 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಎಲ್ಸಜಾ ಡಿಸೀಜಗಾಾ ಸಿಯ 
ಹೆಬ್ರಾ ರ ಬೈಲು ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4883 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಾಕರ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಣಣ  ಗೌಡ, ಬೈಪ್ರಸ್ 

ಬಪಾ ಳಿಗೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4884 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ವಸಂತ್ ಕುಮ್ರರಬಿನ್. 
ಬ್ರಳಪಾ  ಗೌಡ, ಬಪಾ ಳಿಗೆ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4885 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮಮತ್ಕೊೀೆಂ. ರಂಜನ್ 
ಕ್., ಕ್ಮ್ತಮ ೆಂಜೆ ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4886 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿನುತಾ 

ಮೊೀಹ್ನಕ ೀೆಂ. ಮೊೀಹ್ನ್, 
ಕ್ಮ್ತಮ ೆಂಜೆ

ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4887 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕಿಶೀರ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಬ್ರಬು ಗೌಡ, ಪುತ್ತೂ ರು ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4888 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸೆಂದ್ರಿಕೊೀೆಂ. ರಾಜು 
ನಾಯಕ , ಸ್ವಮೆತ್ೂ ಡಕ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4889 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪುಷ್ಾ ರ್ಲತಾ ಜಿ.ಕೊೀೆಂ. 
ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ನಾಯಕ , ಬಪಾ ಳಿಗೆ 

ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4890 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಶ್ೀರ್ಲಕೊೀೆಂ. ಬ್ರಬು 
ನಾಯಕ , ಕಕುಸೆಂಜ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4891 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯಶ್ಾ ೀ ಭಟಕ ೀೆಂ. 
ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ನೆಹ್ರೂ ನಗರ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4892 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಸಂತಿ ಜಿ.ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಜಯಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಮುಕಾ ೆಂಪ್ರಡಿ 

ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4893 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಅಬುಾ ಲ್ ಹ್ಮ್ತೀದಿಾ ನ್. 
ಬ್ರವ ಕುೆಂಞಿ, ಮರಿೀಲ್ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4894 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಜಯಶ್ಾ ೀಬಿನ್. ವಾಸದೇವ 
ಭಟ್, ಸೂತ್ಾ ಬೆಟ್ಟು  ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4895 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪುಷಾಾ ವತಿ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಪುೆಂಡರಿೀಕಾಕ್ಷ, ಬಪಾ ಳಿಗೆ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4896 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಮ್ತತ್ಾ ಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ , ಬಪಾ ಳಿಗೆ 

ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4897 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಯಶೀಧ ಪಿ.ಕೊೀೆಂ. 
ಈಶವ ರ ನಾಯಕ , ಪಡಿೀಲು ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4898 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಬಿೀಪ್ರತ್ತಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಇಸ್ವಮಯಿಲ್, ಜನತಾ ಹೌಸ್ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4899 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಬಿ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀರಾವಕ ೀೆಂ. 
ಜಯಪಾ ಕಾಶ್ ರಾವ್, ಬರ್ನಾ ರು ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4900 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ.ವಿ. ರತಾಾ ಕರಬಿನ್. 
ವೆಂಕಟರಮಣ, ಪಡಿಲ್ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4901 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಟ್ಟ. ರಂಗನಾಥ ರಾವಿಾ ನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, 
ಬಳುವಾರು ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4902 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ತಿಭಾ ದೇವಿಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ, ಆಲುೆಂಬುಡ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4903 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೀಭಾಕೊೀೆಂ. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ , ಜನತಾ 
ಕಾಲೀನಿ ಮನೆ

ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4904 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸತ್ಯ ಪಾ ಕಾಶಬಿನ್. 
ವಾಶುದೇವ ಆಚಾರ್, ಬಳ್ಳವ ರು ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4905 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ದ್ಯಾನಂದ್ ಕ್.ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ಸೀಮಪಾ  ಕ್., ಕಟು ಪುಣಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4906 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅಪಸಣಾ ಎಸ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಶ್ವಾನಂದ್, ಶ್ಾ ೀನಿಧಿ ಪಡಿೀಲು 

ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4907 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಮಕೊೀೆಂ. 

ಪದ್ಮ ನಾಭ ಎೆಂ., ಪದ್ಮ ನಿರ್ಲಯ 
ಮನೆ

ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುಉ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ



4908 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಲೀಚ್ನಿಕೊೀೆಂ. 
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡ, ಅಯೀಧಯ  

ನಗರ
ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4909 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮೊೀಹನಿಕೊೀೆಂ. 
ಪರಮೇಶವ ರ ನಾಯಕ , ಪದ್ವು 

ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4910 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಬಿ. ಹೇಮರ್ಲತಾಕೊೀೆಂ. 
ದೇವದಾಸ, ಕ್ಮ್ರಮಯಿ ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುಉ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4911 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕುಸಮಕೊೀೆಂ. 

ಶೇಷ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಶ್ಾ ೀ ಗಣೇಶ ಕೃಪ್ರ 
ಮನೆ

ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4912 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲತಾ ಹ್ರಿೀಶ್ 
ಯು.ಕೊೀೆಂ. ಹ್ರಿೀಶ್, 
ಆನೆಮಜಲು ಮನೆ

ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4913 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಯು. 

ಹೇಮರ್ಲತಾಕೊೀೆಂ. ವಿಠರ್ಲ ಹೆಗೆಡ , 
ನೆಕಿಕ ರ್ಲ ಮನೆ

ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4914 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್. ಶೇಷ್ಪಾ  
ಗೌಡ, ಕಲ್ದಲ ರೆ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4915 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ತಾಪ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಅಜುಸನ್ ಶೆಟ್ಟು , ಬರ್ನಾ ರು ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4916 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಚಿತಾಾ  ರೈ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ವಿನಾಯಕ 

ನಗರ ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4917 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿದಾಯ  

ಎಸ್.ಎನ್.ಕೊೀೆಂ. ಶಾೆಂತ್ರಾಮ, 
ನಂದಿರ್ಲ ಹಾರಾಡಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4918 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಸಂತಿ ಜಿ.ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಮೊೀಹ್ನ್ ಪೂಜಾರಿ, ಬರ್ನಾ ರು 

ಕಟ್ಟು  ಮನೆ
ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4919 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಉಷಾ ಕಿರಣಕ ೀೆಂ. 
ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟ್ಟು , ಅಜಯ ನಗರ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4920 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ಫುಲ್ದಲ  ಜೆ. ರೈ 
ಕ್.ಕೊೀೆಂ. ಜತ್ೂ ಪಾ  ರೈ, ಪರ್ಲಸಡಕ  

ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4921 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೇವಾ ಕುಮ್ರರಿಕೊೀೆಂ. 
ಶ್ವರಾಮ ಗೌಡ, ಬರ್ನಾ ರು ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4922 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸ್ವವಿತಿಾ  ಆರ್. ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ರಮ್ರನಂದ್, ಕೊೆಂಬೆಟ್ಟು  ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4923 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಇೆಂದಿರಾ ಪಿ. 
ಆಚಾಯಸಕೊೀೆಂ. 

ಪುರುಷೀತ್ೂ ಮ ಆಚಾಯಸ, 
ಶಾರದಾ ನಿವಾಸ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4924 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸೀಲ್ದ ಪಿ.ಕೊೀೆಂ. ತಿರ್ಲಕ 
ಬಿ., ಜನತಾ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4925 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪುಷ್ಾ ರಾಜಿಾ ನ್. ಅಣ್ಣಣ  
ನಾಯಕ , ಕೃಷ್ಣ  ನಗರ ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುಉ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4926 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮೈಮುನಕೊೀೆಂ. ಶೇಕ್ 
ಮಹ್ಮಮ ದ್, ಜನತಾ ಕಾಲೀನಿ 

ಮನೆ
ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4927 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವನಿತ್ ಎ.ಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ಗೌಡ, ಬರ್ನಾ ರು ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4928 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ಮ್ತೀಳ್ಳ ಬಿ.ಕೊೀೆಂ. 
ಜನಾಧಸನ, ಪಡ್ಯಡಯೂರು ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4929 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ತ್ತಳಸಿ ಡಿ.ಕೊೀೆಂ. 
ಪಾ ತಾಪ್ ಕುಮ್ರರ್, ಬರ್ನಾ ರು ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4930 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸತಿೀಶ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ರಾಮಚಂದ್ಾ , ಪುತ್ತೂ ರು ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4931 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಯಮುನಾಕೊೀೆಂ. 
ಸೆಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಪಡಿೀಲ್ 

ಮನೆ
ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4932 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ರವಿಶಂಕರ ಭಟ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ರಾಮ ಭಟ್, ಕಾರೆಕಾಕ ಡು ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4933 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕ್.ಆರ್. ರೀಹಣಿ  
ಕೊೀೆಂ. ರಾಜಿೀವ, ಜನತಾ 
ಕಾಲೀನಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4934 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಬಿ. ಈಶವ ರಿ ಭಟಕ ೀೆಂ. 
ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಬೈಪದ್ವು 

ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4935 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಎನ್. ನಳಿನಿಕೊೀೆಂ. 
ಗಣೇಶ ನಾಯಕ , ಕಾಲೀನಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4936 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸೀಲ್ದವತಿಕೊೀೆಂ. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ನಾಯಕ್, 
ಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4937 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸನಿೀತಾಕೊೀೆಂ. 
ಗುರುಪಾ ಸ್ವದ್, ನೆಕಿಕ ರ್ಲ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4938 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕುಸಮ್ರವತಿಕೊೀೆಂ. 
ನಿತಾಯ ನಂದ್ ನಾಯಕ , ಜನತಾ 

ಕಾಲೀನಿ ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4939 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಇೆಂದಿರಾಕೊೀೆಂ. 
ವೆಂಕಪಾ  ನಾಯಕ , ಜನತಾ 
ಕಾಲೀನಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4940 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮಮತಾ ಬಿ.ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ರವಿ ಗೌಡ, ಶ್ೆಂಗಾಣಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4941 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕ್. ಭವಾನಿಕೊೀೆಂ. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ಸಪರ್ಲಯ , ನೆಕಿಕ ರ್ಲ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4942 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಹೇಮರ್ಲತಾ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ರಮೇಶ ನಾಯಕ , ನೆಕಿಕ ರ್ಲ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ



4943 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕವಿತಾಕೊೀೆಂ. 
ಶಶ್ಕುಮ್ರರ್, ಸಿೆಂಗಾಣಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4944 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀಬಿನ್. 
ಜತ್ೂ ಪಾ  ಗೌಡ, ಕಲ್ಸಲ ಮ್ರರ್ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4945 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಈಶವ ರಿಕೊೀೆಂ. 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಮಣಿಯಾಣಿ, 
ಜನತಾ ಕಾಲೀನಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4946 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಉಷಾಕೊೀೆಂ. ವಿಜಯ 
ಕುಮ್ರರ್, ಜನತಾ ಕಾಲೀನಿ 

ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4947 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮ್ತೀನಾಕಿಿ  

ಎಚ್.ಕ್.ಕೊೀೆಂ. ರಾಮಚಂದ್ಾ  
ನಾಯಕ , ಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4948 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮ್ರರ್ಲತಿಕೊೀೆಂ. 
ಪರಮೇಶವ ರ ಗೌಡ, ನೆಕಿಕ ರ್ಲ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4949 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪೂಣಿಸಮಕೊೀೆಂ. 
ಹ್ರಿೀಶ, ಜನತಾ ಕಾಲೀನಿ ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4950 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿನುತ್ ರಂಜನ್ 
ರೈಕೊೀೆಂ. ರಂಜನ್ ರೈ, 
ಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ  ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4951 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗೀತಾ ಎಸ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಗೌಡ, ನೆಕಿಕ ರ್ಲ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4952 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಎಸ್. 

ಸಂಧಾಯ ರಾಣಿಕೊೀೆಂ. ಟ್ಟ.ಬಿ. 
ಶ್ಾ ೀಧರ್, ಹಾರಾಡಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4953 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ನಾಗಪಾ  ಗೌಡ, ನೆರ್ಲಪ್ರಾ ಲು ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4954 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರಾಜೇಶವ ರಿಕೊೀೆಂ. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್, ಹಾರಾಡಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4955 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಆನಂದ್ನಿಾ ನ್. 
ಪರಮಶ್ವ, ಬಪಾ ಳಿಗೆ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4956 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸರಿಶಾಯ  

ಡಿಸೀಜಕೊೀೆಂ. ಲ್ಸಯೀ 
ಡಿಸೀಜ, ಪಂಜಳ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4957 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಲ್ಸತಾ ನಾಯಕ ಕೊೀೆಂ. 
ಅಶೀಕ್ ಕುಮ್ರರ್, ಸಂಪಯ  ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4958 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯಶ್ಾ ೀಕೊೀೆಂ. 
ಮನೀಹ್ರ್, ಮುಕಾ ೆಂಪ್ರಡಿ 

ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4959 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ಎಸ್.ಬಿನ್. ಶ್ೀನ 
ಸಪರ್ಲಯ , ಶ್ವನಗರ ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4960 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ವಿಠರ್ಲಬಿನ್. ರಾಘವ, 
ಅತಾೂ ಳ ಮನೆ ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4961 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮನೀಹ್ರ ಎಚ್.ಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ , ಬಪಾ ಳಿಗೆ ಪುತ್ತೂ ರು 

ಕಸಬ್ರ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4962 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಓಸ್ ವಡ್ಸಆಸ್ ಲ್ಸೀನ್, 
ದ್ಬೆಸ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4963 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಾರಿಜಕೊೀೆಂ. 
ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಲ್ಸಯಾನ, 
ಸಿೆಂಗಾಣಿ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4964 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮನೀಜ್ ಕಿ್ ೀವಿಯರ್ 
ಡಯಾಸಿಾ ನ್. ವಲೇರಿಯನ್ 
ಡಯಾಸ್, ವಿಶಾರ್ಲ ಡಯಾಸ್ 

ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4965 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮೆಲ್ಸವ ನ್ 

ಫೆನಾಸೆಂಡಿೀಸಕ ೀೆಂ. ಪಿೀಟರ್ 
ಫೆನಾಸೆಂಡಿೀಸ್, ಪುತ್ತೂ ರು ಕಸಬ್ರ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4966 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜರ್ಲಜಾಕಿಿ  ಎ.ಕೊೀೆಂ. 
ಜಿನಾ ಪಾ  ಗೌಡ, ನಾಯರಡಕ  
ಮನೆ, ಉಲ್ದಸೆಂಡಿ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4967 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕ್. ಸೂವಮಮ ಬಿನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಚಂದ್ಾ  ಡಿ., ಕಮಸರ್ಲ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4968 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ.ಎಸ್. ಮುತ್ತೂ ರಾಜಿಾ ನ್. 
ಚೌಡ ಚೆಟ್ಟು ಯಾರ್, ಪುತ್ತೂ ರು ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4969 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ಕ್. ರಮೇಶಬಿನ್. ಎನ್. 
ಕೇಶವ ಆಚಾಯಸ, ರಕಿಿತ್ ನಿರ್ಲಯ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4970 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ದಿನೇಶ ಆಚಾಯಸಬಿನ್. 
ವಿಷ್ಣಣ  ಆಚಾಯಸ, ವಿಶವ ಕಮಸ 

ನಗರ ಮನೆ
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4971 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಟ್ಟ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀನಾರಾಯಣ 
ರಾವಿಾ ನ್. ಸಬ್ರಾ ಯ ಶಾಸಿೂ ರೀ, 
ಕೊೆಂಬೆಟ್ಟು  ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4972 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗೀತಾ ಬಿ.C/o ದಿನೇಶ್ 
ನಾಯಕ , ಬೆನಕ ನಿರ್ಲಯ, 
ಕಮಸರ್ಲ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4973 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ದಿನೇಶ ನಾಯಕ C/o 
ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ನಾಯಕ , ಬೆನಕ 
ನಿರ್ಲಯ, ಕಮಸರ್ಲ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4974 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪೌಲ್ ಅರೀಜಾಬಿನ್. 
ಜೀಸೆಫ್ ಅರೀಜಾ, ಪತಾಾ ವೀ 

ಆಸಾ ತೆಾ  ಪುತ್ತೂ ರು
ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4975 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸೀಲ್ದ 
ಸಲ್ದಡ ನಾಾ ಕೊೀೆಂ. 

ರೀಸ್ವರಿಯೀ, ಓಸು ಲ್ಡ  
ಸಲ್ದಡ ನಾಾ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4976 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರವಸತಿ ಜೆ. ಭಟಕ ೀೆಂ. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲ ಭಟ್, ಕಲ್ದಲ ಜೆ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ



4977 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ನಾಯಕ , 
ಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4978 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವೆಂಕಟೇಶವ ರಿಕೊೀೆಂ. 
ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಜೀಯಿಸ, 
ಮಂಜರ್ಲಾ ಡುಾ

ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4979 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಅಭವೃದಿಿ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಳಿನಾಕಿಿಕೊೀೆಂ. 
ಜನಾಧಸನ, ಪುತ್ತೂ ರು ಕಸಬ್ರ ಪುತ ತರು ಪುತ ತರು ಇತ್ರೆ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ

4980 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮುದ್ರು ಹೆೆಂಗ್ು ಬಿನ್. 
ನಕುಕ ರ, ಪ್ರಲೇರಿ ಮನೆ ಆಲಂತ್ಾಯ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 22/1P3 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.168 1289.00 710325465022 89080833684

4981 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಕ್.ಬಿನ್. ಅಣ್ಣಣ  
ನಲ್ಸಕ್, ಕುೆಂಡಡಕ  ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 154/1 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.40 3069.00 230665881881 145901011004759

4982 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಶೇಖರ ಕ್.ಬಿನ್. ಮನ್  
ಮುಗೇರ, ಕನಾಯ ಮಂಗರ್ಲ ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 44/1J, 1G ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.17 2167.00 773188162355 520101013016675

4983 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ವಿಶವ ನಾಥ ಕ್.ಬಿನ್. ಕೊರಗು, 
ಕುಮ್ರರಮಂಗರ್ಲ ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 111/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.19 2422.00 223940704491 02122200015708

4984 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಚ್ರ್ಲಲ ಬಿನ್. ಗುರುವ, 
ಪಟು ೀಡಿ ಮನೆ 102-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ 72/2B ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.17 2167.00 894855004358 155001011000958

4985 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಚಿೀೆಂಕಾ  ಮುಗೇರಬಿನ್. 
ಮುೆಂಡ ಮೇರ, ಕಮ್ತತಿೂ ಲು ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 164/1AP11 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.11 1402.00 480139784357 02042200001530

4986 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಬಿ.ಬಿನ್. ಹುಕಾ , 

ಶ್ಬರ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 103/1 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.16 2040.00 811524348662 01342210000093

4987 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭಬಿನ್. ಗುರುವ, 
ಕಂಚಿನಪದ್ವು ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 296/4 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.19 2422.00 679004838030 124201011002399

4988 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕುೆಂಡ ಮೇರಬಿನ್. ಪಕಿೀರ, 

ನೆಕಿಕ  ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 179/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.17 2167.00 290630859907 02122210006046

4989 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಕುಬಿನ್. ಕುೆಂಞಿ, 
ಪಜಿರೀಡಿ ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 83/1B ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.10 814.00 280857384617 01342200201174

4990 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಓಡಿಬಿನ್. ಕರಿಯ, ನೆಕಕ ರೆ 

ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 57/1B ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.11 1228.00 896998977522 8904665495

4991 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ ಮೊದಲನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ ಬಿನ್. ಕುೆಂಞ, 

ಕುವೆಂಜ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 380/1C2B3 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.13 1058.00 377932702120 123101231000214

4992 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಬಾಳೆ 

ಪರದೋಶ್ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬೈರ ಮುಗೇರಬಿನ್. ಕುಡುಪ 
ಮೇರ, ಇೆಂದ್ಾ ಡಕ  ಮನೆ ಹಳೆೋನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ 38/3 ಎಸ್.ಸಿ. ಬಾಳೆ 0.208 5000.00 400304515719 02042200008957

4993 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕೆ ಕೆ ೆೋ 

ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ತ್ನಿಯಪಾ ಬಿನ್. ಚೀೆಂಕಾ  
ಆದಿದಾಾ ವಿಡ, ಆಲಂತಾಯ ಮನೆ ಆಲಂತ್ಾಯ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

26/4BP7, 8P-p2, 

26/1A2P2, 18/1BP1, 

26/1A2P1

ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.52 2600.00 750184506432 1655108009920

4994 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕೆ ಕೆ ೆೋ 

ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭಬಿನ್. ಗುರುವ, 
ಕಂಚಿನಪದ್ವು ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 296/4 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.36 1686.00 679004838030 124201011002399

4995 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕೆ ಕೆ ೆೋ 

ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಓಡಿಬಿನ್. ಕರಿಯ ಮುಗೇರ, 

ನೆಕಕ ರೆ ಮನೆ ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 57/1B, 68/P2 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.21 984.00 896998977522 89046665495

4996 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕೆ ಕೆ ೆೋ 

ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕುೆಂಡ ಮೇರಬಿನ್. ಪಕಿೀರ, 
ಕುಮ್ರರಮಂಗರ್ಲ ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 179/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.29 1358.00 290630859907 02122210006046

4997 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಗುರುವಬಿನ್. ಮತಾೂ ಯಿ, 

ಶಾೆಂತಿನಗರ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 59/1A5, 1A4 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.21 1050.00 479849746007 01342200089675

4998 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗಂಗಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಚೀಮ, ಪತಿಸಯಡಕ  ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 385/1P1 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.22 990.00 850022759147 124201010005678

4999 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ತ್ನಿಯಾರು ಯಾನೆ 
ಗರಿಜಕೊೀೆಂ. ಐತ್ೂ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 109/4 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.43 1935.00 920793496725 01342030000666

5000 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಗುರುವಬಿನ್. ಬೇಡು 
ಮೇರ, ಡ್ೆಂಬಟ್ಟಬರಿ ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 269/1 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.28 1311.00 291960110635 01762200011381

5001 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಎರಡನೆೋ 

ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಶ್ಾ ೀ. ಮನೀಹ್ರ್ ಎಚ್.ಬಿನ್. 
ಪಕಿೀರ ಮುಗೇರ, ಬ್ರಾ ಣಕಾೆಂಡ 

ಮನೆ
ಬಳಿಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 70/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.36 1734.00 661998202133 520101009938660

5002 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕೆ ಕೆ ೆೋ ಪರದೋಶ್ 

ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಪಾ  ಪರವಬಿನ್. ಗುಡಡ  
ಪರವ, ಅಜಿಜ ನಡಕ  ಮನೆ ದ ೋಳ್ಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 161/1B1, 1A1 ಎಸ್.ಸಿ. ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.20 3000.00 476447787045 130901011000962

5003 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಬ್ರಬು ಮುಗೇರಬಿನ್. 
ಎಲುೆಂಬ, ಬ್ರವಿಕಟ್ಟು  ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 65/3BP2 ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು 3.05 10000.00 753899481057

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5004 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ಎ.ಬಿನ್. ಕಬುಾ  
ಹೊಲೆಯ, ಅಗತ್ಸಬೈಲು ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8000.00 476215997115

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5005 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಕೇಶವ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞ ನಾಯಕ , ಕಜೆ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 164/1 ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು 1.46 30000.00 580188413245

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5006 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬೈರ ಮುಗೇರಬಿನ್. ಕುಡುಪ 
ಮುಗೇರ, ಇೆಂದ್ಾ ೆಂಡ ಮನೆ ಹಳೆೋನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ 38/3 ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು 1.17 4000.00 400304515719

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5007 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಭಾರತಿ ಯಾನೆ 
ಬೇಬಿಕೊೀೆಂ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಕ್., 

ಕಜೆಕಾಕ ರು ಮನೆ
ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8000.00 956656256331

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5008 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ೀನಯಯ ಬಿನ್. ಗುರುವ 
ಮುಗೇರ, ಅತಿಸರ್ಲ ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 6000.00 206867256299

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5009 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀಕೊೀೆಂ. ವಾಸ, 
ಬಿೀತ್ರ್ಲಪು ಮನೆ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 129/10 ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು 0.48 4000.00 620040465946

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5010 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರೆಂಕು ಡಿ.ಬಿನ್. ಮುದ್ರ, 
ಕಾಪಿಕಾಡು ಮನೆ ಹಳೆೋನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 4000.00 407612369654

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5011 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ  ಬಿ.ಬಿನ್. ಮ್ರೆಂಕು, 
ಬೆಳಿಾ ಪ್ರಾ ಡಿ ಕಾಾ ಸ್ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 4000.00 781880236845

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5012 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ ಬಿನ್. ಕುಕಕ , ಬನಾರಿ 
ಮನೆ ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8000.00 697058003303

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5013 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ವಿೀಣ ಬಿ.ಬಿನ್. ಮ್ರದ್ಪಾ , 
ಬೆಳಿಾ ಪ್ರಾ ಡಿ ಕಾಾ ಸ್ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 4000.00 247436571839

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5014 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಕ್.ಬಿನ್. ತ್ತಕಾ  
ಮುಗೇರ, ಜನತಾ ಕಾಲೀನಿ 
ಕರ್ಲಲಮೂಲೆ ಮನೆ

ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8000.00 956387368348
Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia



5015 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಬೈರ, ಜನತಾ 
ಕಾಲೀನಿ ಮನೆ

ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8000.00 352834008253
Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5016 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಚ್ರ್ಲಲ ಬಿನ್. ಗುರುವ, 
ಪಟಾ ೀಡಿ ಮನೆ 102-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ 72/2B ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು 1.35 10000.00 894855004358

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5017 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಕ್.ಬಿನ್. ಮಂಚ್ 
ಮುಗೇರ, ಕಾಪಿನಕಾಡು ಮನೆ ಹಳೆೋನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 4000.00 653430746151

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5018 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಕ್.ಬಿನ್. ಪ್ರನುಸ 
ಮುಗೇರ, ಕಣಿಯಾರು ಬೈಲು 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 256/6 ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು 0.73 10000.00 671815982635

Wood & Wood Art 

Industreis, Sullia

5019 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕಾಳುಮಣಸು 

ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಚಿೀೆಂಕಾ  ಮುಗೇರಬಿನ್. 
ಮುೆಂಡ, ಕಮ್ತತಿೂ ಲು ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 164/1AP11 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 10000.00 480139784357 02042200001530

5020 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕಾಳುಮಣಸು 

ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ ಬಿನ್. ಕುಕಕ , ಬನಾರಿ 

ಮನೆ ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ 23/2. ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.334 8350.00 697058003303 021222610000316

5021 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕಾಳುಮಣಸು 

ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಮುಗೇರಬಿನ್. ಪಿಜಿನ 
ಮುಗೇರ, ಕರ್ಲಲ ಮ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 191/2P2 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.29 7250.00 796536204165 20252437205

5022 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕಾಳುಮಣಸು 

ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಲ್ಸೆಂಗ ಬ್ರಕುಡಬಿನ್. 
ಚೀಮ ಬ್ರಕುಡ, ಅಮೈ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 18/1A2 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.23 5750.00 274222009248 124201011006275

5023 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕಾಳುಮಣಸು 

ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಅಣ್ಣಣ ಬಿನ್. ಭಟಯ , ಅಮಮ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 94/1B, 148/2P16 ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.139 3475.00 629245876725 09452200002245

5024 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ- ಕಾಳುಮಣಸು 

ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಕ್.ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ಬೀಜ, ಶೇಡಿಗುರಿ ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು

273/1B3, 278/1P7, 

1BP2, 273/1BP2
ಎಸ್.ಸಿ. ಕಾಳುಮಣಸು 0.207 5175.00 733604746704 111701010015844

5025 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸ.ಕೆ. ನವಿೋನಚಂದರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.38690 573974123224 54026474709

5026 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 260310336702 64159474995

5027 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 299856959378 102601011003066

5028 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 285490994886 54059049027

5029 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಾಸಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 991317929917 54026517155

5030 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಎನ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 788506873126 54059049232

5031 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.23214 480853481047 50100224093142

5032 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಭಾವಾನಿಶ್ಂಕ್ರ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 674452594133 54059049913

5033 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 206777476130 01392030000780

5034 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 290837142386 54026527118

5035 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಧಮಯಪಾಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 860379647442 20024543305

5036 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 322996080230 64152343471

5037 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷಾಾವತಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 668738684686 37095708214

5038 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 515687940656 54026486679

5039 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ  ಮಿಥನ್ ಎಸ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 937062376219 02542210020180

5040 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸುಧಾಕ್ರ ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 632254974981 54059049447

5041 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಮಾನಕ್ೆ.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 300/1AP4 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 557302809780 32871637257

5042 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಗ್ೌಡ.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 147/7P6 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 785807732351 64155393713

5043 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ರ್ ೋಮ ಪರಕಾಶ್ ಪ್ರ.ಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 227/2B ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.23214 673211922541 910010003753180

5044 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಗ್ೌಡ.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 75/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 296579962188 7142500101102201

5045 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಜೆ.ನಾಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 65/3P8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 753379303879 64147273384

5046 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸುಬಬಪಾಯಯ.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 276/1P127 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 972069154254 64154440315

5047 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮಹಾಬಲ್ಲೋಶ್ಾರ.ಬಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 164/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 544784496087 54059050510

5048 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಸುಬರಹಮಣಯ.ಎನ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 29/3C1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.30952 796634913189 520101012968117

5049 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಜಯಂತ ಗ್ೌಡ.ಬಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 85/1B ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 400204241570 64139854960

5050 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಿ.ವಸಂತ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 161/1A7 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 223801564900 102601011002125

5051 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಚಿನುಮಮ.ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 49/1A1A3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 896595091062 37929550300

5052 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ದೋವಿ ಪರಸಾದ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 267/2B ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 752120269893 54059050441

5053 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಜಾತ.ಸ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 155/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 715131987720 37698501191

5054 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ರವಿನಾಥ ಎಂ.ಎಸ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 498,499 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 459126520029 54059048829

5055 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಜೆ.ಹೆ ನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 67/5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 834887031019 64170367070

5056 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಗ್ೌಡ.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 222/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 477613340850 520101012972696

5057 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಅಂಕ್ುಶ್.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 390/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 945746083961 5991020100002848

5058 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಳಯಪಾ ಗ್ೌಡ.ಜೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 64/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 918306396727 102601011003024

5059 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಅಚುಚತ ಗ್ೌಡ.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 59/4 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 878776360719 599102010000192

5060 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಪೂಣಿಯಮಾ.ಪ್ರ.ರಾವ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 395/1AP4 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 266480436593 7312500100999401

5061 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸ.ಎಚ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 24/2A1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 444298308511 64155793187

5062 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಅನಂತ್ ಕ್ುಮಾರ .ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 376317468931 01392200098618

5063 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ರುಕ್ಮಯಯ ಪೂಜಾರಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 156/2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 223370974859 520101024257148

5064 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಘವ ಎಸ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 156/8 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 931216978262 137801011001969

5065 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ ಜೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 256/2A3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 387080539727 89039360162

5066 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 157/1P5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 418385856333 54059049094

5067 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ದರ್ಾನಂದ ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 300/1AP5 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 322599168010 64186828627

5068 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 121/11A ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 523840318577 54026479424

5069 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 197/1A1Ap ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 581548528659 37303169234

5070 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಪದಾಮವತಿ ಎಂ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 191/3 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 236172502644 102601010012253

5071 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಜಾರಾಮ ರಾವ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 138/3B ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.30952 312419277660 64005467214

5072 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ಎಂ.ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 465 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 681288602156 54026521682

5073 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಾರದಾ ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 77/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.19438 241748434823 37555540724

5074 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಭ ೋಜಪಾ ಗ್ೌಡ ಸ ಹೆಚ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 530/*,21/14 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.19438 260390431888 89030838423

5075 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಕೆ.ಎಸ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 186/* ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 681717263753 02542200024930

5076 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 227/2B ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.07738 689459280533 54026496359

5077 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪರಶ್ಾಂತ ಐ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 214/9,2 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.15476 277387626891 520101024266295

5078 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ವಿಶ್ಾನಾಥ ರ್ಪೈ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 104/6B,93/1 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.30952 330656864614 64145262397

5079 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಪಾ ನಾಯೆ ಯು ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 395/1A2 ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.14568 901974415736 64031211432

5080 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ  ಪುರುಷ ೋತತಮ ಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 308/1A ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.10938 833336842538 37938660720

5081 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪರಮೋಶ್ಾರ ನಾಯೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 339/1B ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.10938 886698934154 2483101001580

5082 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಪಾ ನಾಯೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 395/1B ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.10938 480383512343 54026476218

5083 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಾ ನಾಯೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 308/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.21877 814865309403 64199279158



5084 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪುರಂದರ ನಾಯೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 358/5,2 ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.32921 498480291021 011700101017563

5085 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಮೊೋಂಟಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 276/1P107 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.21987 211947302699 64153785442

5086 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪುಟಟಣಣ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 344/6 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.10993 603906222616 64115068577

5087 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪಕಿೋರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 344/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.21987 677148389521 64150935763

5088 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 386/5,1,2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.70 0.38587 694869379432 '2483101014813

5089 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಗುಡೆಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 242/14 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.04988 271705710952 54026525734

5090 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ಎಂ.ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 465 ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.00129 681288602156 54026521682

5091 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ದೋವಿಪರಸಾದ್ ಸ.ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 106/* ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.00645 998572195678 31555193329

5092 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಸ.ಹೆಚ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 18/6,23/55A ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.00516 790592574791 54026497331

5093 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾವತಿ ಬಾಳಿಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5094 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಚೆೈತರ ಕ್ಟಟತ್ಾತರು ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5095 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕಿೋಲಾಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5096 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಬ ಳುಿರು ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5097 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಎಸ್.ಎನ್.ಮನಮಥ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5098 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಯದುಕ್ುಮಾರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5099 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ್ೌಡ ನೆಕ್ರಪಾಾಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5100 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆ.ಶಿರೋಧರ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5101 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಯನ್ ಜಯಪರಕಾಶ್ ನೆಕ್ರಪಾಾಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5102 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಪಾ ನಾಯೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5103 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸ.ಕೆ ನವಿೋನ ಚಂದರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5104 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ತಿೋಥಯಕ್ುಮಾರ.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5105 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ  ಶಿರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಮಡಿತಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5106 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್ ಹುಲ್ಲಮನೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5107 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಬಿ.ಜಯಂತ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5108 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆ.ಸುಬರಹಮಣಯ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5109 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಅಚುಚತ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5110 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ.ಜೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5111 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರವಿರಾಜ್.ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5112 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಎಸ್.ಪುರಂದರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5113 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಎ.ರಮೋಶ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5114 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆೋಪು.ಎಂ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5115 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ುಸುಮಾಧರ.ಎಂ.ಸ ಮಡಿತಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5116 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶ್ಾಂತ್ಾರಾಮ ಕ್ನಿೋಲ್ಲ ಗುಂಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5117 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಎ.ಜಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು

5118 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಮೊೋನಪಾ ಗ್ೌಡ ಖಂಡಿಗ ಮ ಲ್ಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು

5119 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್.ಜೆ ಜಬಳೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5120 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕಿೋಲಾಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5121 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರಮೋಶ್  ಯಂ.ಮಿತತಮ ಲ್ಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5122 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಎನ್.ಶ್ ರಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5123 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ  ಎಂ.ಭಾಗಿರಥ್ವ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5124 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5125 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ುಸುಮ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5126 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಾರವತಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5127 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಜಾತ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5128 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಧಮಯಪಾಲ.ಯಲ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5129 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸುಧಾಕ್ರ.ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5130 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ.ಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5131 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ರುಣಕ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5132 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಮಹಬಲ್ಲೋಶ್ಾರ.ಬಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5133 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಪಾ ಪಾಲ್ಲಪಾಾಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5134 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ುಶ್ಲಪಾ ಗ್ೌಡ.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5135 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸುನಿೋಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5136 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಬಿ.ಲ್ಲಂಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5137 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಬಿ. ಶಿೋನಪಾ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5138 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ ಹುಲ್ಲಮನೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5139 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5140 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಲಾವಂತಡೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5141 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಲಾವಂತಡೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5142 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಲಾವಂತಡೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5143 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5144 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ದರ್ಾನಂದ.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5145 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಅನಂತ ಕ್ುಮಾರ.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5146 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ಂಡಿಗಮ ಲ್ಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5147 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರವಿನಾಥ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5148 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5149 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆ.ಯಸ್ ಜನಾಧಯನ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5150 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಜೆೋಶ್ ನೆಕ್ರಪಾಾಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5151 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಬಾಲಸುಬರಹಮಣಯ ನಾಟಿಕೆೋರಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5152 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ನವಿೋನ ಕ್ುಮಾರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5153 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಎನ್.ಪದಮನಾಭ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5154 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ವನಿತ.ಬಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5155 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಬಿ.ವಸಂತ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು

5156 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ
ಶಿರೋ ಪರವಿೋಣ 

ಕ್ುಮಾರ.ಪ್ರ.ಪವಿತರಮಜಲು
ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು

5157 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಜಬಳೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5158 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5159 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಪರಶ್ಾಂತ ಕ್ುಮಾರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5160 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ದಿೋರಜಿತ್.ಸ.ಬಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5161 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಜರಾಮ ರಾವ್.ವಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು

5162 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ
ಶಿರೋ ಸ.ಹೆಚ್.ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ್ೌಡ 

ಚೆಮ ುರು
ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು

5163 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಎ.ಪದಮಯಯ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು



5164 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ದಿನಾಕ್ರ.ಕೆ ಕೆ ಡಿತಲು ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5165 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಗ್ೌಡ ನೆಕ್ರಪಾಾಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5166 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಪುರುಷ ೋತತಮ.ಯು ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5167 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಮಿತತಮ ಲ್ಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5168 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಜಯಪರಸಾದ ಕ್ಜೆತತಡೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5169 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆ.ವಿಕ್ರಂ ರ್ಪೈ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5170 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಯನ್.ಶಿವರಾಮ ನೆಕ್ರಪಾಾಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5171 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಂ.ಸಾವಿತಿರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5172 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ಪರೋಮ.ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5173 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ಪರಸಾದ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5174 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5175 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ತೋಜವತಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5176 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಧುರ ಭಟ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5177 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5178 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಹೆಚ್.ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5179 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಮೊೋನಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5180 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಘವ ಸುರಕೆರೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5181 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಸುರಕೆರೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5182 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸುದಂರ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5183 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ದಿೋಕ್ಷಿತ್ ಮಿತತಮ ಲ್ಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5184 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಈರಿಯಣಣ ಕಿಲಾಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5185 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ದೋವಿ ಪರಸಾದ.ಎಸ್.ಎನ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5186 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆ.ವಿಶ್ಾನಾಥ.ರ್ಪೈ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5187 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸ.ಹೆಚ್ ಲ್ಲ ೋಕೆಶ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5188 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಆಕಾಶ್ ಎಂ.ಆರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5189 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ದೋವದಾಸ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5190 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಾ ಗ್ೌಡ ಮಡಿತಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5191 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಗ್ೌಡ ಮಿತತಮ ಲ್ಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5192 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆ ರಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಖಂಡಿಗಮ ಲ್ಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು

5193 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಪ್ರ.ಪುರುಷ ೋತತಮ ಗ್ೌಡ ನಿಡುಬ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು

5194 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಪೂಣಿಯಮ.ಪ್ರ.ರಾವ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5195 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಹೆ ನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5196 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆೋಶ್ವ ಬಿ.ಯನ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5197 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಾನಕ್ೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5198 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಯಂ.ಯಸ್.ಮೊೋನಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5199 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಾಸಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5200 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಅಶ್ ೋಕ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5201 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ.ಸ.ಹೆಚ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5202 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕಾಳುಮಣಸು
5203 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ  ಶಿರೋ ನಿಶ್ಾನಾಥ ರಾವ್ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5204 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣರಾಜ ಶ್ಟಿಟ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5205 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ವಿನೆ ೋದ್ ಕ್ುಮಾರ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5206 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5207 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5208 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಗುರುವ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5209 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿವಾನಂದ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5210 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ದುಗೋಯಶ್ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5211 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸುಧಾಕ್ರ.ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5212 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಧಮಯಪಾಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5213 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ತ್ಾಜುದಿುೋನ್ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5214 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಪರದಿೋಪ್ಪ ಕ್ುಮಾರ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5215 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಯು.ಕೆ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ

5216 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಪರಶ್ಾಂತ್
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ

5217 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5218 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ರೆೈ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5219 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ುಶ್ಾಂತ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5220 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ದಿೋರಜ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5221 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಪರಸನು ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5222 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5223 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ನಿರಂಜನ .ಯಂ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5224 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಪಾ ನಾಯೆ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5225 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5226 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಗುರುಪರಸಾದ್ ಯೋನೆಕ್ಲುಿ ಪಂಜ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5227 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ದಾಸಪಾ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5228 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆೋಶ್ವಾನಂದ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5229 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ಚಂದರ ಹೆಚ್.ಆರ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5230 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ೈ.ಪ್ರ.ಪರಕಾಶ್ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5231 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿವಪಾ.ಎಸ್ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5232 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ

5233 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸತಯನಾರಾಯಣ.ಪ್ರ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ

5234 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಹಮಕ್ರ.ಕೆ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5235 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಎಂ.ಡಿ.ವಸಂತಿ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ
5236 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಜು.ಎಂ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ

5237 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ  ಪದಮವತಿ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ

5238 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಆನಂದ ಗ್ೌಡ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ ಕೆ ಕೆ ೆೋ

5239 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ ಪೂಣಿಯಮಾ ಪ್ರ ರಾವ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 136/2A3AP2 ಇತರೆ 0.18750 266480436593 7312500100999401

5240 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಸಿ ಬಾಬು ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 78/3,791A ಇತರೆ 0.31688 872908131760 01642210004379

5241 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ರವಿೋಂದರ ಕ್ುಮಾರ ಯು.ಎಂ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 274/6,278/2A ಇತರೆ 0.18750 794529706808 01392200017184



5242 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಸುಬರಹಮಣಯ ಜೆ ೋಷಿ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.05075 576100240061 02542200015981

5243 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸಂಧಾಯ ಜೆ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.05075 901075370009 1600101010595

5244 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.40 0.17763 394272646614 01782200099657

5245 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಎ ಗ ೋವಿಂದ ಭಟ್ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.12688 277220258502 1600101009447

5246 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.07613 534474189795 01782200009426

5247 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಲ್ಲ ೋಚನ ಆರ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.10150 556697538498 520101057886894

5248 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.12688 280628501225 129101011000917

5249 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಯಂ ಸದಾಶಿವ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.60 0.07613 382508847591 520101024273968

5250 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಮಹಾಲ್ಲಂಗೋಶ್ಾರ ಜೆ ೋಯಿಷಾ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.12688 01782200076960

5251 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜ ಸ ಭಟ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.12688 01642200009127

5252 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬಿ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.02538 933375490534 01782200005843

5253 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರಜಿತ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.12688 930658072115 01782200055500

5254 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಜಯಂತ ಶ್ಾಸಿೋ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 2.00 0.25376 411464000254 01782200004818

5255 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಧಕಾ ಶ್ಾಸಿ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.40 0.17763 548750262087 01782200014453

5256 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಮ ಕಾಂಬಿಕ್ ಬಿ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.12688 447879944100 1600101011036

5257 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಎಸ್ ಶಿರೋಕ್ೃಷ್ಣ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.12688 242327871272 1600101009808

5258 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ುಭಶ್ಂಕ್ರಿ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.12688 883737846560 01782200082179

5259 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಜಿ ಯಸ್ ರಾಮಚಂದರ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.10150 0165101022801

5260 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.02538 846194381903 1600101008546

5261 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪುರುಷ ೋತತಮ  ಭಟ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.02538 1600101008108

5262 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಲಲ್ಲತಲಕ್ಷಿಮೋ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.02538 01782200039891

5263 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಜೆ ೋಯಿಸ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.12688 897136005159 01782200033848

5264 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸವಿತ್ಾಲಕ್ಷಿಮ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.02538 189200101002147

5265 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಲವಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.02538 269288322939 1600101011623

5266 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಡಿ ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 2.00 0.25376 430961953233 1600101003555

5267 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ತಿೋಥಾಯನಂದ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.40 0.17763 419961110431 01782200028434

5268 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಮಾಧವ ಗ್ೌಡ ಜಾಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.12688 756956585651 1600101003701

5269 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಪರಮೋಶ್ಾರ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.12688 425553460945 01782200023377

5270 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪ್ರ ರಮೋಶ್ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.80 0.10150 980759380962 102601011002776

5271 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಯಮುನಾ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.05075 530695392811 20126155089

5272 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಶಿರೋಶ್ ಭಟ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.05075 881565455368 01782610000155

5273 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ ಎಚ್ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.05075 786765700155 1600101007199

5274 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.05075 327028749746 01782200015271

5275 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಸತಯಶ್ಂಕ್ರ ಕ್ಲಾಚರು ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.02538 666303716585 01782200057802

5276 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬಿ ತಿಮಮಪಾ ನಾಯೆ ಕ್ುತ ೆಂಜ ಪಂಜ ಪ. ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.54 0.14061 390716430018 01782200100794

5277 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಜೆ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.05208 607375506161 1600108007362

5278 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಧಮಯಣಣ ನಾಯೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಪ. ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.05208 604492185236 01782200017984

5279 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಸೋತ್ಾರಾಮ ನಾಯೆ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಪ. ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.05208 616590782525 102601051000098

5280 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಉದಯಕ್ುಮಾರ ಪ್ರ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.12688 655962021499 599002010000238

5281 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಸಂತ ೋಷ್ ಜಾಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.05075 543192031231 01782200036004

5282 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮಮ ತಿಯ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.40 0.05075 249263335939 129101011000849

5283 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಚೆ ೋಮ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 1.00 0.23955 271028379928 01782200023381

5284 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಣಣ ಗ್ೌಡ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.20 0.02538 01782200033292

5285 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಕಿರಣ್ ಎನ್ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 184/4A3,77/1A2 ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 0.15320 314564895856 189200101001290

5286 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಿ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 210/4,5,6 ಇತರೆ ಗೋರು 2.00 0.30623 859658321714 102601010009069

5287 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಆನಂದ ಪರಭು ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 57/10P1,301/10P2 ಇತರೆ ಗೋರು 0.72 0.10961 243372256373 124901010005471

5288 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮೊೋನಪಾ ಗ್ೌಡ ಎಣ ಮರು ಪಂಜ 76/1A1 ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 0.15320 878298935302 1600101007255

5289 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪುಂಡರಿೋಕ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 336/1A261P26 ಇತರೆ ಗೋರು 0.54 0.08273 678668309775 137801011003777

5290 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಎಸ್.ಎ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 195/1A2 ಇತರೆ ಗೋರು 0.72 0.11030 213010267037 520101012974664

5291 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಭಾಸೆರ ಎಂ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 2991A3 ಇತರೆ ಗೋರು 0.50 0.07635 230582039610 124901011000266

5292 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 75/2 ಇತರೆ ಗೋರು 0.63 0.04504 739493411099 01392210023822

5293 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 76/1P3,2P4 ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 0.15320 811665197728 2483101002047

5294 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರಪಾ ಗ್ೌಡ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 1A1P188 ಇತರೆ ಗೋರು 0.28 0.04290 277179828835 520191001252311

5295 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ರೆೈ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 60/4 ಇತರೆ ಗೋರು 1.08 0.16475 651289072312 0432500100004101

5296 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಗಂಗ್ಾಧರ ಎನ್ ಎಸ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 1A1P179` ಇತರೆ ಗೋರು 0.46 0.07047 736007513338 137801231000193

5297 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ವಿಜೆೋತ್  ಎಂ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 85/4,84/6A ಇತರೆ ಗೋರು 0.72 0.11030 860457124872 150601011000016

5298 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ.ಎಸ್ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 125/1BP2 ಇತರೆ ಗೋರು 0.72 0.11030 743620811064 102601010007561

5299 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ವಸಂತ ಬಿ.ಸ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 77/6, ಇತರೆ ಗೋರು 1.88 0.28802 493682529278 131101010001316

5300 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಗ್ಾಯತಿರ ಮುರುಳಯ ಪಂಜ 256/1P1 ಇತರೆ ಗೋರು 0.40 0.06128 370903202783 1600101006167

5301 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಸಾದ್ ಕೆ ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ 81/161,2,1D3 ಗೋರು 0.80 0.12256 291528772181 102601011004026

5302 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.40 0.15305 '752874178520 7142500101994901

5303 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮತ್ಾತಡಿ ಎಸ್
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.60 0.18876 974680058246 124901010006063

5304 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ದಿವಾಕ್ರ ನಾಯೆ ಕೆ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.30 0.04193 982637349420 01392200031044

5305 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಈಶ್ಾರ ನಾಯೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 48/1AP1 ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.30 0.11480 840443528182 124901011000706

5306 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪುಟಟಣಣ ವಿ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.20 0.07675 958502026641 124901011000459

5307 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ವಿಕ್ರಂ ರ್ಪೈ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 103/1P1 ಇತರೆ ಗೋರು 0.72 0.11528 483590900436 54059049243

5308 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 219/1P6 ಇತರೆ ಗೋರು 0.43 0.07234  441256033677 124901011001475

5309 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 188/4 ಇತರೆ ಗೋರು 0.72 0.11158 336237607987 520101024271124

5310 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ 197/5 ಇತರೆ ಗೋರು 0.50 0.08037 '494255064782 0643101006606

5311 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 96/1C1 ಇತರೆ ಗೋರು 0.63 0.04394 671932519475 2615101001405

5312 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಬರಮೋಲು ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಗೋರು
5313 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ ಗೋರು
5314 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರಪಾ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಗೋರು
5315 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ರೆೈ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಗೋರು
5316 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಿದಾಯ ಕ್ುಮಾರಿ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಗೋರು
5317 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತ್ಾ ಯನ್ ಪ್ರ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ ಗೋರು



5318 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆ ಪ್ರ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ ಗೋರು
5319 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಪುಂಡರಿೋಕ್ ಯನ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಗೋರು

5320 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಅಶ್ಾತ್ ಕ್ುಮಾರ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ ಗೋರು

5321 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಎ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಗೋರು
5322 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಕೆ ಲಚರ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಗೋರು
5323 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭ ನಾಯರ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಗೋರು
5324 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ವಿಜಿತ್ ಯಂ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ ಗೋರು
5325 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ತಿೋಥಯಕ್ುಮಾರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಗೋರು
5326 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಕ್ಲಾಿಜೆ ಪಂಜ ಪಂಜ ಗೋರು
5327 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ಮಿಲ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ ಗೋರು
5328 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಡಿ.ಎಂ. ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ ಗೋರು
5329 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಬಾಲಸುಬರಹಮಣಯ ಕೆ ಯಸ್ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ ಗೋರು
5330 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ದಿವಾಕ್ರ ನಾಯೆ ಕೆ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ ಗೋರು
5331 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಪಾ ಮ ಲಯ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಗೋರು
5332 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ುಕ್ೆಪಾ ರೆೈ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಗೋರು
5333 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಗೋರು
5334 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಭಾಸೆರ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಗೋರು
5335 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಚಂದರೋಶ್ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ ಗೋರು
5336 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕಿರಣ್ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ ಗೋರು
5337 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಪದಮಯಯ ಗ್ೌಡ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ ಗೋರು
5338 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿಧ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ ಗೋರು
5339 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶ್ರಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ ಗೋರು
5340 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಗೋರು
5341 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ವಿಷ್ುಣ ಪರಸಾದ್ ಎ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ ಗೋರು
5342 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಯಂ.ಸ. ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಗೋರು
5343 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಎ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ ಗೋರು
5344 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯು.ಬಿ.ದಮಯಂತಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ ಗೋರು
5345 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ್ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಗೋರು
5346 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಎ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಗೋರು
5347 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಯಸ್ ಎ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಗೋರು
5348 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆ ಕಾಂತಪಾ ಗ್ೌಡ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ ಗೋರು
5349 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಬಿ.ಸ. ಲ್ಲ ೋಲಜಾಕ್ಷ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಗೋರು
5350 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಗಿರಿೋಶ್ ಭಟ್ ಐವತ ತಕ್ುಿ ಪಂಜ ಗೋರು
5351 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಐವತ ತಕ್ುಿ ಪಂಜ ಗೋರು
5352 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟ್ ರಾಜ್ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ ಗೋರು
5353 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ದೋವಿಪರಸಾದ್ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ ಗೋರು
5354 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ ಗೋರು
5355 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪರಸಾದ್ ಕೆ ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ ಗೋರು
5356 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಭವಾನಿ ಪಂಜ ಪಂಜ ಗೋರು
5357 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಗೋರು

5358 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಪುಟಟಣಣ ನೆಲ ಿರುಕೆಮಾರಜೆ ಸುಳಯ ಗೋರು

5359 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಮೊೋನಪಾ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ ಗೋರು

5360 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ ಗೋರು

5361 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಉದಯಕ್ುಮಾರ ನೆಲ ಿರುಕೆಮಾರಜೆ ಸುಳಯ ಗೋರು

5362 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಲಶಿರೋ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ ಗೋರು

5363 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ ಗೋರು

5364 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಕ್ುಸುಮಾಧರ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಗೋರು

5365 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ುಸುಮಾವತಿ ನೆಲ ಿರುಕೆಮಾರಜೆ ಸುಳಯ ಗೋರು

5366 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಈಶ್ಾರಚಂದರ ಎಂ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ ಗೋರು
5367 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶ್ಾಯಮಪರಸಾದ ಟಿ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ ಗೋರು
5368 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸಚಿನ್ ರೆೈ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ ಗೋರು
5369 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ವಿಧಾಯಧರ ಕೆ ಎಸ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಗೋರು
5370 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಗೋರು
5371 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ವಾಸುದೋವ ಗ್ೌಡ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 1.09 0.09226 2483110000034

5372 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಆನಂದ ಗ್ೌಡ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.540 0.05306 125401011000311

5373 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಕಾಂತಪಾ ಗ್ೌಡ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.490 0.04562 01822200000436

5374 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಉದಯಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ಎಸ್
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 0.09941 124901010004621

5375 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸತಯಶಿರೋ ಬಿ ಐವತ ತಕ್ುಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಗೋರು 0.28 0.02846 01782200053940

5376 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬಿ ಮಹೆೋಶ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.50 0.05083 599102010000913

5377 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬುದು ನಾಯೆ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಪ. ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.75 0.13468 011700101021449

5378 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಪ. ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.25 0.04874 520101013025151

5379 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಸಂತ ೋಷ್ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 0.11353 125401010003477

5380 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಅನಂತಕ್ೃಷ್ಣ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 0.10810 125401010002908

5381 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ುಸುಮಾಧರ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.75 0.08107 520291002111565

5382 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ವಸಂತ ಯು ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ ಇತರೆ ಗೋರು 0.50 0.05405 01642200001402

5383 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿತ ಪಾರೆಪಾಾಡಿ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 0.11040 01642610000082

5384 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ದಮಯಂತಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.49 0.05159 0643101011249

5385 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಪ್ರ.ಹೆಚ್ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.73 0.08243 125401010004145

5386 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ್ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 1.24 0.13846 124901010005963

5387 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಗ್ೌಡ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.50 0.05646 137801011001090

5388 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರವಿಕಿರಣ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.40 0.04302 520191001260533

5389 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.49 0.05474 01392200128033

5390 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಮಾಯಿಲ ಏನೆಕ್ಲುಿ ಪಂಜ ಪ. ಜಾತಿ ಗೋರು 1.00 0.18822 02132200000100

5391 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಅಚುಚತ ಕೆ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ ಪ. ಜಾತಿ ಗೋರು 0.50 0.09413 123501011001598



5392 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ
ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಪ. ಜಾತಿ ಗೋರು 0.50 0.07282 124901011000930

5393 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 1.00 0.16560 520191001253626

5394 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಹಮಕ್ರ ಎಸ್ ಮಕ್ಯಜ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 1.39 0.12940 124901010005069

5395 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ
ಉಬರಡೆಮಿತ ತ

ರು
ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.54 0.05488 01392200088392

5396 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ವಿದಾಯಧರ ಕೆ ಎನ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 0.08498 64041853206

5397 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ದೋರಣಣ ಗ್ೌಡ
ಉಬರಡೆಮಿತ ತ

ರು
ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.54 0.05027 124901101000077

5398 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದರ ಕೆ.ಜಿ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 0.09173 520101012972793

5399 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಮಹಾಲ್ಲಂಗೋಶ್ಾರ ಜೆ ೋಯಿಸ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಇತರೆ ಗೋರು 1.96 0.14429 01782200076960

5400 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆೋಶ್ವ ಪರಸಾದ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 2.00 0.19580 150601011000005

5401 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಕ್ ಸಪಾ ಗ್ೌಡ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.90 0.08112 125401010003144

5402 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬಿ.ಸ. ಲ್ಲ ೋಲಜಾಕ್ಷ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 1.07 0.08870 520101012972815

5403 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪ್ರ.ಬಿ ಪರಭಾಕ್ರ ರೆೈ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 2.00 0.15085 125401010000156

5404 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ ಸಪಾ ಗ್ೌಡ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 1.08 0.09475 125401010001646

5405 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಲಕ್ಷಿಮೋ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.90 0.07993 64032031424

5406 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕ್ುಸುಮಾಧರ ಬಿ.ಸ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.50 0.04343 137801010020349

5407 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮ ಮಕ್ಯಜ ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.75 0.12200 124901011001971

5408 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಬು ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.25 0.04720 150601011000012

5409 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಪಾ ಗ್ೌಡ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ ಇತರೆ ಗೋರು 0.545 0.05251 125401010003480

5410 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಕೆ ಆರ ಮನಮೊೋಹನ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5411 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5412 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಕೆ ಜಗನಾುಥ ರೆೈ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5413 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5414 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಪ್ರ.ಎ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5415 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಗಂಗ್ಾಧರ ರೆೈ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5416 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5417 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಕೆ ಯಸ್ ಭಾಸೆರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5418 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಅರುಣ ಕ್ುಮಾರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5419 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ವಿಲ್ಲಯಂ ಲಸಾರದ ೋ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5420 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5421 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಸುದಶ್ಯನ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5422 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಕ್ುದಾಾಜೆ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5423 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5424 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5425 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಉದಯಕ್ುಮಾರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5426 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಮಮ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5427 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ವಿನೆ ೋದ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5428 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5429 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಗಿರಿಧರ ಗ್ೌಡ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5430 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕ್ುಮಾರಿ ರೆೋಷ್ಮ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5431 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ದರ್ಾನಂದ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5432 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5433 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ರಘುನಾಥನ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5434 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5435 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5436 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿರಿಜ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5437 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5438 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5439 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ನಯನ ಗ್ೌರಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5440 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ವಿೋರಪಾ ಗ್ೌಡ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5441 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಅಕ್ಷತ್ಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5442 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಕ್ುಮಾರಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5443 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5444 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಮಲ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5445 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5446 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಕ್ರಂಬಯಯ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5447 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಗಿರಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5448 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ನಾಗರ್ೋಣಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5449 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ನಿಮಯಲ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5450 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ನೆೋತ್ಾರವತಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5451 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿಣಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5452 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ತಮಮಯಯ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5453 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5454 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಸುಂದರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5455 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5456 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಸುನಿೋಲ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5457 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ನವಿೋನ್' ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5458 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷಾಣ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5459 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5460 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5461 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5462 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಮಹಮಮದು ಅಶ್ರಪ್ಪ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5463 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಭುವನ್ ಕ್ುಮಾರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5464 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ತನುಜಾಕ್ಷಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5465 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಗಿರಿೋಶ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5466 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5467 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ದಿವಯಶಿರೋ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5468 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ರ್ಪರೋಮಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5469 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿಣಿ ಸದಾಶಿವ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5470 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಧಾ ಶಿರೋಧರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5471 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ನಮಿತ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ



5472 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಲ್ಲ ೋಕ್ನಾಥ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5473 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ರವಿೋಂದರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5474 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ದಮಯಂತಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5475 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಜಾತ ಕೆ ರೆೈ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5476 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ರವಿಪರಕಾಶ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5477 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಜಯಂತ್ ಶ್ಟಿಟ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5478 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಿೋರತಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5479 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲೋಲಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5480 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭ ಶ್ಟಿಟ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5481 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಲತ್ಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5482 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಹ ವಯಯ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5483 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಚಿದಾನಂದ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5484 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5485 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಅವಿನಾಶ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5486 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ತಿಲಕ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5487 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಮೋಶ್ಾರಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5488 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಪ್ರರೋತಿೋಶ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5489 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ತೋಜೆಶ್ಾರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5490 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5491 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಮಿೋಲಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5492 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ನಳಿನಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5493 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಹೆೋಮನಾಥ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5494 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5495 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಸುಕ್ುಮಾರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5496 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಸುಧಾಕ್ರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5497 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5498 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5499 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಮಧುಶಿರೋ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5500 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ರೆೋಖಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5501 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಯಶ್ ೋದಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5502 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಸುಭಾಶ್ಚಂದರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5503 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ತನುಜ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5504 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿಲಾಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5505 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ತ್ಾರಾವತಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5506 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷಾಾವತಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5507 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾಲತ್ಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5508 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5509 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಕ್ುಮಾರಿ ಸುಮತಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5510 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ವಿತ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5511 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ರಚನ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5512 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಜಗನಾುಥ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5513 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ನಿಶಿತ್ಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5514 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾಲಕ್ಷಿಮ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5515 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ರ್ ೋಮಶ್ೋಖರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5516 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5517 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ವಿನಯಚಂದರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5518 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5519 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಭಾಷಿನಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5520 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ತ್ಾರಾ ರೆೈ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5521 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿಣಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5522 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಸಾಾತಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5523 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5524 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲ ೋಲಾಕ್ಷಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5525 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5526 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಕ್ುಸುಮಾಧರ ರೆೈ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5527 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಸುಜಿತ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5528 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ
5529 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೈ ತ ೋಟ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಅವಿನಾಶ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ

5530 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಣಬ ಉತ್ಾಾದನಾ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಯಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋಮತಿ ಜಾನಕಿ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 47/2 ಇತರೆ 0.232 1.50000 958725770931 137801012000385

5531 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ತಿೋಥಾಯನಂದ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 32/1 ಇತರೆ 1.00 2.00000 419961110431 01782200026434

5532 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-NHM ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಬಾಬು ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 171/5 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.244 0.03110 01642200007249

5533 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-NHM ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಅಮಮಣಿಣ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 313/2B ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.244 0.03110 0117001011244503

5534 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-NHM ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಮಾಯಿಲ ಏನೆಕ್ಲುಿ ಪಂಜ 7/4DP2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.500 0.06375 02132200000100

5535 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-NHM ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಅಮಿತ ಸ ನಾಲ ೆರು ಸುಳಯ 156/2B ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.520 0.06630 01642200025907

5536 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-NHM ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಬಾಬು ಪ್ರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 155/3A2P ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.244 0.03110 2483101026772

5537 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-NHM ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಅಜಲ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 195 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.244 0.03110  125401010003481

5538 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-NHM ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ್ 

ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಹುಕ್ರಪಾ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ 186/2 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.06000 483262475988

5539 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-NHM ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ರಾಮ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 78/2B2 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.50 0.02500 124901011001971

5540 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-NHM ಮೊದಲನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಕ್ುಮಾರಿ ಅಮಿತ್ಾ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 156/2B ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.50 0.02408 795772833404

5541 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-NHM ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಚೆ ೋಮ ಮುಗೋರ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 178/4A1A3 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.60 0.03000 271028379928

5542 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-NHM ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಚೌಕಾರು ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 127/1P6 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01964 551657116281



5543 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-NHM ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ 

ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 282/1 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಕೆ ಕೆ ೆೋ 0.40 0.01999 229017830346

5544 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-NHM ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಮುನ ಯಂ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 195/7AP1 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.20000 561406145666 124901010003411

5545 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-NHM ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಪಕಿೋರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 80/1C ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.20000 352223344341 520191001268429

5546 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-NHM ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಯಸ್
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ 195/7AP1 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.06500 312872792098 124901011000068

5547 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-NHM ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಗುರುವಪಾ ಜಿ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 176/19 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.20000 443527069233 01392200074730

5548 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-NHM ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಪ್ರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 276/1 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.20000 765381924508 '2483111000123

5549 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-NHM ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ ಕೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 240/P16 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.20000 852553486673 124901010005628

5550 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-NHM ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಅಣುಣ ಮುಗೋರ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 467/* ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.20000 92289212430 124901051000068

5551 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-NHM ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅಮಿತ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 156/2B ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.20000 795772833404 01642200025907

5552 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-NHM ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 49/1A1 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.20000 809536743903 01642200005973

5553 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-NHM ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಲ್ಲ ೋಕ್ನಾಥ ಇ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 291/2C ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.20000 879321807591 137801010021334

5554 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-NHM ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಸುಬಬ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 162/1P4 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.20000 253758559144 01642200004649

5555 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-NHM ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಶಿರೋ ಚೆ ೋಮ ಮಾಯಿಲ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 95/2 ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೆೋನು 0.50000 529642465307 017822122979

5556 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಟು ಲ್ ಗೌಡ ನಾಯ ಯತ್ಪುಸ ಕೊಕಕ ಡ 52/13 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.22 0.03664 9679 0575 7843 02142200003589

5557 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ ಸವಿತಾ ರಾಜಣಣ ಕುಕ್ಕ ೀಡಿ ವಣೂರು 46/2, 20/7p1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.42 0.06997 7931 0684 7592 113901011001755

5558 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾ ೀಧರ ಗೌಡ ತ್ಣಿಣ ೀರುಪಂತ್ ಕೊಕಕ ಡ 47/11, 47/1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.31 0.05079 4907 9280 4677 3772500100001501

5559 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗರಿಯಪಾ  ಗೌಡ ನಾಯ ಯತ್ಪುಸ ಕೊಕಕ ಡ 7/3* ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.22 0.03664 5928 2599 7655 02142200012353

5560 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ ಸರೇಶ್ ಓಡಿಲ್ದಾ ಳ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 111/1p2-p1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.2 0.0333 3128 9753 6450 10583282882

5561 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯು ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್ ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 18/1p2-p2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.61 0.10198 2793 8494 8183 520101034309515

5562 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮುದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಬ್ರಯಸ ಕೊಕಕ ಡ 53/8b, 53/13p2, 53/14, 

53/8ap2, 53/2bp2-p1
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.46 0.07662 4755 5375 4486 01402250023015

5563 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯೀಗೀಶ್ ಕಳೆೆಂಜ ಕೊಕಕ ಡ 44/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.4 0.06662 5406 8583 8170 105701011000252

5564 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜನಾಧಸನ ನಾಯಕ ತ್ಣಿಣ ೀರುಪಂತ್ ಕೊಕಕ ಡ 175 ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.22 0.03664 5909 9466 6770 113301191000228

5565 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತ್ನಿಯಪಾ  ನಾಯಕ ತ್ಣಿಣ ೀರುಪಂತ್ ಕೊಕಕ ಡ 53/4p2, 53/7, 53/8, 190/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.40 0.06662 5251 3184 6846 520101034356904

5566 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾರ್ಲು ರ್ ಡಿ ಸೀಜಾ ಮಚಿೂ ನ ಕೊಕಕ ಡ 162 ಕ್ಾ ೈಸೂ ಗೋರು 0.72 0.11995 8120 1523 2419 520291028831115

5567 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬೆೆಂಜಮ್ತನ್ ಡಿಸೀಜಾ ಲ್ದಯಿರ್ಲ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 158/1ap1 ಕ್ಾ ೈಸೂ ಗೋರು 0.4 0.06662 4623 7897 5377 2749101003613

5568 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಾವಿೀರ ಅರಿಗ ನೆರಿಯ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 146/57b1a1a1n1, 

146/57b1a1a1m1
ಜೈನ್್ ಗೋರು 0.74 0.12327 3442 8626 3616 5922500100283801

5569 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎ ಸಿ ಮ್ರಯ ಥ್ಯಯ ಶ್ಬ್ರಜೆ ಕೊಕಕ ಡ 143/1, 123/1 ಕ್ಾ ೈಸೂ ಗೋರು 1.19 0.19826 3583 3404 6308 130701010001286

5570 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವನಿತಾ ಎಸ್ ಬಲ್ದಲ ಲ್ ಕುಕ್ಕ ೀಡಿ ವಣೂರು 20/10* ಜೈನ್್ ಗೋರು 0.42 0.06997 8654 2654 2456 10583279743

5571 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಟು ಲ್ ಆಚಾರಿ ಕಣಿಯೂರು ಕೊಕಕ ಡ 16/3b3c, 16/3b ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.45 0.07452 3754 8432 1375 1599101006041

5572 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾ ಮೊೀದ್ ಕುಮ್ರರ್ ಮೇಲಂತ್ಬೆ
ಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 89/2, 80/1p12 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 1.01 0.16815 7501 9419 3250 520101008018614

5573 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕುೆಂಞಣಣ  ಪೂಜಾರಿ ಕಳೆೆಂಜ ಕೊಕಕ ಡ 167 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.36 0.05997 3253 5443 0573 3782500100074801

5574 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾ ವಿೀಣ್ ಬೆಳ್ಳಲು ಕೊಕಕ ಡ 172/5a2, 172/19 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.4 0.06662 6034 5530 7812 89025593251

5575 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಓದ್ಮಮ  ಪೂಜಾರಿ ಆರಂಬೀಡಿ ವಣೂರು 9/4, 9/8, 7/42 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.4 0.06642 4175 3239 2709 38502441241

5576 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ ವಿೀರಸೇನ ಹೆಗೆಡ ಗುೆಂಡ್ಕರಿ ವಣೂರು 9/a2, 8/10, 9/b ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.79 0.13161 7710 9740 7240 520101043863023

5577 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸರೇಶ್ ಕ್ ಗೌಡ ನಾಯ ಯತ್ಪುಸ ಕೊಕಕ ಡ 6/3, 6/8p2, 6/2, 6/6p2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.4 0.06662 7784 2279 5695 02142200041813

5578 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಶೀದ್ ಕುದಾಯ ಡಿ ವಣೂರು 28/1* ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.4 0.06664 4617 1431 9066 0152500101221101

5579 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೇಜು ನಾಯಕ ಕೊಕಾಾ ಡಿ ವಣೂರು 141/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.72 0.10559 3005 5019 3098 01202200059605

5580 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ ಪುರುಷೀತ್ೂ ಮ ಶೆಣೈ ಲ್ದಯಿರ್ಲ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 71/6 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.36 0.05997 5605 2890 5724 01202200074708

5581 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬ್ರಬು ಉಜಿರೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 523/2 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.57 0.19158 2939 1429 0231 121301231000076

5582 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬ್ರಬು ಮುಗೇರ ಪಟಾ ಮೆ ಕೊಕಕ ಡ 174/p2 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.54 0.16765 6189 9496 8423 02112210014192

5583 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರವಸತಿ ಕೊಕಕ ಡ ಕೊಕಕ ಡ 187/1p106 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.43 0.14426 9552 3537 5271 01682200031561

5584 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುಟ ಹ್ರಿಜನ ಕೊಯೂಯ ರು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 26/7* ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.79 0.16203 4179 0273 0715 102901010009668

5585 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಮ್ತತ್ೂ ಬ್ರಗಲು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 74/3 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 1.22 0.10207 4060 7671 5333 115201011002502

5586 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿ ಎೆಂ ವಗಸಸ್ ಕೊಯೂಯ ರು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 60/1p97 ಕ್ಾ ೈಸೂ ಗೋರು 0.49 0.04706 6216 3117 2663 2749101006119

5587 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅನಂತ್ಕೃಷ್ಣ  ಪಡೆವ ಟ್ಯಾ ಯ ಉಜಿರೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 443/1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.53 0.05568 3409 2201 0001 4512500101378401

5588 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗಮಮ  ಯಾನೆ ಮಂಜಮಮ ಚಿಬಿದ್ರಾ ಕೊಕಕ ಡ 63/1b ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.96 0.09563 8698 2946 3534 89036448609

5589 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬ್ರಬು ಗೌಡ ಚಿಬಿದ್ರಾ ಕೊಕಕ ಡ 107 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.78 0.07662 6684 0518 7001 02462200001158

5590 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ ಅಜಿತ್ ಪಾ ಸ್ವದ್ ಕಣಿಯೂರು ಕೊಕಕ ಡ 44/16dp2, 44/4, 44/15, 

44/14, 46/2
ಜೈನ್್ ಗೋರು 0.64 0.07722 5367 1999 4817 10583294547

5591 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಂಜನ್ ಎಚ್ ಕಳಿಯ ಕೊಕಕ ಡ 115/1b, 78/11 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 1.22 0.11943 4401 5799 3183 02142250013150

5592 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ ಪಿ ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 31/1p1, 30/3, 30/2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 1.44 0.1715 3154 8048 4886 32028163058

5593 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಉದ್ನೇಶವ ರ ಭಟ್ ಯು ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 275/2, 275/3, 275/4 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 1.22 0.12757 6312 3857 0230 2749101007239

5594 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಜಯರಾಜ್ ಕಂಬಳಿ ಹೊಸಂಗಡಿ ವಣೂರು 10/19, 10/10 ಜೈನ್್ ಗೋರು 0.73 0.07101 7957 7998 8501 114901021000013

5595 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎ ಭಾಸಕ ರ ವಣೂರು ವಣೂರು 82/1a ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.49 0.05206 7166 8200 6608 01502030000553

5596 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸನಿಲ್ ರೀಶನ್ ಡಿಸೀಜಾ ನಾವರ ವಣೂರು 69/2b ಕ್ಾ ೈಸೂ ಗೋರು 1.56 0.15443 9992 5271 4460 520101007997740

5597 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿದಾಯ  ಕುಮ್ರರ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ವಣೂರು 202/1 ಜೈನ್್ ಗೋರು 0.53 0.06285 9978 7144 9190 01502200011719

5598 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪಾ ವಿೀಣ್ ಕುಮ್ರರ್ ಕಳಿಯ ಕೊಕಕ ಡ 20/3* ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.72 0.08362 8901 1154 3280 02142200027949

5599 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಬೇಬಿ ಸವಣಸ ಸೀಣಂದೂ
ರು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 128/p2, 126/3p2, 126/1p2 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 1.2 0.19871 5512 3350 2898 35985029098

5600 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅೆಂಗರ ಕೊಯುಯ ರು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 170/2b1h ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.79 0.13525 4447 5896 1341 30779163841

5601 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ತ್ನಿಯಪಾ  ನಾಯಕ ಮುೆಂಡ್ಯಜೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 77/2, 76/2, 76/1b1b1-p2, 

77/3p2
ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.539 0.11313 2242 6777 7911 115201011001999

5602 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸರೇಶ್ ನಾಯಕ ಕೊಯುಯ ರು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 60/1p44, 26/6 ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.49 0.09325 8055 0019 2890 10583287085

5603 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಚೀಮ ಕೊಕಕ ಡ ಕೊಕಕ ಡ 90/2a,264/1c, 264/2 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.36 0.07746 9425 7436 6224 01682200025417

5604 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿೀೆಂಕಾ ಕೊಕಕ ಡ ಕೊಕಕ ಡ 187/1p135 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.41 0.08866 8792 8361 8722 01682200008585

5605 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕಂಜೀಳಿ ಕೊಕಕ ಡ ಕೊಕಕ ಡ 187/1p134 ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 0.41 0.08867 2186 5086 8131 01682200024902

5606 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್ ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ 138/1p2, 293/1p1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 1.119 0.12929 8612 6522 1754  3633101000074



5607 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಧರ ನಾಯಕ್ ತೆಕಾಕ ರು ಕೊಕಕ ಡ 63/1p1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 1.317 0.15222 9319 8009 8339 1333101109813

5608 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ ಪಾ ಮೊೀದ್ ಸ್ವಲ್ಸಯನ್ ಕುವಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 72/6a4,72/6a2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.28 0.03172 7031 3734 7773 115500101004814

5609 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜೀವಿನ ಡಿಸೀಜ ಇೆಂದ್ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 61/3,61/1, 62 ಕ್ಾ ೈಸೂ ಗೋರು 2 0.23085 6688 8932 8284 01982200035494

5610 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸಿರಿಯಕ್ ಜೀಸೆಫ್ ನಾವೂರು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 114/5a ಕ್ಾ ೈಸೂ ಗೋರು 0.81 0.09362 5284 3461 4018 19010100001583

5611 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಾಸದೇವ ರೈ ನಡ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 44/2, 266/* ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 1.083 0.12487 8939 9942 8226 102901011000348

5612 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಮರ್ಲವಂತಿಗೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 169/1,169/2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.36 0.04171 7888 9267 5676 115201011002293

5613 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರತಾಾ ಕರ ಮರ್ಲವಂತಿಗೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 169/1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.36 0.04171 9055 8876 2144 115201011001081

5614 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಹೊನಾ ಮಮ ಸವಣಾಲು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 138/* ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 1.44 0.16764 2320 5070 1856 102901010011840

5615 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿೀೆಂಕಾ  ನಾಯಕ ಕೊಯೂಯ ರು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 26/3* ಪ.ಪಂಗಡ ಗೋರು 0.54 0.01218 3123 3180 1267 01202200117845

5616 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ವರಾಮ ಹೆಗಡೆ ಬಳಂಜ ವಣೂರು 5/5, 5/11,  5/6p2, , 120/2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.72 0.06866 4169 9556 3916 10583243955

5617 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಹ್ಷಾಸನಂದ್ ಹೆಗೆಡ ಪ್ರರಾಡಿ ವಣೂರು 50/2 ಜೈನ್್ ಗೋರು 0.36 0.03658 8761 6204 1454 520101039285169

5618 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾೆಂತ್ಪಾ  ಶೆಟ್ಟು ಹೊಸಂಗಡಿ ವಣೂರು 8/1, 5/2b ಸ್ವಮ್ರನಯ ಗೋರು 0.71 0.06776 3710 8421 5753 01502200032286

5619 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಫೆಡಿಾ ಕ್ ಸೈಮನ್ ಪಿರೇರಾ ಮರೀಡಿ ವಣೂರು 137/3c ಕ್ಾ ೈಸೂ ಗೋರು 0.59 0.01339 6343 2580 1703 520291002318291

5620 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಮನಗೌಡ ಕಡಿರುದಾಯ ವರ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 227/1b2, 229/2a ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.4024 5536 1306 2533 115201011000213

5621 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗೊೀಪ್ರಲ್ ಗೌಡ ನಾಯ ಯತ್ಪುಸ ಕೊಕಕ ಡ 9/1, 9/10, 9/6 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.171 5233 3539 3131 02142250012645

5622 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮ್ರಸೆಸಲ್ ಡಿಸೀಜಾ ಸೀಣಂದೂ
ರು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 105/8, 43/2a ಕ್ಾ ೈಸೂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.15978 4444 6473 9508 520101036549068

5623 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಯಶೀಧರ ಗೌಡ ಉಜಿರೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 66/p1, 67/6 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16378 8018 1813 1434 10583243296

5624 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗರಿಯಪಾ  ಗೌಡ ಬೆಳ್ಳಲು ಕೊಕಕ ಡ 201 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16378 8662 0087 4910 5156101000967

5625 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾ ೀಧರ ಗೌಡ ಕಡಿರುದಾಯ ವರ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 227/2p5 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16603 5647 2199 3317 121301231000510

5626 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪಾ ಮೊೀದ್ ಕುಮ್ರರ್ ಮೇಲಂತ್ಬೆ
ಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 89/2, 80/1p12 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 2 0.7908 7501 9419 3250 520101008018614

5627 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಗೌಡ ಎೆಂ ಕರಾಯ ಕೊಕಕ ಡ 48/2p5, 49/1b, 106/3, 

58/1
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.32728 9188 9284 2548 01402200175920

5628 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರೇಣ್ಣಕಾ ಪಿ ಕಡಿರುದಾಯ ವರ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 190/21 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16378 2046 5274 9384 115201231000651

5629 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿದಾಯ ದ್ರ ರಾವ್ ನಿಡೆಲ ಕೊಕಕ ಡ 158/2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16028 3371 9886 7839 02112200004513

5630 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸದಿೀಶ್ ಕುಮ್ರರ್ ನಿಡೆಲ ಕೊಕಕ ಡ 159/3 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16018 3410 3496 1378 02112200037517

5631 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಸಂತ್ಗೌಡ ಕಡಿರುದಾಯ ವರ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 187/13 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16553 8073 6254 1411 115201010005362

5632 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಂಜಿೀವ ಗೌಡ ಇೆಂದ್ಬೆಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 189/14, 189/4, 189/5p2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16378 4394 7273 4550 01982200000555

5633 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದ್ಯಾರಾಜ್ ಕ್ ಪಿ ಕಳಿಯ ಕೊಕಕ ಡ 100/3 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.34178 2228 6361 7563 02142200010031

5634 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸೌಮಯ ರ್ಲತ್ ಉಜಿರೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 69/1b1, 70/2b ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.15964 2096 5438 8161 4512500100797701

5635 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸೌಮ್ರಯ  ರಾವ್ ಉಜಿರೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 313 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16864 9465 2980 5246 121301011001136

5636 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಮಮ ಣಣ  ಗೌಡ ಬೆಳ್ಳಲು ಕೊಕಕ ಡ 121/4, 122/1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16064 2668 4544 2818 5156119000185

5637 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸರೇಶ್ ಎಸ್ ಬೆಳ್ಳಲು ಕೊಕಕ ಡ 197 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16014 3119 3482 7943 02532210000410

5638 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗೊೀಪ್ರರ್ಲ ಗೌಡ ನಿಡೆಲ ಕೊಕಕ ಡ 217/2, 212/1p1, 

216/5ap2, 217/1a
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.17136 8942 7922 2041 02112250000643

5639 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡ ನಾಯ ಯತ್ಪುಸ ಕೊಕಕ ಡ 6/9, 6/2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.17136 3880 2763 9163 02142250016420

5640 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದ್ರ್ಲಲ  ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ 86/5, 86/4a, 86/2, 86/1, 

64/11, 64/3, 64/1, 64/8
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.17136 4141 8688 6303 1599101010740

5641 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮ್ರಧವ ಗೌಡ ಕಣಿಯೂರು ಕೊಕಕ ಡ 128/18 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.17136 3320 1292 6668 32499076609

5642 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರತ್ಾ ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 183/3a, 183/7a, 183/8a ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.34272 2370 0762 9458 3633108000391

5643 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಉಸ್ವಮ ನ್ ಸ್ವಹೇಬ್ ನಾರಾವಿ ವಣೂರು 81/6, 81/17 ಮುಸಿಲ ೆಂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16146 2692 7338 0149 01712200001467

5644 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿದಾಯ ಬಡಗಕಾರಂ
ದೂರು ವಣೂರು 85 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.17136 6063 3401 9432 0152500101246501

5645 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚಿತ್ಾ  ಕುಮ್ರರ್ ಯಾನೆ 
ಪ್ರಶವ ಸನಾಥ ಜೈನ್ ಶ್ಲ್ದಸಲು ವಣೂರು 18/1* ಜೈನ್್ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.16414 4915 7204 0286 8715108000533

5646 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅನಿತಾ ಸ್ವಲ್ಸಯನ್ ಕಣಿಯೂರು ಕೊಕಕ ಡ 171/1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.34272 5411 6330 8935 1599101011819

5647 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ವಿ ಶೆಟ್ಟು ಸವಣಾಲು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 67/13, 67/53 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.42684 6580 9335 2120 31679499381

5648 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಲ್ಸಯಂ ಎವುಜಿನ್ ಲೀಬ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 85/6a, 85/10, 85/9, 85/8 ಕ್ಾ ೈಸೂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.17136 8868 3351 5036 102901011004108

5649 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸ್ವು ನಿ ಲೀಬ ನಾಲೂಕ ರು ವಣೂರು 19/2, 19/3, 19/4, 19/6 ಕ್ಾ ೈಸೂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.17136 7481 6107 6538 10583242918

5650 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾನಿಯಪಾ  ಪೂಜಾರಿ ಕನಾಯ ಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 81/2p2, 80/1b, 80/1c, 

78/13
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.17136 3259 4618 3528 102901010012507

5651 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬೇಬಿ ಶೆಟ್ಟು  ಪಿ ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 170/3, 170/5 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.17136 6123 5959 6513 3633108000295

5652 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪಾ ಮೊೀದ್ ಸ್ವಲ್ಸಯನ್ ಕುವಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 72/4a1p4-p1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.17136 7031 3734 7773 520101008028059

5653 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸವಿತ್ ಕಳೆೆಂಜ ಕೊಕಕ ಡ 78/1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.34 0.14642 2741 8708 1880 02112210008650

5654 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅರುಣ ಮೂಡುಕೊೀಡಿ ವಣೂರು 102/1p1, 71/2a ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.34272 5902 6113 2810 01502600000777

5655 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗುಣವತಿ ಮೂಡುಕೊೀಡಿ ವಣೂರು 4/4p1 ಜೈನ್್ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.34272 8708 3201 2426 64135063392

5656 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಈಶವ ರ ಪೂಜಾರಿ ಮೂಡುಕೊೀಡಿ ವಣೂರು 174/1b, 174/2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.1713 7890 5211 5973 01502030000143

5657 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಮ್ತಮ ಕೊಕಕ ಡ ಕೊಕಕ ಡ 339/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.31 0.24388 4222 1711 7760 01682210002223

5658 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬೈಲು ಹೊಸಂಗಡಿ ವಣೂರು 234/1, 189/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.31 0.24388 9559 9159 9835 01502200022360

5659 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸನಂದ್ ಕುವಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 232/6, 232/7 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.36 0.28041 8143 7413 7043 31878331499

5660 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎರ್ಲಯ ಣಣ  ನಾಯಕ ಬೆಳ್ಳಲು ಕೊಕಕ ಡ 167/1a, 171/6, 173/16, 

173/18
ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.34 0.26239 9756 5382 3501 02532250004028

5661 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಧಣಸಪಾ  ನಾಯಕ ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 161/1b, 149/1b2 ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.47 0.36448 5914 1256 6390 3633101001702

5662 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಿನಾ ಪಾ  ನಾಯಕ ಬೆಳ್ಳಲು ಕೊಕಕ ಡ 126/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.34 0.26251 8993 6046 3267 17108544355

5663 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ನಡ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 300/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.34 0.26062 2092 5575 8786 01202200116283

5664 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಂಜಿೀವ ಗೌಡ ರೆಖಯ ಕೊಕಕ ಡ 30/3, 30/10 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.41421 2533 5279 3543 123901010002350

5665 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ ವಿೀರಸೇನ ಹೆಗೆಡ ಗುೆಂಡ್ಕರಿ ವಣೂರು 9/a2, 8/10, 9/b ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.51589 7710 9740 7240 520101043863023

5666 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಬಾ ಮಣಯ  ಕುಮ್ರರ್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ 123/1a ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.41421 3421 2920 9334 915010060167507

5667 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ ವಸಂತ್ ಗೌಡ ನಾಯ ಯತ್ಪುಸ ಕೊಕಕ ಡ 6/4, 6/2, 6/8p1, 6/6p3 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.65 0.3389 8887 9977 8605 02142250016791

5668 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಗದಿೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಚಿೂ ನ ಕೊಕಕ ಡ 98/6 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.2071 9395 4883 8171 113301011002428

5669 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪುರಂದ್ರ ಲ್ದಯಿರ್ಲ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 19/2, 19/1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.2071 6674 3931 2431 01202200028938

5670 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ತೀಮಸ್ ಕೊರೆಯ ಕಳಿಯ ಕೊಕಕ ಡ 189/10 ಕ್ಾ ೈಸೂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.53 0.27486 5791 4436 1782 02142200013282

5671 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಸ ಕಾಳುಮಣಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಂಭು ಶಮಸ ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 18/1* ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.20711 5460 8432 6984 30058892625

5672 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎೆಂ ನಾರಾಯಣ ಶಬರಾಯ ಕೊಕಕ ಡ ಕೊಕಕ ಡ 151/12a, 151/14, 151/13 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06674 8195 3453 1756 01682030000030

5673 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಂಜನಿ ಮಚಿೂ ನ ಕೊಕಕ ಡ 144/17 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.21 0.03504 4128 3607 1383 113301011001016

5674 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಯಾದ್ವ ಗೌಡ ಮೊಗುಾ ಕೊಕಕ ಡ 4/2, 4/3 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.04171 2145 1209 8251 520101008000235

5675 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಮಮ  ಗೌಡ ಮೊಗುಾ ಕೊಕಕ ಡ 72/1p75-p1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.47 0.07842 6649 7246 2247 1599101008650

5676 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಹೊನಾ ಪಾ  ಗೌಡ ಮೊಗುಾ ಕೊಕಕ ಡ 42/5p1, 79/p1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.47 0.07842 7897 6167 0395 1599119009653



5677 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಉಮ್ರವತಿ ಮೊಗುಾ ಕೊಕಕ ಡ 72/1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.58 0.09678 4186 1039 9191 1599108011624

5678 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಕ್ ನಿಡೆಲ ಕೊಕಕ ಡ 42/1b, 41/3, 41/2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.36 0.06007 3186 4143 2659 02112200008636

5679 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ನಿಡೆಲ ಕೊಕಕ ಡ 126/3 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1.094 0.18255 4113 7796 4536 30388773929

5680 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯ ೀತಿ ಪುತಿೂ ರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ 21/6* ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06662 4233 3668 4676 520291028029564

5681 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮೊನಪಾ ಗೌಡ ಪುತಿೂ ರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ 19/11, 19/2p1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.65 0.10846 7022 0104 5999 113301011000190

5682 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪಾ ಸನಾ  ಎನ್ ಪುತಿೂ ರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ 50/41, 50/8 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.58 0.09678 9559 3777 7228 32792613064

5683 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನವಿೀನ್ ರೈ ಪುತಿೂ ರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ 38/1p1-p1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06668 7116 7957 1801 2749101009682

5684 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಹ್ರಿೀಶ್ ಪೂಜಾರಿ ತ್ಣಿಣ ೀರುಪಂತ್ ಕೊಕಕ ಡ 27/3bp1, 27/3bp6, 27/5p1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.38 0.06338 2201 5809 3659 113301011000357

5685 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರತ್ಾ ಕರ ರಾವ್ ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 132/2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03319 2576 6661 9902 102901010007604

5686 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬೆಳಿಾ ಯಪಾ  ಗೌಡ ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 149/5, 147/6ap2, 153/5 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.47 0.07842 9721 8244 8768 1599101009812

5687 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದ್ಪಾ  ಮೂರ್ಲಯ ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 147/11, 149/6 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.43 0.07175 9219 7850 4016 145901011004906

5688 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಡಿೀಕಯಯ  ಸಿ ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 383/2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.47 0.07842 6267 4793 2434 01402200035887

5689 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪಾ ಕಾಶ್ ಬಿ ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 90/6, 90/16 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.21 0.03654 8973 1676 5456 1599101011770

5690 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸರೇೆಂದ್ಾ ಅೆಂಡಿೆಂಜೆ ವಣೂರು 7/12a ಜೈನ್್ ಕಾಳುಮಣಸು 0.47 0.07842 7933 5433 7932 17102545876

5691 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸಿು ೀಫನ್ ಎಲ್ಸಯಾಸ್ ಪೈಸ್ ಬಡಗಕಾರಂ
ದೂರು ವಣೂರು 44/2, 44/3, 44/5, 44/4a ಕ್ಾ ೈಸೂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.87 0.14517 9449 1910 2299 0152500100468801

5692 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪುರುಷೀತ್ೂ ಮ್ ಬಜಿರೆ ವಣೂರು 34/1, 34/2, 34/5 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03331 6664 1861 8129 17102542138

5693 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಇೆಂದಿರಾ ಎೆಂ ಕರಂಬ್ರರು ವಣೂರು 42/1b,65/1b, 42/10, 65/4, 

65/2
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.36 0.06007 7422 6571 4229 20337821845

5694 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪಾ ಶಾೆಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಕರಿಮಣೇಲು ವಣೂರು 105/1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.51 0.08495 8961 3987 7082 01502200088016

5695 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಯಶೀದ್ ಕುದಾಯ ಡಿ ವಣೂರು 28/1* ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03319 4671 1431 9066 0152500101221101  

5696 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಡಿಯೀನಿ ಮ್ರಸೆಸಲ್ ಪಿರೇರಾ ಮೂಡುಕೊೀಡಿ ವಣೂರು 64/17a, 64/18a, 64/18b ಕ್ಾ ೈಸೂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.13319 8253 5155 0827 38005856125

5697 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜವಮಸ ನಾರಾವಿ ವಣೂರು 44/28 ಜೈನ್್ ಕಾಳುಮಣಸು 0.21 0.03504 9964 7649 0827 180201010002783

5698 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೊರಗು ಹೆಗೆಡ ನಾವರ ವಣೂರು 6/7, 6/4, 6/3, 6/6, 2/11 ಜೈನ್್ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06668 5694 1191 8523 0152500100038601

5699 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರವಿಚಂದ್ಾ  ಭಟ್ ನಾವರ ವಣೂರು 8/8bp3 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06668 6137 1604 2411 0152500100597501

5700 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ್ ಭಟ್ ನಿಟು ಡೆ ವಣೂರು 207, 100/2, 45/3b, 

45/1a3, 45/1a1
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.72 0.12014 2095 5592 5091 01502200012580

5701 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಟ್ಟ ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ ನಿಟು ಡೆ ವಣೂರು 161/7, 47/9 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06662 5706 2853 8835 54058138442

5702 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸದಾನಂದ್ ಗೌಡ ಸಲೆಕ ೀರಿ ವಣೂರು 31/2, 59/1b, 33/9 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03331 8283 9048 3205 89038280164

5703 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬೆಳಿಾ ಯಪಾ  ಗೌಡ ಬ್ರಯಸ ಕೊಕಕ ಡ 83/1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06662 7135 6606 9044 145901011002437

5704 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸಬಾ ಮಣಯ  ಕ್ ಆರ್ ಬ್ರಯಸ ಕೊಕಕ ಡ 50/2, 50/6, 50/7, 144/1, 

144/3b, 160/1
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.58 0.09678 8059 1814 3451 8082500100268401

5705 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಾಯ್ಕ ಎನ್ ಬೆಳ್ಳಲು ಕೊಕಕ ಡ 23 ಕ್ಾ ೈಸೂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.38 0.06341 7355 3820 7587 17108561574

5706 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ರಾಜನಾರಾಯಣ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ 80/2B2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.45 0.0752 7571 1198 5860 01402200145097

5707 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಹೇಮಕಾೆಂತಿ ಪಿ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ 44/5a ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.91 0.15185 4924 1620 1380 3633101001003

5708 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ 44/3 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.91 0.15185 3831 2651 6758 3633101000154

5709 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎೆಂ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ 79/3 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.39 0.06507 9793 5431 7861 64039591887

5710 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸಶ್ೀಲ್ದ ಕಳಿಯ ಕೊಕಕ ಡ 152/p2-p2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06662 2081 9031 4226 02142200008631

5711 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟು ಕಣಿಯೂರು ಕೊಕಕ ಡ 116/1, 116/10, 116/12, 

116/13
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.58 0.09678 8449 6863 3088 1599101006269

5712 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟು ಕರಾಯ ಕೊಕಕ ಡ 24/33 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03319 8217 1024 9478 3633108003007

5713 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎೆಂ ರಾಮಚಂದ್ಾ ಕರಾಯ ಕೊಕಕ ಡ 59/15 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06674 9734 9914 2240 3633101000780

5714 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಧರ ಮಡಿವಾಳ ಕೊಯೂಯ ರು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 39/7, 39/9 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.43 0.07175 8780 4755 7168 34910143249

5715 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್ ಕುವಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 83/6a, 83/7a ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06662 9209 3321 6980 6423101001334

5716 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪುರಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟು ಕುವಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 39/16 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06668 8830 7531 2151 6423101000041

5717 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಠರ್ಲ ಶೆಟ್ಟು ಕುವಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 40/2, 39/8 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06668 3116 8185 2498 2749101003164

5718 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಧನಸಪಾ  ಶೆಟ್ಟು ಮುೆಂಡ್ಯಜೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 104/16 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.21 0.03504 6857 5962 1805 115201010004557

5719 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಜಿ ಮರಾಠೆ ಮುೆಂಡ್ಯಜೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 59/7 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06674 4299 6068 7572 115201010006347

5720 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಾಮನ ದೇವಾೆಂಗ ಮುೆಂಡ್ಯಜೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 254/1p4 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.25 0.04171 3502 4389 5252 115201011002641

5721 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಾಸದೇವ ದೇವಾೆಂಗ ಮುೆಂಡ್ಯಜೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 254/1p2-p2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03331 5174 7643 2999 115201011002507

5722 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿದಾಯ ಧರ ಮರಾಠೆ ಮುೆಂಡ್ಯಜೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 59/4a ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06662 2826 2828 1913 37179805645

5723 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸ್ವು ನಿ ಡಿಕುನಾಾ ನಡ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 35/10p2, 34/2d ಕ್ಾ ೈಸೂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.72 0.12014 4232 0359 4015 10583247983

5724 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ಶೇಖರ ನೆರಿಯ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 146/22U, 146/22J ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 1.64 0.27286 4826 9447 4033 01772210017709

5725 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಲಕ್ಷಮ ಣ ಗೌಡ ನೆರಿಯ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 81/6p1, 81/5p1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.43 0.07175 7685 8142 3436 01772250001258

5726 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ಸವಣಾಲು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 48/2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06674 9448060902 54056490293

5727 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯಶ್ಾ ೀ ಉಜಿರೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 365/11 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.58 0.09678 8274 2322 7275 01202200063273

5728 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯ ಶೆಟ್ಟು ಲ್ದಯಿರ್ಲ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 13/7, 13/2, 13/20, 204/5, 

158/1ap1
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.11686 4946 1797 3494 102901010013792

5729 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅನಂತ್ಕೃಷ್ಣ  ಪಡೆವ ಟ್ಯಾ ಯ ಉಜಿರೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 443/1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06698 3409 2201 0001 4512500101378401

5730 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದುಗಗ ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ 113/11,113/17,113/22,11

3/27,116/5,116/3
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06698 5574 9811 9810 1599101010199

5731 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸನಂದ್ ಕ್ ಕಳಿಯ ಕೊಕಕ ಡ 52/1 ಜೈನ್್ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.06698 3180 0277 3374 02142200009778

5732 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಹ್ರಿಪಾ ಸ್ವದ್ ಕ್ ತೆಕಾಕ ರು ಕೊಕಕ ಡ 8/8, 9/1b2, 8/2c4, 8/2c3, 

8/2c2, 8/4
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.72 0.1218 8930 6552 8879 145901011002367

5733 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪುರುಷೀತ್ೂ ಮ ಪೂಜಾರಿ ಕುಕ್ಕ ೀಡಿ ವಣೂರು 1/8* ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.21 0.03216 4150 6551 8537 37606550001

5734 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗುಣಪ್ರಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೂಡುಕೊೀಡಿ ವಣೂರು 2/11ap4, 2/7bp1 ಜೈನ್್ ಕಾಳುಮಣಸು 0.47 0.07916 9675 5118 8876 01502200002292

5735 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸೆಂದ್ರ್ ಹೆಗೆಡ ಮೂಡುಕೊೀಡಿ ವಣೂರು 99/1a1a2, 83/1b1, 41/2, 

41/1
ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.47 0.07916 6185 3149 5097 54057778766

5736 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಹಲ್ದರಿ ಡಿಸೀಜ ನಾವರ ವಣೂರು 53/1a1, 53/1a2 ಕ್ಾ ೈಸೂ ಕಾಳುಮಣಸು 0.29 0.04872 2090 7846 4072 0152500100504801

5737 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಉದ್ಯಶಂಕರ ಭಟ್ ಸವಣಾಲು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 39/9b3 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.54 0.07602 2154 6936 8185 102901010009091

5738 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸೇಸಪಾ  ಗೌಡ ಉರುವಾಲು ಕೊಕಕ ಡ 118/2b, 118/2d, 118/3b ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.2 0.03349 7527 3098 3747 1599101000672

5739 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮ್ತೀನ ನಿಟು ಡೆ ವಣೂರು 43/7a2, 44/3b2, 43/1 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಕಾಳುಮಣಸು 0.21 0.01176 7341 4709 1115 01502210045260

5740 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದೇವಕಿ ಕೊಯೂಯ ರು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 170/2c ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.32 0.0952 8389 7196 5649 01202200136351

5741 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕರಿಯ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ 56/2a ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.38 0.1124 2137 0614 9772 1599101006314

5742 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅಚ್ಯೂ ತ್ ಕ್ ಕರಂಬ್ರರು ವಣೂರು 46/2, 46/10, 46/11, 

147/1p3
ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.48 0.14276 7136 9207 6266 89071256404

5743 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸಜಿತ್ ನೆರಿಯ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 146/22m ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.5 0.14968 5747 1174 2438 01772200081643

5744 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಮೊದಲ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ ಕ್ ಸೀಮ ನೆರಿಯ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 146/57a1e13 ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮಣಸು 0.5 0.14968 7670 3575 2857 01772210009993



5745 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಣಬ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಯಣ ಹ್ರಿದಾಸ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 56/3 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಅಣಬ 800.22 Qu.ft 1.5 7304 1334 9063 42150100000018

5746 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಯಣ ಪಾ ಮೊೀದ್ ಕುಮ್ರರ್ ಮೇಲಂತ್ಬೆ
ಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 89/2 ಸ್ವಮ್ರನಯ ಅಡಿಕೆ 9*6*3 Mtr 2 7501 9419 3250 520101008018614

5747 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ನಿಮಾಯಣ ಜೆರೀಮ್ ಬ್ರಾ ಗ್್ ಬ್ರಯಸ ಕೊಕಕ ಡ 34/6 ಕ್ಾ ೈಸೂ ಅಡಿಕೆ 9*6*3 Mtr 2 3047 1402 2101 20199546167

5748 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸತಿೀಶ್ ಪಿ ಓಡಿಲ್ದಾ ಳ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 164/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.324 0.04131 6285 1806 6528 02142210007447

5749 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಸೀಲ್ದ ನಲೆಕ ಓಡಿಲ್ದಾ ಳ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 164/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.162 0.01952 6839 3056 8440 02142250013275

5750 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮತಿ ಶ್ಬ್ರಜೆ ಕೊಕಕ ಡ 71/1c ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.162 0.02066 7729 8039 2906 89066610736

5751 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಬ್ರಬು ಮೇರಾ ಪಟಾ ಮೆ ಕೊಕಕ ಡ 174/p2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.162 0.02066 6189 9496 8423 02112210014192

5752 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾ ೀಧರ್ ನಲೆಕ ಬೆಳ್ಳಲು ಕೊಕಕ ಡ 257/6ap5 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.081 0.01033 5228 0249 5594 12130101003238

5753 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗೇಶ್ ನಲೆಕ ಬೆಳ್ಳಲು ಕೊಕಕ ಡ 257/9p1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.162 0.02066 7968 1523 9105 121301011003456

5754 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮೆನುಾ ರಿ ನಾಲೂಕ ರು ವಣೂರು 130/1p1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.162 0.02066 6321 2748 3007 01832210005640

5755 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಅಚ್ಯೂ ತ್ ಎ ಕ್ ಕರಂಬ್ರರು ವಣೂರು 46/2, 46/10, 46/11, 

147/1p3
ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.162 0.02066 7136 9207 6266 0152500101250001

5756 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಗುರುವಪಾ ಕುಕ್ಕ ೀಡಿ ವಣೂರು 102/2a ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.243 0.03098 2619 3067 5753 01502200013340

5757 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಬ್ರಬು ನಾರಾವಿ ವಣೂರು 183/4p2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.324 0.03787 9739 3999 0009 01712200054094

5758 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂಜಿೀವ ಸಲೆಕ ೀರಿಮೊಗುಾ ವಣೂರು 88/1f ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.324 0.04069 9389 9761 9143 01832200050595

5759 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಲಕಿಿ ಮ  ರಾಣಯ ನೆರಿಯ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 88/5, 88/2p5, 89/2, 

89/1p1
ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.324 0.0348 6361 9025 9922 01772200054298

5760 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಜಿೀವಿ ಲ್ದಯಿರ್ಲ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 287/1p14 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.2 8303 9566 2941 102901802000001

5761 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  M.Grant-ಕೆ ೋಕೆ ೋ IInd year ಕುೆಂಞ ನಲೆಕ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ 242/2, 242/1ap3 ಪ.ಜಾತಿ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.364 0.0182 5386 4159 4690 3633108000191

5762 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ M.Grant-ಕೆ ೋಕೆ ೋ Ist year ಪ್ರಾ ೀಮಚಂದ್ಾ  ಎಸ್ ಹ್ತ್ಯ ಡಕ ಕೊಕಕ ಡ 177/2a, 177/2b ಪ.ಜಾತಿ ಕೆ ೋಕೆ ೋ 0.5 0.025 8361 0604 1538 01682250010258

5763 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಮೆನುಾ ರಿ ನಾಲೂಕ ರು ವಣೂರು 130/1p1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.2 6321 2748 3007 89083755545

5764 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಅಮುಮ  ಮೇರಾ ಧಮಸಸಥ ಳ ಕೊಕಕ ಡ 216/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.3 3782 1178 9165 3057101001104

5765 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Matching Grant-ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎಸ್ ಸದಾಶ್ವ ಲ್ದಯಿರ್ಲ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 93/8a1p6 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.272 0.3 9183 6860 3366 01202200040012

5766 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ 

ವಿಸತರಣೆ
ಅಮುಮ  ಮೇರಾ ಧಮಸಸಥ ಳ ಕೊಕಕ ಡ 216/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.2157 0.0825 3782 1178 9165 3057101001104

5767 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ 

ವಿಸತರಣೆ
ಬ್ರಬು ಉಜಿರೆ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 523/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.2157 0.0825 2939 1429 0231 121301231000076

5768 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ 

ವಿಸತರಣೆ
ಉಕಾಾ ಸಲೆಕ ೀರಿಮೊಗುಾ ವಣೂರು 101/2c ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.2157 0.0825 7882 3484 2476 89110617711

5769 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ 

ವಿಸತರಣೆ
ಸಣಣ ಪಾ ಶ್ಲ್ದಸಲು ವಣೂರು 95/1p1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.09 0.03437 3571 8717 9615 102901011003209

5770 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ 

ವಿಸತರಣೆ
ಸರೇಶ್ ನಲೆಕ ನಿಡೆಲ ಕೊಕಕ ಡ 297/1ap1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.2157 0.0825 3737 0993 1654 02112200000197

5771 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ 

ವಿಸತರಣೆ
ಮತ್ಾ  ಮೇರ ಮ್ತತ್ೂ ಬ್ರಗಲು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 175/5a2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.3595 0.00946 5810 8739 9576 115201011005526

5772 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant -ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ 

ವಿಸತರಣೆ
ಬ್ರಗ ಪಡಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ 215/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.1258 0.00944 4270 2542 8022 89065311103

5773 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ M.Grant ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಅಕುಕ ನಾಲೂಕ ರು ವಣೂರು 56/5 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.0272 6089 4986 1572 01832200048452

5774 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ M.Grant ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಮೆನುಾ ರಿ ನಾಲೂಕ ರು ವಣೂರು 130/1p1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.328 0.0223 6321 2748 3007 89083755545

5775 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ M.Grant ಕಾಳುಮಣಸು ಪುನಶ್ಚೋತನ ಗುರುವಪಾ ಕುಕ್ಕ ೀಡಿ ವಣೂರು 102/2a ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 0.6 0.04055 2619 3067 5753 01502200013340

5776 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಮಣಣ  ಶೆಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5777 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಲೇರಿಯನ್ ಕೊರಿಯಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.00247

5778 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಲೇರಿಯನ್ ಮೊೀನಿಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.00247

5779 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಆಲ್ಸವ ನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿಸೀಜಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.00247

5780 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಎಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5781 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜನಾಧಸನ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5782 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಐತ್ಪಾ  ರೈ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5783 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಾ ೀಮನಾಥ್ ಎ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 0.00247

5784 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಂಜಿೀವ ಆರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.00247

5785 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ ಹ್ರಿದಾಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5786 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಜವಮಸ ಇೆಂದ್ಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಜೈನ್್ ತರಕಾರಿ 0.00247

5787 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದಿವಾಯ  ಕ್ ಎೆಂ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5788 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಕನಾಯ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5789 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಆಶಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5790 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರತ್ಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5791 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶೀಭಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247



5792 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕುಸಮ್ರವತಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5793 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಯಮುನಪಾ  ಬಸಪಾ  ಹ್ಲ್ಸಗೇರಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5794 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಂಕನಾಸರಾಯಣ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5795 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸೌಮ್ರಯ  ಎಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5796 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದೇವಕಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5797 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅನಾ ಪೂಣಸ ರಾವ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5798 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಿೀಣಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5799 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಷಾಮ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಜೈನ್್ ತರಕಾರಿ 0.00247

5800 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಾ ತಿಭಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5801 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲೀಲ್ದಕಿಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5802 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅರುಣಾ ಪಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5803 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಿೀನಾ ಎಚ್ ಎೆಂ ಡಿಸೀಜಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.00247

5804 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಲ್ಸವ ನ್ ಡಿಸೀಜಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.00247

5805 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ ಶರತ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5806 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಾರದಾ ಟ್ಟ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5807 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಪ್ರಾ  ಎಚ್ ಜೈನ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಜೈನ್್ ತರಕಾರಿ 0.00247

5808 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮ್ರರ್ಲತಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5809 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಳಿನಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5810 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕಸೂೂ ರಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5811 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಯಶೀಧರ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5812 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ಲಕಿಿ ಮ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5813 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪರಮೇಶವ ರಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5814 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶೇಷ್ಪಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5815 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಾ ಭಾಕರ ನಾಯಕ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5816 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5817 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮೊೀೆಂತಿ ಡಿಸೀಜಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.00247

5818 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾಯಸ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5819 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕ್ ದ್ಯಾಕರ ಭಟ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5820 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಲ್ಸೀನಾ ಬಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಮುಸಿಲ ೆಂ ತರಕಾರಿ 0.00247

5821 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸತಿೀಶ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5822 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸರೇಶ್ ರೈ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5823 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ವಪಾ ಸ್ವದ್ ಪಿ ರಾವ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5824 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕ್ ಮೊೀಹ್ನ್್ದಾಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5825 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಯಶೀಧ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5826 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹ್ರಿದಾಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5827 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಾಲ್ಸನಿ ಪಾ ಭು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5828 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವದಾವತಿ ಎಚ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00247

5829 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲೀಕೇಶ್ ನಾಯಾಕ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 0.00247

5830 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಟ್ಟ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5831 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಾ ಶಾೆಂತ್ ಕುಮ್ರರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಜೈನ್್ ತರಕಾರಿ 0.00246

5832 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246



5833 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಂಜುಳ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5834 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದ್ಯಾಶ್ಾ ೀ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5835 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಯ ಕುಮ್ರರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5836 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ವಕುಮ್ರರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5837 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕಮಲ್ದ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5838 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ಲಲ್ಸತಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5839 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರತ್ಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5840 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಯನ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5841 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5842 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದ್ಯಾನಂದ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5843 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಬುಾ ಲ್ ರಶ್ೀದ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಮುಸಿಲ ೆಂ ತರಕಾರಿ 0.00246

5844 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗೊೀಪ್ರಲ್ ರಾವ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5845 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸರೇಶ್ ರೈ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5846 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಮನಾಥ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5847 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮೊೀಹ್ನ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5848 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹಾಮದ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಮುಸಿಲ ೆಂ ತರಕಾರಿ 0.00246

5849 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಶ್ೀಲ್ದ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5850 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗೀತಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5851 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಂಚಾಕ್ಷರಪಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5852 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಂಜುನಾಥ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5853 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗರಿಯಪಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5854 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಎಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5855 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ ಸಿ ಡಿಸೀಜಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5856 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗುರುವಪಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5857 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಯಮ್ರಲ್ದ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5858 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಿಶಾಲ್ದಕಿಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5859 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸದಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5860 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಜಿತ್ ಕುಮ್ರರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5861 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗಂಗಾಧರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5862 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಜು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5863 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರತಾಾ ವತಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5864 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5865 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರತಾಾ ಕರ್ ಮರ್ಲಯ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5866 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಂಜುನಾಥ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5867 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿನೇೆಂದ್ಾ  ಕುಮ್ರರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5868 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಗನಾಾ ಥ ಗೌಡ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5869 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸನಂದ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5870 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಉಮೇಶ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5871 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವರೀನಿಕ್ ಮೊೀನಿಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.00246

5872 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಜರತ್ ಹೆನಿಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.00246

5873 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲೀರೆನ್್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246



5874 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸೌಮ್ರಯ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5875 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಭಾಸಕ ರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5876 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಬೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಿಜಯ್ಕ ಕುಮ್ರರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.00246

5877 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಧನಸಪಾ  ಶೆಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 5456 3552 6773

5878 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಜನಾಧಸನ ಪೂಜಾರಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 4175 2133 2302

5879 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಶೀಭಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 3917 0220 2911

5880 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಯಮುನಪಾ  ಬಸಪಾ  ಹ್ಲ್ಸಗೇರಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 3697 6124 3020

5881 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಕುಸಮ್ರವತಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 6943 9686 3548

5882 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ವಲೇರಿಯನ್ ಮೊೀನಿಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.005009 3974 7930 2465

5883 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ವಲೇರಿಯನ್ ಕೊರಿಯಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.005009 3422 8304 7619

5884 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಅರುಣಾ ಪಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 3780 8142 4654

5885 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಪಾ ತಿಭಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 8205 4611 8161

5886 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಐತ್ಪಾ  ರೈ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 9688 3462 3339

5887 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ದೇವಕಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 8815 5204 2025

5888 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಸಲ್ಸೀನಾ ಬಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಮುಸಿಲ ೆಂ ತರಕಾರಿ 0.005009 5270 2756 2583

5889 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಸೌಮ್ರಯ  ಎಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 9868 6579 4381

5890 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಲೀಲ್ದಕಿಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 2906 5816 5990

5891 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಸಷಾಮ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಜೈನ್್ ತರಕಾರಿ 0.005009 6558 6599 9241

5892 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಪಾ ಭಾಕರ ನಾಯಕ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 9544 1628 9431

5893 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ನಳಿನಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 2779 9791 3852

5894 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಸತಿೀಶ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 2850 6349 2698

5895 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಮ್ರರ್ಲತಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 9191 2891 2423

5896 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಕಸೂೂ ರಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 3435 0005 3328

5897 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ರತ್ಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 9339 8256 3034

5898 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಆಶಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 5187 8677 6559

5899 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಶಾರದಾ ಟ್ಟ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 7031 6080 3222

5900 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಸಪ್ರಾ  ಎಚ್ ಜೈನ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಜೈನ್್ ತರಕಾರಿ 0.005009 9769 7059 2921

5901 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಸರೇಶ್ ರೈ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 2422 4973 6881

5902 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ರಿೀನಾ ಎಚ್ ಎೆಂ ಡಿಸೀಜಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.005009 6457 3909 6116

5903 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಪರಮೇಶವ ರಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 8135 2268 6830

5904 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಆಲ್ಸವ ನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಡಿಸೀಜಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.005009 3730 7972 7744

5905 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ರಿೀನಾ ಶ್ೀಲ್ದ ಪಿೀಟರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.005009 3039 4897 0618

5906 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಪಿ ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 2833 6434 1390

5907 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಅಬುಾ ಲ್ ರಶ್ೀದ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಮುಸಿಲ ೆಂ ತರಕಾರಿ 0.005009 7040 7175 4958

5908 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ರಾಜಾರಾಮ್ ರಾವ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 4725 2855 3328

5909 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಪುಷಾಾ ವತಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 6369 3490 9529

5910 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಕ್ ದ್ಯಾಕರ ಭಟ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 3883 7145 4523

5911 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ನಾಯಕ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 0.005009 9459 1637 0371

5912 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ವಸಂತ್ಗೌಡ ಎಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 8928 5706 0005

5913 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ರಾಜವಮಸ ಇೆಂದ್ಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಜೈನ್್ ತರಕಾರಿ 0.005009 8768 7643 8400

5914 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಶ್ವಪಾ ಸ್ವದ್ ಪಿ ರಾವ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 9190 9481 0100



5915 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಕ್ ಮೊೀಹ್ನ್್ದಾಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 7505 6340 3424

5916 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಯಶೀಧ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 9237 3695 6536

5917 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಪಿ ಹ್ರಿದಾಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 7864 6576 0565

5918 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಶಾಲ್ಸನಿ ಪಾ ಭು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 9640 8599 6376

5919 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ವದಾವತಿ ಎಚ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 8744 2944 6294

5920 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಮ್ರೆಂತಿ ಡಿಸೀಜಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.005009 3637 9488 6734

5921 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಲೀಕೇಶ್ ನಾಯಾಕ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 0.005009

5922 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಪಿ ಶರತ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5923 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಟ್ಟ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 6446 2861 1470

5924 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಬಿ ಎಚ್ ರಾಜು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.005009 5030 0515 9033

5925 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಪಾ ಶಾೆಂತ್ ಕುಮ್ರರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಜೈನ್್ ತರಕಾರಿ 0.005009 5382 0369 7932

5926 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಕುಸಮ್ರವತಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 6533 2104 3022

5927 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಯೀಗಶ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 5096 2652 8984

5928 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಪುಷ್ಾ ವತಿ ಎಸ್ ಕೊಟ್ಯಯ ನ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 9201 4599 4300

5929 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಸರಿತಾ ಎಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 2360 9066 0574

5930 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಬಿ ಸಬಾ ಮಣಯ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 3019 2354 6881

5931 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಅನಾ ಪೂಣಸ ರಾವ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 9636 1358 2553

5932 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ನವಾಯ  ಪಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 8313 9008 8542

5933 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಚಂದ್ಾ  ಕುಮ್ರರ್ ಕ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 8273 9121 7944

5934 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಜಯರಾಮ್ ಆಚಾಯಸ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009 3107 7620 7440

5935 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ತ್ತಕಾರಾಮ ಹೆಗೆಡ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5936 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಬಿ ಸರೇಶ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5937 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಜಯಶ್ಾ ೀ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.005009

5938 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ವಧಸಮನ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಜೈನ್್ ತರಕಾರಿ 0.005009

5939 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ನವಿೀನ್ ಕುಮ್ರರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5940 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5941 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ದ್ಯಾನಂದ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5942 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ದ್ಯಾಶ್ಾ ೀ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5943 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ದಿವಾಯ  ಕ್ ಎೆಂ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5944 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಎಲ್ಸವ ನ್ ಡಿಸೀಜಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.005009

5945 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಗೊೀಪ್ರಲ್ ರಾವ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5946 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಹ್ರಿದಾಸ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5947 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಕಮಲ್ದ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5948 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ರ್ಲಕಿಿ ಮ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5949 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ರ್ಲಲ್ಸತಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5950 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ನಾಯನ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5951 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಪ್ರಾ ೀಮನಾಥ್ ಎ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 0.005009

5952 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5953 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ರಾಮನಾಥ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5954 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ರಮನಾಾ  ಶೆಟ್ಟು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5955 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಸಂಜಿೀವ ಆರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.005009



5956 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಶಂಕನಾಸರಾಯಣ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5957 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಶೇಷ್ಪಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5958 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಶ್ವಕುಮ್ರರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5959 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಸಕನಾಯ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5960 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ವಿೀಣಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5961 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಯಶೀಧರ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5962 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ರಾಜು ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5963 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಅಜಿತ್ ಕುಮ್ರರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5964 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಭಾಸಕ ರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5965 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಗಂಗಾಧರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5966 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಗೀತಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5967 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಗರಿಯಪಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5968 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಗುರುವಾಪಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5969 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಹ್ಮದ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಮುಸಿಲ ೆಂ ತರಕಾರಿ 0.005009

5970 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಜಗನಾಾ ಥ ಗೌಡ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5971 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಜಯ ಕುಮ್ರರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5972 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಜಯಮಲ್ದ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5973 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಜಿನೇೆಂದ್ಾ  ಕುಮ್ರರ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5974 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಲೀರೆನ್್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5975 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ಮೊೀಹ್ನ್ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಸ್ವಮ್ರನಯ ತರಕಾರಿ 0.005009

5976 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾರಸ ತ ೋಟ ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 

ವಿತರಣೆ
ನಜರತ್ ಹೆನಿಾ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಬೆಳೂ ೆಂಗಡಿ ಕ್ಾ ೈಸೂ ತರಕಾರಿ 0.005009

5977 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿನಕರ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5978 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲೀಕೇಶ್ ಕುಮ್ರರ್ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5979 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಾಮೊೀದ್ರ್ ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5980 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನಯಚಂದ್ಾ ಮೊಗುಾ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5981 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5982 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶೀಕ್ ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5983 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೇವಿಪಾ ಸ್ವದ್ ಡಿ ಮೊಗುಾ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5984 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಪಾ ಣಣ  ಬೆರ್ಲೂ ಡ ಮೊಗುಾ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5985 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎೆಂ ಈಶವ ರ ಮೊಗುಾ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5986 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತ್ತೆಂಗಪಾ  ಗೌಡ ಮೊಗುಾ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5987 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾ ೀರ್ಲತಾ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5988 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲೀಹತ್ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5989 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗದಿೀಶ್ ಕ್ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5990 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಪಾ ಸ್ವದ್ ಡಿ ಕ್ ಮೊಗುಾ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5991 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5992 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೀಹ್ನ್ ಬಂಗೇರ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5993 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೇಶವ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5994 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮನೀಜ್ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5995 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5996 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಿೀಶ್ ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5997 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾ ಶಾೆಂತ್ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5998 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

5999 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಮ್ತತಾಾ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6000 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾ ಕಾಶ್ ರಾವ್ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6001 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6002 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿೀರಪಾ ಗೌಡ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6003 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿವಾಕರ ಪೂಜಾರಿ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6004 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6005 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6006 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿ ಎೆಂ ಕ್ ಬಂದಾರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6007 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶೀಕ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6008 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ರಾಜನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6009 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಚ್ ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6010 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹ್ರಿೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00247

6011 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6012 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೇಸಪಾ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6013 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೂವಣಿ ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6014 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6015 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೂಸಪಾ  ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6016 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6017 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ ಪದ್ಮ ನಾಭ ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247



6018 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜನಾಧಸನ ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6019 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚೆನಾ ಪಾ  ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6020 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00247

6021 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಂಕರ ಕುೆಂಬ್ರರ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6022 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕುೆಂಞ ನಲೆಕ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಪ.ಜಾತಿ 0.00247

6023 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬ್ರಬು ಪೂಜಾರಿ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6024 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದುಗಗ ಪಾ  ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6025 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬ್ರಬು ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6026 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೊನಾ ಪಾ  ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6027 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ವರಾಮ ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6028 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮೇಶ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6029 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವರಿಜಾ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6030 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯರ್ಲಕಿಿ ಮ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6031 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೀಹನಿ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6032 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೇವಕಿ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6033 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತಿ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6034 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾ ೀಮ್ರ ಕಣಿಯೂರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6035 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸರೀಜ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6036 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿಶ್ಮ ತಾ ಮೊಗುಾ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6037 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಮುನಾ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6038 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮ್ರಧವ ಎೆಂ ಕಣಿಯೂರು ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6039 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತ್ ಸ್ವಲ್ಸಯನ್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6040 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಎ.ಎಸ್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6041 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನೀದ್ರ ಸ್ವಲ್ಸಯನ್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6042 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಣಸಪಾ  ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6043 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಪಿಾ ೀತ್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6044 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧಣಸಮಮ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6045 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಭಿನಂದ್ನ್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6046 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿನಾ ಪಾ  ನಾಯಕ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6047 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಶವಂತ್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6048 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೇಶವ್ ನಾಯಕ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6049 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮೇಶ್ ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6050 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00247

6051 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನ್ೆ ೆಂಟ್ ಡಿಸೀಜ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಕ್ಾ ೈಸೂ 0.00246

6052 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನ್ೆ ೆಂಟ್ ಬ್ರಾ ಗ್್ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಕ್ಾ ೈಸೂ 0.00246

6053 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮೇಶ್ ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00246

6054 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮ್ರವತಿ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00246

6055 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆನಂದ್ ನಾಯಕ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00246

6056 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00246

6057 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿ ಇಳಂತಿರ್ಲ ಕೊಕಕ ಡ ಸ್ವಮ್ರನಯ 0.00246

6058
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಆಲ್ಲಾನ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 78/4A ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.404 0.027 586800137542 586800137542

6059
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಅಂದುರ ಫಿಲ್ಲಕಿ  ಪ್ರಂಟ ೋ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 236/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.744 0.01381 888025196029 888025196029

6060
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಅವಿಲ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ

59/4, 59/3, 60/2, 

60/11, 60/9, 60/8, 

60/6, 60/5, 60/4, 60/3, 

60/2, 60/1, 175/2, 

178/1, 183/1B, 59/5, 

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 2.22 0.075 204310619510 204310619510

6061
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಗಿೈನಸ್ ಪ್ರೋಟರ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಮಿರಾಂದ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 48/4, 48/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.132 0.02025 270722651865 270722651865

6062
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಹೆಲ್ಲನ್ ಮರಿಯ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 185/3, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.584 0.03401 495162813947 495162813947

6063
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜೆಯ ನ್ ಆಲಾಮ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 235/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.368 0.03439 852676894595 852676894595

6064
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜೆ ನಿಿ ಪರವಿೋಣ್ ಸಲಾೆನ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡಬಿದರ

66/6b1, 66/12, 66/1A, 

66/6A, 154/1BP1, 
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.288 0.01376 500698821969 500698821969

6065
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಜರನಾಭ ಹೆಗೆ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 57/12, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.4416 0.075 883184066203 883184066203

6066
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಲಾರೆನ್  ಪ್ರಂಟ ೋ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 468/2, 276/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.1136 0.0675 263789490673 263789490673

6067
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮಥಾಯಸ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 5/1A2, 124/4, 7/7, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.496 0.0675 906753195662 906753195662

6068
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಗರಗ ೋರಿ ಗಬಿರಯಲ್ ಮಿರಾಂದ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 48/5, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.04 0.02025 594161799330 594161799330

6069
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪ್ರೋಟರ ಪ್ರಂಟ ೋ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ

138/1A245/2P3, 

100/2, 100/9, 100/1B, 

100/10, 

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.044 0.06903 879169943215 879169943215

6070
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರೆ ೋನಾಲ್  ಜೆ. ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ

1/14, 1/8, 1/7, 1/6, 

1/1, 161/1B1, 189/1C1
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.296 0.027 286429216080 286429216080

6071
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸುನಿೋತ್ಾ ಡಿರ್ ೋಜ ಆಂಬಿಮೊಗರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 2/7, 82/P1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.416 0.02726 883069090692 883069090692

6072
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿಲ್ಲಯಂ ನೆ ರೆ ನಹ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ

15/7, 71RS/9, 

192RS/1A6, 15/2, 15/5
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.672 0.0468 981239321626 981239321626

6073
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ದುಗ್ಾಯದಾಸ್ ಶ್ಟಿಟ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 223/*, 202/1, 101/P1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.784 0.06816 914772802882 914772802882

6074
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪ್ರ.ಕೆ. ಶಿೋಪತಿ ಭಟ್ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 88/6, 88/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.668 0.075 325987981828 325987981828



6075
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪ್ರ.ಬಿ. ಪರಭಾಕ್ರ ರಾವ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 362/1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.744 0.0135 532225060600 532225060600

6076
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಪರಭಾಕ್ರ ಆಚಾಯಯ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 55/2CP1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.296 0.01666 443585929605 443585929605

6077
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿನೆ ೋದ ಶ್ಟಿಟ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ

40/1BP2, 40/6B, 40/7, 

83/*
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.54 0.06878 792076159599 792076159599

6078
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಡೆೋವಿರ್ಡ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಅಂಬಿಮೊಗರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ

39/1A2, 39/1A3, 

39/1A4, 39/1P3, 

39/1P2, 39/1P42/2, 

2/4, 39/7, 90/2

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.592 0.06839 207933705382 207933705382

6079
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಕ್ಲ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಪಾವೂರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 142/1BP2, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.496 0.01363 421041444374 421041444374

6080
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಅನಿಲ್ ವಾಸ್ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ

55/4P2, 55/19, 

169/2B2A, 54/13, 

169/4A, 99/4A, 99/4B, 

169/4A, 219/1A1, 

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1 0.02751 581788657649 581788657649

6081
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಚಾಲ್ ಯ ವಾಸ್ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ

55/1BP2, 82/2BP2, 

99/4BP2, 53/4B, 

55/1BP2, 

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.66 0.02063 408411348630 408411348630

6082
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಎಡಿಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ

72RS/3B, 72RS/1C, 

170/4
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.592 0.0272 733062097507 733062097507

6083
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಹಮಯನ್ ರಾಕೆೋಶ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 101/2, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.98 0.0675 754947842772 754947842772

6084
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಲ್ಲಯೋ ಜಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ

6/3A2, 6/4CP, 10/1A, 

10/2P2, 10/3, 10/4, 

10/8A1, 10/10P, 

10/11E, 304/1

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.728 0.03375 309000603966 309000603966

6085
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಸಂಜಿೋವ ಆಳಾ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ 90/5P1, 90/5P2, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1 0.0136 422181697698 422181697698

6086
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಲಕ್ಷಿಮೋ ನಾರಾಯಣ ಮೊಗರಾಯ ಪಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 61/2B3, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.2 0.06765 559612663776 559612663776

6087
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಎಡಿಾನ್ ಮಾಟಿಯನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಮ ಡುರ್ಪರಾರು ಗುರುಪುರ

174/7, 54/16, 54/15, 

54/2
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 2.56 0.054 871691180815 871691180815

6088
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ನಿೋಲಯಯ ಅಗರಿ ಕೆ ಳವೂರು ಗುರುಪುರ 35/1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.54 0.05044 907660504537 907660504537

6089
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪದಮನಾಭ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ಉಳ್ಾಯಿ ಬಟುಟ ಗುರುಪುರ 108/P3, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.44 0.027 516683592302 516683592302

6090
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಪಾವೂರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 34/5, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.584 0.02764 947044383643 947044383643

6091
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರಿೋಟ್ಾ ಡಿರ್ ೋಜ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 76/3B, 7/*, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.02 0.033 980919973161 980919973161

6092
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸಂಜಿೋವ ಪೂಜಾರಿ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡಬಿದರ

62/1, 61/10, 61/21, 

61/8, 62/2, 61/28
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.008 0.01376 657410301990 657410301990

6093
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 49/8, 83/*, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 2.5 0.06878 980678878297 980678878297

6094
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಶಿವಪಾ ಸುವಣಯ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ

281/1, 281/4P3, 

282/2, 286/3, 286/4B, 
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.14 0.00841 287653829946 287653829946

6095
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ೈಲ್ಲೋಶ್ ಮನೆ ೋಹರ ಮಿನೆೋಜಸ್ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ 61/13, 142/5, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 4.12 0.01401 958936498275 958936498275

6096
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಅಪ್ರಾ ಕೆ ಳವೂರು ಗುರುಪುರ 35/1 ಅಡಿಕ್ 1.26 0.04982 630589468823 630589468823

6097
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರ್ಂಕ್ಟಚಂದರ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 62/4, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.6 0.027 904157610516 904157610516

6098
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿಮಲ ಕೆ ಗ್ೌಡ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ 160/1P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.008 0.01376 542306917734 542306917734

6099
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿಶ್ು ಕ್ುಮಾರ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ

281/9, 281/4B2, 83/7, 

283/7, 281/11
ಅಡಿಕ್ 0.672 0.0056 429060678655 429060678655

6100
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಅಶ್ ೋಕ ಶ್ಟಿಟ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 54/1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 2.172 0.0675 736475928292 736475928292

6101
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಬಕೆಟ್ ಡಿ ಕ್ುನಹ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ

69/2P2, 69/6P4, 

69/6P1, 69/8P9
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.42 0.02736 878097156582 878097156582

6102
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಎಡಿಾನ್ ನಝರಿಯನ್ ಡಿ ಮಲ್ಲ ಿ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ

311/1A3P1, 104/1P1, 

105/3P1, 337/1P1
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.948 0.00813 644050356097 644050356097

6103
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಎಲ್ಲಜಬತ್ ಮಿರಾಂದ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 135/1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.892 0.066 300496194677 300496194677

6104
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಗುಸತನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ

88/13P5, 88/1P2, 

88/24, 88/25
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.316 0.00945 586771671621 586771671621

6105
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಹೆನಿರ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 227/2B2, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.2 0.00688 415420150878 415420150878

6106
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜೆರಾಲ್  ಮಿನೆೋಜಸ್ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ

92/4P6, 92/12,222/1, 

92/11,
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.628 0.0405 588950934301 588950934301

6107
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜೆರೆ ೋಮ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ

90/2P3-P1, 166/1, 

89/1
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.428 0.051 791055918120 791055918120

6108
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜೆ ೋಯ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಕ್ಲಿಮುಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ

213/2, 213/2, 126/1, 

62/1P6, 62/1P5, 

62/2P1

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.852 0.0339 784278008022 784278008022

6109
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜೆ ಯೋತಿ ಎಸ್ ರೆೈ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ 9/12, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.4 0.03 989763034166 989763034166



6110
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ನಿೋರಾಜಾಕ್ಷಿ ಶ್ಟಿಟ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 23/6E3, 38/2A ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.864 0.02522 549168180585 549168180585

6111
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪದಾಮವತಿ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 14/5P1-P1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 4.096 0.03375 307637293079 307637293079

6112
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರಿೋಟ್ಾ ಪ್ರಂಟ ೋ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ

90/2P6, 90/2P5, 89/1, 

166/1
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.344 0.0258 971212164575 971212164575

6113
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸನಮತ್ ಕ್ುಮಾರ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 59/1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.628 0.03436 678632856440 678632856440

6114
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸಂತ ೋಷ್ ಶ್ಟಿಟ ಮ ಡುಶ್ಡೆೆ ಸುರತೆಲ್ 66*/18 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.296 0.0222 687328843657 687328843657

6115
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಶಿವರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 39/4, 48/4, 48/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.304 0.06878 765376930996 765376930996

6116
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸುಕೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 75/2B, 75/12B ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.196 0.02063 568523497206 568523497206

6117
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸಲ್ಲಸಟರ ಡಿ ಮಲ್ಲ ಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 11/6C, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.8 0.06 450842659799 450842659799

6118
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿೋಣ ಬಿ ಶ್ಟಿಟ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ 9/13, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.4 0.03 930229613000 930229613000

6119
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿಶ್ಾನಾಥ ನಾಯಕ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ

65RS/1B, 65RS/1C2, 

65RS/7, 159RS/4, 

159RS/4, 159RS/4

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.86 0.02751 849809989012 849809989012

6120
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಎವರಿಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಕೆ ಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು-ಎ

163/12, 15/56, 15/51, 

15/49, 15/50
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.4 0.0135 731867333384 731867333384

6121
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರೆ ನಾಲ್  ರೆ ಜಾರಿಯೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 23/2P2, 5/18, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.804 0.02751 680230516815 680230516815

6122
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮಾಯಕಿಿಂ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 151/2, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.216 0.0054 969112655570 969112655570

6123
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜೆೋಮಿ  ಡಿ ಕ್ುನಹ ಬಡಗಉಳಿಪಾಡಿ ಗುರುಪುರ

216/1B1, 217/3B2, 

191/1B1, 185/4
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.836 0.04147 889170054521 889170054521

6124
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಲಾಯನಿಿ ರೆ ಸಾರಿಯ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 6/9, 6/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.076 0.0135 821458348533 821458348533

6125
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಮಂಡೆ ೋನ್ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 193/2, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.376 0.02025 234655931432 234655931432

6126
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜಿ. ಅಬಾಬಸ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು-ಎ 204/4, 204/5, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.432 0.01464 470431834204 470431834204

6127
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಎವಿಿನ್ ಪ್ರಂಟ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ

35/4BP1,35/4BP3, 

163/3, 234/12, 234/14, 
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.8 0.02063 518349958758 518349958758

6128
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರ್ಪರಸಲಾಿ ಸಕೆಾೋರಾ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 565/1B, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.84 0.0055 879815889442 879815889442

6129
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಡೆ ಂಬಿ ರ್ಾನೆ ಕ್ಮಲ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ

153/10B2,153/8B2, 

153/8B3
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.656 0.01388 931987325467 931987325467

6130
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಚಿತರಲ್ಲೋಖ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 39/7 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.42 0.02336 501196073925 501196073925

6131
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ದ ೋಗು ಪೂಜಾರಿ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ

77/23, 77/24, 77/22, 

77/21, 77/11
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.408 0.01666 751326255474 751326255474

6132
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣ ಕಾರಂತ ಕ್ುಡುಪು ಗುರುಪುರ

8/6BP1, 8/11, 

8/19BP1, 8/12AP1, 

8/12B

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.448 0.00675 631054607182 631054607182

6133
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಚಂದರಹಾಸ ಶ್ಟಿಟ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ 5/1P1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.98 0.0189 942683870953 942683870953

6134
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಅಮುಮ ಪೂಜಾರಿ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ

13/4, 13/14, 

13/13,13/23, 
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.388 0.02025 947105297820 947105297820

6135
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪರದಿೋಪ್ಪ ಶ್ಟಿಟ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 10/3, 10/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.448 0.02038 555089522032 555089522032

6136
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ದಿನೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 10/3, 10/2, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.456 0.01365 540656904757 540656904757

6137
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಬಿ. ಜಯರಾಜ್ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ

39/7, 35/6A, 35/1CP2, 

45/1B, 45/1CP2, 
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 3.048 0.075 579147648656 579147648656

6138
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರಾಮಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 275/1P1, 275/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.756 0.0648 568835595765 568835595765

6139
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿನಯ ಶ್ಟಿಟ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 202/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.576 0.03645 484751430215 484751430215

6140
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಅಬುುಲ್ ಇತಿತಕಾರ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ

68/6A1, 68/6B1, 68/5, 

61/661/3A1P2, 62/3
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 2 0.0675 895607996968 895607996968

6141
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಚಂದರಕಾಂತ್ ಜೆೈನ್ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 29/1, 29/1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.24 0.01661 586689655660 586689655660

6142
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಚಾಲ್ ಯ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 108/3P1, 288/1AP2, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.796 0.027 585399151844 585399151844

6143
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಫಾರನಿಿಸ್ ಕಾರಸತ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ

20/6, 15/8, 15*/11, 

21*/1P2, 16*/4, 
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.944 0.04139 528845939066 528845939066

6144
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಗ ೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ

ಮ ಡುಮಾನಾಯ
ಡು

ಮ ಡಬಿದರ
10/5P5, 189/4P2, 

10/5P6, 
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.636 0.02063 955450008926 955450008926

6145
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ೃಷ್ಣ ಉಡುಪ ಪಡುರ್ಪರಾರ ಗುರುಪುರ

86/10, 86/11, 86/13B, 

86/21B, 86/5B, 86/9C, 

87/2B, 142/1, 86/11, 

141/2A, 86/9D, 86/6B, 

86/4B, 86/19, 

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.6 0.0468 468476373622 468476373622



6146
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಎ. ಖಾದರ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 415/*, 4145, 201/2, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 2.688 0.0405 788671885830 788671885830

6147
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಕಾಳಪಾ ಶ್ಟಿೆ

ಮ ಡುಮಾನಾಯ
ಡು

ಮ ಡಬಿದರ 117/1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.788 0.02766 398518512596 398518512596

6148
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರಾಗು ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ 189/2, 10/4, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.912 0.027 755153299714 755153299714

6149
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ

ಮ ಡುಮಾನಾಯ
ಡು

ಮ ಡಬಿದರ 74/5, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.832 0.0055 288165005482 288165005482

6150
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರ್ೋದಾವತಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ 10/2A, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.38 0.02063 958379709969 958379709969

6151
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿಜಯ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ

57RS/1C, 209RS/1B, 

209RS/1B, 57RS/3B, 

57RS/3D, 57RS/3D, 

57RS/1C, 57RS/3B

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.544 0.02025 970755519317 970755519317

6152
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಓಸಾಾಲ್  ಮೊರಾಸ್ ಕ್ುಳವೂರು ಗುರುಪುರ 4/3P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.48 0.04127 863730410327 863730410327

6153
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರಾಯನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ಪದವು ಮಂಗಳ ರು-ಎ

141/1B3AP1, 142/2, 

142/3, 142/4, 

142/5P1P2

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.492 0.02326 294764833487 294764833487

6154
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಡೆೋನಿಸ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ

270/1, 247/5, 247/3, 

248/1CP1
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.712 0.03375 985629443819 985629443819

6155
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರಿಚರ್ಡಯ ಫಾರನಿಿಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಕ್ಡಂದಲ್ಲ ಮ ಡಬಿದರ 211/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.192 0.03375 763139388638 763139388638

6156
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿಲ್ಲಯಂ ಲ್ಲ ೋಬ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 28/4A, 28/7, 116/1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.276 0.01376 311689391495 311689391495

6157
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಆಲ್ಲಾನ್ ಕಾಾಡರಸ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 392/P1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.772 0.075 489949356791 489949356791

6158
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜೆ ೋಯಿಿನ್ ವಿಲ್ಲಫಡರ್ಡ ಡಿರ್ ೋಜ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ

2/5A, 2/6. 174/6P2, 

2/5G
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.108 0.0135 911180859209 911180859209

6159
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸರಿಲ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ

52/19, 52/21, 52/20, 

52/17, 192/2, 
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.284 0.0531 801435151270 801435151270

6160
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಎಡಾರ್ಡಯ ಸಕೆಾೋರಾ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 90/1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.312 0.0585 702166792456 702166792456

6161
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜೆರಾಲ್  ಮಾಡತ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 44/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.352 0.04725 283282925203 283282925203

6162
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಅಂಬ ರೋಸ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 199/4, 326/1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.656 0.0675 366875579394 366875579394

6163
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಮದ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು-ಎ

150/3AP1, 124/1P1, 

49/1, 149/2P2, 149/6, 

149/4P2, 150/4P2, 

149/1, 124/1P1

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.096 0.01376 664754927708 664754927708

6164
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರ್ಲ್ಲನ್ ರೆ ಜಾರಿಯೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 5/9, 5/10P3, 5/18, 6/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.128 0.00836 871308278393 871308278393

6165
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರ್ಲ್ಲನ್ ರೆ ಜಾರಿಯೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 7/42, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.316 0.0135 225421390484 225421390484

6166
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಸಾಲಾಯನ್ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 44/5, 44/3, 104/1C, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.192 0.0357 313943819843 313943819843

6167
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ತಿಮಮಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಪಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 07/6 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.168 0.02102 664474674655 664474674655

6168
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಶಿರೋಧರ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 108/3, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.124 0.01391 757182509092 757182509092

6169
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಐ.ಚಂದರಹಾಸ ಶ್ಟಿಟ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 14/2, 14/2A2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.516 0.00836 907518043181 907518043181

6170
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಗ ೋಪಾಲ ಶ್ಟಿಟ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ

27/36, 27/10, 27/14, 

27/16, 27/29, 27/13
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.428 0.01376 569587174566 569587174566

6171
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಅನಂತ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕ್ಡಂದಲ್ಲ ಮ ಡಬಿದರ 77/1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.192 0.03375 883412116228 883412116228

6172
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರಿಚಾರ್ಡಯ ಜಾನ್ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 121/2A, 121/3, 170/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.316 0.03587 291451255706 291451255706

6173
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜೆ ೋಯಿನ್ ಪರವಿೋಣ್ ಡಿರ್ ೋಜ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 167/2B, 164/6 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.344 0.03072 767719153191 767719153191

6174
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರ್ಟೋನಿ ಡಿ ಕೆ ೋಸತ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 197/1, 57/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.204 0.0381 805589064928 805589064928

6175
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜನಾಧಯನ ರಾವ್

ಮ ಡುಮಾನಾಯ
ಡು

ಮ ಡಬಿದರ 93/1AP3 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.624 0.01386 519298350612 519298350612

6176
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸುರೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಶ್ಟಿಟ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ

68/3, 68/1, 163/1, 

68/4, 68/6
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.388 0.02751 403758609911 403758609911

6177
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಬಾಲಚಂದರ ಪಂಡಿತ್ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ

92, 31/7, 35/1, 253/8, 

31/18
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.356 0.02076 255132930769 255132930769

6178
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸುರೆೋಂದರ ಪಕ್ೆಳ ಕೆ ಳವೂರು ಗುರುಪುರ 34/10, 34/13 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.34 0.02835 344164844525 344164844525

6179
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ತಿಲಕ ರಾಜ್ ಕೆ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ 143/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.412 0.02096 450685894673 450685894673

6180
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 89/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.264 0.02025 531245185544 531245185544

6181
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ

86/5, 86/6P1, 86/18, 

86/4P2, 86/4P5, 

86/4P6, 86/4P4, 86/2, 

86/4P3, 86/4P1, 

86/17P1, 

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.664 0.075 706537085320 706537085320



6182
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಹೆಗೆ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 27/22, 27/4P1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.292 0.0675 471783528846 471783528846

6183
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜಾಣಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ

30/10, 31/32, 31/1, 

27.42
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.188 0.0056 678744676017 678744676017

6184
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರನ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 84/8 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.48 0.03439 938559529875 938559529875

6185
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 140/2, 17/1A1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.4 0.0675 617998600922 617998600922

6186
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ದರ್ಾನಂದ ಭಟ್ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ 114/1C2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.32 0.03179 876528114688 876528114688

6187
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿಜಯ್ ಎಸ್ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಳವೂರು ಗುರುಪುರ

33/4P4, 29/4P4, 

33/16, 33/1C
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.368 0.069 890344221544 890344221544

6188
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಭಾನುಮತಿ ಶಿೋನಪಾ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ

24/1P1, 113/3, 24/3, 

118/2, 24/5, 113/2
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.956 0.02102 878022642612 878022642612

6189
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ದೋವಕಿ ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 422/2, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.796 0.02466 434647821430 434647821430

6190
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಭವಾನಿ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 13/8, 9,22,24,12 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.136 0.02025 202578553573 202578553573

6191
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸರಸಾತಿ ಪಡುರ್ಪರಾರು ಗುರುಪುರ 142/4, 86/20 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.16 0.03 628160091422 628160091422

6192
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಚಾಲ್ ಯ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 53/2, 53/3A, 53/9, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.276 0.0516 562210854986 562210854986

6193
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರೆಕಾಿನ್ ಮಿರಾಂದ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 135/1, 135/2A, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.232 0.0435 478731906276 478731906276

6194
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಆರಿೋಸ್ ಹುರ್ೋನ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 46/6, 46/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.216 0.0135 955455435495 955455435495

6195
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪರವಿೋಣ್ ಮಲ್ಲಾನ್ ರೆ ೋಚ್ ಕೆ ಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು-ಎ

27/6, 27/6, 27/8, 23/3, 

23/6, 23/11, 22/12, 
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.424 0.02025 681590581453 681590581453

6196
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸುನಿಲ್ ವಿಲ್ಲಫಡರ್ಡ ರೆ ೋಚ್ ಕೆ ಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು-ಎ 118/3, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.208 0.00945 884896537617 884896537617

6197
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಲಾರೆನ್  ರೆ ೋಚ್ ಕೆ ಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು-ಎ

22/9, 22/17, 22/18, 

118/2, 22/8A, 22/23, 
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.316 0.02025 387900065108 387900065108

6198
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಗಿಲಬಟ್ಯ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 123/12, 154/3, 213/1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.2 0.027 525982568006 525982568006

6199
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸರಿಲ್ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 154/1, 213/9, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.52 0.02751 268149616681 268149616681

6200
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಅಗಸತನ್ ಪ್ರಂಟ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 193/4 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.548 0.03645 625801692646 625801692646

6201
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಗ್ಾರಬಿಯಲ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ

4/8, 4/9A2, 137/2, 

4/21A2, 4/21B7, 
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.312 0.027 616455734599 616455734599

6202
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರೆ ೋಹನ್ ಆಲಾಾರಿಸ್ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ

52/14, 52/40, 56/14, 

56/6, 56/5, 56/17
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.296 0.03375 288265497298 288265497298

6203
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿನೆಿಂಟ್ ರೆ ನಾಲ್  ಲ್ಲ ೋಬ ಕ್ಡಂದಲ್ಲ ಮ ಡಬಿದರ 77/13, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.376 0.0405 795220197543 795220197543

6204
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಎ. ಇಬಾರಹಂ ಹಾಜಿ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು-ಎ 44/1B, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.24 0.0081 396305580711 396305580711

6205
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಅಣಿಣ ಸುವಣಯ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 36/1, 36/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.552 0.0459 249563362565 249563362565

6206
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೊೋನಿಕ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಮಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 79/3, 79/1, 120/1B ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.344 0.0645 461150154793 461150154793

6207
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಗರೋಸ ಮಸೆರೆೋನಸ್ ಕೆ ಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು-ಎ 27/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.044 0.00675 576974249873 576974249873

6208
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೋರಿ ಫೊಿೋರಿನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 39/1, 40/1, 41/2P2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.572 0.075 766188637678 766188637678

6209
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಎಮಿಲಾಿ ಡಿ ಕ್ುನಾಹ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ

19/10, 19/9C, 19/9A, 

19/9F2, 19/8, 19/2, 

19/12C

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.08 0.01427 905666114923 905666114923

6210
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸತಯಮಮ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ

20/4, 20/5P18, 

20/2P21, 20/8P24, 

20/2P20, 20/6P21

ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.092 0.02751 262694466751 262694466751

6211
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮಲ್ಲಿಕ್ ವಿ ರಾವ್ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 95/1, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.332 0.02494 918350414132 918350414132

6212
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸುರೆೋಶ್ ಸುವಣಯ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 45/1, 217/2A ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.668 0.03375 838941176662 838941176662

6213
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮಹೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಪುಚಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 76/1B2, 77/8, 76/5 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.736 0.05502 431642112149 431642112149

6214
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮಾಧವ ಪೂಜಾರಿ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ

92/7, 155/*, 92/4, 

92/3, 92/2, 182/1B
ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.924 0.03554

6215
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಧನಕಿೋತಿಯ ಬಲ್ಲಪ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 154/13 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.328 0.0405 442560591587 442560591587

6216
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಐವಿ ಮರಿೋಟ್ಾ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ 171/2, ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.552 0.03092 205927413707 205927413707

6217
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜೆಸಂತ್ಾ ಡಿರ್ ೋಜ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 255/3, 255/1, 119/2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.572 0.03452 547708803474 547708803474

6218
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರೆೋಖಾ ಟಿ ಶ್ಟಿಟ ತಲಪಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 82/2, 81/3, 82/3 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.192 0.02621 953680843682 953680843682

6219
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಉಮಾ ಡಿ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಳವೂರು ಗುರುಪುರ 21/22 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.504 0.0133 440899124708 440899124708

6220
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ ಐ ಅಬುಬ ಕಿನಾಯ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 65*7ಬಿ ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.61 0.0282 410735160685 120501010007114

6221
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಫೆಲ್ಲಕಿ  ಪ್ರಂಟ ೋ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 99* ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.93 0.0432 924136657412 520191037298530



6222
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ನಾರಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 45*5ಎಪ್ರ2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.29 0.00825 573092476136 520291022573608

6223
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಎಮಿ ವಿಲ್ಲಾೋರ್ಡ ಡಿರ್ ೋಜಾ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ 122*3 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.05 0.01651 561636333234 123801010003187

6224
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರತಿ ಡಿ ಶ್ಟಿಟ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ 57*ಪ್ರ1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.95 0.02695 485598840076 101501191000295

6225
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈನಾ ಉದಯ ಶ್ಟಿಟ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 20*7 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 2.47 0.01681 869591104529 501601011002239

6226
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ೃಷ್ ಭಟ್ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 29*1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.78 0.03554 484589087909 520101039280353

6227
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಹಷ್ಯ ಹೆ ಳಿ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ 77*1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.9 0.01353 838788959739 9029101000131

6228
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸುರೆೋಶ್ ಭಟ್ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ 140*14ಎ2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.95 0.075 366081922397 20007804063

6229
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ನಾರಯಣ ಗಟಿಟ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 212*1ಎ1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1 0.075 900338474947 771101000099

6230
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೊಹನ್ ಡಿ ಶ್ಟಿಟ ಮೊಗರು ಗುರುಪುರ 32*1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.7 0.02894 203917408946 1512200008223

6231
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಗಣೆೋಶ್ ಆಳಾ ಕೆ ಳವೂರು ಗುರುಪುರ 26*1ಎಪ್ಪ ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.4 0.0327 203917408946 520101032351247

6232
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಕೆ ೋಚಣಣ ಗಟಿಟ ಹರೆೋಕ್ಳ ಮಂಗಳ ರು 13*1ಪ್ರ5 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.2 0.01235 958552776998 113201010013437

6233
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ುಭಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ ಳವೂರು ಗುರುಪುರ 11*17 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.2 0.01376 250405806463 113101010004141

6234
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸುನಿೋತ್ಾ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 89*5 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1 0.0162 824540092420 520101031150350

6235
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರ್ಪರೋಮ ಶ್ಟಿಟ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ 2*2ಪ್ರ6 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.2 0.01526 937070980529 284701000001045

6236
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪದಾಮವತಿ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 76*1ಸ ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.7 0.021 511371494957 17216092029

6237
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪುಪಾ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 18*1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.6 0.02025 841794811303 128220021722

6238
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಸಂತಿ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 23*1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 2 0.05594 876478164586 520101031178657

6239
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಗಿರಿಜಾ ಪೂಜಾತಿಯ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡಬಿದರ 2*10 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.8 0.03375 336607059715 520101039308398

6240
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪರತಿಭಾ ಹೆಗೆ ಕೆ ಳವೂರು ಗುರುಪುರ 21*7ಪ್ರ2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1 0.0135 460592006809 113101010002383

6241
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರ್ೋಣಾ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 4*8 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.58 0.01401 760468844862 520101057986372

6242
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಆಲ್ಲ ಕ್ುಇಂ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 204/1ಪ್ರ1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.76 0.04786 692990167527 67302111633

6243
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮರ್ಯಲ್ಲನ್ ಕಾರಸತ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 23*3 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.3 0.02076 370151163736 641101061350

6244
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಐಕ್ಳ ಮುಲ್ಲೆ 49*1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.66 0.0135 253243535793 1362200047360

6245
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಕೆಿಮಂಟ್ ಡಿಸಲಾ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ 249*1ಡಿಪ್ರ4 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.02 0.01681 575881574065 520291027190371

6246
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಹೆೈಬಟಯ ಸಲಾೆನ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ 12*9, 1ಪ್ರ8 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.58 0.039 302532882923 31937601203

6247
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಶಿರೋಕಾಂತ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ 94*3ಎ2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.41 0.00555 654364592639 10981052902

6248
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸನತ್ ಕ್ುಮಾರ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ 252*1ಎ2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.78 0.0243 328358366889 123801010008274

6249
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಆಳಾ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 117*8 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 2.4 0.0551 296676826438 844710310000184

6250
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರ್ಪಿೋವಿ ಡಿರ್ ೋಜಾ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ 122*7 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 2.61 0.01651 400103187077 123801010007175

6251
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರ್ಟೋಲಾಿ ರೆ ೋಡಿರೋಗಸ್ ಐಕ್ಳ ಮುಲ್ಲೆ 75*1ಪ್ರ4 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.6 0.027 714223232297 112001011000514

6252
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಬೋಬಿ ಪ್ರ ಭಂಡ್ಾರಿ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ 140*5 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 4.8 0.027 399868369979 20189754260

6253
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಕೆ ಇಜಬಬ ಕೆಲ್ಲಂಜಾರು ಗುರುಪುರ 12*2ಪ್ರ2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.4 0.011 829971522079 113101010001182

6254
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಾಲಟರ ರೆ ೋಡಿರಗಸ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ 22*4ಪ್ರ2 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.22 0.0056 455140243094 4822500200008100

6255
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ 81* ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.73 0.0546 269349609486 657101008035

6256
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಡೆನಿಯಲ್ ರಂಜನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 165*1ಪ್ರ4 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.6 0.0162 892064222483 2562200002799

6257
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪ್ರೋಟರ ಸಲ್ಲರ್ೆನ್  ಪ್ರಂಟ ೋ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 83*11ಎ1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.72 0.00833 682879961377 1282200041380

6258
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಲಾಯನಿಿ ಕಾರಸತ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 210*4 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.56 0.02751 294523902861 10513911847

6259
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸುರೆೋಂದರ ಕ್ುಮಾರ

ಮ ಡುಮಾನಾಯ
ಡು

ಮ ಡಬಿದರ 2*2ಎ ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 1.41 0.027 963972357399 520101031158044

6260
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರಾಜ್ ಮೊೋಹನ್ ಶ್ಟಿಟ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ 20*15 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 5.94 0.02863 586313546128 114901010007448

6261
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿೋರ ಪರಮಿೋಳ್ಾ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ 151*1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.3 0.0162 880198537670 2562200027571

6262
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ವಿಕ್ಟರ ರ್ರಾವೂ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ 892*1 ಇತರೆ ಅಡಿಕ್ 0.72 0.00489 496310281851 1282030005617



6263
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಜಾನಕಿ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 43/1, 43/2 ಅಡಿಕ್ 0.88 0.06966 9366094394 9366094394

6264
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಚೆನುು ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 189/P1 ಅಡಿಕ್ 0.3 0.027 782474353967 782474353967

6265
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ರಾಮಯಯ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 112*3 ಅಡಿಕ್ 1.49 0.03347 432113029401 89036504416

6266
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಸುಂದರಿ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡಬಿದರ 99* ಅಡಿಕ್ 14.4 0.0504 516660087337 520101031161551

6267
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ನಾಣಯ ಮುಗೋರ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ 54*2ಇ,2ಜಿ ಅಡಿಕ್ 2 0.072 322142507333 113101010005181

6268
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ ಸು ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ 56*3,9,13 ಅಡಿಕ್ 0.74 0.04747 487768420371 34429070912

6269
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಅಣಿಣ ಗ್ೌಡ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ 79*4 ಅಡಿಕ್ 1.6 0.0405 391274388912 520101039281104

6270
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಕೆಂಚ ನಾಯೆ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ 62*5ಪ್ರ3 ಅಡಿಕ್ 1.5 0.00993 255405780294 657101009624

6271
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ದಾಮೊೋದರ ನಾಯೆ ಕೆ ಳವೂರು ಗುರುಪುರ 14*7 ಅಡಿಕ್ 1.3 0.01003 890575760318 113101010004450

6272
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಉಮೋಶ್ ನಾಯೆ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 1/7ಪ್ರ1 ಅಡಿಕ್ 1.77 0.0405 464418775572 52010105074419

6273
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ಾರದ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ 1/ಸ2 ಅಡಿಕ್ 1.6 0.0405 297576939187 520101039318598

6274
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಪುಪಾ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ 163*4ಬಿ ಅಡಿಕ್ 1.35 0.0405 556106614229 520101073986141

6275
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಗುಲಾಭ ನಾಯೆ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ 18*3 ಅಡಿಕ್ 1.67 0.01651 249764429341 657101015770

6276
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ರಾಮ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಬ ಬ 
ನಾಯೆ

ತಂಕ್ಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 82/2P1, 82/3
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ #BEZUG! 844645381785

6277
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಾ 
ನಾಯೆ

ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ 18/-3
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.45 302199475094

6278
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಎ ಚೆ ೋಮ ನಾಯೆಬಿನ್ ಕೆ ರಗ 
ನಾಯೆ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 265/2A,A4P1
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.23 423449201531

6279
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ದೋಜಪಾ ಬಿನ್ ನಕ್ುೆರ ಬಿಳಿಯ ರು ವಿಟಿ 383/3,283/4 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.05 468318244190

6280
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಾಸು ನಾಯೆಬಿನ್ ಮಂಜಪಾ ನಾಯೆ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 41/2 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.4585 699506215509

6281
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಭಾಸೆರÀ, ಬಿನ್ ಚೆ ೋಮ ಮೋರ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 241/2P1 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.2691 756384860844

6282
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಫಾರನಿಿಸ್ ಡೆಸಾ ಬಿನ್ ಇನಾಸ್ ಡೆೋಸಾ, ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 440/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.64 777796070553

6283
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ದೋವಕಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 432/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.95 917814695958

6284
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಅಲ್ಲಕಿ  ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಬಿನ್ ಅಲಬಟ್ಯ 
ಲ್ಲ ೋಬ ೋ,

ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 440/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.28 568397510205

6285
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸಲ್ಲಾಸಟರ ಬಬ ೋಯಜ ಬಿನ್ 
ಜಕೆ ೋಬ್ ಬಬ ೋಯಜ

ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 183/1BP2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.8 608738044520

6286
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಐವನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಬಿನ್ ಜೆ ೋರ್ಫ್ 
ಪ್ರಂಟ ೋ,

ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 358/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.83 901903042641

6287
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಮಮದ್ ಪ್ರ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಬಾಯರಿ ಕೆ ೋಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 186/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.98 476702674630

6288
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬಾ ಬಂಟ್ಾಾಳ 337/2BP3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.48 485209191110

6289
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಗುಣಪರಭ ಕೆ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ 
ಶ್ಟಿಟ

ಸಜಿಪ ಮ ಡ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 1/11,1/14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.65 857375737418

6290
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಪರಭು ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಸಜಿಪ ಮ ಡ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 69/1A6B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 3 600227175549

6291
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಧನೆೋಶ್ಾರಿ  ಬಿನ್ ರಾಮರಾವ್ ಸಜಿಪ ಮುನ ುರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 4/24,4/26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.11 903326294231

6292
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಿೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಂಞ ಗ್ೌಡ, ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.06 207769408537

6293
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ ಸಂದೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಶ್ಟಿಟ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ 192/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.12 958930846350

6294
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಾಮನ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮುಲುಿ ಬಾಯರಿ ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 172/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 4.15 573919203357

6295
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಯು ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ ಶ್ಟಿಟ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬಾ ವಿಟಿ 130/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 510222220284

6296
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಲಯ ಬಿನ್ ದಿ. 

ಮೊೋನಪಾ ಪೂಜಾರಿ
ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 175/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.41 460384591345

6297
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ರೆ ನಾಲ್  ಕ್ುಟಿಟನಾು  ಬಿನ್ 
ಕೆಿೋವಿಯರ ಕ್ುಟಿಟನೆ ುೋ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 53/9,56/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.06 542816701231

6298
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಪುಷ್ಟ ಎಸ್ ಕಾಮತ್  ಕೆ ೋಂ ಸದಾಶಿವ 
ಕಾಮತ್

ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 83/*,87/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.46 331156045310

6299
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸ ಎಚ್ ಪೂವಪಾ ಬಿನ್ ಅಂತಪಾ ಗ್ೌಡ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬಾ ವಿಟಿ 83/*,88/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.86 503251711252

6300
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸುಬರಹಮಣಯ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ 
ಉಪದಾಯಯ,

ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 110/1A2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 3.15 980393054176

6301
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರಮೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಮುಕ್ುಂದ ಪರಭು ವಿಟಿ ಕ್ಸಬಾ ವಿಟಿ 12/1,12/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.11 447597901487

6302
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಅಹಮದ್ ಬಶಿೋರ ಬಿನ್ ಪ್ರ ಯಸ್ 
ಯ ಸುಫ್

ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 182/2B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.4 451264854354

6303
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ರೆ ನಾಲ್  ಮನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಲಾದುರ 
ಮಿನೆೋಜಸ್

ಅಮಾಠಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 5/1A,8/-6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.01 829497494422



6304
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸರಿಲ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಬಿನ್ ಪಾಸೆಲ್ 
ಲ್ಲ ೋಬ ೋ,

ತಂಕ್ಬಳ ಿರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 258/3A2P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.1 583758701245

6305
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ನವಿೋನ್ ಗ ೋಮಿ  ಬಿನ್ ಡೆೋನಿಸ್ 
ಗ ೋಮಿ

ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 116/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.83 290198961485

6306
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಲ ಸ ಡಿರ್ ೋಜ ಕೆ ೋಂ ಗಿಲಬಟ್ಯ 
ಡಿರ್ ೋಜ

ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 44/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.37 318693040574

6307
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಂದರÀ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಮ ಲಯ ಸಜಿಪ ಮುನ ುರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 99/2A1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 710358511793

6308
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ಚೆನುಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 410/*,420/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 4.13 586123562935

6309
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪಡಿೆ ಲ ಯಿಸ್ ಬಿನ್ ಕಿರಸತನ್ ಬಾಯಿ ಸಜಿಪ ಮ ಡ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 33/2,34/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.83 882619933651

6310
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಿಠ್ಲ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ದಾಸಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 719/1,719/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 486407319914

6311
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲ್ಲಂಗ ಭಟ್ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ 158/1,159/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.48 656027846224

6312
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಅಬುುಲ್ ಅಝಿೋಝ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 95/55 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.58 621498783268

6313
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಾತಿ ಜಿ ರೆೈ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ ರೆೈ ಕೆ ಯಿಲ ಬಂಟ್ಾಾಳ 16/*,56/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.12 594842563389

6314
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಇಸಾಮಯಿಲ್  ªÉÆºÀªÀÄäzï ಬಿನ್ 
ಪುತುತ ಬಾಯರಿ

ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 2/4B,136/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.36 810739037308

6315
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಣ ಸಾಲ್ಲರ್ಾನ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ ಬಡಗಬಳ ಿರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 110/45,110/49 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 3.22 493301046345

6316
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಅಹಮದ್ ಕ್ುಂಞ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಞ ಬಾಯರಿ ಇರಾ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 116/2B1P2,0162/1B2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.46 609213901427

6317
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಿೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಸದಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ , ಸಜಿಪ ಮ ಡ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 144/5A,144/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.92 370258685623

6318
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸದಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಞಣಣ 
ಶ್ಟಿಟ,

ಸಜಿಪ ಮ ಡ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 46/19 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 3.81 910052271175

6319
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ನಯನಪಾಲ ಆಳಾ, ಬಿನ್ ವಿಶ್ಾನಾಥ 
ಆಳಾ PÀ

ಕ್ುರಿರ್ಾಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 111/1BP,88/1P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 6.24 677846438817

6320
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಅಮುಮ ಪೂಜಾರಿBಬಿನ್ ಹೆ ನುಪಾ 
ಪೂಜಾರಿ

ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 3/11B2,3/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.99 276903184128

6321
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ವಿೋರಕ್ಂಬ ವಿಟಿ 260/1C,249/8AP1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.3 888344013927

6322
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಮೊೋಹನ ಕೆ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಾ ಗ್ೌಡ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬಾ ವಿಟಿ 37/2B,37/4B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.46 231243824141

6323
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಕೆ ಹರಿಹರ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಈಶ್ಾರ 
ಭಟ್

ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 123/7,122/16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.7 979268584923

6324
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪರಭಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 14/3,14/79 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.3 693589536982

6325
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಎನ್ ನೆಫಿಸಾ ಕೆ ೋಂ ಅಬುುಲ್ ರಜಾಕ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 25/1,25/2P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.4 391129786417

6326
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಲ್ಲ ೋಚನ ಎನ್ ರಾವ್, ಸಜಿಪ ಮುನ ುರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 21/6A2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.17 387709463378

6327
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರುಕ್ಮಯ ಗಟಿಟ  ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತ ಗಟಿಟ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 19/2A2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.82 301078081140

6328
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಾ 
ಪೂಜಾರಿ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 23/5B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.19 309427821466

6329
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಇಜಾಕ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಅಲಬಟ್ಯ 
ರ್ೋಗಸ್ ,

ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 175/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.59 746162140788

6330
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಪ್ರರರ್ಾ ಎಸ್ ಶ್ಟಿಟ  ಕೆ ೋ 
ರ್ ೋಮನಾಥ ಶ್ಟಿಟ

ಕೆೈರಂಗಳ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 150/149 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.92 350207417501

6331
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರರೋತಿ ಬಿನ್ ದಿವಾಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಕೆೈರಂಗಳ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 375/8,377/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.92 208070243773

6332
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ನರಸಂಹ ಪರಸಾದ್  ಬಿನ್ ಸುಬರಹಮಣಯ 
ಭಟ್

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 166/5,144/4C4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.86 599059810483

6333
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸಂಜಿೋವ ಸಪಲಯ ಬಿನ್ ದ ಡೆಲ್ಲಂಗ 
ಸಪಲಯ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 229/6,229/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.49 597399872094

6334
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಕಿಸುತ ಡಿರ್ ೋಜ  ಬಿನ್ ಲ್ಲ ೋರೆನ್  
ಡಿರ್ ೋಜ,

ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 94/1A,94/A2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.09 339776463703

6335
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಲಕ್ಷಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಾ 
ಪೂಜಾರಿ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 112/AP2,112/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 3.49 420117961624

6336
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಎಮ ರಘುನಾಥ ಅಡಪ ಬಿನ್ ಐತತಪಾ 
ಅಡಪ

ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 20/1,20/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.97 852046990851

6337
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 270/5,271/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.62 335273004486

6338
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸರಿಲ್ ಡಿಮಲ್ಲ ಿೋ ಬಿನ್ ಜೆ ೋನ್ 
ಡಿಮಲ್ಲ ಿೋ

ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬಾ ಬಂಟ್ಾಾಳ 700/25,700/24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.35 440831064881

6339
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 33/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.81 578601199923

6340
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಹಸನ್ ಕ್ುಂಞ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನ್ 
ಬಾಯರಿ,

ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 34/1,34/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.34 833209476518

6341
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಎಳಚಿತ್ಾತಯ 
ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ

ಬಡಗಬಳ ಿರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 10/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.2 876722062163

6342
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಧನಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್  ದೋರಪಾ 
ಪೂಜಾರಿ

ಕ್ಡೆಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 26/4P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.55 880528948922

6343
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಮೊೋನಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು 
ಪೂಜಾರಿ ªÀÄtÂ£Á®ÆÌgÀÄ 

UÁæªÀÄ

ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 117/3,116/1C ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.09 985262613327

6344
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ವಿ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ 
ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಾರ ಭಟ್

ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 202/1A,201/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 5.72 966717625452



6345
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ರ್ಪರೋಮನಾಥ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ದಿ. ಜನಾದಯನ 
ಶ್ಟಿಟ,

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 208/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.75 916597288857

6346
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಪಾ ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 6/-4,6/-9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 3.93 701268407719

6347
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪರಭಾಕ್ರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ರಾವ್ ಶ್ಂಬುರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 230/22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 4.36 510747741441

6348
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಬಿನ್ ಶಿವಪಾ ಪೂಜಾರಿ ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 35/8, 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 3.66 956994549382

6349
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರಮಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪಾ ಪೂಜಾರಿ ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 351/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.72 647433310341

6350
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಅಮಿೋನಾ  ಕೆ ೋಂ ಹಾಜಿ ಉಸಾಮನ್, ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 36/10,36/33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.12 509984622921

6351
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಹಾಜಿ ಎ ಉಸಾಮನ್ ಬಿನ್ ಎಮ ಎಸ್ 
ಅಬಾಬಸ್,

ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 30/2,32/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.17 290190111433

6352
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಎ ವಿ ಈಶ್ಾರ  ಬಿನ್ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 124/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 3.21 978794849048

6353
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಜನಾಧಯನ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 151/P1, 153/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.04 628224766453

6354
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸೋತ್ಾರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ 
ಶ್ಟಿಟ

ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 181/1B3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 6.48 703320291689

6355
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಕೆ ಅಣಣಪಾ ಸಪಲಯ ಬಿನ್ ರ್ೋಸಪಾ 
ಸಪಲಯ

ಕ್ುಳ ವಿಟಿ 156/10,156/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.35 301393549219

6356
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪಂಚಪಾಲ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಅಮುಮ ಶ್ಟಿಟ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 131/1,132/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.84 620612912915

6357
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರ ಶಿರೋಧರ ರೆೈ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಯ ರೆೈ ಕ್ಡೆಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 166/3P3, 155/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.56 767934024120

6358
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಣಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 166/6,166/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 5.625 244760717843

6359
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಲ್ಲೋಲಾ ಪ್ರ ರಾವ್ ಕೆ ೋಂ ಪರಭಾಕ್ರ 
ರಾವ್

ಶ್ಂಬುರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 413/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.18 347629478699

6360
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 
ಶ್ಟಿಟ

ಇರಾ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 412/P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.8 500207823388

6361
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಫಾರನಿಿಸ್ ಮೊೋಂತರೆ ೋ ಬಿನ್ ಲಗ ೋರಿ 
ಮೊೋತರೆ ೋ

ಮ ಡನಡುಗ ೋ
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 130/1,129/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.98 861203597626

6362
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ದೋವಕಿ ಕೆ ೋಂ ಪೂವಪಾ ಗಟಿಟ, ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 109/2,324/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 625660331787

6363
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ನವಿೋನ ಚಂದರ ಬಿನ್ ಪೂವಪಾ ಗಟಿಟ ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 88/1,59/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.88 528091357643

6364
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಪ್ರ ಮಯ ರ ಭಟ್ ಕೆ ೋಂ  ಶಿರೋಪತಿ 
ಭಟ್

ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 276/1,265/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 3 853181079695

6365
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ನಿತಿನ್ ಕ್ುಮಾರ ಗಟಿಟ ಬಿನ್ ಪೂವಪಾ 
ಗಟಿಟ,

ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 38/2,37/4P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.87 714987929467

6366
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಸಜಿಪಪಡು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 21/11,27/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 6.95 423723398500

6367
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಬರೆಲ್ಲ ಿೋ ಬಿನ್ 
ಡೆ ೋಮಿನಿಕ ಬರೆಲ್ಲ ಿೋ

ಶ್ಂಬುರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 391/1,390/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 5.84 587359233485

6368
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸ ಎಚ್ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ 
ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಭಟ್

ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ 132/1A,133/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.19 505861015902

6369
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಜಗನಿುವಾಸ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬಾ ಬಂಟ್ಾಾಳ 193/1A1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.69 602989308116

6370
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪದಮನಾಭ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರುಕ್ೆ ಗ್ೌಡ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 51/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.82 241105986045

6371
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ನಳಿನಿ ಪ್ರ ಕೆ ೋಂ ಪದಮನಾಭ ಗ್ೌಡ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 42/*, 43/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 33418084042

6372
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ  ಬಿನ್ ಕ್ಂಪಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಸಾಲ್ಲತ ತರು ವಿಟಿ 46/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.96 896084174501

6373
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಜಯರಾಮ ರೆೈ ಬಿನ್ ದಾಸಪಾ ರೆೈ ಬ ಳಂತ ರು ವಿಟಿ 129/1, 129/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.2 897099507998

6374
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ ರಘುನಾಥ ರ್ಪೈ  ಬಿನ್ ಜನಾದಯನ ರ್ಪೈ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ 75/12, 76/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 3.375 805433505823

6375
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಉಮಮರ  ಕೆ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಸ್ 
ಬಾಪಕ್ುಂಞ

ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 74/1,74/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.4 521120489434

6376
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಪತಿ  ಭಟ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ  ಭಟ್ ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 181/10,184/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 7.64 560614143904

6377
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರಕ್ಲಾ ಬಿನ್ ದಿ. ಸಂಕ್ಪಾ ರೆೈ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 198/3A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.04 882969589342

6378
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರತ್ಾು  ಕೆ ೋಂ ಸೋನಾ ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 45/41P5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.26 757135455393

6379
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಎ ಕೆ ೋಂ ಮನೆ ೋಹರ ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 356/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.51 320966781816

6380
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಧನಯಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ನಾಯೆ ಬಿಳಿಯ ರು ವಿಟಿ 421/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.57 280168769969

6381
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಈಶ್ಾರ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 16/3,85/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.32 821534806767

6382
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ರಾಮ 
ನಾಯೆ

ಕಾಡಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 144/14P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.167 429209553453

6383
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಂದರ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ನೆೋಮು ನಾಯೆ ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 74/1,70/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.68 512068882881

6384
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ನೆೋಮು 
ನಾಯೆ,

ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 621/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.05 449093524201

6385
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರಮೋಶ್ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ನೆೋಮು ನಾಯೆ ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 129/5,129/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.48 558014369405



6386
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ತ ೋಮಸ್ ಕ್ುಟಿಟನಾ ಬಿನ್ ಕಾಶಿಮೋರ 
ಕ್ುಟಿಟನಾು

ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 75/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 3.25 671659028133

6387
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 39/5,39/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 201725933852

6388
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಕ್ಸ ತರಿ ಜೆ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮ 
ಶ್ಟಿಟ

ಕ್ಡೆಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 50/5P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.81 830497860591

6389
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ವಿಕೆ ಟೋರಿರ್ಾ ಡಿರ್ ೋಜ  ಬಿನ್ 
ಬಂಜಮಿನ್ ಡಿರ್ ೋಜ

ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 137/4B1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.65 566297939981

6390
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಹೆನಿರ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಪಾರನಿಿಸ್ 
ಮನೆೋಜನ್

ಅಮುಮಂಜೆ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 302/2A2, 301/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.79 223182880248

6391
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಿಶ್ಾನಾಥ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ತುಕ್ರ ನಾಯೆ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 741052833601

6392
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಚಪಾ 
ನಾಯೆ

ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 30/1A,28/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.72 901861865729

6393
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಗ ೋಪಾಲ ಶ್ಾಸಿೋ ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 25/1,28/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.44 948242229200

6394
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಕೆ ವಿ ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೆ 
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್

ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 9/-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.42 789493791095

6395
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸತಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಕೆ 
ಶಿವರಾಮ ಭಟ್

ಸಜಿಪ ಮ ಡ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 81//2,18/6,81/4 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 577869990968

6396
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪಂಚಪಾಲ ಶ್ಟಿಟ   ಬಿನ್ ಅಮುಮ ಶ್ಟಿಟ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 253/1AP1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.675 750052982736

6397
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸರಿಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಜೆ ೋರ್ಫ್ 
ಡಿರ್ ೋಜ

ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 258/2,258/1B ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 588494972632

6398
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಯಂ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಅಡಪ ಬಿನ್ ಐತತಪಾ 
ಅಡಪ

ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ 13/2BP24 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.72 473185975119

6399
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಮೊೋಹನ್ ರಾವ್ ಕೆ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 
ರಾವ್

ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 56/29 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.675 219067542274

6400
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಪಾಯಟಿರಕ ಫಾರನಿಿಸ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಬಿನ್ 
ಮೌರಿಸ್ ಪ್ರಂಟ ೋ

ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 64/6P3 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.68 982545637401

6401
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರಮೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ಶ್ಟಿಟ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 75/1B,75/1B2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.65 594070654370

6402
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಲ್ಲ ೋರೆನ್  ಲ್ಲ ೋಹನ್ ಡಿಕೆ ೋಸತ ಬಿನ್ 
ಸರಿಲ್ ಡಿಕೆ ಸತ

ನಾವೂರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 394/7,394/9 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 407738881587

6403
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ 
ಭಟ್

ರ್ಪನೆಯ ವಿಟಿ 155/1P4,155/1P2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 478457513093

6404
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಸಜಿಪ ಮುನ ುರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 294/2,291/2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.29 732009153345

6405
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಕೆ ಶ್ಂಕ್ರ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ï ಬಿನ್ 
ಈಶ್ಾರ ಭಟ್

ವಿೋರಕ್ಂಬ ವಿಟಿ 143/4C2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 885023658085

6406
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ವಿೋರಕ್ಂಬ ವಿಟಿ 57/4 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 745741789053

6407
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಮರಿಪರಸಾದ್  ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ 
ಭಟ್

ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ 209/1,209/2AP1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 955382581067

6408
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ  ದ ರೌಪದಿ ಕೆ ೋಂ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 39/40, 39/7 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 635855878459

6409
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಪ್ರ ಜೆ ಕ್ಸ ತರಿ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ 
ಭಟ್

ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 78/8,79/11 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.8 610531411291

6410
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಭೋಮ ಭಟ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಶ್ಾಸಿೋ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 43/2D,1P3/1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 545669714518

6411
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಡೆೋನಿಯಲ್ ಎವರೆಸ್ಟ ಬಿನ್ ಲ್ಲಯೋ 
ಅಂಬ ರೋಸ್

ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 207/* ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.43 684100647992

6412
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ುಮಾರ ಪ್ರ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರ ಭಟ್ ಮಾಣಿ ವಿಟಿ 14/1,37/2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 599238626816

6413
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸಾಂತಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಾ 
ಪೂಜಾರಿ

ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 206/1A2P3 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 838641137996

6414
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ದೋವಕಿ ಕೆ ೋ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 100/3B ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 917814695958

6415
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಅರವಿಂದ ಭಟ್ ಬಿನ್ 
ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಭಟ್

ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 96/2B,98/1B ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.35 264891478372

6416
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸರಸಾತಿ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 113/2,114/1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.8 838461348952

6417
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಪ್ರ ಲಕ್ಷಿಮೋ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ï ಬಿನ್ 
ಭೋಮ ಭಟ್

ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 654/1A2P1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.35 423567768774

6418
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ರಘುನಾಥ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ 
ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 113/3AP1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 811273135465

6419
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಬಿ ಗಣಪತಿ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ 
ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 657/4, 657/3 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 640670868073

6420
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಬಿ ವಾಸುದೋವ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ ಬಿನ್ 
ಕ್ೃಷ್ಣ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 178/2,149/9 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 426607160423

6421
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ರೆೋಖಾ ಎನ್ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ ಕೆ ೋಂ 
ನಾರಾಯಣ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 81/1,81/2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 433366058227

6422
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಕಾತಿೋಯಕೆೋಯನ್ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯಣ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 41/5,46/4,43/1,74/2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 588448219393

6423
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ನಾರಾಯಣ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ ಬಿನ್ 
ಕ್ೃಷ್ಣ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 115/1,36/5,168/1ಅಪಿ1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 423453112777

6424
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪುಂಡಲ್ಲೋಕ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಐತತಪಾ ಗ್ೌಡ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 155/7 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 569239484504

6425
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಸಂಜಿೋವ ಶ್ಟಿಟ ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 45/9 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 914068303224

6426
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಮನಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ 
ಸಾಲ್ಲರ್ಾನ್

ಅಮ ಟರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 48/4 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.35 983187628955



6427
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 210/3,209/5ಎ2,216/2ಎ

2
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 960926924102

6428
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಮ ರ್ ಕ್ುಂಞ ಫಜಿೋರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 209/1ಎ,212/4,213/2ಎಬ,2

11/1ಎ2
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 960926924102

6429
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್

ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 211/1ಎ2,214/2,209/2,2

11/1
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 489661697269

6430
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪದಮನಾಭ ಸಪಲಯ ಬಿನ್ ವಾಸು ಸಪಲಯ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 275/55,257/20 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.83 644126234461

6431
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಲ್ಲೈಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಖಾದಿರ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 203/3,203/6,228/2,213/

5
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.72 864266010544

6432
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಎ ಶಿರೋಧರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸುಂದರ 
ನಾಯಕ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 226/4,57/,4,57/5,ಎ7,57/

5ಎ4
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.175 926499527080

6433
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಜಯಂತ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ರಾಮಪಾಯಯ ನಾಯಕ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 200/2  ಿ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 428506091559

6434
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 75ಪಿ3,117/1,111/7,117/

3
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.1 317348047023

6435
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಯಯ ಹೆ ಳಿ ಬಿನ್ 
ಜನಾಧಯನ ಹೆ ಳಿ

ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 58/5,58/2,56/2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 827197532755

6436
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಆಲ್ಲೋ ಕೆ ೋಂ ಸಲ್ಲಾಸಟರ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 132,216 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.945 689821241718

6437
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ಶಿಧರ ಶ್ಾಸಿೋ ಬಿನ್ ವಿಷ್ುಣ ಶ್ಾಸಿೋ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 88/2ಎ ಾ 5,90/6,91/3,91/4

ಎ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.99 207444658267

6438
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕ್ಜೆ ಕ್ೃಷ್ಣ 
ಭಟ್

ಮಂಚಿ ವಿಟಿ 142/2ಪಿ2,142/3 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 811196432276

6439
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಮನ ಕೆ ೋಂ ಉದಯ ಕೆ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 128/1ಎ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.35 969493951508

6440
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ರಾಜಗ ೋಪಾಲ ಮಣಿರ್ಾನಿ ಬಿನ್ 
ರಾಮ ಮಣಿರ್ಾನಿ

ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 132/1b6p2,136/7,136/4

ಪಿ2
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.675 838489499439

6441
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 678/19,,677/2ಬಿ,469/7 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 803973550954

6442
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಇಸುಬು ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನ್ 
ಬಾಯರಿ

ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 378/2ಎ,379/1ಎ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 25572628317

6443
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರಾ ೀಮ ಪಾ ಕಾಶ್ r¸ÉÆÃd ಬಿನ್ 

ಚಾಲ್ಸಸ ಡಿಸೀಜ ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 5/1ಬಿ,52,5/1ಎ,6/1,2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 985473383396

6444
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಹೆ ನುಪಾ ಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ್ೌಡ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 39/2,5/1,39/5 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.575 244984893637

6445
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ PÉ zsÀ£Àð¥Àà 
¥ÀÆeÁj ಬಿನೆ ವೆಂಕಪಾ  

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 54/1cp2,54/37,54/36,54/

35,33,34
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 880528948922

6446
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಗಂಗ್ಾಧರ ಚೌಟ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದರ 
ಚೌಟ

ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 709/3,34/2,35/2,35/1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 404716394726

6447
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಜೆ ೋಕಿಂ ಪ್ರೋಟರ ಪ್ರಂಟ ೋ ಬಿನ್ 
ಸಲಾದ ೋರ ಪ್ರಂಟ ೋ

ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 253/5,279/4,279/1,253/

6,253/3
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.72 548850857049

6448
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ತನಿಯ 
ಮ ಲಯ

ರಾಯಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 265/3 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 606080637721

6449
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿವಶ್ಂಕ್ರ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯಣ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 272/1,269/5,271/1,271/

3,269/5
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 562952548615

6450
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷ್ಣ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯಣ ರ್ ೋಮರ್ಾಜಿ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 41/2,183/1  ಿ, ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 907086633796

6451
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ಂಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 329/16,329/7,329/6,17,3

26/3ಸಿ1
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 635443004799

6452
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಜಲಜ ಕೆ ೋಂ ದೋವುಡ ಶ್ಟಿಟ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 84/9,83/7,84/5,84/1,85/

1
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 263109861134

6453
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಂಗ್ಾಧರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 470/2ಸಿ,470/4,465/8,470

/3,465/6
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 792997294965

6454
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಗಂಗ್ಾಧರ ಕೆ ಅಂಚನ್ ಬಿನ್ 
ನೆಲಯಪಲ್ಲೆ

ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 29/12,29/10,29/6,30/1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 582362072691

6455
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಜಿೋವಪರಕಾಶ್ ಜಿ ಅಂಚನ್ ಬಿನ್ 
ಗಂಗ್ಾಧರ ಅಂಚನ್

ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 314/2ಪಿ2,275/1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.58 762227196461

6456
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಆನಂದ ಸಪಲಯ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಸಪಲಯ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 194/1ಪಿ2, ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 966864046406

6457
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಚಾಲ್  ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ 
ಸಾಲಾದ ೋರ ಡಿರ್ ೋಜ

ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 28/5,28/4, ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 354246988100

6458
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಪರತ್ಾಪ ಕೆ ಬಿನ್ 
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ

ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 258/4,262/2,260/8,261/

7,8
ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 403124920662

6459
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ 
ಸುಬಾರಯ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 210/4,,5,6,211/4,239/1  ಿ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.8 569868264534

6460
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚೆನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗು ಗ್ೌಡ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 29/28,29/2ಬಿ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.855 440050694205

6461
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಕೆ ಗಣೆೋಶ್ ಹೆ ಳಿ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿ 
ಹೆ ಳಿ

ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 30/*/1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 385051407785

6462
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಎನ್ ಜಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ 
ರಾಮಭದರ

ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 29/2AP8 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.63 685273231102

6463
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಐಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಬುುಲಿ ಇರಾ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 111/*, 124/P1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 736469904059

6464
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅಬುುಲಿ ಬಿನ್ ಶ್ೋಸ ಬಾಯರಿ ಇರಾ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 124/P1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 990817025104

6465
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹಸನಬಬ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನ್ ಬಾಯರಿ ಬಡಗಬಳ ಿರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 207/2,208/2A1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1 487672480141

6466
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ 
ಜಗದಿೋಶ್ಚಂದರ

ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 27/7,28/-4 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.45 934104623808

6467
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಗದಿೋಶ್ಚಂದರ ಬಿನ್ ಬಾಲಪಾ ಗ್ೌಡ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 22/8,22/3 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.45 239278963082



6468
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತ್ಾ ಡಿ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ 
ಧನುಕ್ರ ರೆೈ

ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 74/1,73/5 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 968057317101

6469
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಬಾಲಚಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಉಗುಪಾ 
ಶ್ಟಿಟ

ಕ್ರಿಯಂಗಳ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 59/2B2, 57/3B2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.8 428544914412

6470
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಇಬಾರಹಂ ಡಿ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಬಾಯರಿ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 369/2A ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.35 5800295685226

6471
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಅಂತ ೋನಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಇಂತು 
ಡಿರ್ ೋಜ

ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 179/3,179/6 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 232123883129

6472
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿ ಬಿನ್ 
ಸುಬಬಣಣ ಭಟ್

ರ್ಪನೆಯ ವಿಟಿ 243/3 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.95 639293896040

6473
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಸಂಜಿೋವ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 
ನಾಯೆ

ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 316/1AP1
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.87 349534792678

6474
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ಬಾಬು ಎಚ್ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 72/1P5 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.48 659087546436

6475
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಬು ಎಚ್ ಬಿನ್ ಚೆ ೋಮ ಮುಗೋರ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 44/2A4,44/2B1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.11 842388462655

6476
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್ ಚಂದರಹಾಸ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯ ಮುಗೋರ ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 41/10, 40/12 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.38 684036942651

6477
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮ ಬೈರ ಇರಾ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 221/2BP2, 222/3AP2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.92 980004258961

6478
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುದರ ನಲ್ಲಕೆ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 4/16,4/18 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.42 703799607992

6479
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲ್ಲಕೆ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 288/10,289/5 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.3 431244051941

6480
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪಾ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 59/26,59/36 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.99 537528518348

6481
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ನೆ ೋಣಯಯ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬ ಗುು 
ನಲ್ಲಕೆ

ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ 66/1BP2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.92 428150019344

6482
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಜಗದಿೋಶ್ ಆಚಾರ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ 
ಆಚಾರ

ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 167/9,768/7 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.07 663370840692

6483
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ  ರಾಮಣಣ  ಆಚಾರ ಬಿನ್ 
ಶಿರೋನಿವಾಸ ಆಚಾರ

ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 768/2,166/B1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.575 955345086398

6484
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ  ಪ್ರ ಜಿನರಾಜ ಅರಿಗ ಬಿನ್ 
ನೆೋಮಿರಾಜ ಕ್ದಂಬ

ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 91/6A ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 751806050689

6485
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ  ಎನ್ ನಾಗೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 81/15,81/16 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.575 201279953802

6486
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಉಗುಪಾ ಪೂಜಾರಿ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 10/-9 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.675 486898266048

6487
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪರವಿೋಣ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಪೂಜಾರಿ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 10/-3 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.675 204569011697

6488
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ರ್ಲ್ಲನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ 
ಮಥಯಯನ್ ಡಿರ್ ೋಜ

ಮ ಡುನಡುಗ ೋ
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 49/2,49/1B ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 426056156948

6489
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಜೆ ೋನ್ ರೆ ೋಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ 
ಅಂತ ೋನಿ ರೆ ಡಿರಗಸ್

ಮ ಡುನಡುಗ ೋ
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 17/9,17/7B2P4 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.45 488649709117

6490
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಕೆ ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ 
ಭಟ್

ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 90/1P2,90/3P1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 770044645752

6491
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಾರ   ಭಟ್ ಬಿನ್ ಎಂ 
ಸುಬಾರಯ ಭಟ್

ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 80/5,80/2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.06 872387807841

6492
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಕೆ ಸಚಿೋಂದರನಾಥ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ 
ರಘುರಾಮ ಭಂಡ್ಾರಿ

ಬಡಗಬಳ ಿರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 120/3,27/2C ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 204732385497

6493
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಕೆ ವಿದಾಯಧರ ರಾವ್ ಬಿನ್ 
ವಾಸುದೋವ ರಾವ್

ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 193/3 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.25 704264215431

6494
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಐವನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಬಿನ್ ಜೆೋಮಿ  
ಲ್ಲ ೋಬ ೋ

ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 49/56,49/65 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.81 921123532425

6495
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಪಳಿಿ ಬಾಯರಿ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 9/2A,8/-6 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.575 611805038240

6496
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ  ಭಟ್ ಬಿನ್ 
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್

ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 294/163 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 224500813949

6497
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ರಮಿ ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಅದಾರಮ 
ಬಾಯರಿ

ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 288/2,283/6 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.24 311851276641

6498
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ ಪರಭು ಕೆ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರ 
ಪರಭು

ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 188/5 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.35 415692672030

6499
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಕೆ ಆರ ಶ್ಂಕ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೆ ರಾಮ 
ಭಟ್

ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 237/1,237/2A ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 291850474646

6500
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಅಶ್ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ ಎ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯಣ ರಾವ್

ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 39/1B ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.675 342599637376

6501
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ರೆೈ  ಬಿನ್ ಭವಾನಿ 
ಎಸ್ ರೆೈ

ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ 82/11,82/13 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 2.5 392790351451

6502
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಕಾಲ್ಲಸ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಬಿನ್ ಲಾರೆನ್  
ಪ್ರಂಟ ೋ

ಅಮ ಟರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 3/1C ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 781770714645

6503
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಎಸ್ ರಾಮ ಭಟಟ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯಣ ಭಟಟ

ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 456/* ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.675 626049294731

6504
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಮೊೋನಪಾ ಸಪಲಯ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ 
ಸಪಲಯ

ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 40/6 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 409280306032

6505
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಎನ್ ಪದಮನಾಭ ಮಯಯ ಬಿನ್ 
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ

ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 270/2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 296378742982

6506
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಕೆ ಶ್ಂಕ್ರ ಪರಭು ಬಿನ್ ಅಣಣಪಾ 
ಪರಭು

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 36//2C,370/2B ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 881814694587

6507
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಭಾಸೆರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯಕ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 525/2P1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 547577658338

6508
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಸನತ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 
ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯಕ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 303/6P2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 683847899792



6509
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಡಿ ಶ್ಂಕ್ರ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ 
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 14/2P,17/7A ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 698127016438

6510
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಪದಿಮನಿ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ 
ಶಿರೋಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಸಾದ್

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 492/4A ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 550566083208

6511
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ವಿನಯಚಂದರ  ಎನ್ ಬಿನ್ 
ದರ್ಾನಂದ ನಾಯಕ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 337/5 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 893934477158

6512
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ರೆ ನಾಲ್  ಮಿನೆೋಜಸ್ ಲಾದುರ 
ಮಿನೆೋಜಸ್

ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 93/66,93 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.01 829497494422

6513
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ವಾರಿಜ ಕೆ ೋಂ ರ್ ೋಮಪಾ ರೆೈ ಚೆನೆುೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 31/10B ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 236788587035

6514
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಕಿನಿು ನಾಯೆ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ 48/4P4 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 238738603384

6515
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ನಾಯೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ 
ನಾಯೆ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 285/2,295/3A3 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 742143239362

6516
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಸುಂದರ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ನೆೋಮು 
ನಾಯೆ

ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 28/1,38/1A ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 512068882881

6517
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಡಿೋಕ್ಮಮ ಬಿನ್ ಪುತುತ 
ನಾಯಕ

ದೋವಸಯಮುಡ 
ರು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 33/2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 403235189397

6518
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ  ರತ್ಾುಕ್ರ ನಾಯಕ ಕೆ ಗುಣಣ 
ನಾಯಕ

ಪುಣಚ ವಿಟಿ 678/1,684/1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.675 990225798719

6519
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಟಿ ಉರ್ಪೋಂದರ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಾ 
ಮ ಲಯ

ಸಜಿಪಪಡು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 26/2AP1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.45 246685524720

6520
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಪೃ ಥ್ವಾರಾಜ ಆಳಾ ಬಿನ್ 
ಜಯವಂತ ಗ್ೌಡ

ಕ್ರಿಂಗ್ಾಣ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 23/1,23/2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 770671400771

6521
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ದಿವಾಕ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ 
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯಕ

ಮಂಚಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 184/4,182/3A ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.56 781152850522

6522
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ  ಕೆ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್  ಬಿನ್ 
ರಾಮ ದಾಸ್ ಭಟ್

ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 238/2C ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.675 736173494147

6523
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಮಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ 
ಮಯಯ

ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 23/1P2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 643517857453

6524
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ ಬಿನ್ 
ಹಮಮದ್ ಬಾಯರಿ

ಅಮ ಟರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 118/7 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.27 974834224148

6525
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ವಿನಿತ್ಾ ರ್ೋಗಸ್ ಕೆ ೋಂ ಐವನ್ 
ಕಾರಸಾತ

ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 195/*, 194/* ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 679047766880

6526
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಎಮ ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಯಂ 
ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್

ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 376/5, 376/4P1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.99 378450321000

6527
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹಮಿೋದ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 218/5 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 318005107498

6528
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಕೆ ಜಿ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಬಿನ್ 
ಗ ೋವಿಂದ ಭಟ್

ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 37/4 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 403294003095

6529
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಪಂಚಪಾಲ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ದಿ. ಅಮುಮ 
ಶ್ಟಿಟ

ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 38/2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 620612912915

6530
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ 
ಪರಭು

ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 12/12,12/14 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 704247908940

6531
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಗಂಗ್ಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ

ಕ್ುಡಂಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 4/1, 4/2P5 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.125 841561943281

6532
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಶಿಧರ ರೆೈ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪಾ ರೆೈ ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 26/1, 28/8 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 372130158557

6533
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಪ್ರ ಫೆಲ್ಲಕಿ  ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ 
ಸಲ್ಲಾಸಟರ ಡಿರ್ ೋಜ

ಇರಾ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 361/1A2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.54 999840399086

6534
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಯಂ ಐ ಶ್ಾಯಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ 
ಈಶ್ಾರ ಭಟ್

ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 266/1 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 573545857335

6535
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕ್ುಲಾಲ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಾ 
ಮ ಲಯ

ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 158/13 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 224348818299

6536
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹೆೈದರ ಬಿನ್ ಹುರ್ೋನ್ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 16/-5, 116/3 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.11 522489639271

6537
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಯಶ್ ೋದಾ ಕೆ ೋಂ 
ನಾರಾಯಣ ಶ್ಟಿಟ

ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 11/9, 11/5 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.45 666417085678

6538
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ  ಜಗದಿೋಶ್ ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ 
ಪೂಜಾರಿ

ಮ ಡನಡುಗ ೋ
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 45/1,45/2A ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.9 299639494614

6539
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ವಿಕ್ಟರ ಮೊೋಂತರೆ ೋ ಬಿನ್ 
ಪಾಿಸಸ್ ಮೊಂತರೆ ೋ

ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 8/13,143/4 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 311665640968

6540
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅಲ್ಲಕಿ  ಡಿಕ್ುನಾು ಬಿನ್ ಅಲಬಟ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳ ರು 88/2BP5 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 0.45 703239437090

6541
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ರಾಮಣಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಶಿೋನ 
ಪೂಜಾರಿ

ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 78/3 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 489797963356

6542
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಸರಿಲ್ ಲಾರೆನ್  ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ 
ಜೆ ೋನ್ ಡಿರ್ ೋಜ

ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 259/4,259/6 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 982091231841

6543
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ 
ಭಟ್

ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 449/6 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.33 514772562501

6544
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಣಣ 
ಪೂಜಾರಿ

ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 150/P1P2 ಅಡಿಕೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1.08 325804597309

6545
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್.ಎಸ್. ಅಬುಾ ಲ್ 
ಮಲ್ಸಲ ಕಿಾ ನ್. ಬಿ.ಎೆಂ. ಮೊೀನು 
ಬ್ರಯ ರಿ, ಸಮರಗುೆಂಡಿ ಮನೆ

ಗ ೋಳಿತ ಟುಟ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ
149/1P3, 137/2CP4, 

42/1, 177/1, 91/2, 7/5, 

4, 2

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 7.58 6750.00 812986514857 16440100013028

6546
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ಎೆಂ. ರೈಬಿನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಪಾ  ರೈಮ ಮೇಗನಗುತ್ತೂ  

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು

114/2, 20/6, 21/2, 

20/3E
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.60 3375.00 792750856309 520101016745597

6547
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಪತಿ ಎ.ಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ ಎ., 

ಎನಿಕಕ ಳ ಮನೆ
ಶಿರಿಬಾಗಿಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 13/1, 24/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.00 3375.00 919933072234 64183638254



6548
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಿೀತ್ಮಮ  ರೈ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಮಹಾಬರ್ಲ ರೈ, ಕ್ಲ್ದಲ ಡಿ ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು 126/2C ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.38 7140.00 320073410063 123101010005758

6549
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಿ. ಜತ್ೂ ಪಾ  ರೈಬಿನ್. ದೇರಣಣ  
ರೈ, ಗಳಿಯಾಲು ಮನೆ ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 306/1P2, 5B, 3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.06 3180.00 257215286277 01762200020103

6550
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಸದಾಶ್ವ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಪಿ. 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಪಟಾ ೀಡಿ 

ಮನೆ
102-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ

76/2, 1P1, 77/1C, 

155/1, 77/1A, 155/2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.05 5670.00 994092195831 123601010021336

6551
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ ಸ್ವದ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಪಿ. ಸದಾಶ್ವ ಭಟ್, ಪಟಾ ೀಡಿ 

ಮನೆ
102-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ 77/1B1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.22 6075.00 233995610412 155001011001324

6552
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯ ೀತಿ ಎಸ್. ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಶಂಕರ ಭಟ್, ಪಟಾ ೀಡಿ ಮನೆ 102-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ 77/1B2, 78/3, 1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.48 4725.00 927837389992 123601011001690

6553
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕ್. ಮ್ರರ್ಲತಿಕೊೀೆಂ. 
ಶ್ಾ ೀಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಕಬಿಾ ನಹತ್ತಲ  

ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 283/1A, 72/3A1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.67 6075.00 232816078420 520101016731741

6554
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಶ್ಾ ೀಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕ್. 
ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಭಟ್, ಕಬಿಾ ನಹತ್ತಲ  

ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು

283/2P2, 203/*, 354/2, 

355/2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.04 6075.00 201175780921 10573775380

6555
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕಿರಣ್ ಕುಮ್ರರ್ ಎ.ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ರೈ ಎ., ಅಣಿಲೆ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು

282/1, 281/5C, 5A, 

282/3D2, 3D4 
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.11 6330.00 830422350140 0615101083108

6556
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ನವಿೀನ್ ಕುಮ್ರರ್ ರೈಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ರೈ, ಕೊಯಿರ್ಲ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು

169/2, 166/2, 168/P1, 

169/3, 170/3B, 

233/2D, 170/4D, 4B, 

1D

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.51 8100.00 388483829347 123501010006695

6557
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಘುರಾಮ ಪ್ರಟ್ಯಳಿಬಿನ್. 
ಪಕಿೀರ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, ಶರವು ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು

251/1P1, 235/3C5, 

3C6, 3C4, 3C3, 3C2, 

3C1, 236/3C4, 

236/3C2

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.99 6750.00 559992899777 123501011006167

6558
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸದಾನಂದ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಪದ್ಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ಕರ್ಲಲ ಡಕ  ಮನೆ ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು

60/5F2, 57/2P1-p1, 

60/5F1, 34/6, 1, 2A
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.73 3375.00 697814826975 123501011002447

6559
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೇಶವ ಮೂತಿಸ ಪಿ.ಜಿ.ಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ ಎ., 

ಪಟ್ಯು ಜೆ ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು

187/2B2, 188/9B2, 

187/4, 188/8B2, 3B2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.35 6750.00 282408824590 111701011000226

6560
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಆಸಯ ಮಮ  ಯಾನೆ 
ಆಯಿಶಾಕೊೀೆಂ. ಆದಂ ಕುೆಂಞಿ, 

ಪ್ರರ್ಲಡಕ  ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 167/5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.36 9230.00 737816000781 123501011000320

6561
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಮೊೀೆಂಟ ಪೂಜಾರಿ, 
ಮಂಜಕೊಟಯ  ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು
240/1A1, 167/9, 

243/1A1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.07 2025.00 628780048369 111701010007829

6562
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರಬಿನ್. ವೆಂಕಪಾ  
ನಾಯಕ , ಉಜುಾ ಗುಳಿ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 271/5 ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.10 3240 #WERT! 111701010015039

6563
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಐತ್ೂ ಪಾ  ಬೈರಬಿನ್. 
ಮ್ರಯಿರ್ಲ, ಗುಳಾಮೂಲೆ ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು 26/1A1B, 29/2A1B ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.25 1620 #WERT! 123101231000361

6564
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಎಚ್.ಬಿನ್. 
ಮ್ರಯಿರ್ಲ, ಮೇನಾರ್ಲ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 19/4. ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.25 2430 #WERT! 123501010007961

6565
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಚ್ರ್ಲಲ ಬಿನ್. ಗುರುವ, 
ಪಟಾ ೀಡಿ ಮನೆ 102- ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ 72/2B ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.35 1620 #WERT! 155001011000958

6566
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಣಣ  ನಾಯಕ  
ಎನ್.ಬಿನ್. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ನಾಯಕ , 
ಮುೆಂಡಕೊಚಿೂ  ಮನೆ

ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು
347/5B2, 5B1, 

340/3A, 347/8
ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.65 1620 #WERT! 111701010000487

6567
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಣ್ಣಣ  ಪರವಬಿನ್. ನರಸಿೆಂಗ 
ಪರವ, ಮೇಲೂರು ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

199/1BP2, 1A1BP2, 

352/1BP2, 1A1BP2
ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.64 4050 #WERT! 01402210013584

6568
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನಬಿನ್. ರಾಮ 
ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  ಕೊಪಾ ಳ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 230/1P27 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.90 4830.00 #WERT! 0615101078390

6569
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಐತ್ೂ ಪಾ  
ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  ಬ್ರಳೆಹತ್ತಲ  

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 310/5 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.6 2130.00 #WERT! 01402200079851

6570
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಕಿಿತ್ ಯು.ಬಿನ್. ಕ್. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಉಳ್ಳಾ ರ್ಲ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 55/2, 60/2B, 61/1B2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.18 3210.00 #WERT! 520101016777006

6571
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಮೊೀಹ್ನ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕ್. ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , ಕೇದ್ಗೆದ್ಡಿ 

ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು

22/1B, 2B, 27/3A2B2, 

3A2B5, 3B2
ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.69 4830.00 #WERT! 32823395825

6572
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವೆಂಕಟೇಶವ ರಿಕೊೀೆಂ. 
ಎಸ್. ವಿಷ್ಣಣ  ಭಟ್, ಬಿೀರಂತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ 186/5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.00 4500.00 654931120447 32282478680

6573
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ದೇವಕಿ ರೈ 
ಬುಡಿಯಾಬಿಸನ್. ಜತ್ೂ ಪಾ  ರೈ, 
ಬುಡಿಯಾರ್ ಮನೆ

ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 22/6P4, 6P3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.92 1600.00 743318152923 117701011004547



6574
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪುೆಂಡರಿೀಕ 
ಕೇಕುಣಾಣ ಯಬಿನ್. ವೆಂಕಟಾ ಮಣ 
ಕೇಕುಣಾಣ ಯ, ಮರಕೂಕ ರು ಮನೆ

ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು

184/3P2, 153/4B, 3, 

152/4, 153/1, 

184/3P1, 153/17A, 1, 

11, 150/1A1A2, 152/2, 

153/12, 13

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.48 5000.00 299162991329 64140994119

6575
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಜೆ. ಜೀನಿಾ ನ್. ಪಿ.ಇ. 
ಜೀಶೆಫ್, ಪುಲ್ಸವಲ್ ಮನೆ ಇಚಿಂಪಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 6/13, 141/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.80 2400.00 646506167168 1655101006566

6576
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರತಾಾ ಕರ ಪಿ.ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ಸಿೀತಾರಾಮ ವಾರಂಬಳಿತಾೂ ಯ, 

ಪಂಜಿಗ ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು

5/1, 143/3P3, 2P2, 

P1, 141/1AP1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.89 8000.00 308626656396 64163350180

6577
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ನಾಗಪಾ  ಗೌಡ, ಗುಮಮ ಟ್ಟಗದ್ರಾ  

ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 77/2, 81/P3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.20 3000.00 672240868713 123101011001775

6578
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್ ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ಸದಾಶ್ವ ಭಟ್, ಸಬಾ ಣಕೊೀಡಿ 

ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 258/1BP1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.80 1500.00 755519521888 10573767584

6579
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಉಗಗ ಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಶೆಟ್ಟು  ನಿವಾಸ 

ಬಡಿರ್ಲ ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ

1/P1, 2/3, 2, 1, 4/17, 

16
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.44 2500.00 425227283743 145901011001604

6580
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಪುಷ್ಾ ರಾಜ ರೈಬಿನ್. 
ಮಹಾಬರ್ಲ ರೈ, ಕುರಿಯಗುತ್ತೂ  

ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

47/12, 2, 3A1D7, 

48/10, 13, 4B1, 6, 

4C1, 171/1, 53/5

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.16 1485.00 372208987193 117701010017902

6581
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಸ್ವೆಂತ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಪ್ರಲ್ದೂ ಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 207/* ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.00 5000.00 686132336428 0615101008814

6582
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅರುಣ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ಆಳವ ಬಿನ್. ಸದಾರಾಮ ಆಳವ , 
ಬೀಳೀಡಿ ಮನೆ

ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು
66/1A2A5, 63/2A4, 

148/6
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.14 6000.00 580278529101 105301011001094

6583
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನವಿೀನ ಡಿ. ರೈಬಿನ್. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ರೈ, ನುಳಿಯಾಲು ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 216/8, 1B2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.15 3000.00 793017647293 123101010005286

6584
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭ ರೈ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕಿಟು ಣಣ  ರೈ, ಕೊೀರಿಕಾಕ ರ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು

132/3D, 

131/2A1A2A1A3, 

131/2B, 132/2C, 4A, 

130/1A4

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.08 2500.00 378741528906 124201010004656

6585
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಾನವ  ಕೂಡ್ಕರುಬಿನ್. 
ಸರೇಶ ಕುಮ್ರರ ಕೂಡ್ಕರು, 

ಶ್ಾ ೀಪೂಣಸ ಮನೆ
ಬಲಯ ಕ್ಡಬ 173/1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.90 2500.00 878958555060 123601010004811

6586
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ದೇವಕಿ ಎಸ್. 
ಕೂಡ್ಕರುಕೊೀೆಂ. ಸರೇಶ್ 
ಕುಮ್ರರ, ಶ್ಾ ೀಪೂಣಸ ಮನೆ

ಬಲಯ ಕ್ಡಬ 144/* ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.64 2500.00 384435074639 123601010004752

6587
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ನರಸಿೆಂಹ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕ್. 
ಎನ್. ಶಾಯ ಮ್ ಭಟ್, ಕಾಯರಪು 

ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು

133/1, 132/1, 133/2A, 

134/*, 133/3B, 2B, 

132/3

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.53 6000.00 379431509677 6042500101044301

6588
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಶಂಕರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಪಿ. 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಪಟಾ ೀಡಿ 

ಮನೆ
102-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ 151/1, 79/1B, 77/1C ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.18 5000.00 434901367274 155001011000670

6589
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್.ಎಸ್. ದಿನೇಶ್ 
ರಾವಿಾ ನ್. ಎನ್.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ  
ರಾವ್, ಶಾರ ಮನೆ

ಕೆ ಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ
99/21, 6A, 20, 10, 22, 

8A, 6C, 128/5, 

118/1P, 122/2

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.97 7000.00 519704361536 6052500100299401

6590
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಹೆನಿಾ  ಕುಟ್ಟನಾ ಬಿನ್. 
ಇಗೆಾ ೀರ್ಷಯಸ್ ಕುಟ್ಟನಾ , 
ಮೆಡ್ೀವ್ ಮನೆ

ಕ್ುಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 81/3, 4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.27 3000.00 996805672630 01342200152142

6591
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮೊೀಹನಿಕೊೀೆಂ. 
ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಭಟ್, ಕಡಯ  ಮನೆ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 70/1P1, 25/10, 7 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.66 3500.00 618566170082 152801011000053

6592
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ರಘುರಾಮ ರೈಬಿನ್. 
ಎನ್. ಶ್ೀನಪಾ  ರೈ, ನಿೀಪ್ರಸಡಿ 

ಮನೆ
ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 135/1A2B1, 136/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.14 2000.00 491407442535 117701010011938

6593
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ದಿನೇಶ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ವೈ.ಎ.ಬಿನ್. ಅಣ್ಣಣ  ಗೌಡ, 
ಬಟು ೀಡಿ ಮನೆ

ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 69/8B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.95 2000.00 894765830901 520101034294097

6594
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಾರದಾ ಸಿ. ರೈಕೊೀೆಂ. 
ಚಂದಾಾ ಕ್ಷ ರೈ, ಕೊಯಿರ್ಲ ಮನೆ

ಬಡಗನ ುರು, 
ಕೆದಂಬಾಡಿ

ಪುತ ತರು 119/2A5, 2A6, 233/2C ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.57 3500.00 675525610875 89108907379

6595
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿೀಶ ಕುೆಂಜತಾೂ ಯಬಿನ್. 
ಅನಂತ್ಕೃಷ್ಣ  ಕುೆಂಜತಾೂ ಯ, 
ಶ್ಾ ೀನಿರ್ಲಯ ಕಾವು ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 100/1A, 101/2, 6B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.90 3000.00 957473179857 111701010006361

6596
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಅಮುಮ  ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ರೆಮ್ರರ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 177/1B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.89 2000.00 482704593957 105301010013277

6597
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಯರಾಮ ಹೆಗೆಡ ಬಿನ್. 
ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ಹೆಗೆಡ , ಅಮುಮ ೆಂಜೆ 

ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 91/6, 120/13, 91/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.27 2500.00 485144093229 105301011002827

6598
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅದಾಾ ಮಬಿನ್. ಅಬ್ರಾ ಸ್ 
ಹಾಜಿ, ಕರ್ಲಾ ನೆ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 127/1P-p7, 200/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.79 2500.00 520170053402 0615108078702

6599
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ.ಎ. ಪೌಲೀಸಿಾ ನ್. 
ಅಬ್ರಾ ಹಂ, ಪುತ್ೂ ನ್ ಪುರಿಯಿಲ್ 

ಮನೆ
ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

53/6BP2, 5A, 1BP2, 

52/2, 5B1, 53/6A, 10. 

7C, 9A

EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.51 3500.00 365179711431 67266936313



6600
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ರಾಮ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್, ಬಳ್ಳಾ ವು ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 157/2BP1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.50 2500.00 618613423131 520101034326096

6601
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿೀಣಾ ರಾವಕ ೀೆಂ. ಜಿ. 
ಕೃಷ್ಣ  ರಾವ್, ಅತಿಸರ್ಲ ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 342/*, 113/7 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.85 1300.00 253788078768 520101034361266

6602
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಭುಜಂಗ ಜಿ.ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಮುಡಂಬಡಿತಾೂ ಯ, 

ಗಾಣದ್ಮೂಲೆ ಮನೆ
ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 115/1, 110/1A1 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.49 3500.00 276501370760 89002188397

6603
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, 
ಬಳ್ಳಾ ವು ಮನೆ

ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 157/2A EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.91 2500.00 372026119736 89004719010

6604
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಿ. ಸರಿತ್ಕೊೀೆಂ. ಪಿ. 
ವಸಂತ್ ಕುಮ್ರರ್, ಪಂಜಿಗ ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 225/2, 3, 4A EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.50 3500.00 348244148710 36952941187

6605
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಮಂತ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ವಾಸಪಾ  ರೈ, ಕೊೀಡಿಯಡಕ  ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 6/9, 7B, 8, 10 EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.19 5000.00 819525957590 105301011000753

6606
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಿ.ಕ್. ಕುಮ್ರರಿಕೊೀೆಂ. 
ಪಿ.ಕ್. ವಾರಂಬಳಿತಾೂ ಯ, ಪಂಜಿಗ 

ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು

145/1P1, 144/6A, 

141/3, 1AP1
EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.14 3000.00 456323087163 6042500100505601

6607
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರಾ ೀಮಕೊೀೆಂ. ವೆಂಕಪಾ  
ರೈ, ಅಣಿಲೆ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು

86/3D5, 287/4B, 3B, 

1P1
EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.59 2500.00 678911983601 123501010007945

6608
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಾ ಲ್ ಕರಿೀೆಂಬಿನ್. 
ದಾವುದ್ ಸ್ವಹೇಬ್, ನೆರಿಗೇರಿ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 122/3, 4, 2A2, 209/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.36 5000.00 979847434858 64166606551

6609
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಚ್ಯೂ ತ್ ಗೌಡಬಿನ್. ಶ್ೀನಪಾ  
ಗೌಡ, ಪ್ರಡಲ  ಮನೆ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ

36/1, 37/1, 33/2, 34/1, 

4
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.62 5000.00 948063853105 152801011000035

6610
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಾ ಲ್ ಕುೆಂಞಿಬಿನ್. 
ಮಮಮ ದ್, ಪಟ್ಟು  ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 126/1AP1, 115/1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.67 5000.00 584972812175 02082200002133

6611
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗಾಯತಿಾ  
ಜಯರಾೆಂಬಿನ್. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ರೈ, 

ನುಳಿಯಾಲು ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 124/1, 2BP3, 2B3, 2B2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.26 3500.00 503747467640 117708651000058

6612
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಗೌಡಬಿನ್. ಅಣಣ ಪಾ  
ಗೌಡ, ಅೆಂಗಡಿ ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 6/2A, 1, 164/P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.10 3000.00 732190294498 02042200020943

6613
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರವಿಕುಮ್ರರ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕಿಟು ಣಣ  ಶೆಟ್ಟು , ಕುದ್ರಾ ಪ್ರಾ ಡಿ ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 101/12, 105/5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.19 5000.00 746223598920 6042500104056001

6614
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮುಮ್ರೂ ಜಕ ೀೆಂ. 
ರಫಿೀಕ್, ಕುೆಂಜೂರು ಪಂಜ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 188/1, 2, 11 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.80 2000.00 749651509191 01342210005802

6615
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ದೇರಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಲೀಕಯಯ  ಗೌಡ, ಓಕಸಳ ಮನೆ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 3/6, 160/1, 119/5, 96/5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.47 3000.00 451075440075 123901010004204

6616
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀನಾರಾಯಣ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಕ್., ಕಾೆಂಚ್ನ ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

224/3C, 223/1, 

224/7B, 3B
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.29 5000.00 487033826232 31928090048

6617
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಶ್ೀರ್ಲಕೊೀೆಂ. 
ಸ್ವೆಂತ್ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಬೈಲ್ದಡಿ 

ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

78/1A, 126/1A, 

130/4B, 10
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.11 3500.00 610732486770 105301011003937

6618
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಸಂತಿಕೊೀೆಂ. 
ನರಸಿೆಂಹ್ ಪಾ ಭು, ಕಲ್ದಕ ರು ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 218/1P1, 80/1B1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.48 3000.00 370841178833 520101009905630

6619
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಜಬುಬಿನ್. ಅಬುಾ ರ್ಲಲ  
ಬ್ರಯ ರಿ, ಜೀಳ ಮನೆ ಕೆ ಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 63/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.82 1500.00 574960766306 0615101026934

6620
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈಬಿನ್. 
ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ಶಾಯ ನುಭೀಗ, 
ಆಯಸಮುಗೇರು ಮನೆ

ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 102/3, 242/1, 102/5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.25 5000.00 672467176340 520291013567891

6621
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ದುಗಗ ಣಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ನಾಣಸಪಾ  ಗೌಡ, ಅಕಾಕ ಜೆ ಮನೆ ದ ೋಳ್ಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ

103/4, 137/1, 102/2A, 

1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.20 2000.00 428459792280 130901010000553

6622
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಯರಾಮ ರೈಬಿನ್. 
ಕಿಟು ಣಣ  ರೈ, ಮ್ತತ್ಾ ೆಂಪ್ರಡಿ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು

36/5B, 4B1, 162/2A1, 

35/1A1AP1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.26 2500.00 613488071810 6252101000041

6623
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಜಯರಾಮ ರೈಬಿನ್. ಬಿ. 
ಬ್ರಳಪಾ  ರೈ, ತಿೆಂಗಳ್ಳಡಿ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 19/2, 22/4B1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.68 3500.00 435188140345 124201010006785

6624
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಧರ ರಾವಿಾ ನ್. 
ವೆಂಕಟರಾವ್, ನಿಧಿಮುೆಂಡ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 142/4, 6, 2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.67 3000.00 466481200050 111701010007295

6625
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಾಸದೇವ ರಾವ್ ಕ್. 
(Handicap)ಬಿನ್. ರಾಮಚಂದ್ಾ  
ಭಟ್, ಕಡಂದೇಲು ಮನೆ

ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 267/4, 260/1, 2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.06 3180.00 991773685342 01762200033449

6626
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್.ವಿ. ಶ್ವರಾಮ 
ಜೀಯಿಸಬಿನ್. ವೆಂಕಟಾ ಮಣ 
ಜೀಯಿಸ, ಕುತಿೂ ಗದ್ರಾ  ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು
53/1A1P1, 1A3, 

54/2P, 3, 4P3, 5, 6, 

51/2B

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.30 6000.00 443117476386 520101016703363



6627
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮ ಭಟ್ ಕ್.ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್, ಕುಕುಕ ಜೆ ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 135/8 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.00 4000.00 358795591884 64030419633

6628
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಪಾ ಭುಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಪಾ ಭು, ಕಲ್ದಕ ರು 

ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು

77/8, 232/4, 1A1, 6, 

79/1A4, 1A7, 78/3, 4
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.60 5000.00 588347110574 01342200104567

6629
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗಂಗಾಧರ ಸವಣಸಬಿನ್. 
ಮ್ರಯಿರ್ಲಪಾ  ಸವಣಸ, ನೆಕಿಕ ಲು 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

274/7, 5A5, 

218/3B1A6
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.29 4000.00 616368238825 64163251384

6630
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗರುಪಾ ಕಾಶ್ ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ವಾಸದೇವ ಕ್ದಿಲ್ದಯ ಎಸ್., 

ಶ್ಬರ ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 105/11 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.90 4000.00 408739766161 6042500101256801

6631
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಸಕುಮ್ರರಬಿನ್. ಕ್. 
ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಬ್ರರಿಕ್ ಮಜಲು 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 117/4A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.00 4500.00 335290817890 0615101020751

6632
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಕಾಶ ಶೆಟ್ಟು  ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ಶೆಟ್ಟು , ಬಸೂ ವಳಬೈಲು 

ಮನೆ
ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 8/1A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.01 1300.00 640000417047 89048235903

6633
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಸಬಾ ಣಣ  ಗೌಡ, ಸಣಂಗಳ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 56/2, 55/2, 3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.39 3000.00 390010617391 0615101021125

6634
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್. 
ಮೊೀನಪಾ  ಗೌಡ, ಸಳಿಮೇಲು 

ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು

12/13, 11/1A1A2, 

12/2A, 2C2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.88 1220.00 386035907579 105301011001485

6635
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀನಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , ಕಲ್ದಕ ರು ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 72/1B, 80/2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.57 5000.00 889223634790 02482200001952

6636
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕರಿಯಬಿನ್. ನಿಟು ೀಣಿ, 
ಜರ್ಲಧರ ಕಾಲೀನಿ ಮೇನಾರ್ಲ 

ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 19/3. ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.2 2430.00 #WERT! 123501010006632

6637
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಐ. ಕೊರಗಪಾ ಬಿನ್. ಓಡಿ 
ಮುಗೇರ, ಇರಂಟ್ಯಡಿ ಮನೆ ಹಳೆೋನೆರಂಕಿ ಕ್ಡಬ 86/1A3, 155/* ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.8 1782.00 #WERT! 02042210012713

6638
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಿೀೆಂಕಾ  ಮುಗೇರಬಿನ್. 
ಮುೆಂಡ ಮುಗೇರ, ಕಾಮ್ತತಿಲು 

ಮನೆ
ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 164/1AP11 ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.00 1134.00 #WERT! 02042200001530

6639
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗುರುವಬಿನ್. ಕೊರಗ 
ಮುಗೇರ, ನಿೀಪ್ರಸಜೆ ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 121/1AP1 ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.97 3492.00 #WERT! 117701010011525

6640
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ ಬಿನ್. ಕುಕಕ , ಕಮಣ 
ಮನೆ ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ 23/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.82 2916.00 #WERT! 02122610000316

6641
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಮಲೆಬಿನ್. ಮಲೆ 
ರಾಮ, ಚೆರ್ಲಯ ಡಕ  ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 397/2 ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.6 1296.00 #WERT! 123101010004427

6642
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗುರುವಬಿನ್. ಕೇಪು 
ಮುಗೇರ, ಮರಿಕ್ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು

262/4, 108/1B, 262/2, 

222/P12
ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.64 2370.00 #WERT! 02082200000366

6643
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಶೇಷ್ಪಾ  ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಮಂಜಣಣ  ಶೆಟ್ಟು , ಸಲ್ದಾ ಜೆ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 220/3B1, 221/2C ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.31 1000.00 412379762832 54017835985

6644
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಳಿನಿ ಯಂ.ಕೊೀೆಂ. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡ, ಮರುವಲು ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 56/5P2, 49/6 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.52 1200.00 872537843675 32670024453

6645
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎಮ್. ಸತಿೀಶೂ ೆಂದ್ಾ  ರೈಬಿನ್. 
ಅಪಾ ಯಯ  ರೈ, ಗೊೀಳಿೂ ರ್ಲ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 37/2, 38/3BP6, 3BP7 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.07 900.00 826570909191 105301010008145

6646
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮನೀಹ್ರ ಎ.ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್, 
ನಂದ್ಗೊೀಕುರ್ಲ ಮನೆ

ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 5/6 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.97 1440.00 557661086887 32806238012

6647
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣಬಿನ್. ಜಾರಪಾ  
ಗೌಡ, ಕಲ್ದಕ ರ್  ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 72/1A2A1A6 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.12 700.00 477469130827 33430454519

6648
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಬ್ರಳಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಕುಕುಕ ಜೆ ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 78/7 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.66 600.00 989977432377 520191028055841

6649
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಹಾಸ ರೈಬಿನ್. 
ಸೀಮಪಾ  ರೈ, ಬಳಿಕಾಕ ಳ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು

65/13, 2, 18, 10, 88/2, 

378/6
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.80 750.00 462086190246 124201010002180

6650
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮ್ತೀನಾಕಿಿಕೊೀೆಂ. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ, ದ್ೀಳೂ ಟ್ಟು  ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 174/2B2, 2B1A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.97 800.00 889182676820 01342200159145

6651
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕಾಶ್ಮ ೀರ ಡಿಸೀಜಾಬಿನ್. 
ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸಜಾ, 
ನಾಲೆಕ ಮಜಲು ಮನೆ

ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 170/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.24 900.00 462828679969 17104044470

6652
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಬ್ರಬು ಗೌಡಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, ಕ್ಯೂಯ ರು ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು

208/1A1AP3, 125/20, 

18, 15
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.85 1400.00 531664379894 3572500100014201

6653
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ವಿೀಣ್ ರಾಜ್ ಕ್. 
ಎಸ್.ಬಿನ್. ಶೇಷ್ಪಾ  ಗೌಡ, 

ಕೊರ್ಲಯ  ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 85/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.88 800.00 344672251020 02042210012709



6654
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ಸವಣಸ ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು, ಪೊೀರೀಳಿ ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

189/2A, 186/1B, 

185/7A, 7BP1, 185/8, 

9

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.29 1100.00 699114876650 520101034355101

6655
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗರಿೀಶಬಿನ್. ಶೇಷ್ಪಾ  
ಪೂಜಾರಿ, ಮಜಾಜ ರು ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 75/1P1, P1, 74/2P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.85 1450.00 398504430822 124201010007008

6656
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜೀನ್ ಪಿೆಂಟೀಬಿನ್. ಪಿ. 
ಡೆನಿಾ ಸ್ ಪಿೆಂಟೀ, ಪುಯಿರ್ಲ ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 123/4, 6, 3, 121/1A1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.55 1200.00 440244071298 520101034306508

6657
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಗರಿೀಶ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ನಾಣಸಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಪಡುಬೆಟ್ಟು  

ಮನೆ
ನೆಲಾಯಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 65/8A, 7, 2, 3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.78 450.00 738029446957 1655101013917

6658
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಚಂದಾಾ ವತಿಬಿನ್. 
ಚ್ನಿಯಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರರ್ಲತ್ೂ ಡಿ 

ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 15/2B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.30 250.00 300397106815 123501010003228

6659
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಗೊೀವಿೆಂದ್ ರಾಜಿಾ ನ್. ಕ್. 
ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಅೆಂಡೆಪುಣಿ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 46/2B2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.07 900.00 394041208118 02082010029076

6660
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಎಸ್. ಕರುಣಾಕರ 
ರೈಬಿನ್. ಸಬಾ ಣಣ  ರೈ, ಕೊೀರಂಗ 

ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು

77/1B, 80/11A, 11B2, 

81/4B, 7B, 7C, 178/P3
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.30 1000.00 204375453592 124201011000194

6661
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ತಿಮ್ರ ರೈಬಿನ್. 
ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ರೈ, ಕ್ಲ್ದಲ ಜೆ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 18/1AP1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.38 550.00 347771375653 124201010006363

6662
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಜಾತ್ ಆರ್. 
ರೈಕೊೀೆಂ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ರೈ, 
ಆಲ್ಸಮರಾ ಮನೆ

34- ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ
89/52, 37, 9, 55, 39, 

54, 52, 38
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.71 600.00 540373408831 540373408831

6663
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. ಕ್. ವಿಠ 
ಶೆಟ್ಟು , ಬಳ್ಳವು ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 49/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.64 1200.00 997658878085 89084180629

6664
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ರೈಬಿನ್. ಬಿ. 
ಕೊರಗಪಾ  ರೈ, ಎಲುಮ ೆಂಡಿ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 42/2P6 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.69 550.00 410487382989 520101024487372

6665
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬೆಳಿಯಪಾ  ಗೌಡ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಮ್ರಯಿಪಾ  ಗೌಡ, ಕೊಯಕುಕ ರಿ 

ಮನೆ
ಕ್ುಟುರಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ

185/1, 186/4A, 

187/1A4
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.82 650.00 693356318224 123601010021119

6666
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಓಡಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ಬಟು ೀಡಿ 

ಮನೆ
ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ

74/2AP1, 70/1B2, 

69/9BP2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.86 700.00 429773250442 320401000000380

6667
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವದಾವತಿಕೊೀೆಂ. 
ಸಿೀತಾರಾಮ ನಾಯಕ್, ಮಜಲು 

ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 124/1A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.88 700.00 262149143723 38177563006

6668
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಎಸ್. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ನರಸಿೆಂಹ್ ಭಟ್, 
ಗುರುಕೃಪ್ರ ಮನೆ

ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು
192/1A1P1, 195/4A, 

192/1A2, 194/4B, 

193/1A1P3

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.77 1300.00 529827935333 0615101081620

6669
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ರಾಜಾರಾವಿಾ ನ್. 
ನಾಣಸಪಾ ಯಯ , ನಿಧಿಮುೆಂಡ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು

126/1C1, 3A, 3D, 

124/2A,  126/1B, 1A2, 

125/2A      

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.35 1000.00 908702743394 111701010003900

6670
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಗೌಡ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಈಶವ ರ ಗೌಡ, ಕಾಡಮನೆ 
ವಿೀರಮಂಗರ್ಲ ಮನೆ

ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 21/2, 3, 22/3, 34/22 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.06 850.00 946235000673 01342200009167

6671
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಮಡಿವಾಳಬಿನ್. 
ಪೂವಣಿ ಮಡಿವಾಳ, ಪದಾಳ 

ಮನೆ
ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 162/1BP3, 115/P3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.05 700.00 384747843084 01402200015061

6672
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಮಹ್ಮಮ ದ್ ಕುೆಂಞಬಿನ್. 
ಅಚ್ಯೂ  ಬ್ರಯ ರಿ, ಕಂಚಿಲ್ ಮನೆ ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 53/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.45 1160.00 962544759937 01762200041356

6673
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕುೆಂಞಮಮ ಬಿನ್. ಮ್ರನ 
ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, ಅನಿಲೆ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 237/2B1, 2B2. 4B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.09 900.00 354562354830 111701231000603

6674
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಫಿಯಾಬಿನ್. 
ಆಲ್ಸಕುೆಂಞ, ಚೆನಾಾ ವರ ಮನೆ ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 83/31, 83/13, 82/1AP2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.57 600.00 223172462335 02122200019314

6675
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿಠರ್ಲ ರೈಬಿನ್. ಐತ್ೂ ಪಾ  ರೈ, 
ಮನವಳಿಕ್ ಮನೆ ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ

109/3A1P18-p1, 5P5, 

7AP26, 3A1P18-p2, 

9A2

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.43 1100.00 292820216425 02042200017441

6676
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಕ್. ಮೊಯಿದಿನ್ 
ಕುೆಂಞಬಿನ್. ಅಬ್ರಾ ಸ್, 
ಕಲೈತಿಮ್ರರ್ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 210/4, 211/1P2, 211/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.56 1000.00 934314846153 01822200042629

6677
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಆಲ್ಸ ಕುೆಂಞಬಿನ್. 
ಹ್ಸೈನಾರ್, ಅಮುಮ ೆಂಜ ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

120/1A1AP1, 92/8, 

92/2B5, 120/3
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.63 1300.00 915848289990 520191001735841

6678
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಅನಂತ್ ಭಂಡ್ಯರಿಬಿನ್. 
ಕರಿಯ ಭಂಡ್ಯರಿ, ಬಟ್ಯಯ ಡಿ 

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು

16/1AP2, 254/2, 24/2, 

23/B
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.34 1000.00 819373715743 02082010032380

6679
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ ಬಿನ್. ಶ್ವಪಾ  
ಗೌಡ, ಪಿಲ್ಸಗುೆಂಡ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 218/8 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.56 500.00 554676472591 54017828060

6680
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ನಾಭ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಚೆನಾ ಪಾ  ಗೌಡ, ಮಳುವಲು ಮನೆ ಬಳಿಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 35/1C, 3B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.27 1000.00 270854877575 54017826925



6681
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಮೇಶ್ ಎನ್. ರೈಬಿನ್. 
ರಾಜ ರಾವ್, ನಿಧಿಮುೆಂಡ ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು

141/3, 126/3A, 

123/1P1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.67 550.00 572621988581 520101016719926

6682
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಿೀರ್ ಜೆ. ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಬ್ರರ್ಲಪಾ  ಗೌಡ, ಹೆಂದಾರು ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 20/10A1, 18, 10B1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.31 950.00 317502908113 64076466716

6683
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀತಾರಾಮ ಗೌಡ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಸೀಮಪಾ  ಗೌಡ, ಮ್ತತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು

332/1E2, 323/2F2, 

332/1D3, 324/2A3
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.53 1300.00 960126229961 64142713264

6684
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಸಬಾ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಕಣಿಯೂರು 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 174/3B2, 176/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.55 500.00 484724517124 124201010009299

6685
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸೀಲ್ದಮಣಿ 
ಅಮಮ ಕೊೀೆಂ. ಶ್ವದಾಸ, ಪುತ್ೂ ನ್ 

ವಿೀಡು ಮನೆ
ನೆಲಾಯಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 183/2AP5, 1B, 1AP7 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.45 1100.00 824588716932 1655101004029

6686
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ಸಿೀತಾರಾಮ ರೈಬಿನ್. 
ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ರೈ, ನಿೀಪ್ರಸಡಿ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

127/2PP3, , 106/2A3, 

106/10
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.28 600.00 854356432564 124201010004165

6687
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಯ ಪಿು ಸ್ು  ಡಿಸೀಜಾಬಿನ್. 
ಲ್ಸಗೊೀರಿ ಡಿ ಸೀಜಾ, ಮರಿಕ್ 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 108/4P8, 4P4, 4P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.64 900.00 211561055531 117701010014334

6688
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ದ್ಯಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಸಂಕಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಉದ್ಯ ೆಂಗಳ 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 54/4, 55/5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.83 650.00 866460237983 02082250007125

6689
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಕೊೀಸಸ್ ವಿ. ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಮತಾೂ ಯಿ ಪೈಲ್ಸ, ಪದಂಬಳ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 87/1P74, 205/5P2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.19 850.00 953746554455 123901011000852

6690
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಆದ್ಶಸ ರೈ ಹೆಚ್.ಬಿನ್. 
ಜಗನಾಾ ಥ ರೈ, ತಿೆಂಗಳ್ಳಡಿ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು

22/3B, 23/1B, 22/4A, 

3A, 19/P5, 229/1AP4
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.69 1200.00 636516387308 124201011001445

6691
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಕರ್ಲಲ ಜೆ ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 103/1, 2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.60 1200.00 878362404424 01402200002830

6692
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅೆಂತ್ಕ್ಕ ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ನಿೀಪ್ರಸಡಿ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 106/15 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.90 650.00 233747340438 124201011002702

6693
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿ. ಎಸ್. ರಾಮಣಣ  
ಗೌಡಬಿನ್. ಕಾೆಂತ್ಪಾ  ಗೌಡ, 
ಹೊಸಮ್ರರು ಮನೆ

ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 53/2A2A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.20 1000.00 590829389207 01342200105780

6694
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ಭ ಎೆಂ. ಶೆಟ್ಟು ಕೊೀೆಂ. 
ಮ್ರಧವ ಶೆಟ್ಟು , ನಿೀಪ್ರಸಡಿ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 106/2A2, 2B2, 208/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.35 900.00 689617731501 01142010043049

6695
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ರೈಬಿನ್. 
ಗುಡಡ ಪಾ  ರೈ, ನಿೀಪ್ರಸಡಿ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

208/1P1, 2BP1, 

116/3, 5, 4, 3, 

119/1CP1, 1B, 1CP2, 

208/2A

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.54 1200.00 562681087487 124201010006751

6696
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಮುೆಂಡಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಚೆನಾಾ ವರ 

ಮನೆ
ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 76/5, 74/3P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.85 900.00 899479563760 124201131000166

6697
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ದಿನೇಶ ಕ್. ಬಿನ್. ಬಿನ್. 
ರಾಮಯಯ  ರೈ ಕ್., ಕುತಾಯ ಳಕಾನ 

ಮನೆ
ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 211/7 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.64 600.00 793755581454 123501010004576

6698
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಗನಾಾ ಥ ರೈಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ರೈ, ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು

40/10B2, 9A1, 209/4, 

40/10C2, 207/3
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.93 1200.00 949962414975 6252101000210

6699
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಳಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ಗೌಡ, ಆಲಂತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 355/1P3, 69/6P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.14 1000.00 300752017333 124201011001370

6700
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಿದಾನಂದ್ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಬುಡೆೆಂಗ ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ದಿರ್ಲ ಮನನೆ ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 76/25, 175/1A4P8 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.54 1200.00 576488358120 02042200028880

6701
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಜೆ. ಜೀನಿಾ ನ್. ಸಿ. ಜೆ. 
ಜೀನ್, ಕೊೆಂಬ್ರರ್ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 94/8, 31/1A5, 2A2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.69 800.00 316401007095 123901010003045

6702
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಎರ್ಲಯ ಣಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಶ್ವಪಾ  ಗೌಡ, ಮಣಿಕಕ ಳ ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 98/28, 22 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.60 1200.00 925308050414 01402200019035

6703
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರವಿೀೆಂದ್ಾ  ಬಿ.ಬಿನ್. ಕೇಚ್ಣಣ  
ಪೂಜಾರಿ, ಬಳಿಕಾರ್ಲ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 60/16 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.41 350.00 346968524353 02482200009884

6704
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮಹಾಬರ್ಲ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ದೂಮಣಣ  ಶೆಟ್ಟು , ಕ್ೆಂಪ ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 97/34, 100/P ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.45 165.00 252102598470 01342200148044

6705
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬೆಳಿಯಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಎರ್ಲಯ ಣಣ  ಗೌಡ, ಕಕ್ವ  ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 63/6C, 7B1A, 3A1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.20 1000.00 285504962471 02042230006979

6706
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಂದಾಯ ರಶ್ಮ ಬಿನ್. ಎಸ್. 
ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಅೆಂಡೆಪುಣಿ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 45/2C2, 4B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.01 800.00 813043303149 02082010028561

6707
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮೈಕಲ್ ಮ್ತನೇಜಸಿಾ ನ್. 
ಪಿೀಟರ್ ಮ್ತನೇಜಸ್, ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀ 
ಪಾ ಸನಾ  ಲೇಔಟ್ ರೀಡ್ ಪಳಿಕ್ 

ಮನೆ
ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು 17/6, 5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.83 700.00 711094493693 599002010000366



6708
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಜಾತ್ಕೊೀೆಂ. ಎ. 
ಪಾ ಸ್ವದ್, ಕುಕುಕ  ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 563/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.90 700.00 636804035367 34143500804

6709
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಭವಾನಿ 
ಭಂಡ್ಯರಿಕೊೀೆಂ. ಸತಿೀಶ್ 
ಭಂಡ್ಯರಿ, ಶ್ವಧಾಮ ಮನೆ

ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 32/4A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.27 1000.00 216384424194 18940100015582

6710
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕಾೆಂತ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಕಡಯ  ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು

194/1B, 79/4A2, 4A1, 

3B
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.08 800.00 394758815447 0615101071688

6711
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮೈದು ಕುೆಂಞ ಬ್ರಯ ರಿಬಿನ್. 
ಉಪಾ  ಕುೆಂಞ, ಕಾವುೆಂಜ ಮನೆ ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 168/2P3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.98 800.00 456804525216 123501011005640

6712
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೈರ್ಲ ಡಿ. ರೈಕೊೀೆಂ. 
ದೇವಿದಾಸ್ ರೈ, ಅದೇಕಾಲ್ ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 175/1B, 60/3P9 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.88 900.00 527322959773 145901011006830

6713
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕಾೆಂತ್ಪಾ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಐತ್ೂ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಮಡತ್ನ 

ಮೂಲೆ ಮನೆ
ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 173/2A3, 172/1A1P2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.49 500.00 757756305082 17104047017

6714
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಾ ಲ್ ಹ್ಮ್ತೀದ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಹ್ಸೈನಾರ್, ಪೊನೆತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 282/9P2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.55 1200.00 754496358415 0615119000248

6715
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ನಾಗೇಶ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ  ಭಟ್, ಪ್ರದ್ರಕಯಸ 

ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 258/1B2B7, 1A2B2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.15 950.00 510173783605 111701010015889

6716
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲತಾಕೊೀೆಂ. 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಎ., 
ಕಂಚಿನಡಕ  ಮನೆ

ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು
207/1P1, 63/12, 

323/1CP1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.90 800.00 487092174615 6252101000577

6717
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಗನಾಾ ಥ ರೈಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ರೈ, ಉಜಿಾ ರೀಡಿ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 30/13 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.55 600.00 410111425901 0615101088069

6718
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಸರೇಶಬಿನ್. ಎ. 
ನಾಗೇಶ್, ವನದುಗಸ ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 26/1P ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.73 600.00 547243706522 520101009899118

6719
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಿತೇಶ್ ರೈಬಿನ್. ಕ್. 
ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ರೈ, ಕ್ಳಗನ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು

161/1A5, 163/15, 

8AP2, 374/1A2, 

374/1C3

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.83 1000.00 554365175786 4031101000687

6720
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿೀಶ್ ಗೌಡಬಿನ್. ಚೆನಾ ಪಾ  
ಗೌಡ, ಮತಾವು ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 73/1, 71/5, 70/3A1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.48 450.00 619180716781 022400101015361

6721
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ದುಗಗ ಪಾ  ಗೌಡ  ಎ.ಬಿನ್. 
ಪದ್ಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ಅೆಂತಿಬೆಟ್ಟು  

ಮನೆ
ಐತ ತರು ಕ್ಡಬ 90/1P10,  1P9, 149/11 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.39 1100.00 773512533477 105301011000681

6722
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಶೂರಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ  ಗೌಡ, ಅನುರಾಗ 
ಪಟ್ಟು ತಾೂ ನ ಮನೆ

ಕ್ುದಾಮರು ಕ್ಡಬ 92/2A2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.26 1000.00 545772339217 520101016768351

6723
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ದ್ಯಾನಂದ್ ರೈ ಪಿ.ಬಿನ್. 
ಸಂಜಿೀವ ರೈ, ಪಟ್ಟು  ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 15/1AP2, 5/1B2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.85 450.00 255648662977 124201010009683

6724
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಮೇಶ್ ಆಳವ ಬಿನ್. ಸಂಕಪಾ  
ಆಳವ , ಕರ್ಲಲ ಡಕ  ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 87/9 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.03 900.00 203732733470 89051413462

6725
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅನಾ ಮಮ ಬಿನ್. 
ಜೀಸೆಫ್. ಶ್ರಾಡಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 142/1B1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.70 600.00 388805570832 123901011000119

6726
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಉದ್ಯಚಂದ್ಾ  ಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕ್, 
ನಿೀಕುಸಕುಕ  ಮನೆ

ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 222/P7, 1P8 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.91 750.00 223608823672 0615101088427

6727
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮಹ್ಮಮ ದ್ ಕುೆಂಞಬಿನ್. 
ಅಬುಾ ಲ್ ಖಾದ್ರ್

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 356/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.48 400.00 409811261887 123501010003449

6728
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಪಾ   ಗೌಡಬಿನ್. 
ದೇವಪಾ  ಗೌಡ, ಗಾಣಂತಿ ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 222/2, 221/1B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.95 1500.00 237570285115 02042200005518

6729
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗುಲ್ದಬಿ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ, ಬನಾರಿ ಮನೆ ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ

100/1C4, 29/2B2C, 

25/2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.87 1250.00 225175373506 02122200025527

6730
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಹ್ನುಮ ಶೆಟ್ಟು , ಮೊಗಪ್ರಾ  ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 395/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.72 450.00 632885315929 17109531128

6731
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇೆಂದ್ಾ  ಕ್. ಆರ್.ಬಿನ್. 
ರಾಘವ ಆಚಾರಿ, ಪದಂಬಳ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 202/2C, 2D, 2A3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.56 450.00 477181841752 67269123236

6732
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಖದಿೀಜಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಆದಂ ಕುೆಂಞ, ಮುೆಂಡ್ೀಲೆ 
ತಿಳಸಿಯಡಕ  ಮನೆ

ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು
119/1A3, 112/2A1A3, 

2A1A2, 119/1A4
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.73 750.00 452102313389 124201010009867

6733
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಚೆನಾ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ ಪಿ. ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ಪೂಜಾರಿ, ಏಳುಮ ಡಿ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 128/10 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.00 800.00 509019422634 0615101087142

6734
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ . ಶ್ವರಾಮ್ ರೈ ಇ.ಬಿನ್. 
ಮುತ್ೂ ಪಾ  ರೈ, ದೇಲ್ದಸ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು

140/4AP3, 5A, 

139/1BP3
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.77 1000.00 910906572849 117701010010099



6735
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಿತೇಶ್ ಎಮ್.ಬಿನ್. 
ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, ಮೇರ್ಲಸ 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 38/24, 36/P1, 38/13A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.52 900.00 704390131082 6252101001107

6736
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಹೆರಾಲ್ಡ  ಡಿ ಸೀಜಬಿನ್. 
ಹಲ್ದರಿ ಡಿ ಸೀಜ, ಕಟು ತಾೂ ರು 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು

201/2B1, 486/6, 

201/2A, 2C2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.13 900.00 728256744929 124201011003341

6737
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀನಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಈಶವ ರ ಗೌಡ, ಕೊೀಯಕುಡೆ ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 3/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.29 300.00 731548257406 64157132635

6738
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿ. ವಿಶವ ನಾಥ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟು , 

ಶ್ಾ ೀದ್ತಾೂ ೆಂಜನೇಯ ಕೃಪ್ರ ಸ್ವಗು 
ಮನೆ

ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು
194/2B, 13/1AP1, 

12/9B, 4A
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.50 900.00 575057509169 6252101000196

6739
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗುಣಪ್ರರ್ಲಬಿನ್. ಅಣ್ಣಣ  
ಪೂಜಾರಿ, ಸವಸ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು

62/12, 60/10B, 63/38, 

40, 64/19, 63/39
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.31 900.00 237532705601 02122200043195

6740
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಕುಮ್ರರ್ ಎನ್. ಜಿ.ಬಿನ್. 
ಸಬಾ ಣಣ  ಭಟ್ ಎನ್., 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ಕಟ್ಟು  ಮನೆ

ಬಲಯ ಕ್ಡಬ 71/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.43 350.00 704740273674 54017836058

6741
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಭಾಗೀರಥಿ ಎಸ್ 
ರೈಕೊೀೆಂ. ನವಿೀನ್ ಕುಮ್ರರ್ ರೈ, 

ಕರ್ಲಲ ಮೆಟ್ಟು  ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು

80/6A4, 6B2, 79/2, 

80/6A3, 6A6, 6B5
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.76 650.00 934184714225 124201011007254

6742
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಭಾಸಕ ರ ರೈಬಿನ್. ಮಹಾಬರ್ಲ 
ರೈ, ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 42/2A1A3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.03 800.00 204537502003 54017809433

6743
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿೀರಪಾ  ಮೂರ್ಲಯ ಬಿನ್. 
ಸಂಕಪಾ  ಮೂರ್ಲಯ , ಬೈರಮೂಲೆ 

ಮನೆ
ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 80/1B-p2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.65 700.00 743703888499 124201010006275

6744
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಧರಬಿನ್. ಅೆಂತ್ಪಾ  
ಪೂಜಾರಿ, ಸರುಳಿಮೂಲೆ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 6/6. ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.76 800.00 785722993525 17104036582

6745
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೀಮಪಾ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಚ್ನಿಯಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಬಳ್ಳಾ ಡಿ 

ಮನೆ
ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 6/2, 5/9, 2A, 8B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.58 800.00 796702635608 6042500103509501

6746
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 
ಕುೆಂಜತಾೂ ಯಬಿನ್. 

ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಕುೆಂಜತಾೂ ಯ, 
ನಿೀರಳಿಕ್ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 454/4, 455/2P2-p2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.95 800.00 467239425852 123501010001939

6747
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸ್ವರಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಅಬುಾ ಲ್ ಅಝೀಝ್, 
ಮುಜೂರು ಮನೆ

ಐತ ತರು ಕ್ಡಬ
118/5, 116/13, 16, 

118/16, 18
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.63 900.00 610986764005 116201011000529

6748
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಬ್ರಾ ಸ್ ಎೆಂ. ಎ.ಬಿನ್. 
ಬಿೀರಾ ಮೊಯಿಾ ೀನ್, ಮೈರೀಲು 

ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು

141/1A1P5, 139/3P5, 

143/5P1, 143/5P2, 

135/1AP2, 98/1B3, 

65/1A1CP5

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.05 850.00 624111932572 123501010003933

6749
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಪಿ.ಬಿನ್. 
ನಾಗಪಾ  ಗೌಡ, ಪ್ರೆಂಬ್ರರು ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು

65/1A4, 1A2, 1A4, 

2A3P1, 65/3
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.39 1200.00 872952500609 111701010007657

6750
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ತೇಜಕುಮ್ರರ್ ರೈಬಿನ್. 
ಸಬಾ ಣಣ  ರೈ, ವಳೆೆಂಜ ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 63/20, 236/1C1, 72/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.84 1350.00 410193114097 320401000000572

6751
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜುಬೈದಾಕೊೀೆಂ. ಬಿ. ಪಿ. 
ಇಬ್ರಾ ಹೆಂ ಹಾಜಿ, ಹೆೆಂತಾರು ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ

21/1, 25/3B1G, 

3B1H2, 22/1A1, 403/*
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.76 1400.00 597141967483 01402200048142

6752
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ಗೌಡಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ  ಗೌಡ, ಗುಮಮ ಟಗದ್ರಾ  

ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು

92/5, 1A, 93/2A, 

92/3A, 93/1, 41/P1, 

92/1A

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.10 800.00 391351066007 54017825820

6753
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಣ್ಣಣ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಚೆನಾ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಸ್ವರಕ್ರೆ ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 83/1AP1, 82/2A, 7B EvÀgÉ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.78 650.00 621801014886 64157050728

6754
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀರಾಮ ಭಟ್ ಎನ್.ಬಿನ್. 
ಪಿ. ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್, 
ನಾಕುಡೇಲು ಮನೆ

ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 124/9 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.61 750.00 561462049049 01762610000431

6755
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಎಸ್. ಹ್ರಿಶೂ ೆಂದ್ಾ ಬಿನ್. 
ಶೇಷ್ಪಾ  ಗೌಡ, ನಿೀಟಡಕ  ಮನೆ ಚಾವಾಯಕ್ ಕ್ಡಬ 147/1A2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.58 1200.00 440160947935 130901011000035

6756
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಣಣ  ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞಣಣ  ಶೆಟ್ಟು , ಗುತಿೂ ನ ಮನೆ ಬಳಿಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

14/47, 15/2p1, 14/25, 

12/14
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.55 1200.00 629268662092 117701010016115

6757
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ತಾಯ ೆಂಪಣಣ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಅಮುಮ  ಪೂಜಾರಿ, ಆನಡಕ  ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 338/7, 9B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.14 900.00 252915381467 123101011000800

6758
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಧಣಸಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಚಂದ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಗುಮಮ ಟಗದ್ರಾ  

ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 82/2A3, 81/P5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.32 900.00 583747365542 123101010001207

6759
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಸಂತ್ ಸಲ್ದಯ ನಿಾ ನ್. 
ರಾಮಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಪರನಿೀರು 

ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 194/1A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.72 1300.00 674578918090 20196599906

6760
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಜಾರಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಉದ್ಯ ೆಂಗಳ 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 54/P4, P2, 55/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.16 300.00 903583292650 0615108086549

6761
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕ್. ವಿದಾಯ  
ಜನಾಧಸನಕೊೀೆಂ. ಕ್. ಜನಾಧಸನ 
ಜೀಯಿಸ, ಕುತಿೂ ಗದ್ರಾ  ಮನೆ

ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 12/2A1B3P1, 13/1A2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.97 1300.00 779901355629 02482200022501



6762
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಜನಾಧಸನ 
ಜೀಯಿಸಬಿನ್. ವೈ. 
ವೆಂಕಟಾ ಮಣ 

ಜೀಯಿಸ,ಕುತಿೂ ಗದ್ರಾ  ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 54/2B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.25 1000.00 704432479281 01342200004004

6763
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ನಾರಾಯಣ ಭಟು ಬಿನ್. 
ಬಿ. ಕೃಷ್ಣ  ಭಟು , ಗುಮಮ ಟಗದ್ರಾ  

ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು

87/1B1, 89/1C, 

90/1C1, 89/2C, 90/3A      
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.68 900.00 230580368271 01992200036893

6764
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡಬಿನ್. ರ್ಲಕ್ಷಮ ಣ 
ಗೌಡ, ಬ್ರತ್ಸಕುಮೇರು ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 120/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.60 360.00 573447820955 123101011001334

6765
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜತ್ೂ ಪಾ  ರೈ 
ಬೂಡಿಯಾಬಿಸನ್. ದೇವಣಣ  ರೈ, 

ಬೂಡಿಯಾರು ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 22/6B2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.43 400.00 906745672693 520101016808335

6766
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಿಮಸರ್ಲ ಯನ್. 
ರೈಬಿನ್. ಜತ್ೂ ಪಾ  ರೈ, ಮದ್ಲ  ಮನೆ ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 53/8, 7P1, 13, 33/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.89 1400.00 643420634904 111701010002464

6767
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಚಂದಾಾ ವತಿಬಿನ್. 
ಬಟ್ಟು ಣಿ ಭಂಡ್ಯರಿ, ಚಂದ್ಾ ಶ್ಾ ೀ 

ನಿರ್ಲಯ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 23/4C, 3D ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.14 700.00 794920166593 124201011006631

6768
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟು  ಸಿ.ಬಿನ್. 
ಕಿೆಂಞಣಣ  ಶೆಟ್ಟು  ಬಿ., ಶ್ವಸದ್ನ 

ಬಿಲ್ದಲ ಜೆ ಮನೆ
ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

209/1A4, 156/3, 

43/1AP3
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.45 1100.00 971537382743 0615101018458

6769
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿನೀದ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. ಸಿ. 
ಶ್ವರಾೆಂ ಬಲ್ದಲ ಳ್, ಬಿೀಡು ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 207/2C, 214/5A1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.97 1700.00 935091659036 123101011000216

6770
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಯಚ್. ಸೂಫಿಬಿನ್. ಕ್. 
ಪಿ. ಕ್. ಹ್ಸೈನಾರ್, ಬ್ರೆಂಟದ್ಕ  

ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 650/8, 6 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.15 1000.00 532994699275 18940100023735

6771
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಹ್ರಿಶೂ ೆಂದ್ಾ  
ಆಚಾಯಸಬಿನ್. ಶೇಷ್ಪಾ  
ಆಚಾಯಸ, ಕೊಡಂಬು ಮನೆ

ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 28/8 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.52 450.00 855713481802 124201010004545

6772
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಯರಾಮ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟು , ಯ್ಯಟಯ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 207/1P139 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.45 1100.00 549645424015 124201010006252

6773
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಪಾ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಬಲ್ಸಕಕ ಳ 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 60/18, 216/6 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.34 500.00 311203571854 6252101000716

6774
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ದಿೀಪ್ರ ಆಳವ  ಎ. 
ಬಿ.ಬಿನ್. ಸಂಜಿೀವ ಆಳವ  ಕ್., 
ಕಟು ತಾೂ ರು ಮನೆ

ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 146/2, 6 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.09 900.00 550161095355 01762200028483

6775
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಾ ಲ್ ರಹಮ್ರನ್ ಬಿನ್. 
ಹ್ಸೈನಾರ್, ಪಟಾ ೀಡಿ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 413/1, 417/2B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.63 600.00 580408777108 123501010008018

6776
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸರಸಾ ತಿಬಿನ್. ಶಾಯ ಮ 
ಭಟ್, ಅಬಿಸ ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 240/A1AP1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.31 800.00 552357012030 8613119000621

6777
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಕೇಶವ ಭಂಡ್ಯರಿಬಿನ್. 
ಮ್ರೆಂಕು ಭಂಡ್ಯರಿ, ಕಪ  ಮನೆ ಬಳಿಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

17/38, 82/7, 17/11, 

12A, 82/12, 10, 83/2, 

3, 82/14, 6

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.56 2000.00 432087208123 64208397528

6778
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಮಮ ಣಯ  ರಾವ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕ್. ಅನಂತ್ ಕೃಷ್ಣ  ರಾವ್, ಪಜಿ 

ಮಣ್ಣಣ  ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 196/3A1, 197/1A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.34 1900.00 324693182357 0615101074940

6779
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಸಂಕಪಾ  ಮೂರ್ಲಯ ಬಿನ್. 
ಅಮುಮ  ಮೂರ್ಲಯ , ಅರುವಾರ 

ಮನೆ
ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 2/1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.97 1300.00 934415359603 520101009817421

6780
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯಂತಿಕೊೀೆಂ. 
ಹ್ರಿಶೂ ೆಂದ್ಾ , ಕಾಜರಕುಕ  ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 109/18 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.50 550.00 578661802238 320401000001884

6781
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ದೂಮಣಣ  ಶೆಟ್ಟು , ಪಡಿಪ್ರಾ ರೆ ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 62/2, 60/14, 8 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.61 600.00 660345153043 320401000000512

6782
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

 ಶ್ಾ ೀ. ಮಹ್ಮಮ ದ್ ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಸಲೈಮ್ರನ್, ಕರ್ನಸರು ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 200/2P1, 192/2, 1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.76 1000.00 784038803524 123501011001510

6783
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕರಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ಇಚ್ಚೂ ರು ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

140/5, 137/6, 276/5, 

140/1, 137/1A9
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.98 1450.00 987243309252 1655101002331

6784
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮ್ರಳವಿಕಾ ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಕ್. ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಭಟ್, ಮಲ್ಸಲ ಕಾ 

ನಿರ್ಲಯ ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು

38/1A1A1, 1A1A2, 

7A1A3, 3A1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.95 1400.00 392588997515 520101016819779

6785
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿಠರ್ಲ ರೈಬಿನ್. ಸಬಾ ಣಣ  ರೈ, 
ಕಕಾರ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 119/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.80 700.00 842040163754 01342200052042

6786
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪುರಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಮುಡ್ಯರ್ಲ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

320/1A2, 15/3, 16/8, 

1P1, 17/5P4
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.78 1600.00 223984645047 124201011001020

6787
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಎಸ್. ಶ್ವಶಂಕರ್ 
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಪಿ. ಕ್. ಶಾೆಂ ಭಟ್, 
ಸನಾಯ ಸಿಮೂಲೆ ಮನೆ

ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 211/1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.21 650.00 536969005913 520101034292736

6788
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗರಿಜಬಿನ್. ಉದ್ರಾ ೀರಿ 
ಬಲ್ದಲ ಳ್, ಬಿೀಡು ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 206/2, 207/1, 206/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.39 1900.00 780567801202 123101010005846



6789
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಳಪಾ  ಗೌಡ ಜಿೀ.ಬಿನ್. 
ಶ್ವಪಾ  ಗೌಡ, ಗುಮಮ ಟಗದ್ರಾ  ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 42/1A1A2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.63 1100.00 313476022984 54017809240

6790
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಾರಿಜಾಕಿಿಬಿನ್. 
ಐತ್ೂ ಪಾ  ರೈ, ರ್ನಜಿ ಮನೆ ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ 72/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.35 900.00 642654973152 01652200092188

6791
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅನುರಾಧ ಎಸ್. 
ಭಟಕ ೀೆಂ. ಸದಾಶ್ವ ಭಟ್, 
ಮುಳಾ ೆಂಕೊಚಿೂ  ಮನೆ

ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 163/1A1A2P2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.00 1700.00 332841423357 02042210007145

6792
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವದ್ರಾಜಬಿನ್. ರಾಮಣಣ , 
ಹೆಬ್ರಾ ರ ಬೈಲು ಮನೆ ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು

206/7P2, 1, 3A5, 

196/1C2, 1CP3, 2P2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.75 1200.00 958741730325 520101016746781

6793
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಾ ಲ್ ಬಶ್ೀಬಿಸನ್. 
ಮಹ್ಮಮ ದ್, ಕೊಟಾ ಗದ್ರಾ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು
88/2B, 66/1, 57/1B, 

56/2, 89/1, 90/1BP1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 5.64 2400.00 233781864781 123501010006153

6794
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಭಾಸಕ ರ ರೈಬಿನ್. ಕರಿಯಪಾ  
ರೈ, ನಂಜೆ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು

9/3A, 4BP1, 5P1, 

11/1A1P1, 149/1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 6.25 2750.00 591266977291 124201010003831

6795
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ.  ಹ್ಸೈನಾರ್ ಕ್. ಹಾಜಿಬಿನ್. 
ಅಬುಾ ಲ್ ಖಾದ್ರ್, ರ್ನಜಿರ್ಲ ಮನೆ ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ

195/1C-p1, 171/2, 

56/3, 46/7D, 6
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 7.36 3000.00 768709382575 02042200049110

6796
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಣ್ಣಣ  ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟು , ಕೇವಳ ಪಟ್ಟು  

ಮನೆ
ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ

53/1B1, 16/2A4, 

14/3A3, 16/8, 9, 

53/1A3, 14/3A2

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 9.70 4000.00 502483688524 02042200005238

6797
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಸಮತಿಕೊೀೆಂ. ಕ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಉಳಿತಾೂ ಯ, 

ಮಲೆಪಡುಾ  ಮನೆ
ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 118/*, 117/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 7.54 3200.00 535433725855 01342200084604

6798
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಶಮಸಬಿನ್. ಕ್. 
ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ಶಮಸ, ನೆಲ್ದಯ ಣೇಸ 

ಮನೆ
ಇದಯ ಪುತ ತರು 107/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.10 1300.00 416024973481 3058101000940

6799
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ಶಾಸಿಾ ೂ ೀಬಿನ್. 
ನರಸಿೆಂಹ್ ಶಾಸಿೂ ರೀ, ಉಪಾ ಳಿಗೆ ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 369/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.74 2000.00 710357845857 01402200030666

6800
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪ್ರಾ ೀಮರಾಜ್ ಯಾನೆ 
ಪ್ರಾ ೀಮರಾಜ ರೈಬಿನ್. 

ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಪಪುಸೆಂಜ ಮನೆ
ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

292/1, 276/5B1, 5A, 

276/4, 275/3, 276/1, 

58/4, 275/1, 2

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 8.15 3586.00 697138531516 124201010002379

6801
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಡ್ೆಂಬಯಯ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಅಮುಮ  ಪೂಜಾರಿ, ಅಕಸ ಮನೆ ಕ್ುಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 71/1, 70/17 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.62 1550.00 219563051087 89046665451

6802
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಿಜಯ ರೈಬಿನ್. 
ಶಂಕರ ಶೆಟ್ಟು , ಬ್ರಲ್ದಜಿ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು

42/1AP1, 40/1B1, 

41/1A1P1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.95 1700.00 993355314536 173401500780

6803
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ವೆಂಕಟ್ಯಾ ಯಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ  
ಮೂತಿಸ, ಹಾಲುಮಜಲು ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು

219/1, 222/1A2, 

277/1P12, 219/3C, 4C
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 6.44 2834.00 265655674891 0615101015601

6804
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಎಮ್ತಮ  
ಡಿಸೀಜಾಕೊೀೆಂ. ಇಗೆಾ ೀರ್ಷಯಸ್ 
ಡಿಸೀಜಾ, ಸ್ವಮೆತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ

ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 160/9, 8B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.46 450.00 722871170112 01342200040046

6805
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಗಂಧಿ ವಿ. ರೈಬಿನ್. 
ಸಂಜಿೀವ ರೈ, ಅಚಿೂ ರ್ಲ ಪಟ್ಟು  ಮನೆ ಬಂಟರ ಕ್ಡಬ 27/3B3, 27/7 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.98 800.00 941818061154 116201010001077

6806
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿಠರ್ಲ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. ದೂಮಣಣ  
ಶೆಟ್ಟು , ಪಡಿಪಿಾ ರೆ ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 62/3, 60/12, 7 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.11 700.00 321946461964 02042210002537

6807
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮೂಸ ಮುಸೂ ಫ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಅಬುಾ ಲ್ ರಹಮ್ರನ್, ಬೆದ್ಾ ೀಡಿ 

ಮನೆ
ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 72/2B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.84 1000.00 427783731106 520101034316971

6808
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಳಿನಾಕಿಿ  ಪಿ.ಕೊೀೆಂ. 
ಶಾಯ ಮಸೆಂದ್ರ ಜೆ., ಪ್ರನುಸಕುಕ  

ಮನೆ
ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 265/1B1, 2A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.72 1500.00 896267760223 124201011006690

6809
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್. 
ಸೀಮಪಾ  ಗೌಡ, ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀನಿರ್ಲಯ 

ಮನೆ
ದ ೋಳ್ಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ

105/1F, 124/1B, 

105/4, 1C
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.86 2000.00 288721239125 130901010005227

6810
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅನಿಲ್ ಲೀಬಬಿನ್. 
ಕಾಮ್ತಲ್ ಲೀಬ, 
ಮುಡ್ಯಯೂರು ಮನೆ

ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 62/P1, 63/3P, 59/3, 1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 8.61 3788.00 679817331656 6042500101139601

6811
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎಚ್. ಅಹ್ಮಮ ದ್ 
ಕುೆಂಞಬಿನ್. ಕುೆಂಞ ಮೊೀನು, 

ಹ್ಲ್ದಯ ರ ಮನೆ
ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ 103/26, 6, 4, 2, 23 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.99 1300.00 809260115464 520101009886891

6812
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಬಳಿಯಮಮ ಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ, ಪಳಂಬೆ ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 276/2A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.55 1000.00 555582385720 123101011001716

6813
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಪದ್ಮ ನಾಭಬಿನ್. 
ವಾಸದೇವ ಉೆಂಗುಾ ಪುಳಿತಾೂ ಯ, 

ಪ್ರನಾಸಜೆ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 622/3, 9, 2, 620/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.69 1300.00 875074792377 123501010003049

6814
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಬಕಕ ರ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಅಬ್ರಾ ಸ್ ಬ್ರಯ ರಿ, ಕುದ್ಲ ೀರ್ ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 9/23, 25, 22 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.01 350.00 618685972089 33318380704

6815
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕೇಶವ ಭಟ್ ಕ್., ಕಾಕ್ಕೊಚಿೂ  

ಮನೆ
ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು

8/3B1, 10/1E, 1B1, 

10/7
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.77 1200.00 382886718319 01762200000242



6816
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಯಮುನಾಕೊೀೆಂ. 
ವಿಶವ ನಾಥ ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ಲೆೆಂಬಿರಿ 

ಮನೆ
ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ 7/10 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.42 625.00 952347168529 130901010002556

6817
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪುಷಾಾ  ಎಸ್. 
ಗೌಡಕೊೀೆಂ. ಕ್. ಶೇಷ್ಪಾ  ಗೌಡ, 

ಕೊೀನಡಕ  ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು

115/1A, 155/3A2, 

3B2, 4B, 194/1C2AP4
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.32 1400.00 266010880881 123101010002422

6818
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿಶವ ನಾಥ ರೈ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಸಬಾ ಯಯ  ರೈ, ಕುಕುಕ ೆಂಜೀಡು 

ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 82/7, 255/* ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.31 1800.00 210195088586 01342200133640

6819
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಸೂಯಸನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಪಿ. ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್, 

ಪ್ರರ ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು

221/6, 229/3B, 

239/1A1B1BP1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.10 1750.00 623909539827 123101010004491

6820
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಎಚ್.ಎಸ್. 
ಕುಸಮಕೊೀೆಂ. ಎಚ್.ಎಸ್. 
ಸಂಕಪಾ  ಗೌಡ, ಹೊಸಕುಲ  ಮನೆ

ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 140/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.79 1200.00 724291910289 02082010032400

6821
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಪರಮೇಶವ ರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಕೊನಡಕ  ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು

156/1C1A1B1, 

157/1AP3, 157/2, 3, 

158/4

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.56 2000.00 724812678770 123101010000083

6822
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್. 
ಕ್. ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 
ಮ್ರನಸಕೃಪ್ರ ಗುರಿಯಡಕ  ಮನೆ

ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 72/1D1P8, 47/5, 47/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.79 2100.00 801192108619 6042500103553901

6823
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸತಾಯ ವತಿಕೊೀೆಂ, 
ವಿಷ್ಣಣ  ಭಟ್, ನಾಕುಡೇಲು ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 134/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.37 540.00 726231520715 123101011002600

6824
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೂಯಸನಾರಾಯಣ 
ಭಟು ಬಿನ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 
ಭಟು , ಪದ್ರಂಜ ಮನೆ

ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 117/6, 4, 116/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.94 1500.00 308352082246 4031101000710

6825
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮಹ್ಮಮ ದ್ ಶರಿೀಫ್ 
ಜಿ.ಬಿನ್. ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ ಬ್ರಯ ರಿ, 
ಸೂಯಸ ಗಾಣದ್ ಮೂಲೆ ಮನೆ

ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು
193/3BP1, 194/2C1, 

193/7
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.61 1500.00 524119089830 4031101000164

6826
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ 
ಉಪ್ರಧಾಯ ಯಬಿನ್. ಕ್. 

ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯ, 
ಪಟಲಮೂಲೆ ಮನೆ

ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು
146/1A1A4, 236/3, 

216/2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.36 1000.00 700808308337 01342200078888

6827
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಕಿೀರ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ ಪಿ.ಬಿನ್, 
ಮ್ರನ ಪ್ರಟ್ಯಳಿ, ಪಟ್ಟು  ಮೂಲೆ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು

8/2, 9/2A2, 1A, 2B1, 

14/2B, 2C
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.09 1300.00 314462629444 10573779907

6828
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರ್ಲಕ್ಷಮ ಣ ಗೌಡಬಿನ್. ರುಕಮ ಯಯ  
ಗೌಡ, ಕಟು ಪುಣಿ ಮನೆ ಹಳೆನೆೋರಂಕಿ ಕ್ಡಬ 3/2A1, 3/2A2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.77 1200.00 734099737487 01402200020475

6829
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಹಾಸ ರೈಬಿನ್. 
ಸಬಾ ಣಣ  ರೈ, ಬೀಳೀಡಿ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 62/2A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.73 1600.00 983684258467 520101016817725

6830
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಡಿ. ಶ್ವಶ್ಾ ೀ ರಂಜನ್ ರೈಬಿನ್. 
ಎಮ್. ವಿಠರ್ಲ ರೈ, ದೇರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು

132/5A, 131/3C4, 3H, 

132/1B1, 132/2A, 3B, 

4

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.22 1750.00 495655343551 64024993754

6831
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀ ಅಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಉದ್ರಾ ೀರಿ ಬಲ್ದಲ ಳ್, ಬಿೀಡು ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು

210/4AP1, 4AP8. 

4B1, 209/1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.43 1000.00 699656741406 123101011003962

6832
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಈಶವ ರ 
ಭಟ್, ಪಂಜಿಗ ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 143/P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.01 1300.00 236667602235 64026708202

6833
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಎಮ್. ಗೊೀಪಿನಾಥ 
ರೈಬಿನ್. ಹುಕಾ ಪಾ  ರೈ, ದೇವಿಕೃಪ್ರ 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 89/2, 3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 7.19 2500.00 874231653400 102601011003031

6834
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್, 

ಮಧುವನ ಮನೆ
ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಪುತ ತರು

68/3A2, 3A4, 1, 2P1, 

2P2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.48 1500.00 911803124937 37192935281

6835
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅನಿತಾ ಎಚ್. 
ಶೆಟ್ಟು ಕೊೀೆಂ. ಹೇಮನಾಥ ಶೆಟ್ಟು , 

ಕಾವು ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 8/1A1, 1A3. 185/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.32 2200.00 736333116146 117701010019226

6836
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಎಮ್. ಮಹ್ಮಮ ದಿಾ ನ್. 
ಇಬ್ರಾ ಹೆಂ, ಕರ್ಲಾ ಣೆ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 150/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.73 1100.00 247834535661 0615101076972

6837
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ.ಬಿ. ಎಮ್. ಕರುಣಾಕರ 
ರೈಬಿನ್. ಸಂಕಪಾ  ರೈ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು

187/12, 2AP3, 2D, 

253/1C, 303/1P1, 

253/3

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.89 1000.00 426544203510 117701010010069

6838
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಆದಂ ಕುೆಂಞ ಟ್ಟ. ಬಿನ್. 
ಅದಾಾ ಮ ಯಾನೆ ಅದಾಾ ಮನ್, 
ತ್ತಳಸಿಯಡಕ  ಮನೆ

ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು
113/1D3A4, 116/2A2, 

118/1A2, 115/2A1B3, 

118/6, 112/1, 118/2

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 5.89 2500.00 479738060495 124201010006807

6839
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿ. 
ಎಸ್.ಬಿನ್. ಬಿ. 

ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 
ಬೈಕೊಾ ೀಡು ಪರ್ಲಲ  ಮನೆ

ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು 304/1A2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.98 1300.00 399192230092 01762200002830

6840
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶ್ಾ ೀಮತಿ ಶಮ್ರಸಬಿನ್. 
ಕೃಷ್ಣ ಯಯ  ನಾಯಕ್, ನೆಲ್ದಯ ಣೇಸ 

ಮನೆ
ಇದಯ ಪುತ ತರು 108/1AP1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.30 1300.00 975314914912 3058101001894

6841
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೀಭಾಮಯಯ ಕೊೀೆಂ. 
ಕ್. ವಾಸದೇವ ಮಯಯ , 
ಕೊಡಂಚ್ರ ಮೂಲೆ ಮನೆ

ಕ್ುಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 32/2AP ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.97 1350.00 700742310026 520101016750574



6842
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸ್ವೆಂತ್ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಗೌಡ, ಹೊಸಗದ್ರಾ  

ಮನೆ
ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 227/1P23, 292/8A, 7A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.31 550.00 822536794472 111701010015687

6843
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಇೆಂದಿರಾ ಎನ್. 
ರೈಕೊೀೆಂ. ನಾರಾಯಣ ರೈ, 
ಚೆಲ್ದಲ ತಾೂ ರು ಮನೆ

ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು
181/6B, 182/5, 

188/5B2, 183/5, 6
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.77 2100.00 804920732245 105301011001973

6844
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಪೂವಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಹೊನಾ ಯಯ  ಗೌಡ, ಐತ್ತೂ ರು ಮನೆ ಐತ ತರು ಕ್ಡಬ 78/1CP2, 149/14, 15 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.26 1800.00 552213312003 01652200042706

6845
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವರಾಮ ಎಮ್. 
ಎಸ್.ಬಿನ್. ಪದ್ಮ ಯಯ  ಗೌಡ, 

ಸಂಪ್ರಜೆ ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು

272/1A3, 285/4, 96/3, 

285/3, 96/7, 

95/1A1A2, 96/1A1A3

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.00 900.00 577688755753 124201011002300

6846
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಮೂತಿಸಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ದೇರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 267/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.20 500.00 666354659185 124201010006817

6847
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಾರಿಜ ವಿ. 
ಎಸ್.ಕೊೀೆಂ. ವಸಂತ್ 

ಸ್ವಲ್ಸಯಾನ್, ಪರನಿೀರು ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 81/2P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.60 1000.00 518813686149 117701010015280

6848
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಾರಿಜ  ಎೆಂ.ಕೊೀೆಂ. 
ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಗೌಡ, ಅಣವುಮೂಲೆ 

ಮನೆ
ಕೆೈಮಣ ಕ್ಡಬ 68/4A2AP5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.50 900.00 670647082933 520101016801845

6849
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ 
ಮಣಿಯಾಣಿಬಿನ್. ಅಪುಾ  
ಮಣಿಯಾಣಿ, ಇಡಬೆಟ್ಟು  ಮನೆ

ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು 90/3AP1, 87/7 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.51 360.00 266797984479 105301010007389

6850
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಧನಂಜಯ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ಗೌಡ, ಕ್ಮಮ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು 600/3, 4, 3, 5, 1, 2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.34 500.00 720509704857 123501010008420

6851
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪುಷಿ್ ವತಿಬಿನ್. 
ಕಿಟು ಣಣ  ರೈ, ಮ್ರಣಿಪ್ರಾ ಡಿ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 76/2A,. 7 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.20 900.00 440337518809 124201011000965

6852
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ತಿರುಮಲೇಶವ ರ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಮೊೀನಪಾ  ಗೌಡ, ದ್ಡಡ  ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 79/14B2, 16 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.37 1000.00 545109118583 520291006160943

6853
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಚಿೀೆಂದ್ಾ  ರೈಬಿನ್. ಕಿಟು ಣಣ  
ರೈ, ರ್ನಜಿ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 45/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.06 900.00 550819459463 124201010005985

6854
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಪಾ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯ ಪೂಜಾರಿ, ಕೊಡಿಪ್ರಾ ನ 

ಮನೆ
ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 9/35, 7/9, 9/74, 66, 7/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.87 750.00 308992235062 01402200116815

6855
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ವಸಂತ್ಬಿನ್. ಸಬ್ರಾ ಯ, 
ಅಬೆಾ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 18/2B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.89 700.00 657135233727 123501011004223

6856
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರೇಖಾ ಆರ್. ಕ್.ಕೊೀೆಂ. 
ರಾಘವ ಗೌಡ ಕ್., ಕ್ರೆಮೂಲೆ 

ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 74/9, 4p1, 2P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.64 1300.00 582873036146 124201011000573

6857
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ್ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಜಾರಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಬಡ್ಯವು ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 48/2P, 150/7P ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.96 800.00 848576863970 259001000001644

6858
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಎನ್. 
ಸಂಧಾಯ ರಾಣಿಕೊೀೆಂ. ರತಾಾ ರಾಜ 

ಕ್. ಬಿ., ಪೇಟ್ಟ ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 7/2, 4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.25 1000.00 632505799868 0615101080123

6859
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ದುಗಗಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ಶ್ೀನಪಾ  ಗೌಡ, ಮೇಲೂರು ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 200/3, 4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.97 750.00 872298918522 01402210017389

6860
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಗಂಗಾಧರ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಅಣ್ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ಯೂಯ ರು 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 125/1P3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.55 600.00 495652100061 3572500100032401

6861
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಬಿ. ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ಸಾ ನ್. 
ಮಹ್ಮಮ ದ್ ಹಾಜಿ, ಬೆಳಿಯೂರು 

ಕಟ್ಟು  ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 343/2P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.82 450.00 216980577385 4031101000022

6862
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಮೂತಿಸಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟು , ಪ್ರದ್ರ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 69/4A1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.91 700.00 647992428293 54017840576

6863
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಪಾ   ಗೌಡಬಿನ್. 
ನಾಣಸಪಾ  ಗೌಡ, ಕೊಡಂಬು 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 30/4B1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.61 800.00 810058484276 124201011000346

6864
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಭಿಷೇಕಿಾ ನ್. ಆನಂದ್ ರೈ, 
ಪರನಿೀರು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 112/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.75 1200.00 766444115343 520101024448288

6865
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕುಸಮಕೊೀೆಂ. 
ರಾಮಯಯ  ರೈ, ಕುತಾಯ ಳ ಮನೆ ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 211/8 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.63 300.00 671057417671 89033592134

6866
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಬುಾ ಲ್ ಬಶ್ೀಬಿಸನ್. 
ಅಬುಾ ಲ್ ರಹಮ್ರನ್, ಅಕಿರೆ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 290/18, 17, 316/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.51 1000.00 504347234042 20260583868

6867
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ರೈಬಿನ್. ದಾಸಪಾ  
ರೈ, ಕಜೆಮ್ರರು ಪಿಜಕಕ ರ್ಲ ಮನೆ ಕ್ಡಬ ಕ್ಡಬ

96/2C3, 2C1P2, 

89/2A2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.90 700.00 929325413234 123601011001669

6868
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಸಂಕಪಾ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಅಣ್ಣಣ  ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ಯೂಯ ರು 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು

125/1P4, 1P8, 

129/1AP1, 125/2P4
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.56 1200.00 717195316069 17104038375



6869
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಶ್ೀರ್ಲ ರೈಬಿನ್. 
ಸೀಮಪಾ  ರೈ, ದ್ರರ್ಲಸ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು

131/3A3B, 3A4, 6A, 

136/2A
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.59 500.00 875750315438 124201011001021

6870
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀ ಆರ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಯು. ರಾಮ, ರಾಮನಗರ ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 50/8A9 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.81 700.00 555722034825 520101034301476

6871
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಉಮಮ ರ್ ಕ್.ಬಿನ್. ಅದಾಾ ೆಂ 
ಬ್ರಯ ರಿ, ಮ್ರರಗುರಿ ಮನೆ ಕ್ುಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 45/10 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.51 500.00 202361903777 34052676178

6872
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಯು. ರಾಮಬಿನ್. 
ಸೀಮಪಾ  ಮೂರ್ಲಯ , 
ರಾಮನಗರ ಮನೆ

ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 508/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.50 900.00 346075661755 8082500100891501

6873
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ದಿೀಪ್ ಜೈನಿಾ ನ್. ಸ್ವೆಂತ್ಪಾ  
ಶೆಟ್ಟು , ಮ್ರಲೇಶವ ರ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ 12/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.43 1100.00 406222873480 123601010005553

6874
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಭಾರತಿ ಎಸ್.ಕೊೀೆಂ. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಪುಳಿತಾೂ ಡಿ ಮನೆ ಕೆ ೋಣಾಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

80/5 , 7/7, 100/1, 

26/11
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.79 360.00 968926351061 1655108010101

6875
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಭವಾನಿಬಿನ್. ಶ್ವಪಾ  
ಪೂಜಾರಿ, ತೀಟ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 6/3A3, 8/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.90 750.00 574656312879 520191000955392

6876
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಾರಿಕ ರೈಕೊೀೆಂ. 
ಆನಂದ್ ರೈ, ಪರನಿೀರು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 112/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.65 1200.00 922285106633 520101024482771

6877
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸೆಂದ್ರಿಕೊೀೆಂ. ಅಣ್ಣಣ  
ಪೂಜಾರಿ, ತೀಟ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 6/3A6, 8/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.32 900.00 669697355259 520191000955066

6878
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅಕ್ಷತಾಬಿನ್. ಆನಂದ್ 
ರೈ, ಪರನಿೀರು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 112/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.75 1200.00 458044746710 50100170361931

6879
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಡಿ. ಮ್ರಧವ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಎಮ್. ಸಂಜಿೀವ ಶೆಟ್ಟು , ದೇವಸಯ  

ಮನೆ
ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ

29/3B, 6, 28/2A, 

29/1B1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.29 900.00 622033739412 01702200006797

6880
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ದೇರಣಣ  ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞಣಣ  ಶೆಟ್ಟು ., ನಡುಬೈಲು 

ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 45/2c2, 45/6 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.01 850.00 277326301409 64155821956

6881
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜನಾಧಸನ ಬಲ್ದಲ ಳ್ 
ಬಿ.ಬಿನ್. ಉದ್ರಾ ೀರಿ ಬಲ್ದಲ ಳ್, 

ಬಿೀಡು ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 264/2A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.05 800.00 207436275637 123101011000522

6882
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸ್ವೆಂತ್ಪಾ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಕುಟ್ಟು  ಪೂಜಾರಿ, ಅೆಂಡೆಪುಣಿ ಮನೆ ಪಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

110/1A1A1G2B4P, 

44/1B2A, 1B2AP1, 

45/2B3

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.57 500.00 385018897028 117701231001171

6883
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಲ್ಸತಾ ಎನ್.ಕೊೀೆಂ. 
ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ನೆಕಿಕ ಲ್ದಡಿ 

ಮನೆ
ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 108/9, 8, 111/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.82 1400.00 403454476883 02042200022690

6884
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೇಸಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. ದೂಮ 
ಗೌಡ, ಕ್ಳಗನ ಮನೆ ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 81/1A, 7C, 92/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.45 900.00 452280543366 520101009931348

6885
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಯ ಥ್ಯಯ  ಕುಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಸ್ವಯ ಮವಲ್ ಈಶೀ, 
ರ್ನಜಿಬ್ರಳಿೂ ರ್ಲ ಮನೆ

ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ 72/1P81 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.50 1200.00 214549782917 152801231001522

6886
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಜೇೆಂದ್ಾ ಬಿನ್. 
ಚಂದ್ಾ ರಾಜ್ ಆಳವ , ಪೊಯಯ ತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
102-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ 38/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.20 1000.00 804944499695 01652200036416

6887
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಿ. ಮಹಾಬರ್ಲ ರೈಬಿನ್. 
ಕುೆಂಞಣಣ  ರೈ, ಗಂಡಿ ದ್ಬೆಸ ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು

225/1A3, 1A4, 

57/2B1B
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.82 700.00 290975171833 123101010002035

6888
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿೀಶ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಮ್ರಯಿರ್ಲಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಪ್ರರಾಬೆ ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಕ್ಡಬ 34/1A, ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.00 800.00 909811348779 01402200035458

6889
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ 
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಈಶವ ರ ಭಟ್, 
ಪ್ರರಿಯಡಕ  ಮನೆ

ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 157/3A, 3AP2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.05 850.00 596771306388 145901011000929

6890
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಶೀಕ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. ಶೇಷ್ಪಾ  
ಶೆಟ್ಟು , ಸಲ್ದಾ ಜೆ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 221/2A2A1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.21 950.00 451503618902 4031101001506

6891
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಎೆಂ. ಶಂಭಟು , ಗೊೀಕುರ್ಲ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು

192/5A3, 5A1, 4AP2, 

194/2P2, 352/2, 351/*
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.69 1300.00 706152360095 520101009821194

6892
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಟೇಶ ಎ.ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕಾೆಂತ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಆರಿಗ ಮನೆ ಕ್ಡಬ ಕ್ಡಬ

4/5B2, 128/1E4, 

4/2D3, 128/1E5, 

4/2F1, 6A1, 2D3

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.85 700.00 594578083975 123601011002445

6893
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಬೈೆಂಕಿ ರೈಬಿನ್. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  
ರೈ, ಅಡೆಯ ತಿೂ ಮ್ರರು ಮನೆ ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

16/5, 24/4, 16/7, 

15/20, 18
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.38 1100.00 947752394867 124201011002811

6894
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ಕಿಟು ಣಣ  ರೈಬಿನ್. 
ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ರೈ, ನಿೀಪ್ರಸಡಿ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 126/6, 5, 124/5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.62 500.00 579586929247 123101011002335

6895
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ದುಗಗ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಓಲ್ದೂ ಜೆ ಮನೆ ಅರಿಯಡೆ ಪುತ ತರು 48/P1, 1A2P, 57/1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.80 900.00 695918852329 17104062240



6896
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಯಚಂದ್ಾ  ರೈಬಿನ್. 
ಆನಂದ್ ರೈ, ಮಡಪ್ರಾ ಡಿ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 171/1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.43 500.00 773692166010 30773883684

6897
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ದೇವಿ ಪಾ ಸ್ವದಿಾ ನ್. ಮೇದ್ಪಾ , 
ಕೊೀಡಿೆಂಬ್ರಳ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ 116/1B1C5 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.85 1350.00 265999203819 01002210035901

6898
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಸಬ್ರಾ ಯ 
ಬೈಪ್ರಡಿತಾೂ ಯಬಿನ್. ವಿಷ್ಣಣ  
ಬೈಪ್ರಡಿತಾೂ ಯ, ಕ್ೆಂಚ್ ಭಟ್ಟಾ  

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ 86/10, 85/7, 356/2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.15 950.00 963075952170 01652200014701

6899
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಸಂತ್ ಸಲ್ದಯ ನಿಾ ನ್. 
ಚೆನಾ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ,

ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 82/18 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.95 550.00 234149075661 64171786342

6900
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  
ಕಲೂಲ ರಾಯಬಿನ್. 

ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ  ಕಲೂಲ ರಾಯ, 
ಪ್ರನಾಸಜೆ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು
625/2, 629/1, 630/2, 

625
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 10.40 3500.00 733771877147 111701010001043

6901
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವೆಂಕಟೇಶವ ರ ಶಮಸ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 
ಮೂಡ್ಯಯೂರು ಮನೆ

ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು
179/1, 182/1P1, 1P2-

p1, 181/2, 3, 6
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 6.10 2500.00 411053751179 123501010000161

6902
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಘವ ಗೌಡ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಅಣ್ಣಣ  ಗೌಡ, ಕ್ರೆಮೂಲೆ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು

74/4P2, 9, 4P1, 2P1, 

73/3B1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.94 1250.00 688284504440 124201011002167

6903
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ.ಕ್. ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  
ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. ಬಟಯ ಪಾ  
ಪೂಜಾರಿ, ಕೊಡಂಗೆ ಮನೆ

ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ
89/2P1, 83/1A3, 

47/1AP2, 123/3P2, 

45/5

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.89 1700.00 849970842165 02122200002101

6904
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮುರಳಿೀಧರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, ಬಂಗಾರಡಕ  

ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 97/1, 139/1A1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 6.00 2285.00 422513060842 10573763012

6905
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಚಂದ್ಾ ಹಾಸ ರೈಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಕೊಡಂಕಿೀರಿ 

ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 59/* ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.48 1500.00 391886848101 124201010000582

6906
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಿೀರ್ಲಮಮ ಕೊೀೆಂ. 
ನಿೀರ್ಲಯಯ  ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

32/3DP4, 5CP1, 

6C1P1, 4BP1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.97 1000.00 403820460341 123901051000041

6907
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಚಂದಾಾ ವತಿಕೊೀೆಂ. 
ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

135/2P2, 87/1P78, 

1P77, 33/2P2, 1B2, 

1AP2, 32/6C2, 3F2

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.61 1000.00 977589690245 123901010005357

6908
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ವಿಶವ ನಾಥ ರೈಬಿನ್. 
ತ್ತಕಾ ಪಾ  ರೈ, ಬಟ್ಯಯ ಡಿ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು

10/13, 14/1AP1, 10/8 

11/14, 5
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.58 500.00 303033488718 34165898093

6909
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮಂಜಣಣ  ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ಚೀಮ ಪೂಜಾರಿ, ಮುರುವ 

ಮನೆ
ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು

75/6, 76/2P1, 3BP1, 

79/2P4, 1B2P3, 

206/2P37

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.64 2000.00 744592853389 124201010009339

6910
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗರಿೀಶ್ ರೈಬಿನ್. ಬೆಳಯ ಪಾ  
ಗೌಡ, ಕನಾ ಡಕ  ಮನೆ ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 35/1, 34/4. 35/2A2C ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.99 700.00 723652951952 123501010006596

6911
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ಈಶವ ರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಎನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಈಶ ಬಡಿರ್ಲ 

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ

2/9, 10, 11, 18, 5/1A, 

7/2, 1A
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.22 1857.00 293800945384 520101034315116

6912
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಯು. ಶ್ಾ ೀಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಭಟ್, ಮುೆಂಡಯ  ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು
500/2, 501/2, 3, 

500/1, 3
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 5.35 2000.00 313421340288 10573764594

6913
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರವಸತಿ ರೈಬಿನ್. 
ಬಂಟಪಾ  ರೈ, ಪರಾರಿ ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 102/3A2, 6, 9 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.61 700.00 956580662443 01402200113790

6914
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಲ್ದರೆನ್್ ಡಿಸೀಜಬಿನ್. 
ಮರಿಯನ್ ಡಿಸೀಜ, ಎಲ್ಸಕ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 301/5, 2A2A2P8 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.05 1700.00 397566903982 64144918883

6915
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಭಿೀಮ ಭಟ್, ಮಲ್ಸಲ ಕಾ ನಿರ್ಲಯ 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 38/1A1A3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.81 700.00 221877425581 520101016705031

6916
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಶಾೆಂತ್ ಹೆಬ್ರಾ ಬಿಸನ್. 
ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಹೆಬ್ರಾ ರ್, 
ನೆಲ್ಸಲ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ

ಕೌಕಾರಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 4/1B3, 144/2C ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.33 1400.00 903966399221 01682200031147

6917
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಾಕರ ರೈಬಿನ್. ಸದಾಶ್ವ 
ರೈ, ಪರಾರಿ ಮನೆ ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 102/2A1B, 103/4A, 2B ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.81 1300.00 590435619291 02042200071654

6918
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗುರುರಾಜ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಸಬ್ರಾ ಯ ಮಡುಕುಳ್ಳಾ ಯ ಕ್., 

ಕೆಂತಿರ್ಲ ಮನೆ
ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು

45/12, 5P1, 8, 9, 

46/1D1, 50/1B2
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.06 1000.00 288195038512 0615101013183

6919
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶಕುೆಂತ್ಲ್ದ ರೈ ಕೊೀೆಂ. 
ಕೃಷ್ಣ  ಶೆಟ್ಟು , ಕೊೆಂಬೇರತ್ತೂ  

ಮನೆ
ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು 10/2C1, 10/3A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.28 360.00 719677297375 117701011001392

6920
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಪಾ ಭುಬಿನ್. 
ಆನಂದ್ ಪಾ ಭು, ಗೊೀಳಿತ್ೂ ಡಿ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು

167/9, 10, 166/11B, 

5A2, 167/1D, 1C
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.65 1500.00 271425649050 01342200116506

6921
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ನಸಿೀಮಕೊೀೆಂ. ಕ್. ಪಿ. 
ಅಬ್ರಾ ಸ್, ಕುೆಂಜೂರು ಪಂಜ 

ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು

177/3P2, 178/2,  1, 

177/5, 178/A1A, 

268/2A1C8

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.76 1350.00 694896098657 117701011002587

6922
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರತಾಾ ಕರ ಆಲಂಕಾಬಿಸನ್. 
ಎೆಂ. ತಿಮಮ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, 
ಶ್ಾ ೀಸ್ವಯಿ ನಿರ್ಲಯ

ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 76/2, 3, 7A, 174/3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.85 1500.00 726440985224 02042210000046



6923
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮೊೀಹನಿ ಆಳವ ಬಿನ್. 
ಅೆಂತ್ಪಾ  ಮ್ರಲ್ದಸ, ಕಟು ತಾೂ ರು 

ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 132/2A2, 146/5, 3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.63 1300.00 287246931852 01762200036555

6924
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ತಿರುಮಲೇಶವ ರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಶಂಭು ಭಟ್, ನಿಸಗಸ ಅರಿಕಿಕ ಲು 

ಮನೆ
ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು 79/44, 7 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.78 1500.00 520619024323 520101045656416

6925
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಚೀಮಣಣ  ಗೌಡ, ಚೆೆಂಡುಪ್ರದ್ರ 

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ 114/3B1B2, 3B1B3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.09 900.00 689421395963 01652200051060

6926
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ . ಸಂಜಿೀವ ಭಂಡ್ಯರಿಬಿನ್. 
ಸೇಸಪಾ  ಭಂಡ್ಯರಿ, ಅರಿತೂ ೀಡಿ 

ಮನೆ
ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

245/1A2, 1B1P3, 1A1, 

430/2A
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.56 1800.00 991144657911 01402200129364

6927
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕಾೆಂತ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಡಬಿಾ ೀಲ್ಸ ಮನೆ ಕ್ುದಾಮರು ಕ್ಡಬ 72/1P2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.00 850.00 571350657961 02122200002420

6928
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಗರಿಯಪಾ ಬಿನ್. 
ಡ್ೆಂಬಯಯ  ಪೂಜಾರಿ, ನೈತಾಡಿ 

ಮನೆ
ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು 29/P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.72 1500.00 579478286217 105301010012510

6929
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಎ.ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ  ಗೌಡ, ಅಜಿರಂಗಳ ಮನೆ ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ

57/1A, 56/3, 4, 1B, 

58/1, 57/1, 3 
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 5.47 2200.00 249168385091 130901010005055

6930
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಧಮಸಪ್ರರ್ಲ ಪಿ.ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ದಾಸ್, ಪ್ರಣಿಗ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ

173/1, 174/5B1, 5A4, 

1, 166/13B, 13C, 7P2, 

166/6

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.28 1800.00 231029775134 520101016768015

6931
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಲ್ಸತಾ ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ  ರೈ, ಸಣಂಗಳ ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 50/1A3 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.20 500.00 757690570687 124201010005167

6932
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಹೇಮನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಅೆಂತ್ಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಶೆಟ್ಟು  ನಿರ್ಲಯ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 275/1A, 286/5, 6, 4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.04 2000.00 704620557173 111701011002895

6933
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಪಿ. ಇಬ್ರಾ ಹೆಂಬಿನ್. ಪಿ. 
ಬಿ. ಅಬ್ರಾ ಸ್, ಹೇೆಂತಾರು ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ

25/3B1F, 22/1A3, 

1A1H, 1A1LP1, 

21/7E2

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.89 1700.00 269033963469 01402200158168

6934
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಎ. ಆದಂಬಿನ್. 
ಅಹ್ಮಮ ದ್ ಕುೆಂಞ, 
ಬಲುೆಂಬುಡ ಮನೆ

ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

128/3P10, 124/2B, 

2A1A1, 2A1A4, 3A1, 

3A3, 242/1P1, 

124/3A2, 2A1A3

ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.46 1500.00 610873068489 01402200019667

6935
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಈಶವ ರ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಗೊೀವಿೆಂದ್ 
ಭಟ್, ಕುಕುಕ ಪುಣಿ ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು

53/1A2, 1B, 2, 7, 

50/2P2, 52/*
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.20 1400.00 658439043062 123101010000922

6936
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅಚ್ಸನಾ ರೈ 
ಎಸ್.ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ರೈ, 

ಎಲುಮ ಡಿ ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು

27/13, 41/7, 6, 5, 4, 

34/12, 27/1B
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.46 1800.00 762103298573 02082200021769

6937
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ಫುರ್ಲಲ  ಬಿ. 
ಶೆಟ್ಟು ಕೊೀೆಂ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಶೆಟ್ಟು , 

ದೇರಾಜೆ ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು 11/1P1, 1/P1, 20/1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.30 900.00 997610540413 124201010005852

6938
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮುರಳಿ ಶಾಯ ಮ ಎೆಂ. ಬಿನ್. 
ಸಬಾ ಣಣ  ಭಟ್, ಮೇರ್ಲಸ ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು 64/4, 66/1A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.99 2100.00 585854919238 520401007009244

6939
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ವಾಸದೇವ ಮಯಯ ಬಿನ್. 
ಗಣಪತಿಮಯಯ  ಕ್., ಕೊಡಂಚ್ರ 

ಮೂಲೆ ಮನೆ
ಕೆ ಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 31/7, 9, 32/2AP ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.76 1350.00 936862769484 01342200133245

6940
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸತ್ಯ  ನಾರಾಯಣ 
ಎನ್.ಬಿನ್. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, 

ನುಳಿಯಲು ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು 206/3B, 3A, 181/9 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 2.76 1200.00 873247879740 123101010000245

6941
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ 
ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣಕೆೆ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗರಿಜಬಿನ್. ಕೊರಗಪಾ  
ಗೌಡ, ಗಾಣಂತಿ ಮನೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ

232/1P4, 219/1P3, 

210/1A1
ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.17 1395.00 897873374141 02042200070257

6942
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲ್ಲ ೋಕ್ಯಯ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 13 1/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.508 0.03375 701374542314 131101010000761

6943
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅಶ್ ೋಕ್ ಸ ಕೆ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 6/8B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.036 0.06800 895286386253 129101010002838

6944
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಷ್ಣುಮಖ ಗ್ೌಡ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 72/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.320 0.00675 523091078871 124901010006089

6945
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಜಾರಾಮ ಭಟ್ ಪ್ರ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 70/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.632 0.01661 441010613042 124901010001112

6946
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಯನ್ ಕ್ುಮಾರ ರೆೈ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 156 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.984 0.06800 841170901108 011700101017917

6947
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 58/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.03000 325100884986 17170519720

6948
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಭಟ್ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 140/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.264 0.06903 687825789677 102601011001427

6949
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಸ.ಹೆಚ್. ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 227/4A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.640 0.03375 801306260351 01642200005337

6950
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಆನಂದ ಗ್ೌಡ ಬಳಾ ಪಂಜ 114/88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.06000 879201579436 02982610000491

6951
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಮೋಶ್ಾರಿ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 1/14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.440 0.03300 348290904746 7142500100382501

6952
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎನ್ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ 119/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.496 0.06800 200493890403 02542200037532

6953
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಿ ಉಮೋಶ್ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 91 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.560 0.03716 716817211330 131101010001691



6954
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಗ್ೌಡ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.404 0.06800 579651471853 124901011000280

6955
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಯಪರಕಾಶ್ ಎಂ

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 132/1B1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.320 0.02490 518550474586 137801011002530

6956
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.920 0.06800 530078055079 520101012958820

6957
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 19/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.06075 379862318065 599102010000172

6958
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 162/1B2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.348 0.02610 813260051984 0182200006606

6959
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಧಮಯಪಾಲ ಕೆ ಯಸ್ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 228/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.720 0.01350 818347800435 01392200005729

6960
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದರಹಾಸ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 97/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.576 0.04050 347519312657 64163837402

6961
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಉರ್ಪೋಂದರ ನಾಯಕ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 29/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.884 0.06630 835150534737 011700101015396

6962
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವಮಮ ಬಿ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.640 0.04050 544993335858 01642030000350

6963
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಮುರ್ಪಾೋರಿರ್ಾ ಸುಳಯ 82/4A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.768 0.03339 694292110470 02542210023132

6964
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಂಗಪಾ ರ್ರೆಗ್ಾರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 184/2A3A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.464 0.03480 209492531830 011700101016181

6965
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಎ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 33/2A1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.693 0.01376 450535159169 520101012970561

6966
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಕೆ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 64/15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.548 0.04091 920906015928 17109537073

6967
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಯಂ ಇಬಾರಹಂ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 118/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.844 0.06330 893521698473 520101012998083

6968
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಿನುಪಾ ಕೆ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 273/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.560 0.04200 335278629360 520101013010847

6969
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸಾತಿ ಕೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 238 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.720 0.04254 329255052635 124901010006342

6970
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಪ್ರ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 68/2P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.560 0.04050 319773307235 124901010006482

6971
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಎಸ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 157/1P5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.588 0.01080 418385856333 102601011003012

6972
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಳಯಪಾ ಎಣ ಮರು ಪಂಜ 74/7A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.740 0.01376 263187966344 1600101007245

6973
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವಾಜಿ ರಾವ್ ಬಿ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 139/7A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.388 0.02066 291773957587 89002221813

6974
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆೋಪಣಣ ಕೆ ಆರ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 1/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.680 0.01376 222937029664 125401010003928

6975
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಉಣಿಣಕ್ೃಷ್ಣನ್ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 162/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.140 0.06903 974297283659 20251430084

6976
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಮಣಿರ್ಾಣಿ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 304/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.524 0.03411 568754894032 01822200016999

6977
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಎ ಕೆ ಡಿರ್ಾಲ ಸುಳಯ 129/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.308 0.06903 651166162021 102601010009550

6978
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಯನ್ ಎಸ್ ಮುದುಯಯ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 584/2P4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.160 0.01200 989313704658 1378010110002062

6979
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 207/1A1AP5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.240 0.06800 812008825622 137801010001417

6980
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರೆ ೋಹತ್ಾಕ್ಷ ಯು ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 275/3A2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.776 0.02025 336593487630 01642200017892

6981
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷಾಾವತಿ ಎ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 162/6A1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.200 0.00571 897599593600 01822200016000

6982
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಯಶ್ ೋಧ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 205/3B1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.560 0.01401 753982911820 01822200026114

6983
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಿ ಲ್ಲ ೋಕ್ಯಯ ಗ್ೌಡ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 344/1B2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.200 0.01500 348935314477 01642200045472

6984
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸ ಕೆ ನವಿೋನಚಂದರ ಐವನಾಯಡು` ಸುಳಯ 229/4B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.608 0.06800 573974123224 54026474709

6985
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಪಾ ಗ್ೌಡ ಪ್ರ ಯಂ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 285/1C ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.108 0.00810 919787825055 011700101017561

6986
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆೋಶ್ವ ಯು ಕೆ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 114/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.572 0.04290 262344480323 125401011000418

6987
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಭಟ್

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 75/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.180 0.04725 202111257865 124901010004951

6988
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜತತಪಾ ಗ್ೌಡ ಎಸ್

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 327/C ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.080 0.00600 521929976021 137801010001624

6989
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಬಿ ರ್ೋದಾವತಿ ಎಣ ಮರು ಪಂಜ 80/1A1A2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.360 0.02700 686100692587 1600101003273

6990
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿಶ್ಾೋಶ್ಾರಯಯ ಗ್ೌಡ ದೋವಚಚಳಿ ಪಂಜ 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.116 0.00870 555975815636 01642200001011

6991
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಯಂ ಟಿ ಶ್ೋಷ್ಮಮ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.268 0.06800 408561986085 137801011001936

6992
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 104/3B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.420 0.03150 838688124872 01642200032566

6993
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಶಿವರಾಮ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 5/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.632 0.01350 747727621585 01642200003984

6994
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಶಿಧರ ಬಳಾ ಪಂಜ 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.468 0.01620 312022610403 01782200082390



6995
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸಾತಿ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 20/2A5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.436 0.03105 717720147148 02542200007780

6996
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಹಮಮದ್ ಪ್ರ ಎ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 286/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.420 0.06800 428287275499 137801010002171

6997
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಂಭು ಭಟ್ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 146/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.516 0.03870 304075600863 520331001935393

6998
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಜೆ ಧನಂಜಯ ಗ್ೌಡ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 89/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.720 0.05000 515307388086 520101012963468

6999
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪುನಿೋತ್ ಡಿ ಕೆ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 89/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.03000 414704301638 520101013058246

7000
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ುಸುಮವತಿ ಕೆ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 89/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.300 0.02250 509742742710 011700101011845

7001
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಟಿ ಭಾಗಿೋಶ್ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 61/3A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.600 0.04710 836816055725 20189092351

7002
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದ ಡೆಯಯ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 208/2A2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.312 0.01650 511456163072 520191001276227

7003
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲ್ಲ ೋಹತ್ ಬಿ ಬಿ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 101/1B2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.928 0.05000 245459735390 8518101008537

7004
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸ ವಿ ಪದಾಮವತಿ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ 139/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.600 0.03375 369074422906 102601010010420

7005
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಸಂತ ಪ್ರ ಎಂ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 92-4A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.840 0.01121 493155259672 01822200028701

7006
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹರಿ ಪರಕಾಶ್ ಎ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 165/1A5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.336 0.04725 785665203522 7142500101998901

7007
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಡಿ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 140/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.702 0.05000 829880014106 131101010003061

7008
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬಾರಯ ಯಸ್ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 21/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.210 0.06800 656319709878 1600101003515

7009
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಧುಕ್ರ ಗ್ೌಡ ಟಿ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 71/4P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.03000 835771997134 17171029485

7010
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆಟಿ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 70/1P4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.03000 835895821017 54058321528

7011
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಭಾಶ್ಛಂದರ ಯಮ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 220/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.896 0.02802 468150325863 01642200025496

7012
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸದಾಶಿವ ಯಂ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 98/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.940 0.07300 382508847591 189200101003035

7013
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಗನಾುಥ ರೆೈ ಎಡಮಂಗಲ ಪಂಜ 236/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.680 0.03375 644196265848 1600101006755

7014
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುದಶ್ಯನ ಕೆ ವಿ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 125/2P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.760 0.06750 941616389411 011700101014088

7015
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಪ್ರ ಎಸ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ 250/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.496 0.02741 698929775035 30334829195

7016
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎಸ್ ಗಣೆೋಶ್ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 38/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.380 0.07500 980161064490 7142500100529301

7017
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಹಾಬಲ ಗ್ೌಡ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 184/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.600 0.02160 621498569949 02540000012040

7018
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆೋಪಣಣ ಗ್ೌಡ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ 253/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.360 0.00832 832447168911 137801051000381

7019
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಯಸ್ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 208/2AP3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.440 0.07500 919926942149 64013056747

7020
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ ಸಪಾ ಗ್ೌಡ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 296/P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.452 0.02700 689502282059 137801011001684

7021
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಾಸಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 255/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.184 0.07500 991317929917 54026517155

7022
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ಡಿ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 103/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.480 0.02751 975886560939 2483101000489

7023
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮುತತಪಾ ಗ್ೌಡ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 180/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.244 0.07500 841679121303 124901010006290

7024
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ ೋಮಸುಂದರ ಕೆ ಐನೆಕಿದು ಪಂಜ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.776 0.07700 839339719757 137801010020073

7025
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅಬ ಬಕ್ೆರ ಐ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 132/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.644 0.04050 827658251776 2483101003237

7026
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕ್ುಮಾರ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 131/1A4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.212 0.00550 304190833289 54059929840

7027
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಪ್ರ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 262/1AP2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.488 0.03660 258126893756 599102010003682

7028
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಚಿದಾನಂದ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 206/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.720 0.05400 414834474716 520101012987065

7029
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್ ಯಂ ಆರ

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 199/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.960 0.05000 575139756363 50100155191004

7030
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಡಿ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.156 0.06800 640867117144 64140817174

7031
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ರೆೈ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 174 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.040 0.02025 482676969780 02542200019767

7032
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಶ್ ರಪಾ ಗ್ೌಡ ಐನೆಕಿದು ಪಂಜ 110/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.620 0.02766 899028606662 018501000005860

7033
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿರೋದೋವಿ ಸ ಭಟ್ ಕೆ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 75/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.01350 516675207158 129101010001854

7034
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಎ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 71/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.248 0.01350 732695243217 02512200000950

7035
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಎಸ್ ರೆೈ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.06750 295872164611 137801010003266



7036
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎಸ್.ಕೆ ಜನಾಧಯನ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 292/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.288 0.00675 881820686093 2483101000864

7037
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ ಸಪಾ ಕೆ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 3/5,4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.928 0.06960 983347152117 125401010003144

7038
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಬಿ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 134/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.184 0.01380 989867163888 01342200119236

7039
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಾಯಮ ನಾಥ್ ಪಾನತಿತಲ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 108/2A2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.01050 378745639458 137801010020633

7040
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 192/8A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.00600 684461364059 01642200061577

7041
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಗ್ೌಡ

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 58/2A11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.02160 313467639098 129101010004562

7042
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ುಸುಮಾವತಿ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 89/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.02250 509742742710 011700101011845

7043
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಧನಂಜಯ ಗ್ೌಡ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 204/3B2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.42 0.02500 515307388086 520101012963468

7044
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪುನಿೋತ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 89/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 520101013058246 520101013058246

7045
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಆಶ್ಾ ರೆೈ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 153/6AP1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 614253957961 137801010002509

7046
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪಾ ಗ್ೌಡ

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.01350 576781850726 129101010000994

7047
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 81/8C ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 302419124027 102601010012351

7048
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ರಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 474/1P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.00945 441628354465 2483101002097

7049
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಪರಮೋಶ್ಾರ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 100/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.02500 425553460945 01782200023377

7050
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.02500 232261250315 131101010001074

7051
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಿರಿಜಾಶ್ಂಕ್ರ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 136/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 292090028283 7142500100431301

7052
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಿ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 95/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 666044405590 018501000004433

7053
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 66/4B3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 291445152012 01782200004576

7054
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರುಕಿಮಣಿ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 54/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.01350 928386359941 129101011000197

7055
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲ್ಲತಿನ್ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ಯಂ.

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 212/2B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.02500 512980834007 124901010005345

7056
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ುಮಾರ ಮುರುಳಯ ಪಂಜ 116 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 967402883581 1600101006938

7057
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿರೋರಂಜಿನಿ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 67/3A1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 298294614795 01782200075100

7058
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 302/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.01620 363971140582 17109538758

7059
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ುಲದಿೋಪ್ಪ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.02500 433495223910 137801010021283

7060
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 82/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 856309136464 64161172753

7061
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಡಿ.ಎಂ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 18/3,16/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500

752482950829ವಿಜ
ರ್ಾ ಬಾಯಂಕ

125401011001565

7062
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಆದಶ್ಯ ಡಿ ಎಂ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 12/2A1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 751220225234 137801011002982

7063
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಯು ಮಹಮಮದ್

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 209/2B1A3P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 544267056601 124901010000915

7064
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಂತಿ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 358/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.01500 376552376484 125401011001315

7065
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ರೆೈ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 339/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.02500 427273601800 54026487276

7066
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 15/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 601939131216 125401010004145

7067
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದರ ಗ್ೌಡ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 260 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.01350 969691100459 125401010002808

7068
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿಠ್ಲ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 176/2P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 794133321627 137801011001877

7069
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಆರ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 10/9P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 241740140055 124901011000794

7070
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ವಸಂತಿ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 72/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.01350 804651300184 137801011001924

7071
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪರಭಾಕ್ರ ಕೆ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 93/4A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.01350 933679117461 02542200007051

7072
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 141/3P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.02500 579651471853 124901011000280

7073
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ.ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್

ಹರಿಹರಪಲಿತತ
ಡೆ

ಪಂಜ 16/3A6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 455591024328 131101011001189

7074
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಭರತೋಶ್ ಕೆ

ಹರಿಹರಪಲಿತತ
ಡೆ

ಪಂಜ 19/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 55826997323 131101011001202

7075
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆೋಶ್ವ ಮ ತಿಯ ಎನ್

ಹರಿಹರಪಲಿತತ
ಡೆ

ಪಂಜ 10/1A1` ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.02500 904356482281 018501000050050

7076
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಿ.ಎಸ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್

ಹರಿಹರಪಲಿತತ
ಡೆ

ಪಂಜ 16/33B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 581392481316 131101011000828



7077
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ದಮಯಂತಿ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 205/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.01068 498435823005 131101010000329

7078
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಕ್ರಪಾಣಿ  ವಾಗಿ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 162/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 583976593001 7142500100439501

7079
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 167/2B2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.02500 804294922020 01642200002718

7080
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 72/P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 487344312299 124901011001856

7081
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಣಣ ಪೂಜಾರಿ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 175/2AP2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 417620964796 137801010020834

7082
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಕೆ ಳ್ಾರಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 35/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 840184276906 17109516803

7083
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಂಭು ನಂಬ ದಿರ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 64/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.02500 959643876438 129101010001076

7084
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ 64/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 344977160141 02542200018799

7085
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಿರಂಜನ ಎಂ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.02500 674012304367 02542190000013

7086
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನರಸಂಹ ಭಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 112/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 240053681435 02542200002106

7087
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪ್ರ.ಎಂ ಮ ಸ ಕ್ುಂಞಿ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 316/16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.90 0.02500 676768256341 137801010001184

7088
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಳಯಪಾ ಎಣ ಮರು ಪಂಜ 74/7A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.02500 263187966344 1600101007245

7089
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಿ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 236/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.02025 722572674540 0182220000417

7090
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಆನಂದ ಗ್ೌಡ ಸ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 129 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 496729693953 129101010000600

7091
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ರತ್ ಚಂದರ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 27/3A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.02500 500304109670 01822200024390

7092
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ಟಟ ನಾರಾಯಣಯಯ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 149/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.02500 971873566136 131101010001903

7093
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಿಶ್ಾಂತ್ ಕೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 150 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.02500 247279280455 131101011000705

7094
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 190/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.73 0.02500 543285433459 131101010001484

7095
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲ ಕೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 62/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.56 0.02500 720942382800 131101011001507

7096
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರ ಕೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 147/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02093 644536543614 131101010001262

7097
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 62/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 984353451368 131101010002132

7098
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಯಯ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 181/15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 803803524771 01642200003574

7099
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಸುಬರಹಮಣಯ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 127/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 912548180821 02542200004447

7100
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎನ್ ವಾಸುದೋವ ಗ್ೌಡ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 159/14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 426442384293 137801010002793

7101
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪ್ರ.ವಿ ರಮೋಶ್ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 205/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 377314528020 33247877362

7102
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 257/7B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.02500 444989628813 01392200010124

7103
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಪ್ರ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 249/P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.01350 599102010003682

7104
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರೆ ೋಹನ್ ಎ.ಎಸ್ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 260/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.02500 438709288546 520481032528002

7105
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಗ್ೌಡ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 158/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.01350 428638391722 54026509018

7106
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭಯಯ

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 115/9P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.02500 796168480532 129101010000155

7107
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ  ಜೆ ಯೋತಿ ಟಿ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 146/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 922333866613 520101012961732

7108
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ  ಧಮಯಪಾಲ ಕೆ ಐವತ ತಕ್ುಿ ಪಂಜ 168/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 756226736107 01782200008052

7109
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹೆ ನುಪಾ ಗ್ೌಡ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.00945 692109267112 89026209605

7110
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ವಸಂತಿ ರೆೈ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 341/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.01080 513239051385 37458138015

7111
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ ಸಪಾ ಗ್ೌಡ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 195/15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.02500 730458268473 520191001267260

7112
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣಪಯಯ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 26/3P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.02500 860839680623 64185514032

7113
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪ್ರ.ಎಸ್ ಜಯರಾಮ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.02500 246021946654 01392200015514

7114
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ  ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಕೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 147/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.02500 952855734883 131101010000421

7115
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕಿರಣ ಕೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 196/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.02500 878244165787 131101010002427

7116
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಪೂಣಿಯಮ ಕೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 152/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 904469356991 131101010002426

7117
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಹೆ ಳಿ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 385/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 693226826543 01392200037182



7118
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 151/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.18 0.02500 394272646614 01782200099657

7119
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜ ಸ ಭಟ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 65/1P7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 673849093309 01642200009127

7120
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಜಿತ್ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 67/2F ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02500 930658072115 01782200055500

7121
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ.ಜಿ ರವಿೋಂದರ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.88 0.02500 500190395535 131101011000308

7122
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸರಿಲ್ ಕಾರಸಾತ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ 25/2P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02025 328144503691 0643101011358

7123
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ.ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 98,94 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.02500 524824246138 01822200004747

7124
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅನಂತರಾಮ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 302/5B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.02500 873992849897 20285896771

7125
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಪ್ರ.ಎಸ್ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 20/2A6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 379862318065 599102010000172

7126
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ.ಎಸ್ ಪರಶ್ಾಂತ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.02500 564322338284 520101024262461

7127
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದರ್ಾನಂದ ನಾಯಕ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 273/P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.02500 236192908314 520101012960108

7128
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ೋಖರ ಎ.ಎಂ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 71/1B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.02025 854098041589 131101010002113

7129
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಂತ ೋಷ್ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 127/1P59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 841329309986 125401010003477

7130
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎಲಯಣಣ ಗ್ೌಡ ಮುರುಳಯ ಸುಳಯ 22/3A2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 452202321910 1600101010642

7131
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಯಶಿವ ಎಂ

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 155/3P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 370186250471 129101010003460

7132
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಟಿ ರಾಮನಾರಾಯಣ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 189/2A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 917622521037 520101012961759

7133
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಳಯಪಾ ಗ್ೌಡ ಐನೆಕಿದು ಪಂಜ 10/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 761889920737 018501000001163

7134
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಪ್ರ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.02500 640867117144 64140817174

7135
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 197/3,158/2b1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.688 0.02000 890173498501 131101010000038

7136
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಾಂತಪಾ ಗ್ೌಡ ಯೋನೆಕ್ಲುಿ ಪಂಜ 1722ಬಿ3ಪ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.150 0.01000 797382353541 02132210002320

7137
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ.ಆರ. ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 96/2ಬಿ,2ಡಿ, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.364 0.02000 407298964330 131101010000042

7138
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 150/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.888 0.02000 534474189795 1600101010542

7139
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಯಸ್ ರಾದಾಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 151/4,5,6,7,8,9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.524 0.02000 955424739053 131101010000073

7140
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಜಿ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 57/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.984 0.02000 943834287594 131101010000165

7141
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಯಸ್ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 3/6ಬಿ3,117/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.244 0.02000 686355066044 131101010002290

7142
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ವಿೋಣಾ ಕಿರಣ್ ರೆೈ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 180/1ಪ್ರ5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.780 0.02000 612697647311 01392200093343

7143
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿಠ್ಲ ಆಳಾ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 180/2ಪ್ರ6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.352 0.02000 396160384588 137801010001963

7144
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಆಳಾ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 231/2ಪ್ರ7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.968 0.02000 383712783460 520101012979623

7145
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಶಿಧರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.910 0.02000 561347081947 137801011003339

7146
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸತಯವತಿ ಯಂ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 62/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.600 0.02000 611702435666 011700101017327

7147
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಕೆ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 64/3ಎ,64/15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 920906015928 17109537073

7148
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ್ ಎಂ.ಪ್ರ.

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 140/1,2,3,7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 580162037928 7142500100842801

7149
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅನಂತ ಗ್ೌಡ

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 58/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 820942962514 131101010000191

7150
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಗ್ೌಡ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 133/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 708728898215 20285496332

7151
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಾಧವ ಗ್ೌಡ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 170/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 543573432452 124901010006043

7152
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 176/1ಎ2ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 562669423234 520101012976659

7153
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎಡಾರ್ಡಯ ಡಿರ್ ೋಜ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 402/3, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.01350 236272137826 520101013030295

7154
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 207/6,1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.200 0.02000 904521367671 01822200013637

7155
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಗ್ೌಡ

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 16/1ಎ1ಎ3ಪ್ರ5, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.108 0.02000 333204332418 131101010002117

7156
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಪಾಟ್ಾಳಿ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 112/5,113/8, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.01500 770158494742 124901011001222

7157
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭ ಗ್ೌಡ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 47/1,7,4,48/4, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.900 0.02000 904564490936 124901010001853

7158
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಭವಾನಿಶ್ಂಕ್ರ ಕೆ ಆರ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 127/1ಬಿ,1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 648392786178 125401011000190



7159
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 127/22ಪ್ರ4,1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 359560626738 520101013025054

7160
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಕೆ ೋಟ ಕೆೋನಯ ಪಂಜ 105/5,104/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.856 0.02650 838380482414 01782020000302

7161
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜನಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ಎ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 322,323 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 673354995130 125401010002591

7162
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರವಿಕಿರಣ ಎ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 59/2,59/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 802069308767 1600101010258

7163
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಭಟ್ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 5/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 996075063767 129101010003785

7164
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 2/1,4,2,3/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.500 0.02000 781064872454 01782210018398

7165
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 225/1ಸ3,227/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 617454122689 124901010004691

7166
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಗ್ೌಡ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 141/11ಎ4,11ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.216 0.01500 630789054085 01392610001384

7167
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸನತ್ ಕ್ುಮಾರ ಎ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 164/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 701879018516 89037837900

7168
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಎ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷಿ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 162/4ಬಿ1ಪ್ರ2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.600 0.02000 792328585577 30349882346

7169
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಕೆ ಆರ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 97/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.00810 442145646345 10089927379

7170
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಲ್ಲ ೋಚನಾ ಆರ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 152/1,152/2B ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 556697538498 520101057886894

7171
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಲಲ್ಲತ ಮ ಲಯ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 169/3,62/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.760 0.02000 273567085493 189200101000254

7172
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರವಿಂದರನಾಥ ಶ್ಟಿಟ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 47/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 838969374527 17171018496

7173
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಿರಿಯಪಾ ಗ್ೌಡ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 7/4,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 686745947295 125401010000290

7174
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಂತಿ ರೆೈ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 470 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 357777779451 2483101027859

7175
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ರೆೈ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 163/20,158/21, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.000 0.02000 753659925175 2483101027640

7176
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜೆೋಶ್ಾರಿ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 72/2ಸ1,771ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.600 0.02000 836194401139 131101011000354

7177
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಿರಕಾ ಆಳಾ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ 388/5,1ಎ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 865356956948 7142500101817501

7178
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ ೋಮಯಯ ಗ್ೌಡ ಕೆ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 366/1,168/2ಎ2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 787554184179 01392200003652

7179
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆಂಚಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವತ ತಕ್ುಿ ಪಂಜ 210/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 251795114373 01782200011646

7180
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆಂಚಪಾ ಗ್ೌಡ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 29/5ಎ1,28/6, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 401481941708 01782210009064

7181
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಕೆ ಎಸ್ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 357/3ಬಿ,116/3ಎ, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 280208059392 520101013030996

7182
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷಿಮಕಾಂತ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 17/5,17/4, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.000 0.01500 986352082519 124901010004488

7183
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಎಮ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 30/5ಎ,30/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 384922902815 124901010001549

7184
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ುಮಾರನಾಥ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 167/2,188/3, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 920972543618 131101011001427

7185
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 167/1ಎ3,183/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.412 0.02000 724454996449 131101010001189

7186
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನದಾಸ ಬಿ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 188/5,177/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.848 0.02000 659679201495 131101011000112

7187
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲ ಗ್ೌಡ ಜಿ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 92/2ಎ,92/6, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 303593725574 02132200022170

7188
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ನಾಯಕ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 295/3,296/6,1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.000 0.02000 965129754313 64056878439

7189
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಯಸ್ ರೆೈ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 141/2,137/3ಪ್ರ4, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.000 0.02000 295872164611 137801010003266

7190
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ರೆೈ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 96/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.600 0.02000 837677802479 137801010020312

7191
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 207/11,207/1ಬಿ, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 941487900215 01822200026129

7192
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಡಿ ನಾರಾಯಣ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 310/*,15/10, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.500 0.02000 891145083788 125401011000321

7193
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಾಸಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 255/10,255/2ಪ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02570 991317929917 54026517155

7194
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಐಸಾಕ ಡಿ'ರ್ ೋಜ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 329/4,329/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 847750906909 01392200013858

7195
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪ್ರ ಚಿನುಪಾ ಗ್ೌಡ

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 89/19,87/2ಎ4, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.01000 891244771894 129101010000050

7196
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿಧ ಭಟ್ ಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 121/14ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 957753838799 2483101000808

7197
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ  ಸವಿತ್ಾ ಕೆ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 338/2,3,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.01080 250644856773 01642200054700

7198
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 222/3,2,221/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 477613340850 520101012972696

7199
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಎಸ್ ಸುಬಾರಯ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 20/4ಬಿ1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 656319709878 1600101003515



7200
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಗಜಿೋವನ್ ರಾವ್ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 10/7ಪ್ರ3,10ಎಪ್ರ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.01000 623038367754 124901010006871

7201
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹರಿಪರಸಾದ ಕೆ ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ 100/6ಎ1ಎ,5ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 489736268233 02542200001630

7202
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಲತಿ ಎಸ್.ಪ್ರ.

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 48/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 555404288076 124901011002603

7203
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ್ೌರಿಶ್ಂಕ್ರ ಬಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ 142/5,3,113/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.01350 886969321981 520101013077089

7204
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಪವಿತರ ಕೆ ಬಿ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 103/1ಎ1,105/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.600 0.00675 226280420577 64147719567

7205
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಳಯಪಾ ಕೆ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 104/2,104/3,7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.01000 275336584090 54059049254

7206
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 139/3,140/2ಪ್ರ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 814750367284 64086905174

7207
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 88/2,87/9, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 589302023596 2483101025316

7208
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮನಮಥ ಬಿ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 188/1ಬಿ1,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.280 0.00840 225379361604

7209
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಈಶ್ಾರಿ ಜಿ.ಕೆ. ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ 98/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.872 0.01620 378747145533 02542200012764

7210
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಧನಂಜಯ ಎ ಆರ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 24/2ಎ2ಎ, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.780 0.02000 460554272949 520191001264857

7211
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿರೋಹರಿ ಕೆ ಬಿ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 42/3ಎಅ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.876 0.02000 932393495374 520101013009776

7212
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಎಮ ಕೆ

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 23/1ಸ,2ಬಿ,38/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 501566153642 131101011001233

7213
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ ಎ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 337/4a3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.488 0.00675 294768656401 520101012974346

7214
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಗ್ೌಡ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 209/2ಎ,1ಎ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.684 0.02000 665819915756 011700101005447

7215
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಘವ ಗ್ೌಡ ಯಂ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 418/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.600 0.02000 693897038061 124901011002720

7216
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಯಂ ಪುರಷ ೋತತಮ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 100/2,100/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.600 0.02000 226112101984 131101010002337

7217
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 105/3,102/6, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.600 0.02000 723169170587 520101012957530

7218
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಗ್ೌಡ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 16/3ಎ,16/4ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 407639145755 01642200027972

7219
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಎ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 316/1,329/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 250610787812 125401010003642

7220
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಗ್ೌಡ ಎಂ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 79/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 628679759911 01782210008733

7221
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಎಂ ವಿ ಚಂದಾರವತಿ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 84/1,4,78/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.928 0.02000 984691759716 01782610004823

7222
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಯಂತ ಗ್ೌಡ ಬಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 85/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 400204241570 64139854960

7223
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎ ಶ್ಶಿಧರ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 131/1ಪ್ರ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.200 0.02000 271829648556 125401010003652

7224
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಗ್ೌಡ ಪ್ರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ 177/4,387/2ಎ6,428/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.02000 362730056190 54026523805

7225
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹರ್ೈನಾರ ಹಾಜಿ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 83/10,92/1ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.02000 982062344241 0432500100049601

7226
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಮಲ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 8/1ಬಿ11,318/6,11/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.01000 824223342753 124901011001488

7227
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಕೆ ಡಿರ್ಾಲ ಸುಳಯ 129/1,2ಬಿ2,140/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.02000 651166162021 102601010009550

7228
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಿನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 1/1ಎ8,1/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.01000 856436475572 124901010004753

7229
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಂಗಪಾ ರ್ರೆಗ್ಾರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ

184/2ಎಬಿ,3ಎ1,4ಬಿ1,270/

1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.02000 209492531830 520101013029416

7230
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ೈಲಜ ಯಂ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 64/1ಡಿ,219/1ಪ್ರ2,376/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02000 924558150913 01392210009924

7231
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲತ್ಾ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 375/3,64/1ಪ್ರ2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02000 704321044561 2483101013467

7232
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ ಬಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 5/2ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.02000 515687940656 54026486679

7233
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತ್ಾ ಜಿ ರೆೈ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 160/5,459/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.02000 961860932084 2483101027639

7234
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗುಡೆಪಾ ರೆೈ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 159/4,3,165/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 963384707842 2483101001051

7235
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಯು ಕೆ ತಮಮಪಾ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 108/1ಪ್ರ26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 752051240667 125401231000454

7236
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಉಪಾಧಾಯಯ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 193/2ಬಿ2,196/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 867997563075 520101012950110

7237
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ಎಂ.ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 465/*,264/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.000 0.02000 681288602156 54026521682

7238
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ್ೌರಿಶ್ಂಕ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 163/6,1,162/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 995412707893 131101010000609

7239
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮದಾಸ

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 21/1ಎ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 413749128006 64152001786

7240
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ುಸುಮಾಕ್ರ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 34/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 291247547407 131101011000233



7241
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ 102/11,103/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 952310433060 0643101046033

7242
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆೋಶ್ವ ಬಿ ಎಸ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 154/1ಎ,2ಎಪ್ರ1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 694626664544 102601011000824

7243
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಆರ ದಿನೆೋಶ್ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 41/1,42/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 573361994274 17171036414

7244
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜತತಪಾ ಗ್ೌಡ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 226/3ಬಿ,226/4ಸ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 934457008675 01642030000047

7245
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಾರದಾ ಸ.ಜೆ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 226/4ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.200 0.02000 821546798310 01642200035750

7246
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ು ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 375/2,233/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.844 0.02000 995776673084 2483101013468

7247
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಯಂ ಯಸ್ ಮೊೋನಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 500 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.01350 952967839849 64152369002

7248
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎ ಎಸ್ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 96/1ಎಪ್ರ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 322742580874 520101013047661

7249
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ 100/6ಎ2,6ಎ1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.108 0.01755 706639280176 01782200029980

7250
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಎ ಯಸ್ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 111/9ಡಿ,111/5ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.748 0.02000 501477570395 54026488247

7251
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಕೆ ಯಂ

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 213/1ಎ,289/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 986168354791 124901010006298

7252
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ವಿಶ್ಾನಾಥ ರ್ಪೈ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 93/1,104/6ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.612 0.02000 330656864614 64145262397

7253
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಪ್ರ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 158/1ಬಿ,1ಎ,1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.388 0.02000 403710624339 124901011000501

7254
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಗ್ೌಡ ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ 84/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.440 0.02000 827890739216 102601011005502

7255
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುದಶ್ಯನ್ ಕೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 125/2ಪ್ರ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.944 0.02000 941616389411 520101013009512

7256
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಕೆ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 107/7,4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.048 0.02000 407086058775 01822200016816

7257
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 8/1,2,4,5ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.360 0.02000 810824210214 64109792746

7258
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸಾತಿ ಕೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 238/1ಪ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 329255052635 124901010006342

7259
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲಸುಬರಹಮಣಯ ಯನ್ ಜಿ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 141/5,140/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.328 0.00984 765760993537 131101010001766

7260
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎಂ ಶಿವಣಣ ಗ್ೌಡ

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 85/64/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.976 0.05000 745126644631 131101010001200

7261
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗುಡೆಪಾ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 242/11,14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.696 0.03480 54026525734

7262
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದೋವರಾಯ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 110/1ಬಿ2,110/2ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.468 0.01620 313308134584 129101010004602

7263
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎಂ ಬಾಲಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 22/2ಪ್ರ2,21/1ಹೆಚ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.304 0.00912 246243097559 018501000003748

7264
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 532/,358/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.832 0.02565 260310336702 64159474995

7265
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಂದರ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 112/17,6,5,15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.256 0.00768 619220955723 2483101026822

7266
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಉಪಾಧಾಯಯ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 196/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.01350 740508819587 520101013004227

7267
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪುರುಷೋಂದರ ರೆೈ ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ 21/1ಬಿ1,20/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.05000 249929695924 102601010011522

7268
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಗ್ೌಡ

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.01620 780249399383 129101010002630

7269
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಿತ್ಾರ ಭಾಗವತ್

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 30/12ಬಿ,31/13ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.372 0.01116 699253245590 01642020000060

7270
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ರತ್ ಡಿ ಎಸ್

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 31/4,30/8,33/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02430 779057591231 01642020000075

7271
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 137/2ಎಪ್ರ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.264 0.05000 701421655792 1600101012806

7272
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಕ್ುಮಾರ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 179/2ಪ್ರ3,179/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.460 0.00675 308701288700 125401010002607

7273
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಕ್ನಾಯ ಕೆ ಭಟ್

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 200/18,197/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.348 0.01044 579525455080 7142500100967101

7274
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಭಟ್ ಕೆ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 225/2,224/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.784 0.05000 888977543579 01822600000818

7275
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹಮಕ್ರ ಕೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 192/ಪ್ರ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 940321841581 124901010005069

7276
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 134/4ಬಿ,119/2ಎ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.392 0.01176 520385399779 129101011000150

7277
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಎಸ್ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 167/1,11,3,8ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.400 0.02000 547454757789 01642200001942

7278
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಪರಸಾದ್ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 168/2ಎ,3ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.896 0.02000 210852279105 01642250001337

7279
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ಎಂ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 13/1ಬಿ,1ಸ,2ಡಿ,3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.316 0.02430 256428128653 01392200029847

7280
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಯಂ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 19/2,19/13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.488 0.02440 747592804010 01642200067394

7281
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸದಾಶಿವಯಯ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 208/1ಸ,206/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.208 0.04050 711602933063 01642200000284



7282
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ಂಕ್ಮಮ ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 19/1,2,3,4,5,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.164 0.05000 347549072682 137801011003626

7283
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಸೋತ್ಾರಾಮ ನಾಯಕ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ 159/8ಬಿ,9ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.852 0.02565 712180559075 137801011000961

7284
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಭುವನೆೋಶ್ಾರ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 33/2ಬಿ,335/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.680 0.05000 '632116099639 01642200077079

7285
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ವಾಸುದೋವ ಗ್ೌಡ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 13/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.524 0.02620 612817239426 131101011001224

7286
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಿವಾಕ್ರ ಮುಂಡ್ಾಜೆ

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 23/1ಬಿ,72/2ಸ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.588 0.01350 357080148440 131101010003440

7287
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಯು ಸುರೆೋಶ್

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 16/3ಎ5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.03375 666927225097 54060054997

7288
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರಶಿಮ

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 20/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.752 0.03375 932355969970 520101047909699

7289
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನದಾಸ ಡಿ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 344/1ಡಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.472 0.01350 550408582484 131101010001802

7290
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ಂಜಿಪ್ರಲ್ಲ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 190/2,190/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.200 0.05000 137801011002949

7291
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದರಕ್ುಮಾರ ಎಮ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 304/4,302/5ಎ2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.024 0.01350 584377578992 17109513278

7292
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಅರುಣಾ ಎಸ್ ಶ್ಟಿಟ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 165/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.03375 915478615223 0432500100089601

7293
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅರುಣೆ ೋದಯ ಯು ಕೆ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 108/1ಪ್ರ27 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.260 0.02430 352635995969 125401011000158

7294
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ದಾಮೊೋದರ ಮುರುಳಯ ಪಂಜ 4/2,6/13,6/2ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.104 0.05000 465454643843 1600101010827

7295
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲಣಣ ಗ್ೌಡ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 42/ಬಿ,45/3ಸ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.596 0.03375 918297190192 54026479388

7296
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ಬಿ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 42/3ಎ15,3ಎ25 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.528 0.03375 920847446584 520101012972572

7297
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ವಾರಿಜ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 92/4,97/1,2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.372 0.02790 2483101027497 2483101027497

7298
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಪ್ರ ಶಿವಪರಸಾದ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 179/2,3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.480 0.05000 775087456507 17109525998

7299
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ರೆೈ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 174/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.040 0.03375 482676969780 02542200019767

7300
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರುಕ್ಮಯಯ ಗ್ೌಡ ಡಿ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 140/5ಎ3,187/6, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.172 0.03510 785177224989 131101010000076

7301
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ರೆೈ ಮುರುಳಯ ಪಂಜ 144/1,144/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.984 0.05000 218807154325 189200101002203

7302
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಿನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 140/1,139/2ಜಿಪ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.128 0.05000 513652530370 01392200066428

7303
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪುಟಟಣಣ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ 77/1ಬಿ,13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.372 0.05000 308959767785 102601010012117

7304
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪರಸಾದ್ ದೋವ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 181/10ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.360 0.04725 266913467418 520101016782281

7305
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಸಂತ ಎಚ್ ಮುರುಳಯ ಪಂಜ 41/1ಡಿ3,74/2ಎ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.788 0.02700 700507196928 1600101007929

7306
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಚಂದರ ಗ್ೌಡ

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 21/1ಎ1ಪ್ರ8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.624 0.03120 579961101407 131101011000522

7307
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಪ್ರ ರಘುರಾಮ

ಹರಿಹರ 
ಪಲಿತತಡೆ

ಪಂಜ 2/1ಪ್ರ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.864 0.04320 231376903422 131101010001558

7308
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ವಿ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 39/2ಎ1,2ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.080 0.05000 808579372890 131101010000312

7309
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹಷ್ಯಕ್ುಮಾರ ಡಿ ಎಸ್ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 65/7,67/2,89/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.800 0.03375 222121174456 131101010001289

7310
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅನಂತರಾಮ ಯಂ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 142/1ಎ3,139/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.152 0.05000 528400895133 131101010001429

7311
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸೋತ್ಾಲಕ್ಷಿಮ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 433/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.420 0.00675 327695195365 520101013053651

7312
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಧಾ ರೆೈ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 176/1ಬಿ1,165/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.080 0.04725 389218010894 137801010002098

7313
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜಿೋವಿ ಎಸ್ ಆಳಾ ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ 69/1ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.240 0.00720 982862846175 102601010011410

7314
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಹಾಬಲ ಭಟ್ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 236/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.796 0.01620 247106144090 01822200000382

7315
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲವಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 166/1ಎ1ಪ್ರ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.884 0.03105 269288322939 01782200048970

7316
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಕೆೋಶ್ ಎಮ ಎಸ್ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 182/2ಎ,4ಎ,4ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.268 0.04315 979051683804 131101011000992

7317
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮುತತಪಾ ಗ್ೌಡ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 180/2,5,178/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.324 0.00972 124901010006290 124901010006290

7318
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಆರ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 8/1ಬಿ9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.080 0.00240 309838760982 124901011000251

7319
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪುಟಟಣಣ ಗ್ೌಡ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 127/24,23ಪ್ರ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.328 0.00984 855820863060 01392250005021

7320
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ಪರೋಮಲತ್ಾ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 293/1ಎ,293/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.536 0.02680 735502931049 01642200017609

7321
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಕೆ.ಜಿ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 7/*2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.296 0.02000 751279929238 8518101004869

7322
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 187/2ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.760 0.02000 989741371692 30295757458



7323
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸ ಹೆಚ್ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 22/*2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.240 0.01350 846492693837 17109522782

7324
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಯು ಪರದುಯಮು

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.412 0.02000 586348725636 01392200037378

7325
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮನಿೋಷ್ ಬಾಬು ಗ್ೌಡ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 24/*2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 949401144668 02422200005814

7326
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಈಶ್ಾರ ಎನ್ ಎಲ್ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 68/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.644 0.02000 359181945392 01642200020386

7327
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸ ಗಂಗ್ಾಧರ ಶ್ಾಸಿ ಕ್ುತುೆಂಜ ಪಂಜ 145/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.556 0.02000 515540209248 01782200005824

7328
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎ ಉಮಾನಾಥ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 78/3ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.800 0.02000 216686971840 01822200000812

7329
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ  ಕೆ ಬಳಾ ಪಂಜ 108/2ಪ್ರ5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.660 0.01350 828175761009 02132200018647

7330
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ತುಳಸ ಪ್ರ ಎಲ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 133/* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.200 0.02000 230992425639 01782200037599

7331
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಎಂ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 19/11ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.740 0.02000 772897870109 64086947342

7332
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿನಯಚಂದರ ಯಸ್

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 295/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.300 0.02000 941708097204 124901010004202

7333
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹೆೋಮಂತ್ ಕ್ುಮಾರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ 37/*1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 307678545218 137801010001788

7334
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 94/*1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.04778 969927408397 131101010001242

7335
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಟಿ ಕೆ ಗ್ೌರಮಮ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 38/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.484 0.02000 588050573652 018501000004484

7336
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸತಯರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಾರ ಅಮರ ಪಡ ುರು ಸುಳಯ 15/*3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.500 0.02000 839139316813 129101010002625

7337
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ ೋಭಾ ಎಸ್ ಅಮರ ಪಡ ುರು ಸುಳಯ 15/*1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 668433676612 129101011001484

7338
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಕಾತಿಯಕೆೋಶ್ ಅಮರ ಪಡ ುರು ಸುಳಯ 15/*4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 246364011751 129101011000515

7339
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ೈ ಪ್ರ ಪರಕಾಶ್ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 98/2ಪ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.206 0.02000 247672512761 131101010000893

7340
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಈಶ್ಾರಯಯ ಜಿ ಎಸ್ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 85/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.034 0.02000 786226584388 02542200016351

7341
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪ್ರ ರಮೋಶ್ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 97/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.948 0.02000 980759380962 102601011002776

7342
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿ ಎಸ್ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 391/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 975261225812 01822200015201

7343
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ್ೌರಿಶ್ಂಕ್ರ ಎಂ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 303/1ಸ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.496 0.00540 688042907821 17109530544

7344
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಪಾ ಗ್ೌಡ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 37/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.500 0.02000 216975605377 01782200001417

7345
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತಿೋಥಯನಂದ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 419961110431 01782200028434

7346
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹಮಕ್ರ ರೆೈ ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ 140/1ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.760 0.02000 217589941866 102601010011249

7347
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಹೆಬಾಬರ ಅಮರ ಪಡ ುರು ಸುಳಯ 165/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 556622220105

7348
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ ೋಮಪರಕಾಶ್ ಪ್ರ ಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 226/4ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.01620 673211922541 64140408514

7349
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕಿರಣ್ ಎನ್ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ 184/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.920 0.02000 314564895856 189200101001290

7350
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತ್ಾಜುದಿುೋನ್ ಎಚ್ ಎಮ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 64/2ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.628 0.02000 591724301837 7142500101123701

7351
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಗ್ೌಡ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 255/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 387080539727 89039360162

7352
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಆಶಿತ್ ಜೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 256/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.996 0.02000 442326988478 64196705793

7353
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ 59/6ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.852 0.02000 601466442610 520101016760634

7354
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲಸುಬರಹಮಣಯ ದೋರಾಜೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 248/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.788 0.02000 216940482487 02542200002516

7355
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ುಮಾರಿ ಅಂಜಲ್ಲ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 238/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.680 0.02000 320595482416 129101111000174

7356
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಬಿ ಮಡಪಾಾಡಿ ಸುಳಯ 11/2ಪ್ರ12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.480 0.01215 269663919734 2483101025433

7357
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಾಧವ ರೆೈ ಎ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ 6/*5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02000 221712571959 102601010004371

7358
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಲಜಾಕ್ಷಿ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 121/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.300 0.00675 543457233842 0641101015088

7359
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರೆ ೋಹನ್ ಪ್ರೋಟರ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 220/2ಎ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.652 0.02000 691323787679 137801011004739

7360
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತಿ ಮುರುಳಯ ಪಂಜ 232/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.308 0.01350 220617075109 01782200045993

7361
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎ.ಕೆ ಬಾಸೆರ ಗ್ೌಡ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 81/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.600 0.02000 277496869703 01822200000175

7362
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಶಿಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಎಡಮಂಗಲ ಪಂಜ 183/3ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.200 0.01500 548383500847 520331001936640

7363
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರ ಪಾ ಎಸ್ ಹೆಬಾಬರ ಅಮರ ಪಡ ುರು ಸುಳಯ 27/*3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.044 0.02000 290207236318 129101011000601



7364
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎನ್ ರಘುನಾಥ ಗ್ೌಡ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 78/4ಎ9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.360 0.02000 200013194350 01822200020036

7365
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಾಕೆ ಸದಾನಂದ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 80/*6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.650 0.02000 690852793904 01822200001201

7366
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಯಪರಕಾಶ್ ಎಂ

ಅಮರ 
ಮುಡ ುರು

ಸುಳಯ 132/1ಬಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.692 0.03460 518550474586 137801011002530

7367
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಧಮಯಪಾಲ ಎಲ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 140/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.640 0.02970 860379647442 20024543305

7368
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎ ಯಂ ತಿಮಮಪಾ ಗ್ೌಡ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 87/*3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.444 0.02000 533552898298 01822200031214

7369
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಗುಣವತಿ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 181/4,5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.260 0.01890 388761975332

7370
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಕೆ ತಿಲ್ಲ ಿೋತತಮ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ 192,195/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.900 0.02000 641963971950

7371
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಿನುಯಯ ಆಚಾಯಯ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 275/2,3,4,6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.02000 855438545551

7372
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ುಸುಮಾಧರ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.200 0.02000 379687042537

7373
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲ್ಲ ೋಕೆಶ್ ಕೆ.ಜಿ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ 4/*5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.080 0.02000 597080742505 018501000005150

7374
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಟಿ ಮಧುಕ್ರ ಗ್ೌಡ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 71/4ಪ್ರ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.832 0.02000 835771997134 17171029485

7375
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಹಾಬಲ ಗ್ೌಡ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ 82/4ಪ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.484 0.02000 621498569949 02542200012040

7376
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ 435/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.612 0.02000 581809195068 2483101025994

7377
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಿೋಲಾಧರ ಕೆ ಎಸ್ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 127/119 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.000 0.00810 516826604703 125401010004055

7378
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಯನ್ ಜಯಪರಸಾದ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 30/1ಎ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.292 0.02000 541065389913 64143923190

7379
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಕೆ.ವಿ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 293/1C5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 552232862058 01642200009893

7380
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಯಪರಸಾದ್ ಎಂ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 329/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.868 0.02000 613449183651 124901010000971

7381
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಡಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 143/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.280 0.00840 274547272582 64208584314

7382
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚೆೋತನ್ ಮಲಾಿರ ಹರಿಹರಪಲಿತಡೆ ಪಂಜ 37/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.000 0.02000 579510946307 131101010003358

7383
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಿ ರಾಮ ಭಟ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.480 0.02000 533250133738 31332900287

7384
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲಸುಬರಹಮಣಯ ಎನ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 29/*5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.064 0.02000 796634913189 64146706581

7385
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತಿೋಥಯಶ್ಾರ ಎಡಮಂಗಲ ಪಂಜ 9/*3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.616 0.02000 984828221220 01782200082609

7386
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಡಿ.ಎಸ್ ಗಿರಿೋಶ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ 381/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.540 0.02000 431824336727 10981109847

7387
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ 259/1ಪ್ರ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.600 0.02000 564676623913 17171031541

7388
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಧಾಕ್ರ ಪ್ರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 338/2ಎಪ್ರ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.800 0.02000 632254974981 54059049447

7389
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ರಾವ್ ಎ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 316/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.644 0.02000 303479398615 124901010001528

7390
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚನಿಯ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 157-1A ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.01620 850120134268 131101011001091

7391
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 158/2C5 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.05400 241503240553 131101010002784

7392
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಚಿನುಮಮ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 158/2C9 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.01620 909379728627 131101010002576

7393
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗುರುವ ಮೋರ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ 157/1A ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.01296 559287552119 131101010003460

7394
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 106/1P3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.00810 849068007975 125401011000089

7395
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 149/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.01620 267999936433 125401011001757

7396
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಾ

ಹರಿಹರಪಲಿತತ
ಡೆ

ಪಂಜ 27/1A2AP5 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.200 0.01800 806808159985 131101010001693

7397
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಮೋರ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 166/2C2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.456 0.01620 389791647504 131101011000405

7398
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಅಮಮಣಿಣ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 323/3A ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.504 0.04050 620447011836 520191001244503

7399
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಪ್ರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ 155/2A ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.196 0.01296 377851590834 2483101026772

7400
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ  85/3P2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.160 0.01440 546139119075 124901101000194

7401
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಂಕ್ರ ಪ್ರ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ 386    ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.250 0.01620 694869379437 2483101014813

7402
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪೂವ ಅಜಿಲ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ  153/5P1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.176 0.01584 572881216876 129101010002841

7403
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚನಿಯ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 61/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.240 0.02000 124901011002422

7404
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ  ಮಾಯಿಲ ಏನೆಕ್ಲುಿ ಪಂಜ 7/4DP2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.400 0.02224 521182020934 021322000001000



7405
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪೂವಪಾ ನಾಯೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 157/1A ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.380 0.01620 997409388298 131101011000622

7406
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ 26/*3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.340 0.01620 630147724118 102601011001666

7407
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗುರ ಪಂಜ 173/2A ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.628 0.00810 479015452278 131101010001939

7408
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚೆ ೋಮಣಣ ನಾಯೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 276/1P54 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.300 0.01620 323266303481 64147696945

7409
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 519/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.408 0.01296 558577884800 011702101004458

7410
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 99/1A5 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.560 0.03034 693617512041 02512250018010

7411
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಂಗ್ಾಧರ ನಾಯೆ ಕೆ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ 1/2C1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.912 0.00769 859829027686 124901010001798

7412
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪ್ರ ಗ ೋಪಾಲ ನಾಯೆ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 99/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.900 0.00769 129101011000714

7413
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಟಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 583/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.640 0.00769 997357752611 520191001250651

7414
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಬಿಂದು ಹೆಚ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 339/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.620 0.00769 473486578191 0615101089712

7415
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಧನಂಜಯ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 377/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.560 0.00769 860458771151 02512250000678

7416
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 118/7 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.580 0.00769 579970446393 520101012959444

7417
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ನಾಯೆ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 110/9A3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.460 0.00769 814379524150 01342180001420

7418
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಐವತ ತಕ್ುಿ ಪಂಜ 190/2E ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.104 0.00769 482870304391 01782200016930

7419
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ ನಾಯೆ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 394/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.464 0.00769 827428021510 520191001271330

7420
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಎನ್ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ 8/2A5 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.920 0.00769 923838511756 131101011000912

7421
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಆನಂದ ಕೆ

ಹರಿಹರಪಲಿತತ
ಡೆ

ಪಂಜ 16/1A1P14 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.250 0.00769 501801503184 131101011000299

7422
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ವಾರಿಜ

ಹರಿಹರಪಲಿತತ
ಡೆ

ಪಂಜ 67/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.992 0.01541 655285173139 131101231000289

7423
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರ ಉಮೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ

210/13, 209/p1, 

210/5b, 211/1c, 

210/6b, 210/2e

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.372 0.07425 5905 3328 6792 1599101006748

7424
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ

270/1a2, 270/1a3, 

205/4, 205/2e3, 

205/2e1, 205/2d3, 

205/2d2, 205/13

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.06578 9001 6942 7576 1599101003707

7425
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜೆೋಶ್ಾರಿ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 205/2e2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.368 0.01973 3242 2255 8921 01402200145247

7426
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಬಕಯ ಮನ್  ಪ್ರ ವಿ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 311 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.4 0.054 5882 6855 8198 520101007991874

7427
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಜರ್ಾನಂದ ಗ್ೌಡ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ

229/4, 229/2a, 229/5, 

230/2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.344 0.03112 6010 0917 7034 1599101006695

7428
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ

228/2, 273/3, 227/2, 

228/3
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.03112 6407 2115 3469 1599101002426

7429
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ಲಕಾಿಂಡರ ಪ್ರ ವಿ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 60/1, 214/7, 60/1P47 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.808 0.0405 3753 4406 4850 10583271880

7430
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಬೌತಿೋಸ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ 162/1a2p1, 38/1p3 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.472 0.04004 9337 9913 8748 01202200006755

7431
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 108/1b2 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.02025 7702 1948 5835 01982200001668

7432
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಗಂಗಯಯ ಗ್ೌಡ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ

210/6a, 222/2, 

210/14, 209/2, 

210/10, 210/1a1

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.312 0.06187 5931 1990 3336 01402200142237

7433
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ. ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 26/1b6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.03375 6780 2424 1758 01402200165966

7434
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸಾಂತಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ

232/4a, 232/4b, 

232/4d, 232/6d, 

232/7a, 232/8, 

232/7b, 232/9, 232/6a

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.848 0.06225 9887 6767 8827 1599101007128

7435
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಟಿ ಬಿ ಅಬುುಲ್ ಜಬಬರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 307/1 ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 1.216 0.06075 8386 2863 4697 01682200030111

7436
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಯುವರಾಜ ಜೆೈನ್ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ

298/2b, 300/11c, 

300/18
ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1.448 0.108 8838 7896 6573 02112200021286

7437
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದನ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ

300/2a1, 300/7b2, 

300/11b, 300/1, 

300/16

ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.1005 4116 5131 5778 3782500100129901

7438
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಸುರೆೋಶ್ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ 83/1, 111/1p2-p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.568 0.04725 3128 9753 6450 10583282882

7439
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಹೆ ನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ

194/3p1, 193/1, 

194/6, 194/19
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.484 0.03112 6274 8066 4962 02532200031525

7440
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಅಶ್ ೋಕ ರಾಜ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 337/10, 337/17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.516 0.05415 8917 4937 3525 121301010006161

7441
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಎಡಾರ್ಡಯ ಮೊೋನಿಸ್ ಮ ಡುಕೆ ೋಡಿ Venur 191/3, 115/1p2 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.024 0.0135 5959 6625 1117 01502200031656



7442
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಗ್ೌಡ ಕ್ಲಮಂಜ ಬಳತಂಗಡಿ 130/5, 130/16 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.52 0.114 2790 8884 6821 4512500101137601

7443
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಲಾರೆನ್  ಪ್ರ ವಿ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 60/p18 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.06 9459 0215 5702 10583242044

7444
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದಿರಕಾ ಎಸ್. ಎನ್. ಭಟ್ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 27/5* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.03375 5262 7493 9112 42282200075407

7445
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ

23/4, 23/7, 22/7, 

22/2a, 22/2b, 22/5
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.027 8115 2437 1948 3633108000405

7446
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಜಿ ಡಿ ಪುಷಾಾ ಗಡ್ಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ

172/5, 170/15, 

167/10, 167/4
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.772 0.0945 9908 7513 3984 20226396869

7447
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಎಲ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ

62/1ap2, 62/1, 62/5, 

62/10ap4
ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1.592 0.0675 5908 9116 0809 10583263121

7448
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವೃಷ್ಭ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ 300/13b, 300/19 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1.604 0.1203 8054 2180 2986 02112200019438

7449
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಗ್ೌಡ ಪಟರಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ 236/1, 233/1, 233/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.044 0.09209 7414 2520 5997 01682200006727

7450
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪರಮೊೋದ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು

82/4ap1, 82/4ap3, 

99/5
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.916 0.1437 4087 2483 3017 2749101007300

7451
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ರ್ ೋಣಂದ ರು ಬಳತಂಗಡಿ

49/1, 49/2b, 54/5, 

49/3, 49/2a
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.644 0.1233 8303 0295 7720 01562200048387

7452
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 1/8* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.01113 4150 6551 8537 37606550001

7453
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಇಂದಿರಾ ರ್ಾನೆ ವಿದಾಯ ಬಂಡೆ ಮುಂಡ್ಾಜೆ ಬಳತಂಗಡಿ

85/1a, 85/2a, 86/3, 

293/1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.0885 3156 6787 1335 115201011000279

7454
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಬಂಡೆ ಮುಂಡ್ಾಜೆ ಬಳತಂಗಡಿ

85/1b2,85/2b2, 

87/2a2b, 86/2b
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.056 0.0792 9361 0070 3419 115201011000513

7455
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ವಿ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ

72/1, 16/p2,14/6, 

72/58, 14/5a1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.612 0.1209 4905 5338 7467 3633101000450

7456
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಎಮ ಜಿ ಉದಯ್ ಕ್ುಮಾರ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ

95/5, 95/8c, 95/9b, 

95/10, 95/11, 97/5
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.172 0.06 6847 0273 1157 10583272158

7457
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಎಮ ಪದಮನಾಭ ರಾವ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ

116/p2, 115/1a, 

125/1b, 297/4p2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.432 0.0675 5109 1368 9925 02112200000477

7458
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 30/6* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.048 9771 8300 9203 1599101010579

7459
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಪ್ರಲಯ ರ್ೋಣ ರು

9/11, 9/10, 9/9, 

9/12bp2, 9/28
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.512 0.03375 3694 6263 3336 0152500100054801

7460
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಎಮ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 59/9p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.752 0.01992 8713 1679 4307 02112200011839

7461
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 63/6, 63/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.02227 9293 5233 7109 02112200037777

7462
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ 144 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.564 0.0423 6615 2116 2015 520101008014066

7463
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ

141/2a3, 142/2, 

142/1bp4, 142/3b 
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.156 0.06806 5734 8874 3294 520101008018681

7464
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ ವಸಂತ ಕ್ುಮಾರ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 81/3, 80/15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.02894 6791 8319 4984 8082500100005201

7465
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಪುರಂದರ ರಾವ್ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 39/1, 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.692 0.06187 6794 6921 8612 02462200009839

7466
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಅಬಾಬಸ್ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ

58/16, 58/19, 146/2, 

146/5
ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.508 0.02475 7136 6809 2614 33302737458

7467
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಗಿೋತ ಎಸ್ ಹೆಗಡೆ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 18/2c ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.316 0.01811 2277 1079 1865 8715101001002

7468
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಜಯರಾಮ ಆಚಾಯಯ ಕ್ುದಾಯಡಿ ರ್ೋಣ ರು 26/8, 26/7, 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.076 0.06512 5263 6701 1493 89109848866

7469
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮ ಲಯ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 7/7* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.03255 8717 1629 4596 2749101005156

7470
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಂದರಿ ಹೆಗೆ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 18/2e, 18/1b, 70/7b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.384 0.02415 5704 3330 3259 8715119000558

7471
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪರಭಾವತಿ ಹೆಗೆ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 70/1p1-p1, 18/1d ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.228 0.02415 3276 2225 9594 8715119000631

7472
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸಟೋವನ್ ಪರಕಾಶ್ ರ್ಪೈಸ್ ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು 7/7,7/6, 7/8, 7/9 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.042 9659 2402 5154 01712200030710

7473
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸಪ್ರರಯನ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು

19/6, 19/4, 

264/3a2ap3, 264/3b3, 

19/8

ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.063 4587 0629 0305 01712200004800

7474
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿೋಲಾ ಸಫಲಯ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 17/10, 17/13, 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.076 0.03622 8523 5980 5009 8715101000087

7475
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಾಸು ಹೆಗೆ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 18/4, 18/1ap2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.02415 4623 5412 5053 8715101000023

7476
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಸಾದ್ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.68 0.08035 8003 1071 6992 520101034360952

7477
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಮ ಕಾಂಬಿಕಾ ಬಿ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 160/3p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.424 0.0318 4263 7380 9007 01402200013521

7478
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪರಭಾಕ್ರ ಮಯಯ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 79/4, 79/3, 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.072 0.05085 5921 4433 7135 01202200031865

7479
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್ ರಾಘವ ದಾಸ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 399/2b2p2-p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.604 0.01867 9929 3014 2917 01682200004554

7480
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ತ್ಾರನಾಥ ಗ್ೌಡ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 65/3, 43/2p2, 65/2b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.064 0.0675 6372 3797 5974 2749119005064

7481
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ

223/2c, 223/2bp3, 

224/p1, 223/4, 223/3, 

223/1

ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 1.54 0.081 2897 0353 6708 1599101003550



7482
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರವಿಚಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 47/1, 46/7, 46/6, 46/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.936 0.06037 4432 1054 6330 8715108000489

7483
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಗ್ೌಡ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 20/5, 95/6p2, 95/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.668 0.04226 9099 6920 6146 8715101000538

7484
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಲ ೋಕ್ಯಯ ಮ ಲಯ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 10/4p6, 10/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.304 0.01811 2749101005868

7485
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಾನಂದ ಹೆಗೆ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 70/1p6-p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.04226 5816 0299 4861 520101008009372

7486
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ರಾಮಚಂದರ ರಾವ್ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 43/1, 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.304 0.07814 4035 7719 2686 01832200075976

7487
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಎಂ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ 70/15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.03255 3599 6038 9715 102901010013647

7488
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸತಯ ಶ್ಂಕ್ರ ಎನ್ ಭಟ್ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 160/3p2, 160/2, 73 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.08035 6811 6410 6019 01402200004723

7489
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಇಂದಿರಾ ಎಂ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು

42/1b,65/1b, 42/10, 

65/4, 65/2, 42/13
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.752 0.081 7422 6571 4229 520101008034520

7490
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ಕೆ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 59/8, 59/9p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.02614 8831 0653 6802 02112200022162

7491
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಿ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ

14/4ap2, 15, 14/4bp1, 

14/3p2, 14/4bp2, 

14/14

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.716 0.12053 7837 9949 7594 3633101000451

7492
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಉಮಾವತಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 16/10, 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.692 0.0405 4711 3718 2457 102901010005481

7493
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಆಚಾರಿ ನಿಟಟಡೆ ರ್ೋಣ ರು

157/3, 135/1, 55/2, 

218/2, 31, 218/3
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.192 0.03375 4317 3193 5736 01502200040063

7494
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಹರಿೋಶ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 16/1* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.03177 6950 6697 4443 4512500101171001

7495
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 30/1* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.0823 4668 4343 5506 2749101000772

7496
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸಚಿನ್ ಸ ಪೂಜಾರಿ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 30/3* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.033 8207 2899 3235 8715101000903

7497
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ತುಂಗಮಮ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 30/1, 30/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.836 0.0627 3014 6886 8872 89018825772

7498
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಗಜಾನನ ವಝೆ ಮುಂಡ್ಾಜೆ ಬಳತಂಗಡಿ 67/1, 67/2a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.204 0.08007 2073 2770 4603 2749101007956

7499
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಲ ಯಿಸ್ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು 242/2 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.04725 9080 9081 7914 1502200011370

7500
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಜೆರಾಲ್  ಲ್ಲ ೋಬ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು 122/1ap1 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.348 0.0261 3365 3043 7750 89013313735

7501
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಿ ರಾಮಚಂದರ ಭಟ್ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 4/4, 4/5, 4/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.044 0.0783 4289 3779 8870 02142200006700

7502
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ರಗು ಹೆಗೆ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು  67/1a1, 6/7, 6/4, 6/3 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.081 5694 1191 8523 0152500100038601

7503
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಾಲಟರ ಪ್ರಂಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 16/3A3, 16/7a2, 345/7 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.812 0.0405 8098 6198 4110 10583243285

7504
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಶಿರೋಪತಿ ಎಳಚಿತ್ಾತಯ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 175/2, 176/1, 175/3a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.112 0.06187 8753 3656 4368 20153332895

7505
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಗ್ೌಡ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 66/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.744 0.0558 4683 0058 4896 8715108000432

7506
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಧಾಕ್ರ ಎನ್ ಮೊಗುರ ಕೆ ಕ್ೆಡ 99/2, 99/3, 186 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.4 0.06456 2048 9894 0484 520101034292418

7507
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪೂವಪಾ ಗ್ೌಡ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 67/2b2, 68/1a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.027 4833 1122 7754 102901011001880

7508
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್  ರೆ ಡಿರಗಸ್ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು 102/1 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.692 0.03112 5516 5640 5176 0152500100433501

7509
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಗ್ೌಡ ಮಿತತಬಾಗಿಲು ಬಳತಂಗಡಿ

40/10a1, 40/11p2, 

41/1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.228 0.0171 5683 4484 1377 01982200034570

7510
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಮಾರ್ಯಲ್ ಸುರೆೋಶ್ ಪ್ರಂಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 64/2a1 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.03375 8548 3826 8831 30154051445

7511
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಉದಯ ಶ್ಂಕ್ರ ಶ್ಮಾಯ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 95/2, 97/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.08 0.03547 3690 6533 1260 105701011008422

7512
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಮೌರಿಸ್ ಮೊೋನಿಸ್ ನಿಟಟಡೆ ರ್ೋಣ ರು

27/1, 27/3, 27/4a, 

25/1p3
ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 1.816 0.12375 6449 9710 2872 01502200015064

7513
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ರಗಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ

109/1p1, 104/8p1, 

104/9p5, 102/p1-p1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.0228 8597 4453 2224 105701011009076

7514
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್ ಗ ೋವಿಂದ ಭಟ್ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 46/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.704 0.0528 4731 6113 0350 01832200008558

7515
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಗುಣಮಮ ಪ್ರ ಜೆೈನ್ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 153/2 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.06 2202 6882 6724 2749101006823

7516
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ನೆ ೋಣಯಯ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 104/2b1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.696 0.0522 5513 2889 7220 8715119000638

7517
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಆನಂದ ಆಚಾಯಯ ಮುಂಡ ರು ಬಳತಂಗಡಿ 3/1* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.556 0.03018 6399 3539 1034 2749101002121

7518
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ದರ್ಾನಂದ ಗ್ೌಡ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ 58/18 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.01811 6137 8037 2829 102901231000658

7519
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ನವಿೋನ್ ಸಾಮಾನಿ ಕ್ರಂಬಾರು ಬಳತಂಗಡಿ

53/2, 13/14, 13/8, 

13/6p3, 53/1b, 13/4
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2 0.07245 7835 7898 5715 45150100000062

7520
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರಮೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 19/14, 19/23, 102/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.428 0.01692 7814 7362 2519 8715101000611

7521
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ಸ ತರಿ ಎಂ ರಾವ್ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 70/1p1-p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.012 9479 5808 8762 01832200073186

7522
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸದಾನಂದ ಹೆಗೆ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 10/4, 10/3, 10/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.768 0.03255 2062 2808 1186 89062848276



7523
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಪರಕಾಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಜೆೈನ್ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 25/2, 25/1p3 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1.884 0.12549 7180 0712 7857 2749101000534

7524
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಗ ೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 19/3p2, 19/6p1, 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.412 0.0309 8360 7891 4337 8715119001027

7525
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಮಿತ್ಾರ ಬಿ ಹೆಗೆ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು

8/5a, 57/2, 21/2, 

56/1b, 8/4a1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.816 0.07814 3288 9526 1221 2749119005253

7526
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಅಜಿತ್ ಕ್ುಮಾರ ಅರಿಗ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 14/7a5, 14/10 ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1.4 0.0495 2885 4842 6811 01202200116100

7527
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಬ ಬ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 32/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.276 0.06512 3458 4898 9619 0152500101127701

7528
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್ ವಿ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 75/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.496 0.0372 2447 1222 1434 89080057632

7529
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಗ ೋಪಾಲ್ ಮ ಲಯ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 20/3a1, 79/2b5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.476 0.0357 5996 0269 7030 0152500100970701

7530
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು

36/4, 36/11, 36/1, 

37/1p2, 36/9
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.07814 3474 5393 5803 89051637710

7531
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಉದಯ್ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 75/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.408 0.02656 5214 3996 1266 2749119005296

7532
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು

7/1, 7/2p2-p1, 70/1p1-

p1, 93/2
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.06037 9582 8870 8864 102901010011081

7533
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು

13/3, 13/5, 13/11, 

13/16
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.052 0.0483 2885 1587 7008 45150100003331

7534
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪುರಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಬಳಂಜ ರ್ೋಣ ರು 7/1p3, 7/2, 110/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.076 0.13024 3271 6954 4400 102901010005004

7535
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಪರಭಾಕ್ರ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 6/1, 7/3a2, 7/3b1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.284 0.05209 5938 9265 4838 8715108000433

7536
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ದೋಜಮಮ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 20/4p1, 105 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.348 0.06512 6452 0656 2653 8715119001037

7537
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಸಂತ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 68/3, 68/1a, 68/2b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.0405 2800 6245 6941 2749101002132

7538
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಉಮೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 30/1b1, 213/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.396 0.0297 7509 4958 5625 102901010012036

7539
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಅಲ್ಲಕಿ  ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 55/1 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.556 0.03018 9642 7089 4370 01832200090360

7540
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಂಬ ಗಡ್ಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ

127/7, 127/6, 127/4, 

127/3, 127/11, 

127/10, 127/9a3, 

127/8

ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 3.8 0.12 6359 8791 0392 64122534416

7541
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸಟೋಫನ್ ಎಲ್ಲರ್ಾಸ್ ರ್ಪೈಸ್ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು

44/4a, 44/4b, 44/2, 

44/3
ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 2.296 0.01459 9449 1910 2299 0152500100468801

7542
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಮನುಾರಿ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 130/1p1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.356 0.03125 6321 2748 3007 89083755545

7543
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಜೆ ೋಲು ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು

129/1p3, 115/4p2, 

26/6b
ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.296 0.01449 6638 0770 9978 8715108000568

7544
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸಗುಣ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 34/8, 34/3p1, 34/4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.496 0.02173 3287 3135 0089 8715101000011

7545
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ರಿರ್ಾ ಬಿ ರ್ೋಣ ರು ರ್ೋಣ ರು 113/5 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.0162 6995 8251 4476 01502200007441

7546
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಅಂಗರ ಪರವ ಮರೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 236/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.081 3430 5715 4396 01712200072062

7547
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುನಂದ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 232/7, 232/6 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.596 0.0183 8143 7413 7043 31878331499

7548
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಚೆ ೋಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 264/1c, 90/2a ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.204 0.01296 9425 7436 6224 01682200025417

7549
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ರಗು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 187/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.384 0.0243 3365 8324 7071 01682250010002

7550
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಸುಮತಿ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ 71/1c ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.504 0.02916 7729 8039 2906 89066610736

7551
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಗುರುವಪಾ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 102/2a ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.756 0.05061 2619 3067 5753 01502200013340

7552
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ವಾಸು ನಾಯೆ ನಾವರ ಬಳತಂಗಡಿ 168 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.1 7817 1379 0191 0152500101067401

7553
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ದುಗುಪಾ ನಾಯೆ ಬಜಿರೆ ರ್ೋಣ ರು 3/11, 95/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0324 5689 3187 1897 89102843773

7554
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ೋಖರ ನಾಯೆ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 181/1a1b2, 105/p4-p1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.05184 6368 5693 9174 02142200011853

7555
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕಿೋಟರೆ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ ಮೈಲುತುತುತ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 58/1, 58/9 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.312 0.01576 3024 7840 1081 0152500100591501

7556
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ರಿಚರ್ಡಯ ಡಿರ್ ೋಜ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.3375

7557
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಆಲ್ಲಾನ್ ಕಾಾಡಯಸ್ಯ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.3375

7558
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಶಿರೋಮತಿ. ಮಣಿಮಾಲ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.16875

7559
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಶಿರೋಧರ ಭಟ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.16875

7560
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಅಗಸಟನ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.2025



7561
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಸೋತ್ಾರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7562
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಪಾವ್  ಡಿರ್ ೋಜ ಕ್ನಿಯರೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7563
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಮಯುಯದಿುೋನ್ ಅರ್ೈಗ ೋಳಿ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7564
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಪದಾಮವತಿ ಕೆ ಣಾಜೆ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7565
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಕೆ ಣಾಜೆ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7566
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೆ ೋನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಕೆ ಣಾಜೆ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7567
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ರಮೋಶ್ ಕೆ ಣಾಜೆ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7568
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಪುರುಷ ೋತತಮ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಣಾಜೆ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7569
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಸುರೆೋಶ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7570
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಎವರಿೋಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಕೆ ಣಾಜೆ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.135

7571
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಸ ಯಯ ಕ್ೃಷ್ಣ ಇರುರ್ೈಲು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7572
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7573
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ವಿದಾಯ ಕೆ ಂಚಾಡಿ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7574
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಡೆಸಮಂರ್ಡ ಸಡಿು ನಜರೆತ್ ಕ್ುಡುಪು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7575
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಸುಮತಿ ಹೆ ಸಾಮರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7576
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ುಂಜ್ಞನು ಗ್ೌಡ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7577
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಬರಿ ಶ್ಟಿಟ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.16875

7578
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಫೆಡಿರಕ ಬಿ ಡಿರ್ ೋಜ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.2025

7579
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಗ ೋವಿಂದ ರಾಜ್ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.2025

7580
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಸುದಿೋಪ್ಪ ಎಮ ನೆ ರೆ ೋನಾ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.2025

7581
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಉಬಯನ್ ಡಿ ಕ್ುನಾಹ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.2025

7582
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಉಮೋಶ್ ಜೆಪುಾ ಕ್ುಳ್ಾಯಿ ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7583
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಬನಿು ಮಾಯಥ ಯ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7584
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಅರುಣ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7585
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜಾಜ್ಯ ಮೊನಿಸ್ ಪಾರಂತಯ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7586
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಹೆ ನುಪಾ ಪಾರಂತಯ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7587
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಸುರೆೋಶ್ ಕೆ ಟ್ಾಯನ್ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675



7588
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಸುರೆೋಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7589
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಪೂಣಿಯಮಾ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7590
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ರಮೋಶ್ ಅಮಿೋನ್ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7591
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ರಾಧಕ್ೃಷ್ಣ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.135

7592
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ರೆ ೋಹನ್ ಸಟೋವನ್ ಡಿ ಕೆ ೋಸಾತ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.135

7593
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ವಾಸುದೋವ ಆಚಾಯಯ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.0675

7594
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಆಸಟನ್ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.3375

7595
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಹಾಗ  ಸಾಟಯಂರ್ಡ 

ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಗ ೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ 
ಮತುತ ಜೆೋನು 
ರ್ಪಟಿಟಗ

1 0.01875

7596
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಂಕ್ರ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7597
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಿೋತಿಯ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7598
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದ ಮ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7599
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7600
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಂತ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7601
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7602
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿವಾಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7603
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ. ವಿಶ್ಾನಾಥ ನಾಯೆ ಪುತಿತಗ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7604
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜು ನಾಯೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7605
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಶ್ಟಿಟ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7606
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋಕಾಂತ್ ನಾಯೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7607
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪವಸಟನ್ ಸಕೆಾೋರಾ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7608
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹಷ್ಯ ವಮಯ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7609
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತುಕ್ರಪಾ ಕೆಂಬಾರೆ ಸಮಾಗ್ಾರ ಕ್ಡಂದಲ್ಲ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7610
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆನೆೋಂದರ ಹೆಗೆ

ಮ ಡುಮಾನಾಯ
ಡು

ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7611
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ.ಕೆ. ಸುಂದರ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7612
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿಮಿೋಶ್ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7613
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶ್ ೋಕ ಬರಹಾಮವರ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7614
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಭಾಕ್ರ ದರೆಗುಡೆೆ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7615
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7616
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ೋಖರ ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7617
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದರ್ಾನಂದ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7618
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅನಿತ್ಾ ಮುಂಡೆ ರೋಟುಟ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7619
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾರಿಜ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7620
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾನಂದ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7621
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆೋಶ್ವ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7622
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮೋಶ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7623
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆೋಣುಕಾ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7624
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಜಾತ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661



7625
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮಣಿ ಆಳಾ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7626
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ೋವಂತಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7627
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆ ೋಶ್ನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7628
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಶ್ ೋಧರ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7629
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಂತ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7630
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಪೂೋಕ್ರ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7631
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಜಯ ಪಾರಂತಯ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7632
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಂತಿ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7633
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನವಿೋನ್ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7634
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದರ್ಾನಂದ ಕೆಸರ ಗದು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7635
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಮ. ದಿವಾಕ್ರ ಆಚಾಯಯ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7636
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾಂಡು ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7637
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಿಚರ್ಡಯ ಡಿರ್ ೋಜ ಪುತಿತಗ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7638
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮಾನಾಥ್ ದೋವಾಡಿಗ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7639
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಣಿಣ ನಾಯೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7640
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆ ೋಶ್ನ್ ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7641
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7642
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುದೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7643
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಮನ್ ಸ ನಾಯೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7644
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾನಂದ ಡಿ.ಬಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7645
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಜೆ ಶ್ಣೆೈ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7646
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂತ ೋಷ್ ಸಾಲಾೆನ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7647
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ವಿ.ಎಸ್. ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ             A.O. 

ಕ್ೃಷಿ ಅಧಕಾರಿ
ಮ ಡಬಿದರ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7648
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7649
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾಟನಿ ಉಡುಪ ಪುತಿತಗ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7650
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸರಸಾತಿ ಉಡುಪ ಪಡುರ್ಪರಾರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7651
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅರುಂಧತಿ ತಂಕ್ ಮಿಜಾರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7652
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸರಿಲ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7653
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೌಲ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7654
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವರಾಜ ಎಮ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7655
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ನೆಲ್ಲಿಕಾರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0066661

7656
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ಕೆ ಶ್ಟಿಟ ಮ ಡುಬಿದರ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 243946961058

7657
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿಶ್ಚಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಮನುಬಟುಟ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 582330088349

7658
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಾಲಿಯ ಸಕೆಾೋರಾ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 866145065571

7659
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಂಗ್ಾಧರ ಎಳೆತ ತರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7660
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಾರೆನ್  ಡಿರ್ ೋಜಾ ಎಳೆತ ತರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 696703276575

7661
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫಿಲ್ಲಫ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 862888081452

7662
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಲ್ಲಫೋರ್ಡ ಪ್ರಂಟ ೋ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 233335634287

7663
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾಯಟಿರಕ ಇಸಲ್ಲಸ್ ಕೆ ಳ ರು ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 451182054971

7664
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೈಕ್ಲ್ ಮಾರ್ಯಲ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 788260131404

7665
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರ್ಾಸ್ ಸಕೆಾೋರಾ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 544259727797



7666
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕಿನಿುಕ್ಂಬಳ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 878005079686

7667
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಲಿವಿ ಶ್ಟಿಟ ಕಿನಿುಕ್ಂಬಳ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7668
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಾಯನಿಿ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಉಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 444373940325

7669
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮಾನಾಥ ಸುವಣಯ ಅತಿಕಾರಿಬಟುಟ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 798160386336

7670
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರುಕ್ೆಯಯ ಗ್ೌಡ ತಂಕ್ ಮಿಜಾರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 412608252833

7671
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಬಟಯ ಮಾರ್ಯಲ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಕ್ಲಿಮಂಡ ೆರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 522818487539

7672
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆ ೋಶ್ನ್ ಲಾರೆನ್  ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 705261039253

7673
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಡಿಸಲಾ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 335399563664

7674
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಕೆ ಂಡೆಮುಲ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7675
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಉಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 508359851758

7676
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಖಾ ಶ್ಟಿಟ ಎಕಾೆರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 233197793647

7677
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋಧರ ಶ್ಟಿಟ ಕಿನಿುಗ ೋಳಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 736655016549

7678
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಗಂಧ ಶ್ಟಿಟ ಕಿನಿುಗ ೋಳಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 654103470768

7679
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆ ನಾಲ್ಟ ಪ್ರಂಟ ೋ ಬಡಗ ಎಕಾೆರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 265802482949

7680
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಲ್  ನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಎಕಾೆರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7681
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆಶಿಾನ್ ಅವಿಲ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ತಂಕ್ ಎಕಾೆರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 894294580711

7682
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಸುದೋವ ಾಾಚಾಯಯ ಗುರುಬಟುಟ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 581597818983

7683
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಧುಕ್ರ ಕಿನಿುಗ ೋಳಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 552625779420

7684
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ಎಳೆತ ತರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 980107310741

7685
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಣ ಪೂಜಾರಿ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 602106892888

7686
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆಸಟನ್ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 531287582340

7687
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಂಇಣಣ ಗ್ೌಡ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 379816661908

7688
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಂಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಟಿೋಲು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 637526361490

7689
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಪಾ ಕ್ುಳ್ಾಯಿ ಕ್ುಳ್ಾಯಿ ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 300559177507

7690
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆಶಿೋಫ ಕ್ುಳ್ಾಯಿ ಕ್ುಳ್ಾಯಿ ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 655952641602

7691
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫರಭಾಕ್ರ ರಾವ್ ಕ್ಟಿೋಲು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 413985787877

7692
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮೋಶ್ ರಾವ್ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 472490830350

7693
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಧಾಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಕಿನಿುಗ ೋಳಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 312431846035

7694
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜನಾಯಧನ ದೋವಾಡಿಗ ಕಿಲ್ಲಂಜ ರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7695
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಿೋ ಕೆಮಾರಲ್ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7696
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಜಿತ್ ಕೆ ಟ್ಾಯನ್ ಕಿನಿುಗ ೋಳಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7697
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅರುಣ್ ಸಲಾುನ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7698
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೌಲ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಕಿನಿಯರೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7699
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮ ನಾಯೆ ಕ್ುಳ ರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7700
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ನಾಯರ್ಡ ಥಾಮಸ್ ಪಾಂಡೆಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7701
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೌಮಯಲತ್ಾ ಕೆ ಟ್ಾಟರ ಮಂಗಳ ರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7702
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯೋಗೋಶ್ ಕಾಟ ಎಳಿಂಜೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 643816467246

7703
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಧಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಐಕ್ಳ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 769600182250

7704
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಂಗ್ಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಮನುಬಟುಟ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 842501091499

7705
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಲ್ಲಯಂ ಅಲ್ಲಾನ್ ಕಿನಿುಗ ೋಳಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 999590433276

7706
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 828452562343



7707
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೆ ಟ್ಾಯನ್ ಶ್ಾಸಕ್ರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7708
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೌಫಲ್ ಎಳೆತ ತರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7709
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೈಕ್ಲ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 750716847690

7710
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆ ೋಕಿ ರೆ ೋನಾಲ್ಟ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 871361542193

7711
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬಾರಹಂ ವಿನೆಿಂಟ್ ಕಾನಾಯಡು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 700709552955

7712
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆೋಮಿ  ರ್ಪೋನಾಯಂಡಿಸ್ ಕ್ುತ್ಾತರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 410226583487

7713
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 413455068662

7714
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಮುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 464850849039

7715
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಮುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 653335142876

7716
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗದಿೋಶ್ ಮುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 989104805274

7717
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆ ೋನಾಲ್  ಪ್ರಂಟಿೋ ಕಿನಿುಗ ೋಳಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7718
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುರುರ್ಪೂೋತತಮ ಕೆ ೋಟ್ಾತನ್ ಕ್ಟಿೋಲು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 890080263597

7719
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಸನು ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮಳವೂರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 374869088499

7720
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಆಳಾ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7721
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಭಟ್ ಕೆ ಂಡೆಮುಲ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 219797925032

7722
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆೋನ್ ಫೆಲ್ಲಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಕ್ವತ್ಾತರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 817432440164

7723
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುನಂದ ಮ ಡುಶ್ಡೆೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 559402944637

7724
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜ ಕೆ ಡ್ಾಯಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 823376142578

7725
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 315822405442

7726
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬತುಯಲ ಸಂಪ್ರಗ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 216725422633

7727
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫೆಡಿರಕ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಗುರುಪುರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 354476588231

7728
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಂಜುಳ್ಾ ಕೆ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 820096216884

7729
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಪರಕಾಶ್ ಕಾವೂರು ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 429578822772

7730
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಡಿಸಲಾ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 335399563664

7731
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಗಸಟನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಕೆ ಡ್ಾಯಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 625801692646

7732
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಬಟಯ  ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 877568089036

7733
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಾನ್ ರೆ ೋಡಿರಗಸ್ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 496585046451

7734
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ ದೋವಿ ಕಾವೂರು ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 523967911321

7735
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾಯಥು ಡೆನಿಸ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 254674165031

7736
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಯಣ ಶ್ಟಿಟ ಉಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 525472138652

7737
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮರಿನಾ ಮಂಡೆ ೋನ್ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 479723301667

7738
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ರೆ ೋಡಿರೋಗಸ್ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 459894455102

7739
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಟೋಲಾಿ ರೆ ೋಡಿರೋಗಸ್ ಐಕ್ಳ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 714223232297

7740
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಐಕ್ಳ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 253243535793

7741
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಶ್ ೋಧರ ಕ್ಲಿಮಂಡ ೆರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 917878018460

7742
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ಲಿಮಂಡ ೆರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7743
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 422181697698

7744
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋಪಾದ ಬಡಗ ಮಿಜಾರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 919772747649

7745
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಕೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 568523497206

7746
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿನೆೋಶ್  ಪೂಜಾರಿ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7747
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಾನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಕ್ುರ್ಪಾಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407



7748
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫೆಡಿರಕ ರೆ ೋಸಾರಿಯೋ ಕಾವೂರು ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7749
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಡಿಾನ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7750
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಗಂಜಿಮಠ್ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7751
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರನಿಿಸ್ ತ್ಾರ್ೂರೋ ಪುತಿತಗ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 469858162206

7752
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರಹಾಸ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407 942683876953

7753
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಯಣ ಭಟ್ ಕ್ಡಂದಲ್ಲ ಮ ಡುಬಿದರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7754
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪದಮನಾಭ ನಾಯೆ ಕ್ುರ್ಪಾಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತರಬೋತಿ 1 0.0040407

7755
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಜೆ ೋಯಿಿ ಮೊೋಬಲ್ ಪ್ರರೆೋರ ಕೆ ೋಂ 

ಅಲಬನ್ ಡಿರ್ ೋಜ
ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 166/1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875 219288357669 89018222004

7756
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಅಲಬನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಐಸಾಕ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 166/1 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875 601349266962 8901934380

7757
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಅವಿಯನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಐಸಾಕ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 166/2 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875 795255957975 0112500100360601

7758
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಲ್ಲ ೋಕ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಮ ಲಯ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 408/7,408/5 ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875 455254573638 01412200012015

7759
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಭಾಸೆರ ಬಿನ್ ದಿ.ರ್ೋಸು ಮ ಲಯ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 463/2ಎ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875 348568222450 520101029570596

7760
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಭು ಬಿನ್ ಪರಭಾಕ್ರ 

ಪರಭು
ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 4/8ಬಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 639293896040 146901131000059

7761
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ಸುಧಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪೂಜಾರಿ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875 920706989762 122201011000531

7762
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ರಾಜ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಬಿನ್ ಪದಮನಾಭ 

ಭಂಡ್ಾರಿ
ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 401888140126

7763
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಸದಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ದಾಸಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಮ ಡ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 480468268065

7764
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ಭುವನೆೋಶ್ ಕೆ ಟ್ಾಯನ್ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750

7765
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ವಾಸಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.08100 518411359853 1412200009256

7766
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಗಿರಿಜ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ನಾಯೆ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.08100 648305203196 1662200023998

7767
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಬಿನ್ ರಾಮ ನಾಯೆ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.08100 683226192534 89023624397

7768
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಜನಾಧಯನ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಾ 

ನಾಯೆ
ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.08100 927575037640 150701011000017

7769
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಬಿ ತಿಮಮಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಡ 

ನಾಯೆ
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.08100 750755153146 114301011002249

7770
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಗ ವಿಂದ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ದ ಮ ನಾಯೆ ಅಲ್ಲಕೆ ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.08100 398492796731 3058101002322

7771
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಷ್ಣ ಪರಭು ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 811360955373 602101033902

7772
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ವಾಸುದೋವ ಶ್ಾಯನುಭ ೋಗ ಬಿನ್ 

ಶಿರೋಪಾದ ಭಟ್
ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875 871058661782 1932200029750

7773
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ರಾಮಣಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ಂಭಯಯ 

ನಾಯಕ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875 578501728011 5022500100166401

7774
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಪ್ರ ಚಂದರನಾಯೆ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯೆ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.08100 788538809653 1412200149598

7775
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಅಶಿಾನ್ ಮಿಲಬನ್ ಸಕೆಾರಾ ಬಿನ್ 

ಎವರೆಸ್ಟ ಸಕೆಾರಾ
ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 477777487532 5201010244717

7776
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಭು ಬಿನ್ 

ಪರಭಾಕ್ರ ಪರಭು
ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 465809569076 712500101782701

7777
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಪದಮನಾಭ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗ 

ನಾಯೆ
ಮ ಡನಡುಗ 

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ ಅಡಿಕೆ 0.16200 376227393378 1372230000066

7778
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಲಕ್ಷಮಣ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯ 

ಆಚಾಯಯ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875 926908573917 520191027046611

7779
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಹರಿೋಶ್ ಗಟಿಟ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಾ ಗಟಿಟ

ಮ ಡನಡುಗ 
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 350177467751

7780
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ವಿನಿತ್ಾ ಕೆ ಬಿನ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದರ ಚೆನೆೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 913103240684

7781
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಯಶ್ ೋಧರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಪಾ ಶ್ಿ್ಟಿಟ

ಮ ಡನಡುಗ 
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 433425318328

7782
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಸದಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ ಶ್ಟಿಟ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 850737160210

7783
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ವಿಜಯ ರೆೈ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ರೆೈ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 678883216449

7784
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಗುಣಾಪಾಲ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 812254416335 11980101007726

7785
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಜೆ ೋನ್ ಅಜಯ್ ಪಾಯಿಸ್ ಬಿನ್ 

ಲ್ಲಯೋ ಪಾಯ್ಿ
ಅಮ ಟರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 803959777849

7786
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ದೋವಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ೋಂಕ್ಪಾ ಗ್ೌಡ

ನೆಟಿಮ ಡ ು
ರು

ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.06750 451554084089 114301011000642

7787
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಜಾನಕಿ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.10125 798644625152 114301011006577

7788
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಮೊೋಹನ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ದಾಮಪಾ ಗ್ೌಡ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.10125 114301231001565



7789
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಅಮರನಾಥ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಪೂಜಾರಿ

ನೆಟಿಮ ಡ ು
ರು

ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.13500 668446997086 114301010011574

7790
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಮೊೋನಪಾ ದೋವಸಯ ಬಿನ್ ಗ ೋಳತಮಜಲು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.13500 558696570622 20151166758

7791
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಗಂಗ್ಾಧರ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಪದಮನಾಭ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.13500 384597830476 114301010012101

7792
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ದಾಸಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗಪಾ ಶ್ಟಿಟ

ನೆಟಿಮ ಡ ು
ರು

ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.13500 619889231520 114301010006830

7793
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ನಾರಾಯಣ ಸಾಲಾಯನ್ ಬಿನ್ 

ಮುತತಪಾ ಪೂಜಾರಿ
ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875

7794
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಎನ್ ತಿಮಮಪಾ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ಕೆ 

ಕೆ ರಗಪಾಯಯ
ನೆಟಿಮ ಡ ು

ರು
ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875 748235883051 114301011004333

7795
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಡಿ ತನಿಯಪಾ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಐತತಪಾ ಗ್ೌಡ

ನೆಟಿಮ ಡ ು
ರು

ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875 114301011001336

7796
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಸನತ್ ರೆೈ ಬಿನ್ ಟಿ ಮಹಾಬಲ ರೆೈ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಇತರೆೋ ಅಡಿಕೆ 0.16875 732366102549 114301010009930

7797
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ

ನೆಟಿಮ ಡ ು
ರು

ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ 0.20250 802657444105 114301010007231

7798
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಹಾಗ  ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ವಿಜಯ ಕೆ ೋಂ ಪದಮನಾಭ

ನೆಟಿಮ ಡ ು
ರು

ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.20250 761834403059

7799
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಪಾ ಕ್ಕೆೋಯರ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7800
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7801
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಲ್ಲನ್ ಡಿ ರ್ ೋಜಾ

ಮ ಡನಡುಗ ೋ
ಡು

ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7802
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಕ್ಟರ ರ್ೋಗಸ್ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7803
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಮನ ನಾಯೆ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಟಳ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ 0.00437

7804
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಣಣ ಸಪಲಯ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7805
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ ನರಿಗ್ಾಂನ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಅಡಿಕೆ 0.00437

7806
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಡಂಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7807
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಎನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7808
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿೋನ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7809
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಭು ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7810
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗುಲಾಬಿ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7811
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ ನಾಯೆ ಇಡಿೆಡು ವಿಟಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ 0.00437

7812
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಚಂದರ ಕೆ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7813
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮೋಶ್ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7814
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರುಶ್ೋಶ್ ಕ್ುಲಾಲ್ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7815
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಂತಿ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7816
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ ೋಭಾ ನಿಡಯಡೆ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7817
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನೆ ಣಯಯ ಜಿ ಎಸ್ ಬ ಳಂತ ರು ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7818
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮೋಶ್ ಶ್ಣೆೈ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7819
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾರನಿಿಸ್  ಡಿ ರ್ ೋಜ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7820
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರ ನಾಯೆ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ

ಪರಿಶಿಷ್ೆ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ 0.00437

7821
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7822
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ರಾಮ ನಾಯೆ ಸಾಲ್ಲತ ತರು ವಿಟಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ 0.00437

7823
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತಿಮಮಣಣ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ 0.00437

7824
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುುಲ್ ಆಶಿೋಕ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7825
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಬಟಯ ಡಿ ರ್ ೋಜ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7826
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ಯಿಸ ಡಿ ರ್ ೋಜ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7827
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬ ೋಜ ಶ್ಟಿಟಗ್ಾರ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7828
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿೋಕ್ಷಿತ್ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7829
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನವಿನ್ ಕ್ುಮಾರ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437



7830
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿಚಂದರ ಆಚಾಉಯ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7831
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಮಣ ಆಚಾಯಯ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7832
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7833
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆಶ್ ೋಕ ನಾಯಕ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7834
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜನಾಧಯನ ಪರಭು ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7835
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತಿಮಮಪಾ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ 0.00437

7836
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋವಿಂದ ನಾಯೆ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ 0.00437

7837
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧನಂಜಯ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7838
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಿೋಶ್ ನಾಯಕ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7839
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7840
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾಶಿವ ಪರಭು ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7841
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆ ೋನಾಲ್  ಪ್ರಂಟ ೋ ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7842
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲಾನ್ ರೆ ೋಡಿಾರಸ್ ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7843
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆನಿ ಡಿ ರ್ ೋಜಾ ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7844
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬ ೋಜ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7845
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಭು ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7846
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗುಣಪಾಲ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7847
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಸೆರ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7848
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲ ೋಕ್ಯಯ ಸ ಎಚ್ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7849
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವರಾಮ ಫರಭು ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7850
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮನಾಧ ನಾಯಕ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7851
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7852
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ೋಸಪಾ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7853
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7854
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7855
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ಾನಾಧ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7856
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನ್ ನಾಯಕ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7857
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7858
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜನಾಯಧನ  ನಾಯಕ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7859
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಪ್ರರಯನ್ ಡಿ ಕೆ ೋಸತ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7860
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮರಾಯ ನಾಯಕ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7861
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿೋನಿವಾಸ ಶ್ಣೆೈ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7862
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿೋಶ್ ನೆಟಿಮ ಡುರು ವಿಟಿ ಅಡಿಕೆ 0.00437

7863
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಅಡಿಕೆ 0.00437

7864
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಟಳ ಅಡಿಕೆ 0.0044

7865
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬಾಬಸ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7866
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಜಿೋದ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7867
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಮನ ಪೂಜಾರಿ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7868
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7869
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ೈ ಜರ್ಾ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7870
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಳಿನಿ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531



7871
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗುಲಾಬಿ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7872
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಮಣ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7873
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಶಿಧರ ಶ್ಟಿಟ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7874
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರರರ್ಾ ಡಿರ್ ೋಜ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7875
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾಜಿದಾ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7876
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಮಮದ್ ಕೆೈರಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7877
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಕೆೈರಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7878
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲೋನಾ ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7879
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಿಶ್ ೋರ ಕ್ರಿಯಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7880
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಖತಿಜಾ ಬಿ.ಮ ಢ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7881
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7882
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮೋಶ್ ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7883
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಘುದೋವ್ ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7884
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಿರ್ಾಜ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7885
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ ರ್ಪರಾಜೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7886
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿೋಡಿಸ್ ಪಾಯಿಸ್ ಬಿ.ಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7887
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ನಾಯೆ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7888
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7889
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತಿಲಕ ಶ್ಟಿಟ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00531

7890
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಮಮದ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7891
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋಜಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7892
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಂಗ್ಾಧರ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7893
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಮಮದ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7894
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಮಮದ್  ಅಶಿಾನ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7895
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7896
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7897
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7898
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ಎಮ ಅಬುುಲ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7899
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ಎಮ ಅಬುುಲ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7900
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುುಲ್ ಅಕ್ಬರ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7901
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಮ  ಕೆ  ಇಬಾರಹಂ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7902
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹಮಿೋದ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7903
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಇದಿುಕ್ುಂಞ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7904
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಮ ಕೆ ಇನಾಸ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7905
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಮಮದ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7906
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುುಲ್  ಹಮಿೋದ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7907
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿೋಶ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7908
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7909
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಚಂದರ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7910
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂತ ೋಷ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7911
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುುಲ್  ರಹಮಾನ್ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053



7912
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುುಲ್ ಸಲ್ಲೋಂ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7913
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುುಲಿ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7914
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಲ್ ಜಿ ಶ್ಟಿಟ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7915
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7916
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ನರಿಂಗ್ಾನ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7917
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಇಬಾರಹಂ ನರಿಂಗ್ಾನ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7918
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅನುಸ ಯ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.0053

7919
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಗಣೆೋಶ್ ನಾಯೆ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.003

7920
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರಾಜೆೋಶ್ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7921
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಶಿವರಾಮ ನಾಯೆ ಚೆನೆುೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.003

7922
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಅಜುಯನ್ ನಾಯಕ ಚೆನೆುೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7923
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಹರಿೋಶ್ ಟಿ ಕಾವಳಮ ಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7924
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರೆ ೋಹತ್ ಕೆ ಡ್ಾಮಣ್ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7925
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಸತಿೋಶ್ ನಾಯಕ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7926
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಗುರುರಾಜ್ ಶ್ಟಿಟ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7927
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ವಿಶ್ಾನಾಥ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7928
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7929
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಹರಿಕ್ೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7930
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಕಾತಿಯಕ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7931
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7932
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಬಾಸೆರ ಪರಭು ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7933
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರಮೋಶ್ ಶ್ಣೆೈ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7934
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಶ್ ೋಭಾ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7935
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಭು ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7936
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7937
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಜಿನುಪಾ

ಮ ಡನಡುಗ ೋ
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7938
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7939
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರಘುರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7940
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಲಕ್ಷಮಣ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7941
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಪರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಪ್ರಲಾತಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7942
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಶ್ಶಿಧರ ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7943
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಮನೆ ೋಹರ ಶ್ಟಿಟ ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7944
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7945
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಆನಂದ ಆಚಾರ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7946
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ವಿನೆ ೋದ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7947
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಅನಸ ಯ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7948
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಶಿರೋನಿವಾಸ ಶ್ಣೆೈ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7949
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಲಾಯನಿಿ ಪ್ರೋಟರ ರ್ಪರೆರಾ ಮೋರಮಜಲು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.003

7950
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ನೆ ೋಣಯಯ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7951
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.003

7952
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಗ ೋಪಾಲ ಅಮ ಟರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.003



7953
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಗ್ಾಯತಿರ ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7954
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಜಬಬರ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7955
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರಮೋಶ್ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7956
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಜಗದಿೋಶ್ ರೆೈ ಕ್ುರಿರ್ಾಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7957
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಮಿಥುನ್ ಕ್ುರಿರ್ಾಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7958
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ನತ್ಾಷ್ ಕೆ ರ್ಲ್ಲ ಿೋ ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.003

7959
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಸತಿೋಶ್ ಚೆನೆುೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7960
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಮೊೋಹನ್ ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.003

7961
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಅರುಣ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7962
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ವಿಶ್ಾನಾಥ ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7963
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರೆ ನಾಲ್  ಪ್ರಂಟ ೋ ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7964
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಮಹಾಬಲ ಅಮ ಟರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.003

7965
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಪಾಯಟಿರಕ ಪಾರನಿಿಸ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7966
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಸ ಯಯ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7967
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ವಿಶ್ಾನಾಥ ರೆೈ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7968
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕ್ುನಾಯಡು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7969
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ನಿರಂಜನ ಕ್ುಡಂಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7970
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ವಿಲ್ಲಯಂ ಡಿಕೆ ೋಸತ ಕ್ುರಿರ್ಾಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.003

7971
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಗಂಗ್ಾಧರ ಭಂಡ್ಾರಿ ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7972
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರಾಮಣಣ ಸಪಲಯ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7973
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರಾಜೆೋಂದರ ಬಡಗಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7974
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಅವಿಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7975
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ವಸಂತ ಬಡಗಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7976
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಅರವಿಂದ ಭಟ್ ಬಡಗಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7977
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಕೆ ೋಕಿಲ ಬಡಗಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7978
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಈಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬ ೋಳಂತ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7979
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರಾಮಚಂದರ ಬಡಗಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7980
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಸತಿೋಶ್ ಚಂದರ ಬಡಗಕ್ಜೆಕಾರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7981
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಪುಷ್ಾರಾಜ್ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7982
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಭು ಕಾವಳಮ ಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7983
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಶ್ ೋಭಾ ಶ್ಮಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7984
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಸುಂದರ ಆಳಾ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.003

7985
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಗಿರಿೋಶ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7986
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಸದಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7987
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಉದಯ ಕ್ುಮಾರ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7988
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಸತಿೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುಡಂಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7989
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಬಿ ನಾರಾಯಣ ಕ್ರಿಯಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.003

7990
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಓಬಬಯಯ ಗ್ೌಡ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7991
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಇಂಬಾರನ್ ಖಾನ್ ಬಿ.ಮ ಡ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7992
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರಾಜೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ.ಮ ಡ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7993
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಮಹಾಬಲ ಆಳಾ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003



7994
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7995
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಎಸ್ ಮಹಮಮದ್ ಖಾದರ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.003

7996
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಮಹಮಮದ್ ನರಿಂಗ್ಾನ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.003

7997
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರಾಮ ಮಡಿವಾಳ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7998
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಚಂದರಹಾಸ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

7999
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಪರಕಾಶ್ ಆಳಾ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8000
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಚಂದರಹಾಸ ಕ್ುರಿರ್ಾಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8001
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ತಿಮಮಣಣ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8002
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ವಾಮನ ನಾಯೆ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8003
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ತಿಮಮಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8004
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಪರಭು ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8005
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ನಾಣಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8006
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಜಯಪರಕಾಶ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8007
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಪರಭಾಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8008
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಜಯರಾಜ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8009
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರ್ಾಕ್ ಬ್ ಬ ೋಳಂತ ರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8010
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಮಾಧವ ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8011
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8012
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಪರಮೋಶ್ಾರ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8013
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಗ ೋಪಾಲ ನಾಯಕ ಕ್ುರಿರ್ಾಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8014
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ರವಿೋಂದರ ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8015
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಲಕ್ಷಮಣ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8016
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಪರವಿೋಣ್ ಶ್ಟಿಟ ಕಾವಳಮುಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8017
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ ನರಿಂಗ್ಾನ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.003

8018
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ಕಾಯಯಗ್ಾರ
ಗ ೋಪಾಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಭು ಕ್ರ್ಪಯ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.003

8019
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ಕ್ುಂತಲಾ ಶ್ಣೆೈ

ಮ ಡನಡುಗ ೋ
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.01900 326657677861 109401011000916

8020
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ತರಬೋತಿ
ಶ್ ೋಭಾ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.01900 206693808926 602101026421

8021
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ತರಬೋತಿ
ವಿಧಾಯಪರಭು ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.01900 299093819762 520101070309716

8022
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ತರಬೋತಿ
ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.01900 704247908940 204001015366

8023
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ತರಬೋತಿ
ಸತಿೋಶ್ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.01900 448405254961 1372200092685

8024
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ತರಬೋತಿ
ರಾಜೆೋಶ್ ಶ್ಣೆೈ

ಮ ಡನಡುಗ ೋ
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.01900 529675119120 109401231000380

8025
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ತರಬೋತಿ
ಶಿರೋನಿವಾಸ ಶ್ಣೆೈ ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.01900 292617604247 0712500100977501

8026
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ತರಬೋತಿ
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.01900 227847040470 119801011002664

8027
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ತರಬೋತಿ
ವಸಂತ ಪರಭು ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.01900 508857507152 119801011002773

8028
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 

ತರಬೋತಿ
ಅಶ್ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.01900 396439375275 119801011004388

8029
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಮ್ರಯಿರ್ಲಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಕುಕಕ ಪಾ  ಗೌಡ, ಅಲೆಪ್ರಾ ಡಿ ಮನೆ ಹಳೆೋನೆರಂಕಿ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 750360810474 02042210000885

8030
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀಶ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. ಎಸ್. ಪಿ. 

ಸೇಸಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಸರೀಳಿ ಮನೆ ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 411274856126 02042200030888

8031
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 

ವಿಶವ ನಾಥ ಶೆಟ್ಟು , ರ್ನಜಿ ಮನೆ ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 568780169522 64128114837

8032
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 

ಉಗಗ ಪಾ  ಶೆಟ್ಟು , ಬಡಿರ್ಲ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 405964861583 32101245779

8033
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ.ಪದ್ಮ ನಾಭಬಿನ್. ಶ್ೀನಪಾ  

ಗೌಡ, ಕ್ೆಂದಾಾ ಜೆ ಮನೆ ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 412259633985 64163730682

8034
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಆನಂದ್ ರೈ ಎಸ್.ಬಿನ್. 

ಮುತ್ೂ ಪಾ  ರೈ, ಕೂನಸಡಕ  ಮನೆ ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 368669092674 520101024420669



8035
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನ ಗೌಡ ಕ್.ಬಿನ್. 

ರುಕಮ ಯಯ  ಗೌಡ, ಕುೆಂಡಡಕ  ಮನೆ ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 211754878470 02042200070276

8036
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ.ಯುವರಾಜಿಾ ನ್. ಪಕಿೀರಪಾ  

ಗೌಡ, ಎನಾಮ ಜೆ ಮನೆ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 915814721131 01342210060607

8037
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಸದಾಶ್ವ ಶೆಟ್ಟು  ಯಂ.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟು , ಮ್ರರಂಗ 

ಮನೆ
ರಾಮಕ್ುಂಜ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 649283746516 520101034329206

8038
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಈರೇಶ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಅಣಣ ಯಯ  ಗೌಡ, ಪಂಜೀಡಿ 

ಮನೆ
ಐತ ತರು ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 749919610809 155001011000202

8039
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಪಿ. ಅಬುಾ ಲ್ ಬಸಿೀಬಿಸನ್. 
ಕ್. ಪಿ. ಸಿೀದಿಯಬಾ  ಹಾಜಿ, 
ಕೊೀಚ್ಕಟ್ಟು  ಮನೆ

ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 995813597753 123601011002827

8040
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಕ್. ಕ್ಲ ೀವಿಯಬಿಸನ್. 

ಮೈಕ್ಲ್, ಉಳಿಪು ಮನೆ ಕ್ುಟುರಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 244543066006 123601010020807

8041
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  ಕ್.ಬಿನ್. 

ಕೊರಗಪಾ  ಗೌಡ, ಕ್ೆಂದಾಾ ಜೆ ಮನೆ ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 323895195098 02042200068770

8042
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಪಾ ಸ್ವದ್ ಎಮ್.ಬಿನ್. 

ರಾಮಣಣ  ರೈ, ಸ್ವರಕ್ರೆ ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 668664094957 02122200074663

8043
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ರಕಿಿತ್ ಎ. ಜಿ.ಬಿನ್. ಗರಿಧರ 

ಎ., ಸಂಪಯ  ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 992505577100 0615101091238

8044
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಮೊೀನಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಸೀಮಪಾ  ಗೌಡ, ಅಗತಾೂ ಡಿ ಮನೆ ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 548571213682 02042200017977

8045
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಉಮೇಶ ಗೌಡ ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ಬೆಳಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ಕ್.ಸಿ. ಫಾಮ್ಸ 

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 259499465041 259001000001981

8046
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕ್. ಈಶವ ರ 

ಭಟ್, ಶ್ವಪುರ ಮನೆ ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 525449826581 01652200005956

8047
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ನಯನ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ಯಂ.ಬಿನ್. ಪುಟು ಣಣ , 
ಮುೆಂಡೆಾ ೀಲ್ ಮನೆ

ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 871242086218

8048
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇಶ ಟ್ಟ.ಬಿನ್. ಬ್ರಬು 

ಮುಗೇರ, ತೀಟಂತಿರ್ಲ ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 621408658568

8049
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಅಶೀಕ್ ಎಸ್.ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ  

ನಾಯಕ , ಸೇತಾಸಜೆ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 562097323166

8050
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ನವಿೀನ್ ಚಂದ್ಾ  ಸಿ. ಪಿ.ಬಿನ್. 
ಪುಟು ಣಣ  ಸಿ. ಎಮ್., ಅೆಂಕತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 509102227291

8051
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಗುಣಪ್ರರ್ಲ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, ಮರಂಕಾಡಿ 

ಮನೆ
ಹಳೆೋನೆರಂಕಿ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 797555249793 01402200198752

8052
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ರಮ್ರನಂದ್ಬಿನ್. ತಿಮಮ ಪಾ  

ಗೌಡ, ಕಟು ತಾೂ ರು ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 656222856228 520101016761533

8053
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಎಲ್. ಜನಾಧಸನ 
ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. ಬಿ.ಸಿ. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ , 
ಮೂಲೆತ್ ಮಜಲು ಮನೆ

ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ 78/P1, 77/* ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 0.88 6750.00 410693622575 02042200027517

8054
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರಬು ಗೌಡಬಿನ್. ಚ್ರ್ಲಲ  

ಗೌಡ, ಪರಕಲುಲ  ಮನೆ ಹಳೆೋನೆರಂಕಿ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 572225298294 02042200008513

8055
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಪುರದಂರ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಹುಕಾ ಪಾ  ಗೌಡ, ಪಟ್ಟು  ದೇವಗರಿ 

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 465397895978 3822500100056801

8056
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಸತಿೀಶ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯಪಾ  

ನಾಯಕ , ಕುಮೇರು ಮನೆ ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 801895029238

8057
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಪೂವಪಾ  ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಪೊಡಿಯ ಮುಗೇರ, ಮಲೆಕಾಕಯಿ 

ಮನೆ
ಐತ ತರು ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 961814168902

8058
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಬಿ. ಎೆಂ.ಬಿನ್. 

ಮಂಚ್ ಮುಗೇರ, ಬೆದ್ಾ ೀಳಿ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ 299/2A, 2C ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು 1.77 8100.00 625932527592

8059
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಪಾ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ, 

ಕ್ರೆೆಂತೆಲು ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 558740153308

8060
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವಪಾ ಸ್ವದ್ ವೈ.ಬಿನ್. 

ಹ್ರಿೀಶ್ ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 995206378683

8061
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ ಎ.ಬಿನ್. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಾ  

ನಾಯಕ , ರಾಮನಗರ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 842471535023

8062
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ರವಿ ಪಾ ಸ್ವದ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಹುಕಾ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಕೌಡಿಚಾೂ ರ್ 

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 807040912506

8063
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ಕಾಶಬಿನ್. ಶಂಭು 

ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 707991967798

8064
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ೀನಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬಟಯ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಆಲಂಗಪಾ  

ಮನೆ
ಗ ೋಳಿತ ತೋಟುಟ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 568634368009

8065
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಪದ್ಮ ಯಯ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ನಾಯಕ , ಅಜಿಜ ಕಟ್ಟು  

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 267124124880

8066
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಶೇಖರ ಗೌಡಬಿನ್. ದೇವಪಾ  

ಗೌಡ, ಕುಬರ್ಲಡಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 419359085693 123901191000274

8067
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಆನಂದ್ ರೈಬಿನ್. 

ವಿಠರ್ಲ ರೈ, ಮಠ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 525724421650 124201010006191

8068
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಧನಂಜಯ 
ಗೌಡಬಿನ್. ನಿೀರ್ಲಯಯ  ಗೌಡ, 
ಬರೆಮೇಲು ಮನೆ

ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 551239735805 123901010003090

8069
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಗೌಡಬಿನ್. ಶೇಷ್ಪಾ  

ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 297605713861 123901010000205



8070
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ರ್ಲಕ್ಷಮ ಣ ಗೌಡಬಿನ್. 

ನಿೀರ್ಲಯಯ  ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 294082537259 123901051000148

8071
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ವಿಶಾವ ಸಿಾ ನ್. ಪದ್ಮ ಯಯ  ಗೌಡ, 

ಮುಳಿಯ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 526539383904 123601011003918

8072
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಯಶೀಧರ ಕ್.ಬಿನ್. 

ಚೆನಾ ಪಾ  ಗೌಡ, ಕಳಪ್ರಾ ರು ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 480707406131 520101034472068

8073
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಾಕರ ಡಿ.ಎಸ್.ಬಿನ್. 

ನೇಮಣಣ  ಗೌಡ, ದೇರಣೆ ಮನೆ ಶಿರಿಬಾಗಿಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 954966637909 123901011001980

8074
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಜೇಶ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕರುಣಾಕರ ಗೌಡ, ಕೊೀಡಿೆಂಬ್ರಳ 

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 299720280123 01652200053136

8075
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಣಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಪ್ರಗಸಡೆ ಮನೆ, ಕಳಪ್ರಾ ರು ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 644808936039 123901010003139

8076
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಆನಂದ್ ರೈಬಿನ್. 

ಸೀಮಪಾ  ರೈ, ಮಠ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 545665540472 124201191000048

8077
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಸತಿೀಶ್ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಸೀಮಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಮ್ರನಡಕ  

ಮನೆ
ಕೌಕಾರಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 725680532277 4341101000031

8078
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. ಗಣಪ 

ಗೌಡ, ಎಣೆಣ ತೂ ೀಡಿ ಮನೆ ಕೆ ೋಣಾಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 820288794083 1655101002071

8079
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಸರೇಶಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯಯ  ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರರ್ಲಪ್ರಾ  

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 869654459377 64131448913

8080
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಶೇಕ್ ಸ್ವಬು ಜಾನಿಾ ನ್. 

ಇಸ್ವಮಯಿಲ್, ಕುಕುಕ ಜೆ ಮನೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 307675585999 914010048154591

8081
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ನಾರಾಯಣ 
ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. ಸಬಾ  ಪೂಜಾರಿ, 

ಪ್ರರ್ಲಪ್ರಾ  ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 766200701843 01652200048093

8082
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಶರತ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಶೇಷ್ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, 
ಬಂಬಿರ್ಲದ್ೀಳ ಮನೆ

ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 941356886297 02122210018655

8083
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಅನಾ ಪೂಣಸ ಪಾ ಸ್ವದ್ 

ರೈಬಿನ್. ವಿಠರ್ಲ ರೈ, ಬಂಬಿರ್ಲ ಮನೆ ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 558265085629 30165140129

8084
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ರವಿಚಂದ್ಾ  ಬಿ.ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ಕ್.ಪಿ. ಸಂಜಿೀವ ಶೆಟ್ಟು , ಸಂಜಿೀವಿನಿ 

ಮೊಡಪ್ರಾ ಡಿ ಮನೆ
ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 599628222515 10573788583

8085
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಫಿಲೀಮ್ತನಾ 
ಮ್ರಯ ಥ್ಯಯ ಕೊೀೆಂ. ಮ್ರಯ ಥ್ಯಯ  
ಟ್ಟ.ಜೆ., ಹ್ಳೆಸೆು ೀಷ್ನ್ ಬಂಟಾ  ಮನೆ

ಮಧಾಯಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 723518266572 20120100001926

8086
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ರವಿಚಂದ್ಾ  ಬಿ.ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡ, ಬಿೀರೇಜಾಲು 

ಮನೆ
ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6620.00 390306390779 33210658003

8087
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೆವ ೀತಾ ಎನ್. 
ಗೌಡಕೊೀೆಂ. ಮೊೀಹ್ನ ಕ್., ಕಂಪ 

ಮನೆ
ಬಂಟರ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 972373592806 155001011000666

8088
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಮ್ರಯಿರ್ಲಪಾ  ಗೌಡ, ಕಂಪ ಮನೆ ಬಂಟರ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 236242794920 116201011001669

8089
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ವಿನುತ್ ಕುಮ್ರರ್ ಕ್.ಬಿನ್. 

ಸ್ವೆಂತ್ಪಾ  ಗೌಡ ಕ್., ಕಂಪ ಮನೆ ಬಂಟರ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 589817877212 64191532869

8090
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸೌಮಯ ಬಿನ್. ಸೆಂದ್ರ 

ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರರಾಬೆ ಮನೆ ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 762367470076 123101011003967

8091
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಕೇಶವ ಕ್.ಬಿನ್. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  

ಗೌಡ, ಕಂಪ ಮನೆ ಬಂಟರ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 761576419913 155001011000912

8092
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ವನಂದ್ಬಿನ್. ಸೀಮಪಾ  

ಗೌಡ, ಕಳಪ್ರಾ ರು ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 954952576861 37438725132

8093
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ ಪಿ.ಬಿನ್. ದುಗಗ ಣಣ  

ಗೌಡ, ಕಡೆಜಾಜ ರು ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 858558723676 64131748676

8094
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಜೇಶ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ ಗೌಡ, ಕಡಂಪ್ರರ್ಲ 

ಮನೆ
ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 571133164367 123901011001225

8095
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕಿಾ ನ್. 
ಸಂಜಿೀವ ನಾಯಕ್, ಇೆಂದಾಜೆ 

ಮನೆ
34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 483505410416 520101034319278

8096
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಕು. ಪಿಾ ೀತಿಬಿನ್. ಈಶವ ರ ಭಟ್, 

ನಿಡ್ಡ  ಮನೆ ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 960074939130 64127748424

8097
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀನಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ನರಸಿೆಂಹ್ ಗೌಡ, ಅೆಂಗಡಿಜಾಲು 

ಮನೆ
ರ್ಪರಾಬ ಕ್ಡಬ 82/9AP2 ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 0.41 6750.00 517254801858 02042200014074

8098
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ನಾಯಕಿಾ ನ್. 
ಜಿನಾ ಪಾ  ನಾಯಕ್, ಇೆಂದಾಜೆ 

ಮನೆ
34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 881312863475 10573763169

8099
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಉಲ್ದಲ ಸ್ ರಾವ್ 
ಕ್.ಎಸ್.ಬಿನ್. ಕ್. ಸರೇಶೂ ೆಂದ್ಾ  
ರಾವ್, ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀಕೃಪ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 763459464363 6042500104081101

8100
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿಶವ ನಾಥ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. 
ದೇವು ಪೂಜಾರಿ, ಪಟ್ಟು ಮಜಲು 

ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 761846387307 02122200036218

8101
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ರೈ ಕ್. 
ಎೆಂ.ಬಿನ್. ಮಹಾಬರ್ಲ ರೈ ಬಿ., 

ಕ್ಲ್ದಲ ಡಿ ಮನೆ
ಇದಯ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 582193576317 114301011005178

8102
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ರಕಿಿತ್ ರೈ ಟ್ಟ,ಬಿನ್. ವಿಠರ್ಲ ರೈ 

ಟ್ಟ., ಶ್ವನಿರ್ಲಯ ತೀಟಲ  ಮನೆ ಆರ್ಾಯಪು ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 606027347333 520101016791981

8103
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಅರವಿೆಂದ್ ಎೆಂ.ಪಿ.ಬಿನ್. 
ಪಚೊ  ಮುತ್ತೂ , ಕ್ಮ್ರಸಯಿ ಮನೆ 102-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 809985079868



8104
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ ಬಿನ್. ಚಿೆಂಗ ಅಜಿರ್ಲ, 

ಕಲುಲ ಗುಡೆಡ  ಮನೆ ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 334838527256

8105
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಎಸ್. ಕಿಶೀಬಿಸನ್. 

ಸೆಂದ್ರ, ಉಜಿರಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 800894119126

8106
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಉಮೇಶ ಕ್.ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ, 

ಕ್ಳಗನ ಬಿೀಡು ಮನೆ ಐತ ತರು ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 694392049997

8107
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ದ್ಯಾನಂದ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 213074839605

8108
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿೀಶ್ ಎಸ್.ಬಿನ್. ಲ್ಸೆಂಗಪಾ  
ನಾಯಕ , ಸರಸವ ತಿ ಮೂಲೆ 
ಮಣಿಕಾಕ ರ ಮನೆ

ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 581383884504

8109
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಬ್ರಾ ಯ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 276187084289

8110
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀನಪಾ ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಮುಗೇರ, ಗಾಣದ್ 

ಗುೆಂಡಿ ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 201162232697

8111
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿೀಶ ಯಂ.ಬಿನ್. ಬ್ರಬು, 

ಮಟಯ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 225388196986

8112
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಪುಟು  

ನಾಯಕ , ಕ್ರೆಮೂಲೆ ಹೊಸಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ 339/ ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು 0.25 8100.00 944128936121

8113
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಗೊೀವಿೆಂದ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 577344443475

8114
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 

ಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 446322067598

8115
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ  ನಾಯಕ  ಎ.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 315444154382

8116
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರಬಿನ್. ತ್ನಿಯ, 

ಉಜಿರಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00

8117
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಮತಿ ನಲೆಕ ಕೊೀೆಂ. 

ಸಬಾ  ನಲೆಕ , ಬಿೀತ್ಲ್ದಪು ಮನೆ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 852808664672

8118
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ನರಸ ನಾಯಕ , ಹ್ಳೆಯೂರು 

ಮನೆ
34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 630388723450

8119
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀನಿವಾಸ ಯಂ.ಬಿನ್. 
ಸಿೀತಾರಾಮ ಭಟ್, ಮುದಾಲ ಜೆ 

ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 216570930473 520101009824118

8120
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ದೇವಕಿಕೊೀೆಂ. 

ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ನಡಾ  ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 782531344007 072300101008828

8121
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಶ್ಾ ೀಪತಿ ಕ್.ಬಿನ್. ವೆಂಕಪಾ  

ಪಾ ಭು, ಕೊೀಡಿಜಾಲು ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 564695812085 01402200159599

8122
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಸದಿೀಶಬಿನ್. ಬಿ. 
ಪಾ ಭಾಕರ ಬೀಕಸರ್, ಮದ್ಲ  

ಮನೆ
ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು 32/7 ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 0.90 13500.00 243023683903 0615101023697

8123
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಭಾವನಾ 
ಸಧಿೀಕೊೀಸೆಂ. ಸಧಿೀರ್ ಟ್ಟ., 
ಸರಕಾರಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜು 

ಬಳಿ ಕೊೆಂಬೆಟ್ಟು
ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 3375.00 576275521660 64080886870

8124
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಕಿರಣ್ ಕುಮ್ರರ್ ಕ್.ಬಿನ್. 

ಪಾ ಭಾಕರ ಭಟ್, ನಂದ್ನ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 567404817817 6042500103934301

8125
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಗರಿೀಶ ಪಿ.ಎೆಂ.ಬಿನ್. 

ಹುಕಾ ಪಾ  ಗೌಡ, ಮುಡಿಪು ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 29/* ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 0.71 12000.00 663302539956 31883379252

8126
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ರವಿಕೃಷ್ಣ  ಡಿ.ಬಿನ್. 
ಗೊೀಪ್ರರ್ಲ ಭಟ್ ಡಿ., 
ಉಜಿರುಪ್ರದ್ರ ಮನೆ

ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 78/4 ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 0.46 6750.00 627219071070 599002010000406

8127
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಪಾ  ಗೌಡ ಜಿ.ಬಿನ್. 

ಶ್ವಪಾ  ಗೌಡ, ಗುಮಮ ಟ್ಟಗದ್ರಾ  ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 313476022984 54017809240

8128
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಸರೇಶಬಿನ್. 
ರುಕಮ ಯಯ  ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರರ್ಲಪ್ರಾ  

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 869654459377 64131448913

8129
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ವಿಠರ್ಲ ನಾಯಕಿಾ ನ್. 

ಅಣಣ ಪಾ  ನಾಯಕ್, ಎಲ್ಸಕ್ ಮನೆ ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6000.00 712385708514 64155579651

8130
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಜೇಶ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಕರುಣಾಕರ ಗೌಡ, ಕೊೀಡಿೆಂಬ್ರಳ 

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 299720280123 01652200053136

8131
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಯತಿೀಶ ಕ್.ಬಿನ್. ಮೊೀನಪಾ  

ಗೌಡ, ಮಡಿವಾಳೂ  ಪರಪುಾ  ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 721478578099 123601010021403

8132
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ಶ್ಾ ೀಧರ ಗೌಡಬಿನ್. 

ಈಶವ ರ ಗೌಡ, ನಡಾ  ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 795018298330 520101034309566

8133
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನಬಿನ್. ಈಶವ ರ 

ಗೌಡ, ಪಟಾ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 708131642403 01652200035988

8134
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಅಕ್ಷತಾ ರೈಬಿನ್. ಆನಂದ್ ರೈ, 

ಸೂರಂಬೈಲು ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 112/2 ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 1.75 13500.00 458044746710 520101024443601

8135
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಲೀಹತ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ಎೆಂ.ಬಿನ್. ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಗೌಡ, 

ಮುಳಿಯ ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 421443925753 123601011001465

8136
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಪುರುಷೀತ್ೂ ಮ ಜಿ.ಬಿನ್. 
ಹೊನಾ ಪಾ  ಗೌಡ, ಗುಮಮ ಟಗದ್ರಾ  

ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 642150505936 123101010005074

8137
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಣ್ಣಣ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಕರಿಯಪಾ  ಗೌಡ, ಗುಮಮ ಟ್ಟಗದ್ರಾ  

ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 991032160915 124201011004827

8138
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರಾ ೀಮ್ರಬಿನ್. 
ಹೊನಾ ಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಪರನಿೀರು 

ಮನೆ
ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 551987339818 520101009846707

8139
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 

ಹ್ನುಮ ಶೆಟ್ಟು , ಮೊಗಪ್ರಾ  ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 3000.00 632885315929 17109531128



8140
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಮಹೇಶ್ ಪಿ.ಜೆ.ಬಿನ್. 

ಜಯರಾಮ, ಪಡೆಜಾಜ ರ್ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 10125.00 777844868310 64174957384

8141
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಸಿೀತಾರಾಮಬಿನ್. ಸೇಸಪಾ  

ಗೌಡ, ಓಲ್ದಡಿ ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 10125.00 420947478551 64140252962

8142
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಅವಿನಾಶ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಬಿನ್. 

ಬ್ರಬು ಪೂಜಾರಿ, ಕಾನನಶ್ಾ ೀ ಮನೆ ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 10125.00 689374904858 0942500102508301

8143
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಧಮಸಪ್ರರ್ಲ ಕ್.ಬಿನ್. 

ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ, ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 786232539298 123901010004136

8144
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕೇಶವತಿಕೊೀೆಂ. 

ಶ್ೀನಪಾ  ಗೌಡ, ಎಣೆಣ ತೂ ೀಡಿ ಮನೆ ಕೆ ೋಣಾಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 413879302583 0602101022842

8145
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇಶ್ ಕುಮ್ರರ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಬ್ರಳಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಪಿದ್ಪಟಲ  

ಮನೆ
ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 908232114869 54062282265

8146
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಚೆನಾ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಧಮಸಣಣ  ಗೌಡ, ನೆಕಕ ರೆ ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 397645913166 01402200137899

8147
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಜೀಗಬಿನ್. 
ಈಶವ ರ ಪುರುಷ್, ಹೊಸಮಜಲು 

ಮನೆ
ಕೌಕಾರಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 661527712763 1655101004719

8148
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ವೈಶಾಕ್ ಆರ್.ಬಿನ್. ಕ್. 

ರಾಘವ, ಶ್ವಗರಿ ಮನೆ ಕೌಕಾರಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 655850203870 1655101016601

8149
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಅಚ್ಯೂ ತ್ ಗೌಡಬಿನ್. 

ಕೊರಗಪಾ  ಗೌಡ, ಲ್ದವತ್ೂ ಡಿ ಮನೆ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 772233332893 152801231001100

8150
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೀನಿತ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಎಚ್., 
ಹೊಸಮಜಲು ಮನೆ

ಕೌಕಾರಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 390255913082 001401527340

8151
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ವಾರಿಜಾಕಿಿಕೊೀೆಂ. 

ವಿಶವ ನಾಥ ಶೆಟ್ಟು , ರ್ನಜಿ ಮನೆ ನ ಜಿಬಾಳಿತಲ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 642654973152 01652200092188

8152
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ವಿಶಾವ ನಂದ್ ಕ್.ಬಿನ್. ಶ್ವಪಾ  

ಗೌಡ, ಚಾವುಡಿ ಮಜಲು ಮನೆ ಶಿರಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 784059811797 123901011001322

8153
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಪಾ ದಿೀಪಬಿನ್. ವಾಮನ 

ನಾಯಕ , ಕಾಟ್ಟಕಜೆ ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು 75/1C ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು 1.41 8100.00 224459208880

8154
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಆನಂದ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಶೇಷ್ ನಾಯಕ , ಮುೆಂಡ್ೀವು 

ಮೂಲೆ ಮನೆ
ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 194/PP35 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು 1.5 16200.00 537564028913

8155
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ದಾದು ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಚ್ನಿಯ ನಾಯಕ , ಗಡಿಯಾಸನಡಕ  

ಮನೆ
ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ 92/P5 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು 0.9 16200.00 724257627489

8156
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಹ್ರಿೀಶ ಎ.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 268299824663

8157
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಸದಾಶ್ವಬಿನ್. 

ಎಲುೆಂಬ, ಬ್ರವಿಕಟ್ಟು  ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 191/1, 185/2AP4 ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು 2.27 16200.00 750790275985

8158
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ವೆಂಕಪಾ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ಣ  

ನಾಯಕ , ಕುದ್ಕ ೀಳಿ ಮನೆ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 134/2 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು 1 16200.00 802657444105

8159
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪ್ರಾ ೀಮ ಎಸ್.ಕೊೀೆಂ. 

ಪದ್ಮ ನಾಭ ನಾಯಕ , ಸವಸ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 201/3 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು 0.33 16200.00 549116137038

8160
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಕುಮುದ್ಕೊೀೆಂ. 

ಸೆಂದ್ರ ಕ್., ಕೊಡಂಕಿೀರಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 142/1P1 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು 0.05 16200.00 271658236687

8161
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಎ.ಬಿನ್. ಶ್ವಪಾ  

ನಾಯಕ , ಅಲಂಗಪ್ರಾ  ಮನೆ ಆಲಂತ್ಾಯ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 16200.00 733476667558

8162
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಮಹಾಲ್ಸೆಂಗ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಈಶವ ರ ನಾಯಕ , ಬಳಂಕೂಡುಲ  

ಮನೆ
ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು 253/2A1P5 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು 2.95 12150.00 924856857857

8163
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಪುಟು ಣಣ  ಸಿ.ಯಂ.ಬಿನ್. 
ಮ್ರಯಿರ್ಲಪಾ  ನಾಯಕ , 
ಶ್ವಪಾ ಸ್ವದ್ ನಿರ್ಲಯ

ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 155/1D ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು 1.35 8100.00 854062865459

8164
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ರಾಮಣಣ  ನಾಯಕ , 
ಗಡಿಯಾಸನಡಕ  ಮನೆ

ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ 59/1P6 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು 2.3 8100.00 528515279573

8165
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪದಾಮ ವತಿಕೊೀೆಂ. 

ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಗೌಡ, ತಿಮಮ ರಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 748459592805 01342200168537

8166
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀನಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 

ಈಶವ ರ ಗೌಡ, ಕೊಯಕೂಕ ಡೆ ಮನೆ ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6000.00 731548257406 64157132635

8167
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಶೆವ ೀತಾ ಹೆಗೆಡ ಕೊೀೆಂ. 

ರಾಜೇಶ್ ಹೆಗೆಡ , ಹೆಗೆಡ  ಸದ್ನ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6000.00 540537452552 18940100017281

8168
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ತಾಯ ಗರಾಜಬಿನ್. 

ಕಂದ್ಯಯ , ಶ್ಾ ೀರಾಮ ನಿರ್ಲಯ ಕ್ುಟುರಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ 34/1A1D1A1P1-p2 ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 0.05 6000.00 203563933666 01652200082672

8169
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಸನಿಲ್ ಬಿ.ಬಿನ್. ಹ್ರಿಶೂ ೆಂದ್ಾ  

ಆಚಾಯಸ, ಪ್ರೆಂಗಳ್ಳಯಿ ಮನೆ ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 716699662406 520101016817611

8170
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಪುರಂದ್ರ ಎನ್.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಬೈರ, ಕರ್ಲಲಮೂಲೆ 

ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 879041654420

8171
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಲ್ಸತಾಕೊೀೆಂ. 

ಕುಶಾರ್ಲಪಾ  ಬೈರ, ಪರ್ಲಲ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 405269788323

8172
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಮುಖೇಶ್ಾ ನ್. ಶ್ೀನಪಾ , 

ಬಿೀತ್ರ್ಲಪುಾ  ಮನೆ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 904637903182

8173
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ರ್ಲಕಿಿ ಮ ೀಕೊೀೆಂ. ವಾಸ, 

ಬಿೀತ್ರ್ಲಪುಾ  ಮನೆ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 8100.00 620040465946

8174
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 

ಅಣಣ ಪಾ  ನಾಯಕ , ಪಟಲ  ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 737607330600



8175
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಕ್. ನಾರಾಯಣ 
ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಎ. ಕೊಗುಗ  ನಾಯಕ , 
ಪಂಬತ್ೂ ಮಜಲು ಮನೆ

ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 977959125179

8176
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ನರಸ ನಾಯಕ , ಹ್ಳೆಯೂರು 

ಮನೆ
34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 8100.00 630388723450

8177
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಆರ್.ಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ, ಕೊೀಡಿ 

ಮನೆ
ನಿಡಾಳಿಿ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 10881.00 620027154411 10530101102457

8178
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ವಿಜಯ ಪಿ. ಬಿ.ಬಿನ್. ಬ್ರಬು 

ಗೌಡ, ಪ್ರರಾ ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 230865354857 123101010005954

8179
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೂಯಸನಾರಾಯಣ 
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ವೆಂಕಟಾ ಮಣ ಭಟ್, 

ಪ್ರರ ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 623909539827 123101010004491

8180
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ರಕಿಿತ್ ಬಿನ್. ಸ್ವೆಂತ್ಪಾ  ರೈ, 

ಬಳಿೆಂಬರ್ಲ ಮನೆ ಪಾಣಾಜೆ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 463392898634 01762210004433

8181
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ಮಹೇಶ್ ಪಿ.ಬಿನ್. ರಾಮಣಣ  

ಗೌಡ, ಕಾಣಿಯೂರು ಮನೆ ಕಾಣಿಯ ರು ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 435840460302 37767454959

8182
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಮ್ತತಾಾ  ಜಿ. 
ರಾವಕ ೀೆಂ. ಎೆಂ.ಎ. ಗೊೀಪಿನಾಥ್ 
ರಾವ್, ಸರೀಳಿ ಮನೆ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮುಡ ುರು

ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 13500.00 418752919425 6052500100723201

8183
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ

ಶ್ಾ ೀ. ರವಿೀೆಂದ್ಾ  ಕ್.ಬಿನ್. ಕ್.ಎನ್. 
ಸೆಂದ್ರ ಆಚಾಯಸ, ಶ್ಾ ೀ. 
ಷ್ಣ್ಣಮ ಖ ದೇವಸ್ವಥ ನದ್ ಬಳಿ

ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 249325964697 2590010000002885

8184
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ, ಕ್ುಟುಂಬ, ಸಾಟಯಂರ್ಡ ಶ್ಾ ೀ. ನೀಣಪಾ  ಗೌಡ ಕ್.ಬಿನ್. 

ವಿೀರಪಾ  ಗೌಡ, ಕೊರೆಡೇಲು ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 216/P2 ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 0.92 6750.00 907951020633 1655101006714

8185
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೇಶವ ಪೂಜಾರಿಬಿನ್. ಬಿ.ಎ. 
ಸೆಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಕರಿಯಂಡ 

ಗೊೀಳಿ ಮನೆ
ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 187/2B1A1A3, 226/3 ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 1.37 75000.00 331011570986 0615101026391

8186
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. PÉ. UÀuÉÃ±ï ¨sÀmï©£ï. 

F±ÀégÀ ¨sÀmï
£ÀÆf¨Á½

Û®
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8187
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. wªÀÄä¥Àà ¥ÀÆeÁj 

r.©£ï. ²ªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj
G¦à£ÀAU

Àr
G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8188
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. UÀuÉÃ±ï ©£ï. zÀÄUÀÎtÚ 

UËqÀ, ¥ÀqÉeÁgï ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨

Á¼À
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8189
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¨Á®PÀÈµÀÚLvÀÆÛgÀÄ 

ªÀÄ£É
LvÀÆÛg

ÀÄ
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8190
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ J. PÉ.©£ï. 
©. PÁAiÀÄð¥Àà UËqÀ, 

£ÀÆf® ªÀÄ£É

¸ÀÄ§æªÀ
Äätå

¸ÀÄ§æªÀÄät
å

EvÀgÉ

8191
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. PÀÄ±À® PÉ. 

¥ÀÆeÁjPÉÆÃPÀ® ªÀÄ£É
LvÀÆÛg

ÀÄ
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8192
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¸ÀwÃ±ï ©£ï. ±ÉÃµÀ¥Àà 

¥ÀÆeÁj, ªÀiÁzÀqÀÌ ªÀÄ£É
EZÀèA¥Á

r
G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8193
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. QÃvÀð£ï J£ï.©£ï. 
vÀÄPÀgÁªÀÄ UËqÀ, 

£ÉPÁæeÉ ªÀÄ£É

KtÂPÀ®Ä
è

¸ÀÄ¼Àå EvÀgÉ

8194
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. gÀQëvï©£ï. VjzsÀgÀ, 

¸ÀA¥Àå ªÀÄ£É ¸ÀA¥Àå
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8195
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ²ªÀ¥ÀæPÁ±ï©£ï. 
gÁªÀÄtÚ gÉÊ, ¸ÁgÀPÉgÉ 

ªÀÄ£É

¥ÀÄtÑ¥Á
àr

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8196
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. D¹¥sï©£ï. C§ÄÝ¯ï, 

DvÀÆgÀÄ ªÀÄ£É PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ EvÀgÉ

8197
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¥ÀæPÁ±ï gÉÊ©£ï. 
¨Á®PÀÈµÀÚ gÉÊ, ¸ÁgÀPÉgÉ 

ªÀÄ£É

¥ÀÄtÑ¥Á
àr

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8198
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. UÀuÉÃ±ï J.©£ï. 

¨Á®PÀÈµÀÀÚ £ÁAiÀÄÌ, 
PÉÆÃrA¨

Á¼À
PÀqÀ§ J¸ï.n.

8199
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ®QëöäÃ±À 
¨sÀAUÉÃgÀ©£ï. ²ªÀ¥ÀÀà, 

CPÁÌr ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8200
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ©£ï. vÀ¤AiÀÄ, 

PÀÄzÀæqÀÌ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨

Á¼À
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8201
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. FgÉÃ±À UËqÀ©£ï, 
CtÚAiÀÄå UËqÀ, ¥ÀAfÃr 

ªÀÄ£É

LvÀÀÆÛ
gÀÄ

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8202
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¢£ÁPÀgÀ UËqÀ©£ï. 
°AUÀ¥Àà UËqÀ, PÉÃ¥ÀÄAd 

ªÀÄ£É
gÉAf¯Ár PÀqÀ§ EvÀgÉ

8203
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. dAiÀÄ¥ÀæPÁ±À©£ï. 
ZÀÉ£Àß¥Àà ¥ÀÆeÁj, 

zÉÆÃ¼À ªÀÄ£É
PÀqÀ§ PÀqÀ§ EvÀgÉ

8204
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¨Á§Ä UËÀqÀ©£ï. ZÉ®è 

UËqÀ
ºÀ¼ÉÃ£É
ÃgÀAQ

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8205
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ 
£ÁAiÀÄÌ©£ï. £ÁgÁAiÀÄt 

£ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÀÉÆ¬Ä
®

PÀqÀ§ J¸ï.n.

8206
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ 
£ÁAiÀÄÌ©£ï. ªÀÄºÁ°AUÀ 

£ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÀÉÆ¬Ä
®

PÀqÀ§ J¸ï.n.

8207
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ±ÉÃRgÀ UËqÀ©£ï. 
zÉÃªÀ¥Àà UËqÀ, zÀÄUÀ¯Ár 

ªÀÄ£É
²gÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ



8208
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¦ü¯ÉÆÃ«Ä£Á 

ªÀiÁåxÀÄå¥ÉgÁ¨É ªÀÄ£É PÀqÀ§ PÀqÀ§ EvÀgÉ

8209
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. gÀªÀiÁ£ÀAzÀ©£ï. 
wªÀÄä¥Àà UËqÀ, 

PÀmÁÖvÁÛgÀÄ ªÀÄ£É

¥ÀÄtÑ¥Á
àr

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8210
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¸ÀwÃ±À J.©£ï. 
vÀ¤AiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 

KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

D®APÁg
ÀÄ

PÀqÀ§ J¸ï.n.

8211
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¥ÀÀæPÁ±ï©£ï. ±ÀA¨sÀÄ 

£ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

8212
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ²ªÀ¥ÀÀæ¸Ázï©£ï. ºÀjÃ±ï 

£ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

8213
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï©£ï. 

QlÖtÚ, KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ EvÀgÉ

8214
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¨Á®PÀÈµÀÀÚ©£ï. 
PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ 

ªÀÄ£É
PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

8215
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃªÀÄw. ¸ÀÄªÀÄwPÉÆÃA. 

¸ÀÄ§â, ©ÃvÀ®¥ÀÄà ªÀÄ£É
34-

£ÉQÌ¯Ár
G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

8216
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¨Á®ZÀAzÀæ PÉ.©£ï. 

zÉÃªÀ¥Àà UËqÀ
¸ÀªÀtÆgÀ

Ä
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8217
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. gÁªÀÄPÀÈµÀÚ 
¥Àæ¨sÀÄ©£ï. ªÀÁªÀÄ£À 

¥Àæ¨sÀÄ

¸ÀªÀtÆgÀ
Ä

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8218
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¥ÀzÀäAiÀÄå 
£ÁAiÀÄÌ©£ï. UÉÆÃ«AzÀ 

£ÁAiÀÄÌ, CfÓPÀmÉÖ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ J¸ï.n.

8219
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. AiÀÄwÃ±À PÉ©£ï. 
ªÀÉÆÃ£À¥Àà UËqÀ, 

¸ÁgÀPÉgÉ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8220
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. «±Áé¸ï JªÀiï.©£ï. 
¥ÀzÀäAiÀÄå UËqÀ, 
ªÀÄÄ½AiÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8221
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. gÀ«ZÀAzÀæ ©. 
J¸ï.¸ÀAfÃ«¤ ªÀÄÆ¯É 
ªÉÆ£À¥Áàr ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8222
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ºÀjÃ±ï©£ï. °AUÀ¥ÀÀà 
£ÁAiÀÄÌ ¸ÀgÀ¸ÀàwªÀÄÆ¯É 

ªÀÄ£É

PÉÆ½Û
UÉ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

8223
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. £À«Ã£ï ZÀAzÀæ ¹. ¦.©£ï. 
¥ÀÄlÖtÚ ¹. ¦., ²ªÀ¥Àæ¸Ázï 

¤®AiÀÄ ªÀÄ£É
PÀqÀ§ PÀqÀ§ EvÀgÉ

8224
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ®PÀëöät UËqÀ©£ï. 
¤Ã®AiÀÄå UËqÀ, 

PÀÄqÀÄPÉÆÃ½ ªÀÄ£É
²gÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8225
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. gÁeÉÃ±ï PÉ.©£ï. 

PÀgÀÄuÁPÀgÀ UËqÀ
PÉÆÃrA¨

Á¼À
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8226
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. J¸ï. ¸ÀÄgÉÃ±À©£ï. 
gÀÄPÀäAiÀÄå ¥ÀÆeÁj, 

¥Á¼À¥Éà ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8227
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ªÀÄ¤Ãµï©£ï. ¸ÀÄAzÀgÀ 

¥ÀÆeÁj, ¥ÉgÁ¨É ªÀÄ£É ¥ÀÉgÁ¨É PÀqÀ§ EvÀgÉ

8228
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. UÀuÉÃ±ï £ÁAiÀÄPï©£ï. 
¸ÀAfÃªÀ £ÁAiÀÄPï, EAzÁeÉ 

ªÀÄ£É

34-
£ÉQÌ¯Ár

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8229
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. GªÉÄÃ±ï ±ÉnÖ©£ï. 

«±Àé£ÁxÀ ±ÉnÖ
£ÀÆf¨Á½

Û®
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8230
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃªÀÄw. C¤vÀ ¦.PÉÆÃA. 

¸ÀwÃ±À, ¸ÁgÀPÉgÉ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨

Á¼À
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8231
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃªÀÄw. ¸ÀÀétð®vÁPÉÆÃA.  
 gÁzsÁPÀÈµÀÚ Dgï., PÉÆÃr 

ªÀÄ£É
¤qÀà½î

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8232
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. gÁzsÁPÀÈµÀÀÚ 

Dgï.PÉÆÃr ªÀÄ£É ¤qÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8233
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ 

AiÀÄÄ.GAr® ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨

Á¼À
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8234
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃªÀÄw. ¸ËªÀÄå©£ï. 
¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj, ¥ÉgÁ¨É 

ªÀÄ£É
¥ÉgÁ¨É PÀqÀ§ EvÀgÉ

8235
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ ©. JªÀiï.©£ï. 
ªÀÄAZÀ ªÀÄÄUÉÃgÀ, 

¨ÉzÉÆæÃ½ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8236
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ±ÀgÀvï PÀÄªÀiÁgï ©. 
J¸ï.©£ï. ±ÀÉÃµÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 

©A©® ¨ÉÆÃ¼À ªÀÄ£É
¥Á¯ÁÛr PÀqÀ§ EvÀgÉ

8237
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃªÀÄw. C£Àß¥ÀÆtð 
¥Àæ¸Ázï gÉÊ©£ï. «oÀ® gÉÊ, 

©A©® ªÀÄ£É
¥Á¯ÁÛr PÀqÀ§ EvÀgÉ

8238
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. §²Ãgï PÉ. ¦.©£ï. 
¹Ã¢AiÀÄ§â, PÉÆÃZÀPÀlå 

ªÀÄ£É
¥ÉgÁ¨É PÀqÀ§ EvÀgÉ

8239
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. GªÉÄÃ±ï J¸ï.©£ï. 
¨É½AiÀÄ¥Àà UËqÀ, ¸ÀAQÃgÀ 

ªÀÄ£É
PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ EvÀgÉ

8240
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¦. ªÉÆÃ£À¥Àà UËqÀ©£ï. 
¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà UËqÀ, 

DUÀvÁÛr ªÀÄ£É
¥ÉgÁ¨É PÀqÀ§ EvÀgÉ

8241
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. C±ÀÉÆÃPï J¸ï.©£ï. 
PÀÈµÀÀÚ £ÁAiÀÄPï, 

¸ÉÃvÁðeÉ ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆ
UÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ



8242
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. gÀ«¥Àæ¸Ázï PÉ.©£ï. 
ºÀÄPÀæ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 

PËrZÁÑgï ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÀÆÛ
gÀÄ

J¸ï.n.

8243
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃªÀÄw. 
AiÀÄ±ÉÆÃzsÀPÉÆÃA. 

£ÁgÁAiÀÄt UËqÀ, PÉÆÃ¯Éà 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8244
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. UÀÄt¥Á®©£ï. gÀÁªÀÄtÚ 

UËqÀ, ªÉÆgÉAPÁr ªÀÄ£É
ºÀ¼ÉÃ£É
ÃgÀAQ

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8245
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¥ÀÄgÀAzÀgÀ©£ï. 
ºÀÄPÀÀæ¥Àà UËqÀ, ¥ÀmÉÖ 

ªÀÄ£É

D®APÁg
ÀÄ

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8246
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ªÀÉÆÃºÀ£ÀzÁ¸ï 
±ÉnÖ©£ï. GUÀÎ¥Àà ±ÉnÖ, 

§r® ªÀÄ£É
PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ EvÀgÉ

8247
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. «±Àé£ÁxÀ©£ï. 
PÉÆgÀUÀ¥Àà, 

PÀÄªÀiÁgÀªÀÄAUÀ® ªÀÄ£É

¥ÀÄtÑ¥Á
àr

PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8248
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ZÀAzÀÀæ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt, KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

8249
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ±ÀÉæÃAiÀÄ¸ï PÀÄªÀiÁgï 

J.©£ï. ¥ÀzÀÀä PÀÄªÀiÁgï ¥Á¯ÁÛr PÀqÀ§ EvÀgÉ

8250
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃªÀÄw. ¸ÀÄµÁäPÉÆÃA. 
dUÀ£ÁßxÀ gÉÊ, ¸ÀtÚ¥ÁzÉ 

ªÀÄ£É

£ÀÉlÖtÂU
É 

ªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8251
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ©. J¯ï. d£ÁzsÀð£À©£ï. 
©. ¹. °AUÀ¥Àà, 

ªÀÄÆvÀÛªÀÄPÀ®Ä ªÀÄ£É

D®APÁg
ÀÄ

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8252
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ©£ï. 
PÀÄ±Á®¥Àà UËqÀ, GzÀ£É 

ªÀÄ£É
²gÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8253
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ²Ã£À AiÀÄÄ.©£ï. 

UÀÄgÀÄªÀ, GfgÀqÀÌ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨

Á¼À
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8254
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ªÀÉÆÃºÀ£À PÉ.©£ï. 
¥ÀÆªÀ¥Àà UËqÀ, PÀA¥À 

ªÀÄ£É

ªÀÄzsÁð
¼À

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8255
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. PÀÉÃ±ÀªÀ©£ï. °AUÀ¥Àà 

UËqÀ, PÀA¥À ªÀÄ£É
ªÀÄzsÁð

¼À
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8256
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. «£ÀÄvï PÀÄªÀiÁgï©£ï. 
±ÁAvÀ¥Àà UËqÀ, PÀA¥À 

ªÀÄ£É

ªÀÄzsÁð
¼À

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8257
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¥Àæ¸Ázï©£ï. °AUÀ¥Àà 

UËqÀ, PÀA¥À ªÀÄ£É
ªÀÄzsÁð

¼À
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8258
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. d£ÀÁzsÀð£À©£ï. 
£ÁgÁAiÀÄt ¨sÉÊgÀ, 

PÀ®èªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É
¤qÀà½î

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.¹.

8259
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. J. ªÀÄºÁ§® ±ÉnÖ©£ï. 
vÀ¤AiÀÄ¥ÀÀà ±ÉnÖ, CvÀåqÀÌ 

ªÀÄ£É
PÀqÀ§ PÀqÀ§ EvÀgÉ

8260
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. PÀÈµÀÚ¥Àà©£ï. ¥É£Àð 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, PÀ¤AiÀiÁgï 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÁªÀ
Å

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.¹.

8261
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ©£ï. 
±ÉÃµÀ¥ÀÀà UËqÀ, 
PÀÄzÉÆÌÃ½ ªÀÄ£É

²gÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8262
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. D£ÀAzÀ gÉÊ©£ï. «oÀ® 

gÉÊ
PÀÉzÀA¨

Ár
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8263
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. PÀÉèÃ«AiÀiÁgï J£ï. 
PÉ.©£ï. ªÉÄÊPÉ¯ï, G½¥ÀÄà 

ªÀÄ£É

PÀÄlæ¥Á
àr

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8264
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¸ÀzÁ²ªÀ UËqÀ©£ï. CtÂÚ 

UËqÀ, PÀlè ªÀÄ£É ²gÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8265
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. £ÀgÉÃAzÀæ J. PÉ.©£ï. 
PÁAiÀÄð¥Àà UËqÀ, 

DZÁjUÀzÉÝ K£ÉPÀ®Äè 
ªÀÄ£É

PÀqÀ§ PÀqÀ§ EvÀgÉ

8266
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ªÀiÁ¬Ä®¥Àà UËqÀ©£ï. 
PÀÄPÀÌ¥Àà UËqÀ, C¯É¥Áàr 

ªÀÄ£É

ºÀ¼ÉÃ£É
ÃgÀAQ

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8267
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ªÉÊ wªÀÄä¥Àà 
UËqÀ©£ï. UÀt¥À UËqÀ, 

KtÂvÉÆÛÃr ªÀÄ£É

PÉÆÃuÁ
®Ä

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8268
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. AiÀÄ±ÉÆÃzsÀgÀ 
PÉ.©£ï. ZÉ£Àß¥Àà UËqÀ, 

PÀ®¥ÁàgÀÄ ªÀÄ£É
²gÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8269
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. £ÀAiÀÄ£ï PÀÄªÀiÁgï 

JA.©£ï. ¥ÀÄlÖtÚ «ºÁPÀ
D®APÁg

ÀÄ
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8270
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¥ÀÆªÀ¥Àà©£ï. 

¥ÉÆrAiÀÄ, ªÀÄ¯ÉPÁé ªÀÄ£É
LvÀÆÛg

ÀÄ
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8271
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃªÀÄw. ¦æÃw©£ï. F±ÀÀégÀ 

¨sÀmï, ¤qÀÄà ªÀÄ£É
£ÀÆf¨Á½

Û®
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8272
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃªÀÄw. 
PÀÄ¸ÀÄªÀiÁªÀwPÉÆÃA. 

PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ, 
¥ÀÄ°PÀÄPÀÄÌ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ J¸ï.n.

8273
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ªÀÄ£ÉÆÃeï©£ï. 
°AUÀ¥Àà UËqÀ, 

PÀÉÆÃ®AvÉÆÃr ªÀÄ£É

ªÀÄzsÁð
¼À

PÀqÀ§ EvÀgÉ



8274
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ²ªÁ£ÀAzÀ©£ï. 
¸ÉÆÃªÀÄ¥ÀÀà UËqÀ, 

PÀ®¥ÁàgÀÄ ªÀÄ£É
²gÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8275
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. UÉÆÃ«AzÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
£ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÄÌ, 

KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É
PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

8276
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ²Ã£À¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
§lå¥Àà £ÁAiÀÄÌ, C®AUÀvÉ 

ªÀÄ£É

D®AvÁAi
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

8277
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¸ÀÄgÉÃ±À©£ï. ¨Á§Ä, 

vÉÆÃlAw® ªÀÄ£É
D®APÁg

ÀÄ
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8278
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃªÀÄw. C¤vÁ ¹ ºÉZï.©£ï. 
ºÉÆ£Àß¥Àà UËqÀ, 
PÁ¦zÀPÁqÀÄ ªÀÄ£É

¥ÉgÀÄªÁ
eÉ

¸ÀÄ¼ÀÀå EvÀgÉ

8279
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. JA. D£ÀAzÀ gÉÊ©£ï. 

¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà gÉÊ PÉzÀA¨Ár
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8280
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¦. £ÁgÁAiÀÄt 
¥ÉÆÃ¬Ä©£ï. ¸ÀA§ ¥ÉÆÃ¬Ä, 

¥Á®¥Éà ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8281
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¥ÀzÀÀä£Á¨sÀ©£ï. 
²Ã£À¥Àà UËqÀ, PÉAzÁæeÉ 

ªÀÄ£É

PÀÄAvÀ
ÆgÀÄ

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8282
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. d£ÁzsÀð£À UËqÀ©£ï. 
ªÀÄ®ètÚ UËqÀ, ¥ÁzÉeÁgÀÄ 

ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8283
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. J¸ï. zsÀ£ÀAdAiÀÄ 

UËqÀ¥ÁlAiÀiÁ®Ä ªÀÄ£É ²gÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8284
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. gÁªÀÄtÚ UËqÀ©£ï. 
¥ÉUÀðqÉ UËqÀ, PÀ®è¥Éð 

ªÀÄ£É
²gÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8285
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ®QëöäÃ±À 

±ÉnÖ¸ÀÄgÉÆÃ½ ªÀÄ£É
D®APÁg

ÀÄ
PÀqÀ§ EvÀgÉ

8286
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ªÉÆÃºÀ£À UËqÀ©£ï. 
gÀÄPÀÀäAiÀÄå UËqÀ, 

PÀÄAzÀqÀÌ ªÀÄ£É

PÀÄAvÀ
ÆgÀÄ

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8287
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¨Á®¥Àà©£ï. vÀ¤AiÀÄ, 

ªÀ¼ÀPÀqÀªÀ½ ªÀÄ£É PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8288
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ©.©£ï. 
µÀtÄäR £ÁAiÀÄÌÀ, KtÂvÀÛqÀÌ 

ªÀÄ£É
PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

8289
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. AiÀÄÄªÀgÁdJAzÁæeÉ 

ªÀÄ£É gÉAf¯Ár PÀqÀ§ EvÀgÉ

8290
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
£ÀgÀ¸ÀÄ £ÁAiÀÄÌ, 

ºÀ¼ÉAiÀÄÆgÀÄ ªÀÄ£É

34-
£ÉQÌ¯Ár

G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

8291
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. 
¸ÉÆÃªÀÄAiÀÄåzÉÃPÉÆÃr 

ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8292
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. gÁeÉÃ±ï PÉ. ¹.©£ï. 
ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ UËqÀ, 

PÀ£Àå ªÀÄ£É

PÉÆÃuÁ
eÉ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8293
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. eÉÆÃQA 
gÉÆÃræUÀ¸ïPÀ®èAvÀqÀÌ 

ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8294
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¸ÀzÁ²ªÀ ±ÉnÖ©£ï. 
£ÀÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ, 

ªÀiÁgÀ®UÀªÀÄ£À ªÀÄ£É

gÁªÀÄPÀ
ÄAd

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8295
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ªÀÄÈvÀåAdAiÀÄ 

¨sÀmï©£ï. ¥ÀzÀÄæªÀÄß ¨sÀmï gÉAf¯Ár PÀqÀ§ EvÀgÉ

8296
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¸ÀAfÃªÀ 

£ÁAiÀÄPïEAzÁeÉ ªÀÄ£É
34-

£ÉQÌ¯Ár
G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8297
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¸ÀÄzsÁPÀgÀ r. 
AiÀÄ£ï.©£ï. £ÉÃªÀÄtÚ UËqÀ, 

zÉÃgÀeÉ ªÀÄ£É
²j¨ÁV®Ä G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8298
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃªÀÄw. 
¥ÀæwªÀiÁPÀÉÆÃA. «oÀ® 

UËqÀ, C¯ÉQÌ ªÀÄ£É

UÉÆÃ½v
ÉÆÛÃlÄ

Ö
G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8299
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. gÁWÀªÀ©£ï. ZÀ®è, 

¥ÀmÉÆæÃr ªÀÄ£É
ªÀÄzsÁð

¼À
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8300
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. D£ÀAzÀ gÉÊ©£ï. 
ªÀÄÄvÀÛ¥Àà gÉÊ, 
¥ÀgÀ¤ÃgÀÄ ªÀÄ£É

¸ÀªÀÉð
¥ÀÄvÀÄÛgÀ

Ä
EvÀgÉ

8301
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¸ÀÄ§æªÀÄätå PÉ.©£ï. 
PÉÆgÀUÀ¥ÀÀà UËqÀ, 

PÉAzÁæeÉ ªÀÄ£É

PÀÄAvÀ
ÆgÀÄ

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8302
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. PÀÈµÀÀÚ £ÁAiÀÄÌ ©£ï. 
¥ÀÄlÖ £ÁAiÀÄÌ, PÉgÉªÀiÁ¯É 

ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ J¸ï.n.

8303
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. GªÉÄÃ±À PÉ.©£ï. 
vÀ¤AiÀÄ, ¸ÀÄAPÀzÀ PÀmÉÖ 

ªÀÄ£É
PÀqÀ§ PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8304
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. PÀÈµÀÚ¥ÀÀà 
¥Àæ¸ÁzÀ©£ï. UÀt¥ÀAiÀÄå 
UËqÀ, ¥ÀAeÉÆåÃr ªÀÄ£É

102-
£ÉQÌ¯Ár

PÀqÀ§ EvÀgÉ

8305
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¥ÀÄ¤Ãvï©£ï. 
wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå, ZÉ£ÁßªÀgÀ 

PÀmÉÖ ªÀÄ£É
¥Á¯ÁÛr PÀqÀ§ EvÀgÉ

8306
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃªÀÄw. ¢Ã¥Á PÉ.PÉÆÃA. 

zÀÄUÀð¥Àæ¸Ázï ¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8307
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. CgÀ«AzÀPÀªÀÄð¬Ä 

ªÀÄ£É
ªÀÄzsÁð

¼À
PÀqÀ§ EvÀgÉ



8308
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt ¦.¥ÀAeÉÆÃr 

ªÀÄ£É
ªÀÄzsÁð

¼À
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8309
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. UÀuÉÃ±ï 

PÀÄªÀiÁgïPÀªÀÄð¬Ä ªÀÄ£É
ªÀÄzsÁð

¼À
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8310
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ºÀjÃ±À 

AiÀÄA.ªÀÄqÀåqÀÌ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨

Á¼À
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8311
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. PÉ. J¸ï. Q±ÉÆÃgï©£ï. 

¸ÀÄAzÀgÀ, GfgÀqÀÌ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨

Á¼À
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8312
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¸ÀÄgÉÃ±ï gÉÊ¨É½»vÀÄè 

ªÀÄ£É EzÀÉð
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8313
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. 
ªÉÆÃ£À¥ÀàUÁtzÀUÀÄAr 

ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨
Á¼À

PÀqÀ§ J¸ï.n.

8314
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¥ÀÄgÀAzÀgÀ J£ï.©£ï. 
£ÁgÁAiÀÄt ¨sÉÊgÀ, 

PÀ®èªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É
¤qÀÀà½î

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.¹.

8315
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 
gÉÊ©£ï. ªÀÄºÁ§® gÉÊ, 

PÉ¯Áèr ªÀÄ£ÀqÀ
EzÀÉð

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8316
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ

²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ £ÁAiÀÄÄÌ©£ï. 
CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 

¸ÀA§¼ÀÆgÀÄ ªÀÄ£É
PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

8317
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಬಿ ರಾಮಣಣ ಮ ಲಯ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 961365465848 02542200018895

8318
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲ ಬಿ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 915737419780 124901231000222

8319
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಚಿದಾನಂದ ರೆೈ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 697744697917 102601010012330

8320
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಚಂದರಕಾಂತ ರೆೈ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 722151769772 520101251406283

8321
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕಿೋತಯನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 932650395744 64206663083

8322
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಜಯಪರಸಾದ ಕೆ.ಬಿ. ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 503969233110 520101013013218

8323
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಲತ್ಾ ಹೆಚ್ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 421802841780 124901011002726

8324
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ವಿಠ್ಲ ರೆೈ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 263038974652 102601010008240

8325
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಗ ೋವಧಯನ್ ಬಿ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.10125 373383662388 02542200004991

8326
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ನವಿೋನ್ ಯು ಮುರ್ಪಾೋಯಯ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 888127858731 102601111000505

8327
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ರೆೋವತಿ ಎ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 435179613807 64150585434

8328
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕ್ುಮಾರಿ ಸುಂದರಿ ಎ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 503627924236 37522832591

8329
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕ್ುಮಾರಿ ಗಿೋತ್ಾಲಕ್ಷಿಮ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 953685933817

8330
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸಾವಿತಿರ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 920402878550 129101011000946

8331
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರ ಪ್ರ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 782716776076

8332
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಲ್ಲ ೋಹತ್ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 492856964860

8333
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕ್ುಮಾರಿ ಮಧುಶಿರೋ ಕೆ.ಎಚ್. ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 447252035121

8334
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಆದಿತಯ ಯಂ ಡಿ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 239261726923 8613108003455

8335
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕ್ುಮಾರಿ ಅನಿತ್ಾ ಸ ಎಚ್ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 786954724211 19000100036846

8336
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕಿೋತಯನ್ ಯನ್ ಏನೆೋಕ್ಲುಿ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 658117532025 54058321017

8337
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸಾಾತಿ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 276453209191 129101012000048

8338
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಗ್ೌತಮ ಯೋನೆಕ್ಲುಿ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 261674098513 140901011001211

8339
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ದೋವರಾಜ ಆಳಾ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 227138406489 520101012998989

8340
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 818203533643 30865736453

8341
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಶ್ೋಷ್ಪಾ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 435978229808 1600101008238

8342
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ವಸಂತ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 210693665095 54026506776

8343
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ವಿೋರಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಐನೆಕಿದು ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.75000

8344
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಬಿ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 257565653966 124901011001499

8345
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಯಶ್ ೋಮತಿ ಕೆ ಡಿರ್ಾಲ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 281909290740 89066375869

8346
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ಕೆ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 601060117351 520101012971381



8347
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಆಸತಕ ಸ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 404551912192 125401111000849

8348
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಭಾಸೆರ ಕೆ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 820167373127 102601111001392

8349
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಟಿ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 735923638536 102601011000095

8350
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸ ಯಯಕಾಂತ ರೆೈ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 342519236609 102601011000476

8351
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಗುಣಪಾಲ ಯು.ಜಿ ಏನೆಕ್ಲುಿ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 519828441414 02132210002147

8352
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಸುಲಾಯ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 216295376955 2483101013287

8353
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ನಾಯಕ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 951404230920 54026507656

8354
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ಯು ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 569811998376 89097954974

8355
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಂದರ ಎ.ಕೆ ಸುಬರಹಮಣಯ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 923708415376 02132200030759

8356
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ತ್ಾರನಾಥ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.10125 781677575806 102601011005159

8357
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 466494209083 102601011001023

8358
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಪೂವಪಾ ನಾಯೆ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 825267381716 02542210002955

8359
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ದರ್ಾನಂದ ನಾಯೆ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 480202894237 520291023660413

8360
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 942435564167

8361
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಶ್ರತ್ ಎಂ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 756299694114

8362
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸುಂದರ ಪ್ರ.ಕೆ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 428720341149

8363
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಪ್ರ.ಎಸ್ ಸಚಿನ್ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 370923410176

8364
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಎಂ ಚಂದರಕಾಂತ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 508882635641

8365
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 824319874227 02542210008623

8366
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರವಿಕಿರಣ ಕೆ. ಯು ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 206729260122 520191001260533

8367
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಚೆ ೋಮ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 662421437721 011702101003952

8368
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ತಿೋಥಯಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 506823714072 01882180010495

8369
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ದರ್ಾನಂದ ಕೆ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 322599168010 64186828627

8370
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 678097686223 64087493431

8371
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕೆೋಶ್ವ ಪರಸಾದ್ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.10125 322598825710 520101016737616

8372
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಆರ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 309838760982 124901011000251

8373
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರವಿನಾಥ ಜಿ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 453518346827 102601011000693

8374
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರೆ ೋಹತ್  ಟಿ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 522682919460 520101255496813

8375
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ನಳಿನಿ ಸ ಎಚ್

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 896172003592 7142500101256401

8376
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸುಂದರ ಕೆ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 124901010004616

8377
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಮೊೋಹನ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 369247059743 124901011002377

8378
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕಿೋತಯನ್ ಕೆ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 955695504101

8379
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕ್ುಮಾರಿ ಅಪಯಣಾ ಕೆ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 317263414116

8380
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಎನ್ ತಿಮಮಯಯ ಗ್ೌಡ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 585784046856

8381
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಅಕ್ಷಯ್ ರ್ೈ ಎಚ್

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 851374255789

8382
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕ್ುಮಾರಿ ಕಾವಯಶಿರೋ ಎಂ. ಜೆ. ಅಮರ ಪಡ ುರು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 310233727598

8383
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಚಿತರೋಶ್

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 583945387149

8384
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಚರಣ್ ಎಂ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 267549723455

8385
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕ್ುಲದಿೋಪ್ಪ ಎಚ್

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 463844035812

8386
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಾರವತಿ ಎಮ ಡಿ

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 275416693713 2483101028065

8387
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 473008042926 17171016997



8388
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 439190128020 0615101017289

8389
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ಸತ್ಾತರ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 461064721130 599102010000248

8390
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಎನ್ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 422734012681 520101057843361

8391
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಪರಜಾಲ್ಲೋಶ್ ಕೆ ಎಡಮಂಗಲ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 761602961970 1600101008081

8392
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಶಿವಶ್ಂಕ್ರ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 569908075110 520101256212582

8393
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಪ್ರ ಪದಮಯಯ ಗ್ೌಡ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 889181324218 520101012958375

8394
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಕೆ ಟಿ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 716649004654 01392200067694

8395
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ರೆೈ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 414788032671 520101012958359

8396
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸುಧಾಕ್ರ ರಯ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 675450156999 89021090852

8397
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಕೆ ಲಿಮೊಗರ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 345755099212 520291001859061

8398
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಜಯಂತ ಶ್ಾಸಿೋ ಪಂಬೋತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 411464000254 01782200004818

8399
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ತ್ಾರೆೋಶ್ ಎ ಎಸ್ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 265900609228 19000100038602

8400
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಬಿ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 989867163888 01342200119236

8401
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ ಕೆ ಕ್ನಕ್ಮಜಲು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 562459779962 8518101008958

8402
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಅಮುಮ ರೆೈ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 315560873227 2483101000366

8403
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಬಟಟ ಜಯರಾಮ ಭಟ್ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.09000 606441630132 137801010002178

8404
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರ್ಪರೋಮಚಂದರ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 314849583705 520331001935229

8405
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಗ ೋಪಾಲ ಎಂ ಸುಳಯ ಕ್ಸಬಾ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 675023142782 137801010000394

8406
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಉದಯ ಕ್ುಮಾರ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 591849207486 520101013020435

8407
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ರೆೈ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 447913981818 01392200112324

8408
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪರಸಾದ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 876360726595 520101013039578

8409
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 297317164639 599102010000913

8410
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರಾಜೆೋಶ್ ಪ್ರ ಎಲ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 892808216738 011702101003324

8411
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಧನಂಜಯ ಎ ಆರ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 460554272949 520191001264857

8412
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ ಕೆ ಬಿ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 246893201131 32321438250

8413
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭ ಎ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 917890984213

8414
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸುಂದರ ನಾಯೆ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 614533976683 520101013054968

8415
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಉಷಾ ಸ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 244287335163

8416
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸಾತಿ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.08100 373644812754

8417
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಗಿರಿಧರ ದಾಸ್

ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.40500 '219618417225 137801231000312

8418
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಪುರಂದರ ಎಸ್ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.40500 498480291021

8419
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಅಚುಚತ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 530495778732

8420
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸುಂದರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 995377622091 02512250012207

8421
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಆನಂದ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 553525791981 520191001265268

8422
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಬಾಬು` ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 924669949204 011702101002635

8423
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಹುಕ್ರಪಾ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 556862599881 520191001274194

8424
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಬಾಳಪಾ ಕೆ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 506607252786

8425
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರ.ಆರ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 389716443170

8426
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರಾಘವ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 669383026016

8427
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ವಸಂತ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 354265928572 2483101003068

8428
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಧನಲಕ್ಷಿಮ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 662297522931 54026512420



8429
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 335685832826 2182500100044001

8430
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸುಕ್ುಮಾರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 948179646289 0432500100011801

8431
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ವಿನಯ್ ಕ್ುಮಾರ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 437581393969 520101013022446

8432
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸಾವಿತಿರ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 372490079019 102601011001963

8433
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕ್ಲಂದರ ಶ್ಾಫಿ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 795416650963 599102010001276

8434
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಶಿರೋಮತಿ ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರಿ ಕೆ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 962963512402 124901010004497

8435
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ವಸಂತಿ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 968306578516 520101250850803

8436
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ುಭ ಶ್ಂಕ್ರಿ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 883737846560 01782200082179

8437
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಜೆ.ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 291445152012 01782200004576

8438
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರುಕ್ಮಯಯ ಗ್ೌಡ ಕ್ಳಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 559197485942 102601010005457

8439
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಳ್ಾಿರೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 302419124027 1026010100125351

8440
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಬ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.03375 279023944145 64048728461

8441
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಗುರುಪರಸಾದ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 313571967821 520101012971673

8442
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಜೆ ೋಯಿಷ್ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 897136005159 01782200033848

8443
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಆನಂದ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 886362491526 02572200001895

8444
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಆಯಿಷಾಬಿ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 674126259265 0432500100107701

8445
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಗುರುರಾಜ್ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 494548279906 114701011002028

8446
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಚಿನುಮಮ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 244213326101 124901011001448

8447
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.10125 502455784450 137801010021480

8448
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ನಾಯೆ ರ್ಪರುವಾಜೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 922577537380 14141018123

8449
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ವಸಂತಿ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 672875861408

8450
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸಂಜಯ್ ಕ್ುಮಾರ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12150 410614812442

8451
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸೋತ್ಾಲಕ್ಷಿಮ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.08100 937781017416

8452
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ದೋವಪಾ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 524931022763

8453
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 851262114283

8454
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕ್ ಸಪಾ ನಾಯೆ ಕೆ ಡಿರ್ಾಲ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 896969561494 02542200024312

8455
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರ್ ೋಮಯಯ ನಾಯೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 910389992803

8456
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಡಿ.ಆರ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 `616853832716

8457
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರೆ ೋಹತ್ಾಕ್ಷ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 455707359050 2483101026738

8458
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ ನಾಯೆ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 827405812351 01392200120771

8459
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಲ್ಲಂಗಪಾ ನಾಯೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 797881993427

8460
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 656211902883 520101012991984

8461
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.12150 727667635433 011702101002467

8462
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.12150 245934305643 520101013053570

8463
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರ ರಾಮು ಕೆ ಬಾಳುಗ ೋಡು ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ 0.16200 440797374004 64152959874

8464
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಚನಿಯಪಾ ನಾಯೆ ಕ್ಲಮಡೆ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.07200 762528877938 01782210015914

8465
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಅಚುಚತ ಯು.ಬಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 720825163020 0643101006259

8466
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 156/1ap2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.232 0.3375 9102 5609 6115 105701011008843

8467
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 46/6b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.16875 4542 7061 3937 520191002821652

8468
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆೋಶ್ವ ನಾಯೆ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 69/1d2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.3375 6267 7295 3518 121301011004054

8469
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿಟಟಲ್ ನಾಯೆ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು 202/1b ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.552 0.3375 9372 1621 3390 01502200029417



8470
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಜಿೋವ ನಾಯೆ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು 231/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.036 0.3375 6945 4752 0384 01502200064288

8471
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಂದೋಶ್ ಎಂ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 172/23, 172/24 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.328 0.23625 7945 7714 9594 5156101000053

8472
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಭಟ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 77/9, 77/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.156 0.3375 5095 3501 4976 01712180000110

8473
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್ ರಾಘವ ದಾಸ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 399/2b2p2-p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.604 0.0675 9929 3014 2917 01682200004554

8474
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಗದಿೋಶ್ ಪರಸಾದ್ ಎನ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 76/4, 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.5 0.3375 6099 1281 9130 33003582480

8475
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾದಾಕ್ೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 64/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2025 5365 1865 7011 121301141000005

8476
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ ಚಾಮಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 123/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.3375 5488 8126 2158 115201010005961

8477
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ವಿೋರರ್ೋನ ಹೆಗೆ ಗುಂಡ ರಿ ರ್ೋಣ ರು 9/a2, 8/10, 9/b ಜೆೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1.516 0.3375 7710 9740 7240 520101043863023

8478
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಜತತಪಾ ಸುವಣಯ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 102/p1-p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.16875 2197 1315 1945 105701010008445

8479
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಚ್ ನಾರಾಯಣ ಶ್ಟಿಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8480
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಿಮೋಶ್ ಜಿ ಆರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8481
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿೋವಿತ್ ಸ ಬಿ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8482
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಮಶ್ಯ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8483
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ುರತಿ ಆರ ಭಟ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8484
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಚನಾ ಕ್ಲಮಂಜ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8485
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಪರಭಾ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8486
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವರಂಜಿನಿ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8487
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿೋಪ್ರತ ಗಡ್ಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8488
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ುರಜನಾ ಕೆ ಸ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8489
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಶಿಮತ್ಾ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8490
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರಣಾಯ ಜಿ ಕೆ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8491
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚೆೈತರಶಿರೋ ರ್ೋಣ ರು ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8492
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಪೂವಾಯ ಎಂ ರಾವ್ ಅಳದಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8493
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರದಾಿ ಜೆ ಎಚ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8494
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿತ್ಾತರ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8495
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಶ್ಾಂತಿ ಎಚ್ ಜೆ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8496
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಷಯ ಎನ್ ಭಟ್ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8497
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಾವಾಯಶಿರೋ ಕೆ. ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8498
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಂಜಲ್ಲ ಕೆ ಎಸ್ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8499
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾಾತಿ ಕೆ. ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8500
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಶಿಮತ್ಾ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8501
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿವಾಯ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8502
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಷಯ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8503
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶಿಾನಿ ಎಸ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8504
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆ ೋಶಿು ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8505
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಂತಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8506
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿನುವಿ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8507
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಣಿತ್ಾ ಪರಭು ಎಚ್. ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8508
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಗಿಂಟ್ ಮೋರಿ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.004

8509
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶಿಾನಿ ಬಿ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8510
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯು ಎಸ್ ಪಲಿವಿ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004



8511
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ಪರಜಿಾತ್ ರೆೈ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8512
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೋಘನಾ ವಿ ಕೆ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8513
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೂಣೆೋಯಶ್ ಶ್ಮಾಯ ಕೆ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8514
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ಎನ್ ನವಿೋತ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8515
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚೆೋತನ್ ಕ್ುಮಾರ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8516
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಜಯ್ ಎಂ ಕೆ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8517
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸ ಯಯ ಭಾರದಾಾಜ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8518
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡ್ಾವಿಯನ್ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8519
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿ ಪ್ರ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8520
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರದುಯಮಾು ಎಚ್. ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8521
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರತಿೋಕ್ಷ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8522
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ುೋಹ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8523
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎ ಜೆ ಅಜಯ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8524
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಸ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8525
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಮೊೋದ್ ಕ್ುಮಾರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8526
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಚನಾ ಶ್ಟಿಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8527
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತಿಮಾಮ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8528
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿತೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8529
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊಹಮಮದ್ ಸಫಾಾನ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.004

8530
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಮಂತ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8531
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿ ಕ್ುಮಾರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8532
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗನಾುಥ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8533
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8534
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋಧರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8535
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಲ್ಲೈಮಾನ್ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.004

8536
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ರಾಘವದಾಸ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8537
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.004

8538
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾರದಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8539
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾರದಾ ಆರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8540
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8541
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರದಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8542
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಳಿನಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8543
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8544
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟಗರ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8545
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ರಗಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8546
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರವಿೋಣ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8547
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನೆ ೋಣಯಯ ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8548
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ ೋಭಾ ವಿ ಪ್ರ ಹೆಗೆ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8549
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಬು ಎಂ ಕೆ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.004

8550
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಿೋಶ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8551
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿತಿನ್ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ಣಿಯ ರು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004



8552
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8553
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹೆೋಶ್ ಭಟ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8554
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಟಟಲ್ ನಾಯಕ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.004

8555
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8556
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹೆೋಶ್ ಪ್ರ ಜೆ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8557
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಟಿ ಬಂಗೋರಾ ಬಡಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8558
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಎ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8559
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ಎಲ್ ಪರಜಾಾಲ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8560
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8561
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ರ್ೋಣ ರು ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8562
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ ಡಿ ಆಲ್ಲಾನ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.004

8563
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಎಸ್ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8564
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿವಾಯ ಕೆ ಎಂ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8565
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾೋತ್ಾ ಕ್ುಮಾರಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8566
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಜಾತ್ಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8567
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯುವರಾಜ ಹೆಗೆ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8568
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಬು ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8569
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಜನಾ ಆರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8570
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತಿಮಮಪಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8571
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನೆ ೋದ್ ಪರಸಾದ್ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8572
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಶ್ ೋಧರ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8573
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾವಿತಿರ ಎಚ್ ಎಸ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8574
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅನಿೋಸ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.004

8575
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಜಿ ಎಂ ಪಾಲ್ಲ ೋಸ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.004

8576
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8577
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಕ್ನಾಯ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8578
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮಣ ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8579
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8580
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಕ್ುಂತಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8581
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಯಮಲಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8582
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭಾರತಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8583
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಣಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8584
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯೋಗಿಶ್ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8585
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸವಿತ್ಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8586
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲತೋಶ್ ಬಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8587
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉದಯ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8588
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಸನು ಡಿರ್ ೋಜಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.004

8589
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8590
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಾನ್ ಮೊಂತರೆ ೋ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.004

8591
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ುರ್ಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8592
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂತ ೋಷ್ ಶ್ಟಿಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004



8593
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8594
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾಲತಿ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8595
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದುಗುಪಾ ನಾರ್ಾೆ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.004

8596
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಎಸ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8597
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8598
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ ಹಕಿೋಮ ಕೆ ಯ ಯರು ಬಳತಂಗಡಿ ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.004

8599
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುತ್ಾಯರ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಭಟ್ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8600
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚೆನುಪಾ ಗ್ೌಡ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8601
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಶಿಧರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8602
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಾಜ್ಯ ಟಿ ವಿ ಕ್ಡಿರುದಾಯವರ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.004

8603
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಲಾಲ್ ಮುಂಡ್ಾಜೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8604
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂದಿೋಪ್ಪ ಬಜಿರೆ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8605
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ೋದಾವತಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8606
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮನಾಥ ರೆೈ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8607
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8608
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿೋಶ್ ಆಚಾಯಯ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8609
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಮತಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8610
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನಯಚಂದರ ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8611
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ಎಂ ಟ್ಾಮಿ ಕ್ಡಿರುದಾಯವರ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.004

8612
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಭಾಕ್ರ ಮಯಯ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8613
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಾರಪಾ ಸುವಣಯ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8614
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡಿೋಕ್ಯಯ ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8615
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಚಿನ್ ಕ್ುಮಾರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8616
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8617
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಭಟ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8618
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನಯ್ ಕ್ುಮಾರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8619
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ಎ ಇಬಾರಹಂ ಮುಸಿರ್ಾರ ಕ್ಡಿರುದಾಯವರ ಬಳತಂಗಡಿ ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.004

8620
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧನಂಜಯ ಪ್ರ ಎಸ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8621
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಂಜುಳ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8622
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗಪ್ರರರ್ಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8623
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಕಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8624
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿತಿನ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8625
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ೈಲಾಜಾ ಎನ್ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8626
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮದಾಸ್ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8627
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8628
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ದಾಮೊೋದರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8629
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಹಾಸ್ ಅಡಿಗ್ಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8630
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಎಸ್ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8631
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ಎಂ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.004

8632
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8633
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಎಸ್ ಎನ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004



8634
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚೆೋತನಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8635
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪದಾಮವತಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8636
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತಿಮಮಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8637
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ ಬಿ ಆದಮ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8638
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಎಂ ಅಬ ಬಕ್ೆರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.004

8639
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಕೆ ಎಸ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8640
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾಧವ ರಾವ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8641
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅನಂತ ಪರಸಾದ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8642
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಎಂ ಕೆ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.004

8643
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದಿರಕಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8644
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8645
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಸು ನಾರ್ಾೆ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.004

8646
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗದಿೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8647
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8648
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರವತಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8649
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಮನ ನಾಯೆ ಮಚಿಚನ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.004

8650
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.004

8651
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯರಾಮ ಎಂ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8652
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮಣ ಗ್ೌಡ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8653
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಶಿಧರ ಹೆಬಾಬರ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8654
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲಯೋ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.004

8655
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾರಿಸ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.004

8656
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8657
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಂಕ್ರ ಭಟ್ ಉರುವಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8658
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡಿೋಕ್ಯಯ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8659
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋಪಾಲ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8660
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪದಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8661
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ುಭಾ ರಾಜೆೋಶ್ ರಾವ್ ಬಾಯಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8662
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8663
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8664
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನೆ ೋಣಯಯ ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8665
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿೋನಪಾ ಹರಿಜನ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.004

8666
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಇಬಾರಹಂ ಹಾಜಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.004

8667
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚೆನುಪಾ ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8668
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆೋಶ್ವ ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8669
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರತ್ಾುವತಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8670
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸರೆ ೋಜ ಕ್ುಮಾರಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8671
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹಾಮದ್ ಕ್ುಂಞ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.004

8672
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8673
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನ್ ಜೆ ೋಶಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8674
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ಮಲಾ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004



8675
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಾಬಲ ಆಳಾ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8676
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.004

8677
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದರ್ಾನಂದ ಎಂ ಕೆ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.004

8678
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನೆ ೋಣಯಯ ನಾರ್ಾೆ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.004

8679
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಭಟ್ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

8680
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಎಸ್ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

8681
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಶ್ಶಿಧರ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

8682
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬ ಬ ಮ ಲಯ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

8683
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಾತಿಯಕ್ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

8684
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮನೆ ೋಜ್ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

8685
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಭಟ್ ಪ್ರ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

8686
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧಣಯಪಾ ನಾಯೆ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.03

8687
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದರ್ಾನಂದ ನಾಯೆ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.03

8688
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಠ್ಲ ನಾಯೆ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.03

8689
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುರುಷ ೋತತಮ ನಾಯೆ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.03

8690
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧನಂಜಯ ಪ್ರ ಎಸ್ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.03

8691
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಭನಂದನ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

8692
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

8693
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯುವರಾಜ ಹೆಗೆ ಓಡಿಲಾುಳ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

8694
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಭಷೋಕ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.03

8695
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ನಾಯೆ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.03

8696
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಥ ೋಮಸ್ ಕೆ ರೆಯ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

8697
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

8698
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.03

III.

8699
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ಡಿ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 133/1 ಸಾಮಾನಯ 5.76 0.02666 975886560939 137801010020096

8700
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಾಧವ ಗ್ೌಡ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 88/10 ಸಾಮಾನಯ 2.14 0.02666 583192503432 129101010003506

8701
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರವಿಶ್ಂಕ್ರ ಎ.ಜಿ. ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 33/6 ಸಾಮಾನಯ 1.65 0.02666 625873115873 7142500101504501

8702
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 58/6 ಸಾಮಾನಯ 0.59 0.02666 793606103949 7142500101773501

8703
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಧಮಯಪಾಲ ಗ್ೌಡ ಜಿ

ನೆಲ ಿರು 
ಕೆಮಾರಜೆ

ಸುಳಯ 44/1 ಸಾಮಾನಯ 1.38 0.02666 464914687798 7142500100896501

8704
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ವಸಂತ ರಾವ್ ತ ಡಿಕಾನ ಸುಳಯ 51/2 ಸಾಮಾನಯ 1.9 0.02666 955169136771 150601011000020

8705
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸ.ಕೆ. ಅಶ್ ೋಕ್ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ 161/1A2 ಸಾಮಾನಯ 1.65 0.02666 895286386253 129101010002838

8706
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶ್ಶಿಧರ ಗ ೋಳ್ಾಯಡಿ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ 137/2 ಸಾಮಾನಯ 2.65 0.02666 915597090412 124901011001007

8707
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಾಗೋಶ್ ಯಂ. ಆರ ದೋವಚಳಿ ಪಂಜ 270/2B ಸಾಮಾನಯ 4.7 0.02666 364342444379 01642200003015

8708
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎ ಮಾಧವ ಗ್ೌಡ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 3/7 ಸಾಮಾನಯ 0.587 0.02666 250645538960 125401010000275

8709
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎಂ ಶಿವರಾಮ ರೆೈ ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 71/5 ಸಾಮಾನಯ 1.56 0.02666 722015999042 2483101025459

8710
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಎ ವಿ ಪದಾಮವತಿ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ 235/3 ಸಾಮಾನಯ 1.19 0.02666 472286340585 125401231000654

8711
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬಬರಾವ್

ಅಮರಮುಡ ು
ರು

ಸುಳಯ 115/6 ಸಾಮಾನಯ 1.92 0.02666 952552202418 54026503594

8712
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದರ ಕೆ ೋಲಾಚರ ಐವನಾಯಡು ಸುಳಯ 259/2 ಸಾಮಾನಯ 1.33 0.02666 708708436203 2483101028172

8713
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ಬಳೆ ಕ್ಟ್ಾವು ಉಪಕ್ರಣ ಖರಿೋದಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎ ಅಶ್ ೋಕ್ ಪರಭು ಆಲ್ಲಟಿಟ ಸುಳಯ 78/6 ಸಾಮಾನಯ 2.29 0.02666 324307807079 2483101001414

8714
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ±ÁåªÀÄ¸ÀÄAzÀgÀ 
¨sÀmï©£ï. ªÀÄºÁ°AUÀ ¨sÀmï, 

§låqÀÌ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



8715
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ©. J¸ï. gÁªÀÄPÀÈµÀÚ 
¨sÀmï©£ï. E. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 

¨sÀmï, §gÉPÉgÉ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8716
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. dUÀ£ÁßxÀ©£ï. 
¸ÀAPÀ¥Àà gÉÊ, PÁªÀÅ 

UÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8717
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃªÀÄw. ¤ªÀÄð®PÉÆÃA. 
£ÁgÁAiÀÄt gÉÊ, ªÀÄzÀè 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8718
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ²æÃzsÀgÀ gÁªï©£ï. 
ªÀÉAPÀlgÁªï, ¤¢üªÀÄÄAqÀ 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8719
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¦. ªÀÄºÉÃ±ÀégÀ ©£ï. 

ªÉAPÀ¥ÀAiÀÄå, £À£Áå ªÀÄ£É
ªÀiÁqÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8720
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ±ÀAPÀgÀ 
£ÁgÁAiÀÄt©£ï. ªÀÄºÁ°AUÀ 

¨sÀmï, ¥ÀmÁÖeÉ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8721
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ²ªÀgÁªÀÄ ±ÀªÀÄðE£ï. 

±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï

£ÉlÖtÂUÉ 
 

ªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8722
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. J¸ï. F. £ÀgÀ¹AºÀ 
¥Àæ¸ÁzÀ©£ï. 

UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ¨sÀlÖ, 
¥ÁgÁ±ÀvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8723
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. gÀ« ¥ÀÆeÁj©£ï. ¥ÀzÀä 
¥ÀÆeÁj, ªÀÄAdåPÉÆÃl 

ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
 

ªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8724
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¥Àæ«Ãt PÀÄªÀiÁgï©£ï. 
¢ªÀPÀgï ¥Àæ¨sÀÄ, 

ªÀÄÄAqÀPÉÆaÑ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8725
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¥ÀzÀä ¥ÀÆeÁj©£ï. 
ªÉÆÃAl ¥ÀÆeÁj, 

ªÀÄÄAqÀPÉÆaÑ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8726
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
PÀÄAqÀ £ÁAiÀÄÌ, «¤ÃfPÀ®Äè 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

8727
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¸ÀÄ¢üÃ±À©£ï. 
¥ÀÀæ¨sÁPÀgÀ ¨ÉÆÃPÀðgï, 

ªÀÄzÀè ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8728
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ©. ¢£ÀPÀgÀ 
¨ÉÆÃPÀðgïE£ï. 

¥Àæ¨sÁPÀgÀ, ªÀÄzÀè ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8729
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ²ªÀ¥Àæ¸ÁzÀ©£ï. PÀÉ. 
±ÀAPÀgÀ ¨sÀmï, PÉÆaÑ 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8730
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ªÀÄºÀªÀÄäzï©£ï. C§ÄÝ¯ï 
gÀ»ªÀiÁ£ï, ªÀÄAdPÉÆÃlå 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8731
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃªÀÄw. dAiÀÄ®QëöäÃ J¸ï. 
gÉÊPÉÆÃA. ¹ÃvÁgÁªÀÄ gÉÊ, 

PÁªÀÅ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8732
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¥ÀÆªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

PÀÄªÀiÁgÀ £ÁAiÀÄÌ
ªÀiÁqÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
J¸ï.n.

8733
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. D£ÀAzÀ©£ï. ªÀÄAd¥Àà 

UËqÀ. ºÉÆ¸À ªÀÄ£É
ªÀiÁqÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8734
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, ²ªÀ¤®AiÀÄ 

PËrZÁÑgï ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

8735
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. gÀÁªÀÄPÀÈµÀÚ 
ªÀÄÆ®å©£ï. ¥ÀQÃgÀ 

ªÀÄÆ®å, ¥ÀlÄÖ ªÀiÁ¯É ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8736
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ 
¨sÀmï©£ï. 

±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï, 
ªÀÄ½ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8737
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. CtÄÚ ¥ÀÆeÁj©£ï. 
PÁAvÀÄ ¥ÀÆeÁj, 

ªÀÄAdPÉÆmÁå ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8738
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. PÉ. PÉÃ±ÀªÀ 
¥Àæ¸Ázï©£ï. ¥Àæ¸ÁzÀ, 
ªÀÄAdPÉÆmÁå ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8739
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
°AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
ªÉÄÃ¯ÁàgÉ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

8740
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. wªÀÄä¥Àà©£ï. PÀÄPÀÌ, 

§£Áj ªÀÄ£É
¨É¼ÀAzÀ

ÆgÀÄ
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

8741
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ²æÃPÀÈµÀÚ ¨sÀmï©£ï. 
GªÉÄÃ±ÀégÀ ¨sÀmï, ±ÀgÀªÀÇ 

ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
 

ªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8742
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ºÉÆ£Àß¥Àà UËqÀ©£ï. 

¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ

£ÉlÖtÂUÉ 
 

ªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ



8743
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. PÉ. zsÀ£ÀAdAiÀÄ 

UËqÀ©£ï. PÉ. ¨Á§Ä UËqÀ

£ÉlÖtÂUÉ 
 

ªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8744
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. E¨Áæ»A©£ï. ¹Ã¢ PÀÄAk, 

ªÀÄÄAqÀPÉÆaÑ ªÀÄ£É
ªÀiÁqÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8745
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. PÉ. PÀÈµÀÚ 

¥Àæ¸ÁzÀPÉÆÃmÁå ªÀÄ£É PÁªÀÅ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8746
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¨Á®PÀÈµÀÚ©£ï. 
¸ÀÉÆÃªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ²ªÀVj 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8747
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. «£ÀAiÀÄ PÀÄªÀiÁgï©£ï. 

zÉÃªÀtÚ £ÁAiÀÄÌ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
J¸ï.n.

8748
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ©£ï. 
¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 

¨Á¼ÉPÉÆaÑ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

8749
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ UËqÀ©£ï. 
PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ, CfÓ£qÀÌ 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8750
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. «±Àé£ÁxÀ 
PÉ.PÉgÉªÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É, 

PÁªÀÅ

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.¹.

8751
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 
£ÁAiÀÄÌ©£ï. ªÉAPÀ¥ÀÀà 

£ÁAiÀÄÌ, GdÄæUÀÄ½ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

8752
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. F±ÀégÀ ¨sÀmï©£ï. 

ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï
ªÀiÁqÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8753
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¥ÀQÃgÀ ¥ÁmÁ½©£ï. 
ªÀiÁ£À ¥ÁmÁ½, ¥ÀlÖªÀÄÆ¯É 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8754
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¨Á®ªÀÄÄgÀ½©£ï. 

PÉÃ±ÀªÀ ¨sÀmï
ªÀiÁqÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8755
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. UÀAUÁzsÀgÀ ¹. 
ºÉZï.©£ï. ºÉZï. ªÉÆÃ£À¥Àà, 

ZÁPÉÆÃmÉ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8756
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. E¸ÀÄ§Ä ¨Áåj©£ï. ¹Ã¢ 

PÀÄAk, C±ÀévÀÛr ªÀÄ£É
ªÀiÁqÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8757
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ºÀjÃ±À 
PÀÄAdvÁÛAiÀÄ©£ï. 

gÁWÀªÉÃAzÀæ, 
¤¢üªÀÄÄAqÀ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8758
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ªÀÄ£ÉÆÃeï gÉÊ©£ï. 
zÀÄUÀÎ¥Àà gÉÊ, 

ªÀÄÄAqÀPÉÆaÑ ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀ
Ì

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8759
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¥Àæ«Ãt PÀÄªÀiÁgï©£ï. 
gÁzsÁPÀÈµÀÚ, ZÁPÉÆÃmÉ 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8760
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¸ÀAvÉÆÃµï 
PÀÄªÀiÁgïªÀiÁ¬Ä® PÉÆmÁå 

ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀ
ÀÌ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8761
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. gÁªÀÄ ªÀÄtÂAiÀiÁtÂ©£ï. 

¸ÀÄ§â ªÀÄtÂAiÀiÁtÂ
CjAiÀÄqÀ

ÀÌ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8762
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¦. UÀuÉÃ±ï ¨sÀmï©£ï. J¸ï. 
£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï, §gÉPÉgÉ 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8763
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. gÀªÉÄÃ±ï gÁªï²æÃ 

zÀÄUÁð ¤®AiÀÄ ªÀÄ£É
ªÀiÁqÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8764
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. C¥ÀàAiÀÄå 
ªÀÄtÂAiÀiÁtÂ©£ï. ¸ÀÄ§âAiÀÄå 

ªÀÄtÂAiÀiÁtÂ

CjAiÀÄqÀ
Ì

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8765
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. £ÀºÀÄ±À ¦. 

«.¥À¼À¤ÃgÀÄ ªÀÄ£É
ªÀiÁqÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8766
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj©£ï. 

CtÄÚ ¥ÀÆeÁj
CjAiÀÄqÀ

Ì
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8767
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. £ÀÁgÁAiÀÄt 
£ÁAiÀÄÌªÀiÁ¬Ä® PÉÆaÑ 

ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀ
Ì

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

8768
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¨Á®PÀÈµÀÀÚ 

PÉ.¥ÀmÁÖeÉ ªÀÄ£É
ªÀiÁqÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8769
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. UÀÉÆÃ«AzÀ ¨sÀmï©£ï. 

²æÃ£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï
ªÀiÁqÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8770
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¸ÀAPÀ¥Àà PÉ.©£ï. 
¥ÉÆrAiÀÄ PÀÄgÀÄAd, 

zÉÃªÀVj ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀ
Ì

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.¹.

8771
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. D£ÀAzÀ gÉÊ©£ï. 
zÀÄUÀÀÎ¥Àà gÉÊ, PÀÄvÁår 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8772
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. VjÃ±À©£ï. ¸ÉÃ¸À¥Àà 

¥ÀÆeÁj
CjAiÀÄqÀ

Ì
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8773
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. PÀjAiÀÄ©£ï. 

¤mÉÆÖÃtÂ, ºÀjd£À ªÉÄÃ£Á®

£ÉlÖtÂUÉ 
 

ªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.¹.

8774
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ºÀjÃ±À UËqÀ©£ï. ²ªÀtÚ 
UËqÀ, ªÀiÁ¬Ä® PÉÆmÉÖ 

ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀ
Ì

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ



8775
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¸ÀAfÃªÀ ¥ÀÆeÁj©£ï. 
zÀÄUÀÎ¥ÀÀà ¥ÀÆeÁj, 

N¯ÁÛeÉ ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀ
Ì

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8776
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. VjÃ±À PÀÄªÀiÁgï©£ï. 

²ªÀgÁªÀÄ gÉÊ

£ÉlÖtÂUÉ 
 

ªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8777
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ UËqÀ©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt, £À£Àå ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
 

ªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8778
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt gÁªï©£ï. 
CZÀÄÑvÀ gÁªï, GdÄæUÀÄ½ 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

8779
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ©£ï. 

PÀÈµÀÀÚ ¨sÀmï
CjAiÀÄqÀ

Ì
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

8780
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ f.©£ï. 
zÁzÀÄ £ÁAiÀÄÌ, 

UÀrAiÀiÁð£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

PÀÄAvÀ
ÆgÀÄ

PÀqÀ§ ಇತ್ರೆ

8781
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
wªÀÄä £ÁAiÀÄÌ, ªÀÄÄgÀÄAV 

ªÀÄ£É
§¯ÁßqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

ಎಸ್.ಟ್ಟ.

8782
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¸ÀÆ¦ü ©.JZï.¨ÁAlqÀÌ 

ªÀÄ£É, PÀ£ÀÆðgÀÄ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
 

ªÀÄÄqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

ಇತ್ರೆ

8783
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ºÀ¸ÉÊ£Ágï ©.¨ÁAlqÀÌ 

ªÀÄ£É, PÀ£ÀÆðgÀÄ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
 

ªÀÄÄqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

ಇತ್ರೆ

8784
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. JA. D£ÀAzÀ 

£ÁAiÀÄPïPÉÊPÁgÀ
M¼ÀªÉÆ

UÀÄæ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
ಇತ್ರೆ

8785
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. JZï. PÀÈµÀÚ 
£ÁAiÀÄÌ©£ï. ªÀÄºÁ°AUÀ 

£ÁAiÀÄÌ, ªÉÆmÉÖvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
ಎಸ್.ಟ್ಟ.

8786
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ©. ¸ÀzÁ²ªÀ©£ï. J®ÄA§, 

¨Á«PÀmÉÖ ªÀÄ£É ¸ÀªÉð
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
ಎಸ್.ಸಿ.

8787
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¸ÀÄzÀ±Àð£À©£ï. 
¨Á®¥Àà ¥ÀHeÁj, £ÀqÁeÉ 

ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

ಇತ್ರೆ

8788
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ªÉÆÃºÀ£À £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

¨Á§Ä £ÁAiÀÄÌ
ªÀÄÄAqÀ

ÆgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
ಎಸ್.ಟ್ಟ.

8789
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃªÀÄw. 
PÀÄªÀÄÄzÀPÉÆÃA. 

¸ÀÄ£ÀAzÀ

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

8790
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. Nr ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. 
PÀjAiÀÄ ªÀÄÄUÉÃgÀ, 

£ÉPÀÌgÉ ªÀÄ£É
PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr ಎಸ್.ಸಿ.

8791
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ºÀÉgÁ¯ïØ r¸ÉÆÃd©£ï. 

»¯Áj r¸ÉÆÃd, ªÀiÁqÁªÀÅ
PÉAiÀÄÆ

ågÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
ಇತ್ರೆ

8792
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ºÀjÃ±À J.©£ï. £ÁgÁAiÀÄt 

£ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ ಎಸ್.ಟ್ಟ.

8793
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. d£ÁzsÀð£ÀKtÂvÀÛqÀÌ 

ªÀÄ£É PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ ಇತ್ರೆ

8794
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ªÀ¸ÀAvÀ ¥Àæ¨sÀÄ©£ï. 
ªÀÉAPÀ¥Àà ¥Àæ¨sÀÄ, 

PÉÆÃreÁ®Ä ªÀÄ£É

§dvÀÆÛg
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr ಇತ್ರೆ

8795
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¸ÀÄ¢Ã±À ©.ªÀÄzÀè 

ªÀÄ£É, PÁªÀÅ
ªÀiÁqÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
ಇತ್ರೆ

8796
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¨Á§Ä ©£ï. ºÀÄPÀæ¥Àà, 

²§gÀ ªÀÄ£É
£ÀjªÉÆU

ÀÄæ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
ಎಸ್.ಸಿ.

8797
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃªÀÄw. ¥ÉæÃªÀÄ 
J.PÉÆÃA. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ, 

¸ÀªÉð ªÀÄ£É
¸ÀªÉð

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

ಇತ್ರೆ

8798
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 
ªÀÄÆ®å©£ï. ¹Ã£À ªÀÄÆ®å, 

gÁªÀÄPÀÄAd

gÁªÀÄPÀ
ÄAd

PÀqÀ§ ಇತ್ರೆ

8799
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ªÉÆÃºÀ£Àï 

gÁeï¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
¥ÀÄvÀÆ

ÛgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
ಇತ್ರೆ

8800
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. £À«Ã£ï PÀÄªÀiÁgï©£ï. 

¨Á§Ä gÉÊ, PÉÆ¬Ä® ªÀÄ£É
§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

ಇತ್ರೆ

8801
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ©. ªÉAPÀlæªÀÄt 
¨sÀmï©£ï. F±ÀégÀ ¨sÀmï, 

¥ÉjAiÀiÁ® ªÀÄ£É
¥ÁuÁeÉ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

ಇತ್ರೆ

8802
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¥ÀÀæ¢Ã¥ï ©.©£ï. 
zÁªÉÆÃzÀgÀ UËqÀ, 
¨ÉÆ¨ÉâPÉÃj ªÀÄ£É

PÁtÂAiÀÄ
ÆgÀÄ

PÀqÀ§ ಇತ್ರೆ

8803
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ 
gÉÊ©£ï. ªÀÄÄvÀÛ¥Àà gÉÊ, 

E¼ÀAvÁeÉ ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆ
ågÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

ಇತ್ರೆ

8804
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. PÀªÀÄ¯ÁPÀë ±ÉnÖ©£ï. 

¨Á§Ä ±ÉnÖ, CA§eÉð ªÀÄ£É
PÀÄAvÀ
ÆgÀÄ

PÀqÀ§ ಇತ್ರೆ



8805
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¥ÀÄµÀà£Á¨sÀ ±ÉnÖ©£ï. 
PÀÈµÀÚ ±ÉnÖ, qÉA¨Á¼É 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

ಇತ್ರೆ

8806
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. gÀvÁßPÀgÀ £ÁAiÀÄPï 
JA.©£ï. ªÀÄÄPÀÄAzÀ 

£ÁAiÀÄPï, ¨Á¼ÉPÉÆaÑ 
ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

ಇತ್ರೆ

8807
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. VjÃ±À©£ï. ±ÉÃµÀ¥Àà 

¥ÀÆeÁj, ªÀÄeÁÓgÀÄ ªÀÄ£É
CjAiÀÄqÀ

Ì
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
ಇತ್ರೆ

8808
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¨Á¼À¥Àà UËqÀ©£ï. 
CªÀÄÄä UËqÀ, ¨ÁPÀÄqÀ 

ªÀÄ£É
¸ÀªÉð

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

ಇತ್ರೆ

8809
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. AiÀÄÆ¸ÀÄ¥sï 
ªÀÄÄ¹èAiÀiÁgï©£ï. CzÁæªÀÄ 

¨Áåj, ªÀiÁgÀUÀÄj ªÀÄ£É

PÉÆr¥Áà
r

G¦à£ÀAUÀr ಇತ್ರೆ

8810
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. £ÀÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï©£ï. 
PÀÈµÀÀÚ ¨sÀmï, PÀqÀªÀ 

ªÀÄ£É

¥ÀqÀÆß
gÀÄ

G¦à£ÀAUÀr ಇತ್ರೆ

8811
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¨Á§Ä UËqÀ©£ï. 

wªÀÄäAiÀÄå UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8812
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. £ÉÃªÀÄtÚ UËqÀ©£ï. 

²ªÀ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8813
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃªÀÄw. ºÀjuÁQë©£ï. 

¸ÀÄgÉÃ±ï
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8814
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. JªÀiï. 
UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ¨sÀmï©£ï. 

ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8815
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï©£ï. 

±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï
G¦à£ÀAUÀr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8816
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¦. E¸ÁPï©£ï. E¨Áæ»A G¦à£ÀAUÀr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8817
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. gÀ«ÃAzÀæ gÉÊ©£ï. 

¸ÀAfÃªÀ gÉÊ
G¦à£ÀAUÀr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8818
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃªÀÄw. ®°vÀPÉÆÃA. 

PÀÈµÀÚ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8819
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt UËqÀ©£ï. 

¥ÀzÀä UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8820
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃªÀÄw. zÁdªÀÄäPÉÆÃA. 

PÀÈµÀÀÚ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8821
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. dUÀ£ÁßxÀ ±ÉnÖ©£ï. 

ZÉ£Àß¥Àà ±ÉnÖ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8822
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. dAiÀÄAvÀ 
¥ÉÆgÉÆÃ½©£ï. ªÉÊPÀÄAoÀ 

£ÁAiÀÄPï
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8823
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¸ÀÄ§æªÀÄätå UËqÀ©£ï. 

PÀÄAktÚ UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8824
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. CtÂÚ ¥ÀÆeÁj©£ï. 

eÁgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8825
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ UËqÀ©£ï. 

ºÉÆ£Àß¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8826
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ©£ï. 

«ÃgÀ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8827
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. qÉÆA§AiÀÄå UËqÀ©£ï. 

ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8828
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. gÀÄPÀäAiÀÄå UËqÀ©£ï. 

LvÀÛ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8829
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. zsÀtð¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

ªÉÆÃ£À¥Àà £ÁAiÀÄÌ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

8830
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ªÀiÁzsÀªÀ©£ï. 

wªÀÄä¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8831
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ªÀiÁzsÀªÀ UËqÀ©£ï. 

gÀÄPÀäAiÀÄå UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8832
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃªÀÄw. «zÁåPÉÆÃA. 

²ªÀZÀAzÀæ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8833
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. vÀ£ÀÄd PÀÄªÀiÁgÀ©£ï. 

PÀÉÆgÀUÀ ±ÉnÖ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8834
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. PÀÄAk ªÉÆÃ£ÀÄ©£ï. 

ªÀÄºÀªÀÄäzï ¨Áåj
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8835
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¸ÀzÁ£ÀAzÀ ±ÉnÖ©£ï. 

¨Á§Ä ±ÉnÖ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8836
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¸ÁAvÀ¥Àà ©£ï. 

gÀÁªÀÄtÚ UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8837
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ªÉÆÃ£À¥Àà UËqÀ©£ï. 

gÁªÀÄtÚ UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8838
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ²ªÀgÁªÀÄ©£ï. ¨Á§Ä UËqÀ »gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8839
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. «±Àé£ÁxÀ©£ï. ¨Á®¥Àà »gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8840
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃªÀÄw. 
dAiÀÄ®QëöäÃPÉÆÃA. 

UÀAUÀAiÀÄå
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8841
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃªÀÄw. ¨ÉÃ©PÉÆÃA. 

VjAiÀÄ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8842
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ªÉÆ»zÀ PÀÄAk©£ï. 

PÀÄªÀiÁgÀ§â
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ



8843
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. PÉÃ±ÀªÀ UËqÀ©£ï. 

ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8844
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. PÀÈµÀÀÚ¥Àà ±ÉnÖ©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8845
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. azÁ£ÀAzÀ©£ï. 

vÀ¤AiÀÄ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8846
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. £ÁUÀ¥Àà UËqÀ©£ï. 

ZÀAzÀæ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8847
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃªÀÄw. 
AiÀÄªÀÄÄ£ÁPÉÆÃA. 

ªÀiÁzsÀªÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

8848
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃªÀÄw. «ªÀÄ®©£ï. ¨Á§Ä »gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

8849
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. N§AiÀÄå ¥ÀÆeÁj©£ï. 

f£Àß¥Àà ¥ÀÆeÁj
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8850
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. «oÀ® ±ÉnÖ©£ï. ¨Á§Ä 

±ÉnÖ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8851
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃªÀÄw. £À½£ÁQëPÉÆÃA. 

CtÂÚ ¥ÀÆeÁj
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8852
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ªÀÄÄgÀÄ½ÃzsÀgÀ©£ï. 

PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8853
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃªÀÄw. °Ã¯ÁªÀwPÉÆÃA. 

ZÀAzÀæAiÀÄå DZÁAiÀÄð
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8854
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. dUÀÀÎ©£ï. a®å »gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8855
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. zÀÉÃªÀ¥Àà©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt ¥ÀÆeÁj
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8856
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃªÀÄw. AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ©£ï. 

¥ÀÆªÀPÀÌ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8857
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¢£ÉÃ±ï PÉ.©£ï. F±ÀégÀ 

UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8858
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ªÉAPÀ¥Àà©£ï. gÁªÀÄtÚ 

UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8859
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ªÀÉÆÃ£À¥Àà UËqÀ©£ï. 

ªÀÄÄvÀÀÛ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8860
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¯ÉÆÃ»vÁPÀë ©£ï. 

¸ÉÃ¸À¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8861
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃªÀÄw. 
¥ÀÄµÀëªÀwPÉÆÃA. 

ªÀiÁzsÀªÀ UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8862
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃªÀÄw. ±ÉÆ¨sÁPÉÆA. qÁ. 

zsÀªÀÄð¥Á¯ï
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8863
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. gÀ«Ã±À©£ï. 

wgÀÄªÀÄ¯ÉÃ±ÀégÀ ¨sÀmï
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8864
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃªÀÄw. eÁ£ÀQPÉÆÃA. 

«ÃgÀ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8865
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. AiÀÄÄ¸ÀÄ§Ä©£ï. CªÀÄzï 

PÀÄAk
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8866
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. E¸Áä¬Ä¯ï©£ï. 

ªÀÄºÀªÀÄäzï ¨Áåj
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8867
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. E¸Áä¬Ä¯ï©£ï. CªÀÄzï 

PÀÄAk
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8868
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¤Ã®AiÀÄå©£ï. 

PÀÄPÀÌ¥Àà UËqÀ
G¦à£ÀAUÀr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8869
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¯ÉÆÃPÉÃ±À 
ªÀÄrªÁ¼À©£ï. gÁªÀÄ 

ªÀÄrªÁ¼À
G¦à£ÀAUÀr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8870
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. ¤w£ï©£ï. CtÚ¥Àà UËqÀ »gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8871
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. C§Ä§PÀÌgï©£ï. C¨Áâ¸ï 

¨Áåj
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8872
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. PÀÄ±Á®¥Àà UËqÀ©£ï. 

f£Àß¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8873
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. wªÀÄä¥Àà UËqÀ©£ï. 

zÀÉÃªÀ¥Àà UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8874
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¥Àæ¸À£Àß 
PÀÄªÀiÁgï©£ï. ¹ÃvÁgÁªÀÄ 

UËqÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8875
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. gÀ«UÀuÉÃ±ï©£ï. gÁªÀÄ 

¨sÀmï
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8876
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. AiÀÄ¸ï. UÉÆÃ«AzÀ 

¨sÀmï©£ï. ¸ÀzÁ²ªÀ ¨sÀmï
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8877
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¤w£ï ©.©£ï. 
¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£À, vÁjvÀÛr 

ªÀÄ£É
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8878
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. UÉÆÃ¥Á®PÀÈÀµÀÚ 
vÉÆÃrÛ¯ÁèAiÀÄ©£ï. 

¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ vÉÆÃrÛ¯ÁèAiÀÄ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8879
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. PÀÄAk ªÉÆÃ£ÀÄ©£ï. 

¨Áåj
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8880
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ²æÃ. dPÁjAiÀiÁ©£ï. DzÀA. 

¨ÉÆ®ÄäA§ÄqÀ ªÀÄ£É
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

8881
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆ ಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ

²æÃ. ¨Á§Ä UËqÀ©£ï. 
ZÀAzÀ¥Àà UËqÀ, PÉªÀÄämÉ 

ªÀÄ£É
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ



8882
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಳಿನಿ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00379

8883
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧಣಯಪಾ ಗ್ೌಡ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00379

8884
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಶಿರೋ ಟಿ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00379

8885
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಣಣಪಾ ಗ್ೌಡ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00379

8886
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8887
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾರತಿ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8888
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಲ್ಲಾಸಟರ ಪ್ರಂಟ ೋ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8889
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫೆಲ್ಲಕಿ  ರ್ರಾರ್ೂೋ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8890
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಂತ ೋನಿ ಮಿರಾಂದ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8891
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫಾರನಿಿಸ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8892
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ರಾಮಣಣ ಸಾಲಾಯನ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8893
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಿೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8894
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಾಬಲ ಶ್ಟಿಟ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8895
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫಾರಂಕಿ ರ್ೋಗಸ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8896
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ೋಕಿಮ ರೆ ೋಡಿರಗಸ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8897
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಜ ನಾಯಕ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8898
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫಾರನಿಿಸ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8899
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಪರೋಮಾ ಡಿ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8900
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಪರೋಮಾ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8901
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನಿ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8902
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆ ೋಮನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8903
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಂತ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8904
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದುಪಾ ಗ್ೌಡ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8905
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫಾರನಿಿಸ್ ರ್ೋಗಸ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8906
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಜಿತ್ ಕ್ುಮಾರ ಅರಿಗ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಜೆೈನ್ 0.00378

8907
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯ ಕ್ುಮಾರ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8908
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆರೆ ೋಮ ಮೊರಾಸ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8909
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫಾರನಿಿಸ್ ಮೊರಾಸ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8910
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರಹಾಸ ಗ್ೌಡ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8911
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ ೋಮಯಯ ಗ್ೌಡ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00378

8912
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆರೆ ೋಮ ರ್ೋಗಸ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8913
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00378

8914
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧಣಯಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8915
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜನಾಧಯನ ಪೂಜಾರಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8916
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ ೋಭಾ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8917
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಮುನಪಾ ಬಸಪಾ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8918
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಸುಮಾವತಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8919
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಮೊೋನಿಸ್ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00395

8920
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಕೆ ರೆಯ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00395

8921
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅರುಣ ಪ್ರ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8922
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರತಿಭಾ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395



8923
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಐತಪಾ ರೆೈ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8924
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಕಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8925
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಲ್ಲನಾ ಬಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಮುಸಿಂ 0.00395

8926
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೌಮಯ ಎಸ್ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8927
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲ ೋಲಾಕ್ಷಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8928
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತ ಗ್ೌಡ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8929
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜವಮಯ ಇಂದರ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಜೆೈನ್ 0.00395

8930
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಪ್ರ ರಾವ್ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8931
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8932
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಶ್ ೋಧ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8933
ರಾಷಿಟೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತುತ ಎಣೆಣ ತ್ಾಳೆ 

ಅಭರ್ಾನ ಯೋಜನೆ
ತ್ಾಳೆಬಳೆ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ಹರಿದಾಸ್ ಬಳತಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00395

8934
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿನಿೋರಾವರಿ

ಫಿಲ್ಲ ೋಮಿನಾ ಡಿರ್ ೋಜ ಕೆ ೋಂ 
ತ ೋಮಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ

ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 13/51, 13/50 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.936 0.35950 314888251274 32599446727

8935
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿನಿೋರಾವರಿ

ವಿಶ್ಾೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ವಾಸುದೋವ 
ಭಟ್

ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 111/6 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 0.872 0.21266 638854706441 520101250414805

8936
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿನಿೋರಾವರಿ

ಸಚಿಚದಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ 
ಶ್ಟಿಟ

ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 61/2, 61/10, 61/9 ಇತರೆ ಅಡಿಕೆ 1.024 0.38494 935488430969 11320101001483

8937
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗುರುಪಾ ಕಾಶ್ ಎಸ್.ಬಿನ್. 
ವಾಸದೇವ ಕ್ದಿಲ್ದಯ, ಶ್ಬಿರ 

ಮನೆ
ನರಿಮೊಗುರ ಪುತ ತರು 105/11 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 21382.00 408739766161 6042500101256801

8938
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಡ್ಯ. ಶಶ್ಧರ್ 
ಪ್ರರುವಾಜೆಬಿನ್. 

ವೆಂಕಟಾ ಮಣಯಯ , ಪ್ರರುವಾಜೆ 
ಮನೆ

ಬಳಂದ ರು ಕ್ಡಬ 28/3. ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.26 8653.00 870254584754 130901010001123

8939
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಸಂಜಿೀವ ಗೌಡಬಿನ್. 

ಸಬ್ರಾ ಯ ಗೌಡ, ಹಾಪಸಳ ಮನೆ ನೆಲಾಯಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 158/4 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.69 26413.00 407228765601 1655101001714

8940
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ಸತಿೀಶ್ ಕ್.ಬಿನ್. ಅಣಿಣ  
ಪೂಜಾರಿ, ಮಕಸಜೆ ಮನೆ ಕಾಯಿಮಣ ಕ್ಡಬ 107/P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 12629.00 356848936800 130901011002220

8941
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀ. ರವಿಪಾ ಸ್ವದ್ ರೈಬಿನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಮುಗೇರು ಮನೆ ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 74/1A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 15155.00 931789379342 02122200008879

8942
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಗುಣಾವತಿ ಬಿ.ಕೊೀೆಂ. 
ಸಂಜಿೀವ ರೈ, ಕ್ಲ್ದಲ ಡಿ ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು 126/2A ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 26669.00 958791923430 123101011002676

8943
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸದ ರೆೈತರಿಗ 

ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಅನಿತಾ 
ರವಿೀೆಂದ್ಾ ಕೊೀೆಂ. ರವಿೀೆಂದ್ಾ  ರೈ, 

ಕುವೆಂಜ ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು 384/1P1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 1.10 14099.00 338643872590 01792610002353

8944
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ ಹ ವಪಾ ಗ್ೌಡ ನಾಲ ೆರು ಪಂಜ 51/1,8B,6B,11 ಸಾಮಾನಯ 0.27 0.12618 679478153072 01642200046011

8945
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಲತ್ಾ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 55/3 ಸಾಮಾನಯ 0.34 0.15889 747607732118 01642200019655

8946
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ ಪ್ರ.ಎಂ ಅಬುುಲಾಿ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 197/,210/7B1 ಸಾಮಾನಯ 1.80 0.59952 511952435797 137801010002490

8947
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಎ.ಆರ ಸುನಿೋತ್ಾ ಗುತಿತಗ್ಾರು ಪಂಜ 277/1A1A1A3 ಸಾಮಾನಯ 0.44 0.19969 235657338464 01642200033438

8948
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ ರಾಜಗ ೋಪಾಲ ಸುಳಯ ಸುಳಯ 241/2A1A1A5 ಸಾಮಾನಯ 0.32 0.14954 237344767732 02512250001048

8949
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ 164/5A1 ಸಾಮಾನಯ 0.20 0.01618 936925598090 1600101002566

8950
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 64/13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.375 5365 1865 7011 121301141000005

8951
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡಿ ಎ ರಹೋಮಾನ್ ತ ೋಟತ್ಾತಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 36/18 ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.253 9272 0281 8709 01772200008383

8952
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಸಾಮನ್ ಸಾಹೆೋಬ್ ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು 81/6 ಮುಸಿಂ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.1667 2692 7338 0149 01712200001467

8953
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 293/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.341 0.17 8612 6522 1754 3633101000074

8954
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನೆಿಂಟ್ ಮೊೋನಿಸ್ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು 30/3* ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.17176 6674 1777 0576 01562200019299

8955
ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶ್ೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆ
ಸ ಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಚ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ ರಾವ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 27/12, 31/p1, 27/13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.11114 5233 5838 7622 01682200008735

8956 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಪಾಯಟಿರಕ ವಿಸಲ್ಲಸ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಕೆ ಲ ಿರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 451182054971 101001011000408

8957 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲರ್ಾಸ್ ಸಕೆಾೋರಾ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 5442597277978 112001011001814

8958 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಪರಕಾಶ್ ಪಾವೂರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 429578822772 50100279519804

8959 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಮಂಜುಳ್ಾ ಅತ್ಾತವರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 820096216884 288020001275

8960 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ುಲಶ್ೋಖರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 584060667130 178101014911

8961 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಗ ೋವಿಂದರಾಜ್ ಕೆ ಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 796769140816 10461777624

8962 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಮಾಕಯ ಪ್ರಂಟ ೋ ಕೆ ಲ ಿರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 592388038261 101001010001626

8963 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ವಿ ಎಸ್ ಐಸಾಕ ಮಾಂಟ್ಾರಡಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 244827021257 89034160577

8964 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಜಸಂತ್ಾ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 353811076598 520191001571253

8965 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ವಿನೆ ೋದ್ ಜಿೋವನ್ ಡಿ ಕೆ ೋಸಾತ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 774247626427

8966 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ದಿವಾಕ್ರ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 352630943716 520291015985097

8967 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲೆಡರ್ಡ ಪ್ರಂಟ ೋ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 233335634287 105201011000667

8968 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಆಸಟನ್ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 531287582340 520101039252015



8969 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ರಾಬಟ್ಯ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಳುೆಂಜೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 877568089036 122500100499301

8970 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ವಾಸುದೋವ ನಾಯಕ ತಂಕ್ ಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 953945754916 657101015738

8971 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪಾವೂರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 987095620147 3623000100026520

8972 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಕೆ ೋರನಾರ್ಡ ಥಾಮಸ್ ಪಾಂಡೆೋಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 271458636376 10391652966

8973 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಪರಸನು ಡಿರ್ ೋಜ ಬಜರ್ಪ ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 374869088499

8974 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಅಗಸಟನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 625801692646 1282200049028

8975 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಅಶ್ ೋಕ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 243477373246 2722200004511

8976 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಉಮಿಯಳ್ಾ ತ ೋಡ್ಾರು ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 636424416424 4782500101128600

8977 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಸುದಿೋಪ್ಪ ಎಮ ನೆ ರೆ ನಾ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 543218019906

8978 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಎಮ ದೋವಿ ಕಾವೂರು ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 523967911321

8979 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಕೆ ಿೋಡಿ ಜೆರಾಲ್  ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 390067446645

8980 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ಮಯರನ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 4 0.135 938559529875 27722200014793

8981 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ರಾಜರಾಂ ಮ ಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 808693653091 520101073990589

8982 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಮಹಮಮದ್ ಶ್ಬಿೋರ ಉಳ್ಾಿಲ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 2 0.0675 957017867607 1472200170625

8983 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ರ್ೋಸಪಾ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 2 0.081 479605521460 645101055010

8984 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಸಂಜಿೋವ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 2 0.081 874898641233

8985 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಸುಂದರ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 2 0.081 670532878809

8986 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಕ್ರಿಯ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 3 0.1215 232055856832

8987 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಂಸಾರ ಶ್ ೋಭ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 3 0.0135 304955033925

8988 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಅಡ್ಾಯರು ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 1 0.00735

8989 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ವಿನಯ ಕ್ುಳ್ಾಯಿ ಸುರತೆಲ್ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 1 0.00735

8990 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷಿ ಗಂಜಿಮಠ್ ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 1 0.00735

8991 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಸುನಂದ ಮ ಡುಶ್ಡೆೆ ಸುರತೆಲ್ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 1 0.00735

8992 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ತಿಮಪಾ ಪಾವೂರು ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 1 0.00735

8993 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ರಾಜು ಮೋರ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 1 0.00735

8994 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ನಾಣಯ ಮುಗೋರ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 1 0.00735

8995 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ನಾಗಪಾ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 1 0.00735

8996 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ವಸಂತ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 1 0.00735

8997 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಗಿರಿಜ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾ. ಜೇನು 1 1 0.00735

8998 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಡೆಸಮಂರ್ಡ ಸಡಿು ನಜರತ್ ಕ್ುಡುಪು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

8999 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಮೊಹಯುದಿುನ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9000 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಮಹಮದ್ ಮೊೋನು ತ್ಾ,ಪಂ ಅದಯಕ್ಷರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9001 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಇಬಾರಹಂ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9002 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಉಮರ ಕ್ುಇಂ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9003 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಸತಯದಾಸ್ ಪಂಜಿಮುಗರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9004 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಜಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9005 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಎವುರಿನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9006 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಲ್ಲಯೋ ಮೊಂತರೆ ೋ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9007 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಪದಾಮವತಿ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9008 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಹಸನ್ ಕ್ುಇಂ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9009 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಎಮಿಮ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9010 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಪರಭಾಕ್ರ ನಾಯೆ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9011 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಸುನಿಲ್ ವಿಲ್ಲಾರ್ಡ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9012 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಲಾರೆನಿ ರೆ ೋಚ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9013 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಅಬುುಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9014 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಡೆವಿರ್ಡ ಇಮಾನ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9015 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ತ ೋಮಸ್ ಮೊೋಂತರೆ ೋಈ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9016 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಡಿ ಸಲಾ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9017 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಧನರಾಜ್ ಶ್ರತ್ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9018 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ರವಿರಾಜ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9019 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ವಿಜೆೋಶ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9020 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ದರ್ಾನಂದ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9021 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9022 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಇಗುೋಷಿಯಸ್ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9023 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಮಹಾಬಲ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9024 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ತೋಜಕ್ುಮಾರ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9025 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ರವಿಚಂದರ ಗಟಿಟ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9026 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಶಿರೋಧರ ಕೆ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9027 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ವಿೋಣಾ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9028 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಸಂಜಿೋವ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9029 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಮುತುತಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9030 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9031 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಮಹಮದ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9032 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಅಬಾಬಸ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9033 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಮಹಮದ್ ನಜಿೋರ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9034 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಸಲಾುನ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9035 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಜಾನ್ ಸಲಾುನ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9036 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಶ್ ೋಭ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9037 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಮಲರಾಯ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9038 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಕೆ ರಮೋಶ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9039 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಸುಭಾರಯ ಭಟ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9040 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ತನುಶ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9041 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಕ್ವಿತ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9042 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಗಣಪತಿ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9043 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಪೂವಪಾ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9044 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಖಾದರ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9045 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಎಲ್ಲರ್ಾಸ್ ಮೊೋಂತರೆ ೋ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9046 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಹಸನಾರ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9047 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಲತಿೋಶ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754



9048 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಚೆೋತನ್ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9049 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ರಾಜೆೋಶ್ಾರಿ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9050 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಅಚುಯತ ಗಟಿಟ ಕೆ ೋಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00510754

9051 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಅಲ್ಲಾನ್ ತ್ಾರ್ೂರೋ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9052 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಡೆ ಮಿನಿಕ ವಾಲಟರ ಸಲಾುನ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9053 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಈಶ್ಾರ ರಾಮ ಭಟ್ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9054 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಜಾನ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9055 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಜಾನ್ ಬಾಯಪ್ರಟಸಟ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9056 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ರೆ ೋಶ್ನ್ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9057 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಸಂತ ೋಷ್ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9058 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಪರಶ್ಾಂತ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9059 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ವಿನೆಿಂಟ್ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9060 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ವಿನೆ ೋದ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9061 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಡೆನಿಿಲ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9062 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಗರಸರ್ಾ ಸಲಾುನ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9063 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಸುಮನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9064 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಅನಿಲ್ ವಾಸ್ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9065 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9066 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಪಾಯಟಿರಕ  ಪ್ರಂಟ ೋ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9067 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ರ್ಪರಮ ಕ್ುಮಾರ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9068 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಪರವಿೋಣ್ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9069 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಶ್ಾೋತ್ಾ ಸಲಾುನ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9070 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಪೌಲ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9071 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಜಾನ್ ಸಲಾುನ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9072 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಹೆೈಬಟಯ ಸಲಾುನ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9073 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ರಾಜೆೋಶ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9074 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ರೆ ೋನಾಲ್  ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9075 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಪುರಂದರ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9076 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ರೆ ೋನಾಲ್  ಪಾಸೆಲ್ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9077 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಅಲಬನ್ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9078 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಕ್ುಮಾರ ಗ್ೌಡ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9079 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಧನಂಜಯ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9080 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಸಾಟನಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9081 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಲ್ಲನಲ್ ಪ್ರರೋತಮ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9082 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಜಿವಿಶ್ ಸಲಾುನ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9083 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಕಿಂಟ್ಾ ಕೆ ಲಾರ್ ೋ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9084 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ವಾಲಟರ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9085 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಸ ಯಯ ಕ್ೃಷ್ಣ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9086 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಅಗಸಟನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9087 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಉಮೋಶ್ ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9088 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ ಪರಸನು ಮಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಜೇನು 1 1 0.00577105

9089 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ವಾಮನ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ 

ನಾಯೆ
ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 223/4B2

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.16200 230880862191 131001011003139

9090 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಎ ತಿಮಮಣಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಚೆ ೋಮ 

ನಾಯೆ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 685/3

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.16200 503328656495 1992200008200

9091 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಸುಮಿತರ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯೆ ಉಕ್ುೆಡ ವಿಟಿ 645/5A1

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.16200 4.83387E+11

9092 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ರವಿಚಂದರ ಎ ಬಿನ್ ಶಿವಪಾ ನಾಯೆ ಉಕ್ುೆಡ ವಿಟಿ 729/1P3

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.16200 6.92455E+11 5.20101E+14

9093 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ರ್ೋದಾವತಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 518881728127 520101070262736

9094 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ರವಿೋಂದರ ಯಮ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಬಾಳೆಪುಣಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.06750 688608752737 2562200018773

9095 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ನೆ ೋಣಯಯ ಮಡಿವಾಳ ಬಿನ್ ಪರಣಿ 

ಮಡಿವಾಳ
ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.16200 473319270314 1549101006409

9096 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಲ್ಲಂಗಪಾ ಪರವ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯ ಪರವ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.08100 803830551255 1412210019978

9097 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಗಿರಿಧರ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಮುಗೋರಾ ವಿಟಿಕ್ಸಬಾ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.16200 2.23059E+11

9098 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಐತಪಾ ಶ್ಟಿಟ ನರಿಂಗನ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 37/2 ಸಾಮಾನಯ 0.06750 735289112497 3635108000169

9099 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಸತಯನಾರಾಯಣ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ 

ಗ ೋಪಾಲ ಭಟ್
ನರಿಂಗನ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 206/2 ಸಾಮಾನಯ 0.06750 381536978341 4462500100071301

9100 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಅರುಣ್ ಕ್ ಮಾರ ಬಿನ್ ಭುಜಂಗ 

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.06750 340213535732 150801011001439

9101 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಲಾಯನಿಿ ಪ್ರೋಟರ ಪ್ರರೆೋರ ಬಿನ್ ಜೆರುಮ 

ಪ್ರರೆೋರಾ
ಮೋರಮಜಲು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.06750 990019344040 641101062959

9102 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಲಕ್ಷಮಣ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 

ಪೂಜಾರಿ
ನರಿಕೆ ಂಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.06750 602106842888 20178538763

9103 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಜ ಲ್ಲರ್ಾನ ಸಲಾುನ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಕಿಮ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 161/1B1B ಸಾಮಾನಯ 0.10125 374668302567 112401010001697

9104 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಆರ ರೆೈ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ 

ರೆೈ
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 28/-1 ಸಾಮಾನಯ 0.06750 705847512259

9105 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಕ್ಮಲ ಬಿನ್ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಗ್ೌಡ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 46/1 ಸಾಮಾನಯ 0.06750 856263185509

9106 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ ಮಹಾಬಲ ಆಳಾಬ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಆಳಾ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 831321341021 00033180076540

9107 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಹೆ ನುಮಮ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗ್ೌಡ

ನೆಟಿಮ ಡ ು
ರು

ವಿಟಿ 137/1A1A1P5 ಸಾಮಾನಯ 0.06750 282986542490 114301010007262

9108 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಓಬಯಯ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರುಕ್ಮ ಗ್ೌಡ

ನೆಟಿಮ ಡ ು
ರು

ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 937825494232

9109 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಎಸ್ ಶಿರೋರಾಮ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿ ಸುಬಾರಯ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 6/* ಸಾಮಾನಯ 0.06750 331843096803 1412200103451



9110 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಮ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗ್ೌಡ ಇಡಿೆದು ವಿಟತ 190/1P3 ಸಾಮಾನಯ 0.10125 782975725395 2482200009528

9111 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರುಕ್ಮ ಗ್ೌಡ

ನೆಟಿಮ ಡ ು
ರು

ವಿಟಿ 137/1A1AP3 ಸಾಮಾನಯ 0.13500 656288667256 114301010008003

9112 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ

ಅಶ್ ೋಕ ಡೆ ಮಿನಿಕ ರ್ೈಮನ್ 
ಮಾಂತೋರೆ  ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ 

ಮಾಂತೋರೆ 
ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 219/1P3 ಸಾಮಾನಯ 0.13500 242322942320 1662210044262

9113 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ವಿಕ್ಟರ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಮಾರ್ಯಲ್ 

ರ್ೋಗಸ್
ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 52/6B1 ಸಾಮಾನಯ 0.13500 914101359785 1662200020120

9114 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಸತಿೋಶ್ ಕ್ ಮಾರ ಬಿನ್ 
ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಭಟ್

ಅಮ ಟರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.06750 54061320983

9115 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ರೆ ೋಬಟ್ಯ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಜಾನ್ 

ಡಿರ್ ೋಜ
ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 219/11 ಸಾಮಾನಯ 0.06750 620127077228 712500100915101

9116 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಗಂಗ್ಾಧರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಜಾರಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 1/-6 ಸಾಮಾನಯ 0.06750 739143608639 1052010040283

9117 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ನೆ ೋಣಯಯ ಮಡಿವಾಳ ಬಿನ್ ಪರಣಿ 

ಮಡಿವಾಳ
ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 473319270314 1549101006409

9118 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಲಕ್ಷಮಣ ಗಟಿಟ ಬಿನ್ ಅಬುಬ ಗಟಿಟ ಕೆ ಡಂಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 567891921960

9119 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಅಲ್ಲಾನ್ ವಿನಯ್ ಲ್ಲ ೋಬ  ಜೆೋಮಿ  

ಲ್ಲ ೋಬ 
ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 857321650908 00033180035088

9120 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಜನಾದಯನ ಪರಭು ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 641098611237 119801011003523

9121 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ರಮೋಶ್ ಶ್ಣೆೈ ಬಿನ್ ರ್ೋಂಕ್ಪಾ ಶ್ಣೆೈ ಕ್ರ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 84/1B ಸಾಮಾನಯ 0.06750 119801011001779

9122 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಪರಕಾಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಮುತತಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 916900110056 32182693918

9123 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ರೆ ೋಶ್ನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ ಲಾರೆನ್  

ಡಿರ್ ೋಜ
ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 112/5 ಸಾಮಾನಯ 0.06750 530121750777 32551691638

9124 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಜಿನುಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಕ್ುಡಂಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 19/-1 ಸಾಮಾನಯ 0.06750 560949994175 1549119059313

9125 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಸರಿಲ್ ರೆ ೋಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಬಾಯಪ್ರಟಸ್ಟ  

ರೆ ೋಡಿರಗಸ್
ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 89/4 ಸಾಮಾನಯ 0.06750 459202646813

9126 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಚಂದರಹಾಸ ಬಿನ್ ಅಣುಣ ಪೂಜಾರಿ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 405806951937

9127 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಸ ಎಚ್ ಸುಬಬಣಣ ಶ್ಾಸರ ಬಿನ್ ಸ ಎಚ್ 

ಶಿವಶ್ಂಕ್ರ ಶ್ಾಸರ
ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 644332850886 1549101003810

9128 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ರ್ಲ್ಲನ ಮೋರಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ 
ಮಥಯಸ್ ಡಿ ರ್ ಜ

ಮ ಡನಡುಗ 
ಡು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 49/1B ಸಾಮಾನಯ 0.10125 426056156948 520101070232081

9129 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಪಾಯಟಿರಕಿ  ಪಾರನಿಿಸ್ ಪ್ರಂಟ  ಬಿನ್ 

ಮೌರಿಸ್ ಪ್ರಂಟ 
ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 78/22 ಸಾಮಾನಯ 0.10125 982545637401 5267101002248

9130 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿ.ಪಂ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ರ್ಪಟಿಟಗ 

ಕ್ುಟುಂಬಕೆೆ ಸಹಾಯಧನ
ಗಿೋಡಿಸ್ ಪಾಯ್ಿ ಬಿನ್ ಪ್ರೋಟರ 

ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್
ಬಂಟ್ಾಾಳ ಮ ಡ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 711346925219 10130110748

9131 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಹರಿೋಶ್ ಮ ಲಯ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9132 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9133 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9134 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ನಿರಂಜನ್ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9135 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಪಾ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9136 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಮಹೆೋಶ್ ಮ ಲಯ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9137 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಶ್ೈಲ್ಲೋಂದರ ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9138 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಹೆೋಮಂತ್ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9139 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅಲ್ಲಾನ್ ವಿನಯ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಅಮಾಟಡಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9140 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9141 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ದುಗಯಪರಸಾದ್ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9142 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಪರಕಾಶ್ ಶ್ಟಿಟ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9143 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ನಿತೋಶ್ ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9144 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಸುಧಾಕ್ರ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9145 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ವಿಶ್ಾನಾಥ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9146 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ರಘುನಾಥ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9147 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅಬಾಬಸ್ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9148 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಯತಿೋಶ್ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9149 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ದರ್ಾನಂದ ಮಾಣಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9150 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅರುಣ್ ಶ್ಟಿಟ ಮಾಣಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9151 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ದೋವದಾಸ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9152 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಹರಿೋಶ್ ನಾಯೆ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9153 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ರವಿ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9154 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಸತಿೋಶ್ ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9155 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಮಹೆೋಂದರ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9156 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಸಂಜಿೋವ ಪೂಜಾರಿ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292



9157 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9158 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅಮರನಾಥ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9159 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಮಾಣಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9160 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9161 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅಶ್ ೋಕ ರೆೈ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9162 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ರಮಾನಂದ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9163 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ರ್ ೋಮನಾಥ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00292

9164 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ತಿಮಮಪಾ ಮ ಲಯ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9165 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಮೊೋಹನ ಗ್ೌಡ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9166 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ರಾಮಚಂದರ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9167 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ದಾಸಪಾ ಶ್ಟಿಟ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9168 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಹೆಗೆ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9169 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ ರೆೈ ಕ್ುಳ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9170 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಮಹಾಬಲ ಆಳಾ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9171 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಯಶ್ ೋದ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9172 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ನಿತಿನ್ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9173 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಪುರಂದರ ಗ್ೌಡ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9174 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಜನಾದಯನ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9175 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ರ್ಬಿನಾ ಡಿರ್ ೋಜ ಬರಿಮಾರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9176 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಜಾನಕಿ ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9177 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅಂಬಿಕಾ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9178 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಓಬಯಯ ಗ್ೌಡ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9179 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ದೋವಪಾ ಗ್ೌಡ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9180 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಮ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9181 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಮೊೋನಪಾ ಗ ೋಳತಮಜಲು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9182 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಶ್ರವಣ್ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9183 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅಶ್ ೋಕ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9184 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಎ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ು ಭಟ್ ಬುಡೆ ೋಳಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9185 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ನವಿೋನ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9186 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9187 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಪರವಿೋಣ್ ಶ್ಟಿಟ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9188 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ರಾಘವ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9189 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಹಷೋಯಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9190 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9191 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಈಶ್ಾರ ತೋಜಸ್ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9192 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಸೌಮಯ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9193 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ದಿನೆೋಶ್ ಎಮ ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9194 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9195 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಮನೆ ೋಹರ ರೆೈ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9196 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00293

9197 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಹರಿೋಶ್ ಗಟಿಟ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9198 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಉದಯ್ ಕೆ ಶ್ಟಿಟ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9199 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಮಾಲತಿ ನಾಯಕ
ಮ ಡಪಡುಕೆ ೋ

ಡಿ
ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9200 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ವಿನಿತ ಕೆ ಚೆನೆೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9201 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಪುರಂದರ ನಾಯಕ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9202 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಪ್ರಲ್ಲಮೊೋಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9203 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಸ ಎಚ್ ಸುಬಬಣಣ ಶ್ಾಸಿ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9204 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಇಬರನ್ ಖಾನ್ ಬಿ ಮ ಡ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9205 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಬೋಬಿ ಶ್ಟಿಟ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9206 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಮಹಮಮದ್ ಶ್ಾಪ್ರ ಬಿ ಮ ಡ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9207 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ರೆೋಣುಖ ವಿಜಯ ರೆೈ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9208 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಶ್ ೋಬಾ ವಿ ಶ್ಟಿಟ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9209 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಶಿವರಾಯ ನಾಯಕ ಚೆನೆೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00577

9210 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಶ್ಟಿಟ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9211 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ನರಸಂಹ ನಾಯಕ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9212 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9213 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಪರಮೋಶ್ಾರ ಸಪಲಯ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9214 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಕ್ಪಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9215 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ರವಿರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9216 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅಜುಯನ್ ನಾಯಕ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9217 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅಶ್ಾತ್ ರೆೈ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9218 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಸುನಿಲ್ ರೆೈ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ
ಪರಿಶಿಷ್ೆ 
ಪಂಗಡ

0.00577

9219 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಸತಿೋಶ್ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9220 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಗಣನಾಧ ಶ್ಟಿಟ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00577

9221 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಸತಿೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುಡಂಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00577

9222 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಪರಭಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577



9223 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9224 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಬಾಬುರಾಜೆೋಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9225 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಗ್ಾಯತಿರ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9226 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ದಿನೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಕೆೋದಿಮಾರ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9227 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಮುಕ್ುಂದ ಪರಭು ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9228 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಲ್ಲ ೋಕ್ನಾಧ ಶ್ಟಿಟ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9229 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಯಮ ಪದಮನಾಭ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9230 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಸದಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಡಂಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9231 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ರಾಮಮಡಿವಾಳ ಪ್ರಲ್ಲಮೊೋಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9232 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಯತಿೋಶ್ ಯಂ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9233 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ತುಂಗಪಾ ಬಂಗೋರ ಚೆನೆೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00577

9234 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರಮತಿ ರತ್ಾುವತಿ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00577

9235 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಸುಲ್ಲ ೋಚನ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್ ಚೆನೆೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9236 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ವಿಜಯ ರೆೈ ಚೆನೆೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9237 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಯಶ್ ೋಧರ ಶ್ಟಿಟ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9238 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಮೊೋಹನದಾಸ್ ಗಟಿಟ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9239 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ನಾರಾಯಣ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00577

9240 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಪರಮೋಶ್ಾರ ನಾಯೆ ಚೆನೆೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00577

9241 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ತಿಮಮಣಣ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ಬಂಟ್ಾಾಳ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00577

9242 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ವಿದಾಯ ಪರಭು ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00576

9243 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಶ್ಟಿಟ ಚೆನೆೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00576

9244 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಯಶ್ ೋಧರ ಶ್ಟಿಟ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00576

9245 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರತ್ಾು ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00576

9246 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋಧರರ ವಾಮದಪದವು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.00576

9247 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅಂಬಿಕಾ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ

9248 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಲಕ್ಮಣಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ

9249 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಗ್ಾಯತಿರ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ
9250 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಲಕ್ಮಣಣ ಆಚಾಯಯ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ
9251 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಕೆೋಶ್ವ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ
9252 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಅಶ್ ೋಕ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ
9253 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ಸೌಮಯ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ
9254 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕ್ಣೆ ತರಬೋತಿ ನಿತಿನ್ ಕೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ

9255 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00721

9256 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಲ್ಲಂಗಪಾ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00721

9257 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿೋ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00721

9258 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಗಿರಿಜ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00721

9259 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ರ್ಂಕ್ಪಾ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00721

9260 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಪರಕಾಶ್ ನಾಯೆ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00721

9261 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ರವಿ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00721

9262 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಪುಣಚ ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00721

9263 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಶ್ೋಖರ ಕೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00721

9264 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಕೆ ರಗಪಾ ಪುಣಚ ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.00721

9265 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ರ್ ೋಮಪಾ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.0072

9266 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ರಾಮ ನಾಯೆ ಸಾಲ್ಲತ ತರು ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.0072

9267 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಪದಮನಾಭ ನಾಯೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.0072

9268 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ ನಾಯೆ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.0072

9269 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಜನಾದಯನ ನಾಯೆ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.0072

9270 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ರವಿಚಂದರ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.0072

9271 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಭಟಯ ನಾಯೆ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.0072

9272 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ದೋವದಾಸ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00492

9273 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ರ್ ೋಮಪಾ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00492

9274 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಗ ೋಪಾಲ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00492

9275 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಮೊೋಹನದಾಸ್ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00492



9276 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ರಮೋಶ್ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00492

9277 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಗಣೆೋಶ್ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00492

9278 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಸೋತ್ಾ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00492

9279 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಗಿೋತ್ಾ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00492

9280 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಬೈರ ಸಾಲ್ಲತ ತರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00492

9281 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಉಮೋಶ್ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00492

9282 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ದಿೋಪಕ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00492

9283 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ರವಿ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00492

9284 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಕೆೋಶ್ವ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00493

9285 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ತರಬೋತಿ ಪುರುಷ ೋತತಮ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00493

9286 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಬಾ  ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಐತ್ೂ ಪಪಾ  ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  

ಬ್ರಳೆಹತ್ತಲ  ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 7200.00 317156487014

Wood & Wood Art 

Industries, Sullia 

9287 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ನಿರಂಜನ್ ಎನ್.ಬಿನ್. 
ಕೊರಗಪಾ  ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 230/1P55 ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು 4.7 7200.00 888702690026

Wood & Wood Art 

Industries, Sullia 

9288 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಜನಾಧಸನಬಿನ್. ರಾಮ 
ನಾಯಕ , ಕೊಪಾ ಳ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 7200.00 930695562896

Wood & Wood Art 

Industries, Sullia 

9289 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಿಜಯ ಎಸ್.ಕ್.ಬಿನ್. ಕೇಪು 
ನಾಯಕ , ಸೀಣಂಗೇರಿ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 7200.00

Wood & Wood Art 

Industries, Sullia 

9290 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಉದ್ಭ ವ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ಎ.ವಿ.ಬಿನ್. ವಿಶವ ನಾಥ ನಾಯಕ , 

ಅತಿಸಮೂಲೆ ಮನೆ
ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 7200.00 219473109782

Wood & Wood Art 

Industries, Sullia 

9291 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  
ನಾಯಕ ಬಿನ್. ಐತ್ೂ ಪಾ  ನಾಯಕ , 

ಗುಡ್ಯಲ ರು ಮನೆ
ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 7200.00 407133732101

Wood & Wood Art 

Industries, Sullia 

9292 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸರೇಶ್ ಎನ್.ಬಿನ್. ಬ್ರಬು 
ಎನ್., ನಾರಜಮೂಲೆ ಮನೆ ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು _ ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು _ 14400.00 492719548508

Wood & Wood Art 

Industries, Sullia 

9293 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮ್ರನಾಕಿಿ  ಎಸ್. 
ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. ಶಂಕರ ಅಡಪಾ , 
ಅಗತ್ಸಬೈಲು ಮನೆ

ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6000.00 740758037362 4031101000669

9294 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ದಾಕಿಾಯಿಣಿ ಜಿ 
ರೈಕೊೀೆಂ. ಗೌರಿ ಶಂಕರ ರೈ, 
ಗುೆಂಡಯ ಡಕ  ಮನೆ

ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 12000.00 767159243570 4031108000270

9295 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಡಿವಿೀನ್ ವಮ್ರಸ ಬಿ.ಬಿನ್. 
ನಿಮಸಲ್ ಕುಮ್ರರ್ ಬಿ., 
ಕೊೆಂಬೆಟ್ಟು  ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 12000.00 461167914963 916010034994703

9296 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಬಿ. ಚಿತ್ೂ ರಂಜನಿಾ ನ್. ಬಿ. 
ಬ್ರಬು, ಕೊೀಡಿಜಾಲು ಮನೆ ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 9000.00 200832762829 54017811374

9297 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ದುಗಾಸ ಪಾ ಸ್ವದ್ ಕ್.ಬಿನ್. 
ಈಶವ ರ ಗೌಡ, ಪ್ರರಪೊಯ್ಯಯ  ಮನೆ ಬಟಟಂಪಾಡಿ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 12000.00 456523385735 123101010005135

9298 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಡ್ಯ.  ರವಿೀೆಂದ್ಾ  ಕಜೆಬಿನ್. 
ಡ್ಯ. ತಿಮಮ ಣಣ  ಭಟ್,

ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 12000.00 495037318981 6042500100265601

9299 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ರಾಮಣಣ  ರೈಬಿನ್. ಪಿ. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಪ್ರಾ ೀಮಸ್ವಯಿ 

ನಿರ್ಲಯ
ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 12000.00 724655566148 105301010014239

9300 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ತಿಾ ವಿಕಾ ಮ ಮೂತಿಸ 
ಬಿ.ಬಿನ್. ಪಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಭಟ್, 

ಹ್ಸಂತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ
ಬಲಾುಡು ಪುತ ತರು 205/2BP2 ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 1.45 12000.00 779666771451 4031101001322



9301 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮಹೇಶ ಪಿ.ಬಿನ್. ರಾಮಣಣ  
ಗೌಡ, ಪೈಕ ಬಬೆಾ ಕೇರಿ ಮನೆ ಕಾಣಿಯ ರು ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 9000.00 435840460302 37767454959

9302 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ 
ಕೊೀಟ್ಟಬಿನ್. 

ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ ಯಯ  ಕೊೀಟ್ಟ, 
ಶ್ಾ ೀನಂದ್ನ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು 105/5 ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 2.31 12000.00 838380482414 910010042873991

9303 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ವೆಂಕಟೇಶ 
ಉಪ್ರಧಾಯ ಯಬಿನ್. 

ಶಂಕರನಾರಾಯಣ, ಪಟಲ  
ಮೂಲೆ ಮನೆ

ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು _ ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು _ 12000.00 609828588497 01342200123092

9304 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ನವಿೀನ್ ಕುಮ್ರರ ರೈ 
ಕ್.ಬಿನ್. ಬಿ. ಮಹಾಬರ್ಲ ರೈ, 
ಸಿರಿದೇವಿನಗರ ಮನೆ

ಕೆಯ ಯರು ಪುತುತರು 125/2B2P3 ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 2.67 6000.00 974247945985 6252101002134

9305 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಮೊೀಹ್ನದಾಸಿಾ ನ್. 
ಸಂಕಪಾ  ಪೂಜಾರಿ, ಉವಸ ಮನೆ ಒಳಮೊಗುರ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6000.00 552577303665 124201011000284

9306 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿ. ಎೆಂ. ಜನಾಧಸನ 
ಗೌಡಬಿನ್. ಮರ್ಲಲ ಣಣ  ಗೌಡ, 
ಪಡೆಜಾರು ಮನೆ

ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6750.00 287110037164 123601011001570

9307 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕಿರಣ್ ಎ.ಬಿ.ಬಿನ್. 
ಬೀಜಪಾ  ಗೌಡ, 

ಅರ್ಲಸಂಡೆಮಜಲು ಮನೆ
ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 12000.00 264702633348 64115335759

9308 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾಗೇಶ್ ಕ್.ಬಿನ್. ಕೊರಗಪಾ  
ಗೌಡ ಕ್., ಕಡೆೆಂಜಾಲ್ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6000.00 975228233124 3822500100073801

9309 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ದೇರಣಣ  ಗೌಡ, ಕೊಳತ್ತೂ  ಮನೆ ಕೆ ಳಿತಗ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 3000.00 543915152194 520291006157047

9310 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಪದ್ಮ ನಾಭಬಿನ್. 
ವೆಂಕಪಾ  ಗೌಡ, ಕಡೆೆಂಬ್ರಯ ಲು 

ಮನೆ
ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 12000.00 513026442410 145901011000596

9311 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಭಾಸಕ ರಬಿನ್. ವಿೀರಪಾ , 
ಸಾ ೆಂದ್ನ ಮೇರ್ಲಮ ಜಲು ಮನೆ ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6000.00 201103240616 01342020000319

9312 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಚಂದ್ಾ ಶೇಖರ 
ಭಂಡ್ಯರಿಬಿನ್. ಸಂಕಪಾ  
ಭಂಡ್ಯರಿ, ನಲ್ಸಕ್ಮಜಲು ಮನೆ

ಪಡುವನ ುರು ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 12000.00 827728356154 123501011004372

9313 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪಿಾ ೀತ್ಮ್ ಎನ್.ಬಿನ್. 
ಪುಟು ಣಣ  ಗೌಡ, ಸ್ವರೆಪ್ರಾ ಡಿ ಮನೆ ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 12000.00 468009633074 520101016815031

9314 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಯಪಾ ಕಾಶ ರೈ ಎ.ಬಿನ್. 
ಮಹಾಬರ್ಲ ರೈ ಎ., 
ಅಡೆಯ ತಿೂ ಮ್ರರು ಮನೆ

ಕ್ುರಿಯ ಪುತ ತರು - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 9000.00 726519202091 124201011005963

9315 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಜತ್ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ವಾಯುಪಾ ಭ ಹೆಗೆಡ , 
ಶಾೆಂತಿಮ್ರರು ಮನೆ

ಗ ೋಳಿತ ಟುಟ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 12000.00 924704910396 145901011001094

9316 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಪವನ್ ಕುಮ್ರರ್ ರೈಬಿನ್. 
ಪಾ ತಾಪ್ ಚಂದ್ಾ  ರೈ, ಕುದುಮ್ರರು 

ಮನೆ
ಗ ೋಳಿತ ಟುಟ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 12000.00 748861557813 8082500100781301

9317 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಿ. ಬೀಜಪಾ ಬಿನ್. 
ಪುಟು ಣಣ  ಗೌಡ, ಪಡಲ  ಮನೆ ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 12000.00 987553945387 8082500100830901

9318 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಂತೀಷ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. 
ಶ್ವರಾಮ ಶೆಟ್ಟು , ಕಲ್ದಯಿ ಮನೆ ಪುಣಚಪಾಾಡಿ ಕ್ಡಬ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 6000.00 658233551019 38704111597

9319 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಕೊರಗ ನಾಯಕ , ಏಣಿತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 7200.00 857483938255

Wood & Wood Art 

Industries, Sullia 

9320 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ಕಿಶೀರ್ 
ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. ಕೃಷ್ಣ  ನಾಯಕ , 
ಸೀಣಂಗೇರಿ ಮನೆ

ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು - 7200.00 500824010225
Wood & Wood Art 

Industries, Sullia 



9321 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸೆಂದ್ರ ಬಿ. ಎಚ್.ಬಿನ್. 
ಮಂಚ್ ಮುಗೇರ, ಬೆದ್ಾ ೀಳಿ ಮನೆ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಳ ಕ್ಡಬ 299/2A ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು 0.96 20250.00 625932527592

Wood & Wood Art 

Industries, Sullia 

9322 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. ವೆಂಕಪಾ  
ಶೆಟ್ಟು , ಕಾರ್ನಸಜಿ ಮನೆ ಬಳಿಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 12/12, 13/1P1 ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು 2.37 11625.00 543235576425 01342210007878

9323 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಸಲೀಚ್ನಿಕೊೀೆಂ. 
ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡ, ಅಯೀಧಾಯ  

ನಗರ
ಬನ ುರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ - ಇತ್ರೆ ಜೆೋನು - 5625.00 407230616288 117701011003045

9324 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನ ನಾಯಕ ಬಿನ್. 
ಬ್ರಬು ನಾಯಕ , ಕೇತ್ಗೆತ್ೂ ಡಿ ಮನೆ ಮುಂಡ ರು ಪುತ ತರು 27/3A2B2, 22/2B ಎಸ್.ಟ್ಟ. ಜೆೋನು 1.43 9015.00 459690341813

Wood & Wood Art 

Industries, Sullia 

9325 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೆೋನು 

ರ್ಪಟಿಟಗ ಹಾಗ  ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 
ಖರಿೋದಿಸರುವುದಕೆೆ ಬಾಯಕ ಎಂಡೆಂರ್ಡ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಐತ್ೂ ಪಾ  ಪಿ.ಬಿನ್. ಚ್ನಿಯ, 
ಪೇರರ್ಲೂ ಡಕ  ಮನೆ ಇದಯ ಪುತ ತರು - ಎಸ್.ಸಿ. ಜೆೋನು - 3135.00 989330987893

Wood & Wood Art 

Industries, Sullia 

9326 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¨sÉÆÃdgÁd 

DZÁAiÀÄð©£ï. PÀÈµÀÚAiÀÄå 
DZÁAiÀÄð, £ÉÃvÁf gÀ¸ÉÛ 

ªÀÄ£É

ºÁgÁr
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9327 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ©. wæ«PÀæªÀÄ 

ªÀÄÆwð©£ï. gÁªÀÄPÀÈµÀÚ 
¨sÀmï, ºÀ¸ÀAvÀqÀÌ ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9328 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. PÉ. gÀvÁßPÀgÀ 

DZÁAiÀÄð©£ï. 
PÀÈµÀÀÚAiÀÄå DZÁAiÀÄð

PÀ¢æ
ªÀÄAUÀ¼À

ÆgÀÄ
EvÀgÉ

9329 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. PÉÃ±ÀªÀ ©. J¸ï.©£ï. ©. J. 

¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj, 
PÀjAiÀÄAqÀ PÉÆÃr ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9330 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. PÉ. ZÀAzÀæºÁ¸À©£ï. 

°AUÀ¥Àà UËqÀ, PÀ¯ÉèÃUÀ 
ªÀÄ£É

PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9331 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. «±Àé£ÁxÀ ©.©£ï. 

¥ÀÆªÀtÂ UËqÀ, ¨ÉÆ¯ÁèªÉÄ 
ªÀÄ£É

±ÁAwUÉ
ÆÃqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9332 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. PÉ. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ©£ï. 

ªÉAPÀ¥Àà UËqÀ, 
PÀqÉA©AiÀiÁ®Ä ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ EvÀgÉ

9333 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¦æÃvÀªÀiï J£ï.©£ï. 

¥ÀÄlÖtÚ UËqÀ, ¸ÁgÉ¥Áàr 
£ÀqÀÄ ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9334 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. PÁ¹äÃgï PÀÄl£Áß©£ï. 
¥ÀÉÆæÃ¸Ágï PÀÄn£Áß, 

ªÀÄÄPÀæA¥Ár ªÀÄ£É

PÉ«ÄäAe
É

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9335 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. PÉÃ±ÀªÀ ¥Àæ¸Ázï J£ï. 
©£ï. PÉ. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ, 

¤Ã®Vj ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

9336 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¥Àæ¢Ã¥ï J£ï.©£ï. 

ZÉ£Àß¥Àà UËqÀ, PÉÊPÁgÀ 
ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆ
UÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9337 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. J£ï. ZÉ£Àß¥Àà 
UËqÀ©£ï. PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ

PÉÆ½Û
UÉ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9338 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ªÉAPÀ¥Àà 
PÉ.PÀÄqÀÄPÉÆÃ° ªÀÄ£É

34-
£ÉQÌ¯Ár

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9339 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀÄ¨sÁµï ZÀAzÀæ 

±ÉnÖDUÀvÀÛ¨ÉÊ®Ä ªÀÄ£À, 
¨É½AiÀÄÆgÀÄ PÀmÉÖ 

¥ÉÆÃ¸ïÖ

§¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9340 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¥ÀÄlÖtÚ ¹. JªÀiï. 
²ªÀ¥Àæ¸Ázï ¤®AiÀÄ 
DAPÀvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

¥Á¯ÁÛr PÀqÀ§ EvÀgÉ

9341 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. zÁPÁë¬ÄtÂ f. 

gÉÊPÀÉÆÃA. UËj±ÀAPÀgÀ 
gÉÊ, UÀÄAqÀåqÀÌ ªÀÄ£É, 
§Ä¼ÉîÃjPÀmÉÖ ¥ÉÆÃ¸ïÖ 

§¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9342 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ªÀiÁ£ÁQë J¸ï. ±ÉnÖ. 

PÉÆÃA. ¸ÀÄ¨sÁ±ï ZÀAzÀæ, 
CUÀvÀð¨ÉÊ®Ä ªÀÄ£É, 

§Ä¼ÉîjPÀmÉÖ ¥ÉÆÃ¸ïÖ

§¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9343 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¹¹°AiÀiÁ 

r¸ÉÆÃeÁPÉÆÃA. ¨Áå©¹Ömï, 
ªÀÄÄzÀAeÉ ªÀÄ£É

¨¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9344 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. ±ÁgÀzÁ f. 

gÉÊC¥ÀÆªÀð ¯ÉÃeËmï 
ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆ
ÛgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9345 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ©. ©. avÀÛgÀAd£ï©£ï. 
¨Á§Ä, PÉÆÃreÁ®Ä ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆ
ÛgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9346 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. J. ºÀjPÀÈµÀÚ ¨sÀlÖ©£ï. 
¸ÀÄ§æªÀÄätå ¨sÀlÖ, D¥ÀðqÀÌ 

ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆ
ågÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9347 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. CgÀÄuÁPÀÄªÀiÁgï 
gÉÊ©£ï. gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ 

gÉÊ, PÀÄ¼Á ªÀÄ£É
PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9348 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. gÀªÉÄÃ±ï gÉÊ©£ï. 

¨Á®PÀÈµÀÚ gÉÊ, 
¨ÉÆ°PÀÌ¼À ªÀÄ£É

ªÀiÁqÁªÀ
Å

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9349 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¥ÀÄµÀà£Á¨sÀ ±ÉnÖ©£ï. 

PÀÈµÀÚ ±ÉnÖ, qÉA§¯É 
ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆ
ÛgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ



9350 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¸ÀÁ«wæ PÉ.gÉÊ¯Éé 
¸ÉÖÃµÀ£ï ºÀwÛgÀ

¥ÀÄvÀÆ
ÛgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9351 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¢£ÉÃ±À DZÁj©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt DZÁAiÀÄð, ±ÉnÖ 
ªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆ
ÛgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9352 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¥ÀÉæÃªÀÄ ¸ÁUÀgÀ 
gÉÊ©£ï. zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ gÉÊ ¤qÀà½î

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9353 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. gÉÃµÀä 

gÉÊPÉÆÃA. zÉÃªÀzÁ¸ï gÉÊ, 
¨É½AiÀÄÆgÀÄ PÀmÉÖ

¥ÀÄvÀÆ
ÛgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9354 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. LvÀÛ¥Àà 
£ÁAiÀÄÌ, 

DgÀAvÀ£ÀqÀzÀAiÀÄ ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
J¸ï.n.

9355 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. GzÀãªï PÀÄªÀiÁgï©£ï. 

«±Àé£ÁxÀ £ÁAiÀÄÌ, 
zÀ¨ÉÃðvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆ
UÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

9356 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. D£ÀAzÀ J.CgÀAvÀ£ÀqÀÌ 
ªÀÄ£É ¨ÉlÖA¥Ár

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9357 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¸ÀzÁ²ªÀ gÉÊ©ÃqÀÄ 
§Ä¼ÉîÃjPÀmÉÖ ªÀÄ£É ¨¯ÁßqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9358 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀAvÉÆÃµï ±ÉnÖ©£ï. 
²ªÀgÁªÀiï ±ÉnÖ, PÀ¯Á¬Ä 

ªÀÄ£É

¥ÀÄtÑ¥Á
àr

PÀqÀ§ EvÀgÉ

9359 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ªÉÆÃºÀ£À £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ, J°PÀ 
ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆU
ÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

9360 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. PÉ. wªÀÄä¥Àà UËqÀ©£ï. 

PÉ. zÉÃgÀtÚ UËqÀ, 
PÉÆ¼ÀvÀÄÛ ªÀÄ£É

PÉÆ½Û
UÉ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9361 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. 

C£ÀÄ¥ÀªÀÄPÉÆÃA. 
gÀ«±ÀAPÀgï, PÉgÉªÀiÁ¯É 

vÁjUÀÄqÀå ªÀÄ£É

aPÀÌªÀÄ
ÆqÀÆßg

ÀÄ
G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9362 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. ªÀÄjAiÀÄªÀÄä 

r¸ÉÆÃeÁPÉÆÃA. vÉÆÃªÀÄ¸ï 
®Æ¬Ä¸ï r¸ÉÆÃeÁ, 

¯ÁªÀgÉ£Áå VæÃ£ï ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÀ
ÆÛgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9363 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. CPÀëvÁ©£ï. 

¥Àæ±ÁAvï, ¸ÉÃªÁUÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄ£É

ªÀÄÄÆq
ÀÄ¥ÀqÀÄ
PÉÆÃr 

§AmÁé¼À EvÀgÉ

9364 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. ¸ËªÀÄåPÉÆÃA. 

¸ÀAvÉÆÃµï, ¸ÉÃªÁUÀÄvÀÄÛ 
ªÀÄ£É

ªÀÄÄÆq
ÀÄ¥ÀqÀÄ
PÉÆÃr 

§AmÁé¼À EvÀgÉ

9365 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. PÀjAiÀÄ¥Àà©£ï. 

ZÀÉÆÃªÀÄ, ªÀiÁzÉÆÃr 
ªÀÄ£É

PÁtÂAiÀÄ
ÆgÀÄ

PÀqÀ§ J¸ï.¹.

9366 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. gÀÁªÀÄAiÀÄå gÉÊ 
J£ï.©£ï. zÀÆªÀÄtÚ gÉÊ, 

£ÀÆ½AiÀiÁ®Ä ªÀÄ£É
¤qÀà½î

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9367 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¦. £ÁUÉÃ±ï©£ï. ²ªÀ¥Àà 
¥ÀÆeÁj, ¥ÀmÉÖªÀÄd®Ä 

ªÀÄ£É
¸ÀªÉð

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9368 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¦. gÀªÉÄÃ±À 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. ªÀÄºÁ°AUÀ 
£ÁAiÀÄÌ, CgÉÃQ ªÀÄ£É

¸ÀªÉð
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
J¸ï.n.

9369 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀ 

UËqÀ PÉ.©£ï. gÀÁªÀÄAiÀÄå 
UËqÀ, RArUÀ ªÀÄ£É

ZÁªÁðPÀ PÀqÀ§ EvÀgÉ

9370 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ªÉÆÃºÀ£À £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
¨Á§Ä £ÁAiÀÄÌ, PÉÃvÀUÉzÀr 

ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀ
ÆgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

9371 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. «oÀ® UËqÀ©£ï. 

PÀÈµÀÚ¥ÀÀà UËqÀ, C¯ÉQÌ 
ªÀÄ£É

UÉÆÃ½v
ÉÆÛÃlÄ

Ö
G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9372 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. gÁWÀªÉÃAzÀæ ©.©£ï. 

ªÀiÁ¬Ä®¥Àà UËqÀ, 
¨ÁAvÉÆlÄÖ ªÀÄ£É

gÁªÀÄPÀ
ÄAd

PÀqÀ§ EvÀgÉ

9373 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ªÀ¸ÀAvÀ UËqÀ ¦.©£ï. 
PÀµÀÚ¥Àà UËqÀ ¦. PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9374 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. J. d£ÁzsÀð£À©£ï. gÁªÀÄ 
£ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

9375 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¤gÀAd£ï J£ï.©£ï. 

PÉÆgÀUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

9376 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀÄ§â £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

LvÀÀÛ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

9377 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ²æÃ¤ªÁ¸À ¥ÉªÉÇÃr©£ï. 

ªÀÄiÁ¬Ä®¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
¥É¨ÉÆÃr ªÀÄ£É

¥ÀqÀÆß
gÀÄ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9378 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
²ªÀ¥ÀÀà £ÁAiÀÄÌ, ²ªÀ¤®AiÀÄ 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÀÆÛ
gÀÄ

J¸ï.n.

9379 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. dAiÀÄ¥ÀæPÁ±ï gÉÊ 

J.©£ï. ªÀÄºÁ§® gÉÊ J., 
CqÀåwÛªÀiÁgï ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ



9380 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï. 

§ÄdAUÀ ¥ÀÆeÁj, 
PÀqÉ±Áé®å ªÀÄ£É

PÀqÉ±Áé
®å ªÀÄ£É

§AmÁé¼À EvÀgÉ

9381 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. gÁeÉÃ±ï ¥ÀÆeÁj©£ï. 

PÀÄAqÀ ¥ÀÆeÁj, 
¥ÀmÉÖÃeÁ®Ä ªÀÄ£É

zÉÃªÀ¸Àå
¥ÀqÀÆg
ÀÄ ªÀÄ£É

§AmÁé¼À EvÀgÉ

9382 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ²ªÀgÁªÀÄ PÉ. ¦.©£ï. 
¥ÀzÀäAiÀÄå UËqÀ

¸ÀªÀtÆgÀ
Ä

PÀqÀ§ EvÀgÉ

9383 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ªÀÄÆ®ZÀAzÀæ©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt ¥Àæ¨sÀÄ, 
ºÀ¼ÉPÁAZÀ£À ªÀÄ£É

§dvÀÆÛg
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9384 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀwÃ±À PÀÄªÀiÁgï ©£ï. 

¥ÀzÀÁägÁeï £ÁAiÀÄPï, 
ªÀÄ®ªÀAwPÉ ªÀÄ£É

¨É¼ÀÛA
UÀr

¨É¼ÀÛAUÀr EvÀgÉ

9385 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀAvÉÆÃµï ©£ï. 
ZÀAzÀægÁeï ªÀÄ®è, 

¸ÉÃªÁUÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É

ªÀÄÆqÀ¥
ÀqÀÄPÉ

ÆÃr
§AmÁé¼À EvÀgÉ

9386 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. gÀdvï PÀÄªÀiÁgï J¸ï.©£ï. 

¥ÁAiÀÄ¥Àæ¨sÀÄ ºÉUÀÎqÉ, 
±ÁAwªÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É

UÉÆÃ½v
ÉÆÛÃlÄ

Ö
G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9387 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. £ÁUÉÃ±ï PÉ.©£ï. 
PÉÆgÀUÀ¥ÀÀà UËqÀ, 

PÀqÉA¨ÁzÀ ªÀÄ£É
PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ EvÀgÉ

9388 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. r. ²ªÀ²æÃ gÀAd£ï 

gÉÊ©£ï. JªÀiï. «oÀ® gÉÊ, 
zÉÃ®ð ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÄ
ÆågÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9389 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. £À«Ã£ï PÀÄªÀiÁgï gÉÊ 

PÉ.©£ï. ©. ªÀÄºÁ§® gÉÊ, 
zÉÃ«£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÁª
ÀÅ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9390 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. VjÃ±ï UÉÆÃ¯Áé®égï 
PÉ.©£ï. F±ÀégÀ ¨sÀmï PÉ., 

PÀqÀAzÉÃ®Ä ªÀÄ£É
¥ÁuÁeÉ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9391 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. PÀÉ. gÁWÀªÀ©£ï. 

UÀÄgÀÄªÀ, PÉªÉÄvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

£ÀÉlÖtÂU
É 

ªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ 

J¸ï.¹.

9392 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï ¹. 
ºÉZï.©£ï. PÀÈµÀÚ ¨sÀmï, 

zÉÃªÀ¸Àå ªÀÄ£É
¥ÁuÁeÉ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9393 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ©£ï. 
ºÉÆ£Àß¥Àà, C£ÀÄgÁUÀ 
eÉÊUÀgÀ¥ÀÄgÀA ªÀÄ£É

§£ÀÆßg
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9394 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 
¨sÀAqÁj©£ï. ¸ÀAPÀ¥Àà 

¨sÀAqÁj, £À°PÉªÀÄºÀ®Ä 
ªÀÄ£É

¥ÀqÀÄªÀ
£ÀÆßgÀ

Ä

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9395 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt 

¨sÀmï JªÀiï.©£ï. ªÉAPÀlgÀªÀÄt 
¨sÀmï, ²æÃ¤®AiÀÄ 

¨sÀPÀÛPÉÆÃr ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆU
ÀÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9396 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. n. ªÉÆÃºÀ£À zÁ¸ï©£ï. 
¸ÀAPÀ¥ÀÀà ¥ÀÆeÁj, GªÀð 

ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆ
UÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9397 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. CPÀëvÁ gÉÊ J¸ï.©£ï. 
D£ÀAzÀ gÉÊ, PÀÆ£ÀðqÀÌ 

ªÀÄ£É

PÉ«ÄäAe
É

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9398 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ.«£Áå¸ï gÉÊ©£ï. «oÀ® 
gÉÊ, ¥ÉÆAiÀÄð¼É ªÀÄ£É

ªÀiÁqÁªÀ
Å

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9399 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¢ªÀ£ï ªÀÄªÀÄð ©.©£ï. ©. 
¤ªÀÄð¯ï PÀÄªÀiÁgï

PÉÆA¨Él
ÄÖ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ 

EvÀgÉ

9400 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. £ÀÁgÁAiÀÄt gÉÊ PÉ. 

¦.©£ï. CªÀÄÄä gÉÊ, 
PÁªÉÃjPÀmÉÖ ªÀÄ£É

zÀ¨Éð
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ 
EvÀgÉ

9401 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ZÉÃvÀ£ï PÀÄªÀiÁgï©£ï. 
¨sÉÆÃd gÁeï,

§dvÀÆÛg
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9402 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¨Á®PÀÈµÀÚ J.©£ï. 
²ªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ

D®AvÁAi
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

9403 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. QgÀt J. ©.©£ï. 

¨sÉÆÃd¥Àà UËqÀ, C®¸ÀAqÉ 
ªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

PÉÆ½Û
UÉ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9404 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. «dAiÀÄ J¸ï. PÉ.©£ï. 

PÉÃ¥ÀÄ £ÁAiÀÄÌ, 
¥ÉÆtAUÉÃj ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

9405 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. Q±ÉÆÃgï PÀÄªÀiÁgï©£ï. 
PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ, ¸ÉÆtAUÉÃj 

ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

9406 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. f ¦. ±ÉÃµÀ¥Àw gÉÊ©£ï. 

ªÀiÁ¬Ä®¥ÀÀà gÉÊ, 
UÀÄvÀÄÛ¥Á®Ä ªÀÄ£É

¥ÉgÁ¨É PÀqÀ§ EvÀgÉ

9407 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀzÁ£ÀAzÀ PÉ.©£ï. 

f£Àß¥Àà UËqÀ, 
PÀ¼ÀîªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9408 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀÄ§âAiÀÄå gÉÊ ¦.©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt gÉÊ, ºÀ®¹£Àr 
ªÀÄ£É

§qÀUÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ



9409 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. VjÃ±À©£ï. ºÀÄPÀæ¥Àà 
UËqÀ, ªÀÄÄrÃ¥ÀÄ ªÀÄ£É

»gÉÃ§Aq
Ár

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9410 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. C«£Á±ï JªÀiï. ©.©£ï. 
¨Á§Ä JªÀiï. C½PÉ §AmÁé¼À EvÀgÉ

9411 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. ¸ÀAVÃvÀPÉÆÃA. 

ªÀÄ£ÉÆÃºÀgï ºÉZï, 
gÁVPÀÄªÉÄÃj ªÀÄ£É, 

§¥Àà½UÉ

¥ÀÄvÀÆ
ÛgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9412 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¤w£ï PÉ.©£ï. 

ªÉÆÃ£À¥Àà ªÀÄÆ®å, QAk£À 
ªÀiÁ¯É ªÀÄ£É

PÉÃ¥ÀÄ §AmÁé¼À EvÀgÉ

9413 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. £ÀgÀ¹AºÀ ¥ÀÆeÁj©£ï. 

PÀjAiÀÄ ¥ÀÆeÁj, 
¨ÉÆ¼ÀîA§¼À ªÀÄ£É

¥ÁuÁeÉ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9414 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. gÀQëvï ©£ï. ¸ÁAvÀ¥Àà 
gÉÊ, ¨ÉÆ¼ÀîA§¼À ªÀÄ£É ¥ÁuÁeÉ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9415 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. C±ÉÆÃPÀ£ÁxÀ 
eÉÆÃV©£ï. ªÀiÁAPÀÄ 

¥ÀÄgÀÄµÀ, PÁ¥ÀÄªÀÄd®Ä 
ªÀÄ£É

PÁ¥ÀÄªÀ
Äd®Ä

«lè EvÀgÉ

9416 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ªÀ¸ÀAvÀ ±ÉnÖ©£ï. 

ªÉAPÀ¥ÀÀà ±ÉnÖ, 
PÁ£ÉÆÃðf  ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9417 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. J. ¨sÁ¸ÀÌgÀ©£ï. 
«ÃgÀ¥Àà, ¸ÀàAzÀ£À ªÀÄ£É

§£ÀÀÆß
gÀÄ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9418 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀÄgÉÃ±ï gÉÊ PÉ.¦.©£ï. 

CªÀÄäÄä gÉÊ PÉ.¦., 
PÀ£ÀÆðgÀÄ ¥ÀvÁÛAiÀÄ 

ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
 

ªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9419 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. ªÀÉÊ¯Émï 

¦AmÉÆÃPÉÆÃA. ¯ÉÊ¯Á£ï 
¦AmÉÆÃ, ¥ÁågÁqÉÊ¸ï ªÀÄ£É

¥À®ðqÀÌ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9420 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¸ÀÄ. ¸ÀÄgÉÃ±À©£ï. J. 
£ÁUÉÃ±À, PÉªÀiÁä¬Ä ªÀÄ£É

aPÀÌªÀÄ
ÆqÀÆßg

ÀÄ
G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9421 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

PÉÆgÀUÀ £ÁAiÀÄÌ, 
KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

9422 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀÄgÉÃ±À JªÀiï.©£ï. 

¨Á§Ä ºÉZï., £ÁgÀfAªÀÄÆ¯É 
ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9423 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ©£ï. 
¨Á§Ä ªÀÄÄUÉÃgÀ, zÀ¨Éð 

ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆ
UÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.¹.

9424 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ªÀÄºÉÃ±ï ZÀAzÀæ JªÀiï. 

«.©£ï. ªÉAPÀlæªÀÄt UËqÀ, 
ZÀAzÀæVj ªÀÄ£É

PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9425 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ªÀÄºÀªÀÄäzï 

gÀ¦üÃPï©£ï. C¨Áâ¸ï ¨Áåj, ErAf® 
ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆ
UÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9426 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¨Á®PÀÈµÀÀÚ©£ï. 

gÁªÀÄtÚ UËqÀ, ºÁ¥Àð¼À 
ªÀÄ£É

£É¯Áår G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9427 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. zsÀ£ÀÄµï JªÀiï.©£ï. 
£Átð¥Àà UËqÀ, ªÀÄ°èeÉ 

ªÀÄ£É

»gÉÃ§Aq
Ár

PÀqÀ§ EvÀgÉ

9428 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. gÁªÀÄPÀÈÀµÀÚ©£ï. 
±ÀAPÀgÀ ¨sÀmï, zÉÃªÀ ªÀÄ£É ¨ÉlÖA¥Ár

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9429 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt 
¨sÀmï©£ï. ªÉAPÀlgÀªÀÄt 

¨sÀmï, ¥ÁgÁ ªÀÄ£É
¨ÉlÖA¥Ár

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9430 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. ¸ÀgÉÆÃf¤©£ï. PÉ. 

¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ UËqÀ, 
CAiÉÆÃzsÀå£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É

§£ÀÆßg
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9431 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. E¯Áj ¥Á¬Ä¸ï©£ï. ZÁ°ð 
¥Á¬Ä¸ï, £ÉÃjUÉÃj ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆU
ÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9432 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. AiÉÆÃUÉÃ±ï UËqÀ©£ï. 

PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ, 
¤¤ßPÀ®Äè ªÀÄ£É

G¦à£ÀAU
Àr

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9433 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀÄ¯ÉÊªÀiÁ£ï PÉ.©£ï. 

CzÁæªÀÄ ¨Áåj, 
PÀÄnÖ£ÉÆÃ¦£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆ
UÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9434 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ¨sÀmï 
JA.©£ï. ¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ ¨sÀmï, 

UÀÄAr¨ÉÊ®Ä ªÀÄ£É

±ÁAwUÉ
ÆÃqÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9435 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. GªÉÄÃ±ï JªÀiï.©£ï. 

°AUÀ¥ÀÀà UËqÀ, «ÄvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9436 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. AiÀÄwÃ±ï©£ï. gÁªÀÄtÚ 
UËqÀ, ¨sÁgÀvÀPÀÄªÉÄÃgÀÄ 

ªÀÄ£ÉÀ
¨ÉlÖA¥Ár

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9437 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀwÃ±Àï©£ï. 

¥ÀzÀä£Á¨sÀ ªÀÄgÀrvÁÛAiÀÄ, 
ZÉÊvÀ£Àå ¤®AiÀÄ ªÀÄ£É

¸ÀªÀÉð
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9438 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. £À½¤ 

¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtPÉÆÃA. 
¸ÀvÀå £ÁgÁAiÀÄt, ªÀiÁqÁªÀÅ 

ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆ
ågÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9439 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. gÁeÉÃ±ï PÉ.©£ï. PÉ. 
F±ÀégÀ ¨sÀmï, PÀÄQÌ® ªÀÄ£É

¥ÀqÀÆß
gÀÄ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ



9440 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. zÀÄUÀð¥Àæ¸Ázï©£ï. 

F±ÀÀégÀ UËqÀ, 
vÁgÁ¥ÉÆAiÀÄå ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9441 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ªÀÄºÀÉÃ±ï ¦.©£ï. 
gÁªÀÄtÚ UËqÀ, ¥ÉÊPÀ ªÀÄ£É

PÁtÂAiÀÄ
ÆgÀÄ

PÀqÀ§ EvÀgÉ

9442 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ªÉAPÀ¥ÀÀà UËqÀ©£ï. 
²ªÀ¥Àà UËqÀ, 

¸ÀªÀtÆgÀ
Ä

PÀqÀ§ EvÀgÉ

9443 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀAPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj©£ï. 
¸ÉÃ±À¥Àà ¥ÀÆeÁj, ¦zÀ¥Àlè 

ªÀÄ£É
wAUÀ¯Ár

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9444 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¥ÀªÀ£ï PÀÄªÀiÁgï©£ï. 

¥ÀævÁ¥ï ZÀAzÀæ gÉÊ, 
PÁAZÀ£À ªÀÄ£É

PÀqÀ§ PÀqÀ§ EvÀgÉ

9445 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. PÀÈµÀÚ¥Àà©£ï. 
ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 

¥ÀA§vÀÛªÀÄd®Ä ªÀÄ£É
PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

9446 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄzsÁPÉÆÃA. 

gÀ«±ÀAPÀgï ¨sÀmï, 
ªÀÄÄPÀæA¥Ár ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆ
ÛgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9447 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. gÀQëvï gÉÊ n.©£ï. «oÀ® 
gÉÊ, vÉÆlè PÉÊPÀgÁ ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9448 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. ¥À«vÀæPÉÆÃA. 

GªÉÄÃ±ï UËqÀ, PÀÄAmÁå£À 
ªÀÄ£É

§£ÀÆßg
ÀÄ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9449 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀÄgÉÃ±Àï 

PÀÄªÀiÁgï©£ï. ¨Á¼À¥Àà 
¥ÀÆeÁj, ¦zÀ¥Àlè ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9450 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃªÀÄw. 

¥ÀÄµÀëªÀwPÉÆÃA. ²£À¥Àà 
UËqÀ

PÉzÀA¨Ár
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9451 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt©£ï. 
PÀ®è¥Àà

ªÀiÁqÁªÀ
Å

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9452 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ªÉÆÃ£À¥Àà 
¥ÀÄvÀÆ

ÛgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9453 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ±ÀÁgÀzÁ ±ÉnÖ 

¦.PÉÆÃA. ºÉZï. ¸ÀÄ¢üÃgï 
±ÉnÖ, PÉÊPÁgÀ ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆ
UÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9454 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ªÀÄºÀªÀÄäzï 

PÀªÀiÁ£ï©£ï. C§ÄÝ¯ï 
gÀgÀhiÁeï, 

»gÉÃ§Aq
Ár

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9455 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ºÀÉÃªÀÄZÀAzÀæ 

PÉ.©£ï. LvÀÛ¥ÀÀà £ÁAiÀÄÌ, 
PÀAaPÀ®Äè ªÀÄ£É

§dvÀÀÆ
ÛgÀÄ

G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

9456 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ªÉÊ «oÀ® £ÁAiÀÄPï©£ï. 
CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, KtÂPÀ®Äè 

ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆU
ÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

9457 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃªÀÄw. ±À«Äð¼ÁPÉÆÃA. 
gÁeï ¢Ã¥ÀPï eÉÊ£ï, 

PÀÄzÁäg
ÀÄ

PÀqÀ§ EvÀgÉ

9458 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀÄgÉÃ±ï gÉÊ©£ï. 

¸ÀAfÃªÀ gÉÊ, V½AiÀiÁ¼ÀÄ 
ªÀÄ£É

¥ÁuÁeÉ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9459 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ºÉÆ£Àß¥Àà ©.©£ï. 

ZÉÆÃªÀÄ £À°PÉ, 
§®èªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
J¸ï.¹.

9460 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. d£ÁzsÀð£À©£ï, 
£ÁgÁAiÀÄt ¨sÉÊgÀ ¤qÀÀà½î

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.¹.

9461 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ªÉAPÀlæªÀÄt 

¨ÉÆÃPÀðgï©£ï. ²æÃzsÀgÀ 
£ÁAiÀÄPï

¤qÀÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9462 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¥ÀæPÁ±ï 

¨ÉÆÃPÀðgï©£ï. UÀÉÆÃ¥Á® 
¨ÉÆÃPÀðgï

¤qÀÀà½î
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
EvÀgÉ

9463 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀvÀÀå£ÁgÁAiÀÄt 
PÉÆÃmÉ²æÃ£ÀAzÀ£À 

¨Á®ªÀ£À §½ ¨ÉÊ¥Á¸ï ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆ
ÛgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9464 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. AiÀÄÄªÀgÁeï©£ï. «oÀ® 
UËqÀ, ¥ÉjAiÀÄvÉÆÛÃr ªÀÄ£É PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9465 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ²æÃ. ©. ªÁ¸ÀÄ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
eÁtÄ £ÁAiÀÄÌ ¥ÁuÁeÉ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

J¸ï.n.

9466 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. dAiÀÄgÁªÀÄ 

¥Àæ¨sÀÄ©£ï. C£ÀAvÀ 
¥Àæ¨sÀÄ, ±ÉnÖªÀÄd®Ä 

ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆU
ÀÄæ

¥ÀÄvÀÆÛg
ÀÄ

EvÀgÉ

9467 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ªÀÄºÁ§® J.©£ï. 

PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ, C¯ÉPÀÛ 
ªÀÄ£É

UÉÆÃ½v
ÉÆÛÃlÄ

Ö
G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

9468 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¥ÀæªÉÆÃzï©£ï. 

¸ÀÄAzÀj, UÉÆÃ½¥ÀzÀªÀÅ 
ªÀÄ£É

EzÉð
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
J¸ï.¹.

9469 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. PÀjAiÀÄ¥ÀÀà©£ï. 

ZÉÆÃªÀÄ, ¨É¼ÀAzÀÆgÀÄ 
ªÀÄ£É

PÁtÂAiÀÄ
ÆgÀÄ

PÀqÀ§ J¸ï.¹.

9470 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಕ್ೃಷಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
²æÃ. ¸ÀÄgÉÃ±ï 

AiÀÄ£ï.£ÁgÁf® ªÀÄÆ¯É 
ªÀÄ£É, ¨É½AiÀÄÆgÀÄ 

PÀmÉÖ

§¯ÁßqÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛg

ÀÄ
J¸ï.¹.

9471 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ುಸುಮಾವತಿ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 461449467281 89043250563

9472 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಮಹಮಮದ್ ರಫಿೋಕ ಮಂಡೆಕೆ ೋಲು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 552599224659 7312500100700501



9473 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭ ಎ
ಉಬರಡೆ 
ಮಿತ ತರು

ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12000 902014791736 19000100035566

9474 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ ಎ ಕೆ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 502383275981 520101262936850

9475 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ಕಾಯತ ೋಯಡಿ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.03000 591357904288 2483101003044

9476 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ತ್ಾಜುದಿುೋನ್ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 604077676272 19000100004802

9477 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಶಿಪರಭಾ ರೆೈ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 915865752601 124901010005411

9478 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.06000 662796547297 2483101000253

9479 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ತ್ಾಯಗರಾಜ ಕೆ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 624109323353 01392200060470

9480 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಅಬುುಲಿ ಎ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 498232070615 0432500100007701

9481 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಬ ೋಜಪಾ ಎ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.16200 885910508991 124901011000968

9482 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.16200 604352238853 129101010004495

9483 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಜನಾಧಯನ ಪ್ರ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.16200 783802574035

9484 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲ ನಾಯೆ ಅಮರಪಡ ುರು ಸುಳಯ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.16200 219275103128

9485 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಮೊೋನಪಾ ಕೆ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12000 810365355581 125401010002496

9486 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ೈ.ಪ್ರ ಸರಸಾತಿ ಕ್ಲಮಕಾರು ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 353604522479 131101011000711

9487 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಪರಸಾದ್ ಬಿ
ಅಮರಮುಡ ು

ರು
ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 422302875648 129101011000664

9488 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಸಚಿನ್ ರೆೈ ಆರ. ಕೆ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.06750 338455866618 137801011004813

9489 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ ಜಿ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 652864900238 137801011001141

9490 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಶ್ರತ್ಚಂದರ ಐ.ಕೆ ಜಾಲ ಿರು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 500304109670 01822200024390

9491 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಎ ಕ್ೃಷ್ಣಕ್ುಮಾರ ಮುರುಳಯ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.12000 967402883581 1600101006938

9492 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಅನಂತ ಪ್ರ.ಕೆ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 877175883408 7142500100999601

9493 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ ಎ ಅರಂತ ೋಡು ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.12000 288282484310 125401010004052

9494 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ ಕೆ
ಉಬರಡೆಮಿತ ತ

ರು
ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.10125 715888469716 01392200092471

9495 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಪಂಬತ್ಾತಡಿ ಪಂಜ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 454955390337 01782200063639

9496 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಮಯ ಬಾಳಿಲ ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.13500 977290809286 01782200001045

9497 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರಾಮ ಪ್ರ ಅಜಾಾವರ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.15975 515155749511

9498 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಲ್ಲ ೋಕ್ನಾಥ ಇ ಸುಳಯ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.15975 879321807591 137801010021334

9499 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಅಣುಣ ಮುಗೋರ ಮಕ್ಯಂಜ ಸುಳಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.04050 922892124302

9500 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಪದಮನಾಭ
ಉಬರಡೆಮಿತ ತ

ರು
ಸುಳಯ ಸಾಮಾನಯ 0.07125 902014791736 19000100035566

9501 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಾಜಮಮ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10125 8990 5254 3664 01982200009681

9502 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 79/2p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.496 0.0675 6307 6179 9475 89058151496

9503 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಶ್ಣೆೈ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 355/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.135 5605 2890 5724 01202200074708

9504 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ 132/4ap4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.0675 8459 0069 1416 520101022921857

9505 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಕಿ ಮಲವಂತಿಗ ಬಳತಂಗಡಿ 224/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.952 0.135 7407 7794 2104 01982200010953

9506 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚನನ ಗ್ೌಡ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 93/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.135 9695 1641 4036 31290955741

9507 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಣಣ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 504/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.135 6534 3350 6889 121301011002053

9508 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಶ್ ೋಧರ ಗ್ೌಡ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 66/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.856 0.135 8018 1813 1434 10583243296

9509 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 300/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.0675 2092 5575 8786 01202200116283

9510 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಮಾಯ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 108/3p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.135 5707 9768 0828 20297201709

9511 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಜಿ ಎಮ ಪೌಲ್ಲ ೋಸ್ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 115/1a, 111/8 ಕೆರೈಸತ ಅಡಿಕೆ 0.776 0.135 7098 0060 1678 5156101000150

9512 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿತ್ಾಯನಂದ ಕೆ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 167/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.728 0.135 8293 0587 7730 02112200004865

9513 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ೋಖರ ಶ್ಟಿಟ ಬಾಯಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 11/18* ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.135 6415 8164 5768 2377101000990

9514 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರವಿೋಣ್ ರೆೈ ಬಾಯಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 83/1p46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.988 0.135 5433 4844 3924 145901011000260

9515 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ೋರಿ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 155/2a, 156/1b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.09625 4660 5426 6413 3633108002406

9516 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ ೋಮಯಯ ನಾಯೆ ಕ್ಣಿಯ ರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 128/15 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.288 0.162 4770 3733 5677 1599119009151

9517 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಪಾ ಮಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ಪುದುರ್ಟುಟ ಕೆ ಕ್ೆಡ 51/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.66 0.162 3117 7663 3372 105701010030092

9518 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭ ೋಜ ಮಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 7/27* ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.162 8370 9779 1188 102901010012491

9519 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವಣಣ ನಾಯೆ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 257/2p ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.584 0.081 7395 0153 3445 3633108002131

9520 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಠ್ಲ ನಾಯೆ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು 202/1b ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.552 0.0135 9372 1621 3390 01502200029417

9521 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜಾ ಎಸ್ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.081 6561 4051 0524 89034183856

9522 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾದು ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು 157/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.081 5908 2611 1190 01502250012404

9523 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವಿ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 287/1p14 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.018 8303 9566 2941 102901802000001

9524 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಕ್ುಡ್ಾ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.007

9525 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬೈಲು ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.007

9526 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.007

9527 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚೆನುಕೆೋಶ್ವ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.007

9528 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಮಾರ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9529 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾಯಿಪರಕಾಶ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9530 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಕ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಡಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9531 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆೋಮಚಂದರ ಬಡಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಪಂಗಡ 0.007

9532 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಭಾಕ್ರ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9533 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9534 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ರತ್ ಬಡಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9535 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ನಾಯೆ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಪಂಗಡ 0.007

9536 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡಿೋಕ್ಯಯ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9537 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗುರು ಪರಶ್ಾಂತ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9538 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಕ್ಬರಾಲ್ಲ ಕೆ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಮುಸಿಂ 0.007

9539 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆನಂದ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9540 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರುಕ್ಮಯಯ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9541 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆ ೋಹಣಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9542 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆೋಷಾಮ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007



9543 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಗುಣ ಬಡಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9544 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾೋತ್ಾ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9545 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜು ಪೂಜಾರಿ ಬಡಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9546 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿಲಾಾದ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಮುಸಿಂ 0.007

9547 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅವಾಮಮ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಮುಸಿಂ 0.007

9548 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾನಿಕಾ ಎಸ್ ಕ್ುಮಾರ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9549 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಶಿೋಲಾ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9550 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮನಮೊೋಹನ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9551 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನವಿೋನ್ ಬಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9552 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಂತಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಕೆರೈಸತ 0.007

9553 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ಲಾವತಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9554 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಕ್ಷಿತ್ಾ ಶ್ಟಿಟ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9555 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ ಪ್ರರೋತಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9556 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಂಜಿತ್ಾ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9557 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಮತ್ಾ ಜೆ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9558 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9559 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಂಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9560 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆನಂದ ಬಂಗೋರ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9561 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ಲಾನಾ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9562 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜಿೋವಿ ಬಡಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9563 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9564 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಳಿನಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9565 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಾನಕಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9566 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಶಿರೋ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9567 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವರಾಮ ಪ್ರ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9568 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಡಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9569 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿನೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9570 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜೆೋಶ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9571 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಶಿಂದರ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9572 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಂದರ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9573 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹಷಿಯತ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9574 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9575 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರವಿೋಣ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9576 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಿತೋಶ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9577 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆನಂದ ಕ್ುಲಾಲ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9578 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9579 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಿದಾಸ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9580 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂತ ೋಷ್ ಮಿರಾಂದ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಕೆರೈಸತ 0.007

9581 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗೋಶ್ ಕೆ ಟ್ಾಯನ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9582 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಪ್ರ ವಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9583 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭ ೋಜ ಪೂಜಾರಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9584 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ಮಲಾ ಬಡಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9585 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯರಾಜ ಕ್ಂಬಳಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಜೆೈನ್ 0.007

9586 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಾಂತಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9587 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿದಾಯ ಕ್ುಮಾರ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಜೆೈನ್ 0.007

9588 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನೆ ೋದರ ಪೂಜಾರಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9589 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಟಟಲ್ ಸ ಪೂಜಾರಿ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9590 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ವಿಜಯ ಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9591 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9592 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ವಿೋರರ್ೋನ ಹೆಗೆ ರ್ೋಣ ರು ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.007

9593 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಟಟಲ್ ನಾರ್ಾೆ ರ್ೋಣ ರು ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಪಂಗಡ 0.007

9594 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ೋಖರ ನಲ್ಲೆ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00672

9595 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಬು ಮುಗೋರ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00672

9596 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ಮಲಾ ಹೆ ಸಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00672

9597 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವ ರ್ೋಣ ರು ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00672

9598 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚೆ ೋಮ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಜಾತಿ 0.00672

9599 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿೋಂದರ ನಾಯೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00657

9600 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಂಗರ ಮುಗೋರ ಶಿಶಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಜಾತಿ 0.00657

9601 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆೋಶ್ವ ನಾಯೆ ಶಿಶಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00657

9602 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸ ರಪಾ ಮಾಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00657

9603 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿನುಪಾ ನಾರ್ಾೆ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00656

9604 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲಂಗಪಾ ನಾಯೆ ಶಿಶಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00656

9605 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಾರಪಾ ಮಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ಕ್ಳೆಂಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00656

9606 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಾನಕಿ ಶಿಶಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00656

9607 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜಾ ಶಿಶಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00656

9608 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಮತ್ಾ ಶಿಶಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00656

9609 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವ ಎಂ.ಕೆ. ಹತಯಡೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00656

9610 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದರ್ಾನಂದ ಮಲ್ಲಕ್ುಡಿಯ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00656

9611 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿೋಲಮಮ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00656

9612 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಶಿರೋ ಶಿಶಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00656

9613 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಶಿಶಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00656

9614 ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿೋರಥ್ವ ಶಿಶಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00656

9615 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆ ೋನ್ ನೆ ರೆಞ ಬಡಗ ಎಕಾೆರು ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 779867038581

9616 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲ ಯಿಸ್ ಡಿ ಸಲಾ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 357260123841

9617 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಪ್ರರಯನ್ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಪಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 541175380029

9618 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 980678878297

9619 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಶ್ಟಿಟ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 846041515076

9620 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಧಮಯಗುರುಗಳು ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 435107685170

9621 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಮಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 762147489543

9622 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಿನಸ್ ಪ್ರೋಟರ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 270722651865

9623 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗರಗ ರಿ ಮಿರಾಂದ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 594161799330

9624 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಲ ರೆನ್  ಲ ವಿಸ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 800141240174

9625 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 947044383643



9626 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ೈರಲ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 421041444374

9627 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಟೋನಿ ರೆಬಲ್ಲ ಿ ಅಕ್ುಯಳ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 456480625101

9628 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಿೋಟ್ಾ ಸಲೆನಾ ಅಕ್ುಯಳ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 528692776237

9629 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಮ ದೋವಿ ಸುರತೆಲ್ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 523967911321

9630 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆಲ್ಲಾನ್ ಡಿ ರ್ ೋಜ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 757034293318

9631 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರೆ ನಾಲ್  ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಪಾರಂತಯ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 320561706331

9632 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಜೆ ಶ್ಣೆೈ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 636117566328

9633 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗ ೋಪಾಲ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 955450008926

9634 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲಲ್ಲತ ಸುಬಬಯಯ ಶ್ಟಿಟ ಕೆಲಿಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 618800443204

9635 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಮ ದಿವಾಕ್ರ ಆಚಾಯಯ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 408431003113

9636 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಭಾಷ್ ಶ್ಟಿಟ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 705238506336

9637 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಿಲೆ ರ್ರಾರ್ೂ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 268149616681

9638 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಗತ್ಾಾಲ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 352407204903

9639 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆ ೋನ್ ಓಸಾಾಲ್  ಸಲಾೆನ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 244620332783

9640 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹಷ್ಯ ವಮಯ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 667595413535

9641 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹಮಯನ್ ರಾಕೆೋಶ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 754947842772

9642 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಜಿತ್ ಕ್ುಮಾರ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 677875727134

9643 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮೈಕ್ಲ್ ಪ್ರಂಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 264794998181

9644 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಗಸತನ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 239187925989

9645 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪೌಲ್ಲನ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಮಾಪಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 664577005459

9646 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಿರಿೋಶ್ ಭಟ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 383760287859

9647 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಡಾರ್ಡಯ ಕಾಡೆ ೋಯಜ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 263038952833

9648 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಐವನ್ ಫಾರನಿಿಸ್ ಸಲೆನಾ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 611873426156

9649 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರದಿೋಪ್ಪ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಬಡಗ ಎಕಾೆರು ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 597873459001

9650 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರವಿೋಣ್ ಮಾಟಿೋಯನ್ ಬಡಗ ಎಕಾೆರು ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 558283539536

9651 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಸಲ್ ಮಾಟಿೋಯನ್ ಬಡಗ ಎಕಾೆರು ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 682816303774

9652 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನೆ ಬಟ್ಯ ಮೊಂತರೆ ಉಳ್ಾಯಿಬಟುಟ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 887834854899

9653 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಡೆ ಮನಿಕ ವಾಲಟರ ಸಲಾೆನ ಅಕ್ುಯಳ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 318491748967

9654 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಶಿಪರಭ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 304113081177

9655 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಿೋಟ್ಾ ಕ್ುಟಿನಹ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01

9656 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆಸಂತ್ಾ ಡಿರ್ ೋಜ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 547708803474

9657 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರೆ ೋಹನ್ ಆಲಾರಿಸ್ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 288265497298

9658 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಹಮದ್ ಶ್ರಿೋಫ್ ಸ ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01

9659 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಜಿತ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 228181508954

9660 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಶಿಾನ್ ಅವಿಲ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 894294580711

9661 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಜೆೋಶ್ ಡಿ ಕೆ ೋಸತ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 657715109476

9662 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಯಶಿೋಲ ಶ್ಟಿಟ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 569470835442

9663 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನತ್ಾಲ್ಲರ್ಾ ಡಿ ಕೆ ೋಸತ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 818085269045

9664 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಣುಣ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 290204355027

9665 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರೆ ೋಹನ್ ಸಟೋವನ್ ಡಿ ಕೆ ೋಸತ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 288265497298

9666 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲ ಸ ಲ್ಲ ೋಬ ಶಿತ್ಾಯಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 944116952029

9667 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕ್ಮಮ ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 515047505822

9668 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಿೋನ ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 664807185760

9669 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾರದ ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 433770411110

9670 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಂದರ ಪಾರಂತಯ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 23876267396

9671 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಿಲಬಟ್ಯ ಓಸಾಲ್  ಪ್ರಂಟ ೋ ಬಡಗ ಎಕಾೆರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 762425976681

9672 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಅರಾಹು ಕಿಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 838365788441

9673 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಡಿಾನ್ ಡಿ ಮಲ್ಲ ಿ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 644050356097

9674 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಲ್ಲನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಇರುರ್ೈಲು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 823813131103

9675 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪೌಲ್ ವಾಲಟರ ಪ್ರರೆೋರಾ ಅಕ್ುಯಳ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 706794397348

9676 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸರಿಲ್ ಡಿ ರ್ ೋಜ ಮೋಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 587951920736

9677 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರೆ ಕಿ ರೆ ನಾಲ್  ಪ್ರಂಟ ೋ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 871361542193

9678 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಪಡುಕೆ ಣಾಜೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 57309247613

9679 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಟರೋಸ ಲವಿೋನಾ ಸಲಾೆನ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 911575990969

9680 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಾಕಿಿಮ ಕ್ುಂತಿಞ ಉಳ್ಾಯಿಬಟುಟ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 566228810565

9681 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಶಿೋಂದರ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 341810427074

9682 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣ ಕಾಂತ್ ಕ್ುಡುಪು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 631054607152

9683 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದಿನೆೋಶ್ ಕಾರಂತ್ ಕ್ುಡುಪು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 870406270834

9684 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನವಿೋನ್ ಶ್ಟಿಟ ಮಳವೂರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 0 0

9685 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚಾಲ್ ಯ ವಾಸ್ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 408411348630

9686 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆಸಂತ್ಾ ಸಕೆಾೋರಾ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 378969457553

9687 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದುಗ್ಾಯದಾಸ್ ಶ್ಟಿಟ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 914772802882

9688 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಲ್ಲಾನ್ ಲ್ಲಯೋ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 496585046451

9689 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಫಿಲ್ಲಪ್ಪ ಪಾಸೆಲ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ಅಕ್ುಯಳ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 747410635684

9690 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುರೆೋಶ್ ದೋವಾಡಿಗ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 423446113511

9691 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಿಸಾಲ್ಟ ವಿಕ್ಟರ ಸಕೆಾೋರಾ ಅಕ್ುಯಳ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 760106692355

9692 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗ್ಾಯತಿರ ಆರ ನಾಯಕ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 451510373595

9693 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಲ್ಲಯಂ ಆಲಾರಿಸ್ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 279736917838

9694 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿೋಣಾ ಹೆಚ್ ಆರ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 928115355821

9695 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಯ ಮಡಿವಾಳ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 784917028253

9696 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪ್ರೋಟರ ಫಾರನಿಿಸ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 233617395152

9697 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹೆನಿರ ಸಲಾೆನ ಮೋಲಯಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 959326690510

9698 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಡೆೋನಿಸ ಮಚಾದ ೋ ಅಕ್ುಯಳ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 567174573212

9699 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 463853581362

9700 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆಸಂತ್ಾ ಡಿರ್ ೋಜ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 521463272869

9701 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರಕಾಶ್ ರ್ಲ್ಲಾಸಟರ ಡಿರ್ ೋಜ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 881840015144

9702 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಲ್ಲ ಾೋನ್  ಗರಗ ರಿ ಡಿರ್ ೋಜ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 785438596145

9703 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲಾರೆನ್  ಸಂದೋಶ್ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 883727174778

9704 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎವಿಿನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 959889064567

9705 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ೋಖರ ನಾಯೆ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 722138730748



9706 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವಣಣ ನಾಯ್ೆ ಪಾಲಡೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 946783039749

9707 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಮ ರಣದಿೋರ ಬಡಗ ಎಡಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 601386645902

9708 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಗಸಟನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 625801692646

9709 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಾಯಥ್ವವ್  ಡೆೋನಿಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 251674165031

9710 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರತಿ ಡಿ ಶ್ಡಿತ ತಂಕ್ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 485598840076

9711 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಲ್ಲಕಿ  ಫಾರನಿಿಸ್ ಸಲಾೆನ ಅಕ್ುಯಳ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಗೋರು 40 0.01 984738880353

9712 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಲ್ಲಬಾ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 10 0.0025 751230293286

9713 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜ ಲ್ಲರ್ಾನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಗೋರು 12 0.003 294575188884

9714 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಮ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಪಾವೂರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ತಂಗು 2 0.0032 559347449334

9715 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನೆಬಿಸಮಮ ಪಾವೂರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ತಂಗು 2 0.0032 889631224212

9716 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹಸನಬಬ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ತಂಗು 2 0.0032 225471667647

9717 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚಂದರಹಾಸ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 2 0.0032 892733844572

9718 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜನಾಧಯನ ದೋವಾಡಿಗ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 4 0.0064 616630839657

9719 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮುದರ ಬೈರ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 4 0.0064 208660734836

9720 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪದಮನಾಭ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 4 0.0064 364303487350

9721 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿನಿು ವಿಲ್ಲಫಡರ್ಡ ಡಿರ್ ೋಜ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತಂಗು 5 0.008 561636333234

9722 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಫೆಿೋವಿ ಡಿರ್ ೋಜ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತಂಗು 10 0.006 400103187077

9723 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಸು ಶ್ಟಿಟ ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ತಂಗು 10 0.006 788120239272

9724 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪುರುಷ ೋತತಮ
ಮ ಡುಮಾನಾಯ

ಡು
ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ತಂಗು 15 0.009 776011832985

9725 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಬು ವಾಲಾಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ತಂಗು 15 0.009 279250363206

9726 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪ್ರೋಟರ ಜೆ ೋನಿನ್ ಪುಚೆಚಮೊಗರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ತಂಗು 2 0.0032 644064634236

9727 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಲ್ಲಿನ್ ಡೆನಿಸ್ ಸಲಾೆನ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತಂಗು 4 0.0064 596967540040

9728 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪುಷ್ಾರಾಜ ಶ್ಟಿಟ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 6 0.0096 634408218020

9729 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ತ್ಾರನಾಥ ಶ್ಟಿಟ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 6 0.0096 640791436309

9730 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವರಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 6 0.0096 621831444850

9731 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರವಿೋನ ಆರ ಶ್ಟಿಟ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 6 0.0096 531664440723

9732 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬೋಬಿ ಶ್ಟಿಟ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 6 0.0096 943402897096

9733 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಯಶ್ ೋಧರ ಶ್ಟಿಟ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 6 0.0096 889587515880

9734 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಂದನ ಶ್ಟಿಟ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 6 0.0096 806322486131

9735 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 6 0.0096 492445146550

9736 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಯತಿೋಶ್ ಮುನ ುರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 6 0.0096 479331196024

9737 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಲಟರ ಡಿರ್ ೋಜ ಕೆ ಣಾಜೆ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 6 0.0096 764070285800

9738 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎವುಜಿನ್ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕೆ ಕೆ ೋ 100 0.01

9739 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಉಬಯನ್ ಡಿ ಕ್ುನಹ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕೆ ಕೆ ೋ 100 0.01

9740 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರಕಾಶ್ ಮಲ್ಲಾನ್ ಸಕೆಾೋರಾ ಮ ಳ ರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 778595914972

9741 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಯಶಿರೋ ಶ್ಟಿಟ ದೋಲಂತ ಬಟುಟ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088

9742 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಮಲ ಡಿ ಶ್ಟಿಟ ದೋಲಂತ ಬಟುಟ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088

9743 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಲ್ಲಿ ಲುವಿಸ ಉಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 795085722139

9744 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮೈಕ್ಲ್ ಲ್ಲ ೋಬ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 421041444374

9745 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲಾಯನಿಿ ಎಲ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಳುೆಂಜೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 444373940325

9746 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರಮಿೋಳ್ಾ ಡಿ ಮಲ್ಲ ಿ ಬಳುೆಂಜೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 233215294180

9747 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜರ್ಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 384794466931

9748 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ೋದಾವತಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 958379709969

9749 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಣಪತಿ ಜೆ ಶ್ಣೆೈ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088

9750 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮ ಬಂಜನ ಸ ರಿಂಜೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088

9751 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಕ್ಟರ ಸಕೆಾೋರ ಕ್ರಿಂಜೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 978671889121

9752 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸರಿಲ್ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಕ್ಲಿಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 268149616681

9753 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 251927162291

9754 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 667313738533

9755 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚಾಲ್  ಡಿರ್ ೋಜ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 765673560402

9756 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಗಸತನ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 625801692646

9757 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವಪಾ ಸುವಣಯ ಬ ಂಡಂತಿಲ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 287653829946

9758 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜ ಲ್ಲಯಟಟ ವಿೋರಾ ಡಿ ಕ್ುನಹ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 944449790986

9759 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಹಮಮದ್ ಆಲ್ಲ ಅಡ ೆರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 217705960345

9760 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಡೆಮನಿಕ ವಾಲಟರ ಸಲಾೆನ ಅಕ್ುಯಳ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0088 318491748963

9761 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪದಮನಾಭ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ಉಳ್ಾಯಿ ಬಟುಟ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 70 0.0056 516683592302

9762 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಕ್ಟರ ಕ್ುಟಿನಹ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0099 405411404734

9763 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿನೆಿಂಟ್ ಸಂತಮೋರ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0099 688490267883

9764 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನೆಲಿನ್ ಆಂಟನಿ ಲ ಯಿಸ್ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0099 9660183500582

9765 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಿೋವನ್ ಕಿರಣ ಡಿಲ್ಲೋಮಾ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0099 4804634277907

9766 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿನೆಿಂಟ್ ಜಾಸಲ್  ಕ್ುಟಿನಹ ಹೆ ಸಬಟುಟ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0099 556622856811

9767 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಮಸೆರೆೋನಸ್ ಮ ಡಬಿದರ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0099 357774328530

9768 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸರಸಾತಿ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಟಿೋಲು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0099 611338521890

9769 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ಲಿಮುಂಡ ೆರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0099 355708320035

9770 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಲ್ಲಾನ್ ಡಿ ಕ್ುನಹ
ಮ ಡುಮಾನಾಯ

ಡು
ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0099 850818069702

9771 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಿಲಬಟ್ಯ ಡಿರ್ ೋಜ ನಿಡೆ ೆೋಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 110 0.0099 790757639556

9772 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಲ್ಲರ್ಾಸ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಮಂಜನಾಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 55 0.00495 930829757278

9773 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಮ ಮಹಮಮದ್ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 100 0.01 914323290388

9774 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಯಕಿೋತಿಯ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 100 0.01 610212559974

9775 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿಲಿನ್ ಜೆ ೋಯ್ ಡಿ ಮಲ್ಲ ಿ ಪಡುಮಾನಾಯಡು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 100 0.01 447596858178

9776 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಪರೋಮ ಹೆಗೆ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 100 0.01 937070980529

9777 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಕ್ಷರ ವಮಯ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 100 0.01 573492781113

9778 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಕಿೆ ಪೂಜಾರಿ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045 395062256370

9779 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಯಶ್ ೋಧ ಸಾಲ್ಲರ್ಾನ್ ಬಳುವಾಯಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045 513744067560

9780 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಸಯಲ್ಲನ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045 798977747087



9781 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆೋಮಿ  ಡಿ ಕ್ುನಹ ಬಡಗ ಉಳಿಪಾಡಿ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045 889170054521

9782 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆ ಅಬಬಸ್ ಮಂಜನಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045 470431834204

9783 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಕೆ ಳಂಬ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045 309326236272

9784 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮೊೋಹನಿ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಳಂಬ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045 849155009369

9785 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆ ಳಂಬ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045 657855983054

9786 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಿನಿಿ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045 817681327536

9787 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಾನ್ ರ್ೋಗಸ್ ಉಳ್ಾಯಿ ಬಟುಟ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045 392397559278

9788 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನವಿೋನ್ ಶ್ಟಿಟ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045

9789 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಇಬಾರಹಂ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045

9790 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಲ್ಲಜಾ ರ್ರಾರ್ೂೋ ಪುತಿತಗ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 50 0.0045 751230293286

9791 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಲ್ಲಾನ್ ಡೆನಿಸ್ ಸಲಾೆನ ಕೆ ಂಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 30 0.0027 596967540040

9792 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕಿಸುತ ಪ್ರೋಟರ ಸಲಾೆನ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಕಾಳುಮಣಸು 35 0.00315

9793 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ತ್ಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾಯಯಲಯ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ ಅಲಂಕಾರಿಕ್ ಗಿಡ 83 0.25

9794 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕ್ ಕ್ಮಾಂಡೆಟರರವರ ಕ್ಚೆೋರಿ, ಅರ್ೈಗ ೋಳಿ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

40 0.0076

9795 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಮಾಜ ಕ್ಲಾಯಣ ಇಲಾಖ್ಯ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

207 0.0526

9796 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್ ಜಿ.ಪಂ ಹಪಾರಶ್ಾಲ್ಲ ಅತ್ಾತವರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9797 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ಮಂಗಳ ರು ಅಕಾಡೆವಿ, ಮಂಗಳ ರು 

ವಿಶ್ಾವಿದಾಯಲಯ
ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ

ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9798 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ರ್ಂಟ್ ಲ್ಲಗ ೋರಿಸ್, ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9799 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಂತ ಆಗುೋಸ್ ಹ ಪಾರಧವಿಕ್ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬಂದ ರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9800 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸರಕಾರಿ ಹ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ ರ್ಪಮಯನ ುರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9801 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ರ್ಪಮುಯದ ಅನುದಾನಿತ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ ರ್ಪಮುಯದ ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9802 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್ ಜಿ.ಪಂ ಸರಕಾರಿ ಉನುತಿಕ್ರಿದ 

ಹಪಾರಶ್ಾಲ್ಲ
ಗುಡೆಯಂಗಡಿ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ

ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9803 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್ ಜಿ.ಪಂ ಸರಕಾರಿ ಉನುತಿಕ್ರಿದ 

ಹಪಾರಶ್ಾಲ್ಲ
ಮ ಡಬಿದಿರೆ ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ

ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9804 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸರಕಾರಿ ಪ ರೌಡಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆಂಜಾರು ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9805 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್ ಜಿ.ಪಂ ಸರಕಾರಿ  ಕಿ ಪಾರಶ್ಾಲ್ಲ ಹೆೈಗ ಬಜಾರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9806 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ರ್ಪೂಂರ್ಪೈ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು ಐಕ್ಳ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9807 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಕ್ ಳ ರು ಫ ರೌಡಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ ಳ ರು ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9808 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅನುದಾನಿತ ಹ ಪಾ ಶ್ಾಲ್ಲ ರ್ ೋಮೋಶ್ಾರ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9809 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ ಹ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬಂಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9810 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪದವಿೋಧರರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಶ್ಕಿತನಗರ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01



9811 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ.ಕಿ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಿಲಾಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9812 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ.ಕಿ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ
ಲ್ಲಂಗಪಾಯಯಕಾ

ಡು
ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ

ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9813 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ ಪ ರೌಢಶ್ಾಲ್ಲ ಮುಚ ಚರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9814 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅನುದಾನಿತ ಪ ರೌಢಶ್ಾಲ್ಲ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9815 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ.ಹ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಸ ರಿಂಜೆ ಸುರತೆಲ್ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9816 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ ಪ ರೌಢಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ುರ್ಪಾಪದವು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9817 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ ಹ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬಳಮ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9818 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ ಹ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಾರ ರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9819 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ ಹ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಹರೆೋಕ್ಳ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9820 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅನುದಾನಿತ ಹ ಪಾ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬಾಳ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9821 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ ಹ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ ರ್ಲ್ಲನಿಿರ್ಾ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9822 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ ಪ ರೌಢಶ್ಾಲ್ಲ ಮುಲಿಕಾಡು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9823 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಂತ ಜೆ ೋ ಹ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ ದರೆಬೈಲು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9824 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ ಪ ರೌಢಶ್ಾಲ್ಲ ಮಿಜಾರು ಮ ಡಬಿದರ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9825 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ.ಕಿ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆ ಳಂಬ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9826 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅನುದಾನಿತ ಪ ರೌಡಶ್ಾಲ್ಲ ಬಿಜೆೈ ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9827 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ರ್ಟಲಾಿ ಮೌರಿಸ್ ಹ ಪಾರಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆ ೋಟಕಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9828 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ರ್ಂಟ್ ಆಗುೋಸ್ ಸ ೆಲ್ ಮಂಗಳ ರು ಮಂಗಳ ರು ಎ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9829 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಶಿರೋ ದುಗ್ಾಯ ಪರಸಾದಿಕ್ ಹ ಪಾರ ಶ್ಾಲ್ಲ ತಲಪಾಡಿ ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಇತರೆ
ಮಾವು, ಪಪಾಯಿ 
ತರಕಾರಿ ಕಿಟ್ 
ನುಗು

42 0.01

9830 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ತಂಗಿನ  ತ ೋಟಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಜಯರಾಮ  ಆಳಾ ಬನ್ ರಾಮಯಯ 

ಆಳಾ
ದೋವಸಯಮುಡ 

ರು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 42/2 ಇತರೆೋ 2 0.30000 717721963682 0494053000005692

9831 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ತಂಗಿನ  ತ ೋಟಗಳ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಜು ಗ್ೌಡ ಬನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಯಿಲ ಬಂಟ್ಾಾಳ 220/3 ಇತರೆೋ 0.2 0.02600 946873015811 109401010006757

9832 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಅಬುಬಕ್ೆರ ಬಿನ್ ಹುರ್ೈನ್ ರ್ಾನೆ 

ಹುರ್ೈನ್
ಬಾಳೆಫುಣಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 148/6, 148/3 ಇತರೆ 0.4 0.001

9833 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಸಂಕ್ಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗ 

ಪೂಜಾರಿ
ಸಜಿೋಪಮುಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 153/2, 159/8 ಇತರೆ 0.4 0.001



9834 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ನಾಣಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಎಲಯಣಣ 

ಪೂಜಾರಿ
ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 32/3ಪ್ರ4 ಇತರೆ 0.4 0.001

9835 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಅಬುಬಕ್ೆರ ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 74/58 ಇತರೆ 0.4 0.001

9836 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾಯೆ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 336/591 ಇತರೆ 0.4 0.001

9837 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಾಯಕ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 305/1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9838 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ನೆ ೋಣಯಯ ಜಿೋರ್ಾನ್ ಬಿನ್ ಬ ಗುು 

ನಲ್ಲೆ
ಬ ಳಂತ ರು ವಿಟಿ 0.4 0.001

9839 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಜೆೋಂದರ ರೆೈ ಬಿನ್ ಬಾಲಾಜಿ ರೆೈ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.4 0.001

9840 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆ ೋನ್ ಸಕೆಾರಾ ಬಿನ್ ನಾರ್ೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.4 0.001

9841 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಲಕ್ೃಿ್ಷ್ಣ ರೆೈ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ ರೆೈ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.4 0.001

9842 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಬುಬಕ್ೆರ ಬಿನ್ ಅದಾರಂ ಬಾಯರಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 455/7 ಇತರೆ 0.4 0.001

9843 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶ್ಾಯಮ ಭಟ್ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 100/2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9844 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಐತತಪಾ 

ನಾಯಕ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 735/1ಪ್ರ3ಪ್ರ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9845 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
 ಕೆ ಜಯರಾಮ ರಾವ್ ಬಿನ್ 
ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣರಾವ್

ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 360/2ಬಿ ಇತರೆ 0.4 0.001

9846 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಘು ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಾ ಶ್ಟಿಟ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 205/12, 206/2ಬಿ ಇತರೆ 0.4 0.001

9847 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಸು ಸಫಲಯ ಬಿನ್ ರಾಮ ಸಫಲಯ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 183/6, 180/1ಸ ಇತರೆ 0.4 0.001

9848 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ ಬಿನ್ ಹಸನಬಬ 

ವಲ್ಲಸಿರ್ಾನ್
ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 76/1ಎ1, 77/1ಎ1ಎ2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9849 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ವಿತ ಪ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ 

ಪರಬಾತ್ ಶ್ಟಿಟ
ಬಡಗಬಳ ಿರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 182/2ಸ2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9850 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಪರಭಾತ್ ಎನ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ನಾಗಣಣ 

ಶ್ಟಿಟ
ಬಡಗಬಳ ಿರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 9/21, 186/1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9851 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂದುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಎಂ 

ಸೋತ್ಾರಾಮ ಭಟ್
ಸಜಿೋಪಮುನ ು

ರು
ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 54/4 ಇತರೆ 0.4 0.001

9852 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸದಾನಂದ ರೆೈ ಬಿನ್ ಡೆ ಮಣಣ ರೆೈ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 1/*2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9853 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರೆ ೋಬಟ್ಯ ಕಾಡೆ ೋಯಜ ಬಿನ್ ಕಾಡಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 12/1ಎಪ್ರ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9854 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಕೆ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಬಿನ್ ಅಣಿಣ ನಾಯೆ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 43/32 ಇತರೆ 0.4 0.001

9855 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಯಮುನಾ ಕೆ ೋಂ ಅಣಿಣ 

ನಾಯೆ
ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 43/3ಪ್ರ3 ಇತರೆ 0.4 0.001

9856 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ವಿಕ್ಟರ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಮಾರ್ೋಯಲ್ 

ರ್ೋಗಸ್
ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 52/6ಬಿ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9857 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪದಮನಾಭ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ 55/1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9858 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಹಂಝ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ರ್ಾನೆ 

ಪುತುತ ಬಾಯರಿ
ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 122/5 ಇತರೆ 0.4 0.001

9859 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಉಮಮರ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಾಪಕ್ುಂಞ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 621/1ಬಿ, 623/9 ಇತರೆ 0.4 0.001

9860 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ವಾಸಪಾ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚನಿಯ 

ನಾಯಕ
ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 0.4 0.001

9861 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮುರುಳಿಧರ ಆಳಾ ಬಿನ್ ಐತತಪ್ಪಾ ಆಳಾ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 121/3ಸ1ಪ್ರ2ಪ್ರ2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9862 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಎಚ್ ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ಅಮುಮಂಜೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 160/1ಎಪ್ರ3, 160/2ಎ ಇತರೆ 0.4 0.001

9863 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಶ್ ೋಕ ಡಿ ಯನ್ ಮೊಂತರೆ ೋ ಬಿನ್ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 219/1ಪ್ರ3, 222/5 ಇತರೆ 0.4 0.001

9864 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಬಿನ್ ರ್ೋಸಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 135/2ಬಿ9 ಇತರೆ 0.4 0.001

9865 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮುಂಡಪಾ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ಚೆನುಪಾ 

ಮ ಲಯ
ದೋವಶ್ಯಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 16/3ಪ್ರ2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9866 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ  ವಸಂತ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ಶ್ಟಿಟ ಬುಡೆ ೋಳಿ ವಿಟಿ 24/9, 24/01 ಇತರೆ 0.4 0.001

9867 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಶ್ಟಿಟ  ಕೆ ೋಂ 

ವಸಂತ ಎಸ್ ಶ್ಟಿಟ
ಕ್ುರಿರ್ಾಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 82/2, 82/3 ಇತರೆ 0.4 0.001

9868 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಇಝಬಲಾ ಸಕೆಾರಾ ಬಿನ್ ಫಾರನಿಿಸ್ 

ಸಕೆಾರಾ
ನಾವೂರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 111/2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9869 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ರಿಯ ಬಿನ್ ತನಿರ್ಾ ಮೋರ ಕಾವಳಮ ಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 350/2  ಪ ಜಾತಿ 0.4 0.001

9870 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಬುಸಾಲ್ಲ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಅಮುಮಂಜೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 133/4ಬಿ ಇತರೆ 0.4 0.001

9871 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಉಷಾ ಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ 

ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ  ನಾಯಕ
ಸಜಿೋಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 144/* ಇತರೆ 0.4 0.001

9872 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜೆ ಲ್ಲರ್ಾನ ಸಲಾೆನ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 159/2ಎಪ್ರ2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9873 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮಹಮಮದ್ ಇಶ್ಾಕ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ 

ಖಾದರ
ಅಮುಮಂಜೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 74/5ಪ್ರ2, 74/13 ಇತರೆ 0.4 0.001

9874 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ರಮೋಶ್ ಆಚಾರಿ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ 

ಆಚಾರಿ
ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 59/1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9875 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಿೋತರ ಆರ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 579/61ಪ್ರ4, 579/6ಸಪ್ರ6 ಇತರೆ 0.4 0.001

9876 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಪದಮನಾಭ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ದ ಮ 

ಮ ಲಯ
ಬಿ ಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 10/9ಬಿಪ್ರ ಇತರೆ 0.4 0.001

9877 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಾಯಿಲ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಹೆ ನುಮಮ ಮಾಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 78/16, 78/10 ಪ ಪಂ 0.4 0.001

9878 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಿನುಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಮಾಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 78/19, 78/8 ಇತರೆ 0.4 0.001

9879 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಾಲಚಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಉಗುಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ರಿಯಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 4/*/16 ಇತರೆ 0.4 0.001

9880 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹಮಿೋದ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹ ಹಾಜಿ ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 218/5 ಇತರೆ 0.4 0.001

9881 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಇಬಾರಯಿ ಬಿನ್ ಪಕಿೋರ ಬಾಯರಿ ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 218/51ಪ್ರ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9882 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರಮತಿ ಐಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಇಬಾರಹಮ ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 410/*/ ಇತರೆ 0.4 0.001

9883 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಸಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾಯಿಬ್ 

ಬಾಯರಿ
ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 218/9 ಇತರೆ 0.4 0.001

9884 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಈಶ್ಾರ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ಕಿನಯನ ಮ ಲಯ ಅಳಿಕೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 267/1ಎ, 271/4ಬಿ ಇತರೆ 0.4 0.001



9885 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರವಿಶ್ಂಕ್ರ ನಿಜೆ ಬರಿಮಾರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 82/1ಸ ಇತರೆ 0.4 0.001

9886 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪೂಜಾರಿ ಸಾಲ್ಲೋತ ರು ವಿಟಿ 163/1ಪ್ರ2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9887 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಇಬಾರಹಮ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಬಾಯರಿ ಅಮುಮಂಜೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 74/51, 75/1ಎ1, 74/14 ಇತರೆ 0.4 0.001

9888 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿಯಪಾ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬ ವಿಟಿ 38/1ಎ ಇತರೆ 0.4 0.001

9889 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಪಡಿೆ ಲ ಯಿಸ್ ಬಿನ್ ಡಿಕಿರಸರನ್ ಬಾಯಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 43/1ಸ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9890 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಣಣ ರೆೈ ಬಿನ್ ರ್ೋಸಪಾ ರೆೈ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 12/4, 28/11 ಇತರೆ 0.4 0.001

9891 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ವಲ್ಲೋರಿಯನ್ ಲ್ಲ ೋಬ  ಬಿನ್ ಜೆ ೋಕಿಂ 

ಲ್ಲ ೋಬ ೋ
ಬಿ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ 181/2ಬಿ1ಪ್ರ3 ಇತರೆ 0.4 0.001

9892 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಮಹಾಲ್ಲಗೋಶ್ಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ 

ಭಟ್
ರ್ಪನೆಯ ವಿಟಿ 1/1ಪ್ರ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9893 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ 

ಖಾದರ
ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ 23/3, 24/1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9894 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ರಾಮಣು ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಡೆ ೋಂಬಯಯ 

ನಾಯೆ
ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 186/2ಎ ಇತರೆ 0.4 0.001

9895 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹತಯಂಪ ಬೈರ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 146/1ಎ ಇತರೆ 0.4 0.001

9896 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲೋಲಾ  ಬಿನ್ ಪೂವಪಾ 

ಭಂಡ್ಾರಿ
ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 171/8 ಇತರೆ 0.4 0.001

9897 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಸು ಪರವ ಬಿನ್ ತುಕ್ರ ಪರವ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 65/3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.4 0.001

9898 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿವಪರಸಾದ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲ್ಲಂಗ 

ನಾಯೆ
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 243/4 ಇತರೆ 0.4 0.001

9899 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗುರುವ ಮೋರ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ಮೋರ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 114/1ಎ1ಎ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.4 0.001

9900 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಐತತಪಾ ಮೋರ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 239/1ಪ್ರ3 ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.4 0.001

9901 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನೆೋಮಿರಾಜ ಆಳಾ ಬಿನ್ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 156/4, 149/4 ಇತರೆ 0.4 0.001

9902 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಕೆ ರಗ ಚನೆುೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 55/3 ಇತರೆ 0.4 0.001

9903 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ರೆೈ ಬಿನ್ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ 411/12, 411/8 ಇತರೆ 0.4 0.001

9904 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ತಿಮಮಯಯ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ರ್ ೋಮಯಯ 

ನಾಯೆ
ಅರಳ ಬಂಟ್ಾಾಳ 189/1ಬಿ ಪ ಪಂ 0.4 0.001

9905 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುರೆೋಶ್ ಶ್ಣೆಯ ಬಾಳಿತಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 152/8 ಇತರೆ 0.4 0.001

9906 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹೆರಾಲ್  ರೆ ಡಿರಗಸ್ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 235/9 ಇತರೆ 0.4 0.001

9907 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಉಮನಾಥ ಬಿನ್ ಅಣಣಪಾ ನಾಯೆ ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 61/1ಎ ಇತರೆ 0.4 0.001

9908 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರಮತಿ ನಸೋಮಾ ಬಾನು ಕೆ ೋಂ ಶ್ೋಖ 

ಅಹಮದ್ ಜಾಫರ
ಬಿ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ 22/*/1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9909 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ದ ಗು ಪೂಜಾರಿ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 61/3 ಇತರೆ 0.4 0.001

9910 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಪದಮನಾಭ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಿ" 

ಕೆ ರಗನಾಯಕ
ಮ ಡನಡುಗ 

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 173/* ಇತರೆ 0.4 0.001

9911 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಂಕ್ಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 119/ಎಪ್ರ4, 11/1ಎ ಇತರೆ 0.4 0.001

9912 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಲ ೋಕ್ಯಯ ಪರವ ಬಿನ್ ಚೆನುಯ ಪರವ ಪ್ರಲ್ಲಮೊೋಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ
155/3ಪ್ರ1, 155/3ಪ್ರ2, 

165/2
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.4 0.001

9913 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಭಾಸೆರ ಬಿನ್ ಚೆ ೋಮ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 0.4 0.001

9914 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ಬಾಬು ಎಚ್ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 432/1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9915 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರನಿೋಣ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಾ ಗ್ೌಡ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 13/*/9 ಇತರೆ 0.4 0.001

9916 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ನಾರಾಯಣ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ರ್ ೋಮ 

ಮ ಲಯ
ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 230/11, 235/2ಬಿಪ್ರ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9917 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಗಣೆೋಶ್ ಮ ಲಯ ಬಿನ್ ಪೂವಪಾ 

ಮ ಲಯ
ಇವಯತ ತೋರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 47/4ಎಪ್ರ1, 47/* ಇತರೆ 0.4 0.001

9918 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ 

ಭಟ್
ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 441/1, 442/1ಎ ಇತರೆ 0.4 0.001

9919 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಮೊೋಹನಿ  ಕೆ ೋಂ  ತಿಮಮಪಾ 

ಸಪಲಯ
ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 130/8, 236/1ಎ2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9920 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಶ್ ೋಕ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 140/6, 42/4 ಇತರೆ 0.4 0.001

9921 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಗೋರಿ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಬಿನ್ ಎಮ ಕೆ 

ಚಂದರಶ್ಖರ
ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 83/2ಎ1, 74/6ಎ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9922 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಜೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ ಶ್ಟಿಟ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 114/2ಎ ಇತರೆ 0.4 0.001

9923 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಯಶ್ ೋದ ಕೆ ೋಂ ರಮಾನಂದ 

ಬಂಗೋರ
ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 267/10, 284/1ಪ್ರ2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9924 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ ಸುನಿೋಲ ರ್ಪೈ ಬಿನ್ ಪುಂಡಲ್ಲಕ್ ರ್ಪೈ  ಬಿ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ 131/4ಎ ಇತರೆ 0.4 0.001

9925 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ದ ೋಂಬಯಯ ಬಿನ್ ರ್ ೋಮಯಯ ಪರವ ಪ್ರಲ್ಲಮ ಗುರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 157/1ಸಪ್ರ2, 157/ಬಿಪ್ರ2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9926 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಪ್ರಾ ಬಿನ್ ದಿ" ರ್ೋಸಪಾ ಪ್ರಲ್ಲಮ ಗುರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 172/1ಡಿ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9927 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಿನಾಕ್ಷಿ ಕೆ ೋಂ ಮೊೋನಪಾ 

ಕ್ಕೆೋರಾ
ಕ್ರಿಯಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 17/*/2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9928 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 151/1ಪ್ರ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9929 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಿೋತನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ವ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ುಡಂಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 5/*/2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9930 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಾದವ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗ್ಾರ  ಬಡಗಬಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 173/20 ಇತರೆ 0.4 0.001

9931 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಲಲ್ಲತ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಯ ಕಾವಳಪಡೆ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 23/ಪ್ರ2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9932 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಖಾದಿರ ಬಾಯರಿ ರ್ಾನೆ  ಇಬಾರಹಮ ರ್ಪೋರಾಜೆ ವಿಟಿ 25/1ಎಪ್ರ2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9933 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಆಯಿಷ್ ಕೆ ೋಂ ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ 220/3, 220/2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9934 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ೋಂ ತನಿಯ ಪ್ರಲಾತಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 1932ಬಿ2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9935 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹರಿಶ್ಚಂದರ ಬಿನ್ ಡಿೋಕ್ಯಯ ಪೂಜಾರಿ ಉಳಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 41/194 ಇತರೆ 0.4 0.001



9936 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಡೆನಿಸ್ ಅಪೂಸ್ ಬಿನ್ ಸರ್ೋರಾ ಅಪೂಸ್ ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 343/2ಬಿಪ್ರ1,341/2ಎಪ್ರ4 ಇತರೆ 0.4 0.001

9937 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಾಕ್ುಬ್ ಬಿನ್ ಮಾಹದಿನಬಬ ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 22/3ಎ3, 22/3ಎ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9938 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ರ್ಬಸಟನ್ ಮನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲ ರೆೋನ್  

ಮಿನೆೋಜಸ್
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 30/7, 138/1ಎ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9939 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಪ್ರ ಕೆ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಟಿ 

ಪೂಜಾರಿ
ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 348/4 ಇತರೆ 0.4 0.001

9940 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆಝಜ್ ಬಿನ್ ಮ ಯದಿನ್ ಕೆೈರಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.4 0.001

9941 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
 ಶಿರೋಮತಿ ಸಶಿೋಲಾ ಜಿ ಕೆ ೋಂ ರುಕ್ಮಯ 

ರಾಣಯ
ಪ್ರಲಾತಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 75/*/2 ಇತರೆ 0.4 0.001

9942 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಉಮಮರ ಹುರ್ೈನ್ ಬಿನ್ ಹುರ್ೈನಬಬ ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 121/3ಬಿ3, 120/6 ಇತರೆ 0.4 0.001

9943 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಬುುಲ್ ಲತಿಫ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಹರ್ೈನಬಬ ಕೆ ಕೆದಿಲ ವಿಟಿ 120/4, 124/12 ಇತರೆ 0.4 0.001

9944 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಅಮಿೋನಾ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ 413/1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9945 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮೈದಿನ್ ಕ್ುಂಞ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಬಾಯರಿ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 318/1ಎ1, 348/1ಬಿ2ಎ3ಬಿ ಇತರೆ 0.4 0.001

9946 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಾರಪಾ ನಾಯೆ  ಬಿನ್ ತುಕ್ರ ನಾಯೆ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 41/4ಪ್ರ13 ಪ ಪಂ 0.4 0.001

9947 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜನಿ ರೆೈ ಕೆ ೋಂ 

ದಿವಾಕ್ರ ರೆೈ
ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 7/12, 9/34, 9/33 ಇತರೆ 0.4 0.001

9948 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಗಂಗ್ಾಧರ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ರ್ ೋಮನಾಥ 

ನಾಯೆ
ಸಜಿೋಪಮ ನ ು

ರು
ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 207/* ಇತರೆ 0.4 0.001

9949 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಣ 

ಶ್ಟಿಟ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 55/*/4 ಇತರೆ 0.4 0.001

9950 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ವಾಣಿ ವಿ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋಂ 

ವಿಶ್ಾನಾಥ
ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ 77/3ಬಿಪ್ರ1 ಇತರೆ 0.4 0.001

9951 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಂದೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಸಂಜಿೋವ ಶ್ಟಿಟ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ 182/2ಬಿ ಇತರೆ 0.4 0.001

9952 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋಪೂವಪ್ಪ   ಬಳ್ಾಚಡ    ಬಿನ್ 

ಕ್ಂಡಪಾಬಳ್ಾಚಡ
ಚೆೋಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳುರು

41/6,41/3,41/1ಎ2, 

71/2 44/4, 41/3
ಇತರೆ 1.728 0.02250 869585173018 771101006783

9953 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ನೆೈನಾ ಶ್ೋಖ ಕೆ ೋಂ ದೋವಪಾ ಶ್ೋಖ ಕ್ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 159/1b4 ಇತರೆ 1.716 0.03360 323727803882 1722200086290

9954 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ದೋವಪಾ ಶ್ೋಖ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ  

ಶ್ೋಖ
ಕ್ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ

158/4pa4158/ap3, 

158/6p6, 157/10, 

157/12, 158/6p2

ಇತರೆ 0.728 0.01456 504240229280 1722200016070

9955 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ಅಶ್ ೋಕ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ 

ಶ್ಟಿಟ
ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ

28/40, 28/39, 

28/38,28/5p1
ಇತರೆ 0.6 0.01208 504058281892 131001010000448

9956 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
 ಶಿರೋ ಮೊೋನಪಾ  ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು 

ಪೂಜಾರಿ
ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 124/p1, 124/91 ಇತರೆ 0.836 0.01600 985262613327 602101024011

9957 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶಿರೋ ಯು ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯಶ್ಟಿಟ ವಿಟಿ ಕ್ಸಬಾ ವಿಟಿ
258/3A2P1, 258/4, 

258/4
ಇತರೆ 0.596 0.00728 510222220248 3058101000442

9958 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ಕೆೋಶ್ವ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಕೆ ಚಿತಿರೋಂಜನ 

ಶ್ಟಿಟ
ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 261/1A2, 263/4, 284/2 ಇತರೆ 1.192 0.02384 316382148740 122201011001305

9959 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶಿರೋ ರಘು ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಾ ಶ್ಟಿಟ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ
206/2b, 206/1D 

1206/1D3,206/1D4
ಇತರೆ 0.44 0.00640 230323555877 1412200030779

9960 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 255/1A3, ಇತರೆ 0.636 0.00900 640265159716 1992200050136

9961 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ಅಲ್ಲ ಫೋನ್  ಮೊಂತ ರೆ ೋ ಬಿನ್ 

ಜೆಫಿರ ಮೊಂತ ರೆ ೋ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 392/6, 180/2, 179/5, ಇತರೆ 0.68 0.01350 685831036303 1992200023991

9962 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ರೆೋವತಿ ಎಮ  ಕೆ ೋ / 

ರ್ ೋಮಪಾ ಗ್ೌಡ
ರ್ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ

12/1, 164/1A1, 

50/1AP6, 
ಇತರೆ 0.828 0.01792 451902594327 615101075819

9963 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ರವಿ ಆರ ರ್ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ 

ರಾಮಣಣ ಪೂಜಾರಿ
ಪಂಜಿಾಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ

197/2A, 14/2A1, 7/5, 

7/8
ಇತರೆ 2.00 0.04000 464995009349 505801010002732

9964 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ಕೆ ಉದಯ ಶ್ಂಕ್ರ ರೆೈ ಬಿನ್ 

ದಿ,ನಾರಾಯಣ ರೆೈ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 170/2 ಇತರೆ 0.6 0.01200 627298605870 1992200013300

9965 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶಿರೋ ನವಿೋನ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ಶ್ಟಿಟ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳುರು
266/10, 257/1, 

266/12, 257/2A2
ಇತರೆ 0.956 0.01080 333722510153 150801011000640

9966 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ 

ಸಂಜಿೋವ ಶ್ಟಿಟ
ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ

201/3, 199/6, 199/2, 

199/1P2,199/8,
ಇತರೆ 0.596 0.01192 499083742373 520101029580850

9967 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಶಿರೋವಿಶ್ಾಾನಾಥ  ಬಿನ್ ದೋಜಪೂಜಾರಿ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ
169/2A1,168/8P1,168/

7P1,169/1,
ಇತರೆ 2.00 0.01350 751207160107 3058101002222

9968 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಲಕ್ಷಿಮೋ ನಾರಾಯನ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಪುಣಚ ವಿಟಿ

5/2,6/4, 6/5A,6/6, 

20/1,5/1B
ಇತರೆ 0.9 0.01616 403629928089 1992200001019

9969 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ಶಿವ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ರಾಮನಾಥ ಶ್ಮಯ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ

495/2AP1,496/P3,496/

2AP3
ಇತರೆ 1.48 0.02360 897807554685 1992200046973

9970 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ಡೆೋನಿಯಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ 

ಮಿಂಗಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 732/2,675/1A2P2 ಇತರೆ 0.832 0.00900 734965710287 1992200013145

9971 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ಜೆರೆ ೋಮ ಡಿರ್ ೋಜ ಬಿನ್ 

ಮಿಂಗಲ್ ಡಿರ್ ೋಜ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 739/5,678/2, ಇತರೆ 0.624 0.00900 733404367040 1992200050310

9972 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋರಾಮ ಚಂದರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ಾರ 

ಭಟ್
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 273/P1,273/P1, ಇತರೆ 2.348 0.02000 988113047751 1992200027300

9973 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ಪರಸನು ಗಣೆೋಶ್ ತಂತಿರ ಬಿನ್ 

ರ್ಂಕ್ಟ ಕ್ೃಷ್ಣ ತಂತಿರ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 20/2B, 19/2 ಇತರೆ 1.82 0.02000 683925509380 1992200043775

9974 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದರ 

ಶ್ೋಖರ ನಾಯಕ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ

523/2A2,303/11B,303/

11A304/1, 
ಇತರೆ 1.22 0.02250 386294013991 1992200014615

9975 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದರ 

ಶ್ೋಖರ ನಾಯಕ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 304/4,303/13, 30311B ಇತರೆ 1.18 0.02104 562071102388 1992200007550

9976 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ss²æÃ ªÉÃtÄ JA « ©£ï 

ªÉAPÀl gÀªÀÄt ¨sÀmï 
¥ÀÄtZÀ ವಿಟಿ 263 ಇತರೆ 0.668 0.00900 941850701561 20054850207

9977 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶ್ಾಯಮ 

ಭಟ್
ಪುಣಚ ವಿಟಿ

270/1,275/6,274/2,274

/3274/1,274/12, 271/6
ಇತರೆ 0.968 0.00900 771487525896 520101228828569



9978 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕ್ೃಷ್ಣ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಪುಣಚ ವಿಟಿ
492/1, 492/2, 492/3, 

492/7, 
ಇತರೆ 2.62 0.04240 355786206343 1992200012549

9979 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಧಕ್ೃಷ್ಣ 

ನಾಯಕ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 523/2A1, 523/2BP1, ಇತರೆ 1.456 0.03440 485493435251 1992200020625

9980 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
sಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತಪಾ 

ಪೂಜಾರಿ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ 17/9, 17/3, 16/1 ಇತರೆ 0.92 0.01120 370851081616 1992200022932

9981 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಅಲಬಟ್ಯ ಲಸಾರದ ೋ ಬಿನ್ 
ಬಂಜಮಿನ್ ಲಸಾರದ ೋ

ಕ್ುಡಂಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 56/3, 12/42, ಇತರೆ 0.704 0.01408 374888971047 1549101004209

9982 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಜಗನಾುಥ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶ್ಟಿಟ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 29/2B1P9, ಇತರೆ 0.448 0.00896 721261709393 1549101006457

9983 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ವಾಲಟರ ಫನಾಯಡಿಸ್ ಬಿನ್ ವಿಕ್ಟರ 

ಫನಾಯಡಿಸ್
ಕೆೈಲಾ ಬಂಟ್ಾಾಳ 11/2, 11/3,11/5, ಇತರೆ 1.084 0.02136 695843457571 119801010005358

9984 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ಮ ದಿನ್ 

ಬಾಯರಿ
ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳುರು

339/6, 339/1D2, 

328/3, 329/5
ಇತರೆ 1.276 0.03736 762753154727 4652500100307800

9985 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ತಿಮಮಪಾ ಸಫಲಯ ಬಿನ್ ತ್ಾಯಂಪಾ 

ಸಫಲಯ
ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 100/1B1, ಇತರೆ 0.8 0.01600 845910259402 150701011000193

9986 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹರಿೋಶ್ ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಾ ಸಫಲಯ ಇಡಿೆದು ವಿಟಿ 100/1B1, ಇತರೆ 0.92 0.01840 658065551929 150701011000065

9987 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ನಾಣಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ,ಎಲಯಣಣ 

ಪೂಜಾರಿ
ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 32/1, 32/3 ಇತರೆ 1.43 0.01144 458609395288 131001010002065

9988 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಪಾಿವಿರ್ಾ ಮೊಂತರೆ ೋ ಬಿನ್ ಹೆನಿರ 

ಮೊಂತರೆ ೋ
ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳುರು 141/4, 2/70,139/6 ಇತರೆ 0.98 0.00528 317357292710 1372200055694

9989 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಗ್ೌರಿ ಎಂ ಕೆ ೋ ದಿ, ಗ ೋವಿಂದ ಭಟ್ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ 229/6B, 229/2, ಇತರೆ 0.788 0.01576 566158465041 64164877284

9990 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ವಾಸು ಸಫಲಯ ಬಿನ್ ರಾಮ ಮ ಲಯ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ 180/1C, 180/4, 183/6, ಇತರೆ 1.698 0.02700 626313388960 520101029606884

9991 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಭಾಸೆರ ಬಿನ್ ಕ್ ಗುಣಣ ಪರಭು ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ
59/4P2, 59/2P1, 

60/P4, 59/3, 124/P1
ಇತರೆ 1.048 0.01736 897196221312 131001231000030

9992 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಹೆನಿರ ಮೊಂತರೆ ೋ ಬಿನ್ ಮರಿಯನ್ 

ಮೊಂತರೆ ೋ
ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳುರು

142/1P2, 144/1A3, 

2/87, 2/4
ಇತರೆ 2.388 0.01064 407413497905 1372200051215

9993 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಪ್ರ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 95/1B, 98/3P1, ಇತರೆ 0.88 0.01600 454434730266 10981104941

9994 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಗುಣಪರಭ ಕೆ ೋ ಕ್ರುಣಕ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳುರು
83/6C2, 87/9, 

88/3A3,88/1A2, 89/6
ಇತರೆ 1.18 0.02344 857375737418 520101009085498

9995 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರಾಮಯಯ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಕಾರ್ೋರಿ ಹೆಂಗುಿ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳುರು
399/3, 390/5B, 

390/1BP1, 3907A 

,394/2

ಇತರೆ 0.964 0.01928 507688040078 4552500100478300

9996 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರ್ಂಕ್ಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಬಿನ್ ಸದುು ಶ್ಟಿಟ ಪ್ರಲ್ಲಮ ಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ
109/2,42/3P2, 42/4A3, 

42/2B, 42/1
ಇತರೆ 0.912 0.04000 855806167980 1549101000077

9997 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಜಯಶ್ಂಕ್ರ ಬಾಸರತ್ಾತಯ ಬಿನ್ 
ಅನಂತರಾಯ ಬಾಸರತ್ಾತಯ

ಸಜಿಪಮ ನ ು
ರು

ಪಾಣೆಮಂಗಳುರು
114/4A, 115/6B,114/2, 

115/6D2, 115/1A, 

115/6C

ಇತರೆ 0.013 0.03264 243468103959 520101009021295

9998 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಪರಭಾತ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ನಾಗಣಣ ಶ್ಟಿಟ ಬಡಗಬಳ ಿರು ಪಾಣೆಮಂಗಳುರು
14/3, 186/1, 9/2B, 

92E1, 9/21,9/21p2
ಇತರೆ 1.52 0.03064 320026635579 117501011000775

9999 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕ್ವಿತ ಪ್ರ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ೋ ಪಾರಭತ್ ಶ್ಟಿಟ ಬಡಗಬಳ ಿರು ಪಾಣೆಮಂಗಳುರು
9/3C1, 9/2FP2, 9/2E2, 

9/2C, 9/3C3, 182/2C2
ಇತರೆ 1.4 0.02800 548179210119 117501011000776

10000 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ
ಲಾದುರ ಮಾಡಿತಸ್ ಬಿನ್ ಗಸಾರ 

ಮಾಡ್ಾತ
ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ

80/2P2,80/1, 80/4, 

209/4, 209/5
ಇತರೆ 0.912 0.01800 705515471747 1932210039372

10001 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ರಾಮ ಚಂದರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಕೆೋಶ್ವಯಯ ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳುರು 33/8, 33/10 ಇತರೆ 0.808 0.01616 484386086230 712500101416601

10002 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಹೆ ಸ ತಂಗು ತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ ಜಾರಪಾ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ತುಕ್ರ ನಾಯೆ ಮಣಿನಾಲ ೆರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 41/20
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.20 0.1000 362299890475 131001011002236

10003 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಹೆ ಸ ತಂಗು ತ ೋಟ ಸಾಾಪನೆ
ಗಂಗ್ಾಧರ ನಾಯೆ ಡಿ ಬಿನ್ 
ರ್ ೋಮನಾಥ ನಾಯೆ

ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 207/5
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.20 0.1016 727851047554 5303101000013

10004 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಬಾಬು ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಅಣುಣ 

ನಾಯೆ
ಬಂಟ್ಾಾಳ ಕ್ಸಬ ಬಂಟ್ಾಾಳ 18/2ಬಿಪ್ರ2

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.2 0.0392 606789638193 0112500100337201

10005 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ತಂಗಿನ ತ ೋಟಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಾ 

ನಾಯೆ
ಪರಾಜೆ ವಿಟಿ 18/3

ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ

0.2 0.0392 302199475094 114301050000447

10006 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಬಬಟುಟ ಅಮಾಟಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10007 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಜೆೋರು ಪುಣಚ ವಿಟಿ 0.004

10008 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಜಿಲಮೊಗರು ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10009 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಜಿಾಬಟುಟ ಚಿನೆೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10010 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಜಿಾನಡೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 0.004

10011 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಮಮಮಾರ ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10012 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅನಂತ್ಾಡಿ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 0.004

10013 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅನಿಲಕ್ಟಟ 0.004

10014 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಕ್ಯನ 0.004

10015 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬಂಟ್ಾಾಳ 

ಮ ಡ
ಬ.ಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10016 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬ ೋಲಾನ್ 

ನರಿಕೆ ಂಬು
ನರಿಕ್ಂಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10017 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬ ೋಳಂಗಡಿ 0.004

10018 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬ ೋಳಂತ ರು ಬ ಳಂತ ರು ವಿಟಿ 0.004

10019 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 
ಬ ೋಳಂತ ರು (ಉದುಯ)

ಬ ಳಂತ ರು ವಿಟಿ 0.004

10020 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬ ಂಡ್ಾಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10021 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಚೆನೆುೈತ ತೋಡಿ ಚೆನೆುೈತ ತೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004



10022 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 

ದ ಡೆಲಕಾಡು
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10023 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ದಂಬ 0.004

10024 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 
ದೋವಸಯಮುಡ ರು

ದೋವಸಯಮುಡ 
ರು

ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10025 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಗ ೋಳಿಪಡುಾ 0.004

10026 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 

ಗ ೋಳತಮಜಲು
ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10027 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಾಡಬಟುಟ ಕಾಡಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10028 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ಡಂಬು ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ 0.004

10029 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಾಡತಲಬಟುಟ ಕ್ುಕಿೆಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10030 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಾಡುಮಠ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ 0.004

10031 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ಲಿಡೆ ಗ ಳತಮಜಲು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10032 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ಂಬಳಬಟುಟ ಸಜಿಪಪಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10033 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಾರಾಜೆ 0.004

10034 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಾಲಯ 0.004

10035 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕಾವಳಕ್ಟಟ 

(ಉದುಯ)
ಕಾವಳ ಮುಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10036 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 
ಕಾವಳಮುಡ ರು

ಕಾವಳ ಮುಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10037 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆದುಳಿಕೆ
ಮ ಡನಡುಗ ೋ

ಡು
ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10038 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆಲ್ಲಂಜ ನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ 0.004

10039 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆಮಮನುಪಲ್ಲೆ 0.004

10040 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆೋಪು ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 0.004

10041 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆ ಡಂಗ
ವಿಟಿ 

ಮುಡ ುರು
ವಿಟಿ 0.004

10042 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆ ಡ್ಾಮಣ್ ಪುದು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10043 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ೃಷ್ಣಗಿರಿ 0.004

10044 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ುದನೆಗುಡೆೆ 0.004

10045 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ುದುುಪದವು ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 0.004

10046 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ುಂಬಲ್ 0.004

10047 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಜಿ 0.004

10048 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಲಿಡೆ 0.004

10049 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಂಚಿ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10050 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಂಕ್ುಡೆ 0.004

10051 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮೋಗಿನರ್ಪೋಟ 0.004

10052 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮ ಡಂಬೈಲ್ ಪುಣಚ ವಿಟಿ 0.004

10053 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮುಲ ರು 0.004

10054 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಮ ಜೆಯ ಪ್ರಲಾತಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10055 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ನೆೈಲಾ ನರಿಕ್ಂಬು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10056 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ನರಿಕೆ ಂಬು ನರಿಕ್ಂಬು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10057 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ನರಿಂಗ್ಾನ ನರಿಂಗ್ಾನ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10058 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ನಾಶ್ಯ 0.004

10059 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ನಿೋಕ್ಯಜೆ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 0.004

10060 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಒಕೆೆತ ತರು 0.004

10061 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಪಡಿಬಾಗಿಲು 0.004

10062 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಪಲಿಮಜಲು ಕ್ಳಿಿಗ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10063 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 
ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು

ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10064 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಪನಿಲಬರಿಕೆ 0.004

10065 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಪತರಕೆ ೋಡಿ 0.004

10066 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ರ್ಪರಿಯಪಾದ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10067 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10068 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಪುದ ುಟುಟ 0.004

10069 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ 
ಸಜಿಪಮುನ ುರು

 ಸಜಿಪಮುನ ುರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10070 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಸಜಿಪನಡು ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10071 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಸಜಿಪಪಡು ಸಜಿಪಪಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10072 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ 

ತ ೋಟ
ಪಜೆೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10073 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಸತಿಕ್ಲ್ ಕೆದಿಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10074 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ರ್ಕ್ಯಲ 0.004

10075 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಇರಾ ಇರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10076 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ 

ನಗರ
0.004

10077 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ದ.ಕ್.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪರ ಶ್ಾಲ್ಲ ಉಳಿ ಉಳಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004



10078 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ.ಕಿ.ಪರ.ಶ್ಾಲ್ಲ ಅಜಿಾ ಬಟುಟ ಅಜಿಾ ಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10079 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ.ಕಿ.ಪರ.ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆ ಡ್ಾಮಣ್ ಮೋರಮಜಲು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10080 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ.ಕಿ.ಪರ.ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಂಚಿ ಮಂಚಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10081 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ.ಕಿ.ಪರ.ಶ್ಾಲ್ಲ ಮಾಣಿಲ ಮಾಣಿಲ ವಿಟಿ 0.004

10082 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸ.ಕಿ.ಪರ.ಶ್ಾಲ್ಲ ನಾಶ್ಯ  ಮೈದಾನ 0.004

10083 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲ ಬ ಳಂತಿಮೊಗರು 0.004

10084 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲ ರ್ಪೂಳಲ್ಲ ಕ್ರಿಯಂಗಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10085 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕ್ುಕಾೆಜೆ ಮಂಚಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10086 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲನೆೈನಾಡು ಇವಯತ ತರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10087 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಪಂಜಿಕ್ಲುಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10088 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಸಜಿಪನಾಡು ಸಜಿಪನಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10089 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಸಾಲ್ಲತ ತರು ಸಾಲ್ಲತ ತರು ವಿಟಿ 0.004

10090 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಸರಪಾಡಿ ಸರಪಾಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10091 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲ ಸುಜಿೋರು ಪಜಿೋರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10092 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಕಾವಳಕ್ಟಟ ಕಾವಳಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10093 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲ ಕೆ ಡಂಗ ವಿಟಿ ಪಡ ುರು ವಿಟಿ 0.004

10094 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಕೆ ಯಿಲ ಕೆ ಯಿಲ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10095 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲ ನಂದಾವರ ಸಜಿಪ ಮುನ ುರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10096 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಶ್ಂಭ ರು ಶ್ಂಭ ರು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10097 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಸ ಯಯ ಕ್ುಳ ವಿಟಿ 0.004

10098 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪ ರೌಡ ಶ್ಾಲ್ಲಕೆೋಪು ಕೆೋಪು ವಿಟಿ 0.004

10099 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಕಾಲ್ಲೋಜು ಕ್ನಾಯನ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ 0.004

10100 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು 

ಕ್ುನಾಯಡು
ಕ್ುನಾಯಡು ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10101 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು 

ಮೊಂಟಪದವು
ನರಿಂಗ್ಾನ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10102 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು 

ಸಜಿಪಮ ಡ
ಸಜಿಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು 0.004

10103 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು 

ಸದುಕ್ಟಟ
ಸಂಗಬಟುಟ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10104 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ
ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು 

ವಾಮದಪದವು
ಚೆನೆೈತ ೋಡಿ ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10105 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಸಕಾಯರಿ ಪದವಿ ಪೂವಯ ಕಾಲ್ಲೋಜು ರ್ೂಗು ಕಾವಳ ಪಡ ರು ಬಂಟ್ಾಾಳ 0.004

10106 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. gÁªÀÄZÀAzÀæ «©£ï. 
UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ¨sÀmï 

«., J¤PÀÌ¼À ªÀÄ£É
²j¨ÁV®Ä G¦à£ÀAUÀr 13/2, 3, 4, 5 EvÀgÉ 2.48 1984.00 273733455898 64145035817

10107 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃªÀÄw. ¦. ²æÃzÉÃ« J¸ï. 
¨sÀmïPÉÆÃA. ¦. ¸ÀzÁ²ªÀ 
¨sÀmï, ¥ÀmÉÆæÃr ªÀÄ£É

102-£ÉQÌ¯Ár PÀqÀ§ 78/4 EvÀgÉ 1.42 1136.00 472573406566 123601011001721

10108 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÉ. ZÉÃvÀ£ï 
gÁªÀiï©£ï. ²æÃPÀÈµÀÚ 
¨sÀmï, PÀ©â£À»vÀÄè 

ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 68/3, 2A1 EvÀgÉ 2.04 1632.00 310723806858 10573786030

10109 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÉ. DzÀA 
PÀÄAkÂ©£ï. PÀÄAk° ¨Áåj, 

¥Á®qÀÌ ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 167/2, 168/1P-p3 EvÀgÉ 2.45 1960.00 461638436141 123501010004341

10110 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÉ. 
UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 

£ÁAiÀÄPï©£ï. wªÀÄätÚ 
£ÁAiÀÄPï PÉ., PÀÄAnPÁ£À 

ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
94/1DP1, 1EP1, 1B, 
301/2D, 325/2AP1, 

1A2
EvÀgÉ 1.29 1032.00 285943250396 4031101000562

10111 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃªÀÄw. VÃvÁ JªÀiï. 
gÉÊPÉÆÃA. AiÀÄA. 

ªÉÆÃºÀ£ï gÉÊ, £ÀAzÁ 
¢Ã¥À ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀÆg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 11/1B1A3 EvÀgÉ 2.30 1840.00 492351426938 105301011002105

10112 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. C±Àæ¥sï©£ï. C¨Áâ¸ï, 
¥ÉjAiÀÄqÀÌ ªÀÄ£É

¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ 169/1A3, 125/1C1 EvÀgÉ 2.38 1904.00 247921642186 64175419855

10113 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÉ. J£ï. ±ÁåªÀiï 
¨sÀmï©£ï. PÉ. £ÀgÀ¹AºÀ 

¨sÀmï, PÁAiÀÄgÀ¥ÀÄ 
ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 174/2 EvÀgÉ 1.20 900.00 727111488150 6042500100097401

10114 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. wªÀÄä¥Àà gÉÊ J.©£ï. 
QAktÚ gÉÊ, ¥Á¥ÉªÀÄd®Ä 

ªÀÄ£É
CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 282/1AP2 EvÀgÉ 2.76 2000.00 921161395630 111701010015853

10115 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÉ. mÁªÉÆÃzÀgÀ 
UËqÀ©£ï. zÉÃªÀ¥Àà UËqÀ. 

PÉÆÃ¯Éà ªÀÄ£É

PÀÉÆÃrA¨Á
¼À

PÀqÀ§
148/2C1A3, 137/1, 

382/*, 311/3
EvÀgÉ 2.79 2000.00 263764072028 01652030000150

10116 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. C§Æ§PÀÌgï©£ï. 
C§ÄÝ¯Áè, eÉÆÃ¼À ªÀÄ£É

PÀÄr¥Áàr G¦à£ÀAUÀr 63/8, 5, 6 EvÀgÉ 1.89 1350.00 217066171114 89043951411

10117 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ¥Àæ¸À£Àß PÀÄªÀiÁgï 
f.©£ï. d£ÁzsÀð£À f., 

UÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É
PËPÁær G¦à£ÀAUÀr 83/1B2, 81/2A2, 81/3B EvÀgÉ 1.27 540.00 934180154229 1655101006540

10118 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ©. ¸ÀÄ¢Ã±À©£ï. 
¥Àæ¨ÁPÀgÀ ¨ÉÆÃPÀðgï, 

ªÀÄzÀè ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 31/5, 2 EvÀgÉ 1.54 1232.00 243023683903 0615101023697



10119 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. UÀuÉÃ±À ¥ÀÆeÁj©£ï. 
ZÉ£Àß¥Àà ¥ÀÆeÁj, 

¸ÁgÀPÉgÉ ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 92/1, 4, 95/13 EvÀgÉ 1.10 880.00 872957539531 64141967345

10120 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÉ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ 
±ÉnÖ©£ï. £ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ, 

¹ÃvÁ®QëöäÃ ¤®AiÀÄ 
CUÀvÁÛr

¥ÉgÁ¨É PÀqÀ§ 149/1C EvÀgÉ 2.79 2000.00 262561986400 145901011006663

10121 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ¹j¯ï ¹PÉéÃgÀ©£ï. 
qÉ¤ß¸ï ¹PÉéÃgÀ, NmÉ 

ªÀÄ£É
§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 57/5C, 3A6, 14, 13 EvÀgÉ 2.38 1904.00 465513417415 0615101018575

10122 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. AiÀÄ£ï. £ÁgÁAiÀÄt 
gÉÊ©£ï. PÉ. wªÀÄätÚ gÉÊ, 

£ÀqÀÄ¨ÉÊ®Ä ªÀÄ£É
PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 15/6, 16/8 EvÀgÉ 2.76 2000.00 609925034974 124201021000004

10123 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃªÀÄw. ®°vÁ f. 
¨sÀmïPÉÆÃA. UÀt¥Àw §mï, 

¸À£Áå¹UÀÄqÉØ ªÀÄ£É
PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 177/1B, 2 EvÀgÉ 2.26 1080.00 235639403708 6252101000092

10124 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ²æÃgÀAd£ï ±ÀªÀÄð 
J£ï.©£ï. ¸ÀÄ§æªÀÄätå 

±ÀªÀÄð, £ÉPÀÌgÉ ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
140/1A1, 1A3, 

141/1A2
EvÀgÉ 1.50 1200.00 313479061273 01342200203719

10125 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

 ²æÃ. ªÀÄºÉÃ±ï gÉÊ©£ï. 
zÉÃgÀtÚ gÉÊ, 

CAPÉÆwÛªÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É

ªÀÄiÁqÀÆßg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
297/2P6, 296/1P2, 
297/5, 6P2, 4, 7P4

EvÀgÉ 2.79 2000.00 807242284438 111701010006689

10126 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 
gÉÊ©£ï. ¦. ¸ÀAPÀ¥Àà gÉÊ, 

PÀÄrÑ® ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
6/3, 19/1A, 19/8, 19/2, 

3A, 25/4
EvÀgÉ 1.73 1384.00 900010389535 123101010005839

10127 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÉ. F±ÀégÀ ¨sÀmï©£ï. 
¸ÀÄ§æªÀÄätå ¨sÀmï, 

£ÉPÀÌgÉ ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
139/2, 4, 140/1B, 

142/1, 2A, 3B, 
141/2B, 4, 140/3, 6

EvÀgÉ 2.43 1944.00 289686480609 01342200087280

10128 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. dUÀ£ÁßxÀ gÉÊ r.©£ï. 
gÁªÀÄAiÀÄå gÉÊ r., 
ºÉÆ¼ÀgÁr ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 37/9, 6A EvÀgÉ 0.93 630.00 578189998798 117701010016126

10129 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. C£Àß¥ÀÆtð f. 
¨sÀmïPÉÆÃA. UÀuÉÃ±À 
¨sÀmï, PÉÆ¬Ä® ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
227/3A, 2A, 7, 

233/2E, 5
EvÀgÉ 2.04 900.00 706054377318 30951009724

10130 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÉ. zÉÃªÀAiÀÄå 
UËqÀ©£ï. PÉ. CtÚAiÀÄå 

UËqÀ, RArUÀ ªÀÄ£É
ZÁªÁðPÀ PÀqÀ§

61/2P1, 173/P7, 
59/3BP1

EvÀgÉ 2.12 900.00 856120486462 89037429016

10131 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ¸ÀÄ§æºÀätå ¨sÀmï 
AiÀÄA.©£ï. £ÁgÁAiÀÄt 

¨sÀmï, PÁ£ÀªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É
¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 276/1, 181/3B1 EvÀgÉ 2.45 1800.00 644741034858 123101010001368

10132 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃªÀÄw. eÉÆåÃw 
PÉ.PÉÆÃA. ¢£ÉÃ±ï 

PÀÄªÀiÁgï, §mÉÆÖÃr 
ªÀÄ£É

gÁªÀÄPÀÄA
d

PÀqÀ§ 66/1A3 EvÀgÉ 1.00 800.00 567591218174 8082500100632201

10133 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃªÀÄw. ±ÉÆÃ¨sÁ Dgï. 
gÉÊPÉÆÃA. gÀ«ÃAzÀæ 

gÉÊ E., ¥Àæ±ÁAw ¤®AiÀÄ
¥ÀÄtÑ¥Áàr PÀqÀ§

91/3P1, 15/12B1, 
12A, 6AP1, 15/11A1, 

11B, 12B2
EvÀgÉ 1.00 800.00 447909437680 02122200059503

10134 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃªÀÄw. 
ªÀÄªÀÄvÁPÉÆÃA. J£ï. 

ªÉAPÀ¥Àà ¨sÀmï, £ÉPÀÌgÉ 
ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 142/4, 6 180/2 EvÀgÉ 2.82 2000.00 914628063933 64154433192

10135 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÉ. £ÁUÀgÁd gÉÊ©£ï. 
PÉ. ªÀÄºÁ§® gÉÊ, 

PÀÄjAiÀÄUÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É
PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ

46/1B3, 47/13, 1A3, 
3A2P7, 5, 48/12, 4C5, 

4D, 8, 53/4, 171/1
EvÀgÉ 2.75 1350.00 634441720869 117701010004261

10136 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ±ÁåªÀÄ¸ÀÄAzÀgÀ 
eÉ.©£ï. £ÁgÁAiÀÄt ±ÀªÀÄð, 

¥É£ÀÄðPÀÄÌ ªÀÄ£É
CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 270/2A1 EvÀgÉ 2.72 1350.00 409952867310 111701010015316

10137 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ²Ã£À¥Àà ¥ÀÆeÁj©£ï. 
¥ÀÆªÀtÂ ¥ÀÆeÁj, §A©® 

ªÀÄ£É
¥Á¯ÁÛr PÀqÀ§ 28/4P1, 30/* EvÀgÉ 1.92 1800.00 480272970488 02122200038486

10138 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. AiÀÄA. 
±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt 

¨sÀmï©£ï. AiÀÄA. 
±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï, 

ªÀiÁ«®PÉÆaÑ ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 329/4 EvÀgÉ 2.12 1080.00 649791560016 0615101028066

10139 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃªÀÄw. ¸Á«wæ J£ï. 
gÉÊPÉÆÃA. J£ï. 
£ÁgÁAiÀÄt gÉÊ, 

¥Á¥ÉªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
277/1A2P2, 5P2, 

269/5, 277/2BP3-p2, 
269/7

EvÀgÉ 3.19 2000.00 899972733918 124201011005121

10140 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÉ. ¸ÀÄ¢üÃgï 
PÀÄªÀiÁgï©£ï. PÉ. 
¸ÀÄAzÀgÀ ±ÉnÖ, 

PÀÄzÉæ¥Áàr ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 101/13, 14 EvÀgÉ 1.90 1520.00 257149512423 64165935134

10141 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬಿ. ಗಣೇಶಬಿನ್. ಎಸ್. 
ವಿಷ್ಣಣ  ಭಟ್, ಬೆದ್ಾ ೆಂಗಳ ಮನೆ ಕಾಣಿಯ ರು ಕ್ಡಬ 73/1, 72/15 EvÀgÉ 1.22 976.00 425042686360 123601010021162

10142 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಿೀರ್ ಕೃಷ್ಣ  
ಎೆಂ.ಪಿ.ಬಿನ್. ಟ್ಟ. ತಾಯ ಗರಾಜ, 

ತೌಡಿೆಂಜ ಮನೆ
ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು 115/5 EvÀgÉ 2.00 1600.00 334819140738 0615101087699

10143 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. f. d£ÁzsÀð£À 
UËqÀ©£ï. PÉ. ªÉAPÀ¥Àà 
UËqÀ, UÀÄwÛ£À ªÀÄ£É

PËPÁær G¦à£ÀAUÀr
93/7, 77/11, 93/4, 

92/3, 94/25
EvÀgÉ 2.27 540.00 281823899470 1655101000031



10144 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÀÈµÀÚ 
¥Àæ¨sÀÄ©£ï. ²ªÀtÚ 

¥Àæ¨sÀÄ, ¨ÉÆÃ¼ÁeÉ 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr 74/3 EvÀgÉ 1.55 1240.00 611652913969 520101009844496

10145 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃªÀÄw. VjeÁ J¸ï. 
gÉÊPÉÆÃA. PÉ.¦. ¸ÀAfÃªÀ 
gÉÊ, gÉÊ J¸ÉÖÃmï ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr 57/1A1A2 EvÀgÉ 1.80 1440.00 225386437284 117701010015489

10146 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. C«£Á±ï©£ï. 
dAiÀÄgÁªÀÄ gÉÊ, PÉÃj 

ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 21/P1, 25/5P2 EvÀgÉ 1.70 1360.00 322835230392 520101016831272

10147 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. CtÄÚ UËqÀ J¸ï.©£ï. 
zÀÆªÀÄtÚ UËqÀ, 

¸ÀgÉÆÃ½PÁ£À ªÀÄ£É
¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ

42/1A1AP8, 29/2P3, 
28/4, 27/4

EvÀgÉ 4.48 1080.00 539926347888 123101010001656

10148 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃªÀÄw. ªÀiÁ°¤ eÉ. 
ºÉUÉØPÉÆÃA. 

dAiÀÄgÁªÀÄ ºÉUÉØ, 
CªÀÄÄäAeÉ ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 92/3 EvÀgÉ 0.34 272.00 793350737031 105301011004433

10149 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃªÀÄw. ®QëöäÃPÉÆÃA. 
¨É½AiÀÄ¥Àà UËqÀ, 
»PÀÄðqÉÃ®Ä ªÀÄ£É

PÉÆr¥Áàr G¦à£ÀAUÀr 60/5, 7 EvÀgÉ 1.47 1176.00 257081096659 6042500104049401

10150 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ.ಎಸ್. 
ವಾಸದೇವಬಿನ್. ಸಬ್ರಾ ಯ 
ಮೂಡಂಬಡಿತಾೂ ಯ, 
ಕುವಚಾೂ ರು ಮನೆ

ಬಜತ ತರು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 237/1DP1, 1B, 175/4A EvÀgÉ 2.50 1800.00 895965474699 01402200006359

10151 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜಿ. ಕೃಷ್ಣ  ರಾವಿಾ ನ್. ಎನ್. 
ನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಅತಿಸರ್ಲ 

ಮನೆ
ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 112/1B, 2, 113/2A EvÀgÉ 1.58 877.00 558974479002 520291028021156

10152 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಜಯಂತಿ ರೈಬಿನ್. 
ದಾಸಪಾ  ರೈ, ಮುೆಂಡ್ಯಳ ಮನೆ ಕೆದಂಬಾಡಿ ಪುತ ತರು 166/1A, 1B, 2 EvÀgÉ 2.58 1890.00 663077532174 124201010005136

10153 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎಸ್. ವಿಷ್ಣಣ  ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕ್. 
ವಿ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಬಿೀರಂತ್ೂ ಡಕ  

ಮನೆ
ಕ್ುಂತ ರು ಕ್ಡಬ 187/8 EvÀgÉ 2.00 1600.00 581390429415 32508586998

10154 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ದೇವಕಿಕೊೀೆಂ. 
ಅೆಂಗಾರ ಮೂರ್ಲಯ , 
ಮಜಲೀಡಿ ಮನೆ

ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು
111/1, 112/6, 111/6, 

9, 5, 110/1A
EvÀgÉ 2.09 1672.00 294198738647 124201010009337

10155 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಶಬರಿನಾಥ ರೈಬಿನ್. ಕ್. 
ನಾರಾಯಣ ರೈ, ಕೊಯಿರ್ಲ 

ಮನೆ
ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು

226/2, 1A1, 227/1B, 

5B, 6A, 233/2H1
EvÀgÉ 2.59 2000.00 888627401656 123501011003993

10156 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಅಜಿತ್ ಕುಮ್ರರ್ 
ಶೆಟ್ಟು ಬಿನ್. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ಶೆಟ್ಟು , 
ಸಮ್ರನತ್ ಕಾವರಿ ಕಟ್ಟು  ಮನೆ

ಸವಣ ರು ಕ್ಡಬ 69/1, 2B, 71/6A3 EvÀgÉ 1.42 900.00 522228908355 02482200009214

10157 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಕ್.ಬಿನ್. 
ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡ, ಗುತ್ತೂ  ಮನೆ ಕ್ುಡಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 9/26, 25 EvÀgÉ 1.05 720.00 853253399149 4012500100290201

10158 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕ್. ಇಬ್ರಾ ಹೆಂ ಹಾಜಿಬಿನ್. 
ಅಬುಾ ಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಹಾಜಿ, 
ದ್ೀಳಂತೂ ೀಡಿ ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು
226/1, 2, 3, 8, 10, 

197/9
EvÀgÉ 2.61 2000.00 898630552825 111701011002368

10159 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಪಾ ಭಾವತಿ 
ಎಸ್.ಕೊೀೆಂ. ಜಿ. ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  
ಭಟ್, ಕೊಡಂಕಿರಿ ಮನೆ

ಕೌಕಾರಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 27/4, 2A EvÀgÉ 3.10 2000.00 451934868390 01682210014123

10160 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಕೃಷ್ಣ  ಪಾ ಸ್ವದ್ ಎೆಂ.ಬಿನ್. 
ಪುೆಂಡರಿೀಕ ಕೇಕುಣಾಣ ಯ, 
ಮರಕೂಕ ರು ಮನೆ

ಶ್ಾಂತಿಗ ೋಡು ಪುತ ತರು 153/2, 221/3, 1, 2 EvÀgÉ 3.65 2000.00 902682858844 64140184831

10161 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಚಂದ್ಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಶೇಷ್ಪಾ  ಗೌಡ, 

ಅೆಂಗಡಿಹತಿೂ ಲು ಮನೆ
ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ

121/5, 7, 122/2P2, 

164/4AP2
EvÀgÉ 1.72 1376.00 282332806030 01342200009389

10162 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಗಣೇಶ್ ಕ್.ಬಿನ್. ಅಣಿಣ  
ಪೂಜಾರಿ, ಬಳಾ ಗುಡೆಡ  ಮನೆ ಕೆಮಿಮಂಜೆ ಪುತ ತರು 41/2A EvÀgÉ 1.05 720.00 651061991110 01342200061859

10163 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಿ.ಹೆಚ್. ಸಬಾ ಹ್ಮ ಣಯ  
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಸಿ.ಹೆಚ್. 
ಪುರುಷೀತ್ೂ ಮ, 
ಚಂದುಕೂಡುಲ  ಮನೆ

ಬಡಗನ ುರು ಪುತ ತರು 180/5 EvÀgÉ 1.29 900.00 511876691813 17104025548

10164 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಧಣಸಪಾ  ಗೌಡಬಿನ್. 
ಹೊನಾ ಪಾ  ಗೌಡ, ಖಂಡಿಗ ಮನೆ ಚಾವಾಯಕ್ ಕ್ಡಬ 185/3P3, 21/1AP3 EvÀgÉ 2.73 1350.00 553546208057 130901011000724

10165 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಗೀತಾ ಜಿ. ಭಟಕ ೀೆಂ. 
ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್, 
ಸಬಾ ಣಕೊೀಡಿ ಮನೆ

ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 258/1A ಇತ್ರೆ 1.77 1080.00 930952100276 022400101008199

10166 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರವಿೀೆಂದ್ಾ  ನಾಯ್ಕಕ  
ಎನ್.ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ 
ನಾಯ್ಕಕ , ನಂದಿರ್ಲ ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು 3/8, 4BP3 ಇತ್ರೆ 2.03 1080.00 916665717556 30210839465

10167 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಟ್ಟ. ಗೊೀವಿೆಂದ್ ಭಟ್ಟಾ ನ್. 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್, 
ಟಪ್ರಲುಕಟ್ಟು  ಮನೆ

ಮಾಡ ುರು ಪುತ ತರು
287/1B1B, 2A2, 

288/4A2, 6B
ಇತ್ರೆ 2.61 1800.00 653666409059 111701010002937

10168 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಜೆರೀಮ್ 
ಪುಡ್ಯೂ ದ್ೀಬಿನ್. ಲೂಯಿಸ್ 
ಪುಡ್ಯೂ ದ್ೀ, ಸ್ವಮೆತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು 205/6, 5, 4, 210/2CP2 ಇತ್ರೆ 2.85 1800.00 827720537032 0615101078502



10169 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಇ. ಹ್ಷ್ಸ ಕುಮ್ರಬಿಸನ್. 
ಇ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಬಡಿರ್ಲ ಮನೆ ಕೆ ಯಿಲ ಕ್ಡಬ 5/3. ಇತ್ರೆ 2.10 1680.00 603191022143 31658687028

10170 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಮೊೀಹ್ನ ಪಕಕ ಳಬಿನ್. 
ವಿಠರ್ಲ ಪಕಕ ಳ, ಕುೆಂಟ್ಯಪು ಮನೆ ಬಳಿಿಪಾಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 16/2, 17/21, 1A1, 21 ಇತ್ರೆ 3.86 2000.00 246502820235 01402200155959

10171 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರತಾಾ ಕರ ಗೌಡಬಿನ್. 
ಚಂದ್ಪಾ  ಗೌಡ, ಪರ್ಲಲ ಡಕ  ಮನೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 243/2 ಇತ್ರೆ 1.32 898.00 340003120245 520101034310068

10172 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ವೈ. ಡ್ೆಂಬಯಯ  
ಗೌಡಬಿನ್. ರಾಮಣಣ  ಗೌಡ, 
ಎಣೆಣ ತೂ ೀಡಿ ಮನೆ

ಕೆ ೋಣಾಲು ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ 204/2 ಇತ್ರೆ 2.00 1600.00 330818929928 32023425294

10173 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಯುವತಿಕೊೀೆಂ. 
ದಾಮೊೀದ್ರ ಗೌಡ, ಸವಸ ಮನೆ ಸರ್ಯ ಪುತ ತರು

63/44, 56, 64/30, 23, 

63/37, 62/5P1
ಇತ್ರೆ 2.24 1792.00 689253613766 0615101024630

10174 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಡಿ. ಪದ್ಮ ನಾಭ ರೈಬಿನ್. ಕ್. 
ಕಿಟು ಣಣ  ರೈ, ಕ್ಳಗನ ಮೇರ್ಲಸ 

ಮನೆ
ಕೆಯ ಯರು ಪುತ ತರು

131/3C2B, 3C3B, 

136/2B2, 131/6B2, 

4A2

ಇತ್ರೆ 1.15 920.00 890816219737 124201011001638

10175 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಮನೀರಮಕೊೀೆಂ. 
ಸಂಜಿೀವ ಗೌಡ, ಪ್ರಲ್ದೂ ಡಿ ಮನೆ ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ

113/8, 1B, 5P1, 10P2, 

4P2
ಇತ್ರೆ 1.87 1496.00 468798697895 124201011005150

10176 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ತಿಮಮ ಪಾ  ಗೌಡ ಡಿಬಿನ್. 
ಎನ್. ತಾಯ ೆಂಪಣಣ  ಗೌಡ, 
ದೇವಳಿಕ್ ಮನೆ

ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 204/2, 111/5 ಇತ್ರೆ 3.00 720.00 754555042875 124201010004278

10177 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ರೈಬಿನ್. 
ಮಂಜಪಾ  ರೈ, ಚೆನಾಾ ವರ ಮನೆ ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ 135/7 ಇತ್ರೆ 1.08 630.00 782605578336 117701010017395

10178 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀಮತಿ. ಲ್ಸೀಲ್ದ ಬಿ. ರೈಕೊೀೆಂ. 
ಬಿ. ಬ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  ರೈ, ಚೆನಾಾ ವರ 

ಮನೆ
ಪಾಲಾತಡಿ ಕ್ಡಬ

71/2, 74/2B, 71/3P8, 

73/P4
ಇತ್ರೆ 2.01 1170.00 743567685642 124201010007039

10179 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡ 
ಎ.ಬಿನ್. ಶೇಷ್ಪಾ  ಗೌಡ, 
ಸ್ವಮೆತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ

ಪುತ ತರು ಕ್ಸಬಾ ಪುತ ತರು
540/1, 121/8, 

122/2P1, 164/1, 2, 3, 

4AP1

ಇತ್ರೆ 2.06 450.00 567294863298 0615101013346

10180 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಸಧಾೆಂಶು 
ಕೂಡ್ಕರುಬಿನ್. ಸರೇಶ 
ಕುಮ್ರರ ಕೂಡ್ಕರು, 
ಶ್ಾ ೀಪೂಣಸ ಮನೆ

ಬಲಯ ಕ್ಡಬ 173/1P1 ಇತ್ರೆ 4.62 1800.00 832972220079 123601010005135

10181 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಯು. ಮಂಜುನಾಥ 
ರಾವಿಾ ನ್. ಯು. ಶ್ವಶಂಕರ್ 
ರಾವ್, ಶರವೂರು ಮನೆ

ಆಲಂಕಾರು ಕ್ಡಬ
169/1P78, 28/1B2, 

38/2B2
ಇತ್ರೆ 2.80 1170.00 422811766529 02042200056942

10182 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ¦. UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 
¥ÀÆeÁj©£ï. ZÀAzÀ 

¥ÁmÁ½, ¥ÀlÄÖªÀÄÆ¯É 
ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
9/2A4, 122/1D2P2, 

123/4
EvÀgÉ 3.90 2000.00 734632487331 111701010015078

10183 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ºÀjÃ±À PÉ.©£ï. 
zÀÉÃªÀAiÀÄå UËqÀ, 

zÀÄUÀð ¤®AiÀÄ
¥ÀÄtÑ¥Áàr PÀqÀ§ 109/1BP2, 126/3 EvÀgÉ 1.09 450.00 268053411873 02122200008734

10184 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ©. ¥ÀæPÁ±À 
£É°èvÁÛAiÀÄ©£ï. ®QëöäÃ 
£ÁgÁAiÀÄt £É°èvÁÛAiÀÄ, 

«ÄvÀÛ£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 273/1P5 EvÀgÉ 2.40 1900.00 678618265285 0615101019350

10185 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ¹. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ 
±ÉnÖ©£ï. ZÀAzÀægÁd 

±ÉnÖ, ZÉ£ÁßªÀgÀ ªÀÄ£É
¥Á¯ÁÛr PÀqÀ§ 76/5, 1BP1, 2 EvÀgÉ 3.43 1983.00 960627130069 117701010000756

10186 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ±ÁªÀÄtÚ 
£ÁAiÀÄPï©£ï. UÉÆÃ«AzÀ 
£ÁAiÀÄPï, CA§mÉªÀÄÆ¯É 

ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 379/9, 8 EvÀgÉ 2.49 1900.00 712821274924 4031101001046

10187 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÉ. 
¸ÉÆÃªÀÄgÁd£ï©£ï. Dgï. 

PÀÄlÖ¥Àà£ï, PÀlÖvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

£ÀÆf¨Á½Û® PÀqÀ§ 72/1P85, EvÀgÉ 2.00 1600.00 683880605124 152801231001176

10188 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. J£ï. £ÁUÉÃ±À©£ï. 
ªÀÄÄvÀÛ¥Àà UËqÀ, 
£À½AiÀiÁ®Ä ªÀÄ£É

PËPÁær G¦à£ÀAUÀr 45/6, 162/2P1 EvÀgÉ 2.03 1620.00 836671884965 072700101004923

10189 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ©. PÉ. £ÀgÀ¹AºÀ©£ï. 
gÀÄPÀäAiÀÄå UËqÀ, 
ªÀiÁ¢AiÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 47/2, 1 EvÀgÉ 1.05 840.00 868333447516 64142307897

10190 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. PÉ. ¸ÀzÁ£ÀAzÀ 
gÉÊ©£ï. ©. CªÀÄÄä gÉÊ, 

¨ÉÆ½Ad ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀÄ
æ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 329/2, 1AP4 EvÀgÉ 1.88 1500.00 650865659189 64150699532

10191 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ±ÀgÀvï ZÀAzÀæ 
©.©£ï. UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 

©., §d¥Àà¼À ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀÄ
æ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 284/1, 3 EvÀgÉ 1.65 1300.00 397664546146 520101016802639

10192 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ¨Á®PÀÈµÀÚ gÉÊ 
©.JA.©£ï. ¸ÀAPÀ¥Àà gÉÊ, 

ªÀÄÄUÉgÉÆÃr ªÀÄ£É
§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ

187/3, 4, 5A1, 5C, 
253/4, 277/2

EvÀgÉ 2.45 1960.00 834608578738 0615101023793

10193 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. UÉÆÃ«AzÀ 
¥ÀæPÁ±À ¹. JZï.©£ï. 

zÉÃªÀ¥ÀÀà £ÁAiÀÄPï, 
UÉÆÃPÀÄ®A ¸ÀAmÁågÀÄ 

ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 260/5 EvÀgÉ 1.50 1200.00 259647160588 520101024453907



10194 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

²æÃ. ºÀ¶ðvï gÉÊ E.J£ï.©£ï. 
dAiÀÄgÁA gÉÊ, 

£ÀÄ½AiÀiÁ¯ï ªÀÄ£É
PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 122/1A, 120/1A2B EvÀgÉ 2.40 1900.00 994181957272 117708651000056

10195 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎನ್. ದ್ತಾೂ ತೆಾ ೀಯ 
ಹೆಬ್ರಾ ಬಿಸನ್. ಕೃಷ್ಣ  
ಹೆಬ್ರಾ ರ್, ನೆಲ್ಸಲ ತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ

ಕೌಕಾರಡಿ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ
144/2A, 4/1B1, 1A2, 

1B2, 144/1B
EvÀgÉ 1.81 1440.00 753642568420 01682200000933

10196 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎೆಂ. ಗೊೀಪ್ರರ್ಲಕೃಷ್ಣ  
ಭಟ್ಟಾ ನ್. ಕೇಶವ ಭಟ್, 

ಸರಸವ ತಿೀ ನಿರ್ಲಯ ರ್ನಜಿ ಮನೆ
ಕ್ಬಕ್ ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

108/8, 109/5, 6, 

111/1B
ಇತ್ರೆ 1.20 960.00 217667008852 520101009884862

10197 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
50% ಸಸಯಸಂರಕ್ಷಣಾ ಔಷ್ಧ ವಿತರಣೆ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮದಡಿ ಮೈಲುತುತುತ ಖರಿೋದಿಸದ 
ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ಶ್ಾ ೀ. ಎ. ಪಿ. ಮೊೀಹ್ನಿಾ ನ್. ಸಿ. 
ಕ್. ಪದ್ಮ ನಾಭ ಗೌಡ, ಅರುವ 

ಮನೆ
ಚಾವಾಯಕ್ ಕ್ಡಬ

38/1A1, 1B, 39/1, 

2P1, 4, 9P1
ಇತ್ರೆ 1.31 1040.00 560947286354 1600101011565

10198 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. JZï. CºÀªÀÄäzï 
PÀÄAk©£ï. 

PÀÄAkªÉÆÃ£ÀÄ, ºÀ¯ÁågÀ 
ªÀÄ£É

gÁªÀÄPÀÄA
d

PÀqÀ§ 103/26 EvÀgÉ 1.27 809260115464

10199 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¥À½îPÀÄAk ©. 

JZï.©£ï. ºÀ¸ÉÊ£Ágï, ¨ÁAlqÀÌ 
ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÄqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 207/2A6 EvÀgÉ 0.33 892550791648

10200 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ªÉÆ¬ÄzÀÄ 

PÀÄAk©£ï. E¢Ý PÀÄAk, 
PÉÆ¯Éà ªÀÄ£É

PÉÆÃuÁ®Ä G¦à£ÀAUÀr 139/5A EvÀgÉ 0.23 337534770749

10201 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¦. «¯Á¸ï gÉÊ©£ï. J£ï. 
¸ÀÄ§âtÚ gÉÊ, ¥Á¯ÁÛqÀÄ 

ªÀÄ£É
PÉÆ½ÛUÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 24/6. EvÀgÉ 4.34 484516016286

10202 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. f.JA. GªÀÄägï 
ªÀÄÄ¹äAiÀiÁgï©£ï. 

ªÀÄºÀªÀÄäzï, 
ªÀÄÄQæUÀlÖ ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 107/1A1 EvÀgÉ 0.24 574664173509

10203 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. J. d£ÁzsÀð£À©£ï. 

gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 230/1P27 J¸ï.n. 3.90 930695562896

10204 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¥ÀÄµÀà£Á¨sÀ 

±ÉnÖ©£ï. PÀÈµÀÚ ±ÉnÖ, 
qÉA¨Á¼É ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 111/5 EvÀgÉ 2.12 878629310438

10205 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. ¹ eÁeïð PÀÄnÖ©£ï. 
ZÉjAiÀÄ£ï, ¤rAiÀÄqÀÌ ªÀÄ£É

EZÀèA¥Ár G¦à£ÀAUÀr 16/1A2AP4 EvÀgÉ 2.25 9740967047

10206 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. Dj¥sÁ JA. 
PÉ.PÉÆÃA. E¨Áæ»A 

JA.PÉ., ºÉÆ¸ÀªÀÄd®Ä 
ªÀÄ£É

PËPÁær G¦à£ÀAUÀr 97/15, 5, 10,13, 96/1 EvÀgÉ 1.42 561105961830

10207 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. 
C£ÀÄUÀæºÁPÉÆÃA. 
¯ÉÆÃPÉÃ±ï, ¨ÁteÁ®Ä 

ªÀÄ£É

£É¯Áår G¦à£ÀAUÀr 94/17A EvÀgÉ 0.30 861016064218

10208 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. zÉÃªÀzÁ¸À ©.©£ï. PÉ. 

PÀÈµÀÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
¨ÁteÁ®Ä ªÀÄ£É

£É¯Áår G¦à£ÀAUÀr 94/34 EvÀgÉ 0.67 722538950984

10209 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¨Á®PÀÈµÀÚ ©.©£ï. 
PÀÈµÀÀÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 

¨ÁteÁ®Ä ªÀÄ£É
£É¯Áår G¦à£ÀAUÀr 94/6 EvÀgÉ 0.46 274808725935

10210 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ªÉÆÃºÀ£ÀzÁ¸À ©.©£ï. 

¸ÀAfÃªÀ ¥ÀÆeÁj, PÉ.PÉ. 
¸ÀzÀ£À ªÀÄ£É

EZÀèA¥Ár G¦à£ÀAUÀr 33/1 EvÀgÉ 0.59 929883102729

10211 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. AiÀÄÄ. ªÀÄAdÄ£Áxï 
gÁªï©£ï. AiÀÄÄ. 

²ªÀ±ÀAPÀgÀ gÁªï, 
±ÀgÀªÀÇgÀÄ ªÀÄ£É

D®APÁgÀÄ PÀqÀ§ 38/2B2, 169/1P70 EvÀgÉ 1.84 422811766529

10212 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. E¨Áæ»A ¨Áåj©£ï. 
CAzÀÄ ¨Áåj, ¸ÁAiÀÄð 
¥ÁArvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 293/2P1, 1BP2 EvÀgÉ 2.83 818064686197

10213 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄAzÀjPÉÆÃA. 
£ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ, D£ÁeÉ 

ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀÄ
æ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 296/2A1P6 J¸ï.n. 2.08 436853718271

10214 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. dUÀ£ÁßxÀ gÉÊ©£ï. 

PÀjAiÀÄ¥Àà gÉÊ, 
¥ÁAiÀÄAzÀÆgÀÄ ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 65/2 EvÀgÉ 1.64 795888989227

10215 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ªÉAPÀ¥Àà 

¥ÀgÀªÀ©£ï. UÀÄqÀØ 
¥ÀgÀªÀ, CfÓ£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

zÉÆÃ¼Áàr PÀqÀ§ 161/1B1, 1A1 J¸ï.¹. 1.81 476447787045

10216 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. gÁªÀÄPÀÈµÀÚ©£ï. 

¸ÀÉÆÃªÀÄ¥Àà UËqÀ, 
®QëöäÃ ¤®AiÀÄ ªÀÄ£É

zÉÆÃ¼Áàr PÀqÀ§ 104/1 EvÀgÉ 2.75 288721239125

10217 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. ªÉÆÃ»¤ J¸ï. 
D¼Àé©£ï. CAvÀ¥Àà 

ªÀiÁ®ð, PÀlÖvÁÛgÀÄ 
ªÀÄ£É

¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 132/2A2 EvÀgÉ 1.00 287246931852

10218 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. wªÀÄä¥Àà UËqÀ ©£ï. 

PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ, 
PÀAlæªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

PÉÆ½ÛUÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 189/2P1 EvÀgÉ 0.05 576490936795

10219 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. zÁPÁë¬ÄtÂ f. 
gÉÊ©£ï. ¸ÀAfÃªÀ ±ÉnÖ, 

UÀÄAqÀåqÀÌ ªÀÄ£É
§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 163/5A2B, 159/16 EvÀgÉ 1.08 767159243570

10220 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. UËj±ÀAPÀgÀ gÉÊ 
J£ï.f.©£ï. 

UÀÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ gÉÊ, 
UÀÄAqÀåqÀÌ ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 163/8B, 5A2A2 EvÀgÉ 1.47 616127143718

10221 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. ¸ÀAavï PÀÄªÀiÁgï 
gÉÊ©£ï. 

UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ gÉÊ, 
UÀÄAqÀåqÀÌ ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 159/1 EvÀgÉ 2.00 263308533544



10222 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÉ. £ÁUÉÃ±À 

UËqÀ©£ï. ¨ÉÆªÀÄätÚ 
UËqÀ, PÁ¥ÁgÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆA¨ÁgÀÄ PÀqÀ§ 59/2P2, 39/1 EvÀgÉ 2.90 470501838104

10223 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. DzÀA PÀÄAk n.©£ï. 
CzÁæªÀiÁ¸ï, 

ªÀÄÄAqsÉÆÃ¼É ªÀÄÆ¯É 
ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 113/10, 3A4 EvÀgÉ 0.40 479738060495

10224 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. £À¹æÃ£ï 
J¸ï.PÉÆÃA. ªÀÄÄ¤Ãgï 

CºÀªÀÄäzï ©.¦., §qÀØªÉÄ 
ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 220/2 EvÀgÉ 0.50 537312832705

10225 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ºÁf ©.¦. C§ÄÝ¯ï 
gÀ»ªÀiÁ£ï©£ï. ºÀÁf 

E¨Áæ»A, §qÀØªÉÄ ªÀÄ£É
PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 289/7B4 EvÀgÉ 2.44 554292724909

10226 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. ¥Àæ¥sÀÄ®è 

±ÉnÖPÉÆÃA. ¨Á®PÀÈµÀÚ 
±ÉnÖ, zÉÃgÁeÉ ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆåg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 11/1P1 EvÀgÉ 2.40 997610540413

10227 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. 

gÀÄºÁ®vïPÉÆÃA. DAiÀiï 
Dgï. J¸ï., PÀÄr¥Áàr

PÀÄr¥Áàr G¦à£ÀAUÀr 100/3 EvÀgÉ 0.69 527766112549

10228 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. eÁ£ï PÉ.AiÀÄÄ.©£ï. 

G®ºÀ£Àß£ï PÉ.«., 
PÉÆÃmÁ¬Ä¯ï ªÀÄ£É

²gÁr G¦à£ÀAUÀr 204/1P3, 1P5, 2P2 EvÀgÉ 4.08 948625308891

10229 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. °Ã¯Á©£ï. 

¸ÀÄAzÀgÀ, ¥ÀfgÀPÉÆÃr 
ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 72/1A2A2 J¸ï.¹. 1.97 938437907349

10230 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. PÉ. «oÀ®©£ï. 
gÁWÀªÀ, DmÁè ªÀÄ£É

PÀÉ«ÄäAeÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 72/7 EvÀgÉ 0.28 761035982384

10231 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. gÀvÁß 
JA.PÉÆÃA. ªÀÉAPÀ¥Àà 
¥ÀÆeÁj, PÀ®èPÉÆÃmÉ 

ªÀÄ£É

»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr 261/4, 234/1P1 EvÀgÉ 1.03 315133455440

10232 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. eÉgÉÆÃªÀiï 
¥ÀÄqÁÛzÉÆÃ©£ï. 

®Æ¬ÄÃ¸ï ¥ÀÄqÁÛzÉÆÃ, 
¸ÁªÉÄvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 205/5, 62 210/2CP2 EvÀgÉ 3.18 827720537092

10233 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. C±ÉÆÃPÀ PÀÄr¥Áàr 
AiÀÄgÀPÁrvÁÛAiÀÄ©£ï. 

gÀWÀÄ¥Àw 
AiÀÄgÀPÁrvÁÛAiÀÄ, 

PÉÆr¥Áàr ªÀÄ£É

PÀÄr¥Áàr G¦à£ÀAUÀr 84/9B EvÀgÉ 3.72 9448888581

10234 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¸ÀÄ§â £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

LvÀÛ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 310/5 J¸ï.n. 1.25 317156487014

10235 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

LvÀÛ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 310/1P5 J¸ï.n. 0.48 746098111146

10236 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. gÁªÀÄPÀÈµÀÀÚ 

¨sÀmï JA.©£ï. ±ÁåªÀiï ¨sÀlÖ, 
UÉÆÃPÀÄ® ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
192/5A3, 5A1, 4AP2, 

194/2P2, 352/2
EvÀgÉ 4.72 736768333531

10237 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. J°ì 
ªÀÄvÁÛ¬ÄPÉÆÃA. ¦.«. 
ªÀÄvÁÛ¬Ä, ¥À¼ÀîvÀÛ 

ªÀÄ£É

²gÁr G¦à£ÀAUÀr 159/4, 157/5 EvÀgÉ 0.66 415470501438

10238 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. ¨ÉÊjPÉÆÃA. 

PÉÆUÀgÀ ªÉÄÃgÀ, 
¥ÉÃgÀqÀÌ ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 237/1C3 J¸ï.¹. 0.60 243569397495

10239 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. JA. C£ÀAvÀPÀÈµÀÚ 
£ÁAiÀÄPï©£ï. CZÀÄÑvÀ 
£ÁAiÀÄPï, ªÉÄÃ¯ÁàzÉ 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 145/4, 139/2, 144/4B2 EvÀgÉ 1.97 797847840258

10240 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. ¨sÀlå¥Àà 
ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. 

PÉÆgÀªÀÄ, PÉÆÃqÀAUÉ 
ªÀÄ£É

¥ÀqÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr 148/1AP2 J¸ï.¹. 0.55 528606168028

10241 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. eÉÃªÀiïì ¦.«.©£ï. ¦.¹. 
ªÀVÃð¸ï, ¥ÀÄzÀÄªÀ£À 

ªÀÄ£É
£ÀÉ¯Áår G¦à£ÀAUÀr 186/1 EvÀgÉ 4.90 606434393852

10242 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¦.¹. ªÀÄvÁÛ¬Ä©£ï. ¦.¹. 
ZÁPÉÆÃ, ¥ÀÄzÀÄªÀ£À 

ªÀÄ£É
£ÀÉ¯Áår G¦à£ÀAUÀr 186/1 EvÀgÉ 3.40 610729161977

10243 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¦.¹. ªÀVÃð¸ï©£ï. ¦.¹. 
ZÁPÉÆÃ, ¥ÀÄzÀÄªÀ£À 

ªÀÄ£É
£ÀÉ¯Áår G¦à£ÀAUÀr 253/3P2 EvÀgÉ 4.45 839719736297

10244 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ 
±ÉnÖ©£ï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 
±ÉnÖ, CUÀvÀð¨ÉÊ®Ä 

ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 144/3 EvÀgÉ 1.08 330114785095

10245 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. ¤w£ï ©.©£ï. CtÚ¥Àà 
UËqÀ, vÁjvÁÛr ªÀÄ£É

»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr 82/3, 78 EvÀgÉ 1.34 745195076777

10246 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. JA. gÀ«ÃAzsÀæ 

gÉÊ©£ï. PÀjAiÀÄ¥ÀÀà gÉÊ, 
£ÀÆeÉ ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
9/1BP2, 1B1P3, 9/10, 

8
EvÀgÉ 2.10 331263334657

10247 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. gÁeï ¢Ã¥ÀPï©£ï. 
gÀvÀßªÀªÀÄð DjUÀ, 

PÀÄzÁägÀÄ
PÀÄzÁägÀÄ PÀqÀ§ 71/2A EvÀgÉ 3.19 751513932111

10248 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. ªÁjdPÉÆÃA. 
¯ÉÆÃPÀAiÀÄå UËqÀ, 

£ÁrÛ® ªÀÄ£É
D®APÁgÀÄ PÀqÀ§ 6/1. EvÀgÉ 0.77 736553286338



10249 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. ªÉÊ ±ÀAPÀgÀ 
eÉÊ£ï©£ï. ©ÃªÀÄ 

eÉÆ¬Ä¸À, PÉÊªÀiÁgÀÄ 
ªÀÄ£É

¥ÀqÀÀÆßgÀ
Ä

G¦à£ÀAUÀr 29/1B2 EvÀgÉ 0.86 898850129790

10250 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. PÀÈ¥ÁPÉÆÃA. 

C±ÉÆÃPÀ PÉ.ªÉÊ, 
PÉÆr¥Áàr ªÀÄ£É

PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr 84/8 EvÀgÉ 0.39 784045006456

10251 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. zÉÃªÀ¥Àà UËqÀ©£ï. 

wªÀÄä¥Àà UËqÀ, 
PÉÆÃAiÀÄPÀÆÌqÉ ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀÄ
æ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 1/2, 15/3P1, 3/6B EvÀgÉ 0.79 208282440065

10252 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. 
¸ÀgÀ¸ÀéwPÉÆÃA. 

ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ PÀeÉ 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr 122/4 EvÀgÉ 0.71 235052778742

10253 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. gÁªÀÄAiÀÄå gÉÊ 
J£ï.©£ï. ¨sÀlå¥Àà gÉÊ, 
£ÀÄ½AiÀiÁ®Ä ªÀÄ£É

¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 203/14, 239/1A EvÀgÉ 0.79 336047883994

10254 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. ªÉÊ. 
UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 

eÉÆÃ¬Ä¸À©£ï. ¨©üÃªÀÄ 
eÉÆÃ¬Ä¸À, PÉ¢ªÀiÁgÀÄ 

ªÀÄ£É

¥ÀqÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr 27/1. EvÀgÉ 1.35 591734240829

10255 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. ¢ÃQëvï©£ï. £ÁUÀ¥Àà 
UËqÀ, PÉÆAqÁr ªÀÄ£É

D®APÁgÀÄ PÀqÀ§ 11/27. EvÀgÉ 0.30 402532935734

10256 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. ªÁjdPÉÆÃA. 

PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ, 
DgÀAvÀ»vÀÄè ªÀÄ£É

PÀqÀ§ PÀqÀ§ 99/1B2A1 EvÀgÉ 0.38 832446504439

10257 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¯ÉÆÃPÀAiÀÄå 

UËqÀ©£ï. ªÉÆÃAl UËqÀ, 
£ÁrÛ® ªÀÄ£É

D®APÁgÀÄ PÀqÀ§ 169/1P3P1 EvÀgÉ 0.84 910073591506

10258 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. ¨Á§Ä©£ï. UÀÄgÀÄªÀ, 
¥ÁzÀqÀÌ ªÀÄ£É

¥ÀqÀÄªÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 121/2 EvÀgÉ 1.42 982069224780

10259 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÀÈµÀÚ¥Àà PÉ.©£ï. 

PÉ.PÉ. §AUÉÃgÀ, 
PÀÄjAiÀÄ

PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 94/1A1A2 EvÀgÉ 0.11 773705496968

10260 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. 
AiÀÄªÀÄÄ£ÁPÉÆÃA. 

UÀÄgÀÄªÀ ªÀÄÄUÉÃgÀ, 
PËPÁær

PËPÁær G¦à£ÀAUÀr 213/1P100, 216/2 EvÀgÉ 0.99 368425805804

10261 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. gÀvÀßPÀÄªÀiÁj 
J¸ï.gÉÊPÉÆÃA. JA. 

¸ÀAPÀ¥Àà gÉÊ, ¹AzÀÆgÀ 
¥ÀrÃ¯ï ªÀÄ£É

aPÀÌªÀÄÄqÀ
ÆßgÀÄ

G¦à£ÀAUÀr 22/3. EvÀgÉ 1.52 459334324055

10262 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¨sÀmï©£ï. 

F±ÀégÀ ¨sÀmï, 
PÉÆÃrA¨Á¼À ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Á¼
À

PÀqÀ§ 1/4B EvÀgÉ 1.90 351419655388

10263 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. gÀÄPÀä £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

ºÉÆ£Àß¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
ªÀÄd®ÄªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 215/1B EvÀgÉ 1.29 980606086104

10264 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt UËqÀ©£ï. 

PÀÄAk¥Àà UËqÀ, 
PÉÆAPÀtÂ UÀÄAr ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÄqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 601/P2 EvÀgÉ 1.61 251410351339

10265 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. gÀÁdÄ 

¥ÀÆeÁjPÉÆÃA. ¨Á§Ä 
¥ÀÆeÁj, D£É¨ÉÊ®Ä ªÀÄ£É

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr 2/11. EvÀgÉ 0.41 760062225688

10266 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. C§ÄÝ¯ï §²Ãgï©£ï. 

C§ÄÝ¯ï gÀ»ªÀiÁ£ï, DQgÉ 
ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 316/1, 290/17 EvÀgÉ 1.00 504347234042

10267 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. C§æºÁA©£ï.  

C£ÀßªÀÄä ¦°¥ï, 
PÉÆA§vÀÛgÀ ªÀÄ£É

EZÀèA¥Ár G¦à£ÀAUÀr 44/4, 45/8, 3, 1 EvÀgÉ 3.14 808049376107

10268 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. ZÀ®è 
ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. 

UÀÄgÀÄªÀ ªÀÄÄUÉÃgÀ, 
¥Álß ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Á¼
À

PÀqÀ§ 325/1CP2 J¸ï.¹. 1.50 268121631695

10269 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. GªÀÄägï ©.JZï.©£ï. 
ºÀ¸ÉÊ£Ágï, ¨ÁAlqÀÌ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÄqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 650/10 EvÀgÉ 1.43 915495295879

10270 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄªÀÄAiÀÄå 

eÉ.PÉÆÃA. ¸ÀÆ¦ü, ©.JZï., 
¨ÁAlqÀÌ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÄqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 650/12 EvÀgÉ 0.74 504259715039

10271 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¨Á®PÀÈµÀÀÚ 

gÉÊ©£ï. ªÀÄAd¥Àà gÉÊ, 
¥Á¯ÁÛr

¥Á¯ÁÛr PÀqÀ§ 35/7 EvÀgÉ 1.08 782605578336

10272 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. E¸ÀÄ§Ä©£ï. 
C§Ä§PÀÌgï, rA©æ ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 51/1A1A1A1A1 EvÀgÉ 0.97 729163858058

10273 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÀÉÃ±ÀªÀ ¨sÀmï 

PÉ.©£ï. PÀÈµÀÚ ¨sÀmï, 
²ªÀ¸ÀzÀ£À ªÀÄ£É

¸ÀªÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 226/1 EvÀgÉ 3.36 219804951733

10274 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. zsÀªÀÄð¥Á® ¦.©£ï. 
¨Á§Ä zÁ¸ï, ¥ÁtÂUÀ ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 173/1, 174/1 EvÀgÉ 1.66 231029775134

10275 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. ®°vÀPÉÆÃA. 

vÀÄPÀæAiÀÄå, ¥Á®vÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆåg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 327/2 EvÀgÉ 0.68 405269788323



10276 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. PÀªÀÄ®PÉÆÃA. 
¸ÀÄPÀÄªÀiÁgï, ¥ÁzÀ®qÀÌ 

ªÀÄ£É
£ÀÆf¨Á½Û® PÀqÀ§ 147/2AP1 EvÀgÉ 0.65 886941393094

10277 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. PÉÆgÀUÀ 
£ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 230/1P18 J¸ï.n. 2.95 857483938255

10278 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. «zsÁåzsÀgÀ J£ï.©£ï. 
UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÀÚ gÁªï, 

¤¢üªÀÄÄAqÀ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 141/2A2 EvÀgÉ 3.90 724493565255

10279 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. J¸ï. C§ÄÝ®è©£ï. 
ªÉÆ¬ÄzÀÄ PÀÄnÖ, 

¤qÁØeÉ ªÀÄ£É
CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 38/3BP1-P1, 34/1 EvÀgÉ 0.97 679351180968

10280 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ªÀÄºÉÃ±ï gÉÊ©£ï. 

zÉÃgÀtÚ gÉÊ, 
CAPÉÆwÛªÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 297/2P6 EvÀgÉ 0.58 807242284438

10281 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. «PÀæªÀiï gÉÊ©£ï. 
gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ gÉÊ, 

¸ÁAvÀå ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÄqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 540/2 EvÀgÉ 2.40 621189636368

10282 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. JA. «oÀ® gÉÊ©£ï. 
dUÀ£ÁßxÀ gÉÊ, JgÀªÉÄ 

ªÀÄ£É
CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 201/8 EvÀgÉ 0.32 915866653151

10283 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÉ. gÁªÀÄZÀAzÀæ 

¨sÀmï©£ï. UÉÆÃ«AzÀ 
¨sÀmï, ¥ÀqÀÆßgÀÄ

¥ÀqÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr 46/2B1 EvÀgÉ 0.63 258157762449

10284 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¨sÀÁ¸ÀÌgÀ UËqÀ©£ï. 

gÀÄPÀäAiÀÄå UËqÀ, 
§ÄqÀ®ÆgÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 81/9, 6, 12, 11 EvÀgÉ 1.14 817546082158

10285 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. ¨sÀlå £ÁAiÀÄÌ, 
PÉÆ¬Ä® ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 230/1P59 EvÀgÉ 3.65 745817739964

10286 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ²ªÀ £ÁAiÀÄÌ ©£ï. ¨sÀlå 

£ÁAiÀÄÌ, PÉ.¹. ¥sÁgÀA 
ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 230/1P26 EvÀgÉ 2.00 920014552384

10287 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. ±ÁåªÀÄ 
¸ÀÄAzÀgÀ©£ï. £ÁgÁAiÀÄt 

±ÀªÀÄð, ¥É£ÀÄðPÀÄÌ 
ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 270/2A1 EvÀgÉ 4.72 409952867310

10288 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¨Á¼À¥Àà UËqÀ©£ï. 

PÉÆgÀUÀ¥Àà UËqÀ, 
D®AvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 69/6P1 EvÀgÉ 1.14 300752019333

10289 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ ¨sÀmï©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï, 
¥ÀAfUÀÄqÉØ ªÀÄ£É

¥ÀqÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr 1045A EvÀgÉ 1.24 937177712410

10290 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ªÀ¸ÀAvÀ PÀÄªÀiÁgï 

©£ï. ¨Á®PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ, 
ªÀÄÄAqÀPÉÆaÑ ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 144/3 J¸ï.n. 0.10 261734051568

10291 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. °AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj©£ï. 
ªÀÉAPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 

D®APÁgÀÄ PÀqÀ§ 110/1P1 EvÀgÉ 1.23 265188283329

10292 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ¤ÃvÁ©£ï. 
¥ÉÆrAiÀÄ, D£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
157/1, 1BP9, 
158/4B1P4

J¸ï.¹. 0.98 352073608903

10293 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. ªÉÄÊPÀ¯ï 
«Ä£ÉÃd¸ï©£ï. ¦Ãlgï «Ä£ÉÃd¸ï 

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr 17/6, 5 EvÀgÉ 0.83 711094493693

10294 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÀgÀÄuÁPÀgÀ gÉÊ 

PÉ.©£ï. ªÀÉÄÊAzÀ¥Àà 
gÉÊ, ªÉÄgÀè ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆåg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 259/4, 38/2B, 38/12A2 EvÀgÉ 0.92 757652753448

10295 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. jvÉÃ±ï JªÀiï.©£ï. 
ªÀÄºÀÁ°AUÀ ¥ÁmÁ½, 

ªÉÄgÀè ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆåg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 38/24, 13A EvÀgÉ 1.52 704390131082

10296 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. ¨sÁVÃgÀy J£ï. 
gÉÊPÉÆÃA. £À«Ã£ï 

PÀÄªÀiÁgï gÉÊ, 
PÀ®èªÉÄlÄÖ ªÀÄ£É

¸ÀªÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 80/6A4, 6A3, 6B2, 6A6 EvÀgÉ 0.76 934184714225

10297 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. r. C§ÄÝ®è©£ï. 

PÀÄAkªÀÄäzÉ ¨Áåj, rA©æ 
ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 29/1BP6 EvÀgÉ 0.75 368882155901

10298 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ©. AiÀÄÆ¸ÀÆ¥sï©£ï. 

ºÀAgÀhÄÄ, ¨ÉzÀæUÀÄj 
ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 51/1P1 EvÀgÉ 1.63 716481453453

10299 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. J¸ï. ¥ÀÄ¤Ãvï©£ï. 

ªÉÆÃAl ªÀÄÆ®å, 
±ÀgÀªÀÇgÀÄ ªÀÄ£É

D®APÁgÀÄ PÀqÀ§ 29/17, 14 EvÀgÉ 1.08 229227874056

10300 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¥ÀæPÁ±ï ±ÉnÖ©£ï. 

¨Á§Ä ±ÉnÖ, §vÀÛªÀ¼ÀªÁ® 
ªÀÄ£É

aPÀÌªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

G¦à£ÀAUÀr 8/1A EvÀgÉ 1.01 640000417047

10301 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. zÉÃªÀQPÉÆÃA. 

£ÀÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï, 
§®èªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 10/3B1A EvÀgÉ 0.64 739644371057

10302 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ªÀÄf £ÁgÁAiÀÄt 

¨sÀmï©£ï. ªÀÄf ¸ÀÄ§âtÚ 
¨sÀmï, vÉAQ® ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 160/3 EvÀgÉ 0.87 774031941894

10303 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. ªÀÄÄÆ¸Á 
ªÀÄÄ¸ÀÛ¥sÀ PÉ.©£ï. 
C§ÄÝ¯ï gÀ»ªÀiÁ£ï, 
¨ÉzÉÆæÃr ªÀÄ£É

§dvÀÆÛgÀÄ G¦à£ÀAUÀr 72/2B EvÀgÉ 1.84 427783731106



10304 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. C§Ä§PÀÌgï©£ï. C¨Áâ¸ï 
¨Áåj, PÀÄqÀÆÌgÀÄ ªÀÄ£É

»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr 9/25, 23, 22 EvÀgÉ 1.01 618685972089

10305 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¥ÀÆtðZÀAzÀæ «. 

©.©£ï. ªÉAPÀlæªÀÄt ¨sÀmï, 
£ÉºÀgÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É

PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr 37/1A1A3A21 EvÀgÉ 0.22 241142838386

10306 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¥Àæ«Ãt PÀÄªÀiÁgï 

JªÀiï.©£ï. zÉÃªÀ¥Àà 
£ÁAiÀÄPï, ªÀÄzÀè ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÀÆßg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 49/2B1, 2D, 3B2, 4 EvÀgÉ 3.13 998834660366

10307 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ©. ¸ÀÄgÉÃ±À©£ï. 

¥Àæ¨sÁPÀgÀ £ÁAiÀÄPï, 
ªÀÄzÀè ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÀÆßg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
22/2, 21/12B2, 
20/2A4, 31/5, 2

EvÀgÉ 3.58 243023683903

10308 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ªÀÄºÀªÀÄäzï PÉ.©£ï. 

¸ÀÄ¯ÉÊªÀiÁ£ï, 
PÀ£ÀÆðgÀÄ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÄqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 192/1, 2 EvÀgÉ 2.11 784038803524

10309 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. JªÀiï. PÁAvÀ¥Àà 
¥ÀÆeÁj©£ï. LvÀÛ¥Àà 

¥ÀÆeÁj, 

¥ÀqÀÄªÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 172/1A1P2 EvÀgÉ 1.54 757756305082

10310 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÀÉÆgÀUÀ¥Àà 

gÉÊ©£ï. zÉÃgÀtÚ gÉÊ, 
zÉÃ«PÀÈ¥Á ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 279/1A1A3 EvÀgÉ 0.17 731726925731

10311 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÀªÀiÁ¯ÁPÀë 

±ÉnÖ©£ï. ¨Á§Ä ±ÉnÖ, 
PÀÄAvÀÆgÀÄ ªÀÄ£É

PÀÄAvÀÆgÀ
Ä

PÀqÀ§ 14/3B, 2B, 5 EvÀgÉ 2.12 731368180391

10312 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÉ. J£ï. 

gÁzsÁPÀÈµÀÚ¸ÀA¥Àå 
ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 321/3, 1B EvÀgÉ 0.10 850053845671

10313 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. gÁeÉÃ±ï©£ï. 
¸ÀAPÀ¥Àà UËqÀ, 
CjAiÀÄqÀÌ ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 285/1C, 285/1E1A1 EvÀgÉ 1.35 982049271103

10314 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. JªÀiï. ¨Á§Ä 
ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. ªÀÄ£Àì 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, ªÀÄd®Ä 

ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 222/2P1 EvÀgÉ 0.91 226394143564

10315 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ®PÀëöät UËqÀ©£ï. 

gÀÄPÀäAiÀÄå UËqÀ, 
§ÄqÀ®ÆgÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 66/3, 4B, 9A EvÀgÉ 1.52 961696417974

10316 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. f. ¦. ±ÉÃµÀªÀw 
gÉÊ©£ï. ªÀiÁ¬Ä®¥Àà gÉÊ, 

DwxÀå UÀÄvÀÄÛ¥Á¯ï 
ªÀÄ£É

¥ÉgÁ¨É PÀqÀ§ 10/7C, 23/* EvÀgÉ 4.50 977701008288

10317 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¸ÀÄ§â¥Àà©£ï. 

gÀÁªÀÄtÚ, §¢AiÀÄqÀÌ 
ªÀÄ£É

¥ÀÄtÑ¥Áàr PÀqÀ§ 12/1 EvÀgÉ 1.14 337621233823

10318 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. zÉÃªÀQ PÉ. 
J¸ï.PÉÆÃA. 

UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ, ¸ÀªÉð 
ªÀÄ£É

¸ÀªÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 231/2 EvÀgÉ 6.48 802023557097

10319 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃªÀÄw. zÉÃªÀQ 
¦.PÉÆÃA. £ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï, 

DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 10/3B1D EvÀgÉ 0.64 739644371057

10320 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. F±ÀégÀ ¨sÀmï©£ï. 

²ªÀgÁªÀÄ ¨sÀmï, 
¸À§âtÚPÉÆÃr ªÀÄ£É

PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr 258/1A2 EvÀgÉ 1.05 801112795554

10321 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. zÉÃªÀ¥Àà©£ï. ¨sÉÊgÀ
£ÀjªÉÆUÀÄ

æ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 331/1A, 366/1 J¸ï.¹. 1.04 330353357171

10322 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. vÀ¤AiÀÄ¥Àà©£ï. 
CA¨ÉÆÃr, ¥ÀfgÉÆÃr ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 72/1A2A2 J¸ï.¹. 1.97 4192228203274

10323 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. ZÀAzÀ¥Àà J.©£ï. 
zÉAiÀÄÄå, D£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 5/P50 J¸ï.¹. 0.74 383254504909

10324 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. PÉ. «±Àé£ÁxÀ 
UËqÀ©£ï. ZÀ¤AiÀÄ¥Àà 
UËqÀ, ªÀÄÄAqÀPÉÆaÑ 

ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 10/11A EvÀgÉ 3.70 995480222882

10325 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

¨Á§Ä £ÁAiÀÄÌ, 
PÀ®è¥ÀzÀªÀÅ ªÀÄ£É

¥ÁuÁeÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 36/1P2 J¸ï.n. 0.51 417827659003

10326 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. gÀ«UÀuÉÃ±ï©£ï. 
gÁªÀÄ ¨sÀmï, F£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

£ÀÉ¯Áår G¦à£ÀAUÀr 128/8 EvÀgÉ 4.43 57624973111

10327 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃªÀÄw. eÉÊ£Á©PÉÆÃA. 
C¨Áâ¸ï, PÀÄwÛ£À ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÀÆÛg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 145/3A, P1 EvÀgÉ 2.12 623800870982

10328 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. ®°vÀPÉÆÃA. 

ZÀ¤AiÀÄ¥Àà UËqÀ, 
PÀ£ÀßAiÀÄ ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 99/5 EvÀgÉ 3.95 568613759588

10329 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. C§Ä§PÀÌgï©£ï. 

E¸Áä¬Ä¯ï ¨Áåj, PÀªÀÄð® 
ªÀÄ£É

§£ÀÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr 4/22 EvÀgÉ 0.34

10330 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. ©. J¸ï. 
°Ã¯ÁªÀwPÉÆÃA. 

¸ÀÄ§æªÀÄätå gÉÊ, 
¨ÉÆ¼ÉPÀ® ±Ér ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆåg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 68/4 EvÀgÉ 0.20 797147814510

10331 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÉ. D°. PÀÄAk©£ï. 
PÉ. PÀÄAk CºÀªÀÄäzï, 
ªÀiÁ¯ÉvÉÆÛÃr ªÀÄ£É

PÉÆ½ÛUÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 379/4 EvÀgÉ 1.07 455977877104

10332 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. GªÀÄägï©£ï. 

CzÁæªÀÄ, ªÀiÁgÀUÀÄj 
ªÀÄ£É

PÉÆr¥Áàr G¦à£ÀAUÀr 48/1AP6, 45/10 EvÀgÉ 0.52 202361903777

10333 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¨ÉÆªÀÄätÚ UËqÀ©£ï. 

wªÀÄäAiÀÄå UËÀqÀ, 
CqÉPÀÌ¯ï ªÀÄ£É

»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr 21/P2, 13, 7P2 EvÀgÉ 1.91



10334 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. J¸ï. GªÉÄÃ±ï©£ï. 

¨ÉÆªÀÄätÚ UËqÀ, 
¤zÉÆåÃlÄÖ ªÀÄ£É

»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr 16/15, 2A5 EvÀgÉ 0.80 357760495121

10335 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ªÀÄºÀÁ§® ±ÉnÖ©£ï. 
zÀÆªÀÄtÚ ±ÉnÖ, PÀA¥À 

ªÀÄ£É
§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr 100/* EvÀgÉ 0.45 252102598470

10336 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¨Á¼À¥ÀÀà 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. LvÀÀÛ¥Àà 
£ÁAiÀÄÌ, ¸ÀªÉð ªÀÄ£É

¸ÀªÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 144/5B1 J¸ï.n. 2.71 881914349557

10337 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ 

¨sÀmï©£ï. PÀÈµÀÀÚ ¨sÀmï, 
PÉÆÃ£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
158/3, 157/3, 
156/1C1A1B

EvÀgÉ 3.20 724812678770

10338 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. ¸ÀwÃ±À PÉ.©£ï. CtÂÚ 
¥ÀÆeÁj, ªÀiÁPÁðeÉ ªÀÄ£É

PÉÊªÀÄt PÀqÀ§ 107/P EvÀgÉ 3.40 356848936800

10339 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. FgÀªÀÄä©£ï. 
PÀÈµÀÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 

CA§ZÉð ªÀÄ£É
PÉÆÃuÁ®Ä G¦à£ÀAUÀr 25/9 EvÀgÉ 3.94 834548448474

10340 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. ¨sÁVÃgÀy 
PÉÆÃA. ZÀ¤AiÀÄ, 

PÁAiÀÄgÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É
DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 231/3 J¸ï.¹. 1.50 980580470647

10341 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. ªÀÄvÀÛr©£ï. LvÀÛ, 
¸ÀAmÁågÀÄ ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 231/4 J¸ï.¹. 1.26 292741143663

10342 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. C§Ä§PÀÀÌgï ¹¢ÝPï©£ï. 

DzÀA PÀÄAk, ªÀÄÄVgÉ 
ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 48/8 EvÀgÉ 1.90 838094175359

10343 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÉ. dAiÀÄgÁªÀÄ 

UËqÀ©£ï. wªÀÄä¥Àà UËqÀ, 
PÀwæ¨ÉÊ®Ä ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÄqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 393/10 EvÀgÉ 0.41 233118963487

10344 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. dAiÀÄgÁªÀÄ gÉÊ 
AiÀÄA.©£ï. QlÖtÚ gÉÊ 
AiÀÄA, ªÀÄÄPÀæA¥Ár 

ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 162/2A1 EvÀgÉ 1.18 613488071810

10345 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. 
¥ÉæÃªÀÄPÉÆÃA. zÁªÀÄtÚ 

¥ÀÆeÁj, PÉÃ¥ÀÄ¼ÀÄ 
ªÀÄ£É

aPÀÀÌªÀÄÆq
ÀÆßgÀÄ

G¦à£ÀAUÀr 54/1AP2 EvÀgÉ 0.78 745717187925

10346 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. dAiÀÄgÁªÀÄ gÉÊ ©£ï. 

¨ÁgÀ¥Àà gÉÊ, wAUÀ¯Ár 
ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 19/2 EvÀgÉ 1.40 435188140345

10347 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¨sÁ¸ÀÌgÀ gÉÊ©£ï. 

PÀjAiÀÄ¥Àà gÉÊ, £ÀAeÉ 
ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 149/3 EvÀgÉ 0.53 591266977291

10348 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. £ÁUÉÃ±ï gÉÊ©£ï. 
¸ÀÄ§âtÚ gÉÊ, CgÉ¥Áàr 

ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 5/2B, 3B EvÀgÉ 0.77 541846055910

10349 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¨ÉÊAQ gÉÊ©£ï. 

°AUÀ¥Àà gÉÊ, 
CqÉÊwÛªÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 15/7P3 EvÀgÉ 0.88 947752394867

10350 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. «ªÉÃPÁ£ÀAzÀ 

±ÉnÖ©£ï. QAktÚ ±ÉnÖ, 
PÀÄjPÁÌgÀ ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 8/4B EvÀgÉ 0.54 783351926407

10351 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÀÄAk ¨Áåj©£ï. 
ªÉÆ¬ÄzÀÄ PÀÄAk, 

PÉÆ¬Ä® ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 67/5, 10 EvÀgÉ 1.38 396744594334

10352 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. ºÀjÃ±À 
PÀÄAdvÁÛAiÀÄ©£ï. 

D£ÀAvÀPÀÈµÀÚ 
PÀÄAdvÁÛAiÀÄ, PÁªÀÅ 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä 

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 101/6B EvÀgÉ 0.60 957473179857

10353 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ 
¦.PÉÆÃA. ¨Á®PÀÈµÀÚ, 

¥É®vÁÛr ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÄqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 15/2, 36/2, 35/1 EvÀgÉ 0.86 780688521718

10354 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. PÀÈµÀÚ 
G¥ÁzsÁåAiÀÄ PÉ. ©£ï. PÉ. 

J¯ï. G¥ÁzsÁåAiÀÄ, 
PÀÄ¥ÁàeÉ ªÀÄ£É

¥ÉgÁ¨É PÀqÀ§ 90/6 EvÀgÉ 0.93 424071549443

10355 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. 
¸ÀgÉÆÃf¤PÉÆA. 

ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
¥ÀA§vÀÛªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

PÀqÀ§ PÀqÀ§
238/1P5, 239/1A1P5, 

239/1B1
J¸ï.n. 2.23 352287088296

10356 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. eÁ£ÀQPÉÆÃA. 
UÀÄgÀÄªÀ, ±ÁAw£ÀUÀgÀ 

ªÀÄ£É
PÀÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr 59/1B J¸ï. ¹. 1.00 467197490181

10357 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. vÁåA¥À £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
ªÀÉAPÀ¥ïà £ÁAiÀÄÌ, PÀeÉ 

ªÀÄ£É
¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 156/1C1B, 2BP3P2 J¸ï.n. 2.71 774402833961

10358 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. ªÉÊ¯Émï 
£ÀvÁ°AiÀiÁ 

¦AmÉÆÃPÉÆÃA. 
eÉÆÃ¸É¥sï DAl«Ä ¯ÉÊ£À¯ï 
¦AmÉÆÃ, ¥À®ðqÀÌ ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 53/2, 54/4, 3A2 EvÀgÉ 1.98 262722107744

10359 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. eÉÆÃ¸É¥sï©£ï. ¹j¯ï 
eÉÃgÉÆÃªÉÄ ¦AmÉÆÃ

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 55/2, 54/3A1, 54/5 EvÀgÉ 1.08 790542906061

10360 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. f. ªÀÄºÁ§® gÉÊ©£ï. 

PÀÄAktÚ gÉÊ, UÀÄAr 
zÀ¨Éð ªÀÄ£É

EzÀÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ
225/1A3, 1A4, 
57/2B1B, 2A

EvÀgÉ 1.27 290975171833



10361 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. J£ï. 
UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 

¨sÀmï©£ï. ¸ÀÄ§æªÀÄätå 
¨sÀmï, PÁªÀÅ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 113/3A2, 110/3 EvÀgÉ 2.38 655959600534

10362 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÉÆgÀUÀ¥Àà 

UËqÀ©£ï. PÉA¥ÀAiÀÄå 
UËqÀ

G¦à£ÀAUÀr G¦à£ÀAUÀr 173/5 EvÀgÉ 0.32 414092417539

10363 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ²Ã£À¥Àà ¥ÀÆeÁj©£ï. 

ZÉ£ÀßAiÀÄå ¥ÀÆeÁj, 
¥Á®¥Éà ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Á¼
À

PÀqÀ§ 82/7A2 EvÀgÉ 0.68 379032101426

10364 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. ¦. £ÁUÉÃ±ï©£ï. ²ªÀ¥Àà 
¥ÀÆeÁj, ¸ÀªÉð ªÀÄ£É

¸ÀªÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 27/1A1 EvÀgÉ 1.90 245325970511

10365 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¦. gÀªÉÄÃ±ï 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. ¦. ªÀÄºÁ°AUÀ 
£ÁAiÀÄÌ, ¸ÀªÉð

¸ÀªÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 241/2 J¸ï.n. 2.72 819620319552

10366 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. zÀÁzÀÄ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

ZÀ¤AiÀÄ £ÁAiÀÄÌ, 
UÀrAiÀiÁgÀ£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

PÀÄAvÀÆgÀ
Ä

PÀqÀ§ 92/P5 J¸ï.n. 0.90 724257627489

10367 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. PÉ. GzÀAiÀÄ 
±ÀAPÀgÀ ªÀÄAiÀÄå©£ï. 
J¯ï. ²æÃ¤ªÁ¸À ªÀÄAiÀÄå, 

RArUÀªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 114/2 EvÀgÉ 0.77 649950660872

10368 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. JªÀiï. DzÀA 

PÀÄAk©£ï. E¨Áæ»A, 
PÉÆ¬Ä®vÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 64/1P2 EvÀgÉ 0.20 782877624508

10369 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÉ. ¹ÃvÁgÁªÀÄ 

±ÉnÖ©£ï. PÉ. £ÁgÁAiÀÄt 
±ÉnÖ, CUÀvÁÛr ªÀÄ£É

¥ÉgÁ¨É PÀqÀ§ 149/1C EvÀgÉ 2.79 262561986400

10370 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. ¸ÀvÁåªÀw Dgï 
D¼ÀéPÉÆÃA. qÁ. 
gÀªÉÄÃ±ï D¼Àé, 

±ÁAwzsÁªÀÄ ªÀÄÄUÉÃgÀÄ 
ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 22/7 EvÀgÉ 1.14 212116325751

10371 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. E¨Áæ»A©£ï. ¹Ã¢ 
PÀÄAk, ªÀÄAdPÉÃlå ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 168/6 EvÀgÉ 0.25 989413109135

10372 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. UÀuÉÃ±ï ¥ÀÆeÁj©£ï. 

ZÉ£ÀÀß¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
¸ÁgÀPÉgÉ ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 92/1, 4 , 95/3 EvÀgÉ 1.17 872957539531

10373 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. gÀªÉÄÃ±ï ±ÉnÖ©£ï. 

ªÀiÁ¬Ä®¥ÀÀà ±ÉnÖ, 
zÀvÀÛ¤PÉÃvÀ£À ªÀÄ£É

»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr 34/1A EvÀgÉ 1.00 298837490187

10374 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. UÀÄt¥Á®©£ï. CtÄÚ 
¥ÀÆeÁj, ¸ÀªÉð ªÀÄ£É

¸ÀªÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 67/19 EvÀgÉ 0.40 237532705601

10375 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. ¢£ÉÃ±ï J.©£ï. CtÄÚ 
¥ÀÆeÁj, CgÀA§AiÀÄ ªÀÄ£É

EzÀÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 186/1A, 2A EvÀgÉ 0.64 816881458018

10376 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ±ÀgÀvï PÀÄªÀiÁgï 

gÉÊ©£ï. zsÀ£ÀAdAiÀÄ gÉÊ, 
ªÀÄÄgÀ½ ¤ªÁ¸À ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 285/2A2 EvÀgÉ 1.95 792639219905

10377 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¨Á§Ä ¥ÀÆeÁj©£ï. 

ªÀÄAdtÚ ¥ÀÆeÁj, 
DgÀA¨sÀå ªÀÄ£É

EzÀÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 183/2 EvÀgÉ 1.00

10378 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. PÉ. gÀWÀÄgÁªÀÄ©£ï. 

d£ÀÁzsÀð£À, ªÀiÁqÁªÀÅ 
ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÄÆå
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 211/1C1P2 EvÀgÉ 0.96 368883002717

10379 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. ªÉAPÀmÉÃ±À 
ªÀÄAiÀÄå PÉ.©£ï. PÉ. 
²æÃ¤ªÁ¸À ªÀÄAiÀÄå, 

RArUÀ ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 113/1 EvÀgÉ 2.00 982849456803

10380 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. CgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï 
PÉ.©£ï. PÉ. ²æÃ¤ªÁ¸À 

ªÀÄAiÀÄå, RArUÀ ªÀÄ£É
DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 113/2 EvÀgÉ 0.87 589848736071

10381 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. dPÁjAiÀÄ©£ï. 
E¨Áæ»A, PÀÄvÀð¼À ªÀÄ£É

¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ 113/P2, 111/P EvÀgÉ 0.75

10382 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ZÀAzÀÀæºÁ¸À 

gÉÊ©£ï. ¸ÀÄ§ââtÚ gÉÊ, 
¨ÉÆÃ¼ÉÆÃr ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 62/2A EvÀgÉ 3.73 983684258467

10383 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ªÀ¸ÀAvÀ UËqÀ©£ï. ¢. 
GªÉÄÃ±À UËqÀ, ¦dPÀÌ¼À 

ªÀÄ£É
§dvÀÆÛgÀÄ G¦à£ÀAUÀr 52/3C2 EvÀgÉ 0.35 979811732698

10384 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. VÃvÁ ±ÉnÖ 
f.©£ï. £ÁgÁAiÀÄt ±ÉnÖ, 

UÉÆÃ«AzÀ ªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 207/1P28 EvÀgÉ 1.55 523693677055

10385 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. PÀÄAk ªÉÆÃ£ÀÄ©£ï. 
ªÀÄºÀªÀÄäzï, ¥ÉgÁ¨É ªÀÄ£É

»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr 27/4E, 4D, 4F EvÀgÉ 1.34 641386615584

10386 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. J£ï. ²æÃzsÀgÀ ©£ï. 
J£ï. gÀÄPÀäAiÀÄå UËqÀ, 

£À£Àå ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 70/6A EvÀgÉ 0.42 464008767975

10387 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. vÁgÁ 
§¯Áè¼ïPÉÆÃA. 

¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ §¯Áè¼ï
PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 30/13, 14 EvÀgÉ 1.32 733905246823

10388 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. J. gÀQëvï gÉÊ©£ï. 

¨Á®PÀÈµÀÀÚ gÉÊ, 
ªÀÄÄUÉÃgÀÄ ªÀÄ£É

PÀÄA§æ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 16/1P EvÀgÉ 1.20



10389 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. 
PÀÈµÀÚªÉÃtÂPÉÆÃA. 

dAiÀÄgÁªÀÄ ¨sÀmï, §¥Á®Ä 
PÀmÉÖ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 287/2B EvÀgÉ 3.66 644340300400

10390 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. 
¤ÃgÀªÀÄäPÉÆÃA. 

PÀÈµÀÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
CA§eÉð ªÀÄ£É

PÉÆÃuÁ®Ä G¦à£ÀAUÀr 25/9 EvÀgÉ 3.94

10391 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. PÉÆgÀUÀÄ©£ï. 
ªÀiÁ¬Ä®, ¥ÀqÀÄà ªÀÄ£É

PÉÆr¥Áàr G¦à£ÀAUÀr 130/P1. 106/1P3 J¸ï.¹. 1.69

10392 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. d£ÁzsÀð£À ©£ï. ©. ¹. 
°AUÀ¥Àà, ¥ÉgÁ¨É 

¥ÉgÁ¨É PÀqÀ§ 141/1P1 EvÀgÉ 0.62 410693622575

10393 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¥ÉÆ£ÀßZÀÑ£ï JªÀiï. 
PÉ.©£ï. PÀÄAk, GgÉeÁ®Ä 

ªÀÄ£É
EZÀèèA¥Ár G¦à£ÀAUÀr 98/1AP42 EvÀgÉ 1.75 489040565529

10394 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ZÀAzÀæ©£ï. 

¨ÉÆ½AiÀÄ Cf¯ÁAiÀÄ, 
EzÁàr ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 107/1A2 EvÀgÉ 1.10 906253376087

10395 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. ¸ÀA¢Ã¥ï gÉÊ ¹.©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt gÉÊ, 
ZÉ¯ÉävÁÛgÀÄ ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 193/3 EvÀgÉ 1.65 583904367162

10396 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. ªÀÄzsÀÄ 
£ÀjAiÀÄÆgÀÄ©£ï. 

zÀÄUÀÎ¥Àà, gÀPÉÛ±Àéj 
UÀÄr

PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 157/6 EvÀgÉ 0.56 990007472653

10397 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. 

«dAiÀÄ®QëöäÃPÉÆÃA. 
QlÖtÚ gÉÊ, «±ÀÈd ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 246/1A EvÀgÉ 1.00 304364984243

10398 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. 

CAvÀPÉÌPÉÆÃA. ¸ÀÄ§âtÚ 
±ÉnÖ, ¤¥Áðr ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆUÀ
Äæ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 106/15 EvÀgÉ 0.90 233747340438

10399 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ«ÄvÀæ 
UÉÆÃ¦£ÁxÀ gÁªïPÉÆÃA. 

UÉÆÃ¦£ÁxÀ gÁªï, 
¸ÀÄgÉÆÃ½PÁ£À ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÄqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 441/1 EvÀgÉ 7.89 418752919425

10400 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ ²æÃ. ºÀj¥Àæ¸Ázï©£ï. «oÀ® 
±ÉnÖ, ¨ÉÆÃ¼ÁªÀÅ ªÀÄ£É

G¦à£ÀAUÀr G¦à£ÀAUÀr 49/1 EvÀgÉ 1.71 997658878085

10401 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. J. ¢£ÉÃ±À©£ï. 
ªÀÄºÁ°AUÀ £ÁAiÀÄÌ. 

PÀªÀÄð® ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 148/1A20 J¸ï.n. 0.26 491041183692

10402 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. ®°vÁPÉÆÃA. 

gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ 230/1P17 J¸ï.n. 3.45 6192024004559

10403 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃªÀÄw. °Ã¯ÁªÀw 

gÉÊPÉÆÃA. ¸ÁAvÀ¥Àà 
gÉÊ, ªÉÄÃ£Á® ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÄqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 116/2B2B EvÀgÉ 1.68

10404 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ

²æÃ. PÉ. d£ÁzsÀð£À 
eÉÆÃ¬Ä¸À©£ï. 

ªÉAPÀlæªÀÄt eÉÆÃ¬Ä¸À, 
PÀÄwÛUÀzÉÝ ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀÆg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 54/2B EvÀgÉ 1.25 704432479281

10405 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ-ಸಸಗಳ ವಿತರಣೆ
²æÃ. JªÀiï. PÉÆgÀUÀ¥Àà 

gÉÊ©£ï. QAktÚ gÉÊ, 
PÉÃPÀ£ÁeÉ ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ 198/1P2 EvÀgÉ 4.24 583912366643

10406 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಮಧುರ ಇೆಂಟರ್ ನಾಯ ಷ್ನಲ್  
ಸೂಕ ಲ್ ಮೇನಾರ್ಲ

ನೆಟಟಣಿಗ 
ಮ ಡ ುರು

10407 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸರಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ  
ಶಾಲೆ  ಸ್ವಮೆತ್ೂ ಡಕ  ಮನೆ ಪುತ ತರು

10408 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸರಕಾರಿ ಫೌಢ ಶಾಲೆ      
ಮಂಜುನಾಥನಗರ ಪಾಲಾಯಡಿ

10409 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸರಕಾರಿ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು ಸವಣ ರು

10410 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಬದಿಾ ಯಾ ಜಮ್ರ ಮಸಿೀದಿ 
ಮತ್ತೂ  ಮದಾಾ ಸ ಕ್ುಂಬರ

10411 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸರಕಾರಿ ಮ್ರದ್ರಿ ಹರಿಯ 
ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ ಶಾಲೆ ಆರ್ಾಯಪು

10412 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸರಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ  
ಶಾಲೆ ಪುತ ತರು

10413 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸ.ಉ.ಹ.ಪ್ರಾ .ಶಾಲೆ ನರಿಮೊಗುರ

10414 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 
ಶಾಲೆ ಭಕ್ತಕೆ ೋಡಿ

10415 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 
ಶಾಲೆ ಸವಣ ರು

10416 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯ 
ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ ಶಾಲೆ ಸವಣ ರು

10417 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಪದ್ವಿ ಪೂವಸ 
ಕಾಲೇಜು ಸವಣ ರು

10418 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಪದ್ವಿ ಪೂವಸ 
ಕಾಲೇಜು ಪೌಾ ಢ ಶಾಲ್ದ ವಿಭಾಗ ಸವಣ ರು

10419 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಸ.ಉ.ಹ. 
ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ ಶಾಲೆ ಕ್ುದಾಮರು

10420 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಉಪ್ರಧಾಯ ಯ 
ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ ಶಾಲೆ ಬಳಂದ ರು

10421 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಪದ್ವಿ ಪೂವಸ 
ಕಾಲೇಜು ಕಾಣಿಯ ರು

10422 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಪಿ.ಯು. ಕಾಲೇಜು ಕಾಣಿಯ ರು
10423 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಪೌಾ ಢ ಶಾಲೆ ಕಾಣಿಯ ರು
10424 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಪೌಾ ಢ ಶಾಲೆ ಬ ಬಬಕೆರೆ



10425 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಫೌಾ ಢ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 
ಶಾಲೆ ಒಂತರಡೆ

10426 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಪದ್ವಿ ಪೂವಸ 
ಕಾಲೇಜು ಕ್ಡಬ

10427 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಸಂಯುಕೂ  ಪದ್ವಿ 
ಪೂವಸ ಕಾಲೇಜು ಕ್ಡಬ

10428 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಪೌಾ ಢ ಶಾಲೆ ಕ್ುಟುರಪಾಾಡಿ

10429 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ. ಜಿ.ಪಂ. ಕಿ.ಪ್ರಾ . ಶಾಲೆ 
ಹೊಸಮ ರ ಬಲಯ

10430 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪ್ರಾ .ಶಾಲೆ ಕ್ುಂತ ರು 
ಪದವು , ರ್ಪರಾಬ

10431 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಉ.ಹ.ಪ್ರಾ  ಶಾಲೆ ಕ್ುಂತ ರು
10432 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ರ್ಪರಾಬ
10433 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪ್ರಾ .ಶಾಲೆ ಆಲಂಕಾರು
10434 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಆಲಂಕಾರು

10435 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸರಕಾರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 
ಶಾಲೆ ಕುೆಂಡ್ಯಜೆ ರಾಮಕ್ುಂಜ

10436 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಕುೆಂಡ್ಯಜೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ 
ಕೇೆಂದ್ಾ ರಾಮಕ್ುಂಜ

10437 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಉ.ಹ.ಪ್ರಾ . ಶಾಲೆ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲು

10438 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಫೌಾ ಢ ಶಾಲೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ

10439 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 
ಶಾಲೆ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ

10440 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದಾಸರ ಮೂಲೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ 
ಕೇೆಂದ್ಾ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ

10441 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಲೆತ್ೂ ಡಿ ಅೆಂಗನವಾಡಿ 
ಕೇೆಂದ್ಾ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ

10442 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಿೀೆಂಕುಾ ಕೊಡಂಗೆ 
ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ

10443 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ನೆಹರ  ತ ೋಟ

10444 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಬ ಳಮ, 

ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ

10445 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಅಡೆಕ್ೆಲ್, 

ಹರೆೋಬಂಡ್ಾಡಿ

10446 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ರಾಮನಗರ, 

ಉಪ್ರಾನಂಗಡಿ

10447 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 
ಶಾಲೆ 34-ನೆಕಿೆಲಾಡಿ

10448 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 
ಶಾಲೆ ಕೆಮಿಮಂಜೆ

10449 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಮೊಟಟತತಡೆ
10450 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ನೆೈತ್ಾಡಿ
10451 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಇಡಬಟುಟ

10452 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 
ಶಾಲೆ ಇಡೆ ಯೋಟುಟ

10453 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಪಂಜಳ, 

ನರಿಮೊಗುರ
10454 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಉ.ಹ.ಪ್ರಾ .ಶಾಲೆ ಮುಂಡ ರು

10455 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಬಾಲರ್ುೋಹ, 

ಮುಂಡ ರು
10456 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಫೌಾ ಢ ಶಾಲೆ ಸರ್ಯ

10457 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 
ಶಾಲೆ ಸರ್ಯ

10458 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ರೆಂಜಿಲಾಡಿ

10459 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯ 
ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ ಶಾಲೆ ತಿಂಗಲಾಡಿ

10460 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ತಿಂಗಲಾಡಿ
10461 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪ್ರಾ .ಶಾಲೆ ಕ್ಟಟತ್ಾತರು
10462 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಕ್ಟಟತ್ಾತರು
10463 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಕನಾಸಟಕ ಪಬಿಲ ಕ್ ಸೂಕ ಲ್ ಕೆಯ ಯರು

10464 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹರಿಯ 
ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ ಶಾಲೆ ಬ ಳಿಕಾಳ

10465 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಸಕಾಸರಿ ಹರಿಯ 
ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ ಶಾಲೆ ಅಂಕ್ತತಡೆ

10466 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಅಂಕ್ತತಡೆ
10467 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಮಣಿಕಾೆರ

10468 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹರಿಯ 
ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ ಶಾಲೆ

ಮಣಿಕಾೆರ, 

ಕೆ ಳಿತಗ

10469 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಫೌಾ ಡ ಶಾಲೆ ಮಣಿಕಾೆರ, 

ಕೆ ಳಿತಗ
10470 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಮೊಗರ್ಪಾ

10471 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹರಿಯ 
ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ ಶಾಲೆ ಕೆ ಳಿತಗ

10472 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಕೆ ಳಿತಗ
10473 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ರ್ಪಲಯಂಪಾಡಿ

10474 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹ. ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 
ಶಾಲೆ

ಕ್ುಂಟಿಕಾನ, 

ಕೆ ಳಿತಗ

10475 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಕ್ುಂಟಿಕಾನ, 

ಕೆ ಳಿತಗ

10476 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಕಾಸರಿ ಉಪ್ರಧಾಯ ಯ 
ಮ್ರದ್ರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 

ಶಾಲೆ
ಕಾವು

10477 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಕಾವು

10478 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 
ಶಾಲೆ ಪಾರ್ಪಮಜಲು

10479 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಪಾರ್ಪಮಜಲು
10480 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಪೌಾ ಢ ಶಾಲೆ ಪಾರ್ಪಮಜಲು



10481 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಹರಿಯ ಪ್ರಾ ಥಮ್ತಕ 
ಶಾಲೆ ಅರಿಯಡೆ

10482 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಅರಿಯಡೆ

10483 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಬ್ರರ್ಲಕಿಯರ ಸ.ಪ.ಪೂ. 
ಕಾಲೇಜು ಪುತ ತರು

10484 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸ. ಉ. ಹ. ಪ್ರಾ . ಶಾಲೆ ಹಂಟ್ಾಯರು
10485 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಸಂಟ್ಾಯರು
10486 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಕೆೈಕಾರ

10487 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ . ಶಾ. 
ಕಕಾರ ಕೆೈಕಾರ

10488 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಕಿ.ಪ್ರಾ . ಶಾಲೆ ಇದಯ- 
ಬಟಟಂಪಾಡಿ

10489 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಇದಯ- 
ಬಟಟಂಪಾಡಿ

10490 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ. ಹ. ಪ್ರಾ . ಶಾಲೆ ಇದಯ
10491 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಉಪಾಳಿಗ

10492 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸರಕಾರಿ ಫೌಢ ಶಾಲೆ , ಇದ್ರಸ 
ಉಪಾ ಳಿಗೆ ಇದಯ

10493 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಸಂಪಯ
10494 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಶ್ಾಂತಿನಗರ
10495 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಕೆ ೋಡಿಂಬಾಡಿ

10496 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪ್ರಾ .ಶಾಲೆ ಚಿಕ್ೆಮುಡ ುರು

10497 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಬಿೋನಯಹತುಿ
10498 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸ.ಮ್ರ.ಉ.ಹ.ಪ್ರಾ . ಶಾಲೆ ಹಾರಾಡಿ
10499 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಪಡಿೋಲು
10500 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ದ್.ಕ.ಜಿ.ಪಂ.ಹ.ಪ್ರಾ .ಶಾಲೆ ಬನ ುರು
10501 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ಬನ ುರು
10502 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸ.ಹ.ಪ್ರಾ . ಶಾಲೆ ಪುತ ತರು
10503 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸಕಾಸರಿ ಫೌಾ ಢ ಶಾಲೆ ಕ್ಬಕ್
10504 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಸ.ಉ.ಹ.ಪ್ರಾ .ಶಾಲೆ ಕ್ುಡಿಪಾಾಡಿ
10505 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಗನವಾಡಿ ಕೇೆಂದ್ಾ ನೆಹರ  ನಗರ

10506 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜಾ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 81/1p1 ಸಾಮಾನಯ 1.564 0.02 8364 6486 9280 01832200088863

10507 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿೋಶ್ ಎಂ ಭಟ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 58/5p2 ಸಾಮಾನಯ 2.312 0.02 5077 7332 7931 0152500100120901

10508 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿೋಂದರ ರಾವ್ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 145/2 ಸಾಮಾನಯ 1.896 0.02 3934 3977 6763 01832200105951

10509 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುನಂದ ಎಸ್ ರೆೈ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 15/8, 15/3 ಸಾಮಾನಯ 1.816 0.01302 4367 8268 9250 0152500100215701

10510 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡೆ ೋಗ್ಾರ ಶ್ಟಿಟ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 2/11p5, 77/3p4, 2/5p3 ಸಾಮಾನಯ 1.416 0.02 9371 1383 0328 0152500100127201

10511 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸವಿತ್ಾ ಮಾಥಾಯ ರ್ಪೈಸ್ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 44/9, 44/8, 135/5 ಕೆರೈಸತ 1.34 0.02 7718 2521 5217 0152500101488101

10512 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿಶ್ಚಂದರ ಹೆಗೆ ಮುಂಡ ರು ಬಳತಂಗಡಿ  8/3, 9/13, 8/9, 9/12 ಸಾಮಾನಯ 0.424 0.00848 5697 0751 3769 01202200022994

10513 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಂಡ ಗ್ೌಡ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 74/5p2-p2 ಸಾಮಾನಯ 0.332 0.00664 8279 4326 0313 8715119000618

10514 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಧುಚಂದರ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ
58/1p3, 58/12p1, 

58/5p2
ಸಾಮಾನಯ 0.416 0.00832 5636 9671 4451 102901231000657

10515 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಮೊೋದ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಮೋಲಂತಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 80/1p12, 89/2 ಸಾಮಾನಯ 2.772 0.02 7501 9419 3250 520101008018614

10516 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎನ್ ಸ ಕ್ುರಿಯನ್ ನೆರಿಯ ಬಳತಂಗಡಿ 114/5ap2 ಕೆರೈಸತ 1.132 0.02 4758 1852 8327 121301020007290

10517 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಿಶ್ ೋರ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಕ್ುಕೆೆೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು
31/27, 31/5, 31/21, 

31/23, 31/24
ಜೆೈನ್ 1.24 0.02 5286 7851 7328 10583287982

10518 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿತತರಂಜನ್ ರೆೈ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 536/2a ಸಾಮಾನಯ 0.76 0.0152 4212 2040 8930 2749101002969

10519 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಇಸುಬು ಬಾಯರಿ ತಣಿಣೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ
113/1p29, 13/1p4, 

113/1
ಸಾಮಾನಯ 0.36 0.0072 5534 4106 7993 3772500100111401

10520 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನೆಿಂಟ್ ಬಾರಗ್ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 263/2p3 ಕೆರೈಸತ 1.1 0.02 4978 6640 4623 3633101000004

10521 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಾಂತಪಾ ಗ್ೌಡ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ 76/10ap1 ಸಾಮಾನಯ 0.492 0.00984 3882 0453 2982 102901010010764

10522 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿೋರಪಾಗ್ೌಡ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ 76/24p2 ಸಾಮಾನಯ 0.312 0.00624 2467 4114 9395 01202200103807

10523 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು 14/1* ಸಾಮಾನಯ 0.92 0.0184 4424 8332 7239 01712200017910

10524 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಸಂಜಿೋವ ಬಂಗೋರ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 265/1b, 212/10p8 ಸಾಮಾನಯ 1.584 0.02 2915 3767 6257 32533263229

10525 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ನರಸಂಹ ಪರಸಾದ್ ಜೆ ೋಗಿತ್ಾತಯ ಮಚಿಚನ ಕೆ ಕ್ೆಡ 310/1, 147/6, 147/5 ಸಾಮಾನಯ 1.18 0.02 2122 8952 8755 113301011000252

10526 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭ ೋಜರಾಜ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 10/22, 399/4 ಸಾಮಾನಯ 0.432 0.00864 5989 6481 0047 8715119000235

10527 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಾರೆನ್  ಪ್ರಂಟ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ 16/3b1ap2 ಕೆರೈಸತ 0.84 0.0168 8675 1387 7022 102901011003331

10528 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋಧರ ಬಂಗೋರಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 47/1, 26/3, 47/3 ಸಾಮಾನಯ 0.588 0.01176 6225 6385 0116 8715108000060

10529 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವ ಪರಸಾದ್ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 17/2, 21/3 ಸಾಮಾನಯ 1.532 0.02 2032 2351 5660 01832250000174

10530 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 17/4, 139/7 ಸಾಮಾನಯ 1.128 0.02 9217 6330 0099 520191003098921

10531 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿವಾಕ್ರ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 54/4b, 97/1p1 ಸಾಮಾನಯ 0.496 0.00992 5863 7613 9475 0152500101208201



10532 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ಾನಾಥ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 52/7b, 52/12b, 52/8b ಸಾಮಾನಯ 2.148 0.02 9261 2401 2646 8715101000097

10533 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಭಾಸಚಂದರ ರೆೈ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 85 ಸಾಮಾನಯ 0.96 0.01207 2024 0076 3124 0152500100466801

10534 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 40/9, 40/10 ಸಾಮಾನಯ 0.84 0.0168 2277 4084 3949 8715108000222

10535 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋಪತಿ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 60/2, 60/6, 60/7 ಸಾಮಾನಯ 1.496 0.02 5770 5577 3823 1599101003210

10536 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗದಿೋಶ್ ಮಚಿಚನ ಕೆ ಕ್ೆಡ 98/6 ಸಾಮಾನಯ 0.424 0.00848 9395 4883 8171 02142250009442

10537 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರ ಮಹಾಬಲ ಶ್ಟಿಟ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 61/18, 61/7 ಸಾಮಾನಯ 0.304 0.00608 6758 8441 3801 520101008005751

10538 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಬಿ ಪುತಿತಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 50/23b, 50/13, 50/14 ಸಾಮಾನಯ 0.74 0.01402 6233 0942 8224 520101036639709

10539 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡಿ ಸುವಣಯ ರ್ ೋಣಂದ ರು ಬಳತಂಗಡಿ 31/21, 31/11b ಜೆೈನ್ 0.528 0.01056 6550 4828 7645 20242983472

10540 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಸುಂದರ ಗ್ೌಡ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 13/p1, 14/3b3 ಸಾಮಾನಯ 0.9 0.018 7406 3124 7015 01982200000632

10541 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ ೋಮನಾಥ ಭಟ್ ಬಜಿರೆ ರ್ೋಣ ರು 28/4c, 101/1a1 ಸಾಮಾನಯ 0.584 0.01168 8366 5491 8033 01502200015961

10542 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ   ಬಾಜಿಲ್ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಪಾರೆಂಕಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 7/12, 3/15, 7/2ap2 ಕೆರೈಸತ 1.2 0.02 2964 9521 4095 520101036641071

10543 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆರೆ ೋಮ ರ್ೋಗಸ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 61/11, 61/14, 61/8 ಕೆರೈಸತ 0.44 0.0088 8863 6308 8029 02732200000684

10544 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 77/3, 79/p1 ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.01 4536 4833 6806 1599101003312

10545 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸವಿತ್ಾ ಎಂ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 75/2, 75/3, 75/4 ಸಾಮಾನಯ 0.62 0.01237 9219 7408 1718 1599101004680

10546 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋಧರ ಗ್ೌಡ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ
64/2, 66/1b3, 66/1b1, 

64/4, 64/6
ಸಾಮಾನಯ 0.804 0.01608 7305 6041 8814 1599108010839

10547 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಇಂದಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 173/2p2, 193/2b ಸಾಮಾನಯ 1.068 0.02 2109 8077 1599 01982200013365

10548 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜನಾಧಯನ ಸಾಲ್ಲಯನ್ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 84, 30/4, 138/1, 30/1 ಸಾಮಾನಯ 2.536 0.02 5699 7971 1997 89038321099

10549 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ 187/1p153 ಸಾಮಾನಯ 0.988 0.01976 2967 0370 2270 01682200025740

10550 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜಾ ಹೆಗೆ ಸಾವಯ ರ್ೋಣ ರು
46/1, 46/6, 46/15p1, 

46/23, 46/18, 46/19
ಸಾಮಾನಯ 0.644 0.01288 3869 8627 0187 01832210007252

10551 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವರಾಮ ಹೆಗೆ ಬಳಂಜ ರ್ೋಣ ರು
120/2, 5/7, 5/5, 5/6p2, 

5/11, 5/6p1
ಸಾಮಾನಯ 0.976 0.01952 4169 9556 3916 10583243955

10552 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮನಿೋಶ್ಾ ಎಸ್ ತ್ಾಮಹನೆರ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ 88/2, 86/7 ಸಾಮಾನಯ 2.492 0.02 4691 3276 2745 105701011010505

10553 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಧೋಂದರ ತ್ಾಮಹನೆರ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ
87/5, 87/4a, 93/2b, 

93/2a2, 94/1a1a1, 

94/1a2a, 94/2a, 94/1b

ಸಾಮಾನಯ 1.98 0.02 5511 5457 4895 105701010028650

10554 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಶ್ಶಿಕಾಂತ್ ಕಾಮತ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 118/2, 1/7, 1/1 ಸಾಮಾನಯ 1.456 0.02 9112 1375 8445 510101001190473

10555 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಶ್ಾಯಮಸುಂದರ ಭಟ್ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 2/1, 82/2 ಸಾಮಾನಯ 0.616 0.01232 7304 6652 7882 0152500101309901

10556 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಮೋಲಂತಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ 24/4, 25, 24/1a, 24/3 ಸಾಮಾನಯ 0.624 0.01248 2349 8678 6460 33232548084

10557 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಥಾಮಸ್ ಲ್ಲ ೋಬ ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು 333/1b1 ಕೆರೈಸತ 1.36 0.02 5985 8979 7083 01712200008716

10558 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫಾರಂಕಿ ರ್ೋಗಸ್ ನಡ ಬಳತಂಗಡಿ 98/1p32-p2 ಕೆರೈಸತ 0.652 0.01304 3208 8488 8321 102901010011520

10559 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿೋರಸಂಹ ಎಂ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು 62/2 ಸಾಮಾನಯ 1.672 0.02 2007 0893 7987 20249290924

10560 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಾಯನಿಿ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು 173, 102/4 ಕೆರೈಸತ 1.364 0.02 6151 8407 5457 0152500100189501

10561 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಲಚರ ರೆ ಡಿರಗಸ್ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು
33/1,33/2bp5, 33/6, 

33/7
ಕೆರೈಸತ 1.104 0.02 2595 6045 8593 0152500100418301

10562 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಾನ್ ಪ್ರ ಕೆ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ 146/1p4 ಕೆರೈಸತ 0.58 0.0034 6403 4119 5830 33408828483

10563 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ 67/53 ಸಾಮಾನಯ 0.58 0.0116 3873 0620 1675 01202200010332

10564 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿನೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ
67/75, 69/7, 67/54, 

67/76
ಸಾಮಾನಯ 0.472 0.00944 3263 8969 2604 102901011001354

10565 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಠ್ಲ್ ಲ್ಲಂಗ್ಾಯತ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ 73/4, 73/11 ಸಾಮಾನಯ 1.196 0.02 4514 7739 1683 102901231000333

10566 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಬಿ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ
340/1, 340/2, 340/3, 

340/4
ಸಾಮಾನಯ 1.364 0.0195 2539 2754 3212 520101022927847

10567 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಾವಿೋರ ಅರಿಗ್ಾ ನೆರಿಯ ಬಳತಂಗಡಿ
146/57b1a1a1n1, 

146/57b1a1a1m1
ಜೆೈನ್ 1.804 0.02 3442 8626 3616 5922500100283801

10568 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿೋಶ್ ರೆೈ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 93/2, 7/2p1, 93/3, 7/1 ಸಾಮಾನಯ 0.692 0.01384 9978 1794 2108 8715101000026

10569 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾಶಿವ ಎಸ್ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 92/3p1 ಸಾಮಾನಯ 1.068 0.00805 5649 2207 6304 8715108000076

10570 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪ್ರಲಯ ರ್ೋಣ ರು 33/4bp5 ಸಾಮಾನಯ 1.604 0.02 8892 5927 7841 0152500100510601

10571 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾಂತಪಾ ಮ ಲಯ ಮೋಲಂತಬಟುಟ ಬಳತಂಗಡಿ
18/1, 18/2, 124/5, 

122/4
ಸಾಮಾನಯ 0.872 0.01744 8925 7570 5632 102901010011561



10572 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾಶಿವ ದೋವಡಿಗ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 16/7, 16/6bp2 ಸಾಮಾನಯ 1.048 0.01736 8646 3001 4540 8715108000470

10573 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಕ್ರಂಬಾರು ರ್ೋಣ ರು 6/8* ಸಾಮಾನಯ 0.26 0.0052 7556 9959 3728 102901011005582

10574 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನ್ ಕೆ ಟ್ಾಯನ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 6/5, 23/2, 27/2, 27/1 ಸಾಮಾನಯ 1.068 0.02 2730 8601 9926 0152500101128001

10575 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ ೋಭಾ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ 61/1p1 ಸಾಮಾನಯ 1.592 0.02 4989 1659 9019 1599101004984

10576 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪದಮಯಯ ಗ್ೌಡ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 44/12a6, 44/28 ಸಾಮಾನಯ 0.72 0.0144 8140 8612 7636 8715108000243

10577 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾಂತಪಾ ಗ್ೌಡ ಕ್ನಾಯಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ 43/2a1 ಸಾಮಾನಯ 1.48 0.02 2415 0855 4933 30351593586

10578 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ಲ್ಲಂಗ್ಾಯತ ತಂಕ್ಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 166/1 ಸಾಮಾನಯ 0.7 0.014 7727 6411 4215 33050974605

10579 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜಿೋವಿ ಶಿಲಾಯಲು ರ್ೋಣ ರು 52/6p2-p1, 52/14b ಸಾಮಾನಯ 1.452 0.02 2098 9551 8204 8715101000145

10580 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋ ಹರಿ ಭಟ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 93/1c, 26/2, 26/1 ಸಾಮಾನಯ 1.32 0.02 3517 1717 8298 01202200078651

10581 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿಮೊಗುರ ರ್ೋಣ ರು 58/4 ಸಾಮಾನಯ 1.256 0.02 6320 1548 6380 0152500100003601

10582 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಪಡಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ
71/2b, 73/1a, 73/1b, 

71/2a
ಜೆೈನ್ 1.8 0.02 4259 4493 9348 520101007988040

10583 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವರಾಮ ನಾಯಕ ಕ್ಳಿಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ
43/10b, 43/10cp1, 

43/4, 44/2b2
ಸಾಮಾನಯ 0.596 0.01192 4923 6022 9423 02142200001267

10584 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೌಮಾಯ ರಾವ್ ಕೆ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ 313 ಸಾಮಾನಯ 1 0.02 9465 2980 5246 121301011001136

10585 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಷ್ುಣ ಭಟ್ ಕೆ ಎನ್ ರ್ ೋಣಂದ ರು ಬಳತಂಗಡಿ 33/20, 33/3ap3 ಸಾಮಾನಯ 0.496 0.00992 2407 8003 4205 01202200067044

10586 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತಗ್ೌಡ ನಾಯಯತಪುಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ 6/2, 6/4, 6/6p3, 6/8p1 ಸಾಮಾನಯ 0.404 0.00808 8887 9977 8605 02142250016791

10587 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಬು ಗ್ೌಡ ಕ್ಡಿರುದಾಯವರ ಬಳತಂಗಡಿ 190/7 ಸಾಮಾನಯ 0.196 0.00392 9361 9545 3264 115201010004389

10588 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವ ಪೂಜಾರಿ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು 26/3b ಸಾಮಾನಯ 0.38 0.00412 5668 4087 5919 01832200052941

10589 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರತುಕ್ರ ಅಡಪ ಪುತಿತಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ 99/5 ಸಾಮಾನಯ 0.388 0.00776 4666 1257 0301 520101034300534

10590 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ ಯಿಸ್ ಡಿ ಕೆ ೋಸಾಟ ಬಡಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು
37/1a, 77/p2, 237/2, 

160/5bp2, 237/1c, 

237/1d2

ಕೆರೈಸತ 1.704 0.02 3805 6995 4016 01502200066523

10591 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ವಿ ಶ್ಟಿಟ ಸವಣಾಲು ಬಳತಂಗಡಿ 67/53 ಸಾಮಾನಯ 1.2 0.02 6580 9335 2120 31679499381

10592 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯರಾಮ ಎಸ್ ತಣಿುೋರುಪಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ 40/18a ಸಾಮಾನಯ 0.836 0.01672 6310 1490 3992 11139090633

10593 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿದಾಯ ಬಡಗಕಾರಂದ ರು ರ್ೋಣ ರು 85 ಸಾಮಾನಯ 0.508 0.00793 6063 3401 9432 0152500101246501

10594 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಬಟಯ ಪ್ರರೆೋರಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10595 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10596 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಸಾದ್ ಕೆ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10597 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಜರ್ಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10598 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಡಿಾನ್ ಪ್ರರೆೋರಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10599 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ೋರ್ೋಫ್ ರೆೋಗ ೋ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10600 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನಿು ರೆ ೋಡಿರಗಸ್ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10601 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಾಲ್ಲಂಗ ನಾಯೆ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10602 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಲಬನ್ ರೆ ೋಡಿರಗಸ್ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10603 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಸಂತ್ಾ ಡಿ ಕ್ುನಹ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10604 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ ಕೆ ಸುಂದರ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10605 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10606 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲ ೋಹತ್ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10607 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಾಬಲ ನಾಯೆ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10608 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಿೋಶ್ ನಾಯೆ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10609 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಮದ್ ಆಲ್ಲ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10610 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆನಂದ ನಾಯೆ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10611 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮು ಗ್ೌಡ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10612 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಣುಣ ಗ್ೌಡ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10613 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಮಿೋಳ್ಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10614 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಲ್ಲ ೋಚನ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10615 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸರೆ ೋಜ ರೆೈ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10616 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಆರ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10617 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿರ್ೋದಿತ್ಾ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10618 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದರ್ಾನಂದ ನಾಯೆ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10619 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಚಂದರ ಕೆಂಬಾರೆ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10620 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಶ್ ೋಧ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10621 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಕಿ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10622 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನಿ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10623 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ ೋಭಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10624 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವನಿತ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10625 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫಿಲ್ಲಫ್ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10626 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸನತ್ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10627 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಜಾತ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10628 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅನುಷಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10629 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿಲಾ ರೆೈ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10630 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆೋಮಂತ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10631 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗುಲಾಭ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319



10632 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನೆ ೋಧಾ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10633 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೂವಪಾ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10634 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಜಯ ನಾಯೆ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10635 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನಿ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10636 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನೆ ೋಧಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10637 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಈಶ್ಾರ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10638 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಾಯನಿಿ ಸಕೆಾೋರಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10639 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅನಿತ್ಾ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10640 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಮದ್ ಶ್ರಿಫ್ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10641 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುಪಾಲತ್ಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10642 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿಶ್ ಸಫಲ್ಲಗ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10643 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನಿ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10644 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುಪಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10645 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿತಿೋಶ್ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10646 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿತ್ಾರಕ್ಷಿ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10647 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫಾತಿಮಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10648 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರರೋತಿ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10649 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುನಿೋತ್ಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10650 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರಕ್ಷಿ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10651 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತ್ಾರವಾತಿ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10652 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿೋತ್ಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10653 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶಿಾತ್ಾ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10654 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧನಲಕ್ಷಿೋ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10655 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗದಿೋಶ್ ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10656 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಜಯ ಸುವಣಯ ಗ್ಾರ.ಪಂ ಅಧಯಕ್ಷರು ಕ್ಂದಾವರ ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00319

10657 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪದುನಾಭ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10658 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರವಿೋಣ್ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10659 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಿೋಶ್ ಅತ್ಾತವರ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10660 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ತ್ಾ.ಪಂ ಸದಸಯರು ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10661 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾೋತ್ಾ ಶ್ಟಿಟ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10662 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನೆಿಂಟ್ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10663 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರದಿೋಪ್ಪ ಶ್ಟಿಟ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10664 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ಆಳಾ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10665 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗನಾುಥ ಶ್ೋಟಿಟ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10666 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆಮಂರ್ಡ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10667 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿೋಣಾ ಪೂಂಜಾ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10668 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ೈಲಜಾ ಶ್ಟಿಟ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10669 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರತಿಭಾ ಹೆಗೆ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10670 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಾಲ್ಲಯ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10671 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಾಯನಿಿ ರೆ ೋಸಾರಿಯೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10672 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬನೆಡಿಕಟ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10673 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಸಲ್ಲರ್ಾ ರೆ ೋಸಾರಿಯೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10674 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಹಾನ್ ಮುನೆ ೋಜ್ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10675 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸ ರಜ್ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10676 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತ ೋಬಿಸ್ ರೆ ೋಸಾರಿಯೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10677 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಜಾಲ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10678 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಥಾಮಸ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10679 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫೆಡಿರಕ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10680 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆ ನಾಲ್  ಪ್ರಂಟ ೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10681 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದರ್ಾನಂದ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10682 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10683 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಾಶಿ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10684 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10685 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಯನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10686 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಕಾಶ್ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10687 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಮೊೋದ್ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10688 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ೋಕ ಅಬುುಲ್ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10689 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿನೆೋಶ್ ಕ್ುಟಿನೆ ಹ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10690 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜೆೋಶ್ ಪ್ರಂಟ ೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10691 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋತು ಸಕೆಾೋರಾ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10692 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಾನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10693 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫೆಲ್ಲಕಿ  ರೆ ೋಸಾರಿಯೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10694 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಂತು ಸಲಾುನ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10695 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಐರಿನ್ ಸಲಾುನ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10696 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಸಾನ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10697 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಂತಿ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10698 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿಯೋತಿ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10699 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂತ ೋಷ್ ಲ್ಲ ೋಬ ೋ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10700 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂತ ೋಷ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10701 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರವಿೋಣ್  ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ಅಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10702 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮನೆ ೋಹರ ಶ್ಟಿಟ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತಂಗು ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10703 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದರ್ಾನಂದ ಶ್ಟಿಟ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತಂಗು ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10704 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಕ್ಬಬ ಮುತ ತರು ಗುರುಪುರ ಇತರೆ ತಂಗು ತರಭೋತಿ 1 0.00198

10705 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸವಿತ್ಾ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ ಯಕ್ುಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10706 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಪಾ ದೋವಾಡಿಗ ಕ್ ಯಕ್ುಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10707 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಲ್ಲನಿ ಶ್ಟಿಟ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10708 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರೆೋಷಾಮ ಶ್ಟಿಟ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10709 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತ್ಾರಾ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ ಯಕ್ುಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10710 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರರೋತಿಕಾ ಶ್ಟಿಟ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10711 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವನಿತ್ಾ ಶ್ಟಿಟ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10712 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾರದ ಶ್ಟಿಟ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10713 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಮತ್ಾ ದೋವಾಡಿಗ ಕ್ ಯಕ್ುಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10714 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರವಾತಿ ದೋವಾಡಿಗ ಕ್ ಯಕ್ುಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315



10715 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸರಿತ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ ಯಕ್ುಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10716 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಮತ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ ಯಕ್ುಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10717 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ೈಲಜಾ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ ಯಕ್ುಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10718 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಮತಿ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ ಯಕ್ುಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10719 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪದಮ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ ಯಕ್ುಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10720 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ ೋಭ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ ಯಕ್ುಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10721 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗದಿೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10722 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರಹಾಸ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ ಯಕ್ುಡೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10723 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ದೋವಾಡಿಗ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10724 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಮೊೋದ್ ಶ್ೋಟಿಟ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10725 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉದಯ್ ಕ್ುಮಾರ ಶ್ಟಿಟ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10726 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆಣಿಣ ಭಂಡ್ಾರಿ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10727 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಿೋತಯನ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10728 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂತ ೋಷ್ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10729 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಾಲ್ಯ ಸಕೆಾೋರಾ ಪಂಜ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10730 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಲಾರ್ಡ ಪ್ರಂಟ ೋ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10731 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಾರೆನ್  ಡಿರ್ ೋಜಾ ಎಳೆತ ತರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10732 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮನಾಥ ಸುವಣಯ ಅತಿಕಾರಿಬಟುಟ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10733 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ಎಳೆತ ತರು ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10734 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಧುಕ್ರ ಮನುಬಟುಟ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10735 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಚಿತ್ ಕೆ ೋಟ್ಾಯನ್ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10736 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೌಲ್ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಕ್ನಿಯರೆ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10737 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆರುಣ್ ಸಾಲಾಯನ್ ತ್ಾಳಿಪಾಡಿ ಮುಲ್ಲೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00315

10738 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರಹಾಸ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10739 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭ ೋಜ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10740 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಪಾ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10741 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮನೆ ೋಜ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10742 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುವಣಯ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10743 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೂಣಿಯಮ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10744 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಾದವ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10745 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಕಿ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10746 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾರದ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10747 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮಾವತಿ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10748 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜರ್ಾನಂದ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10749 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವ ಮುಖಾರಿ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10750 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10751 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆನಂದ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10752 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಯ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10753 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬೋಬಿ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10754 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗಪಾ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10755 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10756 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮುದರ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10757 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೋತ್ಾರಾಮ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10758 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾಯಿಲ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10759 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಜಯ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10760 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ್ಾಯಿತಿರ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10761 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದರ್ಾನಂದ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10762 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಬ ೋಳಿರ್ಾರು ಮಂಗಳ ರು ಬಿ ಪ.ಜಾ. ಆಣಬ ತರಭೋತಿ 1 0.00280

10763 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಸು ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10764 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗುಣಪಾಲ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10765 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ರಷ್ಣರಾಜು ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10766 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರಿ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10767 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದರಶ್ೋಖರ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10768 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾನಂದ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10769 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯರಾಮ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10770 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಂದರ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10771 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಿೋ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10772 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಭಾಕ್ರ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10773 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10774 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದುಗ್ಾಯಪರಸಾದ್ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10775 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10776 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ಮಲ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10777 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಮಾರ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10778 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10779 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10780 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶ್ ೋಕ್ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10781 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ ೋಮಪಾ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10782 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಕೆೋಶ್ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10783 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ುಭಕ್ರ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10784 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನಯ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10785 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ ಸು ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10786 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆನಂದ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10787 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮೋಶ್ ಭ ೋಧ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10788 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜಾ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10789 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10790 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಚುಯತ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10791 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರುಕ್ೆಯಯ ಮೋರ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10792 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಂತಿ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10793 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಮತಿ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10794 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಪ್ರಾ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10795 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10796 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಪೂೋಂಕ್ರ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10797 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತುಕ್ುರ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361



10798 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ ಸು ಹರಿಜನ ಪಣಪ್ರಲ ಮ ಡಬಿದರ ಪ.ಜಾ. ಜೆೋನು ತರಭೋತಿ 1 0.00361

10799 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10800 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಮಾಹಲಕಿಮೋ ಬಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10801 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಿಮಲ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10802 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಕಿಶ್ ೋರಿ ಕೆ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10803 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಸಂತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10804 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ರೆ ೋಹನಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10805 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಜಯಶಿರೋ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10806 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ರ್ಪರೋಮ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10807 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಶ್ಮಿಯಳ ಕೆ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10808 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಜಯಶಿರೋ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10809 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ತಿೋಧಯವತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10810 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಿಮಲ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10811 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಜಯಶಿರೋ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10812 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಸಂತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10813 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಕ್ಮಲ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10814 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾರದ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10815 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಬೋಬಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10816 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಶಿೋಲಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10817 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ರ್ಪೋಮಲತ್ಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10818 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಯೋಗಿನಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10819 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ರಮಣಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10820 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಹಷಿಯನಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10821 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಕ್ಸ ತರಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10822 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಲಲ್ಲತ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10823 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಕ್ುಸುಮ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10824 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಯಶ್ ೋದ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10825 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ರಮಣಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10826 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ತ್ಾಹರ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10827 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ರ್ಫಿರ್ಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10828 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಜಮಿೋಲಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10829 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಉಷಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10830 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಉಮಾವತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10831 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಆಲ್ಲಮಮಮ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10832 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಲತ್ಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10833 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಕ್ುಸುಮ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10834 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಪುಷ್ಾವತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10835 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಸುಮತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10836 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಕ್ಮಲ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10837 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಶ್ ೋಭ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10838 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಜಯಶಿರೋ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10839 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಕ್ುಶ್ಾಲಕ್ಷಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141



10840 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಚಂದರಕ್ಲಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10841 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ನೆಬಿಸಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10842 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10843 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಅಪುಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10844 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10845 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಶಿೋಲಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10846 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಿನೆ ೋದ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10847 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಗಿೋತ್ಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10848 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಸುಮಿತರ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10849 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಉಷಾಕ್ುಮಾರಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10850 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10851 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಚಿತರಲ್ಲೋಖ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10852 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಕ್ುಸುಮ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10853 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10854 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ದೋವಕಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10855 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಗಿೋತ್ಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10856 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಯಶ್ ೋದ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10857 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಗುಲಾಬಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10858 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಸಂತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10859 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವನಿತ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10860 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಲ್ಲಲಾವತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10861 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಿದಾಯಶಿರೋ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10862 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ರ್ೋದಾವತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10863 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಕ್ುಶ್ಲ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10864 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಉಮಾವತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10865 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ನಳಿನಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10866 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಮಲಿಕ್ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10867 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಜೆ ೋತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10868 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ರಾಧ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10869 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ರಾಜಿೋವಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10870 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ದೋವಕಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10871 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ರ್ಂಕ್ಮಮ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10872 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ರೆ ೋಹನಾಕ್ಷಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10873 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಉಮಾವತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10874 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಪದಮವತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10875 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಸೋತ್ಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10876 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಶ್ ೋಭಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10877 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10878 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಯಶ್ ೋದ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10879 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಭಾರತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00141

10880 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಮಮತ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142



10881 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಬೋಬಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10882 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಿಲಮ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10883 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಸಂತಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10884 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ದೋವಕಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10885 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಬಬಿತ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10886 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಸುಮ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10887 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಉಷಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10888 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಿಣಾಣ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10889 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಿದಾಯ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10890 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10891 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಚಂಚಲಾಕ್ಷಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10892 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಪುಷಾಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10893 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಯೋಗಿನಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10894 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಬೋಬಿ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10895 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಶ್ಾರದ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10896 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಿನಯ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10897 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಿಲಮ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10898 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಸಲ್ಲಾಯ ರ್ೋಗಸ್ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10899 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ರೆೋಷಾಮ ಡಿ ರ್ ೋಜಾ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10900 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ವಿನೆ ೋದ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10901 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಮಹಳೆಯರಿಗ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ ಸಂಸೆರಣ ತರಬೋತಿ ಸವಿತ ಸಜಿೋಪಮ ಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00142

10902 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ನಾಯೆ ಅಡಯನಡೆ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10903 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮತತದಿ ಬಿನ್ ಪುಕ್ೆಡ ಕೆ ರಗ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10904 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮುದರ ಬಿನ್ ಗುರುವ ಕ್ುದುುಪದವು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10905 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಕೆ ರಗ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10906 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎ ತಿಮಮಣಣ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಚೆ ೋಮ 

ನಾಯೆ
ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10907 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಮಣ ಬಿನ್ ಜತತಪಾ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10908 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋನಾಥ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಞ ನಾಯೆ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10909 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವ ನಾಯೆ ಬಿನ್ ಪದಮನಾಯೆ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10910 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ರಗು ಅರಳ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10911 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೋತ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಅರಳ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10912 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ ೋಮಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ನಲ್ಲಕೆ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10913 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿ ಬಿನ್ ವಾಸು ಪರವ ಪ್ರಲ್ಲಮೊಗರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10914 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಾ ಕೆ ಣಾಜೆ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10915 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಅಂಗ್ಾರ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10916 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಿ.ರಾಮ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10917 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ ಕೆ ರ್ೋಸಪಾ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10918 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅರುಣ ಕೆ ೋಂ ಸತಯಪರಕಾಶ್ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10919 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಕ್ಪಾ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10920 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತ್ಾರಾನಾಥ್ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10921 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿೋರಪಾ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213



10922 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಂಗಯಯ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10923 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10924 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಂಕ್ರ ಎ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10925 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಜಯ ಕೆ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10926 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮಯ ಎನ್ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10927 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿಪರಸಾದ್ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10928 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗುಲಾಬಿ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10929 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಶಿರೋ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10930 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿೋವಿತ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10931 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಮಲ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10932 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನೆೋತ್ಾರವತಿ ಬಾಳಿತಲ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10933 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪದಮನಾಭ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10934 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮ ಮುಗೋರ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10935 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಂಗ್ಾಧರ ನಾಯೆ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10936 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯನ್ ಕ್ುಟಿಟ ನಲ್ಲಕೆ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10937 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಂತ್ ನಾಯೆ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10938 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಬು ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10939 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಶಿರೋ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10940 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವನಿತ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10941 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುಷ್ಾ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10942 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ಾಲ್ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10943 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗದಿೋಶ್ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10944 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋಧರ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10945 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10946 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ ೋಮಪಾ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10947 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರುಕ್ಮ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10948 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10949 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗದಿೋಶ್ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10950 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿರೋಧರ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10951 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಸಾಲ್ಲತ ತರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10952 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗೋಶ್ ಕೆೈರಂಗಳ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10953 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10954 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಲಜಾಕ್ಷಿೋ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10955 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ರಗಪಾ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10956 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10957 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಾಂಕ್ು ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10958 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10959 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10960 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವ ವಿೋರಕ್ಂಭ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10961 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತ ಕೆ ವಿಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10962 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುರುಷ ೋತತಮ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213



10963 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲಂಗಪಾ ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10964 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉದಯ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10965 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10966 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿ ಕ್ರೆ ೋಪಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10967 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋವಿಂದ ನಾಯೆ ವಿಡಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10968 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಯಪರಕಾಶ್ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00213

10969 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವಣಣ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10970 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10971 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10972 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10973 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿೋಪಕ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10974 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಿೋಶ್ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10975 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋಪಾಲ ನೆಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10976 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅರುಣ್ ಸಾಲ್ಲತ ತರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10977 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪದಮನಾಭ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10978 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋನಪಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10979 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೂವಣಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10980 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ವಿಟಿಕ್ಸಬ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10981 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಕಾಶ್ ರ್ಪರುವಾಯಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10982 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋರಪಾ ವಿಟಿಮುಡ ುರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10983 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ನಾಯನ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10984 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೋತು ಕೆೋಪು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10985 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಕಿ ಅಳಿಕೆ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10986 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ಯೋತಿಕಾ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10987 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೋತ್ಾ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10988 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಂದಿರಕಾ ಅನಂತ್ಾಡಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10989 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10990 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುನಂದ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10991 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಖಿಲ್ಲೋಶ್ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10992 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಣಣಪಾ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10993 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮನೆ ೋಹರ ವಿಟಿ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10994 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತ ವಿಟಿಪಡ ುರು ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10995 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯೆ ಪುಣಚ ವಿಟಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ 0.00212

10996 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಪಾಡುರಂಗ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

10997 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಸಂತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

10998 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಗ್ಾಯತಿರ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

10999 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರೆೋವತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11000 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಶ್ಮಿತ್ಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11001 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಸಂತಿ ಕೆ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11002 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಚಿತತರಂಜನ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11003 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರಾಮಯಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11004 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಿಜಯ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11005 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11006 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಿಶ್ಾನಾಥ್ ರೆೈ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11007 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಜಯಂತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11008 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಇಂದಾರವತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11009 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕ್ಮಲ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11010 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಪರಸಾದ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11011 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರಮೋಶ್ ಆಚಾಯಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11012 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಅಬುುಲ್ ಶ್ಾಕಿರ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015



11013 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಲ್ಲಖಿತ್ಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11014 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರೆೋಣುಕಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11015 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವನಜ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11016 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಶಿೋಲಾವತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11017 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಶ್ೈಲಜಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11018 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಗಿೋತ್ಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11019 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಫಾತಿಮಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11020 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಐಸಮಮ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11021 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಿಮಲ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11022 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11023 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಪಾವಯತಿ, ಆಶ್ಾ ಕಾಯಯಕ್ತಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11024 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಿಜಯ ಕೆ,ಆಶ್ಾ ಕಾಯಯಕ್ತಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11025 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಜಯಲಕ್ಷಿೋ,ಆಶ್ಾ ಕಾಯಯಕ್ತಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11026 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರೆೋವತಿ,ಆಶ್ಾ ಕಾಯಯಕ್ತಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11027 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಸುಜಾತ,ಆಶ್ಾ ಕಾಯಯಕ್ತಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11028 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಜಯಭಾರತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11029 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಜಯಲಕ್ಷಿೋ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11030 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11031 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಯಶ್ ೋದ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11032 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಸುನಿೋತ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11033 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಸುಮನ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11034 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋದೋವಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11035 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11036 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಿಜಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11037 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರೆೋಣುಕಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11038 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಗುರುವಮಮ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11039 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಗ್ಾಯತಿರ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11040 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಸಮೋತ್ಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11041 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಪವಿತರ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11042 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಭಾರತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11043 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಪುಷ್ಾರಾಜ ಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11044 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರ ರ್ಪೋಶ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11045 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕೌಸಲಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11046 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಸಂತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11047 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಶ್ ೋಭಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11048 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಹೆೋಮಲತ್ಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11049 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ದಿೋಪಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11050 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರ್ಪರೋಮಾ ಕೆ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11051 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಸುಮತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11052 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಿದಾಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11053 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಶ್ಂಸದ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11054 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಶ್ೃಹಾನ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11055 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರಾಜಿೋವಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11056 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಜಯಶಿರೋ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11057 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ನಳಿನಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11058 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರಾಜಿೋವ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11059 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಸುಷಾಮ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11060 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರಝಿೋಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11061 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ತ್ಾಯಿರ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11062 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11063 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11064 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕ್ವಿತ್ಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11065 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಚಂದಾರವತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11066 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಶ್ ೋಭಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11067 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಿಮಲ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11068 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11069 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11070 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11071 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಇಂದಿರಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11072 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ನಾಗರ್ೋಣಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11073 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಚಂದರಕ್ಲಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11074 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಸುನಿೋತ್ಾ ರ್ೋಗಸ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11075 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ದಿವಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11076 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಭಾಗಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11077 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಕಿೋತಿೋಯ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11078 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಪರಭಾವತಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11079 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಮಿೋರಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11080 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಪುಷಾಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11081 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವನಿತ್ಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11082 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಸರೆ ೋಜ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11083 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ನೆೋಮಿರಾಜ್ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11084 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಮಮತ್ಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11085 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರೆ ೋಹನಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11086 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಇಬಾರಹಂ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11087 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ನಾರಾಯಣ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11088 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಹೆೋಮಲತ್ಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0015

11089 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಗುರುವಪಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0014

11090 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಧನಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0014

11091 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವನಜಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0014

11092 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ಪುಷ್ಾಲತ್ಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0014

11093 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ರೆೋಣುಕಾ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0014

11094 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.0014

11095 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಅಣಬ ಬೋಸಾಯ ತರಬೋತಿ ವನಿತ್ಾ ರೆೈ ಕೆ ಳ್ಾುಡು ವಿಟಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00137



11096 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ಆರ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11097 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾಂತಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11098 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಹಾಿದ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11099 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರವಿೋಣ್ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11100 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿೋಶ್ ರ್ಪೋಗಯಡೆ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11101 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮನೆ ೋಹರ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11102 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನವಿೋನ್ ಚಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11103 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಘುನಾಥ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11104 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11105 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಲ್ಲತ್ಾ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11106 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಿೋಶ್ಚಂದರ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11107 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಂಭವಿ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11108 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿಶ್ಚಂದರ ಭಂಡ್ಾರಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11109 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶಿವಾನಂದ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11110 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11111 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11112 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭಾಸೆರ ರೆೈ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11113 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧನಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11114 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ೋನ್ ರ್ಪರೆೋರಾ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11115 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಫೆಲ್ಲಕಿ  ಡಿರ್ ೋಜ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11116 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅವಿಲ್ ರ್ಪರೆರಾ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11117 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11118 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11119 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಚಂದರ ಕ್ುಲಾಲ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11120 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜತತಪಾ ರೆೈ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11121 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11122 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11123 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11124 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬಾಬಸ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11125 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುುಲ್ ಖಾದರ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11126 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನ ಆಚಾಯಯ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11127 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11128 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11129 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನವಿೋನ್ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11130 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋವಿಪರಸಾದ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11131 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚೆೋತನ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11132 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಥಮ ಜಿ ರೆೈ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11133 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತುಷಾರ ಎನ್ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11134 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಂಕ್ರ ಮ ಲಯ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11135 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉರ್ಪೋಂದರ ಕ್ುಮಾರ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11136 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಜಿತ್ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11137 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯರಾಮ ರೆೈ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11138 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿನಕ್ರ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11139 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲ ೋಕ್ನಾಥ್ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11140 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11141 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11142 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದ ೋಮಣಣ ನಾಯೆ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11143 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಧುಕ್ರ ರಾವ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11144 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ಮಲ ರೆೈ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11145 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಂದರ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11146 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜನಾದಯನ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11147 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11148 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಸಂಜಿೋವ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11149 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಶಿಧರ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11150 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗೋಶ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11151 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿನಕ್ರ ಪರಭು ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11152 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11153 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರ್ಾಸ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11154 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋಪಾಲ ರೆೈ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11155 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಧಾಕ್ೃಷ್ಣ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11156 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11157 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬುಬಕ್ೆರ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11158 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಬಾಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11159 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11160 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತಿರುಮಲ್ಲೋಶ್ಾರ ರಾವ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11161 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧಣಯಪಾ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11162 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಧಾಯಧರ ರೆೈ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11163 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಯಪಾ ಗ್ೌಡ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11164 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಂಗ್ಾಧರ ರೆೈ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11165 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆನಂದ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11166 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣ ಭಂಡ್ಾರಿ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11167 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಷಾ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11168 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಜಾತ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11169 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಧೋರ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11170 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮನೆ ೋಜ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11171 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಂಕ್ಪಾ ನಾಯೆ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11172 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪರಸಾದ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11173 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮೋಶ್ ಕೆ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00126

11174 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಸುಬರಹಮಣಯ ಪರಸಾದ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00125

11175 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ತುಷಾರ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00125

11176 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾಶಿವ ಶ್ಟಿಟ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00125

11177 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭಾಸೆರ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00125

11178 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶ್ ೋಕ್ ಕ್ಡೆೋಶ್ಾಾಲಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00125



11179 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÉAPÀ¥Àà©£ï, PÀÈµÀÚ 
£ÁAiÀÄÌ, PÀÄzÉÆÌÃr ªÀÄ£É

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11180 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. gÀ«¥Àæ¸Ázï gÉÊ©£ï. 

ºÀÄPÀæ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
PËrZÁÑgÀÄ ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11181 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. VjzsÀgÀ PÉ.J¸ï.©£ï. 

¸ÀAPÀ¥Àà ªÀÄÆ®å, PÀÄA¨Ár 
ªÀÄ£É

¥ÀqÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11182 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
«ÄÃ£Á £ÁAiÀÄÌ, PÉ«ÄäAeÉ 

ªÀÄ£É
PÉ«ÄäAeÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11183 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. D£ÀAzÀ DZÁAiÀÄð©£ï. 

ªÉAPÀ¥Àà DZÁAiÀÄð, 
ºÀÄAreÁ®Ä ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11184 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. «£ÀÄvï©£ï. PÀÈµÀÚ¥Àà, 

§AmÁé¼À ªÀÄ£É
§AmÁé¼À §AmÁé¼À EvÀgÉ

11185 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ºÀjÃ±À ©£ï. ²Ã£À, 
UÀÄgÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄ£É

ªÀÄAUÀ¼ÀÆ
gÀÄ

ªÀÄAUÀ¼ÀÆgÀÄ J¸ï.¹.

11186 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ±ÀAPÀgï©£ï. ¢ªÁPÀgï, 

§AmÁé¼À ªÀÄ£É
§AmÁé¼À §AmÁé¼À EvÀgÉ

11187 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. gÀ«Ã±À ©£ï. 

ªÉÉAPÀ¥Àà DZÁAiÀÄð, 
§AzÀgÀÄ ªÀÄ£É

G¦à£ÀAUÀr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11188 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÀÈµÀÚ¥Àà UËqÀ©£ï. 

±ÉÃµÀ¥Àà UËqÀ, 
ªÀÄÄzÀ¯ÁeÉ ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11189 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ, £ÀAiÀÄ£ï PÀÄªÀiÁgï 

JªÀiï.©£ï. ¥ÀÄlÖtÚ, 
D®APÁgÀÄ ªÀÄ£É

D®APÁgÀÄ PÀqÀ§ EvÀgÉ

11190 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄzsÁ ªÀÄtÂ 
PÉÆÃA. UÀuÉÃ±À gÉÊ, 

§ÄrAiÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É
PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11191 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ºÀjÃ±Àï J.©£ï. PÀÈµÀÀÚ 

£ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É
PÀÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

11192 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃ. gÁzsÁPÀÈµÀÚ 
ªÀiÁqÀÆßgÀ

Ä
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11193 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¢ªÁPÀgï©£ï. 

PÀÈµÀÚ¥ÀÀà UËqÀ, 
F±ÀégÀªÀÄAUÀ® ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂÃUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11194 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄªÀÄPÉÆÃA. 
¥ÀzÀä£Á¨sÀ JªÀiï., ¥ÀzÀä 

¤®AiÀÄ

aPÀÌªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11195 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ, ¨Á§Ä ªÀÄÆ®å©£ï. CtÄÚ 

ªÀÄÆ®å, ¨ÉAPÉ ªÀÄ£É
¥ÀqÀÀÆßgÀ

Ä
G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11196 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨ÉÃ© PÉÆÃA. 

¨Á§Ä ªÀÄÆ®å, ¨ÉÃjPÉ ªÀÄ£É
¥ÀqÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11197 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. J. eÉ. £ÁAiÀiPï©£ï. 

PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄPï, J¯Áðr 
ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11198 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. avÁæ gÉÊPÉÆÃA. 
JªÀiï. PÉ. gÉÊ, zÀ¨Éð ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11199 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. C²é£ï gÉÊ©£ï. 

PÀgÀÄuÁPÀgÀ gÉÊ, 
«£ÁAiÀÄPÀ £ÀUÀgÀ

zÀ¨Éð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11200 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
PÀÄªÀiÁj. «zÁå®QëöäÃ©£ï. 
ªÀÄtÂÃ, DuÉªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

§£ÀÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11201 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÉÆÃ»¤ 

DZÁAiÀÄðPÉÆÃA. gÁWÀªÀ 
DZÁAiÀÄð, £ÉºÀgÀÆ £ÀUÀgÀ 

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11202 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥Àæw¨sÁ 
zÉÃ«PÉÆÃA. J. «. 

£ÁgÁAiÀÄt, PÀÈµÀÚ £ÀUÀgÀ 

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11203 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
¥ÀÉæÃªÀiÁªÀwPÉÆÃA. 

¥ÀÆªÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
PÀÄAkPÀÄªÉÄÃgÀÄ ªÀÄ£É

PÁªÀÅ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11204 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨sÀªÁ¤PÉÆÃA, 

zsÀ£ÀAdAiÀÄ £ÁAiÀÄÌ, 
PÀÄAkPÀÄªÉÄÃgÀÄ ªÀÄ£É

PÁªÀÅ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11205 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÀÉ. gÀ«ÃAzÀæ 

gÁªï©£ï, £ÁgÁAiÀÄt gÁªï, 
¨ÉzÉæÃ¼À ªÀÄ£É

PÉ«ÄäAeÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11206 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®«Ä£ÁPÉÆÃA. 
¨É£ÉrPïÖ , ²AUÁtÂ ªÀÄ£É

ªÀÄAd®àqÀÄ
à

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11207 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï. 

¸ÀÉÆÃªÀÄ PÉ., ¤ÃgÁr ªÀÄ£É
PÁtÂAiÀÄÆg

ÀÄ
PÀqÀ§ EvÀgÉ

11208 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸É©æAiÀiÁ£ï©£ï. 

eÉÆÃ¸É¥sï, ²ÀAUÁr ªÀÄ£É
ªÀÄAd®àqÀÄ

à
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11209 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®vÁ ºÀjÃ±ïPÉÆÃA. 

ºÀjÃ±ï, D£ÉªÀÄd®Ä ªÀÄ£É
§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11210 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±ÉÃªÁ 

PÀÄªÀiÁjPÉÆÃA. ²ªÀgÁªÀÄ 
UËqÀ, D£ÉªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11211 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. dAiÀÄ²æÃPÉÆÃA. 
¸ÀAfÃªÀ, ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11212 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. zsÀ£ÀÄµï©£ï. £Átð¥Àà 

UËqÀ, ªÀÄ°èd ªÀÄ£É
»ÃgÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11213 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ©£ï. 

F±ÀégÀ UËqÀ, §£ÀÆßgÀÄ 
PÀmÉÖ ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ



11214 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. vÁgÁPÉÆÃA. 

¥ÁAqÀÄgÀAUÀ, §£ÀÆßgÀÄ 
PÀmÉÖ ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11215 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. gÁªÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï. 

¸ÀÄ¨ÁæAiÀÄ §®å, ¤PÁðeÉ 
ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11216 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. GªÉÄÃ±ï ¦. J¸ï.©£ï. 

ªÀÄÄzÀÝ¥Àà UËqÀ, 
F±ÀégÀªÀÄAUÀ® ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂÃUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11217 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃ. «Ã£ÉÆÃzï 
Qæ¸ÉÆÖÃ¥sÀgï 

ªÉÆAvÉÃgÉÆÃªÉÆmÉÖvÀÛ
qÀÌ ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11218 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt UËqÀ 

PÉ.PÉÆAPÀtÂ UÀÄAr ªÀÄ£É
F±ÀégÀªÀÄA

UÀ® 
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11219 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀÄ§æªÀÄätå ¨sÀmï©£ï. 

¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ¨sÀmï, 
©ÃgÀAvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÀÄAvÀÆgÀ
Ä

PÀqÀ§ EvÀgÉ

11220 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀgÉÆÃf¤PÉÆÃA. 

wªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ
§AmÁé¼À §AmÁé¼À J¸ï.n.

11221 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
zsÀ£À®QëöäÃPÉÆÃA. 
£ÁgÁAiÀÄt, D£ÉªÀÄd®Ä 

ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11222 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ©. ªÀÄtÂ©£ï. ºÀ£ÀÄªÀÄ, 

D£ÉªÀÄd®Ä ªÀÄ£É
§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11223 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. UËj 
§£ÀÆßgÀÄªÀÄ»¼Á 

««zÉÆÝÃzÉÝÃ±À ¸ÀAWÀ 
CzsÀåPÀëgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11224 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «£ÀAiÀÄ®QëöäÃ 
PÉÆÃA. ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÁAiÀÄPï, 

PÉÆ¬Ä® ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11225 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

C£ÀÄUÀæºÀPÉÆÃA. 
¯ÉÆÃPÉÃ±ï, ¨ÁteÁ®Ä ªÀÄ£É

£É¯Áår G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11226 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄAzÀjPÉÆÃA. 
£ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ, D£ÁeÉ 

ªÀÄ£É
£ÀjªÉÆUÀÄæ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11227 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀAavï PÀÄªÀiÁgï 

gÉÊ©£ï. UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 
gÉÊ, UÀÄAqÀålÌ ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11228 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀÄ§â £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

LvÀÛ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, KtÂvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

11229 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

LvÀÀÛ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
KtÂvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

11230 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. gÀÄPÀä £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

ºÉÆ£Àß¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
ªÀÄd®Ä ªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11231 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ²ªÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. §Alå 

£ÁAiÀÄÌ, PÉ.¹. ¥sÁgÀA ªÀÄ£É
PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

11232 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ¤ÃvÀ ©£ï. 

¥ÉÆrAiÀÄ, D£ÀqÀÌ ªÀÄ£É
±ÁAwUÉÆÃq

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11233 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ©. ¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï. 
¥Àæ¨sÁPÀgÀ £ÁAiÀÄPï, 

ªÀÄzÀè ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÀÆßg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11234 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. zÉÃªÀQ 

PÉ.J¸ï.PÉÆÃA. 
UÀÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ

¸ÀªÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11235 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®°vÀPÉÆÃA. 

ZÉ£Àß¥Àà UËqÀ, 
PÀ£ÀßAiÀÄå ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11236 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÉ. dAiÀÄgÁªÀÄ 

UËqÀ©£ï. wªÀÄä¥Àà UËqÀ, 
PÀwæÃ¨ÉÊ®Ä ªÀÄ£É

£ÀÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11237 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. JªÀiï. DzÀA PÀÄAk©£ï. 
E¨Áæ»A, PÉÆ¬Ä®vÀÛqÀÌ 

ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆUÀÄ
æ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11238 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. PÀÈµÀÚ 

ªÉÃtÂPÉÆÃA. dAiÀÄgÁªÀÄ 
¨sÀmï, ©¥Á®Ä PÀmÉÖ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11239 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. JªÀiï. PÉÆgÀUÀ¥Àà 

gÉÊ©£ï. QAktÚ gÉÊ, 
PÉÃPÀ£ÁeÉ ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11240 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. C«ÄvÁ JªÀiï. 
PÉ.PÉÆÃA. ªÉÆÃ£À¥Àà 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, PÁ¦PÁqÀÄ 

ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11241 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÃuÁPÉÆÃA. 

¥ÀzÀä£Á¨sÀ, 
zÁgÀAzÀPÀÄPÀÄÌ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11242 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄAzÀjPÉÆÃA. 

D£ÀAzÀ, PÀeÉ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11243 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. VÃvÁPÉÆÃA. gÀ«, 

ªÀÄzÀð£À½PÉ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11244 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥À®è«©£ï. 

¸ÀwÃ±À, ªÀÄzÀð£À½PÉ 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11245 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. UÀÄ¯Á©PÉÆÃA. 
PÀÄ±Á®¥Àà, ±Áaw£ÀUÀgÀ 

ªÀÄ£É
34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11246 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
PÀÄªÀiÁj, ¥ÀzÁäªÀw©£ï. 
±ÀAPÀgï, ±ÁAw£ÀUÀgÀ 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11247 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

¥ÀÆªÀªÀÄäPÉÆÃA. 
°AUÀ¥Àà, PÁ¦PÁqÀÄ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ



11248 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. GµÁPÉÆÃA. 

PÀÈµÀÚ, PÁ¦PÁqÀÄ ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11249 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÁzsÁPÉÆÃA. 

¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ, ±ÁAw£ÀUÀgÀ 
ªÀÄ£É

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11250 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ©âPÉÆÃA. 
¨Á§Ä, ªÉÆÃ£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11251 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ²Ã¯ÁPÉÆÃA. 
PÉÆgÀUÀ¥Àà, ªÉÆÃ£ÀqÀÌ 

ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11252 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

ºÉÆ£ÀßªÀÄäPÉÆÃA. 
gÀÁªÀÄ, ªÉÆÃ£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11253 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. PÀªÀÄ®PÉÆÃA. 
¥ÀÉÆrAiÀÄ, CPÀðgÀUÀÄj 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11254 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±ÁgÀzÁPÉÆÃA. 
²Ã£À, CPÀðgÀUÀÄj ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11255 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÄÃ£ÁQëPÉÆÃA. 

¨Á§Ä, £ÉPÀÌgÉ ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11256 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÀ¸ÀAwPÉÆÃA. 
D£Àð£ÀÆ, ¨Á¥ÁðzÉ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11257 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄAzÀjPÉÆÃA. 
PÉÆgÀUÀ¥ÀÀà, £ÉPÁÌgÉ 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11258 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw, ªÉÆÃ»¤PÉÆÃA. 

PÉÆgÀUÀ¥Àà, J£ï., £ÉPÀÌgÉ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11259 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ£ÀAzÀPÉÆÃA. 

gÀ«. zÀrPÉvÁÛgÀÄ ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr ÉJ¸ï.¹.

11260 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀgÀ¸ÀàwPÉÆÃA. 

ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ. PÀeÉ 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11261 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

AiÀÄªÀÄÄ£ÁPÉÆÃA. gÁªÀÄ, 
ªÀÄzÀð£À½PÉ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11262 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. GµÁPÉÆÃA. 
ªÀÄÄPÉÃ±ï, PÀeÉ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11263 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄAzÀj ¦.©£ï. 

CªÀÄÄä, ¤qÀå ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11264 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. vÀÄ¼À¹, ©£ï. 

¯ÉÃmï ¨Á§Ä, PÀeÉ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11265 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÁzsÁPÉÆÃA. 
CAUÁgÀ, PÁ¤ÃðdÄ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11266 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÁzÁPÉÆÃA. 

ªÀiÁAPÀÄ, PÀÈ¥Àè Vj ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11267 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸Áéw©£ï. 

dAiÀÄAvÀ, PÀÈ¥Àè Vj ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11268 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. eÁ£ÀQPÉÆÃA. 
UÀÄgÀÄªÀ, ±ÁAw£ÀUÀgÀ 

ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr ÉJ¸ï.¹.

11269 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ£ÀAzÀPÉÆÃA. 
UÀt¥ÀAiÀÄå, PÉÆÃr ªÀÄgÀ 

ªÀÄ£É 
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11270 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀÄgÉÃ±À J£ï.£ÉPÀÌgÉ 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11271 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÄÃ£ÁQëPÉÆÃA. 

gÀªÉÄÃ±À UËqÀ, ¨ÉÃjPÉ 
ªÀÄ£É

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11272 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
¸ÀvÀå¸Á«wæPÉÆÃA. 

«dAiÀÄ£ÁAiÀÄPï, ¨ÉÃjPÉ 
ªÀÄ£É

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11273 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥ÀÄµÀàPÉÆÃA. 

£ÁUÉÃ±ï, ¨ÉÃjPÉ ªÀÄ£É
34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11274 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. PÀÄ¸ÀÄªÀÄ « 
gÉÊPÉÆÃA. «dAiÀÄ 

PÀÄªÀiÁgï gÉÊ, ¸ÀgÉÆÃ½ 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11275 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±ÁgÀzÁ ¹. 
gÉÊ¸ÀgÉÆÃ½ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11276 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

¸ÀÄ«ÄvÁæ°A¢æUÉÃj ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11277 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®QëöäÃPÉÆÃA. 
£ÁgÁAiÀÄt, ±ÁAw£ÀUÀgÀ 

ªÀÄ£É
34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11278 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
AiÀÄ±ÉÆÃzsÀPÉÆÃA. 

¸ÀwÃ±À £ÁAiÀÄPï, 
±ÁAw£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É

34- £ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11279 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

¥ÀÉæÃªÀÄ®vÁPÉÆÃA. 
¥Àæ¸Ázï, ¨ÉÃjPÉ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11280 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥ÀÄµÀÀë 

J.PÉÆÃA. ±ÁAvÀ¥Àà, 
vÀÄPÉðzÀUÀÄj ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11281 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÀÄ°èPÁ J¸ï. 

D¼ÀéPÉÆÃA. ²æÃzsÀgÀ 
D¼Àé, PÀ®èqÀÌ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11282 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨sÀªÁ¤ PÉÆÃA. 

gÀÁeÉÃAzÀæ £ÁAiÀÄÌ, 
PÀÄPÀÌAvÉÆÃl ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11283 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±ÀÄ¨sÁ¶¤PÉÆÃA. 

°AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
ªÀÄlÖvÀÛgÉÃlÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ



11284 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÀÁjeÁPÉÆÃA. 
ºÉÆ£Àß¥Àà UËqÀ, J°ªÉÄ 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11285 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÉÃ¸ÀªÀÄäPÉÆÃA. 
£ÁUÉÃ±À UËqÀ, zÀSÁð¸ÀÄ 

ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11286 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÀAfvÁPÉÆÃA. 

gÀªÉÄÃ±À ¥ÀÆeÁj, 
PÁAdªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11287 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
AiÀÄªÀÄÄ£ÁPÉÆÃA. 
¥ÀÄgÀÄµÉÆÃvÀÛªÀÄ 

¥ÀÆeÁj, qÉPÀÌeÉ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11288 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÁjeÁPÉÆÃA. 

PÀÈµÀÚ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
qÉPÀÌeÉ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11289 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
¥ÀÆtÂðªÀiÁPÉÆÃA. 

UÀAUÁzsÀgÀ UËqÀ, mÉÃ®Ä 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11290 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄgÉÃSÁPÉÆÃA. 
¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj, ¨ÁgÁàzÉ 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11291 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÃuÁQëPÉÆÃA. 

d£ÁzsÀð£À UËqÀ, ªÀiÁ¥Á®Ä 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11292 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. UÉÆÃ¦PÉÆÃA. 

ªÉÆÃ£À¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
¥ÉÆvÁðeÉ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11293 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÀAfvÁPÉÆÃA. 

PÀÈµÀÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
aªÀiÁ®Ä ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11294 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
¥ÀÉæÃªÀiÁPÉÆÃA. 
¨ÉÆªÀÄätÚ UËqÀ, 
JuÉÚvÉÆÃr ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11295 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
£ÉÃvÁæªÀwPÉÆÃA. 

zÉÃd¥Àà UËqÀ, PÉÆvÁðeÉ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11296 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ²ªÀªÀÄä©£ï. 

gÁªÀÄtÚ UËqÀ, PÀÆmÉÃ®Ä 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11297 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. VÃvÁPÉÆÃA. 

®PÀëöät UËqÀ, PÀÆmÉÃ®Ä 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11298 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄºÁ¹¤PÉÆÃA. 
C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï, ¥Á®vÁÛr 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11299 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ²Ã®PÉÆÃA. 

CtÄÚ ¥ÀÆeÁj, PÉÊ¥À ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11300 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ¤ÃvÁPÉÆÃA. 

GªÉÄÃ±À, ¸ÉÃgÀ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11301 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. PÀªÀÄ¯ÁPÉÆÃA. 

ºÉÆ£ÀÀß¥Àà UËqÀ, 
PÀÆmÉÃ®Ä ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11302 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀgÉÆÃf¤PÉÆÃA. 
ªÁ¸À¥Àà, ¥ÀgÀtÂÃgÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11303 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÀÉÆÃ»¤PÉÆÃA. 

¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ UËqÀ, 
UÉÆÃ¼ÁeÉ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11304 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÀÉÆÃ»¤PÉÆÃA. 
¸ÀÄAzÀgÀ UËqÀ, ¤qÁå ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11305 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄeÁvÀPÉÆÃA. 

²æÃzsÀgÀ UËqÀ, PÉÆvÁðeÉ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11306 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. dAiÀÄAwPÉÆÃA. 

VjAiÀÄ¥Àà ªÀiÁ°, UÁtzÀ 
PÉÆlå ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11307 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨ÉÃ©©£ï. ¨Á§Ä 
UËqÀ, PÉÆvÁðeÉ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11308 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
±ÀÉÆÃ¨sÁPÉÆÃA. °AUÀ¥Àà 

UËqÀ, DAwPÀÆªÉÄÃgÀÄ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11309 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥ÀzÀä®vÁ eÉ. 
±ÉnÖPÉÆÃA. dUÀ£ÁßxÀ 

±ÉnÖ, £ÀqÀÄªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11310 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw.¨sÁgÀwPÉÆÃA. 
d£ÁzsÀð£À, zÀrPÉvÁgÀÄ 

ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11311 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÁgÀªÀÄäPÉÆÃA. 
ªÀÄºÀªÀÄäzï, PÁgÉÆßÃdÄ 

ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11312 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. dAiÀÄAwPÉÆÃA. 

¹Ã£À¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
¥ÀgÀ¤ÃgÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11313 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃAw. VÃvÁPÉÆÃA. 

UÀÉÆÃ¥Á¯ï, ¨ÉÃjPÉ ªÀÄ£É
34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11314 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄUÀÄtPÉÆÃA. 

¸ÀÄzsÁPÀgÀ UËqÀ, 
PÉÆÃÀrA¨Ár ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ



11315 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ºÀjuÁQëPÉÆÃA. 

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, 
ºÉÆ¸ÀUÀzÉÝ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11316 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÄÃ£ÁQëPÉÆÃA. 

PÀÄAktÚ, ºÉÆ¸ÀUÀzÉÝ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11317 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨sÀÁgÀwPÉÆÃA. 
PÉÃ±ÀªÀ ªÀiÁ°, UÁtzÀPÉÆlå 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11318 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. °Ã¯ÁªÀwPÉÆÃA. 
¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà, PÉÆrAiÀÄqÀÌ 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11319 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÀÄªÀÄvÁPÉÆÃA. 

£ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ, 
PÁ£ÀÆðf ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11320 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄj. ªÉÃzÁªÀwPÉÆÃA. 

ªÀÁ¸À¥Àà, 
PÉÆªÀÄä£ÀªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11321 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
¥ÀÉæÃªÀÄPÉÆÃA. 

gÀªÉÄÃ±À, ±ÁAw£ÀUÀgÀ 
ªÀÄ£É

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11322 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
AiÀÄªÀÄÄ£ÁPÉÆÃA. 

£ÁUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
±ÁAw£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11323 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

PÀ«vÁPÉÆÃA.gÀvÁßPÀgÀ, 
PÁªÀiÁðeÉ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11324 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÄÃ£ÁQëPÉÆÃA. 

QlÖtÚ DZÁAiÀÄð, 
±ÁAw£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11325 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
¥ÀÉæÃªÀÄPÉÆÃA. 
²æÃzsÀgÀ ºÉUÉØ, 

±ÁAw£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11326 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw.¸ÀÄ£ÀAzÀPÉÆÃA. 

¸ÉÆÃªÀÄ£ÁxÀ £ÁAiÀÄPï, 
±ÁAw£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11327 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
vÁgÁªÀÄtÂPÉÆÃA. 

azÁ£ÀAzÀ, eÉÃqÀgÀ¥Á®Ä 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11328 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. C¤vÁPÉÆÃA. 

UÀAUÀAiÀÄå UËqÀ, 
dwÛ¨ÉlÄÖ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11329 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. GµÁPÉÆÃA. 

®PÀÀëöät ¥ÀÆeÁj, 
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11330 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. £À½¤PÉÆÃA. 

¸ÀÄgÉÃ±ï ¥ÀÆeÁj, 
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11331 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÃuÁ 
AiÀÄA.PÉÆÃA. 

«±ÀéPÀÄªÀiÁgï AiÀÄA., 
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11332 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. D°ªÀiÁPÉÆÃA. 

zÀÁªÀÅzï, ±ÁAw ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11333 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®°vÀPÉÆÃA. 

wªÀÄä¥Àà UËqÀ, PÉÊ¯ÁeÉ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11334 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀAzsÁåPÉÆÃA. 

¥ÀÄgÀAzÀgÀ UËqÀ, £ÉÃ®qÀÌ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11335 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. PÀªÀÄ®PÉÆÃA. 

ªÀÉÆÃ£À¥Àà UËqÀ, 
gÀAUÀ£À»wÛ®Ä ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11336 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. VjdPÉÆÃA. 

¥ÉÆrAiÀÄ ¥ÀÆeÁj, 
PÉÆÃrªÀÄgÀ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11337 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

PÀÄ¸ÀÄªÀÄPÉÆÃA 
¸ÉÃ¸À¥Àà, dwÛ¨ÉlÄÖ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11338 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄj. ¸ÀÄAzÀjPÉÆÃA. 

¸ÀAfÃªÀ, ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11339 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. PÀªÀÄ®PÉÆÃA. 

¥ÀÆªÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
PÉÆ¼À¥Àlå ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11340 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨sÀªÁ¤ PÉÆÃA. 

zÉÃgÀtÚ, PÉÆ½¥ÀzÀå ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11341 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
AiÀÄªÀÄÄ£ÁPÉÆÃA. 

²Ã£À¥Àà ¥ÀÆeÁj, PÉÆAiÀÄð 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11342 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. dAiÀÄ²æÃPÉÆÃA. 

¥ÉæÃªÀÄZÀAzÀæ UËqÀ, 
£ÉÃ®qÀÌ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11343 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ²Ã®PÉÆÃA. 

±ÉÃRgÀ UËqÀ, PÉÆÃrªÀÄgÀ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11344 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨ÉÃ©PÉÆÃA. 

¸ÀAfÃªÀ ªÀÄÆ®å, PÉÆÃr 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11345 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄAzÀjPÉÆÃA. 
£ÁgÁAiÀÄt, ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ 

ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11346 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. zÉÃªÀQPÉÆÃA. 

ªÀÄºÀÉÃ±ï UËqÀ, 
ºÉÆ¸ÀUÀzÉÝ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ



11347 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

ºÀÉÃªÀiÁªÀwPÉÆÃA. 
¸ÀÄAzÀgÀ ¥ÀÆeÁj

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11348 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±À²PÀ¯ÁPÉÆÃA. 

£ÁUÀgÁeï, ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11349 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. PÀªÀÄ®PÉÆÃA. 

¸ÉÃ¸À¥Àà, ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11350 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. GªÀiÁªÀwPÉÆÃA. 

gÀÄPÀäAiÀÄå ¥ÀÆeÁj, 
PÀAdÆgÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11351 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±ÁæªÀtÂPÉÆÃA. 
UÀÄtPÀgÀ, GzÀÝPÀÌ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11352 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥À«vÀæPÉÆÃA. 

±ÉÃRgÀ, GzÀÝPÀÌ ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11353 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ªÀÄ®PÉÆÃA. 
²ªÀ¥Àà, ¥Á®ÛeÁgï ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11354 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÃuÁPÉÆÃA. 

zsÀtð¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
¥Á®ÛeÁ®Ä ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11355 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±Á°¤PÉÆÃA. 

ªÀiÁ¬Ä®¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
PÀAdÆgÀÄ ªÀÄ£É

§£ÀÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11356 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
AiÀÄ±ÉÆÃzsÀPÉÆÃA. 

UÀuÉÃ±ï £ÁAiÀÄÌ, 
¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11357 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÀ¯ÁåtÂPÉÆÃA. 

¸ÀÆgÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
¥Á°ÛeÁ®Ä ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11358 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. D±ÁPÉÆÃA. 

ªÉÆÃ£À¥ÀÀà, D£ÀqÀÌ ªÀÄ£É
§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11359 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. C¤vÁPÉÆÃA. 

²ªÀ¥ÀÀà ¥ÀÆeÁj, ¥ÀAdÆgÀÄ 
ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11360 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
PÀÄªÀiÁj. dAiÀÄAw©£ï. 
±ÉÃµÀ¥Àà ªÀÄrªÁ¼À, 
¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11361 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¢ªÁåPÉÆÃA. 
¥ÀzÀä£Á¨sÀ ªÀÄrªÁ¼À, 
¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄÀ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11362 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÀ¸AwPÉÆÃA. 
¨Á®PÀÈµÀÚ ¥Àæ¨sÀÄ, 

¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11363 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀgÉÆÃf¤©£ï. 

¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ, 
PÀÆmÉÃ®Ä ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11364 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ©£ï. 

zÉÃªÀzÁ¸À ¥ÀÆeÁj, 
PÉÆÃvÀðeÉ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11365 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÁjeÁPÉÆÃA. 
¥ÀzÀÀä£Á¨sÀ DZÁAiÀÄð, 

¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11366 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ²Ã®PÉÆÃA. 

UÉÆÃ¥Á®UËqÀ, 
¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11367 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «zÁåPÉÆÃA. 
¥Àæ¢Ã¥ï, PÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11368 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
¥ÀÄµÀà®vÁPÉÆÃA. 
gÀªÉÄÃ±ï £ÁAiÀÄPï, 
¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11369 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¹ÃvÀªÀÄäPÉÆÃA. 

gÀÄPÀÀäAiÀÄå ¥ÀÆeÁj, 
PÉÆÃjAiÀÄ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11370 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÄÃ£ÁQëPÉÆÃA. 
¥ÀÆªÀtÂ UËqÀ, ¨ÉÆ¼ÁeÉ 

ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11371 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±ÁgÀzÁPÉÆÃA. 

F±ÀégÀ ¥ÀÆeÁj, ¤qÀå ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11372 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. VÃvÁPÉÆÃA. 

ºÀjgÁªï, ¨ÉÃjPÉ ªÀÄ£É
34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11373 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÁjeÁPÉÆÃA. 

PÉÃ±ÀªÀ ¥ÀÆeÁj, 
±ÁAw£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11374 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. dAiÀÄAwPÉÆÃA. 

ªÉÆÃ£À¥Àà UËqÀ, 
¥ÀªÀÄä£ÀªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11375 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÉÆÃ»¤PÉÆÃA. 

PÀjAiÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
PÉÆvÁðeÉ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11376 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨sÀªÁ¤ PÉÆÃA. 

ªÉÆÃ£À¥Àà UËqÀ, ¨ÁvÉÆÃ° 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11377 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸Áéw 

AiÀÄÄ.¦ü¯ÉÆÃ«Ä£À 
PÁ¯ÉÃeÉ ºÀwÛgÀ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11378 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ºÀµÀð ±ÉnÖ©£ï. 

¨sÉÆÃd ±ÉnÖ, ¦ü¯ÉÆÃ«Ä£À 
PÁ¯ÉÃeÉ ºÀwÛgÀ

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11379 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. PÀªÀÄ®PÉÆÃA. 

ªÉAPÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, 
PÁAdªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11380 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÀÉÃªÀwPÉÆÃA. 

£ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ, PÀeÉ 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.



11381 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ºÀjuÁQëPÉÆÃA. 

gÀªÉÄÃ±ï ¨sÀAqÁj, 
ªÀÄzsÀð£À £À°PÉ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11382 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨sÀªÀåPÉÆÃA. 
ªÉAPÀ¥ÀÀà UËqÀ, PÀeÉ 

ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11383 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¦æÃwPÉÆÃA. 

«£ÀìAmï, PÉÆÃr®Ä ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11384 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¤Ã±ÁPÉÆÃA. 

PÀÄ¸ÀÄªÉÆÃzÀgÀ UËqÀ, 
D°Ad ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11385 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. ¸ÀÄAzj 
DZÁAiÀÄð©£ï. PÀÈµÀÚ 
DZÁAiÀÄð, PÀqÀ¥ÉÆlå 

ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11386 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®°vÁPÉÆÃA. 

D£ÀAzÀ DZÁAiÀÄð, 
PÉÆqÀ¥ÉÆlå ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11387 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®vÁPÉÆÃA. 
¸ÀÄgÉÃ±À UËqÀ, C°ªÉÄ 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11388 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. vÀÄ¼À¹ PÉ. 
J¸ï.PÉÆÃA. ¹ÃvÁgÁªÀÄ 
UËqÀ, PÉÊ¯ÁeÉ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11389 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ¤ÃvÁPÉÆÃA. 

£ÁgÁAiÀÄt ªÉÄÃ¹ÛçÃ, 
±ÁAw£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11390 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
zsÀªÀÄðªÀwPÉÆÃA. 

gÁWÀªÉÃAzÀæ DZÁAiÀÄð, 
¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11391 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. °Ã¯ÁªÀwPÉÆÃA. 

²Ã£À¥ÀÀà ¥ÀÆeÁj, 
±ÁAw£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11392 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
¥ÀzÀÁäªÀwPÉÆÃA. 

¥ÀzÀäAiÀÄå UËqÀ, eÉ., 
dwÛ¨ÉlÄÖ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11393 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «zÁå®vÁPÉÆÃA. 
vÉÃdPÀÄªÀiÁgÀ, dwÛ¨ÉlÄÖ 

ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11394 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ËªÀÄåPÉÆÃA. 

¢ªÁPÀgÀ PÉ. PÉÊ¯ÁeÉ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11395 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
PÀÄªÀiÁj. ¥ÀÆªÀPÀÌ©£ï. 

°AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, PÉÆgÀå 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11396 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. VjeÁ PÉÆÃA. 

¥ÀÆªÀ¥ÀÀà ¥ÀÆeÁj, 
PÉÆÃjAiÀiÁ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11397 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÀ¸ÀAwPÉÆÃA. 

PÁAvÀ¥Àà ¥ÀÆeÁjÀ, PÉÆÃr 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11398 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
ºÉÆ£ÀßªÀÄäPÉÆÃA. 

zÉÃgÀtÚ ¥ÀÆeÁj, PÉÆÃr 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11399 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÁfÃ«PÉÆÃA. 

²Ã£À¥Àà UËqÀ, vÉAÀUÀ¥Áàr 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11400 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±ÁA¨sÀ«PÉÆÃA. 

PÀÈµÀÚ¥ÀÀà ¥ÀÆeÁj, 
§gÉÃªÉÄÃqÀÄ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11401 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥ÀÄµÀàPÉÆÃA. 

VjAiÀÄ¥ÀÀà ¥ÀÆeÁj, 
gÁd¥À°PÉ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11402 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. «dAiÀÄ®QëöäÃ Dgï 

£ÁAiÀÄPïPÉÆÃA. gÀªÉÄÃ±À 
£ÁAiÀÄPï, ¤qÀà ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11403 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨sÀÄªÀ£ÉÃ±Àéj 
PÀªÀÄðPÉÆÃA. £ÁUÉÃ±À 

±ÀªÀÄð, ªÀÄoÀzÀ¨ÉlÄÖ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11404 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
avÀæPÀ¯ÁPÉÆÃA. 

ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀ DZÁAiÀÄð, 
PÉÆqÀ¥Àlå ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11405 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. PÀªÀÄ¯ÁPÉÆÃA. 

£ÉÆÃtAiÀÄå ¥ÀÆeÁj, 
PÉÆl¥À¼Àå ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11406 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ²Ã®PÉÆÃA. 

°AUÀ¥Àà UËqÀ, C¯ÉªÀÄd®Ä 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11407 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ²Ã®PÉÆÃA. 

PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, PÉÆÃr 
ªÀÄoÀ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11408 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
AiÀÄªÀÄÄ£ÁPÉÆÃA. 
UÉÆÃ«AzÀ £ÁAiÀÄÌ, 
PÉÆÃrªÀÄgÀ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11409 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±ÀAPÀjPÉÆÃA. 

¸ÀzÁ²ªÀ gÉÊ, PÀoÁgÀ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11410 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥ÀÄµÀëPÉÆÃA. 

¯ÉÆÃPÀAiÀÄå £ÁAiÀÄÌ, 
PÉÆÃrªÀÄgÀ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11411 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. °Ã¯ÁªÀwPÉÆÃA. 

¹ÃvÁgÁªÀÄ, PÉÆÃr¥ÀlÖ 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ



11412 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¤Ã¯ÁªÀwPÉÆÃA. 
¥ÀæPÁ±ï, D£ÉªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11413 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃªÀÄw. ®°vÁ PÉ. PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11414 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÉÃzÁªÀw J£ï. 
±ÉnÖPÉÆÃA. ¤¯ÉÃ±ï «. 
±ÉnÖ, PÀ¯ÁègÉ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11415 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. gÉÃªÀw 
J.CAUÀ£ÀªÁr D±Á 

PÁAiÀÄðPÀvÉð PÉÆÃr 
ªÀÄgÀ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11416 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. dAiÀÄAw 
r.CAUÀ£ÀªÁr D±Á 

PÁAiÀÄðPÀvÉð ªÀ¸ÀAvÀ 
¨ÉlÄÖ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11417 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨sÀªÀÁ¤UÁæªÀÄ 
¥ÀAZÁAiÀÄvï ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄ

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11418 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃªÀÄw. °Ã¯Á PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11419 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «zÁåzÁgÀAzÀPÀÄÌ 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11420 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀÄgÉÃ±À £ÁAiÀÄÌ PÉ. 

©£ï. LvÀÛ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
Q£ÉßwÛ ¥À½PÉÀ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11421 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. jÃvÁPÉÆÃA. 

ªÀ¸ÀAvÀ £ÁAiÀÄÌ, Q£ÉßwÛ 
¥À½PÉ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11422 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÀÁªÀå ±ÉnÖPÉÊ¥À 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11423 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃªÀÄw. ¨ÉÃ© ¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11424 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÀ¸ÀAwPÉÆÃA. 

ZÉ£Àß¥Àà ªÀÄÆ®å, PÉÆÃr 
ªÀÄgÀ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11425 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. UÉÆÃ¦PÉÆÃA. 

gÁªÀÄtÚ ªÀÄÆ®å, 
PÉÆÃrªÀÄgÀ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11426 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¤ªÀÄð®PÉÆÃA. 
«oÀ®±ÉnÖ, PÉÆÃr ªÀÄgÀ 

ªÀÄ£É
¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11427 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
¥ÀzÀÁäªÀwPÉÆÃA. 

£ÁgÁAiÀÄt gÉÊ, PÉÆÃr 
ªÀÄgÀ ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11428 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÄÃ£ÁQëPÉÆÃA. 

£ÁgÁAiÀÄt, zÁgÀAzÀ 
PÀÄPÀÄÌ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11429 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄAzÀgjPÉÆÃA. 

¨Á§Ä ªÀÄÆ®å
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11430 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ²Ã®PÉÆÃA. 

UÉÆÃ¥Á®, zÁgÀAzÀ 
PÀÄPÀÄÌ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11431 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÃuÁPÉÆÃA. 
¸Àa£ï, zÁgÀAzÀPÀÄPÀÄÌ 

ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11432 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
ªÀÄAdÄ¼ÀPÉÆÃA. 

gÀªÉÄÃ±À, PÉÆÃr ªÀÄgÀ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11433 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÀvÁßªÀwPÉÆÃA. 

¸ÀÄgÉÃ±À, PÉÆÃr ªÀÄgÀ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11434 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. PÀªÀÄ®PÉÆÃA. 

±ÀAPÀgÀ, PÉÆÃrªÀÄgÀ 
ªÀÄ£É

¨É½î¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11435 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
£ÀÁUÀªÀÄäPÉÆÃA. 

wªÀÄä¥Àà, CqÀågÉUÀÄj 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11436 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÃuÁPÉÆÃA. 

D£ÀAzÀ, ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11437 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÀÄ°èPÁPÉÆÃA. 

¸ÀÄAzÀgÀ, ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11438 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ©£ï. 

D£ÀAzÀ UËqÀ, 
¨ÁwðPÀÄªÉÄÃgÀÄ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11439 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ²æÃªÀÄw.PÉÆÃA. 

ºÀj±ÀÑAzÀæ DZÁj, ¤qÀå 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11440 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. dAiÀÄ²æÃ 

gÉÊPÉÆÃA. ¸ÀwÃ±À gÉÊ, 
PÉÊ¥À ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11441 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨ÉÃ©PÉÆÃA. 
UÉÆÃ¥Á® ªÀÄtÂAiÀiÁtÂ, 

¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11442 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄeÁvÀPÉÆÃA. 

ªÀ¸ÀAvÀ UËqÀ, ¸ÉÃrAiÀiÁ¥ÀÄ 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11443 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

¸ÀÄªÀÄ®vÁPÉÆÃA. ¨Á§Ä 
UËqÀ

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11444 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

¥ÀÄµÀà®vÁPÉÆÃA. 
PÉÆgÀUÀ¥Àà UËqÀ

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ



11445 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. avÀÁæPÉÆÃA. 

¸ÀÄgÉÃ±ï, ¨ÉÆÃ¼ÁeÉ ªÀÄ£É
PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11446 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄeÁvÀ 

Dgï.PÉÆÃA. gÁzsÁPÀÈµÀÚ 
gÉÊ

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11447 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÉÃSÁ 

ºÉgÀ¼ÉPÉÆÃA. £ÁgÁAiÀÄt 
ºÉgÀ¼É

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11448 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸Á«wæ «. 

gÉÊPÉÆÃA. «oÀ® gÉÊ, 
D°ªÀiÁgÀ ªÀÄ£É

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11449 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±À²PÀ¯Á 

PÉ.PÉÆÃA. ªÉAPÀlæªÀÄt, 
PÉÆ¼ÀPÉÌ ªÀÄ£É

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11450 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

UÀAUÀªÀÄäPÉÆÃA. CtÄÚ 
£ÁAiÀÄÌ, ¸ÁAvÀåqÀÌ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11451 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±ÀÈwPÉÆÃA. 

dAiÀÄgÁªÀÄ, ªÉÄÃ£Á® ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11452 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®vÁPÉÆÃA. 
¯ÉÆÃPÉÃ±ï, ªÀÄÄAqÀå 

ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11453 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. CPÀëvÁ 
gÉÊPÉÆÃA. 

UÀÄgÀÄ¥Àæ¸Ázï gÉÊ, 
ªÀÄÄAqÀå ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11454 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥sÁwªÀÄvïPÉÆÃA. 

C§ÄÝ¯ï §²Ãgï, 
F±ÀégÀªÀÄAUÀ® ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11455 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «£ÀÄvÁ 

PÉ.PÉÆÃA. «±ÀéA§gÀ£ï, 
PÀÄzÉÆæÃ½ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11456 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÉÃzÁªÀwPÉÆÃA. 
GªÉÄÃ±ï DZÁj, ±ÁAvÀå ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11457 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±ÀÁgÀzÁPÉÆÃA. 
±ÁAvÀ¥Àà, ªÉÄÃ£Á®Ä ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11458 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. RwÃdPÉÆÃA. 

C§ÄÝ¯ï SÁzÀgï, UÉÆÃ¼ÁÛr 
ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11459 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ²Ã®PÉÆÃA. 

£ÁgÁAiÀÄt. ¸ÀgÉÆÃ½ 
PÉÆmÉÖÃr ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11460 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. £ÉÃ©¸ÁPÉÆÃA. 
ªÀÄÆ¸Á, PÉÆÃ¼ÁÛr ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11461 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
¥sÁwªÀÄiÁPÉÆÃA. 

±ÀA±ÀÄ¢ÝÃ£ï, UÉÆÃ½vÁÛr 
ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11462 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨ÉÃ©PÉÆÃA. 

£ÁgÁAiÀÄt, PÀÄzÉÆæÃ½ 
ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11463 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

¸ÀgÀÉÆÃdPÉÆÃA, 
²ªÀ±ÀAPÀgï, ªÀÄÄAqÀå ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11464 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

AiÀÄ±ÉÆÃzsÀPÉÆÃA. 
±À²zsÀgÀ, ªÀÄÄAqÀå ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11465 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. J£ï. ªÀÄ»ÃvÀ 

gÉÊPÉÆÃA. ¸ÀÄgÉÃ±ï gÉÊ, 
£ÀqÀÄ¨ÉÊ®Ä ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11466 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸À«vÁPÉÆÃA. 

ªÀÉÆÃºÀ£À gÉÊ, 
£É®èvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11467 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥Àæ¥sÀÄ®è 

gÉÊPÉÆÃA. ±À²zsÀgÀ gÉÊ, 
PÀÄAmÁå£ÀqÀÌ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11468 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±ÉÆÃ¨sÁPÉÆÃA. 

gÀ«ÃAzÀæ, C¢Ad ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11469 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. £ÀªÀåPÉÆÃA. 

zÉÃªÀzÁ¸À, ªÉÄÃ£Á® ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11470 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ«ÄvÁCfvï PÉ. 
Dgï. PÀÄzÉÆæÃ½ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11471 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¢Ã¦Û PÉ.PÉÆÃA. 

Gj¤Ãvï PÀÄªÀiÁgï, 
ªÉÄÊgÉÆÃ®Ä ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11472 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. EA¢gÁPÉÆÃA. 

gÀÁªÀÄtÚ gÉÊ, 
ªÉÄÊgÉÆÃ®Ä ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11473 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ©AzÀÄPÉÆÃA. 

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ, 
¥À¼ÀîvÀÆÛgÀÄ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11474 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

ZÀAZÀ¯ÁQëPÉÆÃA. 
¥ÀzÀä£Á¨sÀ £ÁAiÀÄPï

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11475 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¢Ã¥ÀPÉÆÃA. 

¸ÀÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï, »jAiÀiÁt 
ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11476 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¹ÃvÁPÉÆÃA. 

d£ÁzsÀð£À, 
PÉÆAPÀtÂUÀÄAr ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ



11477 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. CgÀÄuÁPÉÆÃA. 

¸ÀwÃ±À, ªÀÄÆvÀå ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11478 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀAzsÁåPÉÆÃA. 

UÀuÉÃ±À ¥Àæ¸Ázï, 
PÀ£ÀÆðgÀÄ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11479 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®QëöäÃPÉÆÃA. 
²Ã£À¥Àà gÉÊ, PÀ£ÀÆðgÀÄ 

ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11480 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÉÆÃ»¤PÉÆÃA. 

²ªÀgÁªÀÄ ¥ÀÆeÁj, 
Rwð¨ÉÊ®Ä ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11481 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

UÁAiÀÄwæPÉÆÃA. 
gÁeÉÃ±À, »jAiÀiÁt ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11482 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ«ÄvÁæPÉÆÃA. 

«£ÉÆÃzï PÀÄªÀiÁgï gÉÊ, 
PÀAlæªÀÄd®Ä ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11483 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÀvÁßPÉÆÃA. 

gÀvÁßPÀÄªÀiÁgï, 
PÀÆªÀÄðvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11484 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
dAiÀÄ®QëöäÃPÉÆÃA. 

gÁzsÁPÀÈµÀÚ, 
¨É½îZÀÀqÀªÀÅ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11485 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. PÉ. 
¥ÀÆªÀªÀÄäPÉÆÃA. ¥ÀÄlÖtÚ 

UËqÀ, ¥À¼ÀîvÀÆÛgÀÄ 
ªÀÄ£ÀgÀ

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11486 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. D¬ÄµÁPÉÆÃA. 
C±Àæ¥sï, ¥À¼ÀîvÀÆÛgÀÄ 

ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11487 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
±ÀPÀÄAvÀ®PÉÆÃA. 

PÀgÀÄuÁ¤¢ü, PÀÄzÉÆæÃ½ 
ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11488 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
gÀÁeÉÃ±ÀéjPÉÆÃA. 

¥Àæ¸Ázï, PÀÄzÉÆæÃ½ 
ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11489 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
dAiÀÄ®QëöäÃPÉÆÃA. 

£ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ, 
ªÀÄÆqÀå ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11490 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨ÉÃ©PÉÆÃA. 

«±ÀÀé£ÁxÀ gÉÊ, 
¥À¼À¤ÃgÀÄ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11491 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
¥ÀÆtÂðªÀÄPÉÆÃA. 

¸ÀÄ£ÀAzÀ, £ÀÆf¨ÉÊ®Ä 
ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11492 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. eÉÆåÃwPÉÆÃA. 

¹ÃvÁgÁªÀÄ UËqÀ, 
PÉÆAPÀtÂUÀÄAr ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11493 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. GµÁPÉÆÃA. 

D£ÀAzÀ ¥ÀÆeÁj, 
PÉÆªÉÄävÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11494 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ«ÄvÁæPÉÆÃA. 

gÀ«, ªÉÄÃ£Á® ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11495 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. gÉÃªÀwPÉÆÃA. 

UÉÆÃ«AzÀ, PÉÆÃmÁår 
ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11496 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÀ¸ÀAwPÉÆÃA. 

¸ÀÄAzÀgÀ, PÉÆÃmÁår ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11497 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. PÀ¸ÀÆÛjPÉÆÃA. 

PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄgï, 
¥À¼ÀîvÀÆÛgÀÄ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11498 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. dAiÀÄAwPÉÆÃA. 

ªÀÉÆÃ£À¥Àà ±ÉnÖ, 
§AqÉPÀ®Äè ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11499 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀgÉÆÃf¤ 

PÉ.PÉÆÃA. ®PÀëöät UËqÀ, 
zÉÆÃ®A¥Ár ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11500 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. C¤vÁPÉÆÃA. 

¢£ÁPÀgÀ, ªÉÄqÀå®ªÀÄd®Ä 
ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11501 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. GªÀiÁªÀwPÉÆÃA. 

UÉÆÃ¥Á®, §¹gÀqÀÌ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11502 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. EA¢gÁPÉÆÃA. 

vÁgÁ£ÁxÀ DZÁAiÀÄð, 
ªÀÄÄUÀÄ½ ªÀÄ£É

¥ÀqÀÄªÀ£ÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11503 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. °Ã¯ÁªÀwPÉÆÃA. 
£ÁgÁAiÀÄt UËqÀ, ªÉÄÃ£Á® 

ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11504 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
AiÀÄ±ÉÆÃzsÀPÉÆÃA. 

ªÀiÁzsÀªÀ, PÀÄzÉÆæÃ½ 
ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11505 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
«£ÀAiÀÄ®QëöäÃPÉÆÃA. 

¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÁAiÀÄPï, PÉÆ¬Ä® 
ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11506 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «ÃuÁPÉÆÃA. 
¸ÀwÃ±À, PÉÆ¬Ä® ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11507 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. °Ã¯ÁªÀwPÉÆÃA. 

¸ÁAvÀ¥Àà gÉÊ, 
ªÀiÁwðªÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ



11508 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÁéwPÉÆÃA. 

¥ÀzÀÀä£Á¨sÀ UËqÀ, 
ªÉÄÃ£Á® ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11509 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. °Ã¯ÁPÉÆÃA. 

F±ÀégÀªÀÄÆ®å, PÉÆ¬Ä® 
ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÆß
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11510 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¨sÀªÀå 

±ÉnÖPÉÆÃA. ¸ÀA¢Ã¥ï ±ÉnÖ, 
¸ÁAvÀå ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11511 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ«ÄvÁæPÉÆÃA. 

UÉÆÃ¦£ÁxÀ gÁªï, ¸ÀétðVj 
ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11512 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. dAiÀÄ²æÃ JªÀiï. 

J.PÉÆÃA. £ÁgÁAiÀÄt, 
F±ÀégÀªÀÄA

UÀ®
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11513 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ZÀAzÁæªÀw 

¦.PÉÆÃA. ²æÃzsÀgÀ ¥ÀÆeÁj, 
ªÉÄÃ£Á® ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11514 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. GªÀiÁªÀwPÉÆÃA. 
UÉÆÃ¥Á® Cf®, £ÉÃgÀ½PÉ 

ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11515 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥ÀzÁäªÀwPÉÆÃA. 

LvÀÛ, ªÀÄÆqÀå ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11516 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ±À²PÀ¯Á 

gÉÊPÉÆÃA. zÀÄUÀÎ¥Àà 
gÉÊ, PÀ£ÀÆðgÀÄ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11517 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¹ÃvÀªÀÄäPÉÆÃA. 
gÁªÀÄZÀAzÀæ, PÉÆA¨ÉlÄÖ 

ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11518 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

¸ÀÄªÀÄAiÀÄåPÉÆÃA. ¸ÀÆ¦ü, 
¨ÁAlqÀÌ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11519 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥ÁªÀðwPÉÆÃA. 
²æÃ¥Àw PÀÄAdvÁÛAiÀÄ, 

¤ÃgÀtÂPÉ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11520 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. PÀÈµÀÚ 
ªÉÃtÂPÉÆÃA. dAiÀÄgÁªÀÄ 

¨sÀmï, mÁ¥Á®Ä PÀmÉÖ 
ªÀÄ£É

PÁªÀÅ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11521 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀgÉÆÃf¤PÉÆÃA. 

¸ÀÄgÉÃAzÀæ gÉÊ, ºÀ¶ðvÁ 
¤®AiÀÄ

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11522 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥ÁªÀÁðwPÉÆÃA. 

ªÀÄÄvÀÛtÚ UËqÀ, 
PÁªÉÃjPÀA§ ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11523 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

ºÉÃªÀiÁªÀwPÉÆÃA. ¨Á§Ä 
UËqÀ, ªÀÄzÀè ªÀÄ£É

PÁªÀÅ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11524 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. CPÀÀÄÌPÉÆÃA. 

¨Á®PÀÈµÀÚ
PÁªÀÅ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11525 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. dAiÀÄPÉÆÃA. 

£ÁgÁAiÀÄt, PÀÉÆ¬Ä® ªÀÄ£É
§qÀUÀ£ÀÆß

gÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11526 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÉ. J¸ï. ¨Á§Ä©£ï. 

¨sÉÆÃd, ¸ÉÃrUÀÄj ªÀÄ£É
PÉÆ½ÛUÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11527 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. «±Àé£ÁxÀ©£ï. 

PÉÆgÀUÀÄ, 
PÀÄªÀiÁgÀªÀÄAUÀ® ªÀÄ£É

¥ÀÄtÑ¥Áàr PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11528 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÀjAiÀÄ¥Àà©£ï. 

ZÉÆÃªÀÄ, ªÀiÁzÉÆÃr ªÀÄ£É
PÁtÂAiÀÄÆg

ÀÄ
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11529 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÀ¸ÀAvÀ PÀÄªÀiÁgï©£ï. 

J£ï. ¨Á®PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ, 
PËrZÁÑgï ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11530 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ZÀ¤AiÀÄ ªÉÄÃgÀ©£ï. 

¥ÀÄlÖ ªÉÄÃgÀ, 
UÀÄ¼ÀÄîªÀÄÆ® ªÀÄ£É

EzÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11531 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. dAiÀÄAvï f.©£ï. LvÀÛ 
¨sÉÊgÀ, UÀÄ¼ÀîªÀÄÆ¯É 

ªÀÄ£É
EzÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11532 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ±ÉÃRgÀ©£ï. ªÀÄ£Àì 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, ¸ÀªÀtÆgÀÄ 

ªÀÄ£É
¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11533 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀÀædé¯ï ¦. J£ï.©£ï. 

¥ÀzÀä£Á¨sÀ £ÁAiÀÄÌ, ¥ÀrÃ®Ä 
ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11534 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. zsÀ£ÀAdAiÀÄ 

AiÀÄÄ.©£ï. £ÁgÁAiÀÄt 
£ÁAiÀÄÌ, 

¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11535 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. UÀÄgÀÄªÀ 

ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. PÉÆgÀUÀÄ 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, ¤Ã¥ÁðeÉ ªÀÄ£É

§£ÀÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11536 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

UÁAiÀÄwæPÉÆÃA. 
UÀÄgÀÄªÀ

PÉ«ÄäAeÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11537 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ±ÉÃµÀ¥Àà ©. JªÀiï.©£ï. 
¸ÀÄ§âtÚ, ²æÃgÀPÁë ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11538 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. CgÀÄuÁ PÉ.©£ï. ¨Á§Ä 

ªÀÄÄUÉÃgÀ, PÀ®èªÀÄ ªÀÄ£É
ªÀÄÄAqÀÆg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11539 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. vÀ¤AiÀÄ¥Àà©£ï. 

ZÉÆAPÀæ, D®AvÁAiÀÄ 
ªÀÄ£É

UÉÆÃ½vÉÆ
ÛÃlÄÖ

G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11540 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. wªÀÄä¥Àà©£ï. PÀÄPÀÌ, 

§£Áj ªÀÄ£É
¨É¼ÀAzÀÆg

ÀÄ
PÀqÀ§ J¸ï.¹.



11541 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. °Ã¯ÁªÀwPÉÆÃA. 

UÀÉÆÃ¥Á¯ï JªÀiï., 
PÀ¯ÉèÃUÀ ªÀÄ£É

PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11542 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. AiÀÄA. 

gÁWÀªÀªÀiÁtÂAiÀÄqÀÌ ªÀÄ£É
ªÀiÁqÀÆßgÀ

Ä
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11543 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ©£ï. 

UÀÄgÀÄªÀ, PÀAa£À¥ÀzÀªÀÅ 
ªÀÄ£É

PÀÉAiÀÄÆå
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11544 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÀÄ±Á®¥Àà©£ï. 

ªÀiÁ¬Ä®, d®zsÀgÀ PÁ¯ÉÆÃ¤
F±ÀégÀªÀÄA

UÀ®
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11545 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ©£ï. PÀjAiÀÄ, 

d®zsÀgÀ PÁ¯ÉÆÃ¤
F±ÀégÀªÀÄA

UÀ®
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11546 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¨Á§Ä©£ï. JA. ¦f£À, 

ªÀÄjPÉ ªÀÄ£É
DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11547 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀÄPÉÃ±À©£ï. ¨Á§Ä, 

¥ÁzÀqÀÌ ªÀÄ£É
¥ÀqÀÄªÀ£À

ÆßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11548 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®°vÀ PÉÆÃA. 

PÀÄ±Á®¥Àà, ¥À®èvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÆåg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11549 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¨Á§Ä©£ï. UÀÄgÀÄªÀ, 

¥ÀÆeÁjªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É
¥ÀqÀÄªÀ£À

ÆßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11550 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÀÄÄzÀÞ©£ï. §lå, 
PÉgÉªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11551 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÀÄqÉÆÃ®Ä 

ªÉÄÃgÀ©£ï. CµÀÖ«Ä 
ªÉÄÃgÀ, PÀAzÀqÀÌ ªÀÄ£É

¥ÀqÀÄªÀ£À
ÆßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11552 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ©qÀÄUÀÄ©£ï. ªÀÄAZÀ 

ªÀÄÄUÉÃgÀ, 
vÁ½¥ÀqÀÄ¥ÀÄà ªÀÄ£É

»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11553 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ZÀÉ£Àß £À°PÉ©£ï. 

ºÀÄPÀæ £À°PÉ
¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11554 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. UÀuÉÃ±À £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ
¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11555 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃ. J£ï. UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 
¥ÉÆÃgÉÆÃ½©£ï. J£ï. 

C£ÀAvÀ£ÁAiÀÄPï, 
¥ÉÆÃgÉÆÃ½ ªÀÄ£É

§dvÀÆÛgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11556 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃ. gÀªÉÄÃ±À gÉÊ 
¨ÉÆÃ¼ÉÆÃr©£ï. 

¨Á®PÀÈµÀÚ gÉÊ, ®°vÀªÀ£À 
ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÄÆå
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11557 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. d£ÁzsÀð£À UËqÀ©£ï. 

¥ÀzÀÀäAiÀÄå UËqÀ, ¦®HgÀÄ 
ªÀÄ£ÀqÀ

£É¯Áår G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11558 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÀ¸ÀAvÀ PÀÄªÀiÁgï©£ï. 
vÁåA¥ÀtÚ UËqÀ, §£Áj ªÀÄ£É

¨É¼ÀAzÀÆg
ÀÄ

PÀqÀ§ EvÀgÉ

11559 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. UÀuÉÃ±Àï PÉ.©£ï. 
¯ÉÆÃPÀAiÀÄå UËqÀ, 

¨ÁfªÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É
PÀÄzÁägÀÄ PÀqÀ§ EvÀgÉ

11560 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ²ªÀ¥Àà UËqÀ©£ï. 

£ÁUÀ¥Àà UËqÀ, ©ÃjUÀ 
ªÀÄ£É

aPÀÌªÀÄÆqÀ
ÆßgÀÄ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11561 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀzÀÀä£Á¨sÀ©£ï. 
£ÁgÁAiÀÄt, ¸ÀªÉð ªÀÄ£É

¸ÀªÀÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11562 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. n. PÉ. vÉÆÃªÀÄ¸ï©£ï. n. 

PÉ. PÀÄjAiÀÄPÉÆÃ¸ï, 
vÀgÀ¥Éà®Ä ªÀÄ£É

§®å PÀqÀ§ EvÀgÉ

11563 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. eÉÆÃQA ªÀiÁnð¸ï©£ï. 
¥Ë¯ï ªÀiÁnð¸ï, ºÀ¼ÀîAUÉÃj 

ªÀÄ£É
PÀÄlÄæ¥Áàr PÀqÀ§ EvÀgÉ

11564 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃ. eÉÆÃQA 
gÉÆÃræUÀ¸ï©£ï. ªÀiÁ¸Éð¯ï 
gÉÆræUÀ¸ï, PÀ®èAvÀqÀÌ 

ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Á¼
À

PÀqÀ§ EvÀgÉ

11565 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

ZÀ¤AiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ
PÉÆ½ÛUÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11566 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ J£ï.©£ï. 
®PÀëöät £ÁAiÀÄÌ, D£ÁeÉ 

ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀÄ
æ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11567 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃ. AiÀÄ£ï. r zÉÃªÀzÁ¸À 
gÉÊ©£ï. UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 
gÉÊ, ¨É½AiÀÄÆgÀÄ PÀmÉÖ 

ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11568 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. gÀÁªÀÄZÀAzÀæ 

gÉÊ©£ï. QlÖtÚ gÉÊ, ©ÃqÀÄ 
ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11569 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¢£ÉÃ±ï ¸Á°AiÀiÁ£ï©£ï. 

¸ÀAfÃªÀ ¥ÀÆeÁj
§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11570 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¤ªÀÄð®PÉÆÃA. 

£ÁgÁAiÀÄt gÉÊ, ªÀÄzÀè 
ªÀÄ£É

ªÀÄiÁqÀÆßg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11571 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ 
n.PÉÆÃA. ¨Á®PÀÈµÀÚ, 

ªÉÄÃ£Á® ªÀÄ£É

£ÀÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11572 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÉ. ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt 

¨sÀmï¸À£Áå¹UÀÄqÉØ ªÀÄ£É
PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11573 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¢£ÀPÀgÀ gÉÊ©£ï. 

gÀWÀÄ£ÁxÀ gÉÊ, ªÀÄ¤¥Áàr 
ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11574 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®°vÀ eÉ. 

¨sÀmïPÉÆÃA.UÀt¥Àw ¨sÀmï 
PÉ., wAUÀ¯Ár ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11575 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. 

¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ£ï«ÃgÀªÀÄAUÀ® 
ªÀÄ£É

¸ÀªÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11576 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. UÀt¥Àw ¨sÀmïwAUÀ¯Ár 

ªÀÄ£É
PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ



11577 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¨Á§Ä £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

PÀÄPÀÀÌ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, £À£Àå 
ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11578 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÀÈµÀÚ¥Àà©£ï. 

¸ÀgÉÆÃf¤, ¥ÀA§vÀÛ ªÀÄd®Ä 
ªÀÄ£É

PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11579 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¦. J. ¨Á®PÀÈµÀÚ 

UËqÀCAUÀr»vÀÄè ªÀÄ£É
¥Á¯ÁÛr PÀqÀ§ EvÀgÉ

11580 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÀÈµÀÀÚ ±ÀªÀÄð©£ï. 

D£ÀAzÀ ¥Àæ¨sÀÄ, 
UÉÆÃ½vÀÛr ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11581 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ.ªÀiÁ¬Ä®¥Àà UËqÀ©£ï. 
PÀÄPÀÌ¥Àà UËqÀ, C¯É¥Áàr 

ªÀÄ£É

ºÀ¼ÉÃ£ÉÃg
ÀAQ

G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11582 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. «. J¸ï. gÁªÀÄtÚ 

UËqÀºÉÆ¸ÀªÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É
¥ÀqÀÀÆßgÀ

Ä
G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11583 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. «dAiÀÄ PÀÄªÀiÁj 
±ÉuÉågÁªÀÄ£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11584 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. zÉÃªÀtÚ gÉÊ 

©.§ÆrAiÀiÁgï ªÀÄ£É
PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11585 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀzÁ£ÀAzÀPÉÆÃreÁ®Ä 

ªÀÄ£É
£É¯Áår G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11586 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. dAiÀÄAwPÉÆÃA. 

gÁªÀÄ, 
PÉÊªÀÄt PÀqÀ§ EvÀgÉ

11587 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀaÑAzÀæ gÉÊ£ÀÆf 

ªÀÄ£É
PÉAiÀÄÆåg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11588 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ZÉÆÃªÀÄ 

£ÁAiÀÄÌ£ÀªÀPÉÃªÀ¼À ªÀÄ£É
PÀÄAvÀÆgÀ

Ä
PÀqÀ§ J¸ï.n.

11589 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÁjdPÉÆÃA. 

¸ÀAfÃªÀ ±ÉnÖ, wAUÀ¯Ár 
ªÀÄ£É

PÉzÀA¨Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11590 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt UËqÀ©£ï. 
PÀÄAk UËqÀ, PÉÆAPÀtÂ 

UÀÄAr ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11591 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ©. n. ªÀÄºÉÃ±ÀÑAzÀæ 

¸Á¯Áå£ï£ÀqÀÄ¨ÉÊ®Ä 
UÀÄvÀÄÛ ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀÆg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11592 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÉ. DzÀA ºÁf©£ï. PÀÄAk 

¨Áåj, PÉÆ¬Ä® ªÀÄ£É
§qÀUÀ£ÀÆß

gÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11593 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ 
£ÁAiÀÄÌ©£ï. ªÀiºÁ°AUÀ 

£ÁAiÀÄÌ, ªÀÄÄAqÀPÉÆaÑ 
ªÀÄ£É

¤qÀÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11594 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥ÉæÃªÀÄPÉÆÃA. 

²æÃzsÀgÀ £ÁAiÀÄPï, 
ªÀÄAd®àqÀÄà ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÀÆÛg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11595 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ, DzÀ±Àð©£ï ºÀjÃ±ï 

UËqÀ, ªÀÄlÖ ªÀÄ£É
¥ÀqÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11596 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀÆ¦ü. ©. 

ºÉZï.PÀ£ÀÆðgÀÄ ªÀÄ£É

£ÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11597 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥Àæ«Ãuï 

UËqÀPÀÉÆA¨ÉlÄÖ ªÀÄ£É
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11598 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÉÆ£ÀßZÀÑ£ï JªÀiï. 
PÉ.©£ï. PÀÄAk, GgÉeÁ®Ä 

ªÀÄ£É
EZÀèA¥Ár G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11599 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃ. PÉ. d£ÁzsÀð£À 
eÉÆÃ¬Ä¸À©£ï. ªÉAPÀlæªÀÄt 
eÉÆÃ¬Ä¸À, PÀÄwÛUÀzÉÝ 

ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀÆg
ÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11600 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. J. ¢£ÉÃ±À©£ï. 
ªÀÄºÁ°AUÀ £ÁAiÀÄÌ, 

PÀªÀÄð® ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11601 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¨ÉÊAQ gÉÊ©£ï. 

°AUÀ¥Àà gÉÊ, 
CqÉÊwÛªÀiÁgÀÄ ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11602 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. JªÀiï. PÉÆgÀUÀ¥Àà 
gÉÊ©£ï. zÀÉÃgÀtÚ gÉÊ, 

zÉÃ«PÀÈ¥Á ªÀÄ£É

¥ÀÄvÀÆÛgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11603 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÁAiÀÄPï©£ï. 

PÉÆUÀÎtÚ £ÁAiÀÄPï, 
PÉÆ¬Ä® ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11604 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. r. C§ÄÝ®è©£ï. 

PÀÄAkªÀÄäzï ¨Áåj, rA©æ 
ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11605 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÉÆÃ£À¥Àà PÉ.©£ï. 
gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ, SÁf ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11606 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÉ. ªÉAPÀ¥Àà ©£ï. 

PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ, 
PÀÄzÉÆÌÃ½ ªÀÄ£É

34-£ÉQÌ¯Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11607 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. §Ä¼Éîa©£ï. 

PÀjAiÀÄ, ¥É¼ÀvÉÆÛÃr 
ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Á¼
À

PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11608 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÉ. ±ÉÃRgÀ©£ï. ªÀÄ£Àì 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, PÁzÉÃgï ªÀÄ£É

¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11609 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ±ÉÃRgÀ ¥ÀgÀªÀ 

AiÀÄA.PÉªÀÄä¬Ä ªÀÄ£É
ªÀiÁqÁªÀ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11610 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
wªÀÄä £ÁAiÀÄÌ, ªÀÄÄgÀÄAV 

ªÀÄ£É
§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11611 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÀiÁzsÀªÀ J.Cd®PÀÌ 

ªÀÄ£É
M¼ÀªÉÆUÀ

Äæ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11612 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃ. PÀÄAr©£ï. ¥ÀQÃgÀ ¥ÀÄtÑ¥Áàr PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11613 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÀÄÄzÀÞ ©£ï. §lå, 
§Ä¼ÉîÃjPÀmÉÖ ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.



11614 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ©. ¸ÀzÁ²ªÀ©£ï. J¼ÀÄA§, 

¨Á«PÀmÉÖ ªÀÄ£É
¸ÀªÀÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11615 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÀÉ. ±ÁAvÀ¥Àà©£ï. 

PÀÄAk ªÉÆÃUÉÃgÀ, ¥Ad¼À 
ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀÄ
æ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11616 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÉ. ¨Á®PÀÈµÀÚ 

ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. PÀjAiÀÄ 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, zÀ¨Éð ªÀÄ£É

PÉ«ÄäAeÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11617 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. «±Àé£ÁxÀ ¥ÀÆeÁj©£ï. 

©AiÀiÁ¼ÀÄ, zÀSÁð¸ÀÄ ªÀÄ£É
PÁtÂAiÀÄÆg

ÀÄ
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11618 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ZÀAzÀæ©£ï. 

ªÀÉÆÃ£À¥Àà, £ÉQÌ® ªÀÄ£É
¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11619 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. wªÀÄä¥Àà©£ï. PÀÄPÀÌ, 

§£Áj ªÀÄ£É
¨É¼ÀAzÀÆg

ÀÄ
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11620 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ©£ï. ZÉÆÃªÀÄ ¥ÀÁ¯ÁÛr PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11621 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¨Á§Ä AiÀiÁ£É 

ºÀÄPÀæ©£ï. PÀjAiÀÄ
PÉAiÀÄÆåg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11622 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ©£ï. 

UÀÄgÀÄªÀ
PÉAiÀÄÆåg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11623 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÉÃ±ÀªÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

PÀÄAk £ÁAiÀÄÌ, PÀeÉ ªÀÄ£É
¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11624 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÀiÁAPÀÄ 

ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. ¥ÀQÃgÀ, 
¥ÀÄ½PÀÄPÀÄÌ ªÀÄ£É

PÉÆÃrA¨Á¼
À

PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11625 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÉAPÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀ©£ï. 
UÀÄqÀØ ¥ÀgÀªÀ, Cf£ÀqÀÌ 

ªÀÄ£É
zÉÆÃ¼Áàr PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11626 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¨sÉÊgÀ ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. 

PÀÄqÀÄ¥À ªÀÄÄUÉÃgÀ
ºÀ¼ÉÃ£ÉÃg

ÀAQ 
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11627 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀÄµÀàgÁeï©£ï. PÉ. 

Dgï. PÀÄªÀiÁgï
PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11628 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. Nr©£ï. PÀjAiÀÄ 

ªÀÄÄUÉÃgÀ
PÀ§PÀ G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11629 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀAfÃªÀ©£ï. PÉÃ¥ÀÄ, 

zsÀªÀÄð£ÀUÀgÀ ªÀÄ£É
£ÀjªÉÆUÀÄ

æ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11630 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃ. gÁeï JªÀiï.©£ï. ¨Á§Ä PÀÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11631 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ©. UÀuÉÃ±ï©£ï, 

ZÉ£Àß¥Àà
PÀÉÆÃrA¨Ár G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11632 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃ. D£ÀAzÀ©£ï. aÃAPÀæ
gÁªÀÄPÀÄA

d
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11633 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. zsÀ£ÀAdAiÀÄ PÀÄªÀiÁgï 

©.©£ï. ¨Á§Ä ©., ¨Á«PÀmÉÖ 
ªÀÄ£É

¸ÀªÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11634 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. AiÀÄÄªÀgÁd©£ï. 

vÀ¤AiÀÄ¥Àà
±ÁAwUÉÆÃ

qÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11635 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. CAUÁgÀ©£ï. ºÀÄPÀæ, 

¥ÀmÉÖ ªÀÄ£É
§qÀUÀ£ÀÆß

gÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11636 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®°vÀ ©.©£ï. 

azÁ£ÀAzÀ, qÉÆA§mÉ§j 
ªÀÄ£É

¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11637 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀÄAzÀgÀ©£ï. 

ZÉÆÃªÀÄ, ±ÉÃPÀªÀÄ¯É 
ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11638 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÁAvÀ¥Àà £À°PÉ©£ï. 

CAUÁgÀ £À°PÉ
¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11639 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ®°vÀPÉÆÃA. 

PÀÄ±Á®¥Àà, ¥À®èvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÉAiÀÄÄÆå
gÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11640 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. CtÄÚ f. J£ï.©£ï. PÀjAiÀÄ. 

ªÉÄÃ£Á® ªÀÄ£É

£ÀÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11641 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
ZÀAzÁæªÀwPÉÆÃA. 
²æÃzsÀgÀ, ªÉÄÃ£Á® 

¥É®vÀÛr ªÀÄ£É

£ÀÉlÖtÂUÉ 
ªÀÄÆqÀÆßg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11642 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÉÃ¸À¥Àà £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÄÌ, PÀeÉ ªÀÄ£É
¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11643 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ±ÀgÀvï©£ï. PÀÄAqÀ 
«ÃgÀ, £ÉÃgÉÆÃ¼ÀÛqÀÌ 

ªÀÄ£É
¥ÀÄtÑ¥Áàr PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11644 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÉÃ¸À©£ï. ZÀ®è, zÉÃ®ð 

ªÀÄ£É
PÉAiÀÄÆåg

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11645 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÀÄÁzsÀªÀ©£ï. ªÀÄvÀÛr 

ªÉÄÃgÀ
PÀÄAvÀÆgÀ

Ä
PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11646 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¨Á§Ä ©.©£ï. ºÀÄPÀÀæ, 

²©gÀ ªÀÄ£É
£ÀjªÉÆUÀÄ

æ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11647 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ, dAiÀÄgÁªÀÄ©£ï. 
¥ÉÆrAiÀÄ ªÉÄÃgÀ, 
CAZÉPÀmÉÖ ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀÄ
æ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11648 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÀjAiÀÄ¥Àà©£ï. 

ZÀÉÆÃªÀÄ, ¨É¼ÀAzÀÆgÀÄ 
ªÀÄ£É

PÁtÂAiÀÄÆg
ÀÄ

PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11649 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. UÀÄgÀÄªÀ 

ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. PÉÆgÀUÀÄ 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, ¤Ã¥ÁðeÉ ªÀÄ£É

§£ÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11650 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. J¸ï. £ÁgÁAiÀÄt ©£ï. Nr, 

±ÉÃPÀªÀÄ¯É ªÀÄ£É
CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11651 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¨Á§Ä PÉ. J¸ï.©£ï. 

¨sÉÆÃd, ±ÉÃrUÀÄj ªÀÄ£É
PÉÆ½ÛUÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11652 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. J.¦. ¸ÀÄ¤ÃvÁ©£ï. 
¥ÉÆrAiÀÄ, D£ÁqÀÌ ªÀÄ£É

±ÁAwUÉÆÃ
qÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11653 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. dAiÀÄgÁªÀÄ JA.©£ï. 

¨ÉÆUÀÎ ªÀÄÄUÉÃgÀ
¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.



11654 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. °AUÀ¥Àà©£ï. ZÀ¤AiÀÄ, 

ªÀÄgÀPÀÌ¼À ªÀÄ£É
PÉÊªÀÄt PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11655 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. dAiÀÄ¥Àæ¸Ázï©£ï. 

gÀWÀÄ£ÁxÀ, ZÉ°AiÀÄqÀÌ 
ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11656 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÀÈµÀÚ n.©£ï. ªÀÄAZÀ 

ªÀÄÄUÉÃgÀ
»gÉÃ§AqÁr G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11657 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. GªÉÄÃ±À f.©£ï. 

ªÀÄÄzÀgÀ ªÀÄÄUÉÃgÀ, 
UÀÄjAiÀiÁ£À ªÀÄ£É

PÀÄAvÀÆgÀ
Ä

PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11658 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀÄ±ÁÀAvï©£ï. 

¯ÉÆÃPÉÃ±ï, ¥É®ðA¥Ár 
ªÀÄ£É

PÉÆ½ÛUÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11659 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

°AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
ªÀÄÄAqÀPÉÆaÑ ªÀÄ£É

CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11660 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃ. gÁWÀªÀ©£ï. ZÉÆÃªÀÄ ªÀiÁqÀÆßgÀ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11661 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ±ÀÉÃµÀ¥Àà ¨sÉÊgÀ©£ï. 

LvÀÛ¥Àà ¨sÉÊgÀ, 
PÀ®èªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É

¤qÀÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11662 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃ. ªÉÆÃAl©£ï. PÉÆgÀUÀ PÉÆÃrA¨Á¼À PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11663 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. gÀªÉÄÃ±À©£ï. PÀÄAqÀ. 

£ÉPÀÌgÉ ªÀÄ£É
aPÀÌªÀÄÆqÀ

ÆßgÀ
G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11664 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃ. PÉÆÃªÀiÁgÀÄ 
ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. aÃAPÀÀæ 
ªÀÄÄUÉÃgÀ, qÉÆA§qÉ§j 

ªÀÄ£É

¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11665 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

UÁAiÀÄwæPÉÆÃA. 
UÀÄgÀÄªÀ

PÉ«ÄäAeÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11666 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. gÀÁdÄ©£ï. 

ªÉÆqÉAQ®®, PÉÆÃrªÀÄd®Ä 
ªÀÄ£É

£ÀjªÉÆUÀÀÄ
æ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11667 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥ÁZÀÄ©£ï. 

ªÀÄ£ÀÀì, CgÉvÁÛr ªÀÄ£É
¸ÀªÀtÆgÀÄ PÀqÀ§ J¸ï.¹.

11668 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. 

¨sÁVÃgÀ¢üPÉÆÃA. ZÀ¤AiÀÄ
DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11669 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÀ¸ÀAvÀ 

ªÀÄÄUÉÃgÀ©£ï. ¨Á®PÀÈµÀÚ 
£ÁAiÀÄÌ

CjAiÀÄqÀÌ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11670 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. UÀÄgÀÄªÀ JªÀiï.©£ï. 
PÉÃ¥ÀÄ, ªÀÄjPÉ ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11671 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀzÀÀä£Á¨sÀ©£ï. 

UÀÄgÀÄªÀ ªÉÄÃgÀ
PÉAiÀÄÆågÀ

Ä
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11672 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃ. ¨Á§Ä ©£ï. UÀÄgÀÄªÀ
¥ÀqÀÄªÀ£ÀÆ

ßgÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11673 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. zsÀ£ÀAdAiÀÄ©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ
¥ÀÄvÀÆÛgÀ

Ä
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.¹.

11674 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. vÀ¤AiÀÄ¥Àà©£ï. 

ZÉÆAPÀæ
D®AvÁAiÀÄ G¦à£ÀAUÀr J¸ï.¹.

11675 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
±ÉÆÃ¨sÁªÀwPÉÆÃA. 

¨Á®PÀÈµÀÚ ±ÉnÖ, 
PÀÆmÉÆÃtÂ ªÀÄ£É

PÀqÀ§ PÀqÀ§ EvÀgÉ

11676 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ, £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

LvÀÀÛ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, gÉAd 
ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11677 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ZÀAzÀÀæºÁ¸ÀPÉÃ¢® 

ªÀÄ£É
PÉAiÀÄÆågÀ

Ä
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11678 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃ. GªÉÄÃ±À JªÀiï. §£ÀÀÆßgÀÄ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11679 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥ÉæÃªÀÄ 

J¸ï.PÉÆÃA. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ 
£ÁAiÀÄÌ, ¸ÀªÉð ªÀÄ£É

¸ÀªÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11680 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃªÀÄw. 
PÀÄªÀÄÄzÀPÉÆÃA. 
¸ÀÄAzÀgÀ £ÁAiÀÄÌ, 
PÉÆqÀAPÉÃj ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀÆgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11681 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ®PÀëöät UËqÀ©£ï. 

zÁªÉÆÃzÀgÀ UËqÀ
²gÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11682 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀÆªÀ¥Àà UËqÀ©£ï. 
J®åtÚ UËqÀ, PÉÆqÉeÁ®Ä 

ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀÆgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11683 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. d£ÀÁzsÀð£À ©£ï. 

gÀÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ. KtÂvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ J¸ï.n.

11684 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
gÁªÀÄtÚ £ÁAiÀÄÌ, §eÁUÀÄ½ 

ªÀÄ£É
¥ÁuÁeÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11685 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀzÀä£Á¨sÀ©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt, ¸ÀªÉð UÁæªÀÄ
¸ÀªÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11686 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ºÀjÃ±À©£ï. £ÁgÁAiÀÄt 

£ÁAiÀÄÌ
±ÁAwUÉÆÃq

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11687 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ±ÀAPÀgÀ£ÁgÁAiÀÄt 

¨sÀlÖ¥ÀzÀgÀAd ªÀÄ£É
EzÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11688 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ªÉÆÃºÀ£À £ÁAiÀÄÌ©£ï. 
¨Á§Ä £ÁAiÀÄÌ, PÉÃzÀUÀzÀr 

ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀÆgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11689 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. £ÁgÁAiÀÄt 

£ÁAiÀÄPï©£ï. PÉÆgÀUÀ¥Àà 
£ÁAiÀÄPï

PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ EvÀgÉ

11690 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. JªÀiï. D£ÀAzÀ 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. ±ÉÃµÀ £ÁAiÀÄÌ, 
ªÀÄÄAqÉÆÃ° ªÀÄÆ¯É ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆUÀÄ
æ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11691 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀQÃgÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

¸ÀÄ§â £ÁAiÀÄÌ, PÉÆÃr ªÀÄ£É
¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.



11692 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ

²æÃ. ºÀÉZï. PÀÈµÀÚ 
£ÁAiÀÄÌ©£ï. ªÀÄºÁ°AUÀ 

£ÁAiÀÄÌ, ªÉÆmÉÖvÀÛqÀÌ 
ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11693 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ, JªÀiï. ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà 
£ÁAiÀÄÌ©£ï. §lå £ÁAiÀÄÌ, 
«Ä£ÉÆÃfPÀ®Äè ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11694 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¦. £ÁgÁAiÀÄt ¨sÀmï©£ï. 

F±ÀégÀ ¨sÀmï
¥ÀqÀÀÆßgÀ

Ä
G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11695 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. PÉ. PÀÈµÀÚ 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. LvÀÛ¥ÀÀà 
£ÁAiÀÄÌ, G¼Áî® ªÀÄ£É

PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11696 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀÆªÀ¥ÀÀà 

£ÁAiÀÄÌ£ÉÊvÁr ªÀÄ£É
PÀÄjAiÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11697 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ 
J£ï.©£ï. gÁªÀÄ £ÁAiÀÄÌ, 

ZÀÆj¥À¼Àî ªÀÄ£É
¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11698 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÀÚ 
J£ï. ¹.©£ï. PÀÈµÀÀÚ ¨sÀmï, 

PÀÄPÀÄÌ ªÀÄ£É
¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11699 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ 
£ÁAiÀÄÌ©£ï. PÉÆUÀÄÎ 

£ÁAiÀÄÌ, ¨Á¼ÉUÀÄ½ ªÀÄ£É
EzÉð ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11700 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ ²æÃªÀÄw. ªÀÄªÀÄvÁ PÉ. PÉÆr¥Áàr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11701 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. d®eÁQëPÉÆÃA. 

£ÁgÁAiÀÄt
PÉÆ¬Ä® PÀqÀ§ EvÀgÉ

11702 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. dAiÀÄAvÀ £ÁAiÀÄÌ©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt £ÁAiÀÄÌ
¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11703 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¯ÉÆÃPÀAiÀÄå 

UËqÀ©£ï. gÀÄPÀäAiÀÄå 
UËqÀ

PÉÆÃuÁeÉ G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11704 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. vÀ¤AiÀÄ¥ÀÀà 

£ÁAiÀÄÌ©£ï. «ÄÃ£Á £ÁAiÀÄÌ
PÉ«ÄäAeÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11705 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸ÀÄ£ÀAzÀPÉÆÃA. 

vÀ¤AiÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ
PÉ«ÄäAeÉ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11706 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¢ªÀå ¦.PÉÆÃA. 

UÀuÉÃ±ï JA., ªÀiÁ¬Ä® 
PÉÆÃmÉ ªÀÄ£É

¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11707 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. UÀuÉÃ±ï JA.©£ï. 
PÀÈµÀÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 

ªÀiÁ¬Ä®PÉÆÃmÉ ªÀÄ£É
¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11708 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ªÀÁjdPÉÆÃA. 

±ÉÃµÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ
PËPÁær G¦à£ÀAUÀr J¸ï.n.

11709 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. C¤vÁ JA.PÉÆÃA. 

wªÀÄä¥Àà £ÁAiÀÄÌ 
JA.,PÀÆªÉAd ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11710 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. zÉÃgÀtÚ gÉÊ©£ï. 

£ÁgÁAiÀÄt gÉÊ, PÀ¼ÉAf 
ªÀÄ£É

§¯ÁßqÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11711 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. dUÀ£ÁßxÀ©£ï. 

¥ÉÆrAiÀÄ
±ÁAwUÉÆÃq

ÀÄ
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11712 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀÀégÀ f.©£ï. 
zÁzÀÄ £ÁAiÀÄÌ, UÀÄAqÀåqÀÌ 

ªÀÄ£É

PÀÄAvÀÆgÀ
Ä

PÀqÀ§ J¸ï.n.

11713 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. jvÉÃ±ï JA.©£ï. 

ªÀÄºÁ°AUÀ, ªÉÄÃ¯Áð ªÀÄ£É
PÉAiÀÄÆågÀ

Ä
¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11714 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. dAiÀÄÀAw 

JªÀiï.PÉÆÃA, gÀÄPÀäAiÀÄå 
£ÁAiÀÄÌ, ªÀÄjPÉ ªÀÄ£É

DAiÀiÁð¥ÀÄ ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11715 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀzÁ²ªÀ ±ÉnÖ©£ï. 

UÀAUÀAiÀÄå ±ÉnÖ, ¥ÀmÉÖ 
ªÀÄ£É

ªÀÄÄAqÀÆgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11716 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¸À«vÁPÉÆÃA. 

CtÚ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
©ÃdAvÀÛqÀÌ ªÀÄ£É

¤qÀà½î ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11717 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ²æÃ¤ªÁ¸À UËqÀ©£ï. 

zÀÄUÀÎ¥Àà UËqÀ, PÀÄPÀÌ¯ï 
ªÀÄ£É

M¼ÀªÉÆUÀÄ
æ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ J¸ï.n.

11718 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃªÀÄw. ¥ÁªÀðwPÉÆÃA. 

ªÉAPÀ¥Àà £ÁAiÀÄÌ, 
¸ÀgÉÆÃ½PÁ£À ªÀÄ£É

¨ÉlÖA¥Ár ¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11719 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ©. JªÀiï. PÀÄAk¥À½î©£ï. 
ªÀÄºÀªÀÄäzï ºÁf, ¸ÁgÀPÉgÉ 

ªÀÄ£É

ªÀiÁqÀÆßgÀ
Ä

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11720 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. £À«Ã£À PÀÄªÀiÁgï 

gÉÊ©£ï. ¨Á§Ä gÉÊ, PÉÆ¬Ä® 
ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11721 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¨sÁ¸ÀÌgÀ £ÁAiÀÄPï©£ï. 

PÉÆUÀÀÎtÚ £ÁAiÀÄPï, 
PÉÆ¬Ä® ªÀÄ£É

§qÀUÀ£ÀÀÆ
ßgÀÄ

¥ÀÄvÀÆÛgÀÄ EvÀgÉ

11722 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¸ÀÄgÉÃAzÀæ PÉ. 

Dgï.©£ï. gÁWÀªÀ£ï DZÁj, 
¥ÀzÀA§¼À ªÀÄ£É

²gÁr G¦à£ÀAUÀr EvÀgÉ

11723 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. D²Pï UÉÆÃ¼Áår©£ï. 

ªÀÄ£ÀªÉÆÃºÀ£À 
UÉÆÃ¼Áår, NlPÀeÉ ªÀÄ£É

LvÀÆÛgÀÄ PÀqÀ§ EvÀgÉ

11724 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ  vÀgÀ¨ÉÃw PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ
²æÃ. ¥ÀÄlÖtÚ ¹. ºÉZï.©£ï. 

ªÀiÁ¬Ä®¥Àà £ÁAiÀÄÌ
¥Á¯ÁÛr PÀqÀ§ J¸ï.n.

11725 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಜ್ಞಾ ಕೆ ಮ ಡುಕೆ ೋಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11726 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಂಬಿಕಾ ಕ್ರಿಮಣೆೋಲು ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11727 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11728 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿೋತ್ಾ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11729 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲೋಲ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11730 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮೊೋಹನಿ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11731 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಣರ್ೋಣಿ ಕ್ಲಮಂಜ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11732 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಜಾತ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11733 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಎನ್ ಅಂಡಿಂಜೆ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00207



11734 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸವಿತ್ಾ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11735 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾರದಾ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11736 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮಾವತಿ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11737 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನ ರ ಜಹಾನ್ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಮುಸಿಂ 0.00207

11738 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜರಿೋನಾ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಮುಸಿಂ 0.00207

11739 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೋತ್ಾ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11740 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುಷ್ಾ ಕೆ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11741 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆರತಿ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11742 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಯವತಿ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11743 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಮಿೋಳ ಕೆ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11744 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಂತ ಗ್ೌಡ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00207

11745 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಿಹಾನ ನಾರಾವಿ ರ್ೋಣ ರು ಮುಸಿಂ 0.00206

11746 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11747 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಶ್ ೋದ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11748 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ುರತಿ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11749 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾವಿತಿರ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11750 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿೋತ್ಾ ಕಾಶಿಪಟಣ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11751 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11752 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿಮಯಲ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11753 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾರದಾ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11754 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಯನಾಕ್ಷಿ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11755 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾರಿಜ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11756 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11757 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭಾರತಿ ಪಡಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11758 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಲಾಮ ಪಾಯಸ್ ಪಡಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಕೆರೈಸತ 0.00206

11759 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಂತಿ ಪಡಂಗಡಿ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11760 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿೋತ್ಾ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11761 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿೋತ್ಾ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11762 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರತು ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11763 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುಷ್ಾ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11764 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ೋದಾವತಿ ನಾವೂರು ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11765 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಧುರ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11766 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11767 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಶ್ ೋದ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11768 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆೈನಾಬಿ ಅಳದಂಗಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11769 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿನೆ ೋದ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11770 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸವಿತ್ಾ ಲಾಯಿಲ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11771 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ೋದಾವತಿ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11772 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅನಿತ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11773 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11774 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಮ ರತು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11775 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭವಯ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11776 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವನಿತ್ಾ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11777 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿಮಯಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11778 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಂಜುಳ್ಾ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11779 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಂಬಿಕಾ ಬಜಿರೆ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11780 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಂಜುಳ್ಾ ಬಜಿರೆ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11781 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಾನಕಿ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11782 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಸುಮ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11783 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೂವಕ್ೆ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11784 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡಿೋಕ್ಮಮ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11785 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲ ೋಕ್ಮಮ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11786 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಮಿತರ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11787 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಪರೋಮ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11788 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿೋಲಾವತಿ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11789 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಉಮಾದೋವಿ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11790 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಮುನ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11791 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆಶ್ಾ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11792 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲತ್ಾ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11793 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬೋಬಿ ಕ್ರಾಐ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11794 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲೋಲಾ ಶ್ಟಿಟ ಉಜಿರೆ ಬಳತಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11795 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತಿ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11796 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿತರ ಕಾಶಿಪಟಣ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11797 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಲ್ಲನಿ ಇಳಂತಿಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11798 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಮಲತ್ಾ ಕಾಶಿಪಟಣ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11799 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ರ್ೋಣ ರು ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11800 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11801 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭಾರತಿ ಬಳ್ಾಲು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11802 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಶ್ಾಲ ಕಾಶಿಪಟಣ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11803 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಧೋಶ್ ಹೆಗೆ ಬಂದಾರು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00206

11804 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋಜು ನಾಯೆ ಕೆ ಕಾರಡಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಪಂಗಡ 0.00206

11805 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಮಿತ್ಾ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11806 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾವಿತಿರ ಪ್ರ ಕೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11807 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾವಿತಿರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11808 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರುಕಿಮಣಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11809 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಧಾ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00334

11810 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಚಚಮಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆರೈಸತ 0.00334

11811 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿೋಣಶಿರೋ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11812 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುನಂದ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11813 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿೋತ್ಾ ಎಸ್ ಶ್ಟಿಟಗ್ಾರ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11814 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲತ್ಾ ಪ್ರ ಎಸ್ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11815 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಂತ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11816 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಕ್ನಯ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334



11817 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿ ಎಮ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆರೈಸತ 0.00334

11818 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ್ೌಡ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11819 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶ್ ೋಕ ಪ್ರ ಎಸ್ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11820 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11821 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿ ನಾಯೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00334

11822 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಮಮದ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಮುಸಿಂ 0.00334

11823 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಗಿರಿೋಶ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11824 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾಶಿವ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00334

11825 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ಧಮಯಸಾಳ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11826 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಸುದೋವ ಟಿ ಜಿ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11827 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೂಣಿಯಮಾ ನಿಡೆಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11828 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆದಿಗ ಶಿಬಾಜೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಜಾತಿ 0.00333

11829 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡೆೋವಿರ್ಡ ಜೆೈಮಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆರೈಸತ 0.00333

11830 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಜಯ್ ದೋವ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11831 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಬಾರಯ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11832 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ುಶ್ಾಲಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11833 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ಮಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11834 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ೋಖರ ನಾಯೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00333

11835 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗದಿೋಶ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11836 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11837 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಂದಗ ೋಕ್ುಲ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11838 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಮನ ನಾಯೆ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಪ.ಪಂಗಡ 0.00333

11839 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಾುದಯ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11840 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿ ಪೂಜಾರಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11841 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಮಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11842 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11843 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುರಂದ ರಶ್ಟಿಟ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11844 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಭಾಕ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11845 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದೋಜಮಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11846 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11847 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11848 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹರಿೋಶ್ ಭಟ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11849 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರವಿಚಂದರ ರಾವ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11850 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುನಂದ ರೆೈ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11851 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಧುಚಂದರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11852 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಿಶ್ ೋರ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11853 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸೋತು ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11854 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಂತಪಾ ಮ ಲಯ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11855 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11856 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಾಂತಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11857 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿೋರಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11858 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯೋಗಿೋಶ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11859 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಶ್ಾಂತ ಪೂಜಾರಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11860 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಧಣಯಪಾ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11861 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಗದಿೋಶ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆರೈಸತ 0.00333

11862 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಾಸು ಪೂಜಾರಿ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11863 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅವಾಮಮ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಮುಸಿಂ 0.00333

11864 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜನಾಧಯನ ಸಾಲ್ಲರ್ಾನ್ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಕೆ ಕ್ೆಡ ಸಾಮಾನಯ 0.00333

11865 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎನ್ ಅರವಿಂದ ನಟರಾಜ್ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00358

11866 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎನ್ ರಮೋಶ್ ನಾಲ ೆರು ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00358

11867 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎನ್ ವಿೋರೆೋಂದರ ಕ್ುಮಾರ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00358

11868 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲ ೋಕ್ಯಯ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00358

11869 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾಶ್ಾಯನಾಥ ಜೆೈನ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಜೆೈನ್ 0.00358

11870 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯರಾಜ್ ಆಚಾಯಯ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00358

11871 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಪ್ರಯತ್ಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00358

11872 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಸಂತಿ ಜೆೈನ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಜೆೈನ್ 0.00358

11873 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವನಿತ್ಾ ಜೆೈನ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಜೆೈನ್ 0.00357

11874 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿದಾಯಶಿರೋ ಜೆೈನ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಜೆೈನ್ 0.00357

11875 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜಾ ಎಸ್ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11876 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುಷಾಾ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11877 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಗಂಧ ನಾವರ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11878 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪೂಣೆೋಯಶ್ ಕೆ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11879 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜೆ ೋರ್ಫ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಕೆರೈಸತ 0.00357

11880 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹಲರಿ ಡಿರ್ ೋಜಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಕೆರೈಸತ 0.00357

11881 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11882 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜೆೋಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11883 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವ ಪೂಜಾರಿ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11884 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾನಂದ ಗ್ೌಡ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11885 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯತಿಶ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11886 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲ್ಲ ೋರೆನ್  ರ್ಪೈಸ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಕೆರೈಸತ 0.00357

11887 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವ ಶ್ಟಿಟ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11888 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕಿೋತಯನ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11889 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವರುಣ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11890 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವರುಣ್ ಶ್ಟಿಟ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11891 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಯಜ್ಞೋಶ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11892 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅವಿನಾಶ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11893 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಭಲಾಶ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11894 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಕೆೋಶ್ ಹೆಗೆ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11895 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗ ೋವಿಂದ ಸುಲ್ಲೆರಿ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಸಾಮಾನಯ 0.00357

11896 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದಿನೆೋಶ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11897 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ್ರಜಿನಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11898 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗಮಮ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11899 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಜಿೋವ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357



11900 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಕ್ುಡ್ಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11901 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗು ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11902 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸರೆ ೋಜ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಪಂಗಡ 0.00357

11903 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬೈಲು ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11904 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿರಿಜಾ ಎಸ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11905 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜು ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11906 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಪನುಯ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11907 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11908 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದಾಶಿವ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11909 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿನುಪಾ ನಾರ್ಾೆ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಪಂಗಡ 0.00357

11910 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿೋನಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11911 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿೋಲಮಮ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11912 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸನುಪಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11913 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಬು ಮುಗರಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11914 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹುಕಾರ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11915 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಥಾರ ಮೋರಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11916 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುರೆೋಶ್ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11917 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸತಿಶ್ಾ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11918 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಾಬು ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11919 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮನುಾರಿ ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357

11920 ರೆೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗುರು ಸುಲ್ಲೆೋರಿ ರ್ೋಣ ರು ಪ.ಜಾತಿ 0.00357



ಕ್ರ.ಸಂ. ತಾಲ್ಲೂಕ್ು ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆಲೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯೆ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

1 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿರೆೋಶ್ ಸ ಬಂಗ್ಾರ್ ಶೆಟಟರ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕೆಲೋಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.03 0.63638 214225464945

2 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ನಾಯಕ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 23/1p1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 1.21215 598436513628

3 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆೋಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 90/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.03 0.38711 626940072914

4 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಏಕಾಂತಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 114/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.12 0.48406 745683316580

5 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 38/8 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.40 0.20207 802880733032

6 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಂಪ್ನಲರು ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಗಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 28/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.54 0.24919 296111520551

7 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಮ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 42/1B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.45 0.22226 941296422823

8 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣಕ್ುಮಾರ ಜೆ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಯೋಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 63/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.40472 540698591019

9 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲಡೂಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 25/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.20207 531292255763

10 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 170/5, 170/6, 170/9 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.26717 633541619375

11 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಅಣಬೋರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 72/1P1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 1.00 0.38707 902299606203

12 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಅಣ್ಾಣಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 32/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.20207 891851086622

13 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎಮ್ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಲತಯಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.63 0.27621 531158909494

14 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಎಚ್ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.80 0.32716 792485782814

15 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಒ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಒಬಳಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 66/1AP1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.92 0.36313 913415711965

16 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದ್ುರುಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 89/1B2P ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.40 0.20212 791240444052

17 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಗಲ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಗಳಿ ರಂಗಪ್ಪ ಹಳೆೋಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 54/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.53 0.24624 912859695969

18 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಲಪಾೂನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 16 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.46 0.46465 479265099025

19 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಕೆಲಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/21 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.92 0.44624 685227250618

20 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 69/4P1. 69/4P2, 69/4P3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.87 0.40388 240747050727

21 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗರಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 4/2AP1, 4/2AP2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.36 0.60961 941121696825

22 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 88/1A ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.38994 361152887580

23 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರಯೆ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಯೆ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 17/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.32505 552394137418

24 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಜಜಪ್ಪ ಬಿ ರ್ೈ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಳವನಲರು ಕ್ಸಬಾ 15/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.20243 940013405066

25 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಬಾಲ್ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಸಾವಮಿಯಪ್ಪ ಅವರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 108/2A2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.08 0.38711 770356836226

26 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹಳೆೋಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 24/2P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38711 968357152588

27 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಾಯಿತಿರ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಹಳೆೋಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 24/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.23 0.1476 276655061308

28 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿಸಲೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 21/17 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.60 0.19066 732427553422

29 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಣಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ೋರುಮಲ್ೂಪ್ಪ ಮಾಳಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.39 0.19887 656369206935

30 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಎಚ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 4/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.44 0.21926 433791698678

31 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬುಜಬಲ ಜೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಜೆ ನಿೋಲಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.97 0.37811 276323840560

32 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಎಸ್ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹಳೆೋಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 42/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.65 0.2822 968357152588

33 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಪ್ಪ ಬಸಾಪ್ುರ ಶಿಕ್ರಫಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ 
ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ

ಬಸಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 7/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 1.75 0.70185 719387652186

34 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 22/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.27837 794898861947

35 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂದಿಬಸಪ್ಪ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 22/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.29 0.1668 220219518565

36 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 59/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.19775 937810548846

37 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಎಮ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 40/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33048 419687631553

38 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.81 0.28439 666141956474

39 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಣ್ಾಣಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 92/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.33336 582875771543

40 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಾಗಿೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 49/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33336 744478045595

41 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜೋವನ ಮಲತಿಯ ಎ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 34/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.2308 854424882502

42 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಧುಸಲದ್ನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 51/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.84 0.29212 877212427597

43 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿೋಪ್ುರದ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲಕ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 38/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.39412 320679172388

44 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಕ್ನಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/2P1, 17/2P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.88 0.39948 425305575964

45 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ವಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ನಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/2P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.88 0.39948 855609803657

46 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ನಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.29357 255016121600

47 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲ್ತೋಶ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಬಟಟಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 44/2B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.28 0.15181 202065166517

48 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 30/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.29357 843740992066

49 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವು ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮೋಳ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕೆಲಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 53/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.34511 434051540913

50 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 36/13 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.77 0.3065 346909858174

51 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆಶ್ಾ ಜ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಸ ಮೌನೆೋಶಿ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38711 901854882009

52 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿ ಓ ಬಿನ್ ಬಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 25/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38711 245414028550

53 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜೆ ಮಸಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಪಿಟಟನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 2/15 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38711 943461814553

54 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪಿಟಟನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 2/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38711 642008408754

55 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಶ್ಾಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 5/10, 5/10 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.20207 486982193303

56 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಜ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ದಲಡಡ ಮಾಗಡಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 17/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.90 0.80779 569837066842

57 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ಪಿಟಟನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 18/4A2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.26722 722267990367

58 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 94/4, 94/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.20207 676981769257

59 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಆರ್ ಅಣಣಯೆ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಯೆ ಕ್ಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 32/17 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.37 0.19245 692588378381

60 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಸುಭಾಷ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಅಣಬೋರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 74/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.52 0.24324 902299606203

ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ )

ಕೆೋಂದ್ರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯೆ

2019-20ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭೆಗಳನುನ ಪ್ಡೆದ್  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಲೊ: ದಾವಣಗೆರೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ್



61 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 108/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.28572 891985534201

62 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಯೆ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯೆ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 109/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38707 261095201204

63 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 238/1B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.72 0.30318 871561613414

64 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಆರ್ ಚಿದಾನಂದ್ಯೆ ಬಿನ್ ಜ ಆರ್ ರುದ್ರಯೆ ಕ್ಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 32/13 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.35713 463171009488

65 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಪಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 7/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.38706 682688151973

66 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 8/14 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.86 0.3451 772776843587

67 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾತರ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 115/8, 150/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.13798 471671176862

68 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಳೆೋಬಾತಿ ಆನಗೆಲೋಡು 176/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.82 0.28715 689695075043

69 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 186/1A3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.39 0.17698 512506813804

70 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 186/1A3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.69 0.47077 463425055123

71 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌಡರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗೆಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 33/P1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಪ್ಪಾಪಯ 0.98 0.378 216227156381

72 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಸುನಿೋಲ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 202 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.90 0.82631 504604856216

73 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಪಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಗ್ೌಡುರ ಅವರಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 30/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.40 0.5886 851278532883

74 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಣಬೋರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 44/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.36 0.18925 795883629407

75 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಮತಿತ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 76/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.85 0.34215 347611789161

76 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆರ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 29/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.78 0.32117 221227822169

77 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 18/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.75 0.31218 465839682607

78 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 96/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.83 0.38711 489030833422

79 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಪಿಟಟನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 18/12 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.51 0.24024 887364026201

80 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 27/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.3268 573089627090

81 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಚ್ ಎಮ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 61 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38706 972714063838

82 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲಟರೋಶ್ಪ್ಪ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ಜ ರೆೋವಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 109/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.36351 304363532529

83 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆೋಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 115/7 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.33 0.25631 887996759347

84 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ನರಗನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 269/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 0.83 0.3321 526583776874

85 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಪ್ಪ ಸ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಸ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ನರಗನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 292 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.17616 464141066802

86 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುವಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ನರಗನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 33/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.99 0.37949 989592676443

87 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಎನ್ ನಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಪ್ುಟಗನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 20/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.20211 212870819929

88 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಾೂನಾಯಕ ಜಂಪ್ೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 10/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.91 0.35217 406405072210

89 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ರಂಗವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 3/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.34 0.26571 296108578417

90 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಯಮಮ ಸದ್ದನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 94/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.10 1.01 588220309143

91 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹುಚಚಹನುಮಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 94/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.50 0.2857 491120079459

92 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 92/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1.00 0.2657 516069326130

93 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 39/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.60 0.2851 298868102489

94 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 33/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.84 0.2851 298868102489

95 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 22/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.89 0.29934 687761051706

96 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 19/1P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.07 0.33503 480243551384

97 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಂಡಲರು ನಿಂಗಪ್ಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 18/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.2851 490181651638

98 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿದಿೂಂಗಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 162/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.33666 417597688634

99 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 20/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.86 0.29856 466616490334

100 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 69/2 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.80 0.12925 494885850140

101 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಕಿಯ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಕಿಯ ಬಸಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 10/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.13594 432720612195

102 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 85/1A1, 85/1A4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3563 350786798107

103 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 102/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.26482 273649262729

104 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 94/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.13263 692997743102

105 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲಡಗನಲರು ಗಂಗಪ್ಪ ರೆಡಿಡ ನಾರಯಣ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ 
ಗಂಗಪ್ಪ ರೆಡಿಡ

ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 186/2A ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.30647 838958437523

106 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಚ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 10/14 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.2625 286288681540

107 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಷ್ಡಕ್ಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 69/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.32063 852851653638

108 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 50/P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.28163 560656917771

109 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಜ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್  ನಂಜಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 44/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.29711 555239320384

110 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಲೊೋಶ್ ನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 23/1P4, 23/1P3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.21215 665414641482

111 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 8/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.26 0.20926 574606406592

112 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಕೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸದ್ದನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 95/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.20207 811719078455

113 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಎಮ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 104/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.49889 312640634754

114 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 43/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.27978 430744785074

115 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಸ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 24/1, 25/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.70 0.25401 846015344497

116 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ರುದ್ರನಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 6/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.27978 760915558612

117 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 16/11 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.27978 945504259184

118 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 13/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33133 219176303806

119 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 16/3A8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.20796 884073516139

120 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕ್ಲೊೋ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕ್ಲ್ಪನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 58/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33133 865755622394

121 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಷಾ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 16/10, 16/3A6, 16/3A7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.12899 301420234994

122 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲೊೋ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕ್ಲ್ಪನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 58/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33133 761254611139

123 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಎಚ್ ಎನ್  ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ ಕೆ ಹುಳುಪಿನಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 39/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.2222 231570145505

124 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಪ್ಪ ಸ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹುಳುಪಿನಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 35/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.22824 243119486625

125 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 59/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.07 0.31201 611693246713

126 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 26/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33133 228049314940

127 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿರೆೋಶ್ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆ ವಿ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 14/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.44 0.18354 548375610091

128 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 14/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.24 0.14892 299248255077

129 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾತಪ್ಪ ಪಾಮೋನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 49/13 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.17785 492845018125



130 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಲೋದ್ಯ ಡಿ ಡಿ ಬಿನ್ ಪಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಪಾಮೋನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 49/11 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.17784 449032662150

131 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 149/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.90 0.30556 459751995310

132 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಜ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಹುಳುಪಿನಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 53 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.33133 706145826446

133 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಡಿ ಎಚ್ ರೆೋಖಾ ಜ ಎಸ್  ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪ್ಪ

ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 103/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.31933 271929497977

134 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾರಪ್ಪ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 187/1, 186/1A1, 184/3, ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.73 0.73739 535777394775

135 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನನಪ್ೂಣಯ ಎನ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ಬಸವರಾಜ ನಿೋಲಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 42/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.60 0.32435 371806815323

136 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 61/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.60 0.68835 285173869402

137 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರಳ ಎಮ್ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ರಾವ್ ಒಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.08 0.63107 592482948170

138 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಸಲಯಯನಾರಯಣ ಒಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59/4B1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.27447 254609309516

139 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟ ರಾವ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯೆ ಒಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.28 0.21524 926664163173

140 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಸಲಯಯನಾರಯಣ ಬಿನ್ ವಿೋರರಾಜು ಒಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59/3B, 5/1, 5/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.74 0.98744 971340903280

141 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ರಾವ್ ಬಿನ್ ವಿ ವಿ ವಿ ಸತೆನಾರಯಣ ಒಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.55 0.86489 285968632256

142 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತಾರವತಿ ಬಿನ್ ಹರಿಕ್ೃಷ್ಣ ಒಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.13 0.45261 857945121705

143 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಲ್ೂಯಮಮ ಬಿನ್ ವಿೋರರಾಜು ಒಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.48816 807754810815

144 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕ್ ಕೆ ಬಿನ್ ದಾೆಮಣಣ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 34/2, 42/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.71419 295349513625

145 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪಯೆ ಬಿ ಜ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಯೆ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 4/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.26076 469845810716

146 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚೋತನಾ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಲೋಮನಣಣ ಮಲ್ೂಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 38/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.80 1.02824 387617545142

147 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕ್ಲ್ಪನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 63/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.18005 247058144689

148 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗನ ಗ್ೌಡ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಗ್ೌಡ ಬಸಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 269/2, 269/3, 269/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.96 0.34447 786517895149

149 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಎಚ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆೋಪ್ಪ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 38/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.99 0.31174 394469963180

150 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ವಿ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 16/3A1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.31094 950919081755

151 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶಿ ಶ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಕ್ಸಬಾ 192/5, 192/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.50727 499673608839

152 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಡೊಬಾಳು ಕ್ಸಬಾ 99/2P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.22411 302897267340

153 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿನಯ ಬಿ ಎ ಬಿನ್ ಎನ್ ಸಂತಲೋಷ್ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 47/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.2629 283528913525

154 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಸ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಯೆ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 4/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.45 0.18004 924454264701

155 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿ ಜ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಯೆ ಬಸವನಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 19/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.51 0.21527 319304566423

156 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರಯೆ ಬಿ ಜ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡರಮರುಳಸದ್ದಯೆ ಬಸವನಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 19/1, 21/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.29581 373396710010

157 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ ಇ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಎಚ್ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 118/1A6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.15841 483236688066

158 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ ಜ ಬಿನ್  ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪಯೆ ಬಸವನಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 4/1P4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.15841 782156350102

159 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪಯೆ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 15/15B2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.26 0.18005 478291295480

160 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾನಂಗಿ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಮಳಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 135/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.74 0.27049 486206322511

161 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಎಮ್ ನಾರಯಣ ರೆಡಿಡ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 186/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.24689 261263656344

162 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 29/1B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.26 0.12864 960285090476

163 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಿಮಮೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 5/2A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.73 0.281 796570229555

164 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಕೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಚಿತಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 3/15 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.53 0.20228 511651042772

165 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 61/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 0.1732 448665083402

166 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ನಾಯಕ ಇ ಸ ಬಿನ್ ಚನನ ನಾಯಕ ಈಚಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 20/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.59 0.1732 456718995532

167 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 64/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3451 757049426511

168 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗ್ಾರಾಜ್ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಮಮ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 385 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.24202 748755398573

169 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಧು ಎಮ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಂಗೆೋಶ್ ಜರಿೋಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 52/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 0.60 0.24202 569023131681

170 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಕೆ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 2/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.48404 210192664181

171 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಣಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಮುದ್ುದಬಸಪ್ಪ ದೋವರಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 4/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3451 575869113524

172 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರೆೋಶ್ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ದಲಡಡಮನೆ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 179/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.24202 438144881561

173 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಗಟೋರಪ್ಪ ಪಿ ಬಳವನಲರು ಕ್ಸಬಾ 76/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.37112 924471832513

174 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಎಸ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 175/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.64 0.33485 671610019279

175 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಯಣಮಮ ಡಿ ಬಿನ್ ಸ ಎಚ್ ಸತೆನಾರಯಣ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 212/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.23984 471170551185

176 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋಶ್ವರ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಗಟೋರಪ್ಪ ಪಿ ಬಳವನಲರು ಕ್ಸಬಾ 76/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.26471 300355241146

177 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಸ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಸ ಎಚ್ ಬಸವರಾಜು ಮಾಳಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 51/2BP3, 51/2BP1, 

51/2BP2
ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.69405 617018185134

178 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಜ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 174/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 1.00 0.33593 550959615399

179 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 175/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33485 894874547509

180 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣಣ ನಾಯಕ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋವಿನಾಯಕ ಅತಿತಗೆರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 62/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 0.31201 561684887768

181 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿನೆಲೋದ್ ಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಮಲೂನಾಯಕ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 43/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.07 0.36285 298414595751

182 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 62/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.28587 797302621308

183 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಮ್ ವಿೋರಯೆ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಯೆ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 72/8 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 2.00 1.35632 322722778113

184 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಎ ಬಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಹೆಮಮನಬೋತಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 128/5 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.93 0.48558 275966274313

185 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ರಾಮಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 17/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.32242 871146853575

186 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಹೆಬಾೂಳು ಪಾಟೋಲ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಬಾೂಳು ಆನಗೆಲೋಡು 127/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.85545 253503810783

187 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 206/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.99 0.34223 661874731195

188 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ಜ ಕ್ಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಗುಡಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 162/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 2.00 0.77349 699131606526

189 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭು ಬಿ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ಬಿ ಆರ್ ಬಾವಿಹಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 88/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.94 0.60607 270628119666

190 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭುಲಂಗಪ್ಪ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎ ವಿ ಬಸಪ್ಪ ಸದ್ದನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 64/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.28187 693877672143

191 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪ್ಪ ಬಾವಿಹಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 164/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.79 0.27929 430146304624

192 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 178/1P4, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.58809 704041181233

193 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಬಸಪ್ಪ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 10/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33341 553516532866

194 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ತಿನಾಯಕ ಟಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ತುಳಜನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 25/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.31 1.248 718053526593

195 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಲೋಜರಾಜಪ್ಪ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಕೆಲಲ್ುಕಂಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 75/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.54 0.2689 886320013769

196 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿಧರ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 46/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.1844 558205274435



197 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 280/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.43 0.17795 780234705831

198 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 52/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.28188 687233537805

199 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 71/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.27161 269787204135

200 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 116/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.84 0.78696 8201730662796

201 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಟಟಮಮ ಬಿನ್ ಮುರುಗೆೋಂದ್ರಯೆ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 10/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.24 0.13368 463669216589

202 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಗ್ೌಡ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 119/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.2135 299367168035

203 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 135/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.28387 821113216595

204 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 71/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.16 0.27822 761833668522

205 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 75/1P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.99 0.31174 782241508701

206 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 286/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.5308 944136376613

207 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಪಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 36/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.1636 673641558924

208 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೋಮಾ ಪಿ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಶ್ ್ರೋಧರ ಪಿ ಎ ಕೆಲೋಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36/6, 36/7 ಒಬಿಸ ಬಾಳೆ 0.25 0.1921

209 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಡಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ದಾೆಮೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 41/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.31395 502124941034

210 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಮಮ ಜ ಬಿನ್ ಜೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಮೋನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 33/2, 33/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.40472 526946137344

211 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಸ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 75/4, 75/7 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.31 0.17321 711905022225

212 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 76/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.23 0.14756 456136993651

213 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 34/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.38711 998606543910

214 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಟಿ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 29/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.15698 935791770804

215 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ಎನ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಪ್ಪ ನರಗನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 162/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 0.58 0.26122 655400279237

216 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತುಳಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಡಿಯಾರಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 28/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.26722 730933344818

217 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಕೆ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 153/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.70 0.26301 616120881998

218 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿೂ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮನಾಯಜ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 24/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 0.54147 493230913781

219 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಎಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 31/7, 31/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.3119 839652963680

220 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರವಿೋಣ್ ಬಿ ಸ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಮ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 103/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.13367 285761842594

221 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಯೆ ಎಮ್ ಸ ಬಿನ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಯೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 183/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.99 0.3419 220153804905

222 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಎಸ್ ಜ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಎಚ್ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಗಿಡೆಡೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 1/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.26698 497361783216

223 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮಲತಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 108/17 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.75 0.31075 653716556574

224 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 134/2B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.22 0.25997 226489098039

225 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಕೆ ಜ ಪ್ಂಚಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 140/1, 139/5 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.15 0.2538 247555628570

226 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕೆ ಓ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಅಣಬೋರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 65/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.99 0.3419 548216704947

227 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಡಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡರಾಮಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 52/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.53 0.1727 320266514038

228 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಯೆ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 68/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.20207 872674739019

229 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ಜ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ತಲೋಳಹುಣಸ ಆನಗೆಲೋಡು 102/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.43 0.634 768421842229

230 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಸ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಪ್ಪ ಸ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 203/2 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 1.73 0.74 246685034234

231 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 63/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.90 0.4447 629788830440

232 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಡಿಡನಮಡಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 200/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.94 0.4602 870377811323

233 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 63/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.44439 675793969516

234 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುರಷಲೋತತಮ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 38/11 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38711 669876108756

235 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಎಸ್ ಎನ್ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 81/5, 41/17 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.1402 749869375014

236 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಭುಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಮುದ್ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 11/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.70 0.73098 542122697531

237 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತಪ್ಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪಾಮೋನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 34/15 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.32 0.5883 845992721392

238 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಎ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 44/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 0.18245 434385057218

239 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಹಳೆೋಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 100/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3871 216672030790

240 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಲೋಜರಾಜಪ್ಪ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/2P4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.36 0.1686 886320013769

241 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 51/2P3, 31/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.87 0.68406 965042303568

242 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 187/P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.77 0.31817 507205194274

243 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅಗಸನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 53/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.70 0.29719 583836232462

244 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಎಮ್  ಬಿನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 40/9 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.3177 538093852195

245 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಮಮ ಬಿನ್ ನಂದಿಬಸಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 57/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.84 0.3318 304379244682

246 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಲಂಗಚಾರಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 5/12 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3888 240069327474

247 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಭೋರಪ್ಪ ಬಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 43/P4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.38 0.18158 589957601753

248 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಗುಡಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 89/3C ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.5378 490254061331

249 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಟಿ ಬಿನ್ ತುರುವಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 206/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.97 0.3781 957554213199

250 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಭೋರಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 21/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.88 0.35114 591771646969

251 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 235/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 0.37091 448526399579

252 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ ್ರೋಧರ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 34/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.95 0.3545 657361555865

253 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಚಟಲಟೋಬನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 27/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.80 0.1724 501320790107

254 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗನಾಯಕ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 134/8 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.61 0.61617 904263317388

255 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಆಕ್ಕಸಾಲದ್ ಆನಗೆಲೋಡು 7/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.04 0.3149 778444444494

256 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಸದ್ದಯೆ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 144/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.90 0.3768 568159428910

257 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 7/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.87 0.2978 696975574591

258 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ವರಪ್ಪ ಜ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಮುದ್ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 14/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 2.43 0.2798 342387213631

259 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುಡಡಪ್ಪ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 221/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.60 0.37269 449919710709

260 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ತುಂಬಿಗೆರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 75/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3721 242689608678

261 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ತುಂಬಿಗೆರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 97/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3668 296900466166

262 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 156/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3714 772685140516

263 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅವರಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 329/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.74 0.5341 317584623949

264 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 35/1, 35/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.74 0.28409 814023975891

265 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಎನ್ ಜ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ನೆಲ್ಯಗಿ ಆನಗೆಲೋಡು 65/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.82 0.3194 633227083395

266 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಡಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತುಂಬಿಗೆರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 40/* ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.39 0.1726 810025651272



267 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲ್ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 221/12 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.3126 988612701213

268 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 126/2A ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.20 0.4333 433660587628

269 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಎ ಬಿ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಎ ಬಿ ನೆಲ್ಯಗಿ ಆನಗೆಲೋಡು 64/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 1.31 0.37 343063032100

270 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ತುಂಬಿಗೆರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 54/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.27099 352388968087

271 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಎಸ್ ಸ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 7/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 2.00 0.3273 598469031384

272 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 55/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.85019 758269122673

273 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 15/1, 15/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.38 0.84879 809942879482

274 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 16/8 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.3238 927677433582

275 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ೌಖತ್ ಆಲ ಬಿನ್ ಹಜರಾತ್ ಆಲ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 41/9 ಒಬಿಸ ಬಾಳೆ 0.80 0.3271 9785784447367

276 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂದಿಬಸಪ್ಪ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 22/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.29 0.1668 9785784447367

277 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 22/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.27837 794898861947

278 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜೋವನ ಮಲತಿಯ ಎ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 34/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.2308 854424882502

279 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 59/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.19775 937810548846

280 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಧುಸಲದ್ನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 51/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.84 0.29212 877212427597

281 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.81 0.28439 666141956474

282 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಣ್ಾಣಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 92/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33336 582875771543

283 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಎ ಎಮ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 40/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33048 419687631553

284 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಾಗಿೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 49/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.32 0.33336 744418045595

285 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ಕಿತಲತರು ಆನಗೆಲೋಡು 13/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.47 0.34587 256398321748

286 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲನನಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ಕಿತಲತರು ಆನಗೆಲೋಡು 13/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.81 0.13262 256398321748

287 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ವಿ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 131/2B, 131/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.19 0.66277 762900743778

288 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಕಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 14 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.35629 486012309239

289 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಮ್ ವಿ ನಾಗರಾಜಯೆ ಅಣ್ಾಣಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 94/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.32715 682754945810

290 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲೊೋಶ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.57 0.25821 650537428589

291 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 159/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.01013 580439820047

292 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಪಿ ಎನ್ ಕ್ಬಲೂರು ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 26/11 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.20207 526065400088

293 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಸಾವಮಿ ಒಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 2/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕ್ರಿಮಣಸು 0.28 0.30273 653228775301

294 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಿಕಾೆನಾಯಕ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 79/2B ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.39305 526537139378

295 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ ಎಸ್ ಜೆ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಜಯಪ್ಪ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 25/10 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.71 0.30019 953756047342

296 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಿರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 234/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.13798 930881307485

297 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಕೆ ಎಲ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 234/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.13798 615949941611

298 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಎಸ್ ಗುಡಿಹಿಂಡಲ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಅವರಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 15/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3871 348794522319

299 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾನಂಗಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 70/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.30 0.17005 384410023693

300 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಳಿ ವಿೋರಪ್ಪ ನಾಗರಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 25/1P6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.20212 300757839045

301 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 70/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.29 0.16684 217701054328

302 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಯಯೆ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 134/1B ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.01013 544511017514

303 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ ವರಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 156/1B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.77 0.31816 240090181241

304 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಯೆ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 38/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.01013 307738171107

305 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 70/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.76 0.2799 380624781900

306 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಪ ಟಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಬಸಪ್ಪ ಹಿರೆೋತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 98/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.60 0.6292 691880068431

307 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಲೋಜರಾಜಪ್ಪ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/8 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.6292 886320013769

308 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 10/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.28356 416720010622

309 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲೊೋಶ್ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಭಲೋಜರಾಜ್ ಜ ಕೆ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.35 0.17018 435654749485

310 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಭಲೋಜರಾಜ್ ಜ ಕೆ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/7 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.35 0.17018 893758702684

311 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ವಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಳವನಲರು ಕ್ಸಬಾ 70/2D1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.71 0.6615 564378832706

312 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆ ಎನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 69/1B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.26 0.14497 801801265617

313 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37/2, 37/3, 38/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.40 0.4951 808979926951

314 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ  ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಿೋಲಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.40 0.492 849416061918

315 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 56/2P2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 2.00 0.6152 929875134339

316 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಜ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 37/2A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3336 775542809529

317 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತಾರವತಿ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 2/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.2865 830436944447

318 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಂಡಲಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿದಾೆಮಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 100 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.44 0.1953 997066531943

319 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಡಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 19/2A ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.49 0.1998 249155382267

320 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 220/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.2821 209800518552

321 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 14/1A1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.96 0.2185 710980158049

322 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂತಲೋಷ್ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಜಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 21/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.89 0.3878 650528835611

323 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿ ಬಸಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 65/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.41 0.15422 957829132794

324 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೋಗಳಗೆರೆ ಪ್ರಸನನ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 239/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.43 0.25011 655186254333

325 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎನ್ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 313/P-2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.89 0.34021 546377648276

326 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಸ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 3/6, 3/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.36729 330061894244

327 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಬಿನ್ ಕಾಮನಹಳಿಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 315/P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.15422 923904133735

328 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 41/2, 41/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.37072 586102454865

329 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 36/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.24018 990248036326

330 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 276/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.31973 215426774783

331 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಪಾವಯತಮಮ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 140/1 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 3.25 1.25824 952438550097

332 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲೋಟರೋಶಿ ಬಿನ್ ಬಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 56/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.35 0.13823 485068056064

333 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 17/14 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38711 406066983735

334 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಟಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತಲೋಳಹುಣಸ ಆನಗೆಲೋಡು 87/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.295 403258096985

335 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 58/1B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.17895 263465345024

336 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಬಿ ಜ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 122/P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.31 0.16176 639497857258

337 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 307/3A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.32604 926235367379



338 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕಾಟನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 33/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.23523 740107384617

339 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಯೆ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಯೆ ಬಿ ಜ ಬಸವನಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 19/10 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.37 0.17376 301715676637

340 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 200/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.281 439430649163

341 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜ ವಿ ಬಿನ್ ಎಲ್ ಜ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 189/1A3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.58 0.22038 832521311320

342 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಜ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 191/2B1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 0.40 0.18007 922132235367

343 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 220/3P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.29704 640902127293

344 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 35/2, 36/4P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.41 0.18076 265765784805

345 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಎ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕ್ಲ್ಪನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 58/2, 59/2A1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.78 0.281 538854675989

346 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿ ಜ ಬಿನ್ ಭಮಯಪ್ಪ ನಿೋಲ್ವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 20/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.24583 918251116496

347 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 204/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.23437 630337688411

348 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭುಜಲಂಗಭಲಷ್ಣ ಜ ಡಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 112/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.60 0.32716 200955354094

349 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಜ ಡಿ ಬಿನ್ ಭುಜಂಗಭಲಷ್ಣ ಜ ಡಿ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 112/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.52 0.32716 517855222915

350 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಚೌಡಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಕವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.19223 432646626765

351 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 101/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.8081 665865468486

352 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲನನಪ್ಪ ಟಿ ಬಿ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/8 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.40 0.20207 342092915658

353 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಜ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿರುಕ್ಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 79/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.25552 317597999368

354 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಿರೆೋಮಠ ಆರ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಯೆ ಬಸಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 12/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.25842 383025369368

355 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 25/2, 30/1P1, 30/2P8 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.90 0.28297 901109092555

356 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 39/2,39/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.58 0.16397 312564587132

357 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಎನ್ ಜ ಬಿನ್ ಬಿ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 2/1A, 2/1B ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.62 0.2924 942417985386

358 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಮ್ ನಿಜಲಂಗಪ್ಪ ಬಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 3/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.18004 899118273398

359 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂತಲೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಲ್ಂಬಿ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 68/1C2, 68/1C3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.66 0.21113 248492876746

360 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಯು ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 90/2P3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.25312 690409880259

361 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರ ರ್ಂಕ್ಟ ಸತೆನಾರಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಚೌದಿರ ಕೆ ಅರಸಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 8/2B1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.71308 888446766690

362 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಪ್ಪ ದಲಡಡಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 194/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.60 0.59104 230162533978

363 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಧನೆಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ತಲಗಲೆೋರಿ ಬಿನ್ ಜ ಎಮ್ 
ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ

ಚಿಕ್ಕತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 74/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.2935 501842420179

364 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಡಜಜ ಸಂಕ್ಪ್ಪ ಅವರಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 318/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.4621 547379910586

365 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 61/13 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3554 202468472340

366 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುರುರ್ತಪ್ಪ ಹಿರೆೋತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 58/5P4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3562 598801531631

367 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 153/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.2971 521398655122

368 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಜ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗುಮಮನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 38/1A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.14 0.54029 648967451115

369 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಜ ಎನ್  ಬಿನ್ ನಂದ್ೆಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 31/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.2964 994282927601

370 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಷ್ಪ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹಿರೆೋತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 79/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3562 289490374799

371 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಮದೋವಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 207/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.16 0.3555 869633297437

372 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಿದಂಗಮಮ ಹಿಂಡಸಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15/20 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.00 0.32846 408934478895

373 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 31RS4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.40 0.18545 697632181297

374 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಮಮ ಬಿನ್ ಭೋರಪ್ಪ ಹುಳುಪಿನಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 15/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.12 1.11412 788218123337

375 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳ ಸದ್ದಪ್ಪ ಸ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ ವರ ಸ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 55/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.12296 339116055890

376 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್  ರವಿ ರುದ್ರನಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 26/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.79 0.27721 922123360949

377 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಭುಲಂಗಪ್ಪ ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡಗ್ೌಡ ರುದ್ರಪ್ಪ ನೆಲ್ಯಗಿ ಆನಗೆಲೋಡು 49/2B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.77 0.27207 896538830314

378 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಟಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಲೋಳಹುಣಸ ಆನಗೆಲೋಡು 54/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 2.00 0.52154 276704555844

379 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 13/2B2, 13/2B3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1.67 0.74369 672088586891

380 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕಬಿನ್ ಉಮಾನಾಯಕ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15/8 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬ 0.75 0.28373 490659624627

381 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯಕ ಎಸ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರ ನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 24/7, 27/15 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.89 0.86208 351823391584

382 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಿವೆ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 47/1C ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 2.06 0.8381 203172408473

383 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಮಲತಯಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 25/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.64 0.64648 729842652023

384 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 29/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.30 0.34011 515796894380

385 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 2/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 0.45349 453362796794

386 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಗೆಲೋಡು ಗಣೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎನ್ ಆರ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 28/2B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.34 0.38711 347134883792

387 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಇ ಜ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಈಚಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 94/7 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.28 0.16359 282251719476

388 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಎನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 34 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.37091 732524036361

389 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಿಕ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾವ್ ಬಂಡಲಾಕರ್ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 60/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.43 1.43438 360709996444

390 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನರಗನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 153 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 0.70 0.38489 956803620621

391 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಳವನಲರು ಕ್ಸಬಾ 87/2A1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.21148 801909350062

392 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಟೂಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 41/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 0.20203 360500365552

393 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರೆೋಗ್ೌಡುರ ಕ್ಡೊಬಾಳು ಕ್ಸಬಾ 94/1P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.32639 790205810572

394 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಮಪ್ಪ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.31094 440000618329

395 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾೆಣಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 9/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.30 0.20363 590354914587

396 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಪಿ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 76/5 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.63 0.21817 208413314136

397 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಟಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 110/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.16326 498264526358

398 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಆರ್ ಜ ಬಿನ್ ಶಿವಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 64/1, 15/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.67, 1.20 0.51763 494355732867

399 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ  ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 50/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.16131 462436738365

400 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕಾಟನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 2/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.35629 740107384617

401 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಕೆೋಶ್ವ ವಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 9/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.1744 780097565844

402 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 30/11, 30/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50, 1.00 0.20271 400633029366

403 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಾವಿಹಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 117/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.78 0.2895 934076300638

404 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಜ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 186/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.80 0.75487 548221440709

405 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂಕ್ಪ್ಪ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 225/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.29704 939175445319



406 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಸದದೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಕಿಯ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 226/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.12459 962564737593

407 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಕಿಯ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 226/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3516 962564737593

408 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಪ್ಪ ನಿೋಲ್ವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 13/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 0.18004 607076114361

409 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 6/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.30 0.14947 297838416366

410 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ತುರುವನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 5/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1.00 0.33336 874801785091

411 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜೆ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 53/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.05 0.33338 710356686216

412 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭುಲಂಗಸಾವಮಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 35/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.37 0.1852 651023043661

413 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಲರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 17/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.3165 369084359022

414 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ನಿಥಯಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 25/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.58 0.2612 566078934283

415 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಮದಿಕೆೋರಿಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 19/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.76 0.3077 476699830108

416 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 41/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.30 0.16929 547028718937

417 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಕೆ ಬಿ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 15/1A2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.39564 886916762263

418 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಜ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 13/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.36 0.15283 248289806998

419 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಚಾರಿ ದಿಲೆಿೋಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 2/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 0.16326 712034429647

420 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಕಿಯ ಬಸಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 10/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.16092 432720612195

421 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪಿ ಸ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 25 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.20831 206915368510

422 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂದಿಬಸಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.30 0.13618 513570243558

423 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಮಪ್ಪ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 15/1A2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.02 0.28831 615998046475

424 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ದಲಡಡಬಸಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 12/9, 15/1P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.8145 877502361844

425 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 15/1BP1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.44 0.31094 785894585104

426 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಮಮ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 31RS3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.40 0.18545 477622996696

427 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 61 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38706 972714063838

428 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲೋಟರೋಶ್ಪ್ಪ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ರೆೋವಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 109/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.32716 304363532529

429 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದವಿೋರಪ್ಪ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಸಲೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 23/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.294 241827457880

430 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 75/1P1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.98 0.29349 580351530443

431 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 61/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.4543 361829683091

432 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಬಿನ್ ಭಮಯಪ್ಪ ಆನೆಕೆಲಂಡ ಕ್ಸಬಾ 22/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.81 0.2801 411584782996

433 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಳವನಲರು ಕ್ಸಬಾ 115/3B, 115/P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.50 0.3562 582801111205

434 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 121/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.2935 524483554177

435 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎನ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 55/2A, 55/2A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.78 0.2906 894989611053

436 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಂತರಾಜಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 204/7, 220/2, 200/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.59 0.2262

437 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 62/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 0.1732 213319860487

438 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಶ್ಾವಸ ಟಿ ವಿ ಬಿನ್ ಟಿ ಬಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 282 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.1721

439 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಗ್ಾಮಿನಿ ಬಾಯಿ ರಂಗವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 25/7 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.57 0.22457 531169099516

440 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ರಂಗವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 20/8, 26/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 1.20 0.46877 964103773478

441 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 256/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬದ್ನೆ 0.80 0.808 632853491068

442 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜಪ್ಪ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಸಣನ ಹನುಮಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 93/8 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.80 0.2768 618424910577

443 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತರಾಜ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 132/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.00 0.33133 927436448078

444 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಒಬಳಪ್ಪ ಬಿ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15/18 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.21 0.12217 276503720830

445 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ ಹಲವಿನಮಡು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 16/5, 16/1, 16/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.98 0.37368 324477461790

446 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 22/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.50 0.1958 574606406592

447 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಮನೆ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಮನೆ ನಾಗಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 202/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.40 0.17721 654952173334

448 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಲಪಾೂನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 10/10, 10/11 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.64 0.453 479265099025

449 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೃತುೆಂಜಯಸಾವಮಿ ಜ ಎಮ್ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಯೆ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 8/2A1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.21 1.15236 249455790312

450 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಜ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 53/14 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.41484 650602676436

451 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿಸಲೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 34/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 1.0406 799165379579

452 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳ ಮಾತಡ 
ಸದ್ದಯೆ

ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 8/2A3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.76 1.69012 331966942716

453 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಉಳ್ಾಿಗಡಿಡ ಅವರಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 31/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.40 0.92149 413716392281

454 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಧ ರಾಣಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿಸಲೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 34/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.85795 456276185331

455 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಿರೋರಾಮುಲ್ು ಬಿಸಲೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 34/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.9454 799165379579

456 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೋಘರಾಜ್ ಎಮ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಸುದೋವಪ್ಪ ಎಸ್ ಎಮ್ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 131/4, 136/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 3.60 1.508 376560348706

457 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋಪಿನಾಥ ಎಮ್ ವಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ವಾಸುದೋವಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 131/1P, 131/1P, 131/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 3.00 1.3014 270811840004

458 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಗ್ೌಡ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಪಾಟೋಲ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 191/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಾವು 1.50 0.43256 902103117948

459 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಟರಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 191/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.99 0.38411 615909865964

460 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾೆಮಪ್ಪ ಆರ್ ಬಿನ್ ಆರ್ ಭಮಯಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 182/5 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.93 0.36612 988868852880

461 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಕೆರೆ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 162/2B ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.32715 794614925130

462 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲಟತಯೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯೆ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 294/5 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.08 0.31973 565939239590

463 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜ ಪಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಜ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 190/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.99 0.38377 609959988159

464 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಕ್ಕ ಬಿನ್ ಕೆ ಟಿ ಬಸವರಾಜ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 177/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.99 0.38411 613488526231

465 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿರುಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 191/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.99 0.38411 437228753121

466 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೆೋಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಜ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 190/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.97 0.319 534054479699

467 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಹಿರೆೋತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 69/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.40 0.7004 513814385633

468 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋಣಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಿೂಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 30/9P4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3716 745142148853

469 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಕೆಲಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 26/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.55 0.2678 206277628957

470 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರುಣ್ಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಾವಿಹಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 112/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3721 674585909973

471 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಬಿನ್ ಟಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 75/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.17 804436212855

472 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 131/4,148/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.7442 778762132479

473 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಜ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಜ ಎಸ್ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 26/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.95 0.36019 945810201230



474 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಜ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಜ ಎಸ್ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 26/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಾವು 0.40 0.45887 945810201230

475 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಅಗಸನಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 13/1P3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.42 0.171 754426561123

476 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಯೆ ಎ ಎಮ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 48/2P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.3133 502059157240

477 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ವಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಟಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 148/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.56 0.2307 606718188768

478 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಾಗಿೋಶ್ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡುರ ಜ ಸ ಹೆಲನನಮರಡಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 8/9 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 0.89 0.3373 658981347708

479 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನನಪ್ೂಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಮ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಯೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 183/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.99 0.3419 776678379397

480 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 38/2, 38/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.03 0.47677 293377678676

481 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭು ಜ ಆಲಯಾಸ್ ಜ ಎ ಪ್ರಭಕ್ರ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 126/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.06 0.611 511725991264

482 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಶ್ಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಜ ಎ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 126/1, 127/2A1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.86 0.9754 760868939991

483 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 16/1B ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.90 0.81678 538868274010

484 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಧನೆಕ್ುಮಾರ್ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 17/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.40 0.6184 700171871558

485 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 153/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.07 0.4458 207088098264

486 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಜ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ವಡಿಡನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 24/p2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.60 0.6794 201621424326

487 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಎಸ್ ಒ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಎ ಟಿ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 102/P5, 102/P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.68 0.2566 345773889420

488 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 171/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.36 0.163 920851602046

489 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 87/5 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3563 215415051722

490 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಲಂಗಪ್ಪ ಜ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ನಿೋಲಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.52 0.203 347071224160

491 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 65/10, 65/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.05 0.5294 487933870421

492 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ದ್ಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಎನ್ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 179/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.2039 582762726946

493 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 58/P3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.1633 333801738582

494 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಮದೋವಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 155/3, 155/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.2789 869633297437

495 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಅವರಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 21/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 1.60 0.6789 743533636334

496 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಅವರಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 337/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.34 0.1606 332821302315

497 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಯೆ ಇ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪ್ಪ ಕಿತಲತರು ಆನಗೆಲೋಡು 104/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.77 0.2818 407848190497

498 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಏಕಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 75/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.07 1.0275 884857628631

499 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಿೋಪಾ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಳಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 47/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1.00 0.33519 358679145996

500 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಟಪ್ಪ ಕಿತಲತರು ಆನಗೆಲೋಡು 56/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.41 1.354 724789154048

501 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಟಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ ರಂಗವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 25/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.60 0.69269 656927509663

502 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡ ತಿಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಬಲರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 29/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 0.5312 938836892674

503 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ನಂದ್ೆಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 10/2A ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.00 0.38711 848217634363

504 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಇ ಡಿ ತಿಪ್ಪಣಣ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 40/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.72 0.7272 975485127463

505 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಬಿನ್ ಧನೆಕ್ುಮಾರ್ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 44/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.5061 955402791029

506 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಉಜಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 27/4P7, 7/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3655 322139105252

507 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲೋಟರೋಶಿ ಬಿ ಎ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 44/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.5072 450595307421

508 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 56/2P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.2831 338662811247

509 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಸ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಳೆೋಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 69/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.2883 305480133103

510 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 6/4, 62/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.2967 213319860487

511 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 45/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.2937 805468965269

512 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಎನ್  ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 12/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.1699 860213067094

513 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆೋಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 118/1A3, 118/1A4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3534 415014720048

514 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಆವರಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 330/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.343 530537238058

515 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 116/5P1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 0.174 880759318189

516 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶ್ವ ಮಲತಿಯ ರ್ೈ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 68/3P3, 70/P8, 70/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.4144

517 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಯೆ ಎನ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಯೆ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 59/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.18311 659836583664

518 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಕೆೋಶ್ ಶ್ಮಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 68/1C2, 68/1C3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.68 0.2574 692103969654

519 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಹೆಚ್  ಬಿನ್ ಬಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 290/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.95 0.3419 896272545715

520 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಚನನಪಾಪರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 242/P1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.90 0.909 235464619232

521 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೌನೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 134/2, 75/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.7444 850447024384

522 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 216/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.01 958845536742

523 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗ್ಾಪ್ರಭು ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂದಿಬಸಪ್ಪ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 79/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.0179 954733323211

524 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿೋರ್ ಅಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನಲನರು ಸಾಬ್ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 239/4 ಒಬಿಸ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.808 290603354908

525 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಪ್ಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 198/3 ಸಾಮಾನೆ ವಿಳೆದಲೆ 0.80 0.6051 447097901597

526 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂದಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 57/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 0.9561 645213067819

527 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಸದ್ದಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 114/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.61 0.616 557470332842

528 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 49/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.01 216112280230

529 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 183/1B ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.62 1.5556 988054191873

530 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 68 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.31 1.25799 341059992239

531 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 201/3 ಸಾಮಾನೆ ವಿಳೆದಲೆ 1.00 0.7438 551638526358

532 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 156/3, 115/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 2.00 2.1821 234218623943

533 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದ್ಮಲತಿಯ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 108/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.808 658975058691

534 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಜೆ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 176/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.27029 402590502258

535 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋಣ್ಾ ಕೆ ಜ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಪಿ ಶ್ ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 135/11 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಗುಲಾಬಿ 0.40 0.19408 612112668568

536 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂತಲೋಷ್ ಜೆ ಬಿನ್ ಜೆ ಎಮ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 109/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.36 0.1892 885351443862

537 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೆಲೋಂ ಜೆ ಎಮ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಟೂಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.33729 631604263851

538 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಮ್ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಬಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 42/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.20207 461043153608

539 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ಕ್ಳಲರು ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 88/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.73 0.27945 349875179852

540 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 5/11 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38676 61539582368

541 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 9 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.38676 508460947823

542 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಸ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 57 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38676 357396517936

543 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 52/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.2584 457186934949



544 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 112/1A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.79 0.31402 504852279654

545 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 53/2P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.27769 503153908335

546 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 70/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.31933 792925384694

547 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಮದಿಕೆೋರಿಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 66/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.54 0.23829 943519273939

548 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 43/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.31933 409084262662

549 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನನಪ್ೂಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜೆ ಉಮಾಪ್ತಿ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 49/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.17 0.33336 323031722422

550 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚಂಗಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/3P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33336 482242234149

551 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಸ ಸುರೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಅಣ್ಾಣಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 92/1A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33336 589089763778

552 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಭಲೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 102/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.70 0.25604 790281397586

553 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜು ಎ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 59/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.2045 313194198486

554 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥಸಾವಮಿ ರ್ೈ ಜ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 49/P8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.17 0.2062 768583518273

555 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಶ್ಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 16/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33336 440707684111

556 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 16/1P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.33336 988713387508

557 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಗೆಲೋಪಾೆನಾಯಕ ದಿಂಡದ್ಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 29/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.7216 273354720174

558 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಾಟೋಲ್ ತವರನಾಯಕ ಜಂಪ್ೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 9/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.7515 722937693206

559 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಣ್ಾೆನಾಯಕ ದಿಂಡದ್ಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 29/5, 29/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.7915 444068790491

560 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಜೆ ಡಿ ಬಿನ್ ದಸಾೆ ನಾಯಕ ದಲಡಡರಂಗವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 24/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.7915 655216096026

561 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಜವಳಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 26/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.40 0.20118 500669188445

562 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೈಲ್ಪ್ಪ ಶ್ ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 180/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.2018 353232408897

563 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ದೋವಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 221/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.39 0.1988 753332606940

564 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನಾಯಕ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗನಾಯಕ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 56/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.27 0.5754 486207708192

565 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗನಾಯಕ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 65/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.74 0.3753 449247199350

566 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಮಲತಿಯ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗನಾಯಕ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 67/6, 67/7 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.99 0.4726 961042973846

567 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಚಿತರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 327/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.52 0.2811 561175309041

568 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾರೆಡಿಡ ಬಿ ಜ ಬಿನ್ ಬಿ ಜ ವಿೋರಪ್ಪಗ್ೌಡ ದಲಡಡಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 215/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.93 0.8645 977749169361

569 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ರೆಡಿಡ ಬಿ ಜ ಬಿನ್ ಬಿ ಜ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ದಲಡಡಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 215/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.5564 228923763367

570 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿ ಸ ಬಿನ್ ಚಿತರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 327/7 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.58 0.3135 657786165689

571 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 32/P1-p1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.88 0.35147 830237432294

572 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭು ಟಿ ಬಿನ್ ಕಾಮನಹಳಿಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 319/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.3243 559754343574

573 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮುನಿ ಬಿನ್ ಕಾಮನಹಳಿಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 319/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.62 0.2811 923904133735

574 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 32/P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.88 0.35147 984060720318

575 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಲೋಟದ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಟಿ ಬಸಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 278/3P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.4839 200814312344

576 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಒ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಒಬನಾಯಕ ಬಸವನಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 17/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.38 0.265 708712400873

577 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 41/P2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.008 241473276699

578 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಣಣರ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 3/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.73 0.371 426644430306

579 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಮಮ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 97/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.80 0.1967 468505388759

580 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 89/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.37 0.2331 557763040949

581 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಗುರು ನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 63 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.44 0.20966 864509093912

582 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡುರ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 119/10 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.1979 299367168035

583 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 134/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.79 0.44389 336082305590

584 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ದಾೆಮೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 55/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.25 0.1542 912778268612

585 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜ ಎನ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 27/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.66 0.2746 699977112629

586 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಜ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 164/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.79 0.3144 886365123576

587 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ  ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 152/1P3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.72 0.73062 903558574624

588 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಜೆ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಜ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 163/11 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.2875 327685322851

589 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಜ ಡಿ ಬಿನ್ ಜ ಎನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 27/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.1981 372431692872

590 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಕಿತಲತರು ಆನಗೆಲೋಡು 59/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.00 0.2337 238824828815

591 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತಾರವತಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 48/8 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.80 0.29495 203438505914

592 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನಲನರಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 227/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಪ್ಪಾಪಯ 0.60 0.21569 761456350475

593 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತಮಮ ಆರ್ ಜ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 81/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.63 0.24679 790188312429

594 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಆರ್ ಜ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 81/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.62 0.24386 569361130952

595 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಾಮದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 81/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.62 0.24386 253192509544

596 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 8/2A5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.01 328804135782

597 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಎಲ್ ಇಂದಿರಾ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 3/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.40 0.2372 234104775718

598 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ನಾಯಕ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 54/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.40 0.2379 415170955021

599 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ನಾಗರಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 49/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.65 0.3411 875069872732

600 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಮಲತಿಯ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗನಾಯಕ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 68/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.80 0.4003 961042973846

601 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗುಜಜಕೆಲಂಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 13/1B2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 0.1706 731591540685

602 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮಪ್ತಿ ನಾಯಕ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಸ ಕೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಕ ಹೆಬಾೂಳು ಆನಗೆಲೋಡು 196/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.80 0.32508 500788319250

603 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಯೆ ಬಿ ಜ ಬಿನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪಯೆ ಬಸವನಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 7/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.29711 661026893940

604 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಎ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 328/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.35629 511321617105

605 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಧರಣೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕ್ಲ್ಪನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 26/2A2, 26/2C, 67/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.77045 768353693217

606 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಂಡಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 24/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.50569 627961043672

607 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಪಾಮೋನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 33/1B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.80 0.67807 743810076852

608 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಟಿ ಜ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಲರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 37/1AP1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.70 0.17275 883287914528

609 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಹುಣಸಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 80/2B2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.74 0.27835 327353915086

610 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಸನನ ಕ್ುಮಾರ್ ಜೆ ಯು ಬಿನ್ ಎನ್ ಉಮಾಪ್ತಿ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 226/10 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1.00 0.25071 762314777933

611 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣಣ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ಕಿತಲತರು ಆನಗೆಲೋಡು 25/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.61 0.19463 320216063815

612 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಸ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಡಿ ಕೆ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 143/2, 143/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.61 0.26489 466830288795



613 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 21/1, 88/3P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.44 0.70461 558865749850

614 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಳವೂರು ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 61/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 2.20 0.89291 429592873805

615 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎನ್ ಜ ಬಿನ್ ಎನ್ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 28/1BP1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3819 624540225554

616 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕ್ಳವೂರು ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 91/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.34 0.18283 946994906774

617 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗಪ್ಪ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡರ ಶಿವಪ್ಪ ಬಾವಿಹಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 133 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.33317 710335350775

618 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾೂ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕಾರನಾಯಕ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 137/2P2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.68 0.3494 250179570455

619 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾರಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತೋಜನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 23/1P11 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.808 523979357459

620 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 14/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.71 0.3632 980842590315

621 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಪ್ಪ ಡಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 132/2, 132/3. 132/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.47 0.22825 960751467603

622 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋಪಿರಾವ್ ಬಾಬರ್ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಸಾಹೆೋಬ್ ಬಾಬರ್ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 200/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.95 0.95962 307016138809

623 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 29/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.38711 296086750445

624 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರುಸಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 69/1, 106/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.69 0.27434 821765436687

625 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡುರ ಹಿಂಡಸಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 24/13 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.22557 568979702717

626 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 32/8, 32/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.88 0.35114 420677350731

627 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೌನೆೋಶ್ ಕೆ ಸ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 54/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.35713 386567193206

628 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ ್ರೋನಿವಾಸ ಎ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 12/2P3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.70 0.29719 594035732719

629 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜುರಾವ್ ಬಂಡಾಳಕರ್ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 135/9 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.45349 874776754246

630 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 3/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.35096 207855467019

631 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 76/1A2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.31957 231027142590

632 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 106/2, 76/1P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.52 0.55258 350786798107

633 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಅವರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 74/3A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.18 0.5427 271899973760

634 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂಕ್ಳಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 59/12 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.22995 520613408707

635 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 134 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.28662 286300978257

636 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ವಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಣಣ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 24/1, 24/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 4.21 1.47472 455668374638

637 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರತಿೋಕ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಸಲಯಯಪ್ರಸಾದ್ ಎಮ್ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 19/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.37667 323836839889

638 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಂಕ್ಳಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 93/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.27 0.14855 908064388294

639 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಮಮ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಮ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 135/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.39726 504942224020

640 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲಮಮಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಕವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 9/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.53 0.24147 395428796601

641 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮ ನಾಯಕ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 15/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.20053 617048600315

642 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಒಬಳಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 66/4P4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.40 0.20212 544945442717

643 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಸ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 5/11 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.65 0.2822 506871796226

644 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಒ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಒಬಳಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 66/4P3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.40 0.20212 913415711965

645 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಟಿ ಕ್ಂಪ್ಳಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 110/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.99 0.38151 738424360076

646 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 46/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 0.32024 864377509892

647 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಎನ್ ನಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಪ್ುಟುಗನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 20/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.30112 212870819929

648 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 13/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.20053 448904820847

649 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 56/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.83 1.75734 714758876701

650 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಶ್ುರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಕಾಟನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 13/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.31 1.29085

651 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಮಮ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 512/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.58 0.24955

652 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಿನನನಾಯಕ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 16/1B4, 16/1C2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.88 0.4296 864848431995

653 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 150/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 0.5487 735484070681

654 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಧನೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಲಡಡಗವಿನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 24/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.1523 547740825218

655 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಲಡಡಗವಿನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 16/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.03 1.01 751523641100

656 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣ ಗವಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸದ್ದ ನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 16/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.02 1.01 250749679079

657 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕಾೆ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ ತಲೋಳಹುಣಸ ಆನಗೆಲೋಡು 92/2A1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.26 0.1643 723960578102

658 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲೆಲೋಕಾೆನಾಯಕ ಜಂಪ್ೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 9/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.78 0.7878 604984744637

659 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜೆ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಮಲತಿಯ ಜಂಪ್ೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 20/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1.20 1.1523 893646707850

660 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿರೆೋಖಾ ಪಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಧನಂಜಯನಾಯಕ ಚಿಕ್ಕತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 69/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1.22 0.492 893326430583

661 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಒಬಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಾೆನಾಯಕ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 20/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.37 0.1536 453013689697

662 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಒಬಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಾೆನಾಯಕ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 20/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.38 0.1525 453013689697

663 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 189/7 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.26 0.3849 466469814264

664 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಮುರುಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 55/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.48 0.1971 610678225133

665 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 135/2, 135/10 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.35 0.1855 696562152935

666 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 37/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಕ್ರಿಮಣಸು 0.30 0.1698 876564322411

667 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಐಗಲರು ಪ್ರುಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 225/1B1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.60 0.2682 362068374089

668 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 118/1A2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.18 0.2164 572889340900

669 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿನೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಈರಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 118/1A2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.18 0.3447 888361826619

670 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಳವೂರು ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ 
ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ

ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 88/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.75 0.2759 647746145225

671 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಬಾೆನಾಯಕ ಅಕ್ಕಸಾಲದಾೆಮಜಜಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 6/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 0.55356 865301902721

672 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪಣಣ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 40/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1.15 0.183 660216582521

673 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದಾೆನಾಯಕ ಜಂಪ್ೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 3/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.10674 759792685255

674 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಿ ಸಾವಮಿನಾಯಕ ದಲಡಡಮಾಗಡಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 80/1P1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 0.26687 875299108006

675 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡಸ್ ಸದಾರಮಪ್ಪ ಜವಳಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 20/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.63 0.3322 549085753255

676 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಜ ಜ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಪ್ುಟುಗನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 29/3,44/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 1.15 0.5859 899729243942

677 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿ ಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪ್ುಟುಗನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 44/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.42 0.20048 874301787591

678 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 23/6, 23/5 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.24 0.4282 882885092136

679 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಬನಲನರು ಬಿನ್ ಎ ಬಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 229/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.4047 389696155785

680 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮೋಶ್ ಟಿ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹೆೋಮನಗ್ೌಡ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 161/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.53 0.24619 948296277972

681 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುರುಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಎಮ್ ಬಿ ಗುಡಡಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 60/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.39124 899796521886

682 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ್ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 247/1P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.1955 722547338426



683 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 93/3B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.1967

684 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಸ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 237/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 0.23007 865104342126

685 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 275/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.82 0.3243 214356878126

686 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 3/2A5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.52 0.24319 571154151320

687 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಡಿಗರ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎನ್ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 14/1B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.4424 856278592744

688 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭುದೋವ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 299/P2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.20 0.5536 715535825147

689 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಣಣಪ್ಪ ಎಮ್ ಮಾಳಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43/4P3-p1, 247/1P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.70 0.1955 321028045238

690 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರವಣನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಹೆೋಮನಗ್ೌಡ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 160/1, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.4085 461204149979

691 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಹೆೋಮನಗ್ೌಡ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ  43/6, 43/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.3271 461204149979

692 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 14/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.4446 915353352465

693 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮಾ ಬಿ ಎಚ್ ಬಿನ್ ದಿಳೆಿೋಪ್ಪ ಬಟೂಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 40/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.2011 274692968547

694 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಪ್ಪ ಎ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 60/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.35 0.1852 485742835669

695 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಮ್ ಆರ್ ಮಳಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 45/7 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.74 0.3619 7130818863995

696 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರಣಮಮ ಕೆಲೋ ಕೆ ಓ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತುರುವನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 8/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.00 0.3982 919803321463

697 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುಕ್ಷ್ಮನಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಾನಾಯಕ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 21/P2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬ 0.80 0.2198 589347537307

698 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಸ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 268/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.18268 472662159481

699 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಕ್ುಂತಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಂಚಮಮನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 10/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.71 0.3888 460115181995

700 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಹೆಚ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 8/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.66 0.3319 532539092478

701 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಒಬಪ್ಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 25/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.92 0.4452 492435887987

702 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಗದಿೋಶ್ ಕ್ಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 25/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.91 0.4413 648586200359

703 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಸ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 95/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.42 0.2021 426009475697

704 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 28/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.26 0.1572 532687089157

705 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಸನನ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 24/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.94 0.3691 828471791151

706 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪಣಣ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 17/4, 17/1B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.83 0.3361 950218712812

707 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜ್ ಜ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 68/3P1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.00 0.38711 913861490057

708 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 0.4629 686205220794

709 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ನಾಯಕ ಜ ಬಿನ್ ಗಿೋವಾೂನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 27/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 2.26 0.7474 301123037683

710 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಳ್ಾಿರಿ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 47 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.52 0.2569 960877936474

711 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿಸಲೆೋರಿ ಹುಚಚಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಬಿಸಲೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 41/9 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.50 0.2542 508216627026

712 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 189/1B2, ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.74 0.3732 232689824212

713 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 51/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.00 0.33869 564353054573

714 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಟಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 189/1B2, ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.76 0.3854 731646006622

715 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಪ್ಪ ಜ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮೈಲ್ಪ್ಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 34/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.3987 256877915084

716 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 80/2B ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.1765 379616221718

717 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿ ಎನ್ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 91, 10/5, 92/19 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.96 0.4608 445576529185

718 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 22/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.3987 794097077547

719 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಒಬಳಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 135/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.21 0.1407 282373396974

720 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಮಮ ಕೆ ವಿ  ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 287/P3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3852 958117568686

721 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಬಿನ್ ನಿಂಗನಗ್ೌಡುರ ನಾಗರನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 145/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 0.44 0.23785 555397291979

722 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 6/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3871 273781406287

723 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹುಚಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದಲಡಡಮಾಗಡಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 46/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.8081 214316496185

724 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.90 0.90847 900884862918

725 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 12/4 ಸಾಮಾನೆ ಬದ್ನೆ 0.90 0.90911 445122573045

726 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 96/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.83 0.33615 489030833422

727 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಭುಲಂಗಪ್ಪ ಎಮ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಮದಿಕೆೋರಿಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.94 0.23088 291981962732

728 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 133/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.32679 966160244160

729 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಎ ಎನ್ ಬಿನ್ ಎ ಎನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 44/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.2672 518814169480

730 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಾಜಪ್ಿರ ಬಿನ್ ದಲಡಡನಿಂಗಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 278/3 ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡುಹಲವು 0.60 0.60607 786807892966

731 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಜ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 80/2P1, 80/2P2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.01 0.7785 668082136861

732 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 105/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.81 0.31334 908256752384

733 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಚುತ ರಾಮಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಕೆಲಲ್ುಕಂಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 10/1A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.51 0.43169 764604344873

734 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಇ ಬಿನ್ ಸತೆ ನಾರಯಣ ಯರವವನಾಗತಿಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 38/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.10 0.52416 644131236760

735 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶ್ವ ಮಲತಿಯ ಎನ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಗಿರಿಯಪ್ಪ ನರಗನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 147/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 0.50 0.23985 572356771795

736 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಧು ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಆರ್ ಜೆ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 105/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 0.20173 543705744600

737 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಜ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 69/1, 69/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.30404 570458555160

738 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪ್ಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 26/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.20173 812247621001

739 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 29/9 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.80 0.3788 687761051706

740 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 182/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.2561 587161223534

741 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪ್ಪ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಬಸಪ್ಪ ಮಳಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 138/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.3159 265008070641

742 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 22/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3345 470175497902

743 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಸತೆನಾರಯಣ ಬಿನ್ ಸಲಯಯನಾರಯಣ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 118/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.3211 653907004221

744 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಎಸ್ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಯು ಎ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 34/11, 34/12 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.4511 233435952413

745 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿ ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಯೆ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 189/6, 226/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 2.00 0.6267 853710543189

746 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಯೆ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಯೆ ಕೆ ಎಮ್ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 37/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.44 0.23799 892785673347

747 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕೆಲಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45/3, 45/4, 45/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.82 0.7917 918012232529

748 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುರುಷಲೋತತಮ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 38/11 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.08819 669876108756

749 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತೆವತಿ ಬಲೋಪ್ಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಲಂಗೆೋಶ್ವರರಾವ್ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 87/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38711 967607662626

750 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಂಗಳಮಮ ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಎಸ್ ರಾಮಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 5/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.49 0.2275 417512556329

751 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಒಬಳಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 41/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1.00 0.3983 950942532236

752 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 5/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.00 0.4765 648705928333

753 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾ ಜೆ ಕೆಲೋಂ ಎನ್ ಜಯಕ್ರ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 217/2A ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಪ್ಪಾಪಯ 1.98 0.8436 851360579210



754 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಎಮ್ ಜ ಬಿನ್ ಗುಡದ್ಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 19/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.20173 475591517203

755 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುರುಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 100/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.38677 722275743959

756 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 75/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.32679 903137068820

757 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಕಾೆತನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 17/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.19627 387031614705

758 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 31/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.56 0.24546 450029004163

759 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಸ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕೆಲಳೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3871 243056322441

760 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಣಣ ಜಡಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 4/12, 4/13 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.79 0.32117 512877809570

761 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುಪಿಪನಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 44/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.92 0.3611 799808961626

762 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಜನಾಯಕ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 150/7 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.808 650734099945

763 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರುಗೆೋಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 276/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.2021 215426774783

764 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲಮಮಪ್ಪ ತುಂಬಿಗೆರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 56/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.4047 834572046196

765 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಎ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 71/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.50 0.54838 502699310711

766 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 91/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.33 0.16391 457186934949

767 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 91/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.33 0.12734 950773570856

768 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಶ್ ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 105/1 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಕ್ಡ 1.00 0.37512 303287749225

769 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 71/6, 71/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.20207 411057307977

770 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತೆನಾರಯಣ ಜೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲಯಯ ನಾರಯಣ ಜೆ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 142/10 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.03 0.47844 921441436658

771 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಾಷ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಆಣಬೋರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 73/1P6, 45/2, 72/1P1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 1.45 0.62434 902299606203

772 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ದಲಡಡಹಾಲ್ಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 219/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.95 0.40007 626451469925

773 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವರಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಬಿನ್ ಸತೆ ನಾರಯಣ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 139/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.32 0.20755 702677639063

774 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 81/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.19964 343153624755

775 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಉಮಾಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮುರುಗೆೋಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 227/2 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.96 0.34553 972864663919

776 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಂಪ್ಿಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 85/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.36 0.18098 292420936276

777 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಂಕಾೆನಾಯಕ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 16/1B5, 16/1C1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.88 0.4296 459148323581

778 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ತಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಲಡಡತುಳಜನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 25/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.95 0.3938 364754907743

779 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮ ನಾಯಕ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 15/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.81 0.17249 979789829633

780 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರನಾಯಕ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಕ್ಕಣಣ ನಾಯಕ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 16/1D1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.80 0.1724 653361334860

781 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಧಮಾೂನಾಯಕ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 61/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಕ್ರಿಮಣಸು 1.14 0.52872 463767324348

782 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲಂಡಜಜ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟಟಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 282/7 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.3528 951712331439

783 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನನಪ್ೂಣಯಮಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾಟಿೋಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 6/11 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 0.47 0.4747 837655498075

784 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಪ್ಪ ಗುಡಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 158/1A ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 0.43 0.3718 663141878311

785 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಒಬೂಜಜ ಬಿನ್ ಐನಳಿಿ ಬಲಮಮಪ್ಪ ಗುಡಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 197/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 0.60 0.606 703338701978

786 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋಟ್ಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಹದೋವನಾಯಕ ಕಾಟಿೋಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 25/10 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 0.45 0.4545 760489971576

787 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋನಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ ಹೆಬಾೂಳು ಆನಗೆಲೋಡು 172/P6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 0.60 0.606 988153535852

788 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಚ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 93/8 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.30 0.1681 668045280756

789 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 79/1, 79/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.85 0.4174 913793199257

790 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಒಬಪ್ಪ ಕ್ಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 31/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.87 0.4113 558557534497

791 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಂಪ್ಿಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 7/7 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.89 0.4119 640852790641

792 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತರಮಮ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಮಲತಿಯ ಕ್ಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 1/B ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.70 0.3182 287464762602

793 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ಲೆಕರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 46/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 0.79184 227157783847

794 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಊಮಾಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಗುಮಮನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 96 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.90 0.9079 233262558026

795 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪ್ಪ ಕಾಟಿೋಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 44/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.808 474329827688

796 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಕಾಟಿೋಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 44/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.50 0.505 461682658820

797 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಗೆೋರ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಮಮ ಕಾಟಿೋಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 28/2A2, 28/2B2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.15 1.0987 965793821745

798 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಳಯಪ್ಪ ಕಾಟಿೋಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 6/10, 6/14 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.13 1.0813 604363547299

799 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಮಂಡಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 25/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.03 1.0308 948627364301

800 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 162/1B ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.20 0.5487 279197429928

801 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕಾಟಿೋಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 40/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.99 0.9999 466300089756

802 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಗುಡಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪ್ಪ ಜವಳಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 42/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.44 0.1682 227704663821

803 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 64/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.3976 312778034434

804 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 193/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.90 0.3641 831213205091

805 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲನೆನೋಶಿ ಜ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 15/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.17 0.5376 926508210331

806 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಟಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಡಿಡನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 17/2D ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.40 0.2371 252118862044

807 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 161/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.67 0.3498 338635837573

808 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜವಳಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 20/1B ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.68 0.987 586364310438

809 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಧನಕ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 16/3A3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.30 0.1471 958847755645

810 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಇ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರನಾಯಕ ನಿಥಯಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 82/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.808 888390944261

811 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 9 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.3983 847598460873

812 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜವಳಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 34/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.11 0.5108 922939761105

813 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಕಾಟನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 13/9 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.3783 720892296209

814 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಜಜರ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 272/1A ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.38 0.2289 809795421794

815 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 191/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.60 0.3788 550728839705

816 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಜ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 272/P15, 272/1A, 272/1A ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.75 0.1724 883829610405

817 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಒಬಳೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 247/8 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.40 0.2372 980951447369

818 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಜ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರ್ೈ 
ಹೆಚ್

ಶ್ ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 180/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.67 0.3442 913711944415

819 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಕಾಟನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 13/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.31 1.2579 600058546760

820 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗುಮಮನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 110/12 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 0.3416 969269604599

821 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಮ್ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 69/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.3871 651147638529

822 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 236/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.3871 921150527674



823 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 23/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.60 0.60607 447105978563

824 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 2/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.45349 452362796794

825 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪಣಣ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 3/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.45349 955511398068

826 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಕೆಲೋಂ ಚೌಡಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 4/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.35 0.3968 791312791400

827 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 238/12, 24/8 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.15236 463160361311

828 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 64/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.01013 515796894380

829 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರೆಜಜರ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 16/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.99 1.898 495292055222

830 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 29/2, 29/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.59 1.5268 687200906606

831 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಪಿಪನ ತಲೋಟದ್ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 26/12 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 0.5414 814872557672

832 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 53/1B ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.40 0.2702 373784828131

833 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಕಾಟಿೋಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 46/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.63 0.3361 227157783847

834 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಅಜಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 114/9 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.60 0.7119

835 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲಾ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ ನಿೋಲಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 0.70 0.5337 450589568392

836 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ೂಜಾರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಮಲ್ೂಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 15/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.808 205634255703

837 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸದ್ದನಾಯಕ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 23/2A ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.09 1.047 263250453828

838 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ರಣಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 90/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.95 0.4631 705518611233

839 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಸುಬಾೂರಾವ್ ಮುದ್ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 13/10 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.03 0.4857 933379093666

840 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಮ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 30/1, 35/1A ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.62 0.6262 281455889234

841 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 115/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.79 0.7854 391510156334

842 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲತತಪ್ಪ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 7/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.73 0.3755 824124942310

843 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋತಾ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 169/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.08 0.5116 212669913155

844 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿಸಲೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 13/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.34 0.2293 590876083290

845 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಗಸನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 20/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.36 0.2231 767577700077

846 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಮ್ ವಿೋರಯೆ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಯೆ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 72/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.3718 322722778113

847 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 93/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.23009 269617224728

848 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 66/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.42 0.19972 411795984127

849 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಸ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಸ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 8/1B1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.92 0.43831 915574556665

850 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 54/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.6055 768667305406

851 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಡಿ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಡಿ ಜ ಯೋಗೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ದಾೆಮೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.19973 765499946617

852 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 59/7, 69/2P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.8179 280904640611

853 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 153/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.47 0.5688 933965810480

854 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 69/1B, 69/2A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.65 0.2831 745420788269

855 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಅಬಾೂಸ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಸಾಬ್ ರಂಗವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 10/1 ಒಬಿಸ ನುಗೆೆ 1.60 0.75269 497243195246

856 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕ್ಉಲಾೂ ಬಿನ್ ಸಾಮದ್ ಸಾಬ್ ತಲೋಳಹುಣಸ ಆನಗೆಲೋಡು 92/2B ಒಬಿಸ ನುಗೆೆ 1.02 0.8041 297772426424

857 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಪ್ಪ ಸದ್ದನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 94/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.152 874865425378

858 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ್ ಜ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 9/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.152 300421414393

859 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಹೆೋಮಂತ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಜ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 81 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.70 0.707 281723022896

860 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 43/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.57 0.5757 811086227094

861 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣನ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 27/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.01 921135708706

862 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಜ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಜ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 78/1A1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.16 1.01 376911031840

863 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಆರ್ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 60/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.84 0.8484 521195169318

864 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ದಿದಿಗಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ತುಂಬಿಗೆರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 106/1, 55/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 2.00 1.1523 948224190779

865 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಾದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 33/2P ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.45 1.01 921135708706

866 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಸದ್ದನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 72/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.808 629121840084

867 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 9/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.152 333419153240

868 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದೋಶಿ ಜ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಜ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 24/2B2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.152 911787873205

869 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪಣಣ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 22/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 0.50 0.505 965511398068

870 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ರಾಮಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 16/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.01 871146853575

871 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡಡರಂಗವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 41/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.67 0.24149 514588637468

872 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಮಾಳಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 157/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.22 661318617807

873 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊಹಮಮದ್ ಅಯುಬ್ ಪ್ೈಲಾವನ್ ಬಿನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ 
ಸಾಬ್

ಮಾಳಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 98/1, 99/5 ಒಬಿಸ ಬಾಳೆ 1.00 0.3355 579461716902

874 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 7/1C, 7/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.02 0.3763 467119258850

875 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 276/4, 276/8 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.66 0.2472 741759426307

876 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಡಿ ಇ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 20/4, 20/6 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಕ್ಡ 0.28 0.1903 943786875753

877 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಹಲವಿನಮಡು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 37/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.60 0.5363 575667954524

878 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಿ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 79/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3354 773051140450

879 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 285/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.68 0.6255 710617991508

880 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 193/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3559 303572727607

881 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಜ ಬಿನ್ ಕೆ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 34/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.2471 262622217200

882 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 52/7 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.68 0.28289 959004053243

883 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಪಿಟಟನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 17/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.2839 912214022040

884 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಚ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕಾೆತನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 42/2, 42/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.92 0.31458 551458634633

885 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಬಲಮಮಪ್ಪ ಹೆಲನಾನಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 25/P4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 0.1848 253245203080

886 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಶ್ಪ್ಿ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 15/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.2557 595269313151

887 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗೆ ಕೆ ಎಚ್ ಬಿನ್ ನಟರಾಜ ಎನ್ ಜ ನಿಥಯಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 90/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.31913 236092120792

888 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಸದ್ದಪ್ಪ ಪಿಟಟನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 4/11 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.2301 791427935779

889 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಎನ್ ಜ ಬಿನ್ ಎನ್ ಸ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಿಥಯಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 91/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.31913 630042703884

890 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ತುಂಬಿಗೆರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 110/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.321 498258655977

891 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ 
ಮಂಜುನಾಥ

ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 106/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 1.00 0.3354 427454193022

892 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಡಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 193/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.2716 303572727607



893 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 98/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3352 511225310941

894 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಜ ರಾಜಪ್ಪ ಹಿಂಡಸಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 29/1, 30/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.01 0.3352 644226297955

895 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಆರ್ ಜ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಣಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕವವನಾಗಿತಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 37/1A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3354 495201152557

896 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೌಭಾಗೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಿಥಯಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 65/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.31913 710248128080

897 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಸ ರಾಜಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 89/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.88 0.3121 322164866718

898 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 6/4A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.10 0.343 341906056818

899 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮದಿಕೆೋರಿಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 65/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.3432 528871400772

900 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 85/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.325 508611916169

901 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ಣಣ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಮಳಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 54/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 0.27 0.1009 868334089817

902 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲೋಟರೋಶ್ಪ್ಪ ಜ ಬಿನ್ ತಾರಪ್ತಿ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 61/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 1.00 0.343 241387474268

903 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಳವೂರು ಸದ್ದಪ್ಪ ಚನನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 53/9 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3432 275402225557

904 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ರಾಧಾೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ವಿೋರಯೆ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 41/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.369 220434324107

905 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾಟಿ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಕೆಲಲ್ುಕಂಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 94/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.2089 663071751027

906 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಮಳಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 54/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.26 0.0981 701958923839

907 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಎಮ್ ಜ ಬಿನ್ ಎ ಎಮ್  ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/2P1, 14/3P1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.46 0.1853 882595983267

908 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣಣ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಜ ನಂಜಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 42/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.40 0.4543 411915687798

909 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಯೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯೆ ಕೆ ಎಮ್ ಕ್ನಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/2 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.40 0.2011 981204598142

910 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 48/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.57 0.236 995581421741

911 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 22/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.90 0.3552 574856380162

912 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುಜಮಲ್ ಅಹಮಮದ್ ಎಸ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಖಲೋಲ್ 
ಅಹಮಮದ್

ಮಾಳಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 193/3 ಒಬಿಸ ಬಾಳೆ 1.02 0.48198 260134484071

913 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುಜಮಿಮಲ್ ಅಹಮಮದ್ ಎಮ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಅಬುದಲ್ 
ಕ್ರಿೋಮ್ ಸಾಬ್

ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 86/2 ಒಬಿಸ ನುಗೆೆ 1.00 0.48198 354565261595

914 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ನಾಗರಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 75/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 0.2011 937130323206

915 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಖಾ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 48/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.35505 969509534329

916 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಹೆಚ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 60/4A1, 60/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.38 0.54636 755448760821

917 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುಡಡಪ್ಪ ಟಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 126/2B, ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.20 0.4165 550195769734

918 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 134/2, 139/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.82 0.4126 874194231216

919 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿ ವಿೋರಭದ್ರರಾವ್ ಬಿನ್ ವಿ ವಿ ವಿ ಸತೆನಾರಯಣ ಒಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.74 0.6658 285968632256

920 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಗ್ೌಡ ಆಲಯಾಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ುವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 60/2B ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3852 563285669542

921 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಿಂಗೆೋರ ರಾಮಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 16/15 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.64 0.26545 627626931351

922 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಶಿರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.32508 976127231999

923 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಟೂಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 25/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.3852 613619126615

924 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 41/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.30 0.16929 992140289149

925 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಟಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಟೂಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 40/5 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.53 0.2246 644314776196

926 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋಂದ್ರಪ್ಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಸದ್ದಪ್ಪ ಗೆಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 43/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಪ್ಪಾಪಯ 0.80 0.32816 396635697177

927 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರನಾಯಕ ದಿಂಡದ್ಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 31/4B1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.7853 290152450570

928 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದೋಶ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ದೋವರಾಜ್ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 285/10, 285/11 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.3848 451005451877

929 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರೆೋಗ್ೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಮುದ್ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 6/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 2.00 0.7685 914452255264

930 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ವಿ ಶಿರೋ ಹರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಲಂಗಮಲತಿಯ ಮುದ್ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 13/9 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.08 0.4431 557026715313

931 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ಸ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ದಾೆಮೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 84 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.00 0.8376 452347430142

932 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.85 0.7596 475183134289

933 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 48/4, 48/2A3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3554 487933870421

934 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲ್ಮಮ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಚ್ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 77/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.2473 267003613349

935 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಸ್ ರಾಜಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 30/6, 30/7, 29/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.61 0.3175 482869921998

936 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗ್ೌಡುರ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64/P76 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.80 0.7202 512216511035

937 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಎ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 141/2B1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.29 0.1058 676799217954

938 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾಪ್ತಿಯಪ್ಪ ಜ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.2867 520012829211

939 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜ ಯು ಬಿನ್ ಉಮಾಪ್ತಿಯಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 195/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.62 0.2835 953170394468

940 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ದೋವರಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 8/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.76 0.1744 535100918285

941 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಜ ಯು ಬಿನ್ ಉಮಾಪ್ತಿಯಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 195/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.4982 647605760098

942 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದೋಶಿ ಜ ಸ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 251/2, 251/1B2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.95 0.5318 289591685818

943 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಟಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುದಿ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಹಿರೆೋತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 99/8 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.97 0.4239 814826911358

944 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಪಾಮೋನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 53/5, 53/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.68 0.7562 357866531646

945 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮವವ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಲೋಳಹುಣಸ ಆನಗೆಲೋಡು 70/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.70 0.353 231741673364

946 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಪಾಮೋನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 53/7 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.20 0.1402 781409678639

947 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 287/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 0.4765 667387745317

948 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 44/3, 44/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 0.57 0.2968 239667794640

949 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಟಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 13/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.96 0.4292 649369286433

950 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಯಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 9/1A ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 2.94 1.10195 801401518135

951 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಮಾಳಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 54/14 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.80 0.3485 237297073444

952 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಮಾಳಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 54/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.39 0.214 641651795212

953 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 42/1A2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 0.5418 689182610186

954 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜನಪ್ಪ ಹಿರೆೋತಲಗಲೆೋರಿ ಬಿನ್ ಕೆಲಳೆಿೋಪ್ಪ ಹಿರೆೋತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 85/1AP8 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.60 0.4971 769737298671

955 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹಿರೆೋತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 101/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.40 0.1754 294250154762

956 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಿರೆೋತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 29/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 0.40 0.1559 730122599788

957 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜಯೆ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂದಿಬಸಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 147/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.62 0.1765 308356732670

958 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜನೆೋಯ ಎ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಅಜಜಯೆ ಹೆಚ್ ಅವರಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 361/P3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.4987 599155093366

959 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಆರ್ ಚಿಕ್ರಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 1/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.1684 769370144607

960 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 28/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.34675 645173117019

961 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 33/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.3503 920594866882



962 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ದ್ಮ ಜ ಕೆಲೋಂ ಜ ಎಸ್ ಹರಿ ಕೆೈದಾಳೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 62/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.37 0.5679 412665816462

963 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 111/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.4457 537922999526

964 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಡಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಡಿ ಆರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 74/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.2145 350960868031

965 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 134/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.79 0.358 462463627053

966 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 67/14 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.45 0.5372 403327804525

967 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರೆೋಶ್ ಎಮ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 294/2, 294/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.5031 728766292493

968 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಚಂಡ ಬಾಗಯವಿ ಜ ಬಿನ್ ಜ ಮಂಜುನಾಥ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 63/P5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.72 0.3358 205548270137

969 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 134/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.79 0.2874 249908747401

970 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೋತಾ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಟಿ ಬಿನ್ ಟಿ ರಾಜಗೆಲೋಪಾಲ್ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 62/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.83 0.2914 375150089886

971 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಸ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂದಿಬಸಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 84/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.95 0.4053 834817025393

972 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 91/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.2075 552554240199

973 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಜ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಿ ಜ ರಾಮನಗ್ೌಡುರ ಪ್ುಟುಗನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 41/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.2871 717600833283

974 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಜ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಜ ಎಮ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 93/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.368 561672605314

975 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಯೆ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯೆ ಬಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 6/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3183 912621584820

976 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಭಲಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 20/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.53 0.28651 282845831841

977 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 283/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 0.32508 259401898284

978 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 61/1, 61/2A, 61/2AP2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.38 0.825 228210795051

979 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಎ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 65/2P5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.84 0.3337 959089912554

980 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 39RS7 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.43 0.1961 532906781428

981 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ಸದಲದೋಜರಾವ್ ಬಿಸಲೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 31/14 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.2442 310638829098

982 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲಾೂರಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 171/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.58 0.23887 843780461587

983 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ದ್ಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 77/4P7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.32508 927293101478

984 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಲಪ್ ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸದದೋಶ್ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 55/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.78 0.31909 264357845378

985 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ್ಯೆ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯೆ ಕ್ನಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 57/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.1968 400943562504

986 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಾಸುದೋವ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 27/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 0.2445 868627546391

987 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭುಲಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಹೆಬಾೂಳು ಆನಗೆಲೋಡು 1/2P11 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 2.13 1.1582 355663910419

988 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 158/2B ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ 1.31 1.2483 458852130232

989 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಮಯನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಿಸದ್ದಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 28/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.04 1.01 624535001546

990 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಐಗಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 116/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.77 0.3755 563614072911

991 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಎಮ್ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 55/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.1523 316758222573

992 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಕ್ಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 92 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.05 0.48157 956340908554

993 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಣೋಶ್ ವಿ ಬಿನ್ ಬಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 245/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3871 279549445099

994 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಪಿ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9/1B ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.94 0.3636 397287818291

995 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪಣಣ ಕೆ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 85 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.2672 516226567284

996 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಯೆ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಯೆ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 43/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.41 0.1966 456490204408

997 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೌನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 82/2A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.65 0.2822 401434773102

998 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಂದ್ೆಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 4/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.202 292529542534

999 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದಾರಮಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 48/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.95 0.4569 535009613109

1000 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಶ್ಾಂತಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಯೆ ಕೆ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 37/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.3202 808323765826

1001 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡವಿೋರಯೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಯೆ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 43/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.81 0.40229 617375318667

1002 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಜೆ ವಿೋರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ಜ ಹೆಚ್ ನಾಗರಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 40/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.32715 234006620080

1003 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 39/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.3871 579834025292

1004 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 45/1B2P ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.47259 512800248135

1005 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 74 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.41855 923987830868

1006 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಗೆಲೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಲಾತನಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 167/3P2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.32712 811576236765

1007 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಯೆ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯೆ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 33/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.23098 469524968700

1008 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಬಿಸಲೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 86/1 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.30 0.21025 714444842653

1009 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಕೆ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 5/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 0.98793 950879890027

1010 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಗಿೋತಮಮ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 20/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.77 0.7778 951372223779

1011 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭೋರಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 23/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.70 0.70709 856627247420

1012 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಹೆಚ್ ಪ್ರುಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 16/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.01013 389234942868

1013 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 14/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.20979 961965486108

1014 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಮ್ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 60 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.64 0.58978 651071891621

1015 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿೋನಾಥ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 19/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 0.55 0.55557 993576939903

1016 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 13/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.22 0.24941 622498634835

1017 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 5/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.40997 742754884260

1018 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 24/14 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.53 0.53536 629121840084

1019 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 41 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.45349 874865425378

1020 ದಾವಣಗೆರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 2/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.18439 622498634835

1022 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಆರ್ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  17/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.18 352761276821

1023 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಬಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ದಲಡಡಮಳಲ ಉಬಾರಣಿ 5/hp ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.54 210751139630

1024 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ಯೆ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಯೆ ಖಗಿೆ ಉಬಾರಣಿ 71 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33 955557902140

1025 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿ ಬಿನ್ ಮಾಣಿಕ್ೆಂ ಚಿಕ್ಕಸಂದಿ ಉಬಾರಣಿ 29/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.38 670665743559

1026 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 47/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 493822380681

1027 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಯೆ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ  10/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.28 575250315993

1028 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗ್ೌಡ ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 55/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.31 640947614868

1029 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲೋಳ್ ಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 12 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 994611526746

1030 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  21/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.33 612780077697

1031 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕ್ಂಠಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಗ್ೌಡ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  1/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.21 843408023968

1032 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಪ್ವಯತಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 17/8,17/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.27 631021374328



1033 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿಪ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆಲೋಳ್ ಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 60/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.61 997658332000

1034 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 47 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.17 522272228509

1035 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಖಗಿೆ ಉಬಾರಣಿ 86 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.29 590849071869

1036 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಹಕ್ಕಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 40/ಪಿ3-ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.71 824422845491

1037 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ವಿೋರಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ  5/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.86 640122753620

1038 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಹಕ್ಕಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  7/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 705208707876

1039 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೃತುೆಂಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆಲೋಳ್ ಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ  18/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.59 765045520400

1040 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಾರಮಪ್ಪ ಖಗಿೆ ಉಬಾರಣಿ 39/1,36 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 921597523686

1041 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಪ್ುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಟೋಶ್ ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 134 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 719466360219

1042 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಹನುಮಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.31

1043 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ  18/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.25 727124779299

1044 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  30/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.33 258306995970

1045 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುತತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಾರಮಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.56

1046 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 38/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.14 932147795666

1047 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪ್ಯೆ ಕ್ಲೆಕರೆ ಉಬಾರಣಿ 38/16ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 855627133303

1048 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಕೆಲೋಳ್ ಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 13 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.87 809106899956

1049 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಬುಗ್ೌಂಡರ್ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 39/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.24 592753427275

1050 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭುಲಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಸಂದಿ ಉಬಾರಣಿ 37 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 990914917815

1051 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಹನುಮಪ್ಪ ಮಗ್ಾೆತನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.31 258804392484

1052 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆಲೋಳ್ ಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 23 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.79 0.85 276183869896

1053 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹಕ್ಕಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 59 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.71 755583330615

1054 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನೆಲೂಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ 35/8,35/9,37 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.27 788073029448

1055 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 61/3,30 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.50

1056 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಬಾರಣಿ ಉಬಾರಣಿ 21/ಪಿ26 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.70 962040048109

1057 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಖಗಿೆ ಉಬಾರಣಿ 83/ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.20 497498923537

1058 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಹಕ್ಕಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  7/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 970325031794

1059 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲೆಲೋಕ್ೆನಾಯಕ ಚಿಕ್ಕಮಳಲ ಉಬಾರಣಿ 9/6ಪಿಬಿಓ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.95 0.37 314608461692

1060 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿರುಮಲ್ಬಲೋವಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಬಲೋವಿ ದಾಸರಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 8 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.20 0.56 783148732033

1061 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ದಲಡಡಮಳಲ ಉಬಾರಣಿ 8/ಪಿ4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.96 0.37 750183641943

1062 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಬಲೋವಿ ದಲಡಡಮಳಲ ಉಬಾರಣಿ  16/2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.49 0.23 333936151293

1063 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 68,69 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 402487435285

1064 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸದ್ದಬಲೋವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಬಲೋವಿ ದಲಡಡಮಳಲ ಉಬಾರಣಿ 5/ಡಿಪಿ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.48 0.22 230454049942

1065 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಬಲೋವಿ ದಲಡಡಮಳಲ ಉಬಾರಣಿ  13/2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.20 0.54 569994504075

1066 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 65/4ಬಿ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 981505841399

1067 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 42/4 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 725558538744

1068 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಟಟಕ್ಡಲರು ಉಬಾರಣಿ  24/12 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.52 0.22 329106701263

1069 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.24

1070 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಲೋಮಲಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 84/6ಬಿ,85 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.93 0.33

1071 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  7/6 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.39 0.44

1072 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 7/14,52/7 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.49 0.49

1073 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 42/1 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.44

1074 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 136/1,53/4 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 1.37 1.32

1075 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 11/8,12/1 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 1.40 1.34

1076 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 46/2ಎ ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.95 0.95

1077 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪ್ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  3/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.32 0.20

1078 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಲಂಗನಾಗಿತಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  1/97 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.15

1079 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ದಲಡಡಬಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 43/9,43/8,1/5 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.15

1080 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಸ ಬಿನ್ ಚನನಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  33/1ಪಿ ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.66 0.67

1081 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 64/3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 2.00 0.86

1082 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬುದ್ೆನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-2 17/ಪಿ14 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.18

1083 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 30/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.21

1084 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಿೋಮನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 14/13ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.18

1085 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಎನ್ ಲಂಗಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 34/1ಪಿ8 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.30

1086 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 70/5ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.31 0.17 504466644892

1087 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಿೋಪ್ೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮೂನಾಯಕ ಗಂಡುಗನಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ  5/2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.78 0.28 962875035841

1088 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಗೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗೆನಾಯಕ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 42/24 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.54 0.24 454620941442

1089 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿಖೆನಾಯಕ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 12/ಪಿ6 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.47 0.21 816898408765

1090 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತೆಬಲೋವಿ ಬಿನ್ ದಾಸಬಲೋವಿ ದಲಡಡಮಳಲ ಉಬಾರಣಿ 1/ಬಿಪಿ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 779200556402

1091 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಲಯಯನಾಯಕ ಕ್ಂಚಿಗನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 19/ಬಿ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 256684561212

1092 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ದಿಗೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 111/ಪಿ4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.59 0.26

1093 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೈನೆನಾಯಕ ಎನ್ ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 9 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1094 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 74/3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1095 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆಂಡಪ್ಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 23/ಪಿ9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.13

1096 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುಡಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 30/ಪಿ2,29/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.32

1097 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 29/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.26

1098 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಗುಳೆಿೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 56/3ಪಿ-ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.45

1099 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರನಾಯಕ ರಾಜಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 48 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.53 0.25

1100 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರನಾಯಕ ರಾಜಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 48 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.63 0.28

1101 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪ್ೆನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 14/ಪಿ10-ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1102 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಬೆನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 29/ಎ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.35 0.19 512667179230

1103 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಗಂಡುಗನಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ 10/16ಬಿಎಲ್ಓ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.39 0.20 912092806109

1104 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರುದ್ರನಾಯಕ ಚಿಕ್ಕಮಳಲ ಉಬಾರಣಿ  11/2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39 477943100859

1105 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಖೋಯಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  10/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27 998808316041



1106 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-2 57/2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1107 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಸೋಯಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 28.Jän ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1108 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಕಾಕ್ನಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  21/3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.22

1109 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಬಳೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಸದ್ದಪ್ಪ ಎನ್ ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 56/2,54/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.86 0.35

1110 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಾವಿನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 50/10-ಪಿ1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1111 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  14/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.56 0.26

1112 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಸಲತರಪ್ಪ ಮಾಚನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 30/ಪಿ3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.35 0.19

1113 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಿಗೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 84/ಪಿ25 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1114 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿೋ ಕ್ಸಬಾ-1 17/18 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1115 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಹೆಲನನನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1  26/3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32

1116 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹರಳಕ್ಟಟ ಉಬಾರಣಿ  7/9 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.43 0.20

1117 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 29 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1118 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 37/1ಪಿ2 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1119 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 38 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.24

1120 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 79/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.35

1121 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 129/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.49

1122 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ೂ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 38 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.24

1123 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 17.Feb ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.23

1124 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 27/ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1125 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 36/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.31

1126 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲತಯಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-2 94/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.41

1127 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 51/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.87

1128 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 79/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.28

1129 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾದ್ ಕೆಲೋಂ ಆನಂದ್ ಕ್ಂಚಿಗನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 89/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.34 702854911716

1130 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊಹಮದ್ ಜಯಾಉಲಾೂ ಬಿನ್ ಮೊಹಮಮದ್ ಗ್ೌಸ್ ಬಲ್ವಂತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 47/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.18

1131 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ ಪಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಾಡಳ್ ಕ್ಸಬಾ-1  16/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.18

1132 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭು ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಬೂಳಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 35/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.19

1133 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ನುಗಿೆಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 81/3,18/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.28

1134 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಯೆ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 53/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.30

1135 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿೋ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 72/6,72/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.51 0.66

1136 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋದ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 14/28ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1137 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 65/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.39

1138 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗೆಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  24/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.44

1139 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 82/4,82/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.67

1140 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 60 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.55 0.74

1141 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 38/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.85

1142 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 60/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.30

1143 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರುಡಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-2  15/20 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.55

1144 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 29/2ಎಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.55

1145 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾರಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಖಗಿೆ ಉಬಾರಣಿ 92/ಬಿಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.34 424176136246

1146 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 60/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.30

1147 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹರಳಕ್ಟಟ ಉಬಾರಣಿ 56/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 458466515177

1148 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಚಾರಿ ಬಿನ್ ನಾಗಚಾರಿ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 71/5ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.24

1149 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪ್ಪ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 118/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.57

1150 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 75/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.31

1151 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಮಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 25/2ಪಿ34 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.94 0.85

1152 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 32/2ಬಿ2,32/4ಎ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.54

1153 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 39/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.57

1154 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 39/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.62

1155 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಮಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 25/6ಪಿ22 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.27

1156 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುದಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಮಮ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 41/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.41

1157 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೈರಪ್ಪ ತಲೋಪ್ನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 13/ಪಿ5-ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.90 0.91

1158 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋನಾಮ ವಾಸು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟನಾರಯಣ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 17/6,17/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.36

1159 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾದ್ಪಿೋರ್ ಬಿನ್ ಹಯಾತ್ ಖಾನ್ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  23/12 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.17

1160 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  5/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1161 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಯಲ್ೂಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 150/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.26

1162 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  9/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.38

1163 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಿಂಗಚಾರಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಚಾರಿ ನಸೋಯಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 20/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1164 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  20/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1165 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಪ್ತಯೆ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 5/ಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1166 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನವಾಸ ಬಿನ್ ಅಡಪ್ರಾಮರಾವ್ ಉಡುವಾ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 53/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.14

1167 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  17/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1168 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾಚನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 48/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1169 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-2 162 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1170 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 19/14,19/17 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.28

1171 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಶ್ಂ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಹಬಿೋಬುಲ್ೂಖಾನ್ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 113/2ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1172 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 30/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.36

1173 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಲೋಪ್ಣಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  21/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.35

1174 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 51/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.23

1175 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 51/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.23

1176 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚವಿೋರಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 153/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1177 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 104/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1178 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಜರುಲಾೂ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 124/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39



1179 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  21/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1180 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  3/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.14

1181 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 41 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1182 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಥಿಲ್ ಸಲಯಯಕ್ುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಸಲಯಯನಾರಯಣ ಕಾಮನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 32/ಪಿ5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1183 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಯೆ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 117/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1184 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಥಿಲ್ ಸಲಯಯನಾರಯಣ ಬಿನ್ ರ್ಥಿಲ್ ಸತೆ ನಾರಯಣ ಕಾಮನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 32/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.23

1185 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 22 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1186 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 16/17 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.24

1187 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಖಲ್ಂದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ದ್ಸತಗಿೋರ್ ಖಾನ್ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  23/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.17

1188 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಾೂನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 14/39 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.24

1189 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 601 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1190 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 70/6 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.58 0.27

1191 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 51/3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1192 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಿೋಮ ನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 14/ಪಿ17 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1193 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-2 100/2,101/2,101/4,101/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.34

1194 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 45/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1195 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 66/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1196 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಹೆಲನನನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1  24/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.17

1197 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಾನಂದ್ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾವಿನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬಾ-2  14/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1198 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿಧರ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಯೆ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 5/ಪಿ3-ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1199 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಮಾವಿನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 50/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1200 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರನಾಗಪ್ಪ ಹರಳಕ್ಟಟ ಉಬಾರಣಿ  24/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33 731516783299

1201 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 56/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.14

1202 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 65/ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.20

1203 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಮಣಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಉಡುವಾ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 36,37/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1204 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಉಡುವಾ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 37/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1205 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತೆಕ್ುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಪಿಂಡಿಯಾಲ್ ಸತೆ ನಾರಯಣ ಸದಾದಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 11/7ಡಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1206 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಂಡದ್ಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  20/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.61

1207 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬೈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕ್ಲಡಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 11/1ಸ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.25

1208 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂಕ್ಲ್ಪ್ಪ ಬಸಾವಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 13/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20

1209 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 80/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1210 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  3/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1211 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 156/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.76 0.77

1212 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗಂಡುಗನಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ  4/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27 498433617544

1213 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಜ ಪ್ರಸನನ ಬಿನ್ ಶಿರೋಕ್ಂಠಪ್ಪ  ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 59/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.94

1214 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ರಜಾಕ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಕ್ಲ್ಂದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 53/ಪಿ27 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1215 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 27/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1216 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ಣಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಉಡುವಾ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 85/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1217 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪಣಣ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 79/1ಬಿಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.35

1218 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಾರಮಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  15/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1219 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚರಂಗಪ್ಪ ಕಾಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 43/ಪಿ8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1220 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರಂಗರಾಜು ತಿಳಿನಿೋರುಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  24/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1221 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಚಿತತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 104/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1222 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 37/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1223 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  14/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.17

1224 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆದ್ೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 46/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.30

1225 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪರಚನನಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 47/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.26

1226 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 48/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1227 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರುಡಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 124 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1228 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 78/1ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.36

1229 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  10/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.27

1230 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗಂಡುಗನಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ 10/65ಬಿ ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.20 0.09 71717046771

1231 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಭೋರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 44/4 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.37 0.19

1232 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಕ್ಸಬಾ-2  4/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37

1233 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-2 81/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26

1234 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗ್ೌಡುರ ಸಂತೋಬನಲನರು ಕ್ಸಬಾ-1 86/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.19

1235 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-1 65 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.28

1236 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಅರಶಿನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 13/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1237 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 135/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.25

1238 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 21/4,21/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.26

1239 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಅರಳಿಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-2 12/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.36

1240 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿತ ಕೆಲೋಂ ರವಿ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-2 62/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1241 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಜಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 35/4,35/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.31

1242 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಪ್ಟೋಲ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 72/2ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1243 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 32 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.19

1244 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-2  15/6 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37

1245 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಲಮಮಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-2 8/ಪಿ4 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1246 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಜೆಲೋಳದಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-2 52/10ಪಿ1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.30

1247 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಾವಿನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 37/19-ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37

1248 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಬಾಯಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ ಎನ್ ಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 7/ಪಿ1-ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.13

1249 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಬಾಯಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ ಎನ್ ಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 7/ಪಿ1-ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32

1250 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 51/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.23

1251 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಜ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರೆೋಗ್ೌಡಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 103/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.33



1252 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ದೋವರಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 7/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37

1253 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 103/2,103/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37

1254 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರಯೆ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಯೆ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 17/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.30

1255 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗಂಗಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 17/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37 832772012461

1256 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಮುದದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 35/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1257 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಯೋಗೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಆಗರಬನಿನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1 68/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.31

1258 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಸ ಬಸವರಾಜಯೆ ಬಿನ್ ಚನನಮಲ್ೂಯೆ ಮೋಳನಾಯಕನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 75 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.37

1259 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗಂಗಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 17/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37 391975815040

1260 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಆರ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗಂಗಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 7/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37

1261 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಯೆ ಬಿನ್ ಉಜಜನಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 53/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.25

1262 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ ಆರ್ ವಿರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 162/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.19

1263 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಜಯದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 51/2,51/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.38

1264 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 8/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1265 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 23/3,35/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.38

1266 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 65/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32

1267 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಗ್ೌಡ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-1 52/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.20

1268 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 73/27ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.25

1269 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲ್ ರಜಾಖ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಹಿೋಂಸಾಬ್ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 47/6ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1270 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಚನೆನೋಶ್ಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 54 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1271 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 74/22 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.17

1272 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಹೆಚ್ ರುದ್ರಮುನಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಂಪ್ನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 36/4ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1273 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚನೆನೋಶ್ಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 77/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.27

1274 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕೆಲಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 53/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1275 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಪಾಂಡವಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-1 56/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.24

1276 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಕ್ೂರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ದ್ಸತಗಿರಿ ಸಾಬ್ ಗ್ಾಳಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 50/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.38

1277 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರವಿ ಬಿನ್ ಶಿೋವಲಂಗಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-1 21/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.23

1278 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ವಾಗಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1 57/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1279 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಾಲ್ಯೆ ಬಿನ್ ಬಸಯೆ ಹಿರೆೋಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 19/2-ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.25

1280 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಹೆಬೂಳಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-1 25/11,88/17 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.34

1281 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಆರ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡರಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 11/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.21

1282 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಂ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 22/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.17

1283 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮದ್ ಹರಮತುತಲಾೂ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ನಜುರಲಾೂ ಬಲ್ವಂತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 47/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1284 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-1 92/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.31

1285 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಜ ರವಿಂದ್ರ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 100/1,103/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1286 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ  ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 19/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1287 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಅಗರಬನಿನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1 181/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.15

1288 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಎನ್ ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 66/1,62/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.35 `

1289 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಾಡಳ್ ಕ್ಸಬಾ-1 38/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.22

1290 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 2/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.18

1291 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಪಿರೋತಿ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಸ ಉಮೋಶ್ ಹಿರೆೋಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 103/1ಎ,103/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.18

1292 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 81/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.12

1293 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 1/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.20

1294 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 96/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.32

1295 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಾಲ್ಯೆ ಬಿನ್ ಬಸಯೆ ಚಿಕ್ಕಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 29/1ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1296 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ದಿಗೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 72/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.15

1297 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಪಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 101 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1298 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಪಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 102 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1299 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 70/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1300 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪ್ಪ ವಡಡನಹಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 108/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.17 554473716859

1301 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಎಂ ಸವಿತ ಕೆಲೋಂ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 1/7,1/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.31 985928059608

1302 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 28/2,28/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.20 973228159686

1303 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಉಜಜನಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 123/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 552552611692

1304 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಬಸವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಲಳೆಯಪ್ಪ ಸಲೋಮಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 43/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.36

1305 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 19/4,181ಪಿ1-ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1306 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಕ್ನಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 162/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.24

1307 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಲಕಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 72/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1308 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ರುದ್ರಮುನಿಂದಾರಚಾರ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಚಾರ್ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 78/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.37

1309 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ` ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 69/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1310 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಆರ್ ರೆೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 45/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.22

1311 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 76/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1312 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಮೋಳನಾಯಕನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 26/17ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.17

1313 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ ಪಾಂಡವಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-1 5/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.69 0.29

1314 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 43/2,43/3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.76 0.31

1315 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 50/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.49 0.23

1316 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರಾಜುದಿದೋನ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮದ್ ಜಮಾಲ್ುದಿದೋನ್ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  16/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.29

1317 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವನಜಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಯೆ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1318 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊಹಮದ್ ಇಕಾೂಲ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮದ್ ಜಮಾಲ್ುದಿದೋನ್ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  16/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.29

1319 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಾರಸಾದ್ ಕೆ ಸ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  20/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.16

1320 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗೆಲೋಣಿಬಸಪ್ಪ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 189/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.28

1321 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  5/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.32

1322 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭರಮಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 81/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1323 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಹಮದ್ ಷ್ರಿೋಫ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ತಿಪ್ಪಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 64/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.59

1324 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ನಸೋಯಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 23/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.55



1325 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆಲಂಡದ್ಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 65/3ಪಿ3,65/2ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.33

1326 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 88/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.29 603836453136

1327 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 88/2ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.29 962535655601

1328 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಉಮೋಶ್ ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 113/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1329 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿೋಶ್ಪ್ಪ ಕ್ುಳೆೋನಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 38/1,38/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.32

1330 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 58/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.14

1331 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಕಿೋಬ ುುನಿನೋಸಾ ಕೆಲೋಂ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  17/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.19

1332 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಾಂದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹಮಿೋದ್ ಖಾನ್ ಸಲಳೆೋಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 39/ಪಿ24 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1333 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಖಲೋಲ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 47 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1334 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಮರಡಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 33/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1335 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋವಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 27/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1336 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಿಜಾವನ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ನಜೋರ್ ಅಹಮದ್ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 34 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.35

1337 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಅಬುದಲ್ ಬಿನ್ ಶ್ಾಹ ಅಬುದಲ್ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 20/ಪಿ8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1338 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಮಮಯಜಾನ್ ಖಾನ್ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 52/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.36

1339 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಅಬಾೂಸ್ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-1 99/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.39

1340 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ನಿಜಾಮುದಿದೋನ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಜಮಾಲ್ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 47 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1341 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಯಾಜುದಿದೋನ್ ಅಲಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಹಮದ್ ಅಲ ಖಾನ್ ಕೆರೆಬಿಳಚಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 35/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.35

1342 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 92/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1343 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿಜಯ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 76/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1344 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಗರಗ ಕ್ಸಬಾ-1 136/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1345 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತುಳೆಲೋಜ ರಾವ್ ಬಿನ್ ತುಳೆಲೋಜ ರಾವ್ ಮಲೂಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 37/ಪಿ5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1346 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಂಕಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2  9/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1347 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-1 59/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37

1348 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ತಿಮಮಪ್ಪ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 67/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.30 244991209945

1349 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲ್ ಮುನಾಪ್ ಬಿನ್ ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಬ್ ಬಲ್ವಂತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 44/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.37

1350 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಾವರ್ ಬಾಷ್ ಬಿನ್ ರಹಿೋಂ ಖಾನ್ ಚನನಗಿರಿ ಕ್ಸಬಾ-1 40/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.22

1351 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಮುದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 40/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.25

1352 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸದಾದಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1  17/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.22

1353 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಲಂಗನಾಗಿತಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.40

1354 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 8/1ಸ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39 530708408289

1355 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬುಳಿನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 47 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39 531926484060

1356 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಲಪ್ೂನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 65/ಎ11ಎ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.82 0.33 874957183366

1357 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 58/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1358 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ದಲಡಡಬಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 36/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1359 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  27/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1360 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಾಹೆೋರಾಬಿೋ ಕೆಲೋಂ ಇಲಯಾಸ್ ಬೋಗ್ ಅಣುಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1  17/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1361 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊಹಮದ್ ಹನಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಹಯಾತ್ ಸಾಬ್ ಗ್ಾಳಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1  15/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1362 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುದಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 76/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1363 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ವಡಡನಹಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 57/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33 767666462816

1364 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಮಿಮ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಮಮಪ್ಪ ವಡಡನಹಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 59/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.30 554404540732

1365 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಕಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 81/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27 854463332344

1366 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಗೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ವಡಡನಹಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 59/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.28

1367 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹರೆಲೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 14/ಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.39

1368 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಂಕಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 50/9ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1369 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ನ ಕೆಲೋಂ ಜಗದಿೋಶ್ ಬೈರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 48/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1370 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಕ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಬಶಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಉಬಾರಣಿ ಉಬಾರಣಿ 21/17ಪಿ11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1371 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುರದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  15/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1372 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆಲೋಳ್ ಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 42/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.28

1373 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪ ಉಬಾರಣಿ ಉಬಾರಣಿ 21/14ಪಿ37 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.67

1374 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆಂಜನಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 33/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1375 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 60/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1376 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪ್ಪ ದ್ುವಿಯಗೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 74/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.22

1377 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಸನನ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಖಗಿೆ ಉಬಾರಣಿ  26/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.17

1378 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರವಿೋಣ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 39/1,42 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.50

1379 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಸುಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ಕೆಲೋಳ್ ಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 43/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.98 0.86

1380 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿರುಮಲ್ಬಲೋವಿ ದಾಸರಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  7/3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.59

1381 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 68 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.56 0.26

1382 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋವಿರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 64/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.50

1383 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುರದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 36/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.26

1384 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 14/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.59

1385 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ದ್ುವಿಯಗೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 79/3ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.26

1386 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಪಾಂಡೆಲೋಮಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1387 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಸನನ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಖಗಿೆ ಉಬಾರಣಿ 25 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.33

1388 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಪ್ಪ ಕ್ಲೆಕರೆ ಉಬಾರಣಿ  25/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.58

1389 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ದ್ರನಹಳಿೂೋ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  18/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.49

1390 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ  25/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.50

1391 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರಿೋಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.24

1392 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ದ್ುವಿಯಗೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 79/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.26

1393 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ 31/5,15/3ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.45 0.63

1394 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಪ್ುರದ್ಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 16/5ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.49

1395 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಖಗಿೆ ಉಬಾರಣಿ 36,17/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.49

1396 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರಿೋಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 51/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.24

1397 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 17.Sep ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.22



1398 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಂ ಚನನಪ್ಪ ಮಸಣಿಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 58/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.33

1399 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರೆೋವಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 37/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.56

1400 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಕಿಕಹಳಿೂ ಉಬಾರಣಿ 58 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.72

1401 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 35 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.17

1402 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಖಗಿೆ ಉಬಾರಣಿ 100/4ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.56

1403 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 42 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.32

1404 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 41/1ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.88

1405 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಮಸಣಿಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 75/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.32

1406 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  27/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.59

1407 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುದಾ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಆಗರಬನಿನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1 151/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.15

1408 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಕಿಕಹಳಿೂ ಉಬಾರಣಿ  7/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.55

1409 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆಲೋಳ್ ಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 42/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.32

1410 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ  20/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.31

1411 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಾರಮಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 56/16,34/2,31/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.27

1412 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಾರಮಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 57/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.26

1413 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತರುಳೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ  14/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.24

1414 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ ಶ್ಾಸರೋ ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ  31/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.50

1415 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  23/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.21

1416 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಪಾಂಡೆಲೋಮಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ 33/5,33/2,29/16 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.26

1417 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ದಾಸರಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 5/ಪಿ5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.64 0.74

1418 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ ಮೋದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 2/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.18

1419 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಮಣಿ  ಕೆಲೋಂ ಮಣಿ ಹನುಮಲಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 21 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1420 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಮಸಣಿಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 75/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.47 0.67

1421 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಹನುಮಲಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 8/ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.88

1422 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 60/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.14

1423 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಪ್ಪ ಅಣುಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1424 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 70/3ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.42 0.20

1425 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ  2/2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1426 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 59/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1427 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 75/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.24

1428 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ದ್ುವಿಯಗೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 90/ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.36

1429 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ  ಶಿವಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 26/17 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.25

1430 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಷ್ಪ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಬುಳಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-1 7/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1431 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 166/1ಪಿ1,32/2ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.18

1432 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾೆಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಚಿಕೆಲಕಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 71/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.25

1433 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 50/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.33

1434 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಡಿಜಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 167/17,167/18 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.27

1435 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 167/16 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.17

1436 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪ್ಪಪ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಚಿಕೆಲಕಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 71/3ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.29

1437 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಆಗರಬನಿನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1  21/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1438 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಹಿರೆೋಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 4/1,4/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1439 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಹುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 43/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.20

1440 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2  31/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.19

1441 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 121 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.18

1442 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೌಶಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮನಾಯಕ ಎನ್ ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-2 11 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.27

1443 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಬಲೋವಿ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  10/5 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.90 0.36

1444 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  10/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.36

1445 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಬಲೋವಿ ದಾಸರಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1446 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ ಕ್ಲೆಕರೆ ಉಬಾರಣಿ 38/14ಬಿ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1447 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಮಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಗುರುವನಾಯಕ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  11/5 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1448 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಕೆ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಚನೆನೋಶ್ಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 92 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.56 0.67

1449 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿರೋತಂ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಿೋಮನಾಯಕ ಹಳಿಿಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  23/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1450 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಬಿನ್ ಜಾನಮಮ ಕ್ಸಬಾ-2 91 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.54 0.68

1451 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪ್ಪ ಗುರುಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-2  19/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.99 0.39

1452 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪ್ಪ ಗುರುಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1  19/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.34 0.18

1453 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಮರಡಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 59/8ಬಿಪಿ10 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1454 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಬಲೋವಿ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 37/4ಎ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.90 0.36

1455 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆೋಮೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪ್ೂಮೆನಾಯಕ ಚಿಕ್ಕದೋವರಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  12/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1456 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 14/1ಎ2,15/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.35

1457 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಯೆ ಹಿರೆೋಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 38/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.12

1458 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಸಾವಮಿ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಸಯೆ ಎಸ್ ಎಂ ಹಿರೆೋಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 38/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.27

1459 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 77/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.29

1460 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಅವಳಘಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 3/3,3/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.28

1461 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 61/4ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.18

1462 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಮಗ್ಾೆತನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 36/4,36/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.26

1463 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಸಲೋಮಲಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 52/8,52/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.17

1464 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಾಣಿ ಡಿ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜ ಆರ್ ಕ್ಂಚಿಗನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 54/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.35

1465 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 210/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.64

1466 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಲೆಕರೆ ಉಬಾರಣಿ 19/6,18/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.30

1467 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 64/2ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.41

1468 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾಪ್ತಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಅರಶಿನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  6/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.28

1469 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 54/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.35

1470 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಮರದ್ಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  5/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.20 `



1471 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಾರಮಪಪ್ ಅರಶಿನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 33/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.35

1472 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿರೆೋಶ್ ಜ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಜ ಟಿ ಗೆಲಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 85/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.34

1473 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅರಶಿನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 82/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.28

1474 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 90/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.16

1475 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಶ್ೃಂಗ್ಾರಬಾಗು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 42/ಪಿ2,17/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.34

1476 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಮೊೋಹಿನದಿದೋನಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 33 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.30

1477 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ್ ಬಿನ್ ಓದಲೋರಾಮಪ್ಪರ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 111/2 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.34

1478 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗರಗ ಕ್ಸಬಾ-1 137/2 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.28 0.14

1479 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓ ಟಿ ಅಂಜನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 111/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.32

1480 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 58/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.49

1481 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 5/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.17

1482 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 19/3p1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1483 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮುದ್ುದವಿೋರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 94/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26

1484 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 94/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26

1485 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡರಾಮಪ್ಪ ಅಸಾತಪ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 32/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.24

1486 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 150/p1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.37

1487 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-1 97/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.35

1488 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 21/p3-p2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37

1489 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗ್ಾಳಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 27/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.34

1490 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮಮದ್  ಷ್ಫೋರ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಮಾಸೋರ್ ಗುರುಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 16/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32

1491 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಿದಾಮಿತ್ ವುಲಾೂ ಬಿನ್ ಆಹಮದ್ ಉಸೋನ್  ಮುದದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 39/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.34

1492 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 56/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1493 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 59,60 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32

1494 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾಹಿಬುಲಾೂ ಬಿನ್ ಬಸೋರ್ ಆಹಮದ್ ಗುರುಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 15/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.34

1495 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಜ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿದಿೂಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 23/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.31

1496 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ದಾದ್ಪಿೋರ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಅಮಿೋರ್ ಜಾನ್ ಸಲೋಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 39/3a ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.31

1497 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಲ್ಕ್ನಾಳು ಉಬಾರಣಿ 41/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.31

1498 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 150/p2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1499 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸದ್ದಯೆ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಯೆ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 3/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1500 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಮಮ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 16/9 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1501 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಳೆೋಮನೆನಾಗಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 20/2,167/2,167/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1502 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 13/4,11/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1503 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಆರ್ ವಿಶ್ಾಳ್ಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 11/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1504 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಬಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 37/1,8/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.38

1505 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್  ರುದ್ರಪ್ಪ ಮರಡಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 62/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1506 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಯೋಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಪ್ಪ ಉಪ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 40/1p10,41/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1507 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಕೆ ಆನಂದ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 38/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1508 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮರಡಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 62/4p2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1509 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಇ ಆರ್ ಮಹಾದೋವಿ ಬಿನ್ ಡಿ ಕೆ ಲಂಗ್ಾರಾಜು ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 38/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1510 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗೆಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 9/1p5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.38

1511 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿಡೂಪ್ಪ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 60/1p1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1512 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಮರಡಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 62/4p1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1513 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 60/6,54/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.33

1514 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಬಿೋವುಲಾೂ ಬಿನ್ ಪ್ೋಕ್ ಅಹಮದ್ ಮುದದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 25/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.22

1515 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಎಸ್ ರಾಜಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 92/2a ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32

1516 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದಾರಕ್ಷಾಯಣಮಮ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 38/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.20

1517 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾರಕ್ಷಾಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 20/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.20

1518 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಕೆ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 36/5p1-p2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.20

1519 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 51/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.28

1520 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 25 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.20

1521 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 53/1p1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.17

1522 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 2/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.25

1523 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 25 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.26

1524 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 14/1p3,14/1p2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.40

1525 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಿಡೋರಪ್ಪ ಬಿನ್  ಸದಿೂಂಗಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 21 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.36

1526 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕಾಮನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 11/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1527 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುಡಡದ್ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 44/p1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.33

1528 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ರೆಹಾಲ್ಪ್ಪ ಚಿರಡೆಲೋಣಿ ಕ್ಸಬಾ-1 4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.25

1529 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಉಮೋಶ್ಪ್ಪ  ಎಸ್ ಆರ್ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 96/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.20

1530 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಹಾಲೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 96/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.20

1531 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಕೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 20/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.20

1532 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 24/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.20

1533 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 35/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.20

1534 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತೋಜೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ನಾಯಕ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 112/ಪಿ6 ಪ್.ಜಾ. ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ 1.13 0.95

1535 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಣೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋವನಾಯಕ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 32/12 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.15 0.21

1536 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋರನಾಯಕ ಕ್ದ್ರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 24/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.47 0.19

1537 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೋಲಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಜು ಕ್ದ್ರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 38/1,38/2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.58 0.23

1538 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ನಾಯಕ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 106/ಪಿ2,106/1ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.21 0.48

1539 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆೋಮಾೆನಾಯಕ ಗುಡಡದ್ಕೆಲಮಾಮರಾನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 5/6p1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1540 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ಗುಡಡದ್ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 48 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1541 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಗುಡಡದ್ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 33/5p1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1542 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬೂಣಣ ಗುಡಡದ್ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 74 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1543 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ ಗುಡಡದ್ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 3/p ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39



1544 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶಿವಗನಾಯಕ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 73/9 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.64 0.28

1545 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 116/3p3a-p1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.63 0.27

1546 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾೆನಾಯಕ ಕ್ಬೂಳ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 15/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1547 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವನಜಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜನಾಯಕ ಮಧುರನಾಯಕನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 18/31 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1548 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ರೆೋವಾೆನಾಯಕ ರ್ೈಲಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 41/3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1549 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶೆೋಷಾೆನಾಯಕ ಮಧಲರನಾಯಕನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 21 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1550 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ದಲಡಡಮಳಲ ಉಬಾರಣಿ 7/p6 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.08 0.52

1551 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಾಮಾೆನಾಯಕ ಮಗ್ಾೆತನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 24/p-p3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.43 0.65

1552 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ  ಹೆೋಮಾೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಾಕಾೆನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 39/13 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.60 0.72

1553 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ  ಬಿನ್ ತಲೋಳಚನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 65/db6b ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.49

1554 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಬಾಯಿ ಕೆಲಂ ಪ್ರಮೋಶ್ವರನಾಯಕ ಗಂಗಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 34/19bld ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.56 0.27

1555 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋವಾೂನಾಯಕ ಗಂಗಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 55/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.48 0.20

1556 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಧುರನಾಯಕನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 18/7p2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.19

1557 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಗನಾಯಕ ರುದ್ರಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 1/22p11 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.35

1558 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನಾಯಕ ಚಿಕ್ಕಮಳಲ ಉಬಾರಣಿ 10/7 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 8.00 0.30

1559 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಕೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 50/11 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.28

1560 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಾೆಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ದಾಸಬಲೋವಿ ದಲಡಡಮಳಲ ಉಬಾರಣಿ 2/p1-p1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.78 0.32

1561 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 92/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.39 0.33 435486403651

1562 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 39/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.27

1563 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 20/8,20/16 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.27

1564 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 97/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.47

1565 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 133/21 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.18

1566 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಟೋಲ್ ಬಿನ್ ಪ್ಟೋಲ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 60/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.18

1567 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಟೋಲ್ ಬಿನ್ ಪ್ಟೋಲ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 30 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.71

1568 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಬಿೂೋರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹಯಾತ್ ಸಾಬ್ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 32/P3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.16

1569 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 31/1P2,32/P3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.28

1570 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೆಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 130/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.21

1571 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಸಾಗರಪ್ೋಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 28 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1572 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಂ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಯೆ ಕೆಲೋಟಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 15 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.23

1573 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ರ್ೈಲಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 17/1BP3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1574 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಚಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಚಾರ್ ಬುಳನಾಯಕನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 45/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.19

1575 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗ್ೌಡ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 32/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.36

1576 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹರಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 50/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.24

1577 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಜ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಡಡದ್ ಬಸಪ್ಪ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 17/1B ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.34

1578 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ ಜ ವಿೋರಣಣ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 153/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.34

1579 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ನಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 150/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.29

1580 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಪಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 136/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.21

1581 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಂ ಯೋಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 5/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.29

1582 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಎಂ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಮಲ್ೂಪ್ಪ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 73/2,91/2,91/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.33

1583 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಆರ್ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಡಿ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 258/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.28

1584 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ ಹಿರೆೋಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 20/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.24

1585 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರುಡಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 114/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.19

1586 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಸ್ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 130/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.31

1587 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ರಂಗ್ಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 11/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.30

1588 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿರಂಗಪ್ಪ ದೋವರಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 19/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.18

1589 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯು ಆರ್ ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ದಲಡಡಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 46/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.31

1590 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ಕೆ ಮಲಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ರ್ೈ ಕೆ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 23/2p1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.29

1591 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 184/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.13

1592 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 32/8,27/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.19

1593 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ವಿ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 61/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.32

1594 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭುದೋವ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 54/5bp3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.19

1595 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಜ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನಲ್ಕದ್ರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 120 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.23

1596 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಲ್ಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 13/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1597 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಾಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬೂಳಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 35/p6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1598 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪ್ಟೋಲ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಪ್ಟೋಲ್ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 95/2a ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.17

1599 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 95/2c2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.30

1600 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 179/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.17

1601 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಓ ಯೋಗೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 16/1a2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.17

1602 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 94/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.05 0.32

1603 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಯು ಶಿರೋ ಹರಿ ಬಿನ್ ಉಜಜನಪ್ಪ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 124/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.20

1604 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಸ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಂ ಯು ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 21/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.35

1605 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 66/2c ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.17

1606 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ವಿೋರಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 217/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1607 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಜ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 18/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.44

1608 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಜ ಬೈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಜ ರಂಗಪ್ಪ ನಿಲೆಲೋಗಲ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 17/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1609 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಾಚಾರ್ ಬುಳುನಾಯಕನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 45/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1610 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜೆ ಆರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 27/15 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.37

1611 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಆರ್ ರಾಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 57 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.22

1612 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಶ್ೃಂಗ್ಾರಬಾಗು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 30/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.28

1613 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಆರ್ ತಿಮಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ುಲ್ುಮೋನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 50/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.25

1614 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿರಡೆಲೋಣಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 18/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1615 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಯೆ ನಲ್ಕದ್ರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 30/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.13

1616 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 42/p24 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.27



1617 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುಡಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 99/1p2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.30

1618 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಲ್ೂಮಮ ಪ್ರಭು ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಯೆ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 36/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.22

1619 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಯೆ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 36/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.58

1620 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 83/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.36

1621 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 1/49p3-p2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.23

1622 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಸ ಶ್ರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 20/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.15

1623 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಖೋಲಾಬಿ ಬಿನ್ ಅಹಮಮದ್ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 107/15 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.17

1624 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಸ್ ಶ್ಾಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪಗ್ೌಡ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 186/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.43

1625 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಯೆ ಡಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುರುಗೆೋಂದ್ರಯೆ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 16/1ap1,15/cp ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.24

1626 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 120/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.17

1627 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 184/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.13

1628 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಸ್ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಜೆಲೋಗಿಸದ್ದಪ್ಪ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 47/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.17

1629 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 184/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.13

1630 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾವಮಿ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 52/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.19

1631 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 68/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.14

1632 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಆರ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 27/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.21

1633 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎಸ್ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಟಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 51/2b ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.46

1634 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಎಂ ಮೃತುೆಂಜಯ ಬಿನ್ ಮುರಿಗಯೆ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 16 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.24

1635 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ದಲಡಡಘಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 58/1p2,120/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.34

1636 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 68/13 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.14

1637 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 62/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.32

1638 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹಿರೆೋಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 81/6,81/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.24

1639 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ನುಗೆೆಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 75/16a2,75/16a,75 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.17

1640 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಹತಾಜ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಮಹಬಲಬ್ ನಿತಿೋಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 12/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.25

1641 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ೂಜಾರ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕ್ರೆಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 94/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.35

1642 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್  ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ರೆಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 44/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.35

1643 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ರೆಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 41/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.17

1644 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ವಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಕ್ಕಿೋಯಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 9/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.36

1645 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ರಂಗಪ್ಪ ಮೊಹಿದಿದೋನ್ ಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 9/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.36

1646 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಜ ಹಾಲ್ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಯೆ ಎಂ ಜೆ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 15/1ap,16/1b1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.16

1647 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಸ ಶ್ಕ್ುಂತಲ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 92/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.24

1648 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್  ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 122/p3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.14

1649 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್  ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 122/p4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.85

1650 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಾಯಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 150/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.40 0.86

1651 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್  ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 122/p2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.06

1652 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 141/p ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.50

1653 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 150/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.67

1654 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ರ್ೈ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಸಲೋಮಲಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 100/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32

1655 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲನಲನರು ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 9/3B ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1656 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಸಲೋಮಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 8/3,8/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.36

1657 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಪಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಅಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 59/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.20

1658 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿಧರ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹಿರೆೋಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 46/P1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.18

1659 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತವಿೋರಯೆ ಹಳಿಿಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.20

1660 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಿರೆೋಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 71 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32

1661 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ನಾಸೋರ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಗಫರ್ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 47/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.15

1662 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊಹಮದ್ ಹಬಿೋಬುಲ್ೂ ಬಿನ್ ಜಬಾೂರ್ ಸಾಬ್ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-1  17/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.33

1663 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 173/AP1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.34

1664 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಟಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಲೋಪ್ಣಣ ನಸೋಯಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  13/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 893083512125

1665 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಹಮಿೋನ್ ಖಾನ್ ಹಳಿಿಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 63/ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.95 0.39 960965104034

1666 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 61 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1667 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮೋದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 54/B10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.31

1668 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾೆತಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 201P3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.27

1669 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 44/5P2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1670 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಾಗಿೋಶ್ ಪ್ಂಡಿತರಾಧೆ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆೋಂದ್ರಯೆ ಹಳಿಿಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 62 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1671 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಯೆ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 34/1AP3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.88

1672 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದ್ುವಿಯಗೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 79/3P2-P2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.26

1673 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಯೆ ಹಕಿಕಹಳಿೂ ಉಬಾರಣಿ 37,44/P-P1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.88

1674 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತ ಕೆಲೋಂ ಜಗದಿೋಶ್ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 17/1,17/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.28

1675 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಹಕಿಕಹಳಿೂ ಉಬಾರಣಿ  12/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.30

1676 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅತಾವುಲ್ೂ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಗ್ೌಸ್ ರ್ೈಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 61/P2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.32

1677 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಜ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 14/2A1,14/2B ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1678 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕೆಲೋಟಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 35/3,38/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.73

1679 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 130/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1680 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ 13.Mär ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1681 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಹೆಲನನನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 18/1-P2,24/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.36

1682 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗನಾಯಕ ಮಧುರನಾಯಕನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 29/1P1,18/7P3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1683 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯೆ ಕೆಲೋಳ್ ಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 14/1P-P1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.37

1684 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಯೆ ಚಿಕ್ಕಸಂದಿ ಉಬಾರಣಿ 39 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.35

1685 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಕೆ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 77/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.14

1686 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 55/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.42

1687 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಮಸಣಿಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 34 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.16

1688 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗಂಗಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 62 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32

1689 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 42/5,44/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.26



1690 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚ|ುಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 42/2,42/3,42/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.29

1691 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುರುಡಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 84/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.36

1692 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಪ್ಪ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ದ್ಲಳಿಕಾಮಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 32 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.31

1693 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರುಡಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 52/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1694 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 42/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1695 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುರುಡಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 84/2P3,84/2P2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1696 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುನಿೋತ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 42/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.18

1697 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 23.Jän ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1698 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 36/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.14

1699 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1  23/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1700 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1  23/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.20

1701 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಯೆ ಎಂ ಯು ಬಿನ್ ಉಮಾಪ್ತಯೆ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 51/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1702 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 115/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1703 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಗೆೋಂದ್ರಯೆ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಯೆ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 88/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1704 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 116/4B2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.29

1705 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಇನಾಯತ್ ಉಲಾೂ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 192/1P4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1706 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಲಾನಿ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 192/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1707 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಜೋದ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಖಾದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 192/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1708 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಖಾದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 191/1AP3,192/1P5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1709 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಲಾೂಭಕ್ ಬಿನ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 191/1AP1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1710 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಲ್ುಕದ್ುರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  5/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.37

1711 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪಣಣ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 33/P4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1712 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಳಿಯಪ್ಪ ಹುರಳಿೋಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1  29/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.31

1713 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಂಬುಜ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆಲೋಟಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 1/4AP,1/4B2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.19

1714 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಿಳೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹರಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 48/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.25

1715 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಹರಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 42/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.28

1716 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲ್ೆ ನಾಯಕ  ಜ ಬಿ ಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 33/P2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1717 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಯೆ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 15/D,16/1C3,16/1B2P ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.30

1718 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಮಲೂಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 4/2P3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.37

1719 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಾಮದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಡೊಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 32/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1720 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 177 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.22

1721 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ುಳೆೋನಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 47 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.09

1722 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಉಮಾಪ್ತಿ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 143/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1723 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 122/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.26

1724 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 44/3BP2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.33

1725 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪ್ಪ ಕಾಕ್ನಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 107/1P2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32

1726 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 174/3A ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.28

1727 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪಣಣ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 98/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.15

1728 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿೋಂ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ದಾದ್ುಸಾಬ್ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 78/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.28

1729 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೋಘರಾಜ್ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ದ್ಲಳಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕ್ರೆಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 90/2A1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ .1.48 0.64

1730 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ರೆಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 41/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.28

1731 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಕ್ಲಡಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  8/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.17

1732 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಅವಳಘಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  20/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.33

1733 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ಬೂಳ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 40/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.32

1734 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಪಿ ರಾಜೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಿ ಸತಿೋಶ್ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 39/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.46

1735 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 220/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.28

1736 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 215/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.85

1737 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಾವಿತರಮಮ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 84/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.33

1738 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಧುರನಾಯಕನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 18/7P1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.19

1739 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ರುದಾರಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1  1/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.30

1740 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 26/1A ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.24

1741 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲನಲನರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಬ್ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  28/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1742 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 173/1P2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.33

1743 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಈ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾಕ್ನಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 40/3AP ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.33

1744 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯದೋವಯೆ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಯೆ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 38/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.12

1745 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 46/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.16

1746 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಸ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 27/P2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1747 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 19/6,19/12 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.37

1748 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 196/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.23

1749 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹಾಲೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ನಲ್ುಕದ್ುರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 105/3BP1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.19

1750 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿೋರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಶ್ುದಿದೋನ್ ಸಾಬ್ ರಾಂಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 107/16,11/14,11/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.25

1751 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 32/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.19

1752 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ವಿೋರಪ್ಪ ನಲ್ುಕದ್ುರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 105/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.17

1753 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ನಲ್ುಕದ್ುರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 106/P5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.20

1754 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಚಿರಡೆಲೋಣಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1  20/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1755 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋವಿರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ವಡಾನಳ್ ಉಬಾರಣಿ 143 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.19

1756 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎಸ್ ರುದ್ುರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಯೆ ಗಂಡುಗನಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ  9/16 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1757 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ  10/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1758 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೆವೋಶ್ವರಯೆ ಬಿನ್ ಬಸವಯೆ ಮೋದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  28/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.27

1759 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  10/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.35

1760 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  28/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1761 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಮಲತಿಯ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 48/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.33

1762 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 41/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38



1763 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಪಾಂಡೆಲೋಮಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ  13/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1764 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವಳಘಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  2/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.35

1765 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಸೋಯಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 38/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.33

1766 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 13/1B ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.24

1767 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 37/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.24

1768 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎಸ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 60/2P1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.29

1769 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋಗಲ್ದ್ಹಳಿಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 68/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1770 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 179/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32

1771 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಸ ಗುರುಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 179/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1772 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎಸ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 58/P1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.19

1773 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ವಿ ಬಾರತಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಾಮನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 13/2P1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.31

1774 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 189 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1775 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಆಗರಬನಿನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1 26/P7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.14

1776 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-2  23/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1777 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಪ್ುರದ್ಪ್ಪ ಮುದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-1 24/5,24/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1778 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 68/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.30

1779 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಜ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಜೆಲೋಡಿ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  20/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.20

1780 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  26/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1781 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜಯೆ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗಂಗಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 92/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1782 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 34/1BP ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37

1783 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಜ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಜೆಲೋಡಿ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  20/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.20

1784 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 75/1AP1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1785 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  8/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.38

1786 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಹನುಮಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 46/4,46/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.16

1787 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಕ್ಲವಿೋರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  3/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.14

1788 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 17 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.30

1789 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಬಸಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  29/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.24

1790 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಸ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪ್ಪ ಗೆಲಲ್ೂರಹಟಿಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 17/1,17/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1791 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 26/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20

1792 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಹೆಚ್ ಯು ಬಿನ್ ಉಮಾಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  11/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1793 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಲೋಮನಾಳ್ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  25/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.22

1794 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕ್ಲವಿೋರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  3/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.14

1795 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಸಲೋಮನಾಳ್ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  25/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.23

1796 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಏಕಾಂತಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  30/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.23

1797 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  25/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.33

1798 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ತಾ ಟಿ ಎಂ ಕೆಲೋಂ  ತಿಪ್ಪಯೆ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 15/26 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.24

1799 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  19/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1800 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  25/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1801 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 15/29,15/30 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.23

1802 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಏಕಾಂತಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 15/36 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.25

1803 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎ ವಿ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 63/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.25

1804 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 30 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.35

1805 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಹೆಬೂಳಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 54/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1806 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾರಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಯೆ ಅಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 40/3A1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.17

1807 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 585/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1808 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಮತಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಈ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 93/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.23

1809 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-2 23/8,23/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.30

1810 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಎನ್ ಜ ಬಿನ್ ಗವಿಯಪ್ಪ ವಿೋರಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 71/3P ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.18

1811 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಎನ್ ಜ ಬಿನ್ ಗವಿಯಪ್ಪ ವಿೋರಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 69/1,69/2,69/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.28

1812 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೆಶ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಎಂ ವಿ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 36/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.20

1813 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 107/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.20

1814 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಮರದ್ಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  11/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.35

1815 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  5/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.34

1816 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ ಎಂ ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 41/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1817 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಸಲೋಮಲಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 67/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.28

1818 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲ್ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಜ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 37/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1819 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯು ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 85/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.36

1820 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 81 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.31

1821 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿತತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 28/1P2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1822 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸಲೋಮನಾಳ್ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  20/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.17

1823 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಸಲೋಮಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1  31/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.20

1824 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿರಲಪ್ಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಸಲೋಮನಾಳ್ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  20/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.16

1825 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸಲೋಮನಾಳ್ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 1/2P3-P1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.17

1826 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  20/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.18

1827 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಸಲೋಮಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 31/10,31/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.27

1828 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಮಲ್ೂಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-2 70 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1829 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಡಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  5/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.28

1830 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡ ಬಸಪ್ಪ ಮಧುರನಾಯಕನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 35/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1831 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  23/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1832 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.36

1833 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 117/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.14

1834 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 183/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.20

1835 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 31/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.39



1836 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 117/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.16

1837 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-2 64/1B ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.36

1838 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್ ಬಾಗೆ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-2 69 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1839 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಗೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ುಳೆೋನಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 88 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.98 0.26

1840 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸಲೋಮನಾಳ್ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 1/2P ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.31

1841 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಬಿನ್ ರವಿ ಕೆ ಬಸವನಹಳಿೂ ಕ್ಸಬಾ-1  12/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1842 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 26/P5P ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1843 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಎಸ್ ಜ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಆಗರಬನಿನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1 182/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1844 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-1 64/2,64/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.36

1845 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲ್ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಮಳನಾಯಕನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  15/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.30

1846 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-2 38/3C ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.30

1847 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 42/3P1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1848 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಗರಗ ಕ್ಸಬಾ-1 85/2 ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಅಡಿಕೆ 0.67 0.28

1849 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗಂಗಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 51/P-P2 ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಅಡಿಕೆ 0.70 0.23

1850 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಎಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ಲೆಕರೆ ಉಬಾರಣಿ 21/2B12 ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1851 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ನಸೋಯಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  17/2 ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಅಡಿಕೆ 0.85 0.35

1852 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶಿ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಗರಗದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  1/35 ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1853 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಂಕ್ಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಹೆಲನನನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1  19/6 ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಅಡಿಕೆ 0.22 0.15

1854 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗರಗದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 1/125 ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1855 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪ್ಪ ಗರಗದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  1/98 ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1856 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಪ್ಪ ಹೆಲನನನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 2/8B ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಅಡಿಕೆ 0.27 0.16

1857 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  25/2 ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಅಡಿಕೆ 1.00 0.31

1858 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಮಮ ಬಿನ್ ತಿಮಮಕ್ಕ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 17/5,17/7 ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಅಡಿಕೆ 0.87 0.35

1859 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 66/12 ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಅಡಿಕೆ 0.55 0.27

1860 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎಂ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆೈದಾಳ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 43/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1861 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ಪಿ ನಾಗಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 58/4 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.56 0.25

1862 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಆರ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 131/2 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1863 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 11/11 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.85 0.32

1864 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಾೆನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 22/16 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1865 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚ ನಾಯಕ ಸದಾದಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 6/1p3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.18

1866 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂದ್ೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪ ಉಬಾರಣಿ ಉಬಾರಣಿ 21/14 , 137 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.68

1867 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲತೆಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 36/3p-p3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1868 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 52 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.27

1869 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 83/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1870 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲ್ ವಜೋದ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖ್ ಮೊೋಹಿದಿನ್ ಸಾಬ್  ಗುರುಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 16/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33

1871 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಎಸ್ ಹುತತೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 16/4 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 2.60 0.92

1872 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 112/3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.20 0.96

1873 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಟಿ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 112/2,112/1a ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.60 1.27

1874 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣರಾಮಪ್ಪ ಸಲೋಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 10/6 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.18

1875 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 351/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.76 0.24

1876 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಎನ್ ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 48/1p ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.40 0.57

1877 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಹಿತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಮಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 29/3,32/3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 2.73 0.30

1878 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಎರೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 33/p2,73 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27

1879 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 31/4 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 1.00 0.95

1880 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಂಚಂದ್ರಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 123/6 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 1.00 0.95

1881 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಂಕ್ಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 122/6p2 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.78 0.79

1882 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 31/4 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.81

1883 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಚಿರಡೆಲೋಣಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 356 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.60 0.38

1884 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಸಾನನಾಯಕ ಸದಾದಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 3/1p2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.90 0.36

1885 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಾೂನಾಯಕ ಯಲೆಲೋದ್ಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 22 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.22 0.28

1886 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 24/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.20 0.13

1887 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮೋಘ್ಾೆನಾಯಕ ಕ್ಬೂಳ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 55/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 2.09 0.43

1888 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮದ್ ಖಲೋಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಗ್ಾಫರ್ ಸಾಬ್ ಕಾಶಿಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 48/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.23

1889 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಶ್ಾದ್ ಉನಿನೋಸಾ ಬಿನ್ ಗ್ೌಸ್ ಪಿರಾನ್ ಕೆರೆಬಿಳಿಚಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 22/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.14 0.33

1890 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿರರಾಗವಲ್ು ಬಿನ್ ವಿರರಾಜು ಸದಾದಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 14/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.13

1891 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರಿೋಪ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಕೆರೆಬಿಳಿಚಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 36/1p2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.25

1892 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮದ್ ನಸರುಲಾೂ ಬಿನ್ ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಬ್ ಕೆರೆಬಿಳಿಚಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 31/1,30/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.35

1893 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಲ್ಲತಮಮ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 187/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.20 0.35

1894 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಜಯಾಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ವಾಲ್ು ಸದಾದಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 14/9a ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.15

1895 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಳಕಪ್ಪ ಚಿರಡೆಲೋಣಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 35/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.36

1896 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಬಿ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 175/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.28

1897 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಹಮದ್ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಕ್ ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಬ್ ಕಾಶಿಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 49/5p ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

1898 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಜೆಲೋಳ್ ದಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-2 34/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.24

1899 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 8/4b1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.81 0.25

1900 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎಲ್ ನಿರಂಜನ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಯೆ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 47/p2b ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.32 0.27

1901 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎಲ್ ಗಿೋರಿಶ್ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಯೆ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 47/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.72 0.27

1902 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಎಸ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 2/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39

1903 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಂಕ್ಜ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 49 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.27

1904 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 37/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.60 0.35

1905 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಯೆ ಬಿನ್ ಸದ್ದಮಲ್ೂಯೆ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 34/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.21

1906 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಎ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ನಸೋಯಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 36/p1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 0.36

1907 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಎಂ ರುದ್ರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ಎಂ ಮಹಾದೋವಯೆ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 43 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.18

1908 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ತುರುಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 36/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.32



1909 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಜಂಫರ್ ಆಲ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ರಹಿೋಂ ಕಾಶಿಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 19/1,19/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.23

1910 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮಮದ್ ಜಾಕಿೋರ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ರಹಿೋಂ ಕಾಶಿಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 19/1,19/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.23

1911 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 53/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿ ಮಣಸು 2.20 0.39

1912 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪಮಮ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 69/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿ ಮಣಸು 1.00 0.25

1913 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಾಹೆೋರ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ರಹಿೋಂ ಹಳಿಿಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 27/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.36

1914 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಡಗಿಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 23/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.19

1915 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಜಾದ್ವ್ ಬಿನ್ ಮಂಜೆಲಜರಾವ್ ಚನನಗಿರಿ ಕ್ಸಬಾ-1 122/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.18 0.29

1916 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮದ್ ಆಲ ಬಿನ್ ಹರುನ್ಆಲ ಸಲಳೆಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 243/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಾವು 0.82 0.18

1917 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೋಘ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಣಣ ಕೆಲಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 104/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.85 0.38

1918 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 263/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.08 0.28

1919 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 72/ap2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.24 0.38

1920 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಧುರನಾಯಕನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 6/1AP-P2 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.92 0.37 636144152356

1921 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋವಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 17/p6 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.24

1922 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 37/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.66 0.35

1923 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಶ್ೃಂಗ್ಾರಬಾಗು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 7/2ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.36 0.19 299398136436

1924 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 14/ಪಿ-ಪಿ4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.26 689047394608

1925 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ನಾಯಕ ಗರಗದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 9 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.26 589456618209

1926 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಂಸ ತಾರಕ್ಮ್ ಬಿನ್ ನಾರಯಣಮಲತಿಯ ಚಿರಡೆಲೋಣಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1  21/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39 295495858077

1927 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರ್ೈಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1  12/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.34 881237934763

1928 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಉಜಜಪ್ಪ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 47/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.29 276261997256

1929 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ಕ್ಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 55 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39 564770281655

1930 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಯೆ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಯೆ ರ್ೈಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 22/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37 872613456027

1931 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 130/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.32 873457766126

1932 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1  20/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27 212806197773

1933 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 37/9,10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 859116172330

1934 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಮಿಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹೆೋಮೂನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 42/ಸ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.49 0.23 505744804317

1935 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಸನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ಗುಡಡದ್ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1  6/3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 336383074932

1936 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಜೆಲೋಡಿ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 43/ಪಿ4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.23 654131841303

1937 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 6 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 874209836760

1938 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಟ್ಾಕ್ರನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 65/ಈ4ಎ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 908723522358

1939 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಾವಯಯನಾಯಕ ಚಿರಡೆಲೋಣಿ ಕ್ಸಬಾ-1 59 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.32 927711469736

1940 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 14/ಪಿ8 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 485039615752

1941 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಮದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 18/24 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 964495989074

1942 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 38 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.32 574202417842

1943 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲತೆಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗಂಡುಗನಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ  8/5 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.90 0.44 717170467071

1944 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 52/3,52/4,52/5 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.40 526046304389

1945 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ದ್ರಮಂಡಿಗೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಬುಳನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 53 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37 791470977935

1946 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 13 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 493468279918

1947 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 13 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.46 0.20 268610052282

1948 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹುರುಳಿಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 16/ಪಿ1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 974306159550

1949 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾೆಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  16/6 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.28 770995136768

1950 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಆರ್ ತಿಮಮಯೆ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 129/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 237511178824

1951 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಸಾರ್ಹಡುೂ ಉಬಾರಣಿ 30 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.23 403689659764

1952 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 88 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.81 928645357857

1953 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋರ್ಂದ್ರಪ್ಪ ಮರಡಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 58/2ಬಿಪಿ10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.27 902701952304

1954 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 227/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.79 0.80 932136423685

1955 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 99/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 1.22 1.15 405537244426

1956 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೌಬಾಗೆ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  28/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 250338259315

1957 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 55/2ಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.16 284076017483

1958 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 41/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 484448048220

1959 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಮರಡಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  16/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 392276085926

1960 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಮರಡಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 37/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 478066211391

1961 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 27/ಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 233901396220

1962 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 37/9,16/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 268286188657

1963 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಣಣ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 53/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.26 380370355696

1964 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತೆನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ುರಾವ್ ಕಾಮನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 21/2ಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.62 708119936738

1965 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾವ್ ಕೆಂಪ್ನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  26/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.41 692270068469

1966 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗೆಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  10/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.24 761625091969

1967 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಂ ಯಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲಯಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 88/6ಪಿ9 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.81 507285540107

1968 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ವಡಾನಳ್ ಉಬಾರಣಿ 120/16 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 500906787322

1969 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಟಿ ಸದದೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ 34/12,34/13 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.32 831554439593

1970 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಕ್ಲೆಕರೆ ಉಬಾರಣಿ 38/25ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 825989879202

1971 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹಾಮೆನಾಯಕ ಗಂಡುಗನಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ  17/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 679695850796

1972 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಹರೆಲೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2  17/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.40 694472126178

1973 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುರಿಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅಣುಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 38/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.40 353763608369

1974 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಹಳಿಿಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 39/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.27 222597003019

1975 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಹಳಿಿಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 39/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.27 353990754434

1976 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  13/12 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.28 296045983428

1977 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  29/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.46 502733739911

1978 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದಯೆ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 66/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.32 997992406268

1979 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 49/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.20 643505824970

1980 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಿೋಮೊೋಜರಾವ್ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 30/3,5/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.35 665072021748

1981 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಿಲೆಲೋಗಲ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 46/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39 431755629344



1982 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬುಳನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 44/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 718318486690

1983 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಡಡದ್ ಬಸಪ್ಪ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 98/7,50/5,50/6,50/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.33 635159149896

1984 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ರ್ೈಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 4/1ಎಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.10 516415509341

1985 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಯಮುನಪ್ಪ ಮೊಹಿದಿದೋನ್ ಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 74/6ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33 821829561237

1986 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಬಸಪ್ಪ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 53/6,91/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.36 314494127800

1987 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 67/2ಪಿ1,67/3ಪಿ1,67/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39 669248932675

1988 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ರ್ೈಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.19 844083569254

1989 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-1 85/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.22 558266837289

1990 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಅರಿಶಿನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 9/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 840554203928

1991 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲ್ ಸಂಗ ನಾಯಕ ಮಿಯಾಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 22/2ಎ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.90 0.35 824840641968

1992 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಮರಬನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 21/ಪಿ4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.32 534285690482

1993 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪನಾಯಕ ರ್ೈಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 39/2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.40 464674998593

1994 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಎನ್ ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-2 9 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 2.40 1.02 849111883699

1995 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಮಗ್ಾೆತನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 24/ಪಿ-ಪಿ3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 713747417908

1996 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಬಲೋವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಬಲೋವಿ ಮದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 17/ಬಿ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 386448844179

1997 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-2 27/ಪಿ4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 751235740344

1998 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಿಳಿನಿೋರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 45/ಪಿ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33 605876400064

1999 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 40/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.20 215903673958

2000 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 62/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.33 525456340697

2001 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 3/1ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.54 897000644543

2002 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹರಗಪ್ಪ ಚಿರಡೆಲೋಣಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 42/5,42/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.37 546898007029

2003 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಮರಬನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 60/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 254142726879

2004 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಕ್ುಲ್ುಮೋನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1  9/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.18 511676949269

2005 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 27/17 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.32 226296206096

2006 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮಿೋಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ಕ್ಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 17 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39 551436249549

2007 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹುಚಚಂಗಪ್ಪ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 125 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39 251705299862

2008 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ುರ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 130/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.32 654155079307

2009 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 71/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.18 302519349307

2010 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾಂಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  12/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.27 272176399770

2011 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮಾನಿ ವಿೋರರಾಜು ಬಿನ್ ಸತೆನಾರಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 40/ಪಿ2,24/ಪಿ2,34/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.48 989464424773

2012 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿೋರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಶ್ುದಿದೋನ್ ಸಾಬ್ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 107/18 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.40 248655870562

2013 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌಸ್ ಮೊಹಿದಿದೋನ್ ಬಿನ್ ದಾದ್ುಸಾಬ್ ನಲ್ುಕದ್ುರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 113,112/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.32 515498494373

2014 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾದ್ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ನಲ್ುಕದ್ುರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 43/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.48 453010897868

2015 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾದ್ಪಿೋರ್ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಹರಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 45/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.45 339725726176

2016 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮಾನಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸತೆನಾರಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 24/3,29/4,40/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.48 989464424773

2017 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಟಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 67/12 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.32 457953397335

2018 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಅವಳಘಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  27/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.15 284076017483

2019 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಲೋಮಲಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 61/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 714659598731

2020 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ್ುಗಯಪ್ಪ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  2/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38

2021 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 55/2ಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 808501915910

2022 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹರಳಕ್ಟಟ ಉಬಾರಣಿ 71/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.48 436943957348

2023 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 79/6,80/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.23 204778468651

2024 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ವಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  21/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.28 7969128699069

2025 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಜರತ್ ಅಲ ಬಿನ್ ಇಮಾಂ ಸಾಬ್ ಮರಬನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 85/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.20 411029109907

2026 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಸ ಘನಿಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 984461082922

2027 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ ಜ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನಲ್ುಕದ್ುರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 100/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 277252112490

2028 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಡಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ದಾೆವಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 49/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.19 387737124987

2029 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ನರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.55 980791772654

2030 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 13/1ಎ5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.63 268691625317

2031 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಡಿ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ದಾೆವಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 119/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.19 341008810276

2032 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನುಸಲಯ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ನವಿಲೆೋಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 8/3ಸ,5/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.19 337930391765

2033 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಯೆ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 67/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.49 549772364721

2034 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 54/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.32 475338956684

2035 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರೆಶ್ವರಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1  7/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.55 390050448177

2036 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪ ರಾಜಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 23/1ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.18 750545496417

2037 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹಕಿಕಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 59 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 755583330615

2038 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 17/3,17/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.22 352761276821

2039 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 37/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.84 418069381111

2040 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಆರ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 60/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.62 997658332000

2041 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಾಗೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಕಿಕಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 58 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.71 544673832010

2042 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಮಸಣಿಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 75/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 601285089656

2043 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಯೆ ಹಕಿಕಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 44/ಪಿ-ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.54 987528879293

2044 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಖಗಿೆ ಉಬಾರಣಿ 40/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.36 582942821497

2045 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಖಗಿೆ ಉಬಾರಣಿ 100/4ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.56 467775883304

2046 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 26 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.67 415919502271

2047 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಗೆಲಂದಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 36/2,36/3ಪಿ-ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 715062125765

2048 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಕ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಬಷಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಉಬಾರಣಿ ಉಬಾರಣಿ 21/17ಪಿ11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.23 397100926265

2049 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ನಾಗೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿೋಮನೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.68 0.69 248828639476

2050 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಂಚಿನಮನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಿಲೆಲೋಗಲ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 51 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.17 369987082425

2051 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ನಿಲೆಲೋಗಲ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 41/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.12 870748819555

2052 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಜ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪ್ಪ ಪಾಂಡೆಲೋಮಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ 126/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 684185299656

2053 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಟಿ ಕ್ಂಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 19/2,19/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.29

2054 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ನಿಲೆಲೋಗಲ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 54/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.16 349580852449



2055 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 56/2ಎಪಿ2,56/2ಬಿಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27 251828965904

2056 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹರಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 45/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.48 786214733264

2057 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 175/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.33 805618745531

2058 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಐ ಬಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 119/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.14 348712248584

2059 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿೋಮನೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 51/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.52 200307672779

2060 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಟ ಮಾಯಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 144/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.44 469762197631

2061 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 36/4ಎ,36/4ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.27 400165348974

2062 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಸ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 144/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.52 0.91 503014731223

2063 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಪ್ಪ ಕೆ ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 30/3,30/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.24 435634903424

2064 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸತೆನಾರಯಣ ಕಾಮನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  20/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.19 586149728526

2065 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಟಪ್ಪ ಚಿಕೆಲಕಡ ಸಂತೋಬನುನರು-2 54/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.34 395476135995

2066 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪ್ಪ ದೋವರಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 102/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 479080726044

2067 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲವಿೋರಪ್ಪ ಜೆಲೋಳ್ ದಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-2  17/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.17 685343022088

2068 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ವಯೆ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 32/8 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.68 0.69 432521171347

2069 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ರುದ್ರಮುನಿಯಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 116/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.01 482442160379

2070 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಯೆ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 41/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 834775450104

2071 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿೋಮನೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 14 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 1.01 547297252003

2072 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 117/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 547297252003

2073 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 44/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.28 408589402712

2074 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 75/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 435867267254

2075 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  5/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 355357895692

2076 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮರಡಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 37/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 281023777903

2077 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಾಮೈತಿಯ ಬಿನ್ ಮೈಲ್ಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 95/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.95 0.91 374758086932

2078 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಂಡದ್ಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 46 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.39 980923357986

2079 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗಂಗಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 37/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.33 383698988401

2080 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ರಂಗಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 197/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.23 248728076582

2081 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಹಳಿಿಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  7/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.73 0.75 632919497663

2082 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಮದ್ು ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಿಯ ಶಿವಪ್ುರದಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-2  21/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.32 655314509701

2083 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಬಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಯೆ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 52/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಗಿಡ 0.80 0.81 486558087231

2084 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುಕಿಮಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಯೆ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  11/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 1.85 1.77 676628848462

2085 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವರದ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ವಯೆ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 32/9 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.76 0.77 892906838719

2086 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  25/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.15 705565484241

2087 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಯೆ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 41/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 942531432822

2088 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುರಳಿೋಧರ ಬಿನ್ ಸರಸಂಹಯೆ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 41/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 929352955196

2089 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  10/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.50 0.51 624136341008

2090 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಗೆಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  23/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 565122906335

2091 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  25/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.17 425061248402

2092 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುರಳಿೋಧರ ಬಿನ್ ಸರಸಂಹಯೆ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 41/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 929352955196

2093 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಗೆಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 22/4ಬಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 565122906335

2094 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಈರಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  16/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.01 531284326234

2095 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 120/1 ಸಾಮಾನೆ ಕೆಲೋಸು 0.64 0.65 673950551630

2096 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಬಿೋಮನೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 19/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 1.15 984781744246

2097 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೋಮನೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 21/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 1.15 858279428875

2098 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 113/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 1.15 807031622677

2099 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗೆಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  10/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.15

2100 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಈರಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 14/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 1.20 1.15 696977441129

2101 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದಿಯಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 110/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.86 392600522219

2102 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  6/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 259908106791

2103 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 96/1,101/7 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 1.01 226771723025

2104 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 132/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 1.15 401174092015

2105 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 95/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 1.15 530113337361

2106 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಯೆ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 36/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.53 0.54 942531432822

2107 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  3/14 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.42 0.42 470336683577

2108 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 41/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.64 0.65 933633464925

2109 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಮರಡಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 37/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 606156147189

2110 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದಾರಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  3/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 493398731752

2111 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಹೆಚ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಂಪ್ನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 36/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.41 484042557698

2112 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 26/ಪಿ13 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 453131467528

2113 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಇರ್ಾಯನ್ ಅಜಂ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ರಶಿೋದ್ ಸಲಳೆಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  24/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.19 683365764470

2114 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತವಿೋರಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 67/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.28 963837072051

2115 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಿೋಮನಾಯಕ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  5/6 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 685724495668

2116 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 74/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.60 0.70 877077166459

2117 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪ್ಪ ಎರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1  4/37 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 626163313649

2118 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗೆನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 14/50ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.82 0.35 610461938695

2119 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣಣ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 42/6 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 779236080347

2120 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಉಪ್ನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  24/3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 2.00 0.85 615237279717

2121 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಲರಪ್ಪ ಬುಳನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 29/1ಎ ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.47 568359408036

2122 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬುಳನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 19/1ಎಪಿ-ಪಿ2 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.42 0.18 354859651542

2123 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 84/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.21 890204152238

2124 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ದ್ುಗಯಪ್ಪ ಅಕ್ಕಳಕ್ಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1 38/4ಬಿ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 855191597007

2125 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪ್ೂಯಯನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 65/ಜೆ17ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.22 575735170673

2126 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಟ್ಾಕ್ೆನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 65/FB2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 514594121010

2127 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಿರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾನಾಯಕ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 4/7,4/2ಬಿ2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.28 0.56 854851106697



2128 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 14/61 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.75 0.30 965498120363

2129 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಳಿಪ್ಪ ಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2  10/9 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.89 0.32 323711643895

2130 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪ್ೂಮೆನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 55/7 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 966603003391

2131 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಸದಾದಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1  28/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.18 743710022745

2132 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ವಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕ್ನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  1/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.25 670379239978

2133 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 45/1ಪಿ-ಪಿ1,45/1ಪಿ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.30 629163660105

2134 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1  9/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.34 874036165245

2135 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 6/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 658525363920

2136 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಯೆ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಯೆ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 48/2,49/1,49/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.33 518556554527

2137 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಕೆ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಅರಿಶಿನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 24/3,24/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 466050954559

2138 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 118 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.14 315159148304

2139 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 29/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.26 977238626767

2140 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತುಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 29/3,29/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.26 514414760087

2141 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣರಂಗಪ್ಪ ಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1  37/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.18 984316036449

2142 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  1/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.32 436274283840

2143 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 22/2ಎ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 360303325625

2144 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1 37/2,37/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.63 0.27 774983268157

2145 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮದ್ ರಹಮತುಲಾೂ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ನಜುರಲಾೂ ಬಲ್ವಂತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 47/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 440657810380

2146 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ದಿಗೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 124 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 214748597996

2147 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದಾರಮಪ್ಪ ಅಕ್ಕಳಕ್ಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1 12/2ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.37 861214745552

2148 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-1 80/3,80/8,79/5,79/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.23 787655960177

2149 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-1 137/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.26 293438135409

2150 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಾಲ್ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಕಾಕ್ನಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 44/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.61 627948887959

2151 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಸಲೋಮಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1  9/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.27 661579118839

2152 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಈರಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 49/3ಪಿ-ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.23 252433665219

2153 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  26/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.19 347443921323

2154 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಬಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 195/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37 765887351003

2155 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಬಲ್ೂಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 125/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 239971595778

2156 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  22/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.26 556676897228

2157 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 54/3,54/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 724139696854

2158 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1  28/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.31 800256886868

2159 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಲಕಲಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-1 37/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.25 230827749934

2160 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ  19/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.30 614581843571

2161 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹುಚಚಲಂಗಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 103/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 533958899805

2162 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕ್ನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.28 751215759003

2163 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1  14/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.27 694382278328

2164 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಬಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗರಗ ಕ್ಸಬಾ-2 142/4,145/ಸ,145/ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.23 785826357551

2165 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಮದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 33/ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.28 705075109332

2166 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 101 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.29 617235962637

2167 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜೆ ಸಂದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ಹಿರೆೋಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 60/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 264390873229

2168 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಸದಾದಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 7/1,32/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 209323530810

2169 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ನ=ನಲರ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಖಲೋಲ್ ಸಾಬ್ ತಿಳಿನಿೋರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 40/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.13 685969648724

2170 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಜ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಅಕ್ಕಳಕ್ಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1  15/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.42 246028680221

2171 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಸ್ ಕಾಂತರಾಜ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  5/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.25 907557337232

2172 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲ ಸಂತೋಬನಲನರು-2   5/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.24 728367702408

2173 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರುಡಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-2  15/19 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 207144420432

2174 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-2  27/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.32 770329643380

2175 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-2 34/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 637976254656

2176 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  31/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.22 885751730616

2177 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 44/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.22 873111247919

2178 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಶಿವಪ್ುರದಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-1 2/5,35 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.23 827107578442

2179 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದಿವೋರಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕ್ನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  8/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.30 202594861908

2180 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1  14/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.27 436274283840

2181 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  16/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 250213188199

2182 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಮಾವಿನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  2/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 810117627805

2183 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಸ್ ಉಮಾ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 93/2,93/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37 949514833333

2184 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ವಿೋರಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 32 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.19 986819920397

2185 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ವಿ ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕ್ನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 4/3,4/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.36 552184913965

2186 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸದಾದಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1  28/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.30 408811217578

2187 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾದ್ರಪ್ಪ ಚನೆನೋಶ್ಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 68/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.19 235941252808

2188 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಶ್ಶಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಎ ಎಸ್ ಮಳನಾಯಕ್ನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 45/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.17 413697119709

2189 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಲ್ಗಪ್ಪ ಯರಗಟಿಟಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 94/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.20 440177770244

2190 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1  9/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.34 922303708493

2191 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ವಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಯರಗಟಿಟಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 34/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 405686817857

2192 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮಲೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ನಾರಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  22/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.25 950914798639

2193 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಂ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಪಾಂಡೆಲೋಮಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ 39/1,38/2,38/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.49 278257580122

2194 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಸೋಬುಲಾೂ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-2 146/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.18 402071860193

2195 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಸಾವಮಿ ತಲಪ್ೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 54,24/1ಪಿ, ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 692738208846

2196 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಾೆರಪ್ಪ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 126/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.23 416910876783

2197 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 114/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.40 411847633428

2198 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ತಲಪ್ೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 54/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 715555894154

2199 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ತಲಪ್ೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 51 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 601819654236

2200 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕೆಲಂಡದ್ಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 50/5ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 513137917286



2201 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 54/ ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 247103444849

2202 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 38/ಪಿ3ಬಿ3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.23 227387962521

2203 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 97/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.99 0.37 952112689371

2204 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-2  22/4 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.88 0.32 816966560917

2205 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಏಕಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಲಡಿೂಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  11/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.21 523457614284

2206 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 184/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.45 217996587117

2207 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈರಪ್ಪ ಜೆಲೋಳದಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-2  10/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.19 226045142884

2208 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಲಕಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 53/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.90 0.36 749673387855

2209 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ 39/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 929413185917

2210 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಆರ್ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುರೆೋಶ್ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 113/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 262689264095

2211 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾವಯತಮಮ ಚಿಕ್ಲಕಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 104/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 362186845026

2212 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಇ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆ ಎಂ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 41/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.23 822601284567

2213 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓ ಎನ್ ದಿವಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಓ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  24/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 972262834297

2214 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಿ ಯಾನೆ ಭಾರತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಟರಾಜ ಚಿಕ್ಲಕಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 100/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.29 318916797384

2215 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣಕ್ುಮಾರ ಜ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಎರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 66/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.18 964975639804

2216 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಟರಾಜ ಚಿಕ್ಲಕಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 79/3,79/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.18 403093524896

2217 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗರಗ ಕ್ಸಬಾ-1 147/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 955525350548

2218 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಜರುಲಾೂ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಯಾಕ್ಲಬ್ ಖಾನ್ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-2 202 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 543660419442

2219 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲ್ ಮುನಿೋರ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಕ್ ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಬ್ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-2 132/1ಪಿ5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 984942117400

2220 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 13/1,14 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 589391601512

2221 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಕೆ ದೋರ್ಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 20/6,20/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 216895441561

2222 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿಖರಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 25 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 403165629742

2223 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರೆೋಶ್ವರ ಸಾವಮಿ ಕೆಲೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 47 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 639972555563

2224 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಉಮೋಶ್ಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 96/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.19 622579386708

2225 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕೆಲೋಮಾರನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  26/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 750886470560

2226 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕೆಲಡಗಿಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ  32/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.27 238929357057

2227 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-2 62/13 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 969892011068

2228 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಕ್ ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಬ್ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-2 132/1ಪಿ6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 236308719853

2229 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಪ್ುಷ್ಪಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 46/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 981766732812

2230 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  13/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.30 381015892986

2231 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1  13/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.30 852731328057

2232 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಹಾಲೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 96/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.20 689022514565

2233 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 19/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 986575359874

2234 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ  15/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 839961587823

2235 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 81/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 701869856821

2236 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಜ ಕೆ ಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 61/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 758301339346

2237 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ವಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಬೈರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 55/1ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.19 348892002164

2238 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೈರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 5/1ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.19 896021514145

2239 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದಾರಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 38/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.16 670256768671

2240 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 23/1ಪಿ3,36/1-ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 273209703916

2241 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕಾಮನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  11/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 978991260700

2242 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಸ್ ಉಜಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 28/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.21 373002077701

2243 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಕೆ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 36/5ಪಿ1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.20 676100912745

2244 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣತಿಮಮಪ್ಪ ಜ ಕೆ ಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 63 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 309009931442

2245 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲ್ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆ ಪಿ ಕ್ಂಚಿಗನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 49/3ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.26 439522217580

2246 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಈರಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  28/4 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 908888673912

2247 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಎರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 32/6 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.36 0.19 744437744175

2248 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಡಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 2/2ಎ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.83 0.33 777040100411

2249 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 67/2ಬಿ2-ಪಿ2-ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.23 0.15 400659918712

2250 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಉಮಾೂನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 70/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.96 0.37 894103841956

2251 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಜೆನಾಯಕ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 73/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.70 0.29 287375202169

2252 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಖಲೋಮ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಖಲೋಲ್ ಸಾಬ್ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 119/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 947849236719

2253 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಮುದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-1 75/1,75/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.20 700305094828

2254 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎನ್ ಹಷ್ಯ ಬಿನ್ ನಟರಾಜ್ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-1  10/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 640450619632

2255 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುಹಿೋಬ್ ಉಲಾೂ ಬಿನ್ ಬಷಿೋರ್ ಅಹಮದ್ ಚನನಗಿರಿ ಕ್ಸಬಾ-1 43/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.42 334379252946

2256 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 31/5,175/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.30 664709267347

2257 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಉಜಜನಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ  6/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 535640599917

2258 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಓ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  1/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 452061827269

2259 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮುದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-1 56/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.12 532086631078

2260 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಪಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  12/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 545941701698

2261 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ವಿತರ ಕೆಲೋಂ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಎಸ್ ಮುದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-1 54/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.19 717161255704

2262 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಇಷಾಯದ್ ಬಿನ್ ಅಹಮದ್ ಜಾನ್ ಬುಳಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-1 59 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 274309397568

2263 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಾಹಿದ್ ಬಾನು ಕೆಲೋಂ ಅಹಮದ್ ಜಾನ್ ಬುಳಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-1 52/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.18 299393705070

2264 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 20/2ಎ,21/2ಎ,20/2ಬಿಪಿ-ಪಿ,21/2ಬಿಪಿ-ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.30 907122999598

2265 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 147/8ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.24 562759364937

2266 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾರಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಾಮದೋವಪ್ಪ ಹಳಿಿಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 36/2ಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.13 876211463718

2267 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಬಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  20/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.22 479643660177

2268 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಪಿ ಆಶ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 19/1,19/7,19/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.33 556248763673

2269 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಮುದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-1 75/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.19 485480403094

2270 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಗಮ ಸುಲಾತನ ಕೆಲೋಂ ಸೈಯದ್ ಖಲೋಂ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 41/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.42 406737828242

2271 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಗಮ ಸುಲಾತನ ಕೆಲೋಂ ಸೈಯದ್ ಖಲೋಂ ಬುಳಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-1 52/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.18 406737828242

2272 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಖಲೋಮ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಖಲೋಲ್ ಸಾಬ್ ಬುಳಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-1 67/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 947849236719

2273 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಳಿನಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಚನೆನೋಶ್ಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 84/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.32 708635468001



2274 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎಲ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 17/5ಪಿ3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.90 0.35 925993211431

2275 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕ್ೂನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 50/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 880157344948

2276 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಸದಾದಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 92 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.36 0.19 946219813336

2277 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣನಾಯಕ ಅರಿಶಿನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 27/ಬಿ12ಪಿ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 289922199321

2278 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಿೋಮನಾಯಕ ಸದಾದಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-1 47 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.64 0.28 819087568338

2279 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 134/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.33 552623071490

2280 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-1 67/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.23 712261910724

2281 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-1 31/2,54/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.21 283889751790

2282 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 39/1ಪಿ2-ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.32 472845956041

2283 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 38/11,38/13,38/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 580473116701

2284 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 125/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 580473116701

2285 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 114/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.31 225711335718

2286 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 119/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.19 809301559459

2287 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯತಿೋರಾಜ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-1 86/10,86/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.25 390413965915

2288 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬುಸಸೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 56/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.24 734183240288

2289 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ರ್ೋದ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ನಲ್ುಕದ್ುರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 54/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.15 738193252481

2290 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಡಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನಲನರು-1  30/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.19 932374103268

2291 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಡಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಲೋಮನಾಳ್ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 29/1ಪಿ1,30/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 550246297784

2292 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಸನನ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಶಿವಕ್ುಳೆೋನಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 51 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 898626620458

2293 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ದ್ುಗೆನಾಯಕ ಹರೆಲೋನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 8/ಪಿ1-ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.54 0.30 593012192963

2294 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ದ್ುಗೆನಾಯಕ ಹರೆಲೋನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 10/ಬಿಪಿ2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.36 0.61 593012192963

2295 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಹಾಲ್ಪ್ಪ ಮಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 40/5 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.56 0.30 921378853309

2296 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುತೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಾಸಪ್ಪ ಹಿರೆೋಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-1 37/12 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.38 0.19 300894044780

2297 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಿ ಚನಾನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಸಮಪ್ಪ ಸಲೋಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 93/1P1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.11 844926075342

2298 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣರಾಮಪ್ಪ ಸಲೋಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 96/3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.27 0.16 429769828999

2299 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ಹೆೋಮಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಸಲೋಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 92/3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.47 0.23 751966077380

2300 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-2  22/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 347419477793

2301 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2   43/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.38 210865577662

2302 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 88/8,88/9,88/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.21 726738778128

2303 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 54/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 486883439288

2304 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಜ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 68/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.19 409350253000

2305 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಮ ಕೆ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 52/12 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.26 356497623627

2306 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಿ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆ ಬಿ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 56/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.37 589112468163

2307 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಜ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ ಜ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2    31/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 993802637165

2308 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಎ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಎ ಎನ್ ಆಗರಬನಿನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1     21/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.16 507026481731

2309 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹಾಲೆಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1   26/10,26/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.31 928544828994

2310 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-1  26/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.29 262479874964

2311 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಕಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಪಿಕಾೆನಾಯಕ ಮಲೂಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 68 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.20 0.54 410719572279

2312 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಬಲೋವಿ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಕ್ಸಬಾ-2 37/6P2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 423881178747

2313 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 58/P8 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.22 0.52 734379375482

2314 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 114 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 333276485379

2315 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲಯಯನಾಯಕ ಸಲೋಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 69/2BLOC ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 253860549320

2316 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 77/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.36 0.61 284319462443

2317 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಲ್ುವಪ್ಪ ಜೆಲೋಳ್ಾದಳ್ ಕ್ಸಬಾ-2 38 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.92 0.48 926672639939

2318 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಬಲೋವಿ ಸಲೋಮಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1     11/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.24 485936241449

2319 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಮರಬನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 7 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 402223371783

2320 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದಾರನಾಯಕ ಜ ಬಿ ಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 33/4P1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 812349527404

2321 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲಂಕ್ೆಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 40/5 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 948029155703

2322 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಕೆ ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-1 43/20-P1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.35 326564081912

2323 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಲೋಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 61/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.17 0.52 841608908854

2324 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2 30/P8 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.26 740492013516

2325 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಎರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 32/5 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.35 0.18 380533432758

2326 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಂಬಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ ಎನ್ ಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 7/5B ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.25 721580182911

2327 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಾನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 14/P-P7 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 261880997015

2328 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ವಾಲಾೆನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ     1/20 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.31 767866569616

2329 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ   93/6B ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.25 0.22 829908694342

2330 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಜಯಶಿೋಲ್ಪ್ಪ ಅಸಾತಪ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 19/2P-P1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.47 884358426804

2331 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಾವು ತಾಯಿ ಚಲೋರ್ ಅಸಾತಪ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1 20/P110 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.20 0.55 236112936798

2332 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಗರಗ ಕ್ಸಬಾ-1 122/1P ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.13 905623289366

2333 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋಧಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಹಳಿಿಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 13 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.39 203203469317

2334 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಿಪಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ದೋವಾೆನಾಯಕ ಕ್ದ್ರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 312/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.80 0.76 276820288690

2335 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಾೆನಾಯಕ ಹೆಲಸನಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 18/P3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 2.35 0.51 832760802769

2336 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾನಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಾಪನಾಯಕ ಕ್ದ್ರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2    26/7 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.18 698534638328

2337 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಕ್ಬೂಳ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 84/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.33 0.21 2951809440331

2338 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ನನಪ್ಪ ನಲ್ುಕದ್ುರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 27 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.30 0.17 714668847649

2339 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲಾನಾಯಕ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 102/P2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.31 264986279192

2340 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಧಂಜೆನಾಯಕ ಕ್ದ್ರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1    23/11 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.23 202055423616

2341 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಾನಾಯಕ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 84/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.33 0.21 45775599268

2342 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹುತತೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 126/6 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.24 816873760616

2343 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಅನಿತ ಕೆಲೋಂ ಆನಂದ್ಮಲತಿಯ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 305/1P3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.09 0.49 991585967067

2344 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 315 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.47 254474490477

2345 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಂತಪ್ಪ ಈರಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 55/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.55 0.24 429496598896

2346 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿಡಡಪ್ಪರ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಈರಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 22/1BP4 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.39 919768632722



2347 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಾವತಿ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1    13/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.30 0.19 652793421897

2348 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪ್ಟೋಲ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಈರಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1   46/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.24 295298401073

2349 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಟಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 13/1A/13/11 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.39 719427278955

2350 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಟಿ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 141/9 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.60 0.68 974502272991

2351 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಂದ್ಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 65/4,25/1,23/2 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.20 0.60 356054811649

2352 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 46/2,78/6A ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.66 0.28 664690392083

2353 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಾಡಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-1 1/A ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.22 0.38 531727197834

2354 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಸಲತರಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  1/6 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 8.00 0.30 817901366901

2355 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಉರುಮುರುಡಪ್ಪ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-2 79/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.31 687805857750

2356 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರನಾಯಕ ಹಳಿಿಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 41/11 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.31 981175123132

2357 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಕ್ಣನಾಯಕ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  7/12 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 911868107219

2358 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಿೋಮನಾಯಕ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 81/3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.33 0.17 521751701122

2359 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಡಕ್ಣನಾಯಕ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  7/13 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 544046558478

2360 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಗೆಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 73/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.76 0.77 866571759722

2361 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಲ್ುಮೋನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 64/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.25 587680106282

2362 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಕ್ಣನಾಯಕ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  7/10 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 947782890097

2363 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ ಎಂ ಎನ್ ಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 18/27 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.60 0.67 857583320926

2364 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆೋಮೂನಾಯಕ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 1/ಪಿ2-ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 981692678974

2365 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಚಿರಡೆಲೋಣಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 122/3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.33 0.16 928235001945

2366 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭು ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಚಿರಡೆಲೋಣಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 122/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.33 0.16 551115179009

2367 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಸಲೋಮಲಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 68/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 249630473972

2368 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಷ್ಕರಿನಾಯಕ ಎಂ ಎನ್ ಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1  18/12 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 857583320926

2369 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಶ್ಾಲ್ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮನಾಯಕ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 17/3ಎ1,83/7,92/16 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 2.49 1.10 850757474835

2370 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಆರ್ ಯೋಗೆಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ರ್ೈಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 39/1,40/2,41/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 3.04 0.91 832917682035

2371 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಮರಬನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 53/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.93 0.34 622690833393

2372 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಿೋಮನಾಯಕ ಉಡುವಾ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 14 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.27 0.56 701727370059

2373 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬುಳನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 6/ಪಿ8 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.30 0.21 806543579293

2374 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 26/13ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 1.00 1.00 392963963692

2375 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಬೂಣಣ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 86/3ಬಿಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.66 0.67 364841783263

2376 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿಟ್ಾೆನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 17/21,17/22 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 647066826809

2377 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಿೋಮನಾಯಕ ಗಂಡುಗನಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ 10/28ಬಿ, ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.53 0.24 965328280937

2378 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆನಂದ್ನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-1  13/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.24 675193517757

2379 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಾಕ್ೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 74/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 305336187587

2380 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂದಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಷ್ಕರಿನಾಯಕ ಜ ಬಿ ಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.62 0.26 791878653083

2381 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹುಲಯಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ೆನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 49/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 866702257410

2382 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  18/7 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.87 0.34 764842436891

2383 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿಟ್ಾೆನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 17/20,17/18 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.19 647066826809

2384 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  24/3 ಪ್.ಪ್ಂ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.40 0.45 454723278630

2385 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಆರ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 33/4 ಪ್.ಪ್ಂ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.80 0.81 305705365073

2386 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಮಗಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  2/5 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.97 0.37 824107836418

2387 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  3/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 524679588291

2388 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಮೆನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 65/2ಬಿ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 922473748705

2389 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ ರಾಂಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2  25/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.80 0.26 577375112481

2390 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಟಿ ವಿ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 219/4,219/7,219/6, ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.60 0.67 377620686671

2391 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 58/2 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 882063255032

2392 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಲೋಮಲಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 108/2 ಪ್.ಪ್ಂ. ಟಲೋಮಾೆಟಲೋ 0.50 0.39 782477882753

2393 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 215 ಪ್.ಜಾ. ಈರುಳಿಿ 0.80 0.81 786487756380

2394 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾಕ್ಷ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಿೋಮನಾಯಕ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  10/1 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 281632398969

2395 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 41/4ಸ ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.53 0.24 740034826503

2396 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಂತೋಬನಲನರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 73 ಪ್.ಜಾ. ಮಣಸನಗಿಡ 1.00 1.01 962555965708

2397 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಈರಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 46/1 ಪ್.ಪ್ಂ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.33 295298401073

2398 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 65 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37 981505841399

2399 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬುಳಿನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 47 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 531926484060

2400 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬುಳಿನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 47 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.92 0.30 229045060281

2401 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಘುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಹಲ್ಕ್ನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ  28/4 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.20 0.40 388772808895

2402 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 65 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37 632082471014

2403 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮೂನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 41/3 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.76 0.30 901013757159

2404 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೋವೆನಾಯಕಬಿನ್ ಹೆೋಮೂನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 120 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.50 0.22 301211122397

2405 ಚನನಗಿರಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ವಾಲ್ೆನಾಯಕ ಕ್ಲೆಕರೆ ಉಬಾರಣಿ 10 ಪ್.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ 0.70 0.28 799091129747

2406 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಜೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 12/5ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಟಲೋ 0.86 0.74203 8.92675E+11

2407 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಸಾ-2
57/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.1848 3.89759E+11

2408 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಂತಪ್ಪ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 7/15 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.25304 3.33605E+11

2409 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಮಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಮ್ ಸಾಬ್ ಚಿಕೆಕೋರಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 63/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.2106 33987937089

2410 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 113/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಟಲೋ 1.03 0.9891 9.01868E+11

2411 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡರಮಲ್ೂಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 41/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಟಲೋ 0.8 0.70241 8.83119E+11

2412 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬಲದ್ೆಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 81/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಟಲೋ 0.74 0.65622 7.6212E+11



2413 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಹಳದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
133/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಟಲೋ 0.48 0.48486 2.30396E+11

2414 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪ್ಪ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 30/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಟಲೋ 0.8 0.7712 8.7986E+11

2415 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 45/ಪಿ3 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.43 0.41002 910361789301

2416 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಕ್ುಂತಲ್ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 45/ಪಿ1 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.43 0.48615 567299330983

2417 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 126 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.4 0.707 993089712951

2418 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಣೆಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 18/3 ಪ್.ಪ್ಂ ಮಣಸು 0.8 0.8041

2419 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ    43/ಬಿ34 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.9 0.8989 720626071807

2420 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಷಾ ಕೆಲೋಂ ಗಣೋಶ್ ದಾನಿಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 45/8 ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.31985 365878657518

2421 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 20 ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.36148 928506348717

2422 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್  ಸಣಣಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 54/7 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.44 0.49499 567299330983

2423 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್  ಸಣಣಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ
148/6ಎ,148/6ಬಿ,148/

2
ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.5 0.45998 785896975801

2424 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 107/1 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.55 0.44027 762259494116

2425 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಾೆಮಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 123 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.7878 947659747446

2426 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕ್ುಂಕ್ುವ ಬಳಗುತಿತ 40 ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ 0.77 0.318 947628947596

2427 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 17/2ಬಿ ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.73 0.73739 448029016117

2428 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 51 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 1.1604 477994826431

2429 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಜ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 17/1ಎ ಪ್.ಪ್ಂ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.8 0.8081 369775772164

2430 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 17/8ಬಿ ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.64509 248921890379

2431 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 38/2 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.38 0.3668 743636531482

2432 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 15/3 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.37 0.40778 438544088869

2433 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಶ್ುರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಮಮ ಚಿಕೆಕೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 7/2 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.88 0.8888 259353252793

2434 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪ್ಪ ಚಿಕೆಕೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 49/3 ಪ್.ಪ್ಂ ಮಣಸು 0.59 0.5959 246469268568

2435 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 21/9 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.4 0.35534 979619664835

2436 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿಡೋರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 25/5ಬಿ ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.77 1.67812 359277877916

2437 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿಡೋರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 26/7 ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.32012 359277877916

2438 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ಕಿೋರಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 162/2 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.8081 404585179751

2439 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ಕಿೋರಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 8/31. ಪ್.ಪ್ಂ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.39 0.34749 338132083195

2440 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೋಲಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 72/2 ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.36819 892772260434

2441 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಸಾ-2
13/ಪಿ4 ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.7872 331842380735

2442 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 44/1 ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.35611 984173344991

2443 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಯರಗನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 95/1ಬಿ3ಎ1, 95/1ಬಿ3 ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.65865 670118443985

2444 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 22/4 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 1.14088 829204321253

2445 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 107/7 ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.4324 243721134316

2446 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗೆಲಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 41/2ಬಿ3 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.89 0.909 593629932345

2447 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗೆಲಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 18/ಪಿ43 ಪ್.ಪ್ಂ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.7755 593629932345

2448 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ವಸಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ' ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
52/2ಎ1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.37 0.41472 997924527422

2449 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾವಯತಮಮ ಕ್ಮಾೂಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
90/19 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.15066 401011821173



2450 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾೆಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
55/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.35099 537179896395

2451 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
79/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.41725 275697533767

2452 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಲಡಚಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
23/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.68798 626993659618

2453 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಡೂಪ್ಪ ಗಂಜನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 78/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.7 0.707 612054271677

2454 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಕೆಂಚಪ್ಪ ದೋವಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 9/5 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.51 0.5151 479645818445

2455 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 77/ಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.8081 864450871982

2456 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 77, 82/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.98 0.98992 636290500971

2457 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಟರೋಶ್ಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲೋಡು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
3/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.25153 894495803268

2458 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲೋಡು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
127/11,127/12 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.202 503764433149

2459 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 13 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.41213 670075824492

2460 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಉಜಜಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ 207/3ಬಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.9852 834178306937

2461 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಡಲರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬದಿರ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
108/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.44 0.35508 419775445284

2462 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಿನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
13/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.74 0.63822 707087785230

2463 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಳದ್ಮಮ ಕೆಲಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
150/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.65 0.57125 254312539479

2464 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಯೆ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯೆ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
57/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.49 0.49496 319606456183

2465 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
115/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.8081 340912856304

2466 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈರಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
36/8 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.39 0.43482 572634350424

2467 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
1/2ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.87 1.79576 234116453981

2468 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮೃತಲೆಂಜಯ ಬಿನ್ ಚನನಯೆ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
75/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.5 0.46017 929952764458

2469 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
40/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.34 0.38546 962522555243

2470 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಭಮಯನಗ್ೌಡ ಹತಲತರು ಕ್ಸಬಾ 43/7,43/2ಎ, ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.32975 854731030830

2471 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ ಆರ್ ಶಿವನಂದ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹೆಲಳೆಹರಳಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
125/2, 125/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.6157 895782010463

2472 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹೆಲಳೆಹರಳಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
125/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.36185 950835310302

2473 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಿಕಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮನಾಯಕ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 107/ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.19622

2474 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಲಪ್ೂನಾಯಕ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 107/ಬಿ5ಪಿ ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.33815 669873413175

2475 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 80 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.2021 618095191240

2476 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುಕಿಮಣಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 3/2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.2 1.10977 5.77095E+11

2477 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೌಭಾಗೆ ಕೆಲೋಂ ಬಲೋಜನಾಯಕ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 20/ಎ,20/ಸ ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.55338 809985266003

2478 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಿೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಸದಾಶಿವಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
47/¦4 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.4231 876136550022

2479 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಹಳೆೋಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 169/2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.33791 848363053489

2480 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಸುಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾಳೆನಾಯಕ ಬಳಲ್ಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 45/4 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.311 821848678481

2481 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆಲೋಭಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ವಿಜಯಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 52/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.17889 463831584982

2482 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲನಕಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಮ ಕಿೋಮೆನಾಯಕ ಬಳಲ್ಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 54/1,38/ಬಿ31 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.2574 739670302740

2483 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಾೆಮಪ್ಪ ಟಿ ಜ ಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
133/ಎಪಿ2,197 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.36732 420828875412

2484 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹುಲ್ುಗಮಮ ಬಿನ್  ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾೆಗದ್ಕ್ಟಟ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
28/92 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.30569 905379705919

2485 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೋವಿೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸೋವಾೆನಾಯಕ ಬೈರನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
51 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.4635 413210046052

2486 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತನಾಯಕ ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
27/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.3696 495339772382



2487 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸಯಾನಾಯಕ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
20/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.2682 666500449529

2488 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಾವಯಯನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 122/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3245 556535941272

2489 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
19/3ಪಿ ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.20119 363356329732

2490 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವನಾಯಕ ಕ್ಲಗೆಲೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 26/5 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3826 867177881127

2491 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಮಲತಿಯ ಕ್ುರುವ ಬಳಗುತಿತ 206 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.13032 491214481128

2492 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೋತಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವಹಳಿಿ-2
15/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.31273 290525788500

2493 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೋತಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವಹಳಿಿ-2
15/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.33152 290525788500

2494 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಅಣಣಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 112/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.35092 734098307503

2495 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹುನಕಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹುಕ್ಕನಾಯಕ ಭೈರನಹಳಿಿ ಸಾ-1
54 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.4371 715087754573

2496 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಪ್ೂಜನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾ-2
30 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.322 206582239759

2497 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಲಳಚಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಜಾನೆನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾ-2
32/6 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.38044 767686246079

2498 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿೋರಿ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತೋಜೆನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾ-2
82/3 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.47506 431010525071

2499 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋಮಿೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯನಾಯಕ ಗುಂಡಿಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 35/7 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.5046 933768197860

2500 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಬಳಗುತಿತ 17/3, 17/5 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.64 0.6314 355144677043

2501 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಾೆಮಪ್ಪ ಟಿ.ಗೆಲಪ್ಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಗೆಲ-1
133/ಎಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3861 420828875412

2502 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬೈರನಾಯಕ ಮಾಚಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 152 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.3786 797672306504

2503 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಿೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 99 ಪ್.ಜಾ ಎಲೆಬಳಿಿ 0.96 0.35338 683869811273

2504 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಮ ರಾಮನಾಯಕ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 73/3 ಪ್.ಜಾ ಕೆಲೋಸು 0.2 0.20202 889619426916

2505 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 54 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.38 0.35552 5.0121E+11

2506 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಿೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಪಿೋಕ್ೆನಾಯಕ ಲ್ಕಿಕನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 44/ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.98 1.8427 662987648477

2507 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ್ಾ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಮ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 9 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.808 527854297243

2508 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಕಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 86/33ಬಿ ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.6 0.707 313323303990

2509 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಿೋರಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಂಗ್ಾೆನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾ-2
55/3 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.808 780304055440

2510 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಮಮ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಹೆಚ್ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 30/ಪಿ7 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.11 1.0659 30960666633

2511 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಯರಗನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 110/1, 135/6 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.29 1.2291 366419873282

2512 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲಬಾಯಿ ಕೆಲಂ ಯಲ್ೂನಾಯಕ ಸೋವಲಾಲ್ ನಗರ ಗೆಲ-1
136/1 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.4404 758835483154

2513 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುಕಿಮಣಿೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಲಪ್ೂನಾಯಕ ಮಾಚಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 44/7 ಪ್.ಜಾ ನುಗೆೆ 0.76 0.22215 545197608260

2514 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನನಿನಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಗುಬನಾಯಕ ಮಾವಿನಕೆಲೋಟ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
19/3 ಪ್.ಜಾ ನುಗೆೆ 0.4 0.1868 598740724444

2515 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಜನಾಯಕ ಮುಸಸನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 31* ಪ್.ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.6 0.606 303472290815

2516 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬ 65/ಪಿ3 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.2 0.60019 544399449141

2517 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
392/ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.3108 519920735312

2518 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತುಳಸಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಡಾಕ್ೆನಾಯಕ    ವಿಜಯಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 140/2 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.31001 729081649729

2519 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹಿನಿ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಷಾನಾಯಕ    ವಿಜಯಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 82/1 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.6 0.25276 568944744608

2520 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನುಸಲಯಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ವಿಜಯಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 132/2 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.2 0.45325 377157475920

2521 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣ ಸಂಜೋವಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 66/3ಎಪಿ2 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.30127 875866862370

2522 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಮ ನಾಗನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
8 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.33586 952153450187

2523 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.65 0.51433



2524 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಯಯನಾಯಜ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 107/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.39694 675640362544

2525 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾಸೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮೂನಾಯಕ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 224 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.18783 397718970392

2526 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 15/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.19461 994113228019

2527 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋಮೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 107/3 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.42708 450978151297

2528 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 214 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.32885 328380767565

2529 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಎಕೆ ಬಿನ್ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 107/3ಎ ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.40078 286997022295

2530 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 17 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.2634 246345529296

2531 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಜ್ಞೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 10/3 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.2621 802512396754

2532 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 15/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.27963 344447341526

2533 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದ್ಲದ್ೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
48/2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.22257 652347952820

2534 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದ್ಲದ್ೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
47 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.30624 652347952820

2535 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜಯನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
6/2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.31464 215884046416

2536 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಯಯನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 9 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.38063 6.93744E+11

2537 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಯಯನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 76 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.67257 5.04964E+11

2538 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಧನುಜನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 3/3 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.37606 3.57449E+11

2539 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾೆನಾಯಕ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 11 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.33286 6.30027E+11

2540 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಮನಾಯಕ ವಡೆೋರಹತಲತರು ಬಳಗುತಿತ 115 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.33588 8.03003E+11

2541 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಮನಾಯಕ ವಡೆೋರಹತಲತರು ಬಳಗುತಿತ 115 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.21396 8.03003E+11

2542 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 26/2,26/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.4 0.32435 756159081001

2543 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ೆನಾಯಕ ವಿಜಯಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
78/3 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.18857 520380381151

2544 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ೆನಾಯಕ ಉಜಜನಿೋಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
65/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.27806 520380381151

2545 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ೆನಾಯಕ ಉಜಜನಿೋಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
65/3 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.28124 465903569397

2546 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ೆನಾಯಕ ವಿಜಯಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
77/2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.185 559594668723

2547 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ೆನಾಯಕ ಉಜಜನಿೋಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
75/3 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.19375 559594668723

2548 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲಟರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪ್ತೆನಾಯಕ ಗುಂಡಿಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 54/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.7 0.3167 513317989340

2549 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಿನೆೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 3/8 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.23095 567743226103

2550 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ £ÁUÀåನಾಯಕ ಬಿನ್ ±ÀAPÀgÀನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 54/2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.2607 5587996541255

2551 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಕೆ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂದ್ೆಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 73 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.311 375138708951

2552 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವೆನಾಯಕ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 1/5 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.18562 630027470015

2553 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜುಲಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾೆನಾಯಕ ಗುಂಡಿಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 5/2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.36414 757762727092

2554 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಾಜೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯನಾಯಕ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 48 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.26201 407928393095

2555 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಮುನಾಭಲೋವಿ ಅಕ್ಕತಂಗಿೋರಕ್ಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
22/17 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.17824 397447179698

2556 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ಮಾವಿನಕೆಲೋಟ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
64/3 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.2303 418790046963

2557 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಸಣಣ ರಂಗಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
59 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3958 843433263523

2558 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
19 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.3421 996494955655

2559 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೆೋಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಮೆನಾಯಕ ಸದಾಶಿವಪ್ುರ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
46/3 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.3678 843685381503

2560 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಣೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿೋಟ್ಾೆನಾಯಕ ತಾೆಗದ್ಕ್ಟಟ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
29/169 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.12556 569854983711



2561 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಂಪಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲಯಯನಾಯಕ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 20/29 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.25327 213342814964

2562 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಯಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಜಯನಾಯಕ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
20/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.3231 895879845570

2563 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಉಜಜನಿೋಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
66/2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.3057 333367991380

2564 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾನೆನಾಯಕ ಸದಾಶಿವಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
48/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.4203 321323907532

2565 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಲಳಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
20/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.4051 883681535945

2566 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಿಂಗನಾಯಕ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
20/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.4635 705223383548

2567 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜನಾಯಕ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜನಾಯಕ ಚಿೋಲಾಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
4 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.2902 987793692543

2568 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಕೆಂಗಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
51/2ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3271 470369373009

2569 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಲಾಮನಾಯಕ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
90* ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.1966 946406436846

2570 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜನಾೆನಾಯಕ ಕೆಂಗಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
45/1ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.3164 489317779574

2571 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗೆನಾಯಕ ವಿಜಯಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
74/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.1911 973086615941

2572 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಾವಯಯನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
82/1,11/6 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.2555 605843256590

2573 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 12/3ಎ ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.3327 297855808197

2574 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ೆನಾಯಕ ಉಜಜನಿೋಪ್ುರ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
65/2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.23946 559594668723

2575 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಲಸಲರಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾಸವಹಳಿಿ-2
76/ಪಿ2-ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3566 519792189701

2576 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಣೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಲ್ಕಿಕನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 21* ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.4779 748278257310

2577 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದ್ಲದ್ೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಸನನಾಯಕ ಲ್ಕಿಕನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 82* ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.3187 808049587854

2578 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಡಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬ 320/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.28805 504367228427

2579 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಗೂನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವಹಳಿಿ-2
63/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.5 0.64468 675785341747

2580 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾನೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋವೂನಾಯಕ ಮಾಚಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 119/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.3054 230946013764

2581 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಠಾಕ್ರನಾಐಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ೆನಾಯಕ ಕೆಲಡತಾಳು ಬಳಗುತಿತ 43/4 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.2428 723894809101

2582 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದ್ಲದ್ೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮನಾಯಕ ಗುಂಡಿಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 31/1ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.88 0.5591 300361232080

2583 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರವಿೋಣ ಕೆಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 74 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.4227 407640349441

2584 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಕೆ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
40/2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.36974

2585 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಿೋಯಯನಾಯಕ ಕೆಲಡತಾಳು ಬಳಗುತಿತ 26/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.32069 341724028481

2586 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ 347 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.41811 767254642100

2587 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ುರ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವಹಳಿಿ-2
70/3,70/4 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.35 213511192575

2588 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಠಾಕ್ರನಾಯಕ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಸದಾಶಿವಪ್ುರ ಸಾ-1
44/6, 68 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.7 0.3438 868391406762

2589 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಂಗನಾಯಕ ಮಾವಿನಕೆಲೋಟ ಸಾ-1
56, 44/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.5122 883753118263

2590 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ೂೋಮಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಸನನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 118/2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.4485 655114523553

2591 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಸ ಡಿ ಬಿನ್ ಧನುಜನಾಯಕ ಚಿಕ್ಕಹಾಲವಾಣ ಸಾ-2
41/3ಎ2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.4915 572158132016

2592 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಜ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾ-2
43/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.2694 214270354632

2593 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಕೆ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಹಾಲ್ಪ್ಪ ನರಗಿನಕೆರೆ ಬಳಗುತಿತ 6/4 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.4414 908589850296

2594 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಟಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 137 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.5274 579502347282

2595 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಯಯನಾಯಕ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 107/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.4346 675640362544

2596 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮಜನಾಐಕ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 164 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.9 0.909 750032743886

2597 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜನಾಯಕ ಬನ್ ಧನುಜನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾ-2
45/1ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.4127 422692966416



2598 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕಕ ಬಿನ್ ಆಮೆನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 75/4 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.5904 297161126288

2599 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾ-2
8/7 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.2303 270831380051

2600 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪ್ುತಿಮಗಮಣಣ ಹನುಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ 324/ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.5748 495926929797

2601 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಉಡುಚಲ್ಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ 329 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.2591 970674079659

2602 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಣಣ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಹನುಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ 341 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.5996 496734263497

2603 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಳದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುಂಡಿಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 46/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.386 830776032476

2604 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಲಪ್ೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವೆನಾಯಕ ಸುರಗೆಲಂಡನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 70* ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.374 582279219153

2605 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೋವೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ರೆೋಖಾೆನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 86/1ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.4707 484381062220

2606 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸತಿಗಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 51/ಬಿಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.4324 607661149318

2607 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಿೋಪ್ೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯನಾಯಕ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 170* ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.9 0.4642 621328576308

2608 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ನರಸಂಹಪ್ುರ ಗೆಲೋ-2 7* ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.3513 831802573814

2609 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಗಡಿ ತಿಪ್ಪಣಣ ಹನುಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ 280* ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.17 701220349485

2610 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾ-1
59 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.37 819818437597

2611 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗೆನಾಯಕ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 64 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3174 669144501289

2612 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾನಾಯಕ ಮಾಚಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 48/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3116 896361101921

2613 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಾಣೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಸೆನಾಯಕ ಕ್ುಳೆಿೋಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 24/4 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.3551 273137632218

2614 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಳ್ಾೆನಾಯಕ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 30/1ಬಿ, 30/5 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.145 668685980021

2615 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲ-1
16/3 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.3401 791148986678

2616 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲ-1
16/2 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.3 0.1864 829703294233

2617 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 44 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.28 741885982701

2618 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶ್ವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
6/1 ಪ್.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.26193 261358876615

2619 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಾವುಜನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 106/8 ಪ್.ಜಾ ಎಲೆಬಳಿಿ 0.75 0.3683 293454509528

2620 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಶ್ುರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 8/4 ಪ್.ಜಾ ಟಮೊೆಟಲ 0.65 0.50657 641737910280

2621 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಘೋಮೆನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 25/2 ಪ್.ಜಾ ಟಮೊೆಟಲ 0.4 0.31811 614021122849

2622 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಸನಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ನಾಯಕ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
23/3 ಪ್.ಜಾ ಟಮೊೆಟಲ 0.6 0.60607 986706944167

2623 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 169/3 ಪ್.ಜಾ ಟಮೊೆಟಲ 0.42 0.4188 820400862301

2624 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಸನಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ನಾಯಕ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 23/10 ಪ್.ಜಾ ಟಮೊೆಟಲ 0.57 0.57577 986706944167

2625 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಬೋರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
83/4 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.9 0.90911 434833167512

2626 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಟಿ ಕಿೋಯಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಲೋತೆನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
20/2 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.68474 813741160440

2627 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಕೆ ಸುರೆೋಶ್ಪ್ಪ ತಾಯಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 176 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.68243 4.72466E+11

2628 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮನಾಯಕ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 16/1ಬಿ1ಎಪಿ-ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.46 0.46465 3.5996E+11

2629 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಕೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಬಳಗುತಿತ 116/ಪಿ4 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.97 0.97982 6.65505E+11

2630 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 21/9 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.4 0.35534 9.7962E+11

2631 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 18/2ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.80298 390468479679

2632 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ನಾಯಕ           ಗಡೆಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 45 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.84 0.7603 724908549027

2633 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಯರಗನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 135/10 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.28 0.31744 981074103858

2634 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಯರಗನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 135/7 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.25 0.28343 873186611740



2635 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 44/4 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.65941 514137665907

2636 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶೆೋಷಾೆನಾಯಕ ಲ್ಕಿಕನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 77 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.49 1.4308 691052874441

2637 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಲ್ಕಿಕನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 20/1 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.45 0.4455 427637687340

2638 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈರೆೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಿೋಪ್ೂನಾಯಕ ಲ್ಕಿಕನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 41* ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.93 0.931 207945936426

2639 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೋವೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕ್ೂನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 17* ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.808 982701956766

2640 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ ಲ್ಕಿಕನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 43/1 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.98 0.9564 302003786989

2641 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಲೋಜೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಧನುಜನಾಯಕ ಗುಂಡಿಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 54/2 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.6 1.146 773403118641

2642 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಂಕ್ೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ೆನಾಯಕ ಗುಂಡಿಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 68 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.15 1.104 520115695737

2643 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಧಗೆಯಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಓಬೆನಾಯಕ ಗುಂಡಿಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 38/ಬಿ3ಪಿ3 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 1.146 680884361725

2644 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವೆನಾಯಕ ವಿೋರಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 75 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 1.1523 630027470015

2645 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಕೆ ದ್ುಗಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 18/9 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.7764 654756052733

2646 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಬಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
104 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.3 0.34011

2647 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಬಿ ಪ್ರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
106 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.3 0.34011

2648 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಕೆ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
105 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.3 0.34011 396833167981

2649 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಸನನಾಯಕ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 58/2 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 1.15236

2650 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೆೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಢಾಕ್ೆನಾಯಕ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 86/84ಬಿ ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.6 0.606 568632865530

2651 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಲಳಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮನಾಯಕ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 81 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 0.9941 818743913266

2652 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಐಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಕೆಂಗಟಟ ಬಳಗುತಿತ 48/1 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.88 0.8888 724908549027

2653 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿೋಯಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕ್ೆನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 17 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.7957 462281736571

2654 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 58/2 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.808 836610634028

2655 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 24 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.48 1.1839 660152954634

2656 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋನೆನಾಯಕ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 39/3 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.0563 970392646571

2657 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ನೆನಾಯಕ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 84 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 1.1523 660152954634

2658 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಾಕ್ರೆನಾಯಕ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 19* ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.808 821174717292

2659 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗೆಲೋಪಾಲ್ನಾಐಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 73 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 1.152 898877991192

2660 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿೋಯಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮೂನಾಯಕ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 86* ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 1.152 495837674959

2661 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬುಳಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳೆನಾಯಕ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 94* ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 0.606 960874181294

2662 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸೋತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಿೋಕ್ೆನಾಯಕ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 18/6ಬಿ-ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.808 754594619843

2663 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೆನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 34 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 1.152 651313591842

2664 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಂಕ್ೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕ್ೆನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 3/4 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.606 630261890697

2665 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಜಜನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 35/1 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.6 0.5697 840719926728

2666 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಇ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರನಾಯಕ ಮುಸಸನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 23/ಪಿ4 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.65 0.6565 219723040931

2667 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ ಸುಂದ್ರ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾಐಕ ಮುಸಸನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 2/1,2/11 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.83 0.4486 886700892391

2668 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾೆನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 2/3 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.4 0.3445 975851957911

2669 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿ  ಬಿನ್ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಗೆಲೋಪ್ಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 94/6 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.46 0.4646 351749881031

2670 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಾೆವಯನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 3/1 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.003 966155371849

2671 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಾಕ್ುನಾಯಕ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 272 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.6 0.606 604028111506



2672 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 17/8ಎ1, 17/8ಎ2 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.42 0.3435 666090207851

2673 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ಕ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಯರಗನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 45/7 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.44 0.4343 261137511212

2674 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 14/2 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.05 1.01 241782216530

2675 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂದ್ೆಪ್ಪ ಬಳಲ್ಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 35/2ಎ ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.75 0.7474 844482972414

2676 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 169/3 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.83 0.3197 820400862301

2677 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಿರೆಮಣಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ರೆೋಖಾೆನಾಯಕ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 155/2 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.25286 475163852778

2678 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕಾೆನಾಯಕ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
34/2 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.56 0.2428 954389926345

2679 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮನಾಯಕ ವಿಜಯಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 36/3 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.3 0.15301 237829837138

2680 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಯಾನಾಯಕ   ವಿಜಯಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 142/4, 34/3 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.89 0.42308 364424881674

2681 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ   ವಿಜಯಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 139/1 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.43 0.18799 969181863718

2682 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಮಾೂನಾಯಕ  ಚಿಕ್ಕಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 17/1 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.32045 245118208729

2683 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಾವುಜನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
23/48 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.39769 495520056840

2684 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾೆನಾಯಕ ಮಾವಿನಕೆಲೋಟ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
53 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.6 0.2552 431094051545

2685 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗೆನಾಯಕ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
48/ಬಿ-ಪಿ5 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.1861 200344407919

2686 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗೆನಾಯಕ ವಿಜಯಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
141/1 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.56 0.24683 266348153640

2687 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಯಯನಾಯಕ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 107/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.7734 255431654505

2688 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 68/7 ಪ್.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.9 0.4394 384748716165

2689 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸತೆಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
72/2,72/16 ಪ್.ಜಾ ಮಣಸು 0.6 0.60607 806435695737

2690 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಲೋಮೂನಾಐಕ ಬಿನ್ ಠಾಕ್ರನಾಯಕ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 1/ಎ ಪ್.ಜಾ ಮಣಸು 0.93 0.7734 917580470415

2691 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ದಲಡೆತಿತನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 44/7 ಪ್.ಜಾ ಮಣಸು 0.8 0.808 322907698446

2692 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 21/14 ಪ್.ಜಾ ಸೌತ 0.38 0.3336 337189855852

2693 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 169/3 ಪ್.ಜಾ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.41 0.4188 820400862301

2694 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೆಲೋಂ ಕಾಂತಪ್ಪ ಅಕ್ಕತಂಗೆೋರಕ್ಟಟ ಗೆಲೋ-1 26/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.5351 876107144296

2695 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹರುನಿನಸಾ  ಕೆಲೋಂ ಸೈಯದ್ ಇಬಾರಹಿಮ್ ಸಾಬ್ ಅಕ್ಕತಂಗೆೋರಕ್ಟಟ ಗೆಲೋ-1 5/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.52 0.49263 247807927350

2696 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿಸಟಪ್ಪ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 103/ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 0.46887 747905225235

2697 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಮಲ್ೂಪ್ಪ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 57/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.8441 648008945061

2698 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ಎ ಜ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 48/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.6863 693805744735

2699 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆವೋತಾ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 30/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.3058

2700 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 100/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.4 1.26176 980989873514

2701 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಬಿನ್ ಗುರುಲಂಗಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 56/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.35 0.32997 704076800555

2702 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಳದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 105/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.73 0.62499 254312539479

2703 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 136/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.47 0.43773 460892911190

2704 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಳದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 46/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.58 0.62497 254312539479

2705 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುರಿಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 82/ಪಿ6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.9957 689818280430

2706 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಉಜಜಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 108/3ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.74 0.7474 911640987170

2707 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 21/8 ಸಾಮಾನೆ ಹಲ್ಸಂದಿ 0.47 0.47476 313782851879

2708 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಇಸಾರಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 36/2ಎ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3128 827773542445



2709 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮಿೋಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇಸಾರಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 41/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.97 0.74566 393702352582

2710 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಒಡೆಯರಹತಲತರು ಬಳಗುತಿತ 41/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.29176 537946757400

2711 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ವಿತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 25/7ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.3348 244971618561

2712 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಮ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 78/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.62 0.6262

2713 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಾಯತಿರ ಎ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಮಲತಿಯ ಎ ಹೆಚ್ ಕ್ಂಚಿಗನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 119/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.4 0.3489 635948036459

2714 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಮ ಜೆಲೆೋತಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 79/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.64 0.29933 469402965609

2715 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಉಷಾ ಕೆಲೋಂ ನಂಧೋಶ್ ಕ್ತಿತಗೆ ಕ್ಸಬಾ 94/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.24071 402902772747

2716 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕ್ತಿತಗೆ ಕ್ಸಬಾ 1/5ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.74 0.2944 833345626004

2717 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 12/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.3142 618162905288

2718 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 12/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.2988 618162905288

2719 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಮ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 76* ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.3763 761677109621

2720 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ುಂಕ್ುವ ಬಳಗುತಿತ 128,129/1ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.30528 906878372437

2721 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣರ್ೋಣಿ ಕೆಲೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕ್ುಂಕ್ುವ ಬಳಗುತಿತ 108/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 1.6 1.53028 436523171570

2722 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 27/5 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.41 0.32132 254050103334

2723 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ುರ ಟಿ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 46* ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.4 0.36117 681184653228

2724 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋ-1 224* ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.3678 560035983293

2725 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಬಳಗುತಿತ 411,460 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.3 0.4867 514909880032

2726 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿೋಥಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಕ್ುಳೆಿಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 8/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.65 1.58449 717615292739

2727 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ   ಕ್ಲಗೆಲೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 42/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.22999 626957695931

2728 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ವಿತ ಪಿ ಜ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಿ ರುದರೋಶ್ ಕ್ಲಗೆಲೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 42/2,43/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.5583 243074407184

2729 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುಕಿಮಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಶೆಟಿಟ ಕ್ಲಲ್ಂಬಿ ಸಾ-2
174/7 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 0.3681 664006352892

2730 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಡತಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 59/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.34689 919480338240

2731 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಮ ವಿೋರಪ್ಪ ಕೆಲಡತಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 73/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.31491 546016697784

2732 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕಾೆಸನಕೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
113/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.3319 588165704070

2733 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ  ಎಮ್ ಪಿ ಗಂಗನಕೆಲೋಟ ಗೆಲೋ-1 9/4,42/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.846 529145467683

2734 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಜ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಗಂಗನಕೆಲೋಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
66/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.4 0.35526 699290405709

2735 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ ಗಂಜೆೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 89,90/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.2 1.15236 750714788469

2736 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 42/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.37591 302554695323

2737 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 42/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.24218 302554695323

2738 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 4/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.18512 660997327649

2739 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ು ಮ್ ಜ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 7/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.8 0.7999 302930581107

2740 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಮ್ ಮಹೆಶ್ವರಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಗೆಲೋ-1 10/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.3167 891844758265

2741 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುದಾ ಕೆಲೋಮ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋ-1 24/1ಸ2,105/5,1/1ಎ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.68609 921007256533

2742 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋ-1 116/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.2 0.3243 978540125081

2743 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸವಯಮಂಗಳ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಾಸಲರು ಸಾ-1
58/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.1386 611787089972

2744 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತಾರವತಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಾಸಲರು ಸಾ-1
38/5,38//6ಇ2,38/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.95 0.3593 236975673366

2745 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಚಿನಿನಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 30* ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.3851 358309575541



2746 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಕೆ ಜೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 75/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.65697 219022833163

2747 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಕೆ ಜೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 75/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.46 0.20421 219022833163

2748 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 23,136/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.06 1.05653 223241511250

2749 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 118 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.69054 630074927332

2750 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 118 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.67 0.67678 223241511250

2751 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 158 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.77 0.30064 480201617834

2752 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಟಿ ಜ ಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 61/2,236 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.3859 655530883263

2753 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಮ ು್ೋಶ್ವರಪ್ಪ ತಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/3ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.9 0.355 727089390600

2754 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ತಿಮಮೋನಹಳಿಿ ಸಾ-2
35/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.3621 2558330432821

2755 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ತಾೆಗದ್ಕ್ಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
22/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.36324 740633722175

2756 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ಪಾಟಿೋಲ್ ತಾೆಗದ್ಕ್ಟಟ ಸಾ-1
4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.3603 641853857944

2757 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ದಾನಿಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 61/2 ಸಾಮಾನೆ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.63 0.63638 325841127823

2758 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 59/ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.28 0.196 481600538096

2759 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಿರಣಪ್ಪ ದಿಡಗಲರು ಗೆಲೋ-2 27/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.24 793191694786

2760 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಮ ಹಿರಣಪ್ಪ ದಿಡಗಲರು ಗೆಲೋ-2 27/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.2471 793191694786

2761 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಏಳುಕೆಲೋಟರಾವ್ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 42/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.8409 730387521625

2762 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 64/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.72793 790013358082

2763 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಜ ರ್ೈ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 89/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.20904 919974493106

2764 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
65/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.35 0.31217 776792133659

2765 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಕಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಮ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 25/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.64911 667889971009

2766 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 2/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.94 1.8118 720994269834

2767 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಮ ಜಯಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 12/8 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 2.2 0.81629 552952095180

2768 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣವಿೋರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/ಪಿ9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.2643 849401670966

2769 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಂಗರಾಜಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 57/16 ಸಾಮಾನೆ ತಾಳೆ 1 0.2246 264158632853

2770 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಮ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ದಲಡೆಡೋರಿ ಬಳಗುತಿತ 45/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.57022 536590392685

2771 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಡಿ ಎನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋ-1 88 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.5343 820331579159

2772 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ುಂಟ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋ-1 42/p3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.1801 986685404807

2773 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ದೋವಿ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ಡಂಕ್ಪ್ಪ ಗ್ೌಡ ನರಗಿನಕೆರೆ ಬಳಗುತಿತ 21/9, 21/10, 21/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.6093 764220766858

2774 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುರಿಗೆಮಮ ಕೆಲೋಮ ಬಸವನಗ್ೌಡ ನೆಲ್ಹೆಲನೆನ ಸಾ-2
5/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.2235 445597336706

2775 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 30/2,30/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.48411 340164648823

2776 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 77/11 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.36 1.37377 260042198043

2777 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಚಂದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 139/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.34 0.31106 306129451138

2778 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 21/1ಪಿ1-ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.78105 781763643761

2779 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರಾಮಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲೋಡು ಸಾ-2
5/7,5/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.2 253001707443

2780 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಲಂಗಪ್ಪ ಬಲ್ಮುರಿ ಗೆಲೋ-2 55/1ಡಿ ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.74 0.3241 904057320536

2781 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 99/7ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.78 0.7878 640740920311

2782 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ' ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
33/6 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.8 0.6823 394824476541



2783 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮಾವತಿ ಎಮ್ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಾಂತರಾಜ ಬಳೆಿಶ್ವರ ಗೆಲೋ-2 37/4,37/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.3295 5.73916E+11

2784 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
19/3ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.11875 897449064428

2785 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾ-1
11/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.2273 436500687482

2786 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿಜೆಲೋಗಟಟ ಬಳಗುತಿತ 38/ಪಿ5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.9 0.4076 761205455688

2787 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತಿರ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿದ್ರಗಡೆಡ ಗೆಲೋ-2 34/2ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.28762 597197464322

2788 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ತಾ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 115/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.69 0.78372 738814242383

2789 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 115/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.29555 548542287097

2790 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ಗ್ೌಡ ಬಿೋರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಾ-1
5/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.35133 579236135987

2791 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬನಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಮ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾ-1
49/2,49/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3127 696162344632

2792 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ  ಬಿ ಜ ಕೆಲೋಂ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾ-1
11/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.7 0.2803 449726605547

2793 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಖಾ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ 49/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.16914 289885172538

2794 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಕ್ುಂತಲ್ ಕೆಲೋಂ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ
7/1ಎ1, 7/5, 7/6, 

59/2, 59/4
ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.5418 426847154169

2795 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ 56/4,12/8 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.88 0.8888 824768877251

2796 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಪ್ಪ ಬಳಲ್ಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 74* ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.3851 422558528630

2797 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಮ ಪ್ರಭುವಪ್ಪ ಬಳಲ್ಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 10/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 1 0.80591 326873929622

2798 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬೋಲಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 94/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.94 0.3516 872550969972

2799 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನನಪ್ೂಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವನಂದ್ಸಾವಮಿ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 21/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.37976 674028451873

2800 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗೆ ಕೆಲೋಂ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 9/3,76/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.3588 428600923280

2801 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನನಪ್ೂಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವನಂದ್ಸಾವಮಿ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 21/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.61308 674028451873

2802 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೊಶ್ಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲೋ-1 51/16 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.25344 212251448095

2803 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲೋ-1 14/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.30009 619436688433

2804 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
10/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.74 0.74749 408566973836

2805 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈರಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
48/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.85 0.85861 572634350424

2806 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
42/3ಬಿ1,42/10 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.88 0.88891 495983541670

2807 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದ್ಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಬಳಗುತಿತ 5/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.87 0.8585 366580713498

2808 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 127/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.3112 250516869593

2809 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಯೆ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 116/ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.2 1.05257 918060333965

2810 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 198/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.6 0.21565 885425972860

2811 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಾಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 200/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.99 0.34677 798371907905

2812 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಮಾವಿನಕೆಲೋಟ ಸಾ-1
40/2ಪ್, 38/3, 38/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.77 0.3828 283426735948

2813 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಮಾವಿನಕೆಲೋಟ ಸಾ-1
52/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.3652 448062851700

2814 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಫರುನಿನಸಾ ಕೆಲೋಂ ಮೊಹಮದ್ ಗ್ೌಸ್ ಮಾವಿನಕೆಲೋಟ ಸಾ-1
48/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.04 0.3696 995793058634

2815 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಮ ಪ್ರಮಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 152 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.6 0.60204 885863487932

2816 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 100/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.52 0.21466 996259215435

2817 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 95/2ಎ2,95/2ಬಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.33588 567073421531

2818 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 86/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.8 0.85617 841911897732

2819 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಾರ ಕೆಲೋಂ ರ್ೈ ಕೆ ಜಗನಾನಥ ಯರೆೋಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 8/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.378 830847719742



2820 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಯಲಾೂಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 53 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.4 0.66407 3583095775541

2821 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ಎಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪಯೆ ರಾಂಪ್ುರ ಸಾ-2
24/2 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.67 0.2677 599550675870

2822 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಎಂ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪಯೆ ರಾಂಪ್ುರ ಸಾ-1
33/1 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.63 0.2544 599550675870

2823 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜೆಲೆೋತಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವನಗ್ೌಡ ರಾಮಶ್ವರ ಬಳಗುತಿತ 57/15 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.81 0.77604 318700557642

2824 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ರಾಮೋಶ್ವರ ಬಳಗುತಿತ 68/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.4 0.3743 824768877251

2825 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಸಾ-1
56/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.3464 632157166393

2826 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಚನನಪ್ಪ ವಡೆೋರಹತಲತರು ಬಳಗುತಿತ 39/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.26 243425340575

2827 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತಾರ ಕೆಲೋಂ ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ಸವಳಂಗ ಬಳಗುತಿತ 161 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.27354 776629973018

2828 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕಾ ಕೆಲೋಂ ತಿೋಥಯಲಂಗಪ್ಪ ಸವಳಂಗ ಬಳಗುತಿತ 113/2,114/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.51 0.99872 805573664020

2829 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಸವಳಂಗ ಬಳಗುತಿತ 166* ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.44 0.6618 318075782780

2830 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಮಮ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಸದ್ದಪ್ಪ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 22/2ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.65 0.39388 532391916275

2831 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 27/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.47 0.47476 799696959978

2832 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಅನನಪ್ೂಣಯ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾಲ್ುಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 48/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.28283 223678062723

2833 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಆರ್ ಮಧುಮತಿ ಕೆಲೋಮ ರೆೋಣುಕ್ಪ್ಪ ಸಾಲ್ುಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 49/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.47 0.60605 860147340970

2834 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಷ್ಪ ಕೆಲೋಂ ಜಗದಿೋಶ್ ಸಾವಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 18/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.51792 309588509834

2835 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪ್ಪ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ ಸಾ-1
119/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.3695 443697664808

2836 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಮ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಯೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ ಸಾ-1
113/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.7 0.2829 575905810201

2837 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 68/9 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.8081 970448150848

2838 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 66/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.66 0.66668 212818224125

2839 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ಎನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 45/3ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.5 0.50506 541984282015

2840 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಜ ರ್ೈ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 45/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.73 0.7373 377648367216

2841 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂದಿನಿ ಜ ಕೆಲೋಂ ಉಮಪ್ತಿ ಕೆ ಸಲರಟಲರು ಕ್ಸಬಾ 115/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.808 967888250010

2842 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಲರಟಲರು ಕ್ಸಬಾ 166/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 0.46251

2843 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಸೋವಲಾಲ್ನಗರ ಗೆಲೋ-1 142/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.4021 507793793637

2844 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಬಸಪ್ಪ ಸೋವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಗೆಲೋ-1 135/22 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.33623 978241150601

2845 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಸಲರಟಲರು ಕ್ಸಬಾ 114/4ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.04 1.34096 714137533268

2846 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಲರಟಲರು ಕ್ಸಬಾ 89/5 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.82 0.8283 355343325596

2847 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಲ್ದ್ುಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಳದ್ಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 107/ಬಿ5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.33348 975560404639

2848 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಲೋಟಮಮ ಬಿನ್ ತಲೋಟಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 12/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.69 0.81372 744201764927

2849 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 107/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.38468 998221851827

2850 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ರಭುವಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 129/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.24197 897575093840

2851 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಶೆಲೋಕ್ ಎಮ್ ಬಿ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 109/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.33055 722437107830

2852 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ ರೆಲೋಹಿಣಿ ಬಿನ್ ತಲೋಟಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 127/1,127/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.2174 823742873578

2853 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಸ ಪ್ರಭಾಕ್ರ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 41/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.808 509798723096

2854 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪ್ಪ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾ-1
23/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.2022 844693221081

2855 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾ-1
30/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.38 0.174 795066870998

2856 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭಮಯಪ್ಪ ಮಾದನಳೆಿರ ಮನೆ ಹತಲತರು ಕ್ಸಬಾ 21/1 ಸಾಮಾನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1.0084 490030407288



2857 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಸ ಸುಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಇ ನಂದ್ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಾ-1
79/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.1795 941349307201

2858 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿೋಲ್ ಬಿ ಸ ಕೆಲೋಮ ರುದರೋಶ್ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಾ-1
44/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.1436 345690129091

2859 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಸ ಶೆೈಲಾ ಕೆಲೋಂ ದಿೋಪ್ು ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಾ-1
44/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.144 456005729016

2860 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪೌಜಯಾ ಖಾನಂ ಕೆಲೋಂ ಇನಾಯತ್ ಉಲಾೂ ಖಾನ್ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
47/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.3652 823792316768

2861 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಮಶಿೋಲ್ ಖಾನಂ ಕೆಲೋಂ ನಜೋರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಾ-1
47/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.85 0.3626 496723584884

2862 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಇಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯಪ್ಪ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾ-1
109/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.16878 912554503424

2863 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಜ ರೆೋಖಾ ಬಿನ್ ಡಿ ಜ ಗಣಶ್ಪ್ಪ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾ-1
22/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.2461 276933623478

2864 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾ-1
25/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.1875 836916472387

2865 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬನಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾ-1
50/5ಎ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.3027 883412851830

2866 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ಜ ಬನಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಎ ಜ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾ-1

47/1ಬಿ,47/1ಸ,47/1ಎ4,

47/1ಎ5
ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.37 500666695367

2867 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪಗ್ೌಡ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಾ-1
71/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.355 829610502234

2868 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ಬಿ  ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಾ-1
44/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.76 0.3002 498808988108

2869 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪಬಿನ್ ಶ್ಾೆಮಪ್ಪ ಅಕ್ಕತಂಗೆೋರಕ್ಟಟ ಗೆಲೋ-1 17/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.7 0.3462 940634599352

2870 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಅಚುಚತಾಪ್ುರ ಗೆಲೋ-1 13/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.6918 413109817383

2871 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಗ್ೌಡ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 88/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.38 0.2798 335080199358

2872 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಗ್ೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 15/ಪಿ9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.6 0.2525 909690914495

2873 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಂಡೆಪ್ಪ ಎಮ್ ಕೆ ಅರಬಗಟಟ ಬಳಗುತಿತ 86/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.28695 749597519864

2874 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ಅರಬಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 183 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.2931 226141402293

2875 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅರಬಗಟಟ ಬಳಗುತಿತ 114/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.23389 292311044166

2876 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಅರಬಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 82/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.92 0.77175 842208609846

2877 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಅರಬಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 33/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.59 0.52624 371025456714

2878 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಅರಬಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 137/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.3 0.30678 371025456714

2879 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗವಿಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಅರಬಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 96/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.23 0.26075 205066519931

2880 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಗವಿಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಅರಬಗಟಟ ಬಳಗುತಿತ 103/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.4 0.39845 205066519931

2881 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 45/13 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1 1.01013 596530477275

2882 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 100/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.86 0.86871 964015576994

2883 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 103/1ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1 0.74614 453717758237

2884 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 82/ಪಿ63 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.62311 301639826312

2885 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 32/6ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.44 0.36929 536987989257

2886 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 82/ಪಿ13 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.43 0.37962 301639826312

2887 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 23 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.89 0.89901 656948168261

2888 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 108/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.89 0.74908 783235414130

2889 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿಭಲಷ್ಣಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 20/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.84 0.71221 870521690557

2890 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 136/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.47 0.47476 792993474291

2891 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 129/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.83 0.69914 716950944492

2892 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 136/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.48 0.48486 878527559393

2893 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಚನನಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 39/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.88 0.88891 573648522396



2894 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಜೆ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 79/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.8081 735586291296

2895 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 31/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.67958 407803768783

2896 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂ ಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 16/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.4 0.44352 925066426537

2897 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಜ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 8/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.85 0.71953 925066426537

2898 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ ಸ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 154/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1 1.00964 521187550550

2899 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 136/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.7 0.70709 236525903912

2900 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಎ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 31/5,32/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.84 0.71231 459257671349

2901 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 16/9 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.65 0.65658 464778815477

2902 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 11/9 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.77 0.7778 430116683746

2903 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಜ ಬಸವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 103/1ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1 0.83058 202229018160

2904 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 153/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.76 0.7677 536056989457

2905 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಭಲಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 89/9 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.66 0.5785 254836655304

2906 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 94/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.8 1.80613 413867920016

2907 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 107/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.56 0.5656 225755227811

2908 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 104/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.01 630512739219

2909 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಪ್ಪ ಡಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 128/1,128/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.19 1.1427 863045347275

2910 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 100/2ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.96 0.9655 225755227811

2911 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 130/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.86 0.8661 739520656764

2912 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 12/1,12/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.89 0.9191 761974964325

2913 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ ಜಬಿನ್ ಜ್ಞಾನೆಶ್ವರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 31/2,156/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.08 1.0467 411250112413

2914 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಜ ಬಿನ್ ಗಣಶ್ಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 42/8,157/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.9 0.9292 338452425526

2915 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಎ ಜ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 16/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.3 1.2415 754308795484

2916 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 108/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.84 0.8484 431283057384

2917 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪ್ಪ ಡಿ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 139/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.28 0.25 303409458859

2918 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 120* ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.4 0.35 966827708488

2919 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿೋಥಯಲಂಗಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 7/7,8/1,7/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.21 0.5173 602594204555

2920 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಲಂಗಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 43/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.7 0.40111 753892712998

2921 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 21/6 ಸಾಮಾನೆ ಹಲ್ಸಂದಿ 0.61 0.54168 536056989457

2922 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 43/4 ಸಾಮಾನೆ ಹಲ್ಸಂದಿ 0.7 0.60852 464778815477

2923 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 13/9 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.6 0.53401 256061077631

2924 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಇಸಾರಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 28/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.3776 221395670373

2925 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಇಸಾರಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 36/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.808 635625380673

2926 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಎಮ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಪಿ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಉಜಜನಪ್ುರ ಸಾ-1
10/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.91 0.3379 947075225012

2927 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಆರ್ ವಿರೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆ ಗಿ ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
1/2,57/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.53569 521284887781

2928 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 38/1ಪಿ1-ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.5 0.35534 716718661640

2929 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಂಡೆಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
16/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.4 0.4428 392779047674

2930 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ರ್ೈ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
52/2ಎ4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.5 0.50506 966327573283



2931 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಟಿ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ತುಳಜಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
33/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.2 1.21215 547780954403

2932 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 1/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.59 0.3697 603127987256

2933 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಎ ಜ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
43/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.44 0.49048 717868579111

2934 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಎ ಜ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 40/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.808 240820825415

2935 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜೆಲೆೋತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 83/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.44915 651375983180

2936 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ತಿತಗೆ ಕ್ಸಬಾ 192/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.29685 960659154362

2937 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಂಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ತಿತಗೆ ಕ್ಸಬಾ 186/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.51 0.51516 708803409565

2938 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಾತಿಯಕ್ ಕೆ ಸ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಶ್ಪ್ಪ ಕ್ತಿತಗೆ ಕ್ಸಬಾ 201/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.46 0.43281 509818715056

2939 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕ್ತಿತಗೆ ಬಳಗುತಿತ 14/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.64 0.64648 581810894927

2940 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ಮಹೆಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ಮಲ್ಪ್ುರ ಸಾ-1
69/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.2952 829415562551

2941 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಕ್ಮಲ್ಪ್ುರ ಸಾ-1
72/2,72/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.2449 398647677582

2942 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 87/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.2455 384545395829

2943 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 69/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.5096 902272773063

2944 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 87/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.3898 384545395829

2945 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಂತಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 44/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.41 0.6685 256651681627

2946 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 41/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.4726 251000977912

2947 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಮಾೂಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 48/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.53 0.2547 671600792476

2948 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೋಘರಾಜ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಕ್ಲ್ುೂಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 3/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.3522 371243067833

2949 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಿದ್ನಂದ್ಯೆ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಸದ್ದಯೆ ಕಾಮಲ್ಪ್ುರ ಸಾ-1
57/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.9 0.3401 806029162949

2950 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಕ್ುಂಕೆಲೋವಾ ಬಳಗುತಿತ 71/9,71/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.6 0.606 821770773137

2951 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂತಲೋಶ್ ಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತಮಲತಿಯ ಜ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾ-2
150/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3851 242431574857

2952 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾ-2
197/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3409 547112980740

2953 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾ-2
5/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.4946 547112980740

2954 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾ-2
172/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.2952 621159991979

2955 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾ-2
23/6ಎಪಿ1,23/7ಎಪಿ5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.7 0.2606 562503862296

2956 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎಸ್ ಯೋಗೆಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾ-2
79/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.5 0.44862 505857044269

2957 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾ-2
79/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.455 734611847818

2958 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಲರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾ-2
27/3,28/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.55 0.2333 851926161219

2959 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲ್ ಘನಿ ಬಿನ್ ಮೊಹಮದ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾ-2
28/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.55 0.2308 414267960323

2960 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗಯೆ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಸಾ-2
109/7 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.49 0.21178 737834515779

2961 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಸಾ-2
87/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.0756 705095435249

2962 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 12/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.23518 567535187143

2963 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 30/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.2517 567535187143

2964 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ಇಟಗಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 17/2ಡಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.20167 912411266678

2965 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾಯಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 17/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.636 884461347384

2966 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 11/11,11/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.3 1.29933 291520506151

2967 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 16/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.45 0.45455 448029016117



2968 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಜ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 36 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.8 0.8081 217316299449

2969 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಾಂತಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
63/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.60515 859661700200

2970 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಮಹೆಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋ-1 36/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.21 0.367 271860368508

2971 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋ-1 71 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.4764 898281346371

2972 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋ-1 120/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.1944 692710548213

2973 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋ-1 63/2 ಸಾಮಾನೆ ಅನಾನಸ್ 1 0.3761 984579626683

2974 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಸ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
118/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.69 0.36885 565124646171

2975 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋ-1 131/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 131/6 0.7032 764917584223

2976 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಬಳಗುತಿತ 348/ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.29065 766543389117

2977 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಬಳಗುತಿತ 172,301 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.3224 661735879329

2978 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಸಾ-1
144 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.3657 671600792476

2979 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಡಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡರಾಮಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಸಾ-1
74 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.37469 717865997469

2980 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಬಳಗುತಿತ 89/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.99 0.38702 792247281409

2981 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಎ ಕ್ುಳಗಟಟ ಸಾ-1
335/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.9 0.3362 431742974296

2982 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕ್ುಳೆಿಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 6/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.97 0.97982 446503801299

2983 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಳೆಿಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 5/8 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.63658 602680342685

2984 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ುಳೆಿೋಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 5/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.42456 365498135702

2985 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ುಳೆಿೋಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 9/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.57 0.5757 415555520919

2986 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ು ಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕ್ುಳೆಿೋಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 6/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.8 0.7997 446503801299

2987 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ವರಪ್ಪ ು ನ್ ಜ ಮಲ್ೂಪ್ಪಗ್ೌಡುರ ಕ್ಲಗೆಲೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 47/2,46/2,43/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.5188 617967848893

2988 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಕ್ಲಲ್ಂಬಿ ಸಾ-2
136/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.4126 780628804189

2989 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಲಲ್ಂಬಿ ಸಾ-2
172 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.5268 760865264685

2990 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಜ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟಿಟ ಜ ಬಿ ಕ್ಲಲ್ಂಬಿ ಸಾ-2
174/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 2.18 0.35268 971411234514

2991 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊಹಮದ್ ಅಸಮ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಕೆಂಗಟಟ ಗೆಲೋ-1 58/1ಎ,58/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.3463 475470213233

2992 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಯೆ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕೆಂಗಟಟ ಗೆಲೋ-1 11/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.258 371950797805

2993 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಟೋಲ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪಗ್ೌಡ ಕೆಂಗಟಟ ಗೆಲೋ-1 4/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.4 0.36339 346181885673

2994 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕೆಂಚಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 66/6,75/3ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.7 0.5975 508860845965

2995 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಂಚಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 94/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.85 0.8574 267896947573

2996 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಶ್ಪ್ಪ ಕೆಲಡಚಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 25/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.7 0.7329 543387431884

2997 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆಲಡಚಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 38/1 ಸಾಮಾನೆ ಕೆಲೋಸು 0.64 0.6303 4.83505E+11

2998 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಯು ಕೆಲಡಚಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 67* ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.88 0.8586 806102591932

2999 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಲಡತಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 33/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.34423 632434469259

3000 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಡತಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 59/4. ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.35706 496188523553

3001 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭಯೆ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಯೆ ಕೆಲಡತಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 76/5 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.4 0.19314 858569030784

3002 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಸ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕೆಲೋಟಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 30/1ಬಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.3672 728942944001

3003 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪ್ಪ ಕೆಲೋಡಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 12/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.38 0.35551 737093879084

3004 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ವಸಂತರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಆರ್ ಮಲಗಿಯಪ್ಪ ಕೆಲೋಡಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 17/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.58 0.51913 960787031954



3005 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕಾೆಸನಕೆರೆ ಸಾ-1
81/4 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1.03 0.343 816152999094

3006 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಜ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗಂಗನಕೆಲೋಟ ಗೆಲೋ-1 63 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.4648 825238542516

3007 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಪಿ ಜ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಗಂಗನಕೆಲೋಟ ಗೆಲೋ-1 7/2,7/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.5488 494532386849

3008 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿರಪ್ಪ ಗಂಜೆನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 50/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.182 318252880420

3009 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗಂಜೆನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 51/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.69 0.6969 755523254277

3010 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗಂಜೆೋನಹಳಿೂ ಬಳಗುತಿತ 53 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.34004 835628656756

3011 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಲೋಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗಂಜೆೋನಹಳಿೂ ಬಳಗುತಿತ 6/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.96 0.74482 480323048225

3012 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗಂಜೆೋನಹಳಿೂ ಬಳಗುತಿತ 72/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.52 0.4545 835628656756

3013 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಇ ಚನನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ   ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 8/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.17197 703721297267

3014 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಇ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ   ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 4/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.16491 673669228220

3015 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ  ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 19/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.23212 618338947083

3016 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯೆ   ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 18/2ಎ. 16/7.18/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.34627 555029504805

3017 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ  ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 35/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.24573 268185732147

3018 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ   ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 32/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.32183 600199436075

3019 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 27/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.54892 290603739839

3020 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಪಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ   ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 37/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಂಡೆ 0.66 0.51772 975003382458

3021 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಜ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಜ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 3/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.54 0.5454 272942664641

3022 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ Jಮ್ ಜಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 36/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 1.37 1.2876 420233323815

3023 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಗೆಲರವರಹಟಿಟ ಗೆಲೋ-1 1/1ಸ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.31287 843126418014

3024 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಜ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಗೆಲೋ-1 80/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.4021 280306883549

3025 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣ ರಮಶ್ ಎಸ್ ಇ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಕ್ಸಬಾ 80/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.7 0.3144 218505845263

3026 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಗೆಲೋ-1 53/2,53/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.2286 373670526265

3027 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಗೆಲೋ-1 5/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.2702 769443619614

3028 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
80/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.72 0.30667 647157725234

3029 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
81/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.4 0.19569 647157725234

3030 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಗೆಲೋ-1 50/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.5 0.50506 952004963797

3031 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
44/15 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.57 0.27178 706591899407

3032 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಏ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ ವಿೋರಪ್ಪ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 157 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.37337 932673409360

3033 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 103/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.23 0.23631 565392884001

3034 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 99/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.96 0.37216 993453308197

3035 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ಸಾ-1
9/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.2723 559655244978

3036 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋ-1 1/1ಎ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.37528 702593099364

3037 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋ-1 120/2a ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.1919 338505038203

3038 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಬಿೋಬ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಜಲೋಲ್ ಸಾಬ್ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋ-1 2/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.2478 998610100866

3039 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪಗ್ೌಡ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋ-1 32/1,31/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.3735 857876457037

3040 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕ್ಂಠಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
23/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.24459 431773481659

3041 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿ. ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋ-1 43/2, 43/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.76 0.7676 258209739112



3042 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಎಮ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಖಂಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಾಸಲರು ಬಳಗುತಿತ 42/ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.43 1.0465 525228648072

3043 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಾಸಲರು ಸಾ-1
39/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.2377 255492707753

3044 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಾಸಲರು ಸಾ-1
49/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.2673 470476974318

3045 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಜ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಾಸಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
44/2ಸ,45/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.89 0.36351 480909451953

3046 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಾಸಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
67/4,32/7ಬಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.38322 912931442025

3047 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಹಾಲವಾಣ ಸಾ-2
25/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.4 0.6325 261231116819

3048 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಜ ನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದರೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಹಾಲವಾಣ ಸಾ-2
46/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.2668 321512594625

3049 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎ ರವಿೋಂದ್ರಬಾಬು ಬಿನ್ ಎ ವಿೋರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಹಾಲವಾಣ ಸಾ-2
50/2b ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.2728 904789501483

3050 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತೆಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಹಾಲವಾಣ ಸಾ-2
47/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.45 0.6686 446883802742

3051 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಹಾಲವಾಣ ಸಾ-2
16/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.18 0.2766 860927761247

3052 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಹಾಲವಾಣ ಸಾ-1
34/10 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.83 0.3049 703023433749

3053 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಚಿನಿನಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 212/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.47884 857683914171

3054 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊಹಮದ್ ರಫೋಕ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮದ್ ಇಮಾಮ್ ಚಿನಿನಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 92 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.21649 289862872745

3055 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಗೆೋಶ್ಯೆ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಯೆ ಬಿ ಎಮ್ ಚಿನಿನಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 71/2,72/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.1846 858569030784

3056 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ ಜ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಚಿನಿನಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 330/1,330/2,331* ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.94 0.8051 906344143441

3057 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತೆಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದವಿೋರಪ್ಪ ಚಿೋಲಾಪ್ುರ ಸಾ-1
2/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.2105 543469848767

3058 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣತಿಮಮಣನ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 125 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.47462 867563256658

3059 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂದಿೋಶ್ಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 22/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.1958 494265261600

3060 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ಲ್ಂಭಲೋದ್ರಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 145* ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.31147 419262973964

3061 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 66/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.88 0.88891 303534193417

3062 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂದಿೋಶ್ಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 22/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.808 494265261600

3063 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣತಿಮಮಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 125 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.83 0.808 867563256658

3064 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 136/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.38 1.3252 890918565812

3065 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 138* ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.73 0.7373 890918565812

3066 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪಬಿನ್ ಶ್ಾೆಮಪ್ಪ ಟಿ ಜ ಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 237 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.2139 940634599352

3067 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ತಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.6035 864974923851

3068 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 56/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.36582 633946195622

3069 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡತಿಮಮಪ್ಪ ತಿಮಮೋನಹಳಿಿ ಸಾ-2
40/2 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 0.8 0.2963 938219406141

3070 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಜ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಜ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಸಾ-2
24/10 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.71 0.28553 750321634403

3071 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಜ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜ ಎಮ್ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಸಾ-2
24/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.78 0.2977 718340895804

3072 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ತಿೋಥಯರಾಂಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 19/1ಎಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.2 1.15236 231600988318

3073 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಕೆಲೋಟ್ಾರಿ ತಿೋಥಯರಾಂಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 20/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.3 0.303 324442359282

3074 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತುಗೆಲ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 60/10 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.67853 489115559447

3075 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತುಗೆಲ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 55/14 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.65 0.3232 323168000479

3076 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ತಾೆಗದ್ಕ್ಟಟ ಸಾ-1
28/54 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.29883 327570772147

3077 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿನಯ್ಕ ರ್ೈ ಬಿನ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ದಾನಿಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 85/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.38479 381528485092

3078 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ದಾನಿಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 30/1,30/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.4 0.3822



3079 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 26/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.28346 256175105273

3080 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲ್ ಅಬಿೋದ್ ಅಜೋದ್ ಸಾಬ್ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 10/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.2 1.17154 399310119677

3081 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಕ್ರ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 64/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.76 0.64568 947726908247

3082 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಹೆಚ್ ಅಬುದಲ್ ನಜೋರ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಹೆಚ್ ಅಬುದಲ್ ನಜೋರ್ ಸಾಬ್ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 10/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 1.28 1.2 300761009523

3083 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣತಿಮಮಪ್ಪ ದಿಡಗಲರು ಗೆಲೋ-2 30/ಪಿ11-ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.65 0.2338 514143537567

3084 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ದೋವಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 62/3,7/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.20932 314382503923

3085 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ದೋವಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 14/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.7 0.62211 409587997532

3086 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯಜ್ಞೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ದೋವಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 43/2,44/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.7 0.70709 794703092208

3087 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ದೋವಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 15/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.57 0.57577 850183720601

3088 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಡಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಭಾಗೆಪ್ಪ ದೋವಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 36/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.5 0.4435 287770180723

3089 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ದೋವಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 15 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.56 0.50445 716684598046

3090 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ದೋವಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 29/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.87 0.87881 688889243771

3091 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದೋವಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 12/12 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.85 0.85861 725700563174

3092 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜೆ ಜ ಭಲೋಜರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಗ್ೌಡ ದೋವಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 4/7 ಸಾಮಾನೆ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 0.4 0.44352 639150695371

3093 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ದಿ ಜ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಡಿ ಜ ದಲಡೆಡರಿ ಗೆಲೋ-1 54/4,54/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.3677 807230649707

3094 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೆೋಂದ್ರಪ್ಪ್ ಜ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡರಿ ಗೆಲೋ-1 52/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.3572 527367979649

3095 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡರಿ ಗೆಲೋ-1 27/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.3 0.5727 958995656171

3096 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಡಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡರಿ ಗೆಲೋ-1 80/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.63 0.2478 560027250440

3097 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಮಂಜಯೆ ಬಿನ್ ಬಸವಯೆ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 56 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.25639 229546523165

3098 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 15/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.15101 501405606956

3099 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗ್ೌಡುರ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 35/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.4735 525828469208

3100 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಮರ್ ಬಿನ್ ಪಾಂಡು ರಂಗಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 2/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.37538 498931545768

3101 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 67/12,68/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.21589 396684126444

3102 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 15/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.17471 362109914442

3103 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 15/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.17127 699717256827

3104 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 91/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.21322 686192911644

3105 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಎಮ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಖಂಡಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 42/ಎ ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 2.37 0.5733 525228648072

3106 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 5/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.54 0.46339 986568370777

3107 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 67/13,68/10 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.39 0.64364 714135205140

3108 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 19/2ಇಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.81 0.58947 276757371227

3109 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 25/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1 0.8127 976196328426

3110 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಮಲ್ೂಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 84/3,85/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.62 0.606 559872483993

3111 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಡಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 1/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.28 1.0272 437950963920

3112 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರೆಹಮತ್ ಉಲಾೂಷ್ರಿೋಫ್ ಬಿನ್ ವಿದ್ವತ್ ಹಂಸ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 26/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.95633 597744637599

3113 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿೋನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 38/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 38/3 0.8967 907773149262

3114 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35/8, 38/9 ಸಾಮಾನೆ ಬದ್ನೆ 0.8 0.808 750848669827

3115 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಲ್ಗಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.6 0.3114 200210649893



3116 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜ ವಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35/5,35/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.23 0.60405 750848669827

3117 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ ಬಳಗುತಿತ 67/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.88 0.98154 801349301223

3118 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ನಾಗೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋ-1 77/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.9 0.3631 881415767121

3119 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಪಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಡಿ ಪಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋ-1 40/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.1645 921687953967

3120 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಎಸ್ ಪ್ರಭು ಪ್ಟೋಲ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ನೆಲ್ಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 59/3,56/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.35656 468889980853

3121 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಜ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಜ ನೆಲ್ಹೆಲನೆನ ಸಾ-2
5/3,7/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.4 0.69178 920147019129

3122 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ನೆಲ್ಹೆಲನೆನ ಸಾ-2
5/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.81 0.3905 708008228175

3123 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾ-2
49/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3 894910460153

3124 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ರೆಡಿಡ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 132/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.28297 548225354796

3125 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 86/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.24993 340164618823

3126 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 36/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.2607 610498172311

3127 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಪ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 7/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.31993 911317763361

3128 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 14/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.76 0.74749 374361956031

3129 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 34/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.77 0.777 386344645733

3130 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾಯಪ್ಪ ನಾೆಮತಿ ಬಳಗುತಿತ 76/9,76/2ಬಿ6,76/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.58 0.58587 580524422683

3131 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 43/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.26 813300713504

3132 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 110/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.2 1.20453 441000874343

3133 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 35/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.49 0.45698 769219986098

3134 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 111,112 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.26 1.0937 484715272807

3135 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 48/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.02 1.01 855939516888

3136 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಸ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 26/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.4 0.45278 684167257698

3137 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜೆ ಇ ಬಿನ್ ಇಟಿಗೆಪ್ಪ ಜೆ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 38/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.1 1.11114 676025665689

3138 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬನವಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 21/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.77 0.7777 957572629942

3139 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬನವಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 21/4 ಸಾಮಾನೆ ಹಲ್ಸಂದಿ 0.4 0.45349 957572629942

3140 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಿಳೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲೋಡು ಸಾ-2
126/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.3 0.19882 275707900275

3141 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಿಳೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲೋಡು ಸಾ-2
5/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.26691 275707900275

3142 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸಯೆ ಬನಿನಕೆಲೋಡು ಸಾ-2
73/9 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.4 0.1874 561478692534

3143 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಷ್ರಿೋಫ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಹಾಲ ಸಾಬ್ ಬನಿನಕೆಲೋಡು ಸಾ-2
32/1ಪಿ6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.5 0.2302 973298726999

3144 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬಲ್ಮುರಿ ಬಳಗುತಿತ 15/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.808 315866579960

3145 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
75/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.2049 801047729023

3146 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
67/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 2 1.9206 531595556862

3147 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 85 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.28 1.2227 452805476856

3148 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
110/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.4 0.44342 887530642432

3149 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಸ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
76 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.2 1.21215 452805476856

3150 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಪ್ವರ್ ಬಿನ್ ಶ್ಾಮರಾವ್ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾ-1
8/2ಬಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.1827 737677996595

3151 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮಲತೆಯಚಾರ್ ಬಿನದ ಲಂಗಚಾರ್ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾ-1
12/1, 12/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.36186 942961335532

3152 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾ-1
20/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.19448



3153 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅರವಿಂದ್ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಹದೋವರಾವ್ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾ-1
26/12 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.4688 353102985200

3154 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ನಣರಾವ್ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
5/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.52 0.2099 685083449530

3155 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾ-1
156/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.8 0.30758 495554384222

3156 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾ-1
27/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.24 0.15462 402503669836

3157 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾ-1`
9/1ಬಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.81 0.3139 650932353414

3158 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಪ್ವರ್ ಬಿನ್ ಶ್ಾೆಮರಾವ್ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾ-1
12/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.41 0.1814 737677996595

3159 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಜ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿಜೆಲೋಗಟಟ ಗೆಲೋ-1 16/1a3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.73 0.2721 898817803237

3160 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುರಿಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿದ್ರಗಡೆಡ ಗೆಲೋ-2 23/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.51772 570200587840

3161 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣದ್ುಂಡೆಪ್ಪ ಬಿದ್ರಗಡೆಡ ಗೆಲೋ-2 23,24/2ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.7 0.99784 425921560050

3162 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 76/2ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.32605 436777459375

3163 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಎ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 55/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.1 0.52138 267709759363

3164 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಜ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಜ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಬಿೋರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಾ-1
2/24 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.1682 224719726761

3165 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿೋರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಾ-1
10/18 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.2002 813187773413

3166 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿೋರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಾ-1
35/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.2331 590163660053

3167 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೋರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಾ-1
17/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.183 327663931930

3168 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಗ್ೌಡ ಬಿೋರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಾ-1
33/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.37511 632254342878

3169 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಸಾ-1
58/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.2763 336094186634

3170 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಯು ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಸಾ-1
70/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.3676 448507165129

3171 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾ-1
33/6,33/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.4097 989550591010

3172 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
81/5ಬಿಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.37 0.1694 387843624152

3173 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಂಡೆೋಶ್ಪ್ಪ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾ-1
70/1,70/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.15 0.1729 784499782817

3174 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಟಿ ಜ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಟಿ ಜ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾ-1
25/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.3195 309538601238

3175 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಣೋಶ್ ಜ ಬಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
18/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.73 0.66991 383384189631

3176 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ 51/2,49/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.36805 583580225834

3177 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿದಿೂಂಗಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ 1/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3 1.1463 571044578709

3178 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಟಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ 30/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.2993 776503985836

3179 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ 30/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.8081 640893960708

3180 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ 79/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.73 0.73739 541746411905

3181 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಕೆಲೋಟಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ 248/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.4 0.39538 452672206467

3182 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಶ್ಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ 258/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.41 0.38071 493648175622

3183 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಕ್ಸಬಾ 278 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.39 0.35614 954104154611

3184 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಂಸ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ 261/10 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.45 0.4545 243074407184

3185 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಬಳಲ್ಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 41* ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.4843 704529184882

3186 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳಲ್ಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 35/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.68 0.64748 812721643366

3187 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಜರುಲಾೂ ಎಮ್  ಬಿನ್ ಮೊೋದಿನ ಸಾಬ್ ಬೋಲಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 138/5,138/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.84 0.2249 202067622503

3188 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತರಾಜ ಬಿನ್ ಮಳಲ ರುದ್ರ [ಪ್ಪ ಬೋಲಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 138/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3508 675732575067

3189 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬೋಲಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 45/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.337 267071171480



3190 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಆರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬೈರನಹಳಿಿ ಸಾ-1
59 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.85 0.324 823261030638

3191 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯು ಜ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಉಜಜಪ್ಪ ಗ್ೌಡ ಬೈರನಹಳಿಿ ಸಾ-1
41/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.44 0.1833 483281549004

3192 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 24/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1 1.00216 655832579842

3193 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ವಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 4/1ಬಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.6 0.606 810185168656

3194 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 57/2ಬಿ,57/3,57/2 ಸಾಮಾನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.71 0.30647 553644064873

3195 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಮಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 19/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.87 0.33569 903985270263

3196 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾತ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮರಿಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 47/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.4 996788110739

3197 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ೂದೋವರಕ್ಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
1/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.95 1.85055 450653065224

3198 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಳಲ ಬಳಗುತಿತ 49/5,49/2,49/4,49/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.3 0.60873 750024827026

3199 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲೋ-1 45/1ಪಿ,48/4,48/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.37092 586212220132

3200 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿನಯ್ಕ ಜ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲೊಶ್ಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲೋ-1 51/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.15831 256959050344

3201 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲೋ-1 69/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.36254 684008866607

3202 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಚಾರ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾಚಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 47/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.33475 215929585738

3203 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಚಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 5/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.27157 244721950870

3204 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
127/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.68269 342912856304

3205 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
42/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.4 0.44336 244138434366

3206 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೃತಲೆಂಜಯ ಬಿನ್ ಚನನಯೆ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
47/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.38 0.41158 929952764458

3207 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಕ್ಸಬಾ 33/8,33/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.80675 820943397533

3208 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾಯಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
167 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.69 0.69698 831882813661

3209 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
180/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.4 0.44342 271954941154

3210 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಯೆ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯೆ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
57/1ಸ1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.58 0.58587 319606456183

3211 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 30/ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.25425 528909541645

3212 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.37349 920258356228

3213 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಜ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಡಿ ಜ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 46/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.23643 225671968773

3214 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 69/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.29434 698973320486

3215 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಂಬಲೋಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಗೆಲೋ-1 25/ಪಿ8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.7 0.3757 961120244067

3216 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 133 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.4 0.30925 508883021098

3217 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.35391 993969895244

3218 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.2288 578370597320

3219 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಟಿ ವಿ ಬಿನ್ ಟಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಮಾವಿನಕೆಲೋಟ ಸಾ-1
38/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.3703 548181521254

3220 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನಸರ್ ಅಲ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ ಮಾವಿನಕೆಲೋಟ ಸಾ-1
47* ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.3738 226801961808

3221 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ವಾಸುದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 114/12 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.44809 882600996519

3222 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 96/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.55253 421701062207

3223 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 106/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.63 0.2579 792368405994

3224 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ು ಮ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಎಮ್ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 11 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.36666 470564678571

3225 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೆಷ್ವರಪ್ಪ ಎನ್ ಜ  ಬಿನ್ ಗುಡಡಪ್ಪ ಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಸಾ-2
47/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.2 0.3606 927083755137

3226 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಶಿವಮಲತಯಚಾರಿ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಸಾ-2
50/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.7 0.2479 912198986663



3227 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪ್ಪ ಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಸಾ-2
28/ಪಿ3,28/ಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.39 0.36585 590845310634

3228 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರಳುಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಯಕ್ಕನಹಳಿಿ ಸಾ-2
63/3ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.293 933280609748

3229 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಯಕ್ಕನಹಳಿಿ ಸಾ-2
48/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.5483 538360026151

3230 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮರಳುಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಯಕ್ಕನಹಳಿಿ ಸಾ-2
63/3ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.24812 933280609748

3231 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಬಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಯಕ್ಕನಹಳಿಿ ಸಾ-2
42/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.2406 427533639541

3232 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಎನ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಯಕ್ಕನಹಳಿಿ ಸಾ-2
42/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.2352 427533639541

3233 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 95/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.2862 638359826814

3234 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಡಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 92/4,92/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.3632 739213319251

3235 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 129/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.6831 444576487412

3236 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 160/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.3571 980735502377

3237 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಂಚಪ್ಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 78/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.30813 848686986566

3238 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅನಿತಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 27/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.46709 729752838036

3239 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿತಿಮಮಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 1/11 ಸಾಮಾನೆ ಎಲೆಬಳಿಿ 0.63 0.468

3240 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 154/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.4 0.45288 510563657995

3241 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಚಿಚೋರಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 95/3ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.21 1.06726 215544901694

3242 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 66/10 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1 0.95484 394206385282

3243 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 140/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.28 0.24786 566650379658

3244 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಸಣಣತಿಮಮಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 101/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.4 1.3444 340587094892

3245 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 10/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.8 0.808 978634776401

3246 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಾಸುಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯರೆೋಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ಸಾ-2
3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.2618 843806498371

3247 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಯರೆೋಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ಸಾ-2
26/4,26/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.82 0.29852 885539504133

3248 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಪಿ ಯರೆೋಹಳಿಿ ಸಾ-2
28/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.49 0.6082 524648899980

3249 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಯಲಾೂಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 5/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.35568 337329953088

3250 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಮ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಯಲಾೂಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 37/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.311 830831825424

3251 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡಪ್ಪ ಯಲಾೂಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 9/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1 1.01013 507355638278

3252 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಯಲಾೂಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 22 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.99 0.33217 400893706998

3253 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮುರಿಗೆಶ್ಯೆ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯಲಾೂಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 19 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.29067 881388481471

3254 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಶ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಯಮಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಸಾ-1
143/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.4311 918431935016

3255 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ ಆರ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪಯೆ ರಾಂಪ್ುರ ಸಾ-1
30 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.3635 816005570144

3256 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಹಾಲ್ಪ್ಪನವರ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತವಿೋರಪ್ಪ ರಾಮಶ್ವರ ಬಳಗುತಿತ 55/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.31996 994269742824

3257 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತವಿೋರಪ್ಪ ರಾಮಶ್ವರ ಬಳಗುತಿತ 62/9,62/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.21147 994269742824

3258 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಡಿ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ರಾಮಶ್ವರ ಬಳಗುತಿತ 39/69 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.20241 343376672753

3259 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಡಿ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ರಾಮಶ್ವರ ಬಳಗುತಿತ 39/69,39/61,39/62 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.20772 204054716585

3260 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ರಾಮಶ್ವರ ಬಳಗುತಿತ 68/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.5 0.44566 303797904610

3261 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ರಾಮಶ್ವರ ಸಾ-2
78/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.66 0.6767 260801430423

3262 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ರಾಮಶ್ವರ ಬಳಗುತಿತ 56/ಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.6 0.2184 306881286908

3263 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಲ್ಕಿಕನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 47/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.47461 778053129407



3264 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆಖರಪ್ಪ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಸಾ-1
56/13,56/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.1 0.3841 816266657812

3265 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸಯೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಅಡಿವಯೆ ವಡೆೋರಹತಲತರು ಬಳಗುತಿತ 64/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.1 0.3607 865613366910

3266 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ವಡೆೋರಹತಲತರು ಬಳಗುತಿತ 11/1,13/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.45 0.3607 750560565910

3267 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ವಿಜಯಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 55/11` ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.52 0.2928 437031413760

3268 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಿಜಯಪ್ುರ ಸಾ-1
9/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.77 0.3027 448234704495

3269 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ವಿರಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 23 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1 1.02049 346944299209

3270 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ವಿೋರಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 53 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1 1.01013 346944299209

3271 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಚಾರಿ ಬಿನ್ ಜಕ್ಣಚಾರಿ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾ-2
8/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.26636 439153112829

3272 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಎನ್ ಜ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಎಸ್ ಜ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾ-2
75/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.2393 402994166215

3273 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾ-2
45/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.3858 790253433830

3274 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎಸ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾ-2
75/1ಬಿ6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.4 0.18211 272869322088

3275 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಸದಾಶಿವಪ್ುರ ಸಾ-1
20 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.68 0.2789 590163660053

3276 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಶ್ಂಕ್ರಶ್ಾಸತಿರೋ ಬಿನ್ ಕೆ ಸುಬೂಶ್ಾಸಿ ಸವಳಂಗ ಬಳಗುತಿತ 90/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.2542 397230058773

3277 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಸವಳಂಗ ಬಳಗುತಿತ 160 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.18992 652691593629

3278 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ ಎನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸವಳಂಗ ಬಳಗುತಿತ 169/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.3606 399371845227

3279 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ತಿೋಥಯಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಪ್ಪ ಸವಳಂಗ ಬಳಗುತಿತ 113/1 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 1 0.19697 825290472634

3280 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಸಾಲ್ುಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 7/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.6 0.64366 799696959978

3281 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಪ್ಪಪ್ಪ ಸಾವಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 19/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.4 0.58772 664975623496

3282 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲ್ ಅಜೋಸದ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಪಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಸಾಸವಹಳಿಿ ಸಾ-1
169* ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3714 549570579088

3283 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ ಸಾ-1
51/3ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.34418 474765925154

3284 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ ಸಾ-1
67 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.3 0.63972 474765925154

3285 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಹಿೋಮ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಕಾದ್ರ್ ಆಲಖಾನ್ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ ಸಾ-1
160/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.3894 813793753791

3286 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ ಸಾ-1
25 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.1771 213491339121

3287 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ ಸಾ-1
62/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.30834 926997710416

3288 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎ ಅಬುದಲ್ ಜಬಾೂರ್ ಬಿನ್ ಗುಂಟನಲರು ಗಪ್ೂರ್ ಸಾಬ್ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
63/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.6 0.3652 825436030392

3289 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಸರುಲಾೂ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಮಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ ಸಾ-1
51/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.48 0.1981 983648108544

3290 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಶಿವಪ್ಪ ಸದಾದಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
13 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.37 0.96206 681081404035

3291 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಸದಾದಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 16 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.64 0.74637 464665453420

3292 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 69 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.95 0.89107

3293 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೆಷ್ವರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 53* ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3172 492566794340

3294 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿ ಟಿ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 97/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.251 358281507390

3295 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ದಾನೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 30/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.59 0.48919 340017043366

3296 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 69 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 1.91 0.88423 820340100322

3297 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ದಾನೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋರ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 3/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.47 0.43716 417525835763

3298 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 52/7,79/9 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.54 0.50775 847799531096

3299 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೌಯಯಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 28/4ಬಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.85 0.81866 647267284807

3300 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 2/8 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.35 0.31406 982012738079



3301 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 34/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.4 0.3542 899981391367

3302 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಸದೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 20/12 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.5 0.50506 682324713608

3303 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದದೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿತಿಮಮಪ್ಪ ಸಲರಗೆಲಂಡನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 29/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.5961 204219194179

3304 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕಿಟಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ    ಸಲರಟಲರು ಕ್ಸಬಾ 20/4ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.74 0.63075 431848599438

3305 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಸ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸೋವಾಲಾಲ್ ನಗರ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
135/19 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.55 0.29596 603919405728

3306 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಸಲರಟಲರು ಕ್ಸಬಾ 61/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.85 0.71548 759857750766

3307 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಕೆ ಎಲ್ ಸಲರಟಲರು ಕ್ಸಬಾ 37/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.6519 987270718264

3308 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಸಲರಟಲರು ಬಳಗುತಿತ 129/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.37 0.44133 546562349126

3309 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಭುಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಲೋಟಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 90 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.40073 286290019817

3310 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 45/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.29321 583544300768

3311 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ನಿಮಯಲ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 128/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.21754 496611172966

3312 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಾಯುಡ ಬಿನ್ ಸಡಿಯಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 207/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.16516 334247691125

3313 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಗೆಲೋ-1 109/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.9 0.32992 719965160809

3314 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 30/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.8 0.80812 901868460188

3315 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 170/1, 174/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸು 0.91 0.91922 710093191317

3316 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾ-1
22/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.73 0.382 355936052760

3317 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
3/4,3/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.9 0.3427 464423547269

3318 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೆೋಶ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
28 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.33903 616497108948

3319 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾ-1
30/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.78 0.3051 951989645654

3320 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಲತೆಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾ-1
30/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.77 0.3464 636059491100

3321 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಬಿ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಸವಲಂಗಪ್ಪ ಹಟಿಟಹಾಳ್ ಸಾ-1
13/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.7 0.2785 808229630413

3322 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಹತಲತರು ಕ್ಸಬಾ 24/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.25404 749389715617

3323 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪ್ಪ ಹನುಮಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 3/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.6 0.606 826137818299

3324 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ದಾವುಲ್ ಸಾಬ್ ಹನುಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ 231/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.41162 416986208512

3325 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಳದ್ಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ 100/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.95 542868926180

3326 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಹರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 15/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3 1.03455 502079072744

3327 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಹರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/ಪಿ11 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.5 1.4318 965326925369

3328 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಹರಳಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-2 151/6,151/7,151/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.22051 421869968480

3329 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಜತೋಂದ್ರ ಬಿಸಾಟಿ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿಸಾಟಿ ಹರಳಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-2 89/1ಬಿ,89/8,89/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.95 0.7346 684097816101

3330 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್  ಚನನಪ್ಪ ಹರಳಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-2 58/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.3176 560503088050

3331 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಡಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ಕಿೋರಪ್ಪ ಡಿ ಬಿ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 94/3ಎ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.52411 450031409928

3332 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 96/13 ಸಾಮಾನೆ ಟಮೊೆಟಲ 0.4 0.40001 787713100916

3333 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 119 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.58 0.3649 282680548531

3334 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಪ್ಪ  ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 48/ಸ3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.96 0.48637 693500019791

3335 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಗಣೋಶ್ ಟಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಟಿ ಜ ಹಿರೆೋಬಾಸಲರು ಸಾ-1
28/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.4 0.2115 458559827736

3336 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹಿೋರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 23/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.36896 972139471560

3337 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾ-1
161/2,161/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.2362 766543389117



3338 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸಂತಲೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎ ಜಯಣಣ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾ-1
17, 95/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.2234 567258770892

3339 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೆಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾ-1
109/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.7 0.27309 977800631510

3340 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಎಸ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾ-1
48*,47/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.2 0.1346 211707134050

3341 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ್ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾ-1
48*,47/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.2 0.127

3342 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲ್ ರಜಾಕ್ ಬಿನ್ ಖಾಜ ಸಾಬ್ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾ-1
252/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.59 0.2504 715693241822

3343 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ವಿ ಶಿವಲಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಯೆ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾ-1
231/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.43 0.211 754862127891

3344 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾ-1
103/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.9 0.35874 431742974296

3345 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
25/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.2591 475845726539

3346 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾಪ್ತಿ ಜ ಜ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾ-1
50/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.224 726189789800

3347 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೊರೆಸದ್ದಪ್ಪ ಹುರುಳಿಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
40/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.45965 218976067184

3348 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡತಿಮಮಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 69/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.11 0.808 859325772330

3349 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತೆಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 70/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.21 0.52534 641579985173

3350 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಹೆಲಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾ-1
6* ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.36325 552482703282

3351 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರಮಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಕೆಂಚಪ್ಪ ಹೆಲನಾನಳಿ ಗೆಲೋ-2 49/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.4 0.4159 479645818445

3352 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ು ಲ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಎಲ್ ಹೆಲಸಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 6/3ಎ,6/3ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.94 0.9292 837020349005

3353 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಹದೋವರಾವ್ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಾ-1
109/4,109/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.3658 508439659000

3354 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಾ-1
86/4ಎ ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಮಣಸು 0.52 0.2875 215692333883

3355 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಾ-1
121/4 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.4681 989234027714

3356 ಹೆಲನಾನಳಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ನೌಶ್ದ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಭ್ ಹೆಲಳೆಹರಳಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-2 127* ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.55 0.412 862991544065

3358 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾಪ್ತಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಯೆ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 149/2,150/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80
3E-06

393369960128

3359 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮಯಲ್ ಕೆಲೋಂ ಚನನಪ್ಪ  ವರಶೆಟಿಟ ಕೆಲಂಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 9/4, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.54 2E-06 944002361402

3360 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 103/7 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ,ನಿಂಬ 0.58 3E-06 400895525369

3361 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 54/10 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.40 2E-06 237512011906

3362 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಬಸಣಣಯೆ ಗಂಗನರಸ ಕ್ಸಬಾ 4/1, ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 3E-06 799004850122

3363 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಮಗಪ್ಪ ರೆಡಿಡ ಹೆಲಸಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 48 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 4.00 1E-05 580410526634

3364 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸುಲಾತನಪ್ಪ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.73 3E-06 426967744900

3365 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಗದಿೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 17/1E1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.42 2E-06 772740738185

3366 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಬಳಲಿಡಿ ಕ್ಸಬಾ 12/2, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 4E-06 613129255340

3367 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಬಳಲಿಡಿ ಕ್ಸಬಾ 12/1, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 4E-06 467058442510

3368 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆೋಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಣಬಳಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 191/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 3E-06 553453418518

3369 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಉಮಾಪ್ತಿ ಹಾಲವಾಣ ಮಲೆಬನಲನರು 13/1,13/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.26 5E-06 671029139637

3370 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 49/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.97 4E-06 943952979494

3371 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಸಲೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ರಾಮತಿಥಯ ಕ್ಸಬಾ 65/1p2,65/2p2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.96 3E-06 987001887878

3372 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎನ್.ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಮಲೆಬನಲನರು 12/17, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.39 3E-06 394997525313

3373 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ುಣಬಳಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 191/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 4E-06 558960365591

3374 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯೆ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 81/5,81/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 2E-06 777395202827

3375 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ರ್ೋಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 31/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 2E-06 411311336408

3376 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 207/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 5E-06 564165483938

3377 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು ಮಲೆಬನಲನರು 201/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 4E-06 224360856794

3378 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 40/2,39/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.78 3E-06 348070526232



3379 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭಾರತಿ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 49/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 4E-06 743562696125

3380 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ನಂದಿಗುಡಿ ಮಲೆಬನಲನರು 18/1b ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 4E-06 446884940027

3381 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 141/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.70 3E-06 362708559712

3382 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಶಿವಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 141/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 2E-06 430975130274

3383 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಜ.ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ 4/4p-p2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.18 5E-06 331229709677

3384 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಬಿ ಪ್ರಭು ಬಿನ್ ಗ್ೌಡರ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 44/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.90 3E-06 256502604500

3385 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 221/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.58 3E-06 432172573820

3386 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಸಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 149/12 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.45 2E-06 516168994485

3387 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 149/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 2E-06 381691800137

3388 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ.ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಕಶ್ಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 3E-06 381691800137

3389 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 78/p1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 2.00 9E-06 358947346598

3390 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ 4/p1,10/10p-12 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.40 6E-06 697577727684

3391 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಬಿ.ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎನ್.ಬಸಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 221/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.39 2E-06 590984256763

3392 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವನಜಾಕ್ಷ್ ಪಾಟಿೋಲ್ aಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಸರಿಗೆರ ಮಲೆಬನಲನರು 221/4,221/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.58 3E-06 908695164938

3393 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 81/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 2E-06 708063420152

3394 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 81/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 1E-06 290581610524

3395 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬುಳಿಪ್ಪ ಗಂಗನರಸ ಕ್ಸಬಾ 22/1p-p2,22/1p2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.94 4E-06 511957162531

3396 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 19/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 4E-06 795969914817

3397 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 196/1a2,196/6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.62 3E-06 533994095147

3398 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಉಜಜಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 196/1a3,196/1b2, ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.20 6E-06 783617051807

3399 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಅಜಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 15/2p3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 5E-06 705547557405

3400 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 171/p ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 1E-06 941438556159

3401 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 61/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.60 7E-06 980494388930

3402 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಿಉಲಾೂ ಬಿನ್ ಸನಾಉಲಾೂ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23/7,23/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.81 3E-06 461955872771

3403 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ವಿ.ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಸಲ್ಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/5 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 3E-06 801004116239

3404 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಕ್ುಮಾರಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 24/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.84 3E-06 323164627628

3405 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 36/2b2 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.60 2E-06 413002610305

3406 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸವಿತಾ ಜ.ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ನಾರಪ್ಪ ಹೆಲಟಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/4A5,11/4A6, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.63 3E-06 983423359925

3407 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ಜ.ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹೆಲಟಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 4E-06 437481519925

3408 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಬುದಲ್ ಖಲೋಲ್ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಸಾಬ್ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 67/6,67/7,69/1b ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.60 7E-06 792927855330

3409 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 22/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 3E-06 960678327078

3410 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಂಕ್ರ ಹೆಚ್.ಎಮ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಮಹಜೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64/p2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.44 2E-06 768725074921

3411 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 54/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 3E-06 586310559167

3412 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 76/1p2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 3E-06 357617709145

3413 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಪಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಫಕಿಕೋರಪ್ಪ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 63/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 2E-06 534182447548

3414 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಣೋಶ್ ಜ.ಪಿ ಬಿನ್ ಫಕಿಕೋರಪ್ಪ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 63/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 2E-06 663004001175

3415 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಪ್ಪ ಸಾಲ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 82/1ap4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 3E-06 767472207786

3416 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಜ.ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಎಳಹೆಲಳೆ ಮಲೆಬನಲನರು 53/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.40 6E-06 685534561100

3417 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಬೂರಾವ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಣಣ ಕೆ.ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 2E-06 512201782599

3418 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 85/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 3E-06 343320091827

3419 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಮಕ್ೂಲ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಸಾಬ್ ಶೆೋರಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 34/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.18 5E-06 292730234652

3420 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಹೆಲಟಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/4p2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 2E-06 880059388846

3421 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಒ.ವಿ.ಜಲ್ಜಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಹೆಲಟಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 16/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 1E-06 920833632156



3422 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 210/2p1,210/2p2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.91 4E-06 648946051583

3423 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಬಿೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ ನಾರಪ್ಪ 210/2p ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 1E-06 382636797898

3424 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎಮ್.ರಾಜಶೆೋಖರಯೆ ಬಿನ್ ಗುರುನಂಜಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.32 1E-06 465485711247

3425 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌರಮಮ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 94/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.92 3E-06 246405805821

3426 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ.ಚಕ್ರದ್ರ್ ಬಿನ್ ಸುಬೂರಾವ್ ಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 36/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 4E-06 363867765145

3427 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಟರತನಂ ವಿ ಬಿನ್ ಸುಬಾೂರಾವ್ ಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 36/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 4E-06 523123565780

3428 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹುಚಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿದ್ಂಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 44/p1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.00 8E-06 796222251362

3429 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 38/9 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 3E-06 944802987436

3430 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 12/3, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 2E-06 380109746229

3431 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 22/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 2E-06 942735466795

3432 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನನಪ್ೂಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜುಪ್ಪ ದೋವರಬಳಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 69/2 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳಮಣಸು 0.80 3E-06 255906745674

3433 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 241/2A ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 4E-06 924079453110

3434 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಕೆ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಪಾಟಿೋಲ್ ಕೆಲಕ್ಕನಲರು ಮಲೆಬನಲನರು 52/2p1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 4E-06 533927925402

3435 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಕಶ್ಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9/3, ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 4E-06 684362513641

3436 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸತೆನಾರಾಯಣ ನಂದಿತಾವರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 63/1b2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 2E-06 614892583401

3437 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಾಲವಾಣ ಮಲೆಬನಲನರು 17/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 4E-06 922493255315

3438 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಾಲವಾಣ ಮಲೆಬನಲನರು 17/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.87 3E-06 865431772394

3439 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯಲ್ವಟಿಟ ಮಲೆಬನಲನರು 185 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.20 6E-06 326882125464

3440 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಸ್.ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಜಗಳಿ ಮಲೆಬನಲನರು 29/2,30/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 2E-06 971577987947

3441 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಲ್ಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 133/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.75 4E-06 337455274625

3442 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 144/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 3E-06 415647279846

3443 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 145/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.62 3E-06 573731941782

3444 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮಯಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಮಲೆಬನಲನರು 89/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 2E-06 699560442300

3445 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 15/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.40 2E-06 292197515952

3446 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/2, ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.80 4E-06 326895887161

3447 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ಚನನಯೆ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಯೆ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 53/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 2E-06 908748329237

3448 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಬಸರ್ೋಶ್ ಮಹಜೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 81/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 4E-06 217943155526

3449 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗನಗ್ೌಡ ವಾಸನ ಮಲೆಬನಲನರು 59 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 3.46 1E-06 789338435852

3450 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಕ್ಬುಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 98 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1.00 5E-06 805977038589

3451 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಬಿ.ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಯೆ ವಡೆೋರಬಸಾಪ್ುರ ಮಲೆಬನಲನರು 16/4 ಸಾಮಾನೆ  ನುಗೆೆ 1.00 5E-06 750347916686

3452 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಎನ್.ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 37/2c3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 4E-06 598864156637

3453 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 56/p1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.49 2E-06 673369036304

3454 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 80/1b ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 2.00 8E-06 279064863026

3455 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 68/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 3E-06 976678950600

3456 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಎನ್.ಧಮಯರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಗಗ್ೌಡ ವಾಸನ ಮಲೆಬನಲನರು 68/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 3E-06 476899586413

3457 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಗುತಲತರು ಕ್ಸಬಾ 120/3a2,9/17 ಸಾಮಾನೆ  ಕ್ರಿಬೋವು 0.33 4E-06 872744341620

3458 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 182/3p2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.77 3E-06 775565643482

3459 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 82/2ap2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.70 4E-06 257887529837

3460 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಎಮ್.ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಜಗಳಿ ಮಲೆಬನಲನರು 79/2 ಸಾಮಾನೆ  ನುಗೆೆ 0.76 3E-06 390515809394

3461 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಎಮ್.ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಯಲ್ವಟಿಟ ಮಲೆಬನಲನರು 128/1 ಸಾಮಾನೆ  ನುಗೆೆ 0.79 2E-06 539383845799

3462 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಬಿ.ನಾಗನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಯಲ್ವಟಿಟ ಮಲೆಬನಲನರು 103/4 ಸಾಮಾನೆ  ನುಗೆೆ 0.99 3E-06 670335399116

3463 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 34/1p3 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.88 3E-06 863698735806

3464 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 34/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.90 3E-06 421999211498



3465 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಸರಿಗೆರ ಮಲೆಬನಲನರು 196/7,196/1b1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.20 6E-06 677933317903

3466 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಿಂದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 5/2a1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.60 3E-06 551831176010

3467 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಹರಳಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 88/16 ಸಾಮಾನೆ  ನುಗೆೆ 1.00 4E-06 964524889454

3468 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಜ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿೋಮೋಶ್ಪ್ಪ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 2E-06 580350688517

3469 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಮಹಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮೋಶ್ಪ್ಪ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 4E-06 333453902850

3470 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಜ.ರುದ್ರಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮೋಶ್ಪ್ಪ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.27 6E-06 759890481161

3471 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಪ್ಪ ಹೆಲಸಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 30/1p1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ರಿಬೋವು 0.80 3E-06 547208473402

3472 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಪ್ಪ ಹೆಲಸಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 51/1 ಸಾಮಾನೆ ನಿಂಬ 0.59 2E-06 642714451647

3473 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 30/6b ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 3E-06 981177072019

3474 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಿ.ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಯಲ್ವಟಿಟ ಮಲೆಬನಲನರು 121/1 ಸಾಮಾನೆ  ನುಗೆೆ 0.80 3E-07 835414017950

3475 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 37/2c4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.44 2E-06 342039450909

3476 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಆದಾಪ್ುರ ಮಲೆಬನಲನರು 40/6 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳಮಣಸು 0.80 4E-06 859558029153

3477 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 82/7 ಸಾಮಾನೆ ಎಲೆಬಳಿಿ 0.40 2E-06 988973910667

3478 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಫಕಿಕರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 64/ ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.87 3E-06 354521920169

3479 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 61/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 2E-06 447600226983

3480 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಕೆ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಬೋರಗ್ೌಡ ನಂದಿತಾವರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 501a1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.16 5E-06 815917103460

3481 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಯಲ್ವಟಿಟ ಮಲೆಬನಲನರು 12/2,12/1,12/3,145/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.2 6E-06 454977832943

3482 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಬುದಲ್ ಗನಿ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಅಹಮದ್ ಅಲ ಮಲೆಬನಲನರು ಮಲೆಬನಲನರು 142/p4a ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 5E-06 964190247850

3483 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 65/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 3E-06 925319452888

3484 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ನರಸಂಹ ಮಲತಿಯ ಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 34/4,35/4,34/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.7 7E-06 695345651461

3485 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಜ.ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 53/3 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.8 3E-06 304889635539

3486 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಸದ್ದಪ್ಪ ನಂದಿಗ್ಾವಿ ಕ್ಸಬಾ 32/p13 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ನಕಾಂಬರಿ 0.4 5E-06 294720099270

3487 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ರೆಡಿಡ ಕ್ಡೊಗೆಲಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 68/8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಪಾಪಯ 1 5E-06 761567899429

3488 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಶ್ಾಂತ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 131/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.2 5E-06 849384276808

3489 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಲಸಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 32/p3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.57 3E-06 728022578602

3490 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಪ್ರಮೋಶ್ ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 187/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 3E-06 995774092272

3491 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 52/3p1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.7 3E-06 923187881997

3492 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಚಿದಾನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಮಿಟೂಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 48/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.6 3E-06 878277260862

3493 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪ್ಪ ರೆಡಿಡ ಹೆಲಸಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 42/p1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.88 4E-06 683320560843

3494 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಕೆ.ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಕೆ.ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/6, ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.44 2E-06 353588708230

3495 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ.ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 41/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.86 3E-06 264003379231

3496 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಟಿ.ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಆರ್.ಟಿ.ಬಸಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 137/p1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 2.00 8E-06 470991546150

3497 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಚಂದ್ರಶೆೋಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 58/3,58/2b,58/21ab ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 4E-06 254112114076

3498 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಹಾಲವಾಣ ಮಲೆಬನಲನರು 5/1a4 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳಮಣಸು 0.80 3E-06 558655498497

3499 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಣಬಳಕೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 54/1p3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.60 2E-06 377502872349

3500 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಣಬಳಕೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 95/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.40 2E-06 992538750406

3501 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋಶ್ವಪ್ಪ ದಲಳಹೆಲಳೆ ಮಲೆಬನಲನರು 57/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.20 4E-06 396441894094

3502 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ದಲಳಹೆಲಳೆ ಮಲೆಬನಲನರು 57/2p1,57/2p2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.60 7E-06 598945003440

3503 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಇ.ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 54/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 3E-06 887854503527

3504 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ.ಜ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 55/1a ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.40 3E-06 848701218652

3505 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಜ.ಮಹೆೋಶ್ವರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು ಮಲೆಬನಲನರು 96/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 3E-06 554049684707

3506 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರೆೋಶ್ ಮಾತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರ ಮಲತಿಯ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 58/1,58/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 4E-06 409274896970

3507 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 209/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 5E-06 259021225605



3508 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳಮಮ ಕೆ.ಜ. ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ ವರಗ್ೌಡ ಮಲೆಬನಲನರು ಮಲೆಬನಲನರು 96/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.6 2E-06 481980981427

3509 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 38/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 3E-06 425449701112

3510 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಿನೆೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 25/6, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 4E-06 325848447238

3511 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ಜ.ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಕೆ.ಜ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 13/2, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.2 5E-06 207049000297

3512 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ.ಹೆಚ್.ಶಿವಶ್ಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ರ್ೈ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 12/1p1,15,21/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 3 1E-05 876392139750

3513 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿರಾಜ್ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸನಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 12/6,13/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 3.59 1E-05 755536456673

3514 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಕೆಕೋಶ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 11/1,11/2,11/12,12/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.23 5E-06 396662577433

3515 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಕೆ.ಜ.ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 26/6, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.08 5E-06 808053156370

3516 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ನಂದಿಗ್ಾವಿ ಕ್ಸಬಾ 35/5 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 2.8 1E-05 419585425823

3517 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಆರ್.ಅರುಣ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣಣ ನಂದಿಗ್ಾವಿ ಕ್ಸಬಾ 35/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.35 6E-06 988112647046

3518 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಅಜಜಣಣ ನಂದಿಗ್ಾವಿ ಕ್ಸಬಾ 34/1p2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.6 7E-06 960158198370

3519 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಎನ್ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನಂದಿಗ್ಾವಿ ಕ್ಸಬಾ 33/p2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.6 7E-06 929200139796

3520 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಪ್ರಮೋಶ್ ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 187/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.4 1E-06 995774092272

3521 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಜ.ಚಿದಾನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಆದಾಪ್ುರ ಮಲೆಬನಲನರು 14/7, ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.42 2E-06 525943950008

3522 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 143/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.65 3E-06 909989947843

3523 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಮಲ್ಕಪ್ಪ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36/4,40/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.36 2E-06 846407595778

3524 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು ಮಲೆಬನಲನರು 69/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.82 4E-06 695183051734

3525 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು ಮಲೆಬನಲನರು 18/25 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.4 2E-06 695186051754

3526 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಬಾಕ್ರ ಬಣಕಾರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಕ್ರಪ್ಪ ಯಲ್ವಟಿಟ ಮಲೆಬನಲನರು 163/1A,163/1B ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 4E-06 391461028676

3527 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 96/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.76 3E-06 940913757062

3528 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ರಾಮನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 248/1AP2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.2 6E-06 6289625533558

3529 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 4/2p2 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.77 4E-06 694026123056

3530 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಪ್ಪ ಹರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 63 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.6 6E-06 831684230815

3531 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಕಶ್ಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/1, ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.72 3E-06 415768852440

3532 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಜ.ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಲೋಟಪ್ಪ ಕ್ಮಲಾಪ್ುರ ಮಲೆಬನಲನರು 28/1b3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.9 3E-06 954994237279

3533 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ತಮಮಪ್ಪ ದಿೋಟಲರು ಕ್ಸಬಾ 76/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 4E-06 866884938695

3534 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಹಳಿಿಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 46/1A ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.06 5E-06
958700719923

3535 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವಣಣಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 29/2p2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.31 3E-06
764878668764

3536 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಸಲೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 212/9 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.53 2E-06
458127253075

3537 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಧಮಯಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 137/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.27 2E-06
606955971698

3538 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 134/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.47 3E-06
328480861896

3539 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲಾೂಡರ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಮ್.ನಾಗಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 134/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.27 2E-06
809769919653

3540 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 134/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.27 2E-06
811816435592

3541 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲಾೂಡರ ಧಮಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 134/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.45 2E-06
463719204228

3542 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 212/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.53 2E-06
410218458786

3543 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಟಿ.ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿರುಕ್ಪ್ಪ ದಲಗೆಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 83/2C ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.9 3E-06
661102847752

3544 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಟಿ.ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿರುಕ್ಪ್ಪ ದಲಗೆಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 83/2C ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.0 4E-06
661102847752

3545 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಟಿ.ಬಂಡೆೋಪ್ಪನವರ ಬಿನ್ ತುಕ್ರಾಮಪ್ಪ ಹೆಲಸಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 58/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.4 9E-06
841124787228

3546 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ .ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ನಂದಿಗ್ಾವಿ ಮಲೆಬನಲನರು 15.Apr ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.8 4E-06
499990470284

3547 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋನೆಲದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ನಂದಿಗ್ಾವಿ ಮಲೆಬನಲನರು 29/4,67/5 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.08 5E-06
400024794156

3548 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಡಪ್ಪ ಅಗಸರ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 24 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.8 4E-06
584594564799

3549 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಷ್ಂಶಿೋಪ್ುರ ಮಲೆಬನಲನರು 11/2,11/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 3E-06
933853212434

3550 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿರ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 227/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.13 2E-06
241646514124



3551 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಹುಗಿೆ ಬಸಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 56/8A5,56/7C ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.8 4E-06
867658016648

3552 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 56/8A3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.8 4E-06
279428745251

3553 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹುಗಿೆ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 56/8A4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.8 4E-06
kt/06/040/363383

3554 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 56/21 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.4 2E-06
379563994328

3555 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಯಲ್ವಟಿಟ ಮಲೆಬನಲನರು 122/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 4E-06
699323471644

3556 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಗಿರಿಯಪ್ಪ ರಾಜನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 66/p1-p2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.8 3E-06
945013124130

3557 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವನಜಾಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 75 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.75 4E-06
239004327600

3558 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾಂತನಗ್ೌಡ ಹೆಚ್.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಹಳಿಿಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 18/2, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.4 2E-06
651968155381

3559 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಲದಾೆಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 26/2A1 ಸಾಮಾನೆ ತರಕಾರಿ 0.4 4E-06
410488959501

3560 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಳಲಿಡಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಳಲಿಡಿ ಕ್ಸಬಾ 47/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.29 1E-06
288754219035

3561 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಎಳೆಹೆಲಳೆ ಮಲೆಬನಲನರು 43/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.4 2E-06
539680059251

3562 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಎಳೆಹೆಲಳೆ ಮಲೆಬನಲನರು 37/3ap1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.7 3E-06
781807689577

3563 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಜಯದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಭಾನುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 100/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.85 8E-06
891705067660

3564 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಳಲ್ಗೆೋರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 62/p2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.29 2E-06
9940382679606

3565 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕೆ.ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/6,10/3 ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.6 6E-06
680854857501

3566 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶ್ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ
ಕ್ಸಬಾ

174/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.6 7E-06
627133219418

3567 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಭಾನುವಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

101/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.35 2E-06
432683398605

3568 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಚನನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಭಾನುವಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

101/9 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.35 2E-06
700425612738

3569 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ರಸಾದ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಗಂಗನರಸ
ಕ್ಸಬಾ

63/1p1-p2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.7 4E-06
570693382255

3570 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಪಾಳೆ
ಮಲೆಬನಲನರು

26/3App ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.7 3E-06
586139485475

3571 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಹಾಲವಾಣ
ಮಲೆಬನಲನರು

24/7, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.4 2E-06
841785651071

3572 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ
ಕ್ಸಬಾ

4/13, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.2 5E-06
456557177447

3573 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ
ಕ್ಸಬಾ

4/13, ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.35 1E-06
456557177447

3574 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಶೆಲೋಕ್ ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ
ಕ್ಸಬಾ

127/p1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.2 5E-06
488219885733

3575 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಭರಮಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ
ಕ್ಸಬಾ

200/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.6 2E-06
880847170727

3576 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಹಜೆೋನಹಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

107/1 ಸಾಮಾನೆ ತರಕಾರಿ 0.82 8E-06
577130486914

3577 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಳಲಿಡಿ
ಕ್ಸಬಾ

152/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.8 4E-06
484296955020

3578 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲಕ್ಕನಲರು
ಮಲೆಬನಲನರು

63/1 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳಮಣಸು 1.6 7E-06
683286757102

3579 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಜ.ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಭಾನುವಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

101/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.35 2E-06
584962791819

3580 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಪಿ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ಜ.ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಭಾನುವಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

101/8 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.95 5E-06
475030159541

3581 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಹೆಚ್.ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ರಾಜನಹಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

99/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.92 8E-06
953139550601

3582 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸತೆನಾರಾಯಣ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ
ಕ್ಸಬಾ

28/p3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.2 5E-06
634531196820

3583 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನನಪ್ೂಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪರುದ್ರ ರೆಡಿಡ ರಾಜನಹಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

96/1p2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2 8E-06
671191627383

3584 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

6/1A4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.13 5E-06
534507738354

3585 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿೋತಾ ಜ.ಟಿ ಬಿನ್ ಜಗದಿೋಶ್ಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ
ಮಲೆಬನಲನರು

83/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 5E-06
355794990776

3586 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮುನಿ ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ
ಕ್ಸಬಾ

78/2A,78/2A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.84 4E-06
806332888182

3587 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪ್ಪ ರಾಯಾಪ್ುರ
ಕ್ಸಬಾ

6/4, ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 5E-06
927166929825

3588 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಾೆಲ್ದ್ಹಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

35/2B ಸಾಮಾನೆ ತರಕಾರಿ,ಎಲೆಬಳಿಿ 1 5E-06
904845115993

3589 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರೆೋಶ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಭಾನುವಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

52/6,52/9,52/81 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.88 4E-06
286274098093

3590 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಗ್ೌಡುರ ಬಿನ್ ಭರಮಗ್ೌಡರ ಕೆಲಕ್ಕನಲರು
ಮಲೆಬನಲನರು

99/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 5E-06
518932201242

3591 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಟರೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೈಲ್ಪ್ಪ ಇಂಗಳಗೆಲಂದಿ
ಮಲೆಬನಲನರು

6/2, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 4E-06
372604179104

3592 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಳಲಿಡಿ
ಕ್ಸಬಾ

119/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.8 4E-06
884615556228

3593 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಡಿ ಸರಿಗೆರೆ
ಮಲೆಬನಲನರು

139/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 5E-06
374925263026



3594 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುದ್ುಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ
ಮಲೆಬನಲನರು

139/1A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.4 2E-06
225773826865

3595 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ.ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಡಿ ಸರಿಗೆರೆ
ಮಲೆಬನಲನರು

139/3,139/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.65 3E-06
385790382498

3596 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಶ್ುರಾಮ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ ರೆಡಿಡ ಭಾನುವಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

100/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.6 3E-06
735576751577

3597 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ
ಕ್ಸಬಾ

112/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 4E-06
381845163020

3598 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿೋರಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ
ಮಲೆಬನಲನರು

218/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.7 7E-06
911710671167

3599 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಳಗೆೋರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಳಗೆೋರಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಯಲ್ವಟಿಟ
ಮಲೆಬನಲನರು

90/3,90/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.4 2E-06
317050062693

3600 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಸಾಲ್ಕ್ಟಟ
ಕ್ಸಬಾ

86/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.8 4E-06
227986545962

3601 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ
ಮಲೆಬನಲನರು

41/4A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.4 1E-05
442161368402

3602 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ
ಮಲೆಬನಲನರು

123/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.8 4E-06
787193794209

3603 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಿಮಯಲ್ ಕೆಲೋಂ ಎ.ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ.ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 67/11,67/12 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.59 3E-06 731450105893

3604 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ ಕಸಬಾ 208/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.2 5E-06 516155706979

3605 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 112/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಂಡೆಕಾಯಿ 0.8 8E-06 465949944070

3606 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿರ್ೋಶಿ ಬಿನ್ ಹುಗಿೆ ಬಸಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 56/8a3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.8 4E-06 764952676909

3607 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಟರಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಯಗಿ ಮಿಟೂಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 63/2, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.6 7E-06 917265482007

3608 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತನ ಜ ಕೆಲೋಂ ಭಮಯಗ್ೌಡ ದಲಗೆಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 69/1a1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.84 4E-06 934244024433

3609 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/7, ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.8 4E-06 779111981547

3610 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿೋರೆೋಶ್ ಯಾನೆ ಬಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯಲ್ವಟಿಟ ಮಲೆಬನಲನರು 93/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.56 3E-06 485779749323

3611 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 16/4, ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.6 3E-06 490723406910

3612 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿರುಕ್ಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.12 5E-06 793481173408

3613 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 59/1,59/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 5E-06 988973910667

3614 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 148/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.76 3E-06 914176922113

3615 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೆಲೋಪಾಲ್ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ರಾಮ ರೆಡಿಡ ನಂದಿಗ್ಾವಿ ಮಲೆಬನಲನರು 23/3,24/1,22/6,22/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 5E-06 760177770425

3616 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆನಂದ್ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ವಾಸುದೋವ ರೆಡಿಡ ಸರಿಗೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 21/2,23/8 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.68 7E-06 257512279183

3617 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಗದಿೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 53/1 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1.40 6E-06 325360152052

3618 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನನಪ್ೂಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಜ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಲ್ಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 47/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1.00 3E-06 486517291686

3619 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬುಳಿಬಾಯಿ ಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 37, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.70 4E-06 357275108830

3620 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಬಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಮಲೆಬನಲನರು 52/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.44 3E-06 699980080045

3621 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದ್ಲಳಹೆಲಳೆ ಮಲೆಬನಲನರು 37/16 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.31 2E-06 289478795586

3622 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಬಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಗುತಲತರು ಕ್ಸಬಾ 28/2, ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.80 4E-06 456429599630

3623 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಮುರುಗೆಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು ಮಲೆಬನಲನರು 81/4p2,81/6p3,81/10  ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.87 3E-06 860275178466

3624 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಲೋಕೆಶ್  ಎಮ್ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಭಾನುವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 223/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 0.90 4E-06 279460138520

3625 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಯೆ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆ ಎನ್ ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 3/3, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.80 3E-06 355772741100

3626 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಸುಬೂಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಶೆಟಿಟ ಶೆೋರಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 30/7, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.50 2E-06 420913129129

3627 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಜ ಪ್ುಷ್ಪವತಿ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಕೆ ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/1, ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.60 7E-06 594719572763

3628 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ ಗ್ೌಡರ ಕೆಂಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/11,34/2 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 0.63 2E-06 594298657570

3629 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ದ್ಲಳಹೆಲಳೆ ಮಲೆಬನಲನರು 57/12 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 5E-06 426013628073

3630 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್.ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ದ್ಲಳಹೆಲಳೆ ಮಲೆಬನಲನರು 57/12 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.00 5E-06 426013628073

3631 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪ್ಪ ಪಾಳೆ
ಮಲೆಬನಲನರು

29/1, ಬಾಳೆ 0.6 3E-06
980337993494

3632 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಭಷೋಕ್ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು
ಕ್ಸಬಾ

141/7 ಟಲೋಮಟಲ 0.4 4E-06
388105449395

3633 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಮಹಜೆೋನಹಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

68/6 ಮಲಲ್ಂಗಿ, ಟಲೋಮಟಲ 0.88 9E-06
700800036512

3634 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಕೆಲಂಡಜಜ
ಕ್ಸಬಾ

140/1 ಬಾಳೆ 0.76 3E-06
401392877363

3635 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ
ಕ್ಸಬಾ

178/24 ತರಕಾರಿ 0.4 3E-06
958278474516

3636 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ಪ್ಪ ಎ.ಕೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ
ಮಲೆಬನಲನರು

96 ಸೋಬ 1.47 5E-06
560667967023



3637 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ
ಮಲೆಬನಲನರು

82 ಪ್ಪಾಪಯ 2.18 1E-05
571032702589

3638 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ
ಮಲೆಬನಲನರು

82 ಬಾಳೆ 1.8 8E-06
535167106815

3639 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಕೆ.ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ
ಮಲೆಬನಲನರು

94 ಬಾಳೆ 1.5 5E-06
820322068483

3640 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ
ಕ್ಸಬಾ

178/24 ನುಗೆೆ 0.8 4E-06
958278474516

3641 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಭುದೋವ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಮಿಟೂಕ್ಟಟ
ಕ್ಸಬಾ

30/p-p3 ನುಗೆೆ 0.4 2E-06
522272769910

3642 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ 
ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 97/15 ಡಾರೆಗನ್ ಪ್ೂರಟ್ 1.00 6E-06 711225788686

3643 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಬಳಲಿಡಿ ಕ್ಸಬಾ 20/1, ಬಾಳೆ 1.00 5E-06 320381671253

3644 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಸಾಲ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 47/2 ಪ್ಪಾಪಯ 0.46 2E-06 7430898611482

3645 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿರುಕ್ಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 49/14,49/18 ಬಾಳೆ 0.53 3E-06 777388880873

3646 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 36/1,36/1 ಬಾಳೆ 1.5 7E-06 580426950986

3647 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 63/4,63/4 ಬಾಳೆ 0.6 3E-06 741090656270

3648 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಭು ಟಿ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/3, ಬಾಳೆ 0.6 3E-06 71540686411

3649 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಪಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ಕಿಕೋರಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 4/1,4/2 ನುಗೆೆ 0.88 4E-06 527293415255

3650 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜಗಳಿ ಮಲೆಬನಲನರು 127/23 ಬಾಳೆ 0.95 4E-06 850438323040

3651 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜಗಳಿ ಮಲೆಬನಲನರು 132/21 ಬಾಳೆ 0.11 6E-07 850438323040

3652 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜಗಳಿ ಮಲೆಬನಲನರು 132/5 ಬಾಳೆ 0.11 6E-07 850438323040

3653 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 85/3,85/4 ಬಾಳೆ 0.59 3E-06 533136109247

3654 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ತಿರುಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರುಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 6/5, ಬಾಳೆ 0.4 2E-06 676808657158

3655 ಹರಿಹರ  ಪ್ರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ನಿೋರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ

ಸಲಕ್ಷ್ಮಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪ್ಪ ಟಿ ತಾಯಿ ಕ್ರಿಯಮಮ ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 24/4, ಬಾಳೆ 0.62 0.00 516862649684

3657 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಬಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 77/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.60 1.54 560111220158

3658 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಯೆ ರಂಗ್ಾಪ್ುರ 38/P4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.80 0.81 410439402573

3659 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲಕ್ ಹನುಮಯೆ ರಂಗ್ಾಪ್ುರ 35/6 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.50 1.44 913356276372

3660 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ುಳೆಲಿೋಬನಹಳಿಿ 17/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.45 1.39 282424258396

3661 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 17/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 754119092574

3662 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಲಡಡಪ್ೂಜಾರಿ ಹನುಮಯೆ ಬಿನ್ ಓಬಯೆ ರಂಗ್ಾಪ್ುರ 39/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.50 1.44 505240748703

3663 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಲೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಮಮಪ್ಪ ತಮಲೋಹಳಿಿ 38/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.15 1.10 966705817656

3664 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣದಾಸಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ 40/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1 1.40 0.89 807711443767

3665 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಲೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ 68 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1 1.00 0.64 947426247003

3666 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ುರಿಭೋಮಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 127 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 521185491078

3667 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಜಮಾನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 30/7 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01 908615569629

3668 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಣಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ 34/P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 326628987469

3669 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಲರಯೆ ಕ್ಲೊದೋವರಪ್ುರ 57/1B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 388124033766

3670 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಲಡಡರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಂಪ್ಳಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ 66/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 1.00 1.01 527627959736

3671 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸುಂಕ್ಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ 4/2 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.88 0.89 947720145880

3672 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಅರಕೆರೆ 130 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.66 0.67 386457923279

3673 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಾೆಸೋನಹಳಿಿ 126/4 ಬಾಳೆ 1 0.49 0.32 842474804339

3674 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಹಿರೆೋಅರಕೆರೆ 25/2 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15 737118721433

3675 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಶಿೋತರಸನಹಳಿಿ 11/1AP1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 1.55 0.75 669455746005

3676 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಜಯೆ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಯರೆೋಹಳಿಿ 49 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 990675556464

3677 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣಣ ಹಿರೆೋಅರಕೆರೆ 16/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 0.72 0.21 860178275831

3678 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ ಎಸ್ ನಾಗೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಸಲರಡಿಡಹಳಿಿ 9/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 1.60 1.54 476506664700

3679 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಜಗನಾನಥಪ್ಪ ಕ್ಲೊದೋವರಪ್ುರ 38/1, 38/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 742280668649

3680 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪ್ಯೆ ಕ್ಲೊದೋವರಪ್ುರ 38/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.54 859577271396

3681 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ೂಜಾರ ರಂಗಪ್ಪ ಗುತಿತದ್ುಗಯ 71/1A ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 301597595077

3682 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತೋಶ್ ಬಿನ್ ಸತೆಪ್ಪ ಗ್ೌಡಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 40/2, 40/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.40 0.45 404701004036

3683 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪ್ಪ ಗುತಿತದ್ುಗಯ 65/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.60 0.61 565156515273

3684 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚೌಡಪ್ಪ ಗ್ೌಡಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 24/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.77 0.78 487671717925

3685 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲಮಮಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿಕ್ಟಟ 25/1P ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1 1.40 0.69 959302859312

3686 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಕಾಟೋನಹಳಿಿ 11/1 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 40.00 0.40 913707974507

3687 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ನರಸಂಹರಾಜಪ್ುರ 26/1 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.90 0.91 592441563961

3688 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಸುಂಕ್ಪ್ಪ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 9/7 ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.60 0.61 323949298735

3689 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಾೆಮಣಣ ಬಿನ್ ಪ್ದ್ದಪ್ಪ ಚದ್ರಗೆಲಳಿ 36/P4 ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.80 0.81 684002878536

3690 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಸುಂಕ್ಪ್ಪ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 9/6 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 889283245764

3691 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಪ್ಪ ಕಾೆಸೋನಹಳಿಿ 59/7 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.80 0.81 317486023928

3692 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಪ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅರಶಿನಗುಂಡಿ 33 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1 0.50 0.27 834135191935

3693 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ 27/2A ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.35 1.30 391813443591

3694 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಯೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಯೆ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ 29/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.30 1.25 556058328966

3695 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭರಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಯೆ ಮಾಗಡಿ 68/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಿಡಿಸೌತ 1 0.80 0.81 547201980560

3696 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಹಿರೆೋಅರಕೆರೆ 9/7 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 938751128824

3697 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂಕ್ಳಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಅರಕೆರೆ 36/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.90 0.91 247544694901

3698 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ 23/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 1.40 1.28 908001411966

3699 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಡಿ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಗೆಲೋಡೆ 63/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1 0.80 0.43 892430234418

3700 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು 130/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.90 0.91 357087880573

3701 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಮಂಜಣಣ ಬಿನ್ ಚಿನನಪ್ಪ ಕ್ಲೊದೋವರಪ್ುರ 44/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.53 715103645554

3702 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಪ್ಯೆ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಯೆ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ 14/4, 19/16 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1 1.01 0.53 519600529927

3703 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚೌಡಪ್ಪ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ 10/6A4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 1.00 1.01 780038144837



3704 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಮಲೋಹಳಿಿ 32/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1 1.60 1.00 297816538564

3705 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯೆ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ 11/8 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 978330624422

3706 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 52/P1 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.10 1.06 465164692028

3707 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಶ್ಾಂತ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಣ ಬಿ.ಟಿ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ 61/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.80 0.81 898239514598

3708 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 70/6 ನುಗೆೆ 1 0.40 0.26 596912917442

3709 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಿದಲಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಲ್ಂಗಟಟ 6/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.80 0.81

3710 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ನಿಂಗ್ಾನಹಳಿಿ 42/2, 43/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 0.80 0.37 904237416394

3711 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬುಳಿಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿಕ್ಟಟ 24/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.45 869818522010

3712 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿಕ್ಟಟ 24/7 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

3713 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಮದ್ಕ್ರಿಪ್ುರ 78 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01 984933378616

3714 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಓ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಓಬಯೆ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ 18/6 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 528237987660

3715 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾಟೋನಹಳಿಿ 9/1B14 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01

3716 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿಕ್ಟಟ 10/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 480229392802

3717 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹುಚಚಪಾಲ್ನಹಳಿಿ 11/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 1.20 1.15 200872374627

3718 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಗ್ಾದ್ರಪ್ಪ ಐನಹಳಿಿ 27/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.61 920665029861

3719 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ೂಜಾರಿ ಪಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಹುಚಚಪಾಲ್ನಹಳಿಿ 5/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.60 0.61 610680248484

3720 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪ್ಣಣ ಹುಚಚಪಾಲ್ನಹಳಿಿ 6/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.60 0.61 521077582056

3721 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಣಣ ಬಿನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಹುಚಚಪಾಲ್ನಹಳಿಿ 6/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.60 0.61

3722 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ಐನಹಳಿಿ 32/P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.60 0.61 386713363105

3723 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವಲಂಗಪ್ಪ ಹುಚಚಪಾಲ್ನಹಳಿಿ 16/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.61

3724 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹುಚಚಪಾಲ್ನಹಳಿಿ 3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.60 0.61

3725 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಪ್ಪ ಹುಚಚಪಾಲ್ನಹಳಿಿ 6/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.60 0.61 614337297680

3726 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಂಪ್ಳಪ್ಪ ಹುಚಚಪಾಲ್ನಹಳಿಿ 14/1, 6, 13 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.61 749502108008

3727 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈಯಪ್ಪ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ 32/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.61 956897003700

3728 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಪಾಪ್ಯೆ ಬಿನ್ ಪ್ದ್ದಪಾಲ್ಯೆ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ 47 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.80 0.81 486222364474

3729 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬೈಯೆಪ್ಪ ಕಾಟೋನಹಳಿಿ 11/3P3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 0.80 0.36 740456483005

3730 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ರಂಗ್ಾಪ್ುರ 38/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.78 1.68 590782874665

3731 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಬಲೋಸಯೆ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ 9/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.78 0.51 986062853778

3732 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗ್ಾಪ್ುರದ್ ಭೋಮಯೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಯೆ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ 3/3, 3/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.65 0.66 333308145769

3733 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪ್ಯೆ ಕ್ುಳೆಲಿೋಬನಹಳಿಿ 2/2B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.80 0.81 919077967843

3734 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಓ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಪ್ಪ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ 50/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.80 0.81 590486214889

3735 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪ್ಪ ನಿಂಗ್ಾನಹಳಿಿ 6/2A2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.54 0.55 759370526623

3736 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನಿಂಗ್ಾನಹಳಿಿ 6/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.54 0.55 973291105556

3737 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಲಡಡಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪ್ಪ ಕ್ುಳೆಲಿೋಬನಹಳಿಿ 6/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15 731967468489

3738 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಸ ವಿೋರೆೋಶ್ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಚನನಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ 9/7 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15 329241204978

3739 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋ|| ರಂಗಪ್ಪ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 32/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.79 0.80 489993045895

3740 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪ್ಪ ಎಂ ವಿ ಬಿನ್ ಲೆೋ|| ಹುಲಗಪ್ಪ ಬಲೋರಾಪ್ುರ 18/2 ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.55 0.56 599122289497

3741 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಲೋರಾಪ್ುರ 28 ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.60 0.61

3742 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜಗನಾನಾಯಕ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 85/P4-P2 ಬಾಳೆ 1 0.38 0.30 431743916782

3743 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೊೋರ್ ಸಂಗ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಿೋರಾನಾಯಕ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 20/2B ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 0.60 246229018514

3744 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಠಾಕ್ರನಾಯಕ ಬಗೆೆೋನಹಳಿಿ 7/3 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 363995273112

3745 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೆಲೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ 36/1A ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 869258924842

3746 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ 36/31, 31/9 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 936459625042

3747 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯೆ ಮಾಳಮಮನಹಳಿಿ 12/2 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 82177712960

3748 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ೂಯಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಿೋರಾನಾಯಕ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 22/2P2 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 246292826153

3749 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 7 ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.80 0.81 387879712870

3750 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಲ್ಗಪ್ಪ ಬಲೋರಾಪ್ುರ 18/4 ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.55 0.56 474745323541

3751 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಮಲೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಚನಾನಪ್ುರ 68 ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.40 0.45 528614517691

3752 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ 73/P5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.61 781717479631

3753 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಓ ಭೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಬಡಗಿ ಓಬಯೆ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ 19/11 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.77 0.78 270398816378

3754 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಣಣ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಯೆ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ 11/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 750846091551

3755 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹುಚಚಂಗೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ುಕಜಜನಿ 19/P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.60 1.54 417860130503

3756 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಹನುಮಪ್ಪ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 741280895005

3757 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂಪ್ಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬುಡಿಡೋರಪ್ಪ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ 24/P8 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.10 1.06 639739775558

3758 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಯೆ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ 19/1P13, 19/104 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.05 0.70 236496410181

3759 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣಣಹನುಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಹನುಮಪ್ಪ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ 14/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 519927063201

3760 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಓಬಪ್ಪ ವಾೆಸಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 15/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 281314908674

3761 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಳಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ೂಜಾರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕಾೆಸೋನಹಳಿಿ 51/2A ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಿಡಿಸೌತ, ಟಲಮಾೆಟಲ 1 1.80 1.73 55166842934

3762 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರೆೋಶ್ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ 4/3A, 3B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲ, ಬದ್ನೆ 1 0.80 0.81 265108186677

3763 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ರುದ್ರನಾಯಕ ಗುತಿತದ್ುಗಯ 25/P2 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.80 1.73 437993370754

3764 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರಸತಮಾಕ್ುಂಟ 56 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 284837402838

3765 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಅರಶಿನಗುಂಡಿ 30/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.87 0.46

3766 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಅರಕೆರೆ 59/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.40 1.34 787001285072

3767 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಳವದ್ಂಡೆ 22RS/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

3768 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಡೆೋಸಾಬ್ ಬಿನ್ ನಲಸಾಯಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 40/3,40/2 B ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.99 1.91 749526153192

3769 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 55/2B1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.59 1.53 967929942007

3770 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಗುರುಸದ್ದಯೆ ತಾರೆಹಳಿಿ 43/2P1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.10 1.06 207923344172

3771 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿೋಬಿಜಾನ್ ಬಡೆೋಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 89/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 592233832533

3772 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಿ.ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಡಡಭಮರಪ್ಪ ಅರಶಿನಗುಂಡಿ 17/24 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.94 0.93

3773 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ುಸೋನಬಿ ಇಮಾಂಅಲ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 25/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.85 1.78 912485527644

3774 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಲಾತನಬಿ ಷ್ರಿೋಪಾಸಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 28/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 953593143962

3775 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಂ.ವಿೋರಣಣ ಮಂಜನಣ ಮದ್ಗಿನಕೆರೆ 42/8 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.50 1.44 938526078880

3776 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಮಾಂಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ಸಾತನಸಾಬ್ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 22/2P2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.95 0.96 259591593623

3777 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ನಾರಯಣರೆಡಿಡ ಹಾಲೆೋಹಳಿಿ 47/1A ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.54 592628279905

3778 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಮನಾಸಬ್ ಬಿನ್ ಇಮಾಮಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 28/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 597413526200

3779 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 45/1,45/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.75 0.49 427152838922

3780 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿದಾನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ತಾರೆೋಹಳಿಿ 74/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 1.00 0.53 545927360411

3781 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಸಲೋಮು ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ 57/1 ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡಲ ಹಲ 1 1.20 1.15 545053255954

3782 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವನಗೆಲೋಡ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಅರಕೆರೆ 60/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81 488630427152

3783 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಶ್ಾಂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸತೆಪ್ಪ ಮುಷಿಟಗರಹಳಿಿ 103/11 ಸಾಮಾನೆ ಮಿಡಿಸವತ 1 0.50 0.51 221877688586

3784 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಚ್.ಎಂ.ಜೆಲೆೋತಪ್ಪ ಮರುಳಪ್ಪ ಬಸವನಕೆಲೋಟ 83/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 512772562199

3785 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ 13/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.60 1.53 742331745774

3786 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇ.ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ೋ ಕೆ.ಬಿ. ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಅರಶಿನಗುಂಡಿ 17/2C2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.54 0.54 995740101449



3787 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ುರಿಪಿೋಸಾಯಬ್ ಹುಸೋನಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 31/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 1.92 786551706689

3788 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಅರಶಿನಗುಂಡಿ 30/9 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 0.87 0.46 241709456758

3789 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅರವಿಂದ್ಪಾಟಿೋಲ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾಹಿಟಲೋಣಿ 50/5 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.79 0.80 708245378423

3790 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿೋರಿಸಾಬ್ ಇಮಾಮಸಾಬ್ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 30 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 231381579289

3791 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ ರಾಮಪ್ಪ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 29/1B ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 421944511689

3792 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮಿೋಳ್ಾ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ ಹಾಲೆೋಹಳಿಿ 24/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01 653814269821

3793 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹುಸೋನಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 27/3P1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 309444741289

3794 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುದ್ರಮಮ ಗುರುಲಂಗಪ್ಪ ಹಿರೆೋಅರಕೆರೆ 33/1B ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 701542464407

3795 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಚ್.ಎಂ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಅರಕೆರೆ 57 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.70 0.71 246158421078

3796 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶ್ಂಬಲಲಂಗಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ 40 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 0.99 556178030484

3797 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಲ್ಹುಸೋನಸಾಬ್ ಕಾಸಂಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 47/19 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.55 1.49 313963200529

3798 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ 14/P12-P1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81

3799 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಲರಿಯಸಾಬ್ ಹುಸೋನಸಾಬ್ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 20/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.30 1.25 408802579788

3800 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಮಾಲಪಿೋರಸಾಬ್ ಕಾಸಂಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 2/4 ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡಲ ಹಲ 1 0.20 0.23 785158827097

3801 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾತಿಮಾ ಬಿನ್ ಕಾಸಂಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 32/173 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.45 516823179325

3802 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಅಯೆಣಣ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ 33/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.39 59663733449

3803 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಾೂಚಾರಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಚಾರಿ ಕ್ಲೊದೋವರಪ್ುರ 13/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.45

3804 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಮುಚಚನಲರು 35/1B3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.45 0.45 898427963975

3805 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪ್ಪ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಚದ್ರಗೆಲಳಿ 35/10 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.67 0.68 480036169361

3806 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗೆಲೋಣಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ 96/10 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 409787556219

3807 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಮದಿಕೆೋರನಹಳಿಿ 1/3CP2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 771279191735

3808 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನೆೋತಾರವತಿ ಸದದೋಶಿ ಸದ್ದಯೆನಕೆಲೋಟ 61/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.88 0.89 382845205422

3809 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಏನಹಳಿಿ 18/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81 848155171817

3810 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳಪ್ಪ ದಲಡಡಮಲಗಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ 33/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 298274173759

3811 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮದ್ದಯಾನಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ 82/P1-P2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15 407643009278

3812 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಎಚ್.ತಿಪ್ಪೋಸಾಡಮಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭರಮಸಮುದ್ರ 145,147/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.06

3813 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪ್ಪ ಮಲಗಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ 14/1C1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 0.47 0.31

3814 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ತಿಪ್ಪಸಾವಮಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮದ್ಕ್ರಿಪ್ುರ 13/7P2-P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 587387283534

3815 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾಂತಮಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮದ್ಕ್ರಿಪ್ುರ 13/6P5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 26582872273

3816 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಪ್ಕಿೋರಪ್ಪ ಮದ್ಕ್ರಿಪ್ುರ 49/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 219809001497

3817 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬುಡದ್ಡನಹಳಿಿ ಬಸಪ್ಪ ನಾಗಪ್ಪ ಮದ್ಕ್ರಿಪ್ುರ 12/5P1-P2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 801086855244

3818 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಾಂದ್ಬಿೋ ಯಮಲನಾಸಾಯಬ್ ಮದ್ಕ್ರಿಪ್ುರ 13/2P3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01 954024753210

3819 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಮಾನಲಸಾಯಬ್ ಖಾಸಂಸಾಬ್ ಮದ್ಕ್ರಿಪ್ುರ 137P2-P2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.54

3820 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಜ.ಜೆಲೆೋತಿಲಂಗಪ್ಪ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ ಸಲರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 1/2 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 0.80 0.32 923314294601

3821 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಜ.ಜೆಲೆೋತಿಲಂಗಪ್ಪ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ ಸಲರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 1/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81 923314294601

3822 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ರಾಜಣಣ ಚನನಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಗೆರೆ 43/5 ಸಾಮಾನೆ ಬದ್ನೆ 1 0.80 0.81 648521958106

3823 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಈರಪ್ಪ ಐನಹಳಿಿ 28/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.60 0.61 745381836249

3824 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಹುಚಚಪ್ಪ ಐನಹಳಿಿ 6/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.61 769829097812

3825 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಹುಚಚಪ್ಪ ಐನಹಳಿಿ 21/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.60 0.61 446649061612

3826 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಹುಚಪಾಲ್ನಹಳಿಿ 14/10 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.60 0.61 405544687685

3827 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 6/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 879324022229

3828 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಲಡೂಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 129/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 235076955410

3829 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೊೋಶಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಜಾಡನಕ್ಟಟ 3/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01 829172158194

3830 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋಲ್ಮಮ ಗೆಲೋಣಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 192 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 960607947311

3831 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 91/7B ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 250413641903

3832 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೊೋಶಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 121/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 705337247412

3833 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ುಬೋರಗ್ೌಡ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಸಲಕೆಕ 136/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01 522061911617

3834 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ನಿೋಲ್ಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 85/5B3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 407610553431

3835 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಮಮ ಕ್ರಿಸದ್ದಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 123/P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 331389354246

3836 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಮ ಧರಣೋಂದ್ರಪ್ಪ ಮಲೆಮಾಚಿಕೆರೆ 27/1P2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01 826578608340

3837 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಟರೋಶ್ಪ್ಪ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 3/P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.45 816474552594

3838 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪ್ಪ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 12/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಿಡಿಸ್ಔತ 1 1.00 1.01 317996654753

3839 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಲಗಪ್ಪ ಜಾಡನಕ್ಟಟ 28/10 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01 566799017519

3840 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಣಣ ಬಸಪ್ಪ ಜಾಡನಕ್ಟಟ 1/1A ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01 767314814376

3841 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉದ್ಯಶ್ಂಕ್ರ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಜಾಡನಕ್ಟಟ 1/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 792406609620

3842 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದದೋಶಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಪ್ುರ 36/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.61 801623863847

3843 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಜಾಡನಕ್ಟಟ 1/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01 729017545631

3844 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹುಲಗೆಮಮ ಮಲಗಪ್ಪ ಜಾಡನಕ್ಟಟ 28/8 ಸಾಮಾನೆ ಮಾವು,ನಿಂಬ 1 0.60 0.19 950343091325

3845 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಕೆ.ಮಾರಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ 105/P1-P2 ಸಾಮಾನೆ ವಿೋಳ್ಾೆದಲೆ 1 0.60 0.61 239979918271

3846 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಂತೋಶ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭರಮಸಮುದ್ರ 131/P-P1,133/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.76 0.77 486831344941

3847 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಬಿದ್ರಕೆರೆ 128/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.98 0.99 799361676143

3848 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಮದ್ ರಸಲಲ್ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 32/16B ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.45 518137614691

3849 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಜಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಣಣಹಳಿಿ 44/9 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.89 0.90 699375361313

3850 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಸಣಣಬಸಪ್ಪ ದಲಣಹಳಿಿ 194/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.30 1.25 895104613065

3851 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಣಣಪ್ಪಸಾವಮಿ ಜ.ಎಸ್. ಶ್ರಣಪ್ಪ ಅಣಬಲರು 37/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 676113083421

3852 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹುಸೋನಖಖಾನ್ ಬಕ್ಷ್ಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 32 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.45 233134978007

3853 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರ ಸದ್ದಲಂಗಯೆ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 69/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.65 418033934064

3854 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಕಾಡಪ್ಪ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 10/5 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.39 0.45 768244648746

3855 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಪ್ಪ ಕಾಡಪ್ಪ ತಲೋರಣಗಠ್ಠೆ 28/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 1.15 0.73 438442466602

3856 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಎಸ್.ಪ್ರಕಾಶ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಸವನಕೆಲೋಟ 178/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.70 1.63 285328544054

3857 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಗಳಪ್ಪರಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸದ್ದಪ್ಪ ಚಿಕ್ುಕಜಜನಿ 20/14 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15 865427673481

3858 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಗದೋಶ್ಯೆಶಿವಯೆ ಹೆಲಸಕೆರೆ 97 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.19 0.22 715335630562

3859 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಾಂದ್ಬಾಷಾ ಮುಸಾತನಸಾಬ್ ಬಸವನಕೆಲೋಟ 273/3P1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.95 1.87 801879622059

3860 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಳಮಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 53/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81 957112894852

3861 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಸಾಮಹಿಲಾಸಬ್ ಅಲಸಾಬ್ ಸದ್ದಯೆನಕೆಲೋಟ 15/11 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.15 264897278952

3862 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪ್ಪ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಹರಕೆರೆ 57 ಸಾಮಾನೆ ಮಿಡಿಸ್ಔತಡ 1 1.14 1.09 658810085372

3863 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಗಂಗಮಮ ಯರಿಕ್ಟಟ 28/P6 ಸಾಮಾನೆ ಮಿಡಿಸ್ಔತ 1 0.80 0.81 398617476213

3864 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಣಣೋಶಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಿನಹಳಿಿ 18/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.40 0.45 832236004196

3865 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಕಿೋರಸಾಬ್ ಹುಸೋನಸಾಬ್ ಮರಿಕ್ಟಟ 35/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.61 324992095393

3866 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಲೋಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಶಿವಣಣ ಕಾಟೋನಹಳಿಿ 3/6 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.42 330788907474

3867 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಮಮ ನಾಗರಾಜ ಹಳವದ್ಂಡೆ 22RS/7,22RS/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.79 0.80

3868 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಚನನಪ್ಪ ಗುತಿತದ್ುಗಯ 51/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.00 828226304702

3869 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣಣ ಬಸಪ್ಪ ಮಾದ್ನಹಳಿಿ 18/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 424233538050



3870 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಯರಪ್ಪ ಕಾಟೋನಹಳಿಿ 15/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 996510294073

3871 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಬಿ.ಬಸವನಗ್ಔಡ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಟೋನಹಳಿಿ 15/2,12/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.45 574257861874

3872 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಟರಮಮ ನಿೋಲ್ಪ್ಪ ಚದ್ರಗೆಲಳಿ 30/6 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 0.61 660466715933

3873 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪ್ಪ ಪ್ಟೋಲ್ಬಸಪ್ಪ ಕಾಟೋನಹಳಿಿ 20/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

3874 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಚ್.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ ನಾಗಪ್ಪ ಬಲೋರಾಪ್ುರ 12/3P2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 891121524007

3875 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಅರಕೆರೆ 28 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 261020893635

3876 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಅಮರೆೋಶ್ ಶ್ಮಬುಲಂಗಪ್ಪ ಸಲರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 12/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 0.60 702745386266

3877 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಚ್.ಟಿ.ಧನಂಜಯ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ದಲಣಹಳಿಿ 62/1,75/19,75/20 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 2.00 1.92 678620536538

3878 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ.ಬಿ.ಬಸಣಣ ಜುನಾನಬಸಣಣ ಬೆರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ 24/C ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 2.00 1.22 629089273128

3879 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಯೋಗೆೋಶ್ರೆಡಿಡ ಸೋತಾರಾಮರೆಡಿಡ ಸದಿದಹಳಿಿ 26/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.28 1.23 924789678493

3880 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ವಿೋರೆೋಶ್ ರುದ್ರಮುನಿ ಸಲರಡಿಡಹಳಿಿ 47/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.40 0.45 961422692421

3881 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವಮಮ ಮಲ್ಗಪ್ಪ ಮದಿಕೆೋರನಹಳಿಿ 27 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 1.00 0.64 965938158535

3882 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಣಣ ನಿಜಲಂಗಪ್ಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪ್ುರ 11/1,11/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.77 1.70 394762423370

3883 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಪ್ುರ 11/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 1.00 0.64 494313087336

3884 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ಮಂಜುನಾಥ ಲ್ಕ್ಕಂಪ್ುರ 39/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 1.70 0.82 204445504858

3885 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪ್ಪ ಭೋಮಪ್ಪ ಗ್ೌರಿಪ್ುರ 20 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 1.20 0.77 202603927763

3886 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹಿರೆೋಅರಕೆರೆ 12/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 0.61 677502853986

3887 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಷ್ರಿೋಪ್ಪಜಾನ್ ಸಲೋಂಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 23/2B ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 228539126753

3888 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಮಂಜಪ್ಪ ಅರಶಿನಗುಂಡಿ 21/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01 537014460889

3889 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಬಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಸಪ್ಪ ಕಾಮಗೆೋತನಹಳಿಿ 41/6 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.15 1.10 301737548836

3890 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಘವರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಭರಮಸಮುದ್ರ 100/12,100/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15 921570324247

3891 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸನನ ವಿೋರಪ್ಪ ಹನುಮಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 13/12,17/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.35 1.30 544409277229

3892 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಮಾಮಾಸಬ್ ಖಾಸಂಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 31/1P2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.93 0.94 258845928354

3893 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹಿರೆೋಅರಕೆರೆ 27/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15 530012066480

3894 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ.ಎಸ್.ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ದಲಡಡಸತೆಪ್ಪ ಗ್ೌರಿಪ್ುರ 45/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.96 0.62 998858433831

3895 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಭರಮಗವಡ ಉಜಜಪ್ಪವಡೆೋರಹಳಿಿ 49/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಂಡೆ 1 0.40 0.45 636295984523

3896 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 5/2,5/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.83 0.84

3897 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಎಚ್.ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ತಾಯಿಟಲೋಣಿ 1/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01 762607560728

3898 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ವಿೋರಪ್ಪ ಕೆಲಲ್ಂಗಟಟ 6/247 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.40 0.45 347701933385

3899 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪ್ಪ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು 52/2A ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.45 269769137741

3900 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಹಿರೆೋಅರಕೆರೆ 3/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 767141775361

3901 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ನಾರಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು 65/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.28 0.32 837771194607

3902 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಾಮಬಾನು ಸಲಸಾಬ್ ರೆಡಿಡಹಳಿಿ 12/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 1.15 0.74 619610769314

3903 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನವಿೋನ ಬಲೋರಪ್ಪನಾಯಕ್ ಜಗಳಲರು 25/2B ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.64 727667752192

3904 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿದಾನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಕ್ರಪ್ಪ ಕಾೆಸೋನಹಳಿಿ 16/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 1.50 0.95 204426490676

3905 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆೋಮಂತರಾಜು ದಲಡಡಸತೆಪ್ಪ ಗ್ೌರಿಪ್ುರ 45/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 1.20 0.77 530317408235

3906 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲ್ೂಣಣ ತಿಮಮಣಣ ಮುದ್ದರಸನಕ್ಟಟ 27/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 726343664905

3907 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಸಲಲಾಸಬ್  ಇಮಾಂಸಾಬ್ ತಿಮಾೂಪ್ುರ 1/1A ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 1.60 1.01

3908 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಮನಾಸಬ್ ಖಾಸಂಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 26/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.30 1.32 573293882688

3909 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಲೋರಾಪ್ುರ 15/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.77 0.76 234424608030

3910 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಪ್ತರಪ್ಪ ಚಿಕ್ುಕಜಜನಿ 28/P6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 2.00 1.92 940355799147

3911 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಹರೆಡಿಡ ಪಾಪ್ಣಣರೆಡಿಡ ಬಲಮಮಘಟಟ 43/8 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 612859504533

3912 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಸದ್ದಪ್ಪ ನಿಬಗಲರು 39/4,39/5 ಸಾಮಾನೆ ಬದ್ನೆ 1 0.94 0.95 247317137596

3913 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ನಿಂಗಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿದ್ರಕೆರೆ 48/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.35 1.30 329117349164

3914 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ದಾನಪ್ಪ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 23/3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 0.80 0.36 585324318731

3915 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮುಚಚನಲರು 20/6 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.60 1.54

3916 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಎಂ.ರ್ೋದ್ಮಲತಿಯ ಗುರುಶ್ಾಂತಯೆ ಗುತಿತದ್ುಗಯ 56/4,56/8,56/C ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡಲ ಹಲ 1 1.20 1.15

3917 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹನುಮಪ್ಪ ದೋವಿಕೆರೆ 65/5 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.86

3918 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಒ.ತಿಮಮಪ್ಪ ಓಬಳಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ 60/3,60/9,60/2,60/1A ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 1.40 0.69

3919 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಮಮ ತಿಮಮಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ 60/3,9,2,1A ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 1.40 0.69 492173540538

3920 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಿ.ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮಲೆಮಾಚಿಕೆರೆ 31/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.32 1.27 247840135722

3921 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎನ್.ಧನಂಜಯರೆಡಿಡ ನಾರಯಣರೆಡಿಡ ತಾಹಿಟಲೋಣಿ 8/1A ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 752531779833

3922 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ.ಕೆ.ಜಗದೋಶ್ ಕ್ಲ್ೂನಗವುಡ ದಲಣಹಳಿಿ 142/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 1.50 0.74 688633699631

3923 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಯೆ ಚನನಬಸಯೆ ರಸತಮಾಚಿಕೆರೆ 35/2 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಯ 1 0.40 0.28 683890078197

3924 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಕ್ಮಮಮ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ದಲಣಹಳಿಿ 143/2,143/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.37 476166842880

3925 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾಂತಕ್ುಮಾರ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್. ಮುದ್ದರಸನಕ್ಟಟ 28/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.40 1.34 405701657972

3926 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬುಡೆೋನಸಾಬ್ ಕ್ುರೆಹುಸೋನಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 20/9 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.45 1.39 431315098966

3927 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಿಯ ಶ್ಂಬುಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ಲೊದೋವರಪ್ುರ 22/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 762137305538

3928 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಬಾಷ್ಚಂದ್ರಬಲೋಸ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಮುಚಚನಲರು 23/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.45 1.39 802052493313

3929 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಎಚ್.ನಾಗಮಮ ಶ್ಾಂತಕ್ುಮಾರ ಮುದ್ದರಸನಕ್ಟಟ 28/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.60 1.54 817447211034

3930 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ  ಡಿ. ಬಸರ್ೋಶ್ವರಪ್ಪ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಪ್ುರ 51 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.40 0.45 405912984284

3931 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಷ್ಮಿೋಮಬಾನು ಸಬಡಾನಸಾಬ್ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 9/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.64 730054412399

3932 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಜರತಅಲ ಅಲಾೂಭಕ್ಷ್ೋ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 10/3B1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.61 868187173705

3933 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಯೆ ಹಳವದ್ಂಡೆ 14/RS/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01 640073338550

3934 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮುರುಡಪ್ಪ ಶಿೋತರಸನಹಳಿಿ 3/1P6 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.60 1.54 364376914246

3935 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶ್ವಬಂದ್ು ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಚಚೋನಹಳಿಿ 33/6 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15 308080444515

3936 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪ್ಪ ಸದ್ದವಿೋರಪ್ಪ ಹೆಲಸಕೆರೆ 99/2B ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.90 1.82 289086394351

3937 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಮರಿಕ್ುಂಟ 80/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.60 0.60 829646989463

3938 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಚನನಪ್ಪ ಮರಿಕ್ುಂಟ 81/7 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.45 820385057010

3939 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಜಜನಗ್ೌಡ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 35/2A ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.54 209343032829

3940 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣಸದ್ದಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 124/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.61 767177025518

3941 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 111/4 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 1.00 0.42 448864359390

3942 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ವಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಮರಿಕ್ುಂಟ 5/4P6 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 1.00 0.37 448864359390

3943 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಬಡಬಸವನಹಳಿಿ 11/2 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 1.70 0.56 936543620932

3944 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸದ್ದಯೆನಕೆಲೋಟ 73/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಾವು,ನಿಂಬ 1 2.40 0.48 813614296298

3945 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಸದಿೂಂಗಪ್ಪ ಕ್ಲೊದೋವರಪ್ುರ 102/17, 102/9, 102/12 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.20 1.12 859823204735

3946 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಶಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ಸಲರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 16/1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 0.30 0.16 930475374768

3947 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು 71/3B1 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 0.49 0.18 747789582419

3948 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಣಣ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ 16/3 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪ 1 0.64 0.17 651513234959

3949 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೆಲೋವಿಂದ್ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ 14/P3, 15/P3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 1.92 573781576389

3950 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ವಿತ ಎನ್ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ನಹುಷಾ ಸದಿದಹಳಿಿ 80/6 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.50 0.49 689078860469

3951 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಹುಷಾ ಎ ಬಿನ್ ಅಂಬರಿೋಶ್ರೆಡಿಡ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 23/3 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.60 0.42 956264333027

3952 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಜಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತವಿೋರಯೆ ರಸತಮಾಕ್ುಂಟ 35/5 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 0.80 0.43 281288902206



3953 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ ಆರ್ ಪ್ರತಾಪ್ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಡ ಭರಮಸಮುದ್ರ 85/1A ಸಾಮಾನೆ ಪ್ೋರಲ್ 1 1.60 0.56 387720290887

3954 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಾಳಿಕೆರಪ್ಪ ದಲಣಹಳಿಿ 30/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 568518798499

3955 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಅಣಬಲರು 69/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.99 946611556975

3956 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಸಂಪ್ತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧರಣೋಂದ್ರಪ್ಪ ನರೆೋನಹಳಿಿ 125/2P3 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 3.55 0.70 942425062860

3957 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಲಸಕೆರೆ 82/1C ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 323189700427

3958 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 29 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.54

3959 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಲಡೆಲಡೋಬಯೆ ಬಿನ್ ದಾಸರ ಓಬಯೆ ಸಲಕೆಕ 9/6 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01

3960 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣತಿಪ್ಪಯೆ ಮುಸಲಟರು 124/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 1.92

3961 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲೋಸಯೆ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ 2/5, 3/1, 1/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.78 1.71 986062853778

3962 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲಡಲ್ ಓಬಯೆ ಐನಹಳಿಿ 16/P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.45 1.34 323304810782

3963 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಘಟಟದ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಡಮಿ ಬಸಪ್ಪ ತುಮಿಮನಕ್ಟಟ 25 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.8 0.81 248165775227

3964 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಮಮ ಒಬಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 50/5P9 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.76 0.77 372165443988

3965 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪರ ಬಲಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 32/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.7 0.71 314432123840

3966 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 34 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.49 0.49 914836802420

3967 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸುಡುಗ್ಾಡಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 76/8B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.7 0.71 590449242640

3968 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹರಿಶ್ಛಂದ್ರನಾಯಕ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 23/P1 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.8 0.70 803076221578

3969 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಸಂಗ್ ನರೆೋನಹಳಿಿ 34/1 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.2 1.15 928578201633

3970 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಿಯ ಚೌಡಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.75 789615734349

3971 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಣಣ ಬಿನ್ ಈರಣಣ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 32/4 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.79 0.80 330846029760

3972 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣಣವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಮರಿಕ್ಟಟ 42/2 ಈರುಳಿಿ 1 0.8 0.81 732223453583

3973 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಕೆ.ಗುಡಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 27/8B ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.8 0.81 946584641289

3974 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣಣಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ 9/4,5 ಈರುಳಿಿ 1 1.2 1.15 739904221768

3975 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋವಸಂಗನಾಯಕ ಕೆಲರಟಿಗೆರೆ 35/2AP3 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.35 1.30 783019382378

3976 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿಕ್ಟಟ 34/3A ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.8 0.81 676974758673

3977 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 12/5 ಈರುಳಿಿ 1 0.4 0.45 440932008883

3978 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಜೆಲೆೋತಿಪ್ುರ 22/1AP1 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.8 0.81 297749073980

3979 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿಸುತವಳಿಿ 61/3P1 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1 1.01 677739254927

3980 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪ್ಪ ಜಗಳಲರು 30/1BA+1A,30/2P4 ಈರುಳಿಿ 1 0.56 0.57 852416370450

3981 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪ್ಪ ಜಗಳಲರು 30/1BA+1A,30/2P4 ಈರುಳಿಿ 1 0.56 0.57 852416370450

3982 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಪ್ಪ ಗ್ೌಡಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 20/2P1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.40 0.45 292703605390

3983 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಲೋರಪ್ಪ ದಲಣಹಳಿಿ 65/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 947263899673

3984 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಳೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ರಂಗ್ಾಪ್ುರ 44/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 697587548615

3985 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ. ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಯೆ ದಲಣಹಳಿಿ 65/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 557949232093

3986 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚೌಡಪ್ಪ ರಂಗ್ಾಪ್ುರ 44/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.45 629389720663

3987 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಎನ್. ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹಿರೆೋಬನಿನಹಟಿಟ 15/P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಬದ್ನೆ 1 1.20 1.25 474585872868

3988 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಓ. ಸಣಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಓಬಯೆ ಕ್ಣಕ್ುಪ್ಪ 17/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 736351725260

3989 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಟಿ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಡಿ. ತಿಮಮಣಣ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ 21/2B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1 1.88 0.88 771470398932

3990 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಣಣ ಬಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ತುಪ್ಪದ್ಹಳಿಿ 32/1 ಬಾಳೆ 1 1.20 0.64 886461335124

3991 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಬಯೆ ಲ್ಕ್ಕಂಪ್ುರ 11/1P1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.40 1.34 516404678150

3992 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಓಬಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ುರಿಹನುಮಪ್ಪ ಸದ್ದಯೆನಕೆಲೋಟ 57 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 240010328418

3993 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಣಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾರೆೋಹಳಿಿ 59/P9 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01 342193344820

3994 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಸದ್ದಯೆನಕೆಲೋಟ 56/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01 402565228996

3995 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿಕ್ಟಟ 10/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 480229392802

3996 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಾರೆೋಹಳಿಿ 70/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81 411340707450

3997 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದೋವಿಕೆರೆ 63/12 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.15 813924337448

3998 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲಲ್ಂಗಟಟ 64/* ನುಗೆೆ 1 0.50 0.27 593031214005

3999 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲಲ್ಂಗಟಟ 65/* ನುಗೆೆ 1 0.60 0.32 206353711036

4000 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಭೋಮಾಸೋನ್ ರಾವ್ ಚಿಕ್ಕಬಂಟನಹಳಿಿ 11 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01013 828097896497

4001 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರೆೋಶ್ಯೆ ಬಿನ್ ನಂಜಯೆ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಪ್ುರ 29 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01013 436725958977

4002 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 135/7 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01013 961788265980

4003 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಟರೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 3/P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01013 961788265980

4004 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಎ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಎ ಚಿಕ್ಕಬಂಟನಹಳಿಿ 15/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15236 875893720990

4005 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೊೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಜಾಡನಕ್ಟಟ 3/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01013

4006 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಯೆ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯೆ ಮಾಗಡಿ 60/5 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 0.80 0.18 276879040880

4007 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್. ವಿಜಯ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಡ ಭರಮಸಮುದ್ರ 92/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.54

4008 ಜಗಳಲರು
ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಬುದಲ್ ವಹಾಬ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಖಾಸಂಸಾಬ್ ಕ್ಣಕ್ುಪ್ಪ 72/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ

1
1.45 1.39

4009 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ. ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಲ್ಂಗಟಟ 6/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.40 0.81 669940224564

4010 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ರ್ಂಕ್ಟಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ 99/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01 540666076699

4011 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ. ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯೆಣಣ ಬಣಣಹಳಿಿ 54/3, 54/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 2.00 1.92 893851631293

4012 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾಯಪ್ಪ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 44/P2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 837309119707

4013 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮರೆಡಿಡ ಯರಮಲ್ೂನಹಳಿಿ 5/2, 5/8 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 280690311683

4014 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಡಿ.ಎಂ. ಮಂಜಪ್ಪ ಗ್ೌರಿೋಪ್ುರ 11/3A1A ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.40 1.34 498264024898

4015 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪ್ಪ ಡಿ. ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 23/* ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.98 1.90 817038820581

4016 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 21/3 ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.53 0.54

4017 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 7/1 ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 2.00 1.91

4018 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ.ಎ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜ. ಅಂಜನೆೋಯ ಜಮಾಮಪ್ುರ 64/7B, 64/19 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 247584397836

4019 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಣಕ್ುಪ್ಪ 15/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.54 897555477925

4020 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ. ರಂಗಪ್ಪ ಕೆಳಗೆಲೋಟ 98/* ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.25 619128677473

4021 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣನಪ್ಪರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ತಾಯಿಟಲೋಣಿ 13/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.90

4022 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರೆೋಶ್ ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ ಸ.ಟಿ. ಏಕಾಂತಪ್ಪ ನಿಬಗಲರು 13/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 976843869173

4023 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿದ್ರಕೆರೆ 104/3A, 110/1, 104/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.97 1.87 544162687439

4024 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂಜಕ್ಷ್ರಿ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಸಂಜೋವರೆಡಿಡ ಬಿದ್ರಕೆರೆ 107/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.31 1.25 364893132257

4025 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದಾನಂದ್ರೆಡಿಡ ಬಿ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಡ ಬಿದ್ರಕೆರೆ 129/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 384083993924

4026 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿದ್ರಕೆರೆ 138/3C, 138/4C ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.90 1.82 290228183032

4027 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೃತುೆಂಜಯ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ರುದ್ರಯೆ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ 7/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15

4028 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ. ಕ್ೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಮಲಡೂಮಾಚಿಕೆರೆ 75/* ಸಾಮಾನೆ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 2.00 1.90

4029 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್. ಮಲತಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲೋರಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 74/2B2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.77 0.78 583223271050

4030 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಎಂ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಲರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 18/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.60 0.61 201528854783

4031 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಿ ಕೆಳಗೆಲೋಟ 26/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.93 0.94

4032 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಹಳಿಿ 44/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.60 1.51

4033 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪ ಮುಷಿಟಗರಹಳಿಿ 42/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.80

4034 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್. ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ 37/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.70 0.71



4035 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಕ್ಿಬಸಪ್ಪ ಜ. ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಜ ಕೆಲರಟಿಗೆರೆ 65/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.70 0.71

4036 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಿೋರಪ್ಪ ಬಲೋರಾಪ್ುರ 12/1P1 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 1.20 0.56

4037 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ 38/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.65 1.57 210973809631

4038 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ದೋವಿಕೆರೆ 158 ಸಾಮಾನೆ ನುಗೆೆ 1 0.80 0.32

4039 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಎಸ್.ಬಿ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಪಾಲ್ನಾಯಕನಕೆಲೋಟ 2/3 ಸಾಮಾನೆ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 1 0.80 0.81

4040 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹುಚಚಪಾಲ್ನಹಳಿಿ 11/15 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.20 1.15

4041 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹುಚಚಪಾಲ್ನಹಳಿಿ 11/6 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.60 0.61

4042 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಗೆರೆ 12/1B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ನುಗೆೆ 1 0.70 0.37 397961052571

4043 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 26 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.60 0.61

4044 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ. ಮಂಜಣಣ ಬಿನ್ ಕೆ. ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ 70/P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.60 0.65

4045 ಜಗಳಲರು
ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಪ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪಯೆ ಕ್ಲೊದೋವರಪ್ುರ 69/2AP1, 71/1A, 139/1, 

139/4
ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಪ್ಪಾಪಯ

1
1.80 0.88

4046 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಶಿೋತರಸನಹಳಿಿ 50/P5-P1 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81

4047 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಶಿೋತರಸನಹಳಿಿ 50/P4 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81 850677042496

4048 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಿನಹಟಿಟ 53/* ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4049 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೆೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪರೆಡಿಡ ಬಿದ್ರಕೆರೆ 46/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 942269134530

4050 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಠದ್ದಾೆಮವವನಹಳಿಿ 100/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.00 0.91 527190093772

4051 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಸ. ಕ್ಲೊೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪಗ್ೌಡ ಬಿದ್ರಕೆರೆ 137/4 ಸಾಮಾನೆ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 1 1.36 1.30 980919256994

4052 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಲಾತಫ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಖಲೋಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿದ್ರಕೆರೆ 178/4, 178/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.69 0.70

4053 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಳೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 9/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 1 1.18 1.13

4054 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓ. ಓಬಳೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಠದ್ದಾೆಮವವನಹಳಿಿ 140/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಬದ್ನೆ 1 1.20 1.15

4055 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾ ಕೆ.ಓ ಕೆಲೋಂ ಓಬಯೆ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 18/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.83 0.84

4056 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾವೆ ಕೆ.ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ ಓಬಯೆ ಕೆ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 18/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.45

4057 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮಯಲ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಉದ್ದಘಟಟ 66/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15

4058 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಮೌಳೆೋಶ್ವರ ಎಸ್.ಎಂ. ಉದ್ದಘಟಟ 77/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.50 0.51

4059 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 17/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01

4060 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಪಾಪ್ದೋವರಹಳಿಿ 28/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.40 1.34

4061 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಓಬಣಣ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 18/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.78

4062 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ೂಜಾರಿ ಓಬಣಣ ಬಿನ್ ದಲಡಡಮಾರಯೆ ಕಾನನಕ್ಟಟ 24/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.45 0.44

4063 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 18/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81

4064 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ೂಜಾರಿ ಓಬಣಣ ಬಿನ್ ದಲಡಡಮಾರಯೆ ಕಾನನಕ್ಟಟ 29/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.65 0.66

4065 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಯೆ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪಾಲ್ಯೆ ಕಾನನಕ್ಟಟ 20/7 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15

4066 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಸುಂಕ್ಪ್ಪ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 17/4 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.15

4067 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಲಮಮಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 32/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.69 0.61

4068 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಪಿ. ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಯೆ ತುಂಬಿನಕ್ಟಟ 51/P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92

4069 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಕೆ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಸವನಕೆಲೋಟ 86/7 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

4070 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಳೆೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಕೆ.ಬಿ. ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 15/3B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4071 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಿಪೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಲಮಮಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 154/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

4072 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿಕ್ಟಟ 10/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.60 0.61 234281469028

4073 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 15/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4074 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 15/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4075 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿಸುತವಳಿಿ 69/6 ಸಾಮಾನೆ ಸೋಬ 1 1.15 0.38 779233911594

4076 ಜಗಳಲರು
ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಕಿರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಕೆಲಟರೋಶ್ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 64/3 ಸಾಮಾನೆ ಎಲೆಕೆಲೋಸು
1

0.94 0.95 839594775455

4077 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜನಾಧಯನ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಜೆ.ಹೆಚ್. ಕೆಲಟರೋಶ್ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 62/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01 965213959449

4078 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಲೆಮಾಚಿಕೆರೆ 27/1P4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.50 1.44

4079 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಬಿ. ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 11/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.08 1.04

4080 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯೆಮಮ ಜ.ಎನ್. ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪ್ಪ ಎ ನಿಂಗ್ಾನಹಳಿಿ 24/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.85 1.78 406081971905

4081 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವನಜಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್. ಕೆಲಟರೋಶ್ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 63/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.55 1.44 678357765723

4082 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಜ. ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಸ. ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಶಿೋತರಸನಹಳಿಿ 19/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 1.92

4083 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ಹೆಲಸಕೆರೆ 95/6, 95/10 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.15

4084 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಜೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿಖರಪ್ಪ ಬೋಡರಬನಕ್ನಹಳಿಿ 8/P1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15 518335348858

4085 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಗೆಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು 190/1 ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.15 1.10 979157340809

4086 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುರಾಧ ಬಿ.ವಿ. ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿ.ಸ. ಬಸವನಕೆಲೋಟ 71/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15

4087 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕಾೆಸೋನಹಳಿಿ 123/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01

4088 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚರಾಮಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು 182/2 ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 889359308890

4089 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು 187/4 ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.60 0.61 525274564506

4090 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಸಲಕೆಕ 152/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01

4091 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರುಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು 188/12 ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 781089240023

4092 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿ.ಎಂ. ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಯೆ ಚಿಕ್ಕಬಂಟನಹಳಿಿ 8/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01 231189364905

4093 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ. ನಿಂಗೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಭರಮಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು 192/* ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.20 1.15 201632839940

4094 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಮಿನಾಬಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ುಕ್ುರಸಾಬ್ ಬಸವನಕೆಲೋಟ 292/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 0.61

4095 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾಂತವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಡಿ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಲಡೂಮಾಚಿಕೆರೆ 31/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.80

4096 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ವಿ. ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಿ. ವಾಸುದೋವರೆಡಿಡ ಸದಿದಹಳಿಿ 77/1, 77/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.40 1.34 240637211115

4097 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಶೆಟಿಟ ಹೆಚ್.ಟಿ ಮಲಡೂಮಾಚಿಕೆರೆ 9/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 2.00 1.90

4098 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಅರಕೆರೆ 47/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.90 0.91

4099 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಲರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 6/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.90 0.91 734415742169

4100 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಪ್ಪ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 6/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.91

4101 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾಮರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಭರಮಸಮುದ್ರ 26/1A ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

4102 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಜಗದಿೋಶ್ ಸದಿದಹಳಿಿ 77/1 ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

4103 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ವರೆಡಿಡ ಸದಿದಹಳಿಿ 73/2 ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

4104 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ವಿ ಬಿನ್ ಜೆ. ರ್ಲ್ೂಸಾವಮಿ ಭರಮಸಮುದ್ರ 203/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4105 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ. ರಮೋಶ್ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಜಯಣಣರೆಡಿಡ ಸದಿದಹಳಿಿ 80/2 ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

4106 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪ್ಪ ಕಾಟೋನಹಳಿಿ 10/2P1-P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.50 1.44

4107 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಸ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 145/P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.01 974546832827

4108 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಂಜನಪ್ಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪ್ುರ 3/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15

4109 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುಡಡದ್ಲಂಗನಹಳಿಿ 10/2A ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01

4110 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ನಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಬಪ್ಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ 4/1P ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.15 452395331933

4111 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್.ಸ. ಬಿನ್ ಹಳೆಿಪ್ಪರ ಚೌಡಪ್ಪ ಯಲ್ಯಕ್ಟಟ 50/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.15 343326410487

4112 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 17/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15

4113 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ತಮಲೋಹಳಿಿ 51/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.42 0.45 85776612212

4114 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ತಮಲೋಹಳಿಿ 20/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.70 0.71 496528097756

4115 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ. ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 52/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81



4116 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಣಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಂಗ್ಾಪ್ುರ 49/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.36 1.25 556093003024

4117 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ತಮಲೋಹಳಿಿ 78/6 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.45

4118 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲಗಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 53/1AP3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

4119 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಣಣ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಯೆ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ 44/* ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01

4120 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪ್ಪ ಎಲ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯೆ ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ 9/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.88 0.89 859082209794

4121 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುದಲದೋಬಯೆ ಮಾಗಡಿ 70/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.61

4122 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಲ್ಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 54/1P1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

4123 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 85/P4-P1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4124 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಪ್ಪ ರಂಗಯೆನದ್ುಗಯ 2/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81

4125 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾವಮಿ ಶೆಟಿಟಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 17/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81 487766643905

4126 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಶ್ುರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 44/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

4127 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಪ್ಪ ಎ ಬಿನ್ ಮಾಗಡಿ 54/1P4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81

4128 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗ್ಾದ್ರಪ್ಪ ಗುಡುಗೆಲೋಬನಹಳಿಿ 21/* ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81

4129 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 102/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81

4130 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 142/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4131 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 53/* ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81

4132 ಜಗಳಲರು
ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಲಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 49/3B, 49/2P1-P2, 

49/3AP1
ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ

1
0.87 0.88

4133 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 54/3B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

4134 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಲೂಂಗಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 44/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 1.00 1.01

4135 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 3/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.58 0.59

4136 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ. ಹನುಮಣಣ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ುಳೆಲಿೋಬನಹಳಿಿ 5/2B2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.82 0.83

4137 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಬಲೋರಯೆ ಗ್ೌಡಿಕ್ಟಟ 8/* ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01

4138 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲಗಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 26/1B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 0.61

4139 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಂಡಿನ ಪಾಪ್ಯೆ ಬಿನ್ ಮುತತಪ್ಪ ತಮಲೋಹಳಿಿ 34/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.10 1.06

4140 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ 80/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.23 1.44

4141 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 2/6 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81

4142 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 120/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4143 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಟಪ್ಪ ಗುಡಡದ್ಲಂಗನಹಳಿಿ 13/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.66 0.67

4144 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ. ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಯೆ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 17/7 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.50 0.51

4145 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಟಿ.ಸ ಬಿನ್ ಚಿತತಪ್ಪ ಮಲೆಮಾಚಿಕೆರೆ 21/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.51 0.52

4146 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಯೆ ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ 12/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.50 0.51

4147 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯೆ ತಮಲೋಹಳಿಿ 21/1P1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.51 0.52 696666439280

4148 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮುಷಿಟಗರಹಳಿಿ 42/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81 882546927475

4149 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 54/2P8 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.70 0.71

4150 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಮಲೋಹಳಿಿ 51/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.45

4151 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚೌಡಪ್ಪ ಜಾಡನಕ್ಟಟ 21/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.60 0.61

4152 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ. ಮಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಗುರಸದಾದಪ್ುರ` 14/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.76 0.77

4153 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಮಲೆಮಾಚಿಕೆರೆ 18/P1-P1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.45 563190912572

4154 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ 14/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.89 590132638341

4155 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಂಜನಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಉಜಜನಿ 63/8, 63/* ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.48 0.48

4156 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂಪ್ಳಯೆ ಬಿನ್ ಓಬಯೆ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ 54/* ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 751122538982

4157 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಂಗ್ಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪ್ಯೆ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ 46/1P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.70 1.63 296793291407

4158 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯೆ ತಮಲೋಹಳಿಿ 33/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.95 0.96 754718569741

4159 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಕ್ಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಹನುಮಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿಕ್ಟಟ 30/1BP2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.15 519849833415

4160 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೆಲಂದ್ೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿದ್ರಕೆರೆ 136/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.54 400564152765

4161 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರುಡಪ್ಪ ಶಿೋತರಸನಹಳಿಿ 3/1P10 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81

4162 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಂ. ಚೌಡಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 48/9 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.65 0.66

4163 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲಗಮಮ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಉಜಜನಿ 23/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01

4164 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಡಿ. ಬಸಪ್ಪ ಕಾಮಗೆೋತನಹಳಿಿ 44/11, 44/6P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.38 1.33 883805580988

4165 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್. ಹಳೆೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಯಲ್ಯಕ್ಟಟ 128/* ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15

4166 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ಜ ಮಲಕ್ಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಿನಹಟಿಟ 19/P3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92

4167 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ದಲಣಹಳಿಿ 194/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.36 1.30

4168 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಗವಿಯಪ್ಪ ಲಂಗನಹಳಿಿ 26/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.15 1.10 466356235436

4169 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಿ. ಮಲಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಾೆಸೋನಹಳಿಿ 22/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.66 1.92

4170 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪ್ಪ ಡಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಕೆಳಗೆಲೋಟ 57/10 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.46 0.46

4171 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜ. ಚನನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಉಜಜನಿ 75/2B ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01

4172 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತಮಲೋಹಳಿಿ 30/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.78 0.79

4173 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ದಾಸಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಕಂಪ್ುರ 36/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.15

4174 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಡಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 84/* ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.50 0.45

4175 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಬಿ. ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ 21/* ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.76 0.77

4176 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಸಣಣ ನಂಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಿನಹಟಿಟ 42/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01

4177 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣಣ ಚಿಕ್ಕ ಉಜಜನಿ 49/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4178 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡಪ್ಪ ಪಾಪ್ದೋವರಹಳಿಿ 28/1B ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.80 1.73

4179 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪ ಯಲ್ಯಕ್ಟಟ 74/* ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 463599285043

4180 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪ್ಪ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 53/7 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15

4181 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನಿತ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಮರಿಕ್ುಂಟ 3/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01

4182 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಖಾದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ರೆಡಿಡಹಳಿಿ 13/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.55 1.47 323011368042

4183 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಆರ್ ಗಿರಿಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗ್ೌಡಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ 58/* ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01

4184 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚದ್ರಗೆಲಳಿ 138/* ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.70 0.71

4185 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆಚಚೋನಹಳಿಿ 18/2 ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4186 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್. ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಜಾಯ ನಾಯಕ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 160/* ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.35 0.40

4187 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 174/P1 ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4188 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋನಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕಾೆನಾಯಕ ಚನಾನಪ್ುರ 27/P2 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81

4189 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರೆಲೋಜಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾಳನಾಯಕ ಚನಾನಪ್ುರ 28/9 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.30 1.25

4190 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಲಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಚನಾನಪ್ುರ 46/P2 ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.01

4191 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗೆಲೋಣಪ್ಪ ಕೆಚಚೋನಹಳಿಿ 60/* ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4192 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಕೆ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಂ. ಕೆಲಲ್ೂಪ್ಪ ಮಸಣಿಕ್ಟಟ 20/1 ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.61

4193 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣಣ ಪಿೋಕಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ನರಸಂಹನಾಯಕ ಬಾೆಟಗ್ಾರನಹಳಿಿ 1/8 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.52 0.53 284682331798

4194 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ುರುಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರಪ್ಪ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 8/14 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.62 0.63

4195 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಆರ್. ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ 155/*, 158/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92

4196 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಣಣ ಬಿನ್ ಜೆಲೋಗಪ್ಪ ಕೆಳಗೆಲೋಟ 27/1B ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 0.61

4197 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್. ಅಜಜಯೆ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ 21/4 ಸಾಮಾನೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.53 0.54 781762580798



4198 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ತಾಯಿಟಲೋಣಿ 9/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.78

4199 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಂಜೋವಪ್ಪ ಬಾೆಟಗ್ಾರನಹಳಿಿ 19/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 1.60 0.76 338874646393

4200 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಲರುಲಾೂ ಬಿನ್ ಪಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 46/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15 280959287867

4201 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶ್ಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಭಲಷ್ಣಯೆ ವಿೋರವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 12/* ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.98 0.98 895302129798

4202 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗ್ಾಧರ ಜ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿದ್ರಕೆರೆ 69/1B ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.61

4203 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಜ. ಚನನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಶಿೋತರಸನಹಳಿಿ 19/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 876975804789

4204 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕೆಳಗೆಲೋಟ 51/8 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 1.15 334774340538

4205 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಲಟಟಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ 16/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.54 233561748183

4206 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌಡುರ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಳಗೆಲೋಟ 19/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.40 1.34 66620071507

4207 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಳಗೆಲೋಟ 60/* ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.40 1.34

4208 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 29/*, 29/* ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 415112135732

4209 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಮರಿಕ್ಟಟ 34/3C ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.80 1.73 500743121821

4210 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 12/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 950209879992

4211 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ವರರ್ೋನಹಳಿಿ 20/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.40 1.34 684878060535

4212 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೋಮರೆಡಿಡ ಆರ್.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ 1/1A ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 954283588486

4213 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪ್ಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪ್ುರ 11/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 930564879707

4214 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನನಪ್ೂಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 20/2P2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.30 1.25 458633625519

4215 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿನೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಗ್ೌರಿೋಪ್ುರ 18/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.54 348291865666

4216 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎರನಾಗಮಮ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 42/3A ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.41 1.34 312989855372

4217 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಣಸದ್ದಯೆ ಬಿನ್ ಬಸಯೆ ಉಜಜಪ್ಪವಡೆೋರಹಳಿಿ 90/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81 515702963305

4218 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರಂಗ್ಾಪ್ುರ 55/P1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92

4219 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 37/* ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.45

4220 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮರಿಕ್ಟಟ 91/* ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.15 1.10

4221 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಲಡಡಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲಗಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಕಂಪ್ುರ 18/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01

4222 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಲಡಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಮಲೋಹಳಿಿ 5/1P1-P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15

4223 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ. ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿಕ್ಟಟ 9/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.76 0.76

4224 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಲೋಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಯೆ ಗಿಡಡನಕ್ಟಟ 20/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.43 0.45

4225 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಲೂಂಗಪ್ಪ ತಮಲೋಹಳಿಿ 16/4B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.00 1.01

4226 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ 42/2P4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92 809078785539

4227 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಗಳಲರು 205/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01

4228 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ 19/P4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.54 919939957341

4229 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ೂಜಾರಿ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ತಮಲೋಹಳಿಿ 13/P7 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.75 0.76 604434445289

4230 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ಂಪ್ಳಪ್ಪ ಐನಹಳಿಿ 28/P1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.54 680116794273

4231 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಮಿೋನಿಗರಹಳಿಿ 45/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.55 0.51 234421382603

4232 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಂಪ್ಳಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿಕ್ಟಟ 4/1B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.62 0.61

4233 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮರೆೋನಹಳಿಿ 78/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 0.61 954622592879

4234 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲಡದ್ಗುಡಡ 10/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.90 0.91 935664129815

4235 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ 13/3P1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.15 304398329818

4236 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 20/10, 19/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.60 1.15 296638781893

4237 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಪ್ಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ 9/P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.55 0.56 288139602012

4238 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಓಬಯೆ ಚನಾನಪ್ುರ 15/* ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.54

4239 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರಯೆ ಬಿನ್ ಗುರಯೆ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ 62/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.35 1.30

4240 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲಮಮಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ 43/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.90 1.82

4241 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 84/* ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.81

4242 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭರಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ 4/3A, 4/3C, 4/3D ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.15

4243 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್. ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 32/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15

4244 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ 26/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.60 0.56

4245 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಂಪ್ಳಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿಕ್ಟಟ 34/14 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.62 0.63

4246 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಜಜ ಕೆಲೋಂ ಭರಮಜಜ ಲ್ಕ್ಕಂಪ್ುರ 11/2P1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.50 1.44 857260746654

4247 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌರಿೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮನಾಯಕ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 21 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.15 885028910476

4248 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 41/3 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81 419221891931

4249 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಣಣಪಿೋಕಾನಾಯಕ ಬಾೆಟಗ್ಾರನಹಳಿಿ 13/4 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81 745342145002

4250 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಕಾೆನಾಯಕ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 50/2P1 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 0.61 485824036313

4251 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾವಿಜನಾಯಕ ಚನಾನಪ್ುರ 50/3 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 1.15 799540775642

4252 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಕೆಳಗೆಲೋಟ 24/8 ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.16 1.11

4253 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ 85/P2 ಈರುಳಿಿ 1 0.89 0.90

4254 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುಕ್ಷ್ಮಣಿ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಯುವರಾಜ ನಾಯಕ ಹಳವದ್ಂಡಿ 28/RS ಬದ್ನೆ 1 1.00 1.00

4255 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯಲ್ಯಕ್ಟಟ 50/5 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.21 0.24 654827512982

4256 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಸಾಗಲ್ಕ್ಟಟ 25/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81 835127565223

4257 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾಂತವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ 30/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.50 1.39 726463457000

4258 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲೊೋಶಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಳಮಮನಹಳಿಿ 10/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 0.70 0.38 962048051016

4259 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬೈರಪ್ಪ ಬಲೋರಾಪ್ುರ 40/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 884748899367

4260 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಲೋರಾಪ್ುರ 39/P1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81 679603234267

4261 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಬಸಪ್ಪ ಗುಡಡದ್ಲಂಗನಹಳಿಿ 20/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.00 1.01 509240020870

4262 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಗುಡಡದ್ಲಂಗನಹಳಿಿ 18/9 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.60 0.61 208815515755

4263 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾಳಮಮನಹಳಿಿ 9/5, 9/8 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.81 264625091277

4264 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಭಲಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಯೆಜಜ ನಿಂಗ್ಾನಹಳಿಿ 18/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15 759144254707

4265 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಲ್ಣಣ ಬಿನ್ ಮರಿ ಬಾಲ್ಪ್ಪ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ 37/14 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.15

4266 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಣಣ ಮದ್ಕೆೋರನಹಳಿಿ 14/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.92

4267 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ್ೌಡರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಬನಿನಹಟಿಟ 19/* ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 2.00 1.92

4268 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹುಸೋನ್ ಬಿೋ ಕೆಲೋಂ ಇಮಾಂಸಾಬ್ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 39/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.93 0.94 952885385038

4269 ಜಗಳಲರು ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ. ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಲ್ಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿೋಕ್ಟಟ 34/11 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.13 1.07 602450156838

4271 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ಅಣಬೋರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 94/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.70 0.14 682754945810

4272 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಅರ್ ಎಂ ಅಬಿೋಬುಲಾೂ ಬಿನ್ ಜೋನತ್ ಉನಿನೋಸ್ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 197/2 ಒಬಿಸ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.80 0.16 866966347312

4273 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 105/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.60 0.12 908256752384

4274 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಂ ಹೆಚ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 36/13 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.50 0.10 346909858174

4275 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎನ್ ಎಸ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 54/18, 54/3, 54/2A1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.60 0.12 759463364744

4276 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವರದ್ರಾಜಪ್ಪ ಆರ್ ಜ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 50/4B2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.48 0.09 915525511987

4277 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ ಎಂ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಜ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 26/4A2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.60 0.12 257484067574

4278 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 16/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1.00 0.20 927517374024

4279 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಘರ್ೋಂಧರ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 193/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.60 0.12 303572727607

4280 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ ತಿಪ್ಪೋಶಿ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 3/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1.00 0.20 809662438511

4281 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಎಂ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 20/4, 20/2, 19/3, 19/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1.00 0.20 441844452237



4282 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ ವಿ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗ್ೌಡರಬಸಪ್ಪ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1.00 0.20 476332598687

4283 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗುಡೂಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 41 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.60 0.12 441182807216

4284 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಯೋಗೆೋಶ್ಪ್ಪ ಎಂ ಎನ್  ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 6/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.52 0.10 979707901587

4285 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಮೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 10/7, 11/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.60 0.12 430056477787

4286 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ಾರದ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಿನ್ ನಾಗನಾಯಕ ಆಲ್ಲರಹಟಿಟ ಆನಗೆಲೋಡು 23/1ಪಿ5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.70 0.1365 915444154527

4287 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜುಮಾೂನಾಯಕ ಆಲ್ಲರಹಟಿಟ ಆನಗೆಲೋಡು 277/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.90 0.1755 677927612529

4288 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಜ  ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಗೆನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 44 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.85 0.16575 956220534188

4289 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಯೆಪ್ಪ ಟಿ ಜ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗುಮಮನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 93/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.90 0.1755 964263536982

4290 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪ್ನಾಯಕ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 133/6 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.85 0.16575 889301721210

4291 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜ ಡಿ  ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂಧರಪ್ಪ ತಲೋಳಹುಣಸ ಆನಗೆಲೋಡು 104/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.90 0.1755 660003506051

4292 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಟಿ ಎಸ್ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಟಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 304/3A ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1.16 0.23 926235367379

4293 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಡಿ ಎನ್ ನಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಪ್ುಟಗನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 20/P1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.80 0.16 212870819929

4294 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹರಿಯಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 266/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.50 0.10 951556937498

4295 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿ ಎನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 31/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1.10 0.21 413716392281

4296 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಸಂತ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 199/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.80 0.16 267238674559

4297 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64/P24 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.25 0.05 258042773777

4298 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಂದಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಅತಿತಗೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 21/1, 31/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1.01 0.23 654077520046

4299 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಶ್ರಣಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.52 0.10 838301322368

4300 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆಂಚವಿೋರಮಮ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 4/9P1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.70 0.14 875019716000

4301 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಯೆ ಎಸ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರುಳಯೆ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 35/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.52 0.10 859802777600

4302 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 8/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1.38 0.17 938147091241

4303 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎ ಬಿ ಯೋಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 107/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1.22 0.16 598438979607

4304 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ುಭೋಂದ್ರಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 9/7 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.30 0.06 354595168808

4305 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಂ ಹೆಚ್ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವಿಠಲಾಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 5/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.80 0.16 904684670347

4306 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 33/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.73 0.14 412618414177

4307 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ ಎಮ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 102/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.08 427303283270

4308 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 52/7 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.08 959004058243

4309 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 30/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.03 552915293186

4310 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ಶೆೈಲ್ಜಾ ಕೆಲೋಂ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 39/6, 39/8 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.03 702208584736

4311 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ಓಬಳೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 79/1BIPI2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.30 0.02 351630191467

4312 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ಮುರುಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 224/3, 224/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.03 288050928413

4313 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಳೆನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 16/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.03 935934999609

4314 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 56/4, 43/6, 36/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.80 0.05 351353176006

4315 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 269/6 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.67 0.04 362656122303

4316 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಎ ನಾಗರಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 57/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.03 333801738582

4317 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶಿರಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.03 906883681578

4318 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 286/6 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.76 0.05 944136376613

4319 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ತಾರೆೋಶ್ವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳನಾಯಕ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 53/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.52 0.03 376657096943

4320 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಯೆ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 71/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.03 585518585925

4321 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮಹೆೋಶ್ವರಯೆ ಬಿನ್ ಸದಿೂಂಗಯೆ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 59 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.03 659836583664

4322 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 61/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.80 0.16 443032353236

4323 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಸಯಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 311/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.80 0.16 254482193411

4324 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಶಿರಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 108/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.80 0.16 819274345231

4325 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕಿೋಯಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 1/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.50 0.03 239471438078

4326 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 9/PI4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.50 0.03 451434908542

4327 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ವಿೋರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಅಣಬೋರು ಆನಗೆಲೋಡು 113 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.50 0.03 442218548086

4328 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಹಾಲೆೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಗಿರಿಯವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 16/3A9, 15/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.50 0.03 837614551937

4329 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಅಣಬೋರು ಆನಗೆಲೋಡು 142 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.80 0.05 257584040143

4330 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ವಿೋರಚಾರಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 69/1A, 69/1B, 71 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.50 0.03 874523051359

4331 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 27 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.41 0.03 647891169993

4332 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗುಡಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 146/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.50 0.03 576516468667

4333 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರಮೋಶ್ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 192/6, 192/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.50 0.03 499673608839

4334 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 244/3, 244/4, 244/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.80 0.05 486792831892

4335 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಪ್ರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಸಾವಮಿ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 10/4, 4/11 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.03 861244149713

4336 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮಹಾಬಲೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 198/1A ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.03 878475768442

4337 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಂದ್ುರಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 74/1P1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.03 200740297783

4338 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುಳ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 199/1, 193/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.40 0.03 293755933310

4339 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 106/1, 69/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.50 0.03 821765436687

4340 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಉಷಾ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 129/2B ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 0.60 0.04 866518359621

4341 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 37/1, 49/7, 122/13 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.50 0.15 511101077240

4342 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿ ಪ್ರಭಾವತಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಮಮ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 24/1, 24/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1.62 0.50 455668374638

4343 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಹಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಹಂತಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 37/1, 49/2C ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.50 0.15 373962448249

4344 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲೂಪ್ುಡಿರ್ಂಕ್ಟರಾವ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯೆ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.25 0.08 926664163173

4345 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಫಸಲ್ು ಸಲಯಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ವಿೋರರಾಜು ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59/3C2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.20 0.06 971340903280

4346 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನೆೋತರವತಿ ಕೆಲೋಂ ಹರೆರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.70 0.21 857945121705

4347 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸರಯೆ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 86/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.97 0.30 809882112622

4348 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಯರಗುಂಟ ಕ್ಸಬಾ 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1.00 0.31 405448700579

4349 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಮಾಳಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 52/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.32 0.10 247067676624

4350 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿಸಲೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 79/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.70 0.21 711450072584

4351 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಧಕ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಅರಸಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 29/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.32 0.10 930921761084

4352 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸತೆನಾರಾಯಣ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1.00 0.31 285968632256

4353 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿ ಎಸ್ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತವಿೋರಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 28/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.32 0.10 448780366270

4354 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಎಸ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಸಣಣಕೆಂಚಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 259/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1.13 0.35 983956189936

4355 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಿರಿಧರ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 124/16, 124/12 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.55 0.17 390827756491

4356 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಅವರಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 15/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.48 0.15 348794522319

4357 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಎಸ್  ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 47/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.64 0.20 373415889272

4358 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬ 132/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.58 0.18 670734182294

4359 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ನಾಗನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಳಿಿಗ್ೌಡರ ಬಸಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 269/4, 269/3, 269/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.52 0.05 786517895149

4360 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ುರುವತತಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 372/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.40 0.04 384713057059

4361 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಬಸಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 12/12, 15/1B ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1.29 0.13 877502361844



4362 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಬಿನ್ ಶಿವನಾಗಪ್ಪ ಕ್ಕ್ಕರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 129/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.45 0.05 560646960621

4363 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 134 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.38 0.04 286300978257

4364 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ಬಿ ಎಸ್ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತವಿೋರಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 100/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.40 0.04 448780366270

4365 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕಾಂತಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 59/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.57 0.06 611693246713

4366 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ಕ್ಟಟಮಮ ಬಿನ್ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 38/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.84 0.09 950089562530

4367 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗುಡಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 119 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.50 0.03 227897733612

4368 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಣೋಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕವವನಾಗಿತಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 37/1A ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.73 0.07 495201152557

4369 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ನಿಜಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಗುಡಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 146/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.45 0.05 696712866982

4370 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಪ್ುಷ್ಪಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 57/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.87 0.09 240277554631

4371 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವೃಷ್ಭೋಂಧರಪ್ಪ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 70/4, 68/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1.00 0.10 428357332374

4372 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಜಯೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕಾೆತನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 42/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 0.60 0.06 551458634633

4373 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ದಿವಾಕ್ರ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪರುದ್ರಪ್ಪ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲೋಂಡ 74 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1.20 0.07 719479236362

4374 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕವವನಾಗಿತಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 15/1 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 0.75 0.04 213606319693

4375 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸಂಗನಬಸವ ನೆಸವ ಬಿನ್ ಶ್ಂಭುಲಂಗಪ್ಪ ಹಿರೆತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲೋಂಡ 92/3B3 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 0.25 0.01 349679028997

4376 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಂಜನಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ದಾೆಮವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 88/1 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1.00 0.1704 910791202593

4377 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 143/5, ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.60 0.08 770166165348

4378 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಹಿಂಡಸಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 8/1AP3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.60 0.08 719717407202

4379 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಂತಲೋಶ್ ಡಿ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಹಿಂಡಸಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 19/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.80 0.10 651186664709

4380 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕಾೆತನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 11/2A3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.50 0.07 470226704213

4381 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜಚಾರಿ ಬಿನ್ ಪ್ೂವಯಚಾರಿ ಕಾೆತನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 57/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.50 0.07 700959280722

4382 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಿದಾನಂದ್ ಎಂ ಜ ಬಿನ್ ಗುಡಪ್ಪ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 123/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.40 0.05 431179232709

4383 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 129/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.76 0.10 273194720944

4384 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ ಎಂ ದಾೆಮನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 9/3C ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ, ಕ್ುಂಬಳ 0.80 0.16 410153697991

4385 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ಂಡಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 259/7 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.70 0.14 502708488359

4386 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಮಮ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 15/8 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.70 0.14 860119023990

4387 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಯಮಮ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 142/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.70 0.14 564113194487

4388 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಮುಡೆೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 67 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.79 0.10 916599263034

4389 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರವಿ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 67 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.80 0.10 358350819702

4390 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಸಪ್ಪ ಕಾೆತನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 83 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.60 0.08 241787395768

4391 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 174/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.70 0.14 802648439153

4392 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನರಗನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 313 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.40 0.08 660391052395

4393 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಶಿನಾಯಕ ಹೆಲನನಮರಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 86/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.40 0.08 775616280310

4394 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಭೋಮಯೆ ನರಗನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 215/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.40 0.08 639725973879

4395 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಯಶೆಲೋಧಮಮ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ಪ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 240/1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.80 0.10  

4396 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಮಮ ಹಿಂಡಸಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 19/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.40 0.05

4397 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಪಿಟಟನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 2/8 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.45 0.05

4398 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 57/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 0.70 0.14 442156821232

4399 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿದಾನಂದ್ಪ್ಪ ಮಂಡಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 34/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.70 0.14 867297401003

4400 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ ಹೆಚ್ ವಾಮದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 1/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 0.80 0.16 835520459915

4401 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಿೋತಮಮ ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 287/4 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1.20 0.05075 958117568686

4402 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಂತಲೋಷ್  ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15/2 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 0.60 0.03045 795658371567

4403 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 48/8 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 0.72 0.03654 998854258952

4404 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಮಲತಿಯ  ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 51/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 0.50 0.02524 888514944693

4405 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 267/2ಪಿ1, 267/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 0.50 0.02524 445075481003

4406 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಕ್ತ್ ಅಲ  ಬಿನ್ ಖಾಸಂ ಸಾಬ್ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 99, 297/1 ಒಬಿಸ ಗೆೋರು 0.56 0.02842 655218261037

4407 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 30/2 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 0.40 0.0203 506405996873

4408 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿ ಜ ವಿಜಯ್ಕ ಕ್ುಮಾರ  ಬಿನ್  ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 295/2, 259/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 0.40 0.0203 972614029874

4409 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಉಮಾಪ್ತಿ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಸಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 258/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1.12 0.05684 735933504218

4410 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತೋಣಯ ರಹಮತ್ ಅಲ ಬಿನ್ ಸತರ್ ಸಾಬ್ ತುಚಯಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 113/2P2 ಒಬಿಸ ಸುಗಂದ್ ರಾಜ 0.37 0.09 748386225709

4411 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತೋಣಯ ರಾಧ ಕೆಲೋಂ ಅಂಜನಪ್ಪ ಜವಳಗಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 41/1A ಸಾಮಾನೆ ಸುಗಂದ್ ರಾಜ 0.82 0.21 557949273765

4412 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತೋಣಯ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿೋರಭತೆಪ್ಪ ಚಂದರೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/7 ಸಾಮಾನೆ ಸುಗಂದ್ ರಾಜ 0.20 0.08 812648618339

4413 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತೋಣಯ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾನಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 10/1C ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.24 0.06 747318559024

4414 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತೋಣಯ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 6/4A ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.24 0.06 341906056818

4415 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತೋಣಯ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 114/7 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.24 0.06 745683316580

4416 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತೋಣಯ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 53/6 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.24 0.06 545443133553

4417 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 105/1 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.25 0.0625 303287749225

4418 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್ ಎಲ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 55/1 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.32 0.08 678656656895

4419 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಡಿ ಪಿ ದ್ಯಾನಂದ್  ಬಿನ್ ಡಿ ಎಂ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 55/17 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.25 0.0625 949201821052

4420 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ ಎಸ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್  ಕೆ ಎಸ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 72/1 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.24 0.06 702994267275

4421 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿ ಪ್ಂಪಾಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 134/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.24 0.06 652929150691

4422 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿವಕ್ುಮಾರ  ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಕಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 18/3 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.30 0.075 621150991107

4423 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸವಯಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 135/2, 135/10 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.21 0.0525 696562152935

4424 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಓಬಳಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 135/1 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.20 0.05 282373396974

4425 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಯೆ ಎಚ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಯೆ ಹಳೆಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 13/2 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.00 0.20 578173334007

4426 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸವಿತ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲೆೋಶ್ ಚಂದರೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/4 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.00 0.20 993240469974

4427 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ ಆರ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಕೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 136/3 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.00 0.20 785213699247

4428 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ದಲಡಡಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 221/1 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.00 0.20 563581976260

4429 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ ಸಲಯಯಜೆಲೆೋತಿ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸರಾವ್ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 98/2 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.09 0.218 286584788661

4430 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಾವ್  ಬಿನ್  ಮುತಸಲ್ರಾವ್ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 53/3 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 1.09 0.218 649840671537

4431 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಧುರಬಾಯಿ  ಬಿನ್ ಸೋವಾನಾಯಕ ಶಿರಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 92/5 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 2.00 0.4 959905520305

4432 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ
ಶಿರೋ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ 

ಸಂಘ
ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ

49/1B1, 49/1B2, 

59/3B,59/3C2,5/1,59/4B2,
ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 10.76 5.33 971340903280

4433 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 24/2, 24/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5.19 2.67 455668374638

4434 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 1/5, 56/2, 69, 85/1, ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.00 936414577640

4435 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ದಾೆಮಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 19 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಗುಲಾಬಿ, ತಂಗು 11.00 4.00 507995630239

4436 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರ ಸದ್ುೆರು ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ
36/1ಎ3, 39/2, 39/8, 

36/1ಎ4, 39/6, 39/7, 39/1, 
ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 10.58 4.00

4437 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 40/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 0.75 495725765274

4438 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ರ್ಳಿಿಶೆಟಿಟಸುಬೂರಾವ್ ಬಿನ್ ನರಸಯೆ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36/A5 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.50 0.75 974739987291

4439 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಆನಗೆಲೋಡು 161/16, 161/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.75 825477228749

4440 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 79/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.75 479978130430

4441 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಜ ಎಸ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 44/2, 44/7, 44/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.75      628167208086

4442 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಜ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ದಲಡಡಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 27/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.27 339201021883

4443 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 205/3A, 205/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.75 375573729803



4444 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಯರಗುಂಟ ಕ್ಸಬಾ 7/2, 7/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.19 0.75 405448700579

4445 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣ ಈರಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 110/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.75 869411275302

4446 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬದಾೆನಾಯಕ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 12/22 ಪ್. ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.42 864200635120

4447 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಬಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 9/1P1, 205/34 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 0.95 0.60 843530599575

4448 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಪ್ುಷ್ಪಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 57/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.07 0.75 240277554631

4449 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಮಲ್ ನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 27/4 ಪ್. ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.33 831422798350

4450 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ  ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ತಿಮಮೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಆನಗೆಲೋಡು 151/2ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.60 0.75 762477031300

4451 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಸದ್ದಯೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಯೆ ಸದ್ದನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 107 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.15 0.75 780477401215

4452 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಹೆಗೆಡ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಹೆಗೆಡ ಶಿರಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 87/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.75 932075752073

4453 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಸರಳ ಎಮ್ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಪ್ರಸಾದ್ ಒಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.28 0.75 592482948170

4454 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಜ ವಿ ಮಂಜುನಾಥಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ತಲೋಳಹುಣಸ ಆನಗೆಲೋಡು 68/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.75 870486771442

4455 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 294/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.75 243620395716

4456 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಗಂಗ್ಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 91/1ಬಿ ಪ್. ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.75 291462391293

4457 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ  ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ದಲಡಡಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 265/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.63 956092154010

4458 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 90/3, 92/17 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.70 0.75 445576529185

4459 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 290/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.63 0.75 526182678439

4460 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಗುಮಮನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 4/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ 1.20 0.75 752574785085

4461 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಹನುಮಂತ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಮಲ್ ನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 27/4 ಪ್. ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.42 831422798350

4462 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಕಿತಲತರು ಆನಗೆಲೋಡು 32/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.38 725731183028

4463 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಕ್ಷ್ ಬಲೆ ನಿರೆಲೋಧಕ್ ಎಚ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 65/3B ಸಾಮಾನೆ 2.07 0.50 356676112448

4464 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಕ್ಷ್ ಬಲೆ ನಿರೆಲೋಧಕ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಉಮಾೂನಾಯಕ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15/11 ಸಾಮಾನೆ 0.50 0.50 591374903148

4465 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಕ್ಷ್ ಬಲೆ ನಿರೆಲೋಧಕ್ ಚಂದಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 46/1B1 ಸಾಮಾನೆ 0.50 0.50 869119670523

4466 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಕ್ಷ್ ಬಲೆ ನಿರೆಲೋಧಕ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 65/3ಎ2 ಸಾಮಾನೆ 1.30 0.50 828860460586

4467 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ನರಸೋಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 2/1 ಪ್.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 2.00 890336761536

4468 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಡಿ ಶೆಲೋಭಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿಸಲೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 63/1 ಪ್.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.20 2.00 441226482748

4469 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತುಂಬಿಗೆರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 63 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1.00 2.00 897063739386

4470 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಟಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 280/5, 63/6 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2.10 2.00 827675454889

4471 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಜಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರನಾಯಕ ಪ್ವಾಡರಂಗವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 19/P3, 26/P3 ಪ್.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ, ನಿಂಬ, ಪ್ೋರಲೆ 1.00 2.00 995514112484

4472 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಭಾವತಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಣಣ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 24/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.75 2.00 455668374638

4473 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಯರಗುಂಟ ಕ್ಸಬಾ 7/5, 7/4 ಸಾಮಾನೆ ತರಕಾರಿ 1.00 2.00 405448700579

4474 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 59/3 ಪ್.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.34 2.00 865924011142

4475 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಬಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸರಯೆ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 86/14 ಸಾಮಾನೆ ತರಕಾರಿ 2.00 2.00 809882112622

4476 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ರಮೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ನಾಯಕ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಆನಗೆಲೋಡು 132/1ಬಿ1 ಪ್.ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1.16 2.00 865924011142

4477 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಕೆ ಜ ರುದ್ರನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 38/1ಎ, 38/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 2.00 2.00 209305176812

4478 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಮನೆಲೋಹರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ದಾೆಮೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 76 ಸಾಮಾನೆ ತರಕಾರಿ 2.00 2.00 514458432786

4479 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಜಯದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡನಾಗೆೋಂಧರಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 97/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳು ಮಣಸು 2.17 2.00 845079978133

4480 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಎ ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಡಗಲರು ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 357 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 2.00 2.00 717192042606

4481 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಸಣಣಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 82/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ತರಕಾರಿ 1.00 2.00 474725232903

4482 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಜ ಅಜಜಯೆ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಎಸ್ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 54/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.46 0.75 445023060497

4483 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 228/4, 57/1, 118/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.81 0.75 988879118986

4484 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 132/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.90 1.00 718965683927

4485 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ   ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ದಾೆಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಏಶ್ಪ್ಪ ಚೌಹಾಾಣ ಹಳೆೋಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 92/4 ಪ್.ಜಾತಿ ತಂಗು ಅಡಿಕೆ 2.20 1.00 811495300703

4486 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿಟ್ಾೆನಾಯಕ ತುಂಬಿಗೆರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 129/3 ಪ್.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.84 1.00 918340441303

4487 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಧನಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಬಿನ್ ಎಲ್ ಕೆ ನಾಯಕ ಹುಲಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 132 ಪ್.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬ 2.40 1.00 275897935209

4488 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಕೆ ಜ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ರಂಗವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 113 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.75 391879475341

4489 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 76/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.75 276670111168

4490 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಹೌಸ್ (ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೋಸಾಯ) ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕಾಟೋಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 56/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಕಾೆಪಿಸಕ್ಂ 2.37 15.44 827037142628

4491 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕಾಟೋಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 56/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಕಾೆಪಿಸಕ್ಂ 2.80 2.80 827037142628

4492 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಭೈರರ್ೋಶ್ವರಿ ಹೆೈ ಟಕ್ ಮಲಟ ಪ್ೂರಸಸಂಗ್ 
ಯುನಿಟ್

ಹಿಂಡಸಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 1.68 8.00 791427935229

4493 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಹೆಚ್ ಎಂ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಯೆ ಹಳೆೋಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 2/11, 9/9, 13/2, 56/8, 

56/7, 20/3, 19/2, 4/5, 
ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 2.20 10.00 578173334007

4495 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸತಿೋಶ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲ ಸಂತಬನಲನರು-02 24/4 133 1.20 0.23 582045488886

4496 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಿೋರಲಂಗಪ್ಪ  ಕೆ.ಆರ್   ರಾಮಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 38/2 133 0.60 0.12 783621905705

4497 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಬಿೋರಲಂಗಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 42/7 133/ಮಹಿಳೆ 0.50 0.10 650640951935

4498 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಅವಳಘಟಟ ಸಂತಬನಲನರು-02  7/2 106 0.60 0.12 840003404595

4499 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎನ್.ಬಿ. ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02  8/2 106/ಮಹಿಳೆ 1.50 0.29 214662843597

4500 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-02 59/1 106/ಮಹಿಳೆ 0.80 0.16 583752388470

4501 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಗಂಗ್ಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-02 17/p19 106 0.50 0.10 875104062681

4502 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಚಂದಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬದಾೆನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-02 17/p14 106 0.90 0.18 497996499399

4503 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನಮಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-01 40/2,40/1 106 0.60 0.12 953058428808

4504 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-01 65 106 1.00 0.20 845118549736

4505 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಮ ತಲಳಸಮಮ ಬುಳಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-01 7 106/ಮಹಿಳೆ 0.60 0.12 382849988955

4506 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್  ಮಾದ್ಪ್ಪ ಬುಳಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-01 75/2 106 0.60 0.12 503323710496

4507 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪ್ುಷಾಪ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಬುಳಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-01 7/p1 106/ಮಹಿಳೆ 0.60 0.12 510330157139

4508 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಚನನಬಸಪ್ಪ   ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತಬನಲನರು-01
93/6p,173/1p1,

18/1b3,39/5
106 1.00 0.20 249681770572

4509 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕಾಮನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01
15/30,15/29,

26/14,126/1
106 0.50 0.10 445084835014



4510 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಜಯೆಪ್ಪ ಸ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸ. ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತಬನಲನರು-01 26/14,126/1 106 0.80 0.16 454275926819

4511 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಗರಗ ಕ್ಸಬಾ-01 83/5 106 0.20 0.04 578618709775

4512 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 300 106/ಮಹಿಳೆ 0.30 0.06 654879687320

4513 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಣೋಶ್ ಕೆ.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 63/1 106/ಮಹಿಳೆ 0.50 0.10 739041385748

4514 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ  ರಾಧಾ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಹೆಚ್. ರೆೋವಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-02 27/3p1 106/ಮಹಿಳೆ 0.50 0.10 669882115788

4515 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತಬನಲನರು-02 197/6,194/7,194/8 106 0.65 0.13 713544696963

4516 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮಹದೋವ ಕೆ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪ್ಪ ಈರಗನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 17/7 106 0.50 0.10 256969437194

4517 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ತಿಮಮನಾಯಕ ಬಿ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಲಾಲಾೆನಾಯಕ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ 40/3 106 0.44 0.09 621814110145

4518 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಶ್ಾಂತಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಟ್ಾಕಾರನಾಯಕ ಗಂಡುಗನಹಂಲ್ು ಉಬಾರಣಿ 10/46b 106 0.51 0.10 722832912397

4519 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮಲತಯಪ್ಪ ಡಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಖಗಿೆ ಉಬಾರಣಿ 40 106 0.57 0.11 582942821497

4520 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಡಿ.ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ದಿಗೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 103/1 106 0.50 0.10 209821411221

4521 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನವಿೋನ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕ್ಂಸಾಗರ ಬಸವಪ್ಟಟಣ-01 19/2 106 0.68 0.13 320352892497

4522 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪಪಿ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಪ್ಟಟಣ-01 52/6,52/7 106 0.46 0.09 242284175042

4523 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಹಾಲೆೋಶ್ ಪಿ. ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಪ್ಟಟಣ-01 52/8 106 0.25 0.05 219092927767

4524 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನಾಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್  ನಾಯಕ ಸದಾದಪ್ುರ ಬಸವಪ್ಟಟಣ-02 5 106 0.30 0.06 801655170745

4525 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ದಲಡಡಹೆಲನನಪ್ಪ ತಾೆವಣಿಗೆ ಬಸವಪ್ಟಟಣ-02 38/8 106 0.50 0.10 360910661037

4526 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸೋವಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಾೂನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 120 106 0.32 0.06 301211122397

4527 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ವಡಡನಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 120/16 106 0.38 0.07 500906787322

4528 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ರ್ೈಲಪ್ುರ ಬಸವಪ್ಟಟಣ-01 24/8,,17/1bp3 106 0.5 0.10 336862046324

4529 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬುಳನಾಯಕ ಬಿೋಡುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 47 106 0.32 0.06 531926484060

4530 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಂ.ಸ.ಶಿವರುದ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಯೆ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ 34/1ap3 106 1.00 0.20 924443606350

4531 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲೆಲೋಕಾೆನಾಯಕ ಮಲೂಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 5/p3 106 0.60 0.12 872163431951

4532 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸುಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 53/3 106 0.80 0.16 421270383095

4533 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಗಂಗ್ಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಠಾಕಾರನಾಯಕ ಎರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 4/4p5 106 0.50 0.10 335780132505

4534 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸ.ಹೆಚ್. ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಗ್ೌಡ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತಬನಲನರು-01
70/3,70/2,

70/10,82/1a1
106 1.00 0.20 327332602653

4535 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಹುಚಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಗ್ೌಡ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಪ್ಟಟಣ-01 32/8 106 0.42 0.08 260305721879

4536 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಾಗ್ಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಬಾೆನಾಯಕ ಎನ್.ಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 7/17b 106 0.21 0.06 578618709775

4537 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಮಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 20/6 133 0.39 0.12 761593162340

4538 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 48/4 133 0.30 0.09 276892610343

4539 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮರುಳಪ್ಪ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಆಕ್ಳಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 31/1 133 0.80 0.24 730434588055

4540 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಸವರಾಜಯೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಯೆ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 36/3 106 0.55 0.17 754318149214

4541 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರುದರೋಶ್ ಟಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 117/p20,117/p21-p1 106 0.45 0.14 880809015773

4542 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚೌಡಪ್ಪ ಕ್ಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 113 106/ಮಹಿಳೆ 1.00 0.31 604268594336

4543 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಮೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಿಂಗ್ಾನಾಯಕ ಮಾವಿನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 48/1 106 0.35 0.11 353867008908

4544 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಸರೆಲೋಜಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/59p1 106/ಮಹಿಳೆ 0.40 0.12 604158889368

4545 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ  ಯಶೆಲೋದ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದಾರನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/28p1 106/ಮಹಿಳೆ 0.32 0.10 229663827436

4546 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಹಮತುಲಾೂ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಖಲ್ಂದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-02 229 106 0.40 0.12 431635808237

4547 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರೆೋವಣಣ ಆರ್ ಬಿನ್ ಡಿ. ರುದ್ರಪ್ಪ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 65/13 106 0.80 0.24 480621575304

4548 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿಸಾರ್ ಅಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಕ್ ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಬ್ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-02
132/1p6,

115/5
106 0.40 0.12 236308719853

4549 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಿ.ಎಸ್. ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಶಿೋವಲಂಗಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿೋಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 64/8 106 0.46 0.14 790730431537



4550 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಕಿರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾನಾಯಕ ಕಾಶಿಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02  4/7,4/2b2 106 0.58 0.18 854851106697

4551 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ  ನಿಮಯಲ್   ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಂಚಿನಗ್ಾಳು ಉಬಾರಣಿ 49/3A 106/ಮಹಿಳೆ 0.59 0.18 439522217580

4552 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಟಿ. ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತಬನಲನರು-01 131/p1,14/2A1 422 1.00 0.18 275368682717

4553 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 11/5,8/1 422 1.00 0.18 590437501451

4554 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 44/13,41/13 422 0.52 0.09 271599722482

4555 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಲೆಲೋಕ್ಪ್ಪ ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 9/2p-11,11/8 422 1.00 0.18 666812845797

4556 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 10/1,44/3bp3 422 1.00 0.18 408781110468

4557 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 16/2 422 1.00 0.18 708750422315

4558 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತಬನಲನರು-01 14/1b 422 1.00 0.18 415779566303

4559 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ತಿಮಮಣಣ ಬಿನ್  ರಾಮಣಣ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 64,64,18/1 422 1.00 0.18 401047548124

4560 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 44/3bp1 422 1.00 0.18 430213844607

4561 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 44/12 422 0.60 0.11 210527849765

4562 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 63,44/3b5 422 1.00 0.18 441190672329

4563 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಗಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯೆಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 31/3,19/14 422/ಮಹಿಳೆ 1.00 0.18 544378321341

4564 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್  ಬಿ.ಎಸ್. ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಸುಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 28/1,29/2,113/10 133 0.50 0.10 689596915125

4565 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಶ್ಶಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಂ.  ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಸುಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 113/4,29/6,44/4 133 0.50 0.10 702613688401

4566 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಗುರುವಾಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಯಲಾೂಭಲೋವಿ ಕೆಲೋಳ್ ಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 28/3 422 1.60 0.32 7601761465779

4567 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ವಿಜಯ್ಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗ್ೌರಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 69/2 133 0.80 0.16 585301701242

4568 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ನೆಲೂಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ 2/3,2/11,2/6 133/ಮಹಿಳೆ 0.99 0.20 704792774500

4569 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಗಂಗ್ಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್  ರಾಮಾೂನಾಯಕ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ 40/2p3 422 1.64 0.32 316178184834

4570 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಭಲೋವಿ ಮೋದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 16/2 422 0.76 0.15 3552633138867

4571 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ುನಃಶೆಚೋತನ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತಬನಲನರು-02 164/p1 133 0.60 0.12 711987412700

4572 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಂಚಾಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02  19/8 133 0.40 0.08 806498167902

4573 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-02 59/1 106 0.30 0.06 657897356668

4574 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02  9/4 106 0.72 0.14 942852078581

4575 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 14 133/ಮಹಿಳೆ 0.60 0.12 554046325038

4576 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿತಿಮಮಪ್ಪ ಮಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02  9/4 133 0.72 0.14 615939478661

4577 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಎ.ಎಂ.ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ.ಜ. ಮಹದೋವಪ್ಪ ದಲೋಣಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/p 133 0.88 0.18 727499805202

4578 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಎ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಚಿಕ್ಲಕಲಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01 126/4 133 1.23 0.25 974042856977

4579 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಚಿಕ್ಲಕಲಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01 120/1p2 133 1.60 0.32 460755829008

4580 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸ.ಎಂ. ಅಶೆಲೋಕ್ ಚಿಕ್ಲಕಲಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01  18/2 133/ಮಹಿಳೆ 0.79 0.16 942465359877

4581 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಎ.ಜ. ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಜ.ಬಿ. ಶಿೋವಲಂಗಪ್ಪ ಶಿದಾದಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-01 36/1 133/ಮಹಿಳೆ 0.40 0.08 539772086724

4582 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ತಿಮಮಯೆ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಿನ್ ಎಸ್.ರಂಗಯೆ ಶಿದಾದಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-01 18 106 0.72 0.14 344204398086

4583 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಎಲ್.ಸ. ಪ್ರಭುದೋವ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಸುಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01 63/5,63/6 106 0.50 0.10 323467069288

4584 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿೋಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 21/2p1 106 1.00 0.20 288075274909

4585 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಮಹೆೋಶ್ ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಚಿಕ್ಲಕಲಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01 160/1 106 0.60 0.12 904152868955

4586 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಎನ್.ಬಿ.ಪ್ರಕಾಶ್  ಬಿನ್ ಭೈರಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  12/1 106 1.40 0.28 984051465293

4587 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ.ಜ. ಬಿನ್ ಜಯೆಪ್ಪ ವಡಡನಾಳು ಉಬಾರಣಿ 136/2 106 0.40 0.08 519292288265

4588 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 32/2,33/2 106 0.65 0.13 585294031505

4589 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ವಡಡನಾಳು ಉಬಾರಣಿ 54/p1 106 0.40 0.08 842220329812



4590 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಮಧು ಕೆ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಎಂ.ಬಿ. ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 33/1,4/3 106 0.40 0.08 5761215198097

4591 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಎ.ಜ. ನಿಜಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ.ಜ.ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಲಕಲಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01  3/4 106 0.40 0.08 797769995306

4592 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು  ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪ್ಪ ಶಿವಪ್ುರದಾಳು ಕ್ಸಬಾ-02 17 106 0.58 0.12 748322210359

4593 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಎನ್. ಬಿನ್ ಎಂ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02  14/2 106 0.58 0.12 325293803383

4594 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಮೊೋಹನ್ ಎನ್. ಬಿನ್  ಎಂ.ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 14/2 106 0.40 0.08 539820867600

4595 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ರಮೋಶ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿರಿಯಪ್ಪ ಕ್ಕಿಯಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ  5/1 106 1.20 0.24 313111817747

4596 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿ. ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ವಡಡನಾಳು ಉಬಾರಣಿ 136/1pp2,141/1a 106 1.15 0.23 789387421230

4597 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ತಲಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 48/,11/p11 106 1.00 0.20 840739304666

4598 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓ.ಜ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 53/7 106/ಮಹಿಳೆ 0.95 0.19 611026501987

4599 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಓ.ಜ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಬಸಪ್ಪ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 53/6 106 0.45 0.09 314494127800

4600 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ  ದಲಡಡಗ್ೌಡರ ಜಯೆಪ್ಪ ಬುಳನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 8 106/ಮಹಿಳೆ 1.60 0.32 354471337692

4601 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ತಿಮಾಮಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಕ್ಟ್ಾಭಲೋವಿ ಮೋದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  17/b 106 0.40 0.08 386448844179

4602 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಗಣೋಶ್ಪ್ಪ ಜ. ಬಿನ್ ಗುಡುದ್ಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಕ್ಸಬಾ-02 8/1p6 106 1.00 0.20 572101018270

4603 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜ.ಎಸ್. ತಲೋಟಯೆ ಕೆ.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02  2/3 106 0.58 0.12 660429452814

4604 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಸುಮಿತರಮಮ ಟಿ. ಬಿನ್ ಸ.ಬಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಚನನಗಿರಿ ಕ್ಸಬಾ-01 95/3 106/ಮಹಿಳೆ 0.60 0.12 373172349283

4605 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ವಷ್ಯದ್ ಕಾಳು ಮಣಸು ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಎಸ್.ವಿ. ಬಿನ್ ಎಸ್. ವಿೋರಪ್ಪಯಾನೆ ಈರಪ್ಪ ಸುಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 50/p1,1/2 106 0.40 0.08 360842857719

4606 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ತಿಮಮಪ್ಪ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 34/1p4 106 0.50 0.06 46687355135

4607 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಪ್ರೋಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಬಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 34/1p3 106/ಮಹಿಳೆ 0.50 0.06 364835810455

4608 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿೋವಲಂಗಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 29/2 106 0.80 0.096 690701481917

4609 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 29/4 106 0.90 0.108 403555086242

4610 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಎಂ.ಎಸ್. ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 21/2 106 1.00 0.12 884305269020

4611 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಎಸ್.ಆರ್. ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 23/11 106 1.00 0.12 876226428028

4612 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಎಸ್.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್.ಆರ್. ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 55/6 106 0.90 0.108 974382377675

4613 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಎಸ್.ಬಿ.ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಸಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 25/4 106 0.40 0.048 466873455135

4614 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಟಿ.ವಿ.ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಟಿ.ಹೆಚ್. ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಹನುಮಲಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 8/p3 106 2.00 0.24 328097020269

4615 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ
ಜನನಿ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ 

ಸಂಘ,ಯರಘಟಿಟಹಳಿಿ
ಯರಗಟಿಟಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-02 94/1,36,35/1,44/3,41,36/2 106 10.42 5.33 440177770244

4616 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ
ಗಗನ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ 

ಸಂಘ
ಕೆಂಚಾಫುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 34/3,52/4p,40/2 106 28.4 4.00

4617 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ರಂಗನಾಥ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಯರಗಟಿಟಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-02 78/1p2,77/2,4/2,4/3,77/3 106 28.00 4.00

4618 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ವಷ್ಯ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02
41/1,41/2,41/3p1,41/3p2,

44/4,34/9,52/4
106 19.12 3.52

4619 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ರಂಗನಾಥ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಹೆಬೂಳಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 121/3,4/2,9,19/4,12/1 106 9.24 3.26

4620 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಬಸರ್ೋಶ್ವರ  ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಆಗರಬನಿನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-01

 

161/4,161/11,161/8,156/1

,156/2,156/3,160/1,5/3b1

106 10.66 4.00

4621 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 19*19*4 ದಲಡಡಮುದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಜಜರ ಮುದ್ದಪ್ಪ ದ್ಂಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02  7/1b 106 1.60 0.75 383094578179

4622 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 13*13*4 ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಲೋಜರಾಜಪ್ಪ ಮಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 21/4 106 1.34 0.21 663022126076

4623 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 13*13*3 ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ ಜ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಜ ಮಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02  2/4 106 1.02 0.26 872651229079

4624 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 20*20*3 ಕ್ಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಲರು ಸಂತಬನಲನರು-02 02.Nov 106 2.21 0.75 564342410457

4625 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 13*13*3 ಜಯೆಣಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಸದ್ದಪ್ಪ ಗುಳೆಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 25/4 106 3.26 0.32

4626 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 12.5*12.5*3 ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 48/4 106 2.01 0.29 276892610343

4627 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 12.5*12.5*3 ಕೆ.ಎಂ. ತಿೋಥಯಯೆ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಶೆೋಖರಯೆ ಶಿವಪ್ುರದಾಳು ಕ್ಸಬಾ-02 24 106 1.37 0.29 817145466725

4628 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 20*20*3 ವಲೂಫೋರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ವಹಾಬ್ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 299 106 1.20 0.75 206669699392

4629 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 14*14*3 ಕ್ುಬೋಂದ್ರಪ್ಪ ಜ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಜ.ನಾಗಪ್ಪ ವಡಡನಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 29/1-A 106 0.21 0.38 877454992462



4630 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 15*15*3 ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿೋಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 62/3,53/4,29/5 133 2.18 0.42 482239385192

4631 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 15*15*3 ಬಿ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಲರು ಸಂತಬನಲನರು-01 85/5 133 3.24 0.42 304755372619

4632 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 15*15*3  ಪ್ರಭಾಕ್ರ್ ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 43/7-p2 423 3.00 0.42 231414040186

4633 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 20*20*3 ಬಾಬುರಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 111/2 422 4.20 0.75 434512677817

4634 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 20*20*3 ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣಣ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತಬನಲನರು-01 111/p 106/ಮಹಿಳೆ 2.32 0.75 402331062470

4635 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 20*20*3 ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್  ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತಬನಲನರು-01 35/2 106 3.12 0.75 898797311251

4636 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 14*14*3 ಎಂ.ಟಿ. ರಾಜು ಬಿನ್ ಎಂ.ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪ್ಪ ವಡಾನಳ್ ಉಬಾರಣಿ 27/3,27/2 106 3.08 0.38 559003412090

4637 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 14*14*3 ಕೆ.ಬಿ.ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ವಡಡನಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 113/6 106 2.30 0.38 593274221542

4638 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 14*14*3 ಪ್ರಕಾಶ್ ಎನ್.ಬಿ. ಬಿನ್ ಭೈರಪ್ಪ ಬನನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  12/1 106 3.23 0.38 984051465293

4639 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 13*13*3 ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಎಂ. ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 34/1 106 2.28 0.32 446941037037

4640 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 16.5*16.5*3 ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಸಂಗಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01  9/1 106/ಮಹಿಳೆ 5.27 0.51 409537075631

4641 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 14*15*4 ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಎ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಚಿಕ್ಲಕಲಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01 126/4 106 3.03 0.50 974042856937

4642 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 13.84*13.84*3 ಎ.ಜ.ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ.ಜ.ಗುರುಮಲತಯಪ್ಪ ಅಣುಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-01 21/4 106 3.20 0.36 915237645133

4643 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 13*13*3 ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಹೆಬೂಳಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 92/2p2,116/3a 106 3.07 0.32 266684825776

4644 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 14*14*3 ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂದ್ೆಪ್ಪ ಬನಿನಹಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ 12/3,12/3 106 3.03 0.38 512019843229

4645 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 20*20*3 ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 39/1,39/1 422 3.00 0.75 275967239392

4646 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 20*18*3 ಹೆಚ್.ಬಿ.ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಟಿ.ಬಸವಂತಪ್ಪ ಹೆಬೂಳಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 96/1 106 3.06 0.68

4647 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 23*15*4 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 8/1A3,9/1A2 106 3.00 0.75 452927086097

4648 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 20*20*3 ಎಂ.ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಯರಗಟಿಟಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-02 57/3 133 1.00 0.66 227047663782

4649 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 19.5*19.5*3 ದ್ಶ್ರಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 57/13,57/14 423 1.00 0.70 871022151721

4650 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 15*15*3 ವಿೋರಕ್ರಿಬಸರ್ೋಶ್ವರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಸಂತಬನಲನರು-02 1/10,1/1 423 1.00 0.42 248357526195

4651 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 20*20*3 ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಟಿ. ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತಬನಲನರು-01 14/2A,131/p1 106 1.00 0.75 275368682717

4652 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 13*13*3 ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-02 22/4 423 5.33 0.32 816966560917

4653 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 14*12*3 ಜ.ಆರ್.ಸುಜಾತ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಪಿ.ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಮಲೂಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 19/p,18/1p 106/ಮಹಿಳೆ 1.00 0.32 961736642917

4654 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 14*14*3 ಮಹಮಮದ್ ಸೈಪ್ುಲಾೂ ಬಿನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-02 115/1,122/1 106 1.00 0.37 729582778407

4655 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 14*14*3 ರುದ್ರಪ್ಪ ಜ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಜ.ಎಸ್. ಬನಿನಹಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ 34/3 106 1.00 0.25 235383455571

4656 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 15*15*3 ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ. ಬಿನ್ ಕ್ಸಲತರಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಸಂತಬನಲನರು-02 1/4,13/8 423 1.31 0.42 546240490344

4657 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 13*13*3 ಕಾಂತರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ದಿಗೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 1/3,14 106 1.31 0.32 684313767574

4658 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 14*13*3 ಇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ದಿಗೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02  3/1 106 1.42 0.34 451947879926

4659 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 13*13*3 ಕ್ಲೊೋಶ್ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಿನ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 55/1 106 1.12 0.32 315481190872

4660 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 29*16*3 ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ಎಂ. ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಯರಗಟಿಟಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-02 36/2 106 1.40 0.75 538654331686

4661 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 12.5*12*4 ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಜೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 14/3 106 1.78 0.38 895323107443

4662 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 20*20*3 ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 85 106 1.59 0.75 694549574247

4663 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 12.5*12*4 ಹೆಚ್.ಕೆ. ಓಡಿಹಳಿಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಹೆಲಳೆಯಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 109/1 106 0.74 0.38 985264675666

4664 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 13*12*3 ದಾರಕ್ಷಾಯಣಮಮ ಎನ್.ವಿ. ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-02 89/1 106/ಮಹಿಳೆ 0.80 0.29 292654769166

4665 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 13*13*3 ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಿಗೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 31/1,7/358/2 106 1.44 0.32 336886189478

4666 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 21*21*3 ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಎಸ್. ಬಿನ್  ಬಿನ್ ಎಂ.ಬಿ. ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ವಿ.ಬನಿನಹಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ 19/2app2 106 1.05 0.75 434385745468

4667 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 14.5*14.5*3 ರಾಜಪ್ಪ ವಿ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ವಡಡನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 64/2 106 1.58 0.38 696693790195

4668 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 16*10*3 ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ ಕ್ಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 81,128/3 106/ಮಹಿಳೆ 2.43 0.30 639994138615

4669 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 15*15*3 ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 95/2 106 1.37 0.42 232554488781



4670 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 20*20*3 ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ  ಡಿ.ಸ. ಬಿನ್ ಚಿದ್ಂಬರಪ್ಪ ವಡಡನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 115/3 106 6.27 0.75 292649034113

4671 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 18*33*15*4 ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಸ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಗುಳಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 62/1,14/4 106 1.65 0.62 968905071348

4672 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 13*17*3 ವಿರ್ೋಕಾನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕ್ಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 146/2 106 2.77 0.40 316378398174

4673 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 12*12*3 ಕ್ರೆಹನುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆಬೂಳಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 56/p2 423/ಮಹಿಳೆ 1.42 0.24 352361320560

4674 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 16*16*3 ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 85/2,104 423 1.60 0.48 664655684086

4675 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 14*14*3 ಗಂಗ್ಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಾಕಾೆನಾಯಕ ಹರಳಕ್ಟಟ ಉಬಾರಣಿ 54/3 422 2.31 0.19 309935180181

4676 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 12.5*12*4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಜ. ಬಿನ್ ಗುರುವಾಭಲೋವಿ ಮಾವಿನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 37/37p1 422 1.20 0.38 286004003496

4677 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 20*20*3 ಎನ್.ಎನ್.ರವಿ ಬಿನ್ ಸಲಯಾಯನಾಯಕ ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 111/2p3,111/2p2 422 1.05 0.75 215311591626

4678 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ 15*15*3 ಪ್ೂವಾಯಚಾರಿ ಬಿನ್ ಆಕಾಯಚಾರಿ ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 31/3,93/3 106 1.00 0.41

4679 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ್ ಬಲೆ ರಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಜಾನಪ್ಪ ಕೆಂಚಾಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 86 106 0.50 0.50

4680 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ್ ಬಲೆ
ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಎಂಪಿ. ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಸ್. 

ಪ್ರಮೋಶ್ವರಯೆ
ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 90/p4 106 0.50 0.50

4681 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹಲ(ಚಂಡು ಹಲ) ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಜ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದ್ುವಿಯಗೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 152/p5 106 0.69 0.07

4682 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹಲ(ಚಂಡು ಹಲ) ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ದ್ುವಿಯಗೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 13/14 106 1.20 0.12

4683 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹಲ(ಚಂಡು ಹಲ) ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ದ್ುವಿಯಗೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 90/p3 106 0.91 0.09

4684 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿ ಹಲ(ಚಂಡು ಹಲ) ಮಹಾಂತೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ದ್ುವಿಯಗೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 154/4 106 0.20 0.02

4685 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಟಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಎಸ್. ಸದ್ದಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತಬನಲನರು-02 108/3B 106 0.40 0.06

4686 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಟಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ತೋಜಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲಾನಾಯಕ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 102/3 106 1.13 0.18

4687 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಟಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಟಿ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 112/12,112/1A 106/ಮಹಿಳೆ 1.60 0.26

4688 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಟಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 112/13 106 1.20 0.19

4689 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಟಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 140/p1 106 0.60 0.10

4690 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶೆೋಷಾನಾಯಕ ಕಾಶಿಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 31/p1,1/4 422 2.1 1.00

4691 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿೋಯಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಖೋಯಾಯನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-02 208,74/2p5,17/7p 422 4.0 1.00

4692 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗರಗ ಕ್ಸಬಾ-01 109/p,114/1p3 423 0.51 1.00

4693 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಸವನಾಯಕ ಮಧುರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 55,68/1 2.45 0.75

4694 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ವಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಂಚಾಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 55/1,34/1,55/2 106 1.06 0.88 830282356057

4695 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 34/9 106/ಮಹಿಳೆ 2.00 0.88 637976254656

4696 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಅಶೆಲೋಕ್ ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್. ಜೆಲೋಡಿತಿಮಾೂಫುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 57/2 106 1.00 0.88 295355406305

4697 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಹೆಚ್.ಬಿ. ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 14/4,18/137/p3p1 106 1.00 0.88 254375596844

4698 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ರುದ್ರನಗ್ೌಡ ಬಿ.ಪಿ. ಬಿನ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 106 1.00 0.88 984781744246

4699 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಬಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ಆಲ್ಲರು ರ್ಂಕ್ಟನಗ್ೌಡ ಭೋಮನೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 19/p1 106 1.00 0.88 673950551630

4700 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಮಹೆೋಂದ್ರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 105/2 106 1.00 0.88 935470057104

4701 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಸ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 107,129/1,93/1ap1 106 1.00 0.88 776101092366

4702 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಮಂಜುಳ ಕೆ.ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಯರಗಟಿಟಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-02 85/p1 106/ಮಹಿಳೆ 1.73 0.88

4703 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಜಯೆಮಮ ಕೆ.ಎಂ. ಕೆಲೋಂ  ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಯರಗಟಿಟಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-02 85/p2 106/ಮಹಿಳೆ 1.73 0.88

4704 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಎಸ್.ಜ. ಬಿನ್ ಎಂ. ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗಂಗಲರು ಸಂತಬನಲನರು-02 56/1,111/24 106 1.0 2.00 219778490717

4705 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಜಾಕಿೋರ್ ಅಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಸಲಳೆಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 276 1/2 106 2.0 2.00 699442935929

4706 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 66 106 1.0 2.00 403555086242

4707 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಗಂಗಿೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಮಲೂಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 42/8,8/5 422/ 1.0 2.00 997871763825

4708 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ರಮೋಶ್ ಡಿ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-02 32/p1 423 1.0 2.00 396692227876

4709 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 46/3,22/1p4 422 2.00 2.00 275900823692



4710 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಬಾಬುರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02   111/2 422 0.30 2.00 43512677817

4711 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್
ಹಾಲೆೋಶ್ಯಾನೆ ಡಿ.ಹೆಚ್. ಮುರುಗೆೋಶ್ ಬಿನ್ 

ಹಾಲ್ಸದ್ದಪ್ಪ ಡಿ
ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 29 133 3.56 2.00 731614846390

4712 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗ್ಾೆನಾಯಕ ಗಂಡುಗನಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ 10/18p3 422 1.20 2.00

4713 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಕ್ರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 43,45 422/ಮಹಿಳೆ 2.04 2.00 719916637321

4714 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ರುದ್ರಯೆ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಯೆ ಎಂ. ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01  23/2 106 4.85 2.00

4715 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ಕ್ುಂತಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.  ಕೆಲೋಂ ಭೈರಪ್ಪ ಬಿ.ಎಸ್. ಸುಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02
26/6,28/4,114/6,113/6,11

3/3p3,113/9
106/ಮಹಿಳೆ 1.30 2.00 504855988659

4716 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಹನುಮಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01  1/2 106 2.02 2.00 920941285362

4717 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ  ಎಸ್. ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎನ್. ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 40/1,40/2 106/ಮಹಿಳೆ 4.20 2.00 255687294456

4718 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ಶಿವಪ್ಪ ಸಂತಬನಲನರು ಸಂತಬನಲನರು-01 175/,10/2 106 3.27 2.00 845407346257

4719 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿವಪ್ಪ ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಂಕಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 184 422 1.16 2.00 729327306282

4720 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ (ಮಾವು) ಕೆಂಡಯೆ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಯೆ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 19/p1 106 2.00

4721 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ (ಟಲಮಾೆಟಲ) ಕ್ದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕ್ಕಣಣ ನಿೋಲೆಲೋಗಲ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 15/p25 106 2.00

4722 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಹೌಸ್ ಶ್ಾಂತಾನಾಯಕ ಟಿ ಬಿನ್ ಟ್ಾಕಾರನಾಯಕ ಗಂಡುಗನಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ 10/46B,10/31B,25/5P ಪ್.ಜಾತಿ 0.20 8.04

4723 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆಪ್ದ್ದತಿ ಶ್ಾಂತಾನಾಯಕ ಟಿ ಬಿನ್ ಟ್ಾಕಾರನಾಯಕ ಗಂಡುಗನಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ 10/46B,10/31B,25/5P ಪ್.ಜಾತಿ 0.20 1.40

4724 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ಹೆಚ್.ಸ.ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಮಸಣಿೋಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 64/1,91/p7,219,22/2,22/ 106 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾೆಂಕ್ 8.00

4725 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪರ ರಂಗಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 84/p23,61/4,48/6,55/2 133 ಪಿ.ಕೆ.ಜ.ಬಿ. 10.00

4726 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ರುದ್ರಮುನಿ ವಿ.ಸ. ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ವಡಾನಳ್ ಉಬಾರಣಿ
147/1p-

p6,17/7,87/1A,86/4,68/2
106 6.15 10.00

4727 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಹೆಲಸಕೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 62/2B,68/1,15/2 106 2.45 10.00

4728 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 68/2b,68/1,15/2, 106/ಮಹಿಳೆ 3.96 8.00

4729 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಿನ್  ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ತಿಪ್ಪಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02

118/2,77/5,66/1b,66/1B,

58/3,

,

106 5.14 8.00

4730 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಹಿರೆೋಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-01 23/1,22/1,24,8/1,8/2, 106/ಮಹಿಳೆ 8.00

4731 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕ್ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ಟೋಲ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 19/A,31/1 106/ಮಹಿಳೆ 7.60 8.00

4732 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಪ್ರೋಮ ಆರ್.ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-02 69/12 ಸಾಮಾನೆ ಮಹಿಳೆ 0.32 0.03 814139468662

4733 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಜ.ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆ.ಜ. ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-02 45/5 ಸಾಮಾನೆ 0.32 0.03 211548060445

4734 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಲಂಗ್ಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/13P1 ಪ್.ಜಾತಿ 1.00 0.10 265372788823

4735 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಯತಿೋಶ್ ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಬನಿನಹಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ 36/2A2 ಸಾಮಾನೆ 0.38 0.04 261391502800

4736 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಭಾರತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ವಡಡನಾಳು ಉಬಾರಣಿ    12/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಹಿಳೆ 0.55 0.06 955743448304

4737 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸವಯಮಂಗಳ ಕೆಲೋಂ  ಎಂ.ಆರ್. ಜಯೆಪ್ಪ ಬನಿನಹಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ   4/7 ಸಾಮಾನೆ ಮಹಿಳೆ 0.55 0.06 359814110275

4738 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-02 113/3A ಸಾಮಾನೆ 0.40 0.04 858960844087

4739 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 25/P3 ಸಾಮಾನೆ 0.40 0.04 513904750898

4740 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಜ.ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಹರಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 55/1B-P2 ಸಾಮಾನೆ 0.81 0.08 524405779469

4741 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ೈ.ಜ.ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹುರುಳಿಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 1/P3 ಸಾಮಾನೆ 0.32 0.03 209740357486

4742 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಬಿ. ರವಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಲನೆನಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-02 61/1 ಸಾಮಾನೆ 0.70 0.07

4743 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ನಿಂಗಿೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಾಮನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/64 ಪ್.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ 1.00 0.10 408040071190

4744 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎನ್.ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನಲನರು-01 141/4P4 ಸಾಮಾನೆ 0.50 0.05 562759364937

4745 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿರಾವ್ ಕಾಶಿಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-02 21/P2 ಸಾಮಾನೆ 0.88 0.09 970821025453

4746 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 34/5 ಸಾಮಾನೆ 0.37 0.04 558754846414

4747 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಪ್ಕಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/62 ಸಾಮಾನೆ 0.50 0.05 813030931273

4748 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-01 79/P4 ಪ್.ಜಾತಿ 0.50 0.03 925199436980

4749 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ ಕೆ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲೋವಿೋರಪ್ಪ ಮರಡಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-01 34/2P3,33/4 ಸಾಮಾನೆ 0.30 0.02 206863550804



4750 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಲೆಲೋಹಿತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಿ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಈರಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-01 14/1B ಸಾಮಾನೆ 0.30 0.02 264148579995

4751 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ಜ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಈರಗನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-01 31/3P2 ಸಾಮಾನೆ 0.30 0.03 985329416597

4752 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಸ್ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಭೋಮನೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-01 8 ಸಾಮಾನೆ 0.20 0.01 935470057104

4753 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಸಲೋಮನಾಳು ಸಂತೋಬನಲನರು-01   16/5 ಸಾಮಾನೆ ಮಹಿಳೆ 0.20 0.01

4754 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೆೋದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02    22/5 ಸಾಮಾನೆ 0.40 0.02 77628944

4755 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ವಿೋರಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02   28/2 ಸಾಮಾನೆ 0.20 0.01 375708907893

4756 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02   15/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಹಿಳೆ 0.40 0.03 559792998698

4757 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 20/1A ಸಾಮಾನೆ 0.60 0.04 983259851081

4758 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಾರಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ   18/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಹಿಳೆ 0.50 0.03 452859059086

4759 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಕೆ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚನಾರಪ್ಪ ಮಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 21/1B2 ಸಾಮಾನೆ 1.00 0.07 457232772897

4760 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಯರಗಟಿಟಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-02 33/2 ಸಾಮಾನೆ 0.35 0.02 633136277053

4761 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮಲ್ೂಮಮ ಸ ಎಸ್ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಯಾನೆ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-02 35/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಹಿಳೆ 0.35 0.02 238226371064

4762 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ಸ ದಿನಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲ ಸಂತೋಬನಲನರು-02 49 ಸಾಮಾನೆ 0.45 0.03 506982837115

4763 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪ್ಪ ಸಲೋಮಲಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-02 97 ಸಾಮಾನೆ 0.20 0.01 418162736901

4764 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ ಆರ್ ಮಲೂಕಾಜಯನ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-02 73/5 ಸಾಮಾನೆ 0.30 0.02 773245003311

4765 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಮ ಲೆೋ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲ ಸಂತೋಬನಲನರು-02 20/1A2 ಸಾಮಾನೆ ಮಹಿಳೆ 0.35 0.02 241498366298

4766 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸಣಣ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ನಿಲೆಲೋಗಲ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 37 ಪ್.ಜಾತಿ 0.50 0.03 557519082612

4767 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ದಾವಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ ಮಾವಿನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬಾ-02 10/P24 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 0.03 319819944859

4768 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರುದಾರನಾಯಕ ರಾಜಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 50/7 ಪ್.ಜಾತಿ 0.40 0.03 788696234888

4769 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಮಲೂಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02    1/2 ಸಾಮಾನೆ 0.60 0.04 925850088364

4770 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸದ್ದಯೆ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯೆ ಮಾವಿನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬಾ-02    9/2 ಸಾಮಾನೆ 0.60 0.04 250408071047

4771 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ದೋವಿೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಮ ರುದಾರನಾಯಕ ಗಂಗಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02    5/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ 0.60 0.04 435295149705

4772 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಎ ವಿ ಕ್ುಬೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ ವಿೋರಪ್ಪ ಹರೆಲೋಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 100/2 ಸಾಮಾನೆ 1.40 0.09 637135677472

4773 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ ಬಲೋವಿ ಪಾಂಡೆಲೋಮಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ 118/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ 0.66 0.04 981029164111

4774 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಆರ್ ಎಸ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ್ ಬಿನ್ ಆರ್ ಎಂ ಸದ್ದಯೆ ಅಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 5/7P2 ಸಾಮಾನೆ 0.30 0.02 242148738578

4775 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಪ್ರಮೋಶ್ವರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾೆನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/P16 ಪ್.ಜಾತಿ 0.50 0.03 252019415738

4776 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋ ಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/41 ಪ್.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ 0.50 0.03 509927137588

4777 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ಹಾಲ್ ಬಲೋವಿ ವಡಡನಾಳು ಉಬಾರಣಿ 124/P-P2 ಪ್.ಜಾತಿ 0.44 0.03 374076380458

4778 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸುರೆೋಶ್ ಸ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಸ ಹೆಚ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನಲನರು-01 101/1 ಸಾಮಾನೆ 0.20 0.01 656731505052

4779 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಾರದ್ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಎನ್ ಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 7/P1-P3 ಪ್.ಜಾತಿ ಮಹಿಳೆ 0.50 0.03 369702041076

4780 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ವಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 58/1A ಸಾಮಾನೆ 0.50 0.03 295883752013

4781 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುತ
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿತಿಮಮಪ್ಪ ಮಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02  18/5,  9/4 106 2.37 0.14 615939478661

4782 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುತ
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 14 106/ಮಹಿಳೆ 9.25 0.14 554046325038

4783 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುತ
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಪ್ರೋಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಬಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 64/6 106/ಮಹಿಳೆ 1.30 0.14 364835810455

4784 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುತ
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಎಸ್.ಬಿ. ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 64/2 106 1.33 0.14 466873455135

4785 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುತ
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ

ರವಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತಬನಲನರು-02 182/p2 106 2.11 0.10 620105183968

4786 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುತ
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಗೆಲೋವಿದ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳೆನಾಯಕ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ 20/10 106 0.31 0.17 716696793626

4787 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುತ
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಬಾಬುರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾೆನಾಯಕ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ 35/6p 106 0.62 0.17 267801994568

4788 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುತ
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 25/2 106 0.71 0.14 690701481917

4789 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುತ
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್.ಆರ್. ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 55/6,55/3 106 1.2 0.14 974382377675



4790 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುತ
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ

Papmlets printing 106 0.05

4791 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುತ
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ

Training 106 0.10

4792 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುತ
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ

Papmlets printing 106 0.05

4794 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ AEP
ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 7/1ಎ1 ಸಾಮಾನೆ

UÉÃgÀÄ AEP 0.12 7.72015E+11

4795 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ AEP
ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾ-1

37 ಸಾಮಾನೆ
UÉÃgÀÄ AEP 0.108 2.30406E+11

4796 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ AEP
ಕೆ ಬಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 71/2 ಸಾಮಾನೆ

UÉÃgÀÄ AEP 0.096 2.69365E+11

4797 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ AEP
ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಕ್ಸಬಾ 111/3ಪಿ1,3ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ

UÉÃgÀÄ AEP 0.072 7.93887E+11

4798 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ AEP
ಮರುಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆಲೋಡಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 87/4 ಸಾಮಾನೆ

UÉÃgÀÄ AEP 0.132 6.47185E+11

4799 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ AEP
ಈಶ್ವರಯೆ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯೆ ದಲಡೆಡೋರಿ ಬಳಗುತಿತ 27/3ಬಿ ಸಾಮಾನೆ

UÉÃgÀÄ AEP 0.06 2.49573E+11

4800 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ AEP
ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳೆನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾ-2

32/6,32/5 ಸಾಮಾನೆ
UÉÃgÀÄ AEP 0.024 6.26593E+11

4801 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ AEP
ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾ-2

45/8-ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ
UÉÃgÀÄ AEP 0.144 7.42741E+11

4802 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ AEP
ತಲೋತೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿೋಟ್ಾೆನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2

20/1ಪಿ4,20/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ
UÉÃgÀÄ AEP 0.144 22875690350

4803 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ AEP
ಶ್ಾರದ್ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹಿೋಯಾಯನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2

45/2ಪಿ3 ಪ್.ಜಾ
UÉÃgÀÄ AEP 0.12 5.90787E+11

4804 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ AEP
ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳೆನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2

32/6,32/5 ಪ್.ಜಾ
UÉÃgÀÄ AEP 0.138 6.26593E+11

4805 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಭಾಗೆಮಮ ಕೆಲೋಮ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿ ಜ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
32/3,32/2 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.22214 858587286199

4806 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಡಿ ಜ ವಿೋರಪ್ಪ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
18/3 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.14976 598406288265

4807 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಲಂಗಪ್ಪ ಸೋವಲಾಲ್ನಗರ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
135/9 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.117 320734240033

4808 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರುದ್ರಮಿನಿಯಯೆ ಕಾೆಸನಕೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
60/3,60/5 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.13478 763324970107

4809 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ರಂಗೆಲೋಜರಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
56/7 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.10608 765325572691

4810 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಎಂ ಜ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
29/2,27/2 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.10857 484872969434

4811 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಎಸ್ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ುಂಠಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
71/1 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.14625 475280483691

4812 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಸುಮತಿ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ಹತಲತರು ಕ್ಸಬಾ 39/1,39/2,39/3 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.117 504605956635

4813 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
68/3,68/6,68/1 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.0975 614673356723

4814 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯಪ್ಪ ಬಳಲ್ಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 23/2 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.078 351791250225

4815 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಟಿ ಜ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
65/5 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.117 955468233061

4816 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
45/6 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.1872 790253433830

4817 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಟಿ ಜ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
72/13,73/1 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.2067 758160013097

4818 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಎಸ್ ಸ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಎಸ್ ಸ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 133/1 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.0975 436180340282

4819 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಎಸ್ ಎಮ್ ಬಸವರಾಜಯೆ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯೆ ಸವಳಂಗ ಬಳಗುತಿತ 96/2,91/1 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.078 937191505564

4820 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಎಸ್ ಎಮ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಎಸ್ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
63/2 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.1248 984579626683

4821 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ವಿೋರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಮಾಚಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 75/2 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.06825 238640347526

4822 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
38/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.13455 449526312024

4823 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಬಿ ಎಸ್ ಮರುಳಸದ್ದಯೆ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಯರೆೋಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
21/10 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.13065 423714647421

4824 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತರಗನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
56/3 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.1989 633946195622

4825 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಬಸವರಾಜಪ್ಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪಗ್ೌಡ ವಿಜಯಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 101 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.3822 795087364601

4826 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಸೋವೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ರೆೋಖಾೆನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 86/1ಪಿ1,134/1 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.195 484381032220

4827 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಮಂಜಪ್ಪ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 53/3 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.156 545358784530

4828 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ರಮೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಾಮೆನಾಯಕ ಕ್ುಳೆಿೋಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 24/15 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.078 288254422402



4829 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಮಠದ್ಪ್ರಮನಂದ್ಯೆ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಯೆ ಸಲರಗೆಲಮಡನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 43/4 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.078 547050245111

4830 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಎಮ್ ಬಿ ನಾಗೆೋಶ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮರಿಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 16 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.0858 580762930670

4831 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಸ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
43/4,43/7,43/8,43/9 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.156 459239877732

4832 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಕೆಂಗಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
77 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.1443 706097700069

4833 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕ್ುಳೆಿೋಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 34/1,35/1 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.0624 993407535082

4834 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಹೆಚ್ ಎಂ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಹರಳಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
40/9,40/4,40/5© ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.156 761753405920

4835 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಕೆ ಜ ಮಹೆಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಚನನಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
23/13 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.195 239474592919

4836 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿನಿನಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 18 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.156 844342179139

4837 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಹೆಚ್ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ ಚಿನಿನಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 286 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.117 304473271976

4838 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಎಸ್ ಎಮ್ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 83/2 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.195 939856838156

4839 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಜ ಗಣೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 137/2,137/3,137/4 ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.14235 324942217758

4840 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಲ್ಮುರಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
60/1 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.2808 334451255705

4841 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
37/4,69/2 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.1365 684008866607

4842 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಜ ಎಸ್ ಧನೆಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜ ಕೆ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
45/2 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.16575 851959354707

4843 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
64/3 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.117 502079569290

4844 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
121/5,121/3 ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.078 242434817003

4845 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಿೋಯಯನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾ-2
62* ಸಾಮಾನೆ

suckers AEP 0.078 656664101898

4846 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
suckers AEP

ಬಿ ಎಮ್ ಮುರಿಗೆೋಷ್ಯೆ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಯೆ ಯಲಾೂಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 19* ಸಾಮಾನೆ
suckers AEP 0.08385 858569030784

4847 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಸಾವಿತಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
48 ಸಾಮಾನೆ

Suckers 1st Year 0.065 827691216857

4848 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಶ್ಕ್ುಂತಲಾವಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಕ್ುಳೆಿೋಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 28/4 ಸಾಮಾನೆ
Suckers 1st Year 0.039 948092922669

4849 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಹನುಮಂತಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಡಾಕ್ೆನಾಯಕ ಮಾದಾಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 53/3,53/1 ಸಾಮಾನೆ
Suckers 1st Year 0.052 729956301316

4850 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 19/1 ಸಾಮಾನೆ
Suckers 1st Year 0.0325 327200186017

4851 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಬನಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಪಿ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
50/5J2 ಸಾಮಾನೆ

Suckers 1st Year 0.0611 883412851830

4852 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಗಂಗಿೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಾನಾಯಕ ಕೆಲೋಟಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 33/1J1 ಸಾಮಾನೆ
Suckers 1st Year 0.026 267143478080

4853 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ದಾವರಕ್ನಾಥ ಯಾನೆ ದಾವರಕ್ನಾಥನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
7/5 ಸಾಮಾನೆ

Suckers 1st Year 0.026 902129546321

4854 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಎ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲೋಡು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
105/2 ಸಾಮಾನೆ

Suckers 1st Year 0.04355 823236126047

4855 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಕೆ ಬಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಉಮಾಪ್ತಿ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
40/5 ಸಾಮಾನೆ

Suckers 1st Year 0.052 238339789819

4856 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಕೆ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹತಲತರಪ್ಪ ಹತಲತರು ಕ್ಸಬಾ 37/5 ಸಾಮಾನೆ
Suckers 1st Year 0.0442 267820147437

4857 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಓಬೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 69/ಪಿ15 ಸಾಮಾನೆ
Suckers 1st Year 0.065 908627990019

4858 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಪಿೋಯಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 79/3 ಸಾಮಾನೆ
Suckers 1st Year 0.0286 762593110800

4859 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಮೊಹಮದ್ ಸಾದಿಕ್ ವುಲಾೂ ಬಿನ್ ಅಬದ್ುಲ್ ಜಲೋಲ್ ಸಾಬ್ ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
58/2 ಸಾಮಾನೆ

Suckers 1st Year 0.04745 550706974093

4860 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಅಸಮತ್ ಬಿೋ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಸಾದಿಕ್ ವುಲಾೂ ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
91/2 ಸಾಮಾನೆ

Suckers 1st Year 0.026 943805184941

4861 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಷ್ರಿೋಫ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಕ್ಮಲ್ ಸಾಬ್ ಹೆಲಳೆಹರಳಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
82/10 ಸಾಮಾನೆ

Suckers 1st Year 0.026 373361607720

4862 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಎಂ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 73/2 ಸಾಮಾನೆ
Suckers 1st Year 0.065 443748868796

4863 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅರಿಯಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 43/4 ಸಾಮಾನೆ
Suckers 1st Year 0.0715 227443050099

4864 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ನಸರುಲಾೂ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಅಮಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
51/2J ಸಾಮಾನೆ

Suckers 1st Year 0.0312 983648108544

4865 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಗೆಲೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಸದಾಶಿವಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
41/1r ಸಾಮಾನೆ

Suckers 1st Year 0.02275 645786071205



4866 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಟಿ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
50/3 ಸಾಮಾನೆ

Suckers 1st Year 0.02275 447999016081

4867 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Suckers 1st Year

ಹೆಚ್ ವಿ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಾಸಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
53/6 ಸಾಮಾನೆ

Suckers 1st Year 0.0611 514738782350

4868 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ಮೃತಲೆಂಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂದ್ೆಪ್ಪಗ್ೌಡ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
104/5 ಸಾಮಾನೆ

Tissue AEP 0.11898 628442125890

4869 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಖೋಯಯನಾಯಕ ಉಜಜನಿೋಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
71/2 ಸಾಮಾನೆ

Tissue AEP 0.1224 459674192367

4870 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂದ್ೆಪ್ಪಗ್ೌಡ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
104/5 ಸಾಮಾನೆ

Tissue AEP 0.11898 437288165256

4871 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ಎಮ್ ಪಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ  ಮರಿಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
11/1,11/2 ಸಾಮಾನೆ

Tissue AEP 0.29682 498407584431

4872 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ಮರಳುಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪ್ಪ ಮುಕೆತೋನಹಲಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
75/1 ಸಾಮಾನೆ

Tissue AEP 0.0918 434258815646

4873 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ಬಿ ಎಮ್ ಬಸವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಮ್ ಮುರಿಗೆೋಶ್ಯೆ ಚಿನಿನಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 66,67,68,69,70 ಸಾಮಾನೆ
Tissue AEP 0.17442 892300128017

4874 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ದೋವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಸೋವಲಾಲ್ನಗರ ಬಳಗುತಿತ 145/11,222 ಸಾಮಾನೆ
Tissue AEP 0.306 263594776141

4875 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ಎಸ್ ಜ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ಜ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತರಗನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
83/2,83/5 ಸಾಮಾನೆ

Tissue AEP 0.38556 310384588300

4876 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ಓಮಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 69/¦3 ಸಾಮಾನೆ
Tissue AEP 0.306 258918917337

4877 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 69/¦12 ಸಾಮಾನೆ
Tissue AEP 0.306 983099054357

4878 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ಎಂ ಪಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜ ವಿೋರಪ್ಪ ಮರಿಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
ಸಾಮಾನೆ

Tissue AEP 0.15606 809377377304

4879 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ಬಸವರಾಜಯೆ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯೆ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 150/1,143/6 ಸಾಮಾನೆ
Tissue AEP 0.22644 702893415390

4880 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಗಂಜೆೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 71/1,71/2,56/2 ಸಾಮಾನೆ
Tissue AEP 0.2448 939822318972

4881 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue AEP

ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಗೂನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
55/5 ಸಾಮಾನೆ

Tissue AEP 0.22644 666602047629

4882 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue 1st Year

ಕೆ ಜ ಬಾಲ್ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ರಾಜು ಕ್ುಂಬಳಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
37/3 ಸಾಮಾನೆ

Tissue 1st Year 0.102 8.65727E+11

4883 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue 1st Year

ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ು ನ್ ಜ ಬಿನ್ ಗುಡಡಪ್ಪ ಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
75/1 ಸಾಮಾನೆ

Tissue 1st Year 0.0612 4.34259E+11

4884 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue 1st Year

ಜ ಎಸ್ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಇ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
61/3 ಸಾಮಾನೆ

Tissue 1st Year 0.102

4885 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue 1st Year

ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಬಿನ್ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
36/3 ಸಾಮಾನೆ

Tissue 1st Year 0.102 6.80758E+11

4886 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue 1st Year

ಬಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 32 ಸಾಮಾನೆ
Tissue 1st Year 0.0408 6.42473E+11

4887 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue 1st Year

ಮಹಬಲಬ್ ಪಿೋರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮದ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ಚಿನಿನಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 98/1 ಸಾಮಾನೆ
Tissue 1st Year 0.0612 6.64358E+11

4888 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue 1st Year

ಜಗದಿೋಶ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತೆಯಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 12/2, 12/8 ಸಾಮಾನೆ
Tissue 1st Year 0.09078 2.98155E+11

4889 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue 1st Year

ಕೆ ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 131/1 ಸಾಮಾನೆ
Tissue 1st Year 0.102 9.96974E+11

4890 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue 1st Year

ಮಧುಸಲದ್ನ್ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ಪ್ಪ ಕ್ುರುವ ಬಳಗುತಿತ 139/1 ಸಾಮಾನೆ
Tissue 1st Year 0.102 6.04766E+11

4891 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Tissue 1st Year

ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಲದಿನಾಯಕ ಕೆಂಗಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
60/ಡಿ ಸಾಮಾನೆ

Tissue 1st Year 0.0816 4.71471E+11

4892 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಫರಭುವಪ್ಪ ಬಳಲ್ಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 9/1 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.096 236873929622

4893 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ವಿನೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿರಂಜನಸಾವಮಿ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
1/2 ಸಾಮಾನೆ

Pepper AEP 0.16 230102480297

4894 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ವೃಂದ್ಮಮ ಬಿ ವಿ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ನರಸಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 26/5 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.126 542275745913

4895 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 49/1 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.14 968456771396

4896 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಮ ಷ್ಣಲಮಕ್ಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 34/1ಎ2 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.16 309034193205

4897 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಡಾ ಜಯಶಿರೋ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಡಾ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಸವಳಂಗ ಬಳಗುತಿತ 105 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.14 403258047949

4898 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
458/ಎ,46/1 ಸಾಮಾನೆ

Pepper AEP 0.2 520853481579

4899 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಎಮ್ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯೆ ಬೈರನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
34/2 ಸಾಮಾನೆ

Pepper AEP 0.2 524993779345

4900 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಹಳದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 13/4,12 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.24 569231542454

4901 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಎಮ್ ಎನ್ ವಿಶ್ಾವರಾಧೆ ಬಿನ್ ನಿರಂಜನಾಸಾವಮಿ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
1/5 ಸಾಮಾನೆ

Pepper AEP 0.24 664015740705

4902 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ವಸಂತಕ್ುಮಾರ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 50/4 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.16 603932044849



4903 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಬಿ ಹೆಚ್ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ನರಗಿನಕೆೋರಿ ಬಳಗುತಿತ 3/3 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.16 350099991310

4904 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಬಿ ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಿ ಹೆಚ್  ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ನರಗಿನಕೆೋರಿ ಬಳಗುತಿತ 3/4 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.16 819344150287

4905 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ರಮೋಶ್ ಜ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ವಪ್ಪಗ್ೌಡ ನರಸಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/3,46/4 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.114 981315991777

4906 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಆರ್ ಹೆಚ್ ಡಾಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪ್ಪ ಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 49/2 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.14 291914073952

4907 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಜೆ ಹೆಚ್ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜೆ ಹೆಚ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 34/1ಎ1 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.16 934123678447

4908 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Pepper AEP

ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಎಸ್ ಸ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಎಸ್ ಸ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 133/1 ಸಾಮಾನೆ
Pepper AEP 0.16 436180340282

4909 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ದಾನಿಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 61/1 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.096 655479212718

4910 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಚಿಕೆಕೋತಿನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 54/1 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.0564 307947092524

4911 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಪ್ದಾಮಕ್ಷ್ಮಮ  ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 81/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.096 983940110350

4912 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ವಿೋರೆೋಶ್ ಸ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 15/1,154/1 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.12 345261766546

4913 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಹೆಚ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಳದ್ಪ್ಪ ಗಂಜೆೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 117/1,48/1 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.096 284264318675

4914 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಿೂಂಗಪ್ಪ ಗಂಜೆೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 93/3 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.0408 626591445260

4915 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ರಾಮೋಶ್ವರ ಬಳಗುತಿತ 45/7,18/1ಎ1 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.096 386713032496

4916 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ರಂಗಪ್ಪ ಜೆ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 95/1 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.096 769219986098

4917 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಜ ಎಮ್ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಿ ಆರ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಗಂಜೆೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 52/4 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.096 242545254965

4918 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಪ್ಪ ಚಿಕೆಕೋತಿನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 90/1ಎ ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.072 476631546666

4919 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಬನಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಇಸಾರಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 38/4 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.048 760186289907

4920 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 101/1 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.096 239870239782

4921 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 79/9 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.096 735586291296

4922 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಎ ಜ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 16/7 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.12 426506307532

4923 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಹಾಲೆೋಶ್ ಸ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 154/1,15/1 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.12 521187550550

4924 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಜ ಚನನಬಸಪ್ಪ ರಾಜು ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 39/4 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.096 573648522396

4925 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಜ ಪ್ರಭು ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 133/2 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.12 671550186125

4926 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ ಜ ಬಿನ್ ಜ್ಞಾನೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 31/2 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.06 411250112413

4927 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

ಜ ಪಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 13/2 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.108 619203205053

4928 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
vegetables AEP

(ಮಲ್ೂಪ್ಪ  ¥Ëw)PÀÄªÀiÁgï ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 70/ಪಿ23,70/ಪಿ7 ಸಾಮಾನೆ
vegetables AEP 0.0708 995776478675

4929 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಮಂಜಮಮ  ತಾಯಿ ವಿೋರಮಮ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 155/2 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.0944 877730257762

4930 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಮಹದವಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಮೋಶ್ಪ್ಪ ಬಲ್ಮುರಿ ಗೆಲೋ-2 67/15 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.096 703655957092

4931 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 110/1 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.16 429396421019

4932 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ತಲೋಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಯರಗನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 47/6,47/7 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.16 672984218206

4933 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 27/2ಎ3 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.152 502011471863

4934 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ರುದ್ರಪ್ಪ ತಾಯಿ ವಿೋರಮಮ ಆರುಂಡಿ ಬಳಗುತಿತ 2/2,16/3 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.16 780878785020

4935 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಕೆಲೋಡಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 16 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.16 205845833812

4936 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಎಮ್ ಜ ಚನೆನೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 7/3 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.16 455316827832

4937 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾಯಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 2/2,16/3 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.152 920440185954

4938 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಜ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 69 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.16 531595556862

4939 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಸುರೆೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಾಮನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 94/6,104 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.16 351749881031



4940 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ುದ್ುರೆಕೆಲಂಡ ಬಳಗುತಿತ 27/9 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.16 375269875293

4941 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಪಿೋಯಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕ್ೆನಾಯಕ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 41/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.16 903030819664

4942 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 24/2 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.16 655832579842

4943 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 18/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.16 390468479679

4944 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ದಾಸರಹಟಿಟ ಬಳಗುತಿತ 18/3 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.144 768640097168

4945 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಯರಗನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 141/1 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.1424 959033246801

4946 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪ್ಪ ರಾಮೋಶ್ವರ ಬಳಗುತಿತ 41/8-9/5 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.152 397640055574

4947 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ ಬಳಗುತಿತ 223/2,85/1ಬಿ1 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.1424 254683440331

4948 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 16 ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.12 892067299821

4949 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Mulching

ರಮಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಬಲ್ಮುರಿ ಗೆಲೋ-2 55/2ಎ ಸಾಮಾನೆ
Mulching 0.048 217734020751

4950 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Loose Flowers AEP

ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಗೆಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 44/1 ಸಾಮಾನೆ
Loose Flowers AEP 0.04 239101241608

4951 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Loose Flowers AEP

ಎಸ್ ಸತೆನಾರಯಣ ಬಿನ್ ಮಾದ್ವರಾವ್ ದೋವರಹೆಲನಾನಳಿ ಕ್ಸಬಾ 22/6 ಸಾಮಾನೆ
Loose Flowers AEP 0.06 811890451887

4952 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Cut flowers AEP

ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
32/23ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ

Cut flowers AEP 0.1 649581758159

4953 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Cut flowers AEP

ಲ್ಕ್ಕವವ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 21/3 ಸಾಮಾನೆ
Cut flowers AEP 0.2 593632835242

4954 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Cut flowers AEP

ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
33/16 ಸಾಮಾನೆ

Cut flowers AEP 0.1 975296564957

4955 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Cut flowers AEP

ಎಸ್ ಜ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
65/12 ಸಾಮಾನೆ

Cut flowers AEP 0.25 700057980744

4956 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Cut flowers AEP

ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 6/13,7/7 ಸಾಮಾನೆ
Cut flowers AEP 0.125 234764986015

4957 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Cut flowers AEP

ಸ ಚನನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಸಲರಟಲರು ಕ್ಸಬಾ 87/1 ಸಾಮಾನೆ
Cut flowers AEP 0.125 313171792384

4958 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Cut flowers AEP

ಕೆ ಬಿ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
40/7 ಸಾಮಾನೆ

Cut flowers AEP 0.1 923486939308

4959 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Cut flowers AEP

ಡಿ  ಹೆಚ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
245/2 ಸಾಮಾನೆ

Cut flowers AEP 0.2 424161754859

4960 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Cut flowers AEP

ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 76/1 ಸಾಮಾನೆ
Cut flowers AEP 0.25 757326355287

4961 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Packhouse

ಸುಲೆಲೋಚನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಜೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 139/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ
Packhouse 2 742273247779

4962 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Packhouse

ಎ ಬಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪ್ಪ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 72/1,169/2 ಸಾಮಾನೆ
Packhouse 2 417582614645

4963 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Packhouse

ಎಸ್ ಪಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 87/ಬಿಪಿ14,43/1,1/2 ಸಾಮಾನೆ
Packhouse 2 921645349120

4964 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Packhouse

ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 10/2 ಸಾಮಾನೆ
Packhouse 2 749355183972

4965 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Packhouse

ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 71/2,85/2 ಸಾಮಾನೆ
Packhouse 2 269365216236

4966 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Packhouse

ಸುಜಾತ ಕೆಲೋಂ ರುದರೋಶ್ ಕೆ ಬಲದಿಹಾಳು ಕ್ಸಬಾ 12/8,12/4 ಪ್.ಜಾ
Packhouse 2 696093082606

4967 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Packhouse

ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಕ್ಸಬಾ 116/ಪಿ5,116/ಪಿ9 ಪ್.ಜಾ
Packhouse 2

4968 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Packhouse

ಆರ್ ಟಿ ಕಿೋಯಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಲೋತೆನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
20/2 ಪ್.ಜಾ

Packhouse 2

4969 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Packhouse

ಮುರುಗೆೋಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಾಕ್ೆನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳು ಬಳಗುತಿತ 50* ಪ್.ಜಾ
Packhouse 2 431605699606

4970 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Packhouse

ಗಂಗ್ಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮೆನಾಯಕ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 1/2,16/1ಬಿ1ಎಪಿ-ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ
Packhouse 2 359959843746

4971 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Packhouse

ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಬಸಪ್ಪ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾ-2
23/7 ಪ್.ಜಾ

Packhouse 2 362063951240

4972 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಯೆ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
283/1 ಸಾಮಾನೆ

Minitractor 0.75 258063922820

4973 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಕೆಲೋಟಹಾಳು ಗೆಲೋ-1 22/2 ಸಾಮಾನೆ
Minitractor 0.75 815825538009

4974 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ಕೆ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ರಮಶ್ವರಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲೋ-1 52/4 ಸಾಮಾನೆ
Minitractor 0.75 455388296013

4975 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಿಡಗುರು ಗೆಲೋ-2 59/2,59/3,59/1 ಸಾಮಾನೆ
Minitractor 0.75 380469587693

4976 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 131,33/1,49 ಸಾಮಾನೆ
Minitractor 0.75 634664733725



4977 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
363/ಪಿ2,332 ಸಾಮಾನೆ

Minitractor 0.75 831282047743

4978 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ಸತಿೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಜ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
35/3 ಸಾಮಾನೆ

Minitractor 0.75 751258054881

4979 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ರುದಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 75/1ಪಿ-ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ
Minitractor 1 545796257223

4980 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ಎ ಕೆ ಹನುಮಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎ ಕೆ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 241,71/¦7,168/2 ಪ್.ಜಾ
Minitractor 1 855087246762

4981 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ತರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 95/1 ಪ್.ಜಾ
Minitractor 1 873340047309

4982 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವೆನಾಯಕ ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
15/3,27/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ

Minitractor 1

4983 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ಲೆಲೋಕ್ೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪ್ರಷ್ುರಾಮನಾಯಕ ಕ್ುಳಗಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
27/1 ಪ್.ಜಾ

Minitractor 1 542675195058

4984 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Minitractor

ಡಿ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲಡೂಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
218/¦2 ಪ್.ಪ್ಂ

Minitractor 1 555261246479

4985 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಶಿರೋ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 134/4,17 ಸಾಮಾನೆ
FarmPond 0.75 871919395153

4986 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ತರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 90,25/1,7,2/6 ಸಾಮಾನೆ
FarmPond 0.75 344212908196

4987 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಜ ಎನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 88/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ
FarmPond 0.75 335080199358

4988 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ನರಸಂಹಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋ-1 106/8 ಸಾಮಾನೆ
FarmPond 0.75 616886659419

4989 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅರಿಯಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 43/4 ಸಾಮಾನೆ
FarmPond 0.75 227443050099

4990 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
2/8,24/9,21/4 ಸಾಮಾನೆ

FarmPond 0.75 217721170091

4991 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಎಮ್ ಎನ್ ವಿಶ್ಾವರಾಧೆ ಬಿನ್ ನಿರಂಜನಾಸಾವಮಿ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
1/5 ಸಾಮಾನೆ

FarmPond 0.75 664015740705

4992 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಸ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿದಾನಂದ್ಪ್ಪ ತರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 62/3 ಸಾಮಾನೆ
FarmPond 0.75 46150235770

4993 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ತಿಮಮಣನ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ದಲಡಡಮನೆ ಹನುಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ 292 ಸಾಮಾನೆ
FarmPond 0.75 620360798911

4994 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಎಮ್ ಜ ಬಿನ್ ಗದಿಗೆಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34/8,155/1,32/1 ಸಾಮಾನೆ
FarmPond 0.75 726065063186

4995 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಎಮ್ ಹೆಚ್ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 41/ಪಿ2,44/1ಎ,48/4 ಸಾಮಾನೆ
FarmPond 0.75 495830887673

4996 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಗಂಗಿ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಾವಯಯನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 63/1ಪಿ2,59/3 ಪ್.ಜಾ
FarmPond 0.75 556535941272

4997 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಾವುಜನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 106/5,89/4ಪಿ2,106/8 ಪ್.ಜಾ
FarmPond 0.75 293454509528

4998 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಹೆಚ್ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಿೋಯಯನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 75/1ಬಿಪಿ,63/7 ಪ್.ಜಾ
FarmPond 0.75

4999 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಬಸವರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಯಯನಾಯಕ ವಿಜಯಪ್ುರ ಸಾ-1
13/3 ಪ್.ಜಾ

FarmPond 0.75 919477603719

5000 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ರಾಮನಾಥನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಾಮೆನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾ-2
18/1 ಪ್.ಜಾ

FarmPond 0.75 865273055725

5001 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ರುದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾ-2
6/4 ಪ್.ಜಾ

FarmPond 0.48

5002 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ತಲೋತೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿೋಟ್ಾೆನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
20/1ಪಿ4 ಪ್.ಜಾ

FarmPond 0.75 22875690350

5003 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
230 ಪ್.ಪ್ಂ

FarmPond 0.75 514909880032

5004 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಲ್ಕ್ಕಮಮ ಕೆಲೋಮ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
38/4 ಪ್.ಪ್ಂ

FarmPond 0.75 732907000608

5005 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ಟಿ ಸಣಣಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ತರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19 ಪ್.ಪ್ಂ
FarmPond 0.75 601125673200

5006 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
FarmPond

ರಂಗಪ್ಪಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 101/1 ಪ್.ಪ್ಂ
FarmPond 0.75 919953181064

5007 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Processing Unit

ಎಸ್ ಜ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎ ಎಸ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 25/3,83/1,25/1 ಸಾಮಾನೆ
Processing Unit 8 647609419217

5008 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Processing Unit

ಡಿ ಎನ್ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋ-1
19/1.21/2,28/1,53/2,

53/3
ಸಾಮಾನೆ

Processing Unit 8 820331579159

5009 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Processing Unit

ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
52/5,27,53/8 ಸಾಮಾನೆ

Processing Unit 7.94 593628318765

5010 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Processing Unit

ಕೆ ಜ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
1/2,25/4,29/5,13/9p ಸಾಮಾನೆ

Processing Unit 8 699657018766

5011 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Processing Unit

ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2

82/2p,82/2p2,84/1a,

82/1bp2,53/6
ಸಾಮಾನೆ

Processing Unit 8 991380765222

5012 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Processing Unit

ಶ್ಕ್ುಂತಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 58/3,46/1, ಸಾಮಾನೆ
Processing Unit 8 880920495482

5013 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Processing Unit

ನಿೋಲೆಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ೆನಾಯಕ ಸದಾಶಿವಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
38/5 ಪ್.ಜಾ

Processing Unit 10 526278739182



5014 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Processing Unit

ಗಿರಿಜಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹಿೋಯಯನಾಯಕ ವಿಜಯಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
32/11,32/9 ಪ್.ಜಾ

Processing Unit 10 435669314024

5015 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Processing Unit

ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
72/2,53/2,14/2 ಪ್.ಜಾ

Processing Unit 9.776 524631392566

5016 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Processing Unit

ಸ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
54/3 ಪ್.ಜಾ

Processing Unit 10 630436584108

5017 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Poly house

ಎಮ್ ಆರ್ ಸ ಚೌವಾಾಣ್ ಬಿನ್ ರಲಪಾೂನಾಯಕ ಮುಸಸನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 33/2 ಪ್.ಜಾ
Poly house 15.71 588606984685

5018 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
Poly house

ಎಮ್ ಆರ್ ಸ ಚೌವಾಾಣ್ ಬಿನ್ ರಲಪಾೂನಾಯಕ ಮುಸಸನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 33/2 ಪ್.ಜಾ
Poly house 2.8 588606984685

5020 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಆರ್ ಸುಬಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಶೆಟಿಟ ಶೆೋರಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 30/7 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.0975 420913129129

5021 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಟಿ.ಮಕ್ೂಲ್ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಬಾಬುಸಾಬ್ ಶೆೋರಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 34/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.14625 292730234652

5022 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿರುಕ್ಪ್ಪ ಕೆ ಎನ್ ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 49/14, 49/18 ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.0702 777388880873

5023 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಮ್ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಜ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕೆ ಎನ್ ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 37/2ಸ4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.0582 342039450909

5024 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 06.Apr ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.117 264003379231

5025 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಅಡಿರ್ೋಶಿ ಬಿನ್ ಹುಗಿೆಬಸಪ್ಪ ಕೆ ಎನ್ ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 56/8a3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.117 764952676909

5026 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಅಮರಾವತಿ ಕ್ಸಬಾ 17/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.312 813023798003

5027 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್.ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 28/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.07215 91550425075

5028 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪ್ುಷ್ಪವತಿ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗ್ಾದ್ರಪ್ಪ ಕೆ.ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/2, ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.234 594719572763

5029 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಂಜೋವರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಡ ಉಕ್ಕಡಗ್ಾತಿರ ಮಲೆಬನಲನರು 34/2p2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.195 777656410558

5030 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಸಲೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಕ್ಕಡಗ್ಾತಿರ ಮಲೆಬನಲನರು 61/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.156 54168766383

5031 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಸಲೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಉಕ್ಕಡಗ್ಾತಿರ ಮಲೆಬನಲನರು 52/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.234 500283919981

5032 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಫ ರಭು ಬಿನ್ ಗ್ೌಡರಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 44/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.195 256502604500

5033 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಹನುಮಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 40/15 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.0546 457928196178

5034 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಣ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 22/2, ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.04875 942735466795

5035 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಚ್.ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಫಕಿಕರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕ್ಸಬಾ 64/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.10725 354521920169

5036 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/7, ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.09945 931399684969,

5037 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡರಸಲಮಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ 4/10p-p2,4/p1,2/p1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.20865 697577727684

5038 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಷ್ಂಶಿೋಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 15/4,12/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.0858 970699698151

5039 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎನ್.ಸತಿೋಶ್ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 174/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.195 627133219418

5040 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರಿಗೆರ ಮಲೆಬನಲನರು 221/6 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.0585 432172573820

5041 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಸರಿಗೆರ ಮಲೆಬನಲನರು 230/1A ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.0585 863296322391

5042 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರಿಗೆರ ಮಲೆಬನಲನರು 287/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.0858 564165483938

5043 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿ.ಚಿದಾನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸದ್ದಪ್ಪ ಮಿಟೂಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 48/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ - 0.0741 -

5044 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆಲಟರೋಶ್  ಬಿನ್ ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ ಮಿಟೂಕ್ಟಟ ಕಸಬಾ 63/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.19584 917265482007,

5045 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರೆೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿದ್ರೆ ಕಸಬಾ 68/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.12546 976678950600,

5046 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುಬೂರಾವ್ ಜೆ ಬಿನ್ ಬುಜಂಗರಾವ್ ದಲಗೆಳಿಿ ಕಸಬಾ 75/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.19584 859427646027,

5047 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್.ಬಿ.ಯೋಗೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎಮ್.ಬಸಪ್ಪ ಮಿಟೂಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 58/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.14688 621914426159,

5048 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಿಟೂಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 58/2,58/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.36108 913358399333,

5049 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸ.ಹೆಚ್.ತಿಪ್ಪೋಶಿ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 75 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.4896 239004327600,

5050 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 3/6, ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.1224 730415296326,

5051 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್ ಹಾಲವಾಣ ಮಲೆಬನಲನರು 24/5p2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.11322 424205948470,

5052 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಚ್.ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 47/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.08568 619984334173,

5053 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್   ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಳೆಯ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಮ್.ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 72/3,48/2,68/1,68/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.306 875373236290,

5054 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗುಲಾಬಿ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್.ಜ.ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಜ.ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 53/3 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.100 304889635539

5055 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗುಲಾಬಿ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ.ಎಸ್.ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 50/4 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.075 344920836638

5056 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗುಲಾಬಿ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ.ಎಸ್.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 50/5 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 0.075 517467943151

5057 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಡಿ.ಪ್ರೋಮಲೋಲಾ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಜು ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 64/6 ಸಾಮಾನೆ ಸೋವಂತಿಗೆ 2.00 52304733871

5058 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ವಡೆೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 4/19,4/3,41/6,3/1 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 2.00 880059388846

5059 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 8/2,7/2,3/5, ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 2.00 732637305667

5060 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಎಮ್.ಸ.ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 83/1 ಪ್ೋರಲ್ 2.00 886160296276

5061 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋ.ಚನನಪ್ಪ ಕುಂಬಳೂರು ಮಲೆಬೆನ್ನೂ ರು 86/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.75 763218529756,

5062 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಡಿ.ಪ್ರೋಮಲಲಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಜು ಕೊಪ್ಪ ಮಲೆಬೆನ್ನೂ ರು 64/6 0.75 523021733871

5063 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಬಿ.ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭಲೋಜನಾಯಕ ಕೊಪ್ಪ ಮಲೆಬೆನ್ನೂ ರು 48/1 0.75 880037924606

5064 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹನ್ಗವಾಡಿ ಕಸಬಾ 97/4,97/3 0.75 711225788686

5065 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಕೆ.ಮುಸತಫ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಕ್ರಿೋಂಸಾಬ್ ಕೊಮಾರನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಲೆಬೆನ್ನೂ ರು 61/p10 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.75 426274172046

5066 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಎಸ್.ಜ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕುಂಬಳೂರು ಮಲೆಬೆನ್ನೂ ರು 48/2B ಸಾಮಾನ್ಯ 0.75 475146431720

5067 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಹೆಲ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ

ಕೆ.ಗಿರಿೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಕ್ುಚೋಲ್ ರೆಡಿಡ ನಂದಿಗ್ಾವಿ ಮಲೆಬೆನ್ನೂ ರು 26/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧ ರಾಜ 0.225 268576624924

5068 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಹೆಲ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಮ್.ಹಾಲ್ಪ್ಪ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ದಲಣಿಯಪ್ಪ ರೆಡಿಡ ಧಲಳಹೆಲಳೆ ಮಲೆಬೆನ್ನೂ ರು 31/2C ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧ ರಾಜ 0.15 256394251767
5069 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್.ಎಮ್.ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ ವರಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 203/6 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳಮಣಸು 0.08 978271009976

5070 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲೆಲೋಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲಕ್ಕನಲರು ಮಲೆಬನಲನರು 63/1 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳಮಣಸು 0.23 683286757102

5071 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ.ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಗಳಿ ಜಗಳಿ 120/8 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳಮಣಸು 0.29 330523241391

5072 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಿನಿಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಎಮ್.ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 142/9 ಸಾಮಾನೆ 1.0 983416139236,

5073 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಿನಿಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟಿ.ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಸಾಲ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 47/4,6/p4,7/5,7/6 ಸಾಮಾನೆ 1.0 743089561482,

5074 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಿನಿಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ವಾಸನ ಮಲೆಬನಲನರು 20/* ಸಾಮಾನೆ 0.75 391930889098

5075 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲ ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ನಿಟ್ಟೂ ರು ಮಲೆಬನಲನರು 80/5 ಸಾಮಾನೆ 8.40 309425404215

5077 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹಿರೆೋಅರಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 10/4C2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 848921037117

5078 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಆನಂದ್ ಟಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 98 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.16 800345413394

5079 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಮುಚಚನಲರು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 42 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.16 867977986849

5080 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಚನನಪ್ಪ ರಸತಮಾಚಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 77/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.16 215248650773

5081 ಜಗಳಲರು
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಓಬಣಣ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ

ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ 
(ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ)

ಕ್ಸಬ 19/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ
1

2.00 296658781893

5082 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಘವರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ 100/1, 100/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 2.00 921570324247

5083 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚನನಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಲಸಕೆರೆ ಸಲಕೆಕ 82/1C ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.16 323189700427

5084 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗೆೋಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಉಜಜನಿ ಸಲಕೆಕ 26 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.32 828334997032

5085 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಜೆಲೆೋತಿಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 36/1 ಸಾಮಾನೆ ಬದ್ನೆ 1 2.00 859425223859

5086 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ದಲಡಡಪಿೋಕಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ನರಸಂಗನಾಯಕ ಬಾೆಟಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 18/12 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.12 201813170174

5087 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ನರಸಂಗನಾಯಕ ಬಾೆಟಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 18/11 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.12 447375865286

5088 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಜ.ಪಿ. ಗೆಲೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜ.ಕೆ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನಿಂಗನಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 29/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.05100 369496364920



5089 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಜ.ಆರ್ ಲಂಗನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜ. ರೆೋವಣಗ್ೌಡ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 35 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.05100 363291353898

5090 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಜ.ಹೆಚ್. ವಿಜಯರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 17/1P4 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.08160 242746714790

5091 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಲಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 35/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.03060 600476459835

5092 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಅನಿತಾ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ 79/2A ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.04080 250747154515

5093 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಯು.ಜ. ಕಾಶಿನಾಥ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಬಸವರಾಜ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 67/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.08160 798451048659

5094 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ವಾಮದೋವ ಯು.ಜ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 77/5A ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.04080 806957893906

5095 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಜೆ.ಎಂ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಬೈರನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 5/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.03060 334349613926

5096 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಹೆಲಸಕೆರೆ ಸಲಕೆಕ 1/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.05100 684327425387

5097 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ. ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 22/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.08160 888819874446

5098 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ಲೊದೋವರಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 102/21 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.07140 859823204735

5099 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮೊೋಹನ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಗ್ೌಡಿೋಕ್ಟಟ ಸಲಕೆಕ 81 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.08160 626011523225

5100 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಪಿ.ಜ. ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಸದ್ದಯೆನಕೆಲೋಟ ಸಲಕೆಕ 64/P2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.08160 674746773838

5101 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ವಿೋರೆೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 167/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ಬಾಳೆ 1 0.04080 280755879474

5102 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಎನ್. ರೆೋವಣಣ ಯಾನೆ ಎಸ್.ಎನ್. ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 86/6 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.03900 683733295033

5103 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸ.ಜ. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸ. ಗೆಲೋಣಿಬಸಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 98/1B ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.03900 992970743708

5104 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಕೆ. ಕೆಲಟರೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 69/6 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.03900 932780514251

5105 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಯು. ಗೆಲೋಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 96/6 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.03900 284237425846

5106 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಪ್ಪಗ್ೌಡುರ ಬಿಸುತವಳಿಿ ಕ್ಸಬ 65/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.03900 559051102708

5107 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎನ್. ಕ್ುಬೋಂದ್ರರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ ತಾಯಿಟಲೋಣಿ ಕ್ಸಬ 7/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.07800 793022488345

5108 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎನ್. ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ. ನಾರಾಯಣರೆಡಿಡ ತಾಯಿಟಲೋಣಿ ಕ್ಸಬ 1/2P2, 1/5P2, 1/1P2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.06500 414523885144

5109 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ. ಬಷಿೋರ್ ಅಹಮಮದ್ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ ಕ್ಸಬ 25/P2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.05200 615215865898

5110 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜಗಳಲರು ಕ್ಸಬ 88/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.03900 719418438221

5111 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್. ಚಿತತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಆರ್. ತಿಮಮಪ್ಪ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 95 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.05200 341208569731

5112 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋಧರಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶಿಶೆಟಿಟ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 25/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.05200 242997587852

5113 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬೈರನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 22/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.05200 562718505159

5114 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್. ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಂಗ್ಾೆನಾಯಕ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 65/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.03250 982706068133

5115 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ವಿ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಕಾಂತ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ನಾಯಕ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 62/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.03250 325513500676

5116 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೋಲ್ನಾಯಕ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 164 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.03250 979973245436

5117 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸೋತಾನಾಯಕ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 63/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.03250 946491072953

5118 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಮಿತರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ೂಜಾರಿ ರಂಗಪ್ಪ ರಂಗ್ಾಪ್ುರ (ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ) ಕ್ಸಬ 44/2P3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.07800 737401597690

5119 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 46/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.03900 750933659306

5120 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎನ್. ಚನನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣ ನಂಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಿನಹಟಿಟ ಸಲಕೆಕ 42/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.04550 648149979315

5121 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಅನನಪ್ೂಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು ತುಂಬಿನಕ್ಟಟ ಸಲಕೆಕ 10/* ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.04550 789270617105

5122 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡತಿಮಮಪ್ಪ ಸದಿದಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 33 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.05200 858750995981

5123 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ.ಎ. ಸದಾನಂದ್ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪಣಣರೆಡಿಡ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬ 66/1 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 0.34080 998577568135

5124 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಚ್. ಹೆೋಮಣಣರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬ 1/1A ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 0.17040 954283658486

5125 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಬಯೆ ಮರೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 58/1 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 0.13632 648472762187

5126 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಆರ್.ವಿ. ತಿಪ್ಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 12/2 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 0.50448 653112410161

5127 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ಲೊೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿ. ಸಾಗಲ್ಗಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 29/5 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 0.17040 423494219309

5128 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್.ವಿ. ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಸಾಗಲ್ಗಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 37/6 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 0.17040 833852827689

5129 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿ.ಜ. ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 71/3B1 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 0.06816 747789582419

5130 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಂ. ಚನನಪ್ಪಯೆ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯೆ ಮಾಗಡಿ ಮಾಗಡಿ ಸಲಕೆಕ 60/5 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 0.17040 276379040860

5131 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಾಳಿಂಬ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ಾಂತರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕ್ನಾಥಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 205/1 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 0.10224 638513381382

5132 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪ್ಪ ಜಗಳಲರು ಕ್ಸಬ 88/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.21420 608035496024

5133 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಶಿವಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯೆ ಕೆಲಲ್ಂಗಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 49/4, 49/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.15300 668652006223

5134 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಎನ್ ಇ ಶ್ಂಕ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಆರ್ ಸದ್ದಯೆ ಕೆಲಲ್ಂಗಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 49/3, 49/15 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.12240 640084170674

5135 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಎಸ್ ಜ ಕ್ಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಜ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 112/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.14688 993812915786

5136 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಕಾಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 45/1, 45/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.22950 422152838922

5137 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಜೆ ಎಸ್ ಆಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ಜೆ ಎಸ್ ಸಂಜೋವಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 139/2B ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.47736 606605630815

5138 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಬಸವರಾಜ ಜೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಜುನಾನಬಸಣಣ ಬೈರನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 20/3, 24/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.42840 629089273128

5139 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ 135/1B, 107/1, 107/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.22950 993962821991

5140 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರಭಾ ಕೆಲೋಂ ರಘುರಾಮಯೆ ಬಿ.ಸ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ 103/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.22950 805250074003

5141 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಕ್ೃಷಿ ಬಾಳೆ ಎ. ನವುಷಾ ಬಿನ್ ಬಿ.ಟಿ. ಅಮರೆೋಶ್ರೆಡಿಡ ಹಿರೆೋಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬ 24/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.21726 956264333027

5142 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾತಪ್ಪ ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 17/2AP3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.15600 860866860750

5143 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪ್ಪ ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 17/1AP1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.15600 554619560083

5144 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಲ್ಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 12/9 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.13650 353993103090

5145 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿೋಯಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಾೆನಾಯಕ ರ್ಂಕ್ಟಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 170/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.11700 973749304136

5146 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಮರಿಕ್ುಂಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 6/2A1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.11700 347701933385

5147 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಕೆ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಕೆ. ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ದಿದಿದಗಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 10/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.19500 284381864100

5148 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಮಿೋನಿಗರಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 15/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.11700 901151396435

5149 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ದಿದಿದಗಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 13/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.19500 625975041629

5150 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಫಕಿೋರಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 40/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.15600 773992580873

5151 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಎನ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬನಿನಹಟಿಟ ಸಲಕೆಕ 46/2B ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.15600 376789093537

5152 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ತಾ ಕೆ. ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಮರಿಕ್ುಂಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 80/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.07800 829646989463

5153 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಬಲೋಸಯೆ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 3/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.13650 986062853778

5154 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಅಣಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 41/1A2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.11700 820361493625

5155 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಅನನಪ್ೂಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ ತುಂಬಿನಕ್ಟಟ ಸಲಕೆಕ 10 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.25350 789270617105

5156 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸಣಣಸದ್ದಪ್ಪ ದಿದಿದಗಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 109/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.15600 588852186738

5157 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ.ಎನ್. ಲೆಲೋಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜ.ಟಿ. ಸಂಗಪ್ಪ ದಲಣಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 138/6 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.15600 699112200569

5158 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಆರ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜಗಳಲರು ಕ್ಸಬ 169/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.15600 873158920015

5159 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹಾಲ್ಸಾವಮಿ ಎಂ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಯೆ ದೋವಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 55/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.09750 254093223574

5160 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜೆ.ಕೆ. ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಜೆ.ಎಸ್. ಕ್ಲ್ೂನಗ್ೌಡ ದಲಣಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 142/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.19500 688633699631

5161 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ದಲಣಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 143/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.15600 476166842880

5162 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ಮಿೋಮ್ ಬಾನು ಕೆಲೋಂ ಹಜರತ್ ಆಲ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 9/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.19500 730054412399

5163 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಜ. ಸದ್ದಲಂಗಯೆ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 69/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.19500 418033934064

5164 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಅರಶಿನಗುಂಡಿ ಕ್ಸಬ 32/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.15600 224358078191

5165 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ. ಶ್ರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 3/11 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.27300 849349479566

5166 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಲಾಮಬಾನು ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಂಸಾಬ್ ಆರ್ ರೆಡಿಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 12/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.21450 619610769314

5167 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಸ. ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ರೆಡಿಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 11/3 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.15600 345068337208

5168 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿೋರೆೋಶ್ ಎಸ್.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಮಠದ್ದಾೆಮವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 36/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.39000 819375696419

5169 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರುದ್ರಮುನಿಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಯೆ ಉದ್ದಘಟಟ ಕ್ಸಬ 57/1 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.29250 437450007420

5170 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಮಿೋನಿಗರಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 45/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಂದ್ುಬಾಳೆ 1 0.15600 234421382603

5171 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿೋಕ್ಟಟ ಸಲಕೆಕ 1/7 ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.05000 390648382642



5172 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್.ಬಿ. ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿೋಕ್ಟಟ ಸಲಕೆಕ 2/4 ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.05000 986123788853

5173 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಹಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್ ಬಿ.ಟಿ. ಮಲತಯಪ್ಪ ಬಣಣಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 51/5 ಸಾಮಾನೆ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.02000 338575015331

5174 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಿಜಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಣಣಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 44/9 ಸಾಮಾನೆ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.02000 699373561313

5175 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿ. ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿದ್ರಕೆರೆ ಕ್ಸಬ 48/1 ಸಾಮಾನೆ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.06000 329117349164

5176 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುಪಿಪನಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 96/B3P2 ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.04000 763350587683

5177 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 99/2 ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.04000 540666076699

5178 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರ್ಂಕ್ಟಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಹನುಮಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 95/P2 ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.04000 997175911032

5179 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮನಾಯಕ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 77 ಚಂಡು ಹಲ 1 0.04000

5180 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹಿರೆೋಅರಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 27/2 ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.04000 530012066450

5181 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ.ಆರ್. ಲಂಗನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಗ್ೌಡ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 35 ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.06000 363291353895

5182 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಬಸಪ್ಪ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 29 ಸಾಮಾನೆ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.06000 860746512060

5183 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ಟಿ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪ್ಕಿೋರಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 66/12 ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.04000 723642325733

5184 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಬಿಡಿ ಹಲ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣಸದ್ದಯೆ ಕ್ಲೊದೋವರಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 134/6 ಸಾಮಾನೆ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.04000 727205062162

5185 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಎಂ. ಚನನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಚಚೋನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 32/1 ಸಾಮಾನೆ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.16000 836079790438

5186 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಸದದೋಶಿ ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗ್ೌಡಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 57/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 920363564224

5187 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕ್ಣಕ್ುಪ್ಪ ಸಲಕೆಕ 15/5, 15/7 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 329405400627

5188 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ನರೆೋಂದ್ರ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕ್ಣಕ್ುಪ್ಪ ಸಲಕೆಕ 15/3, 15/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 756152911263

5189 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಜ.ಬಿ. ಕ್ಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ ಜಗಳಲರು ಕ್ಸಬ 236/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 458102319546

5190 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಜ.ಸ. ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಜೆ.ಸ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಲೊದೋವರಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 106/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 884913279839

5191 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಠದ್ದಾೆಮವವನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 81/3, 1/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 771030659894

5192 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ರಣಮಮ ತಾಯಿ ಚನನಬಸಮಮ ಕೆಳಗೆಲೋಟ ಕ್ಸಬ 60 ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 455359239094

5193 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗ್ೌರಮಮನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 26 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 818355118420

5194 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಜ.ಡಿ. ಮಲಗಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾನಪ್ಪ ಗ್ೌರಿೋಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 11/4A1A ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 833866578747

5195 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ ಹಾಲೆೋಶಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 68 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 625203581689

5196 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್. ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಕೆಂಚಮಮನಾಗಿತಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 8/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 773179256022

5197 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 36/4, 59/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 743380573345

5198 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಲಟರೋಶಿ ಬಿ.ಸ. ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬೋಡರಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 7/1B1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 613703609703

5199 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್. ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ 65/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 749927340443

5200 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಇ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ಈರಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 3/3, 151/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 413767999465

5201 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರಹಾೂದ್ ಬಿ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಬಿ.ಕೆ. ನರಸಂಹಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 39/8, 39/6, 41/1, 65/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 353765499864

5202 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ುಷಾಪವತಿ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಬಿ. ಕ್ುಬೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕಾನನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬ 5/3 ಪ್.ಪ್ಂ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 234706274223

5203 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಜ.ಎಸ್. ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಗ್ೌರಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 27/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 483296264089

5204 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಜ.ಎಸ್. ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಗ್ೌರಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 25/1B ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 525491972597

5205 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಓಬಣಣ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 19/2 ಪ್.ಪ್ಂ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 296658781893

5206 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಸ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಶಿೋತರಸನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 30/3C2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 471260005839

5207 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಕೆಚಚೋನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 50/P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 814430528453

5208 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಡಿ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಜಗಳಲರು ಕ್ಸಬ 35/7, 35/12, 35/19 ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 924277888481

5209 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್.ರ್ೈ. ಶಿದಿೂಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಲಸಕೆರೆ ಸಲಕೆಕ 55/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 883804627182

5210 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಕೆಲಟಟದರೆ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 19/5 ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 378312840792

5211 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಜ.ಟಿ. ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ ಗ್ೌರಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 3/8, 3/12 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 719750662741

5212 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗ್ೌರಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 9/4, 23/1P2-P2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 439662273850

5213 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಎ. ರವಿ ಬಿನ್ ಜಯೆಣಣ ಬಿದ್ರಕೆರೆ (ಕ್ಟಿಟಗೆಹಳಿಿ) ಕ್ಸಬ 58/2, 132/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 239955571242

5214 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ದೋವಿರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 21, 61/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 850650656649

5215 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಕ್ಮಲೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗ್ಾನಾಯಕ ಬಾೆಟಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 1/9, 18/15 ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 285771323889

5216 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಹೆೋಮಣಣ ತಾಯಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 105/B1 ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 935751167012

5217 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಧನಂಜಯ ಎಂ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ದಲಣಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 62/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 678620536538

5218 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕಾಟಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 85/P1 ಪ್.ಪ್ಂ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 893543440834

5219 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಗೆಲೋಗುದ್ುದ ಕ್ಸಬ 18/P11 ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 387155040316

5220 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಎಸ್. ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಲಂಗಪ್ಪ ಬಿದ್ರಕೆರೆ ಕ್ಸಬ 50/5, 50/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 630928943050

5221 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ಪ ರಸತಮಾಚಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 15/2B2 ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 650253193929

5222 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 96/3, 96/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 646783061062

5223 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಜ.ಬಿ. ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಟಿ. ರಾಜಪ್ಪ ಗ್ೌರಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 18/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 848128762553

5224 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗ್ೌರಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 2/3, 3/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 299790453339

5225 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಪಿ. ರವಿ ಬಿನ್ ಪಾತಪ್ಪ ಬಣಣಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 43/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 239216381362

5226 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಲಸಕೆರೆ ಸಲಕೆಕ 96/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 653160185923

5227 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಯು.ಬಿ. ಚನನಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ವಿ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಣಬಲರು ಕ್ಸಬ 31/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 495552766163

5228 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಾಯಿ ಚೌಡಮಮ ಬಸವನಕೆಲೋಟ ಸಲಕೆಕ 51/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 706790878527

5229 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಯು.ಬಿ. ರವಿ ಬಿನ್ ಯು.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಣಬಲರು ಕ್ಸಬ 33/1AP ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 379373308192

5230 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಯು.ಬಿ. ಶ್ರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಅಣಬಲರು ಕ್ಸಬ 33 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 668563486117

5231 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ರಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುಡದ್ಪ್ಪ ಕ್ಣಕ್ುಪ್ಪ ಸಲಕೆಕ 17/1 ಪ್.ಪ್ಂ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 424328393081

5232 ಜಗಳಲರು
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್. ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಂಗ್ಾೆನಾಯಕ ಗ್ೌಡಿೋಕ್ಟಟ (ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಪ್ುರ) ಸಲಕೆಕ 86

ಈರುಳಿಿ
1 0.87500 982706068133

5233 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕ್ಟನಾಯಕ ಬಗೆೆೋನಹಳಿಿ (ಚನಾನಪ್ುರ) ಬಿಳಿಚಲೋಡು 19 ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 659613024876

5234 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮನಾಯಕ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 77 ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 803903423265

5235 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಆರ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಮುನಿನಾಯಕ ಚನಾನಪ್ುರ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 9/5 ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 218571370280

5236 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ದಲಣಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 65/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 557949232093

5237 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ. ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಿೂಂಗಪ್ಪ ಕ್ಲೊದೋವರಪ್ುರ ಕ್ಸಬ 102/17, 102/19, 102/21 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 859823204735

5238 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಮಲೊೋಶ್ ಕೆ. ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಜಾಡನಕ್ಟಟ ಸಲಕೆಕ 3/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 829172158194

5239 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಲಟರೋಶಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 21/2 ಪ್.ಪ್ಂ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 977483245539

5240 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ್ಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಎ.ಎಂ. ಸದದೋಶ್ವರಯೆ ಬಿನ್ ಎ.ಎಂ. ಬಸಯೆ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 5/3, 9/1A3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 213683002635

5241 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಉದ್ಯಶ್ಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಚನನಯೆ ಒಡೆಯರ್ ಬಿಳಿಚಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 18 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1 0.75000 680327539392

5242 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಜ.ಸ. ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಪ್ಲಾೂಗಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 48/4A, 48/4B, 48/6, 48/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 1 0.75000 344675054403

5243 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 51/P3, 53/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು, ನುಗೆೆ 1 0.75000 853649250572

5244 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 32/3 ಮಾವು 1 0.75000 737170184256

5245 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್.ಸ. ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಪ್ಲಾೂಗಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 30/1 ಅಡಿಕೆ 1 0.75000 435918669341

5246 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ದೋವಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 32/5, 34/7 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 0.75000 383023817444

5247 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ 91/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.75000 558244232616

5248 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಸರೆಲೋಜಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿೋತನಾಯಕ ಬಾೆಟಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 10/10, 10/1P2, 11/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.75000 537773226571

5249 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ ಸಲಕೆಕ 4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.75000 789615734349

5250 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮದ್ಗಿನಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 82/2 ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.75000 650044371495

5251 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಪ್ಲಾೂಗಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 120/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.75000 377771529683

5252 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್ ಪ್ಕಿಕೋರಪ್ಪ ಮಸಣಿಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 8/1P1-P1 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.75000 811842875818



5253 ಜಗಳಲರು
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ

ಪ್ರಿಸರ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ (ವತಸಲ್ ಜ.ಆರ್. 

ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹರೆಡಿಡ)
ಬಲಮಮಗಟಟ ಕ್ಸಬ

43/2, 43/3, 43/4, 43/7, 

43/8
ಸಾಮಾನೆ

1
5.33

5254 ಜಗಳಲರು
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ

ಶಿರೋ ಬಲಮಮಲಂಗೆೋಶ್ವರ ಸಮುದಾಯ ನಿೋರು 
ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ (ಕೆ ಬಿ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ 

ಬಲಮಮಲಂಗಪ್ಪ)

ಅಸಗೆಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು
28/2, 23/1B, 22/1C, 28/1, 

28/3, 22/2
ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ನುಗೆೆ

1

4.00

5255 ಜಗಳಲರು
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ

ಕಿಸಾನ್ ಜಲಾ ಅಭವೃದಿಿ ಸಂಘ (ಹನುಮಂತನಾಯಕ 
ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ಕರಾನಾಯಕ)

ರಸತಮಾಚಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು
68/2, 68/1, 68/4, 68/3, 

62/1P2, 68/5, 73/4, 73/1, 

69/3, 69/4, 63/6

ಸಾಮಾನೆ ತರಕಾರಿ
1

4.00

5256 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ ಸಲಕೆಕ 26/7B ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 2.00 409436104228

5257 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಕೆ.ಜ. ಮಹಾಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 24/1 ಸಾಮಾನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 2.00 928351983403

5258 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ತಳವಾರಕ್ರಿಯಪ್ಪನಹಟಿಟ ಸಲಕೆಕ 2/8 ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 2.00 617020195190

5259 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಎ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಬುಳಿನಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 7/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 2.00 273839921771

5260 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಎಂ. ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಉಜಜನಿ ಸಲಕೆಕ 26/P4-P1 ಸಾಮಾನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 2.00 323111022756

5261 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಕೆೋಶ್ವರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಬೈಲ್ುಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 35/3, 57/5 ಸಾಮಾನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 2.00 636705872822

5262 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಅಬುದಲ್ ಕ್ರಿೋಂಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಮಜೋದ್ ಸದಿದಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 3 ಅ.ಸಂ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 2.00 965883049255

5263 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಜ.ಆರ್. ಪ್ರತಾಪ್ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಡ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬ 85/1A ಸಾಮಾನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 2.00 387720290887

5264 ಜಗಳಲರು
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಶಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಗ್ೌಡಿೋಕ್ಟಟ (ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಪ್ುರ) ಸಲಕೆಕ 29/1, 65/1, 28/P1-P3 ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1

2.00
218960053763

5265 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಸುರೆೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರುದ್ರಮುನಿನಾಯಕ ಚನಾನಪ್ುರ (ಬಸವಾಪ್ುರ) ಬಿಳಿಚಲೋಡು 9/4, 14/1 ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 2.00 984050255498

5266 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಗುತೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹುಚಚಂಗಿೋಪ್ುರ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 4/1A1 ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 2.00 597745910473

5267 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ.ಎಸ್. ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಳವದ್ಂಡಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 26/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.21600 956418888660

5268 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಗುತಿತದ್ುಗಯ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 43 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.18750 778705328696

5269 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಉಜಜೋನಪ್ಪ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸಾಗಲ್ಗಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 32/4 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.12000 403136611730

5270 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ಶಿಕ್ುಮಾರ ಜ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಗುತಿತದ್ುಗಯ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 44/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.09600 982335665121

5271 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ.ಎಸ್. ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಗುತಿತದ್ುಗಯ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 62/4 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.12000 991727160590

5272 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 149/3C ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಗೆೋರು 1 0.14000 427393825773

5274 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕೆಲೋಕ್ನಟ್ ಚಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ ಕೆ. ಹೆಚ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತುಂಬಿಗೆರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 99/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 2.48 0.5 544051442032

5275 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಗೆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಎನ್  ಬಿನ್ ನಂದ್ೆಪ್ಪ ಕ್ುಕ್ಕವಾಡ ಕ್ಸಬಾ 58/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2.50 0.485 411373375804

5276 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ ಪಿ ಸ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಚನನಮಲ್ೂಪ್ಪ ಜವಳಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 40/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 1.60 0.32 597574525665

5277 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಿ ಎಸ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 213/2ಎಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.6 607433145607

5278 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜೆಲೆೋತಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 161/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.75 468025431915

5279 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕೆ ಎಂ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಸ ಆರ್ ಮರುಳಪ್ಪ ಕಾೆತನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 2/1ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.75 366206726915

5280 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಬಿ ಎಸ್ ರಮೋಶ್  ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 208/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.30 0.5 342654566116

5281 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ತಿಪ್ಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 93/* ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.02 0.35 665745985221

5282 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಮಹಾಂತೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 88/* ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.35 577045632555

5283 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ನಾಗೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಲಪ್ೂನಾಯಕ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 12/17 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 3.05 0.35 910761324020

5284 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್  ತಿರುಳಪ್ಪ ಕಿತಲತರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 113/9 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲ 2.00 0.63 264617250257

5285 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಶ್ಾಮನಲರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/ಪಿ3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.35 530406788274

5286 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಠಾಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೆನಾಯಕ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 12 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.10 0.35 482025236679

5287 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಯರವನಾಗಿತಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 41/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 3.33 0.35 860016831382

5288 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಅಣಣಪ್ಪ ಸ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 34/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 3.13 0.35 796009903847

5289 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಓಬಳೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಲೆಲೋಕಿಕೆರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 6/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.62715 513753366404

5290 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 191/3ಎಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.16 0.3 848730290150

5291 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 96/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.28 0.62715 489030833422

5292 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 126/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.5 433660587628

5293 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಸುವಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮಂಡಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 107/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.14 0.35 564898491026

5294 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಆಲ್ಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 200/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.293 799691872366

5295 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಎ ಎಂ ಸದದೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುರುಗೆೋಂಧರಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 78/2, 78/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.5 841586800384

5296 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಉಮಾಕಾಂತ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 25/8 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.6 753364808102

5297 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪ್ುಟಟಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 33/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.18 0.75 815932103331

5298 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 132/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 8.80 0.75 670734182294

5299 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಎನ್ ಶಿವಣಣ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಲಕದಿಹಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 11/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5.09 0.15 725291872425

5300 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ದಲಡಡಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 265/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.1245 956092154010

5301 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 220 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.144 252167811136

5302 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಜ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಪ್ಪ ಗುಮಮನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 86/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5.09 0.144 222022694614

5303 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಎಸ್ ವಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಡೊೋಬಾಳು ಕ್ಸಬಾ 24/ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.5 322990327280

5304 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಅಲ್ಲೂರಿ ಶಿವನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಶೆೋಷಾರಾವ್ ಅರಸಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 30/5, 59/1, 30/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.28 0.5 354197438990

5305 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎನ್ ವಿ ಏಳುಕೆಲೋಟಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 58 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.75 827974401028

5306 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಜ ಎನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.31 0.25 654099256507

5307 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಬಿ ಜ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 56/1ಎ1, 1/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00, 1.30 0.25 896583824138

5308 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಚಿಕ್ಲಕದಿಹಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 14/2ಎ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.35 0.25 710980158049

5309 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಬಸಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 9/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.24 0.25 885730276868

5310 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಆರ್ ಎನ್  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿ ಕ್ಲ್ಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 339/1ಎ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.16 0.25 838712714013

5311 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಕೆ ಎನ್ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 93/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.25 576402618613

5312 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಉಮಾೂನಾಯಕ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15/4ಬಿ3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3 521257114625

5313 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಮಮತ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸುರೆೋಶ್ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 16/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.3 382405847498

5314 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಟಿ ಧಮಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಠಾಕ್ರನಾಯಕ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/1ಎಪಿ5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.1 331456192640

5315 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಕೆ ಈ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 15/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.38 0.25 299248255077

5316 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಶಿವಯೋಗಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಸ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 85/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 6.18 0.25 936414577640

5317 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಕೆ ಜ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ರಂಗವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 19 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 7.60 0.3 324279193586

5318 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ುಂಟಿ ಚಂದ್ರಮೊೋಳಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹೆಬಾೂಳು ಆನಗೆಲೋಡು 74/1ಬಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.1 551522181599

5319 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ನಿೋಥಯಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 47 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.30 0.25 593027348545

5320 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ನಟರಾಜ್ ಕೆ ಎನ್  ಬಿನ್ ನಂಡಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 19/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 8.08 0.25 257438868115

5321 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕೆ ಜ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆ ಜ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 29/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.23 0.6 960285090476

5322 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 134/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.25 0.5 286300978257

5323 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಲೆೋಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 335/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.5 743231623593

5324 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಗೆರ್ ಸದ್ದರಾಮೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಬಸಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 71/15 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.2988 851596854249

5325 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ರ್ೈ ಜಗದಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಬಿೋರಪ್ಪ ಬಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 43/ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.08 589957601753

5326 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಬಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಅಣಜ ಕ್ಸಬಾ 214/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.25 596071429699

5327 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಎಸ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 79/1ಬಿಪಿ1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.3 306531500900

5328 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚೈನಿಸು ಶ್ಾಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸದಾದನಾಯಕ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 23/2ಎ ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.29 0.1239 263250453828

5329 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ / ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಜಗಜೋವನ್ ರಾಮ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಆನಗಲಡು ಆನಗೆಲೋಡು 126/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4.34 0.393 489174790555

5330 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಪ್ುಟಗನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 29/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.5 899729243942



5331 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಎ ಜ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಬಸಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 71/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.293 282544565150

5332 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಬಿ ಡನ್ ನಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 49/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.25 582071084310

5333 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಹರಿೋಶ್ ಬಿ ಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪ್ುಟಗನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 44/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.2344 874301787591

5334 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಬಿನ್ ಮುರುಗೆೋಂಧರಪ್ಪ ಪ್ುಟಗನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 44/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.2 582800201582

5335 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಪ್ರಮಶಿವ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 7/6 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.22 0.28956 454475957364

5336 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಶಿವಮಲತಿಯ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಷ್ಡಕ್ಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 62/1ಎಪಿ1, 70/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.5 525422512129

5337 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಬಿ ಎಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 25/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.33 0.5 874699708378

5338 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ರುದರೋಶ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ
9/1ಪಿ1, 105, 91/1ಪಿ2, 

15/6, 15/3
ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.5 357461128498

5339 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಜ ಗಂಗಮಮ  ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 215/1, 128/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.08 0.6 403922652229

5340 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಚನನಮಮ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಲವಿನಮಡು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 40/1, 39/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.15 0.6 806630665886

5341 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಆರ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 33/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.5 285954146157

5342 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ತಾತಾರಾವ್  ಬಿನ್ ಜಗರಾವ್ ಕೆಲೋಡಿಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 38/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.37 0.5 531575531771

5343 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಜೆ ಮಂಜುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಮೂನಾಯಕ ಮಳಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 164/3ಪಿ2, 186/1ಪಿ2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.35 683904081013

5344 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಮಲ್ೂಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 15/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.92715 205634255703

5345 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ರವಿಚಂದ್ರ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 89/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.3 557763040949

5346 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಮದ್ಕೆೋರಿಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 26/6 ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3 874888802368

5347 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 40/1ಎಪಿ2 ಅಡಿಕೆ 3.00 0.3 352035988586

5348 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸಪೋಯರ್ ಈಶ್ಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದನಾಯಕ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/3 ತಂಗು 1.20 0.35 455438250560

5349 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಸುಶಿೋಲ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಅರಸಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 18/6 ತಂಗು 1.15 0.35 607046877945

5350 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಓ ಚಿತರಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಳೆೋಶಿ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.63 971809258110

5351 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಹೆಚ್ ಓ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಪ್ಪ ಗುಮಮನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 141/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.63 511931017031

5352 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಶ್ಂಭುಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಂ ಬಸಪ್ಪ ಗುಮಮನಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 91/ಪಿ3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.35 388638965723

5353 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ರ್ೈ ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸಣಣಹಾಲ್ಪ್ಪ ಹುಲಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 27/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.35 766200391102

5354 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಮುಡೆೋನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 28/7 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 3.05 0.62715 769108266883

5355 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಂಜುನಾಥ  ಬಿನ್ ಪ್ದ್ದಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 232/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.75 910010511447

5356 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟಲೋರ್ೋಟರ್ ಜಯಮಮ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಆವರಗೆಲಳಿ ಕ್ಸಬಾ 187/6 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ತಂಗು 5.10 0.448 429468179621

5357 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಂಪ್ಣಣ ದಿಂಡದ್ಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 38/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.28 0.25 802070610638

5358 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಆರ್ ಸುಧಾ ಬಿನ್ ವಿ ಜ ರುದರೋಶಿ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 24/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.20 0.3 *********7569

5359 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 12/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 5.00 0.5 451767070914

5360 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಪಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಕಾಶಿಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 88/4, 49/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.21 0.5 334793149421

5361 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಮರುಳಯೆ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 36/5ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.06 0.25 859802777600

5362 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಗೆಲರಬಲ್ು ಹೆಲಡೆಯುವ ಯಂತರ ಕ್ುಮಾರಪ್ಪ ಜ ಎಂ  ಬಿನ್ ಮುರುಗೆೋಂಧರಪ್ಪ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 23/9, 21/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.2968 878084713086

5363 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಜ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುರುಗೆೋಂಧರಪ್ಪ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 23/9, 21/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.26 0.6 687773173571

5364 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಕೆ ಸ ಸದದೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15/ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.27 0.5 568185668595

5365 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ರಘುನಾಥ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 19/3, 19/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಭತತ 4.00 0.5 980627179147

5366 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಬಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 48/22, 80/L115ಪಿ+L115 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.20 0.5 531607695965

5367 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 184/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.3 807287005425

5368 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 26/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.3 350589021061

5369 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಸದದೋಶಿ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಈಚಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 7/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.00 0.144 876739038267

5370 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಕೆ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಕ್ಳಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 42 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.28 0.5 878448471749

5371 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಮಹಾಬಲೆೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 38/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.72715 476874706918

5372 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಬಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಭಲಮಮಪ್ಪ ಗುಡಾಳು ಆನಗೆಲೋಡು 222/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 3.17 0.63 329362905799

5373 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹೆಲನಲನರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಕೆಲೋಲ್ುಕಂಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 92/6 ಒಬಿಸ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.6 641020802672

5374 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಕೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಶಿರಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 73 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.3344 456104066005

5375 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಅಣಜ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 27/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.62715 535169377503

5376 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಗೆರ್ ಡಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಮಮನಬೋತಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 173/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 1.00 0.2988 452861630968

5377 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 114/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.6 502699310711

5378 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮದ್ಕೆೋರಪ್ಪ ಜರೆಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 71/8 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ ಗಿಡ 2.25 0.36892 772342149091

5379 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಸ ವಿ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾವಮಿ ಗಂಗನಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 12/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.144 461656640720

5380 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಜ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ನಿೋಲಯಗಿ ಆನಗೆಲೋಡು 11/1ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.12 0.144 684377458796

5381 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಶ್ಂಭುಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 106/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.144 286373554369

5382 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಬಿ ಎಂ ಕ್ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 15/ಪಿ6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.25 314029701651

5383 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ುಂಟಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪ್ಪ ಆನಗಲಡು ಆನಗೆಲೋಡು 213/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5.31 0.125 850089989976

5384 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 102/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.29 0.25 869205288110

5385 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ುಂಟಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 56/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.1 285760518331

5386 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ನರಸಂಹರಾಜು ಬಿನ್ ಶ್ಂಭಣಣ ಚಿನನಸಮುದ್ರ ಆನಗೆಲೋಡು 5/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.01 0.144 424263409831

5387 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಈಚಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 67 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.01 0.1 916599263034

5388 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಎ ಎಸ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಈಚಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 58/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 7.26 0.1 905603917827

5389 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ುೆಮಿನಿಯಂ ಲಾೆಡರ್ ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 155/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.15 215864271875

5390 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 55/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 2.12 0.144 219673942335

5391 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಎಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 137/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.25 947964633953

5392 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಹೆಚ್ ಬಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 11/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.25 984937115354

5393 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಕಾಶಿವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ ಜ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲಡಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 316 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ 5.24 0.144 218642197568

5394 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ನಿಜಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಈಚಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 63/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5.00 0.25 944075688368

5395 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಶ್ಶಿಧರ ಜ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 138/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.25 576965882478

5396 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ರಾಜೆಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 50/2ಬಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 7.33 0.144 455836310001

5397 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಬಿ ಓಬಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲಮಮಪ್ಪ ಹಲವಿನಮಡು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 23/2ಎ4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.6 464207819064

5398 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಾಜೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 112/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.32 0.6 364594390912

5399 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 55/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.5 950120456795

5400 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರಕ್ ಟ್ಾರಲ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಕ್ಡೊೋಬಾಳು ಕ್ಸಬಾ 50/2ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.18 0.5 689183456961

5401 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಕೆೈದಾಳೆ ಕ್ಸಬಾ 72/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.30 0.5 445575102772

5402 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಗೆರ್, ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಎ ಎಂ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮುರುಗೆೋಂಧರಪ್ಪ ಕ್ುಕಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 90/11 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.46864 844427101282

5403 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸಪೋಯರ್, ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 27/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3144 829158975869

5404 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್, ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭರಮಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 90/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.29 0.58 710719194200

5405 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್, ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಯೆ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 165/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.29 0.73 447273080752

5406 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ್ ಎಂ ಸ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಮುಡೆೋನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.45 0.08 748728129259

5407 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ದಾೆಮೋನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 15/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.35 0.08 213606319693

5408 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಸುಲಾತನಿಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 22/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.08 715680465978

5409 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಕ್ರಿಬಸಯೆ ಬಿನ್ ನಾಗಯೆ ಸುಲಾತನಿಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 17/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.08 480598012771

5410 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಪರ್ೋಟರ್ ಮಿೋಟ್ಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವನಾಯಕ ಕಾಟೋಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 25/10 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.05 0.18 760489971576

5411 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಸಣಣಯಂಕ್ಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 95 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.18 776708393500

5412 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ತಿಮಮಣಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 2/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4.34 0.3 426644430306



5413 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್  ರೆಲೋಸಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 50/5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.30 0.3 397432558154

5414 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಯಂಕ್ಪ್ಪ ಬಸಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 68 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.3 488341933836

5415 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಳಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/7 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.1 873585174818

5416 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಓಂಕಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23/ಪಿ3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 3.20 0.293 400797674919

5417 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಶ್ಾಮನಲರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/ಪಿ3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.3 530406788274

5418 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಡಿ ಡಿ ಹನುಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪ್ಪ ಕೆಲೋಡಿಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 57/15 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.3 652610207391

5419 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣದ್ುರುಗಪ್ಪ ಹೆಮಮನಬೋತಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 128/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4.24 0.3 375467759970

5420 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ ಜ ಜ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲತಿಯ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 16/11 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.3 574555813962

5421 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 234/2ಬಿ3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.63 981693425293

5422 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಧನೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಲಡಡಗವಿನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 24/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲ 3.00 0.35 547740825218

5423 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಲಾಲಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡತುಳಜಾನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 25/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 3.11 0.63 658114763338

5424 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಸಕಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 26/3ಪಿ5 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ 1.39 0.63 939036845429

5425 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಉಜಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಮಮ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 89/2ಎ ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 3.07 0.62715 971570086216

5426 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಎ ಕೆ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.62715 575682243271

5427 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಡಿ ಬಿ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಭೋಮಪ್ಪ ಗೆಲೋಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 43/15 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.63 837171609983

5428 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಳಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/7 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.63 873585174818

5429 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ್ ಚಿತರಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಳೆೋಶ್ಪ್ಪ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.1 971809258110

5430 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಚಿನನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಹನುಮ ಭಲೋವಿ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 230/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.32 0.6 453501757525

5431 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಂಜುಳ್ಾ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಾೆನಾಯಕ ಕ್ಲ್ಪ್ನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 58/1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2.30 0.6 231717126426

5432 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜ ಜ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಿಂಡಸಘಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 19/7, 27/6, 16/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮಣಸು 2.86 7.8 322736376207

5433 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ FPO THE MANAGING DIRECTOR SFAC 103 5.50576

5434 ದಾವಣಗೆರೆ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
PPP-IHD COLLECTION & GRDING 

CENTRE
GREEN AGRO PACK  PRIVET LTD ಹೆಬಾೂಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 1/1ಬಿ, 2/1ಎ ಸಾಮಾನೆ 3.21 16.72

5436 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್  ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್  ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 131/5,138/1,138/18 106 10.00 867366662877

5437 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್  ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಎಂ.ಜ. ಬಿನ್  ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಎಂ.ಜ. ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 87/3,53/8,86/p1 106 10.00

5438 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್  ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಎಂ.ಸ. ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಸಾರ್ಹಡುೂ ಉಬಾರಣಿ   7/2 106 7.80

5439 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್  ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಟಿ.ಜ. ಬಿನ್ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಚಿಕ್ಲಕಲಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01 106 5.00

5440 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್  ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗಂಗಲರು ಸಂತಬನಲನರು-02 106 7.80

5441 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾರಥಮಿಕ್  ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಎಂ ಓ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಎಂ ಯರಗಟಿಟಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-02 106 10.00

5442 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಲೂಕಾಜುಯನ  ಜೆ. ಬಿನ್ ಎ.ಜಯೆಪ್ಪ ಮಲೂಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 37/6-p1 106 1.60 0.60

5443 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪಿರಯದ್ಶಿಯನಿ ಎಂ. ಕೆಲೋಂ ಆರ್.ಟಿ. ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 93/1A 106/ಮಹಿಳೆ 3.21 0.75

5444 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪ್ರಶ್ಾಂಶ್ ಟಿ. ಬಿನ್ ಜ.ಎಸ್.ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪ್ಪ ದಿಗೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 61/6 106 3.12 0.60

5445 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ಟೋಲ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02     2/16 106/ಮಹಿಳೆ 15.00 0.75

5446 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಶಿವಪ್ುರದಾಳು ಕ್ಸಬಾ-02 38,2/19 106/ಮಹಿಳೆ 0.60 0.75

5447 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಿ.ಎಸ್. ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಲ್.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-02 38/1p2 106/ಮಹಿಳೆ 1.01 0.75

5448 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎನ್.ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 6/1p3 106 1.18 0.60

5449 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಸುಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 22 106 2.26 0.20

5450 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೈರಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 52/3p3 106 1.33 0.60

5451 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಶ್ಾವಂತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಹಿರೆೋಗಂಗಲರು ಸಂತಬನಲನರು-02 20/4 106/ಮಹಿಳೆ 1.16 0.10

5452 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸುಮ ಎಂ.ಇ. ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಎಂ.ಹೆಚ್.. ಜಕ್ಕಲ ಸಂತಬನಲನರು-02 59/4 106/ಮಹಿಳೆ 1.32 0.75

5453 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸ.ಮಹಮಮದ್ ಸೈಪ್ುಲಾೂ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್  ಅಜೋದ್ ಸಲಳೆಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 284/2,205/6 106 0.39 0.60

5454 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ
ಮಹಮಮದ್ ಸನಾವುಲಾೂ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಮುನಾಫ್ 

ಸಾಬ್
ಸಲಳೆಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 179/2,179/1 106 1.27 0.60

5455 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-02 20/4,23 106 1.36 0.60

5456 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎಲ್.ಜ. ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಎಲ್.ಜ. ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-02 67/2,3/3 106 3.00 0.60

5457 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸಣಣಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಅವಳಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 14/3 106 3.17 0.60

5458 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ  ಪಿ.ಎಸ್. ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಸದಿೂಂಗಪ್ಪ ತಾವರಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 69/1 106 1.22 0.60

5459 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಇಷ್ಟಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಿೂಂಗಪ್ಪ ಹಕಿಕಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 51,5/p4p2 106 2.00 0.08

5460 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಡಿ.ವಿ. ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಸ.ಚಿದಾನಂದ್ಪ್ಪ ನೆಲೂಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ  7/1 106/ಮಹಿಳೆ 0.24 0.10

5461 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಜ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಾಳು ಉಬಾರಣಿ 77/p 106 3.10 0.25

5462 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಚನೆನೋಶ್ಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-01 58/1 106 3.00 0.60

5463 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ  ಮಹಮಮದ್ ಷ್ರಿೋಫ್ ಬಿನ್ ಮದ್ರ್ ಉದಿದೋನ್ ಸಾಬ್ ಆಗರಬನಿನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-01 24/p8,24/p6 106 1.00 0.60

5464 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬುಸಸೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 51/4 106 1.00 0.60

5465 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎಸ್.ಜ. ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪಗ್ೌಡ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-01 87/2 106 4.20 0.60

5466 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Tractor trally ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 22/3 423 2.05 0.75

5467 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಿವಶ್ಂಕ್ರ್ ಜ. ಬಿನ್ ಕೆ.ಜ. ಜಯೆಪ್ಪ ಗುರುಹಗೆೋದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 2/3A 422 3.33 0.75

5468 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕಾರನಾಯಕ ಎನ್.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 10/7b 422/ಮಹಿಳೆ 1.27 0.75

5469 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎಸ್.ಜ.ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಸಲೋಮಶೆಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 3/p 106 3.00 0.60

5470 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಹೆ.ಇ. ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಶಿದಾದಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-01 29/6p2,49/4 106 0.70 0.60

5471 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶ್ಂಕ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎ.ಎಂ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅರಶಿನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01  4/3 106/ಮಹಿಳೆ 2.02 0.75

5472 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಭೈರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 54/2A 106 3.14 0.60

5473 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01  8/1 106/ಮಹಿಳೆ 2.24 0.75

5474 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಎ.ಜ. ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-01 60 106 2.00 0.60

5475 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 15/4 106 4.24 0.60



5476 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎಸ್.ಬಿ. ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಲೋಮಶೆಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 32/4p-p2 106 2.32 0.60

5477 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜ.ಪಿ.ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬುಳಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-01 21/3 106 1.02 0.60

5478 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ುಬೋರನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾನಾೆನಾಯಕ ಯಲೆಲೋದ್ಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01     3/30 422 4.33 0.75

5479 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಎನ್.ಎಂ. ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎನ್.ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಅರಶಿನಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 12/2,12/5 106 3.00 0.60

5480 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎಸ್.ಜ. ನರೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಜ.ಸ. ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಚಿಕ್ಲಕಲಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01 122/1 106 3.22 0.60

5481 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಅನವರ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖ್ ಮಹಮಮದ್ ಸಾಬ್ ಹಿರೆೋಮಳಲ ಕ್ಸಬಾ-01 76/4,77/1 106 2.20 0.60

5482 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎಂ.ಎಸ್.ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕ್ನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 26/p1p3 106 1.20 0.60

5483 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜ.ಬಿ.ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ಬಸವಮಂಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-01 58/3,59/3 106 1.36 0.60

5484 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಾಯಿ ನಾರಮಮ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 187/1 106/ಮಹಿಳೆ 3.00 0.30

5485 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶ್ಕ್ುಂತಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತಬನಲನರು-01 15/2p2 106/ಮಹಿಳೆ 1.31 0.75

5486 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 164/6 106 0.20 0.16

5487 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಕೆ.ಆರ್. ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮರಡಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 37/4 106 3.30 0.16

5488 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್  ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 84/3 106 2.15 0.16

5489 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 16/1p1 106 0.26 0.25

5490 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 170/3A 106 1.36 0.25

5491 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ವಿೋರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 85/9 106 1.00 0.25

5492 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜ.ಬಿ. ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜನಕ್ಪ್ಪ ಶಿದಾದಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-01 24/7 106 2.20 0.60

5493 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ .ಡಿ.  ಎಸ್.ಜಯದೋವ ಬಿನ್ ಡಿ.ಎಸ್. ಶಿೋವಲಂಗಪ್ಪ ಮಾವಿನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01  4/2 106 2.38 0.60

5494 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಆಕ್ಳಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 18/1 106 1.10 0.60

5495 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಭೈರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01  7/1 106 1.02 0.60

5496 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಿ.ಎಂ.ಕ್ುಮಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ದಲೋಣಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 44/p4 106 1.20 0.60

5497 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಷ್ ಕ್ಟರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿರಾವ್ ಕಾಶಿಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 21/p2 106 6.03 0.12

5498 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ  ಎಂ.ಬಿ. ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಚನನಪ್ಪ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 165 106/ಮಹಿಳೆ 4.00 0.40

5499 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ುಗೆಳನಾಯಕ ರಾಂಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 35/3,35/8,35/5 422 1.11 0.75

5500 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಜಗದಿೋಶ್ ಆರ್.ಆರ್. ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 169/5 106 0.35 0.16

5501 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಎಂ.ಹಾಲ್ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಯೆ ಉಪ್ನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 22/12 106 3.03 0.16

5502 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಮಹೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 14/1p1 106 4.32 0.16

5503 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಯಾನೆ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 164/3,17/5 106 1.00 0.25

5504 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕ್ಂಸಾಗರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 19/3,19/2 106 0.80 0.60

5505 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪ್ುಷ್ಪ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋ  ಚನನಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-02  14/2 106/ಮಹಿಳೆ 2.00 0.75

5506 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವಿೋಲ್ ಬಾೆರೆಲೋ
 ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ಪ ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಮಮಭಲೋವಿ

ಕ್ೃಷಾಣನಾಯಕ
ವಿೋರಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 77/1,83/3 106 1.00 0.50

5507 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಲ್.ಎಸ್.ಸಣಣ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-02  9/2 106 2.00 0.60

5508 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕ್ಮಲಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಾವರನಾಯಕ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತಬನಲನರು-02 104/1p4 422 2.13 0.60

5509 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 67/4 106 1.10 0.50

5510 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-01 13/11,13/p-p2 106 0.90 0.50

5511 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಕೆ.ಜ. ಬಿನ್ ದೋವಿೋರಪ್ಪ ಕೆಂಪ್ನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 56/p14 106 0.33 0.50

5512 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸುರೆೋಶ್ ಕೆ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಜ.ಕೆ ಹಳಿಿ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01  19/1 106 1.20 0.50

5513 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಆರ್. ರಾಜಪ್ಪ ಸ ತಿಪ್ಪಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 52/4 106 4.20 0.60

5514 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವಿೋಲ್ ಬಾೆರೆಲೋ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಲರು ಸಂತಬನಲನರು-02 21/p5 422/ಮಹಿಳೆ 1.30 0.33

5515 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಸ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತಬನಲನರು-02 162/3 106 1.02 0.60

5516 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಡಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತಬನಲನರು-02 65/6 106/ಮಹಿಳೆ 1.34 0.75

5517 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಎಲ್.ಎಂ.ಶ್ಾಲಮಠ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮಲ್ೂಯೆ ಹಳಿಿಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 19/5p1 106 1.34 0.50

5518 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕೆ.ಜ. ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಜ. ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿೋಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 70/1 106/ಮಹಿಳೆ 4.17 0.15

5519 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲ ಸಂತಬನಲನರು-02 7/3,7/2 106/ಮಹಿಳೆ 2.00 0.75

5520 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕೆ.ಜ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಜ. ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತಬನಲನರು-02 43/10,119/12 106 2.00 0.60

5521 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಗತಲರು ಸಂತಬನಲನರು-02 103/5b 106 1.23 0.60

5522 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಡಿ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ ನವಿಲೆಹಾಳ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 63/1 106 6.06 0.50

5523 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಹಾಲಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ನಾಯಕ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 36/1b 422/ಮಹಿಳೆ 7.20 0.60

5524 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 63/p1 422 2.21 0.75

5525 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್  ಎ.ಕೆ.ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವುಳಿರ್ಪ್ಪ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 205/14 422 1.21 1.02

5526 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಷ್ ಕ್ಟರ್ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರಾಂಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02  2/5 106 2.17 0.12

5527 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-01 61 106 4.00 0.50

5528 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸೈಯದ್ ರಸಲಲ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ವಾರಿೋಸ್ ನಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ-01 115/15 106 1.14 0.60

5529 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜ.ಎಂ.ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ದನಾರಪ್ಪ ಗರಗ ಕ್ಸಬಾ-01 136/4 106 1.24 0.50

5530 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸ.ಎಂ. ರಾಜು ಚಿಕ್ಲಕಲಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01 72/1 106/ಮಹಿಳೆ 6.37 0.75



5531 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸುಲೆಲೋಚನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಚನೆನೋಶ್ಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-01 64/1p1 106/ಮಹಿಳೆ 2.07 0.75

5532 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚನೆನೋಶ್ಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-01 74/2p1 106 1.07 0.60

5533 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ತಲಳಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಪ್ಪ ಚಿರಡೆಲೋಣಿ ಕ್ಸಬಾ-01 42/3 106/ಮಹಿಳೆ 3.36 0.75

5534 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎ.ಎಸ್. ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿೋವಲಂಗಪ್ಪ ತಿಮಾೂಫುರ ಕ್ಸಬಾ-01 48/p 106 5.00 0.60

5535 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ ಜ.ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜ.ಜಯೆಪ್ಪ ಕ್ಸಟಿಟಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02  7/1 106 2.20 0.36

5536 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಎ.ಕೆ. ತಿಪ್ಪಣಣ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 76 422/ಮಹಿಳೆ 2.00 0.45

5537 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಆರ್.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಲಪಾೂನಾಯಕ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 20/4 422 2.05 0.60

5538 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದಾರನಾಯಕ ರುದಾರಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 1/15p3 422 3.00 0.60

5539 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ. ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿಕ್ಟಟ ಸಂತಬನಲನರು-01 5/10,5/12 106 2.00 0.50

5540 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎಸ್.ಎಂ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಮಹೆೋದೋವಪ್ಪ ಸುಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01 64/6 106 2.08 0.60

5541 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಎಂ.ಡಿ. ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಯರಗಟಿಟಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-02 31/p6,57/3 106 1.00 0.50

5542 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜ.ಎಸ್. ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಆಕ್ಳಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 19/1 106 2.05 0.60

5543 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-02 30/5p1 106/ಮಹಿಳೆ 2.38 0.75

5544 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಎನ್. ಬಿನ್ ಎಂ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 14/2 106 8.33 0.60

5545 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 174 106 1.26 0.50

5546 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಪಾಂಡವಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02  2/1 106 1.27 0.50

5547 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಪ್ರವಿೋಣಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಯೋಗರಾಜ್ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 192/p2 106 1.24 0.50

5548 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ  ಕೆ.ಪಿ. ಪ್ರಶ್ಾಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪಾಪ್ಣಣ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-02 37/20 106 3.00 0.60

5549 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಎ.ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ.ಅಣಣಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 43/3 106 1.00 0.50

5550 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಅನನಪ್ೂಣಯಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನನನಾಯಕ ಬಂಕಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 188 422/ಮಹಿಳೆ 1.58 0.75

5551 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಪಿ.ಎಸ್. ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಿ. ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಮದಿಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 96/p2 106 2.05 0.50

5552 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಲತಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮೋಗ್ಾೆನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 65/pb3 422 1.20 0.75

5553 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವಿೋಡ್ ಕ್ಟರ್ ದ್ಶ್ರಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ್ಪ ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 57/13 423 0.63 0.25

5554 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಸಾವಮಿ ಟಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿ. ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-02  1/36 422 0.78 0.42

5555 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವಿೋಡ್ ಕ್ಟರ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗೆಲಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  5/4 106 0.69 0.13

5556 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ತಿಮಮಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 63 106 0.40 0.08

5557 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚೈನಸಾ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  13/4 422 0.44 0.12

5558 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕ್ನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 31/2 422 1.05 0.57

5559 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜಾತಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕಾೂನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 65 422 1.00 0.44

5560 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಳಿನಾ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ ಪಿ.ಸ. ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಮೊಹಿದಿದೋನಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 14/2 106/ಮಹಿಳೆ 0.80 0.75 451034753480

5561 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ.ಸ. ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಚಿರಡೆಲೋಣಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 174 106 2.00 0.60 516668624618

5562 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 52/1 106 0.90 0.60 713917010223

5563 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಜ.ಸ. ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-01 26/8 106 1.63 0.60 837548428531

5564 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಲ್ವಂತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 6/3,162/2 106 0.45 0.60 659722611228

5565 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ವಿೋಣ್ಾ ಹೆಚ್. ಕೆಲೋಂ ರಂಗೆೋಶ್ಪ್ಪ ಮಂಟರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 1/1B 106/ಮಹಿಳೆ 0.48 0.75 493510652575

5566 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ಲೊೋಶ್ಪ್ಪ  ಎಂ.ಎನ್. ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಮುದದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01  4/2 106 0.56 0.60 819074711294

5567 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಓಂಕಾರಮಲತಿಯ ಕೆ.ಜ. ಬಿನ್ ಕೆ.ಜ.ಜಯೆಪ್ಪ ಆಕ್ಳಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01  6/3 106 1.20 0.60 627604567315

5568 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಳಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಣಣ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 208,74/2p5 422 1.70 2.00 209625673238

5569 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಗೆಲರಬಲ್ು ಪಾಲಶ್ರ್ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓ.ಜ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 57/7 106/ಮಹಿಳೆ 0.95 0.36 611026501989

5570 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶ್ುಭ ಕೆಲೋಂ ಶಿೋವಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ವಿ. ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ  2/6 106/ಮಹಿಳೆ 0.61 0.75 611455365152

5571 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹರಳಕ್ಟಟ ಉಬಾರಣಿ 55/2 106 1.64 0.60 759693568552

5572 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಎನ್.ಜ. ಬಿನ್ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ನಾರಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 6/1p1 106 1.00 0.60 749368961273

5573 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಜ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪ್ಪ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 50/1 106 1.35 0.60

5574 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಲೂಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಾಳು ಉಬಾರಣಿ 18/30 106 1.20 0.60 386045792401

5575 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜ ಟಿ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಎನ್. ತಾವರಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 60/2p2 106 0.55 0.60 607269987861

5576 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 34/1,56/9 106 0.47 0.60 260403180548

5577 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸವರಾಜು ಎಂ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಎಂ.ಬಿ. ಭೈರಪ್ಪ ಮೋದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 3/B 106 0.76 0.60 701850440361

5578 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಇಷ್ಟಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಹಕಿಕಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 5/p4,-p1 106 0.80 0.60 588159841913

5579 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ತಾವರಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 19/1 106 3.24 0.60 364476661625

5580 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 50/2bp2 106 0.91 0.60 830231644335

5581 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ  ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 67/6 106 1.75 0.60 932109229878

5582 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹರಳಕ್ಟಟ ಉಬಾರಣಿ 80/1p1 106 0.65 0.60 585570985455

5583 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಿಗೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 64/2 106 0.54 0.60 374155971574

5584 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಜ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಎಸ್.ಎಂ. ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02  5/4 106 0.78 0.60 667190384423

5585 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಾಜು ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಚನನಗಿರಿ ಕ್ಸಬಾ-01 62/2p1 106 0.69 0.60 909537674136



5586 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಾಜಪ್ಪ ಸ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ರಾಜಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 23/8 106 0.63 0.60 536509489050

5587 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸುನಂದ್ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ರಾಜಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 60/6 106 1.00 0.75 940284631220

5588 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ದಾರಕ್ಷಾಯಣಮಮ ಎನ್.ವಿ. ಕೆಲೋಂ ಎನ್.ವಿೋರಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-02 89 106/ಮಹಿಳೆ 1.60 0.75 292654769166

5589 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಶಿವಪ್ುರದಾಳು ಕ್ಸಬಾ-02 25 106 0.79 0.60 544539998336

5590 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಡಿ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-02 32/4 106/ಮಹಿಳೆ 2.40 0.74 727985454794

5591 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿೋವಲಂಗಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-02 44 106 2.23 0.60 239051578529

5592 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪ್ರಭು ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-02 164/2 106 0.96 0.60 234632009822

5593 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಾಜಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 15/2 106 0.43 0.60 278159665555

5594 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಂ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-02 48/2p3 106 1.20 0.60 462970685022

5595 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಲೂಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 43/1 106 1.17 0.60 3057077782998

5596 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಲೂಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 37/3p-p2 106 0.80 0.60 683407342418

5597 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರುದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 32/1p2 106 0.62 0.60 904480987038

5598 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-02 43/7 106 0.74 0.60 522207889760

5599 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ಮಂಜು ಬಿನ್ ಹಾಲಾನಾಯಕ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 99/5,51/7,55/2 106 1.12 0.50 246457690009

5600 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌರಪ್ಪ ಕ್ಣಿರ್ಬಿಳಚಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 43/1 106 1.27 0.50 845667328572

5601 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ರವಿ ಎಸ.ಡಿ. ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 10/5,37/10,37/21 106 1.00 0.50 592620485343

5602 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲೋಜಪ್ಪ ಮೊಹಿದಿದೋನಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 74/p4 106 1.20 0.50 340162637033

5603 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪ್ಪ ಹರಳಿೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 9/1,52/3 106 1.10 0.50 660661996658

5604 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ mini Tractor ರುದ್ರಪ್ಪ ಕೆ.ಸ. ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕೆಂಪ್ನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 42/3 106 1.20 0.40

5605 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಜಪ್ಪ ಮಾದಾಫುರ ಕ್ಸಬಾ-02 41/1 106/ಮಹಿಳೆ 1.40 0.40

5606 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಲ್ತಾ ರ್ೈ.ಹೆಚ್. ಕೆಲೋಂ ಹೆೋಮಣಣ ಕೆಂಪ್ನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 20/1 106/ಮಹಿಳೆ 1.00 0.60

5607 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ಕ್ುಮಾರ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಸವನಾಯಕ ಮಧುರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 55 422 0.80 0.60 280916781672

5608 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕೆ.ಎನ್. ಶಿೋವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತಬನಲನರು-01 54/2 106 1.05 0.50 864011341175

5609 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರವಿ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ರೆಡಿಡಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 7/2p1,6/2bp2-p2 106 1.38 0.57 594263076346

5610 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 25/2A2,25/2a3 106 1.25 0.50 215773417283

5611 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ಕ್ೃಷಾಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾೂನಾಯಕ ಮೊಹಿದಿದೋನಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 44/16 422 1.00 0.40 648312019480

5612 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Weed Cutter ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 135/2 106 0.80 0.08

5613 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 61/3 422 0.50 0.50

5614 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01   10/2 106 2.00 0.50 350709436676

5615 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಂಗ್ಾಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-01  2/6 106 1.14 0.50 965105678070

5616 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 29/3 106 0.70 0.50 937988910917

5617 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 32/3 106 1.16 0.50 236306756305

5618 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುವಪ್ಪ ನಿೋಲೆಲೋಗಲ್ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 32/p8 422 1.20 0.50 573304259980

5619 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor trailer ಶಿವಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಸಾನನಾಯಕ ಎಂ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01  20,18/2-p3 422 0.60 0.50 331336099723

5620 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗ್ೌಡುರಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿಕ್ಟಟ ಸಂತಬನಲನರು-01 49/2 106 0.89 0.60 841173160215

5621 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿಕ್ಟಟ ಸಂತಬನಲನರು-01 5/10,5/12 106 0.81 0.60 398281257301

5622 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ಪ್ಪ ಮಂಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 23/14 106 0.75 0.60 296308665361

5623 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಲ್ತಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿಕ್ಟಟ ಸಂತಬನಲನರು-01 50/6 106/ಮಹಿಳೆ 0.94 0.60 217503059151

5624 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿಕ್ಟಟ ಸಂತಬನಲನರು-01 19/4 106 1.39 0.60 459706627288

5625 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಎಂ.ಆರ್. ಕೆಲೋಂಶಿವಪ್ಪ ಸಲೋಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-01 43/4 106 1.05 0.60 706274992136

5626 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಯೆ ಬಿನ್ ನಾಗಯೆ ಕ್ುಳೆನಲರು ಸಂತಬನಲನರು-01 77/p48p1 106 0.50 0.60 223554268212

5627 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ
ಮಹಮಮಮದ್ ನಾಜಮುದಿದೋನ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ 

ಜಬಾೂರ್ ಸಾಬ್
ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 16/6 106 0.81 0.60 477724364742

5628 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಹಮಮದ್ ಅಸಾೂಂ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಗ್ೌಸ್ ಲಾಲ್ ಸಲಳೆಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 202/3 106 0.40 0.60 676963935966

5629 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹೆೋಮಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಸ.ಹೆಚ್. ಸಲಳೆಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 44/1ap2 423 1.20 0.50 321417142196

5630 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ೃಷಾಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಲಡಡಹಾಲಾನಾಯಕ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 4/6p1 422 1.78 0.50 471841947224

5631 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚೋತನ್ ಕೆ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಆರ್. ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತಬನಲನರು-02 44/2p2,39/1p1 106 1.64 0.50 999769736985

5632 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗಂಗ್ಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಠಾಕಾರನಾಯಕ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02  10/4 106 0.83 0.50 358398244312

5633 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಸಲಳೆಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 56/4 106 0.40 0.60 303283981577

5634 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್. ಬಿನ್ ರೆೋಖಾೆನಾಯಕ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 5/1p1 106 1.60 0.60 597761107521

5635 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ವಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಭೈರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 55/1p 106/ಮಹಿಳೆ 2.20 0.60 896021514145

5636 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶ್ಂಕ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕ್ನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 26/1p1 106/ಮಹಿಳೆ 1.20 0.60 902391888388

5637 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕ್ನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 26/p-p7,26/p2-p5 106 0.71 0.60 695117692616

5638 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಬಿ. ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಮಳನಾಯಕ್ನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 47/3 106/ಮಹಿಳೆ 1.04 0.60 230199933930

5639 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಮಳನಾಯಕ್ನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 26/21 106 0.80 0.60 486119507917

5640 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶ್ಶಿಧರ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಾಳು ಉಬಾರಣಿ 34/2 106 1.57 0.60 253601461291



5641 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸುನಿತಾ ಬಿ. ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಜ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  3/2 106/ಮಹಿಳೆ 0.49 0.60 330940212889

5642 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಮುಗಳಿಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 14 106 0.45 0.60 597215718979

5643 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪ್ಪ ನೆಲೂಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ 40 106 1.48 0.60 389817439646

5644 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 118/D 106 0.50 0.60 948764041241

5645 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ನೆಲೂಹಂಕ್ಲ್ು ಉಬಾರಣಿ 1/2p-p2 106 1.60 0.60 871505194305

5646 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಟಿ.ಬಿ. ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಇಟಿಟಗೆ ಕ್ಸಬಾ-01 62/6 106 0.73 0.60 909405814487

5647 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ  ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 8/3p2 106/ಮಹಿಳೆ 1.20 0.60 391967721683

5648 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ  ಲೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ಸ.ಎಂ. ಲಂಗರಾಜು ಪಾಂಡವಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01 7/1,7/2 106/ಮಹಿಳೆ 0.40 0.60 834086892704

5649 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ  ಪ್ರೋಮಮಮ ಕೆಲೋಂ  ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಆಗರಬನಿನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-01 48/4 106 1.29 0.60 27729623002

5650 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ  ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಆಗರಬನಿನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ-01 24/4 106 0.38 0.60 236665176698

5651 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ  ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಹೆಚ್.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 89/2 106 0.67 0.60 281064297218

5652 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಲೆಲೋಹಿತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯೆ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01  3/3 106 0.40 0.60 483235166851

5653 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ  ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಜ.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯೆ ಎನ್.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 44/3 106 0.57 0.60 596704556319

5654 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Gorabalu polisher  ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 59/5 106/ಮಹಿಳೆ 0.54 0.30

5655 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ tractor  ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಧಶ್ರಥ ಹೆಚ್.ಟಿ. ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 57/13,57/14 423/ಮಹಿಳೆ 1.33 2.50 576417330607

5656 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಅಮಮಯೆ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳು ಉಬಾರಣಿ 106/ಮಹಿಳೆ 0.50

5657 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 106 0.50

5658 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್  ಶಿವಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 106 0.50

5659 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಆನಂದ್  ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಣಿರ್ಬಿಳಚಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 106 0.50

5660 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ದಿವಾಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 106 0.50

5661 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಹಬಲಬ್ ಆಲೋ ಬಿನ್ ಸಾಹೆೋಬ್ ಜಾನ್ ಸಲಳೆಕೆರೆ. ಸಂತಬನಲನರು-02 106 0.60

5662 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಉಮಮರ್ ಖಾನ್  ಸಲಳೆಕೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 106 0.60

5663 ಚನನಗಿರಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜಯೆಪ್ಪ ಸ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತಬನಲನರು-01 106 0.50

5665 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 110/2 ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 0.8 0.45655 593061213802

5666 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಟಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಬಸಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 23/6 ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 1.2 0.45655 362063951240

5667 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಕೆ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಿಡಗಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
135 ಪ್.ಪ್ಂ ಟರೈಲ್ರ್ 1.98 0.6 493380766145

5668 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚೈನ್ ಸಾ ಹನುಮಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 63 ಪ್.ಪ್ಂ ಚೈನ್ ಸಾ 0.48 0.1239 385070889565

5669 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 52/8ಬಿ ಪ್.ಪ್ಂ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 0.9 0.35 508164509855

5670 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 52/12ಬಿ ಪ್.ಪ್ಂ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 1 0.293 382341342425

5671 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದೋವಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 55/2,55/4 ಪ್.ಪ್ಂ ಟರೈಲ್ರ್ 0.95 0.6 743636531482

5672 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರೆಲ
ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸತಾನಾಯಕ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬ 131/5 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಲ 5 0.6 291304209735

5673 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಎಮ್ ಆರ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾದನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9/4ಪಿ3 ಪ್.ಜಾತಿ ಟರೈಲ್ರ್ 0.8 0.6 496829258279

5674 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವಿೋಡ್ ಕ್ಟರ್+ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಬಸವರಾಜ ವಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 219 ಪ್.ಜಾತಿ ವಿೋಡ್ ಕ್ಟರ್+ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ 0.79 0.202 695946491605

5675 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ ಶೆಲೋಭಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಕೆಲೋಟಹಾಳು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
32/2 ಪ್.ಜಾತಿ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ 0.61 0.448 708751806216

5676 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಹಳದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹಳೆೋಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 46/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಟರೈಲ್ರ್ 1.9 0.6 830776032476

5677 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಠಾಕ್ರೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶೆೋಶ್ೆನಾಯಕ ಹೆಲಸಜೆಲೋಗ ಬಳಗುತಿತ 28 ಪ್.ಜಾತಿ ಟರೈಲ್ರ್ 1.98 0.6 516730042625

5678 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾನೆಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
33/39 ಪ್.ಜಾತಿ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.95 0.6 319283755010

5679 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ದೋವಿರನಾಯಕ ಬಿನ್ ತುಕ್ೆನಾಯಕ ಉಜಜನಿೋಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
35/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 0.75 0.75 484178177030

5680 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪ್ಪ ಜೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 81/13 ಪ್.ಜಾತಿ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 2 2 262916479996

5681 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ ಸೋತಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
15/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಟರೈಲ್ರ್ 4.08 0.6 290525788500

5682 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ ಜ ಹಾಲೇಶ್ ಬಿನ್ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಅಚಿಚತಪ್ುರ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
11/9 ಸಾ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ 1.18 0.358 251287961137

5683 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
30/2 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.78 0.248 79702970578

5684 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಕಮಾರ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕ್ುಂಕ್ುವಾ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
14/5 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 1.3 0.248 829694677916

5685 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಕೆ ಸಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುರಡಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
134/1 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 1.05 0.248 706810828270

5686 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
203/2 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 2.33 0.248 860838581236



5687 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟ್ೂ ಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
119/6 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 1.2 0.248

5688 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಶೆೋಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶುಂತಪ್ಪ ಕ್ುರುವಾ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
63/1 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 1.21 0.248 859661700200

5689 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ ಮೊಹಮದ್  ಬಿನ್ ಗೌಸ್ ಷರೀಫ ಗಂಗನಕೆಲೋಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
10 ಸಾ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ 2 0.358 307267421572

5690 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಪಾವಯತಮಮ  ಕೊೀುಂ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 27/1 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 2.55 0.31 552642626597

5691 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಎಂ ಜ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಎಂ ಜ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 37/5 ಸಾ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 4.05 0.2344 294107907967

5692 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಎಂ ಜ ಚನೆನಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 7/3 ಸಾ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 2.32 0.2104 455316827832

5693 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅರಿಯಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 43/4 ಸಾ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 4.33 0.2104 227443050099

5694 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಎಂ ಜ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 37/4 ಸಾ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ 1.03 0.11648 272942664641

5695 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 34/1ಎ2 ಸಾ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 0.9 0.263 309034193205

5696 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಜೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಜೆ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 34/1ಎ1 ಸಾ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 2.1 0.2104 934123678447

5697 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 37/3 ಸಾ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 1.04 0.2104 646346322277

5698 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 58/1 ಸಾ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 2.24 0.263 415085892586

5699 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ ಎಲ್ ಪಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಗೆಲರವರಹಟಿಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
21/3 ಸಾ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ 1.64 0.358 452047116171

5700 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಚಿೋಲ್ಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
29/7 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 1.61 0.248 623797648536

5701 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಎಮ್ ಎನ್ ರಾಜಪ್ಪ   ಬಿನ್ ನಾರಯಣಪ್ಪ ಚಿೋಲ್ಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
146/2 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.9 0.248 785876865867

5702 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಜ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಿೋಲ್ಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
92/ಪಿ9 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.92 0.248 489709158672

5703 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಬಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಚಿೋಲ್ಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
13/6 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.82 0.248 755601985437

5704 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಬಸಮಮ  ಕೊೀುಂ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ಚಿೋಲ್ಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
34/3 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.57 0.248 209404429665

5705 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ ಗ್ೌರಮಮ  ಕೊೀುಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಚಿೋಲ್ಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
36/2 ಸಾ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ 1.33 0.448 987390896452

5706 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಜ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಿರಯಪ್ಪ ಚಿೋಲ್ಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
23/1 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.68 0.248 591975823915

5707 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಜಗದಿೋಶ್  ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕುಂತಪ್ಪ ಚಿೋಲ್ಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
45 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 3.07 0.248 504092877398

5708 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಸತಿತೋಶ್  ಸಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ವ ರಪ್ಪ ಚಿೋಲ್ಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
21/2 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 1.64 0.248 387254081385

5709 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಸ ಜಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಗುರುರಾಜರಾವ್ ನಾಡಿಗ್ ಚಿೋಲ್ಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
17/3 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.74 0.392 736748973492

5710 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಮಧು  ಡಿ ಬಿನ್ ಧನಂಜಯ ದಿಡಗಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
121/1 ಸಾ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ 0.94 0.144 430264847676

5711 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರಪಂಗ್ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಲ ಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 15/7,15/6 ಸಾ ಸರಪಂಗ್ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ 1.05 0.28 406701084440

5712 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಮಲ್ೂಪ್ಪ  ಭಂಗಿಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋತಿನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.248 525828469208

5713 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಎಮ್ ನಾಗರಾಜಯಯ  ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಯ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
29/2ಬಿ,29/2ಎ ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 1.29 0.248 789077039120

5714 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
83/3ಬಿ ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.72 0.248 542371781991

5715 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಗ್ೌರಮಮ  ಕೊೀುಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 40/4 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.8 0.31 937437427930

5716 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
55 ಸಾ ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ 0.6 0.07952 527325370402

5717 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1

1/4,9/2ಬಿ2,24,24/ಪಿ1,

54
ಸಾ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ 2 7.8 799067372282

5718 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಾಗೆೋವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
13/7,13/6ಪಿ,33/5 ಸಾ ಸಂಸಕರಣ್ಾ ಘಟಕ್ 2.23 7.8 334871443250

5719 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ರುದ್ರಮಮ  ಕೊೀುಂ ದೊಡಡ ಬಸಪ್ಪ ಬಿಜೆಲೋಗಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
51/2,132/22 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.31 978241150601

5720 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಚಂದ್ರಪ್ಪ  ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಬಿದ್ರಗಡೆಡ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
25/4 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 2.1 0.248 470841049645

5721 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಗ್ೌರಮಮ  ಕೊೀುಂ ಪುಟ್ೂ ಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
71/2 ಸಾ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ 4.25 0.18 936130723899

5722 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿಟ್ಾರಲ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ  ಮಲಲ ಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
81/2 ಸಾ ಮಿನಿಟ್ಾರಲ 2.07 0.632 914583309934

5723 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿಟ್ಾರಲ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಬಸಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
86/1 ಸಾ ಮಿನಿಟ್ಾರಲ 2.26 0.632 919913627977



5724 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮಳಲ ಬಳಗುತಿತ 14/1ಪಿ2 ಸಾ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.81 0.35 619436688433

5725 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಕೆ ಎಮ್ ಬೆನ್ಕಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುರಡಪ್ಪ ಸೋವಲಾಲ್ನಗರ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
134/2 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 2.1 0.248 813362353248

5726 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಸರೆಲೋಜಮಮ  ಡಿ ಜಿ ಕೊೀುಂ  ಶೇಖರಪ್ಪ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
24/1 ಸಾ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ 2.16 0.18 881918297737

5727 ಹೆಲನಾನಳಿ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಹೆಲಳೆಮಾದಾಪ್ುರ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
14 ಸಾ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.27 0.248 456248808425

5729 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಪ್ಪ ಯಾನೆ ಯಂಕ್ಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಯಲ್ವಟಿಟ ಮಲೆಬನಲನರ 66/14 - - - 0.44 0.0000011 212686752735
5730 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಹಳಿಿಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರ 74,55 - - - 0.90 0.0000074 780824880368
5731 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮಳಲ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರ 37/2p1 - - - 0.79 0.0000045 355732458953
5732 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಾಕಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರ 48/4 - - - 0.86 0.0000075 531307066299

5733 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರ 61/p15 - - - 0.40 0.0000075 318842623546

5734 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದಲಡಡ ಸುಂಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 66/1p-p3 - - - 0.20 0.0000011 239362433999

5735 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದಲಡಡ ಸುಂಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 66/1p-p3 - - - 0.20 0.0000012 239362433999

5736 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಳಲಿಡಿ ಕ್ಸಬಾ 166/ - - - 0.49 0.000001 377565434946

5737 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಸಾಲ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 47/ - - - 0.46 0.0000063 743089561482

5738 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರ 84/p2p1 - - - 0.60 0.0000025 660024512502

5739 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲಶ್ಪ್ಪ ಕೆ.ಎನ್.ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರ 57/1p2 - - - 0.90 0.0000011 865681899264

5740 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾೆಮರಾಜ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಗಳಿ ಮಲೆಬನಲನರ 44/1 - - - 1.78 0.0000025 288696943472

5741 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗರತನ ಕೆಲಂ ಕೆ.ಹೆಚ್.ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಮಹಜೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 68/6 - - - 1.08 0.0000008 700800036512

5742 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಜಗಳಿ ಮಲೆಬನಲನರು 39/3 - - - 1.00 0.0000011 985400315532

5743 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಜ.ಟಿ.ಕ್ಟಟ ಮಲೆಬನಲನರು 84 - - - 1.10 0.000001 582779858924

5744 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗಮಮ ಕೆಲಂ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಣಬಳಕೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 197/2 - - - 8.07 0.000001239 520594938037

5745 ಹರಿಹರ ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 178/24 - - - 1.20 0.000002 958278474516

5747 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸೌಭಾಗೆ ಕೆಲೋಂ ಸಕಾರನಾಯಕ ನರಸಂಹರಾಜಪ್ುರ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 27/2 1 2.46 0.00001 798635451082

5748 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಲಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಮಮ ದಿದಿದಗಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 48/P8 1 0.93 0.00001 960939920824

5749 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎ.ಕೆ. ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಮಸಣಿಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 32/2 1 1.16 0.00000 368757183076

5750 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಿ.ಜ. ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುತೆಪ್ಪ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಮಸಣಿಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 10/2 1 1.05 0.00000 800792132047

5751 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಣಿಣೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ತುಪ್ಪದ್ಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 27/4 1 0.71 0.00000 835195170177

5752 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಾಸೆನಾಯಕ ಗುತಿತದ್ುಗಯ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 26/P11 1 1.85 0.00000 680846715726

5753 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಸ್. ಶಿವಲಂಗ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಆರ್ ಗುತಿತದ್ುಗಯ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 22/1AP1 1 2.29 0.00001 365550762451

5754 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಸಾಗಲ್ಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 43/5 1 0.70 0.00001 887904514078

5755 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಶಿೋತರಸನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 50/P5-P1 1 0.80 0.00000 319396242601

5756 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿಸುತವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64/6 1 0.79 0.00000 640007630875

5757 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎ.ಕೆ. ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಮದ್ಗಿನಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 68/P2-P2 1 1.10 0.00000 216349151183

5758 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಸ್. ಕ್ೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣಣ ಮಲಡೂಮಾಚಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 75/4 1 2.00 0.00001 906545653490

5759 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಂಗಲಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಸಾವಮಿನಾಯಕ ಜೆಲೆೋತಿಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 37/8 1 0.74 0.00000 921601673137

5760 ಜಗಳಲರು ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುತೆಪ್ಪ ಮಸಣಿಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 10/2 1 1.00 0.00000 800792132047

5762 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟರೈಲ್ರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
6/4 ಸಾಮಾನೆ ಟರೈಲ್ರ್ 0.74 0.5 3.22374E+11

5763 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
65/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 2.06 0.5 3.91572E+11

5764 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಲೆಲೋಕ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ        ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.6 0.5 4.92024E+11

5765 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಎ ಜ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ ಜ ಕಾಡಪ್ಪ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 23/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.85 0.5 4.21916E+11

5766 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪ್ಪ      ಹರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.49 0.5 6.52797E+11

5767 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 27/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 1.99 0.75 5.56397E+11

5768 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಎಮ್ ಜ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಜ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 37/4 ಸಾಮಾನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 0.43 0.25 2.72943E+11

5769 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ ಎಮ್ ಜ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಜ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 37/5 ಸಾಮಾನೆ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 0.45 0.22 2.94108E+11

5770 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅರಿಯಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 43/2 ಸಾಮಾನೆ ಚಾಫ್ ಕ್ಟರ್ 1.85 0.22 2.27443E+11

5771 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಪಾಲಷ್ರ್ ಮಷಿೋನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಚಿನಿನಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 44166 ಸಾಮಾನೆ ಪಾಲಷ್ರ್ ಮಷಿೋನ್ 2.03 0.896 4.90566E+11

5772 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ದೋವಿರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಪ್ಪ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
256/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 0.43 0.75 3.54056E+11

5773 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
74/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 0.61 0.6 8.30492E+11

5774 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ೃಷಲಣೋಜ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿವಾಝಿರಾವ್ ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
25/4ಪಿ12 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 0.62 0.6 9.5429E+11

5775 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ    ಚಿನಿನಕ್ಟಟ  ಬಳಗುತಿತ 14/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1 0.5 6.43006E+11

5776 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಬಿ ವಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ   ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
44/10 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.23 0.5 8.33552E+11

5777 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ    ದಿಡಗಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
70/1 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.44 0.6 6.4573E+11

5778 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಬಿ ಸ ಹನುಮಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ    ಕೆಲೋಣನತಲೆ      ಕ್ಸಬಾ 13/5 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.6 0.5 7.25848E+11

5779 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಪಿ ಬಿ ಶೆೈಲೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವಪ್ಪ   ಬಾಗವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
25/5 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1 0.5 8.64183E+11

5780 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಲ್ಕ್ಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪ  ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 69/1 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2.4 0.6 5.66166E+11



5781 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮತಿತ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ      ನೆಲ್ಹೆಲನೆನ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
34/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.99 0.5 6.57808E+11

5782 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಅಂಬುಜ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ    ಕ್ಲಲ್ಂಬಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
40/3 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.46 0.6 2.98144E+11

5783 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ     ವಿಜಯಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 65/7 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.48 0.5 7.44252E+11

5784 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿೋಥಯಲಂಗಪ್ಪ     ಬಿದ್ರಹಳಿಿ    ಬಳಗುತಿತ 72/1. 72/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2.8 0.6 5.21549E+11

5785 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಜ ರುದ್ರನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ಜ    ಹನುಮನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
75/3 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1 0.5 2.37693E+11

5786 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ   ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
63/2ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.84 0.5 9.00665E+11

5787 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಿನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ  ಸದಾಶಿವಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
23/4 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.47 0.6 3.55571E+11

5788 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಯಶೆಲೋಧಮಮ ಕೆಲೋಂ    ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಹಿರೆೋಬಾಸಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
18/1 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.12 0.6 4.68905E+11

5789 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಬಿಜೆಲೋಗಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
35/7ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 1.96 0.6 6.55804E+11

5790 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎಮ್ ಶಿವಯೋಗಿ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಅಂಜನಾಪ್ುರ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
18/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 2.37 0.6 8.22569E+11

5791 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕೆ ಇ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 58/16 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.29 0.5 7.26716E+11

5792 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕೆ ಜ ಮರಳುಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ತರಗನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
40/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2.48 0.5 9.14804E+11

5793 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತರಗನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
62/3 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 4.16 0.5 2.74845E+11

5794 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಜ ಬಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಲಡತಾಳು ಬಳಗುತಿತ 14/1 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.6 0.5 4.15564E+11

5795 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆಲನಾಯಕನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
34 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2.83 0.5 6.99958E+11

5796 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಎಸ್ ವಿ ಸುಂದ್ರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾವ್ ದವರಹೆಲನಾನಳಿ ಕ್ಸಬಾ 49/17,5/3 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.94 0.5 2.23934E+11

5797 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಚನನಪ್ಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಲ್ಮುರಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
14/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.92 0.5 8.40829E+11

5798 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಲ್ಮುರಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
103/1 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.49 0.5 2.53865E+11

5799 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಭಲೋಜರಾಜನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
35/12 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.8 0.5 6.2144E+11

5800 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕ್ಬಿರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಿಡಗಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
2/4ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.67 0.5 3.34989E+11

5801 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬೋಲಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 45/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.21 0.5 8.25608E+11

5802 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಟನಹಲಿ ಬಳಗುತಿತ 11/2ಎ4 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.4 0.5 5.2139E+11

5803 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ವಿೋರೆೋಶ್ವರಯೆ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಯೆ ಅರಬಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 44046 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.74 0.5 2.70712E+11

5804 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ರ್ೋದಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 56/1 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.75 0.6 6.16773E+11

5805 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕೆಎ ಆರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಟಿ ಜ ಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
105/3,89/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2.31 0.5 4.81686E+11

5806 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕ್ಮಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋ  ಶೆೋಖರಪ್ಪ   ಸಲರಟಲರು  ಕ್ಸಬಾ 3/10 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.59 0.6 6.42167E+11

5807 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಎಂ ಹೆಚ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 11 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2 0.5 5.36804E+11

5808 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ದೋವರಾಜಪ್ಪ   ಬಳೆಿೋಶ್ವರ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
22/1 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.1 0.5 2.83932E+11

5809 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಗಜೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ   ಮಾಸಡಿ      ಕ್ಸಬಾ 19/3,19/6 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.27 0.5 6.3201E+11

5810 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ  ಹಿರೆೋಗೆಲಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 95/11 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.7 0.5 4.24482E+11

5811 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 103/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.99 0.5 9.02273E+11

5812 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಎಸ್ ಜ ಮಧು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ   ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 34/3 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2.37 0.5 5.77226E+11

5813 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಎಸ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಗೆಲೋಪ್ಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 96 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.52 0.5 4.51106E+11

5814 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಕೆ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 38/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ .0.90 0.5 4.88292E+11

5815 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಸಲರಟಲರು ಕ್ಸಬಾ 128/2ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.9 0.6 9.18519E+11

5816 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಜ ಕೆ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಜ ಕೆೋಶ್ವಪ್ಪ ನರಸಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/4, 46/3 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.78 0.5 9.81316E+11

5817 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಕಾಂತಪ್ಪ ಶೆಟಿಟ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 43/1. 44/3ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.05 0.5 2.49626E+11



5818 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಬಿೋರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
38/8.38/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1 0.5 5.6667E+11

5819 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 80/3 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2 0.5 4.82595E+11

5820 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ವಿಶ್ವರಾಧೆಹಾಲ್ಸಾವಮಿಗಳು      ರಾಂಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
158 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2.04 0.5 3.63697E+11

5821 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ   ವಿಜಯಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
16 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.87 0.6 9.85937E+11

5822 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸಂಪ್ತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ    ಹಿರೆೋಬಾಸಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
4/8 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.97 0.5 7.88291E+11

5823 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸುರೆೋಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ    ರಾಂಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
100/4ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1 0.5 5.868E+11

5824 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ   ಹಿರೆೋಗೆಲಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 18/ಪಿ16 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.8 0.6 9.55635E+11

5825 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕ್ರಿಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಹಿರೆೋಬಾಸಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
59/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.6 0.6 7.47281E+11

5826 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಜ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
43834 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.85 0.5 4.99444E+11

5827 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕೆ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ವನಕೆೋರಪ್ಪ   ಕಾಮಾೂಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
71 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.41 0.5 3.98648E+11

5828 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಡಿ ಜ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
41 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.95 0.5 9.13306E+11

5829 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮೊೋಹನ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ನಗ್ೌಡ ಬಿದ್ರಗಡೆಡ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
15/5 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.78 0.5 4.24996E+11

5830 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಜ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜ ಹನುಮಜಜ ದಿಡಗಲರು ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
30/ಪಿ11-ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.65 0.5 6.15472E+11

5831 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಂಗನಕೆಲೋಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
26/13 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.51 0.6 6.53082E+11

5832 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಶಿವಯೋಗಿ ಬಿನ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿದ್ರಗಡೆಡ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
44076 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.06 0.5 2.17708E+11

5833 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿಜೆಲೋಗಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
22/9 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.4 0.5 9.80227E+11

5834 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಹಿಪ್ುತರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಣಲೋಜಪ್ಪ ಮರಿಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
18/2,54/4 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1 0.5 6.19213E+11

5835 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸರಸವತಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲೋನಾಯಕನಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
55/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.86 0.6 9.73508E+11

5836 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಎಲ್ ಪಿ ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
112/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.12 0.6 9.21007E+11

5837 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಕ್ ಫೂಟ್ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಜ ಬಿನ್ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಪ್ಪ ಎಸ್ ಜ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
20/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಕ್ ಫೂಟ್ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ 1.19 0.16 42666297358

5838 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ದೋರ್ಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೋದ್ಲರಪ್ಪ ಚಿೋಲ್ಲರು ಗೆಲೋ-1 19/8 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.8 0.25 4.92115E+11

5839 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟರೈಲ್ರ್ ಕೆ ಎಸ್ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಗೆಲೋ-1 46 ಸಾಮಾನೆ ಟರೈಲ್ರ್ 2.6 0.5 3.60584E+11

5840 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟರೈಲ್ರ್ ತುಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
39/1 ಸಾಮಾನೆ ಟರೈಲ್ರ್ 1.54 0.6 4.58849E+11

5841 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟರೈಲ್ರ್ ವಿನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 70/10 ಸಾಮಾನೆ ಟರೈಲ್ರ್ 0.8 0.5 9.28175E+11

5842 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟರೈಲ್ರ್ ಬಿ ಸ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕಾೆಸನಕೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
62/4 ಸಾಮಾನೆ ಟರೈಲ್ರ್ 0.37 0.5 7.127E+11

5843 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟರೈಲ್ರ್ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕ್ುಂದ್ಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
79/2ಬಿಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟರೈಲ್ರ್ 0.43 0.6 2.82957E+11

5844 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಡಿ ಎನ್ ಮಹೆಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋ-1 53/4 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 2.02 0.25 6.32317E+11

5845 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸಕ ಹಾೆರೆಲೋ ರ್ೋದಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಸುರಹೆಲನೆನ ಬಳಗುತಿತ 56/1 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.75 0.3 6.16773E+11

5846 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹೆಲಳೆಮಾದಾಪ್ುರ ಗೆಲೋ-2 44/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.76 0.25 3.81763E+11

5847 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಜ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
11/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ 0.6 0.18 2.7409E+11

5848 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲ ಹಾಲೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
57/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲ 0.26 0.25 5.16284E+11

5849 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲ ಟಿ ಎಸ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
75/1ಬಿ6,66/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲ 0.86 0.25 2.72869E+11

5850 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಎಸ್ ಜಬಿನ್ ಮರುಳಪ್ಪ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
43/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲ 3.81 0.25 6.64119E+11

5851 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಡಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಡಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಗೆಲೋ-1 65/4 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.61 0.25 7.63099E+11

5852 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿದ್ರಗಡೆಡ ಗೆಲೋ-2 18/4 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲ 0.73 0.25 5.38259E+11

5853 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಮ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 43/ಬಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲ 1.2 0.3 3.61942E+11

5854 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101/4ಎ ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ 1.41 0.18 3.53831E+11



5855 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬೋಲಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 191/5 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲ 1.3 0.25 9.26856E+11

5856 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮಿ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
37/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 2.06 0.57125 6.99857E+11

5857 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
55/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 1.1 0.57125 6.83436E+11

5858 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಹನುಮಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಸಲಗಿೋಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 241 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.8 0.588 8.55087E+11

5859 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ರಮೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಲೂಗೆನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 9 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.92 0.5 2.02223E+11

5860 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ರಾಜೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಂಚಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 73/1 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.44 0.5 3.85945E+11

5861 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 32/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2 0.5 6.42473E+11

5862 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ರುದ್ರನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗೆಲೋ-1 31/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.65 0.5 2.24369E+11

5863 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣ ಹರಳಪ್ಪ ಹೆಲನಾನಳಿ ಗೆಲೋ-2 61 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.17 0.6 8.83487E+11

5864 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಡಿ ಜ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ತಿತಗೆ ಕ್ಸಬಾ 30/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.76 0.5 2.18654E+11

5865 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
65/1,30/3 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.93 0.5 5.20003E+11

5866 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಬಿ ಉಷಾ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
13/10ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 1.06 0.75 9.32491E+11

5867 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ gÀAUÀ¥Àà ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
12/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 0.6 0.6 7.97681E+11

5868 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎಮ್ ಜ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 18 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 1.21 0.6 7.19767E+11

5869 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 175/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 0.98 0.524 3.17748E+11

5870 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ಭಲೋಜರಾಜ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 34/3 ಸಾಮಾನೆ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 4 0.1545 3.80521E+11

5871 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1

42/8,42/7,7/4,7/2,37

/2
ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.6 0.5 4.57653E+11

5872 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
39/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.1 0.5 6.19273E+11

5873 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
64/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.42 0.6 5.11563E+11

5874 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ವಿೋರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮರಿಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 52/3,52/9 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.6 0.5 8.62099E+11

5875 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಕೆ ಎಸ್ ಹರಳಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-2 16/15,17/5,17/9 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.34 0.5 3.86488E+11

5876 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕ್ವಿತ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲೆೋಶ್ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಗೆಲೋ-1 71/3 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.9 0.6 278601627153

5877 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಬಿ ಎಮ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿದ್ರಗಡೆಡ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
3/4 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ 0.94 0.15 392681155458

5878 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಕ್ ಫೂಟ್ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬನಕ್ಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
11/3 ಸಾಮಾನೆ ಡಕ್ ಫೂಟ್ ಕ್ಲಟರ್ೋಟರ್ 0.7 0.2 449726605547

5879 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ನಿೋಲ್ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಹೆಚ್ ತಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 50/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 1.36 0.3 615602131076

5880 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿದ್ರಗಡೆಡ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
45/1ಪಿ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.4 0.25 736087694120

5881 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ರಾಜು ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತರಾಜ್ ಕೆಲೋಟಮಲ್ುೂರು ಕ್ಸಬಾ 41/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 2.07 0.25 904933184585

5882 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ತಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 2.45 0.25 236510636543

5883 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿದ್ರಗಡೆಡ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
21/2ಎ2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.48 0.3 544873929165

5884 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ದೋವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಪ್ಪ ವಿಜಯಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 74/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 1.2 0.3 371868272730

5885 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿದ್ರಗಡೆಡ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
27/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.56 0.25 307604251381

5886 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಎಸ್ ಏ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಅನಂತಯೆ ಹಳೆೋದೋವರಹೆಲನಾನಳಿ ಕ್ಸಬಾ 63/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.4 0.25 831746855863

5887 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಜ ಎಸ್ ತಿಮಮಯೆ ಬಿನ್ ಜ ಎಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ಪ ದೋವರಹೆಲನಾನಳಿ ಕ್ಸಬಾ 4/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.8 0.25 216168992283

5888 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಲಳೆಮಾದಾಪ್ುರ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
51/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.92 0.25 802345081503

5889 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಹೆಲಳೆಮಾದಾಪ್ುರ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
3/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.5 0.25 916037386309

5890 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ತಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43/2 ಸಾಮಾನೆ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 0.81 0.25 462263163316

5891 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎ ಮಲೂಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ತಿೋಥಯರಾಂಪ್ುರ ಬಳಗುತಿತ 22/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 0.98 0.59 6.59955E+11



5892 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಬುಡೆೋನ್ ಬಾಷಾ ಬಿನ್ ಹಬಿೋಬುಲಾೂಸಾಬ್  ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ  ಕ್ಸಬಾ 17 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.74 0.5 2.85833E+11

5893 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಡಿ ಜ ಶ್ಾಂತನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಗ್ೌಡ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
55/15 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.2 0.5 6.81326E+11

5894 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಭಾಗೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ  ಕ್ುಂಕ್ುವ ಬಳಗುತಿತ 50/1 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2 0.6 4.78754E+11

5895 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ  ಬೋಲಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 122/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.71 0.5 6.1575E+11

5896 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಚನನಮಲೂಕಾಜುಯನ ಶಿವಾಚಾಯುಯರು ಹಿರೆೋಮಠ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
30 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2 0.5 3.05121E+11

5897 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸಣಣ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಹಿರೆೋಮಠ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2
67/5 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.6 0.5 2.10336E+11

5898 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಅಶೆಲೋಕ್ ಸ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ  ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 80/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.46 0.5 3.56583E+11

5899 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-106 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
111/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 1.03 0.75 4.4742E+11

5900 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಬಿ ಟಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ತರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 26/3 ಪ್.ಪ್ಂ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.36 0.6 5.48937E+11

5901 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
72/3ಬಿ ಪ್.ಪ್ಂ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.98 0.6 5.58028E+11

5902 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಪ್ರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ನೆಲ್ಹೆಲನೆನ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
22/ಎ ಪ್.ಪ್ಂ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.4 0.6 8.07398E+11

5903 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಟಿ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
37 ಪ್.ಪ್ಂ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.93 0.6 3.68815E+11

5904 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಟಿ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಾಸಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
14/2 ಪ್.ಪ್ಂ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.62 0.6 5.87759E+11

5905 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
10/2 ಪ್.ಪ್ಂ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.97 0.6 5.99958E+12

5906 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 30/5 ಪ್.ಪ್ಂ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.15 0.6 6.65086E+11

5907 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ುಂಕ್ುವ ಬಳಗುತಿತ 101/2 ಪ್.ಪ್ಂ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.57 0.6 8.70717E+11

5908 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ವಿೋಡ್ ಕ್ಟರ್+ಸರೋಯರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹೆಲಳೆಹರಳಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-2 97 ಪ್.ಪ್ಂ ವಿೋಡ್ ಕ್ಟರ್+ಸರೋಯರ್ 0.44 0.245 3.80293E+11

5909 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭೋಮಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 52/8ಬಿ ಪ್.ಪ್ಂ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 0.9 0.263 5.08165E+11

5910 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
53/1 ಪ್.ಪ್ಂ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.42 0.6 8.12505E+11

5911 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹಾಲೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ತಾೆಗದ್ಕ್ಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
21* ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 0.57 0.75 6.21428E+11

5912 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಹನುಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 61/2 ಪ್.ಪ್ಂ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 0.48 0.293 3.85071E+11

5913 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-423 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ುಳಗಟಟ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1
301172 ಪ್.ಪ್ಂ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ 1.4 2.5 6.61736E+11

5914 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಎ ಓ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 76 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.8 0.6 6.35129E+11

5915 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಮರಿಯಮಮ ಎ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅರಬಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 113 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.4 0.6 6.49489E+11

5916 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಜಲಲಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪ್ಕಿೋರನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 133* ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.6 0.6 7.37988E+11

5917 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಎ ಕೆಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗೆಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.59 0.6 6.96207E+11

5918 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸೋತಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ದೋವೂೆನಾಯಕ     ತಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6, 9/7 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.77 0.6 8.09327E+11

5919 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಉಮೋಶ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬೋಲಮಲ್ಲೂರು ಕ್ಸಬಾ 57/5 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.4 0.6 3.46666E+11

5920 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್+ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ಕಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಮಾದನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 95* ಪ್.ಜಾತಿ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್+ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ 1.39 0.22345 6.82067E+11

5921 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್+ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಮಾದನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 85* ಪ್.ಜಾತಿ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್+ಪ್ವರ್ ಸರೋಯರ್ 1.29 0.245 4.01851E+11

5922 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಎ ಕೆ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾದನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 149,78/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ 1.23 2.044 9.48028E+11

5923 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಎಂ ಆರ್ ಸ ಚೌವಾಾಣ್ ಬಿನ್ ರಲಪ್ೂನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳು ಕ್ಸಬಾ 33/2ಪಿ2 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.35 0.4 5.88607E+11

5924 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟರೈಲ್ರ್ ಹೆಲನನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಂಕ್ಪ್ಪ ವಡಡರಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 68/5 ಪ್.ಜಾತಿ ಟರೈಲ್ರ್ 2.59 0.6 471940121933

5925 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಂಡೆನಾಯಕ ಹನುಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ 94 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2.2 0.6 9.97054E+11

5926 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟರೈಲ್ರ್ ಠಾಕಾರೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮೋಘನಾಯಕ ಹಿರೆೋಗೆಲೋಣಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 71/4 ಪ್.ಜಾತಿ ಟರೈಲ್ರ್ 1.1 0.6 8.51039E+11

5927 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜ ಕೆ ರಾಜಶೆೋಖರನಾಯಕ ಬಿನ್ ವಿೋರಕೆೋಶ್ವನಾಯಕ ಕೆಂಗಟಟ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1
17 ಪ್.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 0.83 0.75 7.3531E+11

5928 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಠಾಕಾರೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಲೋಜೆನಾಯಕ ಕೆಲಡತಾಳು ಬಳಗುತಿತ 48 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.45 0.6 4.94196E+11



5929 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಸುರೆೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಸಾನನಾಯಕ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 28/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1.6 0.35 5.19727E+11

5930 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ನಾಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಮನಾಯಕ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 71/1ಎ4 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.67 0.6 2.28747E+11

5931 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ ಎ ಕೆ ಮಂಜಮಮ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ರಾಜಪ್ಪ ಮಳಲ ಬಳಗುತಿತ 16/4 ಪ್.ಜಾತಿ ಬರಶ್ ಕ್ಟರ್ 1.23 0.293 7.62568E+11

5932 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಚೈನ್ ಸಾ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ ಚೌವಾಾಣ್ ಬಿನ್ ರಲಪ್ೂನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 33/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಚೈನ್ ಸಾ 4.22 0.2246 5.88607E+11

5933 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಡಿಗೆರ್ ಜೆಲೋತಿ ಚೌವಾಾಣ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ ಚೌವಾಾಣ್ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 23/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾತಿ ಡಿಗೆರ್ 0.72 0.385 5.10168E+11

5934 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಚೈನ್ ಸಾ ನಿತಿನ್ ಸ ಚೌವಾಾಣ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ ಚೌವಾಾಣ್ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 28/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಚೈನ್ ಸಾ 0.72 0.09245 9.69507E+11

5935 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ನಿತಿನ್ ಸ ಚೌವಾಾಣ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ ಚೌವಾಾಣ್ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 28/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.18 0.6 9.69507E+11

5936 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ವಿೋಡ್ ಕ್ಟರ್ ದ್ಗ್ಾೆಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಲ್ಕಿಕನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 14* ಪ್.ಜಾತಿ ವಿೋಡ್ ಕ್ಟರ್ 1.08 0.1425 8.72575E+11

5937 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗೆನಾಯಕ ವಿಜಯಪ್ರ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
17* ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.76 0.6 4.89569E+11

5938 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹಿೋರಾನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
32/6 ಪ್.ಜಾತಿ ಡಿಸ್ಕ ಹಾೆರೆಲೋ 1.16 0.3 7.59513E+11

5939 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ೆನಾಯಕ ಉಜಜನಿೋಪ್ುರ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
65/2,75/3 ಪ್.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 2.4 0.75 559594668723

5940 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಇಂದಿರಾ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
15/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 1.48 0.75 6.98661E+11

5941 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯಕ       ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
55/5 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.5 0.6 6.66602E+11

5942 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಪ್ತಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಾಮನಾಯಕ ಉಜಜನಿೋಪ್ುರ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
72/3 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.8 0.6 2.37241E+11

5943 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವೆನಾಯಕ ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
15/3 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 2 0.6 3.55326E+11

5944 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಉಮೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿತನಾಯಕ ಚನೆನೋನಹಳಿಿ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
27/4 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.2 0.6 8.46237E+11

5945 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸುರೆೋಂದ್ರನಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರನಾಯಕ ತಾೆಗದ್ಕ್ಟಟ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
2/19ಪಿ3 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.8 0.6 4.3695E+11

5946 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಪ್ರಸಪ್ಪ ಎ ಕೆ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
59/ಬಿ11 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.58 0.6 6.86095E+11

5947 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಲಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬನಕ್ನಾಯಕ ಹಟಿಟಹಾಳು ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
20/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.6 0.6 6.76526E+11

5948 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
26/6 ಪ್.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 1.2 0.75 8.05923E+11

5949 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಹುಣಸಘಟಟ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
95/17 ಪ್.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 1.45 0.75 8.46945E+11

5950 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ತಾೆಗದ್ಕ್ಟಟ ಸಾಸವಹಳಿಿ-1
24* ಪ್.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 0.57 0.75 5.98316E+11

5951 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಬಿ ಟಿ ಮಂಜನಾಯಕಬಿನ್ ತಾವಯಯನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
11/6 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 1.24 0.6 6.05843E+11

5952 ಹೆಲನಾನಳಿ SMAM-422 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ ಸುರೆೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಢಾಕ್ೆನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2
38/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಟರೈಲ್ರ್ 0.6 5.90533E+11

5954 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮುಪಿಪನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 127/p7 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.20 0.00000384 651566789539
5955 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆಲಟರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 128/9 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.10 0.0000075 275861606124
5956 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಿ.ಎಚ್.ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 111/3,115/5,115/7 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.23 0.000006 516859391059
5957 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಾಮಬಾಬು ಬಿನ್ ನರಸಂಹ ಮಲತಿಯ ಮಲ್ೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 38/2 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.60 0.000006 828848779575

5958 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆಚ್.ಜ.ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 
ಜ.ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ

ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 107/1 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.43 0.000006

5959 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಿನನಯೆ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಡಯೆ ಆದಾಪ್ುರ ಮಲೆಬನಲನರು 15/5, ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.90 0.000006 259561943645

5960 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 55/9 ಸಾಮಾನ್ಯ - 2.56 0.0000075 633161727333

5961 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಜ.ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 44/1 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.15 0.000006 247846295693

5962 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪ್ರಶ್ುರಾಮಪ್ಪ ತಾಯಿ ಯಲ್ೂಮಮ ಹೆಲಟಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 74/3,69 - 1.47 0.00001 8978900423822

5963 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಮ್.ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 142/9 - 0.50 0.0000035 983416139236

5964 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪ್ಪ ಎ.ಕೆ ಪಾಳೆ ಮಲೆಬನಲನರು 29/1, - 2.00 0.000001 980337993494

5965 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಡಿ.ಕೆ.ಗುರುರಾಜ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 17 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.16 0.000005 440388801109

5966 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಣಬಳಕೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 121/2b2,121/2b2c ಸಾಮಾನ್ಯ - 0.95 0.000001 378288513064

5967 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಣಬಳಕೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 121/2b2,121/2b2c ಸಾಮಾನ್ಯ - 0.95 0.00000205 378288513064

5968 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ುಣಬಳಕೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 121/2b2,121/2b2c ಸಾಮಾನ್ಯ - 0.95 0.0000012 378288513064

5969 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಹೆಲಸಪಾಳೆ ಮಲೆಬನಲನರು 33/1 ಸಾಮಾನ್ಯ - 7.45 0.0000063 505481563137

5970 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅನನ ಪ್ೂಣಯ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ ವರಪ್ಪ ದೋವರಬಳಕೆರೆ ಮಲೆಬನಲನರು 78/5 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.02 0.000003 201095014528

5971 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಮಲೆಬನಲನರು 31/2, ಸಾಮಾನ್ಯ - 3.00 0.000002104 682902620793

5972 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಂಟ್ಾ ರಾಜೆೋಶ್ಚರಿ ಕೆಲೋಂ ಗಂಟ್ಾ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ುಣಬಳಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 94/3,21/1 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.35 0.000006 441726671050

5973 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಂಟ್ಾ ರಾಜೆೋಶ್ಚರಿ ಕೆಲೋಂ ಗಂಟ್ಾ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ುಣಬಳಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 94/3,21/1 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.35 0.000016 441726671050

5974 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಾಜೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಚಿದಾನಂದ್ಪ್ಪ ಹಾಲವಾಣ ಮಲೆಬನಲನರು 67 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.60 0.00000128 440706996888

5975 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸದಿೂಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 76/1 ಸಾಮಾನ್ಯ - 2.00 0.00000128 587512024813

5976 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸದಿೂಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 76/1 ಸಾಮಾನ್ಯ - 2.00 0.000003746 587512024813

5977 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅಭಷೋಕ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎಮ್ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 172/6,141/7 - 0.66 0.000006 388105449395

5978 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅನನ ಪ್ೂಣಯ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ ವರಪ್ಪ ದೋವರಬಳಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 77/2 ಸಾಮಾನ್ಯ - 2.00 0.0000045 201095014528

5979 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಿ.ಧನೆಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಬಿೋಮಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 258/1 ಸಾಮಾನ್ಯ - 0.60 0.0000034 303309068858

5980 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಭೋಮಪ್ಪ ಕೆ.ಜ. ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಳಲಿಡಿ ಕ್ಸಬಾ 48/1 ಸಾಮಾನ್ಯ - 0.90 0.0000025 802785919138

5981 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ.ಜ.ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಳಲಿಡಿ ಕ್ಸಬಾ 48/1 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.70 0.0000008 802785919138

5982 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ.ಜ.ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಳಲಿಡಿ ಕ್ಸಬಾ 202/1. ಸಾಮಾನ್ಯ - 0.80 0.000005 802785919138



5983 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಸ್.ಆರ್.ಮಠ ಬಿನ್ ಡಿ.ಎಂ.ರುದ್ರಯೆ ಧಲಳಹೆಲಳೆ ಮಲೆಬನಲನರು 84/1 ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.35 0.000019 979965098725

5984 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಲರಟಿಟ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಸಲ್ಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43/2,43/3A ಸಾಮಾನ್ಯ - 1.59 0.0000168 968793906287

5985 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎ.ಕೆ.ಶಿೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹಳಿಿಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 55/12 - 0.80 0.0000035 526642933012

5986 ಹರಿಹರ SMAM ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪ್ರೋಮಲೋಲಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಹನಾಯಕ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 64/6 - 1.20 0.000006 523021733871

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜೆ.ಎನ್. ಲಂಗಣಣ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 2/3, 72/3, 73/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ ಸಸ ಯಂತರ 1 2.00 0.00001 438020565058

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜ.ಹೆಚ್. ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ಕ್ಮಂಡಲ್ಗೆಲಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 61/2 ಬಲಮ್ ಸರೋಯರ್ 1 2.00 0.00000 934799705623

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಓ.ಎನ್. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮಸಣಿಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 27/* ಸಾಮಾನೆ ಟರೈಲ್ರ್ 1 2.00 0.00001 599525036706

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಓಬಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲೋರಪ್ಪ ಪಾಲ್ನಾಯಕ್ನಕೆಲೋಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 6/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್, ಟರೈಲ್ರ್ 1 0.93 0.00001 394412876248

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದಲಡಡಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಬಸಪ್ಪ ಜಗಳಲರು ಕ್ಸಬಾ 70/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್, ಟರೈಲ್ರ್ 1 0.47 0.00001 690413941251

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆಚ್. ಪ್ರಶ್ುರಾಮಪ್ಪ ತಾಯಿ ಹುಚಚಂಗೆಮಮ ವಾೆಸಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 36/5 ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್, ಟರೈಲ್ರ್ 1 1.68 0.00001 799771860945

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಇ. ಪ್ರೋಮಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 63/4 ಸಾಮಾನೆ 1 1.65 0.00001 812293726502

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತಿಪ್ಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 37/1 ಸರೋಯರ್ 1 1.00 0.00000 309470821393

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಿ. ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಲೋರನಾಯಕ್ ಬಿದ್ರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 138/3B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಸರೋಯರ್ 1 0.92 0.00000 637131180371

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಓಬಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 11/3B2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ 1 1.20 0.00000 625919025133

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜೆ.ಆರ್. ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಜಗಳಲರು ಕ್ಸಬಾ 126/1P3, 125/P1, 138/2 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ 1 1.86 0.00002 806323331501

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜ. ಕ್ಲೊೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಸಲಕೆಕ ಸಲಕೆಕ 30/1 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್, ಟರೈಲ್ರ್ 1 1.00 0.00001 434982408747

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತುಂಬಿನಕ್ಟಟ ಸಲಕೆಕ 22 ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 1.20 0.00001 863115344768

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎ.ಕೆ. ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಮುಷಿಟಗರಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 48/3A4 ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.80 0.00001 898254875713

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ಪ ರಸತಮಾಚಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 70/P2 ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.80 0.00001 537657618714

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 23/1 ಚಾಫ್ ಕ್ರಟರ್ 1 0.98 0.00000 830824695167

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಸ್.ಜೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಜ. ಜಯಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 113/1, 113/7 ಸಾಮಾನೆ ಟರೈಲ್ರ್ 1 0.94 0.00001 679678815799

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಂಜಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಎ.ಕೆ. ಲಾಲೆಪ್ಪ ವಿೋರವವನಾಗಿತಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 25/7 ಸಾಮಾನೆ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ 1 1.20 0.00002 879204598845

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜ.ಓ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಪ್ಪ ಗ್ೌಡಿೋಕ್ಟಟ ಸಲಕೆಕ 4/1A ಪ್.ಪ್ಂಗಡ 1 1.01 0.00001 908627361615

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾನಾಯಕ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 164/ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 1.64 0.00001 979973245346

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಂ. ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 91/7B ಸಾಮಾನೆ 1 1.18 0.00000 756394152960

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿದ್ರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 158/8 1 1.70 0.00000 992490602339

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಓಬಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43/4 1 1.00 0.00000 315743398202

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಓಬಳೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಠದ್ದಾೆಮವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ 1 1.18 0.00000 989996752036

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸ. ಮುಸಲಟರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿತತಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಮನಹಟಿಟ ಸಲಕೆಕ 54/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ 1 1.60 0.00001

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲಡದ್ಗುಡಡ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 10/9, 41/2 1 1.68 0.00001 883949293238

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪಿ. ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ನಿಬಗಲರು ಕ್ಸಬಾ 55/2, 49/2 1 1.09 0.00001 880548867261

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲ್ತಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ರಣಸಂಗ್ ನಾಯಕ ಜೆಲೆೋತಿಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 37/4, 37/5 1 0.66 0.00001 652388139816

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲರೆಸಾವಮಿ ಲ್ಕ್ಕಂಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 55, 9/4 1 0.80 0.00001 511283236840

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂದ್ೆಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಅರಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 6 ಸಾಮಾನೆ 1 1.00 0.00001

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಯರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 174/P1 1 1.20 0.00000 724650493841

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಲೊೋಶ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 26/5 ಸಾಮಾನೆ 1 1.25 0.00000 419031394737

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಸ್.ಜ. ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 38 ಸಾಮಾನೆ 1 2.00 0.00001 854374115133

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ. ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 58/2 ಸಾಮಾನೆ 1 2.13 0.00001 523055723944

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 249/8 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ 1 1.58 0.00001 375772992582

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಅಕ್ಲೋಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 11/4 1 1.50 0.00001 751836496071

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದಾೆಮಣಣ ಪಿ.ಎಸ್. ಪ್ದ್ದಪ್ಪ ಚದ್ರಗೆಲೋಳ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 36/P4 1 0.80 0.00001 684002878536

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 137/18 1 1.20 0.00001 787352369367

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಬಸಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 136/1P1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ 1 1.66 0.00000 282905598599

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಬಲೋರಯೆ ಗೆಲಲ್ೂರಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 2/4 ಸಾಮಾನೆ 1 1.62 0.00001 573317870779

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರುದ್ರಪ್ಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹಲವಿನಮಡು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ 1 0.70 0.00001 548518705515

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಸಣಿಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 39/* 1 1.60 0.00001 366835566054

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 23/1 1 0.98 0.00000 847724518131

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅರುಣ್ಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಮಲತಿಯ ತಲೋರಣಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 110/4A 1 0.93 0.00000 265816817748

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತಿಮಮಣಣ ಬಿನ್ ದಾಸಪ್ಪ ಜಗಳಲರು ಕ್ಸಬಾ 99/* 1 1.08 0.00001 825294826047

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚದ್ರಗೆಲೋಳ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 52/P1 1 2.19 0.00000 879228286165

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ. ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಚದ್ರಗೆಲೋಳ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 36/1 1 1.00 0.00000 444901280953

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತಿಮಮೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 267/3 1 0.80 0.00001 666315137606

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭರಮಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 215/P6-P2 1 0.90 0.00001 406494462710

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಡೆಡಗುರಪ್ಪ ಓಬಳ್ಾಪ್ುರ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 13/2 1 1.25 0.00001 714986798794

5986 ಜಗಳಲರು SMAM SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಣಿಣೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ತುಪ್ಪದ್ಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 27/4 1 0.71 0.00000 835195170177

II
1 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ಬಂಗೆೋರ ರಾಮಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 70 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.72 0.12 618540179940

2 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 108/1, 85/1ಎ2 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1 0.17 350786798107

3 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 53/4 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.72 0.12 840237067579

4 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 34/2 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.86 0.31 794117854593

5 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ವಿ.ಪ್ರತುೆಷ್ ತಾಯಿ ಆನಂತ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 43/4 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 2 0.33 937058524707

6 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿವಾಸರಾಜು ಬಿನ್ ಸತೆನಾರಾಯಣ ಪ್ುಟಗನಾಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 9/2, 9/3 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.5 0.25 837804949288

7 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 37/2, 66/2, 37/1 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.9 0.15 946489341942

8 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಹೆಬಾೂಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 6/2 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1 0.17 568811399153      

9 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 42, 41 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1 0.17 504846515590

10 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಶಿವನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಬಾೂಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 5/1, 5/4 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.5 0.25 840286788845

11 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪ್ರಭುದೋವ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 63/3, 64/1, 64/2, 6/5 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1 0.17 529471518496

12 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜೆೋಂಧರಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 50/5 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1 0.17 918674032442

13 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 94/4 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.8 0.13 793782862431

14 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 273/2 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.58 0.10 458991282617

15 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 99/2 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 1.18 0.20 540930119771

16 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ನಿವಯಹಣ ಅಜಜಯೆ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂಧರಪ್ಪ ಹೆಬಾೂಳು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 49/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.72 0.12 879518535236

17 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ನಿವಯಹಣ ಕಾಳುಮಣಸು ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಕ್ಸಬಾ 66/1 ಸಾಮಾನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1 0.5 0.08 272967126345

18 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮೃತುೆಂಜಯಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಗಂಡಮುಕೆತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 8/2ಎ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1 1.37929 249455790312

19 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸತಿೋಶ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಸಲ್ು ಸೈಯಯನಾರಾಯಣ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59/4ಬಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.41 0.56747 254609309516

20 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಲಾೂಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ಸಲ್ು ವಿೋರರಾಜು ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.82 1.13494 807754810815

21 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸರಳ ಕೆಲೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಪ್ರಸಾದ್ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 2.28 & 3/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1.11 1.53239 59248294817

22 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪ್ಸಲ್ು ಸಲಯ ನಾರಾಯಣ ಕೆಲೋಂ ನಿೋರಾರಾಜು ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 2.2097 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1.78 2.4548 971340903280

23 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆಲೋ ಸದ್ದಯೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 6.01 & 8/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1 1.37929 331966942716

24 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಅಶೆಲೋಕ್ ಬಿನ್ ದಾೆಮಣಣ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 42/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1 1.37929 295349513625

25 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಕ್ರಿಬಸಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಯರಗುಂಟ ಕ್ಸಬಾ 7/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.99 1.3655 405448700579

26 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಹೆಲನನನಾಯಕನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 22/1, 241/ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ, ಪ್ಪಾಪಯ 1 2 2 452778604715

ರಾಜೆವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



27 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಎನ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ, ಅಣಜ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 24/3 25/8 ಮಾವು ನಿಂಬ
1

2.75 3.6 753364808102

28 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 93/ಎ2,92/1 ಎ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.6 3.6 580569348535

29 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪ್ಪ ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 24/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾಟಲ 1 2 2 580569348535

30 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà 
ºÉzÉß

ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 65/3ಬಿ, 532ಪಿ3,64/11.6 

4/15
ದಾಳಿಂಬ,

1
2 3.6 356676112448

31 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಗಣೋಶ್ ಆರ್,ಸ ಹುಚಚವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 2/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾಟಲ 1 2 2 720558753344

32 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಸಂಗನಬಸವ ಬಿನ್ ಶ್ಂಭುಲಂಗಪ್ಪ ಹಿರೆತಲೋಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 92/3 ಬಿ 3 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 1 2 720558753344

33 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಮಹೆೋಶ್ವರನಾಯಕ ಹೆದನ ಲ್ಂಬಾಣಿಹಟಿಟ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 59/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.34 1.6 663865180403

34 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ dAiÀÄ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ±ÉÃµÁ£ÁAiÀÄÌ ಪ್ವಾಡರಂಗವವನಹಳಿಿ ಅನಗೆಲೋಡು 19/ ಪಿ 3 26/ಪಿ 3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.60 1.6 995514112484

35 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಜಯೆಮಮ   ನರಸೋಪ್ುರ ಅನಗೆಲೋಡು 1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ನಿಂಬ 1 1.60 1.6 890336761536

36 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ರಮೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ನಾಯ್ಕಕ ಕ್ಂದ್ನಕೆಲೋವಿ ಅನಗೆಲೋಡು 132/1 ಬಿ 1 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 4.00 1.15 865924011142

37 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿೋಟ್ಾೆ ನಾಯಕ ತುಂಬಿಗೆರೆ ಆನಗೆಲೋಡು 129/3 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 4.24 1.57 918340441303

38 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ಗಂಗ್ಾ ನಾಯ್ಕಕ ಬಿನ್ ಭೋಮಾನಾಯ್ಕಕ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 61/1 ಬಿ ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.6 291462391293

39 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬದ್ೆನಾಯಕ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 12/22 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.336 864200635120

40 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ಹನುಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಮಲ್ನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 27/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.32 831422798350

41 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ ರಾಜಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 132/4 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 1.57 1.57 718965683927

42 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಉಮಾಕಾಮತ ಎನ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 25/8 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 3.00 0.1497 753364808102

43 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಗಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್ ನಾರಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 287/4 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 1.20 0.1682 958117568686

44 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಸಂತಲೋಷ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15/2 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.60 0.10092 795658371567

45 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 48/8 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.72 0.1211 998854258952

46 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಕ್ೃಷ್ಣ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 51/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.50 0.0841 888514944693

47 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 267/2ಪಿ1, 267/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.56 0.0841 445075481003

48 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಬಕ್ಯತ್ ಅಲ ಬಿನ್ ಖಾಸಂ ಸಾಬ್ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 99, 297/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.56 0.09419 655218261037

49 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದನಮಠದ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 30/2 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.40 0.06728 506405996873

50 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಚ್ ಜ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 295/2, 295/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.35 0.06728 972614029874

51 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಉಮಾಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಸಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 258/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 1.00 0.18838 735933504218

52 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದನಮಠದ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 30/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ಂಗಡ ಗೆೋರು 1 0.80 0.2075 506405996873

53 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ನಿವಯಹಣ ಬಿ. ಶಿರೋಹಷ್ಯ ಬಿನ್ ಬಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿಸಲೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 35/1 ಪಿ, ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 4.35 0.11665 261168045631

54 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ನಿವಯಹಣ ಸುಮ ದಲಡಡಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 5.4 & 294 ಸಾಮಾನೆ ಮಹಿಳೆ ಗೆೋರು 1 1.00 0.11665 647519044486

55 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ನಿವಯಹಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಗ್ೌಡುರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾಡಜಜ ಕ್ಸಬಾ 106/ಪಿ 2 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 3.25 0.13998 509435382534

56 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ನಿವಯಹಣ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಎ.ಎಸ್ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 39/13 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 3.00 0.1497 615901979662

57 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ತಿಮಮಪ್ಪ ಎಸ್.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 34/1p4 106  ಗೆೋರು 0.50 0.0841 46687355135

58 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಪ್ರೋಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಬಿ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 34/1p3 106/ಮಹಿಳೆ  ಗೆೋರು 0.50 0.0841 364835810455

59 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿೋವಲಂಗಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 29/2 106  ಗೆೋರು 0.80 0.13456 690701481917

60 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 29/4 106  ಗೆೋರು 0.90 0.15138 403555086242

61 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಎಂ.ಎಸ್. ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 21/2 106  ಗೆೋರು 1.00 0.1682 884305269020

62 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಎಸ್.ಆರ್. ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 23/11 106  ಗೆೋರು 1.00 0.1682 876226428028

63 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಎಸ್.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಎಸ್.ಆರ್. ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 55/6 106  ಗೆೋರು 0.90 0.15138 974382377675

64 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಎಸ್.ಬಿ.ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಸಪ್ಪ ಮಾದಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-02 25/4 106  ಗೆೋರು 0.40 0.06728 466873455135

65 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  ಗೆೋರು ಟಿ.ವಿ.ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಟಿ.ಹೆಚ್. ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಹನುಮಲಾಪ್ುರ ಉಬಾರಣಿ 8/p3 106  ಗೆೋರು 2.00 0.3364 328097020269

66 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರುದಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಾನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/50-p2 133 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.33 0.43 610461938695

67 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಆರ್. ಬಿನ್ ರುದಾರನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 13/3 133 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.54 0.70 307625931302

68 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್  ಕ್ೃಷಾಣನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/40 133 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.50 0.65 646468280082

69 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರತಾನಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಾೂನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/2p2 133/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.33 0.43 852155243926

70 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಆರ್.ಲೆಲೋಹಿತ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಹೆಚ್. ರಂಗಪ್ಪ ಕೆ.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 28/2p-p1 133 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 1.30 947972598538

71 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಿ.ವಿೋರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆ.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 43/25-p2 133 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.75 0.98 834738759446

72 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪ್ರಭಾಕ್ರ್ ಆರ್. ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆ.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 43/7-p2 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 1.30 231414040186

73 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಾವಿನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 35/1p1 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.27 0.35 241184783494

74 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಂಗಪ್ಪ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 43/20p1,85/2 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.38 0.91 664655684086

75 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಸಾವಿತಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಆನಂದಾನಯಕ ಮಾವಿನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 14/p13 59/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.52 675193517757

76 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ತಿಪಾಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾೆನಾಯಕ ಕೆ.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 14/p7 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.36 0.47 665817631149

77 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಧುರನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/31 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.27 0.35 781239080202

78 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಸಕಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 50/14 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.36 0.47 946353305304

79 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/18p 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.30 0.39 330243983507

80 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮಾನಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/4p-p2 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.36 0.47

81 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪ್ೂಯಾಯನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/2-p2 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.24 0.31 806600375172

82 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಹಾಲೆೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲಾನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/p22 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.50 0.65 725765559309

83 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಮಾಳಿಗೆೋರ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 72 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.60 0.78 324986999383

84 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್  ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿಬಸಪ್ಪ ರ್ೈಲಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 18/2p1,19/1A,17/3A 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 1.30 844427841244

85 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಹರಿೋಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿರೋಕ್ಂಠಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 32/9 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.91 1.19 548257904155

86 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಎಂ.ಜ. ಸದ್ದನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಂ.ಜ. ಚನನಬಸಪ್ಪ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 61/1 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.45 0.59 651401317374

87 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರುದ್ರಪ್ಪ.ಡಿ. ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 63/2 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.39 0.51 746024793322

88 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಸತಿೋಶ್ ಎಸ್.ಜ. ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಎಸ್.ಜ. ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 76/4 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.80 1.04 747723858141

89 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪಿ.ಹೆಚ್.ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 43/29p185/2 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.62 1.49 664655684086

90 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ನಾಳು ಕ್ಸಬಾ-02 37/p3 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.24 0.31 769645823715



91 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಚಂದಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲಾನಾಯಕ ಮಾವಿನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 50/16 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.50 1.20 689047394608

92 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾ-02 219/12 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.60 0.78 831403479039

93 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾ-02 98/3 59/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 1.30 754558191509

94 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮುರಿಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಯೆಪ್ಪ ಕ್ದ್ರನಹಳಿಿ ಬಸವಾ-02 14/2 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.39 0.51 895449544339

95 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾ-02 112/13 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 1.30 876564322411

96 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಟಿ.ನಿಂಗಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾ-02 112/12 59/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 1.30 883704409223

97 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಟಿ.ವಿ. ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾ-02
219/4,219/6,219/7,219/8,

219/9,219/10
59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 1.30 377620686671

98 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಬಸವಾ-02 94/10 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 1.30 416366877495

99 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್ ಎ.ಟಿ. ಬಿನ್ ಈ  ತಿಪ್ಪಣಣ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಬಸವಾ-02 92/10,94/1192/14 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.52 243774086800

100 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಡಿ.ಕೆ.ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಕಾರಿಗನಲರು ಬಸವಾ-02 117/18-p2 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.60 0.78 421510811232

101 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿ.ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪ್ಪ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಬಸವಾ-02 63/3,63/4, 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.27 0.35 820447417462

102 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಶ್ಂಕ್ರಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪ್ಪ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಬಸವಾ-02 35/1 59/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.52 847317815350

103 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 75/2 59/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.39 0.51 981763659802

104 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮಲತಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕಾರನಾಯಕ ಮಧುರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 18/11 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.60 0.78 233270354522

105 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲಾನಾಯಕ ಎನ್.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 18/47 422/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.96 545292257293

106 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರುದಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶೆೋಷಾನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/72 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.33 0.43 610461938695

107 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ವಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ ್ ಭೈರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 55/1p 59/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.52 896021514145

108 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಜ.ಆರ್. ಶಿವಲಂಗಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಂಗದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 81/3 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 1.30 487136279458

109 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ವಲೂಪಿೋರ್ ಬಿನ್ ವಹಾಬ್ ಸಾಬ್ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 135/p7 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.35 0.46 206669699392

110 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಕೆ.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 43 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.24 0.31 492045277881

111 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋನಾೆನಾಯಕ ಎರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 4/11p4 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.30 0.39 322994181967

112 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಮಧುಮಾಳಿಗೆೋರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಿಯ ಶಿವಪ್ುರದಾಳು ಕ್ಸಬಾ-02 21/3 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.75 0.98 655314509701

113 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಧನಾೆನಾಯಕ ಎರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 4/50p1 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.35 0.46 395100288809

114 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-02 83 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.43 1.04 793066203079

115 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/p-p2 133/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.20 0.26 384075957548

116 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ವಾಚಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಾವರಾನಾಯಕ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/29 133 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.23 0.29 814960723953

117 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಕೆ.ಜ. ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಅಕ್ಳಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 15/5 59/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.41 0.53 246028680221

118 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಲೆಲೋಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 39/1 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 2.00 0.81

119 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಾಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ತೋಜಾೆನಾಯಕ ಬಂಕಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 49/3-p2 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 4.00 0.56

120 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಗರಗ ಕ್ಸಬಾ-01 107/4b 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 0.56

121 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಎ.ಎಂ. ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಎ.ಜ.ಮಹದೋವಪ್ಪ ದಲೋಣಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 14/p1 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.88 0.31

122 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಕ್ಯಲ್ಪ್ಪ ಸಲೋಮಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 4/27p3 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.81

123 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಜಗದಿೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗ್ಾನಾಯಕ ಎನ್.ಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 7/1a 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.20 0.56

124 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಶ್ಂಕಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗ್ಾೆನಾಯಕ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 154 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.28 0.56

125 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-02 83 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 3.00 0.81

126 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಂಗಪ್ಪ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 28/2p-p2 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 2.35 0.81

127 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮಂಜುಳ ಬಿನ್ ಎಲ್.ಪಿ.ರಾಜು ಬುಳನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 20 423/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 2.32 0.81

128 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಾಣನಾಯಕ ಗುಡಡದ್ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01   5/26 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 3.00 0.81

129 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಕೆ.ಆರ್.ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂಚುಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 129/p2,130/bp2,130/cp2 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 3.12 0.81

130 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಕೆ.ಆರ್.ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ದಾಗಿನಕ್ಟಟ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01  1/1 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 4.31 0.81

131 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಗಂಗಿೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲೆೋಶ್ನಾಯಕ ಮಧಲರನಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 18/19 422/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 4.00 1.40

132 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಸಂತಬನಲನರು ಸಂತಬನಲನರು-01 138/5 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 2.00 0.56

133 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಮಾವಿನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬಾ-02 40/p6,12/7 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.66 0.56

134 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಕೆ.ಟಿ.ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮೋಗ್ಾೆನಾಯಕ ಕ್ಂಚಿಗನಾಳು ಉಬಾರಣಿ 74/2 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 5.10 1.40

135 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾೆನಾಯಕ ಹಲ್ಕ್ನಾಳು ಉಬಾರಣಿ 28/6 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 4.14 0.54

136 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಮೋದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 18/24 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.80 1.40

137 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 88/4p-p2 59/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.04 0.31

138 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಜ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಮುದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01 66/1b 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.19 0.72

139 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಗರಗ ಕ್ಸಬಾ-01  3/5 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.56 0.81

140 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರವಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗನಾಯಕ ಎನ್.ಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 7/17b 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.56

141 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಜೆಲೋಡಿತಿಮಾೂಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 14/3 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.25 1.40

142 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪ್ರಭು ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಸಂತಬನಲನರು-02 28/1,28/8 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.92 1.40

143 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಎನ್. ಮರುಳಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-01  5/3 59/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.75 0.31

144 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಎಂ.ಎನ್.ಮರುಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಆಕ್ಳಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 31/4A 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.89 0.31

145 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಜಗದಿೋಶ್ ಎ.ಜ. ಬಿನ್ ದೋವಿೋರಪ್ಪ ಪಾಂಡೆಲೋಮಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ 126/3,126/4 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.55 0.73



146 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರುದಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾನಾೆನಾಯಕ ರಾಜಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 10/p11 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.50 0.81

147 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ರುದಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ರಾಜಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02   12/4 422 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 2.04 0.81

148 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಶಿರೋಮತಿ ಧನಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಟಟಕ್ಡಲರು ಉಬಾರಣಿ  11/1 423/ಮಹಿಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 2.27 0.81

149 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಭೈಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮೋಲ್ಪ್ಪ ದ್ಂಡಿಗೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01  9/1 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.56

150 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪ್ಪ ಬಿಲ್ೂಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 110/p-p4 59 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.10 0.25

151 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಈಶ್ ವರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗಂಗಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  6/1p2 423 ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.17 0.84

385 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತಬನಲನರು-01 422 ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ 0.18

386 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 422 ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ 0.18

387 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್  ಲೆೋ ಗುರಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 422 ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ 0.09

388 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ  ಲೆಲೋಕ್ಪ್ಪ  ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 422 ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ 0.18

389 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 422 ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ 0.18

390 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 422 ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ 0.18

391 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 422 ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ 0.18

392 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 422 ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ 0.18

393 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ.ಗುರಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 422 ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ 0.11

394 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 422 ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ 0.18

395 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ ಗಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯೆಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 422/ ಮಹಿಳೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ 0.18

396 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ  ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಚಿಕ್ಕಬನಲನರು ಸಂತಬನಲನರು-01 422 ಮಾವುಪ್ುನ:ಶೆಚೋತನ 0.18

397 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ದ್ಶ್ರಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 423 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ 0.70

398 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 422 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ 0.75

399 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ RKVY ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಎ.ಕೆ. ತಿಪ್ಪಣಣ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 422/ ಮಹಿಳೆ RKVY ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ 0.45

400 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ RKVY ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಗಿರಿೋಶ್ ಆರ್. ಬಿನ್ ರಲಪಾೂನಾಯಕ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 422 RKVY ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ 0.60

401 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಿನಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶೆೋಷಾನಾಯಕ ಕಾಶಿಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-02 422 NHM ಮಿನಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ 1.00

402 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಗಂಗಿೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಮಲೂಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 422/ ಮಹಿಳೆ NHM ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 2.00

403 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಿನಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಿೋಯಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಖೋಯಾಯನಾಯಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-02 422 NHM ಮಿನಿ ಟ್ಾರೆಕ್ಟರ್ 1.00

404 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Tractor trally ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 423 Tractor trally 0.75

405 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ  Wheel barow RKVY ಹಾಲಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪ್ಪನಾಯಕ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 422/ ಮಹಿಳೆ  Wheel barow RKVY 0.60

406 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ RKVY ಕ್ಮಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಾವರನಾಯಕ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತಬನಲನರು-02 422 ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ RKVY 0.60

407 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ RKVY Wheel barow ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಲರು ಸಂತಬನಲನರು-02 422/ ಮಹಿಳೆ RKVY Wheel barow 0.33

408 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ RKVY ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ ಎ.ಕೆ. ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವುಳಿರ್ಪ್ಪ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 422 RKVY ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ 1.02

409 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ RKVY ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ುಗೆಳೆನಾಯಕ ರಾಂಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 422
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 

RKVY
0.75

410 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ RKVY ಕ್ುಬೋರಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾನಾೆನಾಯಕ ಯಲೆಲೋದ್ಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 422
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 

RKVY
0.75

411 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ RKVY ಶಿವಶ್ಂಕ್ರ ಜೆ. ಬಿನ್ ಕೆ.ಜ. ಜಯೆಪ್ಪ ಗುರುಹಗೆೋದ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-02 422
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 

RKVY
0.750

412 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ RKVY  ಲ್ಕ್ಷ್ಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕಾರನಾಯಕ ಎನ್.ಗ್ಾಣದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 422/ ಮಹಿಳೆ
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 

RKVY
0.750

413 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ RKVY ಗೆಲೋವಿಂದ್ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಿ.ತಿಮಮಪ್ಪ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-02 422 ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ RKVY 0.42

414 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ RKVY ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ರಾಮಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 422
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 

RKVY
0.75

415 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಜ. ಬಿನ್ ಗುರುವಾಭಲೋವಿ ಮಾವಿನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ-01 422 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ 0.375

416 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋಡ್ ಕ್ಟರ್ RKVY ದ್ಶ್ರಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 423 ವಿೋಡ್ ಕ್ಟರ್ RKVY 0.25

417 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ RKVY ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪಣಣ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-02 422 ರೆಲೋಟರ್ೋಟರ್ RKVY 0.45

418 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಟರೈಲ್ರ್ RKVY ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ರುದಾರಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-01 422 ಟರೈಲ್ರ್ RKVY 0.60

419 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರRKVY ಅನನಪ್ೂಣಯಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನಾನನಾಯಕ ಬಂಕಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-02 422/ ಮಹಿಳೆ
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ 
ಯಂತರRKVY

0.750

420 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ RKVY ಮಲತಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮೋಗ್ಾೆನಾಯಕ ಮರವಂಜ ಉಬಾರಣಿ 422
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 

RKVY
0.75

421 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ RKVY ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-01 423
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 

RKVY
0.75

422 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ತಿಮಾಮಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಭಲೋವಿ ಮೋದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 422 NHM ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 2

423 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗಂಗಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 422/ ಮಹಿಳೆ NHM ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 2

424 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-02 423 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ 0.31687

425 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Pepper Rejuvination ರಾಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪ್ುಟ್ಾಟನಾಯಕ ಮಾವಿನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬಾ-02 422 Pepper Rejuvination 2

426 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Packhouse ಬಿ.ಎನ್.ಸ. ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ನಲಯಾಯನಾಯಕ ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 422 Packhouse 2

427 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Packhouse ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಭಲತಪ್ಪ ಸಂತಬನಲನರು ಸಂತಬನಲನರು-01 422 Packhouse 2

428 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ Packhouse ಶಿವಪ್ಪ ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಂಕಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-01 422 Packhouse 2

152 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು AEP ತಲೋತೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿೋಟೆನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿ-2 20/1ಪಿ4,20/1ಪಿ2 ಸಾ ಗೆೋರು AEP 1 1.2 0.20064 228755690350

153 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು AEP ಮರುಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕೆಲೋಡಿಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 87/4 ಸಾ ಗೆೋರು AEP 1 1.1 0.18502 647185267208

154 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು AEP ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 7/1ಎ1 ಸಾ ಗೆೋರು AEP 1 1 0.1682 772014864095

155 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು AEP ಕೆ ಬಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 71/2 ಸಾ ಗೆೋರು AEP 1 0.8 0.13456 269365216236



156 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು AEP ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿ-1 37 ಸಾ ಗೆೋರು AEP 1 0.9 0.13473 230405580215

157 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು AEP ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳೆನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿ-2 32/6 ಸಾ ಗೆೋರು AEP 1 0.2 0.02994 626592904595

158 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು AEP ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿ-2 45/8-ಪಿ1 ಸಾ ಗೆೋರು AEP 1 1.2 0.17964 742741065139

159 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು AEP ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಸಾಸವೋಹಳಿ-2 111/3ಪಿ1,3ಪಿ2 ಸಾ ಗೆೋರು AEP 1 0.6 0.09996

160 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು AEP ಈಶ್ವರಯೆ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯೆ ದಲಡೆಡೋರಿ ಸಾಸವೋಹಳಿ-2 27/3ಬಿ ಸಾ ಗೆೋರು AEP 1 0.5 0.0738

161 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು AEP ಶ್ಾರದ್ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹಿೋಯಯನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿ-2 45/2ಪಿ3 ಪ್.ಜಾತಿ ಗೆೋರು AEP 1 1 0.27411 5.90787E+11

162 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು AEP ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳೆನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿ-2 32/6,32/5 ಪ್.ಜಾತಿ ಗೆೋರು AEP 1 1.15 0.31522 6.26593E+11

163 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಎಂ ವಿಜಯಾ ಬಿನ್ ರ್ೈ ಜ ಉಮಾಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 15/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.11315 610973226388

164 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ 100/¦3 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.11315 523200022998

165 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಸದ್ದಪ್ಪ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲೋಣನತಲೆ ಕ್ಸಬಾ 23/3 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.11315 605783732160

166 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸುಭದ್ರದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಎಮ್ ತಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36/1ಎ2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.11315 870149286357

167 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಜ ಎಸ್ ಆಶ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಮೊೋಹನ್ ರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 22/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.11315 618742048268

168 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಎ ಮಲತೆಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 81/2ಎ6 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1.5 0.18972 453213067925

169 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1 64/ಪಿ1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.8 0.08252 667331968648

170 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1 27/4 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.8 0.08252 881415767121

171 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1 14/1p2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.8 0.08251 619436688433

172 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಬಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1 57/3p2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.8 0.08251 239508068722

173 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಿದ್ರಗಡೆಡ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2 76 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.7 0.06012 256054348437

174 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಎ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಲ್ಮುರಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2 73/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.6 0.05189 244432024196

175 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಸವರಾಜಯೆ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಯೆ ನರಸಂಹಾಪ್ುರ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2 4/2,4/4,4/5 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1.5 0.18972 427813303549

176 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಗಜೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 65/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.4 0.02125 237695321042

177 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ು  ಸಣಣವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 115/5,115/6 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.5 0.03657 344011436803

178 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಟಿ ಪ್ರಭುವಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಲೋಟಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 19/2¦2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.6 0.05189 450641463572

179 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 127 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.4 0.02125 265782678926

180 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅರಿಯಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 43/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.5 0.03657 227443050099

181 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಎ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಡಿ ಜ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 43/4 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.5 0.03657 528322067956

182 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಎಂ ಜ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಎಂ ಜ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 37/4,3/6 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.5 0.03657 272942664641

183 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ನಟರಾಜ ಬಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಬಿ ಮುರುಡಪ್ಪ ಸಲೋಗಿಲ್ು ಬಳಗುತಿತ 119/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.5 0.03657 221400530007

184 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 48/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.4 0.02125 755459652239

185 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿರಪ್ಪ ಬಿ ಚಟನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 95/2,93 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.6 0.05189 339869001295

186 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಬಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಿ ವಿೋರಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 48/12©, ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.5 0.03657 7825073177

187 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಜೆ ರುದರೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಗಂಜೆೋನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 50/1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.5 0.03657 783353875416

188 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುರೆೋಸದ್ದಪ್ಪ ಹುರುಳಿೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿ-1 46/6,46/5,40/3 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1.5 0.1897 218976067184

189 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಜಾನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹುರುಳಿೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿ-1 37 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.11315 696846983882

190 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಗೆಲೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳನಾಯಕ ಸದಾಶಿವಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿ-2 54 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.5 0.03657 997516507511

191 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದಾಡಿ ಶ್ಾಂಭವಮಲತಿಯ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1 27/3¦-¦3,27/2¦ ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1.6 0.20504 405778418180

192 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಗಣೋಶ್ ಯಾನೆ ಗಣಪ್ತಿ ಬಿನ್ ರ್ೈ ಜ ಚನನನ ಗ್ೌಡ ಹುಣಸೋಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1 33/1¹, 33/2¹ ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.11317 421420092795

193 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹಾಲೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1 94/2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.5 0.03657 635495579527

194 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 86/7 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.67 0.0718 933549732989

195 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 121/3ಎ2,121/3ಸಿ2 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.12687 923379908271

196 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಪಿ ಹೆಚ್ ಹಾಲ್ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 121/1ಎ ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.95 0.11852 394438182779

197 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಸಾವಮಿ ಹೆಚ್ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 125/6 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.38 0.02341 474084893898

198 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 49/4 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.12687 706591899407

199 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಪಿ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಕ್ುಂಬಳಲರು ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 121/3J1 ಸಾ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.12687 807339158754

200 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಪಿೋಯಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 79/3 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.4 0.07466 762593110800

201 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಭೋಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 87/5 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.5 0.10332 951607112571

202 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಮಳಲ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-1 16/4 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.4 0.07466 762568011060



203 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಚಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 65/¦2 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.6 0.13199 929028337933

204 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಜಯಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮುಡಿಕ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1 74/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.6 0.12912 250205173584

205 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಮಲತಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿಕಾಕನಾಯಕ ಸದಾಶಿವಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 88/3,91/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.24665 219602478622

206 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಡಿ ರಮಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಾಕ್ೆನಾಯಕ ಶಿಂಗಟಗೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 69/5 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.7 0.17025 258710539101

207 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಅಮಿಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಜಯನಾಯಕ ಸೋವಾಲಾಲ್ನಗರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 17/6 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.4 0.08014 312589500796

208 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಬಸವಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮನಾಯಕ ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 20 ಪ್.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣಸು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.4 0.08015 779433196816

209 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 115/4 ಸಾ ಗೆೋರು 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.46 0.0365 8.81908E+11

210 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ AEP ಎಂ ಬಿ ಗದಿಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 32/1 ಸಾ ಪ್ಪಾಪಯ AEP 1 0.96 0.76609 339991275409

211 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ AEP ಪ್ರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಹನುಮಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ 313 ಸಾ ಪ್ಪಾಪಯ AEP 1 0.91 0.7262 270990980513

212 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ AEP ಕೆ ಇ ನಾಗರಾ ಜ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 56/ಪಿ7 ಸಾ ಪ್ಪಾಪಯ AEP 1 0.8 0.63841 726715544396

213 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ AEP ಪಿ ನಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 2/2 ಸಾ ಪ್ಪಾಪಯ AEP 1 2 1.59604 773337860100

214 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ AEP ಬಲದ್ೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಯಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 83/2 ಸಾ ಪ್ಪಾಪಯ AEP 1 0.4 0.3192 466620587415

215 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ AEP ಸದ್ದನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಬಲದಿಹಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 11/8 ಸಾ ಪ್ಪಾಪಯ AEP 1 0.6 0.47881 926272082320

216 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ AEP ಕೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಬಲದಿಹಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 11 ಸಾ ಪ್ಪಾಪಯ AEP 1 0.6 0.47881 275211624369

217 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ AEP ಕೆ ಭಮಯಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವಣೆಪ್ಪ ಮಾದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/3 ಸಾ ಪ್ಪಾಪಯ AEP 1 0.6 0.47881 313245081198

218 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ AEP ಶ್ಶಿಕ್ಲಾ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಇ ನಾಗರಾಜ ದಲಡೆಡೋರಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 58/18 ಸಾ ಪ್ಪಾಪಯ AEP 1 0.6 0.47881 899895150691

219 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ AEP ಕ್ರಿಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಬಲ್ಮುರಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2 47/2 ಸಾ ಪ್ಪಾಪಯ AEP 1 0.35 0.2793 305553406512

220 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ AEP ಸಾಕಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 96 ಸಾ ಪ್ಪಾಪಯ AEP 1 1.2 0.95763 772453741342

221 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 45/36 ಪ್.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.20997 226488002825

222 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಸತರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 45/37 ಪ್.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.20997 274215539083

223 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಜಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕಾರೆನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 45/2ಪಿ2 ಪ್.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.20997 906091784873

224 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ರವಿಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 58/1 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.93 0.10825 966049081995

225 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಓಬಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲೋರಪ್ಪ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 46/2 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.93 0.10825 975392046583

226 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 77 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.68 0.07902 876391181959

227 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ತುಕ್ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 45/22ಪಿ2 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1 0.11582 996998564852

228 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಪ್ರಮೋಶ್ವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಾಕ್ೆನಾಯಕ ನೆೋರಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 45/38 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1.11 0.1299 603341317204

229 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ನರಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹೆಲಳೆಹರಳಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 106/1 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.9 0.10465 600697091203

230 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಯೆ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಯೆ ಹೆಲಳೆಹರಳಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 56/1 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.84 0.09898 306716667860

231 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಹಸನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮದ್ ಆಲಸಾಬ್ ಹೆಲಳೆಹರಳಹಳಿಿ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 69/ಬಿಪಿ5 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.86 0.10065 264839213356

232 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 115/4 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1.4 0.16282 881908343784

233 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಹುಚಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 100/ಪಿ4 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.66 0.07749 951355586867

234 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಎಸ್ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 82 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.88 0.10315 822851496006

235 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಎಸ್ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 56/5 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.88 0.10315 581303050946

236 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಎಸ್ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 84 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.66 0.07749 6262210005371

237 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಹೆಲಳೆಹರಳಹಳಿಿ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2 67/3 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.6 0.07032 306820732509

238 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನರಸಂಹಪ್ುರ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ-2 24 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1.06 0.12398 968770928027

239 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಯರಗನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 88/6 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 1.76 0.2058 444576487412

240 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1 28/67 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.93 0.10855 937470169063

241 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ವಿೋರಶೆೋಖರಯೆ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಯೆ ವಿೋರಶೆೋಖರಯೆ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಯೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1 110 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.96 0.11201 301287372076

242 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ರುದ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ರುದ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1 54 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.93 0.10825 805799070655

243 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1 20/¦16 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.93 0.10825 265542823812

244 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ ಕ್ರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈರಪ್ಪ ಕಾೆಸನಕೆರೆ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-1 94/2 ಸಾ ಗೆೋರು 2ನೆೋ ನಿವಯಹಣ 1 0.93 0.10825 474150721207

245 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ತಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
51/8,53/5,22/2,53/2,

53/12
ಸಾ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 1.85 2 899010108558

246 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಂಜಪ್ಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಸವಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 2/2 ಸಾ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 2 2 773337860100

247 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಎಸ್ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 84 ಸಾ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 2.2 2 690520389532

248 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅರಿಯಪ್ಪ ಗಡೆೋಕ್ಟಟ ಬಳಗುತಿತ 43/4,43/2,8/2 ಸಾ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 3.83 2 227443050099

249 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಹಳದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸಾಲ್ಬಾಳು ಬಳಗುತಿತ 14/11 ಸಾ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 1.2 2 569231542454



250 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ವೃಂದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಫಲ್ವನಹಳಿಿ ಬಳಗುತಿತ 50/7,16/1 ಸಾ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 1.2 2 328784985020

251 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಎಮ್ ಆರ್ ಸ ಚೌವಾಾಣ್ ಬಿನ್ ರಲಪಾೂನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 33/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 1.23 3.6 588606984685

252 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಘಂಟ್ಾೆಪ್ುರ ಸಾಸವೋಹಳಿಿ-2 55/2 ಪ್.ಜಾತಿ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ 1 1.1 3.6 683436175508

253 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಮರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 85/2 ಸಾಮಾನೆ 0.52 8.677E-07 582741469116

254 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕೆಲಮರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 89/5 ಸಾಮಾನೆ 0.67 0.00000 656937342134

255 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಜ.ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ಜ.ಬಸಟಟಪ್ಪ ಕೆಲಮರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 91/2 ಸಾಮಾನೆ 0.69 1.1514E-06 289901006759

256 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಜ.ಶಿವಣಣ ಬಿನ್ ಪಿ.ಬಸಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 1/1, ಸಾಮಾನೆ 1.00 1.6687E-06 696601104886

257 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾರಿರಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಮರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 77/5 0.95 2.8535E-06 92155366194

258 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಪಿ.ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಪಾರಿಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕೆಲಮರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 61/p6 1.0 3.0037E-06 743178008736

259 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಲಮರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 87/6 ಸಾಮಾನೆ 0.96 1.6019E-06 401941449157

260 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆಲಮರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 87/5 ಸಾಮಾನೆ 0.96 1.6019E-06 715655165816

261 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಕೆಲಮರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 46/1 ಸಾಮಾನೆ 2.0 3.3374E-06 587512024813

262 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಜ.ಕೆ.ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಜ.ಕೆಂಚಪ್ಪ ಹಾಲವಾಣ ಮಲೆಬನಲನರು 18/1 ಸಾಮಾನೆ 0.8 1.3349E-06 391534120516

263 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಯಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 47/3 ಸಾಮಾನೆ 0.54 0.000000901 906414186431

264 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಕ್ರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಎಮ್.ಹೆಲನನಪ್ಪ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 65/1 ಸಾಮಾನೆ 1.00 1.6687E-06 613589173710

265 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಮ್.ಅನನಪ್ೂಣಯ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ಮಹಾರುದ್ರಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 31/1 ಸಾಮಾನೆ 0.72 0.000001201 420966077177

266 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ವಿೋರರಾಘವಲ್ು .ಡಿ. ಬಿನ್ ರಾಮುಲ್ು ಹಳಿಿಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 33/10 ಸಾಮಾನೆ 0.87 0.000001451 889111415512

267 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ನಾರಾಯಣಮಮ  ಡಿ ಕೆಲೋಂ ಡಿ.ರಾಘವಲ್ು ಹಳಿಿಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 33/3 ಸಾಮಾನೆ 0.8 0.000001334 900240570729

268 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 33/1 ಸಾಮಾನೆ 1.00 1.6687E-06

269 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಶ್ಾಂತನಗ್ೌಡ ಹಳಿಿಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 70/3 ಸಾಮಾನೆ 0.88 1.4684E-06 737247052876

270 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಓ.ಜ ಪ್ರಭಾಕ್ರ್ ಕೆಲಪ್ಪ ಮಲೆಬನಲನರು 02.Feb ಸಾಮಾನೆ 1.0 1.6687E-06 814426512797

271 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಧಮಾಯಚಾರ್ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 51 ಸಾಮಾನೆ 0.64 0.000001067 574529073726

272 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳುಮಣಸು ಪ್ರದೋಶ್ ನಿವಯಹಣ ಪಿ.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ದಿಬೂದ್ಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 81/1 ಸಾಮಾನೆ 1.0 1.6687E-06 662214662512

273 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ.ಜ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ತಾರೆೋಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 2/3, 23/2 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 2.00 0.00000 747427556266

274 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಶಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ಸಲರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 16/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 1.50 0.00000 930475374768

275 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಕೆ. ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಮರಿಕ್ುಂಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 29/5 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 1.50 0.00000 627525460257

276 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಪ್ರಸನನಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಸದ್ದಯೆನಕೆಲೋಟ ಸಲಕೆಕ 277 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 2.00 0.00000 593988009090

277 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮೊೋನಿಕ್ ರ್ೈ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜಗಳಲರು ಕ್ಸಬ 110/2P1, 109/1 ಗೆೋರು 1 1.60 0.00000 870144909199

278 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ೈ. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಗಿಡಡನಕ್ಟಟ ಸಲಕೆಕ 59/2 ಗೆೋರು 1 1.20 0.00000 690076021932

279 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಮರಿಕ್ುಂಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 9/6 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.80 0.00000 648086398518

280 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್ ಕೆೋಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ತುಪ್ಪದ್ಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 26/1 ಗೆೋರು 1 1.30 0.00000 301443292119

281 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯೆ ಹೆಲಸಕೆರೆ ಸಲಕೆಕ 85/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 1.10 0.00000 827979555443

282 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಚೌಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 39 ಪ್.ಪ್ಂ ಗೆೋರು 1 0.80 0.00000 649550957616

283 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಓ. ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 32/3 ಗೆೋರು 1 0.40 0.00000 737170184256

284 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ದಲರೆಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಲ್ಕ್ಕಂಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 11/1P3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಗೆೋರು 1 1.00 0.00000 211976406533

285 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಾರದ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಾನಾಯಕ ಗ್ೌಡಿೋಕ್ಟಟ ಸಲಕೆಕ 27/2AP5 ಗೆೋರು 1 2.00 0.00000 876019147357

286 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಉಜಜನಿ ಸಲಕೆಕ 26/P4-P2 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 2.00 0.00000 665530490120

287 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರವಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಉಜಜನಿ ಸಲಕೆಕ 26/P2 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 2.00 0.00000 877642778582

288 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮಹಾಸಾವಮಿ ಕೆ.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 127/1, 127/2 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 2.00 0.00000 406873159485

289 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 127/1P1, 127/3 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 1.90 0.00000 948120397690

290 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮರಾಜು ಕ್ಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 58/4 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1.80 0.00000 391991854849

291 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮುಸಲಟರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಸ. ಸಣಣಜಜ ಮುಸಲಟರು ಕ್ಸಬ 12/5, 24/1A ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1.00 0.00000 365922021895

292 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಾಲ್ರಾಜ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಯೆ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬಾ 54/1B ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.00 0.00001 810349740279

293 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎ ಬಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬಾ 54/1AP1 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 0.85 0.00001 968788792699

294 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶೆೈಲ್ಜ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಕಂಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 3/6 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 0.70 0.00001 357984144587

295 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್ ಜ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 10/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.70 0.00001 854374115133

296 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಇ ಪ್ರೋಮಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 63/4 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.00 0.00001 812293726502

297 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಉಜಜಪ್ಪಯೆ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತಯೆ ಬಿದ್ರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 35/5 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 0.70 0.00001 281288902206

298 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಯು ಬಿನ್ ಸದಾರಮಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 67/12 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.00 0.00001 744200985793

299 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಿೋಸ ಓಬಯೆ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ  67/13 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.00 0.00001 528537987660

300 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆಲಟರೋಶಿ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 18/6 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 0.80 0.00001 562791756083

301 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಯು ಬಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಎ ಎನ್ ಅಣಬಲರು ಕ್ಸಬಾ 38/2 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.00 0.00001 495552766163

302 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಭೈರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 31/3 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.00 0.00001 312944631309

303 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ತಿಪ್ಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಲೋಸಪ್ಪ ಹಿರೆೋಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬಾ 32/P2-P3 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.20 0.00001 559669587081

304 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪಾತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಯೆ ಕ್ಲೊೋದೋವರಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ
139/4,139/1,71/1A,69/2A

P1 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ
1

2.00
0.00002 524339918902

305 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪ್ವನ್ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಕಾಂತರೆಡಿಡ ಹೆಚ್ ತುಂಬರಗುದ್ುದ ಕ್ಸಬಾ 36/4,36/4 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.15 0.00001 547099183071

306 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾಪಯ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪ್ವನ್ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಕಾಂತರೆಡಿಡ ಹೆಚ್ ತುಂಬರಗುದ್ುದ ಕ್ಸಬಾ 36/4,36/4 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 0.645 0.00001 547099183071

307 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ.ಎಸ್. ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಳವದ್ಂಡಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 26/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 1.80 0.00000 956418888660

308 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪ್ಪ ಗುತಿತದ್ುಗಯ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 43 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 1.56 0.00000 778705328696

309 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಉಜಜೋನಪ್ಪ ಎಸ್.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಸಾಗಲ್ಗಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 32/4 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 1.00 0.00000 403136611730

310 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ಶಿಕ್ುಮಾರ ಜ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಗುತಿತದ್ುಗಯ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 44/1 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 0.80 0.00000 982335665121

311 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜ.ಎಸ್. ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಗುತಿತದ್ುಗಯ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 62/4 ಸಾಮಾನೆ ಗೆೋರು 1 1.00 0.00000 991727160590

312 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಗೆೋರು ಬಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗುರುಸದಾದಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 149/3C ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಗೆೋರು 1 1.17 0.00000 427393825773

313 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಜ. ಬಿ. ಬಿಜಜಳಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಿ. ಭರಮನಗ್ೌಡ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 44/1, 73/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಾವು 1 2.00 0.00 574929915771

314 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಎ. ಬಿ. ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬ 54/1A ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 2.00 0.00 968788792699

315 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ದಲಡಡಬಲೋರಯೆ ಡಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ಓಬಯೆ ಬಂಗ್ಾರಕ್ಕನಗುಡಡ ಕ್ಸಬ 10/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ದಾಳಿಂಬ 1 2.00 0.00 650250416669

316 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 11/3B4, 7/P6 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ 1 1.40 0.00 924917963317

317 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ಪಿ. ಅಮರೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಹಿರೆೋಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬ 33/2 ಸಾಮಾನೆ ಪ್ಪಾಪಯ 1 2.00 0.00 427904193053

318 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ
ಆರ್. ಬಿ. ಮಾರುತೋಶ್ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಆರ್. ಹೆಚ್. 

ಭೋಮಾರೆಡಿಡ ಹುಚಚವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬ 77/1 ಸಾಮಾನೆ ಮಾವು
1

2.80 0.00
427599625373

319 ದಾವಣಗೆರೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಪಾೆಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣಕೆಕ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜ.ಎಲ್. ತಿಮಾಮರೆಡಿಡ ತುಂಬರಗುದ್ುದ ಕ್ಸಬ 5/4 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳಿಂಬ 1 3.20 0.00 319131401368

320 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭೀಮಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 90/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.29 0.01 710719194200

321 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಈಶ್ವ ರಪ್ಪ ಹುಚಚ ವವ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 201/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.22 0.01 340844391719

322 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಇ ಪ್ರ ಕಶ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ವ ರಪ್ಪ ಹುಚಚ ವವ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 214/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.2 0.01

323 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸರೀಜಮಮ  ಕೊೀುಂ ಓುಂಕರಪ್ಪ ಗುಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 59/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.19 0.01 337068540705

324 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕಬ್ಬೂ ರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 80/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.38 0.01 927517374024

325 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ವಡೇರಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 54/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.22 0.01 265573276140

326 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶ್ರಣಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಣಬೇರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 53/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.25 0.01 747175558016

327 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಜಿ ಯೀಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಎ ಎಮ್ 

ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ ವಠಲಾಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 15/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.01 333369307227



328 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗಮಮ  ಕೊೀುಂ ಹನುಮಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 105/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.01 908256752384

329 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಟಿ ವುಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ಪ್ಪ ಹಿರೇ ತೊಗಲೇರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 92/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5 0.01 692590672789

330 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವೀರೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗೇುಂದ್ರ ಪ್ಪ ಅಣಜಿ ಆನ್ಗೀಡು 113 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.01 442218548086

331 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಟಿ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಟಿ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ತೊೀಳಹುಣಸೆ ಆನ್ಗೀಡು 20/1ಬಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.01 752986671005

332 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವೀರೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ವೀರಯಯ ಬಲ್ಲಲ ರು ಕಸಬಾ 92/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.32 0.01 372283921636

333 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರೇಣುಕಮಮ  ಕೊೀುಂ ಕರಯಪ್ಪ ಬಲ್ಲಲ ರು ಕಸಬಾ 43/ಪಿ8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.01 667749078269

334 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 134 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.25 0.01 286300978257

335 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚಂದ್ರ ಮಮ  ಕೊೀುಂ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 132/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 8.08 0.01 67073918229

336 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮರಯಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 53/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.13 0.01 345975266973

337 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಡಿ ಸಿ ಪಾಟೇಲ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೊುಂಡ 98/1, 68/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5 0.01 438941572894

338 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಕೆ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೊುಂಡ 10/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.01 276174027558

339 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಬ್ಬೂ ರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 36/13 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.01 346909858174

340 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚಂದ್ರ ಮಮ  ಕೊೀುಂ ನಾಗರಾಜಯಯ ಅಣಬೇರು  ಮಾಯಕೊುಂಡ 36/13 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.1 0.01 682754945810

341 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಿ ಎಸ್  ಜಯಪ್ರ ಕಶ್ ಬಿನ್  ಪಿ ಎಮ್ 

ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕೊಡಗನ್ನರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 22/3 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1.24 0.01 268841301704

342 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಿ ಮರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಅಣ್ಣಣ ಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 47/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 5.14 0.01 580157386599

343 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕರಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗೇುಂದ್ರ ಪ್ಪ ಅಣಜಿ ಆನ್ಗೀಡು 114/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2 0.01 65931352281

344 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವರದ್ರಾಜ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕಬ್ಬೂ ರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 250/4ಬಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.12 0.01 915525511987

345 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರಾಮಗುಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 75/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.34 0.01 720173178046

346 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸುಶಿಲಮಮ  ಕೊೀುಂ ಮರುಳಪ್ಪ ಮಲಲ ಶೆಟ್ೂ ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 46/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.32 0.01 244938827276

347 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕರಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಮಲಲ ಶೆಟ್ೂ ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 43/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.01 894322103384

348 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವೀರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕಂದ್ಗಲ್ಲಲ ಆನ್ಗೀಡು 105/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.18 0.01 379473535736

349 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಕಂದ್ಗಲ್ಲಲ ಮಾಯಕೊುಂಡ 51/1ಎ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.38 0.01 384410023693

350 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಂಪಾಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಕಂದ್ಗಲ್ಲಲ ಮಾಯಕೊುಂಡ 134/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 1 0.01 652929150691

351 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಅನುಸೂಯಮಮ  ಕೊೀುಂ ಪ್ರಮೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಕಂದ್ಗಲ್ಲಲ ಮಾಯಕೊುಂಡ 66/2 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು 4.21 0.01 534133770505

352 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಜವಳಘಟ್ೂ ಕಸಬಾ 42/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.01 826195408832

353 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಷಣುಮ ಖಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಹುಚಚ ವವ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 78/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.1 0.01 633438495586

354 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ರಾಧ ಕೊೀುಂ ಅುಂಜಿನ್ಪ್ಪ ಜವಳಘಟ್ೂ ಕಸಬಾ 41/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು 1.2 0.01 557949273765

355 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲೆಲ ೀಶ್ಪ್ಪ ಬೇತೂರು ಕಸಬಾ 269/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.01 362659122303

356 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಗೌರಮಮ  ಕೊೀುಂ ಮಲೆಲ ೀಶ್ಪ್ಪ ಬೇತೂರು ಕಸಬಾ 315/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.01 886292765609

357 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಷಣುಮ ಖಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲೆಲ ೀಶ್ಪ್ಪ ಬೇತೂರು 304/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.01 222410795385

358 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ದೇವಮಮ  ಕೊೀುಂ ರಾಜಪ್ಪ ಅಣಬೇರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 112/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.01 451995630966

359 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಅಣಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗೇುಂದ್ರ ಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 95/1ಎ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.01 900256512357

360 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕರಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗೇುಂದ್ರ ಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 95/16 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.26 0.01 236917757977

361 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಿವರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಾಗೇುಂದ್ರ ಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 94/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.01 702131913162

362 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ದೊಡಡ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೇವಣಣ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 8/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4 0.05 298654938348

363 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಯಶೀಧಮಮ  ಕೊೀುಂ ದೊಡಡ ಬಸಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 8/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.03 455273896325

364 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ವಡೇರಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 29/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.32 0.01 296086750443

365 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಲಲಿತಮಮ  ಕೊೀುಂ ಮಹದೇವಪ್ಪ ವಡೇರಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 29/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.32 0.01 514174952335

366 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಜಯಯ ಣಣ  ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಗುಮಮ ನ್ನರು ಆನ್ಗೀಡು 85/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.08 0.01 566744795038

367 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗುಮಮ ನ್ನರು ಆನ್ಗೀಡು 86/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.01 640769367918

368 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನ್ಟ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೊಟ್ರ ಪ್ಪ ಗುಮಮ ನ್ನರು ಆನ್ಗೀಡು 118/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.21 0.01 605537778066

369 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಯೀಗೇಶ್ ಬಿನ್  ಕೊಟ್ರ ಪ್ಪ ಗುಮಮ ನ್ನರು ಆನ್ಗೀಡು 127/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.01 509555696021

370 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕಮಲಮಮ  ಕೊೀುಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನ್ರಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 3/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.3 0.01 660391052395

371 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಗುರುಶುಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಿೀವೀರಪ್ಪ ಕಯ ತನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 27 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.26 0.01

372 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವೀರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಿವೀರಪ್ಪ ಕಯ ತನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 27 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.26 0.02 860772250590

373 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಲೀಕೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಿವೀರಪ್ಪ ಕಯ ತನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 27 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.26 0.02 547216164162

374 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕಬೇರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಿವೀರಪ್ಪ ಕಯ ತನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 27 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.26 0.01 369112326593

375 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಂಧು ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗೀಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೊುಂಡ 11/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.01 620678646998

376 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವನ್ಗೌಡ ಗೀಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೊುಂಡ 128/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.25 0.02 278076304243

377 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಲಿಲ ಕಜುುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಉಮಣಣ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 31/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.01 604830176761

378 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚನ್ೂ ಬಸಮಮ  ಕೊೀುಂ ಮರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 8/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5.28 0.03 896845054789

379 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪ್ರ ಕಶ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 8/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.13 0.03 230621679285

380 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ವಜಯಕಮಾರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 180/2ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.16 0.03 335980100326

381 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ಅರುಣಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 180/2ಎ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.01 647762518047

382 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಸಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 39/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5 0.04 962596269306

383 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ಸಿ ಶುಂತಕಮಾರ ಬಿನ್ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 180/2ಎ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.03 590552957671

384 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹಾಲಮಮ  ಕೊೀುಂ ರಾಮಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 55/ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.03 628653403025

385 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಷಣುಮ ಖಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿುಂಗಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 3/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.03 883251601176

386 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆುಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 155/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.3 0.02 330068/79231

387 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಯಶೀದ್ಮಮ  ಕೊೀುಂ ನಿುಂಗಪ್ಪ ಜಮಾಮ ಪುರ ಆನ್ಗೀಡು 3/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3 0.04 559091073949

388 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ರುದ್ರ ೀಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಂಗಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 53/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.01 809156401617

389 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವಶ್ವ ನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆುಂಚಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 80/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.3 0.02 413288538337

390 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ರೀಹಿತ್ ಬಿನ್ ಕೆುಂಚಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 59/3ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.3 0.02 378461199698

391 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆುಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 80/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.06 0.04 337584126064

392 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಆರ್ ಕಲೆಲ ೀಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ 

ರುದ್ರ ೀಶ್ವ ರಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 59/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.32 0.04 333792958540

393 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ರತೂ ಮಮ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 155/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.01 556506715881

394 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮರುಳಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕೆುಂಚಮಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 1/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.02 981930308272

395 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಯಪ್ಪ ಅವರಗೆರೆ ಕಸಬಾ 331/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.01 717399185627

396 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ  ಗಂಗಪ್ಪ ಅವರಗೆರೆ ಕಸಬಾ 334/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.01 487817116086

397 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಜಯಯ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುರುಡಪ್ಪ ನಾಗರಸನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 9/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.01 690951523769

398 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಶಂಕರನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 2/2, 2/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.32 0.02 229135458146

399 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಲಲ ಪ್ಪ ಶಂಕರನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 77 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.25 0.01

400 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಗುರುಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಬಸಪ್ಪ ಮುಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.2 0.01 508699949317

401 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಸಿದ್ದ ಬಸಪ್ಪ ಹಾಲವತಿು ಆನ್ಗೀಡು 100/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.02 0.01 562525539834

402 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚಂದ್ರ ಮಮ  ಕೊೀುಂ ವಜಯಕಮಾರ್ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 157/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.01 869427839683

403 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಮಮ ಪ್ಪ ಮುಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 28/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.2 0.02 664051703004



404 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸುಶಿೀಲಮಮ  ಕೊೀುಂ ಪ್ರ ಭು ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 157/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.02 557003672894

405 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ತಿಮಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವುಂಕಟ್ಪ್ಪ ಅಣಜಿ ಆನ್ಗೀಡು 16/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.1 0.02 263359256065

406 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್  ವುಂಕಟ್ಪ್ಪ ಗಲಲ ರಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 35/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.03 0.02 325562982042

407 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗುಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 47/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.09 0.02 ಕೆ ಟಿ 06 042 591406

408 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಲತಾ ಕೊೀುಂ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಅಣಬೇರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 99 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.3 0.01 425232719055

409 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಯಪ್ಪ ಗುಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 42/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3 0.01 804443170885

410 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದುರುಗಪ್ಪ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 126/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 3.03 0.01 741230768294

411 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆುಂಚವೀರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದುರುಗಪ್ಪ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 126/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.07 0.01 238421291960

412 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಎಚ್ ಜಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಯಪ್ಪ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 96/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.01 589212480177

413 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಿ ನಿಜಲಿುಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 65/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3 0.01 474190787699

414 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕಲಿಲ ುಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾನ್ಪ್ಪ ಗೌಡುರ ಗುಡಾಳು ಆನ್ಗೀಡು 110/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.34 0.01 735555189041

415 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವಾಮದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಗಂಗಪ್ಪ ಹೊನ್ನೂ ರು ಆನ್ಗೀಡು 83/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.1 0.01 840706733146

416 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪ್ರಮೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಬಸಪ್ಪ ಬಾಡ ಆನ್ಗೀಡು 154/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.3 0.01 273052868331

417 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಎಸ್ ವೀರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಅಣಬೇರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 77 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.25 0.01 797160991774

418 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ರಾಮಗುಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 34/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.01 876745898075

419 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಿ ಶಂಕರಚಾರ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣಣ ಚಾರ ಅಣಬೇರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 96/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.01 404886416657

420 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಿ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 55/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 7 0.01 678656656895

421 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮುರುಗೇುಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಬಸಪ್ಪ ಕೆುಂಚಮಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 10/5, 10/5, 1/6, 1/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, 3.12 0.01 515551826400

422 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಜಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮುಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 38/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4 0.02 582408904002

423 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಗುಡಾಳು ಆನ್ಗೀಡು 89/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3 0.01 490259061331

424 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಡಿ ಪಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 55/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಗುಲಾಬಿ 1 0.01 949201821052

425 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 135 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5 0.02 550263872236

426 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸತಿೀಶ್ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 96/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.25 0.02 603230497208

427 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎ ಎಸ್ ಮಂಜುಳ ಕೊೀುಂ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 193/1, 195/2ಬಿ, 195/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.1 0.01 293755933310

428 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ದೇವರಾಜು ಟಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 3, 2/1, 2/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.01 455795822085

429 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಟಿ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೀಲಕಂಠಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 195/2ಎ, 194, 193/2, 192 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.87 0.01 225177579888

430 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ ಅವರಗೆರೆ ಕಸಬಾ 322/2ಪಿ2, 325/ಪಿ6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5.07 0.01 437864726935

431 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಗೀವುಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 86/3ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.27 0.01 298363282372

432 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮೂತುಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಹೊನ್ನೂ ರು ಆನ್ಗೀಡು 235/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.02 448526399579

433 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ವ ರವಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಉಮಾಪ್ತಿ ಗೀಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೊುಂಡ 133/1ಪಿ1, 133/1ಪಿ2, 

133/1ಪಿ3
ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.02 711075751204

434 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಜಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೀರಬಸಪ್ಪ ಮುಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 25/1, 114 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು 4.66 0.02 252678055321

435 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವ ಮಲಿಲ ಕಜುುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ವೀರಪ್ಬಸಪ್ಪ ಮುಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 25/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.01 815330855982

436 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಎಮ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್  

ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಪುಟ್ಗನಾಳು ಕಸಬಾ 31/2ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.32 0.01 356724207932

437 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಅುಂಜಿನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಣಣ ಪ್ಪ ಹಿರೇ ತೊಗಲೇರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 33/1ಎಪಿ8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4 0.02 769737298671

438 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎ ಎಮ್  ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಲ್ಲಲ ರು ಕಸಬಾ 1/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.01 518814169480

439 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಿವಪ್ರ ಕಶ್ ಬಿನ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ಮುಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 9/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.01 680102225523

440 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವಸಂತಯಯ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಬಸಯಯ ಮುಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 29/3, 29/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.16 0.01 874885734782

441 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ದೇವುಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪ ಣಣ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 14/2 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 2.37 0.02 569259851044

442 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ವಶ್ವ ನಾಥ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 156/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.34 0.01 412026228541

443 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಿುಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಲಿುಂಗಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 48/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.01 975619413359

444 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಉಮಾಪ್ತಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 20/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.01 268274688584

445 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಲಿುಂಗಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 48/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.01 989648723549

446 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೀಲಕಂಠಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 13 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 7.1 0.02 771570018661

447 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಲಿಲ ಕಜುುನ್ಪ್ಪ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 31/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.2 0.02 616683278594

448 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮುಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 2/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.01 265811868139

449 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಮುಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 39/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.29 0.01 645330747419

450 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮೂಡಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಟೇಲ್ ಮಲಲ ಪ್ಪ ಕರಲಕೆಕ ೀನ್ಹಳ್ಳಳಿ ಆನ್ಗೀಡು 22/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5.29 0.01 545515179540

451 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕರಲಕೆಕ ೀನ್ಹಳ್ಳಳಿ ಆನ್ಗೀಡು 2/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.07 0.01 213593904353

452 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕಸುಮ ಕೊೀುಂ ವೀರಪ್ಪ ಕಯ ತನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 20/2ಎ1, 20/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.01 784040295644

453 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸುಮ ಕೊೀುಂ ಕಬೇರಪ್ಪ ಕಯ ತನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 20/2ಎ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.01 203148580108

454 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಜ್ಯ ೀತಿ ಕೊೀುಂ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಪ್ಪ ಕಕಕ ರಗಳಳಿ ಕಸಬಾ 95/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.04 0.01 902140368989

455 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮುಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 1/7, 37/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.1 0.02 565143373237

456 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಾವುತಮಮ  ಕೊೀುಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 162/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.36 0.02 736375084781

457 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೀಲಕಂಠಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಆನ್ಗೀಡು 29/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 8.02 0.02 977805062870

458 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿೀಲಕಂಠಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಆನ್ಗೀಡು 11/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.01 935791770804

459 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆುಂಚಮಮ  ಕೊೀುಂ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಆನ್ಗೀಡು 105/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.16 0.01 303287749225

460 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಪ್ಪ ನ್ರಸಿೀಪುರ ಆನ್ಗೀಡು 17/1, 17/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.6 0.02 416645475913

461 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಯಶೀಧಮಮ  ಕೊೀುಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ನ್ರಸಿೀಪುರ ಆನ್ಗೀಡು 16/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.01 656033185673

462 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನ್ಯನ್ಕಮಾರ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಈಚಘಟ್ೂ ಮಾಯಕೊುಂಡ 6/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4 0.01 654336483054

463 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವದಾಯ  ಕೊೀುಂ ನ್ಯನ್ಕಮಾರ ಈಚಘಟ್ೂ ಮಾಯಕೊುಂಡ 6/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.21 0.01 889767722118

464 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರೂಪ್ ಕೊೀುಂ ನಾಗರಾಜ್ ನ್ರಸಿೀಪುರ ಆನ್ಗೀಡು 5/11 ಸಾಮಾನೆ ತರಕರ 1.09 0.01 276681703422

465 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶರದ್ಮಮ  ಕೊೀುಂ ತಿಪ್ಪ ಣಣ ಕೊಡಗನ್ನರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 22/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.01 955511198068

466 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕಮಾರ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ನ್ರಸಿೀಪುರ ಆನ್ಗೀಡು 2/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.18 0.01 453362796794

467 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ಮುಡೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 2/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.01 786260948542

468 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ ಕೆುಂಚಮಮ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 10/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.01 931523156866

469 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಆಗಸನ್ಕಟ್ಟೂ ಆನ್ಗೀಡು 27/3ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.01 0.01 752957282773

470 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೌಡರ ಬಸಪ್ಪ ಗಂಡಮುಕೆತ ೀನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 9/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5.16 0.02 476332598687

471 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಾವುತಮಮ  ಕೊೀುಂ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಬಸವನಾಳ್ ಕಸಬಾ 37/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 7.01 0.02 279143656382

472 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮರುಳ್ಳಸದ್ದ ಯಯ  ಬಿನ್ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಯಯ ಬಸವನಾಳ್ ಕಸಬಾ 37/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 4 0.01 859802777600

473 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಂಚಾಕ್ಷರಯಯ  ಬಿನ್ ಮರಳಯಯ ವಠಲಾಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 5/2ಬಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.04 0.01 859802777600

474 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಿವರುದ್ರ ಯಯ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಯ ಕನ್ಗುಂಡನ್ಹಳ್ಳಳಿ ಕಸಬಾ 57/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.23 0.01 400943562504

475 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಶುಂತಪ್ಪ ಬಲ್ಲಲ ರು ಕಸಬಾ 35/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.01 209184674255

476 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮೂಕನಾಗಪ್ಪ ಬಲ್ಲಲ ರು ಕಸಬಾ 38/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.23 0.01 32067917388

477 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಲ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 6/4ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.3 0.01 341906056818

478 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಡಿ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಾನ್ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 10/1ಸಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.01 747718559024

479 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ತಿೀಥು ಬಿನ್ ಮುದಿಯಪ್ಪ  ಮಲಲ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 83/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.1 0.01 545443133553



480 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಧನ್ಯ ಕಮಾರ ಬಿನ್ ದಾನ್ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 10/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.01 459239616504

481 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ವ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಲ ಪ್ಪ ರಾಮಗುಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 6/1, 62/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.36 0.02 501071279623

482 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎನ್ ಎಮ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 242/1ಎ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.01 385679358516

483 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಲ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 220/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.01 676981769257

484 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕುಂಬಾರ ವೀರಪ್ಪ ರಾಮಗುಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 62/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು 3.14 0.02 663525169100

485 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಲಿಲ ಕಜುುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಲಿುಂಗಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 119/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.01 990304079427

486 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಾವುತಮಮ  ಕೊೀುಂ ಶಿವಲಿುಂಗಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 114/2, 208/1 ಸಾಮಾನೆ ಗುಲಾಬಿ 3.1 0.02 745683316580

487 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಲಿಲ ಕಜುುನ್ ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 242/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.3 0.01 221563175039

488 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ  ಯಾನೆ ನಾಗಪ್ಪ ನಿೀಲವವ ನ್ಹಳಿ್ಳೀ ಆನ್ಗೀಡು 30/5 ಸಾಮಾನೆ ತರಕರ 3.1 0.01 795689662872

489 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಲಿಲ ಕಜುುನ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಿುಂಗಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 119/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.01 990304079427

490 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 157/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.01 523949197252

491 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರೇಣುಕಮಮ  ಕೊೀುಂ ರಾಜಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 132/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.3 0.02 988209282361

492 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಹಾಲಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 132/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.3 0.02 718965683927

493 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಜಲಜಾಕ್ಷಮಮ  ಕೊೀುಂ ಜಯಯ ಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 16/3ಬಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 3 0.02 357069830509

494 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಆರ್ ಜಯಯ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 2/2 ಸಾಮಾನೆ ಬದ್ನೆ 2 0.02 667359611562

495 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕುಂತರಾಜ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 132/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.01 0.02 927436448078

496 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹಿರಯಮಮ  ಕೊೀುಂ ಓುಂಕರಪ್ಪ ಲಿುಂಗಾಪುರ ಆನ್ಗೀಡು 7/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.1 0.02 546314858229

497 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ಬಿ ಶಿವನಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಲಿುಂಗಾಪುರ ಆನ್ಗೀಡು 7/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5.15 0.02 620668105648

498 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 27/2ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1.1 0.01 620668105648

499 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಾವಕಕ  ಕೊೀುಂ ಹಾಲಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 27/22ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 0.31 0.01 823948130943

500 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಿುಂಗಪ್ಪ ರಾಮಗುಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 61/4, 69/8, 69/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.85 0.01 431438429966

501 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಿ ಎಮ್ ಕಲೆಲ ೀಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿ ಮಲಲ ಪ್ಪ ಕಂದ್ಗಲ್ಲಲ ಮಾಯಕೊುಂಡ 222/9 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು 0.35 0.01 936704657456

502 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ  ಶ್ರಣಪ್ಪ ಚಾರ ಕಂದ್ಗಲ್ಲಲ ಮಾಯಕೊುಂಡ 14/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.01 838301322368

503 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕಬೇುಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕರೆಯಾಗಲಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 59/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.01 866203527253

504 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎನ್ ಎಮ್ ಶಂಕರಮೂತಿು ಬಿನ್ 

ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಕಂದ್ಗಲ್ಲಲ ಮಾಯಕೊುಂಡ 135/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.01 821113216595

505 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ತಿಮಮ ವವ  ಕೊೀುಂ ರೀಸಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 148/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.01 631192027252

506 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪ್ರ ಕಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಮ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 84 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.36 0.02 851096788862

507 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿರಯಪ್ಪ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 57/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.01 442156821232

508 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್  ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 149/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಕುಂಬಳ 4.12 0.02 207061643905

509 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಟಿ ಹೆಚ್ ಲೀಕಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 81/18ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.01 317212277598

510 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಿದ್ದ ವೀರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 173/1ಎ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.01 374941986305

511 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಜಿ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 19/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.01 762063733059

512 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಸ್ ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಅಣಜಿ ಆನ್ಗೀಡು 33/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.01 725731183028

513 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಿವಮೂತುಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಗಟೇರ  ನಾರಪ್ಪ ಹುಳುಪಿನ್ಕಟ್ಟೂ ಆನ್ಗೀಡು 3/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.14 0.01 219011523436

514 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಂತೊೀಷಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮೂತುಪ್ಪ ಹುಳುಪಿನ್ಕಟ್ಟೂ ಆನ್ಗೀಡು 40/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.38 0.02 746662565548

515 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಿವಕಮಾರ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 51/1ಬಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.01 437405115062

516 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎನ್ ಜಿ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 80/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.39 0.02 943015584305

517 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಲಿುಂಗಾಪುರ ಆನ್ಗೀಡು 59/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 6.3 0.02 351244446661

518 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ದಾರ ಕ್ಷಯಣಮಮ  ಕೊೀುಂ ರುದ್ರ ಮುನಿ ಗಿರಯಾಪುರ ಆನ್ಗೀಡು 41/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3 0.02 770149377409

519 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಗೌರಮಮ  ಕೊೀುಂ ನಿಜಲಿುಂಗಪ್ಪ ರಾಮಗುಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 9/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.02 0.01 939900793125

520 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕಲಲ ಮ ಕೊೀುಂ ಕಬೇುಂದ್ರ ಪ್ಪ ರಾಮಗುಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 9/7 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.02 0.01 354595168808

521 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಲಲಿತಮಮ  ಕೊೀುಂ ಬಸವಂತಪ್ಪ ರಾಮಗುಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 9/5 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 0.32 0.01 835375371926

522 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಜಿ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 75 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 6.34 0.02 617679426275

523 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಂಕರಮೂತಿು ಬಿನ್ ಪೂವುಚಾರ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 170/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.01 551234807289

524 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 132/12 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.01 706552335541

525 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಷಣುಮ ಖಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವುಂಕಟ್ಪ್ಪ ಕತೂತ ರು ಆನ್ಗೀಡು 104 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳ್ಳುಂಬೆ 1.37 0.01 892838782875

526 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ತಿಮಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವುಂಕಟ್ಪ್ಪ ಕತೂತ ರು ಆನ್ಗೀಡು 104/ ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1.37 0.01 407848190497

527 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಜಿ ಹೊನ್ೂ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಯಪ ಪ್ಪ ಕತೂತ ರು ಆನ್ಗೀಡು 110 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, 6 0.02 256398321748

528 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಜಿ ಶಿವಮಮ  ಕೊೀುಂ ಜಯಯ ಪ್ಪ ಕತೂತ ರು ಆನ್ಗೀಡು 110 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 2.03 0.01 320216063815

529 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಿ ತಿಪ್ಪ ಣಣ  ಬಿನ್ ಚಿನ್ೂ ಪ್ಪ ಮೆದ್ಕೇರಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 28 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು 4.25 0.01 72395322571

530 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆುಂಚಮಮ  ಕೊೀುಂ ಓುಂಕರಪ್ಪ ಗೀಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೊುಂಡ 81/1, 83/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.05 0.01 535324423156

531 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ಓ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಓುಂಕರಪ್ಪ ಗೀಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೊುಂಡ 82/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.01 988558566712

532 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಅಜಯ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಓುಂಕರಪ್ಪ ಗೀಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೊುಂಡ 81/17, 81/15 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಪ್ಪಾಪ ಯ 0.28 0.01 305960821838

533 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಸಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ಕಡಜಿಿ ಕಸಬಾ 104/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.2 0.01 941525221266

534 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿಷಠ ಪ್ಪ ಕಡಜಿಿ ಕಸಬಾ 104/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 6.2 0.02 325407955404

535 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಎಸ್  ಪ್ರ ಕಶ್ ಬಿನ್ ಷಣುಮ ಖಪ್ಪ ಹಿರೇ ತೊಗಲೇರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 58/9 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4 0.01 542849996019

536 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 87/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.01 874024009419

537 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ದೊಡಡ ದುಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮರಯಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 53/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.01 373784828131

538 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ಬಿ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹೊನ್ನೂ ರು ಆನ್ಗೀಡು 54/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.16 0.01 747683781709

539 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಾಯಣಣ  ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹೊನ್ನೂ ರು ಆನ್ಗೀಡು 54/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.01 928618438301

540 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಲಿಲ ಕಜುುನ್ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹೊನ್ನೂ ರು ಆನ್ಗೀಡು 1/1 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.01 875325555891

541 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ದಿವಾಕರ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪ ೀರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹೆದ್ೂ ಮಾಯಕೊುಂಡ 74/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.07 0.02 719479236362

542 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪ ೀರುದ್ರ ಪ್ಪ ಹೆದ್ೂ ಮಾಯಕೊುಂಡ 2/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 3.11 0.01 589606913839

543 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಆರ್ ಸೂಯು ಬಿನ್ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಕಂದ್ಗಲ್ಲಲ ಮಾಯಕೊುಂಡ 98/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5.11 0.02 256584788661

544 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವೀರೇಶ್ ಬಿನ್ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಕಂದ್ಗಲ್ಲಲ ಮಾಯಕೊುಂಡ 99/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 4.24 0.02 229535085642

545 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಜಿ ಎಸ್ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 54/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2.3 0.01 366133000444

546 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಜಿ ಆರ್ ಕೊಟ್ಟರ ೀಶ್ ಬಿನ್ ರೇವಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೊುಂಡ 99 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 2 0.02 698579762027

547 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಹನ್ ಕೊೀುಂ ಪಿ ಎ ರವ ಗೀಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೊುಂಡ 53/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 6.06 0.02 330416455251

548 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಿ ಎ ರವ ಬಿನ್ ಅಜಪ್ಪ ಗೀಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೊುಂಡ 83/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 5.13 0.02 464445336138

549 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 74/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು 2.12 0.02 245461376999

550 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಜಯಯ ಮಮ  ಕೊೀುಂ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕಯ ತನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 88/1 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ
551 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪ್ರ ಕಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕಯ ತನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 71 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
552 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಾವುತಮಮ  ಕೊೀುಂ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ ಕಯ ತನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 46/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

553 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಡಿ ಜಿ ಚಂದ್ರ ರ ೀಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣಣ  ದಾಯ ಮಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೊುಂಡ 167/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

554 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಆರ್ ಪ್ರಮೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ದಾಯ ಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 126 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ



555 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಾಸುದೇವ ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ದಾಯ ಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 63 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
556 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಗಣೇಶ್ ಬಿನ್ ಚನ್ೂ ಕೇಶ್ವಚಾರ ಗಂಗನ್ಕಟ್ಟೂ ಆನ್ಗೀಡು 45/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ

557 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಆರ್ ಎನ್ ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ನಂದ್ಯ ಪ್ಪ ಬಿಸಲೇರ ಕಸಬಾ 29/1ಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

558 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಶಿವಣಣ  ಬಿನ್ ಕೆ ಮುರಗೆಪ್ಪ ನಾಗರಸನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 73/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

559 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಜಯಯ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುರುಡಪ್ಪ ಕಕಕ ವಾಡ ಕಸಬಾ 9/7, 9/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

560 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಎಮ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಲಲ ಪ್ಪ ನಾಗರಸನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 21/2 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳ್ಳುಂಬೆ
561 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಿುಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಲೀಕಕೆರೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 65/7, 66/6 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
562 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ  ಕೆ ಜಾವದ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮ ದ್ ಮಾಳಗುಂಡನ್ಹಳ್ಳಲ ಕಸಬಾ 179/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, 

563 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಎಮ್ ಗದಿಗೆಯಯ  ಬಿನ್ ಬಸಯಯ ಮುದ್ಹದ್ಡಿ ಕಸಬಾ 119/14 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
564 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಿುಂಗಪ್ಪ ಹಿುಂಡಸಗಟ್ಟೂ ಮಾಯಕೊುಂಡ 27/6 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು
565 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚನ್ೂ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಲ ಪ್ಪ ಕಯ ತನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 49/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
566 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಬಿ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 215/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
567 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಬಿ ಮಲಲ ಮಮ  ಕೊೀುಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 213/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಪ್ಪಾಪ ಯ
568 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಪ್ರ ಸನ್ೂ ಕಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 116/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
569 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವನೀದ್ಮಮ  ಕೊೀುಂ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 228/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
570 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಲಿಲ ಕಜುುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಈಚಗಟ್ೂ ` ಮಾಯಕೊುಂಡ 60/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

571 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸತಯ  ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸೂಯು 

ನಾರಾಯಣ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 140/3, 118/2, 121/5, ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

572 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವಜಯಲಕ್ ಮ ೀ ಕೊೀುಂ ಸತಯ  ನಾರಾಯಣ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 119/4, 121/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

573 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರಾುಂಬಾಬು ಬಿನ್ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 122/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
574 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಜಿ ರಾಣಿ ಕೊೀುಂ ಸುರೇಶ್ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 122/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
575 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಜಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 118/ಎ2, 119/11, 121/9 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ
576 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗಮಮ  ಕೊುಂ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 139/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
577 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸತಯ  ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಮೂತಿು ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 126/4, 126/3, 126/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

578 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 119/14, 119/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

579 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಶುಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 231/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
580 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಾವುತಮಮ  ಕೊೀುಂ ಶಿವಲಿುಂಗಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 114/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

581 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಎಸ್ ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಶಿವಲಿುಂಗಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 119/13, 119/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

582 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ವುಂಕಟೇಶ್ವ ರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೀ ರಾಮಲ್ಲ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 122/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

583 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಟಿ ಶಿಳರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 139/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
584 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಶಿಳರ ೀರಾಮಲ್ಲ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 140 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು
585 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸುಭಾರಾವ್ ಬಿನ್ ಪ್ಲಲ ಯಯ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 177 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ

586 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್  ಆರ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಯಯ  ಬಿನ್ 

ರುದ್ರ ಯಯ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 10/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

587 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ದೇವುಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ದೊಡಡ ಬಾತಿ ಕಸಬಾ 115/5, 134/14 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
588 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಕೆ ವದ್ಮೂತಿು ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಹೆದ್ೂ ಮಾಯಕೊುಂಡ 4/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
589 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 132/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
590 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಹೆದ್ೂ ಮಾಯಕೊುಂಡ 64/4 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
591 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸುಭಾಷ್ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣಣ ಹುಚಚ ವವ ನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 53/ಪಿ10 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
592 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಜಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 19/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
593 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಡಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಡಿ ಜಯಯ ಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 81/19 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
594 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಿುಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಲ ಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 32 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
595 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎ ಷಣುಮ ಖಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎ ಮಲಲ ಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 197/2, 128/2 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳ್ಳುಂಬೆ
596 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ ಬಿನ್ ಓುಂಕರಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 177/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
597 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ನಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಓುಂಕರಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 178/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, 

598 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ಓ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಓುಂಕರಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 178/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
599 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಲಲಿತಮಮ  ಕೊೀುಂ ಓುಂಕರಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 24/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು

600 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ಓ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಓುಂಕರಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 103/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

601 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಿುಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ನ್ಲ್ಲಕ ುಂದ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 166/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

602 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಎಮ್  ಬಸವರಾಜಯಯ  ಬಿನ್  

ಚನ್ೂ ವೀರಯಯ ಬಲ್ಲಲ ರು ಕಸಬಾ 6/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಪ್ಪಾಪ ಯ

603 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಿವಾನಂದ್ಯಯ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಯ ಕನ್ಗುಂಡನ್ಹಳ್ಳಲ ಕಸಬಾ 57/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

604 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ನಾಗಪಿ್  ಕಲಲ ಪ್ಪ ಕಬ್ಬೂ ರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 34/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

605 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎನ್ ಕೆ  ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪಿ್  ಕಲಲ ಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 88/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
606 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಕೆ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 88/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
607 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಎಮ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಮುರಗೇಪ್ಪ ಕಬ್ಬೂ ರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 25/10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
608 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 169/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
609 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮುಲ್ಲ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 119/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
610 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸುಬೂ ಲಕ್ ಮ ೀ ಕೊೀುಂ ನಾಗೇಶ್ವ ರರಾವ್ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 122/2 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ
611 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವರಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 81/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
612 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಪಿ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾವುತಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 103/5, 104/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
613 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪ್ರಮೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪ ೀರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕಂದ್ಗಲ್ಲಲ ಮಾಯಕೊುಂಡ 39/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
614 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಪಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾವುತಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 103/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
615 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರುದ್ರ ಮಮ  ಕೊೀುಂ ತಿಪ್ಪ ೀರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕಂದ್ಗಲ್ಲಲ ಮಾಯಕೊುಂಡ 137/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
616 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಕನ್ಗುಂಡನ್ಹಳ್ಳಲ ಕಸಬಾ 29/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
617 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚನ್ೂ ವೀರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಶುಂತಪ್ಪ ಕನ್ಗುಂಡನ್ಹಳ್ಳಲ ಕಸಬಾ 35/1ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
618 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಲಲ ಯಯ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಯ ಕನ್ಗುಂಡನ್ಹಳ್ಳಲ ಕಸಬಾ 48/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

619 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಲಿಲ ಕಜುುನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕನ್ಗುಂಡನ್ಹಳ್ಳಲ ಕಸಬಾ 59/2 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು

620 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಷಣುಮ ಖಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹೇಮಕೇಶ್ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 180/3 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ
621 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣ  ಮಲಲ ಕಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 17/6, 78/22 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
622 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕರಸಿದ್ದ ಯಯ  ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರ ಯಯ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 38/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
623 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 232/4ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
624 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಿದ್ದ ೀಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 176/9, 132/13 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
625 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರಘುನಾಥ ಬಿನ್ ವೀರಭದ್ರ ಚಾರ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 223/2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
626 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬುಲಲ ುಂಪ್ಲಿಲ  ಬಿನ್ ರಂಗದಾವ್ ಕೊೀಡಿಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 36/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
627 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರಂಗರಾವ್ ಬಿನ್  ಮುತಾತ ಲಮಮ ಕಶಿೀಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 47/3ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
628 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸುಬೂ ರಾವ್ ಬಿನ್ ವುಂಕಟ್ನಾರಾಯಣ ಕಶಿೀಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 14/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ



629 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಂಗಾರತೂ ುಂ ಬಿನ್ ಸೂಯುರಾವ್` ಕಶಿೀಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 30 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
630 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಓಬಳಪ್ಪ  ಬಿನ್  ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಮಳಲೆಕ ರೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 48/15 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳ್ಳುಂಬೆ
631 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವುಂಕಟ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ನಾರಯಣ ಕಶಿೀಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 27/16 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
632 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಣಣ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಮಳಿಲೆಕ ರೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 48/16 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, 

633 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪ್ದಾಮ ವತಿ ಕೊೀುಂ ಮರಯಯ ಗೀಪ್ನಾಳು ಮಾಯಕೊುಂಡ 57/1 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
634 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಸುಬೂ ರಾವ್ ಆರ್ ಜಿ ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 46/1ಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು
635 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಲಕ್ ಮ ೀ ಕೊೀುಂ ಸುಬೂ ರಾವ್ ಆರ್ ಜಿ ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 46/1ಪಿ6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
636 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪ್ಪ ಕಶಿೀಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 27/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
637 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸೂಯುರಾವ್ ಬಿನ್ ವುಂಕಟ್ರಾವ್ ಕಶಿೀಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 31/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಪ್ಪಾಪ ಯ
638 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಎಸ್ ಹಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪ ಣಣ ಶಿರಾಗನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 14/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
639 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಆುಂಜನೇಯ ಬಿನ್ ಅಜಿ ಪ್ಪ ಅವರೆಗೆರೆ ಕಸಬಾ 361/ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
640 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪ ಣಣ ಬಲ್ಲಲ ರು ಕಸಬಾ 99/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
641 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಿರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ಪ್ಪ ಅಣಜಿ ಆನ್ಗೀಡು 379/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
642 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಅಜಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಅವರೆಗೆರೆ ಕಸಬಾ 4/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
643 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಜಿ ಪ್ಪ ಅವರೆಗೆರೆ ಕಸಬಾ 383 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
644 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಅವರೆಗೆರೆ ಕಸಬಾ 339 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
645 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಣಗ  ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಶಿವಪ್ಪ ಅವರೆಗೆರೆ ಕಸಬಾ 340 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ
646 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಿ ಟಿ ಶಿಳರ ೀಧರ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ಪ್ಪ ಅಣಜಿ ಆನ್ಗೀಡು 379 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
647 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಶುಂತಪ್ಪ ಬಲ್ಲಲ ರು ಕಸಬಾ 38/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
648 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ವೀರಯಯ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಯಯ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 227/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

649 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಸ್ ಅರ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಜಯದೇವಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 130 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

650 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 241 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
651 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಲಿುಂಗಯಯ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 107 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
652 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಿವಲಿುಂಗಯಯ  ಬಿನ್ ಮುರುಗೇುಂದ್ರ ಯಯ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 219 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
653 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಆಶ ಕೊೀುಂ ಶಿವಲಿುಂಗಯಯ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 107 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

654 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಎಮ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಲಲ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 22 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು

655 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಡಿ ಎಸ್ ಅರುಣ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಕೊೀಡಿಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 72 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ

656 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಲೆಲ ೀಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶೇಖರಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 62 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
657 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎ ಆರ್ ಜಯಯ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರುದ್ರ ಪ್ಪ ಕಬ್ಬೂ ರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 114 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
658 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಗಿರೀಶ್ ಬಿನ್ ವರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಕಬ್ಬೂ ರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 104 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
659 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಿವಣಣ  ಬಿನ್ ಪ್ರಮೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 21 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
660 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಎಮ್ ಚನ್ೂ ವೀರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಯಯ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 69 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
661 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಎಮ್ ಮಹೇಶ್ವ ರಯಯ  ಬಿನ್ ಬಸಯಯ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 69 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
662 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಎಮ್ ಸಿದ್ದ ಯಯ  ಬಿನ್ ಬಸಯಯ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 227 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
663 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಏಕುಂತಮಮ ಕೊೀುಂ ವೀರಯಯ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 130 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

664 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಬಿ ಎಸ್ ಅರುಣ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 62 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

665 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಲತ ಬಿನ್ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಅಣಬೇರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 71 ಸಾಮಾನೆ ದಾಳ್ಳುಂಬೆ
666 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಯದೇವಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 130 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
667 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಜಿ ಎಸ್ ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 241/3, 205 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, 

668 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 241/3 ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ
669 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಸ್ ಕೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್  ಕೆುಂಚವೀರಪ್ಪ ಗೀಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೊುಂಡ 56/9 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು
670 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಜಿ ಎಮ್ ಹನುಮಂತ ಬಿನ್ ಮಲಲ ಪ್ಪ ಗೀಣಿವಾಡ ಮಾಯಕೊುಂಡ 54/2, 54/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
671 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶಿವಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶುಂತವೀರಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೊುಂಡ 181/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
672 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಶುಂತಕಮಾರ ಬಾಡ ಮಾಯಕೊುಂಡ 28/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ, ಪ್ಪಾಪ ಯ
673 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕರಬಸಮಮ  ಕೊೀುಂ ಶಿವಲಿುಂಗಪ್ಪ ಬಾಡ ಮಾಯಕೊುಂಡ 181 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
674 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಂಜಮಮ  ಕೊೀುಂ ರಾಜಪ್ಪ ವಠಲಾಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 13/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
675 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ರುದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಲಲ ಪ್ಪ ಒುಂಟಿಹಾಳ್ ಮಾಯಕೊುಂಡ 14/ಪಿ9, 14/ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
676 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಕೆ ಬಿ ಮಲಲ ಮಮ  ಕೊೀುಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 213 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
677 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಲೀಕೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಮುದ್ಹದ್ಡಿ ಮಾಯಕೊುಂಡ 18 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
678 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಮಲಲ ಮಮ  ಕೊೀುಂ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 213 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
679 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೀರಪ್ಪ ಮುದ್ಹದ್ಡಿ ಮಾಯಕೊುಂಡ 126 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
680 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ರವ ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಅತಿತ ಗೆರೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 72 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ

681 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ಜಿ ಯೀಗೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ ವಠಲಾಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 14/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

682 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎಮ್ ದಿಲಿೀಪ್ ಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪ್ರ ಕಶ್ ವಠಲಾಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 14/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

683 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಎನ್ ಜಿ ಪ್ರ ಕಶ್ ಬಿನ್ ಎ ಎಮ್ 

ಗುರುಪಾದ್ಪ್ಪ ವಠಲಾಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 15/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

684 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕಬೇರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎ ಕಲಲ ಪ್ಪ ರಾಮಗುಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 32/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
685 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಚಂದ್ರ ಮಮ  ಕೊೀುಂ ಪ್ರಮೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕಸಬಾ 297/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
686 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ದಿಳಿೆೀಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ  ಕೆುಂಚಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕಸಬಾ 2/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
687 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಕಿೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ಪಾವುತಮಮ  ಕೊೀುಂ ಮಹೇಶ್ವ ರಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 116 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
688 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪ್ಪ ವಡೇರಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 58/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
689 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಭಾಗಯ ಬಾಯಿ ಕೊೀುಂ ತಿಪ್ಪ ೀಶ್ನಾಯಕ ಬಾವಹಾಳ್ ಆನ್ಗೀಡು 94/2 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು
690 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಗುರುವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಂಜಿೀವಪ್ಪ ಅಗಸನ್ಕಟ್ಟೂ ಆನ್ಗೀಡು 27/3ಎ ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ
691 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮಪ್ಪ ಜವಳಘಟ್ೂ ಕಸಬಾ 20/4 ಸಾಮಾನೆ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ
692 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಜವಳಘಟ್ೂ ಕಸಬಾ 26/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
693 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿಡಡ ರಾಮಪ್ಪ ಜವಳಘಟ್ೂ ಕಸಬಾ 39/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

694 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಪ್ರಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾುಂಡುಮಟಿೂ  ತಿಮಮ ಪ್ಪ ಜವಳಘಟ್ೂ ಕಸಬಾ 11/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

695 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಹೆಮಾಲ ನಾಯಕ ತಿಮಾಲ ಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 15/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
696 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಮಧುರಬಾನು ಬಿನ್ ಸೇವನಾಯಕ ಶಿರಮಗುಂಡನ್ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 92/3, 92/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
697 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದಾರ ಮಪ್ಪ ಜವಳಘಟ್ೂ ಕಸಬಾ 20/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

698 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಓುಂಕರನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಓಬಜಿಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 23/ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ

699 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಉಮೇಶ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ನಾಯಕ ಲಿುಂಗಾಪುರ ಆನ್ಗೀಡು 23/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ
700 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಷಣುಮ ಖಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಡ ಮೈಲಪ್ಪ ಕಂದ್ನ್ಕೊೀವ ಆನ್ಗೀಡು 143/2 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು
701 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಧಮುನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಠಾಕರ ನಾಯಕ ತಿಮಾಲ ಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 14/1ಎಪಿ5 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು

702 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  
ಮಹಾುಂತೇಶ್ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ನಾಯಕ ಹೆದ್ೂ ಮಾಯಕೊುಂಡ 88 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು

703 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ರಾಮನಾಯಕ  ಬಿನ್ ರೂಪ್ಲ ನಾಯಕ ತಿಮಾಲ ಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 15/13 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು
704 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಜವಳಘಟ್ೂ ಕಸಬಾ 42/1 ಸಾಮಾನೆ ತುಂಗು



705 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ಮದ್ಗಿನಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 3/9 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.11 0.04244 801770262041

706 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 4/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.04244 665077105101

707 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 4/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.04244 236413643250

708 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಜಜ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 37/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.03692 743380573345

709 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶ್ರಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 34/7 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.95 0.03886 542457112902

710 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 94/2 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ುಂಬಳಕಾಯಿ 1 1.00 0.04244 767583306742

711 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಸುರೆೋಶ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಯೆ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 12/1A2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.01544 949435458578

712 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 11/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.93 0.04520 1840271397858

713 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಾೆಟಗ್ಾರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.04520 980589304692

714 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಒ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಪ್ಪ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 50/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.04244 590486214559

715 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶ್ರಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 34/7 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.95 0.04244 542457112902

716 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪ್ೂಜಾರಿ ತಿಪ್ಪಯೆ ಬಿನ್ ಹೆಲಟಟತಿಪ್ಪಯೆ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬಾ 37/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.90 0.04244 511245955574

717 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 26/1P5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.04244 854089738653

718 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಕೆಲಂಡಜಜ ಹಾಲೆೋಕ್ಲ್ುೂ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 36/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.73 0.02260 743380573345

719 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಉಮಾಪ್ತಿ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ಕೆಲರಟಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 15/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.11 0.02536 245580668276

720 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಗ್ೌರಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.50 0.01902 329333550546

721 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಹಾೂದ್ ಹೆಲನನಮರಡಿ ಕ್ಸಬಾ 5/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 4.54 0.03804 618557220317

722 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಸದ್ದಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/8 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.02976 626903029927

723 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಪ್ಪ ಸಲಕೆಕ ಸಲಕೆಕ 30/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02976 250141733518

724 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಎಂ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲಗಪ್ಪ ಹಿರೆೋಅರಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 106/5 ಸಾಮಾನೆ ಕ್ುಂಬಳಕಾಯಿ 1 1.44 0.03528 793009002448

725 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲೋಸಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.03528 7483881371

726 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿಸುತವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/1A ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.44 0.02260 414718384394

727 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿಸುತವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/5 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.03 0.02976 992725546240

728 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ವಸಂತಕ್ುಮಾರ ಜ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜ ಎನ್ ಸಾಗಲ್ಗಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 11/5 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.63 0.02260 496152093010

729 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಜೆ ಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 32/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.03528 658835579977

730 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿದ್ರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 87/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.55 0.03528 707265597621

731 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರವಿ ಬಿ ಎ ಬಿನ್ ಜಯಣಣ ಬಿದ್ರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 58/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.01 0.04960 239955571242

732 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಲ್ತ ಸ ಜೆ ಕೆಲೋಂ ರವಿ ಬಿ ಎ ಬಿದ್ರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 51/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.54 0.01544 295478595179

733 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಲೋಗೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿದ್ರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 45/1A1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.52 0.04960 694385429786

734 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಲೋಗೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿದ್ರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 133/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 3.19 0.04684 9620872009

735 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ಗಿಡಡನಕ್ಟಟ ಸಲಕೆಕ 28/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.02976 616718679549

736 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಚಿತತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣರಂಗಪ್ಪ ಕ್ಣಕ್ುಪ್ಪ ಸಲಕೆಕ 44/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02976 973358384412

737 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಸ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಟಿಟಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.05676 987810059637

738 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಲ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಮಠದ್ದಾೆಮವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 103/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.02976 282482703079

739 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾೆಮರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 15/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.05124 209545181470

740 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಎನ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಠದ್ದಾೆಮವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 100/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.05124 527190093772

741 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಕ್ಟಿಟಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.05676 461726810983

742 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಪ ಗ್ೌಡಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 56/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 4.54 0.05124 888671203319

743 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿ ಎ ಬಿನ್ ಬಿ ಎ ಜಯಣಣ ನಿಬಗಲರು ಕ್ಸಬಾ 78/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.79 0.02976 526899079913

744 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್.ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 32/7 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.05676 657203698468

745 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಸ್ ಚನನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 195/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.92 0.05124 436786228403

746 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಅಸಗೆಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 86/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.85 0.05124 646783061062

747 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಟಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ದಾೆಮಪ್ಪ ಗುತಿತದ್ುಗಯ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 53/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.02976 657203698468

748 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾದ್ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಠದ್ದಾೆಮವವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 100/3 ಸಾಮಾನೆ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ,ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.78 0.02976 722614984448

749 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಈಶ್ಣಣ ಬಿನ್ ಕೆಲೋತಿರಂಗಪ್ಪ ಸದ್ದಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 82/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.05124 640633280843

750 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ದೋವಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 88/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.05772 219497982867

751 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯೆ ತಲೋರಣಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 81/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.98 0.05124 242583668295

752 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ದಾನಪ್ಪ ಬಿಸುತವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/10 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.33 0.01350 784200249471

753 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 15/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.02976 730800981400

754 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಜ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ಂಚಯೆ ಹಳವದ್ಂಡಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 57/R5 ಸಾಮಾನೆ ಮಾವು 1 2.40 0.02976 404571762460

755 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಶ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 2.40 0.02976 715929607379

756 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅಶೆಲೋಕ್ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 61/7 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02976 438527397760

757 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್.ಈರಣಣ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35/6P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.02976 744157396845

758 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಡದ್ಯೆ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿ ವಿೋರಣಣ ಗೆಲೋಪ್ಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 60/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.02976 293393197018

759 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಣಣ ಮಲಡೂಮಾಚಿಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 21/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.09 0.02976 417508235743

760 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಿರೆೋಬನಿನಹಟಿಟ ಸಲಕೆಕ 19/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.02700 529961025502

761 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾಂತವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ ಕ್ಸಬಾ 64/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 3.19 0.02976 370836408532

762 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಆರ್ ಮಲಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ಎಸ್ ಮಲತಿಯ ಮುಸಟಗರಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 40/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.02618 459686128139

763 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಎಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಮುಸಟಗರಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 48/1A ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.07518 924507716245

764 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಎಸ್ ವಿೋಣ ಮುಸಟಗರಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 73/4 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.40 0.02148 255354033742

765 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ ರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಸಂಜೋವರೆಡಿಡ ಬಿದ್ರಕೆರೆ ಕ್ಸಬಾ 144/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.06802 364893132257

766 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬೈಯಪ್ಪ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 32/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.07160 956897000370

767 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 27/P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.06802 812983313154

768 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಜೆಲೆೋತಿಲಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 14/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.04296 656101894350

769 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಜ ಪಿ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 32/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.02536 777255267792

770 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 104/2B ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.40 0.05073 688755708283

771 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಈ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 79/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.04715 725659665322

772 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಈಡಿಗರ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ ಸಲಕೆಕ 106/1B1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02536 974089877135

773 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್.ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 15/5,15/8 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02178 512161609351

774 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಹಂಪ್ಣಣ ಯರಯಮಲ್ೂನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 7/1CP3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.04162 721858172531

775 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಗಳಲರಯೆ ಮರೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 26/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.04162 444901296564

776 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕೆ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 50/10 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.02536 957162613739

777 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಅಜಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್.ಕೆಂಗಪ್ಪ ಕ್ಣಕ್ುಪ್ಪ ಸಲಕೆಕ 110/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.02894 373959681762

778 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುಸಲಟರಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 30/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.02536 309537944828

779 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪ್ಪ ಆರ್ ಸಲರಡಿಡಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 44/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.02536 794099264377

780 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಶೆಲೋಭಾ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಡಿ ನಾಗೆೋಶ್ ಬಿಳಿಚಲೋಡು ಬಿಳಿಚಲೋಡು 103/4 ಸಾಮಾನೆ ತರಕಾರಿ 1 2.49 0.05073 394383420656

781 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶ್ಕ್ುಂತಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಯೆ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 84/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02894 738310850186

782 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಜ ಆರ್ ಮಲೊೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 113/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.77 0.04436 780513962714

783 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಸದ್ದಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 32/P2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.04436 284987691558

784 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಂಗ ಬಿನ್ ದಲಡಡಬಾಲ್ಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45/P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.04223 604463098657

785 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ್ುಗಯದ್ ಬಲೋರಪ್ಪ ಮುಸಲಟರು ಕ್ಸಬಾ 135/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.02536 392522127448

786 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪ್ಪ ಗೆಲೋಪ್ಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 75/2A ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.90 0.02536 687511134114

787 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಾಘವರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 100/1,100/2 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 0.02536 921570324247



788 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಭಾಗೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ಣಣಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 111/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.15 0.02536 222999355254

789 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಸಣಣರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ೂಜಾರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 156/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.58 0.02536 488425005870

790 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಮಹಂತೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 132/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.02536 486831344941

791 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಹೆಚ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 145/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.68 0.01820

792 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಆರ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ೂಜಾರಿ ರಂಗಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 155/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.59 0.02536 853093661213

793 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹೆಲನನಮರಡಿ ಕ್ಸಬಾ 2/P3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.02536 935527027088

794 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 65/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.91 0.02536 749927340443

795 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಸ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 83/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.99 0.01820 372161287388

796 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಣಣ ಎಂ ಜ ಬಿನ್ ಜಗದೋವಪ್ಪ ಮುಸಟಗರಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 49/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.35 0.00813 520106170391

797 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಜ ಬಿನ್ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಕ್ಟಿಟಗೆಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 15/8 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.04 0.02536 254017685387

798 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಕಿಕಲಂಗಪ್ಪ ಹನುಮಂತಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 53/ ಸಾಮಾನೆ ಬಾಳೆ 1 1.70 0.02510 926897827396

799 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪ್ಪ ಹೆಲನನಮರಡಿ ಕ್ಸಬಾ 9/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02536

800 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಎಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಯೆ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಯೆ ಸಲರಡಿಡಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 53/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.50 0.01820 943601245705

801 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕಾಮಗೆೋತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 91/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.02536 788013559392

802 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಸ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕಾಮಗೆೋತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.02894 486232708935

803 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಸ ಬಸವರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಕಾಮಗೆೋತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 188/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.50 0.02894 676773195564

804 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.07 0.02536 623503718857

805 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪ್ಪ ರಂಗ್ಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 38/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.78 0.05073 590782874665

806 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಕಪ್ಪ ಬಲಮಮಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/4P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 3.11 0.05073 443978028837

807 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಜೋವಣಣ ಬಿನ್ ಪಾತಲಂಗಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 44/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 3.10 0.05073 671020715113

808 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಗ್ೌರಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02536 439662273850

809 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಸಣಣಹಲಲೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟರಂಗಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 123/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.05073 918255632981

810 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ರ್ೈ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 86/7 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.34 0.00992 836504208474

811 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಲೆಲೋಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ ಸಲಕೆಕ 48/18 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.02894 218036332503

812 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸಪ್ಪ ಎ ಕೆ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 70/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.05073 263358783399

813 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶ್ಂಭುಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ದೋವಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 77/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02536 201895667802

814 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ದೋವಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 77/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02536 441233157391

815 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ವಿೋಯಯನಾಯಕ ಗುತಿತದ್ುಗಯ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 28/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 0.02894 860098730113

816 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಜ ಆರ್ ಮಲೊೋಶಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 113/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.57 0.02536 780513962714

817 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಜ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ ಗ್ೌರಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.73 0.02894 848128762553

818 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಚನನಗ್ೌಡ ಬಿನ್  ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 109/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.79 0.02536 989041772312

819 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಟಿ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯೆ ಹಾಲೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/1A2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.21 0.05073 628784376649

820 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪ್ರವಿೋಣ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ಕಾಂತರೆಡಿಡ ಹೆಚ್ ತುಂಬರಗುದ್ುದ ಕ್ಸಬಾ 36/9 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.05073 898983105596

821 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿವರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಅರಿಶಿನಗುಂಡಿ ಕ್ಸಬಾ 24/10 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.48 0.05073 361406684972

822 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪಾಳಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಕಾಟಯೆ ಕಾಮಗೆೋತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 30/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 4.80 0.05073 985016511050

823 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರವಿಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಸದ್ದಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 50/P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.61 0.05073 890016352763

824 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಸದ್ದಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/8 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.33 0.02536 626903029927

825 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಕ್ಟಿಟಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/48 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.92 0.02536 734286012341

826 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈರಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಕಂಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 24/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.02 0.02536 765296188197

827 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಮಯೆ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಯೆ ಲ್ಕ್ಕಂಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 13/P6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.02536 362271213372

828 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪ್ುಣೆವತಿ ಬಿ ಜ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಟಿ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 5/9 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02894 789981360661

829 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಲಮಮಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 111/P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.02894 679806570576

830 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗಭಲಷ್ಣ ಬಿನ್ ಐಯೆಣಣ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.02894 759144254797

831 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ದಲಣಣಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 65/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.05073 376300537634

832 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಬಸಪ್ಪ ಕಾಮಗೆೋತನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 44/6P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.02536 883805580968

833 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಜ ಹೆಚ್ ಹೆೋಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ದಲಡಡಸತೆಪ್ಪ ಗ್ೌರಿಪ್ುರ ಸಲಕೆಕ 45/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.03999 998858433831

834 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 57/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.03641 792269780121

835 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಕೆ ರೆೋವಣಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ ಅರಿಶಿನಗುಂಡಿ ಕ್ಸಬಾ 31/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.02536 215030381385

836 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಯೆ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 19/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.03999 318254878500

837 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ದಲಣಣಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 58/2A2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.03641 395844954247

838 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಸದ್ದಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.02536 965613754211

839 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಲೋರಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 12/19 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.27 0.00634 937151403830

840 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಬಸಪ್ಪ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 42/2P3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.03641 647222449023

841 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮರುಳಪ್ಪ ಸುರಡಿಡಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 53/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.02536 416725192511

842 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ದೋವಿಕೆರೆ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 177/6 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.60 0.02536 776660691589

843 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಈಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಯೆ ಕ್ುಳೆಲಿೋಬನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/6 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.03641 483900633374

844 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಆರ್ ಯಶೆಲೋದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಘವರೆಡಿಡ ಭರಮಸಮುದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 96/1P3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.05073 332951290522

845 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಹೆಚ್ ರ್ೋಮಾರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ ಯರೆೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 15/1P1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 3.60 0.05073 954283658486

846 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣರಂಗಪ್ಪ ಮುಸಟಗರಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 48/3A3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.30 0.01462 767464197700

847 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಚಿಕ್ಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣನಾಗಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 143/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.02925 335742093988

848 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಆರ್ ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಸಣಣರಂಗಪ್ಪ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 39/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.02536 783321914136

849 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲೋರಯೆ ಕ್ಟಿಟಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 51/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.03477 763980446033

850 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಲೆೋಟ್.ಬಲೋಸಪ್ಪ ಬಿಸುತವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/7 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.02536 250583362557

851 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಡಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಕ್ಟಿಟಗೆಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.03641 603095096586

852 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈರಪ್ಪ ಬಿಸುತವಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/8 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.02536 913775509572

853 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಟಿ ಗುರುರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಭೈರನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 35/3 ಸಾಮಾನೆ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.40 0.02539 6340512814629

854 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ವಿ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ದಿದಿದಗಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 109/4 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 0.05073 588852186738

855 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಬಾಲ್ಪ್ಪ ರಂಗ್ಾಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 54/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.05073 828452750007

856 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಟರೋಶ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ಕಿಕೋರಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 40/2 ಸಾಮಾನೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ, ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.05073 773992580873

857 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರುಸಪ್ಪ ಕಾಟೋನಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 11/9 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.05073 834965174938

858 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಗ್ೌರಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.05073 957377865202

859 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಚಿತರಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಜಯಣಣ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02539 954300664014

860 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲೋರಯೆ ಬುಳೆಿೋನಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 15/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.05073 456109114220

861 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶ್ಂಕ್ರ ವಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಜಲಂಗಪ್ಪ ನಿಬಗಲರು ಕ್ಸಬಾ 35/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.05073 296546464157

862 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ಲ್ೂಣಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಮದ್ದರಸನಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 27/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.05073 726343664905

863 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ದಾನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಜಗಳಲರು ಕ್ಸಬಾ 155/4 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02539 402888960479

864 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರೆೋವಣಣ ಹೆಲಸಕೆರೆ ಸಲಕೆಕ 7/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.04715 980170730751

865 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಣಕಾರ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ ಸಲಕೆಕ 41/2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.05073 280896785573

866 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಪ್ಟೋಲ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಗ್ೌರಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 21/7,17/8 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02536 957662439815

867 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ ಎ ಶ್ರಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ದಲಣಣಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 68/1 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.03119 238903076578

868 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ ಸಲಕೆಕ 32/3 ಸಾಮಾನೆ ಮಾವು 1 4.00 0.07005 737170184256

869 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಕೆ ಜಯಣಣರೆಡಿಡ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡಿಡ ಜಗಳಲರು ಕ್ಸಬಾ 203/1P2 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.02812 396754062107

870 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಉಜಜನಿ ಸಲಕೆಕ 26/ ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 4.00 0.05625 665530490120



871 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಚನನಪ್ಪಯೆ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಚಿಕ್ಕ ಉಜಜನಿ ಸಲಕೆಕ 97/5 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.03170 278379030860

872 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಟರೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯೆ ಮಾಗಡಿ ಸಲಕೆಕ 60/3 ಸಾಮಾನೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.03033 764584909429

873 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪಯೆ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಯೆ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ 37 ಈರುಳಿಿ 1 0.90 0.06950 511245955574

874 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ದಾೆಮಲಂಗನಹಳಿಿ 2/9 ಈರುಳಿಿ 1 0.42 0.03608 692800512758

875 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪಾಪ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್.ಸಣಣದ್ುರುಗಪ್ಪ ಹಿರೆಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ 130/1 ಈರುಳಿಿ 1 1.12 0.07800

876 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾ.ಈರಪ್ಪ ಕ್ಟಿಟಗೆಹಳಿಿ 112/9 ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.06950

877 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಟಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ಕ್ಟಿಟಗೆಹಳಿಿ 100/5 ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.06950 809757628911

878 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಜ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಂಗೆೋನಹಳಿಿ 17/2 ಈರುಳಿಿ 1 0.77 0.06400 860963233530

879 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಸುಂಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯೆ ಮಾಳಮಮನಹಳಿಿ 12/2 ಈರುಳಿಿ 1 1.70 0.08500

880 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಯೆ ಮಾಳಮಮನಹಳಿಿ 39/2 ಈರುಳಿಿ 1 0.91 0.06950 988723373374

881 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಮಾಳಮಮನಹಳಿಿ 6/P2-P2 ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.06950 357578448065

882 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಕ್ಟಿಟಗೆಹಳಿಿ 12/9 ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.07800 442114856190

883 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ದಲಡಡಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯೆ ಮಾಳಮಮನಹಳಿಿ 7/P9 ಈರುಳಿಿ 1 1.52 0.06950 849844963974

884 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಜ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾೆನಾಯಕ ಜೆಲೆೋತಿಪ್ುರ 26/1P2 ಈರುಳಿಿ 1 0.50 0.03310 340229395152

885 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಲೆಪ್ಪ ಮದ್ಗಿನಕೆರೆ 82/2 ಈರುಳಿಿ, ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.44 0.08900 482748328778

886 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸಪ್ಪ ಎ ಕೆ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ 76/ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.08900 263358783399

887 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ರಸತಮಾಚಿಕೆರೆ 15/2B2 ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.08332 650253193929

888 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಎ ಡಿ ಜಯಣಣ ನಿಬಗಲರು 54/9 ಈರುಳಿಿ 1 0.54 0.04400 855103779885

889 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಜ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಉಜಜಪ್ಪವಡೆೋರಹಳಿಿ 17/2 ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.08000 854882818484

890 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶ್ಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್.ಗೆಲೋಲಾೆನಯಕ ಸಲೋಮನಹಳಿಿ 45/3A ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.20 0.06950 697774674173

891 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪಾಂಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಅರಿಶಿನಗುಂಡಿ 4/4 ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.06950 858976768843

892 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶ್ಕ್ುಂತಲಾ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಾಮನಾಯಕ ಬಾೆಟಗ್ಾರನಹಳಿಿ 11/6 ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.06950 383938475165

893 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ಮಲಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಸಂತಮುದಾದಪ್ುರ 19/5 ಈರುಳಿಿ 1 1.30 0.06950 378312840192

894 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ರಸತಮಾಚಿಕೆರೆ 55/6 ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.06950 608836552360

895 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾರಪ್ಪ ನಿಬಗಲರು 24/1 ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.06950 934775701637

896 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಬಡಬಾಡನಹಳಿಿ 133/ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.06950 928097305283

897 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ಪ ರಸತಮಾಚಿಕೆರೆ 15/2B2 ಈರುಳಿಿ 1 1.41 0.06950 650253193929

898 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಠಾಕಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಾನಾಯಕ ಬಗೆೆೋನಹಳಿಿ 14/11 ಈರುಳಿಿ 1 1.08 0.06950 303131843430

899 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಠಾಕಾರನಾಯಕ ಬಗೆೆೋನಹಳಿಿ 7/3 ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.06950 363995273112

900 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಮರಿಕ್ಟಟ 27/2 ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.06950 837611676489

901 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ತಳವಾರಕ್ರಿಯಪ್ಪನಹಟಿಟ 2/8 ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.06950 617020195190

902 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಹನುಮವವನಾಗಿತಹಳಿಿ 32/3 ಈರುಳಿಿ 1 3.20 0.06950 737170184256

903 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ 26/1P5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.03331

904 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ುಬೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹಾಲೆಕ್ಲ್ುೂ 120/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 3.04 0.03331 576915245452

905 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸವವ ಕೆಲೋಂ ಈರಪ್ಪ ಗಡಿಮಾಕ್ುಂಟ 15/ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.03331 809086758236

906 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ 99/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.03 0.03331 924568710828

907 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬೈಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪ್ಪ ತಿಮಾೂಪ್ುರ 12/ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.03331

908 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಕಾಟಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಮಲ್ೂನಹೆಲಳೆ 98/ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.57 0.03331

909 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅಜಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಂಪ್ಳಪ್ಪ ಕ್ುಳೆಲಿೋಬನಹಳಿಿ 13/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 1.28 0.03331

910 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪಾಪ್ಯೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಯೆ ಗಿಡಡನಕ್ಟಟ 6/ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.03331 793961290421

911 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 71/3AP ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 2.22 0.03331 328056671712

912 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್ ಪಾಲ್ಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ 69/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 2.45 0.03331 330241171808

913 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಗುರಪ್ಪಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜಗಳಲರು 9/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.03331 506369088138

914 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಜಯಣಣ ಎಂ ಜ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ 3/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.97 0.04759 992929284259

915 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಮುದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಲೋರಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ 31/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.03783 990805682521

916 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕಾನನಕ್ಟಟ 26/2A ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.03331 467206992401

917 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮರೆೋನಹಳಿಿ 51/6 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.03331 859092988067

918 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಟಿಟಗೆಹಳಿಿ 23/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.87 0.03331 235274794995

919 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಗ್ಾದಿರಮಾನಪ್ಪ ಮಲಗಿನಚುಕೆಕೋನಹಳಿಿ 11/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.04759 461176660907

920 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಗುರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಯೆ ತಮಲೋಹಳಿಿ 26/P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.04759 680919486387

921 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಮಲೋಹಳಿಿ 27/8 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 3.60 0.04759 438096828229

922 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಅಜಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ತಮಲೋಹಳಿಿ 63/4AP3-P1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಬದ್ನೆ, ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.03426 607818175353

923 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪ್ೂಜಾರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಹನುಮಯೆ ಕ್ಸವನಹಳಿಿ 39/ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.03783 974807036548

924 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮಾರನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನಾಯಕ್ ಬಲಮಮಕ್ಕನಹಳಿಿ 1/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.03783 548209620614

925 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ವಳಯೆ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ 7/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.03928 425436017533

926 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದಲಡಡಬಲಮಮನಹಳಿಿ 40/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 4.90 0.02974 963935222103

927 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದ್ಳವಾಯಿ ದಲಡಡಬಲಮಮನಹಳಿಿ 34/4P2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.03331 572968263093

928 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎನ್ ವಿೋರಣಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಲಂಗಣಣನಹಳಿಿ 34/1,34/2,34/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.03327 492530769195

929 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜಮಾಮಪ್ುರ 12/13 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.03327 402677004607

930 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 247/ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ, ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02875 618004884142

931 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಪಿ ಓಬಯೆ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಯೆ ಬುಳಿನಹಳಿಿ 19/2 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.02875 219673408120

932 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಗುರುಮಲತಿಯ ಓಬಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಜಗಳಲರು 108/2,77/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.02875 506369088138

933 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ಬಸಪ್ಪ ಗುಡಡದ್ನಿಂಗಣಣನಹಳಿಿ 10/4B ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.02187 222848626531

934 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಓಬಪ್ಪ ಕ್ಸಲತರಿಪ್ುರ 50/1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಟಲಮಾೆಟಲೋ 1 0.80 0.01378 590486214559

935 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪಾಪ್ಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಯೆ 12/3 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.79 0.02740

936 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಯೆ 12/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 3.60 0.02740

937 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅನಿತ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 3/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.45 0.02740

938 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಎಸ್ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲರೆಸಾವಮಿ 9/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.02740

939 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಓಬಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ 27/1AP1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಸವತ 1 0.80 0.02740

940 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ದಲಡಡಬಲೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಲಳಪ್ಪ 85/10 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.53 0.02740

941 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಪಾಲ್ಪ್ಪ 34/4 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 2.80 0.02740

942 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಒ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಓಬಯೆ 18/6 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಪ್ಪಾಪಯ 1 1.20 0.02740

943 ದಾವಣಗೆರೆ ಕೀಟ್ ರೀಗ ಸಮಗರ  ನಿಯಂತರ ಣ ಯೀಜನೆ  ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಹುಚಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಿೋಸ ಓಬಯೆ 17/5 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಪ್ಪಾಪಯ 1 2.33 0.02740

944 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಧನೆಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ಶ್ಾಮನಲರು ಕ್ಸಬಾ 178/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.78 1.000 202609128228

945 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಅವರಗೆರೆರ ಕ್ಸಬಾ 335/1ಬಿ-ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.40 1.000 223794524150

946 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಯಶೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಟೂಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 46/7 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.40 1.000 592672822409

947 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಂಬುನಾಥ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಕವನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 22/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

2.00 1.000 503086261977

948 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 32/9 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.73 1.000 910906968550



949 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 32/8 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.87 1.000 846654432533

950 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಯೆ ಬಿನ್ ಶ್ರಣಯೆ ಹಲವಿನಮಡು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 53/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

2.00 1.000 581849854216

951 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪ್ಪ ಹೆಮಮನಬೋತಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 53/4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

3.31 1.000 897093523870

952 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ ಬಿ ಚಿರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಬಸವರೆಡಿಡ ಜಂಪ್ೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 25 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.20 1.000 514371697868

953 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಕ್ರೆೋಗ್ೌಡಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 1.3/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.00 1.000 684666067259

954 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಜಯದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 103/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.00 1.000 467098813734

955 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 102/5 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.00 1.000 221563175039

956 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಶ್ಾೆಗಲೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 102/13 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.75 1.000 542274748315

957 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/1ಎ1 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1.00 1.000 286122037315

958 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಹನುಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಧಮಯನಾಯಕ ಹುಳುಪಿನಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 19/7 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.80 1.000 890772898531

959 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಉಮಾಕಾಂತ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 21/4 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

2.00 1.000 753364808102

960 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಕ್ೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಶಿವಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 260/1 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.40 1.000 533133587230

961 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಪ್ಪ ಶಿವಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 260/ಪಿ2, 261/ಪಿ ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1.00 1.000 985091344984

962 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮಾನಾಯಕ ಶಿವಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 63/1 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1.00 1.000 509177678719

963 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಅನನಪ್ೂಣಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 63/ಪಿ1-ಪಿ2 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.78 1.000 725957525500

964 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಯುವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಜೆಲೋಗೆೋಶ್ ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಶಿವಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 262/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.80 1.000 464309830702

965 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಂಬಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 92/18 ಪ್.ಪ್ಂ ತಂಗು
1

0.40 1.000 929895186944

966 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಟಿ ಎನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 81/21 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.40 1.000 358560930711

967 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಟ ಎನ್ ಕ್ಂಬಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 113/4 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.67 1.000 521482160127

968 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಕ್ೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 92/22 ಪ್.ಪ್ಂ ತಂಗು
1

0.38 1.000 901613713742

969 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಟಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ನಲ್ುಕಂದ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 113/5 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.67 1.000 202347296919

970 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ರೆೋವಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗೆನಾಯಕ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/8, 3/ಪಿ2, 3/ಪಿ6 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.82 1.000 380776068357

971 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರೆೋವಣನಾಯಕ ಓಬಜಜಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/1 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.40 1.000 08218332231693

972 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ದ್ುಗೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ವಡೆೋರಹಳಿಿೋ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 58/2 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.44 1.000 563347123401

973 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ವಡೆೋರಹಳಿಿೋ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 58/5 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.43 1.000 988937362483

974 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ್ುರುಗೆೋಶ್ ವಡೆೋರಹಳಿಿೋ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 58/3 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1.00 1.000 749419083640

975 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮೈಲ್ಪ್ಪ ವಡೆೋರಹಳಿಿೋ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 58/1 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1.00 1.000 611817325920

976 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ವಡೆೋರಹಳಿಿೋ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 58/6 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.43 1.000 836213947500

977 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಜಲ್ಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಟಿ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ಜಯೆಪ್ಪ ಕೆರೆಯಾಗಳಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 16/3ಬಿ ಪ್.ಪ್ಂ ತಂಗು
1

1.20 1.000 357069830509

978 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ಶ್ಂಕ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಹಾಲ್ವತಿಯ ಆನಗೆಲೋಡು 86/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.61 1.000 202347296919

979 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ಗೆಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕ್ರನಾಯಕ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 25/5 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1 1.000

980 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ಚಂದಿರೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಮಲಾನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 23/1ಪಿ9 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1 1.000

981 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ಮಲಾನಾಯಕ ಲಂಗ್ಾಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 27/4 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.8 1.000

982 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ಪ್ದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 231/1ಬಿ1 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1 1.000

983 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪ್ದ್ದಪ್ಪ ಹೆಲನಲನರು ಆನಗೆಲೋಡು 232/5 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1 1.000

984 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ಗೆಲೋವಿಂದ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 27/1 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.2 1.000

985 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಸದ್ದಪ್ಪಪ್ೂಜಾರಿ ದಲಡಡಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 235/2ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000

986 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ನಾಗನಲರು ಕ್ಸಬಾ 56/2 ಪ್.ಪ್ಂ ತಂಗು
1

1 1.000

987 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ಮಹದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರೆದ್ುಂಡೆಪ್ಪ ಬಟೂಕ್ಟಟ ಕ್ಸಬಾ 39/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000

988 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬುಳ್ಾಿಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 43/1 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1 1.000

989 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 50/1ಬಿ, 199/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000



990 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಹಿರೆೋ ತಲಗಲೆೋರಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 92/4 ಪ್.ಪ್ಂ ತಂಗು
1

1 1.000

991 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ದಾೆನಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಏಶ್ಾಪ್ಪ ಚೌವಾಾಣ್ ಹಳೆೋಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 92/4 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1 1.000

992 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಪ್ುನಶೆಚೋತನ ನಿವಯಹಣ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗುರುದಾಸಪ್ಪ ಕಾಶಿೋಪ್ುರ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 83/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000

993 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಕಾಂತ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ ಪ್ವಾಡರಂಗವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 26/ಪಿ1 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1 1.000 272993439670

994 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ಧಮಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಠಾಕಾರನಾಯಕ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/1ಎಪಿ5 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.8 1.000 331456192640

995 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಲಪ್ೂನಾಯಕ ಹೆದನ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 15/13 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1.2 1.000 377533089155

996 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ಶೆೋಖರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಧಮಯನಾಯಕ ಹುಳುಪಿನಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 19/6 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1 1.000 782743895512

997 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ಜಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕ್ರನಾಯಕ ಚಿಕ್ಕಮಾಗಡಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 6/3 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1 1.000 486007466018

998 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ಸಣಣದ್ುರುಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 110/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000 986641948292

999 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಚಂದರೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/10 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000 864783931595

1000 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ಕ್ುಬೋರಪ್ಪ ಟಿ ಕೆ  ಬಿನ್ ಕ್ಲವಿೋರಪ್ಪ ಕಾೆತನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 27/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000 369112326593

1001 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ಗುರುಶ್ಾಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲವಿೋರಪ್ಪ ಕಾೆತನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 27 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000 278390372326

1002 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಟಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಲವಿೋರಪ್ಪ ಕಾೆತನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 27/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.6 1.000 547216164162

1003 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಎಮ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಟಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಲವಿೋರಪ್ಪ ಕಾೆತನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 27/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.64 1.000 860772250590

1004 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 91/2, 91/6 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.32 1.000 991185381505

1005 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಲೆಲೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪ್ಪ ಗಿಡೆಡೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 8/7, 8/5 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.15 1.000 818841934254

1006 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಮಂಜುನಾಥಸಾವಮಿ ರ್ೈ ಜ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 19/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.8 1.000 768583518273

1007 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ರುದರೋಶ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 91/1ಪಿ2, 91/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.67 1.000 357461128498

1008 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಶ್ಂಕ್ರನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 19/3ಎಪಿ1-ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000 913916879461

1009 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಣ ಅಣಬೋರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 147/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000 435842067448

1010 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಅಣಬೋರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 101/1ಬಿ, 101/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000 576543246296

1011 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ರ್ೈ ಎಸ್ ದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಸುರೆೋಶ್ ಅಣಬೋರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 147/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000 631713464481

1012 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಸುಂದ್ರಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಿಪ್ುಂದ್ರನಾಯಕ ಜಂಪ್ೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 13/ಪಿ3 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

0.8 1.000 294565462626

1013 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಶೆೋಖರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಜಂಪ್ೋನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 14/2 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

1.2 1.000 844561676786

1014 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ರೆೋಣುಕ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಹೆಮಮನಬೋತಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 26/8, 27/2 ಪ್.ಪ್ಂ ತಂಗು
1

1 1.000 357796714290

1015 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಸೌಭಾಗೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪ್ಪ ಹೆಮಮನಬೋತಲರು ಆನಗೆಲೋಡು 26/9, 27/2 ಪ್.ಪ್ಂ ತಂಗು
1

1 1.000 535169377503

1016 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ವಿೋರಯೆ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಯೆ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 72/8 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000 322722778113

1017 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ನಿೋಲ್ಕ್ಂಠಯೆ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಠದ್ ವಿೋರಯೆ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 89/2ಬಿಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.69 1.000 671433371266

1018 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಯೆ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಯೆ ಕ್ುರುಡಿ ಆನಗೆಲೋಡು 72/12 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1 1.000 931964587832

1019 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಎಸ್ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 25/1ಪಿ2, 25/1ಪಿ3-ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.8 1.000 712136117665

1020 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಪ್ರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ್ುಟಟಸಾವಮಿ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 12/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.2 1.000 861244149713

1021 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಜ ಲಂಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 12/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.2 1.000 640361423313

1022 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ `ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಿಂಗೆೋರರಾಮಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 70/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.8 1.000 618540179940

1023 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಮಂಜಪ್ಪ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 100/1 ಪ್.ಜಾ ತಂಗು
1

2 1.000 804898070186

1024 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಆನಗೆಲೋಡು ಆನಗೆಲೋಡು 61/1ಎ1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.68 1.000 431678076805

1025 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪ್ವಾಡರಂಗವವನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 27/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.00 1.000 831419467311

1026 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಪಿ ಜ ಬಿನ್  ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ ಶಿವಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 265/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.40 1.000 504705197719

1027 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 221/2, 221/4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.00 1.000 867518444911

1028 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಬಲೂರು ಮಾಯಕೆಲಂಡ 50/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.78 1.000 837238989852

1029 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಕೆ ಆರ್ ಮರುಳಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಮಳಲೆಕರೆ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 149/4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.90 1.000 710357135364

1030 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಕ್ಂದ್ಗಲ್ುೂ ಮಾಯಕೆಲಂಡ 221/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

0.70 1.000 994251907730



1031 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ವಾಮದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಶಿವಪ್ುರ ಆನಗೆಲೋಡು 265/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.00 1.000 525438432931

1032 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ತುಚಯಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ  28 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

2 1.000 552928062634

1033 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ಎಲ್ ಓ ಡಿ ಪಿ ನಾಗರಾಜ ಎಮ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬೋತಲರು ಕ್ಸಬಾ 222/3, 247/7, 222/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1

1.28 1.000 716913489508

1034 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(Lodp Mentanece)

ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ತಣಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 167/2,164/4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.85 1.000

1035 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(Lodp Mentanece)

ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತಬನಲನರು-01  90/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1036 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(Lodp Mentanece)

 ಹರಿೋಶ್ ಟಿ.ಟಿ.  ಬಿನ ತಿಮಮಪ್ಪ ಜೆ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  36/1,36/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.8 1.000

1037 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(Lodp Mentanece)

ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತಬನಲನರು-01 43/p3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.3 1.000

1038 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(Lodp Mentanece)

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಲಂಗನಾಗಿತಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01  1/97 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1039 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(Lodp Mentanece)

ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 16/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1040 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 10/1,11/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1041 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 14/1B ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1042 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

 ಲೆಲೋಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 63 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.85 1.000

1043 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

ತಿಮಮಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  8/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1044 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗೆಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  9/3,44/3B4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1045 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  15/6 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.79 1.000

1046 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

 ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಣಣ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  11/13 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1047 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  11/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1048 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕ್ಪ್ಪ ತಲಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 9/3,19/5 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1049 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01  12/5 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.70 1.000

1050 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

ಪ್ರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣಣ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 53/6 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.70 1.000

1051 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

ಭೋಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ನಾಗೆೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01  16/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.56 1.000

1052 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪಣಣ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 41/6 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.20 1.000

1053 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

Azadirictin -1 EC ಸಂತಬನಲನರು-01 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.000

1054 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(R&R NEW)

Neem Cake ಸಂತಬನಲನರು-01 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.000

1055 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಜ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಜ.ಎಂ. ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  3/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1056 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಪ್ರಸನನಕ್ುಮಾರ್ ಸ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಬಸಪ್ಪ ಸ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  3/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.20 1.000

1057 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಜಯಶಿೋಲ್  ಹೆಚ್.ಜ. ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 62 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1058 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಓಡಿಹಳಿಿ ಬಿನ್ ಹೆಲಳೆಯಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 109/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.74 1.000

1059 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಮಂಜುನಾಥ   ಎನ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  1/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1060 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಹಾಲ್ಮಮ  ಬಿ.ಎನ್. ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಟರಬಸಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  2/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.85 1.000

1061 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ರತನಕ್ುಮಾರಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  3/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.80 1.000

1062 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

 ಸದ್ದಲಂಗಪ್ಪ ಡಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್   ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಡಿ.ಕೆ. ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  3/p2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.69 1.000

1063 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಸ್.ವಿ.  ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 30/6 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.20 1.000

1064 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ವಾಗಿೋಶ್ ಎನ್.ಸ.  ಚನನಪ್ಪ ಎನ್. ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  1/5,1/8 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.65 1.000

1065 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತಬನಲನರು-01 44/4Ap1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.70 1.000

1066 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಶೆಲೋಭ ಹೆಚ್.ಬಿ.  ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತಬನಲನರು-01 41/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1067 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತಬನಲನರು-01 90/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1068 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತಬನಲನರು-01 43/p3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1069 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಅಣಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಗೆಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01  56/5p2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1070 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ನಟರಾಜ ಕೆ.ಇ. ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತಬನಲನರು-01 41/4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.80 1.000

1071 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ದಿೋಪ್ಕ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತಬನಲನರು-01 112/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1072 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಕ್ುಮಾರ್ ಜ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಎ.ಜ. ಅರಳಿೋಕ್ಟಟ ಸಂತಬನಲನರು-01 29/1,29/8 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.70 1.000

1073 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಮಲ್ೂಪ್ಪ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತಬನಲನರು-01 44/1p1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.80 1.000

1074 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಗೆಲೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತಬನಲನರು-01 50/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1075 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಜ. ಬಿನ್ ಗುರಣಣ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 123/p2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1076 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 19/p5 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1077 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01 35/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1078 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಜಯೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  12/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1079 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಗಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯೆಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  2/4,31/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.00 1.000

1080 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-01 3/1p2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.65 1.000

1081 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ತಿಪ್ಪಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತಬನಲನರು-01 39/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.34 1.000

1082 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-01  51/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 0.88 1.000

1083 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

Drumstics Seeds ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತಬನಲನರು-02 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.000

1084 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

Sunhamp Seeds ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-03 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.000



1085 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

Neem Cake ದಲಡಡಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-04 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.000

1086 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

 Neem Cake ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-05 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.000

1087 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

Trichoderma Vivide

 M.N Mixure
ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-06 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.000

1088 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

Hexaconazole  ಚಿಕ್ಕಬಿೂೋಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-07 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.000

1089 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

Hexaconazole 5% 

richoderma Vivide ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-08 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.000

1090 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗು
(LODP NEW)

Sunhamp Seeds ಗಿರಿಯಾಪ್ುರ ಸಂತಬನಲನರು-09 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1.000

1091 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಚನನಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೆ ಜ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ
ಗೆಲೋ-1

50/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 1 1.000 8.90861E+11

1092 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ದಾರಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಎಮ್ ಜ ಮಾದ್ನಬಾವಿ
ಕ್ಸಬಾ

20/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 1 1.000 5.71867E+11

1093 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಎಮ್ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಜ ಗಂಗಪ್ಪ ಬಿಜೆಲೋಗಟಟ ಗೆಲೋ-1 25/ಪಿ3-ಪಿ1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 1 1.000 5.67768E+11

1094 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ದಾರಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಅರೆೋಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 57/14 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 1 1.000 6.48009E+11

1095 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಬಿ ಜ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಬಿೋಜೆಲೋಗಟಟ ಗೆಲೋ-1 34 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 1 1.000 3.12024E+11

1096 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 138/5 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 0.9 1.000 4.68356E+11

1097 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿ ಜ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಬಿಜೆಲೋಗಟಟ
ಗೆಲೋ-1

35/5 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 1 1.000 9.17833E+11

1098 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋ-1 27/4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 1 1.000 9.58996E+11

1099 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಜ ವಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಕೆಲೋವಿ ಗೆಲೋ-1 123/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 1 1.000 7.55776E+11

1100 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಆರ್ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ
ಗೆಲೋ-1

3/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 1 1.000 4.34979E+11

1101 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನರಸಂಹಾಪ್ುರ
ಗೆಲೋ-2

24* ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 1 1.000 9.68771E+11

1102 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ನರಸಂಹಾಪ್ುರ
ಗೆಲೋ-2

23* ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 1 1.000 3.71753E+11

1103 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ನಾಗೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ
ಗೆಲೋ-1

27/8 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 1 1.000 8.81416E+11

1104 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಈಶ್ವರಯೆ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯೆ ದಲಡೆಡೋರಿ ಗೆಲೋ-1 27/3ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 0.66 1.000 2.49573E+11

1105 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ವಿೋರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿಜೆಲೋಗಟಟ
ಗೆಲೋ-1

51/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 0.5 1.000 2.04796E+11

1106 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಷ್ಡಕ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿಜೆಲೋಗಟಟ
ಗೆಲೋ-1

35/6 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 0.6 1.000 5.78905E+11

1107 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಕ್ಸಬಾ 105/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 1 1.000 8.18169E+11

1108 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ವಿೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ
ಗೆಲೋ-1

31/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 1 1.000 5.69045E+11

1109 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಸ ಜೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಗುರುರಾಜುರಾವ್ ನಾಡಿಗೆೋರ್ ಚಿೋಲ್ಲರು
ಗೆಲೋ-1

73/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 1 1.000 7.36749E+11

1110 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಕೆ ಜಯದೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಚಿೋಲ್ಲರು
ಗೆಲೋ-1

47/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 1 1.000 4.83516E+11

1111 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಚಿ ಕ್ಡದ್ಕ್ಟಟ
ಗೆಲೋ-1

43/7,43/8,43/9 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 0.8 1.000 4.59237E+11

1112 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಎಮ್ ಜ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಮಲ್ೂಪ್ಪ ಗಂಗನಕೆಲೋಟ
ಗೆಲೋ-1

48/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 0.5 1.000 2.61184E+11

1113 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಕೆ ಬಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ
ಗೆಲೋ-1

13/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 0.6 1.000 7.19289E+11

1114 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಕ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ
ಗೆಲೋ-1

5/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 1 1.000 8.819E+11

1115 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಮಂಜುನಾಥ ಸ ಇ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿ
ಗೆಲೋ-1

66/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 0.64 1.000 9.23857E+11



1116 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಬಿ ಡಿ ಶೆರೋಯಾಂಸ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜೆೈನ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಆರ್ ಧರಣೋಂದ್ರಯೆ ನರಸಂಹಾಪ್ುರ
ಗೆಲೋ-2

9* ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 0.8 1.000 8.15913E+11

1117 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಡಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ
ಗೆಲೋ-1

72/13
ಪ್.ಜಾತಿ

ತಂಗು
1 0.3 1.000 2.79435E+11

1118 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಶೆೋಟೆಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 71/2 ಪ್.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.7 1.000 4.31013E+11

1119 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP New

ಸುರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪ್ಪ ಹೆಲಳೆಹರಳಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-2 69* ಪ್.ಪ್ಂ ತಂಗು 1 1 1.000 6.6448E+11

1120 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಶ್ಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತೋಜೆನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ 106/5 ಪ್ಜಾ ತಂಗು

1 0.91 1.000 5.38081E+11

1121 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಸಾಮೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮೂನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಜ ಹಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ 143 ಪ್ಜಾ ತಂಗು

1 0.75 1.000 7.20111E+11

1122 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಸುಬಿೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಪಿೋಕ್ೆನಾಯಕ ಹನುಮಸಾಗರ
ಕ್ಸಬಾ 90* ಪ್ಜಾ ತಂಗು

1 0.75 1.000 5.3709E+11

1123 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಕೆ ಎಸ್ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಮಳಲ
ಗೆಲೋ-1 80/3ಎ ಸಾ ತಂಗು

1 0.38 1.000 7.08645E+11

1124 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಕೆ ಸಣಣರಾಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಯಪ್ಪ ಮಾರಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-2 22/3ಎ ಸಾ ತಂಗು 1 1 1.000 5.06493E+11

1125 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಪಿ ಎಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ ದಿಡಗಲರು
ಗೆಲೋ-2 24/3ಪಿ2 ಸಾ ತಂಗು

1 0.38 1.000 4.22965E+11

1126 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಬಸಪ್ಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ದ್ುಂಡೆಪ್ಪ ಹೆಲಳೆಮಾದ್ಪ್ುರ
ಗೆಲೋ-2 13/4,21/2ಬಿ ಸಾ ತಂಗು

1 0.94 1.000 3.99978E+11

1127 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಮಳಲ
ಗೆಲೋ-1 83/4 ಸಾ ತಂಗು

1 0.94 1.000 5.50068E+11

1128 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಬಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಮಳಲ
ಗೆಲೋ-1 57/5 ಸಾ ತಂಗು

1 0.78 1.000 2.39508E+11

1129 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಬಿ ಪಿ ಅಣಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಲೆೋ ಪ್ದ್ಮರಾಜಯೆ ಬಳೆಿೋಶ್ವರ
ಗೆಲೋ-2 22/5 ಸಾ ತಂಗು

1 0.21 1.000 9.89603E+11

1130 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಮರಿಯಪ್ಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಕ್ಸಬಾ 105/1 ಪ್ಜಾ ತಂಗು 1 0.63 1.000 8.94115E+11

1131 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಶಿದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಶೆೋಟೆಪ್ಪ ಬಸವನಹಳಿಿ ಗೆಲೋ-1 71/2 ಪ್ಜಾ ತಂಗು 1 1 1.000 4.31013E+11

1132 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಗದಿಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 93/1 ಪ್ಜಾ ತಂಗು 1 1 1.000 3.7477E+11

1133 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ Marunaati

ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 93/3 ಪ್ಜಾ ತಂಗು 1 1 1.000 9.82755E+11

1134 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP Maintanence

ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 6* ಪ್ಜಾ ತಂಗು 1 1 1.000 2.82106E+11

1135 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP Maintanence

ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಎಸ್ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 84* ಸಾ ತಂಗು 1 0.75 1.000 6.9052E+11

1136 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP Maintanence

ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 93/2 ಪ್ಜಾ ತಂಗು 1 1 1.000 8.11286E+11

1137 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP Maintanence

ಎಮ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 96/4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 0.75 1.000 4.70565E+11

1138 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP Maintanence

ವಸಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸ ಹೆಚ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮಾಸಡಿ ಕ್ಸಬಾ 70/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 0.75 1.000 9.35043E+11

1139 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ LODP Maintanence

ಕೆ ಇ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಳಿಿ
ಕ್ಸಬಾ

58/16 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1 0.75 1.000 7.26716E+11

1140 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 15/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.17500

915550425075

1141 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ಜೋವಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 7/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.40 0.07

272044972285

1142 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಮ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಾನಂದ್ಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 96/1b ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.07

245272661930

1143 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ಎಮ್.ಟಿ.ಅಜಜಣಣ ಬಿನ್ ಜಯೆಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 17/4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.80 0.14

557511277785

1144 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ರೆೋವಣಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪ್ಪ.ಕೆ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 84/11 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.80 0.14

965392894798

1145 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಡಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಷ್ಂಶಿೋಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 7/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.60 0.105

969753652866

1146 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ಪ್ರಮಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ ಯಲ್ವಟಿಟ ಮಲೆಬನಲನರು 216/p1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.70 0.1225

908311973738

1147 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಡಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಷ್ಂಶಿೋಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 16/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.17500

713190276461

1148 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಷ್ಂಶಿೋಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 16/119/7 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.68 0.119

746825936706

1149 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ದಾೆಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪ್ಪ ಷ್ಂಶಿೋಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 19/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.40 0.07

606017107573

1150 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಡಡಪ್ಪ ಷ್ಂಶಿೋಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 15/6 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.50 0.0875

474337900639

1151 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಹಳಿಿಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 52/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.18

304095202625

1152 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ
ಸದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹಳಿಿಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 40 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು

0.40 0.07
348521964302

1153 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ
ಎ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ ಹಳಿಿಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 55/4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು

0.85 0.14875
742245645885



1154 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ
ಎ.ಕೆ.ಶಿವಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹಳಿಿಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 65/p2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು

0.80 0.14
526642933012

1155 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ
ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ ಮಹಜೆನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 68/6 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು

1.00 0.17500
700800036512

1156 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ
ಡಿ.ಎಸ್.ಹಾಲೆೋಶ್ ಬಿನ್  ದಾೆಮಪ್ಪ ಸಂಶಿೋಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 16/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು

0.57 0.09975
234590053061

1157 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ
ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಂಜೋವಪ್ಪ ಸಂಶಿೋಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 15/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು

0.70 0.1225
yzv0606210

1158 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ ಬಸವರಾಜ ಬಿ ಬಿನ್ ಎ.ಕೆ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಜ.ಬೋವಿನಹಳಿಿ ಮಲೆಬನಲನರು 13/5,13/6 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.80 0.14

411063341197

1159 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

LODP ನಿವಯಹಣ
ನೆೋತಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ ಯಲ್ವಟಿಟ ಮಲೆಬನಲನರು 76/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು

1.00 0.1750
772083317637

1160 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹುಟಟಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 151/2c ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.50 0.0875

352326398094

1161 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಾಯಿ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 151/2c ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.50 0.0875

589000637717

1162 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಪ್ರಬು ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 50/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

811549702416

1163 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಶ್ಂಕ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 152/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.50 0.0875

750599353101,

1164 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಕ್ರಿಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 84/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.60 0.105

284161439402

1165 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಎಸ್.ಹೆೋಮಣಣ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 15/4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.80 0.14

200914451593

1166 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಬಿ.ಹೆಚ್.ಸುಬಾಷ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 110/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

978550104624

1167 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಬಿ.ರ್ೈ.ಪ್ರತಿಭಾ ಕೆಲೋಂ ಆರ್.ಯಲ್ೂಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 110/5 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

505864343666

1168 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 109 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.64 0.112

395351603189

1169 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಯು.ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಣಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 21/3,2/7 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

746556769097

1170 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಸಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೆೋಟ್ ಭರಮಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 85/1b ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

314894773609

1171 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಬಸವನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 47/6 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

667039293516

1172 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಗೆಲೋವಿನಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 48/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

746230613802

1173 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಶ್ಾಂತರಾಜ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಗೆಲೋವಿನಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 48/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

220226820945

1174 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಜ.ಎಮ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಗೆಲೋವಿನಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 47/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

476131721221

1175 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಹಾಷಿಯ ಬಾನ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ರಫಕ್ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 15/11 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

687735421572

1176 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಬಿ.ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ುರುಕ್ಷೋತರಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 20/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

860185497237

1177 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಪ್ರಸನನ ಕೆಲೋಂ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಮಹಜೆನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 67/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

948706999781

1178 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 15/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

865133098585

1179 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 16/7 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.60 0.105

801332299336

1180 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಕೆ.ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 81/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

776234707050

1181 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಬಿ.ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 8/2p6 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.45 0.087

1182 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಜಗದೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 17/1e,18/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.70 0.1225

772740738185

1183 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಬಿ.ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ಂಚಾಕ್ಷ್ರಯೆ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 20/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

480826945372

1184 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಡಿ.ಎಲ್.ರ್ಂಕ್ಟಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 14/3A4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.40 0.07

960678327078

1185 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಪ್ರೋಮನಾಥ ಬಿನ್ ಗೆಲೋದಾವರಿ ಬಾಯಿ ಮಹಜೆನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 55/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

441262199198

1186 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 148/4 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.80 0.14

440639641213

1187 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಜ.ರೆೋವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 6/2D ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.80 0.14

498932643979

1188 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಎಸ್.ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 101/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
1.00 0.175

552486994927

1189 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಕೆ.ರೆೋವಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಹನಗವಾಡಿ ಕ್ಸಬಾ 145/5 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.91 0.16

915497817795

1190 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಕ್ರಿಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಪ್ಪ ಬನಿನಕೆಲಡು ಕ್ಸಬಾ 3/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು
0.80 0.14

232338538529

1191 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಕ್ುಸುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪ್ಪ ಹಳಿಿಹಾಳು ಮಲೆಬನಲನರು 75 ತಂಗು
0.58 0.036

425663478216

1192 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಸಂಜೋವಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಾಯಪ್ಪ ಮಲೆೋಬನಲನರು ಮಲೆಬನಲನರು 32/2 ತಂಗು
0.80 0.14

571080340238

1193 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP)

ಡಿ.ಮಂಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪ್ಪ ಷ್ಂಶಿೋಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ 7/3 - ತಂಗು
0.60 0.105

696846535826

1194 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ

ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಹೆಲಸ ಪಾರತೆಕ್ಷ್ತ ತಾಕ್ುಗಳ 
ನಿಮಾಯಣ  (LODP) ಸ.ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ

ಯಲ್ವಟಿಟ ಮಲೆಬನಲನರು 76/1 ತಂಗು
1.00 0.1750

490749944797



1195 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ ತಂಗು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಚೌಡಪ್ಪಬಿನ್ ಕ್ುರಿಭೋಮಪ್ಪ ಮಾಗಡಿ ಸಲಕೆಕ 83/1AP1 ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ತಂಗು 1 1.50 0.13125 521185491078

1196 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ ತಂಗು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೆೋಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಉಜಜನಿ ಸಲಕೆಕ 26/ ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08751 828334997032

1197 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ ತಂಗು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 21/P2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08751 201338423134

1198 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ ತಂಗು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ ಜ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ತಾರೆೋಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 13/ ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08751 887802437461

1199 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ ತಂಗು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ ಜ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪ್ಪ ತಾರೆೋಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 6/2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 0.40 0.03501 747427556266

1200 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ ತಂಗು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಉಲ್ಯಕ್ಟಟ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 16/P1-P2 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 0.60 0.05250 619128677473

1201 ದಾವಣಗೆರೆ ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣ್ಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗ್ಾಗಿ 
ತಂಗಿನಲೂ ಬೋಸಾಯ ತಂಗು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ ಬಿ  ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪ್ಪ ಮಿೋನಿಗರಹಳಿಿ ಬಿಳಿಚಲೋಡು 22/1 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08751 356599063415

1202 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೋಸಾಯ ವಿಶ್ಾವಂಭರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದಲಡಡಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 133/4 ಸಾಮಾನೆ  ಚಂಡು ಹಲ 1 0.40 1.00 324870791069

1203 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೋಸಾಯ ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ ವಡಿಡನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 70/3 ಸಾಮಾನೆ ಜಬಯರಾ ಹಲ 1 0.40 1.00 861870132381

1204 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೋಸಾಯ ಮರುಳಸದ್ದಪ್ಪ ತಾಯಿ ಗ್ೌರಮಮ ಎ.ಕೆ ದಲಡಡಬಾತಿ ಕ್ಸಬಾ 206/2 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾೆಟಲ 1 0.20 1.00 273255141510

1205 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ, ಡಿಸೋಲ್ ಪ್ಂಪ್ ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ ವಡಿಡನಹಳಿಿ ಆನಗೆಲೋಡು 70/3 ಸಾಮಾನೆ ಜಬಯರಾ ಹಲ 1 2.19 1.00 861870132381

1206 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿಲ್ಪ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯ್ಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಬಾೂಳ್ ಆನಗೆಲೋಡು 246 ಸಾಮಾನೆ ಜಬಯರಾ ಹಲ 1 1.17 1.00 799302819835

1207 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ಪಾಲಹೌಸ್ ಭರತ್ ಭಲಷ್ಣ್ ಎಂ ಓ ಬಿನ್ ಓಬಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 34/3 ಸಾಮಾನೆ ತಂಗು, ಬಾಳೆ 1 0.40 1.00 855566609068

1208 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ಪಾಲಹೌಸ್ ಭರತ್ ಭಲಷ್ಣ್ ಎಂ ಓ ಬಿನ್ ಓಬಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಅಣಜ ಆನಗೆಲೋಡು 34/3 ಸಾಮಾನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ಟಮಟಲ 1 0.40 1.00 855566609068

1209 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ಪಾಲಹೌಸ್ ಶಿಲ್ಪ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ವಿ ಕ್ುಮಾರ ಹೆಬಾೂಳು ಆನಗೆಲೋಡು 246 ಸಾಮಾನೆ ಹಲವು 1 0.20 1.00 799302819835

1210 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ಪಾಲಹೌಸ್ ಶಿಲ್ಪ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ವಿ ಕ್ುಮಾರ ಹೆಬಾೂಳು ಆನಗೆಲೋಡು 246 ಸಾಮಾನೆ ಹಲವು 1 0.20 1.00 799302819835

1211 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ಪಾಲಹೌಸ್ ಧನಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಎಲ್ ಕೆ ನಾಯಕ ಹುಲಕ್ಟಟ ಆನಗೆಲೋಡು 132 ಪ್ರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಣಸನ ಸಸ 1 0.10 1.00 275897935209

1212 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ಟಲಮಾೆಟಲ ತಿಮಾಮಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಭಲೋವಿ ಮೋದ್ುಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 17/B 422 1.16 1.00

1213 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ತರಕಾರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪ್ಪ ಗಂಗಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 64 423 6.40 1.00

1214 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ ತರಕಾರಿ ನಾಯಕ ಬಿ.ಎನ್.ಸ. ಬಿನ್ ನಲಯಾಯನಾಯಕ ಬಿ. ನಿೋತಿಗೆರೆ ಸಂತಬನಲನರು-02 88/p6,88/p2-p1 422 1.00

384 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ NHM ಕ್ೃಷಿಹೆಲಂಡ ಬಾಬುರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-02 422 1.00

1215 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ Farmpond ಎಮ್ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಲಪ್ೂನಾಯಕ ಮುಸಸೋನಾಳ್ ಬಳಗುತಿತ 31/ಪಿ1 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1 1 396953501402

1216 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ Farmpond ಧಮಯನಾಯಕ ಎಂ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಕ್ುಂಕ್ುವಾ ಬಳಗುತಿತ 32/2 ಪ್ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.66 1 685453879330

1217 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ Farmpond ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಮಂಗನಕೆಲಪ್ಪ ಬಳಗುತಿತ 24/2 ಪ್.ಪ್ಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.77 1 655832579842

1218 ದಾವಣಗೆರೆ ಕ್ೃಷಿಭಾಗೆ Farmpond ಗಂಗ್ಾೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವೆನಾಯಕ ವಿಜಯಪ್ುರ ಸಾ-1 61 ಸಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.7 1 262485407959

III

1 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಎನ್ ಬಿ ನ್ರಸಿೀಪುರ ಆನ್ಗೀಡು 6/1, 22/7, 5/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1 0.76 0.55103 309552850378

2 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನುಸೂಯಮಮ ಕಬ್ಬೂ ರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 51/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.27631 236351140200

3 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಗೇುಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಜಿ ಕಬ್ಬೂ ರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 51/6, 51/9 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.34998 299851692568

4 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಷಪ ಕಬ್ಬೂ ರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 51/10 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.49 0.19849 975056704776

5 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಹೆಚ್ ಜಿ ಕಬ್ಬೂ ರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 51/8 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.34999 637995543240

6 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್ ಅತಿತ ಗೆರೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 59/4, 59/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.39208 250238911191

7 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಿುಂಗರಾಜಪ್ಪ  ಎಮ್ ಸಿ ಮಲಲ ಶೆಟ್ೂ ಹಳಿ್ಳ ಆನ್ಗೀಡು 33/6, 33/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 1.00 0.87318 352459580951

8 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಕೊಗಗನ್ನರು ಆನ್ಗೀಡು 22/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.20 0.22674 729842652023

9 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನ್ೂ ಪೂಣುಮಮ ಕೊಗಗನ್ನರು ಆನ್ಗೀಡು 23/2P5, 30/P18 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.38 0.53536 432282687868

10 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅುಂಜಿನ್ಪ್ಪ ಲೀಕಕೆರೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 276/3, 276/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಕಡ 1 0.66 0.25263 807360402823

11 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೀಕೇಶ್ಪ್ಪ  ಜಿ ವ ಮುದ್ಹದ್ಡಿ ಕಸಬಾ 4/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗೆಗ 1 0.62 0.22828 342387213631

12 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜ ನಾಗನ್ನರು ಕಸಬಾ 3/4, 4/1, 4/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗೆಗ 1 1.60 0.57473 411222888357

13 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಲ ಕಜುುನ್ಪ್ಪ  ಕೆ ಪಿ ಕಶಿೀಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 44/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗೆಗ 1 0.80 0.31338 356708621770

14 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತೂ  ಬಿ ಎಸ್ ಕಶಿೀಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 49/5A, 50/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.14 0.36943 589707991807

15 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿೀರ್ ಸಾಬ್ ದಾಯ ಮೇನ್ಹಳಿ್ಳ ಮಾಯಕೊುಂಡ 66/5, 66/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.31338 412296428699

16 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರ ೀಶ್ ಕೆ ಪಿ ಕಶಿೀಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 45/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.53 1.27029 923276105666

17 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಳಲೆಕ ರೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 128/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗೆಗ 1 1.53 0.60223 999541426818

18 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವುಂಕಟೇಶ್ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಮಳಲೆಕ ರೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 14/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗೆಗ 1 0.94 0.46303 396833815345

19 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಪ ಬಲ್ಲಲ ರು ಕಸಬಾ 38/10 ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗೆಗ 1 0.42 0.2379 233714568090

20 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವ ಸಿ ಕೆ ಕೈದಾಳೆ ಕಸಬಾ 30/1A ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.2672 656561136915

21 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲಾವತಿ ಬಾಯಿ ಕೊಡಗನ್ನರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 42/7 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.3271 907006801021

22 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾನ್ಗಣ ಕೆುಂಚಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕಸಬಾ 142/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.2672 370529286909

23 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿುಂಗಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕಸಬಾ 84/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.2672 473247891883

24 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಚ್ಚ ೀರ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ತುಚುಗಟ್ೂ ಕಸಬಾ 36/5 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.2672 215131155430

25 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ೀಶ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕಕು ಆನ್ಗೀಡು 26/6 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.95 0.40229 239240904078

26 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೀರಪ್ಪ ಹದ್ಡಿ ಕಸಬಾ 30/1 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.26 0.20207 595574932307

27 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೇಶ್ಪ್ಪ ಶಯ ಗಲೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 128/1A ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.20211 535817602662

28 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದ ಮಮ  ಎಮ್ ಆರ್ ಲೀಕಕೆರೆ ಮಾಯಕೊುಂಡ 63/2P2 ಸಾಮಾನ್ಯ ನುಗೆಗ 1 0.51 0.21628 416513566409

29 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಡಸ ದ್ಪ್ಪ  ಎ ಕಬ್ಬೂ ರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 69/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.65 0.63917 820912429159

30 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿ ಜಿ ಕೊಡಗನ್ನರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 95/1B ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 1.26 1.20997 708488369710

31 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಿ ಪ್ಪ  ಕೆ ದೊಡಡ ಮಾಗಡಿ ಮಾಯಕೊುಂಡ 69/2, 58/1, 58/2 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.80 0.90696 997435413514

32 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಹುಸಾಬ್ ಸಾವರ್ ಕೊಡಗನ್ನರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 48/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.40 0.45349 430384427782

33 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕಮಾರ ಅಣ್ಣಣ ಪುರ ಮಾಯಕೊುಂಡ 12/3 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.30 0.37584 320998060485

34 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪ ೀಸಾವ ಮಿ ಕೊಡಗನ್ನರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 52/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.80 0.32679 466619360987

35 ದಾವಣಗೆರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ನಿುಂಬಲಾಲ ರ್ ಎಲ್ ಕೊಡಗನ್ನರು ಮಾಯಕೊುಂಡ 95/2P4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.92 0.92931 633123741296

1 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಟಿ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಲೋಟಪ್ಪ ಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2  9/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 350145202586

2 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 26/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.21 732965190054

ಜಲಾೂವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



3 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 27/3,27/12 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.36 758595578461

4 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಎನ್ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 74/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 695721266724

5 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಲೋಟಪ್ಪ ಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2  9/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 455799579545

6 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪ್ಪ ಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 38 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 516804910932

7 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಯೆ ದಿಗೆೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 40/3,40/4,40/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.21 896370274631

8 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಹೆಲರಕೆೋರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-2 61/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 696779389283

9 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಬಸಯೆ ಬಿನ್ ನಂಧಯೆ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 132/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.19

10 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಶಿವರಾಜ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪ್ಪ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ 45/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.13 304804694085

11 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಡಿ ಎಸ್ ಗಂಗ್ಾಧರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸದಿೂಂಗಪ್ಪ ಸಾರಥಿ ಕ್ಸಬಾ-2 99 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.15 993957393064

12 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಶಿವರಾಜ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪ್ಪ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ 45/15 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.18 304804694085

13 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ  30/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.62 0.27 496950580623

14 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ದಾರಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  31/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.34 491223637327

15 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿೋಥಯಪ್ಪ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2  11/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 699667975111

16 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ತಿಪ್ಪಗೆಲಂಡನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2 52/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 275264533684

17 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ರಹಮತುಲ್ೂ ಬಿನ್ ಮೊಹಮದ್ ಖಲ್ಂದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-2 229 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 431639808237

18 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಕ್ಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಗೆಲಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 34/2ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 934623705941

19 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪ್ಪ ಮಸಣಿಕೆರೆ ಉಬಾರಣಿ 80/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.25 416757183985

20 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಸ ಈ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 21/1ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 999195386818

21 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಹೆಲದಿಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2  11/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 400602858359

22 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಕೆ ಶಿವಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಕ್ಂಚಿಗನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ  1/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.24 306254971275

23 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಕೆ ಪಿ ಮನೆಲೋಜ್ ಬಿನ್ ವಿಶ್ಾಲ್ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 71/2ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.18 544512095126

24 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 22/ಪಿ5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 848896596361

25 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಡಿ ಉಮಾಪ್ತಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 51/2ಎ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.30 339935718625

26 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಯೋಗಿಶ್ ಬಿನ್ ಯತಿರಾಜ್ ಕೆಲೋಗಲ್ಲರು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 107/4ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 613637174295

27 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಬಿ ಇಂದಿರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಉಮಾಪ್ತಿ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನಲನರು-1 51/2ಎ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.23 0.14 477726681022

28 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ಅರಳಿಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 24/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 800744101886

29 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 22/ಪಿ3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 703410398005

30 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  5/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.33 214024291120

31 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಬಿ ಕೆ ಹಾಲ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪ್ಪ ಬಲಮಮೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2  8/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 218863896996

32 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಕೆ ಎಂ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ವಡಡನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 108/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.17 414631979985

33 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಬಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ವಡಡನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 85/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.29 465210136259

34 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಜೆ ಎನ್ ಓಂಕಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಪ್ನನಸಮುದ್ರ ಉಬಾರಣಿ 46/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 919571112452

35 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಕ್ಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕ್ರಮಲತಿಯ ಗೆಲಪ್ಪೋನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ 34/2ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.35 934623705941

36 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಮೈಲಾರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪ್ಪ ದಲಂದ್ರಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ-2 62/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.20 836496215322

37 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಕೆ ಬಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವಂತಪ್ಪ ಮಾದ್ಪ್ುರ ಕ್ಸಬಾ-2 52/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.31 484099461776

38 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಪ ದಲಡೆಡೋರಿಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 34/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 643956147090

39 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲ್ೂಪ್ಪ ಜಕ್ಕಲ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 3/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 566304974326

40 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಕೆ ಪಿ ಮನೆಲೋಜ್ ಬಿನ್ ವಿಶ್ಾಲ್ ಮಲಾೂಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 71/4ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37 544512095126

41 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸುವಣಯ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಣುಮಖಪ್ಪ ಹಲ್ಕ್ನಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 38/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.20 250641560673

42 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಮಸಾತನ್ ಸಾಬ್ ಹೆಲನೆನೋಬಾಗಿ ಕ್ಸಬಾ-2 88 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 368174143220

43 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೆೋಂದ್ರಪ್ಪ ಟಿ ಶೆಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ-2  19/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.32 632783934269

44 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ದಾರಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಟಪ್ಪ ಕೆಲಮಾರನಹಳಿಿ ಉಬಾರಣಿ  31/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.91 0.35 491223637327

45 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಕೆ ಸ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಕ್ಲೊೋನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  10/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.31 677062700108

46 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಕೆ ಸ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ಸದ್ದನಮಠ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 5/11,6/17,6/16 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 677062700108

47 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಎಲ್ ಜ ರಾಜಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮಲೊೋಶ್ಪ್ಪ ಮಲೂಗೆರೆ ಕ್ಸಬಾ-2  3/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.26 946727079748

48 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಚನನಬಸಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 25/3ಪಿ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.17 431032510119

49 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಬಳಿಿಗನಲಡು ಸಂತೋಬನುನರು-1 52 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.38 248063611104

50 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ತಿಮಮೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಮಲ್ಹಾಳ್ ಉಬಾರಣಿ 88/5 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.26 906359245175

51 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಬಿ ಮಹಾಲಂಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಭಲತಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 116/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.32 785505728829

52 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಾರಪ್ಪ ಪಾಂಡೆಲೋಮಟಿಟ ಉಬಾರಣಿ 124/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.23 343631945936

53 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಜ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವಿೋರೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಸವಾಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 10 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.53 269113091888

54 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಇಮಾಂ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ ಸಲೋಮಲಾಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 64/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.38 600301539780

55 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುದಿಯಪ್ಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಕ್ಸಬಾ-2  4/6 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.31 919754839331

56 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪ್ಪ ಚನಾನಪ್ುರ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 36/3,4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.82 0.79 209942949845

57 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣನಿಂಗಪ್ಪ ಬಿೋಮನೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  18/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.48 448130680618

58 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಬಿ ಎಲ್ ವಸಂತ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಕೆಲಂಡದ್ಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 45/3ಪಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.30 941358886408

59 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಹರೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಪ್ದ್ದನಿೋಡು ಕೆಂಪ್ನಹಳಿಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  24/8 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.36 836378380906

60 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಯಕೆಕಗೆಲಂದಿ ಸಂತೋಬನಲನರು-1  4/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.52 689861612939

61 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರುಡಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 64/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.43 0.26 411184615679

62 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಬಿನ್ ಕ್ಟಟರಂಗಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 197/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.21 532768966869

63 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಸಣಣರಂಗಪ್ಪ ಹಿರೆೋವುಡ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 197/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.46 248728076582

64 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಿೋಮನೆರೆ ಸಂತೋಬನಲನರು-1 21/ಪಿ2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.60 0.70 858279428875

65 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಟಿ ರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪ್ಪ ಜೆಲೋಳದಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ-2 10/1ಎ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.32 355388546324

66 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮರುಡಪ್ಪ ಕ್ರೆೋಕ್ಟಟ ಸಂತೋಬನಲನರು-2 64/1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.42 0.25 816175537072

67 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಸದ್ದಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ರ್ೈಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 17/3ಬಿಪಿ4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 285528742694

68 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ರೆೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ದಾನಪ್ಪ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 209/7 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 972953034379

69 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ವಿಶ್ವರಾಧೆ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಯೆ ರ್ೈಲೋಪ್ುರ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 32/16 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.39 868595343148

70 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಪ್ರಮೋಶ್ವರಪ್ಪ ಕ್ುಲ್ುಮೋನಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 8/3ಬಿ ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.34 868237146279

71 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ದಾರಕ್ಷ್ಯಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಲ್ುಕದ್ುರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 60/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37 369183729123

72 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 62/4 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.51 0.20 887627473301

73 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ರುದ್ರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಸಂಗ್ಾಹಳಿಿ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 68/3 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.20 215903672958

74 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಪ್ಡಾಲ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆೋಶ್ವರ ರಾವ್ ಕ್ತತಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-2 169/2 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.32 946479713969

75 ಚನನಗಿರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಷ್ಮ ಹನಿ ನಿರಾವರಿ ತಿಮಮಪ್ಪ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಬಳಲ್ಗೆರೆ ಬಸವಾಪ್ಟಟಣ-1 37/1ಎ1 ಸಾಮಾನೆ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.29 701871452509

36 ಹೆಲನಾನಳಿ JENUKRUSHI ಜೆೋನು ಪ್ಟಿಟಗೆ ಕೆ ಸ ಸದ್ದರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರಪ್ಪ ದೋವರಹೆಲನಾನಳಿ ಕ್ಸಬಾ 32/1ಎ2 ಸಾ ಜೆೋನು ಪ್ಟಿಟಗೆ 1 0.2 0.3375 3.15995E+11

37 ಹೆಲನಾನಳಿ JENUKRUSHI ಜೆೋನು ಪ್ಟಿಟಗೆ ಪ್ರಶ್ಾಂತ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 102/3 ಸಾ ಜೆೋನು ಪ್ಟಿಟಗೆ 1 1 0.1167 8.9921E+11

38 ಹೆಲನಾನಳಿ JENUKRUSHI ಜೆೋನು ಪ್ಟಿಟಗೆ ಪ್ರಶ್ಾಂತ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪ್ಪ ಕ್ಮಾಮರಗಟಟ ಕ್ಸಬಾ 102/3 ಸಾ ಜೆೋನು ಪ್ಟಿಟಗೆ 1 1 0.0675 8.9921E+11
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0464101028735

0962500101409901

7192500100628001

4582500100106301

4582500100174201

4582500100130301

200001814386

3102500104465200

10915101000414

6262200036618

20105940527

10945101021736



64137822408

30194259425

200002024169

4737108002064

4702500101666001

54019303549

4702500100907801

54019303276

64033955231

64021009253

64039753668

4737101004163

44737101004159,

4737108000980,

4737101002675,

4702500101619601,

54058178521,

64144933356,

4702500100807701,

10677100006352,

4702500101651701,

64052001938,

4702500100504901,

747427556266

930475374768

627525460257

593988009090

870144909199

690076021932

007300101014841

10212200013350

10657100000722

10547100006516

1847101010050

694000930577

10657100003295

10821100005179

10821100001121

10657100001765

3320101006614

200001617231

200001606455

1590101011602

10657101075357

3320101008189

917010029440548

10559100006908

10821101006074

10821101052198

10821101042924

10212200023091

3320101004090

10727101027323

10846100006490

10727101018954

10727101018954

10212200043975

200001011048

64120993313

10212200006816

200000693052

10547100006419

20068369708

1590101011602

64047305526

10593101035012

200001055393

1241104000043625

200001513082

















2092000100006601

0508101066410

50202056021

105500300001647

10242010008499



60256212586

0480101013503

155301011001312

10699100005141

0480101010114

0480101014650

480101008946

0480101008944

079210100024238

10688100003754

520101228639121

10688100003754

36627457288

100501010011030

100501010006784

100501010008384

0449101016566

0449101014615

10533100050624

0449101014621

0449108021429

380976068357

10678100002290

100501011005342

0449101011010

64190397771

417402010004459

100501011004909

10550101004227

10550101004227



100501011005196

0449101011370

0449101011401

10688100006700

0449101017349

1084710004190

10847100004190

1590101014731

10533101006843

044910101808

10562524022

1305155000051716

10533101029330

10533101043598

37329781329

10533100053162

0449101019630

10533100051247

10533100004780

10699101012899

10699101014684

022500100361601

0232500100424001

0232500101479801

0508101018656

0232500101014501

32571741906

64169606897

1813101016246

520101205280370

10533101046586

100501010006646

10688100003785

10688100006823

53315102027115

5337101001072

10533100051969

10533100030131



100501011003392

520101228511379

54045214238

200001407176

57910101009619

32900266571

57101003545

200001889109

20000093316

200001980251

200001529456

200000130633

31872265964

200001658937

200001722289

200000115683

200001505730

35321599395

200001502615

36233673317

200000933164

36233931733

579101013682

579101019410

579101023516

579101018169

579101005248

579108022162

579101023016

579101013548

579101020921

694000380816

200000116263

579119013339

579101009619

579101003545

37968590802

54040740322

10590101020685

19122210038033

200000446274

579101016018

694000400299

579101025421

200001224262

200000115649

32500635366

10870100001880

31872265964



1.09411E+13

64039853277

1.09411E+13

5.3411E+12

1.09411E+13

6.2622E+12

1.06531E+13

5.84101E+11

1.09411E+13

5.3425E+15

4.64101E+11

4.64101E+11

5.84101E+11

5.84101E+11

1.06531E+13

64055507952

5.34111E+12

5.84101E+11

6.94E+11

64086380100

5.84101E+11

5.31101E+11

5.3425E+15

5.3425E+15

5.84101E+11



1.22722E+13

64056764283

4.0111E+12

6.26221E+12

4.64101E+11

64155080198

4.64101E+11

4.39411E+12

3.1025E+15

64010183064

54040138713

64010183064

4.3941E+12

4.64108E+11

4.01111E+12

4.0111E+12

3.425E+14

2.00001E+11

3.425E+14

6.2622E+12

3.425E+14

3.425E+14

3.425E+11

000600101023764

0478105042454

0478108050110

0478101052546

0478101050471

0478101055255

0478101043145

3742500100168801

285701000002643

10553100004778

0478840010310

10677100300028

10677100008210

4702500101935305



34418633799

64064705625

0478101044196

10553100008803

4702000100045401

10881101023831

10553100010056

0478101043432

0478108030333

0478101021344

64127293565

047810102830

10553100008231

0478101028011

0478101024557

10553101013454

10677101008944

10677100000339

106771000006248

10677101002607

33709540630

0478101049039

8701101000390

225010100047302

0478101024370

20001486591

8701101000022

8701119000289

8701101000374

127201011005647

3032500112191601

10553100006478

50200016847903

0478101024546

5847101001011

0478101043284

64037291332

10677100007533

10611417948

10012200020738



10212200042322

200001720917

10777100008971

10777100002653

10777100002636

10777100007061

10593100009240

33510807623

105508601000009

32757693417

105508601000009

10242600001113

1822500101999201

1822500101999201

10242600001113

10242600001113

0232500100871801

10919101048283

6190488120

54040700468

60000.00

64062948173

5442500103081801

5341110000093

1055410004105

000035550334210

5337101000765

32709314971

10526101027101

32709310262

10526100003831

000035550334210

10205100010474

10805100009518

0480101008049

64010292143

64079793467

10526100007078

5337101000230

10533100050584

5337101000032

10533100003596

5337101000364

00040020005243

200001996975

200001943923

200002020211

520101213911929

200002003557

200001948842

10205100010319

10205100010418

10205100010352

200001946276

200001943311

200001944008

200001943989

200001948808

200001943322

200001946298

10889101002980

579101014794

ಜಲಾೂವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



10870100002432

50100150117

10889101010554

1560101008388

64143219478

1560108010559

19122200053762

6402102163

10571010101011500

6402102163

64005502635

6281700086

54040714449

64010334037

572101060190

6130713259

694000673096

10870100000230

171250010590101

8849101000468

520101044065397

64162406125

32664276546

10870100000219

10870100002624

1912221001300

64081669888

64139829014

19122200054277

963766195

694000684112

572143232

6130713259

8848108000753

1560108005893

19122200025285

10870101028544

520101044065597

524101048570

64054358207

668101016359

6281700086

579101004139

694000378976

1712500100222300

6072215114

579101019048

64135347625

10570101001918

10919101012695

200002113436

64054504770

200002065231

200002005055

200002004925

200001945171

200002006161

200002005996

200002005000

200002006116

200001970593

200002012472

200001141487

200002124776

578101000759

10915101002883

578101017818

32156566107

10205100010291

578101020566

578101019430

64065243498

111501011005563

4.64101E+11

3.1025E+15

3.1025E+15



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

1 ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿನಾಯಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 179.5 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.20 115236 4948  2323  9732 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ವರ ರ
2 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಿಡ್ುುಸಾಬ ಹಜರೆಸಾಬ ವಾಲಿಕಾರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 24/1ಅ

ಅ.ಸಂ 
ಸಾಮಾನಯ

ಪೋರಲ 0.58 19085 7696  5257  7378 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
3 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ ೋಭಾ ಗಣಪತಿ ಬೆಟದ್ ರ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 389/2ಸ ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 0.60 42938 7942  4858  4829 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಛಬ್ಬಿ
4 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನವಾಬಸಾಬ ಹಜರೆಸಾಬ ವಾಲಿಕಾರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 24/1ಬ್ಬ

ಅ.ಸಂ 
ಸಾಮಾನಯ

ಪೋರಲ 0.59 19414 3541  2346  7160 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
5 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸತಿೋಶ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಲಕ್ಕೋಮರದ್ ಬು. ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಛಬ್ಬಿ 244 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ 2.00 192060 5985  4195  9555 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ
6 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಸಪಪ ಬೆರ್ಣಿ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 217/2ಇ/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ , ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.80 80810 4487  0776  9536 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ
7 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಪಪ ಶ್ದ್ದಪಪ ನಾಗರಹಳಿಿ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 315 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 72539 6026  2396  1103 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಛಬ್ಬಿ
8 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ನರೆೋಂದ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 101/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 50577 9924  2045  5810 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
9 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಚನೂಪಪ ಆಲದ್ಕ್ಟಿಿ ಪಾಲಿಕೆ ಪಪ ಛಬ್ಬಿ 102/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.00 101013 9396  1298  0878 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ವರ ರ
10 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುರುಶ್ದ್ದಪಪ ಪರಪಪ ಉಗರಗ ೋಳ ಯಲಾಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 47/2. ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 2.00 192060 6339  8120  1323 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಭಂಡಿವಾಡ್
11 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮೃತುಯಂಜಯ  ಗು. ಉಗರಗ ೋಳ ಯಲಾಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 47/3. ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 2.00 192060 9619  7076  8684 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಭಂಡಿವಾಡ್
12 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ  ರತೂವವ  ಗು. ಉಗರಗ ೋಳ ಯಲಾಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 47/1. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 2.00 192060 2100  2050  2133 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಭಂಡಿವಾಡ್
13 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಫಕ್ೋರಪಪ ಸುಡ್ಕೆೋನವರ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 77 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.40 41996 4391  7407  2888 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
14 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ಾರಮಗ್ೌಡ್ ನಿಂ. ಪಾಟಿೋಲ ವರ ರ ಛಬ್ಬಿ 108/6. ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.80 80810 5699  9185  0251 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ವರ ರ
15 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಸ. ಮೆೋಟಿ ಯಲಾಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 38/4. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1.02 74348 9274  7994  2633 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಕಾಪೂರ ಚೌಕ್
16 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ಗುರುಶ್ದ್ದಪಪ ಸ ೋಲಾರಗ ಪಪ ಅಗಡಿ ಛಬ್ಬಿ 85/513/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಕಾಯಿ 0.80 80810 7814  6340  7912

17 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ  ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಪವಯತಗ್ೌಡ್ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ್ರ ನ ಲಿವ ಛಬ್ಬಿ 777/2. ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.50 26415 5258  9224  7359 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ನ ಲಿವ
18 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಮದ್ಸಲಿೋಮ ಬಾಪೂನವರ ಕ್ುರಡಿಕೆೋರಿ ಛಬ್ಬಿ

238/1ಬ್ಬ/1

238/1

ಅ.ಸಂ 
ಸಾಮಾನಯ

ಟ ಮೆಟ  ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.30 124839 7763  3809  7572
ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸಯ 

ಹುಬಿಳಿಿ
19 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಾನಕ್ಪಪ ಬ. ಬಂಕಾಪೂರ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 21 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 31195 2130  9955  5427 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ
20 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಸಯಯ ಹುಚಚಯಯ ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 4 & 5 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.20 31500 9874  2960  8732 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
21 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ನರಸಂಗಪಪ ಜಾಧವ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 37/2. ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.40 15721 3051  8440  3076 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
22 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಣಿಯಯ ಬಸಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 56/2. ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 2.00 45940 8815  8929  5028 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
23 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸದ್ದಪಪ ಮಾಯಪಪ ಪಾಟ ೋಳಿ ಇನಾಮವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 39 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 31197 6424  4369  1578 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ುಗಯದ್ಬೆೈಲ್
24 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಹನುಮಂತಪಪ ರ ಗಿ ಕೆ ಟಗ ಂಡ್ಹುಣಸ ಛಬ್ಬಿ 159/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.20 39289 2904  9828  2932 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಹುಬಿಳಿಿ
25 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಅಂದ್ಾನಪಪ ಹಸಬ್ಬ ಪಾಳೆ ಛಬ್ಬಿ 142/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 2.20 24957 9535  2710  4250 SBI ಹುಬಿಳಿಿ
26 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಬ್ಬ. ಸ ಟಿಮಮನವರ ಬೆಳಗಲಿ ಛಬ್ಬಿ 39/5 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.50 18915 9793 5058 7097

27 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಹನಾ ರಂಗನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 632/1ಬ /1 ಸಾಮಾನಯ ಪುದೋನ 0.80 45349 9140  0583  1232 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನವನಗರ
28 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಹನಾ ರಂಗನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 632/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪುದೋನ 0.40 45349 9141  0583  1232 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನವನಗರ
29 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದೋಪಕ್  ರಂಗನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 634/6 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 1.80 80810 2993  6038  6927 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನವನಗರ
30 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಮತಿಿಹಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 679/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.00 101013 5101  6058  6493 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಿ
31 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ನಾಗಪಪ ಐವಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 650 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.00 101013 3640  9300  1947 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಿ
32 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಾಫರಸಾಬ ದ್ಾವಲಸಾಬ ಲಾಡ್ಸಾಬನವರ ರೆೋವಡಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 39/6.

ಅ.ಸಂ 
ಸಾಮಾನಯ

ಟ ಮೆಟ 0.80 80100 4010  9795  8824 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಗ ೋಕ್ುಲ
33 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲಾಡ್ಸಾಬ ಲಾಡ್ಸಾಬನವರ ರೆೋವಡಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 66/2.

ಅ.ಸಂ 
ಸಾಮಾನಯ

ಟ ಮೆಟ 1.00 100500 5162  7134  5642 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರೆೋವಡಿಹಾಳ
34 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಕೆಲಗೋರಿ ಸುತಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 111 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 0.40 32035 3334  4366  6381 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ನವನಗರ
35 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಈಶವರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಯಲಾಾಪೂರ ಹುಬಿಳಿಿ 36/3. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.20 124000 4774  1968  7749 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಬಿಳಿಿ
36 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗುಂಡ್ ರ ಭೈರಿದೋವರಕೆ ಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ 221 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.80 169500 6156  9605  4980 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನವನಗರ
37 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿೋರಯಯ ವಿೋರಬಸಯಯ ಕೆ ಚಳಪುರಮಠ ತಾರಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 85/2. ಸಾಮಾನಯ ಶ್ರೋಗಂಧ 1.80 113000 3274  1393  4594 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಬಿಳಿಿ
38 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಯಲಾಪಪ ಮಾಯಣಿವರ ಗಬ ಿರ ಹುಬಿಳಿಿ 93 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 69500 2748  8145  2013 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಬಿಳಿಿ
39 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸದ್ದರಾಮೆೋಶವರ ಬೆಟಗೋರಿ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 1023 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 2.00 285889910705 285889910705

40 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಶ್ರ ರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 38/19 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.70 963542916371 963542916371

41 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 10/1a ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.70 953552402375 953552402375

42 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ರ ಮನಸ ರು ಧಾರವಾಡ್ 128/5 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.40 294194122934 294194122934

43 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಸರ್ಣಿಂಗಮಮನವರ ಮನಗುಂಡಿ ಧಾರವಾಡ್ 292/a ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಭ 0.40 205799845805 205799845805

44 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಅಮಟ ರು ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 530/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 0.80 385822953575 385822953575

45 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆ ಣಿನವರ ದ್ುಬಿನಮರಡಿ ಗರಗ 194/1p ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.60 989029994508 989029994508

46 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮೆಹಬ ಬಸುಬಾನಿ ಸೈಯದ್ನವರ ರ್ಂಕ್ಟಾಪೂರ ಗರಗ 105/6 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.00 - -

47 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಯಯ ಕ್ಂಬಾರಗಣವಿ ಮನಸ ರು ಧಾರವಾಡ್ 163 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.60 500646082655 500646082655

48 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ 88 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 778409779191 778409779191

49 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರಪಪ ನಿಂಬೆ ೋಜಿ ಮುಳಮುತಿಲ ಗರಗ 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 355352355093 355352355093

50 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ದ ಂಡೆಣಿವರ ಮುಳಮುತಿಲ ಗರಗ 63/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.40 741227865475 741227865475

51 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಪಪ ಭ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 134, 135 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 453944632779 453944632779

52 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಸ ಶ್ವಳಿಿ ಕ್ಲಕೆೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 301/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 351177005166 351177005166

53 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಪಪ ಕ್ತ ಿರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 168/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.60 640234808738 640234808738

54 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮೌಲಾಲಿ ಬೆೋವಿನಮರದ್ ಮದಕೆ ಪಪ ಗರಗ 183/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಬೆೋವು 0.60 223330393454 223330393454

55 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಮೃತ ತೆ ೋಲಗಿ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ ಗರಗ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.55 348419885733 348419885733

56 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಅರಿವಾಳ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 423 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.52 495770735059 495770735059

57 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚೋತನ ಚೌಗಲಾ ಕ್ಂಬಾರಗಣವಿ ಅಳ್ಾೂವರ 155/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.40 501283034042 501283034042

58 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಪಾಟಿೋಲ ವಿೋರಾಪೂರ ಅಳ್ಾೂವರ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 729257674024 729257674024

59 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಸಣಿತಂಗಿ ಕೆ ೋಟ ರು ಗರಗ 408 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.20 615021158102 615021158102

2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಾ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳನುೂ ಪಡೆದ್  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ .

ಜಿಲ್ಲಾ: ಧಾರವಾಡ್ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತಿ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳಲಿಾ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ
ಬಾಯಂಕ  ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯಯ 

ಮತುಿ ವಿವರ

ಕೆೋಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



60 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಪಾಯಟಿೋ ಮನಗುಂಡಿ ಧಾರವಾಡ್ 631/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.40 323998467948 323998467948

61 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಹಂಪಣಿವರ ಹೆಬಿಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 635/3k ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 505736884819 505736884819

62 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಹಂಪಣಿವರ ಹೆಬಿಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 635/3b ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 205824031556 205824031556

63 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಇಬಾರಹಿಂ ಮಕಾನದ್ಾರ ರಾಮಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 118/a ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 2.00 584319250954 584319250954

64 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಜುಯನಪಪ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.40 282357825024 282357825024

65 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 83 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 957606380926 957606380926

66 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ನರಗುಂದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 70/1a ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 281025282734 281025282734

67 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ತೆ ೋಲಗಿ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ ಗರಗ 119/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.55 576598724083 576598724083

68 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಯಯ ಬಂಗಣವರ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 404 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.88 295147169546 295147169546

69 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಹದ್ದಣಿವರ ಕೆ ೋಟಬಾಗಿ ಗರಗ 340 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.40 863484337837 863484337837

70 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಜಿೋರಿಗವಾಡ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 137 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1.00 515716950399 515716950399

71 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶ್ಂಧೆನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 129/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.00 752118426820 752118426820

72 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ ದ್ುಬಿನಮರಡಿ ಗರಗ 75/p ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.40 - -

73 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲ್ಲಾೋಶಪಪ ಅಂಗಡಿ ಶ್ಂಗನಹಳಿಿ ಗರಗ 12/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.90 893983657696 893983657696

74 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಪಪ ಹುಣಸಕ್ಟಿಿ ತೆೋಗ ರ ಗರಗ 160 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 886641749306 886641749306

75 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 383 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.60 590888328610 590888328610

76 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಹೆ ಸಮನಿ ಮದಕೆ ಪಪ ಗರಗ 143 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 734814102989 734814102989

77 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ವಲಗೋರಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 167/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 301398775388 301398775388

78 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಹೆಬಿಳಿಿ ಉಪ್ಪಪನಬಟಗೋರಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 204/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 986505792789 986505792789

79 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಜರತಸಾಬ ನದ್ಾಫ್ ಕ್ವಲಗೋರಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 167/7 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.60 306262412839 306262412839

80 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿಶವೋಶವರ ಹರಿಹರ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 16/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 285466475915 285466475915

81 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ತಬೆ ೋಜಿ ಚಂದ್ನಮಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 215 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 704963468636 704963468636

82 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಕೆ ೋಕಾಟಿೋ ಸತ ಿರ ಧಾರವಾಡ್ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 617941267223 617941267223

83 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಸ ಿರಿ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 281/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1.40 685348503170 685348503170

84 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ನಾ ಕ್ಟಿಿ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 754/1+2b ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 414564795818 414564795818

85 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದ್ುಂಡೆಪಪ ಹಾದಮನಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 117 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.40 620023723074 620023723074

86 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದ್ುರಗವವ ಕ್ ಮಾದ್ರ ಕ್ುಮಮನಾಯಕ್ೂಕೆ ಪಪ ಧಾರವಾಡ್ 40/1 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 761357625568 761357625568

87 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಬ ತಳವಾಡ್ ಬೆ ೋಗ ರ ಗರಗ 135 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 1.00 880087569929 880087569929

88 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಮುಮ್ಮಮಗಟಿಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 31/1 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 524917433822 524917433822

89 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಮಲ್ಲಾೋದ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 49/1 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.29 392550121908 392550121908

90 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ಜಂಗಳಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 21/6 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 974277236606 974277236606

91 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಪ್ಪಡ್ುಕ್ಕನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 8/2, 8/4 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 642306546000 642306546000

92 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಜಂಗಳಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 27/4 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 477719443450 477719443450

93 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹುಲ್ಲಪಪ ಪ್ಪಡ್ುಕ್ಕನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 13/4 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 311940703424 311940703424

94 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವರಸಪಪ ಬಳ್ಾಿರಿ ಕ್ವಲಗೋರಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 128/1ಅ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.95 772252359401 772252359401

95 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಹೆ ರಟಿಿ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.8 510512816572 510512816572

96 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಪಪ ಹೆ ರಟಿಿ ಗ ಂಗಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 77 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 370101291441 370101291441

97 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹುಸೋನಸಾಬ್ ದ ಡ್ಮನಿ ಕ್ವಲಗೋರಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 107/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.2 340003270364 340003270364

98 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ್ ಮುದಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಬೆಿೋನ ರು ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 308/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.2 607958782106 607958782106

99 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ಹಸಬ್ಬ ಕ್ಬೆಿೋನ ರು ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 400 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.6 511255643542 511255643542

100 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬಳ್ಾಿರಿ ಮಾರಡ್ಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 22/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.5 460854540118 460854540118

101 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಾಳೆೋಶ ಬಳ್ಾಿರಿ ಮಾರಡ್ಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 256/1, 113/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.6 567792011537 567792011537

102 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 64/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 836387835585 836387835585

103 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸ ೋಮಪಪ ಶ್ರ ರು ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 402690322080 402690322080

104 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಿ ಬಳ್ಾಿರಿ ಮಾರಡ್ಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 20/2, 112/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.4 828936000408 828936000408

105 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಯನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 632/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.4 557617173113 557617173113

106 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ಳಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಚಂದ್ನಮಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.2 401943852606 401943852606

107 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತವವ ಕೆ ಡ್ಬಳಿ ಚಂದ್ನಮಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 163/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.9 801279423176 801279423176

108 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಮುದಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಬೆಿೋನ ರು ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 56 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.2 640570063480 640570063480

109 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಸಂಗ ೋಳಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 322/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 0.6 524488025620 524488025620

110 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕಾಳಪಪ ಚೌಡ್ಣಿವರ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 27/ಪ್ಪ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 317251304748 317251304748

111 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಮಂಗಲಾ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 83 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.99 429380636042 429380636042

112 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಸ ಿರೆವವ ಶೋಶಾಯಿ ಮುಗಳಿ ಗರಗ 123 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 0.9 371468063999 371468063999

113 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ದಪಪ ಉಳಿಿಗೋರಿ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 726959690362 726959690362

114 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಭ ಪಾಳಿ ಗ ಂಗಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 79 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 584803971409 584803971409

115 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರವಿಚಂದ್ರ ಭ ೋಸಾ ಗ ಂಗಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 611809502660 611809502660

116 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಯಪಪ ಸುಳಿದ್ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 107/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 683711937803 683711937803

117 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಝರಿನಾಬೆೋಗಂ ಬಸಿವಾಡ್ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 147 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 546376068930 546376068930

118 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 55/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 521769726724 521769726724

119 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಪಪ ದ್ುರಗಣಿವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 681063976476 681063976476

120 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಟೋಲಸಾಬ್ ಮಖಾಂದ್ಾರ ಮದಕೆ ಪಪ ಗರಗ 183/1, 183/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1.6 597970807519 597970807519

121 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ತೆ ೋಟಗಿ ಮಾದ್ನಭಾವಿ ಗರಗ 274 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 374210902858 374210902858

122 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ರೋದೋವಿ ನಾಡಿಗೋರ ಯರಿಕೆ ಪಪ ಗರಗ 157/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬೆೋಜ್ 0.9 215471726349 215471726349

123 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಜ ೋಡ್ಗೋರಿ ಕ್ಡ್ಬಗಟಿಿ ಗರಗ 260 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.78 779241715916 779241715916

124 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಮಾಟ ಳಿಿ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ ಗರಗ 268/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.78 488513914123 488513914123

125 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗುರವವ ಶ್ಗಿಹಳಿಿ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 23 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 820445472754 820445472754

126 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಮಾದ್ರ ವನಹಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 5 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 1 912573301017 912573301017

127 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ ಪಾತರದ್ ಹೆಬಿಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 649/5 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.7 207557453340 207557453340

128 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ರಬಸಪಪ ಮಂಗ ೋಡಿ ತಲವಾಯಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 14/2ಎ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.49 423756389084 423756389084



129 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹೆೋಮಂತಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆನಕ್ನಮಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 57/2, 57/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 660737448022 660737448022

130 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಂಗ್ಾಧರ ಹೆ ರಟಿಿ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 2 752073364705 752073364705

131 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಹೆ ನೂಣಿವರ ದ್ುಬಿನಮರಡಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 194 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 2 993796878793 993796878793

132 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರೋಮಲತಾ ಅಂಗಡಿ ನಿಗದ ಧಾರವಾಡ್ 122/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಾಂಗಡಿ 1 465629665949 465629665949

133 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ನರಗುಂದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 73/2, 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.4 791532700574 791532700574

134 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ತಾರೆೋನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 76 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 442775756774 442775756774

135 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹೆೈದ್ರಸಾಬ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಕ್ವಲಗೋರಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 20 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 624596926271 624596926271

136 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶೋಖರ ಶ್ರಕೆ ೋಳ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 1087 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 543284188602 543284188602

137 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಜ ಯೋತಿಬಾಯಿ ನಾ.ಹ ಲಿಕ್ಟಿಿ ಧಾರವಾಡ್ 134/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 226101125876 226101125876

138 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅರವಿಂದ್ ಬೆಲಾದ್ ಮನಗುಂದ ಧಾರವಾಡ್ 148/9ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 749806758531 749806758531

139 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಂತೆ ೋಷ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಮುಗದ್ ಧಾರವಾಡ್ 254/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1.00 763066414118 763066414118

140 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಮಮಣಿ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 73/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 761144152677 761144152677

141 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸತಯವತಿ ಹೆ ಸಮನಿ ಮನಸ ರು ಧಾರವಾಡ್ 45/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.59 597757231163 597757231163

142 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗದಗಪಪ ತೆ ೋಟದ್ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 146 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.98 770325706306 770325706306

143 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಂಜು ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 740415708817 740415708817

144 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುರುಪಾದ್ಯಯ ಸುಬಾಿಪೂರಮಠ ದ್ುಬಿನಮರಡಿ ಗರಗ 15/4, 15/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬೆೋಜ್ 0.89 749388541877 749388541877

145 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕಾಸಕತೆೋಶವರಗ್ೌಡ್ ಭ ಮನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಬೆಿೋನ ರು ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 35 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.2 414383246998 414383246998

146 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅನಿಲ ಯಲಿಗ್ಾರ ಕೆಲಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 259/6 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.2 265062762461 265062762461

147 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಮ್ಮೋರ ದೋಶಪಾಂಡೆ ಹೆ ಸಯಲಾಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 131/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 980436723285 980436723285

148 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಾಶವವ ಪೂಜಾರ ರಾಮಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 21/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 990356912927 990356912927

149 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭರಮಪಪ ಮಲ್ಲಾೋದ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 21/4 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.6 877794790191 877794790191

150 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತಪಪ ಅಂಬೆಾಣಿವರ ನಿಗದ ಧಾರವಾಡ್ 163/2, 163/3 ಪ.ಪಂ ಟ ಮೆಟ 1 579814710840 579814710840

151 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಲಕ್ಕಣಿವರ ಗರಗ ಗರಗ 295/10 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 1 551211509726 551211509726

152 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 63/2ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 432592294194 432592294194

153 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಸಬಸಪಪ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 23/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 838078881809 838078881809

154 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ಳಪಪ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 763601634874 763601634874

155 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ ಯಲಿಗ್ಾರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 33/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 849106565404 849106565404

156 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ನರಗುಂದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 52/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 851258559178 851258559178

157 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಯ ಗುಡ್ುಣಿವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 307673861223 307673861223

158 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಯಯ ನಿಂ ಶ್ೋಗಿಹಳಿಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 291793660442 291793660442

159 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಪ ಗುಡ್ುಣಿವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 229712636005 229712636005

160 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವವ ವಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 263428596193 263428596193

161 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದ್ಾವಲಸಾಬ ನಧಾಪ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 72/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 732284858958 732284858958

162 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಬುದಲರೆಹಮಾನ್ ಮುಲಾ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 2/ಪ್ಪ/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 212443225308 212443225308

163 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಮೆೋಟಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 414792670424 414792670424

164 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ವಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 805356057202 805356057202

165 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಆನಂದ್ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 57/2/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 841704746695 841704746695

166 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 62/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 628439260756 628439260756

167 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಾನಗ್ೌಡ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 813/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.60 587852329977 587852329977

168 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಜಜಪಪ ಟಾಕ್ಪಪನವರ ಮಾದ್ನಭಾವಿ ಗರಗ 492 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.00 786366227912 786366227912

169 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಗದೋಶ ದ್ಳವಾಯಿ ಗರಗ ಗರಗ 608 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.80 354493728487 354493728487

170 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುಖಮುನಿ ಹಜೋರಿ ಮಾದ್ನಭಾವಿ ಗರಗ 468/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 2.00 613304783876 613304783876

171 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಹಜೋರಿ ಮಾದ್ನಭಾವಿ ಗರಗ 377/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.70 256111834632 256111834632

172 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಜೈನರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 155 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.29 848674450648 848674450648

173 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ ಬೆಳಗ್ಾಂವ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 933301042939 933301042939

174 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಣಿ ಜಾಧವ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 594/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 671885243004 671885243004

175 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬಾರಕ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 80 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬೆೋಜ್ 0.50 840784051159 840784051159

176 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಸುತಗಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 509/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 834672557789 834672557789

177 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ದೋವಪಪನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 573/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆಬಳಿಿ 2.00 556547725540 556547725540

178 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ನರಗುಂದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 281025282734 281025282734

179 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈಶವರ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 37/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 228813599613 228813599613

180 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಪ ಶ್ಗಿಹಳಿಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 100/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 498336223011 498336223011

181 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಗ್ಾರ್ಣಗೋರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 384814243809 384814243809

182 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹದೋವಪಪ ಯಲಿಗ್ಾರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 57/ಅ2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 575123420888 575123420888

183 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುದ್ುಕ್ಪಪ ಅವರಾದ ರ್ಂಕ್ಟಾಪೂರ ಗರಗ 104/3, 104/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 311866941409 311866941409

184 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ ಬೆಳಿಿಗಟಿಿ ನಿಗದ ಧಾರವಾಡ್ 49 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಭ 0.40 319985704793 319985704793

185 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಕ್ರ್ಣಿಕೆ ಪಪ ಮನಗುಂದ ಧಾರವಾಡ್ 49 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.60 411214966552 411214966552

186 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಕ್ುಂಬಾರ ಮುಗದ್ ಧಾರವಾಡ್ 53/4, 108/7, 53/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 480096277190 480096277190

187 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಗ ಬಿರಗುಂಪ್ಪ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 827/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 539387519403 539387519403

188 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ತಡ್ಸ್ ಹೆ ಸಯಲಾಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 96 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 319686294605 319686294605

189 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಪಪ ಕೆ ೋಟಿ ಹೆ ಸಯಲಾಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 97 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 515140263963 515140263963

190 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಲಾಮಮ ದ ಡ್ವಾಡ್ ಕಾಯರಕೆ ಪಪ ಧಾರವಾಡ್ 14/2ಎ ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1.20 347617605022 347617605022

191 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಪ್ಪಡ್ುಕ್ಕನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 8/1 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 720362916735 720362916735

192 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ರಾ ಹುಚಚಪಪನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 127/1ಪ್ಪ, 127/2ಪ್ಪ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 553179229789 553179229789

193 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪುಂಡ್ಲಿೋಕ್ಪಪ ಮುಮ್ಮಮಗಟಿಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 7/2, 7/3 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 741597550472 741597550472

194 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಮಾದ್ರ ಉಫಯ ಬ್ಬೋಜಗುಂಪ್ಪ ಕ್ನಕ್ ರು ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 3/1 ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 554748305998 554748305998

195 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುದ್ುಕೆೋಶವರ ಮಾದ್ರ ಮನಗುಂಡಿ ಧಾರವಾಡ್ 360/22 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ 0.44 568395415006 568395415006

196 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಚಿಂತಾಮರ್ಣ ಬಾಯತಪಲಿಾ ವರವನಾಗಲಾವಿ ಧಾರವಾಡ್ 88/3 ಪ.ಜಾ ಟ ಮೆಟ 1.80 430787790682 430787790682

197 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ತಲಯಗಟಿಿ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 224/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 853764543184 853764543184



198 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈರಯಯ ಪೂಜಾರ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 216, 217 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 588431799799 588431799799

199 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದ ಡ್ುಗ ಳಪಪ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 921277025809 921277025809

200 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಜಾತಾ ದೋಸಾಯಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 1002/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 304755498227 304755498227

201 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಿ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 12/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 859177559754 859177559754

202 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 27/ಪ್ಪ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 602089793862 602089793862

203 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ರೆಪಪ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 17/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 410745513708 410745513708

204 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಗರಗ ಗರಗ 739 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 761918437894 761918437894

205 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ನೆೋಕಾರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.80 833213640168 833213640168

206 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 203/ಪ್ಪ1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 833254309674 833254309674

207 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಯೋಗಿ ಹೆ ಸ ರು ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 1000/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.00 567446225660 567446225660

208 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಮಟಿಿ ಧಾರವಾಡ್ ಧಾರವಾಡ್ 189/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 990372336416 990372336416

209 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಆನಂದ್ ಚ ಳಚಗುಡ್ು ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 30/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 691003487999 691003487999

210 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗದಗಪಪ ಅಂಗಡಿ ಮನಗುಂದ ಧಾರವಾಡ್ 326/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 - -

211 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಪಪ ದ ಡ್ವಾಡ್ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 516/ಪ್ಪ4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಾಂಗಡಿ 1.60 947789121245 947789121245

212 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಫ ಮಂಗ ೋಜಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 105 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಾಂಗಡಿ 0.80 609326898676 609326898676

213 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಟ ರು ಗರಗ 573 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.40 849325385461 849325385461

214 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಿರಿೋಶ ಕ್ರಿಸುಬಿನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 67/1ಎ+ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 492830334893 492830334893

215 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅನಂತಪಪ  ಹ ಚಂಗ ೋಜಿ ಜುಂಜುನಬೆೈಲ ಕ್ಲಘಟಗಿ 64/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.7 70,709 22736554 1175 3097754 4844

216 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಕ್ಳಸ ರ ತಂಬ ರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಟ ೋಮೆಟ ೋ 0.7 70,709 395039049561 3097754 4844

217 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ  ಕ್ಳಸ ರ ತಂಬ ರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 168/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.85 85,861 497763494387 3097754 4844

218 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ  ಚಂಗ ೋಜಿ ಜುಂಜುನಬೆೈಲ ಕ್ಲಘಟಗಿ 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.85 85,861 37094873 3557 3097754 4844

219 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಾಲಪಪ ಕ್ುರುಬರ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 4/4. ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.85 85,861 475194157943 3097754 4844

220 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ಅಳಗವಾಡಿ ಸದ್ದನಬಾವಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 5 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಬದ್ನೆ 0.6 60607 376765405 498 17057550931

221 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗದಗಯಯ ರು ಹಿೋರೆೋಮಠ ಸುರಸಟಿಿಕೆ ಪಪ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 70,172/3ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.2 115,236 47974286 6287 2900798224

222 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ  ನಿ ಗಂಜಿಗಟಿಿ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 84/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.2 115,236 557778997543 2900798224

223 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಮೆೋಶವರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಹುಲಾಂಬ್ಬ ಧುಮಮವಾಡ್ 97/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಬದ್ನೆ 0.6 61900 75845275 3450 30977544844

224 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲಮಮ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಮಠದ್ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 21\5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 72539 872270879061 35550334210

225 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮೃತುಯಂಜಯ ಗದಗಪಪ ಯಲಿವಾಳ ಇಂಗಳಗಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 248/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ್ಬ 0.52 54627 368627927760 35550334210

226 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಹಲಂಬ್ಬ   ಇಮರತವಾಲ್ಲ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 18/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ್ಬ 0.40 45349 589852963744 10467047239

227 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈಶವರ ಶ್ವಾನಂದ್ ರಡೆುೋರ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 482/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1.60 155641 954712145771 35550334210

228 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಹಿೋರ ಅಹಮದ್ ಮುಲಾಾ ಬೆಳಿಿಗಟಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 14\3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 2.00 137296 744758388968 9218900034911110

229 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಮಲಾನಗ್ೌಡ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ರ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 140/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 0.80 82459 986095570162 35550334210

230 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸತಿೋಶ ಚನೂಬಸಯಯ ಕೆ ಬಿಯಯನವರ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 48/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1.60 155641 442004082330 35550334210

231 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭರಮಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ಮುಗಳಿ ಯಲಿವಾಳ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 256/1+2+3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 0.80 82459 - 35550334210

232 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಶ್ಮ ಶ್ದಾಂಗಪಪ ಹಳಿಯಾಳ ಮಂಡಿಗನಾಳ ಸಂಶ್ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಾಂಗಡಿ 2.00 192060 217901575097 388602010003689

233 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಚಿೋನ ಅಲಾಮಮಪರಭು ಹೆ ನವಾಡ್ ರಾಮನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 20/6 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 119223 592664637935 264901000000338

234 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚರಂತಯಯ ಮಡಿವಾಳಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಇನಾಮಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 18/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 2.00 45439 465018636362 35550334210

235 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈಶವರಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ರಾಮಾಪೂರ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 4\6 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.45 38593 308905096690 17057058881

236 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಮಲಾಪಪ ನಿಡ್ವರ್ಣ ಹಾಳಕ್ುಸುಗಲಾ ಮೊರಬ 244/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 1.152 524178082349
Canara Navalgund  

3039101000849
237 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಗ್ಾೂಥ ಮಾಸಿ ಗುಮಮಗ ೋಳ ಮೊರಬ 619/2ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.426 293098347146 KVGB Morab 89053288201

238 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಜಾಲಿಹಾಳ ಮೊರಬ ಮೊರಬ 755/1+2+3/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.921 584741035538
Vijaya bank morab 

11500102002993
239 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ಚ ಹಳಿಯಾಳ ಶಾನವಾಡ್ ಮೊರಬ 49/2/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.596 583190275960

SBI Navalgund  

64141202794
240 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಶೋಕ್ರ ಶ್ವಶ್ಂಪ್ಪಗರ ಗುಮಮಗ ೋಳ ಮೊರಬ 516 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.426 574313426699 KVGB Morab  89085624098

241 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ದನಗ್ೌಡ್ ನರೆೋಂದ್ರ ಅಮರಗ ೋಳ ಮೊರಬ 328/1a ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 1.387 517357899355
KCC bank Dharawad 

695140020276
242 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದೋವರಡಿು ಮಾಸಿ ಮೊರಬ ಮೊರಬ 119/ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.426 925392744091

243 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ ದ್ಾನಪಪಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಸಾಸವಹಳಿಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.921 899848062311 35550334210

244 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ್ ಗ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಸಾಸವಹಳಿಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 82/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.921 471991908564 35550334210

245 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶಗ್ೌಡ್ ಗು ಭರಮಗ್ೌಡ್ರ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 129/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.20 0.7915 989135261564 501101010894

246 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಗ್ೌಡ್ ಗ ೋ  ಭರಮಗ್ೌಡ್ರ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 130/1,129/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1.20 0.84878 100601011003592

247 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತವವ ನಿಂಗಪಪ ಶ್ರಿಯಮಮನವರ ನಲವಡಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 156/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮೆಟ ೋ 1.72 1.652 4899825703835 17041061596

248 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಶ್ರಿಯಮಮನವರ ನಲವಡಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 156/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.87 0.879 596524766401 17041049455

249 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹುಚಚಪಪ ಗ್ಾರ್ಣಗೋರ ಸಾಸವಹಳಿಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮೆಟ ೋ 0.40 0.453 732241249549 35550334210

250 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರಸಾವಮ್ಮ ಶ್ ಭ ಸನ ರಮಠ ತುಪಪದ್ಕ್ುರಹಟಿಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 261/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.20 1.152 924002615637 35550334210

251 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಮ ತಿಯಸಾವಮ್ಮ ಕೆ ಭ ಸನ ರಮಠ ತುಪಪದ್ಕ್ುರಹಟಿಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 261/ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.20 1.152 805823700873 35550334210

252 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಶ ಗ್ಾರ್ಣಗೋರ ಭದ್ಾರಪೂರ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 88/1 ಸಾಮಾನಯ  ಪೋರಲ 1.60 0.706 474082825072

253 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಕೆೋಶ ಗ್ಾರ್ಣಗೋರ ಭದ್ಾರಪೂರ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 88/2 ಸಾಮಾನಯ  ಪೋರಲ 0.40 0.255 413365862307

254 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತಿಪಪ ಹಿರೆೋಶಡಿು ಭದ್ಾರಪೂರ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 186/6 ಸಾಮಾನಯ  ಪೋರಲ 1.60 0.706 408228667873

255 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣ್ಣಿೋಪಪ ಅಕ್ಕ ಭದ್ಾರಪೂರ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 247/4a ಸಾಮಾನಯ  ಪೋರಲ 1.00 0.412 884795459581

256 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷನ್ ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಪವಯತಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ವರ ರ ಛಬ್ಬಿ 346/* ಸಾಮಾನಯ 350568189587

257 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುಮಂತ ವಿ. ಕ್ಮಲನವರ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 55/3 ಪ.ಜಾ 844001059791

258 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವಣಿಯಯ ಬ. ಹಿರೆೋಮಠ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 34 ಸಾಮಾನಯ 881589295028

259 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕಾಶಪಪ ಬ್ಬಜವಾಡ್ ನ ಲಿವ ಛಬ್ಬಿ 739 ಪ.ಜಾ 840561553663

260 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಲಲಿತಾ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬ್ಬಜವಾಡ್ ನ ಲಿವ ಛಬ್ಬಿ 738 ಪ.ಜಾ 835452339200

261 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಪರಶುರಾಮ ಬ್ಬಜವಾಡ್ ಪಾಳೆ ಛಬ್ಬಿ 163/3 ಪ.ಜಾ 738615774088

262 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಮ ಲಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಛಬ್ಬಿ 99/1 ಸಾಮಾನಯ 680136858388

263 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ಗಿರಿಮಲಾಪಪ ಕೆ ಪಪ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 386/9 ಸಾಮಾನಯ 661023532462

264 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವರಾಜ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಶ್ಲಾರ ಅಂಚಟಗೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 56 ಸಾಮಾನಯ 589307681071

265 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚಿದ್ಾನಂದ್ ಬ್ಬ. ಹಟಿಿ ಅಂಚಟಗೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 169 ಸಾಮಾನಯ 701818377486

266 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಲಾವವ ಕೆಂಪಣಿ ದ ಡ್ುಮನಿ ಪರಸಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 21 ಬಾಾಕ ಪ.ಜಾ 524630981219



267 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಟರ್ಪಪ ಎಶಪಪ ಸವಾವಸ ರಾಯನಾಳ ಛಬ್ಬಿ 149 ಬಾಾಕ ಸಾಮಾನಯ 695657091663

268 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಶ್ವಪಪ ಗ್ಾರಗ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 81 ಬಾಾಕ ಸಾಮಾನಯ 345109341975

269 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಸವಾವಸ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 152 ಬಾಾಕ ಸಾಮಾನಯ 386992428030

270 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಕೆ ಮೋಜಿ ಸಂತಪಪ ಸವಾವಸ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 148 ಬಾಾಕ ಸಾಮಾನಯ 795179908216

271 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಬಸಪಪ ಬಸರಗಿ ರಾಯನಾಳ ಛಬ್ಬಿ 145 ಬಾಾಕ ಸಾಮಾನಯ 909771224701

272 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಕ್ುರುಬರ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 33 ಸಾಮಾನಯ 206528150796

273 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸಂಶ್ ತಾರಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 141/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 707640100014

274 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಈಶವರಪಪ ಚಟಿಾ ರೆೋವಡಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 51/26 ಸಾಮಾನಯ 284859395404

275 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 102 ಸಾಮಾನಯ 206071825777

276 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕ್ರಬಸಪಪ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 31 ಸಾಮಾನಯ 399989702303

277 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಯಲಾಪಪ ಮಾಯಣಿವರ ಗಬ ಿರ ಹುಬಿಳಿಿ 93/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.57 48042 2748 8145 2013 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಂಕಾಪೂರ ಚೌಕ್
278 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಪ ಖಂಡ್ಪಪ ಜಾಧವ ಇನಾಂ ವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 26 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 18360 2404 5253 3361 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಛಬ್ಬಿ
279 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಫ. ಪಾಟಿೋಲ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 123/4ಬ 123/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 66402 973481739581 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ, ಹುಬಿಳಿಿ
280 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ಯ. ವಿಜಾಪೂರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 17/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 9120 615363759123 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ, ಹುಬಿಳಿಿ
281 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಯಲಾಪಪ ಹಿರೆೋತಮಮಣಿವರ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 94 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.40 3648 936596713446 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ, ಹುಬಿಳಿಿ
282 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಮಹದೋವಪಪ ಹೆ ಂಬಳಿ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 22/4A ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 3.00 27360 542846780387 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ, ಹುಬಿಳಿಿ
283 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಶೋಖಪಪ ಕ್ಡ್ಕೆ ೋಳ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 22/4ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.60 5472 319820762487 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ, ಹುಬಿಳಿಿ
284 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ

ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ವಿೋರಬಸಯಯ ಕ್ನವಳಿಿ ಉಫಯ 
ಹಿರೆೋಮಠ

ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 129/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.60 5472 950169236610 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ, ಹುಬಿಳಿಿ
285 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವಣಿಯಯ ಬಸಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 56/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 9120 881589295028 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ, ಹುಬಿಳಿಿ
286 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಶೋಖವವ ಬಸಲಿಂಗಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 92/5 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 2.00 18240 961996254200 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ, ಹುಬಿಳಿಿ
287 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಗುರಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.85 7752 374052821077 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ, ಹುಬಿಳಿಿ
288 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುನಿೋಲ ಸುಭಾಸ ಚಂದ್ರಪಪನವರ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 2.00 18240 410620166761 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಬಿಳಿಿ
289 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಪವಯತಗ್ೌಡ್ ಶ್ದ್ದನಗ್ೌಡ್ರ ನ ಲಿವ ಛಬ್ಬಿ 777/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 9120 525892247359 KVG Bank, Noolvi

290 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ರಾಜಪಪ ಚಂದ್ರಪಪನವರ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.10 10032 411995644449 KVG Bank,Hubli

291 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಈರಪಪ ನರೆೋಂದ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 19/1C+2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 9120 825417519814 Bank of Baroda, Hubli

292 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ದೋವಪಪ ಸಲಗ್ಾರ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 37/A ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 2.00 18240 352111002660 SBI, Hubli

293 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಗ್ೌರವವ ಬಸಲಿಂಗಯಯ ಭ ಸನ ರಮಠ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 92/4 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.40 3648 933488906393 Bank of Baroda, Hubli

294 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಬ. ಕೆಲಗೋrರಿ ಸುತಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 111/1ಡ್ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.80 7296 3334  3266  6381 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ, ನವನಗರ
295 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಬಸವರಾಜ ಗ ೋನಾಳ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ 70/2 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.40 3648 622060922918 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
296 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮಲಾಪಪ ಮಂಗಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ 277/3 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 270775313685 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
297 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗದಗಪಪ ಕ್ರೆಪಪ ಸಾಯಣಿವರ ಹುಬಿಳಿಿ ಅಮರಗ ೋಳ 701 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 207239771454 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
298 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಶ್ದ್ದಪಪ ಮಮ್ಮಮಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ 94/3 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.40 8000 230889374707 ಕೆವಿಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ನವನಗರ
299 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಸಂಕ್ಣಿವರ ಹುಬಿಳಿಿ ಅಮರಗ ೋಳ 419 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.50 10000 52172618036 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನವನಗರ
300 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ್ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಛಬ್ಬಿ ಕ್ರಡಿಕೆ ಪಪ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.50 10000 342520389314 KVG ಭಾಯಂಕ್
301 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಕೆ ಂತೆವವ ಜಯವಂತೆಪಪ ನಾಗಣಿವರ ಛಬ್ಬಿ ಕ್ಟ ೂರ 98/ಬ್ಬ/2ಎ2, 102/ಬ್ಬ/ಪ್ಪ3ಬ್ಬ ಪ.ಜಾ ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 8007  3180  1791 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
302 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಪಾಂಡ್ಪಪ ಮೆೋತಿರ ಛಬ್ಬಿ ದವರಗುಡಿಹಾಳ 28/3. ಪ.ಜಾ ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.40 28000 5373  1180  6859 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
303 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಹನುಮಪಪ ದ್ಾಸರ ಛಬ್ಬಿ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ 61 ಪ.ಪಂ ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.60 12000 9843  3030  6008 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಾರಿಹಾಳ
304 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಬಸಪಪ ಗ್ಾರಗ ಛಬ್ಬಿ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ 9/2. ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.50 10000 3758  0646  7582 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
305 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಹೆ ನೂಪಪ ಬೆಣಕ್ಣಿವರ ಛಬ್ಬಿ ಕ್ರಡಿಕೆ ಪಪ 25/4. ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.50 10000 6535  0038  7070 KVG ಬಾಯಂಕ ವರ ರ
306 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಕಾಳೆ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 151 ಪ.ಜಾ ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 6151  2100  1376 SBI ಧಾರವಾಡ್
307 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ದ್ತಾಿತೆರೋಯ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 300/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 20000 7981 6863 1868 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ ಛಬ್ಬಿ
308 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ ೋಭಾ ಗದಗಪಪ ಬೆಟದ್ ರ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 389/2ಸ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 10200 7942 4858 4829 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ ಛಬ್ಬಿ
309 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮುಳಿಪಪನವರ ಬಮಮಸಮುದ್ರ ಛಬ್ಬಿ 144 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 10200 5186 2572 8686 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಬಾಯಂಕ ವರ ರ
310 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮರೆಪಪ ಮಾರ ತೆಪಪ ಮೊೋಟ ಕ್ರಡಿಕೆ ಪಪ ಛಬ್ಬಿ 64 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 20400 4853 4321 4306 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಬಾಯಂಕ ವರ ರ
311 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಅರಳಕ್ಕನವರ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 169/2.. ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 20400 7605 0297 5862 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ ಛಬ್ಬಿ
312 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ ೋಭಾ ಕೆ ರಗ್ಾ ಶಟಿಿ ಶರೆೋವಾಡ್ ಛಬ್ಬಿ 158 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 3200 6535 4568 9304 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ, ಹುಬಿಳಿಿ
313 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾವಿೋರ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಚಿಂಚಲಿ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 285/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.10 2200 3363 6669 6838 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ ಛಬ್ಬಿ
314 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರವಿೋಣ ಶ್ದ್ದಪಪ ಬೆೋಗ ರ ಕ್ುರಡಿಕೆೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 236/ಸ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.30 2600 3884 2005 3211 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಬಾಯಂಕ ವರ ರ
315 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಫಹಮ್ಮೋದ್ಾ ಮ ಕ್ಲ್ಲಾೋದ್ಾರ ಚನಾೂಪುರ ಛಬ್ಬಿ 47 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 2000 2234 2060 0625

ಕಾಪೂೋಯರೆೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ಅರವಿಂದ್ನಗರ ಹುಬಿಳಿಿ

316 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರ ತಪಪ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಹ ಲಿ ಅಂಚಟಗೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 108 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.50 1000 4117 6717 0821
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅರವಿಂದ್ನಗರ 

ಹುಬಿಳಿಿ
317 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ಗಿರಿಮಲಾಪಪ  ಕೆ ಪಪ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 386/9. ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.50 1000 6610 2353 2462 ಎಸ್.ಬ್ಬ.ಐ ಬಾಯಂಕ ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲನಿ
318 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಈಶವರಪಪ ಚಟಿಾ ರೆೋವಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 51/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 12000 2848 5939 5404 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಾರಿಹಾಳ
319 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಲಾಪಪ ಗಂಜಾಳ ರಾಯನಾಳ ಛಬ್ಬಿ 46/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 5760 6330 3051 2641 ಕೆವಿಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಯನಾಳ
320 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಂದನಿ ಬಸವರಾಜ ಅಂದ್ಾನಿಸಾವಮ್ಮಮಠ ಗಂಗಿವಾಳ ಛಬ್ಬಿ 47/1/3 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆುಜಾತಿ ಹ ವು 1.00 9840 8934 7854 8741 ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ುಗಯದ್ಬೆೈಲ್
321 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಶಟರ್ಪಪ ಘ ೋಪಯಡೆ ಪರಸಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 63 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆುಜಾತಿ ಹ ವು 1.00 9840 8576 5015 5551 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ರಾಯನಾಳ
322 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ

ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲಾವವ ಕೆ ೋಂ ದ ಡ್ುಮಲಾನಗ್ೌಡ್ 
ಹಳೆೋಮನಿ

ಗಂಗಿವಾಳ ಛಬ್ಬಿ 52 ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆುಜಾತಿ ಹ ವು 19680 9213 9230 0561 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಾರಿಹಾಳ
323 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಗುರಪಪ ಜಂಬಗಿ ರಾಮಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 15/2. ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆುಜಾತಿ ಹ ವು 0.40 24000 7777168588250 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
324 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬ್ಬದ್ರಡಿು ರಾಮಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 6/2. ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆುಜಾತಿ ಹ ವು 0.60 40000 532761928478 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ ಅಂಚಟಗೋರಿ
325 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಭರಮಪಪ ಕ್ಮಾಮರ ಕ್ುರಡಿಕೆೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಬಡಿ ಹ 0.80 48000 270475018727 KVG Bank Varur

326 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಲಾಪಪ ಗಂಜಾಳ ಪರಸಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 69/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಬಡಿ ಹ 30000 633030512641 KVG Bank Rayanal 

327 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪುಂಡ್ಲಿೋಕ್ ಹ. ಸವಾವಸ ದೋವರ ಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 159/4 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಬಡಿ ಹ 15000 6797 4993 4035 KVG Bank Rayanal 

328 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ವಪಪ ಗ್ಾರಗ ದೋವರಗು ಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 11/1. ಸಾಮಾನಯ ಬ್ಬಡಿ ಹ 0.6 6000 6221 1024 8789 KVG Bank Rayanal 

329 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗುರುಶಾಂತಗ್ೌಡ್ ಕ್ಲಾನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆಳಗಲಿ ಛಬ್ಬಿ 99/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ & ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.4 4000 704568706748 SBI Hubli

330 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜುಳ್ಾ ರಾಜು ವಾಲಿಮೋಕ್ ಬಮಮಸಮುದ್ರ ಛಬ್ಬಿ 83/5 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ & ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 10000 390651912544 Central Bank of IndiaHubli



331 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ
ಶ್ರೋ ಉಳವಪಪ ಸಣಿಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಉಫಯ 

ನಿಂಬಣಿವರ
ತಾರಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 146/1ಡ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ & ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 10000 889622042567 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಾರಿಹಾಳ

332 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಪಟೋದ್ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 966/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ & ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.13 52500 963703809100 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್

333 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತವವ ಮಹಾದೋವಪಪ ಚನೆ ೂೋಜಿ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 966/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ & ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 75000 441334780126 KVG Bank Kusugal

334 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಿ ಚಿಮಣಾಜಿ ಶ್ಂಧೆ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 171/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ & ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.63 75000 505568667128 KVG Bank Ingalahalli

335 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮುರಿಗಪಪ ಗುರಪಪ ಹಳೆೋಮನಿ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 366/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ & ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.80 75000 763749465936 KVG Bank Ingalahalli

336 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಶ್ವಪಪ ಸ ರಣಗಿ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 37/ಬಾಾಕ್2ಅ 6/ಬಾಾಕ್1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ & ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.67 75000 276651262133 KVG Bank Nalavadi

337 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಶ ೋಧಾ ಬಡಿಗೋರ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 362/ಅ2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ & ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.71 75000 653767991855 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್

338 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ತಾಯಿ ಯಲಾವವ ಮಾದ್ರ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 393/5 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ & ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.26 75000 258327783517 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್

339 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಭೋರೆೋಶವರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಕೆ ಡಿಾವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 126/1 169/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ& ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.22 75000 86195727279 KVG Bank ಯರಗುಪ್ಪಪ

340 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಕ್ಕಮಹಾದೋವಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 176/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ& ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.45 75000 481099288354 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬರದ್ಾವಡ್

341 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ
ಶ್ರೋ ಕೆ ಟ ಿರು ಬಸರ್ೋಶವರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ
ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 7/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ& ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.19 75000 667228751437 KVG Bank ನಲವಡಿ

342 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮೃತುಯಂಜಯ  ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 152/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ& ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.34 400000 553656207878 KVG Bank ಇಂಗಳಹಳಿಿ

343 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ರಾಯನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 207/ ಬಾಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.19 400000 257059513993 KVG Bank Nalavadi

344 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವವ ಶ್ವಪಪ ಮಾಗಡಿ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 19/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 400000 883423826520 Vijaya Bank Koliwad

345 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕೆ ೋಟಪಪ ಅಂಗಡಿ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 20/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.55 400000 707336241272 Vijaya Bank Koliwad

346 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಚನೂಬಸನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 28/ ಬಾಾಕ್4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.78 87500 751108982457 KVG Bank Nalavadi

347 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮ ಲಿಮನಿ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 176/ ಬಾಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.75 87500 876746928915 Vijaya Bank Bandiwad

348 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹ ವಪಪ ಲಿಂಗದ್ಾಳ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 337/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 87500 978647061939 KVG Bank Nalavadi

349 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚಿದ್ಾನಂದ್ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಯಡ್ವಣಿವರ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 168/ ಬಾಾಕ್5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 3.94 87500 479691045562 Vijaya Bank Mantur

350 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಶ್ವಪಪ ಮಾಡ್ಳಿಿ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 162/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.38 87500 278312498557 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಭರದ್ಾವಡ್

351 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ  ಬ ದ್ಪಪ ದ ಡ್ುಮನಿ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 160/ ಬಾಾಕ್/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 5.2 87500 831659113239 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಡಿವಾಡ್

352 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹಜರೆೋಸಾಬ ಚಾಂದ್ಸಾಬ ಬನ ೂರ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 148/1ಅ+ 1ಬ+1ಕ್+ಡ್/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 87500 963402080463 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್

353 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಬ್ಬಬ್ಬಕ್ುತಿಜಾ ಮುಕ್ುಿಮಸಾಬ ಹುಬಿಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 361/3/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.41 87500 533713145684 KVG Bank ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ

354 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಮಾಡ್ಳಿಿ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 101/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.14 87500 775061538109 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಭರದ್ಾವಡ್

355 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ಚನೂಬಸಪಪ ಕ್ಣವಿ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 527/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.25 87500 759838331819 SBI  ಹೆಬಸ ರ

356 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಪುಟಿಪಪ ಸ ರಣಗಿ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 354/ ಬಾಾಕ್2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.85 87500 539740247532
Karnataka Central Co-op 

Bank ಧಾರವಾಡ್

357 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ಾರಮಪಪ ಅಮೃತಪಪ ಮಾಯಕಾರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 389 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 3.4 87500 435268898798 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಿ

358 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಪು. ಬೆಂತ ರ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 7/5. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.6 87500 944694602936 KVG Bank ನಲವಡಿ

359 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಂಭುಲಿಂಗೋಶ ಬಸವಂತೆಪಪ ಅಗಡಿ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 618 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 87500 795387233378 KVG Bank ಇಂಗಳಹಳಿಿ

360 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಮ ಲಿಮನಿ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 160/2 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.63 87500 903253775637 KVG Bank ಇಂಗಳಹಳಿಿ

361 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿನೆ ೋದ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ತೆ ೋಟದ್ ಅದ್ರಗುಂಚಿ ಛಬ್ಬಿ 148 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 87500 791840885846 KVG Bank Adargunchi

362 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಪಪ ಹನುಮಂತಪಪ ಗುಡ್ುದ್ಮನಿ ಬೆಂಗೋರಿ ಹುಬಿಳಿಿ 89/2 ಪ.ಪಂ 2.00 87500 920282756340 IDBI Bank Hubli

363 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಪ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ುರಿ ಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 77/ಬ್ಬ ಪ.ಪಂ 148 87500 595315652314 Indian Bank Hubli

364 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮಾದ್ರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 287, 688 ಪ.ಜಾ 1.72 87500 8615  9536  8015 Syndicate Bank Sulla



365 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗದಗಪಪ ಮರೆಪಪ ಮಾದ್ರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 687 ಪ.ಜಾ 0.20 394000 9402  1382  3111 Syndicate Bank Sulla

366 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಸುಮಂತ ಕ್ಮಲನವರ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 92/3 ಪ.ಜಾ 0.10 197000 745027326636 Bank of Baroda Hubli

367 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಸಪಪ ಚಳಮಟಿಿ ಪರಸಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 38 ಪ.ಪಂ. 0.10 197000 471610160763 Vijaya Bank Tarihal

368 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸಂಶ್ ತಾರಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 141/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.10 197000 7076 4010 0014 SBI Keshwapur

369 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ರೆಪಪ ಸಂಗಳದ್ ತಾರಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 60/4 ಸಾಮಾನಯ 0.10 394000 5471 4562 2849 SBI Tarihal

370 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಮ ಕ್ಪಪ ಮೊರಬದ್ ಅಗಡಿ ಛಬ್ಬಿ 65/1ಬ+65/ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.20 394000 722391936453 Vijaya Bank Aralikatti

371 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಶಟಿಪಪ ಮೆೋತಿರ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 28/4. ಸಾಮಾನಯ 6.0 200000 3377  4646  5960 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ರಾಯನಾಳ

372 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಬೆಟಗೋರಿ ಅಮರಗ ೋಳ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3.79 200000

373 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಜುಸಾಬ ಡಿ. ನದ್ಾಫ ಅಮರಗ ೋಳ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 2.40 200000

374 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಲಾನಗ್ೌಡ್ರ ಸುತಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1.60 200000

375 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ನಿೋಲಪಪ ಗ ರವಿ ಸುತಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 998.92

376 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಇನಾಮತಿ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 998.92

377 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಸ. ಮನಗುಂಡಿ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 998.92

378 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಯ. ಪಾಟಿೋಲ ಯಲಾಾಪೂರ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 998.92

379 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಬ್ಬ. ಸಂಶ್ ತಾರಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 998.92 7076 4010 0014

380 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಲಾಡ್ಸಾಬ ಲಾಡ್ಸಾಬನವರ ರೆೋವಡಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 998.92 4664 7624 3962

381 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಜಾಫರಸಾಬ ಲಾಡ್ಸಾಬನವರ ರೆೋವಡಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 998.92 4010 9795 8824

382 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಬ್ಬ. ಯಲಿಗ್ಾರ ರೆೋವಡಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 998.92 5162 7134 5642

383 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸಂಗಳದ್ ತಾರಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 998.92 5471  4562  2849

384 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಗುಂಡ್ ರ ಭೈರಿದೋವರಕೆ ಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 998.92

385 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಬುಳಗಣಿವರ ಕ್ರೆೋಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

386 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶರಣಪಪ ದ್ನಿಗ ಂಡ್ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

387 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಹಮಾನಸಾಬ ಗ ೋದಮನಿ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

388 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಎಸ್. ಬ್ಬ. ಅಗಡಿ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

389 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಯ. ಮಾಯಣಿವರ ಗಬ ಿರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

390 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ನಾಗರಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

391 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲ್ಲಮೋಶ ತಳವಾರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

392 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುಭಾಸ ನಾಗರಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

393 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ನಾಗರಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

394 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಬೆಂತ ರ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

395 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಣಿ ಬ್ಬ. ದ ಡ್ುಮನಿ ಬಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

396 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚಿದ್ಾನಂದ್ ಎಲ್. ಯಡ್ವಣಿವರ ಬಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

397 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಉಳವಪಪ ಮರದ್ಣಿವರ ತಾರಿಹಾಳ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

398 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ನಿಂಗಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

399 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮುಳಗಣಿವರ ಕ್ರೆೋಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

400 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ನಿ. ಚವರಡಿು ಕ್ರೆೋಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

401 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಶ್ವಪಪ ಸ ರಣಗಿ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

402 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪವಾಡೆಪಪ ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

403 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಕ್ಲಕೆೋರಿ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

404 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮುರಗಪಪ ಹಳೆೋಮನಿ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

405 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ನಿಂಬಣಿವರ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 998.92

406 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಇಮಾಮ ಕೆ ೋಟವಾಲ್ಲ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 62 ಸಾಮಾನಯ 998.92 2170 9796 9078

407 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಹರಿಜನ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 998.92

408 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ನರೆೋಂದ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 102 ಸಾಮಾನಯ 998.92 9057 2065 3073

409 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

410 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಶ್. ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 10 ಸಾಮಾನಯ 999.92 3529 8160 3202

411 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ೋಥಲ ಹನುಮಕ್ಕನವರ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

412 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುಭಾಸ ಹನುಮಕ್ಕನವರ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

413 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಬೆೋವಿನಕ್ಟಿಿ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

414 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈಶವರ ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

415 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಎನ್. ಜಾಧವ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92



416 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರವಿ ಎಸ್. ಕ್ಮಲನವರ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

417 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಜಜಯಯ ರಾಚನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

418 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚೋತನ ಜಾಧವ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

419 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದ್ರ ರಾಚನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

420 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಂಜಯ ಜಿ. ಸಾಳುಂಕೆ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

421 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ ಬಂಕಾಪೂರ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

422 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುನಿೋಲ ಕ್ಡ್ಕೆ ೋಳ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

423 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಯ. ಪಾಟಿೋಲ ಯಲಾಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 999.92

424 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಬನ ೂರ ಗ ೋಪನಕೆ ಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ 15/2. ಪ.ಜಾ 999.92 229301621871 SBI Keshwapur 

425 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಕೆ. ಬಳ್ಾಿರಿ ಬಮಾಮಪೂರ ಹುಬಿಳಿಿ 109/2 ಪ.ಜಾ 999.92 366172403360 KVG Bank Halyal

426 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಮಾನಿಂಗಪಪ ಗ ೋಕಾಕ್ ಬಮಾಮಪೂರ ಹುಬಿಳಿಿ 186/2ಅ ಪ.ಜಾ 998.92 257702277953
Indian Overseas Bank 

Koppikar Road
427 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ಸಾತಪಪ ಗ ೋಕಾಕ್ ಬಮಾಮಪೂರ ಹುಬಿಳಿಿ 103/ಅ+ಬ, 79/2 ಪ.ಜಾ 3.23 100000 793805528791 KVG Bank Kusugal

428 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗುರುನಾಥ ದ್ಾಯಮಪಪ ಗುಡ್ುದ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 177/5 ಪ.ಪಂ 2.05 96500 322644470836 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
429 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದ್ಾಯಮಪಪ ಲಕ್ಷಮಣ ಕಾಡ್ಪಪನವರ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 565/2ಕ್ ಪ.ಪಂ 1.79 96500 963857884978 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
430 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ

ಶ್ರೋಮತಿ ಅನೂಪೂಣಯ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಪಪ 
ಬ್ಬಕ್ಕಣಿವರ

ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1572/ ಬಾಾಕ್3 ಸಾಮಾನಯ 5.64 96500 666576421599 IDBI Bank Gokul Road

431 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಗುರುಪುತರಪಪ ಕ್ುತಯಕೆ ೋಟಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1092/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 100000 4169  1801  6973 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
432 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಭರತ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬ್ಬಜವಾಡ್ ಹಳಿಿಯಾಳ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 7/4. ಪ.ಜಾ 1.00 100000 353735735360 SBI Bank Hubli

433 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ಶಂಕ್ರಪಪ ನರಗುಂದ್ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 429 ಪ.ಜಾ 1.3 74875 610465804652 Indusland Bank Hubli

434 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಉಡ್ಚಪಪ ದೋವಪಪ ಕಾಕ್ನೂವರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 328/7. ಪ.ಜಾ 1.48 71250 402954149911 Vijaya Bank Hubli

435 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುಮಂತ ತಾಯಿ ರ್ಂಕ್ವವ ಕ್ಮಲನವರ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 18 ಪ.ಜಾ 100000 844001059791 Bank of Baroda Hubli

436 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಾಯಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮಾದ್ರ ಇನಾಂ ವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 21/15/ 21/20 ಪ.ಜಾ 0.66 100000 719537378177 Bank of Baroda Hubli

437 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕ್ರೆಪಪ ಕ್ರಬಸಪಪ ಮೆೋದ್ಾರ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 366 ಪ.ಪಂ 1.96 100000 209209135427 IDBI Bank Dharwad 

438 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ
ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜು ದೋವಕ್ನಂದ್ನ ಮಹಾಜನ

Hillaman Coldchain Solutions 2nd 
ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ

sy no 208

ಪಾಾಟ ನಂ181
ಸಾಮಾನಯ 0.66 100000 9002  9223  1496

Axis Bank Deshapande 

Nagar  
439 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ಯಲಿಗ್ಾರ ಗ ೋಕ್ುಲ ಹುಬಿಳಿಿ 13/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.76 96250 4664  7624  3962 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಗ ೋಕ್ುಲ
440 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ರಾಮಪಪ ಅಂಗಡಿ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಪ.ಜಾ 2.2 915000 8053  2662  0822 KVGB

441 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಪ ಬಸಪಪ ಹೆ ರಟಿಿ ಘ ೋಂಗಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 69/2, 78/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 140000 833754109085 17019085946

442 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕ್ರಬಸಪಪ ಹು ಉಳಿಿಗೋರಿ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 53 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 4200000 553422721697 89049279892

443 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ನಾಗಪಪ ಕ್ಟಿಿ ನವಲ ರ ಧಾರವಾಡ್ 754/1+2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 6120 414564795818 17013554712

444 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಚನೂಬಸಪಪ ವಡ್ಕ್ಪಪನವರ ನವಲ ರ ಧಾರವಾಡ್ 755/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 15000 932123124655 17013528421

445 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬನಪಪ ಬಸಪಪ ಬನಪಪನವರ ನವಲ ರ ಧಾರವಾಡ್ 268/2ಫ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600 715583538926 17013586697

446 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಮಲವವ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬನಪಪನವರ ನವಲ ರ ಧಾರವಾಡ್ 268/2ಫ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600 441184729591 0509101058868

447 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ರು ನರೆೋಂದ್ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 72 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600 405464891993 12342200027823

448 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಮ ಕ್ಳಿಿಮನಿ ಶ್ವಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 332/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600 611127932179 17019099856

449 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಮಾ ಕೆ ೋಕಾಟಿ ಸತ ಿರ ಧಾರವಾಡ್ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 12240 617941267223 12302010005405

450 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಕ್ಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 310/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 12240 615236755753 89089738318

451 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಾಶವವ ಹ ಪೂಜಾರ ರಾಮಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 947/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600 990356912927 135001010005815

452 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಹೆ ರಟಿಿ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 24480 752073364705 695130005964

453 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಾವಕ್ಕ ಮಾ ನಾಯಕರ ಮಾರಡ್ಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 21420 371243684565 89026455153

454 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಬಸಪಪ ಹಂಪಣಿವರ ಮಾರಡ್ಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 12/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 24480 562354405560 17019034015

455 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗದಗಪಪ ರುದ್ರಪಪ ತೆ ೋಟದ್ ಹೆಬಿಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 131/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 3060 770325706306 6115410346

456 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶಗ್ೌಡ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ರ ಘ ೋಂಗಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 339/BP ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 10200 328941101398 17019033340

457 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಲಾಾಭಕ್ಷ ಫ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಕ್ವಲಗೋರಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 107 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 10200 539840563060 05360110011171

458 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಭಷೋಕ್ ಸು ಮಾಂಡೆ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಗರಗ 44/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 10200 748608897739 10152229409

459 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅರವಿಂದ್ ತವನಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಗಿಲಗೋರಿ ಅಳ್ಾೂವರ 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 10200 230085258764 197000144828

460 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮೌಲಾಸಾಬ ಇ ಕಾಶ್ನಕ್ುಂಟ ಕ್ುಂಬಾರಕೆ ಪಪ ಅಳ್ಾೂವರ 202/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 10200 226673387772 17018058957

461 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಬ ಶ್ರಿಮಣಿವರ ಮುಗದ್ ಅಳ್ಾೂವರ 27 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.70 7140 960132390476 89041033811

462 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹುಲಗಪಪ ತಿ ವಡ್ುರ ಡೆ ೋರಿ ಅಳ್ಾೂವರ 9 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 10200 925873521432 17063019436

463 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕೆಂಚಪಪ ಬ ಶ್ರಿಮಣಿವರ ಮುಗದ್ ಅಳ್ಾೂವರ 18/2, 27, 26 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 4896 433563485007 17198541722

464 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮೆಹಬ ಬಸುಬಾನಿ ಬು ಸೈಯದ್ನವರ ರ್ಂಕ್ಟಾಪೂರ ಗರಗ 105/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.50 3060 741098278255 10943374049

465 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಯಲಾಪಪ ಕ್ಲಾಲ ಮುಳಮುತಿಲ ಗರಗ 102/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.40 2448 939910430900 12582200005402

466 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಬ ಮುಗದ್ ಕೆಲಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 499/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.70 4284 223176772771 89025719720

467 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಣಿ ಮ ಸಾದ್ರ ಕೆಲಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.60 3672 335210183263 17064042329

468 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ಬ ಮೆಟಾಯಲ ಚಿಕ್ಕಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಧಾರವಾಡ್ 154 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.10 6732 344221276461 62392455799

469 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಬಾ ಕ್ಲ ಾರ ಚಿಕ್ಕಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಧಾರವಾಡ್ 159 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 6120 219048821962 14470110013557

470 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಯ ಮೆಟಾಯಲ ಚಿಕ್ಕಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಧಾರವಾಡ್ 165/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 4000 522722115016 14470100008139

471 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂಧಾ ಶಟಿಪಪ ಭಜಂತಿರ ಹೆ ನಾೂಪೂರ ಅಳ್ಾೂವರ 154 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.80 5600 676813044694 17019092567

472 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮ ದ ಡ್ವಾಡ್ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 151/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.10 2200 5247400668660 17212055412

473 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಬ ರಾಯಣಿವರ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 149/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.10 2200 869235011234 17212054906

474 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ತಿಪಪಣಿ ಸತ ಿರ ಹಳಿಿಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 75/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 2624 276287280916 17054547434

475 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ತಿ ಸತ ಿರ ಹಳಿಿಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.90 2952 561099175977 17054528262

476 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ತಿ ಸತ ಿರ ಹಳಿಿಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 3280 901283993754 17054579227

477 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಫ ಬ್ಬೋಜಗುಂಪ್ಪ ಕ್ನಕ್ ರು ಧಾರವಾಡ್ 153/5 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 3280 554748305998 17019031456

478 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪುಂಡ್ಲಿೋಕ್ ವಿ ಶ್ಂಧೆ ಕ್ನಕ್ ರು ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 77 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.33 12375 650904237772 17019015967

479 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಬಸಪಪ ಈ ಹ ಗ್ಾರ ಹೆ ಸಯಲಾಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 7 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.33 12375 887537800477 197000677426

480 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಸ ಚಾಕ್ಲಬ್ಬಿ ಕ್ನಕ್ ರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 587 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.34 12750 495356563367 1832500102778301

481 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ರು ದ್ಾಯವಣಿವರ ಕ್ನಕ್ ರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 10/5 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.70 26250 313247104091 17213651232

482 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಯಯ ಸ ೋಮಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಹಳಿಿಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.30 11250 500227252864 17054559052

483 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗದ್ಗಯಯ ಶ್ ಯರಗಂಬಳಿಮಠ ಹಳಿಿಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 12000 853054130987 17054572776

484 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮಂಡಿಹಾಳ ಹಳಿಿಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 24000 295294500024 17054535031



485 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಹದೋವ ಮು ಜಮನಾಳ ಹಳಿಿಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 105 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 24000 906961509354 17054583585

486 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತೆೋಶ ಚ ಬಾಚಗುಂಡಿ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 140 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.25 15000 994227605903 12572200028638

487 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಬಸಪಪ ತಳವಾರ ಮುಳಮುತಿಲ ಗರಗ 107/2ಬ ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.25 15000 421774849097 12342200025776

488 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಶ್ದ್ದಪಪ ಮನಿಗೋರ್ಣ ಮುಳಮುತಿಲ ಗರಗ 67/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.25 15000 402879617230 12342200044895

489 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ವಿ ದ ಂಡೆನೂವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.25 15000 741227865475 12342200019916

490 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ಶ್ ಮನಿಗೋನಿ ಮುಳಮುತಿಲ ಗರಗ 67/1a/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.00 20000 226152766209 12582200008335

491 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಯ ಪೂಜಾರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 4000 764520905413 14470110001479

492 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಅ ಮನಿಗೋನಿ ಮುಳಮುತಿಲ ಗರಗ 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 4000 738332458399 12582200016020

493 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ನಾ ವಡ್ುಕ್ಕನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 8/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 6000 720362916735 12342200014825

494 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಜಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಸಾಳುಂಕೆ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 167/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 4000 759401562698 695130048681

495 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಗಿರಿಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 95/2+3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 4000 291666094820 17060542585

496 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಖಂಡ್ಪಪ ವಿಠಠಲ ದ ಂಡೆಣಿವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 4000 645186769995 12342200000989

497 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ರಾಯಪಪ ಹ ಗ್ಾರ/ ಪೂಜಾರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 62/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.50 5000 628439260756 14470110001462

498 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗುರುಶ್ದ್ದಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 70/1ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.30 3000 663224280973 17001070518

499 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಯಲಾಪಪ ಕಾಟಗೋರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 43/1ಬ4, 45/6, 46/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 6000 822085813040 12342250024921

500 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಸ ನಿಂಬೆ ೋಜಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 48/1+2+4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 6000 301816137337 12342200008240

501 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಿಜನಗ್ೌಡ್ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.40 4000 944143687500 12342200028024

502 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ದ  ಹರಿಜನ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 358/2 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.80 12800 492946906592 030801000009213

503 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ರಾಮಪಪ ತೆ ೋಲಗಿ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ ಅಳ್ಾೂವರ 117/2, 119/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 16000 576598724083 33460808203

504 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಕ್ರಬಸಪಪ ಕ್ಲಾಯರ್ಣ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 429 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 12800 690012281717 12572200006643

505 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾನಗ್ೌಡ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.40 6400 329016583725 12342610003874

506 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 229 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 16000 497489963239 123422000232826

507 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಿ ರಾ ಗ್ಾಳಿ ಹೆ ಸಯಲಾಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 130/5 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1.30 11200 687873270861 17213530443

508 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಖಂಡ್ಪಪ ಮುರಾರಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 479/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 75000 702729761509 197001053622

509 ಮಾಯಂಗ ೋಸಪೋಶಲ್ ಪೂೋಷಕಾಂಶ ವಿತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗ ೋಪಾಲ ಫ ಬಜಂತಿರ ವನಹಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 354/4 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.67 100000 490312511932 841710100005649

510 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ದ್ು ಮಾದ್ರ ವನಹಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 5 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 2.00 75000 68938508860 841710100000974

511 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಮ ಆರೆಣಿವರ ವನಹಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 319/1+2b ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 100000 381525182633 841710100001918

512 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ತಿ ತಬೆ ೋಜಿ ಚಂದ್ನಮಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 215 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.32 100000 704963468636 05360110035436

513 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ಹುಸೋನಸಾಬ ಫ ಅಗಸರ ಶ್ವಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 281/2a ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 87500 599681997108 17019078097

514 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಪ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ತಲ್ಲಮೊರಬ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 126/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 87500 357240974476 17019020035

515 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಚನೂಬಸಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಶ್ವಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 307 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 87500 245066232521 05360100002946

516 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಮೆೋಲಗಿರಿಗ್ೌಡ್ ರಾಚನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಬೆಿನ ರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 3, 2/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 87500 943664341778 12592200008211

517 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ನರಗುಂದ್ ವನಹಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 271/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 87500 302662166736 17019078213

518 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಭೈ ಮಸ ತಿ ಉ. ಬೆಟಗೋರಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 120 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 87500 616284513714 89034839751

519 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಹಲಗಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 117 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 87500 862379965406 17212038633

520 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆೋಸರಿ ಸೈಬನಕೆ ಪಪ ಧಾರವಾಡ್ 54/8 ಪ.ಪಂ ಮಾವು 87500 487172787624 1703702436-7

521 ನೆರಳು ಪರದ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಯ ತಳವಾರ ಕ್ಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 110/3 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 87500 241354373325 89118283495

522 ಹಸರು ಮನೆ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ದ  ಹರಿಜನ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 358/2 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 2.00 200000 492946906592 030801000005213

523 ಹಸರು ಮನೆ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ದ  ಹರಿಜನ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 358/2 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 200000 492946906592 030801000005213

524 ಹಸರು ಮನೆ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂದ್ಾ ಶಟಿಪಪ ಭಜಂತಿರ ಹೆ ನಾೂಪೂರ ಅಳ್ಾೂವರ 124/4 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 2.00 200000 676813044694 17019092567

525 ಹಸರು ಮನೆ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸ ೋಮಪಪ ಬಸಪಪ ಸ ೋಮಣಿವರ ಜ ೋಗಲಾಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 38/1 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.30 591000 898267190549 17213620474

526 ರ್ೈಯಕ್ಿಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಬ ಮ ಲಿಮನಿ ಹೆಬಿಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 344/1 ಪ.ಜಾ 0.17 822800 349322561678 841710100006200

527 ರ್ೈಯಕ್ಿಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ಓಂಕಾರ ರಾ ರಾಯಚ ರ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 446/2 ಪ.ಜಾ 0.17 123200 20271355896

528 ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳೆೋಶವರ ರೆೈತ ಸಂಘ ಗರಗ ಗರಗ 286 ಸಾಮಾನಯ 0.20 70000 825863425452 520101259038547

529 ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ಆತಾಮನಂದ್ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 90/3, 135 ಸಾಮಾನಯ 0.20 140000 989016739773 89119812861

530 Ripening Chamber ಶ್ರೋಮತಿ ಜ ಯೋತಿ ಮಹಾಂತೆೋಶ ಪಟಿಣಶಟಿಿ ಬೆೋಲ ರು ಗರಗ 249, 250 ಸಾಮಾನಯ 75000 291056809889 396100IB00020330

531 ಅಣಬೆ ಉತಾಪದ್ನೆ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ಕೆ. ಷಣುಮಖಪಪ ಕೆಲಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 259/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಣಬೆ 75000 954011616617 105801010017072

532 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ  ಶ್ ಬಳಿಗೋರ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 94/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 400000 615449267233 17039516186

533 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಚನಗ್ೌಡ್ ಶ್ ಪಾಟಿೋಲ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 87/ಪ್ಪ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 400000 662843150783 30851749220

534 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ಗು ಗಂಜಿೋಗಟಿಿ ಬೆ ೋಗನಾಗರಕೆ ಪಪ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 31/1ಕ್,31/3/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1155000 837416923673 17020524437

535 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗುರುಶ್ದ್ಧಪಪ ಬ ಮಾಚಾಪುರ ದ್ಾಯವನಕೆ ಂಡ್ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 122/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 800000 938836812821 12112200012463

536 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ರೆೋ ಕೆ ಳ ರ ಮ್ಮಶ್ರೋಕೆ ಟಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.306

537 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಳನಿ ರ ಹರಪಪನಹಳಿಿ ಕ್ುರುವಿನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 108/2ಅ ,108/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 0.612 380173349415 17020505378

538 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಂತೆ ೋಷ ಸು ಅಳಿಗಿ ಹಿರೆೋಹೆ ನೂಳಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 54/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.2 0.3672 639770571410 89093211592

539 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಫಕ್ಕೋರವವ ನಾ ಮಾದ್ರ ಚಳಿಮಟಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 65/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.8 0.2448 798487154807 17064053704

540 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಶವೋತಾ ವಿ ಕೆ ಳ ರ ಗು,ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿ 132/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 1.53 988195161591 89036011613

541 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮನೆ ೋಜ ಜಿ ಪಾಟಿೋಲಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಮಡಿಕಹೆ ನೂಳಿಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.04896 916822269746 31299760276

542 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನರೆೋಶ ಸ ೋ ಕೆ ೋಠಾರಿ ಹಾರೆ ೋಗೋರಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 59/2ಬ, 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.2 0.07344 217490965193 0209000100049900

543 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ರ್ಂ ಬೆ ೋನಗೋರಿ ಚಳಿಮಟಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 76/1ಬ/ 76/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.8 0.04896 936246700316 1311175000000344

544 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಪಪ ರು ಐಹೆ ಳೆ ಸ ಳಿಕ್ಟಿಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 43ಪ್ಪ-45 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.8 0.0306 298906028059 520101004390802

545 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಷಣುಮಖಯಯ ಅ ಹಿರೆೋಮಠ ಬೆಂಡ್ಲಗಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 5/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 0.2448 891930151505 30290281085

546 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಚನೂವವ ಕ್   ಕ್ಮಾಮರ ಬ್ಬೋರವಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 118/3,73 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.6 0.09216 375765684863 17039549167

547 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಶ್ೋಮಾಬಾನು  ಮುಲಾಾ ಮುಕ್ಕಲ್ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 249/2, 249/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 0.04 719434930997 139101010000504

548 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಶ್ ಬಳಿಗೋರ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 94/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.01312 615449267233 17039516186

549 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಮತಿ ಶಾಂತವವ ಸಂ ಪಾಟಿೋಲ ತಂಬ ರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.8 0.02624 652197755871 64122082865

550 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ರಾಯಪಪ ನಿಂ ಉಣಕ್ಲ್ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 100/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 1 0.0328 396767713917 087701000000533

551 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಬ ಅಳಗವಾಡಿ ಶ್ದ್ಧನಭಾವಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 5 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.8 0.05904 376765405498 17057550931

552 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ನಿಂ ಗಂಜಿೋಗಟಿಿ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 84/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 1 0.102 557778997543 129801191000872

553 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಾವಕಾಕ ಕ್ ವಿೋರಾಪುರ ಜಿನ ೂರ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 104/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.15 0.15 924102526557 915010038585630



554 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಶ್ ವಿೋರಾಪುರ ಜಿನ ೂರ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 114 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.12 0.12 745514365746 695240011858

555 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ್ ಅ ಪೂೋಲಿೋಸಪಾಟಿೋಲ ಗಂಜಿೋಗಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 53/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.03 0.03 835395892728 136101010010234

556 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಬ ನುಗಿಿಕ್ರಿ ದ್ಾಸಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು/ಬದ್ನೆ 0.22 0.22 903834972806 17057519991

557 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಜಿನೂನಗ್ೌಡ್ ಭ ಪಾಟಿೋಲ ಹುಲಗಿನಕ್ಟಿಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 131/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0 0 442638259839 17057575004

558 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಮ ಕ್ಬನ ರ ದೋವಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 71/2/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.16 0.16 226300574348 89025251456

559 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಗುರುಲಿಂಗಪಪ ಬಾ ಬಮ್ಮಮಗಟಿಿ ಹಿರೆೋಹೆ ನೂಳಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 44/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.16 0.16 355465538052 17025517765

560 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಚ ಯಲಿವಾಳ ಹಿರೆೋಹೆ ನೂಳಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 384/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.08 0.08 535310746256 17025523279

561 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಯ ರಾಮನಾಳ ಹಿರೆೋಹೆ ನೂಳಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 235/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.04 0.04 618426914280 17025504165

562 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ¤ÙÓ ಕೆ ೋಳ ರ ಮ್ಮಶ್ರೋಕೆ ೋಟಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.08 0.08 380173349415 17020505378

563 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಮ್ಮಶ್ರೋಕೆ ೋಟಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 276/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.16 0.16 988802217688 17025512723

564 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬ ಹಾರೆ ೋಗೋರಿ ಕ್ುರುವಿನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 125 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.12 0.12 953592820533 12940101000

565 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಹುದ್ಾದರ ಕ್ುರುವಿನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 28.Mai ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.08 0.08 894532539924 129401011003451

566 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ  ಶೋಖಪಪ ಬ ಕೆಲಗೋರಿ ಹಿರೆೋಹೆ ನೂಳಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 392/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.08 0.08 616049575543 17025560335

567 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬ ಕ್ ಡ್ಲಗಿ ಹಿರೆೋಹೆ ನೂಳಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 72/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.08 0.08 475798375089 5339101002862

568 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸಂ ಹೆಂಬ್ಬಾ ಧುಮಮವಾಡ್ ಧುಮಮವಾಡ್ 193/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.16 0.16 898823410506 129401010000738

569 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸ ಸವವ ಶ್ ಅಂಟಾಳ ಹಿರೆೋಹೆ ನೂಳಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 402/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.2 0.2 891717545368 89036173302

570 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಮ ಯಲಿವಾಳ ಹಿರೆೋಹೆ ನೂಳಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 387/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.08 0.08 735031928036 17025563030

571 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ದ್ಾಯ ಬಾಬಜಿ ಗಂಬಾಯಪುರ ಧುಮಮವಾಡ್ 89/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.12 0.12 303144 528072 17054040253

572 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಲಾವವ ಬ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ್ರ ಮುತಿಗಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 120 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.16 0.16 92881429 6706 89036010799

573 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಭ ಬೆರ್ಣಿ ಸ ರಶಟಿಿಕೆ ಪಪ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 73 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.08 0.8 419191 067345 1361010 11002165

574 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬ ಹಳಕ್ಟಿಿ ಗಂಜಿೋಗಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 127/3+4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.16 0.16 831647903730 136101010010840

575 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಗು ನಡ್ುವಿನಮನಿ ಸ ರಶಟಿಿಕೆ ಪಪ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.16 0.16 226600685092 136101011002444

576 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ  ಚನೂಯಯ ರು ಹಿರೆೋಮಠ ಆಸಿಕ್ಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 110/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.07 0.07 684091721846 17039539385

577 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಮನಬಸಪಪ ಚ ಮ್ಮಜಿಯ ಮಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 11/,1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.08 0.08 741129476240 2059645652

578 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಮಣಿಪಪ ಕ್ ಜಂಗಿನ ಮಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 50/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋ/ ಹಾಗಲಕಾಯಿ 0.08 0.08 764326696334 2059636432

579 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ಾರಮ ಸ ರೆ ಟಿಿ ಮಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 41/1,35/4 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.16 0.16 652744372854 3197197769

580 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ  ಶ್ರೋ ಸಹದೋವಪಪ ಬ ರೆ ಟಿಿ ಮಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 35/2ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.14 0.14 812873089102 17057588604

581 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬ ಹೆ ÊÐÏü ಮುಕ್ಕಲ್ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 333/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.12 0.12 676133093300 129801011003439

582 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಕ್ ಗ್ಾರ್ಣಗೋರ ಗಂಜಿೋಗಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 81/2,  107/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.16 0.16 854686280783 136101010003429

583 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಮ ಧಾರವಾಡ್ ಗಂಜಿೋಗಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 180/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.12 0.12 803656841921 136101011000896

584 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಮ ಧಾರವಾಡ್ ಗಂಜಿೋಗಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 175/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.05 0.05 676068328225 136101011000244

585 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಯಾಯ   ಗ ೋಡಿಮನಿ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.12 0.12 454194701680 087701000014800

586 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ ಬ ಧನಿಗ ಂಡ್ ರಂಗ್ಾಪುರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 4/1, ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.16 0.16 962781639268 197002745239

587 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಗದಗಪಪ ಚ ಧನಿಗ ಂಡ್ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 43 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.12 0.12 385364440045 087701000003903

588 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಸದ್ಧನಗ್ೌಡ್ ಚ ಪಾಟಿೋಲ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 97/1ಅ/+/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.12 0.12 516134887213 5339101001824

589 ಹೆೈಬ್ಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಗುಣಸಾಲಿಸ್ ಚ ಪನಾೂಕ್ರ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 72/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.17 0.17 485144229328 087701000003116

590 ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋಪಾಲ ರಾ ವಾಲಿಕಾರ ಜಮ್ಮಮಹಾಳ ಧುಮಮವಾಡ್ 57/1ಡ್,58/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.12 0.12 71759471 8771 129401011 002185

591 ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ಮಹದೋವಪಪ ಬ ದ್ಾರಕೆ ೋಜಿ ಲಿಂಗನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 183/1 ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆ 0.12 0.12 52309160 2702 129401010 005224

592 ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಬ ಕ್ುಂಬಾರ ಧುಮಮವಾಡ್ ಧುಮಮವಾಡ್ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.17 0.17 419061662 980 1294010100 00272

593 ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ವಿನಿಚಿನೂಪಪ ಚೌ ಇನಿಯಪಪನವರ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.08 0.08 88804101 6560 8770100000 3875

594 ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಯ ಕೆ ೋಟಿ ಬು ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 10/3, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.27 0.15 32471614 2063 071610400014 7194

595 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಯಲನಗ್ೌಡ್ ನಿ ಪಾಟಿೋಲ ಧುಮಮವಾಡ್ ಧುಮಮವಾಡ್ 286 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.4 0.75 9845894399 89025998305

596 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ಯ ಹೆಬಾಿಳ ಕ್ುರುವಿನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 152/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆ ಕಾಯಿ 1.35 0.75 9741529639 30478445681

597 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಗಂಗಯಯ ಚ ಹಿರೆೋಮಠ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 474/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.22 0.75 7022362698 17039557281

598 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಮ ತಿಯ ನಿಂ ಕೆ ೋರೆ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 123/1 ಪ.ಪಂ ಡೆ ಣಿಮೆಣಸನಗಿಡ್ 1.45 0.75 463419094234 5339110000028

599 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮರಾವ್ ಸ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 16/1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 4.36 2 940993536164 34419742414

600 ಟಾರಯಕ್ಿರ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಬ ಕೆಂಪಣಿವರ ಹನಮಾಪೂರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 68 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.18 2 326425223549 3449261133

601 ಟಾರಯಕ್ಿರ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಬೆೈ ಅಸುಂಡಿ ಶ್ವನಾಪೂರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.8 2 282673563923 2059654860

602 ಟಾರಯಕ್ಿರ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಫ ಹೆಬಿಳಿಿ ಬೆಂಡಿಗೋರಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 38/2 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 0.89 2 829727037167 31654303160

603 ಟಾರಯಕ್ಿರ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಸಾ ತಳವಾರ ಹನಮಾಪುರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 134/1 ಪ.ಪಂ ಮಾವು 3.14 2 575329875848 3129565409

604 ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ನೆೋಗಿಲಯೋಗಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಹುಲಗಿನಕ್ಟಿಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 53,106/1,2,3,4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 3.12 0.75 710668369149 5339101003211

605 ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ  ಬಸರ್ೋಶವರ ತರಕಾರಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 
ಸಂಘ

ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ
89/3,95/1,95/2,175/1,17

4/ಪ1,149/2,123/2,174/5,

150/1

ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.75 357987657458 197003651836

606 ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಮ ತಿಯ ನಿಂ ಕೆ ೋರೆ ಕ್ಳಸನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 123/1 ಪ.ಜಾ
ಮೆನಸನಗಿಡ್/ಡೆ ಣಿಮೆಣಸನ

ಗಿಡ್
3.33 1 463419094234 5339110000028

607 ಪಾಾಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವವ ರಾ ಚವಾಾನ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 115/1 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ , ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.4 1 33428710 8812 087701000003332

608 ಪಾಾಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ಬೆಳಗ್ಾಂವಕ್ರ ಸಂಗಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 4/2, ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 4 448059657553 31302433964

609 ಪಾಾಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ  ಗಿ ಅಕ್ಯಸಾಲಿ ಸಂಗಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 5 ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4 300561681263 20154670425

610 ಪಾಾಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಬ ಶ್ಗಿಿಗಟಿಿ ಗಂಜಿೋಗಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 25/1,25/7 ಪ.ಜಾ ಕ್ಲಾಂಗಡಿ 0.2 9.15 308766615283 136101010000001

611 ಪಾಾಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ರಾಜು ವಿ ದ್ಾನರ್ೋನವರ ಬ್ಬ,ಗುಡಿಹಾಳ ಧುಮಮವಾಡ್ 42/5 ಪ.ಜಾ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.8 0.128 500872655058 20277353723

612 ಪಾಾಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬ ಹಳಕ್ಟಿಿ ಬಗಡ್ಗೋರಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 127/3+4 ಪ.ಜಾ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 0.4 0.064 931647903730 136101010010840

613 ಟಾರಯಕ್ಿರ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ  ಯಲಾಪಪ  ಫ  ಹೆಬಿಳಿಿ ಬೆಂಡಿಗೋರಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 38/2 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.4 0.064 829727037167 31654303160

614 ಹಸರುಮನೆ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಮುತೆಯಪಪ ನಿ ಕೆ ೋರೆ ಕ್ಳಸನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 123/1 ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿ 1 0.16 4634190942334 5339110000028

615 ಹಸರುಮನೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಮಲ್ಲಾೋಶಪಪ  ಫ  ಚುಳಕ್ ಜಮ್ಮಮಹಾಳ ಧುಮಮವಾಡ್ 60/1 ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ 0.85 0.136 965093827544 151101011000761

616 ಹಸರುಮನೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಮುತೆಯಪಪ ನಿ ಕೆ ೋರೆ ಕ್ಳಸನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 123/1 ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿ 0.55 0.088 4634190942334 5339110000028

617  ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಮಹದೋವಪಪ ಬ ದ್ಾರಕೆ ೋಜಿ ಕ್ಳಸನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 183/1 ಪ.ಪಂ ಮಾವು 1.53 1.57 52309160 2702 129401010 005224

618 ಶ್ರ ರೆ ೋಹಿನ ಅಶ ೋಕ್ ಪಾಟಿೋಲ ಹಲಾಯಪೂರ ಸಂಶ್ 100/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.2 732000 589704925225 17048090097

ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ



619 ಶ್ರೋ ಸಹದೋವಪಪ ಮಲಾಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಸಂಶ್ 69/1 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.2 140000 427625877811 119201011000801

620 ಶ್ರೋ ಸಂತೆ ೋಷ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ಬಡಿೂ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 550/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.2 112000 579598932414 20331864716

621 ಶ್ರ ಭೋಮಪಪ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ನಾಯಕ ರ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಸಂಶ್ 26/5,2/1 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 2.4 60000 269297756416 119201011002869

622 ಶ್ರೋ ಅಂಬರಿೋಶ ಬಸಪಪ ಗ್ೌಳಿ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 107/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 679310707778 4172500101615800

623 ಶ್ರೋ ಗುರುಪುತರಯಯ ವಿೋರ ಪಾಕ್ಷಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮತಿಿಗಟಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 6/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 450004731767 17057045055

624 ಶ್ರೋ ಖಾದ್ರಸಾಬ ಕಾಲ್ಲೋಸಾಬ ಕ್ದ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 20/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 821890897828 17048517882

625 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಅಜುಯನಪಪ ಕ್ಠಾರಿ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 58/1+2+3+4+5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 243272652085 17057024056

626 ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಹರಿಜನ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 59/6 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 712775499202 17057024964

627 ಶ್ರ ಫಕ್ಕರಪಪ ಬಸಪಪ ಚೌಡ್ಕ್ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 71/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 6000 220958048351 17057081650

628 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮನಸಾಲಿ ಕ್ಮಡೆ ಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 133/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 949813528265

629 ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಶ್ೋಲಾ ಪರಕಾಶಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 7\1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಂಗಧರಾಜ 1.00 20000 17048532243

630 ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಶಾಂತಪಪ ಭದ್ಾರಪೂರ ಇಂಗಳಗಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 243/2+3 ಸಾಮಾನಯ ಸುಂಗಧರಾಜ 1.00 20000 52328553 7929 17057034508

631 ಶ್ರೋ ಈಶವರಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಮತಿಿಗಟಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 4\6 ಸಾಮಾನಯ ಸುಂಗಧರಾಜ 1.00 20000 30890509 6690 17057058881

632 ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಲಚಚಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 165/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸುಂಗಧರಾಜ 0.70 14000 59091149 1599 30390462943

633 ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ಭರಮಪಪ ಮಾದ್ರ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 192/1ಸ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಂಗಧರಾಜ 0.5 30000 77783894 1583 388602010007 242

634 ಶ್ರೋಮತಿ ಪುಟಿವವ ನಿೋಲಪಪ ಗ್ೌಳಿ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 128/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಾಗ 0.6 22500 96807507 5870 38860201000 5838

635 ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ಧಪಪ ರಾಮಪಪ ತಳವಾರ ಕ್ಳಸ ಸಂಶ್ 81/9 ಪ.ಪಂ ಮಲಿಾಗ 0.4 15000 8671 0057 3932 17048052960

636 ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಪ ಅಖಂಡ್ಪಪ ಹಳೆೋಮನಿ ಕ್ಳಸ ಸಂಶ್ 154/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಾಗ 1 37500 74706943 8800 17048083921

637 ಶ್ರೋ ಶೋಖರಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕನಗ್ೌಡ್ ಸಣಿಗ್ೌಡ್ರ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 172/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಾಗ 0.5 30000 67955842356 3886020100 05215

638 ಶ್ರೋ ಸತಿೋಶ ಚನೂಬಸಯಯ ಕೆ ಬಿಯಯನವರ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ ಹ 0.5 8000 44200408 2330 17048527108

639 ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ಈರಪಪ ಹಸಬ್ಬ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 58/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ ಹ 0.5 8000 29710042 8980 17048551914

640 ಶ್ರೋ ಮಲಾನಗ್ೌಡ್ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಸಣಿಗ್ೌಡ್ರ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 172/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 5000 9023 45013615 38860201000 9421

641 ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ಬಸಪಪ ಬೆೋವಿನಮರದ್ ಚಿಕ್ಕಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 5\2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.5 5000 91913391 4330 38176249841

642 ಶ್ರೋ ಈಶವರ ಶ್ವಾನಂದ್ ರಡೆುೋರ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 482/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 10000 95471214 5771 119201011002 344

643 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾದೋವಪಪ ಗ್ೌಳಿ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 107/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 16000 74334104 5907 38860201000 6537

644 ಶ್ರೋ  ಸಣಿಯಲಾಪಪ ಮಲಾಪಪ ರಾಮಜಿ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 30600 7919 79349327 17057056102

645 ಶ್ರೋ ಶ್ದಾಂಗಪಪ ಕಾಳಪಪ ಹಳಿಯಾಳ ಮಂಡಿಗನಾಳ ಸಂಶ್ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 30600 85602745 5666 38860201000 3689

646 ಶ್ರೋಮತಿ ರಶ್ಮ ಶ್ದಾಂಗಪಪ ಹಳಿಯಾಳ ಮಂಡಿಗನಾಳ ಸಂಶ್ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.1 33660 21790157 5097 89067788195

647 ಶ್ರೋ ಅಂಬರಿೋಶ ಬಸಪಪ ಗ್ೌಳಿ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 30600 64931070 7778 417250010161 5800

648 ಬಸವರಾಜ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಈಟಿ ಚಿಕ್ಕಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 27540 34351359 2027 17048523421

649 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಫಕ್ಕರಪಪ ರ ಡ್ಗಿ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 81/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1.6 16320 90767218 4071 1192010100 05595

650 ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಂನಂದ್ ಫಕ್ಕರಪಪ ರಡೆುೋರ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 699/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1 10200 65974278 5515 119201011003 242

651 ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಪಪ ವಿೋರಪಪ ಬೆಳಿಟಿಿ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 383/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 0.2 2040 86655798 1108 1192010100082 82

652 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ದೋವಕ್ಕನವರ ಶ್ರ ರು ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 178/3+4 ಪ.ಜಾತಿ 1 10200 85151268 6378 17060101345

653 ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಲಚಚಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 166/2ಅ ಪ.ಜಾತಿ 1.6 75000 59091149 1599 30390462943

654 ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರಪಪ ನಿೋಲಪಪ ಕಾಳಿ ಹಿರೆೋಗುಂಜಳ ಸಂಶ್ 82/1/2 ಪ.ಜಾತಿ 1.05 75000 83506071 3555 1250220000 6226

655 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸುಭಾಷಚಂದ್ರ ಮಾಡ್ಳಿಿ ಬರದ್ಾವಡ್ ಸಂಶ್ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 3.52 75000 43094901 5883 125022500 00053

656 ಶ್ರ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಸಂಶ್ 102/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.14 100000 81045245 6906 8911975791

657 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಮಲಾಪಪ ನಾಗಣಿವರ ಬರದ್ಾವಡ್ ಸಂಶ್ 27/5 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 0.9 100000 97559447 4831 12502250030 158

658 ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಕೆ ಡಿಾವಾಡ್ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 149 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.21 100000 11920101000 8851

659 ಶ್ರೋ ಶ್ವಕ್ರಣ ರುದ್ರಪಪ ಕ್ಟಗಿ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಸಂಶ್ 84/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.2 87500 94306868 6842 89119246699

660 ಶ್ರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಮರಿಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ರಟಿಿಗೋರಿ ಸಂಶ್ 11/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2 87500 94510102 3401 12112200083 667

661 ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ಮಾಡ್ಳಿಿ ಕೆ ಡಿಾವಾಡ್ ಸಂಶ್ 57/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.2 87500 6092 37657459 12502200001 395

662 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಲಾಪಪ ದ ಡ್ ುರ ಹಿರೆೋಗುಂಜಳ ಸಂಶ್ 118/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 87500 30143394 8763 17040587868

663 ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಕಾಳಿ ಹಿರೆೋನೆತಿಯ ಸಂಶ್ 27/5ಬ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1.3 87500 24061150 3337 17060068838

664 ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬಾಲಪಪ ಭಜಂತಿರ ಹಿರೆೋನೆತಿಯ ಸಂಶ್ 137/3ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1.6 87500 78800169 9472 12112200071 208

665 ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಿ ಶಂಬಣಿ ಡೆ ಳಿಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಸಂಶ್ 51/4 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1 87500 66068766 1988 64123647395

666 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಶ್ವಾನಂದ್ಪಪ ನಾಯಕರ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಸಂಶ್ 2\1 ಪ.ಪಂ 2 87500 26929775 6416 119201011002 869

667 ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಮಮ ಶ್ವಯೋಗಿ ದ್ಾನಣಿವರ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 649/3 ಪ.ಪಂ ಗುಲಾಬ್ಬ 1.2 87500 1192010110 00124

668 ಶ್ರೋ ಶಾಂತಿನಾಥ ಮೊೋಹನ ಇಂಡಿ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 2\1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.42 87500 4172500101781 200

669 ಶ್ರೋ ಅನಿಲ ಸಕ್ರಪಪ ದ ಡ್ುನಾಯಕರ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 561/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 0.84 87500 77510545 2758 1192010110032 16

670 ಶ್ರೋ ರವಿ ಫಕ್ಕರಪಪ ಸ ರಣಗಿ ಬರದ್ಾವಡ್ ಸಂಶ್ 133/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 0.8 87500 69921204 3096 12112200043 97

671 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ನಿಂಗಪಪ ದ ಡ್ುಮನಿ ಹಲಾಯಪೂರ ಸಂಶ್ 142/9-10 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.1 70000 17048035229

672 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾದೋವಪಪ ಗ್ೌಳಿ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 107/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.2 140000 38860201000 6537

673 ಶ್ರೋ ಮಹಮದ್ಸಾಬ ಮೌಲಾಸಾಬ ಹರಮನಹಳಿಿ ಗುಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 41/5+4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 22000 3886020100083 31

674 ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಪುಟಿನಗ್ೌಡ್ ಅಕ್ ಕರ ಕ್ಳಸ ಸಂಶ್ 106/2 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 22000 17048041539

675 ಶ್ರೋ ಮಹಾಬಳೆೋಶವರ ಮಲಾಪಪ ಮಾಸನಕ್ಟಿಿ ವಿಠಲಾಪೂರ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 5/1+2/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.07 200000 46388439 4006 30533134730

676
ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರಲಿಂಗೋಶವರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 

ಸಂಘ
ಹಿರೆೋಗುಂಜಳ ಸಂಶ್ 129/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1 195000 1250219000 1586

677
ಶ್ರೋ ಯಲಾಮಮದೋವಿ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 

ಸಂಘ
ಚಾಕ್ಲಬ್ಬಿ ಸಂಶ್ 193/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1.63 195000 1211220015 5241

678 ಶ್ರೋ ನೆೋಗಿಲಯೋಗಿ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಗುಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 493/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1.2 200000 89118353306

679 ಶ್ರೋ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ್ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ ರೆ ಟಿಿಗವಾಡ್ ಸಂಶ್ 142/2,142/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1 194733 1250225005 3033

680 ಶ್ರೋ ನಂದೋಶವರ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಯರೆೋಬ ದಹಾಳ ಸಂಶ್ 85/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 0.88 400000 89116668932

681 ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಯರಗುಪ್ಪಪ ಸಂಶ್ 136/1,291/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1 280000 17021076581

682 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಕಾಳಿ ಯರಿನಾರಾಯಣಪೂರ ಸಂಶ್ 17/1ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಗಿಡ್ 400000 70846282 0787 17021051990

683 ಶ್ರೋ ಗದಗಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಯರೆೋಬ ದಹಾಳ ಸಂಶ್ 312/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಗಿಡ್ 0.75 400000 93390721 5324 89053608889

684 ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಈರಪಪ ದೋಶನ ರ ಹಿರೆೋನೆತಿಯ ಸಂಶ್ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 6.62 400000 26528713 2494 12112250019 647

ತರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ

ಗಡೆು ಜಾತಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ

ಬ್ಬಡಿ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ

ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ

ಬಾಳೆ ಪರಥಮ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ

ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಿಾ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿಾ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ

ಸ ೋಲಾರ ಡೆರೈಯರ 

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 

ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್

ರ್ೈಯಕ್ಿಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್



685 ಶ್ರೋ ಕಾಳಪಪ ಕೆ ಟರಪಪ ಪಾಯಟಿ ಕ್ಳಸ ಸಂಶ್ 294/12 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 2 52500 98462967 7526 17048075932

686 ಶ್ರೋ ಮಂಜನಗ್ೌಡ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ರಾಮನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 100/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1.79 75000 32830484 4083 17020070912

687 ಶ್ರೋ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಗುರನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಜಿಗಳ ರು ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1.57 50000 50230157 8554 120401011004 143

688 ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂದ್ಾ ಮೊೋಹನ ಇಂಡಿ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 37/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 1.39 50000 64124222 9489 89090898175

689 ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಿನಾಥ ಮೊೋಹನ ಇಂಡಿ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 2\1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.15 50000 417250010178 1200

690 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಾನಗ್ೌಡ್ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಸಣಿಗ್ೌಡ್ರ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 172/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 25600 9023 45013615 38860201000 9421

691 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ಬಸಪಪ ಬೆೋವಿನಮರದ್ ಚಿಕ್ಕಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 5\2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.35 21600 91913391 4330 38176249841

692 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈಶವರ ಶ್ವಾನಂದ್ ರಡೆುೋರ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 482/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.05 16800 95471214 5771 119201011002 344

693 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾದೋವಪಪ ಗ್ೌಳಿ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 107/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.2 915000 74334104 5907 38860201000 6537

694 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ  ಸಣಿಯಲಾಪಪ ಮಲಾಪಪ ರಾಮಜಿ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 30600

695 ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್
ಮೃಂತುಯಂಜೋಶವರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ 

ಮಣಕ್ವಾಡ್
ಮಣಕ್ವಾಡ್ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 11 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1 30600 297263233177

ಕೆ,ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ನಲವಡಿ 
89119770555

696 ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್
ಮಡಿವಾಳೆೋಶವರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ(ರಿ) 

ತುಪಪದ್ ಕ್ುರಹಟಿಿ
ತುಪಪದ್ ಕ್ುರಹಟಿಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 261/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.1 33660 924002615637

ಕೆ,ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ನವವಡಿ 
89119770555

697 ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್
ಶ್ದ್ಾದರ ಡ್ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ (ರಿ) 

ಹೆಬಾಿಳ
ಹೆಬಾಿಳ ಮೊರಬ 614 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1 30600 513870522570 KVG Algvadi 89118436012

698 ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಮಾಲತೆೋಶ ಈರುಳಿಿ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ(ರಿ) ಕ್ಡ್ದ್ಳಿಿ ಕ್ಡ್ದ್ಳಿಿ ಮೊರಬ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 0.9 27510 657235404304
 syndicate nvl 

12103070002572
699 ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್

ಮಹಾತಾಮ ಗ್ಾಂಧೋಜಿ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 
ಸಂಘ (ರಿ) ತಿಲಾಯಪೂರ

ತಿಲಾಯಪೂರ ಮೊರಬ 354/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 15.2 2.800 295806897104
kvgb Thirlapur 

89111807687
700 ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್

ಶ್ದ್ದಲಿಂಗೋಶವರ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ 
(ರಿ) ನವಲಗುಂದ್

ನವಲಗುಂದ್ ಮೊರಬ 179/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 16.8 2.800 368157310733
Canara Navalgund 

3039101003937
701 ವಯಕ್ಿಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಗ್ಾಜಿ ಹನಸ ಮೊರಬ 190/6 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 16.72 3.731 858281303616 17042029039

702 ವಯಕ್ಿಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಪಪ ತಳವಾರ ಶಾನವಾಡ್ ಮೊರಬ 89/3+4+

5+6/ಬ
ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 12.03 2.800

703 ಪಾಯಕ್ಹೌಸ ಶ್ರೋಮತಿ ರುದ್ರವವ ಶ್ವಪಪ ಚಲವಾದ ತಡ್ಹಾಳ ಮೊರಬ 243/1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 24.68 2.800 492113165069 89067416705

704 ಪಾಯಕ್ಹೌಸ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲಾವವ ಮಲಾಪಪ ವಡ್ುರ ಗುಮಮಗ ೋಳ ಮೊರಬ 248/4 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 20.34 2.800 489270552063 115001010007506

705 ಪಾಯಕ್ಹೌಸ ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಡ್ದ್ಳಿಿ ಮೊರಬ 62/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.72 0.75 586325491803
KVG  Navalgund 

17058132822
706 ಟಾರಯಕ್ಿರ ಬಾಲರಡಿು ಹನಮರಡಿು ಕ್ರಮಳಿಿ ಕ್ಡ್ದ್ಳಿಿ ಮೊರಬ 14 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 0.75 912319005655

Syndicat navalgund 

12102200016584
707 ಟಾರಯಕ್ಿರ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಚಲವಾದ ಗುಡಿಸಾಗರ ಮೊರಬ 190/6 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.00 2.00 337453355262 89094727900

708 ಈರುಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ಶ್ಶ್ವನಹಳಿಿ ಹಾಳಕ್ುಸುಗಲಾ ಮೊರಬ 174/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 4.00 2.00 460827283485 kvgb algvadi 17220336638

709 ಈರುಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶೋಖಪಪ ದ್ಾಯಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಗ ಬಿರಗುಂ ಮೊರಬ 90/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.40 2.00 445946160602
SBI Navalgund 

36681831794
710 ಈರುಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಟಿೋಕ್ನಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಗುಡಿಸಾಗರ ಮೊರಬ 549,127/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.62 0.6037 61411846292

Karanataka Bank 

Navalgunad 
711 ಈರುಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ್ ಸ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಗುಡಿಸಾಗರ ಮೊರಬ 549/a,181/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.02 0.983 469813108245

Karanataka Bank 

Navalgunad 
712 ಈರುಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಕ್ು ಕ್ಲಾಲಬಂಡಿ ಬೆಳಹಾರ ಮೊರಬ 160/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 2.39 0.875 742191866292

Syndicat navalgund  

12102200106007
713 ಈರುಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಉಮೆೋಶ ಬಸಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ನವಲಗುಂದ್ ಮೊರಬ 149/ಅ, 338 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 2.39 0.875 811164169640

Karanataka Bank 

Navalgunad  
714 ಈರುಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಮಲಾಪಪ ತಳವಾರ ಶಾನವಾಡ್ ಮೊರಬ 25/ಡ್/6 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 2.54 0.875 907848273351 89073448990

715 ಹೆೈಬ್ಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಬಸಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ನಾವಳಿಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 143/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.87 0.875 313785997944

716 ಹೆೈಬ್ಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಈಶವರಪಪ  ಆನಂದ್ಪಪ ಜಡಿಯವರ ನಾವಳಿಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 149/* ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.28 0.875 811502326027

717 ಹೆೈಬ್ಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್  ಅ ಕ್ಲಾನಗ್ೌಡ್ರ ನಾವಳಿಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 267/1a+1b ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆಕಾಯಿ 1.01 0.875 758735059148

718 ಹೆೈಬ್ಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸರಸವತಿ ರಾ ಗುಲಯಹೆ ಸ ರ ನವಲಗುಂದ್ ಮೊರಬ 328/2 ಪ.ಜಾ ಸವತೆಕಾಯಿ 0.875 215180323815 12102250000983

719 ಹೆೈಬ್ಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಭರಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕಾತರಕ್ ನವಲಗುಂದ್ ಮೊರಬ 544 ಪ.ಜಾ ಸವತೆಕಾಯಿ 0.87 0.174 223812742925 5312500100295900

720 ಹೆೈಬ್ಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಚಳಪಪ ಹುಚಚಪಪ ತಳವಾರ ನಾಗನ ರ ಮೊರಬ 109/2 ಪ.ಪಂ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.00 0.200 924392937989 2752500100134900

721 ಹೆೈಬ್ಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಹುಚಚಪಪ ತಳವಾರ ನಾಗನ ರ ಮೊರಬ 109/6 ಪ.ಪಂ ಸವತೆಕಾಯಿ 0.33 0.0660 286246832014 2752500100134400

722 ಬ್ಬಡಿ ಹ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಗುಜಜಳ ಹನಸ ಮೊರಬ 65/4 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.65 0.13 487836368125 89098847791

723 ಬ್ಬಡಿ ಹ ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಲಕ್ಕನೂವರ ಶಾನವಾಡ್ ಮೊರಬ 124/2/2 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 0.12 545430649506 30977162446

724 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY ಶ್ರೋ ಮೊೋಹನ ಅಣಾಿಜಿ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 134/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 62500 691441710713 AXIS Bank

725 RKVY ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಬಸಪಪ ತಳವಾರ ಬೆಳಗಲಿ ಛಬ್ಬಿ 161/5 ಪ.ಪಂ 0.48 15500 848665172107 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಬಾಯಂಕ್ ವರ ರ
726 RKVY ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ನಾ. ಬ್ಬಂಗಿ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 16 ಪ.ಜಾ 1.57 15500 564048413199

727 RKVY ಶ್ರೋಮತಿ ಸ ೋಮವವ ಕೆ ೋಂ. ರಾಜಪಪ ಸಾಳುಂಕೆ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 68/2 ಸಾಮಾನಯ 0.73 15500 236931752801 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
728 RKVY ಶ್ರೋ ಶರಿೋಫಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ನಲವಡಿ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 30/2 ಸಾಮಾನಯ 0.88 15500 212170120790

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಮಹಿಳ್ಾ ವಿದ್ಾಯಪ್ಪೋಠ

729 RKVY ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಸು. ಕ್ಮಲನವರ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 92/3 ಪ.ಜಾ 0.80 85000 745021326636 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
730 RKVY ಶಾಯಮಣಿ ರಾ. ಚಂದ್ಾವರಿ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 30/11. ಪ.ಜಾ 0.69 15500 817172013245 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
731 RKVY ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಹನುಮಂತಪಪ ಗ ಲಯ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 50/3 53/2 ಪ.ಜಾ 15500 618996075761 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
732 RKVY ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಸಪಪ ರ ಗಿ ಕೆ ಟಗ ಂಡ್ಹುಣಸ ಛಬ್ಬಿ 157/1ಎ+1ಬ+1ಸ/2 ಸಾಮಾನಯ 1.53 52000 711504087804 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ುಸುಗಲ್
733 RKVY ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಯಲಾಪಪ ಮಾಡ್ಕ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 101/2 ಸಾಮಾನಯ 1.2 64000 843314725673 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
734 RKVY ಶ್ರೋ ಸುನಿೋಲ ಸುಭಾಸ ಚಂದ್ಪಪನವರ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 43/4 ಸಾಮಾನಯ 1.01 64000 416020166761

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಕಾಪೂರ ಚೌಕ್ 
ಹುಬಿಳಿಿ

735 RKVY ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಹನುಮಂತಪಪ ರ ಗಿ ಕೆ ಟಗ ಂಡ್ಹುಣಸ ಛಬ್ಬಿ 159/36 ಸಾಮಾನಯ 1.25 64000 290498282932 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಬಿಳಿಿ
736 RKVY ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಧಾ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಾಜಿ ಮಾನೆ ಚನಾೂಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 16/2. ಸಾಮಾನಯ 1.36 11000 665496171465

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷರ 
ಅರವಿಂದ್ನಗರ

737 RKVY ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಮಾರುತೆಪಪ ಗರಗ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 30/3. ಸಾಮಾನಯ 0.80 15500 233612441574
ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಟನ್ 
ಮಾಕೆೋಯಟ್ ಹುಬಿಳಿಿ

738 RKVY ಶ್ರೋ ಉಸಾಮನಸಾಬ ಮಹಮದ್ಸಾಬ ಕೆ ೋಟವಾಲ್ಲ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 62/2 ಅ.ಸಂ 0.84 15500 895517555601 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ
739 RKVY ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ ಯಲಾಪಪ ಬಯಾಯನವರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 98.A ಸಾಮಾನಯ 1.80 15500 582696228421

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಹಿರೆೋಪೋಟ ಹುಬಿಳಿಿ

740 RKVY ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಮಾಯಪಪ ಮಾದ್ರ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 21/11. ಸಾಮಾನಯ 0.45 16750 438651055636 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
741 RKVY ಶ್ರೋ ಸುಮಂತ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಕ್ಮಲನವರ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 55/3 ಪ.ಜಾ 2.76 15500 844001059791 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
742 RKVY ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಭೋಮಪಪ ವಡ್ುರ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 166/1 ಪ.ಜಾ 1.34 35000 865044844263 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಛಬ್ಬಿ
743 RKVY ಶಾಯಮಣಿ ರಾ. ಚಂದ್ಾವರಿ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 30/11. ಪ.ಜಾ 0.69 62715 817172013245

AXIS BANK  

HEGDENAGAR
744 RKVY ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬ. ಛಳಮಟಿಿ ಪರಸಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 38/ 102/2ಬ ಪ.ಪಂ 0.91 62715 471610160763 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಬಿಳಿಿ
745 RKVY ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ರಾ. ಕ್ಬಾಡಿ ಗಂಗಿವಾಳ ಛಬ್ಬಿ 58/1A ಸಾಮಾನಯ 6950 417822513642 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಯನಾಳ
746 RKVY ಶ್ರೋ ಕ್ರಬಸಪಪ ಗ ನಯಕೆ ಳಿ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 198/3ಡ್ ಪ.ಪಂ 0.4 16750 758644467832 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ ನವನಗರ
747 RKVY ಶ್ರೋ ಸಾಗರ ಪಠಾಣ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ್ ಯಲಾಾಪೂರ 55/ಅ/2 ಪ.ಜಾ 0.92 42000 472206467239 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
748 RKVY ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಮಾನಿಂಗಪಪ ಗ ೋಕಾಕ್ ಬಮಾಮಪೂರ 186/2A ಪ.ಜಾ 17.71 42000 257702277953

749 RKVY ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸಂಶ್ ತಾರಿಹಾಳ 141/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 6.06 27600 707640100014
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಕೆೋಶಾವಪೂರ
750 RKVY ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಶೋತಸನದ

ಅ.

ತಿಮಮಸಾಗರ
112/3 ಪ.ಪಂ 36000 833683153829 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್

751 RKVY ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಲಾದ್ಗಿ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 368/2 ಪ.ಪಂ 3.44 65000 776095092855

ರ್ೈಯಕ್ಿಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್

ಪಾಾಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ 



752 RKVY ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಮಲಾಪಪ ಅಪಪಣಿವರ ಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 65/1+2/B/1 ಸಾಮಾನಯ 50000 943191492828 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
753 RKVY ಶ್ರೋ ಪಾಶವಯನಾಥ ಯಲಾಪಪ ಅಪಪಣಿವರ ಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 24/1A/2 ಸಾಮಾನಯ 1.45 60000 767142053612 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
754 RKVY ಶ್ರೋ ದ್ಾಯವಪಪ ಬಸಪಪ ಸಂಗಣಿವರ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 307/4 ಸಾಮಾನಯ 1.6 60000 914747280210 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
755 RKVY ಶ್ರೋ ಪರವಿೋಣ ಈಶವರಪಪ ಮೆೋಟಿ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 461/7 ಸಾಮಾನಯ 1.87 60000 763742173153

ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಕೆ ೋ.ಆಫ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 

ಧಾರವಾಡ್
756 RKVY ಶ್ರೋ ಕೆಂಚಪ್ಪ ಮ ಲಿಮನಿ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 15500 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಬಾಯಂಕ್
757 RKVY ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಪರಸಪಾಪ ಸನದ ಕ್ುಸುಗಲ್ಾ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 679/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 2.4 35000 432345771981 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಬಾಯಂಕ್
758 RKVY ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಶ್ವಪಪ ಬಾಯಹಟಿಿ ಕ್ರೆೋಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 404 ಸಾಮಾನಯ 4.19 124000 910353013280

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 
ಹೆಬಸ ರ

759 RKVY ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಪರಸಪಾಪ ಸನದ ಕ್ುಸುಗಲ್ಾ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 679/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 2.4 11000 432345771981 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಬಾಯಂಕ್
760 RKVY ಶ್ರೋ ವಸಂತ ಹನುಮಂತಪಪ ನರಗುಂದ್ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 857/1ಬಾಾಕ ಪ.ಜಾ 0.6 6950 473762091363 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಬಾಯಂಕ್ ಇಂಗಳಹಳಿಿ
761 RKVY ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತೆೋಶ ಬಸಪಪ ಉಪಾಪರ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 602/1 ಸಾಮಾನಯ 1.77 10000 750564763061 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
762 RKVY ಶ್ರೋ ಪಾಶವಯನಾಥ ಯಲಾಪಪ ಅಪಪಣಿವರ ಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 24/1A/2 ಸಾಮಾನಯ 1.45 64000 767142053612 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
763 RKVY ಶ್ರೋ ದ್ಾಯವಪಪ ಬಸಪಪ ಸಂಗಣಿವರ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 307/4 ಸಾಮಾನಯ 1.6 64000 914747280210 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
764 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಸ ದ ಡ್ವಾಡ್ ಕಾಯರಕೆ ಪಪ ಧಾರವಾಡ್ 223/1 ಸಾಮಾನಯ 14500 466308128850 120522500894323

765 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಹದೋವಪಪ ಫ ಕಾಲವಾಡ್ ಮಾರಡ್ಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 219 ಸಾಮಾನಯ 44800 - 917020019950476

766 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಜಿನೂಪಪ ಬಳೆ ಿಳಿಿ ಕೆಲಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 338 ಸಾಮಾನಯ 12000 578439315633 17064043059

767 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಿಲಾಾ ಜಾಜಯ ಕೆಲಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 126 ಸಾಮಾನಯ 12500 337908913123 494792343

768 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಕ್ನಾಯ ಇಟಿಗಟಿಿ ಇಟಿಗಟಿಿ ಧಾರವಾಡ್ 12 ಸಾಮಾನಯ 11000 530050459862 3865118000091

769 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಅಂಬಣಿ ಸಣಿಮಮನವರ ಸತ ಿರ ಧಾರವಾಡ್ 113/6 ಸಾಮಾನಯ 14500 745123490212 89022511282

770 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಂದ್ಾ ಲಿ ಪಾಟಿೋಲ ಮನಗುಂಡಿ ಧಾರವಾಡ್ 381/1 ಸಾಮಾನಯ 11999 289291848020 137201011002192

771 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಬೆಟಗೋರಿ ಕ್ಲಕೆೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 201 ಸಾಮಾನಯ 27000 799457558051 17198577952

772 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ರೋದೋವಿ ಮ ದ ಡ್ವಾಡ್ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಗರಗ 258/1 ಸಾಮಾನಯ 27000 479639969905 8901892845-0

773 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿರಿಜವವ ಯ ಆಯಟಿಿ ಕ್ಲಕೆೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 285 ಸಾಮಾನಯ 33488 322910792607 17198560722

774 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಅ ಪಾಶಾವಪೂರ ಮುಮ್ಮಮಗಟಿಿ ಧಾರವಾಡ್ 184 ಸಾಮಾನಯ 11000 259473475686 64061136615

775 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಸ ಭ ಪಾಳಿ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 100/2 ಸಾಮಾನಯ 60000 584803971409 0716104000197724

776 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಸ ಭ ಪಾಳಿ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 100/2 ಸಾಮಾನಯ 14500 584803971409 0716104000197724

777 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ರು ಇಂಡಿ ಕಾಯರಕೆ ಪಪ ಧಾರವಾಡ್ 105/1 ಸಾಮಾನಯ 39277 966747074852 056710108994

778 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಬ ಗಿರಿಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 35/2+3b ಸಾಮಾನಯ 53000 899045693343 17060542585

779 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸುಬಾಿಜಿ ತ ದೋಶಪಾಂಡೆ ಜಿರಿಗವಾಡ್ ಗರಗ 21/1 ಸಾಮಾನಯ 19200 2582500102001001

780 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಮಾರಡ್ಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 267, 268 ಸಾಮಾನಯ 35800 - 917020019950476

781 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ವಿರ್ೋಕ್ ಏರಿ ಕಾಯರಕೆ ಪಪ ಧಾರವಾಡ್ 85 ಸಾಮಾನಯ 8800 690386661972 54045242028

782 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗಿರಿಶ ಜಿ ಪಾಟಿೋಲ ಯರಿಕೆ ಪಪ ಧಾರವಾಡ್ 153 ಸಾಮಾನಯ 8800 521273614027 20042437690

783 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸಾವಲಿಗಯಯ ಗದ್ಗಿಮಠ ಹಿರೆಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಧಾರವಾಡ್ 55 ಸಾಮಾನಯ 21600 699069304847 2582500100674201

784 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪುತರಪಪ ದೋಸಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಧಾರವಾಡ್ 36 ಸಾಮಾನಯ 21600 955540279973 89079350770

785 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಪರಸಾದ್ ನಾಯಕ ಮಲ ಾರ ಧಾರವಾಡ್ 7 ಸಾಮಾನಯ 21600 324901683451 058310003366

786 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಜೈನರ ಕೆಲಕೆೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 181 ಸಾಮಾನಯ 21600 430699923071 31731098630

787 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಜೈನರ ಕೆಲಕೆೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 12 ಸಾಮಾನಯ 21600 536714377220 36714971476

788 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಆನಂದ್ ಗಂಗ್ಾಧರ ಜಕಾತಿ ಅಳ್ಾೂವರ ಅಳ್ಾೂವರ 71/2 ಸಾಮಾನಯ 22000 398506780963 695030010739

789 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಪಂಚಯಯ ಹೆ ಂಗಲಮಠ ಕ್ಂಬಾರಗಣವಿ ಅಳ್ಾೂವರ 151 ಸಾಮಾನಯ 21600 949965845780 17064053498

790 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಅಡ್ವಿಸಾವಮ್ಮ ಬ ಈಳಿಗೋರ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 453 ಸಾಮಾನಯ 9600 218686240003 89030622027

791 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ನಾಗೋಶ ರಾ ಪೂೋಮೊಜಿ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 17/2 ಸಾಮಾನಯ 4480 615821034329 17037051108

792 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ರಾ ಪೂೋಮೊಜಿ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 17/6 ಸಾಮಾನಯ 4480 490779858240 695130024692

793 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ರಾ ಪೂೋಮೊಜಿ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 17/8 ಸಾಮಾನಯ 4480 366520735390 17037051562

794 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಈರಣಿ ಬ ಹೆ ಳೆಹಡ್ಗಲಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 148 ಸಾಮಾನಯ 21600 405583687130 89020017850

795 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಆನಂದ್ ಜೈನರ ಕ್ಲಕೆೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 181 ಸಾಮಾನಯ 9600 773491123699 17064023167

796 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಅಮೃತ ನರೆೋಂದ್ರ ದ್ಡಿುಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 37 ಸಾಮಾನಯ 8800 335497822698 309000635101

797 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಉಳವಪಪ ಶ್ ಮಾದ್ರ ಮಾರಡ್ಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 97, 99 ಸಾಮಾನಯ 29300 - 917020019950476

798 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ರೆಪಪ ಬ ಜಮ್ಮಮಹಾಳ ಉಫಯ ತಳವಾರ ಮಾರಡ್ಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 95 ಸಾಮಾನಯ 44800 917020019950476

799 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ರೆೋಣುಕಾರ ನಿೋಲಣಿವರ ಕೆ ೋಗಿಲಗೋರಿ ಅಳ್ಾೂವರ 29 ಸಾಮಾನಯ 27000 671590008337 89107638226

800 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ರಿಯಪಪ ರಾ ಲಾಳಗಟಿಿ ಮುರಕ್ಟಿಿ ಧಾರವಾಡ್ 123 ಸಾಮಾನಯ 20100 825139519594 17054567675

801 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಿ ರಾಮಪಪ ಗ್ಾಳಿ ಹೆ ಸಯಲಾಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 130/5 ಸಾಮಾನಯ 29300 687873270861 917020019950476

802 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸಹದೋವಪಪ ಗ್ಾಳಿ ಹೆ ಸಯಲಾಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 130/6 ಸಾಮಾನಯ 27000 49065285364 12052250066003

803 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತಪಪ ದ್ಾಯಮಪಪ ನಾಯಕರ ಮಾರಡ್ಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 47 ಸಾಮಾನಯ 60000 945653940163 2437201002188

804 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಹ ಪೂಜಾರ ಬೆ ೋಗ ರು ಗರಗ 160 ಸಾಮಾನಯ 42000 753628441667 64069621900

805 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತಪಪ ಹಿರೆೋಮನಿ ಯರಿಕೆ ಪಪ ಧಾರವಾಡ್ 195/11 ಸಾಮಾನಯ 15782 - 89071505837

806 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಹ ಕೆಂಪಯವರ ನಾ. ಹ ಲಿಕ್ಟಿಿ ಧಾರವಾಡ್ 76/5 ಸಾಮಾನಯ 8865 730074109050 89071601009

807 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ದ ಡ್ುಬಸಪಪ ಕಾಳಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 275 ಸಾಮಾನಯ 60000 730074109050 64117869359

808 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರಾಯಪಪ ಹ ಹುಡೆೋದ್ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ ಗರಗ 39/1 ಸಾಮಾನಯ 60000 343816239781 3009111040000940

809 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ನಾಗಪಪ ಮಾದ್ರ ಶ್ವಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 69/1 ಸಾಮಾನಯ 20000 730074109050 917020019950476

810 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಅನಿತಾ ಸು ಹಂಪಣಿವರ ಮಾರಡ್ಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 16/1 ಸಾಮಾನಯ 5196 673657449859 17019096720

811 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಅವವಕ್ಕ ಪ ಚಲವಾದ ಕೆ ೋಗಿಲಗೋರಿ ಅಳ್ಾೂವರ 52/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ 29300 778637011832 17018043791

812 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಭ ಮಾಯಗಡಿ ಉಫಯ ಮಾದ್ರ ಹೆಬಿಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 237/1 ಸಾಮಾನಯ 60000 2437201002188

813 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಯ ಹರಿಜನ ಸ ೋಲಾರಕೆ ಪಪ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 15/1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 2.25 51200 989035 415721 89067 720395

814 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಮ ತಿಯಪಪ ನಿಂ ಕೆ ೋರೆ ಕ್ಳಸನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 123/1 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 2.09 52000 46341909 4234 53391100 00028

815 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಾಳಕ್ೃಷಿ ದ್ಾ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ಗಂಬಾಯಪುರ ಧುಮಮವಾಡ್ 102/1,104/2,129/1 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1.32 35840 2059709809

816 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸಾತಪಪ ಸಂ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 115/1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 5.26 48000 79160380 9703 61447869359

817 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಉತಿಮ ಅ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ಕ್ಳಸನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 113/1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 4.27 48000 7206410 14718 61447869359

818 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸಾತಪಪ ಸಂ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 115/1 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ, ಟ ಮಾಯಟ 5.26 35840 79160380 9703 129401011000 819

819 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ  ಶ್ರೋ ಉತಿಮ ಅ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 113/1 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ, ಟ ಮಾಯಟ 4.27 35840 7206 41014718 54055921391

820 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗುರುನಾಥ ನಾ ಹರಿಜನ ಹುಲಾಂಬ್ಬ ಧುಮಮವಾಡ್ 104/1 ಪ.ಜಾ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ ಬಾಳೆ 1 40,000 886628918144 5339101002084



821 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರ ನಿಂ ಕೆ ೋರೆ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 123/2 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ, ಟ ಮಾಯಟ 1.19 32000 2205 8710 0375 1294010100051 32

822 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ಈ  ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 113/2 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ, ಟ ಮಾಯಟ 2 35840 8560574025 44 1294010110011 36

823 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಯ ಹರಿಜನ ಸ ೋಲಾರಕೆ ಪಪ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 15/1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 2.25 200000 989035 415721 1361010110015 89

824 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ನಿ ಹರಿಜನ ಗು ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 80/2ಬ್ಬ , ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ  ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.65 200000 94602 3982895 97351400001 470

825 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ  ಮಣಿಪಪ ನಿಂ ಬನವಣಿವರ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 274/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 52000 315700 999759 17039515820

826 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಯಯ ಬ ದಂಗ್ಾಲಿ ಬೆಲವಂತರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 221 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.25 51200 828735 82573 89067720395

827 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ  ಈ ಬೆಟಗೋರಿ ಸಂಗದೋವರಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.17 51200 556596 974739 89067720395

828 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಬ ಬಸನಕೆ ಪಪ ಬೆಲವಂತರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 105 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯಿ 2.28 51200 600814 936724 89067720395

829 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ದ್ಾಯಮಪಪ ಹಿತಿಲಮನಿ ಉಫಯ ಕೆಲಗೋರಿ ತಾವರಗೋರಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 221/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.2 51200 94880 7443560 89067720395

830 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಬ್ಬೋರವಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 96/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4.37 51200 63019 6399888 89067720395

831 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ  ಜಿನೂಪಪ  ಬ ಬಸಿ ದ್ಾಯಮಾಪುರ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4.1 51200 551414 802467 89067720395

832 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ನಿೋಲಕ್ಂಠಗ್ೌಡ್ ಮ ಶ್ದ್ಧನಗ್ೌಡ್ರ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 264/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 4.2 51200 629910 008878 89067720395

833 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಹ ಜ ೋಪಡೆನವರ ಸ ೋಲಾರಕೆ ಪಪ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 7/1, ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3.13 51200 5640228 22091 89067720395

834 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ಧಪಪ  ಯ ಬಶಟಿಪಪನವರ ದ್ಾಯವನಕೆ ಂಡ್ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 148/7 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 4.26 50000 32109 7434941 64117869359

835 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ  ಬ ಕ್ುನ ೂರ ಗು,ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 117/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3 50000 8192628 47607 64117869359

836 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂದ್ಾ ನಾ  ಕೆ ೋನರೆಡಿು ಗು,ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 102/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3.2 63000 16281320 00003 1628132 000003

837 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಾಮಾ  ಮೆೋರಿಮನಿ ಖಾ ಹುಣಸಕ್ಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 82/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.02 63000 68970 7332635 30104599751

838 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಕ್ಂಬಳಿಮಠ ಸ ರಶಟಿಿಕೆ ಪಪ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 188/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 6.19 50000 475944 112936 64168361313

839 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ನಾ ಬನವಣಿನವರ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 274/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 5 63000 81898 5705008 17039571409

840 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ  ಬ ಕ್ಲಯಟಿಿ ಬೆಲವಂತರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 24/1ಪ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 3 30000 38130 1407376 533910 1000451

841 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬ ಕೆಂಪಣಿವರ ಹನಮಾಪುರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 69/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.2 32400 86935540 7011 17057569410

842 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ  ಸಂಗಪಪ ಮ ತೆ ೋಪಲಗಟಿಿ ಎಮೆಮೋಟಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 18/2, 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.87 7560 653456 704314 1511010110 00595

843 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಬ ಲಕ್ಕಪಪನವರ ಮುತಿಗಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 151/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.52 12400 96907242269 0 17054028713

844 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ಪು ಕ್ಳಸದ್ ಗು,ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 77 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ ಮಾವು 1.16 60000 4934100 49408 243720100 2188

845 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕ್ ಗ ೋವಿಂನವರ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 258/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ ಮೆಣಸನಗಿಡ್ 1.36 50000 6444 23431779 243720100 2188

846 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ಧಯಯ  ಬ ಹಿರೆೋಮಠ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 471 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ ಮೆಣಸನಗಿಡ್ 1.22 50000 20791311197 7 243720100 2188

847 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ದ್ಧವವ ತಿ ರೆ ಟಿಿ ಜಿನ ೂರ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 77 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ ಮೆಣಸನಗಿಡ್ 2.5 50000 31316705 6810 243720100 2188

848 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಅಕ್ಕಮಹಾದೋವಿ ಶಂ ಪಾಟಿೋಲ ಮುತಿಗಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 173/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮೆಟ  ಬದ್ನೆ 1.48 15500 87857864 9796 17054009278

849 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ  ಚನೂಪಪ  ಮ  ಕ್ಡಿಾ ನೆಲಿಾಹರವಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 154/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಗಿಡ್ 1.77 34000 31220902 7486 17191034117

850 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬ ಬಳಿಗೋರ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 367/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.65 35800 428255 299966 64158374651

851 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ  ವ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸ ಳಿಕ್ಟಿಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 30/35 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.4 8,800 85176528 4092 89057352105

852 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಪ ಬ ಹೆ ನೂಹಳಿಿ ಬಗಡ್ಗೋರಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 135/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.8 8800 80788437 4859 12980101000 2458

853 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಾಳಕ್ೃಷಿ ದ್ಾದ್ು ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ಗಂಬಾಯಫುರ ಧುಮಮವಾಡ್ 104/1 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ, ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.3 64,000 835481308383 2059709809

854 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಯ ಹರಿಜನ ಸ ೋಲಾರಕೆ ಪಪ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 15/1 ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 64,000 9890854 15721 89067720395

855 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಉತಿಮ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ಕ್ಳಸನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 115/1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 4.27 60,000 720641 014718 641178 69359

856 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸಾತಪಪ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 113/2 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 5.26 60,000 79160 3809703 641178 69359

857 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ಕ್ಳಸನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 113/1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 7.34 60,000 720641014718 641178 69359

858 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಮ ತೆಯಪಪ ನಿ ಕೆ ೋರೆ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 123/1 ಪ.ಜಾ ಟ ೋಮೆಟ 0.89 65,000 463419094234 5339110000028

859 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಾಳಕ್ೃಷಿ ದ್ಾದ್ು ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 129/1 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 2.38 44,800 835481308383 1642000100011801

860 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರ  ನಿ ಕೆ ೋರೆ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 123/2 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸನಗಿಡ್ 0.88 40,000 220587130375 1294010100051382

861 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಉತಿಮ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 113/1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1.87 44,800 720641014718 1642000100011801

862 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 113/2 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 3.14 44,800 856057402544 1642000100011801

863 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸಾತಪಪ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 115/1 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ ಮೆಣಸನಗಿಡ್ 2.29 44,800 791603809703 1642000100011801

864 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗ್ೌತಮ ಅ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ಕ್ಳಸನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 115/2 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ ಮೆಣಸನಗಿಡ್ 1.2 2,550 755643320758 50200019248732

865 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸಕ್ುಕಬಾಯಿ ತಾನಪಪಗ ೋಳ ಲಿಂಗನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 169/5 ಪ.ಜಾ ಬದ್ನೆ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 2,550 678510731791 50200019248732

866 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸಹದೋವ ಈ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ಕ್ಳಸನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 111/2 ಪ.ಜಾ  ಮೆಣಸನಗಿಡ್ 2,550 891187280029 50200019248732

867 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮಾದೋವಪಪ ಬ ದ್ಾರಕೆ ೋಜಿ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 130/3 ಪ.ಪಂ ಮಾವು 5.15 60,000 52309 1602702 641178 69359

868 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತಪಪ ಭ ಅಗಸಮನಿ ಬ್ಬೋರವಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 126 ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸನಗಿಡ್ 0.94 60,000 523314123509 641178 69359

869 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಯ ದ್ಾರಕೆ ೋಜಿ ಧುಮಮವಾಡ್ ಧುಮಮವಾಡ್ 309/1, 310/2 ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆ 1.74 44,800 256766383326 641178 69359

870 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ದ  ಕ್ರಡಿ ಜಮ್ಮಮಹಾಳ ಧುಮಮವಾಡ್ 56/3ಅ ಪ.ಪಂ ಮಾವು 1.6 60,000 456562082108 1642000100011801

871 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಫಕ್ಕೋರವವ ಕೆ ೋಂ ಲ ಸಾಬಾಳದ್ ಶ್ವನಾಪುರ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 66/1+2+3+5ಪೈ ಪ.ಪಂ ಬದ್ನೆ, ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.2 64,000 752971166319 89067720395

872 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜಪಪ ಫ ಸಾಲಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ,ಹೆ ನೂಳಿಿ 294 ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಮೆನಸನಗಿಡ್ 1 64,000 719420416822 89067720395

873 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಯ ತಳವಾರ ಬೆಲವಂತರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 127/3 ಬ ಪ.ಪಂ ಮಾವು 1.72 44,000 237443491191 64158374651

874 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಾಗಯಲಕ್ಷ್ಮೋ ಯ ವಾಲಿಕಾರ ಹುಲಾಂಬ್ಬ ಧುಮಮವಾಡ್ 210/2 ಪ.ಪಂ ಟ ೋಮಾಯಟ  ಬದ್ನೆ 1.9 2550 9635367 28993 50200019248732

875 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಭರಮಪಪ ಮಲಾಪಪ ಅಬ್ಬಿಗೋರಿ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಸಂಶ್ 65/5,66/5 ಸಾಮಾನಯ Chaff Cutter 1.16 65000 428944956145 64158374651

876 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ಈಶವರಪಪ ಪಾವಯತಿಯವರ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 59/5 ಸಾಮಾನಯ Power weeder 0.80 35000 8238 654 9594 64158374651

877 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ವಿೋ ಕ್ತ ಿರ ಮತಿಿಗಟಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 18/1ಅ,18/1ಬ ಸಾಮಾನಯ Tractor Trailer 2.80 50000 4534 9281 9913 2437201002188

878 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶಗ್ೌಡ್ ಚನೂಬಸನಗ್ೌಡ್ ಮೆೋಲಾಮಳಗಿ ಹಿರೆೋನೆತಿಯ ಸಂಶ್ 169/6 ಸಾಮಾನಯ Rotovator 0.80 42000 303808716620 12112210014293

879 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರ ಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಚನೂಬಸನಗ್ೌಡ್ ಮೆೋಲಾಮಳಗಿ ಹಿರೆೋನೆತಿಯ ಸಂಶ್ 100/5 ಸಾಮಾನಯ Rotovator 1.85 42000 97970541 0269 12112200085550

880 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ಬಸಪಪ ಚೌಡಿಕ್ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 71/3 ಸಾಮಾನಯ Power weeder 1.23 35000 2209 5804 8351 64158374651

881 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಅಜುಯನಪಪ ಕ್ಠಾರಿ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 58/1+2+3+4+5 ಸಾಮಾನಯ Chaff Cutter 2.65 52000 2432 82652085 64158374651

882 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಬಸಪಪ ಬರದೋಲಿ ಕ್ಮಡೆ ಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 223/6ಬ ಸಾಮಾನಯ Chaff Cutter 1.20 52000 6993 2568 9024 64158374651

883 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿರಿಜವವ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಡೆ ಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 157/1 ಸಾಮಾನಯ Power weeder 1.6 35000 8786 99043279 64158374651

884 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಲಾವವ ಬಸಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಹಂಚಿನಾಳ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 49/11 ಸಾಮಾನಯ Tractor Trailer 1.2 50000 9514 1180 5883 2437201002188

885 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲಮಮ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಮಠದ್ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 21/5 ಸಾಮಾನಯ Power weeder 1.6 35000 64158374651

886 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲಮಮ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಳಸ ಸಂಶ್ 347/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ Chaff Cutter 2 28000 6286 76648397 89007056386

887 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ವಿಶವೋಶವರ ಚನೂಬಸಪಪ ಮಳಲಿ ಗುಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 57/1ಎಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ Chaff Cutter 0.45 28000 3886020100 04803

888 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗುರುಶ್ದ್ದಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಸಾವದ ಚಿಕ್ಕನೆತಿಯ ಸಂಶ್ 61/3 ಸಾಮಾನಯ Battery Sprayer 2 2050 3174 3606 4921 89048469884

889 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ದ್ಾಯಮಣಿವರ ಹಿರೆೋನೆತಿಯ ಸಂಶ್ 168/3 ಪ.ಪಂ Rotovator 1.66 42000 2707 3676 9610 1211221000 9377



890 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಶರಣಪಪ ನಾಯಕರ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಸಂಶ್ 158/6 ಪ.ಪಂ Chaff Cutter 1.2 28000 2409 5543 6463 1192010110 00851

891 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಯಲಾಪಪ ಗುಡ್ುದ್ ರೆ ಟಿಿಗವಾಡ್ ಸಂಶ್ 125/1ಎ+1ಬ್ಬ/2 ಪ.ಪಂ Chaff Cutter 1.2 65000 4841 3939 8713 125022500 34956

892 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಬಸಪಪ ತಳವಾರ ಬೆನಕ್ನಹಳಿಿ ಸಂಶ್ 64/1 ಪ.ಪಂ Battery Sprayer 0.88 1250 12112250042 0044

893 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷಮವವ ಈರಪಪ ಗ್ೌಡ್ನಾಯಕರ ಕೆ ಡಿಾವಾಡ್ ಸಂಶ್ 58/1 ಪ.ಪಂ Rotary Tiller 1.2 35000 6378 7322 6573 

894 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ಭೋಮಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಸಂಶ್ 138/2 ಪ.ಪಂ Rotovator 1.1 42000 2012 5449 5431 1192010110 03395

895 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸಹದೋವಪಪ ಮಲಾಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಸಂಶ್ 69/1 ಪ.ಪಂ Chaff Cutter 1.57 28000 4276 2587 7811 11920101100 0801

896 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮಾಡ್ಳಿಿ ಕೆ ಡಿಾವಾಡ್ ಸಂಶ್ 75/1ಎ ಪ.ಪಂ Chaff Cutter 3 28000 9960 0359 8207 1250225004 5386

897 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಪ ಲಕ್ಷಮಣಪಪ ತಳವಾರ ಕೆ ಡಿಾವಾಡ್ ಸಂಶ್ 19/7+8+9+10 ಪ.ಪಂ Chaff Cutter 1.44 28000 7316 7865 8486 1211220002 1518

898 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಹರಿಜನ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 59/6 ಪ.ಜಾತಿ Chaff Cutter 5.22 65000 7127 7549 9202 17057024964

899 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಬೆೋವಿನಮರದ್ ಚಿಕ್ಕಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 20/4ಅ ಪ.ಜಾತಿ Power weeder 1.5 35000 2716 0451 4190 64158374651

900 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ದ್ಾಯಮವವ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ಕ್ಟಿಿ ಚಿಕ್ಕನೆತಿಯ ಸಂಶ್ 27/5 ಪ.ಜಾತಿ Charger Sprayer 1.23 1050 4695 9988 4441 17021030083

901 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋದ್ುರಗಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಕ್ುರಿ ಉಫಯ ಮಾದ್ರ ಕ್ಳಸ ಸಂಶ್ 196/1ಬ ಪ.ಜಾತಿ Petrol Sprayer 1.56 13500 3692 3535 8496 17048041244

902 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ನೆತಿಯ ಕ್ಳಸ ಸಂಶ್ 93 ಪ.ಜಾತಿ Chaff Cutter 0.98 28000 3301 6463 3662 17048054718

903 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ಹುಣಸಮರದ್ ಹಿರೆೋನೆತಿಯ ಸಂಶ್ 130/1 ಪ.ಜಾತಿ Rotovator 1.55 42000 58369474 6487 121122001 14697

904 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮುಳಳಿಿ ಕ್ಳಸ ಸಂಶ್ 93 ಪ.ಜಾತಿ Power weeder 1.01 35000 23477221 4691 3531050 40070016

905 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಣಿ ನಾಗಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಕ್ಳಸ ಸಂಶ್ 101/ಬ/19 ಪ.ಜಾತಿ Power weeder 2.4 35000 71473113 0465 3531050 40070016

906 RKVY ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಮುದ್ಕ್ವವ ದ್ಾಯಮಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಕ್ಳಸ ಸಂಶ್ 220/ಪೈ ಪ.ಜಾತಿ Power weeder 0.8 35000 2866 0551 1803 3531050 40070016

907 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ರು  ಚಲವಾದ ಹಣಸ ಮೊರಬ 190/2+3+4/ಕ್ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.72 0.60 858281303616 17042029039

908 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ ದ್ುಗಯಪಪ ಯ ಹೆ ನಕೆೋರಿ ನವಲಗುಂದ್ ಮೊರಬ 90/5 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 0.62 0.60 474658631716 12102250002114

909 ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಹ  ಭ ೋವಿ ನವಲಗುಂದ್ ಮೊರಬ 564/1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.60 0.60 686677698556 5312500101230700

910 ಪಾವರ ವಿೋಡ್ರ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಫ ಅಗಸಮನಿ ನವಲಗುಂದ್ ಮೊರಬ 156/* ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.30 0.60 976570940416 31908229860

911 ಪಾವರ ವಿೋಡ್ರ ಶ್ರೋ ಶರತ ರಾ ಗುಲಯಹೆ ಸ ರ ನವಲಗುಂದ್ ಮೊರಬ 328/2ಬ್ಬ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.91 0.60 223558931751 12102210023177

912 ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ ಶ್ರೋ ಬಡ್ಪಪ ಲಕ್ಷಮಪಪ ತಳವಾರ ಕ್ಲಯವಾಡ್ ಮೊರಬ 405/2b ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.00 0.65 20013499 6458 17049057504

913 ನೆೋಗಿಲ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಪಪ ಹು  ಗಡಿು ಬೆಳಹಾರ ಮೊರಬ 228 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.50 0.65 254076906685 10648118559

914 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋಬಸವರಡಿು.ಸ ೋ.ಮೆೋಟಿ ಅರಹಟಿಿ ಮೊರಬ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 0.64 0.65 646398219325
KVGB Sadalaga 

17041512224
915 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ.ಮುದ್ರಡಿು.ಶ್.ಕ್ರೆೋಸ ರ ಸ ೋಟಕ್ನಾಳ ಮೊರಬ 10*/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.65 1.012 606232440277

KVG  Navalgund 

17058053100
916 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ.ಶ್ದ್ದಲಿಂಗಯಯ.ಮಂಟ ರಮಠ ತಡ್ಹಾಳ ಮೊರಬ 53*/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 2.29 0.60 864805566717

Karanataka Bank 

Gudisagar 
917 ಸರೋಯರ ಶ್ರೋಮತಿ.ಮಲಾವವ.ಶ್ರ.ನಿಡ್ವರ್ಣ ಹಾಳಕ್ುಸುಗಲ ಮೊರಬ 9*/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 4.23 0.24 285802176593

 KCC Bank Alagavadi 

695040018668
918 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ.ಪಾಂಡ್ುರಡಿು.ಯ.ಕ್ಲಹಾಳ ಚಿಲಕ್ವಾಡ್ ಮೊರಬ 232/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 0.89 0.60 243057189066

SBI Bank Thumakur 

64117869359
919 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ.ಕಾಶಯಯ.ನಿಂ.ಮಂಟ ರ ತಡ್ಹಾಳ ಮೊರಬ 132*/2ಬ+2ಕ್/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.48 0.50 350323431863

SBI Bank Thumakur  

64117869359
920 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ.ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ್.ಕ್ೃ.ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಚಿಲಕ್ವಾಡ್ ಮೊರಬ 182/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 2 0.50 676804190838

 SBI Bank Thumakur  

64117869359
921 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ.ಶ್ವಪಪ.ನೆ ೋ.ಅಮ್ಮನಬಾವಿ ಪಡೆಸ ರ ಮೊರಬ 169/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.6 0.50 534445136090

SBI Bank Thumakur  

64117869359
922 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ.ಶ್ರೋಕಾಂತ.ಶ್ರಕೆ ೋಳ ಪಡೆಸ ರ ಮೊರಬ 159*/2+3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.4 0.50 653695571540

SBI Bank Thumakur  

64117869359
923 ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ ಶ್ರೋ.ಪರಶುರಾಮ.ಲ.ಹುನಶ್ಕಾಯಿ ಪಡೆಸ ರ ಮೊರಬ 243/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.54 0.32 867226629836

SBI Bank Thumakur  

64117869359
924 ಚಾಪ್ ಕ್ಟರ ಶ್ರೋ ಧಮಯರಡಿು ಹ ಕ್ರಮಳಿಿ ಕ್ಡ್ದ್ಳಿಿ ಮೊರಬ 15/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 2.7 0.52 795768046136

Syndicat navalgund  

1210220003 2636
925 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಶ್ವಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಉಫ್ಯ 
ಹೆ ಸಮನಿ

ರಾಮಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 1/A&151 ಸಾಮಾನಯ 0.43 42000 748116224682 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಂಚಟಗೋರಿ
926 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ತಂ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಶ್ಲಾರ ಅಂಚಟಗೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 56/3 ಸಾಮಾನಯ 1.20 35000 589307681071 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಂಚಟಗೋರಿ
927 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ಗಿರಿಮಲಾಪಪ ಕೆ ಪಪ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 386/9 ಸಾಮಾನಯ 1.10 35000 661023532462 ಎಸ್.ಬ್ಬ.ಐ. ಅಕ್ಷಯ ಕಾಲನಿ ಹುಬಿಳಿಿ
928 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ದೋವರಡಿು ಹನುಮರಡಿು ಕೆ ಣ ಿರ ಹೆಬಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 759 ಸಾಮಾನಯ 1.6 56000 349805207571 ಎಸ್.ಬ್ಬ.ಐ. ಹೆಬಸ ರ
929 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ನಾಯವಳಿಿ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 284 ಸಾಮಾನಯ 2.00 50000 649898618557 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
930 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ರಾಮಪಪ ಉಳ್ಾಿಗಡಿು ಹೆಬಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 388/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 60000 254591067124 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್
931 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಸಪಪ ಯಳವತಿಿ ಕೆ ೋಳಿೋವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 501/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 60000 439898589641 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
932 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಷಣುಮಖಪಪ ಬ ದ್ಪಪ ಖನ ೂರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 486/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 60000 615480086392 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್
933 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ಮುಕ್ಕಣಿ ನಲವಡಿ ಕೆ ೋಳಿೋವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 131/1+2ಎ/1 ಸಾಮಾನಯ 1.59 60000 985858246715

934 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ದ ಡ್ುಬಸಪಪ ಕ್ಗಿಣಿವರ ಕೆ ೋಳಿೋವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 441/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 4.26 50000 417464246280

935 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಕ್ ಸ ರಟ ರ ಕೆ ೋಳಿೋವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 60000

936 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಯೋಗಿ ಅಡಿರ್ಪಪ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಕೆ ೋಳಿೋವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 60000

937 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸುಭಾಶ ನಿೋಲಪಪ ಗ್ೌಡ್ಪಪನವರ ಹೆಬಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 250000

938 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ಗ ರವಿ ಹುಬಿಳಿಿ ಸುತಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 190000

939 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮುದ್ುಕೆೋಶವರ ಕ್ ಮಾದ್ರ ಮನಗುಂಡಿ ಧಾರವಾಡ್ 360/22 ಸಾಮಾನಯ 35000 568395415006 917020019950476

940 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರಾಜು ಘಾಟಗ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 779/1+2+3/a ಸಾಮಾನಯ 60000 669974762876 2437201002188

941 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಕ್ೃಷ್ಾಿಜಿ ಭ ಸಲ್ಲ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 82/2 ಸಾಮಾನಯ 50000 611809502660 2437201002188

942 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಘಾಟಗ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 278/3 ಸಾಮಾನಯ 50000 528295751466 2437201002188

943 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಭ ಪಾಳಿ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 100/2 ಸಾಮಾನಯ 42000 584803971409 0716104000197724

944 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಮಲಾಪಪ ಸುಳಿದ್ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 20 ಸಾಮಾನಯ 64000 991666319761 89067720395

945 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ರಾ ಹಿರೆೋಮಠ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಧಾರವಾಡ್ 48/1, 25/1 ಸಾಮಾನಯ 60000 455928959095 64117869359

946 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮ್ಮಲಂದ್ ದೋಶಪಾಂಡೆ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 185/6 ಸಾಮಾನಯ 20000 841177581310 018001000822

947 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮೃತುಯಂಜಯ ಸ ಭ ಪಾಳಿ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 57 ಸಾಮಾನಯ 11600 821596214750 0716104000018470

948 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಈರಣಿ ಚ ಮೊರಬದ್ ಹೆಬಿಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 590/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 25000 303453473894 2582000100061300

949 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಹೆೋಮಂತಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಳ ಘ ಂಗಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 96 ಸಾಮಾನಯ 30000 660737448022 2582000100061300

950 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ಾದರ ಡ್ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 115/A ಸಾಮಾನಯ 50000 956592696778 3009111040000940

951 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಶಾಂತಪಪ ದ ಡ್ವಾಡ್ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 516/3 ಸಾಮಾನಯ 50000 980658344398 64117869359

952 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 405 ಸಾಮಾನಯ 50000 665549110578 64117869359

953 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಬ ಗರಗದ್ಮಠ ಗರಗ ಗರಗ 709/1 ಸಾಮಾನಯ 50000 927348827973 64117869359

954 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರಾಚಯಯ ಗು ತಿಮಾಮಪೂರ ಹಳಿಿಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 15/4 ಸಾಮಾನಯ 12000 853479560179 32026037819

955 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಮದ್ಹುಸೋನ ಅ ಕ್ಲ್ಲಾೋದ್ಾರ ನಿಗದ ಧಾರವಾಡ್ 436/2 ಸಾಮಾನಯ 50000 739392770096 64117869359

956 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ದ ಡ್ುಮಲಾಪಪ ಅ ಆರೆೋರ ಲಾಳಗಟಿಿ ಧಾರವಾಡ್ 54 ಸಾಮಾನಯ 21600 689352630181 62180558524

957 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ರು ಪಾಟಿೋಲ ಕೆಲಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 257/2 ಸಾಮಾನಯ 22984 69026123584 62180558524

958 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ಈ ಗುಳೆದ್ಕೆ ಪಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 299 ಸಾಮಾನಯ 30000 245290514258 62180558524



959 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮುರಿಗಪಪ ಹ ಬಾವಿಕ್ಟಿಿ ಹೆಬಿಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 501, 503 ಸಾಮಾನಯ 60000 454294605097 64117869359

960 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ಘಾಟಗ ಮುಗದ್ ಧಾರವಾಡ್ 216/3 ಸಾಮಾನಯ 8816 344011849218 10943217644

961 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಮದ್ಹುಸೋನ ಅ ಕ್ಲ್ಲಾೋದ್ಾರ ನಿಗದ ಧಾರವಾಡ್ 436/2 ಸಾಮಾನಯ 56000 739392770096 89067720395

962 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ರಾ ಅಗಸರ ಮುಗಳಿ ಗರಗ 104/2 ಸಾಮಾನಯ 56000 445912873568 89067720395

963 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಪಟಾರ್ಣ ಉರಪ್ ಪಟಿಣಶಟಿಿ ಡೆ ೋರಿ ಅಳ್ಾೂವರ 63/2 ಸಾಮಾನಯ 60000 75025955550 64117869359

964 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ತೆ ೋಲಗಿ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ ಅಳ್ಾೂವರ 119/4, 117/2 ಸಾಮಾನಯ 60000 576598724083 64117869359

965 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮಟಿಿ ಹೆಬಿಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಭಾವಿ 68/4 ಸಾಮಾನಯ 50000 541666139865 64117869359

966 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮಾದ್ರ ಶ್ವಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಭಾವಿ 69/1 ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ್ 60000 391241519446 64117869359

967 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ  ಶೋಖಪಪ  ಬ  ತಡ್ಸ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 481/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.4 51200 326170 787361 89067720395

968 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ  ಶೋಖಪಪ  ದ್ಾಯ  ತಡ್ಸ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 132/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.53 34000 457554 398890 64158374651

969 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಯ ಧುಮಮ ವಾಡ್ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 238 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.33 50000 8021000 07911 64117869359

970 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸ ಜಾಯನಗ್ೌಡ್ರ ಮುಕ್ಕಲ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 2.56 50000 585020 622819 64117869359

971 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗುರಶಾಂತಗ್ೌಡ್ ವಿ ಅತಿಿಮರದ್ ದೋವರಕೆ ೋಂಡ್ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 86/1+2+3+ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 50000 3749 73141426 64117869359

972 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಯಯ ಶ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ಅರಳಿಹೆ ಂಡ್ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 59/2,76/1,91/ಪ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 50000 38804 0733875 64117869359

973 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ಶ್ ಆರೆೋರ ಧ ಳಿಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 63/3,63/7 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ ಟ ೋಮಾಯಟ 0.77 44800 39287 2379853 64158374651

974 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗವವ ಮ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 83/3+4 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 2.18 60000 329346 108445 64117869359

975 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಬ ಹುಲಸ ೋಗಿ ಧ ಳಿಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 31/1+2+3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.39 44800 580870 619124 64158374651

976 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸಹದೋವಪಪ ಈ ದ್ಂಡಿನ ಧ ಳಿಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 24/4, 19/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.25 50000 2221642 41936 64117869359

977 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಬ ಶ್ವನ ರ ಕ್ನೊನಾಯಕ್ನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 5/1, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.03 51200 67691515 9290 89067720395

978 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ  ಶ್ವಪಪ ಕ್ ಕೆ ೋರ್ಣ ಯಲವಧಾಳ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 116/2+3/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.4 34000 599267 892682 17191047058

979 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ  ನಿಜಗುಣ್ಣಪಪ ಚ ಕೆಲಗೋರಿ ದೋವಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 129/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.6 35800 3575 66456042 64158374651

980 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ  ಗ  ಬಾರಕೆೋರ ಬ್ಬೋರವಳಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 217/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 50000 686857 838820 64117869359

981 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ  ಅ  ಗುಂಜಾಳ ಸ ೋಲಾರಕೆ ಪಪ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 123/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಬದ್ನೆ 1.37 50000 50527748 4097 64117869359

982 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಕ್ ತಡ್ಸ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 176/1+2+3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.85 51200 4690 15115091 17039515820

983 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ  ಶ್ರೋ  ಶೋಖಪಪ ನ ಕ್ಚ ರಿ ಬಮ್ಮಮಗಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 143/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು  ಬದ್ನೆ 1.64 51200 82486231 1154 17039515820

984 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಹೆ ನೂಪಪ ಫ ದೋಸಾಯಿ ಗ ಹುಲಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.51 20000 43318 7626657 9170200199 50476

985 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗುಣಾಬಾಯಿ ನಿ ಪತಾಿರ ಬಸವರಶ್ಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 17 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.6 35000 83431554 7549 197000 470103

986 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಚ ಹಡ್ಪದ್ ಬಸವರಶ್ಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 17 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2 30000 55857492 7242 1058010100 21771

987 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರವವ ಕೆ ಂ ಶ್ದವರಣಿನವರ ಹಿರೆೋಹೆ ನೂಳಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.92 6800 5672785 59626 5020001924 8732

988 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಈರನಗ್ೌಡ್ ರ ಪಾಟಿೋಲ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 50/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ 2.64 50000 34086828 7316 64117869359

989 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್  ಕ್ ಹೆ ನೂಳಿಿ ಮಾಚಾಯಪೂರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.5 50000 38521697 2614 64117869359

990 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ  ಉತಿಮ  ಅ  ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 113/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪಾಲಿಹೌಸ್ 1.87 200,000 720641 014718 5339101002527

991 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ನಿ ಜಮ್ಮಮಹಾಳ ಎಮೆಮೋಟಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 6/1, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.98 200,000 844823730665 151101011000239

992 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜಯಯ ಶ್ ತೆೋಗುರಮಠ ಕ್ಲಘಟಗಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 77/1+2+3ಅ/2/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.85 50000 69527157 4917 64117869359

993 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ  ದ್ ಸುತಗಟಿಿ ಆಲದ್ಕ್ಟಿಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 52/2,76/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.37 50000 54757065 8936 64117869359

994 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಯ ಮಾದ್ರ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 189/1 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 0.88 35000 46386707 5839 9170200199 50476

995 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಬಾ ತಾನಪಪಗ ೋಳ ನಿೋರಸಾಗರ ಧುಮಮವಾಡ್ 169/2 ಪ.ಜಾ ಮಾವು 2 64000 37982077 9036 89067720395

996 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಗುರುನಾಥ ಭಮರಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ರೆ ಟಿಿಗವಾಡ್ ಸಂಶ್ 11\5 ಸಾಮಾನಯ Tractor 1.60 140000 4664 2876 9842 17021077781

997 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ದ್ಾಯಮಪಪ ಕ್ಬೆಿೋರಹಳಿಿ ರೆ ಟಿಿಗವಾಡ್ ಸಂಶ್ 14/ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ Tractor 1.94 200000 2820 6359 1366 125022000003756

998 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ಫಕ್ಕರಪಪ ಸ ರಣಗಿ ಬರದ್ಾವಡ್ ಸಂಶ್ 40/2 ಸಾಮಾನಯ Tractor 4.93 140000 2537 7016 5270 12112200028843

999 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ಶ್ದ್ದಪಪ ಮಾಡ್ಳಿಿ ಕೆ ಡಿಾವಾಡ್ ಸಂಶ್ 51/1 ಸಾಮಾನಯ Tractor Trailer 1.40 60000 7750 6153 8109 12502250007934

1000 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮೆೋಲಾಮಳಗಿ ಹಿರೆೋನೆತಿಯ ಸಂಶ್ 40/2 ಸಾಮಾನಯ Tractor Trailer 0.86 60000 693 8784 9621 121220005190

1001 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ದಪಪ ನಾಗಪಪ ಪಟಿಣಿವರ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 605/2 ಪ.ಪಂ M B Plough 0.92 64000 9272 1389 4174 119201011000830

1002 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಚನೂವಿೋರಪಪ ಬಸಪಪ ಧರರ್ಣ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 351/3ಎ ಸಾಮಾನಯ Tractor Trailer 1.60 60000 7671 6112 5505 64117869359

1003 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ್ ಕ್ಬೆಿೋರಹಳಿಿ ಹೆ ಸಳಿಿ ಸಂಶ್ 252/2 ಸಾಮಾನಯ Tractor Trailer 1.63 50000 9108 0158 2709 1192010100 08884

1004 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಕ್ರಿವಾಳೆಪಪ ಶ್ರ ರು ಚಿಕ್ಕಗುಂಜಳ ಸಂಶ್ 26/1ಎ ಸಾಮಾನಯ Tractor Trailer 1.32 60000 3729 2948 5645 125022000 00080

1005 SMAM  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಬಸಪಪ ಪುಟಿಣಿವರ ಸಂಶ್ ಸಂಶ್ 724/12 ಪ.ಪಂ Tractor Trailer 1.79 60000 7035 3968 3546 119201010008257

1006 ಟಾರಯಕ್ಿರ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ಪರಪಪ ಲಗಳಿಿ ನವಲಗುಂದ್ ಮೊರಬ 426/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 2.2 2.5 674144567441
SBI Navalgund  

30451225042
1007 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಯಯ ವಿೋರಯಯ ಹೆ ಸಮಠ ಗುಮಮಗ ೋಳ ಮೊರಬ 125/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 3.20 0.50 365197810211 SBI Shirur 20270169275

1008 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ ದ್ಾಯಮನಗ್ೌಡ್ ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ಬಾಳನಗ್ೌಡ್ದ್ರ ಶ್ರ ರ ಮೊರಬ 214/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 2.00 0.50 386535399769 SBI Shirur 20270168136

1009 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಭರಮಪಪ ತಗಿನಮನಿ ಅರೆೋಕ್ುರಹಟಿಿ ಮೊರಬ 500/8, ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 4.17 0.50 915209020969 SBI Shirur 17049028460

1010 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪಗ್ೌಡ್ ಭನೂಪಪಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಶ್ರ ರ ಮೊರಬ 23/1+2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 2.00 0.50 512630870204 SBI Shirur  32710221721

1011 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಚನೂಬಸಪಪ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಶ್ರ ರ ಮೊರಬ 240/1a ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.50 0.60 863269453017
Vijaya bank morab 

115001011002987
1012 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ ಸುಬಾಷ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹುಲ ಾರ ತಿಲಾಯಪೂರ ಮೊರಬ 303/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.20 0.50 226342490885

KVG Thiralapur 

17042516170
1013 ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಾಸರಡಿು ರಾ ಚುಳಕ್ ಅರೆೋಕ್ುರಹಟಿಿ ಮೊರಬ 635/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.49 0.60 334594887452

KVGB Arekurahatti 

89071170230
ಟರೈಲರ ಶ್ರೋ ಹರಿೋಶ ಬಸವರಡಿು ಕಾಲವಾಡ್ ಕ್ಲಯವಾಡ್ ಮೊರಬ 167 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ& ಮೆ.ಗಿ 1.46 0.60 714196384402

KVGB Arekurahatti 

89056813125
II
1 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಧ ಯೋಜನೆ ಪೋರಲ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ  ದವಾನಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಶೋತಸನದ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 52/1 ಸಾಮಾನಯ 36912 2802 0422 1060 BANK OF BARODA Hubli

2 ಪೋರಲ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ಯಂಕ್ಪಪ ನಲವಡಿ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 46* ಸಾಮಾನಯ 30760 9995 0826 2332 BANK OF BARODA Hubli

3 ಪೋರಲ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈಶವರ ಗಣ್ಣ ೋಬಾ ಸಾಳ ಂಕೆ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 98/ಎ/1 ಸಾಮಾನಯ 30760 8360 3639 4060 BANK OF BARODA Hubli

4 ಪೋರಲ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮೊೋಹನ ಅಣಾಿಜಿ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 38/1. ಸಾಮಾನಯ 55368 6944 4171 0713 KVGB Hubli

5 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಜಾನಕ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಬಂಕಾಪೂರ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 21 ಸಾಮಾನಯ 40960 213099555427 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
6 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ದಪಪ ಮಾಯಪಪ ಪಾಟ ೋಳಿ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 39 ಸಾಮಾನಯ 40960 642443691578 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ
7 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಯಯ ತಂ ಗುರುಪಾದ್ಯಯ ರಾಚನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 20/1 ಸಾಮಾನಯ 16384 678705254844 SBI ಹಿರೆಪೋಟ ಹುಬಿಳಿಿ
8 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ನರಸಪಪ ಜಾಧವ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 37/2 ಸಾಮಾನಯ 16384 305184403076 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
9 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಯಯ ಹುಚಚಯಯ ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 5 & 4 ಸಾಮಾನಯ 40960 987492608732 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
10 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್. ರ ಗಿ ಕೆ ಟಗ ಂಡ್ಹುಸನಸ ಛಬ್ಬಿ 159/3ಅ ಸಾಮಾನಯ 49152 290498282932 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಹುಬಿಳಿಿ
11 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಸಪಪ ರ ಗಿ ಕೆ ಟಗ ಂಡ್ಹುಸನಸ ಛಬ್ಬಿ 157/1ಎ+1ಬ್ಬ+ಸ/2 ಸಾಮಾನಯ 61440 711504087804

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಕಾಪೂರ ಚೌಕ್ 
ಹುಬಿಳಿಿ

12 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಪಪ ವಿಜಾಪೂರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 98/ಬ್ಬ/13 ಸಾಮಾನಯ 32768 508879490408 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ಹುಬಿಳಿಿ

ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



13 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಕ್ಣವಿ ಕ್ುರಡಿಕೆೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 182/2 ಸಾಮಾನಯ 40960 327559833031 ಕೆವಿಜಿಬ್ಬ ವರ ರ
14 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ

ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಹಾದೋವವಪಪ 
ಸ ಟಿಮಮನವರ

ಬೆಳಗಲಿ ಛಬ್ಬಿ 30/1/3 ಸಾಮಾನಯ 16384 993057174171 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
15 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಭೋಮಪಪ ಸ ಟಿಮಮನವರ ಬೆಳಗಲಿ ಛಬ್ಬಿ 39/5 ಸಾಮಾನಯ 20480 979350587097 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ
16 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮುದ್ುಗಕ್ಪಪ ದ್ಾಯಮಪಪ ಬೆಲಿಾ ಬಮಮಸಮುದ್ರ ಛಬ್ಬಿ 26/1 ಸಾಮಾನಯ 16384 521047019587 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಬಿಳಿಿ
17 ಟ ಮೆಟ  ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ದ್.ತಂ ಬಸಪಪ ಯಲಿಗ್ಾರ ಗ ೋಕ್ುಲ ಹುಬಿಳಿಿ 13 ಬಾಾಕ್/1 ಸಾಮಾನಯ 51125 466476243962 ಕೆವಿಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಗ ೋಕ್ುಲ
18 ಟ ಮೆಟ  ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಜಾಫರಸಾಬ ದ್ಾವಲಸಾಬ ಲಾಡ್ಸಾಬನರ ರೆೋವಡಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 39/6 ಸಾಮಾನಯ 40900 401097958824 ಕೆವಿಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಗ ೋಕ್ುಲ
19 ಟ ಮೆಟ  ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಲಾಡ್ಸಾಬ ದ್ಾವಲಸಾಬ ಲಾಡ್ಸಾಬನವರ ರೆೋವಡಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 66/2 ಸಾಮಾನಯ 51125 516271345642 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಾರಿಹಾಳ
20 ಟ ಮೆಟ  ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫತೆಿೋಸಾಬ ಖಾದ್ರಸಾಬ ಪಂಡಾರಿ ರೆೋವಡಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 95/5ಅ ಸಾಮಾನಯ 40900 446109916368 ಕೆವಿಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಗ ೋಕ್ುಲ
21 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಗಂಗಪಪ ತಿಪಪಣಿ ನಾಯಕರ ಚಂದ್ನಮಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 229 ಸಾಮಾನಯ 0.8 51000 423460701105 17213595413

22 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ರುದ್ರಪಪ ಮಲಾಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಚಂದ್ನಮಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 213/3 ಸಾಮಾನಯ 0.8 51000 640954571676 695100080914

23 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ವಪಪ ತಿಪಪಣಿ ತಬೆ ೋಜಿ ಚಂದ್ನಮಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 215 ಸಾಮಾನಯ 0.8 51000 704963468636 536010035436

24 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ಶ್ದ್ದಪಪ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಕ್ವಲಗೋರಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 230 ಸಾಮಾನಯ 0.80 15300 265920295939 17213633744

25 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮುಶಪಪ ಯಲಾವವ  ಮಾದ್ರ ಚಂದ್ನಮಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 16 ಸಾಮಾನಯ 0.30 5737 346966604638 346966604638

26 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ಅಜಜಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ ಕ್ನಕ್ ರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 153/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 15300 785815558452 17019068487

27 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ದಪಪ ತಿಪಪಣಿ ಮ ಕ್ಪಪನವರ ಚಂದ್ನಮಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 101/1 ಸಾಮಾನಯ 0.70 13387 943873122644 8904286397

28 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಬ ಚಿಣಗಿ ಸತ ಿರ ಧಾರವಾಡ್ 26/6ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.40 16384 622982446036 12302200000142

29 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಸ ಶ್ವಳಿಿ ಕ್ಲಕೆೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 301/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 32768 351177005166 365802010006597

30 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಸ ಿರಿ ಪರ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 281 ಸಾಮಾನಯ 1.40 57344 685348503170 89021980607

31 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ವಿಭ ತಿ ಅರವಟಗಿ ಧಾರವಾಡ್ 134 ಸಾಮಾನಯ 1.00 40960 508138621172 17018031275

32 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಅಗಸರ ಯತಿಿನಗುಡ್ು ಧಾರವಾಡ್ 25 ಸಾಮಾನಯ 1.20 57344 716750246020 1447010006416

33 ಪೋರಲ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ವಿ ಬಾಗಿ ದ್ುಗಯದ್ಕೆೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 4/1/ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.00 40960 591024474927 101104000008167

34 ಪೋರಲ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕಾತೆಕೋಶವರಗ್ೌಡ್ ರು ಭ ಮನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಬೆಿೋನ ರು ಧಾರವಾಡ್ 35/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 23809 414383246998 12592200008433

35 ಪೋರಲ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ್ ಗು ಮುದಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಬೆಿೋನ ರು ಧಾರವಾಡ್ 308/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 23809 607958782106 12592200007653

36 ಪೋರಲ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಾ ಹಸಬ್ಬ ಕ್ಬೆಿೋನ ರು ಧಾರವಾಡ್ 400 ಸಾಮಾನಯ 1.60 31745 511255643542 17217301544

37 ಪೋರಲ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಮ ಮುದಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಬೆಿೋನ ರು ಧಾರವಾಡ್ 56 ಸಾಮಾನಯ 1.00 19841 640570063480 12592210000039

38 ಗೋರು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಂಬಾರಗಣವಿ ಅಳ್ಾೂವರ 83 ಸಾಮಾನಯ 1.60 17526 403147167685 17018006215

39 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಟಾಕ್ಪಪ ತಡ್ಸ ಹೆ ಸಯಲಾಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 961 ಸಾಮಾನಯ 2.00 200000 319686294605 17213854130

40 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ಕ್ರೆಮಮನವರ ನಾಯಕ್ನಹ ಲಿಕ್ಟಿಿ ಧಾರವಾಡ್ 22 ಪ.ಪಂ 2.00 360000 443015090769 137201010002106

41 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಮಾದ್ರ ಉಫಯ ಬ್ಬೋಜಗುಂಪ್ಪ ಕ್ನಕ್ ರು ಧಾರವಾಡ್ 01.Mär ಪ.ಜಾ 2.00 360000 554748305798 17019031456

42 ರ್ೈಯಕ್ಿಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋಮತಿ ವಿಕೆ ಿೋರಿಯಾ ದ ಡ್ುಮನಿ ಮಾರಡ್ಗಿ ಧಾರವಾಡ್ 23 ಸಾಮಾನಯ 75000 223310043411 17019020251

43 ರ್ೈಯಕ್ಿಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ತಿರಕ್ಪಪ ಹ ಕ್ುರುಬರ ಮನಸ ರು ಧಾರವಾಡ್ 7/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 75000 328626339835 197003252173

44 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈಶವರಪಪ ಬ ಇಂಚಲ ಗುಳೆದ್ಕೆ ಪಪ ಗರಗ 10/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 8264 726108990416 1703655901-0

45 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಚ ಮೊರಬ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 30 ಸಾಮಾನಯ 1.20 12396 745078624451 12342200002925

46 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ವಿೋರಬಧರಪಪ ಶ್ೋರಿ ತೆೋಗ ರು ಗರಗ 220 ಸಾಮಾನಯ 1.40 14462 617297187973 050910106841

47 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಬಸವರಾಜ ಮ ಮೊರಬ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 32 ಸಾಮಾನಯ 1.60 16528 428852615129 12342200040623

48 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಚನೂಪಪ ಅಂಗಡಿ ನಿಗದ ಧಾರವಾಡ್ 380/1 ಸಾಮಾನಯ 1.10 11363 257473433487 17064060449

49 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮುಕ್ುಂದ್ ಭಮರಾವ ಶ್ಂಧೆ ಮನಗುಂಡಿ ಧಾರವಾಡ್ 339/8 ಸಾಮಾನಯ 0.90 9297 236059879909 17012033303

50 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ದಬಸಪಪ ಚ ಹಳಿಯಾಳ ನಿಗದ ಧಾರವಾಡ್ 487/P, 496 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10330 792915065182 002600101039398

51 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸವಪಾೂ ಸ ಂಡಿಯವರ ತಡ್ಸನಕೆ ಪಪ ಧಾರವಾಡ್ 77/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 18594 735724277952 089700101004736

52 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ದ್ುರಗಮಮ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಸಗಬಾಲ ನಿಗದ ಧಾರವಾಡ್ 343/P2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10330 872209397056 695010018711

53 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗಂಗಯಯ ಸಂ ಗುಡ್ುದ್ಮಠ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 175/6+7 ಸಾಮಾನಯ 0.80 8758 223885579798 12582200003870

54 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಪ್ಪೋ ಹಂದ್ ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 321 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 376329939117 17212032289

55 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಮ ದ ಡ್ವಾಡ್ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 259 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 580273541182 89047696024

56 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಶ್ ಹೆ ಳೆಹಡ್ಗಲಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 111/3 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 257690853651 695130028836

57 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಬ ಜಾವೂರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 274 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 268721765154 12342200032639

58 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಮ ಬಸಾಪೂರ ಬೆ ೋಗ ರು ಗರಗ 94 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 735584258292 17036532688

59 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗುರುಶ್ದ್ದಪಪ ಮಾ ಕೆ ೋಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 137/5 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 408311918882 12582200004491

60 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಭ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 53 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 935232533292 12342210020753

61 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಶ್ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 20, 22 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 778409779191 12342200021147

62 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ ಭ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 37ಅ/2ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ 0.38 1900 475319989739 1234225000228

63 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಶ್ವಪಪ ಉಪರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 35/2, 417 ಸಾಮಾನಯ 1.68 8500 953245367086 17212040392

64 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಶ್ ಕೆ ೋಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 191/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 502036356769 12582200006070

65 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ಶ್ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 39/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 4200 282357825024 33874333383

66 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಪ ಫ ಬಾಯಳಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 42/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 4200 368414047210 17060528923

67 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 36 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 539302335188 12342200001976

68 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಭ ಯಲಿಗ್ಾರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 58/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 575123420888 12342200010215

69 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ುರಯಯ ಈ ಮೆೋಟಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 236 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 439607279908 17212038394

70 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸಂದೋಪ ರಾ ದೋಶಪಾಂಡೆ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 211 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 522063266070 17212092120

71 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ದೋ ಮಟಗ ಡಿಾ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 446 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 950162328039 695130012279

72 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬ ಉಪಪರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 319 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 656533177895 17212030338

73 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಭ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 388/6, 312/8, 235/5 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 905935695911 89047044410

74 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಗಂ ಮಟಗ ಡಿಾ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 304 ಸಾಮಾನಯ 1.30 6500 797508522969 17212043609

75 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಯಯ ವಿೋ ಗ್ೌರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 79/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 306079036253 17212033453

76 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಗಂ ಮಟಗ ಡಿಾ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 76/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 979165020503 17212058300

77 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಕ್ಲ್ಲಮೋಶವರ ಸ ಲಪಪನವರ ಕೆ ೋಟಬಾಗಿ ಗರಗ 58/4 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 724246232846 89009005215

78 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಹ ಸ ಯಯವಂಶ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 610/1 ಸಾಮಾನಯ 1.50 7500 727313508559 17212041103

79 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ದ  ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 312/3 ಸಾಮಾನಯ 0.39 1950 626549402977 4070101001293

80 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಮಾ ಮಟಗ ಡಿಾ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 133/3 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 650339863401 17212035712

81 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಮ  ಬಾರಕೆೋರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 74/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 205523019917 17212093718



82 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಮು ಬಾರಕೆೋರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 19 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 366095083245 17212037588

83 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ ಯ ಸಸಂಬರ ಖಾನಾಪೂರ ಗರಗ 599/ಪ್ಪ7 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 233705696831 35772625458

84 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಮ ಯಡ್ಳಿಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 8 ಸಾಮಾನಯ 0.50 2500 932507255670 17212052681

85 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಬ ಹೆ ಂಗಲ ಜಿರಿಗವಾಡ್ ಗರಗ 6 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 464057684385 30881889150

86 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಮ ಸುಂಕ್ದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 74/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.70 8500 639453568743 17001063056

87 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ವಿೋ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 375, 376 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 957369813648 695130012609

88 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಮ್ಮತಾರ ಬ ಉಪರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 319 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 612299056695 17212107564

89 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ ಜ ೋಡ್ಳಿಿ ಮುಗಳಿ ಗರಗ 93 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 811326469597 17212107371

90 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ರಾ ಧಾರವಾಡ್ ಮುಗಳಿ ಗರಗ 83/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 883698142399 89018908013

91 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಸಪಪ ಉಪರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 16 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 533941335350 17212069796

92 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸುಬಿರಾವ ವಾ ಪ್ಪಸ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 303 ಸಾಮಾನಯ 1.26 6300 588033771594 17212026424

93 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ನಿೋ ಹೆ ಳೆಪಪನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 111 ಸಾಮಾನಯ 0.50 2500 728409669800 12342200006623

94 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹಾಬಳೆೋಶವರ ದೋಶಪಾಂಡೆ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 9 ಸಾಮಾನಯ 1.80 7200 438207761639 17212038407

95 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಚ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 235/4 ಸಾಮಾನಯ 1.50 7500 746474775089 17212029016

96 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ವಿೋ ಹಂದ್ ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 462/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 689761068636 17212043111

97 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ವಿೋರಣಿ ಹೆ  ಮಟಗ ಡಿಾ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 445 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 824359742356 17088532417

98 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಗ ಮಟಗ ಡಿಾ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 428 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 852777771814 030801000019587

99 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ನಾ ಹುಲಮನಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 3/8 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 274551044653 12342250031900

100 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮ ಬೆಂಡಿಗೋರಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 101, 121 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 503522606061 12582200014345

101 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ ಬ ಪುಂಡ್ಪಪನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 86/3 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 238425365399 12342210011212

102 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹದೋವಪಪ ಕ್ ಜ ೋಡ್ಳಿಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 46 ಸಾಮಾನಯ 0.70 3500 504281019499 17212029287

103 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಕ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 320 ಸಾಮಾನಯ 1.90 9500 923950973072 89109974780

104 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಾವ ಮ ದೋಶಪಾಂಡೆ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 11, 14 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 994930343845 17212028353

105 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಬ ಪಾಟಿೋಳ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 339 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 859169176558 36715349147

106 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹಾರುದ್ರಯಯ ಮ ಪೂಜಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 117 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 677416198212 17212043994

107 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಮ ಗ್ಾಮನೂವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 575 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 357618408920 17212081146

108 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮೌಲಾಸಾಬ ಕ್ುಸುಗಲಾ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 787/2, 792/2 ಸಾಮಾನಯ 1.10 5500 346727761668 17013501588

109 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ದಾಂಗಪಪ ಮ ಅಕ್ಕರ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 21/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 836656517929 10943217394

110 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ತಿರಕ್ಪಪ ನಾ ಕೆ ೋಟಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 140/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 687378257728 17060521086

111 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಕೆ ೋಟಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 139/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 785029088147 002605201000147

112 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಪ್ಪೋರಪಪ ಇರಸಣಿವರ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 137 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 578691130415 89015004430

113 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಉ ಅನಾಡ್ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 194/3 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 303084856796 5012500132833201

114 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಗ ಘಾಟಗ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 739 ಸಾಮಾನಯ 1.50 7500 768966838692 89114469869

115 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ರಾ ವಾಲಿಕಾರ ಕ್ಣವಿಹೆ ನಾೂಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 23/1 ಸಾಮಾನಯ 0.20 1000 651569334999 89012493218

116 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 238 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 929020799814 695130025120

117 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸದ್ದಪಪ ಶ್ ಹಂದ್ ರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 210 ಸಾಮಾನಯ 1.30 6500 440076902686 197002136372

118 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಮ ಗ್ಾಮನೂವರ ಖಾನಾಪೂರ ಗರಗ 613 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 574305942920 17212027360

119 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಈ ಉಪ್ಪಪನ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 79/3 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 303070991959 17212058730

120 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹದೋವಪಪ ಈ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 138/5 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 437750708639 89032122657

121 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಉಳವಪಪ ಈ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಶೋಡ್ಬಾಳ ಗರಗ 138/4 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 531690770447 89033637428

122 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಕ್ುಿಂಸಾಬ ಗ್ೌ ಬ್ಬಡಿವಾಲ್ಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 245/2 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 616488546161 17212035950

123 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹದೋವಪಪ ಬ ಮರೆೋವಾಡ್ ತಿಮಾಮಪೂರ ಗರಗ 46/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 626698278363 12572250008186

124 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ವಿೋ ಅರಿವಾಳ ಧಾರವಾಡ್ ಧಾರವಾಡ್ 46/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 388308659668 695130014505

125 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಅಂಬ್ಬಕಾ ತಿ ವಾಡ್ಕ್ರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 981545988528 17213619083

126 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಮ ಅಮರಗ ೋಳ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 199 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 972167533737 12572200004746

127 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಬ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 268 ಸಾಮಾನಯ 1.15 5750 770793091608 520101016020797

128 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಜಗದೋಶ ಬ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 53/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 558557557436 842810110004612

129 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಶ ಹೆಬಾಿಳ ತಿಮಾಮಪೂರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 63/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 211797609957 12572200021558

130 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಆತಾಮನಂದ್ ಹೆಬಾಿಳ ತಿಮಾಮಪೂರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 62/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 219571241712 12572200009538

131 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಶ್ ಬೆಟಗೋರಿ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 108 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 253630328545 695130013793

132 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮರಿತಮಮಪಪ ಬ ಬೆಟಗೋರಿ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 145 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 822077345939 12572200010139

133 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬ ಸಲಕ್ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 110 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 821373647624 12572200002052

134 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಬು ಯಾದ್ವ ತಿಮಾಮಪೂರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 118 ಸಾಮಾನಯ 1.10 5500 653051217354 12572200000527

135 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಶ್ ಇಂಗ ೋಲಿ ತಿಮಾಮಪೂರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 92 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 459273564734 12572200020947

136 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಬ ಕೆ ೋರಿಮನಿ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 126/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 872367481255 05360110007341

137 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಪಪ ಶ್ ಮೊರಬದ್ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 107 ಸಾಮಾನಯ 1.40 7100 429066383521 365802010008796

138 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತವವ ಶ್ ಮೊರಬದ್ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 30 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 886613904120 12572200012523

139 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಮ ಲಿಮನಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 296 ಸಾಮಾನಯ 1.87 9350 682588633919 12342200014830

140 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಹ ಮ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಮರೆೋವಾಡ್ ಗರಗ 40/1 ಸಾಮಾನಯ 1.80 9000 811792130654 1257220002699

141 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 295 ಸಾಮಾನಯ 1.40 7000 292551305644 17212068997

142 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 294 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 316255289425 1721202929469

143 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಾರುತಿ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ಕ್ರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 33/6 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 810546782373 05002010088453

144 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ಕ್ರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 33/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 358903012063 12342210018027

145 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸದ್ದಪಪ ರಾಮಪಪ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 25/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.40 7000 727147030312 030801000015226

146 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಾರುತಿ ರಾಮಪಪ ಸಲಕ್ಕೆ ಪಪ ಕ್ರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 20/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.40 7000 432592294194 12342200013991

147 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ರಾಯಪಪ ಲಾಡಿಗಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 262/263 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 890059973779 030801000000885

148 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸಪಪ ಮಾತಾಯಂಡ್ಪಪಮಟಗ ಡಿಾ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 133/2 ಸಾಮಾನಯ 1.40 6000 774447098097 17212027858

149 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮೆೈಲಾರ ಗುಡ್ಪಪನವರ ಕ್ರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 63/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 616579460203 12342210000111

150 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಜ ಡ್ಳಿಿ ಮುಗಳಿ ಗರಗ 93 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 388347881400 89011200326



151 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸಪಪ ಶಡೆಪಪ ತರಿಹಾಳ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 544 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 573679259117 17212041498

152 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಸ ಯಯವಂಶ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 610/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 314195491951 17212041090

153 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗಂಗ್ಾಧರ ಹದಗಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 296/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 494180154253 0567101024224

154 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಾಳಗಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 186/303/308 ಸಾಮಾನಯ 1.40 7000 710618968758 197002685084

155 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 212 ಸಾಮಾನಯ 1.50 7500 389353756446 54045120847

156 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಶೈಲಬಾಳಪಪ ಅಬಾಿರ ಮಾಧನಬಾವಿ ಗರಗ 92/2 ಸಾಮಾನಯ 1.10 5500 781608113352 17212042651

157 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿೋರಣಿ ಚನೂಬಸಪಪ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 195/2,286/3 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 530292544692 64145917527

158 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಾಳಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 620 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 675369974017 17212024289

159 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗಪಪ ಬಾಳಪಪ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 315,484/1,390 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 837303269434 17212086698

160 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ತಿರಕ್ಪಪ ಹನುಮಂತಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 60/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 762792962878 0567101017032

161 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮೊೋಹನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 155/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 562672023787 0567101016724

162 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ಪಟಿಣಶಟಿಿ ಧಾರವಾಡ್ ಧಾರವಾಡ್ 383/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 735885452899 695130006060

163 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಘಾಟಗ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 475/7 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 760157005488 17013577138

164 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಜಯಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ ಮಾನೆ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 132/2 ಸಾಮಾನಯ 0.30 1500 691044386492 17060564280

165 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸಂಕೆ ೋಜಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 64 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 255390250241 5012500100289001

166 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಮೆೋಶ ಸಂಕೆ ೋಜಿ ಮಾಳ್ಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 138 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 338023173050 5012500132619301

167 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚನೂಬಸಪಪ ಬಾಳಗಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 287/1 ಸಾಮಾನಯ 0.50 2500 402829115828 89012537202

168 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಚನೂಬಸಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 186/189 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 550841704505 89056433664

169 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗಂಗಪಾಪ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮಟಗ ೋಡಿಾ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 38,37 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 502830409174 17212043586

170 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಗಂಗಪಪ ಅಂಗಡಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 12/3 46/ಬ್ಬ1 ಸಾಮಾನಯ 1.30 6500 735801489890 0509101051054

171 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರನಗ್ೌಡ್ ಬ್ಬ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಗರಗ ಗರಗ 810/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 417571730279 030801000005744

172 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ್ ರು ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 12 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 207705739734 030801000001964

173 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ಬ ಬೆಂಡಿಗೋರಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 156/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 955380184190 12562200008166

174 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಯಲಾಪಪ ಬ್ಬ ಈಟಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 6 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 926134460151 030801000008336

175 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಫಕ್ೋರಗ್ೌಡ್ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 255 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 925300186553 17212066999

176 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಉಮಮರಸಾಬ  ಅ ಬೆಟಗೋರಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 262/ಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 450945977906 030801000004977

177 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಅಶ ೋಕ್ ಸ ಕೆ ೋಲಾಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 590/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 578846401911 17001039715

178 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲಾಪಪ ನಿಂಗಪಪ ವಗಿರ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 231 ಸಾಮಾನಯ 1.38 6000 661836738446 05360100002474

179 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪಾರವವ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ ಕಾಜಗ್ಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 599,132 ಸಾಮಾನಯ 0.70 3500 690755341809 17212052614

180 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 14/10,14/11 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 679783940848 89058258124

181 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಹಾಂತೆೋಶ ಈರಪಪ ಅಬಾಿರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 59/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 835179670786 17212064379

182 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚನೂಬಸಪಪ ವಿೋರಬದ್ರಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 64/7 ಸಾಮಾನಯ 0.70 3500 941778812653 17213850124

183 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ಮಂತಬಾಯಿ ಮುಕ್ುಕಂದ್ಪಪನವರ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 308/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 476878701963 197001038922

184 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಭೋಮಪಪ ಮಾ ಸಂಕೆ ೋಜಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 24 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 406306484998 17064063621

185 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಯ ಸಂಕೆ ೋಜಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 308/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1.40 7000 732437832435 030801000008712

186 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸದ್ದಪಪ ಮಾಳಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 83,188/4 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 404211297567 17060544593

187 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸ ೋಮಪಪ ಗ ಳಪಪ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 499/3 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 213132210394 17013576429

188 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚನೂಬಸಪಪ ಜಾಪಣಿನವರ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 483 ಸಾಮಾನಯ 0.70 3500 725037686166 17013581145

189 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸ ೋನಾಬಾಯಿ ತುಕಾರಾಮ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 442 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 897417147559 17013547647

190 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಾಜಶೋಖರ ಉಳವಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 264 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 211385815600 14470100003308

191 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮುರಿಗಪಪಬಸಪಪಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಮಾಳ್ಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 38 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 395269548215 17060523027

192 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 397 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 224269335328 17212035280

193 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಹಾದಮನಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 139 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 830094441864 12582200010758

194 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 873 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 665549110578 695130012610

195 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಿಂಗಪಪ ಮಲಾಕಾಜಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 312/6 ಸಾಮಾನಯ 0.39 1950 266517864563 17212038010

196 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 198/7 ಸಾಮಾನಯ 1.00 3000 591042395804 12342200007008

197 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ತಿಮಾಮಪುರ ಫಕ್ೋರಗ್ೌಡ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಗರಗ 72 ಸಾಮಾನಯ 1.00 4800 71443654591 17212036942

198 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸಂತೆ ೋಷಗ್ೌಡ್ ಗಂಗನಗ್ೌಡ್ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 216 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 470845962376 030801000010112

199 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವರಾಜ ವಿೋರಪಪ ಹಂದ್ ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 4/ಪ್ಪ3 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 311269635826 30169832127

200 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವನಗ್ೌಡ್ ಚ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 267 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 833116790240 17212043610

201 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಕ್ರಿಬಸಪಪಹಿರೆೋಹೆ ಳಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 444/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 781402337856 33843316182

202 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸಪಪ ಕಾಳಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 275 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 685716379994 17212059891

203 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವರಾಜ ರಾಜಪಪ ಪೂೋಮಾಜ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 17/8 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 366520735390 197001030332

204 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮ್ಮೋನಾಕ್ಷ್ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 198/7 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 898164319430 33676623397

205 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಉಳವಪಪ ರಾಜಪಪ ಪೂಮೊಜಿ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 6/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 915992540839 197001030296

206 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗೋಶ ರಾಜಪಪ ಪೂಮೊಜಿ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 17/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 615821034329 197001030365

207 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಮೆೋಶ ರಾಜಪಪ ಪೂಮೊಜಿ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 6/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 899177049502 197001030285

208 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲಾಪಪ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಹಿರೆೋಹೆ ೋಳಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 393 ಸಾಮಾನಯ 393.00 10000 575443830851 17212090820

209 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಾನಪಪ ಪೂಮೊಜಿ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 37 ಸಾಮಾನಯ 1.10 5500 591042395804 197002126943

210 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲಾಪಪ ಚನೂಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 312/2,235/17,45/37, ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 465906792727 17212082286

211 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸಪಪ ಮಾಹಾದೋವಪಪ ಕ್ರಲಿಂಗಣಿನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 13/6 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 264180663900 17212035144

212 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಜನಗ್ೌಡ್ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 404/2 ಸಾಮಾನಯ 5.00 10000 304322704367 17212041691

213 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಲಿೋಲಾಬಾಯಿ ಬಸವಗ್ೌಡ್ ಜನಗ್ೌಡ್ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 423 ಸಾಮಾನಯ 5.00 10000 621306662624 17212111912

214 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸದ್ದಪಪ ಗ ವನಕೆ ಪಪ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಗರಗ 341/3 ಸಾಮಾನಯ 2.20 5000 917951454884 89051483372

215 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಪಪ ಯ ಈಟಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 6/2 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 297674671475 030801000008361

216 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಶೈಲ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 279,280 ಸಾಮಾನಯ 1.90 9500 652569586337 17212064823

217 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸದ್ದವವ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 98/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 39834291 17212061968

218 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಪಾಪ ಕಾಳಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 275 ಸಾಮಾನಯ 5.00 10000 282513731894 89007481265

219 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗದಗಪಾಪ ಹುಲಗಣಭನವರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 30 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 651568496716 030801000011183



220 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಅಲಾಾಭಕ್ಷ ನದ್ಾಫ ಜಿರಿಗಿವಾಡ್ ಗರಗ 16/ಡ್ ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 942486250898 89044808663

221 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗ್ೌಸುಸಾಬ ನದ್ಾಫ ಜಿರಿಗಿವಾಡ್ ಗರಗ 16/ಡ್ ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 753739202183 17122023401

222 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಂಜುನಾಥ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಗರಗ 301,302,303,304 ಸಾಮಾನಯ 0.70 3500 783398952127 030801000011257

223 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪಶುಪತಯಯ ಯರಗಂಬಳಿಮಠ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 192 ಸಾಮಾನಯ 0.50 2500 492797441428 89054411144

224 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚಂದ್ರಪಪ ದ್ುಗಯಣಿನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 59/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 681063976476 12342200004726

225 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಹಣಮಂತಪಪ ಹತಿಿಕ್ಲಗಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 30/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 657835730544 030801000013913

226 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಹಸನಸಾಬ ಗ ೋರೆಖಾನ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 86 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 624106451202 17212065500

227 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸಂಜಯ ಉಪರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 618 ಸಾಮಾನಯ 1.80 9000 653531948954 35860595725

228 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಉಳವಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹಾದಮನಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 139 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 668139027551 12582200014809

229 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈಶವರಪಪ ದ್ಂಡಿನ ಕ್ಲ ಾರ ಗರಗ 155/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 952338923929 89058495530

230 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಾಬಾಜಾನ ಚಂದ್ನೂವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 605 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 851919713928 89054411224

231 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಫಕ್ೋರಗ್ೌಡ್ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 259/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 412378818476 030801000008031

232 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಾಬಾಜಾನ ಹಟಿೋಲಸಾಬ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 57 ಸಾಮಾನಯ 1.60 6000 632161246965 89074570133

233 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಹನಮಂತಪಪ ಹುಲಮನಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 604 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 631348742471 17212049497

234 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ದ ಡ್ುಪಪ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 371/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 528438115083 17212043291

235 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಶೈಲ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 377,371/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 819862968552 17212035359

236 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮೆೈಲಾರಪಪ ವಾಲಿೋಕ್ರ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 113 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 565956024222 12582250011424

237 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲ್ಲಾೋಶಪಪ ಮಾಳಗಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 26/6 ಸಾಮಾನಯ 8.00 4000 763768662353 89016591540

238 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಅನಾಡ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 155/2,195 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 918253325334 17213751189

239 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಂಜುಳ್ಾ ಬಸಪಪ ಹೆ ೋಳಿ ನವಲ ರ ಧಾರವಾಡ್ 440 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 493478306103 17013576644

240 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರುಕ್ಮಮಮತಡ್ಸ ನವಲ ರ ಧಾರವಾಡ್ 501/1 ಸಾಮಾನಯ 1.90 9500 890161562714 17013576407

241 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶಾಂತವವ ಹುಲಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 85 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 994666905151 17060589920

242 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸುಶ್ಲಾ ಶಮಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 273 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 300404384681 695130012020

243 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಕ್ಲಾಪಪ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 216 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 783398952127 030801000018015

244 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರವಿ ಶ್ಂಧೆ ನವಲ ರು ಗರಗ 442 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 206444608414 17013548652

245 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗುರುಪುತರ ಗ ವನಕೆ ಪಪ ಜಿೋರಿಗಿವಾಡ್ ಗರಗ 25/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 215021181156 89051483350

246 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಮಲಾಪಪ ಗ್ಾಮಣಿನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 33/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 955662990634 030801000002397

247 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ದ್ಾನೂಪಪ ಗ ಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 11/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 484926319725 17001083153

248 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಂಜಪಪ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 101 ಸಾಮಾನಯ 1.00 9365 563726828400 17001087001

249 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಅಡ್ವಯಯ ಮಠಪತಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 144/1ಡ್ ಸಾಮಾನಯ 0.60 5430 392532692158 12582200006886

250 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಶೈಲಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರವಗಟಿಿ ಗರಗ 11/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7105 936912028871 17001000175

251 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲಾಗ್ೌಡ್ ಮ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 813/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 587852329977 030801000002779

252 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಪುಜಾರ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 56/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 372435873036 123422100005979

253 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಪುತರಪಪ ತಡ್ಸ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 417 ಸಾಮಾನಯ 1.20 8580 692286381915 17013505469

254 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿಠಠಲ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 30/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.20 5460 469484659426 12052010017200

255 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ೋಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 70/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 12000 748033095973 12582200003727

256 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶೋಖರಯಯ ಹಳಗೋರಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 118/4 ಸಾಮಾನಯ 0.90 9000 961793482324 695130016035

257 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚನೂವಿೋರಯಯ ಹಳಿಿಗೋರಿಮಠ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 118/2 ಸಾಮಾನಯ 2.05 8000 206444608414 695130025969

258 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಯಯ ಹಳಿಿಗೋರಿಮಠ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 118/2 ಸಾಮಾನಯ 2.05 8000 217615606711 695130016046

259 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮೃತುಂಜಯ ಮಠಪತಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 154/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 530853976891 12582200006890

260 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗಿರಿೋಶಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 258/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 10200 298663682464 172212068908

261 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪ್ಪರೋತಮ ಗ್ಾಮಣಿನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 578/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 16000 563726828400 17001087001

262 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 109/1,109/4 ಸಾಮಾನಯ 5.00 20000 515617056378 12582200005359

263 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮುರಗಯಯ ಬಂಡಾರಿಮಠ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 59/5 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4625 707055349392 17212103751

264 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 557/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 8000 642401104949 17212047671

265 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 150/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 8000 696041699975 12582200005440

266 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮುತಿಪಪ ಕೆ ೋಯಪಪನವರ ಲಕ್ಮಪುರ ಗರಗ 114/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 12000 427379160074 12582200002300

267 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸಪಪ ದ ಡ್ವಾಡ್ ದ .ಮ.ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 103/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 4000 443607339148 12342200003946

268 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಾರುತಿ ಸ ೋಮಪಪ ಶ್ರ ರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 52/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.40 3065 860457783445 12342200072350

269 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ತಮಮಣಿ ಶಾಯಮರಾಮಪಪ ಃ ಣಸ ನವಲ ರು ಗರಗ 808/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 16000 935114240831 17013577025

270 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಅನಿೋಲ ವಿಠಠಲ ತಡ್ಸ ನವಲ ರು ಗರಗ 483 ಸಾಮಾನಯ 1.20 9350 691218201449 17013504986

271 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸದ್ದಪಪ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ವಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 51/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 837807708648 17001000039

272 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಯಲಾಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 69/3 ಸಾಮಾನಯ 0.8 4950 864225225039 12342200005023

273 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ೋಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 79/3ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 2.35 11000 987645610287 12562210000060

274 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸರಸವತಿ ಗ್ಾಮಣಿನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 578/4 ಸಾಮಾನಯ 1.80 16905 544568252882 89096898250

275 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲಾಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಬಡ್ವಣಿನವರ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 819 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 769757022010 17013547057

276 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸ ೋಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಟಿಿ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 308 ಸಾಮಾನಯ 1.00 8850 853509968792 17013526138

277 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಉಮೆೋಶ ಸ ೋಮಣಿಕ್ಟಿಿ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 418/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 782029140596 17013551234

278 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶಂಕ್ರಯಯ ಪೂಜಾರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 79/17 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 511122954529 32203763760

279 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಯಯ ಪೂಜಾರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 236 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 946015269253 030801000008120

280 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚನೂಬಸಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಭದ್ರಶಟಿಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 36ಎ/3 ಸಾಮಾನಯ 0.7 7000

281 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್
ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಗುರುಶ್ದ್ಧಪಪ ಗುಂಜಾಳ ಉಫಯ 

ಬದ್ರಶಟಿಿ
ಗರಗ ಗರಗ 36/1+2 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

282 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್
ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಗುರುಶ್ದ್ಧಪಪ ಗುಂಜಾಳ ಉಫಯ 

ಬದ್ರಶಟಿಿ
ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 29/1 ಸಾಮಾನಯ 1.6 12400

283 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚನೂಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ಹೆ ಟಿಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 113/1 ಸಾಮಾನಯ 2 14850

284 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸ ಪ್ಪನ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಧಾರವಾಡ್ 593/1,593/3 ಸಾಮಾನಯ 1 6330

285 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಪಪ ಬೆಂಗೋರಿ ನವಲ ರ ಧಾರವಾಡ್ 758/5 ಸಾಮಾನಯ 0.8 8000

286 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ನಿೋಲಪಪ ಹಂಪಣಿವರ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 199/5 ಸಾಮಾನಯ 1 4000

287 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸವರಜ ಕೆ ೋಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 89/4 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

288 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಯಲಾಪಪ ಚನೂಬಸಪಪ ಹೆ ಟಿಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 141/4,128/2,128/3 ಸಾಮಾನಯ 1.2 10770



289 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗಂಗಪಪ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 109/2 ಸಾಮಾನಯ 1.3 13000

290 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಹನಮಂತಪಪ ಬಾಬಣಿ ಕೆ ಯಪಪವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 165/1ಅ,166/1,166/2, ಸಾಮಾನಯ 2 20000

291 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗಪಪ ಬಸಪಪ ಬಂಗೋರಿ ನಲವೂರ ಗರಗ 768/2,763/1 ಸಾಮಾನಯ 0.8 7790

292 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಚನೂಬಸಪಪ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಗರಗ 195/1 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

293 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರುದ್ರಯಯ ಬಸಯಯ ಹಳಿಿಗೋರಿಮಠ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 118 ಸಾಮಾನಯ 0.9 9000

294 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮುರಗಯಯ ಅಡ್ವಯಯ ಹಳಿಿಗೋರಿಮಠ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 121/1 ಸಾಮಾನಯ 0.8 8000

295 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸಯಯ ರುದ್ರಯಯ ಮೆೋಟಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 236 ಸಾಮಾನಯ 0.6 6000

296 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಭೋಮಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ಮತಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 34 ಸಾಮಾನಯ 1.6 10550

297 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚನೂಪಪ ಶ್ವಪಪ ಲಕ್ಕಣಿವರ ರಾಯಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 81 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

298 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ ೋಮಪಪ ಕ್ಟಿಿ ನವಲ ರ ಧಾರವಾಡ್ 418/3ಬ1 ಸಾಮಾನಯ 1 9550

299 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಅಂಬನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 78 ಸಾಮಾನಯ 0.9 5165

300 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಾಳಪಪ ಪ್ಪೋರಪಪ ಶಂಬುನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 579/2 ಸಾಮಾನಯ 1 6140

301 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗರಾಜ ಈಶವರಪಪ ಲಂಗ ೋಟಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 66 ಸಾಮಾನಯ 2 10000

302 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶಂಕ್ರವವ ಗದಗಪಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ತಿಮಾಮಪೂರ ಗರಗ 176 ಸಾಮಾನಯ 0.4 3000 962551562866

303 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವಣಿಯಯ ಶ್ವಪುತರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ತಿಮಾಮಪೂರ ಗರಗ 89 ಸಾಮಾನಯ 0.4 2400 590310478287

304 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಯಲಾಪಪ ಅಪಪಣಿ ಯಾದ್ವ ತಿಮಾಮಪೂರ ಗರಗ 39 ಸಾಮಾನಯ 0.4 2400 639509407157

305 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ದ ಂಡಿಬಾ ಬೆ ೋಸಲ್ಲ ಧಾರವಾಡ್ ಧಾರವಾಡ್ 1019 ಸಾಮಾನಯ 1.35 6750 666373657509

306 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವರಾಜ ವಿೋರಪಾಕ್ಷಪಪ ಅಮರಗ ೋಳ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 263 ಸಾಮಾನಯ 0.89 6675 848198483624

307 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್
ಗುರುಬಸಪಪ ಗುರುಶ್ದ್ಧಪಪ ಗುಂಜಾಳ ಉಫಯ 

ಬದ್ರಶಟಿಿ
ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 135/3ಪೈ ಸಾಮಾನಯ 1 8010 692605400242

308 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಭೋಮರಾಯಪಪ ರಾಮಣಿವರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 202/11 ಸಾಮಾನಯ 1.13 11300 450417571682

309 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಗ ಳಪಪ ಬೆಂಡಿಗೋರಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 102/1ಡ್ ಸಾಮಾನಯ 2 20000 9035007589

310 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವರಾಜ ಮುಗಪಪ ಪಮಮಣಿವರ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 258/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 1 10000 408629047978

311 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಭೋಮಪಪ ರಾಮಪಪ ರಾಮಣಿವರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 75 ಸಾಮಾನಯ 0.98 7800 375490803671

312 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿಶಾಲ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 297/3 ಸಾಮಾನಯ 2 15740 271787543999

313 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಿಂಗಪಪ ನಾಗಪಪ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 34 ಸಾಮಾನಯ 2 11140 210179401426

314 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪರದೋಪಪ ಗುರಪಪ ಪೂಜಾರ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 38/3 ಸಾಮಾನಯ 0.7 7000 899687303933

315 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಯಲಾಪಪ ಗುರಪಪ ಪೂಜಾರ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 37/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.2 12000 593836677792

316 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವರಾಜ ಗುರಪಪ ಪೂಜಾರ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 38/11 ಸಾಮಾನಯ 0.7 7000 326411453856

317 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಲಕ್ಷಮಣ ಫಕ್ಕರಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 113/ಪ್ಪ3 ಸಾಮಾನಯ 1.2 8065

318 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸುರೆೋಶ ಬಸಲಿಂಗಪಾಪ ಗಬ ಿರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 24/3/ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.4 3950

319 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಕ್ಲಾವತಿ ಸುರೆೋಶ ಗಬ ಿರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 24/2 ಸಾಮಾನಯ 0.46 2870

320 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ್ ಈರನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 18/ಎ+ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 1 5570

321 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗ್ೌರವ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಗಂಟಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 265 ಸಾಮಾನಯ 1 5500

322 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮುರಿಗಪಪ ರಾಯಪಪ ಕೆೋಶಗ ಂಡ್ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 8/ಅ/5 ಸಾಮಾನಯ 1 10000

323 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಾದೋವಿ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಭದ್ರಶಟಿಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 14/3 ಸಾಮಾನಯ 2 14980

324 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗಪಪ ಈರಪಪ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 27/2,37/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 1.6 16000

325 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸಯಯ ಚನೂಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 205/1 ಸಾಮಾನಯ 0.95 9500

326 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ದ್ಧಪಪ ಭೋಮಪಪ ಚನೂಮಲಾನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ ಗರಗ 33/1/ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ 0.6 5660

327 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಂಜಪಪ ಗಂಗಪಪ ವಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ ಗರಗ 110 ಸಾಮಾನಯ 0.9 6265

328 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲಾಪಪ ದ್ಾಯಮಪಪ ಲದದಗಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 202/6 ಸಾಮಾನಯ 0.33 3300

329 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಉಳವಪಪ ದ ಡ್ಮನಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 184/6 ಸಾಮಾನಯ 1.69 11955

330 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಂಜುನಾಥ ಶಂಕ್ರಪಪ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 617/1,6172 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

331 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸುರೆೋಶ ಗುರಪಪ ಪೂಜಾರ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 37/3 ಸಾಮಾನಯ 0.7 7000

332 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಸಪಪ ತೆ ೋಟಗಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 79/2 ಸಾಮಾನಯ 1.6 16000

333 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಅಶ ೋಕ್ ಚನೂಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 388/1,235/7 ಸಾಮಾನಯ 0.4 2775

334 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 14/2 ಸಾಮಾನಯ 0.6 6000

335 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಉಮಮನಗ್ೌಡ್ ಬಾಡಿಯವರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 61/1,237/2 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

336 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ್ ಗಂಗನಗ್ೌಡ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 59/1 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

337 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಬಾಡಿಯವರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 61/2,100/8 ಸಾಮಾನಯ 1.5 15000

338 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಬಾಡಿಯವರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 234/1,247/2 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

339 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗ ಳಪಪ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಬೆಂಡಿಗೋರಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 110/3ಬ,112/10 ಸಾಮಾನಯ 1.8 18000

340 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಶ್ವಪಪ ಬೆಳಗ್ಾಂವ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 53/3 ಸಾಮಾನಯ 2 14695

341 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಹಾದೋವಿ ಸಂಗಯಯ ಗುಡ್ುದ್ಮಠ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 14 ಸಾಮಾನಯ 2 10000

342 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಾಮಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ವಾಲಿಕಾರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 113/ಪ್ಪ1,113/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ 2 16500

343 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಯಲಾಪಪ ಸ ಪ್ಪಪನ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 546/1 ಸಾಮಾನಯ 2 13610

344 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಮಲಾಪಪ ಕ್ರಲಿಂಗನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 02.Nov ಸಾಮಾನಯ 2 12145

345 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾರಾಯಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕ್ುಸ ೋಜಿ ಖಾನಾಪೂರ ಗರಗ 550/2 ಸಾಮಾನಯ 1.2 8650

346 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ದ ಡ್ುಈರಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 198/1,385 ಸಾಮಾನಯ 1.4 9725

347 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಯಯ ರಾಚಯಯ ಅಂಗಡಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 36 ಸಾಮಾನಯ 1 10000

348 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಈರನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 75/3 ಸಾಮಾನಯ 1.8 10775

349 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚನೂಬಸಪಪ ಪರಪಪ ಗ್ಾಮಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 578/3ಪೈ ಸಾಮಾನಯ 1.6 12900

350 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಫಕ್ಕೋರಗ್ೌಡ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 366 ಸಾಮಾನಯ 1.8 11495

351 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಹ ವರಅಲಿ ಅಲಾಾವುದದೋನ ಬೆೋಟಗೋರಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 8/ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.8 7740

352 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಹಮದ್ಶಫೋ ಹಸನಸಾಬ ಜಿಗರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 67/2 ಸಾಮಾನಯ 0.8 5950

353 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಲಾಪಪ ಶ್ಂಧೆನವರ ಖಾನಾಪೂರ ಗರಗ 129/2 ಸಾಮಾನಯ 0.8 8000

354 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಮುಗಳಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 369,/3/6 ಸಾಮಾನಯ 1.3 13000

355 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸಲಿಂಗವವ ಉಳವಪಪ ಸಪೂಪರಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 87/4 ಸಾಮಾನಯ 1 8000

356 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರುದ್ರಪಪ ಶ್ದ್ಧಪಪ ಮನಿಂಗಪಪನವರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 196/2 ಸಾಮಾನಯ 2 15275

357 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್
ಸಾವಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ ಕೆೋದ್ಾರಜಿ ಉಫಯ 

ರ್ಂಕ್ುನವರ
ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 18/1 ಸಾಮಾನಯ 1.4 12890



358 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸದ್ದಪಪ ಈರಪಪ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 138/6 ಸಾಮಾನಯ 0.6 6000

359 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಿಂಗಪಪ ಚನೂಪಪ ಪೂಜಾರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 145 ಸಾಮಾನಯ 1 6950

360 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಅಡ್ವಯಯ ದ ಡ್ುಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 104/2 ಸಾಮಾನಯ 0.4 2220

361 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶೋಖಪಪ ಉಳವಪಪ ಅನಾಡ್ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಗರಗ 201/3 ಸಾಮಾನಯ 1.2 7140

362 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗಪಪ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಬಾಳಗಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಗರಗ 304 ಸಾಮಾನಯ 1.14 2500

363 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗದಗಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಕ್ಟಿಿ ನವಲ ರ ಗರಗ 399 ಸಾಮಾನಯ 1 9330

364 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗಂಗಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ತಿಗಿಹಳಿಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 47/ಪೈ ಸಾಮಾನಯ 1.2 12000

365 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಅಬದಲರೆಹಮಾನ ರಾಜೋಸಾಬ ಹೆಬಿಳಿಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 134/2 ಸಾಮಾನಯ 1 10000

366 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚನೂಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 37/2 ಸಾಮಾನಯ 0.4 4000

367 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗ್ೌರವ ಕೆ ೋಂ ಚನೂಬಸಪಪ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 240/6 ಸಾಮಾನಯ 0.8 8000

368 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಕ್ಲ್ಲಮೋಶವರ ಭೋಮಪಪ ಸಾವಳಗಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಗರಗ 285 ಸಾಮಾನಯ 1 5190

369 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಬಸಪಪ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 267/1 ಸಾಮಾನಯ 0.6 6000

370 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮೌಲಾಸಾಬ ಮುಕ್ುಿಂಸಾಬ ಮುಜಾವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 142/1+2+5/ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ 1.2 12000

371 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಮುಗಳಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 457 ಸಾಮಾನಯ 0.7 7000

372 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪರಮೆೋಶವರಪಪ ಗಂಗಪಪ ಬೆಂಡಿಗೋರಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 138/ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.4 2775

373 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚಾಯನಗ್ೌಡ್ ಫಕ್ಕರಗ್ೌಡ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 30/11,48 ಸಾಮಾನಯ 2 10950

374 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಮಾದೋವಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 44/,22/1 ಸಾಮಾನಯ 1.1 8395

375 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ದ್ುಂಡ್ಯಯ ಚನೂವಿೋರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಗರಗ 401/2 ಸಾಮಾನಯ 1.2 12000

376 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಮಾರುತೆಪಪ ಜಮಮಣಿವರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 65/1 ಸಾಮಾನಯ 0.6 3000

377 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಸಪಪ ಗಬ ಿರ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಗರಗ 40/2 ಸಾಮಾನಯ 0.6 3000

378 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಸಟಪಪ ಗಬ ಿರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ 1 5000

379 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಮಲ್ಲಾೋಶಪಪ ಗ ಳಶಟಿಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ 0 4800

380 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಾಂತವವ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶಟರ್ೂೋಜಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 85/2 ಸಾಮಾನಯ 1 9270

381 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ ಸು. ಮುತಾಲಿಕ್ದೋಸಾಯಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 217/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ 1.2 4000

382 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಸದ್ದಪಪ ಕ್ಮತಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 13/3 ಸಾಮಾನಯ 0.8 8000

383 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮೃತುಯಂಜಯ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ರೆ ಟಿಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 70 ಸಾಮಾನಯ 1.6 4000

384 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಘಟಿೋಗ ಕೆೋದ್ಾರಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 113/2 ಸಾಮಾನಯ 0.8 5000

385 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ನಿಂ ಮುಟಗ ೋಳ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 157/7 ಸಾಮಾನಯ 1 4000

386 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ತಿಪಪನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 196/9 ಸಾಮಾನಯ 0.8 10000

387 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಕ್ಬುಲ್ ಸಾಬ ದ್ಾ ನಾಯಕರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 268/1 ಸಾಮಾನಯ 2 3500

388 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಹುರಳಿ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 1121 ಸಾಮಾನಯ 1.82 13640

389 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಚನೂಬಸಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 54 ಸಾಮಾನಯ 1.8 18000

390 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಕ್ುಶಲಮತಿ ಸ ೋ ಹುರಳಿ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 52 ಸಾಮಾನಯ 1 10000

391 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಹಣಮಂತಪಪ ಅಮರಗ ೋಳ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 287 ಸಾಮಾನಯ 2 12640

392 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಹಣಮಂತಪಪ ಅಮರಗ ೋಳ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 310 ಸಾಮಾನಯ 2 18140

393 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಭ ಪಾಳಿ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 79 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

394 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮೃತುಯಂಜಯ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಭ ಪಾಳಿ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 57 ಸಾಮಾನಯ 20 20000

395 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರವಿಚಂದ್ರ ಕ್ೃಷಿಪಪ ಭ ೋಸಲ್ಲ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 82/2 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

396 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷಿಪಪ ನಾಗಪಪ ಭ ೋಸಲ್ಲ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 79 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

397 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ೋರಪಪ ತಿಪಪಣಿ ಉಪಾಪರ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 37/6,21/3,22/3 ಸಾಮಾನಯ 1.38 13800

398 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಾಯಪಪ ಮಲಾಪಪ ಸುಳಿದ್ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 107/2 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

399 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಮಲಾಪಪ ಸುಳಿದ್ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 20 ಸಾಮಾನಯ 0.74 7400

400 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಚ ಚವಡಿಮನಿ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 195 ಸಾಮಾನಯ 1 10000

401 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ವಿರ ಪಾಕ್ಷಪಪ ಈ ಅಮರಗ ೋಳ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 197 ಸಾಮಾನಯ 1.2 12000

402 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ನಿ ಚಂದ್ರಗಿ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 150/4 ಸಾಮಾನಯ 1 10000

403 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವವ ಬಸಪಪ ಮುಂದನಮನಿ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 215 ಸಾಮಾನಯ 2 10000

404 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಮ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 11 ಸಾಮಾನಯ 1.2 12000

405 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಾವಪಪ ಉಳವಪಪ ಅರವಾಳ ತಿಮಾಮಪೂರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 63 ಸಾಮಾನಯ 1.2 7525

406 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ವಿೋರಪಪ ಅರವಾಳ ತಿಮಾಮಪೂರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 46/2 ಸಾಮಾನಯ 0.8 8000

407 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಅನುರಾಜ ರುದ್ರಪಪ ಅರವಾಳ ತಿಮಾಮಪೂರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 47/3 ಸಾಮಾನಯ 0.6 5360

408 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ರುದ್ರಪಪ ಅರವಾಳ ತಿಮಾಮಪೂರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 47/4 ಸಾಮಾನಯ 0.6 6000

409 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮಾಳಗಿ ತಿಮಾಮಪೂರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 74 ಸಾಮಾನಯ 0.77 6730

410 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಪಪ ಬ ಅಮರಗ ೋಳ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 198 ಸಾಮಾನಯ 1.2 12000

411 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮುಶಪಪ ಬ ಹುಬಿಳಿಿ ಮರೆೋವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 100 ಸಾಮಾನಯ 0.2 2000

412 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗದಗಪಪ ಸದ್ದಪಪ ನಾಯಕರ ಕ್ಬೆಿನ ರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 62/5 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

413 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ನಾಗಪಪ ಹಸಬ್ಬ ಕ್ಬೆಿನ ರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 331/5 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

414 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಶ್ದ್ದಣಿವರ ಕ್ಬೆಿನ ರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 268 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

415 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಂದೋಶವರ ಗದಗಪಪ ನಾಯಕರ ಕ್ಬೆಿನ ರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 306 ಸಾಮಾನಯ 1.37 13700

416 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಾಜಶೋಖರ ಮಹಾದೋವಪಪ ಲ್ಲ ೋಕ್ಣಿವರ ಕ್ಬೆಿೋನ ರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 343 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

417 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ನಿೋಲನಗ್ೌಡ್ ಹೆ ನೂಣಿವರ ಹನುಮನಾಳ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 228, 229 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

418 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಪುಂಡಿಬ್ಬೋಜ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 37 ಸಾಮಾನಯ 1.2 6000 663493721011

419 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸಂಕ್ಪಪ ಬ ಹುಬಿಳಿಿ ಮರೆವಾಡ್ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 240/5 ಸಾಮಾನಯ 0.8 4000 930936355562

420 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಗುರಪಪ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ ಗರಗ 91 ಸಾಮಾನಯ 0.65 3250 226678422092

421 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರ ಗುರೆಪಪ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ ಗರಗ 84,93 ಸಾಮಾನಯ 0.7 3500 605513792915

422 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಗುರೆಪಪ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ ಗರಗ 37/1/1ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ 2 4800 319329200580

423 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ದ್ಾರಕ್ಷಯರ್ಣ ತಮಮಣಿ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಗಬಟಿಿ ಗರಗ 73/3 ಸಾಮಾನಯ 1.45 5400 407475681984

424 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗಂಗಯಯ ಬಸಯಯ ಮೆೋಟಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 221/4,79/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.2 6000 10741210501517

425 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ಚನೂಬಸಪಪ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 256/5 ಸಾಮಾನಯ 0.6 3000 433556073321

426 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಬ ಅಡ್ವಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 18, 58/2+3ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ 0.66 3300 357937603007

184/5



427 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಪರುತಪಪ ಚನೂಪಪ ಚಂದ್ರಗಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ 5210 731567387758

428 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ರಾಚಪಪ ಇಟಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 592/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 0.7 5865

429 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಹುಲಿಯಪಪ ತೆೋಗ ರ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 59/1 ಸಾಮಾನಯ 1 10000

430 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಾಜೋಂದ್ರ ಮುತಾಲಿಕ್ ದೋಸಾಯಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 475/1 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

431 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಹಂದ್ ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 138 ಸಾಮಾನಯ 1 6140

432 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಪರಮೆೋಶವರ ಪ್ಪ. ಬದ್ರಶಟಿಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 79/3ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 2 20000

433 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಪರತಪಪ ಬದ್ರಶಟಿಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 23/5, 29/3ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 2 20000

434 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾ ಗಬ ಿರ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 41,78,77 ಸಾಮಾನಯ 1 10000

435 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮೊರಬ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 41 ಸಾಮಾನಯ 2 16770

436 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ ಧಾರವಾಡ್ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 184/9 ಸಾಮಾನಯ 2 15945

437 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ಮೆಗಡೆ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 30/32 ಸಾಮಾನಯ 0.8 8000

438 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಪರತಪಪ ಬದ್ರಶಟಿಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 29/2ಅ,83,84 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

439 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಪರತಪಪ ಬದ್ರಶಟಿಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 23/6ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.2 12000

440 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಯಲಾಪಪ ಮೊರಬ ದ.ಮ.ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 102/11 ಸಾಮಾನಯ 1 5380

441 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮ ಕೆ ಯಪಪನೂವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 101 ಸಾಮಾನಯ 1 10000

442 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಮು. ವಗಿಣಿವರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 79/ಪ್ಪ15 ಸಾಮಾನಯ 0.8 4760

443 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 341,620 ಸಾಮಾನಯ 2 12855

444 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರವಿ ಫಕ್ಕರಪಪ ಜಾಂಬೆ ೋಟಿಕ್ರ ಕ್ಲಮಾಲಪುರ ಗರಗ 82 ಸಾಮಾನಯ 1.4 14000

445 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ರಾಮಪಪ ಮ ಲಿಮನಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 39/7+8 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

446 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ್ ಬ ಬಾಡಿಯವರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 235/1 ಸಾಮಾನಯ 1.8 12615

447 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸ ೋಮಪಪ ಜಾದ್ವ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 96/1 ಸಾಮಾನಯ 1.2 12000

448 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ವಿ. ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 46/ಪ್ಪ,257/2 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

449 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ತಮಮಣಿ ದ್ಡ್ವಾಡ್ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 169 ಸಾಮಾನಯ 2 10760

450 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ನಿ. ಅಳ್ಾೂವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 126 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

451 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಶಂ. ಶಟ ೋಜಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 170 ಸಾಮಾನಯ 1.6 12000

452 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಯಯ ಶ್. ಪೂಜಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 255 ಸಾಮಾನಯ 1 7215

453 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ದ ಡ್ುಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 388/8 ಸಾಮಾನಯ 0.38 2185

454 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಯಲಾಪಪ ಪೂಜಾರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ ಗರಗ 36/4,39/1 ಸಾಮಾನಯ 1 5775

455 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಎಸ್. ಪಟಿಣಿಶಟಿಿ ಧಾರವಾಡ್ ವಿ. ಧಾರವಾಡ್ 32/1 ಸಾಮಾನಯ 0.7 3790

456 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಾಜಶೋಖರ ಗು, ಕೆ ೋಟ ರ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 223 ಸಾಮಾನಯ 2 13030

457 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಬ ಕ್ಮಾಟ ಕ್ಮಾಲಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 201/5 ಸಾಮಾನಯ 0.5 4400

458 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಿಂಗಯಯ ಗ ಮಠಪತಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 154/3 ಸಾಮಾನಯ 0.6 3220

459 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ನಿ. ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 390/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 0.8 6500

460 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸಾವಂತಪಪ ಕ್. ಜ ಡ್ುಳಿಿ ಮುಗಳಿ ಗರಗ 93/6 ಸಾಮಾನಯ 2 13200

461 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ನಿ. ರಬಿನಿ ಜಿರಗಿವಾಡ್ ಗರಗ 13/3 ಸಾಮಾನಯ 2 20000

462 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಬ. ಹೆ ಸಮನಿ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 36,226 ಸಾಮಾನಯ 1.7 7800

463 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವಲಿಂಗವವ ಬ. ಮಳಲಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 7, 199 ಸಾಮಾನಯ 0.8 4000

464 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಚ. ಕ್ರೆಸೋರಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 33/2 ಸಾಮಾನಯ 0.67 2700

465 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮ. ಬಾಯಳಿ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 213,215 ಸಾಮಾನಯ 0.39 1950

466 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ನಿ. ಹೆ ಂಗಲ ಜಿರಗವಾಡ್ ಗರಗ 23/2+2 ಸಾಮಾನಯ 1.2 6000

467 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಚ. ಅಂಗಡಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಗರಗ 339 ಸಾಮಾನಯ 0.8 4000

468 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಚ. ತೆ ೋಟಗಿ ಜಿರಗವಾಡ್ ಗರಗ 16/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.2 6000

469 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಹವಳಪಪ ನಾ ಹುಂಬೆೋರಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 189/4 ಸಾಮಾನಯ 0.8 4755

470 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಾಜಪಪ ನರಸಪಪ ಸದ್ುದಮನಿ ಮುಗಳಿ ಗರಗ 64,68,69 ಸಾಮಾನಯ 0.70 4775 999513876442 17212029141

471 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಹಾದೋವಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಖಾ.ಮ.ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 17,30/ಎ+ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.50 11900 505825999677 12342200038552

472 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ತಾಯವವ ವಕ್ುಕಂದ್ ಮುಳಮುತಿಲ ಗರಗ 49/1,50/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 224201598464 12342200047028

473 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸಂಗಪಪ ಕಾಯರಕೆ ಪಪ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 224/1,139 ಸಾಮಾನಯ 2.00 14150 319677208331 12342200001547

474 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಂಜುನಾಥ ಭದ್ರಶಟಿಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 9/8,14/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 17500 716309282009 12342210010820

475 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲಾಪಪ ಭದ್ರಶಟಿಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 14/2 ಸಾಮಾನಯ 2.0 17500 976284405866 12342210010000

476 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಭದ್ರಶಟಿಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 15/4,9/5 ಸಾಮಾನಯ 2.00 17500 230348939917 12340010010669

477 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಯಲಾಪಾಪ ಮಲಾಪಾಪ ಡೆ ಂಬರಿ ದೋ.ಮ.ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 29,102/4 ಸಾಮಾನಯ 2.00 11975 331110030375 08042250012291

478 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಯೋಗಪಪ ಈ ಕ್ುರಕ್ುರಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಗರಗ 188/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6925 885691686088 89017240921

479 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವರಾಜ ಕೆೋಶಗ ಂಡ್ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 8/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 561551567587 17209518104

480 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಯಯ ಗುಡ್ುದ್ಮಠ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 175/5 ಸಾಮಾನಯ 0.60 6000 214722299367 12582200005643

481 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಅಜಜಪಪ ಗ್ಾಮಣಿನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 352 ಸಾಮಾನಯ 0.60 4950 451629075161 17212032642

482 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಹುಡೆೋದ್ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 179/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6585 740843322651 12342200030880

483 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪರಕಾಶ ಹುಡೆೋದ್ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 130/5 ಸಾಮಾನಯ 1.10 6000 496375269656 12342200030920

484 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚಂದ್ರಪಪ ತೆೋಗ ರ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 59/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 1.00 7390 617635519783 17213606017

485 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿಠಠಲ ದಂಡ್ಲಕೆ ಪಪ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 91/16 ಸಾಮಾನಯ 0.60 6000 895545952296 12582200014178

486 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಂಜುನಾಥ ದಂಡಿಲಕೆ ಪಪ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 92/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.60 6000 989204803332 12582200000678

487 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಕೆ ೋನಪಪನವರ ತಿ.ಮ.ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 49/1 ಸಾಮಾನಯ 1.50 15000 442774102866 10943186668

488 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಳೆೋಶ ತೆ ೋಟನೂವರ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 205/ಪ್ಪ8 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 539734705142 12582200015178

489 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸಪಪ ಸ ಗಲದ್ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 203 ಸಾಮಾನಯ 0.8 4900 898802136728 030801000011264

490 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರುದ್ರಪಪ ಲದದಗಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 218/4 ಸಾಮಾನಯ 0.90 7225 381973528953 030801000009212

491 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿೋರಪಪ ಹಜೋರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 30/7 ಸಾಮಾನಯ 1.00 6950 321361452938 34314704147

492 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 386 ಸಾಮಾನಯ 1.00 6950 715208685853 33628645068

493 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಿಂಗಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಕ್ತ ಿರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 242/1 ಸಾಮಾನಯ 0.70 5450 532758856727 030801000011221

494 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಂಜುನಾಥ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 447/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 9250 558299190330 17212066842

495 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಅಡ್ವಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 205/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 14105 420489492211 030801000009021



496 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಿಂಗಯಯ ಹ ಗ್ಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 379 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 950229613632 17212036759

497 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪರಮೆೋಶವರಪಪ ದಂಡಿಲಕೆ ಪಪ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 92/1+3ಬ,120/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 16000 968740974012 12582250004649

498 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗಂಗಪಪ ಬೆ ೋಳಶಟಿಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 152/2ಎ ಸಾಮಾನಯ 1.20 12000 917089747836 12582200015834

499 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗಪಪ ಅಂಗಡಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 184 ಸಾಮಾನಯ 1.10 5500 928187588934 17060523436

500 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲಾಪಪ ಹೆಗಿಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 278/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 867460859406 17212023671

501 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗಪಪ ಹಾದಮನಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 139/* ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 479877246293 12582200014851

502 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸಪಪ ಹಾದಮನಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 139/ಪ್ಪ1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 309920884372 12582200022493

503 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಹಲಮನಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 604 ಸಾಮಾನಯ 0.7 5765 315618572582 17212072947

504 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸವರಾಜ ಕೆ ೋಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 79/1ಜಿ+1+1ಬ/2/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 8000 754269729605 12582200001719

505 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಹನಮಂತಪಪ ಗಿರಿಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 37/1ಬ,41/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.80 16975 291666094820 17060542585

506 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಾಮವಿಂಗಪಪ ಬೆಂಡಿಗೋರಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 121/3,101/1 ಸಾಮಾನಯ 1.10 6345 724728902687 12582200016078

507 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಹಳಿಿಗೋರಿಮಠ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 123/1+26 ಸಾಮಾನಯ 0.80 8000 904025803293 125832200016652

508 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈಶವರಪಪ ದ ಡ್ವಾಡ್ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 103/1ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 1.00 5715 398098449383 12342200012165

509 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಈರಪಪ ಸಪೂಪರಿ ಮಾಳ್ಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 87/5,87/6 ಸಾಮಾನಯ 2.00 19000 936683028433 695130001517

510 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸಪೂಪರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 101/1 ಸಾಮಾನಯ 0.50 5000 423278326896 695130008535

511 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಚನೂಪಪ ಸಪೂಪರಿ ಮಾಳ್ಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 101/2,98 ಸಾಮಾನಯ 2.00 17800 414223577454 19700752756

512 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಿಂಗವವ ಕ್ಮತಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 152 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 752120346960 695130001299

513 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಫಕ್ೋರಪಪ ಗಡ್ದ್ವರ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 512 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 226303922698 17013547240

514 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಾಫರ್ೋಂದ್ರ ಹಂಪಣಿವರ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 199/2,199/31 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 512739709789 1832500102119501

515 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾರಾಯಣ ಫಾಟಗ ನವಲ ರು ಧಾರವಾಡ್ 354/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 23887468754 17013576214

516 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ರಾಮಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 82 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 915849162324 123022000013565

517 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಾನಂದ್ ತಳಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಧಾರವಾಡ್ 39/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 8000 939552433223 197000480598

518 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಬಸಪಪಗ್ೌಡ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಗರಗ 274/1 ಸಾಮಾನಯ 1.10 11000 823492525230 030801000004767

519 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 357 ಸಾಮಾನಯ 1.40 8120 499698279588 31713723827

520 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಅಕ್ಕವವ ಅಮರಗ ೋಳ ಮರೆವಾಡ್ ಗರಗ 23/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 567223978020 12572250020051

521 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಯಲಾಪಪ ಜೈನರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 573 ಸಾಮಾನಯ 1.20 8515 285313467837 17212060330

522 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮಾಕ್ನೂವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 19/3,19/9 ಸಾಮಾನಯ 1.20 10525 888197441699 197000585400

523 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ ೋಭಾ ಹಂದ್ ರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 43/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 240505959150 89047846301

524 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸಂಗವವ ತೆ ೋಟಣಿವರ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 164/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 1.50 8525 683538233092 12582200030232

525 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಕ್ಲಾಯಯ ಗಣಾಚಾರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 530/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 6415 471852006325 030801000017883

526 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪರಮೆೋಶವರ ಸವದ್ತಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 228 ಸಾಮಾನಯ 0.60 5415 269528628471 17212033022

527 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಯ ಸಣಿತಂಗಿ ಕೆ ೋಟ ರು ಗರಗ 240 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 615021158102 135001010002348

528 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ ಕೆ ಹುಬಿಳಿಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 185/1, 2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 461267547052 12342210016805

529 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಪರಪಪ ಚಿ ಗ್ಾಮಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 57/9 ಸಾಮಾನಯ 1.60 16000 541825487303 30650465804

530 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಹುಲಗನೂವರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 260 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 781459369217 03080100004048

531 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಶ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 274 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 872877613768 030801000007366

532 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಮ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 255 ಸಾಮಾನಯ 1.20 12000 546070898443 030801000009215

533 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಂಗಮಮ ಶ್ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 38/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 14950 472752403132 030801000017814

534 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಭ ಧಾರವಾಡ್ ಲಕ್ಮಾಪುರ ಗರಗ 135/4 ಸಾಮಾನಯ 1.40 8820 - 12582250012276

535 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ಮ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 38/3, 98/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 12000 751492826097 030801000011209

536 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ಮ ಕ್ತ ಿರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 395 ಸಾಮಾನಯ 1.00 6775 572012299385 30787153640

537 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಮ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 39/2, 98/1 ಸಾಮಾನಯ 1.10 11000 741357337489 030801000010534

538 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಚನೂಪಪ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 69/4,121+123 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 207685018170 17001059313

539 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಹಾತೆೋಂಶ ಕ್ರೆಪಪ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 485/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 229882958807 35733972779

540 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಧ ಳಪಪ ಕ್ರೆಪಪ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 455,485/1 ಸಾಮಾನಯ 1.50 7500 28992637738 17212038532

541 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರುದ್ರಪಪ ನೆೋಗಿನಾಳ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 200/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 858232327429 030801000008495

542 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗಪಪ ಅ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 46/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 900068835871 030801000008044

543 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸ ೋಮಪಪ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 24/7,216/4,256/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 762633912089 030801000020368

544 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಗದಗಪಪ ನವರ್ಣ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 252/1 ಸಾಮಾನಯ 0.75 3000 979628353977 030801000006833

545 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಮಲಾಪಾಪ ಹುಲಗಣಿವರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 26 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4635 524619998181 030801000009177

546 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಾನಂದ್ ವಿ ನಾಗನಗ್ೌಡ್ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 38/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7452 619334200771 33655661279

547 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶಟಿಪಪ ನಾಗಪಪ ಪ್ಪಡ್ಕ್ಕನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 13/5 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 893208608897 2582500101742901

548 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಶ್ೋಲಾ ದ ಗ್ಾಳಿ ನವಲ ರು ಗರಗ 808/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 943041110548 89012229606

549 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗ್ೌಡ್ಪಪ ರು ಜಿಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 14 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 513067328607 17212100160

550 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬ ಘಂಟಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 94 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8745 355846773692 12342200034034

551 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ದಲಾವರ ಬು ಲಂಗ ೋಟಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 73/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6760 308118917569 17212026548

552 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗಿರಿೋಶ ರಾ ಜ ೋಶ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 464/5 ಸಾಮಾನಯ 2.00 11725 793753465853 17212026661

553 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬ ಹೆ ಂಗಲ ಜಿೋರಿಗವಾಡ್ ಗರಗ 6/3 ಸಾಮಾನಯ 0.50 3670 434638565758 89033640328

554 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸ ಯಯಕಾಂತಯಯ ರು ಹಳಿಿಗೋರಿಮಠ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 143/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 656234777650 12582200003152

555 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಅ ಧಾರವಾಡ್ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 20/5 ಸಾಮಾನಯ 0.80 5640 453975459349 12342200058206

556 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಆನಂದ್ ಚ ಬಾಳಗಿ ಧಾರವಾಡ್ ಗರಗ 149 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7530 561189605643 695130000386

557 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಸ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 620 ಸಾಮಾನಯ 1.60 14815 481578932021 89051480326

558 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಸದ್ದವವ ಸ ವಾಲಿಕಾರ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಗರಗ 95 ಸಾಮಾನಯ 0.60 6000 233237457421 17060523185

559 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ತಿ ತೆ ೋಟಗಿ ಕೆ ೋಟಬಾಗಿ ಗರಗ 389 ಸಾಮಾನಯ 2.00 19980 973678645673 695130012100

560 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗ್ೌಸುಸಾಬ ಹ ಜಿಗರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 22 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 538790917735 695130025562

561 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಲ ಕ್ುಸ ೋಜಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 26/10, 25 ಸಾಮಾನಯ 1.60 12565 397101966122 32531690491

562 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ ಮ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 375 ಸಾಮಾನಯ 2.00 15255 827519274900 30951031342

563 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷಿಪಪ ಕ್ ಮೊರಬ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 951 ಸಾಮಾನಯ 1.80 9000 588011061054 17001103681

564 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಪವಯತಗ್ೌಡ್ ಈ ಪಾಟಿೋಲ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 46, 91 ಸಾಮಾನಯ 1.10 5500 932677684114 123422000011183



565 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ರಾ ಮುರಾರಿ ಖಾನಾಪೂರ ಗರಗ 50 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 414033920548 030801000005025

566 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಬ ಗ್ಾಮಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 58 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 251224424210 89002270338

567 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಗ್ೌಡ್ ವಿೋ ಬಾಡಿಯವರ ಗರಗ ಗರಗ 100/6, 100/3 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 598768242946 030801000016630

568 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಶಂ ಆದರ್ಣಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 147 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 684141415920 17212044513

569 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಬ ಶಂಭ ನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 123 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 449012810461 17212088936

570 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಬ ಮರಿಗ್ೌಡ್ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 437 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 833516446124 17212048711

571 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಪೂಜಾರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 29 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 559098123123 12582250007943

572 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ದಲಾವರಸಾಹೆೋಬ ಬೆಟಗೋರಿ ಗರಗ ಗರಗ 8 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 580353387831 030801000006882

573 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಶಂ ಕ್ಂಬಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 135 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 721271513463 17212048143

574 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಫ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 129/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 918855472034 17060535714

575 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸತೆಯಪಪ ಮಾ ಸ ಗಲದ್ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 214 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 697988014483 030801000010731

576 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚಿಕ್ಕಪಪ ನಾ ಮಟಗ ೋಡಿಾ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 237, 599 ಸಾಮಾನಯ 2.00 11470 761442907027 17212044400

577 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಪ ಧಾರವಾಡ್ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 20/1 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 489105635542 12342250043630

578 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಸ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 550/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 357623535387 32352407213

579 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಪಪ ದ್ು ಬದ್ರಶಟಿಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 15/5 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 292757077736 12342250013348

580 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ರು ಬಾಡಿಯವರ ಗರಗ ಗರಗ 61/3 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 421073052967 030801000008177

581 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಪ ಶ್ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 95/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 859984837398 17212049226

582 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಿ ರಾ ಗ ೋಕಾಕ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 257 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 336684963678 17212047660

583 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಪರಲಾಾದ್ ರಾ ಗ ೋಕಾಕ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 257/3 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 756295527054 17212032982

584 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ವಜಾರ ಅ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 486/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 735842374487 17212098897

585 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಿಲಾಬಾಯಿ ಶ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 487 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 240445440902 17212046236

586 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ಶ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 486/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 929984354334 32651978083

587 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ಈ ಕೆ ೋನಪಪನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 113/12 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 413828091338 17212026297

588 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮುರಾರೆಪಪ ರು ಮುರಾರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 106 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 448121128420 17212040813

589 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವವವ ಈ ಯಳ ಿರು ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 204 ಸಾಮಾನಯ 0.50 2500 384884488467 030801000007178

590 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಧಾ ಮ ಸಂಗ ಳಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 484/1, 337/4 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 447544262203 695130011898

591 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ತಮಮಣಿ ಭೋ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 73/3 ಸಾಮಾನಯ 1.90 19000 761144152673 12342200004205

592 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಚ ಗುಳಶಟಿಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 24/5, 24/7 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 250067961397 17001103422

593 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬ ಶಂಬ ನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 339/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 964601494567 17212030123

594 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಾಯಪಪ ಬಾ ತಳವಾರ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 34/8, 34/7 ಸಾಮಾನಯ 1.80 9000 748723096696 365802011002914

595 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬ ಅಂಗಡಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 30/3 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 414345273537 5012500132410501

596 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಾಮದೋವ ತಾ ಸ ಯಯವಂಶ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 69/4, 590/4 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 894690394593 17212056211

597 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಬ ಶಂಭುನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 123 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 489315990984 33782339516

598 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಟಿಪಪ ಅ ಗಬ ಿರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 24/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 529278187422 89071377621

599 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ಯ ಕಾಸಾಯಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 73/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 297777755449 17212045787

600 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಸಂಗ ಳಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 322/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 524488025620 17212041330

601 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಅಣಿಪಪ ಸು ಹಜೋರಿ ಹೆ ಸಟಿಿ ಗರಗ 377/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 683516767737 31988976556

602 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಬ ದ ಡ್ುಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 232/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 227781080189 17212023615

603 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಮ ಗ್ಾಮಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 612 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 582017248609 17212027406

604 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಈರವವ ಮ ತೆೋಗ ರು ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 613 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 368388909361 89025183813

605 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಸಂ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 599/ಪ್ಪ/9 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 360692955557 17212068249

606 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ನಾ ಜಿೋರಿಗವಾಡ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 67/5 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 515716950399 17212086665

607 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸದಪಪ ಈ ದೋವಲಾಪೂರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 139 ಸಾಮಾನಯ 0.37 1850 513545057693 17212027086

608 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಜ ಯೋತಿಬಾ ಮ ಶಂಭುನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 111/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 947084044989 17212096695

609 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಪಟಿಣಶಟಿಿ ಧಾರವಾಡ್ ಗರಗ 32/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7140 997497717917 695130008669

610 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಡಾ ಸ ಯಯವಂಶ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 595 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 447322493804 89045529940

611 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರ ಸ ಯಯವಂಶ್ ಶೋಡ್ಬಾಳ ಗರಗ 69/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 820752185983 35796189705

612 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 552 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 278216101114 17212068329

613 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಶ್ದ್ುದಮನಿ ಮುಗಳಿ ಗರಗ 64 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 515619288409 89015117740

614 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ತಿಗನಳಿಿ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಗರಗ 50/2 ಸಾಮಾನಯ 1.70 8500 546585585528 37025351594

615 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಾಳಪಪ ಮ ತಳಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಗರಗ 20 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 320057525558 695130007442

616 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಹೆ ಂಗಲ ಹೆ ಸಟಿಿ ಗರಗ 227 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 270859523440 030801000004884

617 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಪ ಈ ಜಂಬಗಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 137/4 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 933059294653 89022716675

618 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಈ ಕ್ತ ಿರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 205/3 ಸಾಮಾನಯ 0.50 2500 349632380650 12582250020835

619 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ತೆ ೋಟಣಿವರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 164/2 ಸಾಮಾನಯ 0.70 3500 820492762787 12582250002978

620 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತೆೋಶ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಶೋಡ್ಬಾಳ ಗರಗ 138/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 789019466521 17212034071

621 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸಂತೆ ೋಷ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 235/ಪ್ಪ6 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 260449298817 17212102328

622 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಹುಲಮನಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 604 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 313932155014 89672576818

623 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಾಮಣಿ ಜಾಧವ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 594/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 671885243004 695130024874

624 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬ ದೋವಲಾಪೂರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 30 ಸಾಮಾನಯ 0.80 2400 558785288645 17212049849

625 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ ಶಂ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 379 ಸಾಮಾನಯ 0.70 3500 524972321282 32584232177

626 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಬಾಕ್ಯ ಗರಗ ಗರಗ 79/13 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 625664073398 030801000001074

627 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ದ್ುಗಯಪಪ ಮ ಬಾಕ್ಯ ಗರಗ ಗರಗ 79/13 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 322757766945 030801000010140

628 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ುರ ನಾ ಹಿಂಗರ್ಣ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 61/14, 11, 7, 3, 80 ಸಾಮಾನಯ 0.90 9000 507600473356 17212068227

629 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಇಂದರಾಬಾಯಿ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ ಮುಗಳಿ ಗರಗ 77/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 281066863666 17212027348

630 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಬ ಲದದಗಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 218/5 ಸಾಮಾನಯ 1.40 7000 973275180435 36477882131

631 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ಅರಳಿಮರದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 20 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 729167444957 17212100876

632 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಶ್ೋಲಾ ಯ ಮುಮ್ಮಮಗಟಿಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 159 ಸಾಮಾನಯ 1.30 6500 460960481642 12582200012770

633 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಹುಲಗಣಿವರ ಗರಗ ಗರಗ 253 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 779218549914 030801000009216



634 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಭ ಚನೂಮಲಾನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 19/1ಅ, 34/2 ಸಾಮಾನಯ 0.70 7000 858752149194 695130011605

635 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಯಯ ಶ್ ಪೂಜಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 124 ಸಾಮಾನಯ 0.50 2500 766994926928 17212030598

636 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮುದ್ುಕ್ಪಪ ಹ ತಳವಾರ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 34/2+3 ಸಾಮಾನಯ 0.50 2000 926479716914 12342200039279

637 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಾಜೋಸಾಬ ಮ ವಾಲಿಕಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 187 ಸಾಮಾನಯ 0.27 1935 487700839590 12582250017444

638 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 86/2 ಸಾಮಾನಯ 0.50 2500 795846549798 8907847871

639 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕ್ಸಾಬ ವಾಲಿಕಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 187/2 ಸಾಮಾನಯ 0.24 1200 500863488337 12342210018981

640 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸುಖಮುನಿ ಹಜೋರಿ ಹೆ ಸಟಿಿ ಗರಗ 509 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 613304783376 17212041067

641 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವವ ಹುಬಿಳಿಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 18, 19, 20 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 863867718078 12342200036770

642 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮೌಳೆೋಶವರ ಗಣಾಚಾರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 25 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 401237442024 33839387966

643 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ದ್ಾವಲಸಾಬ ಮ ವಾಲಿಕಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 187 ಸಾಮಾನಯ 0.24 1200 289578040122 12582250009300

644 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ಮ ತಳಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಗರಗ 37/3 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 321236273441 5012500132615001

645 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಕ್ುತುಬುದದನ ಮ ವಾಲಿಕಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 187 ಸಾಮಾನಯ 0.28 1985 890867024067 12582200035971

646 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಯೋಗಿ ಸ ಗ್ೌಡ್ಪಪನವರ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಗರಗ 69/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 515284603961 197003018802

647 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಅನಾಡ್ ಕ್ಮಡೆ ಳಿಿ ಗರಗ 192 ಸಾಮಾನಯ 1.40 8250 547046427243 695130057594

648 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಗು ಭದ್ರಶಟಿಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 135/ಪ್ಪ3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 891384268628 105801011007180

649 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಬಾ ಹುಬಿಳಿಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 50 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 635906897504 12342200034000

650 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಅರುಣಕ್ುಮಾರ ಚಿ ನಾಡ್ಗ್ೌಡ್ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 5/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 29008205958 17212039251

651 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಹ ಖಾನಗ್ೌಡ್ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 401, 431 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 904703978689 17212061174

652 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಶ್ಮೌಳಿ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 169/4 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 732550154115 12582200013063

653 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಉ ಸಪೂರಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 308/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 9590 442155991777 10943383112

654 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವರುದ್ರಪಪ ಮ ಬಾವಿಕ್ಟಿಿ ಹೆಬಿಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 60/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 980102406334 197001038036

655 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ರಾ ಮುರಾರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 50 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 458390413687 17212067989

656 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಾದೋವಪಪ ಫ ಕ್ುಸ ೋಜಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 101/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 513499472260 030801000019166

657 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಶ್ ಬಾಳಗಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಧಾರವಾಡ್ 65/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.40 4000 595436183040 197001884738

658 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕೆರಪಪ ಬಾ ರಾಹುತ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 18/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 262903022455 17212026004

659 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಸಂ ನೆೋಕಾರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 28 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 414793820807 12582200013140

660 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಪ ಕ್ ತೆೋಗ ರು ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 184/3ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 777065663797 12052010098294

661 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ರು ಜಿಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 14 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 564469147245 17212070555

662 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಶಂ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ಜಿೋರಿಗವಾಡ್ ಗರಗ 23/3 ಸಾಮಾನಯ 0.39 1950 446342996347 89010884474

663 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗಿರಿೋಶ ಹ ಚ ಳಚಗುಡ್ು ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 29/1+2ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.60 16000 359507320540 12422010024328

664 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ತು ಪೂೋಮೊಜಿ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 17/10 ಸಾಮಾನಯ 1.60 16000 329430660292 030801000022144

665 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ತಿಥಯಪಪ ಪೂೋಮೊಜಿ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 17/11 ಸಾಮಾನಯ 1.60 16000 466994087410 030801000020183

666 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಬ ಶ್ವಳಿಿ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 175 ಸಾಮಾನಯ 0.80 8000 846093212846 030801000020193

667 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಗದದಕೆೋರಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 65/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 592863607508 12582200008779

668 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಪಪ ಗಂ ರತೂಪಪನವರ ಮುಗಳಿ ಗರಗ 42, 78 ಸಾಮಾನಯ 1.60 16000 825523915178 17212050945

669 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಗಂ ಕ್ಟಗಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 69/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 15400 486784397594 17212036817

670 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ ಬೆ ೋಳಸಟಿಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 151/1+2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 617034016672 12582200026858

671 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಕೆ ಂಗಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 6/3+13/3 ಸಾಮಾನಯ 0.70 7000 648050936676 12342200028641

672 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಶ್ ಮರೆರ್ಣಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 59, 518 ಸಾಮಾನಯ 2.00 9000 629298836351 17212036192

673 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಆನಂದ್ ಹ ಚ ಳಚಗುಡ್ು ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 30/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.60 16000 691003487999 12342610003368

674 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸಣಿಬಸಪಪ ಬ ಹಾದಮನಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 139, 104 ಸಾಮಾನಯ 1.40 7000 332559064397 12582200017336

675 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 187 ಸಾಮಾನಯ 2.00 9000 276989884904 12342200026706

676 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಾಯಪಪ ಗಂ ಕೆ ೋಟಿ ಮಾಳ್ಾಪೂರ ಗರಗ 123/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 19000 784229177679 695130008989

677 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಗ ಕ್ಡೆಮನಿ ಗರಗ ಗರಗ 177, 178 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 278107027819 030801000005080

678 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸಂತೆ ೋಷ ಯಡ್ಳಿಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 59/5 ಸಾಮಾನಯ 0.80 8000 529508694893 12342250053686

679 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಯಡ್ಳಿಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 59/4 ಸಾಮಾನಯ 0.80 8000 961979796410 89041573664

680 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಕ್ರಬಸಪಪ ಗು ರಬಿನಿೂ ಜಿೋರಿಗಿವಾಡ್ ಗರಗ 56 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 541027971874 17212099710

681 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಪ ಗಂ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 64/2 ಸಾಮಾನಯ 0.50 2500 821643262767 12342250057254

682 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಅಂದ್ಾನಪಪ ಶ್ ಕ್ುಂಬಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 103 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 296337481363 12582200006404

683 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗುರುಶ್ದ್ದಪಪ ಶಂ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 70/1ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 663224280973 12342200084318

684 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಶ ನರಗುಂದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 70/2ಎ ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 763555108746 12342200060407

685 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಮ ವಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 54/4 ಸಾಮಾನಯ 0.70 7000 501415929337 12342200032400

686 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ರಾ ಮುರಾರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 70/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 380059313695 030801000017808

687 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಫ ಜಗದ್ಾಳೆ ದ್ುಬಿನಮರಡಿ ಗರಗ 138/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 540596213839 17212027687

688 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸಂತೆ ೋಷಕ್ುಮಾರ ಹಿರೆೋಮಠ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 362 ಸಾಮಾನಯ 1.00 4800 272414527041 17212028658

689 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸಂಬಾಜಿ ರಾ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 111/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 959662474341 17212031648

690 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಗಂ ಮಂಗ ೋಜಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 98/ಪ್ಪ4 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 374771179056 17212074127

691 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಬು ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 405 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 393631848001 17212038962

692 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಾದೋವಪಪ ಈ ಗಬ ಿರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 103/5 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 828533831703 12582200021116

693 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಮ ಗಬ ಿರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 122/3, 122/5 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 810514798794 17060567430

694 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸದ್ದಪಪ ಮಾ ಗಬ ಿರ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 122/3, 103/4 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 699528911467 12342200024456

695 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗುರುಪಾದ್ಯಯ ಮ ಮೆೋಟಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 7/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 319209075556 17212031412

696 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ನಾ ಸುತಗಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 509/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 834672557789 17212023900

697 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಇಮಾಮಸಾಬ ಗ್ೌ ಸುತಗಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 84 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 812465212642 17212035155

698 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಯಯ ರಾ ಹಿರೆೋಮಠ ಗರಗ ಗರಗ 233 ಸಾಮಾನಯ 0.80 3600 816388371087 030801000008917

699 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಿಂ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 125/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 6000 206535137679 030801000030324

700 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಯ ಶ್ೋಗಿಹಳಿಿ ತೆೋಗ ರು ಗರಗ 20/19 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 474041585695 17036556712

701 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪುಂಡ್ಲಿೋಕ್ಪಾಪ ಮು ಸತ ಿರ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 23/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 832755946513 17060540156

702 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 362/ಎ ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 334806766226 17212027235



703 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ತೆ ೋಟಗೋರ ಜಿೋರಿಗವಾಢ ಗರಗ 26/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 413259784491 89048940471

704 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 444/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 686416135749 17212058059

705 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಯಲಾಪಪ ಶ್ಗಿಹಳಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 29/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 965802253622 030801000009568

706 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಷಣುಮಕ್ಪಾಪ ಹೆ ಸಟಿಿ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 83 ಸಾಮಾನಯ 1.80 5000 922229651514 33550174259

707 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ವಪುತರಪಪ ರಾಮಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ಜಿರಿಗವಾಡ್ ಗರಗ 10/3/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 612516214383 17212027825

708 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ನಾಗಲಿಂಗಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಬಡ್ಗಡಿ ಕ್ಲ ಾರ ಗರಗ 398/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 218918719375 030801000013141

709 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಕ್ಲ್ಲಮೋಶವರ ಅಡಿರ್ಪಪ ಬ ದಕೆ ಪಪ ಕೆ ಟಬಾಗಿ ಗರಗ 33 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 858648192683 32827152844

710 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಸಕ್ಂದ್ರ ಚಂದ್ನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 306/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 315445001802 37885355475

711 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ರುದ್ರಪಪ ಯಲಾಪಪ ಹಲಗಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 330 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 862379965406 17212038633

712 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಭರತ ನೆೋಮಣಿ ಸಂಗ ಳಿಿ ಗರಗ ಗರಗ 719/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 486472802838 17001106434

713 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಪಾವಯತವವ ಕ್ಲಾಪಪ ಕ್ರಿಸಪಪನೂವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 41 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 577216513214 12342250053947

714 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಅಂಗಡಿ ಹನುಮನಾಳ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 128 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 574482926811 17037046937

715 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಮಲವವ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 16, 18 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10000 24298546454 137201051000070

716 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗಿರೆಪಪ ಬ ಕ್ುಂಬಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 103/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 833494948694 12582200006442

717 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಜ ಕ್ುರಗುಂದ್ ಕ್ಬೆಿೋನ ರು ಗರಗ 261/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 526177017629 12052250046403

718 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಕ್ೃಷಿನೂವರ ಗರಗ ಗರಗ 78/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 851087239263 36080886881

719 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ರುದ್ರವವ ಕ್ೃಷಿನೂವರ ಗರಗ ಗರಗ 78 ಸಾಮಾನಯ 1.20 5000 473823699911 89105449605

720 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಪರಸಾದ್ ಮ ಹೆಗಿೋರಿ ಗರಗ ಗರಗ 741/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 439070003225 36044034613

721 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಅ ಬೆಂಡಿಗೋರಿ ಮುಳಮುತಿಲ ಗರಗ 110/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 0.80 5135 213164248183 12342210000497

722 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ರು ಶ್ಂದ ೋಗಿ ಕ್ಬೆಿೋನ ರು ಗರಗ 164/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 596834463053 17217282087

723 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಪು ನಿಂಬೆ ೋಜಿ ಮುಳಮುತಿಲ ಗರಗ 73/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 4000 367707532399 89006133295

724 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಚಂ ಅರಗಣಿವರ ಗರಗ ಗರಗ 135/8 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 593912344512 20317414890

725 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ನಿಂ ಶ್ೋಗಿಹಳಿಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 56/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 3000 454652835949 12342200021002

726 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕೆರಪಪ ಕ್ ನೆೋಗಿನಹಾಳ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 374 ಸಾಮಾನಯ 0.35 1750 992398435341 030801000020456

727 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ನಾ ಯಲಿಗ್ಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 178/2+3ಅ+3ಬ ಸಾಮಾನಯ 0.35 2875 760313310699 1258225005988

728 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಮಲ್ಲಾೋಶಪಪ ಹೆ ಂಗಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 392/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 784501834786 17212034059

729 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲಾವವ ಕ್ು ವಗಿನವರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 79/ಪ್ಪ18 ಸಾಮಾನಯ 0.80 5400 587460174019 030801000007001

730 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಭಾರತಿ ಶ್ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 396/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 220165903762 89026465886

731 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ಬ ಕಾಶ್ಗ್ಾರ ಗರಗ ಗರಗ 205 ಸಾಮಾನಯ 0.80 2700 911702935065 17001040889

732 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಿಹಾನಾಬೆೋಗಂ ಮ ಕ್ಲ್ಲಾೋದ್ಾರ ಯತಿಿನಗುಡ್ು ಗರಗ 110 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 969202088779 20244148308

733 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ವಿ ಕೆೋದ್ಾರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 113/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 429929860414 17212035020

734 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಬ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 87/4 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 463425330009 37112452328

735 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಫ ಪೂೋಮೊಜಿ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 17/7 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 426328104398 89039001282

736 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮ ದೋವರಾರ ರಾಯಾಪೂರ ಗರಗ 104/9 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 553243178053 17044165688

737 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ ಜ ಕ್ುರಗುಂದ್ ಕ್ಬೆಿೋನ ರು ಗರಗ 70/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 20000 449552400757 12052250047979

738 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸಂಬಾಜಿ ರಾ ಪೂೋಮೊಜಿ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 17/4 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 366708405389 17037016098

739 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿಂಗವವ ಜ ಕೆ ಡೆಪಪನವರ ನವಲ ರು ಗರಗ 314/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3760 373017368338 17013530019

740 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜಾ ಬಡಿಗೋರ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಗರಗ 7 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 638826515771 0509101056248

741 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ ಸ ಗ ೋಡ್ಸ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಗರಗ 282/1, 113/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 19000 668141861785 0567101013727

742 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ರೆೋಣುಕಾ ಪಾ ದೋಸಾಯಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 2/8 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 505499140587 030801000006635

743 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಂಜನಾ ಪಾ ದೋಸಾಯಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 2/4, 2/7 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 880098886936 030801000006636

744 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಂಗವವ ರು ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 312/A, 235/3, 388/3 ಸಾಮಾನಯ 0.90 4500 579546402883 17212107698

745 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ರುದ್ರಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 593 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 579834573069 17212074138

746 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಕೆೋ ಹುಬಿಳಿಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 185/5 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 724081839790 12582250011197

747 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಾಬು ಕೆೋ ಹುಬಿಳಿಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 185 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 543824636303 12582250011163

748 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಫ ಅಂಡಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 214/3, 79/27 ಸಾಮಾನಯ 0.90 5900 535206285366 030801000011292

749 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ವಿೋ ಪೂಜಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 120/ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 554962769940 17212025341

750 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಫ ಪೂೋಮೊಜಿ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 17/3ಡ್ ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 806560829476 695130024614

751 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಪ ಗ್ಾಮಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 345, 353 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 484956988426 17212034128

752 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಣಿ ಶ್ ಗ್ಾಮಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 75 ಸಾಮಾನಯ 1.60 8000 907355334462 17212069741

753 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುವಣಾಯ ಅ ದೋಶಾಯಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 206 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 851242097593 12342200032382

754 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಬೆೈ ಮಸ ತಿ ಉ. ಬೆಟಗೋರಿ ಗರಗ 120 ಸಾಮಾನಯ 2.00 20000 616284513714 89034839751

755 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನಯಯ ಚ ಪೂಜಾರ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 164 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 853351722731 030801000003558

756 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಾಬುಸಾಬ ಚಂದ್ನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 16/4 ಸಾಮಾನಯ 1.10 5500 858238402307 17212071002

757 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಈ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ ಗರಗ 14/1, 37/5 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 766382194375 030801000007107

758 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ತ ಸುಂಕ್ದ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 381 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 741885642544 17212072878

759 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಯ ಜ ೋಗತಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 88 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 916610548597 12582250013819

760 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತವವ ಮ ಲಿಮನಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 38/8+7ಬ ಸಾಮಾನಯ 2.00 13395 378130780355 12582200006650

761 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಶ್ ಮ ಲಿಮನಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 22ಎ, 8/1+2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 15215 889672932917 30408657096

762 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಅ ಪಾಟಿೋಲ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 50/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 588967145679 12342200023695

763 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗ ಳಪಪ ಶ್ ಬೆಟಗೋರಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 133/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 445534671920 12342200033664

764 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ವಿೋ ಸವದ್ತಿಿ ಗರಗ ಗರಗ 47 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 969503907994 030801000007314

765 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರ ವಾ ಕ್ಡೆಾೋಸಕರ ಮುಗಳಿ ಗರಗ 156 ಸಾಮಾನಯ 1.20 12000 757791797638 89049706869

766 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಯಯ ಶೋ ಹಳಿಿಗೋರಿಮಠ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 117/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 8000 454955110601 197002985633

767 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜನಗ್ೌಡ್ ಯ ಪಾಟಿೋಲ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 177 ಸಾಮಾನಯ 0.80 5950 438379522123 197001059556

768 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಮಂಗಲಾ ಶ್ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 396/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 6000 429380636042 17212068341

769 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಿ ಕ್ುರಿಶನವರ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರು ಗರಗ 186/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 4200 264450412739 133010010428

770 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ ಸ ಜಾಧವ ಖಾನಾಪೂರ ಗರಗ 594/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 557528971370 17212053265

771 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗುರುಶಾಂತಯಯ ಬ ಹಿರೆೋಮಠ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 364/2 ಸಾಮಾನಯ 0.70 3500 606323212293 89037367466



772 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಪಪ ಶ್ ಪತಾಿರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 204/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.00 4400 878477296132 12582200000610

773 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ದ ಡ್ವಾಡ್ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 104/ಪ್ಪ1, 60/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 2.00 8000 693394757213 12582200041854

774 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಅಣಿಪಪ ಫ ಬೆಟಗೋರಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 145/ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.00 4400 291153321991 12342200034256

775 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಕೆ ೋಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 38/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 7000 749094280722 12582250009346

776 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾ ಪ ರ್ಂಕ್ಟಾಪೂರ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 62/1 ಸಾಮಾನಯ 1.10 5000 841176927625 1234220000043

777 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬ ಚಿಟಿಿ ಕೆ ೋಟಬಾಗಿ ಗರಗ 12/2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4170 302787845332 89006668618

778 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಚ ಮಾಳಗಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 231/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 502363739023 17062025098

779 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಪಪ ಅ ಮಾಳಗಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 231/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 230800866526 05142200000550

780 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ ಮಾ ಗ್ಾಮಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 45 ಸಾಮಾನಯ 0.70 3500 440868692621 3577465384

781 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಭ ದ್ಳವಾಯಿ ಗರಗ ಗರಗ 599 ಸಾಮಾನಯ 2.00 8000 493866260424 030801000009025

782 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಶ್ ಮರೆರ್ಣಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 70/59 ಸಾಮಾನಯ 1.60 4000 629298836351 17212036205

783 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಅಜಜಪಪ ಬ ಮಾಳಗಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 262/1 ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 264192300675 06142210013655

784 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸ ೋಮನಿಂಗಪಪ ಬಾ ಜೈನರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 104 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4000 201962740469 32355752121

785 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಪ ಯ ಗುಡ್ುನೂವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 72 ಸಾಮಾನಯ 0.80 5170 229712636005 1234220003218

786 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಹ ಶ್ೋಗಿಹಳಿಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 99/2 ಸಾಮಾನಯ 0.90 8000 773178418174 89050493404

787 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಫ ರಾಧಾಯಿ ಶ್ಭಾರಗಟಿಿ ಗರಗ 9+2+3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 7000 466995992441 197001031085

788 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವವ ಚ ಅರಿವಾಳ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 51/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.50 10000 544210947506 12342250053088

789 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ದ  ಬೆಂಡಿಗೋರಿ ಮುಳಮುತಿಲ ಗರಗ 77/4ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.00 8000 864461579040 197001051295

790 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ನಿಂ ದ ಡ್ಮನಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 135/2, 97/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 10000 399086340924 12582200020060

791 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಶಾಂ ದ ಡ್ವಾಡ್ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 516/4 ಸಾಮಾನಯ 1.60 9900 947789121245 17212022256

792 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗಜವಿೋರ ಸು ಮುರಾರಿ ಹೆ ಸಟಿಿ ಗರಗ 480/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 6500 580913101674 17212081475

793 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಸು ಮುರಾರಿ ಹೆ ಸಟಿಿ ಗರಗ 447 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10000 558200700184 17212029390

794 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಾದೋವಪಪ ಯ ಗುಡ್ುಣಿವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 72 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4307 307673861223 12342200003203

795 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಬೆೈ ಮೊರಬ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 87 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 782937532040 89038930827

796 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಬ ಶ್ಗಿಹಳಿಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 235 ಸಾಮಾನಯ 0.80 3700 479146800583 12582200020080

797 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ುರ ಗಂ ತಳವಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 9/4ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 731431983740 12582200023273

798 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ನಿಂ ತಳವಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 9/7 ಸಾಮಾನಯ 0.40 2000 517973007533 12582200000630

799 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಮಾ ಗುಗಿರ ಕ್ಲ ಾರ ಗರಗ 550 ಸಾಮಾನಯ 0.80 3700 687518351439 17037011165

800 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ಮ ಇರಸಣಿವರ ಕ್ಲ ಾರ ಗರಗ 538 ಸಾಮಾನಯ 1.00 4500 370360940735 89043586752

801 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾನಗ್ೌಡ್ ಮ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಟಬಾಗಿ ಗರಗ 138 ಸಾಮಾನಯ 1.20 5000 629655367669 89013375146

802 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ವಿ ಎಳಲಿ ಕ್ಲ ಾರ ಗರಗ 497/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 4500 711305633002 89001122620

803 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ವಿ ಎಳಲಿ ಕ್ಲ ಾರ ಗರಗ 492/ಅ ಸಾಮಾನಯ 0.60 3000 465191939141 17037060418

804 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಮ ಉಳವಣಿವರ ಗರಗ ಗರಗ 229 ಸಾಮಾನಯ 1.20 5000 739013716804 030801000009209

805 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಮ ಉಳವಣಿವರ ಗರಗ ಗರಗ 234 ಸಾಮಾನಯ 1.10 4900 473314019438 030801000005405

806 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಗು ಹೆ ಟಿಿ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಗರಗ 38/4ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.20 9000 581227784321 12342200038740

807 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಫಮ್ಮೋದ್ಾನಾಜ ಗ ಸರದೋಸಾಯಿ ನರೆೋಂದ್ರ ಗರಗ 57/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 456828800068 12342200036940

808 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸಕ್ಂದ್ರ ಗ ಸರದೋಸಾಯಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಗರಗ 51/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 9000 793114188105 30031178858

809 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರ ಪ್ಪ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 66/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 8800 235778034390 12342200063980

810 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ತಿರಕ್ಪಪ ಮೆ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 65/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 15000 433512368995 12342200003107

811 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ನಿಂ ಗುಡ್ಕ್ಟಿಿ ಕ್ಲ ಾರ ಗರಗ 70 ಸಾಮಾನಯ 0.80 3700 75512934467 17037018739

812 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ದ್ಾವಲಸಾಬ ಮೌ ವಾಲಿಕಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 117/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 9000 506400247107 12342200027692

813 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಾಗೋಂದ್ರ ಖ ಚಿಲ್ಲ ೋಜಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 333/3 ಸಾಮಾನಯ 1.30 9500 744496210554 17212024336

814 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಖಂಡ್ಪಪ ಸು ಮುರಾರಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 479 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 702729761509 17212037946

815 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಜೋಶವರಿ ಮ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ್ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 473 ಸಾಮಾನಯ 0.40 3500 710322117131 89062937697

816 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ನಾ ಚಿಲ್ಲ ೋಜಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 53/3 ಸಾಮಾನಯ 1.30 9000 701791207503 17212061163

817 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಏಕ್ಲವಯ ಶ್ ತಳವಾರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 61/10 ಸಾಮಾನಯ 1.00 8000 239730513198 12342250042493

818 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಾದೋವಪಪ ಯ ಪರಸಪಪನವರ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 219/5 ಸಾಮಾನಯ 0.90 7500 598462027361 12342200044842

819 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ರಾ ಅಂಗಡಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 39/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 210674575574 12342200051869

820 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಮ ತಳವಾರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 61/10ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.00 7500 662111698600 12342200015773

821 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ರಾ ಬಾಗಣಿವರ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 208/2 ಸಾಮಾನಯ 0.50 4500 222452892450 12342200079892

822 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ರಾ ಬಾಗಣಿವರ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 208/2 ಸಾಮಾನಯ 0.50 4500 541574519114 12342200000376

823 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ರಾ ಬಾಗಣಿವರ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 208/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 4500 591315247104 12342200079820

824 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ರು ಬಾಗಣಿವರ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 46/6 ಸಾಮಾನಯ 0.60 5000 564177267773 12342200073439

825 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಕ್ರೆಪಪ ಯ ಪರಸಪಪನವರ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 150/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5500 516540831020 123422000799460

826 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ದನಗ್ೌಡ್ ತಿ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 422/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 8000 363012802029 17212027177

827 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಣಬಸಪಪ ಗಂ ವಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 65/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 15000 538724853197 12342200022510

828 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಫ ಕ್ರಿಸುಬಿನವರ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 12/1/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 2.00 15000 449387558712 14470100008056

829 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಮರೆಪಪ ಶ್ ವಾಲಿಕಾರ ಮಂಗಳಗಟಿಿ ಗರಗ 162 ಸಾಮಾನಯ 0.60 5500 364651952739 12342200024350

830 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಜನಕ್ವವ ಕೆ ೋನಪಪನವರ ಮುಗಳಿ ಗರಗ 75 ಸಾಮಾನಯ 1.20 5000 951289008260 17212028466

831 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಲ ವಗಿರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಗರಗ 188/2ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ 1.70 7000 685817535250 12572200017970

832 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಕ್ ವಗಿರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಗರಗ 122/7 ಸಾಮಾನಯ 1.60 6700 260890598469 12572250025104

833 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ವಗಿರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಗರಗ 167/3 ಸಾಮಾನಯ 1.20 5500 635860339024 12512200026952

834 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ವಗಿಯಯ ಕ್ ವಗಿರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಗರಗ 39/3 ಸಾಮಾನಯ 1.20 5500 775440985068 12572250025267

835 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮ ಲಿಮನಿ ಲಕ್ಮಾಪೂರ ಗರಗ 39 ಸಾಮಾನಯ 2.00 8000 926362744208 12582200006630

836 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ರು ಸಾಳಂಕೆ ಮುಳಮುತಿಲ ಗರಗ 70/2ಎ ಸಾಮಾನಯ 1.40 6000 606141177845 12582200007613

837 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಭ ಕ್ುಂಕ್ುಮಗ್ಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 39 ಸಾಮಾನಯ 0.70 3500 917086342102 17212050286

838 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಮ ದ ಡ್ವಾಡ್ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 63/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 4500 492562675199 89038345511

839 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಪಾರವವ ಬ ದ ಡ್ವಾಡ್ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ಗರಗ 37/2 ಸಾಮಾನಯ 1.20 5500 564177267773 89023287430

840 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಯ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 511 ಸಾಮಾನಯ 1.20 5000 310298164408 0716104000117067



841 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಪಪ ನಿಂ ಕ್ುಂಬಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ ಗರಗ 92/1+3ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 898766515727 12342200028395

842 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ನಾ ಜೈನರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 109 ಸಾಮಾನಯ 1.00 5000 270814108351 17212027983

843 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಭ ಬಾಯಲಾಯಳ ನವಲ ರು ಗರಗ 528/5 ಸಾಮಾನಯ 1.20 9000 523542078798 17013553306

844 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಗದಗಪಪ ಶ್ ತೆ ೋಟಗೋರ ಕ್ಮಲಾಪೂರ ಗರಗ 61/4 ಸಾಮಾನಯ 0.60 2500 818895977647 17060552242

845 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ ಸ ೋಮಪಪ ಜಾಪಣಿವರ ನವಲ ರು ಗರಗ 199/3 ಸಾಮಾನಯ 2.00 18000 213132210394 17013576429

846 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ಶ್ರೋ §¸À¥Àà ¸ÀÄ§âtÚ ªÀÄÄgÁj ªÀiÁzÀ£À¨Á« ಗರಗ 53/2 ಸಾಮಾನಯ 1.37 10000 489099333679

847 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್
²æÃ £ÁUÀªÀÄä ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ 

PÀÄzÀj
PÀ¨Éâ£ÀÆgÀ ಗರಗ 275 ಸಾಮಾನಯ 1.96 20000 579914988822

848 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್
²æÃªÀÄw ¤Ã®ªÀé §¸À¥Àà 

¥ÀÄAqÀ¥Àà£ÀªÀgÀ
PÀÄgÀ§UÀnÖ ಗರಗ 50/1 ಸಾಮಾನಯ 1.6 16000 835323659413

849 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ²æÃ ¦ÃgÀ¥Àà ©üÃªÀÄ¥Àà CAUÀr UÀgÀUÀ ಗರಗ 292/1 ಸಾಮಾನಯ 1.6 15998 202438609909

850 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ²æÃ ©üÃªÀÄ¥Àà ¸ÀvÀå¥Àà ¤A¨ÉÆÃf PÀÄgÀ§UÀnÖ ಗರಗ 14/1, 15/1C ಸಾಮಾನಯ 2 15998 336832013026

851 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್ ²æÃ UÀAUÀ¥Àà ¤ ²ÃVºÀ½î PÀÄgÀ§UÀnÖ ಗರಗ 100, 54/2 ಸಾಮಾನಯ 2 16998 791222877628

852 ಆಲ ಗಡೆು ವಿಶೋಷ ಪಾಯಕೆೋಜ್
²æÃ ²ªÁ£ÀAzÀ UÀÆ¼À¥Àà 

£ÀgÀUÀÄAzÀ
PÀÄgÀ§UÀnÖ ಗರಗ 70/2§, 70/2qÀ ಸಾಮಾನಯ 1.96 15573 293165498580

853 SMAM ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಗಂ ಬೆೋವಿನಮರದ್ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 94, 95 ಪ.ಪಂ 0.80 52000 646248469748 89049023226

854 RKVYಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಸಹದೋವಪಪ ಗ್ಾಳಿ ಹೆ ಸಯಲಾಾಪೂರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 130/6 ಪ.ಪಂ 0.40 21600 49065285364 12052250066003

855 RKVYಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಹ ಕೆಂಪಯವರ ನಾ. ಹ ಲಿಕ್ಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 76/5 ಪ.ಪಂ 0.60 7092 89071601009

856 RKVYಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಿ ರಾಮಪಪ ಗ್ಾಳಿ ಹೆ ಸಯಲಾಾಪೂರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 130/5 ಪ.ಪಂ 0.60 23400 687873270861 917020019950476

857 RKVYಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತಪಪ ಹಿರೆೋಮನಿ ಯರಿಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 195/11 ಪ.ಪಂ 0.80 28518 - 89071505837

858 RKVYಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರೆೋಣುಕಾರ ನಿೋಲಣಿವರ ಕೆ ೋಗಿಲಗೋರಿ ಗರಗ 29 ಪ.ಪಂ 0.40 21600 671590008337 89107638226

859 RKVYಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ದ ಡ್ುಬಸಪಪ ಕಾಳಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಗರಗ 275 ಪ.ಪಂ 0.60 48000 730074109050 -

860 RKVYಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಭ ಮಾಯಗಡಿ ಉಫಯ ಮಾದ್ರ ಹೆಬಿಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 237/1 ಪ.ಜಾ 48000 675559349906 2437201002188

861 RKVY ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಗಣ್ಣೋಶ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಹೆಬಿಳಿಿ ಕಾಯರಕೆ ಪಪ ಧಾರವಾಡ್ 2ಅ/4 ಪ.ಪಂ 160000 992166781195 14470100007059

862 NHM ಟಾರಯಕ್ಿರ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಿ ರಾ ಗ್ಾಳಿ ಹೆ ಸಯಲಾಾಪೂರ ಗರಗ 130/5 ಪ.ಪಂ 0.40 157000 687873270861 17213530443

863 ಹಸರುಮನೆ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂಧಾ ಭಜಂತಿರ ಅರವಟಗಿ ಧಾರವಾಡ್ 124/4 ಪ.ಪಂ 0.1 56000 676813044694 17019092567

864 ಹಸರುಮನೆ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ದ  ಹರಿಜನ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 358/2 ಪ.ಪಂ 0.17 98560 492946906592 030801000005213

865 ನೆರಳು ಉನೂತ ಮಟಿ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಯ ತಳವಾರ ಕ್ಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 110/3 ಪ.ಪಂ 0.3 472800 3865131000019

866 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋಪಾಲ ಫ ಬಜಂತಿರ ವನಹಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 354/4 ಪ.ಜಾ 70000 490312511932 841710100005649

867 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ದ್ು ಮಾದ್ರ ವನಹಳಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 5 ಪ.ಜಾ 70000 68938508860 841710100000974

868  ಬಾಳೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ  ಗಂಗಯಯ  ಚ  ಹಿರೆೋಮಠ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 474/1/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.05429 547055598449 17039557281

869  ಬಾಳೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಾವ್ ಮಾಮಲ್ಲ ದೋಶಪಾಂಡೆ ನಾಗನ ರ ನಾಗನ ರ 205 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.05428 257808778222 5339110000039

870  ಬಾಳೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಕಾ ಮೆೋಲಿನಮನಿ ಬ್ಬ ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ಬ್ಬ ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ 77/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.05430 461620977194 5339101002829

871  ಬಾಳೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕಾಡ್ಪಪ ತು ಮೆೋಲಿನಮನಿ ಬ್ಬ ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ಬ್ಬ ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.05430 907186069236 197000454115

872  ಬಾಳೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಯ ಕೆ ೋಟಿ ಬ್ಬ ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ಬ್ಬ ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ 10/3, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.05430 324716142063 0716104000147194

873  ಬಾಳೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಜು ಮಾ ಗ ಂಜಿ ಗು ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ಗು ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.05429 823384463068 5339101002942

874  ಬಾಳೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸಿರಣ್ಣ ¿°ÓÀÐÔ¤ÑÀÐ ÊÐ ·Ñ·ÐÔ–ÙÖÓÎÐ ನಿೋರಸಾಗರ ನಿೋರಸಾಗರ 116/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.4117 940993536164 34419742414

875  ಬಾಳೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ನಿಂಗಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಹುಲಗಿನಕ್ಟಿಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 106/3 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 2.03277 710668369149 5339101002827

876 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವವ ಕೆ ೋಂ ಹ ತಳವಾರ ಜಮ್ಮಮೋಹಾಳ ಧುಮಮವಾಡ್ 54/2 ಪ.ಪಂ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 0.93 13000 6049 5546 8373 129401010005665

877 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿರಬದ್ರಗ್ೌಡ್ ಶ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಗು ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 1.6 17526 4040 87183335 10288834295

878 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಭ್ಈಮಪಪ ನ  ಲಮಾರ್ಣ ಬು ಶ್ಗಿಗಟಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 271/+2ಬ/1 ಪ.ಜಾ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 0.96 18928 670880659492 30391599263

879 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಿ ಮ ಹೆ ನಿೂಹಳಿಿ ಬ್ಬೋರವಳಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 103/1ಬ ಪ.ಪಂ ಮಾವು 1 10330 863335975648 136101010000439

880 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ದಲಿಂಗಯಯ ಚ ಹಿರೆೋಮಠ ಗು ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 107/7ಬ,107/8ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 10330 772786533369 120401011001235

881 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹದೋವಪಪ ರಾ ಹೆ ಲಿಿಕೆ ೋಟಿ ಗಂಜಿೋಗಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 285/2,3,4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 10330 615674524079 34313481982

882 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗುರುನಾಥ ನಾ ಹರಿಜನ ಹುಲಾಂಬ್ಬ  ಧುಮಮವಾಡ್ 104/1,104/2,104/7 ಪ.ಜಾ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 1 19717 886628918144 5339101002084

883 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಶ್ ಹುಲಸ ೋಗಿ ಗು ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 134/2 ಮಾವು 1 18594 548851249520 120401011004060

884 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದ್ುಗಯಪಪ ಜ ಹರಿಜನ ಬ್ಬೋರವಳಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 79/ಪ ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 18594 560237658622 17039528840

885 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲಾವವ ಸ ೋ ಪಾಟಿೋಲ ಗು ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 98 ಪ.ಪಂ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 2 21908 917355389248 120401011 001306

886 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ್ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಗು ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 99 ಪ.ಪಂ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 1 10954 465877907781 17039545185

887 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಂದ್ಾನಗ್ೌಡ್ ಲಿಂ ಪೂೋಲಿೋಸಪಾಡಿೋಲ ಬೆಂಡ್ಲಗಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 16/2ಅ/2, 16/2ಅ/2 ಪ.ಪಂ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 1 10954 257772799627 89062253969

888 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ಸ ೋ ಗ್ಾಯಕ್ವಾಡ್ ಖಾ ಹುಣಸಕ್ಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 146/3 ಪ.ಪಂ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 0.4 4382 716453353772 35739033607

889 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹದೋವಪಪ ರಾ ಹೆ ಲಿಿಕೆ ೋಟಿ ಗಂಜಿೋಗಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 285/2,3,4 ಪ.ಪಂ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 1 10954 615674524079 136101010000439

890 ರ್ೈಯಕ್ಿಕ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ರಾ ಹೆ ಲಿಿಕೆ ೋಟಿ ಗಂಜಿೋಗಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 285/2 ಪ.ಪಂ ಮಾವು 1.3 0.75 6156 7452 4079 136101010000439

891 ರ್ೈಯಕ್ಿಕ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣ ಶ್ರೋ ಮಲಾಪಪ ಯ ಹಾನಗಲ್ ಬೆಂಡ್ಲಗಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.22 0.75 707014475223 17039555160

892 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಹೆ ನೂಪಪ ಫ ದೋಸಾಯಿ ಗಳಗಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 66 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.51 2 43318762 6657 89027761623

893 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ನಿ ಹೆ ಸಮನಿ ಹುಲಗಿನಕ್ಟಿಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 106/3 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ ತರಕಾರಿ 1.6 3.6 710668 369149 533910100 2827

894 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಬ ಹೆ ಸಮನಿ ಗು ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 27/2, 45/1+2+3+4+5 ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.7 3.6 9402307 81448 120401011000254

895 ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸತಿೋಶ ಚನೂಬಸಯಯ ಕೆ ಬಿಯಯನವರ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 48/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 59650 442004082330 4172500101670600

896 ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಶೋಖರಯಯ ಚನೂಬಸಯಯ ಕೆ ಬಿಯಯಬವರ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 20/1+2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 59605 860160373666 6910000292580

897 ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲಮಮ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಮಠದ್ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 21/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 59650 872270879061 17048565122

898 ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರೋಮಾ ಚನೂಬಸಯಯ ಕೆ ಬಿಯಯನವರ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 20/1+2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 59650 281811583107 69101000292450

899 ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ಕ್ಲಕ್ುಟಕ್ರ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 53/1+2+3/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 59650 829068050853 17057082847

900 ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಿರಿೋಶಗ್ೌಡ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಡೆ ಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 157/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 29825 860744138342 31124161015

901 ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಿರಿಜವವ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಡೆ ಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 157/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 59650 878699043279 17048553003

902 ಬಾಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಚಿೋನ ಅಲಾಮಪರಭು ಹೆ ನವಾಡ್ ರಾಮನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 20/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 29825 592664637935 264901000000338

903 ಬಾಳೆ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸತಿೋಶ ಚನೂಬಸಯಯ ಕೆ ಬಿಯಯನವರ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 48/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 0.52 26585 3686 2792 7760 17057032090

904 ಬಾಳೆ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಶೋಖರಯಯ ಚನೂಬಸಯಯ ಕೆ ಬಿಯಯಬವರ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 20/1+2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 0.6 30675 87859454 6347 89023997642

905 ಬಾಳೆ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲಮಮ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಮಠದ್ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 21/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 0.68 34765 50230157 8554 120401011004 143

906 ಬಾಳೆ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರೋಮಾ ಚನೂಬಸಯಯ ಕೆ ಬಿಯಯನವರ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 20/1+2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 0.6 30675 76744649 7985 26490 1000000149

907 ಬಾಳೆ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ಕ್ಲಕ್ುಟಕ್ರ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 53/1+2+3/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 0.6 30675 24440933 8067 8908968859

908 ಬಾಳೆ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಿರಿೋಶಗ್ೌಡ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಡೆ ಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 157/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 1.00 51125 64124222 9489 89090898175

909 ಬಾಳೆ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಿರಿಜವವ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಡೆ ಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 157/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 1.00 51125 25463287 8615 33225001 00042800



910 ಬಾಳೆ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಚಿೋನ ಅಲಾಮಪರಭು ಹೆ ನವಾಡ್ ರಾಮನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 20/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 22890 592664637935
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರಸಸ್ ಬಾಯಂಕ 

ಹುಬಿಳಿಿ
911 ಟ ೋಮೆಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮೃತುಯಂಜಯ ಗದಗಪಪ ಯಲಿವಾಳ ಇಂಗಳಗಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 248/1,248/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 0.52 26585 3686 2792 7760 17057032090

912 ಟ ೋಮೆಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಯಲಾಪಪಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಜಿಗಳ ರು ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 71/1+2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 0.6 30675 87859454 6347 89023997642

913 ಟ ೋಮೆಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಗುರನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಜಿಗಳ ರು ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 0.68 34765 50230157 8554 120401011004 143

914 ಟ ೋಮೆಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಶ್ೋಲಾ ಅಲಾಮಪರಭು ಹೆ ನವಾಡ್ ರಾಮನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 0.6 30675 76744649 7985 26490 1000000149

915 ಟ ೋಮೆಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಭರಮಪಪ ಪಕ್ಕರಪಪ ಮುಗಳಿ ಯಲಿವಾಳ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 256/1+2+3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 0.6 30675 24440933 8067 8908968859

916 ಟ ೋಮೆಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂದ್ಾ ಮೊೋಹನ ಇಂಡಿ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 37/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 1.00 51125 64124222 9489 89090898175

917 ಟ ೋಮೆಟ ೋ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಶಾಂತ ಮೃತುಯಂಜಯ ಕಾಡ್ದ್ವರ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ  64/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೊಟ 1.00 51125 25463287 8615 33225001 00042800

918 ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಜೋಶವರಿ ಮಲಾಪಪ ಬಾಯಲಿಹಾಳ ಬೆಳಿಿಗಟಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 23 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 1.200 23144 29938915 0280 1211220009 6202

919 ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗುರುನಾಥ ಭರಮಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ರಟಿಿಗೋರಿ ಸಂಶ್ 14/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 2.00 10954 20170163 8205 388601010 009248

920 ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಶಾಂತ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ರಟಿಿಗೋರಿ ಸಂಶ್ 14/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ 2.00 21908 32741002 8509 388602010 014778

921 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಗಂಗಪಪ ಜಠಾರ ರಾಮನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 54 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 4.00 200000 89130611 1034 30566570075

922 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ಬಸಪಪ ಚೌಡ್ಕ್ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 71/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2 200000 22095804 8351 17057081650

923 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಗಿರಿೋಶಗ್ೌಡ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಮಡೆ ಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 157/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 3.20 200000 860744138342 17048533053

924 ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಯಲಾನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಸಂಶ್ 65/5 ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1.19 50000 24528192 4714 17040565594

925 ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂದ್ಾ ವಿೋರ ಪಾಕ್ಷಪಪ ಅಂಗಡಿ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಸಂಶ್ 3/ಅ/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1.33 50000 98308941 9123 20331862742

926 ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಮಲಾಪಪ ರಾಮಜಿ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.9 10337 4675 5989 6975 17057030897

927 ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರ ಸದ್ದರಾಮ ಸಾವಮ್ಮಗಳು ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.4 4594 5815 2606 5336 31362041149

928 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥಗ್ೌಡ್ ಪರಕಾಶಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಹಿರೆೋಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 3\1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.2 12396 59446637 4588 17048543812

929 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ಕ್ಲಕ್ುಟಕ್ರ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 53/1+2+3+5 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 10330 82906805 0853 17057082847

930 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ವಿೋರ ಪಾಕ್ಷಪಪ ಹಿತಿಲಮನಿ ಕ್ುಂಕ್ ರು ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 148/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.8 8264 5476 9748 9165 3090010100 5724

931 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಯಯ ತಿಪಪಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಜಿಗಳ ರು ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 100/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.6 6891 6057 37509966 12040101000 7599

932 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಂದ್ಾನಯಯ ಕ್ುಮಾರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಜಿಗಳ ರು ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 100/4ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.45 5168 5508 3557 2564 120401231002 931

933 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಗಂಗಪಪ ಜಠಾರ ರಾಮನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 54 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 11486 8913 0611 1034 30566570075

934 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಫಕ್ಕರಪಪ ಕ್ಲಕ್ುಟಕ್ರ ಹನುಮನಹಳಿಿ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 44/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 11486 5263 0566 1348 17057034983

935 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಉಡ್ಚಪಪ ಚಾಕ್ಲಬ್ಬಿ ಜಿಗಳ ರು ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 18594 41627514 3286 30900101 006160

936 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕ್ುಬೆೋರಗ್ೌಡ್ ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 48/1+2+3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.6 6891 3168 9852 4048 17057060640

937 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ದ್ಂಡಿನ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 37/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.2 13783 7235 7918 6185 17057063710

938 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಅಜುಯನಪಪ ಕ್ಠಾರಿ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 58/1+2+3+4+5 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.2 13783 2432 7265 2085 17057024056

939 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಹರಿಜನ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.1 20453 7127 7549 9202 17057024964

940 ರ್ೈಯಕ್ಿಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ನಾಗಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಕ್ಳಸ ಸಂಶ್ 101/ಬ/17 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1.6 50000 52479122 8813 17048017855

941 ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ದೋವಕ್ಕನವರ ಶ್ರ ರು ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 178/3+4 ಪ.ಜಾತಿ 1.14 157000 85151268 6378 17060101345

942 ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಲಚಚಪಪ ಲಮಾರ್ಣ ಗ್ೌಡ್ಗೋರಿ ಸಂಶ್ 166/2ಅ ಪ.ಜಾತಿ 0.9 129000 59091149 1599 30390462943

943 ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರಪಪ ನಿೋಲಪಪ ಕಾಳಿ ಹಿರೆೋಗುಂಜಳ ಸಂಶ್ 82/1/2 ಪ.ಜಾತಿ 1.21 157000 83506071 3555 1250220000 6226

944 ರ್ೈಯಕ್ಿಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಕಾಳಿ ಯರಿನಾರಾಯಣಪೂರ ಸಂಶ್ 17/1ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಗಿಡ್ 1.79 60000 70846282 0787 17021051990

945 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಕಾಳಿ ಪುರ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 325 ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಗಿಡ್ 2 70000 34624484026

946 ಬಾಳೆ (TC) ಹೆ ಂದ್ಾರ್ಣಕೆ ಮೊತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ಬಸಪಪ ಬೆೋವಿನಮರದ್ ಚಿಕ್ಕಹರಕ್ುರ್ಣ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 5\2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 38250 17048576892

947 ಮಾವು 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಹನಮಂತಪಪ ಹರಿಜನ ತಿೋಥಯ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 59/6 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 20675 23322168 7844 33132412079

948 ಗ ೋಡ್ಂಬ್ಬ ದವತಿೋಯ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗುರುನಾಥ ಬಸಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ ಪಶುಪತಿಹಾಳ ಸಂಶ್ 72/5 ಪ.ಪಂ 0.8 8763 11920101 1002857

949 ಮಾವು ಪರಥಮ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಶ್ದ್ದಪಪ ತಳವಾರ ರಾಮನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 22/1ಬ್ಬ ಪ.ಪಂ ಮಾವು 0.4 8001 6222 9137 8602 12040101 0008054

950 ಮಾವು ಪರಥಮ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಶ್ದ್ಧಪಪ ತಳವಾರ ರಾಮನಕೆ ಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ 22/1ಅ ಪ.ಪಂ ಮಾವು 0.6 12405 6920 2154 8723 89007689999

951 ಪೋರಲ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಬ ಬೆಟಸ ರ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.80 0.737 690149160554 ಕೆ ವಿ ಜಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 89096512937

952 ಪೋರಲ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಕ್ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 689/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.80 0.328 615507973238
ಕೆನರಾ  ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 
501101009636

953 ಪೋರಲ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಚ ಜಲಿಾ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 692/4 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.410 830273981411
ಕೆನರಾಬಾಯಂಕ್ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 

501101027077
954 ಪೋರಲ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಯೋಗಿ ಅ ಲಿಂಬ್ಬಕಾಯಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 781/1a ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.60 0.246 786556350502

ಎಸ್ ಬ್ಬ ಐ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 
20292536887

955 ಪೋರಲ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶರಿೋಫಸಾಬ ಅ ಹಿರೆೋನಾಯಕರ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 829/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.80 0.328 938629678526
ವಿಜಯಾ  ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 

11600119100504
956 ಪೋರಲ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಂದ್ಾನಗ್ೌಡ್ ಮು ಪಾಟಿೋಲ ಹನಸ ಮೊರಬ 303 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 2.00 0.819 638915672537 KVGB Shirkol 17042017658

957 ಪೋರಲ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ದ .ಕ್ ದ್ಾಸಗ ಂಡ್ ಮೊರಬ ಮೊರಬ 90/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.410 842565774833 KVGB Shirkol 17042050005

958 ಪೋರಲ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ದ .ಕ್ ದ್ಾಸಗ ಂಡ್ ಮೊರಬ ಮೊರಬ 90/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.410 652466680436 KVGB Shirkol 17042049997

959 ಪೋರಲ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸಿರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗುರುಶ್ದ್ದಪಪ ಬ ಅಮ್ಮಮೋನಬಾವಿ ಮೊರಬ ಮೊರಬ 104/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.410 789724226528 KVGB Shirkol 17042027338

960 ಪೋರಲ  1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಜೋಶ ಗ್ಾರ್ಣಗೋರ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.60 0.237 474082825072 SBI annigeri 36013557700

961 ಪೋರಲ  1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಕೆೋಶ ಗ್ಾರ್ಣಗೋರ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.40 0.594 413365862307
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 

100601011003124
962 ಪೋರಲ  1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮುತಿಪಪ ಹಿರೆೋಶಡಿು ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 186/6 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.60 0.148 408228667873

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 
10060101008901

963 ಪೋರಲ  1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣಿೋಪಪ ಅಕ್ಕ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 247/4a ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.148 884795459581
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 

100601011001032
964 ಪೋರಲ  1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಜಯಶ್ರೋ ಧಮಯಗ್ೌಡ್ ಭರಮಗ್ೌಡ್ರ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 127/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.20 0.088

Canara bank annigeri 

511101030627
965 ಪೋರಲ  1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶಗ್ೌಡ್ ಗ ೋ ಭರಮಗ್ೌಡ್ರ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ 129/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 0.80 0.352 989135261564

Canara bank annigeri 

501101010894
966 ಪೋರಲ  1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ವಿೋರಪಪ ಶ್ವಶ್ಂಪಗೋರ ಗುಮಮಗ ೋಳ ಮೊರಬ 516 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.148 574313426699 KVGB Morab 89085624098

967 ಪೋರಲ  1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಲಿಂಗಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಜಾಲಿಹಾಳ ಮೊರಬ ಮೊರಬ 755/1+2+3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 2.00 0.297 584741035538
 KVGB Morab  

11500101000 2993
968 ಪೋರಲ  1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಜಗನಾೂಥ ಶ್ವರೆಡಿು ಮಾಸಿ ಮೊರಬ ಮೊರಬ 619/ಬ್ಬ2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.148 293098347145 KVGB Morab  89053288201

969 ಪೋರಲ  1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದೋವರಡಿು ಶ್ವಪಪ ಮಾಸಿ ಮೊರಬ ಮೊರಬ 619/ಬ್ಬ2 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.148 925392744091
 KVGB Morab  

89053398360
970 ಪಾಯಕ್ಹೌಸ ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ದ  ದ್ಾಸಗ ಂಡ್ ಮೊರಬ ಮೊರಬ 90/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 2.00 842565774833

KVGB Shirkol  

17042050005
971 ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ದ  ದ್ಾಸಗ ಂಡ್ ಮೊರಬ ಮೊರಬ 90/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.52 652466680436

KVGB Shirkol  

17042049997
972 ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ್ ಶ್ರೋ ಗುರುಶ್ದ್ದಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ ಮೊರಬ ಮೊರಬ 104/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ 1.00 0.52 789724226528

KVGB Shirkol  

17042027338
973 ಪೋರಲ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ  ದವಾನಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಶೋತಸನದ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 52/1 ಸಾಮಾನಯ 36912 2802 0422 1060 BANK OF BARODA Hubli

974 ಪೋರಲ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ಯಂಕ್ಪಪ ನಲವಡಿ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 46* ಸಾಮಾನಯ 30760 9995 0826 2332 BANK OF BARODA Hubli

975 ಪೋರಲ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈಶವರ ಗಣ್ಣ ೋಬಾ ಸಾಳ ಂಕೆ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 98/ಎ/1 ಸಾಮಾನಯ 30760 8360 3639 4060 BANK OF BARODA Hubli

976 ಪೋರಲ 2 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮೊೋಹನ ಅಣಾಿಜಿ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 38/1. ಸಾಮಾನಯ 55368 6944 4171 0713 KVGB Hubli

977 PPP-IHD PPP-IHD ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ಚನೂವಿೋರಪಪ ಸಂಶ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 910 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 887727035418 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
978 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಮಹಾದೋವಪಪ ಯಾವಗಲ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 783 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 405397785221 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ



979 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಇಮಾಮಸಾಬ ಮುಕ್ುಿಮಸಾಬ ಮುಲಾಾ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 865 ಅ.ಸಂ. ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 429687677633 ಐಡಿಬ್ಬಐ ಕ್ುಸುಗಲ್
980 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಶ್ವಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಕ್ರೆೋಸ ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 929 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 952076160134 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
981 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಬಾಪೂ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ನವಲ ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 930 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 634295320827 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
982 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಮಲಾಯಾಯ ನಿೋಲಾಯಾಯ ಪೂಜಾರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1323 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 473416251183 ಐಡಿಬ್ಬಐ ಕ್ುಸುಗಲ್
983 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಸುನಿೋಲ ಗಿರಿಯಪಪ ಹಂಗರಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 865 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.99 19800 672932520380 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
984 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಚನೂಪಪ ಕ್ುರಹಟಿಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1306/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 589227966282 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
985 PPP-IHD ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ತಿಪಪಣಿ ಉಳಿಿಗೋರಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 572 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 851885418426 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
986 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಈರಣಿ ತಿಪಪಣಿ ಬೆಂಗೋರಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1393 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 789071401574 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
987 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಶಂಕ್ರಪಪ ಆನಂದ್ಪಪ ಯಡಾರವಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 26 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 290357476962 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
988 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಗದಗಪಪ ಶಾನವಾಡ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 630 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 246455573623 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
989 PPP-IHD ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 456 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 872978608321 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
990 PPP-IHD ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಅಳಗವಾಡಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 52 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 260934275024 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
991 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಮುಕ್ುಿಂಸಾಬ ಮೊಹಮಮದ್ಸಾಬ ಚನಾೂಪೂರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 689 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 523510074752 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
992 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ನವಲ ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 528 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 16000 325402552518 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
993 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಪರಪಪ ಕ್ರಶಟಿಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 543 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 402192140333 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
994 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶ್ವಪಪ ಕ್ುತಯಕೆ ೋಟಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 570 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 482214974233 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
995 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಈರಪಪ ಪರಣಿವರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 41 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 851700828208 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
996 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಯಯ ವಿರುಪಯಯ ಪೂಜಾರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1.15 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 690690202679 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
997 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಧವಲಸಾಬ್ ಪ್ಪೋರಸಾಬ್ ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 136 ಅ.ಸಂ. ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 266461683762 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
998 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಧಮಯಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಬದ್ ದರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 293 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 529488056617 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
999 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ದ ಡ್ುನಗ್ೌಡ್ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 448 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1000 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬೆಟದ್ ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 620 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 311002423424 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1001 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಪರಶಾಂತ ರಾಜೋಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡ್ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 94 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 381603727965 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1002 PPP-IHD ಶ್ರೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮೊರಬದ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 632 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 983813806836 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1003 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಸದ್ದಪಪ ದ್ಾಯಮಪಪ  ಗ್ಾಳಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 283 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 428761763240 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1004 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಶಶ್ಕಾಂತ ಟ ೋಪಣಾಿ ಬೆಂಗೋರಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1393/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.68 13600 299848598619 ಕೆವಿಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಬಿಳಿಿ
1005 PPP-IHD ಶ್ರೋ ನಿೋಲಪಪ ಭೋಮಪಪ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 651 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 713822710782 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1006 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಲಾಪಪ ರ ಗಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 889 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 443893684489 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1007 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಷಣುಮಖಪಪ ಬ ದ್ಪಪ ಕ್ನ ೂರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 486 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 615480086392 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1008 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಮಲಾಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1501 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 788426440880 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1009 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಲಿಂಗಪಪ ರ ಗಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 716 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 539747434085 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1010 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಯಲಾಪಪ ಕ್ರಮಟಿಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 142-157/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 684146587250 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1011 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಸುಳಿಪಪ ಹಂಗರಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 924 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 690470059283 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1012 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಚನೂಮಲಾಪಪ ರ ಗಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 720 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 575274070726 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
1013 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಸದ್ದರಾಮೆೋಶವರ ಕ್ಲಾಪಪ ರ ಗಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 721/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 297696783236 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1014 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಯಲಾಪಪ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 530/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 220172422711 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1015 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ಮತಿಿಹಳಿಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 817 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 243501364312 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1016 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬಸಪಪ ಗಚಚನವರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 12413-784 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 572909837029 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1017 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಅಮ್ಮೋತ ಫಕ್ಕೋರಸಾಬ ಅಗಸರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 39/3 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 303587953928 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1018 PPP-IHD ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಶ್ವಪಪ ಕ್ುರುಬರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 673/5/3 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 285844992843 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1019 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಸಂತೆ ೋಷ ಶ್ವಪಪ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 289/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 380533839497 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1020 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಪರಭುಲಿಂಗ ಬಸಪಪ ಗುಡಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1101/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 272074756896 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ
1021 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಹೆಬಾಿಳ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 498/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 2.00 40000 549516352344 Syndicat Bank Sulla 

1022 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಶೋಖಪಪ ಕ್. ಗ್ೌರಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 310/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 540821288299 Syndicat Bank Sulla 

1023 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಮಲಾಪಪ ಈರಪಪ ಗ್ೌರಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 209/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 507814709836 Syndicat Bank Sulla 

1024 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಕ್ಲಾಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಹೆಬಾಿಳ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 498/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 2.00 40000 271846329997 Syndicat Bank Sulla 

1025 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಬಸಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಗ್ೌರಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 667 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 378178022207 Syndicat Bank Sulla 

1026 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಸುಭಾಸ ಬಸಪಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 323 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 416107369686 Syndicat Bank Sulla 

1027 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಕ್ಲಾಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಮೊರಬದ್ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 273/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 257046725661 Syndicat Bank Sulla 

1028 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಶ್ವರಾಮ ಪರಪಪ ಕ್ಪಲಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 243/1 243/3 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 2.00 40000 621047220234 Syndicat Bank Sulla 

1029 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಕ್ಲಾಪಪ ಸಾಲಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 250/3 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 347291520638 Syndicat Bank Sulla 

1030 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಈಶವರಪಪ ಶ್ವರಾಯಪಪ ಕ್ಟಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 498 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 459676263698 Syndicat Bank Sulla 

1031 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ನಿಂಗಪಪ ಅಮೃತಪಪ ತಡ್ಹಾಳ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 435/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 384110848213 Syndicat Bank Sulla 

1032 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಮಹಾದೋವಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ತಡ್ಹಾಳ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 430/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 833284613451 Syndicat Bank Sulla 

1033 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಮ ಗಪಪಕ್ಲಾಪಪ ಶ್ರಗಣಿವರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 646/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 417486043293 Syndicat Bank Sulla 

1034 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ರವಿ ಗಂಗಪಪ ಬೆಟಸ ರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 630/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 536695725772 Syndicat Bank Sulla 

1035 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಲಕ್ಷಮಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಮಂಟ ರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 503 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 988559266147 Syndicat Bank Sulla 

1036 PPP-IHD ಶ್ರೋ   ಕ್ಲಾಪಪ ಮಲಾಪಪ ಪೂಜಾರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 334 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.40 8000 540260527154 Syndicat Bank Sulla 

1037 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಸದ್ಾರಮಪಪ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಪೂಜಾರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 195/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 986316237147 Syndicat Bank Sulla 

1038 PPP-IHD ಶ್ರೋ ದ್ಾಯಮಣಿ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಪೂಜಾರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 991/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 946702526404 Syndicat Bank Sulla 

1039 PPP-IHD ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಎಸ್. ಮಾಲಕೆ ೋಟಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 193/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 681149500242 Syndicat Bank Sulla 

1040 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಸಣಿಕ್ಲಾಪಪ ಅಸುಂಡಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1221/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 428199777743 Syndicat Bank Sulla 

1041 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಮಲಾನಗ್ೌಡ್ ಶ್ದ್ದನಗ್ೌಡ್ರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 655 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 442683565505 Syndicat Bank Sulla 

1042 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಮಾಯಣಸ ರ (ಸಾಲಿ) ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 693/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 527213585577 Syndicat Bank Sulla 

1043 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ನಿಂಗಪಪ ಯಲಾಪಪ ಶ್ವಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 177/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 655177282547 Syndicat Bank Sulla 

1044 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಸದ್ಾರಮಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಮತಿಿಹಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 142/3/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 2.00 40000 626658021657 Syndicat Bank Sulla 

1045 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಕ್ಪಲಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 288 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 966083495989 Syndicat Bank Sulla 

1046 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಶೋಖಪಪ ಮ ಗಪಪ ಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1236 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 358324716141 Syndicat Bank Sulla 

1047 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಬಸವರಾಜ ಕ್ಲಾಪಪ ಮಾಯಣಸ ರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 291 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 433316883581 Syndicat Bank Sulla 



1048 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ದ ಡ್ುಕ್ಲಾಪಪ ಶ್ವಪಪ ಮತಿಿಹಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 123/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 929751890049 Syndicat Bank Sulla 

1049 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಕ್ಲಾಪಪ ಗಂಗಪಪ ಮತಿಿಹಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 249 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 905425655951 Syndicat Bank Sulla 

1050 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಹನುಮಂತಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಶ್ರಗಣಿವರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 186/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 776648095276 Syndicat Bank Sulla 

1051 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 491/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 776648095276 Syndicat Bank Sulla 

1052 PPP-IHD ಶ್ರೋ  ಸದ್ದರಾಮಪಪ ಮಹದೋವಪಪ ಮತಿಿಹಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 244/3 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 567878713512 Syndicat Bank Sulla 

1053 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶ್ವಪಪ ಹಾದಮನಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 89/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.40 8000 450121625866 Syndicat Bank Sulla 

1054 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಶಣುಮಖಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಮೊರಬ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 191/6 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.50 10000 914831081848 Syndicat Bank Sulla 

1055 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಸಣಿತಮಮಪಪ ಗ್ೌರಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 562/3 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 202838518783 Syndicat Bank Sulla 

1056 PPP-IHD ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 228/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 203949442512 Syndicat Bank Sulla 

1057 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಮಾಯಣಸ ರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 316/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 244600339775 Syndicat Bank Sulla 

1058 PPP-IHD ಶ್ರೋ ದ ಡ್ುಕ್ಲಾಪಪ ದ ಡ್ುಮಲಾಪಪ ತಿಗಡಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 259 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 276786654519 Syndicat Bank Sulla 

1059 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 528 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 504602030540 Syndicat Bank Sulla 

1060 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಗ ೋಲಪಪ ದ್ಾಯಮಪಪ ಗ್ೌರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1011/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 814317830522 Syndicat Bank Sulla 

1061 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಸದ್ಾರಮಪಪ ರಾಮಣಿ ಮತಿಿಹಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 373/1 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 426116325142 Syndicat Bank Sulla 

1062 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಗುರುನಾಥ ಶ್ವಪಪ ಬ ದಹಾಳ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1421/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 490041085909 Syndicat Bank Sulla 

1063 PPP-IHD ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಧಾ ಶ್ವರಾಮ ಕ್ಪಲಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1152/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 621042220234 Syndicat Bank Sulla 

1064 PPP-IHD ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಶ್ವಪಪ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 104 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 2.00 40000 655844127161 Karur Vaishya Bank Hubli

1065 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಈಶವರ ಕ್ಲಾಪಪ ಮತಿಿಹಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1421/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.73 34600 984402833122 Karur Vaishya Bank Hubli

1066 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಆರ. ಮ ಲಗಿ ಶರೆೋವಾಡ್ ಛಬ್ಬಿ 255 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 409878824039 KVGB Nulvi

1067 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಯೋಗಿೋಶವರಪಪ ಆರ. ಮ ಲಗಿ ಶರೆೋವಾಡ್ ಛಬ್ಬಿ 232 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 716648402386 KVGB Nulvi

1068 PPP-IHD ಶ್ರೋ ರೆೋವಣಸದ್ದಪಪ ಬ್ಬ. ಮ ಲಗಿ ಶರೆೋವಾಡ್ ಛಬ್ಬಿ 231 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 340255830473 KVGB Nulvi

1069 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ವಿ. ಕೆ ೋಡಿಾ ಶರೆೋವಾಡ್ ಛಬ್ಬಿ 213 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 219092138280 KVGB Nulvi

1070 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಯ ಶ್ರಕೆ ೋಳ ಶರೆೋವಾಡ್ ಛಬ್ಬಿ 345 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.50 10000 778654149559 KVGB Nulvi

1071 PPP-IHD ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಎ. ತಹಶ್ೋಲಾದರ ಶರೆೋವಾಡ್ ಛಬ್ಬಿ 195 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 933595038613 KVGB Nulvi

1072 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಸ ೋಮಪಪ ಎಸ್. ತಡ್ಹಾಳ ಶರೆೋವಾಡ್ ಛಬ್ಬಿ 97 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 708640921462 KVGB Nulvi

1073 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾನಗ್ೌಡ್ ಎಸ್. ಹಿರೆೋಗ್ೌಡ್ರ ಶರೆೋವಾಡ್ ಛಬ್ಬಿ 237 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 552633990470 KVGB Nulvi

1074 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಪ್ಪ. ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಶರೆೋವಾಡ್ ಛಬ್ಬಿ 332 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 0.80 16000 958681443300 KVGB Nulvi

1075 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಜಿ. ಅರ್ಣಿಗೋರಿ ಶರೆೋವಾಡ್ ಛಬ್ಬಿ 333 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 385197158768 KVGB Nulvi

1076 PPP-IHD ಶ್ರೋ ಶ್ೋಥಲ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹನುಮಕ್ಕನವರ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 130 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ಮೆನಸನಕಾಯಿ 1.00 20000 312751909849 Vijaya Bank Chabbi



1077 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸವರಾಜ ಜಂತಿಾ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 311/2 ಸಾಮಾನಯ
1078 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಶ್ವಪಪ ಕ್ನಾಯಳ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 306/1 ಪ.ಜಾ
1079 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಯಯ ಮಹಾದವಯಯ ಮುಳಗುಂದ್ಮಠ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 381/1A ಸಾಮಾನಯ
1080 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ವಿನಾಯಕ್ ನೆೋತಾಜಿ ಬದ್ರಣಿವರ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 260/1 ಪ.ಜಾ
1081 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕೆಂಚಪಪ ಶ್ವಪಪ ಶ್ವಳಿಿ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 964/3 ಪ.ಜಾ 979297610910

1082 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಶ್ವಪಪ ಶ್ವಳಿಿ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 965/2 ಪ.ಜಾ
1083 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಶ್ವಪಪ ಶ್ವಳಿಿ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 964/1 ಸಾಮಾನಯ
1084 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಸಪಪ ಗ್ೌರಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 262 ಸಾಮಾನಯ
1085 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಲ. ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 491 / 1 ಸಾಮಾನಯ 273759157939

1086 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಹೆಬಾಿಳ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 188 ಸಾಮಾನಯ 271846329997

1087 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸಂತೆ ೋಷ ಪ. ಬಳಗಣಿವರ ಕ್ರೆೋಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 330 ಪ.ಜಾ 431489683910

1088 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಪಪ ಮೆೋಟಿ ಹೆಬಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 106/2 ಸಾಮಾನಯ 908242436123

1089 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬಳಗಣಿವರ ಕ್ರೆೋಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 196/2 ಸಾಮಾನಯ 810517746783

1090 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸುನಿೋಲ ಲಕ್ಷಮಣ ಗರ್ಣ ಕ್ರೆೋಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 137 ಸಾಮಾನಯ 255241476675

1091 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಚವರಡಿು ಹೆಬಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 43 ಸಾಮಾನಯ 767279920455

1092 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಗುರಪಪ ಹಡ್ಪದ್ ಅಮರಗ ೋಳ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 361 ಸಾಮಾನಯ 890672030164

1093 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರನಗ್ೌಡ್ ರಾಯನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 50 / 2 ಸಾಮಾನಯ 257059513993

1094 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶಾಂತವವ ಈರನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಉಮಚಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 39/1 ಸಾಮಾನಯ 632971196040

1095 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ನವಲ ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 100/4 ಸಾಮಾನಯ 867276359336

1096 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ನವಲ ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 288/3 ಸಾಮಾನಯ 516481122495

1097 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಪರಭು ನಿಂಗಪಪ ಹಂಗರಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 659/2 ಸಾಮಾನಯ 944292287731

1098 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಉಮೆೋಶ ನಿಂಗಪಪ ಹಂಗರಕ್ ಹೆಬಸ ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 660/1 ಸಾಮಾನಯ 374278780242

1099 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಾಹೆೋಬ್ಬ ಕೌಲಗೋರಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 53/2 ಸಾಮಾನಯ 602168239917

1100 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲಾವವ ಕೆ ೋಂ. ನಿಂಗಪಪ ಹಂಗರಕ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 568 ಸಾಮಾನಯ 767297712236

1101 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಹನಮಪಪ ಕೆ ೋಳಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 481, 481 /1 ಸಾಮಾನಯ
1102 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಅನಸವವ ಷಣುಮಕ್ಪಪ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 515/2B/3 ಸಾಮಾನಯ
1103 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಶ ೋಧಾ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 362 /ಅ2 ಸಾಮಾನಯ
1104 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಧಾರವಾಡ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1548/1 ಸಾಮಾನಯ
1105 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಧಾರವಾಡ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1548/2 ಸಾಮಾನಯ
1106 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಧಾರವಾಡ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1548/5 ಸಾಮಾನಯ
1107 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಿ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಧಾರವಾಡ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1548/3 ಸಾಮಾನಯ
1108 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಧಾರವಾಡ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1109 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಈರಣಗ್ೌಡ್ ಕ್ಲಾನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1110 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಚನೂಬಸಪಪ ಕೆ ೋರಿ ಬಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1111 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಹನಮಂತಪಪ ಲದದ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1112 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ್ ಹ. ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1113 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ವಾಯ್ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1114 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಗ್ೌಡ್ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1115 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಚನೂಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1116 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1117 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಉಮೆೋಶ ಮಲಾಪಪ ಬದೂಕಾಯಿ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1118 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕೆ ಪಪದ್ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1119 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಪರಿಪ್ಪತಾಗ್ೌಡ್ ರಾಜಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡ್ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1120 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಪರಶಾಂತ ರಾಜೋಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡ್ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1121 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಪೂಜಾಶ್ರ ಜಿತೆೋಂದ್ರಕ್ುಮಾರ ಹಿಳಿಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1122 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಯಡ್ವಣಿವರ ಬಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 481 ಸಾಮಾನಯ 874731296860

1123 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಯಡ್ವಣಿವರ ಬಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 212 ಸಾಮಾನಯ 924929735719

1124 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಣಿ ವಿೋರಪಪ ಕ್ಮಾಮರ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 338/2ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ 915457977656

1125 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮರಿಯಪಪ ಗುಂಜಳ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 66/2 ಸಾಮಾನಯ 251876943403

1126 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ೋರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ರೆ ಟಿಿಗವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 175/2ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 905086277654

1127 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನೆೋತಾರವತಿ ಸುಂಕ್ದ್ ರೆ ಟಿಿಗವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 175/2ಸ ಸಾಮಾನಯ 755939280805

1128 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಫಕ್ೋರಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 175/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 481099288354

1129 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಪೂರ್ಣಯಮಾ ಸುಂಕ್ದ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 176/4 ಸಾಮಾನಯ
1130 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಚನೂಬಸವವ ನಿಂಗಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 175/3 ಸಾಮಾನಯ
1131 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಮೊರಬದ್ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 345 ಸಾಮಾನಯ 697053978898

1132 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ದಪಪ ಬಸಪಪ ಮಡಿು ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 129/3 ಸಾಮಾನಯ 911507552837

1133 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಜಯಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಕ್ರೆೋಸ ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 827/2 ಸಾಮಾನಯ 215337430868

1134 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಫಕ್ೋರಪಪ ಕ್ರೆೋಸ ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 320 ಸಾಮಾನಯ
1135 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಫಕ್ೋರಪಪ ನವಲ ರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 528/3/1 ಸಾಮಾನಯ
1136 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವ  ---ಬೆಂಗೋರಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1137 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಗ್ೌರವವ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡ್ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1138 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಪಪ ಧಾರವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1139 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಡ್ಲಾಯತರ ಕ್ುಸುಗಲ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1008/2 ಸಾಮಾನಯ 320919459877

1140 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಭೋಮಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 66 ಸಾಮಾನಯ
1141 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ದ್ಾಯಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಅಂಗಡಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 531 ಸಾಮಾನಯ 739303786570

1142 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿರಿಜವವ ಈಶವರಪಪ ಕ್ಟಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 357/2 ಸಾಮಾನಯ
1143 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ಈಶವರಪಪ ಕ್ಟಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 642/1ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ
1144 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಯಲಾಪಪ ಹುಲಿಕ್ಟಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 132 ಸಾಮಾನಯ
1145 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಸಣಿಕೆಂಚಪಪ ಅಗಸನಹಳಿಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 14/1. ಸಾಮಾನಯ



1146 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಕ್ಲಾಪಪ ಮಲಾಪಪ ಪೂಜಾರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 731/4 ಸಾಮಾನಯ
1147 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಮಾದೋವಪಪ ಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 228/1 ಸಾಮಾನಯ 435331489328

1148 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ನಿೋಲಪಪ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 528 ಸಾಮಾನಯ 504602030540

1149 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ನಿಂಗಪಪ ಮ ಲಿಮನಿ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 194 ಸಾಮಾನಯ 394659294676

1150 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಪವಯತೆಪಪ ಗುಂಜಳ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 373/3 ಸಾಮಾನಯ 744451102393

1151 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಗುಂಜಳ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 373/4 ಸಾಮಾನಯ
1152 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಮರಬಸಪಪ ಜಂತಿಾ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 94/3 ಸಾಮಾನಯ
1153 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ವಿರ ಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಭರಮಗ್ೌಡ್ರ ನಾಗರಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 5595 6166 7949

1154 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಭರಮಗ್ೌಡ್ರ ನಾಗರಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 66 ಸಾಮಾನಯ 8.39 6073 8475 8047

1155 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶೋಖರಗ್ೌಡ್ ಭರಮಗ್ೌಡ್ರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 91 ಸಾಮಾನಯ 4.14 8536 2853 1156

1156 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಬೆಳವಟಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 343 ಸಾಮಾನಯ 3.00 4513 1804 5926

1157 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಗುರನಗ್ೌಡ್ ಬೆಳವಟಗಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 343/2 ಸಾಮಾನಯ 4.35 7908 3511 4502

1158 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಭೋಮನಗ್ೌಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 622/1 ಸಾಮಾನಯ 5231 7192 4188

1159 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ರಬಣಿವರ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 365/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 6885 0189 2683

1160 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಬ್ಬೋಬ್ಬಕ್ುತಿಜಾ ಮುಕ್ುಿಂಸಾಬ ಹುಬಿಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 361/3/1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 5337 1314 5684

1161 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಖಾದ್ರಿಸಾಬಕ್. ಬುಕ್ಕ. ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 290/3 ಸಾಮಾನಯ 0.69 3853 5348 1594

1162 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ದಯಯ ಗು. ಹರಕ್ುರ್ಣಮಠ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 452/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 3083 1559 9266

1163 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಹನುಮಪಪ ಮಾಡ್ಳಿಿ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 18 ಸಾಮಾನಯ 0.80 9064 3551 4546

1164 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 29/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4133 3180 6707

1165 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮುದಮಲಾಪಪ ನಾಗಪಪ ಬಸಾಪೂರ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 397/4 ಸಾಮಾನಯ 1.63 4700 7616 9833

1166 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ನಿೋಲವವ ಹನುಮಂತಪಪ ಮಣಕ್ವಾಡ್ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 125/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.20 4240 5285 8921

1167 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರುದ್ರಪಪ ಉಡ್ಚಪಪ ಬಸಕ್ಕನವರ ಇಂಗಳಹಳಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 424 ಸಾಮಾನಯ 1.54 3702 2873 7127

1168 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಾಜಾನಬ್ಬ ಮಲಿಕ್ಸಾಬ ಬುಕ್ಕೋಟಗೋರ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 296/3 ಸಾಮಾನಯ 0.30 9500 9172 2575

1169 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನನಿೂಮಾ ಇಮಾಮಸಾಬ ಬುಕ್ಕೋಟಗೋರ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 93/1ಎ ಸಾಮಾನಯ 0.39 5781 3938 6975

1170 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸವಿತಾ ಬಸಪಪ ಗ್ೌರಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1026/4 ಸಾಮಾನಯ 0.39 8613 4091 9669

1171 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಪಾರವವ ಶೋಖಪಪ ಬೆಳಗಲಿ ಬಾಯಹಟಿಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 1026/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7634 3493 0802

1172 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಎಸ್. ಹಡ್ಪದ್ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 2273 2748 1089

1173 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕಾಶ್ೋಂಸಾಬ ಗ . ಹಲಸಂಗಿ ಸುಳಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 175/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.51 8687 7434 9011

1174 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಭರಮಪಪ ದ್ಳಗ್ಾರ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 478 ಸಾಮಾನಯ 5.71 4569 6273 1403

1175 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ದ್ಳಗ್ಾರ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 381 ಸಾಮಾನಯ 3.20 5453 1053 6110

1176 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವರಡಿು ಯಲಾಪಪ ರಡೆುೋರ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 370/2 ಸಾಮಾನಯ 3.12 2948 2167 2689

1177 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷಮವವ ಯಲಾಪಪ ರಡೆುೋರ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 368/1 ಸಾಮಾನಯ 3.10 7944 5120 8235

1178 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಸಾಬ ಇಬಾರಹಿಂಸಾಬ ಮತುಿಖಾನವರ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 424/1 ಸಾಮಾನಯ 0.27 3243 7486 7523

1179 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ವಿೋರಬಸಪಪ ಮಾಯಣಿವರ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 88/6 ಸಾಮಾನಯ 2.00 8788 3842 9022

1180 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ  ಫಕ್ಕೋರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ
1181 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 7560 3928 0805

1182 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 7344 9050 3655

1183 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಪೂರ್ಣಯಮಾ ಪರಕಾಶ ಸುಂಕ್ದ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 4810 9928 8354

1184 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನೆೋತಾರವತಿ ಶ್ವಪಪ ಸುಂಕ್ದ್ ಕೆ ೋಳಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 9050 8627 7654

1185 ಹುಬಿಳಿಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ತಡ್ಹಾಳ ಶರೆವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 87/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 8238 6098 8937

1186 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಾಬುಸಾಬ ಬುಕ್ಕಟಗೋರ ಭಂಡಿವಾಡ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ 327 ಸಾಮಾನಯ 2.16

1187 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಪಪ ಸದ್ದಪಪ ನಾಗರಹಳಿಿ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 315 ಸಾಮಾನಯ 602623961103

1188 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಭೋಮಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ರಾಮಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 42 ಪೈ
66 ಪೈ

ಸಾಮಾನಯ
1189 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಹಸನಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಶೋಖಸನದ ಚವರಗುಡ್ು ಛಬ್ಬಿ 6/5. ಸಾಮಾನಯ
1190 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ದ್ಾದ್ಾಪ್ಪೋರ ದ್ಾವಲಸಾಬ ಶೋಖಸನದ ಚವರಗುಡ್ು ಛಬ್ಬಿ 6/4.

16/5.
ಸಾಮಾನಯ

1191 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಮದ್ ಸಲಿೋಂ ಬಾಪೂನವರ ಕ್ುರಡಿಕೆೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 238/1ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.88 7763 3809 7572

1192 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ ಸಣಿಬಸಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಕೆ ಟಗ ಂಡ್ಹುಣಸ ಛಬ್ಬಿ 163 ಸಾಮಾನಯ 2.44 9553 2360 7748

1193 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಪಪ ಚಂದ್ಪಪ  ಈಳಿಗೋರ ಕ್ುರಡಿಕೆೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 247/ಅ1 

247/ಅ2
ಸಾಮಾನಯ 4.14 5242 7652 2223

1194 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ಕ್ುಮಾರ ಚನೂಬಸಪಪ  ಈಳಗೋರ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 247/ಅ/2 

247/ಬ/2
ಸಾಮಾನಯ 4.69 9058 2503 0907

1195 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸ ೋಮರಾವಮಹಾದೋವ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 354 ಸಾಮಾನಯ 1.62 6909 1498 8561

1196 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಗಣ್ಣೋಶ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 354/1ಬ/2ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.17 3037 6102 3057

1197 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಜಿರೆಸಾಬ ಗ್ೌಸುಸಾಬ ಹಳಿಹಾಳ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 163/1 ಸಾಮಾನಯ 1.92 6238 7196 2787

1198 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಶ್. ನರೆೋಂದ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 101/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 2.34 9626 3936 3850

1199 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಬ. ನರೆೋಂದ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 53/1 ಸಾಮಾನಯ 1.27 7440 6653 6413

1200 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮೋ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ನರೆೋಂದ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 101/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ 4.37 7924 2045 5810

1201 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮೃತುಯಂಜಯ ಫಕ್ಕೋರಯಯ  ಹುಡೆೋದ್ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 11.Mai ಸಾಮಾನಯ 0.20 2693 5194 8414

1202 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಇಮಾಮಸಾಬ ಎಮ್. ಕೆ ೋಟವಾಲ್ಲ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 62/2 ಸಾಮಾನಯ 1.30 2170 9796 9078

1203 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮ. ಉಪಾಪರ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 162 ಸಾಮಾನಯ 1.77 5851 0748 1587

1204 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಬಮ್ಮಮಗಟಿಿ ರಾಮಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 3/ಬಾಾಕ್ ಸಾಮಾನಯ 1.43 6070 1446 6227

1205 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮುಕ್ುಿಂಸಾಬ ಬ್ಬ. ಲಾಡ್ಸಾಬನವರ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 107/1

100
ಸಾಮಾನಯ 2.20 3369 5759 1817

1206 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ರಾಮಪಪ. ಸ ೋಮನಕೆ ಪಪ ಚವರಗುಡ್ು ಛಬ್ಬಿ 193/ಅ1 ಸಾಮಾನಯ 6.93 6173 6784 5247

1207 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ ರಾಮಪಪ ಸ ೋಮನಕೆ ಪಪ ಚವರಗುಡ್ು ಛಬ್ಬಿ 201/4 ಸಾಮಾನಯ 1.60 6987 9635 2686

1208 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಫಹಮ್ಮೋದ್ಾ ಕ್ಲ್ಲಾೋದ್ಾ ಚನಾೂಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 47 ಸಾಮಾನಯ 0.50 2235 2060 0265

1209 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಲಾವವ ಯಲಾಪಪ ಬಯಯನವರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 98 ಸಾಮಾನಯ 2.32

1210 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಲಾವವ ಯಲಾಪಪ ಬಯಾಯನವರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 4484 7412 3896

1211 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಬಸವಣ್ಣಪಪ ಅಲಾಾಪೂರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 121 ಸಾಮಾನಯ
1212 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರೋಮಾ ಮಂಜುನಾಥ ಅರಕೆೋರಿ ಕ್ಂಪ್ಪಾಕೆ ಪಪ ಛಬ್ಬಿ 112/2ಬ್ಬ+ ಸಾಮಾನಯ 3.14 7681 2486 1467

1213 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಈರಮಮ ಶ್ವಪಪ ಬಳೆ ಿಳಿಿ ಕ್ಂಪ್ಪಾಕೆ ಪಪ ಛಬ್ಬಿ 116 ಸಾಮಾನಯ 1.60 7229 4748 0626

1214 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಮ ಗಪಪ ಮೊರಬದ್ ಕ್ಂಪ್ಪಾಕೆ ಪಪ ಛಬ್ಬಿ 109/2 ಸಾಮಾನಯ 1.59 3024 2084 4752



1215 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರಘುರಾಮ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಕ್ಂಪ್ಪಾಕೆ ಪಪ ಛಬ್ಬಿ 112/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 4573 6173 9740

1216 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಾದೋವಪಪ ಎಂ .ಮಾದ್ರ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 21/1.05 ಸಾಮಾನಯ
1217 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಎಂ .ಮಾದ್ರ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 21/1.05 ಸಾಮಾನಯ 0.18

1218 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಎಂ .ಮಾದ್ರ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 21/1.05 ಸಾಮಾನಯ 0.18

1219 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಎಂ. ಮಾದ್ರ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 21/18 ಸಾಮಾನಯ 0.18

1220 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ  ಎಂ. ಮಾದ್ರ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 21/18 ಸಾಮಾನಯ 0.18

1221 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ  ಎಂ. ಮಾದ್ರ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 21/18 ಸಾಮಾನಯ 0.18

1222 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಪಪ ಫ. ಮಾದ್ರ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 21/18 ಸಾಮಾನಯ 2.61

1223 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲವವ ರ. ಮಾದ್ರ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 145 ಸಾಮಾನಯ
1224 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಯಯ ಉಳವಯಯ ಮಂಟಯಯನವರ ಅಗಡಿ ಛಬ್ಬಿ 129 ಸಾಮಾನಯ 7776 9506 2393

1225 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಹಂಪಪಣಿ ಬಸವಂತಪಪ ಉಳ್ಾಿಗಡಿು ಅಗಡಿ ಛಬ್ಬಿ 174 ಸಾಮಾನಯ 9506 6416 0407

1226 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬುರಡಿ ಕ್ುರಡಿಕೆೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 249 ಸಾಮಾನಯ 6825 8663 0765

1227 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಪುರದ್ಪಪನವರ ಕ್ುರಡಿಕೆೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 245/ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.50 5490 8969 3257

1228 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ದ ಡ್ುನಿಂಗಪಪ ನರೆೋಂದ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 19 ಸಾಮಾನಯ 9057 2065 3073

1229 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಮೊೋರೆ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 7 ಸಾಮಾನಯ
1230 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮುಕ್ುಿಂಸಾಬ ಕಾ. ಕೆ ೋಟವಾಲ್ಲ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 62/3 ಸಾಮಾನಯ 1.26 2654 8132 0748

1231 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ದ ಡ್ುಮನಿ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 63 ಸಾಮಾನಯ 1.20 2685 6224 9645

1232 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ನಾರಾಯಣ ಭಂಗಿ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 6 ಸಾಮಾನಯ 3.37 5640 4841 3199

1233 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 10 ಸಾಮಾನಯ 1.02 3529 8160 3202

1234 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಜಯವಂತಪಪ ಧಮಯಪಪ ಮೊೋರೆ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 47 ಸಾಮಾನಯ 1.30 4185 5980 8457

1235 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ರಾಮಪಪ ಸ ೋಮನಕೆ ಪಪ ಅಂಚಟಗೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 201/6 ಸಾಮಾನಯ 2.11 8259 3340 1432

1236 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸಪಪ ಹರಣ್ಣೋನವರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 102/ಬ/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 3325 0462 7000

1237 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಸ ೋಮವವ ಕೆ ೋ.ಪವಯತಗ್ೌಡ್ ನ ಲಿವ ಛಬ್ಬಿ 789 ಸಾಮಾನಯ 5.25 9432 0623 6841

1238 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಯಲಾಪಪ ಕಾವಟಿ ಕ್ಟೂರ ಛಬ್ಬಿ 68 ಸಾಮಾನಯ 3808 0031 3039

1239 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಅಲಾಾಸಾಬ  ಇಸಬುಸಾಬ ಕೆ ೋಟವಾಲ್ಲ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 62 ಸಾಮಾನಯ 2.40 9943 6714 8615

1240 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಾಿಜಿ ಹನುಮಥ ವಿೋರಾಪೂರ ಚವರಗುಡ್ು ಛಬ್ಬಿ 194/1+2+3/ಬ್ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.00 4501 2118 3530

1241 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಪ ಗದಗಪಪ ಸುಣಗ್ಾರ ಅರಳಿಕ್ಟಿಿ ಛಬ್ಬಿ 58 ಸಾಮಾನಯ 2.00 5008 5582 7819

1242 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರಾಜಪಪ ಧಮಯಪಪ ಮೊೋರೆ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 47/5 ಸಾಮಾನಯ 1.30 9624 7093 1683

1243 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣರಾವ ಲಕ್ಷಮಣರಾವ ಸಾಳುಂಕೆ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 15 ಸಾಮಾನಯ 1.00 8175 8073 9485

1244 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ವಪಪ ಗ್ಾರಗ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 4/1. ಸಾಮಾನಯ 4.00 6221 1024 8789

1245 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ಹನುಮಂತ ಸವಾವಸ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 119 ಸಾಮಾನಯ 3.16 2704 9718 1396

1246 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಪ ಶ್ವಪಪ ಗ್ಾರಗ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 11/1. ಸಾಮಾನಯ 1.60 4756 4863 2820

1247 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಪುಂಡ್ಲಿೋಕ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಸವಾವಸ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 159/1 ಸಾಮಾನಯ 2.04 6797 4993 4035

1248 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸಹದೋವಪಪ ರಾಮಪಪ ಕೆ ಪಪದ್ ದೋವರಗುಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 59/2 ಸಾಮಾನಯ 1.14 6934 9909 1388

1249 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ನಿಂಗಪಪ ವಿಜಾಪೂರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 18/4. ಸಾಮಾನಯ 0.40 3338 9399 4482

1250 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಪಪ ಶ್ವಪಪ  ವಿಜಾಪೂರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 98/13

/13
ಸಾಮಾನಯ 0.80 5058 7949 0408

1251 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಪರಶುರಾಮ ಸಾಳುಂಕೆ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 37/2 ಸಾಮಾನಯ 3.20 3781 1163 5907

1252 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಗುರುಸದ್ದಯಯ ಚನೂಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 123 ಸಾಮಾನಯ 0.17 6250 2767 0627

1253 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗನಗ್ೌಡ್ ಚನೂಬಸನಗ್ೌಡ್ ಹಿರೆೋಮಠ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 123/1 ಸಾಮಾನಯ 3.12 2013 0175 1389

1254 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಈಶವರ ನವಲ ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 119/1ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.20 4543 4902 8582

1255 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಈರನಗ್ೌಡ್ ರಾಚನಗ್ೌಡ್ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 39/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 6035 6649 2673

1256 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಸದ್ದಪಪ ಛಬ್ಬಿ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 16/1. ಸಾಮಾನಯ 1.00 6929 3453 8767

1257 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಯಯ ಈರಯಯ ರಾಚನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 119 ಸಾಮಾನಯ 4.00

1258 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಈರಯಯ ಗುರುಪಾದ್ಯಯ ರಾಚನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 20/1. ಸಾಮಾನಯ 1.00

1259 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಜಾಫರಸಾಬ ಹಸನಸಾಬ ಲಂಗ ೋಟಿ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 102/1ಅ/ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.00 4361 7701 0946

1260 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ಜಿ. ಕೆ ಪಪ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 386/9 ಸಾಮಾನಯ 1.20

1261 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸದ್ದಪಪ ಚನೂಬಸಪಪ ಸಣಿಮನಿ ರಾಮಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 52 ಸಾಮಾನಯ 0.20 6645 9324 3751

1262 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಾಬುಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಲಂಗ ೋಟಿ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 102/ಬ/1ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ 0.30 5460 8616 0063

1263 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಹಸನಸಾಬ ನಬ್ಬೋಸಾಬ ಲಂಗ ೋಟಿ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 55/1 ಸಾಮಾನಯ 0.80 6465 5102 6469

1264 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಣಿ ರಾಜಪಪ ಚಂದ್ಾವರಿ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 30/11. ಸಾಮಾನಯ 1.09 8171 7201 3245

1265 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮೊೋದನಸಾಬ ಮುಕ್ುಿಂಸಾಬ ಮುಲಾಾನವರ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 41 ಸಾಮಾನಯ 1.89

1266 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮೊೋಹನ ಚಂದ್ಾವರಿ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 30 ಬಾಾಕ ಸಾಮಾನಯ
1267 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಉಮೆೋಶ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸುಡ್ಕೆನವರ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 67 ಸಾಮಾನಯ 1.31 5892 9393 2685

1268 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರಾಜಾರಾಮ ಬಾಪೂಜಿರಾವ ಪಾಟಿೋಲ ಗಿರಿಯಾಲ ಛಬ್ಬಿ 44 ಸಾಮಾನಯ 44.00 6880 5559 4030

1269 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ  ಕ್ಲಾಪಪ ಗದಗಪಪ ಛಬ್ಬಿ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 17/2. ಸಾಮಾನಯ 0.53 7637 0414 6237

1270 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮಣ ಶ್ವಪಪ ಚಿನೂಮಮನವರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 33/1 ಸಾಮಾನಯ 3.04 9405 7366 4840

1271 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಚನೂಪಪ ಶ್ವಪಪ ಕಾಡ್ಪಪನವರ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 10/1. ಸಾಮಾನಯ 2.11 9721 0534 5919

1272 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಈಶವರಪಪ ಹನುಮಂತಪಪ ಸಾಳುಂಕೆ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 35/2 ಸಾಮಾನಯ 0.40 9846 7538 4891

1273 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಯಯ ಚನೂಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಾವನ ರ ಛಬ್ಬಿ 123/2 ಸಾಮಾನಯ 0.72 7010 0356 2227

1274 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಗುರುಸದ್ದಗ್ೌಡ್ ವಿ. ರಾಚನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 98/ಬ/11 ಸಾಮಾನಯ 1.20

1275 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಯಲಾಪಪ ಜಾಧವ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 98/ಬ/11 ಸಾಮಾನಯ 2.80 6585 0164 8395

1276 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಕ್ುಲಕ್ರ್ಣಯ ಛಬ್ಬಿ ಛಬ್ಬಿ 300/1 ಸಾಮಾನಯ 1.20 9952 2656 8628

1277 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಗ್ೌಡ್ ಮ. ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಟ ೂರ ಛಬ್ಬಿ 181 ಸಾಮಾನಯ 1.00 9889 5148 6871

1278 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸಂತೆ ೋಷ ಆರ. ಅಂಚಟಗೋರಿ ಛಬ್ಬಿ 189 ಸಾಮಾನಯ 1.20 9510 3661 1302

1279 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ  ಸುಭದ್ರವವ ಕ್. ಪಾಟಿೋಲ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 53/2 ಸಾಮಾನಯ 1.16 4829 0528 9130

1280 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗವವ ಗು. ಪಾಟಿೋಲ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 63/4 ಸಾಮಾನಯ 2.70 5304 7051 2194

1281 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಚನೂಬಸಗ್ೌಡ್ ರಾ. ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ರಡಿಕೆ ಪಪ ಛಬ್ಬಿ 63/3 ಸಾಮಾನಯ 2.70 6314 3298 2699

1282 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ಾನಂದ್ಗ್ೌಡ್ ಶ್ದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಇನಾಂವಿೋರಾಪೂರ ಛಬ್ಬಿ 2 ಸಾಮಾನಯ 3.69 3315 4044 1580

1283 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸೈಯದ್ಸಾಬ ಹು. ಕಾಮಧೆೋನು ಚವರಗುಡ್ು ಛಬ್ಬಿ 60/1ಇ ಸಾಮಾನಯ 2.13 5600 0867 5137



1284 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ಯಲಿಗ್ಾರ ರೆೋವಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 13/1. ಸಾಮಾನಯ 2.00 4664 7624 3962

1285 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಹುಸನಸಾಬ  ಎಮ್. ಗುಡಿಹಾಳ ರೆೋವಡಿಹಾಳ ಛಬ್ಬಿ 54 ಸಾಮಾನಯ 6.40 8658 4854 0079

1286 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮನೆ ೋಹರ ಹೆ ಸ ರ ಗಬ ಿರ ಹುಬಿಳಿಿ 216/1 ಸಾಮಾನಯ 8.18

1287 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ ಮಾಯಣಿವರ ಗಬ ಿರ ಹುಬಿಳಿಿ 93/1ಅ ಸಾಮಾನಯ 1.57 2748 8145 2013

1288 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಶ್ರ ರ ಗಬ ಿರ ಹುಬಿಳಿಿ 85 ಸಾಮಾನಯ 1.60 5070 7425 2490

1289 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸ ೋಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕೆ ಣ ಿರ ಗಬ ಿರ ಹುಬಿಳಿಿ 224/1 ಸಾಮಾನಯ 1.24 2274 2908 6567

1290 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಗಿರಿೋಶ ವಿರುಪಾಕ್ಷರ ತಾರಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 50 ಸಾಮಾನಯ 2270 1630 2349

1291 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಉಷ್ಾ ವಿರುಪಾಕ್ಷರ ತಾರಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 261 ಸಾಮಾನಯ 2.80 9542 8896 5228

1292 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಯಲಾಪಪ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಬೆಳವಲದ್ ತಾರಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 152/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 9153 0088 7201

1293 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಪತೆಿೋಸಾಬ ಪಂಡಾರಿ ತಾರಿಹಾಳ ಹುಬಿಳಿಿ 95/5 ಸಾಮಾನಯ 1.20 4461 0991 6368

1294 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ವಿರ ಪಾಕ್ಷಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಯಲಾಾಪೂರ ಹುಬಿಳಿಿ 36/3 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4774 1968 7749

1295 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ನಿೋಲಪಪ ಗ ರವಿ ಸುತಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 84/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 3.60 8905 7514 4309

1296 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ುಮಾರಯಯ ಮ ಕ್ಶ್ವಯಯನವರ ಸುತಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 55/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 8828 1052 7812

1297 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಯಯ  ಮ ಕ್ಶ್ವಯಯನವರ ಸುತಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 34/1 ಸಾಮಾನಯ 1.40 2736 9560 5926

1298 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಮನಗುಂಡಿ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 375 ಸಾಮಾನಯ 1.40 3330 6748 2971

1299 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ರಬಸಪಪ ಮನಗುಂಡಿ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 358 ಸಾಮಾನಯ 1.00 9918 8736 0720

1300 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ಮನಗುಂಡಿ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 200 ಸಾಮಾನಯ 0.40 8316 7013 3765

1301 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಲವ ಉ. ಅವರಾದ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 173 ಸಾಮಾನಯ 0.80 4302 9476 6453

1302 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಹಳವೂರ ಸುತಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 99/2ಬ ಸಾಮಾನಯ 1.78 4290 9757 5470

1303 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಉ. ಅವರಾದ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 345/173 ಸಾಮಾನಯ 0.80 2705 5113 8610

1304 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಬಸಪಪ ಶ್ಗ್ಾಿಂವಿ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 389/3 ಸಾಮಾನಯ 0.26 6992 9963 5134

1305 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಅಮೃತಯಯ ಮ ಕ್ಶ್ವಯಯನವರ ಸುತಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 28/4. ಸಾಮಾನಯ 0.80 5944 9096 0269

1306 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ವಿೋರಪಾಪ ಬಾಗಲಿ ಬಮಾಮಪೂರ ಹುಬಿಳಿಿ 148/9 ಸಾಮಾನಯ 0.80 9469 8877 7403

1307 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಹುಲಿಮನಿ ಗ್ಾಮನಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 226/115 ಸಾಮಾನಯ 1.31 4341 8666 7612

1308 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಸದ್ದನಗ್ೌಡ್ ಕೆಲಗೋರಿ ಸುತಗಟಿಿ ಹುಬಿಳಿಿ 111/1ಡ್ ಸಾಮಾನಯ 0.40 3343 3266 6381

1309 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಪಾವಯತೆವವ ಸ ೋಗಿ ಅಮರಗ ೋಳ ಹುಬಿಳಿಿ 691/2 ಸಾಮಾನಯ 0.50 4728 0886 7138

1310 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಸ ೋಗಿ ಅಮರಗ ೋಳ ಹುಬಿಳಿಿ 691/1 ಸಾಮಾನಯ 0.57 9632 3319 9805

1311 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ರಿೋಮಸಾಬ ದ್. ನದ್ಾಫ ಅಮರಗ ೋಳ ಹುಬಿಳಿಿ 654 ಸಾಮಾನಯ 0.80 2017 6167 6129

1312 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಗ ೋಧ ಳಿ ಅಮರಗ ೋಳ ಹುಬಿಳಿಿ 361 ಸಾಮಾನಯ 0.40 8906 7203 0164

1313 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶೋವಪಪ  ಜ  ಲಮಾರ್ಣ ಬ್ಬ ಶ್ಗಿಗಟಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 25/3 ಪ.ಪಂ 0.87 81 3461389972 17054030299

1314 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ  ರಾಜು  ಭೋ  ಲಮಾರ್ಣ ಬ್ಬ ಶ್ಗಿಗಟಿಿ ಧುಮಮವಾಡ್ 271/1+2ಬ/2 ಪ.ಪಂ 0.84 36636 2895799 17054029444

1315 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಗ್ೌತಮಮ ಅ ದ್ಾದ್ುಗ ೋಳ ಕ್ಳಸನಕೆ ಪಪ ಧುಮಮವಾಡ್ 115/2 ಪ.ಪಂ 0.6 755643320758 5339101002528

1316 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಾಗಯಲಕ್ಷ್ಮೋ ಯ ವಾಲಿಕಾರ ಹುಲಾಂಬ್ಬ ಧುಮಮವಾಡ್ 210/2 ಪ.ಪಂ 1.9 9635367 28993 087701000006561

1317 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ಕ್ುರಕ್ುರಿ ಗರಗ 440/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ

1318 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಬಸಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಹೆ ಸಾಯಲಾಾಪುರ 7/* ಸಾಮಾನಯ

1319 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಚಾಕ್ಲಬ್ಬಿ ಕ್ನಕ್ ರ 157 ಸಾಮಾನಯ

1320 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾನೆ ಹೆ ಸಾಯಲಾಾಪುರ 8/* ಸಾಮಾನಯ

1321 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾಪಪ ದವಟಗಿ ಮಾರಡ್ಗಿ 17/3 ಸಾಮಾನಯ

1322 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಣಿ ಎಣಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 17/5 ಸಾಮಾನಯ

1323 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸ ೋಮಣಿ ಹೆಂಬಲಿ ವನಹಳಿಿ 340 ಸಾಮಾನಯ

1324 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾದೋವ ಮೊರಬ ನರೆೋಂದ್ರ 66 ಸಾಮಾನಯ

1325 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸದ್ದಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಬಿಳಿಿ 710/1 ಸಾಮಾನಯ

1326 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉಳವಪಪ ತೆಗ ರ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 275 ಸಾಮಾನಯ

1327 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಲಾಪಪ ಹುಂಬೆೋರಿ ನರೆೋಂದ್ರ 48 ಸಾಮಾನಯ

1328 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಲಿಂಗಪಪ ಹುಂಬೆೋರಿ ನರೆೋಂದ್ರ 76 ಸಾಮಾನಯ

1329 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಕ್ಕ ತೆೋಗ ರ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 210 ಸಾಮಾನಯ

1330 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸರೆ ೋಜವವ ಗ್ಾರ್ಣಗೋರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 617 ಸಾಮಾನಯ

1331 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಮೆೋಶವರ ಗ್ಾರ್ಣಗೋರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 617 ಸಾಮಾನಯ

1332 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ತಳವಾರ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 93/4 ಪ.ಪಂ.

1333 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಮಡಿವಾಳರ ನಿಗದ 409/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ

1334 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ್ುಗಯಪಪ ಘ ೋಪಯಡೆ ಅಂಬ್ಬಾಕೆ ಪಪ 8/ಪ್ಪ10 ಪ.ಜಾ.

1335 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸದ್ದಪಪ ಯಡ್ಳಿಿ ನಿಗದ 437 ಸಾಮಾನಯ

1336 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುರೆೋಶ ಯಡ್ಳಿಿ ನಿಗದ 418 ಸಾಮಾನಯ

1337 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕೋರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 24/1 ಸಾಮಾನಯ

1338 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 24/2 ಸಾಮಾನಯ

1339 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ್ ಳಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ ಗ ವನಕೆ ಪಪ 96/2 ಸಾಮಾನಯ

1340 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ ಗ ವನಕೆ ಪಪ 113/2 ಸಾಮಾನಯ

1341 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಡೆ ಳಿಿನ ಗ ವನಕೆ ಪಪ 96/1 ಸಾಮಾನಯ

1342 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಪಪ ಮೆೋಟಿ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 95/* ಸಾಮಾನಯ

1343 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ತೆಗ ರ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 275 ಸಾಮಾನಯ

1344 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗದಗಪಪ ಕ್ಳಿಿಮನಿ ಕ್ನಕ್ ರ 157 ಸಾಮಾನಯ

1345 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಚಿಕ್ಕಣಿವರ ಗ ವನಕೆ ಪಪ 126/1 ಸಾಮಾನಯ

1346 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಾವಕ್ಕ ಚೌಡ್ವಣಿವರ ಗ ವನಕೆ ಪಪ 52 ಸಾಮಾನಯ

1347 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಪಾಲ ದ್ುಗನಿಕೆೋರಿ ಲಾಳಗಟಿಿ 57/1 ಸಾಮಾನಯ

1348 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾವಿೋರ ಸವದ್ತಿಿ ನವಲ ರ 102/ಬ+2+ಅ ಸಾಮಾನಯ

1349 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಪಪ ಹೆ ರಟಿಿ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 48/* ಸಾಮಾನಯ

1350 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹದೋವಪಪ ಜ ೋಡ್ಳಿಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 46/2 ಸಾಮಾನಯ

1351 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗಪಪ ದ್ುಗನಿಕೆೋರಿ ದವರಹುಬಿಳಿಿ 58/9 ಸಾಮಾನಯ

1352 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶೋಖಯಯ ಪೂಜಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 2 ಸಾಮಾನಯ



1353 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಮನಗುಂಡಿ ದವರಹುಬಿಳಿಿ 2 ಸಾಮಾನಯ

1354 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಮನಪಪ ಅಳ್ಾೂವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 11 ಸಾಮಾನಯ

1355 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಪಪ ಗ್ಾಮಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 578/1 ಸಾಮಾನಯ

1356 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಿರಜವವ ತುರೆೋಮಂದ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 59/2 ಸಾಮಾನಯ

1357 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಾಯರ್ಣ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 429/1 ಸಾಮಾನಯ

1358 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸದ್ಾನಂದ್ ಕ್ಲಾಯರ್ಣ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 426/1 ಸಾಮಾನಯ

1359 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಕ್ಲಾಯರ್ಣ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 426/3 ಸಾಮಾನಯ

1360 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿೋಲವವ ವಡ್ಕ್ಪಪನವರ ನವಲ ರ 342/1 ಸಾಮಾನಯ

1361 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ವಡ್ಕ್ಪಪನವರ ನವಲ ರ 755/3 ಸಾಮಾನಯ

1362 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಹೆ ರಟಿಿ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 11/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ

1363 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಜು ಹೆ ರಟಿಿ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 11/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ

1364 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಕ್ಕ ಹೆ ರಟಿಿ ಗ ವನಕೆ ಪಪ 35 ಸಾಮಾನಯ

1365 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ೋಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 89/4 ಸಾಮಾನಯ

1366 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಕೆ ೋಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 101/ ಸಾಮಾನಯ

1367 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮುರಿಗಪಪ ಕೆೋಶಗ ಂಡ್ ಯಾದ್ವಾಡ್ 8/5 ಸಾಮಾನಯ

1368 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಯಯ ಪೂಜಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 51/26 ಸಾಮಾನಯ

1369 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾವವ ಹಾರ್ೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 35/2 ಸಾಮಾನಯ

1370 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹನಮಂತಪಪ ಹಾರ್ೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 49/ ಸಾಮಾನಯ

1371 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾವಿೋರ ದ್ುಗಿನಕೆೋರಿ ದೋವರಹುಬಿಳಿಿ 199/* ಸಾಮಾನಯ

1372 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರತೂಪಪ ಗುಗಿನಕೆೋರಿ ಲಾಳಗಟಿಿ 59/ ಸಾಮಾನಯ

1373 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಮಡಿವಾಳರ ಉಪ್ಪಪನಬೆೋಟಗರಿ 91 ಸಾಮಾನಯ

1374 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲ್ಲಾೋಶಪಪ ಹ ಲಿ ಉಪ್ಪಪನಬೆೋಟಗರಿ 202/* ಸಾಮಾನಯ

1375 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹನಮಂತಪಪ ಹ ಲಿ ಕ್ನಕ್ ರ 54/2 ಸಾಮಾನಯ

1376 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವಂತರಾವ ಪವಾರ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 19.Feb ಸಾಮಾನಯ

1377 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ಹೆಬಾಿಳ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 19.Feb ಸಾಮಾನಯ

1378 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಗ ವನಕೆ ಪಪ 171/1 ಸಾಮಾನಯ

1379 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ನಿಗದ 294/ಬ3 ಸಾಮಾನಯ

1380 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸದ್ದಪಪ ಗ್ಾರ್ಣಗೋರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 214 ಸಾಮಾನಯ

1381 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಲಿಂಗಪಪ ಹುಂಬೆೋರಿ ನರೆೋಂದ್ರ 43 ಸಾಮಾನಯ

1382 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಲಾಪಪ ಹುಂಬೆೋರಿ ನರೆೋಂದ್ರ 43/ಪ್ಪ3 ಸಾಮಾನಯ

1383 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹನಮಂತಪಪ ಗಿರಪಪನವರ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ 35 ಸಾಮಾನಯ

1384 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಗಿರಿಯಪಪನವರ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ 56/* ಸಾಮಾನಯ

1385 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವಂತಪಪ ಕೆ ೋಟಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 182/ ಸಾಮಾನಯ

1386 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ತಡ್ಸ ಹೆ ಸಾಯಲಾಾಪುರ 323/2 ಸಾಮಾನಯ

1387 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ಕ್ಬೆಿನ ರ 271/4 ಸಾಮಾನಯ

1388 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಮಲವವ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಬಿಳಿಿ 472/2 ಸಾಮಾನಯ

1389 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಜಶೋಖರ ಮುದದ ಶ್ವಳಿಿ 320 ಸಾಮಾನಯ

1390 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮುದದ ಶ್ವಳಿಿ 300 ಸಾಮಾನಯ

1391 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹನಮಂತಪಪ ದ್ುಂಡೆನವರ ಮುಳಮುತಿಲ 63/2 ಸಾಮಾನಯ

1392 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಖಂಡ್ಪಪ ದ್ುಂಡೆನವರ ಮುಳಮುತಿಲ 63/2 ಸಾಮಾನಯ

1393 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾಂತೆೋಶ ಜ ೋಡ್ಳಿಿ ದೋವರಹುಬಿಳಿಿ 107 ಸಾಮಾನಯ

1394 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕರಮಮ ಜ ೋಡ್ಳಿಿ ದೋವರಹುಬಿಳಿಿ 107/3 ಸಾಮಾನಯ

1395 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಧಾರವಾಡ್ 84/1 ಸಾಮಾನಯ

1396 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉಳವಪಪ ತೆಗ ರ ಧಾರವಾಡ್ 89/1 ಸಾಮಾನಯ

1397 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರವವ ಧಾರವಾಡ್ 89/2 ಸಾಮಾನಯ

1398 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾಪಪ ಕೆ ಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 2/1 ಸಾಮಾನಯ

1399 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮುತೆಿಪಪ ಕೆ ಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 77/ಅ 77/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ

1400 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಕೆ ಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 80/1 ಸಾಮಾನಯ

1401 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಹೆಬಿಳಿಿ ಗ ವನಕೆ ಪಪ 177 ಸಾಮಾನಯ

1402 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ನಕ್ಗೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 390 ಸಾಮಾನಯ

1403 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹದೋವಪಪ ಕ್ತ ಿರ ಶ್ವಳಿಿ 200/2 ಸಾಮಾನಯ

1404 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾಪಪ ಕ್ತ ಿರ ಶ್ವಳಿಿ 682/1 ಸಾಮಾನಯ

1405 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಶ್ಂಧೆ ಶ್ವಳಿಿ 246/25 ಸಾಮಾನಯ

1406 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಜಶೋಖರ ಮುದದ ಶ್ವಳಿಿ 89 ಸಾಮಾನಯ

1407 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಶಂಬ ನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 123/ಪ್ಪ1 ಸಾಮಾನಯ

1408 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಪಪ ಬಡ್ವಣಿವರ ನವಲ ರ 81 ಸಾಮಾನಯ

1409 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಪಪ ಲಕ್ಕಣಿವರ ನವಲ ರ 81 ಸಾಮಾನಯ

1410 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ್ಾಜಸಾಬ ಬಾವನವರ ಶ್ವಳಿಿ 71 ಸಾಮಾನಯ

1411 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಕ್ುಿಮಸಾಬ ಬಾವನವರ ಶ್ವಳಿಿ 81/2 ಸಾಮಾನಯ

1412 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭರಮಪಪ ಮುದದ ಶ್ವಳಿಿ 170/ ಸಾಮಾನಯ

1413 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಉಪ್ಪಪನ ಶ್ವಳಿಿ 226/1 ಸಾಮಾನಯ

1414 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮೃತುಯಂಜಯ ಮುದದ ಶ್ವಳಿಿ 205/1 ಸಾಮಾನಯ

1415 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುವಣಯ ಉಣಕ್ಲ್ ಶ್ವಳಿಿ 146/2 ಸಾಮಾನಯ

1416 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ಕ್ಳಿಿಮನಿ ಶ್ವಳಿಿ 332/13 ಸಾಮಾನಯ

1417 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 88/3 ಸಾಮಾನಯ

1418 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲಂಗ ೋಟಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 510/ಪ್ಪ1 ಸಾಮಾನಯ

1419 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಾಬು ಲಾಡ್ರ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 58/2 ಸಾಮಾನಯ

1420 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಣಿಶೋಖಪಪ ಮುದದ ಶ್ವಳಿಿ 321/ಪ್ಪ3 ಸಾಮಾನಯ

1421 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಾವಕ್ಕ ತಳವಾರ ಶ್ವಳಿಿ 119/2 ಸಾಮಾನಯ



1422 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಅಂಬಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 15 ಸಾಮಾನಯ

1423 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಹೆ ನೂಣಿವರ ಗರಗ 201/1 ಸಾಮಾನಯ

1424 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆ ನೂಣಿವರ ದ್ುಬಿನಮರಡಿ 19/1 ಸಾಮಾನಯ

1425 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂತೆ ೋಷ ಹೆ ನೂಣಿವರ ದ್ುಬಿನಮರಡಿ 194/1 ಸಾಮಾನಯ

1426 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮಾನೆ ಹೆ ಸಾಯಲಾಾಪುರ 150/2 ಸಾಮಾನಯ

1427 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ಅಂಬಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 14 ಸಾಮಾನಯ

1428 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಅಂಬಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 16 ಸಾಮಾನಯ

1429 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯರಗಯಯ ಬಂಡಾರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 51/5 ಸಾಮಾನಯ

1430 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾನಗ್ೌಡ್ ಗ್ೌಡ್ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 31/1 ಸಾಮಾನಯ

1431 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಿಠಾಲ ದ ಣಿನವರ ಕ್ನಕ್ ರ 92 ಸಾಮಾನಯ

1432 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 126/2 ಸಾಮಾನಯ

1433 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 287/2 ಸಾಮಾನಯ

1434 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ್ಾಯವಪಪ ಮುದದ ರಾಯಾಪೂರ 245 ಸಾಮಾನಯ

1435 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ ರಾಯಾಪೂರ 126/3 ಸಾಮಾನಯ

1436 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂತೆ ೋಷ ಮುದದ ರಾಯಾಪೂರ 375/3 ಸಾಮಾನಯ

1437 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶೋಖರಪಪ ಮುದದ ರಾಯಾಪೂರ 40 ಸಾಮಾನಯ

1438 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಮುದದ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 40/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ

1439 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮುದದ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 144 ಸಾಮಾನಯ

1440 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 577 ಸಾಮಾನಯ

1441 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಸಯಯವಂಶ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 61/* ಸಾಮಾನಯ

1442 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಾಬಾಜಿರಾವ ಪವಾರ ಕ್ನಕ್ ರ 106 ಸಾಮಾನಯ

1443 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗಪಪ ತಲಯಗಟಿಿ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 224/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ

1444 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ತಲಯಗಟಿಿ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 244 ಸಾಮಾನಯ

1445 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ರಾಯಾಪೂರ 72/ ಸಾಮಾನಯ

1446 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ರಾಯಾಪೂರ 119/1 ಸಾಮಾನಯ

1447 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ರಾಯಾಪೂರ 127/ ಸಾಮಾನಯ

1448 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ರಾಯಾಪೂರ 119/2 ಸಾಮಾನಯ

1449 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 80/* ಸಾಮಾನಯ

1450 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾಂತೆೋಶ ಮನಗ ಳಿ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 14/3 ಸಾಮಾನಯ

1451 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ಗ ೋಕ್ುಲ ರಾಯಾಪೂರ 119 ಸಾಮಾನಯ

1452 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ಹಲಗಿ ಶ್ವಳಿಿ 236 ಸಾಮಾನಯ

1453 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕ್ುಸ ಜಿ ಹೆ ಸಟಿಿ 104 ಸಾಮಾನಯ

1454 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಕ್ುಸ ಜಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 436 ಸಾಮಾನಯ

1455 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮ್ಮೋನಾಕ್ಷ್ ಬಾಗಣಿವರ ನರೆೋಂದ್ರ 83/2 ಸಾಮಾನಯ

1456 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಶ್ಂದ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 130 ಸಾಮಾನಯ

1457 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲಂಗ ಟಿ ಶಡ್ಬಾಳ 66 ಸಾಮಾನಯ

1458 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನರಸಪಪ ಅಳ್ಾೂವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 126 ಸಾಮಾನಯ

1459 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಪಪ ಗ್ೌರಿ ನಾಯಕ್ನಹ ಲಿಕ್ಟಿಿ 74/4 ಸಾಮಾನಯ

1460 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಇಂಗನಳಿಿ ಸತ ಿರ 21/1 ಸಾಮಾನಯ

1461 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗವವ ಮಾಳಗಿಮನಿ ಶ್ವಳಿಿ 237/2ಬ ಪ.ಜಾ.

1462 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕರಪಪ ಐಹೆ ಳೆ ಶ್ವಳಿಿ 237/1 ಪ.ಜಾ.

1463 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸರೆ ೋಜಿನಿ ದ ಡ್ುಮನಿ ಶ್ವಳಿಿ 237/1ಅ ಪ.ಜಾ.

1464 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂಗಪಪ ಹಲಗಿ ಶ್ವಳಿಿ 236/3 ಪ.ಜಾ.

1465 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 552/1 ಸಾಮಾನಯ

1466 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಿರಿಜವವ ಅಳ್ಾೂವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 126 ಸಾಮಾನಯ

1467 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗುರುಶ್ದ್ದಪಪ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 70/1ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ

1468 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂವವ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 72/1 ಸಾಮಾನಯ

1469 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಹೆ ಳೆಹಡ್ಗಲಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 562/4 ಸಾಮಾನಯ

1470 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲಂಗ ೋಟಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 510 ಸಾಮಾನಯ

1471 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ರಣ ಹೆ ಳೆಹಡ್ಗಲಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 562/3 ಸಾಮಾನಯ

1472 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮಾನೆ ದ್ುಗಯದ್ಕೆೋರಿ 24 ಸಾಮಾನಯ

1473 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾಂತಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ತಿಲಾಯಪುರ 114 ಸಾಮಾನಯ

1474 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಲಾಪಪ ಯಾದ್ವ್ ತಿಲಾಯಪುರ 39 ಸಾಮಾನಯ

1475 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಶ್ವಳಿಿ 252 ಸಾಮಾನಯ

1476 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಂದೋಶವರ ನಾಯಕರ ಕ್ಬೆಿನ ರ 306 ಸಾಮಾನಯ

1477 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಹೆ ರಟಿಿ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 53 ಸಾಮಾನಯ

1478 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಮಹಂಸ ಪವಾರ ಅಂಬ್ಬಾಕೆ ಪಪ 3/1ಬ ಸಾಮಾನಯ

1479 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಹುಬಿಳಿಿ ಶ್ವಳಿಿ 113/2ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ

1480 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರುದ್ರಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಶ್ವಳಿಿ 307/ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ

1481 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿೋಲವವ ಹುಬಿಳಿಿ ಶ್ವಳಿಿ 243/1 ಸಾಮಾನಯ

1482 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಶ್ವಳಿಿ 113/1 ಸಾಮಾನಯ

1483 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಬ್ಬೋಸಾಬ ತಾರಿಹಾಳ ಶ್ವಳಿಿ 184 ಸಾಮಾನಯ

1484 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಶ ೋಕ್ ಮುದದ ಮಾರಡ್ಗಿ 37/3 ಸಾಮಾನಯ

1485 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಶ್ವಳಿಿ ಹೆ ಸಾಯಲಾಾಪುರ 20 ಸಾಮಾನಯ

1486 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾದೋವಪಪ ಪ್ಪಡ್ುಕ್ಕನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 8/1 ಸಾಮಾನಯ

1487 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಅಂಗಡಿ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 13/2/2 ಸಾಮಾನಯ

1488 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆ ಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 70/2 ಸಾಮಾನಯ

1489 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಯಯ ಪೂಜಾರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 51/1ಅ ಸಾಮಾನಯ

1490 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮೃತುಯಂಜಯ ಮಠಪತಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ 154/4 ಸಾಮಾನಯ



1491 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಡ್ವಯಯ ಮಠಪತಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ 144/1ಬ ಸಾಮಾನಯ

1492 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಬಸಯಯ ಬಂಡಾರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 59/4 ಸಾಮಾನಯ

1493 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಯಯ ಬಂಡಾರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 59/4 ಸಾಮಾನಯ

1494 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ದ್ದಪಪ ಪಾರ್ಣಗಟಿಿ ಹೆಬಿಳಿಿ 710/1 ಸಾಮಾನಯ

1495 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ರೆೋವಣಿವರ ಹಳಿಿಗೋರಿ 48/3ಎ ಸಾಮಾನಯ

1496 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ಹೆ ಂಕ್ಳಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 272/4 ಸಾಮಾನಯ

1497 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 26/1 ಸಾಮಾನಯ

1498 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಾಳಪಪ ಶಂಬುನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 579/2 ಸಾಮಾನಯ

1499 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಜುಮಮನವರ ಹಂಗರಕ್ 62/3 ಸಾಮಾನಯ

1500 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮುರಿಗಪಪ ಕೆಂಪಣಿವರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 390 ಸಾಮಾನಯ

1501 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಪಪ ಮಾಳಗಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 94 ಸಾಮಾನಯ

1502 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾವವ ಬಾರಕೆೋರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 26.Feb ಸಾಮಾನಯ

1503 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮ ಗಪಪ ಕೆ ಟ ರು ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 368/2 ಸಾಮಾನಯ

1504 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡಿ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 132/2 ಸಾಮಾನಯ

1505 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕ್ರಪಪ ಜಕ್ಕಣಿವರ ಗ ವನಕೆ ಪಪ 126/1 ಸಾಮಾನಯ

1506 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಲಪಪ ಕೆರಿಮನಿ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 126/2 ಸಾಮಾನಯ

1507 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಯಯ ಮುಂದನಮನಿ ಗ ವನಕೆ ಪಪ 112 ಸಾಮಾನಯ

1508 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಲಾಪಪ ಗಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 69/3 ಸಾಮಾನಯ

1509 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಶೈಲ ಪುಂಡ್ಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 86 ಸಾಮಾನಯ

1510 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಮೆೋಶವರ ಗ್ಾರ್ಣಗೋರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 129/1 ಸಾಮಾನಯ

1511 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸದ್ದಪಪ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 63/2 ಸಾಮಾನಯ

1512 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಯಯ ಖಾನಾಪುರಮಠ ಗ ವನಕೆ ಪಪ 110 ಸಾಮಾನಯ

1513 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಮುಳಮುತಿಲ 107 ಸಾಮಾನಯ

1514 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಕಾಶ ಧನಶಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 754/2 ಸಾಮಾನಯ

1515 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಯೋಗಿ ಕೆಂಪಣಿವರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 102 ಸಾಮಾನಯ

1516 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹೆೋಶ ಕ್ತ ಿರ ಕ್ಬೆಿನ ರ 277 ಸಾಮಾನಯ

1517 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗವವ ಕ್ುದ್ರಿ ಕ್ಬೆಿನ ರ 275 ಸಾಮಾನಯ

1518 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ದ್ುಗನಿಕೆೋರಿ ಮುಳಮುತಿಲ 67/1ಎ/2 ಸಾಮಾನಯ

1519 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸದ್ದಪಪ ವಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 51/1ಎ ಸಾಮಾನಯ

1520 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುರೆೋಶ ಈರಗ್ೌಡ್ ತಿಮಾಮಪುರ 178/2 ಸಾಮಾನಯ

1521 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಚಿಕ್ಕನಗ್ೌಡ್ ತಿಮಾಮಪುರ 119/1 ಸಾಮಾನಯ

1522 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸ ೋಮಪಪ ಶ್ರ ರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 38/7 ಸಾಮಾನಯ

1523 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಮಸ ತಿ ಉಪ್ಪಪನಬೆೋಟಗರಿ 120 ಸಾಮಾನಯ

1524 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾರುದ್ರಪಪ ಯಾದ್ವ ತಿಮಾಮಪುರ 110 ಸಾಮಾನಯ

1525 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಹಿರೆೋಮಠ ತಿಮಾಮಪುರ 89 ಸಾಮಾನಯ

1526 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಾದ್ನಬಾವಿ ತಿಮಾಮಪುರ 176 ಸಾಮಾನಯ

1527 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಚಯಯ ಕ್ಲ ಾರಮಠ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 140 ಸಾಮಾನಯ

1528 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾದೋವಪಪ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 72/2 ಸಾಮಾನಯ

1529 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 72/7 ಸಾಮಾನಯ

1530 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಕಾಶ ಜ ೋಡ್ಳಿಿ ನಿಗದ 294 ಸಾಮಾನಯ

1531 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂಗಪಪ ಹಳಿಯಾಳ ನಿಗದ 427/10 ಸಾಮಾನಯ

1532 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮ ಗಪಪ ಬ್ಬಲಾವಣಿವರ ಶ್ವಳಿಿ 299 ಸಾಮಾನಯ

1533 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವನಪಪ ಲಕ್ಕಣಿವರ ಶ್ವಳಿಿ 97/2 ಸಾಮಾನಯ

1534 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹೆೋಶ ಲಕ್ಕಣಿವರ ಹೆಬಿಳಿಿ 440/1 ಸಾಮಾನಯ

1535 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ದ್ದಪಪಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 25/2ಅ ಸಾಮಾನಯ

1536 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಮಪಪ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 25/2 ಸಾಮಾನಯ

1537 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾರುತಿ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 21/2 ಸಾಮಾನಯ

1538 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಲಾಪಪ ನರಗುಂದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 76/2ಎ ಸಾಮಾನಯ

1539 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 33/2 ಸಾಮಾನಯ

1540 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾರುತಿ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 33/6 ಸಾಮಾನಯ

1541 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮ್ಮ ಹಿರೆೋಮಠ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 387 ಸಾಮಾನಯ

1542 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮೆೈಲಾರ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 66/1 ಸಾಮಾನಯ

1543 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ದ್ುರಗಣಿವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 59/2 ಸಾಮಾನಯ

1544 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ತಿರಕ್ಪಪ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 65/2 ಸಾಮಾನಯ

1545 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಚಟಿಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 12.Mär ಸಾಮಾನಯ

1546 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 70/1ಬ2 ಸಾಮಾನಯ

1547 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಮಮ ಅರಿವಾಳ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 51/2ಬ ಸಾಮಾನಯ

1548 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹಜರತಸಾಬ ನಧಾಫ ಕ್ವಲಗೋರಿ 19/* ಸಾಮಾನಯ

1549 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಕ್ವಳಿ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 110 ಸಾಮಾನಯ

1550 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಬಾಯಲಾಳ ನವಲ ರ 526 ಸಾಮಾನಯ

1551 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುನಂದ್ಾ ಭಜಂತಿರ ಅರವಟಗಿ 124/4 ಸಾಮಾನಯ

1552 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪಮೊರಬದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 9/4 ಸಾಮಾನಯ

1553 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ವಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 68/2 ಸಾಮಾನಯ

1554 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾಂತೆೋಶ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 69/2 ಸಾಮಾನಯ

1555 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸರೆ ೋಜಿನ ಜಂಗಳಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 21/6 ಸಾಮಾನಯ

1556 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 69/4 ಸಾಮಾನಯ

1557 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗಪಪ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 10 ಸಾಮಾನಯ

1558 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಿಠಾಲ ಯಲಿಗ್ಾರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 150 ಸಾಮಾನಯ

1559 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹೆ ರಕೆೋರಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 23/2 ಸಾಮಾನಯ



1560 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಪಪ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 69/4 ಸಾಮಾನಯ

1561 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾರುತಿ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 64/2 ಸಾಮಾನಯ

1562 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹನಮಂತಪಪ ಬಾರಕೆರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 72/5 ಸಾಮಾನಯ

1563 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರುದ್ರಪಪ ಅರಿವಾಳ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 18/3 ಸಾಮಾನಯ

1564 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ಅರಿವಾಳ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 51/1 ಸಾಮಾನಯ

1565 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ಅರಿವಾಳ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 18/3 ಸಾಮಾನಯ

1566 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಅರಿವಾಳ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 18/3ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ

1567 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಕ್ುಸ ಜಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 49/* ಸಾಮಾನಯ

1568 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪಂಚವವ ಹುಂಬ್ಬ ವನಹಳಿಿ 174/1 ಸಾಮಾನಯ

1569 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉಮೆೋಶಗ್ೌಡ್ ಕ್ಬ ಿರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 144 ಸಾಮಾನಯ

1570 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಮಾಳೆನೂವರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 286/3 ಸಾಮಾನಯ

1571 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಅಂಗಡಿ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 66/1 ಸಾಮಾನಯ

1572 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾಜಿ ಕ್ಬ ಿರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 23/1 ಸಾಮಾನಯ

1573 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಹೆಬಾಿಳ ಮರೆೋವಾಡ್ 130/2ಬ ಸಾಮಾನಯ

1574 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಹೆಬಾಿಳ ಮರೆೋವಾಡ್ 130/1 ಸಾಮಾನಯ

1575 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ಜಾಂಬೆ ಟಿಕ್ರ ತೆಗ ರ 149 ಸಾಮಾನಯ

1576 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹಸಬ್ಬ ಕ್ಬೆಿನ ರ 237/1 ಸಾಮಾನಯ

1577 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಲಿಂಗರಾಜ ಹಸಬ್ಬ ಕ್ಬೆಿನ ರ 5 ಸಾಮಾನಯ

1578 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಬಸನಗ್ೌಡ್ ರಾಚನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಬೆಿನ ರ 309 ಸಾಮಾನಯ

1579 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂಗನಗ್ೌಡ್ ಬಾನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಬೆಿನ ರ 219 ಸಾಮಾನಯ

1580 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಾಂತಮಮ ಹಸಬ್ಬ ಕ್ಬೆಿನ ರ 178 ಸಾಮಾನಯ

1581 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಜುಯನ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 39/2 ಸಾಮಾನಯ

1582 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಪಪ ಬಾಯಳಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 42/2 ಸಾಮಾನಯ

1583 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರುದ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 146 ಸಾಮಾನಯ

1584 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಧಾನಪಪಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 162/1 ಸಾಮಾನಯ

1585 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ಜಾಂಬೆ ಟಿಕ್ರ ತೆಗ ರ 149 ಸಾಮಾನಯ

1586 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮೆೈಲಾರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 136 ಸಾಮಾನಯ

1587 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ನಿಗದ 381 ಸಾಮಾನಯ

1588 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 739 ಸಾಮಾನಯ

1589 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸದ್ದಪಪ ಗ್ಾರ್ಣಗೋರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 485 ಸಾಮಾನಯ

1590 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಪಪ ಮೆೋಟಿ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 25 ಸಾಮಾನಯ

1591 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಲಿಂಗಪಪ ಹುಂಬೆೋರಿ ನರೆೋಂದ್ರ 48 ಸಾಮಾನಯ

1592 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಬಸಪಪ ಹುಂಬೆೋರಿ ನರೆೋಂದ್ರ 32 ಸಾಮಾನಯ

1593 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಇಮಾಮಸಾಬ ನಧಾಫ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 71/ ಸಾಮಾನಯ

1594 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅನಸುಯಾ ಬುಡ್ರಕ್ಟಿಿ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 73 ಸಾಮಾನಯ

1595 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಬುಡ್ರಕ್ಟಿಿ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 73 ಸಾಮಾನಯ

1596 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಬುಡ್ರಕ್ಟಿಿ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 73 ಸಾಮಾನಯ

1597 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಪಪ ಗ್ಾಮಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 33 ಸಾಮಾನಯ

1598 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾಪಪ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ನಿಗದ 382/3 ಸಾಮಾನಯ

1599 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸೋತಾದೋವಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ನಿಗದ 382/1 ಸಾಮಾನಯ

1600 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಬಸಪಪ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 18/11 ಸಾಮಾನಯ

1601 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಅನಾಡ್ ತಿಮಾಮಪುರ 113 ಸಾಮಾನಯ

1602 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶೋಖಪಪ ಕ್ಮತರ ತಿಮಾಮಪುರ 189 ಸಾಮಾನಯ

1603 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರವವ ಕ್ಮತರ ತಿಮಾಮಪುರ 190 ಸಾಮಾನಯ

1604 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾದೋವಪಪ ಯಲಿಗ್ಾರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 57 ಸಾಮಾನಯ

1605 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಚಿಕ್ಕಣಿವರ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ 126/1 ಸಾಮಾನಯ

1606 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉಮೆೋಶ ಅಂಗಡಿ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 67 ಸಾಮಾನಯ

1607 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಕ್ುರಗುಂದ್ ಕ್ಬೆಿನ ರ 26 ಸಾಮಾನಯ

1608 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಶೈಲ ಕ್ುರಗುಂದ್ ಕ್ಲ್ಲಾ 109/1 ಸಾಮಾನಯ

1609 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಮಪಪ ಶ್ಗಿಹಳಿಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 99 ಸಾಮಾನಯ

1610 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗಪಪ ಶ್ೋಗಿಹಳಿಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 97/4 ಸಾಮಾನಯ

1611 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 36/1 ಸಾಮಾನಯ

1612 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಹಳಿಯಾಳ ನಿಗದ 4/3 ಸಾಮಾನಯ

1613 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಕ್ಲಾಪಪ ಮಾರಡ್ಗಿ 88 ಸಾಮಾನಯ

1614 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುಭಾಸ ಮುದದ ಮಾರಡ್ಗಿ 200 ಸಾಮಾನಯ

1615 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುಭಾಸ ಕ್ಕ್ಯ ಕ್ಬೆಿನ ರ 270/2 ಸಾಮಾನಯ

1616 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮುದಲಿಂಗಪಪ ಹುರಳಿ ಕ್ಬೆಿನ ರ 220 ಸಾಮಾನಯ

1617 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ಶಂಬುನವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 84 ಸಾಮಾನಯ

1618 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಇಮಾಮಸಾಬ ಸುತಗಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 84 ಸಾಮಾನಯ

1619 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಶವಂತ ಚವಾಾಣ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 61 ಸಾಮಾನಯ

1620 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಚವಾಾಣ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 63 ಸಾಮಾನಯ

1621 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಕ್ುಸ ಜಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 580/2 ಸಾಮಾನಯ

1622 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಯಯ ಪೂಜಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 255/1 ಸಾಮಾನಯ

1623 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರ ಸ ಯಯವಂಶ್ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 69/2 ಸಾಮಾನಯ

1624 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅರುಣಕ್ುಮಾರ ನಾಡ್ಗ್ೌಡ್ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 551 ಸಾಮಾನಯ

1625 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮುರಿಗಪಪ ಕೆಂಪಬಸಣಿವರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 66/3 ಸಾಮಾನಯ

1626 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಜಯಪಾಲ ಮಲಾಾಡಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 85 ಸಾಮಾನಯ

1627 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಮಲಾಾಡಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 12/1 ಸಾಮಾನಯ

1628 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅನಿತಾ ನೆಲವಡಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 265/2 ಸಾಮಾನಯ



1629 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ್ುಂಡ್ಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 401/2 ಸಾಮಾನಯ

1630 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅನೂಪೂಣಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 403/1 ಸಾಮಾನಯ

1631 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಾಬುಸಾಬ ಪ್ಪಂಜಾರ ನಿಗದ 15/1 ಸಾಮಾನಯ

1632 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗಪಪ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ ಹಂಗರಕ್ 116/2 ಸಾಮಾನಯ

1633 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 39/4ಬ ಸಾಮಾನಯ

1634 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಪಪ ಬಾಯಳಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 120 ಸಾಮಾನಯ

1635 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಜುಯನ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 148 ಸಾಮಾನಯ

1636 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 59/3 ಸಾಮಾನಯ

1637 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾದೋವಪಪ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 53/1 ಸಾಮಾನಯ

1638 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 64/3 ಸಾಮಾನಯ

1639 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ಜಾವೂರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 274 ಸಾಮಾನಯ

1640 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ಚವಡ್ಣಿವರ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ 71 ಸಾಮಾನಯ

1641 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಜೋಶ ರಸಾಳೆ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ 959/2 ಸಾಮಾನಯ

1642 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಾಧನಾ ರಸಾಳೆ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ 109/5 ಸಾಮಾನಯ

1643 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಶ್ಮ ರಸಾಳೆ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ 240 ಸಾಮಾನಯ

1644 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬೆೈರಪಪ ರಸಾಳೆ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ 934/2 ಸಾಮಾನಯ

1645 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಜಾವೂರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 274 ಸಾಮಾನಯ

1646 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಿಠಾಲ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 37/ಅ ಸಾಮಾನಯ

1647 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಲಾವವ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 88 ಸಾಮಾನಯ

1648 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಶಟಮೊಟಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 58 ಸಾಮಾನಯ

1649 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉಳವಪಪ ತೆಗ ರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 210 ಸಾಮಾನಯ

1650 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಮೆೋಶ ನಾಯಕರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 624 ಸಾಮಾನಯ

1651 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ದೋವರಾರ ರಾಯಾಪೂರ 420/9 ಸಾಮಾನಯ

1652 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗಪಪ ಬೆೋಟಗರಿ ಬೆಳಿಿಗಟಿಿ 198/3 ಸಾಮಾನಯ

1653 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿೋಲಪಪ ಮುಮ್ಮಮಗಟಿಿ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 240 ಸಾಮಾನಯ

1654 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾದೋವಿ ಬೆ ೋರಶೋಟಿಿ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 35 ಸಾಮಾನಯ

1655 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗದಗಪಪ ಮಡಿವಾಳರ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 61/3 ಸಾಮಾನಯ

1656 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ಹಾರ್ೋರಿ ಧಾರವಾಡ್ 35/1 ಸಾಮಾನಯ

1657 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ದೋವರಹುಬಿಳಿಿ 2/* ಸಾಮಾನಯ

1658 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 557/1 ಸಾಮಾನಯ

1659 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಅನಾಡ್ ತಿಮಾಮಪುರ 77 ಸಾಮಾನಯ

1660 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಶ ೋಕ್ ಚಾವಡಿಮನಿ ತಿಮಾಮಪುರ 53 ಸಾಮಾನಯ

1661 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಚಾವಡಿಮನಿ ಮರೆವಾಡ್ 195 ಸಾಮಾನಯ

1662 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವನಾಯಕ ಇಂಚಲದ್ ತೆಗ ರ 123 ಸಾಮಾನಯ

1663 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಪಪ ಇಂಚಲದ್ ತೆಗ ರ 192/1 ಸಾಮಾನಯ

1664 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಕ್ಡೆಮನಿ ಕ್ಣವಿಹೆ ನಾೂಪೂರ 79/1 ಸಾಮಾನಯ

1665 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದೋರ್ಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಂಬಾರಕೆ ಪಪ 197 ಸಾಮಾನಯ

1666 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಂಬಾರಕೆ ಪಪ 35/1 ಸಾಮಾನಯ

1667 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾಪಪ ಯಲಿಗ್ಾರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 25/4 ಸಾಮಾನಯ

1668 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಬಸಪಪ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 18/2,11 ಸಾಮಾನಯ

1669 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗಪಪ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 67/2 ಸಾಮಾನಯ

1670 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಂಬಾರಕೆ ಪಪ 198/* ಸಾಮಾನಯ

1671 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಮಲಾಬಾಯಿ ದೋಶಪಾಂಡೆ ಕ್ುಂಬಾರಕೆ ಪಪ 3/* ಸಾಮಾನಯ

1672 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಬ ಬಕ್ರ ತಿಗಡೆ ಳಿಿ ಕ್ುಂಬಾರಕೆ ಪಪ 145 ಸಾಮಾನಯ

1673 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮರಸದ್ದವವ ಕೆ ಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 88/2 ಸಾಮಾನಯ

1674 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಲಲಿತಾ ಕೆ ಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 83/2ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ

1675 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ಕೆ ಯಪಪನವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 77/3 ಸಾಮಾನಯ

1676 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ತೆ ೋಟದ್ ಗ ವನಕೆ ಪಪ 155 ಸಾಮಾನಯ

1677 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಕಾಶ ಕ್ರೆಸ ರ ನವಲ ರ 407/1 ಸಾಮಾನಯ

1678 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಅಂಗಡಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 292/2 ಸಾಮಾನಯ

1679 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮಾಡ್ನೂವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 19/3 ಸಾಮಾನಯ

1680 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹನಮಂತಪಪ ಮಾಡ್ನೂವರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 19/4 ಸಾಮಾನಯ

1681 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಕ್ುಂದ್ಗ ಳ ಮರೆವಾಡ್ 40/2ಪ್ಪ ಸಾಮಾನಯ

1682 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಕ್ುಂದ್ಗ ಳ ಮರೆವಾಡ್ 54/2 ಸಾಮಾನಯ

1683 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂತೆ ೋಷ ಹರ್ಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 121/ ಸಾಮಾನಯ

1684 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುಜಾತಾ ಹರ್ಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 120 ಸಾಮಾನಯ

1685 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗಪಪ ಹರ್ಣಿಕೆೋರಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 118 ಸಾಮಾನಯ

1686 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ತೆೋಜಸವಕ್ುಮಾರ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 119 ಸಾಮಾನಯ

1687 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಪಪ ದ ಣ್ಣಿಣಿವರ ಕ್ಲಾಾಪುರ 27/3 ಸಾಮಾನಯ

1688 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ರೆಪಪ ಮ ಲಿಮನಿ ಅಂಬ್ಬಾಕೆ ಪಪ 32/1ಅ ಸಾಮಾನಯ

1689 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಬಸಪಪ ಕ್ಟಗಿ ಅಂಬ್ಬಾಕೆ ಪಪ 23/1 ಸಾಮಾನಯ

1690 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗೋಶ ಬಾಯಲಾಳ ನವಲ ರ 831/1 ಸಾಮಾನಯ

1691 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾಂತ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಂಡಿಹಾಳ 103/* ಸಾಮಾನಯ

1692 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಧಾರವಾಡ್ 179/4 ಸಾಮಾನಯ

1693 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗಪಪ ಬೆೋಲ ರ ಧಾರವಾಡ್ 55 ಸಾಮಾನಯ

1694 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಶ್ರಕೆ ೋಳ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 64/2 ಸಾಮಾನಯ

1695 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 63/2 ಸಾಮಾನಯ

1696 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಲಾಾಭಕ್ಷ ಕ್ುಂದ್ಗ ೋಳ ಕ್ವಲಗೋರಿ 129/3 ಸಾಮಾನಯ

1697 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸದ್ದಪಪ ಜೈನರ ನರೆೋಂದ್ರ 86,87 ಸಾಮಾನಯ



1698 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವಂತಪಪ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 30/1ಬ ಸಾಮಾನಯ

1699 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಿಠಾಲ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 39 ಸಾಮಾನಯ

1700 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಕೆೋದ್ಾರಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 255/3 ಸಾಮಾನಯ

1701 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ದ ಡ್ುಮುಗ ಅಂಬ್ಬಾಕೆ ಪಪ 25/3 ಸಾಮಾನಯ

1702 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 19 ಸಾಮಾನಯ

1703 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಸಸಂಬರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 599 ಸಾಮಾನಯ

1704 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುಭಾಸ ನಸಬ್ಬ ಮಾಳ್ಾಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ

1705 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂಗಮೆೋಶ ದ ಡ್ುಮನಿ ಮುರಕ್ಟಿಿ 43/2 ಸಾಮಾನಯ

1706 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂಜಯ ವಜನದ್ಾರ ಮುರಕ್ಟಿಿ 42/2 ಸಾಮಾನಯ

1707 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಧಾರವಾಡ್ ಶ್ವಳಿಿ 156/1 ಸಾಮಾನಯ

1708 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಾವಳಗವವ ಧಾರವಾಡ್ ಶ್ವಳಿಿ 154/3 ಸಾಮಾನಯ

1709 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಲಾಪಪ ಲಂಬ್ಬ ಮಾರಡ್ಗಿ 352 ಸಾಮಾನಯ

1710 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 36/4 ಸಾಮಾನಯ

1711 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಬಸಯಯ ದ ಸಾಯಿಮಠ ಯಾದ್ವಾಡ್ 21/2 ಸಾಮಾನಯ

1712 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಲಿಾಗವಾಡ್ ಶ್ವಳಿಿ 32/2 ಸಾಮಾನಯ

1713 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಿರಿಶಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 32 ಸಾಮಾನಯ

1714 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗ ೋವಿಂದ್ ಹಟಿಿಹೆ ಳಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 113/2 ಸಾಮಾನಯ

1715 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 74 ಸಾಮಾನಯ

1716 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 74/ಬ ಸಾಮಾನಯ

1717 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಬದ್ುಲ್ ಗರ್ಣ ಸೈಯದ್ನವರ ಕ್ಲ ಾರ 18 ಸಾಮಾನಯ

1718 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 18 ಸಾಮಾನಯ

1719 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರುದ್ರಪಪ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 9/5 ಸಾಮಾನಯ

1720 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ತಮಮಣಿ ಬಾಯಲಾಳ ನವಲ ರ 376/1 ಸಾಮಾನಯ

1721 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಕ್ಂದ ೋಗಿ ಕ್ಬೆಿನ ರ 164/1 ಸಾಮಾನಯ

1722 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮೆನಕ್ಕನವರ ಮರೆವಾಡ್ 14/2 ಸಾಮಾನಯ

1723 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮುರಗೋಶ ಇನಾಮದ್ಾರ ಹ ಲಿಕೆೋರಿ 54 ಸಾಮಾನಯ

1724 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಎಸ್.ಬ್ಬ. ಬಜಂತಿರ ಹೆ ನಾೂಪುರ 124/4 ಸಾಮಾನಯ

1725 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಆರ ಬ್ಬ ದೋಸಾಯಿ ಡೆ ೋರಿ 9/19 ಸಾಮಾನಯ

1726 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ವಿಭ ತಿ ಹೆ ನಾೂಪುರ 134 ಸಾಮಾನಯ

1727 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮೃತುಯಂಜಯ ವಿಭ ತಿ ಹೆ ನಾೂಪುರ 221 ಸಾಮಾನಯ

1728 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ಕಾಳೆ ಅಂಬೆ ೋಳಿಿ 214 ಸಾಮಾನಯ

1729 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಖಾನಾಪುರ ಬೆಣಚಿ 74/1ಎ ಸಾಮಾನಯ

1730 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಅಕ್ಲಕೆ ೋಟ ಅಂಬೆ ೋಳಿಿ 32 ಸಾಮಾನಯ

1731 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಅನೂಪೂಣಯ ಕೆೋರಿಮಠ ಕ್ುಂಬಾರಕೆ ಪಪ 150/1+2ಬ ಸಾಮಾನಯ

1732 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಅವವಕ್ಕ ಚಲವಾದ ಕೆ ೋಗಿಲಗೋರಿ 52/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ

1733 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ರಾ. ತೆ ೋಟಗಿ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ 117/119 ಸಾಮಾನಯ

1734 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಅಮೃತ ರಾ. ತೆ ೋಟಗಿ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ 117/120 ಸಾಮಾನಯ

1735 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಪಾಯಪಪ ತ. ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಗಿಲಗೋರಿ 91 ಸಾಮಾನಯ

1736 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ನ ತನ ಪಾ. ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ೋಗಿಲಗೋರಿ 91 ಸಾಮಾನಯ

1737 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಅವಲಕ್ಕ ಅಂಬೆ ೋಳಿಿ 34/2 ಸಾಮಾನಯ

1738 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ವಿಶವಂಬರ ಬನಸ ಅಂಬೆ ೋಳಿಿ 41/5 ಸಾಮಾನಯ

1739 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗರತೂ ಜಮಖಂಡಿ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ 287 ಸಾಮಾನಯ

1740 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಮಣ ಸ ೋನಾರ ಬೆಣಚಿ 28 ಸಾಮಾನಯ

1741 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಉಮ್ಮಯಳ್ಾ ಸ ೋನಾರ ಬೆಣಚಿ 35 ಸಾಮಾನಯ

1742 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಮತಾಜ ಕ್ತ ಿರ ಅಂಬೆ ೋಳಿಿ 33/11 ಸಾಮಾನಯ

1743 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರಾಜ ಸಾಬ ಕ್ತ ಿರ ಅಂಬೆ ೋಳಿಿ 27/1ಬ ಸಾಮಾನಯ

1744 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಮದ್ರಫಕ್ ಮುಲಾಾ ಅಂಬೆ ೋಳಿಿ 33/12 ಸಾಮಾನಯ

1745 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಪಟಿಣಶೋಟಿಿ ಡೆ ೋರಿ 63/ಅಬ ಸಾಮಾನಯ

1746 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವರಾಯಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ ಹ ಲಿಕೆೋರಿ 110/2 ಸಾಮಾನಯ

1747 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ತಮಮಣಿ ಮುಷಿಗಿ ಬೆಣಚಿ 66/5/7 ಸಾಮಾನಯ

1748 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಹ. ಹುಡೆೋದ್ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ 85 ಸಾಮಾನಯ

1749 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷಿಪಪ ಗೋನಪಪನವರ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ 55/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ

1750 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಅಜಯನ ಅಷಿಿಕ್ರ ಅಳ್ಾೂವರ 36 ಸಾಮಾನಯ

1751 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಗೋನಪಪನವರ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ 110/4 ಸಾಮಾನಯ

1752 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಲಿಂಗಪಪ ಆಡಿನವರ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ 34 ಸಾಮಾನಯ

1753 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಲಿಂಗನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುಂಬಾರಕೆ ಪಪ 21 ಸಾಮಾನಯ

1754 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ಹ ಲಿ ಕ್ಡ್ಬಗಟಿಿ 192 ಸಾಮಾನಯ

1755 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ದ್ುಂಡ್ಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಹೆ ನಾೂಪುರ 15 ಸಾಮಾನಯ

1756 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಹುದ್ಾದರ ಹೆ ನಾೂಪುರ 121 ಸಾಮಾನಯ

1757 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಚ ೋಳಪಪನವರ ಡೆ ೋರಿ 39 ಸಾಮಾನಯ

1758 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಇನಾಮದ್ಾರ ಕ್ಡ್ಬಗಟಿಿ 54/1 ಸಾಮಾನಯ

1759 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಚನೂಬಸವವ ಪ್ಪ.ಕೆ. ಹೆ ನಾೂಪುರ 132 ಸಾಮಾನಯ

1760 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪೃಥ್ವವರಾಜ ಮುಗದ್ುಮ್ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ 156/1 ಸಾಮಾನಯ

1761 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಜಯಪಾಲ್ ಮುಗದ್ುಮ್ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ 156/2 ಸಾಮಾನಯ

1762 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ರಾಜಪಪ ಮುರಾರಿ ಖಾ.ಮ. ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 50 ಸಾಮಾನಯ

1763 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಾಸುದೋವ ನಾರಾಯಣ ಮಾನೆ ಮದಕೆ ಪಪ 181/1 ಸಾಮಾನಯ

1764 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಈರಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಗುಳೆದ್ಕೆ ಪಪ+ಮದಕೆ ಪಪ 116 ಸಾಮಾನಯ

1765 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಮನಪಪ ನಿೋಲಕ್ಂಟಪಪ ಅಳ್ಾೂವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 126 ಸಾಮಾನಯ

1766 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಜುಯನ ಗಂಗಪಪ ಕ್ರಕ್ಟಿಿ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 128 ಸಾಮಾನಯ



1767 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಖಂಡ್ಪಪ ಬಂಡ್ಪಪನವರ ಗುಳೆದ್ಕೆ ಪಪ 178 ಸಾಮಾನಯ

1768 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರವಿಂಚಂದ್ರ ಶಂಕ್ರಪಪ ಗುಳೆದ್ಕೆ ಪಪ 17.Jän ಸಾಮಾನಯ

1769 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ತಮಮಣಿ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 73/3 ಸಾಮಾನಯ

1770 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯರ್ಣ ತಮಮಣಿ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 73/3 ಸಾಮಾನಯ

1771 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಬಸಪಪ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 552/1 ಸಾಮಾನಯ

1772 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ನಾಗಪಪ ಸಾಹುಕಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 62/4 ಸಾಮಾನಯ

1773 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ಬ. ಶಂಬುನವರ ಖಾ.ಮ. ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 123/ಪ್ಪ2 ಸಾಮಾನಯ

1774 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಕಾಶ ಯಲಿಗ್ಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 530/1 ಸಾಮಾನಯ

1775 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಾಬು ರಾಹುತ್ ಖಾ.ಮ. ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 18/1 ಸಾಮಾನಯ

1776 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಧಮಯನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಮುಳಮುತಿಲ 43/1ಎ ಸಾಮಾನಯ

1777 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ ನಿಂಬೆ ೋಜಿ ಮುಳಮುತಿಲ 73/2ಎ ಸಾಮಾನಯ

1778 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ಲಾಳಸಂಗಿ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ 269/3 ಸಾಮಾನಯ

1779 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಶರಪಪ ವಚಯಗಿ ಮಂಗಳಗಟಿಿ 173/1 ಸಾಮಾನಯ

1780 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಜೋಸಾಬ ಮುಲಾಾನವರ ಮಂಗಳಗಟಿಿ 209/1 ಸಾಮಾನಯ

1781 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಕ್ುಿಂಸಾಬ ವಿಜಾಪುರ ಮುಳಮುತಿಲ 44/2 ಸಾಮಾನಯ

1782 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹಣಮಂತಪಪ ಶ್ಂಧೆ ದೋ.ಮ.ನರೆೋಂದ್ರ 44/2 ಸಾಮಾನಯ

1783 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಲಕ್ಷಮಣ ಬ್ಬೋರಪಪನವರ ತೆೋಗ ರ 84/2 ಸಾಮಾನಯ

1784 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಘಟಗೋಪಪ ಕೆೋದ್ಾರಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ 190/4 ಸಾಮಾನಯ

1785 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ ಶ್. ಧಾರವಾಡ್ ಲಕ್ಮಾಪುರ 184/9 ಸಾಮಾನಯ

1786 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಬ. ಹೆ ಸಮನಿ ಮಂಗಳಗಟಿಿ 226 ಸಾಮಾನಯ

1787 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾದೋವಪಪ ಈ. ನೆೋಕಾರ ಮಂಗಳಗಟಿಿ 224 ಸಾಮಾನಯ

1788 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಯಯ ಬ. ಮುದ್ಕ್ಯಯನವರ ಮುಳಮುತಿಲ 16/1 ಸಾಮಾನಯ

1789 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ನೆೋಕಾರ ಮುಳಮುತಿಲ 58/9 ಸಾಮಾನಯ

1790 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಬಾ. ನಿಂಬೆ ೋಜಿ ಮುಳಮುತಿಲ 42/ಎ ಸಾಮಾನಯ

1791 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ಬಸಪಪ ಚಿಟಿಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 379/1 ಬ ಸಾಮಾನಯ

1792 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಶಂಕ್ರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 403/2 ಸಾಮಾನಯ

1793 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 339 ಸಾಮಾನಯ

1794 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರುದ್ರಪಪ ಮ. ಗ್ಾಮಣಿವರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 575 ಸಾಮಾನಯ

1795 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಣಿ ಗ್ಾಮಣಿವರ ಖಾ.ಮ. ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 2 ಸಾಮಾನಯ

1796 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾರುದ್ರಯಯ ಪೂಜಾರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 117 ಸಾಮಾನಯ

1797 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಯಾಯ ಪೂಜಾರ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 391 ಸಾಮಾನಯ

1798 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಂಗಳಗಟಿಿ 141/1 ಸಾಮಾನಯ

1799 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕೆೋದ್ಾರಪಪ ಗಿರಿಯಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 15/3ಅ ಸಾಮಾನಯ

1800 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂಗಯಯ ಮುದ್ಕ್ಯಯನವರ ಮುಳಮುತಿಲ 09.Jän ಸಾಮಾನಯ

1801 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಜಿೋವಣಿವರ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ 107/1 ಸಾಮಾನಯ

1802 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ರಬಿಯಯನವರ ಜಿೋರಗಿವಾಡ್ 13/3 ಸಾಮಾನಯ

1803 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಬಸಪಪ ಹೆ ಂಗಲ ಜಿೋರಗಿವಾಡ್ 18/3 ಸಾಮಾನಯ

1804 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಹುಲಮನಿ ಹಂಗರಕ್ 57/ಪ್ಪ5 ಸಾಮಾನಯ

1805 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕರಪಪ ರಾಜಪಪ ಶ್ಂಧೆ ಗ ೋ.ಮ. ನರೆೋಂದ್ರ 82 ಸಾಮಾನಯ

1806 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುಬಿಪಪ ಯಲಾಪಪ ಶ್ಂಧೆ ಗ ೋ.ಮ. ನರೆೋಂದ್ರ 21/3 ಸಾಮಾನಯ

1807 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ವಿಶವನಾಥ ಲಾಳಸಂಗಿ ಲಕ್ಮಾಪುರ 61/2 ಸಾಮಾನಯ

1808 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಪಪ ಬಾಬು ಮಾಲನವರ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ 93/1 ಸಾಮಾನಯ

1809 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಫ ಸಾಳಂಕೆ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ 142 ಸಾಮಾನಯ

1810 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಪಪ ಫ ಸಾಳೆ ಂಕೆ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ 137/1 ಸಾಮಾನಯ

1811 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹನಂತಪಪ ಶ್.  ರಾಧಾಯಿ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ 25/1 ಸಾಮಾನಯ

1812 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಾಬು ಮಲಾಪಪ ಮಾಲನವರ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ 126 ಸಾಮಾನಯ

1813 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ಬಸವಂತಪಪ ಧಾರವಾಡ್ ನರೆೋಂದ್ರ 149 ಸಾಮಾನಯ

1814 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹನಮಂತಪಪ ಬಸಪಪ ಶ್ಂಧೆ ನರೆೋಂದ್ರ 67 ಸಾಮಾನಯ

1815 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾಲತೆೋಶ ಮಡಿವಾಳಪಪ ತರಗ್ಾರ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 34 ಸಾಮಾನಯ

1816 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ತರಗ್ಾರ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 2 ಸಾಮಾನಯ

1817 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಚಟಿಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 356/1 ಸಾಮಾನಯ

1818 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಅಂಧಕಾರ ಗರಗ 408 ಸಾಮಾನಯ

1819 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂಗಪಪ ಉಳವಪಪ ಉಳವಣಿವರ ಗರಗ 228/2 ಸಾಮಾನಯ

1820 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗಪಪ ಃ ೋರಪಪ ಬಾರಕ್ ಗರಗ 668 ಸಾಮಾನಯ

1821 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಶ್ಗಿಹಳಿಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 97/4 ಸಾಮಾನಯ

1822 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಮಪಪ ಶ್ಗಿಹಳಿಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 99 ಸಾಮಾನಯ

1823 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಧರ ಶ್ಗಿಹಳಿಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 27/6 ಸಾಮಾನಯ

1824 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ಪಪ ಯಲಾಪಪ ಮುಮ್ಮಮಗಟಿಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 7/2,3 ಸಾಮಾನಯ

1825 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ಪಪ ಮುಮ್ಮಮಗಟಿಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 31/1 ಸಾಮಾನಯ

1826 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಕೆೋಂದ್ಾರಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ 60/4 ಸಾಮಾನಯ

1827 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲ್ಲಾೋಶಪಪ ಹ ಕ್ತ ಿರ ಗರಗ 208/1 ಸಾಮಾನಯ

1828 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಲಾಪಪ ರಾ. ಶ್ಂಧೆ ದೋ.ಮ.ನರೆೋಂದ್ರ 110/2 ಸಾಮಾನಯ

1829 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ುರಕ್ುರಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 135/1 ಸಾಮಾನಯ

1830 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ನಿ ಮಲ್ಲಾೋದ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 43/14,12 ಸಾಮಾನಯ

1831 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆ ಣಿನವರ ದ್ುಬಿನಮರಡಿ 194/1 ಸಾಮಾನಯ

1832 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂತೆ ೋಷ ಹೆ ಣಿನವರ ದ್ುಬಿನಮರಡಿ 194/1 ಸಾಮಾನಯ

1833 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಹೆ ಣಿನವರ ದ್ುಬಿನಮರಡಿ 194/1 ಸಾಮಾನಯ

1834 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಕ್ಣ್ಣ ಜನವರ ಮುಳಮುತಿಲ 93/4 ಸಾಮಾನಯ

1835 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಸಂಗ ೋಳಿಿ ಮುಳಮುತಿಲ 70/718 ಸಾಮಾನಯ



1836 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ರಾ ಓಲ್ಲೋಕಾರ ಮುಗಳಿ 60/2 ಸಾಮಾನಯ

1837 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗವವ ಘಂಟಿ ಗ ೋ.ಮ. ನರೆೋಂದ್ರ 62/ಬ ಸಾಮಾನಯ

1838 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪುಂಡ್ಲಿೋಕ್ ಮ. ಮಾಳಗಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 262/2 ಸಾಮಾನಯ

1839 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉಳವಪಪ ಬ ಕ್ಚಯಕ್ಟಿಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 280 ಸಾಮಾನಯ

1840 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸದ್ದಪಪ ಈ ಸುತಗಟಿಿ ಜಿೋರಗಿವಾಡ್ 30/3 ಸಾಮಾನಯ

1841 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹೆ ನೂವವ ಪ. ಜಂಗಳಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 27/2 ಸಾಮಾನಯ

1842 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಜುಯನ ಹ. ಜಂಗಳಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 27/4 ಸಾಮಾನಯ

1843 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗಪಪ ಹ ಶ್ೋಗಿಹಳಿಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 116 ಸಾಮಾನಯ

1844 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪುಂಡ್ಲಿೋಕ್ಪಪ ಫ. ಖಾನಾಪುರ ಗುಳೆೋದ್ಕೆ ಪಪ 42/2 ಸಾಮಾನಯ

1845 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಂಗಳಗಟಿಿ 301/2 ಸಾಮಾನಯ

1846 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಂಗಳಗಟಿಿ 142/7 ಸಾಮಾನಯ

1847 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಕೆ. ನಾಗನಗ್ೌಡ್ರ ಕೆ ೋಟಬಾಗಿ 61/1 ಸಾಮಾನಯ

1848 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾಪಪ ಮಸ ತಿ ನರೆೋಂದ್ರ 15 ಸಾಮಾನಯ

1849 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ಮಸ ತಿ ನರೆೋಂದ್ರ 55/ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ

1850 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ರೆಪಪ ಬಸಪಪ ಚಿಟಿಿ ಕೆ ೋಟಬಾಗಿ 12/2 ಸಾಮಾನಯ

1851 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶೈಲಾ ಜಿನೂಪಪನವರ ಕೆ ೋಟಬಾಗಿ 153/2 ಸಾಮಾನಯ

1852 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕಾಟಗೋರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 49/2 ಸಾಮಾನಯ

1853 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸದ್ಾನಂದ್ ನಿೋ. ಹಿರೆೋಮಠ ಕೆ ೋಟಬಾಗಿ 44/2 ಸಾಮಾನಯ

1854 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ುಮಾರಸಾವಮ್ಮ ವಿ. ಹಿರೆೋಮಠ ಕೆ ೋಟಬಾಗಿ 44/3 ಸಾಮಾನಯ

1855 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ ರು. ಗ್ಾಂಜಿ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ 6 ಸಾಮಾನಯ

1856 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ನಿಂ, ಶ್ೋಗಿಹಳಿಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 144 ಸಾಮಾನಯ

1857 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಮಲಾಪಪ ಮೊರಬ ನರೆೋಂದ್ರ 88 ಸಾಮಾನಯ

1858 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಶಾಂತಪಪ ದ ಡ್ುವಾಡ್ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 516/9 ಸಾಮಾನಯ

1859 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ದ ಡ್ುವಾಡ್ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 286/4 ಸಾಮಾನಯ

1860 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ರಾಜಪಪ ಕ್ುಸ ೋಜಿ ಖಾನಾಪುರ 97 ಸಾಮಾನಯ

1861 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿೋಜನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಮುಳಮುತಿಲ 49/1 ಸಾಮಾನಯ

1862 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾಬುಬಸಬಾನಿ ಸೈಯಯದ್ನವರ ರ್ಂಕ್ಟಾಪುರ 105/6 ಸಾಮಾನಯ

1863 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬೆಂಡಿಗೋರಿ ಮುಳಮುತಿಲ 21/2ಅ ಸಾಮಾನಯ

1864 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಬೆಂಡಿಗೋರಿ ಮುಳಮುತಿಲ 110/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ

1865 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಲಕ್ಷಮಣ ಅಂಗಡಿ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 39/9 ಸಾಮಾನಯ

1866 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಿಠಠಲ ಪೂಮೊೋಜಿ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ 17/5 ಸಾಮಾನಯ

1867 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ಪೂಮೊೋಜಿ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ 17/6 ಸಾಮಾನಯ

1868 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕಾಶವವ ನಾಗನಗಡ್ರ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 335/1 ಸಾಮಾನಯ

1869 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಮದ್ಹನಿೋಫ ಮಹಮದ್ಅಲಿ ರ್ಂಕ್ಟಾಪುರ 107/1 ಸಾಮಾನಯ

1870 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ರ್ಂಕ್ಟಾಪುರ 51 ಸಾಮಾನಯ

1871 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಧರ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 9/1, 2/3 ಸಾಮಾನಯ

1872 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 10/1ಅ ಸಾಮಾನಯ

1873 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ನರಗುಂದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 70/2ಡ್ ಸಾಮಾನಯ

1874 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗ್ಾಧರ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 53/2 ಸಾಮಾನಯ

1875 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗಪಪ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 10/2ಆ ಸಾಮಾನಯ

1876 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗ ಳಪಪ ನರಗುಂದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 70/2ಫ ಸಾಮಾನಯ

1877 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಶೈಲ ಪುಂಡ್ಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 86/3 ಸಾಮಾನಯ

1878 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿೋಲವವ ಪುಂಡ್ಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 50/3 ಸಾಮಾನಯ

1879 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವವ ಮೊರಬದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 136 ಸಾಮಾನಯ

1880 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕೆ ೋನಪಪ ಚವಾಾಣ ಮದಕೆ ಪಪ 148/2 ಸಾಮಾನಯ

1881 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಯಲಿಗ್ಾರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 34/2 ಸಾಮಾನಯ

1882 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾರುತಿ ಗುಡ್ುಪಪನವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 69/4 ಸಾಮಾನಯ

1883 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪ್ಪೋರಪಪ ಅಂಗಡಿ ಗರಗ 292/1 ಸಾಮಾನಯ

1884 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವವ ಯಲಿಗ್ಾರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 149 ಸಾಮಾನಯ

1885 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂಗಪಪ ನರಗುಂದ್ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 70/2ಎ ಸಾಮಾನಯ

1886 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾರುತಿ ಚವಾಾಣ ಮದಕೆ ಪಪ 148/4 ಸಾಮಾನಯ

1887 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗಪಪ ನೆೋಕಾರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 4/1 ಸಾಮಾನಯ

1888 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕರಪಪ ಜಾವೂರ ಲ್ಲ ೋಕ್ ರ 274 ಸಾಮಾನಯ

1889 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಶೈಲ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 375 ಸಾಮಾನಯ

1890 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಹಂಗರಕ್ 233/1 ಸಾಮಾನಯ

1891 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಅಬಾಿರ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 376/2 ಸಾಮಾನಯ

1892 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ತಾರಿಹಾಳ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 544 ಸಾಮಾನಯ

1893 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ತಾರಿಹಾಳ ತಡ್ಕೆ ೋಡ್ 544/ಪ್ಪ3 ಸಾಮಾನಯ

1894 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಜಯಪಾಲ ಮಲಾಾಡಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 85/1 ಸಾಮಾನಯ

1895 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಸ ಿರಿ ಹೆ ಸ ರ ಧಾವರಾಡ್-ವಿ 181/2 ಸಾಮಾನಯ

1896 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುರೆೋಶ ಸ ೋಗಿ ಹೆ ಸಾಯಲಾಾಪುರ-ವಿ 2/4 ಸಾಮಾನಯ

1897 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುಭಾಸ ಆಕ್ಳವಾಡಿ ಅತಿಿಕೆ ಳಿ 27/2 ಸಾಮಾನಯ

1898 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ್ಾಯಮಣಿ ಅರಳಪಪನವರ ನವಲ ರು 49/ಅ2 ಸಾಮಾನಯ

1899 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಯಯ ಪೂಜಾರ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 15/1 ಸಾಮಾನಯ

1900 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹೆೋಶಚಂದ್ರ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಮಲಾಪುರ 280/3 ಸಾಮಾನಯ

1901 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಹ ಸ ರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 266/2ಅ ಸಾಮಾನಯ

1902 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಹದೋವ ಗ್ಾಳಿ ಹೆ ಸಾಯಲಾಾಪುರ-ವಿ 130/ಅ ಸಾಮಾನಯ

1903 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರವಿೋಣ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ ಯರಿಕೆ ಪಪ 153/ಇ1 ಸಾಮಾನಯ

1904 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ತಡ್ಸ ಹೆ ಸಾಯಲಾಾಪುರ-ವಿ 96/* ಸಾಮಾನಯ



1905 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಜು ಗ್ಾಳಿ ಹೆ ಸಾಯಲಾಾಪುರ-ವಿ 130/6 ಸಾಮಾನಯ

1906 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ಹುದ್ಾದರ ದ್ುಗಯದ್ಕೆೋರಿ 16/2 ಸಾಮಾನಯ

1907 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ರೆೋವಣಿವರ ನಿಗದ 70/* ಸಾಮಾನಯ

1908 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ಚಿವಟಗುಂಡಿ ಮನಗುಂಡಿ 323/3+7+13+5+11 ಸಾಮಾನಯ

1909 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಜಯಮಮ ಮ ಲಿಮನಿ ಹಳಿಿಗೋರಿ 147/1 ಸಾಮಾನಯ

1910 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚಟುಿ ಕಾನು ಕಾನೆೋವಾಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಮಲಿಾಗವಾಡ್ 88/* ಸಾಮಾನಯ

1911 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗವವ ಮೆೋಟಾಯಳ ನಿಗದ 312/* ಸಾಮಾನಯ

1912 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಅಗಸರ ಎತಿಿನಗುಡ್ು 25 ಸಾಮಾನಯ

1913 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ಗ ೋಕ್ುಲ ರಾಯಾಪುರ 119/3 ಸಾಮಾನಯ

1914 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಬಯಯ ಮಠದ್ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 84/* ಸಾಮಾನಯ

1915 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಬಸವವ ಶ್ವನ ರ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 284 ಸಾಮಾನಯ

1916 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಮುರಕ್ಟಿಿ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 344 ಸಾಮಾನಯ

1917 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಮನಗ್ೌಡ್ ಪಾಟಿೋಲ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 20 ಸಾಮಾನಯ

1918 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗದ್ಗಯಯ ಯರಗಂಬಳಿಮಠ ನಿಗದ 436 ಸಾಮಾನಯ

1919 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರವವ ಕ್ಣನೂವರ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 258 ಸಾಮಾನಯ

1920 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಟಿಿ ನವಲ ರು 418 ಸಾಮಾನಯ

1921 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಾವಕ್ಕ ಜಾಡ್ಬುತಿಿ ಬಾಡ್ 9/1 ಸಾಮಾನಯ

1922 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂವಿೋರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ನಿಗದ 64 ಸಾಮಾನಯ

1923 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂವವ ರೆ ಟಿಿ ನಾಯಕ್ನಹ ಲಿಕ್ಟಿಿ 137/* ಸಾಮಾನಯ

1924 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ರಾಯಾಪುರ 127/* ಸಾಮಾನಯ

1925 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ರಾಯಾಪುರ 119/2 ಸಾಮಾನಯ

1926 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಮೆೋಶ ಹುಬಿಳಿಿ ರಾಯಾಪುರ 631/* ಸಾಮಾನಯ

1927 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ಮಡಿವಾಳರ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 171 ಸಾಮಾನಯ

1928 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಯಯ ಯರಗಂಬಂಳಿಮಠ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 80/* ಸಾಮಾನಯ

1929 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಪಪ ಒಡ್ವಣಿವರ ನವಲ ರು 819/1 ಸಾಮಾನಯ

1930 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಪಪ ಲಕ್ಕಣಿವರ ರಾಯಾಪುರ 81/1 ಸಾಮಾನಯ

1931 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹದೋವಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ರಾಯಾಪುರ 72 ಸಾಮಾನಯ

1932 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶೋಖರಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ರಾಯಾಪುರ 119 ಸಾಮಾನಯ

1933 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಯಯ ಯರಗಂಬಳಿಠ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 82 ಸಾಮಾನಯ

1934 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಯರಗಂಬಳಿಮಠ ನಿಗದ 338 ಸಾಮಾನಯ

1935 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ ರಾಯಾಪುರ 82 ಸಾಮಾನಯ

1936 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಶ್ಸನಳಿಿ ರಾಯಾಪುರ 98/4 ಸಾಮಾನಯ

1937 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪಂಚಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಸತ ಿರ 7/ಬ2 ಸಾಮಾನಯ

1938 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಮನಗುಂಡಿ ರಾಯಾಪುರ 7/ಬ1 ಸಾಮಾನಯ

1939 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ರಬಸಪಪ ನಾಗರಳಿಿ ರಾಯಾಪುರ 88/5 ಸಾಮಾನಯ

1940 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉದ್ಯ ಸುಂಕ್ದ್ ಮುಗದ್ 217 ಸಾಮಾನಯ

1941 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಅಂಗಡಿ ಮನಗುಂಡಿ 328 ಸಾಮಾನಯ

1942 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಜುಯನ ಕ್ರೆಮಮನವರ ನಾಯಕ್ನಹ ಲಿಕ್ಟಿಿ 22 ಸಾಮಾನಯ

1943 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉಳವಪಪ ಶ್ೋಲವಂತ ಲಕ್ಮನಹಳಿಿ 130 ಸಾಮಾನಯ

1944 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಹಳಿಯಾಳ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 296 ಸಾಮಾನಯ

1945 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಬಸಪಪ ಮಡಿವಾಳ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 401 ಸಾಮಾನಯ

1946 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಾವಕ್ಕ ವಾಲಿಕಾರ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 45 ಸಾಮಾನಯ

1947 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿೋಲವವ ಕ್ನಿೂಕೆ ಪಪ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 383 ಸಾಮಾನಯ

1948 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಯಯ ಕ್ನೂಕೆ ಪಪ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 96 ಸಾಮಾನಯ

1949 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಗೋಶ ಮಾಳಗಿ ವರವನಾಗಲಾವಿ 1/3 ಸಾಮಾನಯ

1950 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಬಸಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಹೆ ಸಾಯಲಾಾಪುರ-ವಿ 7/* ಸಾಮಾನಯ

1951 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಅಳೆಬಸಪಪನವರ ನವಲ ರು 369 ಸಾಮಾನಯ

1952 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಜು ಘಾಟಗ ನವಲ ರು 779 ಸಾಮಾನಯ

1953 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗವವ ಗ ೋಕಾವಿ ರಾಯಾಪುರ 111 ಸಾಮಾನಯ

1954 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉಳಪಪ ರೆೋವಣಿವರ ನಿಗದ 70/* ಸಾಮಾನಯ

1955 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ್ಾನಪಪ ಗಂಜಿಗಟಿಿ ನಿಗದ 556/1 ಸಾಮಾನಯ

1956 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸ ೋಮಯಯ ಕ್ನಿಕೆ ಪಪ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 513/7/13 ಸಾಮಾನಯ

1957 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉಳವಪಪ ಜಗದ್ಪಪನವರ ನಿಗದ 100 ಸಾಮಾನಯ

1958 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ್ಾಯವಣಿ ಜಗದ್ಪಪನವರ ನಿಗದ 100/1 ಸಾಮಾನಯ

1959 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ಕೆ ರನಕೆ ಟಿ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 287 ಸಾಮಾನಯ

1960 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುರೆೋಶ ಗ ೋಡ್ಸ ಮಾಳ್ಾಪುರ 119 ಸಾಮಾನಯ

1961 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸ ೋಮಪಪ ಇಟಿಿಗಟಿಿ ನವಲ ರು 308 ಸಾಮಾನಯ

1962 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರುದ್ರವವ ಹಡ್ಪದ್ ನವಲ ರು 324 ಸಾಮಾನಯ

1963 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ರೆಸ ರ ನವಲ ರು 407/1 ಸಾಮಾನಯ

1964 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಕ್ರೆಸ ರ ನವಲ ರು 775 ಸಾಮಾನಯ

1965 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಇಂಗಳಿಿ ಸತ ಿರ 28/1ಬ1 ಸಾಮಾನಯ

1966 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪುಂಡ್ಲಿಕ್ಪಪ ಮನೆ ೋಜಿ ಹೆ ಸವಾಳ 32/4 ಸಾಮಾನಯ

1967 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಕ್ುರನಕೆ ೊ್ಪಪ ನಿಗದ 77/* ಸಾಮಾನಯ

1968 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹನಮಂತಪಪ ಮಾಯಣಿವರ ನವಲ ರು 381/2 ಸಾಮಾನಯ

1969 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಾಳಪಪ ಮಲ್ಲಾೋಶಪಪ ಮಾಳ್ಾಪುರ 37/3 ಸಾಮಾನಯ

1970 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ತಳಗೋರಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 20 ಸಾಮಾನಯ

1971 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ಇಸಣಿವರ ಕ್ಮಲಾಪುರ 84 ಸಾಮಾನಯ

1972 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ಕ್ಮತಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ 19 ಸಾಮಾನಯ

1973 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಲಾಪಪ ಗ್ಾಳಿ ಧಾವರಾಡ್-ವಿ 180/1 ಸಾಮಾನಯ



1974 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವಣಿಯಯ ಕ್ನಿೂಕೆ ಪಪ ನಿಗದ 383 ಸಾಮಾನಯ

1975 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾನಿಂಗಯಯ ಕ್ನಿೂಕೆ ಪಪ ನಿಗದ 96 ಸಾಮಾನಯ

1976 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ಶ್ಸನಳಿಿ ರಾಯಾಪುರ 98/5 ಸಾಮಾನಯ

1977 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಲಕ್ಕಣಿವರ ರಾಯಾಪುರ 114/3 ಸಾಮಾನಯ

1978 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸಾಲಗಟಿಿ ಕಾಯರಕೆ ಪಪ 118 ಸಾಮಾನಯ

1979 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಬಸಯಯ ಯರಗಂಬಳಿಮಠ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 58 ಸಾಮಾನಯ

1980 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗಪಪ ದ್ಾಸನಕೆ ಪಪ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 466 ಸಾಮಾನಯ

1981 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಮೊತೆಯಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಮಲ ಾರ 12/2 ಸಾಮಾನಯ

1982 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮುನಿಯಪಪ ಹೆ ಸಮನಿ ಹಳಿಿಗೋರಿ 147/2 ಸಾಮಾನಯ

1983 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸತಿೋಶ ವಿೋರಾಪುರ ಮುಗದ್ 200/2 ಸಾಮಾನಯ

1984 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರೆೋವಣ್ಣಪಪ ರೆೋವಣಿವರ ನಿಗದ 65 ಸಾಮಾನಯ

1985 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಚಯಯ ಯರಗಂಬಳಿಮಠ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 80 ಸಾಮಾನಯ

1986 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಯಯ ಯರಗಂಬಳಿಮಠ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 35 ಸಾಮಾನಯ

1987 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ್ುಂಡ್ಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಅಂಬ್ಬಾಕೆ ಪಪ 28/4 ಸಾಮಾನಯ

1988 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಹಿರೆೋಮಠ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 93 ಸಾಮಾನಯ

1989 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಯಯ ಕ್ನಿೂಕೆ ಪಪ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 96/3 ಸಾಮಾನಯ

1990 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಾದೋವ ಮೆೋಟಾಯಳ ಬೆನಕ್ನಕ್ಟಿಿ 418/4 ಸಾಮಾನಯ

1991 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಅಂಗಡಿ ಮನಗುಂಡಿ 3/2 ಸಾಮಾನಯ

1992 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ರಿಯವವ ಇರಬಗೋರಿ ನವಲ ರು 370 ಸಾಮಾನಯ

1993 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಾಳಕ್ೃಷಿ ಜಗದ್ಾಳೆ ನವಲ ರು 879 ಸಾಮಾನಯ

1994 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಜ ಯೋತಿ ಕ್ುಮೊೋಜಿ ನವಲ ರು 879 ಸಾಮಾನಯ

1995 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುರೆೋಶ ಮ ಹೆಬಿಳಿಿ ಉ.ಬೆಟಗೋರಿ 204/2 ಸಾಮಾನಯ

1996 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಯೋಗಿ ಭೋ ಹೆ ಸ ರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 1000/1 ಸಾಮಾನಯ

1997 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 199/P2 ಸಾಮಾನಯ

1998 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿೋಲವವ ಗ ೋವನಕೆ ಪಪ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 199/1ಬ/1 ಸಾಮಾನಯ/ಮಹಿಳೆ

1999 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ಚಿಂದ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 1100/2 ಸಾಮಾನಯ

2000 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ ಮುದದ ಮಾರಡ್ಗಿ 37/3 ಸಾಮಾನಯ

2001 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಕ್ ಮುದದ ಮಾರಡ್ಗಿ 88/4 ಸಾಮಾನಯ

2002 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುಭಾಸ ಕ್ ಮುದದ ಮಾರಡ್ಗಿ 200/2 ಸಾಮಾನಯ

2003 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾಪಪ ಬು ಮುದದ ಶ್ವಳಿಿ 253/1 ಸಾಮಾನಯ

2004 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಮಲವವ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆಬಿಳಿಿ 455 ಸಾಮಾನಯ

2005 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಜಶೋಖರ ಕ್ ಮುದದ ಹೆಬಿಳಿಿ 472/2 ಸಾಮಾನಯ

2006 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾಬಳೆೋಶವರ ಉ ಕೆ ೋರಕೆ ಪಪ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 276/3 ಸಾಮಾನಯ

2007 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ನರಗುಂದ್ ವನಹಳಿಿ 343/2 ಸಾಮಾನಯ

2008 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾದೋವಪಪ ನರಗುಂದ್ ವನಹಳಿಿ 343/2 ಸಾಮಾನಯ

2009 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾಜಿ ಶಂಕೆರಪಪ ನಾವಳಿಿ ವನಹಳಿಿ 31/3 ಸಾಮಾನಯ

2010 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಶ ೋಕ್ ಶಂಕೆರಪಪ ನಾವಳಿಿ ವನಹಳಿಿ 31/1 ಸಾಮಾನಯ

2011 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಭು ಶಂಕೆರಪಪ ನಾವಳಿಿ ವನಹಳಿಿ 31/2 ಸಾಮಾನಯ

2012 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾಪಪ ಬ ದವಟಗಿ ಮಾರಡ್ಗಿ 17/3 ಸಾಮಾನಯ

2013 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬ ತಲಯಗಟಿಿ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 224/4 ಸಾಮಾನಯ

2014 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವಣ್ಣಿವವ ದ್ಾಯ ಕೆ ರಕೆ ಪಪ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 17 ಸಾಮಾನಯ

2015 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗವವ ಬಸಪಪ ತಲಯಗಟಿಿ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 224/3 ಸಾಮಾನಯ

2016 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ದ್ಾಯ ಕೆ ೋರಕೆ ಪಪ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ 230/5 ಸಾಮಾನಯ

2017 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪುಂಡ್ಲಿೋಕ್ ಭೋ ಹೆಬಿಳಿಿ ವನಹಳಿಿ 215/9 ಸಾಮಾನಯ

2018 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಮ ನರಗುಂದ್ ವನಹಳಿಿ 4 ಸಾಮಾನಯ

2019 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನ ಕ್ುರಗುಂದ್ ಕ್ಬೆಿನ ರ 261 ಸಾಮಾನಯ

2020 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹೆೋಶ ಪು ಕ್ತ ಿರ ಕ್ಬೆಿನ ರ 277 ಸಾಮಾನಯ

2021 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮನಕ್ಕನವರ ಮರೆೋವಾಡ್ 14/2 ಸಾಮಾನಯ

2022 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶೋಖಪಪ ನಿ ಜಪಾಟಿ ಕ್ನಕ್ ರ 72/2 ಸಾಮಾನಯ

2023 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಪಪ ಬಸಪಪ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಮರೆೋವಾಡ್ 113/5 ಸಾಮಾನಯ

2024 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾಂತೆೋಶ ಚನೂಪಪ ಬಾಚಗುಂಡಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 140 ಸಾಮಾನಯ

2025 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಪರ ಕ್ುಬಾಯಳ ವನಹಳಿಿ 309/2ಬ ಸಾಮಾನಯ

2026 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಶೈಲ ಏಗಪಪ ಮಟಿಿ ವನಹಳಿಿ 26/3ಅ ಸಾಮಾನಯ

2027 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ ನಿ ಜಪಾಟಿ ಕ್ನಕ್ ರ 72/4 ಸಾಮಾನಯ

2028 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾಜಿ ಜಪಾಟಿ ಕ್ನಕ್ ರ 72/2 ಸಾಮಾನಯ

2029 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾವವ ಮ ನರಗುಂದ್ ವನಹಳಿಿ 94/2 ಸಾಮಾನಯ

2030 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಿಠಠಲ ಪ ಉಪಾಪರ ಕ್ವಲಗೋರಿ 112/2 ಸಾಮಾನಯ

2031 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಮದೋವಪಪ ಉಪಾಪರ ಕ್ವಲಗೋರಿ 112/3 ಸಾಮಾನಯ

2032 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅನಸವವ ಗದಗಪಪ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ವನಹಳಿಿ 113/4 ಸಾಮಾನಯ

2033 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕೆಂಗ್ಾನ ರ ಮರೆೋವಾಡ್ 56 ಸಾಮಾನಯ

2034 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉಳವಪಪ ಕೆಂಗ್ಾನ ರ ಮರೆೋವಾಡ್ 144/2 ಸಾಮಾನಯ

2035 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ನಿೋಲಣಿವರ ಮರೆೋವಾಡ್ 127 ಸಾಮಾನಯ

2036 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಗ ಅಮರಗ ೋಳ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 1105/ಬ ಸಾಮಾನಯ

2037 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಅಮರಗ ೋಳ ಮರೆೋವಾಡ್ 1097 ಸಾಮಾನಯ

2038 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾದೋವಯಾಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಕ್ನಕ್ ರ 150, 151/2 ಸಾಮಾನಯ

2039 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಕ್ುಿಂಸಾಬ ಬಾವಣಿವರ ಶ್ವಳಿಿ 81/2 ಸಾಮಾನಯ

2040 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಶ ೋಕ್ ಈ ಚಾವಡಿಮಠ ಮರೆೋವಾಡ್ 53/2 ಸಾಮಾನಯ

2041 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿತಿನ ಕ್ಟಗಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 999/2 ಸಾಮಾನಯ

2042 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಿಾಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ್ ಚಿನೂಗುಡಿ ಶ್ವಳಿಿ 379/2 ಸಾಮಾನಯ



2043 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ಅ ಮುದದ ಶ್ವಳಿಿ 39 ಸಾಮಾನಯ

2044 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾವವ ಶ್ ಪಾಟಿಲ್ ಶ್ವಳಿಿ 39/3 ಸಾಮಾನಯ

2045 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾನಗ್ೌಡ್ ಕ್ ಮುಕ್ಕಣಿವರ ಮಾರಡ್ಗಿ 329 ಸಾಮಾನಯ

2046 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಲಲಿತಾ ಬಸವರಾಜ ಮುದದ ಶ್ವಳಿಿ 248 ಸಾಮಾನಯ

2047 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಯೋಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಠ ಕ್ವಲಗೋರಿ 68/1 ಸಾಮಾನಯ

2048 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ಸಾ ಅಂಗಡಿ ಕ್ಲ್ಲಾ 209 ಸಾಮಾನಯ

2049 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರನಗ್ೌಡ್ ಚಿನೂಗುಡಿ ಶ್ವಳಿಿ 379/3 ಸಾಮಾನಯ

2050 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗವವ ಸ ೋ ಕ್ುದ್ರಿ ಕ್ಬೆಿನ ರ 275 ಸಾಮಾನಯ

2051 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉಮೆೋಶ ಚಿ ಕ್ುರಗುಂದ್ ಕ್ಬೆಿನ ರ 109/2 ಸಾಮಾನಯ

2052 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ರೋಶೈಲ ಜ ಕ್ುರಗುಂದ್ ಕ್ಲ್ಲಾ 109/1 ಸಾಮಾನಯ

2053 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಕ್ಲಾಯರ್ಣ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 28/1 ಸಾಮಾನಯ

2054 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸದ್ಾನಂದ್ ಕ್ಲಾಯರ್ಣ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 28/2 ಸಾಮಾನಯ

2055 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಕ್ಲಾಯರ್ಣ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 28/3 ಸಾಮಾನಯ

2056 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಹಾಂತಯಾಯ ಶ್ ಹಿರೆೋಮಠ ತಿಮಾಮಪೂರ 114 ಸಾಮಾನಯ

2057 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಈರವವ ಸದ್ದಪಪ ಗದ್ುಗಿನ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 153/6 ಸಾಮಾನಯ

2058 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಉಮೆೋಶ ಎಸ್ ಹುಬಿಳಿಿ ಮಾರಡ್ಗಿ 431/2 ಸಾಮಾನಯ

2059 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಾಪು ಮಾ ತಿಲಾಯಪೂರ ಹೆಬಿಳಿಿ 653 ಸಾಮಾನಯ

2060 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂಭಾಜಿ ನಿಂ ಜಪಾಟಿ ಕ್ನಕ್ ರ 122 ಸಾಮಾನಯ

2061 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುವಣಾಯಬಾಯಿ ವಸಂತ ಬಾಗಿಲದ್ ಕ್ನಕ್ ರ 96 ಸಾಮಾನಯ

2062 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಸಹದೋವಪಪ ಚಾಕ್ಲಬ್ಬಿ ಕ್ನಕ್ ರ 157 ಸಾಮಾನಯ

2063 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಸಪಪ ರ್ೈ ಬೆೋಟಕ್ುಚಿಯ ವನಹಳಿಿ 238/1 ಸಾಮಾನಯ

2064 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಶ ೋಕ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಕ್ಲ ಾರ ವನಹಳಿಿ 310 ಸಾಮಾನಯ

2065 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲಾಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ನಾವಳಿಿ ವನಹಳಿಿ 272/4 ಸಾಮಾನಯ

2066 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಆಕಾಶ ಗಂಗಪಪ ನಾವಳಿಿ ವನಹಳಿಿ 272/2 ಸಾಮಾನಯ

2067 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ಲಾಪಪ ನಾವಳಿಿ ವನಹಳಿಿ 110/4 ಸಾಮಾನಯ

2068 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಗಂಗಪಪ ಕ್ಲಾಪಪ ನಾವಳಿಿ ವನಹಳಿಿ 110/3 ಸಾಮಾನಯ

2069 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹಣಮಂತಪಪ ಶ್ಸನಳಿಿ ವನಹಳಿಿ 67/5 ಸಾಮಾನಯ

2070 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 2 ಸಾಮಾನಯ

2071 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಮಪಪ ಹೆ ಸ ರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 611 ಸಾಮಾನಯ

2072 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವಂತಪಪ ಹ ಲಿಕ್ಟಿಿ ಕ್ನಕ್ ರ 127 ಸಾಮಾನಯ

2073 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಂಭಾಜಿ ಹ ಪಾಲನಕ್ರ ಚಂದ್ನಮಟಿಿ 106/1 ಸಾಮಾನಯ

2074 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಕಾಶ ರಾಜಪಪ ಇಂಗ ೋಲಿ ಕ್ಬೆಿನ ರ 295 ಸಾಮಾನಯ

2075 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಮೆೋಶ ಪರಕಾಶ ಕ್ುರಗುಂದ್ ಕ್ಬೆಿನ ರ 90/1 ಸಾಮಾನಯ



2076 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಸಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಇಂಗ ೋಲಿ ಕ್ಬೆಿನ ರ 296 ಸಾಮಾನಯ

2077 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಜಪಪ ಈರಪಪ ಇಂಗ ೋಲಿ ಕ್ಬೆಿನ ರ 345 ಸಾಮಾನಯ

2078 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುಭದ್ಾರ ಚನೂಪಪ ಕ್ುರಗುಂದ್ ಕ್ಬೆಿನ ರ 109 ಸಾಮಾನಯ

2079 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚನೂಬಸನಗ್ೌಡ್ ಮ ಶ್ವನಗ್ೌಡ್ರ ಕ್ಬೆಿನ ರ 397 ಸಾಮಾನಯ

2080 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಾಗರ ಫಕ್ೋರಪಪ ಶ್ವಗ್ೌಡ್ರ ಹೆಬಿಳಿಿ 566 ಸಾಮಾನಯ

2081 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ವಿೋರಭದ್ರಯಾಯ ಬ ನರಗುಂದ್ ವನಹಳಿಿ 343/2 ಸಾಮಾನಯ

2082 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಲ್ಲಾೋಶಪಪ ಭೋಮಪಪ ಅಂಚಮಟಿಿ ವನಹಳಿಿ 94/3 ಸಾಮಾನಯ

2083 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗಯಾಯ ಮಲಾಯಾಯ ಸುತಗಟಿಿ ವನಹಳಿಿ 204 ಸಾಮಾನಯ

2084 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪರಕಾಶ ರಾಯಪಪ ಸವದ ಕ್ನಕ್ ರ 60 ಸಾಮಾನಯ

2085 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುಬಿಣಿ ಎಸ್ ಚಾಕ್ಲಬ್ಬಿ ಕ್ನಕ್ ರ 587 ಸಾಮಾನಯ

2086 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹಣಮಂತಪಪ ಶ್ ವಗಿರ ಕ್ನಕ್ ರ 149 ಸಾಮಾನಯ

2087 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗಪಪ ಹಣಮಂತಪಪ ಗುಡ್ದ್ ರ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 40/4 ಸಾಮಾನಯ

2088 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ರೆಪಪ ದ್ಳವಾಯಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 121 ಪ.ಪಂ 5.00

2089 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹಸನಪಪ  ತಳವಾರ ಶ್ವಳಿಿ 118 ಪ.ಪಂ 3.00

2090 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ರೆಪಪ ತಳವಾರ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 84 ಪ.ಪಂ 1.20

2091 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸಹದೋವ ಕೆ ನಪಪನವರ ಅಳ್ಾೂವರ 95/2 ಪ.ಪಂ 1.26

2092 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ತಳವಾರ ಶ್ವಳಿಿ 119/2 ಪ.ಪಂ 2.25

2093 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಜಗದೋಶ ತಳವಾರ ಶ್ವಳಿಿ 84/2 ಪ.ಪಂ 2.00

2094 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಲಕ್ಷಮಣ ತಳವಾರ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 93/1 ಪ.ಪಂ 1.00

2095 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ತಳವಾರ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 93/5 ಪ.ಪಂ 2.00

2096 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ತಳವಾರ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 93/4 ಪ.ಪಂ 2.00

2097 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸುರೆೋಶ ಅಗಸಮನಿ ಮುಳಮುತಿಲ 107/2ಬ ಪ.ಪಂ 1.00

2098 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಸ ಮಪಪ ಸ ಮಣಿವರ ಜ ೋಗಲಾಾಪುರ 38/1 ಪ.ಪಂ 2.00

2099 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ತಳವಾರ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 93/3 ಪ.ಪಂ 2.00

2100 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಳವಾರ ಹಾರೆ ೋಬೆಳವಡಿ 175/* ಪ.ಪಂ 4.00

2101 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ತಳವಾರ ಬೆನಕ್ನಮಟಿಿ 258 ಪ.ಪಂ 4.00

2102 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಾಳಪಪ ತಳವಾರ ಕ್ರಡಿಗುಡ್ು 12 ಪ.ಪಂ 2.00

2103 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಯ ತಳವಾರ ಕ್ಲ್ಲಾ 110/3 ಪ.ಪಂ

2104 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಹ ತಳವಾರ ವನಹಳಿಿ 258 ಪ.ಪಂ

2105 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹಣಮಂತಪಪ ಕ್ರೆಪಪ ತಳವಾರ ವನಹಳಿಿ 236/2 ಪ.ಪಂ

2106 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಮು ತಳವಾರ ದ್ಂಡಿಕೆ ಪಪ 93/4 ಪ.ಪಂ

2107 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕೆಂಚಪಪ ಹರಿಜನ ಹಳಿಿಗೋರಿ 151/ಪ್ಪ ಪ.ಜಾ

2108 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಮೆೋಶ ಕ್ನಕ್ ರ ಹಳಿಿಗೋರಿ 125 ಪ.ಜಾ

2109 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಕಾಳಿ ದೋವರಹುಬಭಳಿಿ 120 ಪ.ಜಾ

2110 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಕಾಳಿ ಮಾರಡ್ಗಿ 247/3 ಪ.ಜಾ

2111 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ದ ಡ್ಮನಿ ಮುಗದ್ 16/ಅ1 ಪ.ಜಾ

2112 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಶ್ವಪಪ ದ ಡ್ಮನಿ ಹಳಿಿಗೋರಿ 147/5 ಪ.ಜಾ

2113 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ್ುಗವವ ಮಾದ್ರ ಕ್ುಮಮನಾಯಕ್ನಕೆ ಪಪ 40/1 ಪ.ಜಾ

2114 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ್ುರಗಪಪ ಮಾದ್ರ ವನಹಳಿಿ 5 ಪ.ಜಾ

2115 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹನಮಂತಪಪ ಮಾದ್ರ ವನಹಳಿಿ 98 ಪ.ಜಾ

2116 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ರಾಮಪಪ ಮಾದ್ರ ವನಹಳಿಿ 98 ಪ.ಜಾ

2117 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಲಾಪಪ ಮಾದ್ರ ವನಹಳಿಿ 98/1 ಪ.ಜಾ

2118 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ತಿಪಪಮಮ ಹಲಗಿ ಸಲಕ್ನಕೆ ಪಪ 131/2 ಪ.ಜಾ

2119 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಮರೆಪಪ ಹೆ ಲ್ಲಯವರ ಕ್ುರಬಗಟಿಿ 3/18 ಪ.ಜಾ

2120 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹವಳಪಪ ಮಾದ್ರ ಗರಗ 33/* ಪ.ಜಾ

2121 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಾಗವವ ಡ್ಕ್ಕಲಗಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 160/* ಪ.ಜಾ

2122 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಪಾವಯತಿ ಡ್ಕ್ಕಲಗಿ ಮುಗಳಿ 160 ಪ.ಜಾ

2123 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ಮಾದ್ರ ಮುಗಳಿ 19/* ಪ.ಜಾ

2124 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಸ ಿರವವ ಮಾದ್ರ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 165/3 ಪ.ಜಾ

2125 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಭೋಮಪಪ ಹರಿಜನ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 165/5 ಪ.ಜಾ

2126 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಾಗಪಪ ಮಾದ್ರ ನಿೋರಲಕ್ಟಿಿ 2/* ಪ.ಜಾ

2127 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಲಾಪಪ ಮಾಳಗಿ ಕೆ ಟಬಾಗಿ 273/5 ಪ.ಜಾ

2128 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ದ ಡ್ುಪಪ ಹಿತಿಲಮನಿ ಶ್ಬಾರಗಟಿಿ 4/* ಪ.ಜಾ

2129 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಅಣಿಪಪ ಮಾಳಗಿ ಯಾದ್ವಾಡ್ 131/1 ಪ.ಜಾ

2130 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಲಾಪಪ ಮಾದ್ರ ಯಾದ್ವಾಡ್ 131/1 ಪ.ಜಾ

2131 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಫಕ್ಕೋರವವ ಮಾದ್ರ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 165 ಪ.ಜಾ

2132 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಕ್ಸ ಿರಿ ಹರಿಜನ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 499/3 ಪ.ಜಾ

2133 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಿಂಗಪಪ ಹುಲಮನಿ ಮಾದ್ನಬಾವಿ 70/* ಪ.ಜಾ

2134 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ನಬ್ಬಸಾಬ ಕಾ ಬಂಡಿವಡ್ುರ ವನಹಳಿಿ 347/1 ಪ.ಜಾ

2135 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯಮನಪಪ ದ್ುಗಯಪಪ ಮಾದ್ರ ಕ್ಲ್ಲಾ 310/2 ಪ.ಜಾ

2136 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಹಣಮಂತಪಪ ರಾಯಪಪ ಮಾದ್ರ ಕ್ಲ್ಲಾ 183 ಪ.ಜಾ

2137 ರೆ ೋಗ ಮತುಿ ಕ್ೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಬಸವಂತಪಪ ಗ ಹ ಲಿಕ್ಟಿಿ ಕ್ನಕ್ ರ 127 ಪ.ಜಾ

1 ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಪಪ ಗುಂಡ್ಗ ೋವಿ ಕ್ುರುಬಗಟಿಿ ಗರಗ 91 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.39 44215

2 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲಾಡ್ಸಾಬ ಹು ಮುಜಾವರ ಕ್ಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 293 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.00 90000

3 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಬುದಲರಹಿಮಸಾಬ ಹು ಮುಜಾವರ ಕ್ಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 293 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮೆಟ 1.00 90000

4 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿರಿಜವವ ತುರಮಂದ ಪುಡ್ಕ್ಲಕ್ಟಿಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 72539

5 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಂದ್ರ ನಿಂ ದೋಸಾಯಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ ಅಮ್ಮಮನಬಾವಿ 1009/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 76055

6 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅನಂತಪಪ  ಹ ಚಂಗ ೋಜಿ ಜುಂಜುನಬೆೈಲ ಕ್ಲಘಟಗಿ 64/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.7 70,709 22736554 1175 3097754 4844

ಜಿಲಾಾ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



7 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಿಪಪ ಕ್ಳಸ ರ ತಂಬ ರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಟ ೋಮೆಟ ೋ 0.7 70,709 395039049561 3097754 4844

8 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ  ಕ್ಳಸ ರ ತಂಬ ರ ಕ್ಲಘಟಗಿ 168/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.85 85,861 497763494387 3097754 4844

9 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ  ಚಂಗ ೋಜಿ ಜುಂಜುನಬೆೈಲ ಕ್ಲಘಟಗಿ 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.85 85,861 37094873 3557 3097754 4844

10 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಾಲಪಪ ಕ್ುರುಬರ ತುಮರಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಲಘಟಗಿ 4/4. ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.85 85,861 475194157943 3097754 4844

11 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ಅಳಗವಾಡಿ ಸದ್ದನಬಾವಿ ಕ್ಲಘಟಗಿ 5 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಬದ್ನೆ 0.6 60607 376765405 498 17057550931

12 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗದಗಯಯ ರು ಹಿೋರೆೋಮಠ ಸುರಸಟಿಿಕೆ ಪಪ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 70,172/3ಪೈ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.2 115,236 47974286 6287 2900798224

13 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ  ನಿ ಗಂಜಿಗಟಿಿ ಹಿಂಡ್ಸಗೋರಿ ತ ಹೆ ನೂಳಿಿ 84/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.2 115,236 557778997543 2900798224

14 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಮೆೋಶವರ ಬಾಯಹಟಿಿ ಹುಲಾಂಬ್ಬ ಧುಮಮವಾಡ್ 97/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಬದ್ನೆ 0.6 61900 75845275 3450 30977544844



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್ /ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್ (ಸಂಖ್ಯಯ ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

I. ಕೆೋಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು
ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಂಜು ಉಮೋಶ ಕ್ಡದ್ಳಿಮಠ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 145/5 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1 5.00 0.0995 830616826462 12192200140466,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶಿವಪÀ್ ಪ ರಾಚಪಪ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಕ್É್ ಟುಮಚಗಿ ಬೆಟಗೋರಿ 338/4 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1 1.00 0.1120 683731754161 89018302717,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ಟುಮಚಗಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶಿವಪಪ ಮುರಿಗೋಪಪ ಲಮಾಣಿ ಬೆಳದ್ಡಿ ಗದ್ಗ 81/5 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1 1.60 0.7050 269919979860 6204618069,ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕ್ಬಿರಸಾಬ ಪಂಜಾರ ನಾಗ್ಾವಿ ಗದ್ಗ 134/1 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1 1.60 0.1320 415969893534 17049541279,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಆನಂದ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ಹುಯಿಲಗ ೋಳ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 153 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1 1.00 0.7050 569616053061 10312961320,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಮಹದೋವಗ್ೌಡ ನೋಲಪಪಗ್ೌಡರ ಶ್ಾಯಗ ೋಟಿ ಬೆಟಗೋರಿ 18/.4 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1 1.00 0.1320 333424821506 32953772771,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಗಂಗಪಪ ಯಲಲಪಪ ಅಬಿಿಗೋರಿ ಮದ್ಗ್ಾನ ರ ಬೆಟಗೋರಿ 28/1ಬಿ/2 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1 1.52 0.0995 682341440428 17044041215,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹೆ ಂಬಳ

0.0000 ,

ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಕ್ಟಿಿಮನ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 244/4 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 6.00 0.7050 356460644893 17049538889,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಪರಬಾಕ್ರ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮುತ್ತಗ್ಾರ ಮಲಲಸಮುದ್ರ ಗದ್ಗ 23/3, 24/2, 93/1 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 3.26 0.2190 371619308273 20226285221,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರÁಮಚಂದ್ರ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಹಾವನ ರ ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ 64/2 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 3.19 0.8283 261955072726 106301010015904,ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಪಾಂಡಪಪ ಹೆೋಮಪಪ ರಾಠ ೋಡ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 175/1+2 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 4.20 0.7050 87328984750 6162112730,ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ರಮೋಶ ಚವ್ಾಾಣ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 59/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 2.35 2.5000 559036442507 289701000268,ಐಸಐಸಐ ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ಳಸಾಪೂರ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ತಾರೆಶವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಹತಿಯ ಗದ್ಗ 110/4, 110/3 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1.00 0.6272 720414212473 32572307013,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಹುಬಿಳಿಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶÉ್ ೋಖಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಕ್ರಿಯಣಣವರ ಮಲಲಸಮುದ್ರ ಗದ್ಗ 11/.5 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 3.90 0.6272 696241094499 ,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ದ್É್ ೋವಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ನಾಗ್ಾವಿ ಗದ್ಗ 61/3 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 2.00 0.6272 920684590315 89027760551,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಫಕ್ಕಕರವÀ್ ವ ಬಸಪಪ ಬಂಡಿವಡಡರ ಮುಳಗುಂದ್ ಗದ್ಗ 125/2 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1.29 0.6272 465150457200 919010032894257,ಎಕ್ಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ದ್ುರಗಪಪ ಝಂಪಣಣ ಲಮಾಣಿ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 156/2 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1.85 0.0891 711007670294 17022572399,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರಾಮಪಪ ಯಲಲಪಪ ಹಾದಿಮನ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 57/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1.60 0.6500 728029765542 289701000015,ಐಸಐಸಐ ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ಳಸಾಪೂರ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಫಕ್ಕಕರವವ ಯಲಲಪಪ ಮಜಿಿಗುಡಡ ನಾಗ್ಾವಿ ಗದ್ಗ 115/1ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 3.18 0.6272 355589342191 17049580194,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸತ್ಯಪಪ ಹನಮಪಪ ಸ ನನದ್ ಶಿರುಂಜ ಗದ್ಗ 85/3, 18/2, 42/1ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 4.33 0.2025 469701431077 17022502693,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶಿವಪÀ್ ಪ ಹನಮಪಪ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಶ್ಾಯಗ ೋಟಿ ಬೆಟಗೋರಿ 28/3ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1.54 0.5204 738398148822 12192200003992,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹಾಸಮಸಾಬ ಹುಸಮನಸಾಬ ತ್ಹಶಿಲಾಾರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 126/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 11.00 0.7050 279968284188 895360129430,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹತಿಯ ಗದ್ಗ 72/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 0.80 0.5200 624399173290 170435612020,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ರಂಗನಗ್ೌಡರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 364/1 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 2.28 0.5640 9948051016544 3001269487,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸುರೆೋಶ ಕ್ವಲ ರ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 122/2 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1.37 0.9000 447907344255 89055886195,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಸುರೆೋಶ ಕ್ವಲ ರ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 111/15 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1.27 0.2036 447907344255 89055886195,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಪರಸಪಪ ಪದ್ಮಪಪ ಕ್ರಿಯಲಲಪಪನವರ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 433/1+2+3+4+5ಎ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 3.37 0.1693 95283565384 1216220003488,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶಿರಾಮಪಪ ಸ. ಬಾಯಡಗಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 194/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 2.29 0.1320 89054908111,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶಂಕ್ರಪಪ ಆನಂದ್ಪಪ ಕ್ಜಿಯಗಿ ಶಿರುಂಜ ಗದ್ಗ 100/3ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 2.00 0.6500 732563309896 17022531170,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಆನಂದ್ ಶೋಖಪಪ ಇಳಿಗೋರ ಮಲಲಸಮುದ್ರ ಗದ್ಗ 85/1+2+3/2 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 2.20 0.1550 521832315493 12632250007186,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಲಸಮುದ್ರ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರಂಗನಾಥ ಸು. ಮ ಲಿಮನ ಬಿಂಕ್ದ್ಕ್ಟಿಿ ಗದ್ಗ 91/2+3 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 2.06 0.1060 319518980269 12522250013084,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಂಕ್ದ್ಕ್ಟಿಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಹೆೋಮರಡಿಡ ಗಿರಿಯಪಪ ತಿಲಾಯಪೂರ ಬಿಂಕ್ದ್ಕ್ಟಿಿ ಗದ್ಗ 52/1ಕ್/1 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 3.02 0.2610 889593213006 12522250015454,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಂಕ್ದ್ಕ್ಟಿಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ನಂಗನಗ್ೌಡ ಮ. ಮ ಲಿಮನ ಬಿಂಕ್ದ್ಕ್ಟಿಿ ಗದ್ಗ 178/ಎ1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 2.21 0.1060 259217729759 1252220000293,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಂಕ್ದ್ಕ್ಟಿಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ವಸಂತ್ರಡಿಡ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ವ್ಾಸನದ್ ಮದ್ಗ್ಾನ ರ ಗದ್ಗ 101/6 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 1.18 2.0085 844125872916 12192250002834,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಪರದಿೋಪ ನಾರಾಯನಗ್ೌಡ ಓದ್ುಗ್ೌಡರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 38 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 12.27 0.2756 980842442380 12192200011823,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಈಶವರಗ್ೌಡ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ತ್ಮಮನಗ್ೌಡರ ಶ್ಾಯಗ ೋಟಿ ಬೆಟಗೋರಿ 78/3, 99/6+7 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 3.30 0.6272 331897548641 12192200029300,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಸಂಭಾಪೂರ ಬೆಟಗೋರಿ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 2.49 0.5200 740891027906 12162200078064,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್À್ ಕ್ುಂಡಿ

ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಬಂಡಿ ದ್ುಂದ್ ರ ಬೆಟಗೋರಿ 49/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 5.08 2.0082 754610364296 56130100002586,ಬಾಯಂಕ್ï ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಗದ್ಗ

²æÃ £ÁUÀ¥Àà ªÀiÁAiÀÄ¥Àà 
Q½îPÁåvÀgÀ

PÉÆ®ðºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV 118/1©+2© ¥À.eÁ 1
¥ÁªÀgÀ 

¸ÉàçÃAiÀÄgï
8233 4944 9074 11950.00 KVG Bank Korlahalli

²æÃ ¥sÀQÌÃgÀUËqÀ ¹zÀÝ£ÀUËqÀ 
¥ÁnÃ®

ªÀÄÄgÀÄr qÀA§¼À 52/2 EvÀgÉ 1
gÉÆÃmÁªÉÃl

gï
5350 8824 5437 42000.00 SBI Gadag

²æÃ ±ÀAPÀæ¥Àà ªÀÄÄvÀÛ¥Àà 
ZËqÁ¼À

©zÀgÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV 182/5 EvÀgÉ 1 ZÁ¥sï PÀlÖgÀ 8349 9707 1567 23000.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ²æÃ¤ªÁ¸À F±ÀégÀ¥Àà 
G¦à£À¨ÉlUÉÃj

ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV 241/2 EvÀgÉ 1 §æ±ï PÀlÖgÀ 4906 4979 5677 13400.00 SBI Mundargi

²æÃ ²æÃ¤ªÁ¸À F±ÀégÀ¥Àà 
G¦à£À¨ÉlUÉÃj

ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV 241/2 EvÀgÉ 1
¥ÉÆÃ¸ÀÖ 

ºÉÆÃ¯ï 
rUÀÎgÀ

4906 4979 5677 9600.00 SBI Mundargi

ಒ
ಟ್ಟು  
ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಒಟ್ಟು  ರೂ. 99950.00

²æÃ gÀ« ¤AUÀ¥Àà PÀjUÁgÀ qÀA§¼À qÀA§¼À 859/2© EvÀgÉ vÀgÀPÁj 1 1.00 8672 9783 6549 7500.00 KVG Bank Dambal

²æÃ ²zÀÝ°AUÀ£ÀUËqÀ ¨sÀgÀªÀÄUËqÀ 

eÁAiÀÄ£ÀUËqÀæ
qÉÆÃtÂ qÀA§¼À 209/1 EvÀgÉ vÀgÀPÁj 1 1.00 3171 6248 9153 7500.00 KVG Bank Doni

²æÃ CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ ©. 

PÀÄvÀðPÉÆÃn
ºÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 65/4 EvÀgÉ vÀgÀPÁj 1 1.00 2460 2079 3594 7500.00 KVG Bank Korlahalli

²æÃ £ÁUÀ£ÀUËqÀ AiÀÄªÀÄ£ÀUËqÀ 

¥ÁnÃ®
PÉÆ®ðºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV 107/1 EvÀgÉ vÀgÀPÁj 1 1.00 2625 1068 2215 7500.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ §ÄqÉßÃ¸Á§ ¥sÀ ²gÀºÀnÖ ªÀÄÄPÀÄÛA¥ÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 44/1 EvÀgÉ vÀgÀPÁj 1 3.00 9126 6070 4132 7500.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà gÁªÀÄ¥Àà 

¨ÁgÀPÉÃgÀ
vÁªÀÄæUÀÄAr qÀA§¼À 157/1 EvÀgÉ vÀgÀPÁj 1 1.00 2259 1096 1012 7500.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ ¨sÀgÀªÀÄUËqÀ PÀ®è£ÀUËqÀ 

eÁAiÀÄ£ÀUËqÀæ
qÉÆÃtÂ qÀA§¼À 211/4 EvÀgÉ vÀgÀPÁj 1 1.00 6884 3827 2481 7500.00 KVG Bank Doni

²æÃ ºÀ£ÀªÀÄAvÀUËqÀ PÀÄµÁ®UËqÀ 

¥ÁnÃ®
qÉÆÃtÂ qÀA§¼À 81/2© EvÀgÉ vÀgÀPÁj 1 1.00 8474 8730 3307 2700.00 KVG Bank Mundargi

²æÃ ¥ÀæPÁ±À «ÃgÀ¥Àà ¸ÀdÓ£ÀgÀ §gÀzÀÆgÀ qÀA§¼À 55/4 EvÀgÉ vÀgÀPÁj 1 1.00 7989 9664 0801 6780.00 SBI Mundargi

²æÃ UÀuÉÃ±À ¨sÀgÀªÀÄPÀÌ£ÀªÀgÀ §¸Á¥ÀÆgÀ qÀA§¼À 128/4 ¥À.¥ÀA vÀgÀPÁj 1 1.00 4046 3096 4333 7500.00 KVG Bank Kalkeri

²æÃªÀÄw ªÀiÁAiÀÄªÀé ZÀ£Àß¥Àà 

ªÉÄÃªÀÅAr
¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV 50/1© ¥À.¥ÀA vÀgÀPÁj 1 1.00 5747 6907 8768 7500.00

²æÃ ºÀÄZÀÑ¥Àà ºÁ®¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 37/1 ¥À.¥ÀA mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 1 1.60 3682 3953 3102 6500.00 KVG Bank Mundawad

²æÃ ±ÀgÀt¥Àà ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ªÁ°PÁgÀ §gÀzÀÆgÀ qÀA§¼À 86/3© ¥À.¥ÀA mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 1 1.00 7997 9635 7513 6500.00 SBI Mundargi

²æÃ PÀÈµÀÚ¥Àà ªÉÄÃWÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ ªÀÄÄgÀÄr qÀA§¼À ¥À.eÁ 15/3 vÀgÀPÁj 1 1.00 2730 6983 3460 9000.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ gÁdtÚ gÀÆ¥Éè¥Àà ®ªÀiÁtÂ G¥sÀð 

PÁgÀ¨Áj
PÀPÀÆÌgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 45/2© vÀgÀPÁj 1 1.00 6463 9072 4469 9000.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ±ÀAPÀæ¥Àà ®ZÀÑ¥Àà 

zÉÆqÀØªÀÄ¤ G¥sÀð ®ªÀiÁtÂ
PÀPÀÆÌgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 44/3 vÀgÀPÁj 1 1.00 4159 2926 6008 8964.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ¸ÀÄ¤Ã® ¨Á£À¥Àà ®ªÀiÁtÂ qÉÆÃtÂvÁAqÉ qÀA§¼À ¥À.eÁ 188/3 vÀgÀPÁj 1 1.00 9051 5457 2151 9000.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ qÁPÀ¥Àà §zÉÝ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ ºÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 791/1©/4 vÀgÀPÁj 1 1.00 8947 5778 0654 9000.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ±ÀAPÀÀæ¥Àà gÀªÉÄÃ±À ®ªÀiÁtÂ 

G¥sÀð £ÁAiÀÄÌ
PÀPÀÆÌgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 71/2 vÀgÀPÁj 1 0.40 2543 0248 8267 4635.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ §¨Á£À¥Àà ¤Ã®¥Àà ®ªÀiÁtÂ qÉÆÃtÂ qÀA§¼À ¥À.eÁ 181/1+2/J vÀgÀPÁj 1 1.00 9442 6310 9197 5401.00 KVG Bank Doni

µÀtÆäR¥Àà gÁªÀÄ¥Àà gÁoÉÆÃqÀ PÀ¥ÀàvÀÛVj qÀA§¼À ¥À.eÁ 211 vÀgÀPÁj 1 1.00 2730 6983 3460 9000.00 KVG Bank Doni

7.40 ಒಟ್ಟು  ರೂ. 64000.00

II ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು 0.0000 ,
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಮಹಾದೋವಪಪ ಗುರುಶಿದ್ಾಪಪ ವಿಜಾಪೂರ ಮುಳಗುಂದ್ ಗದ್ಗ 419/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ 0.80 0.0390 754521549286 4832500100871000,ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂಧ

ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ರೆೋವಣಸದ್ಾಪಪ ಹಡಪದ್ ಶಿರುಂದ್ ಗದ್ಗ 23/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ 1.00 0.0400 620448476376 89028399568,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ದಾಲಿಂಬೆÉ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಜಯಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕೆ ೋಟಿ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 381/1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಲಿಂಬೆÉ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ 1.00 0.0568 251166283287 695360063389,ಕೆ.ಸ.ಸ.ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ದಾಲಿಂಬೆÉ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಪರದಿೋಪ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಓದ್ುಗ್ೌಡರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 38 ಸಾಮಾನಯ ದಾಲಿಂಬೆÉ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ 2.00 0.1136 980842442380 12192200011823,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ ಮಹಾಂತೋಶ ಶಂಕ್ರಪಪ ಅಚಳಿಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 190/2ಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ 0.36 0.0367 690322476525 12192200113840,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ ಶಿವಪಪ ಮಹಾಂತ್ಪಪ ಅಚಚಳಿಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 190/2ಬ 190/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ 0.70 0.0714 900268105627 1219220005529,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ ಬರಹಾಮನಂದ್ ಶಿವಪಪ ಜಡಿಯವರ ಬೆಳದ್ಡಿ ಗದ್ಗ 193/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ 1.00 0.1020 570702633009 17049549653,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ ರಾಮಪಪ ಸಂಗಪಪ ದಿವಟ ರ ಹಂಗನಕ್ಟಿಿ ಗದ್ಗ 274/ಪ8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ 0.40 0.0408 682279204032 17022514268,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ 
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ ವಿಶವನಾಥಗ್ೌಡ ಗ ವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 44/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ 0.80 0.0816 489641028772 12192200065490,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ ವಿಶÁಲಾಕ್ಷಿ ವಿಶವನಾಥಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ 0.80 0.0816 386121981107 56130100000183,ಬಾಯಂಕ್ï ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ ನಂಗಪಪ ವಿೋರಪಪ ಹುಗಿಿ ಮಲಲಸಮುದ್ರ ಗದ್ಗ 124/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ 0.50 0.0510 977644886968 12632200011791,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ ಹೆೋಮರಡಿಡ ಹನಮರಡಿಡ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 304/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ 0.60 0.0612 671438814972 12192200031308,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಬೆಂತ್ ರ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 568/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ 1.50 0.1530 726033388059 12162200000640,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ ಡಿಕ್ಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಬೆಂತ್ ರ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 568/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ 1.50 0.1530 937424048596 12162200005687,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ ಭೋಮಪಪ ಪಕ್ಕಕರಪಪ ಉಪಾಪರ ಕ್ಣವಿ ಗದ್ಗ 92/2ಬಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 1ನೆೋ ನವಯಹಣೆಗ 0.80 0.0816 513916681608 17043524431,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ

ಪಾಲಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪಪ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಬೆ ಳನವರ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 395 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಸಿಕ್ ಹೆ ದಿಕೆ 1.00 0.1920 533296282171 17022538212,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಅಬುಾಲರೆೋಹಮಾನಸಾಬ ಮಹಮಮದ್ಲಿ ಜಾಲಿಹಾಳ ಕ್ಣಗಿನಹಾಳ ಬೆಟಗೋರಿ 123/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.80 0.1363 591983500414 106301011004952,ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಕ್ಷ್ಮಾ ಓದ್ುಗ್ೌಡರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 195 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 1.20 0.2045 484057493499 520101045711360,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಸುಗಂಧರಾಜ ನೋಲಪಪ ಚನನಬಸಪಪ ಕ್ನ ನರ ಯಲಿಶಿರ ರ ಗದ್ಗ 137/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.1200 926542089302 17022525587,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಸುಗಂಧರಾಜ ಮಹಲಿಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ರೆ ೋಳಿಿ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 455/4 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.2400 998843213168 30301613526,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ
ಸುಗಂಧರಾಜ ಬಸಪಪ ಫಕ್ಕಕರಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಯಲಿಶಿರ ರ ಗದ್ಗ 5./3 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.2400 530943279118 32529657038,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಶಿರಹಟಿಿ
ಸುಗಂಧರಾಜ ರಾಮಪಪ ಮಲಲಪಪ ಜ ೋಗಿನ ಪಾಪನಾಶಿ ಬೆಟಗೋರಿ 6/2ಬಿ+3/ಸ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 0.4800 228708648473 12532200000664,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸ ಮಾಪೂರ
ಸುಗಂಧರಾಜ ವಿೋರಪಪ ಶೋಖರಪಪ ಗದಿಾ ಹಂಗನಕ್ಟಿಿ ಗದ್ಗ 258/ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 0.1800 929522272594 33943335407,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಶಿರಹಟಿಿ
ಸುಗಂಧರಾಜ ಅನಲಕ್ುಮಾರ ತಿರಕ್ಪಪ ಗ್ಾಯಕ್ವ್ಾಡ ಹಂಗನಕ್ಟಿಿ ಗದ್ಗ 315/3 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 0.1800 948779841433 89082254131,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಸುಗಂಧರಾಜ ಲಲಿತ್ವವ ಮಲಲಪಪ ಮರಿಗೋಣಣವರ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 491/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.0750 694899278460 89023410181,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಸುಗಂಧರಾಜ ಮಂಜುನಾಥ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ತ್ಮಮನಗ್ೌಡ ಶ್ಾಯಗ ೋಟಿ ಬೆಟಗೋರಿ 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 0.3600 218505122931 12192200064745,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಅಡಿರ್ಪಪ ಹಂಪಣಣವರ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 228/1+2ಬ ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 1.60 0.0192 304693467330 12192200098494,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಈರಪಪ ಗುರಪಪ ಹಂಪಣಣವರ ಬ ದೋಶವರ ಹೆ ಸಳಿಿ ಗದ್ಗ 141/3 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 2.00 0.0240 328773210384 31546291022,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಗದ್ಗ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಿ ಬ ದೋಶವರ ಹೆ ಸಳಿಿ ಗದ್ಗ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 1.10 0.0132 814417969444 12192200002971,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಗುರಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಹಂಪಣಣವರ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 139/1 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 2.00 0.0240 363713818703 89072312120,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರಮೋಶ ಚಂದ್ರಪಪ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 228 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 1.60 0.0192 910948445766 12192200104086,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಪುಷ್ಾಿ ಭ ದ್ಪಪ ಕ್ರಿಕ್ಟಿಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 113/4 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 1.40 0.0168 901570243200 12192180000310,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ವÉ್ ಹನ್ ಗುರಪಪ ಹಂಪಣಣವರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 139/2 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 1.60 0.0192 483117394961 12192200127970,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಅಡಿರ್ಪಪ ಗುರಪಪ ಹಂಪಣಣವರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 2.00 0.0240 280746056323 12192210006786,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಮಂಜುಳಾ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಹಂಪಣಣವರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 1.40 0.0168 988456874546 12192200140731,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಯಲಲಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ಕಾವಲಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 376/2 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 2.76 0.0331 201633875733 520291006224771,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಅಕ್ಕಮಹಾದೋವಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಕಾವಲಿ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 377/1 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 1.40 0.0168 202306760351 89096343762,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಕ್ೃಷಣ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಕ್É್ ಟುಮಚಗಿ ಬೆಟಗೋರಿ 183/2 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 3.90 0.0460 342610742486 511101014211,ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ನೋಲವವ ಮಹಾಂತ್ಪಪ ಬಾಳನವರ ಹÉ್ ್ಂಬಳ ಬೆಟಗೋರಿ 926/6 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 1.60 0.0192 944838199308 17044059426,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹÉ್ ್ಂಬಳ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಮಹಮದ್ಸಾಬ ಗರಿಬಸಾಬ ಮುಲಾಲ ಹೆ ಂಬಳ ಬೆಟಗೋರಿ 581/1+2+3/ಅ ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 1.60 0.0192 77077149260 17044066351,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹÉ್ ್ಂಬಳ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಬಸನಗ್ೌಡ ತ್ಮಮಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ 31/5 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 1.68 0.0205 491410346401 12072010022824,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಪರಕಾಶ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಕ್É್ ಟುಮಚಗಿ ಬೆಟಗೋರಿ 182/1, 190/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 3.70 0.0444 976780427466 511101018504,ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಶರಣಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಕ್É್ ಟುಮಚಗಿ ಬೆಟಗೋರಿ 44/1ಅ, 45/1ಬಿ, 

210/1ಅ+1ಬ+1ಕ್
ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ 2.00 0.0240 907382427004 1909412610,ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗದ್ಗ

ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ರ್ಂಕ್ಣಣಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಓದ್ುಗ್ೌಡರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 148/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು 1.00 0.1950 575175312355 ,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು ವಿರಯಯ ಶಿವಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 564/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕ್ಂದ್ು 0.80 0.1560 416848094381 12162200012650,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ವಿಷುಣ ಥಾವರೆೋಪಪ ದ ಡಡಮನ ಕ್ಬಲಾಯತ್ಕ್ಟಿಿ ಗದ್ಗ 53/11 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 2.08 2.0000 225582673422 17024956294,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಪರಸಪಪ ಪದ್ಮಪಪ ಕ್ರಿಯಲಲಪಪನವರ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗರಿ 433/1+2ಎ3+4+5ಎ2 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 1.57 2.0000 952835658384 12162200034848,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಟಾಕ್ರೆೋಪಪ ಬಾಲಪಪ ಲಮಾಣಿ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 13/ಬಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 1.60 2.0000 873045415644 17049517632,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಸುಧಾಕ್ರ ಭಾಸಕರಾವ್ ಕ್ಬಾಡಿ ಕ್É್ ಟುಮಚಗಿ ಬೆಟಗರಿ 504/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 2.80 2.0000 976271397891 89074743880,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ದಾಯಮವವ ಶಿವಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಉಫಯ ಆರಟಿಿ ಹಿರೆÀಹಂದಿಗ ೋಳ ಗದ್ಗ 1.6 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 76/3 2.0000 522989020480 12522250012762,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಂಕ್ದ್ಕ್ಟಿಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ಶಂಕ್ರವವ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ಕ್ನ ನರ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 442 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 0.75 0.2448 813914728531 17022505162,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ರರೋಮಾ ಜಂಬಯಯ ಕ್ಂಬಾಳಿಮಠ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 396/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 0.40 0.1224 949102621076 30326803110,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಮುಳಗುಂದ್ನಾಕಾ ಗದ್ಗ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ಬಸವಣೆಣಪಪ ಬಸಪಪ ಹೆ ನನಪಪನವರ ಯಲಿಶಿರ ರ ಗದ್ಗ 61/5ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 0.50 0.1530 594278061023 17022535222,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಯಲಿಶಿೋರ ರ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ನಂಗಪಪ ಹನಮಂತ್ಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 241/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 0.80 0.2448 735822147563 89014916765,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ಮಹೆೋಶವರಯಯ ರೆೋವಣಸದ್ಾಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 92/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 0.20 0.0612 732535701088 10028846425,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಮುಳಗುಂದ್ನಾಕಾ ಗದ್ಗ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ವರುಣ ವಿನಾಯಕ್ಗ್ೌಡ ನೋಲಗುಂದ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 0.35 0.1071 301415382174 56130100000744,ಬಾಯಂಕ್ï ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ಜೈಬುನಬಿ ಅಲಾಲಸಾಹೆಬ ಕ್ುದ್ರಿ ನಾಗ್ಾವಿ ಗದ್ಗ 99/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 0.40 0.1224 485702154727 89033052507,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
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ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ಕ್ವಿತಾ ಯಲಲಪಪ ಸಂಕ್ದಾಳ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 183/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. 0.80 0.1836 944334869678 12192200166022,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಬಿಡಿ ಹ ಮಲಲಪಪ ಕ್ಕಡಯಪಪ ಜಿಡಿಡಮನ ಕ್ಣವಿ ಗದ್ಗ 47/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 0.60 0.0960 443613940469 17043540838,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಬಿಡಿ ಹ ಶಿವಪಪ ಮಲಲಕಾಯಜಪಪ ಗುಡಡದ್ ಶಿರುಂಜ ಗದ್ಗ 59/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.0640 927996743986 89070781568,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಬಿಡಿ ಹ ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಪಪ ಓಲಿ ಶಿರÉ್ ್ ೋಳ ಗದ್ಗ 36/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 0.80 0.1280 422436521372 61984260688,ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಬಿಡಿ ಹ ಇಮಾಮಸಾಬ ಮಹಬುಬಲಿಸಾಬ ಟಕೆಕೋದ್ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 39/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.0640 516040697714 17043535782,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಬಿಡಿ ಹ ಬಸವಣೆಣಮಮ ಸಂಗಪಪ ಓಲಿ ಶಿರೆ ೋಳ ಗದ್ಗ 14/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 0.80 0.1280 482740822893 33450610960,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಗದ್ಗ
ಬಿಡಿ ಹ ಬಸನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಪಾಪನಾಶಿ ಬೆಟಗೋರಿ 4/1ಅ+1ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.0400 534996529411 12532250005270,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸ ೋಮಾಪೂರ
ಬಿಡಿ ಹ ಪಾರವವ ಪರುಶುರಾಮ ಶೋಲವಡಿಡ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.0400 571603983205 12162200074608,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ಬಿಡಿ ಹ ಯಲಲಪಪ ಮಲಲಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 241/8 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.0640 334035270877 17022550148,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಬಿಡಿ ಹ ರತ್ಮಮಮ ಚನನವಿೋರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್À್ ಕ್ುಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 713/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.0300 882900195525 89058217744,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ಬಿಡಿ ಹ ಬಾಬುಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಕ್ಕಲ್ಲೋದಾರ ಕ್ಣವಿ ಗದ್ಗ 41/1+2/ಅಬಕ್/2zಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.0640 664069505433 12162200054920,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ

ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಪರಭಾಕ್ರ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮುತ್ತಗ್ಾರ ಮಲಲಸಮುದ್ರ ಗದ್ಗ 93/1, 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 0.20 8.5300 371619308273 20226985221,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಗದ್ಗ
ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮಹೆೋಶ ಆರ್. ಮುತಾತಗರ ಉಫಯ ಕೆ ರಸರ ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 0.40 16.1400 520101227119610,ಕಾರೂಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಘಟಕ್ದ್ಲಿಲ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ಬೆಳೆ ಉತಾಪದ್£ ಪರಭಾಕ್ರ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮುತ್ತಗ್ಾರ ಮಲಲಸಮುದ್ರ ಗದ್ಗ 93/1, 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಘಟಕ್ದ್ಲಿಲ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ಬೆಳೆ 
ಉತಾಪದ್£

0.20 1.4000 371619308273 20226985221,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಗದ್ಗ

ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಘಟಕ್ದ್ಲಿಲ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ಬೆಳೆ ಉತಾಪದ್£ ಮಹೆೋಶ ಆರ್. ಮುತಾತಗರ ಉಫಯ ಕೆ ರಸರ ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಘಟಕ್ದ್ಲಿಲ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ಬೆಳೆ 
ಉತಾಪದ್£

0.40 2.2800 520101227119610,ಕಾರೂಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಬಸಪಪ ದ ಡಡಶಿವಪಪ ಕೆ ರಿ ನಾಗ್ಾವಿ ಗದ್ಗ 164/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.80 0.1600 7657421733293 89022134314,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಮಹಾದೋವಪಪ ರಾಮಪಪ ಬಂಕಾಪೂರ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 367/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 941818856988 17022537570,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ದ ಡಡಬಸಪಪ ಯಲಲಪಪ ಕ್ುರಹಟಿಿ ಹಿರೆೋಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 110/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 588068607320 17043056721,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನಂಗಪಪ ಪಕ್ಕಕರಪಪ ಕ್ುರಹಟಿಿ ಹಿರೆೋಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 49/6 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 571975002101 17043108749,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಬಸಪಪ ನಂಗಪಪ ಗಿಡಡಮಲಲನವರ ಹಿರೆೋಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 180/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 614682929721 895360071788,ಕೆ.ಸ.ಸ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಶಣುಮಖಪಪ ಸಣಣಬಸಪಪ ಕ್ುರಹಟಿಿ ಹಿರೆೋಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 140/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 613577574913 695360071899,ಕೆ.ಸ.ಸ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಮಡಿವ್ಾಳಪಪ ಶಿವಪಪ ಮಡಿವ್ಾಳರ ನಾಗ್ಾವಿ ಗದ್ಗ 133/6 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 986235940156 17049533052,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ರಮೋಶ ಬಸಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 24/1+2ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.60 0.1200 255214130468 17043521076,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಫಕ್ಕಕರಪಪ ಶಿೋವಪಪ ಮುರಿಗೋಣಣವರ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 491/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.28 0.0560 521364946235 17022569262,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ರÁಮಪಪ ಕ್ಲಲಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 241/7 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 897365049283 17022594776,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ರೆ ೋಪಣಣ ಸ ೋಮಪಪ ಲಮಾಣಿ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 34/ಬಿ/4 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 954881746148 30494713877,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ 
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಮಾನಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ನಾಯಕ್ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 34/ಎ1ಎ/9 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 440597646249 1709579008,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಜಿೋವಲ್ಲಪಪ ಗಂಗಪಪ ಲಮಾಣಿ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 89/1ಕ್ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 725311903639 89058512273,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಬಸನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಪಾಪನಾಶಿ ಬೆಟಗೋರಿ 4/1ಅ+1ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 534996529411 12532250005270,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸ ೋಮಾಪೂರ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಶೋಖರಪಪ ಈರಪಪ ಕ್ಕರೆೋಸ ರ ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ 339/5 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 1.00 0.2000 954001649907 89020497290,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹಾತ್ಲಗೋರಿ ನಾಕಾ ಗದ್ಗ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ವಿೋರಯಯ ಸದಾಶಿವಯಾಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 564/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.80 0.1600 416848904381 12162200012650,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಶಿವಬಸಯಯ ಸದಾಶಿವಯಾಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 564/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 273169005637 12162200037862,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ತಿರಕ್ಪಪ ಗ ಳಪಪ ಬೆ ಳನನವರ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 423/4+1+ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 635565101326 64171289839,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಗದ್ಗ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಶೈನಾಜಬೆೋಗಮ್ ಇಮಾಮಸಾಬ ಕ್ಕಲ್ಲದಾರ ಕ್ಣವಿ ಗದ್ಗ 41/1+2ಅಬಕ್/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.40 0.0800 570483515554 89024426702,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ರಾಮಪಪ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಕ್ಕರಬಣಣವರ ಶ್ಾಯಗ ೋಟಿ ಬೆಟಗೋರಿ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.42 0.0840 281880770624 12192210020720,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

 ಟಾರಯಕ್ಿರ್ Éಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಕ್ಂರಲೋಪಪ ಮುಲಿಮನ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 249/4 ಸಾಮಾನಯ  ಟಾರಯಕ್ಿರ್ 1.60 1.0000 521096719542 17044600832,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ
 ಟಾರಯಕ್ಿರ್ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಕ್ಟಿಿಮನ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 244/2 244/4 ಸಾಮಾನಯ  ಟಾರಯಕ್ಿರ್ 2.00 0.9100 356460644893 616801530,ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
 ಟಾರಯಕ್ಿರ್ ದ್ುರಗಪಪ ಪಕ್ಕಕರಪಪ ದಾಸಣಣವರ ಹಿರೆೋಹಂದಿಗ ೋಳ ಗದ್ಗ 55/1 ಸಾಮಾನಯ  ಟಾರಯಕ್ಿರ್ 2.00 0.9100 421298958971 675902010004164,ಯುನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
 ಟಾರಯಕ್ಿರ್ ಉಡಚಪಪ ಯಲಲಪಪ ಹಡಗಲಿ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 738/3ಎ ಸಾಮಾನಯ  ಟಾರಯಕ್ಿರ್ 1.54 1.0000 269539886487 89089741853,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ
 ಟಾರಯಕ್ಿರ್ ಫಕ್ಕಕರಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಸಂಬಾಪೂರ ಬೆಟಗೋರಿ 71/1, 168/3 ಸಾಮಾನಯ  ಟಾರಯಕ್ಿರ್ 1.80 1.0000 390644293259 1243104000513730,ಐಡಿಬಿಐ ಗದ್ಗ
 ಟಾರಯಕ್ಿರ್ ಸಾವಿತ್ರವವ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಮರಡಿಡ ಹಲಾಯಪೂರ ಬೆಟಗೋರಿ 296/1 ಸಾಮಾನಯ  ಟಾರಯಕ್ಿರ್ 2.00 1.0000 515910628111 12162210013551,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ

ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಕ್ವಿ ಚಮರಸ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಉತಾಪದ್ಕ್ರ ಸಂಘ 
ನಾರಾಯಣಪೂರ

ನಾರಾಯಣಪೂರ ಬೆಟಗೋರಿ 490/4 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ 2.07 2.8000 554445168395 89112429067,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ಟುಮಚಗಿ

ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ವಿನಾಯಕ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ 
ಕೆ ಟುಮಚಗಿ

ಕೆ ಟುಮಚಗಿ ಬೆಟಗೋರಿ 490/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ 1.45 4.0000 452799539278 89007187430,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ಟುಮಚಗಿ

ನೆರಳು ಪರದ ಗುಡದ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಮವುಂಡಿ ಅಡವಿಸ  ಮಾಪೂರ ಬೆಟಗೋರಿ 13/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳು ಪರದ 0.40 7.8800 221468474378 919010025195875,ಎಕ್ಸ್ ಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ಪಪಳ
ನೆರಳು ಪರದಗ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ಬೆಳೆಗ¼ ಗುಡದ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಮವುಂಡಿ ಅಡವಿಸ  ಮಾಪೂರ ಬೆಟಗೋರಿ 13/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳು ಪರದಗ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ಬೆಳೆಗ¼ 0.40 2.8000 221468474378 919010025195875,ಎಕ್ಸ್ ಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆ ಪಪಳ

ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ವ್ಾಲಪಪ ತ್ುಳಜಪಪ ಪೂಜಾರ ಬೆಳದ್ಡಿ ಗದ್ಗ 215/2ಬಿ/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 0.99 0.7500 379725038142 89014430732,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ಶರಣಯಯ ಶ್ಾಂತ್ಯಯ ಯಲಬುಗಿಯಮಠ ಹಿರೆಹಂದಿಗ ೋಳ ಗದ್ಗ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 1.38 0.7500 231036519038 12192200116155,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ಪಂಚಪಪ ಫಕ್ಕಕರಪಪ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗ ೋಳ ಗದ್ಗ 106/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 0.80 0.7500 420511212193 310500101002407,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ವಿೋರಪಪ ನಾಗಪಪ ಮುದ್ಕ್ವಿ ಹೆ ಂಬಳ ಬೆಟಗೋರಿ 789 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 1.60 0.7500 391676598673 17044021899,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹೆ ಂಬಳ
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ಮಹದೋವಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ಟಿ ಹಿರೆೋಹಂದಿಗ ೋಳ ಗದ್ಗ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 0.99 0.7500 323928564968 310500101001286,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ಈಶಪಪ ನೋಲಪಪ ಪೂಜಾರ ಬೆಳದ್ಡಿ ಗದ್ಗ 8ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 2.00 0.7500 576174009396 34619996799,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಮುಳಗುಂದ್ನಾಕಾ ಗದ್ಗ

ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಡಿಡ ತ್ುಳಸಪಪ ಸ ೋಮರಡಿಡ ಹತಿಯ ಗದ್ಗ 120/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1.56 0.6400 844365744202 17043522376,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಂತ ೋಷ ಹೆೋಮರಡಿಡ ಸ ೋಮರಡಿಡ ಹತಿಯ ಗದ್ಗ 337/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1.28 0.6400 922884888645 17043534427,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಯಲಲಪಪ ನಾಗಪಪ ಜಿಡಿಡ ಕ್ಲ ಲರ ಗದ್ಗ 81/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1.54 0.6400 786216073223 17024055709,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂದ್
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಫಕ್ಕಕೋರಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮುಶಪಪನವರ ಕ್ಲ ಲರ ಗದ್ಗ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1.60 0.6400 845962954199 89097869089,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂದ್
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶೋಖಪಪ ಮಲಲಪಪ ಹಂಚನಾಳ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ 82/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1.90 0.6400 450595868054 177000101000423,ಪಂಚಾಬ ನಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಮೋಶ ಬಸಪಪ ಕ್ಡಿಡಯವರ ಹುಯಿಲಗ ೋಳ ಬೆಟಗೋರಿ 23/7 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1.14 0.8750 451497126789 201722266636,ಬಾಯಂಕ್ï ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷಿ ಗದ್ಗ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ುಸಾಬ ಅಲಾಲಸಾಬ ನದಾಫ ಚಿಕ್ಕಹಂದಿಗ ೋಳ ಬೆಟಗೋರಿ 6/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 0.50 0.8750 949481384741 89082716551,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶರಿಫಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ಹೆ ಂಬಳ ಹೆ ಂಬಳ ಬೆಟಗೋರಿ 893/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 0.91 0.8750 963938238467 17044069310,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹೆ ಂಬಳ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಮೋಶ ಬಸಪಪ ನೆೋಗಲಿ ಕೆ ಟುಮಚಗಿ ಬೆಟಗೋರಿ 37/10, 577/3, 37/6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 3.42 0.8750 797911846747 17143062131,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹೆ ಂಬಳ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಂತ ೋಷ ಹೆ ಸಳಿಿ ಬೆಳಹೆ ಂಡ ಬೆಟಗೋರಿ 215/2ಬಿ/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1.39 0.8750 702630034691 8905043489,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ದ್Áವಲಸಾಬ ಬಾಬುಸಾಬ ಹಿತ್ತಲಮನ ಬೆಳಹೆ ಂಡ ಬೆಟಗೋರಿ 98/2ಬಿ+3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1.30 0.8750 648554303295 89059315398,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಂಗಪಪ ತಿಪಪಣಣ ನೋರಲಗಿ ಬೆಳಹೆ ಂಡ ಬೆಟಗೋರಿ 112/5ಎ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1.00 0.8750 339998695776 12192200050653,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಪುರದ್ಪಪ ಹೆ ಸಳಿಿ ಬೆಳಹೆ ಂಡ ಬೆಟಗೋರಿ 120/1ಎ/2/13 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 2.40 0.8750 324144764384 520101045715889,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನಾಗರಾಜ ರಮೋಶ ದೋಶಪಾಂಡೆ ಮುಳಗುಂದ್ ಗದ್ಗ ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 200.00 0.2400 626671953158 17024072349,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂದ್
ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಬಸನಗ್ೌಡ ಶಿವಪಪ ಕ್ಲಯವ್ಾಡ ಉಫಯ ಕೆಳಗೋರಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 251/2+4ಸ+3+5/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 2.00 0.0960 754439493483 310500101001292,ಕಾರೂೋರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಸೈಯದ್ಲಿ ರೆೈಮನಸಾಬ ಶೋಖ ಬಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.80 0.0960 276171373514 17024003001,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂದ್
ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ರ್ಂಕ್ಣಣ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಬಿದ್ರಿ ಬ ದೋಶವರ ಹೆ ಸಳಿಿ ಗದ್ಗ 192/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 0.80 0.2400 500005789100 12192200034530,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಅಶ ೋಕ್ ಮಾನಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಉಫಯ ಕ್ಮಾಮರ ಯಲಿಶಿರ ರ ಗದ್ಗ 34/ಎ/1 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 2.00 0.1200 869393386649 17022508221,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಯಲಿಶಿರ ರ
ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಮಂಗಳಾ ಪರಭು ಅಸುಟಿ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 226/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 1.00 0.1200 240914050578 89053585203,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ
ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ರುದ್ರಪಪ ನವಲಗುಂದ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 189/1 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ 1.00 0.0480 435189399161 17044560900,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ
ಸ ೋಲಾರ ಡಾರಯರ್ ಗಿೋತಾ ಮಹದೋವ ಪವ್ಾರ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 174/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸ ೋಲಾರ ಡಾರಯರ್ 0.40 2.2800 902169558878 89099883240,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ

²æÃ gÁªÀÄ¥Àà §£Éß¥Àà dÄlètÚªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 65/3 EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 1 0.74 7829 6348 9915 8880.00 SBI Mundargi

²æÃ CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ PÀÄvÀðPÉÆÃn ºÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 65/4 EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 1 0.74 2625 1068 2215 8880.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ¸ÁA¨ÉÆÃf ZÀAzÀæ¥Àà ¸Á¼ÀÄAQ ºÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 77/7 EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 1 0.74 9027 7628 3411 8880.00 KVG Bank Mundargi

²æÃ ªÀÄºÉÃ±À §¸ÀªÀgÁd ²gÀÆgÀ £ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV 30 EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 1 1.00 9797 4005 6070 12000.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃªÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà 
¥À¯ÉèÃzÀ

qÀA§¼À qÀA§¼À 14/1+5r/1 EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 1 0.58 3465 6882 9648 6960.00 KVG Bank Dambal

²æÃ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà gÁd¥Àà ªÉÄÃªÀÅAr qÀA§¼À qÀA§¼À 284/1J EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 1 0.74 2139 1090 1952 8880.00 Bank of India Dambal

²æÃ ªÀÄiÁAvÉÃ±À zÉÃªÉAzÀæUËqÀ 
¥ÁnÃ®

ªÉÄÃªÀÅAr qÀA§¼À 241/3 EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 1 0.74 2545 7155 1309 8880.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉÃªÀÄ®¥Àà ®ªÀiÁtÂ ªÀÄÄgÀÄrvÁAqÉ qÀA§¼À  2/2/3 EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 1 0.74 6273 0807 0248 8880.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ±ÀAPÀæ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà 
ªÀiÁzÀgÀ

vÁA§æUÀÄAr qÀA§¼À 12/1+2/E EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 1 0.58 2523 7205 9675 6960.00 SBI Mundargi

²æÃ qÁPÀ¥Àà §zÉÝ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 79/1©/4 ¥À.eÁ UÉÆÃqÀA© 1 0.90 8947 5778 0654 10800.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃªÀÄw EAzÀæªÀÄä ±ÁAvÀ«ÃgÀAiÀÄå 
ªÀÄoÀzÀ aPÀÌªÀqÀØnÖ qÀA§¼À 99/5 EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 5477 1340 9586 12000.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ªÀÄAdAiÀÄå ºÁ®AiÀÄå 
®PÉëöäÃ±ÀégÀªÀÄoÀ ªÀÄÄgÀÄr qÀA§¼À 50/3 EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 3264 6633 5574 7500.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃªÀÄw PÀ¸ÀÆÛgÉªÀé ªÀÄ°èPÁdÄð£À 
gÁdÆgÀ PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À 27/5© EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 5477 1340 9586 7500.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ¹zÀÝ¥Àà PÁqÀ°AUÀ¥Àà PÀj aPÀÌªÀqÀØnÖ qÀA§¼À 43/6 EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 5018 2534 5152 7500.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ AiÀÄ®è¥Àà gÉÃªÀt¥Àà ºÁån ¥ÉÃoÁ®ÆgÀ qÀA§¼À 71/5 EvÀgÉ ¸ÀÄUÀAzsÀgÁd 1 0.40 2991 8307 8681 24000.00 SBI Mundargi

²æÃ £ÁUÀ¥Àà aPÀÌ¥Àà AiÀÄ¼ÀªÀwÛ ¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV 120/1©+1J EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 9113 0709 4700 12000.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ UÀÄqÀzÀ¥Àà aPÀÌ¥Àà 
AiÀÄ¼ÀªÀwÛ

¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV 111/1 EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 4808 1123 4778 7500.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà AiÀÄAPÀ¥Àà 
£ÁAiÀÄPÀ

PÀPÀÆÌgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 78/1J/1 EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 3696 9525 4694 12000.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ «±Àé£ÁxÀ PÉÆlæ¥Àà C°è¥ÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 135/5 EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 2007 9675 9235 12000.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄð£À §¸ÀªÀgÀqÉØ¥Àà 
gÁdÆgÀ

ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 61/1+2/1 EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 9161 9372 0938 7500.00 KVG Bank Mundawad

²æÃ ºÀ£ÀªÀÄ¥ÀÀà ZÀ£Àß¥Àà gÁdÆgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 67/2 EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 9384 3729 3688 12000.00 KVG Bank Mundawad

²æÃ ¸ÀAUÀ¥Àà gÁd¥Àà PÀjUÁgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 71/7 EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 6682 9176 7627 12000.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ zÀÄgÀUÀ¥Àà ªÉAPÀ¥Àà 
PÀÄAPÀÄªÀÄUÁgÀ

ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 97/1© EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 2373 7984 5351 12000.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃªÀÄw ¤Ã®ªÀé PÉÆÃA «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 
ªÀiÁzÀgÀ

ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 97/1J EvÀgÉ ¸ÀÄAUÀzsÀgÁd 1 0.20 7392 8640 2795 12000.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃªÀÄw ¸Á«wæ ¸ÀAUÀ£ÀUËqÀ 
PÀjUËqÀæ

¥ÉÃoÁ®ÆgÀ qÀA§¼À 125/2pi EvÀgÉ ªÀÄ°èUÉ 1 0.40 2289 8428 5273 6400.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ²ªÁ£ÀAzÀ ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV 124/1 EvÀgÉ PÀ£ÀPÁA§gÀ 1 0.40 4457 8206 1277 4000.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃªÀÄw zÁæPÁëAiÀÄtªÀé ZÀ£Àß¥Àà ºÀ½î PÀzÁA¥ÀÆgÀ qÀA§¼À 79/7 EvÀgÉ ¸ÀÉÃªÀAwUÉ 1 0.40 4057 2193 2341 6400.00 KVG Bank Dambal

²æÃ GqÀZÀ¥Àà ºÁ®¥Àà ²gÀÄAzÀ ²AUÀlgÁAiÀÄ£ÀPÉÃj qÀA§¼À 123/3 EvÀgÉ ¸ÉÃªÀAwUÉ 1 0.60 5332 8098 9343 9600.00 Indian Overseas Bank Kadampur

²æÃ ²ªÀ¥Àà F±ÀégÀ¥Àà £ÁqÀUËqÀæ §gÀzÀÆgÀ qÀA§¼À 89/2J EvÀgÉ ZÉAqÀÄ ºÀÆ 1 1.00 7104 2686 8817 16000.00 SBI Mundargi

²æÃªÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä gÉÃªÀt²zÀÝ¥Àà 
¸ÀdÓ£ÀgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 218 J¯ÉPÉÆÃ¸ÀÄ 1 1.00 6285 1139 7415 20000.00 SBI Mundargi

²æÃ ²ªÀªÀÄÆvÉð¥Àà ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà qÉÆtÂÚ ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 243/4 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 1.00 9548 3174 1429 20000.00 SBI Mundargi

²æÃ ²ªÀ¥Àà ªÀÄ ºÀÄ¬Ä®UÉÆÃ¼À ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 93/3 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 1.00 9116 0666 4933 20000.00 SBI Mundargi

²æÃ w¥ÀàtÚ UÀÄqÀzÀ¥Àà 
ºÀÄ¬Ä®UÉÆÃ¼À

ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 93/1J ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 1.00 4238 3411 1279 20000.00 KVG Bank Mundargi

²æÃ ¥ÀA¥Á¥Àw eÉ. ©zÀgÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 176/10 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 2.00 6309 6321 2939 40000.00 SBI Mundargi

²æÃ zÉÃªÀ¥Àà ¤AUÀ¥Àà PÉÆÃ« ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 87 mÉÆªÀiÁåmÉÆ, ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 2.00 2440 6336 4821 40000.00 Kotak Mahindra Bank Mundargi

²æÃ PÀ£ÀPÀ¥Àà §£Éß¥Àà UÀqÁzÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 15 ¨ÉArPÁ¬Ä 1 1.00 9084 5762 8259 20000.00 KVG Bank Mundargi

²æÃ zÉÃªÀ¥ÀÀà ªÀÄ¸ÀUÀ¥Àà UÉÆÃtÂ¸Áé«Ä ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 95/1+2+3+4+5/E mÉÆªÀiÁåmÉÆ, 1 0.40 8162 1588 4870 8000.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ºÉÃªÀÄVjÃ±À UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà 
ºÁ«£Á¼À

ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 64/3 mÉÆªÀiÁåmÉÆ, 1 1.00 2078 9823 1617 16000.00 SBI Mundargi

²æÃªÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀé ¨sÀgÀªÀÄªÀé 
ªÀiÁzÀgÀ G¥sÀð ºÀ®V

£ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV 116/7 ¥À.eÁ mÉÆªÉÄmÉÆÃ 1 0.35 9052 2127 2786 31500.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ UÉÃªÀÄ¥Àà xÁªÀgÉ¥Àà ®ªÀiÁtÂ G¥sÀð 
¥ÀÆeÁgÀ ¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 28/8 ¨Á¼É 1 1.00 5938 8531 1712 30600.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃªÀÄw ªÀÄÄvÀÛªÀé ²¢èAUÀ¥Àà PÉÆA§½ ©ÃqÀ£Á¼À ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 6/© ¨Á¼É 1 1.00 30600.00 KVG Bank Korlahalli

²æÃ ªÀÄ®è¥Àà Dgï. gÀqÉØÃgÀ PÀ®PÉÃj ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 35/3 ¨Á¼É (CAUÁA±À) 1 1.00 8263 7741 3843 30600.00 SBI Mundargi

²æÃ ZÀ£Àß§¸À¥Àà «ÃgÀAiÀÄå £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ²AUÀmÁ®ÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 18/2J ¨Á¼É 1 1.00 4899 6161 2972 19500.00 KVG Bank Hammigi

²æÃ ²ªÀ¥Àà gÀAUÀ¥Àà w¥ÀàtÚªÀgÀ ¨ÉtÂÚºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 51/5 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 1.00 2405 6330 6204 30600.00 KVG Bank Mundargi

²æÃ gÀÁªÀÄ¥Àà ºÉÆ£ÀPÉÃgÀ¥Àà Fn ºÀªÀÄäV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 56/3 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 0.80 2699 0939 4444 15600.00 KVG Bank Hammigi

²æÃ ¥ÀlzÀAiÀÄå ²ªÁ£ÀAzÀAiÀÄå »gÉÃªÀÄoÀ ºÀªÀÄäV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 375/3 ¨Á¼É 1 1.90 8331 8186 1830 37050.00 Bank of India Koppal

²æÃ ©üÃªÀÄ£ÀUËqÀ £ÁUÀ£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ® UÀÄªÀÄäUÉÆÃ¼À ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 121/6 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 1.00 9613 2970 9164 6500.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄgÁdÄ ¥ÀÄ®èAgÁdÄ 
¥É£ÀävÁì ºÀªÀÄäV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 178/6 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 2.00 8060 8569 7877 13000.00 KVG Bank Hammigi

²æÃ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÀvÀå¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ºÀªÀÄäV ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.¥ÀA 54/1J+1© ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 0.8 7990 1569 5852 5200.00 KVG Bank Hammigi

²æÃªÀÄw ¤Ã®ªÀé ©üÃªÀÄ¥Àà 
¸ÀÄUÀß½î

eÁå®ªÁqÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 88/2J ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 0.60 8294 1057 0949 3900.00 KVG Bank Hammigi

²æÃ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ zsÀªÀÄð¥Àà Fn ºÀªÀÄäV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 55/5 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 1.00 6121 3367 2703 6500.00 SBI Mundargi

²æÃ zsÀªÀÄð¥Àà ºÉÆ£ÀPÉÃgÀ¥Àà Fn ºÀªÀÄäV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 56/4 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 0.80 3689 6418 9381 5200.00 KVG Bank Hammigi

²æÃªÀÄw ªÀiÁAiÀÄªÀé ZÀ£Àß¥Àà ªÉÄÃªÀÅAr ¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 50/1© ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 0.60 5747 6907 8768 6120.00 SBI Mundargi

²æÃ gÀ«ÃAzÀæ F±ÀégÀ¥Àà G¦à£À¨ÉlUÉÃj ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 241/5 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 1.00 4876 2214 4870 10200.00 SBI Mundargi

²æÃ ²æÃ¤ªÁ¸À F±ÀégÀ¥Àà G¦à£À¨ÉlUÉÃj ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 241/2 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 1.00 4906 4979 5677 10200.00 SBI Mundargi

²æÃ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà §¸À¥Àà PÀA§½ ©ÃqÀ£Á¼À ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 5/1 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 1.00 6487 6903 3897 10200.00 SBI Mundargi

²æÃ §¸À¥Àà zÀÄgÀUÀ¥Àà 
PÀgÀPÀtÚªÀgÀ

©ÃqÀ£Á¼À ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 1/1+2J+2©1+2©2+2¹+2r/5 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 0.80 4620 9847 3145 8160.00 SBI Mundargi

²æÃ zÀÉÃªÀ¥Àà zÀÄgÀUÀ¥Àà bÀ©â ©ÃqÀ£Á¼À ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 10 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 1.00 4959 8757 8878 10200.00 KVG Bank Korlahalli

²æÃ ¥ÀgÀ¸À¥Àà ¸ÀtÚ¥Àà ºÉÊvÁ¥ÀÆgÀ ©ÃqÀ£Á¼À ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 9/2, 9/3 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 0.60 6556 7651 7704 6120.00 SBI Mundargi

²æÃªÀÄw gÉÃtÄPÁ §¸ÀªÀuÉÚ¥Àà G¥ÁàgÀ »gÉÃªÀqÀØnÖ qÀA§¼À EvÀgÉ 435/1 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 2.00 5476 8105 4794 20400.00 Corporation Bank Hirewaddatti

²æÃ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà ±ÀAPÀgÀ¥Àà 
AiÀÄ°UÁgÀ

ºÀ«ÄäV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 433/4 ¨Á¼É (PÀAzÀÄ) 1 1.00 7385 1343 2256 6500.00 KVG Bank Hammigi

²æÃ SÉÃªÀÄ¥Àà zÉÃªÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 40/1§ ¨Á¼É  1 1.00 10200.00 KVG Bank Kalkeri

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£ï ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ 



²æÃ F±ÀégÀ¥Àà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 
ºÀAa£Á¼À

£ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 89/3 zÁ½A¨É 1 2.00 2553 6750 9544 34080.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ £ÁUÀ¥Àà §¸ÀªÀuÉÚ¥Àà ºÀqÀUÀ° eÁå®ªÁqÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 87/2 zÁ½A¨É 1 1.60 6659 5656 4816 27264.00 SBI Mundargi

²æÃ ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà 
vÀ¼ÀªÁgÀ

eÁå®ªÁqÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 155/4 zÁ½A¨É 1 1.20 5986 4746 7683 20448.00 SBI Mundargi

²æÃ PÀÄ¨ÉÃgÀ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥Àà 
®ªÀiÁtÂ

£ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 35/3 zÁ½A¨É 1 1.20 6059 5547 7887 20448.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ FgÀtÚ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ºÀAa£Á¼À £ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 154/1©+2©/4 zÁ½A¨É 1 1.80 9505 1696 9597 10244.00 Syndicat Bank Mundargi

²æÃ gÀAUÀ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà 
PÁåzÀVºÀ½î

PÉÆ®ðºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 227/1 ªÀiÁªÀÅ 1 1.00 6856 3831 9768 5760.00 KVG Bank Mundargi

ಒಟ್ಟು 976794.00

²æÃ zÁåªÀÄ¥Àà zÉÆ.§¸À¥Àà UÉÆÃtÂ¸Áé«Ä ªÀÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 147/3, 271/3 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 5589 2534 6051 87500.00 KVG Bank Halligudi

²æÃ QÃwðgÀrØ ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà dPÀgÀrØ »gÉÃªÀqÀØnÖ qÀA§¼À EvÀgÉ 69/1+2+3+4+5+6/1 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 8591 7716 4407 87500.00 SBI Mundargi

²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄRUÀ¯Á µÀtÄäR¥Àà 
PÁªÀÄtÚªÀgÀ

»gÉÃªÀqÀØnÖ qÀA§¼À EvÀgÉ 69/1+2+3+4+5+6/1 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 7997 9635 7513 87500.00 SBI Mundargi

²æÃ ¥ÀæPÁ±À FgÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ 
G¥sÀð ¸ÀÆr

¥ÉÃoÁ®ÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 309/2 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 6140 9780 7756 87500.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ ¥sÀQÃgÀ¥Àà PÀ£ÀPÀ¥Àà 
G¼ÁîUÀrØ

ºÁgÉÆÃUÉÃj ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 147/3, 122/3 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 87500.00 KVG Bank Kalakeri

²æÃ ºÁ®¥Àà ±ÁAvÀ¥Àà ZÁPÀ®©â ¥ÉÃoÁ®ÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 117/2 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 2633 9022 9030 87500.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ UÀË¸ÀÄ¸Á§ «ÄÃgÀ¸Á§ qÀA§¼À ºÁgÉÆÃUÉÃj qÀA§¼À EvÀgÉ 197/1 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 6749 6090 4121 87500.00 Corporation Bank Hirevaddatti

²æÃ C±ÉÆÃPÀ ºÁ®¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ ªÉÄÃªÀÅAr qÀA§¼À EvÀgÉ 65/2 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 4129 0555 7860 87500.00 KVG Bank Mevundi

²æÃªÀÄw ªÀÄAdÄ¼Á ±ÀgÀt¥Àà ¸ÀA² qÀ.¸À.gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î qÀA§¼À EvÀgÉ 760/2+3J+3©/J1 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 8894 6856 5261 87500.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ UÀÄgÀ¥Àà CªÀÄgÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 166/3 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 3042 5917 9853 87500.00 KVG Bank Halligudi

²æÃ vÉÆÃl¥Àà ¥ÀgÀªÉÄÃ±À¥Àà ±Áå° UÀÄqÀØzÀ§Æ¢ºÁ¼À qÀA§¼À EvÀgÉ 34/2 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 2617 8476 4399 87500.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà Q£Áß¼À ªÀÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 236/4 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 8847 4438 2299 87500.00 KVG Bank Halligudi

²æÃ ¤AUÀ¥Àà §¸À¥Àà §¼Áîj UÀÄqÀÀØzÀ§Æ¢ºÁ¼À qÀA§¼À EvÀgÉ 92/4 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 6687 2126 9663 87500.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ PÀÈµÀÚ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà ²gÀºÀnÖ aPÀÌªÀqÀØnÖ qÀA§¼À EvÀgÉ 119/7, 119/6 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 5265 0999 1679 87500.00 SBI Mundargi

²æÃ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà Q£Áß¼À ªÀÉAPÀmÁ¥ÀÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 238/2, 175/2 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 5244 7384 4154 87500.00 SBI Mundargi

²æÃ gÁdÄ gÁªÀÄ¥Àà AiÀÄ°UÁgÀ UÀÄqÀØzÀ§Æ¢ºÁ¼À qÀA§¼À EvÀgÉ 15/3 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 5389 5048 2083 87500.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ gÀ«ÃAzÀæ «ÃgÀ¥Àà ¸ÀÆr ¥ÉÃoÁ®ÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 183/3 FgÀÄ½î 1 25 l£ï 8594 5293 3171 87500.00 SBI Mundargi

²æÃ UÀuÉÃ±À ¸ÀÄ. ¨sÀgÀªÀÄPÀÌ£ÀªÀgÀ §¸Á¥ÀÆgÀ qÀA§¼À ¥À.¥ÀA 128/4 FgÀÄ½î 1 1.23 4046 9036 4333 87500.00 KVG Bank Kalakeri

²æÃ ªÀÄ¼Àî¥Àà ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà 
¸ÉÆA¥ÀÆgÀ

PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À ¥À.¥ÀA 11/3J FgÀÄ½î 1 1.60 3953 4934 5979 87500.00 SBI Mundargi

²æÃ ²ªÁ£ÀAzÀ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà E¢è §¸Á¥ÀÆgÀ qÀA§¼À ¥À.¥ÀA 35/4, 144/3 FgÀÄ½î 1 5.37 4741 9732 3599 87500.00 Carporation Bank Hirewaddatti

ಒಟುಿ ರ . 1750000.00

²æÃ ¦ÃgÀ¸Á§ AiÀÄªÀÄ£ÀÆgÀ¸Á§ 
£ÀzÁ¥sÀ

PÀ®PÉÃj ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 51/1 FgÀÄ½î 1 1.60 3982 6463 3414 75000.00 KVG Bank Kalakeri

²æÃ ±ÀAPÀgÀUËqÀ ¯ÉAPÀ£ÀUËqÀ 
¥ÁnÃ®

²AUÀmÁæAiÀÄ£ÀPÉÃj qÀA§¼À ¥À.¥ÀA 35/1 FgÀÄ½î ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 1.00 6802 5601 6572 100000.00 Inidan Overseas Bank Kadampur

²æÃ ¥ÀQÃgÀ¥Àà GqÀZÀ¥Àà 
²UÀgÀUÀrØ

PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À ¥À.¥ÀA 67/1 ¨Á¼É 1 2.84 2660 9390 6127 90500.00 Kotak Mahindra Bank Mundargi

ಒಟುಿ ರ . 265500.00

²æÃ gÀ« ®PÀëöä¥Àà PÀjUÁgÀ ªÉÄÃªÀÅAr qÀA§¼À EvÀgÉ 106/2 ¥ÉÃgÀ®, vÀgÀPÁj 1 2.60 2821 1142 3713 200000.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ ¸ÀÄgÉÃ±À ºÀjAiÀÄ¥Àà ¥ÀªÁgÀ ªÀÄÄgÀÄr qÀA§¼À ¥À.eÁ 25/2, 25/3 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, G¼ÁîUÀqÀØ 1 1.80 4704 0171 2278 200000.00 SBI Mundargi

²æÃ SÉÃªÀÄ¥Àà zÉÃªÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀvÁAqÉ ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 40/1§ ¨Á¼É, vÀgÀPÁj 1 1.29 3039 0771 0343 200000.00 KVG Bank Kalkeri

²æÃ ¸ÀvÀå¥Àà ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ aPÀÌªÀqÀØnÖ qÀA§¼À ¥À.¥ÀA 17/2 UÉÆÃqÀA© vÀgÀPÁj 1 1.69 3069 4452 7067 200000.00 Vijay Bank Shirahatti

ಒಟ್ಟು  ಕ್ಷ ೇತ್ರ 1.69 ಒಟುಿ ರ . 800000.00

gÁ¶ÖÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£À ¥Á°ºË¸ï WÀlPÀ ²æÃ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÀ §ArAiÀÄªÀgÀ gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 50/4 vÀgÀPÁj 1 2000 3069 4452 7067 995000.00 Vijay Bank Shirahatti

ಒಟ್ಟು  ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಒಟುಿ ರ . 995000.00

²æÃ §¸ÀªÀgÁd ²ªÀAiÉÆÃV UÀqÁzÀ ºÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 52/3 PÀ®èAUÀr 1 1.00 483053107163 1200.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ F±ÀégÀ¥Àà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 
ºÀAa£Á¼À

£ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 107/3, 107/4 UÉÆÃqÀA© 1 4.00 2553 6750 9544 4800.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃªÀÄw VÃvÁ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÀAa£Á¼À £ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 107/1, 107/2 UÉÆÃqÀA© 1 4.00 8126 5757 4643 4800.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ²gÀÆgÀ¥Àà ©¸À£À½î gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 50, 50/1 ªÀiÁªÀÅ 1 4.00 9680 6391 0758 4800.00 SBI Mundargi

²æÃ §¸À¥Àà zÁåªÀÄ¥Àà ªÀqÀØnÖ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 136/3 §zÀ£É 1 2.00 7893 5368 7950 2400.00 KVG Bank Mundawad

²æÃªÀÄw UËgÀªÀé ZÀ£Àß¥Àà G¥sÀð 
zÉÃªÀ¥Àà ºÀ«ÄäV

ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 137/8 §zÀ£É 1 0.80 9457 7353 5920 960.00 KVG Bank Mundawad

²æÃ ¤A§tÚ zÉÃªÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 34/4 §zÀ£É 1 0.80 6699 9183 9535 960.00 KVG Bank Mundawad

²æÃ PÀÄ¨ÉÃgÀ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ®ªÀiÁtÂ £ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 35/3 zÁ½A¨É 1 1.00 6059 5547 7887 1200.00 Syndicate Bank Mundargi

ಒ
ಟ್ಟು  
ಕ್ಷ ೇತ್ರ

1.00 ಒಟುಿ ರ . 21120.00

²æÃ ²zÀÝ°AUÀ£ÀUËqÀ ¨sÀgÀªÀÄUËqÀ 
eÁAiÀÄ£ÀUËqÀæ

qÉÆÃtÂ qÀA§¼À EvÀgÉ 209/1 20*20*3 1 ªÀAiÀÄQÛPÀ 3171 6248 9153 75000.00 Indian Overseas Bank Kadampur

²æÃªÀÄw zÉÃªÀPÀÌ ²ªÀ¥Àà C¼ÀªÀAr vÁªÀÄæUÀÄAr qÀA§¼À EvÀgÉ 14/2 20*20*3 1 ªÀAiÀÄQÛPÀ 4854 1937 7783 75000.00 KVG Bank Mevundi

¥Àj±ÀæªÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÁgÀgÀ 
¸ÀAWÀ

£ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 29/1 53*30*4 1 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ 4562 8059 2996 400000.00 Syndicate Bank Mundargi

§¸ÀªÉÃ±ÀégÀ ºÀÆ, ºÀtÄÚ, vÀgÀPÁj 
vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ

PÀzÁA¥ÀÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 25/2© 45*45*3 1 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ 400000.00 Kotak Mahindra Bank Koppal

²æÃ UÉÆÃ¥Á® ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà £ÁAiÀÄÌ 
G¥sÀð ®ªÀiÁtÂ

¢AqÀÆgÀ qÀA§¼À ¥À.eÁ 13/3 20*20*3 1 ªÀAiÀÄQÛPÀ 4280 9705 9463 75000.00 KVG Bank Doni

²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà ²zÀÝ¥Àà PÉÆrè ªÀÄÄgÀÄr qÀA§¼À ¥À.¥ÀA 65/1J 20*20*3 1 ªÀAiÀÄQÛPÀ 2618 2896 7094 75000.00 KVG Bank Bagewadi

ಒಟುಿ ರ . 1100000.00

²æÃ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ gÁªÀÄ¥Àà §ArAiÀÄªÀgÀ gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 50/4 15*3*3.75 1 1000 228000.00 KVG Bank Mundargi

²æÃ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ZÀAzÀæ¥Àà 
§ArªÀqÀØgÀ ºÁgÉÆÃUÉÃj qÀA§¼À ¥À.eÁ 83/1 15*3*3.75 1 1000 228000.00 Axis Bank Gadag

ಒಟ್ಟು  ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಒಟುಿ ರ . 456000.00

²æÃ ºÁ®¸Áé«Ä ±ÀAPÀæAiÀÄå 
qÀA§¼ÀªÀÄoÀ

eÁå®ªÁqÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 100/5 mÉÆªÀiÁåmÉÆ, a°è 1 4000 9769 2849 7479 1068000.00 Axis Bank

²æÃ §¸À¥Àà ²ªÀ¥Àà §zÁ«Ä PÀzÁA¥ÀÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 60/2¹ vÀgÀPÁj 1 3500 934500.00 Axis Bank Koppal

²æÃ vÉÃd¥Àà gÁªÀÄf ®ªÀiÁtÂ ¢AqÀÆgÀ qÀA§¼À ¥À.eÁ 13/9 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä, lªÀiÁåmÉÆ 1 2000 2455 7106 6503 534000.00 Axis Bank Gadag

²æÃ gÁªÀÄ¥Àà ¤AUÀ¥Àà §ArªÀqÀØgÀ ºÁgÉÆÃUÉÃj qÀA§¼À ¥À.eÁ 83/5 vÀgÀPÁj 1 4000 1068000.00 Axis Bank Gadag

²æÃ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ZÀAzÀæ¥Àà 
§ArªÀqÀØgÀ ºÁgÉÆÃUÉÃj qÀA§¼À ¥À.eÁ 83/1 vÀgÀPÁj 1 4000 8373 4167 0263 1068000.00 Axsi Bank Gadag

²æÃªÀÄw ºÁ®ªÀé ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄPÀ £ÁAiÀÄPÀ £ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 52/12 vÀgÀPÁj 1 4000 5682 1260 7747 1068000.00 Axis Bank Koppal

ಒಟ್ಟು  ಕ್ಷ ೇತ್ರ ಒಟುಿ ರ . 5740500.00

ಕರೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಸಂಘ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 154//1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 373100.00 2599 0025 5863 4636101004351
ಸಾಾ ಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸಂಘ ಮ್ದಗಣಕಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 52 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 280000.00 9769 2434 4290 197003207866

ತಿರುಮ್ಲ ಸಂಘ ಕುರುಗೋವಿನಕೊ
ಪ್ಪ ನರಗುಂದ 432/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 280000.00 5070 0068 2064 197003164116

ಮಾರುತಿ ಸಂಘ ಕುರುಗೋವಿನಕೊ
ಪ್ಪ ನರಗುಂದ 289/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 280000.00 6320 3466 8857 89113330655

ಮಾರುತಿ ಸಂಘ ಅರಷಿಣಗೋಡಿ ನರಗುಂದ 65/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 280000.00 9712 9225 6685 4636101004356
ವಿೋರೇಶ್ಾ ರ ಸಂಘ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 307/2ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 280000.00 7847 1448 2138 8911737486

ಮೈಲಾರಲುಂಗೇಶ್ಾ ರ  ಸಂಘ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 203/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 280000.00 6891 6648 2026 89120053443
ಬೆಳ್ಳ ೋಶ್ಾ ರ ಸಂಘ ಬೆಳ್ಳ ೋರಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 61. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 280000.00 4416 0658 5913 197003523484
ಬ್ರ ಹ್ಮಮ ನಂದ ಸಂಘ ರಡ್ಡ ೋರ ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 280000.00 7590 1122 7926 197003272847

ಲಕಿಮ ಮ  ವುಂಕಟೇಶ್ಾ ರ ಸಂಘ ರಡ್ಡ ೋರ ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 154/6. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 276000.00 5101 4872 0780 119601012000289
ಶ್ರ ೋ ಸಾಯಿ ಸಮ್ರ್ಥ ಸಂಘ ರಡ್ಡ ೋರ ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 19 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 276000.00 7380 6916 9042 197003646611
ಅಲಿಸಾಬ್ ನದಾಫ ಶ್ರೊಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 106/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 75000.00 3910 1207 1518 119601010004798

ಬ್ಸನಗೌಡ ಎಸ ಪಾಟೋಲ ಗಂಗಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 29/1+2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 75000.00 4154 9794 5493 312300101002134
ಸವಿತಾ ಮ್ಳಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 208/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 75000.00 4982 2379 9948 89082098157

ಮ್ಲಿನಗೌಡ ಕರಬ್ಸನಗೌಡರ ರ.ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 131/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 75000.00 5470 3796 1033 36241986874
ಗೋವಿುಂದಪ್ಪ  ತಳವಾರ ರ.ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 4/3. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 75000.00 5975 4220 2984 31161240846
ಮ್ಕುು ಮ್ಸಾಬ್ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಶ್ರೊೋಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 159/2. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 16000.00 9512 7554 2861 119601010005843
ರಾಘವೇುಂದರ  ಆನೇಗುಂದಿ ಮ್ದಗಣಕಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 51 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 20000.00 9769 2434 4290 33300100000456
ಯಲಿಪ್ಪ  ಬೆನೂೂ ರ ಬೈರನಹಟಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 458/1ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 20000.00 9718 5956 4091 89029334779
ನಾಗಪ್ಪ  ಬೆನೂೂ ರ ಬೈರನಹಟಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 547/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 20000.00 3522 2805 9006 17063565544
ಬ್ಸವರಾಜ ಬ್ನ್ನೂ ಗಿಡದ ಶ್ರೊೋಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 109/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 12000.00 8291 3111 4445 89082191418 
ದುರಗಪ್ಪ  ಮೂಲಮ್ನ್ನ ಶ್ರೊೋಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 150/3ಬ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 14000.00 9933 4853 5581 89081065495
ರಾಯಸಾಬ್ ಮುಳಗುಂದ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 213/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.50 30000.00 8904 6713 7850 64106555005
ಖಾನಸಾಬ್ ಮುಳಗುಂದ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 213/2. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.40 28000.00 9833 9446 9437 64106464399
ಬಾಬ್ರಸಾಬ್ ಭಾಗವಾನ ಶ್ರೊೋಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 196/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 8000.00 3500 5114 8659 89024420880

ಮೆಹಬೂಬ್ಸಾಬ್ ಮೂಲಮ್ನ್ನ ಶ್ರೊೋಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 39/6. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 8000.00 2183 5016 0622 119601011001857
ವಿೋರಣೂ  ಹಡಗಲ ಹದಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 212/7 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 8000.00 6475 6647 8518 17194525465

ಶಂಕರಗೌಡ ವಿ ಪಾಟೋಲ ಗಂಗಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 10/6. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 16000.00 6050 9180 7647 36809985823
ಮಾಬುಸಾಬ್ ಜವಳಿ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 389/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೆವಂತಿಗೆ 0.99 9900.00 7568 6279 7203 31901226516
ನ್ನೋಲವಾ  ಶ್ ಹಳಕಟಿ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 190/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹೂ 1.00 16000.00 5373 3765 9294 17063641674
ಹನುಮ್ರಡಿಡ  ಲುಂಗದಾಳ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 25/1ಅ+1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 9322 5675 7776 312300101002010
ಮಂಜುನಾರ್ ಪಿಡ್ಡ ಣೂ ವರ ಸುರಕೊೋಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 20/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 4377 8817 2585 33176179811
ಬ್ಸವರಾಜ ಕುಲಥಗೇರಿ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 310/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 4778 6927 3689 89042907451

ವಿಠ್ಠ ಲರಡಿಡ  ಹ ಕುಂಚರಡಿಡ ಯವರ ಕಣಕಿೋಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 89/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 7888 4399 3810 333001000004034
ಪ್ಡಿಯಪ್ಪ  ಕೊಳಿಳ ಯವರ ಕಣಕಿೋಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 70/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 9745 7502 1567 30855828904
ಶ್ವಾನಂದ ಕರಿಯಪ್ಪ ನವರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 129/4ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 5668 9338 2321 17045015614
ಕನಕರಡಿಡ  ಗಿರಡಿಡ ಕಣಕಿೋಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 101/1. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 3602 8056 8851 32879140962

ಈರನಗೌಡ ಪೋಲೋಸಪಾಟೋಲ ಸಂಕದಾಳ ನರಗುಂದ 59/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 8481 4330 0569 312302101001052
ಮ್ಲಿಕಾಜುಥನ ಕೊಳಿಳ ಯವರ ಕಣಕಿೋಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 7372 7291 8432 10698865159
ದೇವಕಕ  ಎಸ್ ಪೋಲೋಸಪಾಟೋಲ ಸಂಕದಾಳ ನರಗುಂದ 70/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 4624 5769 8987 333001000003088

ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಹ ನಾಯಕ ರ ಸಂಕದಾಳ ನರಗುಂದ 10/1. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 3126 1241 9658 333001000001614
ಬ್ಸನಗೌಡ ಭೋಮ್ನಗೌಡ 

ಭರಮ್ಗೌಡರ ಕಲಿಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 51/2ಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 8778 8591 4338 895280080440

ಸತಿೋಶ್ ಬ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ನವರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 327/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 6910 9694 9074 112501050000838
ಹಿರೇಗೌಡ ಲುಂಗನಗೌಡರ ಸಂಕದಾಳ ನರಗುಂದ 194/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 6815 9599 3200 17195539862
ಗಿರಿಯರಡಿಡ  ಬ್ ಮಾಸ್ತು ಜಗಾಪೂರ ನರಗುಂದ 21/3. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 2231 4143 8597 376502010003928
ಬ್ಸಯಯ  ಚಿಕಕ ಮ್ಠ್ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 114 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 6582 2255 3296 112501010007541

ಶಂಕರಗೌಡ ವಿ ಪಾಟೋಲ ಗಂಗಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 10/6. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 6050 9180 7647 36809985823
ವುಂಕನಗೌಡ ಭರಮ್ಗೌಡರ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 114/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 9015 0134 9991 333001000000871
ಕಲಿನಗೌಡ ಹುಡೇದಮ್ನ್ನ ಗಲಥಕಟಿ ನರಗುಂದ 58/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 6838 2569 9403 34599008721

ಶ್ರಣಬ್ಸಪ್ಪ  ಹಳ್ಮ್ನ್ನ/ಗಾಣಗೇರ ಚಿಕಕ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 157/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 7170 4131 0200 17195512488
ಬ್ಸವರಾಜ ನೆಗಳೂರ ದಂಡಾಪೂರ ನರಗುಂದ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 9*6*3 87500.00 5844 6878 4901 312300101003638
ಬ್ಸವರಾಜ ಬ್ನ್ನೂ ಗಿಡದ ಕಪ್ಪ ಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 109/4 ಪ್.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 200000.00 8291 3111 4445 89082191418
ಕಲಿನಗೌಡ  ಬಾಳನಗೌಡರ ಗಲಥಕಟಿ ನರಗುಂದ 39/2. ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 200000.00 4669 1219 9584 64116246574
ರಾಮ್ಪ್ಪ  ನಾ ಯಡರಂಗಿ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 157/1. ಪ್.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1.00 200000.00 2699 0025 5863 17063644960
ಚಂದರ ಶೇಖರ ಪ್ಟಿ್ ಣದ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 208/2 ಪ್.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 100000.00 6622 0668 0631 4636101001740

gÁ¶ÖÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£À FgÀÄ½î ¸ÀAUÀæºÀuÁ WÀlPÀ

gÁ¶ÖÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£À 
AiÀiÁAwæPÀgÀtPÁÌV («Ä¤ 

mÁæöåPÀÖgÀ)

gÁ¶ÖÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£À ¥ÁåPÀ ºË¸ï

gÁ¶ÖÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£À QÃl & gÉÆÃUÀUÀ¼À

gÁ¶ÖÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£À 
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ/ªÀAiÀÄQÛPÀ ¤ÃgÀÄ 
¸ÀAUÀæºÀuÁ WÀlPÀ (PÀÈ¶ºÉÆAqÀ)

gÁ¶ÖÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£À ¸ËgÀ±ÁPÀ WÀlPÀ

gÁ¶ÖÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£À £ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ

ಪಾಯ ಕಹೌಸ

ಮಿನ್ನ ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಿ ರ್

ಸಮುದಾಯ ಕರೆ

ಕೃಷಿ ಹುಂಡ

ತರಕಾರಿ ಪ್ರ ದೇಶ್ ವಿಸು ರಣೆ

ಬಿಡಿ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ್ ವಿಸು ರಣೆ

ಈರುಳಿಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ 25 ಟ್ನ್

ರಾಷಿಿ ರೋಯತೋಟ್ಗಾರಿಕ ಮಿಷನ್



ಶ್ವಲೋಲಾ ಕೊಳಿಳ ಯವರ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 237/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 100000.00 6499 7478 4767 4636101000621

ನಾಗಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ಬೆನೂೂ ರ ಮ್ದಗಣಕಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 66/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 1200.00 3522 2805 9006 17063565544
ಯಲಿಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ಬೆನೂೂ ರ ಮ್ದಗಣಕಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.99 1190.00 9718 5756 4091 89029334779
ಮ್ಲಿಪ್ಪ  ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಮೇಟ ಬೆಳ್ಳ ೋರಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.70 1998.00 6986 6053 6092 31795416208

ಮುದಿಯಪ್ಪ  ನ್ನುಂಗಪ್ಪ  ತಳವಾರ ಬೆಳ್ಳ ೋರಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 12/1. ಪ್.ಪಂಗಡ ಪೇರಲ 1.48 2037.00 9219 6676 0269 20243566560
ನ್ನುಂಗಪ್ಪ  ಸಬ್ನೇಶ್ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 56/9 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.95 2365.00 3615 3889 8694 312300101002707

ಕುಬೇರಗೌಡ ಮ್ಲಿನಗೌಡರ ಮುಗನೂರ ನರಗುಂದ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ 1.00 1219.00 6617 7303 4135 695280018450

ಮ್ಲಿಕಾಜುಥನಗೌಡ ಮ್ಲಿನಗೌಡರ ಮುಗನೂರ ನರಗುಂದ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.90 2194.00 9966 2925 8816 695280019055

ರುದರ ಗೌಡ ಮ್ಲಿನಗೌಡರ ಮುಗನೂರ ನರಗುಂದ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.96 2336.00 3127 2221 8307 695280019681

ವಿೋರನಗೌಡ ಬ್ಸನಗೌಡ 
ಮ್ಲಿನಗೌಡರ ಬೆಳ್ಳ ೋರಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 111/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.40 480.00 8600 7105 8335 112501010007535

ವುಂಕನಗೌಡ ಗೋವಿುಂದಗೌಡ 
ಚೌಡರಡಿಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 605/2ಬ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.40 1680.00 6248 6733 3161 17045019573

ಬ್ಸಪ್ಪ  ಚ ಗಡಗಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 333/1ಡ ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.90 1080.00 2897 1948 8513 112501010002522

ಶ್ಕುುಂತಲಾ ತಿಮ್ಮ ರಡಿಡ  ಚೌಡರಡಿಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 16/1. ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 1200.00 9722 2702 9204 35358741045
ಬ್ಸವರಡಿಡ  ತಿಮ್ಮ ರಡಿಡ  ಚೌಡರಡಿಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 709/4 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.60 1611.00 9116 2891 7209 112501011000526

ಶ್ವರಡಿಡ  ರಾಮ್ಚಂದರ  ಕಿತ್ತು ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 339/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.00 2400.00 4080 1369 3945 112501010002693

ಅಶೋಕ ಶ್ವರಡಿಡ  ಕಿತ್ತು ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 565/1ಬ್ ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.40 1680.00 7506 3799 2566 11250101000984

ಶುಂತಾಬಾಯಿ ಚೌಡರಡಿಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 424/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.60 1920.00 7283 4180 1514 20337466049
ಸದಾನಂದರಡಿಡ  ಚೌರಡಿಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 424/2ಬ್ ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.60 1920.00 5691 1977 3493 89034342309
ಚಂದರ ಪ್ಪ  ಬ್ಸಪ್ಪ  ಮೇಟ ಬೆಳ್ಳ ೋರಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 57/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.60 1920.00 8776 3942 0261 89006704465
ಬ್ಸವರಾಜ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ಮೇಟ ಬೆಳ್ಳ ೋರಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.39 600.00 7644 2623 4290 112501011000474

ಅಶೋಕ ಬ್ಸಪ್ಪ  ಯರಿಕಿತ್ತು ರ ಸುರಕೊೋಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 390/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 1200.00 4360 1546 3781 312300101004575
ಪ್ರ ವಿೋಣ ಶ್ವನಗೌಡರ ರ.ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 172/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.46 1755.00 4257 8617 9080 695280083688

ಸಂಗನಗೌಡ ಶ್ವನಗೌಡರ ರ.ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 169 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.97 1167.00 6457 0023 8231 695280090389

ನಂದಾ ಶ್ವನಗೌಡರ ರ.ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 171/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.48 1770.00 7313 7386 4118 695280085325

ಚಂದರ ಗೌಡ ಶ್ವನಗೌಡರ ರ.ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 178/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.00 2400.00 7188 6524 1994 695280084309

ವಿೋರಣೂ  ಶ್ವಪುತರ ಪ್ಪ  ಹಡಗಲ ಹದಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 212/7 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.40 480.00 6475 6647 8518 171945254656

ಮಂಜುನಾರ್ ಪ್ಕಿಕ ೋರಪ್ಪ  ಶ್ರಸಂಗಿ ಬೆಳ್ಳ ೋರಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 17/4. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 1200.00 4538 6817 6817 89073414891
ಪ್ಕಿಕ ೋರಪ್ಪ  ಯಲಿಪ್ಪ  ಕಿತ್ತು ರ ಬೆಳ್ಳ ೋರಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 27/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.30 1560.00 4062 9736 2609 1125010500000980

ಸ್ತದದ ಲುಂಗನಗೌಡ ಪಾಟೋಲ ಬೆಳ್ಳ ೋರಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 23/1. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.00 2400.00 8160 4790 0807 89031000106
ದೇವಾನಂದ ಜಿ ಚೌಡರಡಿಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 740/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.40 1680.00 8516 7563 0770 112501010006040

ಅಶೋಕರಡಿಡ  ಮುಗನೂರ ಗಲಥಕಟಿ ನರಗುಂದ 16/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.40 1560.00 2577 8798 0352 12132200087783
ಬ್ಸಪ್ಪ  ಭೋಮ್ಪ್ಪ  ಜಗಲ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 148/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.20 1332.00 4418 4259 7158 32421402615
ಬ್ಸಪ್ಪ  ಭೋಮ್ಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 71/3ಬ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.20 170.00 7818 5100 8213 376502010903893

ಬ್ಸಪ್ಪ  ನಾಯಕ ರ ಸುರಕೊೋಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 309/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ 1.00 1160.00 7952 6187 1745 312302101001244
ಬ್ಸಪ್ಪ  ಬ್ಸಪ್ಪ  ಯರೆಕಿತ್ತು ರ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 61/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.80 840.00 9487 1914 9989 520101254963150
ಬ್ಸವರಾಜ ಶ್ವಪ್ಪ  ಹುುಂಬಿ ಸಂಕದಾಳ ನರಗುಂದ 168/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.40 480.00 5239 2563 1914 30598295512
ಸುನಂದಾ ಭೋಮ್ನಗೌಡ 
ಕುಂಚನಗೌಡರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 339/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 1200.00 8315 3845 4987 112501011000641

ಭೋಮ್ನಗೌಡ ಕುಂಚನಗೌಡರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 367/2ಬ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.85 2040.00 7679 5415 6424 112501010001427

ಚನೂ ಪ್ಪ ಗೌಡ ಪಾಟೋಲ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 208 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.80 2160.00 5229 1776 2229 17063554156

ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ  ಈ ಕರಮ್ಡಿ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 295/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ 0.70 699.00 7412 1090 3814 376502010902576

ಬ್ಸಯಯ  ಮ್ಡಿವಾಳಯಯ  ಹಿರೇಮ್ಠ್ ಚಿಕಕ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 22/5. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.00 2400.00 4172 5696 8685 695280166157

ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಮೌಲಾಸಾಬ್ ಬುರಡಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 9/3. ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.20 1440.00 9941 5498 2249 112501050002362

ಈರಪ್ಪ  ಗರಪ್ಪ  ಬಾಯ ಹಟಿ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.30 240.00 8129 2408 4231 312300101001745
ಕೃಷೂ ಗೌಡ ಬಿ ಕುಂಚನಗೌಡರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 463/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.90 1080.00 5773 1773 0049 112501011000403

ಮಾಬುಸಾಭ ಮೂಲಮ್ನ್ನ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 415/3. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.00 2400.00 3692 5184 5544 197000522846

ಮ್ಕುು ಮ್ಸಾಬ್ ಹವಾಲಾದ ರ ಕಸಬಾ ನರಗುಂದ 239/4 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.80 868.00 3740 0732 4741 376502010007737

ಪ್ಕಿಕ ೋರಪ್ಪ  ಅರಹಟಿ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 287/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.06 1265.00 8122 0012 4468 38492176482
ಅಶೋಕ ಜಗಲ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 379/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.80 1440.00 7874 7057 0412 333001000002774

ಮ್ಡಿವಾಳಯಯ  ಬ್ಸಯಯ  ಹಿರೇಮ್ಠ್ ಚಿಕಕ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 23/1. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.00 2400.00 2666 4752 7772 69520101905

ಸ್ತದದ ರಾಮೇಶ್ಾ ರ   ಚಂದರ ಶೇಖರಯಯ  
ಮುಚಖಂಡಿಮ್ಠ್ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 231/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.00 2400.00 6211 1605 8862 12132200027381

ಶ್ವಕುಮಾರ ಸ್ತ ಮುಚಖಂಡಿಮ್ಠ್ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 232/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.69 1908.00 8623 9161 9091 64180117346

ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಭೋ ಕುಂಚನಗೌಡರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 26/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.80 480.00 9971 3508 1218 112501011000471

ನ್ನುಂಗಪ್ಪ  ದೇವಪ್ಪ  ಅರಹಟಿ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.58 686.00 9875 6850 9616 376502010908583

ರತಾೂ ಬಾಯಿ ಬಿ ಪಾಟೋಲ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 117/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಿಕುಕ 1.38 1440.00 8138 6260 0624 17063612905

ಶಂಕರ ವಾ  ದೇಸಾಯಿಗೌಡ ಪಾಟೋಲ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.60 1920.00 8654 0895 2279 89085643373

ವಿೋರಭದರ ಪ್ಪ  ದಾಯ  ನಾಯಕ ರ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 337 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.30 206.00 6740 6943 0540 376502010006345

ವಿೋರಪ್ಪ  ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ನಾಯಕ ರ ಕಸಬಾ ನರಗುಂದ 128/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.00 2400.00 8681 8856 2661 12132200040110
ಯಲಿವಾ  ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಕರಮುಡಿ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 284/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.50 1800.00 7666 1180 3097 376502010901420

ಗದಿಗೆಪ್ಪ  ಬ್ಸಪ್ಪ  ತಳವಾರ ಚಿಕಕ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 170/5. ಪ್,ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1.50 1800.00 7426 4377 9169 10648050268
ಬ್ಸಪ್ಪ  ನ್ನುಂಗಪ್ಪ   ತಳವಾರ ಚಿಕಕ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 28/6. ಪ್,ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 2.00 2400.00 3761 0411 3989 89046497723

ಭೋಮ್ಪ್ಪ  ಯಲಿಪ್ಪ  ತಳವಾರ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 53/7 ಪ್,ಪಂಗಡ ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ 0.80 960.00 6458 1094 3650 376502010901348

ಭೋಮ್ಪ್ಪ  ಕನಕಪ್ಪ  ತಳವಾರ ಬ್ನಹಟಿ ನರಗುಂದ 32/3 ಪ್,ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 2.00 2400.00 9394 2329 1881 376505010005868

ಗೋವಿುಂದಪ್ಪ  ಹ ತಳವಾರ ರ.ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 4/3. ಪ್,ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1.90 2160.00 5975 4220 2984 31161240846
ಹನಮ್ಪ್ಪ  ಯಲಿಪ್ಪ  ತಳವಾರ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 4/7. ಪ್,ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1.90 1920.00 5925 0424 7804 333001000002276
ಭೋಮ್ಪ್ಪ  ಹನಮ್ಪ್ಪ  ತಳವಾರ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 5/6. ಪ್,ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1.10 1320.00 3561 3928 6886 33411648407

ಕಡಿಿಕೊಪ್ಪ  ಹನಮಂತಪ್ಪ  ಭೋಮ್ಪ್ಪ ಬ್ನಹಟಿ ನರಗುಂದ 34/1+2 ಪ್,ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1.60 1680.00 4600 6975 8463 695280019475

ಮುತು ವಾ  ಗೋವಿುಂದಪ್ಪ  ತಳವಾರ ರ.ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 4/4. ಪ್,ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1.79 2040.00 2391 5631 7426 89041453962
ಸಂಜಿೋವ ವುಂಕಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 57/3 ಪ್,ಪಂಗಡ ಪೇರಲ 1.20 1440.00 3879 3876 3219 89008824203
ತುಳಸ್ತಗೇರಿ ವುಂಕಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ ಮುಗನೂರ ನರಗುಂದ 59/1+2 ಪ್,ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 0.80 960.00 9150 7514 6172 4636101000464

ಯಲಿಪ್ಪ  ಟ ತಳವಾರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 230/1ಅ ಪ್,ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1.40 1680.00 5187 4586 7098 112501010006320

ಯಶೋಧಾ ವುಂಕಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ ಮುಗನೂರ ನರಗುಂದ 69/2 ಪ್,ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 0.80 960.00 7649 4688 9039 31797761285
ಯಲಿಪ್ಪ  ಶ್ದದ ಪ್ಪ  ಚಲುವಣೂ ವರ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 22/ಅ ಪ್.ಜಾತಿ ಪೇರಲ 0.40 240.00 6373 6761 4286 17063528750

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಾಳೆ ಶಿರೋ.ಶಿವಬಸಪಪ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಬ ದಿಹಾಳ ಮಾಳವ್ಾಡ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 217/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ(ಅಂಗ್ಾಂಶ) 1 0.80 24480.00 494034861789 89035696233
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಾಳೆ ಶಿರೋ.ಮಲಲಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಉಮಚಗಿ ಬೆನಹಾಳ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 28.Mär ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ(ಅಂಗ್ಾಂಶ) 1 0.80 24480.00 738805254880 1863101006491
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಾಳೆ ಶಿರೋ.ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ವಿೋರಣಣ ಸಜಿನ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 294 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ(ಅಂಗ್ಾಂಶ) 1 0.8 24480.00 793903092624 11070018356
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಬಾಳೆ ಶಿರೋ.ಹ ವಪಪ ದಾಯಮಪಪ ಕೆ ಪಪಳ ಜಿೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 68/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 18360.00 219277927592 369351411568
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ದಾಳಿಂಬೆ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಚಿಕ್ಕಅಳಗುಂಡಿ ರೆ ೋಣ 28/3+/A ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 34080.00 816777933849 17139588217
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ದ್ುರಗವವ ದೋವಪಪ ಕ್ಮತ್ರ ರಾಜ ರ ನರೆೋಗಲಲ 212/5 ಮಹಿಳೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.60 12000.00 317828681488 3637108003405
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಳಕ್ನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 61/6 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.60 12000.00 794315185667 54058238550
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಹುಚುಚಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಕ್ಟಿಿಮನ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.60 12000.00 480107337037 17208088169
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ತ್ುಳಜಪಪ ದೋಶಪಪ ಮಾಳೆ ೋತ್ತರ ಭೈರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 255/1ಪ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.60 12000.00 894732167585 31968059501
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಬಸವಂತ್ಪಪ ಚನನಪಪ ಹೆ ಸಮನ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 159/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1 0.60 12000.00 218635134531 17141549783

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಮುತ್ತಪಪ ಪರಸಪಪ  ಡೆ ೋಳಿಿನ ರುದಾರಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1 0.60 12000.00 363563890574 17139568416
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 138/12 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲಕಾಯಿ 1 0.40 8000.00 844741407143 0512101011404
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ರೆೋಣವವ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಅಡವಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 8/2 ಮಹಿಳೆ ಸವತ 1 0.60 12000.00 680237352988 89020721030
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಖಾಜೋಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಗಡಾದ್ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 5/2ಅ+2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ,ಟಮಾಯಟ ೋ 1 0.60 12000.00 394274119797 17208101090
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಉಮಲ್ಲೋಪಪ ಲಮಾಣಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 146 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 0.60 12000.00 704456815732 31771843090
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ವಿೋರಪಪ ಶಿವಪಪ ಕ್ಟನಳಿಿ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೆೋಗಲಲ 168/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 8000.00 351897822987 17143128311
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಭಕ್ಷಿಸಾಬ ಮತ್ುಯಸಾಬ ಬಡಿಗೋರ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 23/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.40 8000.00 567155236052 37307816597
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಸಕ್ಕರಗ್ೌಡ ನಾಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.60 12000.00 747004083257 17208124766

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಅಂದ್ಪಪ ಯಮನಪಪ ಚಲವ್ಾದಿ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ
52/3ಅ/2

53/3ಅ/1
ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 8000.00 723033439310 17197532446

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಗಂಗವವ ಶಿವಪಪ ಗಡಾದ್ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 502/1 ಮಹಿಳೆ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 8000.00 815871215685 17197523259
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಅಚಚನಗ್ೌಡ ಪರುತ್ಗ್ೌಡ ಅಮಾತಿಗ್ೌಡರ ಮಾಡಲಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 384/4 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.70 14000.00 672550017277 89048440605
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಅಶ ೋಕ್ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ರಾಯನಗ್ೌಡರ ಮಾಡಲಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 22/6 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.70 14000.00 297607356705 89049469816
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಹುಸೋನಸಾಬ ಅಲಾಲಸಾಬ ಪಂಜಾರ ಮಾಡಲಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 150/1+2/7 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.70 14000.00 389932640333 17205046552
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ದಾವಲಸಾಬ ಅಲಾಲಸಾಬ ಪಂಜಾರ ಮಾಡಲಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.70 14000.00 307891811698 17205043095
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ತ ೋಟಪಪ ಪರಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ ಚಿಕ್ಕಮಣ ಣರ ರೆ ೋಣ 110/4 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 16000.00 624681573434 89114481571
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಉಮಲ್ಲೋಪಪ ಅಮರಪಪ ಗಡಾದ್ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 158/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.60 12000.00 278986326454 12942250007054
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂಡುಹ ವು ಶಿರೋ.ಗುರುಲಿಂಗಪಪ ಶಿವಪುತ್ರಪಪ ಮಂಡಿಕೆಲ ರ ಚಿಲ್ ಝರಿ ನರೆೋಗಲಲ 90/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ ವು 1 0.60 9600.00 909822405169 30762158058
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂಡುಹ ವು ಶಿರೋ.ತ್ುಳಜಪಪ ದೋಶಪಪ ಮಾಳೆ ೋತ್ತರ ಬೆೈರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 255/1ಪ78 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ ವು 1 0.80 12800.00 894732167585 31968059501
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂಡುಹ ವು ಶಿರೋ.ಮೈನುಸಾಬ ಹುಚುಚಸಾಬ ಕ್ಟಿಿಮನ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 73/5 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ ವು 1 0.80 12800.00 520714248688 89030995500
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂಡುಹ ವು ಶಿರೋ.ಪರಸಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಬೆ ೋಸಲ್ಲ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 55/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ ವು 1 0.20 3200.00 902167931873 17208083488
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂಡುಹ ವು ಶಿರೋ.ಅಡಿರ್ಪಪ ರೆ ೋಗಪಪ ಕ್ುರಿಯವರು ಹಿರೆೋಮಣ ಣರು ರೆ ೋಣ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ ವು 1 0.50 8000.00 694346605590 17142533067
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂಡುಹ ವು ಶಿರೋ.ಹುಸೋನಸಾಬ ಖಾಜೋಸಾಬ ಬಾಗವ್ಾನ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 27/ಪ1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ ವು 1 0.40 4000.00 307473823114 17208103100
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂಡುಹ ವು ಶಿರೋ.ದಾಯಮಣಣ ಯಮನಪಪ ವದೋಗ ೋಳ ರಾಜ ರ ನರೆೋಗಲಲ 126/4 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ ವು 1 0.40 4000.00 365248482229 30928794348
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂಡುಹ ವು ಶಿರೋ.ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಾಳಪಪ ಅಡವಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ ವು 1 0.80 8000.00 580321852312 17208041131

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂಡುಹ ವು ಶಿರೋ.ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಗುರಪಾದ್ಪಪ ಮಂಡಿಕೆಲ ರು ಚಿಲ್ ಝರಿ ನರೆೋಗಲಲ 90/4 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ ವು 1 0.40 4000.00 375344639041 17208069576

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂಡುಹ ವು
ಶಿರೋ.ಮಾಬ ಬಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಬಾಗವ್ಾನ

ಉಫಯ ಲಿಂಗಸ ರ
ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 135/4 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ ವು 1 0.40 4000.00 751955579265 17208035514

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂಡುಹ ವು ಶಿರೋ.ಸ ೋಮಶೋಖರ ಬಸಪಪ ನಡವಲಗುಡಡ ಯರೆೋಬೆಲ್ಲೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 104/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ ವು 1 0.80 8000.00 257388620862 89033725393
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಚಂಡುಹ ವು ಶಿರೋ.ನಂಗನಗ್ೌಡ ನೋಲಪಪಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕನಗ್ೌಡರ ಜಿಗಳ ರು ರೆ ೋಣ 167/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡುಹ ವು 1 0.80 8000.00 5412029247 0870101016954

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ರಾಜು ಹನಮಂತ್ಪಪ ಜಿೋರ ಉಪಯ ಹ ಗ್ಾರ ಉಣಚಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 28.Mär ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 12000.00 474078816134 17208072250

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ಖಾದಿರಸಾಬ ಅಮಿೋನಸಾಬ ಬೆಳಿಟಿಿ ಕ್ಳಕಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 51/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 12000.00 214963072464 17197535833
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಹನಮಪಪ ರಂಗಣಣವರ ರಾಜ ರ ನರೆೋಗಲಲ 114/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 24000.00 677321751026 32755663155
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ಶಂಕ್ರಪಪ ಸಂಕ್ಪಪ ನಡಕ್ಟಿಿನ ಕೆ ಡಗ್ಾನ ರ ನರೆೋಗಲಲ 40/1+2ಪ2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 12000.00 509866219977 17208086820
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 64/3 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 24000.00 901715837628 17208100563
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ಕ್ರಿಯಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ನರೆೋಗಲಲ ಚಿಲ್ ಝರಿ ನರೆೋಗಲಲ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 12000.00 201833083579 17208132358

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಹೆ ನನಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ ಕ್ಳಕಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ
8/3ಅಬಕ್+4ಅ

+ಬ
ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 12000.00 550543034879 17197526760

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋಮತಿ,ಯಲಲವವ ಯಲಲಪಪ ಚಳಗೋರಿ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 8/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.60 36000.00 516625401573 520101259306305
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ಮಂಜುನಾಥ ಯಲಲಪಪ ಚಳಗರಿ ಚಿಲ್ ಝರಿ ನರೆೋಗಲಲ 23/4 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 15000.00 744710038308 52074814815
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ಅಬುಾಲ್ ಸಾಬ ಜಿೋವನಸಾಬ ದ ಡಡಮನ ಕ್ಳಕಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 45/6 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 15000.00 626805313760 17197547930
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ಆನಂದ್ ಗುರುಬಸಪಪ ಗುಡಿಹಾಳ ಚಿಲ್ ಝರಿ ನರೆೋಗಲಲ 07.Apr ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 7500.00 258932618537 20210377923
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ಗುರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಕ್ಡಬಲಕ್ಟಿಿ ಚಿಲ್ ಝರಿ ನರೆೋಗಲಲ 08.Mär ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 7500.00 990422651714 17208042850
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಂಗಪಪ ಕ್ಡಬಲಕ್ಟಿಿ ಚಿಲ್ ಝರಿ ನರೆೋಗಲಲ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 7500.00 521635614235 89014268666
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಶರಣಪಪ ಚವಡಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 104 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 15000.00 338318466008 17208113584
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಸುಗಂಧ ಹ ವು ಶಿರೋಮತಿ,ಲಕ್ಷ್ಮವವ ತ್ಂದ ಸಂಗಪಪ ಕ್ಡಬಲಕ್ಟಿಿ ಉಣಚಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 200/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 7500.00 582937558623 35993962195

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಶಶಿಧರ ಶಂಕ್ರಪಪ ತೋಲಿ ಹಿರೆೋಹಾಳ ರೆ ೋಣ 137/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ,ಪಪಾಪಯ 1 1.75 200000.00 868983046153 17205047817
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಅಂದಾನಪಪ ನಂಗಪಪ ಗ್ಾಣಗೋರ ಕ್ಕ್ಕಯಕ್ಟಿಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 66 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ,ತ್ರಕಾರಿ 1 1.97 200000.00 693634801045 17217568746

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಶಿವಪಪ ಸ ಡಿ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ
69/ಅ/3+

ಬಿ/2
ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.56 200000.00 342385336248 30474484919

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಲಿಂಗನಗ್ೌಡರ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 927/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.80 200000.00 441197159258 30126140341
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಕೆೋಮಪಪ ಚವ್ಾಾಣ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 3/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ ,ಹ ವು, 1 1.71 200000.00 266221899074 0512101028957
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ,ಶ್ಾರದಾ ಕ್ುಮಾರ ರಾಠ ೋಡ ವದೋಗ ೋಳ ನರೆೋಗಲಲ 54/8 ಮಹಿಳೆ ಮಾವು,ತ್ರಕಾರಿ 1 1.84 200000.00 72219628598 62232792535
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಯಲಲಪಪ ತಿಮಮಣಣ ಬಂಡಿವಡಡರ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 118/6,808/2a ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 4.4 200000.00 594944443724 17141511679
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಅಶ ೋಕ್ ರಾಮಪಪ ಮಾದ್ರ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೆೋಗಲಲ 108/2ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 87500.00 631075368221 32345403046
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಭರಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಣ ಣರ ಸಜಾಯಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 77/3+5/ಬ,54/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.75 87500.00 906831118173 17139559570
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಸಟಿೋಪಪ ಉಣಚಗೋರಿ ಕೆ ತ್ಬಾಳ ರೆ ೋಣ 243/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.42 87500.00 370256141997 11070071284
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ,ಬಸವವ ಬಸಪಪ ಗ್ಾಣಗೋರ ಹಿರೆೋಹಾಳ ರೆ ೋಣ 27.Mär ಮಹಿಳೆ ಈರುಳಿಿ 1 3.94 87500.00 223989914048 89012446756
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಸೈಯದ್ಸಾಬ ಮತ್ುಯಜಸಾಬ ಮೊೋತಖಾನ ಮಾರನಬಸರಿ ನರೆೋಗಲಲ 171/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.84 87500 378439781564 17197552702
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ,ಶ್ಾರದಾಬಾಯಿ ಶಿವಪಪ ಕ್ಟಗೋರಿ ಹಿರೆೋಹಾಳ ರೆ ೋಣ 52 ಮಹಿಳೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 87500 953192534122 17205023249
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಬಸಯಯ ಮಲಲಯಯ ನರಗುಂದ್ ನೆಲ ಲರ ರೆ ೋಣ 80/8,82/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.48 87500 654938414064 89037811461
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಸತಿೋಶ ಪರಭಾಕ್ರ ವಿೋರಾಪೂರ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 714/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.28 87500.00 988744059678 17141522921
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಮಲಲಪಪ ಹನಮಪಪ ಜಂತಿಲ ಹುನಗುಂಡಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.83 87500.00 998519257262 31529618449
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ,ಗ್ಾಯನವವ ಕೆ ೋಂ,ಬಾಳಪಪ ಆಡಿಗಲಲ ತ್ಳಿಿಹಾಳ ರೆ ೋಣ 17.Feb ಮಹಿಳೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.25 87500.00 271199957940 17205016016
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ಪಲ್ಲಲೋದ್ ಕೆ ತ್ಬಾಳ ರೆ ೋಣ 198/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.04 87500.00 783198379575 30497102898
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ವಿೋರಣಣ ನಂಗಪಪ  ಯಾಳಗಿ ಕೆ ತ್ಬಾಳ ರೆ ೋಣ 249/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.10 87500.00 925675348241 12992200012812
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಸ ೋಮಲಿಂಗಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಇಟಗಿ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 92/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.15 64000.00 728979745586 17197558839
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ದೋವಪಪ ಭೋಮಪಪ ಹಟಿಿ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 361/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.93 64000.00 488888439750 17197525008
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಅಂದ್ಪಪ ಧಮಯಪಪ ಗಡಾದ್ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 501/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.25 64000.00 742981966161 17197563010
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಬಸನಗ್ೌಡ ಶರಣಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 500/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.71 64000.00 230914441755 89017468764

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ,ಮಾಳವವ ಫಕ್ಕರಪಪ ಮಾದ್ರ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ
101/A/1+2,

101/A/4
ಮಹಿಳೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.01 64000.00 794852499063 17197554551

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಬಸನಗ್ೌಡ ಹುಚಚನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಹುಲ ಲರು ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 83/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 87500.00 383244747986 30638822796
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಬಸವಂತ್ಪಪ ಚನನಪಪ ಹೆ ಸಮನ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 159/1/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.15 87500.00 218635134531 17141549783
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಬಸಪಪ ಸ ಡಿ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 487/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 87500.00 573808415362 17141546556
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಬಾಳಪಪ ನಂಗಪಪ ಸಂಗಟಿ ಮಾರನಬಸರಿ ನರೆೋಗಲಲ 193/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.40 87500.00 485141260362 17197591650
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ರಾಮಪಪ ಬಸಪಪ ಜಾಲಿಹಾಳ ಮಾರನಬಸರಿ ನರೆೋಗಲಲ 125 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.12 87500.00 908647041760 17197582715

ಮಿನ್ನ ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಿ ರ್

 INM / IPM.

ರಾಷಿಿ ರೋಯ ತೋಟ್ಗಾರಿಕ ಮಿಷನ್



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ,ಶಿವವವ ಶೋಖಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಬಳಗ ೋಡ ರೆ ೋಣ 93/4, 85/8 ಮಹಿಳೆ ಈರುಳಿಿ 1 2.14 87500.00 476705686485 34094239978

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಸಣಣ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಬಾಳನಗ್ೌಡರ ಮಾಡಲಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 123/1ಅ+2/3/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.30 87500.00 17205029853 17205029853

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ನಾಗಪಪ ಶಿವಪಪ ರೆೋಷ್ಟ್ಮ ಶ್ಾಂತ್ಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 108/1ಬಿ/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.95 87500.00 17139536926 17139536926
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಅಂದ್ಪಪ ಬಸಪಪ ತ್ಲಬಟಿಿ ಹಿರೆೋಹಾಳ ರೆ ೋಣ 405/2ಬಿ+2ಸ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.16 87500.00 17205031726 17205031726
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರ.ಪುಂಡಲಿೋಕ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ ಮುದೋನಗುಡಿ ರೆ ೋಣ 220/1ಅ,216/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.11 87500.00 1863101000414 1863101000414
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಅಡಿರ್ಪಪ ವಿೋರಪಪ ತ್ಲಬಟಿಿ ಹಿರೆೋಹಾಳ ರೆ ೋಣ 12/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.38 87500.00 17205048072 17205048072
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಕಾಶಪಪ ಭೋಮಪಪ ಚಲವ್ಾದಿ ಯಾ.ಸ.ಹಡಗಲಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 170/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 87500.00 30427267038 30427267038
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಯಲಲಪಪ ಭೋಮಪಪ ರಿತಿತ ಕ್ುರಡಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 213/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 3.12 87500.00 106301011005583 106301011005583
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಮುತ್ತನಗ್ೌಡ ಭರಮಗ್ೌಡ ಚವಡರಡಿಡ ಅರಹುಣಸ ರೆ ೋಣ 224/10/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 87500.00 1863101001314 1863101001314
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ,ಶಿಲಾಪ ವಿೋರಣಣ ಮುದ್ಕ್ವಿ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 8/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.23 87500.00 252883038319 106301011005583
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಚುಚಯಪಪ ನಾಗಪಪ ಚುಚಯಪಪನವರ ಕ್ಲಿಲಗನ ರ ರೆ ೋಣ 85/10 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.27 87500.00 263841023814 1863101001314
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ದಾಳಿಂಬೆ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ವಿೋರಣಣ ಸಜಿನರ ರೆ ೋಣ 294/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳೆಂಬೆ 1 1.60 9099.00 793903092624 11070018356
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ದಾಳಿಂಬೆ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಚನನಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಸಜಿನರ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 700/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳೆಂಬೆ 1 1.60 9099.00 300604872916 11070016733
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ದಾಳಿಂಬೆ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಗುರಪಪ ಶ್ಾಂತ್ಗೋರಿ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 464/4,464/2ಅ+2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳೆಂಬೆ 1 1.00 5680.00 953790672146 11070046225
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ಮಾವು ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಶೋಖರಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಅಮಾತಿಗ್ೌಡರ ಮಾಡಲಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 126/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.60 3456.00 593244935589 17205011960
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಮಹಾದೋವಪಪ ನಾರಾಯಣ ವಣೆಯಕ್ರ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200.00 540280634874 0512101019784
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ತ ೋಟಯಯ ಶಿವಮೊಗಿಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200.00 770437124455 0512101028062
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಚನನಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬೆನಹಾಳ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 3.00 30600.00 948548831111 10803808852
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ದಾಸರ ವದೋಗ ೋಳ ನರೆೋಗಲಲ 52/2ಪ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200.00 709265618286 3637108002338
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಶ್ಾಂತ್ವವ ವ್ಾಸಪಪ ಭಜಂತಿರ ಕೆ ಡಗ್ಾನ ರ ನರೆೋಗಲಲ 153/3 ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 0.40 4080.00 842410368598 12942200002420
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ಬಾಳೆ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಸ ೋಮಪಪ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ರಾಠ ೋಡ ಉಣಚಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 8160.00 310941026816 265001000001201
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಅಯಯನಗ್ೌಡ ನೋಲಪಪಗ್ೌಡ ಅಜಗುಂಡಿ ಹುಲ ಲರು ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 72/5,174/2,477/6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 3.60 4500.00 5.10567E+11 1.8631E+12

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಗುರುಮಲಲಯಯ ಘಟವ್ಾಳಯಯ ಪುರಾಣಮಠ ಕೌಜಗೋರಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 346/2, 251/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ,ಮ.ಕಾ 1 2.00 2893.00 32051817899

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋಮತಿ,ರುದ್ರವವ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸತಿತಗೋರಿ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೆೋಗಲಲ 207/3+4ಬ/2ಬಿ ಮಹಿಳೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1920.00 404983309199 89045755186
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಫಕ್ಕೋರಯಯ ಬಸಯಯ ಉಮಚಗಿಮಠ ಗುಜಮಾಗಡಿ ನರೆೋಗಲಲ 118/4, 1/10 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1920.00 816985330185 64033579694

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ರಾಜಶೋಖರ ಗುರುಮಲಲಯಯ ಪುರಾಣಮಠ ಸಂದಿಗವ್ಾಡ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 186/2,126/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 4.00 3570.00 717534753639 30824442666

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ವಿೋರಯಯ ಫಕ್ಕೋರಯಯ ಉಮಚಗಿಮಠ ಗುಜಮಾಗಡಿ ನರೆೋಗಲಲ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1440.00 676575195604 64060349635
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಶಿದ್ಾಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾದ್ರ ಯರೆೋಕ್ುರಬನಾಳ ರೆ ೋಣ 21.Jul ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1580.00 590260009647 17205052293
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಬಸವಂತ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಚಲವ್ಾದಿ/ಕೆಳಗಡೆ ಹುಲ ಲರು ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 108/3, 108/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.45 2442.00 1863101002503
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಶಿವಪಪ ಸಂಗಪಪ ಜವಳಿ ಅಸ ಟಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 287/3,280/4,281/5,97/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 3.60 4320.00 333489822563 89015847904
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ರುದ್ರಯಯ ಫಕ್ಕೋರಯಯ ಉಮಚಗಿಮಠ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೆೋಗಲಲ 897/7 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1440.00 420911636684 54052281921
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ತಾ.ದ್ುಗಯವವ ಮಾದ್ರ ಯರೆೋಕ್ುರಬನಾಳ ರೆ ೋಣ 21.Feb ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 800.00 367742127768 17205065133
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸತಿತಗೋರಿ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೆೋಗಲಲ 77/5,75/2ಅ,141/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 3.60 4320.00 383490396244 17143059729
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ನಂಬಪಪ ಕೆ ಪಪದ್ ಚಿಕ್ಕಮಣ ಣರು ರೆ ೋಣ 39/3, 21/3+5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 3.60 4776.00 921755878788 17220531639
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಮಲಲಪಪ ಚನನಪಪ ಸಜಿನರ ಕೌಜಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 4.00 4200.00 421745236755 33861367895
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ನಂಬಪಪ ಕೆ ಪಪದ್ ಹಿರೆೋಮಣ ಣರು ರೆ ೋಣ 78/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.80 3612.00 970730470994 17220536604
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ನಂಬಪಪ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಕೆ ಪಪದ್ ಚಿಕ್ಕಮಣ ಣರು ರೆ ೋಣ 28/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.44 1728.00 718326163197 17220535065
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ವಿೋರಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸತಿತಗೋರಿ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೆೋಗಲಲ 68/4ಅ+4ಬಿ/177/1/ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 4.00 4800.00 577158988378 17143053024
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಶೋಖಪಪ ಕಾಳಪಪ ಲಮಾಣಿ ಸಜಾಯಪುರ ರೆ ೋಣ 40/9,42/5,7/2,7/9 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.38 1416.00 428629029268 89040113539
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಮಲಲನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕನಗ್ೌಡರ ಜಿಗಳ ರು ರೆ ೋಣ 162/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.56 1860.00 969571672115 0870101008501

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM
ಶಿರೋ.ಮುದಿಯಪಪ  ಅ.ಸ.ದ್.ರ.ತಾಯಿ,ಹುಲಗವವ 

ಶಿರೆ ೋಳ
ಸ ಡಿ ರೆ ೋಣ 297/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 5.00 6240.00 483518420866 89068379055

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM
ಶಿರೋ.ಶಿರೋನವ್ಾಸ ಅ.ಸ.ದ್.ರ.ತಾಯಿ,ಹುಲಗವವ 

ಶಿರೆ ೋಳ
ಸ ಡಿ ರೆ ೋಣ 278/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 5.00 6240.00 902186993069 89068380403

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಮುದಿಯಪಪ ಶಿರೆ ೋಳ ಸ ಡಿ ರೆ ೋಣ 182 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 4.80 5760.00 618498101170 1743528636
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಸಜಿನರ ಕೌಜಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 35/4,36/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 4.00 4800.00 353344092487 12182200106184
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋಮತಿ,ಹುಲಿಗವವ ಬಸವರಾಜ ಶಿರೆ ೋಳ ಸ ಡಿ ರೆ ೋಣ 196/1 ಮಹಿಳೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.50 1800.00 860775293888 89028184586
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋ. ಈಶಪಪ ವಿೋರಪಪ ಗ್ೌಡರ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 54/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.80 1680.00 332597874056 0870101010863

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿರೋಮತಿ,ಬಸವರಾಜೋಶವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಅರಳಿ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೆೋಗಲಲ 75/2ಬಿ,37/3ಬಿ,331/1 ಮಹಿಳೆ
ಈರುಳಿಿ,
ಮ.ಕಾಯಿ

1 4.00 3360.00 562287913484 35291432278

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೋರು ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಮುತ್ತನಗ್ೌಡ ಭರಮಗ್ೌಡ ಚವಡರಡಿಡ ಅರಹುಣಸ ರೆ ೋಣ 224/10/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.6 75000 263841023814 1863101001314

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೋರು ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಆನಂದ್ ಜ್ಞಾನದೋವ ದ ಡಡಮೋಟಿ ಜಕ್ಕಲಿ ನರೆೋಗಲಲ
249/1+3ಅ

3ಡಿ+2
ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.15 75000 862485456362 17143057700

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೋರು ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಮಹಾದೋವಪಪ ರಾಮಪಪ ಹೆ ಸಮನ ಹಿರೆೋಅಳಗುಂಡಿ ರೆ ೋಣ 42/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.80 75000 952144229800 89068562121

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೋರು ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ್
ಶಿರೋಮತಿ,ಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ತ್ುಳಜರಾಮಸಂಗ್

ಬಾವಿಕ್ಟಿಿ
ರಾಜ ರ ನರೆೋಗಲಲ 74/3ಬಿ ಮಹಿಳೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.88 75000 332664675436 0512108028217

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೋರು ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ,ನಂಗಮಮ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಹುಲ ಲರು ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 1/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.04 52250 365335395070 89000723518
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೋರು ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ಮರಿಯಲಲಪಪ ಮುತಾತರಿ ಗುಳಗುಳಿ ನರೆೋಗಲಲ 64/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.41 75000 301390030456 17143546463
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೋರು ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಯಲಲಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮುತಾತರಿ ಗುಳಗುಳಿ ನರೆೋಗಲಲ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 3.80 75000 746686424784 17143568624
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೋರು ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಪರಸಪಪ ತಿಪಪವವ ಮಾದ್ರ ಶ್ಾಂತ್ಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 14.Aug ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.8 75000 896553277991 17139586559

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ
ಶಿರೋ.ಶಿರೋ.ದ ರೋಣಾಚಾಯಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಉತಾಪದ್ಕ್ & ಮಾರಾಟಗ್ಾರರ ಸಂಘ ರೆ ೋಣ

ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 251/1B ಸಾಮಾನಯ
ತ್ರಕಾರಿ,

ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳು
1 1.68 400000.00 283210166698 89113178521

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ
ಶಿರೋ.ವಿೋರಭದರೋಶವರ ಸಾಮ ಹಿಕ್ ಕ್ರೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಸಂಘ ಮುಶಿಗೋರಿ
ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ

69/A/3+B/2, 21/3, 

67/6,66/4,69/3A+B/1
ಸಾಮಾನಯ

ತ್ರಕಾರಿ,

ತಂಗು,ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳು
1 7.88 400000.00 342385336248 89068622598

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ
ಶಿರೋ.ವಿನಾಯಕ್ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ 

ಅಬಿಿಗೋರಿ
ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ

758/1,87/1,759/2,753/2d

+2e
ಸಾಮಾನಯ

ತ್ರಕಾರಿ,

ತಂಗು,ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳು
1 5.00 400000.00 89119415478

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ
ಜಿಲಾಲ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ವಯವಸಾಯ ಉತ್ಪನನಗಳ & 

ಸಂಸಕರಣಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಯಮಿತ್
ಮಾಯಕ್ಲಝರಿ ನರೆೋಗಲಲ

10/2,10/3,26/1,26/3,26/p

1
ಸಾಮಾನಯ

ತ್ರಕಾರಿ,

ತಂಗು,ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳು
1 5.2 400000.00 695360171566

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಕ್ಷಿ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ ಶಿರೋ.ಕ್ನಕ್ಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಡಿವ್ಾಳರ ನೆಲ ಲರ ರೆ ೋಣ 85 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 1.00 50000.00 379180967925 17139539235

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ (ಟಾರಯಕ್ಿರ್) ಶಿರೋ.ಲಿಂಗರಾಜ ದೋವಪಪ ವಿೋರಪಪನವರ ಹೆ ಳೆಮಣ ಣರ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ
27/2ಅ, 

28/2ಅ
ಪ.ಪಂ ಮ.ಕಾಯಿ 1 3.31 100000 530065422327 817194016082

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸ ೋಲರ್ ಡೆರೈಯರ್ ಶಿರೋ.ಲಾಲಪಪ ಶಿವಪಪ ರಾಠ ೋಡ ಉಣಚಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 280/1ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.92 228000.00 913580024683 17208058699
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸ ೋಲರ್ ಡೆರೈಯರ್ ಶಿರೋ. ತ್ುಳಜಪಪ ಶಿವಪಪ ಮಾಳೆ ೋತ್ತರ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 159/1 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.2 228000.00 584445251832 62314080344

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಅಶ ೋಕ್ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಸವರಡೆಡೋರ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 76/1 ಸಾಮಾನಯ
ಮ.ಕಾಯಿ, 

ಟಮಾಯಟ 
1 0.4 1068000 918010102036009 639419464502

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ, ಭೋಮವವ ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರ ನಾಗರಾಳ ನರೆೋಗಲಲ 29/1ಬಿ ಮಹಿಳೆ (ಪ.ಪಂ.)
ಮ.ಕಾಯಿ, 

ಟಮಾಯಟ 
1 0.4 1068000 919010025194597 491353393769

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶಿರೋಮತಿ,ಈರವವ ತಿರುಪತಿ ರಾಥ ೋಡ ಜಿೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 40/1ಬಿ ಮಹಿಳೆ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000 959500499971 62508433379

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ  ಚಂದ್ರಪಪ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಳಾಿರಿ ಕ್ಲಾಲಗನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 15 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 1.00 0.195 2651418692043 17195055600   ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಹೆ ಳೆಇಟಗಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ  ಕಾಶಟಿಪಪ ಫಕ್ಕಕೋರಶಟಿಿ ಕಾಶಟಿಿ ಮಾಗಡಿ ಶಿರಹಟಿಿ 4/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 1.00 0.195 85124538419 89048679700 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಮಾಗಡಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಈರಪಪ ಶ್ಾಂತ್ಪಪ ಹನುಮಸಾಗರ ಉಂಡೆೋನಹಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 64/1. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 1.00 0.195 67315500166 570101008169 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿಗಿಲ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಮಮುಮಸಾಬ ಯಮನ ರಸಾಬ ನದಾಫ್ ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 47/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 1.00 0.195 504736893427 38137911213 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಮಠಪತಿ ವಿೋರಯಯ ಬಸಯಯ ಅಲಗಿಲವ್ಾಡ ಶಿರಹಟಿಿ 14/2ಬ, 14/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.306 388825298475 695101000972 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ವಿಷುಣರೆಡಿಡ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಶಟರಡಿಡ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 236/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.306 965527678672 8901916000-0    ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಮಾಗಡಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ
ಶಿರೋ ಶೋಖರಪಪ ಗುಡದಿೋರಪಪ 

ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು
ಚಿಕ್ಕಸವಣ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 5/2ಅ+2ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 2.00 0.306 311174310052 8900646504 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಬೆಳಿಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಹಲಾಯಪೂರ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಶಿರಹಟಿಿ 99/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.306 509551044398 89057338974 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಗದ್ಗ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ರಘುನಾಥರಡಿಡ ರ್ಂಕ್ರಡಿಡ ಶಟರಡಿಡ ಮಾಗಡಿ ಶಿರಹಟಿಿ 236/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.306 583897586822 89019151175 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಮಾಗಡಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಮಲಕ್ಪಪ ವಿೋ ಮಣಸನಕಾಯಿ ದೋಸಾಯಿಬಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.60 0.192 714241316094 0591101028896 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಡಾವಣಗೋರೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮ ಸಾವಮಿ ಶಿರಹಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 66/4. 66/5 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 2.00 0.2382 817858418980 17140568897 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿವಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ಕಳಿಿಕಾಯತ್ರ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 41/1 ಪ.ಜಾ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.70 0.204 790634879113 32796139608 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಶರಣಪಪ ಬಸವಂತಪಪ ಆರಿ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 385/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.16000 344583610851 17140613003 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಮಲಲಪಪ ಶಿರಗ ರ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 297/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 0.80 0.16000 680318306433
695320022500 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 

ಧಾರವ್ಾಡ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಶಂಭುಲಿಂಗ ರಾಮಪಪ ಬೆಳಿಟಿಿ ಅಲಗಿಲವ್ಾಡ ಶಿರಹಟಿಿ 52/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 0.12000 263822191401 695119019667   ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಿಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ದೋವಪಪ ಬಸಪಪ ಸುಗನಳಿಿ ಬನನಕೆ ಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ 250/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 0.16000 289495274657 1814101002350 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆ ೋಪಪ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಹರಿಸಂಗ್ ಪೂನಪಪ ಲಮಾಣಿ ಜಲಿಲಗೋರಿ ಶಿರಹಟಿಿ 19/*/6ಬಿ ಪ.ಜಾ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 0.12000 265158656547 17022584995 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಸ ರಟ ರು
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಶೋಖರಪಪ ರುದ್ರಪಪ ಕ್ುರಿ ನಾದಿಗಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 57/5. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 0.20000 618391095244 458101007735 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ವಿೋರಯಯ ಪರಭಯಯ ಮಠಪತಿ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 150/ಎ/2. ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 0.80 0.16000 320299669996 89019157972 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಮಾಗಡಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಯಲಲವವ ಮಹಾಂತ್ಗ್ೌಡ 

ಬನನಮಟಿಿ
ಶಟಿಿಕೆೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 27/3. ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.80000 752153956464

12972250002809 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ಬಟ ಿರು

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋಕಾಂಗ್ೌಡ ಮಹಾಂತ್ಗ್ೌಡ ಬನನಮಟಿಿ ಶಟಿಿಕೆೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 29/4. ಸಾಮಾನಯ ಮನಸನಕಾಯಿ 1 1.00 0.20000 814359103315
6312500100038801 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲಕ್ಷ್ಕೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಚನನವಿೋರಪಪ ಭ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಶಿರಹಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 224/1. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 0.80 0.16000 624791188154 11127618864  ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ತಿಮಮರೆಡಿಡ ರ್ಂಕ್ರೆಡಿಡ ಮೋಕ್ಳೆ ಬೆಳಿಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 166/5. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 0.80 0.16000 982210366083 695101009396 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಿಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಮೈಲಾರಪಪ ನಂಗಪಪ ಹಮಮಗಿ ಶಿರಹಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 172/3. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 0.80 0.16000 600038160444 458101010016 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಸದ್ಾಪಪ ನೋಲಪಪ ಹಳಿಿಕೆೋರಿ ಅಡರಕ್ಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 129/1. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 0.80 0.16000 202105662068 4740101001383 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡಿಡ ಬಾಲರೆಡಿಡ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 75/3. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 0.80 0.15000 685043705695 89019148505 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಮಾಗಡಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ವಡಕ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಕ್ುಸಲಾಪೂರ ಶಿರಹಟಿಿ 61/5, 61/3. ಪ.ಪಂ ಸ.ರೆೈ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 1 0.30 0.18 332868475164 458101018818 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಯಲಲಪಪ ನರಸಪಪ ಜಕ್ಕಲಿ ಸುಗನಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 127/*/1. ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 1 0.10 0.06 981334786068 89049291106 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಬೆಳಿಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ದೋವಪಪ ಖೋರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಬ ದಿಹಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 103/*/1ಬಿ ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 1 0.30 0.18 810785827004 89070583077 ಕೆ.ವಿ.ಜಿಬಿ. ಸ ರಣಗಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಫಕ್ಕಕೋರಪಪ ಮಲಕ್ಪಪ ಹಳಿಿಗುಡಿ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಶಿರಹಟಿಿ 2/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 1 0.20 0.12 786007275524 34833917982 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ವಿನೆ ೋದ್ಕ್ುಮಾರ ಹನುಮಪಪ ಹೆಬಾಿಳ ರಣತ್ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 118/*/7 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 1 0.20 0.12 436905466303 0,695108020530 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಿಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ
ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಸಪಪ ಉಫ್ಯ 

ಬಾಗೋವ್ಾಡಿ
ಕ್ುಸಲಾಪೂರ ಶಿರಹಟಿಿ 20/*/8 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 1 0.20 0.12 339361936449 458101015989 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಗಂಗಪಪ ಸದ್ಾಪಪ ದ್ುರುಗಣಣವರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 134/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 1 0.40 0.2325 754916020243 17024623898 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಂಗಪಪ ಬಾಗೋವ್ಾಡಿ ಮಜ ಿರು ಶಿರಹಟಿಿ 126/*/5. ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 1 0.50 0.1875 715523378288 17140524532 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ತಿಪಪಣಣ ಲಮಾಣಿ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 17/*/2. ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 1 0.40 0.15 632252194315 64189633601 ಎಸ್.ಬಿ.ಎಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಸದ್ಾಪಪ ಬಿೋರಪಪ ಹುಲಗಣಣವರ ಸ ೋಗಿವ್ಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 5/*/5. ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 1 0.60 0.225 872562573994 64164213074 ಎಸ್.ಬಿ.ಎಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಶರಣಪಪ ಹಾಲಪಪ ಮ ಲಿಮನ ಸ ರಣಗಿ ಸ ರಣಗಿ 261/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ ವು 1 0.80 0.128 985993369975 17141107052 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಸ ರಣಗಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಸುರೆೋಶ ರುದ್ರಪಪ ಉಂಕ್ಕ ಬಸತಬಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 125/ಡ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ ವು 1 0.80 0.128 222932839060 170024596691 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಮುತ್ುತರಾಜ ಚನನಪಪ ಪವ್ಾರ ದೋವಿಹಾಳ ದೋವಿಹಾಳ 107/1ಅ. ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ ವು 1 0.80 0.08 863681638504 0695101023499 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಿಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವರೆಡಿಡ ನಾಗರೆಡಿಡ ತಾರಿಕೆ ಪಪದ್ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 13/*/6. ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 1 0.80 0.08 960176397489
158001011000401 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಮಾಚೋನಹ:ಳಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತ್ ಮರಿಯಪಪ ದ ಡ ಡರು ನಾದಿಗಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 3/2. ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ ವು 1 0.40 0.04 693628636445 30306517190 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ
ಶಿರೋ ಇಮಾಮ ಹುಸೋನ ಅಬುಾಲಸಾಬ 

ಬಾವಿಕ್ಟಿಿ
ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 37/*/1. ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ ವು 1 0.80 0.08 860403521206 30249545835 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ರಮೋಶ ದೋವಪಪ ಕ್ಮತ್ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 24/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ ವು 1 0.80 0.08 678391127591
158001011000412 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಮಾಚೋನಹಳಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸರರಣೆ ರಾಜಶೋಖರ ಶಿವಮ ತ್ಯಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ವರವಿ ಶಿರಹಟಿಿ 116/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ ವು 1 0.80 0.08 569299152657 17140556519 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಅಜುಯನಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿಡರ್ ತ.ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 57/*/3. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 1.00 0.065 796915569214
158001011000222 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಮಾಚೋನಹಳಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ
ಶಿರೋಹನುಮರೆಡಿಡ ರಾಮರೆಡಿಡ 

ತಾರಿೋಕೆ ಪಪದ್
ತ.ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 30/3. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 1.00 0.065 839222675653 10970117216 ಎಸ್.ಬಿ. ಐ ಹುಬಿಳಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪರಶ್ಾಂತ್ ಹನುಮರೆಡಿಡ ತಾರಿಕೆ ಪಪದ್ ತ.ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 30/*/2. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 1.00 0.065 760348192278 10181756634 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ ರು

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಮಲಲಪಪ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಕ್ಂತಿ ತ.ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 29/6. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 1.00 0.065 884245584163
158001011001783 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಮಾಚೋನಹಳಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ ಮಾರುತಿ ಗ ಳಪಪ ಚವಡಾಳ ನಾಗರಮಡುವು ಶಿರಹಟಿಿ 58/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 1.00 0.102 442455047275 695119018283 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಿಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ ನಂಗಪಪ ನೆ ಖಾನಾಪೂರ ವರವಿ ಶಿರಹಟಿಿ 35/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 1.00 0.102 225426184171 36932241634 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷ್ಮವವ ರೆೋವಣೆಪಪ ಲಮಾಣಿ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಶಿರಹಟಿಿ 30/7 ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 1.00 0.102 417258122009 1814101008619 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆ ೋಪಪ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ ಈರಪಪ ಗ ವಡಕ್ಣಣವರ ಗ ಜನ ರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 213/33 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 1.00 0.102 532016354142 64171074005 ಎಸ್.ಬಿ.ಎಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ ಗುಡದ್ಪಪ ತಿಪಪಣಣ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ತ.ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 58 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 2.00 0.1152 459274972231 11127619743 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ ಪರಕಾಶ ಚನನಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ಹೆ ಳಲಾಪೂರ ಶಿರಹಟಿಿ 112/5/2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 0.60 0.03408 585693418430 89062295637 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಮಾಗಡಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಚ ಕ್ಂಬಳಿ ಹೆ ಳಲಾಪೂರ ಶಿರಹಟಿಿ 31/9 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 1.00 0.0568 911429888194 89062295706 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಮಾಗಡಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ ಫಕ್ಕಕರಪಪ ಕಾ ಕ್ುರಿ ಪರಸಾಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 8/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 1.60 0.09088 348255249128 891049025235 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಮಾಗಡಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನವಯಹಣೆ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಹ ಜಾಲವ್ಾಡಗಿ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 277/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ 1 0.80 0.04544 341711892707 89007903946 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ. ಬಾಲ್ಲೋಹೆ ಸ ರು

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯಕೆರೆ
ಶಿರೋ ವಿರೆೋಶವರ  ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ನೋರು 

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ, ಕ್ಡಕೆ ೋಳ
ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಶಿರಹಟಿಿ

36/*/4, 88/*/4, 8/*/4, 

39/*/5, 36/*/7, 6/9, 

27/2.

ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯಕೆರೆ 1 4.00
158001012000298 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಮಾಚೋನಹಳಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯಕೆರೆ
ಶಿರೋ ಬಸರ್ೋಶವರ ನೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ, 

ಕ್ುಸಲಾಪೂರ
ಕ್ುಸಲಾಪೂರ ಶಿರಹಟಿಿ

16/*/1+2/ಬಿ, 21/*/12, 

45/*/13, 65/2, 20/3
ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯಕೆರೆ 1 4.00

197003554311 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಸಂಟರಲ್ ಕೆ ೋ ಬಾಯ ಲಿ 
ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ದ್ಂಡಪಪ ಹನುಮಪಪ ತ್ಳಗಡಿ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಶಿರಹಟಿಿ 211/3 ಪ.ಪಂ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1 0.75 423328884962 35108753158 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಹರಿಸಂಗಪಪ ಪೂಣಪಪ ಲಮಾಣಿ ಜಲಿಲಗೋರಿ ಶಿರಹಟಿಿ 19/5ಬಿ ಪ.ಜಾ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1 0.95 0.75 26518656547 17022584995  ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಸ ರಟ ರು
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಮಪಪ ಸಾಲಿ ಬಲ್ಲಹೆ ಸ ರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 197/4 ಪ.ಜಾ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1 2.0 0.75 686559275446 89009576799 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಬಾಲ್ಲೋಹೆ ಸ ರು
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಅಣಣಪಪ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಜಲಿಲಗೋರಿ ಶಿರಹಟಿಿ 116/3 ಪ.ಪಂ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1 3.0 0.75 837917620752 64111510272 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಫಕ್ಕಕರೆೋಶ ಶಿವಪಪ ಕ್ಕಳಿಿಕಾಯತ್ರ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 8/5 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 1 0.20 9.15 802463692785 570101023886 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಪಾಂಡಪಪ ಹ ಲಮಾಣಿ ಶಿವ್ಾಜಿನಗರ ಶಿರಹಟಿಿ 165/9 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 1 0.10 4.775 96483277029 89052603451 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಬೆೋಸಾಯಕ್ರಮ ಫಕ್ಕಕರೆೋಶ ಶಿವಪಪ ಕ್ಕಳಿಿಕಾಯತ್ರ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 8/5 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 1 0.20 1.4 802463692785 570101023886 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆರಳುಪರದ ಸ ೋಮಪಪ ಭ ಮುಛದೋರ ್ ುಫಯ ಕಾತ್ರಕ್ಕ ಬನನಕೆ ಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ 97/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳು ಪರದ 1 0.40 7.88 784796062331 918010069035640ಆಕ್ಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆರಳುಪರದ ಬೆೋಸಾಯಕ್ರಮ ಸ ೋಮಪಪ ಭ ಮುಛದೋರ ್ ುಫಯ ಕಾತ್ರಕ್ಕ ಬನನಕೆ ಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ 97/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳು ಪರದ 1 0.40 2.8 784796062331 918010069035640ಆಕ್ಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಸಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ ಚನನಪಪ ಸಣಣನಂಗಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ಹೆ ಳಲಾಪೂರ ಶಿರಹಟಿಿ 46/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.70 0.272 576866335384 11127622881 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಕ್ಷಿ ನರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ ಅಬುಾಲ್ ಕ್ರಿೋಮ್ ಸ ರಣಗಿ ಹರದ್ಗಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 88 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 0.5 288604123606
 471012010010252ಯ ನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ 

ಇಂಡಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಚನನಬಸಪಪ ಇಂಗಳಗಿ ಹೆ ಳಲಾಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 111/1, 112/3, 112/4 ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.89 1 1.89 173850 286616067787 89029415638 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಮುಳಗುಂದ್

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಜಲಿಲಗರಿ ಶಿರಹಟಿಿ 21/3/* ಪ.ಜಾ 1.00 1 1.00 77040 34700913944
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಪಪ ಲಮಾಣಿ ಜಲಿಲಗರಿ ಶಿರಹಟಿಿ 30/+/1 ಪ.ಜಾ 1.00 1 1.00 77043 251684457805 36343144447 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ದೋವಪಪ ನಾಣೆಪಪ ಲಮಾಣಿ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 150/+/2ಅ ಪ.ಜಾ 1.00 1 1.00 101013 272714229133 17140556031 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ  ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಗರಡಿಡ ಯಳವತಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192060 234755233470 17215258487 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ  ಯಳವತಿತ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಪಪ ರಾಮಪಪ ನೋಲಣಣವರ ಯಳವತಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 278/1. ಪ.ಜಾ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192060 572282708309
1652500100121200 ಕ್ಣಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಈರಪಪ ಶಿವರುದ್ರಣಣವರ ಶಟಿಿಕೆೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 75/2. ಪ.ಜಾ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.80 173850 356765793689
12972250015980  ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಬಟ ಿರು

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ನಂಗಪಪ ಯಲವಗಿ ಹಿರೆೋಮಲಾಲಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 75/1ಅʻ ಪ.ಜಾ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192060 961470480826
6312500100474700 ಕ್ಣಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಬಸಪಪ ಕೆೋರಿ ಹಿರೆೋಮಲಾಲಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 56/3, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.98 190139 682682894726 30354569980 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಅಹದಾಬಾದ್

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಗ ೋವನಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 4/3, 61/8, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.40 132524 773185827144
156401011001624 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ ಮಲಲಪಪ ಕೆ ರಕ್ನವರ ಪು.ಬಡಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 112/(/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 99090 - 17024597287 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಂಗಪಪ ಮತ್ ತರು ಯಲಾಲಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 96/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.80 90999 866055625433 32841435278 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್. ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಾರವವ ಉಫಯ ಪಾವಯತ್ವವ ಇಟಗಿ ಹಿರೆೋಮಲಾಲಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 78/3+4ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.57 57577 6051400877331
47010210008637 ಯುನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್  ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶರಣಪಪ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಇಟಗಿ ಹಿರೆೋಮಲಾಲಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 78/3+4ಬ ಪ.ಪಂ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.57 60709 297160491123
470102010008637 ಯುನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್  

ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ನಂಗಪಪ ಮತ್ ತರು ಯಲಾಲಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 37/*/5, 96/*/5, ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.51 110110 985853796061 32841433633 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್   ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ಜಿ ಮಾಗಡಿ ಶಟಿಿಕೆೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 57/3. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.88 155640 202989893465
12972250006101 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಖ್ 

ಬಟ ಿರು
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಚರಂತ್ಯಯ ಗ ೋಣಿಸಾವಮಿ ಯಳವತಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 172/*/9, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192000 715461621107 17215277078 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ.ಯಳವತಿತ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹೆ ಳಲನಗ್ೌಡ ವಿಾ ಪಾಟಿೋಲ ನಾದಿಗಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 24/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಲಗ 1 1.20 111235 723265451342 0,458101018263 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ತಿಪಪಣಣ ಲಮಾಣಿ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 17/2, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.71 164740 632252194315 64189633601 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನುರಡಿಡ ಯಲಲರಡಿಡಆನೆವೋರಿ ವಡವಿ ಶಿರಹಟಿಿ 128/ಅ/4. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 63904 352597791260 919010008375306 ಆಕ್ಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಫಕ್ಕೋರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ತಗಿಿನಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 31/*/4. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.20 119223 877975588674 30701370653 ್ ಸ್.ಬಿ.ಆಯ್. ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ದೋವಪಪ ಅಕ್ ಕರು ಬೆಳಿಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 94/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 140314 824226229237 919010091498478 ಆಕ್ಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ವಿೋರಪಪ ಬಡಿನ ಸುಗನಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 71/6ಎ, ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 1.64 111609 846481018911 919010091498973 ಆಕ್ಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚನನವಿೋರಪಪ ಬಿ ಬಳಾಲರಿ ರಣತ್ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 96/*/8. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 43867 461431357430 1728010804, ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಬೆಳಿಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ನಾಗಪಪ ಗ ೋಕಾವಿ ಚಿಕ್ಕಸವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 43/*/2. ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 1.80 132867 445251247158 0695101020331,
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಶೋರಸ ರಿ ಅಡರಕ್ಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 121/*/1, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.70 123727 553674825087 17024538811,ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಹನುಮಪಪ ಹುಲ ಲರು ಹೆ ಸ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 10/*/4ಕ್, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 77043 960937985504 0695101010827, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಿಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಣಣಪಪ ದೋವಪಪ ರಣತ್ ರು ತಾರಿಕೆ ಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ 18/1, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 111609 566237218207 89109320245 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಬೆಳಿಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಮಲಾಲಡದ್ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ 18/+/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.51 144045 203912124997 35519327361 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ ಫಕ್ಕೋರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಶಟಿಿಕೆೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 1/*/4, ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.50 113315 247334560319
12972250014080, ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶರಣಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ  ಕ್ರೆಣಣವರ ಹೆ ಳಲಾಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 63/*/1/1, 64/*/1. ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.18 102972 95820737559 64132744874,ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಭಾರತಿ ಬಲವಂತ್ ದೋಶಪಾಂಡೆ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 155/*/4, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192000 604740513767 8901884569, ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಾಪುಗ್ೌಡ  ಸಣಣಬಸನಗ್ೌಡ ಬನನಮಟಿಿ ಶಟಿಿಕೆೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 46/*/2, 29/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192060 612298447850 4740101003442, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅನಸ ಯ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗಿರಡಿಡ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 296/*/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192000 984190470185 89035907959 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಮಾಗಡಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ವ್ಾಯ್  ರ್ಂಕ್ರಡಿಡ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 90/*/3+4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 192000 628015468895 20117616532
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡಗದಿಗಪಪಗ್ೌಡರ ಭರಮಗ್ೌಡ ಯಳವತತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 157/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 115236 555399701028 17215266362 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಯಳವತಿತ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಪಪ ಶಿವಮ ತಯಪಪ ಶಿವಸಂಪ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 326/4/2. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 192000 721133388997 89026986309 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಮಾಗಡಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗುಂಡಯಯ ಬಸಯಯ ಗ ೋಣಿಸಾವಮಿ ಯಳವತತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 172/*/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.26 127270 667901626995 17215235583 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಯಳವತಿತ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಅತಿತಗೋರಿ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 18/*/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.67 67679 375266211265 35519327361 ಎಸ್.ಇ.ಆಯ್. ನ ಯ ತ್ರಗುರೋಟ್

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್ ಚನನಬಸಪಪ ನೋರಲಗಿ ಸ ರಣಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 71/4. ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.80 21984 759607448977 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಣೆಬೆನ ನರು
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವಣೆಣಪಪವಿೋರಪಪ ಬಳಿಗೋರ ರಣತ್ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 101/2, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 109875 206600300816 0695101020096, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಿಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವಣೆಣಪಪ ಹನುಮಂತ್ಪಪ  ಜಲಿಲಗೋರಿ ಹಿರೆೋಮಲಾಲಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 4/1, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192060 922650311519 17024596158 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ ಸ ೋಮಪಪ ಈಳಿಗೋರ ಉಂಡೆೋನಹಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 51/7, 51/8, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 119220 731012708057 0570101006748, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿಗಿಲ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಕ್ಪಪ ವಿಾ ಮಣಸನಕಾಯಿ ದೋಸಾಯಿಬಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 104/3. ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.67 42591 714241316094 0591101028896, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಡಾವಣಗೋರಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಯಲಲಪಪ ಮಲಲರಡಿಡ ಯಳವತತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 191/2, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192060 780487913913 17215239962 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಯಳವತಿತ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜವವ ಸದ್ಾರಾಮಪಪ ಪರಸಾದ್ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 291/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 2.00 192060 775786521546 35519327361 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ತ್ರಗುರಟ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಸ ದ್ುಂಡಿ ಸುಗನಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 94/5, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 101013 449647596786 8901998500-9 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಬೆಳಿಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತ್ುಳಸಪಪ ರ್ಂಕ್ರಡಿಡ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 90/4, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.06 101010 789467875700 89035449535 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಮಾಗಡಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ನಾಗಪಪ ಗ ೋಕಾವಿ ಚಿಕ್ಕಸವಣ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 43/1, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 146823 _ 0695101011169,
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ನೆೋತಾರವತಿ ಫಕ್ಕಕೋರೆೋಶ ದಾಯಮಣಣವರ ದೋವಿಹಾಳ ಶಿರಹಟಿಿ 100/8, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 90990 472425247500 89098285537 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಬೆಳಿಟಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಿೋರಪಪ ದೋವಪಪ ಸುಗನಳಿಿ ಬನನಕೆ ಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ 238/4, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 63600 20632390078 1814101003630 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆ ಪಪ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯಲಲಮಮ ಗ ೋವಿಂದ್ರೆಡಿಡ ಶೋಟರಡಿಡ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 290/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.04 73808 247219056870 89049887652 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಮಾಗಡಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿ ಬಸಪಪ ಬುಡ ನರ ಕೆ ಗನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 44/12, ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.71 57130 274880808557 89082849661 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಹೆ ಳಿಟಗಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಶೋಟರಡಿಡ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 290/5, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.05 73808 917474610960 89038166756 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಮಾಗಡಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಯಲಲಪಪ ದೋವರಗ ಳಿ ಯಳವತಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 83/3 ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.60 153648 476379344787 89088562671 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಯಳವತಿತ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ  ಅತಿತಗೋರಿ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 18/1, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.68 68689 605347953069 89028511106 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಂಗಪಪ ಹನುಮಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ವಡವಿ ಶಿರಹಟಿಿ 113/3, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.71 44445 0695101019670, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಿಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶವರಪಪ ಮಲಲಪಪ ಅಂಡಲಗಿ ದೋಸಾಯಿಬಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 178/4, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.89 89902 828698228694
470102010014067 ಯುನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ಫಕ್ಕಕೋರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಪು.ಬಡಿನ ಶಿರಹಟಿಿ 79/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.60 153648 933001190822 4740101001128 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಈರಣಣ ಶಿವರುದ್ರಣಣವರ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 252/*/8 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192060 738939366193 12152210000363 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಚನನಪಪ ಕಾಮಜಿ ಹೆ ಳಲಾಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 112/3, 111/1, 112/4 ಪ.ಪಂ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.89 181990 286616067787 89029415638 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಮುಳಗುಂದ್

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯಂಶವಂತ್ರಡಿಡ ರ್ಂಕ್ಪಪ  ಸಟರಡಿಡ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 55/2, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.65 153648 293722196044 33189786231 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಹುಲಿಯಪಪ ಮಲಲಪಪ ಪಂಚಗಟಿಿ ಯಲಾಲಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.98 1080 763952599717 0,570101011979 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿಗಿಲ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಪರಕಾಶಗ್ೌಡ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 72/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.83 996 969762836357 89004653716 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಬೆಳಿಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ರಾಮನಗ್ೌಡ ರುದ್ರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ ೭೨/೬. ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.85 984 506683868835
158001011000533 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್  

ಮಾಚೋನಹಳಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ ಭರಮಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 13/10 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ ,ಿ 1 1.60 1920 734701013501
158001011000042 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್  

ಮಾಚೋನಹಳಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ರಘುನಾಥಗ್ೌಡ ಫಕ್ಕೋರಗ್ೌಡ  ಪಾಟಿೋಲ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ ,ಿ 1 1.45 1239 984812202490 17218020426 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಬೆಳಿಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಪರಭುಲಿಂಗಯಯ ವಿೋರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ ,ಿ 1 1.16 955 872541181609 344008218 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಬಸನಗ್ೌಡ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ ೩ಎ/೧/೧. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ ,ಿ 1 1.60 1239 516271525357 89000916260 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಮರಿಗ್ೌಡ ಫಕ್ಕೋರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 5/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ ,ಿ 1 1.60 1239 740429283530 17218008942 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಬೆಳಿಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಮಂಜುನಾಥ ಬಸಪಪ ಸ ೋರಟ ರು ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ ,ಿ 1 1.00 1920 601827395520
158001011000690 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್  

ಮಾಚೋನಹಳಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಮಂಜಪಪ ನಂಗಪಪ ಕಾರಿ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ ೯೧/೧. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1440 226763227216 1814108008211 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆ ಪಪ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ರಮೋಶ ಹನುಮಪಪ ಕ್ಲಕೆೋರಿ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 5/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.94 1128 656049431899 1728026609 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಬೆಳಿಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಶಿವ್ಾನಂದ್ಪಪ ಬ ಹಡಪದ್ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ ೨೩/೨/೧ಬಬ. ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.81 960 248124813651
158001011000589 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್  

ಮಾಚೋನಹಳಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಪಾಶವಯನಾಥ ರಾ ಮಲಾಲಡದ್ ಹಡಗಲಿ ಶಿರಹಟಿಿ ೬/೨. ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.95 2340 547484126739 89009310309 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಬೆಳಿಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಮಹೆೋಶ ದ್ಮಯರೆಡಿಡ ಶಿಗರಿ ಹಡಗಲಿ ಶಿರಹಟಿಿ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.71 852 585508002201 181410800843

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಗಿಡಡನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 17/2 ಪ.ಪಂ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.13 5000 361574584173 158001011001037 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್  ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಯಂಕ್ಪಪ ಹರಿಜಪಪ ಲಮಾಣಿ ಶಿವ್ಾಜಿನಗರ ಶಿರಹಟಿಿ 165/ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 1.85 4000 497535157999 89097655919 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಮಹಾಂತೋಶಪಪ ಪೂನಪಪ ಲಮಾಣಿ ಶಿವ್ಾಜಿನಗರ ಶಿರಹಟಿಿ ೧೬೪/೬ಬ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 1.70 4000 696908701922 17140578894 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಫಕ್ಕಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಮಾದ್ರ ನರ್ೋಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ ೩೮ʻ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 1.03 2000 698016379968 17140592569 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ರೆೋಣವವ ಫಕ್ಕವವ ಹರಿಜನ ತ.ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 58/6 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 2000 906733691733 31969136939 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್. ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಮಾರಿಯಪಪ ಹಾಲಪಪ ಹರಿಜನ ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 30/2 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 2.45 6000 482320526798 17140524906 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಹರಿಜನ ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 5/2 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 12.94 4000 979510760211 89003127218 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಬೆಳಿಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM ಕೆೋಶಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಲಮಾಣಿ ಜಲಿಲಗೋರಿ ಶಿರಹಟಿಿ 21/6 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 1.88 3000 975730741653 17022580809 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಸ ರಟ ರು
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕ್ಿರ್ ಶಿರೋ ಮುದ್ುಕ್ಪಪ ಹಳೆಿಪಪ ಸ ರಣಗಿ ನಾಗರಮಡುವು ಶಿರಹಟಿಿ ೧೫/೩, ೮೨/೬, ೮೨/೫, ಸಾಮಾನಯ ಸ.ರೆೈ ಮಿನ ಟಾರಯಕ್ಿರ್ 1 1.89 0.9975 664029461352 89027371735 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಬೆಳಿಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕ್ಿರ್ ಬಸವರಾಜ ಮರಬಸಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ ಮಾಗಡಿ ಶಿರಹಟಿಿ 138/4 ಸಾಮಾನಯ ದ .ರೆೈ ಮಿನ ಟಾರಯಕ್ಿರ್ 1 1.60 0.7500 6312500100021601, 17024531984 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕ್ಿರ್ ಯಲಲಪಪ ತಿರಕ್ಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಬಟ ಿರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 20/6 ಪ.ಪಂ ಮಿನ ಟಾರಯಕ್ಿರ್ 1 0.40 0.9450 703623361709 17024649624 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕ್ಿರ್ ಪೂಣಯಜಪಪ ಭರಮಪಪ ಖರಾಟ ದ ಡ ಡರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ೩೭/೧, ೩೭/೨, ೩೮/೧ಬಿ. ಪ.ಜಾ ಮಿನ ಟಾರಯಕ್ಿರ್ 1 2.10 1.0000 752673880552 12152200045353 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂಪಕ್ಕ ಚನನಬಸಪಪ ಜಗಲಿ ದ ಡ ಡರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 44/3. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ರೋರಲ, ನುಗಿ 1 1.98 2.00 695577783027
470102010010245 ಯ ನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಕಾಂತ್ಗ್ೌಡ ಯ ಬನನಮಟಿಿ ಶಟಿಿಕೆೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 46/5 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.47 2.00 814359103315 12152200071055 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಪೂಣಯಜಪಪ ಭರಮಪಪ ಖರಾಟ ಹುಲಗೋರಿಬಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ೩೭/೧, ೩೭/೨. ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.58 2.00 752673880552 12152200045353 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹನುಮಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಗ ವನಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 185/2ಕ್ ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.39 2.00 931059626033 89000158691 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಲಿಂಗಪಪ ನೋಲಪಪ ಕೆ ೋರಿ ಅಡರಕ್ಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 169/1+3+41B ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 692443479601 12152200099170 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಮಾಬುಸಾಬ ಸುಬಾನಸಾಬ ಒಂಟಿ ಹರಿಪೂರ ಶಿರಹಟಿಿ ೨೪೬/೨. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.8750 748588471904 30795944905 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ರತ್ನವವ ಈಶಪಪ ಲಮಾಣಿ ನೆಲ ಗಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ೧೦/೫. ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 246216280976 89054459277 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಸ ರಟ ರು
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಮಾನಪಪ ನೋಲಪಪ ಖಾನಾಪೂರ ಶಿರಹಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ ೨೦೭/೨. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.8750 340062142284 64116218127 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸಪಪ ನಂಗಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ ರಾಮಗಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ೧೧೮/೫. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.8750 384951790104
156401011001278 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಪರಕಾಶ ಶಿವಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ ಹರದ್ಗಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 105/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.8750 680449913896 659190030270

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆಗ ಹನುಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಹಾದಿಮನ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 57/5 ಪ.ಪಂಗಡ ದಾರಕ್ಷಿ 0.40 1.9505 365436867643 289701000036,ಐ.ಸ.ಐ.ಸ.ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ಳಸಾಪೂರ

ದಾರಕ್ಷಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆಗ ಬಸಯಯ ಪತ್ರಯಯ ಸಾಸವಹಳಿಿಮಠ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 57/4 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.60 1.6254 601370123361 17049532752,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ

ದಾರಕ್ಷಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆಗ ರಾಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಹಾದಿಮನ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 57/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾರಕ್ಷಿ 0.60 2.9251 728029765542 289701000015,ಐ.ಸ.ಐ.ಸ.ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ಳಸಾಪೂರ

ದಾರಕ್ಷಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆಗ ಹಸಮಸಾಬ ಉಸಮಾನಸಾಬ ತ್ಹಶಿೋಲಾಾರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 126/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.00 2.7090 279968284187 695360129478,ಕೆ.ಸ.ಸ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ದಾರಕ್ಷಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆಗ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಆರ್. ಚವ್ಾಾನ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 59/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷಿ 1.00 4.8762 559036442507 289701000268,ಐ.ಸ.ಐ.ಸ.ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ಳಸಾಪೂರ
ದಾರಕ್ಷಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆಗ ಮಾರುತಿ ಈಶವರ ಜಾದ್ವ್ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 150/2 sಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.60 1.6254 622282274524 0511101017282,ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ರೋರಲ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆಗ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಬಸಲಿಂಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಗ್ಾವರವ್ಾಡ ಬೆಟಗೋರಿ 11.00 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1.00 0.1984 415210423539 2512500100699101,ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ರೋರಲ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆಗ ರಮೋಶ ಶಿವಪಪ ಹಳಿಿ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 111/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1.60 0.3175 525257575913 12162200010898,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ

ರೋರಲ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆಗ ಜಯಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕೆ ೋಟಿ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 383/1 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1.20 0.2381 251166283281 695360063389,ಕೆ.ಸ.ಸ. ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ರೋರಲ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆಗ ರುದ್ರವವ ಚನನವಿೋರಪಪ ಮುಸಕನಬಾವಿ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 132/3 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1.20 0.2381 706684299769 12162200037602,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರರಡಿಡ ರಗುನಾಥರಡಿಡ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಮಲಲಸಮುದ್ರ ಗದ್ಗ 218/3 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 2.00 0.2333 552265855175 17022021782,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂದ್ನಾಕಾ
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋದೋವಿ ರಂಗನಾಥಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಅಸುಂಡಿ ಗದ್ಗ 99/1+2/1 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.80 0.2100 484421225331 12522600000239,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಂಕ್ದ್ಕ್ಟಿಿ
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಪರಕಾಶ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಭಟಿ ಜ ೋಶಿ ಗದ್ಗ ಗದ್ಗ 166/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.1167 781102891603 17202528073,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಶಶಿಧರಗ್ೌಡ ಶಿವಪುತ್ರಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆ ಸಳಿಿ ಗದ್ಗ 182/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.1167 909429639495 177000400140934,ಪಂಜಾಬ ನಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಮೊಹನ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಆದ್ಪಪಗ್ೌಡರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 265/2, 265/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 2.00 0.1866 843689708967 56130100000385,ಬಾಯಂಕ್ï ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಪುಷ್ಾಪ ಮೊೋಹಗ್ೌಡ ಆದ್ಪಪಗ್ೌಡರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 289/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.1167 245960750019 56130100001169,ಬಾಯಂಕ್ï ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಸುಷ್ಾಮ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರರಡಿಡ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಮಲಲಸಮುದ್ರ ಗದ್ಗ 118/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.1167 337142849509 12622010008696,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಗುರುನಾಥಗ್ೌಡ ರ್ಂಕ್ನಗ್ೌಡ ಆದ್ಪಪಗ್ೌಡರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 204/1+2+3 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 2.00 0.2333 849123168990 12192200107135,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಲಿಂಗನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಓದ್ುಗ್ೌಡರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 275/7 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.1167 836176291102 12192200082004,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷಣಗ್ೌಡ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಓದ್ುಗ್ೌಡರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 275/6 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 0.98 0.1143 753699284960 12192200083864,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣರಡಿಡ ಪಾಂಡಪಪ ಕ್ುರಹಟಿಿ ಸಂಬಾಪೂರ ಬೆಟಗೋರಿ 78/1, 87/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 2.00 0.2333 394688541276 121600016995,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಆತಾಮರಾಮ್ ದ ಂಗ್ಾಡೆ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 232/1+2+3 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.20 0.1400 253939107503 12162250009325,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ

ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ವಿನಾಯಕ್ ಮೊಹನ ಕ್ುರಡಗಿ ಪಾಪನಾಶಿ ಬೆಟಗೋರಿ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 2.00 0.2333 717329379960 85863246882,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ

ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ರಜೋಶವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹಳಿಿ ಶ್ಾಯಗ ೋಟಿ ಬೆಟಗೋರಿ 74/1+2/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.20 0.1400 508096596775 66900101004059,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಸವಿತಾ ವ್ಾಸಣಣ ಕ್ುರಡಗಿ ಪಾಪನಾಶಿ ಬೆಟಗೋರಿ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.40 0.1866 28615332714 12162200019109,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ಗ ಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಸುರೆೋಶ ಹುಲಗಪಪ ಮೋದಾರ ಯಲಿಶಿರ ರ ಗದ್ಗ 84/ಬ ಪ.ಪಂಗಡ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.2100 931587312093 3543153265,ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗದ್ಗ
ಗ ಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಮಲಲಪಪ ವಿೋರಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಯಲಿಶಿರ ರ ಗದ್ಗ 94 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 0.80 0.0933 759843423128 0512101014164,ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗಜೋಂದ್ರಗಡ
ಗ ಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ವಿಠಠಲ್ ಟಾಕ್ರೆಪಪ ಲಮಾಣಿ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 159 ಪ.ಜಾತಿ ಗ ಡಂಬಿ 2.00 0.4199 536977674726 006200101020002,ಕಾರೂಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಗ ಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಅರವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ಆದ್ಪಪಗ್ೌಡರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 65/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.1167 230070743579 520361022838818,ಕಾರೂಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಗ ಡಂಬಿ 2ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಹೆೋಮಾಮತಿ ಬಸಪಪ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಮುಳಗುಂದ್ ಗದ್ಗ 118/3 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 0.80 0.0933 249741399108 17024025672,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂದ್

ಅಪರಧಾನ ಹಾಗ  ಅಪರ ಪ ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳಲಿಲ 
ನೆೋರಳೆ ಹೆ ಸ ತ ಟ

ಭಗವ್ಾನದಾಸ್ ತ ೋಸನವ್ಾಲ ಬೆನಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ನೆೋರಳೆ 0.40 0.0869 842420643619 89028337602,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ

ಅಪರಧಾನ ಹಾಗ  ಅಪರ ಪ ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳಲಿಲ 
ನೆೋರಳೆ ಹೆ ಸ ತ ಟ

ಮಹಬುಬಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ಸ ಂಪೂರ ಹಂಗನಕ್ಟಿಿ ಗದ್ಗ 278/2 ಸಾಮಾನಯ ನೆೋರಳೆ 0.80 0.1739 242169540657 89069264340,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ

ಅಪರಧಾನ ಹಾಗ  ಅಪರ ಪ ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳಲಿಲ 
ನೆೋರಳೆ ಹೆ ಸ ತ ಟ

ಪರಶುರಾಮ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಕ್ಟಗಿ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 72/2 ಪ.ಜಾತಿ ನೆೋರಳೆ 0.80 0.1739 371618514182 89010958721,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂದ್ನಾಕಾ ಗದ್ಗ

ಅಪರ ಪ ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳಲಿಲ ಸೋತಾಫಲ ಹೆ ಸ 
ತ ಟ

ಏಕ್ನಾಥ ರಾಯಣಗ್ೌಡ ನಾಗನ ರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋತಾಫಲ 1.20 0.3311 922210931097 56130100000602,ಬಾಯಂಕ್ï ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಅಪರ ಪ ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳಲಿಲ ಸೋತಾಫಲ ಹೆ ಸ 
ತ ಟ

ರಾಮಪಪ ಫಕ್ಕಕರಪಪ ರವಳೆ ೋಜಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 196/1ಅ+1ಬ+2/3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸೋತಾಫಲ 0.55 0.1518 286399529796 56130100000722,ಬಾಯಂಕ್ï ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಅಪರ ಪ ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳಲಿಲ ಸೋತಾಫಲ ಹೆ ಸ 
ತ ಟ

ಪರಶ್ಾಂತ್ಗ್ೌಡ ಕ್ಲಲನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮಲಲಸಮುದ್ರ ಗದ್ಗ 106/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಸೋತಾಫಲ 0.79 0.2207 450096719750 17049560020,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ

ಅಪರ ಪ ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳಲಿಲ ಸೋತಾಫಲ ಹೆ ಸ 
ತ ಟ

ಶೈಲ್ಲೋಂದ್ರ ರಾಮಗ ಂಡಪಪ ಬಿರಾದಾರ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 84/7 ಸಾಮಾನಯ ಸೋತಾಫಲ 0.80 0.2207 745887965084 32833946431,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ

ಅಪರ ಪ ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳಲಿಲ ಸೋತಾಫಲ ಹೆ ಸ 
ತ ಟ

ಆಂಜನೆೋಯ ಬಂಗ್ಾರಪಪ ಕ್ಟಗಿ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 72/9 ಪ.ಜಾತಿ ಸೋತಾಫಲ 0.80 0.2207 623779656766 30272941716,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ

ಅಪರ ಪ ಹಣಿಣನ ಬೆಳೆಗಳಲಿಲ ಸೋತಾಫಲ ಹೆ ಸ 
ತ ಟ

ರಾಮನಗ್ೌಡ ಚಂದ್ರಗ್ೌಡ ಮರಿಯಪಪಗ್ೌಡರ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 63/ಎ/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋತಾಫಲ 0.86 0.2373 904568176291 12192200035358,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಮಹಾಂತ್ಗ್ೌಡ ಶಿವಮ ತ್ಯಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಬ ದೋಶವರ ಹೆ ಸಳಿಿ ಗದ್ಗ 191/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1.25 0.7500 745383056482 289701500145,ಐ.ಸ.ಐ.ಸ.ಐ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಭಾಮಣಣವವ ನೋಲಪಪ ರಾಠ ೋಡ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 168/8 ಪ.ಪಜಾತಿ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 0.95 0.7500 544834818448 89022646174,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಆಸಸ್ ಭಗವ್ಾನದಾಸ್ ತ ೋಸನವ್ಾಲ ಕ್ಣಗಿನಹಾಳ ಬೆಟಗೋರಿ 223/1ಎ+1ಬಿ/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1.60 0.5425 948815172767 413010100033008,ಎಕೆಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ರೋರಲ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಶಿವಪಪ ಹಾರೆ ೋಗೋರಿ ಮುಳಗುಂದ್ ಗದ್ಗ 178/6 ಪ.ಪಂಗಡ ರೋರಲ 0.30 0.1715 615261832073 4832500100753101,ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂದ್

ರೋರಲ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಶಿದ್ಾಪಪ ಚಂದ್ಪಪ ಛಬೆಿರಬಾವಿ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 100/3 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 0.85 0.3737 540923235307 12162200000297,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ರೋರಲ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನೋಲಕ್ಂಠಪಪ ವಿೋರಪಪ ಮಾಳಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 251/2+4ಎ ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 0.80 0.3517 562966216269 12192200031549,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ರೋರಲ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ದೋವರಡಿಡ ಬಸುರಡಿಡ ಬಿರಸಲ್ ಬೆಂತ್ ರ ಗದ್ಗ 473/3 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1.00 0.4396 770307962309 89083116597,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಂತ್ ರ

ರೋರಲ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಕ್ರಿಯಪಪ ಫಕ್ಕಕರಪಪ ರವಳೆ ೋಜಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 196/1ಎ+1ಬಿ/2/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 0.45 0.1978 200373360682 56130100000190,ಬಾಯಂಕ್ï ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ರೋರಲ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ವಿೋರಪಪ ಬಂಕ್ದ್ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 745/1 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 0.80 0.3517 540581069479 31827342515,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಗದ್ಗ
ರೋರಲ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಭಗವ್ಾನದಾಸ ಮುಕ್ುಂದ್ಲಾಲ್ ತ್ುಸನವ್ಾಲ್ ಬೆನಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1.60 0.4836 842420643619 9028337602,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ

ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಮಹಾಂತ್ಗ್ೌಡ ಶಿವಮ ತೋಯಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 191/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 1.35 2.0000 705383056482 17044555684,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ
ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ನಾರಾಯಣ ಗ ವಿಂದ್ಪಪ ಬಂಡಿ ದ್ುಂದ್ ರ ಬೆಟಗೋರಿ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 2.33 2.0000 406493218721 89099934875,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಮುಕ್ುಂದ್ಲಾಲ್ ಭಗವ್ಾನದಾಸ್ ತ ೋಸನವ್ಾಲ ಬೆನಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 3.09 2.0000 842420643619 89028337602,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ
ಟ ೋಮಟ sಸದ್ಾಯಯ ಷಣುಮಖಯಯ ವಿರಕ್ತಮಠ ನಾಗ್ಾವಿ ಗದ್ಗ 117/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಟ 0.80 0.4550 370435990617 17049549733,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಟ ೋಮಟ ತ ೋಟಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ದಿವಟ ರ ಹಂಗನಕ್ಟಿಿ 275/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಟ 0.60 0.3188 604183229692 89025396048,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಟ ೋಮಟ ಮಹಬುಬಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಪಂಜಾರ ನಾಗ್ಾವಿ 7/1ಎ+1ಬಿ+2/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಟ 1.60 0.8500 479693576167 89015104491,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಟ ೋಮಟ ದ್ುರಗಪಪ ಝಂಪಣಣ ಲಮಾಣಿ ಸ ರಟ ರ 233 1/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ೋಮಟ 1.00 0.9563 711007670294 17022572399,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಟ ೋಮಟ ನಂಗಪಪ ಕಾಳಿಂಗಪಪ ಚಲವ್ಾದಿ ನಾಗ್ಾವಿ ಗದ್ಗ 251/2ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ೋಮಟ 1.00 0.9563 237867675507 30102241868,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಗದ್ಗ
ಟ ೋಮಟ ಮೌಲಾಸಾಬ ಮಕ್ುತಮಸಾಬ ಕ್ನಾಯಚಿ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 42/ಪ3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಟ 0.80 0.4250 917348533347 006200101037733,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಟ ೋಮಟ ಭಾಮಣಣವವ ನೋಲಪಪ ರಾಠ ೋಡ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 168/8 ಪ.ಪಜಾತಿ ಟ ೋಮಟ 0.95 0.2125 544834818448 89022646174,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಟ ೋಮಟ ಈಶವರಗ್ೌಡ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ತ್ಮಮನಗ್ೌಡ ಶ್ಾಯಗ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಟ 0.60 0.3187 331879548641 12192200029300,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಟ ೋಮಟ ಬಾಬುಸಾಬ ಕಾಶಿಮಸಾಬ ಕ್ನಾಯಟಿ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 48/2 sಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಟ 1.00 0.5313 349752877962 17022510682,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ೋರಟ ರ
ಟ ೋಮಟ ರಮಜಾನಬಿ ಬಾಬುಸಾಬ ಕ್ನಾಯಟಿ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 48/1 sಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಟ 1.00 0.5313 654308120447 17022507660,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ೋರಟ ರ
ಟ ೋಮಟ ಪರಸಪಪ ಪದ್ಮಪಪ ಕ್ರಿಯಲಲಪಪನವರ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 433/1+2/ಎ+4/ಎ2 sಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಟ 0.80 0.4250 952835658384 12162200034848,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ

ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಸೈಯದ್ಲಿ ರೆೈಮನಸಾಬ ಶೋಖ ಬಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 0.80 0.1346 276171373514 17024003001,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂದ್
ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ರ್ಂಕ್ಣಣ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಬಿದ್ರಿ ಬ ದೋಶವರ ಹೆ ಸಳಿಿ ಗದ್ಗ 192/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 2.00 0.3364 500005789100 12192200034530,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ನಾಗರಾಜ ರಮೋಶ ದೋಶಪಾಂಡೆ ಮುಳಗುಂದ್ ಗದ್ಗ 200 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 2.00 0.3364 626671953158 17024072349,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂದ್

ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಬಸನಗ್ೌಡ ಶಿವಪಪ ಕ್ಲಯವ್ಾಡ ಉಫಯ ಕೆಳಗೋರಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 251/2+4ಸ+3+5/ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 0.80 0.1346 754439493483 310500101001292,ಕಾರೂೋರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಅಶ ೋಕ್ ಮಾನಪಪ ಬಡಿಗೋರ ಉಫಯ ಕ್ಮಾಮರ ಯಲಿಶಿರ ರ ಗದ್ಗ 34/ಎ/1 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.1682 869393386649 17022508221,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಯಲಿಶಿರ ರ
ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಮಂಗಳಾ ಪರಭು ಅಸುಟಿ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 226/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.00 0.1682 240914050578 89053585203,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ
ಗ ಡಂಬಿ ಹೆ ಸ ತ ೋಟ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ರುದ್ರಪಪ ನವಲಗುಂದ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 189/1 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 0.40 0.0673 435189399161 17044560900,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ

ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ತಿಪಪಣಣ ಮುರಿಗೋಪಪ ಬಳಾಿರಿ ಬೆಳದ್ಡಿ ಗದ್ಗ 18/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 0.3654 703605504821 89052287208,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂದ್ ನಾಕಾ ಗದ್ಗ

ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ಜೈಬುನಬಿ ಅಲಾಲಸಾಹೆಬ ಕ್ುದ್ರಿ ನಾಗ್ಾವಿ ಗದ್ಗ 99/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.6780 485702154727 89033052507,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ಭೋಮರಡಿಡ ಕ್ೃಷಣರಡಿಡ ಭ ಮಕ್ಕನವರ ಮಲಲಸಮುದ್ರ ಗದ್ಗ 189/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 1.1300 369934770701 12192250003985,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ಕ್ೃಷಣಪಪ ಮಲಲಪಪ ಗ ವಿಂದ್ರಡಿಡ ನಾಗ್ಾವಿ ಗದ್ಗ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 1.0170 597957862285 17049516785,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ಪಾಂಡಪಪ ಮಲಲಪಪ ಗ ವಿಂದ್ರಡಿಡ ನಾಗ್ಾವಿ ಗದ್ಗ 16/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 1.0170 692297555500 17049520940,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮ ಹೆೋಮರಡಿಡ ಭ ಮಕ್ಕನವರ ಅಸುಂಡಿ ಗದ್ಗ 315/2, 315/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.5650 970911487597 12522250033180,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಂಕ್ದ್ಕ್ಟಿಿ
ಬಾಳೆ ಟಿ.ಸ. ಶರಿೋಪಸಾಬ ಟಿಪುಸಾಬ ಬಿಂಕ್ದ್ಕ್ಟಿಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 395/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.5650 501675500717 17202617588,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

ಟಾರಯಕ್ಿರ್ ಮರು ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಕ್ಟಿಿಮನ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 244/2 244/4 ಪ.ಜಾತಿ ಟಾರಯಕ್ಿರ್ 2.00 1.3260 356460644893 616801530,ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಟಾರಯಕ್ಿರ್ ಮರು ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಕ್ಂರಲೋಪಪ ಮುಲಿಮನ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 249/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಾರಯಕ್ಿರ್ 1.60 1.5700 521096719542 17044600832,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ

²æÃªÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÀ ±ÀAPÀæ¥Àà 
¥À¯ÉèÃzÀ

qÀA§¼À qÀA§¼À EvÀgÉ 14/1+5r/1 UÉÆÃqÀA© 1 0.58 3465 6882 9648 9755.00 KVG Bank Dambal

²æÃ ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà gÁd¥Àà ªÉÄÃªÀÅAr qÀA§¼À qÀA§¼À EvÀgÉ 284/1J UÉÆÃqÀA© 1 0.74 2139 1090 1952 12446.00 Bank of India Dambal

²æÃ ªÀÄiÁAvÉÃ±À zÉÃªÉAzÀæUËqÀ 
¥ÁnÃ®

ªÉÄÃªÀÅAr qÀA§¼À EvÀgÉ 241/3 UÉÆÃqÀA© 1 0.74 2545 7155 1309 12446.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ gÁªÀÄ¥Àà §£Éß¥Àà dÄlètÚªÀgÀ ºÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 65/3 UÉÆÃqÀA© 1 0.74 7829 6348 9915 12447.00 SBI Mundargi

²æÃ CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ PÀÄvÀðPÉÆÃn ºÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 65/4 UÉÆÃqÀA© 1 0.74 2625 1068 2215 12447.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ¸ÁA¨ÉÆÃf ZÀAzÀæ¥Àà ¸Á¼ÀÄAQ ºÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 77/7 UÉÆÃqÀA© 1 0.74 9027 7628 3411 12447.00 KVG Bank Mundargi

²æÃ qÁPÀ¥Àà §zÉÝ¥Àà £ÁAiÀÄÌ ºÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 79/1©/4 UÉÆÃqÀA© 1 0.9 8947 5778 0654 15138.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ªÀÄºÉÃ±À §¸ÀªÀgÁd ²gÀÆgÀ £ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 30 UÉÆÃqÀA© 1 1.00 9797 4005 6070 16820.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ±ÀAPÀæ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà 
ªÀiÁzÀgÀ

vÁA§æUÀÄAr qÀA§¼À ¥À.eÁ 12/1+2/E UÉÆÃqÀA© 1 0.58 2523 7205 9675 9755.00 SBI Mundargi

²æÃ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉÃªÀÄ®¥Àà ®ªÀiÁtÂ ªÀÄÄgÀÄrvÁAqÉ qÀA§¼À ¥À.eÁ  2/2/3 UÉÆÃqÀA© 1 0.74 6273 0807 0248 12446.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ D£ÀAzÀUËqÀ ¥ÀæPÁ±ÀUËqÀ 
¥ÁnÃ®

¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 33/1 UÉÆÃqÀA© 1 2.00 8146 6179 3660 23330.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ gÀ«ZÀAzÀæUËqÀ ¥ÀæPÁ±ÀUËqÀ 
¥ÁnÃ®

¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 33/1 UÉÆÃqÀA© 1 2.00 8103 3842 4343 23330.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ªÀÄºÉÃAzÀæ §¸ÀªÀgÁd ²gÀÆgÀ £ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 30 UÉÆÃqÀA© 1 1.00 9797 4005 6070 11665.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ F±ÀégÀ¥Àà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà 
ºÀAa£Á¼À

£ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 107/3, 107/4 UÉÆÃqÀA© 1 4.00 2553 6750 9544 46400.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃªÀÄw VÃvÁ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ºÀAa£Á¼À £ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 107/1, 107/2 UÉÆÃqÀA© 1 4.00 8126 5757 4643 46400.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ±ÉÃRgÀ¥Àà ¤Ã®¥Àà °AUÀ±ÉlÖgÀ eÁå®ªÁqÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 138/1§ UÉÆÃqÀA© 1 1.00 4025 8262 5024 11665.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ UÀ«²zÀÝ¥Àà ¥sÀQÌÃgÀ¥Àà 
©ÃqÀ£Á¼À

qÀA§¼À qÀA§¼À EvÀgÉ 362/4 UÉÆÃqÀA© 1 1.00 2752 2713 6144 11665.00 Bank of India Dambal

²æÃ ªÀÄ¼Àî¥Àà ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà 
¸ÉÆA¥ÀÆgÀ

PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 11/3J UÉÆÃqÀA© 1 0.80 3953 4934 5979 9250.00 SBI Mundargi

²æÃ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà zÀÄUÀð¥Àà 
PÉÆAaPÉÆgÀªÀgÀ

qÀA§¼À qÀA§¼À ¥À.eÁ 363/3§ UÉÆÃqÀA© 1 1.20 2785 4738 6116 13998.00 KVGBank Dambal

²æÃ gÀAUÀ¥Àà ²zÀÝ¥Àà ¥ÀÄgÀzÀ ©ÃqÀ£Á¼À ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 193/2 ¸ÉÃ§Ä¨ÁgÉ 1 1.60 2757 6071 7141 34784.00 KVG Bank Korlahalli

²æÃ gÀAUÀ¥Àà ²zÀÝ¥Àà ¥ÀÄgÀzÀ ©ÃqÀ£Á¼À ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 275/5 ¸ÉÃ§Ä¨ÁgÉ 1 1.60 2932 3634 8935 34784.00 SBI Mundargi

²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà ²zÀÝ¥Àà PÉÆrè ªÀÄÄgÀÄr qÀA§¼À EvÀgÉ 65/1J ªÀiÁªÀÅ 1 1.50 2618 2896 7094 17229.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥Àà 
¢AqÀÆgÀ

eÁå®ªÁqÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 161/7J/7© ªÀiÁªÀÅ 1 1.00 4634 7300 2334 11486.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ zÉÆqÀØ¥Àà gÀAUÀ¥Àà 
PÁ±À¨sÉÆÃ«

qÀA§¼À qÀA§¼À ¥À.eÁ 225/2 ¥ÉÃgÀ® 1 1.20 5804 0111 1210 94953.00 Bank of India Dambal

²æÃ ¤AUÀ¥Àà zÉÆqÀØºÀ£ÀªÀÄ¥Àà 
ºÀjd£À

qÀA§¼À qÀA§¼À ¥À.eÁ 241/1J ¥ÉÃgÀ® 1 0.80 63300.00 KVG Bank Dambal

²æÃ ¸ÀºÀzÉÃªÀ¥Àà ºÁ®¥Àà 
UÀÄr¸ÁUÀgÀ

qÀ.¸À.gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î qÀA§¼À EvÀgÉ 791 zÁæQë 1 1.00 63654.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà ºÁ®¥Àà 
UÀÄr¸ÁUÀgÀ

qÀ.¸À.gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î qÀA§¼À EvÀgÉ 793/1J zÁæQë 1 1.00 4215 1847 2340 63654.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ ¥ÀgÀ¥Àà ºÁ®¥Àà UÀÄr¸ÁUÀgÀ qÀ.¸À.gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î qÀA§¼À EvÀgÉ 791 zÁæQë 1 1.00 63654.00 Union Bank of India Gadag

²æÃ ZÀ£Àß¥Àà ¤AUÀ¥Àà CAUÀr ¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 127/1 ¨Á¼É 1 1.00 9289 1495 5873 113000.00 KVG Bank Bagewadi

¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Ý ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ



²æÃ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀªÀÄätÚ¥Àà 
¸ÀÆ½PÉÃj

ªÀÄÄgÀÄr qÀA§¼À EvÀgÉ 44/2¦2 ¨Á¼É 1 1.00 113000.00 KVG Bank Mundargi

²æÃªÀÄw ¤Ã®ªÀé «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà 
UÀÆgÀ£À½î

ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 46/2© ¨Á¼É 1 1.00 113000.00 KVG Bank Mundawad

²æÃ CgÀÄtPÀÄªÀiÁgÀ ²¥ÀÄvÀæAiÀÄå 
PÀÄvÀðPÉÆÃn 

ºÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 65/4 ¨Á¼É 1 1.00 2625 1068 2215 113000.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ zÉÃªÀ¥Àà CrªÉ¥Àà PÀ°ªÁ¼À ¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 76/1 ¨Á¼É 1 1.00 9331 5565 3798 113000.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ±ÀAPÀgÀ¥Àà CAzÁ£À¥Àà gÁdÆgÀ PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 27/5J/1 ¨Á¼É 1 1.00 113000.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ªÀÄ¼Àî¥Àà ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà 
¸ÉÆA¥ÀÆgÀ

PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 11/3J ¨Á¼É 1 1.00 113000.00 SBI Mundargi

²æÃ ªÀÄAd¥Àà §¸À¥Àà ªÀÄfÓUÀÄqÀØ ºÁgÉÆÃUÉÃj qÀA§¼À EvÀgÉ 171 ¨Á¼É 1 1.00 113000.00 Corporation Bank Hirewaddatti

²æÃ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ºÉÃªÀÄ®¥Àà ®ªÀiÁtÂ 
G¥sÀð £ÁAiÀÄPÀ

ªÀÄÄgÀÄr qÀA§¼À ¥À.eÁ 2 ¨Á¼É 1 0.50 6273 0807 0248 101250.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ gÀªÉÄÃ±À ¸ÀPÀæ¥Àà ®ªÀiÁtÂ ¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 51/9, 54/8 ¨Á¼É 1 0.70 82490.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ±ÀÉÃR¥Àà ²ªÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ ¢AqÀÆgÀ qÀA§¼À ¥À.eÁ 22/2 ¨Á¼É 1 0.50 5900 6091 6774 101250.00 KVG Bank Kalakeri

²æÃ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀvÀå¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 76/6, 78/1 ¨Á¼É 1 1.00 3365 8122 9275 203400.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ zsÀ£Àd¥Àà ºÉÆ. ®ªÀiÁtÂ «gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ vÁAqÁ ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 40/1J ¨Á¼É 1 1.00 9917 5705 3736 203400.00 KVG Bank Kalakeri

²æÃ ±ÀAPÀæ¥Àà ¢Ã¥À¯É¥Àà ®ªÀiÁtÂ ¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 13/2 ¨Á¼É 1 0.60 5898 2419 1026 122040.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà £ÁUÀ¥Àà 
²ÃUÀgÀUÀrØ

PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À ¥À.¥ÀA 65/2 ¨Á¼É 1 0.90 8184 3779 6942 73224.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃªÀÄw ªÀÄ®èªÀé ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà 
¥ÀÆeÁgÀ

¨ÁUÉÃªÁr qÀA§¼À ¥À.¥ÀA 12/2 ¨Á¼É 1 0.73 3811 8782 2876 58986.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ²ªÀ¥Àà ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà 
ºÀÄ¬Ä®UÉÆÃ¼À

ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 148/3 mÉÆªÉÄmÉÆÃ 1 0.50 9116 0666 4933 45155.00 SBI Mundargi

²æÃ ºÉÃªÀÄVjÃ±À UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà 
ºÁ«£Á¼À

ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 64/3 mÉÆªÉÄmÉÆÃ 1 1.00 2078 9823 1617 79686.00 SBI Mundargi

²æÃªÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä 
gÉÃªÀt²zÀÝ¥Àà ¸ÀdÓ£ÀgÀ

ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 218 mÉÆªÉÄmÉÆÃ 1 1.00 79686.00 SBI Mundargi

²æÃ ªÉAPÀmÉÃ±À UÀAUÁzsÀgÀ 
CPÀÌ¸Á° G¥sÀð ®ªÀiÁtÂ

aPÀÌªÀqÀØnÖ qÀA§¼À ¥À.eÁ 36/1 mÉÆªÉÄmÉÆÃ 1 0.60 6295 9361 9869 57374.00 SBI Mundargi

²æÃªÀÄw ¥sÀQÃgÀªÀé ¨sÀgÀªÀÄªÀé 
ªÀiÁzÀgÀ G¥sÀð ºÀ®V

£ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV ¥À.eÁ 116/7 mÉÆªÉÄmÉÆÃ 1 0.35 9052 2127 2786 31500.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ w¥ÀàtÚ CrªÉ¥Àà ºÀÄ¬Ä®UÉÆÃ¼À ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 148/1 mÉÆªÉÄmÉÆÃ 1 0.50 9741194947 26562.00 KVG Bank Mundargi

²æÃ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ªÀÄÄvÀÛ¥Àà 
ZÀªÀqÁ¼À 

©ÃzÀgÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 182/5 mÉÆªÉÄmÉÆÃ 1 0.44 8349 9707 1567 23373.00 KVG Bank Bagewadi

ಒಟ್ಟು  ರೂ. 2964724.00

²æÃ ZÀAzÀæ¥Àà ¹zÀÝ¥Àà C¼ÀªÀAr vÁªÀÄæUÀÄAr qÀA§¼À EvÀgÉ 14/3, 16/2 mÉÆªÉÄmÉÆÃ, ¸À¥ÉÆÃl 1 9*6*6 4766 0895 4568 200000.00 KVG Bank Mundargi

²æÃ D£ÀAzÀ ¥ÀæPÁ±ÀUËqÀ ¥ÁnÃ® ¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 33/1 £ÀÄUÉÎ 1 9*6*6 8146 6179 3660 200000.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ©üÃªÀÄgÀrØ §¸ÀªÀgÀrØ ¤gÀ®V ²AUÀmÁ®ÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 60/1© zÁ½A¨É 1 9*6*6 9149 5732 5019 200000.00 KVG Bank Hammigi

²æÃªÀÄw gÉÃtÄPÁ §¸ÀªÀuÉÚ¥Àà 
G¥ÁàgÀ

»gÉÃªÀqÀØnÖ qÀA§¼À EvÀgÉ 435/¦ vÀgÀPÁj 1 9*6*6 5476 8105 4794 200000.00 Corporation Bank Hirewaddatti

²æÃªÀÄw ±ÉÆÃ¨sÁ PÀÄ¨ÉÃgÀUËqÀ 
¥ÁnÃ®

gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 48/1C ¥ÁåPïºË¸ï 1 9*6*6 6274 7577 6112 200000.00 Syndicate Bank Mundargi

ಒಟ್ಟು  ರೂ. 1000000.00

²æÃ ¸ÀvÀå¥Àà ¥sÀQÃgÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ aPÀÌªÀqÀØnÖ qÀA§¼À ¥À.¥ÀA 17/1 vÀgÀPÁj 1 1.69 160000.00 Vijaya Bank Machenahalli

1.69 ಒಟ್ಟು  ರೂ. 160000.00

²æÃ ¥Àæ«Ãt FgÀtÚ ºÀAa£Á¼À £ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV 27/1 EvÀgÉ 20*20*3 1 ªÀAiÀÄQÛPÀ 9854 5187 9515 75000.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ CgÀÄt £ÁUÀ¥Àà ºÀ½î ªÀÄÄgÀÄr qÀA§¼À 55/3 EvÀgÉ 20*20*3 1 ªÀAiÀÄQÛPÀ 4172 3696 0471 75000.00 SBI Mundargi

ಒಟ್ಟು  ಕ್ಷ ೇತ್ರ 75000.00

²æÃ gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ZÀAzÀæ¥Àà 
§ArªÀqÀØgÀ

ºÁgÉÆÃUÉÃj qÀA§¼À 83/1 ¥À.eÁ 4000 1 vÀgÀPÁj 854400.00 Axis Bank Gadag

²æÃ gÁªÀÄ¥Àà ¤AUÀ¥Àà §ArªÀqÀØgÀ ºÁgÉÆÃUÉÃj qÀA§¼À 83/5 ¥À.eÁ 4000 1 vÀgÀPÁj 224000.00 Axis Bank Gadag

ಒಟ್ಟು  ಕ್ಷ ೇತ್ರ 1078400.00

¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄgÀÄ ºÉÆAzÁtÂPÉ ²æÃ §¸À¥Àà ²ªÀ¥Àà §zÁ«Ä PÀzÁA¥ÀÆgÀ qÀA§¼À 60/2¹ ¥À.¥ÀA 3500 1 vÀgÀPÁj 196000.00 Axis Bank  Koppal

ಒಟ್ಟು  ಕ್ಷ ೇತ್ರ 196000.00

ಸಮ್ಗರ  ತೋಟ್ಗಾರಿಕ ಅಭವೃದಿಿ  
ಯೋಜನೆ ಪೇರಲ ಹಸತೋಟ್ ಪ್ರ ದೇಶ್ ವಿಸು ರಣೆ ಬ್ಸನಗೌಡ ಶಂ ಪಾಟೋಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 64/1. ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 43960.00 3242 5547 2356 89012008960

ಮ್ಹೇಶ್ಗೌಡ ಬಿ ಪಾಟೋಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 338/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.60 70320.00 4688 8769 9674 89006635853
ಬಾಬು ಸ್ತ ಹಿರೇಹಳಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 105/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.60 26374.00 6712 1171 4527 54047614631

ಪೇರಲ 1 ನೇ ವಷಥದ ನ್ನವಥಹಣೆ ಶ್ವನಗೌಡ ಪಾಟೋಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 65 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.50 19920.00 5668 1491 0255 201-820
ರುದರ ಗೌಡ ಹ ಲುಂಗನಗೌಡರ ಸಂಕದಾಳ ನರಗುಂದ 140/5. ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.40 7936.00 4820 2839 8607 64168945151
ಸ್ತದದ ಲುಂಗ ಶ್ವಾಚಾಯಥರು ಪೇಠ್ ನರಗುಂದ 51 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 2.00 39682.00 6828 1682 3222 30300760434
ಸಂಗಮೇಶ್ ಅವರಾದಿ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 92/3+4 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.20 23809.00 7571 2757 8316 35877889467
ಶ್ವರಡಿಡ  ಕಿತ್ತು ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 601/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 19841.00 4080 1369 3945 112501010002693

ದೇವಾನಂದ ಚೌಡರಡಿಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 56/6. ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.60 31745.00 8519 7563 0770 31514654315
ಚನೂ ಯಯ  ಪ್ರುತದೇವರಮ್ಠ್ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 130/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.60 31745.00 9115 5133 7305 35825320616
ಜಯಶ್ರ ೋ ಪಾಟೋಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 107/19 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.60 11900.00 7895 7615 1335 89027426313
ಮ್ಹ್ಮದೇವಿ ಹಿರೇಹಳಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 428/2. ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 2.00 39682.00 3246 6523 7987 64051886637
ಪ್ರ ಶುಂತ ತೋಟ್ದ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 508/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 19840.00 5817 9252 0602 112501011001758
ಬ್ಸವಾ  ಜಿನಗಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 49/4 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.40 27770.00 2220 5335 8828 112501011002760

ಪೇರಲ 2 ನೇ ವಷಥದ ನ್ನವಥಹಣೆ ಶ್ವಲೋಲಾ ಕೊಳಿಳ ಯವರ ಪೇಠ್ ನರಗುಂದ 237/4 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.80 24608.00 6499 7478 4767 4636101000621
ಮಂಜುನಾರ್ ಗಾಡಿ ಕಲಿಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 158/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 30760.00 7738 0395 6818 20337466050
ಬ್ಸವಾ  ಗಾಡಿ ಕಲಿಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 158/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 30760.00 9016 9662 9520 37787434632

ಪ್ಕಿಕ ೋರಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 57/4 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 30760.00 8866 5195 8974 89085738606
ವಿೋರನಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ ಬೆಳ್ಳ ೋರಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.20 36900.00 112501010021082
ಉಮಾ ಭೂಮ್ಣೂ ವರ ಪೇಠ್ ನರಗುಂದ 237/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.40 12304.00 9334 6255 5803 4636101002463
ಬ್ಸವರಾಜ ಶ್ರಕೊೋಳ ಸುರಕೊೋಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 30750.00 2731 6688 7760 32141161732
ಬಾಬು ಡಿ ಮಾನೆ ಬೂದಿಹ್ಮಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 33/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.50 15380.00 2515 4424 4900 89049280365

ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೋಲ ಬೂದಿಹ್ಮಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 11/2ಅ+ಬ್ ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 200000.00 7041 8659 2308 112501010007859
ಶ್ವರಡಿಡ  ಕಿತ್ತು ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 98/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 200000.00 4080 1369 3945 11250101002693

ಹುಂದಾಣಿಕ ಮೊತು  ಪಾವತಿ ( ಪಾಯ ಕ್ 
ಹೌಸ್ ಮಾಯ ಚಿುಂಗ್ ಗಾರ ಯ ುಂಟ್)

ಬ್ಸವರಾಜ ಬ್ನ್ನೂ ಗಿಡದ ಕಪ್ಪ ಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 109/4 ಪ್.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 160000.00 8291 3111 4445 89082191418

ರಾಮ್ಪ್ಪ  ನಾ ಯಡರಂಗಿ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 157/1. ಪ್.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1.00 160000.00 2699 0025 5863 17063644960
ಚಂದರ ಶೇಖರ ಪ್ಟಿ್ ಣದ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 208/2 ಪ್.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 157000.00 6622 0668 0631 4636101001740

ರೊೋಗ ಮ್ತುು  ಕಿೋಟ್ ನ್ನಯಂತರ ಣ 
ಯೋಜನೆ

ರೊೋಗ ಮ್ತುು  ಕಿೋಟ್ ನ್ನಯಂತರ ಣ 
ಯೋಜನೆ ಪ್ರಸಪ್ಪ  ಯಲಿಪ್ಪ  ಬ್ನ್ನೂ ಗಿಡದ ಶ್ರೊೋಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 132/9 ಪ್.ಜಾತಿ ಹಿೋರೆ 0.69 5400.00 2404 7175 1786 119601010005557

ತಿಪ್ಪ ಣೂ  ಯಲಿಪ್ಪ  ಬ್ನ್ನೂ ಗಿಡದ ಶ್ರೊೋಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 109/2ಅ ಪ್.ಜಾತಿ ಹಿೋರೆ 0.60 4991.00 7148 7200 0304 30764082437
ಬ್ಸವರಾಜ ಯಲಿಪ್ಪ  ಬ್ನ್ನೂ ಗಿಡದ ಕಪ್ಪ ಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 109/4 ಪ್.ಜಾತಿ ಟೊಮೆಟೊೋ 1.00 9000.00 8291 3111 4445 89082191418

ದುಗಥಪ್ಪ  ಯಮ್ನಪ್ಪ  ಮೂಲಮ್ನ್ನ ಶ್ರೊೋಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 150/3ಬ್ ಪ್.ಜಾತಿ ಪೇರಲ 0.20 8280.00 9933 4853 5581 89081065495

ಮಂಜುನಾರ್ ಸೋಮ್ಪ್ಪ  ಚಲವಾದಿ ಕಪ್ಪ ಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 90/1ಬ್ ಪ್.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 3870.00 8080 1704 1003 89042223777

ಚನೂ ಪ್ಪ  ಬ್ಸಪ್ಪ  ಚಲವಾದಿ ಹದಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 15/8ಅ ಪ್.ಜಾತಿ ತುಂಉ 0.78 6555.00 6400 6513 9076 5201252345147
ಮಂಜುನಾರ್ ಬ್ಸಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ ಸುರಕೊೋಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 95/4. ಪ್.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 4500.00 2291 8345 3435 31544996330
ಯಲಿಪ್ಪ  ಚನೂ ಪ್ಪ  ಬ್ನ್ನೂ ಗಿಡದ ಕಪ್ಪ ಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 109/3 ಪ್.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 0.65 5400.00 4082 3820 7083 89088192449
ರಾಮ್ಪ್ಪ  ನಾಗಪ್ಪ  ಯಡರಂಗಿ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 157/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಪೇರಲ 2.00 15000.00 2699 0025 5863 17063644960
ಪ್ಕಿಕ ೋರಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 57/4. ಪ್.ಜಾತಿ ಪೇರಲ 1.00 3330.00 8866 5195 8974 89085738606

ಭೋಮ್ಪ್ಪ  ಹನಮಂತಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 57/1. ಪ್.ಪಂಗಡ ಬಾಳ್ 1.19 9000.00 7483 7178 4802 89044590075
ಹನಮಂತ / ಹನಮ್ಪ್ಪ  ಭೋಮ್ಪ್ಪ  

ಪೂಜಾರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 5/2. ಪ್.ಪಂಗಡ ಪೇರಲ 1.00 3700.00 4588 7202 0787 89022000640

ಮುದಿಯಪ್ಪ  ತಳವಾರ ಬೆಳ್ಳ ೋರಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 12/1 ಪ್.ಪಂಗಡ ಪೇರಲ 0.55 4950.00 9219 6676 0267 20243566560
ಭೋಮ್ಪ್ಪ  ತಿಪ್ಪ ಣೂ  ಕಿತ್ತು ರ ಕಲಿಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 157/1 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.60 4500.00 3302 0990 0782 89042223777
ಚನೂ ಯಯ  ಪ್ರುತದೇವರಮ್ಠ್ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 130/3 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 7300.00 9115 5133 7305 112501010003287
ಗರಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ತಗಿಿನಮ್ನ್ನ ಬೈರನಹಟಿ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 58/3. ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ 1.20 4248.00 5206 8532 5633 12132610000423
ಗರುನಾರ್ರಡಿಡ  ಕೃಷೂ ರಡಿಡ  

ಚೌಡರಡಿಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 51/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 7500.00 9102 8310 4096 17045010343

ಕನಕರಡಿಡ  ಗಿರಡಿಡ ಕಣಕಿೋಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.00 6950.00 3602 8056 8851 32879140962
ಬ್ಸವರಾಜ ಸಾಬ್ಳ್ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಬ್ದನೆ 1.00 7500.00 8787 4503 0286 12132210013797

ದಾವಲಸಾಬ್ ಮುಳಗುಂದ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 212/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ 1.60 9000.00 3729 6853 8974 376502010906692

ಹುಸೇನಸಾಬ್ ಮುಳಗುಂದ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 194/2. ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ 1.50 5000.00 8717 1095 1137 376502010005859

ಹನಮಂತ ಪೂಜಾರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 38 ಪ್.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1.00 16500.00 4588 7202 0787 89022000640
ಯಲಿಪ್ಪ  ಚಲವಣೂ ವರ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 22/6. ಪ್.ಜಾತಿ ಪೇರಲ 1.00 13500.00 6373 6761 4286 17063528750
ರುದರ ಪ್ಪ  ಪ್ಕಿಕ ರಪ್ಪ  ಚಲವಾದಿ ಬ್ನಹಟಿ ನರಗುಂದ 18/1. ಪ್.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 0.40 9750.00 8120 6414 6965 917020019950476

ದುಗಥಪ್ಪ  ಯಮ್ನಪ್ಪ  ಮೂಲಮ್ನ್ನ ಶ್ರೊೋಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 150/3ಬ್ ಪ್.ಜಾತಿ ಪೇರಲ 0.20 62700.00 9933 4853 5581 917020019950476

ದುಗಥಪ್ಪ  ಯಮ್ನಪ್ಪ  ಮೂಲಮ್ನ್ನ ಶ್ರೊೋಳ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 150/3ಬ್ ಪ್.ಜಾತಿ ಪೇರಲ 0.20 14500.00 9933 4853 5581 917020019950476

ಯಲಿಪ್ಪ  ಪುುಂಡಪ್ಪ  ಮಾದರ ಅರಷಿಣಗೋಡಿ ನರಗುಂದ 51/6 ಪ್.ಜಾತಿ ತುಂಗ 0.80 20000.00 5520 8339 9142 917020019950476

ಮಂಜುನಾರ್ ಸೋಮ್ಪ್ಪ  ಚಲವಾದಿ ಕಪ್ಪ ಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 97/1ಅ/1 ಪ್.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 14500.00 8080 1704 1003 89084220472

ಯಲಿಪ್ಪ  ಪುುಂಡಪ್ಪ  ಮಾದರ ಅರಷಿಣಗೋಡಿ ನರಗುಂದ 51/6 ಪ್.ಜಾತಿ ತುಂಗ 0.80 9750.00 5520 8339 9142 917020019950476

ಹನಮಂತ ಮುದಕಪ್ಪ ಮಾದರ ಖಾನಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 78/1ಅ ಪ್.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 14500.00 5665 4089 6088 917020019950476

ಬ್ಸವರಾಜ ಯಲಿಪ್ಪ  ಬ್ನ್ನೂ ಗಿಡದ ಕಪ್ಪ ಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 109/4 ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ 0.65 9750.00 8291 3111 4445 917020019950476

ಹನಮಂತಪ್ಪ  ಸೋಮ್ಪ್ಪ  
ಚಲವಾದಿ ಕಪ್ಪ ಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 97/1ಅ/1 ಪ್.ಜಾತಿ ತುಂಗ 0.49 42000.00  2156 8867 9065 89084220529

ಗೋವಿುಂದಪ್ಪ  ಹನಮ್ಪ್ಪ  ತಳವಾರ ರ.ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 4/3. ಪ್.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ 0.40 62715.00 5975 4220 2984 31161240846

ಬ್ಸವರಾಜ ದಾಯ ಮ್ಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ ಚಿಕಕ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 173/1ಅ ಪ್.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 0.80 9000.00 9589 1312 9409 917020019950476

ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ತಳವಾರ ಖಾನಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 33/6 ಪ್.ಪಂಗಡ ತುಂಗ 0.60 9000.00 8981 3173 6595 917020019950476

ಭೋಮ್ಪ್ಪ  ಯಲಿಪ್ಪ  ತಳವಾರ ಕುಲಥಗೇರಿ ನರಗುಂದ 53/7 ಪ್.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 0.80 9000.00 6458 1094 3650 895280011525

ಗರಪ್ಪ  ಬ್ಸಪ್ಪ  ತಡಸ್ತ ರ.ನಾಗನೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 3/3. ಪ್.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1.00 60000.00 3399 6161 5377 917020019950476

ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಲ ತಳವಾರ ಖಾನಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 33/6 ಪ್.ಪಂಗಡ ತುಂಗ 0.61 20000.00 8981 3173 6595 17194531773

ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಲ ತಳವಾರ ಖಾನಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 33/6 ಪ್.ಪಂಗಡ ತುಂಗ 0.61 29800.00 8981 3173 6595 17194531773

ರಂಗರಡಿಡ  ಮುದರಡಿಡ  
ನ್ನುಂಗರಡಿಡ ಯವರ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 404/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.70 11600.00 4236 1522 2008 917020019950476

ಯಲಿಪ್ಪ ಗೌಡ ಫಕಿಕ ೋರಗೌಡ ಪಾಟೋಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 6 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.20 50000.00 7050 3121 7807 917020019950476

ಶ್ವರಡಿಡ  ರಾಮ್ಚಂದರ  ಕಿತ್ತು ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 339/4 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.49 41280.00 4080 1369 3945 7057000600358800

ಅಶೋಕ ಶ್ವರಡಿಡ  ಕಿತ್ತು ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 565/1ಬ್ ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 41280.00 7506 3709 2566 7057000600358800

ರಾಮ್ಪ್ಪ  ನಾಗಪ್ಪ  ಯಡರಂಗಿ ಹಿರೇಕೊಪ್ಪ ನರಗುಂದ 157/1. ಸಾಮಾನಯ ಪೇರು ತುಂಗ 2.31 250000.00 2699 0025 5863 17063644960

ಯಲಿಪ್ಪ ಗೌಡ ಸ್ತದದ ನಗೌಡ ನಾಯಕ ರ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 8/4. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.80 34000.00 2553 4065 7078 31351761318

ದಾಯ ವನಗೌಡ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೋಲ 
/ ಭರಮ್ಗೌಡರ ಕಲಿಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 191/4. ಸಾಮಾನಯ ಡೊಮೆಟೊೋ 0.76 50000.00 5114 9531 7693 89002215888

ಶ್ವನಗೌಡ ಸೋಮ್ನಗೌಡ 
ಕುರಹಟಿ ಕಪ್ಪ ಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 17/1ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.00 239200.00 2001 8115 9682 119601010001822

ದೇವಾನಂದ ಗೋವಿುಂದರಡಿಡ  
ಚೌಡರಡಿಡ ಕೊಣ್ಣೂ ರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 56/6 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.60 30000.00 8519 7563 0770 31514654315

ನಾಗನಗೌಡ ಕಗದಾಳ ಖಾನಾಪೂರ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 51/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1.20 50100.00 7514 3967 3949 917020019950476

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಾವು ಶಿರೋಮತಿ, ಶ್ಾಂತ್ವವ ಸಕ್ರಪಪ ರಾಥ ೋಡ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 16/2, 46/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 1.00 77100.00 530035483385 0512101021575
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಾವು ಶಿರೋ.ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಸ,ಹನಮಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 106/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.00 46261.00 512110427315 17208114066
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಾವು ಶಿರೋ.ನಂಗಪಪ ತ್ುಳಜಪಪ ಲಮಾಣಿ/ಪೂಜಾರ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 14.Mär ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.39 16702.00 773147722128 62433292921
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಾವು ಶಿರೋ.ಪರಸಪಪ ತ್ುಳಜಪಪ ಲಮಾಣಿ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 15.Jul ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.2 47974.00 88083668350 62430905146
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಮಾವು ಶಿರೋ.ಕ್ೃಷ್ಾಣ ಯಲಲಪಪ ಶ್ಾಸಿ ನರೆೋಗಲಲ ನರೆೋಗಲಲ 256 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.00 42960.00 671566444169 34974815775
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋರಲ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಬಾಲನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಕ್ಕ್ಕಯಕ್ಟಿಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 71/A/3 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 0.80 35167.00 381587677758 17217533111
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋರಲ ಶಿರೋಮತಿ,ಶಿಲಾಪ ವಿೋರಣಣ ಮುದ್ಕ್ವಿ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 8/2B ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 1.00 26376 241543059345 89006944011
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋರಲ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಶಿದ್ಿಪಪ ಪೂಜಾರ ಹಿರೆೋಅಳಗುಂಡಿ ರೆ ೋಣ 70/3 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 1.00 26376.00 762360221255 03072200077900
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋರಲ ಶಿರೋ.ಪರಕಾಶ ವಿೋರಪಪ ಸಜಿನರ ಕ್ಲಿಲಗನ ರ ರೆ ೋಣ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 1.20 52750.00 604174529395 17139530822
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋರಲ ಶಿರೋ.ಮಹಮಮದ್ರಫಿ ಅನವರಸಾಬ ಬಾಣಿ ಸ ಡಿ ರೆ ೋಣ 374/1 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 0.80 35167.00 928664757816 32628610520
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋರಲ ಶಿರೋಮತಿ,ಶಿಲಾಪ ವಿೋರಣಣ ಮುದ್ಕ್ವಿ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 8/2B ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 1.00 17584 241543059345 89006944011
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ರೋರಲ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಶಿದ್ಿಪಪ ಪೂಜಾರ ಹಿರೆೋಅಳಗುಂಡಿ ರೆ ೋಣ 70/3 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 1.00 17584.00 762360221255 03072200077900
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ಮಾವು ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಸ ಡಿ ನಾಗರಸಕೆ ಪಪ ನರೆೋಗಲಲ 7/* ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.00 11486 702207633820 12942250004270
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ಮಾವು ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಬಸಯಯ ಶರಣಯಯ ಬಳಗೋರಿ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 118/1B ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.00 11486 690149048197 30394787979
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ಮಾವು ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಯಲಲಪಪ ಚಳಗೋರಿ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 8/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.00 11486 776839049455 17208029328

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ದಾರಕ್ಷಿ  ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಕ್ನಕ್ಪಪ ಯಮನ ರಪಪ ಮಡಿವ್ಾಳರ ನೆಲ ಲರು ರೆ ೋಣ
601/1ಅ+1ಬಿ

/1+2ಬಿ
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 1.00 279326 379180967925 17139539235

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ದಾರಕ್ಷಿ  ನವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ.ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಉಫಯ ವಿೋರಬಸನಗ್ೌಡ 

ಸಾಂತ್ಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ
ನೆಲ ಲರು ರೆ ೋಣ 20/8 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 1.00 279326 649566634713 17139549460

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ಲಲಪಪ ಜಂಗವ್ಾಡ ಕ್ಕ್ಕಯಕ್ಟಿಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 41/3 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 1.00 19841 248439266565 17217524527
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SMAM SCHEME



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಶಿವಮ ತ್ಯಪಪ ಚವಡಿ ಹೆ ನನಗನ ರ ರೆ ೋಣ 27/3 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 1.00 19841 264419144937 34330241369
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಶಿವಲಿೋಲಾ ವಿೋರಪಪ ಮಿಂಚುಬುತಿತ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 400/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 0.60 11904 707938585287 1719755828
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಮಹಾಂತ್ಪಪ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಜ ೋಳದ್ ನರೆೋಗಲಲ ನರೆೋಗಲಲ 469/2 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 0.60 11904 461332026035 17143129835
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಚನನಪಪ ಪರಮನನವರ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 408/2+3 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 0.60 11904 720225971734 17197520746
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ರುದ್ರಯಯ ಸ ಬರದ್ ನರೆೋಗಲಲ ನರೆೋಗಲಲ 276/5 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 0.60 11904 563153747271 3925209682
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಸಂಗಮೋಶ ಶಂಕ್ರಪಪ ಚವಡಿ ಹೆ ನನಗನ ರ ರೆ ೋಣ 23 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 2.00 39682 371114172645 17205023283
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಮಲಲಪಪ ಚಂದ್ಪಪ ಚವಡಿ ಹೆ ನನಗನ ರ ರೆ ೋಣ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 0.60 11904 719360408453 17205034647
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಶಿವಪಪ ಸ ಡಿ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 69/A/3/+B/2 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 1.00 19841 342385336248 30474484916
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ನಾಗಯಯ ಶಿವಲಿಂಗಯಯ ಗುದನಪಪನವರ ಅರಹುಣಸ ರೆ ೋಣ 249/6 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 2.00 39682 710246849395 12992200018981
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಬಸನಗ್ೌಡ ಪವಯತ್ಗ್ೌಡ ಚನನಪಪಗ್ೌಡರ ಮುದೋನಗುಡಿ ರೆ ೋಣ 181/6 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 0.60 11904 211508558879 1863101004721
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಶಿವವವ ಓಬಳೆಪಪ ನೆಲ ಲರು ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 82/1ಬ ಪ.ಪಂ ರೋರಲ 1 0.80 28572 584612814605 89043106596
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ರವಿ ರಾಮಪಪ ಬೆಲಲಪಪನವರ ನೆಲ ಲರ ರೆ ೋಣ 124/4 ಪ.ಪಂ ರರಲ 1 1.00 35715 350533786665 0870101020511
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷಯದ್ ರೋರಲ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಶಂಕ್ರಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುಡದ್ ರ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 31 ಪ.ಪಂ ರೋರಲ 1 1.00 35715 490355320283 31856370818

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಕ್ುಮಾರ ಕ್ೃಷಣಪಪ ರಾಠ ೋಡ ಉಫಯ ಲಮಾಣಿ ಜಿೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 24.Jän ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 0.60 54000 696019459323 62094261916

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಖ್ಯೋಮಪಪ ಚವ್ಾಾಣ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 3/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 36000 266221899074 62328144984

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ
ಶಿರೋ.ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಉಮಲ್ಲೋಪಪ ಪೂಜಾರ ಉಫಯ 

ಲಮಾಣಿ
ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 121/6 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 0.35 31500 704456815732 62072266910

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ವಿಜಯ ದ್ಶರಥ ರಾಠ ೋಡ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 130/6 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 36000 957590157100 62498326310
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತ್ ತಾಯಿ.ದ್ುರಗವವ ಮಾದ್ರ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 05.Aug ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 36000 422799840378 17208093973
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ರುದ್ರಪಪ ನಾಗಪಪ ಅಂಗಡಿ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 552238529993 17208041765
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಬಸವಂತ್ಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮುತಾತರಿ ರುದಾರಪುರ ನರೆೋಗಲಲ 26.Feb ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.60 30000 224397051583 17139562414

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ
ಶಿರೋ.ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಉಫಯ 

ರಾಠ ೋಡ
ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 138/12 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 844741407173 0512101011404

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಈರಪಪ ಶರಣಪಪ ಸ ಬರದ್ ನಾಗರಸಕೆ ಪಪ ನರೆೋಗಲಲ 36/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 612467321257 0512101027940
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಅಡವಿ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.60 30000 234065370470 17208078503
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋಮತಿ,ರೆೋಣವವ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಅಡವಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 8 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.60 30000 680237352988 89020721030
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಈರಪಪ ಹನಮಪಪ ಮಾದ್ರ ನೆಲ ಲರು ರೆ ೋಣ 114 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 0.60 30000 17139557415
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಅಮರಪಪ ಗುಂಡೆ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 85/3 ಸಾಮಾನಯ  ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 633643867983 17208136476
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಪರಸಪಪ ಸ ಳಿಭಾವಿ ಕ್ಲಿಲಗನ ರ ರೆ ೋಣ 88/2 ಸಾಮಾನಯ  ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 659615771438 17139521080
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಯಲಲಪಪ ಶಿವಬಸಪಪ ತ ೋಟದ್ ನೆಲ ಲರು ರೆ ೋಣ 125/6 ಸಾಮಾನಯ  ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 499027982104 582483527
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಚನನಬಸಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 102, 126/3 ಸಾಮಾನಯ  ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 573621456423 62418029980
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋಮತಿ,ಅಡಿಯವವ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬೆನಹಾಳ ಚಿಕ್ಕಅಳಗುಂಡಿ ರೆ ೋಣ 31.Mai ಸಾಮಾನಯ  ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 399955390132 89024759651
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ನೋಲಪಪ ಲಕ್ಷ್ಮಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 107/3 ಸಾಮಾನಯ  ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 629592370130 62496910036
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ>ಪರಸಪಪ ನೋಲಪಪ ಜಿಗಳ ರು ಜಿಗಳ ರು ರೆ ೋಣ 222/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ  ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 800991788445 0870101007560
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತ್ಪಪ ರಾಮಜಪಪ ಲಮಾಣಿ ನಾಗರಸಕೆ ಪಪ ನರೆೋಗಲಲ 42/1 ಸಾಮಾನಯ  ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.20 10000 880939715453 0512101021476
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಕ್ೃಷಣಪಪ ಚಂದ್ಪಪ ಲಮಾಣಿ ನಾಗರಸಕೆ ಪಪ ನರೆೋಗಲಲ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 0.20 10000 839116101416 0512101014514
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ನಂಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಕ್ಕತ್ ತರು ನೆಲ ಲರು ರೆ ೋಣ 84/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 503247525746 17139524637
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ರಾಮನಗ್ೌಡ ಹನಮಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ನೆಲ ಲರ ರೆ ೋಣ 104/2+3+4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.60 30000 905424209823 17139550464
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ ನಾಯಕರ್ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 102/12ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 802471092119 17208112478
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಕೆೋದಾರಪಪ ದ ಡಡಪಪ ಬೆ ೋಸಲ್ಲ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 35 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 262227644080 17208100879
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ರಾಮಪಪ ನೋಲಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 30/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.20 10000 885082848090 17208112490
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ನಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಹಡಪದ್ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 13/1ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 417783110530 17208063915
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತ್ಪಪ ತಿಮಮಣಣ ಪೂಜಾರ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 72/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.40 20000 252819270556- 17208037667

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸತ ೋಟ ಟ ಮಾಯಟ ೋ
ಶಿರೋ.ಯಮನಪಪ ರಾಮಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಉಫಯ 

ಹೆ ಂಬಳ
ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 758/2ಬಿ ಪ.ಪಂ. ಟಮಾಯಟ ೋ 1 1.08 97200 319617011241 17141560637

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಶರಣಪಪ ಕ್ರಿಹೆ ೋಳಿ ಬೆೋವಿನಕ್ಟಿಿ ರೆ ೋಣ 2/1A ಸಾಮಾನಯ ಚಿಕ್ುಕ,ಮಾವು,ತಂಗು 1 1.93 200000 806872312634 31009339294

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಮಹಮಮದ್ಹನೋಫ್ ಖಾಜೋಸಾಬ ಕ್ಟಿಿಮನ ಉಣಚಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 235/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.06 200000 555902566619 265001000005098

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ನಂಗನಗ್ೌಡ ಹನಮಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಸಕ್ಕರಗ್ೌಡ ಮಾಡಲಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ,ರೋರಲ,ಸೋಬುಬಾರೆ,ತ್ರಕಾರಿ 1 1.4 200000 270782398852 10824889453

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್
ಶಿರೋ.ಮಂಜುನಾಥ ಕ್ಲಾಯಣಪಪ ಉಫಯ ಶರಣಪಪ 

ಅಂಗಡಿ
ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 8/1ಬಿ,349/3,103/1+2ಅ,114/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ,ರೋರಲ,ಸೋಬುಬಾರೆ,ತ್ರಕಾರಿ 1 4.37 200000 908620367768 17141522411

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಹನಮಪಪ ದ ಣೆಣಗುಡಡ ವದೋಗ ೋಳ ನರೆೋಗಲಲ 04.Mär ಸಾಮಾನಯ ,ತ್ರಕಾರಿ 1 1.13 200000 792213623237 17208076538
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಚಂದ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಗ ಡದ್ ರ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 89/1ಅ ಪ.ಪಂ. ಪಪಾಪಯ,ರೋರಲ,ಸೋಬುಬಾರೆ,ತ್ರಕಾರಿ 1 0.81 160398 765244041344 12942200005198
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಈರಯಯ ಕ್ಳಕ್ಯಯ ಕಾರಡಗಿಮಠ ಮಾಯಕ್ಲ್ ಝರಿ ನರೆೋಗಲಲ 10/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.2 75000 677166074288 31820513561
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಗಣೆೋಶ ಯಲಲಪಪ ಚಳಗೋರಿ ವಿರಾಪುರ ನರೆೋಗಲಲ 8/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ,ಸುಗಂಧಿ ಹ ವು 1 1.2 75000 5.19954E+11 0512101028525
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಯಮನ ರಪಪ ಹುಲಲನನವರ ಶ್ಾಂತ್ಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.77 75000 366656061198 89053721746
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ,ಅಕ್ಕಮಹಾದೋವಿ ರವಿ ಬೆಲಲಪಪನವರ ನೆಲ ಲರ ರೆ ೋಣ 124/7 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.44 75000 982177489489 17139576006
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ರಾಜೋಸಾಬ ಖಾದಿರಸಾಬ ಹ ಲಗೋರಿ ಸ ಡಿ ರೆ ೋಣ 115/2,116/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.67 75000 952219202372 30421383548
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಪುಂಡಲಿೋಕ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ ಮುದೋನಗುಡಿ ರೆ ೋಣ 220/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.25 75000 609925514687 1863101000414
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ರಾಮಪಪ ಬೆೋವಿನಮರದ್ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 86/*/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.38 75000 273024863483 11070022328
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮರುಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಭೋಮವವ ಕೆ ೋಂ,ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರ ನಾಗರಾಳ ನರೆೋಗಲಲ 29/1B ಪ.ಪಂ. ಶಡನೆಟ್ ಬಿಲಲ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಬಿಲಲ 1 0.40 630400 919010025194597

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮರುಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಭೋಮವವ ಕೆ ೋಂ,ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರ ನಾಗರಾಳ ನರೆೋಗಲಲ 29/1B ಪ.ಪಂ. ಪಾಲಟಿಂಗ್ ಮಟಿರಿಯಲ್ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಬಿಲುಲ 1 0.40 224000 919010025194597

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಹಾದೋವಕ್ಕ ಮಲಲನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 182/*/1. ಸಾಮಾನಯ ಆಪಲ್ ಬಾರೆ 1 2.00 0.4348 868532294885 17218023154 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಬೆಳಿಟಿಿ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹನುಮರೆಡಿಡ ಸ ೋಮರಡಿಡ ಮರಡಿಡ ಬೆಳಿಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 28/* ಸಾಮಾನಯ ಆಪಲ್ ಬಾರೆ 1 2.00 0.4348 395993239077 17218025786 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಬೆಳಿಟಿಿ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಹೆೋಮರೆಡಿಡ ಬಸಪಪ ಮಲಲರೆಡಿಡ ಯಳವತಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಶವರ 8/*/1. ಸಾಮಾನಯ ಆಪಲ್ ಬಾರೆ 1 0.75 0.1631 777418050725 17215266974 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಯಳವತಿತ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಕೋರೆೋಶ ದ್ುರುಗಪಪ ಜಂಗಳಿ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು ಲಕ್ಷ್ಮಶವರ 202/*/1. ಸಾಮಾನಯ ಆಪಲ್ ಬಾರೆ 1 0.75 0.1631 307456472380 89084144024 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಬಾಲ್ಲೋಹೆ ಸ ರು

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಲಕ್ಪಪ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಮಣಸನಕಾಯಿ ದೋಸಾಯಿಬಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 104/*/2. ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.60 0.2681 714241316094 0591101028896 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಡಾವಣಗೋರೆ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ಸಾವಮಿ ಶಿರಹಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 66/4,66/5 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 2.00 0.0578 817858418980 17140568897 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಶಿರಹಟಿಿ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ಕಳಿಿಕಾಯತ್ರ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 41.00 ಪ.ಜಾತಿ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.70 0.4413 790634879113 32796139608 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಈರಪಪ ಹಾಲಪಪ ಮಾಗಳದ್ ತಾರಿಕೆ ಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ 48/4. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 1.1300 991027832792 1814101001130 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆ ೋಪಪ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮಲಲರೆಡಿಡ ಭೋಮರೆಡಿಡ ದ್ುರುಗದ್ ತಾರಿಕೆ ಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ 69/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 1.1300 959257209437 1814108006173 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆ ೋಪಪ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಹನುಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಮಲಲನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆ ಸ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 40/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 1.1300 239463374121 10824928530 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಗದ್ಗ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿಡರ್ ತ.ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 57/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 1.1300 796915569214
158001011000222 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಮಾಚೋನಹಳಿಿ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚನನಪಪ ಮಲಲಪಪ ಕೆ ರಕ್ನವರ ಪು.ಬಡಿನ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 112/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 1.1300 306900284584 17024597287 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಶೋರಸ ರಿ ಅಡರಕ್ಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 121/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 1.1300 553974825087 17024538811 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಪರಪಪ ಉಫಯ ಪರಭಪಪ ಸದ್ಾಪಪ 

ಮುಳಗುಂದ್
ಶಟಿಿಕೆೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 45/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.9040 783802468636

129972250005582 ಸಂಡಿಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ 
ಬಟ ಿರು

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಂಜಪಪ ಯಲಲಪಪ ಹಳೆಿಪಪನವರ ಕೆೋರಿಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 511 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 1 1.1300 239838732092 1814101004379 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆ ೋಪಪ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸಂಜಯ ದ್ುರುಗಪಪ ಲಮಾಣಿ ಜಲಿಲಗೋರಿ ಶಿರಹಟಿಿ ೨೩/೧ಎ, ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 1.00 1.1300 856928266757 89091576746 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ತಿಪಪವವ ಫಕ್ಕಕೋರಪಪ ಮುಳಗುಂದ್ ಶಟಿಿಕೆೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 45/10 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.20 0.2260 342686729036 12152210005879 ಸಂಡಿಕೆಟ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಫಕ್ಕಕೋರೆೋಶ ಶಿವಪಪ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಶಿರಹಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 238/7. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 0.80 0.4250 95740285820 30794625072 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಾನಪಪ ನೋಲಪಪ ಖಾನಾಪೂರ, ಶಿರಹಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 207/2. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1 1.00 0.5312 340062142284 6411621827 ಎಸ್.ಬಿ.ಎಮ್ ಶಿರಹಟಿಿ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ಾಲಿನ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ರೆ ೋಣದ್ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ ೧೫೬/೧. ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ  ೨ 1 1.00 0.9562 965285514807 89115552804 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಶಿರಹಟಿಿ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ಹೆಬಲಿ ಬೆಳಗಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 26/J6+6© ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ  ೧ 1 0.60 0.5737 958325311672 89007650097 ಕ್.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಹೆಬಾಿಳ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ ಹಾಲನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ನಾದಿಗಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ೫೮/೨, ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ  ೧ 1 0.60 0.3187 803417629929 458101019245 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್  ಶಿರಹಟಿಿ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಚನನಪಪ ಕ್ಂಬಳಿಕ್ಂಬಳಿ ಹೆ ಳಲಾಪೂರ ಶಿರಹಟಿಿ ೫೪/೨ಬ. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ  ೨ 1 1.00 0.5312 659667450432 64094966647 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್  ಶಿರಹಟಿಿ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನೋಲಪಪ ಮುದಿಯಮಮನವರ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ೯೬/೪. ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ  ೨ 1 1.00 0.9562 391584809308 8940369604 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಲ ೋಕ್ವವ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲಮಾಣಿ ದ ಡ ಡರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ೧೫೪/ಅ೨, ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ  ೨ 1 0.84 0.8032 923315268900 570108015974 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್  ಶಿಗಿಲ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಫಕ್ಕಕೋರಪಪ ಬಸವಣೆಣಪಪ ಅಣಿಣಗೋರಿ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ  ೨ 1 0.40 0.2125 830448237354 89019947755 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಮಾಗಡಿ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಭೋಮವವ ಹನುಮಂತ್ಗ್ೌಡ  ಭರಮಗ್ೌಡ ಮಾಗಡಿ ಶಿರಹಟಿಿ ೧೨೧/೧+೨+೩+೪ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.00 0.7500 997139408058 11127622789 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ
ನೆರಳು ಪರದ ಬೆೋಸಾಯಕ್ರಮ ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ 

ಮೊತ್ತ
ಸ ೋಮಪಪ ಭ ಮುಛದೋರ ್ ುಫಯ ಕಾತ್ರಕ್ಕ ಬನನಕೆ ಪಪ ಶಿರಹಟಿಿ 97/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳು ಪರದ 1 0.40 2.24 784796062331 918010069035640ಆಕ್ಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಅಣಬೆ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಪಲ್ಲಲದ್ ಮಾಗಡಿ ಶಿರಹಟಿಿ 56 ಸಾಮಾನಯ ಅಣಬೆ 1 0.51 15.0000 6766697085660 89019161682 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಮಾಗಡಿ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 1 ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ತೋಜಸ್ ಆರ್ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ದ ಡ ಡರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 2/3 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.00 0.1167 722022003486 940438399170 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಹುಬಿಳಿಿ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 1 ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆೋಶವ ತ್ುಕಾರಾಮ ಕ್ಟಿಿಮನ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 170/1 ಪ.ಜಾತಿ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.00 0.1946 722022003486 89049042874 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 2 ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ ಪರಶ್ಾಂತ್ರೆಡಿಡ ಹ ತಾರಿಕೆ ಪಪದ್ ತ.ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.00 0.1081 760348192278 10181756634 ್ ಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ ರು
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 2 ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ ಸುಶಿೋಲಾ ಉಳಿರ್ಪಪ ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ತ.ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.00 0.1810 211732914277 32623796697 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 2 ವಷಯದ್ ನವಯಹಣೆ ಉಳಿರ್ಪಪ ವಿ ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಶಿರಹಟಿಿ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ 1 1.73 0.1870 922337377392 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟಿಿ

,

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದ ಬಸಪಪ ಮಲಲಪಪ ಇರಿಜನನವರ ಅಡವಿಸ ಮಾಪೂರ ಗದ್ಗ 22/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳು ಪರದ 0.30 5.9100 515251798149 919010032894257,ಎಕ್ಸ್ ಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ನೆರಳು ಪರದ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ಬೆಳೆ ಉತಾಪದ್ನೆ ಬಸಪಪ ಮಲಲಪಪ ಇರಿಜನನವರ ಅಡವಿಸ ಮಾಪೂರ ಗದ್ಗ 22/2ಎ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳು ಪರದ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ಬೆಳೆ ಉತಾಪದ್ನೆ 0.30 2.0625 515251798149 919010032894257,ಎಕ್ಸ್ ಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಪರದ ಮಹದೋವಪಪ ಧಮುಯ ಪವ್ಾರ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 174/18 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಪರದ 0.20 15.3900 277880495025 ,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಪಾಲಿಹೌಸ್  ಪರದ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ಬೆಳೆ ಉತಾಪದ್ನೆ ಮಹದೋವಪಪ ಧಮುಯ ಪವ್ಾರ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 174/18 ಸಾಮನಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್  ಪರದ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ಬೆಳೆ ಉತಾಪದ್ನೆ 0.20 2.5200 277880495025 ,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಪಾವಯತೋವವ ಫಕ್ಕಕರಯಯ ನಂದಿಕೆ ೋಲ ಹಿರೆೋಹಂಗ ೋಲ ಗದ್ಗ 285/4 ಸಾಮನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1.30 0.7750 312249060377 520101262427884,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಜಯಶಿರೋ ಸುಧಾಕ್ರ ಕ್ಬಾಡಿ ಕೆ ಟುಮಚಗಿ ಬೆಟಗೋರಿ 504/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1.20 0.7750 452943994066 89075591233,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಫಕ್ಕಕರಪಪ ದೋವರಮನ ಚಿಕೆ ಕೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 0.79 0.5425 545343814209 106301010013413,ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

,

ಎಸ್.ಸ.ಪ./ಟಿ.ಎಸ್.ಪ. ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮರುಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಪರಭಾಕ್ರ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮುತ್ತಗ್ಾರ ಮಲಲಸಮುದ್ರ ಗದ್ಗ 93/1, 23/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮರುಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ 0.20 6.8240 371619308273 20226985221,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಗದ್ಗ
ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಮರುಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ವಿಷುಣ ತಾವರೆೋಪಪ ಲಮಾಣಿ ಉಫಯ ದ ಡಡಮನ ಕ್ಬಲಾಯತ್ಕ್ಟಿಿ ಗದ್ಗ 53/4 ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಮರುಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ 0.10 1.6000 ,

ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಉಮಾಕಾಂತ್ ಹೆ ನನಪಪ ಹುಣಸಕ್ಟಿಿ ಹೆ ಂಬಳ ಬೆಟಗೋರಿ 826/2ಅ+2ಬ+2ಕ್/3 ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 1.30 0.1688 907672174967 177000100135737,ಪಂಜಾಬ ನಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಪರದಿೋಪ್ ಶಿವಮೊತೋಯಪಪ ಉಗಲಾಟ ಹುಯಿಲಗ ೋಳ ಬೆಟಗೋರಿ 91/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 4.34 0.1688 354880250651 50403709960,ಅಲಹಾಬಾದ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಅಕ್ಕಮಹಾದೋವಿ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಭರಮಗ್ೌಡ ಬೆನಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 16/3 ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 1.60 0.1688 337950164538 17043131870,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ
ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಶರಣಪಪಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಭರಮಗ್ೌಡರ ಬೆನಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 57/4 ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 1.50 0.1688 571124971227 89067796149,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ
ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಅಡಿರ್ಪಪ ಹ ವಪಪ ಹೆ ನ ನರ ಬೆನಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 70/ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 4.00 0.1688 483994376874 17043130571,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ
ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಶರಣಪÀ್ ಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಹೆ ನ ನರ ಬೆನಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 48/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 1.65 0.1350 17043094938,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ
ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಶೋಖಪಪ ಪಡಿಯಪಪ ರಕ್ಕಸಗಿ  ಬೆನಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 94/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 1.74 0.1350 536440846375 17043032201,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ
ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಅಂದಾನಪಪ ಉಗಲಾಟದ್ ಗದ್ಗ ಗದ್ಗ 242/4 ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 0.71 0.1688 595498208566 17023017695,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹಾತ್ಲಗೋರಿ ನಾಕಾ ಗದ್ಗ
ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ವಿರಭದ್ರಯಯ ಅಂದಾನಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಬೆನಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 4/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 0.90 0.0675 517799061835 89084695016,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ
ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ ಬಸವರಾಜ ವಿರಪಪ ಬಿಂಗಿ ಬೆನಕೆ ೋಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ರೋಟಿಿಗ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಕ್ುಟುಂಬ 0.60 0.1685 805375333679 17043035348,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ

,

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಫಕ್ಕಕರವವ ಯಲಲಪಪ ಮಜಿಿಗುಡಡ ನಾಗ್ಾವಿ ಗದ್ಗ 115/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 1.40 0.1170 355589342191 17049580194,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ನಾಗ್ಾವಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಅರುಣಾ ಎಮ್. ಪೂಜಾರ ಕೆ ಟುಮಚಗಿ ಬೆಟಗೋರಿ 330/1ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 2.00 0.1170 206944720125 520101257486953,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ 
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಪರಶ್ಾಂತ್ ನಾಯಕ್ ಹೆ ಸುರ ಗದ್ಗ 76/1+2ಬ ಪ.ಪಂಗಡ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.80 0.1800 232490006776 10312969670,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ತಿಪಪವವ ತಿಪಪಣಣ ವ್ಾಲಿಮಕ್ಕ ಕ್É್ ಟುಮಚಗಿ ಬೆಟಗೋರಿ 546/2ಅ ಪ.ಪಂಗಡ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 1.00 0.0700 485586308888 17143016843,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಕೆ ಟುಮಚಗಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕ್ಟಿಿಮನ ಕೆ ಟುಮಚಗಿ ಬೆಟಗೋರಿ 570/1ಬಿ/1 ಪ.ಜಾತಿ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 1.00 0.0830 763731160646 1243104000042810,ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ದ್ುರಗಪಪ ಜಂಪನನ ಲಮಾಣಿ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 155/2 ಪ.ಜಾತಿ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 1.00 0.0900 711007670294 17022572399,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಸ ರಟ ರ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಫಕ್ಕಕರವವ ಬಡಿಡವಡಡರ ಮುಳಗುಂದ್ ಗದ್ಗ 125/2 ಪ.ಜಾತಿ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.80 0.0900 465150457200 12192200161348,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಮಹದೋಗ್ೌಡ ಗಿರಿಯಪಪಗ್ೌಡ ನೋಲಪಪನಗ್ೌಡರ ಶ್ಾಯಗ ೋಟಿ ಬೆಟಗೋರಿ 18/1+2/1 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.60 0.0700 333424821560 32953772771,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ರಮೋಶ ಶಿ. ಗುಡಡದ್ ಶಿರುಂಜ ಗದ್ಗ 48/2 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.55 0.0450 449408069201 17022598454,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಸ ರಟ ರ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಶಿವಪಪ ಮಲಲಪಪ ಗುಡಡದ್ ಶಿರುಂಜ ಗದ್ಗ 59/1+4 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.80 0.0400 927996743986 89070781568,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಯಲಿಶಿೋರ ರ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಸ ಮಪಪ ರಾಚಪಪ ಬೆಂತ್ ರ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 568/1 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.80 0.0600 726033388095 12162200000640,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಕ್ುಂಬೆರಪಪ ಸ ಮಪಪ ಬೆಂತ್ ರ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 102/2ಡಿ ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.80 0.0600 251280948038 12162200010010,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ರುದ್ರವವ ಮುಸಕನಬಾವಿ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 382/3 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.60 0.0450 706684299767 121622000376202,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಗಂಗವವ ಹಂಚನಾಳ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 592/1, 592/2 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.40 0.0450 447087845651 30391252233,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಬಸಪಪ ಸಂಶಿ ಹತಿಯ ಗದ್ಗ 97/4ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.95 0.0300 959640460958 17043511364,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಹತಿಯ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ನಾಗಪಪ ಯಲಲಪಪ ಗದ್ಗಿನ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 83/1 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.60 0.0700 669366443887 17022527674,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಸ ರಟ ರ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಬೆಟಗೋರಿ 73/5 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.40 0.0450 429133885614 89114039176,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಧನಸಂಗ ಪೂಜಾರ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 174/12 ಪ.ಜಾತಿ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.60 0.0300 7762207938098 17049541133,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ನಾಗ್ಾವಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಚನನಪಪ ರಾಚಪಪ ಲಮಾಣಿ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 236/2 ಪ.ಜಾತಿ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.80 0.0450 210732693139 6400934169,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬದಾಪಪ ಚವ್ಾಾಣ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 174/15 ಪ.ಜಾತಿ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.40 0.0600 454529154852 289701500380,ಐ.ಸ.ಐ.ಸ.ಬಾಯಂಕ್ ಕ್ಳಸಾಪೂರ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಗಿೋತಾ ಮಹದೋವ ಪವ್ಾರ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 174/17 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 0.40 0.0300 902169558878 89099883240,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ನಾಗ್ಾವಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಫಾತಿಮಾ ಕ್ನಾಯಟಿ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 1.00 0.0300 887156165098 89004109650,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಸ ರಟ ರ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ಜ ೋತಿ ಬಿರಾದಾರ ಸಂಬಾಪೂರ ಬೆಟಗೋರಿ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 2.00 0.0750 986069159880 91801005179967,ಎಕೆಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಬಿ. ಮರಿಗ್ೌಡರ ನಾಗಸಮುದ್ರ ಬೆಟಗೋರಿ 15 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಯಂತ್ರಣ 1.45 0.1500 511479938515 106301010013831,ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå 
±ÀAPÀæAiÀÄå qÀA§¼ÀªÀÄoÀ

eÁå®ªÁqÀV ªÀÄÄAqÀgÀV 100/2 EvÀgÉ 1 4000 6722 0491 7510 1068000.00 Axis Bank Gadag

²æÃ gÁªÀÄ¥Àà CdÄð£À¥Àà UÀÄqÀUÉÃj ºÁgÉÆÃUÉÃj qÀA§¼À 209/2 EvÀgÉ 1 4000 8481 7454 0834 1068000.00 Axis Bank Koppal

²æÃ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà CAzÁ£À¥Àà ºÀ½îUÀÄr »gÉÃªÀqÀØnÖ qÀA§¼À 271/4 EvÀgÉ 1 4000 9011 7831 1867 1068000.00 Axis Bank Koppal



²æÃ §¸À¥Àà CAzÁ£À¥Àà ºÀ½îUÀÄr »gÉÃªÀqÀØnÖ qÀA§¼À 270/4 EvÀgÉ 1 4000 9396 7033 6691 1068000.00 Axis Bank Koppal

²æÃ ªÀÄzÀgÀ¸Á§ ªÀÄzÁð£À¸Á§ 
ªÀÄÄAqÀgÀV

ºÁgÉÆÃUÉÃj qÀA§¼À 41/3 EvÀgÉ 1 4000 1068000.00 Axis Bank Koppal

²æÃ vÀÄPÁgÁªÀÄ¥Àà ¥ÁAqÀ¥Àà 
ºÀqÀ¥ÀzÀ

dAwè qÀA§¼À 12/2© EvÀgÉ 1 4000 1068000.00 Axis Bank Koppal

²æÃ «ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå «ÃgÀAiÀÄå 
®PÉëöäÃ±ÀégÀªÀÄoÀ

«gÀÄ¥Á¥ÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 23/2+3/© EvÀgÉ 1 4000 1068000.00 Axis Bank Koppal

ಒಟ್ಟು  ರೂ. 7476000.00

²æÃ ²zÀÝ£ÀUËqÀ §¸À£ÀUËqÀ ¥ÁnÃ® PÀ®PÉÃj ªÀÄÄAqÀgÀV 121/5©/2 EvÀgÉ 1 21*21*3 9273 7210 3938 77500.00 K V G Bank Kalakeri

²æÃ ªÉAPÀmÉÃ±À ¦ÃgÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ ªÀÄÄgÀÄr qÀA§¼À 102/1 ¥À.eÁ 1 21*21*3 3021 2983 122 139500.00 KVG Bank Bagewadi

ಒಟ್ಟು  ರೂ. 139500.00

²æÃ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ ¥ÀgÀÄvÀ¥Àà 
zÉÆqÀØªÀÄ¤

£ÁUÀgÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV 74/2 ¥À.eÁ 1 4000 5487 7375 7585 1922400.00 Axis Bank Gadag

²æÃ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ¯Á®¥Àà ®ªÀiÁtÂ eÁ®ªÁqÀV ªÀÄÄAqÀgÀV 57/1© ¥À.eÁ 1 2500 9697 0262 2596 1201500.00 Axis Bank Koppal

ಒಟ್ಟು  ರೂ. 3123900.00

²æÃªÀÄw ®PÀëöäªÀé ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà 
±À®ªÀr

gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV 43/3+2J+2©+4J+4¹/2 ¥À.¥ÀA eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 9505 2801 5536 16875.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ «oÀ×® wªÀÄä¥Àà ±À®ªÀr gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV 43/1© ¥À.¥ÀA eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 6231 4752 7751 16875.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ªÀÄ¼Àî¥Àà ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà 
¸ÉÆA¥ÀÆgÀ

PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À 11/4 ¥À.¥ÀA eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 3953 4934 5979 16875.00 SBI Mundargi 

²æÃ ºÉÃªÀÄVjÃ±À ºÁ«£Á¼À ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV 64/3 EvÀgÉ eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 2078 9823 1617 16875.00 SBI Mundargi 

²æÃªÀÄw CPÀÌªÀé ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà 
PÀ°ªÁ¼À

PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À 76/1 ¥À.¥ÀA eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 16875.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ FgÀ¥Àà §¸À¥Àà wªÀiÁä¥ÀÆgÀ PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À 15/1 ¥À.¥ÀA eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 6112 7551 0787 12525.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ ¥ÀÄ®PÉÃ±ÀUËqÀ ¢üÃgÀ£ÀUËqÀ 
¥ÁnÃ®

ºÁgÉÆÃUÉÃj qÀA§¼À 244/1+2 EvÀgÉ eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 3755 8434 0360 10125.00 Syndicate Bank Yellapur

²æÃ ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ªÀÄ ¥ÁnÃ® ªÀÄÄgÀÄr qÀA§¼À 52/2 EvÀgÉ eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 9899 1704 0657 16750.00 Syndicate Bank Yellapur

²æÃ ²¢èAUÀ£ÀUËqÀ ²zÀÝ£ÀUËqÀ 
¥ÁnÃ®

PÀ®PÉÃj ªÀÄÄAqÀgÀV 206/1+2J EvÀgÉ eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 9283 6985 8028 16750.00 Syndicate Bank Yellapur

²æÃªÀÄw ¤Ã®ªÀé ²æÃPÁAvÀ 
§¤ßPÉÆ¥Àà

PÀÉ®ÆgÀ qÀA§¼À 66/4 ¥À.¥ÀA eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 9960 7157 4432 16750.00 Syndicate Bank Yellapur

²æÃ §¸À¥Àà ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà ¨ÉÃ«£ÀPÀnÖ PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À 201/2 ¥À.¥ÀA eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 2260 4860 0127 16750.00 Syndicate Bank Yellapur

²æÃ ¸ÀÄ¤Ã® ²ªÁ£ÀAzÀ¥Àà PÀ°ªÁ¼À PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À 1/1, 1/2, 1/3 ¥À.¥ÀA eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 16750.00 Syndicate Bank Yellapur

²æÃ ªÀÄÄzÀPÀ£ÀUËqÀ ² ¥ÁnÃ® PÀ®PÉÃj ªÀÄÄAqÀgÀV 53/2 EvÀgÉ eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 5656 7893 0120 16750.00 Syndicate Bank Yellapur

²æÃ UÀuÉÃ±À ¸ÀÄ. ¨sÀgÀªÀÄPÀÌ£ÀªÀgÀ §¸Á¥ÀÆgÀ qÀA§¼À 128/4 ¥À.¥ÀA eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 4046 9036 4333 16750.00 Syndicate Bank Yellapur

²æÃ ±ÀAPÀæ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà 
¸ÉÆA¥ÀÆgÀ

PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À 11/3¹ ¥À.¥ÀA eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 3726 7398 4682 13500.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ PÉAZÀ£ÀUËqÀ §¸À£ÀUËqÀ 
»gÉÃUËqÀæ

§gÀzÀÆgÀ qÀA§¼À 264 EvÀgÉ eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 4658 6958 4940 16875.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ F±ÀégÀUËqÀ §¸À£ÀUËqÀ 
»gÉÃUËqÀæ

§gÀzÀÆgÀ qÀA§¼À 82/5, 216/6 EvÀgÉ eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 5880 8702 2907 16875.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà £ÁUÀ¥Àà 
²ÃUÀgÀUÀrØ

PÉ®ÆgÀ qÀA§¼À 65/2 ¥À.¥ÀA eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 1 8184 3779 6942 13500.00 KVG Bank Bagewadi

ಒಟ್ಟು  ರೂ. 285025.00

ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಮಹಾನಂದಿೋಶ ಪುಂಡಲಿೋಕ್ಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ ಮುದೋನಗುಡಿ ರೆ ೋಣ 1016/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.21 77500.00 403507321808 1803101003996

ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಹನಮಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 759/2ಬಿ ಪ.ಪಂ
ತ್ರಕಾರಿ

ಪಪಾಪಯ
1 1.41 87740.00 823854100706 31940376086

ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಕೆೋಶಪಪ ರಾಮಜಪಪ ಪೂಜಾರ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 149/6 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.60 139500.00 631137060476 620466129667
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ವಿೋರಪಪ ಈಶವರಪಪ ಚ ೋಳಿನ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.09 77500.00 691385089725 30737246285
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ ಶಿರೋಮತಿ,ಕ್ಸ ತರೆವವ ಕೆ ೋಂ,ಶರಣಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 64/1 ಪ.ಪಂ ನೆರಳು ಪರದ 1 0.21 744660.00 308727705095 919010025195985

ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್
ಶಿರೋಮತಿ,ನಂಗವವ ಕೆ ೋಂ,ಬಸಪಪ 

ಬೆೋವಿನಕ್ಟಿಿ
ಯರೆೋಬೆಲ್ಲೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 201/1B ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳು ಪರದ 1 0.40 788000.00 537350907372 919010025194827

ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ ಶಿರೋ.ಯಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ಜಾಲಿಹಾಳ ಮಾರನಬಸರಿ ನರೆೋಗಲಲ 263/* ಸಾಮಾನಯ
ನೆರಳು ಪರದ 1 0.40 788000.00 919010025196959

ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಘಟಕ್ದ್ ಮಟಿರಿಯಲ್ ಶಿರೋಮತಿ,ಕ್ಸ ತರೆವವ ಕೆ ೋಂ,ಶರಣಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 64/1 ಪ.ಪಂ ನೆರಳು ಪರದ ಪಾಲಂಟಿಂಗ್ ಮಟಿರಿಯಲ್ಸ 1 0.21 264600.00 308727705095 919010025195985

ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಘಟಕ್ದ್ ಮಟಿರಿಯಲ್
ಶಿರೋಮತಿ,ನಂಗವವ ಕೆ ೋಂ,ಬಸಪಪ 

ಬೆೋವಿನಕ್ಟಿಿ
ಯರೆೋಬೆಲ್ಲೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 201/1B ಸಾಮಾನಯ

ನೆರಳು ಪರದ 
ಪಾಲಂಟಿಂಗ್
ಮಟಿರಿಯಲ್ಸ

1 0.40 280000.00 919010025194827

ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಘಟಕ್ದ್ ಮಟಿರಿಯಲ್ ಶಿರೋ.ಮಂಜುನಾಥ ಗುಡದ್ಪಪ ಮೋವುಂಡಿ ಯರೆೋಬೆಲ್ಲೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 201/3 ಸಾಮಾನಯ
ನೆರಳು ಪರದ
ಪಾಲಂಟಿಂಗ್
ಮಟಿರಿಯಲ್ಸ

1 0.30 210000.00 919010008321299

ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಘಟಕ್ದ್ ಮಟಿರಿಯಲ್ ಶಿರೋ.ಚಿನನಪಪ ದ .ಬಸಪಪ ಬಸವರಡೆಡೋರ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 579/2 ಸಾಮಾನಯ
ನೆರಳು ಪರದ
ಪಾಲಂಟಿಂಗ್
ಮಟಿರಿಯಲ್ಸ

1 0.33 231000.00 9190100019283346

ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಘಟಕ್ದ್ ಮಟಿರಿಯಲ್ ಶಿರೋ.ಯಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ಜಾಲಿಹಾಳ ಮಾರನಬಸರಿ ನರೆೋಗಲಲ 263/* ಸಾಮಾನಯ
ನೆರಳು ಪರದ
ಪಾಲಂಟಿಂಗ್
ಮಟಿರಿಯಲ್ಸ

1 0.4 280000.00 919010025196959

SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತ್ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರ ನೆೈನಾಪೂರ ರೆ ೋಣ 30/3 ಪ.ಪಂ. ತ್ರಕಾರಿ 1 0.78 61000.00 4.93993E+11 17205036189
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಮಲಲಪಪ ಹನಮಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 758/1 ಪ.ಪಂ. ಪಪಾಪಯ 1 1.6 250000 995996312737 17141560514

SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿರೋಮತಿ,ಪಾವಯತವವ ಕೆ ೋಂ,ಭೋಮಪಪ 

ತ್ಳವ್ಾರ
ಹಿರೆೋಮಣ ಣರ ರೆ ೋಣ 55/2 ಮಹಿಳೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.38 9950.00 962353418836 17142620213

SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಶಂಕ್ರಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುಡದ್ ರ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 31/*/* ಪ.ಪಂ. ತ್ರಕಾರಿ 1 1.39 24100 490355320283 31856370818
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ರವಿ ರಾಮಪಪ ಬೆಲಲಪಪನವರ ನೆಲ ಲರ ರೆ ೋಣ 124/4 ಪ.ಪಂ. ತ್ರಕಾರಿ 1 1.6 65000 350533786665 0870101020511

SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿರೋ.  ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಹನಮಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಉಫಯ 

ವ್ಾಲಿಮಕ್ಕ
ಸಂದಿಗವ್ಾಡ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 31.Jän ಪ.ಪಂ. ತ್ರಕಾರಿ 1 0.92 11000.00 973883930670 32378762371

SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಮುತ್ತಪಪ ಯಲಲಪಪ ಶೋತ್ಸನದಿ ಬೆ ಮಮಸಾಗರ ರೆ ೋಣ 30.Mai ಪ.ಪಂ. ತ್ರಕಾರಿ 1 1.3 30000.00 848760407405 89001046590

SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಮಲಿಲಕಾಜಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಕ್ಲಲಶ್ಾಯನ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ
678/1+2

679/1ಅ
ಪ.ಪಂ. ತ್ರಕಾರಿ 1 1.76 53700.00 505013162977 017141526493

SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಶಿವ್ಾನಂದ್ ಬಸಪಪ ಅರಹುಣಸ ಮೋಗ ರು ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 60/5,22/4 ಪ.ಪಂ. ತ್ರಕಾರಿ 1 1.09 92000.00 398639975701 17217572694
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋಮತಿ,ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ರಮೋಶ ಕ್ಡೆೋಮನ ಯರೆೋಬೆಲ್ಲೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 55/8 ಮಹಿಳೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.75 240000.00 973993611692 36966708383

SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿರೋ.ಮಹಾಂತೋಶ ಅಶ ೋಕ್ ಹಾದಿಮನ ಉಫಯ 

ಮುಚಗೋರಿ
ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 23/1ಅ+1ಬಿ ಪ.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1 0.8 65000.00 961048578084 17141549206

SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಈರಪಪ ಹನಮಪಪ ಮಾದ್ರ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 114 ಪ.ಜಾ. ಈರುಳಿಿ 1 1.56 9950.00 838112884039 17139557415
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಯಮನಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾದ್ರ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ 156/2 ಪ.ಜಾ. ಈರುಳಿಿ 1 0.44 61000.00 908423475320 89063086042
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ತಾ.ದ್ುರಗವವ ಮಾದ್ರ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 23.Mär ಪ.ಜಾ. ತಂಗು 1 0.83 20450.00 422799840378 17208093973
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ಭರಮಪಪ ಮಾದ್ರ ಜಿಗಳ ರ ರೆ ೋಣ 17.Jän ಪ.ಜಾ. ಈರುಳಿಿ 1 2 20950.00 910021387887 0870110000034
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಮ ಕ್ಪಪ ಪೂಜಾರ ರಾಜ ರ ನರೆೋಗಲಲ 273/27 ಪ.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1 0.9 65000.00 320166769833 3637108000910
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಮುತ್ತಪಪ ಸಣಣಮರದ್ಪಪ ಮಾದ್ರ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 98/2ಸ ಪ.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1 1.05 65000.00 733408832626 32408310809
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಸ ೋಮಪಪ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ರಾಠ ೋಡ ಜಿೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 47/2, 46/2 ಪ.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1 2.19 44800.00 683524425848 265001000000562
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಮುತ್ತಪಪ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಬಂಡಿವಡಡರ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 177/6 ಪ.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1 1.2 44800.00 298121941230 17141571264
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಕ್ೃಷಣಪಪ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಜಿೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 47/2 ಪ.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1 1.2 44800.00 619776453559 52172978226
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಶಿದ್ಾಪಪ ಹುಲಲಪಪ ಮಾದ್ರ ಮಾಡಲಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 128/1 ಪ.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1 0.78 20450.00 569334762377 89003699071
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಪರಸಪಪ ಮರಿತ್ಮಮಪಪ ಮಾದ್ರ ಯಾವಗಲಲ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 53/3 ಪ.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1 2.08 20450.00 826434863862 89000142079
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಸಂಜಯಕ್ುಮಾರ ರಾಮಪಪ ದ ಡಡಮನ ಸವಡಿ ರೆ ೋಣ 443/1 ಪ.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1 1.89 40000.00 785186015553 89080795126
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ಭರಮಪಪ ಮಾದ್ರ ಜಿಗಳ ರು ರೆ ೋಣ 17.Jän ಪ.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1 2 65000.00 910021387887 0870110000034
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ದ್ುರಗಪಪ ಸೋಮಿಕೆೋರಿ ಯರೆೋಕ್ುರಬನಾಳ ರೆ ೋಣ 28/2ಬಿ ಪ.ಜಾ. ತ್ರಕಾರಿ 1 1.22 40000.00 598876701579 89025568532
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಭರಮಗ್ೌಡ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹಿರೆೋಮಣ ಣರ ರೆ ೋಣ 50/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.49 200000 282535207993 17142567519

SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ದಾಯಮನಗ್ೌಡ ನಂಗನಗ್ೌಡ ರೂ.ಪಾಟಿೋಲ್ ಮಣಸಗಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 256/*/* ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.24 51200.00 524948548221 119601011002459

SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಶಿವಪಪ ಮಲಲಪಪ ಕ್ುಂಕ್ದ್ ಹಿರೆೋಅಳಗುಂಡಿ ರೆ ೋಣ 50/4 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.6 250000.00 642524286962 89010975917
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ ಸಾಮಾನಯ 1 51200.00
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಾಮಾನಯ 1 73800.00
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಜ ೋಳದ್ ನರೆೋಗಲಲ ನರೆೋಗಲಲ 469/*/2 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 1 1.96 41280.00 461332026035 7057000600358801
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ದ್ುರವರಾಜ ಗುಂಡುರಾವ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಯರೆೋಬೆಲ್ಲೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 14.Jän ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 3.7 48800.00 217726912039 54052273001
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋಮತಿ,ಶೋಖಮಮ ಬಸಪಪ ನಡವಲಗುಡಡ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 307/*/* ಮಹಿಳೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.89 40000.00 660167348772 17141519714
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ನಂಗಪಪ ಚನನವಿೋರಪಪ ಆದಿ ಹಿರೆೋಅಳಗುಂಡಿ ರೆ ೋಣ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 3.6 40000.00 4.99524E+11 7057000600358801
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಮುತ್ತಪಪ ಶಿವಬಸಪಪ ಇಟಗಿ ಸವಡಿ ರೆ ೋಣ 577/2ಅ+2ಬಿ/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.36 45000.00 992058355539 17220537427
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಸಟಿಪಪ ಉಣಚಗೋರಿ ಕೆ ತ್ಬಾಳ ರೆ ೋಣ 243/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.22 60000.00 370256141997 11070071284
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಗ ೋವಿಂದ್ರಡಿಡ ಗಿರಡಿಡ ರಿತಿತ ಗುಳಗುಂದಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 44/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.12 45000.00 597530046078 17217537875
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಲಿಂಗಬಸಪಪ ನೋಲಗುಂದ್ ಮಣಸಗಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 205/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.71 50000.00 761741320849 89033933299
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಪರಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 41/5 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.5 65000 356810073207 17141511501
SMAM ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋಮತಿ,ಗಂಗವವ ಪರಸಪಪ ಮುಶಿಗೋರಿ ಪುತ್ಯಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 40/2 ಮಹಿಳೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.19 60766.00 644019219356 3637101001997

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋಮತಿ,ಶಿದ್ಾವವ ಪರಸಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 105/3 ಮಹಿಳೆ Power Sprayar 1 1.52 9950.00 400824261259 17139574327

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋಮತಿ,ರೆೋಣವವ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಮುತಾತರಿ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 130/9 ಮಹಿಳೆ Power Sprayar 709 1 0.94 9950.00 707885599009 17139570683

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಕ್ನಕ್ಪಪ ಯಮನ ರಪಪ ಮಡಿವ್ಾಳರ ನೆಲ ಲರು ರೆ ೋಣ ` ಸಾಮಾನಯ HTP Sprayar 30 Petrol Disel  1 2.00 23950.00 379180967925

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ದ್ುರಗಪಪ ತಾ.ಮರಿಯವವ ಸಂದಿಮನ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 17/2, 17/8 ಸಾಮಾನಯ Chaf Cuttur 1 1.24 20450.00 914462076958 0512101021725

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಶಿವಪಪ ನರೆೋಗಲಲ ಸವಡಿ ರೆ ೋಣ 159/1 ಸಾಮಾನಯ 4 Strok Power Sprayar 1 2.10 6760 397114470978 17220535918

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಶಿವಯೋಗಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಜಿಗಳ ರು ರೆ ೋಣ 208/3 ಸಾಮಾನಯ Power Sprayar 1 1.60 9950.00 746205799382 11070029505

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕ್ರಡಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 98/2© ಸಾಮಾನಯ Power Sprayar 1 2.29 7960.00 517214557841 17208081481

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಮುತ್ತಪಪ ಬಸಪಪ ಸಾಗರ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 89 ಸಾಮಾನಯ Power Sprayar 1 3.20 7960.00 363034202441 20210376384

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಪರಸಪಪ ಸ ಳಿಭಾವಿ ಕ್ಲಿಲಗನ ರ ರೆ ೋಣ 104/2 ಸಾಮಾನಯ Power Sprayar 1 3.03 7960.00 659615771438 17139521080

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಯಮನ ರಪಪ ಮಡಿವ್ಾಳರ ನೆಲ ಲರು ರೆ ೋಣ 86/3 ಸಾಮಾನಯ Petrol/Diesel Engine 1 3.29 19160.00 705746968037 17139542341

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಉಮೋಶ ಖಂಡಪಪ ಲಮಾಣಿ ಉಫಯ ಪೂಜಾರ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 133/ಪ3 ಸಾಮಾನಯ Power Sprayar 709 1 1.2 9950.00 467687839973 52172979706

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿರೋಮತಿ,ಹನಮವವ ಸ ೋಮಪಪ ವ್ಾಲಿಕಾರ

ಉಫಯ ಗುಂಡಾಲವರ
ಯರೆೋಕ್ುರಬನಾಳ ರೆ ೋಣ 13.Mär ಮಹಿಳೆ Four Stroke Power Sprayar  1 1.05 13200.00 753954804696 17205052384

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಶಿರೋ.ನಾಗಪಪ ಭರಮಪಪ ಪೂಜಾರ
ಶಿರೋ.ನಾಗಪಪ ಶರಣಪಪ ಪೂಜಾರ

ಯರೆೋಕ್ುರಬನಾಳ ರೆ ೋಣ 21/1ಕ್ ಸಾಮಾನಯ Four Stroke Power Sprayar  1 0.51 13200.00 298989346560 17205045956

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ದ್ುರಗವವ ಮಾದ್ರ ಯರೆೋಕ್ುರಬನಾಳ ರೆ ೋಣ 21.Feb ಸಾಮಾನಯ Four Stroke Power Sprayar  1 0.67 13200.00 367742127768 17205065133

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ಶಿದ್ಾಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾದ್ರ ಯರೆೋಕ್ುರಬನಾಳ ರೆ ೋಣ 21.Jul ಸಾಮಾನಯ Four Stroke Power Sprayar  1 1.37 13200.00 590260009647 17205052293

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋ.ತಾಯಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾದ್ರ ಯರೆೋಕ್ುರಬನಾಳ ರೆ ೋಣ 21/1ಅ+ಡ ಸಾಮಾನಯ Four Stroke Power Sprayar  1 1.31 13200.00 616690004467 89054830437

ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆ ಜೋನು & ಮಧುವನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ.ಅಡವಯಯ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ನೆಲ ಲರ ಹಿರೆೋಮಣ ಣರು ರೆ ೋಣ 128/3 ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 16875.00 764592131120 89038291596

ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆ ಜೋನು & ಮಧುವನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ.ಸುನೋಲ ಬಸವರಾಜ ಬಸವರಡೆಡೋರ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 228/6 ಸಾಮಾನಯ 1 1.61 33750.00 892706475132 11070018492

ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆ ಜೋನು & ಮಧುವನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ.ವಿೋರಯಯ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ನೆಲ ಲರ ಹಿರೆೋಮಣ ಣರು ರೆ ೋಣ 129/3 ಸಾಮಾನಯ 1 0.59 16875.00 257316489140 1299220018962

ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆ ಜೋನು & ಮಧುವನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ.ನಂಗನಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಲಕ್ಕನಗ್ೌಡರ ನರೆೋಗಲಲ ನರೆೋಗಲಲ 1030/2 ಸಾಮಾನಯ 1 1.60 20250.00 485414147824 89109132682

ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆ ಜೋನು & ಮಧುವನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ.ವಿರಯಯ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ನೆಲ ಲರು ಹಿರೆೋಮಣ ಣರು ರೆ ೋಣ 129/3 ಸಾಮಾನಯ 1 0.59 16875.00 257316489140 1299220018962

ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆ ಜೋನು & ಮಧುವನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ.ಅಮರೆೋಶಗ್ೌಡ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಅರಹುಣಸ ರೆ ೋಣ 64/2 ಸಾಮಾನಯ 1 4.00 16875.00 203620791769 31099782038
ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆ Unspent Balanace ಶಿರೋ.ಯಲಲಪಪ ತಿಪಪಣಣ ಬಂಡಿವಡಡರ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 808/2ಅ ಪ.ಜಾತಿ 1 2.67 160000.00 17141511679

ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆ Unspent Balanace ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಖ್ಯೋಮಪಪ ಚವ್ಾಾಣ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 3/1ಅ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.71 160000.00 0512101028957

1

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ ಗ್ಾಳೆಪಪ  ದಾಯಮಪಪ ಹರಿಜನ ಅಮರಾಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 85/2+3+4+5, ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ 1 0.25 886500 980349754918 920010009416006 ಆಕ್ಕಸಸ್  ಬಾಯಂಕ್,  ಕೆ ಪಪಳ

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ ಅಶ ೋಕ್ ರಾಮಪಪ  ಹಿಂಡಿ ಸ ರಣಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 19/2. ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ 1 0.25 709200 723354339224  920010009416035 ಆಕ್ಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆ ಪಪಳ

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ ಬೆೋಸಾಯ ಕ್ರಮ ಗ್ಾಳೆಪಪ  ದಾಯಮಪಪ ಹರಿಜನ ಅಮರಾಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 85/2+3+4+5, ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳು ಪರದ ಬೆೋಸಾಯ ಕ್ರಮ 1 0.20 315000 980349754918 920010009416006 ಆಕ್ಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆ ಪಪಳ

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ ಬೆೋಸಾಯ ಕ್ರಮ ಅಶ ೋಕ್ ರಾಮಪಪ ಹಿಂಡಿ ಸ ರಣಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 19/2. ಪ.ಪಂ ನೆರಳು ಪರದ ಬೆಸಾಯ ಕ್ರಮ 1 0.25 252000 723354339224 920010009416006 ಆಕ್ಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆ ಪಪಳ

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ ಗಿರಿಧರ ಧನಸಂಗಪಪ ಲಮಾಣಿ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 220/5. ಪ.ಜಾ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ್ 1 0.20 1418400 436792119237 37640876316 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಬುಡಗ್ಾಂವ್

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ ಬೆೋಸಾಯ ಕ್ರಮ ಗಿರಿಧರ ಧನಸಂಗಪಪ ಲಮಾಣಿ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 220/5. ಪ.ಜಾ ನೆರಳು ಪರದ ಬೆೋಸಾಯ ಕ್ರಮ 1 0.40 504000 436792119237
0,8970010006017 ಕಾರೂಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ನವನಗರ ಹುಬಿಳಿಿ

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ನೆರಳು ಪರದ ಬೆೋಸಾಯ ಕ್ರಮ ಶಿೋಲಾಬಾಯಿ ಧನಸಂಗಪಪ ಲಮಾಣಿ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 220/3, ಪ.ಜಾ ನೆರಳು ಪರದ ಬೆೋಸಾಯ ಕ್ರಮ 1 0.40 504000 409468615669
1912500102191601 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ, 

ಶಿವ್ಾನಂದ್ನಗರ ಧಾರವ್ಾಡ

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ ಬೆೋಸಾಯ ಕ್ರಮ ಪೂಣೆಯಜಪಪ ಭರಮಪಪ ಖರಾಟ ದ ಡ ಡರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 37/1, ಪ.ಜಾ ಹಸರುಮನೆ ಬೆೋಸಾಯ ಕ್ರಮ 1 0.40 126000 75267380552
12152200045353 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಭಾಗಯ ಹಸರು ಮನೆ ಪೂಣೆಯಜಪಪ ಭರಮಪಪ ಖರಾಟ ದ ಡ ಡರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 37/1, ಪ.ಜಾ ಹಸರುಮನೆ 1 0.40 828000 75267380552  

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ದ್ಮಯರಡಿಡ ಹನುಮರಡಿಡ ತಿಗರಿ ಹಡಗಲಿ ಶಿರಹಟಿಿ 20/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.45 5250 231275185237
1814101000837.00 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಬನನಕೆ ಪಪ

ಒಟ್ಟು  ಕ್ಷ ೇತ್ರ

ಹುಲ ಲರು

£ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ WÀlPÀ 

¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÁ WÀlPÀ 
(PÀÈ¶ºÉÆAqÀ)

£ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ WÀlPÀ 

Madhuvana eÉÃ£ÀÄ ¥ÉnÖUÉ RjÃ¢¹zÀ 

KBY

KBY

KBY

1863101000101ಶಿರೋ.ಬಸನಗ್ೌಡ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ ಮಣಸಗಿ 182/1ಬಿ,419/2,400/2 ತ್ರಕಾರಿ 4.13 553636822652



ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಹನುಮರಡಿಡ ಧಮಯರಡಿಡ ತಿಗರಿ ಹಡಗಲಿ ಶಿರಹಟಿಿ 21/7, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.71 5250 538306105434 1814108008248 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆ ಪಪ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರಮಶ ದೋವಪಪ ಕ್ಮತ್ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 22/2, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.60 3000 678391127519
158001011000412 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಮಾಚೋನಹಳಿಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಪರಸರಡಿಡ ಭೋಮರಡಿಡ ತಿಗರಿ ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 60/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 5000 946824711892 1814101008324 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆ ಪಪ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಬಿೋಮರಡಿಡ ತಿರಕ್ರಡಿಡ ತಿಗರಿ ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 20/3. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.41 2500 398109413633 181408005796 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆ ಪಪ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ದೋವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 26/1ಬ, ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 4000 395141619398
158001011000276.00 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಮಾಚೋನಹಳಿಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಭೋಮಪಪ ಹನುಮಪಪ ನೆತಿಯ ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 12/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.94 2500 380385457736
1814101003092.00 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಬನನಕೆ ಪಪ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಕಾಶಟಿಪಪ  ಫಕ್ಕಕೋರಶಟಿಿ ಕಾಶಟಿಿ ಮಾಗಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 4/2ಅ, ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 1200 851624538419 89048679700.00 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ ಮಾಗಡಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಮಲಲನಗ್ೌಡ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 3/3. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.79 2500 504197721711
181411101002536.00 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಬನನಕೆ ಪಪ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಸಂಜಿೋವ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹುಡೆೋದ್ ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 13/3. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.79 2500 239273577591 31750741206.00 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಶಿರಹಟಿಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಯಮುನಪಪ ಯ ಸಂಶಿ ನರ್ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 49/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 2500 971964599031 8901023848-6 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ. ಮಾಚೋನಹಳಿಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಬಸಣೆಣವವ ತಿಪಪಣಣ ಪಾಯಟಿ ಕೆರಿಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 74/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 4000 570450074868 695101018911 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆ ಪಪ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಶಿರೋಧರ ಮಲಲಪಪ ಹುಲ ಲರು ಹೆ ಸುರು ಶಿರಹಟಿಿ 94/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 7500 843764598384 0458101008569 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಿಟಿಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ
ಆನಂದ್ ಉಪಯ ಆತಾಮನಂದ್ ಮ 

ದ ಡ ಡರು
ನಾದಿಗಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 3/2. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 2000 243356138558 458108015166 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಹನುಮಪಪ ಶಿವಪಪ ಆಡ ರು ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 15/3. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 4000 238264059655 8906516778.00 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಬಸವಂತಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ದ ಡಡಮನ ಮಜ ಿರು ಶಿರಹಟಿಿ 18/*/2, ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, ಚಿಕ್ುಕ 1 1.76 4000 748095529526 0458101008569 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಮರಿಯಪಪ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ದ ಡ ಡರು ನಾದಿಗಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 18/*/2, ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 3500 693628636445 1814108005085.00 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರಮೋಶ ಶಂಕ್ರಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ಕೆರೆಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 8/*/1, ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.44 3827 805580724576
1814108005085.00 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಬನನಕೆ ಪಪ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ದೋವಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ನರ್ೋಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 40/2. ಪ.ಪಂ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.27 1200 523607656275 89052334522 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ ಬೆಳಿಟಿಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಯಲಲವವ ಸದ್ಾಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಜಲಿಲಗೋರಿ ಶಿರಹಟಿಿ 52/1. ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.78 2000 752871203372 32639123464 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಶಿರಹಟಿಿ
ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಶಂಕ್ರಪಪ ಹನುಮಪಪ ಮುದಿಾ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 73/1. ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.67 3000 696616071286 33079549364.00 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಶಿರಹಟಿಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಯಲಲಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಕ್ಲಕೆೋರಿ ಮಾಚೋನಹಳಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 92/1ಅ, ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.37 3000 617469777369
15800101100003 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಮಾಚೋನಹಳಿಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಹನುಮಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಒಡೆಮಮನವರ ತಗಿಿನಬಾವನುರು ಶಿರಹಟಿಿ 21/2. ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.92 1834 342929631648 1814108004866 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆ ಪಪ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಶ್ಾಲಿನ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ರೆ ೋಣದ್ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 156/1, ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.60 6336 965285514807 89115552804 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ  ಶಿರಹಟಿಿ

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಮಪಪ ಸಾಲಿ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 297/1, ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 1.60 5280 686559275446 89009576799 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ  ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಶಿರೋನವ್ಾಸ ರಾಮಪಪ ಸಾಲಿ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 297/3, ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 1.65 5280 392337445740 8037620817 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ  ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಯಮುನಪಪ ಹನುಮಪಪ ಕ್ಡೆೋಮನ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 313/3, ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 1.25 5280 304527177670 89023438196 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ  ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಹನುಮಪಪ  ರಾಮಪಪ ಸಾಲಿ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 297/1, ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 1.70 5280 790258887851  89008075182 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ  ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಫಕ್ಕಕೋರೆೋಶ ಹನುಮಪಪ ಸಾಲಿ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 181/5, ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 1.00 5280 911071271601 89012283608 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ  ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು

ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ರೆ ೋಗ ಮತ್ುತ ಕ್ಕೋಟ ಬಸವರಾಜ ಹನುಮಪಪ ಕ್ಡೆೋಮನ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 313/5, ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 1.20 5284 943487575069 89040154065 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ  ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರು

ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ರುದ್ರಣಣ ಗ ೋಣೆಪಪ ಗುಳಗುಳಿ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಶಿರಹಟಿಿ 114/4. ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, ತ್ರಕಾರಿ 1 1.60 16875 415751599683 30089620531 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಮುಳಗುಂದ್
ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಚನನಬಸಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಜಗಲಿ ದ ಡ ಡರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 44/1. ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ, ರೋರಲ 1 1.98 16875 748585287568 570101021776 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿಗಿಲ
ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಪರಕಾಶ ದೋವಪಪ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಉಂಡೆೋನಹಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 53/1, 53/2. ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ, ಹ ವು 1 1.48 16875 490073963957 89062899184 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ.ಶಿಗಿಲ

ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಚಂಪಕ್ಕ ಶಂಕ್ರಪಪ ಜಗಲಿ ದ ಡ ಡರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 44/3. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ನುಗಿ, ರೋರಲ, ತ್ರಕಾರಿ 1 1.98 16875 695577783027
470102010010245 ಯುನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಕಾಂತ್ ದೋವಪಪ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಉಂಡೆೋನಹಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 53/2. ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ, ಹ ವು 1 1.20 16875 531136487903 30926156421  ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್. ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಮಲಲಪಪ ಯಲಲಪಪ  ತ ೋಟದ್ ಶ್ಾಯಬಳ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 6/3, ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.76 33750 711540278313 -
ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಬಸವರಾಜ ಕ್ರಿಯಪಪ ಗಡಿಯಪಪನವರ ಅಡರಕ್ಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 105/1, ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿ 1 1.58 33750 314155568311 -
ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಬವರಾಜ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ನರೆೋಗಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 176/1. ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 4.44 33750 555460987870 -
ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಸ ೋಮಪಪ ಬಸವಣೆಣಪಪ ಸ ಪಪನ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 156/1, ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ, ಹಣುಣ 1 2.76. 27000 588961229356 -
ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೋನು ಸಾಗ್ಾಣಿಕೆ ಲಲಿತಾ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಗುಳಗುಳಿ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಶಿರಹಟಿಿ 114/2, ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿ, ಮಾವು, 1 1.64, 16875 -

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸ ೋಮಪಪ ಮೋಘಪಪ ಲಮಾಣಿ ದೋವಿಹಾಳ ಶಿರಹಟಿಿ 124/*/1 ¥À.eÁ ಮಣಸನಕಾಯಿ, ಬದ್ನೆ, 1 1.6 80000 695033625920 30503286938 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಶಿರಹಟಿಿ

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಧಮಯಪಪ ಈಶವರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಛಬಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 98/+/4 ಪ.ಜಾ ಮಣಸನಕಾಯಿ, ಬದ್ನೆ, 1 1.6 80000 904235509177 171405049400585000 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ ಶಿರಹಟಿಿ

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ುಮಾರಪಪ ನೋಲಪಪ  ಲಮಾಣಿ ಶಿವ್ಾಜಿ ನಗರ ಶಿರಹಟಿಿ 141/2ಅ/3, 168/1, ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 1 1.83 24000 326810327487 32338402280 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್  ಶಿರಹಟಿಿ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶ್ಾಂತ್ವವ ನೋಲಪಪ ಲಮಾಣಿ ಶಿವ್ಾಜಿ ನಗರ ಶಿರಹಟಿಿ 141/2ಅ/1, 4 ಮಹಿಳೆ ಪ.ಜಾ ಲಿಂಬೆ, ನುಗಿ 1 1.4 45000 260852905261 0458108018755 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್  ಶಿರಹಟಿಿ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಚನನಪಪ ಶಿೋರನಹಳಿಿ ಸ ರಣಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 71/5, ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬಿ, ತ್ುಳಸ, ಪುದಿೋನ 1 4.27 19600 333274533693 32255627568 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್  ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ತ್ುಕ್ಕಪಪ ಕಾರಬಾರಿ ಸುವಣಯಗಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 118/4. ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 1.64 12000 602096195228 89049230710 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ ಸ ರಣಗಿ

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶೋಖಪಪ ದ್ುಗಯಪಪ ಲಮಾಣಿ ಜಲಿಲಗರಿ ಶಿರಹಟಿಿ 13-್ಂಠಿಡಿ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 1.2 15400 378358986296 3443979133230800 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್  ಶಿರಹಟಿಿ

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್ ಕ್ಕಳಿಿಕಾಯತ್ರ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 8/1, 8/2, ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.29, 10000 89025449923 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸುರು
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿವಪಪ ಬಸಪಪ ಕ್ಕಳಿಿಕಾಯತ್ರ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 41/1, ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.6 40000 790634979113 32796139608 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಶಿರಹಟಿಿ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಿದಾನಂದ್ ದೋವಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ನರ್ಭಾವನುರು ಶಿರಹಟಿಿ 2/1. ಪ.ಪಂ ನುಗಿ 1 1.15 40000 631054965322 33400258532 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಗದ್ಗ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರೆೋಣವವ ಶೋಖರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ  ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಶಿರಹಟಿಿ 35/*/6. ಮಹಿಳೆ ಪ.ಪಂ ಚಂಡು ಹ ವು 1 1.51 40000 818776910025 0458108018770 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟಿಿ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಸವಣಣಪಪ ಟಿ ತ್ಳವ್ಾರ ವಡವಿ ಶಿರಹಟಿಿ 132/2ಎ2, 132/1ಎ, ಮಹಿಳೆ ಪ.ಪಂ ಮಾವು 1 0.8 40000 780573180936 37477366572 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಶಿರಹಟಿಿ

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕ್ವಿತಾ ಬಸವರಾಜ್ ಶಿರಹಟಿಿ ಮಾಗಡಿ ಶಿರಹಟಿಿ 128 ಮಹಿಳೆ ಇತ್ರೆ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1 1.6 40000 392119914252
63125001000382001 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಾಗಡಿ ಶಿರಹಟಿಿ 128 ಮಹಿಳೆ ಇತ್ರೆ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1 1.6 24000 392119914252
6312500100038201 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್  

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಂಗಪಪ ನೋಲಪಪ ಹಳಿಿಕೆರಿ ಅಡರಕ್ಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 128/3, ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1 0.56 40000 603896493221
6312500100038201ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅಡರಕ್ಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 128/3. ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.56 24000 8964932210
6321500100042601ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್  

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಭಮಯಗ್ೌಡುರ ಆರ್ ಅಜಿನ ಗ್ೌಡರ ಯಳವತಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 185/1ಇ+2ಇ, ಇತ್ರೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.75 40000 284016760406 17215230867 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ ಯಳವತತಿ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಯಳವತಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 185/1ಇ+2ಇ, ಇತ್ರೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.75 45000 284016760406 17215230867 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ ಯಳವತತಿ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಯಳವತಿತ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 185/1ಇ+2ಇ, ಇತ್ರೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.75 16750 284016760406 17215230867 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ ಯಳವತತಿ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸರೆ ೋಜಾ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಡಬಾಲಿ ವಡವಿ ಶಿರಹಟಿಿ 8/3. ಮಹಿಳೆ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.94 15500 261741257247 89049999151ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ ಬೆಳಿಟಿಿ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪಕ್ಕಕೋರಪಪ ಶಿವಪಪ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಶಿರಹಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 238/7, ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ , ತಂಗು 1 1.2 41800 957402858520 30794625072 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್, ಶಿರಹಟಿಿ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಅರವಿಂದ್ ಶಿವ್ಾಜಿ ಪರಬತ್ ಶಿರಹಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 199/2. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.85 13400 695576007220 89032472657 PÉ.«í.f.© ²gÀºÀnÖ

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹನುಮಂತ್ರಡಿಡ  ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಡಿಡ ಬಾಲರಡಿಡ ಮಾಗಡಿ ಶಿರಹಟಿಿ 75/*/3. ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1 2.94 42000 685043705695
63125001000389 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್  ಲಿ. 

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶಿರೋಕಾಂತ್ ಗ್ೌಡ ಎಮ್ ಬನನಮಟಿಿ ಶಟಿಿಕೆೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 46/5, ಇತ್ರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1 1.43 32000 814359013315
12152200071055 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್  ಬಾಯಂಕ್   

ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸದ್ಾಪಪ ನೋಲಪಪ ಹಳಿಿೋಕೆೋರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 129/1. ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.73 42000 2021108662068
197000613291 ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಸಂಟರಲ್  ಕೆ ೋ.ಅ 

ಬಾಯಂಕ್  ಲಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ದ ಡಡಬಸಪಪ ಬಸಟಿಪಪ ತ್ಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 328/1. ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.61 45000 855920876327 111398676787 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ
SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 328/1. ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.61 14500 855920876327 111398676787 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರತ್ನವವ ರ್ಂಕ್ರಡಿಡ ಇಟಗಿ ಮಾಗಡಿ ಲಷ್ಮೋಶವರ 101/7 ಮಹಿಳೆ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ , ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.60 19600 552635768235
3531011010036566 ಯ ನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗ್ಾಂಧಿನಗರ ಬೆಂಗಳ ರು

SMAM ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಿೋಲಾವತಿ ಈಶವರ ಹುಲಲಲಿಲ ಹೆ ಳೆಇಟಗಿ ಶಿರಹಟಿಿ 35/್ಂ ಮಹಿಳೆ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ , ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 97500 276511663648 17195077645 ಕೆ.ವಿಾ.ಜಿ.ಬಿ, ಹೆ ಳೆಇಟಗಿ
0.0000 ,

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ ಈಶವರ ಲಮಾಣಿ ಬೆಳದ್ಡಿ ಗದ್ಗ 86/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಟ 0.65 0.6565 433667818843 17049572365,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಫಕ್ಕಕರವವ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಬಂಡಿವಡಡರ ಮುಳಗುಂದ್ ಗದ್ಗ 125/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸವಂತಿಗ 1.20 1.2734 465150452200 12192200161348,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಹದವಪಪ ಧಮುಯ ಪವ್ಾರ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 74/18 ಪ.ಜಾತಿ ರೆ ೋಜ್ ಮೋರಿ 0.40 0.4535 277880495025 2020235792,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಕ್ರವವ ಧಮಯಪಪ ಲಮಾಣಿ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 52/1ಎ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.47 1.4361 970837200385 17049564172,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಠಾಕ್ರೆೋಪಪ ಅಂಗಡಿ ಉಫಯ ಲಮಾಣಿ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 174/17 ಪ.ಜಾತಿ ರೆ ೋಜ್ ಮೋರಿ 0.80 0.8246 281307403472 177000101012941,ಪಂಜಾಬ ನಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ ಗಂಗವವ ಬ ದಿಹಾಳ ಹÉ್ ಸ ರ ಗದ್ಗ 53/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬೆನ್ಸ 1.10 1.1012 975420914197 17043549659,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಥಾವರೆೋಪಪ ವಸನಪಪ ನಾಯಕ್ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 34/ಕ್/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿನ್ï್  ಸ 1.40 1.3743 685565617868 64015781402,Éಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಬಸವನಗುಡಿ ಬೆಂಗಳ ರು
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಲಪಪ ರಾಮಪಪ ಲಮಾಣಿ ನಬಾಪೂರ ಗದ್ಗ 79/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.05 1.5096 573250803162 17049554482,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬದಾಪಪ ಚವ್ಾಾಣ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 24/5, 174/15 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.00 1.0101 454529154852 289701500380,ಐ.ಸ.ಐ.ಸ.ಐ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಗಂಗಪಪ ಲಮಾಣಿ ಉಫಯ ಮಾಳಗಿಮನ ಬೆಳದ್ಡಿ ಗದ್ಗ 86/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಟ 0.80 0.8246 2071899769856 28253429362,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ದೋವಕ್À್ ಕ್ ತಿಪಪಣಣ ಬೆವಿನಕ್ಟಿಿ ಬೆಳದ್ಡಿ ಗದ್ಗ 68/ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಟ 1.23 1.1922 250828757595 17049553761,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲಲಿತಾ ಶಿವಪಪ ನಾಯಕ್ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 87/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಟ 1.23 1.1922 987328645905 17049561375,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ sಸ ಮಲ್ಲಲೋಪ ರ ಪಲಪಪ ನಾಯಕ್ ಬೆಳದ್ಡಿ ಗದ್ಗ 34/ಎ/ಬಿ/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಟ 1.29 1.2734 920062251481 17049572795,ಕ್É.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳದ್ಡಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಾನಸಂಗ್ ಪಾಡಂಪಪ ನಾಯಕ್ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 34/ಎ/1ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಟ 1.56 1.5175 440597646249 17049579008,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬೆನಕ್ಪಪ ಹುಯಿಲಗ ೋಳ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 26/1ಅ/1ಕ್ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.1922 971478554117 17049569205,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಹÁ್ಂತೋಶ ಪರಸಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಬೆಳದ್ಡಿ ಗದ್ಗ 618/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.45 1.4230 427709919992 32395433334,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ದೋವಕ್ಕ ಭರಮಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 83/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಟ 1.98 1.9014 358383436427 89063866645,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನೋಲಪಪ ಮಲಿಂಗಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 26/1+2/ಬಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಿನ್ಸ 1.60 1.5564 954069902972 17043561892,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸÉ್ ್ ೋಲ್ಲ ಚನಾ ಅಶ ೋಕ್ ಕೆ ೋಳಿವ್ಾಡ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 48ಬಿ/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9206 547923401663 17043537621,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಪಕ್ಕಕರಪಪ ಮುಶಪಪನವರ ಅಸುಂಡಿ ಗದ್ಗ 34 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.65 1.3891 540315698518 12192200107212,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಪರಪಪ ಅರಗಂಜಿ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿನ್ಸ 1.50 1.4789 944624468511 ,

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ತಿಮಮನಗ್ೌಡರ ಹಾತ್ಲಗೋರಿ ಗದ್ಗ 169/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 2.00 1.9206 ,

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಬಸವಣೆಣಪಪ ಗುಡಡನನವರ ಶಿರುಂಜ ಗದ್ಗ 32/12 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.70 0.7937 487790630027 ,

ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಸ ಲಸಾಬ ಹಸನಸಾಬ ಟಕೆಕೋದ್ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 51/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸವಂತಿಗ 1.60 1.5564 621846180051 ,

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಪರಹಾಲದ್ಪಪ ಹಾನಗಲಲ ಮಲಲಸಮುದ್ರ ಗದ್ಗ 47 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ 0.32 0.1905 583318223738 31400100003381,ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡಾ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಣಣಹನುಮಾನಸಾಬ ಅಬುಾಲಸಾಬ ನದಿಮುಲಾಲ ಮುಳಗುಂದ್ ಗದ್ಗ 247/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9206 328855063043 33094106627,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಂಚಪಪ ದೋವಪಪ ಪುರದ್ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 94/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.38 0.9704 12532250002588,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸ ೋಮಾಪೂರ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಈಶವರಪಪ ಮಲಲಪಪ ಯಳವತಿತ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 85/3 ಸಾಮಾನಯ ಸÉರ್ಂತಿಗ 0.98 0.9899 869145638927 17043545009,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಫಕ್ಕಕರಸಾಬ ನಭಸಾಬ ಹೆೋಬಸ ರ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 120/ಬ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.26 1.2438 355778564200 8901569324,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಂಗನಗ್ೌಡ ಫಕ್ಕಕರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 05.Jul ಸಾಮಾನಯ ಸವಂತಿಗ 0.27 0.3061 262975269355 36877798174,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹುಸೋನಸಾಬ ಇಸುಸಾಬ ಟಕೆಕದ್ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 52/5/1+ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬೆನ್ಸ 1.30 1.1500 614603198309 614603198309,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಆತಾಮರಾಮ ದ ಂಗ್ಾಡೆ ಲಕ್À್ ಕ್ುಂಡಿ ಗದ್ಗ 732/1+2/3 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ 1.60 0.3786 253939107503 12162250009325,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹÉ್ ೋಮರಡಿಡ ಹನಮರಡಿಡ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 304/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 0.7482 67143881414972 311010050503070,ಎಕ್ಸ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಹದೋವಗ್ೌಡ ಗಿೋರಿಮಲಲಪಪ ನೋಲಲಪಪಗಡರ ಶ್ಾಯಗ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 35/3+4/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಗಂಡಿ 1.20 0.5665 221207490361 310500101003013,ಕಾರೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ತಿಪಪಣಣ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಮುಳಗುಂದ್ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿನ್ಸ 1.59 1.5466 918650274952 17043549489,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ಯಳವತಿತ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವಂತಿಗ 1.39 1.3645 423128388789 89027213713,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಸ ತರೆೋವವ ನಾಗಪಪ ಯಲಿಶಿೋರ ರ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಗದ್ಗ 511/1+2/ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.45 1.4230 273544051297 12162200025475,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಕ್ುಕಂಡಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶರಣಬಸಪಪ ಯಲಲಪಪ ಈರಳಗೋರ ಪಾಪನಾಶಿ ಗದ್ಗ 29/3ಅ+3ಬ/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವಂತಿಗ 1.60 1.5758 417731159250 12532250005989,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸ ೋಮಾಫೂರ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಲಿಂಗವವ ಮಹೆೋಶವರಯಯ ಹುಚಚನಗ್ೌಡರ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 122/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.80 0.8246 762006828287 89034949708,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶೈಲ್ಲೋಂದ್ರ ರಾಮಗುಂಡಪಪ ಬಿರಾದಾರ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 84/7 ಸಾಮಾನಯ ಸವತಿಕಾಯಿ 0.84 0.8246 745887965084 652001503637,ಐ.ಸ.ಐ.ಸ.ಐ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ದ ಡಡಬಸಪಪ ಯಳವತಿತ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 61/1ಎ/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವಂತಿಗ 2.00 1.8981 835090503368 17043548918,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾಗರತ್ಮ ಮುಕ್ಕನಾಥ ಸಾಲಿಮಠ ಹತಿಯ ಗದ್ಗ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ರೋರಲ, ಗ ಂಡಬಿ 2.00 0.9521 801082560104 89115299179,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಲಪÀ್ ಪ ವಿೋರಪಪ ಹ ಗ್ಾರ ಯಲಿಶಿರ ರ ಗದ್ಗ 30/1ಅ+1ಬ+2ಅ+2ಬ+3/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.04 1.0411 512101014164,ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಮಹಬ ಮಸಾಬ ಟಕೆಕೋದ್ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 49/1ಸ ಸಾಮಾನಯ ಬೆನ್ಸ 0.80 0.8246 516040697714 17043535782,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಗ್ೌಡ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 7/1, 57/3 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.90 1.8296 681220115248 17209028142,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಂಜನಾ ಸುಧಾಕ್ರ ಕ್ಬಾಡಿ ಕ್É್ ಟುಮಚಗಿ ಗದ್ಗ 504/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಶವಗಂಧ 1.20 1.1922 262173226217 89075591119,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ದಾವಲಸಾಬ ಖಾನಸಾಬ ನದಾಫ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.00 1.0101 947462684406 71043558608,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸ ಹನ ಸುಧಾಕ್ರ ಕ್ಬಾಡಿ ಕೆ ಟುಮಚಗಿ ಗದ್ಗ 504/4 ಸಾಮಾನಯ ಅವರೆ 1.20 1.1922 242139752426 89064478721,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕ್ರ ಭಾಸಕರ ಕ್ಬಾಡಿ ಕೆ ಟುಮಚಗಿ ಗದ್ಗ 504/3 ಸಾಮಾನಯ ಅವರೆ 2.00 1.9200 976271397891 89074743777,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮರಿತ್ಮಮಪಪ ಫಕ್ಕಕರಪಪ ಗ್ಾಜಿ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 50/2ಎ+2ಬಿ/1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.8246 956596436134 17043557911,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಯಶಿರೋ ಸುಧಾಕ್ರ ಕ್ಬಾಡಿ ಕೆ ಟುಮಚಗಿ ಗದ್ಗ 504/2 ಸಾಮಾನಯ ತ್ುಳಸ 1.20 0.6050 452943994066 89075591233,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲಿಂಗರಾಜ ಬಸವರಾಜ ತ ೋಟದ್ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 174/13 ಸಾಮಾನಯ ರೆ ೋಜ ಮೋರಿ 1.60 0.8530 383345847030 32088131717,ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕಾಶಿೋನಾಥ ಕ್ೃಷ್ಾಣಸಾ ಹಬಿಬ ಕ್ಳಸಾಪೂರ ಗದ್ಗ 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9204 662166683117 ,



ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪÀ್ ರವಿೋಣ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಗದ್ಗ 31/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9204 205275335487 ,

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶರಣಪಪ ಪರಭಪಪ ಅಂಗಡಿ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 556/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.60 1.5462 544046271531 ,

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲಿಂಗರೆಡೆಡಪಪ ಪರಭಪಪ ತ್Àಟಿಿಮನ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 665/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9200 506825157087 286301000026511,ಲಕ್ಷಿಮ ವಿಲಾಸ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿದ್ಾಪಪ ಶೋಖರಪಪ ಹೆ ಸಮನ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 645/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9200 251778248989 ,

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ರಾಮಪಪ ಬೆಟಗೋರಿ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 644/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.60 1.5564 251209980893 286301000026530,ಲಕ್ಷಿಮ ವಿಲಾಸ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪದಾಮವತಿ ಯಲಲಪಪ ಗ್ಾಡರಡಿಡ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 305/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.60 1.5432 882807616673 ,

ಹನ ನೋರಾವರಿ ವಿಶವನಾಥ ಶರಣಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ಣವಿ ಗದ್ಗ 65 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9200 876439594266 ,

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತ್ವವ ಶಿವಪಪ ಅಂಗಡಿ ಬ ದೋಶವರ ಹೆ ಸಳಿಿ ಗದ್ಗ 173/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9200 281397315421 ,

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ದ್ುಂಡಪಪ ಕ್ಟಕ್ಟಿ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಗದ್ಗ 76/9 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.69 0.7244 813781481991 17043051382,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋದೋವಿ ರಂಗನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಅಸುಂಡಿ ಗದ್ಗ 99/1+2/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.81 1.7385 484421225331 503800010631,ಐಡಿಬಿಐ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರರೋಮಾ ಜಂಭಯಯ ಕ್ಂಬಾಳಿಮಠ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 392/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.40 0.3782 949102621076 ,

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಾಲಿಂಗಪಪ ಗುರಪಪ ಬೆ ೋಳನವರ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 395/ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9200 533296282171 17022538212,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಫಾತಿಮಾ ಮುಕ್ುತಮಸಾಬ ಕ್ನಾಯಚಿ ಸ ರಟ ರ ಗದ್ಗ 42/ಪ3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.20 1.1922 887156185098 89004109650,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸ ರಟ ರ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಶಂಕ್ರಪಪ ರಾಹುತ್ರ ಕ್ಣವಿ ಗದ್ಗ 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9200 946177628602 1286301000026380,ಲಕ್ಷಿಮ ವಿಲಾಸ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಈಶಪಪ ಬಾಣಿ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 48/4ಪ/5 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.80 0.8245 808973849083 89094233637,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲಲಿತಾ ಶಿವಪಪ ಗ್ಾಜಿ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 115/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.20 1.1922 524677739059 89049971985,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಮ ತಯಪಪ ಪರಪಪ ಕ್ಳಿಿ ಕ್ಣವಿ ಗದ್ಗ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.94 0.9394 447230992773 17043546965,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಪಪ ಪಕ್ಕಕರಪಪ ಕೆ ೋಳಿವ್ಾಡ ಕ್ಣವಿ ಗದ್ಗ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9200 213713198378 17043542451,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶರಣಪಪ ಶಿದ್ಾಪಪ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಹತಿಯ ಗದ್ಗ 184/16 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.98 1.8853 309105245994 89000231583,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪÀ್ ಪ ಚನನಬಸಪಪ ಆದಿಯವರ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರಿ 1.89 1.8104 893882640163 17043520628,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರೆೋಖಾ ಈಶವರಪಪ ಪಾಟಿೋಲ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 567/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.60 1.5420 455130455613 1243104000041950,ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರವಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಡ ಶಿಸವನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಹಂದಿಗ ೋಳ ಗದ್ಗ 241/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರಳಿಿ 1.60 1.4964 772742283901 12192200028572,ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರವಿಂದ್ರ ಕ್ಲಲಪಪ ಹುಗ್ಾರ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಗದ್ಗ 87/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.91 0.9173 703602385499 17043080845,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ಶೋಖರಪಪ ಹೆ ಸಮನ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 646/3, 645/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9200 400695487648 286301000026509,ಲಕ್ಷಿಮ ವಿಲಾಸ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮೊಹನಗ್ೌಡ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಫಾಟಿೋಲ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 87/2, 2/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿನ್ಸ 1.10 1.0933 704354393637 89080598593,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸÁ್ ವಮಿವಿರ್ೋಕಾನಂದ್ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 2/3, 87/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿನ್ಸ 1.10 1.1012 918738611325 89047072287,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶರಿೋಫಸಾಬ ಟಿೋಪುಸಾಬ ಬಿಂಕ್ದ್ಕ್ಟಿಿ ಅಸುಂಡಿ ಗದ್ಗ 395/4, 395/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ಟ ಮಟ 1.00 1.0101 501675500717 2512500104125200,ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಭೋಮಪಪ ಕೆ ೋಳಿವ್ಾಡ ಹತಿಯ ಗದ್ಗ 201 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9200 639229579195 286301000026613,ಲಕ್ಷಿಮ ವಿಲಾಸ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಹಾಲಪಪ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ಟಿ ಕ್ಣವಿ ಗದ್ಗ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.9200 595200538283 286301000026523,ಲಕ್ಷಿಮ ವಿಲಾಸ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕ್ಕಡಿಯಪಪ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಜಿಡಿಡಮನ ಕ್ಣವಿ ಗದ್ಗ 72/3ಎ, 47/3 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರಿ 1.89 1.8142 218791400052 286301000027661,ಲಕ್ಷಿಮ ವಿಲಾಸ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಲನಗ್ೌಡ ಚನನವಿೋರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಲಕ್ುಕಂಡಿ ಗದ್ಗ 70/1+2ಅ+2ಬ/1ರಿಂದ್6ಆಯ್ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 1.00 1.0101 252931843259 286301000027713,ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಈರಪÀ್ ಪ ತಿಪಪಣಣ ಬೆ ಳನನವರ ಕ್ಣವಿ ಗದ್ಗ 54/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 0.88 0.8889 221453930009 286301000027654,ಲಕ್ಷಿಮ ವಿಲಾಸ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಜೋಶ ಪುರದ್ಪಪ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ ಕ್ಣವಿ ಗದ್ಗ 53/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 1.20 1.2000 976954307134 286301000027643,ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ರೆೋಣಪಪ ಫಕ್ಕಕರಪಪ ಹರಕ್ ನ ಮುಳಗುಂದ್ ಗದ್ಗ 128/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ 2.00 1.9200 212051322615 17024018348,ಕ್É.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳಗುಂದ್
ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಂದಿಶವೋರಯಯ ಬಸಯಯ ನೆೋರೆಗಮಠ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 71/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.44 1.4068 597139246403 6200101032244,ಕಾರೂಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ಯಳವತಿತ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 82/6 ಸಾಮಾನಯ ಸವಂತಿಗ 0.69 0.6970 338373684806 89009022865,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೈಲಯಯ ಬಸಯಯ ಕ್ಲಮಠ ನಭಾಪೂರ ಗದ್ಗ 69/2ಕ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.57 1.5272 847889108806 17049546630,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಪÀ್ ಪ ಗ ೋಳಪಪ ಬೆ ಳನನವರ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 69/1+2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರಿಕಾಯಿ 1.54 1.4980 820146247032 17043535318,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮೌನೆೋಶ ತ ೋಟಪಪ ಅರಂಗಜಿ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 87/1, 91 ಸಾಮಾನಯ ಬಿನ್ಸ 1.42 1.3872 240880715260 89018056157,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪ ಮುದ್ಾಲಪೂರ ಬ ದೋಶವರ ಹೆ ಸಳಿಿ ಗದ್ಗ 235/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.99 1.0000 252902847452 520451007062056,ಕಾರೂಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಲವವ ಪಕ್ಕಕೋರಪಪ ದೋಸಾಯಿಮಠ ಹೆ ಸ ರ ಗದ್ಗ 133/3, 133/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.99 1.0000 294832920091 17043558686,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚನÀ್ ನಪಪ ದೋವಪಪ ಹುಬಿಳಿಿ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ ಗದ್ಗ 248/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.86 0.8141 764218976845 89087269426,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲಕೆ ೋಟಿ

²æÃ ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà ¤AUÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ©ÃqÀ£Á¼À ªÀÄÄAqÀgÀV ಪ.ಪಂ 63/2 ¨Á¼É 1 0.68 4471 3030 4134 88548.00 Axis Bank Koppal

²æÃ UÁ¼É¥Àà AiÀÄ®è¥Àà PÉÆÃ¥ÀtÚªÀgÀ ©ÃqÀ£Á¼À ªÀÄÄAqÀgÀV ಪ.ಪಂ 44/3, 24/2 ¸ÀÄUÀAzsÀgÁd 1 1.00 9044 8867 1529 82072.00 Axis Bank Koppal

²æÃ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ ¤AUÀ£ÀUËqÀ UËqÀæ ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತ್ರೆ 221/2© ¨Á¼É 1 2.00 5868 7859 1957 143887.00 Kota-Kota

²æÃ ¨sÀgÀªÀÄ¥Àà §¸À¥Àà PÀA§½ ©ÃqÀ£Á¼À ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತ್ರೆ 5/1 ¨Á¼É 1 1.40 6487 6903 3897 146823.00 SBI Mundargi

²æÃ PÀ¥ÀàvÀÛUËqÀ §¸À£ÀUËqÀ 
UÀÆ¼ÀgÀrØ

ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತ್ರೆ 161/9 ¨Á¼É 1 1.00 5309 3023 2089 90990.00 KVG Bank Mundawad

²æÃ £ÁUÀgÁd UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà PÀjUÁgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತ್ರೆ 55/2+3+4/§ ¨Á¼É 1 1.00 6564 2724 8465 90990.00 KVG Bank Mundawad

²æÃ ¥Àæ±ÁAvÀ §¸ÀªÀgÁd C°è¥ÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತ್ರೆ 96/7 ¨Á¼É 1 1.00 8301 2227 4307 90990.00 Kotak Mahindra Bank Koppal

²æÃ ²ªÀ¥Àà «gÀ§¸À¥Àà PÉÆÃj±ÀlÖgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತ್ರೆ 34/1 ¨Á¼É 1 1.00 5065 6855 7177 63770.00 Kotak Mahindra Bank Koppal

²æÃ ªÀ¸ÀAvÀgÀrØ ²ªÀ¥Àà ¸ÀAUÀn ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತ್ರೆ 112/1 ¨Á¼É 1 0.70 8000 6953 8377 77040.00 KVG Bank Mundawad

²æÃ «¯Á¸ÀgÀrØ §¸À¥Àà PÀÄ¨Áå¼À ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತ್ರೆ 49/2 ¨Á¼É 1 0.60 8580 1078 2894 50500.00 Kotak Mahindra Bank Koppal

²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄ£À C£ÀÄ¥ÀPÀÄªÀiÁgÀ 
ºÀAa£Á¼À

ºÀ«ÄäV ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತ್ರೆ 355/2, 356/2, 357/2 ¨Á¼É 1 3872 6488 1514 168188.00 SBI Mundargi

²æÃ ºÀÉÆ£Àß¥Àà ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ಪ.ಪಂ 35/1+2/E ¨Á¼É 1 5234 8019 5622 78212.00 Kotak Mahindra Bank Koppal

²æÃ ºÀÄZÀÑ¥Àà ºÁ®¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ಪ.ಪಂ 37/1 ¨Á¼É 1 3687 3953 3102 77040.00 Kotak Mahindra Bank Koppal

²æÃªÀÄw dAiÀÄªÀÄä ºÀÄZÀÑ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ಪ.ಪಂ 37/1 ¨Á¼É 1 6450 2272 4933 77040.00 Kotak Mahindra Bank Koppal

²æÃ AiÀÄAPÀ¥Àà ºÀ£ÀªÀÄ¥Àà gÀtvÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 41/1 ¨Á¼É 1 9707 8434 2381 90990.00 SBI Mundargi

²æÃ §¸ÀªÀgÁd ¸ÉÊAiÀÄ¥Àà ªÀÄgÁoÉ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 80/5 ¨Á¼É 1 8781 9914 7511 90990.00 SBI Mundargi

²æÃ UÀuÉÃ±À ¸ÉÊAiÀÄ¥Àà ªÀÄgÀp ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 80/6 ¨Á¼É 1 5626 6235 3609 84020.00 SBI Mundargi

²æÃ «ÃgÀAiÀÄå »gÉÃªÀÄoÀ ºÀÉ¸ÀgÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 39 ¨Á¼É 1 5307 7286 5967 137296.00 HDFC Bank

²æÃ gÀ«ÃAzÀæ F±ÀégÀ¥Àà G¦à£À¨ÉlUÉÃj ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 241/5 ¨Á¼É 1 4876 2214 4870 84198.00 SBI Mundargi

²æÃ ²æÃ¤ªÁ¸À F±ÀégÀ¥Àà G¦à£À¨ÉlUÉÃj ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 241/2 ¨Á¼É 1 1.20 4906 4979 5677 90999.00 SBI Mundargi

²æÃ ºÀ¸À£ÀC° ºÀÄ¸ÉÃ£À¦ÃgÀ ªÀÄÄeÁªÀgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 91/1 mÉÆªÉÄmÉÆÃ 1 1.60 8123 5150 9480 182950.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ zÁåªÀÄ¥Àà ²ªÀ¥Àà DgÉÃgÀ ¨ÁUÉÃªÁr ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 134/3 ¨Á¼É 1 1.00 3790 7491 8294 77040.00 KVG Bank Bagewadi

²æÃ E¸Áä¬Ä®SÁ£À ¸ÁºÉÃ§SÁ£À vÀA§æ½î ºÀ«ÄäV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 339/1 ¨Á¼É 1 1.20 6196 0374 9058 66000.00 KVG Bank Hammigi

²æÃ §Äd§° ¨sÉÆÃdgÁd¥Àà UÀÄAd¼À ºÀ«ÄäV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 386 ªÀÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 1.00 6139 2012 1155 192060.00 KVG Bank Hammigi

²æÃ ¤A§tÚ zÉÃªÀ¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 92/3 £ÀÄUÉÎ 1 1.00 6699 9183 9535 75502.00 KVG Bank Mundawad

²æÃ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ UËqÀæ ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 222/3 ¥À¥ÁAiÀÄ 1 1.20 2147 0334 8169 63623.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃªÀÄw C£À¸ÀÆAiÀiÁ AiÀÄ®è£ÀUËqÀ 
UËqÀæ

ªÀÄÄAqÀgÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 223/1 ¥À¥ÁAiÀÄ 1 1.00 3465 7278 7731 61290.00 Syndicate Bank Mundargi

²æÃ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt¥Àà 
C¼ÀªÀAr

¨Áå®ªÁqÀV ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 10/2§, 10/2PÀ £ÀÄUÉÎ 1 1.20 7735 3603 5059 45380.00 KVG Bank Mundargi

²æÃªÀÄw ºÀ£ÀªÀÄªÀé ºÀ£ÀªÀÄAvÀ¥Àà 
¨sÀdAwæ

ºÀ«ÄäV ªÀÄÄAqÀgÀV 115/1+2 ¨Á¼É 1 1.40 6256 9860 3428 104955.00 Kotak Mahindra Bank Koppal

²æÃªÀÄw ¤Ã®ªÀé PÀÆ©ºÁ¼À ªÀÄÄAqÀªÁqÀ ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 49/7 ¨Á¼É 1 0.70 5345 1186 3112 57130.00 SBI SSI JP Nagar

²æÃªÀÄw zÁåªÀÄªÀé ºÀ£ÀªÀÄAvÀUËqÀ 
¨ÁUÀ°

gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î ªÀÄÄAqÀgÀV EvÀgÉ 51/3 ¥À¥ÁAiÀÄ 1 2.00 6693 2304 7801 146823.00 SBI Mundargi

²æÃ AiÀÄ®®è¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà ¥ÀÆeÁgÀ UÀAUÁ¥ÀÆgÀ ªÀÄÄAqÀgÀV 26/2 ¨Á¼É 1 1.13 6301 0135 7669 110118.00 SBI Mundargi

²æÃ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ ¨sÀdAwæ ºÀ«ÄäV ªÀÄÄAqÀgÀV 115/3+4+5+6 ¨Á¼É 1 1.60 9589 3665 0662 118911.00 KVG Bank Hammigi

ಶಿರೋ ವಿನಯಕ್ುಮಾರ ಹೆ ಸಮನ ಗಂಗ್ಾಪೂರ ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತರೆ 160/2ಬಿ/75 ಪ್ಪಾಯ 1 3.30 867501629131 19600.00 SBI Gadag

ಶ್ರ ೋ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಸಮ್ನ್ನ ಗಂಗಾಪೂರ ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತರೆ 75 ಪ್ಪಾಯ 1 3.30 986131593931 19600.00 SBI Gadag

ಶ್ರ ೋ ಶ್ರಣಪ್ಪ  ಹಸಮ್ನ್ನ ಕೊಲಥಹಳಿಳ ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತರೆ 169/1, 169/2, 169/3 ಪ್ಪಾಯ 1 2.00 812699977439 299691.00 SBI Gadag

ಶ್ರ ೋಮ್ತಿ ಲಕಿಮ ೋ ಸಾ ಇುಂದುಕೊೋರಿ ಹಮಿಮ ಗಿ ªÀÄÄAqÀgÀV ಇತರೆ 338/2 ಪ್ಪಾಯ 1 0.80 466850802189 KVGB Hammgi

ಶಿರೋ ಧಮಯಪಪ ಹೆ ನಕೆೋರಪಪ ಈಟಿ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 394/3 ಬಾಳೆ 1 0.90 3689 6418 9381 70400 KVG Bank Hammigi

ಶಿರೋ ಹಾಲಪಪ ಡೆ ಳಿಿನ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 100/1 ಬಾಳೆ 1 1.10 2209 9737 3331 84000 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಅಶ ೋಕ್ ಪ. ಚೌಟಗಿ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 230/3 ಬಾಳೆ 1 1.10 3228 9501 7932 84000 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ರಮೋಶ ಹನಮಪಪ ಸ ಲಿ ಬೆಣಿಣಹಳಿಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 31/4 ಬಾಳೆ 1 1.50 3313 4883 0373 110145 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಜ ೋತಪಪ ಹಳಿಿಯವರ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 65/5 ಬಾಳೆ 1 1.60 8352 3401 8946 118900 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ದಾವರಕ್ಕೋಶ ಶಿವಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ ಮುಂಡರಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 90/3 ಬದ್ನೆ 1 0.80 983232526929 82459 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಈರಣಣ ಹುಚಚಪಪ ಶಿೋರಿ ಮುಂಡರಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 102/1 ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.90 7245 3930 7537 91162 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಶಿವಪುತ್ರಪಪ ಶಿವಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ ಮುಂಡರಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 90/9 ಬದ್ನೆ 1 0.50 989667056391 54627 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ರಿಯಮಮ ಯಲಲಪಪ ಮದಿಾನ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 422/2 ಬಾಳೆ 1 1.40 5050 1787 2018 104955 KVG Bank Hammigi

ಶಿರೋ ರಾಜನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಬಾಗೋವ್ಾಡಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 145/10 ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 3464 7367 8137 63904 KVG Bank Bagewadi

ಶಿರೋ ಗಿರೆೋಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಬಾಗೋವ್ಾಡಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 145/11 ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 6273 7645 8014 63904 HDFC Bank Ballari

ಶಿರೋಮತಿ ಅಶಿವನ ಚಿಂದಾನಂದ್ ಕಾಂಬಳೆ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 804/5 ಟ ಮಟ ೋ 1 1.30 5563 4679 6146 124501 SBI Gadag

ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ಸ ಕ್ರಿಗ್ಾರ ಮುಂಡರಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 253/5 ಟ ಮಟ ೋ 1 1.00 3837 4248 4018 101013 SBI Bangalore

ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಗಡಾದ್ ಮುಂಡರಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 26/2/2 ಟ ಮಟ ೋ 1 1.40 7374 5263 0248 135642 SBI Mundargi

ಶಿರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಹಾಲಪಪ ಮಲ ಲರ ಜಾಯಲವ್ಾಡಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 3/4 ಟ ಮಟ ೋ 1 0.87 6826 8684 7040 57148 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಈರಣಣ ಗುಡದಿೋರಪಪ ಬಾಲ್ಲಹೆ ಸ ರ ಮುಂಡವ್ಾಡ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 20/1 ಟ ಮಟ ೋ 1 2.00 8825 5365 8408 192060 KVG Bank Hammigi

ಶಿರೋ ಪರಭುಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಮುಂಡವ್ಾಡ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 75 ಬಾಳೆ 1 2.00 6044 8252 1259 146820 SBI Bangalore

ಶಿರೋ ದೋವಪಪ ಅ ಕ್ಲಿವ್ಾಳ ಬಾಗೋವ್ಾಡಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 765 ಬಾಳೆ 1 1.80 9331 5565 3798 132867 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಮುಕ್ುಂದ್ಪಪ ಮಾದೋವಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಜಾಯಲವ್ಾಡಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 155/4 ಪಪಾಯ 1 1.20 5986 4746 7683 90999 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ನಂಗಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ ಮುಂಡರಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 141/3 ಟ ಮಟ ೋ 1 0.80 2643 2675 9650 82459 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ರಾಜಿೋವ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಉಳಾಿಗಡಿಡ ಮುಂಡರಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 90/6 ತರಕಾರಿ 1 1.20 3347 8718 8895 117022 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಲ್ಲಕ್ಕಪಪ ಭರಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಬಾಗೋವ್ಾಡಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 26/6 ಬಾಳೆ 1 1.40 3702 9383 7085 90999 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಗ್ಾಯನಪಪ ಹುಚಚಪಪ ಶಿೋರಿ ಮುಂಡರಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 102/10 ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.90 9638 7990 4316 91736 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ತಿರಕ್ಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಗ ಲಲರಟಿಿ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 238/2 ಬಾಳೆ 1 2.00 7210 3168 4798 146140 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋಮತಿ ಹನಮವವ ಟೋಕ್ಪಪ ಜಾಲಗ್ಾರ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 45/2 ಬಾಳೆ 1 0.70 3093 0141 7241 57137 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋಮತಿ ಚನನವವ ಬ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರಮಠ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 233/2+3ಬಿ ಬಾಳೆ 1 1.20 8227 7706 3499 88880 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಹಾಲಪಪ ಚ ಕೆ ಗಳಿ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 221/2 ಬಾಳೆ 1 1.40 7243 9728 4901 104955 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಶರಣಯಯ ವಿೋ ಕ್ಲಮಠ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 242/3 ಬಾಳೆ 1 1.60 4290 0225 1533 104955 KVG Bank Hammigi

ಶಿರೋ ಶೋಖರಪಪ ನಂಗಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ ಮುಂಡರಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 141/4 ಬಾಳೆ 1 0.80 2507 2511 9455 81459 Syndicate Bank Mundargi

ಶಿರೋ ರ್ಗಸಾನ ರ್ಂಕ್ಟಸತ್ಯನಾರಾಯಣರಾಜು ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಪುರ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 79/5 ಪಪಾಯ 1 2.00 9091 3505 2247 146820 KVG Bank Hammigi

ಶಿರೋ ಪರಶುರಾಮ ತಿಪಪಣಣ ರಾಠ ೋಡ ಬಾಗೋವ್ಾಡಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 21/4ಎ ಬಾಳೆ 1 1.60 4840 9311 6995 113945 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಮರಗಪಪ ಮ ಮಾದ್ರ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 211/3+4 ಬಾಳೆ 1 1.50 7659 7498 1637 110101 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋಮತಿ ರರೋಮಾ ರಮೋಶ ಪವ್ಾರ ಬಾಗೋವ್ಾಡಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 54/7 ಈರುಳಿಿ 1 0.70 2171 8100 3156 73181 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಶೋಖರಪಪ ನೋಲಪಪ ಲಿಂಗಶಟಿರ ಜಾಯಲವ್ಾಡಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 138/1ಬಿ ಪಪಾಯ 1 1.19 4025 8262 5024 39860 SBI Ahmedabad

ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗವವ ಗ ೋ ಬೆಳವಗಿ ಗುಮಮಗ ೋಳ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 104/7 ಬಾಳೆ 1 0.80 4492 8813 9251 29386 SBI Ahmedabad

ಶಿರೋ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಕೆ ೋ ಬೆಳವಗಿ ಗುಮಮಗ ೋಳ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 104/3 ಬಾಳೆ 1 1.00 8060 1293 9619 77043 SBI Ahmedabad

ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ಬಸವಣೆಣಪಪ ಹಡಗಲಿ ಜಾಯಲವ್ಾಡಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 87/2 ಪಪಾಯ 1 1.60 6659 5655 4816 114190 SBI Ahmedabad

ಶಿರೋ ಮಲಲಯಯ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಯಯ ತ ೋಟದ್ಮಠ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 375/1 ಬಾಳೆ 1 1.20 4882 1626 5858 90999 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಗ್ೌಡರ ಬಿೋಡನಾಳ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 167/4 ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 6513 6069 5484 101013 SBI Bangalore

ಶಿರೋ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಬ ಪಾಟಿೋಲ ಮುಂಡವ್ಾಡ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 48/1 ಟ ಮಟ ೋ 1 2.00 4002 9109 6312 137296 SBI Bangalore

ಶಿರೋಮತಿ ಮುತ್ತವವ ಶಿದ್ಾಲಿಂಗಪಪ ಕೆ ಂಬಳಿ ಬಿೋಡನಾಳ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 6/ಬಿ ಬಾಳೆ 1 1.00 5074 2205 6552 88216 SBI Bangalore

ಶಿರೋ ವಿೋರಪಪ ಮೊ ಮದಿಾನ ಜಾಯಲವ್ಾಡಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 126/5, 126/6 ಬಾಳೆ 1 1.80 4775 2010 1086 132867 KVG Bank Hammigi

ಶಿರೋ ಶೋಖರಗ್ೌಡ ಶ ಪಾಟಿೋಲ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಪುರ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 45/1 ಬಾಳೆ 1 2.00 7965 7223 2301 144730 Corporation Bank Gadag

ಶಿರೋ ವ್ಾಗಿೋಶಗ್ೌಡ ಶೋ ಪಾಟಿೋಲ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನಪುರ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 45/2 ಪಪಾಯ 1 3.00 7308 8070 4952 172122 Corporation Bank Gadag

PMKSY ಹನ್ನ ನ್ನೋರಾವರಿ



ಶಿರೋ ನಾಗಪಪ ಬಾಲ್ಲೋಹೆ ಸ ರ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 71/ಪ ಬಾಳೆ 1 1.80 8666 5661 6461 132867 KVG Bank Hammigi

ಶಿರೋಮತಿ ರೆೋಣುಕಾ ಚಿದಾನಂದ್ ಕಾಂಬಳೆ ರಾಮೋನಹಳಿಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 804/4 ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 1.10 445281665671 91736 SUCO Bank Ballari

ಶಿರೋ ಕ್ಕರಣ ಬ ಬಹದ್ ಾರದೋಸಾಯಿ ಹಮಿಮಗಿ ಮುಂಡರಗಿ ಇತ್ರೆ 361, 362 ಬಾಳೆ 1 1.80 3463 7125 7437 132867 KVG Bank Hammigi

ಶ್ರ ೋ ಕೊಟ್ರ ೋಶ್ ಧಮ್ಥಪ್ಪ  ಈಟ ಹಮಿಮ ಗಿ ಮುುಂಡರಗಿ ಇತರೆ 394/2 ಬಾಳ್ 1 1.60 6213 3206 5904 118900 SUCO Bank Ballari

ಶ್ರ ೋ ದೇವಪ್ಪ  ಅುಂದಾನಪ್ಪ  ಅಬಿಿ ಗೇರಿ ನಾಗರಹಳಿಳ ಮುುಂಡರಗಿ ಇತರೆ 77/1+2/2 ಬಾಳ್ 1 2.00 9479 7299 1062 146000 SUCO Bank Ballari

ಶ್ರ ೋ ದಡ್ಡ ಪ್ಪ  ಭರಮ್ಪ್ಪ  ಪಂತರ ಹಮಿಮ ಗಿ ಮುುಂಡರಗಿ ಇತರೆ 140/7 ಬಾಳ್ 1 0.90 9514 8890 8505 36973 SUCO Bank Ballari

²æÃ gÁªÀÄ¥Àà ®PÀëöä¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ §gÀzÀÆgÀ qÀA§¼À ಪ.ಪಂ 86/2 vÀgÀPÁj 1 8234 6409 8008 155640.00 SBI Mundargi

²æÃ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ®PÀëöä¥Àà vÀ¼ÀªÁgÀ §gÀzÀÆgÀ qÀA§¼À ಪ.ಪಂ 75 ¨Á¼É 1 9288 2765 9650 82459.00 KVG Bank Mevundi

²æÃªÀÄw «ÄÃgÀªÀé ²ªÀ¥Àà ®ªÀiÁtÂ CwÛPÀnÖ qÀA§¼À ಪ್.ಜಾ 11/1+2+3+4/J ªÀÄ°èUÉ, vÀgÀPÁj 1 7998 1853 9023 82459.00 KVG Bank Sortur

²æÃ ªÀiÁzÉÃªÀ¥Àà ºÁ®¥Àà UÀÄr¸ÁUÀgÀ qÀ.¸À.gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î qÀA§¼À ಇತ್ರೆ 793/1©, 713/1J zÁæQë 1 4215 1847 2340 59046.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ ¸ÀºÀzÉÃªÀ¥Àà ºÁ®¥Àà UÀÄr¸ÁUÀgÀ qÀ.¸À.gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î qÀA§¼À ಇತ್ರೆ 791 zÁæQë 1 6795 2278 6341 59046.00 KVG Bank Mevundi

²æÃ ±ÀgÀt¥Àà «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà CAUÀr vÁA§æUÀÄAr qÀA§¼À EvÀgÉ 6/1 ¥À¥ÁAiÀÄ 1 6165 0947 1028 198930.00 HDFC Bank

²æÃ §¸À¥Àà ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà 
¥ÀjªÀÄ¼ÀzÀ

dAwè²gÀÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 27/3, 319/3 »gÉÃPÁ¬Ä 1 7779 7391 7587 191580.00 KVG Bank JantliShirur

²æÃªÀÄw §¸ÀªÀuÉÚªÀé ¸ÀÄgÉÃ±À 
PÉÆ¥ÀàzÀ

qÀ.¸À.gÁªÉÄÃ£ÀºÀ½î qÀA§¼À EvÀgÉ 803/1J/1 §zÀ£É 1 7268 5680 1782 152528.00 KVG Bank Dambal

²æÃªÀÄw ±ÀAPÀæªÀé ¥ÀjªÀÄ¼ÀzÀ dAwè²gÀÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 313/10 »gÉÃPÁ¬Ä 1 1.03 9205 3803 4903 45000.00 KVG Bank JantliShirur

²æÃ ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÀrØ ¸Á¹éºÁ¼À ªÉÄÃªÀÅAr qÀA§¼À EvÀgÉ 91/2 mÉÆªÉÄmÉÆÃ 1 1.9 6983 6251 2266 182955.00 Dena Bank Gadag

²æÃ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà PÉÆ¥ÀàzÀ PÀzÁA¥ÀÆgÀ qÀA§¼À EvÀgÉ 18/1§, 1/6 mÉÆªÉÄmÉÆÃ 1 1 6704 2967 9527 179536.00 SBI Bangalore

ಶಿರೋ ಶಂಕ್ರಪಪ ಅ ರಾಜ ರ ಕೆಲ ರ ಡಂಬಳ ಇತ್ರೆ 27/5A/2 ಬಾಳೆ 1 1.4 9748 4665 1377 104900.00 K.V.G.B.Bagewadi

ಶಿರೋಮತಿ ಬಸಮಮ ರಾ ಜಗದ್ ರ ಕೆಲ ರ ಡಂಬಳ ಇತ್ರೆ 62/1 ಬಾಳೆ 1 2 945712064596 146140 KVG Bank Dambal

ಶ್ರ ೋ ಯಲಿಪ್ಪ  ರಾಮ್ಚಂದರ ಪ್ಪ  ಜಗದೂರ ಕಲೂರ ಡಂಬ್ಳ ಇತರೆ 74/1 ಬಾಳ್ 1 1.6 7538 3425 0108 104955 KVG Bank Dambal

ಶ್ರ ೋ ಶಂಕರ ಶ್ವಪ್ಪ  ಚವಾಾ ಣ ದಿುಂಡೂರ ಡಂಬ್ಳ ಇತರೆ 22/2 ಬಾಳ್ 1 1 5900 6091 6774 77043 SBI Gadag

ಶ್ರ ೋ ಹೆಗಿಪ್ಪ  ದುರಗಪ್ಪ  ತಾಮ್ರ ಗುಂಡಿ ಮೇವುಂಡಿ ಡಂಬ್ಳ ಇತರೆ 20/1 ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1 1.6 6447 6490 6861 155640 SUCO Bank Ballari

ಶ್ರ ೋ ನ್ನೋಲಪ್ಪ  ವಿೋರಭದರ ಪ್ಪ  ಹಣಜಿ ಡೊೋಣಿ ಡಂಬ್ಳ ಇತರೆ 379/2 ಟೊಮಾಯ ಟೊ 1 0.72 7854 0097 1266 73181 KVG Bank Doni

ಶ್ರ ೋ ಪ್ರಶುರಾಮ್ ಯಲಿಪ್ಪ  ಕುುಂಕುಮ್ಗಾರ ಡೊೋಣಿ ಡಂಬ್ಳ ಇತರೆ 225/1ಬಿ ಬಾಳ್ 1 1.2 7804 0335 5899 88880 KVG Bank Doni

ಶ್ರ ೋ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ನೇಮ್ಪ್ಪ  ರಾಠೋಡ ಡೊೋಣಿ ಡಂಬ್ಳ ಇತರೆ 211/ಎ ಬಾಳ್ 1 1.1 4082 2874 4163 81019 SUCO Bank Ballari

ಶ್ರ ೋ ಸೋಮ್ಪ್ಪ  ಥಾವರೆಪ್ಪ  ಪ್ವಾರ ಮುರುಡಿ ಡಂಬ್ಳ ಇತರೆ 17/9, 17/12 ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ 1 1.3 8024 3943 4909 127041 SUCO Bank Ballari

ಶ್ರ ೋಮ್ತಿ ಈರವಾ  ಗದಿಗೆಪ್ಪ  ಒಡಿಡ ನ ಮುರುಡಿ ಡಂಬ್ಳ ಇತರೆ 29/2 ಬಾಳ್ 1 1 4682 4333 9782 72339 SBI SSI JP Nagar

ಶ್ರ ೋ ಬ್ಸವರಾಜ ಮ್ ತಿಮಾಮಪೂರ ಕಲೂರ ಡಂಬ್ಳ ಇತರೆ 29/1 ಬಾಳ್ 1 0.8 3063 4908 3486 62570 Kotak Mahindra Bank Mundargi

ಶ್ರ ೋ ಬ್ಸವಂತಪ್ಪ  ಯ ಪಾರಪ್ಪ ನವರ ಡಂಬ್ಳ ಡಂಬ್ಳ ಇತರೆ 325/6 ಬಾಳ್ 1 0.8 3079 7920 8916 63700 SUCO Bank Ballari

ಶ್ರ ೋ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಯ ಪಾರಪ್ಪ ನವರ ಡಂಬ್ಳ ಡಂಬ್ಳ ಇತರೆ 351/1 ಬಾಳ್ 1 0.9 4854 6446 2180 70400 SUCO Bank Ballari

ರಾಯಸಾಬ್ ಮುಳಗುಂದ ಸೋಮಾಪೂರ ನರಗುಂದ 213/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ 1.70 147240.00 8904 6713 7850 64106555005

ಚಿದಾನಂದ ಹಡಗಲ ಹದಲ ಕೊಣ್ಣೂ ರ 212/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸ್ತನಕಾಯಿ 0.48 48486.00 9947 9561 4924 31690500073

ಮ್ಲಿಕಾಜುಥನ ಬೋಳಶೆಟಿ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 100 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.80 32434.00 9284 6093 3868 31690500073

ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಬೋಳಶೆಟಿ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 99 ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.80 32434.00 9843 8725 8878 31690500073

ಮ್ಕುು ಮ್ಸಾಬ್ ಹವಾಲಾದ ರ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 239/4. ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.80 21388.00 3740 0732 4741 31690500073

ರಾಜೇುಂದರ  ಜಾಧವ ನರಗುಂದ ನರಗುಂದ 440/5. ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 0.80 29731.00 9395 9120 1136 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶಶಿಧರ ಶೋಖರಪಪ ವಕ್ಕಲರ ಸ ಡಿ ರೆ ೋಣ 363/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.50 146560.00 911742954901 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ನಾಗಪಪ ರಾಮಪಪ ಸವಣ ರ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 99/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 119220.00 782815736816 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶುಶೃತ್ ಭೋಮಪಪ ಭಾವಿ ಸವಡಿ ರೆ ೋಣ 265/*/4ಅ ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 192060.00 787083969079 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶಿದ್ಾಲಿಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಗ ಂಗಡಶಟಿಿ ವದೋಗ ೋಳ ನರೆೋಗಲಲ 3/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 1.90 182550.00 755905088342 920010011989035

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಯಮನಪಪ ನಾಗಪಪ ಗಡಡದ್ ಉಣಚಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 50/*/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 1.00 101010.00 242115647455 919010025197635

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಲಲಪಪ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಅಬಿಿಗೋರಿ ವದೋಗ ೋಳ ನರೆೋಗಲಲ 59/*/ಪ4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 1.60 155640.00 989691230050 919010005807239

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ರಿಯಪಪ ಈರಪಪ ಪಟಿಣಶಟಿಿ ಉಣಚಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 142/*2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.65 155640.00 724946029081 919010025196182

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಬಸವವ ಯಲಲಪಪ ಅಣಗ್ೌಡರ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 382/*1 ಮಹಿಳೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.20 119220.00 526724338811 919010074782150

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರುದ್ರಪಪ ನಾಗಪಪ ಅಂಗಡಿ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 32/*/1+2ಬಿ, 32/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.60 155641.00 552238529993 17208041765

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಬಾಳವವ ಶರಣಪಪ ರೆ ಟಿಿ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 91/*/2ಬಿ ಮಹಿಳೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.20 119223.00 975659292932 265001000007023

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಕೆೋದಾರಪಪ ಭ ೋಸಲ್ಲ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 57/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.50 50500.00 386483951402 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಬಸನಗ್ೌಡ ಲ್ಲ ೋಕ್ನಗ್ೌಡ ಹೆ ಸಮನ ಬೆನಹಾಳ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 21/*/3+4/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.30 128327.00 278550424154 17194044928

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಂಕ್ರ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ ಕ್ಕ್ಕಯಕ್ಟಿಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 36/*/2ಅ+2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 2.00 168608.00 621163858143 62349160296

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಗಿರಿಯಪಪ ಶಿವಪುತ್ರಪಪ ಮಾಳಗಿ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 705/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 0.80 80800.00 231683122014 919010005806838

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಾಳಪಪ ಅಡವಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 13.Feb ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 192060.00 580321852312 919010005807284

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ರ್ಂಕ್ುಸಾ ಬಾಂಡಗ ರಾಜ ರ ನರೆೋಗಲಲ 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.20 128327.00 400749245564 919010019279910

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ರಾಮಣಣ ಬೆ ಸಲ್ಲ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 1.00 101013.00 550621763424 919010005806867

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಅಂದ್ಪಪ ಬಂಡಿಹಾಳ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 265/1/ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.90 176828.00 944473906091 919010005806809

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಅಂದ್ಪಪ ಬಂಡಿಹಾಳ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 265/1/ಅ, 483/2/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.90 182590.00 263512210668 919090005806883

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರಾಮಪಪ ನೋಲಪಪ ಕ್ರಡಿ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 11.Jän ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 521060914118 919010019279868

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಈರಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಮೋಟಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 1.10 110118.00 33922106462 919010005807763

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಶರಣಪಪ ಚವಡಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 104/* ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 2.00 192060.00 338318466008 919010005806799

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಲಾಲಸಾಬ ದ್ಸತಗಿರಿಸಾಬ ವ್ಾಲಿಕಾರ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 45/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 2.00 192060.00 263051548800 919010019279729

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ 1

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಯಲಲಮಮ ಹನಮಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 60/*/1 ಮಹಿಳೆ ಹಿೋರೆ 1 1.00 101013.00 375048371175 919010005807307

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರಾಮಪಪ ನೋಲಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 30/*/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.80 82459.00 885082848090 919010019279868

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕೆ ೋಟರೋಶ ಮಹಾದೋವಪಪ ಗುಂಡೆ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 65/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 192060.00 762526719443 919010019279583

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಲಲಪಪ ಶರಣಪಪ ಕೆ ಪಪದ್ ಲಕ್ಕಲಕ್ಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 85/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 0.80 82450.00 756918918234 919010065983069

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಶ್ಾಂತ್ವವ ಬಸಯಯ ಕ್ಳಿಿಮಠ ಲಕ್ಕಲಕ್ಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 29/*/* ಮಹಿಳೆ ಸೌತ 1 1.50 146530.00 898369284405 919010065983108

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರಮೋಶ ರಾಜಪಪ ಗ್ಾರಗಿ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 37/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 0.80 45349.00 801518786210 919010005806812

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 2/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.50 146530.00 507394407992 919010018321632

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಭೋಮರಾವ್ ಬಾಲಕ್ೃಷಣಪಪ ಘಾಟಗ ಉಣಚಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 155/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.80 82457.00 415815128362 919010011612502

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ನಂಗಯಯ ಫಕ್ಕೋರಯಯ ಬೆನಹಾಳ ಉಣಚಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 220/1 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 101010.00 271141226001 919010011612544

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರಾಮಪಪ ಲ್ಲೋಂಕೆಪಪ ಕ್ುರಿ ಮಾರನಬಸರಿ ನರೆೋಗಲಲ 123/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.20 119222.00 734682686933 89051477969

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ.ಶಿದ್ಾಲಿಂಗಸಾವಮಿ ರಾಜೋಂದ್ರಸಾವಮಿ 

ಅರಳಲ್ಲಮಠ
C©âUÉÃj ನರೆೋಗಲಲ 388/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 1.00 101013.00 289337165068 17141544832

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರವಿಗ್ೌಡ ಬಾಪುಗ್ೌಡ ಹಟಿಿ ಕ್ುರಹಟಿಿ ರೆ ೋಣ 15.Apr ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 504029939345 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕ್ುರಹಟಿಿ ರೆ ೋಣ 117/, 118/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 526287326470 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶರಣಬಸಯಯ ಶಿದ್ಾಲಿಂಗಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಹುಲ ಲರು ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 483/1 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 82458.00 533416832793 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರಾಜು ಫಕ್ಕೋರಪಪ ನಲುಗಲುಲ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 360/6 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 82453.00 909588224262 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತ್ಪಪ ತಿಮಮಣಣ ಪೂಜಾರ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 72/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 1.23 119220.00 252819270556 17208037667

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ವಿೋರುಪಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಪವಯತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಸಂದಿಗವ್ಾಡ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 117/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.20 119222.00 848424245835 0870101020785

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಜ ೋಳದ್ ನರೆೋಗಲಲ ನರೆೋಗಲಲ 469/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.80 101010.00 461332026035 17143129835

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಹೆ ರರೋಟಿ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 101/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.80 80800.00 914697446281 17208065639

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶ್ೌಕ್ತ್ಲಿ ಹುಸನಸಾಬ ಬಾಗವ್ಾನ ಗ ೋಗರಿ ನರೆೋಗಲಲ 54/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 1.20 119220.00 819716045307 91901001674191

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ನಾಗಪಪ ಮಲಲಪಪ ವದೋಗ ೋಳ ಉಣಚಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 205/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.10 110110.00 956047454216 919010065983182

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಅಡಿರ್ಪಪ ಹನಮಪಪ ಕ್ಂಠಿ ಉಣಚಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 147/*1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 1.70 164740.00 645487826549 919010065983140

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ದಾವಲಸಾಬ ಹುಸೋನಸಾಬ ಗದ್ಗರಿ ಹಿರೆೋಕೆ ಪಪ ನರೆೋಗಲಲ 100/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 1.20 119220.00 886127171794 919010065983153

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ 1

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಗಂಗಮಮ ಯಲಲಪಪ ನಡಗುಂದಿ ಲಕ್ಕಲಕ್ಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 68/*ಅ ಮಹಿಳೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 1.60 155640.00 767161057900 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಲಲಪಪ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಕೆಲ ರ ಚಿಲ್ ಝರಿ ನರೆೋಗಲಲ 90/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.49 53530.00 698365012639 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಶಿವಪಪ ಜಡದ್ಲಿ ಗುಳಗುಳಿ ನರೆೋಗಲಲ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ,ಟಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 192000.00 213153409527 919010008377438

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಅಮರಪಪ ಗುಂಡೆ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ ೋ, ಸೌತ 1 1.20 63900.00 771605299105 919010008377373

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಚನನಬಸಪಪ ಅಮರಪಪ ಗುಂಡೆ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 86/5, 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 63900.00 237658538860 919010008377250

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಉಮೋಶ ಬಸವರಾಜ ಸ ಬಗಿನ ಸ ಡಿ ರೆ ೋಣ 80/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 81974.00 420356867456 919010008377218

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಕ್ಮಲಾಕ್ಷಿ ಬಸವರಾಜ ಸ ಬಗಿನ ಸ ಡಿ ರೆ ೋಣ 125/1ಅ/2 ಮಹಿಳೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 0.90 91730.00 777260419643 919010008377166

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶಿವಪಪ ಪರಸಪಪ ಕ್ನಾಯಳ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 31/7ಬಿ,40/17 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 0.88 82460.00 748322663645 919010075299257

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಬಸವರಾಜ ಸ ಬಗಿನ ಸ ಡಿ ರೆ ೋಣ 80/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.60 155640.00 753350189062 919010008377328

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಲಲಪಪ ಯಲಲಪಪ ಕ್ನಾಯಳ ರಾಜ ರ ನರೆೋಗಲಲ 45/1+2/1ಪ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 878832261230 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರಾಮನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಸ ಡಿ ರೆ ೋಣ 12.Jän ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192000.00 402683193366 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರಾಮಪಪ ದ .ಹನಮಪಪ ಕ್ರಡಿ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 32/1+2ಚಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.20 115735.00 337453361084 17208112525

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಅಮರೆೋಶ ಶರಣಪಪ ಕ್ಂಬಳಿ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 406/2ಈ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.35 37670.00 896619064173 89043337852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮುತ್ತಪಪ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬೆೋವಿನಕ್ಟಿಿ ರೆ ೋಣ 53/5,53/6 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 82450.00 869170553378 279805000495

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಂಜುನಾಥ ಮಲಲಪಪ ಕ್ುಂಬಾರ ಬೆೋವಿನಕ್ಟಿಿ ರೆ ೋಣ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 101010.00 911656226416 279805000495

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಾಧವರಾವ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾವ್ ನಲವಡೆ ದಿಂಡ ರು ನರೆೋಗಲಲ 57/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.20 101010.00 210589250291 36971641647

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಭರಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಣ ಣರು ಸಜಾಯಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 16/1,54/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 1.50 95960.00 906831118173 17139559570

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಡಿಯಪಪ ಕ್ುರಹಟಿಿ ಸಜಾಯಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 77/4 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.60 82450.00 773704445124 17139591784

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಹೆ ನನಪಪ ಶಿರಟಿಿ ಕ್ಳಕಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ
8/3ಅಬಕ್+4ಅ

+ಬ
ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.20 119222.00 550543034879 919010032858853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಅಬುಾಲಸಾಬ ಜಿೋವನಸಾಬ ದ ಡಡಮನ ಕ್ಳಕಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 45/6 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 101010.00 626805313760 9190100032858895

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ, ಯಲಲವವ ಗಂಗಪಪ ಮ ಲಿಮನ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 9/2, 93/2 ಮಹಿಳೆ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.80 173850.00 224852885934 919010075299309

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಯಲಲಪಪ ಬಸಪಪ ಅಣಗ್ೌಡರ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 382/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 82450.00 212912762839 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶಿವಪಪ ಬಸಪಪ ಗ್ಾಣಗೋರ ಕ್ಕ್ಕಯಕ್ಟಿಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 17/3ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.79 171890.00 939712949387 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ 1

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಬಸವಣೆಣವವ ಪವ್ಾಡೆಪಪ ಜಂಗಣಣವರ ಹುನಗುಂಡಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 252/*/1 ಮಹಿಳೆ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.95 91736.00 621340508258 89002832107

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಚನನಪಪಗ್ೌಡ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಸಂದಿಗವ್ಾಡ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 108/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 952426155108 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಅಂದಾನೆೋಶ ನಾಗಪಪ ಗಡಗಿ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 679/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 633322024710 2.86301E+14

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಸಪಪ ಬೆಲಹಾರ ಸಂದಿಗವ್ಾಡ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 32/*/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.10 110118.00 426629148479 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ವಿಶವನಾಥಸಾ ದ್ಶರಥಸಾ ಮೋಘರಾಜ ಜಿೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 39/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಸತಾಫಲಾ 1 1.00 65820.00 782273862119 52172976669

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಸುನಂದಾ ಕೆ ೋಂ,ಬ ದ್ಪಪ ಅಂಗಡಿ ಕೆ ತ್ಬಾಳ ರೆ ೋಣ 63/*/1+2 ಮಹಿಳೆ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 287326097698 35625510809

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ವಿೋರೆೋಶ ಬಸವರಾಜ ರಡೆಡೋರ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪೂರ ರೆ ೋಣ 67/*/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 1.40 137430.00 925138751136 89104948990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ರೆೋಣುಕಾ ಶರಣಪಪ ಯರಗ ಪಪ ಜಿಗಳ ರ ರೆ ೋಣ 119/*/2 ಮಹಿಳೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 77043.00 815923727892 641824054365

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಈರಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬೆ ೋಸಲ್ಲ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 50/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 1.20 119220.00 880028712713 919010019279732

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಪರಶುರಾಮ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಬೆ ೋಸಲ್ಲ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 54/*/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.69 163100.00 325545668656 919010005808423

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ವಿೋರಪಪ ಅನಗ್ೌಡರ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 594/*/3+4+5ಬಿ ಸಾಮನಯ ಸೌತ 1 1.20 119220.00 773550850480 919010074784869

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗ್ಾರಗಿ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 37/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.40 45349.00 988153528700 919010074781843

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಾದೋವಪಪ ಹೆ ನನಪಪ ಭಗವತಿ ಕ್ುಂಟ ೋಜಿ ನರೆೋಗಲಲ 57/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.60 155640.00 942392712716 919010018321658

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಗುರಪಪ ಶ್ಾಂತ್ಗೋರಿ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 464/*/2ಅ+2ಬಿ,464/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.10 58484.00 953790672146 11070046225

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ನಂಗಪಪ ದ್ ಳಪಪ ಗ್ಾಣಗೋರ ಕೆ ಡಗ್ಾನ ರ ನರೆೋಗಲಲ 75/*/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.30 128327.00 864222430596 17208087507

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮೈಲಾರಪಪ ಪವ್ಾಡೆಪಪ ಜಂಗಣಣವರ ಹುನಗುಂಡಿ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 250/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 187617.00 326049228205 32728524432

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ದ್ುರಗಪಪ ದ ಡಡಪಪ ಬೆ ಸಲ್ಲ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 48/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 332586860980 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರಾಮನಗ್ೌಡ ರುದ್ುರಗ್ೌಡ ಅರಹುಣಸ ಸವಡಿ ರೆ ೋಣ 226/*/4 ಸಾಮನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 101013.00 718426904207 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರುದ್ರಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಅರಹುಣಸ ಸವಡಿ ರೆ ೋಣ 637/*/4, 226/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 2.00 192060.00 983478368801 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಅನಂತ್ರಾವ್ ಇಟಗಿ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 47/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.00 101013.00 325724926158 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಸಪಪ ಗಡಗಿ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 642/1, 402/1 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 797107769212 919010065982037

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಲಲಪಪ ಯಮನಪಪ ಗಂಜಾಯಳ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 62/* ಸಾಮನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 192060.00 952378039151 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಗುರುಶಿದ್ಾಪಪ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಮಾರನಬಸರಿ ಲಕ್ಕಲಕ್ಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 60/2ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 1.60 137430.00 707924403556 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಶೈಲಜಾ ಶಿವಯೋಗಿ ನಡುವಿನಮನ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪೂರ ರೆ ೋಣ 66/*/5 ಮಹಿಳೆ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.60 152427.00 213281655680 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಪರಸಪಪ ರಾಮಣಣ ಬೆ ೋಸಲ್ಲ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 70/ಅ.84/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 2.00 190000.00 635648022804 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ 1

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಅಡಿವಯಯ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ನೆಲ ಲರು ಹಿರೆೋಮಣ ಣರು ರೆ ೋಣ 128/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.40 45100.00 764592131120 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಮಾಬ ಬಿ ಅಮಿಮಸಾಬ ಹಿರೆೋಮನ ಕೆ ಡಗ್ಾನ ರ ನರೆೋಗಲಲ 80/*/5,69/*/8 ಮಹಿಳೆ ಸೌತ 1 1.00 110118.00 926412265362 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ರಾಮಣಣ ಬೆ ೋಸಲ್ಲ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 89/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 2.00 190000.00 958599483144 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಸದ್ಾಪಪ ಪೂಜಾರ ಹಿರೆೋಅಳಗುಂಡಿ ರೆ ೋಣ 70/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.20 128320.00 7.6236E+11 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಸದ್ಾಪಪ  ಪೂಜಾರ ಹಿರೆೋಅಳಗುಂಡಿ ರೆ ೋಣ 70/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 63680.00 7.6236E+11 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ನಂಗಪಪ ಕೆರಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 9/*/10+13 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 1.40 137430.00 798061023188 919010091462479

ಹನ್ನ ನ್ನೋರಾವರಿ

ಹನ್ನ ನ್ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಪರಮೋಶವರಪಪ ಅಮರಪಪ  ಗುಂಡೆ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 91/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.50 145911.00 911580031274 919010091462589

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಪರಸಪಪ ಸ ೋಮಪಪ ಗ್ಾರಗಿ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 82/*/9 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.08 141204.00 691351759421 919010091462628

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಯಲಲವವ ನಾಗಪಪ ಹಾಳಕೆೋರಿ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 95/*/5 ಮಹಿಳೆ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 1.10 110118.00 837819868636 920010011989135

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಕ್ಲಲವವ ಭೋಮಪಪ ಚಿಟಗಿ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 19/*/1 ಮಹಿಳೆ ಸೌತ 1 1.20 119220.00 825520157997 920010011989045

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ವಿೋರಪಪ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಮಿಂಚಬುತಿತ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 466/2ಬ,466/2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 192060.00 883168373180 9190100914624

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಯಲಲಪಪ ಶಿವಬಸಪಪ ತ ೋಟದ್ ನೆಲ ಲರು ರೆ ೋಣ 125/3,125/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 119220.00 499027982104 920010011989417

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಸಂಗಪಪ ರಾಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 91/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 100823.00 652437644246 32413563311

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ದೋಶಪಪ ಪೂಜಾರ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 156/*//* ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.10 100823.00 971380857242 12942600001158

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಪಂಪಣಣ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ರಾಠ ೋಡ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 138/*/13 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.10 100826.00 853976173547 265001000007003

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.60
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 95/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.30
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಆನಂದ್ಪಪ ಸಕ್ರಪಪ ಪೂಜಾರ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 122/*2 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 100824.00 620311497321 265001000007012

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಯಂಕ್ಪಪ ಈಚಪಪ ರಾಠ ೋಡ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 144/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81734.00 611739710000 265001000007000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ುಬೆೋರಗ್ೌಡ ಮಹಾದೋವಗ್ೌಡ ಹುಲ ಲರು ಸಂದಿಗವ್ಾಡ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 122/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 528376097782 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ರೆೋಣುಕಾ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಬಾಗಲಿ ನಡಗುಂದಿ ನರೆೋಗಲಲ 540/*/2 ಮಹಿಳೆ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 861907551700 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಅಂದಾನಯಯ ಬಸಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 71/ಪ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 192060.00 816811747865 919010075299312

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಉಮಮಯಯ ಸಂಗಯಯ ಕ್ಲಮಠ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 14/*/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.60 173850.00 6499759734118 919010025196221

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶ್ೌಕ್ತ್ಲಿ ಹುಸನಸಾಬ ಬಾಗವ್ಾನ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 54/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.60 63900.00 819716045307 919010016741919

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಅಮರಪಪ ಗುಂಡೆ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 83/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಲಸಂದಿ 1 0.70 72710.00 771605299105 919010095230209

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ನರೆೋಗಲಲ 1

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಹುಚಚವವ ಧನಪಾಲ ಗ್ಾರಗಿ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 58/*/4 ಮಹಿಳೆ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 1.00 101010.00 566129072441 920010011989475

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಚನನಬಸಪಪ ವಿೋರಣಣ ಗ ಂಗಡಶಟಿಿ ವದೋಗ ೋಳ ನರೆೋಗಲಲ 69/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 192060.00 598264166381 920010011989611

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಹಿರೆೋಸಂಗಪಪ ಅಂಗಡಿ ನಾಗರಸಕೆ ಪಪ ನರೆೋಗಲಲ
35/1ಅ+1ಬ+1ಕ್/135/1+1ಬ

+1ಕ್/2
ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.80 80380.00 599439066038 919010091462563

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶರಣಯಯ ಅಡಿರ್ಯಯ ಬ ಸನ ರಮಠ ನೆಲ ಲರು ರೆ ೋಣ 90/3+4ಬ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.30 119220.00 486285349593 920010011989705

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಶಿವಪಪ ಸ ಡಿ ಮುಶಿಗೋರಿ ರೆ ೋಣ 69/ಅ/3+ಬಿ/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 52481.00 342385336248 50100222293167

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆನಕ್ನಾಳ ಚಿಕ್ಕಅಳಗುಂಡಿ ರೆ ೋಣ 28.Mär ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 54059.00 816177933849 919010086242798

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ,ಚನನಪಪ ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಸಜಿನರ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 700/3 ಮಹಿಳೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 66096.00 300640872916 11070016733

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ತ ೋಟಪಪ ಅಂದ್ಪಪ ತ ೋಟಗಂಟಿ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 464/2ಅ+2ಬ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 563023454071 0870101021495

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಗುರುಪಾದೋಶ ಹನಮಪಪ ರಡೆಡೋರ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 281/3 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.45 132880.00 207287915107 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಸಂಗಪಪ ನಲುಗಲಲ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 360/1ಚಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 82453.00 683842442002 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶಿರೋಶೈಲಗ್ೌಡ ಪವಯತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಸಂದಿಗವ್ಾಡ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 10/*/* ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.94 186298.00 716344186987 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಸಮಿಮೋರ ಪರಕಾಶ ಪಾಟಿೋಲ್ ಲಕ್ಕಲಕ್ಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 101013.00 788229318319 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕ್ರಡಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 101013.00 593661886577 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಶಿದ್ಾಲಿಂಗಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ಹುಲ ಲರು ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 467/1+2+3ಅ/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 498550601373 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಹಾಗುಂಡಪಪ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಯಾಳಗಿ ಕೆ ತ್ಬಾಳ ರೆ ೋಣ 251/3ಬಿ+3ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.40 101013.00 273500323356 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ನಲುಗಲುಲ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 360/7 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 82458.00 394602828543 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಅಮಿೋನಸಾಬ ದಾವಲಸಾಬ ಕ್ಟಿಿಮನ ಉಣಚಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 171/*/* ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 192000.00 671405393050 919010005807747

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಗುರಪಪ ದಾಯಮಪಪ ಕಾಳಪಪನವರ ಬೆ ಮಮಸಾಗರ ರೆ ೋಣ 31/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 1.30 119220.00 639579111954 919010019279606

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಯಲಲಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸಾವಮಿ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 02.Mär ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.50 146530.00 559198611330 91901007529927

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಬಾಳಪಪ ಪವ್ಾಡೆಪಪ ಅಗಸರ ನಾಗರಸಕೆ ಪಪ ನರೆೋಗಲಲ 53/5,54/1,55/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.60 155640.00 712634330569 919010005807323

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಗುರಲಿಂಗಪಪ ವಿೋರಬಸಪಪ ಬಂಡಿ ಮಾಯಕ್ಲಝರಿ ನರೆೋಗಲಲ 24/ಪ5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 192060.00 678184338633 919010095232043

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ 1

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶಿವಪುತ್ರಪಪ ಬಸವಂತ್ಪಪ ವಡಡಟಿಿ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 945/1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.70 164746.00 619131041792 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶಿವಪಪ ಬಾಳಪಪ ಜಂತಿಲ ಕೆ ಡಗ್ಾನ ರ ನರೆೋಗಲಲ 98/4 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.30 128327.00 505432693493 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 15.Mai ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 82450.00 683229818279 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಈಶವರಪಪ ಮಲಲಪಪ ಹೆರಕ್ಲಲ ಹುಲ ಲರು ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 480/5 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 598519656435 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ಬಸಪಪ ಮುದನಗುಡಿ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 329/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 871325691207 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ದಾರಕ್ಷಾಯಣಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಮಣಸಗಿ ನರೆೋಗಲಲ ನರೆೋಗಲಲ 205/3 ಮಹಿಳೆ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 948736985967 35519327361

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ಯಲಲಪಪ ಚಳಗೋರಿ ವಿೋರಾಪೂರ ನರೆೋಗಲಲ 8/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.21 119222.00 776839049455 279805000495
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತ್ಪಪ ತಾ.ದ್ುರಗವವ ಮಾದ್ರ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 5/*/8 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1 0.90 91730.00 422799840378 919010018321616
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಯಮನಪಪ ಲಚಚಪಪ ಚವ್ಾಾಣ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 131/*/3 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1 1.60 155640.00 844155179155 919010018321603
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ನಾರಾಯಣಪಪ ಜಪಪಲ್ಲಪಪ ಅಜಮಿೋರ್ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 16/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.90 91730.00 997736551020 919010065983231
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಜಮನವವ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 158/*/2ಪ2 ಮಹಿಳೆ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 192060.00 349415740315 919010065983218
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಲಚಮಪಪ ಉಮಲ್ಲೋಪಪ ಪೂಜಾರ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 146/*/* ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 906852191333 919010018321629
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ಧಮಯಪಪ ರಾಥ ೋಡ ನಾಗರಸಕೆ ಪಪ ನರೆೋಗಲಲ 45/*/* ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1 1.40 137430.00 963865058218 919010005808041
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತ್ಪಪ ಬಸಪಪ ನಾಗರಾಜ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ 156/*/2ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.27 119222.00 464745550331 0870101020106
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಚನನವವ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ರಾಠ ೋಡ ನಾಗರಸಕೆ ಪಪ ನರೆೋಗಲಲ 128/5 ಮಹಿಳೆ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.20 119222 729927724007 919010086242811
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 131/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 1.30 128327 815024427524 919010086242808
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಈರವವ ತಿರುಪತಿ ರಾಠ ೋಡ ಜಿೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 40/1ಬಿ ಮಹಿಳೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.00 101013 959500499971 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶಿವಪಪ ಮುನಯಪಪ ಲಮಾಣಿ ಉಫಯ ಡೆ ಳಿಿನ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 7/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 2.00 192000 952984620621 919010095230238

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಡಾಕ್ಪಪ ಇಚಪಪ ಲಮಾಣಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 144/4 ಪ.ಜಾತಿ ಚಿಲಿಲ, ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 0.78 80116 693688573581 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ಲಲಪಪ ಬಾಳಪಪ ಮಾದ್ರ ಉಫಯ ಹರಿಜನ ನಾಗೋಂದ್ರಗಡ ನರೆೋಗಲಲ 137/*/1+2ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 0.90 91730 204801560979 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ಕ್ನಕ್ವವ ಮಾದ್ರ ನಾಗೋಂದ್ರಗಡ ನರೆೋಗಲಲ 137/1+2ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.90 91700 663656379590 00000037517394960
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಯಲಲವವ ಮಾದ್ರ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 74/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 0.90 86639 532016231568 919010095230209
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಬಿೋಮಪಪ ತಾವರೆಪಪ ಪೂಜಾರ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 122/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ,ಚಿಲಿಲ 1 1.20 119220 380164853604 919010019279839
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ತ್ುಳಜಪಪ ಶಿವಪಪ ಮಾಳೆ ೋತ್ತರ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 159/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.20 116888 584445251832 30977544844
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮಹಾಂತೋಶ ಕೆೋಶಪಪ ಪೂಜಾರ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 42/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ 1 1.20 116888 898673333970 30977544844
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಸ ೋಮಲ್ಲೋಪಪ ಶಂಕ್ರಪಪ ಚವ್ಾಾಣ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 143/*/* ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 189260 715252918634 30977544844
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಈರಪಪ ಮುನಯಪಪ ರಾಠ ೋಡ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 158/*/1A ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 100823 724170445576 12942600001110
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಪರಸಪಪ ತ್ುಳಜಪಪ ಮಾಳೆ ೋತ್ತರ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 137/*/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 44610 528810614225 12942600001419

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಅಭಯ ಈರನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ರೆ ೋಣ ರೆ ೋಣ
473/*/1,

473/*/2
ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.0 192060 704542494287 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಕ್ಳಕ್ಪಪ ಸ.ಶಿವಪಪ ಗುಂಡೆ ಗ ೋಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 65/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 1.8 173850 352177026771 919010005807349
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ದ .ಬಾಲಪಪ ಹನಮಪಪ ಕ್ುಂಟ ೋಜಿ ಮಾಟರಂಗಿ ನರೆೋಗಲಲ 17/*/5 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.2 119220 552305801462 919010018321690
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಹುಸೋನಸಾಬ ಖಾಜೋಸಾಬ  ಬಾಗವ್ಾನ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 27/*/ಪ1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 2.0 192060 307473823114 919010019279800
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಗುರುಲಿಂಗಪಪ ಶಿವಪುತ್ರಪಪ ಮಂಡಿಕೆಲ ರ ಚಿಲ್ ಝರಿ ನರೆೋಗಲಲ 90/*/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.9 53530 909822405169 00000037517394960
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಶರಣಪಪ ದೋಶಪಪ ಲಮಾಣಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 126/*4 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.1 107803 971380857242 30977544844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಪರಸಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ರಾಜ ರ ನರೆೋಗಲಲ
48/*/9,

49/*/4
ಪ.ಪಂ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.8 81974.00 302121847537 00000037517394960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಬಾಲಪಪ ಹೆ ಲಗಪಪ ಗ್ೌಡರ ನಾಗರಸಕೆ ಪಪ ನರೆೋಗಲಲ 17/*/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಸೌತ 1 2 192060.00 253367744807 9190100016741841
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಚಂದ್ಪಪ ಯಲಲಪಪ ಮಾನವಿ ಬೆಣಚಮಟಿಿ ನರೆೋಗಲಲ 45/*/* ಪ.ಪಂ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.5 146500 713110393230 9190900095230432

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ರವಿ ಈರಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಅಬಿಿಗೋರಿ ನರೆೋಗಲಲ 757/1 ಪ.ಪಂ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.89 139650.00 827787216754 279805000495
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಮುತ್ತಪಪ ಯಲಲಪಪ ಸೋತ್ಸನನದಿ ಬೆ ಮಮಸಾಗರ ರೆ ೋಣ 30/*/5 ಪ.ಪಂ. ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.20 119220 848760407405 919010019279596
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ,ಗಿರಿಜಬಾಯಿ ದೋವಪಪ ವಿೋರಪಪನವರ ಹೆ ಳೆಮಣ ಣರ ಹೆ ೋಳೆಆಲ ರ 40/8,43/*/* ಮಹಿಳೆ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192060 892537759035
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ.ಧಮಯಪಪ ಪರಸಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ರಾಜ ರ ನರೆೋಗಲಲ 48/7,49/*/6 ಪ.ಪಂ. ಸೌತಕಾಯಿ, 1 0.8 81974 428508707147 0512101020787

ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಬಸವರಾಜ ಹನುಮಪಪ ಪೂಜಾರ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 50/3ಅ. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 4-00. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಗುಡಡಪಪ ಭರಮಪಪ ಹೆ ಸಮನ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 19/4, ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1-31. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ದೋವನಗ್ೌಡ ನಂಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 74/2. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 3-17. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಚನನವಿೋರನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 100/5. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1-10. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 100/2. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1-20. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಹೆೋಮಲಾತಾ ಚ ಕ್ಕನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 90/3. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 3-08. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ದೋವನಗ್ೌಡ ಈರನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 90/4., ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 3-07. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಬಸನಗ್ೌಡ ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 76/1. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 3-26. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಸದ್ಾಪಪ ಫಕ್ಕಕೋರಪಪ ಕ್ುರಿ ಶಿಗಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 84/1, ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 2-05. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಹನುಮಂತ್ಪಪ ದ್ುಂಡಪಪ ಅಡವಿ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಶಿರಹಟಿಿ 7/2. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 7-17. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ನಂಗಪಪ ತ್ುಳಿ ಶಿರಹಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 299/2. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 3-00. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಬಸಪಪ ಫಕ್ಕಕೋರಪಪ ಗುರಿಕಾರ ಶಿಗಿಲ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 960 ___ ___

ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ನವಲಗುಂದ್ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 45/3. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 3-04. 960 ___ ___

ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ದೋವಪಪನಂಗಪಪ ಹೆ ಸಮನ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 19/6. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1-25. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಗುರುನಾಥ ಮಲ್ಲಲೋಶಪಪ ಉಪಾಪರ ಕೆ ಕ್ಕರಗುಂದಿ ಶಿರಹಟಿಿ 55/ಬಿ. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 3-00. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಈರಪಿ ಶಿರವಪಪ ರಾಹುತ್ ಸ ರಣಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 101/3ಬ. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 3-37. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ವಿೋರಪಪ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಶಿರನಹಳಿಿ ಸ ರಣಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 74/3. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 4-00. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಮಲಕಾಜಪಪ ವಿೋರಪಪ ಶಿರನಹಳಿಿ ಸ ರಣಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 183/4. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 3-00. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಮುದ್ುಕ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕ್ಟಗಿ ಹಡಗಲಿ ಶಿರಹಟಿಿ 54/1. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 2-31. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಮುದ್ಕ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕ್ಟಗಿ ಹಡಗಲಿ ಶಿರಹಟಿಿ 54/1, ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 2-31, 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಸ ೋಮನಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ದ ಡ ಡರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 98/2. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 5-08. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಪುತ್ರಪಪ ಮಲಲಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ನಾದಿಗಟಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 13/2. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 3-21. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಂಜಿೋವ ರಾಮಪಪ ರಾಮಗೋರಿ ಶಿರಹಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 211/2. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 3-31. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಭೋಮನಗ್ೌಡೆ ಗಿಡಡನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ ಭಾವನ ರು ಶಿರಹಟಿಿ 17/2. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 2-33. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಈರಪಪ ಬಸವಣಣ ಕೆರೆಕೆಂಚಪಪನವರ ಸುಗನಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 15/7. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 3-17. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಸಂಕ್ರಪಪ ನಂಗಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಬ ದಿಹಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 90/5. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 1-16. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಶಂಭುಲಿಂಗಪಪ ಶೋಖರಪಪ ಆರೆೋರ ಬೆಳಿಟಿಿ ಶಿರಹಟಿಿ 24/3. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 2-03. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಬಸವರಾಜ ಬ ಹೆ ಂಬಾಳಿಮಠ ಸುಗÀ್ ನಳ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 44 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 4-00. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಸಹದೋವಪಪ ದೋವಪಪ ಕ್ಲಲನಗ್ೌಡ ಉಂಡೆೋನಹಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 42/1. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 3-15. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ನಂದೋಶ ದೋವಪಪ ಕ್ಲಲನಗ್ೌಡ ಉಂಡೆೋನಹಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 10/1. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 3-04. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಗುಡದ್ಪಪ ಬಾಳಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಹೆಬಾಿಳ ಶಿರಹಟಿಿ 24 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 2-11. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಭೋಮಣಣ ಯಲಲಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಹೆಬಾಿಳ ಶಿರಹಟಿಿ 239 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 2-11. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೋವಪಪ ತ್ಳವ್ಾರ ಕ್ನಕ್ವ್ಾಡ ಶಿರಹಟಿಿ 3/31. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 3-00. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಲಕ್ಷ್ಮವವ ಫಕ್ಕಕೋರಪಪ ಪೂಜಾರ ಬಟ ಿರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 56/3. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 2-00. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಗ ೋಣಪಪ ದೋವಪಪ ಹರಿಜನ ಹುಲ ಲರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 84/7. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 1-33. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಮಂಜುನಾಥ ಶಿದಿಲಂಗಪಪ ಹರಿಜನ ಹುಲ ಲರು ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 84/5, ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 3-17. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತಿಪಪಣಣ ಲಮಾಣಿ ಗುಡಡದ್ಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 43/1. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 4-00. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ದಿೋಪಕ್ ಸ ೋಮಲಪಪ ನಾಯಕ್ ಗುಡಡದ್ಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 42/ಅ. ಪ,ಜಾ ತಂಗು 1 1-35. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಶ್ಾಂತ್ವವ ಧಮಯಣಣ ಲಮಾಣಿ ಗುಡಡದ್ಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 52/1ಎ. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 1-37. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಕಾಸಪಪ ಬಜಿಪಪ ಲಮಾಣಿ ಗುಡಡದ್ಪೂರ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 112/1. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 0-24. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಯಂಕ್ವವ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಬ ದಿಹಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 5/1ಬ. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 2-00. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಪರಶುರಾಮ ಥಾವರೆಪಪ ಲಂಆಣಿ ಸುವಣಯಗಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 128/2. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 4-02. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ಶ್ಾರದಾ ಪರಶುರಾಮ ಲಮಾಣಿ ಸ ರಣಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 145/3. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 4-04. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ನಾಗಪಪ ನ ರಪಪ ಲಮಾಣಿ ಸ ರಣಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 42/2ಬ. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 1-26. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಶಟಿಪಪ ಹಾಮಪಪ ಲಮಾಣಿ ಸ ರಣಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 20/1ಬ. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 1-18. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಪಾಂಡಪಪ ಠಾಕ್ಪಪ ಲಮಾಣಿ ಸ ರಣಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 20/2ಅ. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 3-25. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ  ದಾನಪಪ ಸ ೋಮಲಪಪ ಲಮಾಣಿ ಆದ್ರಹಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 50/2. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 4-00. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ವಿಠಲ ದಾನಪಪ ಲಮಾಣಿ ಆದ್ರಹಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 52/4. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 5-29. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಪುಂಡಲಿಕ್ಪಪ ದೋವಲಪಪ ಲಮಾಣಿ ಉಂಡೆೋನಹಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 35 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 1-35. 960 ___ ___
ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ರೆೈತ್ರಿಗ ಸಹಾಯ ಗಿೋತ್ವವ ಶೋಖಪಪ ಲಮಾಣಿ ಉಂಡೆೋನಹಳಿಿ ಲಕ್ಷ್ಮೋಶವರ 11/1. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1 4-00. 960 ___ ___

III ಜಿಲಾಲ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು ,
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಠಾಕ್ರೆೋಪಪ ಅಂಗಡಿ ಉಫಯ ಲಮಾಣಿ ಕ್ಳಸಾಪೂರ 174/17 ಪ.ಜಾತಿ ರೆ ೋಜ್ ಮೋರಿ 0.80 0.8246 281307403472 177000101012941,ಪಂಜಾಬ ನಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದ್ಗ

ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಮಹದೋವ ಪವ್ಾರ ಕ್ಳಸಾಪೂರ 174/11 ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡ  ಹ 0.40 0.4535 89099883240,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲಿಲಕಾಜುಯನ ವಿರಪಪ ಬಂಕ್ದ್ ಕ್ುತ್ಯಕೆ ೋಟಿ 745/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.20 1.1828 540581069479 31827342515,Éಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದ್ಗ
ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗ ವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ತ್ುಳಸಪಪಗ್ೌಡ ಭರಮಗ್ೌಡರ ಕ್ಳಸಾಪೂರ 87/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.90 1.8296 658093501715 17049548253,ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ನಾಗ್ಾವಿ

5923111164847ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ಮಲಲಪಪ ಗ್ಾರಗಿ 91730.00 919010074781843



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್ (ಸಂಖ್ಯಯ ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

I.

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗಮಾಾ ಗಂಡ ಶರಣಪಪ ಬೆಳಮಗಿ ನರ ೋಣಾ 267/3 ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡಿ 1.00 101013 921467028417 30020130002012
2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದೋವರಾಯ ತಂದ ಮಲಕ್ಣಣ ತಿೋರ್ಯ ಖಜ ರಿ 03.Jul ಪ.ಜಾ ಸವತೆ 1.10 110118 906705470924 30020130024318
3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಂಗಣಣ ತಿರ್ಯ ಖಜ ರಿ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.90 182955 409493830863 20020130024303
4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 233/3 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.20 90999 990590747626 30020130002253
5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಜಿಡಗ್ಾ ಆಳಂದ 79.. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 1.20 119223 468766357424 30020130002609
6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭಾಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಪೋರಪ್ಾಪ ತಡಕ್ಲ ನರ ೋಣ 353 ಪ.ಜಾ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.40 98442 830051134814 10551444740
7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಕ್ುುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರೋಮಸಂಗ ಕ್ ಡಲಹಂಗರಗ್ಾ ಆಳಂದಟ 151/2 ಪ.ಜಾ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.60 45546 376103624471 10551444740
8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋರಕ್ನಾರ್ ತಂದ ಚಂದಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 315 ಪ.ಜಾ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 71088 783112263886 10551444740
9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದತತಪಪ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋಬಾಯಿ ಯಳಸAಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 213/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 37232 512878434994 10551444740

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸದ್ಾಾರಾಮ ತಂಧೆ ದೋವಪಪ ಶಾಕಾಪೂರ ಆಳಂದ 43,44 ಪ.ಜಾ ಸವತೆ 0.46 50256 598339169437 64037568226
11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರವಿ ತಂದ ರತುು ಸಂಗ ೋಳಗಿ ಜೆ ಆಳಂದ 117/9 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 0.50 54627 369748922883 30020130002615
12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಚಂದಪಪ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 163 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.80 173851 403072456801 20020130024312
13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ದ್ೌಲತಬೋ ಗಂಡ ಅಕ್ಬರಸಾಬ ಹಳಿಿಸಲಗರ ಆಳಂದ 34 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಚಂಡು ಹ 1.00 101013 956270647091 20020130024335
14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ತಾಯಮಾ ಗಂಡ ಗುಂಡಪಪ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 173/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.60 155641 372139761161 20020130024311
15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಅಪ್ಾಪರಾವ ತಿೋರ್ಯ ಖಜ ರಿ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.00 101013 863982956539 20020130024319
16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಮಾದುರಾಯ ಬೆಳಮಗಿ ನರ ೋಣಾ 220/4,220/6 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ 0.85 60719 952180241196 30020130002008
17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸದಾಮಾಾ ಗಂಡ ಸದ್ಾಾರ ಡ ಬೆಳಮಗಿ ನರ ೋಣಾ 220/5,220/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ ,ದ್ಾರಕ್ಷ್ 0.80 60719 486042092928 30020130002009
18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಶಾರವಣಕ್ುಮಾರ ರುದರವಾಡಿ ಖಜ ರಿ 31/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 2.00 137296 351157615641 10551444740
19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಧಮಯರಾಯ ತಂದ ಲಾಡಪ್ಾಪ ಬಂಗರಗ್ಾ ಖಜ ರಿ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 0.95 95962 760631978736 10551444740
20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಲನಾರ್ ತಂದ ಭೋಮಶಾ ಧಂಗ್ಾಪೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ 1.50 104918 784155889883 20020130024518
21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗಜೆ ಯೋತಿ ಗಂಡ ಶ್ರೋಮಂತ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 646/ಪ್ೂ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 1.40 137432 723118558746 20020130024519
22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತಾರಯ ತಂದ ಬಸಣಣ ಆಳAದ ಆಳಂದ 646/ಪ್ೂ ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.40 137432 487000003899 20020130024514
23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಲಪ್ಾಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ರ್ೈಜಾಪೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 56 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.80 82459 860036923882 20020130024516
24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಕ್ುಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಹಾಂತಿಲಾಲ ಆಳAದ ಆಳಂದ 161/ಪ್ೂಲ ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 2.00 192060 782110065058 20020130024310
25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪುತರಪಪ ತಂದ ಈರಪಪ ಜವಳಿ(ಡಿ) ನಿಂಬಗ್ಾಯ 37/4 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 2.00 192060 288089104716 4034488873
26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಿೋತಿನ ತಂದ ಚಂದುಲಾಲ ಆಳAದ ಆಳಂದ 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.80 132867 523513841518 32571873705
27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಂಡಪಪ ತಂದ ಹಣಮಂತರಾಯ ಕ್ುಣಿಸAಗ್ಾವ ಆಳಂದ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.40 137432 691233422414 1103110000140
28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ ತಂದ ತುಕಾರಾಮ ಚಿAಚ ೋಳಿ ಆಳಂದ 40/14 ಪ.ಜಾ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.60 46887 338140710441 10551444740
29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಷೋಮಲಂಗಪಪ ತಂದ ಮಹಾರಾಜಪಪ ಬೆಳಮಗಿ ನರ ೋಣಾ 321 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.50 104918 391355035509 10551444740
30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತಾರಯ ತಂದ ಭೋಮಶಾ ಮಾಡ್ಾಯಳ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 25 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.60 169591 768498985444 10551444740
31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ರುಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಲಾಸರಾವ ಕೆ ೋತನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಖಜ ರಿ 15/5 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.10 110118 425310467827 10551444740
32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಜಯಶ್ರೋ ಗಂಡ ಶ್ರೋಶೈಲಪ್ಾಪ ಚಿAಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 388 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ 2.00 137296 976480063986 30020130002766
33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಖಂಡೋರಾಯ ತಂದ ಚಂದರಪ್ಾಪ ಬೆಳಮಗಿ ನರ ೋಣ 18/1/87/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.70 164746 498418689164 30020130002768
34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿಠಲ ತಂದ ತಿಪಪಣಣ ವಾಗಧರಿ ನರ ೋಣಾ 73 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 119223 376525661109 30020130002756
35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ಶ್ವಶಂಕೆರೋಯಯ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 2.00 187502 872043291302 11103101017566
36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜಶೋಖರ ತಂದ ಮೋನಪ್ಾಪ ಜಮಗ್ಾ (ಜೆ) ಆಳಂದ 40/6 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 0.90 91736 432686843766 10551444740
37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈರಣಣ ತಂದ ಶ್ವರಾಯ ದಗ್ಾಯಶ್ರ ರ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 137/8 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.15 114670 255353510523 10551444740
38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಗದೋವಪಪ ತಂದ ರ ೋಮಾಣಪಪ ಜಮಗ್ಾ (ಜೆ) ಆಳಂದ 96/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 1.20 119223 734253745054 10551444740
39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕಾಶ್ನಾರ್ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಾಪ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 77043 574788635033 30020130002365
40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸವಿೋತಾ ಗಂಡ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಮದಗುಣಕಿ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 54/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 77043 282280419787 30020130002634
41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಧಮಯರಾವ ತಂದ ರಾಚಪಪ ಮದಗುಣಕಿ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 38/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 75502 710475066206 30020130002635
42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶರಣಮಾಾ ಗಂಡ ಮಲಲಣಣ ಮದಗುಣಕಿ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 38/5-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.98 75502 833783898641 30020130002636
43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತರಾಯ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮದಗುಣಕಿ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 72/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 77043 840058890023 30020130002215
44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮರಾಯ ತಂದ ಶ್ವರಾಯ ಕ್ಮಲಾನಗರ ನರ ೋಣಾ 116 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.10 84021 913165701454 10551444740
45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ತಂದ ಶರಣಬಸಪಪ ಬೆ ೋಳಣಿ ಆಳಂದ 40 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 0.80 82459 458801936247 36971641647
46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ುಸುಮಾವತಿ ಗಂಡ ಕ್ಲಾಯಣರಾವ ಮಡಕಿ ನರ ೋಣಾ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ 2.00 127761 358033145075 20020130025417
47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಸಾಯಿಬಣಣ ದೋಗ್ಾಂವ ಆಳಂದ 88/2-ಂಂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 63623 445268672982 10000501030640
48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸೈ.ಮುಕಾತರ ಹುಸೋನಿ ತಂದ ಸೈ.ಯುಸುಫ ಹುಸೋನಿ ಲಾಡಚಿAಚ ೋಳಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 45/2,3, 44/3 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಮಾವು 2.00 53239 910085982855 20020130025415
49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ಆಳAದ ಆಳಂದ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1.60 102986 957802155367 10000501020407
50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶರಣಬಸಪಪ ತಂದ ರಾಜಶೋಖರ ಹಿರ ೋಳಿಿ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 309/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ 0.90 49642 830405600312 10000501030623
51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಸ ತರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬು ಚಂಗಳೆ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 381/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 1.00 72539 520425814343 20020130025416
52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಚಪ್ಾಪ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 319/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.60 63904 882031546683 10565103601
53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮೋರ ಅಕಾಾರಾಲ ತಂದ ಮೋರಜಜಾಫರ ರುದರವಾಡಿ ಖಜ ರಿ 52/3 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 2.00 137296 252375548672 30020130002786
54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದರಶಾ ತಂದ ಕೆೋಶಣಣ ಖ್ಾನಾಪೂರ ಆಳಂದ 70/1,69/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 1.60 146537 660048920132 30020130002788
55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದತುತ ತಂದ ಸ ೋಮಣಣ ಶಾಕಾಪೂರ ಆಳಂದ 41 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.80 124345 281495633868 32460108923
56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಸ ತರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೋಮಶಾ ಹಿತತಲಶ್ರ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 185/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.40 134808 821163701789 9218900177831110
57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಆನಂದ ತಂದ ಸಂಗಮೋಶವರ ಜಿಡಗ್ಾ ಆಳಂದ 82 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 0.80 82458 527206332117 30020130001981
58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತುಕಾರಾಮ ತಂಧೆ ಶರಣಪ್ಾಪ ಬೆ ೋಳಣಿ ಆಳಂದ 62/5 ಪ.ಜಾ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.35 95204 265453953616 30020130002782
59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಕ್ಲಾಯಣರಾವ ಖ್ಯಡುಮಗ್ಾಯ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 76/3,75 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.20 85490 919841104652 30020130002255
60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಲಪಪ ತಂದ ಚಂದಪಪ ಸಾವಳೆೋಶವರ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 70/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 0.75 77305 685188149851 11039101015522
61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅನವರಖ್ಾನ ತಂದ ವಜಿೋರಖ್ಾನ ರುದರವಾಡಿ ಖಜ ರಿ 59/1,59/4 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 2.00 137296 802382190637 30020130002787
62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲ್ಲೋಶಪಪ ತಂದ ಸದಾರಾಮ ನಿAಬಗ್ಾಯ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 110/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.20 119223 618337939850 30020130002781
63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಲಮ ಇಶರತ್ ಗಂಡ ಮ.ಜಹಿೋರ ಅಹಾದ ಹೆಬಳಿಿ ಆಳಂದ 18/3 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ನುಗೆ 2.00 127761 775345907059 30020130002789
64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮೋರ ಅಜಗರಲಖ್ಾನ ತಂದ ಮೋರಜಾಫರ ಖ್ಾನ ರುದರವಾಡಿ ಖಜ ರಿ 52/2 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 60903 311864547573 30020130002780
65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಪೋರಪ್ಾಪ ಡಣ ಣರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 100/1 ಪ.ಜಾ ಸವತೆಕಾಯಿ 2.00 192060 789772390129 NILIN4055
66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ನಾಗಪ್ಾಪ ದಣ ಣರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 100/5 ಪ.ಜಾ ಸವತೆಕಾಯಿ 2.00 192060 553032474937 NILIN4055
67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಂಜಿೋವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ದತತಪ್ಾಪ ಖ್ಯಡುಮಗ್ಾಯ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 19 ಪ.ಜಾ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.40 98442 739445651016 NILIN4055
68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲಾಡಪ್ಾಪ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ಖ್ಯಡುಮಗ್ಾಯ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 43/3 ಪ.ಜಾ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.60 111393 323626434784 NILIN4055
69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಪ್ಾಪಸಾಬ ತಂದ ಹಣಮಂತ ಆಳAದ ಆಳಂದ 331/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 2.00 137296 415386749681 NILIN4055
70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಪ್ಾವಯತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರರಾವ ತಡಕ್ಲ ಆಳಂದ 193 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 104955 640200061612 NILIN4055
71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ತಂದ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ ಆಳAದ ಆಳಂದ 331/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 2.00 137296 999538808046 NILIN4055
72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವರುದರಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಬೆ ೋಳಣಿ ಆಳಂದ 45 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 104955 3085194787698 NILIN4055
73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಪಪ ತಂದ ತಿಪಪಣಣ ಜಿಡಗ್ಾ ಆಳಂದ 153/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 0.80 82459 708404357777 NILIN4055
74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮಣಣ ತಂದ ಮಾರುತಿ ಜಿೋರಹಳಿಿ ಅಳಂದ 52 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 119223 267493327320 NILIN4055
75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪಪ ಮದಗುಣಕಿ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 99/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 85973 632704006810 30020130002254
76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಕ್ಪ್ಾಪ ತಂದ ಹುಸೋನಪಪ ಬೆಳಮಗಿ ನರ ೋಣಾ 292/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 2.00 192060 897352364909 30020130002800
77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ಸ ಯಯಕಾಂತ ಲಾಡಮುಗಳಿ ನರ ೋಣಾ 65/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.35 97977 842955672289 11073100002189
78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಚಂದರಶೋಖರ ಅAಬಲಗ್ಾ ನರ ೋಣಾ 27/1,27/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.35 95204 692765348161 11165100000336
79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪಂಡಿತ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮದಗುಣಕಿ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 40/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 90999 247480399326 30020130002216
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ಮತುತ ವಿವರ

ಕೆೋಂದರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲಲನಾರ್ ನಾಲ್ಗ್ಾAವ ಖಜ ರಿ 38/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.80 82459 856565796641 200201300025452
81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಷಡಕ್ಷರಿ ತಂದ ಈರಣಾಣ ಲಾಡಚಿAಚ ೋಳಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 237/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 57148 232869815223 200201300025451
82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್öಂ ಮÃಪುತರ ತಂದ ಜಗನಾುರ್ ಧAಗ್ಾಪೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 55/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 192060 843893575942 30020130002817
83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮೈಲಾರಪಪ ತಂದ ಶರಣಪಪ ಬಬಲ್ೋಶವರ ಖಜ ರಿ 39 ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಟ 1.30 91966 440341491883 30020130002774
84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಣಣ ತಂದ ರಾಚಪಪ ಮದಗುಣಕಿ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 90999 432311068821 30820845635
85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಣಾಣರಾವ ತಂದ ಸದಾಪಪ ನಾಲ್ಗ್ಾAವ ಖಜ ರಿ 127/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 2.00 192060 624286914632 20020130025459
86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್öಂ ಮÃಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವರಾಜ ಕ್ಡಗAಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 72539 741256065997 20020130025462
87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುರುಲಂಗಪಪ ತಂದ ಸದಪಪ ನೆಲ ಲರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 81/2,56/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 72539 650216872404 20020130025460
88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಕ್ಸಾಬ ತಂದ ಮಹಬ ಬಸಾಬ ನೆಲ ಲರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 90/6 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.00 72539 239264593821 20020130025461
89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪರಸಪಪ ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 155/1 ಪ.ಜಾ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.50 104918 224867135435 20020130025763
90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ತಂದ ಕ್ಲಲಪಪ ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 118/5 ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 1.00 46887 224867135435 20020130025763
91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದರ ನರ ೋಣಾ ನರ ೋಣಾ 218 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹ  0.80 75832 641988489692 20020130024191
92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುಧಾಕ್ರ ತಂದ ಬಸವಂತಪಪ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 115/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.80 73658 843473068280 20020130025686
93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಅಂಬವಾವ ಗಂಡ ಶ್ವಪುತರಪ್ಾಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 507/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ತರಕಾರಿ 1.00 78262 882396839971 20020130025653
94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುಂಡೋರಾವ ತಂದ ಬಸವರಾಜ ಕ್ಡಗAಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 92/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.80 82459 836745353958 20020130025575
95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಪಪ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ನಿAಗದಳಿಿ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 4/8. ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.55 53034 581040550569 20020130025622
96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕಾಂತಪಪ ತಂದ ಸದಾಪಪ ನಿAಗದಳಿಿ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 94/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.60 46887 699493275254 20020130025623
97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಲಣಣ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಝಳಕಿ ಕೆ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 156/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 57137 519175421031 20020130025573
98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶರಣಬಸಪÀಂ ಪ ತಂದ ಮಲಲಣಾಣ ಝಳಕಿ (ಬ) ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 71/ಪ್ೂೋ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.35 89704 338082130144 20020130025574
99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದÀಂ ರಶೋಖರ ತಂದ ಅಣಾಣರಾವ ಖ್ಯೋಡಉಮಗ್ಾಯ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 72 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.20 150570 789499506504 20020130025731
100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಂತೆ ೋಷ ತಂದ ಪಂಡಿತ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 254/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.70 52017 942751635627 38627328291
101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಶಾಕ್ ತಂದ ಸೈಫನಸಾಬ ಬಬಲ್ೋಶವರ ಖಜ ರಿ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013 475749412035 38627328291
102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಬಾಯಿ ಗಂಡ ದ ಂಡಿಬಾ ತಿೋರ್ಯ ಖಜ ರಿ 12/1. ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.00 101013 428856226139 38627328291
103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಕ್ಲಲಪ್ಾಪ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 410 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಬ 0.80 57148 653827050482 38627328291
104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಮೃತ ತಂದ ಸದಾಣಣ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 348/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.20 85490 471934860244 38627328291
105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸಾಲ್ಗ್ಾಂವ ಖಜ ರಿ 13/ಪ್ೂೋ4/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.60 155641 650735177688 38627328291
106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಬೋಲಾಲ ತಂದ ಜಾಫರಸಾಬ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 127/3 ಅ,ಸಂಖ್ಾಯತ ಟ ಮಾಯಟ 0.70 73181 387351826707 38627328291
107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಧ ಳಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪಪ ತಿರ್ಯ ಖಜ ರಿ 11/2. ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 82459 310344680146 38627328291
108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಯಣಿ ತಂದ ಲಕ್ಷöಂ ಮಣ ಕ್ÉÆರಹಳಿಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.90 91736 529591228748 38627328291
109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಮತ ತಂದ ಶಂಕ್ರ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 269/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 57148 341682254354 38627328291
110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಮಂತ ತಂದ ಅಮೃತಪ್ಾಪ ರುದರವಾಡಿ ಖಜ ರಿ 150/2/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 0.60 26443 254279570950 38627328291
111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹತಾಬ ತಂದ ಲಾಲಾಸಾಬ ತಡ ೋಳಾ ಖಜ ರಿ 27/1 ಅ,ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 57148 296952017296 38627328291
112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ ತಂದ ಭೋಮರಾವ ಬಬಲ್ೋಶವರ ಖಜ ರಿ 18/1ಬ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.90 91736 207705769235 38627328291
113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸ ಯಯಕಾಂತ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಬಬಲ್ೋಶವರ ಖಜ ರಿ 23 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಬ 0.60 63904 377190667394 38627328291
114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರ ತಂದ ಪರಭು ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 269/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 57148 627540359147 38627328291
115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಮೋಶವರ ತಂದ ಪೋರಪಪ ತಡಕ್ಲ ಆಳಂದ 207/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.90 91736 913770843799 10551444740
116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮೌಲಾಸಾಬ ತಂದ ಫಕ್ುರದ್ಾೋನ ಹೆಬಳಿಿ ಆಳಂದ 95/ಪ್ೂೋ2/4 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.20 85490 824717897894 10551444740
117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದರಪ್ಾಪ ತಂದ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಕ್ಡಗAಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 81/2/2ಸ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 1.10 110118 261749394860 10551444740
118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುವಣಯ ಗಂಡ ಶ್ವರಾಜ ಕ್ಡಗAಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 0.70 63904 994244092001 10551444740
119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತರಾಯ ತಂದ ಕೆೋಶವರಾವ ಬೆ ೋಮಾನಹಳಿಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.85 60995 543570907250 10551444740
120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜಗನಾರ್ ಕ್ಡಗAಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 246/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.40 135778 359031355472 10551444740
121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜೆೋಂದರಸAಗ ತಂದ ಧನಸಂಗ ಕ್ÉÆತನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಖಜ ರಿ 59/ಪ್ೂೋ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 72539 283045784699 10551444740
122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಣಾಣರಾಯ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ರ್ೈಜಾಪೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 2/1. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 1.40 98442 739501966418 10551444740
123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಪÀಂ ಪ ತಂದ ಸಾಯಬಣಣ ಕ್ಡಗAಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 86/1/86/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.33 128327 364949219588 10551444740
124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ರೋದೋವಿ ಗಂಡ ಚಂದರಶೋಖರ ಆಳAದ ಆಳಂದ 622/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.30 87510 402783082044 11080100008747
125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಯಲಲಪ್ಾಪ ರ್ೈಜಾಪೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 2/4,2/10 ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 1.90 130820 330452112385 10551444740
126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಖ್ಾದರಸಾಬ ತಂದ ರಸ ಲಸಾಬ ಆಳAದ ಆಳಂದ 69/3 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಪಪ್ಾಯ 1.20 85490 764363458882 NILIN4055
127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವರಾಯ ಖ್ಯಡುಮಗ್ಾಯ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 14 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.20 85490 251363833249 NILIN4055
128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ತಂದ ಲಾಡಪ್ಾಪ ಅಳAದ ಆಳಂದ 762/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾವಿ 0.40 32722 292310862915 NILIN4055
129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸದಾರಾಮ ತಂದ ಬಸವಣಪಪ್ಾಪ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 192/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 0.65 68542 399998059466 NILIN4055
130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತಾರಯ ಮೋಘಾ (ಕೆ) ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 24/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.75 17832 548167722448 NILIN4055
131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪೋರಪಪ ತಂದ ಶಂಕ್ರ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 178/ಪ್ೂೋ2/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 0.40 38764 613229916488 33055386155
132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಲAಗ ತಂದ ರೋವಣಸದಾಪ್ಾಪ ಕ್ಡಗAಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 22 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 0.60 63904 937123875926 5109101005859
133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರ ತಂದ ಮಹಾಂತಪಪ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1.00 72539 945965870466 11015100008100
134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಶವಂತರಾಯ ತಂದ ಶ್ವರಾಜ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಸುAಟನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 139/ಪ್ೂೋ2/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.40 39496 609623271040 30278723735
135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶರಣಬಸಪಪ ತಂದ ಸದ್ಾಶ್ವ ಮಾಡ್ಾಯಳ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.30 128327 240753387661 NILIN4055
136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರುಶ್ೋಕೆೋಶ ತಂಧೆ ರಾಮರಾಜ ತಿರ್ಯ ಖಜ ರಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.20 119223 869975214732 NILIN4055
137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಜೆೋಶವರಿ ಗಂಡ ರಾಮರಾಜ ತಿರ್ಯ ಖಜ ರಿ 9 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.80 82459 340390374093 NILIN4055
138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂಧೆ ರಾಮಚಂದರ ರ್ೈಜಾಪೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 54 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 2.00 137296 531767141425 NILIN4055
139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದಾಪ್ಾಪ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ 0.70 39661 532570544354 NILIN4055
140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪ್ಾಪ ತಂದ ವಿಠಠಲ ಕ್ಡಗAಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 225 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.25 123775 623756860115 10551444740
141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕಿಶ ೋರ ತಂದ ಬಾಬು ಆಳAದ ಆಳಂದ 160/10 ಪ.ಪಂ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.30 91966 853601832160 10551444740
142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವರಾಯ ಕೆೋರ ರ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 67/3 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 57148 709840112704 64037568226
143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲಂಬಾಜಿ ತಂದ ಲಾಲು ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 78/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 0.90 91736 263412706685 64037568226
144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸ ಯಕಾಂತ ತಂದ ಖ್ಯೋಮು ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 78/5 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಕಾಯಿ 0.80 82459 965914182229 64037568226
145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಶ್ವಾಜಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 41/3-4 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.40 28485 632048590757 64037568226
146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಷ್ಾಾ ಗಂಡ ಸ ಯಯಕಾಂತ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 474/5 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ 1.70 164746 277222867983 10551444740
147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಆಶ್ಶ ತಂದ ಸ ಯಯಕಾಂತ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 494/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ 1.95 187507 996128315288 10551444740
148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುೋಹಾ ಗಂಡ ಸ ಯಯಕಾಂತ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 494/4 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ 1.95 187258 311382918933 10551444740
149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪ್ಾಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ಸಾವಳಗಿ (ಕೆ) ನರ ೋಣಾ 18/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.98 99157 515875519436 10551444740

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

ಶ್ರೋ ಪರಭಾಕ್ರ ತಂದ ಯಲಲಪ್ಾಪ ರ್ೈಜಾಪೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 2/11,2/12,4/52/13,4/16 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 1.45 101680 667591268196 10551444740

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ತಂದ ಲಕ್ುಪಪ ಝಳಕಿ(ಕೆ) ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 48/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ 0.50 40474 283097257624 20020130025834
152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮೋತಿರಾಮ ತಂದ ನಾಮದೋವ ತಡ ೋಳಾ ಖಜ ರಿ 155/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.60 46887 577177810766 38627328291
153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಂಡಿತ ಭ ಸನ ರ ಖಜ ರಿ 74/2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 0.50 54627 738737605037 38627328291
154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ ತಂದ ಮಲಲಪಪ ತಿೋರ್ಯ ಖಜ ರಿ 12/1.. ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.90 91736 258973304028 38627328291
155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ ತಂದ ಮಲಲಪಪ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 223 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ 2.00 192060 703081763337 38627328291
156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸದ್ಾರಮ ಖ್ಯೋಡುಮಗ್ಾಯ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 74/1ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ 1.70 164372 751352616791 NILIN4055
157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಶ್ೋಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿೋಠಲ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 79/5 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ 2.00 192060 426884992795 NILIN4055
158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸ ೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೋವಿದ್ಾಸ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 112/9,112/10 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.70 52017 337671244889 130322065394
159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮೋತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಗುು ಚವಾಾಣ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 112/7 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.80 57148 263070273063 32594099720
160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮು ತಂದ ತುಕಾರಾಮ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 118/3,117/3 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ 1.00 77043 259327776896 11015100005079
161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಉಮಲು ತಂದ ಲಾಲು ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 78/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.80 82459 533948467677 11015100005079
162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವರಾಮ ತಂದ ತುಕಾರಾಮ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 120.. ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 77043 808193932071 3948164777
163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ತಂದ ವಿಲಾಸ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 112/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.80 81374 638392457628 20291978974
164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮೋಹನ ತಂದ ವಿಲಾಸ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 112/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.80 82459 789097972070 382500100784601
165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮು ತಂದ ಲಾಲು ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 78/2 ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡು ಹ 0.90 82459 926274384355 30020130003597
166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶರಣಪಪ ತಂದ ಮರೋಪ್ಾಪ ದೋವಂತಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 88/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.30 25545 942101262135 1101501180190
167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಧನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೋತಾರಾಮ ಜಿಡಗ್ಾ ಖಜ ರಿ 119 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 1.00 101013 656434167207 30020130003548
168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಾಲುಬಾಯಿ ತಂದ ಭರತ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 717/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.80 63904 548742191290 64037568226
169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುನಿೋಲ ತಂದ ಭೋಮು ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 75/5 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಕಾಯಿ 0.50 54627 718045123022 64037568226



170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 79 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.60 93193 228883970673 64037568226
171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಶಂಕ್ರ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 64/2/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.60 63199 870689144537 64037568226
172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಣಪತಿ ತಂದ ಹೆ ನುು ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 61/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 1.20 116519 222485176948 64037568226
173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಿೋಲಚಂದರ ತಂದ ಸ ೋಮಲು ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 62 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ 1.00 99774 828454353409 64037568226
174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುಂಡೋರಾಯ ತಂದ ಸಾಯಿಬಣಣ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 310/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 100076 27750065867 38627328291
175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದ ತಂದ ನಸಯಪಪ ತಡ ೋಳಾ ಖಜ ರಿ 133/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.10 79015 42834337131 38627328291
176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಂಗಿೋತಾ ಗಂಡ ಸದಾರಾಮ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 328/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 81745 661715620670 38627328291
177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚನುಮಲಲಪಪ ತಂಧೆ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ಮಾಡ್ಾಯಳ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 173/9 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 82459 957283675164 38627328291
178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಗುಂಡರಾವ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 328/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.20 119223 691141782307 38627328291
179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವಮಾ ಗಂಡ ಮಹಾಂತಪಪ ದೋವಂತಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.60 46887 776630107009 38627328291
180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹನಿೋಫಸಾಬ ತಂದ ಕ್ಮಲಸಾಬ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 417/1 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ನುಗೆ 0.90 64843 223412767250 38627328291
181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಾಬುರಾವ ತಂದ ಅಪ್ಾಪರಾವ ಬಬಲ್ೋಶವರ ಖಜ ರಿ 19/2. ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 2.00 192060 949711968191 38627328291
182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲುಣಾಣ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಿರ್ಯ ಖಜ ರಿ 67/9 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 2.00 192060 375965590659 38627328291
183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಷ್ಾಯ ತಂದ ಸುಭಾಷ ಗುತೆತದ್ಾರ ತಡಕ್ಲ ಆಳಂದ 1265 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 2.00 192060 929924227874 NILIN4055
184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜಶೋಖರ ತಂಧೆ ಶ್ರೋಮಂತ ದಗ್ಾಯಶ್ರ ರ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 96/1/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಕಾಯಿ 0.20 22010 641780597198 NILIN4055
185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 145/9 ಸಾಮಾನಯ ಅವರಕಾಯಿ 0.60 63031 396976300599 NILIN4055
186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾನಂದ ಗಂಡ ರಾಜಶೋಖರ ದಗ್ಾಯಶ್ರ ರ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 96/1ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಕಾಯಿ 0.40 37437 845596450572 NILIN4055
187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ತಂದ ಕಾಮಣಣ ಝಳಕಿ (ಕೆ) ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 129/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.70 52017 240101152053 20020130025834
188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 325/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 51660 614610684369 20020130025652
189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಜೆ ೋಳಪ್ಾಪ ಭೋಮಾಪೂರ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.60 46887 492395981201 20020130025835
190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಭ ೋಜಪ್ಾಪ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 89/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013 268392839984 20020130025952
191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೋವಣಪ್ಾಪ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 21/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.20 76430 577515993454 20020130025844
192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಲಪಪ ತಂದ ಬಸವಣಪಪ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 114/2ಆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.55 36850 432337428902 20020130025762
193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸ ಯಯಕಾಂತ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 119/4 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.30 89890 340694984622 20020130025928
194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಣುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುರಣಣ ಖಂಡ್ಾಳ ಖಜ ರಿ 9/6,9/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.00 40474 371768263932 11050101048140
195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಹಿರಕಾನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷöಂ ಮಣ ತಡ ೋಳಾ ಖಜ ರಿ 12/2. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.20 85490 546339940303 11050100000160
196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಚನುಮಾಾ ಗಂಡ ಬಸಣಣ ಮೋಘಾ (ಕೆ) ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 0.80 57148 823684343988 NILIN4055
197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಹಣಮಂತಪಪ ಬೆ ೋಳಣಿ ಆಳಂದ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆಕಾಯಿ 1.40 98442 862878035527 NILIN4055
198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಾಣ ತಂದ ವಿಠಠಲ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 355/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.00 101013 472819604582 10551444740
199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾದ ಹುಸೋನ ತಂದ ಇಸಾಾಯಿಲ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 34/6 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 2.00 137296 824799523446 10551444740
200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಲಪ್ಾಪ ತಂದ ರಾಮಲಂಗಪ್ಾಪ ಜಿಡಗ್ಾ ಆಳಂದ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ 1.60 155641 611410063648 10551444740
201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುರುಸದಾಯಯ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಯಯ ಪಡಸಾವಳಿ ಆಳಂದ 105/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.60 155641 995717857929 10551444740
202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಸದಾರಾಮ ಎಲನಾವದಗಿ ಆಳಂದ 2/6,2/8 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.60 155641 793658511663 10551444740
203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸದ್ಾರಮಪಪ ತಂದ ರಾಮಣಣ ಬೆಳಮಗಿ ನರ ೋಣಾ 382/3,382/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್Áಂ ಯರ ೋಟ 1.80 173851 217921580798 10551444740
204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಶವಂತರಾಯ ತಂದ ಭೋಮಶಾ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.40 137432 634286194595 10551444740
205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಹಣಮಂತರಾವ ಬೆಳಮಗಿ ನರ ೋಣಾ 90 ಸಾಮಾನಯ ಗಜರಿ 2.00 192060 937591786630 10551444740
206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಬಂಡಪಪ ಕ್ರಹರಿ ನರ ೋಣಾ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹ 0.40 33196 563818992709 10551444740
207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸ ಯಯಕಾಂತ ತಂದ ಖಂಡೋರಾಯ ಬೆಳಮಗಿ ನರ ೋಣಾ 87 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.20 119223 735958692234 10551444740
208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸದ್ಾರಮಪಪ ತಂದ ಚನುಬಸಪ್ಾಪ ನಿಂಬಾಳ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.60 62980 817202124507 64037568226
209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದ್ಾನಯಯ ತಂದ ಸಂಗಯಯ ಚಲಗೋರಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 2.00 186091 889726351051 64037568226
210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ತಂದ ಗುರುಶರಣಪ್ಾಪ ಜವಳಿ (ಡಿ) ನಿಂಬಗ್ಾಯ 98 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.20 79505 763059344939 64037568226
211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಲಪ್ಾಪ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪ್ಾಪ ಜವಳಿ (ಡಿ) ನಿಂಬಗ್ಾಯ 120 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 71102 984395054915 64037568226
212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸದ್ಾಾರ ಢ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 149/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.20 90999 469009396862 64037568226
213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುರಯಯ ತಂದ ಸಾಲಬಯಯ ಮಟಕಿ ಖಜ ರಿ 89/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.95 96370 444705210920 64037568226
214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿರ್ಕಾನಂದ ತಂದ ಆನಂದರಾವ ಜಮಗ್ಾ ಖಜ ರಿ 112/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 57148 273494548701 64037568226
215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 0.90 66590 391374393160 64037568226
216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶರಣಪಪ ತಂದ ಮಾಳಪಪ ಸಾವಳೆೋಶವರ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 57/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.80 37439 612330137013 64037568226
217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರತಾುಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾÀಮಚಂದರ ದೋಂವಂತಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 84 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 0.50 38239 343657323194 64037568226
218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ನಾಗಪ್ಾಪ ದೋವಂತಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 84.. ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 0.40 35480 514665162539 64037568226
219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಹಸಮತಿ ಗಂಡ ನಸರುದ್ಾೋನ ದೋವಂತಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 54/ಆ ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 57148 673854571176 64037568226
220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರತಾುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜೆೈಪ್ಾಲ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 233/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.60 63904 377029124222 64037568226
221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಂದಪಪ ಭೋಮಪೂರ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.60 46887 341091184944 64037568226
222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಬ ಬಅಲ ತಂದ ಅಬಾಾಸಲ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 88/ಪ್ೂೋ1 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ 1.40 104955 980950412460 64037568226
223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗೋಂದರ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ಕ್ುಣಿಸಂಗ್ಾವಿ ಆಳಂದ 27/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.40 36005 861474823283 64037568226
224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಚಂದರಭಾಗ ತಂದ ಸದಾಪ್ಾಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 433 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 1.20 119223 243435533588 38627328291
225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜವಾಹರ ಶಾಹ ತಂದ ಫೂಲಚಂದ ಚಲಗೋರಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 6/1ಅ ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಸವತೆ 0.90 64843 80399271079 38627328291
226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸೈಯದ ಹಾಜಿಪ್ಾಶಾ ತಂದ ಸೈಯದ ಅಬುಾಲ ರಜಾಕ್ ನಿಂಬಾಳ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 65/1 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ 0.55 44532 285999138227 38627328291
227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲಾಡಪ್ಾಪ ತಂದ ಶ್ವರಾಯ ದಗ್ಾಯಶ್ರ ರ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 138/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 70408 259918038475 38627328291
228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ತಂದ ಶ್ರೋಮಂತ ನಿAಬಾಳ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 171 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.60 46887 535617699281 38627328291
229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲಲಮಾಾ ಗಂಡ ಶ್ವಪ್ಾದಪ್ಾಪ ದಗ್ಾಯಶ್ರ ರ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 50/7 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.50 40474 994991107465 38627328291
230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಭೋಮಶಾ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 230/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 0.50 54627 416120512114 20020130026089
231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಬೋರಮಾ ಗಂಡ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಜವಳಿ(ಡಿ) ನಿಂಬಗ್ಾಯ 119/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.60 46887 319675962914 37664502297

232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶರಣಯಯ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಯಯ ಜವಳಿ (ಡಿ) ನಿಂಬಗ್ಾಯ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.80 81302 351486584502 38358052224
233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗೋಶ ತಂದ ಭೋಮಶಾಯ ಹಳಿಿಸಲಗರ ಆಳಂದ 103/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.00 99775 631887704711 33137719720
234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅರುಣಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ದಂಗ್ಾಪೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 56/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.60 152863 967169264724 11015101197303
235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗೋಶ ತಂದ ಭ ೋಗೋಶ ಝಳಕಿ (ಬ) ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 89/9 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.80 81225 347767969043 30492908675
236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಜಕ್ುವವ ಗಂಡ ಭೋಮಶಾಯ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 209/8 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.80 81452 797471649508 30962405375
237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 398/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.90 180144 827359258697 52192899974
238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ ತಮಾಣಣಪ್ಾಪ ನಿಂಬಾಳ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 340/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 77043 952226998621 30277684810
239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 190/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.80 81905 216203867294 33235072214
240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಂಬಾದ್ಾಸ ತಂದ ನಿವತಿಯ ಹದಲ ರ ಖಜ ರಿ 211/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.60 155641 224246049129 30020130003551
241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕಾಶಣಾಣ ತಂದ ಅಣಣಪಪ ಸವಳೆೋಶವರ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 34/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.60 63070 408688488217 30020130003593
242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಲಪ್ಾಪ ತಂದ ರಾಚಪ್ಾಪ ಮದುಗುಣಕಿ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 12 ಸಾಮಾನಯ ಶತಾವರಿ 0.60 58428 329819084917 30594624869
243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಧುಕ್ರ ತಂದ ಭೋಮಣಣ ಮಟಕಿ ಖಜ ರಿ 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 0.90 91736 408962672965 30020130003584
244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಂಧಾಯ ಗಂಡ ಅಂಬಾದ್ಾಸ ಹದಲ ರ ಖಜ ರಿ 200/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.40 45349 264710072601 30020130003590
245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದತಾತತೆರೋಯ ತಂದ ಭವನರಾವ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 140/2-ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.20 67855 351661912805 30020130003552
246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಮಂತ ತಂದ ಮುರಗೋಪ್ಾಪ ತಡಕ್ಲ ಆಳಂದ 1012/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.80 77859 880355147156 30020130003549
247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಸಂತ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 523/1/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.40 37437 678357390822 30020130003550
248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವಮಾಾ ತಂದ ಶ್ವಶರಣಪ್ಾಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 158/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.45 48464 541962280898 30020130003583
249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದಸತಗಿೋರ ತಂದ ಮದರಸಾಬ ದೋವಂತಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 54/2 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಪಪ್ಾಯ 0.65 45693 209323742887 30020130003591
250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ತಂದ ಚಂದರಕಾಂ�ತ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 646/ಪ್ೂೋ22 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 118911 922509802013 30020130003591
251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರತನ ತಂದ ಪ್ಾಂಡು ಕೆ ಡಲಹಂಗರಗ್ಾ ಆಳಂದ 146.. ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ 2.00 192060 907238624431 2002013002588
252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಚಂದರ ತಂದ ಪ್ಾಂಡು ಕೆ ಡಲಹಂಗರಗ್ಾ ಆಳಂದ 161/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 1.60 155641 709458091138 33776781372
253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಂಜಯ ತಂದ ವಾಲಚಂದ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 320/8/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.60 155641 869199273301 20020130025883
254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಜಮಣಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಾಲಚಂದ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 320/8/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.60 155641 404205131555 20020130025914
255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿಮಯಲಾ ಗಂಡ ಸುಧಾಕ್ರ ತಡಕ್ಲ್ ಆಳಂದ 1263/3 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ 0.40 28485 579901494644 10551444740
256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈರಣಾಣ ತಂದ ಧಮಯರಾವ ಕ್ವಲಗ್ಾ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 267/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಕಾಯಿ 0.80 82459 818440098062 362320012310
257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಾಳಪಪ ತಂದ ರಾಚಪಪ ಕ್ುಡಕಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 5/1. ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಕಾಯಿ 1.10 110118 714711374944 362320012310
258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಶವಂತರಾವ ತಂದ ಬಸಣಣ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 644/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಕಾಯಿ 1.10 110118 830464484470 362320012310
259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಓಂಪರಕಾಶ ನರ ೋಣಾ ನರ ೋಣಾ 219 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 2.00 191804 212835535322 20020130025955
260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ವಿತಾ ಗಂಡ ಧನರಾಜ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 236/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.00 101013 967308157109 20020130026006



261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಣಾಣರಾಯ ತಂದ ಕ್ಲಾಯಣಪಪ ಏಲ್ನಾವದಗಿ ಆಳಂದ 93/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.60 108470 200853563633 20020130025857
262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜೆೈಪರಕಾಶ ತಂದ ಕ್ೃಷಣದೋವ ನರ ೋಣಾ ನರ ೋಣಾ 213/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 2.00 191804 430285630134 20020130026008
263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುರುರಾಜ ತಂದ ಕ್ೃಷಣದೋವ ನರ ೋಣಾ ನರ ೋಣಾ 213/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 2.00 191805 439540068932 20020130024215
264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರತಾುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಗಣಣ ನರ ೋಣಾ ನರ ೋಣಾ 153/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.20 83638 340168103165 20020130026007
265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಗಂಡ ಪಂಡಿತರಾವ ಖ್ಯೋಡಉಮಗ್ಾಯ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 17 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 2.00 146823 260981307064 11135101054
266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಸದಾಪ್ಾಪ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 12/2. ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡ 1.70 164745 347030254446 38627328291
267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಸದಾಪಪ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 207/15 ಸಾಮಾನಯ ಅವರಕಾಯಿ 1.00 101013 618486584631 38627328291
268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಜಮಗ್ಾ (ಜೆ) ಆಳಂದ 67/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.80 82459 322315929009 10551444740
269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಂಜಿೋವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಮಾರುತಿ ಜಮಗ್ಾ (ಜೆ) ಆಳಂದ 4/3.. ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.30 28335 386162132632 10551444740
270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರೋವಮಾಾ ಗಂಡ ಶರಣಪಪ ಜಮಗ್ಾ (ಜೆ) ಆಳಂದ 4/5.. ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.50 100829 726312804295 10551444740
271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುನಿೋಲ ತಂದ ಶ್ವಣಣ ಸ ಟಂನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 156/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 1.20 100048 542333760179 5109101003256
272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದರಕಾAತ ತಂದ ಈರಣಣ ಖ್ಯೋಡಉಮಗ್ಾಯ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 69/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 0.80 81667 606583805150 33514489628
273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಬಸವಣಣಪಪ ಚಲಗೋರಾ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 82/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.20 83248 885133390054 30702662261
274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಶ್ೋಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಮಲಲಪ್ಾಪ ಹಡಲಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 138/1ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 63773 672688442961 20020130026090
275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮು ತಂದ ವಿೋರಪ್ಾಕ್ಷಪ್ಾಪ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 63/ಉ,35/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಕಾಯಿ 2.00 191990 366050611016 20020130025751
276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿಶವನಾರ್ ತಂದ ಪರಮೋಶವರ ಹಡಲಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 64/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 72096 791740465622 11093100001869
277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಶಾಂತ ತಂದ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 80/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1.50 137432 645692832063 20020130025717
278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುರೋಖ್ಾ ಗಂಡ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಸಂಗ ೋಳಗಿ (ಜಿ) ಆಳಂದ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 0.60 26443 652804332182 11080101009284
279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಯಶವಂತರಾವ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 14/ಅ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 0.80 54790 889639623279 11015100001257
280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲಲಮಾಾ ಗಂಡ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ರಿಕಿುನ ಆಲ ರ ನರ ೋಣಾ 65/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.85 57548 867914461546 11117101073775
281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಖ್ಾಜಾಹುಸೋನ ತಂದ ಸೈಫನಸಾಬ ಮಾಡ್ಾಯಳ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 289/4 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ 0.80 63773 716714832972 10551444740
282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಪಪ ತಂದ ರೋವಣಸದಾಪಪ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 22 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ 0.80 75170 937123875926 62192868623
283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದ್ೋಪಕ್ ತಂದ ಪರಕಾಶ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 80/6 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ 1.50 113805 811719334157 62192868623
284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಮಾಣಣ ತಂದ ತೆ ೋಟಪ್ಾಪ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 31.. ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.40 136638 316777392078 31690500073
285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ತಂದ ಭೋಮರಾವ ಮಾಡ್ಾಯಳ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 173/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 40549 383129734049 31690500073
286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಶ್ೋಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಬೆ ಮಾನಳಿಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.40 28472 575032943264 31690500073
287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಮಶುದ್ಾೋನ ತಂದ ಅನವರಸಾಬ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.20 85363 721871920120 31690500073
288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈರಣಣ ತಂದ ಓಮಣಣ ಮಾಡ್ಾಯಳ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 24/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 29671 653115531465 31690500073
289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಭೋಮರಾವ ಖ್ಯೋಡಉಮಗ್ಾಯ ಮಾದನಹಿಪಪರಗ್ಾ 69/6 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1.30 84405 423505782967 36971641647
290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಸಂತರಾವ ತಂದ ಸಕ್ರಾಮ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 25/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.70 91106 546979922166 36971641647
291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಣಣ ತಂದ ಶಾಂತಪಪ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 50/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 77581 979896744000 36971641647
292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುಂಡೋರಾವ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 24 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 70408 956262001798 36971641647
293 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಭದರಪಪ ತಂದ ಅಂಬೆ ೋಜಪಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 27/5ƒ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.60 25600 938943567003 3971436451
294 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ಸದ್ಾರಮಪಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 277/*4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800 545832079976 11093100006604
295 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಚನುಮಲಲಪಪ ತಂದ ಶ್ವಮುತಯಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಚಲಗೋರಾ 12/* ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 757103416614 30818985076
296 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಲಕ್ಷಾಣ ತಂದ ಅಂಬಣಣ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಅಲಾಲಪೂರ ಜೆ 44/*1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 217476663917 11080101026795
297 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಹಷಯ ತಂದ ಮಲಲನಾರ್ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 173/* ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 826695105845 33667368303
298 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಚಲಗೋರಾ 82/*4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 885133390054 30702662261
299 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಶಬನಾಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ಖ್ಾದ್ರಸಾಬ ನರ ೋಣಾ ಲಾಡಮುಗಳಿ 60/*4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 0.40 6400 958719312482 11165101014301
300 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಶ್ವರಾಜ ತಂದ ದೋವರಾಯ ನರ ೋಣಾ ಬೆಟಿಜೆೋವಗಿಯ 66/*1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 982730188912 11149100002816
301 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಶರಣಬಸಪಪ ತಂದ ಮಲಲಪಪ ನರ ೋಣಾ ಲಾಡಮುಗಳಿ 215/ 2-4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800 767681988033 11165100001773
302 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಗುರುಲಂಗಪಪ ತಂದ ಬಸವಣಪಪ ನರ ೋಣಾ ವಿಾ.ಕೆ ಸಲಗರ 51/* ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 333324012348 11008100031862
303 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ದಗ್ಾಯಶ್ರ ರ 42/*2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 576692339161 31029520143
304 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಕ್ರಬಸಪಪ ತಂದ ವಿಠ ೋಬಾ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.20 19200 610745432080 1105010100043
305 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಗುಂಡುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕ್ಲಾಯಣಪಪ ಖಜ ರಿ ರುದರವಾಡಿ 35/*3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 213850975608 13032200108701
306 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ರೋವಣಸದಾಪಪ ತಂದ ಸುಭಾಷ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ದೋವಂತಿ 19/*8 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800 326467123330 11015101011784
307 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಸದ್ಾರಮ ತಂದ ಸುಭಾಷ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ದೋವಂತಿ 19/*3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800 214085112962 1101510002700
308 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಲಕ್ಷ್ಾೋಣ ತಂದ ನಾಗಪಪ ಖಜ ರಿ ತಡ ೋಳಾ 11/*2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 613574000611 11050100001023
309 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಶ್ರೋನಾರ್ ತಂದ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಖಜ ರಿ ರುದರವಾಡಿ 35/*6 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 809387375329 62432168224
310 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಚನುಬಸವರಾಜ ತಂದ ರಾಮಲಂಗ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 172/*2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 349229365087 0382500100479401
311 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಮಧುಕ್ರ ತಂದ ಭೋಮಣಣ ಖಜ ರಿ ಮಟಕಿ 15/*2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800 408962672965 62087453039
312 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಸದಾರಾಮ ತಂದ ಮಲಲಪಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಯಳಸಂಗಿ 196/*3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 334266240599 11093131001705
313 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಶ್ವಶಂಕ್ರ ತಂದ ಶರಣಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 309/* ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 411236545492 1118028498
314 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ನಾರಾಯಣ ತಂದ ದತತಮಬಟಿ ನರ ೋಣಾ ನರ ೋಣಾ 529 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.60 25600 509544071510 0192000100110874
315 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಬಂಡಪಪ ನರ ೋಣಾ ಕ್ರಹರಿ 23/*2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.20 19200 563818992709 11149100002289
316 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಶರಣಪಪ ತಂದ ಗುರುನಿಂಗಪಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಯಳಸಂಗಿ 195/*1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 2.00 32000 292473862387 11093100008205
317 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ತಂದ ಶ್ರೋಶೈಲ ಆಳಂದ ತಡಕ್ಲ 355/*9 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800 517863247725 198000406956
318 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಹಿತತಲಶ್ರ ರ 150/*, 156/* ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 81x30x3 280000 AAZTS0157P 3768383884
319 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಅಭನವ ಶ್ವಲಂಗೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 154/ 151/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 45x45x3 380000 784862319102 39197225793
320 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಕ್ರಿಲಂಗೋಶವರ ಸಾಮ ಹಿಕ್ ಸಮುದ್ಾಯ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ನರ ೋಣಾ ಅಂಬಲಗ್ಾ 34/*2,34/*1 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 45x45x3 400000 830021858517 11165101026731
321 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಪೂಜಯ ಜಡಯ ಶಾಂತಲಂಗೋಶವರ  ಸಮುದ್ಾಯ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಬೆ ೋಮನಳಿಿ 50/*2 51/* ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 45x45x3 400000 434017722098 11159101016211
322 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಪರಭು ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಆಳಂದ ಹಳಿಿಸಲಗರ 28/*3 214/ ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 45x45x3 400000 217607134560 11007101046416
323 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಒಣ ದ್ಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಜೆೈಕ್ುಮಾರ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 37/*5 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ದ್ಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ 3.00 215200 643592332804 6225101005488
324 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಒಣ ದ್ಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ ಬಸವಂತರಾಯ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಧುತತರಗ್ಾಂವ 150/*C ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ದ್ಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ 3.00 136800 754081788904 10814239698
325 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಒಣ ದ್ಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ ಇಲಯಾಸ ತಂದ ಇಸಾಾಯಿಲಸಾಬ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 35/*5 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ದ್ಾರಕ್ಷ್ ಘಟಕ್ 4.00 223200 630030492262 6225101000354
326 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ಚನುಪಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಯಳಸಂಗಿ 172/*4 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 362013552197 11093101003402
327 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸದಾಮಾ ಗಂಡ ಅಪ್ಾಪರಾವ ಖಜ ರಿ ನಿರಗುಡಿ 60/*2ƒ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 760442272717 62330817276
328 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷ್ಾೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ಖಜ ರಿ ಕಿಣಿಣಸುಲಾತನ 5/*6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 543544672682 11007101014602

329 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಾಬುರಾವ ತಂದ ಮಲಲಣಣ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 97/*1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 916017672278 11093100000310
330 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಅಲಾಣಣ ತಂದ ಪರಭುರಾವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 172/*4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 832839033267 358915680
331 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶರಣಬಸಪಪ ತಂದ ತುಕಾರಾಮ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 365/*1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 501354974890 11080101034563.0
332 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸರೋಖ್ಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ನಿಂಬಾಳ 252/*1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 597607731134 31719571898
333 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ದ ಂಡಿಬಾ ತಂದ ತುಕಾರಾಮ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 332/*3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 508727690479 30132341062
334 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಾತಣಣ ತಂದ ಬಸಣಣ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ನಿಂಬಾಳ 164/*2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 238602533151 3770910512
335 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋಕಾಂತ ತಂದ ಬಾಬುರಾವ ಖಜ ರಿ ಕಿಣಿಣಸುಲಾತನ 55/*6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 999434964131 382500100665001
336 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಾಗಣಣ ತಂದ ಆನಂದರಾವ ಖಜ ರಿ ಕಿಣಿಣಸುಲಾತನ 92/*5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 418270578236 62366336342
337 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಹಿರಕ್ಣಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಾೋಣ ಖಜ ರಿ ತಡ ೋಳಾ 12/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 546339940303 11050100000160
338 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಹೆೋಶ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಆಳಂದ ಜಮಗ್ಾ ಜೆ 47/*3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 456291089443 3983043896
339 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಲಲಪಪ ತಂದ ಸದಾಣಣ ಆಳಂದ ಹಳಿಿಸಲಗರ 30/*1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 277940266994 11080100001897
340 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಬಸವರಾಜ ಆಳಂದ ಚಿಂಚ ೋಳಿಿ ಬ 51/*1¯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 791558682634 62262177081
341 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಜಶೋಖರ ತಂದ ನರಸಪಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಯಳಸಂಗಿ 107/*8 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 794643845585 11093101003299
342 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಶ್ವರಾಚಪಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ತೆೋಲ ಲರ 11/*14 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 500239563151 35210598783
343 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಾತಲಂಗಪಪ ತಂದ ಶರಣಪಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 262/*8 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 916797523719 11172101003369
344 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರೋವಪಪ ತಂದ ಭೋಶಾಯ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 288/*1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 784743564494 11080101001389
345 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ನರ ೋಣಾ ಬೆಟಿಜೆೋವಗಿಯ 60/*2ƒ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 477441420164 11116101000645
346 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗುರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪಪ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 92/*5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 571789846964 160701011000024
347 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸ ಯಯಕಾಂತ ತಂದ ಆನಂದರಾಯ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 85/*ƒ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 977947374543 160701011000020
348 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಂತೆ ೋಷ ತಂದ ಬಸವಂತರಾಯ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 117/*4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 450125928495 160701011000036
349 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪರಮೋಶವರ ತಂದ ಆನಂದರಾಯ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 85/*ƒ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 276940113981 11008100025285
350 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗುಂಡಯಯ ತಂದ ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ಆಳಂದ ಮುನುಳಿಿ 101/*4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 835252317792 11176101003378
351 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸದಾಣಣ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಯಳಸಂಗಿ 272/*2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 685720397550 33895331154



352 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗುರುಲಂಗಪಪ ತಂದ ಪರಭು ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 228/*9 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 200651627115 11039101020782
353 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶರಣಪಪ ತಂದ ಗುರುಬಸಪಪ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 398/*1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 827359258697 52192899974
354 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಅಶ ೋಕ್ ತಂದ ಯಶವಂತರಾವ ಖಜ ರಿ ಚಿತಲ 17/*9 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 808904867002 32146351274
355 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಾಗಿೋಂದರ ತಂದ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 405/*6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 371361784604 11050100003448
356 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಹಣಮಂತ ತಂದ ಯಗಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಕಾತಾರಬಾದ 11/*1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 575918164663 33285545423
357 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪರವಿೋಣ ತಂದ ಪಂಡಿೋತ ಖಜ ರಿ ಮಟಕಿ 48/*2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 642987285022 3964506430
358 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ಶಾಂತಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 224/*5ƒ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 499833796058 382500100921301
359 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಭೋಮಶಾಯ ತಂದ ಹಣಮಂತ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಕೆೋರ ರ 27/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 230113411095 4030640377
360 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಂಕ್ರಲಂಗ ತಂದ ಬಸಲಂಗಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ದಗ್ಾಯಶ್ರ ರ 28/*1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 525171543049 30665807877
361 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ ತಂದ ಸಾತಲಂಗಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ನಿಂಬಾಳ 310/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 390779313160 876104000147804
362 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪಂಡಿತರಾಯ ತಂದ ಕ್ಲಾಯಣರಾಯ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 319/*½ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 416639739789 62364527077
363 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸುವಣಾಯ ಗಂಡ ಗ ೋರಕ್ನಾರ್ ನರ ೋಣಾ ಚಿಂಚನಸ ರ 314/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 993514114986 11103100003490
364 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸಲಂಗಮಾ ಗಂಡ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಆಳಂದ ಮುನುಳಿಿ 124/*3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 755537492362 382500100819901
365 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗುರುಪ್ಾದಲಂಗಗುರು ತಂದ ಚನುವಿೋರಯಯ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಯಳಸಂಗಿ 247/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 638834572122 11093100004134
366 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ ಸದಾಮಾ ಗಂಡ ಬಸವಣಪಪ ಆಳಂದ ಬೆ ೋಳಣಿ 88/* ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ 9x6x3m 200000 293989387896 198000262764
367 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಗುರಪ್ಾಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಧಂಗ್ಾಪೂರ 42/*4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ 9x6x3m 200000 895345955076 302266189598
368 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ ಸಂಜಿೋವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ರಾವಬಹದ ರ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ದಗ್ಾಯಶ್ರ ರ 44/* ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ 9x6x3m 200000 730086035978 11180283295
369 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ ಗುಂಡಪಪ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪ್ಾಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ನಿಂಬಾಳ 279/*4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ 9x6x3m 200000 253488142039 60333641789
370 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ(Sucker) ಹಣಮಂತರಾಯ ತಂದ ಭೋಮಶಾಯ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 25/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ(Sucker) 0.80 15600 768498985444 1109310000039
371 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ(Sucker) ಕೆದರನಾರ್ ತಂದ ರಾಜಪ್ಾಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಕ್ಡಗಂಚಿ 148/*3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ(Sucker) 1.20 23400 358806175562 30852499073
372 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಜಗನಾುರ್ ತಂದ ಅಪ್ಾಪಸಾಬ ಖಜ ರಿ ಬಾರಖ್ಯೋಡ 23/*3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 1.00 30600 615169215887 6225101001773
373 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ತುಳಜಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕೆರೋಪ್ಾಪ ಆಳಂದ ದೋಗ್ಾಂವ 94/*1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 0.80 24480 705130710838 11007101017751
374 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಕ್ರಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಾಳಪ್ಾಪ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 65/*6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 0.80 24480 332413828745 1303220100726
375 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಅಬುಾಲ ತಂದ ಸಾಹೆೋಬ ಆಳಂದ ಹೆಬಳಿ 10/*7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 0.40 12200 586146918832 3921887618
376 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಸದ್ಾರಮಪಪ ತಂದ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಕ್ಡಗಂಚಿ 31/*2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 1.00 30600 519650660760 20287164712
377 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಅನಸುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವಮ ತಯಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಚಲಗೋರಾ 12/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 0.80 24480 255436758781 30820845158
378 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಮಹಾದೋವಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಕೆ ರಳಿಿ 15/*4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 1.40 42840 513110924493 20169809941
379 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಯಲಲಪಪ ತಂದ ಶ್ರೋಮಂತರಾವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಡಣ ಣರ 126/*2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 1.20 36720 378064265027 5109101001449
380 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಕ್ಲಾಯಣಿ ತಂದ ರಾಮಣಣ ಆಳಂದ ಕೆ ಡಲಹಂಗರಗ್ಾ 151/*1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 1.00 30600 606244222464 11080100007014
381 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಪಂಡಿತರಾಯ ತಂದ ಕ್ಲಾಯಣರಾವ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 317/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 0.80 24480 416639739789 160701011000144
382 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಕ್ಲಾಯಣರಾವ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 322/*2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 0.80 24480 383561137091 160701011000400
383 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಸದ್ಾಾರ ಢ ತಂದ ಬಸವಂತರಾಯ ನರ ೋಣಾ ಸಾವಳಗಿ ಕೆ 10/*1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 0.40 12240 11008130003727
384 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಮಲಲಣಣ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಝಳಕಿ ಕೆ 156/*2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 0.60 18360 519175421031 60142271788
385 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಮಹಾದೋವಪಪ ತಂದ ಸದಾಪಪ ಆಳಂದ ಬೆ ಳಣಿ 84/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 1.40 42840 731773035398 11031101015391
386 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ ಅಣಣವಿೋರಯಯ ತಂದ ಶಂಭುಲಂಗಯಯ ಆಳಂದ ಕೆ ಡಲಹಂಗರಗ್ಾ 110/*2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆ ಸ ತೆ ೋಟ 0.60 18360 442510528470 35119634515
387 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ ಗುರುಪರಸಾದ ತಂದ ಶಶ್ಕಾಂತ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಕೆ ರಳಿಿ 108/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ 1.00 10200 538088166672 32121492293
388 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ ಅಮೃತ ತಂದ ಚಂದರಶಾಯ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 324/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ 0.66 6732 310104805283 11093101025024
389 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ ಸದ್ಾನಂದ ತಂದ ಪರಭಣಣ ಆಳಂದ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಬ 60/*3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ 0.30 3060 ALA 14104567 62267300511
390 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ ಸುಂದರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಪಪ ಆಳಂದ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಬ 40/19 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ 0.40 4080 917637427571 62365813192
391 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ ಶರಣಪಪ ತಂದ ಸದಾಣಾಣ ಆಳಂದ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಬ 4/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ 0.34 3468 222395840588 62345169930
392 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ ಗುರುಲಂಗಪಪ ತಂದ ಸದಾಪ್ಾಪ ಆಳಂದ ಬೆ ೋಳಣಿ 84 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ 1.20 12240 430094172617 34406218518
393 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ ನಾಗನಾರ್ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ಆಳಂದ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಬ 9/*2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ 0.30 3060 619050120628 62365672488
394 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ ನಾರಾಯಣ ತಂದ ದತತಮಬಟಿ ನರ ೋಣಾ ನರ ೋಣಾ 530 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ 0.60 6120 509544071510 0192000100110874
395 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ ನಾಗಯಯ ತಂದ ನಿೋಲಕ್ಂಠಯಯ ನರ ೋಣಾ ಕೆ ಟಿರಗ್ಾ 22/*1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ 0.40 4080 298693857260 34987425995
396 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ ಮಹಾನಂದ್ಾ ಗಂಡ ಭ ೋಗೋಶ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಝಳಕಿ ಬ 40/„ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ 0.40 4080 971702981155 30526550114
397 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ ಬಾಬುರಾವ ತಂದ ಹಣಮಂತ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಕ್ಡಗಂಚಿ 9/*»ÙÖÓ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ 0.80 16000 719864832134 30861639396
398 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ ಮಹಾದೋವಿ ಗಂಡ ಸ ೋಮಲಂಗ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 456 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯ 0.60 2306 39935775574 11093100007377
399 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ 2 ನೆೋ ವಷಯ ಭೋಮಶಾಯ ತಂದ ಗುರಪ್ಾಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 93/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ 2 ನೆೋ ವಷಯ 0.40 1537 239515730060 89527605349
400 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ 2 ನೆೋ ವಷಯ ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ ಅಂಬೆ ೋಜಪ್ಾಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 27/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ 2 ನೆೋ ವಷಯ 0.60 2306 879129471020 11093100001458
401 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ 2 ನೆೋ ವಷಯ ವಿಶವನಾರ್ ತಂದ ಅಮೃತ ಖಜ ರಿ ಕಿಣಿಣಸುಲಾತನ 51 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ 2 ನೆೋ ವಷಯ 0.80 3074 464536311469 20171267787
402 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ 2 ನೆೋ ವಷಯ ಶರಣಬಸಪಪ ತಂದ ಭೋಮಶಾಯ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 212/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ 2 ನೆೋ ವಷಯ 0.80 3074 933360862209 11180283909
403 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಜಗದೋವಿ ಗಂಡ ಜಗನಾುರ್ ಖಜ ರಿ ಬಾರಖ್ಯೋಡ 23/*3 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 328592435478 38207870060
404 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಭೋಮಶಾಯ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 551/*1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.60 12000 585834317598 13032200049059
405 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಮದರಸಾಬ ತಂದ ಹುಸೋನ ಆಳಂದ ಗುಲಹಳಿಿ 4/* ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 204691578475 6225101002412
406 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸೈಫನ ತಂದ ಹುಸೋನಸಾಬ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 547/*1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 394021611308 20158932161
407 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶೋಖಅಬುಾಲ ತಂದ ಮಹಾದ ನರ ೋಣಾ ನರ ೋಣಾ 484/*… ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 724948675196 11031100000868
408 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ತಂದ ಮಾದಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 49/*1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 829294301975 11180291524
409 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಮಲಲಪ್ಾಪ ತಂದ ಸಾಯಿಬಣಣ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಯಳಸಂಗಿ 217/*1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 269828804846 11093100008430
410 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಹಮೋದಮಯಾಯ ತಂದ ಮೋದ್ನಸಾಬ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 426/* ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.60 12000 411674383041 11093100005644
411 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ರಾಮಚಂದರ ತಂದ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷಪ್ಾಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಭ ಸನ ರ 34/* ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.40 8000 366050611016 11015100006509
412 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಜಿಯಾಲಾಲ ತಂದ ಚಂದುಲಾಲ ಖಜ ರಿ ಜಮಗ್ಾ ರು 86/* ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 749811400866 11174101001936
413 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಕಾಶ್ನಾರ್ ತಂದ ಧಮಯಣಣ ಖಜ ರಿ ತಿೋರ್ಯ 93/*1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.40 8000 583677555845 62288991353
414 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಹಣಮಂತರಾಯ ತಂದ ಅಣಾಣರಾಯ ಖಜ ರಿ ಮಟಕಿ 293/* ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 319839784279 0382500100688101
415 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸ ೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಮದೋವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಯಳಸಂಗಿ 142/*4 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.40 8000 425324703638 32029477031
416 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಕ್ಲಲಪಪ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಆಳಂದ ಹಳಿಿಸಲಗರ 107/* ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 552442525958 6225101005144
417 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಗಂಗ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕೆರೋಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 309/* ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 531677854741 31439938595
418 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ದರಪಪ ತಂದ ಶರಣಬಸಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ದಗ್ಾಯಶ್ರ ರ 7,4/*2 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 880051576191 37314748301
419 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಶರಣಪಪ ನರ ೋಣಾ ಬೆಟಿಜೆೋವಗಿಯ 60/*2ƒ ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 744256843614 11116101000645

420 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶಾಲುಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಜಯ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 83/*‘Ð ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.60 12000 275918838011 11008100001877
421 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ರುಪಲಾ ಗಂಡ ಲ್ ೋಕ್ು ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 57/*‘Ð ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 0.40 8000 578188713762 11008100025535
422 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಸಕ್ುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ರೋಮ ಆಳಂದ ಕೆ ಡಲಹಂಗರಗ್ಾ 151/*2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800 376103624471 62354210061
423 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಹಿೋರಾಸಂಗ ತಂದ ದೋವಲು ಆಳಂದ ಕೆ ಡಲಹಂಗರಗ್ಾ 140/*1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.60 25600 303017508661 32215550726
424 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ತಂದ ರೋವಣಪ್ಾಪ ಆಳಂದ ಜಮಗ್ಾ ಜೆ 87/*2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000 965175328792 198000374092
425 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ವಿಠಲ ತಂದ ರ ೋಮಣಣಪಪ ಆಳಂದ ಜಮಗ್ಾ ಜೆ 119/*1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 0.73 11680 377565460806 6255101001882
426 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ ರಾಘರ್ೋಂದರ ತಂದ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಖಜ ರಿ ಕಿಣಿಣಸುಲಾತನ 160/*2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ 0.60 9600 203888815083 62433979478
427 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸುನಿೋಲಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಬಸವರಾಜ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ದೋವಂತಿ 24/*„ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20x20x3 75000 583930044721 11015100005313
428 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಗಂಗ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಓಮಣಪ್ಾಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 418/*3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20x20x3 75000 730295510198 6225101005479
429 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಾಯಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕ್ಲಾಯಣರಾವ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 511/*3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20x20x3 75000 484429478615 0513101075840
430 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ವಪುತರ ತಂದ ಧನಶಟಿಿ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಕೆರ ರ 71/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20x20x3 75000 765492891225 30885739700
431 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಬಾಪೂರಾವ ತಂದ ಗುಂಡೋರಾವ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 482/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20x20x3 60000 644212621261 33559374421
432 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ತಂದ ಚಂದ್ಾರಮಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ದಗ್ಾಯಶ್ರ ರ 83/*2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20x20x3 60000 478801837220 11180279482
433 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಬೋರಲಂಗೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 414/*1 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 12x3.60x2 400000 572443836009 33375832278
434 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಆಳಂದ ತಡಕ್ಲ 632 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 12x3.60x2 533000 250350129781 33058184780
435 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ನಾಗಲಂಗೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಆಳಂದ ಎಲನಾವದಗಿ 6/*1, 19/*2 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 12x3.60x2 533000 46935720434 32839258870
436 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಪರಮೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮೋಘಾ(ಕೆ) 73/*2 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 12x3.60x2 280000 399998059466 11180285408
437 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವಣಣ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಸುಂಟನ ರ 61/*2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 572443836009 33375832278
438 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ಶ್ವಣಣ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಸುಂಟನ ರ 4/*2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 250350129781 33058184780
439 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಅಪ್ಾಪರಾಯ ತಂದ ಶ್ವಪ್ಾಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಸುಂಟನ ರ 94/*2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 46935720434 32839258870
440 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸದಾರಾಮ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 192/*3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 399998059466 11180285408
441 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗಣಪತಿ ತಂದ ದ ಂಡಿಬಾ ನರ ೋಣಾ ಅಂಬಲಗ್ಾ 198/*3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 655929735064 11165100000529
442 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋಕಾಂತ ತಂದ ಖಂಡೋರಾಯ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 87/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 280000736963 11008100007290



443 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ನರ ೋಣಾ ಕ್ರಹರಿ 22/*2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 467026351622 11149101004119
444 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋಶೈಲ ತಂದ ಗುರುಬಸಪಪ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 386/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 386792064352 11050100002615
445 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಬಸವಣಪಪ ಆಳಂದ ಬೆ ೋಳಣಿ 118/*2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 896994264571 19000100109610
446 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಅಪ್ಾಪರಾವ ತಂದ ಬಸವಂತರಾವ ಆಳಂದ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಬ 51/*1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 337832841636 62344162607
447 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ವಶರಣಪಪ ತಂದ ಶಾಯಮರಾವ ಆಳಂದ ಜಮಗ್ಾ ಜೆ 5/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 692308023147 20228240956
448 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಾಬಯಯ ತಂದ ಸದಾಯಯ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಬೆಣ್ಣಣಶ್ರ ರ 134/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 416056988464 3934066888
449 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಗಂಡ ಶರಣಪಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಬೆಣ್ಣಣಶ್ರ ರ 76/*4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 479517382380 11093100002722
450 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಲಲಪಪ ತಂದ ಮಾರುತಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಬೆಣ್ಣಣಶ್ರ ರ 72/*»ÙÖÓ2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 485688560735 11093101007709
451 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಸದಾಪಪ ಆಳಂದ ಬೆ ೋಳಣಿ 84/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 296916492672 11031101015407
452 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಕ್ಲಲಪಪ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಆಳಂದ ಹಳಿಿಸಲಗರ 107/*1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 552442525958 6225101006144
453 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ ಬಂಡಯಯ ತಂದ ಬಾಬಯಯಸಾವಮ ಆಳಂದ ಎಲನಾವದಗಿ 88/* ಸಾಮಾನಯ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ 20 HP 75000 834247706525 11159101009327
454 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ ಲಕ್ಷ್ಾೋಣ ತಂದ ಗ ೋಪುಪವಾರ ಆಳಂದ ಸಂಗ ೋಳಗಿ ಜೆ 126/*7 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ 15 HP 100000 457224792713 3941308435
455 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ ಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಭೋಮಶಾಯಸ ಮನ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಯಳಸಂಗಿ 139/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ 9x6x3 200000 550089133695 11039100001430
456 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಹೌಸ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋಶೈಲ ತಂದ ತುಕಾರಾಮ ಆಳಂದ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಕೆ 40/*6 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲಹೌಸ ಘಟಕ್ 2000 Sq 913000 338140710441 0020020130026035
457 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಪ್ಾಲಹೌಸ ಘಟಕ್ ಬೆಳೆ ಪ್ಾರತಯಕ್ಷತೆ ಶ್ರೋಶೈಲ ತಂದ ತುಕಾರಾಮ ಆಳಂದ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಕೆ 40/*6 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲಹೌಸ ಘಟಕ್ ಬೆಳೆ ಪ್ಾರತಯಕ್ಷತೆ 2000 Sq 140000 338140710441 0020020130026035
458 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮರೋವವ ಗಂಡ ರಾಣಪಪ ಆಳಂದ ಕೆ ಡಲಹಂಗರಗ್ಾ 211/5 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 20x20x3 75000 545667574673 36106218515
459 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗುರುಪ್ಾದ ತಂದ ಸಂಬಾ ಆಳಂದ ಜಮಗ್ಾ ಜೆ 48/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 673990268419 11050100011914
460 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋಶೈಲ ತಂದ ತುಕಾರಾಮ ಆಳಂದ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಬ 40/*3 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 338140710441 13032200097121
461 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ತಂದ ರಾಮಚಂದರ ನರ ೋಣಾ ಮಡಕಿ 129/*3 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 299046499929 11073100002058
462 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಗ್ೌರಪಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಬೆಣ್ಣಣಶ್ರ ರ 62/*5 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 806487548586 11093100005932
463 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ತಾಯಿ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 216/*1 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 812843265202 382500100926401
464 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪ್ರಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಾಲು ಆಳಂದ ಸಂಗ ೋಳಗಿ ಜೆ 118/*1 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 989944011655 382500100994101
465 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಹೆ ಬುದ್ಾಸ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಭ ಸನ ರ 72/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 282484101253 382500100842101
466 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗುಂಡಮಾ ಗಂಡ ಅಮೃತ ನರ ೋಣಾ ಕ್ುದಮ ಡ 84/1 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 490005898085.00 11165100000974
467 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಿಂಗಶಟಿಪಪ ತಂದ ನಾಗಿೋಂದರ ನರ ೋಣಾ ಕ್ಲಕ್ುಟಗ್ಾ 38/*4 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 841494199847 11165100001842
468 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಅಜುಯನ ತಂದ ಈರಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಅಂಬೆೋವಾಡ 28/*1 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 340454153532 11080101035614
469 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಕ್ನುಯಯ ತಂದ ಅಣಣಪ್ಾಪ ಖಜ ರಿ ಕ್ಣಮಸ 40/*ƒ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 12x3.60x2 87500 582927180411 11007100006235
470 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ ಕಾಶ್ನಾರ್ ತಂದ ಸಾಯಿಬಣಣ ಆಳಂದ ತಡಕ್ಲ 1129/*C ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ 20 HP 100000 259863076782 6225101002097
471 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Boom Sprayer ಗುಂಡಮಾ ಗಂಡ ಚನುವಿೋರಪಪ ಆಳಂದ ಮುನುಳಿಿ 14/* ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 37000 797422682426 11001101016071
472 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaff Cutter ಸದಾರಾಮ ತಂದ ಬಸವಣಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 192/*3 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 16000 399998059466 11180285408
473 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaff Cutter ಗುರುಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಶಾಲವಾಹನ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ನಿಂಬಾಳ 275/*2 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 16000 200573668384 60212178929
474 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaff Cutter ಬಸವಣಪಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 255/*3 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 16000 272286199835 11180302896
475 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaff Cutter ಬಸವಣಪಪ ತಂದ ನಾಗೋಂದರಪಪ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮೋಘಾ ಕೆ 42/*ƒ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 16000 542146067301 31800693095
476 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Sprayer ಕ್ವಿರಾಜ ತಂದ ಶ್ವರಾಯ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 130/* ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 10000 312680299210 11008100031363
477 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Sprayer ರಾಮಣಣ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪಪ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 5/*2 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 10000 806786230432 11008100002289
478 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Sprayer ಶರಣಬಸಪಪ ತಂದ ಖಂಡೋರಾಯ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 67/* ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 10000 370096140855 160701011000021
479 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Sprayer ಶಾಲುಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಜಯ ನರ ೋಣಾ ಬೆಳಮಗಿ 83/*½ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 10000 275918838011 11008100001877
480 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weeder ರೋಣುಕಾ ಗಂಡ ಅಣಾಣರಾಯ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಬೆ ಮಾನಳಿಿ 50/*2 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 65000 295599617538 11159101008911
481 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weeder ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ಮಾಧವರಾವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ನೆೋಲ ರ 9/*3 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 60000 878970732419 34030021035
482 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaff Cutter ಭೋಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲಲಣಾಣ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಝಳಕಿ ಕೆ 71/*»ÙÖÓ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 19000 858504268660 38207064061
483 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaff Cutter ಚಂದರಶಾಯ ತಂದ ಭೋಮಶಾಯ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ನೆೋಲ ರ 28/*2 ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 15000 756696966652 5109110000065
484 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 20 HP Tractor ಶ ೋಭಾವತಿ ಗಂಡ ಶಾಮರಾವ ಆಳಂದ ತಡಕ್ಲ 426/*1 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 225000 386741546061 11007100008768
485 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Rotavator ಪಂಡಿೋತ ತಂದ ವಿಠ ೋಬಾ ಖಜ ರಿ ತಡ ೋಳಾ 63/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 42000 386741546061 11007100008768
486 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaf Cuter ಖ್ಯೋಮು ತಂದ ಬದುಾ ರಾಠ ೋಡ ಆಳಂದ ಸಂಗ ೋಳಗಿ ಜೆ 118/*3 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 20000 203414286163 3927270032
487 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaf Cuter ಪ್ರೋಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಾಲು ಆಳಂದ ಸಂಗ ೋಳಗಿ ಜೆ 118/*1 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 20000 340567718648 11080100004906
488 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaff Cutter ಭೋಮಶಾಯ ತಂದ ಮಲುಪ್ಾಪ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಮಾಡ್ಾಯಳ 448/*5 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 40000 989944011655 0382500100994101
489 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaff Cutter ಗುರುಪ್ಾದ ತಂದ ಸಂಬಾ ಖಜ ರಿ ಜಮಗ್ಾ ಜೆ 48/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 15000 742304712045 110393100000657
490 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Rotavator ಸುಷ್ಾಾ ಗಂಡ ಸ ಯಯಕಾಂತ ನರ ೋಣಾ ಚಿಂಚನಸ ರ 474/*5 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 42000 673690268419 11050100011914
491 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weeder ಸುೋಹಾ ತಂದ ಸ ಯಯಕಾಂತ ನರ ೋಣಾ ಚಿಂಚನಸ ರ 494/*4 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 70000 277222867983 30232710865
492 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Brush Cuter ಲಂಬಾಜಿ ತಂದ ವಾಲು ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಭ ಸನ ರ 76/* ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 16000 311382918933 20185956180
493 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weeder ಕ್ಲಪನಾ ಗಂಡ ಗ್ಾಂಧಿ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 156/*11 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 65000 362648904239 1101510026052
494 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaff Cutter ಶರಣಪಪ ತಂದ ಸಾಯಿಬಣಣ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾ.ಹಿಪಪರಗ್ಾ 196/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 15600 587981237980 382500101007901
495 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaff Cutter ರಾಜೆೋಂದರ ತಂದ ಸಾಯಿಬಣಣ ಖಜ ರಿ ಚಿತಲ 27/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 14500 834470228743 62125175015
496 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Chaff Cutter ರತಾುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜೆೈಪ್ಾಲ ಖಜ ರಿ ಖಜ ರಿ 233/* ಪ.ಜಾತಿ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ 14500 567508496763 62015732618
497 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ಹಿಂರಾಸಂಗ ತಂದ ಪ್ಾಂಡು ರಾಠ ೋಡ ಸಂಗ ೋಳಗಿ (ಜಿ) ಆಳಂದ 85/*1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ 2.00 200000 640291178890 0382500100215001
498 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ಸ ಯಯಕಾಂತ ತಂದ ತಿಪಪಣಣ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 474/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ ಘಟಕ್ 1.60 200000 526643802040 62208168763

II
1 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮುಲಕ್ ತಂದ ದಸತಗಿೋರ ಪಟೋಲ ಅಂಬೆೋವಾಡ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 36 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.00 23260 282338515617 32599148936
2 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಲಾಮ ಪಟೋಲ ತಂದ ಹುಸೋನ ಪಟೋಲ ಅಂಬೆೋವಾಡ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 14/*1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.80 18608 912810587085 6225101003235
3 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ 2ನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಖುತಬುದ್ಾನ ತಂದ ಖ್ಾದ್ರಸಾಬ ಅಂಬೆೋವಾಡ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 47 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.00 23260 212959679622 11039101001927
4 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶರಣಪಪ ತಂದ ರೋವಪ್ಾಪ ಬೆಟಿಜೆೋವಗಿಯ ನರ ೋಣಾ 58/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 6788 676909776055 11149100001827
5 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವಕಾಂತಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ ಬೆಟಿಜೆೋವಗಿಯ ನರ ೋಣಾ 58/12 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 6788 843847428737 11149100001822
6 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಂಕ್ರೋಪ್ಾಪ ಬೆಟಿಜೆೋವಗಿಯ ನರ ೋಣಾ 86/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 16972 211271816721 4411166041
7 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಶ್ಕಾಂತ ತಂದ ರಾಚಣಣ ಬೆಟಿಜೆೋವಗಿಯ ನರ ೋಣಾ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 13577 409584370491 198002035149
8 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರ್ೈಜನಾರ್ ತಂದ ಪರಮೋಶವರ ವಿಾ.ಕೆ.ಸಲಗರ ನರ ೋಣಾ 235/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 6788 671750496116 52011437011
9 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ತಂದ ರಾಚಪ್ಾಪ ಮದಗುಣಕಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 82/*5 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 32267 731037886423 30633430781

10 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಗಂಡ ಮಲಲನಾರ್ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 173/*ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.60 64534 223643756785 6225101005380
11 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಧಮಯರಾಯ ತಂದ ಸೋತಾರಾಮ ಝಳಕಿ (ಬ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 25/*2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 32267 526327495044 11093100003206
12 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವಮಾಾ ಗಂಡ ರಂಗಪತಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 78/*2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.80 32267 540798055380 4043662580
13 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಸಂಜಿೋವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಕಾಶಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 454/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ 1.60 127681 584868081934 520101258586685
14 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಿೋತಾ ಗಂಡ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 300 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ 0.80 63840 704820988584 11103100004260
15 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಅಣಣವಿೋರಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 388 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ 1.60 127681 875066317217 10445386459
16 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಜಯಶ್ರೋ ಗಂಡ ಶ್ರೋಶೈಲಪಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 388 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ 0.80 63840 976480063986 11103100005527
17 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 558/*1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ 1.00 79800 893495093402 11149100000433
18 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಸ ತರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 583/*6 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ 0.60 47880    616944480457 11103100000132
19 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಅಶವನಿ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 583/*4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ 1.00 79800 628789935373 919010063822397
20 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ತಿೋರ್ಯಪ್ಾಪ ತಂದ ತಿಪಪಣಣ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 314/* ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ 0.60 47880 848690189317 11103100006314
21 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದಾಪ್ಾಪ ಬೆ ೋಳಣಿ ಆಳಂದ 84/*ಇ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ ೋ 1.00 51125 731773035398 11031101015391
22 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಮೋಹನಂದ ತಂದ ಗುರುಣಣ ಬೆ ೋಳಣಿ ಆಳಂದ 124/*3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ ೋ 0.80 40900 978360269456 13032200112028
23 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಾೋಕಾಂತ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ಬೆ ೋಳಣಿ ಆಳಂದ 87/*5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ ೋ 0.40 20450 319589447722 36463389220
24 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಸದಾಮಾಾ ಗಂಡ ಬಸವಣಪ್ಾಾ ಬೆ ೋಳಣಿ ಆಳಂದ 88/* ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ ೋ 1.00 51125 293989387896 198000262764
25 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ರೋಣುಕಾ ಗಂಡ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಬೆ ೋಳಣಿ ಆಳಂದ 98/6,98/7 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ ೋ 0.80 40900 603017023168 0192000100109568
26 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಗುರುಲಂಗಪಾ ತಂದ ಸದಾಪ್ಾಪ ಬೆ ೋಳಣಿ ಆಳಂದ 84/* ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಟ ೋ 1.00 51125 430094172617 11031100003330
27 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಸದಾಲಂಗ ತಂದ ಶ್ವಪುತರಪ್ಾಪ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 26/*2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.60 23370 722827431418 3943098220
28 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೋಮಂತ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 83/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.40 15580 884904692305 11039101021897
29 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಸ ಯಯಕಾಂತ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 43/*4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.40 15580 948762090371 30670006266
30 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ರಂಗಪತಿ ಗಂಡ ಅಣಣರಾವ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 78/*2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.60 23370 984512782468 3652044944
31 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಕ್ಲಲಪ್ಾಪ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 28/*7 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.60 23370 968595201624 848518210000649
32 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಸದಾರಾಮ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 192/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.60 23370 399998059466 11180285408
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33 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಾಣ ತಂದ ಮಲ್ಲೋಶಪಪ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 115/*1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.60 23370 603924097628 34909529893
34 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಭೋಮಣಣ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 286/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.60 23370 903188239962 0382500100587001
35 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಪರಮೋಶವರ ತಂದ ಧರೋಪ್ಾಪ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 64/*5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.40 15580 938458134669 32890298730
36 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಾಣ ತಂದ  ಭೋಮಶಾಯ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 32/*6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.20 7790 493505570870 6225101007271
37 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಾಲವಾಹನ ಪ್ಾಟಿೋಲ ನಿಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 275*2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ 2.00 85500 200573668384 60212178929
38 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಪರಮೋಶವರ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 402/*1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ 1.00 42750 440197651691 62124206885
39 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಾಣ ತಂದ ಬಸವಂತರಾಯ ಕೆೋರ ರ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 93/* ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ 1.00 42750 228042494614 3953457144
40 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ವಿೋರಣಣಪ್ಾಪ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 198/*3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ 1.00 42750 594284968493 62466407038
41 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಸಾಯಿಬಣಣ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 75/*1 ಸಾಮಾನಯ ಡ್ಾರಯಗನ ಹಣುಣ 1.00 101211 752073414371 62445756684
42 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ವಿಕ್ರಮ ತಂದ ಮಲಲನಾರ್ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 173/* ಸಾಮಾನಯ ಸೋತಾಫಲ 1.00 27590 649338838495 62445756684
43 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಪರಮೋಶವರ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 402/* ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.00 34577 440197651691 33375229359
44 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಸಾತಲಂಗಪ್ಾಪ ತಂದ ದ್ೌಲಪ್ಾಪ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 247/*2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 27660 725610065623 11180283397
45 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ರತಾುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಾತಲಂಗಪಪ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 535/*1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.60 20745 758856056517 33375229359
46 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ತಂದ ನರಸಪ್ಾಪ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 201/*1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.60 20745 703438239802 198001841752
47 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಅಂಬವವ ಗಂಡ ಬಸವಂತಪಪ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 254/*1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.80 27660 812145184632 35986200384
48 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಸದ್ಾರಮಪಪ ತಂದ ಮಾಣಿಕ್ರಾವ ದಗ್ಾಯಶ್ೋರ ರ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 4/*1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.60 20745 317182311177 30526549824
49 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಸದಾರಾಮ ತಂದ ಸ ೋಮಲಂಗಪಪ ಹಿೋರ ಳಿಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 277/*4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.60 20745 923687248694 11161101010448
50 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಅಮೃತಪಪ ತಂದ ಶಾಂತಪ್ಾಪ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 133/*1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 63750 309786166596 30913218566
51 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಅಂಬೆರೋಶ ತಂದ ಸದಾರಾಮ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 5/*2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 25500 625083863031 30988703799
52 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ವಿಶಾವಸರಾವ ತಂದ ಸದಾಪಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 63/*4 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 25500 398435034831 10814189215
53 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಕಾಶ್ೋರಾಯ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 150/*ಬ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 25500 444578626490 62312835174
54 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ತಂದ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 85/*1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.40 89250 493393439524 0030020130003390
55 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಯಶಪಪ ತಂದ ಬೋಮಶಾಯ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 59/*1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.40 89250 634286194595 31945063987
56 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಶರಣಬಸಪಪ ತಂದ ಹಣಮಂತ ಹಡಲಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 65/*3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 34898 232729610413 11093100002314
57 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಸದ್ಾಾರಾಮ ತಂದ ಸಾಯಿಬಣಣ ಹಡಲಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 96/*1ಇ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.60 69796 216629043521 35608260176
58 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಭೋಮಶಾಯ ತಂದ ದುಂಡಪ್ಾಪ ಹಡಲಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 15/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 34898 967579481345 11093100003927
59 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಸದಾರಾಮ ತಂದ ಭೋಮಣಣ ಹಡಲಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 76/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.20 52346 611743385052 198001481673
60 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಪರಮೋಶವರ ತಂದ ನಿಂಗಪ್ಾಪ ಹಡಲಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 96/*2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.20 52346 947447580872 33825635043
61 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಕಿಶನ ತಂದ ಸದ್ಾಾಜಿ ಕೆ ೋತನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಖಜ ರಿ 23/*15 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 43622 241957450636 35774187114
62 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ತಿರೋಂಭಕ್ ತಂದ ಮಾದವರಾವ ಕೆ ೋತನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಖಜ ರಿ 23/*/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 43622 819665824092 32431269147
63 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಗುಂಡೋರಾವ ಕೆ ೋತನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಖಜ ರಿ 24/*1ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.80 34898 770228160767 11174101016983
64 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಬಾಲಾಜಿ ತಂದ ಸದಾರಾಮ ಕೆ ೋತನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಖಜ ರಿ 2/*3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 43622 381609223682 20184230387
65 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಕಾಶ್ೋನಾರ್ ತಂದ ಸದಾರಾಮ ಕೆ ೋತನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಖಜ ರಿ 23/*6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.00 43622 431734375553 20184232272
66 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ಕೆ ೋತನಹಿಪಪರಗ್ಾ ಖಜ ರಿ 23/*ಪ್ೂೋ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.20 8724 863806073491 38162076767
67 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಚಂದರಶಖ್ಯೋರ ತಂದ ಶ್ವಶರಣಪ್ಾಪ ಖ್ಯೋಡಉಮಗ್ಾಯ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 72/*1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 0.69 30026 514964386810 11180302491
68 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ ಶ್ರೋ ಗ್ೌಡಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಲುಜಪಪ ನೆೋಲ ಲರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 9/*1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ 9x6x3 200000 845603778374 52192880577
69 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ ಶ್ರೋ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಾಲವಾಹನ ಪ್ಾಟಿೋಲ ನಿಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 275/*2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ 9x6x3 200000 200573668384 60212178929
70 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ 1ನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿಠಲ ತಂದ ತಿಪಪಣಣ ವಾಗದರಿ ನರ ೋಣಾ 73/* ಪ.ಜಾ ಮಾವು 0.86 15200 376525661109 11149100002050
71 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಂಕೆರೋವವ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಾಣ ಕೆೋರ ರ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 38/* ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1.00 74607 312955344541 35474752917
72 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 454/*2 ಪ.ಜಾ ಪಪ್ಾಯಿ 0.50 73820 792302125573 11103101000441
73 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಾಣ ತಂದ ಅಂಬಣಣ ಅಲಾಲಪೂರ (ಜೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 45/*1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.50 36055 217476663917 11080101026795
74 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ದೋವಿಚಂದರ ತಂದ ಡ ಂಗುರ ಕೆ ಡಲಹಂಗರಗ್ಾ ಆಳಂದ 141/*ಅ ಪ.ಜಾ ಟ ಮಟ ೋ 0.50 46812 443099426552 198000398343
75 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಾಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ಕೆ ೋರಳಿಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 302/* ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹ  0.50 59375 ALA 12143313 62262516377
76 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಾೋಣ ತಂದ ಅಂಬಣಣ ಅಲಾಲಪೂರ (ಜೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 44/*1 ಪ.ಜಾ ದ್ಾರಕ್ಷ್ 1.00 82950 217476663917 11080101026795
77 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತೋಣಯ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಾಣ ತಂದ ಕಾಶಪ್ಾಪ ಬೆಳಮಗಿ ನರ ೋಣಾ 30/*1 ಪ.ಪಂ ಪಪ್ಾಯಿ 0.50 73822 226622594562 62371250809
78 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಬಾಬುರಾವ ತಂದ ಹಣಮಂತರಾವ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
79 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಶಾಂತಪಪ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
80 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಅಮೃತಪಪ ತಂದ ಶಾಂತಪ್ಾಪ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
81 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ತಂದ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
82 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಸಾಯಿಬಣಣ ತಂದ ಶಾಂತಪಪ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
83 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಮಾಳಪ್ಾಪ ತಂದ ಬೋಮಶಾಯ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
84 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಕಾಶ್ೋರಾಮ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
85 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ವಿಶಾವಸರಾವ ತಂದ ಸದಾಪಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
86 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಅಂಬೆರೋಶ ತಂದ ಸದಾರಾಮ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
87 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಧರ ತಂದ ವಿೋಶಾವಸರಾವ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
88 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
89 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಮಾಣಿಕ್ ತಂದ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
90 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮರಾಯ ತಂದ ಘಾಳಪ್ಾಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
91 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ತಂದ ಸದಾಣಣ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
92 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಗುರುನಾರ್ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
93 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಪರಭುಲಂಗ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
94 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ರವಿಚಂದರ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
95 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಜಗದೋವಪಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
96 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
97 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಪರದ್ೋಪ ತಂದ ಲಕ್ಷ್ಾೋಪುತರ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
98 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಸಂಜಿೋವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಶ್ವಶರಣಪಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
99 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಅಂಬಾರಾಯ ತಂದ ಜಗದೋವಪಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
100 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ರೋದೋವಿ ಗಂಡ ಭೋಮರಾಯ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
101 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಂಗಿೋತಾ ಗಂಡ ಸದ್ಾಾರಾಮ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
102 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಪರಭುಲಂಗಪಪ ಧುತತರಗ್ಾಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
103 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಸಂಜಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಕಾಶಪಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
104 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಿೋತಾ ಗಂಡ ತಿೋರ್ಯಪಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
105 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಅಣಣವಿೋರಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
106 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಜಯಶ್ರೋ ಗಂಡ ಶ್ರೋಶೈಲಪಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
107 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
108 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಸ ತರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
109 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಅಶವನಿ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
110 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ತಿೋರ್ಯಪ್ಾಪ ತಂದ ತಿಪಪಣಣ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
111 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
112 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಾಣ ತಂದ ಕಾಶಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
113 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಬಾಬು ತಂದ ರಮೋಶ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
114 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಖ್ಾಯಮಣಣ ತಂದ ತಿಮಾಜಿ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
115 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಶರಣಪಪ ತಂದ ಹರದ್ಾಸ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
116 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ವಿಠಲ ತಂದ ತಿಪಪಣಣ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
117 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪುತರ ತಂದ ಕ್ಲಲಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
118 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ರವಿ ತಂದ ಯಶವಂತ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
119 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಂಬಾರಾವ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
120 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ದ್ಾಯವಮಾ ಗಂಡ ಸ ೋಮಲಂಗ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
121 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರುಕ್ಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಾಣ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
122 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ವಿತಾ ಗಂಡ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
123 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400



124 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾಗಯವಂತಿ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
125 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರೋಣುಕಾ ಗಂಡ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
126 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಸುಧಾಮ ತಂದ ಪರಸಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400
127 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರೋ ಅನಿೋಲ ತಂದ ಹಣಮಂತ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ ಪಪ್ಾಯಿ ತರಬೆೋತಿ 400

128 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ವಿಜಯ ಬೆಳಮಗಿ ನರ ೋಣಾ 83/*ಬ ಸಾಮಾನಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 5762.71

129 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋಮತಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ ಬೆಳಮಗಿ ನರ ೋಣಾ 69/*5 ಸಾಮಾನಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 5322.02

130 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ರಾಮರಾವ ತಂದ ಮಾಧವರಾವ ಸಂಗ ೋಳಗಿ (ಸ) ನರ ೋಣಾ 37/*1 ಸಾಮಾನಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 5762.71

131 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋಮತಿ ಸುವಣಾಯ ಗಂಡ ಶ್ವರಾಜ ದೋನಕ್ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 88/*2 ಸಾಮಾನಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 5762.70

132 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಪೋರಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಂಕ್ರ ಕ್ಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 178/*ಪ್ೂೋ2 ಸಾಮಾನಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 5322.02

133 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದ್ಾಶ್ವ ಮಾಡ್ಾಯಳ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 31/*1 ಸಾಮಾನಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 5762.71

134 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ನಾಗೋಂದರಪ್ಾಪ ಮೋಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 42/*ಅ ಸಾಮಾನಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 5762.70

135 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋಮತಿ ಚನುಮಾಾ ಗಂಡ ನಾಗೋಂದರಪ್ಾಪ ಮೋಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 40/*1 ಸಾಮಾನಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 5322.02

136 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಮಲಲನಾರ್ ತಂದ ನಾಗೋಂದರಪ್ಾಪ ಮೋಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 42/*ಆ ಸಾಮಾನಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 5762.71

137 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ ತಂದ ವಿೋರಯಾಯ ಸಾವಮ ಹೆ ದಲ ಲರ ಖಜ ರಿ 141/*4 ಸಾಮಾನಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 5762.70

138 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ರಾಮ ತಂದ ಮಹಾದಬಾ ಜಮಗ್ಾ (ರು) ಖಜ ರಿ 71/*4 ಸಾಮಾನಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 5711.83

139 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಆನಂದರಾಯ ತಂದ ತಿಪ್ಾಪ ಜಮಗ್ಾ (ರು) ಖಜ ರಿ 22/*ಆ ಸಾಮಾನಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 5762.71

140 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಜೆೋಶ್ರ ಗಂಡ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 571/*1 ಪ.ಜಾ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 7925.30

141 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಪರದ್ೋಪ ತಂದ ಸುಭಾಷ ಸಂಗ ೋಳಗಿ (ಜಿ) ಆಳಂದ 221/*3 ಪ.ಜಾ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 7925.30

142 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಸಂಜಿೋವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಕಾಶಪ್ಾಪ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 454/*3 ಪ.ಜಾ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 4801.63

143 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ತಿೋರ್ಯಪಪ ತಂದ ತಿಪಪಣಣ ಚಿಂಚನಸ ರ ನರ ೋಣಾ 314 ಪ.ಜಾ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 4801.63

144 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋಮತಿ ಪುಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮದ್ಾಸ ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 64/*2 ಪ.ಜಾ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 4801.63

145 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಭೋಮು ತಂದ ಲಾಲು ಭ ಸನ ರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 78/*2 ಪ.ಜಾ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 4801.63

146 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ ತಂದ ಯಗಪ್ಾಪ ಖ್ಾತಾರಬಾದ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 11/* ಪ.ಜಾ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 4801.63

147 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ರಾಮಚಂದರ ತಂದ ಜಟೋಪ್ಾಪ ಮದಗುಣಕಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 50/* ಪ.ಜಾ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 4801.63

148 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಶ್ವಕಾಂತ ತಂದ ಸ ೋಮಣಣ ನಿರಗುಡಿ ಖಜ ರಿ 259 ಪ.ಜಾ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 4008.47

149 ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ

ಶ್ರೋ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ತಂದ ರೋವಪ್ಾಪ ಬಂಗರಗ್ಾ ಖಜ ರಿ 66 ಪ.ಜಾ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗಗಳ 4008.47

III
1 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ದಿನೇಶ ಎಲಿನಾವದಗಿ ಆಳಂದ 400
2 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ನಾಗೇಶ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 400
3 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಭೀಮಶ್ಯಾ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 400
4 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀಧರ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 400
5 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಮೌನೇಶ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 400
6 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 400
7 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸೈಲೇಂದರ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 400
8 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸುರೇಶ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 400
9 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜು ಆಳಂದ ಆಳಂದ 400

10 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸೂರ್ುಕಾೇಂತ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 400
11 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಖೇಮು ರಾಠೀಡ ಸಂಗೀಳಗಿ (ಜಿ) ಆಳಂದ 400
12 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪ್ರ ೀಮಲಾಬಾಯಿ ಪವಾರ ಸಂಗೀಳಗಿ (ಜಿ) ಆಳಂದ 400
13 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸೀತಾರಾಮ ರಾಠೀಡ ಸಂಗೀಳಗಿ (ಜಿ) ಆಳಂದ 400
14 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಪರ ವೀಣ ತಂದೆ ವಠೀಬಾ ತಡೀಳಾ ಖಜ ರಿ 400
15 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಪವಾರ ಸಂಗೀಳಗಿ (ಜಿ) ಆಳಂದ 400
16 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾದೇವ ಚವಾಾ ಣ ಆಳಂದ ಆಳಂದ 400
17 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ಯೇಂತಪಪ  ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ರ್ಳಸಂಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
18 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಹರಿಶಚ ೇಂದರ ರ್ಳಸಂಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
19 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಕಣಿ್ಣ ರಾಮ ತಂದೆ ಲೀಕು ರ್ಳಸಂಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
20 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಜರ್ಕುಮಾರ ತಂದೆ ವಠ್ಠ ಲ ರ್ಳಸಂಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
21 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಆಬಣದ ತಂದೆ ಪೀಥು ರ್ಳಸಂಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
22 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕಣಿ್ಣ ರಾಮ ರ್ಳಸಂಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
23 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ನೇಬು ತಂಡಾಕು ರಾಠೀಡ ಮಾಡಾಾ ಳ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
24 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಅೇಂಬ್ರರ ಶ ತಂದೆ ಶ್ಯೇಂತಪಪ ರ್ಳಸಂಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
25 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ದೇಸು ತಂದೆ ಗಾಮು ರ್ಳಸಂಗಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
26 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ಶ್ವಪ್ಪಪ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
27 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಪಂಡೀತ ತಂದೆ ಮಲಕ ಪ್ಪಪ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
28 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಉಮಾಕಾೇಂತ ಕಾಳಪ್ಪಪ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
29 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಲಕಕ ಪ್ಪಪ ಮೀಘಾ (ಬ್ರ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
30 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಗಣೇಶ ತಂದೆ ಪಂಚಿತ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
31 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾೇಂತೇಶ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಪ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
32 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶವ ರ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಪ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
33 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಚಂದಪ್ಪಪ  ಪೀತೆ ಮೀಘಾ (ಬ್ರ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
34 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಕಮಲಾಕರ ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಮೀಘಾ (ಬ್ರ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
35 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ಪೀತೆ ಮೀಘಾ (ಬ್ರ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
36 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಚಂದರ  ತಂದೆ ಜಟ್ಟ ಪ್ಪಪ ಮದಗುಣಕಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400

ಜಿಲಾಲ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



37 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಗುೇಂಡಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಲಾಡಪ್ಪಪ  ಹಾದಿಮನಿ ಮದಗುಣಕಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
38 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸೀನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವಲಿೇಂಗಪ್ಪಪ ಮದಗುಣಕಿ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 200
39 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ದೇವೇಂದರ  ತಂದೆ ಶ್ವಪ್ಪಪ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
40 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ವಶವ ನಾಥ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
41 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂದೆ ಮಲಿಣಿ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
42 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
43 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ಯೇಂತಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಬಸಣಿ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
44 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಬಾಬುರಾವ ತಂದೆ ಶ್ವಪ್ಪಪ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
45 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಮಲಿಪ್ಪಪ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
46 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರಲಿೇಂಗ ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪ್ಪಪ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
47 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಕುಪೇಂದರ  ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪ್ಪಪ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
48 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಬಸಣಿ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
49 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂದೆ ಮಲಿಣಿ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
50 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸಾತಣಿ  ತಂದೆ ಬಸವಣಿ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
51 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶರಣಪಪ  ತಂದೆ ಕಲಿಪ್ಪಪ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
52 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸದದ ಣಿ  ತಂದೆ ಚೆನ್ನ ಬಸಪ್ಪಪ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
53 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಹಣಮಂತರಾರ್ ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪ್ಪಪ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
54 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ವನಾರ್ಕ ತಂದೆ ವಷಿ್ಣಪಂತ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
55 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸದದ ಣಿ  ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯಾ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
56 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ನಾಗೇೇಂದರ ಪ್ಪಪ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
57 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂದೆ ಶ್ವಲಿೇಂಗಪ್ಪಪ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
58 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಕಲಾಾ ಣ್ಣ ತಂದೆ ಚಿದ್ರನಂದ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
59 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಚೆನ್ನ ಮಲಿಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಪಂಡೀತ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
60 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸದ್ರನಂದ ತಂದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
61 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಬುದದ ಪ್ಪಪ  ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
62 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ದೇಂಡಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
63 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಬಸವಂತರಾವ ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪ್ಪಪ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
64 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಾರ್ಬಣಿ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
65 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಈರಣಿ  ತಂದೆ ಸದದ ಣಿ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
66 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಾನಂದ ತಂದೆ ದತತ ಣಿ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
67 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀಶೈಲ ತಂದೆ ಸಂಗಮರಾರ್ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
68 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ತಿಪಪ ಣಿ  ತಂದೆ ಹಣಮಂತ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
69 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸೂರ್ುಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಬಸಣಿ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
70 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಜಗದೇವ ಗಂಡ ಶಂಕರ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
71 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲಕ್ಿ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
72 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಭು ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
73 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ಯೇಂತಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಪ ನಿೇಂಬಾಳ ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
74 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಪರಮೇಶವ ರ ತಂದೆ ಶ್ಯೇಂತಪ್ಪಪ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
75 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಾಗೇೇಂದರ ಪ್ಪಪ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
76 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಮಲಿಿನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗೇೇಂದರ ಪ್ಪಪ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
77 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸದದ ರಾಮ ತಂದೆ ನಾಗೇೇಂದರ ಪಪ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
78 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಬ್ರೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾರ್ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
79 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾೇಂತಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಶ್ಯೇಂಪ್ಪಪ  ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
80 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಶ್ವಪ್ಪಪ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
81 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾೇಂತಣಿ  ತಂದೆ ಬಸಣಿ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
82 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಅಶೀಕ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾರ್ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
83 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಾನಂದ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾರ್ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
84 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸೂರ್ುಕಾೇಂತ ತಂದೆ ನಾಗೇೇಂದರ ಪ್ಪಪ ಮೀಘಾ (ಕೆ) ಮಾದನ ಹಿಪಪರಗ್ಾ 400
85 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ಯೇಂತಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣಿ  ಕಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
86 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಪರ ಭುಲಿೇಂಗ ತಂದೆ ಸದದ ಪ್ಪಪ ಕಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
87 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶರಣಬಸಪ್ಪಪ  ಕಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
88 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸಾರ್ಬಣಿ  ತಂದೆ ಶ್ಯೇಂತಪ್ಪಪ ಕಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
89 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ವೀರಭದರ ಪ್ಪಪ ಕಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
90 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ಯೇಂತಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಗುರುಶ್ಯೇಂತಪ್ಪಪ ಕಡಗಂಚಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
91 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ವಶವ ನಾಥ ಎಸ್ ಪೀದ್ರದ ರ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
92 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಅಶೀಕ ಎಸ್ ಪೀದ್ರದ ರ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
93 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಅೇಂಬ್ರ ೀಶ ಎಸ್ ಪೀದ್ರದ ರ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
94 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಗುೇಂಡಪ್ಪಪ  ಅೇಂಬಲಗಿ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
95 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸದ್ರದ ರಾಮ ತಂದೆ ಅೇಂಬಲಗಿ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
96 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಈರಣಿ  ಎಸ್ ಬ್ರರಾದ್ರರ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
97 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸಂತೀಷ ಎಸ್ ಹೊನ್ನ ಪಟ್ಟಟ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
98 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ರವಕುಮಾರ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
99 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀಧರ ವ. ಪೀದ್ರದ ರ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
100 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ತಂದೆ ಸೀಮಣಿ ಭೂಸನೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
101 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಚನ್ನ ಮಲಿಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ರ್ಶವ ೇಂತಪ್ಪಪ ಭೂಸನೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
102 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಗುರುಬಸಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಹಾವಪಪ ಗಳ ಭೂಸನೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
103 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಈರಣಿ  ಕುೇಂಬಾರ ಭೂಸನೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
104 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಮೀನ್ಪ್ಪಪ  ಕುೇಂಬಾರ ಭೂಸನೂರ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
105 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪ್ಪಪ ದೇವಂತಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
106 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಕಾೇಂತ ಪ್ಪಟೀಲ ದೇವಂತಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
107 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ದಸತ ಗಿೀರ ತಂದೆ ಮದ್ರರಸಾಬ ದೇವಂತಿ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
108 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಮಹೇಶ ಎಸ್ ಹೊನ್ನ ಶೇಟಟ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
109 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಎಸ್ ಹೊನ್ನ ಶೇಟಟ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
110 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಲಿಮಮ  ಸ ನೇಲಿ್ಲರ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
111 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಜಮನಾಬಾಯಿ ಜಿ. ಕುೇಂಬಾರ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
112 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಅೇಂಬ್ರ ೀಶ ಎಮ್ ಬ್ಳಮಗಿ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400
113 ತಾಲ ಲಕ್ ಪಂಚಾಯತ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲಲ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ರೈತರಿಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ರ ೀ ಮಾಣ್ಣಕ ಟ ಮರಕಲ ಧುತತ ರಗಾೇಂವ ನಿಂಬಗ್ಾಯ 400

I.
1 NHM ಸಾಮೋಹಿಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ ಬಾಲಾಜಿ ನಿೀರು ಬಳಕೆದ್ರರ ಸಂಘ ಶ್ಯದಿಪೂರ ಚಿೇಂಚೀಳಿ 108/17 ಸಾಮಾನಯ ಸಾಮೋಹಿಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ 1 400000 11030101083949
2 NHM ಸಾಮೋಹಿಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ ಬಸವೇಶವ ರ ನಿೀರು ಬಳಕೆದ್ರರ ಸಂಘ ಮಿರಿಯಾಣ ಚಿೇಂಚೀಳಿ 50 ಸಾಮಾನಯ ಸಾಮೋಹಿಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ 1 400000 10970101050543
3 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗಿೀತಾ ಗಂಡ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ಚಿೇಂಚೀಳಿ ಚಿೇಂಚೀಳಿ 222 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 87500 834393102499 11059100007807
4 NHM ಒಣ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ಘಟಕ್ ಅನಿೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ಕುಶಕುಮಾರ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ 158/2 ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ಘಟಕ್ 1 280000 11023101010563
5 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತೆ ೋಟ ಶಂಕರ ಮಮ  ಗಂಡ ಗುೇಂಡಪ್ಪಪ ಕರಕಮುಕಲಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತೆ ೋಟ 1.8 35100.00 662987048288 11023100003734

ಕೆೋಂದರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



6 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತೆ ೋಟ ಸುಜಾತಾ ಗಂಡ ರಘುನಾಥ ಚಿೇಂಚೀಳಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 145/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತೆ ೋಟ 0.8 18720.00 662987048288 38491790392

7 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತೆ ೋಟ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಮಹಾೇಂತಪಪ ಕುಪನೂರ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 93/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತೆ ೋಟ 1 30600.00 692378507735 34610334121

8 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತೆ ೋಟ ಸಾಯಿರೆಡಿ  ತಂದೆ ಭೀಮರೆಡಿ ಶ್ರೀಳಿಿ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತೆ ೋಟ 1 30600.00 405738452805 11009100015074

9 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತೆ ೋಟ ಬೇಗಂಬ್ರೀ ಗಂಡ ಬುರಾನೀದಿದ ನ್ ನಿೀಮಾಹೊೀಸಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 209/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತೆ ೋಟ 1 30600.00 514048137868 62090352669

10 NHM ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತೆ ೋಟ ರವೀೇಂದರ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚಂದರ ಶಟಟ ಮರಪಳಿಿ ಐನಾಪೂರ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹೆ ಸತೆ ೋಟ 1 30600.00 931871407673 11023100001781

11 NHM ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬೇಗಂಬ್ರೀ ಗಂಡ ಬುರಾನೀದಿದ ನ್ ನಿೀಮಾಹೊೀಸಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 206/9/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ 1 10200.00 514048137868 62090352669

12 NHM ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ಯಮರಾವ ತಂದೆ ಕಲಿಪ್ಪಪ ದೇಗಲಮ ಡ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 138/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ 0.4 4080.00 896334022833 33670246221

13 NHM ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುಶ್ೀಲಮಮ  ಗಂಡ ಶ್ಯೇಂತಪಪ ಅಣವಾರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 146/3/  ೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ 0.6 6120.00 695150899454 11139246403

14 NHM ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುರ್ುಶೇಖರ ತಂದೆ ಚಂದರ ಶೇಖರ ದೇಗಲಮ ಡ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ 0.4 4080.00 664281145141 52164245449

15 NHM ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವೀರಾರೆಡಿ  ತಂದೆ ಜಗನಾನ ಥರೆಡಿ ಕಲಿ್ಲರರೀಡ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ 0.8 8160.00 756557612712 10970101023080

16 NHM ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಈರಮಮ  ಗಂಡ ರಾಮಲಿೇಂಗಪಪ ಕಲಿ್ಲರರೀಡ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ 0.4 4080.00 812197779293 10970101010916

17 NHM ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ಯೇಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಚನ್ನ ಪಪ ಬುರಗಪಳಿಿ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 10/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ 0.4 4080.00 257653893976 11009101001167

18 NHM ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬ್ರಚ್ಚಚ ರೆಡಿ  ತಂದೆ ಬಾಲರೆಡಿ ಜಟ್ಟಟ ರ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 100 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ 0.6 10200.00 580332625783 11114100003461

19 NHM ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಹಸೀನಾಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅಲಿಾಪುದಿದ ನ್ ಅಣವಾರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 135/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ 0.8 8160.00 958549237716 11059100010770

20 NHM ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಚಂದರ ಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಮುರಗೆಪ್ಪಪ ರಟ್ಕಲ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 454 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ 1 10200.00 501598745282 11012100001537

21 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ನ್ರಸೇಂಗ ತಂದೆ ಲಕುಕ ಗಡಕೇಶ್ಯವ ರ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 59/ಸ ಸಾಮಾನ್ಾ ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ 0.8 16000.00 776272345707 3298877797

22 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಹೇೇಂದರ  ತಂದೆ ಶ್ವರಾರ್ ದಸಾತ ಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 43/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ 0.8 16000.00 785883156815 11040101037834

23 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ನ್ರಸಮಿು  ತಂದೆ ರಾಮಾ ರ್ಾ ಅೇಂತಾವರಂ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 15 ಸಾಮಾನ್ಾ ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ 0.6 12000.00 261912595044 11030100025275

24 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಯಾದರ್ಾ  ತಂದೆ ಅೇಂಜರ್ಾ ಕುೇಂಚ್ಚವರಂ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 16/ ಸಾಮಾನ್ಾ ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ 0.6 12000.00 999034026167 11030100001146

25 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಂಕರ ರ್ಾ  ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಪ ಅೇಂತಾವರಂ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 34 ಸಾಮಾನ್ಾ ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ 0.6 12000.00 369198496974 11030100025498

26 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರ ಭು ತಂದೆ ಅೇಂಜರ್ಾ ಕುೇಂಚ್ಚವರಂ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 16/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ 0.6 16000.00 994393865232 11030100009893

27 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಕಾಶಣಿ  ತಂದೆ ಅೇಂಜಪ್ಪಪ ಅೇಂತಾವರಂ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ 0.8 8000.00 542200115999 11030100010191

28 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಹುಸೇನ್ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಸುಲಾತ ನ್ಪಟೇಲ ದಸಾತ ಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 67/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ 0.6 12000.00 427003227286 62240370555

29 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಲಕ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣಿ ದಸಾತ ಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 01.Dez ಸಾಮಾನ್ಾ ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ 0.40 8000.00
30 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಭೀಮಸಾ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಪ ದಸಾತ ಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 101/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ 0.40 8000.00
31 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣಿ್ಣ ದಸಾತ ಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 65 ಸಾಮಾನ್ಾ ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ 0.40 8000.00
32 NHM ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಗೌರಮಮ  ಗಂಡ ನಿೀಲಕಂಠ್ಪಪ ಚನೂನ ರ ಐನಾಪೂರ 53 ಸಾಮಾನ್ಾ ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 16000.00 315557953562 198000803737

33 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ವೀರಭದರ ಪಪ ಚಿಮಾಮ ಇದಲಾಯಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 1/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.2 20800.00 370259517553 177010031388

34 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ರಾಚರ್ಾ  ತಂದೆ ಮುರಗರ್ಾ ರಟ್ಕಲ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 30/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.4 22400.00 261427931492 11012100005441

35 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಅನ್ನ ಪೂಣು ಗಂಡ ಚನ್ನ ರ್ಾ ಮುಕರಂಬಾ ಕೆ ೋಡಿಲ 2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.9 19200.00 565834371582 11012100008849

36 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಶ್ಯೇಂತರ್ಾ  ತಂದೆ ಚನ್ನ ರ್ಾ ರಟ್ಕಲ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 155/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.6 12800.00 393141940747 07681530008384

37 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಇಮಾಮಪಟೇಲ ತಂದೆ ಇಬಾರ ಹೇಂಸಾಬ ದಸಾತ ಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 67/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.6 12800.00 529396282736 3510828982

38 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಶ್ವಲಿೀಲಾ ಗಂಡ ಅಣಿ್ಣ ರಾವ ಕುಡಿ ಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 78/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 12800.00 762376717874 36509794567

39 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಜಾತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಧೂಳಪಪ ಕುಡಿ ಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 75/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 16000.00 177010002415
40 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಗುರಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪ್ಪಪ ಸಾಲಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಐನಾಪೂರ 66 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 694968102066 62339019303

41 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುರಪ್ಪಪ ಸಾಲಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಐನಾಪೂರ 82/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 255857772947 62416751239

42 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಅಣಿ್ಣ ರಾವ ತಂದೆ ಚನ್ನ ಬಸಪಪ ಕುಡಿ ಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 97 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 825376347077 11091623879

43 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಸೈರ್ದ ಮಾಜಿೀದಅಲಿ ತಂದೆ ಮನ್ಸೂರಅಲಿ ದಸಾತ ಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 33/8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ
1.30 20800.00 859041565587 52164245835

44 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ವಾಜಿೀದಅಲಿ ತಂದೆ ಮನ್ಸೂರಅಲಿ ದಸಾತ ಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 33/5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.90 14400.00 926492759564 110601000003086

45 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಬಸವರೆಡಿ  ತಂದೆ ಶರಣಪಪ ಹೊಸಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 28 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 267735412891 50100104686525

46 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಹಣಮಂತರಾವ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಪ ಇೇಂದರ ಪ್ಪಡ ಹೊೀಸಳಿಿಚಿಂಚ ೋಳಿ 47/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 346855136526 52151553194

47 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಮಹಾನಂದ ಗಂಡ ನ್ರಸಪಪ ಚಂದರ ೇಂಪಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 58/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 633588274435 34696501069

48 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಜರ್ಮಮ  ಗಂಡ ದೇವೇಂದರ ಪಪ ಚಂದರ ೇಂಪಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 45 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 285155385851 9012654423

49 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಶರಣಬಸಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಗುಣವಂತರಾವ ಭೂತಪೂರ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 181 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 252980027411 11009100012326

50 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮಣಿ್ಣ ಚಂದ್ರಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 41 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 801538668658 11139291671

51 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ರಾಮರಾವ ತಂದೆ ಬಕಕ ಪ್ಪಪ ದೇಗಲಮ ಡ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 176/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 34547340136

52 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಶ್ವರಾಜ ತಂದೆ ವಶವ ನಾಥ ಪೀಲಕಪಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 2/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800.00 903618374120 11139242657

53 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಪರ ಭು ತಂದೆ ಅೇಂಜರ್ಾ ಕುೇಂಚ್ಚವರಂ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 16 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 994393865232 11030100009893

54 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಜರ್ಪರ ಕಾಶ ತಂದೆ ಚಂದರ ಶಟಟ ಪೀಲಕಪಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 115/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800.00 764794913992 07681700001634

55 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಪ್ೇಂಟ್ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ತಿಪಪ ಣಿ ಕೊಳಿ್ಳರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 34 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800.00 830324156188 32166430674

56 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಚಿತರ ಶೇಕರ ತಂದೆ ಬಕಕ ಪಪ ದೇಗಲಮ ಡ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 176/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 248614687741 198010037898

57 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ನ್ರಸೇಂಗ ತಂದೆ ಲಕುಕ  ಗಡಕೇಶ್ಯವ ರ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 59/ಸ ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 776272345707 32988677797

58 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಜಲಾಲೀದಿದ ನ್ ತಂದೆ ಇಸಾಮಯಿಲಸಾಬ ಸಾಲಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಐನಾಪೂರ 166 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.40 6400.00 733836871295 13012010080496

59 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಹೇಮಸೇಂಗ ತಂದೆ ಫತುರ ಗಡಲಿೇಂಗದಳಿಿ ಐನಾಪೂರ 147/1ಸ ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800.00 232182566058 11158100000130

60 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಮೌಲಾನ್ಸಾಬ ತಂದೆ ಹನಿೀಫಸಾಬ ಚಿೇಂತಕುೇಂಟ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 85/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.96 14400.00 227246777063 11061100005183

61 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಮೈನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸವಣಪಪ ಕೊೀಡಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 112 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800.00 223983716565 11061100030460

62 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸದ್ರದ ಮಪಪ ಸೇರಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 42 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800.00 278323787431 11061100007901

63 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಮಲಿಮಮ  ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ಕೊೀಡಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 20/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.60 9600.00 496917504528 35561308766

64 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ದೊಡಿಪಪ  ತಂದೆ ಧಮುರಾವ ಪಂಗರಗಾ ಐನಾಪೂರ 123 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 464991860182 10993101040670

65 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಧಮುರಾವ ತಂದೆ ಸದ್ರದ ಾಮಪಪ ಪಂಗರಗಾ ಐನಾಪೂರ 65 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 722095347090 62416735193

66 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಅಶೀಕ ತಂದೆ ಶ್ವಪುತರ ಪಪ ಪಂಗರಗಾ ಐನಾಪೂರ 14 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 383714335403 11032101020560

67 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ನಾಗರ್ಾ  ತಂದೆ ಬಸರ್ಾ ಪಂಗರಗಾ ಐನಾಪೂರ 82 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 295584309636 11012100012791

68 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ವೀರಭದರ ಪಪ ನಾಗಾಇದಿ್ರಯಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 181 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 576727459692 34285991231

69 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಷಣಮ ಗಪಪ ಮಿರಿಯಾಣ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 50 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 2.00 32000.00 942951634954 64169255837

70 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಸಂಜಿೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪರ ಭುಲಿೇಂಗ ಚಿೇಂಚೀಳಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 16 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 974276124586 52164249045

71 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ರಾಘವೇೇಂದರ  ತಂದೆ ಜಗನಾನ ಥ ಕೊೀಳಿ್ಳ ರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 141 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 322850236007 62469528334

72 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ವಾಹೇದಅಲಿ ತಂದೆ ಮುತುಜಲಿ ನಾಗಾಇದಿ್ರಯಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 4/ಅ ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800.00 324375154126 34496465312

73 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ರೇವಣಸದದ ಪಪ  ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪಪ ಕೊೀಳಿ್ಳ ರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 8 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 570011007457 62055931977

74 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ರಾಜಿೀವ ತಂದೆ ಪರ ಭುಲಿೇಂಗ ಚಿೇಂಚೀಳಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 16 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 914519996097 11139256400

75 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಲಕ್ಿ ಮ ೀನ್ರಸೇಂಹರೆಡಿ  ತಂದೆ ಶರಣಪಪ ನ್ರನಾಳ ಐನಾಪೂರ 53 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1.00 16000.00 785203638750 34704112704

76 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ನಿೀಲಮಮ  ಗಂಡ ವಠ್ಲ ಚಿಮಮ ನ್ಚೀಡ್ ಐನಾಪೂರ 371 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 0.80 12800.00 533627109624 11023100300080

77 NHM ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ ಶಶ್ಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಶಂಕೆರ ೀಪ್ಪಪ ಕೋಡಿ್ಲ ಕೆ ೋಡಿಲ 112 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಲಸಿೋಕ ಮಲಚಂಗ 1 16000.00 350938029388 34054111717

78 NHM ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ ಅಜರೋದಿ್ದ ನ ತಂದೆ ಸಲೋಮಸಾಬ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಸಾಮಾನ್ಾ ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ 15000.00 39141747930

79 NHM ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ ಮಹಮ ದ  ಕಾದರ್ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮುನೋರ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಸಾಮಾನ್ಾ ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ 15000.00 39140198387

80 NHM ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ ಮಹಮ ದ ಮನಾನ್ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮುನಿೀರ ಚಿಂಚೋಳ್ಳ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಸಾಮಾನ್ಾ ತಳುಿವ ಗ್ಾಡಿ 15000.00 33800349037
81 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ ಮಾಣ್ಣಕಮಮ  ಗಂಡ ರಾಮಚಂದರ ಪಪ ಭೀಗಾಲಿೇಂಗದಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ 75000.00 11059100301744

82 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಚಿನ್ನ ರ್ಾ ಶ್ಯದಿಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 108/53 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ 75000.00 221247593699 11030100300418

83 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ ವಠ್ಲ ತಂದೆ ಧೂಳಪಪ ಗಾರಂಪಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 157/10 ಸಾಮಾನ್ಾ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ 75000.00 244300140560 35936519365

84 NHM ಸಾಮೋಹಿಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ ರೇವಣಸದೆದ ೀಶವ ರ ನಿೀರು ಬಳಕೆದ್ರರರ ಸಂಘ ಪಂಗರಗಾ ಐನಾಪೂರ 09 ಸಾಮಾನ್ಾ ಸಾಮೋಹಿಕ್ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ 400000.00 10993101045295

85 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರ್ಲಿಮಮ  ಗಂಡ ಶಂಕರ ಪಪ ಮುಕರಂಬಾ ಕೆ ೋಡಿಲ 176/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 623627952828 11012101020366

86 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ಯೇಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೇವಣಪ್ಪಪ ರಟ್ಕಲ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 516 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 574574850094 11012100010080

87 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸದ್ರದ ಾಮಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಬಸವ ಣಪ್ಪಪ ರಟ್ಕಲ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 340/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 417258277433 11012101005109

88 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೆ ಶ್ವರಾರ್ ರಟ್ಕಲ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 548/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 661577880544 11012131008285

89 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಂತೀಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗೇೇಂದರ ಪಪ ಮುಕರಂಬಾ ಕೆ ೋಡಿಲ 178 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 839431524390 11012101004809

90 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಅಮೃತರಾವ ತಂದೆ ಬಸಪಪ ಇೇಂದರ ಪ್ಪಡಹೊಸಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 20 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 521761983428 11040100004830



91 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಅಶೀಕ ತಂದೆ ಶ್ವಪುತರ ಪ್ಪಪ ಪಂಗರಗಾ ಐನಾಪೂರ 124 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 383714335403 11032101020560

92 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ನಿಮುಲಾ ಗಂಡ ಜಗನಾನ ಥ ಮುಕರಂಬಾ ಕೆ ೋಡಿಲ 180/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 280386727527 11012100012577

93 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಯಾಸನ್ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಸಾಹೇಬ ಪಟೇಲ ಇೇಂದರ ಪ್ಪಡಹೊಸಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 44/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 943393133710 52164248315

94 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಹಣಮಂತರಾವ ಪ್ಪಟೀಲ ಇೇಂದರ ಪ್ಪಡಹೊಸಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 44/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 346855136526 52151553194

95 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗುೇಂಡರ್ಾ  ತಂದೆ ಶ್ಯೇಂತಲಿೇಂಗರ್ಾ ಮುಕರಂಬಾ ಕೆ ೋಡಿಲ 5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 947326017388 11012100008122

96 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸದದ ರ್ಾ  ತಂದೆ ಶ್ಯೇಂತಲಿೇಂಗರ್ಾ  ಮುಕರಂಬಾ ಕೆ ೋಡಿಲ 5 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 460480023718 11012100002332

97 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಂಗಮಮ  ಗಂಡ ಜಗನಾನ ಥ ಸುಲಪಟ್ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 193 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 288278412836 11009101002342

98 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಮೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಪಪ ಸುಲಪಟ್ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 98 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 328747550582 11040100002817

99 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಹಾದೇವ ಗಂಡ ನಾಗಪಪ ಬ್ನ್ಕನ್ಳಿಿ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 03/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 252403787338 11009100001705

100 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ವೀರಭದರ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾರ್ ಅಣವಾರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 109/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 929941575453 11040101016831

101 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸದದ ಪಪ  ತಂದೆ ಧಮುರಾವ ಪಂಗರಗಾ ಐನಾಪೂರ 14 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 748640594068 10993101027004

102 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸರ್ಾ  ತಂದೆ ಮಾರುದರ ರ್ಾ ಮರಪಳಿಿ ಐನಾಪೂರ 215/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 234564989009 11023101057041

103 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಚಂದರ ಶಟಟ  ತಂದೆ ನಾಗಿೀೇಂದರ ಪಪ ಮರಪಳಿಿ ಐನಾಪೂರ 57 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 514015192813 11023100004609

104 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಅಬುದ ಲಸಾಬ ತಂದೆ ಮಹಮ ದಪಟೇಲ ದಸಾತ ಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 6/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 363372659396 198000584088

105 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ವಲಿೀಲಾ ಗಂಡ ಅಣಿ್ಣ ರಾವ ಕುಡಿ ಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 78/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 762376717874 62404627964

106 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರತನ ಮಮ  ಗಂಡ ಧಮುರಾವ ಪಂಗರಗಾ ಐನಾಪೂರ 9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 974211524240 36509794567

107 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ವೀರಮಮ  ಗಂಡ ಚನ್ನ ವೀರರ್ಾ ಕೊೀರಡಂಪಳಿಿ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 80 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 282914264878 1.10091E+13

108 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸುಭಾಶಚ ೇಂದರ  ತಂದೆ ಶ್ವಪ್ಪಪ ಹಲಚೇರಾ ಕೆ ೋಡಿಲ 211/3 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 304446990571 32388628221

109 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಭೀಮಶ್ಯ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಪ ರ್ಲಗಪಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 101 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 909320793548 11040100002142

110 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣಿ್ಣ ದಸಾತ ಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 65/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 298007005401 177010036278

111 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಹೆಮಾನ್ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಹಮಿೀದ ಪಟೇಲ ಇೇಂದರ ಪ್ಪಡಹೊಸಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 31/9 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 460885870493 11040101070617

112 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರವೀೇಂದರ  ತಂದೆ ವಠ್ಲ ದಸಾತ ಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 25 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 427110667121 33128411806

113 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ದಿವಾ  ಗಂಡ ವೇಂಕಟೇಶ ಜಟ್ಟಟ ರ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 172/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500.00 577299882116 36961468991
114 NHM ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ಅಶೀಕ ತಂದೆ ಅಣಿ್ಣ ಪ್ಪಪ ಐನಾಪೂರ ಐನಾಪೂರ 68/1 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 7226482793322 11158100000575

115 NHM ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ರಾಧೀಕಾ ಗಂಡ ಎ. ಶ್ರ ೀಕಾೇಂತ ಶ್ಯದಿಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 108/16 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 761840144822 541002010005471

116 NHM ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ಮಹಮ ದ ಇಸಾಮಯಿಲ ತಂದೆ ಮೈನೀದಿದ ನ್ ದೇಗಲಮ ಡ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 148/2 ಸಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 481554476401 33832354176

117 NHM ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ ಬ್ರಚಿಚ ರೆಡಿ  ತಂದೆ ಬಾಲರೆಡಿ ಜಟ್ಟಟ ರ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 103 ಸಾಮಾನ್ಾ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ 75000.00 580332625783 580332625783

118 NHM ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್ ಧಾಮಲಾ ತಂದೆ ಸೂರುನಾಥ ಸಾಸರಗಾೇಂವ ಐನಾಪೂರ 39/ಎ ಸಾಮಾನ್ಾ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ 100000 830441715137 38722267974

119 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸೂರುನಾಥ ತಂದೆ ಥಾವರು ಕೊರವ ಕೆ ೋಡಿಲ 16 .ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000 321145014560 33528489214

120 NHM ನೆರಳು ಪರದ ತೇರ್ಜಸೇಂಗ ತಂದೆ ಪ್ರ ೀಮಸೇಂಗ ಸಲಗರ ಬಸಂತಪೂರ ಐನಾಪೂರ 140/ಅ .ಪ.ಜಾ ನೆರಳು ಪರದ 394000 213209591261 05030100015638
121 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಅೇಂಜಮಮ  ಗಂಡ ಪ್ೇಂಟ್ಪ್ಪಪ ಲಕ್ಾ ಮ ಸಾಗರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 51 .ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 140000 881079394525 11159101014019

122 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ತೇರ್ಜಸೇಂಗ ತಂದೆ ಪ್ರ ೀಮಸೇಂಗ ಸಲಗರ ಬಸಂತಪೂರ ಐನಾಪೂರ 140/ಅ .ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 140000 05030100015638
123 NHM ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ ಅೇಂಜಮಮ  ಗಂಡ ಪ್ೇಂಟ್ಪ್ಪಪ ಲಕ್ಾ ಮ ಸಾಗರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 50 .ಪ.ಜಾ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ್ಾ 75000 881079394525 11159101014019

124 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ತೇಜಸೇಂಗ್ ತಂದೆ ಪ್ರ ೀಮಸೇಂಗ್ ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ ಐನಾಪೂರ 140 .ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500 213209591261 11158100002475

125 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಗದೇವ ಗಂಡ ಧೂಳಪ್ಪಪ ಹೊೀಡೆಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 4 .ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500 289016135037 11059100004306

126 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗುೇಂಡಮಮ  ಗಂಡ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ ರಟ್ಕಲ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 488/1 .ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500 829729607341 110121000049475

127 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೆ ಚಂದರ ಪಪ ದಸಾತ ಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 2/5 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500 608685021762 11040100012184

128 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಚಂದರ ಮಮ  ಗಂಡ ಮಲಿಪ್ಪಪ ಗಡಕೇಶ್ಯವ ರ್ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 488/1 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500 655182520444 11139239950

129 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಗುೇಂಡಪ್ಪಪ ಅಣವಾರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 36/5 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 87500 849214128672 34662587402

130 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ JªÀiï.²æÃ¤ªÁ¸À vÀAzÉ ºÀ£ÀÄªÀÄ£Àß ²ªÀgÁA¥ÀÄgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 24/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå C¯Áè 1.00 101013
131 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ZÀ£Àß§¸ÀªÀÄä UÀAqÀ PÀ®è¥Àà PÀ®ÆègÀgÉÆÃqÀಚಿಂಚ ೋಳಿ 149/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.80 63773
132 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥Àà ZÀAzÀæA¥À½î ಚಿಂಚ ೋಳಿ 40 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj¶t 0.80 63773
133 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ PÀ®è¥Áà vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Áà PÀ®ÆègÀgÉÆÃqÀಚಿಂಚ ೋಳಿ 155/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj¶t 1.20 85490
134 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ±ÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 138/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 77043
135 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¹ ±ÀAPÀgï vÀAzÉ ¹ eÉÆUÀÄ£ÁAiÀÄPï d®ªÀgÀÄµÁ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 123 ¥À.eÁw ¸ÀÄUÀAzsÀgÁd 1.10 110118
136 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸Áé«ÄzÁ¸À vÀAzÉ ®ZÀÑAiÀÄå ¥ÉÆZÁªÀgÀA ಚಿಂಚ ೋಳಿ 27/C,29/© ¥À.eÁw Cj²£À 0.85 86000
137 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÃjPÀgï vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 178/2/1 ¥À.eÁw ¨Á¼É 0.60 50502
138 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ®QëöäÃ UÀAqÀ £ÁVÃAzÀæ¥Áà PÉÆÃrè ಕೆ ೋಡಿಲ 215/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÀªÀvÉ 1.55 108137
139 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ £ÀgÀ¹AºÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆÃ«AzÀgÁªÀ ¨É£ÀPÉ¥À½î ಐನಾಪೂರ 132 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁAiÀÄ 2.00 127761
140 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ «oÀ®gÉrØ vÀAzÉ PÀÈµÁÚgÉrØ ¨É£ÀPÉ¥À½î ಐನಾಪೂರ 200/1¦1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁAiÀÄ 1.00 65824
141 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ gÁdPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzsÉ ±ÀgÀt¥Àà ZÀAzÀæA¥À½î ಚಿಂಚ ೋಳಿ 39 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj¶t 2.00 146823
142 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 175/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.54 107547
143 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ UÀÄAqÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀªÀÄÆwð CtªÁgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 39/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.00 146823
144 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ gÁªÀÄgÉrØ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀgÉrØ ²PÁgÀªÉÆÃvÀPÀ¥À°èಐನಾಪೂರ 32/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²£À 0.80 82459
145 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ £ÀgÀ¸À¥Áà vÀAzÉ ©ZÀÑ¥Áà ªÉÆUÀzÀA¥ÀÆgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 134/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.05 75777
146 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ Q±ÉÆÃgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ªÉÆUÀzÀA¥ÀÆgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 134/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁmÉÆ 1.05 75777
147 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸ÀÄzÀ±Àð£À vÀAzÉ ©ZÀÑAiÀÄå ªÉÆUÀzÀA¥ÀÆgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 135 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁmÉÆ 2.00 137296
148 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw C£ÀégÀ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ ¸ÉÊ.£À¹ÃgÀªÉÆUÀzÀA¥ÀÆgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 127 C.¸ÀASÁåvÀ PÀ®èAUÀr 2.00 137296
149 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ C±ÉÆÃPÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉÃªÀt¹zÀÝ¸Á¯É©ÃgÀ£À½î ಐನಾಪೂರ 169/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.00 146823
150 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw «ÄÃ£ÁQë UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 99/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁAiÀÄ 1.30 91966
151 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ F±ÀégÀAiÀÄå vÀAzÉ ªÀÄÄ£ÀßAiÀÄå ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 10,118/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.58 153820
152 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ¥ÀÄµÁà UÀAqÀ ¥ÉæÃªÀÄ¹AUÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥ÀÆgÀಐನಾಪೂರ 107/4,107/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.55 151089
153 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw gÁAiÀÄªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ ªÀÄgÀ¥À½î ಐನಾಪೂರ 1/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 0.80 82459
154 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 124/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 76379
155 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ gÀ«ÃAzÀæ vÀAzÉ ZÀAzÁæ±ÉÃnÖ ªÀÄgÀ¥À½î ಐನಾಪೂರ 62/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 0.60 63904
156 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ZÀAzÁæ±ÉÃnÖ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ªÀÄgÀ¥À½î ಐನಾಪೂರ 57 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.00 95428
157 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ §¸ÀìAiÀÄå vÀAJ ªÀÄºÁgÀÄzÀæAiÀÄå ªÀÄgÀ¥À½î ಐನಾಪೂರ 215/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.00 95428
158 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸ÀÆAiÀiÁðPÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæzÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 117/C ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.40 31203
159 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¥ÀªÀðvÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀt¥Áà ªÀÄgÀ¥À½î ಐನಾಪೂರ 1/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.90 91736
160 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ±ÁgÀzÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ PÀ®ÆègÀgÉÆÃqÀಚಿಂಚ ೋಳಿ 82/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.80 63773
161 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ vÀAzÉ ªÀiÁtÂPÀgÉrØ ªÉÆUÀzÀA¥ÀÆgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 119 ¸ÁªÀiÁ£Àå C¯Áè 0.80 82458
162 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ªÀÄºÀäzÀdÄ£ÉÃzï vÀAzÉ C§ÄÝ®£Á¸Àgï ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 54 C.¸ÀASÁåvÀ ªÀiÁªÀÅ 2.00 45941
163 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀtÚ¥Àà PÀ®ÆègÀgÉÆÃqÀಚಿಂಚ ೋಳಿ 152 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj¶t 1.20 90999
164 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà aªÀiÁäEzÁè¬Ä ಕೆ ೋಡಿಲ 1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 82458
165 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ µÀtÄäPÀ¥Àà L£ÉÆÃ½î ಚಿಂಚ ೋಳಿ 258/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj¹t 1.00 101013
166 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ¤Ã®ªÀÄä UÀAqsÀ £ÁUÀ¥Àà ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 69/8 ¥À.eÁw PÀ®èAUÀr 0.80 51563
167 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ªÀÄ.¸Á»¯ï eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ eÁ¥sÀgÀ «ÄAi ¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 54/5 C.¸ÀASÁåvÀ PÀ®èAUÀr 0.80 57148
168 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ L£ÉÆÃ½î ಚಿಂಚ ೋಳಿ 254/1,254/2,254/3,254/7,254/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²Ãt 0.60 50502
169 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¥ÀÉAl¥Áà vÀAzÉ ªÉÆUÀ®¥Àà L£ÉÆÃ½î ಚಿಂಚ ೋಳಿ 292 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.60 50502
170 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¥Àæ¨sÁPÀgï vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 179/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 63904
171 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ºÉªÀÄ®vÁ UÀAqÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ªÀÄgÀ¥À½î ಐನಾಪೂರ 107/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.00 101013
172 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 107 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 77043
173 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ©üÃªÀÄ±ÀAPÀgï vÀAzÉ gÁd±ÉÃRgÀ zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 79/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.10 84021

174 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ §AzÁè dUÀ£ÁxÀ gÉrØ vÀAzÉ §AzÁè 
ªÀÄ¯Áè gÉrØ

L£ÉÆÃ½î
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

294/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.90 139854



175 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ azÀA§gÀgÁªÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á®gÁªÀ zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 169/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.18 108000

176 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ±ÀPÀÄAvÀ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ 
AiÀÄAPÁÌgÉrØ

zÉÃUÀ®ªÀÄr
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

103/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 99000

177 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸ÀÆAiÀiÁð±ÉÃRgï vÀAzÉ 
ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

zÉÃUÀ®ªÀÄr
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

93/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.20 18193

178 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ avÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Áà zÉÃUÀ®är ಚಿಂಚ ೋಳಿ 154/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 77043
179 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ w¥ÀàAiÀÄå ºÉÆqÉ©gÀ£À½î ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 150/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.55 90193
180 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ZÀAzÀæªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà UÀrPÉÃ±ÁégÀ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 166/1 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ¨Á¼É 1.00 63773

181 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw £ÁUÀªÀÄtÂ UÀAqÀ 
²ªÀ±ÉÃRgÀ¸Áé«Ä

EAzÀæ¥ÁqÀ
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

30/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 77043

182 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 178/14 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.30 97977
183 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ªÀiÁgÀÄw vÀAzsÉ w¥ÀàuÁÚ zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 156/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.80 63773
184 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¢Ã°¥ÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 232/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.15 114670
185 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ gÁªÀÄgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ CtªÁgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 56/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.40 90599
186 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ UÉÆÃ«AzÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ CtªÁgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 56 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.40 90599
187 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ dUÀ£ÀAiÀiÁå vÀAzÉ gÁªÀÄAiÀÄå ²PÁgÀªÉÆÃvÀPÀ¥À°èಚಿಂಚ ೋಳಿ 45/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 1.20 119223

188 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ 
¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ

zÉÃUÀ®är
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

92/2
¸ÁªÀiÁ£Àå

¥À¥ÁàAiÀÄ
1.00

65824

189 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw £ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ «oÀ®gÉrØ £ÁUÁEzÁè¬Ä
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

8
¸ÁªÀiÁ£Àå

FgÀÄ½î
0.50

45524

190 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ PÀ®¨sÁ« ಚಿಂಚ ೋಳಿ 51.. ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.60 154647
191 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±ÉnÖ £ÁUÁEzÀ¯Á¬Ä ಚಿಂಚ ೋಳಿ 7/* ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.80 173251
192 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 215 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 81902
193 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà £ÁUÁEzÀ¯Á¬Ä ಚಿಂಚ ೋಳಿ 25 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.50 54627
194 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ®°vÁ UÀAqÀ «ÃgÉAzÀæ PÀÉÆ¼ÀÄîgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 114 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 2.00 192060
195 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ¸ÀAzsÁågÁtÂ UÀAqÀ ©üÃªÀÄ±ÉnÖ aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 3 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥ÀÉÃgÀÄ 1.95 64100
196 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀuÁð UÀAqÀ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ£ÁUÁEzÀ¯Á¬Ä ಚಿಂಚ ೋಳಿ 134/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 82459
197 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¥sÀvÉÛSÁ£À vÀAzÉ CºÀªÀÄäzÀSÁ£À £ÁUÁEzÀ¯Á¬Ä ಚಿಂಚ ೋಳಿ 39.. ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 0.80 82459
198 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ £ÁªÀÄzÉÃªÀ vÀAzÉ §zÀÄÝ gÁuÁ¥ÀÆgÀ ಐನಾಪೂರ 30/2 ¥À.eÁw PÀ®èAUÀr 1.00 72539
199 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ gÁªÀÄ±ÉnÖ vÀAzÉ gÉÃªÀÅ gÁuÁ¥ÀÆgÀ ಐನಾಪೂರ 71/4 ¥À.eÁw PÀ®èAUÀr 0.90 64843
200 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ CPÀâgïC° vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛA ¥ÀmÉÃ® AiÀÄA¥À½î ಐನಾಪೂರ 43/4 C.¸ÀASÁåvÀ FgÀÄ½î 0.70 72325
201 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ CqÉÃ¥Àà ¸Á¯ÉÃ©ÃgÀ£À½î ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 25/1 ¥À.¥ÀAUÀqÀ ¨Á¼É 0.40 37232

202 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ CgÀ«AzÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ 
ªÀÄ°èPÁdÄð£À

zÉÃUÀ®är
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

173
¥À.¥ÀAUÀqÀ CgÀ²t

1.07
107016

203 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ §¸À¥Áà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§uÁÚ aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 215,219/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.60 63904
204 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ¸ÀÄ¤Ã® vÀAzÉ ªÉÆÃUÀ®¥Àà ±Á¢¥ÀÆgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 107/12 ¥À.eÁw ±ÀÄAp 0.90 82459
205 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ £ÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ ©üÃªÀÄ¯Á ZÀAzÀ£ÀPÉÃgÁ ಐನಾಪೂರ 107/3 ¥À.eÁw PÀ®èAUÀr 0.90 64843

206 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ vÉÃdÄ¹AUÀ vÀAzÉ ¥ÉæÃªÀÄ¹AUÀ ¸À®UÀgÀ§¸ÀAvÀ¥
ÀÆgÀ ಐನಾಪೂರ

140/D
¥À.eÁw ¥À¥ÁàAiÀÄ

0.50
40474

207 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ AiÀÄeÉÕÃAzÀægÉrØ vÀAzÉ ZÀÄPÁÌgÉrØ zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 111/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 0.80 174858
208 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ±À²zsÀgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Áà zÉÃUÀ®är ಚಿಂಚ ೋಳಿ 158 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.40 34061
209 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÀnÖ zÉÃUÀ®är ಚಿಂಚ ೋಳಿ 105 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.20 70185
210 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¹zÀÝ¥Áà vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà £ÁUÁEzÁè¬Ä ಚಿಂಚ ೋಳಿ 181/C-1 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.80 57148
211 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw «dAiÀÄ®Qëöä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ L£ÉÆÃ½î ಚಿಂಚ ೋಳಿ 70 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 77043
212 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ UÀeÉÃAzÀæ vÀAzÉ «ÃgÀ±ÉnÖ aAZÉÆÃ½ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 162/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.80 54790
213 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ZÁAzÀ© UÀAqÀ CPÀâgÀ C° AiÀÄA¥À½î ಐನಾಪೂರ 43/2C C.¸ÀASÁåvÀ FgÀÄ½î 0.80 82459
214 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ d¯Á¯ÉÆÃ¢Ý£À vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ¸Á¯ÉÃ©ÃgÀ£À½î ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 166 C.¸ÀASÁåvÀ ¨Á¼É 0.50 43867
215 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ªÀÄ¯Á£À©Ã UÀAqÀ E¨Áæ»A aªÀiÁäEzÁè¬Ä ಕೆ ೋಡಿಲ 165 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.30 119223
216 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ R°Ã®¥ÀmÉÃ® vÀAzÉ ªÀÄºÉÃ§Æ§ ¥ÀmÉÃ̧Á¯ÉÃ©ÃgÀ£À½î ಐನಾಪೂರ 166 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.80 63773
217 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ªÀiÁ£À±ÉÃnÖ vÀAzÉ §PÀÌ¥Àà L£ÉÆÃ½î ಚಿಂಚ ೋಳಿ 2/1.. ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.00 101013
218 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸ÀAfÃªÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd CtªÁgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 145/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.30 97977
219 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw «ÄÃ£ÁQë UÀAqÀ ªÀiÁtÂPÀgÁªÀ zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 147/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.60 43756
220 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ±ÀgÀtªÀiÁä UÀAqÀ £ÀgÀ¸À¥Àà PÀ®ÆègÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 81 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 77043
221 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ avÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ §PÀÌ¥Àà zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 176/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.80 57148
222 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ §¸ÀªÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 147/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.80 54790
223 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw FgÀªÀiÁä UÀAqÀ vÉÆÃl¥Áà ¨sÀÆvÀ¥ÀÆgÀ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 184/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.80 56432
224 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ «gÉÃ±À vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 144/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.00 146823
225 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw PÀªÀÄ¯Á¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥Àæ¨sÁPÀgÀ ¨sÀÆvÀ¥ÀÆgÀ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 74/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.50 77043
226 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw «dAiÀÄ®QëöäÃ UÀAqÀ £ÁUÀAiÀÄå L£ÉÆÃ½î ಚಿಂಚ ೋಳಿ 251/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.00 77043
227 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ¸ÀÄ§âªÀiÁä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 144/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.00 146823
228 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÉrØ ¨É£ÀPÉ¥À½î ಐನಾಪೂರ 200/2¦2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁAiÀÄ 1.00 72539
229 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ±ÉÆÃ¨sÁ UÀAqÀ ¸ÀAUÀ¥Àà zÉÃUÀ®är ಚಿಂಚ ೋಳಿ 86/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.80 57148
230 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸ÀÄ¤Ã® vÀAzÉ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 113/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.80 57148
231 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ «gÉÃ±À vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd «ÄjAiÀiÁt ಚಿಂಚ ೋಳಿ 50/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.40 24236
232 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸Á§gÉrØ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÉrØ zÉÃUÀ®är ಚಿಂಚ ೋಳಿ 119/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t 0.70 73181

233 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ £ÁUÀ±ÉÃnÖ L£ÉÆÃ½î
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

22/1
¸ÁªÀiÁ£Àå CgÀ²t

0.50
54627

234 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ZÀAzÀæ±ÉÃnÖ vÀAzÉ §PÀÌ¥Àà CtªÁgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 146/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.00 138009

235 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ¹zÀÝ«ÃgÀ¥Áà L£ÉÆÃ½î
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

266/4
¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É

0.90
68394

236 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ªÀÄºÀÀäzÀ eÁ¥sÀgÀ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¥ÀmÉ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೆ ೋಡಿಲ 67/1 C.¸ÀASÁåvÀ FgÀÄ½î 1.20 119223
237 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ C§ÄÝ® UÀ¥sÀgÀ vÀAzÉ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೆ ೋಡಿಲ 49 C.¸ÀASÁåvÀ FgÀÄ½î 0.90 91736
238 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ¥sÁwªÀiÁ UÀAqÀ EªÀiÁªÀÄ¸Á§ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೆ ೋಡಿಲ 66/5 C.¸ÀASÁåvÀ FgÀÄ½î 1.00 101013

239 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¥ÀÀæ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ zÉÃUÀ®ªÀÄr
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

232/5
¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É

0.60
50502

240 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¥Àæ¢Ã¥À vÀAzÉ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÒAzÀæ zÉÃUÀ®ªÀÄr
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

232/6
¸ÁªÀiÁ£Àå

¨Á¼É
0.60

40491

241 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ªÀÄºÀäzÀ ºÁf vÀAzÉ ªÀÄºÀäzÀ E¨Áæ»A CtªÁgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 147/1 C.¸ÀASÁåvÀ ¨Á¼É 0.46 41544
242 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ±ÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ UÉÆÃ¥Á® ¸À®UÀgÀ§¸ÀA ಐನಾಪೂರ 80/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀÄAp 1.10 110118
243 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¥ÉAl¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ PÉÆ¼ÀÆîgÀÄ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 34 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.80 57148
244 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ¸ÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀAiÀÄå ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 147/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.80 57148
245 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ºÉÊzÀgÀºÀÄ¸ÉÃ£À vÀAzÉ CºÀäzÀ ºÀÄ¸ÉÃ¥ÉÆÃZÁªÀgÀA ಚಿಂಚ ೋಳಿ 66 C.¸ÀASÁåvÀ FgÀÄ½î 2.00 192060
246 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw ¸ÀÄ¯ÁÛ£Á¨ÉÃUÀA UÀAqÀ C§ÄÝ® £ ZÀAzÁ¥ÀÆgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 54 C.¸ÀASÁåvÀ ¹Ã¨É 2.00 65483
247 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ vÀÄ¼Àd¥Áà vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ UÀuÁ¥ÀÆgÀ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 112 ¸ÁªÀiÁ£Àå ±ÀvÁªÀj 0.80 82459



248 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw gÁzsÀªÀÄä UÀAqÀ ±ÀgÀt¥Àà PÀ®ÆègÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 19 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²t 1.50 146537

249 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ²ªÀgÁd vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¥ÉÆÃ®PÀ¥À½î
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

2/2.
¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr

1.20
85490

250 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ d»ÃzÀ«ÄAiÀiÁå vÀAzÉ E¸Áä¬Ä®¸Á§ ªÉÆUÀAzÀ¥ÀÆg
À ಚಿಂಚ ೋಳಿ 160/3 C.¸ÀASÁåvÀ PÀ®èAUÀr 1.60 111393

251 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ gÁWÀªÉÃAzÀæ vÀAzÉ dUÀ£ÁßxÀ PÉÆ¼ÀÆîgÀÄ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 141 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.20 85490
252 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw dUÀzÉÃ« UÀAqÀ gÁªÀÄtÚ ¨sÉÆÃUÁ°AUÀzÀ½îಚಿಂಚ ೋಳಿ 70/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2.00 146823
253 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ vÀAzÉ EªÀiÁªÀÄ¸Á§ bÀvÀæ¸Á® ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 21/3 C.¸ÀASÁåvÀ PÀ®èAUÀr 1.15 82250
254 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ UÉÆÃlÄªÀÄÄPÀÌ¼À ²ªÀgÁªÀÄ vÀAzÉ PÉ PÀÄAZÁªÀgÀA ಚಿಂಚ ೋಳಿ 88/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 0.80 57148
255 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ £ÁUÀAiÀÄå vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀAiÀÄå L£ÉÆÃ½î ಚಿಂಚ ೋಳಿ 243,243/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 0.60 63904

256 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw UÉÆÃlÄªÀÄÄPÀÌ¼À¥ÀzÁä 
UÀAqÀ ²ªÀgÁªÀÄ

PÀÄAZÁªÀgÀA
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

88/1
¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr

1.20
80148

257 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¨Á§AiÀÄå vÀAzÉ w¥ÀàAiÀÄå ºÉÆqÉ©ÃgÀ£À½î ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 150/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.20 119223
258 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸ÁAiÀÄ¥Àà vÀAzÉ ®ZÀªÀiÁgÉrØ °AUÁ£ÀUÀgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 10 ¸ÁªÀiÁ£Àå mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.30 128327
259 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸ÀÄgÉÃ±ÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ ¨sÉÆÃUÁ°AUÀzÀ½îಚಿಂಚ ೋಳಿ 70/1C ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 2.00 192060
260 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸ÉÊAiÀÄzÀªÁfÃzÀ ¥ÀmÉÃ® vÀAzÉ ªÀÄ£À zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೆ ೋಡಿಲ 33/5 C.¸ÀASÁåvÀ PÀ®èAUÀr 1.15 82252
261 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ¸ÉÊAiÀÄzÀªÀiÁfÃzÀ ¥ÀmÉÃ® vÀAzÉ ªÀÄ£ÀzÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ಕೆ ೋಡಿಲ 33/8 C.¸ÀASÁåvÀ PÀ®èAUÀr 1.15 82252
262 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁªÀ zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 152/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²£À 0.70 73181
263 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ªÀÄºÁzÉÃ« UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ 3/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 1.00 72539
264 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ CtªÁgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 96/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1.05 80352
265 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ¸ÀÆAiÀÄðPÁAvÀ vÀAzÉ ±ÀAPÉæ¥Àà aªÀiÁäEzÁè¬Ä ಕೆ ೋಡಿಲ 145 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.00 101013
266 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃzÉÃ« UÀAqÀ ªÀÄzsÀÄ¸ÀÆzÀ£À «ÄjAiÀiÁt ಚಿಂಚ ೋಳಿ 38,37/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.75 121107
267 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ C£Àß¥ÀÆtð UÀAqÀ ZÀ£ÀßAiÀÄå ªÀÄÄPÀgÀA¨Á ಕೆ ೋಡಿಲ 2/* ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÉAqÀÄ ºÀÆ 0.60 63904
268 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ªÀÄwªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà aªÀiÁäEzï ಕೆ ೋಡಿಲ 145/* ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 1.14 113760
269 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ UÀÄgÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀtAiÀÄå CtªÁgÀ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 96/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 0.90 70408
270 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ w¥ÀàªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀAiÀÄå «ÄjAiÀiÁt ಚಿಂಚ ೋಳಿ 38/** ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²Ãt 2.00 137296
271 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgÀ vÀAzÉ «ÃoÀAiÀÄå zÉÃUÀ®ªÀÄr ಚಿಂಚ ೋಳಿ 66/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Cj²Ãt 1.30 128327
272 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ £ÀfÃgÁ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ CºÀäzÀ¸Á§ L£ÉÆÃ½î ಚಿಂಚ ೋಳಿ 291/1 C.¸ÀASÁåvÀ ¨Á¼É 1.00 77043

273 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ £ÀÁUÀ¨sÀÆµÀt vÀAzÉ UÀÄgÀÄ§¸À¥Àà ¸ÀÄ¯ÉÃ¥ÉÃl
ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ

128
¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î

0.80
82459

274 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃ ªÉÆºÀªÀÄäzÀ ªÀÄ¸ÁÛ£À vÀAzÉ 
RÄgÁ£À¥ÀmÉÃ®

CtªÁgÀ
ಚಿಂಚ ೋಳಿ

147/1
C.¸ÀASÁåvÀ

¨Á¼É
0.46

41213

275 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ²æÃªÀÄw f«Ää¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ aªÀÄä£ÀZÉÆÃqÀ
ಐನಾಪೂರ

66/3
¥À.eÁw mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ

1.00
101013

276 RKVY ಟ್ರ್ಾ ಕಟ ರ್ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೆ ಜರ್ರಾಮ ಮೀಘಾ ಕೆ ೋಡಿಲ 262/ಎ ಪ.ಜಾ ಟ್ರ್ಾ ಕಟ ರ್ 1 200000 415288644705 11061100030528

277 RKVY ಟ್ರ್ಾ ಕಟ ರ್ ರಾಮಶಟಟ  ತಂದೆ ದಿೀಪಲಾ ಐನೀಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 138/12 ಪ.ಜಾ ಟ್ರ್ಾ ಕಟ ರ್ 1 200000 30403134332

II
1 CHD ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ ತೆೋಜಸಂಗ ತಂದ ಪ್ರೋಮಸಂಗ ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ ಐನಾಪೂರ 140 ಪ.ಜಾ ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ 0.5 73822.00 213209591261 11158100002475
2 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ ಪೂರು ತಂದ ಪ್ಾಂಡು ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ ಐನಾಪೂರ 155 ಪ.ಜಾ ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ 130000.00 11023100012130
3 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ ಪರಭು ತಂದ ಅಂಜಯಯ ಕ್ುಂಚಾವರಂ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 16/5 ಪ.ಜಾ ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ 146000.00 994393865232 11030100009893
4 CHD ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗುಂಡಮಾ ಗಂಡ ರೋವಣಸದಾಪ್ಾಪ ರಟಕ್ಲ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 488/1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 70000.00 11012100004947
5 CHD ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಜಗದೋವಿ ಗಂಡ ಧ ಳಪ್ಾಪ ಹೆ ೋಡಬೋರನಳಿಿ ಸುಲ್ೋಪ್ಟ 4 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 70000.00 289016135037 11059100004306
6 CHD ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ತೆೋಜಸಂಗ್ ತಂದ ಪ್ರೋಮಸಂಗ್ ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ ಐನಾಪೂರ 140 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 70000.00 213209591261 11158100002475
7 CHD ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ ಮಾಯಚಿಂಗ ಗ್ಾರಂಟ್ ಧಾಮಲಾ ತಂದ ಸ ರುನಾರ್ ಸಾಸರಗ್ಾಂವ ಐನಾಪೂರ 39/ಎ ಪ.ಜಾ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ ಮಾಯಚಿಂಗ ಗ್ಾರಂಟ್ 157000.00 38722267974
8 CHD ಚಂಡು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಗ ೋಪ್ಾಲ ತಂದ ಕ್ಸನು ಕೆ ರವಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 19/1 ಪ.ಜಾ ಚಂಡು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.7 58799.00 281381516523 34489393808
9 CHD ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಗ ೋಪ್ಾಲರಾವ ತಂದ ಸೈದಪ್ಾಪ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 47/2 ಪ.ಜಾ ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.5 45677.00 590902675412 31015439189

10 CHD ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ರಾಮಲು ತಂದ ಭೋಮಪ್ಾಪ ಶಾದ್ಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 133/1 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 360000.00 878733421005 11030100005669
11 CHD ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಲಕ್ಷಾಣ ತಂದ ಛತುರ ಜಿಲವಷ್ಾಯ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 7 ಪ.ಜಾ ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1 74608.00 362140181097 11030101013199
12 CHD ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಉಮಶ ತಂದ ವಿೋರಶಟಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 162/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1 40960.00 548446024486 11139260358
13 CHD ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸದಾಪ್ಾಪ ತಂದ ವಿೋರಪಪಣಣ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 238/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1 40960.00 840481025217 11139246946
14 CHD ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸುಜಾತಾ ತಂದ ರಘುನಾರ್ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 145/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.5 20480.00 662987048288 38491790392
15 CHD ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶರಣಗ್ೌಡ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 19/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1 40960.00 32816100343
16 CHD ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸಂಧಾಯರಾಣಿ ಗಂಡ ಭೋಮಶಟಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.5 20480.00 594562814008 11059100008028
17 CHD ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ನಾಗಶಟಿಿ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ ಭ ೋಗ್ಾಲಂಗದಳಿಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 48/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.5 20480.00 798296250150 62176792425
18 CHD ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಮಹಾದ ಜುನೆೈದ ತಂದ ಅಬುಾಲ ನಾಶರ ಚಂದ್ಾಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 54 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.5 20480.00 963278789260 30353544004
19 CHD ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಭೋಮಶಟಿಿ ತಂದ ವಿರಶಟಿಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 18 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.5 20480.00 922093203817 11059100001346
20 CHD ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ಶಾಮರಾವ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 02.Nov ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.5 20480.00 790369496628 62288838599
21 CHD ನೆೋರಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸುಲಾತನಾಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ಅಬುಾಲ ನಾಶರ ಚಂದ್ಾಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 54 ಸಾಮಾನಯ ನೆೋರಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1.5 32590.00 850895055947 111392439990
22 CHD ನೆೋರಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ರತುಮಾ ಗಂಡ ಧಮಯರಾವ ಪಂಗರಗ್ಾ ಐನಾಪೂರ 9 ಸಾಮಾನಯ ನೆೋರಳೆ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1.5 32610.00 974211524240 62404627964
23 CHD ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋವಲಲ ಗ ೋಪ್ಾಲರಾವ ಶಾದ್ಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 108/18/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 2 80676.00 11030101083198
24 CHD ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸಂಪತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಏಕ್ನಾರ್ರಾವ ಜಿಲವಷ್ಾಯ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1 40338.00 394699727754 11030100006861
25 CHD ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಅರುಣ ಚೌಧರಿ ತಂದ ರ್ಂಕ್ಟರಾವ ಶಾದ್ಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 108/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 2 80676.00 11030101082524
26 CHD ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗದಾೋ ರಾಧಿಕಾ ಶಾದ್ಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 108/16 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ 2 14660.00 761840144822 11030101018626
27 CHD ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಲ ತರಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ ತಂದ ರಾಮಕೆ ೋಟಯಯ ಶಾದ್ಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 108/13/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ 2 14660.00 805584866290 541002010005471
28 CHD ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಎ. ರಮಾವತಿ ಗಂಡ ಕೆ.ಎಸ್. ಛೌಧರಿ ಶಾದ್ಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 108/15 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ 2 14660.00 448007507007 1976101006083
29 CHD ಚಂಡು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶಾಂತಯಯ ತಂದ ಚನುಯಯ ರಟಕ್ಲ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.8 53866.00 393141940747 11012100008849
30 CHD ಚಂಡು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ರಾಚಯಯ ತಂದ ಮುರಗಯಯ ರಟಕ್ಲ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1.3 58354.00 261427931492 11012100005441
31 CHD ಚಂಡು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಅನುಪೂಣಯ ಗಂಡ ಚನುಯಯ ರಟಕ್ಲ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 02 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1.2 35910.00 565834371582 07681530008384
32 CHD ಚಂಡು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಗುಂಡಯಯ ತಂದ ಶಾಂತಲಂಗಯಯ ಮುಕ್ರಂಬಾ ಕೆ ೋಡಿಲ 5 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.4 17955.00 947326017388 11012100008122
33 CHD ಚಂಡು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸಂತೆ ೋಷ ತಂದ ಚನುಯಯ ರಟಕ್ಲ್ ಕೆ ೋಡಿಲ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ  ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1.2 53866.00 275978289685 5272500100324501
34 CHD ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಫಾತಿೋಮಾಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ಇಮಾಮಸಾಬ ದಸಾತಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 66/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.5 19476.00 947094240649 11040101009017
35 CHD ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಅರವಿಂದ ತಂದ ಶ್ವರಾಯ ದಸಾತಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 100/ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.6 23371.00 937886337598 11040100001860
36 CHD ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಮಹಾದ ಜಿೋಲಾನಿ ತಂದ ಗುಲಾಮ ಸಮದ್ಾನಿ ಚಿಮಾಾಇದ್ಾಲಯಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 158/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.6 23371.00 859797787986 11040101047965
37 CHD ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಅಬುಾಲ ಗಫೂರ ತಂದ ಹುಸೋನಸಾಬ ದಸಾತಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 49 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.5 19476.00 594860666359 198000584351
38 CHD ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಮಹೆಬ ಬಅಲ ತಂದ ಮಹೆತಾಬಅಲ ದಸಾತಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 69 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.6 23371.00 853496981200 11040100002757
39 CHD ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಮಹಾದ ಜಾಫರ ತಂದ ಹಸನೆ ೋದ್ಾನ್ ದಸಾತಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.6 23371.00 595010055074 198000584066
40 CHD ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ವರಾಯ ತಂದ ಲಾಲಪ್ಾಪ ದಸಾತಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 43/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.8 31161.00 261894246263 11040100001917
41 CHD ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಇಮಾಮಪಟೋಲ ತಂದ ಇಬಾರಹಿಂ ದಸಾತಪೂರ ಕೆ ೋಡಿಲ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.8 31161.00 529396282736 35120828982
42 CHD ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ ಪೂರು ತಂದ ಪ್ಾಂಡು ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ ಐನಾಪೂರ 155/31 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ 1 79802.00 935050526861 11023100012130
43 CHD ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ ಗ್ೌರಮಾ ಗಂಡ ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ ಚನ ುರ ಐನಾಪೂರ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ 1.6 127683.00 315557953562 198000803737
44 CHD ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ ಹೆೋಮಸಂಗ ತಂದ ಫತುರ ಗಡಿಲಂಗದಳಿಿ ಐನಾಪೂರ 147/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ 1.4 111723.00 11158100000130
45 CHD ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ ಕ್ನಿುರಾಮ ತಂದ ಪ್ಾಂಡು ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ ಐನಾಪೂರ 23 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ 1 79802.00 11023100011938
46 CHD ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ ಶ್ರದೋವಿ ಗಂಡ ಜಗನಾುರ್ ಚನ ುರ ಐನಾಪೂರ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ 1 79802.00 537782697936 11158100300694
47 CHD ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ ಜಗನಾುರ್ ತಂದ ಬಸವಣಪಪ ಚನ ುರ ಐನಾಪೂರ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ  ವಿಸತಣರಣ್ಣ 1 79802.00 343784787628 11158101005385
48 CHD ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ನಾಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದಾಪ್ಾಪ ನರನಾಳ ಐನಾಪೂರ 17/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.6 30675.00 374890876364 11023101021091
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49 CHD ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸಾವಿೋತಿರ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಮರಪಳಿಿ ಐನಾಪೂರ 117 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1 51125.00 825247047851 11023100302157
50 CHD ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಮನುು ತಂದ ಮೋಘು ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ ಐನಾಪೂರ 155/ಎ ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.7 35788.00 825249751807 11158101009752
51 CHD ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಮಾಣಿಕ್ ತಂದ ಪ್ಾಂಡು ಸಲಗರಬಸಂತಪೂರ ಐನಾಪೂರ 155 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.7 35788.00 849642829789 11158100002705
52 CHD ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸದಾಪ್ಾಪ ತಂದ ಧಮಯರಾವ ಪಂಗರಗ್ಾ ಐನಾಪೂರ 14 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1 51125.00 748640594068 10993101027004
53 CHD ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ರತುಮಾ ಗಂಡ ಧಮಯರಾವ ಪಂಗರಗ್ಾ ಐನಾಪೂರ 9 ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮಾಯಟ ೋ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1 51125.00 974211524240 62404627964
54 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ ಸಂಗಮೋಶವರ ತಂದ ಚಂದರಶೋಖರ ಕ್ುಡಡಳಿಿ ಕೆ ೋಡಿಲ 91 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ 72000.00 804997170186 31624082033
55 CHD ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ ಮಹಾದ ಜುನೆೈದ ತಂದ ಅಬುಾಲ ನಾಶರ ಚಂದ್ಾಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 54 ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ 80000.00 963278789260 30353544004
56 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸುಮತಾರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವಶರಣಪ್ಾಪ ಬೆನಕ್ನಹಳಿಿ ಐನಾಪೂರ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.8 34898.00 473325576044 11009100014582
57 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಸುಲ್ೋಪ್ೋಟ ಸುಲ್ೋಪ್ಟ 123/10 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.8 34898.00 992059383409 11040100010330
58 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುಣವಂತರಾವ ಭ ತಪೂರ ಸುಲ್ೋಪ್ಟ 181 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.8 34898.00 252980027411 11009100012326
59 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಅಶ ೋಕ್ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 90/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 463932630742 198000777943
60 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಗುಂಡಯಯ ತಂದ ನರಸಯಯ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 108/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 800860154049 1913698483
61 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸುನಿೋಲಕ್ುಮಾರ ತಂದ ರೋವಣಸದಾಪ್ಾಪ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 787742099186 198010058200
62 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸುಶ್ೋಲಮಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ್ರಡಿಡ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 216684618894 34279909389
63 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಮಹಾದ ಇಸಾಾಯಿಲ ತಂದ ಮೈನೆ ೋದ್ಾನ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 148/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 33832354176
64 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಶಾಮರಾವ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 137/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 33791756142
65 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಭೋಮಶಾ ತಂದ ಖ್ಾಜಪ್ಾಪ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 42/3/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 36185030287
66 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ನರಸಂಗರಾವ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 56 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 198000777104
67 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ರವಿೋಂದರ ತಂದ ಚುಕಾುರಡಿಡ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 111/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 970800231975 11139256772
68 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ತಂದ ರಾಜಶೋಖರ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 347941976198 198010033148
69 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ ೋಭಾ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಾಪ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 861772529808 198000777499
70 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಚಿದಂಬರರಾ ತಂದ ಗ ೋಪ್ಾಲರಾವ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 169/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 683749338946 11139250066
71 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶಶ್ಧರ ತಂದ ಬಕ್ುಪ್ಾಪ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 158 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 343114453120 198000777284
72 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸದಾಪ್ಾಪ ದೋಗಲಾಡಿ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 188 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.35 15268.00 319020897041 198001986764
73 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಕ್ುಪ್ಾಪ ನರನಾಳ ಐನಾಪೂರ 79 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.8 34898.00 812584364685 11023100000752
74 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ನಾಮು ತಂದ ಬದುಾ ರಾಣಾಪೂರ ಐನಾಪೂರ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.8 36642.00 220739452817 2959001700122497
75 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ರಾಮಶಟಿಿ ತಂದ ರೋವು ರಾಣಾಪೂರ ಐನಾಪೂರ 71/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1 43622.00 718555894994 10993101010642
76 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ನ ರಸಂಗ ತಂದ ಭೋಮಲಾ ಚಂದನಕೆೋರಾ ಐನಾಪೂರ 107/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.84 34898.00 409855051209 10993101013205
77 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ವರಾಯ ತಂದ ಸದಾಪ್ಾಪ ಶ್ರ ೋಳಿಿ ಸುಲ್ೋಪ್ಟ 96/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1 26173.00 454623039094 11009100005596
78 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಹಸನಸಾಬ ತಂದ ಮೋದ್ನಸಾಬ ಭಂಟನಹಳಿಿ ಸುಲ್ೋಪ್ಟ 2/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 0.6 43622.00 641974027549 11009100014706
79 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಜಗನಾುರ್ ತಂದ ನರಸರಡಿಡ ಹೆ ೋಡಬೋರನಳಿಿ ಸುಲ್ೋಪ್ಟ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ 1 43622.00 347071079933 52164219316
80 CHD ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಬಚಿಚರಡಿಡ ತಂದ ಬಾಲರಡಿಡ ಜಟ ಿರ ಸುಲ್ೋಪ್ಟ 103 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 580332625783
81 CHD ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸುಲಾತನಾಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ಅಬುಾಲನಾಶರ ಚಂದ್ಾಪೂರ ಚಿಂಚ ೋಳಿ 54 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 200000.00 850895055947 11139243990

I.

1

1 ಜಿೋ ಭೋಮ ತಂ/ರೋವಣಸದಾ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 410/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 202713282489 *0030020130002211

2 ದತತಪಪ ತಂ/ಗ್ಾಯನಪಪ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 310/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.80 63623 - -

3 ಉಮಾದೋವಿ ಗಂ/ಸದ್ಾರಮಪಪ ಹಾವನ ರ ಅತನ ರ 10/3 ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡ - 1.50 146537 - -

4 ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಹಾವನ ರ ಅತನ ರ 10/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.25 114669 - -

5 ಬಸಲಂಗಪಪ ಶರಬಣಣ ಚಿಣಮಗೋರಾ ಅತನ ರ 52/3C ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.80 173851 - -

6 ಮಲಕ್ಪಪ ಜಗದೋವಪಪ ಮಲಾಲಬಾದ ಅಫಜಲಪೂರ 91/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ - 1.80 173851 396092031788 *0030020130001950

7 ದತತಪಪ ಲಕ್ಷಾಣ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 163 ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡ - 1.48 144716 635486958489 *0030020130001953

8 ಕ್ಲಾವತಿ ಗಂ/ವಿಠಠಲ್ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 400/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 0.80 63623 352036902329 *0030020130001947

9 ಮಾರುತಿ ಕಾಳಿಂಗಪಪ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 326/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.60 155641 572962118427 *0030020130001956

10 ನಾಗಪಪ ರಾಮಣಣ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 181/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.10 84021 - *0030020130001929

11 ಹರಿಶಚಂದರ ರ ಪು ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 169/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 0.70 56913 - *0030020130001949

12 ಅಶ ೋಕ್ ಕಾಳಿಂಗಪಪ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 376/2 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಯಿ - 1.60 102986 - *0030020130001951

13 ಶ್ವಾಜಿ ಜೆೈರಾಮ ಅಜುಯಣಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ 123/5 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.25 123774 318664568334 *0030020130001957

14 ದತುತ ಹಣಮಂತ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 181/8 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ - 0.60 63904 256484852847 *0030020130001952

15 ಸಚಿೋನ ಭೋಮಶಾಯ ಮಲಾಲಬಾದ ಅಫಜಲಪೂರ 103/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 0.90 91736 489028008625 *0030020130001955

16 ಸ ೋಮಯಯ ನಾಗಪಪ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 14/5 ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡ  ಹ - 0.70 73181 *0030020130001954

17 ಗಂಗ್ಾರಾಮ ಶಟಿಪಪ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 172 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.60 155641 274514360670 *0030020130001931

18 ತುಕಾರಾಮ ಧಾಮು ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 47/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.20 119223 314850635462 *0030020130002660

19 ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಕ್ಲಲಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 597/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.20 119223 755904544685 *7677000600014501

20 ರತಾುಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 597/P-1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.60 155641 405537996304 7677000600014500

21 ಸುಭಾಷ ಗ ೋವಿಂದ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 321 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 2.00 192060 286140850893 7677000600014500

22 ರೋವು ದೋಸು ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 705/3 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.10 79015 356445300760 32761110760

23 ರೋಖು ದೋಸು ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 705/4 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.10 79015 312168770534 32761110760

24 ಖ್ಾಜಪಪ ಹಿರಗಪಪ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 767/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.20 119222 960776729948 30808813187

25 ಕ್ೃಷಣಕ್ುಮಾರ ಬಸಯಯ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 57/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು - 2.00 45941 744799274460 520101251635317

26 ಲಾಲು ಹಿೋರು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 320/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹಿೋರಕಾಯಿ - 0.60 50502 565423665366 62262345388

27 ಲಕ್ಷಾಣ ಕ್ ಸು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 310/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 0.80 63773 291957902119 62279905987

28 ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ/ಸೋವು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 160/7 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ - 1.20 119222 316477797584 62267172395

29 ಮೋಹನಸಂಗ್ ಗ ೋಪು ಕ್ುಲಾಲ ಅಫಜಲಪೂರ 103 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.40 137432 767158974849 *00112100001568

30 ಸುನಿೋತಾ ಗಂ/ಮೋಹನಸಂಗ್ ಕ್ುಲಾಲ ಅಫಜಲಪೂರ 103/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.40 137432 768285628429 1102101000609

31 ರಾಜು ಢಾಕ್ು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 401/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 0.60 50502 218834382129 *7677000600014501

32 ಬಾಬು ಬಲುಲ ಗ್ೌರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 72/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.10 110118 609780541103 *7677000600014501

33 ಮಹಾದೋವಪಪ ಸ ಂದಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 566/2/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 727282519277 62210266915

34 ಹಿೋರಾಬಾಯಿ ಗಂ/ಮಲುಪಪ ಕ್ುಲಾಲ ಅಫಜಲಪೂರ 110/10 ಪ.ಜಾತಿ ನಿಂಬೆ - 0.80 22334 569795955320 11002100006673

35 ಲಗಮಣಣ ಹುಸೋನಸಂಗ್ ಮಲಾಲಬಾದ ಅಫಜಲಪೂರ 91/4 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ,ಬಾಳೆ - 1.03 101013 376753669496 NILIN4055

36 ಸದಾಪಪ ಕ್ಲಲಪಪ ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 350/21 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.98 70999 200066720159 NILIN4055

37 ದ್ಾಯವಮಾ ಗಂ/ನಿೋಜಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 597/1B ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.85 58148 920183265739 NILIN4055

38 ಲಾಲು ಮಾನು ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 91/5 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.20 85490 - 70901075982

39 ಮಮತಾ ಗಂ/ಸದ್ಾರಮಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 280/D ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.20 119222 - -

S-04 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ) (2401-00-108-2-30)

ಕೆೋಂದರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



40 ಕ್ರುಣಾ ಗಂ/ಶಶ್ಕಾಂತ ಜೆೋವಗಿಯ (ಬ) ಕ್ರಜಗಿ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 1.60 155641 - -

41 ಸದು ಗ ೋವಿಂದಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 347/1/C ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 1.30 128327 - -

42 ಹಣಮಂತಾರಯ ಬಸಣಣ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 538/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 2.00 192060 - -

43 ಸದಾಪಪ ಬಸಣಣ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 375/5 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.18 117402 261773009438 11021100002153

44 ಗಜರಾಬಾಯಿ ಗಂ/ಮಾರುತಿ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 211/A ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.18 117402 - 11021100007052

45 ಚಂದರಕಾಂತ ರಾಮಚಂದರ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 100/5 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 0.80 82458 - 20173420938

46 ಶರಣು ಬಲುಲ ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 47/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.40 137432 918280863633 *0020020130024351

47 ಸ ೋನಾಬಾಯಿ ಗಂ/ಚ ೋಕ್ಲು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 163/6 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 0.60 63904 624346723070 *0030020130002648

48 ಲಕ್ಷಾಣ ಧ ಳಪಪ ಬಳ ಗಿಯ ಅತನ ರ 383/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.15 87510 459710268476 *0030020130002210

49 ನಾಮದೋವ ಲಸಜರ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 154/8 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 498600949191 *0030020130002361

50 ಘಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂ/ಲಸುರ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 289/6 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ - 0.40 34012 880552908920 *0030020130002732

51 ಶಾಮರು ಧನು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 290/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 0.75 54870 *0030020130002356

52 ಮನುು ಸ ೋಮು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 290/E ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 0.80 82459 359485416792 *0030020130002359

53 ಸ ೋಮಲು ಭೋಮು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 325/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.10 84021 517456191043 *0030020130002358

54 ತಿಪ್ಾಪಬಾಯಿ ಗಂ/ಪುಲುಲ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 325/5 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.40 137432 486438687126 *0030020130002650

55 ಲಸುರ ಲಾಲು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 336/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 341095815971 *0030020130002360

56 ಸುಭಾಷ ಲ್ ೋಕ್ು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 159/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.40 104955 302659756422 *0030020130002724

57 ಪ್ಾಂಡು ಸ ೋಮಲು ಗ್ೌರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 79/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.00 63773 453069922598 *0030020130002649

58 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಗಂ/ಕ್ಲಾಯಣಪಪ ಬದನ ರ ಅತನ ರ 187/5 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 0.70 73181 348060957469 *0030020130002637

59 ಸುನಿೋಲ ತಾರು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 267/2C ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 57148 568721241334 623333432410

60 ಸದ್ಾಾರಾಮ ಹರಿಶಚಂದರ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 375/8 ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿ - 0.60 63904 661463912433 *0030020130002364

61 ಫೂಲಚಂದ ಶಂಕ್ರ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 419 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 397346384486 *0030020130002638

62 ಬಳಿರಾಮ ಗ ೋವಿಂದ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 320/A5 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 0.80 63773 208899772332 *0030020130002656

63 ಸದಾಣಣ ಫಕಿೋರಪಪ ರೋವೂರ (ಕೆ) ಅಫಜಲಪೂರ 40/1E ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.30 128327 816429870319 *0030020130002689

64 ಸುಧಾ ಗಂ/ಬಾಬು ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 109/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.80 82459 595894215592 *0030020130002669

65 ಲಲತಾಬಾಯಿ ಗಂ/ಭೋಮಶಾಯ ಮಲಾಲಬಾದ ಅಫಜಲಪೂರ 103/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 0.90 91736 768335641101 *0030020130002700

66 ರತಾುಬಾಯಿ ಗಂ/ತಾರಾಸಂಗ್ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 524 ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡ - 1.90 182955 705434666698 *0030020130002699

67 ಸಕ್ುುಬಾಯಿ ಗಂ/ತಾರು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 325/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 668938937600 *0030020130002704

68 ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಸುಭಾಷ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 319/3AA ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 2.00 148823 223368598256 *0030020130002716

69 ಭೋಮಶಾಯ ಯಲಲಪಪ ಮಲಾಲಬಾದ ಅಫಜಲಪೂರ 103/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.00 101013 341005404764 *0030020130002688

70 ಜಾಲಾಬಾಯಿ ಗಂ/ಲಂಬು ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 524 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.50 146537 321697236111 *0020020130025362

71 ಪ್ಾಂಡು ಲಚುಚ ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 29/A ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡ,ಚೌವಳಿ - 1.70 164746 243613972631 *0020020130025361

72 ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಕೆ ೋಟು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 356/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 930193051354 62333966724

73 ಸ ರಪಪ ಜಗದೋವಪಪ ಮಲಾಲಬಾದ ಅಫಜಲಪೂರ 91/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.70 166746 396092031788 *0030020130002676

74 ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂ/ಫಲಾಲಸಂಗ್ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 354/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.10 84021 911272509003 *0030020130002703

75 ನಿಜಗುಣ ಶ್ವಶರಣಪಪ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 113/E ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.00 101013 280912453317 *0030020130002718

76 ಶಂಕ್ರ ತೆೋಜು ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 85/1©1 ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡ - 0.80 81603 602812426872 *0030020130002664

77 ಅಭಷೋಕ್ ತುಕಾರಾಮ ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 85/1B1 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ - 1.60 156541 384857774121 *0030020130002661

78 ಸತಿೋಶ ತುಕಾರಾಮ ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 86/5,74/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 2.00 192060 247728852840 *0030020130002671

79 ಪಂಡಿತ ಪ್ಾಂಡು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 290/A ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 0.40 45349 347254225487 7677000600014500

80 ರಮೋಶ ಶಂಕ್ರ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 154/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 0.80 63773 477668020852 520441030761847

81 ತಿಪಪಣಣ ಬಗಸರಪಪ ಜೆೋವಗಿಯ (ಬ) ಕ್ರಜಗಿ 145/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ,ಬದನೆ - 1.35 132879 891352846792 *0030020130022132

82 ಶಂಕ್ರ ಲಚುಚ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 338/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 0.80 63773 670409748494 *003002013002214

83 ಖಂಡಪಪ ಬಸವರಾಜ ಬೆ ೋಸಗ್ಾ ಕ್ರಜಗಿ 194/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 2.00 137296 586928764931 62349160296

84 ಹೆ ನೆುೋಶ ಬಸವರಾಜ ಬೆ ೋಸಗ್ಾ ಕ್ರಜಗಿ 68/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.60 118911 565981073306 62349160296

85 ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಪರಮೋಶವರ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 504/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 2.00 192060 440197651691 62349160296

86 ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಧರೋಪಪ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 7/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.55 47184 942055687171 62349160296

87 ಮಾಳಪಪ ಸದಾಪಪ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 57/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.50 43867 742220800713 62349160296

88 ರಮೋಶ ಮಲಾುಜಪಪ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 207/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.80 63623 572244616400 62349160296

89 ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಕ್ಲಲಪಪ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 563/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ - 0.50 18607 661981053681 62349160296

90 ಚಂದರಶೋಖರ ಶ್ವಪಪ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 547/6 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 0.80 32137 583347492570 62349160296

91 ಶ್ರೋಶೈಲ ಸದ್ಾರಮಪಪ ತೆಲ್ ಲೋಣಿ ಕ್ರಜಗಿ 116/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.80 63773 424429348801 31690500073

92 ಶ್ರೋಶೈಲ ದುಂಡಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 14/C ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 72539 890709550948 31690500073

93 ಶ್ರೋಶೈಲ ಗಡಡಪಪ ಶ್ವೂರ ಕ್ರಜಗಿ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 514801546222 31690500073

94 ರೋವಣಸದಾಪಪ ಚನುಬಸಪಪ ಶ್ವೂರ ಕ್ರಜಗಿ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 72539 277476684261 31690500073

95 ಬಸವರಾಜ ಗುರುಲಂಗಯಯ ಶ್ವೂರ ಕ್ರಜಗಿ 73/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ - 0.80 24049 346343483935 31690500073

96 ವಿಠಠಲ ಚಂದಪಪ ಶ್ವೂರ ಕ್ರಜಗಿ 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.15 108155 982418661422 31690500073

97 ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂ/ಮಲಲಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 406/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.60 50502 795961297962 62349160296

98 ಕ್ಲಲಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಉಡಚಾಣ ಹಟಿಿ ಕ್ರಜಗಿ 319/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 1.00 101013 - 62349160296

99 ಸುಜಾತಾ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 266/C ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 0.60 63904 - 62349160296

100 ಮಲಲಪಪ ರ್ುಂಬದ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 406/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 0.50 23596 455214617955 62349160296

101 ಮಲಲಕಾಜುಯನ ದುಂಡಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 196/1-C ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 0.80 82459 775421592051 62349160296

102 ಉಸಾಾನಸಾಬ ಅಹಾದಅಲ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 266/C ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 0.50 54627 - 62349160296

103 ವಿಠಠಲ ಶ್ವರಾಯ ಮಲಾಲಬಾದ ಅಫಜಲಪೂರ 83/8 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರಕಾಯಿ - 1.10 110118 960246185776 *0030020130001979

104 ಲಕ್ಷ್ಾೋಬಾಯಿ ಗಂ/ಕಿಶನರಾವ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 320/D1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 146823 895687427446 *0030020130001968

105 ಖ್ಾಜಪಪ ಮಲಲಪಪ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 215/6 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ - 0.70 57137 929730739895 121800101011640

106 ನಬಲಾಲ ಮಶಾಕ್ಸಾಬ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 317/6 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಸವತೆ - 0.40 45349 230410338089 31795316429



107 ಇಂದುಬಾಯಿ ಗಂ/ಹಣಮಂತ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 223/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 2.00 192060 374441926699 *0030020130001967

108 ಮಳೆೋಂದರ ರೋವಣಸದಾಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 167/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.00 63773 851292133714 30817870372

109 ಶ್ವಲಂಗಯಯ ಈರಯಯ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 76/8 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 1.10 58494 615470576178 122120100005860

110 ಸತಿೋಶ ಬಾಳಪಪ ಜೆೋವಗಿಯ (ಬ) ಕ್ರಜಗಿ 73/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 146823 670205213515 *0030020130002044

111 ಫತುರಬ ಗಂ/ಮಹಮ ದ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 590/6AA ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ - 0.70 57137 782444692580 *0030020130001974

112 ಮೋದ್ನಸಾಬ ದಸತಗಿೋರಸಾಬ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 311 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 714917734838 62321049746

113 ಮುರಹರಿ ಅಂಬಾಜಿ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 148/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 0.60 26443 586330562349 11058100001547

114 ಸತಯನಾರಾಯಣ ರ್ಣಕ್ಟೋಶವರರಾವ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 129 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 1.60 155641 922007893669 11058100001404

115 ತಿಪಪಣಣ ಸ ಯಯಕಾಂತ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 400 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.30 84405 339689744161 60230020357

116 ಕ್ೃಷ್ಾಣಬಾಯಿ ಗಂ/ಖಂಡು ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 661/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.20 62929 822068946884 *0030020130002043

117 ಜಗದ್ೋಶ ಬಾಬುರಾವ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 259 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ - 1.20 54794 222651907714 47141014701

118 ಭವನರಾಯ ಅಣಾಣರಾಯ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 322/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 2.00 192060 828454603929 35702999731

119 ಸಂತೆ ೋಷ ಬಾಬುರಾವ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 259 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ - 1.60 102986 387785743035 47141010004539

120 ಗುಂಡಮಾ ಗಂ/ಶ್ವಾನಂದ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 114 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 0.80 76874 666223980103 62264925730

121 ಶ್ವಾನಂದ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 114 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 0.80 76874 563692292634 62262682574

122 ಕ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂ/ಶಾಯಮರಾಯ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ - 1.95 187507 444571935103 62335984980

123 ರಾಜುಬಾಯಿ ಗಂ/ಬಾಬು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 424/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 995700280557 *7677000600014501

124 ಸುಶ್ೋಲಾಬಾಯಿ ಅಜುಯನಸಂಗ್ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 307/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.58 115422 341341719026 *7677000600014501

125 ಸ ೋಮಶೋಖರ ಅಣಾಣರಾವ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 315/2C ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ - 2.00 127761 231149998276 *7677000600014501

126 ಮಾಣಿಕ್ ಸದಾಣಣ ಕ್ುಲಾಲ ಅಫಜಲಪೂರ 104/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ - 1.60 155641 392209558525 *0030020130002033

127 ಶ್ರೋಮಂತ ರಾಮಚಂದರ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 406/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.80 63773 795621287060 *0030020130002035

128 ಶ್ವಪುತರ ಚನುಪಪ ಕ್ುಲಾಲ ಅಫಜಲಪೂರ 106/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.75 77820 311209751777 *0030020130002037

129 ಶ್ರೋಮಂತ ದುಂಡಪಪ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 134 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.20 88207 611632808097 62365719462

130 ಮಲಲಣಣರಡಿಡ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 238 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.00 101013 655149368098 7677000600014500

131 ಬಸವಂತಪಪ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 238 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 209566608861 7677000600014500

132 ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಗಂ/ಶ್ವಶರಣಪಪ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 213/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 2.00 192060 326674937410 7677000600014500

133 ಕ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂ/ಸದಾಪಪ ಹಿಂಚಗೋರಾ ಅಫಜಲಪೂರ 85 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.00 101013 290687801130 520101217921813

134 ಶ್ರೋಶೈಲ ಚನುಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 520/7 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.94 186597 237273402112 4714101005206

135 ಚನುಪಪ ಗುರುಸದಾಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 520/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.10 110118 405541431102 11112100002335

136 ಮಂಜುಳಾಬಾಯಿ ಗ ೋವಿಂದ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 91/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ - 1.30 84405 525240198631 20173458271

137 ಕ್ಲಾವತಿ ಗಂ/ಮೋನಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 735/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 843078010945 37708904498

138 ಶ್ರೋಶೈಲ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 664/3 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ - 1.00 27481 697567651225 62505532656

139 ರಾಜಶೋಖರ ಭೋಮರಾಯ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 458/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.60 118911 326938915749 121800101002654

140 ಭೋಮರಾಯ ಶರಣಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 458/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 2.00 192060 896035683847 121800101000546

141 ರಾಜಕ್ುಮಾರ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಹಿಂಚಗೋರಾ ಅಫಜಲಪೂರ 55/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.60 50502 - 4714101003990

142 ಅಮೋರಅಲ ಶೋಖಚಾಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 462 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.20 85490 614932639754 32080733286

143 ರಿಯಾಜುದ್ಾನ ಮಕ್ುಾಲಅಹಾದ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 462 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.50 104918 690373269487 32370442621

144 ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಭರಮಶಟಿಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 358/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.40 137432 836999277273 32367606483

145 ಕೆೈಲಾಸ ಜಗದೋವಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 589/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 248990299927 4714101001502

146 ಗುರುರಾಜ ರೋವಣಸದಾಯಯ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 168/1,168/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 146823 742568270159 62270720132

147 ಸದಾಮಾ ಗಂ/ಭಾಗಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 319/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.60 155641 268193228043 35519327361

148 ಶಕ್ುಂತಲಾ ಪೋರಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 350/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 2.00 192060 523704387705 35519327361

149 ಶ್ವಶಂಕ್ರ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 73/5 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ೋರು - 1.30 46126 674625773716 11002100004694

150 ಅಂಬುಬಾಯಿ ಶ್ವಶರಣಪಪ ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 191 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.40 37232 328187927731 62448352306

151 ಜಗದೋವಪಪ ಚನುಬಸಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 431/7,432/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.30 97977 852750657132 62262465717

152 ಬಸಪಪ ಭೋಮಣಣ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 161/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 567288350241 4714101004600

153 ಶರಣಪಪ ಭೋಮಶಾಯ ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 361/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.60 63904 991312258084 62422796953

154 ಆಕಾಶ ಸಂಜಿೋವಕ್ುಮಾರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 153 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 146823 240610509536 37455399478

155 ಅಮೋತ ಚಂದರಶೋಖರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 153 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 146823 407890461513 62400171130

156 ಉಷ್ಾರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋಕಾಂತ ಗ್ೌಡಗ್ಾಂವ ಅತನ ರ 63/5 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಕೆ ೋಸು - 1.00 101013 - -

157 ಶರಣಪಪ ಸದಾಣಣ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 292 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ೋರು - 1.00 37831 761557016786 60257118333

158 ಸಂಗಿೋತಾ ಗಂ/ವಿಠಠಲ್ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 359/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.00 101013 281646382551 10816981254

159 ಶ್ರೋಶೈಲ ಶರಣಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.40 104955 357253750005 62169452295

160 ಸ ೋಮಣಣ ಕ್ಲಲಪಪ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 376/4 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ - 1.00 37831 306050554747 35042288080

161 ಭಾಗಪಪ ಶರಣಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 109/2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ೋರು - 0.95 51890 893102562101 520101217932572

162 ಗ ೋರಕ್ನಾರ್ ಭೋಮರಾವ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 415/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.90 91736 889845323806 20173463417

163 ರಮೋಶ ರೋವಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 567 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ - 2.00 127761 214474659924 11020100007381

164 ಶ್ವಶರಣಪಪ ಹುಚಚಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 205/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.20 85490 880133757867 60272947781

165 ನಿಂಗಮಾ ಗಂ/ಸದಾಣಣ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 173/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 146823 - -

166 ಅನಿಷ ಚಾಂದಸಾಬ ಭಾಮಣಿ ಅಫಜಲಪೂರ 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.90 61190 - -

167 ಲಕ್ಷಾಣ ಆನಂದರಾವ ಗ ಬ ಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 40/3,36/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.90 136524 - -

168 ಲಾಯಪಪ ಶರಣಪಪ ಗ್ೌರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 193/E ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.80 57148 859801923990 4714101000863

169 ಜಯಶ್ರೋ ಗಂ ಖಂಡಪಪ ಗ್ೌರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.20 113638 282476635303 64211561675

170 ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಮಲುಣಣ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 327/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.60 155641 876605666320 62260500458

171 ನಿಂಗನಗ್ೌಡ ಗುರಣಗ್ೌಡ ಗ್ೌರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 255/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.10 110118 248738179957 474101000974

172 ಜಯಶ್ರೋ ಗಂ/ಪರಕಾಶ ಸರಸಗಿ ಅತನ ರ 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 1.60 155641 708868575357 *0030020130001985

173 ಮಹಾಂತಪಪ ನಾಗೋಶಪಪ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 152/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.60 80670 201225365363 13052200043419



174 ಶ್ವಪುತರ ಜಕ್ುಣಣ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 278/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.40 101466 785772625807 11160101021921

175 ಸದ್ಾರಮಪಪ ಚನುಬಸಪಪ ಕ್ುಲಾಲ ಅಫಜಲಪೂರ 24 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.20 85490 - -

176 ಸದಾಲಂಗಪಪ ರಾಚಪಪ ಸರಸಗಿ ಅತನ ರ 37/4 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.00 101013 600237812150 31690500073

177 ಸಂತೆ ೋಷ ರಾಚಪಪ ಸರಸಗಿ ಅತನ ರ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.00 101013 991864261877 31690500073

178 ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ರಾಚಪಪ ಸರಸಗಿ ಅತನ ರ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.00 101013 732047055464 31690500073

179 ಕ್ಸ ತರಿಬಾಯಿ ಗಂ/ಭೋಮಶಾಯ ಗ್ೌಡಗ್ಾಂವ ಅತನ ರ 100/1A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 72539 292637982484 31690500073

180 ಶಂಕ್ರ ತಂ/ಶರಣಪಪ ಚಿೋಣಮಗೋರಾ ಅತನ ರ 62 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 2.00 192060 515816122709 *0030020130002663

181 ಪ್ಾಂಡು ಗಣು ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 38/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.40 104955 462943959931 *0030020130002668

182 ಬಸವರಾಜ ಕಾಳಪಪ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 376/5 ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡ  ಹ - 1.80 173851 392605547577 *0030020130002698

183 ಅವಿನಾಶ ದತತಪಪ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 375/3 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಯಿ - 0.70 57137 337008646091 *0030020130002715

184 ತುಳಜಾಬಾಯಿ ಗಂ/ರ ಪುಲ ರಾಠ ೋಡ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 6/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬನ್ - 1.60 155641 414846359677 *0030020130002745

185 ಸುಶ್ೋಲಾಬಾಯಿ ಗಂ/ಶರಣಪಪ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 305/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ - 1.70 137432 412587568789 *0030020130002746

186 ಕ್ಲಾವತಿ ಗಂ/ದತತಪಪ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 379/4,379/5 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಯಿ - 1.50 99793 873967211291 *0030020130002701

187 ಸದಾಮಾ ಗಂ/ತಿಪಪಣಣ ಬದನ ರ ಅತನ ರ 136/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.60 109091 - -

188 ಯಲಲಪಪ ಶಂಕೆರೋಪಪ ಬದನ ರ ಅತನ ರ 100/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 141045 - -

189 ಶರಣಪಪ ಕಾಶ್ರಾಯ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 226/5 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.20 119222 - -

190 ಬಸವರಾಜ ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 168/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.20 85742 - -

191 ಸ ೋಮಶೋಖರ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ಜೆೋವಗಿಯ (ಬ) ಕ್ರಜಗಿ 61/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.00 101013 - *0030020130002027

192 ಭವನರಾಯ ಸ ೋಮಣಣ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 - *0030020130001852

193 ಭವನರಾಯ ಮಲ್ಲೋಶಪಪ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 38/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.20 88618 - *0030020130001930

194 ಶ್ರೋಶೈಲ ಗುರಪಪ ಕ್ಡಿಗನ ರ ಕ್ರಜಗಿ 17/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 0.95 96374 231881127954 *0030020130001864

195 ಫಕ್ುರದ್ಾನ್ ಹಸನಲ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 41/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.40 104955 898449782100 *0030020130001948

196 ಸದಾಣಣ ಅಡೋಪಪ ಕ್ುಲಾಲ ಅಫಜಲಪೂರ 110/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 2.00 192060 - *0030020130001932

197 ಶ್ರೋ ಗುಲಾಮಸಾಬ ತಂದ ಮಹೆಬ ಬಸಾಬ ಮಲಾಲಬಾದ ಅಫಜಲಪೂರ 63/8 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬದನೆ - 1.40 137432 446959393983 *0030020130001946

198 ಶ್ರೋ ದಯಾನಂದ ವಿೋರಯಯ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 12/7 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.10 110118 548728880895 *0030020130001933

199 ಶ್ರೋಮತಿ ಚನುಮಾಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 177/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 2.00 187507 223025713853 121800101004344

200 ಶ್ರೋ ರಾಚಪಪ ತಂದ ಹುಚಪಪ ಸರಸಗಿ ಅತನ ರ 37/5 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 2.00 192060 229829417082 31690500073

201 ಶ್ರೋ ಗ ೋಣ್ಣಪಪ ತಂದ ಶೋಖಪಪ ಕೆಕ್ುರಸಾವಳಗಿ ಅತನ ರ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.00 101013 802105088199 31690500073

202 ಶ್ರೋ ಗುರುಲಂಗಪಪ ತಂದ ಶ್ವಶರಣಪಪ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 40 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.60 146537 784321778335 11002100007757

203 ಶ್ರೋಮತಿ ವನಿತಾಯ ಗಂಡ ಮಾಲಕ್ಯಯ ಗುತೆತದ್ಾರ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ (ಕೆ) ಅತನ ರ 100/6/100/13 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 2.00 192060 450375095629 *065010100429825

204 ಶ್ರೋ ಗುರಪ್ಾಪ ತಂದ ದುಂಡಪ್ಾಪ ಬೆ ೋಸಗ್ಾ ಕ್ರಜಗಿ 153/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.40 82252 245016443536 10816983046

205 ಶ್ರೋ ವಸಂತರಾವ ತಂದ ಮಲಕಾಜಪ್ಾಪ ತೆಲ್ ಲೋಣಿ ಕ್ರಜಗಿ 61 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 1.40 137432 437832865874 3272200003528

206 ಶ್ರೋ ಬಂದೋಲ ತಂದ ಯಾಕ್ುಬಸಾಬ ನಂದರಗ್ಾ ಕ್ರಜಗಿ 96/1 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ - 1.30 97977 488313780840 62047906258

207 ಶ್ರೋ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ತಂದ ಶರಣಪಪ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 293/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 2.00 192060 884663539627 20173427300

208 ಶ್ರೋ ಅಣಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಸಾಯಬಣಣ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 137/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ - 0.60 63904 657167750118 11082101033847

209 ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ತಂದ ದ ಡಡಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 569/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.30 97977 807788047134 *00000037517394960

210 ಶ್ರೋ ಸದ್ಾಾರಾಮ ತಂದ ಚಂದಾಪಪ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 181/5 ಪ.ಜಾತಿ ಹಿೋರಕಾಯಿ - 1.00 101013 736736810056 *0030020130003053

211 ಶ್ರೋ ಅನಿಲ ತಂದ ಜಗನಾುರ್ ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 328/5 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 2.00 137296 331447039032 *0030020130003055

212 ಶ್ರೋ ಅಶ ೋಕ್ ತಂದ ಧೆೋನು ರಾಠ ೋಡ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 36/2e ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.00 101013 590229553035 *0030020130002672

213 ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ತಂದ ಶರಣಪಪ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 161/e ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 0.80 63773 842444849419 *0030020130002666

214 ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ತಂದ ಸದಾಪಪ ಮಲಾಲಬಾದ ಅಫಜಲಪೂರ 44/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ - 0.95 93344 738077269135 *0030020130002707

215 ಶ್ರೋ ಶರಣಪಪ ತಂದ ಸದಾಪಪ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 159/3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.20 119223 724335541389 *0030020130002702

216 ಶ್ರೋ ರಾಮದ್ಾಸ ತಂದ ಸುರೋಶ ಪವಾರ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 19/8 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ,ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.30 128327 726025325880 *0030020130002670

217 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಮಂತ ತಂದ ಹರಿಶಚಂದರ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 303/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.35 132500 612982189981 7677000600014500

218 ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಗಂಡ ಶ್ರೋಮಂತ ಬಂದರವಾಡ ಅತನ ರ 12/4/12/5/12/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ - 5.00 222131 - 510101003455083

219 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಹಿೋರು ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 22/7 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 2.00 188972 692044418719 *0030020130003260

220 ಶ್ರೋ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಶೋಕ್ು ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 75/ಪ್ೂೋ4 ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡ,ಸವತೆ - 2.00 191950 658842047546 *0030020130003259

221 ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಮು ಪವಾರ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 15/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 2.00 191950 951846733448 *0030020130003262

222 ಶ್ರೋ ಮೋತಿಲಾಲ ತಂದ ಧನುು ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 97/1 ಪ.ಜಾತಿ ತೆ ಂಡಕಾಯಿ - 1.80 173560 487940170632 *0030020130003261

223 ಶ್ರೋಮತಿ ಸಂಗಿೋತಾ ಗಂಡ ವಿೋಠಲ ಶ್ರವಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 3/2.. ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡ - 1.80 173615 495230049616 *0030020130003266

224 ಶ್ರೋಮತಿ ಸರಸವತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಲಭೋಮ ಬಂದರವಾಡ ಅತನ ರ 275/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹಿೋರಕಾಯಿ - 1.20 118687 519807963659 *0030020130003271

225 ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲುಣಣ ಚಿೋಣಮಗೋರಾ ಅತನ ರ 163/E ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.10 108801 553173741098 *0030020130003272

226 ಶ್ರೋ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ತುಕಾರಾಮ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 12/10.. ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.70 52017 399570932358 *0030020130003269

227 ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಮದೋವ ಅಜುಯಣಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ 68 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.60 151203 632467254553 62349160296

228 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಖ ಬು ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 36/8 ಪ.ಜಾತಿ ಹಿೋರಕಾಯಿ - 1.00 100551 712544033019 *0030020130003273

229 ಶ್ರೋಮತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭ ೋಜು ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 14/7 ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡ  ಹ - 1.20 118633 719586502876 *0030020130003263

230 ಶ್ರೋ ತಾರಾಸಂಗ ತಂದ ರಾಮು ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 59/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ - 1.60 154523 450789097515 *0030020130003268

231 ಶ್ರೋಮತಿ ಜಯಶ್ರೋ ಗಂಡ ಅಂಬಾದ್ಾಸ ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 129/4 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ - 0.90 91736 717318675876 *0030020130003306

232 ಶ್ರೋ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಅಣಣಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 140/6 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.80 173851 634135885024 13272200005333

233 ಶ್ರೋಮತಿ ಗ್ೌರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ ತೆಲ್ ಲೋಣಿ ಕ್ರಜಗಿ 111/4 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 72539 706388679502 62349160296

234 ಶ್ರೋ ಸದಾಪಪ ತಂದ ಅಣಣಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 140/6 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.80 173851 634135885024 1327201004821

235 ಶ್ರೋ ಶ್ವಶರಣಪಪ ತಂದ ಚಿದಂಬರಾಯ ಗ ಬ ಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 69 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.20 119222 410626240074 52204342233

236 ಶ್ರೋ ಶರಣಪಪ ತಂದ ಸದಾಪಪ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 540/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.40 137432 559969602204 34583521517

237 ಶ್ರೋ ಬಸಯಯ ತಂದ ಸದಾಯಯ ಹ ವಿನ ಹಳಿಿ ಅತನ ರ 46 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 2.00 192060 466805691123 33910454707

238 ಶ್ರೋ ಮಾಳಪಪ ತಂದ ಜೆೋಟಪಪ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 463/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.60 155641 212313893748 11026100004962

239 ಶ್ರೋಮತಿ ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಮಹೆೋಶ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 214/1-C ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.00 101013 809599415395 11021100006304

240 ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ತಂದ ಬಾಬಯಯ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 214/1-C ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.00 101013 631877464080 11021100000677



241 ಶ್ರೋ ಜೆೋಟಿಪಪ ತಂದ ಸ ೋಮಣಣ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 462/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.30 128327 411555722689 11026100006958

242 ಶ್ರೋ ಪರಭಾಕ್ರ ತಂದ ಶ್ವಶಂಕ್ರ ಗ ಬ ಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 37/4,6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.60 118911 525545182943 52204329878

243 ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜೆೋಟಿಪ್ಾಪ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 462/2 ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡ - 1.55 151089 512422237038 37175273135

244 ಶ್ರೋ ಇಸಾಕ್ಸಾಬ ತಂದ ಹಸನಸಾಬ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 649/2 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬದನೆ - 1.55 151089 579281524891 32783311950

245 ಶ್ರೋಮತಿ ಸಂಗಮಾ ಗಂಡ ಸಂಗಣಣ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 494/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.55 151089 688328701228 11060100001677

246 ಶ್ರೋ ಬೋರಪಪ ತಂದ ಜೆೋಟಿಪ್ಾಪ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 463/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.55 151089 733899012028 11026100004963

247 ಶ್ರೋ ಈರಣಣ ತಂದ ಗುರಪ್ಾಪ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 481/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.20 119222 - *028501001153

248 ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳ ತಂದ ತಿಮಾಣಣ ಬದನ ರ ಅತನ ರ 151/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 456839683216 62088221507

249 ಶ್ರೋ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಮರೋಪಪ ಚಿಣಮಗೋರಾ ಅತನ ರ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.15 114670 277789969323 36782901644

250 ಶ್ರೋ ಸಂತೆ ೋಷಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಬಸವಂತರಾಯ ಗ ಬ ಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 48 ಸಾಮಾನಯ ಹ - 1.20 119222 288060587022 30839657801

251 ಶ್ರೋ ಮಲಲಪಪ ತಂದ ಶ್ರೋಮಂತ ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.50 146537 264317648965 62262039856

252 ಶ್ರೋ ವಿಜಯ ತಂದ ಶಂಕ್ರರಾಮ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 46 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.80 58038 508180869185 19811100009034

253 ಶ್ರೋ ಅಣಾಣರಾಯ ತಂದ ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ ಭಾಮಣಿ ಅಫಜಲಪೂರ 14/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.00 71458 952218426431 *0873108036324

254 ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾಂತವವ ಗಂಡ ಮಡೋಪಪ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 469/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.20 119222 - *028501001149

255 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಮಂತರಾಯ ತಂದ ಯಶವಂತರಾಯ ಕಿರಸಾವಳಗಿ ಅತನ ರ 13 ಸಾಮಾನಯ ಅಲಾಲ - 1.20 119222 - -

256 ಶ್ರೋ ಸದಾಪ್ಾಪ ತಂದ ಭೋಮಶಾ ಬದನ ರ ಅತನ ರ 95/5 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 0.80 82458 - -

257 ಶ್ರೋ ಪರಸನು ತಂದ ರವಿಂದರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 602/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 0.78 80603 211462006048 4714101002721

258 ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಚಿತಾರ ಗಂಡ ರವಿಂದರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 434/7 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.00 101013 882037724492 32215204528

259 ಶ್ರೋಮತಿ ಅನಿತಾ ಗಂಡ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 357/4 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.20 117402 219360958331 62141259214

260 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಸದಾರಾಮ ಕೆರಕ್ನಳಿಿ ಅಫಜಲಪೂರ 12/7 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.80 173851 348349570372 *0030020130002873

261 ಶ್ರೋ ಭಾಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದ್ಾರಮ ಕ್ಲ ಲರ ಅಫಜಲಪೂರ 40/4 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.00 101013 534057786925 520101217994047

262 ಶ್ರೋ ಸದಾಪಪ ತಂದ ಚಂದಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 378/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 146823 949784315570 *0030020130002862

263 ಶ್ರೋ ಧರೋಪಪ ತಂದ ಮಲುಪ್ಾಪ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 284 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 2.00 192060 441238338179 10816966803

264 ಶ್ರೋಮತಿ ಇಂದುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸದಾಪ್ಾಪ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 843/4A ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.20 43361 429310022311 198000665718

265 ಶ್ರೋ ಶೋಖಸಾಬ ತಂದ ಅಹಾದಸಾಬ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 300/3 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ - 0.70 57137 232727240430 NILIN4055

266 ಶ್ರೋ ಖ್ಾದರಸಾಬ ತಂದ ಮೋರಾಸಾಬ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 279 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ - 0.80 63773 734716726492 NILIN4055

267 ಶ್ರೋಮತಿ ನಬುಮಾ ಗಂಡ ಮಶಾಕ್ಸಾಬ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 52/1-A ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಸವತೆ - 1.00 101013 691949705974 NILIN4055

268 ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವಕಾಂತಮಾ ಗಂಡ ಚಂದರಕಾಂತ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 59/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.60 46887 254962978842 *0030020130003537

269 ಶ್ರೋ ಮಶಾಕ್ ತಂದ ಬಾಬು ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 114/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.40 104955 445963611240 *0030020130002970

270 ಶ್ರೋ ಮಲಲನಾರ್ ತಂದ ನಾಗಪಪ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.10 79015 - *0030020130003032

271 ಶ್ರೋ ಜಾನಿಖ್ಾನ ತಂದ ಸರದ್ಾರಖ್ಾನ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 152/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.78 80603 856973499578 *0030020130003540

272 ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ತಂದ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 2.00 137296 532165761361 *0030020130002969

273 ಶ್ರೋ ಇಮಾರನಸಾಬ ತಂದ ಮದರಾಸಾಬ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 117/2 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ - 1.40 104955 597660327363 *0030020130003065

274 ಶ್ರೋ ಇಮಾರನಸಾಬ ತಂದ ಮದರಾಸಾಬ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 117/2 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ - 0.60 44917 597660327363 *0030020130003065

275 ಶ್ರೋ ಚಂದರಶಾ ತಂದ ಬಲಭೋಮ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.78 172030 200673325263 *0030020130002971

276 ಶ್ರಮತಿ ಮಲಲಮಾ ಗಂಡ ಸದಾಲಂಗಯಯ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 52/1,52/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 2.00 192060 867433502122 *0030020130002687

277 ಶ್ರೋಮತಿ ಸಂಗಮಾಾ ಗಂಡ ಮಲಲನಾರ್ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 72/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.90 64843 905145029581 *0030020130003064

278 ಶ್ರೋಮತಿ ನಿಂಗಮಾಾ ಗಂಡ ಶಾಮರಾಯ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 107/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.10 84021 450810362300 *0030020130003031

279 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪ್ಾಪ ತಂದ ಮುಕ್ುಂದಪ್ಾಪ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.50 104918 575553532688 *0030020130002799

280 ಶ್ರೋ ಲಚಮಣಸಂಗ ತಂದ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 95/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.15 82252 729516330251 *0030020130003067

281 ಶ್ರೋ ತುಳಜಾರಾಮ ತಂದ ರಾಜುಕ್ುಮಾರ ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 95/9 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 0.75 77820 829106089987 *0030020130002829

282 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ ತಂದ ಗುರಪ್ಾಪ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 110 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.60 111393 436675007427 *0030020130003543

283 ಶ್ರೋ ಶಾಮರಾಯ ತಂದ ಅಪಪಣಣ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 107/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.55 115422 665763232478 *0030020130002798

284 ಶ್ರೋ ಮಲಲಣಣ ತಂದ ರಾಮಣಾಣ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 12/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.57 109450 235160004075 *0030020130003535

285 ಶ್ರೋ ಮಲಲಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಾಪ ರೋವೂರ ಕೆ ಅಫಜಲಪೂರ 43 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.40 104955 678238732640 *0030020130003302

286 ಶ್ರೋ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.80 173851 344480353170 *00000037517394960

287 ಶ್ರೋ ರಾಮು ತಂದ ಲ್ ೋಕ್ು ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 98/2 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.70 111393 684622930490 *00000037517394960

288 ಶ್ರೋ ದೋವಿಂದರಪ್ಾಪ ತಂದ ಪೋರಪ್ಾಪ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 110/A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 2.00 137296 727717965307 *00000037517394960

289 ಶ್ರೋಮತಿ ಪ್ರಮಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲಲಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 75/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.10 79015 641039426342 *00000037517394960

290 ಶ್ರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾಪ ಗಂಡ ಮಹಾಂತಪಪ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.50 104918 397950883989 *00000037517394960

291 ಶ್ರೋ ಶಾಂತಪಪ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪ್ಾಪ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.80 124345 566692630769 *00000037517394960

292 ಶ್ರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಬಾಬು ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 431/1 ಸಾಮಾನಯ ಹ - 1.00 101013 872463196088 *00000037517394960

293 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ತಂದ ಗುರುಮಲಲಪಪ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.70 125889 238666208782 *0030020130003539

294 ಶ್ರೋ ಮಾಣಿಕ್ರಾವ ತಂದ ಬಸವಂತರಾಯ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 116/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.60 118911 265261450880 *0030020130002802

295 ಶ್ರೋ ಸಂಜು ತಂದ ಶ್ವಪಪ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 72539 879560853699 *0030020130002828

296 ಶ್ರೋಮತಿ ಅನುಸುಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 95/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.50 104918 498206534985 *0030020130003536

297 ಶ್ರೋ ಯಲಲಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪ್ಾಪ ಸರಸಗಿ ಅತನ ರ 16/4 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.60 111393 259928890379 *0030020130002665

298 ಶ್ರೋ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಅಣಣಪಪ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 46/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ - 1.00 31198 838475465833 *0030020130002827

299 ಶ್ರೋ ಸಧರಾಮ ತಂದ ಮಲಲಪ್ಾಪ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 95/5+100/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.80 57148 329096433881 *0030020130003541

300 ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಯಯ ತಂದ ಬಸಪಪ ಅಂಕ್ಲಗ್ಾ ಅತನ ರ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.70 125889 806689586511 *0030020130003538

301 ಶ್ರೋಮತಿ ಲಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಬದನ ರ ಅತನ ರ 187/5 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 0.70 73181 6180389505577 *0020020130024350

302 ಶ್ರೋ ಗುರುಲಂಗಪಪ ತಂದ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 271/3 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 2.00 192060 270063558306 *0020020130024352

303 ಶ್ರೋ ಶರಣಬಸಪಪ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಹಾವನ ರ ಅತನ ರ 65 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.20 114670 637222335112 *0020020130024334

304 ಶ್ರೋ ಸಂಜಿೋವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಗ್ೌಡಗ್ಾಂವ ಅತನ ರ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ - 0.80 27001 596320374925 *0020020130024348

305 ಶ್ರೋ ಅನಿೋಲಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 159/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 2.00 192060 976741620918 *0020020130024338

306 ಶ್ರೋ ತೆ ೋಲಾಸಾಬ ತಂದ ಮಹಿಬ ಬಸಾಬ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 53/1 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಸವತೆ - 2.00 192060 672849304244 *0020020130024363

307 ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ತೆಜು ರಾಠ ೋಡ ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 126 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.90 130820 334653898652 *0020020130024356



308 ಶ್ರೋ ವಿೋಕಾಸ ತಂದ ಮಹಾದೋವರಾಯ ಬದನ ರ ಅತನ ರ 215/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.40 137432 296842004065 *0020020130024349

309 ಶ್ರೋ ಶ್ವಶರಣಪಪ ತಂದ ಮರೋಪಪ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.08 108297 704459943760 *0020020130024360

310 ಶ್ರೋ ಬಾಬುರಾವ ತಂದ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 164/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 2.00 192060 635706027106 *0020020130024362

311 ಶ್ರೋ ಭೈರಪಪ ತಂದ ಬಗವಂತಪಪ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 78/A ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 2.00 192060 393368398780 *0020020130024361

312 ಶ್ರೋ ಖ್ಯೋಮಸಂಗ ತಂದ ಭವಾನಿಸಂಗ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.20 85490 227611913057 *0020020130024346

313 ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ್ರಾಯ ಸ ನು ಕ್ರಜಗಿ 39/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ,ಬೆಂಡ - 1.80 173851 517707513060 NILIN4055

314 ಶ್ರೋ ಶಾಬ ದ್ಾೋನ ತಂದ ಮಹಿಬ ಬಸಾಬ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 502/4 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.80 57148 324482128076 NILIN4055

315 ಶ್ರೋ ಮೌಲಾಸಾಬ ತಂದ ಖ್ಾಜಾಸಾಬ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 504/9 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.85 60995 432590588224 NILIN4055

316 ಶ್ರೋ ಶ್ವಶಂಕ್ರ ತಂದ ಅಂಬಾಜಿ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 143/D ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.35 95204 841619811615 NILIN4055

317 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಾರ್ ತಂದ ಹುಚಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 204/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.10 79015 525410103035 NILIN4055

318 ಶ್ರೋ ರಮಜಾನಸಾಬ ತಂದ ರಾಜಾಲಸಾಬ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 441/5 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ - 0.60 50502 467690844932 NILIN4055

319 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ತಂದ ಮಾಣಿಕ್ರಾವ ಸ ನು ಕ್ರಜಗಿ 39/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.20 79905 618171878034 NILIN4055

320 ಶ್ರೋ ಗುರುಭೋಮ ತಂದ ಭ ೋಜಪಪ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 508/2,508/8 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.30 128327 443607299096 NILIN4055

321 ಶ್ರೋ ನಾನಾಗ್ೌಡ ತಂದ ರುದರಗ್ೌಡ ಅಳಿಗಿ ಬ ಕ್ರಜಗಿ 115/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 2.00 65483 228095177690 NILIN4055

322 ಶ್ರೋ ಬಾಬು ತಂದ ಚನುಮಲಲಪಪ ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 292/1/294/A ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ,ಬಾಳೆ - 1.35 101466 401132528886 NILIN4055

323 ಶ್ರೋ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ ತಂದ ಶಾಮರಾವ ಗುಡ ರ ಅತನ ರ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ೋರು - 1.20 35606 265041751608 NILIN4055

324 ಶ್ರೋಮತಿ ಸರಸವತಿ ಗಂಡ ಬಸವಂತರಾಯ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 265/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.15 87510 257399127186 NILIN4055

325 ಶ್ರೋ ಈರಯಾಯ ತಂದ ಗುಂಡಯಾಯ ಬಂದರವಾಡ ಅತನ ರ 188/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.95 182955 313022304758 NILIN4055

326 ಶ್ರೋಮತಿ ಅಜಿಮುನಿಸಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ಶೋಖಿಮಾಮ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 79/2 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ತರಕಾರಿ - 2.00 192060 206668937395 NILIN4055

327 ಶ್ರೋ ಅಮೋರಪಟೋಲ ತಂದ ಅಬುಾಲರೋಹಮಾನ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ - 1.40 137432 690988909803 NILIN4055

328 ಶ್ರೋಮತಿ ಗಂಗ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಹಾದೋವಪಪ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 200/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 755419891001 NILIN4055

329 ಶ್ರೋ ಮಹಮದ ಇಸಾಕ್ ತಂದ ಖ್ಾಜಾಮಯಾ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 699/2/A ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.25 85490 204232777145 NILIN4055

330 ಶ್ರೋ ಸದÀಂ ದಪಪ ತಂದ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಲಾವಡ ಕೆ ಅಫಜಲಪೂರ 6/4 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ - 0.40 15913 744393889320 NILIN4055

331 ಶ್ರೋ ಕಿಶನಸಂಗ ತಂದ ಗ ೋಪ್ಾಲ ದಣ ಣರ ಅತನ ರ 12/13 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.55 40474 497301589508 NILIN4055

332 ಶ್ರೋ ಸದಾಣಣ ತಂದ ಭ ೋಜಪಪ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 508/4,508/9 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.75 164746 974242901162 NILIN4055

333 ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಿಬ ಬಬ ಗಂಡ ರುಕೆ ಾೋದ್ಾನ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 191/1 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಸವತೆ - 1.18 117402 788687088685 *00000037517394960

334 ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ರಾಮಣಣ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 494/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ - 2.00 192060 968200910945 *00000037517394960

335 ಶ್ರೋ ಶ್ವಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಯಶವಂತಪ್ಾಪ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 141/4, 141/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.20 119223 487963777676 *00000037517394960

336 ಶ್ರೋಮತಿ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 118/C ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 2.00 192060 832658995513 *00000037517394960

337 ಶ್ರೋ ಬಂದುಸಾಗರ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 136 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.50 146537 935166521304 *00000037517394960

338 ಶ್ರೋ ಮಮುಾಲಾಲ ತಂದ ಇಮಾಮಸಾಬ ಶ್ರವಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 46/8 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 1.20 119222 337866282656 *00000037517394960

339 ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸಮಾಾ ಗಂಡ ಮಹಾಂತಪಪ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 175/5 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.90 182955 561331157515 *00000037517394960

340 ಶ್ರೋ ಮೋರಾಸಾಬ ತಂದ ಮಮುಾಲಾಲ ಶ್ರವಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 46/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 1.00 101013 517938103305 *00000037517394960

341 ಶ್ರೋಮತಿ ಸೈನಾಜ ಗಂಡ ಅಲಾಲವುದ್ಾೋನ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 229/4 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಚಂಡ  ಹ - 1.30 128327 345784853538 11021100040100

342 ಶ್ರೋ ಅಲಾಲವುದ್ಾೋನ ತಂದ ಮಶಾಕ್ ಪಟೋಲ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 265/D ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಸವತೆ - 2.00 192060 975587627680 110211001175

343 ಶ್ರೋ ದಯಾನಂದ ತಂದ ಬಸವಣಪಪ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 175/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.00 101013 662372275602 11021100007200

344 ಶ್ರೋಮತಿ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಗಂಡ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 223/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.60 111393 538890640551 60209316455

345 ಶ್ರೋ ಕ್ಲಾಯಣಿ ತಂದ ಗುರಣಣ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 118/D ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 1.90 182955 853315634666 11021100005225

346 ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾಗಯಶ್ರೋ ಗಂಡ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 469 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 2.00 137296 495326916430 11021101010040

347 ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ವಿತಾ ಗಂಡ ಅಂಬಾರಾಯ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 70/6 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.50 146537 696739116766 62161829284

348 ಶ್ರೋ ಮಲಲಪಪ ತಂದ ಗುರಪ್ಾಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 222/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.60 118911 954217874751 62286813021

349 ಶ್ರೋ ಶೋಖರ ತಂದ ಶ್ವಶರಣಪ್ಾಪ ಸದನ ರ ಅತನ ರ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 2.00 137296 271635999645 62422939201

350 ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಪಪ ಕಿರಸಾವಳಗಿ ಅತನ ರ 43 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.80 57148 569217736613 62005805862

351 ಶ್ರೋಮತಿ ಅಂಬುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಗ ೋಳನ ರ ಅಫಜಲಪೂರ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 848917856401 32460108923

352 ಶ್ರೋ ಜಕ್ುಪಪ ತಂದ ಸದ್ಾಾರಾಮಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 568/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 0.80 82459 - -

353 ಶ್ರೋ ಅನಿೋಲಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಬಂದರವಾಡ ಅತನ ರ 214/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 2.00 192060 786237672563 20016049961

354 ಶ್ರೋಮತಿ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಮಲುಣಣ ಚಿನಮಳಿಿ ಅತನ ರ 85/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 2.00 192060 878712294047 *010000501030164

355 ಶ್ರೋ ತುಕಾರಾಮ ತಂದ ದತುತ ಬಂದರವಾಡ ಅತನ ರ 301/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.40 137432 976457278637 60174604938

356 ಶ್ರೋ ಸಂಗಣಾಣ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪ್ಾಪ ಚಿಣಮಗೋರಾ ಅತನ ರ 73/4 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.55 151089 997123634369 11060100001863

357 ಶ್ರೋ ಅಮರನಾರ್ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ಬಂದರವಾಡ ಅತನ ರ 214/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಲಾಲ - 2.00 192060 271764514669 11060101008346

358 ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ತಂದ ತುಕಾರಾಮ ಬಂದರವಾಡ ಅತನ ರ 301/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.90 139845 794344647121 11114101025431

359 ಶ್ರೋ ನ ರಂದಯಯ ತಂದ ವಿೋರಯಯಸಾವಮ ಗ ಬ ಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.90 70408 633146344526 11026100000698

360 ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲಕ್ಣಣ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 508/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.40 137432 784565836147 11114101025431

361 ಶ್ರೋ ದ್ೌಲತಾರಯ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪ್ಾಪ ಕಾರಬೆ ೋಸಗ್ಾ ಅತನ ರ 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.40 137432 611631245393 11117100010029

362 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ಗ ಬ ಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.00 101013 391411432737 11026101028775

363 ಶ್ರೋಮತಿ ಸದಾಮಾಾ ಗಂಡ ಪರಭಾಕ್ರ ಗ ಬ ಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.80 63773 815630928869 52204344547

364 ಶ್ರೋ ಸದ್ಾಾರಾಮ ತಂದ ದ್ೌಲತಾರಯ ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 141/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.70 57137 300802607911 11002130001045

365 ಶ್ರೋ ದ್ಾಮದರ ತಂದ ಹನುಮಾನದ್ಾಸ ಗ ಬ ಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 349/4 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ - 1.00 34875 514967297717 52021360407

366 ಶ್ರೋ ರುದರಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಾಮರಾವ ಭಾಮಣಿ ಅಫಜಲಪೂರ 47 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 351480683936 848510110005693

367 ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರ ತಂದ ಬಸವಂತಾರಯ ಕಾರಬೆ ೋಸಗ್ಾ ಅತನ ರ 43/5 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.40 137432 300780370351 20248334227

368 ಶ್ರೋಮತಿ ಭೋಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುಂಡಪಪ ಬದನ ರ ಅತನ ರ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.40 137432 954536375709 35242172271

369 ಶ್ರೋ ಸದಾಲಂಗಯಯ ತಂದ ಶ್ವಾನಂದಯಯ ಹ ವಿನ ಹಳಿಿ ಅತನ ರ 96/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಲಾಲ - 1.95 187507 239649091836 30056358264

370 ಶ್ರೋ ಮೌಲಾಲ ತಂದ ನಸರ ದ್ಾನ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 135/6 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ - 0.60 50502 530632413158 31514959156

371 ಶ್ರೋ ಬೋರಣಣ ತಂದ ಭೋಮಶಾ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 269/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.40 37232 500750659401 11082101019281

372 ಶ್ರೋಮತಿ ಸಾಹೆೋಬಾ ಗಂಡ ಲಾಲಸಾಬ ಬಂದರವಾಡ ಅತನ ರ 32/1 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಈರುಳಿಿ - 0.80 82459 639335640827 11060100003514

373 ಶ್ರೋ ವಿರಣಣ ತಂದ ಬಾಬುರಾವ ಗ ಬ ಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 235307618175 37121650584

374 ಶ್ರೋ ಅಂಬರಿೋಶ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 106/6 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ೋರು - 0.55 25019 471887262527 32460108923



375 ಶ್ರೋ ಸದಾಯಯ ತಂದ ಸಂಗಯಯ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 355/5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 1.30 84405 890255693711 32460108923

376 ಶ್ರೋ ವಿನಯಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಶಂಕ್ರಲಂಗ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 478/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.60 111393 640942042431 20173419990

377 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಪತಿ ಗಂಡ ಚಂದರಶಾ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 221/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.20 119223 621319333481 *0030020130002047

378 ಶ್ರೋ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಶ್ವರಾಯ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ (ಬ) ಅತನ ರ 69/10,69/2,69/9 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ - 1.20 119223 210276410697 20172564631

379 ಶ್ರೋ ಶರಣಗ್ೌಡ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 198/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ - 1.20 119223 641075494979 3246101005474

380 ಶ್ರೋಮತಿ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೋಖು ರಾಠ ೋಡ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 100/4 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 0.80 82459 636959066367 *0030020130001975

381 ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಶ್ರೋಮಂತ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ (ಬ) ಅತನ ರ 43/9 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 1.20 119223 252693166471 60112231093

382 ಶ್ರೋ ಹೆೋಮನಾರ್ ತಂದ ಕೆ ೋಟು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 356/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.10 84021 454899723796 62378650673

383 ಶ್ರೋ ಜೆಟಿಪಪ ತಂದ ಮಲಕ್ಪಪ ಇಂಗಳಗಿ ಅತನ ರ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.50 146537 967805174221 *0030020130003587

384 ಶ್ರೋ ಖ ದಬೆ ೋದ್ಾೋನ ತಂದ ಮಹಬ ಬಶೋಖ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 299/2D,299/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.60 111393 272608659496 *0030020130003581

385 ಶ್ರೋ ರುದರಣಣ ತಂದ ಬಸವಣಣಪಪ ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 217/1-4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 697014712316 *0030020130003599

386 ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ತಂದ ಶರಣಪಪ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 135/1B ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 204880119827 *0030020130003595

387 ಶ್ರೋ ಗುಲಾಬಸಂಗ್ ತಂದ ಗ ೋವಿಂದ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 322 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.15 84021 418811965057 *0030020130002717

388 ಶ್ರೋ ಬೋರಣಣ ತಂದ ಯಲಲಪಪ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 296/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 146823 947911933116 *0030020130003598

389 ಶ್ರೋಮತಿ ದ್ಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಗಂಡ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 378/3 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ - 1.00 27481 519744642530 32460108923

390 ಶ್ರೋ ಅಮೋರಸಾಬ ತಂದ ಲಾಡಲಸಾಬ ಗುಡ ರ ಅತನ ರ 72/1/3 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.40 91966 302437155407 *010000501030624

391 ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವಣಣವವ ಗಂಡ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 297/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 126371 301523804629 *010000501030634

392 ಶ್ರೋ ರುದರಪಪ ತಂದ ಶ್ವರಾಯ ಇಂಗಳಗಿ ಅತನ ರ 117/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.30 128327 699877929232 *010000501030627

393 ಶ್ರೋ ಮಹಮಾದ ಅಜಿೋಂ ತಂದ ಅಮೋರುದ್ಾೋನ ಗುಡ ರ ಅತನ ರ 72/1/1 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಸವತೆ - 1.90 182955 641826182490 *010000501030629

394 ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕ್ಲಲಪಪ ಗುಡ ರ ಅತನ ರ 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ - 0.80 82459 499789319056 *010000501030630

395 ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ತಂದ ಬಸವರಾಜ ಕೆ ೋಗನ ರ ಅತನ ರ 70/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ - 1.80 114619 728930822232 *010000501021553

396 ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದರಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಕೆರಕ್ನಳಿಿ ಅಫಜಲಪೂರ 20/AA ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ,ಮಾವು - 0.80 28361 610029319111 *010000501030633

397 ಶ್ರೋ ಪರಭುಲಂಗ ತಂದ ಕ್ಲಲಪಪ ಗುಡ ರ ಅತನ ರ 70/6 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ  ಹ - 0.80 82459 818743587277 *010000501030631

398 ಶ್ರೋ ರಾಜಅಹಾದ ತಂದ ಹುಸೋನಿ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 299/4 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಮಲಲಗ - 0.80 56121 - -

399 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ದುಂಡಪ್ಾಪ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 304/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 925282715846 -

400 ಶ್ರೋ ಬಸಣಣ ತಂದ ಶ್ವರಾಯ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 445/1,446/1 ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿ - 1.00 101013 261773009438 1102100002153

401 ಶ್ರೋಮತಿ ಖ್ಾಜಾಬೋ ಗಂಡ ಹುಸೋನಸಾಬ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ (ಬ) ಅತನ ರ 80/3 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಬಾಳೆ - 0.80 63773 383029868650 *010000501030632

402 ಶ್ರೋ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಶರಣಪಪ ಗ್ೌಡಗ್ಾಂವ ಅತನ ರ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.00 101013 550723346017 *010000501030637

403 ಶ್ರೋ ಮೋನಪ್ಾಪ ತಂದ ಭೋಮಶಾ ಅಂಕ್ಲಗ್ಾ ಅತನ ರ 120/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 1.10 72018

404 ಶ್ರೋ ಸಾಯಿಬಣಾಣ ತಂದ ಬಸಣಾಣ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 30/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 2.00 137296 148891044187 32460108923

405 ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಸಾತಲಂಗಪಪ ಗ್ೌರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 198/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.20 85490 - -

406 ಶ್ರೋ ಬಸಣಣ ತಂದ ಶಾಂತಪಪ ಗ್ೌರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 69/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.00 77043 - -

407 ಶ್ರೋ ಅಮೋಘಸದಾ ತಂದ ಧ ಳಪಪ ಗ್ೌರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 72/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 0.80 63773 - -

408 ಶ್ರೋ ನಾಮದೋವ ತಂದ ವಾಲು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 267/2AA ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 - -

409 ಶ್ರೋ ಭೋಮರಾವ ತಂದ ಭೋಮಪಪ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 412/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 0.80 44416 563439478646 30121359844

410 ಶ್ರೋ ಯಂಶವಂತ ತಂದ ಶ್ವರಾಯ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 3/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.20 90999 200303450123 64113058639

411 ಶ್ರೋ ನೆೋಮಚಂದ ತಂದ ಮಲುಪ್ಾಪ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 184/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.20 85490 893316159212 513001010036418

412 ಶ್ರೋ ಧ ಳಪ್ಾಪ ತಂದ ಸ ಪಪಣಣ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 648/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಬ ಜ - 1.00 72539 733455685004 513001010036418

413 ಶ್ರೋ ಭೋಮರಾಯ ತಂದ ಶಾಂತಪಪ ಗ್ೌರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 170/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 72539 958055145058 513001010036418

414 ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಂತಪಪ ಗ್ೌರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 170/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.00 101013 393165372355 513001010036418

415 ಶ್ರೋಮತಿ ಅನಿತಾ ಗಂಡ ದತಾತತೆರೋಯ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 233/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 2.00 137296 561328442978 513001010036418

416 ಶ್ರೋ ಶಶ್ಕಾಂತ ತಂದ ಮಹಾದೋವ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ (ಕೆ) ಅತನ ರ 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.80 172561 863816059426 513001010036418

417 ಶ್ರೋ ಏಗಪಪ ತಂದ ಮಹಾದೋವಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 178/C ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 2.00 192060 268386028439 62349160296

418 ಶ್ರೋಮತಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸದಾಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 150/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.60 118911 836991904201 62349160296

419 ಶ್ರೋ ದತುತ ತಂದ ಅಪಪಣಣ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 197 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 1.00 63904 677233880365 62349160296

420 ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂದ್ಾ ಗಂಡ ಮಹಾದೋವ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 623/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.60 54422 529262086329 62349160296

421 ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಮಹಾಂತಪಪ ಬಂದರವಾಡ ಕ್ರಜಗಿ 109 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರಕಾಯಿ - 2.00 192060 973200277509 62349160296

422 ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲಮಾಾ ಗಂಡ ಚಂದರಕಾಂತ ಬಂದರವಾಡ ಅತನ ರ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.00 82459 684330398256 62349160296

423 ಶ್ರೋ ಸಾಯಿಬಣಣ ತಂದ ದುಂಡಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 414/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 0.50 23596 521295545721 62349160296

424 ಶ್ರೋಮತಿ ಮಾಧುರಿ ಗಂಡ ಧನರಾಜ ಗುಡಡೋವಾಡ ಅಫಜಲಪೂರ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ - 1.20 31173 759372916354 62349160296

425 ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೋವಣಸದಾಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 255/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.40 83947 371855906166 32460108923

426 ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 111/3 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.80 124345 931306693945 32460108923

427 ಅಂಬು ತಂದ ನಾಮದೋವ ಗ್ೌರ (ಕೆ) ಅಫಜಲಪೂರ 106/D ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.60 111393 846822139531 32460108923

428 ಮಲಲಪಪ ತಂದ ಶರಣಪಪ ಕ್ಡಿಗನ ರ ಕ್ರಜಗಿ 1/4. ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.00 101013 464494299754 32460108923

429 ಶ್ರೋಮತಿ ರತಾುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸದಾಪ್ಾಪ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 435/6 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.60 155641 487493539036 32460108923

430 ಶ್ರೋ ಮಸುು ತಂದ ಮಾರುತಿ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 57/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.20 85490 280981283928 32460108923

431 ಶ್ರೋ ತುಕಾರಾಮ ತಂದ ಶ್ವಪಪ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 450/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.20 85490 627452120118 32460108923

432 ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೋಮಣಣ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 230/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 66630 915348336637 32460108923

433 ಶ್ರೋ ಅಸೋಫ ತಂದ ಸೈಪನಸಾಬ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 370/5 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 72539 760916446996 32460108923

434 ಶ್ರೋಮತಿ ಸುವಣಾಯ ಗಂಡ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 48/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.70 73181 749435017668 32460108923

435 ಶ್ರೋ ಸದಾಪಪ ತಂದ ಶಾಮರಾಯ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 379/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.20 85490 684026258466 32460108923

436 ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದಪ್ಾಪ ತಂದ ಹಿರಗಪ್ಾಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 410/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 0.70 73181 582032116435 32460108923

437 ಶ್ರೋ ಸೈಯದ ತಂದ ಉಸಾಾನಸಾಬ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 435/5 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.50 57148 467178381958 32460108923

438 ಶ್ರೋ ಸಾಯಬಣಣ ತಂದ ಕ್ರೋಪ್ಾಪ ಮಲಾಲಬಾದ ಅಫಜಲಪೂರ 6/1. ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.00 72539 552482633366 32460108923

439 ಶ್ರೋ ಸಂಗಮನಾರ್ ತಂದ ಶ್ವಶರಣಪಪ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 148/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.80 82459 321387569051 11112100000154

440 ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ಸ ತರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದ್ಾರಮ ಬಟಗೋರಾ ಅಫಜಲಪೂರ 75/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.60 155031 506424306554 *0030020130003649

441 ಶ್ರೋ ಅಂಬಣಣ ತಂದ ಹಣಮಂತ ಬೆ ೋಸಗ್ಾ ಕ್ರಜಗಿ 135/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 2.00 65483 370771120615 32086520488



442 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ ತಂದ ಶಂಕೆರೋಪಪ ಬೆ ೋಸಗ್ಾ ಕ್ರಜಗಿ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 2.00 65483 514825281035 1020101003961

443 ಶ್ರೋಮತಿ ಅಂಬವವ ಗಂಡ ಕ್ಲಲಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 591/2 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.20 118962 417473886238 *0030020130003651

444 ಶ್ರೋ ಭೋಮರಾಯ ತಂದ ಚಂದ್ಾರಮ ಕೆರಕ್ನಳಿಿ ಅಫಜಲಪೂರ 54/1C ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 2.00 65483 - *0030020130003650

445 ಶ್ರೋ ಯಲಲಪಪ ತಂದ ಸದ್ಾರಮ ಕ್ಲ ಲರ ಅಫಜಲಪೂರ 40/3 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.20 63830 - 64175595172

446 ಶ್ರೋ ಕಾಶ್ನಾರ್ ತಂದ ಶ್ವಶರಣಪಪ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 133/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 2.00 191411 988152641005 *0030020130003645

447 ಶ್ರೋಮತಿ ಜಕ್ುಮಾ ಗಂಡ ಸದ್ಾಶ್ವಪಪ ಬೆ ೋಸಗ್ಾ ಕ್ರಜಗಿ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 2.00 65483 232521013391 13272010009203

448 ಶ್ರೋಮತಿ ಲಲತಾ ಗಂಡ ಮಹಾಲಂಗ ಕೆ ೋಳನ ರ ಅಫಜಲಪೂರ 25/6 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 0.40 31912 11112101008975

449 ಶ್ರೋ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಲಕ್ಣಣ ಚಿನಮಳಿಿ ಅತನ ರ 85/5 ಸಾಮಾನಯ ಚಿನಮಳಿಿ - 2.00 192060 374626976676 50100146497922

450 ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ಜಗನಾುರ್ ಗ ಬ ಾರ (ಕೆ) ಅಫಜಲಪೂರ 3/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ,ನಿಂಬೆ - 1.60 38557 458021712917 11026100003288

451 ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಸಂಜಿೋವಕ್ುಮಾರ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 44/9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 72539 203813927690 *0030020130003644

452 ಶರಣಬಸಪಪ ತಂದ ಶರಶಚಂದರ ಭಂಕ್ಲಗ್ಾ ಕ್ರಜಗಿ 64/3. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 146823 881398796592 4714101003214

453 ಸಂಗಿೋತಾ ಗಂಡ ಚಂದರಶಾಯ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 27/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.30 90300 537765961979 *0030020130003643

454 ಗಿರಿಮಲಲಪಪ ತಂದ ಶರಣಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 369/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.60 63904 758313390369 62401155288

455 ಸಚಿೋನ ತಂದ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 247/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 2.00 136125 948286170192 62396815160

456 ಶ್ರೋಮಂತ ತಂದ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ಮಾತೆ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 73/C2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.50 145456 787755316515 11021101058253

457 ಶ್ರೋ ಹಸನ ಅಫಜಲ ತಂದ ಖುರಶ್ೋದ ಅಪಜಲ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 646/1 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಸವತೆ - 2.00 191183 497492239530 520101217962153

458 ಶ್ರೋ ಸಂತೆ ೋಷಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 497/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.80 57148 408650277579 64156932348

459 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ಹಣಮಂತರಾಯ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.50 146537 714644793310 11021100009212

460 ಶ್ರೋ ಸ ೋಮಲಂಗಪಪ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 194/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.60 155641 867316693280 11002100000156

461 ಶ್ರೋ ಸಂಗಣಣ ತಂದ ಕ್ಲಲಪಪ ಮಲಾಲಬಾದ ಅಫಜಲಪೂರ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.30 128327 830417053224 11021100005897

462 ಶ್ರೋ ಶಾಂತಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಗುರುದೋವ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 122/7 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 0.80 82459 411434815741 11021100000672

463 ಶ್ರೋ ಅಮೋತ ತಂದ ಗಂಗ್ಾಧರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 310/9 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ - 0.80 82459 380947325574 31251740641

464 ಶ್ರೋ ಪರವಿೋಣ ತಂದ ಶ್ವಯಯ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 133/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.80 192060 11021100006855

465 ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಜೆೋಶವರಿ ಗಂಡ ಸದಾರಾಮ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 288/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.10 110118 894675167400 1021100007130

466 ಬೌರಮಾ ತಂದ ಮಾಳಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 318/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 1.60 111933 262605840884 13272010013205

467 ಮಹಾದೋವಿ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 298/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 1.40 137432 - 4714101004188

468 ಶ್ರೋ ಸ ಯಯಕಾಂತ ತಂದ ಮಲುಪ್ಾಪಜಮಾದ್ಾರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 330/6 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.20 119223 684054899263 NILIN4055

469 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ತಂದ ಮಲುಪ್ಾಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 330/7 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 1.20 71957 613242883256 NILIN4055

470 ಶ್ರೋ ನಿಂಗಣಾಣ ತಂದ ರಾಮಣಣ ಮಲಾಲಬಾದ ಅಫಜಲಪೂರ 68/1 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 0.80 101013 237224979039 NILIN4055

471 ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಠಲ ಬಾದನಳಿಿ ಅತನ ರ 45 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.80 57148 650114762123 NILIN4055

472 ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಬ ಬಬೋ ಗಂಡ ಸರದ್ಾರ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 206 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಸವತೆ - 1.60 153838 955155979574 NILIN4055

473 ಶ್ರೋ ಕ್ಂಠೋಪ್ಾಪ ತಂದ ರಾಮಣಣ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 374/17 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.20 85490 870416861049 NILIN4055

474 ಶ್ರೋಮತಿ ಶರಣಮಾಾ ಗಂಡ ಯಲಲಪಪ ಕ್ಲ ಲರ ಅಫಜಲಪೂರ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.00 101013 851176591029 NILIN4055

475 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ತಂದ ಕ್ರೋಪಪ ಕೆ ೋಳನ ರ ಅಫಜಲಪೂರ 25/4 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.60 155272 650137811968 NILIN4055

476 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಹಣಮಂತ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 306/7 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.20 118622 575104574333 NILIN4055

477 ಶ್ರೋ ಕ್ಲಲಪಪ ತಂದ ಅಪಪಣಣ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 379/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ - 2.00 146823 514310631900 NILIN4055

478 ಶ್ರೋ ಈರಣಣ ತಂದ ರಾಮಚಂದರ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 492/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.10 110118 500301584592 11021100001379

479 ಉಮಾಕಾಂತ ತಂದ ಪ್ೂೋಮು ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 165/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.20 119223 338000188604 62260853631

480 ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ತಂದ ತಿಪಪಣಾಣ ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 23 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ - 2.00 191951 268281927696 *0030020130003544

481 ಶ್ರೋ ದ್ಾವುದಸಾಬ ತಂದ ಬಾಷ್ಾಸಾಬ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 23/2 ಅ.ಸಂಖ್ಾಯತ ಹಿೋರಕಾಯಿ - 1.40 163001 687583271543 *0030020130003542

482 ಶ್ರೋ ಪರಭಾಕ್ರ ತಂದ ಭೋಮಶಾ ಶ್ರವಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 47/5 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರಕಾಯಿ - 1.10 109557 951693215408 4714101001100

483 ಶ್ರೋ ರಾಮಚಂದರ ತಂದ ಜನಾಧಯನರಾವ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 2/1.. ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರಕಾಯಿ - 2.00 191945 635578380796 *0030020130003568

484 ಶ್ರೋ ಗುರಣಣ ತಂದ ಹಣಮಂತಾರಯ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 24/11 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 2.00 191951 980141101831 *0030020130003030

485 ಶ್ರೋಮತಿ ಸದಾಮಾ ಗಂಡ ಗುಂಡಪಪ ಬಾದನಳಿಿ ಅತನ ರ 27 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 2.00 191945 205062476189 *0030020130003569

486 ಶ್ರೋ ತೆೋಜು ತಂದ ಮಾನು ಮದರಾ (ಬ) ಅತನ ರ 91/4 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 2.00 191945 443046920994 *0030020130003312

487 ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಯಯ ತಂದ ಶಂಕ್ರಯಯ ಬಾದನಳಿಿ ಅತನ ರ 16 ಸಾಮಾನಯ ಸವತೆ - 1.59 146537 700932032061 *0030020130003567

488 ಶ್ರೋ ಕೆ ೋಟು ತಂದ ಹಿೋರು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 356/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ - 0.80 63773 568032199172 31608952495

489 ಶ್ರೋ ವಿಠಲ ತಂದ ಭೋಮು ಗ್ೌರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 75/E ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 0.40 39765 363294743464 *0030020130003582

490 ಶ್ರೋ ನರಸಂಗ ತಂದ ಭ ತಾಳಿ ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 163/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.30 128527 991806709794 *0030020130003609

491 ಶ್ರೋ ಪರಭು ತಂದ ತಿಪಪಣಣ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 354/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.60 165641 767691487095 *0030020130003604

492 ಶ್ರೋಮತಿ ಪ್ಾರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ನರಸಂಗ ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 163/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.20 119223 955538508491 *0030020130003608

493 ಶ್ರೋ ಸುನಿೋಲ ತಂದ ಬಾಬುರಾವ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 6/1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರಕಾಯಿ - 1.00 101013 422988255551 *0030020130003607

494 ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ತಂದ ಫಲಾಲಸಂಗ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 354/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ - 0.45 40999 200775464081 *0030020130003603

495 ಶ್ರೋ ಸಂಜಯ ತಂದ ಬಾಬು ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 6/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡ - 1.00 101013 389519483546 *0030020130003605

496 ಶ್ರೋ ರೋವಣಸದಾ ತಂದ ಮಾಳಪಪ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 39/6 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 0.80 50181 793337587273 62349160296

497 ಶ್ರೋ ದ್ಗಂಬರ ತಂದ ನಾಗೋಂದರ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 328/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ - 1.18 110843 891707676049 62349160296

498 ಶ್ರೋ ಕ್ರಪಪ ತಂಧೆ ಭ ತಾಳಿ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ (ಕೆ) ಕ್ರಜಗಿ 108/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.00 101013 395916389656 62349160296

499 ಶ್ರೋ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಗ ಬ ಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 251/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯಿ - 1.80 123139 - 62349160296

500 ಶ್ರೋಮತಿ ಅಮೋರಬ ಗಂಡ ಶಹಾಬುದ್ಾನ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 470/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.80 82459 529973884739 62349160296

501 ಶ್ರೋಮತಿ ಪ್ಾವಯತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುರುಲಂಗಯಯ ಶ್ವೂರ ಕ್ರಜಗಿ 73/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 37831 505286504842 62349160296

502 ಶ್ರೋಮತಿ ಸರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 126/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.80 57148 783403819727 62349160296

503 ಥಾವರು ತಂದ ಹಿೋರು ಜೆೋವಗಿಯ (ಬ) ಕ್ರಜಗಿ 93/3 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 2.00 192606 557675280141 62349160296

504 ರಾಜಶೋಖರ ತಂದ ಹಣಮಂತ ಶ್ರವಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 38/6 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.10 78051 996766939386 62349160296

505 ಮಹಾದೋವಿ ಗಂಡ ನಾಮದೋವ ಶ್ರವಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 41/8. ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ ೋ - 1.20 116579 851522303711 62349160296

506 ಸುರೋಶ ತಂದ ಮೋಘು ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 744/3 ಪ.ಜಾತಿ ಸವತೆ - 1.70 162969 529888311010 62349160296

507 ಸುಶ್ೋಲಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಚವಡಪಪ ಅಜುಯಣಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ 12/1. ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.90 87297 694567654642 11002101017584

508 ಶ್ರೋ ಸದಾಪ್ಾಪ ತಂದ ಹಣಮಂತ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ (ಕೆ) ಅತನ ರ 71/3 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 108956 940536487926 4714101002299



509 ಶ್ರೋ ಬಲುಲ ತಂದ ಶಂಕ್ರ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 324/C ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.40 106955 352986925086 31934487435

510 ಶ್ರೋ ಅಂಬಾದ್ಾಸ ತಂದ ವಾಲು ಚವಾಾಣ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 308/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.30 128321 675205983938 62266294789

511 ಶಾಮರಾವ ತಂದ ನಂದು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 401/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 0.80 82459 330897717777 7677000600014500

512 ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾಗಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಾೋಪುತರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 433/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ - 1.60 152820 938741647393 7677000600014500

513 ಶ್ರೋಮತಿ ಗ ೋದ್ಾವರಿ ಗಂಡ ನಾಮದೋವ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 319/4D ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.30 97977 435355968666 62262345253

514 ಶ್ರೋಮತಿ ಸ ೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ೂೋರು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 162/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸನಕಾಯಿ - 1.40 137072 495609149474 62393390942

2

1 ರತಾುಬಾಯಿ ಸದಾಪಪ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 290/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 0.60 6120.00 304569724341 35204403307

2 ಸದ್ಾರಮಪಪ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 44/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 0.40 4080.00 722441288258 52161576971

3 ಉಮಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ಭೋರಪಪ ಬಂದರವಾಡ ಅತನ ರ 130 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 0.80 8160.00 590964630660 11060100004081

4 ಗುಂಡಮಾ ಗಂ/ ಶ್ವಾನಂದ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 14 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 1.00 10200.00 666223980103 62264925730

5 ಮಲಲನಾರ್ ಸದಾಪಪ ರೋವೂರ (ಬ) ಅಫಜಲಪೂರ 130/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 1.00 10200.00 586628526913 62379669810

6 ಶಂಕ್ರ ತಂ/ ಲಾಲು ರಾಠ ೋಡ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 336 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 0.80 8160.00 441612119730 4714101003340

7 ತೆಜೆಶವನಿ ಆನಂದರಾವ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 489/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 0.40 4080.00 630141099807 *00531130008284

8 ಶ್ವಶಂಕ್ರ ನಿೋಲಪಪ ಅಳಿಗಿ (ಬ) ಕ್ರಜಗಿ 262/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 0.40 4080.00 313586335997 11020101058712

9 ನಿಲಾಂಬಕ್ ಗಂ/ ಬಾಬುಗ್ೌಡ ಅಳಿಗಿ (ಬ) ಕ್ರಜಗಿ 285/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 0.40 4080.00 824785811526 4714101003688

10 ಮಹಾದೋವಪಪ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಬೆ ೋಸಗ್ಾ ಕ್ರಜಗಿ 130 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 1.00 10200.00 261534996593 31367074157

11 ಶ್ರೋ ಕ್ರುಟಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಮಣ ಣರ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 585/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 400000.00 829925420993 11058111000098

12 ಶ್ರೋ ಯಲಲಮಾ ದೋವಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಮಣ ಣರ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 547/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 400000.00 656882636434 11058111000089

13 ಶ್ರೋ ರೋವಣಸದಾಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಮಾಶಾಳ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 672 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 400000.00 432327955685 38289301406

14 ಶ್ರೋ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಧಮಯರಾಜ ಗ ಬುಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 0.60 6120.00 - 11082100002695

15 ಲಕ್ಷಾಣ ಆನಂದರಾವ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 40/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 1.00 10200.00 264353092747 11135100001299

16 ಬಸಣಣ ಮರೋಪಪ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 125 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 16000.00 550179756444 20173401392

17 ಧಾನೆೋಶವರಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 304/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 8000 CMT 1 52x52x3 533000.00 60332293978

18 ಯಲಾಲಲಂಗ ಶ್ವರುದರಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 432 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 515276090079 62498923474

19 ರಾವುತಪಪ ಮಲಲಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 312/2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 - 62439206151

20 ದುಂಡಪಪ ಶಂಕೆರೋಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 312/2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 341364450302 52203136071

21 ರಾಜೆೋಲ ಮೌಲಾಸಾಬ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 504/8 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 368059933541 60271126288

22 ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ *16/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 924760584229 4714101000215

23 ಹೆ ನುಲಂಗೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಬೆ ೋಸಗ್ಾ ಬೆ ೋಸಗ್ಾ ಕ್ರಜಗಿ 135/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 400000.00 11058111000070

24 ಭೋಮಶಾ ಪರಪಪ ಸವಳಿ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 356 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ 1 25MT 200000.00 655022482615 62339122242

25 ಹೆೋಮಂತ ತಂ/ ಕೆ ೋಟು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 201, 202 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 454899723796 62378650673

26 ಸುರೋಶ ತಂ/ ಹಣಮಂತ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 700/5 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 20x20x3 75000.00 300152677404 30966786069

27 ನಿಂಗಣಣ ಯಶವಂತಾರವ ಅಂಕ್ಲಗ್ಾ ಅತನ ರ *14/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 - *11002100003000

28 ಮಹಾದೋವಪಪ ನಾಗಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 668/1 ಸಾಮಾನಯ ಮನುಕಾ ಶಡ್ 1 248400.00 432327955685 38617746866

29 ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಪರಮೋಶವರ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 504/1 ಸಾಮಾನಯ ಮನುಕಾ ಶಡ್ 1 215200.00 - 62238041810

30 ಶ್ರೋಮಂತ ಸದಾಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 291/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ New AEP 0.60 18360.00 273289432507 *11020101008425

31 ಮಹಾದಸಮೋರ ಶೋಖಚಾಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 518/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ New AEP 1.00 30600.00 915020089750 52161541359

32 ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಪಪ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 699/4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 791055991907 62135313340

33 ನಿಶಾಂತ ಶ್ವಾನಂದ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 138/* ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 885256310082 30675178040

34 ಪುತಳಾಬಾಯಿ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 130 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 760130454032 4714101002954

35 ಶ ೋಭಾ ಗಂ/ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 18 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 472348380125 4714101003839

36 ಜಯಶ್ರ ಖಂಡಪ್ಾಪ ಗ್ೌರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 88 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 282476635303 64211561675

37 ಭೋಮರಾಯ ನಿಂಗಪಪ ಹಿಂಚಗೋರಾ ಅಫಜಲಪೂರ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 787770843307 30970024321

38 ನರೋಂದರದತತ ದತಾತತೆರೋಯ ಕೆ ಳ ಿರ ಸಿ,ಗ್ಾಣಗ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 42 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ 1 9x6x3 ಮೋ 200000.00 935489230302 62041183596

39 ಯಲಲಣಗ್ೌಡ ಬಸಣಗ್ೌಡ ದಣ ಣರ ಅತನ ರ *14/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 609355241299 70900505316

40 ಗುರುಸದಾಯಯ ಗುರುಮ ತಯಯಯ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 280/4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ 1 9x6x3 ಮೋ 200000.00 470178913350 30351290004

41 ಶಂಕ್ರಲಂಗ ದುಂಡಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ *15/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.60 32000.00 343590507825 62327351050

42 ಮಹಾದೋವಯಯ ಮಡಿವಾಳಯಯ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ *17/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 719694898403 62007004371

43 ಸದಾಣಣ ಮಲಲಪಪ ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 292/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 750703482177 31319985601

44 ಗಿರಿಮಲಲಪಪ ಮನಿಾ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 366/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 758313390369 62401155288

45 ಶರಣಮಾ ಬಮಾಲಂಗಪಪ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 126/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 431783061117 11002100003328

46 ಶಂಕ್ರ ಲಾಲು ರಾಠ ೋಡ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 308/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 441612119730 4714101003340

47 ಅನಿೋತಾ ಶ್ವಾನಂದ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 244/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 336407039299 11002101052259

48 ಪರಶಾಂತ ಕ್ಲಲಪಪ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 211/7 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 577065944902 62244134117

49 ದುಂಡಪಪ ಮಲಕ್ಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 290/6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 613606932673 62231774628

50 ನಿೋಲಪಪ ಜಟಿಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ *28/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ರಾಯಾಕ್ಿರ ಯಂತರ 1 20 HP 100000.00 318288699381 4714101004441

51 ಅಶ ೋಕ್ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 479/6 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 16000.00 394077722104 60163009249

52 ಭ ತಾಳಿ ಕಾಮಣಣ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 374/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ New AEP 1.00 30600.00 544038628732 62235624679

53 ಭವನರಾಯ ಮಲ್ಲೋಶಪಪ ರೋವೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 38/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 883324418397 1100101006737

54 ಮಲಲಯಯ ಗುರುಲಂಗಯಯ ಕಾರ ಭ ೋಸಗ್ಾ ಅತನ ರ 17 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 ನೆೋ 0.40 4080.00 641558309286 62051319583

55 ಶ್ವರಾಜ ಗ್ೌರಿಶಂಕ್ರ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 321/4 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.90 18000.00 451402656291 1196101030103

56 ಮಹಾಂತೆೋಶ ಷಡಕ್ಷರಿ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 321/3 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.40 8000.00 581375827784 38297752132

57 ಅಶ ೋಕ್ ಚನುಬಸಪಪ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 321/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.40 8000.00 553124368660 62034372707

58 ಬಸಪಪ ಮಹಾಂತಪಪ ಭ ೋಸಗ್ಾ ಕ್ರಜಗಿ 105/2 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 16000.00 275578865561 121800101004197

59 ಬಾಬು ಅಬಾಾಸಲ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 432/4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 12800.00 379004986928 20173459161

S-12 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (2401-00-119-4-06)



60 ಇಫಾಯನ ಬಾಬು ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 432/2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 12800.00 388559962722 60270200548

61 ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಣಣ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 381/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 539564577854 62249515154

62 ನಿೋಲಕ್ಂಠರಾವ ಸಾತಲಂಗಪಪ ರೋರ್ೂೋರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 78/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 812760186890 *0876104000179188

63 ಸದ್ಾರಮಪಪಗ್ೌಡ ಮಲಲಣಗ್ೌಡ ತೆಲ ಲರ ಅಫಜಲಪೂರ 80/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 869269901077 916010073489633

64 ಭಗವಂತಾರಯ ಶ್ವಪಪ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 215/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 623021159297 4714101002273

65 ರಮೋಶ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 297/2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 0.50 8000.00 550898262016 4714101002731

66 ಬಸವರಾಜ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 297/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 0.50 8000.00 980717156955 31028654703

67 ಶಾರವಣಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 691/6 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 924412261730 11020101043349

68 ಭೋಮರಾಯ ಚಂದ್ಾರಮಪಪ ಕೆರಕ್ನಳಿಿ ಅಫಜಲಪೂರ 54 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 854146183428 520101217995825

69 ಧಾನೆೋಶವರಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಉಡಚಾಣ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 206 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 400000.00 - 11058111000113

70 ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ಸಾತಲಂಗಯಯ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 272 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 16000.00 747954928085 64119235751

71 ಸ ಯಯಕಾಂತ ಬಸಪಪ ಇಂಗಳಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.40 8000.00 427766688822 121800101001906

72 ಸಾತಲಂಗಯಯ ನಿಂಗಯಯ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 271 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000.00 506755830966 62273272959

73 ರವಿಕ್ುಮಾರ ನಾಗಮಾ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 140/6 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000.00 844400678543 13272200005333

74 ನಿಂಗಮಾ ಗಂ/ಭಮಶಾ ಗ್ೌರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 127/3 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 16000.00 958438589658 520101217921260

75 ಸದಾಪಪ ಅಣಣಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 140/6 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000.00 634135885024 13272010004821

76 ಲ್ ೋಕ್ು ಥಾಮಲು ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 188/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ New AEP 0.80 24480.00 898595221341 62116137183

77 ಸದ್ಾರಮಪಪ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 114 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ New AEP 0.80 24480.00 - 30849151543

78 ಲಂಗರಾಜ ಸುಶ್ೋಲಾಬಾಯಿ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 409 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ New AEP 0.80 24480.00 682256254157 64171314313

79 ಮಹಾದೋವಪಪ ಶ್ವರಾಯ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 263/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ New AEP 1.00 30600.00 215307523482 11082101027846

80 ಮಹಾನಂದ ಶಶ್ಕಾಂತ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 201 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ New AEP 1.00 30600.00 430617552855 11082101000025

81 ಅಬುಾಲ್ ಲತಿೋಫ ಮದರಾ ಬ ಅತನ ರ *28/5,52/1 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000.00 807415107619 11021100004648

82 ಯಾಕ್ುಬ ತಂ/ ರಾಜಾಸಾಬ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 441/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 20x20x3 75000.00 572836141321 520101217894131

83 ಭೋಮರಾಯ ಶರಣಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 458/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ Suckers 1.00 19500.00 896035683847 121800101000546

84 ಈರಣಣ ಸ ೋಮಣಣ (ಬಾಳೆ Suckers) ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ *4/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ Suckers 1.00 19500.00 314514644787 11082101060907

85 ರಾಜಶೋಖರ ತಂ/ಶ್ವರಾಜ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 283 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 286791530572 35295981428

86 ಸದಾನಾರ್ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಉಡಚಾಣ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 351/1/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 400000.00

87 ಶ್ರೋ ಡಿಗಿೆ ಸಂಗಮೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಮಾತೆ ೋಳಿ ಮಾತೆ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 69/8 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 200000.00 334899586861 4714101008202

88 ಆಕ್ೃತಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 350/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 400000.00 523704387705 471410100229

89 ಶ್ರೋ ಚೌಡೋಶವರಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಮಾಶಾಳ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 674/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 400000.00 936381417543 38500704790

90 ಜೆೈ ಭೋಮ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 46/6 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 400000.00 449568937999 60335951175

91 ಶ್ರೋ ಗುರು ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಉಡಚಾಣ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 216 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 200000.00 - 11058111000140

92 ಶ್ರೋನಿಧಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಕ್ರಜಗಿ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 400000.00 11058111000159

93 ಗಿೋನಾಬಾಯಿ ಶಂಕ್ರ ತೆಲ್ ಲೋಣಿ ಕ್ರಜಗಿ *15/7 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 4714101007197 456395607701

94 ಶ್ರೋಕಾಂತ ಬಸಣಣ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 36/9 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ರಾಯಾಕ್ಿರ ಯಂತರ 1 20 HP 100000.00 800793145537 121800101010840

95 ಸದಾಪಪ ಯಲಲಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 416 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 915768718253 62182366635

96 ಕ್ಷತುರ ಹಿೋರು ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 399 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ 1 9X9X3 200000.00 833108738746 64186993544

97 ಅರುಣಕ್ುಮಾರ ಶಾಮರಾಯ ಬಂದರವಾಡ ಅತನ ರ 129/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 496653369992 11026100004331

98 ನಂದು ಸೋವು ರಾಠ ೋಡ ಕೆ ೋಗನ ರ ಅತನ ರ 40/10 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 542384415672 *0030020130002938

99 ದತುತ ಹಿೋರು ರಾಠ ೋಡ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ *22/4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 0.80 12800.00 243625635603 20172521483

100 ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂ/ಕ್ಲಲಣಣ ಕ್ುಡಿಗನ ರ ಕ್ರಜಗಿ 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 - 60169937181

101 ಭಾಗಯವಂತಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 369/1&3702 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 8000 CMT 1 52x52x3 533000.00 959013914743 60335139934

102 ಸುರೋಶ ಅಣಣಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 192/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ 1 9x6x3 ಮೋ 200000.00 750682935073 11058101029589

103 ಮಲಲನಾರ್ ರುದರಪಪ ಕೆ ೋಗನ ರ ಅತನ ರ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 923920052640 11082100007328

104 ನಂದ್ಾದೋವಿ ಬದನ ರ ಅತನ ರ 20/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1.00 16000.00 937710071030 11026101049936

105 ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ರೋವಣಸದಾ ಕೆರಕ್ನಳಿಿ ಅಫಜಲಪೂರ *23/2 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 2.00 16000.00 371855906166 471401002706

106 ರೋವಣಸದಾಪಪ ಶರಣಪಪ ಕೆರಕ್ನಳಿಿ ಅಫಜಲಪೂರ *23/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 2.00 20640.00 442766910869 121800101006535

107 ಸದಾನಾರ್ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಉಡಚಾಣ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 351/1&351/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 400000.00 60334437364

108 ಶ್ರೋದೋವಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಮಣ ಣರ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 580 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x4 400000.00 198002135621

109 ಬಸಲಂಗವವ ಸದಾಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 239/9 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 378704589826 62215022088

110 ಮಹಾದೋವಿ ಚಂದರಕಾಂತ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 68/7 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 774914623777 62452930315

111 ಗ್ೌಡಪಪಗ್ೌಡ ಭ ೋಜರಾಜ ಗ್ೌರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 155/6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 324128840841 62331811547

112 ರಾಜಶೋಖರ ಶ್ವಯಯ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 206 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 356939786041 62330895313

113 ಹಣಮಂತಾರಯ ಬಸವಂತಾರಯ ಭಾಮಣಿ ಅಫಜಲಪೂರ 50 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 823413803655 11002100003510

114 ಶಾಮಸುಂದರ ಚನುಬಸಯಯ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 138/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 631048940977 13272200005091

115 ಸುನಂದ ಮಹಾದೋವ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 610699090979 62335080611

116 ಸೈಬಣಣ ನಾಗಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 378/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ New AEP 1.00 30600.00 917417894864 62323701180

117 ಶ ೋಭಾ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 18 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ New AEP 1.00 30600.00 472348380125 4714101003839

118 ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಶಾಂತಪಪ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 16 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ New AEP 1.00 30600.00 924760584229 4714101000215

119 ಶ್ವಾಜಿ ಫಲಾಲಸಂಗ್ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 354/2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 200775464081 198001899123

120 ರಾಜಶೋಖರ ಭೋಮರಾಯ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 477/6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 326938915749 121800101002654

121 ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ಶ್ರೋಮಂತ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 250/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 548261380328 30575484040

122 ಶ್ವಾನಂದ ದತುತ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 270/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 921240004547 4714101007850

123 ರ್ೈಜುನಾರ್ ಶ್ರೋಶೈಲ ಗ್ೌರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 44/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 549465997386 11020101032945

124 ನಿೋಲಪಪ ಮಲಲಪಪ ಗ್ೌರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 189/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 0.60 9600.00 261042551386 121800101003368

125 ಗುರಣಣ ಶರಣಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 274 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 912358090856 4714101000902

126 ಗ ೋದ್ಾಬಾಯಿ ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 408/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 821081004761 60294481112



127 ಪುಂಡಲಕ್ ಭೋಮಶಾ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 408/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 603598050775 60134978377

128 ಹೆ ನುಪಪ ಶರಣಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 427 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 545522994718 11058100005140

129 ಅಂಬಾದ್ಾಸ ಖಂಡು ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 357/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 492145981675 60185556026

130 ಸುರೋಶ ಶರಣಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 146/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 - 60134926282

131 ತುಳಜಪಪ ಮುರುಗಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ *8/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 527111233721 60170222975

132 ಮಹಾದೋವಪಪ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಅಳಿಗಿ (ಬ) ಕ್ರಜಗಿ 245/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 642593206936 11020100003338

133 ಬಾಳಪಪ ಹಣಮಂತ ಶ್ರವಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 434762571331 11020100009219

134 ಮಡಿವಾಳಪಪ ಶರಣಪಪ ಅವರಳಿಿ ಅತನ ರ 54/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 227618968843 11026100005849

135 ಕ್ಲಾಯಣಿ ಭೋಮಶಾ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 264 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 445195876068 11082101025219

136 ಮಹಾದೋವಪಪ ಶ್ವರಾಯ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 263/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 215307523482 11082101027846

137 ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಭ ತಾಳಿ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 132 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 430992713159 11082100006091

138 ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಬಾಗಪಪ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 310 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 305371923081 32682139223

139 ಮಲಲಕಾಜುಯನ ತುಳಸರಾಮ ಉಡಚಾಣ ಹಟಿಿ ಕ್ರಜಗಿ 255 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 376081025684 60185334387

140 ಮುಕ್ುಂದ ಅಂಬಾಜಿ ಉಡಚಾಣ ಹಟಿಿ ಕ್ರಜಗಿ 324/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 636611908275 60257487209

141 ರಕ್ಮಜಿ ಸದಾಣಣ ಉಡಚಾಣ ಹಟಿಿ ಕ್ರಜಗಿ 292 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 373685756564 60266532683

142 ಯಶವಂತ ದತುತ ಉಡಚಾಣ ಹಟಿಿ ಕ್ರಜಗಿ 308 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 605468143969 11058101006375

143 ಜಗನಾುರ್ ನಾಗಪಪ ಉಡಚಾಣ ಹಟಿಿ ಕ್ರಜಗಿ 307/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 774021659922 60279593222

144 ರಮೋಶ ಸದಾಣಣ ಉಡಚಾಣ ಹಟಿಿ ಕ್ರಜಗಿ 292 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 810740107116 60257106610

145 ಶರಣಪಪ ಸದಾಣಣ ಉಡಚಾಣ ಹಟಿಿ ಕ್ರಜಗಿ 292 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 761557016786 60257118333

146 ಕ್ೃಷಣ ಭೋಮಶಾ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 111/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 404995746583 11082101033971

147 ಶ್ರೋಶೈಲ ಶ್ವರಾಯ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 323/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 62093577458

148 ಸಂದ್ೋಪ ಬಲವಂತ ಗ್ೌರ ಕೆ ಕ್ರಜಗಿ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 752065011630 4714101004337

149 ಪರಭುಲಂಗ್ ಬಲವಂತ ಕ್ುಡಿಗನ ರ ಕ್ರಜಗಿ 714/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 10816976538

150 ಶಾವರಸದಾ ಕೆ ೋನಪಪ ಕ್ುಡಿಗನ ರ ಕ್ರಜಗಿ *14/5 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25 MT 87500.00 675750877451 30966785918

151 ಮಲಲಕಾಜುಯನ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 539 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ 6000 CMT 1 50x45x3 400000.00 198002135609

152 ಸದಾಪಪ ಹಣಮಂತ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ ಕೆ ಕ್ರಜಗಿ *8/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮನುಕಾ ಶಡ್ 1 50X1.6X3.8 307000.00 - 4714101002299

153 ಕ್ನುಪಪ ದುಂಡಪಪ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 668/1 ಸಾಮಾನಯ ಮನುಕಾ ಶಡ್ 1 49X1.6X3.8 205200.00 713265925364 198001821485

154 ನರಸಂಗ್ ತಂ/ಕೆ ೋಟು ರಾಠ ೋಡ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 398 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲಹೌಸ್ 1 2080 ಚ ಮೋ 840000.00 532108080679 2016811148488

155 ನರಸಂಗ್ ತಂ/ಕೆ ೋಟು ರಾಠ ೋಡ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 398 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲಹೌಸ್ Crop Component 1 2080 ಚ ಮೋ 140000.00 532108080679 2016811148488

156 ಸದಾಮಾ ತಿಪಪಣಣ ಬದನ ರ ಅತನ ರ 136/3 ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.60 30200.00 411536748484 *0030020130001992

157 ಶಶ್ಕ್ಲಾ ವಿಠಠಲ್ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 452/9 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 928078692394 11058100000011

158 ಸಂಗಮಾ ವಿಠಠಲ್ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 111/1 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 908867170385 11082100007228

159 ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ತುಕಾರಾಮ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ *12/10 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 399570932358 35646039230

160 ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಮೋತಿಚಂದ ಹಳಿಯಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 51/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ 1 1.00 16000.00 666799819172 11020101045903

161 ದತಾತತೆರೋಯ ಕೆ ಲ ಲರ ದೋ ಗ್ಾಣಗ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 42 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 25MT 87500.00 559570408634 62022693918

3

1 ಧರೋಪಪ ಜೆ ೋತಿಬಾ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ *22/3 ಸಾಮಾನಯ 20 HP ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ 1 - 100000.00 523518456868 60125766169

2 ನಿೋಲಪಪ ಜಟಿಪಪ ಕೆರಕ್ನಳಿಿ ಅಫಜಲಪೂರ *28/3 ಪ.ಜಾತಿ ರ ಟ್ರಾರ ರ್ೋಟರ 1 - 43000.00 318288699381 4714101004441

3 ಮಲಲಪಪ ಖ್ಾಜಪಪ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 58/1 ಪ.ಜಾತಿ 20 HP ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ 1 - 200000.00 938501213571 62088449544

4 ಮಲಲಪಪ ಖ್ಾಜಪಪ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 58/1 ಪ.ಜಾತಿ ರ ಟ್ರಾರ ರ್ೋಟರ 1 - 40000.00 938501213571 62088449544

5 ಹಣಮಂತಾರಯ ಮಲ್ಲೋಶಪಪ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 166/3 ಸಾಮಾನಯ ರ ಟ್ರಾರ ರ್ೋಟರ 1 - 25960.00 363574643243 62404968777

6 ಅಪ್ಾಪಸಾಬ ಬಾಬಸಾಬ ಹಿರಿಯಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 10/1,10/2 ಸಾಮಾನಯ 20 HP ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ 1 - 90000.00 743938767702 11058100002976

7 ಸಾಹೆೋಬಗ್ೌಡ ಬಸವಣಣ ಕ್ಲ ಲರ ಅಫಜಲಪೂರ 48/ಅ ಸಾಮಾನಯ ರ ಟ್ರಾರ ರ್ೋಟರ 1 - 42000.00 746507799736 11112100006524

8 ಸಾಯಬಣಣ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಕ್ಲ ಲರ ಅಫಜಲಪೂರ 504/3 ಸಾಮಾನಯ ರ ಟ್ರಾರ ರ್ೋಟರ 1 - 42000.00 274813790909 62021471792

9 ಕ್ುತುಬ ಛತುರಬ ಬಂದರವಾಡ ಅತನ ರ *29/2 ಸಾಮಾನಯ ರ ಟ್ರಾರ ರ್ೋಟರ 1 - 42000.00 502775624704 35614559361

10 ಯಲಲಮಾ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 112/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ರ ಟ್ರಾರ ರ್ೋಟರ 1 - 42000.00 212450017402 37330211004

11 ಸಣಣಪಪ ಮಲಲಪಪ ಕ್ುರಬರ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 407/3 ಸಾಮಾನಯ ರ ಟ್ರಾರ ರ್ೋಟರ 1 - 56000.00 939483915484 520101217888018

12 ಕೆ ೋಟು ಹಿೋರು ರಾಠ ೋಡ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 356/1 ಪ.ಜಾತಿ ರ ಟ್ರಾರ ರ್ೋಟರ 1 - 42000.00 568032199172 31608952495

13 ದತುತ ನಾಗೋಂದರ ಉಡಚಾಣ ಹಟಿಿ ಕ್ರಜಗಿ 348/2 ಸಾಮಾನಯ ರ ಟ್ರಾರ ರ್ೋಟರ 1 - 42000.00 506175560097 35154761277

14 ಅನಿೋಲಕ್ುಮಾರ ನಾಗೋಂದರ ಮೋಟ ಉಡಚಾಣ ಹಟಿಿ ಕ್ರಜಗಿ 328/5 ಸಾಮಾನಯ ರ ಟ್ರಾರ ರ್ೋಟರ 1 - 42000.00 892672171951 60165603538

15 ಅಶ ೋಕ್ ಚಂದರಶೋಖರ ಬದನ ರ ಅತನ ರ 145/2 ಪ.ಜಾತಿ Power Weeder 1 - 63000.00 581983978856 33169019674

II

1

1 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂ/ ಬಸವರಾಜ ಗುಡ ರ ಅತನ ರ 41 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2 ನೆೋ - 1.00 14841.00 - 35577241724

2 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಕ್ಲಾಯಣಿ ಮಲ್ಲೋಶಪಪ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಅತನ ರ 82 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 3 ನೆೋ - 0.80 18608.00 948472008664 848510110001063

3 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಬಸವಣಣಪಪ ಯಶವಂತಾರಯ ಅಂಕ್ಲಗ್ಾ ಅತನ ರ 97 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 3 ನೆೋ - 0.80 18608.00 427886546633 64112984990

4 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಅಂಬವವ ಗಂ/ ಸಾಯಬಣಣ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಅತನ ರ 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 3 ನೆೋ - 1.20 23260.00 750952757054 62396466886

5 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಹಾದೋವಿ ಗಂ/ ಶರಣಬಸಪಪ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಅತನ ರ 82 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 3 ನೆೋ - 0.80 18608.00 927522182478 11060100001723

6 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಾಲಕ್ಯಯ ರ್ಂಕ್ಯಯ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ ಅತನ ರ 22/1/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 3 ನೆೋ - 2.00 46520.00 - 121800101006780

7 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಲಕ್ಷ್ಾಪುತರ ಸದ್ಾರಮ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 288/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2 ನೆೋ - 0.60 8904.00 346164140291 62242270719

8 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಲಲನಾರ್ ನಾಗಪಪ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2 ನೆೋ - 0.60 8904.00 - 20172534243

9 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಚಂದರಕಾಂತ ಅಣಣಪಪ ಚೌಡ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2 ನೆೋ - 0.60 8904.00 - 20172516268

10 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸರ್ೋಯಶ ಸಾವಮರಾವ ಗ ಬುಾರ ಅತನ ರ 92/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2 ನೆೋ - 1.00 14841.00 772325400488 *05231140025783

11 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ನಾಗಮ ತಿಯ ಪರಸಪಪ ಗ ಬುಾರ ಅತನ ರ 288/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2 ನೆೋ - 1.00 14841.00 402314507774 11026101036507

S-17 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 2401-00-800-1-57

S-10 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ (2401-00-111-0-08)

ರಾಜಯವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



12 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಂತಪಪ ಗುಡ ರ ಅತನ ರ 41 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2 ನೆೋ - 1.00 14841.00 - 35526741409

13 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ವಿೋರಣಣ ರೋವಣಸದಾಪಪ ಗುಡ ರ ಅತನ ರ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2 ನೆೋ - 0.60 8904.00 955271741794 6241355777734

14 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶ್ವರಾಜ ಶಾಮರಾವ ಗುಡ ರ ಅತನ ರ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2 ನೆೋ - 1.00 14841.00 265041751608 11082100010124

15 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶ್ವಶರಣಪಪ ಹಣಮಂತಾರಯ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 261/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2 ನೆೋ - 1.00 14841.00 460088904734 11082100007168

16 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ಗ್ೌಡಗ್ಾಂವ ಅತನ ರ 63/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2 ನೆೋ - 1.00 14841.00 883760740774 11082101005604

17 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ರೋವಣಸದಾ ಗುಡ ರ ಅತನ ರ 76 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2 ನೆೋ - 1.00 14841.00 - 62033744010

18 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಹಾದೋವಪಪ ನಾಗಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 668/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 50250.00 432327955686 62116774166

19 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಅನುಪೂಣಯ ಸಾಯಬಣಣ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 504/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 50250.00 439993795775 38489241664

20 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶ್ರೋಶೈಲ ದುಂಡಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 14/ಅ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 50250.00 890709550948 62099858600

21 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ಈರಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 141/5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 50250.00 675744381643 11058100003806

22 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ನಾಗಪಪ ಮಳಸದಾಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 668/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 17212.00 488023563533 62433403268

23 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 505/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.20 51300.00 - 62478340168

24 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮುರಹರಿ ಅಂಬಾಜಿ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 148/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 0.40 42750.00 586330562349 11058100001547

25 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಭಾಗಪಪ ಶರಣಪಪ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 109/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಯಪಲ್ ಬೆಯರ - 1.00 21740.00 - 121800101004589

26 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಗಂ/ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 506/5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 0.80 34200.00 441845113248 11058100300378

27 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಪರಭು ತುಕಾರಾಮ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ *26/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 42750.00 625099683486 37654884855

28 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶರಣಪಪ ಮಳಸದಾಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 109/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 42750.00 351790132102 52203141377

29 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸದಾಪಪ ಹಣಮಂತ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ(ಕೆ) ಕ್ರಜಗಿ 51/7 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 42750.00 - 4714101002299

30 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಪ್ಾವಯತಿಬಾಯಿ ಗಂ/ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಶ್ವೂರ ಕ್ರಜಗಿ 73/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 42750.00 505286504842 11058100000587

31 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ರೋವಸಾಬ ತಂ/ ತಿಪಪಣಣ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 350/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ - 1.00 79802.00 252346013308 4714101006827

32 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಚಾಂದಸಾಬ ತಂ/ ಅಬುಾಲ್ ರಹಮಾನ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 152/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ - 1.00 79802.00 264444208672 11002100009866

33 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಹಬ ಬ ಚಾಂದಸಾಬ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 153/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ - 1.00 79802.00 764970235761 11002101024715

34 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಕ್ಲಾವತಿ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 133/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 0.60 20746.00 372809990112 11082100002111

35 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸದಾಲಂಗ ಚಂದಪಪ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ *14/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 0.60 20746.00 876937703723 11082100008134

36 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಅನುಸುಯಾ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ *11/10 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 0.60 20746.00 549486013889 520101253454766

37 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಭೋಮಶಾ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ *11/4/5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 0.60 20746.00 969046207246 11082100000768

38 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಕಾಶ್ನಾರ್ ಶ್ವಶರಣಪಪ ನಿೋಲ ರ ಅತನ ರ 131/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 0.60 20746.00 234179610735 11082101003819

39 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಪಂಕ್ು ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 192/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸೋಬೆ - 0.50 35550.00 752400290888 60098556273

40 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ವಿಠಠಲ್ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 452/9 ಪ.ಜಾತಿ ಸೋಬೆ - 0.50 35550.00 928078692394 11058100301760

41 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ನಿೋಲಮಾ ಬಸಣಣಗ್ೌಡ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 317 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 1.00 34577.00 - 50200031803332

42 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಬಸಣಗ್ೌಡ ಮಹಾಂತಗ್ೌಡ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 298/11 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ - 1.00 34577.00 834404299203 50100239698682

43 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಫರಿೋದ್ಾ ಬೆೋಗಂ.ಮಹಾದಚಾಂದಪ್ಾಶಾ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 438/8 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ - 1.20 95762.00 570133033755 62020574390

44 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ರಾಧಿೋಕಾ ರಮೋಶ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 302/7 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ - 0.80 63840.00 395553635137 520101217943258

45 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಲಲಮಾ ಶ್ವಪುತರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 149/1 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ - 1.00 79802.00 662033142042 37296889224

46 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶಶ್ಧರ ಶ್ವಪುತರ ಅಫಜಲಪೂರ ಅಫಜಲಪೂರ 146/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ - 1.00 79802.00 582955179111 64003140149

47 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಹಾದೋವಯಯ ಮಡಿವಾಳಯಯ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ *17/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 42750.00 719694898403 62007004371

48 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ರೋವಣಸದಾಪಪ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 582/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ - 0.40 16380.00 222747947165 52203134937

49 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಹಾರಾಯ ಚಂದಪಪ ಅಳಿಗಿ (ಬ) ಕ್ರಜಗಿ 216/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ - 0.60 24570.00 492746599864 121800101003157

50 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ವಿಠ ೋಬಾ ತಮಾಣಣ ಅಳಿಗಿ (ಬ) ಕ್ರಜಗಿ 153/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ - 0.50 20480.00 739348605460 121800101000818

51 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶ್ರೋಶೈಲ ಶ್ರೋಮಂತ ಅಳಿಗಿ (ಬ) ಕ್ರಜಗಿ 217/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ - 0.80 32760.00 655729354086 37718805996

52 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ದಯಾನಂದ ಶರಣಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 241 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ - 0.80 40960.00 638886874616 32394310119

53 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಉಮಾಬಾಯಿ ಗುರಣಣ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 139/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ - 1.00 40960.00 915064588431 11058100002266

54 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಭಾಷ್ಾ ಪಟೋಲ ಮಹಾದಪಟೋಲ ಅತನ ರ *13/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ 1 - 200000.00 - 31802950075

55 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶಂಕ್ರ ಲಾಲು ರಾಠ ೋಡ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 336 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಯ - 0.50 73822.00 441612119730 4714101003340

56 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ಅಣಾಣರಾವ ಮಾಶಾಳ ಅತನ ರ 720 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 0.80 34200.00 436992492013 62221786625

57 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ನಾನಾಗ್ೌಡ ರುದುರಗ್ೌಡ ಅಳಿಗಿ (ಬ) ಕ್ರಜಗಿ 115/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 0.80 34200.00 228095277690 4714101001313

58 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಅಂಬಣಣ ತಂ/ಹಣಮಂತ ಭ ೋಸಗ್ಾ ಕ್ರಜಗಿ 135/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 0.80 34200.00 - 32086520488

59 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ರಾಜಶ್ರೋ ಗಂ/ಶರಣಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ - 1.00 34816.00 276403476502 11058100005168

60 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಹಿರಿಗಪಪ ಮುತತಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 73/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ - 1.00 34816.00 430151479524 11058100000986

61 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಭೋಮರಾಯ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಅತನ ರ 82 ಸಾಮಾನಯ  ಈರುಳಿಿ - 1.00 38951.00 287319000117 62272293017

62 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸುಲ್ೋಮಾನ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಅತನ ರ 120 ಸಾಮಾನಯ  ಈರುಳಿಿ - 1.00 38951.00 294777963673 11060100300610

63 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಶರಣಪಪ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಅತನ ರ 43/4 ಸಾಮಾನಯ  ಈರುಳಿಿ - 1.00 38951.00 569217736613 62005805862

64 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಕ್ನಾಯಕ್ುಮಾರಿ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಅತನ ರ 81 ಸಾಮಾನಯ  ಈರುಳಿಿ - 1.00 38951.00 918822238303 62453035254

65 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಚಿದ್ಾನಂದ ಶರಣಪಪ ಹಸರಗುಂಡಗಿ ಅತನ ರ *26/3 ಸಾಮಾನಯ  ಈರುಳಿಿ - 1.00 38951.00 351812853870 62508555682

66 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ದತತಪಪ ಲಕ್ಷಣಾಣ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 163,169/11 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 43622.00 635486958489 34855451415

67 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಬಸಣಣ ಗ ಬುಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 16/ನ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.00 46937.00 - 11026100009037

68 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಜಗದ್ೋಶ ಬಸವರಾಜ ಗ ಬುಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ *21/6 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.00 46937.00 - 35295791834

69 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸುನಂದ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ಗ ಬುಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 16/ನ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.00 46937.00 558032078731 11026101023974

70 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶರಣಬಸಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಗ ಬುಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 64/2,64/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.60 28162.00 811497814209 11026101005163



71 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವರಾಯ ಗ ಬುಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ 55/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 1.00 46937.00 445803001738 39006217205

72 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಲಲನಾರ್ ಶಾಮರಾಯ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ ಬ ಅತನ ರ 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 43622.00 202166958493 30982513692

73 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸುಜಾತಾ ಶರಣಬಸಪಪ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 296/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 43622.00 894161234011 13822191034916

74 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶ್ವಾನಂದ ಬಸವರಾಜ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 262/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 43622.00 824532699121 32058866384

75 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಯಶವಂತಾರಯ ಶಾಮರಾಯ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ ಬ ಅತನ ರ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 43622.00 - 30951939932

76 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಭಾಗಯಶ್ರೋ ಶರಣಪಪಗ್ೌಡ ಗುಡ ರ ಅತನ ರ *2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 43622.00 - 11082101063680

77 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸದ್ಾಾರಾಮ ಪೋರಪಪ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 263/1 ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 2 ನೆೋ ನಿವಯಹಣ್ಣ - 0.50 5302.00 - 62406599603

78 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಹಣಮಂತ ನಾಗಪಪ ಜೆೋವಗಿಯ ಬ ಕ್ರಜಗಿ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 2 ನೆೋ ನಿವಯಹಣ್ಣ - 1.00 10604.00 541797721379 622387793439

79 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸಾತಲಂಗಯಯ ಗುರುಮ ತಯಯಯ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 280/4 ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 2 ನೆೋ ನಿವಯಹಣ್ಣ - 1.00 10604.00 614636674810 10816973344

80 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮೋನಾಕ್ಷ್ ಆನಂದರಾವ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 594 ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 2 ನೆೋ ನಿವಯಹಣ್ಣ - 1.00 10604.00 - 62022412850

81 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮೋನಾಕ್ಷ್ ಆನಂದರಾವ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 489/5 ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 2 ನೆೋ ನಿವಯಹಣ್ಣ - 0.80 8483.00 - 62022412850

82 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸುರೋಶ ಅಣಣಪಪ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ 192/3 ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 2 ನೆೋ ನಿವಯಹಣ್ಣ - 1.00 10604.00 - 11058101029589

83 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಗುರುಸದಾಯಯ ಗುರುಮ ತಯಯಯ ಕ್ರಜಗಿ ಕ್ರಜಗಿ 280/5 ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 2 ನೆೋ ನಿವಯಹಣ್ಣ - 1.00 10604.00 470178913350 30351290004

84 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಯಲಲಪಪ ಸದಾಪಪ ಮಣ ಣರ ಕ್ರಜಗಿ 739 ಪ.ಜಾತಿ ಲಂಬೆ 2 ನೆೋ ನಿವಯಹಣ್ಣ - 0.40 9884.00 - 10816988329

85 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ನಾಮದೋವ ರಾಠ ೋಡ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 82950.00 - 1102611582456

86 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸುರೋಶ ಮೋಘು ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 1.00 82950.00 - 62355452631

87 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಪ್ಾವಯತಿ ಮಹಾದವಯಯ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 116/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ 1 - 200000.00 577040291334 62355037718

88 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಭೋರಣಣ ಹಣಮಂತ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 306/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 43622.00 665595106249 60350895313

89 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಶರಣಪಪ ಗ ಬುಾರ (ಕೆ) ಅತನ ರ *12/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ - 0.40 18774.00 641243645807 11026100004129

90 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಬಸವರಾಜ ಸೋವು ರಾಠ ೋಡ ಪ.ಜಾತಿ  ಈರುಳಿಿ - 0.50 36255.00 - 11058100301365

91 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ರೋವಣಸದಾಪಪ ಸದ್ಾರಮಪಪ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ ಬ ಅತನ ರ 57/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.50 21811.00 384030081819 34171366194

92 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಜಗದೋವಪಪ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 272/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 38778.00 496712235849 31443003417

93 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶಂಕ್ರ ಸದ್ಾರಮಪಪ ದ್ಕ್್ಂಗ್ಾ ಬ ಅತನ ರ 80/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 0.50 21811.00 243183346962 32691445672

94 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಪಪ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ 296 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 43622.00 503389806710 198000761376

95 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮೌಲಾಸಾಬ ಹುಷನಸಾಬ ಬೆೈರಾಮಡಗಿ ಅತನ ರ *28/3,32/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ - 1.00 43622.00 650961237689 11132164275

96 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಪರಮೋಳಾಬಾಯಿ ಗಂ/ಲಕ್ಷಾಣ ಚವಾಾಣ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 672/2-ಇ ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾರಕ್ಷ್ - 0.59 48940.00 354677525924 11058100301111

97 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸ ಫೋಯಾ ಬೆೋಗಂ ಗಂ/ಖ್ಾಸಂ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 237/6 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ - 0.80 51000.00 343296952809 11021100006997

98 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಖ್ಾಸಂ ಪಟೋಲ ತಂ/ಮಹಿಬ ಬ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 237/6 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ - 0.80 51000.00 831762133605 11021100001797

99 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ನಜಿೋರ ಪಟೋಲ ತಂ/ಮಶಾಕ್ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 229/4 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ - 0.40 25500.00 457937907671 11021100003534

100 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶಹನಾಜಿ ಬ ಗಂ/ ಅಲಾಲವುದ್ಾನ್ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 229/4 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ - 0.40 25500.00 345784853538 11021100004099

101 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಹಸನಸಾಬ ಲಾಡಲೋಸಾಬ ಬೆ ೋಗನಳಿಿ ಅತನ ರ *5/4 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ - 0.40 25500.00 427615965374 11021100008307

102 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸರದ್ಾರ ಪಟೋಲ ಖ್ಾದರ ಪಟೋಲ ಅತನ ರ ಅತನ ರ 206/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ - 0.40 25500.00 732454632517 60218208279

103 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಅಬುಾಲ್ ಲತಿೋಫ ಮದರಸಾಬ ಬೆ ೋಗನಳಿಿ ಅತನ ರ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ - 0.60 38250.00 807415107619 11021100004648

104 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಅಲಾಲವುದ್ಾನ್ ಮಶಾಕ್ ಬೆ ೋಗನಳಿಿ ಅತನ ರ 237/2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ - 0.40 25500.00 975587627680 47141010000934

105 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಹಿಬ ಬಸಾಬ ಮದರಸಾಬ ಬೆ ೋಗನಳಿಿ ಅತನ ರ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ - 0.40 25500.00 558940056939 11021100006997

106 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಆಯು ಪಟೋಲ ಬೆ ೋಗನಳಿಿ ಅತನ ರ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ - 0.40 25500.00 393691185315 36190352173

107 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಭವನರಾಯ ಮಲ್ಲೋಶಪಪ ರೋವೂರ ಬ ಅಫಜಲಪೂರ 38/5 ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ 1 - 80000.00 883324418397 11002101006737

108 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಗುರುರಾಜ ಶಾಂತಪಪ ಬಡದ್ಾಳ ಅಫಜಲಪೂರ 90/3 ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ 1 - 72000.00 - 11020101005604

109 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಅಜುಯನ ಹಣಮಂತಾರಯ ಗ ಬುಾರ (ಬ) ಅತನ ರ 630/2 ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ 1 - 72000.00 953363088336 11026101030929

110 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶರಣಬಸಪಪ ಸದಾಪಪ ಬುಶೋಟಿಿ ಉಡಚಾಣ ಕ್ರಜಗಿ ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ 1 - 72000.00 - 62182362354

111 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ ತುಕಾರಾಮ ಬೆ ೋಗನಳಿಿ ಅತನ ರ *12/10 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ - 0.60 53600.00 399570932358 35646039230

112 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸುರೋಶ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ನಿಂಗದಳಿಿ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 504/2 ಸಾಮಾನಯ ವಾಟರ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ 1 - 62500.00 319340578730 37765168608

113 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ನರೋಂದರದತತ ದತಾತತೆರೋಯ ಕೆ ಳ ಿರ ಸಿೋ ಗ್ಾಣಗ್ಾಪೂರ ಅತನ ರ 42 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ 1 - 160000.00 935489230302 62041183596

114 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ನಿೋಲಪಪ ಜಟಿಪಪ ಕೆರಕ್ನಳಿಿ ಅಫಜಲಪೂರ 28/1,28/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ರಾಯಾಕ್ಿರ ಯಂತರ 1 - 157000.00 - 471410010044441

115 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶಂಕ್ರ ತಂ/ ಲಾಲು ರಾಠ ೋಡ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 308/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 - 70000.00 - 4714101003340

116 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಸದಾಪಪ ಯಲಲಪಪ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 416 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 - 70000.00 - 62182366635

117 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಭೋಮಶಾಯ ರೋವಣಸದಾ ಅಜುಯಣಗಿ ಅಫಜಲಪೂರ *19/3 ಪ.ಜಾತಿ ವಾಟರ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ 1 - 146000.00 730394222456 16860500004447

118 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಕ್ಷತುರ ಹಿೋರು ರಾಠ ೋಡ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 399 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ್ಹೌಸ 1 - 160000.00 833108738746 64186993544

119 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶ್ರೋಕಾಂತ ಬಸಣಣ ಚಿಂಚ ೋಳಿ ಅಫಜಲಪೂರ 36/4 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ರಾಯಾಕ್ಿರ ಯಂತರ 1 - 157000.00 800793145537 121800101010840

120 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ನಂದು ಸೋವು ರಾಠ ೋಡ ಕೆ ೋಗನ ರ ಅತನ ರ 40/10 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 - 70000.00 542384415672 *0030020130002938

121 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಶ್ವಾಜಿ ಫಲಾಲಸಂಗ್ ಬಳ ಗಿಯ ಅಫಜಲಪೂರ 354/2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 - 70000.00 - 198001899123

122 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಅಭವೃದ್ಾ ಮಹಾದೋವಿ ಚಂದರಕಾಂತ ಮಾಶಾಳ ಕ್ರಜಗಿ 68/7 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ 1 - 53000.00 774914623777 62452930315

1 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana 2nd year ²æÃ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¨sÁUÉÆÃr avÁÛ¥ÀÆgÀ 114/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana 2nd year 1.00 10200 296959032200 10635123176

2 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana 2nd year ²æÃ FgÀªÀÄä UÀA ºÀtªÀÄvÁæAiÀÄ ¸À£ÀÀßw £Á®ªÁgÀ 90/2D ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana 2nd year 1.00 10200 273083223015 11019100001978

3 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana 2nd year ²æÃªÀÄw ±ÀPÀÄvÀ¯Á UÀA C±ÉÆÃPÀ ¸À£ÀÀßw £Á®ªÁgÀ 179/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana 2nd year 1.00 10200 415134558999 076100050305034

4 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana 2nd year ²æÃ ²ªÀ¥ÀæPÁ±À vÀA ±ÀA¨sÀÄ°AUÀAiÀÄå ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 446/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana 2nd year 1.00 6120 710291325049 13052200019600



5 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana 2nd year ²æÃ ªÀÄ®è¥Àà vÀA ¤AUÀ¥Àà ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 628/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana 2nd year 1.00 4080 888134585299 62246150477

6 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana 2nd year ²æÃ £ÁUÀtÚUËqÀ vÀA w¥ÀàtUËqÀ ZÁªÀÄ£ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ 52/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana 2nd year 1.20 4080 239629277470 34616695832

7 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana 2nd year ²æÃ ±ÀgÀt¥Àà vÀA ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄvÀÛUÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 52/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana 2nd year 0.40 3060 346094416127 37301727260

8 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana 2nd year ²æÃ ±ÀAPÀgÀ¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄvÀÛUÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 118 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana 2nd year 0.80 3060 344174934059 11181101015993

9 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Watermelon Plastic Mulching ²æÃªÀÄw gÁtÂ¨Á¬Ä UÀA CA§Äæ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ 49/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Watermelon Plastic Mulching 1.50 16000 527088189747 11019101027378

10 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Watermelon Plastic Mulching ²æÃªÀÄw ®Qëöä¨Á¬Ä UÀA ªÀÄ»¥Àw ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ 49/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Watermelon Plastic Mulching 1.20 16000 7632649099 11019101027387

11 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Watermelon Plastic Mulching ²æÃ ¢Ã¥Á® vÀA ¨ÉÆÃdÄ £Á®ªÁgÀ £Á®ªÁgÀ 50/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Watermelon Plastic Mulching 1.00 16000 249570393801 11019100000189

12 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Watermelon Plastic Mulching ²æÃªÀÄw ¸ÀAVÃvÁ¨Á¬Ä UÀAzÀ gÁdÄ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ 51/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Watermelon Plastic Mulching 1.50 16000 321549555597 11019100005205

13 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Watermelon Plastic Mulching ²æÃ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UËqÀ¥ÀàUËqÀ PÀªÀÄPÀ£ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð 40/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Watermelon Plastic Mulching 0.30 16000 407247030603 11018100004323

14 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Marigold Flower Plastic 
Mulching 

²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ¼À UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀPÀªÀÄPÀ£ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð 21/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå
Marigold Flower Plastic 

Mulching 
0.30 15200 658143402780 11018101004906

15 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Marigold Flower Plastic 
Mulching 

²æÃ £ÁUÀ¥Àà vÀA PÁ²gÁªÀÄ ºÀÉ¨Áâ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð 210 ¸ÁªÀiÁ£Àå
Marigold Flower Plastic 

Mulching 
1 6400 898698420788 11018100006421

16 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Watermelon Plastic Mulching ²æÃªÀÄw gÁ¢üPÁ UÀAqÀ gÁªÀÄ¸Áé«Ä PÀÉÆgÀªÁgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð 69/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå Watermelon Plastic Mulching 1.00 16000 230342805592 50100243348542

17 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana AEP
²æÃ ªÀÄºÀäzÀ ªÉÆfªÀiï eÁ¤ vÀA ªÀÄºÉvÁ§ 
¥ÀnÃ® 

ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 589/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana AEP 1.00 12240 733479461531 1196101023516

18 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana AEP ²æÃ UÀÄgÀ¥Àà vÀA ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ±À¨Á¨ÁzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 173/3/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana AEP 1.00 9180 921712877447 1196101026600

19 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana AEP ²æÃ ZÀ£Àß¥Àà vÀAzÉ ±ÀAPÀæ¥Àà PÀqÉÃºÀ½î ±ÀºÁ¨ÁzÀ 6 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana AEP 1.00 9180 666436776951 31000978579

20 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Foram Fund ²æÃªÀÄw £ÁUÀªÀÄtÂ UÀAqÀ ZÀ£Àß¥Àà PÉÆgÀªÁgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð 69/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå Foram Fund 1.00 75000 559066065212 3322141831

21 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃªÀÄw ªÀÄºÁ®Qëöä UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÆð£À ¨sÀAPÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 95 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 0.80 87500 666290671986 37162352874

22 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Foram Fund ²æÃ ¸ÀÄ¨sÁµÀ vÀAzÉ ±ÁAvÀ«ÃgÀ¥Àà ±À¨Á¨ÁzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 378/3/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Foram Fund 1.00 75000 675698031291 1196101023689

23 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃªÀÄw PÀªÀÄ®¨Á¬Ä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CgÀtPÀ¯ï PÁ¼ÀV 103 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.00 87500 399222512643 11184101017168

24 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ªÀlªÀn PÁ¼ÀV 22.Apr ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 0.40 87500 316503708241 62202157804

25 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana AEP ²æÃ ±ÀgÀtUËqÀ  vÀAzÉ «ÃgÀtÚUËqÀ vÉÆÃAa UÀÄAqÀUÀÄwð 15.Jun ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana AEP 0.80 12240 964003882926 2542500101575901

26 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃªÀÄw gÀvÀßªÀÄä  UÉAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ±ÀÉÃ¼ÀîV PÁ¼ÀV 54 ¥À.eÁw Onion Storage Unit 0.40 87500 337011870915 11012100028763
27 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ CA§Äæ vÀAzÉ ¢Ã¥À¯Á ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ 67/1 ¥À.eÁw Onion Storage Unit 0.40 87500 775537037881 912010059477599
28 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ ªÀÄ»¥Àw vÀAzÉ ¢Ã¥À¯Á ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ 71/1 ¥À.eÁw Onion Storage Unit 0.80 87500 361143672528 0880301000013822
29 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ ºÀÄ¸ÉÃ£À ¸Á§ vÀAzÉ ¦ÃgÀ CºÀäzÀ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ 31 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.20 87500 603005410933 110191000000779

30 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Hybrid  Vegetable ²æÃªÀÄw ¸ÉÆÃ¤¨Á¬Ä UÀAqÀ dUÀ£ÁxÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð 67/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Hybrid  Vegetable 1.40 20000 207686703664 1260100010387

31 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Hybrid  Vegetable ²æÃ ¦ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÁUÀ¥Àà ¸ÀAUÁ« UÀÄAqÀUÀÄwð 28.Jän ¸ÁªÀiÁ£Àå Hybrid  Vegetable 1.00 6400 277396829372 32642225279

32 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Hybrid  Vegetable ²æÃªÀÄw ªÀÄºÁzÉÃ« UÀAqÀ ¨sÁUÀ¥Àà ªÀiÁqÀ§Æ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð 31/12. ¸ÁªÀiÁ£Àå Hybrid  Vegetable 1.00 9600 224869401947 62417479828

33 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Hybrid  Vegetable ²æÃªÀÄw ªÀfÃgÁ © UÀAqÀ ©¹ä¯Áè ±Á PÁ¼ÀV PÁ¼ÀV 28/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå Hybrid  Vegetable 1.00 16000 211846130424 32076168800

34 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Hybrid  Vegetable ²æÃ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ RAqÉÃ¥Àà AiÀÄgÀ®UÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ 179/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Hybrid  Vegetable 1.00 8000 795362291437 1071101018469

35 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Hybrid  Vegetable ²æÃ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄºÁgÀÄzÀæ¥Àà PÀ®è»¥ÀàgÀUÁ PÁ¼ÀV 19/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå Hybrid  Vegetable 1.00 16000 582210687515 11018100003859

36 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Hybrid  Vegetable ²æÃªÀÄw PÀÁAvÀªÀÄä UÀAqÀ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÉÆUÀ¯Á avÁÛ¥ÀÆgÀ 135 ¸ÁªÀiÁ£Àå Hybrid  Vegetable 1.20 8000 449333687300 1071101014521

37 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Hybrid  Vegetable ²æÃ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ªÉÆUÀ¯Á avÁÛ¥ÀÆgÀ 206/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Hybrid  Vegetable 0.40 8000 747324116492 1071101003746

38 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Hybrid  Vegetable ²æÃªÀÄw UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄºÁgÀÄzÀæPÀ®è»¥ÀàgÀUÁ PÁ¼ÀV 17/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå Hybrid  Vegetable 0.80 24000 867846501670 11018100001888

39 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Pack House Unit  (9*6*3 ) ²æÃ ºÀjÃ¥sï CºÀäzÀ vÀAzÉ eÁºÀÄgÀ CºÀäzÀ SªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 579/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Pack House Unit  (9*6*3 ) 1.50 200000 - 62181264169

40 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ gÀÁªÀÄÄ vÀAzÉ vÁgÁ¹AUï PÀzÀÝgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ 83/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.20 16000 625420111650 1071101014122

41 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ vÁgÁ¹AUï vÀAzÉ ¸ÉÆÃªÀiÁè PÀzÀÝgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ 90/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 16000 477567791305 34949414244

42 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Hybrid  Vegetable ²æÃªÀÄw ¸ÀQæÃ¨Á¬Ä UÀAqÀ vÁgÁ¹AUï PÀzÀÝgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ 91 ¸ÁªÀiÁ£Àå Hybrid  Vegetable 1.50 16000 597416257670 36569275723

43 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ºÁ±À¥Àà PÁ¼ÀV PÁ¼ÀV 371/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 0.30 19200 384437942937 30329963400
44 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æªÀÄw CPÀÌªÀÄä UÀAqÀ ºÁ±À¥Àà PÁ¼ÀV PÁ¼ÀV 356/2,357/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 0.30 19200 6184437743 32400706773

45 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃªÀÄw ¸ÀgÀ¸Àéw UÀAqÀ ªÀÄgÀªÉÄÃ±ÀégÀ ±À¨Á¨ÁzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 145/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1 19200 477628296668 52157406507

46 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃªÀÄw ªÀfÃgÁ © UÀAqÀ ©¹ä¯Áè ±Á PÁ¼ÀV PÁ¼ÀV 28/3. ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 12800 211846130424 32076168800
47 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ VgÉÃ¥Àà vÀAzÉ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà PÀAzÀUÉÆÃ¼À PÁ¼ÀV 154/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 12800 595672318228 11012100000626

48 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃªÀÄw ºÉÃªÀiÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄ®èuÁÚ gÁªÀÇgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ 274/D ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 12800 462788163793 62262881840

49 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana AEP ²æÃ aPÀÌ UÀÄgÀÄ£ÀAeÉÃ±ÀégÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¨sÀgÀvÀ£ÀÆgÀ PÁ¼ÀV 111/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana AEP 1.00 30600 750427419258 11091627557



50 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ 20 HP Mini Tractor ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄÀgÉÃ¥Àà AiÀÄgÀ®UÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ 172/2 ¥À.eÁw 20 HP Mini Tractor 1.00 100000 312018947499 52166277648

51 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Pack House Unit  (9*6*3 ) ²æÃ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀgÀrØ C¼ÉÆîÃ½î £Á®ªÁgÀ 204/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Pack House Unit  (9*6*3 ) 0.80 200000 850928512806 11052101004359

52 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃªÀÄw ZÀ£ÀßªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀAUÀtÚ AiÀÄgÀ®UÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ 240/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 9600 246202341707 31746212804

53 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana AEP ²æÃ ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥À¨sÁUÉÆÃr avÁÛ¥ÀÆgÀ 114/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana AEP 1.00 18360 436558721520 00771140014828

54 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana AEP ²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ UËqÀ¥Àà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ 8/2. ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana AEP 0.40 18360 544349664974 33433917634

55 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Pack House Unit  (9*6*3 ) ²æÃ ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ¨sÁUÉÆÃr avÁÛ¥ÀÆgÀ 114/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Pack House Unit  (9*6*3 ) 0.80 200000 296959032200 10635123176

56 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ D±À¥Àà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ 181/C ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 0.40 87500 896237172578 1118310000163

57 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃªÀÄw ²Ã¯Á UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÉ.avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ 641/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 0.40 12800 947051026856 62452049439

58 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ 133/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 0.80 12800 749167943753 1071101011296

59 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Pack House Unit  (9*6*3 ) ²æÃ jAiÀiÁeï CºÀäzÀ vÀAzÉ ªÀfÃgÀ ¥ÀmÉÃ® PÉÆAZÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ 88/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Pack House Unit  (9*6*3 ) 1.20 200000 841274510488 20102475801
60 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Foram Fund ²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ 44 ¸ÁªÀiÁ£Àå Foram Fund 1.40 75000 809819747602 62434166916

61 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Foram Fund ²æ gÀªÉÄÃ±À vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CgÀtPÀ¯ï PÁ¼ÀV 24 ¸ÁªÀiÁ£Àå Foram Fund 1.00 75000 360141587004 11184101009558

62 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ ©üÃªÀiÁ vÀAzÉ gÁªÀiÁf ZÀªÁít UÉÆÃ¼Á PÉ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 102/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.00 87500 811575913168 1196101010096

63 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ vÀAzÉ ¤d°AUÀ¥Àà ªÀiÁqÀ§Æ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð *9/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.00 87500 512433813551 11170101021842

64 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ ¸ÀÄgÉÃ±À vÀAzÉ ¸Á§AiÀÄå ¥ÉÃoÀ²gÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð 165 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.00 87500 761350386354 30587642651

65 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Hybrid  Vegetable ²æÃ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà vÉAUÀ½ UÀÄAqÀUÀÄwð 483/6 ¸ÁªÀiÁ£Àå Hybrid  Vegetable 1.00 12000 865927208708 11188101015595

66 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Hybrid  Vegetable ²æÃ UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄºÁgÀÄzÀæ¥Àà PÀ®è»¥ÀàgÀUÁ PÁ¼ÀV *17/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Hybrid  Vegetable 1.20 12000 867846501670 1101810000188

67 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Foram Fund ²æ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ UÀÄAqÀUÀÄwð UÀÄAqÀUÀÄwð 337/3 ¥À.eÁw Foram Fund 0.40 75000 379488309164 1117010100968

68 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ eÉÆÃvÁå¥Àà vÀAzÉ ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¨ÉÃqÀ¸ÀÆgÀ PÁ¼ÀV 36/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 0.80 87500 982402993554 11184100000095

69 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ ZÀ£Àß§¸À¥Àà ªÀÄwÛªÀÄÆqÀ UÀÄAqÀUÀÄwð 49 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.50 87500 563163757879 32188949161

70 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana Suckar NEW AEP ²æÃ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ 100/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana Suckar NEW AEP 1.20 11700 385715454346 10635101265

71 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ 273 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 12800 309990242563 36606438677

72 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ ªÀÄwÛªÀÄÄÆqÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *85 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.50 12800 703625896013 11170131007367

73 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ D±Á©Ã UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ ±ÀºÁ¨ÉÆ¢Ý£ï ºÀ®PÀmÁÖ £Á®ªÁgÀ *15/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 0.30 87500 546212478532 50100250459382

74 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ ¸ÉÆÃ¦AiÀiÁ£ï vÀAzÉ ²gÁeÉÆÃ¢Ý£ï ±ÀºÁ¨ÁzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ *9/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 0.30 12800 349088213795 1196108020974

75 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ ±ÀQÃ¯ï  vÀAzÉ ¹¯ÁègÉÆÃ¢Ý£ï ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 284/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1 12800 517824759875 62309995290

76 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ UËqÀ¥Àà PÀªÀÄPÀ£ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð 40/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 12800 407247030603 11018100004323

77 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃªÀÄw ¸ÀÄªÀÄAUÀ¼À UÀAqÀ gÁd±ÉÃRgÀPÀªÀÄPÀ£ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *21/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 12800 658143402780 11018101004906

78 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Vending Cart ²æÃ UÉÆÃ«AzÀ vÀAzÉ ¢Ã¥Áè ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ 110 ¸ÁªÀiÁ£Àå Vending Cart 1.00 15000 527922664459 0880301000013841
79 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Vending Cart ²æÃ gÁdÄ vÀAzÉ ¢Ã¥Áè ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ avÁÛ¥ÀÆgÀ 67/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Vending Cart 1.00 11700 390805765639 0880301000013948

80 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ UÀAqÀ gÁªÀÄÄ AiÀÄgÀUÀ® avÁÛ¥ÀÆgÀ 295/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 11200 786642342676 37863497370

81 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃªÀÄw gÀÉÃSÁ UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ºÀÄ¼ÀUÉÃgÁ PÁ¼ÀV 76/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 0.80 87500 619595679857 11012101046586

82 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà gÁªÀÄwÃxÀð £Á®ªÁgÀ 247 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.00 87500 326437800495 11052100005378

83 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃªÀÄw §AqÉªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄ¨sÁ±À fÃªÀ£ÀªÀiÁgÀV PÁ¼ÀV *4/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.00 87500 795902540949 11018101012419

84 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ *157 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 0.40 87500 667243647821 11052100002238
85 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ zÀÁåªÀ¥Àà vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ 76 ¥À.¥ÀA Onion Storage Unit 0.80 87500 394271701796 62289076820

86 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana Suckar NEW AEP ²æÃ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 70/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana Suckar NEW AEP 0.40 7800 206835493028 62405822691

87 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÁªÀÄgÁAiÀÄ ¨sÀAPÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ *180 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 0.40 87500 830733255868 527420530

88 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Foram Fund ²æÃ UÉÆÃ§Äæ vÀAzÉ TAiÀiÁð zÉÃªÁ¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ *23/2 ¥À.eÁw Foram Fund 0.80 75000 917080053540 11029100010080

89 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ gÀ« vÀAzÉ SÉÃªÀÄÄ ¥ÀªÁgÀ PÉ.£ÁUÁAªï avÁÛ¥ÀÆgÀ 115 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.20 87500 887944077463 32164629218

90 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ ªÀÄºÀÀäzÀ C¸ÀèA vÀAzÉ ªÀÄºÀäzÀ gÀ¦üÃ ªÀÄÄUÀÄmÁ UÀÄAqÀUÀÄwð *11/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.40 87500 780106437732 62167166147



91 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ CªÀÄÈvÀ¥Àà vÉÆAa UÀÄAqÀUÀÄwð *64 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.00 87500 568533126456 016410100065572

92 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà vÀAzÉ §¸ÀuÁÚ PÉ.£ÁUÁAªï avÁÛ¥ÀÆgÀ 534/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.00 87500 234364291745 62255723358

93 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 49/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 6400 206835493028 62405822691

94 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃªÀÄw gÀfÃAiÀiÁ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ gÀ²Ãzï ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 301/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 19200 655315007598 38069884829

95 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ UÀÄqÀÄ¯Á® vÀAzÉ ªÀiË¯Á£À ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ *84/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 8000 649335486611 62267250127

96 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃªÀÄw CPÀÌªÀÄä UÀAqÀ D±À¥Àà PÁ¼ÀV PÁ¼ÀV 357/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.20 16000 576184437743 32400706773

97 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ zsÀªÀÄðgÁªÀ zÉÃªÀ£ÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 93/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 0.40 12800 682982764166 111711011021301

98 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃªÀÄw gÀ£ÀßªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝ¥Àà ±ÉÃ¼ÀîV PÁ¼ÀV *54 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 0.80 87500 337011870915 11012100028763
99 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ 76 ¥À.¥ÀA Onion Storage Unit 1.50 87500 594351859483 62293957473
100 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ PÀ®è¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀiÁ«£À¸ÀÆgÀ PÁ¼ÀV *26/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.20 87500 449227451923 11012101021532
101 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ ¸Á§AiÀÄå vÀAzÉ ¸ÀtÚ ¦ÃgÀ¥Àà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ 81/3 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.00 87500 335093068698 62331275457

102 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Banana Suckar NEW AEP ²æÃ ±ÀgÀt¥ÀÀà vÀAzÉ gÁZÀ¥Àà PÉ.£ÁUÁAªï avÁÛ¥ÀÆgÀ 542/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå Banana Suckar NEW AEP 1.50 19500 545262743345 1029100007793

103 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ N£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ vÀgÀ£À¯Á® ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ *214 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 0.30 12800 245013393653 13042200130258

104 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ ®QëöäÃ£ÁgÀAiÀÄt vÀAzÉ gÀ£ÀvÀ¯Á® ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ *216 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 0.30 12800 489710319250 13042200000150

105 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃªÀÄw ºÉÃªÀÄªÀw UÀAqÀ ªÀÄ®èuÁÚ gÁªÀÇgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ 274/D ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1 12800 462788163793 62262881840

106 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥ÀÀ PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ *44 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 12800 809819747602 62434166916
107 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ ZÀAzÀ¥Àà vÀAzÉ ²ªÀ°AUÀ¥ÀàUËqÀ PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ *42 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 12800 708723294772 50100336727832

108 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Plastic Mulching ²æÃ gÁdÄ vÀAzÉ zÉÃ«AzÀæ¥Àà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ *180 ¸ÁªÀiÁ£Àå Plastic Mulching 1.00 12800 258077010127 848510110001026

109 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ §¸ÀªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ºÀÄ¼ÀUÉÃgÁ PÁ¼ÀV 59/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.00 87500 238529821309 50100198934922

110 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ aPÀÌ UÀÄgÀÄ£ÀAeÉÃ±ÀégÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¨sÀgÀvÀ£ÀÆgÀ PÁ¼ÀV 124/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.00 87500 750427419258 11091627557

111 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ £ÁUÀ±ÉÃmÉÖ¥Àà vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà ºÉ¨Áâ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð *176 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 0.80 87500 8021135542276 11018100003887

112 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ UÉÆÃ§Äæ vÀAzÉ TAiÀiÁð zÉÃªÁ¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ *23/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå Onion Storage Unit 1.00 87500 917080053540 11029100010080

113 ಸಮಗರ ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ Onion Storage Unit ²æÃ ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ *88 ¥À.¥ÀA Onion Storage Unit 1.00 87500 753423595217 62178118306

114 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ lªÀiÁåmÉÆÃ ¨É¼É ²æÃ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ 88/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå lªÀiÁåmÉÆÃ ¨É¼É 0.40 51125 7534235951217 62178118306

115 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ lªÀiÁåmÉÆÃ ¨É¼É ²æÃ ²ªÀÅPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ 204 ¸ÁªÀiÁ£Àå lªÀiÁåmÉÆÃ ¨É¼É 0.80 51125 581974265593 11183101008869

116 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ lªÀiÁåmÉÆÃ ¨É¼É ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ 76/D ¸ÁªÀiÁ£Àå lªÀiÁåmÉÆÃ ¨É¼É 0.40 51125 594351859483 62293957473

117 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ lªÀiÁåmÉÆÃ ¨É¼É ²æÃ ¸Á§uÁÚ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ 157 ¸ÁªÀiÁ£Àå lªÀiÁåmÉÆÃ ¨É¼É 0.40 51125 667243647821 11052100002238

118 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ lªÀiÁåmÉÆÃ ¨É¼É ²æÃªÀÄw zÉÃªÀªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§uÁÚ ¯ÁqÁè¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ 14.. ¸ÁªÀiÁ£Àå lªÀiÁåmÉÆÃ ¨É¼É 0.80 51125 364157647705 11139100301022

119 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ¸ÉÃªÀAw ºÀÆ
²æÃªÀÄw ®QëöäÃPÁAvÀ¨Á¬Ä UÀA 
®PÀëöätgÁªÀ

ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 291/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÃªÀAw ºÀÆ 1.20 56324 361143672528 016410011005759

120 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ¨É¼É ²æÃ gÀ«PÁAvÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ªÀlªÀn PÁ¼ÀV 22/4. ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î ¨É¼É 1.40 15580 315458170948 62202157804

121 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¨É¼É ²æÃªÀÄw ¸ÀÄeÁvÁ UÀAqÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ gÁeÁ¥ÀÆgÀ PÁ¼ÀV 129 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¨É¼É 1.00 35910 370919575562 912010065548845

122 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¨É¼É ²æÃ ¸ÀÄ¯ÉÃªÀiÁ¸À ±Á vÀAzÉ ©¹äÃ¯Áè ±Á PÁ¼ÀV PÁ¼ÀV 285 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¨É¼É 1.00 67332 361358667029 13292200010215

123 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¨É¼É ²æÃ PÀ¯Áåt¥Àà vÀAzÉ «ÃgÀ§zÀæ¥Àà ªÀlªÀn PÁ¼ÀV 42/3,42/8 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¨É¼É 1.00 53865 91798005340 11012100009329

124 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É ²æÃ gÀÁdÄ vÀAzÉ ¢Ã¥À¯Áè ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ 67/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É 1.00 79802 316503708241 11019100002702

125 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¨É¼É ²æÃ ªÀfgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ©¹ä¯Áè±ÀºÁ PÁ¼ÀV PÁ¼ÀV 280/6,280/7 ¸ÁªÀiÁ£Àå ZÀAqÀÄ ºÀÆ ¨É¼É 1.00 67332 342173723031 13292200010832

126 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ¨É¼É ²æÃ CªÀÄÈvÀgÁªÀ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà CgÀtPÀ® PÁ¼ÀV 171/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î ¨É¼É 1.20 11685 758290422048 11184100000607

127 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ¨É¼É ²æÃªÀÄw ¥ÁgÀªÀÄä UÀAqÀ §AqÉ¥Àà CgÀtPÀ® PÁ¼ÀV 183/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î ¨É¼É 0.40 11685 996920353940 11184101009211

128 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É ²æÃ ¢Ã¥À¯Á vÀAzÉ ¨ÉÆÃ§Ä ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ 50.. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É 0.80 79802 260559720803 11019100000189

129 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É ²æÃ PÀÈµÁÚPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥ÀgÁeÁ¥ÀÆgÀ PÁ¼ÀV 9/1.. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É 1.50 79802 6221054305 1118810103278

130 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É ²æÃ dUÀ£ÁxÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀægÁªÀ gÁeÁ¥ÀÆgÀ PÁ¼ÀV 12 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É 1.20 79802 390805765639 0873101023530

131 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É ²æÃ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà gÁeÁ¥ÀÆgÀ PÁ¼ÀV 13 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É 1.00 79802 211846130424 13292200007659

132 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É ²æÃ ±ÀAPÀgÀgÁªÀ vÀAzÉ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà gÁeÁ¥ÀÆgÀ PÁ¼ÀV 14.. ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É 1.50 79802 231707592096 64071086423

133 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É ²æÃ «ÃgÉÃAzÀæ vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà gÁeÁ¥ÀÆgÀ PÁ¼ÀV 13 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨É¼É 0.30 79802 904541992805 111881000000622
134 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ¨É¼É ²æÃ ²ªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CgÀtPÀ® PÁ¼ÀV 119D/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î ¨É¼É 0.30 31160 396377935060 30406472618
135 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ¨É¼É ²æÃ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CgÀtPÀ® PÁ¼ÀV 103.. ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î ¨É¼É 1 38950 886737947346 11184101022531
136 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ¨É¼É ²æÃ ¸ÀÄgÉÃ±À vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà CgÀtPÀ® PÁ¼ÀV 124/E ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î ¨É¼É 1.00 38950 891165263506 11184101015869
137 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ¨É¼É ²æÃ ²ªÀªÀÄÆvÀðAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀgÀvÀAiÀÄå CgÀtPÀ® PÁ¼ÀV 147/1 ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î ¨É¼É 1.00 15580 249570393801 11184100000840
138 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ¸ÉÃªÀAw ºÀÆ ²æÃ ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 628/2 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÃªÀAw ºÀÆ 1.00 37549 321644055314 62246150477
139 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ¸ÉÃªÀAw ºÀÆ ²æÃ UÀÄqÀÄ¯Á® vÀAzÉ ªÉÆ¯Á£Á ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 87/4 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÃªÀAw ºÀÆ 1.00 18774 949825450982 62267250127
140 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ¨É¼É ²æÃ ¸ÀA¥ÀvÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd CgÀtPÀ® PÁ¼ÀV 101/J ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î ¨É¼É 1.00 15580 896939631651 11184101017487
141 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ¨É¼É ²æÃ CtÚgÁªÀ vÀAzÉ PÀÄ¥ÀàuÁÚ CgÀtPÀ® PÁ¼ÀV 137/D ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î ¨É¼É 0.80 31160 527088189747 11012100005979



142 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ¸ÉÃªÀAw ºÀÆ ²æÃ ²ªÀAiÉÆÃUÀ¥Àà vÀAzÉ ±ÀgÀt¥Àà zÉÃªÀ£ÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 110/5 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÃªÀAw ºÀÆ 1.00 56324 912583962307 62434325980
143 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ¸ÉÃªÀAw ºÀÆ ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ 292,293 ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸ÉÃªÀAw ºÀÆ 1.00 65710 594351859483 2542500101960601
144ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ UÀAUÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ¨sÉÆÃzÀÄ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ *68/1 ¥À.eÁw 1.00 00 203684251461

145ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw PÉÃ²¨Á¬Ä UÀAqÀ CA§Äæ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ *49/3 ¥À.eÁw 1.00 00 883119116785

146ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ CA§Äæ vÀAzÉ ¢Ã¥Á¯Á ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ *61/5 ¥À.eÁw 1.00 00 1775537067881

147ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ªÀÄ»¥Àw vÀAzÉ ¢Ã¥Á¯Á ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ *71/1 ¥À.eÁw 1.00 00 361143672528

148ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ gÁdÄ vÀAzÉ ¢Ã¥Á¯Á ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ *67/1 ¥À.eÁw 1.00 00 390805765639

149ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¢Ã¥Á¯Á vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ *50/2 ¥À.eÁw 1.00 00 249570393801

150ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ PÀ«vÁ UÀAqÀ vÉÃdÄgÁoÉÆÃqÀ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ *11/3 ¥À.eÁw 1.00 00 1923113481308

151ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ¸ÀAVÃvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁdÄ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ *51/4 ¥À.eÁw 1.00 00 321549555597

152ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ®QëÃ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ»¥Àw ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ *49/4 ¥À.eÁw 1.00 00 763264969099

153ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw gÁtÂ¨Á¬Ä UÀAzÀ CA§Ä ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ *49/2 ¥À.eÁw 1.00 00 527088189747

154ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw eÉÆÃw UÀAqÀ UÉÆÃ«AzÀ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ *111/2 ¥À.eÁw 1.00 00 566644620108

155ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ¸ÀÁvÀ£ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ *189/2 ¥À.eÁw 1.00 00 362079313992

156ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¸ÀA§uÁÚ ªÀÄiÁ«£À¸ÀÆgÀ PÁ¼ÀV *289/2 ¥À.eÁw 0.80 00 389305307933

157ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ UÀÄAqÀUÀÄwð UÀÄAqÀUÀÄwð *337/3 ¥À.eÁw 1.00 00 379488309162

158ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ¸ÀÄUÀtªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæªÀÄwÛªÀÄÆqÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *131/7 ¥À.eÁw 1.00 00 591550629244

159ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ CA§jÃ±À vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà PÀÉÆgÀªÁgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *30 ¥À.eÁw 1.00 00 813943518378

160ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw £ÁUÀ«Ä¤ UÀAqÀ ZÀ£Àß¥Àà PÉÆgÀªÁgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *69/7 ¥À.eÁw 1.00 00 559066065212

161ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ RAqÉ¥Àà AiÀÄgÀUÀ¯ï avÁÛ¥ÀÆgÀ *179/2 ¥À.eÁw 1.00 00 795362291437

162ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ §PÀÌ¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ zÉÃªÀ£ÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ *109/4 ¥À.eÁw 0.57 00 627799475162

163ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ *282/2 ¥À.eÁw 1.00 00 357559168515

164ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ «dAiÀÄ vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄAUÀ®V PÁ¼ÀV *221 ¥À.eÁw 1.00 00 263814716846

165ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ gÁdÄ vÀAzÉ ¨sÉÆÃdÄ zÉÃªÀ£ÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ *63 ¥À.eÁw 1.00 00 518413147193

166ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ «oÀ×® vÀAzÉ gÁªÀÄÄ ZÀªÁít UÀÉÆÃ¼Á (PÉ) ±ÀºÁ¨ÁzÀ *101 ¥À.eÁw 1.00 00 730038631036

167ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ªÀÄ£ÉÆÃºÀgï vÀAzÉ ¥ÉæÃªÀÄ¹AUï PÁ¼ÀV PÁ¼ÀV *215 ¥À.eÁw 1.00 00 520653329650

168ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ vÉÃdÄ vÀAzÉ PÉÃ¸ÀÄ PÁ¼ÀV PÁ¼ÀV *78/2 ¥À.eÁw 1.00 00 693736739843

169ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ¸ÀÄ¨sÀzÀæªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÉÃAzÀæ̧ÀÆUÀÆgÀ PÉ PÁ¼ÀV *166 ¥À.eÁw 1.00 00 6961702477019

170ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¢Ã°¥ï vÀAzÉ zÀ±ÀgÀxÀ ªÀlªÀn PÁ¼ÀV *9 ¥À.eÁw 1.00 00 -

171ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ w¥ÀàuÁÚ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà PÁ¼ÀV PÁ¼ÀV *371/2 ¥À.eÁw 1.00 00 632230385774

172ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ¸ÀÄAzÀgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ CA§uÁÚ ºÀÉÃgÀÆgÀ PÉ PÁ¼ÀV *70/1 ¥À.eÁw 0.51 00 703385812098

173ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¸ÀAUÀuÁÚ vÀAzÉ ¸ÀÄ¨sÁ±ÀÑAzÀæ UÀÄAqÀUÀÄwð UÀÄAqÀUÀÄwð *337/2 ¥À.eÁw 1.00 00 519139412176

174ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ xÁªÀgÀÄ ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAªÀUÀÄAqÀUÀÄwð *205/2 ¥À.eÁw 1.00 00 -

175ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ mÉÆÃ¥ÀÄ vÀAzÉ UÀAUÀÄ ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAªÀUÀÄAqÀUÀÄwð *166 ¥À.eÁw 1.00 00 667979932399

176ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ¸ÀPÀÄÌ¨Á¬Ä UÀAqÀ ¥ÀzÀäuÁÚ PÀÉÆgÀªÁgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *57/3 ¥À.eÁw 1.00 00 -

177ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¦ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ ¨sÁUÀ¥Àà ¸ÀAUÁ« UÀÄAqÀUÀÄwð *26/1 ¥À.eÁw 1.00 00 277396829372

178ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw CA©PÁ UÀAqÀ ¸ÀÄ¤Ã® UÀÄAqÀUÀÄwð UÀÄAqÀUÀÄwð *22 ¥À.eÁw 1.00 00 322833940464

179ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ gÀªÉÄÃ±À vÀAzÉ ºÀj±ÀÑAzÀæ ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *3/1 ¥À.eÁw 0.80 00 980013017452

180ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ²æÃgÁªÀÄ vÀAzÉ gÀªÉÄÃ±À ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *3/2 ¥À.eÁw 0.60 00 725682812051

181ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ºÀj¯Á® vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ºÀ°ÝºÁ¼À ±ÀºÁ¨ÁzÀ *45/3 ¥À.eÁw 0.60 00 737008579689

182ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ºÀ°ÝºÁ¼À ±ÀºÁ¨ÁzÀ *9/2 ¥À.eÁw 0.60 00 979838207666

183ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æ «dÄÓ¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *9/2 ¥À.eÁw 0.80 00 725467076865

184ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ gÀÁdÄ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® C°ÝºÁ¼À ±ÀºÁ¨ÁzÀ *45 ¥À.eÁw 0.4 00 428552894663

185ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¸ÀÄgÉÃ±À vÀAzÉ QÃ±À£À ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *95/1 ¥À.eÁw 0.4 00 309090700901

186ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw PÁ²¨Á¬Ä UÀAqÀ Q±À£À ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *95/2 ¥À.eÁw 0.4 00 597023592223

187ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *45 ¥À.eÁw 0.6 00 595106112504

188ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ²ªÀÅPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ZÀAzÀÄ¯Á® ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *81/5 ¥À.eÁw 0.8 00 356570221216

189ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀj¯Á® ºÀ°ÝºÁ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð *43/4 ¥À.eÁw 0.8 00 979607229860

190ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ªÀ¸ÀAvÀ vÀAzÉ qsÁPÀÄ¹AUï ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð *76/5 ¥À.eÁw 0.8 00 338286638702

191ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ZÀAzÀgÀ vÀAzÉ qsÁPÀÄ ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð 76/2 ¥À.eÁw 0.8 00 309090700901

192ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw PÀªÀÄ®¨Á¬Ä UÀAqÀ zsÀªÀÄðuÁÚ CgÀtPÀ¯ï PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå *31/2.D 1.00 00 764226697477

193ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw dUÀªÀÄä UÀAqÀ UÀÄAqÀ¥Àà CgÀtPÀ¯ï PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå *192/1 1.00 00 291802941438

194ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw FgÀªÀÄä UÀAqÀ eÉÃmÉÖ¥Àà ¨ÉÃqÀ¸ÀÆgÀ PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå *8/1D 0.80 00 415860598196

195ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ C±ÉÆÃPÀ vÀAzÉ ªÀÄ¸ÁÛ£À ¨ÉÃqÀ¸ÀÆgÀ PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå *47/1/8 1.00 00 289976561868

196ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ gÁeÉÃAzÀæ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà PÀAzÀUÉÆÃ¼À PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå *31/1/1 1.00 00 726490064396

197ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ±ÀgÀtªÀÄä UÀAqÀ §¸À°AUÀ¥Àà ºÀÄ¼ÀUÉÃgÁ PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå *76/1 1.00 00 226912255571

198ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄgÁªÀ CgÀtPÀ¯ï PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå *77/1 1.00 00 -

199ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ²æÃªÀÄAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà CgÀtPÀ¯ï PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå *110 0.40 00 -

200ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¹zÀÝuÁÚ vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃnÖ ¨ÉÃqÀ¸ÀÆgÀ PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå *14 1.00 00 310615117727

201ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ UÀÄAqÉgÁªÀ vÀAzÉ PÀªÀÄ®PÀgÁªÀ UÉÆÃlÆgÀ PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå *55/D 1.00 00 780824950704

202ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¸ÀÄ§âuÁÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà CgÀtPÀ¯ï PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå *164 1.00 00 -

203ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ £ÁUÀgÁd vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà ªÉÆUÀ¯Á avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *127 0.78 00 788004165323

204ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ±ÀAPÀæ¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *8/1 0.88 00 7694960942992

205ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¨sÁUÉÆÃr avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *320/1 0.80 00 567773571245

206ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ ZÀ£Àß§¸À¥Àà ªÀÄwÛªÀÄÆqÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *49/2 0.40 00 563163757871

207ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw CA©PÁ UÀAqÀ PÁ²PÁAiÀÄ ¨sÁUÉÆÃr avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *135/3 0.57 00 261217918096

208ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ zÉÃªÀÅ vÀAzÉ ©üÃªÀiÁ±Áå AiÀÄgÀUÀ¯ï avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *4/2 1.00 00 -

209ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ CAiÀÄåuÁÚ ¨ÉÆªÀÄä£ÀºÀ½î avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *119/2 0.72 00 421147365300

210ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ £ÁUÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *52/2 1.00 00 663722946120

211ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ w¥ÀàªÀÄä ªÀÄÄqÀ§Æ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *41/12 1.00 00 -

212ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw PÀªÀÄ®ªÀÄä UÀAqÀ ¸Á§uÁÚ AiÀÄgÀUÀ¯ï avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *193/1 1.00 00 88007731734

213ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ±ÀAPÀÀæ¥Àà vÀAzÉ UËqÀ¥Àà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *8/1/1 0.88 00 -

214ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ dUÀ£ÁxÀ vÀAzÉ PÀgÉ¥Àà ºÀÉ¨Áâ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *219/1/4 1.00 00 491920493001

215ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ²ªÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ dUÀ£ÁxÀ ºÉ¨Áâ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *219/1/2 1.00 00 967858160117

216ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ £ÁUÀ±ÉÃmÉÖ¥Àà vÀAzÉ PÀ¯Áåt¥Àà ºÉ¨Áâ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *176/2D 1.00 00 802113542276

217ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ±ÁAvÀ¥Àà vÀAzÉ ¨Á§ÄgÁªÀ ºÉ¨Áâ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *13/1 1.00 00 733358034412

218ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw CPÀÌ£ÁUÀªÀÄä UÀAqÀ £ÁUÀuÁÚ  ºÉ¨Áâ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *3/1 1.00 00 896939631651

219ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ±ÀÁAvÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÉÆAa UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *15/1 1.00 00 216974017270

220ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀÀß§¸À¥Àà ªÀiÁqÀ§Æ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *54/3 1.00 00 -

221ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ £ÁUÀuÁÚ vÀAzÉ CuÁÚgÁªÀ ºÉ¨Áâ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *3/1 1.00 00 -

222ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ «oÀ×® vÀAzÉ ¸Á§uÁÚ ªÀÄ®WÁt UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *103/D/5 0.80 00 653317126246

223ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¸ÀAvÉÆÃµÀ vÀAzÉ PÁ²£ÁxÀ ¸ÁªÀvÀSÉÃqÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *60/1 1.00 00 409288040485

224ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¹zÀÀÝAiÀÄå vÀAzÉ UÀÄgÀAiÀÄå ºÉ¨Áâ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *374 1.00 00 409288040485

225ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ SÉÃªÀÄÄ°AUÀAiÀÄå vÀAzÉ ¹zÀÝAiÀÄå PÉÆgÀªÁgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *41/2 1.00 00 824697850593

226ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ZÀ£ÀßªÀÄä UÀAqÀ «±Àé£ÁxÀ C¼ÉÆîÃ½î £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *207 1.00 00 657545549429

227ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ZÀÁAzÀ ©üÃ UÀAqÀ ¦ÃgÀ CºÀäzÀ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *68/5 0.60 00 703028310214



228ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¸ÀÄ¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀiÁgÀqÀV J£ï £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *88/4 1.00 00 673755200367

229ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ªÉÄÃWÀ£ÁxÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¨ÉÃ¼ÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *90/21 1.00 00 711731424896

230ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÀ ©üÃªÀÄ£ÀºÀ½î £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *92/1 0.72 00 264808749279

231ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ºÀÄ¸ÉÃ£À ¸Á§ vÀAzÉ CºÀäzÀ ¸Á§ ºÀtÂÚPÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *102/2 0.52 00 603005410933

232ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ zÀÄgÀUÀ¥Àà vÀAzÉ UÀÄqÀzÀAiÀÄå C®ÆègÀ © £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *272/10 0.41 00 645141661180

233ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ±ÀÆæ ºÀÄ¸ÉÃ£À ±Á vÀAzÉ ¦ÃgÀ CºÀäzÀ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *31 1.00 00 526624251030

234ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄvÀÛUÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *61/4 1.00 00 620306706704

235ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ªÀÄºÀäzÀ E¢£ï vÀAzÉ ªÀÄºÀäzÀ ¸ÀÆ¥sï ±ÀºÁ¨ÁzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *67 1.00 00 680809958213

236ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ QgÀtPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄgÁªÀ ¨sÀAPÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *112 1.00 00 526809002370

237ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw PÉ PÀ«vÁ vÀAzÉ ²ªÁf ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *582/2 0.80 00 743226430196

238ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ vÀAzÉ ¸ÉÊAiÀiÁzÀ C§ÄÝ¯ï ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *431/2 0.80 00 631501105880

239ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÀAzÉ UÀÄgÀ¥Àà ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *34/3 0.80 00 669847034982

240ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ºÉÃªÀiÁªÀw UÀAqÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À gÁªÀÇgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *258 1.00 00 -

241ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ GªÀiÁgÀrØ vÀAzÉ ªÀÄ®ègÀrØ ¦.avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *89/2 1.00 00 -

242ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ±ÀºÁ¨ÁzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *127/1 0.80 00 227477494396

243ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ UÀÄgÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ±ÀºÁ¨ÁzÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *121/1/2 0.80 00 921712877447

244ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ¸ÀÄ¨sÁ±À vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® C°ÝºÁ¼À ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *43/1 1.00 00 -

245ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw zÉÃ«¨Á¬Ä UÀAqÀ ±ÀAPÀgÀ ¨sÀAPÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *91/1 1.00 00 464911410234

246ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃªÀÄw ¸ÀAzsÁå UÀAqÀ ºÀµÀð ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *219/4 0.80 00 990666368948

247ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ xÁªÀgÀÄ vÀAzÉ ¨sÁªÀiÁè ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *95/1 0.80 00 756734555363

248ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ ªÉÆºÀ£À vÀAzÉ zsÀªÀÄÄð ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *9/10 0.60 00 717956765973

249ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ C¤Ã®PÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ QÃ±À£À ¸ÉÃªÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå *95/3 0.80 00 397209056784

250ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ zsÁ£ÀÄ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ C°ÝºÁ¼À ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *43/7 0.60 00 861610563113

251ªÀÄUÀæ gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃl ¤AiÀÄAvÀæt AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ²æÃ £ÉÃºÀgÀÆ vÀAzÉ UÉÆÃ¥Á® C°ÝºÁ¼À ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå *45 0.60 00 723501647622

252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À.eÁw 225/1/¦ ¨Á¼É 1.00 70408
253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ¹zÀÝtÚ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà ºÉÃgÀÆgÀ PÉ PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå 16 ¨Á¼É 0.40 36786
254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃªÀÄw ±Á»£À±ÁºÀ ¨ÉÃUÀA UÀAqÀ EªÀiÁªÀ PÉÆAZÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ C.¸ÀASÁåvÀ 14/1 PÀ®èAUÀr 0.80 57148
255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ »gÉPÁ¬Ä ²æÃ ºÀÄ¸ÉÃ£À¸Á§ vÀAzÉ ¦ÃgÀCºÀäzÀ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ C.¸ÀASÁåvÀ 31 »gÉPÁ¬Ä 1.30 128327
256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ £ÁUÀtÚUËqÀ vÀAzÉ w¥ÀàtÚUËqÀ ZÀÁªÀÄ£ÀÆgÀÄ £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 137/2C ¨Á¼É 1.00 65824
257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¸ÀªÀvÉPÁ¬Ä ²æÃ ªÉAPÀmÉÃ±À vÀAzÉ ²æÃ¥ÀvÀgÁªÀ ªÀÄÄvÀÛUÁ ±ÁºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 122/1 ¸ÀªÀvÉPÁ¬Ä 2.00 191511
258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ mÉÆªÀiÁmÉÆ ²æÃ CªÀÄÄgÀÄ vÀAzÉ ¢Ã¥À¯Á ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ ¥À.eÁw 39/2 mÉÆªÀiÁmÉÆ 0.40 45349
259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ »gÉPÁ¬Ä ²æÃ ªÀÄzÀ£À vÀAzÉ ºÉªÀiÁè ¨É¼ÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ ¥À.eÁw 91/1 »gÉPÁ¬Ä 0.90 91736
260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ £ÀgÀ¸À¥Àà zÀAqÉÆÃw UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 275/1 ¨Á¼É 1.13 84250
261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¸ÀªÀvÉPÁ¬Ä ²æÃ zÀ¸ÀÛVÃgÀ ¥ÀmÉÃ® vÀAzÉ ªÀÄºÀäzÀ ¥À ªÀÄÄvÀÛUÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 79/1 ¸ÀªÀvÉPÁ¬Ä 1.40 135432
262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ªÀÄÄvÀÛUÁ ±ÁºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 48/2 ¨Á¼É 1.10 84021
263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ gÀWÀÄ«gÀ vÀAzÉ «oÀ® ªÀÄgÀvÀÄgÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 85/1,86/1 PÀ®èAUÀr 1.10 79015
264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¸ÀªÀvÉ ²æÃ UÉÆ§Ææ vÀAzÉ TÃgÀÄ zÉÃªÁ¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ ¥À.eÁw 23/2 ¸ÀªÀvÉ 1.00 101013
265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ oÁPÀÄgÀ¹AUÀ vÀAzÉ £ÀgÀ¹AUÀ gÁoÉÆÃªÀÄºÁ£ÀUÀgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À.eÁw 25/6 ¨Á¼É 1.80 132867
266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¸ÀªÀvÉ ²æÃªÀÄw CA§Ä UÀAqÀ GªÀiÁè ªÀÄÄUÀÄ¼À£ÁUÁAªÀUÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 238/¦2 ¸ÀªÀvÉ 0.90 91736
267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ »gÉPÁ¬Ä ²æÃªÀÄw ¸ÀAVÃvÁ UÀAqÀ gÁdÄ ºÀÄ¼ÀAqÀUÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ ¥À.eÁw 51/4 »gÉPÁ¬Ä 1.60 155641
268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ §zÀ£É ²æÃªÀÄw ¸ÀÉÆÃ£Á¨Á¬Ä UÀAqÀ dUÀ£ÁßxÀ ªÀÄiÁqÀ§Æ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À.eÁw 67/1 §zÀ£É 0.80 63586
269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ºÉÃgÀÆgÀ PÉ PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå 79 ¨Á¼É 1.00 57062
270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁàAiÀÄ ²æÃ ¸ÀAUÀuÁÚ vÀAzÉ gÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ªÀÄ®PÀÆqÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 29 ¥À¥ÁàAiÀÄ 2.00 125584
271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁàAiÀÄ ²æÃ ªÉAPÀmÉÃ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁd ºÀÉ¨Áâ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 217/C ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.40 90599
272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃªÀÄw ZÀ£ÀßªÀÄä UÀAqÀ ºÉÆ£Àß¥Áà ªÀZÁÑ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 47/D PÀ®èAUÀr 0.80 57148
273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁàAiÀÄ ²æÃ ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ¤®PÀAoÀ¥Àà ªÀÄ®PÀÆqÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 23/2 ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.70 109180
274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃªÀÄw ªÀÄºÁzÉÃ« UÀAqÀ ªÀÄ®èuÁÚ C®ÆègÀ © £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 31/2 ¨Á¼É 0.90 66375
275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ §zÀ£É ²æÃ gÀªÉÄÃ±À vÀAzÉ zÉÃ«AzÀæ¥Áà ªÉÆÃUÀ¯Á avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 194/3 §zÀ£É 0.40 45349
276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ªÀiÁ£ÀÄ ªÀiÁqÀ§Æ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À.eÁw 46 ¨Á¼É 1.30 97977
277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ²æÃ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄ£À vÀAzÉ gÀvÀ£À¯Á® ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 214 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 137296
278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ²æÃªÀÄw PÀ«vÁ UÀAqÀ gÁeÉÃ±À ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 218 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 132824
279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ²æÃ ®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt vÀAzÉ gÀvÀ£À¯Á® ºÉÆ£ÀUÀÄAmÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 216 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 132824
280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ±ÉvÀªÀj ²æÃ ²ªÀ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§tÚ PÁlªÀÄzÉÃªÀ£ÀºÀ½î ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 48/1 ±ÉvÀªÀj 1.60 155641
281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ±ÉvÀªÀj ²æÃ ZÀAzÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄwgÁªÀ PÁlªÀÄzÉÃªÀ£ÀºÀ½î ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 75 ±ÉvÀªÀj 2.00 182955
282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃªÀÄw ¥ÁªÀðw UÀAqÀ zsÀÆ¼À¥Àà ªÀÄÄvÀÛUÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 49/1,49/2 ¨Á¼É 0.80 63773

283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃªÀÄw ¸ÀÄAzÀgÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ PÁ¼À¥Àà ªÀÄÄvÀÛUÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
45/1,45/2,45/3,

46/4/17 ¨Á¼É 1.70 122400

284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄvÀÛUÁ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 52/2 ¨Á¼É 1.80 125889
285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ UÀÄ¯Á© ²æÃ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¨É¼ÀUÀÄA¥Á UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 127/3 UÀÄ¯Á© 1.20 85490
286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¤A¨É ²æÃ ªÀiÁtÂPÀ¥Áà vÀAzÉ ºÀÄ¸À£À¥Áà ªÀÄwÛªÀÄÆqÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 110 ¤A¨É 0.40 9924
287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ¸ÀAvÉÆÃµÀPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸À¥Á ¨ÁUÉÆÃr avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 114/6 ¨Á¼É 0.80 63773
288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ §®ªÀAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ªÉAPÀlgÁªÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 68/1 PÀ®èAUÀr 1.00 68762
289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ªÀiÁªÀÅ ²æÃ UÀAf zÁªÉÆÃzÀgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄ°AUÀ¥Á ªÀiÁqÀ§Æ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 59/8 ªÀiÁªÀÅ 0.40 12814
290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ªÀiÁªÀÅ ²æÃªÀÄw ªÀgÀ®QëöäÃ UÀAf UÀAqÀ UÀAf zÁªÉªÀiÁqÀ§Æ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 68/3 ªÀiÁªÀÅ 0.39 12814
291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ªÀiÁªÀÅ ²æÃªÀÄw CgÀÄuÁ UÀAf UÀAqÀ £À«Ã£À UÀAf ªÀiÁqÀ§Æ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 68/4 ªÀiÁªÀÅ 0.40 12748
292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ UÀÄ¯Á© ²æÃªÀÄw ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀAqÀ ®PÀëöätgÁªÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 291/1 UÀÄ¯Á© 1.00 66706
293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ UÀÄ¯Á© ²æÃ D£ÀAzÀ vÀAzÉ ®PÀëöätgÁªÀ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 289,295 UÀÄ¯Á© 1.00 72539
294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ²æÃ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ Q±À£À ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 221/1 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.50 51408
295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ²æÃªÀÄw ±ÁAvÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄ£ÀÄß zÉÃªÀªÀÄvÉUÀ£ÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 40/3 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.20 117341
296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ §zÀ£É ²æÃ ¸ÀÄgÉÃ±À vÀAzÉ zÉÃªÀ¥Áà ºÀzÀ£ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À.eÁw 91/4 §zÀ£É 1.50 40106
297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ¤Ã®Ä vÀAzÉ «ÄlÄÖ gÁoÉÆÃqÀ ªÀÄÆUÀÄ¼À£ÁUÁAªÀUÀÄAqÀUÀÄwð ¥À.eÁw 218/1-¦1 ¨Á¼É 1.00 77043
298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ZÀAzÀÄ vÀAzÉ ªÉÆÃw¯Á® ªÀÄÆUÀÄ¼À£ÁUÁAªÀUÀÄAqÀUÀÄwð ¥À.eÁw 211/5 ¨Á¼É 1.20 84021
299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ®PÀëöät ªÀÄÄUÀ¼À£ÁUÁAªÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 210/1 ¨Á¼É 1.00 73623
300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁAiÀÄ ²æÃ ¤Ã®PÀAoÀ vÀAzÉ ¸ÀAUÀtÚ ¨ÉÆªÀÄä£ÀºÀ½î avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 7/2. ¥À¥ÁAiÀÄ 1.60 98849
301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁAiÀÄ ²æÃªÀÄw ²æzÉÃ« UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ¨ÉÆªÀÄä£ÀºÀ½î avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 8/2.. ¥À¥ÁAiÀÄ 1.40 51688
302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ ªÀÄºÉÃAzÀæ¥Àà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 180 ¨Á¼É 1.40 104955
303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃªÀÄw «zÁågÁtÂ UÀAqÀ zÀvÀÄÛPÀÄªÀiÁgÀPÀlªÀÄzÉÃªÀgÀºÀ½î ±ÀºÀ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 70/3 ¨Á¼É 2.00 146823
304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ªÀÄºÉÃAzÀæPÀÄªÀiÁgÀ vÀAzÉ gÉÃªÀ¥À ªÀÄÄvÀÛUÁ ±ÀºÀ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 32 ¨Á¼É 0.40 104955
305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ mÉÆªÀiÁmÉÆ ²æÃªÀÄw UÀÄgÀÄ¨Á¬Ä UÀAqÀ ªÀÄºÁgÀÄzÀæPÀ®è»¥ÀàgÀUÁ PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå 17/2 mÉÆªÀiÁmÉÆ 1.67 162014
306 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Éar ²æÃªÀÄw ²Ã¯Á UÀAqÀ ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 5/2 ¨Éar 1.20 84195
307 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ zÀÄUÀð¥Áà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 239/1 PÀ®èAUÀr 1.30 91966
308 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ gÁdÄ vÀAzÉ zÉÃ«AzÀæ¥Áà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 180 PÀ®èAUÀr 2.00 137296
309 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ ¹ÃvÁgÁªÀÄ vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ CgÀdA§UÁ PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå 128/1 PÀ®èAUÀr 0.80 57148
310 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ±ÀvÁªÀj ²æÃªÀÄw FlªÀÄä UÀAqÀ ¹zÀÝAiÀÄå ¸À£ÀßwÛ £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 76/2,76/3 ±ÀvÁªÀj 2.00 184419



311 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ ²gÀ¸À¥Áà vÀAzÀ ±ÀgÀt¥Áà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 64/2 PÀ®èAUÀr 0.80 57148
312 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ F±ÀégÀ¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Áà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 133/5 PÀ®èAUÀr 0.80 57148
313 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ²æÃªÀÄw ¸ÀÄ£ÀAzÁ UÀAqÀ ¤Ã®PÀAoÀ ªÀÄwÛªÀÄÄqÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 46/2 FgÀÄ½î 1.60 155641
314 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ CªÀÄÈvÀgÁªÀ vÀAzÉ PÀ®è¥Àà ªÀZÁÑ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 29/D PÀ®èAUÀr 1.20 85490
315 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ªÀiÁªÀÅ ²æÃ ¥ÀævÁ¥À¹AUÀ vÀAzÉ PÀÄAzÀ£À¹AUÀ ªÀiÁqÀ§Æ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 6/1. ªÀiÁªÀÅ 2.00 57676
316 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¸ÀªÀvÉ ²æÃªÀÄw C§ÄÝ®¨ÉÃUÀA UÀAqÀ d¨ÁâgÀ«ÄAiÀPÀÄAzÀ£ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ C.¸ÀASÁåvÀ 9/5.. ¸ÀªÀvÉ 0.60 63837
317 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¸ÀªÀvÉ ²æÃ d§âgÀ«ÄAiÀiÁ vÀAzÉ ¸ÀgÀªÀgÀ¸Á§ PÀÄAzÀ£ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ C.¸ÀASÁåvÀ 9/5.. ¸ÀªÀvÉ 0.60 63837
318 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¸ÀªÀvÉ ²æÃ ªÀÄºÀäzÀ gÀ¦üÃPï vÀAzÉ ¸ÀgÀªÀgÀ¸Á§ PÀÄAzÀ£ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ C.¸ÀASÁåvÀ 9/5.. ¸ÀªÀvÉ 0.60 63904
319 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ zÉÃªÀ¥Àà vÀAzÉ zÉÃªÉAzÀæ¥Àà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥À.eÁw 30/1 PÀ®èAUÀr 0.80 57148
320 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ gÁd¥Àà vÀAzÉ ¤Ã®¥Àà C¼ÉÆ½î £Á®ªÁgÀ ¥À.eÁw 331/1 PÀ®èAUÀr 1.00 72539
321 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ ¸ÀÄ«ÄvÀæ¥Àà vÀAzÉ ¥ÉæÃªÀÄ¥Àà PÀtÚPÉÃgÁ £Á®ªÁgÀ ¥À.eÁw 132/2 PÀ®èAUÀr 0.70 52017
322 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ mÉÆªÀiÁmÉÆ ²æÃ £ÁUÀAiÀÄå vÀAzÉ PÀ®èAiÀÄå CgÀtPÀ® PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå 1/E mÉÆªÀiÁmÉÆ 1.20 119223
323 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ²æÃ «ÃgÀAiÀÄå vÀAzÉ £ÁUÀAiÀÄå CgÀtPÀ® PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå 77/2 FgÀÄ½î 1.60 155641
324 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ mÉÆªÀiÁmÉÆ ²æÃ ²ªÀ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ²ªÀ±ÀgÀt¥Áà C¼ÉÆîÃ½î £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 237 mÉÆªÀiÁmÉÆ 2.00 192060
325 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¸ÀªÀvÉ ²æÃ «±Àé£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀ£Àß§¸ÀªÀ C¼ÉÆîÃ½î £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 245 ¸ÀªÀvÉ 1.50 143437
326 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃªÀÄw ¥ÀÀæ¨sÁªÀw UÀAqÀ CA§tÚ PÀªÀÄgÀªÁr £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 77/1 PÀ®èAUÀr 1.10 79015
327 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ mÉÆªÀiÁmÉÆ ²æÃ UÀÄgÀÄ¹zÀÝAiÀÄå vÀAzÉ vÉÆÃlAiÀÄå C®ÆègÀ (©) £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 108 mÉÆªÀiÁmÉÆ 2.00 191921
328 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ²æÃªÀÄw D±Á© UÀAqÀ ¸ÉÊAiÀÄzÀ ±Á§Ä¢ÝÃ£À ºÀ®PÀmÁÖ £Á®ªÁgÀ C.¸ÀASÁåvÀ 12,13/2,15/1 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 2.00 192060
329 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ZÀAqÀÄ ºÀÆªÀÅ ²æÃªÀÄw ªÀÄºÁzÉÃ« UÀAqÀ UÀÄgÀÄzÉÃªÀ¥ÀzÉÃªÀvÉUÀ£ÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 110/4 ZÀAqÀÄ ºÀÆªÀÅ 1.00 101013
330 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¥À¥ÁAiÀÄ ²æÃ ZÀAzÀÀæPÁAvÀ vÀAzÉ ¹zÀÝtÚ ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 3/1.. ¥À¥ÁAiÀÄ 1.59 102366
331 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ¥ÀAqÀj vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÁvÀ£ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 100/1 ¨Á¼É 2.00 146823

332 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ºÀtªÀÄAvÀgÁªÀ vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á
UÀÄAqÀUÀÄwð

¸ÁªÀiÁ£Àå
135/1

¨Á¼É 2.00 146823

333 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ®QëöäPÁAvÀ vÀAzÉ ©üÃªÀÄgÁAiÀÄ ¨É¼ÀUÀÄA¥Á
UÀÄAqÀUÀÄwð

¸ÁªÀiÁ£Àå
135/1

¨Á¼É 1.60 118911

334 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¸ÀªÀvÉ ²æÃ §¸ÀtÚ vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Áà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 239/2 ¸ÀªÀvÉ 1.30 127860

335 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ±ÀgÀtUËqÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄ®WÁt
UÀÄAqÀUÀÄwð

¸ÁªÀiÁ£Àå
185/1

¨Á¼É 2.00 138235

336 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ PÀgÀ§¸À¥Àà vÀAzÉ ªÀÄºÁAvÀ¥Àà CgÀdA§UÁ
PÁ¼ÀV

¸ÁªÀiÁ£Àå
32/2

PÀ®èAUÀr 1.50 104918

337 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ¸ÁºÉÃ§UËqÀ vÀAzÉ ªÀÄºÁzÉÃªÀ¥Àà PÀgÀzÁ¼À avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 45 ¨Á¼É 1.80 130685
338 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ ªÀÄfzÀSÁ£À vÀAzÉ EPÁâ®ºÀäzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ ±ÁºÁ¨ÁzÀ C.¸ÀASÁåvÀ 11/D PÀ®èAUÀr 0.90 64843

339 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ ¸ÀÆ¦üAiÀiÁ£À vÀAzÉ ¹gÁeÉÆÃ¢Ý£À ±ÁºÁ¨ÁzÀ
±ÁºÁ¨ÁzÀ

C.¸ÀASÁåvÀ
9/3..

PÀ®èAUÀr 1.20 85490

340 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¸ÀªÀvÉ ²æÃ ¨Á§ÄgÁªÀ vÀAzÉ ZÀAzÀæªÀÄ¥Àà fÃªÀ£ÀªÀiÁgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 30/1 ¸ÀªÀvÉ 1.00 98632
341 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ £ÁUÀgÉrØ vÀAzÉ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ¸ÀÆUÀÆgÀ ¸ÀÆUÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 166/1 PÀ®èAUÀr 1.40 98442
342 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ §zÀ£É ²æÃªÀÄw §AqÀªÀÄä UÀAqÀ ¸ÀÄ¨sÁµÀ fÃªÀ£ÀªÀiÁgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À.eÁw 4/2. §zÀ£É 0.40 43357
343 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr CuÁÚgÁªÀ vÀAzÉ zÀAiÀiÁgÁªÀÄ UÉÆmÉÆÃgÀ PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå 216/4 PÀ®èAUÀr 2.00 137264
344 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ²æÃªÀÄw ªÀÄÄ¤ß¨Á¬Ä UÀAqÀ gÁªÀÄÄ ¥ÉÃoÀ²gÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À.eÁw 388/5 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.90 90196
345 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ®QëöäÃ¨Á¬Ä UÀAqÀ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀ£ÀUÀ£ÀºÀ½îÃ £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 35/2 PÀ®èAUÀr 2.00 137296
346 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀ£ÀUÀ£ÀºÀ½îÃ £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 41 PÀ®èAUÀr 1.40 98442

347 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¸ÀªÀvÉ ²æÃ ¸ÀAfÃªÀAiÀÄå vÀAzÉ ¤AUÀAiÀÄå ¸ÀÆUÀÆgÀ (PÉ)
PÁ¼ÀV

¸ÁªÀiÁ£Àå
27/2

¸ÀªÀvÉ 0.90 91736

348 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ »ÃgÉPÁ¬Ä ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ FgÀtÚ ¯ÁqÀ¯Á¥ÀÆgÀ £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 212/2 »ÃgÉPÁ¬Ä 0.60 63904
349 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ ªÉÆºÀªÀÄäzÀ±À¦ü vÀAzÉ C§ÄÝ®gÀ²Ãzï ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ C.¸ÀASÁåvÀ 34/7 PÀ®èAUÀr 0.36 30560
350 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ ªÀÄ±ÁR¸Á§ vÀAzÉ ºÀ¤¥sÀ¸Á§ ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ C.¸ÀASÁåvÀ 34/6 PÀ®èAUÀr 1.10 79015
351 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ ¸ÀÄ¨sÁ£À vÀAzÉ C§ÄÝ¯ï gÀ»ªÀiÁ£À ªÀÄgÀvÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ C.¸ÀASÁåvÀ 273/2 PÀ®èAUÀr 0.80 57148
352 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃ ¸ÉÊzÀ¥Àà vÀAzÉ ¸Á¬Ä§tÚ ºÉ¨Áâ¼À UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À.eÁw 249/9 ¨Á¼É 0.60 50502
353 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ £ÀÄUÉÎ ²æÃ ±ÉÃREªÀiÁªÀÄ¸Á§ vÀAzÉ PÁ²ªÀÄ¸Á§ AiÀÄgÀUÀ® avÁÛ¥ÀÆgÀ C.¸ÀASÁåvÀ 279/1 £ÀÄUÉÎ 0.40 30472
354 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä ²æÃ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¤¥ÁàtÂ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 129/3 ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 0.80 63773
355 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ UÀÄ¯Á© ²æÃ £ÁUÀtÚ vÀAzÉ ©üÃªÀÄ±Á ¢UÁÎA« avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 154/4 UÀÄ¯Á© 0.30 33765
356 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ £ÀÄUÉÎ ²æÃ ±ÉÃRªÀÄ»§Æ§ vÀAzÉ ±ÉÃREªÀiÁªÀÄ¸Á§ AiÀÄgÀUÀ® avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 279/3 £ÀÄUÉÎ 1.30 84405
357 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²ªÀ°AUÀ¥Àà vÀAzÉ ©üÃªÀÄAiÀÄå ¨sÀAPÀÆgÀ ±ÀºÁ¨ÁzÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 316/2 PÀ®èAUÀr 0.95 68688
358 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²Ã¯Á UÀAqÀ ¨Á§ÄgÁªÀ PÀÉ.avÁÛ¥ÀÆgÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 641/1 PÀ®èAUÀr 1.00 72339
359 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ªÀÄºÁzÉÃªÀ vÀAzÉ §¸ÀtÚ PÉ.£ÁUÁAªÀ avÁÛ¥ÀÆgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 534/1 FgÀÄ½î 1.90 182955
360 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ºÀtªÀÄAvÀ vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà ¸ÀÆUÀÆgÀ(J£À) £Á®ªÁgÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 159 PÀ®èAUÀr 1.10 79015
361 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ mÉÆªÀiÁåmÉÆ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ vÀAzÉ «±Àé£ÁxÀ ¤¥ÁàtÂ PÁ¼ÀV ¸ÁªÀiÁ£Àå 109 mÉÆªÀiÁåmÉÆ 1.00 101013
362 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ §®©üÃªÀÄ vÀAzÉ vÁgÁ¹AUÀ PÀzÀÀÝgÀV avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥À.eÁw 90/4,90/6 PÀ®èAUÀr 1.60 111250
363 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ FgÀÄ½î ²æÃªÀÄw ¸ÀÄ«ÄÃvÁæ UAqÀ gÁªÀÄÄ AiÀÄgÀUÀ® avÁÛ¥ÀÆgÀ ¥À.eÁw 295/2 FgÀÄ½î 0.90 84292

364 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ PÀ®èAUÀr ²æÃ ±ÀAPÀgÀ¹AUÀ vÀAzÉ mÉÆÃ¥ÀÄ¹AUÀ ªÁr
£Á®ªÁgÀ

¥À.eÁw
51/2

PÀ®èAUÀr 1.00 72539

365 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¤A¨É ²æÃ gÁeÉÃ±À vÀAzÉ ²ªÀgÁAiÀÄ PÀªÀÄPÀ£ÀÆgÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¸ÁªÀiÁ£Àå 46/2 ¤A¨É 1.60 54422
366 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ¨Á¼É ²æÃªÀÄw ºÉÃªÀiÁ¨Á¬Ä UÀAqÀ zÁªÀÄ¹AUÀ ªÀÄÄUÀ¼À£ÁUÁAªÀ UÀÄAqÀUÀÄwð ¥À.eÁw 228/6 ¨Á¼É 1.58 114026

I.

1 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು ಹಣಮಂತರಾರ್ ತಂದೆ ಕಾಶ್ರಾರ್ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಾಗಾೇಂವ 43/ಅ ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು 1 0.40 25500 535535049178 5783101001608
2 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು ರವೇಂದರ  ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಪ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಾಗಾೇಂವ 24/3 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು 1 0.40 25500 845045427855 5783101002275
3 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು ಮಲಿ್ೀಶಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಭೀಮಣಿ್ಣ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಾಗಾೇಂವ 30/1ಇ ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು 1 0.80 51000 835383763600 52021412958
4 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು ಶ್ರ ೀಮಂತರಾರ್ ತಂದೆ ಕಾಶ್ರಾರ್ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಾಗಾೇಂವ 151/ಇ ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು 1 0.40 25500 754508225412 192000100097883
5 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು ಚಿತಾೇಂಬರಾರ್ ತಂದೆ ರುಕಮ ಣಿ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಾಗಾೇಂವ 29/* ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು 1 0.40 25500 219107737890 16410100117130
6 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು ನಾಗಮಮ  ಗಂಡ ಮತಿವಂತರಾರ್ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಾಗಾೇಂವ 17/2/1 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು 1 0.40 25500 948582539928 11132100001957
7 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು ತುಕಾರಾಮ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಪ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಾಗಾೇಂವ 16/1 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು 1 0.40 25500 949410285498 5783101001791
8 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು ಪುಷ್ಪಪ ವತಿ ಗಂಡ ಶರಣಪಪ  ನಾವದಗಿ (ಕೆ) ಮಹಾಗಾೇಂವ 10/2. ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು 1 0.60 38250 878420902422 459101008451
9 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು ಸೀತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುೇಂಡಪಪ ನಾವದಗಿ (ಬ್ರ) ಮಹಾಗಾೇಂವ 27/4 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು 1 0.40 25500 335613456580 11132100300719

10 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು ಮಲಿ್ೀಶಪಪ  ತಂದೆ ಗುೇಂಡಪಪ ನಾವದಗಿ (ಬ್ರ) ಮಹಾಗಾೇಂವ 27/1 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು 1 0.40 25500 890242488836 11118100006073
11 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು ನಾಗಣಿ್ಣ  ತಂದೆ ಶ್ವಲಿೇಂಗಪ್ಪಪ  ನಾವದಗಿ (ಬ್ರ) ಮಹಾಗಾೇಂವ 21 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೂವು 1 0.40 25500 562260563996 11118100005717
12 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಪ  ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 12/2. ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು 1 0.60 28162 422031832283 11118101008489
13 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಪ  ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 6/3. ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು 1 0.80 37550 996723162557 11118100005062
14 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪ್ಪಪ  ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 142/1/3 ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು 1 0.30 14081 810966064407 11118100005369
15 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪ್ಪಪ  ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 142/1 ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು 1 0.30 14081 616471942929 11118100005050
16 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ವೀರಣಿ್ಣ  ತಂದೆ ಅೇಂಬರಾರ್ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 142/3 ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು 1 0.30 14081 404201751541 513119000391
17 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಪರ ಭು ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಪ  ವರನಿಹಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 9/2. ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು 1 0.60 28162 303095106969 459101016959
18 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಕಲಿಪ್ಪಪ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 9/3. ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು 1 1.00 46937 735846004514 37669262872

ಕೆೋಂದರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



19 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಮೇಘನಾಥ ತಂದೆ ಶ್ವರಾರ್ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 91 ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು 1 0.60 28162 553409307821 33094247626
20 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು ಬಸಮಮ  ಗಂಡ ಶ್ವರಾರ್ ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 63/5 ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೂವು 1 0.50 23468 277294043283 19050093065
21 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು  AEP ವಶವ ನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಪ  ಪ್ಪಟೀಲ ಕಿಣಿ್ಣ ಸಡಕ ಕಮಲಾಪೂರ 119/* ಇತರ ಮಾವು  AEP 1 1.00 24337 998852841672 11057100001534
22 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು  AEP ಸದ್ರದ ರೂಢ ತಂದೆ ರುದರ ಮುನಿ ಕಿಣಿ್ಣ ಸಡಕ ಕಮಲಾಪೂರ 38 ಇತರ ಮಾವು  AEP 1 1.00 24337 645565857568 11055100001827
23 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು  AEP ಶರಣಬಸಪಪ  ತಂದೆ ರುದರ ಮುನಿ ಕಿಣಿ್ಣ ಸಡಕ ಕಮಲಾಪೂರ 37 ಇತರ ಮಾವು  AEP 1 1.00 24337 908062221644 11057101023044
24 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು  AEP ರತನ ಮಾಮ  ಗಂಡ ರೇವಣಸದದ ಪಪ ಕಿಣಿ್ಣ ಸಡಕ ಕಮಲಾಪೂರ 115/1 ಇತರ ಮಾವು  AEP 1 1.00 24337 773895485815 11057101020764
25 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು  AEP ಪರ ಕಾಶ ತಂದೆ ಗುೇಂಡಪ್ಪಪ ಸೇಂತ ಕಮಲಾಪೂರ 137/3-6 ಇತರ ಮಾವು  AEP 1 1.00 24337 972890069815 37466860350
26 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು  AEP KSHDA ಕಮಲಾಪೂರ ಇತರ ಮಾವು  AEP 1 80000

27 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಮಹಮಮ ದಕಸಅಹಮ ದ ತಂದೆ ಅಬುದ ಲಮಜಿೀದಸಾಬಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 365/3 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.40 29576 334079807293 0459101019106
28 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಸುಶ್ೀಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಣಿ ಪಪ  ಬ್ರರಾದರ ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 64/7 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.40 29576 773574431605 11118100006470
29 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಸೂರಜ್ ತಂದೆ ಶರತಚಂದರ  ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 398 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.80 59152 446694926909 52076374948
30 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಸರಸವ ತಿ ಗಂಡ ರೇವಣಸದದ ಪಪ ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 1/6. ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.60 44364 783302048069 11118100004239
31 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಅೇಂಬರಿೀಶ ತಂದೆ ಗಿರಿಮಲಿಪ್ಪಪ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 186/4 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.80 59152 949021866215 11118100005584
32 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ವಸಂತ ತಂದೆ ರೂಪಸೇಂಗ ನ್ವನಿಹಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 54/9 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.80 59152 912362482885 64167192730
33 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಗಜಾನಂದ ತಂದೆ ಶಂಕರ ನ್ವನಿಹಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 23/1 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.80 59152 768090239530 11118100002065
34 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ತಿಪಪ ಣಿ್ಣ ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 10/3. ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.40 29576 795549868839 459101018590
35 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ರವೇಂದರ ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಗುೇಂಡಪ್ಪಪ  ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 63/2 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.40 29576 709848767458 697010088388

36 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪ್ಪಪ  ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 57/7 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.40 29576 497529114180 64176464319
37 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೆ ಶಂಕೆರ ಪ್ಪಪ  ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 31/7 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.40 29576 803901553073 33906079988
38 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಸಂಗಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ  ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 31/1. ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.40 29576 723654366579 64191753720
39 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ನಾಗಣಿ್ಣ  ತಂದೆ ಶಂಕೆರ ಪ್ಪಪ  ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 31/5 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.40 29576 648662895318 0459101027230
40 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಸದದ ಣಿ್ಣ  ತಂದೆ ಅಣಿ ಪ್ಪಪ  ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 1/1. ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.40 29576 826352962359 0459101006006
41 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಈರಪ್ಪಪ  ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 311/3/1. ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.40 29576 424292166895 11118100003096
42 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ದಯಾನಂದ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯ ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 57/4 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.60 44364 1118100004480
43 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಶಂಬುರಾವ ತಂದೆ ಶಂಕರಶೆಟಟ  ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 32/4 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.80 59152 64167760839
44 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಮಲಿಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಕಾಶ್ನಾಥ ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 54/5 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.40 29576 11118100002744
45 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP ಅಣಿ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಬಸವಣಿ ಪ್ಪಪ ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 62/1 ಇತರ ಕೆೇಂಪು ಬಾಳೆ AEP 1 0.40 29576 1118100001284
46 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಹೀರಗಪಪ  ತಂದೆ ಚಂದಣಿ್ಣ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 26/6. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.60 5575 476209897670 0192000100144349
47 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಶ್ವಶರಣಪಪ  ತಂದೆ ಸದದ ಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 36/3 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 835564237967 0192000100110546
48 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ದಸಾತ ಗಿೀರ ತಂದೆ ಮುಸಾತ ಫಾ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 35/1 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 468557250004 0513101073804
49 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಶೈಕಮೀಹಮಮ ದ್ ಸದಿಕ ಬಕ್ಿ   ತಂದೆ ಶೈಕ್ ಬಶ್ೀರ ಅಹೆಮ ದ ಬಕ್ಿಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 62/8 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 917119246743 62245913090
50 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಲಕ್ಿ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜೇಂದರ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 62/3 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 419963881505 62405776448
51 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 45/3 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 320365882068 107201011001385
52 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ರಶ್ೀದ್ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ರುಸೂಲ ಪಟೇಲ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 102/2 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 711949297816 11105100005539
53 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಮಾಣ್ಣಕಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಭೀಮಣಿ್ಣ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 23/4 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.60 5575 453125907552 0192000100140583
54 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಸತಿೀಶ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 9/2. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 516890385536 0192000100098350
55 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಸದರ ಮಪಪ  ತಂದೆ ಬ್ರೀರಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 59/2 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 911562076256 11117100006983
56 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ವಠ್ಲ ತಂದೆ ಸದದ ಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 57/3 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.60 5575 803875467078 455402010044449
57 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ದಸಾತ ಗಿೀರ ತಂದೆ ಇಮಾಮಪಟೇಲ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 74/ಅ ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.30 2788 233808461972 62035682118
58 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಶರಣಮಾಮ  ಗಂಡ ರಾಮಚಂದರ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 10/5. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.30 2788 226334414782 62198147571
59 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಖಾಜಾಶ್ಯಹಾ ತಂದೆ ಖಾಸೇಂ ಶಹಾ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 22/1 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 800374503425 62454218919
60 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ರವೇಂದರ  ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 10/1. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.60 5575 863933284407 107201011000898
61 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ವಠ್ಲ ತಂದೆ ಭೀಮರಾರ್ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 20/2 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 648059188422 62409992104
62 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಬಂಡೆಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 20/1. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.60 5575 383415245463 11117100015194
63 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಚಂದರ ಕಾೇಂತ ತಂದೆ ರ್ಶವ ೇಂತ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 10/2ಆ ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.60 5575 877361971172 62405246138
64 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಲಿಯಾಜಅಲಿಶ್ಯ ತಂದೆ ಅಬುದ ಲರಹಮಾನ್ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 22/5 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.60 5575 994234253847 62477083879
65 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಮುನಿೀರಪ್ಪಶ್ಯ ತಂದೆ ಅಬುದ ಲರಹಮಾನ್ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 22/4 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.60 5575 317718424187 0192000100140981
66 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಇೇಂದಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರ ೀಮಂತ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 9/3. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.60 5575 737791127757 38093950349
67 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಕುೇಂದನ್ಬ್ರ ಗಂಡ ರಾಜಾ ಪಟೇಲ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 27/4. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.60 5575 459285902775 62325278376
68 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಬಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸೀಮಶೇಖರ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 4/4. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.59 5482 576963989975 36483196766
69 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಭೀರಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 59/2. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 297959710238 11715354196115
70 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ರಾಜಶ್ರ ೀ ಗಂಡ ಅಣಿ್ಣ ಪಪ  ಹೊಸಮ ನಿ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 30/1 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 873861167186 62230930066
71 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಅಣಿ ಪಪ  ತಂದೆ ಸೀಮಣಿ್ಣ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 9/4. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 330534922640 52076372929
72 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಶಫಿಪಟೇಲ ತಂದೆ ಹಾಜಿರಸೂಲಪಟೇಲ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 102/2. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 7434 688271002089 520101253784954
73 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ ಸಾಬೇರ ಬ್ರ ಗಂಡ ಮುಸಾತ ಫಾ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 45/2. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 1.00 9292 809361771490 0192000100137233
74 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ 3 ನಿವುಹಣ್ಣ ಗುರುನಾಥ ತಂದೆ ಶ್ವರುದರ ಪ್ಪಪ  ಭೀಮನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 43/3 ಇತರ UÉÃgÀÄ 3 ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.70 7116 914679344086 11118100003088
75 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ 3 ನಿವುಹಣ್ಣ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಶ್ವರುದರ ಪ್ಪಪ ಭೀಮನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 43/2 ಇತರ UÉÃgÀÄ 3 ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.70 7116 644192529051 11118100003089
76 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ 3 ನಿವುಹಣ್ಣ ಪರ ದಿೀಪಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶ್ವರುದರ ಪ್ಪಪ ಭೀಮನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 43/2 ಇತರ UÉÃgÀÄ 3 ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.60 6099 731938205184 11118100002938
77 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ನಿವುಹಣ್ಣ ಮಲಿಿಕಾರರ್ಜನ್ ತಂದೆ ಮುರೆಗಪ್ಪಪ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 373/2 ಇತರ ಮಾವು ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.40 2754 907266280108 11118100005732
78 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ನಿವುಹಣ್ಣ ಬಸಮಮ  ಗಂಡ ಶರಣಪಪ  ಕಟಟ ಮನಿ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 375/8 ಇತರ ಮಾವು ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.40 2754 816090700807 0459108025495
79 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ನಿವುಹಣ್ಣ ಶ್ವಪುತರ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಬಸವಣಿ ಪ್ಪಪ ಕವನ್ಳಿಿ ಕಮಲಾಪೂರ 2/2. ಇತರ ಮಾವು ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.89 6128 469031362998 11118100000028
80 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ನಿೀರಿನ್ ಟ್ರ್ಾ ೇಂಕರ್ ಭೀಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕರಬಸಪ್ಪಪ ಕಿಣಿ್ಣ ಸಡಕ ಕಮಲಾಪೂರ 130/1 ಇತರ ನಿೀರಿನ್ ಟ್ರ್ಾ ೇಂಕರ್ 1 1.00 72000 616673287798 11057101015805
81 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ನಿೀರಿನ್ ಟ್ರ್ಾ ೇಂಕರ್ ಭಾಗಣಿ್ಣ  ತಂದೆ ಶ್ಯಮರಾವ ವೇಂಕಟ್ಬ್ನೂನ ರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 134/2 ಇತರ ನಿೀರಿನ್ ಟ್ರ್ಾ ೇಂಕರ್ 1 1.00 72000 277249892274 107201010014648
82 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ನಿೀರಿನ್ ಟ್ರ್ಾ ೇಂಕರ್ ಊಮಾಮ ರಾವ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಪ  ಬಾಚನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 83/2 ಇತರ ನಿೀರಿನ್ ಟ್ರ್ಾ ೇಂಕರ್ 1 1.00 72000 663061096369 0402301000007171
83 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ನಿೀರಿನ್ ಟ್ರ್ಾ ೇಂಕರ್ ನ್ಜರ ಅಹಮ ದ ಖಾನ್ ತಂದೆ ನೂರ ಅಹಮ ದ ಖಾನ್ ಹಾಗರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ 168/1 ಇತರ ನಿೀರಿನ್ ಟ್ರ್ಾ ೇಂಕರ್ 1 1.00 72000 984841905377 62139793079
84 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಕಲಿೇಂಗಡ ಸೀನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದರ  ನಂದೂರ ಬ್ರ ಕಲಬುರಗಿ 55/4+2 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.70 30535 750033462636 124401000015090

85 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ UÉÃgÀÄ 3 ನಿವುಹಣ್ಣ ಶ್ಯರದ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಣಪತಿ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 34/2 ಪ.ಜಾತಿ UÉÃgÀÄ 3 ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.80 15598 552115789160 111181000001028

86 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಸುಗಂಧರಾಜ AEP ನಾಗೇೇಂದರ  ತಂದೆ ರತನ ಪಪ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಾಗಾೇಂವ 3/1+2+3/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ AEP 1 0.50 59375 679560524661 169700101006830

87 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ನಿವುಹಣ್ಣ ತುಳಸರಾಮ ತಂದೆ ಢಾಕು ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಕಮಲಾಪೂರ 92 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು ನಿವುಹಣ್ಣ 1 1.00 16075 302295047415 11057100000883

88 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ ನಿೀರಿನ್ ಟ್ರ್ಾ ೇಂಕರ್ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ vÀAzÉ ¸ÁAiÀÄ§uÁÚ ¥Á¼Á CªÀgÁzÀ (©) 96/1 ಪ.ಜಾತಿ ನಿೀರಿನ್ ಟ್ರ್ಾ ೇಂಕರ್ 1 1.00 130000 413918960965 16860500004447
89 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಚಪಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿೀಪಲಾ ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 9 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 61936 663166288043 0459101032121
90 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಲಿಹೌಸ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಆಜಾದಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ 89/8 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಪಲಿಹೌಸ್ 1 1 ¸ÀASÉå 732000 822089948694 310400101000958
91 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಲಿಹೌಸ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಆಜಾದಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ 89/8 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಪಲಿಹೌಸ್ 1 1 ¸ÀASÉå 112000 822089948694 310400101000958
92 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದೆ ಘಟ್ಕ ಗುಜಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಗೀಪನಾಥ ಮರಮಂಚಿ ಕಮಲಾಪೂರ 11/ಗಾರ್ರಾಣ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳು ಪರದೆ ಘಟ್ಕ 1 2000 ಚಮಿ 254528 228486961458 11032101017371
93 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದೆ ಘಟ್ಕ ಗುಜಾಬಾಯಿ ತಂದೆ ಗೀಪನಾಥ ಮರಮಂಚಿ ಕಮಲಾಪೂರ 11/ಗಾರ್ರಾಣ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳು ಪರದೆ ಘಟ್ಕ 1 2000 ಚಮಿ 91840 228486961458 11032101017371
94 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು 2ನೇ ನಿವುಹಣ್ಣ ಶ್ವರಾಜ ತಂದೆ ಶರಣಪಪ  ಕಾಳಮಂದರಗಿ ಕಮಲಾಪೂರ 37/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಮಾವು 2ನೇ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.93 14838 11057101024955

95 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಶ್ಯರದ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲಿ್ೀಶ ಪ್ಪಟೀಲ ಕುಮಸ ಅವರಾದ ಬ್ರ 223/5 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1 ¸ÀASÉå 70000 439661284466 016410100042058
96 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಶಂಭಲಿೇಂಗರ್ಾ  ತಂದೆ ರಾಚರ್ಾ ತೇಂಡಕಲ್ ಮಹಾಗಾೇಂವ 26/1 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.00 13650 280122128391 52021365858
97 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಸೂರ್ುಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ ಅಷಟ ಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 22 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.55 8800 519693692502 0513101071294
98 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಹೊೇಂಡ ಪರ ಭು ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಪ ವರನಿಹಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 9/2. ಇತರ ಕೃಷಿ ಹೊೇಂಡ 1 20*20*3 75000 303095106969 0459101016959
99 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದ್ರರ್ ಕೆರೆ ಘಟ್ಕ ರೇವಣಸದೆದ ೀಶವ ರ ನಿೀರು ಬಳಕೆದ್ರರರ ಸಂಘ ಅೇಂತಪನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 3/1. ಇತರ ಸಮುದ್ರರ್ ಕೆರೆ ಘಟ್ಕ 1 45*45*3 400000 - 7090155907
100 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಕರಬಸರ್ಾ  ತಂದೆ ರೇವಣಸದದಯಾಾ ಕಡಬೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 69/1 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87500 671573692446 11014101021295
101 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಭೀಮಶ್ಯ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಪ ಜಿೀವಣಗಿ  ಮಹಾಗಾೇಂವ 28/ಅ ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 779520513300 64189336245



102 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ನಾಗಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ತಮಮ ಣಪಪ ಜಿೀವಣಗಿ  ಮಹಾಗಾೇಂವ 204 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 273905893886 31505793494

103 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಬಾಬುಮಿಯಾಾ  ತಂದೆ ಖಾನ್ಸಾಬ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 268/4 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ
1

1.00 87550 526356744100 2849000100029656

104 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಸಾಬೇರಾಭ ಗಂಡ ಮುಸತ ಫಾ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 45/2 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 809361771490 0192000100137233
105 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಚನ್ನ ಮಮ  ಗಂಡ ವೀರಣಿ್ಣ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 75/2ಆ ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 316909207218 5783108000622
106 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ನಿೇಂಗಪಪ  ತಂದೆ ಶರಣಪಪ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 29/4 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 988403691728 11117100013427
107 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಶರಣರ್ಾ  ತಂದೆ ನಾಗರ್ಾ ಜಂಬಗಾ (ಬ್ರ) ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 11/3. ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 652859560093 62198975774
108 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀಮಂತ ತಂದೆ ರೇವಣಸದದ ಪಪ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 5/1. ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 939522919414 2722500100827301
109 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಕಲಾಾ ಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ ಬೇಲಿ್ಲರ (ಕೆ) ಕಮಲಾಪೂರ 90/2 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 605215101551 62290617462
110 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಮಹಮ ದಗೌಸ ತಂದೆ ಅಬುದ ಲಹಮಿೀದ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 365/3 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 334079807293 0459101019106
111 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಮರಗೆಪಪ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 373 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 907266280108 11118100005732
112 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಶ್ವಾಜಿ ತಂದೆ ಅರವೇಂದ ಆಜಾದಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ 62/6 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 727578015355 35232884145
113 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಆನಂದ ತಂದೆ ಸಂಗಣಿ್ಣ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 24/4 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 818123837731 11118100006547
114 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ವೇಂಕಟ್ ತಂದೆ ನಾರಾರ್ಣ ವರನಿಹಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 17/6. ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 926796130311 11118100000114
115 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಮಲಿಮಮ  ಗಂಡ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಪ ಡೇಂಗರಗಾೇಂವ ಕಮಲಾಪೂರ 170/5 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 499146168375 11057100002381
116 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಸೂರ್ುಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪಪ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 26/3 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 602123610463 62386085360
117 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಶ್ವರಾರ್ ಸಣಿ್ಣ ರ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 20/2 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 209687043075 31911126032
118 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಚಂದರ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಪ ವರನಿಹಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 2 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 0459101014135
119 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ತಟ್ ಬಸಮಾಮ  ಗಂಡ ಈರಣಿ್ಣ ಅೇಂತಪನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 3/2. ಇತರ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ತಟ್ 1 0.40 12239 234474360202 11118100001162
120 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ತಟ್ ಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ವೀರಣಿ್ಣ ದಸಾತ ಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 3/1. ಇತರ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ತಟ್ 1 0.40 12239 741239881834 11118100003695
121 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ತಟ್ ಸುಭಾಶಚ ೇಂದರ  ತಂದೆ ನ್ರಸಪ್ಪಪ ಸರಗಾಪೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 32 ಇತರ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ತಟ್ 1 0.80 24470 786928752138 62473153242

122 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ತಟ್ ಮಹಾೇಂತಪಪ  ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಹಾಳಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 14/1. ಇತರ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ತಟ್
1

0.80 24500 494089238734 11014100001873

123 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ತಟ್ ಮುನ್ನ ಮಮ  ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ನಂದೂರ ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ 171/3 ಇತರ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ತಟ್ 1 0.50 15298 757737619459 312110100008708

124 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಗಡಿೆ  ಹೊಸ ತಟ್ ಈಶವ ರ ತಂದೆ ಮಲಕ ಪ್ಪಪ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 452/2 ಇತರ ಬಾಳೆ ಗಡಿೆ  ಹೊಸ ತಟ್
1

0.80 9200 959343940319 2542500101674201

125 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಗಡಿೆ  ಹೊಸ ತಟ್ ಮಹಾದೇವ ಗಂಡ ಜಗದೇವಪಪ ನಂದೂರ (ಕೆ) ಕಲಬುರಗಿ 171/5 ಇತರ ಬಾಳೆ ಗಡಿೆ  ಹೊಸ ತಟ್ 1 0.60 4600 951342822477 312110100000168

126 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿವುಹಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಚಂದರ ಮಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ ಬ್ರ 220/2 ಇತರ ಬಾಳೆ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.50 7140 886731011447 016410021040788

127 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿವುಹಣ್ಣ ಶ್ಯೇಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲಾಕ ಜಪ್ಪಪ ನಂದೂರ (ಬ್ರ) ಕಲಬುರಗಿ 5/1. ಇತರ ಬಾಳೆ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 1.00 10200 694620877086 312110100014408

128 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿವುಹಣ್ಣ ಹಣಮಂತರಾರ್ ತಂದೆ ಗುರುಶ್ಯೇಂತಪಪ ನಂದೂರ (ಬ್ರ) ಕಲಬುರಗಿ 5/5. ಇತರ ಬಾಳೆ ನಿವುಹಣ್ಣ 1 0.40 4080 223275208750 520101229368669

129 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ದತತ ಪಪ  ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯ ಝಾಪೂರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 74/3 ಇತರ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.60 12000 623312148181 520101229268941
130 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 61/1 ಇತರ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.60 12000 513567616234 33408775165
131 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದರ ಶೇಖರ ನಂದೂರ ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ 170/8 ಇತರ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.50 10000 799630291438 20011444854
132 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಂಕೆರ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಧೂಳಪಪ ನಂದೂರ ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ 141/1 ಇತರ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.50 10000 846666709153 009400101023367
133 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಚಂದರ ಕಾೇಂತ ತಂದೆ ರಾಣಪಪ ನಂದೂರ ಬ್ರ ಕಲಬುರಗಿ 99/2 ಇತರ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.50 10000 291937974413 312110100010703
134 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಬಸಮಾಮ  ಗಂಡ ಶರಣಪಪ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 375/8 ಇತರ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 816090700807 0459108025495
135 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರ ಭು ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಪ ವರನಿಹಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 9/2. ಇತರ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.70 14000 303095106969 0459101016959
136 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಮರಗೆಪಪ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 373 ಇತರ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 907266280108 11118100005732
137 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಕಾಶ್ರಾರ್ ತಂದೆ ಗುೇಂಡಪ್ಪಪ ಹರಕಂಚಿ ಮಹಾಗಾೇಂವ 45/ಅ ಇತರ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.80 12000 909421743485 169700101000441
138 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ದೇವೇಂದರ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ರಾಮಣಿ್ಣ ನಾವದಗಿ ಬ್ರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 56/2 ಇತರ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 986173628339 0459108020346
139 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಕಾಶ್ರಾರ್ ಹರಕಂಚಿ ಮಹಾಗಾೇಂವ 31/6 ಇತರ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 701411097395 33800169510
140 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದರ ಶೇಖರ ನಂದೂರ ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ 170/8 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.80 12800 799630291438 20011444854
141 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಮಲಕ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪ್ಪಪ ನಂದೂರ ಕೆ ಕಲಬುರಗಿ 166/6 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.80 12800 356677861768 52204322908
142 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಸುಗಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರುದರ ಮುನಿ ಹಾಗರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ 216/1 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.60 9600 766717758014 13072010030624
143 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶ್ವಯೀಗಪ್ಪಪ ನಂದೂರ (ಬ್ರ) ಕಲಬುರಗಿ 116/2 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.60 9600 349832902181 124401000050479
144 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಪ್ಪವುತಿ ಗಂಡ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ ದಸಾತ ಪೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 51/5 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.00 16000 655633790114 11132101007976
145 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಶರಮಾಮ  ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ದಸಾತ ಪೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 81/2 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.20 19200 441033974196 11132100000150
146 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಬಸಮಮ  ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಾಗಾೇಂವ 31/1 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.00 16000 997765940619 455402010046230
147 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಅಣಿ ಪ್ಪಪ ಕಡಬೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 37/2 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.60 25600 876528596532 455402010002070
148 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಅಮರನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಆಲಗೂಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 23/4 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.00 16000 472378365102 520101213998358
149 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಸಂಗಮೇಶ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಆಲಗೂಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 23/4 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.00 16000 977655214601 52021410723
150 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಕಾಶಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ ಬ್ರ 213/2 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.00 16000 663779096385 198000570143
151 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಸದದ ಣಿ್ಣ  ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ ಬ್ರ 163/1 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.80 12800 700057985832 016410021012153
152 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೆ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಾಗಾೇಂವ 9/6. ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.20 19200 741460175175 11014100002713
153 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಹೆಮಾವತಿ ಗಂಡ ಅಣಪ್ಪಪ ಸರಾಡೀಣ ಮಹಾಗಾೇಂವ 14/1. ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.80 12800 675274737678 11132100002243
154 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 54/2 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.80 12800 832612052017 11114101034679
155 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಮಹಾದೇವ ಗಂಡ ಮಲಿಿಕಾರರ್ಜನ್ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 54/1 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.00 16000 429234491857 11114101042793
156 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಯಾಶ್ಮ ನ್ಬೇಗಂ ಗಂಡ ಖಾಸೇಂ ಪಟೇಲ ಇಟ್ಗಾ (ಅ) ಅವರಾದ ಬ್ರ 31/2 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.80 12800 291107763636 11116101015328
157 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಮಶ್ಯಕಪಟೇಲ ತಂದೆ ಲಾಡಿೆ  ಪಟೇಲ ಇಟ್ಗಾ (ಅ) ಅವರಾದ ಬ್ರ 31/1 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.80 12800 351031570394 11116101000292
158 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಅಶೀಕ ತಂದೆ ಶ್ವರಾಚಪ್ಪಪ ಬನೂನ ರ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 72 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.80 12800 870876870956 016410011012325
159 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ರವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಲಿ್ೀಶ್ಯ ಕೇರೂರ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 27/3 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.80 12800 541857837623 32695910681
160 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಭೀಮಣಿ್ಣ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 22/1 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.80 12800 215413452309 2849000100045344
161 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಅಣಿ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಶಂಕರ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 312/1/2 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.80 12800 812111138283 0459101014817
162 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಮರಗೆಪಪ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 373 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.20 19200 907266280108 11118100005732
163 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ರತನ ಮಾಮ  ಗಂಡ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ ಕಿಣಿ್ಣ ಸಡಕ ಕಮಲಾಪೂರ 115/1 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.80 12800 456629367110 11057101020764
164 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಮಹಾನಂದ ಗಂಡ ಕುಪೇಂದರ ಭೀಮನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 23/2 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.76 11200 422395630656 11118100000924
165 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಕುಪೇಂದರ  ತಂದೆ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪಪ ಭೀಮನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 22/3 ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.74 11999 889853760341 11118100005309
166 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಪರ ಭು ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಪ ವರನಿಹಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 9/2. ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.00 16000 303095106969 0459101016959
167 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಪ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 12/2. ಇತರ ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 1.60 25600 422031832283 11118101008489

168 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ನ್ರಸಪಪ ಸರಗಾಪೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 32/* ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87500 884589878335 10635188102
169 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಸುಭಾಶಚ ೇಂದರ  ತಂದೆ ನ್ರಸಪ್ಪಪ ಸರಗಾಪೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 32/* ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87500 786928752138 62473153242
170 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಚಿತಂಬರಾವ ತಂದೆ ಕಾಶ್ರಾವ ಸರಗಾಪೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 28/1 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87500 743704239902 135200102043301
171 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಕಿರಣ ತಂದೆ ಅೇಂಬರಾರ್ ಕಣಿ್ಣ ರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 59/2 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87500 706516192148 520291018042581
172 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಸದದ ಮಾಮ  ಗಂಡ ಮಹಾಲಿೇಂಗಯಾಾ ಸರಗಾಪೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 18/ಆ ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 548070380310 164010045041

173 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಚಂದರ ಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಪ ಸರಗಾಪೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 19/2 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1 87550 771336134499 11001100005151
174 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಶ್ವಾನಂದ ತಂದೆ ತುಕಕ ಣಿ್ಣ ಬಾಬಲಾದ (ಐಕೆ) ಮಹಾಗಾೇಂವ 142/4 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1 87550 540451765412 62405493256

175 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಮಹಮಮ ದ ರಫಿಕ ಅಹಮ ದ ತಂದೆ ಮಕಬೂಲ ಹಾಗರಗಾ ಕಲಬುರಗಿ 302/2 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ
1

1 87550 231418971369 527417765

176 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಪ್ಪವುತಿ ಗಂಡ ಚಂದರ ಕಾೇಂತ ಹಾಗರಗಾ ಕಲಬುರಗಿ 233/5 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1 87500 245187963208 62454028155

177 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಮೀಹಮಮ ದ ಮನಜ ೀರ ಅಲಿ ತಂದೆ 
ಮೀಹಮಮ ದ ಅನ್ವ ರ ಅಲಿ ಹಾಗರಗಾ ಕಲಬುರಗಿ 223 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ

1
1 87500 823124622747 52008509955

178 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಸೂರ್ುಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಬಸವನ್ಪಪ ನಂದೂರ (ಕೆ) ಕಲಬುರಗಿ 72 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1 87500 973753538373 310400101000528
179 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಬಂಡೆಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ರುಕಮ ಣಪ್ಪಪ ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿ 151/2 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1 87500 580853915637 0192000100127810



180 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಶ್ವಲಿೇಂಗಪಪ  ತಂದೆ ಶ್ರ ೀಮಂತರಾರ್ ಹಾಗರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ 57/6 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1 87550 809804866103 0912000100056895
181 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀಕಾೇಂತ ಪ್ಪಟೀಲ ತಂದೆ ಮಾಣ್ಣಕಪಪ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 106/2 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1 87550 854478276660 64088638172
182 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ರಾಣೀಜಿ ತಂದೆ ರಾಚಪ್ಪಪ ಜಂಬಗಾ (ಬ್ರ) ಅವರಾದ ಬ್ರ 32/4 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1 87550 793585157368 11117101039027
183 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಮಹಾದೇವಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ನಾಗೇೇಂದರ ಪಪ ಜಂಬಗಾ (ಬ್ರ) ಅವರಾದ ಬ್ರ 78 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1 87550 804804299511 0513101031732
184 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ರವ ತಂದೆ ರಾಮಲಿೇಂಗಪಪ ಜಂಬಗಾ (ಬ್ರ) ಅವರಾದ ಬ್ರ 14/4 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1 87550 713919461506 11117101068904
185 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಶಶ್ಧರ ತಂದೆ ಅಣಿ್ಣ ರಾವ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 37/1 ಇತರ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1 87550 661188563510 35315020646
186 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಹೊೇಂಡ ಪವುತಿ ಗಂಡ ಗುರುಲಿೇಂಗಪ್ಪಪ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 166/1 ಇತರ ಕೃಷಿ ಹೊೇಂಡ 1 1.00 75000 848103543849 35375748212

187 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದ್ರರ್ ಕೆರೆ ಮುಕಾತ ಬಾಯಿ 
ವೀರಭದೆರ ೀಶವ ರ ನಿೀರು ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಭೂಯಾೇಂರ ಕಮಲಾಪೂರ 32/1 ಇತರ ಸಮುದ್ರರ್ ಕೆರೆ

1
1 533000

188 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದ್ರರ್ ಕೆರೆ ಶ್ರ ೀ ದೊಡಿೆಶವ ರ ನಿೀರು ಬಳಕೆದ್ರರರ ಸಂಘ ( ವೇಂಕಟ್ಬ್ನೂನ ರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 102 ಇತರ ಸಮುದ್ರರ್ ಕೆರೆ 1 45*45*3 86630 155701011001816
189 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ತಳಿು ವ ಗಾಡ ರಮೇಶ ತಂದೆ ನ್ರಸಪ್ಪಪ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 304/8 ಇತರ ತಳಿು ವ ಗಾಡ 1 1.00 15000 647703301990 0459101032271

190 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ತಳಿು ವ ಗಾಡ ಕೃಷಿ  ತಂದೆ ನ್ರಸಾರಡಿ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 304/7 ಇತರ ತಳಿು ವ ಗಾಡ 1 1.00 15000 979901177532 0459101019456

191 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ತಳಿು ವ ಗಾಡ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಚಂದರ ಶೇಖರ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ - ಇತರ ತಳಿು ವ ಗಾಡ 1 - 15000 631096540539 21630100001030

192 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್ ಗುರಣಿ್ಣ  ತಂದೆ ಮಲಿಪ್ಪಪ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 161/3 ಇತರ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್ 1 1.00 75000 718705753670 3216433851

193 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪ್ಪಪ  
ಮಾಲಿಪ್ಪಟೀಲ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 142/1 ಇತರ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್

1
1 200000 616471942929 11118100005050

194 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ಪರ ಭು ತಂದೆ ಗುರಪ್ಪಪ ವರನಿಹಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 9/2. ಇತರ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 1 1 200000 303095106969 0459101016959
195 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಹೊೇಂಡ ಭೀಮಬಾಯಿ ಗಂಡ ರ್ಲಿಪಪ ಬಳೆವಾಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 2/1. ಪ.ಜಾತಿ ಕೃಷಿ ಹೊೇಂಡ 1 1.00 75000 937639834255 2849001700017731
196 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಹೊೇಂಡ ಮಾಷುಲ್ ತಂದೆ ಸುರೇಶ ಭರಣ್ಣ ನಂದೂರ (ಕೆ) ಕಲಬುರಗಿ 39/5 ಪ.ಜಾತಿ ಕೃಷಿ ಹೊೇಂಡ 1 1.00 75000 952441062149 2542500102824501
197 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದೆ ಬ್ಳೆ ಗುಜಾಜ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೀಪನಾಥ ಮರಮಂಚಿ ಕಮಲಾಪೂರ 11/ಗಾ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳು ಪರದೆ ಬ್ಳೆ 1 1640 ಚ.ಮಿೀ 114800 228486961458 11032101017371
198 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದೆ ಬ್ಳೆ ಕಿಶನ್ ತಂದೆ ದ್ರವಜಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 594/6 ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳು ಪರದೆ ಬ್ಳೆ 1 2000 ಚ.ಮಿೀ 390000 200810333633 31247092
199 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದೆ ಬ್ಳೆ ಕಿಶನ್ ತಂದೆ ದ್ರವಜಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 594/6 ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳು ಪರದೆ ಬ್ಳೆ 1 2000 ಚ.ಮಿೀ 140000 200810333633 31247092
200 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಲಿಹೌಸ್ ಘಟ್ಕ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಆಜಾದಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ 89/8 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಪಲಿಹೌಸ್ ಘಟ್ಕ 1 2000 ಚ.ಮಿೀ 915000 822089948694 310400101000958
201 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಪಲಿಹೌಸ್ ಬ್ಳೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಆಜಾದಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ 89/8 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಪಲಿಹೌಸ್ ಬ್ಳೆ 1 2000 ಚ.ಮಿೀ 140000 822089948694 310400101000958
202 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ನಾಗಪ್ಪಪ ಸೇಂತ ಕಮಲಾಪೂರ 9/3. ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 367323197056 11032100004992
203 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಚಪಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದಿೀಪಲಾ ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 9 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 663166288043 0459101032121
204 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ದೇವೇಂದರ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪ್ಪಪ ನಾವದಗಿ ಬ್ರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 20/4. ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 493547243383 0459101028094
205 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 28 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 468942470200 0459101011786
206 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಹಣಮಂತಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಯಂಕಪ್ಪಪ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 52/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 566740332098 0459101027617
207 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಚೇತನ್ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣಿ್ಣ ಕುಮಸ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 247/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87500 276425915050 36444375093
208 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಶರಣಪಪ  ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 223/6 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87550 440109849082 016410100017098
209 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ನಾಗೇೇಂದರ  ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 231/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87500 700229407684 016410100033555
210 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ ಅಜಿೀತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶ್ವಣಿ್ಣ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 65/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ 1 1.00 87500 296156039050 148810100060090
211 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದೆ ಘಟ್ಕ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ತಿಪಪ ಣಿ್ಣ  ಕಮಥಾನ್ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 65/4 ಪ.ಪಂಗಡ ನೆರಳು ಪರದೆ ಘಟ್ಕ 1 1 372300 453220990663 4313021608

212 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದೆ ಘಟ್ಕದಲಿಿ  ಬ್ಳೆ ಬ್ಳೆದರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ತಿಪಪ ಣಿ್ಣ  ಕಮಥಾನ್ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 65/4 ಪ.ಪಂಗಡ ನೆರಳು ಪರದೆ ಘಟ್ಕದಲಿಿ  ಬ್ಳೆ ಬ್ಳೆದ 1 1 140000 453220990663 4313021608

213 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಪ  ¨ÉÆÃ¼ÉªÁqÀ ಅವರಾದ ಬ್ರ 67/5 ಇತರ ¨Á¼É 1 0.70 53819 669369578329 2849000100043948
214 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗೇೇಂದರ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಚಂದ್ರರ ಮ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 92/3 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.33 97977 923062717349 2849000100023193
215 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಚಂದಪಪ ಇಟ್ಗಾ ಅ ಅವರಾದ ಬ್ರ 78/1 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.20 70114 887513668293 2542500102324601
216 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಂಕರೆಪಪ  ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪಪ ಖಾಜಾಕೊೀಟ್ನೂರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 26/2 ಇತರ ಈರುಳಿಿ 1 1.80 173851 733597782325 2849001700012204
217 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಬುದ ಲ ರಶ್ೀದ್ ತಂದೆ ಶೇಖ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 206/3 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.20 90999 614215360919 13052200002270
218 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ನಾಗೇೇಂದರ ಪಪ ಅಷಟ ಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 138/1 ಇತರ ತರಕಾರಿ 1 1.20 101013 389191416632 0020020130024404

219 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಿ ಮ  ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 140/6 ಇತರ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 1.60 102986 798750330306 11117100011984
220 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶರಣಬಸಪಪ  ತಂದೆ ಬದರ ಪಪ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 116 ಇತರ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 1.73 110887 504799631310 20071240101
221 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಹಮಮ ದ ಮಂಜೂರ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮಹೆಮೂದ ಅಲಿವೇಂಕಟ್ಬ್ನೂನ ರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 124/4 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.94 140950 664003472665 022902796191190001
222 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನ್ವ ರ್ ಅಲಿ ತಂದೆ ಮಹೆಮೂದ ಅಲಿ ವೇಂಕಟ್ಬ್ನೂನ ರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 124/3 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.00 70109 876395277891 110114101018158
223 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಭೀಮಣಿ್ಣ  ತಂದೆ ಕೆೇಂಪಣಿ್ಣ ದಸಾತ ಪೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 5/2/2. ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.88 89697 381187736009 169700101006452
224 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ರಾಮಣಿ್ಣ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 71/4 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.40 104955 753392642783 2849000100065472
225 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾರ್ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 54/3 ಇತರ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 0.80 59713 468969313565 11117100013549
226 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾರ್ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 54/4 ಇತರ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 1.05 75777 400780690082 11116100003357
227 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಸಂಗಣಗೌಡ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 134/ಅ ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.86 67278 379018338631 2124010031727
228 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ನಿೇಂಗಸಾತಪಪ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 120 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.60 67278 288140561320 076100050300015
229 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಶ್ರ ೀ ಗಂಡ ಅಣಿ್ಣ ಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 30/1 ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ 1 0.50 49205 873861167186 62230930066
230 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗುರುಪ್ಪದಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಮಲಕ ಪ್ಪಪ ನಂದೂರ ಬ್ರ ಕಲಬುರಗಿ 149 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.60 50502 6234916296
231 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪರ ತಿೀಭಾ ಗಂಡ ಶ್ವಾನಂದ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 379/1 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.80 54790 287124930804 -
232 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಂತೀಷಕುಮಾರಿ ಗಂಡ ಚಂದರ ಶೇಖರ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 285/1 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.30 97977 915847459174 33190828123
233 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಹೆಮೂದ ಮಹದಿದ ನ್ ಉಸಾತ ದ  ತಂದೆ ಮಹಮ ದ ಅಜಿೀಮದಿದ ನ್ಇಟ್ಗಾ ಕೆ ಅವರಾದ ಬ್ರ 56/6 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 2.00 146826 310721376285 045801075295
234 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹಣಮಂತರಾರ್ ತಂದೆ ರೇವಣಸದದ ಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ ಬ್ರ 189 ಇತರ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 2.80 149291 212914917731 31276352899
235 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪ್ರ ಮಾವತಿ ಗಂಡ ಸೀಮಶೇಖರ ಇೇಂಜಿಹಾಳ ಅವರಾದ ಬ್ರ 9/3. ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 137296 937854178285 62416403587
236 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಹಾದೇವ ಗಂಡ ಮಲಿ್ೀಶಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 56/1A ಇತರ ಚೆೇಂಡು ಹೂವು 1 0.80 77433 584866480187 62240429148
237 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗಣಿ್ಣ  ತಂದೆ ಶ್ಶ್ಯಪಪ ಉಪಳಾೇಂವ ಕಲಬುರಗಿ 87/9 ಇತರ ಚೆೇಂಡು ಹೂವು 1 1.00 101013 988730756456 016410011001196
238 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರುಕೊಮ ೀದಿದ ನ್ ತಂದೆ ಮಹಮ ದ ಹುಸೇನ್ಶೇಖ ಆಜಾದಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ 41/2 ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ 1 1.30 85490 490493292204

239 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚ್ಚೇಂದ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಮಸಾತ ನ್ ಪಟೇಲ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 28/1,4,5 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.20 101013 995506127980 11138100001970
240 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪೀರಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 5/5. ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.87 84656 320365882068 0192000100144969
241 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹೀರಗಪಪ  ತಂದೆ ಚಂದಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 46/1 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.50 54442 476209897670

242 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಬುದ ಲಸಮದ ತಂದೆ ಮುಸಾತ ಫ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 26/10 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.73 63714 855618823093 62472512454
243 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಖಾಜಾ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಹಸನ್ಪಟೇಲ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 35/2 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.00 96374 444681585970 62058755090
244 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಮುಸಾತ ನ್ಪಟೇಲ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 28/1, 29/1 ಇತರ ಸೆವಂತಿಗೆ 1 1.20 101013 235947277468 0192000100136228
245 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ sರುಕುಕ ಮ ತಂದೆ ಸಯೈದಪಟೇಲ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 45/4 ಇತರ ಸೆವಂತಿಗೆ 1 1.20 119223 826083779533

246 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ ಅವರಾದ ಬ್ರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 151/3 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 2.20 192060 961424212656

247 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಸಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪಪ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 26 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.40 98442 409543232033 0030020130001702
248 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಲಿಮಾಮ  ಗಂಡ ರ್ಶವ ೇಂತ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 10/7. ಇತರ sಸೇವಂತಿಗೆ 1 0.60 46887 894715041390 0030020130001838
249 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಬುದ ಲಗಫೂರ ತಂದೆ ಮಹೆಬೂಬಸಾಬ ಆಜಾದಪೂರ ಕಲಬುರಗಿ 62/6. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ 1 0.98 71088 242624717165 0030020130002773
250 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅನಿೀತಾ ಗಂಡ ಮಾಣ್ಣಕಚಂದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 641/2 ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ 1 0.55 53552 670332901021 0030020130002771
251 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅರವೇಂದ ತಂದೆ ಕಲಾಾ ಣ್ಣ ಕುರಿಕೊೀಟ್ರ್ ಮಹಾಗಾೇಂವ 113/2/1. ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.00 67461 891564592327 0030020130002775
252 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಲಕ ಣಿ್ಣ  ತಂದೆ ಮಲಿಪ್ಪಪ ಕಡಬೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 72/1+71/3 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.10 76860 522144607882 0030020130002772
253 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಅರ್ಾ ಣಿ್ಣ ಗೌದ ಸಣಿ್ಣ ರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 21/3 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 135923 350028735040 0876104000092746
254 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶರಣಮಮ  ಗಂಡ ಸದದ ಪ್ಪಪ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 46/5 ಇತರ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 1.20 82252 360365368341 11117100008461
255 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಬಾಬುರಾವ ಲಾಡಮುಗಳಿ ನ್ರೀಣ್ಣ 203/2,3,5 ಇತರ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 1.60 111393 231394479533 11073101010651
256 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪ್ಪವುತಿ ಗಂಡ ಚನ್ನ ಬಸಪಪ ಅೇಂಬಲಗಾ ನ್ರೀಣ್ಣ 1/4. ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.00 63773 411505755187 11165101005677
257 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅೇಂಬೃತಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಪ ಲಾಡಮುಗಳಿ ನ್ರೀಣ್ಣ 215/1-5 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.23 85490 823604375727 07315354017015
258 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಮರನಾಥ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಆಲಗೂಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 23/4 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.35 95209 472378365102 52010123998358
259 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸದದ ಣಿ್ಣ   ತಂದೆ ರೇವಣಸದದ ಪಪ ಲಾಡಮುಗಳಿ ನ್ರೀಣ್ಣ 199 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.20 90999 831458806889 11073101015595
260 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಖಮರುದಿದ ನ್  ತಂದೆ ಸುಭಾನಿ ಕಲಕುಟ್ಗಿ ನ್ರೀಣ್ಣ 26/1, 27/1 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.60 111393 742025037649 11165101006922



261 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಮಸೂದಿದ ನ್ ತಂದೆ ಸುಭಾನಿ ಕಲಕುಟ್ಗಿ ನ್ರೀಣ್ಣ 26/4, 27/2 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.60 111393 339502152534 11165101006199
262 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಅಣಿ ಪ್ಪಪ ಆಲಗೂಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 24/4 ಇತರ ಸವತೆಕಾಯಿ 1 1.31 111393 876528596532 455402010002070
263 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಶೀಕ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ £ÀAzÀÆgÀ © ಕಲಬುರಗಿ 72 ಇತರ ¨Á¼É 1 0.40 32206 297648774274 520291016876666
264 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸೂರ್ುಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಬಸವಣಿ ಪ್ಪಪ £ÀAzÀÆgÀ © ಕಲಬುರಗಿ 72/2 ಇತರ ¨Á¼É 1 1.00 77043 973753538373 310400101000528
265 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಶರಣಪಪ  ತಂದೆ ಹುಲಿಕಂಠೆಪಪ ²æÃ¤ªÁ¸À¸ÀgÀqÀV ಅವರಾದ ಬ್ರ 271 ಇತರ ¨Á¼É 1 1.96 131117 417398933995 11014100008801
266 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂದರ ಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಹಣಮಂತರಾವ ²æÃ¤ªÁ¸À¸ÀgÀqÀV ಅವರಾದ ಬ್ರ 187/1&3 ಇತರ ¨Á¼É 1 2.00 146823 431095763751 0873101035502
267 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅರುಣಕುಮಾರ ತಂದೆ ನಾಗಣಿ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 56 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.90 70408 398881759822 2849000100057543

268 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಸಮಾಮ  ಗಂಡ ರಾಜಶೇಖರ ¥À¼Á ಅವರಾದ ಬ್ರ 36/2 ಇತರ ¨Á¼É 
1

0.90 70333
943527686954, 

496060940037 
009400101019121

269 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಪುತರ  ತಂದೆ ಸದದ ಣಿ ಆಲಗೂಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 77/5 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.00 72539 435005713800 169700101003776
270 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಇೇಂದಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರ ೀಮಂತ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 9/3. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ 1 0.80 82458 737791127757 38093950349
271 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸದದ ಣಿ  ತಂದೆ ನಾಗಶೆಟಟ ಕಲಿಬ್ನೂನ ರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 107 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 57148 922270763330 155701011000122
272 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶರಣಮಮ  ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಪಪ ಹಾಗರಗಿ ಕಲಬುರಗಿ 162 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ 1 0.73 67500 266447591697 0192000100140051
273 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಧಾಕಾರ ತಂದೆ ದತತ ತೆರ ರ್ರಾವ ನಾವದಗಿ ಬ್ರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 46 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.40 98442 678009875608 10635178068
274 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರರ  ತಂದೆ ಸದದ ಣಿ್ಣ ಆಲಗೂಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 146/2-P1 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.00 101013 472886334777 5783101001402
275 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ಯೇಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ ಭೂಪ್ಪಲತೆಗನೂರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 81/1 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ 1 0.40 29038 894109167385 3169050007333
276 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಾಲಸಾಬ ತಂದೆ ಫತುರ ಸಾಬ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 631 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.40 32207 894109167385 3169050007333
277 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರವೇಂದರ  ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 10/1. ಇತರ ಚೆೇಂಡು ಹೂವು 1 0.40 40324 894109167385 3169050007333
278 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಫತ್ ಸುಲಾತ ನ್ ತಂದೆ ಇಕರ ಮುದಿದ ನ್ ಹರಕಂಚಿ ಮಹಾಗಾೇಂವ 78/ಆ ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 52122 241884946212 842777115
279 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಇಕರ ಮುದಿದ ೀನ್ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಶೇಖ್ ಹರಕಂಚಿ ಮಹಾಗಾೇಂವ 78/ಆ ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.20 85490 256820677008 0513108072659
280 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸದದ ಪಪ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 595 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.00 77043 709317072090 009400101009162

281 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ
ಸೈರ್ದ್ರ ಕನಿೀಜ್ ಫಾತಿೀಮಾ ಗಂಡ ಅಬುದ ಲ 
ಕರಿೀಮ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 74/ಆ ಇತರ ಅರಿಶ್ಣ

1
1.20 119222 579425835552 00940010108870

282 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಲಿಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 63/4 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.60 46887 797289451305 62417737291
283 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ದಿಲಿೀಪಕುಲಕಣ್ಣು ತಂದೆ ರಾಮರಾವ PÀªÀÄ¯Á¥ÀÆgÀ ಕಮಲಾಪೂರ 177/1 ಇತರ ¨Á¼É 1 1.46 85853 861631210556 051310127122
284 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸದದ ಮಾಮ  ಗಂಡ ಶ್ರ ೀಮಂತ ಸರಾಡೀಣ ಮಹಾಗಾೇಂವ 17/3 ಇತರ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 82459 294677013509 33872085033
285 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ಯಮರಾವ ತಂದೆ ಅಣಿ ಪ್ಪಪ ಬೂೇಂಯಾರ ಕಮಲಾಪೂರ 61/3 ಇತರ ಈರುಳಿಿ 1 1.05 106063 478130423594 0459101012503
286 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಶರಣಪಪ  ತಂದೆ ಗುರುಪ್ಪದಪ್ಪಪ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 95 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.80 82458 805112095966 0459108020463
287 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶರಣಪಪ  ತಂದೆ ರೇವಣಸದದ ಪಪ ನ್ವನಿಹಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 6 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.20 90999 757801769183 11118100000580
288 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗಮಾಮ  ಗಂಡ ಗೌಡಪಪ ಅೇಂಕಲಗಾ ಮಹಾಗಾೇಂವ 45/1/2. ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.67 54688 989799430736 11172101006791
289 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವನ್ಮಾಲ ಗಂಡ ಪ್ಪೇಂಡರಂಗ ನಂದೂರ ಕಲಬುರಗಿ 172/2, 46/6 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.20 90999 921072281051 0030020130001962
290 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರೇವಮಾಮ  ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಅವರಾದ ಬ್ರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 75/ಅ ಇತರ ಈರುಳಿಿ 1 0.50 54627 381447621173 62015826949
291 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಹಾದೇವ  ಗಂಡ ಬಸವಂತರಾರ್ ನಂದೂರ ಬ್ರ ಕಲಬುರಗಿ 43 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.60 45476 284483163589 0030020130001928
292 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹಣಮಂತ  ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಪ ಅವರಾದ ಬ್ರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 119/3 ಇತರ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 101013 757748296042 0030020130002764
293 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಶರಣಪಪ  ತಂದೆ ಮಹಾದೇವಪಪ ನಂದೂರ ಬ್ರ ಕಲಬುರಗಿ 23/3 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.50 40284 298438079412 0030020130001925
294 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಶೀಕ  ತಂದೆ ಬಲವಂತರಾವ ನಾವದಗಿ ಬ್ರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 61/2 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 137296 920210602719 64181435278
295 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗುರುಶ್ದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಸದದ ಪ್ಪಪ ಕಮಲಾಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 47/p1 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.40 65697 936956748134 0459101000152
296 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಷಕುೇಂತಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಮುದಡಗಾ ನ್ರೀಣ್ಣ 94 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.00 77043 816301118516 11073100004960
297 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪವತಾರ  ಗಂಡ ರಾರ್ಜ ಮಡಗಿ ನ್ರೀಣ್ಣ 138/3 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.60 115280 332947501460 11073100004046
298 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ ತಂದೆ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ ಅೇಂಬಲಗಾ ನ್ರೀಣ್ಣ 17/1 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 2.00 137296 645974571489 11165100001936
299 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹಣಮಯಾಾ  ತಂದೆ ಸೈದಯಾಾ ಲಾಡಮುಗಳಿ ನ್ರೀಣ್ಣ 80/3 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.90 70408 809630458611 11073101013755
300 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಂಜಿೀವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಬಾಬು ಅೇಂಬಲಗಾ ನ್ರೀಣ್ಣ 24/2 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.10 83375 777045393326 11165100000382
301 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸತಿೀಶ ತಂದೆ ರೇವಪಪ  ಲಾಡಮುಗಳಿ ನ್ರೀಣ್ಣ 90/1 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 137296 931963779303 0876104000109444
302 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹಾಲಪಪ  ತಂದೆ ದೂಳಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ ಬ್ರ 230/2 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 85490 406382637244 016410100010855
303 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಿ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ವೇಂಕಟ್ರಾವ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 382/3 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 2.00 124664 326347558027 697016031251
304 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಂಡೆಪಪ  ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 20/1 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.00 72432 383415245463 11117100015194
305 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗೇೇಂದರ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಅಮೃತಪ್ಪಪ ಸರಾಡೀಣ ಮಹಾಗಾೇಂವ ಇತರ ಚವಳೆಕಾಯಿ 1 1.38 80397 520291018091941
306 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಿದಂಬರರಾವ ತಂದೆ ತಿಪಪ ಣಿ  ಮಾಗಿ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 122/1/1 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.60 111235 305149165819 520101229314933
307 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಹಾದೇವ ಗಂಡ ಮಲಿ್ೀಶಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 56/1A ಇತರ ಚೆೇಂಡು ಹೂವು 1 0.80 82459 584866480187 62240429148
308 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರ್ಜಲಖಾಬೇಗಂ ತಂದೆ ಮಿೀರಾಪಟೇಲ ElUÁ C CªÀgÁzÀ © 103/1 ಇತರ ¨Á¼É 1 1.20 90999 282700120768 32460108923
309 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಯೈದಸಾಬ ತಂದೆ ಇಮಾಮಸಾಬ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 68/4 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.20 72539 363592731021 32460108923
310 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಮುತಿು ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ಭೀಮನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 40/6 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.26 29477 555063384892 6869290233
311 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ ತಂದೆ ಗುರುಲಿೇಂಗಪ್ಪಪ zÀ¸ÁÛ¥ÀÆgÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ 88/4 ಇತರ vÁ¼É ¨É¼É 1 1.40 28673 273406695969 169700101003820
312 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಲಿಿನಾಥ ತಂದೆ ಶ್ವಪಪ ಅೇಂಬಲಗಾ ನ್ರೀಣ್ಣ 15/3 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 57148 834866524774 NILIN4055

313 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೆ ಬಸವಣಪ್ಪಪ ಅೇಂಬಲಗಾ ನ್ರೀಣ್ಣ 90 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 57148 584769032609 NILIN4055

314 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂದರ ಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಶ್ವಪಪ ಅೇಂಬಲಗಾ ನ್ರೀಣ್ಣ 15/2 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 57148 956332513226 NILIN4055

315 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಅೇಂಬಲಗಾ ನ್ರೀಣ್ಣ 17/1 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.60 50502 807802434852 NILIN4055

316 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಸಂಗಪ್ಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ ಬ್ರ 90 ಇತರ ಚೆೇಂಡು ಹೂವು 1 1.60 96793 577152278144 32591221803
317 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮೀಹಮ ದ ಇಬಾರ ಹೇಂ  ತಂದೆ ಅಬುದ ಲನ್ಬ್ರ ಭೂಪ್ಪಲತೆಗನೂರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 85/3 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 55608 875203248104 30977544844
318 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸೈಬಣಿ್ಣ ಕುಮಸ ಅವರಾದ ಬ್ರ 230/2 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.20 114670 588010490403 016410011012791
319 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಶರಣಪಪ  ತಂದೆ ಬಂಡಪಪ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 39/9 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.20 78212 887461260550 0020020130014037
320 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಬ್ರಯಾಖಾನಂ ತಂದೆ ಮಹಮ ದ ನಿಜಾಮುದಿದ ನ್ ಕೆರೂರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 33/5 ಇತರ ಮಾವು 1 1.20 35606 367002855065 52008533762
321 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಹಾೇಂತಗೌಡ ನಂದೂರ ಬ್ರ ಕಲಬುರಗಿ 110/2 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.10 80532 638132767815 0020020130024670
322 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಹಾೇಂತಪಪ  ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ ಹಾಳಸುಲಾತ ನ್ಪೂರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 14/1 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.30 97977 494089238734 0020020130013920
323 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೆ ಶ್ಯೇಂತಪ್ಪಪ ದಸಾತ ಪೂರ ಕಮಲಾಪೂರ 82/3 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.00 72539 313626702572 38627328291
324 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮೆಹಬೀಬಸಾಬ ತಂದೆ ತಲಸಾಬ ಕುಮಸ ಅವರಾದ ಬ್ರ 22/1 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.80 82459 846952377080 848510510000014
325 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಲಿಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಗುರಣಿ್ಣ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 54/1 ಇತರ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 2.00 127761 201697775291 11117100012765
326 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಗದೇವಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ರೇವಣಸದದ ಪಪ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಾಗಾೇಂವ 9/6. ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.60 111393 741460175175 11014100002713
327 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಶ್ವಲಿೇಂಗಪ್ಪಪ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 551 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 2.00 146823 611858699552 64017418297
328 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಫಿಯಾಶ್ಯಹೀನ್ ತಂದೆ ಮಹಮ ದಸುಜಾತಅಲಿ ಕೆರೂರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 33/2 ಇತರ ಮಾವು 1 1.20 35606 349707383913 52008547233
329 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಂಗಮಮ  ಗಂಡ ಶ್ವಲಿೇಂಗಪ್ಪಪ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 686 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 2.00 146823 767295342553 64011458962
330 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಮರೇಶ ತಂದೆ ಶ್ವಲಿೇಂಗಪಪ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 680/1 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 2.00 146823 877267287280 64011458860
331 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಿೀನಾಕ್ಿ  ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 88/5 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.20 90999 924145447887 0094001010845
332 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ sಸತಿೀಶ ತಂದೆ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ ಭೂಪ್ಪಲತೆಗನೂರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 112/3 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 137296 903491109604 11116100005411
333 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆನಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಸಾಕರೇ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 77/2 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ 1 2.00 192060 944696432481 52008468599
334 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ ಸದದ ಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 10/6. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ 1 0.40 28798 583241522750 455402010046460

335 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಶ್ವಲಿೇಂಗಪ್ಪಪ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 551 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.60 43103 611858699552 64011463201

336 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಂಗಮಾಮ  ಗಂಡ ಶ್ವಲಿೇಂಗಪ್ಪಪ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 686 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 3.00 102289 767295342553 64011458962

337 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ದೇವೇಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ಗುೇಂಡಪ್ಪಪ ತಾವರಗೇರಾ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 98/1 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ 1 0.40 31099 323103038812 848510110005045

338 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ದ್ರಮೀದರ ತಂದೆ ರಾಮಲಿೇಂಗಪ್ಪಪ  ಗಂಜಿ ಕಾಳಗನೂರ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 38/11 ಇತರ ಮಾವು 1 0.38 15668 980081145529
339 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ಯೇಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ ಭೂಪ್ಪಲತೆಗನೂರ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 81/1 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ 1 0.40 26385 416112023963 11014100009476

340 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಮಾಣ್ಣಕಪ್ಪಪ ಹೊಡಲ ನ್ರೀಣ 9/1. ಇತರ ನಿೇಂಬ್, ಮಾವು 1 1.20 31791 916230859083 62503617839

341 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೀರಣಿ್ಣ  ತಂದೆ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ ನಾಗೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 76/2 ಇತರ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 1.40 133593 419685935558 62349160296



342 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಜರ್ಕುಮಾರ ತಂದೆ ರಾಮರಾವ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 73/4 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.30 93049 837091764550 00362320012310

343 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಪಟ್ ತಂದೆ ಬಾಬು ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 15/6 ಇತರ ಸಫೇದಮುಸಲಿ 1 2.00 192060 947231055152 00362320012310

344 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅನಿೀಲಕುಮಾರ ತಂದೆ ತಿಪಪ ಣಿ್ಣ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 175/3/5 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.60 155641 960381541972 00362320012310

345 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಂಗಣಿ್ಣ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 96/3 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.50 41200 987499520666 00362320012310

346 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಿೇಂಗಮಾಮ  ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 132/ಅ ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.50 39483 378774708240 00362320012310

347 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಿತರ ಕಲಾ ಗಂಡ ಅಶೀಕಕುಮಾರ ವ ಕೆ ಸಲಗರ ನ್ರೀಣ 312/3 ಇತರ ಈರುಳಿಿ 1 1.30 128047 237483326998 00362320012310

348 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಲಿಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಶರಣಪ್ಪಪ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 9/3. ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.60 58189 840122180274 00362320012310

349 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಪೀಲದೇವ ತಂದೆ ಮಲಿ್ೀಶಪ್ಪಪ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 144/1 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.50 54627 257281265251 00362320012310

350 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂದರ ಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 83/4 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.50 54627 584747025137 00362320012310

351 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಭೀಮಮರಾವ ತಂದೆ ಗುೇಂಡಪ್ಪಪ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 56/7 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.50 54627 807036704348 00362320012310

352 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೀರಣಿ್ಣ  ತಂದೆ ಅೇಂಬರಾರ್ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 142/3 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.30 29647 404201751541 00362320012310

353 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ ತಂದೆ ಬಂಡೆಪ್ಪಪ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 5/5. ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1.20 110118 932483440504 32684813283

354 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ರ ೀಮಂತ ತಂದೆ ಮಾಣ್ಣಕಪ್ಪಪ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 106/1 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.90 91736 966295096966 0459101028027

355 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಇಕಾಾ ಲಮಿಯಾಾ  ತಂದೆ ಜಾನಿಮಿಯಾಾ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 7/2. ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1.30 128327 508505315570 0030020130003562

356 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪೂಜಾ ಗಂಡ ದಿಲಿಪಕುಮಾರ ಆಲಗೂಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 16/2. ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.00 77043 330196042559 0030020130003560

357 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರ  ತಂದೆ ಸದದ ಣಿ್ಣ ಆಲಗೂಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 108/2 ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ 1 1.10 72539 472886334777 0030020130003575

358 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ಯೇಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ ಭೂಪ್ಪಲತೆಗನೂರ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 81/1 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.8 76261 416112023963 0030020130003574

359 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಿ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜೇಂದರ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 62/3 ಇತರ ಚೆೇಂಡು ಹೂ 1 0.90 59915 419963881505 62349160296

360 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಶ್ಕಲಾ ಗಂಡ ಅಣವೀರಪ್ಪಪ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 86 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.40 104955 591410673777 62349160296

361 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅೇಂಬವಾವ  ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಭೂಪ್ಪಲತೆಗನೂರ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 13/5 ಇತರ ಚೆೇಂಡು ಹೂ 1 0.90 64843 483290424718 62349160296

362 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮೆಹರಾಜಬೇಗಂ ಗಂಡ ಮೀಹದ ಸಲಿೀೇಂ ಇೇಂಜಿಹಾಳ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 3/2. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ 1 0.70 52017 738660090727 36971641647

363 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅೇಂಬರಾರ್ ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪ್ಪಪ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 171/2, 173/1/A ಇತರ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 2.00 127761 716851948716 36971641647

364 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸೂರ್ುಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಬ್ರೀರಪ್ಪಪ ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿ 94/6 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.00 77043 301967501283 0020020130025750

365 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೀಣ್ಣ ತಂದೆ ವನೀದಕುಮಾರ ಕಡಬೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 62/3 ಇತರ ನಿೇಂಬ್ 1 0.90 34984 303429943349 16040100036845

366 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅರ್ಾ ಮಾಮ  ಗಂಡ ಗಂಗಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 58/4 ಇತರ ಚೆೇಂಡು ಹೂ 1 2.00 189063 411941302976 003002013000363

367 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಂಕೆರ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 166/6 ಇತರ ಕುೇಂಬಳಕಾಯಿ 1 0.7 67784 993006552687 0030020130003622

368 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸತಾ ಶ್ೀಲ ತಂದೆ ಕೇಶವರಾವ ಶ್ರ ೀಚಂದ ನ್ರೀಣ 98/2 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.8 57148 334034175481 62328946375

369 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗುೇಂಡಮಾಮ  ಗಂಡ ಶ್ವಪ್ಪಪ  ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 72/2 ಇತರ ಜಮುನ್ ಹೂವು 1 2.00 122926 953564344873 0020020130025979

370 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಿ ಮ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶ್ರಾರ್ ಕುಮಸ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 225/1 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.90 86260 890659125845 0020020130025978

371 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಶ್ರಾಮ ತಂದೆ ಶ್ವಣಿ್ಣ ಕುಮಸ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 225/1 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.20 119223 994968173944 0020020130026040

372 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಂಟೇಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 279/1 ಇತರ ಬದನೆ,ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.50 54627 304663557518 0020020130026039

373 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಾಬುಮಿಯಾಾ  ತಂದೆ ಲಾಲಸಾಬ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 268/6 ಇತರ ಬಾಳೆ,ತರಕಾರಿ 1 0.90 50502 862604108329 57500000029329

374 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮಶ್ಯ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 272/II ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.80 57522 520580243302 57500000029329

375 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ಕಾಳಗನೂರ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 30/2 ಇತರ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 1.00 101013 689626025655 32460108923

376 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬ್ರೀರಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಚಂದರ ಶ್ಯ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 303/3 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 1.30 97977 650672379078 32460108923

377 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಣಿ್ಣ ರಾವ ತಂದೆ ಬಸವಣಿ ಪ್ಪಪ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 169/1 ಇತರ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 2.00 115374 452589319312 1111710003337

378 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ಮಾದರಾರ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 211/2 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.80 63773 469636403810 31690500073

379 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಶ್ವರುದರ ಪ್ಪಪ ಹರಸೂರ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 253/3 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.00 100190 827076491379 36971641647

380 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಮಸುದಿದ ನ್ ತಂದೆ ಸುಭಾನಿ ಪಟೇಲ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 95/12 ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ 1 0.80 82459 339502152534 30977544844

381 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರುಕುಕ  ಪಟೇಲ ತಂದೆ ಫತುರ ಪಟೇಲ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 35/3 ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ 1 1.54 144632 866472034962 30977544844

382 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಗದೇವ ಗಂಡ ಆನಂದಕುಮಾರ ನಾಗೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 128/6 ಇತರ ಮೇಣಸನ್ಕಾಯಿ 1 0.70 72305 677357958389 0020020130025856

383 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅೇಂಬರಾರ್ ತಂದೆ ಕಾಶ್ರಾರ್ ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿ 56/2 ಇತರ ಟೊಮಟೊ 1 1.70 156024 395052336926 0030020130003579

384 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಠ್ಲ ತಂದೆ ಸದದ ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 57/3 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 2.00 155069 803875467078 0192008800004671

385 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದೆ ಕಾಶ್ರಾರ್ ಆಲಗೂಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 126/4 ಇತರ ಸೇವಂತಿಗೆ 1 1.70 82459 899703874470 00000010551444740

386 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ದೇವೇಂದರ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಸಾರ್ಬಣಿ್ಣ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 96/1 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.60 43208 316122185816 00000010551444740

387 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಣಿ್ಣ ರಾವ ತಂದೆ ತಿಪಪ ಣಿ್ಣ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 78/1 ಇತರ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 0.80 82459 213074933533 00000010551444740

388 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸಂಗಪಪ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 96/3 ಇತರ ಬಾಳೆ 1 0.60 50502 987499520666 00000010551444740

389 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಲಿಿನಾಥ ತಂದೆ ಸದದ ಪ್ಪಪ ಸೇಂತ ಕಮಲಾಪೂರ 266/1,2,3 ಇತರ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 2.00 126459 655032195203 32460108923

390 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗಮಮ  ಗಂಡ ಚನ್ನ ಪಪ ಜಿೀವಣಗಿ ಮಹಗಾೇಂವ 124 ಇತರ ಮೇಣಸಕಾಯಿ 1 1.20 119223 862035299502 00000030354569980

391 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಲೀಚನಾ ಗಂಡ ಗೀರಕನಾಥ ಸೇಂತ ಕಮಲಾಪೂರ 118/1 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.1 78534 586078124562 0459101014802

392 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಹಾದೇವ ಗಂಡ ಪರಮೇಶವ ರ ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿ 90/2P1 ಇತರ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 1.00 45281 468804560361 0030020130003563

393 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷಿ  ತಂದೆ ರಾಜಶೇಖರ ಯಾದವ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 279/6 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ
1

2.00 131651 549121736091 848510110010386

394 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸೀಮಾ@ಸೀಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅನಿೀಲಕುಮಾರ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 480 ಇತರ ಬದನೆ,ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1 0.60 63422 723650704590 64131200153

395 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ತಂದೆ ಅಬುದ ಲಜಾಕ ಮಾಲಗತಿಾ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 7/4. ಇತರ ಗುಲಾಬ್ರ 1 0.20 17030 826551877666 52008647964

396 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಭೀಮಾಶಂಕರ ತಂದೆ ಜಗದೇವಪ್ಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 93/3 ಇತರ ಟೊಮಟೊ 1 0.49 37232 658512837782 30977544844

397 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಧಶರಥ ತಂದೆ ವಠ್ಲಾ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 81/1/4 ಇತರ ನಿೇಂಬ್ 1 1.00 37831 893191645776 36683292691

398 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಂದ್ರ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 20 ಇತರ ದ್ರರ ಕ್ಿ 1 1.00 64601 507482752433 62506671349

399 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅನ್ನ ಪೂಣು ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 157/4 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.20 85490 542459939107 2849000100079226

400 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಶವ ರಿ ಗಂಡ ದಿಗಂಬರ ಬ್ಲ್ಲರ (ಜೆ) ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 72/5 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.90 57148 295995833612 39020130003289

401 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ದತತ ತಾರ ರ್ ತಂದೆ ಚಿೇಂತಾಮಣ್ಣ ಬ್ಲ್ಲರ (ಜೆ) ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 72/1 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.50 29743 637328527952 62492221653

402 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಿೀಲಮಾಮ  ಗಂಡ ವರೇೇಂದರ ಕುಮಸ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 263/1 ಇತರ ಜಾಫಳ 1 2.00 125155 914854544658 856953313

403 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಂತೀಷ ತಂದೆ ಚನ್ನ ಮಲಿಪಪ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಗಾೇಂವ 22/1. ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.20 85490 913529741206 0513101062092

404 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಂಭುಲಿೇಂಗಯಾಾ  ತಂದೆ ರಾಚಯಾಾ ತೇಂಡಕಲ ಮಹಾಗಾೇಂವ 26/1 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.20 85490 280122128391 52021365858

405 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ಯೇಂತಯಾಾ  ತಂದೆ ಲಚಮರ್ಾ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 11/1/1. ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.50 102210 501755542505 35240981512

406 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮೀಹನ್ಖಾನ್ ತಂದೆ ಗುಲಾಬಖಾನ್ ಕಪನೂರ ಕಲಬುರಗಿ 50/2 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.40 34061 965266353431 5783101004868
407 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಂಕೆರ ಮಮ  ಗಂಡ ಶಂಕೆರ ಪಪ ಕಲಮೂಡ ಕಮಲಾಪೂರ 116/1 ಇತರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.70 73181 651759969873 70459119022991
408 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸದ್ರದ ರೂಢ ತಂದೆ ರುದರ ಮುನಿ ಕಿಣಿ್ಣ ಸಡಕ ಕಮಲಾಪೂರ 38 ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 146823 645565857568 11055100001827
409 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೃಷಿ  ಪ್ಪಟೀಲ ತಂದೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರಾವ AiÀÄPÀÌAa ªÀÄºÁUÁAªÀ 26/2. ಇತರ ¥Á®äA 1 2.00 33454 592991750341 0876104000073024
410 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ   ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪ್ಪಪ ಭುೇಂಯಾರ ಕಮಲಾಪೂರ 51/6 ಇತರ ಮಾವು 1 0.50 18397 889216991770 0459101013047
411 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸೈರ್ದಅರಿೀಫಪ್ಪಶ್ಯ ತಂದೆ ಅಮಿನೀದಿದ ನ್ £ÀÁUÀÆgÀ ªÀÄºÁUÁAªÀ 93/2 ಇತರ FgÀÄ½î 1 1.10 105565 977277205720 010000501030049
412 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಲಿಮಾಮ  ಗಂಡ ರಾಮರಾವ ಇಟ್ಗಾ ಕೆ ಫರಹತಾಬಾದ 130/2 ಇತರ ಚೆೇಂಡು ಹೂವು 1 2.00 192060 217762857520 8923101000677
413 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೇಂಕಟೇಶ ತಂದೆ ರಾರ್ಜ ಕಾಳಗನೂರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 36/1c ಇತರ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.40 85490 549860626383 36971641647
414 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಲಿತಾ  ಗಂಡ ಸದದ ಪ್ಪಪ  ಹಾಗರಗಿ ಕುಮಸ ಅವರಾದ ಬ್ರ 90 ಇತರ ಚೆೇಂಡು ಹೂವು 1 0.84 82459 935324954670 36444499803
415 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶರಣಮಮ  ಗಂಡ ಶ್ವಶರಣಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 9/3. ಇತರ ಚೆೇಂಡು ಹೂವು 1 1.20 119222 668722270821 0030020130002820
416 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಾಳಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಸದದ ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 26/5 ಇತರ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.80 82459 256873516750 0192000100136225
417 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾರ್ಜ ತಂದೆ ಕಿಶನ್ ರಾಠೀಡ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 657/5 ಇತರ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 0.70 71914 648240125201 34038922930

418 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ದೇವೇಂದರ  ತಂದೆ ಸಾರ್ಬಣಿ ¥Á¼Á ಅವರಾದ ಬ್ರ 96/7 ಪ.ಜಾತಿ ¨Á¼É 1 0.60 50502 316122185816 520101229287944
419 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದೇಸು ಚವಾಾ ಣ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 88/1A ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.57 43867 574058390196 2849000100059953
420 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರತನ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲಕಕ ಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ ಬ್ರ 149/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಮೀಟ್ 1 1.60 111393 389196442990 009400101024073
421 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಂತೀಷ ತಂದೆ ಮಲಿ್ೀಶಪ್ಪಪ ElUÁ C ಅವರಾದ ಬ್ರ 56/4 ಪ.ಜಾತಿ PÀ®èAUÀr 1 0.60 41744 565381728030 52008523652
422 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನ್ರಸಪಪ  ತಂದೆ ಸಾರ್ಬಣಿ್ಣ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ ಬ್ರ 69 ಪ.ಜಾತಿ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.60 111393 514406779228

423 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪರ ಕಾಶ ತಂದೆ ಗುೇಂಡಪ್ಪಪ ²æÃ¤ªÁ¸À¸ÀgÀqÀV ಅವರಾದ ಬ್ರ 88 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.80 63623 615579470349 124401000013116



424 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮೈನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೀನು ²æÃ¤ªÁ¸À¸ÀgÀqÀV ಅವರಾದ ಬ್ರ 53 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.40 31733 489543772551 2849000100032085
425 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹೀರು ತಂದೆ ರಾಮು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 572 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.80 63623 239790296724 52076476837
426 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಭಾಷ ತಂದೆ  ಮಾನು ಪವಾರ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 53/6 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.80 58708 690546172889 2849001700019
427 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚೀಕಲಾ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 80/5 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.50 36020 973085741442 11114101005668
428 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಧುಮತಿ ಗಂಡ ಭೀಮಣಿ್ಣ PÀÄ¸À£ÀÆgÀ ಕಲಬುರಗಿ 183/1 ಪ.ಜಾತಿ ¸ËvÉPÁ¬Ä 1 1.20 114198 921670502043 20186061267
429 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರೂಪಸೇಂಗ ತಂದೆ ಪ್ಪೇಂಡು ನ್ವನಿಹಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 54/3 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.36 30654 661967625294 0459101022853
430 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಜಾನಂದ ತಂದೆ ಶಂಕರ ನ್ವನಿಹಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 23/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.60 111393 768090239530 11118100002065
431 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಧೂಳಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಕರೆಪ್ಪಪ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 278/2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.30 128377 852331771379 2849000100056784
432 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅನುರಾಧ ಗಂಡ ಗುೇಂಡಪ್ಪಪ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 278/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 2.00 146823 696525452985 11171101011225
433 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚೇತನ್ ತಂದೆ ರೇವಣಸದದ ಪ್ಪಪ ಕಡಬೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 28/1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.00 77043 498634154420 35557130094
434 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಮದೇವ ತಂದೆ ಮೀತಿರಾಮ ಕೆರೂರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 22 ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 1.50 96793 207159355127 11014100008129
435 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚೀಕಲಾ ಪ್ಪಳಾ ಅವರಾದ ಬ್ರ 129 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.40 37232 973085741442 11114101005668
436 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗುಜಜ ಮಾಮ  ಗಂಡ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಾವದಗಿ ಬ್ರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 62/5 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.70 73181 436707078615 0459108020264
437 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ದೇವೇಂದರ ಪಪ   ತಂದೆ ಖತಲಪ್ಪಪ ಸರಗಾಪೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 4/2/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.64 52239 591319987937 11116101009080
438 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬೇಬ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ ದಸಾತ ಪೂರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 43 ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1.20 119222 813799464397 0459101009326
439 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪೀರಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ರುಕಕ ಪ್ಪಪ ಇಟ್ಗಾ ಅ ಅವರಾದ ಬ್ರ 42/2. ಪ.ಜಾತಿ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.6 38963 401926561470 014153540990
440 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗುೇಂಡಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಹನ್ ರಾಠೀಡ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 653/3 ಪ.ಜಾತಿ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.20 29036 874091861241 35614457144
441 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪರ ಕಾಶ ತಂದೆ ಗುೇಂಡಪ್ಪಪ  ಸೇಂತ ಕಮಲಾಪೂರ 137/3-6 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 1.00 31198 972890069815 37466860350
442 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪದ್ರಮ ವತಿ ಗಂಡ ಅಪಪ ಣಿ್ಣ ಓಕಳಿ ಕಮಲಾಪೂರ 88/3, 88/6 ಪ.ಜಾತಿ ಚೆೇಂಡು ಹೂವು 1 0.75 75759 740774716171 0459101010705
443 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ ತಂದೆ ರಾಮಲಿೇಂಗ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ ಬ್ರ 248/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.80 54710 838200334351 31995409747
444 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ದೇವೇಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪ್ಪಪ ನಾವದಗಿ ಬ್ರ ಮಹಾಗಾೇಂವ 20/2, 20/4 ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1.90 182955 493547243383 -
445 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ವಠ್ಲ ಪರ ಸನ್ನ ºÉÆ¼ÀPÀÄAzÁ ªÀÄºÁUÁAªÀ 167/1 ಪ.ಜಾತಿ ¨Á¼É 1 0.80 54790 694951394895 0459101018426
446 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುರೇಶ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 127/2 ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳೆಕಾಯಿ 1 1.20 119223 208340984873 3245101001089

447 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗೇೇಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ಜಟ್ಟಟ ಪ್ಪಪ ಕೆಸರಟ್ಗಿ ಕಲಬುರಗಿ 89/6ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.60 115195 633261394401 11190100000925

448 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸೀನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಚಂದರ ನಂದೂರ (ಬ್ರ) ಕಲಬುರಗಿ 55/4+2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.70 52017 750033462636 124401000015090

449 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿಶನ್ ತಂದೆ ಢಾಕು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 667/5 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 0.50 40474 576675605607 0876104000162050

450 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗುರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗೇಮು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 644/5 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 0.50 40474 759984824681 34353235983

451 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಠ್ಲ ತಂದೆ ಚಂದ್ರರ ಮಪ್ಪಪ ಇೇಂಜಿಹಾಳ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 8/ಇ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಪ ರ್ 1 0.50 38239 812580495194 32460108923

452 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಸುಭಾಷ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 8 ಪ.ಜಾತಿ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.30 67438 571620277416 32460108923

453 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸೀತಾರಾಮ ತಂದೆ ದಿ.ಖೀರು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 672/5 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 1.50 103533 989706598428 32460108923

454 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ತಿಪಪ ಣಿ್ಣ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 66/2 ಪ.ಜಾತಿ ಸೇವಂತಿಗೆ 1 0.80 78151 630966192445 30977544844

455 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪರಷ್ಣರಾಮ ತಂದೆ ಠಾಕುರ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 97/6 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ
1

0.60 50502 272370001187 2849000100015480

456 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಿಖಲ ತಂದೆ ಶ್ವಾಜಿ ಆಲಗೂಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 19/4 ಪ.ಜಾತಿ ನಿೇಂಬ್ 1 1.80 58785 312213140505 33598088468

457 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಾಬು ತಂದೆ ಅಣದ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 658/2 ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆಕಾಯಿ
1

2.00 192060 410741779685 -

458 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಹಾದೇವ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ ಅವರಾದ ಬ್ರ ಅವರಾದ ಬ್ರ 49/9 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.50 54627 319286430840 62321617961
459 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನ್ರಸೇಂಗಪಪ  ತಂದೆ ಶ್ಯಮಣಿ್ಣ ಡೇಂಗರಗಾೇಂವ ಕಮಲಾಪೂರ 237/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1.00 101013 508505742572 11057100002849
460 ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಜಿೀತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಶ್ವಣಿ್ಣ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ ಬ್ರ 65/8 ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.70 117819 296156039050

461 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್ ಬಸಮಮ  ಗಂಡ ಶ್ವರಾಜ ಜಂಬಗಾ (ಬ್ರ) ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 64/3 ಇತರ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್ 1 1.00 180000 975186552018 11116100001383
462 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ಕಲಾಾ ಣರಾವ  ತಂದೆ ಶರಣಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 145/5 ಇತರ ಯಂತಿರ ಕರಣದ 1 1.00 42000 436622272079 3245101004476
463 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ಶಮಿೀಮಬೇಗಂ ಗಂಡ ಅಬುದ ಲಅಫಸರ ಇಟ್ಗಾ (ಅ) ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 83 ಇತರ ಯಂತಿರ ಕರಣದ 1 1.00 30000 475504942273 07681000005882
464 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ರಾಜಶೇಖರ ತಂದೆ ಅಣಿ್ಣ ರಾವ ಕಲಿಹಂಗರಗಾ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 13/1 ಇತರ ಯಂತಿರ ಕರಣದ 1 1.00 16000 378481668254 31675269781
465 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ಮಹಾದೇವ ಗಂಡ ರಾಮಕೃಷಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 23/2 ಇತರ ಯಂತಿರ ಕರಣದ 1 1.00 16000 636107986451 62073178646
466 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ಸದದ ಪಪ  ತಂದೆ ಗಂಗಪ್ಪಪ ಮಾಲಗತಿತ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 63/6 ಇತರ ಯಂತಿರ ಕರಣದ 1 1.00 16000 731576034335 62421935796
467 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ನಾಗೇೇಂದರ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಕಾಶ್ರಾರ್ ಕುಮಸ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 99/3 ಇತರ ಯಂತಿರ ಕರಣದ 1 1.00 20000 611184864784 62017755623
468 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣನಾರ್ಕ ತಂದೆ ಹರಮನ್ ನಾರ್ಕ ಕಾಳಗನೂರ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 36/3 ಪ.ಜಾತಿ ಯಂತಿರ ಕರಣದ 1 1.00 30000 246402768850 10185507424

469 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ರೂಪಸೇಂಗ್ ತಂದೆ ರೇಖು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 619/4A ಪ.ಜಾತಿ ಯಂತಿರ ಕರಣದ
1

1.00 42000 464338726184 148810100026616

470 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ಅಶೀಕ ತಂದೆ ಡಾಕು ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಸರಡಗಿ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 50/2 ಪ.ಜಾತಿ ಯಂತಿರ ಕರಣದ
1

1.00 63000 681471879169 2849000100023661

471 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ದೇವೇಂದರ ಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ರಾಮಣಿ್ಣ ನಾವದಗಿ (ಬ್ರ) ಮಹಾಗಾೇಂವ 56/2 ಪ.ಜಾತಿ ಯಂತಿರ ಕರಣದ 1 1.00 63000 986173628339 0459108020346
472 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ವಜರ್ಕುಮಾರ ತಂದೆ ಪ್ಪೇಂಡು ಕಾಳಗನೂರ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 35/2 ಪ.ಜಾತಿ ಯಂತಿರ ಕರಣದ 1 1.00 63000 769613620931 1114101018219
473 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ಮನುನ  ತಂದೆ ದಿೀಪಲಾ ರಾಜನಾಳ ಕಮಲಾಪೂರ 9 ಪ.ಜಾತಿ ಯಂತಿರ ಕರಣದ 1 1.00 29000 612813614305 38983667554
474 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದೆ ತಿಪಪ ಣಿ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 65/4 ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ರ್ರ ಾ ಕಟ ರ್ 1 1.00 225000 453220990663 30168275438
475 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ಅಜಿೀತ ತಂದೆ ಶ್ವಣಿ ಬೀಳೆವಾಡ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 65/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಯಂತಿರ ಕರಣದ 1 1.00 30000 296156039050 148810100060090
476 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರ ಕರಣದ ಶರಣಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ನಿೇಂಗಪ್ಪಪ ಕುಮಸ ಅವರಾದ (ಬ್ರ) 223/6,223/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಯಂತಿರ ಕರಣದ 1 1.00 30000 440109849082 016410100017098

I.

1 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಾರಾವ ತಂದ ವಿೋರಯಯ ಮಾಹ ರ ನೆಲ್ ೋಗಿ 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 12800.00 397642336504 60165448786
2 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಸುನಿೋತಾ ಗಂಡ ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಾರಾವ ಮಾಹ ರ ನೆಲ್ ೋಗಿ 10/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 12800.00 858175004268 20172415840
3 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ರೋವಣಸದಾಪಪ ತಂದ ಲ್ೋಸಪ್ಾಪ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.79 12640.00 557725957643 37541948999
4 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ನಿೋರಲಕೆ ೋಡ ಜೆೋವಗಿಯ 27 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 12800.00 682468111393 62210508140
5 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಸ ನಿೋರಲಕೆ ೋಡ ಜೆೋವಗಿಯ 95/A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 12800.00 263915164815 34728114330
6 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ದೋವಿಂದರಪಪ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಬಳಬಟಿಿ ಇಜೆೋರಿ 209/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 12800.00 701497714223 11101100003769
7 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸಣಾಣ ತಂದ ದ ಳಪ್ಾಪ ಹಿಪಪರಗ್ಾ.ಎಸ್.ಎನ್. ನೆಲ್ ೋಗಿ 327/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.60 9600.00 840798440805 62408422952
8 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶಾಂತಪ್ಾಪ ತಂದ ಮರೋಪ್ಾಪ ಹಿಪಪರಗ್ಾ.ಎಸ್.ಎನ್. ನೆಲ್ ೋಗಿ 373/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 287749906818 6351101001370
9 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಮಲಲಣಾಣ ತಂದ ಜಡದ್ಾರಿ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 58 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 417715310084 6351101001667

10 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಮುತತಣಾಣ ತಂದ ಮಡಡಪ್ಾಪ ಬಳ ಿಂಡಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 893267489599 520101252632742
11 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ವಾನಂದ ತಂದ ಬಲವಂತಪ್ಾಪ ಮಂದೋವಾಲ ನೆಲ್ ೋಗಿ 147 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 430624570378 62335043227
12 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶಂಕ್ರಲಂಗ ತಂದ ದ್ೌಲತಾರಯ ಬಳ ಿಂಡಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 126 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 371258543075 11186100000491
13 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ವಿೋರಪ್ಾಕ್ಷಯಾಯ ತಂದ ದ್ೌಲತಾರಯ ಹಿಪಪರಗ್ಾ.ಎಸ್.ಎನ್. ನೆಲ್ ೋಗಿ 240/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 716156776460 62053853365
14 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಚನುಪಪಗ್ೌಡ ತಂದ ಬಸವರಾಜ ಸ ನು ಜೆೋವಗಿಯ 21/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 12800.00 833655343973 34495666064
15 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಅಬಾಾಸಲ ತಂದ ಜಹಿರ ೋದ್ಾನ್ ಬಯಾಯಳ.ಹಿಸಾ್. ಯಡ್ಾರಮ 7/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.40 6400.00 512372805992 17169033257
16 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಜಶೋಖರ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಬಯಾಯಳ.ಹಿಸಾ್. ಯಡ್ಾರಮ 8/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.40 6400.00 653004991573 198000645124
17 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ವಿೋರಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಸಂಗಪ್ಾಪ ಕ್ಟಿಿಸಂಗ್ಾವಿ ಆಂದ ೋಲಾ 178/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00

18 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಪರವಿೋಣ ತಂದ ರಾಗರ್ೋಂದರರಾವ ನೆಲ್ ೋಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 182/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 896000717222 11005100013068
19 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ವಣಾಣ ತಂದ ಪ್ಾಯಪ್ಾಪ ಹಿಪಪರಗ್ಾ.ಎಸ್.ಎನ್. ನೆಲ್ ೋಗಿ 286/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 461795057396 3732500100506101
20 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ವಕಾಂತಮಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಮಾಣಶ್ವಣಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 28 ಪ.ಜಾತಿ. ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 622133918532 13062200030818
21 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 18/18ಇ ಪ.ಜಾತಿ. ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 16000.00 272550322548 11041101049307
22 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶಂಕ್ರ ತಂದ ಚಂದಪಪ ಅವರಾದ ಜೆೋವಗಿಯ 67/1 ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 283451165905 31689215220
23 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಯಮನವವ ಗಂಡ ಸಣಣಪರಮಣಣ ಹಂಗರಗ್ಾ.ಬ. ಯಡ್ಾರಮ 101/2 ಪ.ಜಾತಿ. ತರಕಾರಿ 1 1.00 14400.00 444606299301 11142100000551
24 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಸಂಗಮಾಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೋಶಪ್ಾಪ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.60 9600.00 414875463833 155801011000518
25 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಕ್ಸ ತರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.60 9600.00 11041101008045
26 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಮಹಾದೋವಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.60 9600.00 498227407292 13062250027964
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27 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಅಮೃತ ತಂದ ಮಲುಣಾಣ ಹಂಗರಗ್ಾ.ಬ. ಯಡ್ಾರಮ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.60 9600.00 708716359876 11142100002509
28 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಸದಾಪಪ ತಂದ ಶರಣಪಪ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 12800.00 13062250028054
29 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ದೋವಿಂದರಪಪ ತಂದ ಮಲುಣಣಗ್ೌಡ ಹಂಗರಗ್ಾ.ಬ. ಯಡ್ಾರಮ 128/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.60 9600.00 785198566016 11142100003036
30 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ರೋಣುಕಾ ಗಂಡ ರಾಜರಾಮ ಜೆೋವಗಿಯ.ಬ. ಜೆೋವಗಿಯ 114/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 12800.00 946900042122 30937376975
31 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಯಲಲಪ್ಾಪ ತಂದ ರಂಗಪ್ಾಪ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 490174058724 13112200057019
32 NHM ಪ್ಾಲಸಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಗುರಪ್ಾಪ ತಂದ ಗಂಗಪ್ಾಪ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 77/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 16000.00 858325491666 6351101001399
33 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗಂಗ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ದ್ೌಲತಾರಯ ಭ ೋಸಾೆ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 21/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25MT 87500.00 841251838464 11049100006836
34 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ ಸಂಗಪ್ಾಪ ಕ್ಟಿಿಸಂಗ್ಾವಿ ಆಂದ ೋಲಾ 178/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25MT 87500.00 434539269109 11022100006728
35 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ತಂದ ಪರಭಾಕ್ರ ಹರವಾಳ ಜೆೋವಗಿಯ 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25MT 87500.00 346880491680 3732500100488101
36 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಹೆ ನುಪಪಗ್ೌಡ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ರಾಸಣಗಿ ಜೆೋವಗಿಯ 68 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25MT 87500.00 936055916914 62319226096
37 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ನರಿಬೆ ೋಳ ಆಂದ ೋಲಾ 13/** ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25MT 87500.00 489167850724 13112200025465
38 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಲಲಣಾಣ ತಂದ ಅಣಾಣರಾಯ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 29/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 862049807145 13112200084045
39 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶೋಖಪ್ಾಪ ತಂದ ಭಾಗಪ್ಾಪ ಹಾಲಘತತರಗ್ಾ ಯಡ್ಾರಮ 48/3+6 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 438934547928 3732500101079801
40 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಸಣಾಣ ತಂದ ಕ್ಲಲಪ್ಾಪ ಕೆ ೋಳಕ್ ರ ಜೆೋವಗಿಯ 343/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 378441296306 3732500100852701
41 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸಾಹೆೋಬವಾವ ಗಂಡ ಭೋಮರಾಯ ಮುರಗ್ಾನ ರ ಯಡ್ಾರಮ 256 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 607565171445 2850000100078630
42 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಸುರೋಶ ತಂದ ಮಲುಪ್ಾಪ ಇಜೆೋರಿ ಇಜೆೋರಿ 71/ಬ-2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 568993852124 6351101004203
43 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಗಂಗ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಾಪ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 103/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 976130923031 11005100007994
44 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಪದಾವಾವ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಾಣ ಯಾತನ ರ ನೆಲ್ ೋಗಿ 24/3 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 481381215329 2850000100059583
45 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಾಂತಪ್ಾಪ ತಂದ ಗ ೋಲಾಲಳಪಪ ಯಾತನ ರ ನೆಲ್ ೋಗಿ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 498525003152 575502010015588
46 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಮಚಂದರ ತಂದ ಷನುಾಖಪಪ ಮಂದೋವಾಲ ನೆಲ್ ೋಗಿ 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 649195753105 62304558255
47 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಲಲಯಾಯ ತಂದ ಅಯಯಪಪಯಾಯ ಅಲಾಲಪೂರ ಯಡ್ಾರಮ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 684091866435 11048101026883
48 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಯಯ ತಂದ ಚಂದರಯಯ ಆಲ ರ ಇಜೆೋರಿ 194 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 217642218908 11035101067765
49 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಭೋಮಣಣಗ್ೌಡ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಸ ನು ಜೆೋವಗಿಯ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 624154422470 11005100009843
50 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ.ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಈರಣಾಣ ಕ್ ಟನ ರ ಜೆೋವಗಿಯ 99/2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 519445030656 11005100011523
51 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ.ಬೆೈಲಪ್ಾಪ ತಂದ ಹ ವಣಾಣ ಕ್ ಟನ ರ ಜೆೋವಗಿಯ 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 25 MT 87500.00 823087070789 07681690001345
52 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಹಾಂತೆೋಶ ತಂದ ಹರಿಶಚಂದರ ಅಖಂಡಹಳಿಿ ಇಜೆೋರಿ 75/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 25MT 87550.00 432985950925 11048100006133
53 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶಂಕ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಸಾವಮ ಮಯ ರ ನೆಲ್ ೋಗಿ 39/9 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 25MT 87500.00 963713738426 11186101005941
54 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ತಂದ ಸಾಯಿಬಣಾಣ ಮುದವಾಳ.ಕೆ. ಆಂದ ೋಲಾ 40/ಆ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 25MT 87500.00 716586795083 11101100004330
55 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ತಾಯಮಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ ಹಾಲಗಡ್ಾಲ ಇಜೆೋರಿ 25/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 25MT 87500.00 467160582104 1119910108997
56 NHM ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಶೋಖಣಾಣ ತಂದ ಸದಾಪ್ಾಪ ಲಖಣಾಪೂರ ಆಂದ ೋಲಾ 23/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 25MT 87500.00 884689941271 3732500100451001
57 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ವಪುತರಪಪಗ್ೌಡ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ರಾಸಣಗಿ ಜೆೋವಗಿಯ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 20x20x3 75000.00 887285144965 50100260457301
58 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಭೋಮಣಾಣ ತಂದ ಮಲಲಪ್ಾಪ ಕ್ುರಳಗೋರಾ ಯಡ್ಾರಮ 6/3 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 20x20x3 75000.00 612482100741 11048100008582
59 NHM ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಂಕ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಸಾವಮ ಮಯ ರ ನೆಲ್ ೋಗಿ 39/9 ಪ.ಜಾತಿ ನಿಂಬೆ 1 20x20x3 75000.00 963713738426 11186101005941
60 NHM ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಮಡಿವಾಳೆೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಮುದಬಾಳ.ಕೆ. ಮುದವಾಳ.ಕೆ. ಆಂದ ೋಲಾ 10/*/* ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ , ಸೋಬೆ, ತರಕಾರಿ 1 50x45x3 400000.00 45591024702 6351101008097
61 NHM ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಮೌನೆೋಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಗ ಬಯಾಯಳ.ಹಿಸಾ್. ಬಯಾಯಳ.ಹಿಸಾ್. ಯಡ್ಾರಮ 8 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ , ಸೋಬೆ, ತರಕಾರಿ 1 50x45x3 280000.00 653004991573 11048101125397
62 NHM ಮನಿ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ ಮಲಲನಾರ್ ತಂದ ಶ್ವರಾಯ ಕೆ ೋಳಕ್ ರ ಜೆೋವಗಿಯ 237 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 20Hp 75000.00 685030075490 62192312768
63 NHM ಮನಿ ಟ್ರಾರಯಕ್ಿರ ಸುಭಾಸ ತಂದ ರಾಮು ಬದನಿಹಾಳ ನೆಲ್ ೋಗಿ 44/4 ಪ.ಜಾತಿ. ನಿಂಬೆ 1 20Hp 100000.00 769116450322 2850000100023130
64 NHM Weddind Cart ಮಹಾನಂದ್ಾ ಗಂಡ ಸುರೋಶ ಇಜೆೋರಿ ಇಜೆೋರಿ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ ವು 1 1.15 15000.00 938279284810 11035101003369
65 NHM Weddind Cart ಜಗದೋವಿ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರಲಂಗ ಆಲ ರ ಇಜೆೋರಿ 222/2 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ ವು 1 1.07 15000.00 613749841131 11035101003341
66 NHM ಬಾಳೆ AEP ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಮಲಲಪ್ಾಪ ನೆಲ್ ೋಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 508/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600.00 413739208295 52021360167
67 NHM ಬಾಳೆ AEP ಸಾಹೆೋಬಗ್ೌಡ ತಂದ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಹಿಪಪರಗ್ಾಕೆ ೋನಾ ಜೆೋವಗಿಯ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 12240.00 546566202141 62345820248
68 NHM ಬಾಳೆ AEP ಸದಾಣಾಣ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಕ್ುಮಾನಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 87/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600.00 440222744544 155801011002602
69 NHM ಬಾಳೆ AEP ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ ನರಿಬೆ ೋಳ ಆಂದ ೋಲಾ 66/*/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600.00 310188151110 35008684288
70 NHM ಬಾಳೆ AEP ಶ್ವಪುತರಪಪಗ್ೌಡ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪಪಗ್ೌಡ ರಾಸಣಗಿ ಜೆೋವಗಿಯ 68/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 24480.00 887285144965 50100260457301
71 NHM ಬಾಳೆ AEP ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ ನೆಲ್ ೋಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 520 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 12240.00 883237380214 11005100008700
72 NHM ಬಾಳೆ AEP ಕ್ರಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಶ್ವಣಣಗ್ೌಡ ರಾಮಫುರ ಆಂದ ೋಲಾ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 11700.00 664767080677 6351101002855
73 NHM ಬಾಳೆ AEP ಬಸಣಾಣ ತಂದ ಕ್ಲಲಪ್ಾಪ ಕೆ ೋಳಕ್ ರ ಜೆೋವಗಿಯ 343 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 24480.00 378441296306 3732500100852701
74 NHM ಬಾಳೆ AEP ರಾಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಹುಸನಪ್ಾಪ ಇಟಗ್ಾ ನೆಲ್ ೋಗಿ 64 ಪ.ಜಾತಿ. ಬಾಳೆ 1 0.80 24480.00 8.22084E+11 62498870442
75 NHM ಬಾಳೆ AEP ಆನಂದ ತಂದ ಸುಭಾಶಚಂದರ ಕ್ಟಿಿಸಂಗ್ಾವಿ ಆಂದ ೋಲಾ 139/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600.00 462138077333 3732500100377701
76 NHM ಬಾಳೆ AEP ಅಶ ೋಕ್ ತಂದ ಶಾಯಮರಾವ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 96/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600.00 898733474537 11146100001064
77 NHM ಬಾಳೆ AEP ಸದ್ಾರಮಪಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 87 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 24480.00 436470121113 32422740223
78 NHM ಬಾಳೆ AEP ರಾಮಚಂದರ ತಂದ ಷಣುಾಖಪ್ಾಪ ಮಂದೋವಾಲ ನೆಲ್ ೋಗಿ 32 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600.00 649195753105 62304558255
79 NHM ಬಾಳೆ AEP ಚಂದರಹಾಸ ತಂದ ಶ್ವಪ್ಾಪ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 87/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 24480.00 767420314192 11005101010651
80 NHM ಬಾಳೆ AEP ಗುಂಡೋರಾವ ತಂದ ಕ್ಲಾಯಣರಾವ ಮಾಹ ರ ನೆಲ್ ೋಗಿ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 24480.00 404611009912 33522150573
81 NHM ಬಾಳೆ AEP ಶಾರದಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಭಾಷ ನಿೋರಲಕೆ ೋಡ ಜೆೋವಗಿಯ 95/A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 24480.00 263915164815 34728114330
82 NHM ಬಾಳೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರುದರಗ್ೌಡ ತಂದ ಚಂದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 208/B ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 8160.00 266823182536 11124100001744
83 NHM ಬಾಳೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಭೋಮಣಾಣ ತಂದ ಲಕ್ಷಾಣ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 218/B ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 8160.00 210094129784 11041101050817

84 NHM ಬಾಳೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಜಶೋಖರ ತಂದ ನಾಮದೋವ ಮದರಿ ಆಂದ ೋಲಾ 21 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 4080.00 569704769831 3732500100386701
85 NHM ಬಾಳೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮುತತಪ್ಾಪ ತಂದ ಗ ೋಲಾಲಳಪಪ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 88/ಆ-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 4080.00 357822713199 52191661726
86 NHM ಬಾಳೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಕೆ ೋಂತೆಮಾಾ ಗಂಡ ಕ್ನುಯಾಯ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 41/ಆ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 4080.00 822637752361 11005100004427
87 NHM ಬಾಳೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರಣಗ್ೌಡ ತಂದ ಮಲಲಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ ಯಲಗ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 8160.00 880724660292 60501000628
88 NHM ಬಾಳೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರಣಪಪ ತಂದ ಯಲಲಪ್ಾಪ ಬೆಣ ಣರ ಇಜೆೋರಿ 18/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 4080.00 644268268249 35265107045
89 NHM ಬಾಳೆ ಎರಡನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಚನುಪಪಗ್ೌಡ ತಂದ ಮಲಲಪ್ಾಪಗ್ೌಡ ಹಿಪಪರಗ್ಾಕೆ ೋನಾ ಜೆೋವಗಿಯ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 4080.00 502116566398 11022100007165
90 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಗ ೋಲಾಲಳಪ್ಾಪ ಅಖಂಡಹಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 75/ಅ ಪ.ಜಾತಿ. ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 9X9X3 200000.00 659998997318 0513101058812
91 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಂಕ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸದಾಪ್ಾಪ ಸ ನು ಜೆೋವಗಿಯ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 9X9X3 200000.00 753184126178 198001021921
92 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮಲಲಣಾಣ ತಂದ ಅಣಾಣರಾಯ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 29/4,29/3,29/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 9X9X3 200000.00 862049807145 13112200084045
93 NHM ನೆೋರಳು ಪದ Stucture ದ್ಾಸಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಿೋಶನ ಯಡ್ಾರಮ ಯಡ್ಾರಮ 326 ಪ.ಜಾತಿ. ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 2000 ಚ ಮೋ 388000.00 206600861395 13062200032676
94 NHM ನೆೋರಳು ಪದ Crop ದ್ಾಸಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಿೋಶನ ಯಡ್ಾರಮ ಯಡ್ಾರಮ 326 ಪ.ಜಾತಿ. ಡ ಣ್ಣಣ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 2000 ಚ ಮೋ 140000.00 206600861395 13062200032676

95 NHM ಬಾಳೆ ಸಕ್ುಸಯ (Banana Suckers) ಗಂಗ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗ ೋಲಾಲಳಪಪ ಮಂದೋವಾಲ ನೆಲ್ ೋಗಿ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 15600.00 325702871590 37787541269

96 NHM ಬಾಳೆ ಸಕ್ುಸಯ (Banana Suckers) ಜಗನಾುರ್ ತಂದ ಶಾಂತಪ್ಾಪ ಹಂಚಿನಾಳ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.51 15600.00 563608403380 50100241499410

97 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ವಶಂಕ್ರ ತಂದ ಹೆೈಯಾಳಪಪ ಸ ನು ಜೆೋವಗಿಯ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 12000.00 11035100011487

98 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಸದಾಲಂಗ ತಂದ ಕೆಂಚಪಪ ಮಂದೋವಾಲ ನೆಲ್ ೋಗಿ 352/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000.00 679125838303 62075709814

99 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಭ ತಾಳಿ ತಂದ ಮಲಲಣಾಣ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 227/ಅ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 12000.00 426514485225 11005101024511

100 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಭೋಮರಾಯ ತಂದ ಮಡಡಪ್ಾಪ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 76 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000.00 693919972597 11005100008722

101 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆೈಲಪಪ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 79/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 12000.00 700568560647 11005101028863

102 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ರುದರಗ್ೌಡ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಸ ನು ಜೆೋವಗಿಯ 227/ಅ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000.00 554457373175 52011420824

103 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಗಂಡ ವಿಶವನಾರ್ ಕ್ಟಿಿಸಂಗ್ಾವಿ ಆಂದ ೋಲಾ 178/*/ಕ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000.00 631223319795 13112200037365

104 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಬಸಮಾಾ ಗಂಡ ಪರಭು ಕಾಸರಭ ೋಸಾೆ ಇಜೆೋರಿ 43 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000.00 466152776034 155801011003977

105 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಹಾದೋವಮಾ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಾಪ ಮಲಾಲಬಾದ ಇಜೆೋರಿ 77/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 16000.00 561672686968 11101100009692

106 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಭೋಮರಾಯ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ನೆೋದಲಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000.00 655622016835 2850001700003730

107 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶರಣಮಾಾ ಗಂಡ ಮಲಲಪ್ಾಪ ಅಲಾಲಪೂರ ಯಡ್ಾರಮ 104/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000.00 862870238791 11048101069967

108 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಲಲನಾರ್ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ವಸಾತರಿ ಯಡ್ಾರಮ 86/ಇ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 12000.00 391368436119 11005101034341

109 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಕ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುರುನಾರ್ ಬರಾಳ.ಹಿಸಾ್. ಯಡ್ಾರಮ 10 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000.00 474409655048 11124100001161

110 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಬಸವಂತಾರಯ ತಂದ ಗಂಗ್ಾಧರ ರಾಸಣಗಿ ಜೆೋವಗಿಯ 31/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.37 7400.00 917602647990 33685252932

111 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ರಾಸಣಗಿ ಆಂದ ೋಲಾ 19/*3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.64 12800.00 787070729759 62447436924

112 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶರಣಮಾಾ ಗಂಡ ಶ್ವಯೋಗಿ ಚಿಗರಹಳಿಿ ಆಂದ ೋಲಾ 109/** ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000.00 824277339892 11035100300154

113 NHM ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುರಣಾಣ ಮದರಿ ಆಂದ ೋಲಾ 57/1,57/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000.00 626945949527 30902602974

114 NHM ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ವಿಷುಣಕಾಂತ ತಂದ ರಾಜಾರಾಮ ಜೆೋವಗಿಯ.ಬ. ಜೆೋವಗಿಯ 114/3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000.00 562021411561 30929073856



115 NHM ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಅಮೃತರಡಿಡ ತಂದ ನಿಂಗಪ್ಾಪ ಮಲಾಲಬಾದ ಇಜೆೋರಿ 42/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000.00 719356968698 1732500100217401

116 NHM ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ ಹಮೋದಪಟೋಲ ತಂದ ಮೈಹಿಬ ಬಪಟೋಲ ಗ ೋಬಾರವಾಡಿೆ ಇಜೆೋರಿ 144 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000.00 221270546165 3732500100638701

117 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶ್ವಾನಂದ ತಂದ ಬಲವಂತಾರಯ ಮಂದೋವಾಲ ನೆಲ್ ೋಗಿ 147/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.35 129393.00 430624570378 62335043227

118 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶಂಕೆರೋಮಾಾ ಗಂಡ ಪ್ಾಪಯಾಯ ಕ್ುಮಾನಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 286/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 1.10 110118.00 511965564332 62255985202

119 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಆನಂದ ತಂದ ರೋವಣಸದಾಪಪ ಜೆೋರಟಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1.35 119223.00 579072427959 11186101036516

120 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರಾಯಪಪ ತಂದ ಮರೋಪ್ಾಪ ಗಂವಾಾರ ಆಂದ ೋಲಾ 208/* ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.20 103587.00 668771182567 070130110000084

121 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಮರೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಾರ್ಯಂಡಪ್ಾಪ ಮಲಾಲಬಾದ ಇಜೆೋರಿ 4/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 72539.00 570816043594 01012560004942

122 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಮುತತಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದಾಪ್ಾಪ ಕೆಲ ಲರ ಜೆೋವಗಿಯ 104/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.60 155641.00 590323281535 13112200100970

123 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಸುಭೋದ್ಾರ ಭ ೋಸಾೆ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 50/5 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ 1 2.00 127761.00 414540460098 62349160296

124 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸದಾಯಾಯ ತಂದ ನಿಂಗಯಾಯ ಜೆೋರಟಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 137296.00 824942586324 62349160296

125 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) %5 ಮಲಲಣಾಣ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ನೆೋದಲಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 19/2,21/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.30 4852.00 30538816468

126 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) %5 ಬಸಯಯ ತಂದ ರಾಚಯಾಯ ಜೆೋರಟಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 9/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.79 6497.00 30538816468

127 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) %5 ರೋವಣಸದಾಪಪ ತಂದ ಮಲಲಪ್ಾಪ ಜೆೋರಟಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 134/4 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1.35 5039.00 30538816468

128 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) %5 ಉಸಾಾನಸಾಬ ತಂದ ದಸತಗಿೋರಸಾಬ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 44/4,44/5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 2469.00 30538816468

129 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) %5 ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಬಯಾಯಳ.ಹಿಸಾ್. ಯಡ್ಾರಮ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 1.20 4479.00 30538816468

130 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) %5 ರಾಯಪಪ ತಂದ ಹುಸನಪ್ಾಪ ಇಟಗ್ಾ ನೆಲ್ ೋಗಿ 64/1-4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.88 3382.00 30538816468

131 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) %5 ಗ್ೌತಮಬುದಾ ತಂದ ರಾಣಪ್ಾಪ ಗುಲಲಹಾಳ.ಡಿ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 10/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 5893.00 30538816468

132 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) %5 ಮಹಾನಂದ್ಾ ಗಂಡ ಸುಭಾಶಚಂದರ ಕ್ ಡಿ ಜೆೋವಗಿಯ 40/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 7259.00 62068096180

133 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಚಂದರಹಾಸ ತಂದ ಶ್ವಪ್ಾಪ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 87 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 146823.00 767420314192 11005101010651

134 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಅಶ ೋಕ್ ತಂದ ಶಾಯಮರಾವ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 96/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 898733474537 11146100001064

135 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರೋವಣಸದಾಪಪ ತಂದ ಲ್ೋಸಪ್ಾಪ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.40 137432.00 557725957643 11005101023549

136 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ರೋವಣಸದಾಪ್ಾಪ ಕ್ುಕ್ನ ರ ಯಡ್ಾರಮ 34/34/AA ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.80 132867.00 499639249427 3732500100315401

137 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಹಣಮಂತ ತಂದ ಬಾಲಪ್ಾಪ ಹಂಚಿನಾಳ.S.Y. ನೆಲ್ ೋಗಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 77043.00 330653395867 13062210014520

138 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಯಲಲಪ್ಾಪ ತಂದ ರಂಗಪ್ಾಪ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.40 98442.00 490174058724 13112200057019

139 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶಾಂತಪ್ಾಪ ತಂದ ಮರೋಪ್ಾಪ ಹಿಪಪರಗ್ಾ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ 373/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 72539.00 287749906818 6351101001370

140 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಚೌದರಿ ಗುರುರಡಿಡ ತಂದ ಹಣಮಂತಾರಯ ಕ್ುರಳಗೋರಾ ಯಡ್ಾರಮ 262/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 137296.00 502037692311 89010145874

141 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ದೋವಿಂದರ ತಂದ ಸದಾಣಣಗ್ೌಡ ಗ ಗಿಹಾಳ ಇಜೆೋರಿ 28/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.35 128327.00 404072361429 20243940095

142 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ನಾನಾಗ್ೌಡ ತಂದ ಹಣಮಂತಾರಯ ಕ್ುರಳಗೋರಾ ಯಡ್ಾರಮ 261/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 543441238353 89005053808

143 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸದಾಪ್ಾಪ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ ಮಲಾಲ.ಬ. ಆಂದ ೋಲಾ 154/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 72539.00 856321560298 6351101008053

144 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಮಹಾದೋವಿ ಗಂಡ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷಪ್ಾಪ  ಮಂದೋವಾಲ ನೆಲ್ ೋಗಿ 196/* ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 119222.00 546631837403 62119458230

145 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸದಾಲಂಗಯಾಯ ತಂದ ಶ್ವಯಾಯ ಮಾಣಶ್ವಣಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 66126.00 278303222887 13062200086716

146 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಮಲಲಪ್ಾಪ ತಂದ ಗಂಗಪ್ಾಪ ಮಾಣಶ್ವಣಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 37/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 1 0.80 82458.00 397657344377 13062200002548

147 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಅಮೋಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಗಂಗಪ್ಾಪ ಮಾಣಶ್ವಣಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 37/ಅ/1 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 1 1.40 137432.00 664222502046 13062200091459

148 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರುದರಮುನಿಶ್ವಚಾಗಯಳು ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಯಡ್ಾರಮ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 137296.00 518662893875 11124100002558

149 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ನಾಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಅಣಣಪಪ ಮಾಣಶ್ವಣಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 37/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 1 0.80 82458.00 904143863636 11124101070440

150 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶಂಕ್ರ ತಂದ ಅಮರೋಪಪ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 106/ಅ-1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 72539.00 506584812007 351000101001387

151 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಕ್ರೋಪಪ ತಂದ ಬಸಣಣ ಮಲಾಲ.ಬ. ಆಂದ ೋಲಾ 151/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.20 85490.00 548251448178 6351101005107

152 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ವಿೋರಣಣಗ್ೌಡ ತಂದ ಮಹಾಂತಗ್ೌಡ ಮಲಾಲ.ಬ. ಆಂದ ೋಲಾ 170/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 137296.00 526671411098 155801011002378

153 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚನುಪ್ಾಪ ಬಳ ಿಂಡಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 180/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.70 117587.00 602362656085 11186101035739

154 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶರಣಮಾಾ ಗಂಡ ಮಹಾದೋವಪ್ಾಪ ನೆಲ್ ೋಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 297/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.55 57148.00 608430825835 11005101008823

155 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಜಟಿೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಕ್ುಮಾನಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 10/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.35 95204.00 999030133633 198001814490

156 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರಾಜಶೋಖರ ತಂದ ಶ್ವಣಾಣ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.50 98442.00 997280787282 11035101039823

157 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶ್ವಣಾಣ ತಂದ ಪ್ಾಯಣಾಣ ಹಿಪಪರಗ್ಾ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ 286/2 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 1.60 150786.00 461795057396 3732500100506101

158 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಧ ಳಪಪ ಹಿಪಪರಗ್ಾ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ 327/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 72539.00 840798440805 62408422952

159 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸಾವಿತಿರ ಗಂಡ ಚನುಪಪಗ್ೌಡ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 24/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.60 111393.00 833328863318 31825325331

160 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಬಲವಂತ ತಂದ ಮಡಡಪಪ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 51/A ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.85 87091.00 832056660152 1100510002812

161 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಗುರಪಪ ತಂದ ಗಂಗಪ್ಾಪ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 77 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.40 98442.00 858325491666 13112200057019

162 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶ್ವುಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 10 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 137296.00 539932518013 31216689529

163 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ತಿಪಪಮಾಾ ಗಂಡ ಬಸಣಾಣ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 60/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.70 164746.00 539223199898 13002200057896

164 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶೋಖಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪ್ಾಪ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 79 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 2.00 192060.00 260162867479 50100142450124

165 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸದಾಪ್ಾಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 92/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.10 79015.00 243776687548 11041100005922

166 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಮುತತಣಾಣ ತಂದ ಮಡಡಪ್ಾಪ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 119223.00 893267489599 520101252632742

167 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಗಿರಿಮಲಲ ತಂದ ಭಗವಂತಾರಯ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 109 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.40 98442.00 606628071196 62447378766

168 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಆನಂದ ತಂದ ಸುಭಾಶಚಂದರ ಕ್ಟಿಿಸಂಗ್ಾವಿ ಆಂದ ೋಲಾ 139/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 118911.00 462138077333 3732500100377701

169 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸದಾಣಣ ತಂದ ಭ ೋಜರಾಯ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 89/5 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.40 137432.00 249767400252 20359537719

170 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರಾಮಚಂದರ ತಂದ ಷಣುಾಖಪಪ ಮಂದೋವಾಲ ನೆಲ್ ೋಗಿ 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.40 104955.00 649195753105 62304558255

171 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಅಣಣರಾಯ ತಂದ ರೋವಣಸದಾಪಪ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 137296.00 836613359619 351000101001780

172 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಕ್ರೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದಾಣಾಣ ಮುರಗ್ಾನ ರ ಯಡ್ಾರಮ 38/ಆ/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 1.20 82458.00 708798615616 00000010551444740

173 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಅಲಾಲಭಕ್ಷ ತಂದ ಬಾವಾಸಾಬ ಬಯಾಯಳ.ಹಿಸಾ್. ಯಡ್ಾರಮ 13/ಇ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.80 124345.00 522444064131 00000010551444740

174 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ದೋವಕಿು ಗಂಡ ಗುರುಲಂಗಪ್ಾಪ ಕ್ುಮಾನಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 23/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 136335.00 618554449729 00000010551444740

175 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಈರಪ್ಾಪ ತಂದ ಚಂದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ಮಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.60 155073.00 258961054021 00000010551444740

176 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಪ್ಾಲಯಯ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 15/B ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.80 123181.00 508424222500 00000010551444740

177 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಗುರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಸಲಂಗಯಯ ಹಂಗರಗ್ಾ.ಬ. ಯಡ್ಾರಮ 36/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.20 72539.00 877680139655 00000010551444740

178 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಕ್ಂಠೋಪಪ ತಂದ ಚಂದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ಮಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 302/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 146537.00 435090902472 11048100007031

179 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರಮೋಶ ತಂದ ಬಲಭೋಮ ಕ್ಣಮೋಶವರ ಯಡ್ಾರಮ 113/6 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.65 119222.00 721047536570 11048100011263

180 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶಂಕ್ರಲಂಗ ತಂದ ದ್ೌಲತಾರಯ ಬಳ ಿಂಡಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 126/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 124345.00 371258543075 11186100000491

181 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ನಿಂಗಣಾಣ ತಂದ ಬಸಣಾಣ ನರಿಬೆ ೋಳ ಆಂದ ೋಲಾ 66/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 146823.00 310188151110 13112200046742

182 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಖ್ಾಜಾಸಾಬ ತಂದ ಖ್ಾನಾಸಾಬ ಬಯಾಯಳ.ಹಿಸಾ್. ಯಡ್ಾರಮ 35/ಇ/1 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 1 0.80 82458.00 212231299861 7372500100547801

183 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ತಿರುಪತಿ ತಂದ ಭಾಗಪ್ಾಪ ಹಂಚಿನಾಳ.S.Y. ಯಡ್ಾರಮ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.40 104955.00 704965846429 13062030002744

184 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸದಾಮಾಾ ಗಂಡ ಮಲಲನಾರ್ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 63/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 90999.00 450199366173 37120813799

185 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ಅಶ ೋಕ್ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 106/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 57148.00 209888288905 13112200116472

186 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಅಶ ೋಕ್ ತಂದ ಅಣಾಣರಾಯ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 102/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 57148.00 714768766627 13112200077891

187 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶ್ವಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 106/4 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.60 155641.00 639979818703 13062250032447

188 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಗಂಗ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಾಪ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 103/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 63773.00 976130923031 11005100007994

189 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರುದರಗ್ೌಡ ತಂದ ಚಂದ್ಾರಮಪಪ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 208/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.20 119222.00 266823182536 13062200118304

190 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಮಹಾದೋವಿ ಗಂಡ ಚಂದರಕಾಂತ ಕ್ಲ ಲರ.ಬ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 63904.00 364177084706 11005101025149

191 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಖ್ಾಯತಣಾಣ ತಂದ ಚಂದರಶಾಯ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 56/C ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 137296.00 971504525945 11041100005546

192 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಪುಂಡಲಕ್ ತಂದ ಧತತಪ್ಾಪ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಯಡ್ಾರಮ 100/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.40 137432.00 447880539588 11124101025459

193 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರಾಜಾಪಟೋಲ ತಂದ ದ್ೌಲಸಾಬ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 44/ಅ-2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1.60 111393.00 686098848951 32631608094

194 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಬಸಮಾಾ ಗಂಡ ಪರಭು ಕಾಸರಭ ೋಸಾೆ ಇಜೆೋರಿ 43/* ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 466152776034 155801011003977

195 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಬಸಣಾಣ ತಂದ ಕ್ಲಲಪ್ಾಪ ಕೆ ೋಳಕ್ ರ ಜೆೋವಗಿಯ 249/4,343/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 118911.00 378441296306 3732500100852701

196 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರಜಾಕ್ ತಂದ ಅಲಾಲಭಕ್ಷ ಬಯಾಯಳ.ಹಿಸಾ್. ಯಡ್ಾರಮ 14/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 57148.00 429834900932 575502010001676

197 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಅಣಣರಾಯ ತಂದ ಚಂದಯಯ ಆಲ ರ ಇಜೆೋರಿ 194/* ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.55 108155.00 800620207071 11035100000890



198 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಭೋಮಣಣಗ್ೌಡ ತಂದ ಸದಾಣಣಗ್ೌಡ ಕ್ುರಳಗೋರಾ ಯಡ್ಾರಮ 291/1 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 0.80 23971.00 995131656599 11048100012420

199 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಚನುಮಾಾ ಗಂಡ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಯಡ್ಾರಮ ಯಡ್ಾರಮ 151/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.60 108155.00 739169239236 31690500073

200 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ವಿಶವನಾರ್ ತಂದ ಬಸಣಾಣ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 102/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 90999.00 831428044768 13112210046376

201 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಯಂಕ್ಯಯ ತಂದ ಚಂದರಯಯ ಆಲ ರ ಇಜೆೋರಿ 194//ಆ-2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.60 111393.00 217642218908 11035101067765

202 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರಾಮಚಂದರ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ವರವಿ ಇಜೆೋರಿ 17/6/1 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 1.60 34865.00 750716623728 11035100007393

203 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಮಲಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಬಾಬುರಾಯ ಜನಿವಾರ ಜೆೋವಗಿಯ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 0.70 21391.00 782561164587 11022101078673

204 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ನಿತಿೋನ ತಂದ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಮದರಿ ಆಂದ ೋಲಾ 191/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 324451247075 0030020130002049

205 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಹಾಲಬಸಯಾಯ ತಂದ ಶರಣಯಯ ಯಡ್ಾರಮ ಯಡ್ಾರಮ 246/* ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 192060.00 349566377177 13062200017048

206 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಚನುಪಪಗ್ೌಡ ತಂದ ಮಲಲಪ್ಾಪ ಹಿಪಪರಗ್ಾಕೆ ೋನಾ ಜೆೋವಗಿಯ 74/ಪ್ೂೋ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.95 130820.00 502116586398 11022100007165

207 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಮಲುಪ್ಾಪ ತಂದ ಭಾಗಪ್ಾಪ ದೋಸಣಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 139/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013.00 670019855305 2850000100026169

208 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ದೋವಕೆುಮಾಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ ಬಳಬಟಿಿ ಇಜೆೋರಿ 7/1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.40 48892.00 758798257212 0020020130024384

209 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಮಲಲಕಾಜುಯನ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ಬಳಬಟಿಿ ಇಜೆೋರಿ 7/2 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.60 51657.00 890425534628 0020020130024381

210 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ಬಳಬಟಿಿ ಇಜೆೋರಿ 7/3 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.60 51657.00 345394442066 0020020130024381

211 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಅಮೃತ ತಂದ ಹಣಮಂತಾರವ ರಾಸಣಗಿ ಜೆೋವಗಿಯ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.60 46887.00 500895154538 30519958949

212 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ನಾಗರ್ೋಣಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಚನ ುರ ಆಂದ ೋಲಾ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.80 82459.00 324294736338 2334101016387

213 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಬಸವಂತಾರಯ ತಂದ ಬಲವಂತಾರಯ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 131471.00 669889583487 0070110001192

214 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಸಂಗಣಾಣ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 57/7 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.90 66427.00 328453909465 0070110001192

215 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶಂಕೆರೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಹಿರಗಪ್ಾಪ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 55/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 73725.00 207360315861 0070110001192

216 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಗುರುದೋವಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಾಂತಪ್ಾಪ ಹಂಚಿನಾಳ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ 22/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 155641.00 831894270748 10551444740

217 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಭಾಗಮಾಾ ಗಂಡ ಪರಶುರಾಮ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ 10/2/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 37232.00 790404595894 30977544844

218 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಅಶ ೋಕ್ ತಂದ ಬೆೈಲಪ್ಾಪ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ 11/* ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.90 63773.00 340038696636 30977544844

219 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಜಾಹಿೋದ್ಾ ಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ಸೈಪುಲಾಲ ರದಾೋವಾಡಿೆ ಜೆೋವಗಿಯ 42/8 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.80 153810.00 220186430082 0020020130024510

220 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಮುತುಯಜಾ ತಂದ ಸೈಪುಲಾಲ ರದಾೋವಾಡಿೆ ಜೆೋವಗಿಯ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 1.65 146535.00 378968564425 0020020130024509

221 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಮಲಲಪ್ಾಪ ತಂದ ಚಂದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ಸಾರ್ಖ್ಯೋಡ ಇಜೆೋರಿ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 2.00 190239.00 259639239076 64037568226

222 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಭೋಮಣಾಣ ತಂದ ಗುರುಲಂಗಪ್ಾಪ ಆಲ ರ ಇಜೆೋರಿ 178/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.00 87097.00 548039732542 64037568226

223 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಮಲಲಣಾಣ ತಂದ ಶಾಂತಪ್ಾಪ ಆಲ ರ ಇಜೆೋರಿ 83/ಅ-5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 57148.00 389523334207 64037568226

224 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಕ್ರಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಯಶವಂತಾರಯ ಬಣಮ ಜೆೋವಗಿಯ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 50502.00 298195230894 6351101000349

225 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಅಯಯಪ್ಾಪ ತಂದ ಪಕಿೋರಪ್ಾಪ ಟಣಕೆೋದ್ಾರ ಯಲಗ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.55 101013.00 123120384111 10551444740

226 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸಂಗಮಾಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೋಶಪ್ಾಪ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 35/35/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 137296.00 414875463833 155801011000518

227 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶ್ವಾನಂದ ತಂದ ಗುರುಸದಾಸಾವಮಗಳು ಸ ನು ಜೆೋವಗಿಯ 3/* ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.60 155641.00 672506549068 NILIN4055

228 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸಂಗಣಾಣ ತಂದ ಶ್ವಯೋಗಪ್ಾಪ ಅಂಕ್ಲಗ್ಾ ನೆಲ್ ೋಗಿ 213/9 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.60 155641.00 900416508190 0030020130002191

229 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸಾರ್ಲಂಗಯಯ ತಂದ ಬಸಲಂಗಯಯ ಹುಲ ಲರು ನೆಲ್ ೋಗಿ 12/12 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 2.00 132115.00 386892573401 03032200095885

230 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಬಂದಗಿಸಾಬ ತಂದ ಪತೆತೋಸಾಬ ನೆೋದಲಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.90 60995.00 792185932969 513001010036418

231 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶ್ವಶಂಕ್ರ ತಂದ ಹೆೈಯಾಳಪ್ಾಪ ಕ್ಕಿಯಹಳಿಿ ಇಜೆೋರಿ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.60 44963.00 425449981749 513001010036418

232 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶ್ವರಾಯಗ್ೌಡ ತಂದ ಅವವಣಣಗ್ೌಡ ಯಲಗ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 84/* ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 2.00 119223.00 551893212036 10551444740

233 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಆನಂದ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಹಂಗರಗ್ಾ.ಬ. ಯಡ್ಾರಮ 68/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.20 85490.00 300390615968 10551444740

234 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 45/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.40 90998.00 267418375564 00070110001192

235 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ವಿೋಭದರಪ್ಾಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 90999.00 674050962470 00070110001192

236 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಈರಣಾಣ ತಂದ ಚಂದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ಇಜೆೋರಿ ಇಜೆೋರಿ 256/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.95 59713.00 254695463621 11035100007210

237 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ನಾಡಗ್ೌಡ ತಂದ ಗ ೋಲಾಲಳಪ್ಾಪ ಅಲಾಲಪೂರ ಯಡ್ಾರಮ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 1.00 54059.00 750797204597 915010008182643

238 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಅಮೃತಗ್ೌಡ ತಂದ ಮಲುಣಣಗ್ೌಡ ಹಂಗರಗ್ಾ.ಬ. ಯಡ್ಾರಮ 128/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.30 90023.00 708716359875 3732000100008801

239 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಹೆೈಯಾಳಪಪ ತಂದ ಮಲಲಪ್ಾಪ ಕ್ಕಿಯಹಳಿಿ ಇಜೆೋರಿ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.80 59713.00 695518456462 155801011000466

240 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಭ ೋರಮಾಾ ಗಂಡ ಈರಣಣಗ್ೌಡ ರಾಸಣಗಿ ಜೆೋವಗಿಯ 74/1-ಅ,74-1-ಆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 118911.00 695518456462 0020020130024378

241 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸ ೋಮರಾಯ ತಂದ ಬಸಣಾಣ ಮಂದೋವಾಲ ನೆಲ್ ೋಗಿ 162/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 63773.00 930590365724 36971641647

242 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಗುರುಲಂಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಬಸಣಾಣ ಅರಳಗುಂಡಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 190/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 63632.00 443912398859 36971641647

243 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಈರಯಯ ತಂದ ಅಯಯಪಪಯಯ ಅಲಾಲಪೂರ ಯಡ್ಾರಮ 96/3 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 1.00 27481.00 915185604331 36971641647

244 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶಕಿೋಲಾ ಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ಶೌಕ್ತಅಲ ಆಲ ರ ಇಜೆೋರಿ 263/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1 1.00 26443.00 458660843263 0094001013736

245 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಬಾಬುರಾವ ತಂದ ಶಾಂತಗ್ೌಡ ಹಂಗರಗ್ಾ.ಬ. ಯಡ್ಾರಮ 51/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 72539.00 713439418431 00070110001192

246 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಚಂದರಕ್ಲಾ ಗಂಡ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಹಂಗರಗ್ಾ.ಬ. ಯಡ್ಾರಮ 35/2/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 57148.00 458793282855 00070110001192

247 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರಾಮಲಂಗಯಾಯ ತಂದ ಗುರುಮ ತಯಯಯ ಹಂಚಿನಾಳ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.80 81472.00 666996137618 1750100184

248 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಕ್ಲಲಪ್ಾಪ ಹಂಗರಗ್ಾ.ಕೆ. ಯಡ್ಾರಮ 79/1-ಇ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 119223.00 310162459791 3732500100168301

249 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸದಾಮಾ ಗಂಡ ಗ್ೌತಮ ಇಟಗ್ಾ ನೆಲ್ ೋಗಿ 64/3 ಪ.ಜಾತಿ. ಬಾಳೆ 0.80 62975.00 319812779160 00000010551444740

250 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಣಪ್ಾಪ ಕ್ುಮಾನಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 64/3 ಪ.ಜಾತಿ. ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1 0.80 62975.00 387040847877 00000010551444740

251 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ರೋಶೈಲ ಜೆೋರಟಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 64/3 ಪ.ಜಾತಿ. ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 62975.00 318769188546 00000010551444740

252 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಜಿೋವ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ 10/02/5 ಪ.ಜಾತಿ. ಬಾಳೆ 1 0.40 37232.00 903872375311 30977544844

253 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸುಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಸುಧಿೋರ ಮಾವನ ರ ಜೆೋವಗಿಯ 155 ಪ.ಜಾತಿ. ಬಾಳೆ 1 0.40 37232.00 846308051282 30977544844

254 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 18/18/E ಪ.ಜಾತಿ. ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.70 52017.00 272550322548 11041101049307

255 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಸೋತಮಾಾ ಗಂಡ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 18/18/E ಪ.ಜಾತಿ. ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.50 82252.00 469969380762 11041100011430

256 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಬಸವರಾಜ ತಂದ ದ್ೋಪಲು ಆಲ ರ ಇಜೆೋರಿ 137/1ಮರಡಿ ಪ.ಜಾತಿ. ಬದನೆ 1 1.00 82459.00 904633599504 10551444740

257 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರೋಣುಕಾ ಗಂಡ ರಾಜು ಮಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 250/1 ಪ.ಜಾತಿ. ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.75 77820.00 846657785329 110481000001575

258 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ರಾಜು ತಂದ ಪದಾಣಣ ಮಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 250/2 ಪ.ಜಾತಿ. ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.65 68542.00 609831712643 11048100008629

259 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಕ್ಮಲಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುರುನಾರ್ ಬಯಾಯಳ ಹಿಸಾ್ ಯಡ್ಾರಮ 10/* ಪ.ಜಾತಿ. ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.40 95204.00 474909685048 11124100001161

260 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ಗುರಪ್ಾಪ ತಂದ ಚಂದಪ್ಾಪ ಮಯ ರ ನೆಲ್ ೋಗಿ 23/* ಪ.ಜಾತಿ. ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.60 34061.00 602121360411 00070110001192

261 PMKSY ಸ ಕ್ಷಾ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (MIS) ದ್ರಾ ವಪ್ಪಪ  ತಂದೆ ಅರ್ಾ ಪ್ಪಪ ಇಜರಿ ಇಜರಿ 385/* ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.40 37123.00

II
1 CHD ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರ್ಂಕ್ಟೋಶವರರಾವ ತಂದ ನಾಗೋಶವರಾವ ಮಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 96/5 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 1.00 34200.00 317763159596 713250010190101
2 CHD ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ವಯಾಯ ತಂದ ವಿೋರಭದರಯಾಯ ಮಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 189/ಆ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 0.80 34200.00 720776429445 11048100001192

3 CHD ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಜಗನಾುರ್ ಮಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 8/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 0.80 34200.00 907260095054 11048130000350

4 CHD ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಾಡಗ್ೌಡ ತಂದ ಗ ೋಲಾಲಳಪಪಗ್ೌಡ ಅಲಾಲಪೂರ ಯಡ್ಾರಮ 43 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 1.00 42750.00 750797204597 915010008182643

5 CHD ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸಮಾಾ ಗಂಡ ಶ್ರೋಶೈಲ ಮಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 112 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 0.80 34200.00 350504598202 11048100010885

6 CHD ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅನುಪೂಣಾಯ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಾಣ ಮಗನಇಟಗ್ಾ ನೆಲ್ ೋಗಿ 29/* ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 0.90 38475.00 986068189657 11049100004302
7 CHD ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸದ್ಾರಮವಾವ ಗಂಡ ಚಂದಪಪಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಣಸರಸಗಿ ಯಡ್ಾರಮ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 0.70 29925.00 810877087271 13062200136740
8 CHD ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸವಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಲುಪಪಗ್ೌಡ ಹಾಲಘತತರಗ್ಾ ಯಡ್ಾರಮ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 0.40 17100.00 384449892485 575502010009628
9 CHD ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಜಶೋಖರ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ ಮಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 148/* ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 0.80 34200.00 816661348391 11048100010806

10 CHD ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ಬೆೋಲ ರ ನೆಲ್ ೋಗಿ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 0.90 38475.00 640167520315 11186101013153
11 CHD ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಶೈಲ ತಂದ ಮಹಾಂತಪ್ಾಪ ಹರನಾಳ.ಕೆ. ನೆಲ್ ೋಗಿ 29/4 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 1.60 68400.00 389914431560 11049100004897
12 CHD ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಸ ಯಯಕಾಂತ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ 22/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷ್ೋ 1 0.40 17100.00 640998627733 11186100000374
13 CHD ಪಪ್ಾಪಯ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಅಣಾಣರಾಯ ತಂದ ರೋವಣಸದಾಪಪ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ 1 2.00 159604.00 836613359619 351000101001780
14 CHD ಪಪ್ಾಪಯ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಶ್ವಲಂಗಪ್ಾಪ ನರಿಬೆ ೋಳ ಆಂದ ೋಲಾ 13/* ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ 1 1.00 79802.00 489167850724 13112200025465
15 CHD ಪಪ್ಾಪಯ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಬಸವಕ್ಲಾಯಣ ತಂದ ಗುಂಡಪಪ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 45/6 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ 1 1.00 79802.00 267418375564 62129817244
16 CHD ಪಪ್ಾಪಯ ತೆ ೋಟ ನಿವಯಹಣ್ಣ ವಿಶವನಾರ್ ತಂದ ಬಸಣಾಣ ಸಜಜನ ರಾಜವಾಳ ಆಂದ ೋಲಾ 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ 1 1.00 79802.00 831428044768 13112210046378
17 CHD ನಿಂಬೆ ತೆ ೋಟ 2ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಮೋಶ ತಂದ ಭಲಭೋಮ ಕ್ಣಮೋಶವರ ಯಡ್ಾರಮ 113/6 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 0.50 10604.00 712047536570 11048100011263

ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



18 CHD ನಿಂಬೆ ತೆ ೋಟ 2ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮಾನಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪ್ಾಪ ಕ್ಣಮೋಶವರ ಯಡ್ಾರಮ 14 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 1.00 10604.00 569673211990 11048101024089

19 CHD ನಿಂಬೆ ತೆ ೋಟ 2ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಿಮಯಲಾ ಗಂಡ ಮಾನಪ್ಾಪ ಕ್ಣಮೋಶವರ ಯಡ್ಾರಮ 25 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 1.00 10604.00 809997591415 11048101039106

20 CHD ನಿಂಬೆ ತೆ ೋಟ 2ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಗ ೋಲಾಲಳಪ್ಾಪ ಅಖಂಡಹಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 75 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 1.00 6362.00 659998997318 0513101058812

21 CHD ನಿಂಬೆ ತೆ ೋಟ 2ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಇಂದುಮತಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ ಕೆ ಂಡಗ ಳಿ ಯಡ್ಾರಮ 59 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 0.80 8483.00 876357245850 11048100002415

22 CHD ನಿಂಬೆ ತೆ ೋಟ 2ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸದ್ಾಶ್ವ ತಂದ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಕೆ ಂಡಗ ಳಿ ಯಡ್ಾರಮ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 0.80 8483.00 232594938856 33412345547

23 CHD ನಿಂಬೆ ತೆ ೋಟ 2ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸುಭಾಶಚಂದರ ತಂದ ಶಂಕ್ರಗ್ೌಡ ಕೆ ಂಡಗ ಳಿ ಯಡ್ಾರಮ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 0.80 8483.00 805485062391 11048100001896

24 CHD
ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ (5000L Water 

Tyanker)
ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಜಗದೋವಪ್ಾಪ ಕೆ ಂಡಗ ಳಿ ಯಡ್ಾರಮ 2/ಆ ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 1.00 72000.00 732077488413 11200101000450

25 CHD
ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ (5000L Water 

Tyanker)
ಮರೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಭೋಮಾಶಂಕ್ರ ಕೆ ೋಳಕ್ ರ ಇಜೆೋವಗಿಯ 54 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 80000.00 354594871765 11022100017765

26 CHD
ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ (5000L Water 

Tyanker)
ಶ್ವಣಣಗ್ೌಡ ತಂದ ದೋವಣಗ್ೌಡ ಆಂದ ೋಲಾ ಆಂದ ೋಲಾ 253 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.00 72000.00 375615873060 11004100006356

27 CHD
ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ (5000L Water 

Tyanker)
ಮಹಾಂತಯಯ ತಂದ ಚನುಮಲಲಯಾಯ ಹುಲ ಲರ ನೆಲ್ ೋಗಿ 38/ಆ ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 1.00 80000.00 351000101002225

28 CHD
ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ (5000L Water 

Tyanker)
ಲಚಚಪ್ಾಪ ತಂದ ಭೋಮಪ್ಾಪ ಹಾಲಗಡ್ಾಲ ಇಜೆೋರಿ 60/ಅ ಪ.ಜಾತಿ. ನಿಂಬೆ 1 1.00 136750.00 949499942077 131122000029887

29 CHD
ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ (5000L Water 

Tyanker)
ಲಕ್ುು ತಂದ ಸೋವು ನಾಯಕ್ ಬದನಿಹಾಳ ನೆಲ್ ೋಗಿ 112/2 ಪ.ಜಾತಿ. ನಿಂಬೆ 1 1.00 136750.00 817953341654 2850000100072025

30 CHD
ನಿೋರಿನ ಟ್ರಾಯಂಕ್ರ (5000L Water 

Tyanker)
ಮಹಾದೋವಪಪ ತಂದ ದೋಸಾಯಿ ಮುದಬಾಳ.ಬ. ಆಂದ ೋಲಾ 88 ಪ.ಪಂಗಡ ನಿಂಬೆ 1 1.00 126000.00 667461276023 3732500100462601

31 CHD Mulchingrant (ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್) ರಾಜು ತಂದ ದ್ಾಯವಪ್ಾಪ ಹಾಲಗಡ್ಾಲ ಇಜೆೋರಿ 246/1 ಪ.ಜಾತಿ. ಈರುಳಿಿ 1 25MT 70000.00 603519814737 351000101000645

32 CHD Mulchingrant (ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್) ಮಹಾಂತೆೋಶ ತಂದ ಹರಿಶಚಂದರ ಅಖಂಡಹಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 75/ಅ ಪ.ಜಾತಿ. ಈರುಳಿಿ 1 25MT 70000.00 432985950925 11048100006133

33 CHD Mulchingrant (ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್) ಭೋಮರಾಯ ತಂದ ನಿಂಗಪ್ಾಪ ಬಲಾಲಡ ನೆಲ್ ೋಗಿ 39/9 ಪ.ಜಾತಿ. ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 25MT 70000.00 991130435699 2850000100043350

34 CHD Mulchingrant (ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್) ಶಂಕ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಸಾವಮ ಮಯ ರ ನೆಲ್ ೋಗಿ 8/ಆ ಪ.ಜಾತಿ. ನಿಂಬೆ 1 25MT 70000.00 963713738426 11186101005941

35 CHD Mulchingrant (ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್) ನಾಗೋಂದರ ತಂದ ದೋವಿಂದರಪ್ಾಪ ಇಜೆೋರಿ ಇಜೆೋರಿ 385 ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 25MT 70000.00 33125544843

36 CHD Shednet Crop (ದ .ಮೋಣಸನಕಾಯಿ) ದ್ಾಸಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಿೋಶನ ಯಡ್ಾರಮ ಯಡ್ಾರಮ 326 ಪ.ಜಾತಿ. ಈರುಳಿಿ 1 2000 ಚ.ಮೋ. 112000.00 206600861395 13062200032676

37 CHD Shednet Crop Stucture ದ್ಾಸಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಿೋಶನ ಯಡ್ಾರಮ ಯಡ್ಾರಮ 326 ಪ.ಜಾತಿ. ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 2000 ಚ.ಮೋ. 310400.00 206600861395 13062200032676

38 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಭೋಮರಾಯ ತಂದ ನಿಂಗಪ್ಾಪ ಬಲಾಲಡ ನೆಲ್ ೋಗಿ 39/9 ಪ.ಜಾತಿ. ನಿಂಬೆ 1 1200 ಚ.ಮೋ 60000.00 991130435699 2850000100043350

39 CHD ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶಂಕ್ರಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಸಾವಮ ಮಯ ರ ನೆಲ್ ೋಗಿ 8/ಆ ಪ.ಜಾತಿ. ನಿಂಬೆ 1 1200 ಚ.ಮೋ 60000.00 963713738426 11186101005941

40 CHD Mulchinggrant (20 Hp Tractor) ಸುಭಾಸ ತಂದ ರಾಮು ಬದನಿಹಾಳ ನೆಲ್ ೋಗಿ 44/4 ಪ.ಜಾತಿ. ನಿಂಬೆ 1 - 157000.00 769116450322 2850000100023130

41 CHD ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಗ ೋಲಾಲಳಪಪ ಅಖಂಡಹಳಿಿ ಯಡ್ಾರಮ 75/ಅ ಪ.ಪಂಗಡ ನಿಂಬೆ 1 9x6x3 ಮೋ 160000.00 659998997318 0513101058812

42 CHD ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಗುರುಸಂಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ಕ್ುರನಳಿಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ 18/ಹೆ ಸಹೆ ಲ ಪ.ಪಂಗಡ ನಿಂಬೆ 1 9x6x3 ಮೋ 136750.00 740701518864 624460263064

43 CHD ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಅಮರೋಶ ತಂದ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಶ್ವಪೂರ ಇಜೆೋರಿ 129/2 ಪ.ಪಂಗಡ ನಿಂಬೆ 1 9x6x3 ಮೋ 136750.00 962124103770 11101100003807

44 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಸದಾಪ್ಾಪ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 63 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 43622.00 928269698906 13112200101297

45 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಸಾವಿತಿರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚನುಪಪಗ್ೌಡ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 24/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.60 69795.00 833328833318 198000740926

46 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹಣಮಂತಾರಯ ತಂದ ಬೆೈಲಪ್ಾಪ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 16 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.00 43622.00 321298166631 32811767072

47 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ರಾಜೆೋಶವರಿ ಗಂಡ ರಾಜಶೋಖರ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 6/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.60 26173.00 811623463328 11035100008607

48 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಮಲಲಪಪ ತಂದ ಬಸವಂತಾರಯ ಕಾಸರಬೆ ೋಸಾೆ ಇಜೆೋರಿ 124/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.20 52346.00 629087385310 32987063313

49 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಮೈಹಿಬ ಬ ಗಂಡ ದ್ೌಲಸಾಬ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 44/ಅ-1/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 34898.00 722556383191 32785272112

50 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಶ್ವಶರಣಪಪ ತಂದ ಬೆೈಲಪ್ಾಪ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 16/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.20 52346.00 669878773471 32811767049

51 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಹಣಮಂತಾರಯ ತಂದ ಶ್ವಣಾಣ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.50 65433.00 679044738663 11035101072907

52 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಬಂಡೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಶ್ವಶರಣಪ್ಾಪ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 14/ಊ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.30 13086.00 882842468366 11035100001108

53 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಶರಣಪಪಗ್ೌಡ ತಂದ ಸಂಗಣಣಗ್ೌಡ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 24/ಅ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.30 13086.00 488784014405 31847774798

54 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಭ ೋರಮಾಾ ಗಂಡ ಮಾನಪಪ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 26ಜಾಗಿೋರ/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.40 17448.00 433852072218 35996318191

55 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಶ್ವರಾಜ ತಂದ ಶ್ವಶರಣಪ್ಾಪ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 14/ಆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.50 21811.00 440835605961 520101252492278

56 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಗಂಗ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶ್ವಶರಣಪ್ಾಪ ಕಾಸರಬೆ ೋಸಾೆ ಇಜೆೋರಿ 9/ಈ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.60 26173.00 918795817937 35192259454

57 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ರಾಜಾಪಟೋಲ ತಂದ ದ್ೌವಲಸಾಬ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 44/ಅ-2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.74 32280.00 686098848951 32631608094

58 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಶರಣಪಪ ತಂದ ಭೋಮರಾಯ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 17/ಆ-1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.80 34898.00 675868407232 6351101007046

59 CHD ಕ್ಲಲಂಗಡಿ ಮಾನಪಪ ತಂದ ಗುರಪ್ಾಪ ಬಡಿಗೋರ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ 26/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 0.90 39259.00 739714403122 32761907323

60 RKVY (SMAM) Engine/Electric Weeder 9 HP ಬಸವರಾಜರ ತಂದ ಮಲುಪ್ಾಪ ಹಾಲಘತತರಗ್ಾ ಯಡ್ಾರಮ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 38000.00 384449892485 575502010009628

61 RKVY (SMAM) Engine/Electric Weeder 9 HP ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ ಬಸವರಾಜ ಅವರಾದ ಜೆೋವಗಿಯ 25/10 ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 32400.00 462715095088 62105710057

62 RKVY (SMAM) Knapsack Power Sprayer ನಿಮಯಲಾ ಗಂಡ ಮಾನಪಪ ಕ್ಣಮೋಶವರ ಯಡ್ಾರಮ 25/* ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 0.80 7000.00 809997591415 11048101039106

63 RKVY (SMAM) Brush Cutter With Honda Engine ಭೋಮಣಣಗ್ೌಡ ತಂದ ಸದಾಣಣಗ್ೌಡ ಕ್ುರಳಗೋರಾ ಯಡ್ಾರಮ 177/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 13600.00 481919916247 3932500100105400

64 RKVY (SMAM) Kubota B2441 (4WD) Tractor ಸಂಗಣಣ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪ್ಾಪ ಕ್ಟಿಿಸಂಗ್ಾವಿ ಆಂದ ೋಲಾ 102/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಲಂಗಡಿ 1 1.20 200000.00 964005241118 372500100150101

65 RKVY (SMAM) Knapsack Power Sprayer ಶಂಕ್ರ ತಂದ ಚಂದಪಪ ಅವರಾದ ಜೆೋವಗಿಯ 67/1 ಪ.ಜಾತಿ. ತರಕಾರಿ 1 0.80 10000.00 283451165905 31689215220

66 RKVY (SMAM) Engine/ Electric Weeder 9 Hp ಗ ೋಲಾಲಳಪಪ ತಂದ ಸಾಯಿಬಣಾಣ ಕ್ಣಮೋಶವರ ಯಡ್ಾರಮ 3/1 ಪ.ಜಾತಿ. ತರಕಾರಿ 1 0.80 47500.00 831173085344 11048101034174

67 RKVY (SMAM) Knapsack Power Sprayer ಪುಲಸಂಗ ತಂದ ಯಶವಂತ ಬದನಿಹಾಳ ನೆಲ್ ೋಗಿ 33/ಆ ಪ.ಜಾತಿ. ನಿಂಬೆ 1 0.80 10000.00 608404285047 2850000100035010

68 RKVY (SMAM) Knapsack Power Sprayer ಮರೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಚನುಬಸಪ್ಾಪ ಕ್ಟಿಿಸಂಗ್ಾವಿ ಆಂದ ೋಲಾ 10/8 ಪ.ಜಾತಿ. ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.60 10000.00

69 RKVY (SMAM) Knapsack Power Sprayer ಜೆ ಯೋತಿ ಗಂಡ ನಿಂಗಣಣ ಸ ನು ಜೆೋವಗಿಯ 128/13 ಪ.ಜಾತಿ. ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 10000.00 948314819188 6351101003793

70 RKVY (SMAM) Mahindra 20hp Tractor ಗ್ೌತಮ ತಂದ ತಿಪಪಣಾಣ ಬಣಮ ಜೆೋವಗಿಯ 54/ಅ/1 ಪ.ಜಾತಿ. ಬಾಳೆ 1 1.00 250000.00 816201406444 62105496928

71 RKVY (SMAM) Swaraj 735FE 39hp Tractor ಅಮರೋಶ ತಂದ ಬಸವರಾಜ ಇಟಗ್ಾ ನೆಲ್ ೋಗಿ 56/4,56/14,56/15, 

56/16
ಪ.ಜಾತಿ. ನಿಂಬೆ 1 1.20 250000.00 348035351146 62265053200

72 RKVY (SMAM) Knapsack Power Sprayer ಶರಣಪಪ ತಂದ ಮಲಲಪ್ಾಪ ಬರಾಳ.ಬ. ಆಂದ ೋಲಾ 166/ಆ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.20 10000.00 11004100008073

73 CHD Formar Traning ಸುಭಾಸಗ್ೌಡ ದ ಡಡಮನಿ ಕ್ುರನಳಿಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

74 CHD Formar Traning ಭೋಮರಾವ ಯಲಗ ೋಡ ನೆೋದಲಗಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

75 CHD Formar Traning ಅಶ ೋಕ್ ಮೈನಾಳ ಮಯ ರ ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

76 CHD Formar Traning ನಾನಾಸಾಬ ಬಡಿಗೋರ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

77 CHD Formar Traning ಮೋಹನ ಜಾಗಿೋರದ್ಾರ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

78 CHD Formar Traning ಬಸವಂತಾರಯ ಮಾಲ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

79 CHD Formar Traning ಶ್ವರುದರಯಾಯ ಹಿರೋಮಠ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

80 CHD Formar Traning ಶಾಂತಪಪ ಪ್ೂೋಲಸ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

81 CHD Formar Traning ರಾಜಶೋಖರ ಪ್ೂೋಲಸ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

82 CHD Formar Traning ಗುರನಾರ್ ಜಾಗಿೋರದ್ಾರ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

83 CHD Formar Traning ಮಡಿವಾಯಯ ಹಿರೋಮಠ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

84 CHD Formar Traning ಮಾರುತಿ ಕ್ಡಕೆ ೋಳ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

85 CHD Formar Traning ಲಕ್ಷಾಣ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

86 CHD Formar Traning ದವಲತರಾಯ ಬಂಡಿಗೋರ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

87 CHD Formar Traning ಮಾಳಪ್ಾಪ ಪೂಜಾರಿ  ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

88 CHD Formar Traning ದತುತಗ್ೌಡ ಪ್ೂೋಲಸ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00



89 CHD Formar Traning ವಿಶವರಾಧಯ ಕ್ಲ ಲರ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

90 CHD Formar Traning ಅಶ ೋಕ್ ಪ್ೂೋಲಸ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

91 CHD Formar Traning ಮಲಲಪಪ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ುರನಳಿಿ ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

92 CHD Formar Traning ಗುರುನಾರ್ ಮಾಲ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

93 CHD Formar Traning ಶಂಕ್ರಲಂಗ ಮಾಲ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

94 CHD Formar Traning ಚಿದ್ಾನಂದ ಜಾಗಿೋರದ್ಾರ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

95 CHD Formar Traning ಬಸವರಾಜ ಪ್ೂೋಲಸ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

96 CHD Formar Traning ಭೋಮಣಣ ಪೂಜಾರಿ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

97 CHD Formar Traning ಕಾಳಪಪ ಪ್ೂೋಲಸ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಗುಡ ರ.S.N. ನೆಲ್ ೋಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

98 CHD Formar Traning ಮಾಳಪಪ ಮೈಲಾರಿ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

99 CHD Formar Traning ಹಸನಸಾಬ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

100 CHD Formar Traning ಸದಾಯಾಯ ಸಾವಮ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

101 CHD Formar Traning ಬಸವರಾಜ ಕೆ ಂಗಂಡಿ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

102 CHD Formar Traning ಮೈಹಿಬ ಬಸಾಬ ಅಕ್ುಲಕ್ ಟ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

103 CHD Formar Traning ಸುರೋಶ ಪ್ೂೋಲಸ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

104 CHD Formar Traning ಯಸವಂತಾರಯ ಕ್ುರನಾಳ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

105 CHD Formar Traning ಬಸವಸಾವಮ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

106 CHD Formar Traning ಚಂದರಶೋಖ ಮಳಗಿ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

107 CHD Formar Traning ಚಂದರಶೋಖ ಪ್ೂೋಲಸ ಪ್ಾಟಿಲ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

108 CHD Formar Traning ಭೋಮರಪಪ.ಬ.ಮೈನಾಳ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

109 CHD Formar Traning ಗುಂಡಪಪ ದ ರಿ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

110 CHD Formar Traning ಮಲಲಕಾಜುಯನ ಕಾಚಾಪೂರ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

111 CHD Formar Traning ಶ್ವಯಯ ಗುತೆತದ್ಾರ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

112 CHD Formar Traning ಅಂಬರಾಯ ಕ್ುರನಳಿಿ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

113 CHD Formar Traning ಮಲಾದಸಾಬ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

114 CHD Formar Traning ಭಗವಂತಾರಯ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

115 CHD Formar Traning ಭೋರಪಪ.ಬ.ಮೈನಾಳ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

116 CHD Formar Traning ನಾಗನಾರ್ ದ ರ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

117 CHD Formar Traning ರಾಜಶೋಖರ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

118 CHD Formar Traning ಭೋಮರಾಯ.ಬ.ಪ್ೂೋಲಸ ಪ್ಾಟಿೋಲ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

119 CHD Formar Traning ಧತುತ ತಂದ ಮಾನಪಪ ವಿಶವಕ್ಮಯ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

120 CHD Formar Traning ಶ್ವಶರಣಪಪ ಸಾಹು ಗುತತರಗಿ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

121 CHD Formar Traning ಭ ತಾಳಿ ತಂದ ಶ್ವಶರಣಪಪ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

122 CHD Formar Traning ಸಂಗನಬಸಪಪ ಮುತತಕೆ ೋಡ ಇಜೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 400.00

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸುಜತಾ ಗಂಡ ಸತಿೀಶರೆಡಿ ಚಿಟ್ಕನ್ಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 67/3 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 65629.00

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಚೇತನ್ ತಂದೆ ವಠ್ಲರಾವ ಲಿೇಂಗಂಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 138 ಸಾಮನ್ಾ ನುಗೆೆ 1 1.20 62929.00

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಎಸ.ಎಮ.ಹಫಿೀರ್ಜಲಿಾ  ಜಂಜಾನಿ ಜಾಗಿರದ್ರರ 
ತಂದೆ ಎಸ.ಎಮ.ಮಜರುಲಿಾ  
ಸಾ.ಎಮ.ಎಸ.ಕೆ.ಮಿಲಿ  ಕಲಬುರಗಿ

ಕೊೇಂತನ್ಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 20/*/1

ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ
1

2.00
137296.00

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೀಮಶಪ್ಪಪ  ತಂ.ಮುತೆತ ಪ್ಪಪ  ದೊಡಿ ಇನಾುಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 142/*/4 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.40 98442.00

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಬರ ಮಲಾೇಂಬ್ರಕ ಗಂಡ ಸದಧ ಪಪ ಆಡಕಿ ಆಡಕಿ 29 ಸಾಮನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1 0.30 119223.00

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ಯಮಪಪ  ತಂದೆ ನ್ರಸಪಪ ಇನಾುಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 143 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.00 57148.00

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ತಂ ಕಾಶಪಪ ಗೀಪನ್ಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 8/*/3 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.90 64843.00

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಸದಧ ರ್ಾ  ತಂದೆ ನಾಗರ್ಾ ಕೊೀೇಂಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 4/1. ಸಾಮನ್ಾ ಮೆನ್ಸಮಕಾಯಿ 1 2.00 191863.00

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮರ ಅಖಲ ತಂದೆ ಅಬುದ ಲ ಸತಾತ ರ . ಮದಕಲ್ ಆಡಕಿ 56/*/1 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 137296.00

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಭದರ ಣಿ  ತಂದೆ ಶಂಕರ ಣಿ ಕೊೀಡಿಾ ಕೊೀಡಿಾ 189 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 136976.00

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೇೇಂದರ ಪಪ  ತಂ ಶರಣಪಪ ಕೊಡಿ ಕೊೀಡಿಾ 78/*/* ಸಾಮನ್ಾ ಟೊಮಾಾ ಟೊೀ 1 1.60 155641.00

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ನ್ರಸಮಿು  ತಂದೆ ಬ್ರಚಚ ನ್ನ ಜಾಕನ್ಪಲಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 100/3 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.80 173851.00

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ವಠ್ಲರೆಡಿ  ತಂದೆ ಶಂಬುರೆಡಿ ಕೊೀಲಕುೇಂದ್ರ ಕೊೀಡಿಾ 139/1 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 136427.00

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾೇಂತೇಸ ತಂದೆ ಸದದ ಲಿೇಂಗರ್ಾ ಮುಷಠ ಳಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 61 ಸಾಮನ್ಾ ಪಪ್ಪರ್ 1 1.20 72018.00

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ನಾರಾರ್ಣ ರೆಡಿ  ತಂದೆ ನಿೀಲಪಪ ಜಾಕನ್ಪಲಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 99 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.00 71615.00

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರಾಜ ತಂ.ಸದ್ರರ ಮರೆಡಿ  ಪ.ಪ್ಪ ದೇವನೂರು ಕೊೀಡಿಾ 30/*/2 ಸಾಮನ್ಾ ಟೊಮಾಾ ಟೊೀ 1 2.00 192060.00

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜರ್ಾ  ತಂ.ನ್ರಸರ್ಾ ಮದನಾ ಕೊೀಡಿಾ 8/*/5 ಸಾಮನ್ಾ ಟೊಮಾಾ ಟೊೀ 1 0.60 63904.00

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರಣ್ಣ ಪ್ಪಟೀಲ ತಂದೆ ರಮೇಶರೆಡಿ  
ಸಾ.ಕೊಡಿಾ  ತಾ.ಸೇಡಂ ಜಿ.ಕಲಬುರಗಿ

ಕೊಡಿ ಕೊೀಡಿಾ 511/*/2 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ
1

0.60 45604.00

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಮೀಹನ್ರೆಡಿ  ತಂದೆ ಸಾಯಿರೆಡಿ ಇಟ್ಕಾಲ ಮುಧೀಳ 76 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 1 2.00 192060.00

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಮಗಲಪಪ  ತಂದೆ ರ್ಲಿಪಪ ಗೀಪನ್ಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 16/A, 16/6 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.20 85490.00

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರಣಪಪ  ತಂ ಭದರ ಪಪ  ಅವಂಟ ಇಟ್ಕಾಲ ಮುಧೀಳ 67/*/1 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 136928.00

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಲುಚನ್ನ ಮಮ ಇಟ್ಕಾಲ ಮುಧೀಳ 242/*/* ಸಾಮನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1 0.95 91736.00

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೆನ್ನ ಮಮ  ಗಂ ನಾರಾರ್ಣರೆಡಿ ಇಟ್ಕಾಲ ಮುಧೀಳ 576/*/* ಸಾಮನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1 1.30 119223.00

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದನ್ ಮೀಹನ್ರೆಡಿ  ತಂ.ರಾಮರೆಡಿ ತಲಮಾಮಡ ಮುಧೀಳ 85/*/* ಸಾಮನ್ಾ ಟೊಮಾಾ ಟೊೀ 1 1.60 151999.00

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ  ತಂದೆ ಭೀಜಪಪ ಗೀಪನ್ಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 46/4 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 40.00 85490.00

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಆಶೀಕ ತಂದೆ ಸಾಯಿಬಣಿ ಶ್ಲಾರಕೊೀಟ್ ಮುಧೀಳ 359, 357 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 55004.00

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂದಗಿಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ ಗೀಪನ್ಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 32, 34 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.30 91966.00

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ೀತಾರಾಮರೆಡಿ  ತಂದೆ ರಾಘಪಪ ತೀಲಮಾಮಡ ಮುಧೀಳ 8/1. ಸಾಮನ್ಾ ಮೆನ್ಸಮಕಾಯಿ 1 0.80 80770.00

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ವಠ್ಲರೆಡಿ  ತಂದೆ ಮಲಿರೆಡಿ ಬನೂನ ರ ಮುಧೀಳ 210/2 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 2.00 133888.00

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ನಾಗಪಪ ಸಂಗಾವ ಟ ಸೇಡಂ 57/5 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 57148.00

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಬಸವಂತರಾವ ತಂದೆ ಶರಣಬಸಪಪ ಮಳಖೇಡ ಸೇಡಂ 480 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.60 98442.00

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ಮೀನ್ಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 4/3. ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.70 47400.00

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ನಾಗೇೇಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ಮೀನ್ಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 4 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.70 47400.00

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಸುಭಾನ್ ತಂದೆ ಶಮಶ್ೀರ ಪಟೇಲ್ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 112/1 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 1.00 57148.00

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಮರೆಪಪ  ತಂದೆ ಸಂಗಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 9/3. ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.50 34061.00

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೆ ಶ್ವಲಿೇಂಗರೆಡಿ ಹಯಾಾ ಳ ಸೇಡಂ 18/3. ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 57148.00

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ನಿೀಲಕಂಠ್ಪ್ಪಪ  ತಂ ಮೀನ್ಪ್ಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 4 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.60 46887.00

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಕಾಳಮಾಮ  ಗಂ ಅರ್ಾ ಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 4 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.60 46819.00



39 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಮತಾಜ ಬೇಗಂ ಗಂಡ 
ಶೇಖಮಹಬೂಬ ಕುರಕುೇಂಟ್ರ್ ಸೇಡಂ 473/2 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ

1
2.00 136426.00

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವರಾಜ ತಂ ಗುರುಭೀಮರಾವ ನೃಪತು0ಗ ನ್ಗರ ಸೇಡಂ 23/*/3 ಸಾಮನ್ಾ ಟೊಮಾಾ ಟೊೀ 1 0.50 45349.00

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಸಂತೀಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಸನ್ಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 143/3, 143/2 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 57148.00

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪ ಣಿ  ತಂದೆ ನಾಗಣಿ ಹಂಗನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 121/4 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 57148.00

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ರಂಗಮಮ  ಗಂಡ ಶ್ವಲಿೇಂಗರೆಡಿ ಹಯಾಾ ಳ ಸೇಡಂ 18/1. ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.60 20618.00

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಣಿ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 3 ಸಾಮನ್ಾ ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1 1.20 119223.00

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ  ಸೂರ್ುಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪಪ ಕಾಚೂರ ಸೇಡಂ 30/2 ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 1 0.40 34301.00

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ನಿೇಂಗಮಮ  ಗಂಡ ಮಲಕಪಪ ತೀಟ್ನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 26/2. ಸಾಮನ್ಾ ಮೆನ್ಸಮಕಾಯಿ 1 2.00 191207.00

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ  ರಾಮಶೇಟಟ  ತಂದೆ ಶರಣಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 175/1 ಸಾಮನ್ಾ ಮೆನ್ಸಮಕಾಯಿ 1 1.30 110118.00

48 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪುತರ  ತಂದೆ ಸಾಬಣಿ ಸಂಗಾವ ಟ ಸೇಡಂ 57/6, 57/1 ಸಾಮನ್ಾ ಮೆನ್ಸಮಕಾಯಿ 1 1.00 91736.00

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀ ಸಾಬಣಿ  ತಂದೆ ದೇವಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 134 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.40 34061.00

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀಮತಿ ನಾಗಮಮ  ಗಂಡ ಹಸನ್ಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 128/10, 128/5 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.75 55095.00

51 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ  ಮಹೇೇಂದರ  ತಂದೆ ಪವನ್ ಕುಮಾರ ಬಟ್ಗೇರಾ ಆಡಕಿ 127 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 2.00 32000.00

52 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲಚಮಮಮ  ಗಂಡ ರ್ಲಿಪಪ ಬ್ರದಚೆುಡ ಆಡಕಿ 68/1/2 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 2.00 32000.00

53 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ದತತ ತೆರ ರ್ ರೆಡಿ  ತಂದೆ ನಾಗರೆಡಿ ಕಾಚವಾರ ಆಡಕಿ 29/3. ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.78 12480.00

54 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ನಾರಾರ್ಣ ತಂದೆ ಹಾಶಪಪ  ಕಾಚವಾರ ಆಡಕಿ 48/6 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.80 12800.00

55 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ರವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮಪಪ ಅಮರವಾದಿ ಆಡಕಿ 15/4. ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.60 9600.00

56 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಶ್ವರಾರ್ ತಂದೆ ಬಸಪಪ ಕಾಚವಾರ ಆಡಕಿ 19 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.40 6400.00

57 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸರಸವ ತಿ ಗಂಡ ಮಹಪ್ಪಲರೆಡಿ ಕಾಚವಾರ ಆಡಕಿ 30/6. ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 1.20 19200.00

58 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಬ್ರೀಮಶಪಪ  ತಂದೆ ಮುತೆತ ಪಪ ಇನಾುಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 145/5 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.90 14400.00

59 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ರಾಮರೆಡಿ  ತಂದೆ ನ್ರಸಪಪ ಬನುನ ರ ಜೆ ಆಡಕಿ 190/1 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 1.20 19200.00

60 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಶ್ಯಮಪಪ  ತಂದೆ ನ್ರಸಪಪ ಇನಾುಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 143 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 1.20 19200.00

61 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಗಡಿೆ  ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಜಗದೇವ ಗಂಡ ಪಂಪಣಿ ಬಟ್ಗೇರಾ ಕೆ ಆಡಕಿ 134/3 ಸಾಮನ್ಾ ಗಡಿೆ  ಬಾಳೆ 133 1 0.60 18360.00

62 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಶೇಖರ ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪಪ ಕಾಚವಾರ ಆಡಕಿ 30/4. ಸಾಮನ್ಾ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 1 0.50 10000.00

63 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 ಶ್ರ ೀಮತ ಶೈಲಮಮ  ಗಂಡ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಕಾಚವಾರ ಆಡಕಿ 30/1ಬ್ರ ಸಾಮನ್ಾ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 1 1.00 20000.00

64 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 ಶ್ರ ೀ ರವಕುಮಾರ ತಂದೆ ಭೀಮಣಿ ಅಮರವಾದಿ ಆಡಕಿ 15/4/2. ಸಾಮನ್ಾ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 1 1.00 20000.00

65 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್  133 ಶ್ರ ೀ ಹಾಶಣಿ  ತಂದೆ ಕಾಶಪಪ ಕಾಚವಾರ ಆಡಕಿ 25/11, ಸಾಮನ್ಾ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್  133 1 1.00 200000.00

66 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ಹನುಮಂತ ರಾಜೀಳ ಕೆ ಆಡಕಿ 33/3 ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 133 1 0.40 4080.00

67 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀ ಶೈಲು ತಂದೆ ಶ್ಯಮಪಪ ಇನಾುಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 186/2 ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 133 1 0.40 4080.00

68 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಚಿನ್ನ ಮಮ  ಗಂಡ ಶರಣಪಪ ಕಾಚವಾರ ಆಡಕಿ 27/1. ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.35 5600.00

69 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶ್ರ ೀಶೈಲಮಮ  ಗಂಡ ಚಂದರ ಶೆಟಟ ಕಾಚವಾರ ಆಡಕಿ 27/5. ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 1 0.35 5600.00

70 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ  ತಂದೆ ಮಲಿರೆಡಿ ಗೌಡನ್ಹಳಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 153 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

71 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ಧೂಳಶೇಟಟ  ತಂದೆ ಚಂದರ ಣಿ ಕೊೀಡಿಾ ಕೊೀಡಿಾ 792 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

72 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ನ್ರಸಮಿು  ತಂದೆ ಬ್ರಚಚ ನ್ನ ಜಾಕನ್ಪಲಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 100/3 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

73 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ಮಹಾದೇವ ತಂದೆ ಮೀನ್ಪಪ ಕೊೀಡಿಾ ಕೊೀಡಿಾ 828/1 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.08 87500.00

74 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ಮಹಂತೇಶ ತಂದೆ ಸದದ ಲಿೇಂಗರ್ಾ ಮುಷಟ ಳಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 61/3 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.17 87500.00

75 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ದೇವಮಣ್ಣ ಗಂಡ ಭೀಮರ್ಾ ಗೌಡನ್ಹಳಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 138/4 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

76 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಮಮ  ಗಂಡ ನ್ರಸರೆಡಿ ಕಡಚಲಾು ಕೊೀಡಿಾ 117/5 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

77 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ವಜರ್ಕುಮಾರ ತಂದೆ ತಿಪಪ ರ್ಾ ಕಡಚಲಾು ಕೊೀಡಿಾ 147/1 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

78 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ನ್ರಾರ್ಣರೆಡಿ  ತಂದೆ ನಿೀಲಪಪ ಜಾಕನ್ಪಲಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 99 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 1.00 16000.00

79 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ನ್ರಸಮಿು  ತಂದೆ ಬ್ರಚಚ ನ್ನ ಜಾಕನ್ಪಲಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 100/3 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 1.60 25600.00

80 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ನಾಗೇೇಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ಶರಣಪಪ ಕೊೀಡಿಾ ಕೊೀಡಿಾ 78/1. ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 1.60 25600.00

81 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ವಠ್ಲರೆಡಿ  ತಂದೆ ಶಂಬುರೆಡಿ ಕೊೀಲಕುೇಂದ್ರ ಕೊೀಡಿಾ 168, 169/5 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 1.20 19200.00

82 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ರಾಮಲಿೇಂಗಪಪ  ತಂದೆ ರ್ಲಿಪಪ ಮುಷಟ ಳಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 3/5. ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 1.20 19200.00

83 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ನ್ರಸಪಪ  ತಂದೆ ಸಾಬಣಿ ಮುನ್ಕನ್ಪಲಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 37/2 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 1.20 19200.00

84 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪಪ ತುರನೂರ ಕೊೀಡಿಾ 189 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 1.00 16000.00

85 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಗಡಿೆ  ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀ ರಂಗಮಮ  ಗಂಡ ಲೀಕೇಶ ಊಡಗಿ ಕೊೀಡಿಾ 3/2. ಸಾಮನ್ಾ ಗಡಿೆ  ಬಾಳೆ 133 1 1.20 23400.00

86 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಗಡಿೆ  ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀ ಶರಣಪಪ  ತಂದೆ ನ್ರಸಪಪ ನಾಚವಾರ ಕೊೀಡಿಾ 43 ಸಾಮನ್ಾ ಗಡಿೆ  ಬಾಳೆ 133 1 0.80 15600.00

87 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 ಶ್ರ ೀ ಅಮಿೀನ್ರೆಡಿ  ತಂದೆ ಕಾಶಪಪ ಹಣಮನ್ಳಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 25/1. ಸಾಮನ್ಾ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 1 0.50 10000.00

88 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 ಶ್ರ ೀ ವೀರುಪ್ಪಕ್ಷ್ರ್ಾ  ತಂದೆ ಶಂಕರ ರ್ಾ ಮುಷಟ ಳಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 61/1 ಸಾಮನ್ಾ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 1 0.80 16000.00

89 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀ ಗೀಪ್ಪಲ ಚವಾಾ ಣ ತಂದೆ ವಠ್ಲ ಮದನಾ ಕೊೀಡಿಾ 62/5 ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 133 1 0.60 6120.00

90 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀ ವಾಲಾ  ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ನಾರ್ಕ ಮದನಾ ಕೊೀಡಿಾ 62/2 ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 133 1 0.40 4080.00

91 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 423 ಶ್ರ ೀ ವೇಂಕಟ್ಪಪ  ತಂದೆ ನ್ರಸಪಪ ಗುೇಂಡಳಿಿ  ಬ್ರ ಕೊೀಡಿಾ 20, 21 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 423 1 1.00 87500.00

92 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 423 ಶ್ರ ೀ ನ್ರಸಪಪ  ತಂದೆ ಭೀಮಶಪಪ ದಗನೂರ ಕೊೀಡಿಾ 195 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 423 1 87500.00

93 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 422 ಶ್ರ  ಅಮರಲಾಲ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಊಡಗಿ ಕೊೀಡಿಾ 14/2. ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 422 1 1.00 87500.00

94 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ಚನ್ನ ಬಸಪಪ  ತಂದೆ ಶ್ವಪಪ ಮೆದಕ್ ಮುಧೀಳ 51/ಆ ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

95 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ಶರಣಪಪ  ತಂದೆ ಚನ್ನ ಪಪ ಮೆದಕ್ ಮುಧೀಳ 18 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

96 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ಬಸಮಮ  ಗಂಡ ಅನಂತರೆಡಿ ಯಾನಾಗುೇಂದಿ ಮುಧೀಳ 29/1. ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 5.20 87500.00

97 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ಕಾಶಪಪ  ತಂದೆ ಆಶಪಪ ಕಾನ್ಗಡಿ ಮುಧೀಳ 60/6/1 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 2.00 87500.00

98 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಭೀಮಮಮ  ಗಂಡ ಮೀನ್ಪಪ ಕಾನ್ಗಡಿ ಮುಧೀಳ 48/3 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

99 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ರಾಮಿು  ತಂದೆ ನ್ರಸಪಪ ಕಾನ್ಗಡಿ ಮುಧೀಳ 240, 227 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

100 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ಅನುಸೂಜಾ ಗಂಡ ಕಿಷಟ ರೆಡಿ ಕಾನಾಗಡಿ ಮುಧೀಳ 199.. ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

101 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ಸಾಯಿಬಣಿ  ತಂದೆ ಹಾಶಣಿ ಕಾನಾಗಡಿ ಮುಧೀಳ 67 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

102 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಲಿಮಮ  ಗಂಡ ಬನ್ನ ಪಪ ಮೆದಕ್ ಮುಧೀಳ 49/5 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

103 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೆ ಭೀಮರೆಡಿ ಇಟ್ಕಾಲ ಮುಧೀಳ 127 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 2.00 32000.00

104 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ವಠ್ಲರೆಡಿ  ತಂದೆ ಮಲಿರೆಡಿ ಬನುನ ರ ಜೆ ಮುಧೀಳ
210, 211/D, 211/3, 

172/1 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133
1

2.00 32000.00

105 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಬಂದಿಗಿಸಾಬ ತಂದೆ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ ಗೀಪನ್ಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 32/E, 34/2 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 1.30 20800.00

106 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಆಶೀಕ ತಂದೆ ದೇವಪಪ ಗೀಪನ್ಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 8/1. ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.60 9600.00

107 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ  ಮಲಿಪಪ  ತಂದೆ ಬೀಜಪಪ ಗೀಪನ್ಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 46/4 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.90 14400.00

108 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ  ಬಾಬು ತಂದೆ ಕಾಶಪಪ ಗೀಪನ್ಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 8/2. ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.90 14400.00

109 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ  ಮಗಲಪಪ  ತಂದೆ ರ್ಲಿಪಪ ಗೀಪನ್ಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 16/6. ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.80 12800.00

110 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ದೇವೇಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ಆಶಪಪ ಗೀಪನ್ಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 32/2 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 1.00 16000.00

111 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಆಶೀಕ ತಂದೆ ಸಾರ್ಣಿ ಶ್ಲಾರಕೊೀಟ್ ಮುಧೀಳ 14/8, 139/15 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.80 12800.00

112 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಮದನ್ ಮೀಹನ್ರೆಡಿ  ತಂದೆ ರಾಮರೆಡಿ ತೀಲಮಾಮಡ ಮುಧೀಳ 85 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133
1

0.80 12800.00



113 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ನ್ರಸರೆಡಿ  ತಂದೆ ರಾಮರೆಡಿ ಕಾನ್ಗಡಿ ಮುಧೀಳ 190/1 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.90 14400.00

114 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಶರಣಪಪ  ತಂದೆ ಬ್ರಚಚ ಪಪ ಮದಕಲ್ ಮುಧೀಳ 199/3, 199/1 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 2.00 32000.00

115 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಹಣಮಂತ ತಂದೆ ಭೀಮಪಪ ಗಂಗಾರಾವಲಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 122 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133
1

0.80 12800.00

116 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್  133 ಶ್ರ ೀ ಭೀಮಶಪಪ  ತಂದೆ ಚನ್ನ ಪಪ ಮೆದಕ್ ಮುಧೀಳ 135/3 ಸಾಮನ್ಾ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್  133 1 1.00 200000.00

117 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರಾವ ತಂದೆ ವೇಂಕಟ್ರಾವ ಮೀತಕಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 224/2 ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 133 1 0.55 5610.00

118 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀ ಭರತೇಶ ತಂದೆ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸರಾವ ಮೀತಕಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 224/2 ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 133 1 0.45 4590.00

119 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಟ್ರ್ಾ ಾಕಟ ರ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ರುಕುಕ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಿೀಲಾಾ  ನಾರ್ಕ ಕದಲಾಪೂರ ಮುಧೀಳ 109 ಪ.ಜಾ ಟ್ರ್ಾ ಾಕಟ ರ್
1

100000.00

120 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸುನಿೀತಾ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಪಪ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 735/2 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 2.00 87500.00

121 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಗಿರೆಪಪ ರ್ಡಗಾ ಸೇಡಂ 1, 2/1/2 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

122 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 ಶ್ರ ೀ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಶ್ವಶರಣಪಪ ರ್ಡಗಾ ಸೇಡಂ 83/3/2 ಸಾಮನ್ಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 133 1 1.00 87500.00

123 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಪರ ಭಕಾರ ರಾವ ತಂದೆ ಚಂದರರಾವ ತರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 24 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.74 11800.00

124 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಬಸೆೆ ಟ್ಪಪ  ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪಪ ಸೂರವಾರ ಸೇಡಂ 61/1 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.84 13420.00

125 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶೀಬಾ ಗಂಡ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 688/3 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.40 5980.00

126 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪಿ್ಪಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪುತರ ಪಪ  ತಂದೆ ಸಾಬಣಿ ಸಂಗಾವ ಸೇಡಂ 57/6, 57/1 ಸಾಮನ್ಾ ಪಿ್ಪ ಸಟ ಕ್ ಮಲಿಚ ೇಂಗ್ 133 1 0.70 11000.00

127 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 ಶ್ರ ೀ ರುದರ ಮುನಿ ತಂದೆ ಅರ್ಾ ಪಪ ಹಂಗನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 169.. ಸಾಮನ್ಾ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 1 1.50 30000.00

128 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 ಶ್ರ ೀ ಕಾಶ್ನಾಥ ತಂದೆ ದತಾತ ತೆರ ೀರ್ ಮಳಖೇಡ ಸೇಡಂ 280 ಸಾಮನ್ಾ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 1 1.00 20000.00

129 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 ಶ್ರ ೀ ದೊಡಿಪಪ  ತಂದೆ ಚಂದರ ಪಪ ಅರೆಬಮಮ ನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 101/1 ಸಾಮನ್ಾ ಹೈಬ್ರರ ಡ್ ತರಕಾರಿ  133 1 0.75 15000.00

130 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್  133 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶ್ವಲಿೇಂಗಮಮ  ಗಂಡ ಹಾಬಳ ಟ ಸೇಡಂ ಸಾಮನ್ಾ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್  133 1 200000.00

131 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀ ಶ್ವನಂದ ತಂದೆ ಗುೇಂಡಪಪ ಸೇಡಂ ಸೇಡಂ 407/4 ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 133 1 1.20 12240.00

132 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಕಾಳಪಪ ತೀಟ್ನ ಳಿಿ ಸೇಡಂ 167/3 ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 133 1 1.00 10200.00

133 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀ ವೀರೇೇಂದರ  ತಂದೆ ಚಂದರ ಶೇಟಟ ಸಂಗಾವ ಟ ಸೇಡಂ 60/3, 60/4 ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 133 1 1. 70 52020.00

134 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಬಾಳೆ 133 ಶ್ರ ೀಮತಿ ನಿೇಂಗಮಮ  ಗಂಡ ಮಲಕ ಪಪ ತೀಟ್ನ ಳಿಿ ಸೇಡಂ 26/2, ಸಾಮನ್ಾ ಬಾಳೆ 133 1 1.00 30600.00

135 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 423 ಶ್ರ ೀ ದೊಡಿಪಪ  ತಂದೆ ಚಂದರ ಪಪ ಅರೆಬಮಮ ನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 101/1 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 423 1 1.00 87500.00

136 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಡಣಿ  ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ ಶ್ರ ೀ ಕಾಶ್ನಾಥ ತಂದೆ ದತಾತ ತೆರ ೀರ್ ಮಳಖೇಡ ಸೇಡಂ 280 ಪ.ಜಾ ಡಣಿ  ಮೆಣಸನ್ಕಾಯಿ 1 0.20 140000.00

137 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 422 ಶ್ರ ೀ ಬಾಬು ತಂದೆ ಹಾಶಪಪ ರ್ಡಗಾ ಸೇಡಂ 20 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 422 1 1.47 87500.00

138 ರಾಷಿರೋಯ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಷನ್ (NHM) ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 422 ಶ್ರ  ಲಕ್ಿ ಮ  ಗಂಡ ಭೀಮಿಾ ನೃಪತುೇಂಗಾ ನ್ಗರ ಸೇಡಂ 130/2 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ  ಶೇಕರಣ ಘಟ್ಕ 422
1

1.94 87500.00

II

1 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY)
Fortune Agro Make Rotovator 

FAI Dai FRT4 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಅೇಂಜಮಮ  ಗಂಡ ಶ್ಯೇಂತಪಪ ಗುೇಂಡಳಿಿ  ಬ್ರ ಕೊೀಡಿಾ 18/4. ಪ.ಜಾ Fortune Agro Make Rotovator 
FAI Dai FRT4 1 1

40000.00

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY)
Fortune agro make Power 

sprayer with 4 stroke Honda 
petrol GX25 ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಲಿೇಂಗಪಪ  ತಂದೆ ಶರಣಪಪ ಕೊೀಡಿಾ ಕೊೀಡಿಾ

526 ಪ.ಜಾ
Fortune agro make Power 

sprayer with 4 stroke Honda 
petrol GX25 1 0.8

10000.00

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY)
Fortune agro make Power 

sprayer with 4 stroke Honda 
petrol GX25 ಶ್ರ  ಸಾರ್ಪಪ  ತಂದೆ ನಾಗಪಪ ಕೊೀಡಿಾ ಕೊೀಡಿಾ

469/1 ಪ.ಜಾ
Fortune agro make Power 

sprayer with 4 stroke Honda 
petrol GX25 1 0.6

10000.00

4 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY)
Improoved weed/Grass cutting 

machine ಶ್ರ ೀ ನ್ರಸಮಿು  ತಂದೆ ಬ್ರಚಚ ನ್ನ ಜಾಕನ್ಪಲಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 100/3 ಸಾಮನ್ಾ
Improoved weed/Grass 

cutting machine 1 0.5
11200.00

5 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY)
Rotavator Width 170CM 

Drivenchai no of Blades 42 
540RP ಶ್ರ ೀ ದೇವೇಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ಹಸನ್ಪಪ ಹಾಬಾಳ ಟ ಸೇಡಂ

ಪ.ಜಾ
Rotavator Width 170CM 

Drivenchai no of Blades 42 
540RP 1 1

48500.00

6 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY)
Oleo-Mac, Italy 94 Petrol (2S) 

(3.1HP) ಶ್ರ ೀ ಸೂಯಾುಕಾೇಂತ ತಂದೆ ಭಾಗಪಪ ಮಿೀನ್ಹಾಬಳ ಸೇಡಂ 38/1 ಪ.ಜಾ Oleo-Mac, Italy 94 Petrol (2S) 
(3.1HP) 1 1.2

23240.00

7 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY)
Fortune Agro make power 

chain saw 3Hp ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸುಜಾತಾ ಗಂಡ ಈಶವ ರ ಮುಗನೂರ ಸೇಡಂ 35/4 ಪ.ಜಾ Fortune Agro make power 
chain saw 3Hp 1 0.8

15300.00

8 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY)
AHM 200+Baffle Sekf 

Orioekked Reaoer Ritary 
weeder Fir Oaddy ಶ್ರ ೀ ಶರಣಪಪ  ತಂದೆ ಮಸಾತ ನ್ಪಪ ಹಾಬಾಳ ಟ ಸೇಡಂ

29/2/2 ಪ.ಜಾ
AHM 200+Baffle Sekf 

Orioekked Reaoer Ritary 
weeder Fir Oaddy 1 1

15450.00

9 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY)
AM30+5 Hp Diesel/Petrol 
Engine-ISI 163CC Honda 

GX160 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಚಂದರ ಮಮ  ಗಂಡ ಬಾಲಪಪ ಹಾಬಳ ಟ ಸೇಡಂ
9/2/1. ಪ.ಜಾ

AM30+5 Hp Diesel/Petrol 
Engine-ISI 163CC Honda 

GX160 1 0.5
23950.00

10 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY)

Fortune agroimpex 
weeder/brush cutter 2stroke, 
1.5Hp 6500 RPM (model no. 

FAI 180) ಶ್ರ ೀ ರಾಜೇಂದರ  ತಂದೆ ಸಂಬಣಿ ಸೂರವಾರ ಸೇಡಂ
63/4 ಪ.ಜಾ

Fortune agroimpex 
weeder/brush cutter 2stroke, 
1.5Hp 6500 RPM (model no. 

FAI 180) 1 0.5

14000.00

11 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY) Rotary tiller ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲಕ್ಿ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮಿಾ ನೃಪತುೇಂಗಾ ನ್ಗರ ಸೇಡಂ  20/1, 20/3                                       ಸಾಮನ್ಾ Rotary tiller
1 0.5

40500.00

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY) Fortune agroimpex Chaff cutter 
with 5 hp electric motor ಶ್ರ ೀ ಮಾಣ್ಣಕರಾವ ತಂದೆ ರೇವಪಪ ರ್ಡಗಾ ಸೇಡಂ

113/1
ಸಾಮನ್ಾ

Fortune agroimpex Chaff 
cutter with 5 hp electric motor

1
22000.00

13 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ರಜಿೀಯಾ ಗಂಡ ಅಬುದ ಲ ಕೊೇಂತನ್ಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 28/4. ಸಾಮನ್ಾ ನಿೇಂಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ 1 1.60 50540.00

14 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ಹಫಿರ್ಜಲಿ  ತಂದೆ ಮಜರುಲಿ ಕೊೇಂತನ್ಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 20/1. ಸಾಮನ್ಾ ನಿೇಂಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ 1 2.00 63175.00

15 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪಪ  ತಂದೆ ನ್ರಸಮಿು ಸೀಮಪಲಿಿ ಆಡಕಿ 18.. ಸಾಮನ್ಾ ನಿೇಂಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ 1 0.40 12635.00

16 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 
ಹೊೇಂದ್ರಣ್ಣಕೆ ಮತತ   ಟ್ರ್ಾ ಾಕಟ ರ್ ಶ್ರ ೀ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಮಲಕ ಪಪ ಊಡಗಿ ಕೊೀಡಿಾ 9/1. ಪ.ಜಾ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದ ಹೊೇಂದ್ರಣ್ಣಕೆ ಮತತ   

ಟ್ರ್ಾ ಾಕಟ ರ್ 1
2.00 157000.00

17 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 
ಹೊೇಂದ್ರಣ್ಣಕೆ ಮತತ  ಈ ರುಳಿಿ  

ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ
ಶ್ರ ೀ ಶ್ಯೇಂತಪಪ  ತಂದೆ ನಾಗಪಪ ಗುೇಂಡಳಿಿ  ಬ್ರ ಕೊೀಡಿಾ 18/6. ಪ.ಜಾ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದ ಹೊೇಂದ್ರಣ್ಣಕೆ ಮತತ  
ಈ ರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ

1

1.00 27066.00

18 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ ಶ್ರ ೀ ಸಣಿ  ವೇಂಕಟ್ಪಪ  ತಂದೆ ನ್ರಸಪಪ ಗುೇಂಡಳಿಿ  ಬ್ರ ಕೊೀಡಿಾ 122 ಪ.ಪಂ ನಿೇಂಬ್ 1 1.25 70588.00

19 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಲಿೇಂಗಪಪ  ತಂದೆ ಶರಣಪಪ ಕೊೀಡಿಾ ಕೊೀಡಿಾ 526 ಪ.ಜಾ ನಿೇಂಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ 1 1.25 73875.00

20 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಅೇಂಜಮಮ  ಗಂಡ ಶ್ಯೇಂತಪಪ ಗುೇಂಡಳಿಿ  ಬ್ರ ಕೊೀಡಿಾ 18/4. ಪ.ಜಾ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 1 1.00 360000.00

21 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 ಶ್ರ ೀ ಧೂಳಶೆಟಟ  ತಂದೆ ಚಂದರ ಣಿ ಕೊೀಡಿಾ ಕೊೀಡಿಾ 792 ಸಾಮನ್ಾ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 1 2.00 200000.00

22 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಪಪ್ಪರ್ ಶ್ರ ೀ ವೇಂಕಟ್ಪಪ  ತಂದೆ ನ್ರಸಪಪ ಗುೇಂಡಳಿಿ  ಬ್ರ ಕೊೀಡಿಾ 12/4. ಪ.ಪಂ ಪಪ್ಪರ್ 1 0.50 76000.00

23 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಪಪ್ಪರ್ (059) ಶ್ರ ೀ ಧೂಳಶೆಟಟ  ತಂದೆ ಚಂದರ ಣಿ ಕೊೀಡಿಾ ಕೊೀಡಿಾ 792 ಸಾಮನ್ಾ ಪಪ್ಪರ್ (059) 1 1.20 95763.00

24 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಪಪ್ಪರ್ (059) ಸರ ೀ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂದೆ ಸದದ ಲಿೇಂಗಪಪ ಗೌಡನ್ಹಳಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 149 ಸಾಮನ್ಾ ಪಪ್ಪರ್ (059) 1 1.20 95763.00

25 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಪಪ್ಪರ್ (059) ಶ್ರ ೀಮತಿ ದೇವಮಣ್ಣ ಗಂಡ ಭೀಮರ್ಾ ಗೌಡನ್ಹಳಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 138/4 ಸಾಮನ್ಾ ಪಪ್ಪರ್ (059) 1 1.60 127684.00

ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



26 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಪಪ್ಪರ್ (059) ಶ್ರ ೀ ಮಹಾೇಂತೇಶ ತಂದೆ ಸದದ ಲಿೇಂಗರ್ಾ ಮುಷಟ ಳಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 61/3 ಸಾಮನ್ಾ ಪಪ್ಪರ್ (059) 1 1.00 79802.00

27 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಪಪ್ಪರ್ (059) ಶ್ರ ೀ ಸದದ ಲಿೇಂಗರ್ಾ  ತಂದೆ ಶಂಕರ ರ್ಾ ಮುಷಟ ಳಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 61/2 ಸಾಮನ್ಾ ಪಪ್ಪರ್ (059) 1 0.75 59851.00

28 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ಸದ್ರರ ಮ ತಂದೆ ರ್ಲಿಪಪ ಮುಷಟ ಳಿಿ ಕೊೀಡಿಾ 12/1. ಸಾಮನ್ಾ ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ 1 1.00 40960.00

29 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ  ನಾಗೇೇಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ಶರಣಪಪ ಕೊೀಡಿಾ ಕೊೀಡಿಾ 78 ಸಾಮನ್ಾ ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ 1 1.20 49152.00

30 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಸದದ ರಾಮರೆಡಿ ದೇವನೂರ ಕೊೀಡಿಾ 33/2 ಸಾಮನ್ಾ ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ 1 1.00 40960.00

31 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ಮಗಲಪಪ  ತಂದೆ ನಾಗಪಪ ಕೊೀನಾಪೂರ ಕೊೀಡಿಾ 275 ಸಾಮನ್ಾ ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ 1 0.80 32768.00

32 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ಅಬುದ ಲ ಸಾಬ ತಂದೆ ಕಾಶ್ೀೇಂ ಸಾಬ ಭೂತಪೂರ ಕೊೀಡಿಾ 79/5 ಸಾಮನ್ಾ ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ 1 1.00 40960.00

33 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಚಪಪ  ತಂದೆ ಅರ್ಾ ಣಿ ಕೊೀಡಿಾ ಕೊೀಡಿಾ 78 ಸಾಮನ್ಾ ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ 1 1.00 40960.00

34 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ಸಂತೀಶ ತಂದೆ ಶಂಕರ ಊಡಗಿ ಕೊೀಡಿಾ 14/3. ಪ.ಜಾ ಸೀಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ 1 1.00 76128.00

35 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 
ಹೊೇಂದ್ರಣ್ಣಕೆ ಮತತ   ಟ್ರ್ಾ ಾಕಟ ರ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ರುಕಿಕ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಿೀಲಾಾ  ನಾರ್ಕ ಕಡತಾಲ ತಾೇಂಡ ಮುಧೀಳ 18.Apr ಪ.ಜಾ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದ ಹೊೇಂದ್ರಣ್ಣಕೆ ಮತತ   

ಟ್ರ್ಾ ಾಕಟ ರ್ 1
2.12 157000.00

36 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ 
ಹೊೇಂದ್ರಣ್ಣಕೆ ಮತತ  ಈ ರುಳಿಿ  

ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ
ಶ್ರ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ ತಂದೆ ಬಾಬಾ  ನಾರ್ಕ ಮೆದಕ್ ಮುಧೀಳ 314 ಪ.ಜಾ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ್ ಬಾಕಿ 
ಉಳಿದ ಹೊೇಂದ್ರಣ್ಣಕೆ ಮತತ  
ಈ ರುಳಿಿ  ಶೇಖರಣ ಘಟ್ಕ

1

1.00 28000.00

37 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059
ಶ್ರ ೀ ಭೂಪ್ಪಲರೆಡಿ  ತಂದೆ ಬಾಲರೆಡಿ ಬುರುಗಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 19/3. ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 1
2.00 16973.00

38 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059
ಶ್ರ ೀ ಮೀಹನ್ರೆಡಿ  ತಂದೆ ಸಾಯಿರೆಡಿ ಇಟ್ಕಾಲ ಮುಧೀಳ 76 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 1
1.20 16973.00

39 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059
ಶ್ರ ೀ ಪರ ಭಾಕಾರ ತಂದೆ ವೇಂಕಟ್ರಾವ ಭಟ್ ಬುರುಗಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 152 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 1
1.00 8486.00

40 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059
ಶ್ರ ೀ ಬುಜಜ ಮಮ  ಗಂಡ ಸಾರ್ಪಪ ಇಟ್ಕಾಲ ಮುಧೀಳ 119/4 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 1
1.00 8486.00

41 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059
ಶ್ರ ೀ ವೇಂಕಟ್ರೆಡಿ  ತಂದೆ ಸಾಯಿರೆಡಿ ಇಟ್ಕಾಲ ಮುಧೀಳ 118 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 1
1.00 8486.00

42 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಬನ್ನ ಮಮ  ಗಂಡ ಭೀಮಶಪಪ ಮೆದಕ್ ಮುಧೀಳ 135/4 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 1
0.80 5864.00

43 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 ಶ್ರ ೀ ಭೀಮಶಪಪ  ತಂದೆ ಚನ್ನ ಪಪ ಮೆದಕ್ ಮುಧೀಳ 135 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
059 1

1.60 16528.00

44 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 ಶ್ರ ೀಕಮಲಮಮ  ಗಂಡ ನ್ರಸರೆಡಿ ಮೆದಕ್ ಮುಧೀಳ 275/3 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
059 1

1.40 14462.00

45 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 ಶ್ರ  ನ್ರಸರೆಡಿ  ತಂದೆ ರಾಮರೆಡಿ ಕಾನಾಗಡಿ ಮುಧೀಳ 191/1 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
059 1

0.50 5365.00

46 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 ಶ್ರ ೀ ವೇಂಕಟ್ರೆಡಿ  ತಂದೆ ಹಾಸರೆಡಿ ಬುರುಗಪಲಿಿ ಮುಧೀಳ 36 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
059 1

0.50 5365.00

47 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 ಶ್ರ ೀ ಮಲಿಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಂದೆ ಬಸವರಾಜ ಕಾನಾಗಡಿ ಮುಧೀಳ 66 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
059 1

1.00 10730.00

48 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಕಲಿೇಂಗಡ ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ಮೀನ್ಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 4 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.60 26653.00

49 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಕಲಿೇಂಗಡ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಶೆಟಟ  ತಂದೆ ಶರಣಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 175 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.50 22311.00

50 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಕಲಿೇಂಗಡ ಶ್ರ ೀ ಸಂತೀಷಕುಮಾರ ತಂದೆ ಹಸನ್ಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 143/2 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 35212.00

51 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಕಲಿೇಂಗಡ ಶ್ರ ೀ ಸುಭನ್ ಪಟೇಲ್ ತಂದೆ ಶಮಶ್ೀರ್ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 112/1 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.80 35217.00

52 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಕಲಿೇಂಗಡ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವರಾರ್ ತಂದೆ ಹಣಮಂತಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 8/1, 9/1 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.70 30955.00

53 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಕಲಿೇಂಗಡ ಶ್ರ  ನಾಗೇೇಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ಮೀನ್ಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 4 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.60 26653.00

54 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಕಲಿೇಂಗಡ ಶ್ರ ೀ ಮರೆಪಪ  ತಂದೆ ಸಂಗಪಪ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 9/3, 9/6 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.50 22311.00

55 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಕಲಿೇಂಗಡ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀನಾಥ ತಂದೆ ನಾಗಣಿ  ಭೀರನ್ಳಿಿ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 3 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.73 31844.00

56 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಕಲಿೇಂಗಡ ಶ್ರ ೀ ಗುೇಂಡಪಪ  ತಂದೆ ರಾಮಣಿ ಬ್ರೀರನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 149/*/1, 149/*/2 ಸಾಮನ್ಾ ಕಲಿೇಂಗಡ 1 0.40 17448.00

57 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಶ್ರ ೀ ದೊಡಿಪಪ  ತಂದೆ ಚಂದರ ಪಪ ಅರೆಬಮಮ ನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 101/*/1 ಪ.ಪಂ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ 1 0.50 46812.00

58 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲಕ್ಿ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಮಲಾ ನೃಪತುೇಂಗಾ ನ್ಗರ ಸೇಡಂ 20 ಪ.ಜಾ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ
1

0.50 47812.00

59 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ಭೀಮರಾವ ತಂದೆ ಮೈಬಣಿ ಹಂಗನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 1 ಸಾಮನ್ಾ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಹೊಸ ತೀಟ್
1

0.50 25562.00

60 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಹಾದೇವ ಗಂಡ ನಾಗಣಿ ಸಂಗಾವ ಟ ಸೇಡಂ 57/5 ಸಾಮನ್ಾ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಹೊಸ ತೀಟ್
1

0.50 25562.00

61 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ತಂದೆ ಭೀಮರಾವ ನಿೀಲಹಳಿಿೀ ಸೇಡಂ 11 ಸಾಮನ್ಾ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಹೊಸ ತೀಟ್
1

1.00 51125.00

62 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲಕ್ಿ ಮ ೀಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೀಮಿಾ  ಪವಾರ ನೃಪತುೇಂಗಾ ನ್ಗರ ಸೇಡಂ 20 ಸಾಮನ್ಾ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಹೊಸ ತೀಟ್
1

0.50 25562.00

63 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ಮೈಬಣಿ  ತಂದೆ ಶ್ವಪಪ ಹಂಗನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 117 ಸಾಮನ್ಾ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಹೊಸ ತೀಟ್
1

0.70 35787.00

64 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ತಿಮಮ ಣಿ  ತಂದೆ ಮಲಿಪಪ ರಾಜಿೀವ ನ್ಗರ ಸೇಡಂ 28/2. ಸಾಮನ್ಾ ಟೊೀಮಾಾ ಟೊೀ ಹೊಸ ತೀಟ್
1

1.80 92025.00

65 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059 ಶ್ರ ೀ ಬಸೆೆ ಟ್ಪಪ  ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪಪ ಸೂರವಾರ ಸೇಡಂ 61/1 ಸಾಮನ್ಾ ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
059 1

1.20 10684.00

66 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059 ಶ್ರ ೀ ಬಸವರೆಡಿ  ತಂದೆ ಸುದಶುನ್ರೆಡಿ ಕಾಚೂರ ಸೇಡಂ 41/12 ಸಾಮನ್ಾ ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
059 1

0.80 7283.00

67 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059 ಶ್ರ ೀ ರಾಮಶೇಟಟ  ತಂದೆ ರೇವಪಪ ತೆಲ್ಲಕ ರ ಸೇಡಂ 127 ಸಾಮನ್ಾ ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
059 1

1.20 10912.00

68 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059 ಶ್ರ ೀ ವಾಸುದೇವ ತಂದೆ ಅಮೃತಪಪ ಬ್ರಬಾ ಳಿಿ ಸೇಡಂ 2/RS/4 ಸಾಮನ್ಾ ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
059 1

0.40 4240.00

69 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059 ಶ್ರ ೀ ವಸಂತಕುಮಾರ ತಂದೆ ಅೇಂಬರಾವ ಪ್ಪಟೀಲ ಸಟ್ಪಟ್ನ್ಹಳಿಿ ಸೇಡಂ 1/1. ಸಾಮನ್ಾ ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
059 1

0.80 8483.00

70 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059 ಶ್ರ ೀ ನಾಗೇೇಂದರ ಪಪ  ತಂದೆ ಸಂಗಪಪ ಕುಕುಕ ೇಂದ್ರ ಸೇಡಂ 173 ಸಾಮನ್ಾ ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
059 1

0.40 4240.00

71 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059 ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಲಿಮಮ  ಗಂಡ ಶರಣಪಪ ಕುಕುಕ ೇಂದ್ರ ಸೇಡಂ 155/3 ಸಾಮನ್ಾ ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
059 1

0.80 8483.00

72 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 422 ಶ್ರ  ಶರಣಮಮ  ಗಂಡ ಸಂಗಪಪ ಕುಕುಕ ೇಂದ್ರ ಸೇಡಂ 62 ಪ.ಜಾ ನಿೇಂಬ್ 2ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 
422 1

0.40 8594.00

73 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ನಿೇಂಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್ ಶ್ರ ೀ ಉಮಾರ ಅಬುದ ಲ ತಂದೆ ಅಬುದ ಲ ಸತಾತ ರ ಮದಕಲ್ ಸೇಡಂ 56/1 ಸಾಮನ್ಾ ನಿೇಂಬ್ ಹೊಸ ತೀಟ್
1

2.00 63175.00

74 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 ಶ್ರ ೀ ಬಶೆಟ್ಟ ಪಪ  ತಂದೆ ಸದ್ರರ ಮಪಪ ಸೂರವಾರ ಸೇಡಂ 61/1 ಸಾಮನ್ಾ ಪ್ಪಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 1 2.00 200000.00



75 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಪ್ಪಲಿ ಹೌಸ್ ಹೊೇಂದ್ರಣ್ಣಕೆ 

ಮತತ ಶ್ರ ೀ ಕಾಶ್ನಾಥ ತಂದೆ ದತತ ತೆರ ರ್ ಮಳಖೇಡ ಸೇಡಂ 280.. ಪ.ಜಾ ಪ್ಪಲಿ ಹೌಸ್ ಹೊೇಂದ್ರಣ್ಣಕೆ 
ಮತತ 1

0.20 841000.00

76 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059
ಶ್ರ ೀ ಬಸವಂತಪಪ  ತಂದೆ ಸಂಬಣಿ ಮಳಖೇಡ ಸೇಡಂ 16/2. ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 1
1.20 7676.00

77 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059
ಶ್ರ ೀ ಜಗನಾನ ಥ ತಂದೆ ನಾರಾರ್ಣ ಕಾಚೂರ ಸೇಡಂ 1 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 1
1.20 7196.00

78 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD)
ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059
ಶ್ರ ೀ ರುದರ ಮುನಿ ತಂದೆ ಅರ್ಾ ಪಪ ಹಂಗನ್ಳಿಿ ಸೇಡಂ 169 ಸಾಮನ್ಾ ಮಾವು 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 

059 1
1.00 7010.00

79 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಸೀಬ್ 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059 ಶ್ರ ೀ ರಾಮಶೇಟಟ  ತಂದೆ ರೇವಪಪ ತೆಲ್ಲಕ ರ ಸೇಡಂ 127 ಸಾಮನ್ಾ ಸೀಬ್ 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059
1

1.00 23260.00

80 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಸೀಬ್ 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059 ಶ್ರ ೀ ಮಲಭೂಪ್ಪಲರೆಡಿ  ತಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ರೆಡಿ ಹಯಾಾ ಳ ಸೇಡಂ 130 ಸಾಮನ್ಾ ಸೀಬ್ 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059
1

1.00 23260.00

81 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಸೀಬ್ 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059
ಶ್ರ ೀ ಅೇಂಬರಾವ ಪ್ಪಟೀಲ ತಂದೆ ಬಸವಂತರಾವ 
ಪ್ಪಟೀಲ ಸಟ್ಪಟ್ನ್ಹಳಿಿ ಸೇಡಂ 1/1. ಸಾಮನ್ಾ ಸೀಬ್ 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059

1
2.00 46520.00

82 ಸಮಗರ ತೆ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದ್ಿ ಯೋಜನೆ (CHD) ಸೀಬ್ 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059 ಶ್ರ ೀ ಗಾಲಾಾ ಣಿ  ತಂದೆ ಸಂಗಪಪ ಸಂಗಾವ ಟ ಸೇಡಂ 69 ಸಾಮನ್ಾ ಸೀಬ್ 3ನೇ ವಷು ನಿವುಹಣ್ಣ 059
1

0.20 4652.00



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

1
S-03 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 
(ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ )

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕೆ.ಸ. ಜಯ ರಾಮ ಬಿನ್:ಚಿನನಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 89/280,89/279 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 32964.00 741154694005 121001489368

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಆರ್.ಡಿ. ಭವಾನಿ ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್: ದೋರಪಪ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 3565/364 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 11108.00 480570641668 125401011000651

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಲಕ್ಷ್ಮಮ ಪಿ.ಎಸ್  ಕೆ ಂ: ಹೆ ನನಪಪ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 356/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 23976.00 225907779095 13252020955

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸ.ಟಿ.ಮಾಚಯಯ  ಬಿನ್: ಸ.ಬಿ. ತಮಮಯಯ ಹೆರವನಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5.42 31435.00 877301690911 ,520101048805900

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎ.ಕೆ. ಮುತತಪಪ ಬಿನ್: ಎ.ಎಸ್. ಕಾಳಪಪ ಬಲಲಮಾವಟಿಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
69/0,120/1,120/3,241/

2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.00 150027.00 737601853881 1537101001475

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ರಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣಣಪಪ ಸಂಗಯಯನ ಪುರ ಕ್ಸಬ 2/59p2 ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.80 17922.00 247292615313 64032428987

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎಂ ಟಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.13 24434.00 723393050800 132501010003488

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಜಿ ಎನ್ ರೋವಣಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಗಣಗ ರು ಕ್ಸಬ 48/8 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 0.60 25581.00 608973089712 54050222503

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಬಸವನತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 25/5 ಪ ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.40 22038.00 976218676292 1291101000029

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಟಿ ಡಿ ಇಂದಿರ ಕೆ ೋಂ ದೋವಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 29368.00 414301062291 455101009477

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆಂಜನೆೋಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 0.32 18998.00 239021002858 455101007064

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹ ಭುವನಗಿರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 19634.00 831810659157 1291101009332

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಉಮಾ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಹಳಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 10/3,7/12,9/2,9/3 ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 2.00 33468.00 453508895523 455101010363

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಹೆಚ್ ಟಿ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹಳಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 42/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 30268.00 239021002858 455101007064

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಯಡವನಾಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 237NR ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 17930.00 852819046355 4142500100676901

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸ ಎನ್ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 29507.00 869502457315 455101006246

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಹೆಚ್ ಎಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಹಳಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
53/7p1, 5/11, 11/6, 

5/9 ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1.40 23780.00 642715009173 455101012386

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಬಸವಣಣ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಯಪಪ ಕಾಸಲಗ ೋಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 0.45 9733.00 567942100613 455101007955

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ)
ಜಾನ್ ತ ೋಮಸ್ ರಾಮಪುರಂ ಬಿನ್ ಜಾಜಯ 

ಇಮಾಮಯನುಯಲ್
ನೆಲ್ಲಲಹುದಿಕೆೋರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 166/10 ಸಾಮಾನಯ ಏಲಕ್ಕಿ 2.00 58934.00 790122353534 30171880825

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಚಂದ್ಾರವತಿ ಕೆ ೋಂ ದೋವರಾಜ ದ ಡಡಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 224/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.40 36025.00 648805642356 1757101010188

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಪಾಪಣಣ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಊರುಗುತಿತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 76 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 26025.00 284246729252 1757101009401

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸ ಎನ್ ಹೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಗ್ೌಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 177/2,177/3,178/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.30 76408.00 834246398415 08090100003774

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಎಂ ಎನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಿವಾಯಣಪಪ ಅಂದ್ಗ ೋರ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 23013.00 626438405234 621004597761

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ವಿ.ಉಮದೋವಿ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 30/2 30/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00
65483.00 380139142101 520101055859670

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸ.ಎನ್.ಗಣಪತಿ ನಾಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 182 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70
46000.00 393610145174 121001443094

ಸ ಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ (ಹೆ) ಸ.ಎನ್.ಪೆ ನನಮಮ ನಾಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 154/2 152/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00
65000.00 274415008924 121001489947

S-12 ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ಎಂ.ವಿ. ರಾಧಾಕ್ೃಷಣ

ಬಿನ್ : ಲೋಟ್ ವಾಸುದೋವ್
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ ,2/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.50 11699.00 2829 7910 0375 ,0643101006640

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ಎನ್. ಎನ್ ವಾಸುದೋವ
ಬಿನ್ : ನಾರಾಯಣ

ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/323A ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 3899.00 4420 1037 9221 ,0643101006562

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ಸ.ಟಿ .ಮಾಚಯಯ

ಬಿನ್ ; ಸ ಬಿ ತಮಮಯಯ
ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 5.00 39000.00 8773 0169 0911 ,520101048805900

2019-20ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಲ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ್  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲಲ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷ್ಗಳಲ್ಲಲ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮತುತ ವಿವರ

ಕೆೋಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ಕೆ. ಪಿ .ತಮಮಯಯ
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಪೆ ನನಪಪ

ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 15310.00 9159 7936 9606 11022200018214

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ಎ.ಜೆ ಥ ೋಮಸ್

ಬಿನ್ : ಎ. ಜೆ. ಜಾನ್
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ ,2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 15600.00 6911 5260 3793 520101241239881

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ವಿ. ಪಾರನಿಸೋಸ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಡಿ. ವಕ್ಕಯ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 717856326389 520101241239131

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎನ್.ಕೆ.ಜೆ ೋಸ್ ಬಿನ್:ಕ್ುರಿಯ ಕೆ ೋಸ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 236/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 671728349359 520101241248351

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಆರ್. ಧನಂಜಯ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ. ರಾಮಯಯ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 254/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 795033657107 4049210001999

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ಎ.ವಿ.ದ್ಾಮೊೋದ್ರ

ಬಿನ್: ಎ.ಪಿ.ರ್ೋಲಾಯುಧ ಆಚಾರಿ ಹೆ ದ್ವಾಡ ಮಡಿಕೆೋರಿ
190/2,

190/1,

190/3

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.50 19500.00 7835 5857 3994 11042200058242

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಗಣಪತಿ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 47 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 8421 8109 0618 10509881952

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ ಡಿರ ಜಿ ಲಲ್ಲತ ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
23/5,

14/6,
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 2998 7222 0027 10509898105

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಂ.ಪಿ. ಚಂಗಪಪ  ಬಿನ್:ಎಂ.ಎಂ. ಪೆ ನನಪಪ
ಕೆ ಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

34/14 ಸಾಮಾನಯ 2.50
7800.00 364599250849

ಕೆ.ಡಿ.ಸ.ಸ ಬಾಯಂಕ ಮಡಿಕೆೋರಿ

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ಪಿ ಬಿ ಉತತಪಪ

ಬಿನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಭೋಮಯಯ
ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 45/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 9777 5765 0515 ,520101048798505

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ಬಿ ಎನ್ ಲ್ಲಂಗರಾಜು 
ಬಿನ್ : ನಂಜಪಪ ಬಿ ಪಿ

ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 99 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 2692 4063 5885 ,114401011000166

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ಎಂ ಸ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್
ಬಿನ್ : ಚಿನನಪಪ

ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 109/0 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 9209 0241 3918 ,114401011000136

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಿ.ಟಿ. ಅಪಪಯಯ ಬಿನ್:ತಿಮಮಯಯ
ಕ್ಕಗ್ಾಾಲು ಮಡಿಕೆೋರಿ

132/1 ಸಾಮಾನಯ 2.50
11700.00 549540661911

10708081993

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ಕೆ.ಪಿ ಪ ವಯಯ

ಬಿನ್ : ಕೆ.ಎ ಪಾಪಯಯ
ಆವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 49/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 7800.00 7093 9806 9587 ,0517101039860

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ಡಿ.ಆರ್ ಆದ್ಶಯ

ಬಿನ್ : ಡಿ ಎಸ್ ರವಿೋಂದ್ರ
ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ

129,

126
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 7800.00 4362 5867 5625 11022200016949

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ಎನ್.ಟಿ. ಕ್ಕರಣ್ ಕಾಯಯಪಪ
ಬಿನ್ : ಎನ್. ಕೆ.ತಿಮಮಯಯ

ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 88 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.50 19500.00 5038 5772 1262 64008611483

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ವಿ.ಸ.ಉಪೆಂದ್ರ
ಬಿನ್ : ಚಲಲಪಪ

ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 5.00 39000.00 6879 1927 1173 ,11042250005370

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಎಸ್. ದೋವಯಯ ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 439, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 4 31200 6.10359E+11 2.56401E+14

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಉತತಪಪ ಎಂ.ಪಿ ಬಿನ್:ಎಂ.ಸ. ಪ ವಯಯ ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 106, ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 15600 5.54695E+11 5.20101E+14

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎ.ಎಸ್. ಉಲಾಲಸ್ ಬಿನ್:ಸ್ ೋಮಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಮರಂದ ೋಡ 16ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.5 19500 7.69327E+11 10708081642

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎ.ಬಿ. ಬೆಳಯಪಪ ಬಿನ್: ಎ.ಎ. ಬೆ ೋಪಯಯ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 113/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.5 19500 7.48404E+11 1312500100523101,

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಡಿ.ಎ. ನರೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಡಿ.ಬಿ. ಆನಂದ್ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 211/9 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 3 23400 5.07307E+11 1312500100788601,

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಡಿ.ಆರ್. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್: ಡಿ.ಬಿ.ರಾಮಯಯ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 99/4,99/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 15600 8.51718E+11 1.10222E+13

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪಿ. ಸದ್ಾಶಿವಭಟ್ ಬಿನ್: ಸುಬಬಣಣ ಎಂ. ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 1/14ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.50 11160.00 512075906457 643101045099

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎನ್.ಕೆ. ಶೋಷಪಪ ಬಿನ್:ಎನ್.ಟಿ.ಕೆ ರಗಪಪ ಯು.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/422 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 3900.00 757292845410 643101006603

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಪಿ.ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್:ಪದ್ಮಯಯ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/1ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 11700.00 280051785525 520101013009865

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಂ.ಪಿ. ಚಂಗಪಪ  ಬಿನ್:ಎಂ.ಎಂ. ಪೆ ನನಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/1ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 19500.00 280051785525 520101013009865

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ
ವಿ.ಸ.ಉಪೆಂದ್ರ
ಬಿನ್ : ಚಲಲಪಪ

ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/1ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 39000.00 280051785525 520101013009865

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ  ಡಿ.ಎಂ. ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲಲಯಯ ಯಡವನಾಡು ಕ್ಸಬ 193 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 398166163428 4142500100704201

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಎಂ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 11 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 2.00 15600.00 723393050300 621003572758

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಸ್.ಎಂ ಹೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ ,7/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 515402848272 01000394

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎನ್.ಬಿ ಮಂಜಪಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಣಜ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 10 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.75 5850.00 73324419241 73324419241

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಸ್.ಬಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬೆ ೋಳೆಗ್ೌಡ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.50 3900.00 294323499992 8502957168-4

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸಣಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹೆಬಾಬಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 57/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.95 7410.00 850914601516 0455101009214

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಹೆಚ್.ಸ ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಗದೆಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 30/10 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.50 3900.00 598342060745 0455101008637

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಪಿ ಚಂದ್ಾರಜು ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 118/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 2.00 15600.00 768828553273 '125801011000652

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ಜವರಪಪ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 9/1,9/2,9/1A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.50 11700.00 698032587286 0689101015875



ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪುಟಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಟರಾಜ್ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 182 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.40 3120.00 830735353595 13258007836

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಡಿ.ಎ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 245/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 3.00 23400.00 787518517261 13258020700

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ನಲ ಲರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ ,20/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.60 4680.00 447086707182 0455108013203

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ನಲ ಲರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ ,6/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 574615194187 13258017528

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಜವರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಪಪ ನಲ ಲರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ ,3/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.50 3900.00 984463901061 13258023473

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ  ಎಸ್. ಹೆಚ್ ಕ್ೃಷಣ  ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪಗ್ೌಡ ಹುದ್ಗ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 8/13 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.50 11700.00 893520206255 1291101006526

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಮೊೋಹನ್  ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಸ ಕಾಳಪಪ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 7/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.50 11700.00 996391677706 1291101010149

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಜಿ.ಕೆ. ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಗುಮಮನಕೆ ಲ್ಲಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 24/a ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.75 5850.00 651165693089 64012986901

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪರಭಾಕ್ರ್  ಟಿ.ಬಿ.  ಬಿನ್ ಭೋಮಯಯ ಕಾಳಿದೋವನಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 5/9p2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 704441953504 4142500100260101

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಸ್.ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 187/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 988894284591 13258000400

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನರಸಂಹ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 194 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.75 5850.00 985567690703 85023344182

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಎಸ್ ಗುರುಪಾದ್ಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್  ಸ್ ೋಮರಾಧಯ ಹೆಗಾಡಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 53/11' ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 735463721400 1291101008467

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಜೆಮಿಯಡಿ ಸ್ ೋಜ   ಬಿನ್  ಬೆ ೋನಿ ಫೆಸ್ ಡಿಸ್ ೋಜ ಅತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 164 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 2.00 15600.00 760464275767 047901502602

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ರುಕ್ಕಮಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಕರಿಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 31 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 522236011889 121001009643

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎನ್.ಎ. ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಅಜೆೆಗ್ೌಡ ನಿೋರಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ ,336,310,330 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 598561658365 409250010117280

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಡಿ.ಎನ್. ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ನಿಡತ ಶನಿವಾರಸಂತ 85,13,30/4,20/11,22/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 6.00 46800.00 338423591666 1382500101675401

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಷಣುಮಕ್ಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಬಡುಬನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 36/1,36/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.92 14976.00 644735793427 621004030804

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ ತ ೋಯಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 53AP ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 3.00 23400.00 911303880838 007100101000663

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಿ.ಎಂ ಸರಳಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಬಡುವನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 27,29,30 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 2.00 15600.00 366572753624 1473101011115

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸದ್ೆಯಯ  ಬಿನ್ ಮಲಲಯಯ ಮೆೈಲಾತ್ ಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 91/p ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 829062246729 1621004034071

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಹಾಲ್ ಕೆನೆ ಶನಿವಾರಸಂತ 2p ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 962433262514 1473108013938

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ  ವರದ್ ರಾಜ್  ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಬಡುವನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 38 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 9826370348673 1473101014620

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಹ ವಯಯ  ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಬಡುವನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 72 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 8925370948673 4362108001223

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸ್ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಗಣಪಯಯ ಬಡುವನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 19 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 982637348678 1473101014620

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸ. ಎ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಅಪಪಸಾಾಮಿ ಚಿಕ್ಿತ ಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 81/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.5 3899.00 787915214103 13283012665

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಇಗ ಾಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 2.00 15600.00 578189643512 11032200002603

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 39/19 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 2.00 15600.00 234537030252 13257011027

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಮ ವತ ತಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 102/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 2.00 15600.00 947971774994 11032200038770

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸಲ್ಲೋಮ ಕೆ ೋಂ ಅಬುೆಞ ಜಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 45/12 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.50 11700.00 693297871579 11032200015366

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸವಯಯ ಜಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.20 9360.00 515508022730 520101000230738

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ರವಿ ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಚಿಕ್ಿತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 119/,16/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1.00 7800.00 950198701082 1291101011432

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸುನಿಲ್  ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ.ಎನ್ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 137/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 579350647749    520101022776261    

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಪಿ. ಸೋತಮಮ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 28 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7633 448916162932    64082080778    

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಿ.ಎನ್  ಕ್ರುಂಬಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 138/5A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 456537622513    20192509472    

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಿ.ಎಸ್.ವಿಶು ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 83/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 217464463037    101801010003638    

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ರಾಜಿತ್  ಕೆ. ರ್ೈ ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 89/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.6 11381 741699965429    106901010012193    

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಜಿ.ಜಯೋಂದ್ರ ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
86/4,88/2P3,86/1,88/

2P2,87/1
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.6 11381 721887208612    2602500100918400    



ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಂ.ಎನ್. ದಿಲ್ಲೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 135/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.8 15310 982391412979 54058591460

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎ.ವಿ. ರಾಜೆೋಸ್ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 142/31,143/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7365 545679605136 1472101002692

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಲ್ಲವನ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಪ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.8 15600 260397028879 64111976297

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪೆ ನನಪಪ. ಸ.ಜೆ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 20/1. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.8 15600 940650168511 15961050007093

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ವಿ.ಅಪಪಣಣ ಸುಳುಗ ೋಡು ಬಾಳೆಲ 128/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 425933375543 20179301798

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಂ.ಪಿ.ವಸಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್
ಕೆ ಳತ ತೋಡು 
ಬೆೈಗ ೋಡು

ಅಮಮತಿತ 106/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 269533955164 85033642960

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಸ್. ಯು. ಪಾವಯತಿ ಬೆೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 19498 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 19498 640808292151 540101215637263

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪ ವಣಣ .ಟಿ.ಪಿ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ 40/2,42/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 19500 872224976404    19160100016414    

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸ.ಡಿ.ಪಾವಯತಿ ರ್ಸ್  ನೆಮಾಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.8 14820 211489228183    54030612166    

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಎಂ. ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ
109/17,109/6,109/7,1

09/8
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 19500 742208779556    85044700282    

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಉತತಪಪ. ಎಂ.ಎ. ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 80/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 944762432376 1328001089

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬೆ ೋಪಯಯ. ಕೆ. ಬಡ ಲಯ ಕ್ುಕ್ುಲರ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 224/3ಪಿ1224/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 19500 54011503386

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನಾಚಪಪ ಎನ್. ಕೆ ಕಾವಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 178/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 471350898801 543101001216

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮುತತಣಣ. ಸ.ಬಿ ಕೆ ೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 19100 973099031685 520101053412032

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸುನಿಲ್  ಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ.ಎ. ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 117/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7365 867224893127 13288022464

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸ.ಎಂ. ನರೋಶ್ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 338/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 936443925883 52010102275545

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಎಂ. ಬೆ ೋಪಣಣ ಬಿರುನಾಣ್ಣ ಹುದಿಕೆೋರಿ 25/4. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7220 694669291770 52010102278314

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಿ.ಎ. ದೋವಯಯ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 494481773381 520101022743940

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎ.ಎಂ. ಹರಿೋಶ್ ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 13/20.9/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 575762521704 19610100005672

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸ.ಡಿ. ಜಿೋವನ್ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 41/5,42/15 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 862621276008 64166627389

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಡಿ.ಯು.ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 67/11 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.6 11700 522991863364 64125619739

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಎಂ. ತಮಮಯಯ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ 52/12ಫಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.6 11700 749597778840 346002010032207

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪಿ.ಡಿ. ಪೆ ನನಮಮ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 5/2. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 1 7765 296074222664 101801010004661

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಸ್.ಕೆ.ಕಾಯಯಪಪ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 1/4ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 15530 710920698564 101801012000017

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್.ಚಿತಾರ ನೆ ೋಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 1/4. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 792528235567 11052200028729

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕ್ರುಂಬಯಯ. ಕೆ.ಟಿ ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 20/5. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 297081419553 85045673744

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸ.ಬಿ. ಸ್ ೋಮಯಯ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 98/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 752885401472 452101003261

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಪರಮೆೋಸ್ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 6/1 10/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 2919  73676398 64137834399

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ನಿತನ್ ಎ.ಪಿ. ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 47 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7365 864300646195 1472101003367

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪರಕಾಶ್ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 124/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.48 4418 263287856276 54030614640

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಸ್.ಎನ್. ಮೊಣಣಪಪ ನಿಡುಗುಂಬ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 36 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.8 15600 294066049886 121001180452

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಗಣಪತಿ.ಎನ್.ಕೆ. ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 42 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.8 7365 779808994847 1472101000028

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಂ.ಕೆ.ಜಿೋವನ್ ಕೆ ೋಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 186 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7655 506735697478 520101022744531

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಕೆ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 161/7, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 960477763618 520101022761760

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಬಿ.ಬಿ.ಭೋಮಯಯ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 64 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7220 718407295881 1472101002162

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸ.ಎನ್.ತಮಮಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/38. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7061 962615931824 520101022758379

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಜೆ ಯೋತಿ.ಬಿ.ಎಂ. ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 59A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.6 11700 414052294460 346002010005374



ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಅಯಯಣಣ.ಬಿ.ಎಂ. ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.6 11700 651552567641 346002010032504

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಡಿ.ಎ.ವಾಸುದೋವ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 211/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.6 11700 459747912661 122101010000384

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎ.ಎ. ವಸಂತ ಬೆೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7800 391569116498 520101215708705

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಬಿ.ಪರಸಾದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 24/1. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.6 11700 536268152290 10509924114

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಕೆ.ಕೆ. ಕ್ವನ್ ಟಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 28/2,28/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.6 11700 516563899557 64134554825

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಎಂ.ಎನ್ . ವಿಜಯ ನೆಮಾಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 267/21 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.8 15600 804582623856 106901011000671

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಸುಬಬಯ.ಎಂ.ಎಂ. ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 22/1. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 7365 885533517036 1472101004009

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಶ ೋಭಾ ರಮಣ್ಣ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 58/42 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.8 31200 781010831640 520141001171115

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಟಿ.ಬಿ. ಜಿೋವನ್ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ 49A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.8 15600 552779125948 686101013636

ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ ಶರತ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.8 15600 389157630475 20223280440

ಅಂಗ್ಾಂಶಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸ.ಯು.ಗಣಪತಿ

ಬಿನ್ : ಸ .ಕೆ.ಉತತಯಯ
ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

171,

170
ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 24475.00 3009 1801 6834 ,0554101012795

ಅಂಗ್ಾಂಶಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು ಕೆ ೋಣ್ಣಗನಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 72 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.90 11016.00 398428297738 1757101004453

ಅಂಗ್ಾಂಶಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಇಂದಿರಾ ಟಿ.ಡಿ ಕೆ ೋಂ ಹೆೋಮಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 12240.00 414301062291 0455101009477

ಅಂಗ್ಾಂಶಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ.ಕೆ. ಧನಂಜಯ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಅಭಯಂತ್ ಮಂಗಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 100 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳೆ 2.50 30595.00 456859835642 520101055875277

ಅಂಗ್ಾಂಶಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಎ.ಅಪಪಣಣ ಸುಳುಗ ೋಡು ಬಾಳೆಲ 128/3 ಸಾಮಾನಯ 6120.00 425933375543 20179301798

ಅಂಗ್ಾಂಶಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗರತನಮಮ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 110/21 ಸಾಮಾನಯ 18360.00 580851225096 589101003167

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶೋಷಪಪ ಕೆ.ವಿ

ಬಿನ್ : ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/519 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 6238.00 7169 0245 1685 150601231000036

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ .ಜಿ.ಅನಂತಕ್ುಮಾರ್

ಬಿನ್ : ಗ ೋಪಾಲ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/498 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.43 4319.00 9543 5383 8067 ,0643108012860

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ . ವಿ.ಜಿೋವನ್ 

ಬಿನ್ : ಎನ್.ವಿ . ವಿಶಾನಾಥ್
ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/308 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.20 4139.00 4902 2910 2066 20187410811

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕ್ುಂಞರಾಮ  ಕೆ.ಎ
ಬಿನ್ : ಅಪುಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P186 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 4.75 3598.00 6820 2535 4421 ,0643108015666

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಗಂಗಮಮ. ಯು.ಬಿ
ಬಿನ್; ಬೆಳಯಪಪ

ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ ,138 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 8.70 3598.00 3936 4819 0331 ,0643101004380

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಹೆಚ್ . ಪಿ.ಪುಂಡರಿೋಕ್
ಬಿನ್ : ಪೌತಿ ಪುಟಿಯಯ

ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/268 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.75 6238.00 6074 8901 6979 121001181911

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ .ಆರ್ .ಪುಟಿಣಣ
ಬಿನ್ : ರಾಮಪಪ

ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/151 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 3.00 5278.00 5684 2155 5363 121001457267

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ . ಬಿ .ಶಿವಪರಸಾದ್ 

ಬಿನ್ : ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಎನ್.ಪಿ
ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/364A ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.50 4759.00 3115 7977 3509 121001496852

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ.ಎಂ . ಜನಾಧಯನ 
ಬಿನ್ : ಮುಂಡಪಪ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/297 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 3.09 11697.00 6234 2778 4820 1325200017-7

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ .ಬಿ.ಜಯರಾಮ
ಬಿನ್ : ಬೆ ೋಜಪಪ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/290P1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 3.40 3759.00 7442 8872 6866 1325200417-2

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ . ಬಿ .ಮಹೆೋಶ್
ಬಿನ್ :ನಿಡಯಮಲ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 357/372 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 3.50 4699.00 3401 5396 9069 2483101003311

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ .ಕೆ. ಲ ೋಲಜಾಕ್ಷ್

ಬಿನ್ :ಕ್ುಕ್ಿಪಪ
ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/1P121 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 3.00 4649.00 7064 2050 7977 121001489084

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ .ಎ ಮಾಧವ
ಬಿನ್ : ಅಣಣ ಕ್ ಸು

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ ,92 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 4.00 9598.00 3567 0530 6701 ,0643101000457

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಗಿರಿಜಾ . ಬಿ.ಟಿ

ಕೆ ೋಂ : ತಿಮಮಪಪ
ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 295/22 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 6238.00 8571 4218 7910 8502439064-7

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ . ಎ .ಜಗದಿೋಶ್
ಬಿನ್ : ಎ.ಕೆ. ಆನಂದ್

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/345P1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 4800.00 5733 1813 8249 520101241219694

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ.ವಿ. ಫ್ಾರನಿಸಸ್
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಡಿ.ವಕ್ಕಯ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 9200.00 7178 5632 6389 520101241239131

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ.ಆರ್ ಧನಂಜಯ

ಬಿನ್ : ಕೆ.ಎ.ರಾಮಯಯ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ

254/3,

254/2
ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 9200.00 7950 3365 7107 40492100011999

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ.ಡಿ.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ

ಬಿನ್ : ಕೆ.ದೋವಪಪ ಗ್ೌಡ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1E ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 4800.00 2156 7070 5588 520101241211367

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್: ಕ್ೃಷಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/628ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 9600.00 294542245609 ,0517101027603

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್: ನಾರಾಯಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 329/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.50 2400.00 9449640043 517006255972

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ರವಿಕ್ುಮಾರ್  ಎಂ. ಬಿ 

ಬಿನ್ : ಬಾಲಕ್ೃಷಣ . ಎಂ .ವಿ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ

31/2,

37/2,

162,170,

ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 9598.00 3146 8245 2358 ,0643101012590



ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ . ಬಿ .ಮೊೋನಪಪ
ಬಿನ್ : ಬೆ ೋಜಪಪ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
356/285P1,

356/1P75
ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.30 11037.00 7296 7333 8589 621005097360

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬಿ.ಎಸ್. ಪೆರೋಮ ಲತಾ

ಕೆ ೋಂ : ಶಿವರಾಮ .ಬಿ ಆರ್
ಯು. ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ

2/1P27,

2/47P1
ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.50 7098.00 4823 3365 1777 ,0643101047963

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬಿ.ಲಲ್ಲತ 

ಕೆ ೋಂ : ಪೌತಿ ಕಾಂತಪಪ
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/344 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.90 4139.00 7098 3146 9606 13251018530

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್: ಶಿರೋಧರ್ ಪಿಳೆಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.50 7200.00 962779948722 90004592649

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎನ್.ಎನ್.ಶಾಂತಿ. ಬಿನ್. ನೆೋಮಿರಾಜು ಎಂ. ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/244 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 4799.00 634841985565

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕ್ರ್. ಯು. ಕೆ. ಬಿನ್. ಕ್ೃಷಣಪಪ ಯು. ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/137 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.25 5998.00 744737451510 643101005723

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎನ್.ಎ. ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್. ಅಣಣಯಯ ಯು. ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.80 3839.00 907878975374 85059662294

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ.ಎಂ. ಭಾಸಿರ್ ಬಿನ್. ಮರಿಯಪಪ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 332, 333, 329, 330 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.20 5759.00 408301223064 137801011001292

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ. ಜೆ. ಜೆ ೋಸ್ಫ್
ಬಿನ್ : ಜೆೋಕ್ಬ್

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 93 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 9600.00 4875 5159 8159 006800101013500

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಮೆೈಕ್ಲ್ ಎಂ ಪ ವತಾತನಿ

ಬಿನ್ : ಮೆೈಕ್ಲ್
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 233/2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 4.00 19200.00 4603 1992 7901 520101241212169

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ.ಪಿ.ಜಯಕ್ುಮಾರ್ 
ಬಿನ್ : ಎ.ಕೆ.ಪ ವಯಯ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/344 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 4800.00 6616 8320 8874 520101241217330

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್.ಕೆ.ಜೆ ೋಸ್ಸ

ಬಿನ್ : ಕ್ುರಿಯಕೆ ೋಸ್
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 236/5 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 4600.00 6717 2834 9359 520101241248351

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಲ್ಲೋಲಾವತಿ .ಯು.ಜೆ
ಬಿನ್: ಬೆಳಯಪಪ ಗ್ೌಡ

ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 131/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 4724.00 3807 8741 3043 0643101005478

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಜತತಪಪ .ಕೆ.ಎಲ್
ಬಿನ್: ಲ್ಲಂಗಪಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/130 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.70 12918.00 9087 7687 2836 150601011000559

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿವರಾಮ ಎಂ ಎಸ್

ಬಿನ್ : ಸಂಜಿೋವ ಎಂ ಡಿ
ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ

2/39,

2/41
ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.80 3840.00 2013 5907 9094 121001236010

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಪಿ.ಎಂ .ನೆೋತಾರವತಿ
ಕೆ ೋಂ: ಮಾಧವ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P32 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 4799.00 9571 8948 3461 0643101045865

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕ್ುಂಞಣಣ .ಪಿ.ಕೆ
ಬಿನ್: ಕೆ ರಗಪಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/554 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.30 6239.00 2533 6420 6191 0643101047052

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಪಿ.ಡಿ .ಹರಿಶಚಂದ್ರ

ಬಿನ್: ದೋವಪಪ .ಪಿ.ಯು
ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/381 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 4799.00 6023 7397 3764 1325201341-6

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಪಿ.ಯು.ಮಾಧವ
ಬಿನ್: ಉತತಯಯ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/449 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 3.00 14397.00 5432 6458 9861 2483101003328

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸ್ ೋಮಶೋಖರ್ ಎನ್ .ಬಿ 

ಬಿನ್: ಬೆ ೋಜಪಪ
ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/361A ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 9598.00 7045 2905 0438 8501837039-0

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶೋಷಮಮ ಪಿ.ಸ

ಕೆ ೋಂ : ಲೋಟ್  ಚಿನನಪಪಗ್ೌಡ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 12/1P5 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.10 5279.00 6550 3990 3840 0643101047325

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸ.ಸ.ವಾಸುದೋವ 

ಬಿನ್: ಲೋಟ್ ಚಿನನಪಪ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 8/3 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 4799.00 2274 5237 8381 621000057842

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್.ವಿ.ದ್ಾಸಪಪ

ಬಿನ್: ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 6/36P1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 3.80 18236.00 3088 8686 3552 0517101027668

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್.ಡಿ.ಭಾನುಮತಿ 

ಕೆ ೋಂ : ಎನ್ . ವಿ ದ್ಾಸಪಪ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 6/23 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.50 11997.00 4619 5399 2555 114701011000883

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸೋತಮಮ

ಕೆ ೋಂ : ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/620 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 4799.00 2211 8110 0981 13251008995

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್.ವಿ.ಕ್ುಂಞಪಪ
ಬಿನ್: ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ

ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 6/16 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.20 5759.00 8215 3120 5507 4812500100833901

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂ.ವಿ .ರಾಧಾಕ್ೃಷಣ

ಬಿನ್:  ಪೌತಿ ವಾಸುದೋವ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ

3/3,

3/1,

2/1

ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 3.30 15837.00 2829 7910 0375 06431010006640

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಎನ್.ಎ. ಬಿನ್:ಆನಂದ್ ಎನ್.ಎಲ್ ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/302 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.30 3359.00 9129 6977 2706 13251016848

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬಾಬು 

ಬಿನ್ : ಮದ್ನ
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/322P2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.30 6144.00 9129 6977 2706 13251016848

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಿ

ಬಿನ್: ದೋವಣಣ ನಾಯಿ
 ಸಂಪಾಜೆ 89/144p2 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.80 8509.00 8675 6742 4595 19000100023596

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ.ವಿ.ಹೆ ನನಮಮ

ಕೆ ೋಂ :ಪೌತಿ ಕೆ.ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಪಪ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 6/31P1 ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.70 8036.00 5452 1086 9408 520101224090379

ಕೆ ೋಕೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ರ್ಂಕ್ಪಪ .ರ್ೈ.ಎ 

ಬಿನ್: ಅಯಯಣಣ.ರ್ೈ.ಎಸ್
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 6/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ 1.35 6480.00 5537 1776 1937 0643108016013

ಕೆ ೋಕೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಅಬ ಬಕ್ರ ಸದಿೆಕ ಪಿ.ಎಂ
ಬಿನ್: ಮಹಮಮದ್ . ಪಿ.ಎನ್

ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/52 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ 2.00 9600.00 2006 0715 3554 125401011000405

ಕೆ ೋಕೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸ.ಸ.ವಾಸುದೋವ

ಬಿನ್: ಸ.ಐ.ಚಿನನಪಪ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 8/3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ 1.80 8640.00 2274 5237 8381 621000057842

ಕೆ ೋಕೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎ.ಎಸ್. ಪರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್: ಎ.ಎನ್. ಸದಿೆಗಣಪತಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/38 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ 1.12 5280.00 494497249119 85016652221

ಕೆ ೋಕೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಎ.ಂಂ ಜನಾಯಧನ ಬಿನ್: ಮುಂಡಪಪ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ
0.70 8640.00

,0517101020740

ಕೆ ೋಕೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎನ್. ಜಿ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್: ಗಣಪತಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ
0.51 4800.00

,0643101046591



ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಅಪಪಯಯ ಬಿ.ಟಿ.   ಬಿನ್: ಬಿ.ಎ. ತಿಮಮಯಯ ಕ್ಕಗ್ಾಾಲು ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 3.16 4500.00 5495 4066 1911 10708081993

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಸಂತ ೋಷ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 37/6,37/7 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1 8000.00 886084266915 0455101008114

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ರೋಣುಕ್ ಕೆ ೋಂ ತಮಮಯಯ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1 8000.00 792156019291 1291101005666

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಟಿ.ಜೆ ಶೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಜವರಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 248/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 2 16000.00 268791577410 0455101010491

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಡಿ.ಎ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 225/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 2 16000.00 787518517261 13258020702

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್.ಪಿ  ವಸಂತ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಬಸರುಗುಪೆಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/5 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 2 16000.00 252607550446 32862868402

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಸ್ ೋಮಣಣ  ಬಿನ್ ವಿೋರಾಜು ಶಟಿಿ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/6 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 2 16000.00 826665075206 12381100001437

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿ. ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಭುವನಗಿರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 18/1a ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.35 10400.00 252541259564 068901014240

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 42/8 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1 8000.00 849133783100 12381100001178

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್  ಹುಚಚಪಪ ಚಿಕ್ಿನಾಯಕ್ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 216 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1 8000.00 412093697551 12258100001903

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ  ರುದ್ರಪಪ ಭುವನಗಿರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 2 16000.00 831810659157 1291101009332

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ದ್ಾಸಮುರಿ  ಬಿನ್  ಪುಟಿಪಪ ಚಿಕ್ಿನಾಯಕ್ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 18/6' ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.97 7760.00 934682750689 12258100001904

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಎನ್. ಬಿ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಲ್ಲಂಗಪಪ ನಲ ಲರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 25 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1 8000.00 330579306527 0455101012447

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಸ.ಎ ವಿಮಲ ಕೆ ೋಂ ಸುರೋಶ್ ಅರಶಿನಗುಪೆಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 10/4 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1 8000.00 724743724395 54050234530

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಪಪ ಚಿಕ್ಿನಾಯಕ್ನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 33 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 2 16000.00 285704718833 0455101005422

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ರೋಖಾಮಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಶ್ ಹೆಗಾಡಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 3/6 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.9 15200.00 226519603840 1291101010626

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ
ಸ್ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಗಣಪಯಯ

ಬಡುವನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ
22/1

ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ
2 16000.00 291663828489 4362101000382

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ
ಬಿ. ಜಿ ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಗಣಪಯಯ

ಬಡುವನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ
21

ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ
1.8 14400.00 570795617717 4362108001223

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ
ವರದ್ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ

ಬಡುವನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ
13

ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ
2 16000.00 982637348673 1473101014620

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ
ಜಯಣಣ  ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ

ನಿಡತ ಶನಿವಾರಸಂತ
120/4

ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ
1.45 11600.00 800095233024 520101216135326

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪಳಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಮಂಕ್ಯ ಸುಂಠಿಕೆ ಪಪ 35/1,36 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1 8000.00 734124077445 11032200044218

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಕೆ.ಸ ಪಾಲು  ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಕ್ಕಕ್ಿರಳಿಿ ಸುಂಠಿಕೆ ಪಪ 22/2,22/q ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1 8000.00 894245029998 11032200047882

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಎಂ.ಡಬುಲಯ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಉತತಯಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 53/15 53/14 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1 20000.00 325733890821 9353149284

ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಸ.ಯು.ಕಾಳಯಯ ಉತತಯಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 23/21 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.8 16000.00 858423459110 9448647932

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರೋವತಿ. ಸ.ಎ.               W/o ಕೆ.ಜಿ.ಸದ್ಾೆರ್ಯ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,6/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 329121695165 54021174336

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಕೆ.ರಾಮಯಯ            S/o.ಲೋಟ್. ಕಾಳಯಯ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 457/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 554530683784 20301000022592

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಮುದ್ೆಪಪ             S/o ಕೆ.ಬಿ. ಅಯಯಪಪ ಕಾಟಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 37/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 292064990868 1654101002792

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ.ಗಣೆೋಶ್               S/o ಎಂ.ಎಸ್. ಅಯಯಪಪ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 69/2B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 259139162507 517111007537

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆೈರೋಟಿರ ಬಿದ್ೆಯಯ        S/o ಸುಬಬಯಯ ಕಾಟಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 107/30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 431526676893 11002200002351

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಕೆ..ನಾಗೋಶ್               S/o.ಲೋಟ್. ಕಾಯಯಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 17/33 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 525346489226 1654101004021

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ.ಚಂಗಪಪ           S/o. ಬಿ.ಎಂ. ಅಪಾಪಜಿ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 88/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 250371230505 ,520101048793805

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಸ.ಬಿೋನಾ              W/o. ಚಂಗಪಪ   ಹೆರವನಾಡು  ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 87 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,609814096952 ,520101048818654

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ. ರಾಜ                  S/o ಅಪಪಯಯ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 60/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,806092981101 ,520101048818547

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ. ರ್ೋಣು     S/o.ಎಂ.ಎಸ್.ಅಪಪಯಯ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,528827397006 ,517101015444

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ.ರವಿ.                   S/o.ಎಂ.ಎಸ್.ಅಪಪಯಯ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 60/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,470278215775 ,1654101002127

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ.ಮೆೋದ್ಪಪ             S/o. ಲೋ. ಮುದ್ೆಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 246/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,886009839017 ,0517201001078

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಂ..ಪ ವಯಯ             S/o ಮುದ್ೆಯಯ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ ,13/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,930071085519 ,520101048794186



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ.ಎಸ್. ವಾಸುದೋವ        S/o. ಸುಬಬಪಪ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,7/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,523935038018 ,85023012837

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.. ಪರಕಾಶ್               S/o.ಕೆ.ಎ. ಬಸಪಪ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,1/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,841846213308 ,520101224059439

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಪಿ.ಟಿ. ಉತತಮನ್            S/o. ಕ್ುಂಞಪಪ 

ನಾಯರ್
ಕಾಟಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,886351732237 ,020301000005067

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ. ಮೊಣಣಪಪ    S/o.ಕೆ.ಪಿ. ಗಣಪತಿ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 47/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,3384174696 ,30223321199

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಬಿ. ಬೆಳಿಿಯಪಪ  S/o.ಭೋಮಯಯ. ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ,1/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,783114859477 ,114701011001939

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಪಣಣ                 S/o ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ,1/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,430337629428 ,52010148826339

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಈ.ಅಪಾಪಜಿ               S/o ಈರಪಪ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,23/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,915345284342 ,121001192402

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಿರಿೋಶ್  ಕೆ.ಎ                 S/o ಕೆ.ಪಿ. ಅಣಣಯಯ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 8/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,343499783667 ,13251022579

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಪಿ.ಎಂ.ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ್  S/o.                    ಪಿ.ಸ. 

ಮೆೋದ್ಯಯ
ಕಾಟಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 288 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,842912314999 13281021933

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಂ.ಉತತಪಪ           S/o. ಮುತತಣಣ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 441/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,680267411225 ,020301000022742

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಬಿ. ಅಚಚಯಯ           S/o.ಎಂ.ಎ. ಬೆ ೋಪಯಯ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,2/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,389747097430 ,11002200038177

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಎ.ಗಣೆೋಶ್              S/o ಅಪಪಚಚ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,1/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,493084133292 ,0914104000006231

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ.ಮುತತಣಣ        S/o.ಎಂ.ಬಿ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,2/7P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,601983812050 ,0517101021300

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಬಿ.ಗಂಗ್ಾಧರ           S/o.ಟಿ.ಎ. ಬಿದ್ೆಪಪ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 266/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,723237747029 ,11002250004710

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಪಿ.ಶಾಂತಿ                  W/o L. ಪೆ ನನಪಪ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,21/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,679000432759 ,0642500105928701

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಸ. ಸುರೋಶ್               S/o . ಚಂಗಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ ,4/30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,861999980721

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಎಸ್.ನಳಿನಿ                W/o ಸುರೋಶ್ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ
       4/58              

4/59       4/60
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,767628964215

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಸ.ಅರ್ .    S/o.ಲೋ.ಸ.ಎ. ರಾಮಯಯ ಅರಕ್ಲುಲ ಸಂಪಾಜೆ ,1/55 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,537954935645 13251011363

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಸುಂದ್ರ ಪ ಜಾರಿ           S/o.ಲೋ.ರಾಮಣಣ 

ಪ ಜಾರಿ
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ,1/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,436941911083 ,0643110000010

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ.ಕಾರ್ೋರಪಪ          S/o.ಲೋ. ಆನಂದ್ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 227/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,594646877766 ,10599788538

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಲ್. ಹರಿೋಶ್           S/o ಬಿ.ಎನ್. ಲ್ಲಂಗಪಪ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ,6/40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,837169281394 ,11002200038553

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಅರ್. ಸುಶಿೋಲ             W/o ಕೆ.ಸ.ರಾಮಮ ತಿಯ ಕಾಟಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,23/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,543233509120 10708097936

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಚಪಪ ಸ. ಬಿ.          S/o.ಲೋ.ಸ.ಎಂ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಕಾಟಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,1/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,529117897415 ,,6486000100000520

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವನಿತಾ.ಕೆ.ಎಸ್             W/o.ಲೋ.ಶಿರೋಧರ್ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 175/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,753028741207 64097161538

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ ಎಂ ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ್         S/o ಮಾದ್ಯಯ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,434389743179 ,020301000009523

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಪಪಣಣ ಎ.ಸ.            S/o ಚಿೋಯಣಣ ಅಪಪಣಣ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ ,4/46 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,472032244010 ,13282000047

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ್ಲೋಲಾ ಎ.ಎ.             W/o ಅಪಪಣಣ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ      47/33      47/34 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,959387502722 ,13282000626

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಂ. ಪರದಿೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ S/o. ಮಾದ್ಪಪ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,435872269465 ,520101048816066

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂದ್ಗ ೋಪಾಲ ಕೆ.ಎಸ್      S/o ಶಿವಯಯ ಕೆ.ಎಸ್ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 310/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,564197909889 ,13282000503

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ .ಎನ್ ಸುಶಿೋಲ      W/o  ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕಾಟಗೋರಿ ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 249/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,268751489946 ,121001292521

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಎ. ಉಮೆೋಶ್          S/o.ಲೋ. ಅಪಪಯಯ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 306/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,755309494289 ,13282000569

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅರ್.ಡಿ. ಭವಾನಿಶಂಕ್ರ        S/o ದೋರಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/364 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,480570641668 ,125401011000651

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಕೆ.ಮೊೋಹನ್           S/o ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 178/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,708635448704 13252005915

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪುಂಡರಿೋಕ್  ಬನ್.ಪುಟಿಯಯ ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ      227/1     227/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,607489016979 13252000847

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಿದ್ಾನಂದ್.ಎನ್.ಹೆಚ್        S/o Late ಹೆ ನನಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/72 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,650231865408 ,121001467887

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಮ್.ಕೆ.ಉಮೆೋಶ್          S/o ಎಂ.ಎಂ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 237/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,703659100795 ,121001198437

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎ.ದೋವಕ್ಕಿ.           W/o. ಕಾಯಯಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 100/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,998678287633 ,1654101001941



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ.ಜಾಲ್ಲ.                S/o ಎಂ.ಬಿ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ         ,21/16       2/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,374057010760 20192071696

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಎಂ.ಕೆ             S/o ಕಾರ್ೋರಪಪ ಎಂ.ಬಿ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ     ,2/17      ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,574858885303 ,20301000009459

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಡಿ.ಮೆೋದ್ಪಪ              S/o ದೋವಯಯ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ
,18/3    17/29   

17/17P1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,708424447828 ,114401010003035

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಂ    S/o  ಮೆೋದ್ಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ ,18/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,377138609973 ,114401010003975

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿನಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಎನ್.ಎನ್ S/o ಕೆಂಪಣಣ ಎನ್.ಕೆ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/232 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,707385336742 ,137801011001734

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಕೆ ಗಂಗ್ಾಧರ              S/o Late ಕೆಂಪಣಣ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/228P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,704828470942 13252018970

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಕೆ. ಜನಾಧಯನ       S/o ಕ್ೃಷಣಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 296/53 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,357995992677 13252010981

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬಯಯ ಎನ್.ಎಸ್.       S/o ಸ್ ೋಮಣಣ ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 290 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,330974194019 13252008008

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ. ಜಯರಾಮ             S/o ಚನನಪಪ ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/279 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,741154694005 13252004525

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಬಿ. ನಂಜಪಪ         S/o ಬೆ ೋಜಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/298 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,604874974580 13252000097

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರವಿೋಣ ಬಿ.ವಿ.                 S/o. ವಾಸುದೋವ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 36/1P11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,680586745610 13252008767

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿತೋಂದ್ರ.ಎನ್.ಎ            S/o ಅನಂತ ಎನ್.ಇ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 195/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,465090582365 ,50100198557669

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಪಪ. ಎಮ್.ಕೆ         S/o ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ ,4/55 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,422675591168 ,914104000003209

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮನೆ ಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ.ಜಿ. S/o ಗಣಪತಿ ಕ್ಗ ಾಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,66604643548 10599830230

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಪಿ.ಯಶ ೋಧರ             S/o ಪ ವಯಯ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ
       228/34        

228/32        
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,737869974551 85022604950

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಬಿ.ಕಾರ್ೋರಪಪ            S/o ಬೆ ೋಜಪಪ ಎ.ಪಿ ಬೆಟಿತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 110/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,737636340599 64029121132

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ.ಚೋತನ್                 S/o ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ.ಬಿ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 182/29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,521560012175 ,121001795400

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಯು.ರಾಘವಯಯ          S/o Late ಉತತಯಯ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ       171/8     168 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,952559523534 ,4812500101571001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ.ನರಸಂಹ ರೈ           S/o. ಅಪಪಣಣ ರೈ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 77/1C ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,812154163265 ,0792101020684

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ.ವಿಜಯ                S/o ಪೆ ನನಪಪ.ಎಂ.ಎಂ. ಕ್ಗ ಾಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ 224/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,769285954490 13282005320

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ಗಣಪತಿ                S/o Late ಮುತತಪಪ ಕ್ಗ ಾಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ 217/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,335116612279 13282011458

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎ.ಮೊಣಣಪಪ              S/o ಅಪಪಯಯ ಕಾಟಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,23/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,351329021523 767186345

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಸ.ಪರದಿೋಪ್              S/o ಡಿ.ಡಿ.ಚಂಗಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಸ.ಪರಸಾದ್ ಪೆ ನನಪಪ     S/o ಎ.ಇ.ಚಿಟಿಿಯಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 247/115 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,655758501449 ,520101048788879

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಸ.ತಿೋರ್ಯ ಬೆಳಿಿಯಪಪ   S/o ಮನು ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 191/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,673913253550 ,520101048811234

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯಶ ೋಧ ಎ.ಸ         W/o. ಮನು ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 191/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,220870563111 ,52010148795514

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮನೆ ಜ್ ಕ್ುಮಾರ್        S/o ಬಿ.ಬಿ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 120/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,278957098678 ,520101224037044

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ.ಎ    S/o ಅಪಾಪಜಿ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 85 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,794935420944 ,520101048816058

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಜಪಪ ಕೆ.ಟಿ             S/o ತಿಮಮಯಯ ಕೆ.ಎಂ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 501/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,835243177316 ,11002200035003

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ೋಡಿ. ಯು.ಮೊೋಟಯಯ    S/o ಕೆ ೋಡಿ ಉತತಯಯ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 98/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,733302585218 ,520101048818352

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಝಾನಿಸ                       W/o ಜಾಲ್ಲ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 222 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,665260443890 ,10599805044

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಡಿ ಜಾನಿಸ              W/o ಟಿ.ಎ ದೋವಯಯ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 194/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,419885173440 10599845497

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸಹದೋವ          S/o ಕೆೋಶವಯಯ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 519 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,512712872349 ,10599758412

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗರ್ೋಣ್ಣ           W/o. ಕ್ುಟಿಪಪ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ,13/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,255893174557 ,0517119000636

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಭರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ಎ         S/o. ಜಾಜಮಮ ಕೆ,ಎ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 114 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,843586256446 ,621005040028

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಟಿ.ಜಗನ್              ಪೌತಿ. ತಿಮಮಯಯ ಪಿ.ಎನ್ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ
        227/11          

288/4            288/6      

 286/1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,300681992657 20391518357

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎನ್.ಸುಶಿೋಲ               W/o. ಅಪಪಚುಚ ಯು.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/173A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,413917519691 10599843091



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಕೆೋರ ಎ. ಉತತಪಪ       S/o ಕೆ.ಎಂ ಆನಂದ್ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 221/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,698580635913 ,121001190459

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಲಲ್ಲತಮಮ         W/o. L||. ಪದ್ಮನಾಭ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 120/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,621763112569 20104159000

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ.ಕ್ೃಷಣರಾಜು     S/o ಎಂ.ಕೆ ಮಂಜಯಯ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 241/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,576472998266 ,517101039688

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಪಯಯ ಎಂ.ಕೆ        S/o. ಎಂ.ಎಂ.ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,21/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,686355300282 ,121000750275

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಅಪಪಯಯ.           S/o ಕೆ.ಸ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಕಾಟಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 36/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,493369856477 ,121001213253

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಪಿ.ಚನನಪಪ         S/o. ಪುಟಿಣಣ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/587 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,833530281955 13251006635

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಯಯ.ಡಿ.ಎಸ್.     S/o. ಸದ್ೆಯಯ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/603 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,622428883525

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆರಿಗೋರಿ. ಇಂದಿರಾ        W/o. ಪೌತಿ. ಗಣಪತಿ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/99 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,759488705250

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ವಿ.ಪದ್ಮನಾಭ.     S/o. ವಿಜಯ. ಹೆಚ್.ಪಿ. ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ
        20/4            20/5    

   20/6
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,752065682547 ,0124053000008816

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಹೆೋಶ್.ಎ.ಎಸ್.        S/o.Late. ಶಿವಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ
   86/16       86/18    

86/19
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,562895588959

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ತಳ ರ್.ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್.                 S/o. 

ಅಚಚಯಯ
ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ ,13/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,442152859446 32441723500

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಸ್.ತಿಲಕ             Late.ತಿಮಮಯಯ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ ,18/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,254851325333 85056532176

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಬಿ.ಅರುಣೆ ೋಧಯ ಕ್ುಮಾರ್ .                S/o 

Late ಬಾಲಕ್ೃಷಣ
ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ ,1/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,216774441093 ,0643101013920

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಕೆ. ಪೆ ನನಪಪ.          S/o ಕಾಯಯಪಪ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,316133012539 ,520101048834986

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಾಳಾಡಿ. ಪರತಾಪ್.        S/o. Late  ಮಾದ್ಪಪ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 125/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,202198734050 ,0517101037143

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಂದ್ರ.ಬಿ.ಪಿ.           ಪಕ್ಕೋರ ಪ ಜಾರಿ. ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 100/2B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,897234962094 ,121000739818

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿಜಯ. ಬಿ.ಎ.           S/o ಅಣುಣ ಪ ಜಾರಿ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ,49/98 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,960909900093 ,11002250002200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಕೆ.ತಿಮಮಯಯ          S/o ಪಿ.ಬಿ.ಕ್ುಕ್ಿಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 150/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,959024457984 ,520191030854561

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಸ.ಜನಾಧಯನ            S/o ಚಂಗಪಪ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 87/29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,579448344408 ,142601011001576

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಸ.ಜೆ ಯೋತಿ ಶಂಕ್ರ್       S/o ಕಾಯಯಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,553090527645 ,520101048789662

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜ ಎ.ಎ                S/o ಎಂ.ಎಂ. ಅಚಚಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 232/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,451068649382 1190006974

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಡಿ.ಶಿವಯಯ             S/o ಪಿ.ಎಂ. ದೋವಯಯ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 31/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,540263435386 13282009834

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ.ಪ ಣಚಚ          S/o ಪೆ ನನಪಪ ಎಂ.ಎಂ. ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 206/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,533539441962 ,020301000007936

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಣಣ ಟಿ.ಎಮ್.       S/o. ಮಂದ್ಣಣ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ      ,8/8       8/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,531633551501 ,520101048819111

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಯು.ಪ ಣಚಚ         S/o ಎ.ಎಮ್. ಉತತಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,523623956225 ,6486001700000336

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ.ತಿಮಮಯಯ         S/o Late. ಮುತತಣಣ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ
   209/2             122/5      

        113/3      
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,613582722155 ,008300101005926

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಪಿ.ನಿೋಲಮಮ          W/o.Late.ಪಳಂಗಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ         32/2          54/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,751582655153 ,008300101007171

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಸ್.ಪಿ.ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ್.    S/o. Late ಎಸ್.ಎನ್. 

ಪಳಂಗಪಪ
ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ

     52/1          161/4      

  161/9    
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,744227812076 ,520101048824311

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲಲ್ಲತ. ಬಿ.                 W/o Late ಕಾಂತಪಪ ಕೆ ಯಾನಡು ಸಂಪಾಜೆ 1/344 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,709831469606 13251018530

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಡಿ.ಎಮ್.ಭೋಷಮ            S/o Late ಡಿ.ಎಸ್. 

ಮಾದ್ಪಪ
ಕ್ಗ ಾಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ    126/2      126/1       ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,218293855722 13282010136

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಮ್.ಸತಿೋಶ್           S/o Late ಮಾಚಯಯ ಕ್ಲಾಲಳ ಸಂಪಾಜೆ ,3/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,582664909587 ,0643108013333

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ.ದೋವಯಯ            S/o ಬಿರುಮಣನ ದೋವಯಯ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 154/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,398514595637 ,0726602807

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಯಯಗ್ೌಡ        S/o ಸದ್ೆಯಯ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/603 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,242428883525

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ರ್ೈ.ರಾಮಯಯ         S/o Late ಎಂಕ್ಪಪ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 55/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,263777220510 35718414963

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆೋಶವ ಎಂ.ಅರ್.          S/o ರಮೆೋಶ್ ಎಮ್.ಹೆಚ್. ಕ್ಗ ಾಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ 104/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,983875958384 ,0946011300007436

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜಗ ೋಪಾಲ ಟಿ.ಎಸ್.    ಟಿ.ಬಿ.ಸುಬಬಯಯ ಅರವತ ತಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 13/26P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,923871739917 ,114701010016821

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಂ.ಪೆ ನನಪಪ           S/o Late. ಮಾದ್ಯಯ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ,15/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,661703740238 10599844119



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅರ್.ಸುರೋಶ              S/o ರಾಜು ಡಿ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ,16/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,833240545948 ,121002426340

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಈರಪಪ               S/o ಕಾಳಪಪ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 237/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,848570714199 ,520101224007455

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಣಣ        S/o ಬಿ.ಟಿ.ಮುದ್ೆಪಪ ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 215/38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,545436323923 ,10599842677

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಸ.ಬೆ ೋಪಯಯ         S/o ಸ.ಟಿ.ಚಂಗಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 276/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,409139268128 ,6486000100002199

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಸ.ದೋವರಾಜ್.       S/o ಎ.ಕೆ. ಚಿಣಣಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ      197/8         250/4      ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,284206350240 ,1312500100514201

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಣಣ          S/o. ಮುತತಣಣ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ         17/4            2/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,502960965196 ,114701010012979

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಕಾರ್ೋರಮಮ        W/o ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 36/4P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,751036065052 ,4812500100866501

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಸ.ದೋವಕ್ಕಿ                W/o. ಚಂಗಪಪ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 105/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,997300971484 ,11022200048395

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಪಿ.ಚಂಗಪಪ.         S/o. ಪೆ ನನಪಪ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 105/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,778688738314 ,11022200023179

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಸ. ಪೆ ನನಣಣ        S/o ಚಂಗಪಪ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,449455526807 ,11022200050895

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಪಿ.ಪ ವಯಯ          S/o. ಪೆ ನನಪಪ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,32/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,838489599617

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಬಿ.ಕಾಯಯಪಪ           S/o.  ಬೆ ೋಪಯಯ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 183/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,951673555983 ,11022200044422

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಜಿ.ಮೆೋಬಿತ           W/o.ಎಂ.ಜೆ. ಮೆೈಕ್ಲ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/22 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,535608716083 ,520101241210018

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಡಿ.ಮೊಣಣಪಪ         S/o.ದೋವಯಯ ಸಂಗತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ ,17/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,470409817254 ,520101224013900

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಸ್.ಪೆ ನನಪಪ           S/o.ಸುಬಬಯಯ ಸಂಗತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,452538795798 ,,13265001892

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಪಿ.ಹರಿೋಶ್.            S/o. ಪೆ ನನಪಪ ಸಂಗತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 44/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,531728601861 ,13265013604

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ.ಕ್ುಸುಮವತಿ         W/o. ಅಯಯಪಪ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 99 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,782436083270 ,0517101014315

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ. ದ್ಯನಂದ್          S/o.ಎಂ.ಎ. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ ,27/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,506765714277 ,1312500100366001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಎಸ್.ಪ ಕ್ುಂಞ            S/o. ಸುಬಬಯಯ ಕೆ.ಕೆ

ಐವತ ತೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 160/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,797258879603 ,1312500100246901

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಎಲ್.ತಿೋರ್ಯ ಪರಸಾದ್.   S/o ಲ ೋಕ್ನಾರ್

ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 127/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,859791265315 ,4812500100940601

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಸ.ರವಿೋಂದ್ರ             S/o. ಚಂಗಪಪ

ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 38/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,863090755169 ,11022200015614

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎನ್.ಎ.ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ        S/o.ಅಯಯಣಣ

ಕೆ ೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ,12/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,637528692191 ,13265014336

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಸ್.ಟಿ.ಭುವನ್ ಕ್ುಮಾರ್. S/o. ತಿಮಮಯಯ

ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 41/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,800033884946 ,11022200014704

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎನ್.ಎನ್.ಅಶ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ್    S/o. ನಂಜಪಪ

ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 192/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,932290356477

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎ.ಎ.ದೋವಯಯ            S/o. ಅಯಯಪಪ

ಕಾರಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 128/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,359977272128 ,520101048828897

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎ.ಎಂ.ಗಣೆೋಶ್             S/o.ಮುದ್ೆಯಯ

ಬೆಟಿತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 110/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,794122809175 ,3403349714

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಸು.              S/o. ಕೆ.ಕೆ.ಸುಬಬಯಯ

ಐವತ ತೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 160/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,652976513986 ,121000640376

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ನವಿನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ.ಕೆ.    S/o. ಕ್ುಶಾಲಪಪ

ಚರಂಡೆೋಟಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,1/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,661123258368 ,13265018375

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎನ್.ಬಿ.ತೋಜಸ್             S/o. ಬೆಳಿಿಯಪಪ

ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 73/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,306095370047 ,11022200016060

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎ.ಬಿ.ಸುಂದ್ರೋಶ್         S/o. ಬೆಳಿಿಯಪಪ

ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ        2/14,         2/39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,908061830556 ,11022200006126

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ.ಯು.        W/o. ಪಿ.ಅರ್. ಬೆಳಿಿಯಪಪ

ಕ್ುಂದ್ಚೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 196/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,462384558845 ,3314794847

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಟಿ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್   ಬಿನ್.ಸೋತಾರಾಮಚಾರ್

ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 85/53 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,491728030518 ,11022200053495

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಪಿ.ಡಿ.ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ             W/o. ಪಳಂಗಪಪ

ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 190/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,272825585183 ,13265020587

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಡಿ.ಸುಧಾಕ್ರ             S/o.ದೋರ್ಂದ್ರ

ಬೆಟಿಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,1/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,917676373898 ,520101048798572

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಎಂ.ಪ ವಯಯ          S/o. ಬಿದ್ೆಪಪ

ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 62/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,982533289284 ,520101048799420

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಜೆ.ಆನಂದ್                ಬಿನ್. ಜೆ ೋಯಪಪ

ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,30/19P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,390713890135

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎ.ಯು.ಸುಧಾಕ್ರ          ಬಿನ್.ಪೌತಿ. ಉತತಯಯ ಎ.ಎ

ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ ,10/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,423946681611 ,11022200039337



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಬಿ.ಯು.ರಂಜನ್           S/o. ಉಲಾಲಸ್

ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 215/16P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,855538287923 ,348602010009060

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಎಸ್.ಕಾರ್ೋರಮಮ        W/o.ನಂಜಪಪ

ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 68/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,801041653160 ,10599846478

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಬಿ.ಪಿ.ಅನಿತಾ              W/o. ಪ ವಯಯ

ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 215/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,690183735454 ,1312500100858901

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಎಸ್.ಗಣಪತಿ            S/o.ಸುಬಾರಯ

ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 70/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,983276233283 ,520101048789239

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಎಂ.ಖಾದ್ರ್             S/o. ಮಹಮಮದ್

ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,23/5 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,589258070010 ,121002213058

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಎನ್.ವಿಜಯ್ ಕ್ುಮಾರ್. S/o. ನಂಜಪಪ

ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 195/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,225252558306 ,520101048825881

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಎನ್.ಕಾಯಯಪಪ         S/o ನಂಜಪಪ

ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 223/8P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,775295586979 ,520101048791901

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಬಿ.ಎಂ.ದಿನೆೋಶ್            S/o ಮಾಚಯಯ

ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 215/33 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,424366437345 ,520101048797347

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಡಿ.ಹರಿಣ್ಣ                W/o. ಧನಂಜಯ

ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 269/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,555249593150 ,121000997825

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಯೋಗ್ಾನಂದ್      ಬಿನ್. ಲೋ|| ಅಪಾಪಜಿ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 71/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,458693091500 ,11022200006739

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಗದಿೋಶ್.                  ಬಿನ್. ಪೆ ನನಪಪ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,29/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,410896416172

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಅಯಯಣಣ            ಬಿನ್.ಕೆ.ಬಿ. ಬಸಪಪ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 35/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,293334005955 ,520101048793392

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಎಂ.ಭಾಸಿರ             S/o. ಡಿ.ಕೆ. ಮುದ್ೆಪಪ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ     65/20,     65/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,563311062856 ,11022200039992

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೋಖರ್         S/o. ಗ ೋಪಾಲ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 88 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,427744313594 ,11022200001503

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎಮ್.ರವಿ            S/o. ಮುತತಪಪ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 85/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,726189892206 ,11022200008843

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಆಯಿಷಾ                    W/o. ಕೆ.ಎಂ. ಉಮಮರ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 92/2 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,372589329054 ,11022200030774

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ. ದಿೋಲ್ಲಪ್ ಕ್ುಮಾರ್   S/o. ಎ.ಬಿ.ಹರಿೋಶ್ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ ,2/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,700867952416 ,11022200038538

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಕೆ.ಬೆ ೋಜಮಮ          W/o. ಎನ್.ಕ್ುಂಜು ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/41 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,276618016395

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ಧನಂಜಯಯ         S/o.ಉತತಯಯ ಸಂಗತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 99/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,237019741776 ,10599778904

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಸ.ಸೋತಾರಾಮ         S/o. ಚಂಗಪಪ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 117/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,981634746990 ,0554101006285

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ.ಜಗದಿೋಶ್              S/o. ಅಪಾಪಜಿ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 121/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,318810193044

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಕೆ.ವಿಶಾನಾಥ್          S/o. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 121/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,305334476880

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಂ. S/o.ಆನಂದ್ ಚೋರಂಗಲಾ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/49 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,500165822338 ,11022200017940

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಸ.ಗಣೆೋಶ್             S/o.ಚಂಗಪಪ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,358595383219 ,11022200053090

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ರಮೆೋಶ್            S/o.ತಿಮಮಯಯ ಕ್ುಂದ್ಚೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 177/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,861809236821 ,32244390313

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಾಪಯಯ          S/o.ನಂಜಪಪ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ,4/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,572376799835 ,11022200004720

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ. ಗಿರಿೋಶ್             S/o. Late. ಅಯಯಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,22/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,485336961555 ,517101035558

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ್         S/o. ತಿಮಮಯಯ ಕ್ುಂದ್ಚೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 177/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,936602652131 ,121001382293

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎ.ಡಾಲ್ಲ.               S/o.ಸ.ಎಂ. ಅಯಯ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 264/5P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,645260442604 ,1312500100870101

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಘವಯಯ ಎ.ಸ.         S/o. ಚಂಗಪಪ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 37/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,369010564412 ,121001166823

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ.ಸುರೋಶ್              S/o, ಮುತತಣಣ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ          2/18,         2/44 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,349848594528 ,85063254542

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ.ಎಂ.ಎಸ್.       S/o. ಸುಬಬಯಯ.ಎಂ.ಕೆ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 190/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,936565736252 ,520101048799439

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಡಿ.ಮಾದ್ಪಪ            S/o. ಟಿ.ಟಿ.ದೋವಯಯ ಚರಂಡೆೋಟಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,11/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,949164283531 ,13265019775

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ಪಳಂಗಪಪ             S/o.ಪ ಣಚಚ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 76/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,228541018338 ,1312500100680301

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಡಿ.ಚಿಣಣಪಪ            S/o. ದೋವಯಯ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 34/11
ಸಾಮಾನಯ 

(ಅಂಗವಿಕ್ಲ)
ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,897234232706 ,520101048789199

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಸ.ತಾರೋಂದ್ರ           S/o.ಚಂಗಪಪ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,11/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,388257698177 ,520101048785543

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಪಿ.ಚಟಯಪಪ             S/o.ಪೆ ನನಪಪ ಪದ್ಕ್ಲುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 20/3P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,346433829060



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ನಾಣಯಯ.            S/o. ಕೆ.ಎಂ.ಅಯಯಪಪ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 46/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,921588207571 ,520101048794739

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ಅಯಯಪಪ.             S/o.ಮುತತಣಣ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 93/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,545838255898 ,520101048785608

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ.ತಿಮಮಯಯ.           S/o.ಕಾಯಯಪಪ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 43/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,217101793571 ,348602010009178

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವರದ್ರಾಜು.ಎನ್.ಡಿ.      S/o. ದೋವಯಯ. ಎನ್.ಸ. ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 270/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,414833025864 ,1312500100089001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಬಿ.ಜಯರಾಜ್.       S/o. ಭೋಮಯಯ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,398710705135 ,121001261218

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಡಿ. ಬೆಳಿಿಯಪಪ         S/o.ದೋವಯಯ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 37/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಸುರೋಂದ್ರ.           S/o. ಬೆ ೋಪಣಣ ಕ್ುಂದ್ಚೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 117/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,531073144016 ,13265000526

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ,ಪಿ.ಎಸ್.ಚಂಗಪಪ        S/o. ಸ್ ೋಮಯಯ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 75/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,277215446661 ,520101048799544

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯು.ಜಿ.ತೋಜ ಕ್ುಮಾರ್.   S/o.ಗಣಪತಿ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 62/1A23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,517446915866 ,520101048797886

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಹಮದ್ ಪಿ.ಎಂ.           S/o. ಎಲ್. ಮ ಸ್ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 64/3 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,566412692200 ,11022200018961

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಪಿ.ಎಮ್.     S/o. ಪಿ.ಕೆ.ಮೊಣಣಪಪ ಸಂಗತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 124/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,908737715825 ,13265009187

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಚಿೋಯಣಣ          S/o. ಸ್ ೋಮಪಪ. ಕೆ.ಬಿ. ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ ,51/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,56247740650 ,621002043770

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಶೋಖರ್      S/o. ಟಿ.ಕೆ .ಮಂದ್ಣಣ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ ,4/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,420319293026 ,621002043612

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ.ಜಾಜ್ಯ               S/o.ಆಂಟನಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 230/2 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,790952380132 ,520101241211812

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಗದಿೋಶ್.ಕೆ.ಕೆ.             S/o/ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 293/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,564713744768 ,520101241211278

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೆಬಿಲ್. ಎನ್.ಜಿ.         S/o. ಎನ್.ಪಿ.ಜಾಜ್ಯ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/22 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,535608716083 ,520101241210018

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಇಮಾಯನುಯರ್ಲ್ ಮಾಥವ್ S/o.ಶೈಲಾ ತಂಗಜೆನ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/591 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತರು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,532948036207 ,520101241209631

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಬಾಲಚಂದ್ರನ್ ನಾಯರ್   S/o. ನಾರಯಣ್ 

ನಂಬಿಯರ್
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 342/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,903292391813 ,520101241219090

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹರಿಪರಸಾದ್.ಬಿ.ಡಿ.        S/o. ದ್ಾಮೊೋಧರ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 129 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,983938635841 ,520101241220595

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಷಣಪಪ.ಹೆಚ್.ಎಂ.      S/o.ಮುದ್ೆಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,911844441521 ,520101241212282

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಾನಕ್ಕ.                      W/o. ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,391761906427 ,520101241241576

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬರಮಣಯ ಕೆ.ಜಿ.          S/o. ಪುರುಷ ೋತತಮ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 213 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,293995310851 ,520101241209648

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್. ಗುಣಶಿೋಲ         W/o ಕೆ.ಪಿ. ಸುಬರಮಣಯ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 212/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,672877842991 ,520191057219245

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರ್ೋಣುಗ ೋಪಾಲ S/o.ಸುಬಬಯಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 140/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,762359438036

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ.ನಾಗೋಶ್             S/o.ಅಯಯಣಣ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 97/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,450323150665

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಬಿ.ದಿನೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್. S/o.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 77/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,461514422621

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಬೆ ೋಪಣಣ            S/o  ಬಸಪಪ ಐವತ ತೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,293283739319

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ.ಪೆ ನನಣಣ             S/o. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 176/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,879091815237 ,520101048793661

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಡಿ.ಕೆ. ಪೆ ನನಪಪ           S/o ಕೆ ಡಿ .ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 245 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,336801323643 ,520101241209109

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಕೆ.ಅಕ್ಿಮಮ             W/o. ಕ್ುಂಞಪಪ ಸಣಣ ಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,564144389614 ,11022200049923

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಜಿ.ಸ್ ೋಮಪಪ           S/o. ಗಣಪತಿ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 65/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,354955081457 ,520101241251733

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಯು.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ         S/o.ಉತತಪಪ ಕೆ ಟುಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ        78/14,        78/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,790841266886 ,621002028344

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್. ಶಂಕ್ರ್ ನಾರಾಯಣ ಉರಾಳ,              S/o. 

 ಮಹದೋವ ಉರಾಳ
ಕೆ ಟುಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ ,75/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,619910448380 ,1312500100573301

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್. ಜಯಚಂದ್ರ      S/o. ಸ್ ೋಮಣಣ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 197/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,924316669110 ,1312500100308401

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ. ಅಯಯಣಣ        S/o. ಮಂದ್ಣಣ ಐವತ ತೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 107/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,778217973818 ,6210020301695

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಅರ್. ರಾಮಚಂದ್ರ         S/o. ರಾಮಪಪ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 30/40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,342207735056 ,11022200004681

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜೆ. ಭಾಗಿೋರತಿ             W/o. ಜೆ ೋಯಪಪ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 84/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,999677650417 ,1102200020530



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಪ ವಯಯ.             S/o ಕ್ುಶಾಲಪಪ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,30/39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,356577572347 ,11022200009768

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಡಿ.ಜನಾಯಧನ             S/o ದೋವಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 133/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,861876990500 ,621002028366

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ಸುಗುಣ              W/o ಮಾದ್ಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಡಿ.ಆನಂದ್             S/o. ದೋವಪಪ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 162/08 ಸಾಮಾನುಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,538144968505 ,1102200007185

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ಯುವರಾಜ್.         S/o ಮುತತಪಪ ಕಾರಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,287025223769

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಕೆ.ಯು.           S/o. ಉತತಯಯ ಐವತ ತೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 192/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,607643483634 ,3934

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆೈಮನ ಬಿ. ಹರಿೋಶ್.       S/o. ಬಿ.ಅರ್. ಬೆಳಯಪಪ ಕೆ ಟುಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,482450454992 ,1312500100259001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಬಿ.ಎಮ್.          S/o. ಮಂದ್ಣಣ 

ಬಿ.ಎಮ್.
ಕೆ ಟುಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,510788095283 ,1312500100614701

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ .ಪಿ. ಎಮ್.      S/o. Late. ಮೆೋದ್ಪಪ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 33/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,422655055695 ,1312500100166801

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಡಿಕ್ಂಡ. ಎಂ. ನಂಜುಂಡ.  S/o. ಕೆ.ಪಿ. ಮುತತಣಣ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 36/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,974306143235 ,1312500100000901

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ನಾರಾಯಣ ಆಚಾರ್. ಟಿ.ಎಸ್.                 S/o. 

Late . ಸತಾರಾಮಚಾರ್.
ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 85/53 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,491728030518 ,11022200053495

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣ .ಕೆ.ಡಿ.          S/o. ದೋವಯಯ ಸಣಣ ಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ     28/18        30/12       ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,929150768969 ,11022200068854

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ದಿಲನ್.                 S/o. ಪೆಮಮಯಯ ದ ಡಡ ಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 63/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,360368643656 30902765430

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸರಸು.ಕೆ.ಪಿ.                  W/o. ಲೋ|| ಪೆಮಮಯಯ ದ ಡಡ ಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,429283460184 ,1537101004123

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ಅಚಚಪಪ               S/o. Late. ಪೆಮಮಯಯ ದ ಡಡ ಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 63/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,372032048420 ,114701011001602

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಪಣಣ ಎಂ.ಯು         S/o. ಉತತಪಪ ಎಂ.ಬಿ. ಪೆೋರ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 59/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,824390186393 ,1537101005431

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಪಯಯ.ಸ.ಕೆ              S/o.ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಪೆೋರ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 65/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,752613087020 ,1537101003320

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಮಮಯಯ ಎಂ.ಬಿ.          S/o. ಬಿದ್ೆಪಪ ಎಂ.ಎಸ್ ಪೆೋರ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,466358912424 ,121001374425

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ. ಬೆ ೋಪಣ್ಣ             S/o. ಪೆ ನನಪಪ ಪೆೋರ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 161 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,910601820470 ,121000658883

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಯು.ಲ ೋಕೆೋಶ್           S/o. ಟಿ.ಎಂ. ಉತತಪಪ ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,834333092396 ,121001494481

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಗೋಶ್ ಕೆ.ಎ.              S/o. ಆನಂದ್ ಕೆ.ಎಸ್ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 446/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,958465119218 ,0554101004674

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಂಬಂಡ.ಎ. ನಂದ್         ಬಿನ್.ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ್ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 448/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,398951034166 ,0554101004397

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಕೆ.ಅಪಪಸಾಾಮಿ           S/o. ಪಿ.ಎಂ. ಕಾಳಪಪ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,505909940545 ,020301000007108

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಾದ್ಪಪ        S/o. ಸ್ ೋಮಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 304/2P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,569674134028 ,0554101013747

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಾಲಕ್ೃಷಣ.ಎ.ಟಿ.           S/o. ಎ.ಜಿ. ತಮಮಯಯ ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,937169668993 ,11062200020431

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎನ್.ತಮಮಯಯ          S/o. ಸ.ಟಿ. ನಂಜಪಪ ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 222/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,380219356312 ,2004731481

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಚಂಗಪಪ                 S/o. ಕೆ.ಡಿ.ಕಾಳಪಪ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,3/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,706107020061 ,85043856312

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎಂ.ಕಾಯಯಪಪ        S/o. ಮುತತಪಪ ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 52/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,236174732987 ,621001528417

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಚಿಣಣಪಪ               S/o. ಭೋಮಯಯ ಕೆೈ ಕಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 93/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,751671139050 ,520101028487377

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ.ಬೆ ೋಪಣಣ             S/o. ಬಿ.ಎಂ. ಪ ವಪಪ ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 61/31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,651825623663 ,85042312827

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ.ಲ್ಲೋಲಾವತಿ             W/o. ಕಾಯಯಪಪ ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 25/20P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,599819348979 ,11062200029308

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ.ಪ ಣಣಚಚ             S/o.ಬಿ.ಎಂ.ಪ ವಪಪ ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 61/36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,860551438466 ,0554101002679

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ಮಂದ್ಣಣ               S/o. ಕೆ.ಬಿ.ಪೆ ನನಪಪ ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 44/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,655071241245 ,11062200021597

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಮ್.ಅಪಪಯಯ          S/o. ಮಂದ್ಯಯ ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 194/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,315711811360 ,121001431725

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ.ಪೆ ನನಪಪ               S/o. ಕೆ. ಚಿಣಣಪಪ ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 72/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,589298986200 ,11062200025498

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ಚಂಗಪಪ             S/o. ಮುತತಪಪ ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 104/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,347030660368 ,11062030000049

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐ.ಪಿ.ಮಾದ್ಯಯ             S/o.ಪ ವಯಯ ಕ್ರಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ   ,7/6       ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,885021544560 ,131801010001903



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ P.K.ಅಪಪಯಯ                ಪಿ.ಎ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 24/21P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,933193517617 ,11062200014740

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಜಿ.ಲಲ್ಲತ                     ಪೌತಿ ಕೆ .ಡಿ. ಗಣಪತಿ ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,25/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,299872220027 ,11062210002623

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯಶ ೋಧ                    W/o. ಎಂ.ಪಿ. ಲವ ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,25/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,715216572371 ,11062200008040

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಡಿಯಾರ ಹರಿೋಶ್         S/o. ಕೆ.ಪಿ. ದೋವಯಯ ಪೆೋರ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 17/12P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,965944992392 ,1537101003577

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜು ಕೆ ಡಿಯಾರ          S/o. ಉತತಯಯ ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,11/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,303389650422 ,1537101004514

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿ.ಎಮ್.      S/o. ಮುದ್ೆಪಪ ಪಾರಾಣೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 255/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,691052409360 ,520101028499367

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಣಯಯ                    S/o.ಮುದ್ೆಪಪ ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,61/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,11062200012470

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಳಪಪ ಟಿ.ಡಿ.               S/o. ದೋವಯಯ ಟಿ.ಕೆ. ಪಾರಾಣೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 246/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,308897459924 ,520101028495310

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಭೋಮಯಯ ಬಿ.ಜೆ.            S/o. ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿ.ಬಿ. ಕ್ಕರುಂದ್ಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 179 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,486686582379 ,520101028491102

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಜೆ. ಸುರೋಶ್               ಸ.ಕೆ. ಜೆ ೋಯಪಪ ಕ್ಕರುಂದ್ಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 232/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,904086621374 ,520101028481638

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ.ರಮೆೋಶ್ ಚಂಗಪಪ     S/o. ಅಯಯಪಪ ಬಿ.ಸ. ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 22/5P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,821708488503 ,13253016223

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಬಿದ್ೆಪಪಂಡ ಜಮುನ ಚಂಗಪಪ            

W/o.ರಮೆೋಶ್ ಚಂಗಪಪ
ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,1/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,958809020787 ,256401000002498

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಕೆ.ಮುತತಪಪ             S/o. ಕಾರ್ೋರಪಪ 

ಎನ್.ಬಿ.
ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 41/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,546987432825 ,11062200005550

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಕೆ.ನಾಣಯಯ               S/o. ಪಿ.ಎಂ.ಕಾಳಪಪ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 59/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,551787423515 ,25640100000519

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಣಯಯ.ಸ.ಡಿ.             S/o. ದೋವಯಯ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 94/3A ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,403678688728 ,520101048853832

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಪಪಚುಚ ಸ.ಡಿ.             S/o. ದಿ|| ದೋವಯಯ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 94/3A ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,99214165779 ,520101010006774

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐ.ಜಿ.ಶಿವಕ್ುಮಾರಿ           W/o. ಐ.ಸ.ಗಣಪತಿ ಪಾರಾಣೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 45/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,315361474818 ,1654101002342

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಸ.ಅಯಯಣಣ              S/o. ಟಿ.ಎ.ಚಿನನಪಪ ಪೆೋರ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 151/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,836510425297 ,1537101005334

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ರಜ್. ಪಿ.ಡಿ.             S/o. ದ್ಯಾನಂದ್ ಪಿ.ಕೆ. ನರಿಯಂದ್ಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,16/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,430800567984 ,1322500100510001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಧನೆ ೋಜ್. ಪಿ.ಡಿ.           S/o. ದ್ಯಾನಂದ್ ಪಿ.ಕೆ. ನರಿಯಂದ್ಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,16/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,684365147671 ,1322500100360801

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಕೆ.ತಿಮಮಯಯ             S/o. ಸ.ಎಂ. ಕಾಳಪಪ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 59/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,445440156896 ,10599840793

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿರಿಕೆ ಕಾಡು ಅಬುೆಲಲ       S/o. ಅಬ ಬುಕ್ರ್ ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,9/4 ಅಲಲ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,532082331639 ,0554101016481

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್.ಸ್ ೋಮಪಪ        S/o. ಬಿ.ಶಿೋನಪಪ ಕ್ರಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 106/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,341286636501 ,131801010001795

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಕೆ.ಚಿಣಣಪಪ               ಬಿನ್. ಕಾಳಪಪ ಪೆೋರ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 193 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,521135702496 ,621002523440

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅನ ಪ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿ.ಡಿ. S/o. ದೋವಯಯ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
          192/13    

192/14
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,871429963718 ,621002531042

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಯಯ          S/o. ಕೆ.ಎಂ.ಮೆೋದ್ಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 174/18P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,597227574218 ,009010100643030

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಜಂತಾ                        S/o. ಸ್ ೋಮಣಣ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 196/3P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,575138754087 ,538672755

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಕ್ುಶಾಲಪಪ          S/o.ಕೆ.ಡಿ.ಸುಬಬಯಯ ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 137/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,308962988314 ,520101224004995

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಕೆ.ಎಸ್.         S/o. ಸ್ ೋಮಪಪ. ಕೆ ಕೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,610358989784 ,256401000002115

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ಣಚಚ                    S/o. ವಿ.ಮುತತಪಪ ಕ್ಕರುಂದ್ಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 252/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,539263142217 ,5201010284844183

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಪ ವಣಣ                 S/o.ಕೆ.ಬಿ.ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 94/56P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,999144856115 ,520101028486397

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ಳಿವಾ ಬಿ.ಎಂ.          W/o. ಮೆೋದ್ಪಪ ಬಿ.ಎನ್. ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,26/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,719736350559 ,0554101014029

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಬಿ.ಸುಬಬಯಯ            S/o. ಬಸಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,29/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,498818278974 ,0554101003343

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಅಂತ ೋಣ್ಣ ಎಮ್.ಬಿ.        

S/o.ಹೆಚ್.ಎಂ.ಜೆ ೋಸ್ೋಪ್
ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 53/1 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,524186808250 ,0554101004540

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ.ಬೆ ೋಪಣಣ           S/o. ಎಂ.ಟಿ. ಅಯಯಮಮ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 138/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,354965936591 ,1322500100223301

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಯಯ ಎಮ್.ಕೆ.          S/o. ಕ್ುಂಞಪಪ ಎಂ.ಎ. ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,983674769494

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ.ನಂಜುಂಡ              S/o. ಬಿ.ಎಂ. ಪ ಣಚಚ ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 82 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,68629621874 ,0554119000145



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಎಸ್.ತಿಮಮಯಯ        S/o.                   

ಎಂ.ಎಸ್. ಸ್ ೋಮಯಯ
ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ    20/23  20/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,321339967652 ,621001532864

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಗುಣ. ಎ.ಯು.       S/o.ಎ.ಎನ್. ಉಲಾಲಸ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,24/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,279174251471 ,1322500100444901

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುನಿೋತ ಬೆ ೋಪಣಣ ಎಂ.ಬಿ. W/o. ಬೆ ೋಪಣಣ ಎಂ.ಎ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 59 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,742583761133 ,1322500100416701

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಂಕೆೋತ್ ಪ ವಯಯ           S/o. ಎಂ.ಕೆ.ಪ ವಯಯ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 119/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,881606466987 ,1322500100570101

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ. ಚಟಿಿಚಚ               S/o. ಎಂ.ಎ.ಕ್ುಂಜ್ಞಪಪ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,20/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,794921621833 ,10509879078

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ ೋಶನ್                      S/o. ಉತತಪಪ ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 97 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,821957931536 ,520101048834889

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ ರುಳಿ ಸಕ್ಕೋನಾ               W/o. ಮೊಯಿದ್ು ಕೆ.ಎಂ ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 46/23 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,620468839334 ,85053942709

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಞರಿ ಮಾಯಿನ್         S/o.  ಅಹಮದ್ ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ    46/20      46/19 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,268566808185 ,1537119000056

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಪಿ.ಮೆೋದ್ಪಪ               S/o.ಎ.ಎನ್.ಪ ವಯಯ ಕ್ಕರುಂದ್ಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 45/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,304319448554 ,520101028496007

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ. ಅಚಚಯಯ           S/o. ಮಂದ್ಣಣ ಕ್ಕರುಂದ್ಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 81/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,962444244361 ,1570

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಉತತಪಪ ಎಂ.ಪಿ.            S/o. ಪ ವಯಯ ಎಂ.ಸ. ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 108/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,554694930384 ,520101048786612

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಸ.ಸುಬರಮಣ್ಣ            S/o. ಎಂ.ಎಂ. ಚಂಗಪಪ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 87/51 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,486482309354 ,20172404713

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ.ಮಹೆೋಶ್.               S/o. ಅಪಪಣಣಮಮಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 464/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,673465273391 ,0554101005104

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ತಿಮಮಯಯ             S/o. ಕೆ.ಎ. ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,6/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,736768890617 ,621002514334

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ೈ.ಯು ಗ ೋಪಾಲ           S/o. ಈರಪಪ ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 7/1B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,311906663970

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.  ಅಯ ಯಬ್           S/o,ಕೆ.ಪಿ.ಅಬಬಸ್ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 204/8 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,310023164582 ,0554101012953

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಣಯಯ ಕೆ.ಎ.              S/o. ಅಪಪಯಯ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,3/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,670312850892 ,621002528880

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ M G. ಪರಕಾಶ್               S/o. ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 203/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,82088349882 ,1537101000591

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ಹಂಸ                   S/o.  ಮೊಯಿದ್ು ಕ್ುಟಿಿ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 147/21 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,993307942116 ,520101048864265

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಖಾದ್ರ್           S/o ಹುಸ್ೈನರ್ ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,17/7 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,855192014079 ,11062200019435

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಸ.ಮಾಚಯಯ           S/o ಎಂ.ಬಿ. ಚಿಣಣಪಪ ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
        203/18       

203/20
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,812842707096 ,57046311647

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಡಿ. ಮಾಚಯಯ             S/o. ಸ.ಎಂ.ದೋವಯಯ ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 222/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,538927432163 ,30035030180

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಬಾರಂಡ ಹುಸ್ೈನಾರ್    S/o. ಅಬುೆಲಾಲ ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ     57/12      67/10 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,943145919920 ,11121

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ. ಪರಗತ್ ಕಾಯಯಪಪ     S/o. ಎಂ.ಎಂ. 

ಕಾಯಯಪಪ
ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 82/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,261770425378 ,121001617675

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂಜುಡ ಎನ್ ಎಸ್         S/o ಸುಬರಮಣ್ಣ ಎನ್. ಎ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 296/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,424686653274 ,520101048844213

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಸ.ಮೊಣಣಪಪ             S/o. ಬಿ.ಪಿ.ಚಂಗಪಪ ನರಿಯಂದ್ಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 128/42 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,249887522753 ,0914104000013545

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ.ಸುಬಬಯಯ            S/o.  ಪೆ ನನಪಪ ಬಿ.ಎಸ್. ಕ್ರಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 107/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,311422024831 ,0559101016728

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಮ್. ಜಿೋವನ್           S/o. ಮಾಚಯಯ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,904050521877 ,11042200068430

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಯು.ತಮಮಯಯ           S/o. ಕೆ.ಡಿ. ಉತತಪಪ ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 117/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,379684569537 ,10708083876

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಾಪು ಎಂ. ಬಿ.               S/o.ಬಿದ್ೆಪಪ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 297/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,984445901613 ,1537119002379`

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎನ್. ಮುತತಣಣ          S/o. ಪಿ.ಎಂ. ನಣಜಪಪ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,7/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,800345337887 ,153710100338

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಿಣಣಪಪ                     S/o.  ಕ್ುಶಾಲಪಪ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,2/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,955704608071 ,121000729628

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಸ್.ಕ್ರುಂಬಯಯ          S/o. ನಂಜಪಪ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,7/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,508147038471 ,055410104577

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಕೆ. ನಂಜಪಪ             S/o.  ಎಂ.ಎಂ. 

ಕಾರ್ೋರಪಪ
ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 128/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,491848082696 ,1654101003337

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ. ಕಾರ್ೋರಪಪ         S/o.  ಮುತತಣಣ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 97 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,989048051503 ,1654101003686

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎನ್.ಎಸ್.ಮದ್ುಸ ದ್ನ  S/o. ಎನ್.ಎನ್.ಶಾಯಮ್ 

ರಾವ್
ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 93/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,918740056488 ,11062200011556

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಯು.ಅನಿೋಫ್              S/o. ಹುಸ್ೈನರ್ ನರಿಯಂದ್ಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 13/40 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,383499845842 ,0559101016631



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ  ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜಿ ಜಿ      S/o. ಗ ೋಪಾಲ ಚೋಲವಾರ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 118/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,294282056816 ,1322500100665601

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ ಇಬಾರಹಂ.             S/o. ಅಹಮಮದ್. ಪಿ ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,    18/7      18/7 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,314512893400 ,121001835988

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಂಜಮಮ  ಬಿ.ಎಂ.          W/o. ರಮೆೋಶ್ ಎ.ಕೆ. ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 131/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,250470700448 ,916010022025826

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರದ್ಂಡ ಕೆ. ಸುಬರಮಣ್ಣ      S/o.  ಪಿ.ಬಿ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,16/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,414861587942 ,520361022870703

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ. ನಾಣಯಯ          S/o.  ಮಂದ್ಣಣ ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 154/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,210460775223 ,121000729265

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಮಾದ್ಪಪ               S/o. ಕೆ.ಎಂ.ಅಜುಯನ್ ಕೆ ೋಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,6/57 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,884712313634 ,1322500100585701

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಜಿ. ಮಂದ್ಣಣ            S/o ಪಿ.ಯು.ಗಣಪತಿ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,7/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,556365888546 ,31261908117

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಗಣಪತಿ              S/o, ಸುಬಬಯಯ ಕೆ.ಡಿ. ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 117/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,617643475143 ,11042200003520

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸೋತಾರಾಮ ಎನ್.ಡಿ.        S/o. Late. ದೋವಯಯ ಪೆೋರ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 152/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,373646673252 ,520101048793600

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್.ದೋವಯಯ           S/o. ಸ್ ೋಮಪಪ ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,23/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,519910792119 ,520101048810777

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನವಾ ಕೆ.ಪಿ.       W/o. ಕೆ.ಬಿ. ಪೆ ನನಯಯ ಕೆ ೋಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,6/55 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,48779234433 ,1322500100390101

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಪಿ. ಅಪಪಯಯ             S/o. ಎ. ಪ ವಯಯ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,23/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,218962297098 ,121000585288

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯು.ಪಿ. ಸುಭಷ್            S/o. ಪೆ ನನಣಣ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 161/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,277359682030 ,520101048848944

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಕೆ. ಕೆ ರಗಪಪ             S/o. ಬಿ.ಕೆ.ಕೆೋಪು ಪ ಜಾರಿ ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 144/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,382357151155 ,0554101002593

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಬಿ.ಗಂಗಮಮ               W/o. ಬಾಬು ಪ ಜಾರಿ ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 172/2A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,640523397804 ,0554101012903

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಬಿ.ಎಸ್.          S/o. ಸ್ ೋಮಪಪ ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,24/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,519910792119 ,05524101011926

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಪಿ.ರಮೆೋಶ್               S/o. ಎ.ಜೆ.ಪ ವಯಯ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 144 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,253801091047 ,6486000100000362

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಾಧವ            S/o. ಸ್ ೋಮಯಯ ಕ್ಕರುಂದ್ಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 90 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,387556788117 ,520291023312195

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಮಮಯಯ ಬಿ.ಎಸ್.          S/o. ಬಿ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 188/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,219421789627 ,621002514924

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೆೈನಾ ತಮಮಯಯ          W/o. ಬಿ.ಎಸ್.ತಮಮಯಯ ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 101/5P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,926547191122 ,407

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಡಿ.ಚಟಿಿಚಚ             S/o. ಎಂ.ಸ. ದೋವಯಯ ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 145/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,674841358719 ,1537101005567

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ.ಸುಬರಮಣ್ಣ            S/o. ಮೆೋದ್ಪಪ ಬಿ.ಎನ್. ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 275/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,855266006357 ,520101028500152

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ಜಗದಿೋಶ್            S/o.  ಮಂದ್ಣಣ ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 272/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,552356114333 ,10708090293

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಬಿ.ಭೋಮಯಯ              S/o. ಬೆ ೋಪಯಯ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,16/33 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,378108012687 ,121000610931

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ. ಗಣಪಮಮಯಯ       S/o ಅಯಯಪಮಮಯಯ ಚೋಲವಾರ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 147/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,364565814350 ,1322500100048301

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹರಿೋಶ್ ಕೆ.ಪಿ.               S/o. ಪ ವಯಯ ಚೋಲವಾರ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 148/2A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,817985546872 ,1322500100153201

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬೆೈರ್                    S/o. ಅಹಮದ್ ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 220/13 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,574487155139 ,121000602986

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಸ್. ತಿಮಮಯಯ         S/o. ಸುಬಬಯಯ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,23/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,928834709926 ,520101048872276

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಉಸಾಮನ್ ಎನ್.ಕೆ.          S/o. ಖಾದ್ರ್ ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 144/18 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,708408935422 ,1537101004098

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಆಮಿೋನ                      D/o. ಆಲ್ಲ ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 211/6 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,587726980184 ,4699

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮರಿಯಮಮ                W/o. ಆಲ್ಲ ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 108 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,605301182637 ,4269

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ಸುಬರಮಣ್ಣ          S/o. Late ಮೆೋದ್ಪಪ ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 275/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,855266006357 ,520101028500152

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಜಿ.ಪೆ ನನಣಣ            S/o. ಎಂ.ಎ ಗಣಪತಿ ದ ಡಡ ಪುಲ್ಲಕೆ ಟು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,11/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,685521716013 ,30782743941

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ. ಯ ಸುಫ್ ಹಾಜಿ     S/o. ಅಹಮಮದ್ ಹಾಜಿ ದ ಡಡ ಪುಲ್ಲಕೆ ಟು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ      157/19        157/12     ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,433640782029 ,554101011573

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಸ್.ಎಮ್.ಪಾವಯತಿ         W/o ಎಸ್.ಎಸ್. 

ಮಾದ್ಪಪ
ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,3/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,680426093698 ,0554101014648

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಸ್.ಎಂ.ಉತತಯಯ          S/o. ಮಾದ್ಪಪ 

ಎಸ್.ಎಸ್.
ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 304/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,355042044880 ,0554101005273

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ಪಿ.     S/o. ಕೆ.ಎಸ್.ಪ ವಯಯ ಬಾವಲ್ಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 88/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,212205931412 ,38191380853



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎ.ಜಗದಿೋಶ್            S/o. ಅಪಪಯಯ ಎಸ್,ಕೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,675182520891 ,0554101011114

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ.ಅಪಪಣಣ                 S/o. ಕೆ.ಕೆ.ಗಣಪತಿ ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 162/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,911580540913 ,121001501364

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ.ಮೆೋದ್ಪಪ               S/o. ಅಜುಯನ್ ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 78/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,622934246592 ,10599839391

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಸ.ಸರ ೋಜಿನಿ              W/o. ಚಂಗಪಪ ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,559958747391 ,520101048794984

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಸ.ಪರವಿೋಣ                 S/o. ಎಂ.ಕೆ.ಚಂಗಪಪ ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 41/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,915514357017 ,520101048794984

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಜಿ.ಗಂಗಮಮ               W/o. ಗಣೆೋಶ್ ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 301 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,683879610531 ,10708103282

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಸ್.ಈರಪಪ             S/o. ಸುಬಬಯಯ ಕೆೈ ಕಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 59/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,533075683191 ,520101028487849

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಯಯ ಎಂ.ಎಂ.       So. ಮುದ್ೆಪಪ ದ ಡಡ ಪುಲ್ಲಕೆ ಟು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,22/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,854521826079 ,621000082381

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ,ಎಂ. ಮುತತಣಣ            S/o. ಮಂದ್ಣಣ ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 72/36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,617386276135 ,562

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂದ್ಣಣ ಕೆ.ಎಂ.           S/o. ಮುತತಣಣ ಕೆ.ಎಂ ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 120/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,994217445054 ,621001535139

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪೆರೋಮ ಸ್ ೋಮಯಯ    W/o. ಸ್ ೋಮಯಯ ದ ಡಡ ಪುಲ್ಲಕೆ ಟು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,13/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,340591398371 ,621000060605

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿ.ಸ.            S/o. ಚಂಗಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,896556917693 ,0554101002176

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಕ್ಿವಾ ಬಿ.ಟಿ.               W/o, ತಿಮಮಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,902685931755 ,0554101012796

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ. ಚಟಿಿಚಚ             S/o. ಎಂ.ಎ.ಕ್ುಂಜ್ಞಪಪ ಚಯಯಂಡಾಣೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 72/1B2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,794921621833 ,10509879078

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಯಯಪಪ ಎಂ.ಪಿ.           S/o. ಪ ವಯಯ ಎಂ.ಯು ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 1/A3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,371788151733 ,256401000000654

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ.ಸುಬಬಯಯ              S/o. ಕೆ.ಎನ್.ಚಂಗಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 141/36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,522811127752 ,008500101006423

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಯಾನ್ ಬಿ.ಎನ್.          S/o. ಸುಬಬಯಯ ಬಿ.ಎಂ. ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 2/346 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,779605615600 ,898

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಪಣಣ ಎಸ್.ಎ.         S/o. ಅಪಪಣಣ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 82/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,455795330285 ,0554101012519

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಯಯ ಬಿ.ಎ            S/o. ಅಯಯಮಾಮ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 814/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,898124653002 ,0554101002352

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಭು ಎಂ.ಕೆ                  S/o. ಕ್ುಂಞಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 23/81 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,861555716235 ,10509916075

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ಪ ವಪಪ              S/o. ಮೊಣಣಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 34/23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,926801307059 ,0554101007969

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್. ತಿಮಮಯಯ      S/o. ಎಂ.ಎಸ್. ಭೋಮಯಯ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 43/47 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,321339967652 ,10509910746

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಜಿ.ಚಿಟಿಿಯಪಪ          S/o. ಸ.ಎಂ. ಜೆ ೋಯಪಪ ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,1/42 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,755647335959 ,11062200003262

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎನ್. ಮುತತಣಣ       S/o. ಎಂ. ಎಂ. ನಾಣಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,13/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,449639666951 ,0554101012902

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಧನಂಜಯ್ ಕೆ.ಎಸ್.         S/o. ಮುತತಣಣ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,460242635116 ,256401000000673

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದಿಲ್ಲೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್          S/o. ಪೆ ನನಪಪ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 82/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,678778387144 ,008500101001960

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್ ಬಿ.ಕೆೋಶವರಾಮ್        S/o. ಬಾಬು ರಾಮ್ ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 192/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,543485438563 ,48125001002009401

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಗಣಪತಿ                 S/o. ಕಾಯಯಪಪ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,288047094609 ,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಉತತಯಯ ಸ.ಡಿ.            S/o. ದೋವಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,22/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00  ,798792267235 ,621002513839

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ. ಚಂಗಪಪ           S/o. ಎಂ.ಎಂ. ಪೆ ನನಪಪ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 125/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,364599250849 ,121002583405

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಟಿ. ಶಿವರಾಮ           S/o. ತಿಮಮಯಯ ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 123/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,780254282994 ,0554101013501

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸರು.ಎಂ.ಎ                 S/o. ಅಪಪಣಣ ಎಂ.ಬಿ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 250/34A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,768046476834 ,520101048858214

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಎಂ.ಪಿ.         S/o. ಪ ವಯಯ ಎಂ.ಎ ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 131/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,29362620754 ,0554101007441

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಮಿಲನ್                S/o. ಕೆ.ಎನ್ .ಕ್ುಟಿಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 119/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,401547460298 ,520101048878339

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ.ಗಂಗಮಮ            W/o. ಸ.ಎನ್, ಮುತತಣಣ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 260/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,272529377614 ,520101048886595`

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ.ಅಯಯಪಪ           S/o. ಸ.ಎನ್. ಮುತತಣಣ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 131/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,506751151009 ,520401019370401

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎನ್. ಮುತತಣಣ        S/o. ಸ.ಎ.ನಂಜುಂಡ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 147/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,995100527716 ,520101048856572



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಕೆ.ಎಸ್.          S/o. ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ.ಕೆ. ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,21/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,610358989784 ,256401000002115

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ.ಕ್ುಶಾಲಪಪ             S/o. ನಂಜುಂಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 383/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,957139559695 ,621002516273

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಡಿ.ಕಾಯಯಪಪ            S/o, ಕೆ.ಎಸ್.ದೋವಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,21/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,231273592166 ,256401000001975

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಂಪತ್ ಕೆ.ಡಿ.              S/o. ದೋವಯಯ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 94/62P3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,935179358993

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ರಮೆೋಶ್             S/o. ಮೊಣಣಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 259 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,322799999904

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್.ರಘು              S/o. ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 189/6P ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,415486561544 ,035500101004079

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಕೆ.ಎಂ.          S/o. ಈರಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 174/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,361734804043 ,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್, ಮುತತಪಪ         S/o. ಕೆ,ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 142/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,359993520834 ,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತತಣಣ  ಬಿನ್:ಪಿ.ಕೆ. ಪ ವಪಪ ಚೋಲವಾರ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 102 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 372949631771

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಪಿ. ಕಾಮವಾ  ಕೆ ಂ: ಸ.ಕೆ. ಪ ವಣಣ ಕೆ ಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 1/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 399208760914

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಎಂ.ಕೆ. ಕೆ ಂ: ಕಾಯಯಪಪ ಎಂ.ಸ. ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 627967077493

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋನಿಯ  ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆ ಂ: ಮುತತಪಪ ಪಿ.ಎಂ ಚೋಲವಾರ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 364878529800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂದ್ಣಣ ಬಿನ್: ದೋವಯಯ ಚಯಯಂಡಾಣೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 656100173198

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ. ಅಜಿೋಜ್ ಬಿನ್: ಹಸನ್ ಕೆ ಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 935166007799

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಿನ್: ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 712325092572

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಡಿ.ಪೆಮಮಯಯ              S/o.ಕೆ.ಕೆ. ದೋವಯಯ ಕ್ಕರುಂದ್ಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 233/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,491085182003 ,520361019844995

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಪಿ. ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್:ಎನ್.ಸ.ಪ ವಯಯ ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 390448092890

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಕೆ.ಸುಬರಮಣ್ಣ              S/o.ಪಿ.ಬಿ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,414861587942 ,520361022870703

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಪದಿಮನಿ ಕಾರ್ೋರಪಪ          W/o. ಪರದ್ಂಡ 

ಕಾರ್ೋರಪಪ
ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 21/16P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,745087645917 ,520101048846631

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐಯಯಪಪ.ಎಮ್.ಪಿ.         S/o. ಪ ವಯಯ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 218/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,371788151733    ,256401000000654

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಾವಯತಿ ಬಿ.ಈ ಕೆ ಂ: ಈರಪಪ ಚೋಲವಾರ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 286627139965

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂದ್ಣಣ ಎ.ಟಿ.             S/o ತಿಮಮಯಯ ಎ.ಎಂ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 107/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,664231732420 ,11062200035636

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶೈಲಾ ಕ್ುಟಿಪಪ              W/o. ಕೆ.ಎನ್. ಕ್ುಟಿಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 119/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,491304158492 ,520101048878282

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಕೆ.ನಂಜಪಪ                S/o.ಕಾಳಪಪ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 34/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,424226183116 ,520101048844809

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎನ್.ಸುಬರಮಣ್ಣ           S/o. ನಂಜುಂಡ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 60/14 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,951015465400 ,520101048840897

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಿೋಲಂಬಿ ಬಿ.ಎಂ. ಕೆ ಂ: ಮೊೋಹನ್ ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 157/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 870972759943 3339653830

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋಹನ್ ಬಿ.ಎನ್. ಬಿನ್: ನಾಣಯಯ ಬಿ.ಎಸ್. ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 120/41,157/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 89139215273 3236666969

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನರೋಂದ್ರ ಬಿ.ಬಿ. ಬಿನ್: ಬೆ ೋಜಪಪ ಬಿ. ಆರ್ ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 135/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 317750242273 11042200018540

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮಪಪ ಎಂ.ಎ. ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಅಚಚಯಯ ಕೆ. ಬಾಡಗ ಮಡಿಕೆೋರಿ 15, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 711947489497

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ. ಮಾಚಯಯ ಬಿನ್: ಐಯಯಣಣ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 30/23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 862169324296 1555101002767

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಣ್ಣ ಎಂ.ಕೆ. ಬಿನ್: ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 160/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 474383784920 52010224063045

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ. ಪ ವಮಮ  ಕೆ ಂ:ಎ.ಬಿ. ಮುತತಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 97/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 363634148861 114708601000033

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ. ಗಣಪತಿ ಬಿನ್: ಪಳಂಗಪಪ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 90/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 809372052259 5201248995325

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಬಿ. ಗಣಪತಿ ಬಿನ್: ಎ.ಸ ಬೆಳಯಪಪ ಹೆಮಮತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 748727295562 1555101000318

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಯು. ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್: ಸ.ಎ. ಉತತಯಯ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 59/10ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 629970202136 64106358507

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಪಿ.ಪಿ.ಮಣ್ಣ ಶಿೋಲಾವತಿ ಕೆ ಂ" ಪೌತಿ:ಕೆ.ಆರ್. 

ಸ್ ೋಮಣಣ
ಕ್ುಂಬಳದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 859888726934 3035626001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಕೆ. ಚಿಣಣವಾ  ಕೆ ಂ: ಬಿ.ಸ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 221/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 739191325800 114701010016405



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಕೆ. ಅಪಪಯಯ ಬಿನ್: ಬಿ.ಸ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 221/1ಎ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 534675728951 114701011002949

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹರಿಣಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ.ಪಿ. ಕೆ ಂ:ಕೆ.ಎ. ಪಳಂಗಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 6/10, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 409694813793 1555840001983

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಗದಿೋಶ್ ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎ. ಪಳಂಗಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 2/24, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 623758747371 114701011000557

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ. ಪರಸನನ ಬಿನ್:ತಿಮಮಯಯ ಕೆ.ಎ. ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 20/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 940508244516 1555101001534

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಆರ್. ಭುವನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ರಾಜಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 307208665412 121001225145

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಿನ್: ಶಾಂತಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/3, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 666092351266 121001240367

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿೋರ್ಯಮಮ ಕೆ.ಆರ್. ಕೆ ೋಂ:ರಾಜಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/5, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 744560870314 121001009332

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ.ಉತತಪಪ ಬಿನ್: ಅಪಪಯಯ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 16/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 830522571489 1555101001921

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರತನ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಸ.ಸ. ಬಿನ್: ಚಿನನಪಪ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/14, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 597455756416 1555101001127

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ. ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಿನ್:ಪೆ ನನಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 53/23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 835423892879 1555101002253

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಬಿಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್:ಬಿೋಮಯಯ ಅರಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 21/3, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 685749246833 114401011001870

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಸ.ವಾಸುದೋವ  ಬಿನ್: ಚಿನನಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 419416477038 30182507202

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ. ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್: ಮಾದ್ಪಪ   ಸ.ಜೆ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 97 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 298880888244 34203957911

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ.ಅಪಾಪಜಿ ಬಿನ್:ಮಾದ್ಪಪ ನಿಡುವಟುಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 75/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 833396682818 142601011002219

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುನಿೋಲ್ ಕೆ.ಜೆ. ಬಿನ್:ಗ ೋಪಾಲ್ ಕೆ.ಎ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 6/7, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 394262789603 155510100142

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎಂ.ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್:ಎನ್. ಎಂ.ಮೊಣಣಪಪ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 49/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 318560922635 863917876

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಕೆ.ಆನಂದ್ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಕಾರ್ೋರಪಪ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 12/12, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 612534619956 ,0517101032414

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಈರಪಪ ಎನ್.ಎನ್. ಬಿನ್: ನಾಣಯಯ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 2/46ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 803304000227 13281009143

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ೈ.ಟಿ.ಉತತಪಪ ಬಿನ್: ರ್ೈ.ಟಿ. ತಿಮಮಯಯ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 113/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 512661361779 ,0554101013288

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಭಗವಾನ್ ಸ.ಎ. ಬಿನ್: ಅಪಪಯಯ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 53/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 62138586878 ,0554101013288

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಕೆ.ಗಣಪತಿ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಕಾಳಯಯ ಮಡಿಕೆೋರಿ 35/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 641741792647 538674843

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಉದ್ಯ ರೈ ಬಿನ್: ಬಾಬು ರೈ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/35, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 251487738257 538673599

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಾಚಯಯ  ಬಿನ್: ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 429978652251 1147010005030

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್: ಬಸಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/6, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 686464243934 15551012417

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್: ಬಸಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 772373736037 1555101001914

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಈಶಾರ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್:ಬಸಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/13,29/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 701222690766 1555101001570

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಜಿ.ಅಪಪಯಯ ಬಿನ್:ಎ.ಎ.ಗಣಪತಿ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 339852905935 ,0517101023199

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಸ್.ದೋವಯಯ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಸ್ ೋಮಯಯ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 69/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 9480311102 1210012273465

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆೋಶವ ರ್ೈ.ಎ. ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಅಣಣಯಯ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 14/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 846624186218 13281019072

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ಡೆಲೋರ ಹಷಯ ಬಿನ್: ಕ್ುಂಜ್ಞಪಪ ಕ್ುಂಬಳದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 34/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 629946773991 121001263135

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎನ.ಕ್ುಂಜ್ಞಪಪ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಸ್ ೋಮಯಯ ಕ್ುಂಬಳದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 94/4ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 746184473907 520101048807288

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್:ಬಸಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/5, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 7913 1319 2544 1555101002349

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ. ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್:ಮುದ್ೆಯಯ ಕ್ುಂಬಳದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 28/5, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 5075 0669 9279 10599837383

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಜೆ.ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್:ಜೆ ೋಯಪಪ ಕ್ುಂಬಳದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 37/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 2376 6768 5409 520101048787831

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಪಿ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಪೆ ನನಪಪ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 9/21, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 4458 4120 8189 520291017521403

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್: ನಾಣ್ಣಯಪಪ ಹಮಿಮಯಾಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 14/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 334916090149 1555101002760

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಸ.ಪೆಮಮಯಯ ಬಿನ್: ಚಿನನಪಪ ಹೆಮಮತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 20/6, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 556572939181 1555101000279



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮರಾವ್ ಬಿನ್: ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಾವ್ 1ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 83/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 8333302000061 4812500100531701,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಸಂತ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್: ಬಸಪಪ ಕೆ.ಬಿ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/4, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 239958332698 1510101001928

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಯು.ಹೆೋಮಂತ್ ಬಿನ್: ಉತತಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 155/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 662371400597 1555101001596

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್:ಶಾಂತ ಮಲಲಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 205742050394 121001221139

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಪರಸನನ ಬಿನ್: ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 99 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 74600616356 11002200062155

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್: ಕಾಳಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 53/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 607771506528 1555101002646

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ:ಎಂ.ಪಿ.ಚಿಣಣಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 130/23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 715179174641 30783717035

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಮಮವಾ  ಎಂ.ಪಿ. ಕೆ ಂ: ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 48/3,48/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 250135901009 114701231000232

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂದ್ಪಪ ಪಿ.ಆರ್ ಬಿನ್:ರಾಮಪಪ ಪಿ.ಎ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 95/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 919041768481 ,0517101032785

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಂ. ರಾಜಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 379546549788 1555101002868

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ.ಭರತ್ ಬಿನ್:ಎ.ಪಿ.ಮಂದ್ಪಪ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 157/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 264769602317 31252513210

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಡಿ. ನವಿೋನ ಬಿನ್: ಎನ್.ಸ. ಪೆ ನನಪಪ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 50/43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 616571483344 20148310095

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಬಾಲಸುಬರಮಣಯ ಬಿನ್: ಗ ೋಪಾಲರಾವ್ ಕ್ಣಯಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 477/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 720308392849 10599752056

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್:ಬೆಳಯಪಪ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 306203391331 621005088254

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ.ಕೆ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್: ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 52/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 525939405468 6486001700001630

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್: ಸುಬಬಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 13/11, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 990624080213 1555101003810

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಂ. ಮಧುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಮಾಚಯಯ ಕ್ಕಗ್ಾಾಲು ಮಡಿಕೆೋರಿ 14/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 839418746383 25033130550

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೆೋದ್ಪಪ ಪಿ.ಎಂ ಬಿನ್:ಮುತತಣಣ ಕ್ಕಗ್ಾಾಲು ಮಡಿಕೆೋರಿ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 753861230117 10708086083

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಸ್. ಚಮಯಣ ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಯಯ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 53/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 561980861727 520101224062812

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಡಿ.ನೆೋತುರ ಬಿನ್: ಎಂ.ಎಂ. ದ ಡಡಯಯ ಹಚಚನಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/43, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 918709565533 517101019949

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಪಿ. ತಿಮಮಯಯ   ಬಿನ್:ಪಳಂಗಪಪ ಅವಂಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/10, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 209940714927 01/014444

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ. ರೋಣು ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಚಿಣಣಪಪ ಕೆ.ಪಿ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 44/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 281046575462 114401010004057

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಎಂ. ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್: ಮಂದ್ಣಣ ಟಿ.ಪಿ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 281468525544 1555101002283

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಗದಿೋಶ್ ಎಂ.ಬಿ. ಬಿನ್:ಭೋಮಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/4, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 317998143823 11032030002591

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ಪ ವಯಯ ಬಿನ್:ಮಂದ್ಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 708157045312 1555101002812

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಪಿ. ಮಂದ್ಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಎ.ಎಂ.ಪೆ ನನಪಪ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 157/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 349645365740 121001243878

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್. ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 246270071299 1555101002426

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ. ಅಯಯಪಪ ಬಿನ್:ಎ.ಪಿ. ಮಂದ್ಪಪ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 157/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 609896253080 ,0517101034080

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್:ಅಪಪಚಚ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 119/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 857530478186 114401010004173

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಇ.ಎಸ್. ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಯಯ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 264/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 896489734211 1555011002478

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ.ಮಾಚಯಯ ಬಿನ್:ಬಿ.ಕೆ.ಮಂದ್ಪಪ ಹೆ ದ್ಕಾನ ಮಡಿಕೆೋರಿ 4/23, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 402041132815 1555101001789

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಬಿ.ಕೆ ಬಿನ್:ಕಾಯಯಪಪ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 8/56, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 777101709420 1555101005189

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಈ.ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಎನ್.ಕೆ.ಈರಪಪ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 55/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 779482088842 1555101003978

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋಹನ್ ಪಿ.ಎನ್ ಬಿನ್:ನಾರಾಯಣ ಹೆಮಮತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/1ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 928919475178 2476

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಮಲಲಯಯ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 785991251865 621005071330

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ಪೆಮಮಯಯ ಬಿನ್: ಬಿನ್: ಮೊಣಣಪಪ ಕೆ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 78/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 965259485200 3476472743

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ದಿೋಪಕ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎ. ಆನಂದ್ ಮುತಾತರುಮುಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 807700299543



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ.ಕೆ. ಬಿನ್:ಕೆೋಶವಯಯ ಮುತಾತರುಮುಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 18, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 989358546336 68011283752

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ.ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್: ಪ ವಪಪ ಪ ಜಾರಿ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 249/11ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 372318757507 1555101003191

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ಕಾಐಯಪಪ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಂ.ಮಾಚಯಯ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 445099202676 30060558030

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಲ್.ಪರಕಾಶ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕ್ುಂಬಳದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 95/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 300045062791 121000966397

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸಪಪ ಕೆ.ಕೆ ಬಿನ್:ಕೆಂಚಪಪ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 163/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 828544147544 114401011001594

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹರಿೋಶ್ ಪಿ.ಆರ್ ಬಿನ್:ರಾಮಪಪ ಪಿ.ಪಿ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 82/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 399463084359 114401010003857

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ವಿ. ದ್ಾಮೊೋದ್ರ ಬಿನ್: ಎ.ಪಿ.ರ್ೋಲಾಯುಧ ಹೆ ದ್ವಾಡ ಮಡಿಕೆೋರಿ 71/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 783558573994 13253003676

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಪಿ. ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಪಿ.ಆರ್. ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ುಂಬಳದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 71/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 413040519602 121001293513

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾರ್ ಸ.ಕೆ ಬಿನ್: ಸ.ಎ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 46/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 234971446323 10708082602

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಭವಾನಿ ಡಿ.ಎಂ ಬಿನ್:ಲ ೋಕ್ನಾರ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಹೆಬಬಟಿಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 3/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 569086557705 621005078472

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಪಿ.ಪ ವಯಯ ಬಿನ್:ಪಿ.ಎಸ್.ಪೆ ನನಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 188/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 982535803791 1653

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಬಿ.ಗಣಪತಿ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಬೆಳಯಪಪ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 2/53, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 885813949211 121001251277

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಸ.ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಎನ್.ಎಂ. ಚಐಯಣಣ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 49/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 719985107371 20131333340

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಕೆ.ನಾಣಯಯ ಬಿನ್: ಟಿ.ಪಿ. ಕಾಳಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 229033084318 121002424387

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಈ.ಚೋತನ್ ಬಿನ್:ಈರಪಪ ಎಂ.ಸ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 222/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 804523533031 11002200040754

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಗಿರಿೋಶ ಬಿನ್:ಅಪಾಪಜಿ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 119/30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 705803401790 114401010003580

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎನ್.ಕ್ಲಾವತಿ ಕೆ ಂ:ಪ ಣಚಚ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 256/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 550591824721 1328103672-3

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಆರ್.ಕ್ರುಣ  ಬಿನ್:ರುದ್ರಪಪ ಕೆ.ಇ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 830770790813 1555101002693

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಬಿ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಬೆ ೋಪಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 17/6, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 411175728147 121001281927

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಂ ಂಂ.ಎನ್. ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಯಯ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 201/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 640342687618

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಆರ್.ಪ ವಯಯ ಬಿನ್:ಬಿ.ಡಿ. ರಾಮಪಪ ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 14/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 777723360062 114401011000889

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ. ತಮಮಯಯ  ಬಿನ್:ಮುದ್ೆಪಪ ಎಂ.ಬಿ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 53/10ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 374342680932 1555101001326

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹರಿನಾರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಲ್.ಕೆ. ಬಿನ್: ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 227 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 305255586043 1555101000972

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಯು. ಬಿದ್ೆಪಪ ಬಿನ್: ಸ.ಎ. ಉತತಯಯ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 179/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 800736209018 520331004395871

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಯು.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಸ.ಎ.ಉತತಯಯ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 243/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 276920050447 114701011004655

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಎಂ. ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಮಾಚಯಯ ಟಿ.ಎಂ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 8/47, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 622110493693 121001757191

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಟಿ.ಸುಭಾಷ್ ಬಿನ್: ತಿಮಮಯಯ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 69/3, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 728071395693 520101224004758

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎಂ.ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್: ಮುತತಪಪ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 141/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 969306810953 10708102835

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಪಿ.ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್:ಪೆ ನನಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 194/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 796557724080 114401011000022

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ನಿೋನಾ ಮಾದ್ಪಪ ಕೆ ಂ:ಎನ್.ಪಿ.ಮಾದ್ಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 537703705318 114401011000315

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎಂ.ನಿೋರಬ್ ವಿೋರಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 162/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 501700199930

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ.ದೋವಯಯ ಬಿನ್:ಮಾಚಯಯ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 27/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 825255444078 ,0517101021935

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಯು.ತಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಉತತಯಯ ಎಸ್. ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 172/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 217955600386 1555101002707

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಣಯಯ ಪಿ.ಡಿ. ಬಿನ್:ದೋವಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 18/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 972606074012 1555101001416

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಎಂ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್: ಮುತತಪಪ ಹೆ ದ್ಕಾನ ಮಡಿಕೆೋರಿ 4/24, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 395312681966 ,0517101035371

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ ೋಹಣ್ಣ ಸ.ಎ. ಕೆ ಂ: ಸ.ಪಿ. ವಿಠಲ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 900773144224 114401011001873

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ. ವಿಠಲ ಬಿನ್:ಸ.ಕೆ. ಪೆ ನನಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 371204204432 114401010000001



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುರೋಂದ್ರ ಸ.ವಿ. ಬಿನ್: ಸ.ವಿ. ವಿಠಲ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 226/7ಪಿ2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 9844255029 ,00751610010776

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಎಸ್.ಪ ಣಚಚ ಬಿನ್:ಸ್ ೋಮಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 189/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 424575255926 114401011000059

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸಪಪ ಕೆ.ಕೆ ಬಿನ್:ಕೆಂಚಪಪ ಕೆ.ಎಸ್. ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 163/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 828544147544 114401011001594

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಮಮಯಯ ಪಿ.ಯು ಬಿನ್: ಉತತಯಯ ಪಿ.ಕೆ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 152/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 608869612394 114401010003153

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಟಿ. ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಿನ್: ಎಸ್.ಬಿ. ತಿಮಮಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 325747557356 124053000005148

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮಪಪ ಪಿ.ಪಿ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಪ ವಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 82/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 427630357146 114401010000044

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯು.ಎಂ. ನಾಣಯಯ ಬಿನ್:ಮಾಚಯಯ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 17/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 217631093869 114701010006530

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಸ. ದೋವಯಯ ಬಿನ್:ಚಂಗಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 36/60 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 537431905983 121001165194

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣೆೋಶ್ ಸ.ಸಬಿನ್:ಪೌತಿ ಚಂಗಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 25/10ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 447057119988 ,0517101038366

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಂ. ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್: ಮಂದ್ಣಣ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 267/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 684998217239 1555101000971

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಕೆ. ಮಂದ್ಣಣ ಬಿನ್:ಕಾಳಪಪ  ಎಂ.ಎಸ್. ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 231/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 340966776785 1555101002392

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಟಿ.ಎಂ. ಆನಂದ್ಯಯ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 112/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 598881183259 11042200046420

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಪೆ ನನಪಪ ಕೆ.ಕೆ ಕ್ುಂಬಳದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 165/195 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 541778109574 121001076508

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎಂ. ರಮೆೋಶ್  ಬಿನ್: ಮಂದ್ಣಣ ಎನ್.ಕೆ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 231/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 855214904962 1555101002668

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಶಾಂತಯಂಡ ವಿಶಾಲ್ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್: ಎಸ್.ಕೆ. 

ಅಚಚಯಯ
ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 41/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 320610971303 1555101002271

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಶಾಂತಯಂಡ  ಕೆ. ಅಚಚಯಯ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: 

ಕ್ುಟಿಪಪಅಚಚಯಯ
ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 2/4, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 537918481356 1555101001098

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿಶಾಲ್ ಅಚಚಯಯ ಬಿನ್:ಎಸ್.ಕೆ.ಅಚಚಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 41/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 296836933068 1555101003221

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಜಿ. ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಿನ್: ವಿ.ಕೆ. ಗಣಪತಿ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 125/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 337538052590 4815200100988800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ವಿ.ಸ್ ೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್: ಟಿ.ಕೆ.ಪಳಂಗಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 4/22, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 541829022404 1555101002045

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಕೆ. ಜಗಧೋಶ ಬಿನ್: ವಿ.ಎನ್.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 141/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 998495872109 10708107855

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ  ಎ.ಪಿ.ಭೋಮಯಯ ಬಿನ್: ಪೆ ನನಪಪ ನಿಡುವಟುಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 55/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 745282368377 6486000100002640

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊಣಣಯಯ ಬಿ.ಪಿ. ಬಿನ್: ಪ ವಯಯ ಹೆಬಬಟಿಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 506485411738 348602120000133

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎ. ಅವಿನಾಶ್ ಬಿನ್: ಸ.ಬಿ. ಅಪಪಯಯ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 53/43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 996402631149 3669946321

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ.ರಾಧಕ್ೃಷಣ  ಬಿನ್: ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 46/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 201533474553 11042250000574

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ಧನಂಜಯ ಬಿನ್;ಪುಟಿಯಯ ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 823022469172 114401010000546

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಮುತತಪಪ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 128/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 727350106082 121000675263

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಬಿ. ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್: ಬಿದ್ೆಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 50/4,53/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 399616007029 1555101003393

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ತಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಸುಬಬಯಯ ಹಮಿಮಯಾಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 712298079815 11002200046161

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಆರ್.ಪಾವಯತಿ ಕೆ ಂ:ರವಿೋಂದ್ರ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 137 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 471600907504 1555101000300

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಜಿ. ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್:ಗಣಪತಿ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 8/26. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 361159629841 121001246278

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಬಿ.ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಬಾಬು ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 15/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 497241678456 1555101001909

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಈರಪಪ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಿನ್:ಕಾಳಯಯ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 65/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 699219816540 621005043198

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬಪಪ ಎನ್.ಕೆ. ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಮುತತಣಣ ಹೆ ದ್ವಾಡ ಮಡಿಕೆೋರಿ 149/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 320067455066 10708084177

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರವಿೋಂದ್ರ ಪಿ.ಡಿ. ಬಿನ್: ದೋವಯಯ  ಪಿ.ಜಿ ಹೆಮಮತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 16/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 743309428967 ,000700101024360

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್:ಸ.ಕೆ. ಮುತತಣಣ ಕೆ ಡಂಬ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 84/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 637594300203 60142497604

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದ್ಮಯಂತಿ ಎ.ಜಿ. ಕೆ ಂ: ಗ ೋಪಾಲ ಎ.ಕೆ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 251/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 650980484427 10599844573

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಕೆ.ಅಯಯಪಪ ಹೆಬಬಟಿಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 833196668757



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ. ಶಾಂತಿ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ. ಕಾಯಯಪಪ ಹೆಬಬಟಿಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 54/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 848470231329

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ. ಸ್ ೋಮಣಣ  ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ. ಕಾಯಯಪಪ ಹೆಬಬಟಿಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 917601639344

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಬಿ. ಹೆೋಮ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಬಿ.ಎನ್. ತಮಮಯಯ ಕೆ. ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 69 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 746796072695 538670713

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಯಯಪಪ ಕೆ.ಕೆ. ಬಿನ್: ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 271/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 470139207220 114701011000710

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂಜಪಪ ಜೆ.ಎನ್. ಬಿನ್: ಸುಬಬಯಯ ಕೆ.ಪಿ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 271/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 367343919238 8503908063-9

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ. ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ಂ: ಪ ಣಚಚ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 64/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 645409640923 10599777911

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆಳಯಪಪ ಕೆ.ಎನ್. ಬಿನ್: ನಂಜಪಪ ಕೆ.ಎಸ್. ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 275/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 734002710462 8500440912-1

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 165/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 960448783583 20240665280

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಸ. ಅಪಪಣಣ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಬಿ.ಕೆ. ಚಿಣಣಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 164/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 485742623107 85017259782

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಆರ್. ಪಾವಯತಿ ಕೆ ಂ: ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿ.ಎ. ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 25/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 387211546921 114401011002130

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ಮಮಪತಿ ಬಿನ್: ಬಿ.ಕೆ.ರಾಘವಯಯ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 124/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 514463801586 114401010004148

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಕೆ. ಬೆಳಯಪಪ ಬಿನ್: ಕಾಳಪಪ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 158/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 501210165070 114401011000061

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಸ.ದೋವಯಯ ಬಿನ್:ಎಂ.ಡಿ.ಚಂಗಪಪ ಎಂ.ಬಾಡಗ ಮಡಿಕೆೋರಿ 117/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 463558282946 10708084440

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್: ಎಂ.ಸ. ದೋವಯಯ ಎಂ.ಬಾಡಗ ಮಡಿಕೆೋರಿ 117/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 820181938176 ,0517101010138

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಜಮಮ ವಿೋಣಾ ಕೆ ಂ: ಎಂ.ಸ. ದೋವಯಯ ಎಂ.ಬಾಡಗ ಮಡಿಕೆೋರಿ 164/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 236485619203 4812500101200200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಎನ್.ಈ ಬಿನ್: ಈರಪಪ  ಎನ್.ಕೆ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 62/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 474922042291 621005093831

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎ. ತಮಮಪಪ ಬಿನ್: ಅಯಯಪಪ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 706571111036 621005086711

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬೆಳಯಪಪ ಬಿನ್: ಸುಬಬಯಯ ಅವಂಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 13/10, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 894136891249 121000500698

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ. ಅಪಪಯಯ ಬಿನ್: ಕ್ುಟಿಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 112/7ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 531847765493 60291724670

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ..ಎಂ.ಕೆೋಶವ ಬಿನ್: ಮಲಲಪಪ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 656190994794 114401010001552

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಸ್.ಪಳಂಗಪಪ ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 40/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 5903385362451 1555101002937

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿಶಾನಾರ್ ಪಿ.ಜಿ ಬಿನ್:ಗಣಪತಿ ಪಿ.ಎಸ್ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 152/5ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 8667299579555 114401011000024

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ಮಂದ್ಣಣ ಬೆ ನ್: ಬಿ.ಸ. ಮಾಚಯಯ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 85 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 703217035664 10307

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ಣಚಚ ಬಿ.ಎಂ. ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಮಾದ್ಯಯ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 3081036677575 114401011001283

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಮೆೋಶ ಬಿ.ಎಂ. ಬಿನ್: ಮುತತಪಪ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 125/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 396277568833 114401011000880

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಮೊಣಣಪಪ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 100/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 204201326690 114401010003008

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಾವಯತಿ ಸ.ಸ. ಬಿನ್: ಚಿಣಣಪಪ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 123/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 988466624623 114401010003936

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರುಕ್ಿಯಯ ಕೆ.ಬಿ. ಬಿನ್: ತಿಮಮಯಯ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 119/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 894005821619 114401011001038

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಪಿ. ಪಾವಯತಿ ಕೆ :ಪಿ.ಎನ್. ಪರಭಾಕ್ರ ಹೆಬಬಟಿಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 43/38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 660941002278 121000264649

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ನಾಣಯಯ ಬಿನ್: ಕೆ.ಪಿ. ಮಂದ್ಣಣ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 47/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 794978119437 114401010000776

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಂತ ೋಷ್ ಕೆ.ಸ ಬಿನ್: ಪಳಂಗಪಪ ನಿಡುವಟುಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 84/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 509888072729 520101224093564,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಕೆ.ಉತತಯಯ ಬಿನ್:ಪಿ.ಕೆ. ಕಾಳಯಯ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 132 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 753203324431 121001004323,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಜಿ.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಬಿನ್: ಪಿ.ಎಂ.ಗಣಪತಿ ಹೆಬಬಟಿಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 43/44 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 272449033683 121000514817,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ.ಧಮಯರಾಯ ಬಿನ್: ಪ ವಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 27/9, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 280775867368 621005094110,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ್ಾಯನ ಪಿ.ಬಿ. ಬಿನ್: ಬೆಳಯಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 151 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 779802664542 30307903966,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಮೆೋಶ ಬಿಎ ಬಿನ್: ಅಯಯಪಪ ಕ್ುಂಬಳದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 120/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 490416978289 32121341221

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆಮಮಯಯ ಯು.ಯು ಬಿನ್: ಉತತಯಯ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 276/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 769238223302 1555101000026,



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್. ಪ ಣಚಚ ಬಿನ್:ಕೆ.ಯು ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ ಡಂಬ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 10/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 625966294935 10708098511

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಡಿ.ಶೋಖರ್ ಬಿನ್:ಎಂ.ಪಿ. ಪ ವಯಯ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 68/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 896359549590 121001240538,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಮಮಯಯ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್: ಶಿವಪಪ ಬಿ.ಎಸ್ ಮುತಾತರುಮುಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 124/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 567926207263 11042250004866,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್: ಸ.ಎಂ. ರಾಮಣಣ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 36/65 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 534624246822 121001800692,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಯಯಪಪ ಎ.ಸ. ಬಿನ್: ಚಂಗಪಪ ಹೆಮಮತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 674135665422 1555101002553,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದಿನೆೋಶ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿಿ್ನ: ಸ್ ೋ ಮಯಯ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/6, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 974839564652 114401011000116,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಹನಿ ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಯಯ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 11/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 550479607680 114401011001407,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್: ಕೆ.ಸ. ಬೆ ೋಪಯಯ ನಿಡುವಟುಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 84/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 925395061837 1328103124-8

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಪಿ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್: ಎ.ಕೆ. ಪಾಪು ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 75/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 378862435415 114401011000695,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆ.ಎಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್: ಪೌತ :ಕೆ.ಯು. 

ಮೊಣಣಪಪ
ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 100/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 346933702844 114401010003225,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಗೋರ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಕಾಳಪಪ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 157/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 219655987726 114401011000899,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ದಿಲ್ಲೋಪ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಸ.ಪಳಂಗಪಪ ನಿಡುವಟುಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 84/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 827634758549 621005054086,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ಇಂದರೋಶ್ ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 19, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 824917690422 114401010003182,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ.ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಅಪಪಚಚ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 150/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 229992903865 11042200031317,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸದ್ಾೆರ್ಯ  ಎಸ್. ಬಿನ್:ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿ.ಸ. ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 33, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 660765556474 114701010017065,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಪಿ.ಉತತಯಯ ಬಿನ್:ಸ. ಪ ವಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 39/77 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 891688396020 1555101001923,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಕೆ. ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್: ಕಾಯಯಪಪ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 27/15, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 219723477390 121001268372,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಪಿ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್: ಎಸ್.ಪಿ.ಪ ವಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 39/76 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 337035065144 4812500101461801,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಆನಂದ್ ಕೆ.ಡಿ. ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ದೋವಯಯ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 82/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 632152633625 1328103704-6

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯು.ಎನ್. ಗಂಗಮಮ ಕೆ ಂ:ಶಿವಪಪ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 41/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 936204575253 ,0914104000031116

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ.ಮಂದ್ಣಣ  ಬಿನ್: ಸ.ಬಿ. ಮಾದ್ಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 62/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 8546860651 20228849694,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ.ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಸ.ಬಿ.ಮಾದ್ಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 62/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 121001222950,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ  ಎ.ಸ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಚಂಗಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 69/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 396782481323 11042200059056,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಪಪ ಎ.ಸ ಬಿನ್: ಚಿಯಣಣ ಎ.ಎನ್ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 190/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 612670769381 114401011000043,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಪಿ. ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಪ ವಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 39/75 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 8762959985 121001268407,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಪಿ.ತಿಮಮಯಯಬಿನ್:ಪುಟಿಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 71/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 547923516875 1555101002405,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎನ್. ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಿನ್:ನಂಜಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 88/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 386746363822 20190580139,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಕೆ. ಕ್ುಶ ಬಿನ್: ಕಾರ್ೋರಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 166/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 232501403898 20187409339,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಕೆ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಬಿನ್:ಟಿ.ಎಂ.ಕಾಳಪಪ ಮಡಿಕೆೋರಿ 164/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 876626369439 10599837962

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ಪ ಣಚಚ ಬಿನ್:ಮಾದ್ಯಯ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 26/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 308103677575 114401011001283,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎ. ಬಸಪಪ ಬಿನ್:ಎನ್.ಕೆ. ಅಯಯಪಪ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 49/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 461469351164 348602010005403,,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ೈ.ಕೆ. ದೋವಪಪ ಬಿನ್:ಕಾಯಯಪಪ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 108/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 433098203660 621005039534,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎ.ಮೊಣಣಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 366759518136 0517101037034,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ಳುಿರು ದಿೋಕ್ಷ್ು ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 674125440841 114401010003693,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಟಿಪಪ ಪಿ.ಎಂ ಬಿನ್: ಮುತತಣಣ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/152 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 784884721245 0517101038915,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ. ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ವಿ. ಅನಂತರಾಮ ನಿಡುವಟುಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 71/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 734805739100 0517101011596,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಪಿ. ಸುಬಬಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 13/3, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 743561345894 0678101018819,



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎ. ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಅಯಯಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 12/5, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 203136550256 10599847483,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮರಾಜ್ ಎ.ಎ. ಬಿನ್: ಅಚಚಯಯ ಎ.ಬಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 17/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 804597493808 520101224089494,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಬಿ.ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಬೆ ೋಪಣಣ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 7/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 456324622312 10599797789,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಧನಂಜಯ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಸ ಶಿವಪಪ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 119/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 862698100050 114401010003397,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ. ನಾಣಯಯ ಬಿನ್:ಎಂ.ಡಿ. ಮುತತಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 78/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 217899491679 4812500101096601,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ. ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಪ ವಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 41/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 338850604757 121000026502,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ. ದೋವಯಯ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಪ ವಯಯ ಮುತಾತರುಮುಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 7/5, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 691601357759 10708082283,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹಷಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ.ವಿ.ಬಿನ್:ವಿಶಾನಾರ್ ಬಿ.ಆರ್ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 135/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 409545779166 520361022916754,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಸ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 271 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 592216373019 20228849231,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್:ಎಂ.ಬಿ. ಪ ಣಚಚ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 88/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 660767004271 11042200055512,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿಶಾನಾರ್  ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್:ರಾಮಯಯ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 135/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 231954916616 20398930635,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ.ರಾಮಪಪ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಂ. ಮಾಚಯಯ ನಿಡುವಟುಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 72/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 377195047559 1654101007672,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ. ಗಣಪತಿ ಬಿನ್: ಚಿನನಪಪ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 84/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 715131688146 0517101021399,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಉತತಯಯ ಬಿನ್:ಸುಬಬಯಯ ಅವಂಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 13/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 250719636501 1555101003444,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಬಿ.ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ತಮಮಯಯ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 50/44 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 470107662889 114401010003391,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಆನಂದ್ಯಯ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 6/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 255555181983 114401010003391

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ. ರಾಘವಯಯ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಆನಂದ್ಯಯ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 111 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 823525355208 1102200048591

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ಣಚಚ ಸ.ಎಂ. ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಮುತತಣ ಸ.ಕೆ ಕೆ ಡಂಬ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 84/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 220500622766 121001609889

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ಂ:ಎಂ.ಡಿ. ಮುತತಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 78/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 530450620288 114401010004314

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎ. ಬೆ ೋಪಣಣ  ಬಿನ್: ಅಚಚಯಯ ಹೆಮಮತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 960389245537 121000154874

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಬಿ. ಹೆೋಮಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ತಿಮಮಯಯ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 69 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 746796072695 538670713

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣ ಎ.ಡಿ ಬಿನ್: ದೋವು ಎ.ಬಿ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 7/72, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 606004733223 11002200002159

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ವಿ. ಯಶ ೋಧ ಕೆ ಂ: ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಗ್ೌಡ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 14/40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 570704578473 ,0517101036104

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದ್ಯನಂದ್ ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್:ಕೆ.ಕೆ. ಕಾಳಯಯ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 121/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 514143469333 121001485580

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎ. ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಎ.ಎಸ್. ಅಜುಯನ ಎಂ.ಬಾಡಗ ಮಡಿಕೆೋರಿ 59/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 982178053926 1555101001599

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಜಿ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್: ಸ.ಪಿ. ಗಣಪತಿ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 46/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 9480290725 538671944

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ. ರಾಘವ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಕ್ುಂಞಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 105/5ಪಿ14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 996472187120 114401011000812

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮಣಣ ಬಿ.ಕೆ ಬಿನ್: ಕೆ ರಗಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 601446933104 1555101002922

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಸ. ಮುದ್ೆಪಪ ಬಿನ್: ಹೆಚ್.ಪಿ. ಚಂಗಪಪ ಅವಂಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 14/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 439086012241 1555101002923

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ.ಪಿ ಬಿನ್: ಪ ವಯಯ ಪಿ.ಪಿ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 62/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 264715402987 ,0517101035910

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ. ಬಿದ್ೆಪಪ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಎಂ.ಎಂ. ಕ್ುಟಿಪಪ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 50/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 298849103202 121001379150

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎ.ಉತತಪಪ ಬಿನ್:ಸ. ಡಬುಲಯ ಅಯಯಪಪ ಹೆ ದ್ುೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 97 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 487201984027

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಕಾಶ್ ಪಿ.ಆರ್ ಬಿನ್:ರಾಮಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 22/3, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 244813274374 114401010001238

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜೆ.ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್:ಕೆ.ಬಿ. ಗಣಪತಿ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 60/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 901195737181 1555101003273

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಸ್.ಬೆಳಯಪಪ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 33/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 537518866355 1555101004554

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ ಬಿ.ಆರ್. ಬಿನ್: ರಾಮಪಪ ಮುತಾತರುಮುಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 30/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 590743369657 10708090384

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಂಗಮಮ ಪಿ.ಎಸ್. ಕೆ ಂ:ಸ್ ೋಮಯಯ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 259/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 59604471 10708104912



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ.ಸುಭಾಷ್ ಬಿನ್: ಅಪಪಯಯ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 140/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 675506573299 121001304128

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಯು.ಪ ವಯಯ  ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಸ್. ಬೆಳಯಪಪ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 33/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 537518866355 1144010110003100

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎ.ಅಪಪಚುಚ ಬಿನ್:ಅಯಯಮಮ ಇಬಿನವಳವಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 2/57, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 551851982641 121000600875

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣೆೋಶ ಪಿ.ಯು. ಬಿನ್: ಉತತಪಪ ಪಿ.ಎಂ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 395761738064 11042200049801

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಪಿ. ಪರಮೊೋದ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಸ.ಕ್ುಂಜ್ಞರಾಮನ್ ಕ್ಣಯಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 210/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 468126977044 ,0124053000003363

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತೋಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ.ಸ ಬಿನ್:ಚಿಣಣಪಪ ಬಿ.ಸ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 292/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 896044714226 121001444236

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಕೆ. ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ಂ: ಎನ್. ಬಾಲನ್ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/1ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 950074973310 155510102462

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಚಂದ್ರನ್ ಬಿನ್:ಎಂ. ಕ್ೃಷಣನ್ ಹೆ ದ್ಕಾನ ಮಡಿಕೆೋರಿ 8/33, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 373023832449 1555101001673

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಿಣಣಪಪ ಕೆ.ಸ. ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಪ ವಯಯ ಕೆ. ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 65/19, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 508371212926 ,0517101026712

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಾ.ಕೆ.ಬಿ. ಮುತತಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಕೆ.ಬಿ. ಬೆ ೋಪಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 6/6, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 370075083104 621000036752

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಡಿ.ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್:ಪಿ.ಬಿ.ದೋವಯಯ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 71/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 694647357407 ,020301000007278

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯಶಾಂತ್ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಚರಿಯಪಪ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 57/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 825187055793 1555101001974

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ. ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್:ಕೆ.ಪಿ.ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಂಬಳದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 184/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 372853168791 10599837815

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎ.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಎನ್.ಕೆ.ಅಪಪಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 28/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 806666725162 10599807518

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ.ಕ್ುಟಿಣ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಅಯಯಣಣ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 92ಪಿ4/18ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 588824662937 10599755320

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಾವಯತಿ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಬಿನ್: ರಘುಪತಿ ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 105/34 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 448722861361 1555101000759

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ. ಪಳಂಗಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಸ. ಚಿನನಪಪ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 84/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 726629506297 10599787726

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ. ಪರದಿೋಪ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಸ. ಪಳಂಗಪಪ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 84/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 595531770544 13281039430

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಸೋತಮಮ ಕೆ ಂ:ಕೆ.ಟಿ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 6/11, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 595966096307 114701010014623

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/10ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 513587743107 348602010008306

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್.ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿ.ಎ. ಸ್ ೋಮಯಯ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/3, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 598441876929 10708082352

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಬಿ.ರವಿೋಂದ್ರ                  ಬಿನ್ : ಜಿ.ಎಂ.ಭೋಮಯಯ ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/5, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 651039980291 114401011000898

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ.ರಾಜೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಅಪಪಯಯ ಪಿ.ಟಿ ಮುತಾತರುಮುಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 119/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 502337156910 11042200035685

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಆರ್. ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್: ರಾಮಪಪ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 53/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 9835702450248 68003957358

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರಶೋಕ್ರ್ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿನ್: ಪ ವಯಯ ಕೆ.ಡಿ ಕಾಂತ ರು ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 25/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 821601543702 10708083388

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ.ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಪೆ ನನಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 230 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1140.00 409909810351 11440101111777

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಆರ್. ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ರಾಮಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 223/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 301349182756 114401010000161

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್: ಎಸ್.ಎಸ್.ಶಿವಣಣ ಕ್ುಂಬಳದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 32ಏ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 2850.00 755101467180 ,0517101040874

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎಮ್.ಕ್ರುಂಬಯಯ    S/o. ಮೆೋದ್ಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,10/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,324318640928 ,008500101002645

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಆಯ ಯಬ್           S/o.ಕೆ.ಪಿ. ಅಬಾಬಸ್ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,12/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,310023169582 ,0554101012953

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ ತಮಮಯಯ            S/o.ಅಚಚಮಮ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ  1/1A3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,556014090233 ,008500101002599

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ                   S/o. ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,5/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,283423856543 ,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಪಪಣಣ                      S/o. ಕಾಯಯಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,7/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,951506091026 ,008500101001791

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣೆೋಶ್                       S/o. ಕಾಯಯಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 443 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,951506091026 ,1537101004714

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ. ಅರುಣ್              S/o. ತಿಮಮಯಯ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,3/87 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,909670096977 ,008500101003324

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಕೆ.ತಿಮಮಣಣ ಬಿನ್:ಎ.ಕೆ.ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಹೆಮಮತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 8587 2551 7808 1555101001784

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಮುದ್ೆಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 53/29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 259751583567 1555101000696



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ.ಯು. ಕಾರ್ೋರಪಪ ಬಿನ್: ಉತತಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 5/13, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 656370858004 1555101001392

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಸ.ಗಣಪತಿ ಬಿನ್:ಚಿಣಣಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/7, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 3927 2786 5743 621005068850

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಒ.ಬಿ. ನಾಣ್ಣಯಪಪ ಬಿನ್: ಭೋಮಯಯ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 30/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 5106 5485 4213 1555101002895

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ.ಅಪಾಪಜಿ                 S/o. ಕ್ುಂಞಪಪ ಕೆೈ ಕಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,43/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,293293874310 ,1654101005083

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಣ                   S/o. ಸುಬಬಯಯ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,21/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,685632252590 ,520101048868074

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುಸಾತಫ                   S/o. ಮೊಹದಿೆನ್ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,10/14 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,50252012588 ,621002518077

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿಮಲ ಕೆ.ಜಿ.                W/o. ಗಣಪತಿ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 62/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,850838877562 ,0554101007248

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನರೋಂದ್ರ ಪಿ.ಎಂ.              S/o. ಮಾಚಯಯ ಪಿ.ಎಂ. ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3990.00 ,240051584263 ,520461015304643

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಾಟಬಾಯ್ ಡಬ ಲಯ ಜಿ. ಬಿನ್: ಗಣಪತಿ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 43/33ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 208974991834 114401010004211

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಸ್. ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್:ಸುಬಬಯಯ ಕ್ಕಗ್ಾಾಲು ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 208974991834 10708085477

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಡಿ. ಬಿದ್ೆಪಪ ಬಿನ್:ದೋವಯಯ ಹಚಿಚನಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 13/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 211602208840 12227

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಉತತಪಪ ಎಂ.ಕೆ ಬಿನ್: ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 166 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 542633992285 121001368081

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಆರ್.ದೋವಯಯ ಬಿನ್:ರಾಮಯಯ ಪಿ.ಪಿ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 252/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 564681259022 114401010000719

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎ.ತಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಸ.ಸ. ಅಚಚಯಯ ಹೆಬಬಟಿಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 20/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 7648050601461 48125001009900001,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಣೆೋಶ್             S/o  ಭೈರ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 101 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,670050200976 ,10599846514

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ.ಕ್ಣಣ                S/o  ಪಾಲ ಅಡಿತ ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 296/36P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,618231256071 ,13252005563

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಟಿ.ಜಯರಾಮ         S/o ತಿಮಮ ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/224 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,995676963255 13252018073

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ವಿ.ತಮಮಯಯ.     S/o. ವಡುಡ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ,11/50 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,706522144098 ,52010148835516

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಡಿ.ತಮಮಯಯ       S/o. ದೋವು ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 11/50P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,650259501334 ,348602010010775

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಎ.ಬೆ ಳವಾ          W/o Late ಅಚಚಯಯ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,13/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,871604723487 30860361747

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಜವರ              ಬಿನ್. ಹೆಚ್. ತಿಮಮ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 11/2D1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,486331389140 ,121000752353

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗ ೋಪಾಲ     S/o Late. ಸುಬಬ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ,11/65 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,632639000013 10599814785

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಗಣೆೋಶ್              S/o 

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪ ವಯಯ
ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ,11/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,439067157830 ,520191030855906

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದಿನೆೋಶ್ ಚಿಟಿಿಯಪಪ        S/o. ಒನಕ್ ಹೆರವನಾಡು ಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,767918476977 ,0914104000371827

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜಾನಕ್ಕ.ಹೆಚ್. ಎಸ್           ಪೆರೋಮ್ ಕ್ುಮಾರ್ . 

ಹೆಚ್.ಡಿ
ಕಾಟಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 303/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,942277697793 ,0517101038384

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬಯಯ ಹೆಚ್. ಟಿ.      S/o. ತಿಪಪ ಹೆಬೆಬಟಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,545992303989 ,1621005103364

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಸ.ಪೆ ನನಪಪ        S/o ಚುಕ್ರಪಪ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 188/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,955622375044 85043167887

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಕ್ೃಷಣಪಪ            S/o. ತನಿಯ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 7/10P ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,900020323713 13282027809

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಎಂ. ಯಶವಂತ          S/o ಮಾದೋವ 

ಹೆಚ್.ಟಿ.
ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,7/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,793556797682 85058836977

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಜಯಂತ್          ಬಿನ್. ಹೆಚ್.ಎಂ. 
ಕಾಯಯಪಪ

ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,10/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,343134648205 ,11022210002404

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಪ ವ                ಬಿನ್.ಲೋ|| ನಿಂಗ

ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 194/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,375535866254 ,520101048826517

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಳ                    S/o. ಪಾಲ ಚಿಂಗ್ಾ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/800 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,351923160134 ,520101241211944

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಡೆಯನ್                S/o. ತರು ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/688 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,263418143951 ,520191057221053

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಕೆ. ರಾಮ                   S/o. ಪಿ.ಕ್ಕನಿನ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/607 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,238794625493` ,52010124225963

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಮಾಧವ              S/o. ಕ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/799 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,237594591232 ,520101241212738

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಪ ವಯಯ             S/o.ಮಾಲ್ಲಂಗ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ,2/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,790583294021

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ.ಬೆಳಿಿಯಪಪ          S/o ಗಂಗು ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,249763569626 ,11022200037536



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ.ತಿಮಮಯಯ           S/o. ಗಂಗು ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,836982465281 ,11022250001611

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಶೋಷಪಪ.              S/o ಬೆ ಗರ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,811377792946

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಈ.ಪೆ ನನಪಪ         Late. ಈರಪಪ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 0.374572997 ,,11022200014612

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹರಿಜನ.ಜೆ ೋಗಿ.              S/o. ದೋವಪಪ ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ,9/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,439243031620 ,1312500100467401

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಶಿವಪಪ ಬಿನ್:ಹೆಚ್. ಬೆೈರ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 105/5ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 717465658614 1555101002503

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಬಿ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್: ಬೆ ಳುಿ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/10, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 884177994760 1555101003587

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಿ  ಕೆ ಂ: ಬೆ ಳುಿ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 986687753882 155101005188

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ. ಆಶಿಾನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಅಣಣಪಪ ಕ್ಣಯಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 174/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 669553391099 32538952598

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್. ಬಿ.ಅಮಮಣಣ ಬಿನ್: ತಿಮಮಯಯ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 7/86, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 780079650603 13281010057

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್: ಪಿ.ಬಿ. ಕ್ುಟಿಪಪ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/6, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 496912128657 13281010057

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎ.ಆನಂದ್ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ರ್ಂಕ್ಟ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 249/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 206609160411 15551010003133

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸುರಶ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ನಿಂಗ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 255/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 289415007201 1555101002489

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಈ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್: ಹೆಚ್. ಆರ್. ಈರಪಪ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 69/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 704690811298 1555119003095

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆೋಲ ರ ಬಿನ್: ದ್ಾಸ ಅರಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 15/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 589940684384 1328102311-3

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಂಗ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ರಂಗ ಅರಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 15/26ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 816307016301 114401011000650

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸುಧಾಕ್ರ್ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಮುತತಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 105/15ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 547734197208 114401010003939

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಬಿ. ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ತಿಮಮಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 765717029102 11002200061674

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ ೋಪಾಲ ಹೆಚ್.ರ್ೈ ಬಿನ್: ರ್ಂಕ್ಟ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಕೆ. ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 22/12, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 848063683520 1555101002530

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸುಬಬ ಹೆಬಬಟಿಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 24/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 545992303989 538675643

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎ.ಲತಾ ಕೆ ಂ: ಹೆಚ್.ಬಿ. ಅಮಮಣಣ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 7/7ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 617285317576

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್: ಹೆಚ್. ರ್ಂಕ್ಟ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 189/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 319898090659

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುರೋಶ್ ಹೆಚ್.ಇ ಬಿನ್: ಈರಪಪ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 69/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 877892595648

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎ. ಬಾಬು ಬಿನ್:ಹೆಚ್.ಎ. ಅಣುಣ ಹೆ ದ್ುೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 143/31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗುರುವ ಹೆಚ್ ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 97/14ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 451772741120

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಮೊೋಟ ಬಿನ್: ತುಕ್ರ 2ನೆೋಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 26/3ಬಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 366144876952

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ಎ.ಎ ಬಿನ್: ಅಂಗ್ಾರ 2ನೆೋಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 20/1ಪಿ27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 369166423582 13281034986.00

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಂದ್ರ ಎನ್.ಎಂ. ಬಿನ್:ಮಾಂಕ್ು ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 87/43ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 791589310661 ,0517101023746

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎ.ಜನಾಧಯನ       S/o. ಐತಪಪನಾಯಿ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 6/29P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,621830572298 ,0517101020740

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್. ಕ್ುಸುಮಾಧರ       S/o.  ಸ್ ೋಮಯಯ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/340P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,610868219344 13251012979

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ್ಲಂಗಪಪ ಕೆ.                 S/o.ಲೋ.ಕ್ರಿಯಪಪ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/472 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,913639128965 ,13251008598

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕ್ುಶಾಲಪಪ            S/o ಕ್ರಿಯಪಪ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/341 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,237478743679 ,00001003246

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲಲ್ಲತ.ಕೆ.ಕೆ.                 W/o. ಲೋ.ಕ್ೃಷಣಪಪ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/456 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,560729734960 ,13251022104

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ದೋರಪಪ                 S/o. ಕ್ರಿಯಪಪ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/472 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,209865008205 ,13251022079

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್. ಭೋಮಯಯ          S/o. ನಾಣ್ಣಯಪಪ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ,8/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,770843597660 ,,4812500101869

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಪಿ.ಬಿ. ಹರಿಪರಸಾದ್           S/o  ಪಿ.ಅರ್. 

ಬೆ ೋಪಣಣ
ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/386 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,386426527310 13252020536

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ವಿ.ನಾಗೋಶ್              S/o ರ್ಂಕ್ಪಪನಾಯಿ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 556/1P26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,441333830583 64095063134

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕ್ುಕ್ಿಪಪ                 S/o Late ಪುಟಿಣಣ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ ,6/30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,982034874753 13251016509



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಅಪಪಣಣ ನಾಯಿ          S/o Late ರ್ಂಕ್ಪಪ 

ನಾಯಿ
ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P210 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,61106171561 13251008940

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಕೆ.ಬಿ           S/o.ಕೆ.ಬಿ.ಜಾನಕ್ಕ ಮದಗ್ಾರಮ ಸಂಪಾಜೆ 49/38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,321427884899

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋನಪಪ ನಾಯಿ         S/o ಮಾಯಿಲಪಪನಾಯಿ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P95 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,737149096368 ,0643101012754

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಎನ್.ರಮೆೋಶ್            S/o. ನಾರಾಯಣ

ಚರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 27/50 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,384191239705 ,11022200027307

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ.ರಮೆೋಶ್             S/o.ಅಪಪಯಯ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 123/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,201520366333 ,11022200053794

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಮುದ್ೆಪಪ           S/o. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ,2/33 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,568574401190 ,1312500101183001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವನಾಯಕ್               S/o. ಲ್ಲಂಗಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/593 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,375037789412 ,5201012411240251

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜೆ. ಜಲಜಾಕ್ಷ್ಮ            W/o.ಸಣಣಯಯ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/48 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,279206494526

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಪರಕಾಶ್ .ಬಿ.ಎಮ್.        S/o. ಮರಡು ನಾಯಿ 

ಬಿ.ಎ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,293209112091 ,520101241220714

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ.ಬೆಳಿಿ                   S/o ಚಂದ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/172 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,368978947299 ,5201012411212762

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಷಣ ನಾಯಿ ಕೆ.ಸ.       S/o. ಚ ೋಮಣಣ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/218 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,776491564945 ,2022537933

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ರಮೆೋಶ್              S/o. ಮುತತಪಪ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,10/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,952271234250

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅರ್.ಎಸ್.ಸರಸಾತಿ         W/o. ಎಸ್. ಸುಬರಮಣ್ಣ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 236/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,951691041797 ,1312500100224801

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ.ಕ್ುಶ                    S/o ಅಪಪಚಚ ಬಿ.ಎಂ. ಕೆೈ ಕಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,603083450707 ,0554101007652

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ರವಿ.                    S/o. ಕೆ.ಸ.ತಮಮಣ್ಣಣ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,2/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,698337830323 ,520191030861256

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ,ಬಿ.ಗಣೆೋಶ್                S/o. ಬಿದ್ೆಪಪ ಕ್ಕ್ಿಬೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 250/47 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,335107009854 ,121001253310

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಂಗಮಮ ಕೆ.ಕೆ.                W/o ಕಾಯಯಪಪ ಚೋಲವಾರ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,5/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,899703874663 ,520101000564

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಡಿಯರ ಕಾರ್ೋರಮಮ      W/o. ಮುತತಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,761945934590 ,520101048847603

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಮತತಪಪ                S/o. ಕೆ.ಅಪಚುಚ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 254/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,930563087508 ,520101048842369

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಪೆ ನನಪಪ               S/o. ಕ್ುಟಿಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 254/13P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,509158224833 ,520101048842407

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ.ಎನ್. ಲಕ್ುಸ              S/o. ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,784944336592 ,520101250863506

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಯಯ         S/o. ಎ.ಕೆ. ಮಾದ್ಪಪ ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 59 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,291165290139 ,85061932076

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ ಕೆ.ಎಸ್.            S/o.  ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ.ಎಂ. ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 74/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,768689295723 ,0554101005729

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಈ.ಬೆ ೋಪಯಯ           S/o. ಕೆ.ಬಿ. ಈರಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 236 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 ,366861916888

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ರಾಜ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಚೋಲಾವಾರ 1/32ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 8.78381E+11 1.3225E+15

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಮಮಣಣ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಲಾಡಿ 2/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 8.68056E+11 101004923

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಪಯಯಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್:ಸುಬಬಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಚೋಲಾವಾರ 154/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 5.24076E+11 1.3225E+15

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ. ಮಂದ್ಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಪಾಲ ರು 202/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 6.91267E+11 4407

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜ ಕೆ.ಎಂ. ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 6.80718E+11 2008354691

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಗಣೆೋಶ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 250/47 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 3.35107E+11 1210012553310

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಕೆ. ಪೆ ನನಪಪ 2ನೆೋಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 18/5, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 870148704043 4812500101847401,

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ. ಅಚಚಯಯ ಬಿನ: ಪೌತಿ:ಕೆ.ಎ.ಚುಂಡಯಯ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಯವಕ್ಪಾಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 1328103016-4

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಿ ಬಿನ್: ಚ ೋಮನಾಯಿ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 34/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 640716600037 538674661

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ. ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್: ಬಾಬುನಾಯಿ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಯವಕ್ಪಾಡಿ 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 610249378170 121001225327

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸುಂದ್ರ ಕೆ ಂ: ಎಂ. ಕ್ೃಷಣ ನಾಯಿ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಯವಕ್ಪಾಡಿ 174/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 514934224810 121002481732

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಿನ್:ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಯವಕ್ಪಾಡಿ 97/23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 299203640405 1654101007717

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ಚ ೋಮ ಬಿನ್: ಮಾದ್ ಬಿ.ಸ. ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಯವಕ್ಪಾಡಿ 302/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 736354462338 114401011001257



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಆರ್.ಪದ್ಮಯಯ ಬಿನ್: ರಾಮನಾಯಿ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 43/21ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 420458339355 121002387682

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಸ್ ೋಮಪಪ ನಾಯಿ ಬಿನ್: ಎಂ.ಮುದ್ು ನಾಯಿ 2ನೆೋಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 20/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 825972792804 54012454428

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದ್ಾಮೊೋದ್ರ  ಎಂ.ಸ ಬಿನ್: ಚನನಪಪ ನಾಯಿ 2ನೆೋಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 20/1ಪಿ13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 1995.00 487158666995 ,0517108033697

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಮಾದ್ಲಾಪುರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/50 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 624159918585 1291101000811

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 255197559438 501

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯಾಲಕ್ಕಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 10/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 675443247611 5502101001368

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ. ಬಿ ಮನೆ ೋರಮ ಕೆ ೋಂ  ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಹೆಗಾಡಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 3/7p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 358750282665 1291101012915

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ. ಬಿ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಗ ಂದಿಬಸವನಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 33/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 314473350106 520101034944822

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ. ಬಿ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಮಾದ್ಪಟಿಣಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 733402894506 689101015661

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಸ. ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಚಿಕ್ಿತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 11/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 465615707972 520101034937771

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್. ಎಲ್ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೆ ಸಪಟಿಣಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 736215034500 520101024513624

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ ೋಕ್ನಾರ್ ಎ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂದ್ಣಣ ಹೆ ಸಪಟಿಣಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 456304826153 520101024503416

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಆನಂದ್  ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ಸದ್ೆಲ್ಲಂಗಪುರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 8/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 519864661586 13258053736

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಯಯ ಸದ್ೆಲ್ಲಂಗಪುರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 8/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 809849682463 13258003274

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಸದ್ೆಲ್ಲಂಗಪುರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 558454514701 13258002747

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವ ಅಳಿಲುಗುಪೆಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 4/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 747756913754 54050229756

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಅಳಿಲುಗುಪೆಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 4/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 246921506324 54050224985

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಹುದ್ುಗ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 8/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 327867417109 1291101008287

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐ ಎಸ್ ಗನೆೋಶ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಹುದ್ುಗ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 248459330868 294500101001271

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸತಿೋಶ ಬಿನ್ ಕ್ುಳೆಿಗ್ೌಡ ದ ಡಡತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 12/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 624258144315 64132399803

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಭಾಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಭೋಮಯಯ ಕಾಳಿದೋವನಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 5/9p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 704441953504 4142500100260101

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಶ ೋಕ ಬಿನ್ ಬೆ ೋಪಯಯ ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 17/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 439847620612 5500101021253

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್  ಬೆ ೋಪಯಯ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪುರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 467529647581 158101011000092

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ದ ಡಡಬೆಟಿಗೋರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 888262938985 3218206601

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಾಲರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಸುಂದ್ರನಗರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 222722501012 689101009683

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ವಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಯಾಲಕ್ಕಿಗ್ೌಡ ದ ಡಡತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 6/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 677467073130 1291101009017

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 45/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 360976062491 0

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಯಯ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಸೋಗಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/42 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 724089133447 1291108011743

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜವರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಣಣಯಯ ಗುಮಮನಕೆ ಲ್ಲಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 877092531894 12911011004722

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಗುಮಮನಕೆ ಲ್ಲಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 97/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 606693837182 4142500100935301

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ನೆಲ್ಲಲಹುದಿಕೆೋರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 108/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 795584308277 689101007071

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಹೆ ಸಪಟಿಣಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 400425957342 520101034921515

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ಹಳಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 312348972118 850437444482

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯಶ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಾನಂದ್ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 184/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 383725880173 13258001584

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಕ್ ಡ ಲರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 449371703070 4142500101005401

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಣ್ಣಮುತುತ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕ್ ಡ ಲರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 3/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 292063453747 4142500101251301

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಯಡವನಾಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 33/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 993935403722 125801231000206



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಿತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 24/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 438933865082 540211731500

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪುರುಶ ೋತತಮ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಿತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 262686278659 64005691315

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 819529429566 455101000634

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ ಚಿಕ್ಿತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 307668204980 621004562251

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ೆಪಪ ಗುಮಮನಕೆ ಲ್ಲಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 84/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 256921929519 149001011000003

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 724937669212 1291101008902

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಗರಯಯ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 229524100546 34852221111

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 14/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 417968731729 1291101007722

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ುನೆನೋಗ್ೌಡ ಹೆಗಾಡಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 65 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 532882716365 129601011002446

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಗುಡೆಡಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 16/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 603227890502 621004579333

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 3/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 483698538900 1291101011851

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 7/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 599150324123 1291101010035

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 3/29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 996391677706 1291101010149

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಪಪ ಶಿರಹೆ ಳಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 567029041641 1291101006590

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್ ರಂಗ ಮಾವಿನಹಳಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 875 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 529096777062 20102101001841

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್  ಪ ವಯಯ ಗ ಂದಿಬಸವನಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 724255115321 31742782889

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಯಡವನಾಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 168 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 377455734703 520191003215713

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಕ್ ಡುಮಂಗಳ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 203935713596 520291013618674

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ಮಲ ಬಿನ್ ರಮೆೋಶ ಸದ್ೆಲ್ಲಂಗಪುರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 557917367830 54050223073

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ಗ್ೌಸ್ ಪಿೋರ್ ಚಿಕ್ಿತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 49 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 205225344521 520291013616337

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ವಿತ ಕೆ ೋಂ ಮೊೋಹನ ಮಾದ್ಪಟಿಣಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 19/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 650664159888 149001011000003

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಜವರಪಪ ಗ ಂದಿಬಸವನಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 969842961897 3305201000048

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಎ ವಿಮಲ ಕೆ ೋಂ ಸುರೋಶ ಅರಿಶಿನಗುಪೆಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 10/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 724743724395 13258012610

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜವರಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 149/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 708210787758 13258034521

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಂದ್ಣಣ ಗ ಂದಿಬಸವನಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 360714026135 54021180599

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಬಿ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹೆ ಸಪಟಿಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 34/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 316911897375 20100101005439

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಟಿ ಸತಾಯನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಿ ವಿ ತಿಮಮಯಯ ಬೆ ಳ ಿರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 430377961793 13248001188

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ ಎಂ ಸರ ೋಜಿನಿ ಕೆ ೋಂ ಪುಂಡರಿೋಕಾಕ್ಷ್ ಹೆ ಸಪಟಿಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 817210491042 1313155000012100

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಪಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಉದ್ ೆರಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 215/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 938947065087 455101011321

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಧನಂಜಯ ಎಂ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ ಗ ಂದಿಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 18/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 548065097368 3311847192

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಡಿ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 21/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 384271237551 13248018024

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಡಿ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 50/53 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 934710451053 13248020882

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದಿನೆೋಶ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಕಾಶ್ ಕ್ ಡುಮಂಗಳ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 7/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 539695154512 1291101008978

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಎಸ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ಗುಮಮನಗ ಲ್ಲಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 5/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 512708182103 3862500100156400

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಈ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಹೆ ಸಪಟಿಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 786869549603 20100101005705

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯಯ ಅತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 87 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 477102202014 46440100002164

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಅತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 118 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 652044548954 13248014096



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ ಎಂ ಅಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಮಂದ್ಣಣ ಗುಮಮನಗ ಲ್ಲಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 333532324795 31555470510

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸವರಾಜು ಎಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಯಯ ಹುಲುಸ್ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 114 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 474418755998 455101008810

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಲ್ಲಲಕಾಜುಯನ ಂ ಂಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿಪಪ ಗುಮಮನಗ ಲ್ಲಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 477346653657 33069711818

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಣಣ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆ ೋರಯಯ ವಾಲ ನರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 43/80 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 980321202340 520101024497580

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸಪಪ ನಾಯಿ ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ನಾಯಿ ಗ ಂದಿಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 33/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 860279338281 13295013483

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ವಾಲ ನರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 873478088420 20100101002854

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಸನನ ಟಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣ ನೆಲ್ಲಲಹುದಿಕೆೋರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 168/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 802650392667 /520101055894281

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ ಎ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಅಪಪಣಣ ನೆಲ್ಲಲಹುದಿಕೆೋರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 168/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 301895969209 0

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಿರಿೋಶ್ ಡಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲಲಯಯ ಅತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 898079274569 3862500100082200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸೋತಮಮ ಬಿನ್ ಅಶ ೋಕ ಸದ್ೆಲ್ಲಂಗಪುರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 7/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 400082986180 641401195763

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಾಯಿಗಯಯ ಹೆಚ್ ಜೆ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಹೆ ಸಪಟಿಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 34/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 232037095047 520101024516283

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್ ಸ ರುಕ್ಕಮಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ರಾಮನ್ ಕ್ ಡುಮಂಗಳ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 16/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 950113562937 4142500100531800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುತುತ ಬಿನ್ ತಂಗರ್ೋಲು ಅರಶಿನಗುಪೆಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 9/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 932475485599 64076932406

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಕೆ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಅರಶಿನಗುಪೆಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 10/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 425090015228 455101010167

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಬಿ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಅಳಿಲುಗುಪೆಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 12/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 225888833894 54050223798

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ್ಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹೆ ಂಬಾಳಯಯ ಕ್ ಡುಮಂಗಳ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 614322668129 1291101000824

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ ಪಿ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಪಾಪು ಕ್ ಡುಮಂಗಳ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 16/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 462173195012 10509921634

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ ಸ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ರಸ ಲ್ ಪುರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 9/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 446048167469 13248010331

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ಣಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ರಸ ಲ್ ಪುರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 49/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 947241440391 54021169983

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದಿವಯ ಮುತತಣಣ ಕೆ ೋಂ ಮುತತಣಣ ಗುಡೆಡಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 688178571294 411001003342

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜರಾವ್ ಬಿನ ನಂಜುರಾವ್ ಸೋಗಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 630605068615 1291101010047

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹವಾಬಿ ಕೆ ೋ ಮೆಹಬ ಬ್ ಅತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 190 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 340511739341 85021105666

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 200/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 891154629533 520291013625603

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 200/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 334640736988 294500101001817

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಆರ್ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಜು ಗ ಂದಿಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 274086919979 64143347262

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರತಪಪ ಚಿನೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 598067964289 455101011289

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುನಿಲ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರಾಜಾರಾವ್ ಸೋಗಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 960654975795 20197708484

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಸನನ ಕ್ುಮಾರ್ ಟಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿತಾಂಬರಂ ಹೆ ಸಪಟಿಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 11/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 805260355281 689101023120

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 6 ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 19/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 783328061009 455101011050

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಣ ಯಡವನಾಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 141 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 807533332054 4142500101523800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಹಮಮದ್ ರಫಿೋಕ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಯುಸುಫ್ ಅತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 132 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 366009851529 520291013635994

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಮಾರ ಟಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಚಿಕ್ಿಅಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 19/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 499819795730 455101014022

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಮಣಜ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 925014725220 455101000751

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಕ್ ಡಿಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/69 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 466674591295 1291101009749

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಚಿಕ್ಿಅಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 21/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 231575624517 3305201000322

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವರಾಂ ಮಣಜ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 530295672666 13258024035

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದ ಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ 6 ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 26/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 619012718707 85018707870



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಮಮಣಣ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ ಶಿವಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 34 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 271399702515 13258024071

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಜವರಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 248/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 268791577410 455101010491

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಗಪಪ ಕ್ ಡ ಲರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 765377107128 1291101008822

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ ಸ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಣಣಪಪ ಹೆ ಸಪಟಿಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 406696714093 689111017260

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಾರದ್ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗ ಗ ಂದಿಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 821350460632 54059790894

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ ಯೋತಿ ಕೆ ೋಂ ಶೋಷಪಪ ಚಿ ನಾ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 64/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 679975720450 45510101153

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿಶಾಾಂಭರ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಜಪಪ ಅತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 947729120228 13248015691

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ ೋಷ್ ಎಂ ಟಿ ಬಿನ್ ಥ ೋಮಸ್ ಅತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 323934652142 13248005569

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ಮಲಲೋನಹಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 7/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 622256928436 4142500100504200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 171 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 623380113088 455101008004

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ ೋಹಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಪಪ ವಾಲ ನರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 786540715864 520101055857007

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ನೆಲ್ಲಲಹುದಿಕೆೋರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 130 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 776777586475 520101055862353

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ ಪಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ನೆಲ್ಲಲಹುದಿಕೆೋರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 179/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 992820113432 520101055890756

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸವಣಣ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಕಾಸಲಗ ೋಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 567942100613 455101007955

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಅತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 192 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 553332888662 85020254541

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ಬೆೋಲಯಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 150 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 312537870487 13258001211

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲರಾಜ್ ವಾಲ ನರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 119/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 980343935987 520101024503971

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಶಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ್ೌಡಯಯ ಗುಮಮನಕೆ ಲಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 373313683554 54021200517

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊಹದ್ ಕ್ುಂಜಿ ಬಿನ ಉಮರ್ ಚಿಕ್ಿಬೆಟಗೋರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 47/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 846604717545 689101018575

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಾರಮಮ ಕೆ ೋ ಉಮರ್ ಚಿಕ್ಿಬೆಟಗೋರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 46/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 293835799752 64045224569

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಹಳಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 817580598760 455101008316

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎಂ ರಘು ಬಿನ್ ಮರಿಯಯಯ ಹಳಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 445848980243 455101008217

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಕೆ ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಜಂ ಬಾಯರಿ ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 21/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 748462666517 688101015921

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಳಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳ ದ ಡಡಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 691913761642 13258003321

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಬಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬೆೈರಯಯ ವಾಲ ನರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 114/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 478359878375 20100101000374

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುರೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಚಿಕ್ಿತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 385065402858 689101013683

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಿಪಪ ಹೆಬಾಬಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 19/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 501011056190 85020071408

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಹೆಬಾಬಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 347540708801 455101006988

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 165/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 716611863066 455101010361

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆಂಜನೆೋಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 267660047515 13258001437

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ಕ್ ಡುಮಂಗಳ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 837786068917 1291101009768

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆೋಮಂತ್ ಬಿನ್ ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ನಂಜರಾಯಪಟಿಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 10/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 812193771578 20102101001160

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊಣಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ನಂಜರಾಯಪಟಿಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 10/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 551503301207 520101024517255

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಳಿನಿ ಕೆ ೋಂ ಶೋಶಾದಿರ ಮುಳುಿಸ್ ೋಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 157 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 925695222098 54021165117

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಶಿರಹೆ ಳಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 806080805352 1291101004875

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಸೋಗಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 982787396419 1291101008012

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಾಬಚಾರಿ ಸೋಗಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 464933998295 1291101007790



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಶೋಖರ ಗುಡೆಡಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 25/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 620477198480 689101021623

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಿಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 700170406700 455101007105

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಿಪಪ ಶಿರಹೆ ಳಲು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 891218806548 4142500101613400

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಂಪತ್  ಬಿನ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 356368086981 1272200013696

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 333019212885 309289758878

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 843507147164 30928561992

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಪಿ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್  ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 114/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 672938518370 31314759789

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಪ ಶಿವಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 780145061611 4362101000011

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಿರಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಪ ಶಿವಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 18/p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 994894612166 520101034794911

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದ ಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಕ್ ಗೋಕೆ ೋಡಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 642553590732 13293021633

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ದ ಡಡಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 54/14p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 745350857394 1382500101675401

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಶಿರಹ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 951680868484 621004055820

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್  ಬಸಪಪ ಕ್ ಗೋಕೆ ೋಡಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 70/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 982197582543 520101037790469

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಈರತತಯಯ ಬಿನ್ ಈರಣಯಯ ಹೆ ಸಗುತಿತ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 807322875877 4362108001065

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಬೆೋಲ ರಯಯ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 390933686894 1473001015420

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿಶಾನಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಯಯ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 7/7a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 800943575732 1473108011253

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಕೆ ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಚಂಗಯಯ ಕ್ ಗೋಕೆ ೋಡಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 83 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 212235365906 212235365906

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ಚೌಡೆೋನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 149/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 508454034126 520101216180623

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕ್ಂತ ಬಸವನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 301804370601 520291022048793

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ವಿ ಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಾಸುದೋವ ಕ್ಂತ ಬಸವನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 825867270396 1473101015815

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಹರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 12/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 739461421868 007100101012136

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಇಮಮಡಿ ಸವಲ್ಲಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ ಯುವರಾಜಪಪ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 108/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 361891463143 1473101011391

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸವಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ದ ಡಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 752090769162 11072200031758

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋನಿಕ್ ಕೆ ೋಂ ಸಾಗರ್ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 764803160285 1473101020315

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 956331587604 11072250012538

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ೆಪಪ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 109 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 409683765296 1473101007403

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಾಲಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 37/36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 237954155132 1473101001591

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಶಟಿಿ ಹತಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 635257319263 1473101010370

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ  ಈರಣಯಯ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ದ ಡಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 75 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 573178140431 521091051892924

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ದ ಡಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 82/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 525774289682 520101216184084

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರುದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ರ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಹಾರಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 24/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 480864417873 11072200004193

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ ಕ್ುಮಾರಪಪ ದ ಡಡಕೆ ಳತ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 116/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 492091457628 520101216184084

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರವಿ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಶುಂಠಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 84/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 484002307035 11072200026338

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತಗ್ೌಡ ಶುಂಠಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 37/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 775817878068 13293023164

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಹಾರಹೆ ಸ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 12/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 384089932905 1473101010250

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಓಂಕಾರೋಶಾರ ಬಿನ್  ಬಸಪಪ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 609316989444 1473101006578

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬೆೋಲ ರಯಯ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 55 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 549503425563 52033100426998



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿನೆ ೋದ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಚಿಕ್ಿಕೆ ಳತುರು ಶನಿವಾರಸಂತ 75 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 498692004332 520101216125829

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸ್ೋಗ್ೌಡ ವಡೆಯನಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 149 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 602912974541 1473101017592

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಣಯಯ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಆಲ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 15/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 215555913448 121000491881

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ದ ಡಡಮಳೆತ ಶನಿವಾರಸಂತ 127 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 916652809076 64210462846

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದ ಡೆಡೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಹತಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 23/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 306297345887 1473101012183

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜವರಮಮ ಬಿನ್ ಜವರಪಪ ಹತಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 946058711495 121000490339

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್ ಜವರೋಗ್ೌಡ ಹತಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 148/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 367062879920 520101261027809

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಸಂತ ಎಮ್  ಡಿ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 58/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 681856068758 1107225013042

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಆನಂದ್  ಬಿನ್ ರುದ್ರಯಯ ಕ್ ಗ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 136/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 357396472915 11072200006834

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 89/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 451816060355 1107220004282

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆೋಮಚಂದ್ರ ಬಿನ ತಮಮಯಯ ಚಿಕಾಿರ ಶನಿವಾರಸಂತ 29/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 614229354777 563101012725

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸದೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಿಕೆ ಳತುರು ಶನಿವಾರಸಂತ 59/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 240642770833 621004025782

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಚಿಕ್ಿಕೆ ಳತುರು ಶನಿವಾರಸಂತ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 376547156268 621004029957

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಂ ದೋವು ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ ಶುಂಠಿ ಮಂಗಳುರು ಶನಿವಾರಸಂತ 31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 448605017163 11072200020896

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪುಟಿಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮರುಘಯಯ ಕಾಯತನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 83/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 278639311423 85021939793

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಈ ಸಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಮುಳ ಿರು ಶನಿವಾರಸಂತ 195/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 327749888600 1473101013636

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜು ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ಹಾರಹೆ ಸ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 18/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 204409732243 85022560329

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಡಿ ಸಂಗಯಯ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಗಜೆೆಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 479330947012 520101022818150

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ ೋವಿಂದ್ಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಹರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 28/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 207194869712 11072200003578

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿೋನ ಕೆ ೋಂ ಅರವಿಂದ್ ಶಟಿಿಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 235334637496 7100101009460

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿರುವಲಶಟಿಿ ಸುಳುಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 913759065244 520101216096241

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅರವಿಂದ್ ಬಿನ್ ದೋವರಾಜು ಹೆಮಮನೆ ಶನಿವಾರಸಂತ 9999/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 372106439791 520101216111176

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಕೆ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಟಿಿ ಸುಳುಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 520101216103068

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ ೋಹತಾಸಾ ಬಿನ್ ಚನಿನಗ್ೌಡ ಹಾರ ೋಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 609432274934 4362108001770

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲಲಮಮ ದ ಡಡಕ್ಣಗ್ಾಲು ಶನಿವಾರಸಂತ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 958275202297 4362101000211

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯಶವಂತ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ದ ಡಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 60/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 594792452841 4362108001402

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಹುಲುಲಕೆ ೋಡಯಯ ಚೌಡೆೋನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 734270346791 85027805469

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಲ್ಲಲಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಯಯ ಮನೆಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 423778377515 1473101014027

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕಾಶಿಕ ಬಿನ್ ನಿಂಗಸಾಾಮಿ ದ ಡಡಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 1/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 291445336639 11072200034360

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ದ ಡಡಕೆ ೋಳತ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 18/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 557083225308 85025232737

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಹರಿರಾವ್ ದ ಡಡಕೆ ೋಳತ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 139/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 656800794631 621004043235

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಾಯಿನಾಥ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿದ್ರ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 7/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 822993280772 621004054554

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದಿವಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ದ್ುಂಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 389022939462 85036241658

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಲ್ಲಲಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಹುಲುಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 23/29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 834857332770 31582847623

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಗ್ೌಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 98/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 684745284408 11072200020766

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರೋವಪಪ ಕ್ ಗಕೆ ೋಡಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 37/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 520101254191391

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಶುಂಠಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 935324790616 621003543830



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದ ಡಡಮಮ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ದ ಡಡಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 1/153 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 887578583506 621003550756

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋಹನಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 268810733822 125801010003374

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ ಪಿ ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ ಬಿನ್ ಪಿೋತಾಂಬರ ಹೆ ಸಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 576671796836 54050227476

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ  ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 6/59 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 778641827704 0563101012211

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಪಪಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ  ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 15/80 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 226196689120 1382500100976201

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣಪತಿ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ  ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 700369536607 54019962900

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಣಣಪಪಶಟಿಿ ಜಾಗೋನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 53 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 995894421675 520101216098323

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಮುಳ ಿರು ಶನಿವಾರಸಂತ 1/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 749451030653 1473101015350

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಎಂ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಗಂಗವಾರ ಶನಿವಾರಸಂತ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 684564999659 1473101006019

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ ಎಂ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ದ ಡಡಮಳೆತ ಶನಿವಾರಸಂತ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 927650144551 520101260984297

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಶೋಖರ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ದ ಡಡಮಳೆತ ಶನಿವಾರಸಂತ 7/37 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 603413741624 13273005873

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ತ ೋಯಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 633039986364 132501010002006

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಾಪಚಾರ್ ಕ್ಣ್ಣರ್ಬಸವನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 48/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 214436097049 115601011002455

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ದ ಡಡಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 21/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 862493131790 0563101016365

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ದ ಡಡಮಳೆತ ಶನಿವಾರಸಂತ 7/81 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 660886026455 125801010002823

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸವಾಮಿ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 10/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 941702376432 0563101015660

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಿವಾಯಣಶಟಿಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ಹಾರಹೆ ಸ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 454449034561 115601011001799

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜು ಬಿನ್ ಐಯಪಪ ಶಿವಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 848647104333 125801011000026

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಶುಂಠಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 877587636165 85025695491

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಲ್ಲೋಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ದ ಡಡಕೆ ೋಳತ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 18/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 871954484600 104501011001206

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುತತಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಗ್ೌಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 163 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 1473101020237

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ದ ಡಡಕ್ಣಗ್ಾಲು ಶನಿವಾರಸಂತ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 410412348655 85025695954

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಡಿ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/111 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 470376914515 520191002795457

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಜಿ ಪ ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರಪಪ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 96/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 766164069091 3300101010228

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪುಷಪ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 54/20p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 798788062721 13283006366

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ ನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 580424185008 1382500101760300

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/206 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 913724543635 115601011001335

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಪಿ ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 118/12p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 316467407366 13293016758

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 477939193696 520101022804079

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 336480843799 115601011003414

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮನುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 127/74 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 971750691873 13283001380

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಕೆ ಗುರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 143/35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 537569780305 520101034882967

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋ ಕೆಂಚಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 146/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 319328859160 85040235852

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ ಸ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 127/40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 614023836516 13283012417

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಬಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 16/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 703102376221 520101022822492

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಎಂ ಬಿದ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 134/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 459642929108 520191002797220

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/120 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 822073724621 520101022818363



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಜೆ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 735/265 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 211932136029 13283004868

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ ಬಿ ದ ಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆ ತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 966328337955 520101022817340

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಮ್ ಈ ಸುಧಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 189/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 912658588840 13283007814

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಝಾನಿಸ ಕೆ ಪಿ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿೋಶ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/227 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 576975806478 520101022804486

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಕೆ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/226 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 752442896769 520101022792828

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯು ಡಿ  ಈರಪಪ ಬಿನ್ ದವಯಯ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 723845377852 520101022796750

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ ಎಂ ಅಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 58/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 465080225044 13283005432

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ ಡಿ ಯೋಗೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 189/30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 573630415735 1382500101444800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಎ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 528922263900 64200144007

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 143/83 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 240329530105 13283017629

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಸ ಕ್ುಟಿಪ್ಪ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 24/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 477114216445 520101022796033

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ವಿ ಶ ೋಭ ಬಿನ್ ವಸಂತ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 370190972616 520291013212511

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಂ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 159/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 636903626753 31308919561

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಆರ್ ನಂಜಪಪ ಬಿನ ರಾಮಯಯ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 179/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 956639078794 5201022801495

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 735/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 833461793344 13283004449

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯು ಯು ಗಣಪಯ್ಯ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 40/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 834272457909 1382500101954800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎಂ ಈಶಾರ ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 18/125 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 470087537541 520101022820481

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಡಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ುದ್ೆಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/165 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 764532251953 520101022793948

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಎಂ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಬಸಪ್ಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/242 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 928578757782 520101022793441

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಪಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 17/124 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 642151783932 520101022818770

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿರಜೆೋಶ್ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/123 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 279657823932 520101022505814

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಟಿ ಸುಶಿಲ ಕೆ ೋಂ ತಮಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/93 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 393515842723 520191002500175

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಧುಸಾಗರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 144/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 241486437901 3250757521

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಬಿ ದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಬುಪ ಜಾರಿ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 15/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 839940686636 31149214050

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಡಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ುದ್ೆಯಯ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 38/206 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 566441235414 520101022819505

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಡಿ ಕ್ಮಲಮಮ ಬಿನ್ ದ್ುದ್ೆಯಯ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/41 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 889863273273 520101022795452

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಪಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 96/46 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 964917881455 1382500101733500

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಗೋಶ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 863241359033 520101022803846

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಹೆಚ್ ಪ ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹ ವಯಯ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 263576624914 520101022809720

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಎಂ ಪುಟಿರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಡಯಯ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/81 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 813002460129 520191002793802

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುತತಣಣ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಪ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 18/107 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 674751982721 115601011001480

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ತುಳಸ ಕೆ ೋಂ  ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 735/35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 472785693445 85022105133

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಟಿ ಜಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/109 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 951865087355 520191002800566

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಬಿ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 84 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 670865300244 520101022799660

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ ಎನ್ ರಾಜಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/95 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 522526610005 54056462459

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಎಸ್ ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 18/39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 621377532580 115601011001159

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಪಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 76 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 405064478914 1382500101451900



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಂ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 21/218 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 498731407275 520101022805751

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರವಿೋಣ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 918384933943 520191002797476

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಂ ಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 130/54 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 247812223596 520101022816301

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಪಿ ದಿನೆೋಶ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 468612171770 520101022793352

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಂ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 130/43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 247407223601 520101022817510

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 41/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 664013850915 520101022798095

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಬಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 18/101 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 473778612049 520191002798571

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಿದ್ೆಪಪ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 43/50 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 229944795150 621003590472

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಿದ್ೆಪಪ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/125 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 652276786006 520101022808759

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಹೆಚ್ ನಂದಿೋಶ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 4/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 331965676959 520101022819785

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತಯಯ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 18/102 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 954801691066 5201010228267720

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ ಜೆ ವಿೋರರಾಜು ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 916304385286 115601010005138

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಬಸಮಮ ಬಿನ್ ಮೊಗಪಪ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/177 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 875159264022 520191002800051

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಎಂ ಮೆೋದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮೊಗಪಪ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/177 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 703759318325 54062270225

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಕೆ ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/244 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 940683179665 520101022794790

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಂ ಗುರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಕೆ ತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 98 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 866511304933 520101034857687

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಸ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/127 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 840304244114 1382500100871700

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಸ ಸುಬಬಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಚಂಗಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/105 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 985700154763 64215273435

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಮ ಕೆ ಆರ್ ಕೆ ೋಂ ಈಶಾರ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/194 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 993595290132 520191002799908

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಎಂ ದ್ುದ್ೆಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 118/180 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 300373469746 1382500101740800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಡಿ ಪುನಿೋತ್ ಬಿನ್ ದ್ುದ್ೆಯಯ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 118/72 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 364772579298 1382500100746000

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಂ ಸ್ ಈ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/111 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 555325343942 520101022803560

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 901597558452 520101022800847

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಎನ್ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 704662931632 520101034900035

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/47 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 753381258648 520101022792909

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಬಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 117/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 508007534679 2010

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎಂ ಯೋಗೋಶ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಕೆ ತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 31/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 215049798163 85021947160

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ ಜೆ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 58/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 767648121870 563101009567

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ ಕೆ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ತಲತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 18/162 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 527581024507 64211023705

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/234 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 794850873505 520101022792909

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಕೆ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 68/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 847632237201 520101022794316

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 555744375948 563101013268

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಬಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪ ಜಾರಿ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 31/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 812047466564 13283004813

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅವಾಯಯ  ಕೆ ೋಂ ಶಿವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/161 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 995062570385 520101022798257

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಎಸ್ ಸಂತ ೋಷ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 35/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 404330905298 520101022802254

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಎಸ್ ಮಧುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ ಶಿವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 966835591985 520101022805997

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 60/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 763265160850 563101014676



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ ಪಿ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 122/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 323500262264 115601011002430

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಡಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/643 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 901093713009 115601011002960

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಂ ಸ್ ಎಸ್ ಸುರೋಂದ್ರನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 9/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 535547229870 13283004813

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಈ ಹರಿೋಶ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 9/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 621177749792 85021947160

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್  ರ್ೈ ಗಣಪತಿ ಬಿನ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 181/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 994867559772 520101022792909

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ುಿಮಾರ್ ಬಿನ ಈರಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/109 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 554292029627 520101022805547

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಂ ನಿಂಗಪಪ ರೈ ಬಿನ್ ಮಹಬಲ ರೈ ಎಡ ರು ಕ್ಸಬ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 660839558617 1382500101558300

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ ಬಇ ಮೊಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪ್ಪ ಹೆ ರವಾಳೆ ಕ್ಸಬ 29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 659365653816 520291013618968

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಕ್ನಯ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/63 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 448057549131 563101015995

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ '1/67 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 301372168073 563101015063

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹಶ ೋಯತತಮ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ ಹಾನಗಲುಲ ಶಟಿಳಿಿ ಕ್ಸಬ 23/152 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 498793230849 3300101013899

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಕೆ ದ್ಶಯನ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಮಾಟನಳಿಿ ಕ್ಸಬ 5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 780407727905 11560633100004

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪುರುಶ ೋತತಮ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ ಹಾನಗಲುಲ ಶಟಿಳಿಿ ಕ್ಸಬ 31/214 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 479071023642 3301901120006

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗುರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹಾನಗಲುಲ ಶಟಿಳಿಿ ಕ್ಸಬ 73/120 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 321070608623 54019936027

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಕೆ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 173 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 426549276777 563101016365

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುತತಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 85025538277

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಗದಿೋಶ ಎಲ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ನೆೋರುಗಳಲ ಕ್ಸಬ 50 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 237465193232 1325010111000870

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ನೆೋರುಗಳಲ ಕ್ಸಬ 7/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 526256478712 1325010111000030

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 593158343443 563101010189

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಕ್ಲಿಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 55/62 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 327047260808 32646010916

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊಗಪಪ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಕ್ಸಬ 1/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 227369570373 563101016369

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಗಪಪ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಳಿಯಯ ಬಳಗಂದ್ ಕ್ಸಬ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 978899013770 13293000113

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಾಬು ರೈ ಬಿನ್ ರಾಮ ರೈ ಬಳಗಂದ್ ಕ್ಸಬ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 942885041329 563101011248

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಕೆ ಶಿರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಳಗಂದ್ ಕ್ಸಬ 101 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 756719745706 1382500100546800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಬಳಗಂದ್ ಕ್ಸಬ 84 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 568568662315 115601010000460

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಪಿ ಜೆ ೋಯಪಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ನೆೋಗಳಿಿ ಕ್ಕ್ಯಳಿಿ ಕ್ಸಬ 204/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 222234046672 13293000224

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಕೆ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 125/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 995776377208 115601011001049

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಿರಿೋಶ್ ಎಸ್ ಸ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 127/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 836269856265 32108102095

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಬಳಗಂದ್ ಕ್ಸಬ 11/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 729524587256 115601011000225

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಯಡವನಾಡು ಕ್ಸಬ 179 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 390783280167 3418829160

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ ಪಿ ಮಂಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಬೆೋಳ ರು ಕ್ಸಬ 2/109 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 970634332720 115601011001760

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ಾರವತಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 59/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 227570675584 85024367513

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುರೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಬಳಗಂದ್ ಕ್ಸಬ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 428771841288 13293001220

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಬಳಗಂದ್ ಕ್ಸಬ 76 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 780553929013 115601010002028

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಸ ಪಿ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 2/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 337175148671 115601010007052

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ ಬಿ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಾಬುನಾಯಿ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 742651209469 125801010002823

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚನನಕೆೋಶವ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮೊಗಪಪ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 129 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 903040286719 0563101015660



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಣ ಯಡವನಾಡು ಕ್ಸಬ 149 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 807533332054 115601011001799

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಾನಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಶಿವದ್ಾಸ್ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 386477748523 115601010006745

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸೌಮಯ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಪಪ ಬಳಗುಂದ್ ಕ್ಸಬ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 946054570201 1156010111001870

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪುಟಿಮಮ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬ 136/61 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 968348639280 1382500101537100

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 58/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 770947450119 463101006297

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 452908741257 563101006254

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಾಂತಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಳಗಂದ್ ಕ್ಸಬ 51/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 416230179870 1382500101563101

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದ್ಶರರ್ ಬಿನ್ ಸುರೋಶ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 163/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 301325178676 520101022810451

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ ನಂಬಿಯಾರ್ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 37/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 627348389315 115601010003973

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ ಆರ್ ಭರತ್ ಬಿನ್ ರಘುವಯಯ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 134/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 515049362108 132501011001171

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದಿನೆೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಬಳಗುಂದ್ ಕ್ಸಬ 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 302995500263 563108015866

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಬಳಗುಂದ್ ಕ್ಸಬ 27/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 651186224936 563108016008

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನವಿೋನ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಚುಚ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 1/49 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 536960041099 563101015006

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಿರಂಜನ್ ಎಂ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 223633321577 563108018512

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 196/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 769145397174 115601011002726

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜ್ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲನಯಕ್ ಯಡವಾರ ಕ್ಸಬ 2/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 312147558673 125801010002373

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಕೆ ಪವನ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 516655919205 563108015801

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಎಸ್ ಸ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಯಡವಾರ ಕ್ಸಬ 62 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 358314354331 125801011000771

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಯಯ ಅರಯ ರು ಕ್ಸಬ 1//79 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 975130557266 563101015660

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಬಿ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಯಡವನಾಡು ಕ್ಸಬ 168 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 924344151360 520101024841151

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಭವಯ ಕೆ ಅರ್ ಬಿನ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಯಡವಾರ ಕ್ಸಬ 2/39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 745525314732 125801231000484

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಸ್ ಮುತತಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 606517418017 1382500101242001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ ಪ ಸ ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಕೆ ದ ಡಡಬ ಬರು ಕ್ಸಬ 9/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 239036661762 54050224650

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಿ ಕೆ ೋಂ ದೋವಪಪ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ಸಬ 27/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 254668209754 54050227265

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ನೆೋಗಳಿಿ ಕ್ಕ್ಯಳಿಿ ಕ್ಸಬ 75/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 963031822049 132501011001094

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂಗಪಪ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ಸಬ 27/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 218890440392 132501011003201

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋಹನ್ ದ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಮೊೋದ್ರ ನೆೋರುಗಳಲ ಕ್ಸಬ 1/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 393269670101 132501011005021

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿಜಯ  ಪಿ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಮೊೋದ್ರ ನೆೋರುಗಳಲ ಕ್ಸಬ 1/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 706954766513 132501011009401

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಎ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ನೆೋರುಗಳಲ ಕ್ಸಬ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 563312413440 132501011002236

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಫ್ಾರಂಸಸ್ ಜೆೋವಿಯರ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಬಳಗಂದ್ ಕ್ಸಬ 11/37 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 949443917972 13293017616

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಿರ್ುನ್ ಬಿ ಜೆ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ ಬಳಗಂದ್ ಕ್ಸಬ 14/30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 870283876974 1382500100888001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಡಿ  ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಯಡವಾರ ಕ್ಸಬ 19/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 336165311571 1258010111000440

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಹೆಚ್ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ಕ್ುಸುಬ ರು ಕ್ಸಬ 133/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 551213365612 56310815943

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಆರ್ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಯಡವಾರ ಕ್ಸಬ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 426492678486 54050229100

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬ 1/72 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 269084952085 13293000005

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್ ಎಂ ಪುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 340947613041 132501011000710

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಎ ಸುಬರಮಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 36/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 279705423384 1382500100485100



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುರೋಶ್ ಬಿ ಡಿ ಬಿನ್  ದೋವಯಯ ಬಿ ಎಂ ಯಡವಾರ ಕ್ಸಬ 20/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 404546198715 1382500100026800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಕಾಶ್ ಬಿ ಈ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 232/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 585712393458 563101012897

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಜಿ ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಹಾರಂಗಿ ಕ್ಸಬ 1/55 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 616844833035 520101034991677

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಬಳಗುಂದ್ ಕ್ಸಬ 11/30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 508559969302 424101025816

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಾಚಯಯ ಯಡುಂಡೆ ಕ್ಸಬ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 808208249437 54050226450

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಚುಚ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 207 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 995489466614 85032107003

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಸ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಯಡವಾರ ಕ್ಸಬ 38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 856902562725 13825001000464001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ ಜಿ ಪ ಣಚಚ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಕ್ಲಿಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 55/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 793333018490 563101011904

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಎ ವಿನಯ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 151/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 379907169712 125801011000677

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಟಿ ಅಣಣಪಪ ಬಿನ್ ತನಿಯಪಪ ಬಳಗುಂದ್ ಕ್ಸಬ 13/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 996097971148 563101016274

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯಶವಂತಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಅರಯ ರು ಕ್ಸಬ 3/36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 605188801706 563101018762

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಅರಯ ರು ಕ್ಸಬ 1/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 310361113225 563101019372

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ ೋಯಪಪ ಎಸ್ ಕೆ ಬಿನ್  ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 151/35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 921833530651 125801010003449

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 118/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 410286282876 563101010982

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲೋಶ ಗ ೋಣ್ಣಮರುರು ಕ್ಸಬ 16/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 904589569264 125801011000210

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವುಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ ನೆೋರಳೆ ಕ್ಸಬ 8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 352161525407 1325010111001220

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಏಜಣಣ ಎ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಕ್ಸಬ 218/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 838634250315 125801011001170

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಪಿ ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 19/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 670238767763 11560101000036

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಅಪಪಚುಚ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 44/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 938011704307 13257000999

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಕೆ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ುಂಬ ರು ಕ್ಸಬ 12/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 239262788997 13257000194

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಮೆೋಶ ಡಿ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 794622410157 125801011000002

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಹಾಡಗೋರಿ ಕ್ಸಬ 22/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 506889706169 11032200066105

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಬಿ ಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ಬೆೈರಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 305/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 708791256921 64043006788

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಡಿೋಡಪಪ ಕ್ಕಬೆಬಟಿ ಕ್ಸಬ 132/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 639149438981 621003526553

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 514604890443 563101011340

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 202 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 396747309241 115601011000409

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಸ ಪಿ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 786532442845 3300101019394

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುತತಮಮ ಸ ಎ ಕೆ ೋಂ ಅಣೆಣೋಗ್ೌಡ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 36/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 388603131662 330010102059

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶೈಲಾ ಕೆ ರ್ೈ ಕೆ ೋಂ ಯೋಗೋಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಳಗುಂದ್ ಕ್ಸಬ 156/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 312198367587 115601011002118

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಎಸ್ ಪ ವಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಕ್ಸಬ 162/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 808924481670 64065709899

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 184 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 323947069024 563101013789

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಂದಿೋಪ ಬಿನ್ ಉತಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 217161971255 115601011001485

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೆಘನ ಕೆ ೋಂ ಪ ವಯಯ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 64/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 588215557845 125801012000026

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 221/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 604467931695 115601011001149

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಾವಿತಿರ ಕ್ಓಂ ಧಮಯಪಪ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬ 1/117 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 607371269312 64164426388

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬ 1/164 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 676616065354 30836179700

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ ಪುಪಪಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 210/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 258932951695 621003538944



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮರಾಜು ಬಿನ ತನಿಯಪಪ ಬಳಗುಂದ್ ಕ್ಸಬ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 867060776978 115601011000086

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಣ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 197/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 251028704520 115601011000561

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಬಿ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಬಿನ್ ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಕ್ಸಬ 141/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 790083119501 121001207613

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ರುಂಬಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಕ್ಸಬ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 633247602457 1382500100084200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ನಿಕೆ ಕ್ರುಂಬಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರುಂಬಯಯ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಕ್ಸಬ 105/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 721058761268 1382500101753700

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆಳಿಿಯಪಪ  ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಆಡಿನಾಡ ರು ಕ್ಸಬ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 537793730596 64040701036

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ಕೋತಿಯಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/46 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 841121821442 31582847623

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಮಿತರ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 626977255742 621003558950

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಕ್ಿಮಮ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/37 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 979556142173 621003529804

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣೆೋಶ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 286 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 733500483057 64106216856

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 87/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 497889343500 125801010000728

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸೋತು ಬಿನ್ ದ ಡಡರಾಜು ಬೆೋಳ ರು ಕ್ಸಬ 90/60 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 808926227472 1382500100695100

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬೆ ೋಧ್ ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 282641580847 3300101014264

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಕ್ಸಬ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 682078334112 11032200000706

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅನಿತಾ ಬಿನ್ ಧಮಯರಾಜು ಬಳಗುಂದ್ ಕ್ಸಬ 55/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 587205197392 20149694386

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹರಿೋಶ ಡಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಗ ೋಣ್ಣಮರುರು ಕ್ಸಬ 6/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 569641846928 54050224157

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಗುರಪಪಗ್ೌಡ ಕ್ಲಿಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 55/118 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 779228533284 1382500101308900

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬ 1/171 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 712035217611 64108563636

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ದ ಡಡಬ ಬರು ಕ್ಸಬ 13/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 346557284805 132501010001235

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಿರಿೋಶ್ ಎಸ್ ಸ ಬಿನ್ ರಾಳಪಪ ಕ್ಲಿಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 33/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 767135223386 115601011001202

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ಾರಜು ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 118/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 768828553273 125801011000652

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಮಾಚಪಪ ಬಳಗುಂದ್ ಕ್ಸಬ 14/68 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 590895136863 115601011002018

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಎ ಬಿಳುಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಶ ೋಧರ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 83 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 682078334332 20149696348

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ್ಾಂಧ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಕ್ಸಬ 32/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 896942150786 11032200004963

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪುಟಿರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಹಾನಗಲುಲ ಶಟಿಳಿಿ ಕ್ಸಬ 93*/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 567936011527 38579648768

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಹಾನಗಲುಲ ಶಟಿಳಿಿ ಕ್ಸಬ 73/103 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 412534677245 32027527961

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಯಯ ಬೆೋಳ ರು ಕ್ಸಬ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 813161979746 115601011012010

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಶಾಂತಯಯ ಕ್ಲಿಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 382308734558 3300101120161

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚನನಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ರಾಜುಗ್ೌಡ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 130/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 523916144135 115601011001567

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಆರ್  ಭಾಗಯವತಿ ಕೆ ೋಂ ಸತಯಕ್ುಮಾರ್ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 72/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 250440340356 3300101016515

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಿೋಲಾಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಸತಯಕ್ುಮಾರ್ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 70/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 382308735446 3300101020361

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚ ೋಮಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಪಪ ಕ್ಲಿಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 635281532894 1382500101015800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 45 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 759347187848 31283689846

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಲಲೋಶ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬೆೋಳ ರು ಬಸವನಹಳಿ ಕ್ಸಬ 2/87 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 473685117075 121002483241

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಸಂತಮಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ಅಲವಿೋರ ಅಂದ್ಗ ೋರ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 180/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 967845994993 294300101001046

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಎ ತಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣ ಹಾಲೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 49/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 289137699612 11032200072486

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಎನ್ ಬೆಳಿಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಂಡ ಅಂದ್ಗ ೋರ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 176/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 411230907378 520101032432972



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 734332076741 1132200076909

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಕೆ ಬಿದ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಹಾಲೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 133/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 312851603588 121001371650

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಾಸುದೋವ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಅತ ತರು ನಲ ಲರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 207/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 454469498707 7112500101577000

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಹರದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 170/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 568392992303 688101016638

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಣಣ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಬೆಟಗೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 8/1P ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 250223695252 106400391000003

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 89 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 657193201866 11032200017064

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಹೆ ರ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 996900388851 7112500101577000

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹ ವಾ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 262 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 391910859112 11032030005023

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಚಯಯ ಹಾಲೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 168/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 765275140620 11032200017064

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಪಪಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯ ಜಂಬುರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 58/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 637338903945 11032200072486

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರವಿ ಬಿನ್ ಬಾಲನ್ ಕ್ುಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 47/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 768310630339 37534838157

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಪಪಣಣ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 307/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 568616879430 12100120757

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಂದ್ರ ಪಾಲಪುಡಿಯಾ  ಬಿನ್ ಪೆ ಡಿಯಾ ಹಾಡಗೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 342157443541 1132200015037

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ರಮೆೋಶ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 934848286907 30463920766

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಲ್ಲಲಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಕಾಂತರಾಜು ಜಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 958669310457 121000954315

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 788664425238 11032200049177

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ನಾಣಯಯ ಹಾಲೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 144 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 502381553548 68810105486

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಹೆ ೋರ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 167/1B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 956037175034 7112500101535000

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರವತಿ ಕೆ ೋಂ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಹೆ ೋರ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 155 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 783512796233 10599753322

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ನಾಣ್ಣಯಪಪ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 695394157624 1103220001762

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿದ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಣಣಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 870359042503 1132200048923

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಟಿಪಪ  ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಕ್ಕರುದ್ಾಲು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 491155133739 11032200011117

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 83/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 578189643512 1103220002603

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಗಂಡ ಸ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 470983965733 1132200010019

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ಡಂದ್ಾಳು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 29/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 375874720221 13257012123

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಜಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 33B/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 345905912899 11032200030293

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 56705096913 1103220002603

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 757524716820 1132200048923

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಳಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 42/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 461850756786 11032200004833

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಹೆೋರ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 211727543366 106401010004919

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ ಕ್ುಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 125/P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 423351649806 1103220001762

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಳೆ ೋಡಿ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮುದ್ಾರ ಹರದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 156/1A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 773098935980 7112500100547600

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಲ್ಲಲಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಕಾಂತರಾಜು ಜಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 958669310457 121000954315

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಹೆೋಶಾರ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 26/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 565130949228 1210012700493

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರತನಮಮ ಕೆ ಂ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 186 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 722454021641 121001565012

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಎಸ್ ಭಮಯಯ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 247 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 876267071774 11032200051229

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಮಾಮಜಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂಗಪಪ ಕ್ುಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 152/36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 688321961169 563101015531



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ದಿವಾಕ್ರ ಮೊದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 624963812724 13281029546

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಟಿ ದಿವಾಕ್ರ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಯಯ ಮೊದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 71 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 355726305212 517101003373

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿನಯಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಜಂಬುರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 758023708995 11032200044462

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಯಯ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಹೆ ರ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 127/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 369781468812 200682336531

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಂಜಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ಾರ ಹರದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 129 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 246641953492 7112500100594500

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ಕ್ಿಲ್ಲಂಗಂ ಬಿನ್ ಒಳಿಿಯಪಪನ್ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 103/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 748650206371 11032200042531

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಚೋರಳ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 419336420825 11012200022827

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂಜುಂಡ ಬಿನ್ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಅತ ತರು ನಲ ಲರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 53/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 206611796654 348602010006310

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಂತ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ್ ರಾವ್ ಅತ ತರು ನಲ ಲರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 209/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 201649004817 2203062496

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ನಾಕ್ ರು ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 477308586283 688101017500

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ನಾಕ್ ರು ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 107/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 315564309860 688101013650

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಾರಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 70/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 833223350299 13257022175

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಅಚಚಯಯ ನಾಕ್ ರು ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 112/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 912211301038 7112500101455400

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಾಬುನಾಯಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಿ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 102/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 506198804234 121000920512

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿೋಶ್ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 39/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 731038601733 563101013811

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 243 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 645736228595 13257012757

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಮವಾ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 252/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 367973638784 121001296035

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 267/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 413509069931 106401010006230

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಾಟ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 808430938026 11032200002622

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಡಿ ಬಿದ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 326693161100 121001215477

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದಿನೆೋಶ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 379692094197 13257004745

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಈ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 730363398885 13257015351

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಳಮಮ ಕೆ ಂ ನಾಣ್ಣೋಯಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 108/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 630535606720 7112500102509200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 112/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 316588352542 11032200038969

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಪಿಯತ್ ಪ ವಣಣ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಅಂದ್ಗ ೋರ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 175/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 646736074845 520291027310741

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುದ್ೆಯಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಅಂದ್ಗ ೋರ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 172/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 219031027295 10599825174

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಕ್ಷ್ಮತ್ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಅಂದ್ಗ ೋರ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 175/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 204683021899 3133878686

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಮಿ ಕೆ ೋಂ ಮುತತಣಣ ಅಂದ್ಗ ೋರ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 575090983481 520291027310758

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಪ ಣಚಚ ಅಂದ್ಗ ೋರ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 142/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 554562784852 71125001005002800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಲಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರರಾಜು ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 37/46 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 718775404273 13257003344

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 94/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 418183318300 85041981651

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಪಪಯಯ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 116/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 337714931364 85022096035

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಯಯಪಪ ಪಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 105/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 914342499480 11032200060123

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಎಂ ಸ್ ೋಮಯುಯ ಬಿನ್ ಮುದ್ೆಯಯ ಮಂಕ್ಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 734124077445 11032200044240

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಎನ್ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಮಂಕ್ಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 38/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 301557817644 330010120309

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಬಿ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಿದ್ೆಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 501436280412 4002210029501

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಯು ಮುತತಪಪ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಕ್ಕಕ್ಯಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 22/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 894245029998 11032200047882



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್ ಎಸ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 26/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 499926385961 2121001270460

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್ ಸ ರವಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ಟಿ ಚಂಗಪಪ ಹೆ ರ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 127/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 369781468812 20068236531

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಚಯಯ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 64/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 668701794303 11032200065455

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಿದ್ೆಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 58 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 553125167475 11032200050830

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಂದ್ಣಣ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 208/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 981612358369 121001210773

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 11/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 213369595545 11032200066591

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಂ ನಾಣಯಯ ಬಿನ್ ಮಂದ್ಣಣ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 77 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 405198488308 11032200002484

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಸ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 906815749171 11032200057717

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಬಿ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಿದ್ೆಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 311 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 461680237893 121001266793

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಸ ಪಾಲು ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 713291218630 11032200030255

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಯಯ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/41P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 795538871581 110322000100706

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣಪತಿ ಎಂ ಸ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 346114191122 2500101740700

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 163/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 301887912330 11032200023277

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಕ್ುಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 34 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 78864425238 11032200049177

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಎಂ ಉತತಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 276/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 435684972171 11032200042193

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಕೆ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 386195093714 1382500100820300

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಸ ಮಧುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಕ್ಕಕ್ಯಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 25/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 618360222047 11032200067314

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ ೋಯಪಪ ಎನ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 22/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 214451854227 11032200057099

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ ಪಿ ಬೆ ೋಪಣಣ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 618175032726 11032200045701

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಮಮಯಯ ಟಿ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 41/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 873781126129 11032200000537

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 98 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 969799435177 11032200059001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 701669285429 11032200045257

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದಿನಕ್ರ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 256075038573 11032200023277

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 127/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 990726144975 1382500101851700

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 309399314142 11032200063007

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂಜುಂಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 426146803405 11032200030255

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಣ್ಣಯಪಪ ಕ್ಕರುದ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 767042254192 11032200072490

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ ಎಸ್ ರತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 495649001329 115601011001294

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಯಯ ಕೆ ಸ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 565130949228 121001270493

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಯಯ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಯಯ ಜಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 54/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 316225347649 121000952261

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಈ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಈರಪಪ ಕ್ುಂಬುರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 701 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 223955423160 11032200043138

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಎಸ್ ಪ ವಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 355848683074 11032200002694

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಕೆ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 271/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 621412969431 121001235368

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂದ್ಣಣ ಯು ಪಿ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 502174532944 11032200048850

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಧು ಎಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಳಂಗಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 124 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 644329515213 11032210002927

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಹೆೋಶ್ ಟಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪೆ ೋನನಪಪ ಕ್ುಂಬುರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 55/10P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 757524716820 11032200008695

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಹೆೋಶಾರ ಎಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 39/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 672609085295 11032200078169



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಾಚಯಯ ಟಿ ಪಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 487086075162 11032200008044

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುತತವಾ ಕೆ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಣಣಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 76/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 704720259284 121000951857

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಜಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 934847286907 30463920766

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯು ಬಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಭೋಮಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 491155133739 11032200011117

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 95 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 411946836043 121001206121

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲಕ್ಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 540450003174 11032200009716

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 236297078110 11032200076725

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಶಿಕಾಂತ ಬಿನ್ ರಮೆೋಶ್ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 107 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 738529817185 11032200039980

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸನ ಪ್ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ಸದ್ಾನಂದ್ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 917992283759 1103221000443

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಎ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಐಯಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 28/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 834785062746 11032200076537

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಜಿ ಪಳಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 186 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 722454021641 121001565021

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಜಿ ವಿಮಲ ಕೆ ೋಂ ಪಳಂಗಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 181/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 378912443614 11032200002380

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಪಿ ಅಚಚಯಯ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 438323551899 11032200037986

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಪಿ ಮುದ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ಕಕ್ಯಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/66 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 904023246350 121001354169

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 113/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 334391990957 11032200001355

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 107 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 996552365472 110322000550476

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಂ ನ್ ಸ ಉತತಯಯ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 12A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 235645801489 11032200069839

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಕಾಯತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 127A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 437809186047 40925001011110900

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜನಾದ್ಯನ ಬಿನ್ ಲವಯಯ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 358/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 243168484793 1757101008664

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಷಣಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 358/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 835252610073 1757101002812

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 358/4A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 580722296233 64007007774

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 26A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 396294350437 4092500100544200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಗನಾನಥ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಕಾಯತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 539279465397 1757101004729

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 354/34 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 708534037657 1757101004842

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರೋಖಾ ಕೆ ೋಂ ಧನಂಜಯ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 340/P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 482624100721 4092500100445900

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಮಾವಿನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 12/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 767875759661 1757101001202

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಧಮೆೋಯಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಮಾವಿನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 877888354157 409250010044601

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಧಮೆೋಯಂದ್ರ ಮಾವಿನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 857875958621 40925001011110900

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ ಈಚಲಪುರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 25/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 753574985874 1757101008347

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ೋಣುಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕ್ಕತ ತರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 5/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 387743471005 520191051887831

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಕ್ಕತ ತರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 126 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 575262837731 1473101018481

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಾವಿತಿರ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು ಕ್ಕತ ತರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 138 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 767875759661 1757101001202

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗುರುಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 358/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 349952512820 4092500100739300

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 354/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 391760416260 4092500100913400

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ್ ೋಮಪಪ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 56 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 852670452077 4092500100956000

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ ೋಹಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಮಲಲಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 65/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 645301644079 4092500100569400

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರುಕ್ಕಮಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ಸ್ ೋಮಯಯ ಕ್ಕರಿಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 9/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 297468797982 4092500100896000



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬರಮಣಾಚಾಯಯ ಬಿನ್ ಭಸಿರಾಚಾಯಯ ಹಪಪಗಳಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 209 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 987969295785 4092500100283100

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹಪಪಗಳಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 109/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 880227048394 1757101003880

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈಶಾರಪಪ ಬೆಸ ಸರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 57/63A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 611109800904 121001105906

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ ಬೆಸ ಸರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 747960623875 8250010197520

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಕ್ಕತ ತರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 144 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 646684877228 1473101008015

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಾವಯತಮಮ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲಕ್ಂಟಪಪ ಹೆಬುಬಲುಸ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 760509436719 7100101017321

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಸಂಪಿಗದ್ಾಳು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 137/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 255917031394 621003582053

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಸಂಪಿಗದ್ಾಳು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 10/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 619181530776 1473101016757

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ವಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಹೆಬುಬಲುಸ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 120/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 296078344981 1473101006670

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ಕತ ತರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 87 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 334569159941 1473101015301

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶ ೋಭ ಕೆ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಅವರದ್ಾಳು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 406362198612 4092500101595000

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಣೆೋಶ್ ಕಾಯತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 44/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 498269106142 1757101006307

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮನು ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹರಿೋಶ್ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 76/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 761067288967 85026533903

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ ಜಗೋರಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 36/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 589236452953 6210040307

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಮಾರಯಯ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 54/21P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 715622190148 4092500100677600

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಅರಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 115/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 646117335513 4092500101066200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಅರಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 66 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 511723998019 1757101007586

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಶಾಂತುಗ್ೌಡ ಶಿವಪುರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 119/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 702920162119 4092500100533800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಾನಂದ್ಯಯ ಲಕ್ನಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 995204689774 1757101005382

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುರೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಅರೋಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 60 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 328473276258 20086879570

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಕೆ ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 17/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 294041507730 1757101004353

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ ೋವಿಂದ್ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 307/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 512118737390 4092500101213500

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದಿನೆೋಶುಿಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ಲಲಪಪ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 425893173224 1757011007516

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಣೆಣೋಗ್ೌಡ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 9999/17P99 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 708601565941 4092500101080900

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಕೆ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 129/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 653507078439 85057642281

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಂಭು ಬಿನ್ ಅಪಪಸಾಾಮಿ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 580419640078 4092500100955300

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಷಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸದೆೋಗ್ೌಡ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 896590715776 1757101005289

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವರಾಜು ಎನ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡೆೋಗ್ೌಡ ಶಿವರಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 1/5P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 226449755997 1757101004233

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೆೋದ್ಪಪ ಎಸ್ ಎನ್  ಬಿನ್ ಲಕೆಿೋಗ್ೌಡ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 130/P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 739019919472 4092500100936600

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ಈರಯಯ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 57/63 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 568653451977 1757101010262

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರೋವಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ಚಿಕ್ಿಬಂಡಾರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 128 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 996021779914 1757101004095

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 354/15A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 519234575038 4092500100955100

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 25A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 396294350437 4092500100544200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 354/34 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 708534037657 1757101004842

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಹೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಪಪಣಣ ಬಡಕ್ನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 85 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 335514088170 520101216185706

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿನ ತ್ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಕ್ಕತ ತರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 15/15A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 932951541844 14730101005265

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರವಿಶಂಕ್ರ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಕ್ಕತ ತರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 7/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 345840904582 1473101000722



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಕೆರಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 113/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 72205019383 4092500101087440

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆೋಶರ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಕೆರಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 150/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 459507960084 4092500101465000

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಣೆಣೋಗ್ೌಡ ಕ್ಕರಿಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 19/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 359233026510 4092500100525300

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಭಾಗಯ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗರಾಜು ಕ್ಕತ ತರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 541604547628 520191062655327

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹುಲಲೋಗ್ೌಡ ಬೆಸ ಸರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 21/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 789514754453 1757101003212

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸದ್ೆಪಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ ಕ್ಟೆಿೋಪುರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 125/152 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 496589269271 1757101005118

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅನುಪ  ಕೆ ೋಂ ಸುಬರಮಣಯ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 26/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 615333393877 1757108010219

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುನಂದ್ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 307/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 237439879359 4092500100802600

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಯಯ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 307/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 660755364747 4092500100962200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪುಟಿರಾಜು ಬಿನ್ ಪವಯತಯಯ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 76/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 640168918310 520101216134907

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಚಿಕ್ಿಬಂಡಾರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 148 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 731002261443 37193598243

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆರೋಕ್ಷ್ತ ಕೆ ೋಂ ಮನುಕ್ುಮಾರ್ ನಿೋರುಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 354/14A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 357091411045 4092500101538200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿೋತಾಯನಂದ್ ಎನ್ ಸ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಬಸಪಪ ಊರುಗುತಿತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 2143236282231 1757101004982

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಂದ್ರೋಶ್ ಜೆ ಸ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ ಊರುಗುತಿತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 21/4P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 997195882833 4092500101112300

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 192 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 4000 700759761768 85049576837

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಕ್ಕ್ಯನಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 4/13P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 2403 641031127445 7100101016164

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬೆಸ ಸರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 67/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶಚೋತನ 0.40 2402 868387041678 409250010096001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಉತತಪಪ ಕೆದ್ಮ ಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 285/14ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 802260910644 64198143037

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್.ಕ್ುಞಪಪ ಕೆದ್ಮ ಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 285/31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 626088230306 575260180

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ.ಉತತಯಯ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 28/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 372834449945 64169758716

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ.ಟಿ ಕ್ಳತಾಮಡು ಅಮಮತಿತ 57/4ಪಿ 60/3 58/2 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 672396688803 686101022415

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎನ್.ಮುತತಣಣ ಹಚಿಚನಾಡು ಅಮಮತಿತ 1/11. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 836701255630 122401010003510

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎ.ಮಾದ್ಮಮ ಚೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 137/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 364600271074 456101010465

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಸುಬಬಯಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 153/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 791505200174 456101010716

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಣಯಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 126/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 908461783591 520101041843351

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್.ಸತಯನಾರಯಣ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 180/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 334795891959 687101013289

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಯು.ಕಾಳಪಪ ಯಡ ರು ಅಮಮತಿತ 91/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 566884021855 119901010013272

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಸ್.ಪರತಾಪ್ ಬಿಳುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 113 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 643830028765 149601011000161

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ.ಚಿಟಿಿಯಪಪ ಬೆಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 14/7. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 628902430987 520101041818578

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿಜು ದೋವಯಯ ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 157/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 795096054113 2602500100515000

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ಪಾವಯತಿ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 473194313368 106901010009495

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಕ್ಳತಾಮಡು ಅಮಮತಿತ 55 55ಎ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 335518885568 5671010032232

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ.ಎಸ್.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ 148/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 936056785974 106901011000961

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ಮುತತಣಣ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಬಿರುನಾಣ್ಣ 196/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 801501026725 1472101002587

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅರುಣ.ಕೆ.ಎಸ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಮುಗುಟಗೋರಿ 51/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 887470157142 520101023044027

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ರಾಮು ಶಿರೋಮಂಗಲ ಹರಿಹರ 157/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 970479963005 686101011779

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ.ಪ ಣಚಚ ಅಮಮತಿತ ಗುಹಯ 45/1A1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 437936776250 687101017119



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಪಿ.ಅಶ ೋಕ್ ಅಮಮತಿತ ಗುಹಯ 69/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 475597541851 687101015082

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಣಯಯ .ಕೆ.ಡಿ. ಅಮಮತಿತ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು 71/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 849647957509 687101010844

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ.ಸುಬಬಮಮಯಯ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲ 95/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 991028025799 686101002161

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಉಮಮರ್.ಎ.ಎ. ಹುದ್ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 19/76 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 979047283379 121001439532

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎನ್. ಸ್ ೋಮಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಅಮಮತಿತ 43/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 761909845433 543101010520

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ.ದೋವಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 88/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 494481773381 520101022743940

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ನರೋಂದ್ರ ಬೆಳುಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 344/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 226523404001 520101022748691

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ.ತಿಲಕ್ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 387432401201 456101014739

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಚಪಪ.ಎನ್.ಕೆ. ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 40/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 518928556374 559101010582

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ ಮಾಯಮುಡಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 3/35B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 1534101000480 644956968598

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಪಿ.ಸುನಿತ ಮುಗುಟಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 110/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 518237922667 520101041857387

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಸ್.ಹರಿೋಶ್ ಹಾಲುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 310 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 632106544260 20294832239

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಮೆೋಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 76/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 376484957166 456101018560

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ ೋಪಾಲ ಬಿ.ಎನ್ ಮಾಯಮುಡಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 121/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 560660142218 1534101000050

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಟಿ.ಡಿನುಸ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 170/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 962115278403 520291013209987

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ. ರಾಧಮಂದ್ಣಣ ತಿತಿಮತಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 943790581145 106901010014630

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುದ್ೆಯಯ.ಕೆ.ಪಿ. ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 225/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 633121512350 128301010000823

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಯಂ.ಜಿ.ಉತತಪಪ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 75/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 689182876833 90205979526

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಜಿ.ಅಚಚಯಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 75/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 699256079161 1559101001842

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಜಿ.ಪ ಣಚಚ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 37/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 816231692783 121000777741

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಸ್.ಬೆ ಳಮಮ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 156/37 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 717455405407 85027132809

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಕೆ.ಜನಾಧಯನ ಹುದ್ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 93/9P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 289716567073 456101019790

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎನ್. ಪರಕಾಶ ಚೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 96/14c ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 323267936901

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬಯಯ.ಎಂ.ಪಿ. ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 821540747884

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಬಿ.ಮೆೋದ್ಪಪ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 171/3P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 395651222480 456101022390

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಆರ್. ಪಾವಯತಿ ಕ್ಣಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 54 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 929066381868 122401010000143

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಯಯಪಪ.ಕೆ.ಎಂ. ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 86/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 255398900921 64164978544

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಆರ್.ಹರಿೋಶ್ ಕ್ಣಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 251/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 541064029543 122401010003197

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎನ್ ಗಣಪತಿ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 28/12. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊಹಮಮದ್ ಹನಿೋಫ್ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 299/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 513172737404 610477752

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಟಿ.ವಾಸು ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 58/115 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 932520651068 146100101000917

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ.ನಳಿನಿ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 134/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 929693789511 2602500100061300

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಹೆಚ್. ಹಮಿೋದ್ ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 234/4P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 571197287425 10509916283

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋಚಮಮ.ಎಂ.ಕೆ. ಮುಗುಟಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 30/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 466013196745 559101021283

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಸರ್ ಎಂ.ಹೆಚ್ ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 241/41 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 492213931081 559101014911

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಪಿ.ರಾಜೆೋಶ್ ಕೆ ೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 123/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 382829889790 520101053426629

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುರೋಶ್.ಎ.ಟಿ. ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 579772252895 520101215580253



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎ.ಕ್ುಶಾಲಪಪ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 110/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 843036985205 589101004820

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿನಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜಿ.ಜೆ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 104/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 734184101712 86435919191

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಎಸ್.ಸತಿೋಶ್ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 1/8a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 397803155820 11052200026069

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್.ಕಾಳಪಪ ಮುಗುಟಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 593347861031 10509878575

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ. ಮಂದ್ಣಣ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 232/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 773387279344 10509877139

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ.ಬಿದ್ೆಪಪ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 223/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 975287931293 11062200032047

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಬಿ. ತಮಮಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ 46/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 913237871715 36000101004742

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಯಯ.ಎ.ಕೆ. ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 88/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 453396526696 13280000242

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 164/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 520773288664 456101011694

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ. ಶಾಂತು ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 170/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 508831437999 508831437999

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎನ್. ಅಶ ೋಕ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 63/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 719508429381 121001220419

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎನ್. ತಮಮಯಯ ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 12/16. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 808971508584 1327800039

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಚನನಂಗಿ ಅಮಮತಿತ 106/39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 714652426844 121001356778

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ. ಪ ಣಚಚ ಚನನಂಗಿ ಅಮಮತಿತ 106/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 772779849042 117601011000625

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ. ಲವ ಬೆಳುಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 329/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 545528989670 19610100019533

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣಪತಿ.ಸ.ಕೆ. ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 63/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 859828292882 346002010005706

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಟಿ. ನಂಜಪಪ ಬೆಳಿರಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 398205882394 122101010000190

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ರತನಕ್ುಮಾರ್ ಮತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 146 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 624497097240 19610100011027

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಯಯ.ಬಿ.ಎನ್ ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 32/7P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 663902164889 520101215706451

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಮಮಯಯ ಹಾಲುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 303/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 962684642756 33238362626

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ.ಪಿ.ಬಿ ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 227/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 77185094198 54057339762

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶರತ್ ಬಿದ್ೆಪಪ ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 227/9A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 775960026370 54057340778

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಯು.ಕೆ. ಬಿೋರುಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 1/125 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 625151437900 13300004453

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಘನಾಥ್ ಹಾಲುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 278/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 683668557861 52029100453317

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಕೆ.ಸದ್ೆಪಪ ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 58/61 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 758298885768 106901010010237

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕ್ಕರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 160/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 661974301103 13278005053

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹನಿೋಫ ಪಿ.ಎ. ನಲಾತ ೋಕ್ುಲ ಅಮಮತಿತ 196/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 633425347875

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುನಿಲ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಎ.ಕೆ. ಹುದ್ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 3/29. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 408907690205 54030621136

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಜಿ.ಸುಮಿತಾ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 83/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 305347028323 305347028323

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನರುನಾಚಪಪ ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ 21/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 350106915684 520101215569101

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ ಮೆೋದ್ಪಪ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 17/8. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 302494351382 10509851927

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐ.ಟಿ. ವಸಂತ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 88/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 582160464881 20184797572

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎನ್ ದೋವಯಯ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 181/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 914673562808 64141027720

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಅಪಪಯಯ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 116/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 456664289169 132001011000803

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಾಲ್ಸ ಪಿಂಟೆ ೋ ಬೆಳಿರಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 92/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 728290784462 520101215565912

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ಲಮೆಂಟ್ ಪಿಂಟೆ ೋ ಬೆಳಿರಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 82/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 330076746214 21000101007720

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಸ್.ನಾಚಯಯ ಬಾಳಾಜಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 26/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 67361453332 1534101000550



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ. ಮಾದ್ಪಪ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 150/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 335793462630 54030607451

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಗ್ೌರಮಮ ಮುಗುಟಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 51/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 248293757281 14159

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ.ಮೊಣಣಪಪ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 58/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 390257380033 520101026353624

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ದೋವಯಯ ಬೆಳ ಿರು ಬಾಳೆಲ 123/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 290974703425

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಎಸ್. ಜಯಮಮ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 39/1A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 456618637625 11052200007138

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ಅಯಯಪಪ ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 255398900921 575283175

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಚಪಪ.ಕೆ.ಎಂ. ಕೆ ೋಟೆ ೋರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 90/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 510911158710 456101006803

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ N W ಮುದ್ೆಯಯ ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ 74/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 842879654358 543101002183

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಜಿ.ಭರತ್ ಚಂಬೆಬೆಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 4/22. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 325787833911 8142500100007300

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮುತತಣಣ ಚಂಬೆಬೆಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 4/13. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 474221827714 13264002503

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಪಿ. ಜಿೋವನ್ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 175/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 365935591721 520101022756211

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಚನಾ. ಸ.ಪಿ. ಕೆ ಳತ ತೋಡು ಅಮಮತಿತ 218/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 310270297067 8502120818

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಸ.ಉತತಯಯ ಚನನಂಗಿ ಗುಡ ಲರು ಅಮಮತಿತ 1/251 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 876800487351 687101009137

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ. ದೋವಯಯ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 218/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 723227917026 1328000057

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಣಯಯ.ಸ.ಎ. ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 183/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 731703635236 520101022745412

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎನ್. ಶೋಖರ್ ಬಾಳೆಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 109/37 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 400438360156 101801051000147

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಂ.ಮೊಯಿೆೋನ್ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 26/62A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 839166288911 589101000586

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಯು.ಗಣೆೋಶ್ ಬೆ ೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 143/4P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 375663018028 520101053453413

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಸ್. ಸತಿೋಶ್ ಬೆ ೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 150/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 410887171018 520101215610675

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ.ಕೆ.ಸುರೋಶ್ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 118/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 911309423046 121001425961

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಪಿ.ನಿತಿನ್ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 46/90 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 864300646195 3367

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಕೆ.ಬಿದ್ೆಪಪ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 51/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 561172597488 121001476711

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಸುದಿೋರ್ ಚಂಬೆಬೆಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 288/48 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 775786910195 800101015077

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಐಮಂಗಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 164 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 336219850748 520101215575306

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸತಿೋಶ್ ಐಮಂಗಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 53 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 282516362527 559101009909

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಕೆ ತಮಮಯಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 26/44 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 480555733898 3200101014110

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ. ಬೆ ೋಪಣಣ ಹೆಗಾಳ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 130/5P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 347763577992 30136231770

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ.ಜೆ ೋಯಪಪ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 815317461602 132001010001830

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬಯಯಸ.ಎಂ. ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 170/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 944255632130 121001835285

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಧನ್.ಬಿ.ಎ. ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲ 43/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 516760349215

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 159/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 271961917764 2602500100184200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಪಣಣ ಎಂ.ಪಿ. ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 185/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 399098866502 64108109524

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 147/41 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 542902426730 589101005309

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 778611326760 543101007709

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ಣಚಚ. ವಿ.ಜಿ. ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 13/5P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 570188629019

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಅಚಚಯಯ ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ 94/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 334277425952 85029366290

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿನೆ ೋದ್ ವಿ.ಬಿ. ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 351/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 855188108034 121001667514



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ. ಪ ಣಚಚ ಕೆ ಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 87/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 964792956751 520101022753482

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊಣಣಪಪ.ಬಿ.ಎಸ್ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 121/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 631377196655

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್.ಮಹೆೋಶ್ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 777299795700

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎಸ್. ವಿನೆ ೋದ್ ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ 157/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 300782925622 621000541846

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ. ಬೆ ೋಜಣಣ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 18/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 948205824042 543101008061

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ. ನಾಚಪಪ ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ 156/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 323305208462 543101011645

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಕೆ.ಶಿರೋಧರ ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ 157/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 839049032357 543101010195

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ಸೋತಮಮ ಬಾಳಾಜಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 45/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 500762375142 621006664921

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಯು.ಮುದ್ೆಪಪ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 31/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 399893097177 13300000185

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಸಂಕ್ಕ ಕಾವಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 60 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 693157625082 559101017159

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್.ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ.ಜಿ.ನಗರ ಹಳಿಿಗಟುಿ 102/102 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 280638896188 456101010713

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಕಾಯಯಪಪ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 40/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 327907976447 520101026358227

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಬಿ. ಕಾಯಯಪಪ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 7/29. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 974172701209 110901010003879

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ.ಟಿ.ಬಿ. ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 726690060191 12100166542

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಎಂ. ಕಾಳಯಯ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 20/17P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 345997913359 520101026341154

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಡಿ.ಮುಕ್ುಂದ್ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 16/40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 276755873141

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಉಷಾ ರಾಜಿೋವ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 113/130 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 303969792871 11052200040213

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ. ಬೆ ೋಪಣಣ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 65/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 787700972481 54057339875

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐ.ಸ. ಚಂಗಪಪ ಎಡ ರು ಅಮಮತಿತ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 320345925558 543101000691

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಭೋಮಯಯ ಕೆ.ಟಿ. ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 145/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 322533811867 520101053444686

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಸ.ನಾರಾಯಣ ಹೆಗಾಳ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 219/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 417270400533 520101215708721

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ.ದೋವಯಯ ಕ್ಕರುಗ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 218/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 723227917026 456101004099

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಸ. ಚಿಣಣಪಪ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 232/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 663022156159 559101011405

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಟಿ. ಸಂಪತ್ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 157/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 309185907519 559101016535

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿಷುಿಎ.ಡಿ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 87/95 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 889550686838 346002010005314

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಣಣ ಟಿ.ಕೆ ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 19.Mai ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 469571033715 13288038581

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎ. ಬೆ ೋಪಣಣ ಚಕ್ಿಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 162/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 910673069907 17745

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ವಿನ್ ಕೆ.ಎಂ. ಮುಗುಟಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 79/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 702829533604 121001439554

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ.ಬೆಳಿಯಯಪಪ ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 66/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 729378378687 64141645249

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎ. ರಂಜಿ ಮುಗಟಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 116/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 881343094715 54030616320

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ನಾಣಯಯ ಪಾಲಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 148/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 245748254210 559101011700

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಕೆ.ರಾಜಪಪ ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 253/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 805580666768 520101026354401

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಟಿ.ನಾಣಯಯ ಮಗುಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 915011172142 85042678010

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುತತಪಪ.ಕೆ.ಕೆ ಕೆ ಳತ ತೋಡು ಅಮಮತಿತ 303 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 220181156084 64167375677

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ. ಮಮತ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 211/29P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 748404543563 36002010001309

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ..ಕೆ. ಗಣಪತಿ ಬಿಳುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 300/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 685353478590 149601011000126

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಪಪ.ಎಂ.ಎ. ಐಮಂಗಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 138/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 851215349412 559101020062



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎನ್. ಗಣೆೋಶ್ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 150/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 671567725760 1472101002650

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಸ್.ನಂಜಪಪ ನುಡುಗುಂಬ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 787703581148 121001178001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎ. ಬೆ ೋಪಯಯ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 2/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 3200101015285

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಬಿ.ಕ್ುಷಿ ಕ್ುಮಾರ್ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 10/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 870617156041 121001486877

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಸ್. ಗ್ೌರಿ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 123/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 920665005519 121001263168

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎನ್.ದಿೋಪಕ ಮೊಣಣಪಪ ನಿಡುಗುಂಬ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 294066049886 110901011000647

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ನೆ ಖಯ ತಿತಿಮತಿ 39/2p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 540085286054 50100010140809

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಟಿ.ರಮೆೋಶ್ ಶಿರೋಮಂಗಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 39/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 986258536580 54030616046

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಪಣಣ ಕೆ..ಪಿ. ನಡಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 26/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 487694793331 456101012235

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರವಿಕ್ುಮಾರ್.ಹೆಚ್.ಕೆ ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 30/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 521028899901 520101215572838

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಲ ೋಕೆೋಶ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಬೆೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 423/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 712011531389 121002175305

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಸ್. ಉದ್ಾೆನಪಪ ಮಾಯಮುಡಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 3/70. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 728986841764 621006672658

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಕೆ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಹುದ್ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 558309816107 520101041821528

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಯು. ಉತತಯಯ ಚನನಂಗಿ ಅಮಮತಿತ 1/284 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 743595032252 1573108005141

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಮಮ.ಕೆ.ಈ ಚನನಂಗಿ ಅಮಮತಿತ 1/287 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 785872521981 1573101008356

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಕ್ಕಿ ಐ.ಡಿ. ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 33/20P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 970706956507 131701010002388

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ. ನಂಜಪಪ ಚನನಂಗಿ ಅಮಮತಿತ 1/217 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 246030336353

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ.ಆರ್ ಚನನಂಗಿ ಅಮಮತಿತ 1/205 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 613066818056 64040609473

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಬೆ ೋಪಣಣ ಚನನಂಗಿ ಅಮಮತಿತ 1/69. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 966330421022

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಪಿ.ಕಾರ್ೋರಿಯಪಪ ನಲಾತ ೋಕ್ುಲ ಅಮಮತಿತ 232/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 859144635529 543101011445

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಗಗನ್ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 909337194491 520291013211086

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ಜಗನ್ 1ನೆೋ ರುದ್ರಗುಪೆಪ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 81 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 799860104155 132001011000292

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಯು.ಚಂಗಪಪ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 342406824183 110901010003687

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್. ಡಿ.ಯು ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 67/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 522991863364 64125619739

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಣಣ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ 52/6A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 872224976404 20192509369

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ತಮಮಯಯ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ 52/12P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 749597778840 3200101008648

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ಗಣಪತಿ ಐಮಂಗಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 9/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 683567268229 621006058159

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ.ಸರ ೋಜಾ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 44/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 732303792944 456101020962

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಪಿ.ಪೆ ನನಪಪ ಚಿಕ್ಿಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 111 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 317987625493

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರೈವನ್ ಜಿೋವನ್ ಬೆಳಿರಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 82/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 863953806448 30370896328

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಪಿ.ಲಲ್ಲತ ಚನನಯಯಕೆ ೋಟೆ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 1/109 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 490615353118 1573101007529

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಕೆ.ಮಾದ್ಪಪ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 53/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 555436574548 149601011000411

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಸ್. ಚಂಗಪಪ ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 124 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 940316027346 456101010559

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ ೋಹಣ್ಣ.ಐ.ಪಿ. ಬಿಳುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 338/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 693730292717 543101006661

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐ.ಪಿ.ಶುಭ ಬಿಳುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 338/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 919913488712 543101007357

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಜಿ.ತಿಮಮಯಯ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/20p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 742051374839

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಂಜನ್ ಪಿ.ಎ. ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 63/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 531442212288



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 205/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ. ಕ್ುಶ ಕೆ ಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 157/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 921660755667 520101022765332

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ.ಎ.ಎಸ್ ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 119/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 815598408287 157901011000488

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಾದ್ಯಯ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಅಮಮತಿತ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 806458299333 114601011000145

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಯಯಪಪ.ಪಿ.ಎಸ್ ಕ್ುಮುಟುರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 107/9P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 246300807326 542101008954

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಣಣ.ಎಸ್.ಬಿ. ಕಾವಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 95 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 560330535869 8502653526

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಡಿ. ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಮುಗಟಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 124/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 758450577124

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ..ರ್ೈ ಉಸಾಮನ್ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 303/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 706728215294 559101018721

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ.ಉತತಪಪ ಚಕ್ಿಮಂಡ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 10/2A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 238123763938

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಆರ್. ಪ ವಣಣ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 50/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 893122181891

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಭರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 57/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 838468717455

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಕೆ.ಪರಭಾಕ್ರ ಚನನಂಗಿ ಗುಡ ಲರು ಅಮಮತಿತ 1/262 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 323640893921 121001219539

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಎಸ್.ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 32/6P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 768803807796 64118111088

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಪಿ.ಪ ಣಚಚ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 21/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 429832798007

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಚಪಪ.ಎಂ.ಜೆ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 154/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 838519317845 456101016154

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಯು. ನಾಚಪಪ ಮಾಲಾೆರ ಅಮಮತಿತ 06/7. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 893151332283 543101006004

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಬಿ.ಬಿದ್ೆಪಪ ಪಾಲ್ಲಬೆಟಿ ಅಮಮತಿತ 73/2P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 574564034935 11761010005257

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಬಿ. ಪ ವಯಯ ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 400/195 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 593381290332 35400101003118

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ. ಪಿ. ಗಂಗಮಮ ಬಾಡಗ-ಬಾಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 26/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 655995161385

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ.ಮಹಮಮದ್ ಬಾಡಗ-ಬಾಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 10/49B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 423269105064

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹನಿೋಫ ಪಿ.ಎ. ಚನನಂಗಿಗ ಡ ಲರು ಅಮಮತಿತ 1/177 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 417273546891

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ. ರೋಷಮ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 69/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 877832195137 110901011000819

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಹೆಚ್. ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 30/29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 282705826929 110901231000165

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ಕಾಳಪಪ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 175/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 698033386053 31839569927

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಸ. ಉತತಪಪ ಚಿನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 156/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 672752284999 621006635162

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗರೋಸ ಲ ೋಬೆ ೋ ಕ್ುಕ್ ಲರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 192/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 325741597783 559101015791

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೆೈಕ್ಲ್ ಲ ೋಬೆ ೋ ಕೆಮದ್ುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 365/85 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 260796672750 621006129188

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಜಿ.ಸುರೋಶ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 54/3A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 351787278643 74021627391

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಎಂ. ಪಿ. ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 140/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 479760224641 479760224641

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ.ಬಿ.ಎ. ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 145/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 257565966073 132001011000264

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಜಪಪ.ಕೆ.ಎ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 11/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 373456345133 559119019579

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ವಿಠಲ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 20/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 944116312054 520101215685128

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಜಿ.ವಿಶಾನಾಥ್ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 81/44AP1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 470905511446 20171083039

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ. ಬಿ.ಜಿ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 751633347905 520101215575713

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐ. ಬಿದ್ೆಪಪ ಕೆ ಣಂಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 16/11. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 305116356268 686101003425

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ. ಕಾಮಲಾಕ್ಷ್ಮ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 38/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 837424484277 54030627296

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ.ವಿನೆ ೋದ್ ಕ್ಣಣಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 45/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 695561158722 520291017155679



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ.ಪೆ ನನಪಪ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 19/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 410125077058 520101022776148

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಕೆ.ಅಯಯಪಪ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 359/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 729504394144 21000101010765

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್. ಪಿ. ಅಚಚಪಪ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 33/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 641986889057 54057345143

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಬಿ. ಭೋಮಯಯ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 109/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 650553392117 686101016204

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ. ರಮೆೋಶ್ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 181/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 621353204500 132001011001537

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಬಿ.ಮೊಣಣಪಪ ಬಿ. ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 23/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 389591389501 54030593548

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಸ್.ಹಾಯರಿ ಕೆ ೋಟ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 12/9. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 751004479304 456101019530

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಬಿ. ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 5/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 876500491704 10509841851

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜೆೋಶ್ ಎಂ. ನಾಯುೆ ವಿ.ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 154/43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 305506743108

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಜಾನಿಸ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 367 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 878521518409 20171083696

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪುನಿತ್ ಕೆ.ಟಿ. ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 816548677734 32432010512

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಕೆ.ಮುದ್ೆಪಪ ಕ್ುಂಬೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 3/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 751389681866 543101003887

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಪಪ.ಎಂ.ಕೆ. ಬಾಳುಗ ೋಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 271/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 479810650678 13200101000105

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂದ್ಣಣ ಬಾಳುಗ ೋಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 162/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 607583858656 132001011000721

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಪಾರಣ್ ಸುಬಬಯಯ ಕ್ುಂದ್ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 77/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 202064561031 13288088619

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಜಿಮಮಣನ ಈಚ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 66/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 956007703477 157901011000251

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹಾಯರಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಈಚ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 894552485109 2602500100597800

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ ೋನಿ ಐ.ಎಂ, ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 52/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 731364419999 621006621807

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುದ್ೆಪಪ.ಸ.ಎಸ್. ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 24/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 432738387262 520101022781524

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ರುಂಬಯಯ.ಟಿ.ಎನ್. ಕೆ ೋಟ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 236/62 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 481380738092 520101041846946

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ. ನಿರಂತ ಬೆಸಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 12/10. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 547513984173 456101023731

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಂ . ಬಿದ್ೆಪಪ ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ 113/1B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 562440212843 10509898659

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ. ಪಿ. ಸ್ ೋಮಯಯ ಹುದ್ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 10/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 818442637040 456101019563

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಟಿ.ಗಣಪತಿ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 96/45 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 821645638116 10476452713

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಕಾಶ್.ಎಂ.ಎಂ. ಬೆಳುಿಮಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 96/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 812458702147 121001409879

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್.ವಿ.ಕೆ. ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 104/113 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 942217267988 11052200010012

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಚನಾ ವಿ.ಆರ್ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 104/61 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 679590853783 11052250017514

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಉತತಪಪ ವಿ. ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 71/80 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 938971525729 132001011000649

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಬಿ.ಅಯಯಪಪ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 40/56B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 416409658345 64098975228

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿಶಾಾನಾಥ್ ಕೆ.ಕೆ. ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 3/10. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 705375165892 13288016857

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಬಿ.ಅಯಯಪಪ ನಾಲಿೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 187/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 589120497263 131701011000885

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಉತತಯಯ ಬೆಳುಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 88/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 811376160670 621001521068

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಾದ್ಪಪ.ಸ.ಎಸ್. ಕೆ ಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 10/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 882450365721 520101022765367

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಸವಿತ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 58/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 473866523825 1069010015272

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಜಿ. ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 97/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 533044705001 456101025027

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರಪರಕಾಶ್ ಸ.ಎಂ. ಕೆ ಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 10/16P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 309195102167 520101022764670

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್. ಪ ವಯಯ ಮುಗಟಿಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 146/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 234716901149 520101041800431



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡೆೋಸ ತಿಮಮಯಯ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 16/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 705320955171 520101026343629

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುದ್ೆಪಪ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 40/97 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 867451139527 35400101001066

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಡಿ. ಮದ್ನ್ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 304/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 236887862057 520101022749930

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಮುತತಪಪ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 3/42. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 947954589527 1472101003720

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೆೋರಿ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 162/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 993027283174 119901011001102

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ. ಚಾಕೆ ೋ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 162/1A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 383821390361 119901010008586

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಬೆಳಯಪಪ ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 91 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 209920704225 20223593677

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಡಬ ಯಲ, ರವಿೋಂದ್ರ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 58/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 665437612995 1472101002226

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ. ರಘಮಣ್ಣ ಬೆಳುಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 112/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 261574620667 11062200027579

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಣಣ ಕೆ.ಎಸ್ ಕ್ುಂಜಲಗೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 91/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 616551561550 131701011000576

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ . ಮುತತವಾ ಕ್ುಂಜಲಗೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 327722037122 520291017156616

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 115/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 508280633927 132001010002151

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುತತಣಣ.ಎಂ.ಕೆ. ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 36/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 875578138301 45610102922

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಣಯಯ. ಜಿ.ಪಿ. ಈಚ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 6/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 711753808525 2602500100316700

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಸುಬರಮಣ್ಣ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 51/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 659162863828 686101019797

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ.ತಿಮಮಯಯ ಕ್ುಟಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 76/43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 272713968157 456101023299

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಯು.ಚಂಗಪಪ ಚಿಕ್ಿಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 6/11. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 975660506691

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಆರ್. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 172/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 501706317040 687101010881

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಎಂ. ಮಧುಕ್ುಮಾರ್ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 140/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 892745043363 6413345030

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಪಿ.ಜಗದಿೋಶ್ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲ 86/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಬಿ.ಪರವಿೋಣ್ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲ 86/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐ.ಕೆ.ಚಿಣಣಪಪ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲ 66/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 929561096135 1534101001212

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಿೋಲ್ ಗಣಪತಿ ಹೆ ಸ ರು ಅಮಮತಿತ 122/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 571812723942 621003041444

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎನ್. ತಮಮಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಅಮಮತಿತ 71/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 564794013711 106901011001705

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಜೆ.ಬೆ ಳಿವಾ ಹೆ ಸ ರು ಅಮಮತಿತ 96/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 526214499604 121001383633

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಬೆ ೋಪಣಣ ಕ್ಳತಾತಡು ಅಮಮತಿತ 111/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 855384260437 686101017627

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎನ್.ಮುತತಣಣ ಹೆ ಸ ರು ಅಮಮತಿತ 71/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 574453583141 686101011691

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ,.ಯು.ಸುಬಬಯಯ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಅಮಮತಿತ 133/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 886314506276 543101011176

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಅಕ್ಿಮಮ ಕ್ಳತಾತಡು ಅಮಮತಿತ 111/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 849454480525 686101019927

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಾದ್ಯಯ ಹೆ ಸ ರು ಅಮಮತಿತ 74/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 847945147803 543101011486

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಬಿ.ಅಯಯಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಅಮಮತಿತ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 259776875609 106901010010094

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ.ಪೆಮಮಯಯ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 115/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 585747572526 54030612495

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ.ಸೋತಮಮ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 26/90 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 213357158049 589101004720

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ.ಟಿ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿರುನಾಣ್ಣ ಹುದಿಕೆೋರಿ 194/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 496174525277 64040047784

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್. ಚೋತನ್ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ 88/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 473410188584 687101014130

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ. ಉತತಪಪ ಮತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 5/17. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 866741378195 121000872205

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ. ಇಮಿಮ ಉತತಪಪ ಮತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 13/48 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 996660732710 520101080960448



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ.ಪಾವಯತಿ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಅಮಮತಿತ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 778506484311 106901012000038

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಕ್ಿ ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 186/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 242834220679 19610100014534

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾರ್ ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 70/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 613400721510 121001615168

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ. ಬೆ ೋಪಣಣ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 58/38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 529078015553 121001609914

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬಯಯ.ಟಿ.ಸ ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 120/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 443626007580 456101017034

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎನ್. ಗುರುಮಲಲೋಶ್ ನೆ ಖಯ ತಿತಿಮತಿ 137/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 648294923341 11052200024571

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಟಿ.ಪ ಣಚಚ ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 227/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 863379176337 520101041795020

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಟಿ.ಪ ವಮಮ ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 142/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 374688203112 520101041799638

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎಂ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕ್ುಂಬೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 273677503028 543101005307

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಿೋರಾ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 125/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 390902605278 543101002624

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಗುಣ.ಯು.ಎನ್. ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ 20/22A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 504198047172 543101009317

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಪಿ. ಡೆನಿನ ಮಗುಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 216/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 836696184244 8142500100012200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಾಬು ಕೆ.ಆರ್ ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ 47/26PP2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 840354470502 119901011002386

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಆರ್.ರಾಣ್ಣ ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ 115/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 832746317304 832746317304

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಆರ್. ರಾಜನ್ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 72/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 966476984168 119901011001866

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಾದ್ಯಯ,ಎ.ಪಿ. ಕೆ ೋಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 108/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 2919 5286559862919

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ.ಸತಯ ಶಿರಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 52/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 889191221778 20283578397

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 154/2P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 743814338045 121001126744

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಯು. ಸುಬಬಯಯ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 174/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 759997000506 121001122105

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್.ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 154/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 449864130364 520101258823391

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 371/1(1) ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 680801836253 64129493754

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ.ಸುಬರಮಣ್ಣ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 337434590085 117601010001841

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 5/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 842193818897 64066747029

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ.ಗಂಗಮಮ ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 23/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 683760559219 13288017806

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಜಿ. ಜಲಜಾಕ್ಷ್ಮ ಮಾಯಮುಡಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 127/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 937471637297 78427509173

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆಳಯಪಪ.ಕೆ.ಪಿ. ಮುಗಟಿಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 130/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 741386062993 456101015084

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎ.ಮಾದ್ಯಯ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 327/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 982847425871 64097504963

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಕೆ.ಉತತಯಯ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 50/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 597464226500 1472101000346

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಾರಾ ಅಯಯಮಮ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 111/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 790511928337 589101005116

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪರದಿೋಫ್ ಎನ್. ಯು ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 79/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 339066775970 1322500100277300

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 81/86 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 417316178590 64161979607

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸದ್ನ್ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 132/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 806212273795 456101018379

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಉಮೆೋಶ್.ಎನ್. ಕೆ. ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 79/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 237974090693 64127881159

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ.ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 60/102 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 819820589779 64027956753

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಪಣಣ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 21/52P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 978696794014 559101021030

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಬಿ. ಪ ಣಚಚ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 175/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 370661053292 3200101015438

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ. ದೋವಯಯ ರ್ಸ್  ನೆಮಾಮಲ್ ಶಿರೋಮಂಗಲ 39/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 819448382825 64165119999



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಡಿ.ಪಾವಯತಿ ರ್ಸ್  ನೆಮಾಮಲ್ ಶಿರೋಮಂಗಲ 42/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 211489228183 54030612166

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎನ್.ಅಜಿತ್ ಅಪಪಯಯ ಟಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 32/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 360700906896 520101022768110

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ಣಚಚ.ಕೆ.ಸ. ಅತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 95/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 816440550287 686101015574

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ಚಿಣಣಪಪ ಅತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 118/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 595655184688

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ. ನಂಜಪಪ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 100 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 207632607599 520101215699791

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಡಬ ಲಯ.ಅಯಯಪಪ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 98/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 271634895095 456101021533

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ. ಪೆ ನನಪಪ ಬಿಳುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 309 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 342808108873 543101005314

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎಂ.ಅಕ್ಿಮಮ ಕ್ುಂಬೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 74/2P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 863030010840 543101013340

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಂದ್ರ ನಾಯಿ. ಬಿ.ಬಿ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 312/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 529110345281 621006083639

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಆರ್. ಉಮೆೋಶ್ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 196/3P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 681533350853 520101041805190

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ. ಹರಿಣ್ಣ ಅತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 22/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 982977749604 686101014981

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪುಟಿರಾಜು ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 28/8. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 681901267881 110901010000074

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಕೆ.ಕ್ೃಷಣಮಯಯ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 173/63 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 758403359386 456101010359

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಮಮ ನಲಚತ ೋಕ್ುಲ ಅಮಮತಿತ 344 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 933783095918 30061226220

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 528/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 523426720398 64196946478

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಚಿನ್  ಕ್ುಟಿಯಯ ಮಗುಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 301/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 386397172092 10509923267

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿೋವನ್ ಕೆಮಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 100 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 541094077405 520101249034746

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವನಿತ ಕೆಮಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 123/5P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 233962987056 30485066759

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಬಿ. ಜಯ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 60/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 513740095829 121001198233

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಡಿ. ಜಿೋವನ್ ರ್ಸ್  ನೆಮಾಮಲ್ ಶಿರೋಮಂಗಲ 42/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 862621276008 64166627389

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಟಿ.ಗಂಗಮಮ ಬಾಳುಗ ೋಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 311/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 842782416697 10509840289

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಜಿ.ಗುರುಮಲಲೋಶ್ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 137/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 963616357440

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್.ದೋವಮಮ ಟಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 71/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 343114606038 13103

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಸ್.ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 194/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 369568085468 456101000844

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಎ.ಸಂಜು ಕ್ುಮಾರ್ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 98/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 583054368453 456101011071

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 20/59 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 605355109598 520101026340875

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನವಿೋನ್  .ಎ.ಎನ್ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 173/50 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 401520767633 520101041871711

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಬಿ.ಪ ಣಚಚ ಮುಗಟಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 140/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 331415223100 64041624572

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಟಿ.ಸುಬಬಯಯ ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 24/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 446810448437 686101003016

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎನ್.ಬೆಳಯಪಪಮಯಯ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 173/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 398465594464 64070207542

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಬಿ.ರಮೆೋಶ್ ಈಚ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 41 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 309626538297 456101021633

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಸ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಸದ್ಾೆಪುರ ಅಮಮತಿತ 74 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 852144859234 687101009601

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿದ್ಾಯ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಸದ್ಾೆಪುರ ಅಮಮತಿತ 36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 994652150108

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎ.ತಿಮಮಯಯ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 90/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 421580716547 3200101016036

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ವಿಠಲ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 234/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 547895963527 520101041861211

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಸ್.ಪ ಣಚಚ ಕಾವಾಡಿ ಅಮಮತಿತ 89/1b ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 764644344863 50100019547706

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ. ತಿಮಮಯಯ ಬೆೈರಮಬಾಡ ಅಮಮತಿತ 1/17P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 970785735961 520101053429008



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ ಮಲ ಪ ಣಚಚ ಬೆೈರಮಬಾಡ ಅಮಮತಿತ 112/2P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 917760328254 60094402410

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎ.ಬೆ ೋಪಣಣ ರ್ಸ್  ನೆಮಾಮಲ್ ಶಿರೋಮಂಗಲ 25/17P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 430217793772 520101023051376

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆಲಮೆಂಟ್ ಪಿಂಟೆ ೋ ಪೆ ದ್ಕೆ ೋಟೆ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 54/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 330076746214 21000101007720

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಟಿ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 27/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 407792284819 20381889415

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಸ.ರಮೆೋಶ್ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 51/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 904319213586 121001381841

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ. ಪೆಮಮಯಯ ಪ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 81/30B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 659929506637 19610100015499

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ.ಸತಿೋಸ್ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 227/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 434954891831 3200101015479

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಮುಗಟಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 110/11A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 896272869312 121001428746

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಪಿ.ತಿಮಮಯಯ ರ್ಸ್  ನೆಮಾಮಲ್ ಶಿರೋಮಂಗಲ 39/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 478590560014 456101014850

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 29/3P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 517081966124 520101026344617

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಟಿ. ಕ್ರುಂಬಯಯ ರ್ಸ್  ನೆಮಾಮಲ್ ಶಿರೋಮಂಗಲ 11/7P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 916716209297 520101022740836

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ. ಬೆ ೋಪಣಣ ಚಂಬೆಬೆಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 199/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 601387796180 13264001984

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ.ಅಪಪಯಯ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 172/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಪಿ.ನಾಣಯಯ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲ 43/8B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 663863568518 1534101004537

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಸ್.ಚಂಗಪಪ ಈಸ್  ನೆಮಾಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 143/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 377205883826

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಮಧು ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 63/5P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 671084443768 1559101001667

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ಸತಿೋಶ್ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 55/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 566340712529 520291005605844

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಪಿ.ಮುತತಣಣ ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 197/2A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 941220356802 54030593605

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಆರ್. ಮೊಣಣಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 43/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 270788274148 589101003745

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಸ.ಅಚಚಪಪ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 153/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 376783290156 520101022781729

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಅಭೋಶೋಕ ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 182/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 245222683060 50100170382684

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಂ. ಸುಧಕ್ರ್ ಬೆೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 48/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 569950443203 10509901196

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೆೋರಿಲ ೋಬೆ ೋ ಹೆಗಾಳ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 82/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 562114250172 62536922

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ. ಕಾಸಯನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 92/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 338212493714 10867590952

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಕೆ.ಮೊಣಣಪಪ ಚಿಕ್ಿಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 162/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 336090826690 520101041815250

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ.ಸ. ಕಾಳಪಪ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 147/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 607123102632 621006591610

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಜಗಧೋಶ್ ಚಿಕ್ಿಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 112/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 712271621177 3200101014986

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತ ೋಮಸ್ ಪಿಂಟೆ ೋ ಬೆಳಿರಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 93/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 545297553637 10509894315

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಜಿ.ದೋವಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 3/21. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 861926151282 520101022739374

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬಮಮ ಬೆಸಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 137/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 636945794425 3200101015466

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಟಿ.ಪಾವಯತಿ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 29/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 984050486501 3200101014864

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಯಯ ಹ ದ್ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 84/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 949560819202 520101041851001

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎನ್. ಕ್ುಟಿಪಪ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 60/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 596193540868 456101021801

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್. ಯು.ಮಾಚಯಯ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 243/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 961490174978 559101018113

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಾದ್ಯಯ.ಎ.ಎ. ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 400/135B ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 893931028350 520101041863336

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ. ಅರುಣ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 667566764087 456101012072

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಸ್.ಉಷಾ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 47 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 931445362643 520101041821315



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎನ್. ಪರಭು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಹಳಿಿಗಟುಿ 173/28P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 642431529754 640600991729

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಪಪ ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 13/9P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 536130625325 800101028118

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ. ದೋವಯಯ ಗಣಪತಿ ಪ ದ್ಕೆ ೋಟೆ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 81/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 321636869714 559101006107

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ.ದಿಲ್ಲೋಪ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 119/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 732844429413 520101041815706

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಮೆೋಶ್ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 104/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 537539111112 19610100019897

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಜೆ. ಮೊೋಹತ್ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 99/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 984286606958 520101022754160

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಜೆ. ಗ ಂಬೆ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 100/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 504198785605 520101022791368

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಯು. ದೋವಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 80/65 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 975219953546 520101022780625

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಜನಕ್ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 98/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 994945255802 520101022746826

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ರವಿ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 113/108 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 961191555410 11052210007230

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಕೆ. ಭರತ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 173/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 361452499513 19610100012496

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ.ಕಾಳಯಯ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 40/125 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 930802136740 930802136740

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಸ.ನಟೆೋಶ್ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 40/112 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 891910664820 19610100018089

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ.ಮಾದ್ಪಪ ವಿ.ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 89/3P3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 556784905487 559101017277

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಜಿ. ವಿಜಯ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 26/6. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 437024837550 121002011914

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎನ್.ನರೋಂದ್ರ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 2/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 581367399629 121000876946

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಮೆೋಶ್.ಬಿ.ಎಸ್. ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 1/18. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 581367399629 121001336229

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎನ್. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 2/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 442023484053 520101026353861

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಕೆ. ಗಣಪಮಮಯಯ ಹುದ್ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 93/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 729274992406 121001133445

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಯು. ಸ್ ೋಮಯಯ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 125/51c ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 732450953040 732450953040

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಯು. ಬೆ ೋಪಯಯ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 125/51A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 741468601515 542101006603

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐ.ಡಿ. ಚಿಣಣಪಪ ಕ್ದ್ನ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 33/26P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 382755517172 559101017375

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 47/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 223465749396 19610100023444

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐ ಡಿ ಬಿದ್ೆಪಪ ಮೆೈತಾಡಿ ಕ್ದ್ನ ರು 33/25P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 420010027826 520101053418685

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ರುಂಬಯಯ ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 80/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 275239128728 121001290942

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 21/9. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 501324915909 520101041805867

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ.ತಾಜುನಿನೋಸ ಬಿಳುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 244/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 746968247897 543101003598

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಐ. ಸಮಿೋನ ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 343445359030 543101011506

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ.ಸ.ಜೆ ೋಯಪಪ ನಾಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 201461954594 121001352457

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಟಿ.ಗಿಣ್ಣ ಚಿಕ್ಿಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 42/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 522966475185 54030626893

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಟಿ.ಸುರೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 121/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 503530463685 520101022740951

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ. ಸುರೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 37/67 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 539183556328 520101041871665

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಯು.ರ್ೋಣು ದೋವಣಗೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 179/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 773736184480 31215222657

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ. ಯು. ಪ ಣಚಚ ದೋವಣಗೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 257/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 676365025594 1326400330

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್. ವಿ.ಕೆ. ತಿತಿಮತಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 224/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 457695934592 12100198676

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಟಿ.ರಮೆೋಶ್ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 986258536580 54030616046

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ.ಗಣಪತಿ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 400/164 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 610224391988 520101026342691



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಸವಣಣ.ಎಸ್.ಎನ್. ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 154/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 913013634752 121001712194

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಡಿ ಕಾಯಯಪಪ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 321/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 787737319673 8400101002984

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ.ಸ. ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 127/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 873264146521 101801010001846

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಫರಭುಕ್ುಮಾರ್ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 81/182 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 868890181453

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಪಿ.ಮಮತ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 22/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 9900892573 110901011000919

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ್ೌರಮಮ ಎನ್.ಎ. ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 109/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 693384564636 54030602328

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಕೆ.ಪೆ ನನಪಪ ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 21/35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 811416734510 54030612961

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಮಮ.ಕೆ.ಕೆ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 216/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 222282596792 11052200000752

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಂ.ದೋವಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 80/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 429507765149 121000910810

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಡಬ ಲಯ.ಮುದ್ೆಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 31/46 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 933682988715 8400101001364

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎನ್.ತಿಮಮಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 80/11AP2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 816597067429 520101022778590

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ.ಉತತಪಪ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಹಳಿಿಗಟುಿ 171/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 540109535495 581

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್.ತಿಮಮಯಯ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/55. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 570950103711 121001477589

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಡಬ ಲಯ.ಪ ಣಚಚ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 145/56 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 274994870996 110901011000183

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ.ಎಂ.ಎಂ. ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 73 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 487168623962 10509908261

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ಉತತಪಪ ಮುಗಟಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 8/9. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 364811013086 64026686210

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣಪತಿ. ಹೆಚ್.ಎನ್ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 98/66. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 610451520493 520101022752559

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಆರ್. ರಾಜೆೋಶ್ ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 279/1A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 623996341177 11052250005648

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 88/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 478381832644 121001077422

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಧು ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 86/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 764669036599 121002281880

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸುರೋಶ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/51. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 579475247079 19610100030811

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ವಿ. ರ ೋಹನ್ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 234/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 336824704877 520451007824934

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಬಿ.ಉಮೆೋಶ್ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 131/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 515651186747 456101021810

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಜಿ.ಸುಬರಮಣ್ಣ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 129/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 261147545301 520101041820742

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ,.ಯು. ಗಣಪತಿ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 170/5P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 236481434101 456101012559

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 45/3A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 265682073417 621003025046

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ದ್ಮಯಂತಿ ದೋವಯಯ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 47/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 683349143227 543101003537

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಎ.ಪ ವಯಯ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 15/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 734281846143 543101011349

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ.ಪೆ ನನಣಣ ಕ್ುಟಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 76/37 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 278953909023 456101024044

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಬಿ.ಕಾಯಯಪಪ ಪೆ ರಾಡು ಬಾಡಗಕೆೋರಿ 129/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 856636243446 1472101000352

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಣಣ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 105/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 542101011692 542101011692

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ. ನಂಜಪಪ ಮತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 40/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 9481058915 ಭಾರತಿೋಯ ಸ್ಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ.ಎಸ್.ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲ 1/11. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 7022096296

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಜಿ.ಮಂದ್ಯಯ ಚಿೋನಿವಾಡ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 76/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 334986854149 520291013209669

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಡಿ.ಪ ವಯಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಹಳಿಿಗಟುಿ 165A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 751794000497 520101041846245

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ ರವಿೋಂದ್ರ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 75/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 871217773631 5201010418054710

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಜಿ. ಯೋಗೋಶ್ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 149/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 458772184456 520101022751390



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಕ್ವನ್ ಟಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 516563899557 64134554825

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎನ್. ಕಾಯಯಪಪ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 15/8. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 995509579928 320101022751803

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎ.ದಿಲನ್ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 127/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 89833153 520101022765545

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ಕ್ುಟಿಪಪ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 81/36A2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 898331538303 101801010001211

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಜಿ.ಸುರೋಂದ್ರ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 15/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 671332477047 520291014164901

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಅಯಯಪಪ.ಬಿ.ಟಿ. ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 317/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 313214435724 520291013210810

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ.ನಂಜಪಪ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 173/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 687914882709 520101022740488

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಕೆೋಶ್. ಪಿ.ಸ. ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 48/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 489794663135 131701011000258

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶರಿೋನ್ ಮುತತಣಣ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 91/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 412193857717 101801011000051

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ. ಯಂ. ಲವನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ವಿ.ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 93 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 544690979246 10509905894

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ.ಕ್ಮಲ ಚಿಕ್ಿಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 140/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 215351386662 64008211973

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಎನ್,ಸರ ೋಜ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 141/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 405369332198 520101215674371

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ.ತಮಮಯಯ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 144/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 612923601967 9588

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ದೋವಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 132/30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 999263680164 520191002788744

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣಪತಿ. ಬಿ.ಯು. ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 22/8. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 418684804203 1654101002382

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಧ ಕೆ ಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 13/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 864669122651 520101053437809

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಗಣಪತಿ ಕೆ ಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 91 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 904557444938 20165074124

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ರುಂಬಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 3/24. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 598727488509 520101022751749

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಏಂ. ಮೊೋಹನ್ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 149/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 949081441552 520101022759634

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ. ರುಕ್ಮಣ್ಣ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 154/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 734248994292 520101262892307

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎ. ಪ ಣಚಚ ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 30/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 853302091102 520101026345941

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ. ಶ ೋಭಾ ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 95/43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 288707032346 520101260208993

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಚ ೋಂದ್ಮಮ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 17/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 846249774058 64144455051

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ದಿನೆೋಶ್.ಎಂ.ಎಂ. ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 102/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 469322916329 520101026343122

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿರನ್ಸ ಅಯಯಪಪ.ಕೆ. ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 40/73A2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 714646356083 520101026350171

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ. ಪಿ.ದೋವಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 141/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 562053067819 8400101005464

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಂ. ಭೋಮಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 180/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 816638407889 520101022760993

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರ ೋಷನ್ .ಕೆ.ಕೆ. ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 168 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 889680304665 520101022754284

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್.ಮಾದ್ಪಪ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 103/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 790683616748 520101026341200

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ. ನಾಣಯಯ ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 111/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 662808854787 64041296583

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಯು.ಬೆಳಯಪಪ ಮತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 148/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 662808854787 64041296583

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮೆೋಗಡಲ್ಲೋನಾ ಮೊೋರಾಸ್ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 138 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 858765733721 575273451

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆೋಮ್ಸ ಸಾಲಾಡನ ಅಂಬಟಿಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 20/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 331235117253 10509848314

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಂ.ಬಸಪಪ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 28/6. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 518849541460 110901010003586

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸ.ಕಾಳಪಪ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 157/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 900950496329 121001284305

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎನ್. ನಾಚಪಪ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 115/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 318833915797 559101020593

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಸ.ತಮಮಯಯ ರ್ಸ್, ನೆಮಾಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 42/7P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 359010505329 642100882475



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಪಿ.ಪರಕಾಶ್ ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 148/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 994177633928 520101041820572

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಸ್.ಅಪಪಚುಚ ಕ್ಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 102/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 917483004176 85055548257

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಕ್ಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 94/15A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 712165991757 520291017162551

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಕೆ.ಭೋಮಯಯ 2ನೆೋ ರುದ್ರಗುಪೆಪ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 456955654049 11082250004598

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎನ್. ಗಣಪತಿ 1ನೆೋ ರುದ್ರಗುಪೆಪ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 661128120264 121000783802

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎನ್.ಚಿಟಿಿಯಪಪ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 19/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 202080533268 456101023616

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪೆಮಮಯಯ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 142/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 853062753980 520101022790183

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ. ಮೊಣಣಪಪ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 78 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 263567506435 320010101402

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಜಿ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 182/1A2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 391508816176 20253418599

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ.ರಿೋನಾ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 72 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 729198207585 729198207585

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ.ರಮೆೋಶ್ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 154/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 762182265039 3200101015442

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮವಿಯನ್ ಲ ೋಬೆ ೋ ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 17/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 341279074797 559101010382

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ಬೆ ಪಯಯ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 37/94 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 880560316431 520101041828591

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಮಂದ್ಣಣ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 58/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 663739063951 19610100019939

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ನಿೋಲಕ್ಕಿ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 58/52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 839636789107 559101006356

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಯು.ಕಾಳಯಯ ಚಂಬೆಬೆಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 63/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 859743881209 20181903186

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐ.ಕೆ. ಬೆ ೋಪಣಣ ಚಕ್ಿಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 23/1. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 948148248461 54030598069

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ. ಅಪಯಯ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 142/7P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 742357304604 621006640241

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ. ವಿನು ಕಾಳಪಪ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 133/22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 856012095021 1472101004415

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ಚಿಟಿಿಯಪಪ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 55/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 209383229934

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ. ದೋವಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 46/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 902775287852 520101022739781

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಕೆ.ಅಪಪಯಯ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 133/37 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 712842302152 1472101002770

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ.ನವಿೋನ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 133/92 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 677103978263 1472101002809

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಬಿ.ಕಾಯಯಪಪ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 69/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 554871132473 1472101000816

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ.ಪ ಣಚಚ ಬೆಸಗ ರು ಬಾಳೆಲ 173/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 611243240003 54030627853

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಡಿ. ದಿೋಪಕ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 54/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 972336107113 456101021841

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಐ.ಕೆ. ತಮಮಯಯ ಚಿಕ್ಿಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 23/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 640925912568 456101010087

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸಜಿತ.ಕೆ. ಮತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 76/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 870889180830 456101011615

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎನ್.ರಾಜು ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 142/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 259821079015 520101053419924

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 61/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 680509681193 520101041863621

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಯಯ.ಎಂ.ಪಿ. ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 99/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 297205990790 520101026339753

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಪಪ.ಕೆ.ಜಿ. ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 81/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 917664363276 589101007795

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಯಯ. ಬಿ.ಟಿ. ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 342/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 660802867925 5403061354

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ರಮೆೋಶ್ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 86/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 831712174263 3200101010497

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಪಿ.ಸುಬಬಯಯ ಕ್ಡಂಗ ಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 134/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 810232000164 3200101010497

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ. ಅಜಿತ್ ಕ್ುಕ್ ಲರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 165/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 805400749848 621006088616

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್. ಮನು ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 74/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 692759291603 520101041809196



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಬಿ. ಭೋಮಯಯ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 64 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.50

4990
718407295881 1472101002162

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎನ್. ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/22. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 468765894882 54030620777

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ವಿ. ಗಿೋತಾ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/27. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 238864709121 64110144645

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ. ಅಭೋಶೋಕ ಸುಬಬಯಯ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 168/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 233667478699 520101023033777

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ದಿನೆೋಶ್ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 145/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 776620903067 520101022764913

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಸ್. ದೋವಯಯ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 863704416917 456101024941

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಸ.ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 25/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 346676166996 2602500100323900

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎನ್. ಉತತಯಯ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 92/52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 250692387834 250692387834

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಯಂ. ದೋವಯಯ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 94/18P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 966728248550 132001010002362

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಬಿ. ಜಿೋವನ್ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 15/6. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 607038426802 10509877457

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಸ್. ಚಂಗಪಪ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 94/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 968800465636 64063847470

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ. ಯಂ. ಪರಕಾಶ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 92/57 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 945674407507 132001010003110

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಕೆ. ಮುತತಣಣ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 92/33P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 606617701995 121000809924

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ವಿ.ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 13/5. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 420640895121 621006111749

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಭೋಮಯಯ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 88/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 891166992240 132001011000550

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಸ.ಕಾಳಯಯ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 161/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 387464033629 54030603808

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ. ಪಿ. ಲಲ್ಲತ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 3/27, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 889530649140 520101022742197

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮುದ್ೆಪಪ ಬೆಸಗ ರು ಬಾಳೆಲ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ನಾಣಯಯ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 60A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 882625573604 54030626087

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ. ವಿೋರಪಪ ಚಿೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 17/10. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 832133231864 520101041861538

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಮೊಣಣಪಪ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 148/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 880440445204 35025829496

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ. ಮಾದ್ಪಪ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 446/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 233693089529 20008029557

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಸುಬಬಯಯ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 353/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 782330456479 520101022741085

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಮಿತಲ್ ತಂಡ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಕೆ ೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 223 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 455208376347 520101053444295

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಈ.ಪೆ ನನಪಪ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 350/1 C ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 297905558252 812500101631101

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಏಂ.ಪರಮೆೋಶಾರ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 350/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 766870678654 520101053447901

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜಿ.ಕ್ುಸುಮ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 60/74 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 238971487107 64026117050

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ.ಕೆ.ಬಿ. ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 60/92 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 506257109248 10509866401

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ.ನಾಣಯಯ ಹಚಿಚನಾಡು ಅಮಮತಿತ 8/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 786267584071 122401011000002

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಡಿ.ಸುಬಬಯಯ ಯಡ ರು ಅಮಮತಿತ 18/6P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 464617366761 122401010003081

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಜಿ. ಉದ್ಯ  ಶಂಕ್ರ್ ಕ್ಳತತಾಮಡು ಅಮಮತಿತ 133/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 632952892997

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 38/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 2495 898847124936 520101022776237

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಆರ್. ಸುಭಾಷ್ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 188/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 448137143226 686101005999

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ಮೊಣಣಪಪ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 164/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 832465012060 20223281331

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಕೆ.ಗ ೋಪಾಲ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 141/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 363584147795 132001010002716

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆಳಿಿಯಪಪಮಯಯ ಹುದ್ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 93/9P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 720840278712 456101016792

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ಳಿಮಮ ಕ್ರುಂಬಯಯ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 644220093887 146100101001155



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್.ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 169/11P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 995202480588 456101010912

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎಮ್.ಸ.ಕೆೋಶಚರ್ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 93/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 244117794986 621000542341

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಸ. ರಮೆೋಶ್ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 198/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 499582406592 46101024627

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಡಿ.ನಂಜಮಮ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 13/3. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.50 4990 655932698460 121000714770

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎಂ. ಲಾಲ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 77/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.51 5080 401408301928 520101215574741

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪುಟಿ ರಾಜು ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/33 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.22 2196 270816112802 8400101007431

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಆರ್. ರಾಜು ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 126/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 7984 583420133697 121001393573

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/29A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.22 2195 508815890083

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ತಾಯಮಮ ಬಾಳೆಲ ಬೆಸಗ ರು 60/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.08 799 507273283198 456101025029

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಣ್ಣ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 173/44 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.5 4990 809892672331 110901011000611

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮು ಹೆಚ್ ಮಾಯಮುಡಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 151/42 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.1 998 884537308199 1534101004374

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಟಿ. ದಿನೆೋಶ್ ಚನನನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 3992 610027450769 13401000011087

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಗ್ೌರಮಮ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 189/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.136 1357 887344518070 589119007034

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್. ರ್ೈ ಕ್ುಟಿ ಶಿರಮಂಗಲ 72/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 7984 727082213266 542101004372

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಉಮೆೋಶ್.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 350/59 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 7984 456244820059 32485334761

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಚಂದ್ರ ರುದ್ರಬಿೋಡು ಬಾಳೆಲ 44/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.248 2475 800084842193

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಗ ೋವಿಂದ್ ನೆ ಖಯ ತಿತಿಮತಿ 104/65P3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.164 1637 879347673035 11052200039592

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜವರಯಯ ಹೆಚ್.ಪಿ. ನೆ ಖಯ ತಿತಿಮತಿ 104/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 3992 595276438281 110522113520

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರವಿ ನೆ ಖಯ ತಿತಿಮತಿ 104/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.5 4990 528098213134 11052200015923

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಷಣ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 173/53 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.372 3713 264239112795 110901011000604

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಜೆ. ಮಾದೋಶ್ ಚನನನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 51 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 3992 851482600199 121001777184

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 191/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 7984 472399115945 37850551376

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಆಶಾ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 45/5BP1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 7984 464254208987 1472101003487

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎ. ಮಣ್ಣ ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 140/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.096 958 597753082552 686119017745

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸುನಿತ ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 241/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 7984 424642851361 11052210006733

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಡಿ.ದ ಡಡಯಯ ಭದ್ರಗ ಳ ತಿತಿಮತಿ 241/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 7984 829097534151 11052210008694

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ತುಳಸ ಹೆಚ್.ಆರ್ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 45/5BP1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 3992 434871962710 434871962710

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣೆೋಶ್ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಅಮಮತಿತ 192/31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.24 2396 398838919933 11052200037864

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸದ್ೆಮಮ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಪಾಲ್ಲಬೆಟಿ ಅಮಮತಿತ 192/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.24 2396 214915280279 13401000005355

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಬಿ. ದಿನೆೋಶ್ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಅಮಮತಿತ 192/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.24 2396 823508045037 13401000007127

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸ. ಜಯರಾಂ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 356/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.12 1198 629621307250 128301010002804

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಗ ೋಪಾಲ ರಾಜು ಬಿ.ಎಸ್. ಹೆಗಾಳ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 219/12P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.5 4990 708253496609 10509912212

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ನಂದಿೋಶ್ ಆರ್ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 147/29A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.196 1956 371801339094

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಸ. ರಾಜು ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 49/FA ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 3992 726381458022 101801051000031

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಚಂದ್ರ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 3/18. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 3992 510558105591 520101259876488

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಸುಬರಮಣ್ಣ ಟಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರಂಮಂಗಲ 192/80 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 7984 371090182122 64115576240

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಜಯ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 177/77 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.24 2395 284089639884 64039427487



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಮೊೋಹನ್ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 81/178P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.22 2195 409137702131 589101004383

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎನ್.ನಾಗರಾಜು ಬಾಳೆಲ ನಿಟ ಿರು 81/184P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 3992 677913966719 589101004839

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜು ,ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 81/175P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.5 4990 724047771799 589101004121

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಈಸು ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 81/185 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.208 2076 479231632099 589101005404

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜಪಪ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/45 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.22 2195 318921224574 520101041812235

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎನ್. ರ ೋಹಣ್ಣ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.22 2195 455453946078 520191002779745

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸದ್ಾ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.22 2195 931894341537 33044238019

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಸೋತಮಮ.ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/44 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.22 2195 415264353868 520191002776088

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾವಯತಿ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.22 2195 543626138177 520191002779842

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಮೋ ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 218 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 7984 208585312997 110522113269

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಉದ್ಯ ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 218 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 7984 835915036938 11052200027389

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಮಮೋ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 81/172P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2 1996 541292380628 85016983831

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಕೆ. ದಿನೆೋಶ್ ಚನನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 65/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 3992 777743281990 1573101003142

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ರವಿ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 177/45 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.08 799 879554106643 64110836476

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಷಣ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/50 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.264 2195 569390801993 8401000309

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಾರಧ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 191/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 8424 300413935243 1472101002531

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಪಾವಯತಿ ಹೆಚ್.ಆರ್ ತಿತಿಮತಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 332/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.22 2195 477890509443 477890509443

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಜವರಪಪ ಟಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 3/15P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 7984 826176194690 106901011002859

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಎ. ಸದ್ೆರಾಜು ಟಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 3/30. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 3992 552314372305 38069054933

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಈ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 104/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 7984 879207741538 11052200037401

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಂಕ್ರ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 3/18. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 3992 231988894278 106901011002858

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗ್ೌರಮಮ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 3./28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2 1996 477114285396 520101022755035

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಮಂಜು ಚನನನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 80/2. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.24 2396 883846690880 117601012000061

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಎಂ. ಲತಾ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 36

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
508453673835 119901011002781

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ರುಕ್ಕಮಣ್ಣ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
806913352284 119901011002782

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಆರ್. ಸುಬರಮಣ್ಣ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 7

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
937366300299 71900101011247

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಬಿ.ಲಕ್ಷ್ಮಮೋ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 6

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
756520807724 119901011000628

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಆರ್. ಕ್ುಮಾರಿ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 27

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
911789496384 687101011704

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಪಾವಯತಿ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 29

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
486239293033 687101015487

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಆರ್. ಗ್ೌರು ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 34

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
285046734512 687101012008

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ರಾಮಿ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 39

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
782445132981 119901011003320

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಸುಶಿೋಲ ಜೆ.ಆರ್ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 30

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
649211677273 4142500101451100

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕ್ಮಲ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 4

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
954533379462 119901011003270

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಪಿ. ಚಂದ್ರ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 16

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
56137242976 687101012151

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಪಾವಯತಿ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 40

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
890734235940 687101014491

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಬಿ.ರಮೆೋಶ್ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 26

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
656835628520

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕೆಂಚಮಮ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 8

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
704110311758 687101017950



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಎಸ್.ಸುರೋಶ್ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 3

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
234133655806 687101015912

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಕೆ.ರ ೋಹಣ್ಣ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 15

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
767717185893

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಎ.ಶಿವಣಣ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 19

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
995445590427

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಮಧು ಜೆ.ಟಿ. ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 12

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
812238049763 687119012829

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜು ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 28

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.15

1497
428442831548 119901011004136

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಕೆ.ನಾರಾಯಣ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 57/7

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.20

1996
581651323800 119901011000665

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಟಿ.ವಸಂತ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 69/122

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.20

1996
673595029921 110901010004068

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಟಿ.ಅಪಪಯಯ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 69/82p1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.20

1996
961940322307 110907351000019

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಎನ್. ಸುಬಾರಯ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 69/69

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.20

1996
352672053420 110901231000076

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಗಜೆೋಂದ್ರ.ಎಂ.ಎಲ್ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 69/46

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
907736031785 101801011000066

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಎಲ್.ಜಿೋವನ್ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 71/1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
253725890454 110901011000272

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಎಂ.ಮಂಜಯಯ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 71/1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
675867602398 675867602398

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಸ.ರಾಮದ್ಾಸ್ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 69/65A

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
692198594749 11091010003834

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕಾಳಪಪ.ಜೆ.ಡಿ ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
735508143397 1573101006229

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಕೆ. ಮಣ್ಣ ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 106/7ಎ

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
646509005143 1573101006921

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ.ಪಿ.ದ್ಾಸ ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 106/7ಎ

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
239306898066

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 160/75

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
456552577341 106901011002346

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜಯರಾಮ್ ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 160/3

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
976030575680 3846101001981

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಬಿ.ಕೆ. ಚಂದ್ ಕ್ುಟಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 72/1D

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
606055207446 542101012251

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಜೆ ೋಗಿ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 117/11

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
416429142598     

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಕಾಳ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 117/8P2

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
996398110672 520191003483017

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ದಿವಯ ಕ್ುಮಾರ್ .ಎಂ.ಎಸ್. ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 69/46

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.25

2495
726100930308 64178917563

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಎಂ.ಎಂ. ಸುಬರಮಣ್ಣ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 69/5B

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.25

2495
470941802828 10811894887

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ರವಿ ಮಾಲೆರ ಅಮಮತಿತ 2

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
741221985001 687101012918

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಗಿೋತಾ ಮಾಲೆರ ಅಮಮತಿತ 6

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
897994967635 119901051000107

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಸ.ಅಣಣಯಯ ಮಾಲೆರ ಅಮಮತಿತ 4

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
279749858000 119901191000467

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಎ. ಸುಬರಮಣ್ಣ ಮಾಲೆರ ಅಮತಿತ 8

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
517350171232 687101013893

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಪುಟಿ ಮಾಲೆರ ಅಮಮತಿತ 72/1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
816423498888 119901051000100

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಸ. ಸಣಣಪಪ ಮಾಲೆರ ಅಮಮತಿತ 3

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
235204280835 119901051000123

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಪಿ.ಕೆ.ಚಂದ್ ಮಾಲೆರ ಅಮಮತಿತ 72/1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
704445270364 119901051000124

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಸ.ತಮಮಯಯ ಮಾಲೆರ ಅಮಮತಿತ 5

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
368839259386 119901051000205

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಮಹದೋವ ಮಾಲೆರ ಅಮಮತಿತ 7

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
742169055014 12101011000574

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಪಿ. ಉಮೆೋಶ್ ಮಾಲೆರ ಅಮಮತಿತ 9

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
814514954493 119901191000219

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಸ.ಸಾಾಮಿ ಮಾಲೆರ ಅಮಮತಿತ 12

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
217825638077 119901231000353

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಸ. ಮಾಲಾ ಮಾಲೆರ ಅಮಮತಿತ 13

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
696557045847 119901051000010

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಸ.ಎಲ್. ಚಂದ್ರ ಚನನನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 50/1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.25

2495
764516132546 117601011000761

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆನಂದ್ ಭದ್ರಗ ಖ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 200/2

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
760164631870 11052200005019



ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ವನಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಭದ್ರಗ ಖ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 198/4

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.20

1996
906067398172 11052200010220

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಸುಭಾಷ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಭದ್ರಗ ಖ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 196/2

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.20

1996
8031438764 11052200027230

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಅಪಾಪಜಿ ಚನನಂಗಿ ಅಮಮತಿತ 106/7A

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
561931701241

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ರಾಮಿ ಚನನಂಗಿ ಅಮಮತಿತ 106/7A

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
849894584413

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಪಿ.ಜಿ.ಸುಂದ್ರ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 104/16B

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
214327462811 11052200007721

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 160/31

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.20

1996
202283794862 133701010001351

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 149/6

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
811223234463 122101011000438

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಣೆೋಶ್ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 99/2

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
453403916784 11052200013114

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಟಿ.ಉಮೆೋಶ್ ಭದ್ರಗ ಖ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 197/3

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.22

2146
913527135124 10509902032

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಕೆ. ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 160/23

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
728327812918 1327801525

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಯು. ಸುರೋಶ್ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 34/3

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.10

998
521578198411 11052200027432

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಮೋಮಮ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 98/13

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.25

2495
397395942023 11052030000085

ಕಾಳುಮೆಣಸು  ಪುನಶಚೋತನ
ಚಂದ್ರ.ಹೆಚ್.ಯು. ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 34/1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.25

2495
255391390715 11052200010682

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋಟಯಯ ಜೆ.ಪಿ. ಬಿನ್:ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 40/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 429978652251 114701010005030

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಆರ್. ಭವಯ ಕೆ ಂ: ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮರಾವ್ 1ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 572106073660 4812500100846201,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಸ.ಈರಪಪ ಬಿನ್: ಚಿೋಯಣಣ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 322873138602 0517101028284,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಪಿ. ಕಾಯಯಪಪ  ಬಿನಗ: ಪ ವಯಯ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 63/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 912494653610 1555101000185

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ. ಅಯಯಣಣ   ಬಿನ್:ಎ.ಬಿ. ಮಂದ್ಣಣ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 119, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 508125865644 1555119003129

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಆರ್. ಪವನ್ ಬಿನ್: ರುದ್ರಪಪ ಕೆ.ಎಂ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/18 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 872810985982 1555101003252

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಆರ್. ಭರತ್ ಬಿನ್:ರಾಮರಾವ್ 1ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 83/12 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 381534458389 4812500100842601,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಆರ್. ಗ್ಾಯತಿರ ಕೆ ಂ: ರಾಮರಾವ್ 1ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 86/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 912628353991 4812500100554001,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಅಜಿತ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಕೆ ೋಂ:ತಿಮಮಯಯ ಪಿ.ಎ. ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 62/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 509971565589 11002200069216,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಜಗದಿೋಶ್ ಕೆ.ವಿ.  ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಪಳಂಗಪಪ ಕೆ.ಎ. ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 6/10, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 623758747371 114701011000557

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ. ಹರಿಣಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ಂ: ಪಳಂಗಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 2/24, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 4096694513793 621000036582

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ರಮೆೋಶ ಬಿ.ಎಂ ಕೆ ಂ: ಮುತತಪಪ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 125/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 396277568833 114401011000880

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಡಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್: ದೋವಪಪ ಎಂ.ಎ. ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 105/42 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 599169444844 4812500100747101,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಈ.ಪ ವಯಯ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಬಿ.ಪಿ. ಈರಪಪ ಹೆಬೆಬಟಿಿಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 12/28, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 925728961571 4812500101567201,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಬಿ.ಮಂದ್ಣಣ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಭೋಮಯಯ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 30/3, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 942021952435 1555101002356

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸದ್ಾೆರ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್:ಸ್ ೋಮಯಯ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 660765556474 114701010017065

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ಕರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಕ್ುಂಜ್ಞಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 304/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 575210076885 114701011002246

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ.ಬಿ. ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಬೆಳಯಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 5/8, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 347119794022 1555101000220,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಕೆ.ರಾಕೆೋಶ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಕಾಯಯಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 5/15, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 811336970700 1555101002200,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಮಧು ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಂ.ತಮಮಯಯ 1ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 103/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 287857294321 3715350044

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಅಜಿತ್ ಎಂ.ಯು ಬಿನ್:ಉತತಪಪ  ಎಂ.ಕೆ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 166, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 774578343413 114701010014338

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಮೊಟಿಯಯ ಬಿ.ರ್ೈ ಬಿನ್:ಯಂಕ್ಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 120/10, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 720807005892 114401011001692

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ.ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್:ಬಿಎಂ.ಮಾಚಯಯ ಹೆ ದ್ಕಾನ ಮಡಿಕೆೋರಿ 8/48, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 403296654203 11032210004429

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ. ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ಂ:ಪೌತಿ:ಪ ಣಚಚ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 64/1p ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 645409640923 10599777911



ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ಕ್ುಶ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಸ್.ಮುತತಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 18/1, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 829534206036 114701011002081

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಯು.ಗಣಪತಿ ಬಿನ್: ಉತತಯಯ ಬಾರಿಬೆಳಿಚಿಚ ಮಡಿಕೆೋರಿ 44/2, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 550673811642 0517101021780,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಬಿ.ಕೆ. ಬಿನ್:ಕಾಯಯಪಪ ಬಿ.ಎಂ. ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 4/16, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 777101709420 1555101005189

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಸ.ಕೆ ಬಿನ್:ಕಾಳಪಪ ನಿಡುವಟುಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 90/7, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 875870194863 348602010013857

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಆರ್. ಆಶ ೋಕ್ ಬಿನ್:ಸ.ಕೆ. ರಾಮಯಯ ಹಮಿಮಯಾಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 2, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 792569403893 16962

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ. ನಾಚಪಪ  ಬಿನ್: ಸ.ಬಿ.. ಕ್ುಟಿಪಪ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 30/28, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 540192649370 1555101004739

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಕೆ.ಎಂ.ಈರಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 174/1, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 673650546734 114701011001027

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂಸೋಮ ಕೆ ೋಂ;ಮದ್ನ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 105/11 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 777519693738 1555101004929

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಜಿ.ಯು ಬಿನ್: ಉತತಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 3/13, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 656370858004 1555101001392

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ.ಕೆ.ಮನು ಕೆ ಂ:ಜೆ.ಬಿ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ಬಾರಿಬೆಳಿಚಿಚ ಮಡಿಕೆೋರಿ 52/20 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 502268681764 6486000100009527,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಎ.ಪಿ ಬಿನ್:ಪೆ ನನಪೆಪ.ಪಿ ನಿಡುವಟುಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 9/22, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 445841208189 520291017521403

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ. ಉಲಾಲಸ್ ಬಿನ್:ದೋವಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 47/10 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 825734522370 11440101003347

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಈ. ಜಗನ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಬಿ. ಈರಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 216/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 227325681012 114401011000945

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಗಣೆೋಶ್  ಬಿ.ವಿ.  ಬಿನ್: ವಿಶಾನಾರ್ ಬಿ.ಬಿ. ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 9/8, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 744742008581 3419097008

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಕೆ.ಎ.ಬಿನ್: ಅಪಪಣಣ ಕೆ.ಎಂ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 40/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 848266758424 20190580638

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ. ಕಾತಿಯಕ ಬಿನ್: ಕೆ.ಜಿ. ಪಳಂಗಪಪ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 6/7, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 983233976894 121002058103

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಅಪಾಪಜಿ ಐ.ಎಂ. ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಮಂದ್ಪಪ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/15, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 833396682818 142601011002219

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಯಯ ಸ.ಯು. ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಉತತಯಯ ನಿಡುವಟುಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 69/10p2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 629970202136 64106358507

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ನಾಣಯಯ ಸ.ಎಸ್. ಬಿನ್:ಶಿರೋಪತಿ ಸ.ಪಿ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 213/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 947390749656 121001517013

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಅಭಷೋಕ ಜೆೈನ್ ಬಿನ್: ಕಾಂತಿಲಾಲ್ ಜೆೈನ್ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 121/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 357871222792 4412875102

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಈ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್: ಪಿ.ಎಸ್. ಈರಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 83/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 272996748707 3177960739

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ವಿಜಯ ಐ.ಎ. ಬಿನ್: ಅಪಾಪಜಿ ಈ.ಎಂ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 75/14p2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 715203676528 20240665927

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ. ಚಂದ್ಾರವತಿ ಕೆ ಂ: ಪಳಂಗಪಪ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 98/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 63281006252

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಜೆ.ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್: ಗಣಪತಿ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 2/3, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 737517735500 1326103627-9

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಪರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 177/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 318323300388 11012200004487

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ಸಂದೋಶ ಬಿನ್:ಪರಭಾಕ್ರ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 233, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 927376815646 11002200034464

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎ.ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್:ಅಯಯಪಪ ಹೆ ದ್ವಾಡ ಮಡಿಕೆೋರಿ 94/9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 646484368333 37438346642

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ವಿ. ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಬೆ ೋಪಯಯ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 304/28 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 716682243490 121001184898

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬಯಯ ಸ.ಯು ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಉತತಯಯ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 69/10p2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 629970202136 517101035278

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಡಿ.ಮಾಚಯಯ ಬಿನ್: ದೋವಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 165/9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 588933373181 10599828493

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಬಿನ್:ಸ್ ೋಮಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 165/3p2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 960448783583 20240665280

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಫ್ಾತಿಮ ಕೆ ಂ:ಉಸಾಮನ್ ಕ್ಣಯಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 10/2, ಅಸಂ. ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 272829200356 4812500101244201,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಅಯಯಣಣ ಎ.ಕೆ. ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಎಸ್. ಕಾಯಯಪಪ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 7/28, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 907687987871 20301018101

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಮಮ ಎಂ.ಎಂ. ಕೆ ಂ: ಮುತತಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/4, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 294562622017

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಂ. ಗಣಪತಿ ಬಿನ್:ಎಂ.ಸ. ಮುತತಪಪ ಎಸ್.ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 109, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಸ.ಎನ್. ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ನಂಜುಂಡ ನಿಡುವಟುಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 90/13 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 699086934563

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಂ .ಎ. ಬಿನ್: ಅಂಗ್ಾರ ಹೆಚ.ವಿ 2ನೆೋ ಮೊಣಣಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 20/2, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 369166423582



ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಂ. ಉತತಪಪ ಬಿನ್:ಎಸ್.ಎಸ್.ಮುತತಣಣ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 475/10 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 680267411225 6293 7526 5048

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಬಿ.ಬೆ ೋಜಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಪಳಂಗಪಪ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 110/32 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 229032132356 2040 1288 6807

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಜಿತೋಂದ್ರ ಬಿನ್: ಎನ್.ಬಿ. ಆನಂತ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 195/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 465090582365 4623 8455 8845

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್:ಕ್ುಶಾಲಪಪ  ಎಂ.ಎಂ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 21/1, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 686355300282 XXXX XXXX 5718

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಡಿ.ಚಂಗಪಪ  ಬಿನ್:ದೋವಯಯ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 ,0517101038265

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ. ಹೆೋಮರಾಜ ಬಿನ್: ಕೆಂಚಪಪ ಬೆಟಿತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 7988.00 875206832711 ,000700101016887

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಅಜುಯನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಬಿನ್:ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.60 5991.00 215824058301 215824058301

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ. ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 793241083755

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಸ. ನಾಗೋಂದ್ರ ಬಿನ್: ಎನ್.ಇ.ಚಂಗಪಪ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 388257698177 520101048785543

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಎ.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್: ಆನಂದ್ ಕೆ ೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 327076638154 11022200033470

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಬಿ.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್: ಬೆಳಯಪಪ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 578949727746 11022200034936

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬೆಳಯಪಪ ಎಂ.ಎಸ್. ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 710012254166

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಸ. ಪುರುಷ ತತಮ ಬಿನ್: ಚಂಗಪಪ ಚರಂಡೆೋಟಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 494917197011 13265003301,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಟಿ.ಉತತಪಪ ಬಿನ್:ತಮಮಯಯ ಕ್ುಂದ್ಚೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 531422367709 13265000923

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ತಿಮಮಯಯ ಕ್ುಂದ್ಚೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 936602652131 121001382299

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ ಬಿನ್:ಕೆ.ಸ.ಮಾದ್ಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 405771549166 121001269932

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ.ಪ ವಮಮ ಕೆ ೋಂ:ಕ್ುಟಿಪಪ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 22/17 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 960414257558

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಎ.ಹೆೋಮರಾಜ್ ಬಿನ್: ಆನಂದ್ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 65/9, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 9354747553189

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್.ಜಯಚಂದ್ರ ಬಿನ್:ಎಂ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಣಣ ಕೆ ಳದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 45/1, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 924316669110

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ವಿ.ಪರತಾಪ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಕೆ.ವಿಠಲ ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 231534892423

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಟಿ.ಹೆಚ್. ಅಬ ಬಕ್ರ್ ಬಿನ್:ಹಸನ್ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 996490721976

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್: ಮಾದ್ಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಸ.ಸುಬಾಯಯ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಚಿನನಪಪ ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಸ.ಸುಬಾಯಯ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಚಿನನಪಪ ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 952811949675 1312500100750801,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ಧನಯ ಬಿನ್:ಕೆ.ವಿ. ಪರತಾಪ್ ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 875961080378 38655123818

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ತಯಮಮಯಯ ಎನ್.ಎಂ ಬಿನ್:ಎನ್.ಕೆ.ಮಂಡುಮಮಯಯ ಕೆ ಳದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 107/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 658689533233 35035656021

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಚಿಣಣಪಪ ಬಿ.ಡಿ. ಬಿನ್:ದೋವಯಯ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 11/11, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 897234232709

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಸ. ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್:ಸ.ಟಿ.ಚಂಗಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 276/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 409139268128 520101048789190

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ರ್ೈ.ಯು. ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್: ರ್ೈ.ಎಸ್. ಈರಪಪ ಬಲಲಮಾವಟಿಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 7/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 311906663970 621002525696

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ. ಅಬ ಬಕ್ರ್ ಬಿನ್: ಅಲ್ಲ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 153/9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 723743427061 520131017222571

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಸ್. ಈರಪಪ ಬಿನ್:ಸುಬಬಯಯ ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 27/11,27/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 650806738609

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಅಯಯಪಪ ಸ.ಯು. ಬಿನ್: ಉತತಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 22/11, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 955166037692 256401000002300

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಿನ್: ಸುಬಬಯಯ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 14/3, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 520101048868074

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ನರೋಂದ್ರ ಪಿ.ಎಂ ಬಿನ್: ಮಾಚಯಯ ಪಿ.ಎಂ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 59/1, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 240051584263 520101048842687

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಜಕ್ರಿಯ ಸ.ಎಂ ಬಿನ್: ಚಂಬಾರಂಡ ಮಮಮದ ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 213, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 431337012599 1537101006166

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಪಿ. ಮುತತಣಣ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಪ ವಪಪ ಚಯಯಂಡಣೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 102/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 372949631771 31946641654

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಇ.ಪಾವಯತಿ ಕೆ ಂ: ಈರಪಪ ಬಿ.ಪಿ ಚೋಲವಾರ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 286627129965 1322500100725501,



ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಮ ಡೆೋರ ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಿನ್: ಎಂ.ಪಿ.ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 390448092890 1322500100328401,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಅಬುೆಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್: ಸಾದ್ಲ್ಲ ಕೆ ಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 51/2 ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 712325092572 520101028485031

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಪಿ. ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್: ಎನ್.ಸ.ಪ ವಯಯ ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 105/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 333370026528 131801010002171

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ಕ್ಿರ ಸಾದ್ಲ್ಲ ಸ ಫಿ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಸಾದ್ಲ್ಲ ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 52/2 ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 93516007799 1322500100267501,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಅಜಿೋಜ್ ಬಿನ್: ಹಸನ್ ಚಯಯಂಡಣೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 13/2, ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 656111073198 1322500100278889,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಂಡೆ ಯೋಳಂಡಸ ಪ ವಯಯ ಬಿನ್: ಚಿಣಣಪಪ ಕೆ.ಎ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 94/89 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 468468747891 ,708635448704

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪ ವಯಯ    ಎಂ.ಯು.  ಬಿನ್:ಉತತಪಪ  ಎಂ.ಎಂ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 15/5, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 988884079744 ,607489016979

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ
ಎನ್.ಎಸ್..ಉದ್ಯ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್:ಎನ್.ಎನ್ 

ಸುಬಾರಯ
ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 75/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 215036673842 ,650231865408

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎರತ ಬೆನೆ ೆಲ ಮ ಸ ಬಿನ್:,ಕ್ುಂಜ್ಞಮಮಯಯ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 673903466824 ,703659100795

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ಕಶ ೋರ ಬಿನ್: ಎ.ಜಿ ಬೆಳಿಿಮಮಯಯ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 22/196 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 960178306081 ,998678287633

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಣಣ ಕೆ.ಎ. ಬಿನ್: ಅಪಪಯಯ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 2/3, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 20417080572 ,374057010760

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಜಗದಿೋಶ್ ಎಂ.ಯು  ಬಿನ್: ಎಂ.ಟಿ. ಉತತಪಪ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 149/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 603216424487 ,413759346748

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ನಾಣಯಯ ಬಿನ್: ಬಿ.ಸ. ಮುತತಣಣ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 11/22, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 836162519975 25640100000073

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ
ಎಸ್.ಎಂ. ಆನಿತಾ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕೆ ಂ:ಮಾದ್ಪಪ 

ಕಾರ್ೋರಪಪ
ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 125/3 ಮಹಳೆ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 434712251804 121001486708

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್.ಟಿ. ಕ್ಕರಣ್ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್: ಎನ್.ಕೆ. ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 6/2, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 503957721262 54008611483

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಯು.ಸುಗುಣ  ಬಿನ್: ಉಲಾಲಸ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 24/5, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 279174251471 1322500100444901,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸುನಿತ ಬೆ ೋಪಣಣ  ಕೆ ಂ:  ಬೆ ೋಪಣಣ ಮರಂದ ೋಡೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 59 ಮಹಳೆ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 742583761133 1322500100416701,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸಂಕೆೋತ್ ಪ ವಯಯ  ಎಂ. ಬಿನ್:ಎಂ.ಕೆ. ಪ ವಯಯ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 9/3, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 881606476987 1322500100570100

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸುಭಾಷ್ ಬಿನ್: ಪೆ ನನಣಣ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 136/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 277359685030 520101048848944

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಯು.ಎ. ಬಿನ್: ಅಣಣಯಯ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 342/24 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 520101048861061

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪೆರೋಮ ಸ್ ೋಮಯಯ  ಕೆ ಂ: ಸ್ ೋಮಯಯ ದ ಡಡಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 6/3, ಮಹಳೆ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 340591398371 621000060605

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎ. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಪಿ.ಪಿ. ಅಪಪಣಣಮಮಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 464/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3994.00 673465273391 ,0554101005104

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಅಮಮಣಣ ಬಿನ್:ಹೆಚ್.ಎಂ.ತಿಮಮಯಯ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 7/86, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.80 6188.00 780079650603 1328101005-7

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಲತಾ ಹೆಚ್.ಎ. ಬಿನ್:ಹೆಚ್.ಬಿ. ಅಮಮಣಣ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 7/7p1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.80 6188.00 617285317576 132810349896

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಈ.ಸುರೋಶ ಬಿನ್: ಹೆಚ್. ಆರ್. ಈರಪಪ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 69/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.80 6188.00 877892595648 13281030380,

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಮೊೋಟ ಬಿನ್: ತುಕ್ರ ಮೊಣಣಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 26/3ಬಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.80 6188.00

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸುಂದ್ರ  ಎನ್.ಎಂ. ಬಿನ್: ಮಂಕ್ು ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 87/43ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.80 6188.00

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಟಿಪಪ ಪಿ.ಟಿ. ಬಿನ್:ತಿಮಮಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/7, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.80 6188.00

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಚಾಮುಂಡು ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಮೊೋಟ ಅಪಪಂಗಳ ಸಂಪಾಜೆ 11/13, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.80 6188.00 686851773222

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಜಾನಕ್ಕ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಬಿನ್:ಪೆರೋಮ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 303/27 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3094.00 942277697793

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮಯಯ ಕೆ.ರ್ೈ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ಂಕ್ಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 55/5, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3094.00 63777220510

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಈ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್: ಹೆಚ್. ಆರ್. ಈರಪಪ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 69/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3094.00 0.40 704690811298

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬೆೋಲ ರ ಬಿನ್: ದ್ಾಸ ಅರಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 15/27 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3094.00 0.40 589940684384

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ರಂಗ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ರಂಗ ಅರಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 15/26ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3094.00 0.40 816307016301

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸುಧಾಕ್ರ್ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಮುತತಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 105/15ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3094.00 0.40 547734197208

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಬಿ. ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ತಿಮಮಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/2, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 3094.00 0.40 765717029102

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಗ ೋಪಾಲ ಹೆಚ್.ರ್ೈ ಬಿನ್: ರ್ಂಕ್ಟ ಹೆಚ್. ಎಂ. ಕೆ. ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 22/12, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.60 4641.00 1.50 848063683520



ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಚ ೋಮ ಬಿ.ಎಂ. ಬಿನ್: ಮಾದ್ ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 302/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 6188.00

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ದ್ಾಮೊೋದ್ರ  ಎಂ.ಸ ಬಿನ್: ಚಿನನಪಪ ನಾಯಿ 2ನೆೋ ಮೊಣಣಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 20/1ಪಿ13 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 6188.00

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸುನಂದ್ ಕೆ  ಕೆ ಂ:ಕ್ೃಷಣಪಪ ನಾಯಿ ಕ್ಣಯಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 174/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 6188.00

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಸ್ ೋಮಪಪ ನಾಯಿ ಬಿನ್:ಮಧುನಾಯಿ 2ನೆೋ ಮೊಣಣಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 20.Jän ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.80 6188.00

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎ.ಕ್ುಶ                    S/o ಅಪಪಚಚ ಬಿ.ಎಂ. ಕೆೈ ಕಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 43 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 1 6188.00 0.40 ,603083450707

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ರವಿ.                    S/o. ಕೆ.ಸ.ತಮಮಣ್ಣಣ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,2/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 1 6188.00 0.40 ,698337830323

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ,ಬಿ.ಗಣೆೋಶ್                S/o. ಬಿದ್ೆಪಪ ಕ್ಕ್ಿಬೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 250/47 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 1 3094.00 0.40 ,335107009854

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಗಂಗಮಮ ಕೆ.ಕೆ.                W/o ಕಾಯಯಪಪ ಚೋಲವಾರ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,5/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 1 3094.00 0.40 ,899703874663

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಡಿಯರ ಕಾರ್ೋರಮಮ      W/o. ಮುತತಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 1 3094.00 0.40 ,761945934590

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಮತತಪಪ                S/o. ಕೆ.ಅಪಚುಚ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 254/14 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 1 3094.00 0.40 ,930563087508

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಪೆ ನನಪಪ               S/o. ಕ್ುಟಿಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 254/13P1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 1 3094.00 0.40 ,509158224833

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ.ಎನ್. ಲಕ್ುಸ              S/o. ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 28 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 1 3094.00 0.40 ,784944336592

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಯಯ         S/o. ಎ.ಕೆ. ಮಾದ್ಪಪ ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 59 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 1 3094.00 0.40 ,291165290139

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ ಕೆ.ಎಸ್.            S/o.  ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ.ಎಂ. ಬೆೋತು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 74/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 1 3094.00 0.40 ,768689295723

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಈ.ಬೆ ೋಪಯಯ           S/o. ಕೆ.ಬಿ. ಈರಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 236 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 1 3094.00 0.40 ,366861916888

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎಂ.ರಾಜ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಚೋಲಾವಾರ 1/32ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 1 4641.00 0.60 8.78381E+11

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್. ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಹಾರಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 242 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 596299374902 11072200005740

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್. ಎಲ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಹಾರಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 87945753896 54056463021

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ೆಲ್ಲಂಗಪಪ ಗಜೆೆಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 8/40,8/5p3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 300927100588 115601011001445

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ರವಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಶುಂಠಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 84/28 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 484002307035 520101216110692

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ತಂಗಿಯಮಮ ಕೆ ಂ   ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಶುಂಠಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 84/13 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 894424402057 85022123764

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತಗ್ೌಡ ಶುಂಠಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 80/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 775817878068 520101216099168

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಮುತತಗ್ೌಡ ಶುಂಠಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 3/27 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 402125799052 520101034889589

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪುಟಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನಬಸವಯಯ ಹೆ ನೆನಕೆ ಪಪಲು ಶನಿವಾರಸಂತ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 232918513698 1473101011826

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಮುಳ ಿರು ಶನಿವಾರಸಂತ 1/26 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 554953496967 1473101011472

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಶಟಿಿ ಶನಿವಾರಸಮತ ಶನಿವಾರಸಂತ 17 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 644862213209 1473101007173

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ತಿೋರ್ಾಯನಂದ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿಪಪ ಮುಳ ಿರು ಶನಿವಾರಸಂತ 28 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 893459406006 85022726263

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಐ. ಜಿ ಲತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/148p1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 957115600958 1382500101264101

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ದ್ಮಯಪಪ  ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/125 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 822631021289 520101022798176

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ. ಕೆ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬೆಟಿದ್ಕೆ ಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ 34/145 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 660450109875 520101022796661

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ. ಯು ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 709/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 402560484880 31063233487

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ.ಟಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 84 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 709578041110 520101022820473

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ  ಯು.ಡಿ  ಈರಪಪ  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 723845377852 520101022796750

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ. ಜಿ ಪ ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರಪಪ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 96/27 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 766164069091 003300101010228

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ ಮೆೋದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/50p1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 754320510260 1382500101873401

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಗ ೋಪಾಲ್ ಆಚಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ನಗರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 134/27a ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 300119880234 520191002796461

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 342/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 556996316205 13283008295



ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 143/83 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 240329530105 13283017629

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್, ಕೆ ಶಿವಪಪ ಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಾಚಾರಿ ನಗರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 134/101 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 618259943371 520101022793743

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ. ಹೆಚ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ನಗರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/176p1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 592324607198 0563101016107

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಈರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಪಪ ನಗರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/109 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 207044994026 010100101006163

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ  ಶಾಂತಪಪ  ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/317 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 405416909542 621003552222

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಲದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ್ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 18/1910 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 1382500101413101

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ್ ೋಮಯಯ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/8p1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 459315693992 520191002802615

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ನವಿೋನ   ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ನಗರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/62 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 915176415732 520101022827011

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪರಮೆೋಶ್ ನಗರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 28 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 520101022796850

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ. ಎಂ ವಸಂತ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 72 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 589860386418 115601011001435

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ. ಬಿ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/70 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 611091009787 520101022798826

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣಪತಿ ಎಂ ಸ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 116/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 337714931364 85022096035

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಎಂ ಸ್ ೋಮಯುಯ ಬಿನ್ ಮುದ್ೆಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 105/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 914342499480 11032200060123

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಜಿ ಪಳಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಮಂಕ್ಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 36 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 734124077445 11032200044240

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಜಿ ವಿಮಲ ಕೆ ೋಂ ಪಳಂಗಪಪ ಮಂಕ್ಯ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 38/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 301557817644 330010120309

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ತಮಮಯಯ ಟಿ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 311 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 461680237893 121001266793

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಸ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 713291218630 11032200030255

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್ ಎಸ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/41P1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 795538871581 110322000100706

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎನ್ ಸ ರವಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ಟಿ ಚಂಗಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 346114191122 2500101740700

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಮಾಚಯಯ ಟಿ ಪಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 163/9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 301887912330 11032200023277

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಜೆ ೋಯಪಪ ಎನ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ುಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 34 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 78864425238 11032200049177

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಮಹೆೋಶ್ ಟಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪೆ ೋನನಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 276/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 435684972171 11032200042193

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಈ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಈರಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 386195093714 1382500100820300

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಎಂ ನಾಣಯಯ ಬಿನ್ ಮಂದ್ಣಣ ಕ್ಕಕ್ಯಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 25/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 618360222047 11032200067314

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಯು ಮುತತಪಪ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 22/15 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 214451854227 11032200057099

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಮಧು ಎಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಳಂಗಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 59/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 618175032726 11032200045701

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಕೆ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 41/16 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 873781126129 11032200000537

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಪಿ ಮುದ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 98 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 969799435177 11032200059001

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಎನ್ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/31 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 701669285429 11032200045257

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 256075038573 11032200023277

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಯು ಬಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಭೋಮಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 127/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 990726144975 1382500101851700

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 309399314142 11032200063007

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಸ ಮಧುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/13 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 426146803405 11032200030255

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಎ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಐಯಪಪ ಕ್ಕರುದ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 767042254192 11032200072490

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಜಿ ಎಂ ಉತತಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 495649001329 115601011001294

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಮಹೆೋಶಾರ ಎಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 565130949228 121001270493

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ ಎಸ್ ರತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಜಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 54/27 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 316225347649 121000952261



ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಬಿ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಿದ್ೆಪಪ ಕ್ುಂಬುರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 701 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 223955423160 11032200043138

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 355848683074 11032200002694

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 271/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 621412969431 121001235368

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ನಂಜುಂಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 502174532944 11032200048850

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಬಿ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಿದ್ೆಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 124 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 644329515213 11032210002927

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ುಂಬುರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 55/10P2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 757524716820 11032200008695

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಂದ್ಣಣ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 917992283759 1103221000443

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಣ್ಣಯಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 28/19 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 834785062746 11032200076537

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 186 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 722454021641 121001565021

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 181/14 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 378912443614 11032200002380

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸ ಪಿ ಅಚಚಯಯ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 438323551899 11032200037986

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಮುತತವಾ ಕೆ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಣಣಪಪ ಕ್ಕಕ್ಯಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/66 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 904023246350 121001354169

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಐಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಚಯಯ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 113/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 334391990957 11032200001355

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 107 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 996552365472 110322000550476

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಿದ್ೆಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 12A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 235645801489 11032200069839

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬ ಬಿನ್ ನಂಜ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 754901946910 11032030004783

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಚಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 133/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 790739192509 11032200020083

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಭಮಯಯ ಬಿನ್ ಈರ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 207/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 325856352378 11032200056850

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪರತಾಪ್ ಪಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 170/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 513076620311 121002296579

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 8/1P ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 766181082556 11032200048696

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಬಿ ಭಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಿದ್ೆಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 89 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 467702368973 121001243229

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮಯಯ ಐ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 533316864190 11032200056850

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿದ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 262 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 870593596748 121001245300

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿದ್ೆಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 168/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 273961541954 121001221548

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 58/15 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 791244120445 11032200051310

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣೆೋಶ್ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 47/21 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 491063889527 121000689684

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 307/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 403330957926 11560101100383

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಐಯಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 18/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 996906754397 11032200020493

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 731641585565 11032200008492

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಐಯಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/32 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 258810784491 11032200018423

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ತಿೋರ್ಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬೆ ೋಪಯಯ ಕ್ಕರುದ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 837248455943 1103220003002

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾಚಯಯ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 32 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 541330224949 85052832980

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಯು ಪಿ ನಾಣ್ಣಯಪಪ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 144 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 945236598360 11032200016380

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ದ್ಮಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ ಬೆ ೋಪಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 176/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 294175481799 11032200065605

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ ಈ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 897827376310 11032200004177

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಕೆ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 133/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 316762799475 11032200048378

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮೊೋಹನಕ್ುಮಾರ್ ಜಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 207/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 466183630747 1103200044313



ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎಮ್ ಸ ಪ ವಯಯ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 170/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 879099586066 1103220000051

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಯಯ ಹಾಡಗೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 8/1P ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 637149547994 10599779623

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 89 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 345213925112 1103220002683

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬಬ ಬಿನ್ ನಂಜ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 754901946910 11032030004783

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಚಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 133/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 790739192509 11032200020083

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಭಮಯಯ ಬಿನ್ ಈರ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 207/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 325856352378 11032200056850

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪರತಾಪ್ ಪಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 170/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 513076620311 121002296579

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 8/1P ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 766181082556 11032200048696

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಬಿ ಭಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಿದ್ೆಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 89 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 467702368973 121001243229

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮಯಯ ಐ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 533316864190 11032200056850

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿದ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 262 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 870593596748 121001245300

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿದ್ೆಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 168/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 273961541954 121001221548

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 58/15 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 791244120445 11032200051310

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಗಣೆೋಶ್ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 47/21 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 491063889527 121000689684

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 307/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 403330957926 11560101100383

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಐಯಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 18/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 996906754397 11032200020493

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 731641585565 11032200008492

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಐಯಪಪ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/32 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 258810784491 11032200018423

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ತಿೋರ್ಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬೆ ೋಪಯಯ ಕ್ಕರುದ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 837248455943 1103220003002

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾಚಯಯ ಮ ವತ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 32 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 541330224949 85052832980

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಯು ಪಿ ನಾಣ್ಣಯಪಪ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 144 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 945236598360 11032200016380

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ದ್ಮಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ ಬೆ ೋಪಯಯ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 176/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 294175481799 11032200065605

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಎಸ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾಚಪಪ ಯಡವಾರ ಕ್ಸಬಾ 2/25 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 624811034079 125801010003594

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲಲಯಯ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 986115236552 64155314979

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಪ ಕ್ಕ್ಯಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/17 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 853130302539 520101034790485

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ದ್ುದ್ೆಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ುಸುಬ ರು ಕ್ಸಬಾ 73 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 525144115930 563108015934

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ ಬೆೋಳ ರು ಬಸವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 90/51 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 918241634821 115601010006716

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸುನಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 400023287700 85032099806

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯರಾಂ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 62/11 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 951179793773 621003557059

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಚರಂಬ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಕ್ಸಬಾ 88/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 660821272805 3300101019347

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಅಕ್ುಿ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 130/10 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 943684392536 132501050000080

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ಂ ಶಂಕ್ರ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಕ್ಸಬಾ 17/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 895065445077 563101014361

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ನೆೋರುಗಳಲ ಕ್ಸಬಾ 49/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 389519422027 64167975721

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬಾಣವಾರ ಕ್ಸಬಾ 4/27 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 978603785169 54050221189

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಬಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪ ವಯಯ ಎಡವನಾಡು ಕ್ಸಬಾ 164 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 703942596001 4142500101477200

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಹೆಚ್ ಪ ವಯಯ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ಕ್ಲಿಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 35/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 377878671383 115601011000581

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ವಿೋರಪಪ ಎ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 132/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 621003583125



ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎ ವಿ ಪ ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಪಪ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 136/61 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 968348639280 1382500101537100

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ನಿೋಲಕಾಂತ ಬಿನ್ ಸತಯಕ್ುಮಾರ್ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 70/11 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 382308735446 3300101020361

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಜಿ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬಾ 55/61 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 847185068397 1382500101751800

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ ಆರ್ ಭಾಗಯವತಿ ಕೆ ೋಂ ಸತಯಕ್ುಮಾರ್ ತನಿನೋರುಹಳಿ ಕ್ಸಬಾ 72/9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 3300101016515

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪುಟಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬಾ 1/112 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 311838713661 621003587425

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ ಕೆ ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 234/14 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 932584680769 1382500100264700

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ ಜಿ ಮುತತಣಣ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 55/286 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 533807163602 54019957195

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ ಜಿ ಶಾರದ್ ಕೆ ೋಂ ಗಣಪತಿ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 1/91 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 892027846851 563101004901

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬಾ 52/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 685106789645 1382500101821200

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ ಆರ್ ಗಿರಿೋಶ್  ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಕ್ಲಿಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 33/9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 767135223386 115601011001202

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಅರಯ ರು ಕ್ಸಬಾ 22 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 251487133319 121001377607

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ರ್ೋದ್ವತಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಟಿಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 297/16 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 272222166884 20326541168

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ  ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 1/15 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 400856226115 520101216137213

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ ಕ್ಲಿಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 55/92 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 779228533284 1382500101308900

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಪುಟಿ ಬಿನ್ ನಂಜ ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬಾ 1/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 526485947829 520101034848327

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಉದ್ಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಸ್ ೋಮಯಯ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 62/27 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 640026466756 30684424869

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಚಂಗಪಪ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬಾ 87/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 4978289343500 125801010000728

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 36/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 279705423384 1382500100485100

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿದ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 1/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 965797318991 520291028656811

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ ಪಿ ಮುತತಣಣ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 1/73 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 846262520377 31231474116

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಪಪ ಗಣಗ ರು ಕ್ಸಬಾ 126/3B ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 467457972511 64005301382

ಕ್ಕತತಳೆ  ಪುನಶಚೋತನ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಗಣಗ ರು ಕ್ಸಬಾ 1/32 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.20 4015.32 382978078578

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಮುದ್ೆಯಯ.ಕೆ.ಪಿ. ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 225/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 633121512350 9902299204

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಆದ್ಶ್ಯ ಟಿ.ಆರ್ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 168/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 756990123337 9741205633

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ. ಸುಬರಮಣ್ಣ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ 158/4A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 453380810066 9741205633

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ದಿವಯ  ಎಂ.ಟಿ. ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 118/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 393895645203

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಎಂ. ದೋವಮಮ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 36/32 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 838228621221 9449515302

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎಂ. ಪರವಿೋಣ್ ದೋವಯಯ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 2/11P2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 945802046735 9845508102

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಜೆ. ಪೆ ನನಪಪ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 134/14B ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 863705720619 9686155279

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಮೆೋದ್ಪಪ.ಎ.ಎಸ್. ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 106/11 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 335144222050 9480084096

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ.ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 109/47 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 669619508528

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಜಿ. ದಿನೆೋಶ್ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 77/22 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 651685201674 8277727642

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎನ್  ಶಶಿಮಣ್ಣ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 81/70A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 236248487717 9480652967

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪೆರೋಮಾ ನಂಜಪಪ ಬೆಳ ಿರು ಬಾಳೆಲ 89/25 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 497583930618 9945328228

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ. ಪಿ. ಮುತತಣಣ ಭದ್ರಗ ಳ ಬಾಳೆಲ 197/2A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 941220356802 9448383439

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ..ಕೆ. ಸಬಿತಾ ಟಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 214/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಎನ್. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಟಿ. ಶಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 187/11P1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00



ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಕೆ. ಸ್ ೋಮಯಯ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 34/51A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 9481058278

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಕೆ. ಸುರೋಶ್ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 124/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 370496046025 9845947257

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎ.ಎಂ, ಸುಬಬಯಯ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 62/5P2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 974202741232 9449334818

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಮೊಹದಿೆೋನ್.ಪಿ.ಎಂ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 26/62A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 839166288911 8105400186

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಬಿ. ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷಣ ಬೆಸಗ ರು ಬಾಳೆಲ 232/9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 614422386802 9448422337

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಂ. ಗ್ಾಯತಿರೋ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 599164795620 9141840101

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ವಿ.ಎಂ. ರಾಮಯಯ ಕೆ ಣಣಂಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 488371610280 9449403301

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪೆ ನನಪಪ.ಎಂ. ಯು ನಿಟುಿರು ಬಾಳೆಲ 101/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 847396462307 9448721139

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎನ್. ಗ ೋಪಾಲ್ ಮಾಯಮುಡಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 124/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 560660142218 9482864693

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಉಷಾ ಮುತತಣಣ ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 227/1B ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 692993920209 9480084748

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪೆಮಮಯಯ. ಡಿ.ಎಂ. ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 159/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 887467168558 9902306835

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ನವಿೋನ್ .ಪಿ.ಎನ್ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 34/40 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 832975882809 9480653169

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎನ್. ನಾಗರತನಮಮ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 6/2D ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 580851225096 9611191327

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ. ಬೆ ೋಜಮಮ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 85 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 361008456594 9449998010

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ. ಚಂಗಪಪ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 75/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 916524884144 9449998010

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ದೋವಯಯ.ಟಿ.ಎಸ್. ಟಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 109/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 885702298910 9343212363

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಯು.ಗಿರಿೋಶ ಬೆಳ ಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 105/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 536574815683 9449271868

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ. ದಿೋರಜ್ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 91/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 373414616724 9480309535

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಬಿ.ಮಮಮತತ ರ್ಸ್  ನೆಮಾಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 211/29P1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 748404543563 9448193202

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ರ ಪ ಸ.ಎಸ್. ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 26/1. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 693967988224 9483394043

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಕೆ. ಪ ಣಚಚ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 31680217829 9845025852

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಯಯ ನಿಡುಗುಂಬ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 323129829017 8274272767

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಸ್.ಎಸ್. ಆದ್ಶಯ ಗಣಪತಿ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 81/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 666081771045 9986141185

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹಷಯ ತಿಮಮಯಯ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 69 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 251988149091 9591997400

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಜಿ.ವಿಜಯ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 26/6. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 437024837550 9945853485

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿನಪಪ ಹೆ ಸ ರು ಅಮಮತಿತ 20/1. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 512370534619 9341625515

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ನರೋಂದ್ರ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 961583906622 9449239757

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎ. ಪಿ. ವಸಂತ ಕೆ ೋಟ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 82/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 911369330024 9448851978

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಆರ್. ಜಗದಿೋಶ್ ಹ ಸ ರು ಅಮತಿತ 24/17 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 388318462973 9900741101

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಐ.ಕೆ. ಸುಬರಮಣ್ಣ ಕೆ ಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 16/21 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 90044766817 9448563595

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಗಣಪತಿ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಅಮಮತಿತ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 282994905487 9342447122

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸಣಣ ಮಲಲಯಯ.ಎಸ್.ಎಸ್. ನಿಡುಗುಂಬ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 92/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 755933910770

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ.ಎಂ. ಮಧುಕ್ುಮಾರ್ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 140/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 892745043363 9480290360

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಕೆ. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 47/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 258465670741 9448648592

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ.ಯು.ಕಾಯಯಪಪ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 275/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 712514238098 9845121112

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ. ಮುತತಣಣ ಕ್ಳತಾಮಡು ಅಮಮತಿತ 83/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 633441662343 9448903745

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕೆ.ಎ.ಸುಬಬಯಯ ಕ್ಳತಾಮಡು ಅಮಮತಿತ 83/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 344462496053 9448903745



ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ.ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 62/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 289276086264

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹರಿೋಶ್. ಪಿ.ಎಸ್. ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 25/27 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 686587122996

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಬಿ. ಮುತತಪಪ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 122/10 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 793550851342 8274235454

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ಎಸ್.ಪೆ ನನಮಮ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಹಳಿಿಗಟುಿ 173/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 655414895282 9945572873

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಎಂ.ವಿ. ದೋವಯಯ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ 54/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 509346600797 9632250610

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸ.ಪಿ.ಪ ಣಚಚ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 134/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 292988477469 9480238484

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಬಿಂದ್ು ಪ ಣಚಚ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 134/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 343758733152 8762345430

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಪಂ ಸ.ಕೆ. ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 69/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 666343264203 9448648545

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಉಮ ಕ್ೃಪಾ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 134/17 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.80 7800.00 213931125794 8277235704

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ B W ಮಾಚಮಮ ಹೆ ಸ ರು ಅಮಮತಿತ 10/7. ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.80 7800.00 883280510169 9448433191

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ,ಎಂ.ಕೆ. ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 103/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.80 7800.00 312787688432 9483624953

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಶಿವಪಪ.ಕೆ.ಜಿ. ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 81/40 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.80 5920.00 917664363276 9481059379

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಕ್ೃಷಣ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/50 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 569390801993

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎನ್. ರ ೋಹಣ್ಣ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/39 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 455453946078

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸದ್ಾ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 332/25 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 931894341537

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಆಶಾ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 45/5BP1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 464254208987 9945288187

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪರಕಾಶ್ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 243 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 388183267271 9480410211

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮುತತ ಕೆ ಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 972038226376 9482731153

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎ.ನಂಜಮಮ ಕೆ ಟಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 86/17 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 800122385340 9482731153

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಗಿಣ್ಣ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 17 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 850676216445 8105076921

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಜವರಯಯ ತಿತಿಮತಿ ಪೆ ನನಂಪೆಟೆ 104/28 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 595276438281

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋಟ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 106/7A ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 301805881404

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಮಲಲ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 10/7a ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 693969552407

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಗಣೆೋಶ ಹೆಚ್.ಬಿ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 363421850820

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಸ.ಅಪಾಪಜಿ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 173/45 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.22 2000.00 512531859554

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಸುಭಾಷ್.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 173 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 803143876479 7072550504

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 196/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 906067398172

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಗಣೆೋಶ್ ಹೆಚ್..ಬಿ. ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 90/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 453403916784 9902645129

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಹೆಚ್.ಸ.ಮಾಲ ಮಾಲಾೆರ ಅಮಮತಿತ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 696557045847

ಕ್ಕತತಳೆ ಪುನಶಚೋತನ ಮೊೋಹನ್ ರಾಜ್  ಹೆಚ್.ಎನ್ ನೆ ೋಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 24 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಕತತಳೆ 0.40 4000.00 715024785385

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಯು. ಅಬುೆಲ್ ಗಪ ರು ಬಿನ್: ಎಂ. ಉಸಾಮನ್ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 110/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 5.50 2640.00 794719171140 256401000004167

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಂ. ಕೆೈರುನಿೋಸ ಕೆ ಂ: ಅಬುೆಲ್ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 116/1,116/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 9.70 1046.00 595096813452 256401000004444

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ದಿನೆೋಶ್ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಬಿ. ಕಾಯಯಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 197/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 9.70 4800.00 530804561568 12100586350

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ನೆೋತರ ಕೆ ಂ: ದಿನೆೋಶ್ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 252/6,252/7,251 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 9.70 3475.00 753587501476 121000594554

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಡಿ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್:ದೋವಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 6/1, ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 9.70 2596.00 831860511154 121001341864

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಸ. ಪ ವಯಯ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ.ಚಿಣಣಪಪ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 8.33 3998.00 468468747891 ,0554101011638

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಎ. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಪಿ.ಪಿ. ಅಪಪಣಣಮಮಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 9.70 4800.00 673465273391 ,0554101005104



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಡಿ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಂ. ದೋವಯಯ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 9.70 480.00 309278925247 ,055410101013229

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಐ.ಡಿ. ಪ ವಯಯ ಬಿನ್:ಐ.ಎಂ. ದೋವಪಪ ಬಲಮುರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 9.70 1382.00 378124078735 10708095009

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಸ.ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಸ್. ಚಂಗಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 9.70 4800.00 896556917693 ,0554101002176

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬೆ ೋಪಣಣ ಎಸ್.ಎ. ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಅಪಪಣಣ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 9.70 2654.00 455795330285 25640100000099

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ.ಜಿ.ತಿಮಮಯಯ

ಬಿನ್ : ಸ.ಪಿ.ಗಣಪತಿ
ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ

46/2P2,

46/3
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 7451 9660 4430 1555101001599

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬಿ.ಎಸ್. ದೋವಯಯ
ಬಿನ್ : ಸ್ ೋಮಯಯ

ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ
165/3P2,

165/8P1,164/9,

164/11

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 9.70 4560.00 9604 4878 3583 20240665280

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಮಾಚಯಯ . ಟಿ.ಡಿ
ಬಿನ್ : ದೋವಯಯ

ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 165/9 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 3.09 1440.00 5889 3337 3181 10599828493

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಟಿ.ಸ.ಅಪಪಣಣ

ಬಿನ್ : ಪೌತಿ .ಟಿ.ಕೆ.ಚಿಣಣಪಪ
ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ

164/2,

164/10
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 3.70 1776.00 4857 4262 3107 10599795567

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ.ಎಸ್. ಕಾಳಯಯ

ಬಿನ್ : ಸ.ಪಿ. ಸ್ ೋಮಣಣ
ಅರಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ

15/17,

26/5,

28/3,

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 8.40 3840.00 9531 3279 4288 114401011000919

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಜಿೋವರತನ .ಸ.ಎಸ್

ಬಿನ್ : ಪೌತಿ ಸುಬಾರಯ ಸ .ಕೆ
ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ

124/7,

124/15,

124/14

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕ್ಕತತಳೆ 10.00 4800.00 5343 5167 7710 114401011000160

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸುಬಾಷ್ ಟಿ.ಎ

ಬಿನ್ : ಆನಂದ್ಯಯ . ಟಿ.ಎಂ
ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ

169/2,

30/28,

112/12,

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 9.20 2880.00 6516 4495 8194 11042200023004

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ.ಸ.ಗಣಪತಿ

ಬಿನ್ : ಚಿನನಪಪ
ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ

1/7,

1/9,

30/13

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 6.00 2880.00 3927 2786 5743 621005068850

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ.ಎಂ.ತಿಮಮಯಯ

ಬಿನ್: ಪೌತಿ ಮುದ್ೆಪಪ
ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ

53/29,

53/12, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕ್ಕತತಳೆ 10.00 4800.00 2597 5158 3567 1555101000696

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ಯು.ಗಣೆೋಶ್

ಬಿನ್ : ಉತತಪಪ .ಪಿ.ಎಂ
ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 59/1 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 4.88 1680.00 3957 6173 8064 11042200049801

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಡಿ.ಟಿ.ಮಹೆೋಶ್ 

ಬಿನ್ : ಪೌತಿ ಡಿ.ಕೆ.ತಮಮಯಯ
1ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 98/7 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 2.03 960.00 4172 5408 5397 85022750795

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಯೋಗ್ಾನಂದ್ .ಜಿ.ಕೆ.

ಬಿನ್: ಜಿ.ಬಿ.ಕ್ುಟಿಪಪ
ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ

5/4,

5/5
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.35 2970.00 2900 3990 6896 1555101002642

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಸ.ರೋಣುಕ್ುಮಾರ್

ಬಿನ್: ಪೌತಿ ಕೆ.ಪಿ.ಚಿಣಣಪಪ
ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ

119/9,

119/28,
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕ್ಕತತಳೆ 1.93 920.00 2810 4657 5462 114401010004057

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸತಯಮ ತಿಯ  ಎಮ್.ಜಿ

ಬಿನ್ : ಗ ೋಪಾಲರಾವ್ .ಎಂ.ಎಸ್
ಎಸ್ ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 264/19 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 4.20 1440.00 3895 5752 5433 10708101070

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ಎಸ್ .ಗಣೆೋಶ್

ಬಿನ್ : ಪೌತಿ ಪಿ.ಎಂ ಸುಬಬಯಯ
ಕ್ಕಗ್ಾಾಲು ಮಡಿಕೆೋರಿ

52/3,

14/17p1,

64/12,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕ್ಕತತಳೆ 9.96 4780.00 6933 8938 7788 10708105417

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಜಯಂತಿ

ಕೆ ೋಂ : ಪೌತಿ ಕ್ುಟಿಪಪ. ಜಿ.ಬಿ
ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ

3/2,

3/3,3/12
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ . ಕಾಳುಮೆಣಸು, 3.35 1608.00 8596 6058 5011 1555101001073

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಮಂದಪಂಡ ಅಪಪಯಯ

ಬಿನ್: ಕ್ುಟಿಪಪ. ಎಂ .ಯು
ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 112/7p1 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 5.20 2496.00 5318 4776 5493 60291724670

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಯು.ಎಂ .ನಾಣಯಯ
ಬಿನ್ : ಮಾಚಯಯ

ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ
217/2,

276/3
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 5.00 2400.00 2176 3109 3869 114701010006530

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಪಿ.ಗಣಪತಿ

ಬಿನ್: ಪುಟಿಪಪ
ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 7/7P7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 3.00 1200.00 9166 5558 2205 13281018262

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಬಿ.ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್
ಬಿನ್ :ಬಿದ್ೆಪಪ ಕೆ.ಯು

ಮುತಾತರುಮುಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ
8/7P,

1/11,

8/6P,

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 4.27 1440.00 9722 1652 1261 0517101025261

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಟಿ.ಪಿ.ಕಾಯಯಪಪ
ಬಿನ್: ಪ ವಯಯ

ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ
64/3,

63/3
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ, ಕ್ರಿಮೆಣಸು , ಬಾಳೆ 5.45 2400.00 9124 9465 3610 1555101000185

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಸ್.ಪಿ.ಸ್ ೋಮಣಣ
ಬಿನ್ : ಪ ವಯಯ

ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ
39/75,

39/69
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 8.80 4220.00 7248 7091 0307 1555101000325

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ .ಕೆ.ಕೆ

ಬಿನ್: ಕೆೋಶವಯಯ  ಕೆ.ಯು
ಮುತಾತರುಮುಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 4/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 6.00 2640.00 9174 0826 8590 32314045008

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎ. ಪ ವಮಮ
ಕೆ ೋಂ : ಅಪಪಯಯ

ಅರಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ
95/16,

95/13B,

95/19,

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 4.25 2040.00 4270 7032 4152 54012466794

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎ.ಹೆ ನನಪಪ

ಬಿನ್: ಕೆ.ಕೆ.ಅಪಪಚಚ
ಮುತಾತರುಮುಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ

8/12,

8/9,

8/3

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 4.00 1890.00 5152 4332 0147 1328200962-9

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಯು.ಅಪಪಯಯ

ಬಿನ್ : ಕೆ.ಎಸ್ . ಉತತಪಪ
ಅರಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 95/22P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 8.00 3840.00 9402 3968 3942 520361022921340

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬೆ ೋಪಯಯ .ಎಂ.ಕೆ

ಬಿನ್ : ಕ್ರುಂಬಯಯ .ಎಂ.ಬಿ
ಎಂ/ ಬಾಡಗ ಮಡಿಕೆೋರಿ

226/3,

226/4,

218/12,

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4266.00 9091 4103 2007 60053957200

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಅಶಿಾನಿ .ವಿ.ಎಸ್

ಬಿನ್: ಶಿವಣಣ. ವಿ.ಎನ್
ಮುತಾತರುಮುಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 107/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 1200.00 5151 8810 9295 121001147448

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಧನಂಜಯ. ಬಿ.ಎಂ

ಬಿನ್ : ವಿ.ಎಸ್.ಮಲಲಯಯ
ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ

43/17,

43/21,

43/25,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 3.90 1800.00 2388 8605 5762 10708085910

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಭುವನೆೋಶಾರ ಎಂ .ಎಸ್ 

ಬಿನ್ : ಎಂ .ಎಂ .ಸ್ ೋಮಯಯ
ಎಸ್/ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ

12,

124/19P1,

124/12

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 10.00 4800.00 3485 4883 8693 0687101011265

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪರಶಾಂತ್ ಸ ಎಲ್ 

ಬಿನ್: ಲ ೋಕ್ನಾಥ್ ಸ.ಟಿ
ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ

53/39,

53/53,

53/66,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 10.00 4800.00 3539 6894 8926 60104046521

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ.ಸ. ಮುತತಣಣ

ಬಿನ್: ಸ.ಸ.ಚಿನನಪಪ
ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ

10/5,

11/1,

12/4,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 5.50 2640.00 3982 2923 9673 121001240549

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ.ಬಿ.ಕ್ುಟಿಪಪ
ಬಿನ್: ಭೋಮಯಯ

ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 3.00 1440.00 8572 3114 1862 1555101002986



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಹರಿನಾರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಲ್.ಕೆ

ಬಿನ್: ಕ್ುಶಾಲಪಪ
ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 227 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 5.50 2640.00 3052 5558 6043 1555101000972

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ.ಕೆ.ಕ್ಷೋಮಿ

ಕೆ ೋಂ : ಸ.ಬಿ.ಕ್ುಟಿಪಪ
ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 53/12A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 1.50 720.00 4805 1154 0971 1555101002829

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಸ್ .ಜಿ.ಲ ೋಕೆೋಶ್

ಬಿನ್: ಲೋಟ್ ಗಣಪತಿ ಎಸ್ ಎಂ
ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 39/66 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 5.00 2400.00 4661 2060 6958 1555101001486

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್ .ಕೆ. ಮಂದ್ಣಣ
ಬಿನ್: ಲೋಟ್ ಕಾಳಪಪ

ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ
231/2,

146/2,

232/2

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 5.50 2640.00 3409 6677 6785 1555101002392

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್.ಎಂ ರಮೆೋಶ್ 

ಬಿನ್: ಎನ್.ಕೆ.ಮಂದ್ಣಣ
ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ

231/3,

53/6
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 7.00 3360.00 8552 1490 4962 1555101002668

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್.ಎಂ.ಕಾಳಪಪ

ಬಿನ್: ಮಂದ್ಣಣ ಎನ್ .ಕೆ
ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ

267/4,

231/2,

231/3

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 7.00 3360.00 6849 9821 7239 1555101000971

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಬಿ.ದೋವಯಯ

ಬಿನ್ : ಬೆ ೋಪಯಯ
ಮುತಾತರುಮುಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 2.25 1080.00 7230 9656 0164 1328200405-3

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಗಣೆೋಶ್ ಸ.ಎಸ್

ಬಿನ್ : ಸ್ ೋಮಯಯ ಸ.ಕೆ
ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ

102/2,

124/13
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 7.00 3360.00 2445 9565 6280 20068233074

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎಸ್.ನಂಜಪಪ

ಬಿನ್: ಪೌತಿ ಕೆ.ಪಿ.ಸುಬಬಯಯ
ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ

271/2,

297/3
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 10.00 4800.00 3673 4391 9238 8503908063-8

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ಎಸ್.ಪೆ ನನನನ

ಬಿನ್: ಪೌತಿ ಪಿ.ಎಂ ಸುಬಬಯಯ
ಕ್ಕಗ್ಾಾಲು ಮಡಿಕೆೋರಿ

64/7,

64/8, ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 7.22 3465.00 4816 4528 8528 11042200007063

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎಂ.ಕಾಯಯಪಪ

ಬಿನ್: ಕೆ.ಜಿ.ಮಾಚಯಯ
ಎಂ /ಬಾಡಗ ಮಡಿಕೆೋರಿ

33/2,

76/4,

76/3

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 2.31 1108.00 4450 9920 2676 30060558030

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಕೆ.ಎಸ್

ಬಿನ್: ನಂಜಪಪ.ಕೆ.ಎಸ್
ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 275/2 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 5.00 2400.00 7340 0271 0462 8500440912-1

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಹೆಚ್.ಎ.ಕಾಳಪಪ

ಬಿನ್: ಪೌತಿಅಯಯಪಪ
ಮಕ್ಿಂದ್ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ

12/8,

12/6,

12/7,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.25 1560.00 2031 3655 0256 121001240334

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸುನಿೋತ ಬೆ ೋಪಣಣ .ಎಂ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 28,59 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು 8.00 3840.00 7425 8376 1133 1322500100416701,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ ಮ ಸ್ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
221/6,

243/15,
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.40 4512.00 4516 6836 5136 256401000001088

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕ್ತಯಂಡ .ಎಸ್.ಇಂದ್ು ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 231/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 5911 3572 4717 520101215591484,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸಂಕೆೋತ್ ಪ ವಯಯ.ಎಂ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 119/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 8816 0646 6987 1322500100570101,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಯಂ ಬೆ ೋಪಣಣ
ದ ಡಡ 

ಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು
ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

162/12,

162/24,

112/12

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 9935 4247 6074 1537101002691,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ .ಎಸ್. ಗಣಪತಿ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
250/51,

250/13
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಪಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 8421 8109 0618 10509881952

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬೆ ೋಪಣಣ ಎಂ.ಎ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
138/5,

138/8,

61/7

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.9 4752.00 3549 6593 6591 1322500100223301,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.ಪ ವಣಣ ಕೆೈಕಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 29./3 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 4.45 2136.00 4555 7060 6903 .0554101011707,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಸ್ ಎಸ್ ಉದ್ಯಶಂಕ್ರ

ಬಿನ್ : ಎನ್ ಎನ್ ಸುಬಾರಯ
ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

75/4P1,

75/4P2,

75/5,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು 9.62 2916.00 2150 3667 3842 ,0554101003111

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸುಬರಮಣ್ಣ ಸ ವಿ
ಬಿನ್ : ವಾಸುದೋವ

ಕೆ ೋಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
13/18,

43/21,
ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.05 4320.00 5104 8128 9410 ,0554101015416

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಜಗದಿೋಶ್ ಎಂ ಯು

ಬಿನ್ : ಎಂ ಟಿ ಉತತಪಪ
ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

149/1,

147/2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.85 1848.00 6032 1642 4487 256401000000572

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎ ಪೆ ನನಣಣ
ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ

ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
2/3,

3/7
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 2041 1708 0572 256401000002959

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಮಾಚಯಯ ಕೆ ಎಂ 

ಬಿನ್ : ಕೆ ಬಿ ಮುತತಪಪ
ದ ಡಡಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

112/3,

112/11,63/13
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 4.44 2131.00 6159 7805 8685 54012463023

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್ ತಮಮಯಯ

ಬಿನ್  ಸ ಬಿ ನಂಜಪಪ
ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

222/7,222/13

222/14,

222/18,

ಸಾಮಾನಯ  ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.54 3139.00 3802 1935 6312 520101028482243

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎ ಯು ಸುಗುಣ

ಬಿನ್ ಎ ಎಸ್ ಉಲಾಲಸ
ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,24/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.84 1843.00 2791 7425 1471 1322500100444901,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎ ಕೆ ಈರಪಪ

ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ
ಕ್ಕರುಂದ್ಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 178/8 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 6821 1037 8556 10599803262

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸಾದ್ಲ್ಲ ಕೆ ಪಿ 

ಬಿನ್ ಪಕ್ುರ ಕ್ಕಟಿಿ
ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

222/9,

221/17,

110/24,

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 7.77 3730.00 7127 2286 8815 ,0554101012106

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸುಭೋದ್ ಕೆ ಎಸ್
ಕೆ ಪಿ ಸಾದ್ುಲ್ಲ

ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 221/24 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 1.55 744.00 9912 2869 3350 256401000003527

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬೆಳಿಿಯಪಪ . ಎಂ ಜಿ
ಬಿನ್: ಎಂ ಕೆ ಗಣಪತಿ

ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 338 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 7123 2182 4214 ,0554101011233

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಧರಣ್ಣ ಗಣಪತಿ

ಕೆ ೋಂ : ಎಂ.ಕೆ.ಗಣಪತಿ
ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

339/8,

339/6,

337,336
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 3595 5300 1691 30042228366

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬಿ.ಎಂ. ನಾಣಯಯ

ಬಿನ್ : ಪೌತಿ ಬಿ ಸ ಮುತತಣಣ
ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

11/22,

11/7,

8/3

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 6.00 2880.00 8361 6251 9975 ,256401000000073

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ.ಪಿ. ಅಯಯಪಪ

ಬಿನ್ ; ಪ ವಯಯ ಎಂ ಯು
ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ .18/1 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 4.52 2170.00 3717 8815 1733 ,256401000000654

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಅನಿತಾ ಕಾರ್ೋರಪಪ

ಕೆ ೋಂ : ಎಸ್.ಎಂ . ಕಾರ್ೋರಪಪ
ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

125/3,

125/2
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 5.10 2448.00 4347 1225 1804 ,121001486708

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎ.ಸ ಸರ ೋಜಿನಿ

ಕೆ ೋಂ :  ಎ.ಕೆ .ಚಂಗಪಪ
ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 5.00 2400.00 5599 5874 7391 ,520101048824697



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ .ಜಿ.ಲಲ್ಲತ

ಕೆ ೋಂ : ಸ . ಯು . ಗಣಪತಿ
ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 7 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 6.51 3125.00 2302 0492 8348 ,1537101003273

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಸ್ .ಎಂ. ಕಾರ್ೋರಪಪ

ಬಿನ್ ; ಎಸ್. ಪಿ .ಮಾದ್ಪಪ
ಕೆೈಕಾಡು
ಬೆೋತು

ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
6/4,

207/12
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 7.95 3816.00 5098 0154 8766 ,121001486367

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ಕೆ.ಮುರುಳಿೋಧರ
ಬಿನ್ : ಕ್ರುಂಬಯಯ

ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
36/4,

37/3,

276

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 3430 3603 8710 ,0554101004134

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ.ಯು.ಗಣಪತಿ 
ಬಿನ್: ಉತತಯಯ ಸ

ಬಲಲಮಾವಟಿ 
ಎಮೆಮಮಾಡು

ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
166/2,

15/3,

14/2

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 4.68 2246.00 3009 1801 6834 ,0554101012795

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎ.ಯುಸುಫ್ ಹಾಜಿ

ಬಿನ್ : ಲೋಟ್  ಅಹಮದ್ ಹಾಜಿ
ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

157/10

157/12,

157/28

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 7.75 3720.00 4336 4078 2029 ,0554101011573

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಚಿಣಣಪಪ

ಬಿನ್  : ಕ್ುಶಾಲಪಪ
ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,2/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 10.00 4800.00 9557 0460 8071 ,121000729628

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ಎನ್.ಮುತತಣಣ

ಬಿನ್ : ಲೋಟ್ ಪಿ.ಎಂ ನಂಜಪಪ
ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,7/7 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 3.70 1776.00 8003 4533 7887 ,1537101003587

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪ ವಯಯ ಎಂ .ಯು

ಬಿನ್ :  ಉತತಪಪ ಎಂ .ಎಂ
ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

143/5,

143/3
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 1.17 562.00 9888 8407 9749 ,0554101007373

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ .ಎಂ .ಉತತಪಪ

ಬಿನ್ : ಲೋಟ್ ಮಾಚಯಯ
ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

143/4,

143/2
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 3.92 1880.00 2752 5628 0038 ,0554101015971

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಡಿ.ಪೆಮಮಯಯ
ಬಿನ್ : ದೋವಯಯ

ಕ್ಕರುಂದ್ಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
233/1,

124/2,

207/2

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 6.99 3149.00 4910 8518 2003 ,520361019849995

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್.ಟಿ.ಕ್ಕರಣ್ ಕಾಯಯಪಪ
ಬಿನ್ : ಎನ್ .ಕೆ.ತಿಮಮಯಯ

ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
103/2,

88,

103/1

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 9.64 4627.00 5038 5772 1262 ,64008611483

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ. ಪರಗತ್ ಕಾಯಯಪಪ
ಬಿನ್ : ಎಂ.ಎಂ ಕಾಯಯಪಪ

ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
47/18,

82/4
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 6.85 3288.00 2617 7042 5378 520101048807210

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ.ಐ.ಮೊಹಮಮದ್
ಬಿನ್: ಪೌತಿ ಇಬಾರಹಂ

ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
225/170P1,

247/6
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 7.86 3772.00 8099 5816 7925 256401000000013

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ

ಎ.ಕೆ.ಮ ಸ
ಬಿನ್ : ಕ್ುಂಜಾಮಮದ್ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

313,

137/7,

133/15,

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 5.55 2640.00 6739 0346 6824 520101048840651

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್

ಬಿನ್: ಕ್ಕ.ಜಿ.ಬೆಳಿಿಯಮಮಯಯ
ಪೆೋರ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

79/16,

79/12A,

66/A,

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 9601 7830 6081 1537101000156

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎ.ಮಾದ್ಪಪ

ಬಿನ್ : ಅಜುಯನ್ ಕೆ.ಎಂ
ಕೆ ೋಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

6/58,

6/57
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 3.35 1600.00 8847 1231 3634 1322500100585701

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ.ಯಂ.ಇಬಾರಹಂ

ಬಿನ್ : ಮೊಯಿದ್ು ಕ್ುಟಿಿ
ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

200/16,

225/9,

225/76,

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 6483 7696 4715 121001681255

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಮೊೋಟಲ್ ಹಂಸ
ಬಿನ್ :ಇಬಾರಹಂ

ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
226/6,

221/13,

221/11

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 2.77 1330.00 2816 9047 0858 1325301766-8

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಮ್.ಎಚ್.ಫ್ಾತಿಮಾ
ಕೆ ೋಂ : ಎಂ .ಐ. ಹಂಸ

ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
225/169P1,

228/3,

228/1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ , ಕ್ರಿಮೆಣಸು 2.66 1276.00 5320 3119 8309 12262

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಯು.ಎ.ತಿಮಮಯಯ

ಬಿನ್: ಯು.ಡಿ.ಅಣಣಯಯ
ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

342/24,

341/2,

342/13,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ, ಕ್ರಿಮೆಣಸು 9.64 4500.00 6718 4681 8262 520101048861061

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಉದಿಯಂಡ ಪಿ.ಸುಬಾಷ್

ಬಿನ್: ಪೆ ನನಣಣ
ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

136/2,

136/3,

136/4,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 2773 5968 5030 520101048848944

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ವಾಣ್ಣ ಅಣಣಯಯ
ಕೆ ೋಂ : ಅಣಣಯಯ

ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 342/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ, ಕ್ರಿಮೆಣಸು 10.00 4800.00 8197 1168 2653 520101040061029

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಭೋಮಯಯ .ಎಮ್.ಸ
ಬಿನ್: ಚಂಗಪಪ  ಎಂ .ಕೆ

ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
108/2,

223/4,
ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ರಿಮೆಣಸು 9.90 4752.00 9279 8168 3545 85054826339

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಪಿ.ಅಬಾಬಸ್

ಬಿನ್ :ಪಕ್ುರ ಕ್ುಟಿಿ
ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

222/19,

222/15P2,

222/17P2,

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 6707 0290 1402 121001387504

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್.ಡಿ.ಅಯಯಪಪ
ಬಿನ್:ಪೌತಿ ದೋವಯಯ

ಕೆ ೋಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 125/9 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 5467 2677 8732 1322500100065801

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ .ಎಂ.ನಾಣಯಯ

ಬಿನ್: ಪೌತಿ ಮಂದ್ಣಣ
ಬಲಲಮಾವಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 154/3 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 6.28 3000.00 2104 6077 5223 121000729265

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎ.ಬಷಿೋರ್

ಬಿನ್: ಕೆ.ಪಿ.ಅಬಾಬಸ್
ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 204/8 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 1.93 926.00 6728 2965 8617 121000865083

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ ಡಿರ ಜಿ.ಲಲ್ಲತ

ಕೆ ೋಂ : ಪೌತಿ ಗಣಪತಿ
ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

14/5,23/5,

25/3,25/1,

14/6,25/5

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ, ಕ್ರಿಮೆಣಸು 10.00 4800.00 2998 7222 0027 11062210002623

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಡಿ.ರಾಧ

ಕೆ ೋಂ : ದ್ಾಮೊೋದ್ರ
ಕ್ಕರುಂದ್ಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

92/2a,

92/2b,

92/1,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ, ಕ್ರಿಮೆಣಸು 10.00 4800.00 5045 8206 7082 520101028484599

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪೆ ನನಯಯ ಬಿ ಎ 

ಬಿನ್ : ಅಯಯಮಾಮ ಬಿ.ಸ
ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 124/6 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 1.30 624.00 8981 2465 3002 121001506929

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಪಿ.ಮಂದ್ಣಣ
ಬಿನ್: ಪೆ ನನಪಪ

ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
71/9,44/4,

37,82/37,

117/8

ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 7.30 3504.00 6550 7124 1245 11062200021597

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಮಂದ್ಣಣ . ಸ.ಎಂ 

ಬಿನ್: ಮಾಚಯಯ  ಸ .ಕೆ
ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

22/9,415/5,

417/2,416/4
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 8985 0032 4542 54012463465

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಪಿ.ಅಪಪಣಣ 

ಬಿನ್: ಕೆ.ಬಿ.ಪೆ ನನಪಪ
ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

71/5,44/3,

117/9
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.00 4800.00 6057 1495 3823 6486002100000348

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಮ್.ಬಿ.ಬೆಳಿಿಯಪಪ

ಬಿನ್ : ಭೋಮಯಯ ಎಂ .ಬಿ
ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 223/19 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 2.90 1392.00 7831 1485 9477 114701011001939

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ವಾಸುದೋವ ವಿ ಬಿ
 ಬಿನ್ : ಬಾಬು

ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 98/19 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ , ಕಾಫಿ , ಕ್ರಿಮೆಣಸು 3.00 1440.00 8524 4555 2859 85011834646

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬಿ ಸ ಕ್ುಶಾಲಪಪ
ಬಿನ್ : ಚಿಣಣಪಪ

ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 161/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ,ಅಡಿಕೆ , ಕ್ರಿಮೆಣಸು 10.00 4800.00 6280 1542 3355 1555101002036,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಪಿ . ಜಿ 

ಬಿನ್ : ಲೋಟ್ ಕ್ರಿಯಪಪ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/588, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ಬಾಳೆ , ಗೋರು , ಕೆ ೋಕೆ 4.50 2160.00 6873 5528 1205 ,0643108015532



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ ಟಿ ರಾಮಮ ತಿಯ
ಬಿನ್  ತಿಮಮಪಪಯಯ

ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 1/15P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ಬಾಳೆ ,  ಕೆ ೋಕೆ 3.00 1440.00 6886 2138 9554 ,0643101004590

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್ .ಪಿ .ಗಂಗ್ಾದ್ರ
ಬಿನ್ : ಪ ವಯಯ

ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ
ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ

ಸಂಪಾಜೆ
206,

356/257,

295/12

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ಬಾಳೆ ,  ಕೆ ೋಕೆ 5.00 2400.00 8052 6375 4910 1325200675-8

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್ ಜಿ ದೋವಿಕ್ುಮಾರಿ

w/o ಗಂಗ್ಾಧರ
ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 295/1P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ,   ಕೆ ೋಕೆ 2.50 1200.00 6742 6366 2912 8504210195-1

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಶಶಿಧರ ಟಿ ಆರ್ 
 ಬಿನ್ : ರಾಮು

ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 1/14P3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ,   ಕೆ ೋಕೆ 4.95 2300.00 5445 9006 0044 ,0643108013011

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬಿ ಎ ಚಂಗಪಪ

ಬಿನ್ : ಬಿ ಎಂ ಅಪಾಪಜಿ
ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ

88/4,88/5,

90/4,90/1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕಾಫಿ , ಅಡಿಕೆ , ತಂಗು 

ಮತುತ ಬಾಳೆ
10.00 4800.00 2503 7123 0505 520101048793805

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ .ಟಿ ಮಾಚಯಯ

ಬಿನ್ : ಸ ಬಿ ತಮಮಯಯ
ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ

49/1,72/1,

72/7,89/6
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕಾಫಿ 9.50 4560.00 8773 0169 0911 520101048805900

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ .ಟಿ .ಉತತಮನ್ 

ಬಿನ್ : ಕ್ುಂಞಪಪನ್ ನಾಯರ್
ಕಾಟಕೆರಿ ಸಂಪಾಜೆ

56/1, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ಕಾಫಿ , ಕ್ರಿಮೆಣಸು 5.00 2400.00 8863 5173 2237 ,020301000005067

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಜಿ ಎಸ್ ವಿೋರಪಪ
ಬಿನ್ : ಸ್ ೋಮಯಯ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/131, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ಬಾಳೆ ,  ಕೆ ೋಕೆ 3.00 1440.00 7166 1592 9693 ,0643110000040

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಆನಂದ್ ಜಿ.ವಿ
ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/425 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ಬಾಳೆ ,  ಕೆ ೋಕೆ 2.50 960.00 6689 5703 1105 13251002187

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್ ಜಿ ಹರಿೋಶ್

ಬಿನ್ ; ಲೋಟ್ ಗಣಪತಿ
ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/321P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ,   ಕೆ ೋಕೆ 1.00 480.00 4896 7619 4255 1325201528-7

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಯಶ ೋಧ ಎ ಸ

w/o ಲೋಟ್ ಮನು ಚಿಟಿಿಯಪಪ
ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ

247/11.5

237,
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ, ಕ್ರಿಮೆಣಸು 12.49 4800.00 2208 7056 3111 520101048795514

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎ. ಸ .ಪರಸಾದ್ ಪೆ ನನಪಪ 
ಬಿನ್ ಎ ಈ ಚಿಟಿಿಯಪಪ

ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ
191/13,

191/12,

191/1P2,1191/4,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ, ಕ್ರಿಮೆಣಸು 5.05 2400.00 6557 5850 1449 520101048788879

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ವಿ.ಬಿ ಹರಿೋಶ್
ಬಿನ್ : ಬೆಳಯಪಪ

ಮದ ಸಂಪಾಜೆ
482/1,475/7,

476/8,476/10,

475/2,476/6

ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ಕೆ ಿ , ಬಾಳೆ , ಕ್ರಿಮೆಣಸು 5.00 2400.00 3234 2061 4423 ,0914104000273770

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಟಿ. ಸ. ಸುರೋಶ್

ಬಿನ್ : ಟಿ.ಎಂ. ಚಂಗಪಪ
ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ ,4/30 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,

ಕಾಳು ಮೆಣಸು
6.50 3120.00 8619 9998 0721 520101224006221

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಟಿ. ನಳಿನಿ ಸುರೋಶ್

ಕೆ ೋಂ : ಟಿ .ಸ . ಸುರೋಶ್
ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ ,4/58 ಸಾಮಾನಯ  

ಕಾಳು ಮೆಣಸು
3.80 1824.00 7676 2896 4215 ,0688101011100

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ನಟೆೋಶ್ .ವಿ.ಜಿ

ಬಿನ್ : ಗ ೋಪಾಲ ವಿ.ಕೆ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ

475/6,

476/4
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,

ಕಾಳು ಮೆಣಸು
3.00 960.00 5662 3481 4640 121001186771

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ಕೆ .ದ್ುಗಾಪಪ
ಬಿನ್ : ಕೆ ರಗಪಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P93 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,

ಬಾಳೆ
3.00 1440.00 8501 9409 2924 ,0643101002503

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕ್ಪಯಯಯ ಐ

 ಬಿನ್ :ಪಿ ಇರುಳ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 8/1P8 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ , ತಂಗು ,ಅಡಿಕೆ , ಕ್ರಿಮೆಣಸು 3.25 1560.00 3335 2001 8205 ,0517101021233

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ವಿ.ಸೋತಮಮ

ಕೆ ೋಂ : ರ್ಂಕ್ಪಪ  ಪಿ .ಕೆ
ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/288P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 480.00 9317 2093 3069 85061715212

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ವಿ.ಮೊೋಹನ್

ಬಿನ್ : ಪಿ.ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಪಪ
ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/284P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.60 1248.00 7325 8696 2872 13252011453

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಪಪ
ಬಿನ್ : ಕ್ ಸಣಣ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/210 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 540.00 3117 2336 1686 ,01392030000067

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ.ಎ.ದೋವಕ್ಕ

ಕೆ ೋಂ :ಎಂ.ಕೆ ಕಾಯಯಪಪ
ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 100/8 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು ,ಕ್ಕತತಳೆ 6.00 2745.00 9986 7828 7633 ,1654101001941

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎ .ಲ ೋಕೆೋಶ್

ಬಿನ್ :  ಕೆ.ಎ ಅಪಾಪಜಿ
ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ

1/4,1/37

1/7,1/47,

1/6,1/8,

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು ,ಬಾಳೆ 8.95 3645.00 4786 0643 9448 10918014418

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಚಂದ್ಾರವತಿ .ಎಮ್.ಎನ್ 
ಕೆ ೋಂ : ನಾಣಯಯ .ಎಂ ಡಿ

ಕ್ಗ ಾೋಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ
149/1,

54/1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ಬಾಳೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 11.26 4800.00 2629 3591 3659 ,6486000100001349

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಮ್.ಎನ್ . ತೋಜಸ್
ಬಿನ್ ; ಎಂ.ಡಿ.ನಾಣಯಯ

ಕ್ಗ ಾೋಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ ,10/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ಬಾಳೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 10.00 4800.00 2710 3636 3498 ,6486000100001455

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ನಾಣಯಯ . ಎಂ.ಡಿ 

ಬಿನ್ ; ಎಮ್ . ಟಿ.ದೋವಯಯ
ಕ್ಗ ಾೋಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ 149/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ಬಾಳೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 10.00 4800.00 8777 3060 4869 ,6486000100001446

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ವಿ.ಶೋಷಪಪ
ಬಿನ್ : ರ್ಂಕ್ಪಪ

ಎಂ. ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/519 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ಗೋರು, ತಂಗು, ಕೆ ಕೆ 2.00 960.00 7169 0245 1685 ,150601231000036

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಮ್. ಆರ್. ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ೃಷಣ

ಬಿನ್ ; ರಾಘವ
ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/209 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ಕೆ ಕೆ 2.48 1190.00 4558 1821 0102 121001186534

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ಎಲ್.ಸಜನ್ 

ಬಿನ್ : ಪಿ.ಎನ್.ಲ್ಲಂಗಪಪ
ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ

86/3,86/4

201/3,201/11
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು 2.00 1920.00 3083 2254 1405 20172405081

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ .ಎಂ .ಜಗದಿೋಶ

ಬಿನ್ : ಲೋಟ್  ಎಂ .ಟಿ.ಮುತತಪಪ
ಕ್ಗ ಾೋಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ

10/16,

103/3,

61/7,

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು ,ಕ್ಕತತಳೆ 10.00 4800.00 2587 6343 4363 ,11002200042613

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಸ.ರತಾನಕ್ರ

ಬಿನ್ ; ಚಂದ್ರಶೋಖರ
ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

296/2,

296/45
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ಕೆ ಕೆ 5.90 2160.00 2729 5381 4153 121001341922

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಹೆಚ್ .ಆರ್ ಭಾಗಿರಥಿ
ಕೆ ೋಂ : ರಾಜೆೋಂದ್ರ

ಮದ ಸಂಪಾಜೆ
326/28,

326/29,

326/16,

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು ,ಕ್ಕತತಳೆ 10.00 4800.00 3742 2746 1341 3199316288

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಂ
ಬಿನ್ ; ಮೆೋದ್ಪಪ ಪಿ ಡಿ

ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ
17/29

17/17P1,

18/2

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 7.34 3355.00 3771 3860 9973 114401010003975

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ .ಎಸ್ .ಬೆ ೋಪಯಯ

ಬಿನ್ : ಪೌತಿ ಎಂ ಎ ಸ್ ೋಮಯಯ
ಕ್ಗ ಾೋಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ ,28/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 4.38 2102.00 9671 8496 5796 ,0517101040699

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ರಾಜೆೋಂದ್ರ ಹುದೋರಿ
ಬಿನ್ : ಬೆಳಯಪಪ

ಮದ ಸಂಪಾಜೆ
326/26,

326/27
ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 10.00 4800.00 6717 1178 4312 3199324233

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸುಂದ್ರ  ಬಿ.ಪಿ

ಬಿನ್ ; ಪಕ್ಕೋರ ಪ ಜಾರಿ
ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ

100/2B,

100/7,

100/9,

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 3.40 1630.00 8972 3496 2094 121000739818

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಎ ವಸಂತಿ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ
4/15 ,

 4/43,

4/46,

ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳು ಮೆಣಸು,

ಕ್ಕತತಳೆ, 

ಬಾಳೆ
4.80 2304.00 6324 0621 7072 121002166775



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಆರ್. ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ
100 ,

 99/2,

99/4

ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳು ಮೆಣಸು,

ಕ್ಕತತಳೆ, 

ಬಾಳೆ
5.10 2448.00 8517 1808 7905 11022200023280

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಮ್. ಸ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 244/8 ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳು ಮೆಣಸು,

ಕ್ಕತತಳೆ, 

ಬಾಳೆ
6.10 2928.00 3174 0727 8628 1312500100226501,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಪಿ .ಯಶವಂತ್ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ
211/7p1,

211/11,

211/8p1,211/7p2,211/

ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳು ಮೆಣಸು,

ಕ್ಕತತಳೆ, 

ಬಾಳೆ
8.70 4176.00 6551 3835 3001 1312500101136001,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಸ. ಗಣಪತಿ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ
44/3,

167/6
ಸಾಮಾನಯ

ಕಾಳು ಮೆಣಸು,
ಕ್ಕತತಳೆ, 

ಬಾಳೆ
10.00 4800.00 3612 1404 2066 1312500100003001,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್. ಎನ್. ಅಶ ೋಕ್ ಕೆ ೋಪಟಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 192/10 ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳು ಮೆಣಸು,

ಕ್ಕತತಳೆ, 

ಬಾಳೆ
5.7 2736.00 9322 9035 6477 11022200007504

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎಸ್ ಪರದಿೋಪ್ 

ಬಿನ್ : s/o ಸುಬಾರಯ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 202 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು, ಕಾಳು ಮೆಣಸು 5.00 2400.00 6525 3088 6806 520101241218027

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ.ಎ.ಡಾಲ್ಲ

ಬಿನ್ : s/o ಅಯಯಮಾಮ
ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 264/5P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ, ಬಾಳೆ 2.50 1200.00 6452 6044 2604 1312500100870101,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್. ಪಿ. ಮಿಟುಿ

ಬಿನ್ : s/o ಪೆಮಮಯಯ ಎನ್.ಎಸ್
ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು & 

ಕೆ ಟ ಿರು
ಭಾಗಮಂಡಲ

220/2

256/3,

3/18,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ, ಬಾಳೆ 4.80 2304.00 3673 9520 4224 10599821475

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ

ಸ ಎ ಉತತಯಯ
ಬಿನ್ : s/o ಅಯಯಣಣ

ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ
114/3,

69/14
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ, ಬಾಳೆ 2.8125 1350.00 8871 0247 1922 621002049477

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಟಿ.ಬಿ.ಸುಂದ್ರ

ಬಿನ್ :  s/o ಬೆ ೋಪಯಯ. ಟಿ.ಎ
ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ

4/12P1

4/23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ, ಬಾಳೆ 4.50 2160.00 6590 8673 9442 1312500101175901,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಪಿ. ಕ್ಕರಣ್

ಬಿನ್ :  s/o ಕೆ.ಎಂ .ಪ ವಯಯ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ
125/2,

125/6,

100/5

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ, ಬಾಳೆ 5.30 2544.00 8723 2717 6575 621002028898

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ಎ.ಪಾಪಣಣ

ಬಿನ್ :  s/o ಅಪಪಚಚ ಬೆೋಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ
107/45,

151/2,

151/3P1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ, ಬಾಳೆ 6.00 2880.00 7663 3157 7564 1312500100535201,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎನ್ ರ್ೋಣು ಗ ೋಪಾಲ 

ಬಿನ್ ; ನಂಜಪಪ
ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ

98/4,

98/7,

115/3

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ,
ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ

7.10 3408.00 5087 8512 0827 11002200009316

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮನಮೊೋಹನ್ ರೈ ಬಿ. ಕೆ. ಬಿನ್ : ಕೆ ೋಚಪಪ ರೈ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ
225/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ,

ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ
1.45 696.00 7619 0532 9513 520101048801611

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಮಂದೋಟಿರ ಬಿ ಚಂಗಪಪ
ಬಿನ್ ;ಎಂ ಎಂ ಬಿದ್ೆಪಪ

ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ .3/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ,
ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ

2.95 1416.00 8268 9252 9243 30740638797

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ನಾಪಂಡ ಎ ಮಾದ್ಯಯ 

ಬಿನ್ ; ಲೋಟ್ ಎನ್ ಕೆ ಅಪಪಚುಚ
ತಣ್ಣಣಮಾನಿ 
ಕಾರುಗುಂದ್

ಭಾಗಮಂಡಲ
25/7,

200/25P2,

192/3,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ,
ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ

8.25 3960.00 6293 7526 5048 520101048794674

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಬಿ.ತಮಮಯಯ

ಬಿನ್ : ಕೆ ಎ ಬಿದ್ೆಪಪ
ಕಾರಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ

70/8,

62/14
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ,

ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ
2.8125 1350.00 5348 2765 6585 520101048792817

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕಾಯಯಪಪ ಎಮ್ ಎನ್

 ಬಿನ್ : ನಂಜುಂಡ ಎಮ್ ಆರ್
ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 236/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ , ಕ್ರಿಮೆಣಸು 3.80 1824.00 5609 5855 6365 1312500100620901,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್ ಪಿ ಚಂಗಪಪ
ಬಿನ್ : ಪೆ ನನಪಪ

ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ
32/2

105/4,

183/7

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 7.65 3672.00 7786 8873 8314 11022200023179

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್ ಸ ಪೆ ನನಣಣ

ಬಿನ್ : ಎನ್ ಪಿ ಚಂಗಪಪ
ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 1.95 936.00 4494 5552 6807 11022200050895

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್ .ಸ. ದೋವಕ್ಕಿ

ಬಿನ್ : ಎನ್ ಪಿ ಚಂಗಪಪ
ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ

105/20,

34/3, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 2.75 1320.00 9973 0097 1484 11022200048395

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ದೋವಣಣ ರಮೆೋಶ್
ಬಿನ್ : ಬೆಳಿಿಯಪಪ

ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 960.00 4934 7318 1093 121001230449

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್ ಸ ಗಣೆೋಶ್

ಬಿನ್ ಚಿಣಣಪಪ ಎನ್ ಡಿ
ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ

74/5

200/30P2
ಸಾಮಾನಯ

ಕಾಳುಮೆಣಸು,
ಕ್ಕತತಳೆ,

ಬಾಳೆ
7.25 3480.00 8557 2877 0678 11002200001441

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಸ್ ಟಿ ಭವನ್ ಕ್ುಮಾರ್

ಬಿನ್ :ತಿಮಮಯಯ
ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 41/13 ಸಾಮಾನಯ

ಕಾಳುಮೆಣಸು,
ಕ್ಕತತಳೆ,

ಬಾಳೆ
1.45 696.00 8000 3388 4946 11022200014704

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ ಕೆ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ 
ಬಿನ್ : ಕ್ುಶಾಲಪಪ

ಚರಂಡೆೋಟಿ ಭಾಗಮಂಡಲ
,4/3,1/2,

1/1

1/11

ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳುಮೆಣಸು,

ಕ್ಕತತಳೆ,

ಬಾಳೆ
10.00 4800.00 6611 2325 8368 1326501837-5

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ ಪಿ ಪ ಣಚಚ
ಬಿನ್ ; ಪುಟಿಯಯ

ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ
32/15,

32/14
ಸಾಮಾನಯ

ಕಾಳುಮೆಣಸು,
ಕ್ಕತತಳೆ,

ಬಾಳೆ
5.2000 2496.00 5394 9429 2057 11002030003622

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ ಕೆ ರವಿೋಂದ್ರ ನಾಯರ್
ಬಿನ್ :ಕ್ುಮಾರ ನಾಯರ್

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 217 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ತಂಗು 4.30 2064.00 5490 1830 1763 ,035600101001771

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿ ಡಿ
ಬಿನ್ : ದ್ಾಮೊೋದ್ರ್

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 129 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ತಂಗು 5.00 2400.00 9839 3863 5841 520101241220595

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಟಿ ಕೆ ದ್ಾವುದ್

ಬಿನ್ : ಕ್ುಂಞ ಮಹಾಜಿ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ

40/P1

68/1P1

39/P1

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ತಂಗು 1.95 936.00 7527 8060 2801 520101241209321

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಪಿ .ಪಳಂಗಪಪ

ಬಿನ್ : ಕೆ ಕೆ ಪ ಣಚಚ
ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ

76/1,

48/14,

44/2

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 10.00 4800.00 2285 4101 8338 ,1312500100680301

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ದೋವರಾಜ್ ಎ ಸ

ಬಿನ್ : ಚಿನನಪಪ ಎ ಜಿ
ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ

210/8,

197/8,

282/1,

ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿ
ಮೆಣಸು

3.15 1512.00 2842 0635 0240 ,1312500100514201

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬಿ ಪಿ ನಿಮಯಲಾನಂದ್
ಬಿನ್ : ಪ ವಯಯ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ
206,

136/1,
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ತಂಗು 4.75 2280.00 3253 4721 4228 137801011003530

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್.ಡಿ. ವರದ್ರಾಜು

ಬಿನ್ :ಎನ್ ಸ ದೋವಯಯ
ಬಿ ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ

271/11,

270/5
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 4.50 2160.00 4148 3302 5864 ,1312500100089001

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ. ಕೆ. ರಾಜು

ಬಿನ್ : ಕಾಳಪಪ ಕೆ.ಎಸ್
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ ,203 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ತಂಗು 2.30 1104.00 5929 4577 6655 520101241209974

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎ.ಎಂ ಗಣೆೋಶ್

ಬಿನ್ : ಪೌತಿ ಎ. ಪಿ . ಮದ್ೆಯಯ
ಬೆಟಿತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 110/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 4.00 1920.00 7941 2280 9175 3403349714

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎಸ್ .ದಿವಾಕ್ರ
ಬಿನ್ : ಸ್ ೋಮಯಯ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 149/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ತಂಗು, ಗೋರು 8.40 4032.00 3819 7797 3527 520101241210141

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಹೆಚ್.ಪಿ. ಶ ೋಭಾ

ಕೆ ೋಂ : ಪರಮೊೋದ್ ಕ್ುಮಾರ್
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 111/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ತಂಗು 2.90 1392.00 2266 4277 2458 137801011004033



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಬಿ. ಮಾದ್ಯಯ
ಬಿನ್ : ಬಿದ್ೆಪಪ

ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 133/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 8.10 3840.00 2162 1416 8091 520101224057924

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಸ. ಮನು

ಬಿನ್ : ಕೆ.ಎ.ಚಂಗಪಪ
ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ

192/6,

192/2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 9.70 4656.00 2406 5365 6203 13265018422

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ. ಎಸ್. ಮಾದ್ಯಯ
ಬಿನ್ : ಸ್ ೋಮಪಪ

ಬಿ ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ
62/6

186/6
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 4.50 2160.00 9431 7359 1349 621005096060

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬಿ.ಡಿ.ಚಂಗಪಪ

ಬಿನ್ ; ಬೆ ಮೆಮ ಗ್ೌಡ ದೋವಯಯ
ಆವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ

34/15,28/20,

28/22P2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು .ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 10.00 4800.00 4736 0285 3156 ,0517101038265

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಟಿ.ಡಿ.ಸೋತಾರಾಮ
ಬಿನ್ : ದೋವಯಯ

ಬಿ ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ ,4/35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು .ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 1.30 624.00 6032 2424 4566 ,1312500100504201

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎಂ ಉತತಪಪ

ಬಿನ್ ; ಕೆ.ಎಸ್ ಮುದ್ೆಪಪ
ಬಿ ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ

61/8,

61/7,

58/4

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು .ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 4.10 1968.00 2313 3908 7931 ,1312500100107601

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್ .ಡಿ .ಕಾರ್ೋರಪಪ

ಬಿನ್ : ಎನ್. ಬಿ . ದೋವಯಯ
ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ

35/7,

36/30,

35/4,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು .ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 5.00 2400.00 5408 0118 3742 ,520101048798289

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಎಸ್. ಇಂದ್ರ ನಾಥ್
ಬಿನ್ ; ಸ್ ೋಮಯಯ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 157/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು , ಗೋರು 3.00 1440.00 4309 4927 8686 ,520101241221966

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎ.ಜೆ.ಥ ೋಮಸ್
ಬಿನ್ ; ಎ ಜೆ ಜಾನ್

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ
4/5,

1,

4/1,

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 10.00 4800.00 6911 5260 3793 ,520101241239881

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎನ್ .ಜಿ. ಮೆಬಿಲ್

ಕೆ ೋಂ ; ಎನ್. ಪಿ .ಜಾಜ್ಯ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 8.40 4032.00 5356 0871 6083 ,520101241210018

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಹೆಚ್ .ಕೆ. ಲಲ್ಲತ 

ಕೆ ೋಂ : ಹೆಚ್ ಸ ಕ್ುಮಾರಪಪ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1.00 480.00 6722 11821242 ,520101241241630

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಪಿ.ಸುಬರಮಣ್ಣ

ಬಿನ್ : ಕೆ.ಎಂ .ಪುರುಷ ೋತತಮ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ ,213 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 3.55 1704.00 2939 9531 0851 ,520101241209648

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ ಬೆನಿನ ಪೌಲ ೋಸ್

ಬಿನ್ ; ಕೆ.ಎಂ ಪೌಲ ೋಸ್
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ

425/21P2

425/21P1
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 4.00 1920.00 6895 6363 3496 ,520101241215338

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಕೆ.ಪೆ ನನಪಪ 
ಬಿನ್ : ಕ್ೃಷಣಪಪ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ
222,

210,
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ತಂಗು 10.00 4800.00 3368 0132 3643 ,520101241209109

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ಎಂ ನಂಜುಂಡ

ಬಿನ್ : ಪಾಂಡಿ ಮಯಿಲಪಪ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 192 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ತಂಗು 5.00 2400.00 5330 3593 2294 ,520101241210646

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎ.ಯು.ಸುಧಾಕ್ರ 

ಬಿನ್ :ಉತತಯಯಎ ಎ
ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 10/1,7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು

ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ, ಬಾಳೆ
5.625 2700.00 4239 4668 1611 ,11022200039337

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಜೆ.ಆನಂದ್ 

ಬಿನ್ : ಜೆ ೋಯಪಪ
ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 30/19P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು

ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ, ಬಾಳೆ
4.70 2256.00 3907 1389 0135 ,11022200036216

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಲಕ್ಷ್ಕ್ುಮಾರ್  ಎ ಆರ್   ಬಿನ್ : ರಾಮಯಯ

ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 151/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು
ಮೆಣಸು

2.10 1008.00 6757 7788 6899 121001697935

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸ. ಟಿ .ಥ ೋಮಸ್ 
ಬಿನ್ : ಥ ೋಮಸ್

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/235 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ , ತಂಗು 2.80 1344.00 8193 3287 3331 ,520101241219619

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ . ಕೆ.ದ್ಯಾನಂದ್ 

ಬಿನ್ : ಎಂ ಎ ಕ್ರುಂಬಯಯ
ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ ,27/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು

ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ
1.80 864.00 5067 6571 4277 ,1312500100366001

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ಟಿ.ತಮಮಯಯ
ಬಿನ್ : ತಿಮಮಯಯ

ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ
213/10,

213/12,213/17
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು

ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ
2.25 1080.00 3798 7110 1439 10599843284

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎ.ಡಿ.ದಿನಕ್ರ 

ಬಿನ್ ; ಎ.ಪಿ.ದವಯಯ
ಪದ್ಕ್ಲುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ,8/71 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ, ಕ್ರಿಮೆಣಸು 2.00 960.00 6888 0070 5375 54019535231

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬಿ.ಜೆ.ಶರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್
ಬಿನ್: ಬಿ.ಜಯರಾಮ್

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 144/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ತಂಗು 6.00 2880.00 2405 7766 3651 520101241209265

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಸ್.ಡಿ.ಮಾದ್ಪಪ
ಬಿನ್: ದವಯಯ

ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 85/52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 2.25 1080.00 5591 1983 6634 11022200001320

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಚ್.ಎ.ಬಾಸಿರ

ಬಿನ್: ಹೆಚ್ . ಸ. ಅಣಣಯಯ
ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ

85/7,

85/14,

85/5P1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 5.25 2520.00 6425 5762 7931 11022030000692

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ.ಆರ್.ಕ್ಕರಣ್

ಬಿನ್: ರಾಘವಯಯ ಎಮ್.ಎ
ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 155/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 3.938 1890.00 6310 6168 3520 1312500100630601

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬಾಲಕ್ೃಷಣ . ಕೆ.ಯು
ಬಿನ್: ಕೆ.ಪಿ.ಉತತಪಪ

ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ
78/14,

78/15
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 2.00 960.00 7908 4126 6886 621002028344

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬಿ.ಡಿ.ದೋವರಾಜ್

ಬಿನ್: ಬಿ.ಯು.ದ್ಾಮೊೋದ್ರ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 132 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ತಂಗು, ಗೋರು 4.275 2052.00 8228 1526 1968 520101241213599

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಜೆ.ಕ್ುಸುಮಾವತಿ

ಕೆ ೋಂ: ಕೆ.ಆರ್ ಜನಾಧಯನ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 371/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ತಂಗು, ಗೋರು, ಬಾಳೆ 1.70 816.00 7924 7109 3741 520101241234529

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಡಿ.ಜಿ.ಸ್ ೋಮಪಪ
ಬಿನ್: ಡಿ.ಬಿ.ಗಣಪತಿ

ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ
65/4,

58/2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ , ಬಾಳೆ 5.35 2568.00 3549 5508 1457 520101241251733

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಪಿ.ದಿನೆೋಶ್

ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ.ಪ ವಯಯ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 236/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ತಂಗು, ಗೋರು 3.00 1584.00 6315 3681 8176 520101241242858

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಆರ್.ಧನಂಜಯ

ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ.ರಾಮಯಯ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ

254/3,

254/2, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ತಂಗು 2.40 1152.00 7950 3365 7107 035600101002182

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಜಯಪರಕಾಶ್ ಎನ್.ಎಮ್
ಬಿನ್: ಮಹಾಬಲ ಎನ್.ಬಿ

ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 43/10 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಿಮೆಣಸು 5.00 2400.00 8958 9649 3894 520101048805943

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎ.ನಾಣಯಯ ಬಿನ್: ಅಪಪಯಯ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 117/16,117/12 ಸಾಮಾನಯ KT/17/127/276058 1.68 810.00 7.54347E+11 1.10222E+13

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚಿಣಣಪಪ ಪಿ.ಎ. ಬಿನ್: ಅಯಯಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 51/2,51/3 ಸಾಮಾನಯ 10.00 4800.00 4.28681E+11 6.21002E+11

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅಯಯಣಣ  ಬಿನ್:ಮಂದ್ಣಣ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 51/2,51/4 ಸಾಮಾನಯ 5.90 2832.00 6.21002E+11

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಸ. ನಾಣಯಯ ಸಂಪಾಜೆ ಹಾಕ್ತ ತರು
105/106,108/107/108/
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ಸಾಮಾನಯ 10.00 4800.00



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ. ಮುತತಣಣ ಬಿನ್:ಮಂದ್ಣಣ ಪೆ ದ್ವಾಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 72/36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.00 3408.00 617386276135 562

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಪೆರೋಮ ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ ಂ:ಸ್ ೋಮಯಯ ದ ಡಡಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 22/3,13/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.00 4320.00 340591398371 621000060605

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಂದ್ಣಣ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್: ಮುತತಣಣ ಅರಪಟುಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
115,117/2,114/3,120/

1116
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.94 4291.00 994217445054 621001535139

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಜಿ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್: ಎ.ಎ.ಗಣಪತಿ ಅರಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.30 4464.00 237469471890 11440102000077

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರ ೋಶನ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್: ಕೆ.ಪಿ. ಗಣಪತಿ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 41/7, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.97 4785.00 482691645393 20165330816

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಎನ್. ಅಕ್ಿವಾ   ಕೆ ಂ:ನಂಜಪಪ ಪಿ.ಎಂ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 40/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.25 1080.00 534372826168 621000060605

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವಿಲ್ಲನ ಗಣಪತಿ ಕೆ ಂ:ಎ.ಎ. ಗಣಪತಿ ಅರಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 23/3ಪಿ1,24/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 946044652792 114401010004239

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಎಂ. ಬೆ ೋಪಣಣ ಬಿನ್:ಮುತತಣಣ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.88 2700.00 730067981809 1555101002452

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಬಿ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಪಿ.ಬಿ. ತಮಮಯಯ ಐಕೆ ೋಳ ಮಡಿಕೆೋರಿ 29/1,37 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.30 2064.00 942670441566 10708103714

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಎಸ್. ಪಳಂಗಪಪ ಬಿನ್:ಪಿ.ಎಂ. ಸ್ ೋಮಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 40/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.25 2040.00 593385362451 15585101002937

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ. ಆಶ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಕೆಂಪಣಣ ಕೆ.ಕೆ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 207/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.89 1824.00 956363365841 33117673878

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಪಿ. ಸುರೋಶ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಂ. ಪ ವಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 41/9,41/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 338850604757 121000026502

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಂ. ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್: ಬಿ.ಎಸ್. ಅರಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 23/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.55 2664.00 826685284451 11440102000077

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಬಿ. ದೋಚಮಮ ಕೆ ಂ;ಬಿ.ಎಂ. ಬೆ ೋಪಯಯ ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 40/2,46/61,46/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.97 2664.00 885515854178 7076

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಪಿ. ಚಂಗಪಪ  ಬಿನ್:ಎಂ.ಎಂ. ಪೆ ನನಪಪ
ಕೆ ಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

125/11,125/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
10.00 4800.00

364599250849
,0000421000663613

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ನರೋಂದ್ರ ಪಿ.ಎಂ.       S/o.ಲೋಟ್.ಪಿ.ಎಂ. ಮಾಚಯಯ ನಾಲಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
   59/15    59/1    

59/32   
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ

  3.20        3.37     

    2.75     
4800 2.40052E+11 5.20101E+14

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅಯಯಪಪ ಸ.ಯು   S/o. ಉತತಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ    22/11    22/8     ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 3.00 1.33 2078 ,955166037692 2.56401E+14

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಜಿ.ಪಾವಯತಿ        W/o. ಕೆ.ಜಿ.ಗಣಪತಿ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ
41/1     41/10   41/12 

42/1     
ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 10.24 4800 ,532839924055 ,1555101003614

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ ಕೆ.ಕೆ. ಬಿನ್:ಕೆಂಪಣಣ ಕೆ.ಕೆ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 240/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 208699827250 11042200021666

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹರಿೋಶ್ ಕೆ.ಕೆ. ಬಿನ್:ಕೆಂಪಣಣ ಕೆ.ಕೆ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 205/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 576300661976 1142200005542

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಮ್.ಬಿ.ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ . 1/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.50 3120.00 783114859477 ,114701011001939

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಮ್.ಬಿ.ಬೆ ೋಪಣಣ    ಬಿನ್.ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ .   1/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.00 1920.00 430337629428 520101048826339

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್.ಮುತತಣಣ ಕಾಟಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 304/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.50 720.00 517149567408 121001194249

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಪಿ. ಲ ೋಹತ್ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 233/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.00 648.00 665368904367 13252009318

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಆರ್. ಪರಕಾಶ್ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 29/53 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 1200.00 255745338591 114701010014421

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಮ್. ಕ್ುಸುಮಾಕ್ರ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 378/2P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕ್ಕತತಳೆ, ಅಡಿಕೆ 10.00 4800.00 883245214164 121001211574

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಬಿ. ಪುರುಷ ೋತತಮ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 36/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ಗೋರು, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಕೆ ೋಕೆ 4.00 1920.00 733032318708 137801010021178

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಬಿ. ನಂಜಪಪ ಪರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/369 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, ಕೆ ೋಕೆ 5.00 2400.00 604874974580 121001184923

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎನ್. ಪೆಮಮಯಯ ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ .    87 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 1200.00 567173528307 130101010016742

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಟಿ. ಮಾಚಯಯ ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ 9.93 4300.00 877301690911 520101048805900

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಸ. ಬಿೋನಾ ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ .     87 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು, 
ಕಾಫಿ

1.50 720.00 609814096952 520101048818654

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಮ್.ಕೆ. ಮುತತಣಣ ಮೆೋಕೆರಿ ಸಂಪಾಜೆ 2/7P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಬಾಳೆ 2.00 864.00 601983812050 517101021300

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಸುಳಿಿ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 5/3P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, 5.62 1680.00 844157715893 137801010021079

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರವಿ.ಜಿ.ಸ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ಬಾಳೆ, ಕೆ ೋಕೆ 4.00 1920.00 857057426674 643101012730

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಸ.ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿನ್:ಚಿಣಣಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಡಲ 425/579,195/2,195/3 ಸಾಮಾನಯ 5.50 2640.00 833685510161 520101241209966

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಸ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್:ಚಂಗಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಡಲ 276/2 ಸಾಮಾನಯ 3.65 1752.00 409139268128 6486000100002199,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಎ. ಶರಣ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಡಲ 280/7,279/2,279/4 ಸಾಮಾನಯ 8.60 4128.00 753923956184 621002044945



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಐ.ಡಿ. ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ದೋವಯಯ ಬಿ. ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಡಲ
175/4,175/11,74/2,17

5/12
ಸಾಮಾನಯ 10.00 4800.00 928052559591 1312500100586901,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಎಂ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಪಿ.ಟಿ. ಮೆೋದ್ಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಡಲ 33/9,33/8,7/20 ಸಾಮಾನಯ 10.00 4800.00 9449254608 1312500100166801,

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ವಾಸು ಬಿನ್:ಕೆ.ಕೆ. ಸುಬಬಯಯ ಐವತ ತೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಡಲ 128/1,160/3 ಸಾಮಾನಯ 7.80 3744.00 8105148953 121000640376

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಂ.ಗಣಪತಿ      ಬಿನ್: ಎಂ.ಸ.ಮುತತಪಪ ಎಸ್ / ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ ,109 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 15.20 4800.00 ,830156031271 ,520101224040762

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪರಕಾಶ್ ಪಿ.ಅರ್      ಬಿನ್: ರಾಮಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ ,22/3 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 4.90 2352.00 ,244813274374 ,114401010001238

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ ಎಂ ನಂಜಪಪ

 ಬಿನ್ : ಲೋ .ಪಿ ಜಿ ಮುತತಪಪ
ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 166/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 10 4800 6733 9168 2196 1.14401E+14

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎ.ಸ ಕ್ುಶಾಲಪಪ
ಬಿನ್ ; ಚಿಂಗಪಪ

ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ
300/3,

300/4,

294,

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 7 3360 3769 5038 8774 10599763680

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಬಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ 

ಬಿನ್ : ಬಿ ಎಸ್ ಆನಂದ್
ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ

37/5,

37/17,

37/12

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 6 2880 6649 2641 6631 10708091333

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎ ಎಸ್ ಗಿರಿೋಶ್

ಬಿನ್ :ಎ  ಕೆ ಸ್ ೋಮಯಯ
ಹೆ ೋಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ ,12/31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , ಕ್ಕತತಳೆ 5 2400 6395 6911 0559 1.19901E+14

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ. ಆರ್ ಗ್ಾಯತಿರೋ

ಬಿನ್ : w/o ರಾಮರಾವ್
1ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 86/3 ಸಾಮಾನಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 2 960 9126 2835 3991 ,4812500100554001

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ ಆರ್ ಭರತ್ 

ಬಿನ್ : ಎಂ ಎಸ್ ರಾಮರಾವ್
1ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 83/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು 8.48 4000 3815 3445 8389 ,4812500100842601

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ ಎಸ್ ರಾಮರಾವ್
ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ರಾವ್

1ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 83/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , 8 3840 8333 0200 0061 ,4812500100531701

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ ಆರ್ ಭವಯ

ಬಿನ್ : w/o ಎಂ ಎಲ್ ಸಂದೋಶ್
1ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 83/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , 7.83 3600 5721 0607 3660 ,4812500100846201

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಸರ ೋಜಿನಿ ರಾವ್ ಎಂ ಎಲ್ 

ಬಿನ್ ; w/o ಲಕ್ಷ್ಮಮೋನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಎಂ
ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ

,1/28

1/59
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , 5.2 2490 2914 0642 5128 ,4812500100531601

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎ. ಗಣೆೋಶ ಬಿನ್: ಐತತಪಪ ನಾಯಿ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 45/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , 6.89 2808 121001368081

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿಎನ್. ವರುಣ್  ಬಿನ್:ಬಿ.ಎ. ನಾರಾಯಣ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 166/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , 2.80 1296 ,0643108016013

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ನಾರಯಣ ಬಿನ್: ಕ್ೃಷಣ ನಾಯಿ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , 3.5 1680 ,114701011004665

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಂ ಐ ಲ್ಲಂಗಪಪ ನಾಯಿ 
ಬಿನ್ : ಐತಪಪ ನಾಯಿ

ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ,2/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳು ಮೆಣಸು , 10.00 4800 5331 9618 2110 11022200005944

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಸ ಸುದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಸಬ 39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.62 2700.00 755833212374 115601011003554

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಕೆ. ಡಾಲ್ಲ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 109/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.7 2736.00 700190448551 308429823531

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸವಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 124/41,88/22,88/23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.43 1646.00 376914412993 13293023947

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಸ ಪ ವಯಯ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 14/3,1/4A20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.9 4272.00 288066807669 1382500101586601

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ. ಬಿ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬೆ ಮಮಯಯ ಮಾಡನಳಿಿ ಕ್ಸಬ 2/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.7 1315.00 726736011600 115601011003555

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಎನ್. ಮಧನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 55/150,55/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 877830782452 121001163797

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಈ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 232/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.1 1488.00 585712393458 0563101012897

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಡಿ.ಕೆ. ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 144/18,234/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.4 3072.00 932584680769 520291028656585

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರವಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವದ್ಾಸ್ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಕ್ಸಬ 1/34,1/24,17/2,111/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.16 1996.00 622678992644 13283010849

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ವಿ ಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 81/3,60/1,60/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.95 2376.00 326460064840 520191028113094

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಜಿ ಬೆ ೋಜಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಉತತಯಯ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬ 1/96 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 871864857665 115601011004127

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಕೆ. ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 29/7,29/8,42/2,62/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.37 1620.00 655802188180 2005886603

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ತಿಮಮಯಯ ಎ.ಪಿ  ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ
210/10,210/11,210/21

p
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.62 2217.00 258932951695 125801011001413

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಆರ್ ಚಂದ್ಾರಜು ಬಿನ್ ರಾಜು ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 116/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 257725377091 1325010002551

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸುಖನಯ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲ್ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/63 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.00 1900.00 448057549131 0563101015955

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕಾರ್ೋರಿ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ರಳಿಿ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ಸಬ 27/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.20 1056.00 254668209754 1325010100034

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಬಿ  ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಬೆೈರಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/67,305/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.20 2400.00 708791256921 64043006788

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಾಜು ಹೆಚ್. ಬಿ  ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/76,184/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.25 2520.00 323947069024 0563101013789

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ. ಬಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬೆ ೋಪಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 234/7,234/8,234/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.3 1104.00 627640043629 32408213409



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಕೆ. ಬಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 237/4B,237/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.5 3120.00 696339919436 64130726232

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಪಿ ಚಂದ್ಾರಜು ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 118/1,118/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.27 4320.00 768828553273 125801011000652

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಶಿವಪಪಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬೆಬಗ್ೌಡ ದ ಡಡಬ ಬರು ಕ್ಸಬ ,1/87 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 321166544682 1382500100742601

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಲ್. ಡಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ನೆೋರುಗಳಲ ಕ್ಸಬ 50 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.65 1680.00 237464193232 132501011000873

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಎಲ್.ಡಿ  ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ನೆೋರುಗಳಲ ಕ್ಸಬ 7/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.36 1440.00 526556478712 132501011000038

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಎಲ್ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/51,1/4A10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.2 4320.00 564603777915 1382500101671801

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್. ಬಿ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ ,265/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.5 3120.00 400175262297 115601011000277

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಎಸ್. ಬಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬೆ ೋಜಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ
107/2,107/16,107/3,1

07/10
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 2880.00 311557881271 115601011003025

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಈ ಯಶ ೋಧರ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 80/5P99 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 445493510686 520191028113086

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎ. ಬಿಳಿಗಮಮ  ಬಿನ್ ಅಣಣಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 83 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.84 1363.00 528968634829 82029850318

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಎಸ್. ಎಂ ರಾಜಾಪಪಚಾರಿ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 265/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2160.00 574362119863 621003537021

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಟಿ. ಕೆ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/41P2,323 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.79 2779.00 745465801428 11560101100956

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ನೆೋರುಗಳಲ ಕ್ಸಬ 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.72 2112.00 700361510208 132501010002321

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಸ  ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2083.00 375702027778 132501010003237

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಡಿ ಕ್ಮಲ  ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಯಯ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 60/6,78/4,59,77/99,75 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 3244.00 573808436034 132501010002910

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ದೋವರಾಜು  ಎಂ. ವಿ    ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 84,114 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.95 1814.00 208997083827 132501010001455'

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಗುಂಡಪಪ ಕೆ.ಜೆ.  ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ಕ್ುಸಬ ರು ಕ್ಸಬ
115/13,101/2,117/4,1

17/3,95/6,95/1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.5 2160.00 366552110932 115601010006376

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ವಿ  ನಿರಂಜನ್  ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 109/1,81/2,82/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.55 1200.00 223633321577 132501010003524

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಎಂ ಪ ವಯಯ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 19/1,7/3,7/5,7/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4800.00 586016904582 0563101012750

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪದ್ಾಮವತಿ ಕೆ ೋಂ ಅಶ ೋಕ ದ ಡಡಬ ಬರು ಕ್ಸಬ 1/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 290721879988 056310107355

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅಶ ೋಕ ಮಸಗ ಡು ಕ್ಸಬ
164/2,162/4p2,166/5b

2,133/2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2188.00 279296509233 0563101005112

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 338/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.2 1056.00 943931304622 115601011000071

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬೆ ೋಜಮಮ ಕ್ಕಬೆಬಟಿ ಕ್ಸಬ 34/5,34/11,34/2p ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.75 2760.00 244401598078 621003539629

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 281883606360 1382500101527201

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಸ್ ರಾಜು ಬಿನ್ ಶಕ್ುನಶಟಿಿ ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬ 31/9,13/126 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.18 2486.00 226350183858 0563101003361

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 14/4,14/5p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.65 3192.00 756930914955 64058272314

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ  ಕಾಳಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.3 624.00 406629965787 115601011001591

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ   ಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 269 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.8 1344.00 597731230192 05631010149891

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಗುರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬ 73/120,73/75'2/1,2/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.72 1785.00 321007608623 54019936027

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ್  ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯಶಟಿಿ ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬ 31/214 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.6 810.00 428801464262 0563101014220

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ. ಜಿ ಪುರುಶ ೋತತಮ್ ಸ್ ೋಮವಾರಪೆೋಟೆ ಕ್ಸಬ 1/352p99 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 479071023642 003301901120006

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಕೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಬಾಣವಾರ ಕ್ಸಬ 20/3,2/7p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.25 1080.00 4807878912685 64116904443

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್ ಮುತತಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 20/3, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 606517418017 13825000124200

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ.ಪಿ ಮಾಚಮಮ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 262/2,2/33,273,262/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7 3192.00 550251837349 64124064335

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 338/74,75,76,77 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 613344743691 1382500101356101

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಐ.ಎಂ. ಪ ವಯಯ  ಬಿನ್ ಮೊಗಪಪ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 68/1,68/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.3 3984.00 960421946455 12580101100547

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಂದಿೋಪ್ ಬಿನ್  ಮುತತಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 44/2,28/1,130 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.7 1636.00 217161971255 115601011001485



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಸುಭ ೋದ್ ಬಿನ್  ಮುತತಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 16,45/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.55 1704.00 282641580847 003300101014264

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಈ ಕ್ುಟಿಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 200,237/3,210/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4718.00 559579701534 0563101007478

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಎ ವಿನಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 151/7,151/21,151/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.5 1416.00 379907169712 125801611000677

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಯರಾಮ್ ಡಿ.ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬ 136/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.65 1272.00 741934794194 1382500101241501

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ಸಬ 30/10, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1350.00 297646321227 13293030080

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ ರಾಜಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 37/78,52/23,24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7 1396.00 963623073479 1382500101325001

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅಯಯಪಪ  ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/66,258/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 1776.00 265914441726 621003533437

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಕೆ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 125/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.3 1440.00 995776377208 115601011001049

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಎಂ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬ 73/9,37/19,24/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.7 1108.00 479344546137 31580711681

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎಂ ವಿಶಾನಾಥ್ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 184/11,184/12,144/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.55 4050.00 916035143578 54019940012

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಡಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಯಡವಾರ ಕ್ಸಬ 20/17,20/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 2486.00 404546198415 1382500100026801

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಕ್ಸಬ 1/20,21,76 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.5 960.00 814498335173 138250010048850

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜೆ ೋಯಪಪ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬ
235/19,235/28,234,10

/20
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 813208458303 621003592061

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಲಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಭುಲ್ಲಂಗಯಯ ಗ ೋಣ್ಣಮಾರ ರು ಕ್ಸಬ 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.08 1440.00 834457327898 1473101007124

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಂ ಭೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುದ್ೆಪಪ ಯಡವಾರ ಕ್ಸಬ 117/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 248865124408 1382500100401501

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ. ಹೆಚ್ ಯಶ ೋಧ ಕೆ ೋಂ  ಚನನಪಪ ಅಬ ಬರುಕ್ಟೆಿ ಕ್ಸಬ 13/19A,735/49 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.7 1056.00 649812367741 1382500101063101

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಾದ್ಪಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 431193338820 0563101011110

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ ಕೆ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬ 129,128,136,132 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2300.00 968640794263 621003583125

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಈ ಚಂದ್ಾರಜು ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬ 154,128/3,146,128/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.24 1200.00 970227783893 1382500101722

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ.ಕೆ. ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 338/42,43,44,45,46 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.4 1620.00 234347369582 115601011003001

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ.ಬಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ
,338/54,338/52,338/4

9,124/3
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.85 1368.00 474496452416 003300101020696

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಪಿ  ಅಕ್ಿಮಮ   ಕೆ ೋಂ ಪುಟಿಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/37,296/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 2880.00 97955142173 621003529804

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಪಿ ಸುಮಿತರ ಕೆ ೋಂ ಪೆ ನನಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ ,1/40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 620977255742 621003558950

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್  ಬೆಳಿಿಯಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 57/4,60/1,60/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.5 3120.00 819824012210 0563101004677

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ನಳಿನಿಸದೆಶಾರ  ಕೆ ೋಂ  ಸದೆಶಾರ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 84/8p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.77 4689.00 338128864500 54019957923

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಸ ಸುಮ  ಕೆ ೋಂ ಶಶಿಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ುಸಬ ರು ಕ್ಸಬ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 602608210894 520101034820953

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ುಸಬ ರು ಕ್ಸಬ 73/67 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.58 748.00 8879376029576 0563101010234

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸುದಿೋರ  ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ ಕ್ುಸಬ ರು ಕ್ಸಬ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.53 1694.00 202711488971 30854347437

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ.ಬಿ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಕ್ುಸಬ ರು ಕ್ಸಬ 338/11,12,18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.35 3048.00 997798935035 54019975680

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ.ಪಿ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಸಬ ರು ಕ್ಸಬ 338,71,72,73,44 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 2726.00 961724724639 1382500101356401

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಲ್ಲಲಕಾಜುಯನ್ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಬಾಣವಾರ ಕ್ಸಬ 20/P1,45/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.76 1620.00 702934697854 112501011001084

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಲ್ಲಲಕಾಜುಯನ್  ಬಿ. ಕೆ ಬಿನ್  ಕಾಳಪಪ ಬಾಣವಾರ ಕ್ಸಬ 53,27/1,28/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.34 1123.00 525734556933 64133213922

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಜೆ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 151/18,1/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.4 672.00 892563619029 125801011000218

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಈ ಗಣೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಈರ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 287,286,1/60 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 2875.00 733500483055 64106216856

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ ರುಕ್ಕಮಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ  ಮೊೋಹನ್ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 1/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 755981810265 11072200053793

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಪಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 163/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1350.00 952404078862 32632479156

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಪಿ ಮಾದ್ಪಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬ 73/159 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 480.00 832377343730 63285001013301



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಕೆ ತುಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಕ್ಸಬ 79,80/2,143 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.46 1132.00 455673460719 64001111624

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಸಾಾಮಿ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 53/45 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.8 864.00 348289334069 1382500100918401

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಬಿ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬೆೈರಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 1/86,1/81 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 2880.00 853148917956 0563101014106

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹನುಮಂತ  ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಗಣಗ ರು ಕ್ಸಬ 1/32p1,126/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.9 1080.00 231308453595 4362101002397

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಬಿ. ಅಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 25/1,24/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 290630085881 125801011000329

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ಹಾನಗಲ್ ಕ್ಸಬ 35/5,24/2' ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.8 1857.00 733700613365 520101034886954

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎನ್. ತಮಮಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 76/p2,76/5,76/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 1620.00 8300142906401 64178730164

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಪಿ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 1/2,1/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.74 2755.00 774934757195 0563101013271

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಪಿ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/42 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.05 4320.00 983658321963 621003532793

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕ್ಕತಿಯಪರಸಾದ್ ಬಿಿ್ ಪೆ ನನಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/46,109/12a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.15 1560.00 941121821442 31582847623

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಬಿ ಭರತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 2/75 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 216417617551 125801010003374

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಾವಯತಮಮ ಗಣಗ ರು ಕ್ಸಬ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2160.00 891413186653 54050227476

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪ ನಚಚ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 191/7p,228/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.54 2659.00 838502718961 0563101012211

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಧನುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಕ್ಸಬ 78,80 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7 3393.00 478746779541 1382500100976201

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಶಿಮ ವಿಶಾನಾಥ್ ಕೆ ೋಂ ವಿಶಾನಾಥ್ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 20/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4050.00 8457112163398 54019962900

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ದ ಡಡಯಯ ಮಸಗ ಡು ಕ್ಸಬ 1/150,53/74 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.22 1200.00 286248243685 121001265905

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚ ಡಾಮಣ್ಣ ಮಸಗ ಡು ಕ್ಸಬ 165/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.32 720.00 352556504932 121001376239

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಡಿ ಡಿ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 1/174,10/312,25/8' ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.78 2774.00 814818128331 0563101013091

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರ್ೈ ಎ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 136/51 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 725387214082 1382500101329201

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಎಸ್. ಜೆ ದೋವದ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ್ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬಾ
85/270,55/P35,55/13
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ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 885228307958 20149693676

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಿೋನಾ ಮುತತಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 38/4,40/2,29/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.69 1761.00 484855068597 12100144253

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಬಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 27/3,38/7P2,27/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 504732298629 520331002145345

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಶಾಶಾತ್ ಮುತತಣಣ ಬಿನ್ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 38/3,30/3,28/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.799 1819.00 234575377622 520101260984297

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ತ ೋಳ ರು ಕ್ಸಬಾ 107/10,107/17,143/88 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.7 2400.00 474929757095 13273005873

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಆರ್ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆ ಸಬಿೋಡು ಕ್ಸಬಾ 6/1,1/2A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 259282416665 520101022793379

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸುದ್ಶಯನ್ ಕೌಶಿಕ  ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬಾ 31/117 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 839029254421 132501010002006

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಯು ಟಿ ಮುತತಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 74/3,74/2,89/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.94 2851.00 544553969940 115601011002455

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಕೆ ತಮಮಯಯ   ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 173,223/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.63 4622.00 426549276777 0563101016365

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಾಂತಯಯ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 45/9,67,1/26,117/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 1353.00 757075581056 13293003283

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ದೋವಿರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬಾ 84 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.8 3360.00 930880213911 115601011004133

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚನನಕೆೋಶವ  ಬಿನ್  ಮೊಗಪಪ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬಾ 114,111,113 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 903040286719 125801010002823

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ ಶಿವಸಾಾಮಿ   ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಯಯ ಅರಯ ರು ಕ್ಸಬಾ 1/79 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2136.00 975130557266 0563101015660

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್ ಎ ಗಣಪತಿ  ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 146/5,146/4,146/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.2 1056.00 251931649833 115601011001799

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ದ್ಾಮೊೋದ್ರ  ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬಾ 59/4,59/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 261354234596 115601010006745

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ. ಎನ್ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬಾ
136/2,135/2,146/2,14

6/2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.38 2582.00 880880974380 64145602404

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಟಿ.ಸ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಿಣಣ ಚಿಕ್ಿನಾಯಕ್ನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 63 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.78 1814.00 508453846425 0455101012086

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಚಿಕ್ಿಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 18/a,18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2160.00 576302398186 0455108011381



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಆರ್ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಹೆಬಾಬಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 71,9/2p2m,16/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 557792657352 0455101007994

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್. ಈ ರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 86/1,160a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.5 3600.00 893894499096 0455101011540

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಪಪ ಚಿಕ್ಿನಾಯಕ್ನಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 33,31/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7 3360.00 285704718833 0455101005422

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಪಪ ಗದೆಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ,68/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.89 907.00 569844000901 0455101003681

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 77/1p1,111,124/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.9 1872.00 515846935455 13258000422

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 7/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.7 2970.00 996391677706 1291101010149

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ. ಬಿ ಪರಭಾಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಭೋಮಯಯ ಕಾಳಿದೋವರ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 5/9p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.3 2544.00 704441953504 4142500100260101

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಜಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ೆಪಪ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ
34/3,211/1,211/3,197/

1p1,
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.7 2760.00 787285940103 0455101001108

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಬಿ ಮಹದೋವ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 37/7,37/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.14 1027.00 576830275857 0455101007710

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸಂತ ೋಷ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 37/6,37/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.12 1017.00 886084266915 0455101008114

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್  ಕ್ುಶಾಲಪಪ ರಂಗಸಮುದ್ರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 38/2,42/2,45/2,11/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.8 1824.00 390976062491 158101011000208

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.3 2102.00 819529429566 0455101000634

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ. ಎಲ್.  ಪುಟಿಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಿಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 31,2/4,12/4,89/2,89/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 1080.00 700170406700 0455101007105

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಪಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಅತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 122NR ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8 3840.00 422198019428 13248021558

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಹೆ ಸಪಟಿಣಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 48/2,32/2,42/5,33/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.8 2640.00 400428957342 520101034921512

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಟಿ ವಾಸುದೋವ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 7,32/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 934580439348 121001362839

2  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಎಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 59/3,38/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.25 2520.00 207276767707 13258001765

3  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ನಳಿನಿ ಕೆ ೋಂ  ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಕಾಯತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 73/11b ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 1440.00 734891352998 1757101000418

4  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಜೆ. ಚಂದ್ಾರವತಿ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಕ್ಣಾಣರಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 33/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 1440.00 878754515244 31461641698

5  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ನಾಗೋಶ್ ಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಬೆ ಮೆಮಗ್ೌಡ ಕ್ಣಾಣರಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 33/10,33/24.33/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.00 4320.00 721349070613 1382500101100201

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಎಸ್ ಹಾಲಪಪ  ಬಿನ್  ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಅರಕ್ನಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 115/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.80 864.00 646117335533 4092500101066201

II ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಹೆಚ್.ಎಂ. ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಮಹಲ್ಲಂಗಪಪ ಕಾಯತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 5,70/2,62,62 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.65 2712.00 749400990152 1757101000594

1  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಬಿ.ಡಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಪಪಗ್ೌಡ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 283/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.75 1620.00 231518593114 1757101009687

2  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಎಸ್ ಅಶ ೋಕ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯ್ ಶಟಿಿ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 6/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.5 1680.00 543010757801 1757101002004

3  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಬಿ ನಂದಿೋಶ್ ಬಿನ್   ಬಸವರಾಜು ಹುಲುಸ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.4 1632.00 879126948877 1757101004608

4  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಯು ಹೆಚ್ ಉಮೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 75/3,75/25P ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 700448906242 4092500100595701

5  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಆರತಿ ಕೆ ೋಂ  ಉಮೆೋಶ್ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 75/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.815 1350.00 679547280416 4092500100800401

6  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಯು ಎಸ್ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಊರುಗುತಿತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 42,52,47,92,55 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.65 4152.00 429519769278 13304001095

7  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಯು ಎಸ್ ದ್ುಶಯಂತ್  ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ ಊರುಗುತಿತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 34,35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 394361597387 13304003831

8  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಯು ರ್ೈ ಪರವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ಯಶವಂತ್ ಕೆಲಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 125/165 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.75 1800.00 239988319358 1727101003797

9  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಉಷಾದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಜೆೈದೋವ್ ಕ್ಟೆಿಪುರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 365 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.3 2544.00 650512517544 40925001013311001

10  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಶಾಂತಮಲಲಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಶಶಿಕ್ುಮಾರ್ ಕೆಲಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 94/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 654320428383 4092500100409501

11  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಬಿ ಗಿರಿೋಶ್  ಬಿನ್  ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಹುಲುಸ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 62/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 805706000602 3150101001413

12  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ. ವಿ ಶಂಭುಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಮಾಲಂಬಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 99/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 970773091811 4092500100494801

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಯು. ಎನ್ ಬಸವರಾಜು  ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 4,94 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.7 1296.00 539119551967 13304005224

III ಜಿಲಾಲ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಯತಿರಾಜ್ ಬಿನ್  ಶಂಕ್ರಪಪ ಕೆ ರಗಲುಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 57,4/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.9 4752.00 611286822162 1757101000753

1  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಗಿರಿಜಾ ಕೆ ೋಂ ಅಶ ೋಕ ಮಣಗಲ್ಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 32/83 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 759419328246 1757108010264



2  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ವಿಶಾನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ದ ಡಡಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 325,85,86 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.7 4656.00 788731251174 4092500100074601

3  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಭಾನುಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ವಿಶಾನಾತ್ ದ ಡಡಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 2/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.7 2256.00 611107608147 4092500100586901

4  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್ ಸ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಹುಲುಸ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 79 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.35 648.00 812432176765 1757101009376

5  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಪಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿಶಾನಾತ್ ದ ಡಡಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.2 3456.00 537996252057 4092500100633301

6  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರ್ೈ ಬಿ ಜನಾಧಯನ  ಕೆ ೋಂ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಅವರದ್ಾಳು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 110,115/19a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 493791466014 409250010020316

7  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಜಿ.ಆರ್ ಯೋಗ್ಾನಂದ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ ಕ್ಕತ ತರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 49/50 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.45 1656.00 328189859156 13304005465

8  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಪಿ ವಿರ ಪಾಕ್ಷ್ ಕೆ ೋಂ ವಿಶಾಾಥ್ ದ ಡಡಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.95 2376.00 262075556002 1757101004514

9  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ. ವಿ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ದ ಡಡಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 62/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 504197428355 1757101001932

10  ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಕೆ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ
86/21,127/2,25/2,128/

2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.65 2232.00 305762649994 520191051880354

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಪಿ ಮರಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ತಳಗ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 28,29,26,31 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.25 3960.00 880033296394 520101216164830

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಟಿ. ರುದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಮೆಮಗ್ೌಡ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 86/2,86/38a,86/47 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9 4320.00 292137461094 007100101003606

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಎಂ. ಎನ್. ಜಯಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಮಾಗಡಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 14,13,9,9/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 2880.00 695983629721 4092500100682801

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಸುಶಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಗ್ೌಡ ತಳಗ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 4/4,4/13p3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.25 2040.00 916881752411 1473101015362

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಷಣುಮಖ  ಸ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಪಪ ಮಲಲಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 13/1,55 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.75 1800.00 526188199738 4092500101020501

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಂ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮುತತಗ್ೌಡ ಕ್ಕರಿಬಿಳಹ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 54/23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 631109857546 520101216117735

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಬಿ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆಲಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 18,129,151/20,219/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 669405202335 4092500100108601

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್. ಎನ್. ಧನಂಜಯ್  ಬಿನ್  ನಂಜಪಪ ನಿೋರಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 411/198,197 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.7 2736.00 794821414032 4092500100173501

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಎನ್. ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜೆೋಗ್ೌಡ ಕೆರಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 34/3,132/13,91/,92,24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 760799871297 4092500100206001

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಕೆ. ಎಸ್  ಸುದಿೋಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ರಾಮೆೋನಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 78,41/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 426136669802 4092500101070701

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅಶ ೋಕ  ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಪುಟಿಯಯ  ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 35,307/22,26/29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.7 2256.00 532181017484 1757101005424

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಎಸ್  ಕೆ  ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೆೋಗ್ೌಡ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 11/33,76/11,76/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 2880.00 399954728437 1473101008017

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಕೆ. ಕೆ ಗಣೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಕ್ಕರಿಬಿಳಹ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 19/3,19/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.25 1560.00 277750629723 1473101020595

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ತ ೋಪೆೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ತಿಮೆಮಗ್ೌಡ ಹಪುಪಗಳಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 121a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8 3840.00 605423715275 1757108006760

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಎಂ. ಬಿ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬೆಸ ಸರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 68,117,87/1,80/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2160.00 868387041678 4092500100960001

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಶಿವಣಣ ಕ್ರಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 358/3,355/1,7/37 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.5 4080.00 656464981420 1757101001289

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಬಿ. ಬಿ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬೆಸ ಸರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 16,52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.95 936.00 935706322693 1757101003892

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜೆ. ಸ ಬೆೋಲ ರಶಟಿಿ  ಬಿನ್ ಚನನಶಟಿಿ ಜನಾಧಯನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 177,112,140/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 914795637983 4092500100699401

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ. ಎನ್ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಮನುಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 9/2,10,9/a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.6 2688.00 423521415510 85018438726

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಸ ಮೊೋಹನಾಕ್ಷ್  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಮಾವಿನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 57/1p2,57/45p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.5 2640.00 300027701295 85016257118

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲ್ಲಂಗಪಪ ಕಾಯತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 279/1,150,22/62 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 763058703325 4092500100826401

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜೆ. ಜೆ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಜವರಶೋಟಿಿ ಮಾವಿನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 34/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.25 600.00 762815119493 4092500101577801

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರೋಣುಕಾ ಕೆ ೋಂ ಈರಪಪ ಮನುಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 185/11,185/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.25 2040.00 2409799253327 4092500100897001

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎ  ರಾಜೆೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಿಗ್ೌಡ ಬೆಂಬಳುರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 102/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 541478839626 4092500100383601

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ತನುಜ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮನುಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 33/12, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 612048285085 409250010159901

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಡಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್  ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ದ ಡಡಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 204/5p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 352622417074 4092500101467701

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್  ಮಂಜುನಾಥ್   ಬಿನ್ ಸಣಣ ಮಲಲಪಪ ಅರಕ್ನಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 115/1a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.8 1344.00 686778475458 4092500100616301

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ನಕ್ತ್ ಯಾಸಗಮಿನ್  ಕೆ ೋಂ ಸಬಿಬೋರ್ ಹುಸ್ೋನ್ ದ ಡಡಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 4/7p2,4/3p99 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.25 2040.00 391081703556 4092500100905701



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಶಿವನಂಜಪಪ  ಬಿನ್ ರುದರಗ್ೌಡ ಅರಕ್ನಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 81 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 299290625270 1757101002707

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಶಬಿಬೋರ್ ಹುಸ್ೋನ್ ಬಿನ್ ಅಬುೆಲ್ ಗನಿ ದ ಡಡಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 56,,7/42,7/43,7/234 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 829481447065 1757101000052

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಾಧಕಾ ಎಂ.ಸ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಅವರದ್ಾಳು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 32/3b ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.4 672.00 800896449377 0765101007057

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚಿಕ್ಿಯಯ ಬಿನ್ ಹೆಗಾಡಡಯಯ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 57/23 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 480.00 402469453058 1757108008670

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಪಿ ಮರಿಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಪಪ ಮನುಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 32/9,185/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 409780248971 1757101005656

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಂ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಚಿಕಾಿಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 58,26,27,28,29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.5 1680.00 483490303706 1757101001610

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಂ. ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಮರಿಲ್ಲಂಗಪಪ ಮನುಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 59,38/6,38/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 457787683542 1757101005721

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಪಿ ಚಂದ್ರಪಪ   ಬಿನ್ ಪುಟಿಪಪ ಮನುಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 161,99,188/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.9 2352.00 200664726041 1757101007925

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್ ಚನನವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಮಾವಿನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 77/2,79,78 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.9 2352.00 265273075127 1757108008621

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಲ್. ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಪಪ ಮನುಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 55/a,7/b,70/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2040.00 800625308787 1757101001188

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಶಣುಮಖಯಯ ಕೆ ರಗಲುಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 94/8b ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 899737565122 1757101001183

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಸ್ ಗುರುಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣೆಣಗ್ೌಡ ಮ ದ್ರವಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 9/20,a/20,9/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9 4320.00 306800070304 1757101003469

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಜಿ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡೆೋಗ್ೌಡ ಚಿಕಾಿಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 19/3,109/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.75 2280.00 700562918301 7571018007160

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಬಿ ಸದ್ೆಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ ಡ ಲರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 9/1,20/1,19/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.9 912.00 498847699169 757101007433

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಂ. ವಸಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಚಿಕಾಿಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 111,8/18,146/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.7 1776.00 87385207466 1757108006241

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ಂ ಮರಿಶಟಿಿ ಮಾವಿನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 54/6p99 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.25 600.00 438215105199 175718009680

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಲಕಾಜುಯನ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಬೆಸ ಸರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 63/1,63/4,63/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.25 1560.00 875007993233 4092500101102101

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಸ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಮಾವಿನಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 513,57,60 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 855834158619 4092500100675000

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಂ. ಮಲ್ಲಲಕಾಜುಯನ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 57/65p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 888647144638 1757101009720

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎಸ್ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಸದ್ೆಯಯ ಆಗಳಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 68,98,53,97 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.5 3600.00 765727684899 1757101005974

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಸ್  ಧಮಯಪಪ  ಬಿನ್ ಸದ್ೆಲ್ಲಂಗಪಪ ಮಲುಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 45,47,46,79 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.6 2208.00 803378978663 1757101010240

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ. ಎಸ್ ವಸಂತ್ ಬಿನ್ ಸದ್ೆಯಯ ಆಗಳಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 65,56,109,106 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 970315689851 1757101002808

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ೆಪಪ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 57/4,57/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 531720608883 1757101010116

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ. ಎಸ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 57/30.16/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.95 1416.00 327015409803 1757101003570

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಟಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮಗ್ೌಡ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 184/1,183/1,183/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9 4320.00 436125058534 1757101005372

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎಂ. ರಶಿೋದ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಲತಿೋಫ್ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 109/13,109/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.8 1824.00 598877419599 1757101005930

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅಬುೆಲ್ ಲತಿೋಫ್  ಬಿನ್ ಉಸಾಮನ್ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 110/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.5 648.00 265612738535 1757101003690

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಂ. ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪಗ್ೌಡ ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 33/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 522440963853 1757101006136

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ವಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಮಲಲಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 4,5,6,8,74/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.6 2688.00 849396103128 1757101000034

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್. ಎನ್. ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 57/46 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 527699369759 1757101001143

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಬಿ   ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗ್ೌಡ ಕೆಲಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ
147/2,133/1,102/3,13

5
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9 4320.00 208121254785 4092500100454101

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಪಪ ಕೆಲಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 162/1,162/2,163/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2160.00 277966149588 1757101002513

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಪಪ ಚಿಕಾಿಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 248/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 505023501025 1757101005243

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ. ಬಿ ರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಚಿಕಾಿಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 248/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 872733370454 1757101002296

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಬಿ.ಎಸ್ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ೆಲ್ಲಂಗಪಪ ಬೆಸ ಸರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 7/56,61/2,133 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.75 3720.00 668334390962 1757101010235

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಗಿರಿಜಾ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ  ಕೆ ೋಂ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ಬೆಸ ಸರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 115/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2160.00 434496141673 1757101008735

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಸ್ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ  ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಬೆಸ ಸರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 7/60 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 782971671569 1757101000933



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಆರ್ ದ್ಶಯನ್ ಬಿನ್ ರಾಜ ಚಿಕಾಿಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 8/12'21'95/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 915492118313 1757108006213

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್. ಎಲ್. ಶಿವಪಪ  ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ನಿರಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 25a,26a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 396294350437 4092500100544201

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ನಿೋರಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 354/157 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 519234575038 4092500100955101

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್. ಎನ್. ಗಣಪತಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ನಿೋರಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 28,29,30,31,35,36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.75 3720.00 566796489252 4092500100067601

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಅಭಶೋಕ ಬಿನ್ ಮಲಲೋಶ್ ಮಾಗಡಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 167/2,168 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.25 1560.00 298859280764 4092500100867401

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜೆ. ಆರ್ ಮಲಲೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಾಗಡಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 11/2,38/2,141,147 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.75 1320.00 843330483653 4092500100424201

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಗ್ೌಡ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 117,116,21/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.25 1560.00 633900355583 1473101016776

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಶಾಂತಪುರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 62,58,66,66/a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 577123998079 1757101007586

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್. ಚಿಕ್ಿವಿೋರರಾಜು  ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಮಾಗಡಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 9/5,9/6,95,71,72 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 407971417539 4092500100488901

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಯು. ಹೆಚ್ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಪಪ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 33/33,33/4p1,33/16r ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9 4320.00 684424269240 4092500100674201

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಜನಿ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 75/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 533326297315 4092500100917001

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ. ಎನ್ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗಪಪ ಮಾಗಡಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 1/2,20/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.3 624.00 865401550153 1757101004695

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್. ಜಿ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ಗಣಪತಿ ನಿೋರಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 398,34/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 293089675843 85049239983

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ. ಎನ್ ಸದ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ನಿವಾಯಹಣಪಪ ಮಲುಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 185/21,185/13,185/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.5 3600.00 314199721071 13304001244

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎಂ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುತತಗ್ೌಡ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 65,75/2,75/23,74,7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.44 3120.00 543773780163 1757101007159

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಆನಂದ್  ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಹುಲುಕೆ ೋಡು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 125,131 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.2 2016.00 805008225115 621054028444

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಣುಮಖಯಯ ಕೆ ರಗಲುಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 94/95 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.9 1392.00 266211826305 121001319395

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಸಮಮ ಬೆಸ ಸರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.25 1080.00 611109800904 121001105906

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಉಮೆೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗಸಾಾಮಿ ಕ್ಕರಿಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 79 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.6 768.00 909868797909 1757101005931

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಉಪೆೋಂದ್ರ    ಬಿನ್ ನಿಂಗಸಾಾಮಿ ಕ್ಕರಿಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 2,3,6,90 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.15 1032.00 811584494300 1757101007290

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಿ್.ಬಿ. ಹೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಬೆಸ ಸರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 109/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 880227098394 1757101003880

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಉಮಮರ್ ಬಿನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ದ ಡಡಕ್ುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 34/11,34/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.95 2376.00 711204997838 115601011001968

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಇಸಾಮಯಿಲ್   ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ದ ಡಡಕ್ುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 34/1,3/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.95 1416.00 724262528651 115601011001141

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ತಿಮೆಮಗ್ೌಡ   ಬಿನ್ ನಂಜೆೋಗ್ೌಡ ಕೆರಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 49,51,53,52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.42 1176.00 498119275424 1757101003443

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ ಬೆಳಾಿರಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 19/24,24,99/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7 3360.00 779436284471 1473101016346

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಕೆ. ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್  ಕ್ೃಷಣೋಗ್ೌಡ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 51/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1968.00 876971586682 520101216100484

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ರ್ೋದ್ಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಆನಂದ್ ಹುಲುಕೆ ೋಡು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 127,128 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.8 864.00 348395704755 1473101011432

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಪುಟಿಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ ಕೆಲಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 170/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.2 1536.00 75350632770 4092500101080701

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮನು ಕೆ ಂ ಹರಿೋಶ್ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 76/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 761067288967 85026533903

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಭಗವಾನ್ ಬಿನ್ ದ ಡೆಡಗ್ೌಡ ಕ್ಲಲಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 63,31/2,31/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.8 3768.00 658296795885 36918177776

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಪಿ ಪರವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ಪರಸಾದ್ ಕೆಲಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 28/19,24/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 867261513264 12100504581

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಉಷಾರಾಣ್ಣ  ಕೆ ೋಂ ಪರವಿೋಣ್ ಕೆಲಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 28/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 560823402336 0842500102540901

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆ ಂ ಭಗವಾನ್ ಕೆಲಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 39 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.9 2352.00 6695066266947 1757101005390

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎನ್ ಸ್ ೋಮಪಪ ನಿೋರಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 354/9' ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.2 576.00 391760416260 409250010091341

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎಸ್ ಪರಕಾಶ್  ಬಿನ್ ಶೋಷಪಪ ನಿೋರಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 358/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.2 600.00 349052512820 4092500100739301

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್  ಚಂದ್ರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಸ್ ೋಮಪಪ ನಿೋರಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 56 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.5 240.00 852670452077 4092500100956001

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಈ ಪುಟಿಯಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ನಿೋರಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 248/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 964011395167 4092500100960701



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ. ಎನ್  ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 32/1,32/2,56,78 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.25 1560.00 576720272875 1473101010054

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಟಿ. ಶಂಕ್ಣಣಶಟಿಿ ಬಿನ್ ತ ೋಪಶಟಿಿ ಅವರದ್ಾಳು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 128/9,4/141/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.2 2496.00 858849549269 1757101005222

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಟಿ. ಹನುಮಶಟಿಿ ಬಿನ್ ತ ೋಪಶೋಟಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 141/1P1,124/2,124/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.8 2304.00 802702389597 85028222283

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸಣೆಣಗ್ೌಡ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 42,43/1,68/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.8 1632.00 952612644072 1757101005351

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಗ್ೌಡ ದ ಡಡಬಂಡಾರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 234/45,234/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.45 1176.00 407451138285 1757101004056

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಯಪಪ ಗ್ೌಡ ದ ಡಡಬಂಡಾರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 284/30,218/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.635 792.00 249230816825 85038921914

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಪಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ತಳಗ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 9999/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.4 3072.00 808735834083 4092500100629801

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ಟೆಿಪುರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 125/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.1 1968.00 922122164859 1757108006761

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿರ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ಟೆಿಪುರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 125/121 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 370576416340 1757101004083

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಸಪಪ ಡಿ.ಎನ್ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶನಿವಾರಸಂತ 30/5P ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 338423541666 138250010185401

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ದ ಡಡಮಳೆತ ಶನಿವಾರಸಂತ 7/50 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 487218909363 11072250008502

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಶುಂಠಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.1 1440.00 297365760784 13293021633

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಈರಪಪ  ಬಿನಗ ಜೆ ೋಯಪಪ ದ ಡಡಮಳೆತ ಶನಿವಾರಸಂತ 125/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.95 1896.00 660886026455 520101034794911

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸದ್ೆಮಲಲಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ ಹೆ ಸಗುತಿತ ಶನಿವಾರಸಂತ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 384.00 687935153574 4362101000011

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕ್ುಮಾರ್ ಎನ್. ಎಸ್   ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಪಪ ನಿಡತ ಶನಿವಾರಸಂತ 13/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.24 3360.00 771315556584 30928975878

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎಸ್ ಮಲಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಪಪ ನಿಡತ ಶನಿವಾರಸಂತ 14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7 3360.00 652207495739 30928561992

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ವಸಂತ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ನಿಡತ ಶನಿವಾರಸಂತ 52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7 3360.00 320515830470 31314759789

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ. ಎಂ ನಿಮಯಲ ಕೆ ಂ ಮುತತಪಪ ಗ ಂದ್ಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8 2400.00 595461093279 1272200013696

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಎನ್ ಪರವಿೋಣ  ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ ಹತುಲಗದೆ ಶನಿವಾರಸಂತ 11/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 233228462037 436210100093

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ.ವಿ. ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಗ್ೌಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 210,91,281,203' ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 930847420803 11072200005095

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಕೆ.ಪೃಥಿಾರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಚಿಕ್ಿಕೆ ಳತ ತರು ಶನಿವಾರಸಂತ 81/20a1,79/3,73/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 460623568512 850274138991

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಎಂ. ಉತತಯಯ ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ ಹತುಲಗದೆ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/1a,3/24,3/31,3/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.61 3172.00 623525866588 121000490339

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಜಿ. ಮೊೋಹನ ಬಿನಗ ಗ ೋವಿಂದೋಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಳತ ತರು ಶನಿವಾರಸಂತ 18/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.21 1060.00 314379205796 85022726375

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ. ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಳತ ತರು ಶನಿವಾರಸಂತ 18/5,18/46 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.21 1060.00 610619631054 85022560329

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ವಿ ಜಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಾವಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶನಿವಾರಸಂತ 96/9a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 820449906250 4092500100374001

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ದ ಡಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/73 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 381916090491 4362108001402

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಹರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.38 662.00 739461421868 11072200015275

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಪಿ ಸ್ ೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟೆಿಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಳತ ತರು ಶನಿವಾರಸಂತ 109/8p2,64,65 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.93 1406.00 758165322061 85027805469

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್,ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಶಟಿಿ ಹತಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 62/1,5/3,27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.04 2899.00 635257319269 1473101010370

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎನ್. ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ನಿಡತ ಶನಿವಾರಸಂತ 87/4,86/3,86/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.24 1555.00 800095235024 1473101001628

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಆರ್ ಮಂಜುನಾರ್  ಬಿನ್ ರಂಗಯಯಶಟಿಿ ಚಿಕ್ಿಕೆ ಳತ ತರು ಶನಿವಾರಸಂತ 56/1p1,56/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.1 1488.00 733071448067 520101216098684

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಜೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ ಶುಂಠಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/30A,1/31A,1/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 1809.00 888632392978 1473101018678

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಸ ರುದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ ಹತಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 4/2,4/23P ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.24 617.00 360450796878 1473101002367

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ನಿಮಗಪಪ ಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 33/125,33/155,33/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.25 2520.00 321670078042 13293016770

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಡಿ ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ಧಮಯಪಪ ಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ ,33/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.7 1776.00 963015586168 11072200014308

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಲ್ಲಲಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಯಯ ನಿಡತ ಶನಿವಾರಸಂತ 27/1A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 432778377515 1473101014027

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಪಿ ಉಷಾರಾಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ಪೆರೋಮನಾಥ್ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 99/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.7 3696.00 708765571745 4092500100652800



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪೆ ನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಪಪ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ
82/A,88/1P2,4/14,72/

1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.05 1944.00 542382318615 11072200031758

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡೆೋಶಾರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/18p ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 749621282763 64086374016

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ. ಎಂ ಸುಕ್ನಯ ಕೆ ಂ  ಮಂಜುನಾಥ್ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 109/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 926655481350 1473101020315

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅಶಿೋಕ್  ಡಿ.ಎಂ  ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಚಿಕ್ಿತ ೋಳ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 112/2,110/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.14 1920.00 668824964284 521091051892924

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಲ್ಲಂಗರಾಜು  ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಆಲ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 116/2,116/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1622.00 492091457628 520101216184084

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ ಬೆ ೋಜಪಪ ಬಿನ್  ಬಿದ್ೆಪಪ ದ ಡಡಕ್ಣಗ್ಾಲು ಶನಿವಾರಸಂತ 42/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 2400.00 986772976578 4362101000173

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್ ಮಲಲಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಭುಲ್ಲಂಗಪಪ ಗುಡುಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 2/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.64 2155.00 834457327898 1473101007124

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್. ಕೆ. ಪುಟಿರಾಜು  ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಶೋಟಿಿಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 57,58,1/20p ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.72 2745.00 980637430141 85043131066

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ. ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್  ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಗುಡುಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 113/110/1,112 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.67 3840.00 510274099618 1473101011727

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಪಿ ಚಂದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಶೋಟಿಿಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 64,72/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.15 960.00 624135415936 121001773168

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಎಸ್ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್  ಶೋಟಿಿಗನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 79/3,79/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.18 1526.00 230425560211 32847699686

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ,ಆರ್ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್  ರಂಗೋಗ್ೌಡ ತ ೋಯಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/12p,2,3,4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.85 1848.00 797251543420 520101216133791

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಬಿ.ಎಂ. ಪವಿತರ ಕೆ ಂ ಯೋಗಿೋಶ್ ತ ೋಯಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.5 720.00 593236779407 850438935525

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಡಿ ಪುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡೆಡಗ್ೌಡ ಹತಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 38/1,13/2,5/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.95 4296.00 33959923584 007100101005175

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್  ಅಪಪಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.3 1104.00 356342715278 4362101000082

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ್ ೋಮಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ದ ಡಡಕ್ಣಗ್ಾಲು ಶನಿವಾರಸಂತ 42/7,42/36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 2880.00 444379077315 4362101000033

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪರಮೆಶ್  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ  ಗ ೋಪಾಲಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 149/47 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.35 3504.00 259670376609 85015939521

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಐ ಕೆ ಅಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ರುಂಬಯಯ ಗ ೋಪಾಲಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 28/1,28/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.9 1872.00 984610533725 12803

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಸರ ೋಜ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶನಿವಾರಸಂತ 14/1ap,44/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.23 1550.00 971097641166 64030529781

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಬಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ ಗೋಕೆ ೋಡಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 73/61,70/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4646.00 712197582583 13293023663

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್  ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಹರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 28/12P,28/27,32/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.5 1680.00 729694837062 64003545226

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ. ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್  ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 32/2,25/1,40/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7 3360.00 581652484322 0563101016968

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ. ಎಂ  ಪುಷಪಲತಾ  ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/12,1/7,1/17,1/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.9 3312.00 728982971063 0563101016967

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಆರ್ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಕಾಯತನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 104,100,133 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.85 888.00 581420081820 1473101012829

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಾಜು ಹೆಚ್. ಪಿ  ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ ಹಾರಹೆ ಸ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ ,18/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.25 600.00 204409732243 520191051893637

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ.ಎಂ. ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಗ್ೌಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 98/12P2,66/1,66/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 684745284408 22020766

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ. ಎಸ್ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಸದ್ೆಲ್ಲಂಗಪಪ ಗಜೆೆಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 172P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 499105953414 1382500100240601

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಪಪ ಶಿಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 111,7,8,15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 843507147164 520291022048793

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಲ್ಲಲಕಾಜುಯನ್  ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ  ದ ಡಡಕ್ಣಗ್ಾಲು ಶನಿವಾರಸಂತ 1/38,10/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.3 1584.00 737289405369 1473101015815

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರತನಮಮ ಕೆ ಂ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 71/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 484311065357 11072250012538

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್  ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಕಾಬ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 9999B/106 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.78 1334.00 917941138746 007100101012136

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆೋಮಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಯೋಗೋಶ್ ಮುಳುಿರು ಶನಿವಾರಸಂತ 22,23/1,21/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 274298928199 1473101007403

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ. ಎಿ್ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಯೋಗೋಶ್ ಮುಳುಿರು ಶನಿವಾರಸಂತ 1/5,1/11A,200/1,21/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 740622707400 1473101007406

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ. ಎಸ್  ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಸ್ ೋಮಪಪ ಮುಳುಿರು ಶನಿವಾರಸಂತ 55,51,53/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 405998174664 1473101001591

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ. ಎಂ  ದೋವಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಪಪ ಹೆ ಸಗುತಿತ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/21, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.9 912.00 180200135273 64125514011

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಹದೋವಪಪ  ಬಿನ್ ಸದ್ೆಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶನಿವಾರಸಂತ ,1/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 562241109338 54055913379

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಡಿ ಯಶವಂತ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಗ್ೌಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 60/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.9 1872.00 594792452841 1473101010519



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮೊೋನಿಕ್ ಕೆ ೋಂ ಸಾಗರ್ ಚೌಡೆೋನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 52,65 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.79 379.00 764803160285 1473101018665

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ದ ಡಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 82/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 522744289682 5203310042726646

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಇಮುಮಡಿ ಶವಲ್ಲಂಗ ಸಾಾಮಿೋ ಬಿನ್ ಯುವರಾಜಪಪ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 108/1,108/2,99/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 361891463142 147310101011391

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಷಣುಮಖ ಬಿನ್ ಪುಟಿಪಪ ಮುಳುಿರು ಶನಿವಾರಸಂತ 100/9,36,37/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.57 2193.00 741808198882 85025695491

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಪಿ  ಸಂತ ೋಷ್ ಬಿನ್  ಪಾಲಾಕ್ಷ್ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ ,84/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.4 1152.00 201223928145 1473101011081

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಎಸ್  ಬಸವಣಣಯಯ   ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ ,74,75,10,40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.75 2760.00 752090769162 1473101012387

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ವಿ ಪಿರೋತಿ ಕೆ ೋಂ ಸಂಪತ್ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.09 523.00 850220851682 1473101079365

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸಂಪತ್ ಬಿನ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.87 897.00 356368086980 147310101598

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಪಾಲಾಕ್ಷ್   ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 37/41,37/36 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.44 1171.00 237954155132 1473101102087

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಾಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ ಗುಡುಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ .48/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.07 513.00 956331587604 1473101013238

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸಾಗರ್ ಬಿನ್ ಪಾಲಾಕ್ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 64/2,25/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.73 830.00 440580706041 1473101011029

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಸ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಹರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 28/2P99 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.6 720.00 898501614239 11072200009545

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ತಾಯಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ದ ಡಡಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 33/66,1/61 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.08 998.00 402125799052 520101034889589

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಪಪ ದ ಡಡಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 1/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.52 729.00 232918513698 1473101011826

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಡಿ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಗ ೋಪಾಲಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 124/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 554953496967 1473101011472

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಲಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ದ ಡಡಕ್ಣಗ್ಾಲು ಶನಿವಾರಸಂತ 1/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.4 1152.00 636484851115 1473101015537

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಡಿ. ಕೆ ಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ನಿಡತ ಶನಿವಾರಸಂತ 149/18P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 808454034128 520101216180623

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯಯ ಮುಳ ಿರು ಶನಿವಾರಸಂತ 27/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 480.00 475988525366 85021530180

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಜಾಗೋನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 644862213209 1473101007173

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್. ಕೆ. ರಘು ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶನಿವಾರಸಂತ 79/4P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 893459406006 85022726263

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಎಸ್. ಆರ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಮ ತಿಯ  ಕೆ ೋಂ 

ರಂಗಪಪಚಾರ್
ಶನಿವಾರಸಂತ ಶನಿವಾರಸಂತ 48/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 214436097044 1473101015436

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ. ಜಿ ಮಂಜುಳಾ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿೋಶ್ ದ್ುಂಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.4 1632.00 383398731750 52033100426998

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಆರ್ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ದ್ುಂಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/3p6'3/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.92 2841.00 633039986346 520101216100212

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅರ್ ಹೆಚ್  ಸುಬರಮಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಹರಿರಾವ್ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶನಿವಾರಸಂತ
1/23'49/12'134/4'132/

4
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.72 4658.00 483888840963 121000072468

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆೋಮಂತ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ದ ಡಡಕೆ ಳತ ತರು ಶನಿವಾರಸಂತ 18/30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 551620175684 1473101017605

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಧಮಯಪಪ   ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ 144/5'14/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 2880.00 672938518371 520101216110692

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಶೈಲಶಿರೋ ಕೆ ೋಂ ಪರಮೆಶ್ ಚೌಡೆೋನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 133 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.94 451.00 552236460143 85022123764

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅನ ಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಎಡೆಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 14/2'18/2'18/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 393796537103 520101216099168

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಿೋನ ಕೆ ೋಂ  ಅನ ಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಡೆಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 11/11,16,15,19/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.56 4800.00 223578944431 520101216125829

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅಭಜ್ಞನ್ ಬಿನ್ ಅನ ಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಡೆಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 19/7,11,12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 852359116510 520101216152281

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ದ ಡಡಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 61/4,33/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.8 1920.00 689795040156 520101034846626

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ದ ಡಡಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 61/2,60,129 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.5 3120.00 865498061252 621003584827

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಓಕಾರೋಶಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಸಡಿಗಳಲ ಶನಿವಾರಸಂತ ,22 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.2 1080.00 609316989446 1473101006578

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ. ಎಸ್ ಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ೆಲ್ಲಂಗಪಪ ಗಜೆೆಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 178/40 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1915.00 300927100588 115601011001445

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹಷಿಯತ್  ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಹರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 81/3,89/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.98 1708.00 931758569024 64063624248

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಹರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 7/2,28/25,89/3,9/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.86 864.00 451816080355 11072250004282

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಶಿವರಾಜ್  ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಯಯ ನಿಡತ ಶನಿವಾರಸಂತ 49,52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.14 1992.00 923136504389 1473101015361



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪುಟಿಸಾಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ ನಿಡತ ಶನಿವಾರಸಂತ 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.7 340.00 904885307814 1473101014025

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತಗ್ೌಡ ಶುಂಠಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 80/9,37/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.63 782.00 775817878068 13293023164

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶನಿವಾರಸಂತ 53/3,59/7bp ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.5 3144.00 705470163191 520101216166922

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಪಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಹರಿಕ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತ 20/2,29/p ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3489.00 324217222306 11072200002002

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಸುಬಬಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬೆಬಗ್ೌಡ ಜಾಗೋನಹಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 155/2,161/2,7/4,7/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1440.00 839996645490 007100101008206

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್. ಬಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 54/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4800.00 436244255368 4362101000921

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸಾತಿಾಕ್  ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 14,16,10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3096.00 568259106338 4362101002507

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 54/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3801.00 231760231683 4362101000920

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸಾಾಗತ್  ಬಿನ್ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 54/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3801.00 919867403772 4362101000924

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಕೆ. ಆರ್ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/23,138/34,138/35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.00 2400.00 633581481516 115601011002403

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕಾಮನ ಪಿ ರುದ್ರಪಪ  ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ,18/123p2,18/165p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 968697384979 520101034793751

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರತನ  ಬಿರ್ ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/5,21/163,130/107 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 526389241121 132501011000255

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಎನ್. ಎಂ  ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮುಳಿಯಯ ಅಬಿಬಮಠ ಶಾಂತಳಿಿ 36/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 925743715806 115601011001532

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸುಧಾಕ್ರ ಕೆ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 175/26,127 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.50 2160.00 494461766435 33630436592

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಬಿ.ಟಿ ಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 134/62,138/20 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.5 1680.00 213780602519 520101022811520

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಗಿರಿಯಪಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/56 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 711972689981 64186925620

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್. ಬಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 144/7,117/28p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 620423816772 85029348487

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್. ಬಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/108 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 881336007946 520101022794464

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/194p ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 855233988861 520191002801945

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/112,21/2f ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 555325343942 520101022803560

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪುಟಿಮಮ  ಎಸ್. ಬಿ  ಬೆಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/122,21/164,21/220 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 470665319591 520101022806950

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಈ ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 146/10,117/29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 743951405710 64089708491

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಆರ್ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
146/11,146/2,18/17,1

8/16
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7 3360.00 784148604353 13283008998

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್  ಜೆ ೋಯಪಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/190 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 356156912455 52010102296564

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
18/21,18/19,18/10,11

7/7
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 814097747127 32681347756

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ.ಡಿ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುದ್ೆಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/6ap1,130/14p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.00 1920.00 452064064579 31632965052

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಹೆಚ್. ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಿ್ಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 143/115,60/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.00 1920.00 763265160850 0563101014767

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್. ಬಿ. ಚಂಗಪಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/2,32/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.50 720.00 868163753152 520101022809844

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಡಿ. ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
136/32p1,136/33,136/

34,136/35
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.00 3840.00 945162131556 0563101011254

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಕೆ. ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ
34/97p2,136/166,34/1

18,34/198p
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.00 2880.00 839685162368 0563101013414

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಬಿ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಿ್ಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
130/6,130/5,131/5,13

1/55
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.50 4560.00 657804130070 13283005715

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಒ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್  ಓಂಕಾರಯಯ ಅಬಿಬಮಠ ಬಾಚಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
135/20,194/13,194/7,

4/3
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.00 3840.00 826019281166 520101022793778

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಓ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಯಯ ಅಬಿಬಮಠ ಬಾಚಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
4/4,4/5,3/2,243/4,235/

8
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 512505546658 54019976898

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಯು.ಎಂ. ಬಸವರಾಜ್  ಬಿನ್ ಮೊಗಪಪ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 1440.00 925854640137 32535927097

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಕೆ. ಮೊಗಪಪ  ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/2A10,21/2A11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 1200.00 739058390540 520101022796130

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಯು. ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಿ್ಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
117/12,1/70,18/12,18/

23
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 334284440158 0563101012087

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಎನ್ ಪರಸನನ  ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಿ್ಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 117/28A,1/95A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 4800.00 478481154060 13283005012



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಈ ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ
216/4,209/6A2,209/6

A3
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 350921838548 003300101021857

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಬಿ. ಸುಕ್ನಯ  ಬಿನ್ ಬೆ ೋಪಯಯ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 150,151/3,149/6A ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 916109667611 621003570182

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜೆ.ಬಿ ದ ಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/14A6,5/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2160.00 966328337955 520101022817340

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಬಿ. ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 709/16,709/7,709/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8 3840.00 735008603143 0563101017076

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಜೆ. ಸ್ ೋಮಯಯ  ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ
735/208,700/100,700/

39
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 537419567327 0563101015814

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಸ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 70/10,73/5,69/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 676259654223 1382500101378001

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಸ ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/172 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 988287703287 520101022800731

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಟಿ ರಾಜಶೋಖರ್  ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
24/3,24/5B,24/8,1/39

1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.5 4560.00 363779685901 1329324260

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ತಿಲಕ ಕೆ. ವಿ  ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 32/12,34/22,16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 522103934703 54056462460

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಐ ಯು ಲತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ  ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 75/1,1/148p1,1/150 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 95711560958 1382500101264101

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್ ರ್ೈ ಗಣಪತಿ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಪಪ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 181/1a1,1/72,1/192 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2160.00 994867559772 520191002796232

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಕೆ.ಎನ್ ಪರಮಿೋಳ ಕೆ ೋಂ  ನಂದಿೋಶ್ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
1/156,1/157,1/155,1/1

52
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2160.00 916208571476 52019102796909

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಪಿ ಸಂದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಪಟಿಣಣ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 735/79 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 858033091286 85021857389

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 18/162 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 527581024507 33412268162

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಎನ್  ಗ ೋಪಾಲ   ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 555,556/2,554/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 891274285787 85034469970

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ. ಕೆ ಪವನ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 120/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 370673957639 85057836650

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/33B,18/6,127/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 713814929950 85029799075

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಂ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಚಿಕ್ಿತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 59/A1,155/2,162/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 971890096430 115601011001236

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಂ. ವಸಂತ  ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
100/35,18/173P2,18/

1,174P2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 589860386418 520101034810419

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಎಸ್ ಇಂದಿರಾ ಕೆ ೋಂ ಸ್ ೋಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/270 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 500062727674 520101022802939

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಹೆಚ್. ಎಲ್. ತುಳಸ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 735/35,735/68,735/82 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 472785693445 85022105133

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಪಿ ಸತಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
36/3,130/76,130/105

P1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 461373116889 520101022820791

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಜಿ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್  ಗುರಪಪ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ,36/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 886342716298 20149693337

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಬಿ.ಆರ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಬಿನ್ ರುಕ್ುಿಪ ಜಾರಿ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
96/37,118/40P2,96/4

8
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 565089458975 520101022802408

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ ರಾಜು ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
1/40,1/110,1/108,1/16

5
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 227833921342 520101034844739

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಂ. ಗುರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 97/5,96/21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 321007608623 54019936027

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಜಾನಿಸ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿೋಶ್ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/227 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 576975806478 5201201022804486

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಕೆ.ಎಂ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 200/2,200/3,235/30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.5 1680.00 658291090626 115601011001588

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಕೆ ಪೆರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 235/32,235/33 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.35 1608.00 569591451514 20393660968

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಕೆ. ಕೆ. ಸಂಭರಮ್ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 235/24,235/29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 436127082061 31299573752

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸುಪಿರತ್ ಕೆ. ಎಸ್   ನಂದಿೋಶ್ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/59,1/127 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.5 2160.00 490349876349 54056465675

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಟಿ ನಂದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 146/5,136/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8 3840.00 669090157808 0563101012489

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ ಕೆ ನಾಣಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
1/176,1/276,1/318,1/3

17
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9 4320.00 218714886135 115601011003102

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಪಿ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
,143/24,50/3,50/6a,14

3/66
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 425174416500 1382500101327101

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ. ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/226 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 752442896769 520101020792828

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಕೆ. ತಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 31/1,31/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 513309088142 115601011004296

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಪಿ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 118/170 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 850750154051 520291028657077



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಪೆ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
131/40.131/20p1,131/

21p1
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 351323189383 13283006082

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಎನ್ ರಾಜಗ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್  ನಿಂಗಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 18/11,1/54,1/106 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 522526610005 54056462459

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಜಿ. ಪ ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರಪಪ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 96/27 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 766164069091 003300101010228

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಗ ೋಪಾಲ್  ಆಚಾರ್ ಬಿನ್  ರಾಮಾಚಾರಿ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
134/27a1,134/27a2,1

06/24,134/94
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 300119880234 520191002796461

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಡಿ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 127/78,90/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 601379688216 13283007610

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಈ ಸುಧಾಕ್ರ್  ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 189/4,189/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 912658588840 13283007814

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಸ  ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
143/74,143/52,143/91

P2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 670357057035 121000768635

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಪಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/45,1/21,17/2,122/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 323500262264 13293002053

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಡಿ ಸುಬಬಯಯ  ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/158 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 299152221701 30713630190

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ
21/30,21/231,21/44,2

1/38
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 306333870723 520101022792607

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಹೆಚ್.ಎಂ  ಮನುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಮಲಲಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 127/74,127/75 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 971750691873 54056266170

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಪಿ ಮಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ,127/79,109/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 557148759844 13283003149

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 18/32,41 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 400009618561 520101262721203

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಕೆ ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/292 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 598980411160 115601010006013

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ತಮಮಯಯ  ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ನಗರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 322816792508 1382500101083701

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಗುರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 143/35,143/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.5 1680.00 537569780305 520101034882967

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ ಅಭಮನುಯಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಬೆ ೋಪಣಣ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ
209/17,2094b,209/6b

3,217/1b
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 886247516622 1382500101466701

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್ ಬಿ. ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 16/16,16/17ap1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 703102376331 520101022822492

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ  ಎಸ್. ಈ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/109 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 554292029627 520101022805547

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಡಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 143/193P2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 496559608417 520291013212473

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಪಿ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/123 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 480.00 561337406564 520191002801325

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ಬಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 18/101,53 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 1440.00 473778612049 0563101014675

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಕೆ. ಬಸಮಮ ಕೆ ಂ ಕೆಂಚಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 146/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 319328859160 85040235852

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಈರಪಪ ಬಿನ್ ನಿವಾಯಣ್ಣ ದ ಡಡತ ಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 4/1,39/2A,54/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 957101074823 13283017696

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಈ ರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಯಯ ದ ಡಡತ ಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 32/15 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 960.00 443649669352 13283015474

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಸ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 24/4,32/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1123.00 477114216445 520101022796033

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.5 720.00 217435826655 13293017162

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಎಸ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 54/5,58/17 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8.5 3840.00 855633170411 35936387473

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಕೆ. ನಂದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/85,130/41 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 2880.00 278630878476 115601011000841

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಎಸ್ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 19/3,117/8,20/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4320.00 462980906587 621003555891

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿೋವನ್ ಬಿನ್  ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/168,21/83 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 556617351728 520101022802947

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಟಿ. ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/141,21/218 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 422779534835 520101022792593

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ವಿ ಇಂದಿರಾ ಕೆ ೋಂ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/51,14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 337500478115 520101022793409

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಚಿಕ್ಿತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 63,159 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6 2880.00 911085341342 85063316645

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಜಿ.ಶಿವಯಯ  ಬಿನ್ ಗುರಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 209/24,227/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 985224179322 1382500101133200

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕಾಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ತಲಾತರ ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 118/58P3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 1680.00 290390087748 0563108015666

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ವಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 709/1,709/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 1920.00 402560484880 31063233487



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ ಗ ೋಪಾಲ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/96,138/54 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.37 960.00 231859195087 520101022794596

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಟಿ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 735/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.25 1920.00 217935441539 85052576264

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಜೆ. ವಿೋರರಾಜು  ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.67 1200.00 916304385286 115601010005138

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಂ ಪ ವಯಯ  ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಚಿಕ್ಿತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 162/30,166/54 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7 3360.00 338195326607 621003528368

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಕೆ ರಂಜನ್  ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 146/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.5 720.00 292408812301 33683056155

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಡಿ ಪುಟಿರಾಜು  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/173,1/43 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 960.00 849520703818 520101022797201

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಸ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 735/29 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 480.00 573034161087 121002345552

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್. ಎಸ್.  ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 74,73/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 578189643512 11032200002603

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚ ೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅಯಯಣಣ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ
6/1,5/3,6/3,6/2,22/1,5/

2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 220682798199 11032200053705

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರ್ೈ ಎಸ್. ಪ ವಯಯ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 29/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 243624908038 64127641912

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವಿನಯ್  ಎಂ.ವಿ.  ಬಿನ್ ವಸಂತ ವಳಮುಡಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 406366206718 7112500102313401

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಒ.ಎಸ್ ಧಮಯರಾಯ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 8/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 540750313097 11032200017103

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಒ.ಎಸ್ ತಂಗಮಮ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 18/,8/26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.76 364.00 832074088314 11032030004967

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಜಿ. ರೋಷಮ ಕೆ ೋಂ ಗಣಪತಿ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 35/1,30 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 884373683700 11032250006221

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಈ. ಅಜಿೋತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 9,39/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9 4320.00 567342302349 54019940691

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಲ್ ಅನಿತಾಕ್ುಮಾರಿ ಬಿನ್ ಸದ್ಾೆಥ್ಯ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ
99,102/3,102/4,102/5,

106/11
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 859690364776 1382500100619401

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 103,39/21,219 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 2609854479842 3002447448

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುತಣಣ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 102/2, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4 1920.00 256279615725 13257013625

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಾಸಿರ ರೈ ಬಿನ್  ಕೆ ರಗಪಪ ಕೆದ್ಕ್ಲ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 116,117 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.5 1200.00 762057067897 121000980797

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ಕ್ಂಬಿಬಾಣೆ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 108/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.7 3216.00 946435840511 138250010101293000

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿರಯಾಂಕ್ ಪೆಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಪೆಮಮಯಯ ಕೆದ್ಕ್ಲ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 19,20/7,20/12,20/16, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7 3360.00 782421207684 0688101017816

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/3,128/26p2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 7.5 3600.00 399252009929 1103220000235

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕಾರ್ೋರಪಪ  ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 170/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 560728013768 121002146578

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್. ನಾಣಯಯ ಬಿನ್ ನಿವಾಯಣಪಪ ಕ್ಲ ಲರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 77/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8 3840.00 939791410858 121000956298

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಸ ಪ ವಯಯ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಮ ವತ ತಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ
112/5,113/2,113/2,11

2/3,112/2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.5 3120.00 879099586066 11032200000541

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜೆ.ಡಿ ಶಿವಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ದಿವಾಕ್ರ ಮೊದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 67/2p1,68/6,72 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5 2400.00 624963812724 13281029546

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮೆೋದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 41/56 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8 3840.00 935558486660 13257017755

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಪಿ ಮುದ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 37/191a' ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9 4320.00 769002768652 13257012837

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಆರ್ ಶಶಿಕಾಂತ  ಬಿನ್ ರಮೆೋಶ್ ಇಗ ಾಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/32 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.85 1848.00 934847286907 30463920766

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎ. ಪ ವಯಯ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಿ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 181/6,181/12,181/13 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 479451073003 11032200010429

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಕೆ. ಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ಲ ಲರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ
75/6,8/4,10/54,11/2,7/

2
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 8 3840.00 397009836525 0688101020065

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಟಿ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ತಿರೋಶನ್ 7ನೆೋ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 129/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10 4800.00 479890365827 7112500101207900

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಡಿ ರಾಮಯಯ  ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಅತ ತರು ನಲ ಲರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 179/4,186 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4800.00 838105766896 7112500101132301

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚೋರಂಡ ಕೆ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್  ಅಣಣಯಯ ಮ ವತ ತಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 249,250/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4080.00 963134379885 11032030001330

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕಾಮವಾ  ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 252/2,251/3p1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1680.00 367973638784 121001296025

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3840.00 656896403898 00001005628

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಮೊಗಪಪ ಮ ವತ ತಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 19/12 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.75 4800.00 947971774994 11032200038770



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ಸ ವಿಶಾನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಡಗರಳಿಿ

ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 164/1p,164/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
4800.00

955824840236 106401010002264

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಪಿ.ಎಸ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆದ್ಕ್ಲ್

ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 20/10,80/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
4800.00

386802059977 0688101002539

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ.ವಿ ಕ್ುಮರಶ್ ಬಿನ್ ವಿಶಾಾನಾಥ್ ಕೆದ್ಕ್ಲ್

ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 20/3p2,15/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
4800.00

488064744814 7112500101186601

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ
ಕೆ. ಸ ವಿಶಾನಾಥ್  ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಅತ ತರು ನಲ ಲರು

ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 71/31,69/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು
4080.00

543827726458 121001019028

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎ. ನಾಣಯಯ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
183/4,110/8,110/4,18

6/6,
ಸಾಮಾನಯ 0 0.04084 3.4 731703635236

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ತಿಮಮಯಯ ಎಂ.ಜಿ. ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ
55/3,57/4,57/3,11A/4,

57/6,2/4
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03696 3.08 480864260213

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹರಿೋಶ್.ಪಿ.ಎಸ್. ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 25/30,25/29,25/27 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04537 3.78 686587122996

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್. ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 156/52,156/56,191/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02618 2.18167 639684756317

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕ್ುಸುಮ ಎನ್. ಆರ್ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 44/59P1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01363 1.13583 8237077776592

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಾಜೆೋಶ್ ಎನ್.ಎಂ. ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 50/18,50/21,50/24 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0084 0.7 419045433863

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಿರ್ುನ್  ಸ್ ೋಮಯಯ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
25/18,42,25/58, 

25/47,
ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 930862596051

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜೆ.ಎಸ್.ಮಾದ್ಪಪ ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
36/18,36/19,36/23,68/

6
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0063 0.525 346844967975

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ.ಟಿ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 157/6 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02352 1.96 309185907519

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಂ. ಸ್ ೋಮಯಯ ವಿ.ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
45/2,12/15,24/7B,24/

10,24/3,61/15
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0264 2.2 703852031718

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಡಿ. ಬೆ ೋಪಣಣ 2ನೆೋ ರುದ್ರಗುಪೆಪ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 25/3,25/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04555 3.79583 563683914080

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಜಿ. ರ ೋಹತ್ ವಿ.ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 89/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02736 2.28 265582616488

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಜಿ. ರಂಜು ವಿ.ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 89/3P2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02448 2.04 373113584152

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ವಿ. ರ ೋಹಣ್ಣ ನಾಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 47/1,196/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 290885199734

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಯ ಎಂ.ಸ. ಹಚಿಚನಾಡು ಅಮಮತಿತ 41/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 803421978357

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ್ ೋಮಯಯ.ಎಂ.ಜೆ. ಹಚಿಚನಾಡು ಅಮಮತಿತ 12/3.12/4,1/19, ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 251533548897

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಜೆ. ಬೆಳಯಪಪ ಹಚಿಚನಾಡು ಅಮಮತಿತ 41/2,63 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 411864855695

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಆಶಾ.ಎಂ.ಜೆ. ಹಚಿಚನಾಡು ಅಮಮತಿತ
41/3,1/3,13/2P1,13/1

P1,27/21
ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 840498789846

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಕೆ. ವಿಶಾನಾಥ್ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 37/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 891651935429

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ. ಸಾತಪಪನ್ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಅಮಮತಿತ 40/1,40/10 ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 834806842869

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪೆರಿಯಾನ್ ಸ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಅಮಮತಿತ 40/4,40/5, ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 812054003161

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ. ವಿೋರಪಪನ್ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಅಮಮತಿತ 40/7, ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 700640922493

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಉಮಾಯಾಳ ಸ. ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಅಮಮತಿತ 36/3,40/6 ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 211910270393

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್. ಪೆರಿಯನ್ ಚನನನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 223/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04 3.33 883168498698

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಆರ್. ಇಂದಿರಾ ಚನನನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 223/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04 3.33 551597349499

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಓ.ಎಸ್.ಟಿ. ಮೆೋಲುಯಾತಂ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ 2/1,14/13, ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 926202736411

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚಿನನಕ್ನತಲಾಲ್ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ 66/11,60/5,53/15 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0479 3.99167 573701079210

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಉತತಪಪ  ಎಂ.ಬಿ ರುದ್ರಬಿೋಡು ಬಾಳೆಲ
88/3 75/1 75/69 

75/38 75/97 75/96 
ಸಾಮಾನಯ 0 0.04094 3.411 972979232536

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರವಿ.ಟಿ.ಎ ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 57/8ಎ ಸಾಮಾನಯ 0 0.018 1.5 695021465863

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್.ಅಶ ೋಕ ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ
7/1 11/2 11/4 11/6 

11/5 2/10 2/9 
ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 440374290197

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್.ಬೆ ೋಪಣಣ ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 1/1 2/8 11/1 1/2 11/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 274220997470

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್.ತಮಮಯಯ ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 114/4  130/3  130/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0162 1.35 674931790209

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಪಿ.ಪ ಣಚಚ ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 113/2 150 134 210/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 715552532785



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಪಿ.ದಿವಯ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 118/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01368 1.14 393895645203

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಟಿ.ಮಾಚಯಯ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ
79/12 79/23 79/27 

70/28 67/9
ಸಾಮಾನಯ 0 0.043 3.58 336530720729

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎ.ಚಂಗಪಪ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲ 59/2 32/3 27/5 32/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 788112015912

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಜಿ.ಪೆಮಮಯಯ ರ್ಚ್  ನೆಮಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ
180/35 180/30 

180/37 180/19
ಸಾಮಾನಯ 0 0.026 2.166 907519201585

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಜಿ.ಚಿಣಣಪಪ ರ್ಚ್  ನೆಮಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ
1/1ಂ ೋಪಿ1 180/47 

180/12 180/13
ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 992337345786

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎ ಗಣಪತಿ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 9/20 8/17ಂ  9/28 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 203212933890

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ.ಮೊಣಣಪಪ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 148/4 148/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01656 1.38

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಬಿ.ಪೆ ನನಪಪ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 65 104/2 94/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01464 1.22 222365068651

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪ ವಪಪ ಟಿ.ಬಿ. ನಲ ಲರು ಬಾಳೆಲ 22/4. ಸಾಮಾನಯ 0 0.03273 2.72 917188644981

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಯು.ತಿಮಮಯಯ ಬೆಸಗ ರು ಬಾಳೆಲ
50/6 50/1 150/6 50/1 

50/1 20/1 50/6 50/1 

20/8 18/14

ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 723093824994

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ,ಶೈಲಾ ಅಚಚಯಯ ಬಿಳ ರು ಬಾಳೆಲ 107/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0162 1.35 625934789191

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಜಿ.ಗಿೋರಿೋಶ್ ಬಿಳ ರು ಬಾಳೆಲ 2/6 2/10ಪ1 2/2 2/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04046 3.37 299053325961

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಜಿ.ವಿನೆೋಶ್ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 77/22 77/33 77/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0405 3.375 651685201674

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಬಿ.ಮುತತಣಣ ಸುಳುಗ ೋಡು ಬಾಳೆಲ 109/31 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 546581557963

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಪಿ.ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 160/21 162/24 108/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04775 3.97 531272175733

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಕೆ.ಜಗದಿೋಶ್ ಮತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 70/13 70/12 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0168 1.4 347260674064

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚಿ.ಕೆ.ಜಗನ್ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 81/87 81/88 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0265 2.2 683445287965

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ.ಬಿ. ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
45/32 45/33 45/17 

45/18 45/19
ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 818522619713

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್.ಬೆ ಳಿಮಮ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 156/37 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0139 1.15 717455405407

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎನ್.ಸುಬಬಯಯ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 156/9 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0405 3.37 874639031729

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಜಿ.ಕ್ುಸುಮ ಬಿಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 60/74 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01836 1.53 238971487107

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಟಿ.ಗಣಪತಿ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 96/45 96/46 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 82645638116

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಪಿ,ಈಶಾರ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 47/20 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 959883942935

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಟಿ.ನಂಜಪಪ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 20/1 70/31 20/4 20/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0432 3.6 539732343162

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಜಿ.ಗಣಪತಿ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
57/4 37/22 37/13ಪಿ1 

37/14ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0264 2.2 348791572757

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ನಾಚಪಪ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 98/6ಬಿ2 98/6ಚಿ2 98/6e ಸಾಮಾನಯ 0 0.0456 3.8 547783114619

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವಿಜಯ .ಕೆ.ಕೆ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 3/34 3/36 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0135 1.125 466953426410

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಐ.ಕೆ.ಲಾಲಪಪ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 323 305/4ಪಿ1 332/27 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 924740983250

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಕೆ ಸಂಪತ್ ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 136/11 ಸಾಮಾನಯ 0 0.016 1.33 308743018321

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಪಿ.ಸಂಪತ್ ಚೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ 21/1 21/2 20/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02 1.66 429832798007

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜೆ ೋತಿ ತಮಮಯಯ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 10/1a39 10/1a86 1/48 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0263 2.19 223154482654

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಾಲಕ್ಂಡ ಅಯಯಪಪ ಬೆ ೋಪಣಣ ಅಮಮತಿತ ಕ್ಂಣಣಂಗ್ಾಲ 87/3 2/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 349888114082

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಾಲಕ್ಂಡ ಅಯಯಪಪ ಅಮಮತಿತ ಕ್ಂಣಣಂಗ್ಾಲ 87/22 87/24 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 327170530298

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಎ.ಸೋತಮಮ ಅಮಮತಿತ ಕ್ಂಣಣಂಗ್ಾಲ 43/3 44/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03552 2.96 409084489480

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ,ಕ್ರುಂಬಯಯ ಅಮಮತಿತ ಇಜಿಲಗೋರಿ 25/3 25/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0135 1.25 290269126166

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಪಿ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ನಲಾತ ೋಕ್ುಲ ಅಮಮತಿತ
232/2 232/2 181/1 

132/4
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0378 3.15 859144635529

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಯು.ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
16/2,11/5,17/3,16/2,3

2/1P2,24/325/6P2,25/

7,25/5,4/3,9/2

ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 335593864662



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕ್ುಟಿಪಪ.ಸ.ಟಿ. ನೆ ಖಯ                                                                                                                                     

48/8,69/6,69/5,59/1,8

6/6,86/8,70/2,72/9,86/

6,

ಸಾಮಾನಯ 0 0.045 3.75 354307785155

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಸರ ೋಜ ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
203/36,203/3A,203/3

B,203/32P1
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0456 3.8 566367756445

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಜಿ.ಸುಕ್ುಮಾರ್ ಈಚ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 119/8,119/8P2, ಸಾಮಾನಯ 0 0.04742 3.95 539183556328

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪೆ ನನಣಣ.ಟಿ.ಕೆ. ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 19/5,17/7A,17/10P1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0162 1.35 469571033715

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವಿ.ಜೆ.ಶಿವರಾಂ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 2/4,2/11,2/14, ಸಾಮಾನಯ 0 0.024 2 997755316429

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅಯಯಪಪ. K.W. ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 95/6.95/2.98/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 271634895095

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಜಿ.ಪ ಣಚಚ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 99/2,45/38,45/39 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 325199688141

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಕೆ. ನಾಚಪಪ ಬೆಕೆಿಸ್ ಡ ಲರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 41/4,40/8,40/6,122/2, ಸಾಮಾನಯ 0 0.0135 1.125 518928556374

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಎ.ಚಂಗಪಪ ಬೆಕೆಿಸ್ ಡ ಲರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
8/20,6/8,2/39,2/44,2/4

5
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03264 2.72 227764253109

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಎಂ.ಮೊೋಹನ್ ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ 107/9 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 815739986648

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎ.ಉದ್ಯ್ ಹಾಲುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 294/2ಬಿ ಎ ಸಾಮಾನಯ 0 0.0272 2.266 312303651157

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಕೆ.ನಾಚಪಪ ಕಾವಾಡಿ ಅಮಮತಿತ
209/3 178/7 90/1 

84/1ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03734 3.11 471850898801

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪ ವಯಯ ಡಿ.ಎ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 15/2 16/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04411 3.67 734281846143

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸದ್ಾಶಿವ ಕೆ.ಬಿ. ಬಾಡಗ ಅಮಮತಿತ 203/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 538710159379

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪುಷಪವತಿ ಪಿ.ಎ ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 85/9 85/10 85/17 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0432 3.6 664411155623

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಜಿ.ಸುರೋಶ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 54/3ಎ 109/5ಬಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.0142 1.18 351787278643

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮುತತಮಮ ಎಂ.ಯು. ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ
15/1,101/9,100/2,74/4

,
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0288 2.4 287046699663

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಎಸ್. ಭಾನುಮತಿ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 101/9,100/2,74/4,15/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03086 2.571 642191040441

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ. ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 109/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03024 2.52 742208779556

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಟಿ. ಸ್ ೋಮಯಯ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 101/2,101/3,101/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.042 3.5 967005994377

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ. ಸುಬರಮಣ್ಣ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 105/15P2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.00782 0.65 367637184950

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್. ತಿಮಮಯಯ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 105/10 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0417 3.475 321756572478

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ. ಮಾದ್ಪಪ ರ್ಸ್   ನೆಮಾಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 10/1A111 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01536 1.28 945576735318

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಜೆ. ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮೋ ಟಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ
120/11,120/12,120/13

,120/14
ಸಾಮಾನಯ 0 0.01824 1.52 325686703154

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಬಬಯಯ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 105/15P1,105/16 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 374730006414

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚಂಗಪಪ.ಎಂ.ಸ. ಕ್ಣಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 128/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0192 1.6 652628942400

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎ. ಸಣಣಮಮ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 223/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01166 0.97 891726325429

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎ. ಗಿರಿೋಶ್ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 190/5,190/6 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0095 0.79 755120374910

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಸ.ರವಿ ನಿಟ ಿರು ನಿಟ ಿರು 81/112 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01296 1.08 520739376847

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಸ. ಚಂಗಪಪ ನಿಟ ಿರು ನಿಟ ಿರು 81/112 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01296 1.08 318239948766

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಾಜು.ವಿ.ಆರ್. ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 126/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02448 2.04 583420133697

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ರ್ೈ ಮಲ್ಲಲಗ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 23F ಸಾಮಾನಯ 0 0.0252 2.1 450083350792

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್. ರ್ೈಲಕ್ಷ್ಮಣ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 21/62 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0244 2 414197601654

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹರಿೋಶ್ ಹೆಚ್.ಡಿ. ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
1/1,1/69,1/76,1/77, 

59/3,1/40
ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 755529443965

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚಿತಾರ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
98/10,1/75,1/29,98/27

,1/36,1/4
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03585 2.9875 792528235567

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಲ್ಲಕ್ಕತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 132/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 275936928629

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅಯಯಪಪ.ಟಿ.ಬಿ. ಈಚ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
179/28,178/2c,178/10

,177/4,179/2,179/2A
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03096 2.58 599853516123



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಬಿ. ಮಲ್ಲಲಗ ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
179/7,179/16,179/22,

176/9,
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03148 2.62 991833297200

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ್ ಸ.ಎಂ. ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 115/2,108/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03057 2.5 508280633927

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚೋತನ್ ನಂಜಪಪ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 54/6,51/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 257323644905

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 185/4,175/2,144/13 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0324 2.7 940449023242

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎನ್.ನಂಜಪಪ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 30/5. ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 265044567799

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ನಾರಯಣ್ ರಾವ್ ಬೆೋಟೆ ಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
340/6,342/9,342/4,34

2/3,343,
ಸಾಮಾನಯ 0 0.01824 1.52 762278111819

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಉತತಪಪಎಂ.ಎನ್ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 371/9P2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0144 1.2 802260910644

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎ. ನಾಚಪಪ ವಿ.ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 117/8,128/5P2, ಸಾಮಾನಯ 0 0.0288 2.4 533051936631

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಂ. ರ ೋಹತ್ ಭೋಮಯಯ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸಕೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ 137/1,137/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01329 1.1075 234295466308

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಪಿ. ರಾಜ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
73/5,51/3,20/13,20/14

,20/11,41/1,41/7
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03321 2.7675 963642233575

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಬಿ. ಪ ಣಚಚ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 152/2,160, ಸಾಮಾನಯ 0 0.01732 1.4433 491862571148

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್. ಗಣಪತಿ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 93/1,98/14 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 452573101233

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವಿನಂದ್ ಸ.ಟಿ. ಕೆ ಂಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 93/4,93/3,90/5,68/8 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 477320408476

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಸ.ಮಾದ್ಪಪ ಬಿರುನಾಣ್ಣ ಹುದಿಕೆೋರಿ 21/17 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03078 2.565 449881809130

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಕೆ. ನಂಜಪಪ ಬಿಳ ರು ಬಾಳೆಲ 89/23 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 689344024883

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪೆರೋಮ ನಂಜಪಪ ಬಿಳ ರು ಬಾಳೆಲ 89/25 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02304 1.92 497583930618

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎ ಮಾಯ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 142/5 143/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0324 2.7 763922297535

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎನ್.ಉತತಪಪ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 90/11 90/12 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 427021296106

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಯು.ಬಿ.ತಮಮಯಯ ಟಿ-ಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 24/3 24/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0324 2.7 390760574677

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎನ್.ಅಣಣಯಯ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 87/58 87/16b2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04 3.33 928639336409

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಡಿ.ಲವ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ
10/1a81 180/10 

180/44 180/45 180/46
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0162 1.35 340149135894

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎ.ಮಿೋರಾ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 89/13 91/a3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 578200357099

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಎಸ್ ಕ್ವನ ಟಿ-ಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 4/6p1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 405981588954

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಡಿ. ಕ್ಮಲ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 89/15 ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 247280363064

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.ಪ ಣಚಚ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 236/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03168 2.64 529729536881

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.ತಮಮಯಯ ಟಿ-ಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 32/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0096 0.8 204685003160

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಪುಷಪ ದೋವಯಯ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 76/4a ಸಾಮಾನಯ 0 0.0054 0.45 735936515108

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪೆ ನನಪಪ  ಎಂ.ಯು ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ 101/3 101/2 101/9 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02932 2.44 847396462307

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ವಿ ಪೆ ನನಣಣ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 35/23 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 886355415983

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಕೆ.ವಿಜಯ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 34/8 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 645407986815

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್.ಕಾಯಯಪಪ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 233/7 232/5 233/2ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01344 1.12 918333902474

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಪಿ.ರಂಜನ್ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 139/6 139/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0081 0.675 639942434167

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎ.ರಘು ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 4/5 17/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.00972 0.81 334525630438

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಯು.ಸ್ ೋಮಯಯ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 125/51ಸ ಸಾಮಾನಯ 0 0.024 2 732450953040

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎ.ಮೊಣಣಪಪ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 187/3ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03132 2.61 384113798465

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಸ್ ಮಾಚಯಯ ಟಿಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 97/4 97/5 98/12 98/13 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0243 2.025 747682271889

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್.ರ ಪ ಕೆ-ಭಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 14/1 12/2 15/2 26/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0478 3.98 693967688224



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಪಿ.ಗಣಪತಿ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ
31/22A  31/27 31/36 

31/9 31/41 
ಸಾಮಾನಯ 0 0.02484 2.07 4059 69139063

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಪಿ.ದೋವಯಯ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 31/26 31/23 31/34 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0288 2.4 40559991 0325

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಯು.ಬೆ ೋಪಯಯ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 125/51A ಸಾಮಾನಯ 0 0.02112 1.76 741468601515

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಂ.ಅಪಪಯಯ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 187/8 187/13 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02016 1.68 544571571684

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ಪಮಿತ ಅತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 246 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01185 0.98 497021692805

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಬಿ.ಮಿಲನ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 113/5  105/1p2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.024 2 532465358077

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.ಸುರೋಶ್ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 139/4 139/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0096 0.8 428661397071

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ.ಶಿಲಪ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ  88/7 90/6 90/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0203 1.69 659309126844

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ದೋವಯಯ ಬಿಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 8/4a ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 427821840914

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎನ್.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಹಳಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
39/5 39/7 59/5 

82/3p2 52/3
ಸಾಮಾನಯ 0 0.02472 2.06 765934432441

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್.ದೋವಯಯ ಬೆಸಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 181/6 181/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0081 0.67 425175162180

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಜಿ.ಗ ೋಪಾಲ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 141/16 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01458 1.2 363584147795

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.ಉತತಪಪ ಕೆ ೋಟ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 9/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 284769569224

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಂ.ಪೆ ನನಪಪ ಬಿಳುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ
315/12 315/3 309 

132/3 132/7
ಸಾಮಾನಯ 0 0.02899 2.41 342808108873

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ,ಎಂ.ವಿಶಾನಾಥ್ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ
31/29 43/19 31/17 

31/18
ಸಾಮಾನಯ 0 0.01948 1.62 613773881209

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಎನ್.ನವಿೋನ್ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 34/40 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01392 1.16 832975882809

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜೆ.ಕೆ.ಮುತತಮಮ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 106/7a ಸಾಮಾನಯ 0 0.02112 1.76 840898719125

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜೆ.ಎ.ಶಿವಣಣ ಮಾಲಾೆರ ಅಮಮತಿತ 19 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01344 1.12 995445590427

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಎಂ.ದಿನೆೋಶ್ ನೆ ೋಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 91 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 471960439715

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ ಭದ್ರಗ ೋಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 198/4 196/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03085 2.5 906067398172

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸುಬಾಷ್ ಭದ್ರಗ ೋಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 203/1 196/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 803143876479

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಆನಂದ್ ಭದ್ರಗ ೋಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
203/2 203/1 200/2 

196/3
ಸಾಮಾನಯ 0 0.02932 2.44 760164631870

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಬಿ.ಸುಬರಮಣ್ಣ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ
10/30,10/1ಎ14,25/23

ಪಿ2,82/15ಪಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.0432 3.6 903727507643

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಬಿ.ಗಣಪತಿ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 10/1a139 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 351145263732

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಜಿ.ಬೆ ೋಪಯಯ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 68/12 68/14 69/4 71/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0162 1.35 353327667248

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಭರತ್ ಬಿೋರುಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 58/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0141 1.17 753934056678

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಶರತ್ ಮಾಚಯಯ ಬಿೋರುಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 57/9 21/41 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03504 2.92 219901617674

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಪಿ.ಮಂದ್ಣಣ ಬಿೋರುಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ
57/37 87/46 57/21ಪಿ2 

57/38 57/19ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 711185618108

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ಪ ಣಚಚ ಶಿರೋಮಂಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 156/ 66/48 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 331488174837

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎ.ಬೆ ೋಪಣಣ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ
11/2 24/5 25/17ಪಿ2 

10/1a74
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0324 2 430217793772

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಕೆ.ಬೆಳಯಪೆಮಮಯಯ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ
93/9ಪಿ1 145/57 

145/20
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03294 2.745 456101016792

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಪಿ.ಮೊೋಟಯಯ ಟಿಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 134/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02774 2.31 474346394812

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಬಿ.ಕ್ರುಂಬಯಯ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 23/31 65/2 j 65/2ji 30 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 891231670882

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಕೆ.ದೋವಯಯ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 39/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.00973 0.81 819448382825

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಡಿ.ತಮಮಯಯ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 42/7ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0144 1.2 64210882475

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.ಚಂಗಪಪ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 45/1 75/4 75/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0432 3.6 346002010000704

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಬಿ.ಮಮತ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ
211/26 211/27 

211/29ಪಿ1
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0135 1.12 748404543563



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎಂ.ಗಂಗಮಮ ವಿಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 93 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01488 1.24 741900149235

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆಲೋಮೆಂಟ್ ಮೆೈಕ್ಲ್ ಲ ೋಬೆ ಕ್ದ್ನ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 365 127  36 5/85 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0405 3.375 260796672720

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಗರೋಸ ಲ ೋಬೆ ೋ ಕ್ದ್ನ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 192/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.006 0.5 325741597783

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಂ. ಅಪಪಯಯ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 187/8 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02016 1.68 544571571684

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.ಮುರುಗೋಶ್ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 9/4.9/2B1,10/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.012 1 287920597590

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚಿಟಿಿಯಪಪ.ಎಂ.ಎ. ಚೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ
92/3,92/2.92/4,14/9,1

4/7,14/4
ಸಾಮಾನಯ 0 0.02788 2.32 628902430987

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಾಚಯಯ ಬಿಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 138/2,161/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0132 1.1 461179549573

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಸ. ಜೆ ೋಯಪಪ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
60/102,60/75,60/106,

37/77
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03984 3.32 819820589779

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಪಿ.ನಾಚಪಪ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 50/4,51/7p, 51/11 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02304 1.92 211132142566

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎ.ದೋವಯಯ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 88/7,92/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0184 1.53 494481773381

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸುಬಬಮಮ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 29/3,23/5,25/2,24/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02256 1.88 557188106920

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ.ಮಾದ್ಪಪ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 29/4. ಸಾಮಾನಯ 0 0.0276 2.3 607111313052

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎನ್.ಸುನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 170/13A ಸಾಮಾನಯ 0 0.02208 1.84 579350647749

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಆರ್. ಕ್ವಿತ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲ ಹುದಿಕೆೋರಿ 13/16 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03975 3.3125 602121487288

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮಹೆೋಶ್.ಕೆ.ಎನ್ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 1/16. ಸಾಮಾನಯ 0 0.00979 0.81 491504231371

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹರಿೋಶ್.ವಿ.ಎಸ್. ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ  32/6BP1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 542173941443

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ
109/39P2,109/47,109

/42P3,109/5P1,109/4

1P2,109/9

ಸಾಮಾನಯ 0 0.04689 3.9075 669619508520

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ ೋಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 107/9ಪಿ1,107/21 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0336 2.8 246300807326

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಂ. ನಂಜಪಪ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 31/17,31/37 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01296 1.08 759637563378

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಪಿ.ಕಾಯಯಪಪ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 218/1,250/8,250/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0132 1.1 349270877759

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ.ಚುಮಮಯಯ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/43. ಸಾಮಾನಯ 0 0.01584 1.32 880072579177

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಪಿ.ಪ ಣಚಚ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 21/12. ಸಾಮಾನಯ 0 0.01612 1.34 845372672994

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ನಂಜಪಪ ಕೆ.ಎಸ್ ಮುಗಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 12/3a 180/2 12/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0212 1.76 696182235830

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಬಿ,ಕಾಯಯಪಪ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ
129/8 161/2 129/12 

129/13ಬಿ 129/18
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03975 3.3 856636243446

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಟಿ.ದೋವಯಯ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 37/10ಪಿ2 37/26 26/39 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0288 2.4 572981557412

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ತಿಮಮಯಯ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
90/11 98/6ಬಿ1 202/1 

90/13 80/37
ಸಾಮಾನಯ 0 0.04233 3.5 915105314868

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ,ಬಿ,ಭೋಮಯಯ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 4/7 4/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02496 2.08 583511668166

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ.ಬಿದ್ೆಪಪ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 20/23 20/22 20/19ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01749 1.45 751413270420

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಜಿ.ಅಯಯಪಪ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 184/4 191/1 190 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01809 1.5 292048047298

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಪಿ.ಪೆಮಮಯಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 45/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01512 1.26 885507556122

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎ.ಪ ವಪಪ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 37/3 37/4 37/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0096 0.8 771259379304

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಂ.ಗಣಪತಿ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 179/p1 149/7 3/16 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04664 3.88 965355158100

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎ.ಡಾಲು ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
36/3 37/10 37/11 

72/5 72/6
ಸಾಮಾನಯ 0 0.01 0.83 733154420132

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.ರ ೋಷನ್ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 153 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01248 1.04 889680304665

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಸ.ನರೋಂದ್ರ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 64/51 64/53 64/55 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0212 1.76 573411941436

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ದೋವಯಯ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 141/1ಪಿ1 141/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0096 0.8 562053067819

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎನ್.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
138/5ಪಿ1 138/5ಎ 

138/3 170/21
ಸಾಮಾನಯ 0 0.01537 1.28 456537622513



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಕೆ.ಪೆ ನನಪಪ ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 13/11 13/31 21/35 ಸಾಮಾನಯ 0 0.009 0.75 811416734510

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸಿಂದ್ ತಿಮಮಯಯ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/41 1/22 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 688720660359

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬೆ ೋಪಣಣ  ಸ.ಆರ್ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 17/1. ಸಾಮಾನಯ 0 0.014 1.16 276129709410

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಸ.ಉತತಯಯ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ
13/20ಪಿ1 13/22ಪಿ2 

6/5ಎ ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 339057766655

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಂಜಿೋತ್ ಎಂ.ಎನ್ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ
136/40 136/45 

136/38 136/34 136/33
ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 604807136977

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಸ.ಪುಣಯವತಿ ರ್ಸ್  ನೆಮಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 10/3 212/8 10/1ಎ33 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 931336726937

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಸ.ಪೆ ನನಮಮ ಬಿೋರುಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 21/34 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 258785055024

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎ.ರಘು ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 4/3 4/6 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01458 1.215 334525630438

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ ಪಿ.ಚಿಣಣಪಪ ಅತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 116/2 118/3 118/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 595655184688

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಎಸ್ ಮಂದ್ಣಣ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 141/10 103/83 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 691840554203

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಬಿ.ಪೆ ನನಪಪ ಚನನಂಗಿ ಅಮಮತಿತ
57/3 57/6 57/5 34/2 

58/1
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0192 1.6 229876327805

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎಂ.ಅಕ್ಿಮಮ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ
74/2ಪಿ2 74/13 74/8 

74/10 74/5 89/3
ಸಾಮಾನಯ 0 0.02716 2.26 863030010840

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎಂ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕ್ುಂಬೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ
74/5 74/13 74/1262/1 

89/1 89/3
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03523 2.93 273677503028

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಜಿ.ದಿಲ್ಲೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 19/16 19/17 19/9 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03024 2.52 732844429413

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಪಿಂಕ್ಕ ಬೆ ಳಿಮಮ ಅತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 123/6 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0432 2.52 653309417554

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ನಂಜಮಮ ಬಿಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 182/1a4 182/1b1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0159 1.32 600249256370

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ.ಅರವಿನ್ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
88/22 90/3 90/4 86/3  

86/14
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0351 2.92 605283417894

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್ ಮಹೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 156/52 156/56 191/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0288 2.4 639684756317

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಜಿ.ಜಯ ಬೆಕೆಿಸ್ ೋಡುಲರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 97/16 97/17 6/66 2/11 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0096 0.8 315700606675

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ.ಅಣಣಯಯ ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 5/6 3/1b ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 262768502489

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಕೆ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಗ್ಾರಮ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 81/4p1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01344 1.12 813613464659

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಎನ್.ಮುದ್ೆಪಪ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
137/8 137/10 109/10 

109/32 109/11 110/10
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0432 3.6 499541240712

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಪಿ.ಮುತತಪಪ ಮತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 236/1 244/1 238/ 52 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03048 2.54 930807187128

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಎ.ತಮಮಯಯ ಹಾತ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
18/8 18/24 19/2 

18/25 18/23 48/10 

48/18

ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 679841355654

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಡಿ.ಎ.ವಿಠಲ ಹಾತ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
66/5 18/22 20/12 

48/19 178/19 66/4 

18/16 20/10

ಸಾಮಾನಯ 0 0.0252 2.1 529394286991

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎನ್.ಪೆ ನನಪಪ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 88/3 75/4 45/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 356728717459

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಜಿ.ಸುರೋಶ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 119/18 119/14 119/13 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 541041592854

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಎನ್.ವಿಶಾನಾಥ್ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
82/8 82/5 82/12 

82/11 81/8
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03168 2.64 443034158717

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಟಿ.ಉತತಪಪ ಕ್ುಟಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
40/29 40/15 40/18 

40/14
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03744 3.12 80551953399

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎಸ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 119/10 119/7 118b/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04128 3.44 815598408287

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ.ಪಿ.ಗಣಪತಿ ಬೆಕೆಿಸ್ ೋಡುಲರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 6/6 6/32 8/9 8/16 2/21 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03542 2.95 272426677414

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಪಿ.ವಸಂತ ಕೆ ೋಟ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
82/6 82/3 85/3 85/4 

82/8 82/4
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0292 2.43 911369330024

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಎಂ.ಸದ್ನ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 132/8 132/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0187 1.55 806212273795

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಕೆ.ರ ೋಷನ್ ಕ್ುಟಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 81/91 81/90 ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 746894228946

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ತ ೋಮಸ್ ಲ ೋಬೆ ೋ ಕ್ದ್ನ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
260 258 259 257 

256/1
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03995 3.32 240988993940

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಕೆ.ಪ ಣಚಚ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 119/3 119/5 119/6 ಸಾಮಾನಯ 0 0.00864 0.72 795824961976

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ದೋವಯಯ ಟಿ.ಎಸ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 109/8 137/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03024 2.52 885702298910



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎಂ ಮಾದ್ಪಪ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
89/3p3 89/4p2 89/5 

93
ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 556784905487

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಸ ಬಿೋಮಯಯ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
118/14p3 118/17 

118/32 156/8
ಸಾಮಾನಯ 0 0.04051 3.37 795797786614

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ದೋವಯಯ  ಎಂ.ಎ. ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 109/8 75/7 75/6 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0106 0.88 432602642236

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಪಿ.ಸುದಿೋರ್ ಬಾಳಾಜಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 89/10 73 ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 510724593419

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎ ದೋವಯಯ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 10/4 40/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.00468 0.39 669278072904

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಪಿ.ರಾಮು ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 70/9 56/3 70/8 56/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03792 3.16 596990274863

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.ದ ರಮಣ್ಣ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
161/7p 161/8p1 

161/5p2 109/7  109/5 

109/6

ಸಾಮಾನಯ 0 0.0144 1.2 483127335481

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪೆಮಮಯಯ ಬಿ.ಕೆ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 169/8a ಸಾಮಾನಯ 0 0.0265 2.2 571702453168

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಬಿ.ಮುತತಣಣ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 45/4 46/43 46/88 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 514875686395

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಟಿ.ಕ್ವಿತ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 202/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0096 0.8 943195905921

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎಂ.ಸುಬಬಯಯ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 62/5p2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 974202741232

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಪಿ.ಸ್ ೋಮಣಣ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
106/18 106/15 106/8 

115/14 121/6 

106/5p1 121/4 

ಸಾಮಾನಯ 0 0.04795 3.99 978612002905

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಟಿ.ಪುನಿೋತ್ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 119/12 119/2 109/2p2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.024 2 816548677734

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾಯಯಪಪ ವಿ-ಭಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 138/26 138/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04698 3.9 652453194509

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ.ಮಂದ್ಣಣ ಕೆ ೋಟ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 22/16 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0108 0.9 838166539184

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಜಿ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 73/7 73/11 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 818373569692

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಕೆ.ಮುತತಪಪ ಮೆೋಕ್ ರು ಅಮಮತಿತ 59/2 59/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04406 3.67 614956970320

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಎನ್ ಅಚಚಯಯ ಕ್ಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 87/21 87/11 ಸಾಮಾನಯ 0 0.018 1.5 670370633324

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಲತಾ ಕ್ಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 87/10 87/25 ಸಾಮಾನಯ 0 0.018 1.5 480395382848

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಂ.ಚಂಗಪಪ ಕ್ಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ
196/4 196/8 196/2ಪಿ2 

162/31 162/14ಪ1
ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 257049423577

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಯು.ರಾಜು ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 162/5 196/5 196/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0371 3.09 875882415529

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ.ಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 9/5 9/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.00624 0.52 218787469732

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎ   ತಮಮಯಯ ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 81/66 81/67 81/68 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0318 2.65 770082959303

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್.ತಿಮಯಯ ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 81/33 81/31 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04028 3.35 707597431728

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 103/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01325 1.1 520070304475

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಸ.ವಿಜಯ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 95/1 95/2 25/22 85/23 ಸಾಮಾನಯ 0 0.00864 0.72 319882434963

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಸ್.ಸುದಿೋರ್ ಕೆ ೋಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 23/13p1 10/17 10/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04608 3.84 575033844013

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎಂ.ದಿೋಪಕ ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 13/19 9/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01272 1.06 566259036239

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎಂ.ಹರಿೋಶ್ ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 9/3 9/4 13/20 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01209 1 575762521704

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 161/7 161/8 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0053 0.44 960477763618

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್ ಶಂಬು ಬೆಕೆಿಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 76/10  75/6 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01325 1.1 823447756100

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ.ಆರ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 45/6 105/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 845596774214

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್ ರಾಜು ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 142/13 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0237 1.9 259821079015

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎ.ಗಣಪತಿ ಬೆಕೆಿ ಸ್ ೋಡುಲರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 75/53 76/18 84/45 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0054 0.45 664562837917

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕೆ ೋಟ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 90/17 90/14 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0115 0.95 303400673749

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಿಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 63/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04 3.33 294388996784

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ ಬಿಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 60/69 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0379 3.15 554387505047



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಬಿ.ಸ್ ೋಮಯಯ ನಾಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 154/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02208 1.84 667286880208

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಮವಿಯನ್ ಲ ೋಬೆ ೋ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 17/2 32/5 16/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01836 1.53 341279074797

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಯು.ಕಾಳಯಯ ಚಂಬೆಬೆಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 63/2 63/2 85/4 85/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 859743881209

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ.ಜಗದಿೋಶ್ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 272/4 232/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01296 1.08 882447169787

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ ೋಡಿರ ಬೆಳಯಪಪ ಪೆಮಮಯಯ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 257/1ಬಿ 258/13 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0168 1.4 482824841510

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ.ಹಂಸ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 238/1ಬಿಸಪಿ1 237/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01056 0.88 36400982364

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಯು.ಬೆ ೋಪಣಣ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 71/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01599 1.33 495102965052

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ಅಯಯಪಪ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 45/2 45/1 45/3 86/4 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03628 3.02 255398900921

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಡಿ.ಶ ೋಭಾ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 119/22 ಸಾಮಾನಯ 0 0.00816 0.68 941453243867

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಯು.ಪೆ ನನಪಪ ಬಿಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 37/21 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0027 0.2 957659027339

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಯು.ರ್ೋಣು ದೋವಣಗೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 219/2179/8257/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02337 1.94 773736184480

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಯು.ಪ ಣಚಚ ದೋವಣಗೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 179/9 219/5 219/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02323 1.93 676365025594

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಎಂ.ಸುರೋಶ್ ದೋವಣಗೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
284 284/2 284/3 

209/2 271/2 270/3
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03624 3.02 950957225231

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಬಿ.ಚಂಗಪಪ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
18/44 113/22ಎ 105/6 

37/1ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0192 1.6 795897929915

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಡಿ.ತಿಮಮಯಯ ಚೋನಿವಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ
86/10 86/11 86/12 

86/16 86/17 86/18 

151/7 90/3 151/3

ಸಾಮಾನಯ 0 0.0465 3.8 737693553206

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ.ಗಣಪತಿ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 112/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0118 0.98 592310590830

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಡಿ.ಕಾಯಯಪಪ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 321/4 327/3 321/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01325 1.1 787737319673

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಜಿ.ಮೊೋಹನ್ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 162/20ಬಿ 162/14ಎ ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 847778170923

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಉಮೆೋಶ್ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 58/6 126/36 126/35 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0159 1.3 426985084100

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ.ಬಿ.ತಮಮಯಯ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 1/6 1/18 1/26 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01862 1.55 3095223177578

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ.ರಮಾಬಾಯಿ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 46/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 292848419878

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಪಿ.ಗಣಪತಿ ಕೆ ೋಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 197/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 911200915583

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರತಿೋಶ್ ಸ.ಬಿ ಕೆ ೋಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 68/3 23/1a 63/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04046 3.37 836916552898

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್ ಲತಾ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 94/2ಬಿ 29/12 110/9 ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 633930128718

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಪಿ.ಗಣಪತಿ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 87/28 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01488 1.24 852905529248

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಜೆ. ಗಯ ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 55/13 164/1 115/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03264 2.72 587034730067

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಬಿ.ವಿಜಯ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 4/10 4/11 4/12 60/13 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04368 3.64 738083380761

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪೆಮಮಯಯ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 65/8 77/0 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02088 1.74 428392725831

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಬಿ.ಮುತತಪಪ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ
3/15 3/19 3/40 3/41 

3/42
ಸಾಮಾನಯ 0 0.03196 2.66 947954589527

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಉತತಪಪ ಬಿ.ಬಿ. ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 77/12 65/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.004 0.33 384272621653

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಯು.ಸುಬರಮಣ್ಣ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 37/8 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0053 0.44 581439227595

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಆರ್.ಮೊಣಣಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ
31/49 31/48 31/19 

43/28 43/27
ಸಾಮಾನಯ 0 0.02049 1.7 270788274148

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎ.ಕ್ುಶಾಲಪಪ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 110/16 110/22 110/14 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 843036985205

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎನ್.ನಾಗರತನಮಮ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 110/21 61/53 61/20 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0395 3.29 580851225096

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಂ.ಲಕ್ಷ್ಮಮಕಾಂತ್ ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ
95 81/196 81/174 

81/175
ಸಾಮಾನಯ 0 0.024 2 469603324503

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ.ಸ.ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ
127/3 81/21ಪಿ2 

65/21ಪಿ2
ಸಾಮಾನಯ 0 0.0263 2.19 873264146521

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಕೆ.ದ್ಮಯಂತಿ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 66/49 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 942975813910



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಪೆ ರಾಡು ಹುದಿಕೆೋರಿ 70/4 70/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02385 1.9 6134200721510

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಜಿ,ಎಂ.ಭೋಮಯಯ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ 37/15 37/10 ಸಾಮಾನಯ 0 0.024 2 800505254076

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ.ಜಯ ಹಳಿಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 60/9 ಸಾಮಾನಯ 0 0.00432 0.36 513740095829

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಂ.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಹೆೈಸ್ ೋಡುಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 3/24. ಸಾಮಾನಯ 0 0.0212 1.76 598727488509

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವನಿತ ಬಿ.ಎಂ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 31/6 ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 582497824435

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 45/18ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0096 0.8 656383294352

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎಂ.ಉತತಯಯ ಬಿರುನಾಣ್ಣ ಹುದಿಕೆೋರಿ
173/2ಪಿ1 173/2ಪಿ2 

181/1 182/1
ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 284552548313

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಯು. ಈರಪಪ ಬಿರುನಾಣ್ಣ ಹುದಿಕೆೋರಿ 173/1 173/6 186/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 959655707076

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಜಿ.ವಿಶಾನಾಥ್ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 81/44ಎಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.024 2 470905511446

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಜಿ..ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
36/3 36/7 36/8 81/48 

46/35 47/2
ಸಾಮಾನಯ 0 0.04425 3.6 751633347905

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎ.ಗಣಪತಿ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 99/8 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0081 0.6 307105041937

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಂ.ಮುದ್ೆಪಪ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 31/10 31/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01468 1.22 399893097177

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್.ಅನಿತ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 55/11 ಸಾಮಾನಯ 0 0.00537 0.44 299519800532

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ
5/46 55/3ಬಿ5 55/26 

55/31
ಸಾಮಾನಯ 0 0.008 0.66 934028002919

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್.ಮುತತಪಪ ಸುಳುಗ ೋಡು ಬಾಳೆಲ 33 ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 766978402444

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚಾಲ್ಸ ಪಿಂಟೆ ಬೆಳಾಿರಿ ಮಾಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 92/7 82/1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02361 1.96 728290784462

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ.ಅಪಪಣಣ ಚಂಬೆಬೆಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 258/1 258/2 255/3 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0162 1.35 982901467773

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ರ್ೈ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಕ್ುಟಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 72/15 ಸಾಮಾನಯ 0 0.014 1.16 727082213266

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸದ್ೆಯಯ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 138 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01953 1.62 670232609371

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಂಕ್ರ್ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 149/5 149/6 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0048 0.4 811223234463

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಎನ್.ಕ್ೃಷಣಪರಸಾದ್ ಬೆಕೆಿ ಸ್ ೋಡುಲರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 70/2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0096 0.8 923856468727

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಯು.ದಿೋಪಕ ಬೆಕೆಿಸ್ ೋಡುಲರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
81/12 8/56 28/51 

28/50 6/65 
ಸಾಮಾನಯ 0 0.01776 1.48 385904630121

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಬಿ.ನವಿೋನ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 122/9 40/9 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0216 1.8 924117606994

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎನ್. ಪರಜ್ಞಾ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 157/19 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0203 1.69 498348100741

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಸ. ಬೆಳಯಪಪ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 130/5 122/14 129/5 ಸಾಮಾನಯ 0 0.02683 2.23 443949739708

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಎಂ.ಅಜಿೋತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹುದ್ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 93/2193/8 ಸಾಮಾನಯ 0 0.04032 3.36 510586159491

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಪಿ.ಉತತಯಯ ಬೆಕೆಿ ಸ್ ೋಡುಲರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 8/45ಪಿ2 28/42 ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 0 0.00912 0.76 920450467271

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಂ.ಶಂಭು ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 71/10 71/9 71/7 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0232 1.93 685181386617

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಪಿ.ನಮಿತ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
40/3 40/16 40/17 

40/28 129/3
ಸಾಮಾನಯ 0 0.027 2.25 497877065450

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಎಂ.ಮೊೋಟಯಯ ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ 52/15 ಸಾಮಾನಯ 0 0.0054 0.45 921342066845

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಕೆ.ಚಿಟಿಯಪಪ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 86/18 ಸಾಮಾನಯ 0 0.03048 2.54 921052837740

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಬಿ.ಕ್ುಶ ಕೆ ಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ
157/15 157/12 

146/31 146/32 146/16
ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 921660755667

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಬಿ.ನಟೆೋಶ್ ಬೆಸಗ ರು ಬಾಳೆಲ
167/2 171/7 171/4 

171/8
ಸಾಮಾನಯ 0 0.048 4 513961474386

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್.ಮಾಚಯಯ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 32/27 31/36ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 0 0.015 1.25 295541907682

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವಿ.ಜೆ.ನಾಗೋಶ್ ಒಂಟಿಯಂಗಡಿ ಅಮಮತಿತ 46/28 46/33 ಸಾಮಾನಯ 0 0.01056 0.88 690594155525

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಂ.ನಾಣ್ಣಯಪಪ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 22/1 31/7  18/3 26/1 ಸಾಮಾನಯ 1.44 0.01737 49362152 2117 559111000480

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಪಿ.ವಾಸು ಕ್ಡಂಗ ಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 267/12ಪಿ1 275/7 ಸಾಮಾನಯ 0.48 0.00576 659383464067 10509868329



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ವಿ.ವಿರ್ೋಕಾ ನಂದ್ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
267/5 267/10 267/9 

269
ಸಾಮಾನಯ 0.93 0.01119 847252305238 520101215628345

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಕೆ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 30/5 32/11 32/12 ಸಾಮಾನಯ 0.45 0.0054 52102899901 559101007753

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ಕಾಳಪಪ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 175/12 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.0048 698033386053 31839569927

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಪಿ.ಸುಬಬಯಯ ವಿಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
134/32 134/28 

134/15 134/10 134/9
ಸಾಮಾನಯ 4 0.048 209343032356 132001010000633

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅಪಪಯಯ ಕೆ.ಎಸ್ ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ 63/2p1 65/4 63/3 ಸಾಮಾನಯ 4 0.048 538865024594 543101003152

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ.ಬೆ ಳಿಮಮ ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ 201/2 ಸಾಮಾನಯ 1.53 0.01843 496025563981 543101006748

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಜಿ.ಸ್ ೋಮಣಣ ಕೆ ಳತ ೋಡು ಅಮಮತಿತ 20/1 35/11 35/12 1/35 ಸಾಮಾನಯ 4 0.048 463515971093 1686101015133

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಏ.ಆಶ ೋಕ ಬೆಳ ಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪೆೋಎಟೆ 126/5 126/9 ಸಾಮಾನಯ 0.18 0.00216 311018954323 11062200004770

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕಾಯಯಪಪ ಎ.ಪಿ. ಚನನಂಗಿ ಅಮಮತಿತ
3/2 51/8 81/4 57/2 

57/4 57/7 57/9 58/2
ಸಾಮಾನಯ 4 0.048 591675746558 117601011000701

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಎಸ್.ಸೋನಪಪ ಹೆ ೋಸ ರು ಅಮಮತಿತ 20/2. ಸಾಮಾನಯ 1.86 0.02236 512370534619 20179301391

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಐ.ಪಿ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
332/16 332/282  

320/3 332/8
ಸಾಮಾನಯ 3.42 0.04104 265940681774 520101022749043

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ ೋಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 23/12ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 3.54 0.04248 363089041860 520101022787557

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಂ.ಸುಬರಮಣ್ಣ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಎಟೆ 16/6 206/3 210/3 ಸಾಮಾನಯ 2.2 0.02673 903096337713 131701011000447

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಕೆ . ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 8 ಸಾಮಾನಯ 3.07 0.03686 899503811208 2602500101079400

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಕೆ. ಮಾಚಯಯ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 78/51 ಸಾಮಾನಯ 0.63 0.00756 433050873673 520101026357026

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ. ಕೆೋತ ವಿ.ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 164/16N ಸಾಮಾನಯ 1.2 0.0144 237998686849 6188679991

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಐ. ಡಿ. ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 25/1. ಸಾಮಾನಯ 1.94 0.02337 482484480430 520101215624552

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಎಂ. ಬೆ ೋಪಣಣ ಚಂಬೆಬೆಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 199/2 ಸಾಮಾನಯ 0.4 0.0048 601387796180 13264001984

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ. ಈರಪಪ ಕ್ುಂಜಿಲಗೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 16 ಸಾಮಾನಯ 1.3 0.0159 397147783687 54011504131

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎ.ಚಂಗಪಪ ಪಾಲಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 158/2 ಸಾಮಾನಯ 3.7 0.04492 632301501083 10509871137

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ. ಐ. ಕಾಯಯಪಪ ಪ ದ್ಕೆ ೋಟೆ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 29/1. ಸಾಮಾನಯ 4 0.048 801626547844 520101215669777

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸುಬರಮಣ್ಣ.ಪಿ.ಎ. ದೋವಣಗೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 37/2 ಸಾಮಾನಯ 2.32 0.02784 796273666069 64030317154

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಬಿ. ದೋವಯಯ ಕಾವಡಿ ಅಮಮತಿತ
203/1,192,201,190/1,

193
ಸಾಮಾನಯ 2.32 0.02016 375621933982 559101015332

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಕೆ.ಅಯಯಪಪ ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ
207/3,298/9,125/7,12

5/3,298/3P1,298/6,
ಸಾಮಾನಯ 2.6 0.0312 479959576146 543101003093

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎಮ. ನಾಣಯಯ ಹಚಿಚನಾಡು ಅಮಮತಿತ 65/2B,66/2,81/5,76/6 ಸಾಮಾನಯ 0.7 0.0084 237578053509 122401010003151

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎನ್.ಗಣಪತಿ ಹೆ ಸ ರು ಅಮಮತಿತ 78/1 ಸಾಮಾನಯ 2.75 0.03302 310105114088 543101002796

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎಸ್. ವಿನೆ ೋದ್ ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ 143/1,157/2,157/10 ಸಾಮಾನಯ 1.02 0.01224 300782925622 621000541846

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ
55/20,55/12B,55/13B,

55/17,55/31,52/2,51/3

,55/17

ಸಾಮಾನಯ 1.35 0.0162 766978402444 85054693895

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಮುತತಪಪ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 160/1,156/4,178 ಸಾಮಾನಯ 1.12 0.0135 469420341502 456101005319

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.ಕ್ುಶ ಬೆಸಗ ರು ಬಾಳೆಲ 14/4. ಸಾಮಾನಯ 2.25 0.027 903400158357 74050720950

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಕೆ.ಬೆಳಯವಾ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
17/2A,17/12,17/9,17/

7
ಸಾಮಾನಯ 1.56 0.01872 900932741458 131701010003159

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಬಿ.ಈರಪಪ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 400/3,431/5 ಸಾಮಾನಯ 2 0.024 919177650351 131701010000843

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸ.ಡಿ. ಪಾವಯತಿ ರ್ಸ್   ನೆಮಾಮಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 42/14 ಸಾಮಾನಯ 0.82 0.00984 211489228183 54030612166

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಕೆ.ಭರತ್ ಹುದ್ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 173/4,93/6 ಸಾಮಾನಯ 2.06 0.0248 361452499513 19610100012496

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಾಜಪಪ.ಕೆ.ಎಂ ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 38/29,76/6,34/5,38/1 ಸಾಮಾನಯ 3 0.036 314057634477 121001268623

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಘುನಂದ್ ಎನ್.ಜಿ. ಬಿರುನಾಣ್ಣ ಹುದಿಕೆೋರಿ 94/11 ಸಾಮಾನಯ 0.2 0.0024 643774168456 38190774199

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ. ಬಿ. ಗ ೋಪಾಲ ಬಿಳ ರು ಬಾಳೆಲ
144/14,155/2P1,142/

8,142/7,112/13
ಸಾಮಾನಯ 2.94 0.03532 837619647470 589119006922



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎ. ಸಂತ ೋಷ್ ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ 126/3,129/2,298/7 ಸಾಮಾನಯ 2.28 0.02736 734636676103 543101003978

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎ. ನಾಣಯಯ ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ
167/3,168/4,167/4,12

3/3
ಸಾಮಾನಯ 1.48 0.01785 590401217466 11002200035770

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.  ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕ್ುಂಬೆೋರಿ ಅಮಮತಿತ
112,94/2,133/2,94/1,2

01155/3
ಸಾಮಾನಯ 4 0.048 778611326760 543101007709

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಚೋತನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಅತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 5/2. ಸಾಮಾನಯ 0.54 0.00648 268612610440 20203075885

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಿ್ಚ.ಕೆ. ಅಚಚಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 98/41B2,98/50B1 ಸಾಮಾನಯ 2.11 0.0254 336907663283 456101006274

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಕೆ.ಗಣಪಮಮಯಯ ಹುದ್ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
93/10,93/11,93/8P2,9

3/5B
ಸಾಮಾನಯ 1.74 0.0209 729274992406 121001133445

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಎಂ. ನವಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 122/5 ಸಾಮಾನಯ 0.94 0.01137 528420648765 106901011001602

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪಿ.ಜಿ. ಬೆ ೋಸು ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
85/12,85/4,85/20,85/1

9
ಸಾಮಾನಯ 2.25 0.027 648375983075 686101017681

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸಂಪತ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 71/8 ಸಾಮಾನಯ 0.99 0.01188 402750338054 520101215656594

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಪುಷಪ. ವಿ.ಎನ್. ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
100/23,100/24P2,100

/25,100/26100/27,100

/28

ಸಾಮಾನಯ 4 0.048 995401649898 12100142600

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್ ತಮಮಯಯ ಬೆಕೆಿಸ್ ಡ ಲರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 76/25, 40/2,43/8 ಸಾಮಾನಯ 2.58 0.03096 492213017406 10509875507

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವಿೋಣಾ ತಮಮಯಯ ಬೆಕೆಿಸ್ ಡ ಲರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 43/14 ಸಾಮಾನಯ 2.94 0.03528 50230074487 121001458793

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಪಿ.ಬೆ ೋಪಣಣ ನಡಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 26/4. ಸಾಮಾನಯ 0.53 0.00636 487694793331 456101012235

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಪಿ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
191/2,184/2,184/8,18

3/3
ಸಾಮಾನಯ 2.2 0.0265 498304996027 38309490607

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಸ್ ೋಮಣಣ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 80/35P3 ಸಾಮಾನಯ 2.76 0.03312 324019460528 19610100013080

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಸ.ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಣಂಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 183/17,183/16,175/9 ಸಾಮಾನಯ 1.81 0.02179 352713420732 520101022742073

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಟಿ.ಎಸ್. ರಘು ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 85/4 ಸಾಮಾನಯ 0.85 0.01027 997823572511 119901011003894

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಜನಕ್ ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 98/9 ಸಾಮಾನಯ 1.76 0.0212 520101022746826 520101022746826

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲ 106/1 ಸಾಮಾನಯ 1.53 0.01836 543416990134 1534101003227

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ನಿಜಗುಣ ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲ 92/1 ಸಾಮಾನಯ 1.08 0.01296 947385661767 1534101000071

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಸ ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಳತ ೋಡು ಅಮಮತಿತ 219 ಸಾಮಾನಯ 0.52 0.00633 386408772993 807569811

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ದೋವಲ್ಲಂಗಯಯ ವಿ.ಕೆ ಕ್ಣಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ 142/9  145/2  79/2 ಸಾಮಾನಯ 1.81 0.0218 338729102995 122401010001512

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಪಿ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 45/2a 45/3a 47/2 45/4 ಸಾಮಾನಯ 1.62 0.0195 265682073417 543101005813

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಐ. ಜಿ. ಮುತತಣಣ ಬೆೋಗ ರು ಬಾಳೆಲ 189/5 ಸಾಮಾನಯ 0.79 0.0095 515193963502 456101005607

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಸ್.ಎ. ಮುಕ್ುಂದ್ ಬೆಸಗ ರು ಬಾಳೆಲ 189/1 ಸಾಮಾನಯ 0.66 0.008 697147929500 64126288228

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎ.ಸ. ಗಣೆೋಶ್ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ
105/26,108/19,108/22

,108/23,121/5,121/6,1

21/7,103/11

ಸಾಮಾನಯ 1.96 0.0236 303350678445 589101005268

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಹರಿೋಶ್.ಎ.ಕೆ ಕೆ ಣಂಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 132/4,132/5,97/6 ಸಾಮಾನಯ 1.87 0.0225 505999120312 54056494844

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎಂ.ಎನ್. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಹೆ ಸುರು ಅಮಮತಿತ
92/2,72/1,71/1,74/1,7

4/4,93/1,93/2,73/1
ಸಾಮಾನಯ 3.33 0.04 258823997301 686101006064

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ವಿ.ಉಮಾದೋವಿ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಅಮಮತಿತ 30/2.30/5 ಸಾಮಾನಯ 2.08 0.025 380139142101 520101055859670

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಎನ್.ಎನ್. ರ್ಳಿಿಯಪಪನ್ ಮೆೋಕ್ ರು ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಅಮಮತಿತ 30/5.30/4,32 ಸಾಮಾನಯ 4 0.048 322550867984 520101055858925

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಐ.ಜಿ. ವಿಶು ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 335/2 ಸಾಮಾನಯ 0.83 0.01 932139995729 520101022750009

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆ.ಕೆ.ಬೆ ೋಪಯಯ ನಾಲಿೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 45/17 ಸಾಮಾನಯ 3.14 0.03768 846851508015 8274249060

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಮಯ ಬೆ ೋಪಣಣ ಮುಗುಟಿಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 87 ಸಾಮಾನಯ 1.87 0.0225 655591229684 121001976713

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಜಿ.ಮೆಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಪರಸಾದ್ ಬಿೋರುಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 23/6,23/15,23/5 ಸಾಮಾನಯ 1.49 0.0179 952293964248 12300100002287

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ. ಡಿ. ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 91/A1 ಸಾಮಾನಯ 4 0.048 712016749810 621006587740

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಕೆೈಮೆಂಟ್ ಪಿಂಟೆ ೋ ಬೆಳಿರಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 82/1 ಸಾಮಾನಯ 2.79 0.03348 330076746214 21000101007720

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ರಾಜು.ಜೆ.ಬಿ. ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿ 106/7ಎ ಸಾಮಾನಯ 0.52 0.00624 682519451914 64199225078



 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಸುಬಬಮಮ. ಪಿ.ಪಿ. ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿ 106/7ಎ ಸಾಮಾನಯ 1.77 0.0213 703072015962 121002096750

 ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗನಿಯಂತರಣ ಬಿ.ಜೆ.ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿ
120/11,120/12,120/13

,120/14
ಸಾಮಾನಯ 1.52 0.01824 325686703154 64105188283

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಲ್ಲಂಗರಾಜು   ಬಿನ್: ಹೆಚ್.ಎಂ.ದ ಡಡಯಯ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 43/1P2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 4.43 32000 ,416506865188 ,64069874441

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎನ್.ಸ.ಕ್ುಂಞಪಪ     ಬಿನ್: ಚಂಗಪಪ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 17930 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.25 8000 ,549255476419 11022200042824

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎಂ.ಪಿ. ಗಣಪತಿ    ಬಿನ್: ಎಂ.ಎಂ. ಪೆ ನನಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 147/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.96 16000.00 29931981801 1555101002986

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಬಿ.ಬಿ. ರಾಧಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಸ್. ಭೋಮಯಯ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 177/1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.00 3200.00 401248644375 10599766761

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಸ.ಬಿ. ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್: ಭೋಮಯಯ ಮೆೋಘತಾತಳು ಮಟಿಕೆೋರಿ 1/1, ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.00 8000.00 857231141862 1555101002986

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕೆ.ಬಿ.ಜೆ ೋಯಪಪ      ಬಿನ್: ಬೆ ಗರ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ,2/47 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3 16000 ,949893954068 ,11022200043512

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ಬಿನ್: ಚಂಬ ಕ್ುಂದ್ಾಚೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 3/1P8 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.75 16000 ,633572734630 ,13265008264

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕ್ೃಷಣ        ಬಿನ್: ಮರಿಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/19 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.18 8000 ,477131520093 10708098077

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್.ಈ ಶಾರದ್       ಕೆ ೋಂ : ಹೆಚ್.ಎಂ ತಿಮಮಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 1/238 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3 16000 ,826937535492 31396597616

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್.ಎ. ಮಹಾದೋವ್      ಬಿನ್: ಅಪಾಪಜಿ ಮೆಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 137 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.33 16000 ,686905756555 ,11002200072181

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಜಯಂತ್   ಬಿನ್: ಕಾಯಯ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,10/1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.5 16000 ,343134648205 ,11022210002404

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕೆ.ಎಂ. ಸುಬಬ          ಬಿನ್: ಹೆಚ್.ಎ.ಮರಿಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ,37/19 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.18 16000 ,205834726949 ,11022200010504

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕೆ.ಜಿ.ಬೆಳಯಪಪ          ಬಿನ್: ಹೆಚ್. ಗಂಗು ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/32 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 16000 ,249763569626 ,11022200037536

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುಟಿಣಣ      ಬಿನ್: ರಾಮ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/25 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.9 16000 ,528123410017 ,11022200012619

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕೆ.ಬಿ.ಶೋಷಪಪ         ಬಿನ್: ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬೆ ೋಗರ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/38 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 0.22 8000 ,811377792946 ,11022200046759

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಶಲ್ಲಯ ಅಮಮಣಣ

ಕೆ ೋಂ: ಆಲ್ಲಾನ್ ಅಮಮಣಣ
ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 108/36 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 4.90 3200.00 9344 3983 3609 3232195006

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಎಂ.ಹೆಚ್. ಜಮಾಲ್
ಬಿನ್ : ಎಂ .ಇ.ಹಂಸ

ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 74/7 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 7.26 16000.00 8943 4494 0767 85014901768

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಟಿ.ಎಂ .ಮಾಚಯಯ

ಬಿನ್ : ಟಿ.ಕೆ.ಮಾದ್ಪಪ
ಹೆ ದ್ಕಾನ ಮಡಿಕೆೋರಿ 4/23 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.00 16000.00 4020 4113 2815 1555101001789

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎನ್.ಡಿ. ಜಯ ಬಿನ್:ದೋವಯಯ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 36/24 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 4800 782294031685 121001228872

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಬಿ.ಡಿ. ಪವನ್ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಂ. ದೋವಪಪ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 94/1, ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 8000 829373425326 131250010023601,

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಬಿ.ಓ.ಹೆ ನನಪಪ ಬಿನ್:ಬಿ.ಕೆ.ಜಬಯಯ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 202/51 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 8000 464120449950 1312500100540801,

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಪಿ.ಎಂ. ಅಲ್ಲ

ಬಿನ್ :ಮೆೈದ್ು ಕ್ುಟಿಿ
ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 230/11 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 0.15 3200.00 2595 4845 2495 ,256401000000528

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಬಿ .ಎಲ್ ಕ್ಮಲ

ಕೆ ೋಂ: ಬಿ ಬಿ ಲ್ಲಂಗಪಪ
ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 57/3 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.85 8000.00 8016 8920 8979 6258051141

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎಂ.ವಿ.ಮಧು        ಬಿನ್: ವಾಸುದೋವ ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ ,1/20 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 20 12800 ,755158233830 ,5112500100037101

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎಂ.ಬಿ.ಪ ಣಚಚ       ಬಿನ್:  ಬೆೈರಪಪ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 100/2P2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.5 3200 ,248878128021 1.10222E+13

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಬಿ.ಎ.ರಾಮಣಣ

ಬಿನ್: ಅಂಗ್ಾರ ಪ ಜಾರಿ
ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 304/75 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3.00 3200.00 292931981801 520101048785446

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಬಿ.ಬಿ. ರಾಧ ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಸ್. ಭೋಮಯಯ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 177/1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.70 32000.00 7771 0170 9420 1555101005189

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಬಿ.ಡಿ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್:ದೋವಯಯ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 34/14 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 4.41 8000.00 473602853156 ,0517101038265

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಅಜುಯನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಬಿನ್:ಪಿ. ಚಂದ್ರಕ್ುಮಾರ್ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 36/1,43/1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 6.00 16000.00 215824058301 11022200024147

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಸ. ಧನಂಜಯ ಶಾಸರೋ ಬಿನ್: ಈಶಾರ ಶಾಸರೋ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ
29/1,

ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
0.5 3200.00

933894750710
,020301000006713

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಭವಾನಿ .ಹೆಚ್. ಆರ್
ಕೆ ೋಂ :ಪೌತಿ ರಘುಪತಿ

ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/245 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3.40 40000 2777 6772 6749 38174492559

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಕೆ.ಎಂ ಪುರುಷ ೋತತಮ 
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಸ ಮಾಧವ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/9 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.77 4800 4648 7121 7307 ,01392200108544

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಸ. ಸ .ಬೆ ೋಪಯಯ

ಬಿನ್ : ಸ. ಟಿ.ಚಂಗಪಪ
ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 276/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3200 ,0517101027603

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಎನ್.ಡಿ. ಅಯಯಪಪ

ಬಿನ್ : ಪೌತಿ ದೋವಯಯ
ಕೆ ೋಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 125/5 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 9600 517006255972

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಬಿ.ಟಿ ಹೆೋಮ ಕ್ುಮಾರ್

ಬಿನ್ :S/o  ಬಿ.ಎಸ್ ತಮಮಯಯ
ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ 69 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 4800.00 7467 9607 2695



ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಟಿ.ಪಿ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್

ಬಿನ್ :S/o ಟಿ.ಎಸ .ಪೆ ನನಪಪ
ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 5/13, ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3200.00 8997 9474 2583

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಕೆ.ಟಿ.ಸುಬಬಯಯ

ಬಿನ್ s/o late ತಿಮಮಯಯ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 11/2, ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 9600.00 7202 6113 4794

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಕೆ.ಎಂ. ಧನಂಜಯ

ಬಿನ್ : S/o ಮುತತಣಣ
ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 348/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3200.00 4602 4263 5116

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಯು.ಡಿ ರಾಮಯಯ

ಬಿನ್ s/o late ದೋವಯಯ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 281/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3200.00 9001 4241 9008

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಎ.ಎಸ್. ಮೊೋಹನಿ

w/o ಎ ಸ ಸೋತಾರಾಮ್
ಕ್ಣಯಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 196 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 4800.00 8881 0337 0456

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಎಮ್ ಸ ಜೆ ಯೋತಿ ಶಂಕ್ರ್ 

 ಬಿನ್ ; ಲೋಟ್ ಎಂ ಎಂ ಕಾಯಯಪಪ
ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3200.00 5530 9052 7645

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಕೆ.ಸ ಬೆ ೋಜಪಪ

ಬಿನ್ : ಕೆ.ಪಿ ಚಿನನಪಪ
ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ .19/7 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3200.00 6297 2962 5164

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಬಿ.ಎ.ರಾಮಣಣ

ಬಿನ್: ಅಂಗ್ಾರ ಪ ಜಾರಿ
ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 304/75 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3200.00 292931981801

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಟಿ.ಎಂ,. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್: ಟಿ.ಎಂ. ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ ೋಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 125/5 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 32000.00 5467 2677 8732

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಬಿ ಎಮ್ ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ : ಬಿ ಎಂ 

ಮಂದ್ಣಣ
ಬೆೋಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 66/5 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3.49 2000.00 1312500100614701, ಕ್ನಾಯಟಕ್ ಬಾಯಂಕ

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಕೆ.ಆರ್ ಹರಿೋಶ್

ಬಿನ್ : ಕೆ ಕೆ ರಾಮಯಯ
ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 154/9 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.15 2000.00 11022200015300, ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎಂ.ಪಿ.ಗಣಪತಿ    ಬಿನ್: ಪೆ ನನಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 147/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.96 2000.00 ,520101048785446 ಕಾಪೆ ೋಯಶನ್ ಬಾಯಂಕ

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಅಜುಯನ್ ಚಂದ್ರನ್ ಬಿನ್: ವಿ.ಚಂದ್ರಕ್ುಮಾರ್ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 4.86 2000.00 ,110222000241147 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎನ್.ಅರ್.ಸಂಪತುತ ಬಿನ್:ರಾಮಯಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 112/10P2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 5.15 2000.00 ,11022200037927 ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್. ಬಿ ರುದರೋಶ್  ಬಿನ್ ಬಾಗಪಪ, ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 3200.00 618175845764

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಬಿ.ಎಂ. ಸುದ್ಶಯನ್  ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 38/23 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 1600.00 837531175872

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಪಿ. ಬಿ ಆನಂದ್ ಬಳಗುಂದ್ ಕ್ಸಬ 14/13. ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3 4800.00 952847436079

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎಸ್. ಎಲ್. ಚನನಕೆೋಶವ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಗ್ೌಡ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 175/11 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 3200.00 483595662341

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎಮ್. ಪಿ ಸುಬಬಯಯ ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 3200.00 624315414295

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕೆ.ಎಲ್. ಮಾಚಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/18 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 3200.00 538926858214

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎಸ್.ಎಸ್ ಸುಬಬಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 157/10 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3 4800.00 720670546334

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎಂ.ಪಿ ಮುತತಣಣ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/42P1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 3200.00 846262520377

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎಂ. ಬಿ ನಂದ್  ಬಿನ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 60/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 1600.00 979644163010

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎ.ಟಿ ಮುತತಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 63/13 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 3200.00 544553969940

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕೆ.ಪಿ ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಕಾರಕೆ ಪಪ ಕ್ಸಬ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 3200.00 402781177615

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜಿ.ಎಂ ಅಶ ೋಕ್  ಬಿನ್ ಮೆೋದ್ಪಪ ಅರಯ ರು ಕ್ಸಬ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 12 19200.00 708134795261

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಜಾನ್ ಪಿಂಟೆ ೋ ಬಿನ್ ಬಿ. ಪಿಂಟೆ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 2000.00 347499917780

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕೆ.ಜಿ ದೋವಯಯ ನಂಜರಾಯಪಟಿಣ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 81/22 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 3200.00 728398642296

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ
ಮಂಜುನಾಥ್  ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ 

ಆಚಾಯಯ
ಹಾರಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 81/10 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 5 8000.00 496743707571

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕೆ. ಬಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 709/16 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3 6400.00 735008603143

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಜೆ. ಎಂ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/249 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 20 32000.00 745614643341

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಹೆಚ್.ಟಿ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/308p ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 5 8000.00 949058207746

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಡಿ.ಎಸ್ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/229 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 25 40000.00 612792082792

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಕೆ.ಕೆ ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 43/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 10 16000.00 918384933943

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್.ಡಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 143/193p2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 5 8000.00 496559608417

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಬಿ.ಟಿ ಆನಂದ್  ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 01/9 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 3200.00 801616801358

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಐ.ಎನ್. ವಿಠಲ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 2/93 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 10 16000.00 305184746420



ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಬಿ. ಸ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಚಪಪಯಯ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/122 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 10 16000.00 921690805194

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ  ಎಸ್. ಬಿ. ನಾಗೋಂದ್ರ ಪರಸಾದ್  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/92 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 10 16000.00 921690805004

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎಸ್. ಆರ್ ರಜಿತ  ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಜಕ್ಿನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 92/39 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 2000.00 816959135655

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಎನ್.ಟಿ ಮೆೋದ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ 809/112 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 2000.00 518865222128

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಐ. ಎಸ್ ರಾಮಪಪ  ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ , ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 43/3 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 10 16000.00 533316864190

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಟಿ. ಯು ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 44/5 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 10 16000.00 767675380925

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಐ. ಕೆ ಉತತಪಪ  ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 10 16000.00 923282296689

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಟಿ.ಈ ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಸ ಲಯಬಿಬ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 4 6400.00 236297078110

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಸ.ಎ ಬಿದ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಮ ವತ ತಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 68/4 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 3200.00 610663816632

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಅನಿತನಂದ್ ಕೆ ೋಂ ನಂದ್ ಹಟಿಿಹೆ ಳೆ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 89/p1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 3200.00 749308027025

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಮೊೋಹನ್  ಬಿನ್ ಶಿೋನಾ ಕ್ಕರುದ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 36 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 10 16000.00 934847286907

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಬಿ. ವಿಜಯ್ ಬಿನ್ ಬಾಡ ಕ್ಕರುದ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 988 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 10 16000.00 479451073003

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಾರ ಬಿ..ಪಿ. ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 47/20 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 11.03 1600 959883942935 346002010030798

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಿ. ಮುತತಪಪ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 3/40. ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3 1600 947954589527 1472101003720

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ತಾವಳಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 242/9 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.45 1600 565033606610 542101014035

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಜೆ. ಮಿನಾಕ್ಷ್ಮ ಟಿ.ಶಟಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 121/6P1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 0.33 4800 325686703154 64105188283

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎಸ್. ಪರಕಾಶ್ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 47/6 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 1600 290006311287 10503194727

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಸ್. ನಂಜಪಪ ಮುಗಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 12/5. ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.8 3200 696182235830 520101041818241

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಕೆ. ಮೊಣಣಪಪ ಚಿಕ್ಿಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 152/7 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 0.55 4800 336090826690 520101041815250

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಕೆ. ವಿಶಾನಾಥ್ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 12.02 8000 891651935429 559101011564

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಡಾ. ರಾಜೆೋಶ್ ನಾಯುಡ ವಿ. ಬಾಡಗ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 154/43 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 22 1600 305506743108 704410054

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಪಿ.  ಭೋಮಯಯ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 83/13 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 16000 491686538812 520101041807177

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಕೆ. ಪೆಮಮಯಯ ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ 169/8A ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 7.7 3200 571702453168 1472101000472

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಎನ್.ಉತತಪಪ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 371/9ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 4 3200 802260910644 21000101008939

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ದವರಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 159/13 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 9600 271961917764 11052200007161

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಕೆ.ದಿನೆೋಶ್ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 65 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.71 1600 777743281990 1573101003142

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಗ್ೌರಿ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 81/4 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2 1600 658224754452 1573101001523

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ರಮೆೋಶ್ ಮಾಯಮುಡಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 151/45 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 0.25 3200 745099354844 1534101003172

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಆರ್ ಮಂಜು ಚನನಯಯನ ಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 78/29 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 0.1 3200 883846090880 1177601012000060

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಎಂ.ವಿಜಯ ತಿತಿಮತಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 28 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3 6400 381062538725 1105200011834

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಎಂ.ನಿೋತಿನ್ ನೆ ೋಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 167/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.8 3200 456996401782 20283580022

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಎ.ಉಮಮರ್ ಅಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 333/31 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3 12800 537317376478 12261000049550

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ
ಬಿ.ಎಂ.ಮುದ್ೆಪಪ

ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 31/10. ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 4.9 1600 399893097177 13300000185

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ
ಎಂ.ಟಿ.ಸಂಪತ್

ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 157/6 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 4.9 1600 309185907519 559101016535

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಡೆೋಜಿ ತಿಮಮಯಯ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 16/21 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.4 11200 705320955171 520101026343629

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಕೆ.ಚಂಗಪಪ ಕ್ುಮಟುರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 4.19 3200 916524884144 346002010000704

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಎಂ.ಅಚಚಯಯ ದೋವರಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 161/15 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 7.77 3200 438180531990 686101003419



ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಜಿ.ಗಿರಿೋಶ್ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 61/4 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 3200 638254686949 520331002335640

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಟಿ.ನರೋಂದ್ರ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3 1600 961583906622 110901010001880

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಟಿ.ಪರಕಾಶ್ ಚಿಕ್ಿಮಂಡುರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 157/4 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.18 1600 568695541669 1559108003243

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಕೆ.ಉತತಪಪ ಕೆ ೋಟ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 9/1. ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 9.47 1600 284769569224 520101041791300

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಪಿ.ಅರುಣ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 63/3 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 8.51 3200 951102649169 456101004079

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ದಿವಯ ಎಂ.ಪಿ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 118/4 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.85 6400 393895645203 101801011000340

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸ ರಜ್ ಟಿ.ಎಸ್ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 59/36 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 1600 635810717941 346002010030575

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಬಿ.ಸುಬರಮಣ್ಣ ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 25 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.42 1600 841996074287 20276686867

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎನ್.ದೋವಯಯ ಬಾಳೆಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ 15/1. ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1600 340724282886 589101002399

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಪಿ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಹುದ್ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 10/1. ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.15 1600 818442637040 456101019563

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಸ.ವಿಜಯ ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 95/2 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.4 3200 319882434963 520101041872173

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎಂ.ಆನಂದ್ ಮುಗಟಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 110/19 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 1600 231691767163 456101008061

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ದಿವಯ ಎಂ.ಪಿ ದೋವನ ರು ಬಾಳೆಲ 118/4 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.85 8000 393895645203 101801011000340

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸ ರಜ್ ಟಿ.ಎಸ್ ಕ್ುಮಟ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 59/36 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 8000 635810717941 346002010030575

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತಿರ ನಾಣಯಯ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 113/4 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 16.36 2000 421842974639 540101041800601

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಎ. ಜಿ. ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ಮ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 87/51 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.7 8000 356720881354 346002010005985

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮಪತಿ ಬಿ.ಆರ್ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ 173/11 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3 8000 972396857330 520401000238494

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಐ. ಪಿ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ 183/75 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.5 38400 217465008433 543101010861

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಗರ್  ಮಾಧವ ಶಟಿಿ ಕೆ. ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ 400/141 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.9 4800 343229963682 121001789917

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಎ..ಹೆೋಮು ಗಣಪತಿ ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ 143/3 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.35 8000 637705545586 64064242735

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಪಿ.  ಹರಿೋಶ್ ನಡಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1.36 1600 896464569942 12288100000014

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಜಾಜ್ಯ ಮೆೈಕ್ಲ್ ತಂಬು ಸಾಾಮಿ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 510/28 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 5 1600 286679043945 35347610718

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ .ಪಿ. ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 44 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 4.89 1600 879062307357 127101011000461

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ತಮಮಯಯ ಕೆ.ಎ ಕ್ುಂದ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 41/5 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 3 9600 804498670989 510101001195242

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಎಂ.ಜಿೋವನ್ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 100 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 12.5 4800 541094077405 5200129034746

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಿ.ಸದ್ಾಶಿವ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ 203/7 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 15 9600 538710159379 521000545841

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸ.ಕೆ.ಇಬಾರಹಂ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 198/3 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 1 2000 938902225209 20176288022

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕೆ.ಕೆ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಅಮಮತಿತ 5/11. ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 5.1 8000 808658833739 543101007447

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ತಮಮಯಯ ಸ.ಬಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 26 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.15 1600 362103509779 456101012886

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎನ್.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಅಮಮತಿತ 166 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 7.85 8000 560326616165 543101004481

ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಎ.ನಂಜಪಪ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 74/3 ಸಾಮಾನಯ ಜೆೋನು ಕ್ೃಷಿ 2.12 28800 224418754574 542101005143

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎಂ.ಎ. ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಅಯಯಮಮ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
138/5,138/5,1389/9,6

1/7
ಸಾಮಾನಯ 3.16 200000.00 5495 4066 1911 10708081993

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಪಿ.ಎ. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್: ಪಿ.ಪಿ. ಅಪಪಣಣಮಮಯಯ ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 464/3 ಸಾಮಾನಯ 200000.00 5496 4066 1911 10708081994

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಗಿೋತಾ ಕೆ ೋಂ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ್ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಸಕ್ಮ್ 0.52 200000.00 527326870977 0455101016588

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶೋಷಪಪ ಬಿನ್ ಜವರಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 248/1,64/2,31/2,36 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 200000.00 268791577410 0455101010491

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎಸ್. ಪಿ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/42,106/3,107/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 9.35 200000.00 983658321963 115601011000407

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಹರಿೋಶ್ ಎ.ಕೆ. ಕೆ ಣಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 132/5 132/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.6 193750.00 505999120312 54056494844



20H P ಟಾಯಕ್ಿರ್ ಗ ಸಹಾಯದ್ನ ಎಂ.ಎಸ್.ಪೆಮಮಯಯ ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 136/9 136/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.24
75000.00

609312531683 520101041826686

19.6 H P ಟಾಯಕ್ಿರ್ ಗ ಸಹಾಯದ್ನ ಸಕೆ ಚಂಗಪಪ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 148/2  26 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.42
75000.00

945107874615 520101022748659

S-17 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಅಶಿಾನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ.ಎ 
ಬಿನ್: ಅಣಣಪಪ . ಬಿ.ಎ

ಕ್ಣಯಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 174/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 22460.00 6695 5339 1099 32538952598

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಅಪಪಣಣ ನಾಯಿ

ಬಿನ್: ಪೌತಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ ನಾಯಿ
ಎಂ .ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P210 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.00 15850.00 6110 6167 1561 1325100894-0

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ.ಈಶಾರ ನಾಯಿ

ಬಿನ್: ಪೌತಿ ರಾಮಣಣ ನಾಯಿ
ಯು  ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/1P86 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.69 22460.00 8143 2951 4689 0643108013030

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಗಣೆೋಶ್ .ಪಿ.ಎಸ್ 

ಬಿನ್: ಪೌತಿ ಸುಬಬಯಯ
ಕ್ಕಗ್ಾಾಲು ಮಡಿಕೆೋರಿ 14/17P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 7390.00 6933 8938 7788 10708105417

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಸ್.ಜಿ.ಲ ೋಕೆೋಶ್

ಬಿನ್: ಗಣಪತಿ .ಎಸ್.ಎಂ
ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 39/60 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.60 12600.00 4661 2060 6958 1555101001486

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ವಶಿಷಠ ಎನ್.ಎಂ

ಬಿನ್: ಎನ್.ಎ. ಮುತತಣಣ
ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 189/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7900.00 7438 8774 0672 520101048801311

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಿ.ರಘುನಾರ್

ಬಿನ್: ಎಲ್ಲಲಯಣಣ ಪ ಜಾರಿ
ಯು  ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/1P119 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.08 3300.00 6820 4651 2449 1325102255-7

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಪಿ.ಆರ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ
ಬಿನ್: ರಾಮಯಯ

ಚರಂಡೆೋಟಿ ಭಾಗಮಂಡಲ
45/19,

45/20
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.67 7396.00 5873 4460 3735 1312500101112601

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಿ.ಎಸ್ .ಚಿಣಣಪಪ

ಬಿನ್: ಪೌತಿ ಬಿ.ಸ.ಸ್ ೋಮಪಪ
ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ

175/5,

178/5,

178/4

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.87 1920.00 5036 5839 0397 538674694

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಂ.ಎಂ .ತಿಮಮಯಯ
ಬಿನ್: ಪೌತಿ ಅಪಪಯಯ

ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 150/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.50 12680.00 2086 0605 5036 520101224029947

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಸ್.ಟಿ.ಭವನ್ ಕ್ುಮಾರ್
ಬಿನ್: ಎಸ್. ಡಿ ತಿಮಮಯಯ

ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 65/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.38 12682.00 8000 3388 4946 11022200014704

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಿ.ಓ.ಪದ್ಾಮವತಿ

ಕೆ ೋಂ : ಬಿ.ಕೆ.ಓಬಯಯ
ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ

54/14,

50/4
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.05 2400.00 6699 3200 5035 1312500100530601

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಂ.ಎ.ಜುಲೋಖ

ಕೆ ೋಂ : ಎಂ.ಎಂ.ಅಲ್ಲ
2ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 26/52P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 15950.00 8410 9211 6902 31397880388

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಪಿ.ಪಿ.ಮುತತಮಮ

ಕೆ ೋಂ : ಪಿ.ಪಿಪ ಣಚಚ
ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 108/90 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.00 31510.00 2377 2393 4543 11042200000596

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ವಾಟೆೋರಿ ಬಿ ಹರಿೋಶ್ 
ಬಿನ್: ಬೆಳಿಿಯಪಪ

ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 476/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 8800.00 3234 2061 4423 0914104000273770

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಎಂ.ವಿ. ರಾಧಾಕ್ೃಷಣ

ಬಿನ್: ಪೌತಿ ವಾಸುದೋವ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.69 7390.00 2829 7910 0375 0643101006640

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಲ ೋಕೆಶ್.ಸ
ಬಿನ್: ಕೆಂಚಪಪ

ಮೆೋಕೆರಿ ಸಂಪಾಜೆ
228/27,

228/28
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 12682.00 8776 2370 9410 0517101036036

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ.ದ್ಯಾನಂದ್ ಕಾಳಯಯ
ಬಿನ್: ಕೆ.ಕೆ.ಕಾಳಯಯ

ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 41/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 10000.00 5141 4346 9333 02030100000898

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಸ.ಪಿ.ಪರಮೊೋದ್ನ್

ಬಿನ್: ಪೌತಿ ಕೆ.ಸ.ಕ್ುಂಞರಾಮನ್ ಕ್ಣಯಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 210/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.65 12400.00 4681 2697 7044 0124053000003363

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಕೆ.ಬಿ.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ

ಬಿನ್: ಕೆ.ಬಿ.ಬಿದ್ೆಪಪ
ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 8/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 10000.00 8789 9872 1857 10212384072

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ.ಬಿ.ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಸ್. ಬೆಳಯಪಪ ಪೆೋರ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 67/9, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.55 12680.00 680092904429 114701010007211

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಡಿ.ಆರ್. ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಡಿ.ಎಂ.ರಾಮಯಯ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 79/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.90 7390.00 202897627925 10599836414

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪ ವಯಯ ಬಿ.ಪಿ. ಬಿನ್: ಪಳಂಗಪಪ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 36/16, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.50 12680.00 264669061089 1537101000556

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಿ.ಸ.ಮೊಣಣಯಯ ಬಿನ್:ಬಿ.ಸ.ಚಂಗಪಪ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 101/10 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.87 8800.00 121001352672

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ.ಬಿ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಕೆ.ಎ.ಬಸಪಪ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 23/1, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.87 9960.00 841846213308 10599778494

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಿ.ಎ.ಪುರುಷ ೋತತಮ ರೈ ಬಿನ್:ಬಿ.ಟಿ. ಅಣಣಪಪ ರೈ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 31/8, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.90 10720.00 616537015164 ,05171010385566

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರ ೋಹಣ್ಣ ಐ.ಪಿ ಬಿಳುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 338/14 338/14 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 15522 693730292717 543101006661

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ.ಎ.ಬೆ ಳಿಮಮ ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ 201/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 19500 496025563981 543101006748

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಿ.ಕೆ.ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಅವಯತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 190/4a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 15602 259669658753 54030606026

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ.ಬಿ.ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 45/34 45/33 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 8320 818522619713 456101024400

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಟಿ.ಡಿ.ವಸಂತಿ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 198/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 22250 813471513572 456101017446

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಸ್ ೋಮಣಣ ಗ ೋಣ್ಣಕೆ ಪಪಲು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 113/88 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 12418 633586621293 686111009999

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಸ್.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಯಯ ನಿಡುಗುಂಬ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 8000 323129829017 110901010000345

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಿ.ಸ.ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 81/21ಪಿ2 81/24 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4400 873264146521 101801010001846



ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸ.ಎ.ಮಾದ್ಯಯ ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 137/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 8320 364600271074 456101010465

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಮ.ಬಿ.ಜಾಲ್ಲ ನಡಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 58/358/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 12800 916962329249 64124581385

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ನರೋಂದ್ರ ನಡಿಕೆರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ 92/2 94/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 12740 492704072283 540630611399

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ.ಎಂ.ಆಶಾ ದೋವಣಗೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 18/2a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 19502 225208538369 8142500100186400

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಸುಶಿೋಲ ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 369/1bp1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 15950 926126364196 30614357791

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪಿ.ಎಂ.ಉತತಪಪ ಬೆಸಗ ರು ಬಾಳೆಲ 25/16 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 21120 269315779165 106901011001155

SMAM ಸ.ಎ.ರೋವತಿ            W/o. ಕೆ.ಜಿ.ಸದ್ಾೆರ್ಯ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,9/15 ಸಾಮಾನಯ 2.00 9245.00 329121695105 54021174336

SMAM ಬಿ.ಎ.ಚಂಗಪಪ       S/o.ಬಿ.ಎಂ. ಅಪಾಪಜಿ ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 90/4 ಸಾಮಾನಯ 3.50 10000.00 ,250371230505 ,520101048793805

SMAM ಪಾಶಾಯನಾರ್ ಪಿ.ಬಿ. S/o. ಪಿ. ಬೆ ೋಜಪಪ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/1P34 ಸಾಮಾನಯ 3.95 7396.00 ,443153059663 ,85022881082

SMAM
ಬಿ.ಎಂ. ಪ ಣಚಚ  S/o.

 ಮಾಚಯಯ
ಕಾಟಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ  107/15  

107/35107/36  107/37    
ಸಾಮಾನಯ 1.65  0.50   

0.12    0.42   
19814.00 ,803863624647 ,11002200064462

SMAM ಪಿ.ಎ.ಮುದ್ೆಪಪ    S/o. ಪಿ.ಎಂ.ಅಪಪಯಯ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,22/11 189/6    ಸಾಮಾನಯ 4.97 2.79 12682.00 ,664675462317 ,0554101004240

SMAM ನಾರಾಯಣ ಕೆ.ಡಿ.    S/o. ದೋವಯಯ ಸಣಣ ಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 30/12  28/18    ಸಾಮಾನಯ 0.95  1.00 12418.00 ,929150768969 ,11022200068854

SMAM ಡಿ.ಎಂ.ಕಾಯಸಿಲ್ಲನೆ ೋ ಹೆ ದ್ಕಾನ ಮಡಿಕೆೋರಿ 48 ಸಾಮಾನಯ 1.37 12682.00 674289064019 520101223983655

SMAM ಎ.ಕೆ. ಪಳಂಗಪಪ ಬಾವಲ್ಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 83/1, ಸಾಮಾನಯ 0.72 7396.00 404334691789 ,0124053000001793

SMAM ಚಂದ್ರಶೋಂರ ಎನ್.ಎಂ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 271/9 ಸಾಮಾನಯ 3.60 7396.00 215881254033 1.3125E+15

SMAM ಬಿ.ಬಿ. ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್:ಬೆಳಯಪಪ ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 41/4 ಸಾಮಾನಯ 6.00 8800.00 821816169438 1.5371E+12

SMAM ಎನ್.ಎಂ.ಅಪಪಣಣ ಇಬಿನವಳವಾಢೋ ಮಡಿಕೆೋರಿ 2/32, ಸಾಮಾನಯ 3.74 3320.00 359790463193 144010051020,

SMAM ಪಿ.ಎಂ.ಮೊೋನಪಪ    ಬಿನ್: ಮಾಯಿಲಪಪ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P95 ಸಾಮಾನಯ 2.7 2200.00 7.37149E+11 6.43101E+11

SMAM ಕೆ.ಎ.ಮೊೋನಪಪ ನಾಯಿ ಬಿನ್:ಐತಪಪ ನಾಯಿ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P61 ಸಾಮಾನಯ 2.2 2200.00 ,227117043748 ,121001235073

SMAM ಕೆ.ಪ ವಮಮ              ಕೆ ೋಂ :ಕೆ.ಬಿ.ಗಣಪತಿ ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 295/1P3 ಸಾಮಾನಯ 2 4450.00 ,812221078870 ,12252100002052

SMAM ಎನ್.ಅರ್.ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್: ಎನ್.ಕೆ.ರಾಮಯಯ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 296/53A ಸಾಮಾನಯ 2 7396.00 ,476565480241 ,12252100003067

SMAM ಯು.ಎ.ಮಹೆೋಶ್        ಬಿನ್: ಅಪಪಚಚ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 121/9 ಸಾಮಾನಯ 1.25 8800.00 ,509944033823 ,121001242944

SMAM ಜಗದಿೋಶ್ ಎಂ.ಎಂ       ಬಿನ್: ಎಂ.ಟಿ.ಮುತತಪಪ ಕ್ಗ ಾೋಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ ,61/7 ಸಾಮಾನಯ 2.5 7396.00 ,258763434363 ,872917322

SMAM ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ.ಪಿ ಕೆ ಂ: ಪೌತಿ: ಪ ಣಚಚ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 64/1ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 3.5 12500.00 645409640923 10599777911

SMAM ಟಿ.ಡಿ. ಮಾಚಯಯ  ಬಿನ್:ದೋವಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 165/9 ಸಾಮಾನಯ 3.09 10000.00 588933373181 80470564259

SMAM ಪಿ.ಆರ್. ವಿಶಾ ನಾರ್  ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ರಾಘವ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 3526/16 ಸಾಮಾನಯ 1 4520.00 870257778738 12252100000389

SMAM ಕೆ.ಜಿ ಪ ಣಚಚ  ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಸ್. ಗಣಪತಿ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 46/21, ಸಾಮಾನಯ 1 7390.00 792051317290 121001312345

SMAM ಜೆ.ಎ. ಮುತತವಾ  ಕೆ ಂ: ಪೌತಿ: ಅಪಪಣಣ ಅವಯತ ೋಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 236/2 ಸಾಮಾನಯ 1 9245.00 520101048814421

SMAM ಆರ್.ಸ. ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಚಿಣಣಪಪ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/103 ಸಾಮಾನಯ 1 2760.00 872005243068 ,06443108012979

SMAM ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್: ಮಂಜಯಯ ಕ್ಗ ಾೋಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ 225/5 ಸಾಮಾನಯ 1 8800.00 727838638979 1322500100007601,

SMAM ಎ.ಪಿ. ಸ್ ೋಮಣಣ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 192 ಸಾಮಾನಯ 2 18800.00 635263394386 ,0914104000036568

SMAM ಪಿ.ಕೆ. ಸುಂದ್ರಿ ಕೆ ೋಂ:ಪಿ.ಬಿ. ಕಾಳಪಪ ಪೆರ ರು  ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 91/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 1 11000.00 852941914732 1537101000805

SMAM ಕಾರ್ೋರಪಪ  ಎನ್.ಡಿ. ಬಿನ್:ದೋವಯಯ   ಎನ್. ಬಿ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 35/4 ಸಾಮಾನಯ 1 7396.00 540801183742 520101048798289

SMAM ಎ.ಪಿ. ಭೋಮಯಯ ಬಿನ್: ಪೆ ನನಪಪ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 32/17 ಸಾಮಾನಯ 2 11360.00 591404681280 10509852161

SMAM ಎ.ಎ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಅಚಚಪಪ ಎ.ಬಿ ದ ಡಡಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 96/14ಎ ಸಾಮಾನಯ 1 10000.00 451396355983 1537101000225

SMAM ಕೆ.ಎನ್. ಚಂದ್ರಲೋಖ   W/o. ನರೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ.ಎ. ಚಟಿಿಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 235/1 ಸಾಮಾನಯ 9245.00 5.09399E+11 1.3125E+15

SMAM ಸ.ಯು.ತಿಮಮಯಯ    S/o. ಸ.ಎ.ಉತತಯಯ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 243/11 ಸಾಮಾನಯ 12418.00 2.7692E+11 3.48602E+14



SMAM ಎ.ಕೆ.ಗ ೋಪಾಲ  S/o.ಲೋಟ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ ,61/9 ಸಾಮಾನಯ 10 14000.00 7.05305E+11 6.21002E+11

SMAM ಪಿ.ಎಸ್.ಮೊಣಣಪಪ ನಾಯಿ ಬಿನ್: ಶಿವಪಪ 2ನೆೋ ಮೊೋಣಣಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 26/3ಬಿಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 12500.00 9.49592E+11 1.14701E+14

SMAM ಎಂ.ಹೆಚ್.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ  S/o. ಹುಕ್ರಪಪ M.ಬೆಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/80 ಸಾಮಾನಯ 1.9 8800.00 6.29738E+11 6.43108E+12

SMAM ಕೆ.ಎಸ್. ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ಂ:ಕೆ.ಎಂ. ಸ್ ೋಮಣಣ 36/4P2 ಸಾಮಾನಯ 4 5000.00 7.51036E+11 4.8125E+15

SMAM ಗಿರಿಜ ಕೆ.ಎನ್.         W/o. ನಾಗಪಪ ಗ್ೌಡ 2 ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 20/1P24 ಸಾಮಾನಯ 4.95 2700.00 5.79416E+11 1.22811E+13

SMAM ದಿವಾಯ ಕೆ.ಎಂ ಕೆ ಂ:ಹೆಚ್.ಎಂ. ಅಮಿನ್ 3 ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 45/7 ಸಾಮಾನಯ 1.48 12500.00 ,960851696872 60246538178

SMAM ಸುಂದ್ರ ಬಿ.ಪಿ.       S/o. ಪಕ್ಕರ ಪ ಜಾರಿ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ   100/7     100/2B ಸಾಮಾನಯ     0.46     1.60 10000.00 ,897234962094 ,121000739818

SMAM ಬಿ.ಬಿ.ತಮಮಯಯ      S/o. ಬೆಳಯಪಪ ಬಿ,ಪಿ. ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 213/19 ಸಾಮಾನಯ 4.8 25442.00 ,630582720355 ,1312500100460201

SMAM ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಮಯಯ    S/o. ಸ್ ೋಮಯಯ ಮಡಿಕೆೋರಿ 84/17 ಸಾಮಾನಯ 14000.00 ,372253895902 ,0517101040955

SMAM ಟಿ.ಅರ್.ತಿಮಮಯಯ    S/o. ಟಿ.ಕೆ. ರಾಮಯಯ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 92/3A1 ಸಾಮಾನಯ 1.5 7396.00 ,554864536076 ,10599845124

SMAM ಬಿ.ಎಸ್. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 71/7, ಸಾಮಾನಯ 5 8800.00 660648946693 11042200049502

SMAM ಹೆಚ್.ಕೆ. ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕೆಂಚಪಪ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 67/9, ಸಾಮಾನಯ 0.75 9242.00 6.43303E+11 13281020815

SMAM ಕೆ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಮುತತಣಣ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 17/4, ಸಾಮಾನಯ 3 8800.00 5.02961E+11 ವಿಜಯ  ಬಾಯಂಕ ಮಡಿಕೆೋರಿ

SMAM ಎಸ್.ಪಿ. ನಂದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಎಸ್.ಎನ್.ಪಳಂಗಪಪ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 52/1, ಸಾಮಾನಯ 4.85 10000.00 7.44228E+11 5.20101E+14

SMAM ಆನಂದ್ ಕೆ. ಬಿನ್:ಕ್ುಂಬೆಲ ಕೆ ರಗಪಪ ಎಂ .ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/4 ಸಾಮಾನಯ 2.19 11000.00 5.01271E+11 ,0643101046004

SMAM ಕೆ.ಬಿ. ಶಿರೋನಿವಾಸ  ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಬೆಳಯಪಪ ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆರಿ 1/44, ಸಾಮಾನಯ 1.06 10000.00 2.2528E+11 1.14401E+14

SMAM ರಶಿಮ ರಾಣ್ಣ ಕೆ.ಎನ್. ಕೆ ೋಂ:ಎಂ.ಸ. ಗಣಪತಿ ಕ್ಗ ಾೋಡುಲ ಸಂಪಾಜೆ 179/9 ಸಾಮಾನಯ 2.3 9240.00 9.47564E+11 ,05717101040061

SMAM ಎಸ್.ಕೆ. ಈರಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಕ್ುಂಜ್ಞಪಪ ಬಾರಿಬೆಳಿಚುಚ ಮಡಿಕೆರಿ 20/6, ಸಾಮಾನಯ 2.6 2760.00 7.00172E+11 77393956

SMAM ಕ್ರುಂಬಯಯ ಟಿ.ಎಂ ಬಿನ್: ಮೊಣಣಪಪ ಪೆೋರ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 169/8 ಸಾಮಾನಯ 3 8800.00 7.37309E+11 1.5371E+12

SMAM ಕೆ.ಪಿ. ರ್ೋದ್ಾವತಿ ಕೆ ೋಂ:ಪುರುಷ ೋತತಮ ಕೆ.ಕೆ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/65 ಸಾಮಾನಯ 1.5 17500.00 4.96114E+11 ,0643108012335

SMAM ಎಂ.ಕೆ ಶಿವಯಯ        ಲೋ: ಕಾಳಪಪ ಹಮಿಮಯಾಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ ,6/26 ಸಾಮಾನಯ 4.4 7396.00 9.3719E+11 37160677521

SMAM ಸುಮನ ಶಾಮ್ ಭಟ್ ಕೆ ೋಂ: ಶಾಮ್ ಭಟ್ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 28/1P1 ಸಾಮಾನಯ 9.35 11500.00 ,852049993320 6.43101E+11

SMAM ಎಂ.ಅರ್.ತಮಮಯಯ     ಬಿನ್:ಎಂ.ಎ.ರಾಮನಾಯಿ ಹೆಬೆಬಟಿಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 43/21B ಸಾಮಾನಯ 2.35 12500.00 ,699871387557 ,348602010007278

SMAM
ಎನ್.ಎ.ಜನಾಧಯನ      ಬಿನ್:                    

ಎನ್.ಸ. ಐತಪಪನಾಯಿ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 6/29P2 ಸಾಮಾನಯ 4 2700.00 ,621830572298 ,0517101020740

SMAM ಕೆ.ಬಿ.ಪ ವಯಯ           ಬಿನ್: ಬೆ ಳುಿ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 50/6 ಸಾಮಾನಯ 1 9245.00 ,555900507661 ,20300722095

SMAM ಕೆ.ಎ.ಪೆರೋಮ    ಕೆ ೋಂ:ಕೆ.ಎ. ಅಪಪಯಯ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ   200/1P1  200/6 ಸಾಮಾನಯ    0.71  1.40 9245.00 ,685942418158 ,121001682577

SMAM ಬಿ.ಎ.ಪ ವಯಯ         ಬಿನ್: ಬಿ.ಎಂ ಅಪಪಣಣ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 55/6     34/5P1 ಸಾಮಾನಯ 1.40    1.75   7396.00 ,786596257344 ,30060755583

SMAM ಎಂ.ಕೆ ಉಮಮವಾ    ಕೆ ೋಂ: ಕಾಳಪಪ ಕೆೈಕಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,16/4 ಸಾಮಾನಯ 0.61 9245.00 ,891854163594 ,0554101011862

SMAM ಸ.ಎ. ಅವಿನಾಶ್    ಬಿನ್: ಸ.ಬಿ.ಅಪಪಯಯ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 36/54 ಸಾಮಾನಯ 1.2 1760.00 ,994402631149 ,11042250006710

SMAM ಶಾೋತ ಸ.ಸ.              D/o. ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 36/36 ಸಾಮಾನಯ 1.2 2200.00 ,735062667910 ,11002610002670

SMAM ಪಿ.ಎ.ತಮಮಯಯ ಬಿನ್: ಪಿ.ಎಂ. ಅಚಚಪಪ ಐಕೆ ೋಳ ಮಡಿಕೆೋರಿ 89/54 ಸಾಮಾನಯ 2 7396.00 ,296494174852 ,129901011002646

SMAM ಸ.ಕೆ.ಪೆಮಮಯಯ   ಬಿನ್: ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 85/5 ಸಾಮಾನಯ 4 12760.00 ,882257904204 ,114401011000887

SMAM ಅಶಿಾನಿ ಎಂ.ಪಿ    D/o. ಪೆ ನನಪಪ ಎಂ.ಎನ್ ನೆಲಜಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 298/2 ಸಾಮಾನಯ 5.16 22460.00 ,622063238049 ,1537101005711

SMAM ಸಾಜಿ ಜೆೋಕ್ಬ್           ಬಿನ್: ಜೆಕ್ಬ್ ಇಬಿನವಳವಾಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 229/5 ಸಾಮಾನಯ 0.7 12682.00 ,391882111020 ,0124053000009650

SMAM ಯು.ಎಸ್.ಪದ್ಮಜ    ಕೆ ೋಂ: ಯು.ಪಿ.ಸುಭಾಷ್ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 136/4 ಸಾಮಾನಯ 2.68 12250.00 ,556432378591 ,52010148854091

SMAM ಬಿದ್ೆಪಪ ಸ.ಎಸ್.     ಬಿನ್: ಸುಬಬಯಯ ಸ.ಎ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 69/22 ಸಾಮಾನಯ 2.77 8800.00 ,962421425885 ,1312500100143101

SMAM ರಿೋನಾ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕೆ ೋಂ: ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕೆ ಡಂಬ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 85 ಸಾಮಾನಯ 1.53 15522.00 ,320766614550 10708105859



SMAM ಕೆ.ಈ.ಅಪಾಪಜಿ. ಬಿನ್: ಕೆ.ಪಿ.ಈರಪಪ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ,23/1 ಸಾಮಾನಯ 3.51 12682.00 ,915345284342 ,11002200003541

SMAM ಸ.ಕೆ. ದೋವಯಯ        ಬಿನ್: ಸ.ಪಿ.ಕ್ೃಷಣಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 53/45 ಸಾಮಾನಯ 1.75 1760.00 5932 5719 9581 33306553592

SMAM ಪುರುಶ ೋತತಮ ಸ.ಎ     ಬಿನ್: ಅಣಣಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 93/11 ಸಾಮಾನಯ 1.5 1760.00 9783 7949 0395 ,11002200008781

SMAM ತಿಮಮಯಯ ಕೆ.ಪೆ ನನಣಣ ಬಿನ್: ಕೆ.ಸ. ಪೆ ನನಣಣ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು ಮಡಿಕೆೋರಿ 201/2,   205/7,  ಸಾಮಾನಯ 1.72 18800.00 2089 2925 5333 10008158035

SMAM ಕೆ.ಎಂ.ಮುತತಣ್ಣಣ         ಬಿನ್: ಮಣಣಯಯ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 1/53P2 ಸಾಮಾನಯ 3 15852.00 2775 8832 8921 ,12251100002540

SMAM ಕೆ.ಬಿ.ಗಣಪತಿ          ಬಿನ್: ಬೆಳಯಪಪ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/121 ಸಾಮಾನಯ 3 8800.00 3624 1084 6945 ,0643101046411

SMAM ಕೆ.ಬಿ.ಚಿಣಣಪಪ       ಬಿನ್: ಕೆ.ಟಿ.ಬಿದ್ೆಪಪ ಕಾಟಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 75/6 ಸಾಮಾನಯ 2.84 10000.00 8199 1431 1515 10599814684

SMAM ಪಿ.ಪಿ ಕ್ೃಪಾ        ಬಿನ್: ಕೆ ೋಂ: ಪಿ.ಎ. ಪರಕಾಶ್ ಅವಯತ ಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 92/7 ಸಾಮಾನಯ 1.11 9245.00 ,3151 3016 6491 ,481250010941801

SMAM ಕೆ.ಜೆ.ಗ್ಾಯತಿರ         ಕೆ ೋಂ: ಎನ್.ಎ. ಪರಸನನ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 236/2 ಸಾಮಾನಯ 3.65 22460.00 4.71303E+11 5.20101E+14

SMAM ಸುಜಾತ ಲಾಖನಿ ಗ ೋಇಲ್ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 99/4 ಸಾಮಾನಯ 1.9 22460.00 ,408910308086 ,10599836414

SMAM ಎಂ.ಬಿ.ಚಿಣಣಪಪ  ಬಿನ್:ಬೆಳಯಪಪ ಪೆರ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 168/14 ಸಾಮಾನಯ 1.9 10000.00 ,766457510454 ,1537101002701

SMAM ಎ.ಸ.ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್: ಚಿಣಣಪಪ ಬಿ,ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 90/8 ಸಾಮಾನಯ 0.85 7390.00 ,528739232387 ,132500100076201

SMAM ಎಂ.ಎಂ.ಕ್ುಟಿಪಪ   ಬಿನ್: ಮಂದ್ಪಪ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ 174/12 ಸಾಮಾನಯ 1.9 12682.00 ,918469480295 ,121001200094

SMAM ಟಿ.ಸ.ಲ ೋಕ್ನಾರ್     ಬಿನ್: ಚರಿಯಪಪ ಮಕೆ ಿೋಡುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 55/3,57/26 ಸಾಮಾನಯ 10 7396.00 ,622804151688 ,121001431918

SMAM ಪಿ.ಸ.ಮನೆ ೋಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಪಿ.ಎಸ್. ಚಂಗಪಪ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 521/9 ಸಾಮಾನಯ 1.1 8800.00 ,399070648556 ,.121002108214

SMAM ಸ.ಎಂ.ಗಂಗಮಮ  ಕೆ ೋಂ: ಮುತತಣಣ ಕ್ುಂಜಿಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 260/4 ಸಾಮಾನಯ 7.35 25200.00 ,272529377614 ,520101048886595

SMAM ಪಿ.ಕೆ.ಮುರುಳಿಧರ    ಬಿನ್: ಕ್ರುಮಬಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 36/4 ಸಾಮಾನಯ 1.9 7960.00 ,343036038710 ,0554101004134

SMAM ಚಂದ್ರವತಿ ಕೆ.ಪಿ.   ಕೆ ೋಂ: ಪಳಂಗಪಪ ಕಾಲುರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 98/17 ಸಾಮಾನಯ 3 9240.00 ,0311320657569 ,13281037647

SMAM ಚೋತನ್ ಕೆ.ಎಸ್     ಬಿನ್: ಖಂಡಿಗ ಶಿನಪಪ ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 247/2 ಸಾಮಾನಯ 5.3 12682.00 ,689387858656 ,

SMAM ಅಯಯಪಪ             ಬಿನ್; ಕೆ.ಕಾಳಪಪ ಹೆಬೆಬಟಿಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 34/4 ಸಾಮಾನಯ 6 10000.00 ,3927561585727 ,0517101027763

SMAM ಎ.ಪಿ. ಭಮಯಯ         ಬಿನ್: ಪೆ ನನಪಪ ಕೆ.ನಿಡುವಟುಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 55/6 ಸಾಮಾನಯ 4 8280.00 ,745282368377 ,6486000100002649

SMAM ಮೊಣಣಪಪ ಸ.ಪಿ.       ಬಿನ್; ಪೆ ನನಪಪ ಹೆ ದ್ ೆರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 95/5, 36/57P1 ಸಾಮಾನಯ 0.50, 0.91 7396.00 ,714545778533 ,121001261309

SMAM ಕೆ.ಟಿ. ರಮೆಶ್          ಬಿನ್'; ಕೆ.ಎ. ತಿಮಮಯಯ ಕ್ುಂದ್ಾಚೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 177/5 ಸಾಮಾನಯ 1.12 20158.00 ,961809236821 ,12265100000360

SMAM ಭವಿತ್ ಪಿ.ಪಿ.            ಬಿನ್: ಪದ್ಮಯಯ ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 296/44 ಸಾಮಾನಯ 2 9200.00 ,971097181061 ,137801011002824

SMAM
ಎಂ.ಎಸ್. ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್                 ಬಿನ್ : 

ಸ್ ೋಮಣಣ
ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/29 ಸಾಮಾನಯ 1.23 3320.00 ,817040852147 ,0643101006287

SMAM ಮೊೋಹನ್ ಎಂ.ಎ     ಬಿನ್: ಅಪಪಯಯ ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,7 ಸಾಮಾನಯ 4.33 17968.00 ,703997623617 ,520101028498360

SMAM ಪರವಿೋಣ್ ಟಿ.ಸ.           ಬಿನ್: ಚಂಗಪಪ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 114/2 ಸಾಮಾನಯ 3 12682.00 ,288285153492 ,114401010003994

SMAM ಮಧು ಬಿ.ಟಿ.          ಬಿನ್: ಲೋಟ್ ತಿಮಮಯಯ ಮುಟುಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ 38/1 ಸಾಮಾನಯ 2 7396.00 ,205649530868 ,30240500379

SMAM ಬಸಪಪ ಬಿ.ಎನ್         ಬಿನ್: ಬಿ.ಡಿ. ನಂಜಪಪ ಕ್ಕರುಂದ್ಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,26/5 ಸಾಮಾನಯ 1 1760.00 ,877028436002 ,121000787320

SMAM ಸತಿೋಶ್ ಎನ್.ಪಿ.       ಬಿನ್: ಎನ್.ಎನ್.ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 43/16,   96 ಸಾಮಾನಯ 3.5 7396.00 ,546985412255 ,20104160413

SMAM ರಾಮಪಪ ಬಿ.ಯು.       ಬಿನ್:ಬಿ,ಉತತಯಯ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 155/4P1 ಸಾಮಾನಯ 1.62 7396.00 ,777778792253 ,11022200002838

SMAM ಬಿ.ಕೆ.ಕಾಳಪಪ          ಬಿನ್: ಲೋ. ಕಾಯಯಪಪ ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 127/12 ಸಾಮಾನಯ 6.8 8800.00 ,452991069155 1.3125E+15

SMAM ಮಾದ್ಪಪ ಪಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್: ಲೋ. ಸುಬಬಯಯ ಕಾಲ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ ,9/6 ಸಾಮಾನಯ 1.78 12682.00 ,518987062629 10599809639

SMAM ಡಿ. ಜ ಬಿ.ಮುತತಪಪ ಕೆ ೋಂ: ಮುತತಪಪ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸಂಪಾಜೆ 98/3 ಸಾಮಾನಯ 2.86 37982.00 ,509497364303 ,20301000009702

SMAM ಕೆ.ಜೆ. ಪಾವಯತಿ      ಕೆ ೋಂ: ಕೆ.ಎಂ ಗಣಪತಿ ಮದನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ 49/139 ಸಾಮಾನಯ 2.5 12500.00 ,344438503151 ,6239946703

SMAM ಬಿ.ಕೆ.ಕ್ುಟಿಪಪ        ಬಿನ್: ಬಿ.ಬಿ.ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,20/1 ಸಾಮಾನಯ 1.8 9200.00 ,595181836457 ,0554101000827

SMAM ಪಿ.ಕೆ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ    ಬಿನ್: ಪಿ.ಬಿ.ಕಾಯಯಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 161/4P2 ಸಾಮಾನಯ 2.5 8600.00 ,729048977244 ,11012200002430



SMAM ಎನ್.ಹೆಚ್. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬಿನ್: ಹುಕ್ರಪಪ ಗ್ೌಡ ಯು/ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 2/124 ಸಾಮಾನಯ 1.25 7396.00 ,625308048549 ,12251100000339

SMAM ಸುಂದ್ರ ಪುಜಾರಿ     ಬಿನ್: ರಾಮಣಣ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ,1/1 ಸಾಮಾನಯ 2.1 10000.00 ,436941911083 13251022069

SMAM ಕೆ ಚಚೋರ ಮಾದ್ಪಪ ಕೆ,ಕೆ ಬಿನ್: ಕ್ಮಮಣ್ಣಣ ಹಮಿಮಯಾಲ ಮಡಿಕೆೋರಿ ,25 ಸಾಮಾನಯ 2 7396.00 ,457239951870 ,12281100006626

SMAM ಸ.ಯು.ಹೆ ನನಪಪ   ಬಿನ್: ಉತತಯಯ ಪದ್ಕ್ಲುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 70/2` ಸಾಮಾನಯ 1.35 7396.00 ,471039478162 13265004533

SMAM ಹರಿೋಶ್ ಸ್ ೋಮಯಯ  ಎ.ಕೆ  ಬಿನ್: ಕಾಳಪಪ ಎ.ಎಸ್ ಹೆ ಸ್ಿೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 88/9 ಸಾಮಾನಯ 3.7 12683.00 ,845609311494 ,687101008900

SMAM ಬಿ.ಡಿ.ಶೋಷಾದಿರ ಅರವತ ೋಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 120/10 ಸಾಮಾನಯ 0.53 3000.00 ,725466320049 10599765044

SMAM ಬಿ.ಟಿ.ಸುನಿತಾ ಕೆ ಂ: ತಮುಮಯಯ ಬಿ.ಬಿ. ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 213/9 ಸಾಮಾನಯ 3.00 11500.00 1312500100685201

SMAM ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ.ಡಿ ಬಿನ್:ದೋವಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 21/9, ಸಾಮಾನಯ 1.60 7396.00 231273592166 256401000001975

SMAM ಕೆ.ಪಿ. ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಪೆ ನನಪಪ ಬೆಟಿಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 9/10, ಸಾಮಾನಯ 1.60 7396.00 231273592166 1210018553849

SMAM ಪಿ.ಎಂ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್:ಮೆೋದ್ಪಪ ಪಿ.ಕೆ ಕೆ ಡಂಬ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 23,11/3, ಸಾಮಾನಯ 9.93 200000.00 945499723005 10708085171

SMAM ಪಿ.ಕೆ. ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್: ಕ್ುಟಿಪಪ ಅಜಿಯ ಬೆಟೆ ಿೋಳಿ 320/6 ಸಾಮಾನಯ 9.93 22600.00 371117623520.00 520101215590711

SMAM ಕೆ ಕ್ಿಂಗಡ ಕೆ. ಚಂಗಪಪ ಬಾಳೆಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 69/3 ಸಾಮಾನಯ 9.93 22600.00 550047153585 127101010000006

SMAM ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರ ಮುಳುಿಸ್ ೋಗ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 69/8 ಪ. ಜಾತಿ 1.00 11800.00 409319698666 0689101016776918

SMAM  ಗ್ೌರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರ ಭುವನಗಿರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 9/8 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 15852.00 409319698666 0689101016776

SMAM ಸಂಜಿೋವಯಯ  ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಚಿಕ್ಿಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 18a ಪ.ಜಾತಿ 2.70 19502.00 576302398186 0455108011381

SMAM ಎಸ್. ಸ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/116 ಪ. ಜಾತಿ 1.00 9245.00 610385309865 520101080914948

SMAM ಹೆಚ್.ಡಿ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/194p1 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 9245.00 855233988861 520191002801945

SMAM ಹೆಚ್.ಪಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/332 ಪ.ಜಾತಿ 0.50 9245.00 555656093350 520101022808252

SMAM ಕಾರ್ೋರಿ  ಕೆ ೋಂ ತಮಮಣ್ಣಣ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ಸಬ 27/9 ಸಾಮಾನಯ 2.20 22460.00 254668209754 132501010003476

SMAM ಎಲ್.ಎಸ್ ಜಾನಕ್ಕ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 46/2 ಸಾಮಾನಯ 3.89 15825.00 386477748523 125801011000359

SMAM ಸ. ಜಿ ಚ ಡಾಮಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಡಯಯ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 58/3,59/3,65/1 ಸಾಮಾನಯ 2.60 15930.00 352556504932 121001376239

SMAM ಈರಮಮ ಕೆ ಂ ಸುಬಬಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 202 ಸಾಮಾನಯ 6.10 15930.00 806480008833 11560101200170

SMAM ಸ.ಆರ್ ಸುಶಿೋಲ ಕೆ ೋಂ ರಾಜು ಚೌಡುಲ ಕ್ಸಬ 37/80p2 ಸಾಮಾನಯ 2.75 9245.00 526422459907 54019945634

SMAM ಭಾಗಯವತಿ  ಬಿ.ಆರ್ ಮಸಗ ಡು ಕ್ಸಬ 72/9 ಸಾಮಾನಯ 2.00 15300.00 205440340356 520101034864074

SMAM ಸ.ಎ ವಿಮಲ ಕೆ ೋಂ ಸುರೋಶ್ ಅರಶಿನ ಗುಪೆಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 10/4 ಸಾಮಾನಯ 4.95 20000.00 724743724395 54050234530

SMAM ಚಿತರ ಕೆ ಂ ದಿನೆೋಶ್ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 42/6 ಸಾಮಾನಯ 1.97 33488.00 764815120332 0455101010238

SMAM  ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಪಪ ಚಿಕ್ಿನಾಯಿನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 33 ಸಾಮಾನಯ 5.64 19502.00 285704718833 0455101005422

SMAM ಯು.ಎಂ. ದೋವಕ್ಕಿ ಕೆ ಂ ಮಹೆೋಶ್ ಉರುಗುತಿತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 7/4 ಸಾಮಾನಯ 1.96 14500.00 556794741342 4092500101468101

SMAM ಪುಷಪ ಕೆ ೋಂ  ವಸಂತ ಮಾಗಡಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 185/37 ಸಾಮಾನಯ 1.00 8000.00 412468440612 1757101004670

SMAM ಶಿವಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಉಮಾಪತಿ ಊರುಗುತಿತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 21/1p1 ಸಾಮಾನಯ 1.60 14500.00 917541561361 409250010081401

SMAM ಸುಶಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಧಮಯಪಪ ನಿಲುವಾಗಿಲು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 271/4p3 ಸಾಮಾನಯ 4.00 60000.00 348003924404 1757101006180

SMAM ರಾಜಮಮ ಕೆ ಂ ರಾಜಪಪ ಮಾಗಡಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 185/26 ಸಾಮಾನಯ 2.00 10360.00 901498451973 4092500100923701

SMAM ಆರತಿ ಕೆ ೋಂ ಉಮೆೋಶ್ ಬಾಯಡಗ ಟಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 75/16 ಸಾಮಾನಯ 3.00 14500.00 679547280416 4092500100844401

SMAM ರಣುಕಾಂಬ ಕೆ ೋಂ ಶಶಿಶೋಖರ್ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 51/32 ಸಾಮಾನಯ 0.86 10360.00 968915363161 520101216141806

SMAM ಪದ್ಾಮಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ೆಯಯ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 64 ಸಾಮಾನಯ 0.62 15400.00 402355433409 520101216108574

SMAM ಸುಲ ೋಚನ ಕೆ ೋಂ ಹರಿೋಶ್ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 51/51 ಸಾಮಾನಯ 0.90 15400.00 986041213314 520101216166191

SMAM ಪದ್ಾಮಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ಂ ಸದ್ೆಯಯ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 64 ಸಾಮಾನಯ 0.64 9500.00 402355433409 520101216108574



SMAM ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ ಕ್ಣ್ಣರ್ಬಸವನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 54/9 ಸಾಮಾನಯ 7.00 10000.00 231760231683 4632101000920

SMAM ಸುಕ್ನಯ  ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ದ ಡಡಕೆ ಳತ ತರು ಶನಿವಾರಸಂತ 189/7 ಸಾಮಾನಯ 3.00 9245.00 926655481350 1473101020315

SMAM ಲಲ್ಲತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲ್ ಅಪಪಶಟಿಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 18/1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 9245.00 237926898373 520291021911135

SMAM ಹೆಚ್.ಡಿ. ಪಾವಯತಿ ಕೆ ೋಂ ಧಮಯಪಪ ದ ಡಡಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 33/1p2 ಸಾಮಾನಯ 3.70 9245.00 963015586164 12293100071479

SMAM ಸ.ಎಂ ಪುಷಪಲತಾ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗ್ೌಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/9 ಸಾಮಾನಯ 0.88 3450.00 728982921063 0563101016967

SMAM ಕೆ.ಆರ್ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 209/27P2 ಸಾಮಾನಯ 10.00 9245.00 259282416665 520101022793379

SMAM ಸುಶಿೋಲ ಹೆಚ್. ಬಿ  ಬಿನ್ ಬೆ ೋಪಯಯ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/148 ಸಾಮಾನಯ 1.12 9245.00 626852294427 520191002803085

SMAM ಹೆಚ್.ಪಿ ಕಾರ್ೋರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಪೆ ನನಪಪ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/315 ಸಾಮಾನಯ 1.90 11500.00 914259904244 520101022819475

SMAM ಹೆಚ್.ಪಿ ಕಾರ್ೋರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಪೆ ನನಪಪ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/315 ಸಾಮಾನಯ 1.90 5400.00 914259904244 520101022819475

SMAM ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ  ಪರಕಾಶ್ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 87/6,92/12 ಸಾಮಾನಯ 0.50 5600.00 902033193768 520101022810087

SMAM ಆರತಿ ಕಾಯಯಪಪ  ಕೆ ೋಂ ಕಾಯಯಪಪ ಅತ ತರು ನಲ ಲಕ್ು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 18/1 ಸಾಮಾನಯ 10.00 19502.00 741589748491 106401010004850

SMAM ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಿರಿೋಶ್ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 39/3 ಸಾಮಾನಯ 1.20 19502.00 731038601733 0563101013811

SMAM ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಠಿಕೆ ಪಪ 94/2,94/1 ಸಾಮಾನಯ 1.50 15522.00 418183318300 85041981651

SMAM ಸ.ಟಿ ಕಾಮವಾ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಇಗ ಾಡುಲ ಸುಂಠಿಕೆ ಪಪ 252/2 ಸಾಮಾನಯ 1.00 9249.00 367973638789 121001296025

SMAM ಹೆಚ್.ಎಂ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಚಯಯ ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬ 31/125,31/50 ಸಾಮಾನಯ 1.65 7396.00 342212601864 31031042161

SMAM ಕೆ.ಎಂ ಅಪಪಚುಚ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಯಯ ಬಿಳಿಗೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/3 ಸಾಮಾನಯ 3.20 7396.00 943133613745 115601011000498

SMAM ಜಿ.ಎಸ್ ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 338/16 ಸಾಮಾನಯ 2.20 2760.00 943931304622 115601011000011

SMAM ಬಿ.ಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 232/5 ಸಾಮಾನಯ 3.00 2760.00 675455233123 32237517692

SMAM ಎಂ.ಎಂ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 88/7,88/2,88/9 ಸಾಮಾನಯ 0.58 12682.00 345476935773 1382500101038601

SMAM ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಗಣಗ ರು ಕ್ಸಬ 145 ಸಾಮಾನಯ 2.15 12418.00 977581659686 54050221815

SMAM ಎಂ.ಜಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್  ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 11 ಸಾಮಾನಯ 2.87 7396.00 723393050800 621003572758

SMAM ಟಿ.ಪಿ ಸುಮಿತರ  ಬಿನ್ ಪರಕಾಶ್ ದ ಡಡಬ ಬರು ಕ್ಸಬ 1/8,1/15A,1/10,8/54P ಸಾಮಾನಯ 4.93 7850.00 541800625158 132501010000726

SMAM ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಘು  ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಅರಯ ರು ಕ್ಸಬ 1/121P1 ಸಾಮಾನಯ 2.70 7396.00 800261439679 132501010003394

SMAM ಮಧುಸ ಧನ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣ ಕಾಂತ್ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 46/6 ಸಾಮಾನಯ 1.55 9200.00 675994532440 115601010004922

SMAM ಯಶವಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಅರಯ ರು ಕ್ಸಬ 3/36P2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 12418.00 605188801706 1382500101846201

SMAM ಸೋತು ರಾಜು ಬೆೋಳ ರು ಬಸವಳಿಿ ಕ್ಸಬ 90/60 ಸಾಮಾನಯ 2.00 22460.00 808926227472 1382500100695101

SMAM ಪಾಪಯಯ  ಕೆ.ಎಸ್ ಅರಯ ರು ಕ್ಸಬ 1/27 ಸಾಮಾನಯ 2.40 7396.00 572634368943 132501010000239

SMAM ಕ್ಮಲ ಎಂ. ಕೆ  ಕೆ ಂ ಕಾಳಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 10 ಸಾಮಾನಯ 1.00 3450.00 406629965787 115601011001591

SMAM ಬಿೋಮಯಯ  ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 12/9p ಸಾಮಾನಯ 2.00 2760.00 281883606360 1382500101527201

SMAM ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬ 26 ಸಾಮಾನಯ 1.35 1760.00 377914177776 520101034802289

SMAM ರಾಣ್ಣ ದೋವದ್ಾಸ್  ಬಿನ್  ದೋವದ್ಾಸ್ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 38 ಸಾಮಾನಯ 0.78 3450.00 896058040386 125801010001550

SMAM ಹೆಚ್.ಸ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ ಯಡ ರು ಕ್ಸಬ 1/35 ಸಾಮಾನಯ 3.00 9245.00 290803961598 64001315129

SMAM ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿ.ಎಸ್  ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಹಾನಗಲುಲ ಕ್ಸಬ 41/4 ಸಾಮಾನಯ 0.49 7396.00 739196903383 1382500101733901

SMAM ಹೆಚ್.ಪಿ  ವಸಂತ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಬಸರುಗುಪೆಪ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/5 ಸಾಮಾನಯ 3.75 4320.00 252607550446 0563108016055

SMAM
ಸಿರಿಯ ಜಾನ್ ರಾಮಪುರ  ಬಿನ್ ಜಾನ್  ತ ೋಮಸ್ 

ರಾಮಪುರಂ
ನೆಲ್ಲಲಹುದ್ಕೆೋರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 167/2bp1 ಸಾಮಾನಯ 4.00 15602.00 290175211360 520101055885612

SMAM  ಕೆ. ಎಂ ಜಿತೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮೊಣಣಪಪ ಅಭಯಂತಮಂಗಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 102/1 ಸಾಮಾನಯ 11.00 15602.00 367488236452 54024896451

SMAM ಜೆ ೋಜ್ಯ ರಾಂಪರಂ  ಬಿನ್ ಜಾಜ್ಯ ಇಮನಾಲ್ ನೆಲ್ಲಲಹುದ್ಕೆೋರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 166/1A ಸಾಮಾನಯ 6.00 15481.00 572190268944 0687101004558



SMAM ಸ.ಪಿ ವಿಜಯ  ಬಿನ್ ಪ ನಚಚ
ವಾಲ ನರು 
ತಾಯಗತ ತರು

ಕ್ುಶಾಲನಗರ 85/4b ಸಾಮಾನಯ 4.60 12682.00 233945743947 520101024491639

SMAM ಯಶ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ಪ ಣಚಚ ಅಭಯತ್ ಮಂಗಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 105/4p1 ಸಾಮಾನಯ 4.00 19502.00 967630050881 11012200026728

SMAM ಪುಷಾಪವತಿ ಕೆ ೋಂ ವಿಶಾನಾರ್ ಅಭಯತ್ ಮಂಗಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 72/8 ಸಾಮಾನಯ 1.28 9950.00 766458762684 0687101016595

SMAM ಪುಷಾಪವತಿ ಕೆ ೋಂ ವಿಶಾನಾರ್ ಅಭಯತ್ ಮಂಗಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 54/3 ಸಾಮಾನಯ 2.80 15950.00 766458762684 0687101016595

SMAM ಕೆ. ಎಂ ಜಿತೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮೊಣಣಪಪ ಅಭಯತ್ ಮಂಗಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 102/1 ಸಾಮಾನಯ 10.00 12682.00 237488236452 54024896453

SMAM ಜೆ.ಪಿ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟೆಿಗ್ೌಡ ದ ಡಡಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 11/46' ಸಾಮಾನಯ 2.00 8288.00 881899690464 0549101006868

SMAM ಎಂ.ಪಿ ಮರಿಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಪಪ ಮಾಗಡಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 185/24p2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 8000.00 409780248971 1757101005956

SMAM ಎಂ.ಸ. ದ್ಶಯನ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಮಲುಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 32/11p2 ಸಾಮಾನಯ 3.00 8288.00 710621602538 1757108009964

SMAM ಕೆ.ವಿ. ಕೆೋಶರ್ೋಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಕೆರಗನಹಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 114,140/1,121/1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 4320.00 474507960084 4092500101465001

SMAM ಎಂ.ಎಂ. ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಲ್ಲಂಗಪಪ ನಿೋರಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 4/9 ಸಾಮಾನಯ 1.12 8288.00 808362411659 4092500100824901

SMAM ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಆನಂದ್  ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಹುಲುಕೆ ೋಡು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 125 ಸಾಮಾನಯ 4.20 12320.00 605008225115 6210040284444

SMAM ಕೆ.ಡಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಶಿವಪುರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 5/p1 ಸಾಮಾನಯ 2.00 12744.00 355115949791 11072200018661

SMAM ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಹೆಬುಬಲುಸ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 138/2 ಸಾಮಾನಯ 1.55 12682.00 427535280798 1473101003887

SMAM ರೋಖಾ ಕೆ ೋಂ ಧನಂಜಯ್ ನಿೋರಗುಂದ್ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 420/15,420/20 ಸಾಮಾನಯ 0.80 9245.00 482624100721 4092500100445901

SMAM ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ೆಯಯ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 70/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 12320.00 202063507536 520101216110285

SMAM ಜೆ. ಎನ್ ಬಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಮಾವಿನಳಿಿ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 44 ಸಾಮಾನಯ 1.00 8000.00 692127945967 121001329541

SMAM ಎಂ.ಎಸ್ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ೆಯಯ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 51/54 ಸಾಮಾನಯ 0.80 12320.00 752438426802 520101216110250

SMAM ಸುಲ ೋಚನ ಕೆ ೋಂ  ಹರಿೋಶ್ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 51/51 ಸಾಮಾನಯ 0.90 2200.00 986041213314 520101216166191

SMAM ತಾಂಡವ ಮ ತಿಯ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಯಯ ದ ಡಡಕೆ ಡಿಲ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 204/26 ಸಾಮಾನಯ 3.00 8288.00 366216573961 1757101008078

SMAM ಬಿ. ಜೆ.ದ್ಶಯನ್ ಬಿನ್  ಜಗದಿೋಶ್ ಊರುಗುತಿತ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 86/2 ಸಾಮಾನಯ 2.00 8288.00 617670775308 4092500100580200

SMAM ಪಿ. ಗುಣಶಿರೋ ಕೆ ಂ ರಾಜು ಬೆಂಬಳ ರು ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 72/6 ಸಾಮಾನಯ 4.00 4400.00 420544866242 1473101012768

SMAM ಈರಪಪ  ಬಿನ್ ಪುಪೆಪಗ್ೌಡ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 38 ಸಾಮಾನಯ 0.96 2760.00 560506960631 12369100001812

SMAM ಎಂ.ಸ ಚ ಡಾಮಣ್ಣ  ಕೆ ೋಂ  ಚನೆನಗ್ೌಡ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 51/24 ಸಾಮಾನಯ 1.00 4400.00 997277091152 12369100001290

SMAM ಎಂ.ಪಿ ಚನೆನಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪುಪೆಪಗ್ೌಡ ಮಾದರ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 54 ಸಾಮಾನಯ 0.48 3520.00 832979971638 1473101000697

SMAM ಎಂ.ಕೆ ಲ ೋಹತ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಮಾದ್ಪಣಣ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ 39/3 ಸಾಮಾನಯ 1.00 10750.00 958323158382 3862500100018101

SMAM ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್  ಸುಬಾರಯಿ ಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಿಕೆ ಳತ ತರು ಶನಿವಾರಸಂತ 88/6 ಸಾಮಾನಯ 0.60 7396.00 349957202966 12369100001623

SMAM ಕೆ.ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್   ಬಿನ್ ಸುಬಾಬಚಾರ್ ಕೆ ರಳಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 5/p1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 8000.00 852694455611 11072200039129

SMAM ಸಾಾಗತ್ ಬಿನ್ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ ಕ್ಣ್ಣರ್ಬಸವನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 54/10 ಸಾಮಾನಯ 7.00 4320.00 919867403772 4362101000924

SMAM ಹೆಚ್.ಎಸ್ ವಸಂತ ಬಿನ್ ಶೋಶಪಪ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 1/84 ಸಾಮಾನಯ 1.00 11360.00 985181482479 1473101006533

SMAM ಸಾತಿಾಕ ಬಿನ್ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ ಮಾಲಂಬಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 10 ಸಾಮಾನಯ 2.00 5400.00 568259106338 4362101002507

SMAM ಗ ೋವಿಂದ್ಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಚನಾನಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 28/16p ಸಾಮಾನಯ 1.60 15852.00 207194869712 11072200003578

SMAM ಜಿ.ಎಸ್ ಚಂದ್ಾರಜ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಗಜೆೆಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 1/33 ಸಾಮಾನಯ 1.00 2760.00 820020394560 30636890554

SMAM ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತಯಯ ದ ಡಡಹಣಕೆ ೋಡು ಶನಿವಾರಸಂತ 33/23 ಸಾಮಾನಯ 1.40 12682.00 927471269748 64109286413

SMAM  ಜಿ.ಸ ಸ್ ೋಮಶೋಖರ್  ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಗ ೋಪಾಲಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 88/8 ಸಾಮಾನಯ 0.94 8000.00 785290881540 520101216200640

SMAM ಜಿ. ಬಿ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಗ ೋಪಾಲಪುರ ಶನಿವಾರಸಂತ 89/12 ಸಾಮಾನಯ 3.00 8288.00 283159139846 520101216118391

SMAM ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧಮಮಯಪಪ ಕಾಜ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 107 ಸಾಮಾನಯ 2.90 8288.00 733859331339 1473101015421

SMAM ಪ ವಯಯ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ದ ಡಡಮಳೆತ ಶನಿವಾರಸಂತ 59/4 ಸಾಮಾನಯ 1.90 7396.00 890446013692 520101034801592



SMAM ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಕಾಜ ರು ಶನಿವಾರಸಂತ 104/4 ಸಾಮಾನಯ 1.50 8000.00 395584332336 104501011001469

SMAM ಡಿ. ಎನ್  ಮಲಲೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ದ ಡಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 84 ಸಾಮಾನಯ 1.50 8000.00 988443015998 1473101006569

SMAM  ಡಿ. ಎಂ ಗಿೋತಾ ದ ಡಡಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 20 ಸಾಮಾನಯ 1.50 10000.00 376000707555 1473101018712

SMAM ಶಶಿಕಾಂತ ಎಂ.ಟಿ  ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಮುಳ ಿರು ಶನಿವಾರಸಂತ 1/3 ಸಾಮಾನಯ 4.20 7396.00 446199130372 121001160672011016

SMAM ಐ.ಜೆ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 143/196 ಸಾಮಾನಯ 3.20 7396.00 859729677070 20326541667

SMAM ಬಿ.ಪಿ ಮಿರ್ುನ್ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 34/99 ಸಾಮಾನಯ 0.54 2160.00 554871151794 32877488990

SMAM ಜಿ.ಡಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ುದ್ೆಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/165 ಸಾಮಾನಯ 4.00 2160.00 764532251953 520101022793948

SMAM ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 735/174 ಸಾಮಾನಯ 2.70 7396.00 815637202467 0563101015814

SMAM ಕೆ.ಎಂ ವಿನಯ್ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/363 ಸಾಮಾನಯ 3.00 7396.00 613353342707 115601011000261

SMAM ಜಿ. ಹೆಚ್. ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ನಗರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/176p1 ಸಾಮಾನಯ 3.00 7396.00 592324607198 0563101016107

SMAM ಎಸ್. ಟಿ  ಚಂದ್ಾರಜು  ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/59 ಸಾಮಾನಯ 1.77 7396.00 541256293527 31195529317

SMAM ಎಂ. ಜಿ ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಯಪಪ ಕ್ ತಿ ಶಾಂತಳಿಿ 735/1 ಸಾಮಾನಯ 4.00 7396.00 537419567327 0563101015814

SMAM ಹೆಚ್.ಎಂ ಮನುಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 127/74 ಸಾಮಾನಯ 2.00 12744.00 971750691873 54056266172

SMAM ಬಿ.ಡಿ ಚಂದ್ಾರವತಿ ಕೆ ೋಂ ದ್ುದ್ೆಯಯ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 96/39\ ಸಾಮಾನಯ 0.90 5600.00 774557140297 1382500101941301

SMAM ರಾಜಪಪ ಯು ಯು  ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ತಲಾತರಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 18/1P1 ಸಾಮಾನಯ 4.00 12744.00 677772559680 54019938819

SMAM ಜಿ.ಡಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ುದ್ೆಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/165 ಸಾಮಾನಯ 4.00 3136.00 764532251953 520101022793948

SMAM ಬಿ.ಕೆ ಜಯೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/216 ಸಾಮಾನಯ 0.80 12418.00 869374511181 64083319842

SMAM ಎಂ.ಡಿ  ಹರಿಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ದೋವರಾಜು ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/145P1 ಸಾಮಾನಯ 1.00 4480.00 211632550268 520101022794065

SMAM ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/65 ಸಾಮಾನಯ 0.90 5600.00 820737246211 520101022818363

SMAM ಕೆ. ಈ ಬೆ ೋಪಣಣ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/134 ಸಾಮಾನಯ 1.00 12682.00 361723395224 520101252303363

SMAM ಕೆ.ಪಿ ಬಿರಜೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಮಲಲಮಮ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/123 ಸಾಮಾನಯ 1.85 9245.00 279657823932 520101022805814

SMAM ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ಹರಪಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 143/31 ಸಾಮಾನಯ 3.00 2605.00 286294179675 30638186929

SMAM  ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಬಸಪಪ ಅಬಿಬಮಠ ಶಾಂತಳಿಿ 18/2 ಸಾಮಾನಯ 1.40 1760.00 928578757782 520101022793441

SMAM  ಕೆ.ಪಿ ಸುಬರಮಣಯ  ಬಿನ್ ಪುಟಿಪಪ ದ ಡಡತ ೋಳ ರು ಶಾಂತಳಿಿ 194/4 ಸಾಮಾನಯ 1.00 7396.00 814768737955 31732541255

SMAM ಪ ವಯಯ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/330 ಸಾಮಾನಯ 1.24 12418.00 356518945282 520101022821224

SMAM ಧಮಯಪಪ  ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಅಬಿಬಮಠ ಶಾಂತಳಿಿ 3/85 ಸಾಮಾನಯ 1.16 600.00 628545686738 1382500100817701

SMAM ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/244 ಸಾಮಾನಯ 2.00 12682.00 338495408397 0563101011125

SMAM ಸಾವನ್ ಕಾಯಯಪಪ  ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಚೋರಳ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 14/6 ಸಾಮಾನಯ 5.00 15600.00 473589123451 11012200039576

SMAM ರ್ೈ.ಟಿ.ಗ ೋಪಿನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕೆದ್ಕ್ಲ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 2220/2 ಸಾಮಾನಯ 1.60 12682.00 732231448978 30108357162

SMAM ಸಂದೋಶ್ ಬಿನ್ ರೋವಣಣ ಕಾಂಡನಕೆ ಲ್ಲಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 51/11 ಸಾಮಾನಯ 2.00 12682.00 238232438871 1555101004646

SMAM ಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಹಾದರ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 11/2 ಸಾಮಾನಯ 1.80 15602.00 397009836525 121001026750

SMAM ಕೆ.ಎಂ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಯಯ ನಾಕ್ ರು ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 9/14 ಸಾಮಾನಯ 1.40 7396.00 945564263941 0688101009518

SMAM ಅನಿಲ್ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ುಂಬ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 120 ಸಾಮಾನಯ 2.17 17968.00 886729146007 520101224000401

SMAM ಪಲಲವಿ ಪಿ.ಪಿ ಕೆ ಂ ಪೆಮಮಯಯ ಕೆದ್ಕ್ಲ್ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 80/8 ಸಾಮಾನಯ 1.80 9245.00 798926949537 0688101017483

SMAM ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಮ ವತ ತಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 102/1 ಸಾಮಾನಯ 7.12 7396.00 947871774994 85030883362

SMAM ತಿಮಮಯಯ  ಬಿನ್ ಕೆ ೋಂಗಿ ಇಗ ಾಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/16 ಸಾಮಾನಯ 2.00 9245.00 11032250006130

SMAM ಓ. ಎಲ್. ಮಂಜುನಾರ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉಲ್ಲಗುಲ್ಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 208 ಸಾಮಾನಯ 1.13 2160.00 441567171967 0688119001000



SMAM ಪಿ.ಪಿ ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಉಲ್ಲಗುಲ್ಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 148/5p2 ಸಾಮಾನಯ 5.60 3320.00 254521111052 12266100001718

SMAM ಚೋತನ್ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ನಾಗ್ಾಯಣ್ಣ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 92/2 ಸಾಮಾನಯ 1.14 4920.00 987709961476 7112500101112901

SMAM ಸುದಿೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಉಲ್ಲಗುಲ್ಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 209/5 ಸಾಮಾನಯ 2.50 4920.00 352049423131 106401010004937

SMAM ಮಂಜುನಾಥ್  ಬಿನ್ ಶಾಂತಮಲಲಪಪ ಗರಗಂದ್ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 126/26,p1p2 ಸಾಮಾನಯ 3.00 8000.00 399252009929 1103220000235

SMAM  ಪೆ ನನಪಪ  ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಚೋರಳ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 66/1 ಸಾಮಾನಯ 7.82 19814.00 640137272454 0517101037679

SMAM ಚಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಠಿಕೆ ಪಪ 29/6 ಸಾಮಾನಯ 4.00 7396.00 419061726891 11032030000603

SMAM ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಜಂಬ ರು ಸುಂಠಿಕೆ ಪಪ 55/2 ಸಾಮಾನಯ 1.90 15602.00 376314858665 11032200021423

SMAM ರ್ೈ. ಎಂ ಕ್ರುಂಬಯಯ ಬಿನ್  ಮಾದ್ಯಯ ನಾಗ್ಾಯಣ್ಣ ಸುಂಠಿಕೆ ಪಪ 95/3 ಸಾಮಾನಯ 1.60 12682.00 854514794842 112500100630500

SMAM ಲಾಂಚನ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಅಂದ್ಗ ೋರ್ ಸುಂಠಿಕೆ ಪಪ 10/25 ಸಾಮಾನಯ 2.40 15852.00 882947684082 520101032441629

SMAM ತಿಮಮಯಯ  ಬಿನ್ ಕೆ ಂಗಿ ಇಗ ಾಡುಲ ಸುಂಠಿಕೆ ಪಪ 1/16 ಸಾಮಾನಯ 2.00 4150.00 211356141916 11032250006130

SMAM ಟಿ.ಪಿ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಇಗ ಾಡುಲ ಸುಂಠಿಕೆ ಪಪ 64 ಸಾಮಾನಯ 0.80 3520.00 654663439894 1103220008700

SMAM
ಐ.ಎಸ್.ಮಂಜುಳ

ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ
64/14

ಸಾಮಾನಯ 0.40 15522.00
949358466065 520101041810259

SMAM
ಚಿಣಣಪಪ .ಬಿ.ಕೆ.

ಹರಿಹರ ಶಿರೋಮಂಗಲ
158/4P1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 12800.00
817265196691 346002010030282

SMAM
ಎಂ.ಎ.ವಿಶಲಾಕ್ಷ್ಮ

ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ
10/9.

ಸಾಮಾನಯ 0.40 19502.00
862851402891 110901011000173

SMAM
ಕೆ.ಬಿ. ನಾಣಯಯ

ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
227/4

ಸಾಮಾನಯ 0.40 21120.00
812431545909 520101041793486

SMAM
ಕೆ.ಎ.ಶರತ್

ಬಿ-ಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
45/62

ಸಾಮಾನಯ 0.40 5000.00
288508847066 520101053443175

SMAM
ಪೆರೋಮ ಎಂ.ಎಸ್

ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
36/1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 15522.00
276054148616 621006581487

SMAM
ಕೆ.ಎಸ್ ಮುತತಪಪ

ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
160/1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 12800.00
469420341502 456101005319

SMAM
ಎಂ.ಪಿ.ಭೋಮಯಯ

ಹಳಿಲಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
67/14

ಸಾಮಾನಯ 0.40 8320.00
491686538812 520101041817177

SMAM
ಪಿ.ಎಸ್.ಶಾಂತಿ

ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
06/12.

ಸಾಮಾನಯ 0.40 10400.00
838997951801 456101024716

SMAM
ಎಂ.ಎನ್. ದೋವಯಯ

ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
205/45

ಸಾಮಾನಯ 0.40 7960.00
793870257459 456101016541

SMAM
ಚಂದ್ರಶೋಖರ್

ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
203/41

ಸಾಮಾನಯ 0.40 12696.00
738774535440 32691072946

SMAM
ಕೆ.ಕೆ.ಅಯಯಪಪ

ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
134/16

ಸಾಮಾನಯ 0.40 39279.00
248448958896 132001011000462

SMAM
ಟಿ.ಎಂ. ಮೊೋಹನ್

ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ
176/1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 20720.00
815739986648 520101223981326

SMAM
ಗ ೋವಿಂದ್ ಶಮಾಯ

ಹೆ ಸ ರು ಅಮಮತಿತ
187/4P2

ಸಾಮಾನಯ 0.40 10150.00
318528014046 543101002976

SMAM
ಕೆ.ಬಿ.ದೋವಮಾಮಜಿ

ಅಮತಿತ ಚನನಂಗಿ
106/28

ಸಾಮಾನಯ 0.40 15520.00
676231640128 11761030004772

SMAM
ತಿಮಮಯಯ ಸ.ಸ

ಚಿಕ್ಿಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆರಿ
119/7

ಸಾಮಾನಯ 0.40 12800.00
600325654089 64129854316

SMAM
ರಾಜೆೋಂದ್ರ  ಎಂ.ಜೆ

ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆರಿ
184/6

ಸಾಮಾನಯ 0.40 13320.00
446073046733 64108664409

SMAM
ಕ್ುಶಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಸ.ಬಿ

ಚಿಕ್ಿಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆರಿ
10/1, 3/20

ಸಾಮಾನಯ 0.40 12800.00
870617156041 121001486877

SMAM
ಕಾರ್ೋರಮಮ ಎಂ.ಎನ್.

ತ ಚಮಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆರಿ
20/12,

ಸಾಮಾನಯ 0.40 26400.00
719991546885 64209499143

SMAM
ಪೆ ನನಣಣ ಬಿ.ಎಂ

ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆರಿ
8/2,

ಸಾಮಾನಯ 0.40 21120.00
553954722737 520101022757178

SMAM
ಎನ್..ಪಿ.ನಂಜಪಪ

ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆರಿ
316/1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 8320.00
984565733654 686101012546

SMAM
ಸುಬಬಯಯ.ಸ.ಯು

ಹುದಿಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆರಿ
1/20P1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 12800.00
732062938213 85058697885

SMAM
ಮಾಚಮಮ

ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
438/2

ಸಾಮಾನಯ 0.40 75000.00
439480972111 520291005605836

SMAM
ಡಿ.ಎ. ವಾಸುದೋವ

ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
214/4

ಸಾಮಾನಯ 0.40 8600.00
459747912661 122101010000384

SMAM
ಕೆ. ಇಂದಿರಾ  ಚಂಗಪಪ

ಪಾಲಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
159/14

ಸಾಮಾನಯ 0.40 19500.00
287341933777 20171082831

SMAM
ಸ.ಪಿ.ಶಾರಧ

ಈಚ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
50/2,50/3,49/2

ಸಾಮಾನಯ 0.40 16000.00
707765058073 1559101002514



SMAM
ಕೆ.ಎ.ಸುರೋಶ್

ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
26/5.

ಸಾಮಾನಯ 0.40 10000.00
238288803929 122101010008029

SMAM
 ಕೆ.ಕೆ. ಪ ಣಚಚ

ಬೆಳುಿಮಾಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
90/2

ಸಾಮಾನಯ 0.40 60000.00
942038267692 121000782560

SMAM
ಸ.ಡಿ. ಲ್ಲಲ್ಲಲ

ಚಂಬೆಬೆಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
14/3.

ಸಾಮಾನಯ 0.40 11000.00
484581137677 31406094874

SMAM
ಕೆ.ಕೆ.ಲವ

ಬೆಸಗ ರು ಬಾಳೆಲ
58/1,61/1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 15602.00
888630207409 456101007387

SMAM
ಐ. ಸ. ನಂಜಪಪ

ಶಿರೋಮಂಗಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ
43/2

ಸಾಮಾನಯ 0.40 7396.00
781967675840 346002010000625

SMAM
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಶಿರೋನಿವಾಸ

ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
160/31

ಸಾಮಾನಯ 0.40 16000.00
590934175675 30052006021

SMAM
ಸ.ಬಿ. ಅಯಯಪಪ

ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ
152/13

ಸಾಮಾನಯ 0.40 12920.00
422416392157 64014182818

SMAM
ಕೆ.ಡಬ ಲಯ, ರವಿೋಂದ್ರ ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ

3/17.
ಸಾಮಾನಯ 0.40 12400.00

665437612995 1472101002226

SMAM
ಕೆ.ಕೆ. ಕ್ವನ್

ಟಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ
26/2B

ಸಾಮಾನಯ 0.40 12800.00
516563899557 641345554825

SMAM
ಎ. ರಾಜು ರ ೋಹನ್

ನಿಟ ಿರು ಬಾಳೆಲ
42/3

ಸಾಮಾನಯ 0.40 17968.00
560223710556 589101004397

SMAM
ಬಿ.ಕೆ. ನಾಣಯಯ

ತರಾಲು ಹುದಿಕೆೋರಿ
133/102

ಸಾಮಾನಯ 0.40 12800.00
469689269883 1472101002752

SMAM
ಟಿ.ಎ. ಅಜುಯನ್ ಚಂಗಪಪ

ಬೆಕೆಿ ಸ್ ೋಡ ಲರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
6/8.

ಸಾಮಾನಯ 0.40 8320.00
227764253109 30028071772

SMAM
ರಾಕೆೋಶ್  ಸ.ಡಿ.

ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
236/10

ಸಾಮಾನಯ 0.40 8320.00
343079783949 50100052431414

SMAM
ಡೆೋಜಿ ತಿಮಮಯಯ.ಎ.

ನಾಲಿೋರಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ
16/21

ಸಾಮಾನಯ 0.40 19502.00
705320955171 520101026343629

SMAM
ಸ.ಬಿ. ಉತತಪಪ

ಕ್ುಟಿಂದಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
35/1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 12800.00
362423281992 456101012677

SMAM
ಕೆ.ವಿ. ಕ್ುಂಞಞಕ್ಕಿ

ಚಿಕ್ಿಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
112/1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 16000.00
816279024429 54030605920

SMAM
ಪಿ.ಎಂ ಶಿವು

ತಿತಿಮತಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
12

ಸಾಮಾನಯ 0.40 15522.00
498668065221 127101011000359

SMAM
ಟಿ.ಜಿ.ಸುರೋಶ್

ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
54/3A

ಸಾಮಾನಯ 0.40 5000.00
351787278643 64046467487

SMAM
ಎ.ಟಿ. ಚಂಗಪಪ

ಕ್ುಚಿಯ ಶಿರೋಮಂಗಲ
89/7

ಸಾಮಾನಯ 0.40 60000.00
65326910705 54210112287

SMAM
ಯ ಸುಫ್. ಬಿ.ಎ

ಮಗುಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
218/4

ಸಾಮಾನಯ 0.40 15602.00
774766638560 6112400363

SMAM
ಎಂ.ಬಿ. ಪ ಣಚಚ

ಐಮಂಗಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
156/1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 8800.00
327771302459 559101019192

SMAM
ಎಸ್. ಎಂ. ಭಾಗಿರಥಿ

ಟಿ.ಶೋಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
190

ಸಾಮಾನಯ 0.40 15950.00
721462679866 346002010005734

SMAM
ಎಂ.ಸ. ಅನಿತಾ

ಧನುಗ್ಾಲ ಬಾಳೆಲ
32/4

ಸಾಮಾನಯ 0.40 15522.00
906854293728 520101023050736

SMAM
ಎ. ಜಿ. ನಾಣಯಯ

ಮತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
1/93.

ಸಾಮಾನಯ 0.40 5000.00
763222767193 54030610373

SMAM
ಎ. ಪಿ. ಬೆಳಿಿಯಪಪ

ಬೆೈರಂಬಾಡ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
23/21

ಸಾಮಾನಯ 0.40 7960.00
338909993106 621003037709

SMAM
ಐ.ಡಿ. ಬಿೋನಾ

ಬಿಳುಗುಂದ್ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
208/6

ಸಾಮಾನಯ 0.40 9950.00
438232383325 149601011000245

SMAM
ಐಶಾಯಯ ಕಾರ್ೋರಮಮ.ಪಿ.ಎನ್

ಅಂಬಟಿಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
99/6

ಸಾಮಾನಯ 0.40 16000.00
285716657077 456261001493

SMAM
ಪಿ.ಎಸ್.ಪಾವಯತಿ

ಕ್ಕರುಗ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
62/5,25

ಸಾಮಾನಯ 0.40 16000.00
200506067679 520101041849546

SMAM
 ಎ. ಜಿ. ಸಬಿೋತಾ

ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ
43

ಸಾಮಾನಯ 0.40 15852.00
327170766749 1573101002203

SMAM
  ಎಂ.ಸ.  ಉತತಪಪ

ಬೆೋಗ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
156/6

ಸಾಮಾನಯ 0.40 10400.00
672752284999 621006635162

SMAM
ಎ. ಯು. ಚಿಣಣಪಪ

ಪರಕ್ಟಗೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ
46/48

ಸಾಮಾನಯ 0.40 5000.00
560217941576 64060158040

SMAM
ಎಂ.ಎನ್. ಚಂದ್ರ

ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
189/7

ಸಾಮಾನಯ 0.40 12740.00
971501343784 520191029799747

SMAM
ಪಿ.ಎಸ್. ಉತತಯಯ

ದೋವಣಗೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
37/1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 15000.00
564703324881 10509926122

SMAM
ಕೆ.ಪಿ. ಶರಣು

ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರಮಂಗಲ
21/10.

ಸಾಮಾನಯ 0.40 8320.00
515763494154 110901010004020

SMAM
 ಗಿೋತಾ ಕೆ. ಪಿ.

ನಲಲಕೆ ೋಟೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
12/2.

ಸಾಮಾನಯ 0.40 9950.00
330057452632 520101023051521

SMAM
ಕೆ.ಯು, ಕಾಯಯಪಪ

ಕಾಮಾಯಡು ಅಮಮತಿತ
43/1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 60000.00
830392706632 520101215637557

SMAM
ಸ.ಪಿ.ನವಿೋನ್

ಚಂಬೆಬೆಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ
29/3, 520/A, 520,528

ಸಾಮಾನಯ 0.40 150000.00
909174562975 10509915564



SMAM
ಗಣೆೋಶ್ .ಕೆ.ಬಿ

ಕೆ ಂಗಣ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
46/5

ಸಾಮಾನಯ 0.40 150000.00
818522619713 456101024400

SMAM
ಸ.ಕೆ. ಕಾಳಯಯ

ಬೆಳ ಿರು ಹುದಿಕೆೋರಿ
345/4

ಸಾಮಾನಯ 0.40 12800.00
200506067679 621003037709

SMAM
ದಿೋಪಕ ಮೊಣಣಪಪ

ನಿಡುಗುಂಬ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
51/1

ಸಾಮಾನಯ 0.40 19502.00
520739376847 149601011000245

SMAM
ಚಿತರ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್

ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
1/4.

ಸಾಮಾನಯ 0.40 6900.00
407948730807 456261001493

SMAM
ಎಲ್.ಎಸ್.ಲ್ಲೋಲಾವತಿ

ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
2/1a

ಸಾಮಾನಯ 0.40 7396.00
371801339094 520101041849546

SMAM
ಕೆ. ಹರಿಣ್ಣ

ಅತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
22/1.

ಸಾಮಾನಯ 0.40 17035.00
982977749604 686101014981

SMAM ಹೆಚ್.ಪಿ. ಗಣೆೋಶ್       ಬಿನ್: ಪ ವಯಯ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಹೆರವನಾಡು ಸಂಪಾಜೆ ,11/7 ಸಾಮಾನಯ 0.95 3450.00 ,439067157830 ,520191030855906

SMAM ಹೆಚ್.ಈ ಶಾರದ್       ಕೆ ೋಂ : ತಿಮಮಯಯ ಮರಗ ೋಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 1/238 ಸಾಮಾನಯ 3 12500.00 ,826937535492 31396597617

SMAM ಮಧುಸ ಧನ್ ಎಂ      ಬಿನ್: ಮ ತಿಯ ಎಸ್ ಕೆ.ನಿಡುಗಡೆ ಮಡಿಕೆೋರಿ ,17/11 ಸಾಮಾನಯ 8.27 9242.00 ,603283139941 ,142601012000101

SMAM ಪಿ.ಎಂ. ಸಂಜಿೋವ  ಬಿನ್:ಮುದ್ೆ ಅವಯತ ೋಕ್ುಲ ಸಂಪಾಜೆ 62/18 ಸಾಮಾನಯ 3 11000.00 7.00101E+11 5.20101E+14

SMAM ಬಿ.ಎ.ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್: ಐತತಪಪ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/11P1 ಸಾಮಾನಯ 5.87 9245.00 ,931787796425 ,520101241211510

SMAM ಹೆಚ್. ರ್ೈ. ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಕ್ುಟಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ 72/15 ಸಾಮಾನಯ 0.40 22460.00 727082213266 542101004372

SMAM ವಿ.ಆರ್. ರಾಜು ಬಲಯಮಂಡ ರು ಹುದಿಕೆೋರಿ 126/5 ಸಾಮಾನಯ 0.40 11000.00 583420133697 1559101001708

SMAM ಹೆಚ್.ಸ.ರವಿ ಬಾಳೆಲ ನಿಟ ಿರು 81/12 ಸಾಮಾನಯ 0.40 10400.00 520739376847 101801011000376

SMAM ಹೆಚ್.ಎಂ.ಡಾಲ್ಲ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ 180/1 ಸಾಮಾನಯ 0.40 13000.00 407948730807 64115107290

SMAM ಆರ್.ನಂದಿೋಶ ಬಾಳೆಲ ದೋವನ ರು 147/29A ಸಾಮಾನಯ 0.40 24767.00 371801339094 589101007462

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ನಿಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜವರಯಯ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 13/1 ತರಕಾರಿ 2.00 18000.00 307987799176 0455101008009

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಜವರಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಪಪ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 21 ತರಕಾರಿ 1.50 13500.00 702301887073 0455101006335

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಪಪ 6ನೆೋ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 37/8 ಹಸಮೆಣಸು 1.00 9000.00 407502185217 0455101009305

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ದೋವಮಮ ಕೆ ಂ  ಕಾಳಪಪ ಚಿಕ್ಿಳುವಾರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
19/13

ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 491014029584 0455101012404

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಚಿಕ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸವಯಯ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
33/2

ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 325379570620 0455101013595

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ನಿಂಗಜಮಮ ಕೆ ಂ ಹರಿಹರಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
37/3'37/4

ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 318244994768 13258031100

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

 ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 162/1 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 276492973244 0455101012497

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಮಲಲಪಪ ಬಿನ್ ಬೆ ೋರಪಪ ಚಿಕ್ಿನಾಯಿನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 60/13 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 613254609058 0455101017219

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಟಿ.ಎಲ್  ಬಿನ್ ಲಕ್ಿಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 31 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 700170406700 0455101007105

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಅಪಪಣಣ   ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ನಲ ಲರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 2/1 ತರಕಾರಿ 0.58 5220.00 364986315098 12258100000073

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

 ಶಿವರಾಮು ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಯಣಪಪ ಹೆಬಾಬಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 16/2 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 914836242925 045510100970

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ೆಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 218/4'113/1 ತರಕಾರಿ 2.00 18000.00 893930424474 12258100000058

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ನಾರಾಯಣ  ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 42/3 ತರಕಾರಿ 0.50 4500.00 644534207245 455101007023

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಟಿ.ವಿ ಶಿವಮ ತಿಯ  ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 185/8'185/6 ತರಕಾರಿ 0.86 7740.00 835313562298 0455101006791

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಆರ್  ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ ಗದೆಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 71 ತರಕಾರಿ 2.00 18000.00 557792673512 0455101007994

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಸ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 53/7P1 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 642710091073 0455101012386

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಎಂ  ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಕಾಸಲಗ ೋಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 27/3 ತರಕಾರಿ 0.50 4500.00 734386173383 0455101004943

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 22 ತರಕಾರಿ 2.00 18000.00 879991664583 0455101008354

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 66/5 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 749123526816 0455101004991

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಕ್ಲಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಲುವಪಪ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 61/B ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 621485244782 0455101005086

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಉಮಾ ಹೆಚ್.ಸ ಕೆ ಂ  ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 10/1 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 453508895523 0455101010363



ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ರಾಜಮುಡಿ  ಬಿನ್ ವಿಶಾನಾರ್ಯಯ ಅಂದ್ಾನಿಪುರ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 22 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 862419871527 0455101010431

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಸುಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಅರವಿಂದ್ ಚಿಕ್ಿನಾಯಿನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 39/1 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 489691314716 04551010101151

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಜಯಣಣ ಬಿನ್  ಬಸಪಪ ನಲ ಲರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 6/1 ಹಸಮೆಣಸು 1.00 9000.00
200567265198

0455101016499

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

 ತಮಮಣಣ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 34/1 ಹಸಮೆಣಸು 1.00 9000.00 271399702515 0455101008311

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ೆಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 14 ಹಸಮೆಣಸು 1.00 9000.00 774112875830 0455101007227

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಎಸ್.ಈ ರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 160A ಹಸಮೆಣಸು 1.00 9000.00 893894499096 0455101011540

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್  ಬೆ ೋರಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 77/2 ಹಸಮೆಣಸು 1.00 9000.00 794876912749 12258100000125

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಜೆ  ರಂಗನಾರ್ ಬಿನ್ ಜವರಪಪ 6ನೆೋ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 37/9 ಹಸಮೆಣಸು 1.00 9000.00 721392088689 04551010007822

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಕ್ೃಷಣಪಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಮಣಜ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 47/1 ಹಸಮೆಣಸು 1.00 9000.00 925014725220 0455101000751

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಾಾಮಿ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 36 ಹಸಮೆಣಸು 1.00 9000.00 810265536815 0455101007216

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಶೋಷಪಪ ಬಿನ್  ಜವರಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 248/1 ಹಸಮೆಣಸು 1.00 11000.00 268791577410 0455101010491

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಈರಪಪಶಟಿಿ ಬಿನ್ ಸದ್ೆಶಟಿಿ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
74

ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 726055078729 0455101003029

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಟಿ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
42/6'42/7

ತರಕಾರಿ 2.00 18000.00 239021002858 0455101007064

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್. ಜೆ ರಂಗನಾರ್  ಬಿನ್   ಜವರಪಪ 6ನೆೋ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ
37/9

ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 721392088689 0455101007822

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ರ್ೋದ್ಮ ತಿಯ  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆೈಸರವಳಿಿ
ಶನಿವಾರಸಂತ 75

ತರಕಾರಿ 2.00 18000.00 215723759159 520361001855179

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್. ವಿ ತಿರನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 13/2 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 810550543727 4142500100278001

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಕಾಸಲಗ ೋಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 16/1 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 549788086099 0455101000487

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ವಿೋರಭದ್ರ  ಬಿನ್ ಹುಚಚಶಟಿಿ ಚಿಕ್ಿನಾಯಕ್ನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 64/2'64/5 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 580411395521 13258023031

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬಸವಣಣ  ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಕಾಸಲಗ ೋಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 16/2 ತರಕಾರಿ 2.00 18000.00 567942100613 0455101007955

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್. ಎಂ ಮಹೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಕಾಸಲಗ ೋಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 3/2 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 993954995461 0455101007296

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಟಿ.ಟಿ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 33 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 696741710306 13258025415

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಟಿ.ಜಿ. ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ತ ರನ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 16 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 218776559423 0455101007450

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಜಯಶಿೋಲ್   ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಮರ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 28/2 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 862105485687 85036992762

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಟಿ.ಎಸ್  ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ೆಪಪ ಚಿಕ್ಿನಾಯಕ್ನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 14 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 774112875830 0455101007227

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಟಿ.ಸ. ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಿಣಣ ಚಿಕ್ಿನಾಯಕ್ನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 50/2 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 508453876425 13258008400

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಹೆಚ್.ಸ. ಸ್ ೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಚಲುವಪಪ ಹೆಬಾಬಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 122/p ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 352759954383 '0455101005805

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಎಸ್.ಎಸ್ ಶಶಿಧರ  ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 78/3 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 919773092220 0455101014902

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಪಪ ಹೆಬಾಬಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 56/17,56/20,80/1 ತರಕಾರಿ 1.00 27000.00 329621479614 0455101004351

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಪರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರತಪಪ ಕಾಸಲಗ ೋಡು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 47 ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00 598067964289 045510101289

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಸ.ಎನ್ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 60/1 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ 1.00 20000.00 869502457315 0455101006246

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಟಿ.ಕೆ. ಜವರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಯಣಪಪ ಚಿಕ್ಿನಾಯಕ್ನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 28/2 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ 2.00 28000.00 918785522724 13060043528

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ನಾಗಮಮ ಕೆ ಂ ಅಂಜನೆೋಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 11/2 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ 1.00 14000.00 267660047515 13258001437

ತಂಬಾಕ್ು ಬೆಳೆಗ ಪಯಾಯಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ/ಬೆಳೆ ಪದ್ಧತಿ 
ಯೋಜನೆ

ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ಂ ದ ಡಡಯಯ ಶಿರಂಗ್ಾಲ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 250/1 ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ 1.00 14000.00 353629483274 0455101016076

 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿೆ ಯೋಜನೆ  (2401-

00-111-0-08)
2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣಣಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/175 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4141.00 752016928158 520101022808376

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ. ಈ ಲ್ಲಖಿತ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 29/1,46/62, ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4141.00 520150527115 520101022823121

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ. ಎಸ್ ಸುಂದ್ರ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/63,125/5 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4141.00 866191146492 520101022805113

ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಡಿ ಬಸಪಪ  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 10 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4141.00 761463897917 520191002801406

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಪಿ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 15/2 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 1.50 2635.00 631681128125 520101022816328

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್.ಕೆ. ಮೊಗಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 2/2a11 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4141.00 739058390540 520101022796130

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಟಿ ಸುಶಿೋಲ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/93 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 1.50 2635.00 393515842723 520191002800175

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್.ಸ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 32/1,24/4 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.30 4138.00 477114216445 520101022796033

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷಣಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಾಚಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 134/142,134/160 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4109.00 861512306257 520101022793360

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಎಸ್ ಇಂದಿರಾ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 53/5,27/6 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4391.00 50062727674 520101022802939

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಮ  ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/103,130/7 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4391.00 934807714530 520101022813371

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಆರ್ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 130/79,128/4 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4391.00 671936903411 520101022821135

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಭರತ್ ಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಾಚಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 13/1,134/172 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4391.00 876265068578 520361012272137

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ. ಕೆ ಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/45,21/33 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 3512.00 326523616839 520101022799938

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ  ಎಂ.ಈ  ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 84/1 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4141.00 208997083827 132501010001455

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ.ಆರ್ ರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 163/1,53/5,51/10 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4141.00 493753753097 115601011000292

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್.ಈ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 6/4,33/1 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 3512.00 437395212532 132501011000360

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ.ಟಿ. ಲ ೋಕೆಶ್ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 11 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4390.00 723393050800 621003572758

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್.ಪಿ ಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 60/1,81/3 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4390.00 326460064840 132501010000701

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿಳಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಣಣಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 83/1 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4390.00 528968634829 85029850318

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ.ಈ.  ಯಶ ೋಧರ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 80/5p99 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4390.00 445493510686 003302101000566

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ.ವಿ. ನಿರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 109/1,82/6,81/2 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4390.00 223633321572 13250101003524

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ  ಎಂ.ಸ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 31 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 4390.00 325202027778 132501010003237

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್.ಡಿ. ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ದ್ುದ್ೆಯಯ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 78/4,60/6 ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 3512.00 573808436034 132500100496901

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ.ಎ.ಹಂಸ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

238/1B5,238/1CP1,2

37/4
ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ

1.1
4896.00

364009823964 11082200012402

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ.ರ್ೈ. ಉಮಮರ್ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 303/8

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
0.35

1557.00
727536001450 131701051000021

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ನಾಣಯಯ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 17/13,17/11

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
1

4451.00
305083598309 20329834923

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಬಿ.ಎಂ. ಪ ಣಚಚ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 9

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
1.6

7121.00
221807012173 10509852932

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಬಿ.ಯು.ಶಿೋಲಾ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 53/2

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
0.8

3560.00
321892768090 32092164894

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಇಟಿಿರ. ಪಿ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 279/1

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
1.2

5340.00
429612056634 131701011000381

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಇಟಿಿರ. ಎ .ಕ್ುಟಿಪಪ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 241/5

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
0.7

3115.00
942561871161 10509915687

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಎನ್.ಎ. ಸುರೋಶ್ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 315/1A, 315/1B

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
1.4

6232.00
857618722614 30017639739

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ.ಡಬ ಲಯ. ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಾಳುಗ ೋಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 38/3,40/6

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
1.2

5341.00
845405426910 54011503386

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಐ.ಡಿ ಚಿನನಪಪ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ

33/26P1,33/20P1,33/

17
ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ

1.6
7121.00

942561871161 559101017375

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಸಂಶುದಿೆನ್ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 297/1

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
0.4

1780.00
942561871161 6303458476

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ.ಬಿ.ಚಿಂಗಪಪ ಕೆದ್ಮಳ ಿರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 371/1P2

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
2

8901.00
795897929915 131801011000653

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಪಪಯಯ.ಟಿ.ಪಿ. ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 24/1A3,24/13

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
0.75

3338.00
344410132653 762005706

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಎಂ.ಎಂ.ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 221/2,230/2

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
1.5

6675.00
415729996936 1005544

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಪೆ ನನಪಪ .ಟಿ.ಎಂ. ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 30/2,31/3,24/1a8

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
2

8902.00
635044931325 30058881920

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಐ.ಡಿ.ಕಾರ್ೋರಪಪ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 25/3.

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
0.8

3561.00
9425618748165 520101215624552



2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಸಮಿೋನಾ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 299/9

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
0.6

2670.00
375595018198 520101215679152

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಮೊಹಮಮದ್ ಹನಿೋಫ್ ಮೆೈತಾಡಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 299/7

ಸಾಮಾನಯ  ಕ್ಕತತಳೆ
1

4450.00
513172737404 610477752

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಯಯ ಕೆ.ರ್ೈ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ಂಕ್ಪಪ ಹೆರವನಾಡು 55/5, 55/5, ಪ.ಜಾತಿ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.60 3375.00 429978652251 114701010005031

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್.ಈ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್: ಹೆಚ್. ಆರ್. ಈರಪಪ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು 69/8 69/8 ಪ.ಜಾತಿ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.60 3375.00 572106073660 4812500100846201,

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಬೆೋಲ ರ ಬಿನ್: ದ್ಾಸ ಅರಕಾಡು 15/27 15/27 ಪ.ಜಾತಿ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.60 3375.00 322873138602 0517101028284,

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ರಂಗ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ರಂಗ ಅರಕಾಡು 15/26ಬಿ2 15/26ಬಿ2 ಪ.ಜಾತಿ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.60 3375.00 912494653610 1555101000185

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸುಧಾಕ್ರ್ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಮುತತಪಪ ಮಕ್ಿಂದ್ ರು 105/15ಪಿ2 105/15ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.60 3375.00 508125865644 1555119003129

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ.ಬಿ. ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ತಿಮಮಯಯ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ 1/2, 1/2, ಪ.ಜಾತಿ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.60 3375.00 872810985982 1555101003252

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್. ಬಿ ಪೆರೋಮ ಕೆ ಂ ದೋವರಾಜು ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/166,21/114 ಪ.ಜಾತಿ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 6903.00 671334223530 520101022808929

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/22 ಪ.ಜಾತಿ  ಕ್ಕತತಳೆ 1.00 2721.00 320196128575 20327389440

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ರಾಯಪಪ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 71/1
ಪರಿಶಿೋಷಿ ಜಾತಿ

 ಕ್ಕತತಳೆ
0.2

1571.00 967975268905 1573101006346

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಗ್ೌರಿ ಹೆಚ್.ಪಿ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 81/4
ಪರಿಶಿೋಷಿ ಜಾತಿ

 ಕ್ಕತತಳೆ
1

7857.00 658224754452 1573101001523

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್.ಕೆ,ದಿನೆೋಶ್ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 65/2
ಪರಿಶಿೋಷಿ ಜಾತಿ

 ಕ್ಕತತಳೆ
0.8

6284.00 777743287990 1573101003142

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್.ರ್ೈ.ಪ ವಯಯ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 63/1
ಪರಿಶಿೋಷಿ ಜಾತಿ

 ಕ್ಕತತಳೆ
0.8

6284.00 727133814937 1573101005466

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಣೆೋಶ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 8/3.
ಪರಿಶಿೋಷಿ ಜಾತಿ

 ಕ್ಕತತಳೆ
0.2

1571.00 363421850820 1573101005119

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಚ ೋಮ ಬಿ.ಎಂ. ಬಿನ್: ಮಾದ್ ಕ್ಟೆಿಮಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 302/3 ಪ.ಪಂ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.60 3375.00 912628353991 4812500100554001,

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ದ್ಾಮೊೋದ್ರ  ಎಂ.ಸ ಬಿನ್: ಚಿನನಪಪ ನಾಯಿ 2ನೆೋ ಮೊಣಣಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 20/1ಪಿ13 ಪ.ಪಂ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.60 3375.00 509971565589 11002200069216,

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಸುನಂದ್ ಕೆ  ಕೆ ಂ:ಕ್ೃಷಣಪಪ ನಾಯಿ ಕ್ಣಯಂಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 174/1 ಪ.ಪಂ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.60 3375.00 623758747371 114701011000557

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ಸ್ ೋಮಪಪ ನಾಯಿ ಬಿನ್:ಮಧುನಾಯಿ 2ನೆೋ ಮೊಣಣಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ 20.Jän ಪ.ಪಂ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.60 3375.00 4096694513793 621000036582

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ.ಎ.ಕ್ುಶ S/o ಅಪಪಚಚ ಬಿ.ಎಂ. ಕೆೈ ಕಾಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 43 ಪ.ಪಂಗಡ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.60 3375.00 396277568833 114401011000880

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಟಿ.ರವಿ.S/o. ಕೆ.ಸ.ತಮಮಣ್ಣಣ ನಾಲಡಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ ,2/1 ಪ.ಪಂಗಡ  ಕ್ಕತತಳೆ 2.60 3375.00 599169444844 4812500100747101,

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಹೆಚ್.ರ್ೈ.ಕೆಂಪಯಯ ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 212/4,218/4,150/15 ಪರಿಶಿೋಷಿ ಪಂಗಡ

 ಕ್ಕತತಳೆ
0.84

3136.00
314220470073 520101215674770

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸಾಾಮಿ ಆಜಿಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ 150/13,218/5 ಪರಿಶಿೋಷಿ ಪಂಗಡ

 ಕ್ಕತತಳೆ
0.84

3136.00
347700555559 800101021086

265918.00

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಬಿ .ಎ ಸತಿೋಶ್

ಬಿನ್ : ಬಿ ಎಸ್ ಆನಂದ್
ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ

37/2 ,

37/6, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 3141.00 6649 2641 6631 10708091333

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ರಾಧಾ ಕ್ೃಷಣ ಡಬ ಲಯ.ಎಸ್ 

ಬಿನ್ : ಸ್ ೋಮಯಯ
ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ

48/13 , 

68/14, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 3141.00 9078 0614 5085 31678981286

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ದ್ನಂಜಯ ವಿ.ಎಂ

ಬಿನ್ :ವಿ ಎಸ್ ಮಲಲಯಯ
ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 43/17 , 43/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 3141.00 2388 8605 5762 10708085910

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ.ಪಿ.ಗಣೆೋಶ್

ಬಿನ್ :ಪ ವಯಯ ಕೆ.ಬಿ
ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 53/13 , 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 3141.00 4621 7834 7613 10708110868

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಡಬ ಲಯ.ಎಸ್. ಅಶ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ್ 

ಬಿನ್ : ಸ್ ೋಮಯಯ
ಕಾಂತ ರು ಮಡಿಕೆೋರಿ 68/25 , 68/27, ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 3141.00 7647 8255 5505 10708085987

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಸ್ ೋಮಪಪ ಕೆ.ಪಿ.    ಬಿನ್: ಪೆ ನನಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 372/52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.50 9251.00 732393951874 ,554101004851

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಎಸ್. ದೋವಯಯ   ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಪಪ ಕೆ.ಕೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,21/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 9251.00 ,610358989784 ,256401000002115

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ.ಎ. ಮೊೋಹನ್      ಬಿನ್:ಅಪಪಯಯ ಬಲಮುರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 6.33 9251.00 ,703997623617 ,520101028498360

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಬಿ.ಗಣೆೋಶ್       ಬಿನ್: ಬಿದ್ೆಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 250/47 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 9251.00 ,335107009854 ,121001253310

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ.ಪಿ.ದೋವಯಯ 

ಬಿನ್ : ಕೆ.ಎ ಪೆ ನನಪಪ
ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 188/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 3141.00 3707 7522 8514 1312500100396401,

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಸ.ಸ ಬೆ ೋಪಯಯ

ಬಿನ್ : ಸ.ಟಿ ಚಂಗಪಪ
ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 276/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 3141.00 4091 3926 8128 6486000100002199,

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ.ಎ.ಉತತಪಪ 

ಬಿನ್  ಕೆ.ಐಯಯಣಣ
ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 75/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 3141.00 4251 3170 0958 1312500100148901,

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಪಿ.ಎಸ್ . ಬಾಬಿ

ಬಿನ್ : ಪಿ.ಸುಬಬಯಯ
ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ

252/3A,

251/1 , 

252/3B

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 3141.00 9152 5916 8435 621002020016



2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ.ಎಸ್ . ಧಮಯಯಯ

ಬಿನ್ : ಕೆ.ಎಸ್.ಸ್ ೋಮಪಪ
ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 48/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 3141.00 4979 1169 6274 1312500100615901,

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಸ್ ೋಮಪಪ ಕೆ.ಪಿ.    ಬಿನ್: ಪೆ ನನಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 372/52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.50 9251.00 732393951874 ,554101004851

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಎಸ್. ದೋವಯಯ   ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಪಪ ಕೆ.ಕೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,21/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 10154.00 ,610358989784 ,256401000002115

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಷಡಾಕ್ಷ್ರಿ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 140/2p1,172/a,52/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 4510.00 860663911470 520291017184423

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ರಜನಿ ಕೆ ಂ ಹೆ ನನರಾಜು ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 169/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.50 2632.00 224665875385 1473119000976

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ  ಅಶಿರತ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರ' ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 156,126/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.50 2632.00 344189977680 11072200030938

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಗ್ಾಯಿತಿರ ಕೆ ಂ ನಾರಯಣ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 169 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 2255.00 228757444404 11072200022215\

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ಬಿಳಿಗ್ೌಡ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 181/6 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 4510.00 328026110199 20027206219

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್. ಎಸ್  ಸುಧಾಕ್ರ  ಬಿನ್  ಶಾಂತಪಪ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 47/25 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.50 2632.00 863938835391 11072200003954

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಜಗದಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಸದ್ೆಪಪ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 134/2,9/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 4510.00 339755920829 110072200032710

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್.ಡಿ  ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 165 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 2255.00 952309681538 4362101000295

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ  ಸುದ್ಶಯನ್  ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 4510.00 941676821693 4362101000302

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 9/9,9/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 4510.00 220067448884 4362101000303

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ದೋವರಾಜು  ಬಿನ್ ಸುಬೆಬಗ್ೌಡ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 142 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 4510.00 350702419278 11072200023182

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 140/3,177,52/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 2255.00 693548313888 11072200050600

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಯತಿಶಖರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 58/14,38/11 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 2255.00 860663911470 1382500101338201

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಉಮಾಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ 4/9' ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.50 2632.00 678192385895 11072200028611

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಪಿ.ಎಸ್.ಹರಿೋಶ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 30/25

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.2 5260.00
686587122996

520101041817873

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಪಿ.ಎಸ್.ಪಾವಯತಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 25/5.

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.2 5260.00
200506067679

520101041849546

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ.ಕೆ.ರಾಜೆೋಶ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 34/10

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4382.00
721100803544

456101011122

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆ.ಕೆ.ಬೆ ೋಜಮಮ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 40/a

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 1753.00
853466958851

54030597543

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಪಿ.ಸ.ಕಾಯಯಪಪ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 49/4 25/31

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4382.00
346676166996

2602500100323900

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಪಿ.ಎಸ್.ಶಾಂತಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 6/21.

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4384.00
838997951801

13280015181

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಎನ್.ಎಂ.ರಾಜೆೋಶ್ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 50/8 50/21 50/24

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.5 2192.00
419045433863

456101017449

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಪಿ,ಎಸ್.ಪ ವಯಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 38/9 34/9 34/1

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4382.00
572808125496

54030597543

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಟಿ.ಬಿ.ಪ ವಪಪ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 22/4. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4384.00 917188644981 54030614469

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ.ಎನ್.ಭೋಮಯಯ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 184 185/3 185/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4384.00 691047645359 13280002013

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ.ಬಿ.ಗ್ೌರಮಮ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 153/8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4384.00 746193856805 64115573806

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಬಿ.ಮೊೋಟಯಯ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 116/2a ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4384.00 775726869414 54030609232

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ.ಜಿ.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 2/4 2/5 11/a4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4384.00 299053325961 520101023040250

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಸ.ಎಸ್.ತಮಮಯಯ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 130/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4384.00 674931790209 686101014414

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ನಂಜಮಮ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 02/6. ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 4384.00 604858894108 13280001440

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಬಿ.ದೋವಯಯ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 116/2 115/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.7 3069.00 411261472312 64039032396

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಸ.ಎಂ.ಉತತಪಪ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 104/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 3507.00 617210708529 456101017679

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಜಿ.ಪ ವಯಯ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 34/4 34/6p1 116/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 3507.00 694374536857 54030614027

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಕೆ.ಬೆಳಯಪಪ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 115/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.4 6137.00 773945855891 85015251978

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ.ಡಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸ್ ಗ ಂದ್ಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ 167,21 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9223.00 713586206508 1382500100721601



2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಹೆಚ್.ಎ.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 190/5 190/6 211/8 ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.76 6133.00
755120374910 85042142682

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಹೆಚ್.ಬಿ. ಪುಟಿ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 189/2 ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.76 6134.00
982986356605 101801231000030

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಹೆಚ್.ಎ.ಸಣಣಮಮ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 190/1 223/3 223/1 ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ

ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 8070.00
891726325429 101801051000157

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಜಿ.ಕೆ.ವಿಜಯ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 81/167 ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.3 2714.00
654786194633 132790011500

2018-19ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನ ನಿವಯಹಣೆ
ಪಿ.ಮುತತ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 67/42 ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2 1809.00
870828094073 13279011577

247413.00

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರ ೋಷನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕೆ.ಜಿ ಬಿನ್: ಕೆ.ಪಿ. ಗಣಪತಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ 41/7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 3.00 10648.00 482691645393 201653309816

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪಿ.ಎನ್. ಅಕ್ಿವಾ ಕೆ ೋಂ:ನಂಜಪಪ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ 40/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.00 7400.00 534372826168 155119003115

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಪಿ. ಸುರೋಶ ಬಿನ್:ಪ ವಯಯ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ 41/9 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 4.00 14800.00 338850604757 121000026502

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪಿ.ಎಂ. ಬೆ ೋಪಣಣ ಬಿನ್:ಮುತತಣಣ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಮುಕೆ ಿೋಡುಲ 40/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.00 7400.00 730067981809 1555101002452

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸ್ ೋಮಪಪ ಕೆ.ಪಿ.    ಬಿನ್: ಪೆ ನನಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 372/52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 3.50 9251.00 732393951874 ,554101004851

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಎಸ್. ದೋವಯಯ   ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಪಪ ಕೆ.ಕೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,21/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 3.00 9251.00 ,610358989784 ,256401000002115

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ.ಎ. ಮೊೋಹನ್      ಬಿನ್:ಅಪಪಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಬಲಮುರಿ ,7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 6.33 9251.00 ,703997623617 ,520101028498360

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಬಿ.ಗಣೆೋಶ್       ಬಿನ್: ಬಿದ್ೆಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 250/47 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 3.00 9251.00 ,335107009854 ,121001253310

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸ್ ೋಮಪಪ ಕೆ.ಪಿ.    ಬಿನ್: ಪೆ ನನಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 372/52 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 3.50 9251.00 732393951875 ,554101004851

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಎಸ್. ದೋವಯಯ   ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಪಪ ಕೆ.ಕೆ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,21/19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 3.00 9251.00 ,610358989784 ,256401000002115

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ.ಎ. ಮೊೋಹನ್      ಬಿನ್:ಅಪಪಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಬಲಮುರಿ ,7 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 6.33 9251.00 ,703997623617 ,520101028498360

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಯಡವನಾಡು ಕ್ಸಬ 141/4R ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1.57 11156.00 807533332054 4142500101523801

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮೊಣಣಮಮ  ಬಿನ್ ಗ ೋಪಾಲ ಯಡವಾರ ಕ್ಸಬ 51/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.50 10501.00 483712826011 125801010003064

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪೆ ನನಪಪ ಡಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 130 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.50 10501.00 280062284866 12580101000674

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಡಿ.ಎಂ ಚನನಕೆಶವ  ಬಿನ್ ಮೊಗಪಪ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 129 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.50 10501.00 903040286719 125801010002823

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪಿ.ಎಂ  ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಮೊಣಣಪಪ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 135/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.50 10501.00 962823131470 12580101000215

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ.ಡಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 20/18 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.50 10501.00 404546198715 1382500100026801

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ. ಎಸ್ ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಣಣ ಯಡವಾರ ಕ್ಸಬ 2/35 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1.55 6510.00 913031136493 0563101003584

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ. ಬಿ  ಶಿವಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 52/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.50 10501.00 822357687673 125801010001593

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ  ಎನ್ ಎಸ್  ಬೆಳಿಿಯಪಪ  ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 4.37 17419.00 578189643512 11032202603

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚ ೋಮಣ್ಣ ಟಿ.ಎ.  ಬಿನ್ ಅಯಯಣಣ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.50 10501.00 220682798199 11032200053705

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿದ್ೆಣ್ಣಣ   ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 7/2,55/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.50 10501.00 287054972702 11032200012977

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎ. ಎನ್  ದೋವಯಯ  ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 24,26,21 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.50 10501.00 695394157624 1103220001762

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ. ಎಸ್ ದೋವಯಯ  ಬಿನ್ ಸುಬಬಪಪ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ,85/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 4.37 17419.00 378843549567 11032200034662

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ.ಕೆ. ಗಣೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಇಗ ಾೋಡುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 80/3p3,28/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.50 10501.00 491063889527 121000689684

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಟಿ.ಎ.ಅನಿತ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 32/30

ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 0.42

4400.00
646129422263 101801010004390

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ.ಯು.ರ ೋಷನ್ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 31/35

ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 0.60

6300.00
998496622490 589101004985

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂ.ಎಂ.ಮುತತಣಣ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 71/7  67/21 

67/1014/26 ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1

10485.00
385414174742 101801010001395

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ.ಎ.ಐಯಯಣಣ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 15/6 15/16 61/28 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2 20970.00 368935184957 589101005415

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂ.ಎ.ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 15/2a 15/7

ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1

10485.00
288127380024 589101003673

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ.ಡಿ.ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 31/36ಪಿ1  192/2a3

ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 0.98

10377.00
804467070537 63279001521



ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ವಿ.ಎಸ್.ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 32/6ಬಿ1

ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1

10485.00
542173941443 101801010004396

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ.ಡಿ.ಬಿದ್ೆಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 43/18 

ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1

10485.00
982833631305 589101005410

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಣಣ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 78/14 78/10

ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1

10485.00
720071646578 640392334428

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ.ಎಂ.ವಿಶಾನಾಥ್ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 31/17  31/29

ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1

10485.00
613773881209 589101006346

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಪಿ.ಕೆ. ಉಮೆೋಶ್ ಚನನಂಗಿಗ ಡ ಲರು ಅಮಮತಿತ 1/14,1/225,1/57 ಸಾಮಾನಯ

ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1
10485.00

927885799797 1573108004664

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂ. ಜಿ. ಅಯಯಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 65/3 ಸಾಮಾನಯ

ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1
10485.00

550873738766 589101003602

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಜಿ.ಜಿ. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ

65/25,65/29,64/27,64/

2,79/6 ಸಾಮಾನಯ
ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1

10485.00

269733923952 589101006003

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಿ.ಸ.ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ

127/3,81/6B, 

81/25,81/24,81/21P2,

65/5,65/9
ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2 20970.00

873264146521 101801010001846

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಎಂ.ರಾಜ    ಬಿನ್: ಕೆ.ಕೆ. ಮೆೋದ್ಪಪ ಮಡಿಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 154/9P1 , 154/32P1
ಪರಿಶಿೋಷಿ ಜಾತಿ

ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 12780.00 ,878381273994 ,1322500100412201

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ.ಡಿ. ಲಾಲು      ಬಿನ್: ದ್ಾಸಪಪ ಮಡಿಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ,95
ಪರಿಶಿೋಷಿ ಜಾತಿ

ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 14011.00 ,422378790824 ,11002200059251

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕ್ುಡಿಯರ ಮುತತಪಪ   ಬಿನ್: ಅಪಪಚಚ ಮಡಿಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 254/9
ಪರಿಶಿೋಷಿ ಜಾತಿ

ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 14011.00 ,930563087508 ,,121001223759

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಞ ಬೆೋಳ ರು ಬಸವನಳಿಿ ಕ್ಸಬ 875 ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1.00 7914.00 724223597455 520101034836396

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಡಿ.ಎಂ ಪ ವಯಯ ಬಿನ್ ಮೊಗಪಪ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 68/1 ಪ. ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.50 12121.00 960421946455 125801011000547

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಈಶಾರ ಹೆಚ್.ಎ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 11/2ಪಿ1
ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ

ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ)
0.90 17001.00

284039790607 543101003705

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ದೋವರಾಜು ಹೆಚ್.ಎ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 70/4 70/5
ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ

ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ)
0.60 11340.00

774939232462 543101006837

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಬೆಳಿಯಪಪ ಬಿಳುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 223/2
ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ

ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ)
0.30 5660.00

460013967528 122101010002208

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಣೆೋಶ್ ಹೆಚ್.ಬಿ ಮೆೋಕ್ ರು ಅಮಮತಿತ 192/37
ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ

ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ)
0.20 3770.00

398838919933 11052200037864

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆಚ್.ಇ. ಶಾರದ್ ಕೆ ಂ:ಪೌತಿ: ತಿಮಮಯಯ ಮರಗ ೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ 238/1 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.50 17551.00 826937535492 31396597617

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸುಂದ್ರ ಎಂ.ಎನ್  ಬಿನ್: ಮಾಂಕ್ು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 87/43P1 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 3.00 17651.00 ,791589310661 ,13281008059

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬೆ ಳುಿ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು ಮಡಿಕೆೋರಿ ,1/7 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 4.10 17080.00 ,493084133292 ,0914104000006231

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಆನಂದ್ ಬಿ.ಪಿ  ಬಿನ್ ಬಾಬುನಾಯಿ ಐಗ ರು ಕ್ಸಬ 61/1 ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 2.5 19756.00 742651209469 125801010003236

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮುತತಮಮ ಜೆ.ಕೆ. ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 106/7a
ಪರಿಶಿೋಷಿ ಪಂಗಡ

ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1
18886.00

840898719125 64151141045

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವಣಣ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 19/1.
ಪರಿಶಿೋಷಿ ಪಂಗಡ

ಕಾಳುಮೆಣಸು(ಸಸ) 1
18886.00

995445590427 520101055932521

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಕೆ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ ಹೆಗಾಡಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 82/3 ಸಾಮಾನಯ ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ 1.00 37754.00 505989198708 1291108011278

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜೆ. ಅರ್ ಜಯಮಮ ಕೆ ಂ ರುದ್ರಪಪ ಭುವನಗಿರಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 20/1 ಸಾಮಾನಯ ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ 1.00 37754.00 831810659157 1291101009332

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರುದ್ರಪಪ   ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಮಣಜ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 32/1 ಸಾಮಾನಯ ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ 1.00 37754.00 270497538176 20290053119

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆಚ್.ಟಿ ದಿನೆಶ್ ಬಿನ್  ತಿಮಮಪಪ  ಹಳೆಗ ೋಟೆ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 42/6 ಸಾಮಾನಯ ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ 1.00 37754.00 232021002858 0455101007064

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ರಿಗ್ೌಡ ಸೋಗಹೆ ಸ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/2T ಸಾಮಾನಯ ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ 2.00 75508.00 692724810925 4142500100839101

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜೆಮಿಯ ಡಿಸ್ ೋಜ  ಬಿನ್ ಬೆ ೋನಿ  ಪೆೋಸ್ ಡಿಸ್ ೋಕ್ ಅತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 164NR ಸಾಮಾನಯ ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ 2.00 75508.00 760464275767 047901502602

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ  ಸ. ಆರ್ ವಿನೆ ೋದ್  ಬಿನ್ ರಾಜು ಬೆಳ ಿರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 1/17 ಸಾಮಾನಯ ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ 2.00 75508.00 919038371987 520101035031375

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ. ಪಿ ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ಹುದ್ಗ ರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 13/2P ಸಾಮಾನಯ ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ 1.50 56631.00 771576875600 656201700305

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಿಣಣ ಚಿಕ್ಿನಾಯಕ್ನ ಹೆ ಸಳಿಿ ಕ್ುಶಾಲನಗರ 50/2 ಪ.ಪಂ ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ 0.50 35179.00 508453876425 0455101012086

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಬೆಟಿಯಯ ಚಿಕ್ಿತ ತರು ಕ್ುಶಾಲನಗರ 16d ಪ.ಪಂ ಎಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆ 0.60 42215.00 324762520054 520101024843527

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸಂಪತ್ ಸ ಎಂ 
ಬಿನ್ :ಮಂದ್ಣಣ

ಕೆ ೋಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 20 ಸಾಮಾನಯ ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 2.50 73940.00 2959 2194 7259 131801011000720

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ.ಎಸ್ ಉಲಾಲಸ

ಬಿನ್ : ಎ.ಕೆ ಸ್ ೋಮಪಪ
ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 16A ಸಾಮಾನಯ ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 2.00 59152.00 7693 2744 4487 10708081642

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ.ಸ.ಪರವಿೋಣ್

ಬಿನ್ : ಲೋಟ್ ಎ.ಕೆ.ಚಂಗಪಪ
ಪಾಲ ರು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ

42, 42A,

45/2
ಸಾಮಾನಯ ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 4.00 118304.00 9155 1435 7017 520101048794984

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ. ಯು. ಸುಗುಣ 

ಬಿನ್ : ಎ.ಎಸ್ ಉಲಾಲಸ
ಮರಂದ ೋಡ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 16,16A ಸಾಮಾನಯ ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 2.50 73940.00 2791 7425 1471 ,1322500100444901



ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸ. ಯು ಅಯಯಣಣ

ಬಿನ್ : ಸ ಎ ಉತತಯಯ
ಕೆ ೋಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 36A ಸಾಮಾನಯ ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 3.00 88728.00 9763 9319 7211 32196307010

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪಿ.ಸ. ನಾಣಯಯ ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಚಂಗಪಪ ಕೆ ೋಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 20 ಸಾಮಾನಯ ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 1.25 36964.00 493993692193 1322500100698101,

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ.ಆರ್. ಲಕ್ಷ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್: ಪೌತಿ: ಎ.ಜೆ. 

ರಾಮಯಯ
ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 151/3 ಸಾಮಾನಯ ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 1.00 29492.00 675777886899 ,070300101001222

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪಿ.ಇ.ಪ ಣಚಚ ಬಿನ್:ಪಿ.ಎಸ್. ಈರಪಪ ಕೆ ಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
112

ಸಾಮಾನಯ ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ
1.25 36964.00

8277779036 121000743484

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪಿ.ಸ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಕೆೋರಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
96

ಸಾಮಾನಯ ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ
1.25 36964.00

508311661470 1322500100505101,

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸ.ಎಂ.ಜಕ್ರಿಯ  ಬಿನ್:ಚಂಬಾರಂಡ ಮಮಮದ ಎಮೆಮಮಾಡು ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ 213 ಸಾಮಾನಯ ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 2.50 29576.00 431337012599 1537101006166

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ.ಟಿ. ಅಪಪಯಯ ಬಿನ್:ತಿಮಮಯಯ ಕ್ಕಗ್ಾಾಲು ಮಡಿಕೆೋರಿ 132/1 ಸಾಮಾನಯ ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ
2.50

37580.00 10708081993

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂ.ಜಿ.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಮುಗುಟಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 112/2 ಸಾಮಾನಯ

ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 1
78606.00 729708685049 456101015583

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಐ.ಎನ್. ಕಾಯಯಪಪ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 111/1 ಸಾಮಾನಯ

ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 1
78606.00 370565686310 456101014861

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ.ಎಸ್. ವಿರ್ೋಕ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 160/1 ಸಾಮಾನಯ

ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 1
78606.00 859676978925 456101009090

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂ.ಎಂ.ಅಯಯಣಣ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 31 ಸಾಮಾನಯ

ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 1
78606.00 612767373124 686201005592

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂ.ಎ.ವಿವಿನ್ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 31*/* ಸಾಮಾನಯ

ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ
1 78606.00 995466385528 106901011001106

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸ.ಎ.ಸುಬಬಯಯ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 45/1 ಸಾಮಾನಯ

ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ
1 78606.00 794748649219 103801141000163

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ.ಎನ್.ಕಾಶಿಯಪಪ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 103/3 103/2p2 ಸಾಮಾನಯ

ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ
0.5 39307.00 971817513782 54030605089

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸ.ಎ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 45/1 ಸಾಮಾನಯ

ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ
1 78606.00 925108937939 3200101009191

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಹದೋವ ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್:ಅಪಾಪಜಿ ಹೆಚ್.ಟಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಮೆೋಕೆೋರಿ 137/7, ಪ.ಜಾತಿ ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ 2.00 130724.00 6869057565555 110022000072181

ಹೆ ಸ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂ.ಎಂ.ನಿತಿೋನ್

ಭದ್ರಗ ೋಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
208/3ಪಿ ಪರಿಶಿೋಷಿ ಪಂಗಡ

ನೆೋಂದ್ರನ್ ಬಾಳೆ
0.5

71015.00
456996401782 20283580022

ತರಬೆೋತಿ
ಟಿ.ಎ.ಅನಿತ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 32/30

ಸಾಮಾನಯ
0.42

360.00
646129422263 101801010004390

ತರಬೆೋತಿ
ಎ.ಯು.ರ ೋಷನ್ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 31/35

ಸಾಮಾನಯ
0.60

360.00
998496622490 589101004985

ತರಬೆೋತಿ
ಎಂ.ಎಂ.ಮುತತಣಣ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 71/7  67/21 

67/1014/26 ಸಾಮಾನಯ
1

360.00
385414174742 101801010001395

ತರಬೆೋತಿ
ಎಂ.ಎ.ಐಯಯಣಣ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 15/6 15/16 61/28

ಸಾಮಾನಯ
2

360.00
368935184957 589101005415

ತರಬೆೋತಿ
ಎಂ.ಎ.ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 15/2a 15/7

ಸಾಮಾನಯ
1

360.00
288127380024 589101003673

ತರಬೆೋತಿ
ಎ.ಡಿ.ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 31/36ಪಿ1  192/2a3

ಸಾಮಾನಯ
0.98

360.00
804467070537 63279001521

ತರಬೆೋತಿ
ವಿ.ಎಸ್.ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 32/6ಬಿ1

ಸಾಮಾನಯ
1

360.00
542173941443 101801010004396

ತರಬೆೋತಿ
ಎ.ಡಿ.ಬಿದ್ೆಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 43/18 

ಸಾಮಾನಯ
1

360.00
982833631305 589101005410

ತರಬೆೋತಿ
ಎಂ.ಎಂ.ಸ್ ೋಮಣಣ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 78/14 78/10

ಸಾಮಾನಯ
1

360.00
720071646578 640392334428

ತರಬೆೋತಿ
ಎ.ಎಂ.ವಿಶಾನಾಥ್ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 31/17  31/29

ಸಾಮಾನಯ
1

360.00
613773881209 589101006346

ತರಬೆೋತಿ
ಪಿ.ಕೆ. ಉಮೆೋಶ್ ಚನನಂಗಿಗ ಡ ಲರು ಅಮಮತಿತ 1/14,1/225,1/57 ಸಾಮಾನಯ

1
360.00

927885799797 1573108004664

ತರಬೆೋತಿ ಮುತತಮಮ ಜೆ.ಕೆ. ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 106/7a
ಪರಿಶಿೋಷಿ ಪಂಗಡ

1
360.00

840898719125 64151141045

ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಣಣ ತಟಿಳಿಿ ಅಮಮತಿತ 19/1.
ಪರಿಶಿೋಷಿ ಪಂಗಡ

1
360.00

995445590427 520101055932521

ತರಬೆೋತಿ ಈಶಾರ ಹೆಚ್.ಎ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 11/2ಪಿ1
ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 0.90

360.00
284039790607 543101003705

ತರಬೆೋತಿ ದೋವರಾಜು ಹೆಚ್.ಎ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 70/4 70/5
ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 0.60

360.00
774939232462 543101006837

ತರಬೆೋತಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಬೆಳಿಯಪಪ ಬಿಳುಗುಂದ್ ಅಮಮತಿತ 223/2
ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 0.30

360.00
460013967528 122101010002208

ತರಬೆೋತಿ ಗಣೆೋಶ್ ಹೆಚ್.ಬಿ ಮೆೋಕ್ ರು ಅಮಮತಿತ 192/37
ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 0.20

360.00
398838919933 11052200037864

ತರಬೆೋತಿ
ಎಂ. ಜಿ. ಅಯಯಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ 65/3 ಸಾಮಾನಯ

1
360.00

550873738766 589101003602

ತರಬೆೋತಿ
ಜಿ.ಜಿ. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ

65/25,65/29,64/27,64/

2,79/6 ಸಾಮಾನಯ
1

360.00

269733923952 589101006003

ತರಬೆೋತಿ ಜಿ.ಸ.ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ
127/3,81/6B, 

81/25,81/24,81/21P2,

65/5,65/9

ಸಾಮಾನಯ 2 360.00 873264146521 101801010001846



ತರಬೆೋತಿ
ಎಂ.ಜಿ.ಕ್ರುಂಬಯಯ ಮುಗುಟಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 112/2 ಸಾಮಾನಯ

1
355.00 729708685049 456101015583

ತರಬೆೋತಿ
ಐ.ಎನ್. ಕಾಯಯಪಪ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 111/1 ಸಾಮಾನಯ

1
355.00 370565686310 456101014861

ತರಬೆೋತಿ
ಕೆ.ಎಸ್. ವಿರ್ೋಕ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 160/1 ಸಾಮಾನಯ

1
355.00 859676978925 456101009090

ತರಬೆೋತಿ
ಎಂ.ಎಂ.ಅಯಯಣಣ ಅರುವತ ೋಕ್ುಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 31 ಸಾಮಾನಯ

1
355.00 612767373124 686201005592

ತರಬೆೋತಿ
ಎಂ.ಎ.ವಿವಿನ್ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 31*/* ಸಾಮಾನಯ 1 356.00 995466385528 106901011001106

ತರಬೆೋತಿ
ಸ.ಎ.ಸುಬಬಯಯ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 45/1 ಸಾಮಾನಯ 1 356.00 794748649219 103801141000163

ತರಬೆೋತಿ
ಕೆ.ಎನ್.ಕಾಶಿಯಪಪ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 103/3 103/2p2 ಸಾಮಾನಯ 0.5 356.00 971817513782 54030605089

ತರಬೆೋತಿ
ಸ.ಎ.ಸ್ ೋಮಯಯ ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 45/1 ಸಾಮಾನಯ 1 356.00 925108937939 3200101009191

ತರಬೆೋತಿ
ಎಂ.ಎಂ.ನಿತಿೋನ್

ಭದ್ರಗ ೋಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ
208/3ಪಿ 0.5 356.00 456996401782 20283580022

ತರಬೆೋತಿ ಅನಿಲ್ ಮಡಿಕೆೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಅಂಕೆಗ್ೌಡ ಅಪಪಂಗಳ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಮಧು ಗ ೋಣ್ಣಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಮದ್ು ವಿ.ಆರ್ ಗ ೋಣ್ಣಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ರ ೋಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಪೆ ನನಂಪೆಟೆ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಪಿರಯ ಹಾಸನ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಗ್ೌಡ ಹಾಸನ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಬೆ ೋಪಯಯ ಚಟಿಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಗುಂಡೆಗ್ೌಡ ಗ ೋಣ್ಣಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಗ ೋಣ್ಣಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಪಾವಕ್ಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಧನಯ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಪಪ ನಾಪೆ ಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಅಪಪಂಗಳ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಜೆೈದೋವ್ ಗ ೋಣ್ಣಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ್ ಗ ೋಣ್ಣಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಸ.ಬಿ. ಮಂಜು ಗ ೋಣ್ಣಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಎಸ್.ಟಿ  ಚಂಗಪಪ ಗ ೋಣ್ಣಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ವಿಶಾನಾಥ್ ರಾವಂ ಗ ೋಣ್ಣಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಸ ಭಸೋರ್ ಅಮಮಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಎಂ ಕ್ಕರಣ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಕೆ.ಯಶ ೋಧ ಹಾಕ್ತ ತರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಬಿ. ಪುಷಪಲತ ಗ ೋಣ್ಣಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ವಿ. ಗಿೋತಾ ಕ್ಡ ರು ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಮಲಲೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಗ ೋಣ್ಣಕೆ ಪಪ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಗ್ಾಂಧ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್: ಮುದ್ೆಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಬಿ. ಹೆ ನನಪಪ ಬಿನ್: ಬೆ ೋಜಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಮಹಾಬಲ ನಿಡಯಮಲ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00



ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಇ. ಶೋಷಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ದಿನೆೋಶ್ ರಾಧಕ್ೃಷಣ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಜನಾಯಧನ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಸ್ ೋಮಶೋಖರಯಯ ಪಿ.ಪೆರಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಟಿ.ಆರ್ ಪಿ.ಪೆರಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ನಾಗೋಶ್ ಎನ್.ಬಿ. ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಪುಡಂರಿೋಕ್  ಅರಂಬ ರು ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಸೋತಾರಾಮ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ತಿರುಮಲಲೋಶಾರ ಪಿ.ಪೆರಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಇಬಾರಹಂಕೆ ಂಡಗುಂಡಿ ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಜಿ.ಎಂ. ಉಮಮರ್ ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಬಿ. ಕೆೋಶವ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ದ್ಾಮೊೋದ್ರ ಕೆ.ಕೆ. ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಸುರೋಶ್ ರಾವ್ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಕೆ. ಪುಟಿಣಣ ಗ್ೌಡ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಹೆ ನನಪಪ ಡಿ.ಆರ್ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ನಾಗೋಶ್ ಕ್ುಂದ್ಲಾಪಡಿ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಜೆ. ಉಷಾ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ ೋಮಲಾಂಗಿ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ ಳಂಗ್ಾಯ ಶೋಷಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ರವಿ ಪರಸಾದ್  ಬಿನ್: ದೋವಪಪ ಗ್ೌಡ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಹೆ ದೆೋಟಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಗುಡಡಪಪ  ಎಂ.ಕೆ. ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಸುರೋಶ್ ಪಿ.ಎಲ್ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ರವಿ ಕ್ುಮಾರ್ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ನಂಜಪಪ ನಿಡಯಮಲ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಪರಸನನ ನೆಕ್ಕಿಲ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಕೆ ಜೆ ೋಯಪಪ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಶೋಷಪಪ ಎನ್.ವಿ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ  ಕೆ.ಬಿ ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಅಶ ೋಕ್ ಪಿ.ಎಂ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ವಿಶಾನಾರ್ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಉಪೆೋಂದ್ರ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್. ಆರ್. ಶಶಿಕಾಂತು ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಬಿ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಬಿ.ಶಿರೋಧರ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಜಯರಾಮ ಬಿ.ನಿಡಯಮಲ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00



ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಕೆ.ಪುರುಷ ತತಮ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಧನಂಜಯ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಕ್ನಕಾಂಬಿಕೆ ಮದ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಕ್ುಸುಮ ಡಿ.ಎಂ ತ ಕ್ುಿಳಿ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಯಶ ೋಧಕೆ.ಎಂ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಸುಶಿೋಲ ಹೆಚ್.ಜೆ ಹೆ ದೆೋಟಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಜೆ.ಉಪೆಂದ್ರ ಕ್ುಂದ್ಲಾಪಡಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಸ.ಪಿ. ಸುರೋಶ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಜೆ ಯೋತಿ ಬಾಸಿರ್ ಕ್ುಂದ್ಲಾಪಡಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಹರಿಶಚಂದ್ರ  ಎನ್.ಜಿ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಎ.ಎಂ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಬಿ. ಮಹೆೋಂದ್ರ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಬಿ.ಧಮೆೋಂದ್ರ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಕೆೋಶವ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ರೋಣುಕ್ ಕ್ುಂದ್ಲಾಪಡಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಪರಮಿೋಳ  ಎನ್ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮ ಧರ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಭವಾನಿ ಕೆ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಜೆ ಯೋತಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಎ.ಸ. ಭರತ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಸೃಜನ್ ಕೆ.ಆರ್ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಜನಾಯಧನ  ಎನ್.ಕೆ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ವಿನಯ ನೆಕ್ಕಿಲ್ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಪುರುಷ ೋತತಮ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಪ ಣ್ಣಯಮ ಕೆ.ಜೆ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ರ್ೈ.ಬಿ.ಶಿವರಾಮ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಹಮಕ್ರ ರ್ೈ.ಕೆ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಆಶ ೋಕ್ ಕೆ.ಕೆ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಎಂ. ಕ್ಕರಣ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ರವಿ ಪರದಿೋಪ್ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಸೋರಾರಾಮ ಕೆ.ಸ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಅಮಿತಾ ಕೆ.ಎಂ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಪರದಿೋಪ್  ಪಿ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಸ. ಗ ೋಪಾಲಕ್ೃಷಣ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಬಿ.ಪುರುಷ ೋತತಮ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಬಾಲಕ್ೃಷಣ  ಎನ್.ಬಿ ನಿಡಯಮಲ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00



ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಕೆ. ಜನಾಯಧನ ಬಿನ್: ಕ್ೃಷಣಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ಬೆ ೋಜಪಪ ಬಿನ್: ಮುತತಣಣ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ತರಬೆೋತಿ ದೋವಿ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್: ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 400.00

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಜಯಂತ್   ಬಿನ್: ಕಾಯಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ,10/1 ಪ.ಜಾತಿ 2.50 20000.00 ,343134648205 ,11022210002404

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಕೆ.ಎಂ. ಸುಬಬ          ಬಿನ್: ಹೆಚ್.ಎ.ಮರಿಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ,37/19 ಪ.ಜಾತಿ 1.18 20000.00 ,205834726949 ,11022200010504

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಕೆ.ಜಿ.ಬೆಳಯಪಪ          ಬಿನ್: ಹೆಚ್. ಗಂಗು ಭಾಗಮಂಡಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 37/32 ಪ.ಜಾತಿ 2.00 20000.00 ,249763569626 ,11022200037536

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಕೆ.ಆರ್.ಪುಟಿಣಣ      ಬಿನ್: ರಾಮ ಭಾಗಮಂಡಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 37/25 ಪ.ಜಾತಿ 1.90 20000.00 ,528123410017 ,11022200012619

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಕೆ.ಬಿ.ಶೋಷಪಪ         ಬಿನ್: ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬೆ ೋಗರ ಭಾಗಮಂಡಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 37/38 ಪ.ಜಾತಿ 0.22 10000.00 ,811377792946 ,11022200046759

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಕೆ.ಬಿ. ಜೆ ೋಯಪಪಬಿನ್: ಬೆ ೋಗರ ಭಾಗಮಂಡಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 2/47 ಪ.ಜಾತಿ 2.50 20000.00 949883954068 110222043512

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್: ಚಂಬ ಭಾಗಮಂಡಲ ಕ್ುಂದ್ಚೋರಿ 3/1ಪಿ8 ಪ.ಜಾತಿ 1.18 20000.00 633572734630 13265008264

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕ್ೃಷಣಬಿನ್:ಮರಿಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 37/19 ಪ.ಜಾತಿ 1.18 10000.00 477131520093 1070809807

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಇ. ಶಾರದ್ ಕೆ ಂ:ಹೆಚ್.ಎಂ. ತಿಮಮಯಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ಮರಗ ೋಡು 1/238 ಪ.ಜಾತಿ 1.18 20000.00 31

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಎ.ಮಹದೋವ ಬಿನ್: ಅಪಾಪಜಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಮೆೋಕೆೋರಿ 137 ಪ.ಜಾತಿ 1.18 20000.00 ,11022200010504

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಪುಟಿಮಮ  ಎಸ್. ಬಿ  ಬೆಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/122,21/164,21/220 ಪ.ಜಾತಿ 4 3840.00 470665319591 520101022806950

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಪಪ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡಡಹಣಕೆ ೋಡು 1/6 ಪ.ಜಾತಿ 1.52 1458.00 232918513698 1473101011826

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಸುಖನಯ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪಾಲ್ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/63 ಪ.ಜಾತಿ 4.00 3800.00 448057549131 0563101015955

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಕಾರ್ೋರಿ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ರಳಿಿ ಕ್ಸಬ ಹೆ ಸಳಿಿ 27/9 ಪ.ಜಾತಿ 2.20 2112.00 254668209754 1325010100034

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್. ಬಿ  ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಬೆೈರಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/67,305/3 ಪ.ಜಾತಿ 5.20 4800.00 708791256921 64043006788

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ರಾಜು ಹೆಚ್. ಬಿ  ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 1/76,184/6 ಪ.ಜಾತಿ 5.25 5040.00 323947069024 0563101013789

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಜೆ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು 151/18,1/21 ಪ.ಜಾತಿ 1.4 1344.00 892563619029 125801011000218

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಈ ಗಣೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಈರ ಕ್ಸಬ ತಾಕೆೋರಿ 287,286,1/60 ಪ.ಜಾತಿ 6 5750.00 733500483055 64106216856

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಕೆ.ಎಂ ರುಕ್ಕಮಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ  ಮೊೋಹನ್ ಕ್ಸಬ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು 1/18 ಪ.ಜಾತಿ 2 1920.00 755981810265 11072200053793

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಪಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು 163/12 ಪ.ಜಾತಿ 3 2700.00 952404078862 32632479156

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಪಿ ಮಾದ್ಪಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಕ್ಸಬ ಹಾನಗಲುಲ 73/159 ಪ.ಜಾತಿ 1 960.00 832377343730 63285001013301

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಕೆ ತುಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಕ್ಸಬ ಬಿಳಿಗೋರಿ 79,80/2,143 ಪ.ಜಾತಿ 2.46 2264.00 455673460719 64001111624

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಸಾಾಮಿ ಕ್ಸಬ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು 53/45 ಪ.ಜಾತಿ 1.8 1728.00 348289334069 1382500100918401

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್. ಬಿ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬೆೈರಯಯ ಕ್ಸಬ ಕ್ಕರಗಂದ್ ರು 1/86,1/81 ಪ.ಜಾತಿ 6 5760.00 853148917956 0563101014106

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹನುಮಂತ  ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಕ್ಸಬ ಗಣಗ ರು 1/32p1,126/15 ಪ.ಜಾತಿ 2.9 2160.00 231308453595 4362101002397

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ ಕ್ುಶಾಲನಗರ ಚಿಕ್ಿಳುವಾರ 18/a,18 ಪ.ಜಾತಿ 4.5 4320.00 576302398186 0455108011381

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಎನ್.ಈ ಪುಟಿಯಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ ನಿೋರಗುಂದ್ 248/8 ಪ.ಜಾತಿ 3 2880.00 964011395167 4092500100960701

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಟಿ.ಪಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ಕೆ ಡಿಲಪೆೋಟೆ ತಳಗ ರು 9999/6 ಪ.ಜಾತಿ 6.4 6144.00 808735834083 4092500100629801

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಸ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಹರಿಕ್ರ 28/2P99 ಪ.ಜಾತಿ 1.6 1440.00 898501614239 11072200009545

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ತಾಯಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡಡಹಣಕೆ ೋಡು 33/66,1/61 ಪ.ಜಾತಿ 2.08 1996.00 402125799052 520101034889589

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಎಸ್.ಡಿ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಗ ೋಪಾಲಪುರ 124/1 ಪ.ಜಾತಿ 4 3840.00 554953496967 1473101011472

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಮಲಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ದ ಡಡಕ್ಣಗ್ಾಲು 1/19 ಪ.ಜಾತಿ 2.4 2304.00 636484851115 1473101015537

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಸ.ಡಿ. ಕೆ ಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ನಿಡತ 149/18P1 ಪ.ಜಾತಿ 2 1920.00 808454034128 520101216180623

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಮಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಮುಳ ಿರು 27/8 ಪ.ಜಾತಿ 1 960.00 475988525366 85021530180



ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಜಾಗೋನಳಿಿ 13 ಪ.ಜಾತಿ 2 1920.00 644862213209 1473101007173

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಎನ್. ಕೆ. ರಘು ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ ಶನಿವಾರಸಂತ ಶನಿವಾರಸಂತ 79/4P1 ಪ.ಜಾತಿ 2 1920.00 893459406006 85022726263

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ  ಬಿ.ಟಿ ಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ 134/62,138/20 ಪ.ಜಾತಿ 3.5 3360.00 213780602519 520101022811520

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಗಿರಿಯಪಪ  ಬಿನ್ ಸಣಣಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/56 ಪ.ಜಾತಿ 2 1920.00 711972689981 64186925620

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಎಸ್. ಬಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ 144/7,117/28p2 ಪ.ಜಾತಿ 5 4800.00 620423816772 85029348487

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಎಸ್. ಬಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/108 ಪ.ಜಾತಿ 2 1920.00 881336007946 520101022794464

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಡಿ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಹರಗ 34/194p ಪ.ಜಾತಿ 3 2880.00 855233988861 520191002801945

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/112,21/2f ಪ.ಜಾತಿ 2 1920.00 555325343942 520101022803560

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಈ ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ 146/10,117/29 ಪ.ಜಾತಿ 2.5 2400.00 743951405710 64089708491

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಟಿ.ಆರ್ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ
146/11,146/2,18/17,1

8/16
ಪ.ಜಾತಿ 7 6720.00 784148604353 13283008998

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಎಸ್  ಜೆ ೋಯಪಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಹರಗ 34/190 ಪ.ಜಾತಿ 2 1920.00 356156912455 52010102296564

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ
18/21,18/19,18/10,11

7/7
ಪ.ಜಾತಿ 5 4800.00 814097747127 32681347756

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ  ಎಸ್. ಈ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/109 ಪ.ಜಾತಿ 2 1920.00 554292029627 520101022805547

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಡಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ 143/193P2 ಪ.ಜಾತಿ 2 1920.00 496559608417 520291013212473

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಎಸ್.ಪಿ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/123 ಪ.ಜಾತಿ 1 960.00 561337406564 520191002801325

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್. ಬಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ 18/101,53 ಪ.ಜಾತಿ 3 2880.00 473778612049 0563101014675

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಟಿ.ಕೆ. ಬಸಮಮ ಕೆ ಂ ಕೆಂಚಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ 146/10 ಪ.ಜಾತಿ 2 1920.00 319328859160 85040235852

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಈರಪಪ ಬಿನ್ ನಿವಾಯಣ್ಣ ಶಾಂತಳಿಿ ದ ಡಡತ ಳ ರು 4/1,39/2A,54/1 ಪ.ಜಾತಿ 2.5 2400.00 957101074823 13283017696

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಈ ರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ದ ಡಡತ ಳ ರು 32/15 ಪ.ಜಾತಿ 2 1920.00 443649669352 13283015474

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಸ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 24/4,32/1 ಪ.ಜಾತಿ 2.5 2246.00 477114216445 520101022796033

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 26/2 ಪ.ಜಾತಿ 1.5 1440.00 217435826655 13293017162

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಟಿ.ಕೆ ರಂಜನ್  ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ತ ೋಳ ರುಶಟಿಳಿಿ 146/18 ಪ.ಜಾತಿ 1.5 1440.00 292408812301 33683056155

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಡಿ ಪುಟಿರಾಜು  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ 1/173,1/43 ಪ.ಜಾತಿ 2.00 1920.00 849520703818 520101022797201

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಕೆ.ಸ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಕ್ ತಿ 735/29 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 960.00 573034161087 121002345552

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಡಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 143/193p2 ಪ.ಜಾತಿ 5 10000.00 496559608417 520291013212473

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಮೊೋಹನ್  ಬಿನ್ ಶಿೋನಾ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಕರುದ್ಾಲ ಪ.ಜಾತಿ 10 20000.00 934847286907 30463920766

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಬಿ. ವಿಜಯ್ ಬಿನ್ ಬಾಡ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಕ್ಕರುದ್ಾಲ ಪ.ಜಾತಿ 10 20000.00 479451073003 11032200010429

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಕೆ.ದಿನೆೋಶ್ ಅಮಮತಿತ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ
2000.00

777743281990 1573101003142

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಮಂಜು ಅಮಮತಿತ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ
4000.00

658224754452 1573101001523

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಡಿ. ರಮೆೋಶ್ ಬಾಳೆಲ ಮಾಯಮುಡಿ ಪ.ಜಾತಿ
4000.00

745099354844 1534101003172

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್. ಪಿ. ಗ್ೌರಿ ಅಮಮತಿತ ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ
2000.00

883846090880 1177601012000060

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್. ರ್ೈ. ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಕ್ುಟಿ 223/1 ಪ.ಜಾತಿ 0.01166
2800.00

891726325429 101801051000157

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ವಿ.ಆರ್. ರಾಜು ಹುದಿಕೆೋರಿ ಬಲಯಮಂಡ ರು 190/5,190/6 ಪ.ಜಾತಿ 0.0095
4896.00

755120374910 85042142682

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್. ರ್ೈ. ಮಲ್ಲಲಗ ಬಾಳೆಲ ದೋವನ ರು 81/112 ಪ.ಜಾತಿ 0.01296
5040.00

520739376847 101801011000376

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್. ರ್ೈ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಳೆಲ ದೋವನ ರು 81/112 ಪ.ಜಾತಿ 0.01296
4880.00

318239948766 13279006736

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಎ. ಸಣಣಮಮ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 126/5 ಪ.ಜಾತಿ 0.02448
2332.00

583420133697 121001393573

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಸ. ರವಿ ಬಾಳೆಲ ನಿಟ ಿರು 23F ಪ.ಜಾತಿ 0.0252
2592.00

450083350792 589101006317



ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್. ಸ. ಚಂಗಪಪ ಬಾಳೆಲ ನಿಟ ಿರು 21/62 ಪ.ಜಾತಿ 0.0244
2592.00

414197601654 589101006019

ಹೆ ಂದ್ಾಣ್ಣಕೆ ಮೊತತ ಹೆಚ್.ಎ. ಗಿರಿೋಶ್ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ 72/15 ಪ.ಜಾತಿ
1.17 1900.00

727082213266 542101004372

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶೋಷಪಪ ಕೆ.ವಿ

ಬಿನ್ : ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/519 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.30 8662.00 7169 0245 1685 150601231000036

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ .ಜಿ.ಅನಂತಕ್ುಮಾರ್

ಬಿನ್ : ಗ ೋಪಾಲ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/498 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
0.90 5997.00 9543 5383 8067 ,0643108012860

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ . ವಿ.ಜಿೋವನ್ 

ಬಿನ್ : ಎನ್.ವಿ . ವಿಶಾನಾಥ್
ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/308 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
0.90 5997.00 4902 2910 2066 20187410811

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕ್ುಂಞರಾಮ  ಕೆ.ಎ
ಬಿನ್ : ಅಪುಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P186 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.75 4997.00 6820 2535 4421 ,0643108015666

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಗಂಗಮಮ. ಯು.ಬಿ
ಬಿನ್; ಬೆಳಯಪಪ

ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ ,138 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.75 4772.00 3936 4819 0331 ,0643101004380

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಹೆಚ್ . ಪಿ.ಪುಂಡರಿೋಕ್
ಬಿನ್ : ಪೌತಿ ಪುಟಿಯಯ

ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/268 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.30 8662.00 6074 8901 6979 121001181911

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ .ಆರ್ .ಪುಟಿಣಣ
ಬಿನ್ : ರಾಮಪಪ

ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/151 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.10 7329.00 5684 2155 5363 121001457267

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ . ಬಿ .ಶಿವಪರಸಾದ್ 

ಬಿನ್ : ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಎನ್.ಪಿ
ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/364A ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.00 6664.00 3115 7977 3509 121001496852

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ.ಎಂ . ಜನಾಧಯನ 
ಬಿನ್ : ಮುಂಡಪಪ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/297 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.50 15520.00 6234 2778 4820 1325200017-7

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ .ಬಿ.ಜಯರಾಮ
ಬಿನ್ : ಬೆ ೋಜಪಪ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/290P1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.80 5330.00 7442 8872 6866 1325200417-2

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ . ಬಿ .ಮಹೆೋಶ್
ಬಿನ್ :ನಿಡಯಮಲ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 357/372 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 6664.00 3401 5396 9069 2483101003311

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ .ಕೆ. ಲ ೋಲಜಾಕ್ಷ್

ಬಿನ್ :ಕ್ುಕ್ಿಪಪ
ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/1P121 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.00 6664.00 7064 2050 7977 121001489084

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ .ಎ ಮಾಧವ
ಬಿನ್ : ಅಣಣ ಕ್ ಸು

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ ,92 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 12728.00 3567 0530 6701 ,0643101000457

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಗಿರಿಜಾ . ಬಿ.ಟಿ

ಕೆ ೋಂ : ತಿಮಮಪಪ
ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 295/22 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.30 8662.00 8571 4218 7910 8502439064-7

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬಾಬು 

ಬಿನ್ : ಮದ್ನ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 1/322P2 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.30 20674.00 9129 6977 2706 13251016848

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ರವಿಕ್ುಮಾರ್  ಎಂ. ಬಿ 

ಬಿನ್ : ಬಾಲಕ್ೃಷಣ . ಎಂ .ವಿ
ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

31/2,

37/2,

162,170,

ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 13328.00 3146 8245 2358 ,0643101012590

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್ . ಬಿ .ಮೊೋನಪಪ
ಬಿನ್ : ಬೆ ೋಜಪಪ

ಯು. ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ
356/285P1,

356/1P75
ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
2.30 15326.00 7296 7333 8589 621005097360

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬಿ.ಎಸ್. ಪೆರೋಮ ಲತಾ

ಕೆ ೋಂ : ಶಿವರಾಮ .ಬಿ ಆರ್
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

2/1P27,

2/47P1
ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.50 9354.00 4823 3365 1777 ,0643101047963

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಬಿ.ಲಲ್ಲತ 

ಕೆ ೋಂ : ಪೌತಿ ಕಾಂತಪಪ
ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 1/344 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
0.90 5727.00 7098 3146 9606 13251018530

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಲ್ಲೋಲಾವತಿ .ಯು.ಜೆ

ಕೆ ೋಂ : ಜಯಪರಕಾಶ್ ಯು .ಪಿ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 131/3 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.00 6664.00 3807 8741 3043 0643101005478

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಜತತಪಪ .ಕೆ.ಎಲ್
ಬಿನ್: ಲ್ಲಂಗಪಪ

ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/130 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.70 17992.00 9087 7687 2836 150601011000559

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿವರಾಮ ಎಂ ಎಸ್

ಬಿನ್ : ಸಂಜಿೋವ ಎಂ ಡಿ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ

2/39,

2/41
ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
0.80 5331.00 2013 5907 9094 121001236010

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಪಿ.ಎಂ .ನೆೋತಾರವತಿ
ಕೆ ೋಂ: ಮಾಧವ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P32 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 6664.00 9571 8948 3461 0643101045865

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕ್ುಂಞಣಣ .ಪಿ.ಕೆ
ಬಿನ್: ಕೆ ರಗಪಪ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 155/554 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.30 8663.00 2533 6420 6191 0643101047052

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಪಿ.ಡಿ .ಹರಿಶಚಂದ್ರ

ಬಿನ್: ದೋವಪಪ .ಪಿ.ಯು
ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/381 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.00 6664.00 6023 7397 3764 1325201341-6

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಪಿ.ಯು.ಮಾಧವ
ಬಿನ್: ಉತತಯಯ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/449 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

3.00 19464.00 5432 6458 9861 2483101003328

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸ್ ೋಮಶೋಖರ್ ಎನ್ .ಬಿ 

ಬಿನ್: ಬೆ ೋಜಪಪ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 356/361A ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
2.00 13328.00 7045 2905 0438 8501837039-0

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಶೋಷಮಮ ಪಿ.ಸ

ಕೆ ೋಂ : ಲೋಟ್  ಚಿನನಪಪಗ್ೌಡ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 12/1P5 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.10 7331.00 6550 3990 3840 0643101047325

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸ.ಸ.ವಾಸುದೋವ 

ಬಿನ್: ಲೋಟ್ ಚಿನನಪಪ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 8/3 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.00 6664.00 2274 5237 8381 621000057842

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್.ವಿ.ದ್ಾಸಪಪ

ಬಿನ್: ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 6/36P1 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
3.80 25324.00 3088 8686 3552 0517101027668

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್.ಡಿ.ಭಾನುಮತಿ 

ಕೆ ೋಂ : ಎನ್ . ವಿ ದ್ಾಸಪಪ
ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 6/23 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
2.50 16660.00 4619 5399 2555 114701011000883

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಸೋತಮಮ

ಕೆ ೋಂ : ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ
ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 155/620 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.00 6664.00 2211 8110 0981 13251008995

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್.ವಿ.ಕ್ುಂಞಪಪ
ಬಿನ್: ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 6/16 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.20 7997.00 8215 3120 5507 4812500100833901

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂ.ವಿ .ರಾಧಾಕ್ೃಷಣ

ಬಿನ್:  ಪೌತಿ ವಾಸುದೋವ
ಕ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾಜೆ

3/3,

3/1,

2/1

ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

3.30 21991.00 2829 7910 0375 06431010006640

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ . ಎ .ಜಗದಿೋಶ್
ಬಿನ್ : ಎ.ಕೆ. ಆನಂದ್

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/345P1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 6664.00 5733 1813 8249 520101241219694



ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ.ವಿ. ಫ್ಾರನಿಸಸ್
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಡಿ.ವಕ್ಕಯ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1P2 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 13329.00 7178 5632 6389 520101241239131

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ.ಆರ್ ಧನಂಜಯ

ಬಿನ್ : ಕೆ.ಎ.ರಾಮಯಯ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ

254/3,

254/2
ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
2.00 13329.00 7950 3365 7107 40492100011999

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ.ಡಿ.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ

ಬಿನ್ : ಕೆ.ದೋವಪಪ ಗ್ೌಡ
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1E ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.00 6664.00 2156 7070 5588 520101241211367

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ. ಜೆ. ಜೆ ೋಸ್ಫ್
ಬಿನ್ : ಜೆೋಕ್ಬ್

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 93 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 13329.00 4875 5159 8159 006800101013500

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಮೆೈಕ್ಲ್ ಎಂ ಪ ವತಾತನಿ

ಬಿನ್ : ಮೆೈಕ್ಲ್
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 233/2 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
4.00 26659.00 4603 1992 7901 520101241212169

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎ.ಪಿ.ಜಯಕ್ುಮಾರ್ 
ಬಿನ್ : ಎ.ಕೆ.ಪ ವಯಯ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/344 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 6664.00 6616 8320 8874 520101241217330

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎನ್.ಕೆ.ಜೆ ೋಸ್ಸ

ಬಿನ್ : ಕ್ುರಿಯಕೆ ೋಸ್
ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 236/5 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.00 6664.00 6717 2834 9359 520101241248351

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್: ಶಿರೋಧರ್ ಪಿಳೆಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 111/2 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 9997.00 962779948722 90004592649

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಭವಾನಿ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್: ಯು.ಕೆ. ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾಜೆ 8/137 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.25 8329.00 744737451510 643101005723

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎನ್.ಎಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್: ಅಣಣಯಯ ಸಂಪಾಜೆ 103/1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.8 5363.00 907878975374 85059662294

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ.ಎಂ.ಭಾಸಿರ್ ಬಿನ್: ಮರಿಯಪಪ ಸಂಪಾಜೆ 332, 333,329, 330 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.2 8044.00 408301223064 137801011001292

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪುರುಷ ೋತತಮ ಎನ್.ಎ.    S/o, ಅನಂದ್ ಎನ್.ಎಲ್ ಸಂಪಾಜೆ 8/302 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.5 5130.00 13251022727

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ನಾರಾಯಣ ನಾಯಿ

ಬಿನ್: ದೋವಣಣ ನಾಯಿ
ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ 1.80 89/144p2

ಗೋರು
1.80 28627.00 8675 6742 4595 19000100023596

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಕೆ.ವಿ.ಹೆ ನನಮಮ

ಕೆ ೋಂ :ಪೌತಿ ಕೆ.ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಪಪ
ಮದ 1.70 6/31P1

ಗೋರು
1.70 27036.00 5452 1086 9408 520101224090379

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್: ಕ್ೃಷಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ 2.00 425/628ಪಿ
ಗೋರು

2.00 11226.00 294542245609 ,0517101027603

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್: ನಾರಾಯಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ 0.50 329/3
ಗೋರು

0.50 3182.00 9449640043 517006255972

ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎನ್.ಎ. ಶಾಂತಿ ಬಿನ್: ನೆೋಮಿರಾಜು ಎಂ ಚಂಬು 1.20 8/244
ಗೋರು

1.20 6266.00 634841985565 ,0643101045672

ಕೆ.ಕೆ.ಕ್ೃಷಣಪಪ
ಬಿನ್ : s/o ಲೋಟ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ

ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ
155/116 ,

155/33,

155/76

ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

3.00 13995.00 3154 9275 3731 114701010011080

ಕೆ.ಡಿ .ಕ್ುಶಾಲಪಪ
ಬಿನ್ ; ದೋವಯಯ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/445 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 4948 3911 5073 ,0643101006335

ಎ.ಎಸ್. ಮಾದ್ಪಪ 
ಬಿನ್ : ಶಾಂತಪಪ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 313/1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 9315 3135 9516 13252000836

ರ್ೋಣು 
ಬಿನ್ : ರಾಮ

ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ ,1/61 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 8130.00 3343 7406 3257 ,0643101044977

ಹೆಚ್ .ಯು.ಮಂಜುನಾಥ್
ಬಿನ್ : ಉಕ್ರಪಪ

ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 296/8 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 2682 5129 5423 85016285634

ಗಿರಿೋಶ್ ಕೆ.ಎಸ್
ಬಿನ್ : ಕೆ ಎಸ್ ಶಿವಪಪ

ಕ್ಲಾಲಳ ಸಂಪಾಜೆ 43/1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 9315 0107 6740 ,0643119014415

ಬಾಲಣಣ ಬಿ ಆರ್
ಬಿನ್ : ರಾಮಣಣ ಗ್ೌಡ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/393 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 2210 4387 4193 ,0643108012974

ವಿಶಾನಾಥ್ ಎನ್ ವಿ
ಬಿನ್ ಎನ್ ಟಿ ರ್ಂಕ್ಪಪ

ಯು.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ ,8/209 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6997.00 5654 9883 6027 ,0643101002607

ನಿಮಯಲ ಕೆ ಬಿ
ಬಿನ್ : w/o ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/210 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
2.00 9330.00 3796 5332 4759 85052196589

ಪುಲ ೋತಾಕ್ಷ್ಮ ಪಿ ಕೆ
ಬಿನ್ : w/o ಕ್ ಸಪಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 206/49 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 9031 2052 8210 ,0643108014656

ಆನಂದ್ ಕೆ.ಬಿ
ಬಿನ್ ; ರ್ಂಕ್ಪಪ ಗ್ೌಡ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/620 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.50 11662.00 7857 9571 0465 125401011000117

ಎನ್ ಜಿ ಹರಿೋಶ್
ಬಿ ನ್ ;ಎನ್ ಆರ್ ಗಣಪತಿ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/321P2 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 4896 7619 4255 1325201528-7

ಎನ್ ಆರ್ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ
w/o ರಾಧಕ್ೃಷಣ

ಪಿ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/1P95 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6145.00 6694 0337 6114 1325201002-8

ರಾಧಕ್ೃಷಣ ಎನ್ ಕೆ
ಬಿನ್ :ಕ್ುಕ್ಿಪಪ

ಪಿ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/74 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 5482 9447 6497 1325200122-8

ಎಂ ವಿ ಶಿರೋಪತಿ
ಬಿನ್ : ವಾಸುದೋವ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ ,3/1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

3.00 12990.00 8152 0641 4442 ,0643101001685

ಚಂದ್ರಕ್ಲಾ ಕೆ ಕೆ
 ಬಿನ್ : ಕೆೋಪಣಣ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/463 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4065.00 4273 6960 5014 ,0643101006386

ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಪಿ ಜಿ 
ಬಿನ್ : ಕ್ರಿಯಪಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/588 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 6873 5528 1205 ,0643108015532

ಎಂ ಎಲ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ
 ಬಿನ್ : ಲ್ಲಂಗಪಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/414 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 2312 7059 5840 ,0643101002405

ಕೆ. ಪದ್ಾಮಕ್ಷ್ಮ
ಬಿನ್ : w/o ಉಮೆಶ್ ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/370 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
2.00 9330.00 8147 6529 9681 ,7142500102054601

ಎಂ ಎಸ್ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ 
ಬಿನ್ : ಸ್ ೋಮಣಣ

ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ ,168 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 7375.00 8170 4085 2147 ,0643101006287



ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಕೆ ಯಂ
ಬಿನ್ : ಮುತತಪಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/586 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6997.00 7452 0281 9737 ,0643108012853

ಮತಾತಡಿ ಬಾಂಬಾ
ಬಿನ್ : ಲೋಟ್ ಮತಾತಡಿ

ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/246P2 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6997.00 8928 7442 7552 10599782354

ಎನ್. ಪಿ .ಗಂಗ್ಾಧರ
ಬಿನ್ : ಪ ವಯಯ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/257 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

3.00 13995.00 8052 6375 4910 1325200675-8

ಎನ್.ಪಿ.ಲ್ಲೋಲಾವತಿ 
ಬಿನ್ ; ಕ್ುಶಾಲಪಪ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/410 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 4531 6704 2495 1325200863-2

ಅಬುೆಲ್ ಹಮಿೋದ್ ಎ
ಬಿನ್ ; ಹೆಚ್ ಎ ಅಬ ಬಬಕ್ರ್

ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 1/1A ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 7427 3028 7925 ,0643101004425

ಎನ್ . ಸ .ಕೆೋಶವ
ಬಿನ್ :ಚಂಗಪಪ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/430 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6997.00 3148 4000 4382 13252001591

ಪಿ.ಹೆಚ್.ಚಂದ್ಾರವತಿ
ಕೆ ೋಂ : ಹರಿೋಶ

ಎಂ .ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P203 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 6271 8387 1062 0643101014607

ಲೋಖವಿ ಶಟಿಿ
ಕೆ ೋಂ : ವಸಂತ್ ಎಂ ಶಟಿಿ

ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 47/2 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

3.00 13935.00 5822 8264 1236 1821101099903

ಸುಬರಮಣ್ಣ ಎಂ.ಜಿ
ಬಿನ್: ಎಂ .ಎಸ್.ಗಣಪಯಯ

ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
25/5,

1/92
ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
2.50 8655.00 2762 7339 4515 0643108012838

ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಸ್.ಬಿ
ಬಿನ್: ಬಾಲಕ್ೃಷಣ

ಎಂ .ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6997.00 3066 2405 7995 125401011000327

ನಂಜಪಪ.ಎನ್.ಬಿ
ಬಿನ್: ಬೆ ೋಜಪಪ ಎನ್.ಎಂ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
356/369,

356/298
ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
2.00 9020.00 6048 7497 4580 121001184923

ವಿಶಾನಾಥ್ ಎಂ.ಕೆ
ಬಿನ್: ಕೆ ರಗಪಪ

ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 59/1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6998.00 9525 0484 2716 64067034800

ಬಿ. ಬಿ. ಸರ ೋಜಿನಿ 
ಕೆ ೋಂ : ಬಿ. ಎಲ್. ಬಾಲಕ್ೃಷಣ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1P3 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 8491 8318 7335 520101241216296

ಬಿ. ಜೆ .ಶರಣ್ ಕ್ುಮಾರ್
ಬಿನ್ : ಬಿ. ಸ. ಜಯರಾಮ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ ,148 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

3.00 13995.00 2405 7766 3651 520101241209265

ಪಿ.ಎಂ. ಜಯಪರಸಾದ್
ಬಿನ್ : ಮಾಯಿಲಪಪ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/597 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.50 11662.00 2554 2936 7873 520101241221680

ಕೆ.ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೋಖರ್
ಬಿನ್ : ಮಾಯಿಲಪಪ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 154/1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

3.00 13995.00 4480 2218 7601 520101241223519

ಕೆ.ಎಸ್ .ದಿವಾಕ್ರ
ಬಿನ್ : ಸ್ ೋಮಯಯ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 149/2 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

3.00 13995.00 3819 7797 3527 520101241210141

ಇಮಾನ ಯರ್ಲ್ ಮಾಯರ್ ಯ
ಬಿನ್ : ಮತಾತಯಿ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/591 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

4.00 18660.0 5329 4803 6207 520101241209631

ಕೆ.ಪಿ.ಸುಭಾಸ್ 
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಕೆ ಪೆ ನನಪಪ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 238a ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 7068 0921 3470 520101241228693

ಕೆ.ಎಸ್.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್:ಸ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 329/3 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.50 2332.00 517006255972 520101241213092

ಚಿದ್ಾನಂದ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್: ಸುಬಬಣಣ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 4715.00 814701780435 ,0643101012248

 ಗ ೋಪಾಲ ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್: ರ್ಂಕ್ಪಪ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 313/1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6998.00 795056469698 ,0643108012888

ಕೆ.ಬಿ.ನಾಗೋಶ್ ಕ್ುಂದ್ಲಾಪಡಿಬಿನ್: ಬೆಳಯಪಪ ಗ್ೌಡ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 173ಎ ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 415410545461 13252003677

ಎನ್. ಎ ಜನಾಧಯನ
ಬಿನ್ s/o ಐತತಪಪ ನಾಯಿ

ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 6/29P2 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

3.00 24255.00 6218 3057 2298 ,0517101020740

ಆರ್ ಆರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ
ಬಿನ್ : ರಾಮಣಣ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ
155/1P12

ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.00 8396.00 2337 7385 3417 ,0643101046283

ಕೆ.ಎನ್. ಬಾಲಕ್ೃಷಣ
ಬಿನ್ : ಸ. ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ನಾಯಿ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 329/3 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

0.50 2332.00 5170 0625 5972 520101241213092

ಮತಾತಡಿ ಬಾಂಬಾ
ಬಿನ್ : ಲೋಟ್ ಮತಾತಡಿ

ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/246P2 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.50 6997.00 8928 7442 7552 10599782354

ಮಾಲ್ಲಂಗ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 356/298 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.50 12593.00 7766011576660 13251001398

ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಎಂ.ಎಂ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/380 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

3.00 12594.00 421265514550 13251008893

ಗೋರು
67167.00

ಎನ್ .ಪಿ ರಮೆೋಶ್ 
ಬಿನ್ :late s/o ಪುಟಿಪಪ

ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/517 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6998.00 8044 6433 2222 13251007470
ಎನ್ ಪಿ ಚಿನನಪಪ
ಬಿನ್ : ಪುಟಿಣಣ

ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/589 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 8335 3028 1955 ,0643108012944

ಎನ್.ಪಿ . ಪುರುಷ ೋತತಮ
ಬಿನ್ : ಪುಟಿಣಣ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/456 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.00 4665.00 3062 7415 7523 ,0643101046591

ಚೋತನ್ ಎಮ್.ಕೆ
ಬಿನ್ ; ಕ್ುಶಾಲಪಪ

ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/38 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 7645 2646 1877 ,0643101048521

ಪಿ.ಕೆ.ದ್ುಗಾಪಪ
ಬಿನ್ ; ಕೆ ರಗಪಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P93 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6997.00 8501 9409 2924 ,0643101002503

ಥ ೋಮಸ್ ಜಾಜ್ಯ
ಬಿನ್ ವಕೆಯ

ಕ್ಲಾಲಳ ಸಂಪಾಜೆ ,18/1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 3950.00 9728 4515 6622 13251002915

ರ್ಂಕ್ಪಪ ರ್ೈ.ಎ
ಅಯಯಣಣ ರ್ೈ . ಎಸ್

ಮದ ಸಂಪಾಜೆ 6/1P1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 5537 1776 1937 ,0643108016013



ಕೆ.ಕೆ.ದ್ಾಮೊೋದ್ರ
ಬಿನ್ : ಕೆೋಪಣಣ

ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 296/101 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.50 11662.00 5032 9096 0984 1325201317-6

ಪಿ ಕೆ ಪುರುಷ ೋತತಮ
ಬಿನ್: ಪಿ ಎಂ ಕ್ೃಷಣಪಪ

ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 296/48 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 6428 7553 4498 13252019951

ಎ.ಸ .ಶೋಷಪಪ 
ಬಿನ್ : ಚಂಗಪಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/137 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 5915 1944 6774 ,0643101004617

ಆರ್ ಸ ಶಾಂತಪಪ 
ಬಿನ್ : ಚಿನನಪಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ
155/103,

155/1P164
ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
2.50 10515.00 8720 0524 3068 13251019191

ಕೆ.ಆನಂದ್ 
ಬಿನ್ : ಕೆ ಕೆ ರಗಪಪ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/4 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 5012 7073 2416 ,0643101046004

ಜಯಕ್ರ ಎಮ್ ಹೆಚ್
ಬಿನ್ ; ಹುಕ್ರಪಪ ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/503 ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
1.00 4665.00 8399 8529 8101 ,0643101011270

ಕೆ.ಸ ಉಮೆೋಶ್
ಬಿನ್ ; ಚಿನನಪಪ

ಪಿ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/343 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.90 4197.00 7896 3263 9776 ,7142500102054401

ಯು ಡಿ ಧಮಯಪಾಲ
ಬಿನ್  : ದೋವಯಯ ಎನ್ ಪಿ

ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/324A ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 9104 4071 4737 ,0643101048527

ಎನ್ ಎನ್ ವಾಸುದೋವ
ಬಿನ್ : ನಾರಾಯಣ

ಯು ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 8/323A ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 4420 1037 9221 ,0643101006562

ಎನ್ ಜಿ ರಾಜಶೋಖರ್
ಬಿನ್ : ಗಣಪತಿ

ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/289 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.80 8396.00 2509 0860 2146 1325200860-9

ಕೆ.ಡಿ.ರ್ಂಕ್ಪಪ
ಬಿನ್ : ದೋರಪಪ

ಎಂ .ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/488 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6997.00 8433 1928 4748 13251008928

ಕೆ.ಎಂ.ಸತಿೋಶ್
ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಸ್.ಮಾಚಯಯ

ಕ್ಲಾಲಳ ಸಂಪಾಜೆ 3/1, ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 5826 6490 9587 0643108013333

ರಾಘವಯಯ ಕೆ.ಕೆ
ಬಿನ್: ಕ್ುಶಾಲಪಪ

ಎಂ .ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/33 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.50 11662.00 4438 3478 4440 125401011001235

ಮೆೋಬಿಲ್. ಎನ್.ಜಿ
ಕೆ ೋಂ : ಮೆೈಕ್ಲ್

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/22 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 5356 0871 6083 520101241210018

ಕೆ.ಜೆ. ಗ್ಾಯಿತಿರ
ಕೆ ೋಂ : ಜಯರಾಮ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 236/2 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 4713 0323 3621 520101241221575

ಕೆ.ಪಿ ಸುಬರಮಣಯ
 ಬಿನ್ : ಕೆ.ಎಂ ಪುರುಷ ೋತತಮ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 212/3 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 2939 9531 0851 520101241209648

ಕೆ.ಎಸ್ ಮುರಹರಿ
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಎ. ಸ್ ೋಮಯಯ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 261/5 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 4665.00 6255 5346 8819 520101241213580

ಎನ್. ಸ . ಗಂಗ್ಾಧರ
ಬಿನ್ : ಚಿಣಣಪಪ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/579 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6000.00 8336 8551 0161 520101241209966

ಸ.ಕೆ.ರವಿೋದ್ರನಾಯಕ
ಬಿನ್ : ಕ್ುಮಾರ್ ನಾಯಕ

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ ,217 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 9330.00 5490 1830 1763 520101241215710

ಬೆನಿನ ಪೌಲ ೋಸ್
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಎಂ ಪೌಲ ೋಸ್

ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ
425/21P1,

425/21P2
ಸಾಮಾನಯ

ಗೋರು
3.00 13195.00 6895 6363 3496 520101241215338

ಬಿ. ಕೆ. ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್. ಕ್ರಿಯಪಪ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/395 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

4.86 4665.00 951347364084 0643108015806

ರಾಮಕ್ೃಷಣ.ಕೆ.ಕೆ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/10 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.00 8396.00 838627631250 0643108012299

ಅಪಪಣಣನಾಯಿ ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P210 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

4.00 12594.00 611061671561 13251008940

ಕೆ.ಡಿ ಮೊೋನಪಪ ನಾಯಿ
ಬಿನ್ :s/o ದೋವಣಣ ನಾಯಿ

ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1p7 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.00 8396.00 9890 1861 7130 ,0643101046128

ಕೆ.ಡಿ.ಚನಿನಯಪಪ ನಾಯಿ
ಬಿನ್: s/o ದೋವಣಣ ನಾಯಿ

ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/453 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.00 8396.00 2338 0006 4683 ,0517101033694

ಕೆ.ಡಿ ವಾಸುದೋವ
ಬಿನ್: s/o ದೋವಣಣ ನಾಯಿ

ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1p7 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.00 8396.00 4859 6180 2606 ,0643101046099

ಪಿ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮಮ
ಬಿನ್ : d/o ರಾಮಣಣ ಪಿ

ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P58 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

0.50 4197.00 9638 8315 9972 ,0643108016234

ವಸಂತ್ ಕೆ.ಸ
ಬಿನ್ :s/o ಕೆ.ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ನಾಯಿ

ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/41 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.00 8396.00 9069 5275 4538 ,0643101014485

ಹೆ ನನಪಪ ಕೆ.ಡಿ
ಬಿನ್ : s/o ಕೆ.ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ನಾಯಿ

ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1p7 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.00 8396.00 3410 9724 5494 ,0643101013460

ಪ ವಮಮ .ಕೆ
ಬಿನ್ : w/o ನಾಗಪಪ

ಎಂ.ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/528 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.00 8396.00 3764 7968 5396 85047650431

ಮೊೋನಪಪ ನಾಯಿ
ಬಿನ್ : ಮಯಿಲಪಪ ನಾಯಿ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1P95 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.50 12595.00 7371 4909 6368 ,0643101012754

ಪುರಷ ೋತತಮ್ ಕೆ.ಕೆ
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಕೆ ರಗಪಪ ನಾಯಿ

ಎಂ ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/1p6 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.00 8396.00 5332 1391 3176 ,0643101012140

ಎಂ ವಿ ಗಂಗ್ಾಧರ
ಬಿನ್ : ಮುದ್ಡಿ ನಾರಾಯಣ ಮೊೋಕ್ಷ್ಮತ್

ಎಂ .ಚಂಬು ಸಂಪಾಜೆ 155/621 ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೋರು

1.50 12595.00 4970 8935 3505 ,0643101048141

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಸ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಚಂಗಪಪ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 117/19 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

3.00 6750.00 530732713931 11022200033920

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಎಸ್.ದೋಚಮಮ ಕೆ ೋಂ:ಸುದಿೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಸಣಣಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 85/38 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.70 6750.00 729749422579 11022200058180

ತರಬೆೋತಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಶಾ ಕೆ ಂ: ಎಸ್.ಎ. ಸತಿೋಶ್ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 65/11 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 6750.00 996321443737 11022200065859

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎಂ. ಸರ ೋಜಿನಿ ಕೆ ೋಂ:ಸ್ ೋಮಯಯ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 26/5, ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.90 6750.00 280806080461 960644498



ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಸುಧೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಪಿ.ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 38 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.70 6750.00 250307787353 8503555461-7

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎ. ಮೆೈನಾ ಕೆ ಂ:ಅರುಣ್ ಸಣಣಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 19/1, ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 6750.00 751824324720 11022250008131

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಐ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್: ಅಯಯಣಣ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 46/2 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.50 6750.00 967143473359 11022200012247

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಬಿ.ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್: ಬೆ ೋಜಪಪ ಸಣಣಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 104/2 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 6750.00 933804768671 11022200055933

ತರಬೆೋತಿ ಯು.ಕೆ. ಧಮಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ: ಕಾಳಪಪ ಸಣಣಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 61/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.00 6750.00 976902710973 1537101006798

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಎಂ. ವಾರಿಜ ಕೆ ಂ:ಎಸ್.ಎಸ್. ಮೊೋಹನ ಸಣಣಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 140 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

16.50 6750.00 4619778470140 11022200036515

ತರಬೆೋತಿ ಯು.ಬಿ.ಯಮುನಾ ಕೆ ಂ: ಯು.ಬಿ. ಬಾಬಯಯ ಸಣಣಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 61/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

5.25 6750.00 840728716833 11022200015706

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಸ.ರತನಕ್ರ ಬಿನ್:ಚಿಣಣಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/693 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

3.00 6750.00 342375884219 520101241228774

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಯಶ ೋಧ ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 204/1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

5.85 6750.00 988663090291 520191057225067

ತರಬೆೋತಿ ಎಸ್.ಎ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಎಸ್.ಕೆ. ಆನಂದ್ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 140 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.00 6750.00 806460541555 621002523905

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಸ.ಪುಪಪರ್ೋಣ್ಣ ಕೆ ಂ: ಪಿ.ಯು. ಚಿಣಣಪಪ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 28/30 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.65 6750.00 3663606168688 520101224065668

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಆರ್. ರೋಣುಕ್ ಕೆ ಂ:ಗಣಪತಿ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 26/6, ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.87 6750.00 837567970519 ,0914104000044590

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಎಂ. ಬಾಸಿರ ಬಿನ್: ಡಿ.ಕೆ. ಮುದ್ೆಪಪ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 1/65, ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.55 6750.00 563311062856 11022200039992

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಯು. ಉತತಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಸ್. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 37/13ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.30 6750.00 429777972758 520101048788577

ತರಬೆೋತಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪದ್ಮಯಯ ಬಿನ್: ಮುದ್ೆಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/720 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.60 6750.00 719037086433 520101241233931

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಕೆ. ಕ್ಲಾ ಶಿರೋ ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಕೆ. ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 204/1 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

5.85 6750.00 494744149857 520101241217322

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಜಿ. ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್: ಬಿ.ಆರ್. ಗಣಪತಿ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 72/3, ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.44 6750.00 493270182149 1312500100294801,

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ವಿ. ಪರತಾಪ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಕೆ. ವಿಠಲ ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 8/12, ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.90 6750.00 231534892123 30021778438

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಎಸ್. ಸವಿತ ಕೆ ಂ:ಶೋಖರ್ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 126/2 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.45 6750.00 619892742966 11022200040971

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಸರಳ ಕೆ ಂ:ಗಣಪತಿ ಕೆ ೋಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 42 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

2.80 6750.00 457098677113 621002047670

ತರಬೆೋತಿ ತುಳಸ ಮಣ್ಣ ಕೆ.ಬಿ ಕೆ ಂ: ಎಸ್.ಎಂ. ತಮಮಯಯ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 78/14 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.21 6750.00 957997822403 1312500100884001,

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಎಸ್. ಸುಧಾ ಕೆ ಮ:ಡಿ.ಜಿ. ಸ್ ೋಮಪಪ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 65/4 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

3.16 6750.00 250587195116 1022200029276

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಶ ೋಭಾ ಕೆ ಂ:ಗಿರಿೋಶ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 143/12ಪಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

1.55 6750.00 855007125097 520101241220498

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಎನ್. ಮೊೋಹನಿ ಕೆ ೋಂ:ಡಿ.ಸ. ನಳಿನಾಕ್ಷ್ಮ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 65/22 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

6750.00 313528558456 11022200024855

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಸ. ವಿಠಲ ಬಿನ್: ಚಂಗಪಪ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

6750.00 439126008825 621002018915

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಟಿ. ರೋಷಮ ಕೆ ಂ: ಪಿ.ಯು. ತೋಜ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 107/15 ಸಾಮಾನಯ
ಗೋರು

0.75 6750.00 395949958172 1312500100621901,

ಎಸ್-11 ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರ ೋಗ ನಿಯಂತರಣ
ಎಂ ಬಿ ಬೆ ೋಪಯಯ

ಬಿನ್ : ಬಿದ್ೆಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು 242/11P1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 6000.00

ಪೆ ನನಪಪ ಎಂ ಬಿ
 ಬಿನ್: ಬೆ ೋಪಯಯ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ

ಹೆಬೆಬಟಿಗೋರಿ

44/10 ,

56
ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.00 12000.00

ಬಿ ಕೆ ಪೆಮಮಯಯ
ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು

221/6,
ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.65 4500.00

ಬೆಳಯಪಪ ಹೆಚ್ ಎನ್ 
ಬಿನ್ : ಸುಬಬಯಯ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಆವಂಡಿ ,13/10 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.80 7500.00

ಬಿ ಕೆ ಅಪಪಯಯ
ಬಿನ್ ; ಬಿ ಸ ಕಾರ್ೋರಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು 221/1A2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 9000.00

ಕೆ.ಪಿ ಗ್ೌರಮಮ
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಬಿ ಪ ಣಚಚ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು 64/1p1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.00 12000.00

ಕೆ.ಎ ಮಧು
ಬಿನ್ ; ಕೆ ಎ ಅಯಯಪಪ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು 65/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.85 6000.00

ಕೆ.ಎ ಅಯಯಪಪ
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಸ ಅಪಪಯಯ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು 60/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.33 6000.00

ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿದ್ೆಪಪ
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಸ ಸ್ ೋಮಯಯ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು 84/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 9000.00

ಮಂಜ್ಞರಿ ಯ ಸ್ೋಫ್ S/o ಅಯಮದ್ ಎಮೆಮ ಮಾಡು
49/4,

59/1,
ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.00 15000.00

ಕೆ.ಎಸ್. ದೋವಯಯ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
21/19,

21/16,
ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.00 12798.00



ಕೆ.ಡಿ ಕಾಯಯಪಪ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ
21/9,

21/3,
ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.65 9954.00

ಶಾರದ್  ಮರಗ ೋಡು 1/238 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 9000.00

ಸ.ಟಿ.ಚಿಟಿಿಯಪಪ
ಬಿನ್ : ಪೌತಿ ಸ.ಎಂ ಜೆ ೋಯಪಪ ಪೆ ದ್ವಾಡ 50/11 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 9000.00

ಎಂ . ಎ ಮೊೋಹನ್ 
ಬಿನ್ : ಎಂ. ಎಂ .ಅಪಪಯಯ ಬಲಮುರಿ ,7 ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.00 12000.00

ಎಂ ಡಿ .ಲಾಲು
ಬಿನ್ : ದ್ಾಸಪಪ ಯವಕ್ಪಾಡಿ ,95 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.90 8700.00

ಕೆ.ಎಂ ಹಂಸ 
ಬಿನ್ : ಪೌತಿ  ಮೊಯೆನ್ ಕ್ುಟಿಿ ಕ್ುಂಜಿಲ 147/16A ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.00 12000.00

ಕೆ.ಬಿ.ಪರಕಾಶ್
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಎ ಬಸಪಪ ಮೆೋಕೆೋರಿ ,1/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.00 15000.00

ಎನ್ .ಕೆ.ರಾಮಯಯ
ಬಿನ್ : ಲೋಟ್ ಕಾಳಪಪ ಮದ

457/9

457/10
ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.80 5400.00

ಎನ್ ಎನ್ ವಾಸುದೋವ 
ಬಿನ್: ಲೋಟ್ ನಾರಾಯಣ ಯು ಚಂಬು 8/323A ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 5000.00

ಎಂ .ವಿ ರಾಧಾಕ್ೃಷಣ
ಬಿನ್ : ಲೋಟ್ ವಾಸುದೋವ ಎಂ. ಚಂಬು

3/3,4/1,

3/1,2/1,
ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 7500.00

ಎ.ಸ .ತಿೋರ್ಯ ಬೆಳಿಿಯಪಪ
ಬಿನ್ : ಅಯಯಡ ಚಿಟಿಿಯಪಪ ಹೆರವನಾಡು 191/17, ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 7500.00

ಎನ್ ಡಿ ಧಮಯಪಾಲ
ಬಿನ್ : ಲೋಟ್ ದೋವಯಯ ಯು.ಚಂಬು 8/324A ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.85 2550.00

ಕೆ.ಎಸ್ ಗಣಪತಿ 
ಬಿನ್ : ಸ್ ೋಮಯಯಬಿ.ಬಾಡಗ

51/4,

 48/5
ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.875 5625.00

ಕೆ.ಎಸ್. ಧಮಯಯಯ
ಬಿನ್ : ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿ.ಬಾಡಗ 48/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.875 2550.00

ಡಿ.ಎಸ್ .ಹಷಯವಧಯನ್
ಬಿನ್ : ಡಿ ಯು ಸುಬಬಯಯ ಕೆ ೋಪಟಿಿ .31/7 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.36 7080.00

ಪಿ.ಎ ಕ್ುಸುಮಾವತಿ 
w/o ಲೋಟ್ ಐಯಯಪಪ ಕ್ಡಿಯತ ತರು

99, 

51/3,
ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.00 15000.00

ಪಿ.ರಾಜಗ ೋಪಾಲ ಶಾಸರ 
ಬಿನ್ :ನಾರಾಯಣ ಶಾಸರ 50/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.40 7200.00

ಎಂ . ಸ ಲಕ್ಷ್ಮಮ
 :w/o ಚ ೋಮನಾಯಿಕೆ ೋಪಟಿಿ 37/28 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.50 4500.00

ಬಿ.ಓ.ಹೆ ನನಪಪ
ಬಿನ್ : ಬಿ.ಕೆ.ಓಬಯಯ  ಕೆ ೋಪಟಿಿ

50/4 ,

54/14,
ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.86 5490.00

ಪಿ ಎಸ್ ಬಾಬಿ
ಬಿನ್ : ಪಿ ಸುಬಬಯಯ ಬಿ.ಬಾಡಗ

252/3A,

252/1
ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.875 5625.00

ಕೆ.ಎ  ಉತತಪಪ
ಬಿನ್ : ಕೆ.ಅಯಯಣಣ ಬಿ.ಬಾಡಗ

208/3,

269/3
ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.875 5625.00

ಎಂ ಐ ಲ್ಲಂಗಪಪ ನಾಯಿ 
ಬಿನ್ : ಐತಪಪ ನಾಯಿ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ,2/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.59 4770.00

ಆರ್ ಎಸ್ ಸರಸಾತಿ
ಬಿನ್ : w/oಸುಬರಮಣ್ಣ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು 236/11 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.312 9937.00

ಕೆ. ಎಂ. ರೋವತಿ 
w/o ಎನ್ ಸ ಗಂಗ್ಾಧರ ಕ್ರಿಕೆ 237/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.60 1800.00

ದಿನೆೋಶ್ ಪಿ ಬಿ
ಬಿನ್ : ಪಿ ಬಿ ಭೋಮಯಯ ಕೆ ೋಪಟಿಿ 182/7 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 6000.00

ಬಿ ಎಲ್ ಕ್ಮಲ
w/o ಬಿ ಬಿ ಲ್ಲಂಗಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಿ

57/3,

54/10
ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 6000.00

ಕೆ.ಬಿ ಜೆ ೋಯಪಪ 
ಬಿನ್ : ಬೆ ೋಗರ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ,2/47 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.50 4500.00

ಕೆ.ಆರ್. ಪುಟಿಣಣ   ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಕಾಳುಮೆಣಸು 5700.00

ಎಂ.ಇ ಅಬುಬಕ್ರ್
ಬಿನ್ : ಖಾಸಂ ಇಬಾರಯಿಂ ಹಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆ

46/3

425/190
ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 7500.00

ಬಿ.ಗಿರೋಷಮ ಪರಸಾದ್ 
ಕೆ ೋಂ : ಬಿ. ಓ. ಪರಸಾದ್ ಕೆ ೋಪಟಿಿ

51/1,

51/2, ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.80 5400.00

ಕೆ.ಎಂ.ಪೆ ನುನ ಬಿನ್: ಮಂದ್ಣಣ ಪೆ ದ್ವಾಡ 72/32 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.54 4620.00

ಎಂ.ಎಂ. ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್: ಮುದ್ೆಪಪ 
ದ ಡಡಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು 2/4,17/2,2/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.10 15000.00

ಕೆ.ಎ. ಸಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ: ಅಬಾಬಸ್ ಕೆ.ಪಿ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ
222/15,222/14,22

2/17,1ಎ
ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.00 12000.00

ಎಂ.ಎಸ್. ಮುತತಣಣ ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಯಯ 
ದ ಡಡಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು 4/8,18 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.55 9000.00

ಮುತತಮಮ ಕೆ ಂ: ಅಪಪಚುಚ ಕ್ಟೆಿಮಾಡು 194/48,231/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.00 12000.00

ಕೆ.ಸ.ಕಾಯಯಪಪ   ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ.ಚಂಗಪಪ  ಅರಕಾಡು 11/2,11/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 9000.00

ಬಿ.ಬಿ.ಸುಬಬಯಯ   ಬಿನ್: ಬೆಳಯಪಪ ಎಮೆಮಮಾಡು 41/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.00 15000.00



ಜುಬೆೋರಿಯಾ ಕೆ.ಎ ಕೆ ೋಂ: ಅಬಾಬಸ್ ಕೆ ಳಕೆೋರಿ 221/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.05 6000

ಕೆ.ಎ ಮುತತಪಪ   ಬಿನ್: ಅಪಪಚುಚ ಯವಕ್ಪಾಡಿ 250/38 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 15000

ಸ.ಎಂ.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್:ಸಕೆ. ಮುತತಣಣ 
ಕೆ ಡಂಬ ರು 84/8,84/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.85 7500.00

ಅಯಯಪಪ ಕೆ.ಕೆ. ಬಿನ್: ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ.ಬಿ ಕ್ಡಗದ್ಾಳು 27/3, ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.73 7500.00

ಉತತಯಯ ಎಸ್. ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಎಲಯಣ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು
1/8,18/10,3ಎ,6/2,6

/3
ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.50 4500.00

ಹೆಚ್.ಎ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್:ಹರಿಜನ ಜಾಣ ಕ್ುಂದ್ಚೋರಿ 134/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.90 3600.00

ಗಣೆಶ್ ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್: ಬಿದ್ೆಪಪ ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು 250/24 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 7050.00

ನಾಪಂಡ ಎ ಮಾದ್ಯಯ
ಬಿನ್ : ಎನ್ ಕೆ ಅಪಪಚುಚ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ

,25/8

25/9,
ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.75 5250.00

ಬಿ.ಡಿ ವಸಂತ್
ಬಿನ್ :ಲೋಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ದೋರಣಣ ಕೆ ೋಪಟಿಿ 54/11 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 9000.00

ಕೆ.ಯು. ಲ್ಲೋಲಾವತಿ  
 ಕೆ ೋಂ : ಪಿ.ಆರ್ ಬೆಳಿಿಯಪಪಕ್ುಂದ್ಚೋರಿ 196/9 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.90 7800.00

ಪಿ. ಬಿ .ಜಯಂತಿ
ಕೆ ೋಂ : ಪಿ . ಬಿ . ಬಸಪಪ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು

202/16,

202/30
ಕಾಳುಮೆಣಸು 4.00 12000.00

ರ್ಂಕ್ಪಪ  ರ್ೈ.ಎ         ಬಿನ್: ಅಯಯಣಣ ರ್ೈ.ಎಸ್ 
ಜೆ ೋಡುಪಾಲ 6/1P1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 3075.00

ಕೆ.ಎಂ.ರಾಜ    ಬಿನ್: ಕೆ.ಕೆ. ಮೆೋದ್ಪಪ  ಚೋಲಾವರ
154/9P1 , 

154/32P1
ಕಾಳುಮೆಣಸು   2.00,  2.65 13800

ಕೆ.ಎಸ್.ಬೆ ೋಪಯಯ    ಬಿನ್: ಸುಬಬಯಯ  ಚೋಲಾವರ 154/24 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 9000

ಅಮಮಣಣ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಬಿನ್:ಹೆಚ್. ಬಿ. ತಿಮಮಯಯ 
ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು 7/86, ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.75 5250.00

ವಿ.ಜಿ.ಪದ್ಮನಾಭ ಬಿನ್:ವಿ.ಪಿ.ಗಣೆೋಶ್ ಅವಯತ ೋಕ್ುಲ 36/1, ಕಾಳುಮೆಣಸು 5.45 6000.00

ರ್ಂಕ್ಪಪ  ರ್ೈ.ಎ         ಬಿನ್: ಅಯಯಣಣ ರ್ೈ.ಎಸ್ 
ಜೆ ೋಡುಪಾಲ 6/1ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.50 4000.00

ಸುಬರಮಣ್ಣ ಸ.ವಿ. ಬಿನ್: ರ್ಂಕ್ಪಪ ಸ.ಜೆ ಕಾಟಿಕೆೋರಿ 302/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 10.13 10000.00

ಕೆ.ಎಂ. ರಾಜ ಬಿನ್: ಮೆೋದ್ಪಪ ಚೋಲವಾರ
154/9ಪಿ1,154/32ಪಿ

1
ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.0.        2.65 13500.00

ಕೆ.ಎಸ್. ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್:ಸುಬಬಯಯ ಚೋಲವಾರ 154/24 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 9000.00

ರಾಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಮಾರ್ 14 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 6000.00

ಕೆ.ಆರ್ ಬೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ 58/38p1'100/5p ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.2 9000.00

ನಿಮಯ ಲ  ಜಯಪರಕಾಶ್ 128/2,50/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.16666667 8750.00

ರಿೋನಾ ಮುತತಣಣ ಬಿನ್   ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ 38/4,40/2,29/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.46666667 11000.00

ಹೆಚ್.ಎನ್. ಕ್ಮಲಮಮ 23 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7500.00

ರೋಖಾಮಣ್ಣ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಶ್ 12 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.67 5000.00

ದಿವಯ ಮುತತಣಣ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ 1/29 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.85 6399.00

 ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಧಮೆೋಯಂದ್ರ 57,63,62 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.76 5700.00

ಸುಲ ೋಚನ  ಕೆ ೋಂ ಹರಿೋಶ್ 51/51 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.33 2500.00

ಗುಣಶಿರೋ ಬಿನ್ ರಾಜು 72/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.67 5000.00

ಬಿ.ಎಂ ಸರಳಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ 16,16,16/p,18 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00

 ಹೆಚ್.ಪಿ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪೆ ನನಪಪ 1/315 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.60 4500.00

ಬಿ.ಎನ್. ಕ್ಮಲ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೋಶ್ 34/161,43/26 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00

ಮಲಲಮಮ ಕೆ.ಪಿ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಿಯಯ 1/123,1/175b ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00

ಎಂ.ಟಿ. ಲ ೋಕೆೋಶ್ 10/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.07 8000.00

ಕೆ.ಆರ್ ಪರ ವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 100/7 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

ಕೆ.ಆರ್ ಗಜೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 15/26 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00



ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್. ಬಿ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು 27/1,33/2,38/7p2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.80 13500.00

ಚನನಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ಮೊಗಪಪ 129/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.80 13500.00

ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ 1/35 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00

ಪುಟಿಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್  ಚನನವಿೋರಯಯ 25/2,1/35 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.33 10000.00

 ಮಧುಸ ಧನ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಕಾಂತ್ 46/7,46/5,46/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 15000.00

ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಯಯ 31/12a,3/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7500.00

ಹೆಚ್.ಪಿ ವಸಂತ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ 10 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7500.00

ವಿ.ಕೆ. ಶಂಭುಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಪ 27/nr ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.88 6600.00

ಸ. ಬಿ ಪಳಂಗಪಪ  ಬಿನ್ ಬಿದ್ೆಪಪ 1/27 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00

ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ಧನಂಜಯ್  ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 18 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.91 6800.00

ಹೆಚ್.ಡಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಧನಂಜಯ್ 27/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.60 4500.00

ಸ.ಕೆ. ಸುಬರಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ 18/29,11 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00

ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗ್ೌಡ 17 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7500.00

ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರ 9/8 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

ನಾರಾಯಣ  ಬಿನ್ ಬಸವಪಪ 1/17 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.38 2850.00

ತಿಮಮಯಯ ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ 19/1k ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.8

6000.00

ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ ಗ್ೌಡ 47/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.98666667

7400.00

ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ
81/p2,81/p3,145/1

p2
ಕಾಳುಮೆಣಸು

1
7500.00

ಶೋಷಪಪ  ಬಿನ್ ಜವರಪಪ 248/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.8

6000.00

ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ 12\ ಕಾಳುಮೆಣಸು
0.972

7290.00

ಎನ್ ಸ ಪವನ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಪ 127/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.60 4500.00

ಎಂ.ಕೆ. ಧನಂಜಯ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ 75 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7500.00

ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 32 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00

ಲ ೋಹತ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ 39/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.99 7410.00

ನಾಗರಾಜ್ 125/151p2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00

ಎಂ.ಎಸ್ ಅಶ ೋಕ ಬಿನ್  ಸದ್ೆಲ್ಲಂಗಪಪ 32/7,53.66 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00

ಕ್ಮಲಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಮಲಲಪಪ 196/4,2/19 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00

ಶಶಿಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ 195/23 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00

ಎಸ್.ಸ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ 23,7/2,34/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00

ಧಮೆೋಯಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗರಾಜು 61//2,5/21,5/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00

 ಎಂ.ಎಸ್ ಶಶಿಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ೆಯಯ 51/23,53,51/53 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

ಬಿ.ಎಸ್ ದ್ಶಯನ ಬಿನ್ ಜಗದಿೋಶ್ 86/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

ಎಂ.ಎಸ್ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್  ಸದ್ೆಯಯ 51/54,59/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

ಬಿ.ಡಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ 108/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

ಉಲಾಲಸ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಜಗದಿೋಶ್ 247/2,307/17 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

ಕೆ.ಬಿ ದಿರ್ಯೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 76 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00

ಎಸ್ ಎ ಹಮಿೋದ್ ಬಿನ್ ಅಬ ಬಕ್ಿರ್ 6/12 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00



ಕೆ.ಪಿ ಕ್ುಮಾರಪಪ  ಬಿನ್ ಪುಟಿಪಪ 94/11,94/12 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.67 5000.00

ರಾಜು ಬಿನ್  ದೋವರಾಜೆೋಗ್ೌಡ 70/1,75/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

 ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮೆಗ್ೌಡ 126/40,136/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00

 ಕೆ ಜ ಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಿಗ್ೌಡ 273 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

 ಜಯೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ 10/1,40p2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7500.00

ಲ ೋಹತ್ ಬಿನ್ ಭೋಮಯಯ
139p2,91,92,15/3

4
ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7500.00

ಸುಬರಮಣಯ ಬಿನ್ ಉತತಪಪ 5/3,42/2,76/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00

ಕ್ೃಷಣಪಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 17/2,33/7,44/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.92 14400.00

ರವಿಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ 55 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7500.00

ಡಿ.ಎನ್. ಮಲಲೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 84,26/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7500.00

ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ 164/4,64,107 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7500.00

ಜಿ. ಬಿ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 89/12 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7500.00

ಸ.ಪಿ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಸಾಾಮಿ 81/116p2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00

ಕೆ.ಎಸ್ ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಶಾಂತಯಯ
43/215p2,130/63,

126/4,7/2
ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.00 7500.00

ಹೆಚ್.ಎನ್. ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 1/357 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00

ಎಸ್.  ಪರದಿೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಗುರಪಪ 31/22p1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

ಕೆ.ಕೆ ಮುತತಣಣ  ಬಿನ್  ಕ್ುಮಾರಪಪ 21/343p1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

ಹೆಚ್.ಜಿ ವಿೋರಪಪ  ಬಿನ್ ಗುರಪಪ 34/149 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

ಜಿ.ಡಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ುದ್ೆಯಯ 130/165 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.60 12000.00

ಪಿ.ಪಿ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ 3/85 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40 3000.00

ಸ.ಬಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಯಪಪ 81/22,81/39p1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00

ಮೆೋದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮೊಗಪಪ 34/177,34/169 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00

ಬಿ.ಈ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 120/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00

ಹರಿೋಶ್ ಜಿ.ಟಿ  ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 84 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00

ಬಿ.ಕೆ. ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ 68/4,43/50 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.20 9000.00

ಜಿ.ಜಿ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿೋಶ್ 39/4a,39/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.76 5700.00

ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ 102/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.91 6800.00

ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 39/19 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.91 6800.00

ತಿಮಮಯಯ  ಬಿನ್ ಕೆ ೋಣ್ಣ 1/16 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.80 6000.00

ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ 102/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 15000.00

ಡಿ.ಎಸ್ ಉತತಯಯ ಬಿನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ 2/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.60 12000.00

ಎಂ.ಡಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸ್ 19/11, ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 7500.00

ಜೆ.ಎಸ್. ಮಾದ್ಪಪ,ಕೆೈಕೆೋರಿ 36/16,36/17 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.17 1272

ಎಂ. ಪಿ. ರವಿಶಂಕ್ರ್,ಬೆಕೆಿಸ್ ಡ ಲರು 75/63,8/42P2, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.78 5325

ಕೆ.ಕೆ. ಹಷಯಕ್ುಮಾರ,ಹರಿಹರ
52/2A2,52/2A64/5

,64/6,64/7
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.16 6480

ಕೆ.ಪಿ.ಪರಕಾಶ್,ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು 199/15 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.17 6500

ಕೆ.ಎಸ್.ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್,ತಾವಳಗೋರಿ
206/1.242/9.243/2

205/1
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.90 2700



ಎ.ಡಿ. ಕಾಯಯಪಪ,ಕೆ ಟಿಗೋರಿ 31/36P1, 191/2A3 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.58 4750

ಎಂ.ಎ.ಐಯಯಣಣ,ಕೆ ಟಿಗೋರಿ 61/78,15/6,15/16 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.17 6500

ಬಿದ್ೆಪಪ ಎ.ಡಿ.,ಕೆ ಟಿಗೋರಿ
43/18,43/19P1,31/

47P2
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.90 5700

ಬಿ.ಪಿ.ನಿರಂತ,ಬೆಸಗ ರು 12/10,189/7,189/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.58 4750

ವಿಶು.ಬಿ.ಎನ್,ಬಾಳೆಲ 81/3,83/4, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.27 3800

,ಹೆಚ್.ಡಿ. ಬೆ ೋಪಯಯ,ಹೆಬಾಬಲ 180/1A ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.12 6361

ಪಿ.ಆರ್. ಪದ್ಮನಾಭ,ಮತ ತರು 19/6.139/2, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.25 6750

ಕಾಯಯಪಪ ಪಿ.ಸ. ,ಕ್ಕರುಗ ರು 49/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.91 5737

ಪಿ.ಎಸ್. ಶಾಂತಿ. ,ಕ್ಕರುಗ ರು 6/21. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.91 5737

ಹರಿೋಶ್.ಪಿ.ಎಸ್.,ಕ್ಕರುಗ ರು
25/27,25/28,25/29

,
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.91 5737

ಪಿ.ಎಸ್. ಪಾವಯತಿ,ಕ್ಕರುಗ ರು 25/5,62/5, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.91 5737

ಬಸಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಡಿ. ,ಹೆಬಾಬಲ 159/2,159/13 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.36 7068

ಕೆ.ಎನ್. ಕಾಯಯಪಪ,ಕೆ ಟ ಿರು
20/2,14/8,14/13,2

0/3,13/10,
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.70 8100

ಎಸ್.ಎ.ಭೋಮಯಯ,ಕೆ. ಬೆೈಗ ೋಡು 112,111/1,93 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.50 4500

ಎ.ಎಂ. ಮಾಯಮಮ,ದೋವನ ರು 106/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.35 4050

ಎ.ಎಂ. ರಿೋವಿನಾ,ದೋವನ ರು 107/4,76/59 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.81 2430

ಎ.ಎಸ್. ಮೆೋದ್ಪಪ,ದೋವನ ರು
106/4,106/15P2,1

06/14P1,106/11,1
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.85 5535

ಎಂ.ಕೆ. ಪ ಣಚಚ,ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು 97/10,97/11, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.83 5500

ಎಂ.ಎಸ್.ಲ್ಲವಿನ್,ಪೆ ರಾಡು 70/10 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.43 4300

ಬಿ.ಎ.ಪರಕಾಶ್,ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು 98,49,98/82,98 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.43 4300

ಬಿ.ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್,ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ 86/8,53/43 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.00 3000

ಕೆ.ಬಿ. ಸುಬಬಯಯ,ಬಲಯಮಂಡ ರು 66/2,126/9,126/15 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.93 5800

ಎಂ .ಪಿ. ಮನೆ ೋಜ್,ರ್ಸ್  ನೆಮಾಮಲ 10/a71 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.67 2000

ಕೆ.ಕೆ. ಉತತಪಪ,ಕೆ.ಬಾಡಗ
180/1,153/5ಪಿ2,17

7/1,152/3
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.67 5000

ಸ್ ೋಮಣಣ.ಕೆ.ಎಂ,ಕಾಕ್ ರು 100/15 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.13 3375

ಎಂ.ಎಂ. ತಂಗಮಮ,ಕ್ುಚಿಯ
87/22,87/3a,87/31

a
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 6000

ಎನ್. ಎಂ. ಪ ಣಚಚ,,ನಾಲಿೋರಿ 63/10, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.75 5244

ಎ.ಬಿ. ಸ್ ಮಯಯ,ಕ್ುಚಿಯ 58/16 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.67 5000

ಎ.ಕೆ. ತಮಮಯಯ,ರ್ಸ್  ನೆಮಾಮಲ 10/9. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.95 2850

ಟಿ.ಡಿ. ಪೆರೋಮ ,ಕೆ ಂಗಣ, 110/5,141/9 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.95 2850

ಕೆ.ಕೆ.ರಾಜೆೋಶ್,ಕ್ಕರುಗ ರು 34/10 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.62 4860

ಪಿ.ಎ.ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್,ಕ್ುಂದ್ 105/6,102/11 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.40 4185

ಕೆ.ಎಂ. ನಾಚಪಪಕೆ ೋಟ ರು,
68/4,90/11,90/15,

90/18,90/20
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.54 1620

ಪಿ.ಎನ್. ರತನಕ್ರ ,ಕ್ಕರುಗ ರು
223/1,223/3,223/1

1
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.25 750

ದೋವಯಯ.ಸ.ಎಂ,ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ 218/7,218/13 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.41 4224

ಸ.ಪಿ. ಚಿಣಣಪಪ,ನೆ ೋಖಯ 51/16 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.13 3375

ಚಿಣಣಪಪ,ನೆ ೋಖಯ 203/41 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.81 2430



ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರತನಮಮ,ಆಜಿಯ 246/5,250/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.90 2700

ಎಸ್. ಯು. ಪಾವಯತಿ,ಬೆೋಟೆ ೋಳಿ 42/2, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.96 2880

ತಾಮಸ್ ಪಿಂಟೆ ೋ,ಬೆಳ ಿರಿ ಮಾಡು 93/2,55/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.67 5000

ಮೆೋರಿ ಲ ೋಬೆ ೋ,ಹೆಗಾಳ 82/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.67 5000

ಸುಧಾಕ್ರ್,ಬೆೋಟೆ ೋಳಿ 48/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.67 5000

ರೈವನ್ ಜಿೋವನ್ ಪಿಂಟೆ ೋ,ಬೆಳ ಿರಿ ಮಾಡು 82/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.67 5000

ಕೆ.ಎಂ. ನವಿೋನ್,ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು 81/2.78/2,88 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.45 4355

ಕೆ.ಎನ್.ಚೋತನ್,ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು 88/20,80/7 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.45 4355

ಎಸ್.ಎನ್. ವಿಜಯ,ರ್ಸ್  ನೆಮಾಮಲ 267/21.267/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.60 1800

ದ್ಮಯಂತಿ,ಅಮಮತಿತ 47/5 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.83 5500

ಮೊಣಣಪಪ ಎ.ಕೆ.,ಚಿಕ್ಿಮಂಡುರು
162/8,152/7,162/1

0
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.33 4000

ರಮೆೋಶ್ ಹೆಚ್.ಎನ್,ಹೆೈಸ್ ಡ ಲರು 104/11 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.77 5300

ಬಿ.ಎಸ್.ಮೆೋದ್ಪಪ,ಬಿೋರುಗ
1/127,1/128 , 

1/130
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.67 5000

ಕಾಯಯಪಪ ಬಿ.ಎಂ. ,ಕ್ುಮಟ ರು
62/4,62/6,62/7,59/

18
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.67 5000

ಬಿ.ಎಂ. ಅಕ್ಿಮಮ,ಕ್ುಮಟ ರು 15/43 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.67 5000

ರಾಮು. ಬಿ.ಎಂ. ,ಹರಿಹರ 157/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.58 4725

ದ್ಮಯಂತಿ,ಕ್ುಚಿಯ 86/10. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.00 3000

ಪ ವಣಣಎ.ಚಿ.,ಕ್ುಚಿಯ 86/11 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.03 3100

ಜೆ ಯೋತಿ . ಬಿ.ಎಂ.,ಶಿರೋಮಂಗಲ 60/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.50 4500

ಎಂ.ಜಿ.ಮೆೋದ್ಪಪ,ಹಚಿಚನಾಡು 8/7A ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 3.33 10000

ಕ್ುಶಾಲಪಪ.ಎಂ.ಎಸ್,ಹಳಿಿಗಟುಿ 132/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 5.00 15000

ಅಭೋಶೋಕ .ಕೆ.ಹೆಚ್,ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗ್ಾಲ 182/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 3.33 10000

ಕೆ. ಯು. ಪಟುಿ,ಕಾಮಾಯಡು 22/5,22/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.10 6300

ಪಿ.ಎಂ. ಶಾಂತ ಕ್ುಮಾರಿ,ಹಳಿಿಗಟುಿ 32/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 4.50 13500

ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ಮೋ ಎ. ಜಿ,ಕ್ುಚಿಯ 87/16B5 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.17 6500

ಕೆ.ಯು. ಕಾಯಯಪಪ,ಕಾಮಾಯಡು 38/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.83 8500

ಎಸ್.ಎನ್. ದಿೋಪಕ ಮೊಣಣಪಪ,ನಿಡುಗುಂಬ 51/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.80 5400

ವಿದ್ಾಯ ಕ್ುಶಾಲಪಪ,ಸದ್ಾೆಪುರ 36 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 7500

ಹೆೋಮು ಗಣಪತಿ,ಕ್ುಚಿಯ 142/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.17 6500

ಎಸ್.ಎಸ್.ನಂಜಪಪ,ನಿಡುಗುಂಬ 64/5A ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.80 5400

ಅಯಯಣಣ. ಬಿ.ಎಂ.,ಶಿರೋಮಂಗಲ 57/2 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 3.17 9500

ಜೆೋಮ್ಸ ಸಾಲಾಡನ,ಅಂಬಟಿಿ 20/1. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 7500

ಜೆ ೋಸ್ಫ್ ನಿಶಾಂತ್ ಮೊೋರಾಸ್,ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು 140/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.50 7501

ಎಂ. ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ,ವಿಬಾಡಗ 164/16 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.83 8500

ಹೆಚ್.ಸ. ರಾಜು,ದೋವನ ರು 23F ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.17 3500

ಕೆ.ಎ. ಆದಿತಯ,ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗ್ಾಲ 185/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.00 3000

ಎಂ.ಸ. ತಿಮಮಯಯ,ಸದ್ಾೆಪುರ 28 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 6000



ಕೆ.ಬಿ. ಹೆೋಮಚಂದ್ರ,ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗ್ಾಲ 203/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 6000

ಎಂ.ಸ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ,ಸದ್ಾೆಪುರ 74 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 3.00 9000

ನಾಗರಾಜು,ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು 1/1. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.33 4000

ಐ.ಎಸ್. ಪರತಾಪ್,ಬಿಳುಗುಂದ್ 113 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 6000

ವಾಸು. ಎಂ.ಸ.,ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು 1/1. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.80 5400

ಎಸ್.ಕೆ. ಸರ ೋಜಾ,ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು 1/1. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 6000

ಕೆ.ಎನ್. ಪರಮೆೋಶಾರ,ತಾವಳಗೋರಿ
9/2B1P1,9/2B2,9/

5
ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.67 8000

ಎಂ.ಕೆ. ಮುದ್ೆಪಪ,ಕೆ ೋಟೆ ೋರು, 2/15P2,1/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.00 3000

ಎಸ್. ಟಿ. ಸಾಾತಿ,ನಲ ಲರು 173 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.71 2130

ಲಾರನ್ಸ ಮೊೋರಾಸ್,ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು 134/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.67 8000

ಮೆೋಗಡಲ್ಲೋನಾ ಮೊರಾಸ್ ,ಕೆದ್ಮುಳ ಿರು 138 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.83 5500

ಮೆೈನಾ ಹರಿೋಶ್,ವಿ.ಬಾಡಗ 164/16 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.70 8100

ಸಾವಿತಿರ ನಾಣಯಯ,ಪುದ್ುಕೆ ೋಟೆ 52/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.33 4000

ಎಂ.ಪಿ.ಸೋತಾ,ಚನನಂಗಿ 1/47. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.00 3000

ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕೆ.ಕೆ,ಅಮಮತಿತ Nov.20 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.83 5500

ಎ. ಜಿ.ಸಬಿತ ,ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗ್ಾಲ 24/3. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.00 3000

ಕೆ.ಎನ್.ಕಾರ್ೋರಪಪ,ಬೆಟಿಗೋರಿ 16/6. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.83 5500

ಪ ವಣನ. ಎ.ಜಿ.,ಬಾಡಗ ಬಾಣಂಗ್ಾಲ 2/10A ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 6000

ಚಂಗಪಪ.ಎಂ.ಪಿ.,ಚನನಯಯನ ಕೆ ೋಟೆ 1/43. ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 6000

ರಾಮು . ಜೆ.ಕೆ.,ಚನನಯಯನ ಕೆ ೋಟೆ 106/7ಎ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.84 5520

ಇಂದಿರಾ. ಜೆ.ಆರ್,ಮಾಲಾೆರ 72/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 6000

ಎ.ಎಂ.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ,ಕ್ಳತಮಡು 130/3ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.00 3000

ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ.ಟಿ,ಅವಯತ ೋಕ್ುಲ 37/90 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 6000

ಸರಸಾತಿ ಹೆಚ್.ಎ,ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ 14/5 14/3 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 1.93 5800

ಎಂ.ಎಂ.ಬೆ ೋಪಣಣ, 187/4 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 2.00 6000

ಸುಂದ್ರ  ಎನ್.ಎಂ ಬಿನ್: ಮಂಕ್ು ಗ್ಾಳಿಬಿೋಡು 87/43ಪಿ1 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3.00 10800.00

ಪಾಪು ಸಣಣಯಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಎಸ್. ಕ್ಟೆಿಮಾಡು 177/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು 2.00 7200.00

ರೋವಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ 128,12/1,12/37p3 ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.828 6210.00

ಎಂ.ಡಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸ್ 19/11, ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 8640.00

ಹೆಚ್.ಆರ್. ತುಳಸ 45/5ಬಿಪಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.48 4320

ಹೆಚ್.ಕೆ. ದಿನೆೋಶ್ 65/6 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.4 3600

ಗ್ೌರಿ ಹೆಚ್. ಪಿ. 84/1 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.64 5700

ಹೆಚ್.ಸ. ಶಿವಕ್ುಮಾರ್ 144/16ಸ, 104/28 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.32 2880

ಜನಾಧಯನ ಎನ್ ಎ
ಬಿನ್ ; ಎನ್ ಸ ಐತಪಪ ನಾಯಿ ಮದ 6/29P2 ಕಾಳುಮೆಣಸು 3 10800.00

ಹೆಚ್.ಎನ್. ಮಲಲೋಶ್ 301, 4/17 ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಅಡಿಕೆ, ಕ್ಕತತಳೆ 0.42 3750.00

ಎಸ್-20 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನುಸಾಕಾಣ್ಣಕೆ 
ಅಭವೃದಿೆ    2851-00-200-0-01

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಸ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಚಂಗಪಪ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 117/19 ಪುರುಷ 800.00 530732713931 11022200033920

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಎಸ್.ದೋಚಮಮ ಕೆ ೋಂ:ಸುದಿೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 85/38 ಮಹಳೆ 800.00 729749422579 11022200058180



ತರಬೆೋತಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಶಾ ಕೆ ಂ: ಎಸ್.ಎ. ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 65/11 ಮಹಳೆ 800.00 996321443737 11022200065859

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎಂ. ಸರ ೋಜಿನಿ ಕೆ ೋಂ:ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 26/5, ಮಹಳೆ 800.00 280806080461 960644498

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಎಸ್.ಸುಧೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಪಿ.ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 38 ಪುರುಷ 800.00 250307787353 8503555461-6

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎ. ಮೆೈನಾ ಕೆ ಂ:ಅರುಣ್ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 19/1, ಮಹಳೆ 800.00 751824324720 11022250008131

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಐ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್: ಅಯಯಣಣ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 46/2 ಪುರುಷ 800.00 967143473359 11022200012247

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಬಿ.ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್: ಬೆ ೋಜಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 104/2 ಪುರುಷ 800.00 933804768671 11022200055933

ತರಬೆೋತಿ ಯು.ಕೆ. ಧಮಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ: ಕಾಳಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 61/4ಪಿ1 ಪುರುಷ 800.00 976902710973 1537101006798

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಎಂ. ವಾರಿಜ ಕೆ ಂ:ಎಸ್.ಎಸ್. ಮೊೋಹನ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 140 ಮಹಳೆ 800.00 4619778470140 11022200036515

ತರಬೆೋತಿ ಯು.ಬಿ.ಯಮುನಾ ಕೆ ಂ: ಯು.ಬಿ. ಬಾಬಯಯ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 61/4ಪಿ1 ಮಹಳೆ 800.00 840728716833 11022200015706

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಸ.ರತನಕ್ರ ಬಿನ್:ಚಿಣಣಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/693 ಪುರುಷ 800.00 342375884219 520101241228774

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಯಶ ೋಧ ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ ಚೋಲವಾರ ಭಾಗಮಂಡಲ 204/1 ಮಹಳೆ 800.00 988663090291 520191057225067

ತರಬೆೋತಿ ಎಸ್.ಎ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಎಸ್.ಕೆ. ಆನಂದ್ ಚೋಲವಾರ ಭಾಗಮಂಡಲ 140 ಪುರುಷ 800.00 806460541555 621002523905

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಸ.ಪುಪಪರ್ೋಣ್ಣ ಕೆ ಂ: ಪಿ.ಯು. ಚಿಣಣಪಪ ಚೋಲವಾರ ಭಾಗಮಂಡಲ 28/30 ಮಹಳೆ 800.00 3663606168688 520101224065668

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಆರ್. ರೋಣುಕ್ ಕೆ ಂ:ಗಣಪತಿ ಚೋಲವಾರ ಭಾಗಮಂಡಲ 26/6, ಮಹಳೆ 800.00 837567970519 ,0914104000044590

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಎಂ. ಬಾಸಿರ ಬಿನ್: ಡಿ.ಕೆ. ಮುದ್ೆಪಪ ಚೋಲವಾರ ಭಾಗಮಂಡಲ 1/65, ಪುರುಷ 800.00 563311062856 11022200039992

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಯು. ಉತತಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಸ್. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಚೋಲವಾರ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/13ಪಿ2 ಪುರುಷ 800.00 429777972758 520101048788577

ತರಬೆೋತಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪದ್ಮಯಯ ಬಿನ್: ಮುದ್ೆಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/720 ಪುರುಷ 800.00 719037086433 520101241233931

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಕೆ. ಕ್ಲಾ ಶಿರೋ ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಕೆ. ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ ಚಲವಾರ ಭಾಗಮಂಡಲ 204/1 ಮಹಳೆ 800.00 494744149857 520101241217322

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಜಿ. ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್: ಬಿ.ಆರ್. ಗಣಪತಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 72/3, ಪುರುಷ 800.00 493270182149 1312500100294801,

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ವಿ. ಪರತಾಪ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಕೆ. ವಿಠಲ ಚೋಲವಾರ ಭಾಗಮಂಡಲ 8/12, ಪುರುಷ 800.00 231534892123 30021778438

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಎಸ್. ಸವಿತ ಕೆ ಂ:ಶೋಖರ್ ಚೋಲವಾರ ಭಾಗಮಂಡಲ 126/2 ಮಹಳೆ 800.00 619892742966 11022200040971

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಸರಳ ಕೆ ಂ:ಗಣಪತಿ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 42 ಮಹಳೆ 800.00 457098677113 621002047670

ತರಬೆೋತಿ ತುಳಸ ಮಣ್ಣ ಕೆ.ಬಿ ಕೆ ಂ: ಎಸ್.ಎಂ. ತಮಮಯಯ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 78/14 ಮಹಳೆ 800.00 957997822403 1312500100884001,

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಯು. ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್: ಕೆ.ಪಿ. ಉತತಯಯ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 78/13 ಪುರುಷ 800.00 671891804808 131250010067701,

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಎಂ.ವಸಂತ ಬಿನ್:ಮಂದ್ಣಣ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 128 ಪುರುಷ 800.00 568599364487 621002044865

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಎಂ. ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಂ. ಮಂದ್ಣಣ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 66/5 ಪುರುಷ 800.00 510788095283 1312500100614701,

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎ.ಉತತಯಯ ಬಿನ್:ಅಪಪಣಣ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 185/3 ಪುರುಷ 800.00 942493806998 621002023254

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎ. ಬೆಳಯಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಂ. ಅಚಚಯಯ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 193/6 ಪುರುಷ 800.00 732039055152 1312500100291301,

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎ. ರಾಜಮಣ್ಣ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಂ. ಅಚಚಯಯ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 192/5 ಪುರುಷ 800.00 400429410788 621002044446

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಬಿ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಬಿ.ಆರ್.ಬೆಳಯಪಪ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 9 ಪುರುಷ 800.00 482450454992 1312500100259000

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಡಿ.ದ್ಮಯಂತಿ ಕೆ ಂ:ಕೆ.ಎ.ಮೊಣೆ ಣಪಪ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 7/42, ಮಹಳೆ 800.00 613890870621 13212500100883701,

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎ.ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಅಪಪಯಯ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 140/8 ಪುರುಷ 800.00 243918735328 1312500100375201,

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸುಂದ್ರಿ ಕೆ ಂ: ಮಂದ್ಪಪ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 84/4ಪಿ1 ಮಹಳೆ 800.00 348320358936 1312500100422701,

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಎ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್:ಡಿ.ಎಂ.ಅಪಪಣಣ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 58/3, ಪುರುಷ 800.00 667757415495 1312500101008301,

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಎ.ಲವ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಸ್. ಅಯಯಣಣ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 53/9 ಪುರುಷ 800.00 404864074837 621002029416

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್:ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 10/6ಪಿ1 ಪುರುಷ 800.00 559283406244 621002044559

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಎ.ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್:ಅಪಪಚುಚ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 85/50 ಪುರುಷ 800.00 644200529492 1599833162



ತರಬೆೋತಿ ರಾಣ್ಣ ಕ್ುಶಾಲಪಪ  ಕೆ ೋಂ:ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 19/1, ಮಹಳೆ 800.00 75210629900 1312500100632401,

ತರಬೆೋತಿ ಟಿ.ಪಿ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್:ಟಿ.ಬಿ.ಪಳಂಗಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 99/6 ಪುರುಷ 800.00 545099838256 520101048832789

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎ.ಪರಮೆೋಶಾರ ಬಿನ್:ಕೆ.ಬಿ. ಅಯಯಣಣ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 58/2 ಪುರುಷ 800.00 957861471820 621002044480

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಕೆ.ಅರಸು ಬಿನ್:ಎಂ.ಜಿ.ಕ್ುಟಿಪಪ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 55/4 ಪುರುಷ 800.00 383705220500 ,008300101004405

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಎ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎ. ಅಚಚಯಯ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 134/5 ಪುರುಷ 800.00 978815024200 1312500100680901,

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಕೆ.ಹೆೋಮ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್: ಕ್ುಟಿಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 33/5, ಪುರುಷ 800.00 713191909979 1312500100742401,

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎ.ಮೊಣಣಪಪ ಬಿನ್:ಅಪಪಣಣ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 143/2 ಪುರುಷ 800.00 708538110424 520101048829990

ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಸಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್:ಕಾಯಯಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 13/4, ಪುರುಷ 800.00 679822352832 1312500100155001,

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಎ. ರಾಮೆೋಶಾರ ಬಿನ್:ಅಪಪಯಯ ಬಿ. ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 271/16 ಪುರುಷ 800.00 753097128690 1312500100745101,

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಜಿ. ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್:ಬಿ.ಆರ್.ಗಣಪತಿ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 72/3 ಪುರುಷ 800.00 913099924315 1312500100308001,

ತರಬೆೋತಿ ಟಿ.ಎಂ. ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್:ಟಿ.ಎ. ಮುತತಣಣ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 177/4 ಪುರುಷ 800.00 867154344880 1312500100888601,

ತರಬೆೋತಿ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ರ ಪ  ಕೆ ೋಂ ಪರಸನನ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 650069581396 520101022815739

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಟಿ ತಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ  ತಮಮಣಣ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 394762759247 520191002798111

ತರಬೆೋತಿ ಹಾಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ಾ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 820925524297 520101022827060

ತರಬೆೋತಿ  ಎನ್. ಆರ್ ಪುಟಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಮೆೋಶ್ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 562427419386 520101022823588

ತರಬೆೋತಿ  ಎಂ. ಹೆಚ್ ರ್ಂಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹ ವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 502191352025 520101022801703

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಪಿ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ಂ   ಹ ವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 664581828309 520101022809895

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್. ಎಂ ಚಿನನಮಮ  ಕೆ ೋಂ  ಮೆೋದ್ಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 319149563884 520191002798162

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ. ಡಿ  ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ದೋವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 773084873955 520191002798431

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ. ಎಂ. ಕೆ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್  ಮಲಲಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 491722297094 520101022794626

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್. ಟಿ ಮೆೋದ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 518865222128 520101022817987

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ. ಟಿ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 317051602479 520101034882371

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್  ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 803837823804 520101022815216

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್  ಧಮಯಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 522412857754 520101022816514

ತರಬೆೋತಿ  ಎಂ. ಕೆ. ದೋವರಾಜು ಬಿನ್  ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 588768119248 54019946230

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಕೆ. ಚಿಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 758195127523 115601010005110

ತರಬೆೋತಿ  ಎನ್. ಡಿ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 894755471413 CORP0000033

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್. ಡಿ ಕಾಶಿ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 912913005896 520101022821577

ತರಬೆೋತಿ  ಪುಟಿರಾಜು  ಬಿನ್  ದೋವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 997586128402 520291013212521

ತರಬೆೋತಿ  ಎನ್. ಎಂ ಆನಂದ್  ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 866223298179 520101022818827

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಎಸ್ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 359673436423 0100101001641

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್. ಎ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 800883740249 520101022798834

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎ ಮಲಲಪಪ  ಬಿನ್   ಅಣಣಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 641460643038 520101022807541

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಪಿ ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 527360856819 520101022794685

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಎಂ  ವಿೋರರಾಜು ಬಿನ್  ಮಲಲಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 822535423790 52010102297366

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ. ಕೆ  ಈಶಾರ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 831405715464 520101022815429

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಟಿ ಉತತಯಯ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 537777472776 520101022806926



ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಎ.  ಸುದ್ಶಯನ್  ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 512699323239 11561011001664

ತರಬೆೋತಿ  ಡಿ.ಪಿ  ಸುರೋಸ್ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 703760281308 52010102796793

ತರಬೆೋತಿ  ಡಿ.ಟಿ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 575195150140 115601011004534

ತರಬೆೋತಿ  ಕೆ.ಕೆ. ದಿೋಲ್ಲೋಪ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 851006318559 520101022814465

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ. ಎಂ ಸ್ ೋನಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 392095465618 0563101012490

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಕೆ ಉತತಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 243763917740 520101263189981

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ. ಬಿ ಗಣಪತಿ  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 812319575488 520101022805687

ತರಬೆೋತಿ ಎಮ್. ಎ. ಸುಧಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 500961691926 520101022815623

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎಸ್  ಹೆ ನನಯಯ ಬಿನ್  ಶಿವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 743020964579 520191002798243

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಯು  ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 926918502818 520101022802742

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ. ಕೆ.  ಗುರಪಪ ಬಿನ್  ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 904981943175 0563101010103

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್. ಕೆ. ಪರಸನನ ಬಿನ್  ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 647899109079 520101022817839

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎ ರಾಜು ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 227833921729 520101034844739

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ. ಬಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 495036559128 32913093390

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಕೆ.  ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 958150760514 520101022817952

ತರಬೆೋತಿ  ಎಂ. ಎಸ್ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 336546904590 520101022797609

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಎಂ ಸುದಿೋನ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್    ಡಿ. ಟಿ  ಮುತತಣಣ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 403998748435 520101022818835

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎ ಮುತತಣಣ ಬಿನ್  ಅಣಣಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 571670787381 520101022813043

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಜಿ  ನಂದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 214180699713 520101022806020

ತರಬೆೋತಿ ಜೆ.ಕೆ. ಹೆೋಮಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಜಕ್ಿನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 464879076789 38506670946

ತರಬೆೋತಿ ಜೆ.ಎಂ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್  ಮಲಲಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 745614643341 520101022796955

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್. ಎನ್ ಅಪಪಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 254455333323 520101022792933

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಟಿ. ಮುತತಣಣ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 800545627932 520101022797013

ತರಬೆೋತಿ ಜೆ.ಎಂ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಜಕ್ಿನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 715060754955 010100101006397

ತರಬೆೋತಿ ಸಾಗರ್ ಶಟಿಿ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ 800.00 343229963682

ತರಬೆೋತಿ ದಿೋರಾಜ್ ಚಂಗಪಪ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 450145004249

ತರಬೆೋತಿ ರಿೋಟಾ ಚಂಗಪಪ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 634601386663

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಎ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ಪಾಲಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 822502095431

ತರಬೆೋತಿ ಬಾಬಿ ವಗಿೋಯಸ್ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 973545864911

ತರಬೆೋತಿ ಜಿೋವನ್ ಬೆಳಯಪಪ ಕೆ ೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 924064251496

ತರಬೆೋತಿ ತಾರಾ ಮಾಚಯಯ ಕೆ ೋಡಿರಾ ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 233359908670

ತರಬೆೋತಿ ಭರತ್ ಭೋಮಯಯ ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 818215935020

ತರಬೆೋತಿ ಐ ಪಿ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 217465008433

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್. ಪಿ.ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 439789282441

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಎಂ. ಅಪಪಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 677679997672

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಸ. ಸುಬಬಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 456424000889

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್. ಪಿ. ಮಾಚಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 344763520956



ತರಬೆೋತಿ ಎನ್. ಸ. ಪ ಣಚಚ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 477597072086

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಎ. ಕ್ುಂಞಅಬುೆಲಾಲ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 378454065109

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಎ.ಸಪುಿ್ಯದಿೋನ್ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 564358329547

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಡಿ. ತಿಮಮಯಯ ಬೆೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 847891089235

ತರಬೆೋತಿ ಐ.ಕೆ. ಸುಬಬಯಯ ಸಾಮಾನಯ 800.00 847891089235

ತರಬೆೋತಿ ಎನ್.ಡಿ. ಅಚಚಯಯ ಬೆೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 599868172676

ತರಬೆೋತಿ ಅಶ ೋಕ ಸುಬಬಯಯ ಬಾಳಾಜಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 723525334993

ತರಬೆೋತಿ ಸ.ಎ. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 503729110733

ತರಬೆೋತಿ ಐ.ಎನ್. ನಾಚಪಪ ಯಡ ರು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 416431713982

ತರಬೆೋತಿ ಎಸ್.ಬಿ. ನಾಚಪಪ ಕೆ. ಬೆೈಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 638924180403

ತರಬೆೋತಿ ಸ್ ೋಮಯಂಡ ಭೋಮಯಯ ಕೆ. ಬೆೈಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 494271389755

ತರಬೆೋತಿ ಸಜಿತ್ ಪೆ ನನಪಪ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 224573379361

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಪಿ. ಚಿಣಣಪಪ ಕೆ. ಬೆೈಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 747309312557

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎನ್. ಚಂಗಪಪ ಚಿೋನಿನಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 537536235786

ತರಬೆೋತಿ ಮಂದ್ಪಪ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 477442563914

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ರ ೋಶಿ ಚಿನನಪಪ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 498881306146

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಸ.ಅಚಚಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 949402802252

ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಎ.ಚಿನನಪಪ ಚನನನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 736669952419

ತರಬೆೋತಿ ಸ.ಕೆ.ಪ ವಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 384999367044

ತರಬೆೋತಿ ಎಸ್. ಬಿ. ಪೆ ನನಪಪ ಕೆ ಳತ ತೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 800.00 361543585322

ತರಬೆೋತಿ ರಾಜೆೋಶ್ ಅಪಪಚುಚ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಚಂಬೆಬೆಳ ಿರು ಸಾಮಾನಯ 800.00 212371407114

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ.ಕೆ. ಗಣಪತಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ಸಾಮಾನಯ 800.00 623333928865

ತರಬೆೋತಿ ಕೆಂ.ಎಂ. ಮಾದ್ಪಪ ಭದ್ರಗ ೋಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 908340896355

ತರಬೆೋತಿ ಸಾವಿತಿರ ನಾಣಯಯ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 421842974639

ತರಬೆೋತಿ ಮಂದ್ಣಣ ದೋವಯಯ ಮೆೈತಾಡಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 861865073072

ತರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 745047400979

ತರಬೆೋತಿ ಅನಿತ ಕಾಯಯಪಪ ಬಾಳುಗ ೋಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 364355154393

ತರಬೆೋತಿ ಎಂ. ಪಿ.ಸೋತಾ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 800.00 981784957606

ತರಬೆೋತಿ ಚಂಗಪಪ .ಎಂ.ಪಿ. ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 800.00 325280484036

ತರಬೆೋತಿ ರಾಮಪಪ.ಎಂ.ಎ. ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 800.00 718957454331

ತರಬೆೋತಿ ಬಿ.ಎ. ಮೊೋಟಯಯ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 800.00 233098789848

ತರಬೆೋತಿ ಉಮೆೋಶ್ ಪಿ.ಕೆ. ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 800.00 233098789848

ತರಬೆೋತಿ ಡಿ. ಪಿ. ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 800.00 429435498339

ತರಬೆೋತಿ ಪ ವಯಯ ರ್ೈ.ಕೆ. ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 800.00 690300334961

ತರಬೆೋತಿ ಜಾನಕ್ಕ ಪಿ.ಎಲ್ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 800.00 709582210173

ತರಬೆೋತಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿ ಬಿ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 800.00 202178975976

ತರಬೆೋತಿ ಜಿ.ಬಿ. ಸ್ ೋಮಯಯ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 800.00 871872062315



ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಕೆ. ಸಂದಿೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಕಾಳಪಪ ಎಸ್ ಕಾಮಗ ೋಡು ಸದ್ಾೆಪುರ ¥Àj²µÀÖ eÁw 18181.00 480128677513 6414952361

ತರಬೆೋತಿ
ಹನುಮಂತಯಪಪ ಜಾಲವಾಡಗಿ ಬಿನ್: ಕ್ೃಷಣಪಪ 

ಜಾಲವಾಡಗಿ
ಬಾಲೋ ಹೆ ಸ ರು ಲಕ್ಷಮೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ 18181.00 531511605408 3295068313

ತರಬೆೋತಿ ಆಶಿಾನ್ ಸಕೆಾೋರಾ ಬಿನ್; ಎವರಸ್  ಸಕೆಾೋರಾ ಬಲೈಮನೆ ಬರಿಮಾರು  ಬಂಟಾಾಳ ಸಾಮಾನಯ 18181.00 477777487532 520101024471735

ತರಬೆೋತಿ ಯೋಗಿೋಶ್ ರ್ೈ. ಬಿನ್: ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ರಾಯಪುರ ಸರಿವರ ಹೆಬ ಬರು ಸಾಮಾನಯ 18181.00 330939415058 50100230255690

ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾರ್ ಂ ಸ್. ಬಿನ್:ಶಿವಣಣ ಬಿ ಕ್ುರ್ಂಪುರ ನಗರ ಹನುಮಂತಪುರ ಸಾಮಾನಯ 18181.00 231155433016 135501011001451

ತರಬೆೋತಿ ಮೊೋನಿಶ್ ಬಿ.ಒ ಬಿನ್:ಓಂಕಾರಮ ತಿಯ ಬಿ.ಜಿ ಹೆ ಸಪೆೋಟೆ
ಬಸಮಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ 

ಗುಬಿಬ
ಸಾಮಾನಯ 18181.00 948142268931 64182511589

ತರಬೆೋತಿ ನಾಗೋಶ್ ಎನ್.ಎನ್. ಬಿನ್: ನಾಗೋಗ್ೌಡ  ಎನ್.ಕೆ ನವಿಲುಮಾರನಹಳಿಿ ಶಿೋಳನೆರ ಸಾಮಾನಯ 18181.00 868635597650 64114458875

ತರಬೆೋತಿ ಅಂಜನೆೋಯ ವಿ.ಆರ್ ಬಿನ್: ರಾಮಪಪ ವಿಕ್ಡರ  ನಾಯಕ್ನ ಹಳಿಿ ಹರಿಹರ ಸಾಮಾನಯ 18181.00 227460601802 64128938048

ತರಬೆೋತಿ ಮದಲೋಟಪಪ ಬಿನ್: ನರಸಂಹಯಯ ಸುದೆಕ್ುಂಟಿ  ಕ್ ಡುಗನ ಹಳಿಿ ¥Àj²µÀÖ eÁw 18181.00 690425264740 6457216803

ತರಬೆೋತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಹೆಚ್.ಇ ಬಿನ್: ಹನುಂತಪಪ ಪಿ.ಇ ಬಗನಕ್ಟೆಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಸಾಮಾನಯ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ 18181.00 404999879700 ,0575108025918

ತರಬೆೋತಿ ಅಭಷೋಕ ಬಿ.ಸ. ಬಿನ್: ಸದೆೋಗ್ೌಡ  ಬ ದ್ನಹಳಿಿ ಕ್ುಣ್ಣಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 18190.00 888537759734 3646101010251

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಜೆ. ಜೆ ೋಸ್ೋಪ್ ಬಿನ್:ಜೆೋರಬ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 93/1, ಸಾಮಾನಯ 6750.00 487551598159 520101041966674

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎ.ಪಿ.ಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಎ.ಕೆ. ಪ ವಯಯ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/344 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 661683208874 11022200058180

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಆರ್.ಧನಂಜಯ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎ. ರಾಮಯಯ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 254/3 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 795033657107 ,035600101002182

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎಸ್.ಮುರಹರಿ ಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಯಯ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 236/1 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 625553468819 520101241213580

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಮೆೈಕ್ಲ್ ಪ ವತಾತನಿ ಬಿನ್:ಮೆೈಕ್ಲ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 233/2 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 460319927901 520101241212169

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎಸ್.ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಶಿರೋಧರ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 111/2 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 962779948722 404921000009154

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಪಿ. ಸುಬರಮಣಯ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಂ.ಪುರುಷ ೋತತಮ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 213 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 293995310851 520101241209648

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ವಿ. ಫ್ಾರನಿಸಸ್  ಬಿನ್: ಕ್.ಡಿ. ವಕ್ಕಯ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 729749422579 520101241239131

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಕೆ. ಜೆ ೋಸ್ ಬಿನ್:ಕ್ುರಿಯಕೆ ೋಸ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 236/5 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 671728349359 520101241248351

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸ.ಅಜುಯನ್ ಚಂದ್ರನ್ S/o.ಪಿ.ಚಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ್ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 43/1 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 215824058301 11022200024147

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಎನ್. ಪರಭಾಕ್ರ  S/o. ನಂಜಪಪ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 73/3 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 348886146512 1102220003545

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ  S/o. ಸಂಗಪಪ ಪ ಜಾರಿ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ ,1/2 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 522303168807 11022200004474

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್           S/o. 

ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸುಂದ್ರ
ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ,10/28 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 510592400353 11022200031462

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಅರ್.ನಂದ್ಕ್ುಮಾರ್  S/o. ಕೆ.ಎ.ರಾಮಯಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 32/1 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 482237596661 11022200015108

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ      S/o. ನಾರಾಯಣ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ,20/8 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 422872418109 11022200010040

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಜಿ.ಚಂದ್ರ ಶೋಖರ್   S/o. ಗ ೋಪಾಲ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 105 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,427744313594 ,11022200001503

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಸ್.ಟಿ.ಭವನ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್.ತಿಮಮಯಯ ಭ ತನ ಕಾಡು ಭಾಗಮಂಡಲ 41/13 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 8.00034E+11 1.10222E+13

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಯು.ಎಲ್.ತಿೋರ್ಯರಾಮ ಬಿನ್:ಲ್ಲಂಗಪಪ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 55/15 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,546614383273 ,11022200005399

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್:ಕ್ೃಷಣ ಭಟ್ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 27/14 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,833424097055 ,11022200000719

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಬಿ.ಪ ಣಚಚ      ಬಿನ್. ಬೆ ೋಜಪಪ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ,2/48 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,619661486001 ,11022200002447

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಸ್.ಡಿ.ಮಾದ್ಪಪ     ಬಿನ್:ದೋವಯಯ ತಲಕಾರ್ೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 85/15B ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,559119836634 ,11022200001320

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ದಿೋಪಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಡಿ.ಡಿ. ಬಿನ್:ದ್ಾಮೊೋದ್ರ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ ,24/2 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,708375520787 ,11022200055017

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಯು.ಪುರುಶ ೋತತಮ್ ಬಿನ್.ಎನ್ ಉತತಯಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 85/2 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,897217119118 ,11022200043266

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಪಿ.ಮಾದ್ಪಪ    ಬಿನ್: ಪೆ ನನಪಪ ಕೆ ೋಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 70/2 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,807233025224 ,11022200004290

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎಂ.ಅಪಪಚಚ        ಬಿನ್:ಮುತತಣಣ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 139/3 16875.00 ,621783518859 ,11022200016673

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಜಿ.ತಿಮಮಯಯ         ಬಿನ್:ಕೆ.ಟಿ.ಗಣಪತಿ ನಾಪೆ ೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 343/7P2 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,605209615021 ,1059984343-3



ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಲ್.ಎನ್. ವಾಸುದೋವ    ಬಿನ್: ಲ್ಲಂಗಪಪ ಯು.ಚಂಬು ಭಾಗಮಂಡಲ 165 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 775010011347 643101047181

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಯು.ಆಯಿಷ           ಕೆ ೋ : ಹೆೈದ್ಾರ ೋಸ್ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 92/2 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ 16875.00 ,372589329054 ,11022200030774

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಟಿ.ಕೆ.ಬೆ ೋಜಮಮ         ಕೆ ೋ: ಕ್ುಮಾರ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/41P1 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,276618016395 ,11022200014462

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಅರ್.ಕ್ಕರಣ್ ಬಿನ್:ಎನ್.ಎಸ್ ರಾಮಯಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 112/10P2 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,736415721106 ,11022200039770

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಬಿ.ತೋಜಸ್           ಬಿನ್:ಎನ್.ಅರ್.ಬೆಳಯಪಪ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 73/3 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,306095370047 ,11022200016060

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಟಿ.ಎಂ.ಆನಂದ್             ಬಿನ್: ಮಂಜುನಾರ್ಯಯ ಕೆ ೋಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 27/53 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,547184836136 ,11022200012174

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪಿ.ಎಸ್.ಸುಧೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಪಿ.ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 85/38 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,250307787353 ,520361023107558

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಅರ್.ನಾಗರ್ೋಣ್ಣ     ಕೆ ೋ:ರಾಮಯಯ ಎನ್.ಎಸ್ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 112/10P2 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,964371842910 ,11022200027046

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಸ್.ಎಂ.ಪರಸನನ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಎಸ್.ಡಿ.ಮಾದ್ಪಪ ತಾವ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 104/10P ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,454360817021 ,11022200019534

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಅರ್.ಸಂಪತ್         ಬಿನ್: ರಾಮಯಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 112/10P2 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,829204577833 ,11022200037927

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಡಿ.ಪರಸಾದ್       ಬಿನ್:ಬಿ.ಸ.ದೋವಪಪ ಕೆ ೋಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 42/3 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,572488838215 ,11022200033485

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಸ.ರಾಮಚಂದ್ರ      ಬಿನ್: ಚಿಣಣಪಪ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 65/13 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,490088066667 ,11022250005492

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ .ಜೆ   ಬಿನ್: ಜೆರಿ ಪರತಾಪ್

ಭೋಮನಕ್ಲುಲ 
ತಲಕಾರ್ೋರಿ

ಭಾಗಮಂಡಲ 94/9 ಅಲಪ ಸಂಖಾಯತ 16875.00 ,743826128130 ,11022200025153

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಜೆ.ಭಾಗಿೋರಥಿ    ಕೆ ೋಂ:ಕೆ.ಕೆ.ಜೆ ೋಯಪಪ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 84/5 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,999677650417 ,11022200020530

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎ.ಹರಿೋಶ್         ಬಿನ್: ಅಣಣಯಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/26 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,589629460140 ,11022200017319

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಎನ್.ಹಷಯ    ಬಿನ್: ಡಿ.ಎನ್.ನಂಜುಂಡಯಯ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 48/5 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,371622194974 ,11022200000029

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎ.ಕೆ.ಈರಪಪ          ಬಿನ್: ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 210/2 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,635919253602 ,4812500101769801

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಡಿ.ನೆೋತುರ     ಬಿನ್: ಎಂ.ಎಂ. ದ ಡಡಯಯ ಹಜಿೆ ನಾಡು ಭಾಗಮಂಡಲ ,1/43 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 ,918709565533 ,0517101019949

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಸ.ಬೆಳಿಿ            ಬಿನ್: ಚಂದ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/625 ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 3375.00 ,368978947299 ,520101241212762

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಪಿ.ಶಿರೋಧರ್    ಬಿನ್: ಪರಮೆೋಶಾರ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1P2 ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 3375.00 ,245406083860 ,520101241211049

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎನ್.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ  ಬಿನ್: ನಾರಾಯಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 329/3 ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 6750.00 ,517006255972 ,520101241213092

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ನಾರಾಯಣ          ಬಿನ್: ಕ್ೃಷಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/628P ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 6750.00 ,294542245609 ,0517101027603

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಸ. ಅಶ ೋಕ ಬಿನ್: ಬಿ.ಸ. ಚಿನನಯಯ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 56/147 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 ,502837532557 ,1654101001825

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪಿ.ಅರ್. ಗ್ೌತಮ್ ಬಿನ್: ಪಿ.ಬಿ.ರವಿೋಂದ್ರನಾರ್ ಮರಗ ೋಡು ಭಾಗಮಂಡಲ 80/5 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 ,483756391087 ,114401121000006

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಐ.ಎ. ಸುಮ ಮುತತಮಮ  ಕೆ ೋಂ:ಐ.ಡಿ.ಅಪಪಯಯ ಕ್ಕಗ್ಾಾಲು ಭಾಗಮಂಡಲ 94/3P1 ಸಾಮಾನಯ 27000.00 ,417843279892 ,121001891614

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಜಯಂತ್   ಬಿನ್: ಕಾಯಯ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ,10/2

ಪರಿಶಿಷಿ 
ಜಾತಿ

20000.00 ,343134648205 ,11022210002404

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎಂ. ಸುಬಬ          ಬಿನ್: ಹೆಚ್.ಎ.ಮರಿಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ,37/20

ಪರಿಶಿಷಿ 
ಜಾತಿ

20000.00 ,205834726949 ,11022200010504

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಜಿ.ಬೆಳಯಪಪ          ಬಿನ್: ಹೆಚ್. ಗಂಗು ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/32

ಪರಿಶಿಷಿ 
ಜಾತಿ

20000.00 ,249763569626 ,11022200037536

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಆರ್.ಪುಟಿಣಣ      ಬಿನ್: ರಾಮ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/25

ಪರಿಶಿಷಿ 
ಜಾತಿ

20000.00 ,528123410017 ,11022200012619

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಬಿ.ಶೋಷಪಪ         ಬಿನ್: ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬೆ ೋಗರ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 37/38

ಪರಿಶಿಷಿ 
ಜಾತಿ

10000.00 ,811377792946 ,11022200046759

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಕೆ ಈರಪಪ  ಬಿನ್: ಕಾಯಯಪಪ ಪ ಜಾರಿ ಕಾಲ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ ,6/10 ಸಾಮಾನಯ 20250.00 ,637011047608 13281018727

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಕೆ.ಅಪಪಯಯ         ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ.ಕ್ುಟಿಯಯ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 49/1 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,510523279753 ,114701011000480

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಎಂ.ಅಯಯಮಮ     ಬಿನ್: ಬಿ.ಜೆ ಮಂದ್ಣಣ ಕೆ ಣಂಜಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 45/1 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,520916905920 ,520101028481824

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಅರ್. ಮಹೆೋಶ್    ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ. ರಾಮಯಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 32/1 ಸಾಮಾನಯ 23625.00 ,511242617332 ,11022200032889

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಎನ್.ಅಶ ೋಕ    ಬಿನ್: ಎನ್.ಕೆ. ನಂಜಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 192/10 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 ,932290356477 ,11022200007504

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಯು.ಲ್ಲೋಲಾವತಿ         ಕೆ ೋಂ :ಪಿ.ಅರ್. ಚಿಣಣಪಪ ಕ್ುಂದ್ಾಚೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ 23625.00 4623 8455 8845 10599800181

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಸ್ ೋಮಪಪ ನಾಯಿ ಬಿನ್: ಮುದ್ುೆ ನಾಯಿ 2ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 20250.00 825972792804 54012454428



ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಸ್ ೋಮಪಪ ನಾಯಿ ಬಿನ್: ಮುದ್ುೆ ನಾಯಿ 2ನೆೋ ಮೊಣಣಂಗೋರಿ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 33750.00 569823536639 11022250001500

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಸ. ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಚಂಗಪಪ ಅಯಯಂಗೋರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 117/19 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 530732713931 11022200033920

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪಿ.ಎಸ್.ದೋಚಮಮ ಕೆ ೋಂ:ಸುದಿೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಸಣಣಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 85/38 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 729749422579 11022200058180

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಸ್.ಎಸ್. ಆಶಾ ಕೆ ಂ: ಎಸ್.ಎ. ಸತಿೋಶ್ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 65/11 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 996321443737 11022200065859

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎಂ. ಸರ ೋಜಿನಿ ಕೆ ೋಂ:ಸ್ ೋಮಯಯ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 26/5, ಸಾಮಾನಯ 6750.00 280806080461 960644498

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪಿ.ಎಸ್.ಸುಧೋರ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಪಿ.ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 38 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 250307787353 8503555461-6

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎ. ಮೆೈನಾ ಕೆ ಂ:ಅರುಣ್ ಸಣಣಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 19/1, ಸಾಮಾನಯ 6750.00 751824324720 11022250008131

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಐ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್: ಅಯಯಣಣ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 46/2 ಸಾಮಾನಯ 6700.00 967143473359 11022200012247

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಬಿ.ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್: ಬೆ ೋಜಪಪ ಸಣಣಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 104/2 ಸಾಮಾನಯ 6700.00 933804768671 11022200055933

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಯು.ಕೆ. ಧಮಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ: ಕಾಳಪಪ ಸಣಣಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 61/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 6700.00 976902710973 1537101006798

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಎಂ. ವಾರಿಜ ಕೆ ಂ:ಎಸ್.ಎಸ್. ಮೊೋಹನ ಸಣಣಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 140 ಸಾಮಾನಯ 6700.00 4619778470140 11022200036515

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಯು.ಬಿ.ಯಮುನಾ ಕೆ ಂ: ಯು.ಬಿ. ಬಾಬಯಯ ಸಣಣಪುಲ್ಲಕೆ ೋಟು ಭಾಗಮಂಡಲ 61/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 6700.00 840728716833 11022200015706

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪಿ.ಸ.ರತನಕ್ರ ಬಿನ್:ಚಿಣಣಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/693 ಸಾಮಾನಯ 6700.00 342375884219 520101241228774

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಯಶ ೋಧ ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 204/1 ಸಾಮಾನಯ 6700.00 988663090291 520191057225067

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಸ್.ಎ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಎಸ್.ಕೆ. ಆನಂದ್ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 140 ಸಾಮಾನಯ 6700.00 806460541555 621002523905

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪಿ.ಸ.ಪುಪಪರ್ೋಣ್ಣ ಕೆ ಂ: ಪಿ.ಯು. ಚಿಣಣಪಪ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 28/30 ಸಾಮಾನಯ 6700.00 3663606168688 520101224065668

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಆರ್. ರೋಣುಕ್ ಕೆ ಂ:ಗಣಪತಿ ಅವಂದ್ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 26/6, ಸಾಮಾನಯ 6700.00 837567970519 ,0914104000044590

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಎಂ. ಬಾಸಿರ ಬಿನ್: ಡಿ.ಕೆ. ಮುದ್ೆಪಪ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 1/65, ಸಾಮಾನಯ 6700.00 563311062856 11022200039992

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಯು. ಉತತಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಸ್. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 37/13ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 6700.00 429777972758 520101048788577

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪದ್ಮಯಯ ಬಿನ್: ಮುದ್ೆಪಪ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/720 ಸಾಮಾನಯ 6700.00 719037086433 520101241233931

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಕೆ. ಕ್ಲಾ ಶಿರೋ ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಕೆ. ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 204/1 ಸಾಮಾನಯ 6700.00 494744149857 520101241217322

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಜಿ. ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್: ಬಿ.ಆರ್. ಗಣಪತಿ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 72/3, ಸಾಮಾನಯ 6700.00 493270182149 1312500100294801,

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ವಿ. ಪರತಾಪ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಕೆ. ವಿಠಲ ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 8/12, ಸಾಮಾನಯ 6725.00 231534892123 30021778438

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಎಸ್. ಸವಿತ ಕೆ ಂ:ಶೋಖರ್ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 126/2 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 619892742966 11022200040971

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಎಸ್. ಸರಳ ಕೆ ಂ:ಗಣಪತಿ ಕೆ ೋಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 42 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 457098677113 621002047670

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ತುಳಸ ಮಣ್ಣ ಕೆ.ಬಿ ಕೆ ಂ: ಎಸ್.ಎಂ. ತಮಮಯಯ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 78/14 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 957997822403 1312500100884001,

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಎಸ್. ಸುಧಾ ಕೆ ಮ:ಡಿ.ಜಿ. ಸ್ ೋಮಪಪ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 65/4 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 250587195116 1022200029276

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಜಿ. ಶ ೋಭಾ ಕೆ ಂ:ಗಿರಿೋಶ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 143/12ಪಿ ಸಾಮಾನಯ 6750.00 855007125097 520101241220498

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಎನ್. ಮೊೋಹನಿ ಕೆ ೋಂ:ಡಿ.ಸ. ನಳಿನಾಕ್ಷ್ಮ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 65/22 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 313528558456 11022200024855

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪಿ.ಸ. ವಿಠಲ ಬಿನ್: ಚಂಗಪಪ ತಣ್ಣಣಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ 6750.00 439126008825 621002018915

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪಿ.ಟಿ. ರೋಷಮ ಕೆ ಂ: ಪಿ.ಯು. ತೋಜ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 107/15 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 395949958172 1312500100621901,

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆಚ್.ಕೆ. ಯೋಗ ರಾಜ್ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಹೆಚ್.ಟಿ ಕ್ುಶಾ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/363 ಸಾಮಾನಯ 3375.00 876144789601

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎ.ಎಸ್. ಚನನಪಪ ಬಿನ್: ಪಾತಿ: ಸುಬಬಯಯ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/58 ಸಾಮಾನಯ 3375.00 806210105773 12252100000250

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಕೆ. ವಿಶಾನಾರ್ ಬಿನ್: ಕೆ ರಗಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 36/1ಪಿ34 ಸಾಮಾನಯ 3375.00 952504842716 64067034800

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಮಹಾಬಲೋಶಾರ ಭಟ್ ಬಿನ್: ಕ್ೃಷಣ ಭಟ್ ಪೆ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 548919199382 13252002801,

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಬಿ.ಪರದಿೋಪ ಬಿನ್: ರಾಮಯಯ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 116/1 ಸಾಮಾನಯ 3375.00 625576942427 13252012649

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಮಧುಸ ಧನ ಬಿನ್: ವಾಸಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 516875313855 1325200232-5



ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಸ.. ಬಾಲಕ್ೃಷನ ಬಿನ್: ಚನನಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/29 ಸಾಮಾನಯ 3375.00 531058761176 137801011000673

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ವಸಂತ  ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್:ಸೋತಾರಾಮ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 296/2ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ 3375.00 531058761176 12252100001697

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪಿ.ಹೆಚ್. ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್: ಹೆ ನನಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 902780883250 12252100001543

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಜಿ. ರಾಜಶೋಖರ ಬಿನ್: ಗಣಪತಿ ಎನ್. ಆರ್ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/321ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 3375.00 250908602146 1325200860-9

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆೋಮಚಂದ್ರ ಕೆ.ಸ.  ಬಿನ್: ಚಿನನಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 31/5, ಸಾಮಾನಯ 3375.00 273903033926 12252100000714

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎಸ್. ಯೋಗಿೋಶ ಬಿನ್:ಸುಬಬಣಣ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 241 ಸಾಮಾನಯ 3375.00 502681708969 1225100000191

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್:ಬೆ ೋಜಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/316ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 3375.00 559465910343 12252100000352

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಆರ್. ಸುಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್: ರಾಘವ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/1ಪಿ53 ಸಾಮಾನಯ 3375.00 865146091189 13252001115

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆ ನನಪಪ   ಎ.ಸ ಬಿನ್: ಚಂಗಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 139/1ಪಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 366911931641 12252100000052

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಕೆ ಪದ್ಮಯಯ ಬಿನ್: ಕೆೋಪಣಣ ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/227ಎ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 893375135322 12252100000544

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಕೆ.ಉದ್ಯಚಂದ್ರ ಬಿನ್: ಕೆೋಶವ ಕೆ.ಎಸ್ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 89/146 ಸಾಮಾನಯ 3375.00 478275866508 121001480343

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್: ಸುಂದ್ರ ಬಿ.ಸ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 281/9 ಸಾಮಾನಯ 3375.00 377242156474 20126153671

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಬಿ. ಸ್ ೋಮಶೋಖರ ಬಿನ್:ಬೆ ೋಜಪಪ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 356/361ಎ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 704529050438 121001496829

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಬಿ. ನಾಗೋಶ ಬಿನ್: ಬೆಳಯಪಪ ಗ್ೌಡ ಪೆರಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 163/1, ಸಾಮಾನಯ 3375.00 415410545461 13252003677

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಕೆ. ದೋವಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಕೆ ರಗ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/80, ಸಾಮಾನಯ 4050.00 777155362331 12251100002118

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸೋತಮಮ ಕೆ ಂ:ಕೆ. ಸುಂದ್ರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 54/51 ಸಾಮಾನಯ 4050.00 474104598969 12251100003129

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಾಬು ಹೆಚ್. ಬಿನ್:ಅಗು ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಸಾಮಾನಯ 4050.00 831263955456 12251100001432

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪಕ್ಕೋರ ಕೆ ಂ: ಪೌತಿ: ಚಿಂಗಿರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/329 ಸಾಮಾನಯ 4050.00 302634665811 12251100001823

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ. ಗಿರಿಜ ಕೆ ಂ:ಮೊೋಹನ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 54/73 ಸಾಮಾನಯ 4050.00 584554625639 64106552694

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಕೆ. ಬೆ ೋಜಮಮ  ಕೆ ಂ:ಅಂಗ್ಾರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 51/54 ಸಾಮಾನಯ 4050.00 806804628555 12251100001307

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಮಾಂಕ್ು ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/252 ಸಾಮಾನಯ 4050.00 721174836517 1225110001425

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಗ್ೌರಿ ಕೆ ಂ: ಬಾಬು ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 54/66 ಸಾಮಾನಯ 4050.00 293013374557 12251100002286

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಕೆ ರಗ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/80, ಸಾಮಾನಯ 4050.00 299929728971 ,0643108015641

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆಚ್.ಎ. ಆನಿತಾ ಕೆ ಂ:ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/362 ಸಾಮಾನಯ 4050.00 938142574513 12251100001368

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆಚ್. ಲತಾ ಕೆ ಂ: ಬಾಬು ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 22 ಸಾಮಾನಯ 4050.00 770127804209 12251100001368

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸುಹಾಸನಿ ಕೆ ಂ:ಜಯಕ್ುಮಾರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 24/2, ಸಾಮಾನಯ 4050.00 673710888518 348602120000043

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆಚ್.ಇ ಶಾರದ್ ಕೆ ಂ:ಹೆಚ್.ಎಂ.ತಿಮಮಯಯ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/238 ಸಾಮಾನಯ 4050.00 826937535492 31396597616

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ರ ಪ  ಕೆ ೋಂ ಪರಸನನ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 650069581396 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಟಿ ತಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ  ತಮಮಣಣ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 394762759247 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹಾಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ಾ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 820925524297 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
 ಎನ್. ಆರ್ ಪುಟಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಮೆೋಶ್ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 562427419386 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
 ಎಂ. ಹೆಚ್ ರ್ಂಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹ ವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 502191352025 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಪಿ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಕೆ ಂ   ಹ ವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664581828309 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್. ಎಂ ಚಿನನಮಮ  ಕೆ ೋಂ  ಮೆೋದ್ಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 319149563884 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ. ಡಿ  ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ದೋವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 773084873955 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಎಸ್ ಮಾಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಯಯ ಬಾಚಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/229 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 689645335246 520101022796629

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಚಂದ್ಾರವತಿ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 101/10 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 727020061039 115601011003776



ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಅನಿತ ನಂದ್  ಕೆ ೋಂ ನಂದ್ ಹಾಡಗೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 74/1 ಸಾಮಾನಯ 20250.00 556814478189 20068233449

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸ.ಈ ದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಕ್ಕಬೆಬಟಿ ಕ್ಸಬ 19/1 ಸಾಮಾನಯ 13500.00 993177227383 121001424468

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಸ್.ಪಿ ಜೆ ೋಯಪಪ ನೆೋರುಗಳಲ ಕ್ಸಬ 1/37 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 307703673802 132501010000307

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಜಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ ಕ್ಲಿಂದ್ ರು ಕ್ಸಬ 55/92 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 779228533384 1382500101308901

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಜಾನ್ ಪಿಂಟೆ ೋ  ಬಿನ್ ಪಿಂಟೆ ೋ ಮಸಗ ೋಡು ಕ್ಸಬ 143/7 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 347499917780 35652833599

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಸ್.ಎಸ್ ರಾಜು ಬಿನ್  ಸುಬಬಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 1/48 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 840866346198 0563101011821

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಉಮಾಕಾಂತ್ ಶಿರೋಪತಿ ಗಿಡಗಂಟೆ ಬಿನ್ ಶಿರೋಪತಿ ಕ್ುಸಬ ರು ಕ್ಸಬ 115/11 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 928448598121 38650577940

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಸ್.ಕೆ.ಹಷಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ತಾಕೆೋರಿ ಕ್ಸಬ 79/25 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 222382784435 115601011003231

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ. ಎಂ. ಕೆ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್  ಮಲಲಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ ವಿಳಾಸ ದ್ೃಡಿೋಕ್ರಣ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 491722297094 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್. ಟಿ ಮೆೋದ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 518865222128 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ. ಟಿ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 317051602479 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಕೆ. ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್  ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 803837823804 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಡಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್  ಧಮಯಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 522412857754 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
 ಎಂ. ಕೆ. ದೋವರಾಜು ಬಿನ್  ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 588768119248 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಕೆ. ಚಿಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 758195127523 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
 ಎನ್. ಡಿ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 894755471413 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್. ಡಿ ಕಾಶಿ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 912913005896 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
 ಪುಟಿರಾಜು  ಬಿನ್  ದೋವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 997586128402 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
 ಎನ್. ಎಂ ಆನಂದ್  ಬಿನ್ ಮುತತಣಣ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 866223298179 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಎಸ್ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 359673436423 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್. ಎ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 800883740249 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎ ಮಲಲಪಪ  ಬಿನ್   ಅಣಣಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 641460643038 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಪಿ ಹ ವಯಯ ಬಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 527360856819 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಎಂ  ವಿೋರರಾಜು ಬಿನ್  ಮಲಲಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 822535423790 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ. ಕೆ  ಈಶಾರ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 831405715464 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಟಿ ಉತತಯಯ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 537777472776 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಎ.  ಸುದ್ಶಯನ್  ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 512699323239 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
 ಡಿ.ಪಿ  ಸುರೋಸ್ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 703760281308 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
 ಡಿ.ಟಿ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 575195150140 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
 ಕೆ.ಕೆ. ದಿೋಲ್ಲೋಪ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 851006318559 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ. ಎಂ ಸ್ ೋನಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 392095465618 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಕೆ ಉತತಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 243763917740 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ. ಬಿ ಗಣಪತಿ  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 812319575488 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಮ್. ಎ. ಸುಧಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 500961691926 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎಸ್  ಹೆ ನನಯಯ ಬಿನ್  ಶಿವಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 743020964579 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಯು  ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 926918502818 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ. ಕೆ.  ಗುರಪಪ ಬಿನ್  ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 904981943175 015905007595



ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್. ಕೆ. ಪರಸನನ ಬಿನ್  ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 647899109079 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎ ರಾಜು ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 227833921729 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ. ಬಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 495036559128 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಕೆ.  ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 958150760514 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
 ಎಂ. ಎಸ್ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 336546904590 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಎಂ ಸುದಿೋನ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್    ಡಿ. ಟಿ  ಮುತತಣಣ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 403998748435 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎ ಮುತತಣಣ ಬಿನ್  ಅಣಣಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 571670787381 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಜಿ  ನಂದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 214180699713 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಜೆ.ಕೆ. ಹೆೋಮಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಜಕ್ಿನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 464879076789 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಜೆ.ಎಂ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್  ಮಲಲಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 745614643341 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್. ಎನ್ ಅಪಪಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 254455333323 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ.ಟಿ. ಮುತತಣಣ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಕ್ುಡಿಗ್ಾಣ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 800545627932 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಜೆ.ಎಂ ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಲಪಪ ಜಕ್ಿನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ '' ಸಾಮಾನಯ 3375.00 715060754955 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಡಿ ಕ್ುಶಾಲಪಪ  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಬೆಟಿದ್ಕೆ ಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ 131/1 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 207722254860 5201010227973

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಕೆ.  ಗುರಪಪ ಬಿನ್  ಕ್ುಟಿಪಪ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/39 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 904981943175 520191002798413

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಸಿ ಚಂದ್ಾರಜು ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/50 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 541256293527 31195529315

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಪಿ ನಂದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಪಪಯಯ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/10 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 593687555023 010100101006297

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಸ್.ಡಿ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ವಿಳಾಸ ದ್ೃಡಿೋಕ್ರಣ ಸಾಮಾನಯ 16875.00 910446034386 520101022802505

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಕೆ. ಮುತತಣಣ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 21/343p ಸಾಮಾನಯ 16875.00 321083013534 520101022793026

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ವಿಜಯ ವಿನ್ ಪೆ ನನಪಪ ಕೆ ತತನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 11/357 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 358548467989 0563101016501

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆಚ್.ಎ. ಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯ ಜಕ್ಿನಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/30p1 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 300973339784 520101022797096

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಜಿ ಹರೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ೆಪಪ ಕ್ುಂದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 28/1 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 444867562120 520101022793931

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಯು ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ತಾಕೆೋರಿ ಶಾಂತಳಿಿ 232/1b ಸಾಮಾನಯ 6750.00 958019186544 115601011000948

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಬಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಿದ್ೆಪಪ ಹರಗ ಶಾಂತಳಿಿ 43/50 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 229944795150 621003590472

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸ.ಕೆ ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಾರಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 1/192 ಸಾಮಾನಯ 6750.00 598980411160 520101022793786

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಈ ಕೆ ಮಾಚಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 212 ಸಾಮಾನಯ 30375.00 873495031932 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಟಿ.ಡಿ  ತಮಮಯಯ  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 311 ಸಾಮಾನಯ 30375.00 461680237893 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್. ಬಿ ದಿೋಕ್ಷ್ಮತ್  ಬಿನ್  ಬೆೋಳಿಿಯಪಪ ಮ ವತ ತಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 44/3 ಸಾಮಾನಯ 30375.00 220445482945 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಎನ್. ಬೆ ೋಪಣಣ ಬಿನ್  ನಾಗಂಡ ತಮಮಯಯ 

ನಂಜುಂಡ
ಮ ವತ ತಕ್ುಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 79/2 ಸಾಮಾನಯ 30375.00 476006220780 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ನಾಣ್ಣಯಪಪ ಬಿನ್  ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕ್ಕರುದ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/8 ಸಾಮಾನಯ 30375.00 940284467500 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
 ಟಿ.ಎ  ವರದ್ನ್ ಬಿನ್ ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 313/3 ಸಾಮಾನಯ 30375.00 98912477190 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಯು.ಜಿ  ವಸಂತ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಶಿರಂಗಳಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/10 ಸಾಮಾನಯ 30375.00 470076468954 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಮಾಚಯಯ ಪಿ. ಟಿ  ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 205/1 ಸಾಮಾನಯ 30375.00 301887912330 015905007595

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ದ ಡಡಮನೆ ಗ್ೌತಮ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ನಯಲ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಕರುದ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 54/1 ಸಾಮಾನಯ 27000.00 974712307844 11032200002882

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಅಲಕ್ಸ್ ಸ ರ ೋನಾಾ  ಬಿನ್ ಬಸವದ್ ನ ರ ೋನಾಾ ಕ್ಕರುದ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 2/2 ಸಾಮಾನಯ 23625.00 550747892557 121001213796

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಮುದ್ೆಪಪ ನಂದ್  ಬಿನ್ ನಂದ್ಬಸಪಪ ಹಾಡಗೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 48/1 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 385418129287 1555101003778

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪಿ.ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ  ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ಮಾದ್ಪುರ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 1/10 ಸಾಮಾನಯ 33750.00 781491808616 11032200005386



ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ದ ಡಡಮನೆ ಸಂಜಿೋವ್  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ಕರುದ್ಾಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 54/4 ಸಾಮಾನಯ 33750.00 261572022559 11032200002897

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಈ ಚಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 30/1 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 386195093714 11032810003180

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಎ  ಧಮಯರಾಯ  ಬಿನ್ ಅಯಯಪಪ ಗವಾಯಲ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 28/5 ಸಾಮಾನಯ 16875.00 882661854754 121001355640

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಕೆ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಹಾಡಗೋರಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ '' ಸಾಮಾನಯ 6750.00 629805140527 125801011001646

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸಾಗರ್ ಶಟಿಿ ಕೆ.ಬಾಡಗ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 343229963682 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ದಿೋರಾಜ್ ಚಂಗಪಪ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 450145004249 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ರಿೋಟಾ ಚಂಗಪಪ ಅಮಮತಿತ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 634601386663 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಎ. ಕಾರ್ೋರಪಪ ಪಾಲಂಗ್ಾಲ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 822502095431 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಾಬಿ ವಗಿೋಯಸ್ ಅರಮೆೋರಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 973545864911 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಜಿೋವನ್ ಬೆಳಯಪಪ ಕೆ ೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 924064251496 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ತಾರಾ ಮಾಚಯಯ ಕೆ ೋಡಿರಾ ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 233359908670 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಭರತ್ ಭೋಮಯಯ ಪುಲ್ಲಯೋರಿ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 818215935020 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಐ ಪಿ ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 217465008433 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್. ಪಿ.ಕಾಯಯಪಪ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 439789282441 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಎಂ. ಅಪಪಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 677679997672 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಸ. ಸುಬಬಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 456424000889 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್. ಪಿ. ಮಾಚಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 344763520956 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್. ಸ. ಪ ಣಚಚ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 477597072086 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಎ. ಕ್ುಂಞಅಬುೆಲಾಲ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 378454065109 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಎ.ಸಪುಿ್ಯದಿೋನ್ ಕ್ಡಂಗಮರ ರು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 564358329547 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಡಿ. ತಿಮಮಯಯ ಬೆೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 847891089235 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಐ.ಕೆ. ಸುಬಬಯಯ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 847891089235 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎನ್.ಡಿ. ಅಚಚಯಯ ಬೆೋಟೆ ೋಳಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 599868172676 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಅಶ ೋಕ ಸುಬಬಯಯ ಬಾಳಾಜಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 723525334993 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸ.ಎ. ಕ್ರುಂಬಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 503729110733 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಐ.ಎನ್. ನಾಚಪಪ ಯಡ ರು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 416431713982 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಸ್.ಬಿ. ನಾಚಪಪ ಕೆ. ಬೆೈಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 638924180403 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸ್ ೋಮಯಂಡ ಭೋಮಯಯ ಕೆ. ಬೆೈಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 494271389755 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸಜಿತ್ ಪೆ ನನಪಪ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 224573379361 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಪಿ. ಚಿಣಣಪಪ ಕೆ. ಬೆೈಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 747309312557 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎನ್. ಚಂಗಪಪ ಚಿೋನಿನಾಡ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 537536235786 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಮಂದ್ಪಪ ಬಾಡಗರಕೆೋರಿ ಹುದಿಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 477442563914 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ರ ೋಶಿ ಚಿನನಪಪ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 498881306146 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಸ.ಅಚಚಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 949402802252 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎ.ಚಿನನಪಪ ಚನನನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 736669952419 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸ.ಕೆ.ಪ ವಯಯ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 384999367044 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಸ್. ಬಿ. ಪೆ ನನಪಪ ಕೆ ಳತ ತೋಡು ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 361543585322 664201006025



ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ರಾಜೆೋಶ್ ಅಪಪಚುಚ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಚಂಬೆಬೆಳ ಿರು ಸಾಮಾನಯ 3375.00 212371407114 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ.ಕೆ. ಗಣಪತಿ ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 623333928865 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆಂ.ಎಂ. ಮಾದ್ಪಪ ಭದ್ರಗ ೋಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 908340896355 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸಾವಿತಿರ ನಾಣಯಯ ಕಾನ ರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 421842974639 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಮಂದ್ಣಣ ದೋವಯಯ ಮೆೈತಾಡಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 861865073072 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿ.ಶಟಿಿಗೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 745047400979 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಅನಿತ ಕಾಯಯಪಪ ಬಾಳುಗ ೋಡು ವಿರಾಜಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 364355154393 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ. ಪಿ.ಸೋತಾ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 3375.00 981784957606 2454261005735

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಚಂಗಪಪ .ಎಂ.ಪಿ. ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 3375.00 325280484036 2454261005736

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ರಾಮಪಪ.ಎಂ.ಎ. ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 3375.00 718957454331 2454261005737

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಎ. ಮೊೋಟಯಯ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 3375.00 233098789848 2454261005738

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಉಮೆೋಶ್ ಪಿ.ಕೆ. ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 3375.00 233098789848 2454261005739

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಡಿ. ಪಿ. ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 3375.00 429435498339 2454261005740

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪ ವಯಯ ರ್ೈ.ಕೆ. ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 3375.00 690300334961 2454261005741

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಜಾನಕ್ಕ ಪಿ.ಎಲ್ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 3375.00 709582210173 2454261005742

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಮಹೆೋಶ್ ಬಿ ಬಿ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 3375.00 202178975976 2454261005743

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಜಿ.ಬಿ. ಸ್ ೋಮಯಯ ಅಮಮತಿತ ಚನನಂಗಿಗುಡ ಲರು ಸಾಮಾನಯ 3375.00 871872062315 2454261005744

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಟಿ.ಎ. ನಂಜಪಪ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ 33750.00 224418754574 542101005043

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸರಸಾತಿ .ಹೆಚ್.ಎ. ಕ್ಂಡಂಗ್ಾಲ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 33750.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ದೋವಯಯ ಕೆ ೋತ ರು ಶಿರೋಮಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ 33750.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಟಿ.ಸ. ಬೆಳಿಿಯಪಪ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ 33750.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸ.ಕೆ. ಇಬಾರಹಂ. ಹಳಿಿಗಟುಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 33750.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಹೆಚ್.ಡಿ. ದ ಡಡಯಯ ಭದ್ರಗ ೋಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 6750.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಅಯಯಣಣ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ ಸಾಮಾನಯ 13500.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎ.ಎಂ. ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ ಸಾಮಾನಯ 13500.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎಂ. ಉಷಾ ರಾಜಿೋವ್ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಪದ್ಮ ನಂಜಪಪ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ನವಿೋನ್ ನಂಜಪಪ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ತಿಮಮಯಯ ಎಂ.ಎನ್ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ರಾಜಿೋವ್ ನಂಜಪಪ ಕ್ರಡಿಗ ೋಡು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಕೆ.ಎಂ. ರವಿ ನೆ ಖಯ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 16875.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಎ. ಮನೆ ೋಹರ್ ಕೆೈಕೆೋರಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 10125.00 664201006025

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಸಾಾಮಿ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 6750.00

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಬಿ.ಎಸ್. ಸೋನಪಪ ಅತ ತರು ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 16875.00

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಟಿ.ಕೆ. ಅಶಿಾನಿ ಮಂಚಳಿಿ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ 33750.00

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎ.ಡಿ. ಬಿದ್ೆಪಪ ಕೆ ಟಿಗೋರಿ ಬಾಳೆಲ ಸಾಮಾನಯ 16875.00

ಜೆೋನುಪೆಟಿಿಗ, ಕ್ುಟುಂಬ ಮತುತ ಸಾಿಯಂಡ್ 
ಎ.ಡಿ. ಕಾಯಯಪಪ ಬಾಳೆಲ ಬಾಳೆಲ ಸಾಮಾನಯ 16875.00



ಕೆ.ಆರ್. ವಿಠಲ  ಬಿನ್: ರುಕ್ಮಯಯ ಗ್ೌಡ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಢಲ 85/43ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 75000.00 439826343393 11022200016171

ಹೆಚ್.ಅರ್.ಭವಾನಿ W/o. ರಘುಪತಿ. ಕೆ ಸಂಪಾಜೆ ಕೆ.ಪೆರಾಜೆ 89/245 ಸಾಮಾನಯ 75000.00 277767726749 38174492559

ಕೆ.ಅರ್.ತಿೋರ್ಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ರುಕ್ಮಯಯ ಗ್ೌಡ ಭಾಗಮಂಡಲ ತಲಕಾರ್ೋರಿ ,88 ಸಾಮಾನಯ 75000.00 752623348354 11022200024499

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಎಸ್.ಟಿ ಯೋಗೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ 138/6a ಸಾಮಾನಯ 75000.00 805946580680 520101022813809

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಕೆ. ಬಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕ್ರಡಿಕೆ ಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ 131/56 ಸಾಮಾನಯ 75000.00 657804130070 60149693086

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ವಿಜಯ್ ದೋವಯಯ ಪಿ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ಬೆಳಾಿರಿ ಮಟಿಿ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ 153/11 ಸಾಮಾನಯ 75000.00 461887772243 0517101014110

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಅಯಯಪಪ ಪಿ.ಐ ಗುಹಯ ಅಮಮತಿತ ಸಾಮಾನಯ 75000.00 514600776540 87101013810

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಸ.ಯು ಕಾಯಯಪಪ ತೈಲ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ 75000.00 858423459110 128301010002917

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಎಂ.ಎಂ. ಬೆ ೋಪಣಣ ರ್ಸ್  ನೆಮಾಮಲ್ ಶಿರೋಮಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ 75000.00 417492144593 346002010031344

ಕೆ.ಯು. ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್: ಕೆ.ಪಿ. ಉತತಯಯ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 78/13 ಸಾಮಾನಯ 800.00 671891804808 131250010067701,

ಬಿ.ಎಂ.ವಸಂತ ಬಿನ್:ಮಂದ್ಣಣ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 128 ಸಾಮಾನಯ 800.00 568599364487 621002044865

ಬಿ.ಎಂ. ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಂ. ಮಂದ್ಣಣ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 66/5 ಸಾಮಾನಯ 800.00 510788095283 1312500100614701,

ಕೆ.ಎ.ಉತತಯಯ ಬಿನ್:ಅಪಪಣಣ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 185/3 ಸಾಮಾನಯ 800.00 942493806998 621002023254

ಕೆ.ಎ. ಬೆಳಯಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಂ. ಅಚಚಯಯ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 193/6 ಸಾಮಾನಯ 800.00 732039055152 1312500100291301,

ಕೆ.ಎ. ರಾಜಮಣ್ಣ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಂ. ಅಚಚಯಯ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 192/5 ಸಾಮಾನಯ 800.00 400429410788 621002044446

ಬಿ.ಬಿ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಬಿ.ಆರ್.ಬೆಳಯಪಪ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 9 ಸಾಮಾನಯ 800.00 482450454992 1312500100259000

ಎಂ.ಡಿ.ದ್ಮಯಂತಿ ಕೆ ಂ:ಕೆ.ಎ.ಮೊಣೆ ಣಪಪ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 7/42, ಸಾಮಾನಯ 800.00 613890870621 13212500100883701,

ಕೆ.ಎ.ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಅಪಪಯಯ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 140/8 ಸಾಮಾನಯ 800.00 243918735328 1312500100375201,

ಪಿ.ಎಂ.ಸುಂದ್ರಿ ಕೆ ಂ: ಮಂದ್ಪಪ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 84/4ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 800.00 348320358936 1312500100422701,

ಡಿ.ಎ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್:ಡಿ.ಎಂ.ಅಪಪಣಣ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 58/3, ಸಾಮಾನಯ 800.00 667757415495 1312500101008301,

ಬಿ.ಎ.ಲವ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಸ್. ಅಯಯಣಣ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 53/9 ಸಾಮಾನಯ 800.00 404864074837 621002029416

ಬಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್:ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 10/6ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ 800.00 559283406244 621002044559

ಪಿ.ಎ.ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್:ಅಪಪಚುಚ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 85/50 ಸಾಮಾನಯ 800.00 644200529492 1599833162

ರಾಣ್ಣ ಕ್ುಶಾಲಪಪ  ಕೆ ೋಂ:ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 19/1, ಸಾಮಾನಯ 800.00 75210629900 1312500100632401,

ಟಿ.ಪಿ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್:ಟಿ.ಬಿ.ಪಳಂಗಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 99/6 ಸಾಮಾನಯ 800.00 545099838256 520101048832789

ಕೆ.ಎ.ಪರಮೆೋಶಾರ ಬಿನ್:ಕೆ.ಬಿ. ಅಯಯಣಣ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 58/2 ಸಾಮಾನಯ 800.00 957861471820 621002044480

ಎಂ.ಕೆ.ಅರಸು ಬಿನ್:ಎಂ.ಜಿ.ಕ್ುಟಿಪಪ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 55/4 ಸಾಮಾನಯ 800.00 383705220500 ,008300101004405

ಬಿ.ಎ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎ. ಅಚಚಯಯ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 134/5 ಸಾಮಾನಯ 800.00 978815024200 1312500100680901,

ಪಿ.ಕೆ.ಹೆೋಮ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್: ಕ್ುಟಿಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 33/5, ಸಾಮಾನಯ 800.00 713191909979 1312500100742401,

ಕೆ.ಎ.ಮೊಣಣಪಪ ಬಿನ್:ಅಪಪಣಣ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 143/2 ಸಾಮಾನಯ 800.00 708538110424 520101048829990

ಪಿ.ಸಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್:ಕಾಯಯಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 13/4, ಸಾಮಾನಯ 800.00 679822352832 1312500100155001,

ಎನ್.ಎ. ರಾಮೆೋಶಾರ ಬಿನ್:ಅಪಪಯಯ ಬಿ. ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 271/16 ಸಾಮಾನಯ 800.00 753097128690 1312500100745101,

ಬಿ.ಜಿ. ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್:ಬಿ.ಆರ್.ಗಣಪತಿ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 72/3 ಸಾಮಾನಯ 800.00 913099924315 1312500100308001,

ಟಿ.ಎಂ. ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್:ಟಿ.ಎ. ಮುತತಣಣ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 177/4 ಸಾಮಾನಯ 800.00 867154344880 1312500100888601,

ಎಂ.ಕೆ.ಪರಸನನ ಬಿನ್:ಎಂ.ಕೆ. ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಭಾಗಮಂಡಲ 211/20 ಸಾಮಾನಯ 800.00 417760420144 131250010070301,

ಬಿ.ಎ.ದೋವಯಯ ಬಿನ್:ಅಚಚಯಯ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಾಮಾನಯ 800.00 708538110424 520101048829990

ಜಿಲಾಲ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳು



ಕೆ.ಕೆ. ನಾಗೋಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎನ್. ಕಾಳಪಪ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 140/4 ಸಾಮಾನಯ 800.00 218884645119 621002037700

ಕೆ.ಬಿ.ಅಯಯಪಪ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಂ.ಬಸಪಪ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 79/1, ಸಾಮಾನಯ 800.00 201668206278 ,0517101025175

ಟಿ.ಜಿ. ರಮೆಶ್ ಬಿನ್:ಗಣಪತಿ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 92/4 ಸಾಮಾನಯ 800.00 831218644784 621002047492

ಡಿ.ಎಂ.ಸೋತಾರಾಮ ಬಿನ್: ಡಿ.ಪಿ. ಮೆೋದ್ಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 200/4 ಸಾಮಾನಯ 800.00 502586172667 1317001000015601,

ಪಿ.ಆರ್.ಉದ್ಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಪಿ.ಎಂ.ರಾಮಯಯ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 29/5, ಸಾಮಾನಯ 800.00 522182139076 520101048804602

ಕೆ.ಎಸ್. ಚಿೋಯಣಣಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 51/3, ಸಾಮಾನಯ 800.00 562477740650 1102220040869

ಕೆ.ಪಿ.ಉದ್ಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಆರ್. ಪಳಂಗಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 194/1 ಸಾಮಾನಯ 800.00 368526423630 1312500100638001,

ಕೆ.ಬಿ.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನಗ:ಕೆ.ಬಿ. ಬಿದ್ೆಪಪ ಕಾರುಗುಂದ್ ಭಾಗಮಂಡಲ 141/4 ಸಾಮಾನಯ 800.00 878998721857 1312500101064001,

ಬಿ.ಎಸ್.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಸುಬಬಯಯ ಕೆ ಟ ಿರು ಭಾಗಮಂಡಲ 85/5, ಸಾಮಾನಯ 800.00 427124111386 621002042529

ಕೆ.ಪಿ.ಉದ್ಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಆರ್. ಪಳಂಗಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಭಾಗಮಂಡಲ 125/2 ಸಾಮಾನಯ 800.00 872327176575 621002028898

ಉದ್ಯ ಮುತತಣಣ ಬಿನ್:ಪಿ.ಎಂ.ಮುತತಣಣ ಬೆಂಗ ರು ಭಾಗಮಂಡಲ 163/4 ಸಾಮಾನಯ 800.00 802097382299 1312500100177101,

ಎನ್.ಟಿ.ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್:ತಮಮಯಯ ಐವತ ತೋಕ್ುಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 119/5 ಸಾಮಾನಯ 800.00 490998517176 1312500100532701,

ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ಬಿನ್:ಚಂಬ ಚಟಿಿಮಾನಿ ಭಾಗಮಂಡಲ 3/1ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ 800.00 633572734630 ,0000421000668486

ಐ. ಎಲ್ ಜಯಂತಿ  ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 516710527619 13283015190

ಟಿ.  ಬಿ ರತನ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 200439539027 85029799100

ಹೆ ನನಮಮ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 385883084690 85023262516

ನಂದಿನಿ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 412685124206 8502430100-0

ಶೈಲಜಾ ಕೆ ೋಂ ದಿನೆೋಶ್ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 648929303731 13283010157

ಐ. ವಿ ಜೆ ಯೋತಿ ಕೆ ಂ ವಿಠಲ್ ರಾಜ್ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 406712430996 85023097356

ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಭಾ ಗಯ   ಕೆ ೋಂ ಸ್ ೋಮಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 579215061083 85042541416

ರೋಷಾಮ ಕೆ ೋಂ ಪರಕಾಶ್ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 660755002399 13283017404

ಟಿ.ವಿ ಪವಿತರ ಕೆ ೋಂ ವಿನೆ ೋದ್ಕ್ುಮಾರ್ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 838588504895 12283100002066

ಕೆ.ಬಿ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 935631112085 122831000000063

ಹ ವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರುದ್ರಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 675930226883 12283100001827

ಐ ಜೆ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಜಯಪರಕಾಶ್ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 440100365838 36953205191

ಕೆ,ಆರ್ ಸವಿತ ಕೆ ೋಂ ರವಿ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 871850249565 03300101021617

ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಸ ಪತಿಯ ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 933197971685 12283100001352

ಕೆ.ಟಿ ಮಾನಸ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 766692761325 003300101021264

ಡಿ.ಎಸ್ ಶಶಿಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಜಗದಿೋಶ್ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 588019928933 12283100002551

ಕೆ.ಟಿ ಅನುಸ ಯ  ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 587145532242 12283100001135

ಐ  ಎನ್ ವಿಠಲ ರಾಜು  ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 801616801358
52010134801258

ಕೆ. ಬಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 657804130070 13283005715

ಹೆಚ್.ಟಿ ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್  ತಿಪಪಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 224639333246 115601011000694

ಬಿ. ಈ ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 350921838548 621003559556

 ಐ ಪಿ  ಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 965824406824 34310677193

ಐ ಪಿ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 994358809799 13283013646

ಕೆ. ಹೆಚ್ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 697292649724 13283008046



 ಐ ಪಿ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 768015044877 621003583078

ಕೆ.ಯು ಜಗದಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 402560484880 115601011003421

 ಕೆ.ಎಂ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 946956759790 115601011004119

ಮಲಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 982964265409 121000727439

ಐ ಪಿ ವಸಂತ್ ರಾಜ್  ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 710304511067 13283004857

ವಿ.ಎನ್. ನಿಂಗಮಮ  ಬಿನ್ ನಿಂಗರಾಜು ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 240329530105 13283017629

ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್  ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 551043949054 85024302219

ಯು.ಡಿ ಯೋಗೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 573630415735 1382500101444801

ಟಿ.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್  ಕ್ುಟಿಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 735503909506 1382500100758901

ಕೆ.ಬಿ ಸುರೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 455549763050 1328301713

ಡಿ.ಎಸ್  ಕ್ುಶಾಲಪಪ  ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 855633170411 35936387473

ಎಸ್. ಹೆಚ್  ಕೆ ಮಾರಪಪ  ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 227976275598 13283017936

ಟಿ. ಹೆಚ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 463346452136 13283006195

ಡಿ,ಕೆ, ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 916278729525 20027206026

ಡಿ.ಕೆ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 376277775451 13283006377

ಐ ಪಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಪೆ ಪಪಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 800.00 804179182562 12283100001625

ಸ.ಪಿ.ಚಿಣಣಪಪ
ತಿತಿಮತಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 686119017068

ಎ. ಟಿ. ಅಚಚಯಯ
ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 686101000509

ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್. ಕೆ.
ಹೆಬಾಬಳೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 133701010001351

ಕೆ.,ಟಿ. ಕ್ೃಷಣ
ಹೆಬಾಬಳೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 19610100028260

ಪೆರಮೆೋಶಾರ  ಎಸ್.ಎನ್
 ತಿತಿಮತಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 1534101003209

ಸುಂದ್ರಮಮ ಹೆಚ್.ಟಿ.
ಹೆಬಾಬಳೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 12278100000336

ಕೆ.ಎಂ.ನವಿೋನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ
ಭದ್ರಗ ೋಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 106901011001602

ಕೆ.ಕೆ.ಪ ಣಚಚ
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 106901010008322

ಹೆಚ್.ಕೆ,ದೋವರಾಜು
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 12278100000763

ಬಸಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಡಿ
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 2602500100184200

ಜೆ.ಕೆ.ರಾಜು
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 2602500100184200

ಆಶಾ ಜೆೋಮ್ಸ
ಭದ್ರಗ ೋಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 687101020202

ಪವಿೋನ್
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 106901011003674

ಸ.ಎನ್.ಪದ್ಮ ನಂಜಪಪ
ಮಾಯಮುಡಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 13278000837

ಹಮಿೋದ್
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 13278010358

ಹೆ.ಚ್ ಡಿ ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 12278100000719

ಕೆ.ಸ ಬೆ ೋಪಯಯ
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 12278100002101

ಚಾಮರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಕೆ
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 12278100000130

ರಾಹುಲ್
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 12278100000377

ಎಸ್ ಕೆ ಮುತತಪಪ
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 11052200002572

ರಾಜಶೋಖರ್
ನೆ ೋಖಯ ಗ್ಾರಮ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 11052200002611



ಈ.ಎಸ್. ಬೆೋಬಿ
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 85039109354

ಪರಭಾಕ್ರನ್
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 12278100000336

ಬಿ.ಹೆಚ್. ಅನಶಾದ್
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 106901011001602

ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೆ ನನಮಮ
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 106901010008322

ಬಿ.ಹೆಚ್. ಅನಶಾದ್
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 12278100000763

ಎಸ್.ಎಸ್.ಪೆ ನನಮಮ
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 1573101008118

ಕೆ.ಡಿ.ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮೋ ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 1573101007178

ಪಿ. ಪರಭಾಕ್ರನ್
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 13288000314

ಈ.ಎಸ್.ಬೆೋಬಿ
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 13288000315

ಲ್ಲತಿನ್ ಮೆೋಲ್ಲಾನ್
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 365104000258814

ಸುಶಿೋಲಾ ಡಿಸ್ ೋಜಾ
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 52010105689514

ಪೌಲ್ಲಸ್
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 15011010156325

ಜೆ ೋಸ್ಫ್ ನಿಶಾಂತ್ ಮೊರಾಸ್
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 575273451

ಮಾಯಗ್ಾಡಲ್ಲೋಸ್ ಮೊೋರಾಸ್
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 575273451

ಪೆಲ್ಲಕಸ ಟೆರಿ
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 5401007454829

ರೈವನ್ ಜಿೋವನ್ ಪಿಂಟೆ ೋ
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 5401007887569

ತ ೋಮಸ್ ಪಿಂಟೆ ೋ
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 5401007251564

ಚಾಲ್ಲಯ ಪಿಂಟೆ ೋ
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 800.00 5401007858452

ಜೆೋಮ್ಸ ಸಾಲಾಡನ
ದೋವರ ಪುರ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 790.00 5403478923541

95990.00

ಕೆ.ಕೆ. ದೋವಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಕೆ ರಗ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/80, ಪುರುಷ 800 777155362331 12251100002118

ಸೋತಮಮ ಕೆ ಂ:ಕೆ. ಸುಂದ್ರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 54/51 ಮಹಳೆ 800 474104598969 12251100003129

ಬಾಬು ಹೆಚ್. ಬಿನ್:ಅಗು
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

ಪುರುಷ
800 831263955456 12251100001432

ಪಕ್ಕೋರ ಕೆ ಂ: ಪೌತಿ: ಚಿಂಗಿರ
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

1/329
ಪುರುಷ 800 302634665811 12251100001823

ಎಂ. ಗಿರಿಜ ಕೆ ಂ:ಮೊೋಹನ
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

54/73 ಮಹಳೆ
800 584554625639 64106552694

ಎಂ.ಕೆ. ಬೆ ೋಜಮಮ  ಕೆ ಂ:ಅಂಗ್ಾರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
51/54

ಮಹಳೆ 800 806804628555 12251100001307

ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಮಾಂಕ್ು
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

1/252
ಪುರುಷ 800 721174836517 1225110001425

ಗ್ೌರಿ ಕೆ ಂ: ಬಾಬು
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

54/66 ಮಹಳೆ
800 293013374557 12251100002286

ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಕೆ ರಗ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
1/80,

ಪುರುಷ 800 299929728971 ,0643108015641

ಹೆಚ್.ಎ. ಆನಿತಾ ಕೆ ಂ:ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
1/362 ಮಹಳೆ

800 938142574513 12251100001368

ಹೆಚ್. ಲತಾ ಕೆ ಂ: ಬಾಬು
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

22 ಮಹಳೆ
800 770127804209 12251100001368

ಸುಹಾಸನಿ ಕೆ ಂ:ಜಯಕ್ುಮಾರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
24/2, ಮಹಳೆ

800 673710888518 348602120000043

ಹೆಚ್.ಇ ಶಾರದ್ ಕೆ ಂ:ಹೆಚ್.ಎಂ.ತಿಮಮಯಯ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
1/238 ಮಹಳೆ

800 826937535492 31396597616

ಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್  ಬಿನ್:ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸುಬಬ ಹೆಬಬಟಗೋರಿ ಮಡಿಕೆೋರಿ
24/2, ಪುರುಷ

800 80020335557 348602010011884

ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಗಣೆೋಶ್ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 721614336281 1473119000913

ಜವರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲಂಗಯಯ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 870775059495 14731010108801

ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಯಪಪ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 239130806958 1473119000873



ಗಂಗ್ಾಮಣ್ಣ ಕೆ ಂ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 232073478104 1473119000870

ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾಧಯಯ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 726256121080 12369100000301

ಜಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ ಜಯಪಪ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 663233398228 1473119000881

ಜಯಾನಂದ್  ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಮೆಣಸ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 300654343145 1473101015789

ಜಿ, ಎಸ್ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಯಯ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 382076014247 1473119000883

ಜಿ.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಯಯ ಅಂಕ್ನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 957982509497 147310105369

ರವಿಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ದ್ಾಸ್ ನಂದಿಗುಂದ್ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 391165547678 1382500100817701

ಜಿ.ಎನ್. ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 574073016860 1473101007553

ರವಿಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಮೆಣಸ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 440218327291 4362101000834

ವಿರುಪಾಕ್ಷ್  ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಯಯ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 310573765722 1473101018271

ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ಮೆಣಸ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 800.00 690861639710 1473101010954

ಪೆರೋಮ್ ಕ್ುಮಾರ್
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 209331970059 1573101006180

ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ಸಾಾಮಿ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 306669312820 1573101006180

ಮಂಜು ಹೆಚ್.ವಿ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 770877461367 15731015705

ಹೆಚ್.ಪಿ.ಉದ್ಯ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 436024452025 1573101002741

ಜಯಪಪ ಹೆವ್.ಆರ್
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 326200418672 121001639202

ಸಣಣಯಯ ಹೆಚ್.ಸ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 771755284297 1573101006541

ಮಂಜು ಹೆಚ್.ಆರ್
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 883846690880 1573101005119

ರಾಜು ಹೆಚ್.ಎಸ್
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 839168446089 1573101005120

ಕ್ೃಷಣ ಹೆಚ್.ಡಿ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 343346406103 1573101002929

ಶಿವ ಲ್ಲಂಗ ಹೆಚ್.ಕೆ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 957050054120 1573101007250

ಶಿವ ಲ್ಲಂಗ ಹೆಚ್.ಸ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 246320232772 1573101006379

ಕ್ಮಲ ಹೆಚ್.ಬಿ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 945087061825 1573108006433

ಹೆಚ್.ಕೆ.ದಿನೆೋಶ್
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 777743281990 1573101003142

ಹೆಚ್.ಕೆ.ವಾಸು
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ 800.00 873183543605 1573101004135

33600.00

ಆರ್.ಎಂ.ಧ ಮನಾಯಿ ಬಿನ್: ರಾಮಣಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1ಪಿ2 ಪ.ಪಂ 800 568653554226 520101241210050

ಕೆ.ಕೆ. ಶಿಲಪ ಬಿನ್: ರಾಜೆೋಂದ್ರ ಪರಸಾದ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 337 ಪ.ಪಂ 800 475785664198 520101241220961

ಕೆ.ಬಿ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಬೆಳಿಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1 ಪ.ಪಂ 800 285703060188 520101241224401

ಬಿ.ಎ.ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್: ಐತತಪಪ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 11/ಪಿ1 ಪ.ಪಂ 800 931787796425 520101241211510

ಕೆ.ಸ. ಚಟಿಿ ಬಿನ್: ಚಂದ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1 ಪ.ಪಂ 800 517626422435 520191057225962

ಕೆ.ಸ.ಬೆಳಿಿ ಬಿನ್:ಚರಿಯಂಡ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/2 ಪ.ಪಂ 800 722076215179 520101241213297

ಕೆ.ಎ.ಶಿವಪಪ ಬಿನ್: ಐತತಪಪನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1ಪಿ2 ಪ.ಪಂ 800 666970784726 520101241237536

ಎಂ.ಕೆ.ಕೆೋಶವ ಬಿನ್:ಕ್ೃಷಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/611ಪಿ1 ಪ.ಪಂ 800 459773571710 520101241219775

ಕೆ.ಬಿ. ರಾಜೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್:ಬಾಳುನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/35ಪಿ1 ಪ.ಪಂ 800 779725632217 520101241211294

ಕೆ ರಗಪಪ ನಾಯಿ ಬಿನ್: ಕ್ರಿಯಪಪ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/615ಪಿ1 ಪ.ಪಂ 800 368295302675 520111029156692

ಎಂ.ಡಿ. ರಮಯ ಬಿನಿ ಧ ಮನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 325/1 ಪ.ಪಂ 800 544224353393 520101241221540



ಕೆ.ಬಿ.ರೋವತಿ ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಕೆ.ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/42 ಪ.ಪಂ 800 591322419014 520101241223251

ಕೆ.ಕೆರಾಜು ಬಿನ್:ಕ್ೃಷಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 485 ಪ.ಪಂ 800 603559191261 520101241212770

ಕೆ.ಡಿ. ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ಂ:ಕೆ.ಬಿ. ದೋವಪಪ ಬೆಟಿತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 8/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ 800 610945025736 52010223998806

ಹೆಚ್. ಬಿ ವಸಂತ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 746241117536 1473101018270

ಪುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಹುರರ್ೋಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 342933357284 1473108011365

ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 341383359863 520101216142241

ಹೆಚ್.ಪಿ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟೆಿಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 233562433950 ;147310813864

ಹೆಚ್.ಡಿ ನವಿನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 653810357560 1473101020807

ಹೆಚ್.ಜೆ. ಪರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಜಯಪಪ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 314213974503 007100101017776

ವಿ.ಡಿ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸ್ೋಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 602912974541 1473101017592

ವಿ.ಜೆ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 697815307263 1473101016813

ಹೆಚ್.ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಜವರೋಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 367062879920 147310101965

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಜೆಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 722001010686 1473119001032

ದ ಡೆಡಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 306297345887 1473101012183

ಹೆಚ್,ಆರ್ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜು ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 326967756502 520101216160223

ಹೆಚ್.ಪಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟೆಿಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 828397704452 SB01015208

ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟೆಿಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 800.00 833872880538 1473101015813

ಜೆ.ಹೆಚ್.ಶಿವಣಣ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 679537290548 1573101008416

ಜೆ.ಕೆ. ಅಪಾಪಜಿ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 675827546308 13401000010362

ಜಿ.ಬಿ. ದೋವ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 774395346999 1573108004491

ಕ್ಕೋತಿಯ.ಜೆ.ಎ.
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 850097867272 157310101920030

ಆಶಾ ಜೆ,ಆರ್
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 891356000789 1573101008118

ಜೆ,ಕೆ,ಅಣಣಯಯ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 787213455423 1573101007178

ಜೆ.ಬಿ.ರಾಜೆೋಶ್
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 800396778490 117601012000263

ಜೆ.ಬಿ.ಮುತುತ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 661856512849 1573101006842

ಸುಶಿೋಲ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 517344518078 1199011003975

ಜೆ.ಡಿ.ರಾಜೆೋಂದ್ರ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 819125877644 687101018575

ಜೆ.ಎಂ.ಲತಾ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 508453673835 687101011981

ಜೆ.ಕೆ ಮುತತಮಮ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 840898719125 64151141045

ರಾದ್ ಜೆ,ಟಿ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 812238049763 687119012829

ಜೆ.ಎ.ಶಿವಣಣ ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 800.00 995445590427 520101055932521

33600.00

ಕೆ.ಯು. ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್: ಕೆ.ಪಿ. ಉತತಯಯ ಕೆ ಟ ಿರು ಕೆ ಟ ಿರು 78/14 ಸಾಮಾನಯ 3375 671891804808 131250010067701,

ಬಿ.ಎಂ.ವಸಂತ ಬಿನ್:ಮಂದ್ಣಣ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಚೋರಂಬಾಣೆ 129 ಸಾಮಾನಯ 3375 568599364487 621002044866

ಬಿ.ಎಂ. ಕ್ಕಶ ೋರ್ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಂ. ಮಂದ್ಣಣ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು 66/6 ಸಾಮಾನಯ 3375 510788095283 1312500100614701,

ಕೆ.ಎ.ಉತತಯಯ ಬಿನ್:ಅಪಪಣಣ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಚೋರಂಬಾಣೆ 185/4 ಸಾಮಾನಯ 3375 942493806998 621002023255

ಕೆ.ಎ. ಬೆಳಯಪಪ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎಂ. ಅಚಚಯಯ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಐವತ ೋಕ್ುಲ 193/7 ಸಾಮಾನಯ 3375 732039055152 1312500100291301,



ಕೆ.ಎ. ರಾಜಮಣ್ಣ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಂ. ಅಚಚಯಯ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಐವತ ೋಕ್ುಲ 192/6 ಸಾಮಾನಯ 3375 400429410788 621002044446

ಬಿ.ಬಿ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಬಿ.ಆರ್.ಬೆಳಯಪಪ ಕೆ ಟ ಿರು ಕೆ ಟ ಿರು 10 ಸಾಮಾನಯ 3375 482450454992 1312500100259000

ಎಂ.ಡಿ.ದ್ಮಯಂತಿ ಕೆ ಂ:ಕೆ.ಎ.ಮೊಣೆ ಣಪಪ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಚೋರಂಬಾಣೆ 7/42, ಸಾಮಾನಯ 3375 613890870621 13212500100883701,

ಕೆ.ಎ.ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್:ಅಪಪಯಯ ಕೆ ಟ ಿರು ಕೆ ಟ ಿರು 140/9 ಸಾಮಾನಯ 3375 243918735328 1312500100375201,

ಪಿ.ಎಂ.ಸುಂದ್ರಿ ಕೆ ಂ: ಮಂದ್ಪಪ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಚೋರಂಬಾಣೆ 84/4ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 3375 348320358936 1312500100422701,

ಡಿ.ಎ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್:ಡಿ.ಎಂ.ಅಪಪಣಣ ಕೆ ಟ ಿರು ಕೆ ಟ ಿರು 58/3, ಸಾಮಾನಯ 3375 667757415495 1312500101008301,

ಬಿ.ಎ.ಲವ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎಸ್. ಅಯಯಣಣ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು 53/10 ಸಾಮಾನಯ 3375 404864074837 621002029416

ಬಿ.ಎಸ್.ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್:ಸ್ ೋಮಯಯ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು 10/6ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 3375 559283406244 621002044559

ಪಿ.ಎ.ಕ್ುಟಿಪಪ ಬಿನ್:ಅಪಪಚುಚ ಬೆಂಗ ರು ಬೆಂಗ ರು 85/51 ಸಾಮಾನಯ 3375 644200529492 1599833162

ರಾಣ್ಣ ಕ್ುಶಾಲಪಪ  ಕೆ ೋಂ:ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಬೆಂಗ ರು 19/1, ಸಾಮಾನಯ 3375 75210629900 1312500100632401,

ಟಿ.ಪಿ.ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್:ಟಿ.ಬಿ.ಪಳಂಗಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಬೆಂಗ ರು 99/7 ಸಾಮಾನಯ 3375 545099838256 520101048832789

ಕೆ.ಎ.ಪರಮೆೋಶಾರ ಬಿನ್:ಕೆ.ಬಿ. ಅಯಯಣಣ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಬಿ.ಬಾಡಗ 58/3 ಸಾಮಾನಯ 3375 957861471820 621002044480

ಎಂ.ಕೆ.ಅರಸು ಬಿನ್:ಎಂ.ಜಿ.ಕ್ುಟಿಪಪ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಚೋರಂಬಾಣೆ 55/5 ಸಾಮಾನಯ 3375 383705220500 ,008300101004405

ಬಿ.ಎ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಬಿ.ಎ. ಅಚಚಯಯ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಐವತ ೋಕ್ುಲ 134/6 ಸಾಮಾನಯ 3375 978815024200 1312500100680901,

ಪಿ.ಕೆ.ಹೆೋಮ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್: ಕ್ುಟಿಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಬೆಂಗ ರು 33/5, ಸಾಮಾನಯ 3375 713191909979 1312500100742401,

ಕೆ.ಎ.ಮೊಣಣಪಪ ಬಿನ್:ಅಪಪಣಣ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಚೋರಂಬಾಣೆ 143/3 ಸಾಮಾನಯ 3375 708538110424 520101048829991

ಪಿ.ಸಕ್ುಶಾಲಪಪ ಬಿನ್:ಕಾಯಯಪಪ ಬೆಂಗ ರು ಬೆಂಗ ರು 13/4, ಸಾಮಾನಯ 3375 679822352832 1312500100155001,

ಎನ್.ಎ. ರಾಮೆೋಶಾರ ಬಿನ್:ಅಪಪಯಯ ಬಿ. ಬಾಡಗ ಬಿ. ಬಾಡಗ 271/17 ಸಾಮಾನಯ 3375 753097128690 1312500100745101,

ಬಿ.ಜಿ. ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್:ಬಿ.ಆರ್.ಗಣಪತಿ ಕೆ ಟ ಿರು ಕೆ ಟ ಿರು 72/4 ಸಾಮಾನಯ 3375 913099924315 1312500100308001,

ಟಿ.ಎಂ. ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್:ಟಿ.ಎ. ಮುತತಣಣ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಐವತ ೋಕ್ುಲ 177/5 ಸಾಮಾನಯ 3375 867154344880 1312500100888601,

ಎಂ.ಕೆ.ಪರಸನನ ಬಿನ್:ಎಂ.ಕೆ. ಕಾಯಯಪಪ ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು ಕೆ ಳಗದ್ಾಳು 211/21 ಸಾಮಾನಯ 3375 417760420144 131250010070301,

ಬಿ.ಎ.ದೋವಯಯ ಬಿನ್:ಅಚಚಯಯ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಐವತ ೋಕ್ುಲ ಸಾಮಾನಯ 3375 708538110424 520101048829990

ಕೆ.ಕೆ. ನಾಗೋಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎನ್. ಕಾಳಪಪ ಕೆ ಟ ಿರು ಕೆ ಟ ಿರು 140/5 ಸಾಮಾನಯ 3375 218884645119 621002037700

ಕೆ.ಬಿ.ಅಯಯಪಪ ಬಿನ್:ಕೆ.ಎಂ.ಬಸಪಪ ಕೆ ಟ ಿರು ಕೆ ಟ ಿರು 79/1, ಸಾಮಾನಯ 3375 201668206278 ,0517101025175

ಟಿ.ಜಿ. ರಮೆಶ್ ಬಿನ್:ಗಣಪತಿ ಚೋರಂಬಾಣೆ ಚೋರಂಬಾಣೆ 92/5 ಸಾಮಾನಯ 3375 831218644784 621002047493

ಡಿ.ಎಂ.ಸೋತಾರಾಮ ಬಿನ್: ಡಿ.ಪಿ. ಮೆೋದ್ಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಕೆ ೋಪಟಿಿ 200/5 ಸಾಮಾನಯ 3375 502586172667 1317001000015601,

ಪಿ.ಆರ್.ಉದ್ಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್: ಪಿ.ಎಂ.ರಾಮಯಯ ಕ್ಡಿಯತ ತರು ಕ್ಡಿಯತ ತರು 29/5, ಸಾಮಾನಯ 3375 522182139076 520101048804602

ಕೆ.ಎಸ್. ಚಿೋಯಣಣಬಿನ್: ಸ್ ೋಮಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಬಿ.ಬಾಡಗ 51/3, ಸಾಮಾನಯ 3375 562477740650 1102220040869

ಕೆ.ಪಿ.ಉದ್ಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಆರ್. ಪಳಂಗಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಬಿ.ಬಾಡಗ 194/2 ಸಾಮಾನಯ 3375 368526423630 1312500100638001,

ಕೆ.ಬಿ.ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನಗ:ಕೆ.ಬಿ. ಬಿದ್ೆಪಪ ಕಾರುಗುಂದ್ ಕಾರುಗುಂದ್ 141/5 ಸಾಮಾನಯ 3375 878998721857 1312500101064001,

ಬಿ.ಎಸ್.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್:ಸುಬಬಯಯ ಕೆ ಟ ಿರು ಕೆ ಟ ಿರು 85/5, ಸಾಮಾನಯ 3375 427124111386 621002042529

ಕೆ.ಪಿ.ಉದ್ಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್:ಕೆ.ಆರ್. ಪಳಂಗಪಪ ಬಿ.ಬಾಡಗ ಬಿ.ಬಾಡಗ 125/3 ಸಾಮಾನಯ 3375 872327176575 621002028898

ಉದ್ಯ ಮುತತಣಣ ಬಿನ್:ಪಿ.ಎಂ.ಮುತತಣಣ ಬೆಂಗ ರು ಬೆಂಗ ರು 163/5 ಸಾಮಾನಯ 3375 802097382299 1312500100177101,

ಎನ್.ಟಿ.ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್:ತಮಮಯಯ ಐವತ ತೋಕ್ುಲ ಐವತ ತೋಕ್ುಲ 119/6 ಸಾಮಾನಯ 3375 490998517176 1312500100532701,

ಲಕ್ಷ್ಮಣ  ಬಿನ್:ಚಂಬ ಚಟಿಿಮಾನಿ ಚಟಿಿಮಾನಿ 3/1ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ 3375 633572734630 ,0000421000668486

ಕೆ.ಆರ್.ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ.ರಾಮಯಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 32/1, ಸಾಮಾನಯ 23625 5511242617332 ,1102220003288

ಎನ್.ಎನ್. ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್: ಎನ್.ಕೆ. ನಂಜಪಪ ಕೆ ೋಪಟಿಿ ಕೆ ೋಪಟಿಿ 192/11 ಸಾಮಾನಯ 16875 932290356477 ,11022200000750



ಎಸ್.ಕೆ. ರಾಧ ಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್:ಎಸ್.ಡಿ. ಕ್ುಶಾಲಪಪ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 37/36 ಸಾಮಾನಯ 5751 245165485786 11022000060000

ಎ.ಬಿ.ಸುಂದ್ರಶ್ ಬಿನ್:ಎ.ಸ. ಬೆಳಯಪಪ ಭಾಗಮಂಡಲ ಭಾಗಮಂಡಲ 2/38, ಸಾಮಾನಯ 13374 908061830556 1102200006126

ತಿಮಮಯಯ ಪಿ.ಂಂ ಬಿನ್: ಪಿ.ಕೆ ಮುತತಣಣ ಅವಂದ್ ರು ಅವಂದ್ ರು 23/16 ಸಾಮಾನಯ 16875 729822377294 10599756436

ಕೆ.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್:ಕೆ.ಕೆ. ಸುಬಬಯಯ ಕ್ುಂದ್ಚೋರಿ ಕ್ುಂದ್ಚೋರಿ 54 ಸಾಮಾನಯ 16875 814894239718 1102220004831

ಕೆ.ಆರ್. ಜಾನಕ್ಕ ಬಿನ್: ಕೆ.ಆರ್. ರಾಮಯಯ ಚೋರಂಗ್ಾಲ ಚೋರಂಗ್ಾಲ 32/2 ಸಾಮಾನಯ 16875 914681005011 11022200003598

ಐ.ಎ. ಸುಮ ಮುತತಮಮ ಕೆ ಂ: ಐ.ಡಿ.ಅಪಪಯಯ ಕ್ಕಗ್ಾಾಲು ಕ್ಕಗ್ಾಾಲು 94/3ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ 27000 417843279892 121001891614

ಕೆ.ಬಿ. ಪರಕಾಶ್  ಬಿನ್: ಕೆ.ಎ.ಬಸಪಪ ಮೆೋಕೆೋರಿ ಮೆೋಕೆೋರಿ 23/1, ಸಾಮಾನಯ 16875 841846213308 10599778494

ಪಿ.ಆರ್. ಗ್ೌತಮ್ ಬಿನ್: ಪಿ.ಎ.ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ್ ಮರಗ ೋಡು ಮರಗ ೋಡು 80/5 ಸಾಮಾನಯ 16875 483756391087 114401121000006

ವಿ.ಎನ್. ನಿಂಗಮಮ  ಬಿನ್ ನಿಂಗರಾಜು ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 240329530105 721614336326

ಕೆ ರ ೋಹತ  ಈಶಾರರನ್ ಬಿನ್ ಈಶಾರನ್ ಕ್ಕಬೆಬಟಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಸಾಮಾನಯ 10125.00 399071811637 721614336327

ಐ  ಎನ್ ವಿಠಲ ರಾಜು  ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 801616801358 721614336328

ಕೆ. ಬಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 657804130070 721614336329

ಹೆಚ್.ಟಿ ಸ್ ೋಮಯಯ ಬಿನ್  ತಿಪಪಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 224639333246 721614336330

ಬಿ. ಈ ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 350921838548 721614336331

 ಐ ಪಿ  ಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 965824406824 721614336332

ಐ ಪಿ ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪ ವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 994358809799 721614336333

ಕೆ. ಹೆಚ್ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 697292649724 721614336334

 ಐ ಪಿ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 768015044877 721614336335

ಕೆ.ಯು ಜಗದಿೋಶ್  ಬಿನ್ ಉತತಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 402560484880 721614336336

 ಕೆ.ಎಂ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 946956759790 721614336337

ಮಲಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 982964265409 721614336338

ಐ ಪಿ ವಸಂತ್ ರಾಜ್  ಬಿನ್ ದ ಡಡಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 710304511067 721614336339

ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ್  ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 551043949054 721614336340

ಯು.ಡಿ ಯೋಗೋಂದ್ರ  ಬಿನ್ ದೋವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 573630415735 721614336341

ಟಿ.ಕೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್  ಕ್ುಟಿಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 735503909506 721614336342

ಕೆ.ಬಿ ಸುರೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 455549763050 721614336343

ಡಿ.ಎಸ್  ಕ್ುಶಾಲಪಪ  ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 855633170411 721614336344

ಎಸ್. ಹೆಚ್  ಕೆ ಮಾರಪಪ  ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 227976275598 721614336345

ಟಿ. ಹೆಚ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹ ವಯಯ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 463346452136 721614336346

ಡಿ,ಕೆ, ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಿಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 916278729525 721614336347

ಡಿ.ಕೆ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಮಾರಪಪ ತ ೋಳ ರು ಶಟಿಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 376277775451 721614336348

ಕೆ.ಆರ್ ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬೆಟಿದ್ಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 16875.00 633581481516 721614336349

ಕೆ.ಟಿ ಬೆ ೋಪಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕ್ುಮಾರಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 16875.00 483210249090 721614336350

ಕೆ. ಬಿ ಜೆ ೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಶಾಂತಳಿಿ ಶಾಂತಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 18956.00 611091009787 721614336351

ಟಿ. ಬಿ ರಾಜೆೋಶ್  ಬಿನ್ ಬಾಸಿರನ್ 7ನೆೋ ಹೆ ಸಕೆ ೋಟೆ ಸುಂಟಿಕೆ ಪಪ ಸಾಮಾನಯ 6750.00 947783326175 721614336352

ಸ.ಪಿ.ಚಿಣಣಪಪ
ತಿತಿಮತಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಎ. ಟಿ. ಅಚಚಯಯ
ಭದ್ರಗ ಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025



ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಹೆಚ್. ಕೆ.
ಹೆಬಾಬಳೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಕೆ.,ಟಿ. ಕ್ೃಷಣ
ಹೆಬಾಬಳೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಪೆರಮೆೋಶಾರ  ಎಸ್.ಎನ್
 ತಿತಿಮತಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಸುಂದ್ರಮಮ ಹೆಚ್.ಟಿ.
ಹೆಬಾಬಳೆ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಕೆ.ಎಂ.ನವಿೋನ್ ಸ್ ೋಮಯಯ
ಭದ್ರಗ ೋಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಕೆ.ಕೆ.ಪ ಣಚಚ
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಹೆಚ್.ಕೆ,ದೋವರಾಜು
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಬಸಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಡಿ
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಜೆ.ಕೆ.ರಾಜು
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಆಶಾ ಜೆೋಮ್ಸ
ಭದ್ರಗ ೋಳ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಪವಿೋನ್
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಸ.ಎನ್.ಪದ್ಮ ನಂಜಪಪ
ಮಾಯಮುಡಿ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಹಮಿೋದ್
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಹೆ.ಚ್ ಡಿ ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಕೆ.ಸ ಬೆ ೋಪಯಯ
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಚಾಮರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಕೆ
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ರಾಹುಲ್
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ಎಸ್ ಕೆ ಮುತತಪಪ
ಹೆಬಾಬಲ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

ರಾಜಶೋಖರ್
ನೆ ೋಖಯ ಗ್ಾರಮ ಪೆ ನನಂಪೆೋಟೆ ಸಾಮಾನಯ 3375.00 664201006025

520706.00

ಕೆ.ಕೆ. ದೋವಪಪ ಬಿನ್:ಪೌತಿ:ಕೆ ರಗ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 1/80, ಪ.ಜಾತಿ 4050 777155362331 12251100002118

ಸೋತಮಮ ಕೆ ಂ:ಕೆ. ಸುಂದ್ರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ 54/51 ಪ.ಜಾತಿ 4050 474104598969 12251100003129

ಬಾಬು ಹೆಚ್. ಬಿನ್:ಅಗು
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ ಪ.ಜಾತಿ 4050 831263955456 12251100001432

ಪಕ್ಕೋರ ಕೆ ಂ: ಪೌತಿ: ಚಿಂಗಿರ
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

1/329
ಪ.ಜಾತಿ 4050 302634665811 12251100001823

ಎಂ. ಗಿರಿಜ ಕೆ ಂ:ಮೊೋಹನ
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

54/73
ಪ.ಜಾತಿ 4050 584554625639 64106552694

ಎಂ.ಕೆ. ಬೆ ೋಜಮಮ  ಕೆ ಂ:ಅಂಗ್ಾರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
51/54

ಪ.ಜಾತಿ 4050 806804628555 12251100001307

ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್: ಪೌತಿ:ಮಾಂಕ್ು
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

1/252
ಪ.ಜಾತಿ 4050 721174836517 1225110001425

ಗ್ೌರಿ ಕೆ ಂ: ಬಾಬು
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

54/66
ಪ.ಜಾತಿ 4050 293013374557 12251100002286

ಬಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್:ಪೌತಿ: ಕೆ ರಗ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
1/80,

ಪ.ಜಾತಿ 4050 299929728971 ,0643108015641

ಹೆಚ್.ಎ. ಆನಿತಾ ಕೆ ಂ:ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
1/362

ಪ.ಜಾತಿ 4050 938142574513 12251100001368

ಹೆಚ್. ಲತಾ ಕೆ ಂ: ಬಾಬು
ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ

22
ಪ.ಜಾತಿ 4050 770127804209 12251100001368

ಸುಹಾಸನಿ ಕೆ ಂ:ಜಯಕ್ುಮಾರ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
24/2,

ಪ.ಜಾತಿ 4050 673710888518 348602120000043

ಹೆಚ್.ಇ ಶಾರದ್ ಕೆ ಂ:ಹೆಚ್.ಎಂ.ತಿಮಮಯಯ ಸಂಪಾಜೆ ಸಂಪಾಜೆ
1/238

ಪ.ಜಾತಿ 4050 826937535492 31396597616

ಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್  ಬಿನ್:ಹೆಚ್.ಟಿ. ಸುಬಬ ಸಂಪಾಜೆ
24/2,

ಪ.ಜಾತಿ 4050 80020335557 348602010011884

ಮಂಜುಳ ಕೆ ೋಂ ಗಣೆೋಶ್ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 721614336281 721614336298

ಜವರಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲಂಗಯಯ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 870775059495 721614336299

ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಯಪಪ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 239130806958 721614336300



ಗಂಗ್ಾಮಣ್ಣ ಕೆ ಂ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 232073478104 721614336301

ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾಧಯಯ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 726256121080 721614336302

ಜಯಂತಿ ಕೆ ೋಂ ಜಯಪಪ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 663233398228 721614336303

ಜಯಾನಂದ್  ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಮೆಣಸ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 300654343145 721614336304

ಜಿ, ಎಸ್ ಮೊೋಹನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಯಯ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 382076014247 721614336305

ಜಿ.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಯಯ ಅಂಕ್ನಳಿಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 957982509497 721614336306

ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಯಯ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 391165547678 721614336307

ಜಿ.ಎನ್. ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 574073016860 721614336308

ರವಿಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ ಮೆಣಸ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 440218327291 721614336309

ವಿರುಪಾಕ್ಷ್  ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡಯಯ ಗಂಗ್ಾವರ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 310573765722 721614336310

ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ ಮೆಣಸ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 690861639710 721614336311

ಪೆರೋಮ್ ಕ್ುಮಾರ್
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 56/1 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 209331970059 1573101006180

ಮಂಜು ಹೆಚ್.ವಿ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 47/1 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 770877461367 15731015705

ಹೆಚ್.ಪಿ.ಉದ್ಯ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 78/17 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 436024452025 1573101002741

ಜಯಪಪ ಹೆವ್.ಆರ್
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 80/2 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 326200418672 121001639202

ಸಣಣಯಯ ಹೆಚ್.ಸ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 62/9 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 771755284297 1573101006541

ಮಂಜು ಹೆಚ್.ಆರ್
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 80/2 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 883846690880 1573101006542

ರಾಜು ಹೆಚ್.ಎಸ್
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 55/2 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 839168446089 1573101005120

ಕ್ೃಷಣ ಹೆಚ್.ಡಿ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 58 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 343346406103 1573101002929

ಶಿವ ಲ್ಲಂಗ ಹೆಚ್.ಕೆ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 56/4 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 957050054120 1573101007250

ಶಿವ ಲ್ಲಂಗ ಹೆಚ್.ಸ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 62/19 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 246320232772 1573101006379

ಕ್ಮಲ ಹೆಚ್.ಬಿ
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 78/122 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 945087061825 1573108006433

ಹೆಚ್.ಕೆ.ದಿನೆೋಶ್
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 65/1 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 777743281990 1573101003142

ಹೆಚ್.ಕೆ.ವಾಸು
ಚನನಯಯನಕೆ ೋಟೆ ಅಮಮತಿತ 52 ಪ.ಜಾತಿ 4050.00 873183543605 1573101004135

166050.00

ಆರ್.ಎಂ.ಧ ಮನಾಯಿ ಬಿನ್: ರಾಮಣಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1ಪಿ2 ಪ.ಪಂ 4050 568653554226 520101241210050

ಕೆ.ಕೆ. ಶಿಲಪ ಬಿನ್: ರಾಜೆೋಂದ್ರ ಪರಸಾದ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 337 ಪ.ಪಂ 4050 475785664198 520101241220961

ಕೆ.ಬಿ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್:ಬೆಳಿಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1 ಪ.ಪಂ 4050 285703060188 520101241224401

ಬಿ.ಎ.ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್: ಐತತಪಪ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 11/ಪಿ1 ಪ.ಪಂ 4050 931787796425 520101241211510

ಕೆ.ಸ. ಚಟಿಿ ಬಿನ್: ಚಂದ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1 ಪ.ಪಂ 4050 517626422435 520191057225962

ಕೆ.ಸ.ಬೆಳಿಿ ಬಿನ್:ಚರಿಯಂಡ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/2 ಪ.ಪಂ 4050 722076215179 520101241213297

ಕೆ.ಎ.ಶಿವಪಪ ಬಿನ್: ಐತತಪಪನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/1ಪಿ2 ಪ.ಪಂ 4050 666970784726 520101241237536

ಎಂ.ಕೆ.ಕೆೋಶವ ಬಿನ್:ಕ್ೃಷಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/611ಪಿ1 ಪ.ಪಂ 4050 459773571710 520101241219775

ಕೆ.ಬಿ. ರಾಜೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್:ಬಾಳುನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/35ಪಿ1 ಪ.ಪಂ 4050 779725632217 520101241211294

ಕೆ ರಗಪಪ ನಾಯಿ ಬಿನ್: ಕ್ರಿಯಪಪ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/615ಪಿ1 ಪ.ಪಂ 4050 368295302675 520111029156692

ಎಂ.ಡಿ. ರಮಯ ಬಿನಿ ಧ ಮನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 325/1 ಪ.ಪಂ 4050 544224353393 520101241221540

ಕೆ.ಬಿ.ರೋವತಿ ಕೆ ಂ: ಕೆ.ಕೆ.ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 425/42 ಪ.ಪಂ 4050 591322419014 520101241223251



ಕೆ.ಕೆರಾಜು ಬಿನ್:ಕ್ೃಷಣ ನಾಯಿ ಕ್ರಿಕೆ ಭಾಗಮಂಡಲ 485 ಪ.ಪಂ 4050 603559191261 520101241212770

ಕೆ.ಡಿ. ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ಂ:ಕೆ.ಬಿ. ದೋವಪಪ ಬೆಟಿತ ತರು ಭಾಗಮಂಡಲ 8/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ 4050 610945025736 52010223998806

ಹೆಚ್. ಬಿ ವಸಂತ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 746241117536 721614336312

ಪುಟಿಪಪ ಬಿನ್ ಹುರರ್ೋಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 342933357284 721614336313

ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 341383359863 721614336314

ಹೆಚ್.ಪಿ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟೆಿಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 233562433950 721614336315

ಹೆಚ್.ಡಿ ನವಿನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 653810357560 721614336316

ಹೆಚ್.ಜೆ. ಪರಮೆೋಸ್ ಬಿನ್  ಜಯಪಪ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 314213974503 721614336317

ವಿ.ಡಿ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸ್ೋಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 602912974541 721614336318

ವಿ.ಜೆ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 697815307263 721614336319

ಹೆಚ್.ಜೆ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಜವರೋಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 367062879920 721614336320

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಜೆಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 722001010686 721614336321

ದ ಡೆಡಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 306297345887 721614336322

ಹೆಚ್,ಆರ್ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜು ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 4050.00 326967756502 721614336323

ಹೆಚ್.ಪಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟೆಿಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 2200.00 828397704452 721614336324

ಪೆ ನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟೆಿಗ್ೌಡ ಹತುಲಕೆೋರಿ ಶನಿವಾರಸಂತ ಪ.ಪಂಗಡ 2200.00 833872880538 721614336325

ಜೆ.ಹೆಚ್.ಶಿವಣಣ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 679537290548 1573101008416

ಜೆ.ಕೆ. ಅಪಾಪಜಿ ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 675827546308 13401000010362

ಜಿ.ಬಿ. ದೋವ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 774395346999 1573108004491

ಕ್ಕೋತಿಯ.ಜೆ.ಎ.
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 850097867272 157310101920030

ಆಶಾ ಜೆ,ಆರ್
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 891356000789 1573101008118

ಜೆ,ಕೆ,ಅಣಣಯಯ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 787213455423 1573101007178

ಜೆ.ಬಿ.ರಾಜೆೋಶ್
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 800396778490 117601012000263

ಜೆ.ಬಿ.ಮುತುತ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 661856512849 1573101006842

ಸುಶಿೋಲ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 517344518078 1199011003975

ಜೆ.ಡಿ.ರಾಜೆೋಂದ್ರ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 819125877644 687101018575

ಜೆ.ಎಂ.ಲತಾ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 508453673835 687101011981

ಜೆ.ಕೆ ಮುತತಮಮ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 840898719125 64151141045

ರಾದ್ ಜೆ,ಟಿ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 812238049763 687119012829

ಜೆ.ಎ.ಶಿವಣಣ
ದಿಡಡಳಿಿ ಅಮಮತಿತ ಪರಿಶಿಷಿ ಪಂಗಡ 4050.00 995445590427 520101055932521





ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಹೆ ೋಬಳಿ ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

I.

ಬಂಗ್ಾರಪೋಟೆ
506 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾಾರೆಡ್ಡಿ  ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಾನುಗುಟಟ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 28/*4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.49 0.53757 721143745785 NILIN4005

507 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮ ಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 30 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.12 1.13711 581633192136 NILIN4005

508 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಂಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಯಯರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 63 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.69 0.71522 777197559650 NILIN4005

509 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮರಾಣಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂಗಲರಾಯರೆಡ್ಡಿ ತ ಪಾನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 29/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.10 1.07247 920130036903 NILIN4005

510 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 8 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.20 1.19223 881094170731 NILIN4005

511 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ುಳ್ಿಪಾ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 207/-ಪಿ1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.48 0.4914 655747321220 NILIN4005

512 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ  ಬಿನ್ ಬಿೋರಪಾ ಆರಿಮಾನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 30/3,30/4,27/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.45349 508209854121 30977544844

513 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬ ಶೋಪಾ ದ ಡ್ಿೋರಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 103/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.27 1.274 573041721292 37756541844

514 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 70/ಪಿ41,70/ಪಿ1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82417 290763552177 37756541844

515 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕೆ ೋಟರಾಮಗುಳ್ಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 77/1,77/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.40 1.37432 549709369026 37756541844

516 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗಳ್ ರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 70/ಪಿ24 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.60 0.63219 687374571124 37756541844

517 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 36/1,36/3,74,80/1,80/4,91 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.66 0.67925 904506394874 2102000067546

518 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದ್ ೂರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಾ ಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 36/1,36/3,74,80/1,80/4,91 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.69 0.72194 941910367349 2102000067546

519 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಅಪಾಣ್ಣ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ57,131/ಪಿ73 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 358204684477 918030025947372

520 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಡ್ಡ.ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗ್ೌಡ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 135 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 481078925599 918030025947372

521 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 224 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.59 1.54731 266315332715 918030025947372

522 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ6 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 537366909784 918030025947372

523 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ುಪಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 92,98 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 766563694384 918030025947372

524 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಾರ್ ಬಾಷ್ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ ಗಫರ್ ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ 68 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.59 0.62976 334759226877 918030025947372

525 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ `ಕ್ಣಿಂಬಲ ಕ್ಸಬಾ 25/3,52/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.96 1.87508 701362636985 918030025947372

526 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಯಲುವಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.19 1.17223 916585762182 2102000067546

527 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಂಗರೆಡ್ಡಿ ಯಲುವಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.74 0.75493 832308471428 2102000067546

528 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೈಲ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಕೆೋತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 89 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.98 0.9797 817998341189 2102000067546

529 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ದ ಡ್ಿೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 98/3,97/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 619253510998 2102000067546

530 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಉಪ್ಾಸಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 3/ಪಿ3,7/1,45/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.27 1.25459 513410697251 2102000067546

531 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಗ ಡಗಮಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 41/1,30/5 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.76 0.76293 305879089798 2102000067546

532 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಸುಗಟ ರಪಾ ಗ ಡಗಮಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 34/ಪಿ11,31 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.77 0.77855 530253546126 2102000067546

533 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಮ ಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 25/2,54/2,95,42/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.56 0.57521 423181195661 NILIN4055

534 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಾ ಮ ಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 29/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.19 1.17642 461641862468 15002180008875

535 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಸಿ.ಪುನಿತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಪ್ಾಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 113/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.10 1.10118 979447487777 10661100007343

536 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬೈಯಣ್ಣ ರಾಮಪುರದಿನೆನೋ ಕ್ಸಬಾ 9/3,8/4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.50 1.46537 636914136131 0485101028232

537 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜ ಕ್ುಂಡರಾಸನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 8/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.84 0.85596 978387717040 2889000100142108

538 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಮುನಿಯಪಾ ಬಾವರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 60/4,73/6,132/3 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.29 1.27417 577717583215 10661101001820

539 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ದಿಂಬಾಳ್ ದೋಬಬನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 37/ಪಿ1 ಪ.ಪಂಗಡ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.08 1.07269 343211713841 54052400213

540 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ಹಿರೆೋಕ್ರಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 89/3 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 463743380560 30977544844

541 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಬಿಡಿಪಾ ಬುವನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 16,17/1,18/ಪಿ14 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.62 1.63103 620124233163 037756541844

542 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನವಪಾ ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ 43/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.35 0.37413 359274845427 35550334210

543 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಾವರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ11 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.20 1.19223 685760368217 35550334210

544 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರತನಂ ನಾಯುಿ ದ ಡ್ಿೋರಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 152 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.55 0.57521 533655944757 0485101024263

545 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರತನಂ ನಾಯುಿ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.36 1.33063 533655944757 0485101024263

2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುನ ಪಡ್ದ್  ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲಿ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿಿ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ
ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ 

ಮತುತ ವಿವರ

ಕೆೋಂದ್ರ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



546 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುಟಟಪಾ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 47/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.40 1.37432 742198211184 4455108000882

547 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ರಾಮಚಂದ್ರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 2/*1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.70 0.73181 623195723063 3855101003031

548 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಾ ಬ ೋಯಿಸ ಣಣನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 36/1,37/5 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.69 0.72305 987997934561 54052400213

549 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ರವಿ ಬಿನ್ ಮಣಿ ದಿಂಬಾಳ್ ದೋಬಬನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 37/1,37/ಪಿ8 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.70 0.73181 910277052124 54052400213

550 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಾ ಬಿನ್ ಬಳ್ಿಪಾ ಪಲಮಡಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 40/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.89 0.90687 291701250650 30977544844

551 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಪ್ಾತರಾಮಗುಳ್ಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 5/ಪಿ39 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82019 208470200660 30977544844

552 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬ ೋಯಿಸ ಣಣನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 57 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.69 0.72305 579198323873 54052400213

553 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಯಟಪಾ ಬಿನ್ ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 36/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.56 0.57912 318288190809 037756541844

554 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಗಂಗಪಾ ದ ಡ್ಿೋರಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 55/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.10 1.18167 396559092954 037756541844

555 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 83/4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.60 0.63903 769087753019 037756541844

556 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 68/7 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.49 0.53059 423418486435 037756541844

557 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜನೆೋಯ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ
118/2,118/3,118/4,118/5,119/

6
ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.95 1.89179 597664414438 037756541844

558 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಎಂ.ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ತಳ್ ರು ಕಾಮಸಮುದ್ರ 36/1,36/2,34/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.58 1.53289 539682436826 5457101002969

559 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 7/ಪಿ31 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 1.04757 579301500100 918030025947372

560 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎ.ನಾರಾಯಣ್ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಾ ಬ ೋಡಗುರ್ಕಯ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 1/4,51 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.38 1.34985 982345259436 NILIN4005

561 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮ ಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 29/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.07 1.07134 253314730638 NILIN4005

562 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 1/2,66/2,67/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.89 0.90661 864799268678 NILIN4055

563 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯರಯಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ದ ಡ್ಿೋರಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 18/8,77/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.55 0.57689 638903882829 NILIN4056

564 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಬಿೋರಾಪಾ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 63 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.18 1.17684 897433157630 NILIN4057

565 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮಿೋಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 196 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 362556005315 918030025947372

566 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾನಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಪಾ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 69/1,67/1,131/ಪಿ1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 522526173996 918030025947372

567 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ67,131/ಪಿ72 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.60 1.55641 390065806291 918030025947372

568 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಯಟಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಪಾಯಯ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 21,59/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.20 1.14634 737458879947 918030025947372

569 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 115 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.10 1.10118 514431567624 918030025947372

570 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಮುನಿಯಪಾ ಬಿೋರಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79/2ಬಿ ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.38 0.40814 821433181371 918030025947372

571 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ುಪಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/1,21/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 796644181318 918030025947372

572 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಜಮುಲ್ ಪ್ಾಷ್ ಬಿನ್ ಅನಾರ್ ಪ್ಾಷ್ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 22/2,22/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 897049694943 918030025947372

573 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 112,128 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 922504813235 918030025947372

574 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಪಾ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 106/2,116 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.44926 253701467941 918030025947372

575 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಮುನಿಯಪಾ ಬಿೋರಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79/2ಬಿ ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.38 0.40814 591530196306 918030025947372

576 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಾ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 67/ಪಿ13,67/ಪಿ6 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.20 1.19223 621629323204 918030025947372

577 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಮುನಿಯಪಾ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 94/3,67/ಪಿ28 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 692563813705 918030025947372

578 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 23/3,23/ಎ,9/1,8 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 1.02834 304572313789 918030025947372

579 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುೂಲ್ ಸುಬಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಕೆ ಪಾ ಕ್ಸಬಾ 265/1,265/2,265/5 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 685760368217 520101033052219

580 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿೋನಪಾ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 45/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.38 0.42764 378503168618 31690500073

581 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ೋಡ್ಪಾ ಬಿನ್ ಸ ೋಣ್ಣಪಿಳ್ಿಪಾ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 41/2,62/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.95 0.95663 552303362346 31690500073

582 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 42/2,199/ಪಿ7 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.84 0.85134 308023551980 037756541844

583 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 310/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.44965 713336730807 NILIN4005

584 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 127/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.60 0.63903 605043366602 000035550334210

585 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 207/7,327 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.85 0.85111 492420407120 NILIN4005

586 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಕ್ುಬಲ್ ಜಾನ್ ಕೆ ೋಂ ಅಮಿೋರ್ ಸಾಬ್ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 94 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 1.01013 648887527604 000035550334210

587 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ುರಿಗ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಆಲಂಬಾಡ್ಡ ಜ ೋತನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 25/1,27/1,137/ಪಿ3-ಪಿ1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.84 0.85684 608406935479 64084608298

588 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/1,43/2,23/4,36/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.64 1.60193 220946108994 20154524815 

589 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 34/2,46 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.44 0.48873 755691228579 037756541844

590 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಾರದ್ರಾಜು ಕೆ ೋಟರಾಮಗುಳ್ಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 78 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.70 0.73094 868390872084 037756541844

591 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 230 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.60 1.55641 262503602753 10661100003068

592 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 70/1ಪಿ,70/ಪಿ3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.84 1.79455 351215842380 NILIN4005



593 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತಪಾ ನಾಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 34/ಪಿ37 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.85 0.86434 349456319463 10721100004317

594 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಗ್ಾಜಗ ಕ್ಸಬಾ 172/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.43 0.4914 927149556780 NILIN4005

595 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ೋಡಗುರ್ಕಯ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 25,29/1,48/4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.74 1.68873 742053663017 30977544844

596 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ.ಬಾಬು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಕೆ ೋಟರಾಮಗುಳ್ಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 70/4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.45005 530978413333 30977544844

597 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮುದ್ುಗುಲಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 49/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.39 0.44365 993562926298 037756541844

598 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 78/ಪಿ2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.76 0.79493 751664633871 037756541844

599 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 109/1,109/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.23 0.18895 251517635040 037756541844

600 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ದ್ಂಡರಾಮ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 109/1,109/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.23 0.18895 553497121896 037756541844

601 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಣಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಮ ಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.79 0.80731 417151779269 30977544844

602 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಅಪಾೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 40/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.45349 728563983306 30977544844

603 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿಅಪಾಯಯ ಬನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 7/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.99 1.01671 780455809640 NILIN4005

604 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಾ  ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವರದ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 24/*1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.87 0.8762 891047700295 NILIN4005

605 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಬಿನ್  ಶ್ವಪಾ ಕ್ದ್ರಿನತತ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 5/2,5/4 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.34 0.29476 934486564670 00000037756541844

606 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಾ ಬ ೋಡ್ನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 14/2,16,27 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.70 0.73181 311268543458 30977544844

607 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕೆೋತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 39/ಪಿ11,12/4 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.45349 213938126298 30977544844

608 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಯಟರಾಯಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಉದ್ೂಪಾ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 13/*4 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.60 0.63903 879037192351 30977544844

609 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 36/1,36/3,80/1,80/4,419 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.58 0.60839 661201322801 10721101006269

610 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂಜಿೋವಪಾ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 34/ಪಿ11,31 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.78 0.78965 334523261058 10721100003734

611 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 25/2,21/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.70 0.73181 929567386885 10721100000460

612 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 49/ಪಿ30 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.30 1.28327 202338509789 125000798707

613 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 161/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.821 832135206605 210000067546

614 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಳ್ಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಾ ಕ್ದಿರೆನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 60 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.96 0.97301 212771885002 00000037756541844

615 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಾಯಡಬಲ ಕ್ಸಬಾ 28/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 923190126257 00000037756541844

616 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ.ಪ್ಾಪಯಯ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 61 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.99 0.98229 501502775604 918030025947372

617 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯಯ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 105/ಪಿ4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.50 0.54626 778884454216 918030025947372

618 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾನಪಾ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 63/1,8/3,79/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.49 1.45627 704050498249 918030025947372

619 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಗುಪತ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 182/1,182/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 815050064462 918030025947372

620 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಪ್ಾಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/*2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.44151 680871362203 918030025947372

621 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 67/ಪಿ1,50,44,26/8,43,40/4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.60 1.55641 397277054587 918030025947372

622 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ ಹುನಕ್ಲದ ಡ್ಡಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 30/2,7/10 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.40 1.36296 377901838182 0002102000067546

623 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನೆಗ್ೌಡ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 58/2,58/1,64,82 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.49 1.4544 446974881472 0002102000067546

624 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೂಪಾ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 48/3,49/ಪಿ48,112 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.28 1.22962 201782909116 0002102000067546

625 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿೋಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಕೆ ಡ್ಪಾ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 92,95 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.90 0.91735 399524113855 0002102000067546

626 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಪಾಯಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಉಕ್ಕರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 14/5,14/6,16/7,15/6 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.70 0.73181 200025456993 00000037756541844

627 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಾ ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 2/1,7/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.89 0.90124 828289816627 00000037756541844

628 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಮೆಹಬ ಬ್ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಅಮಿೋರ್ ಜಾನ್ ನಡಂಪಲಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 36/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.60 0.63903 292691311006 00000037756541844

629 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ನಡಂಪಲಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 67/3,67/5,66/6 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.60 0.63903 917042436015 00000037756541844

630 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸರೆ ೋಜ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 125/ಪಿ95,1/ಪಿ3,1/ಪಿ4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.53 0.56276 871980183426 000035550334210

631 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಯಲುವಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 50/6,158 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 1.05418 747491807652 NILIN4005

632 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ೂಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹರೆ ೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/1,24/1,86/ಪಿ1,86/ಪಿ2,10 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 1.01013 566364792158 NILIN4005

633 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34/-ಪಿ2,34/-ಪಿ3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.68 1.61104 656098728697 918030025947372

634 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 134/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.10 1.19223 776208103430 918030025947372

635 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಪ್ಾಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 96/6 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.38 0.3968 330209023210 918030025947372

636 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಗ ಲಯಪಾ ಬತತಲ ರು ಕಾಮಸಮುದ್ರ 30 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 442677783584 30977544844 



637 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಾ ಜಾನುಗುಟಟ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 108 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.90 0.90124 814586686171 30977544844 

638 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಾ ಆರಿಮಾನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 28 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 767809801954 30977544844 

639 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಬಾಯಟಪಾ ತಮಟಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 136/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 357136307601 00000037756541844

640 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಡ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ನುಮನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.59 1.52276 328673598702 00000037756541844

641 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ದ ಡ್ಿೋರಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.51 1.47898 820059418145 00000037756541844

642 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಪ್ಾತಪಾ ಪಲಮಡಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 215/ಪಿ15 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.89 0.88725 746543627258 10721101033740

643 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾತಪಾ ಪಲಮಡಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 215/ಪ15 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.67 0.66062 730962240223 30977544844 

644 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜನಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ ಬ ೋವಿ ಶ್ರೋರಂಗಬಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 16/2,16/3,16/4 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.35 0.35907 930575195294 NILIN4005

645 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬ ೋಪಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 1/*4 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.70 0.73181 927895853062 00000030977544844

646 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 24/ಪಿ7,24/ಪಿ14,74,24/ಪಿ50 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.82 0.83436 688228467960 00000030977544844

647 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಗುಳ್ಿಪಾ ದ ೋಣಿಮಡಗು ಕಾಮಸಮುದ್ರ 5/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 415043122260 00000030977544844

648 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಬಸಪಾ ಚಕ್ಕರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 57/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.71 0.73696 523551166864 000035550334210

649 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಚಕ್ಕರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.97 0.97975 448068817366 000035550334210

650 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ74 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.46 1.41193 798241345570 000035550334210

651 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 196 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.57 0.60448 239919283170 000035550334210

652 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಮ ಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 32/ಪಿ18 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.79 0.80682 862055822427 NILIN4005

653 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಂತ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ25,132,131 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.85 1.78263 661160946915 000035550334210

654 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಪಾ ಬಿನ್ ಆಂಜನೆೋಯಪಾ ಬಿೋರಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 78/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.76 0.79535 878576987747 000035550334210

655 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ74,132,131 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.93 1.84173 256779128255 000035550334210

656 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನೆಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 52 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.46 0.50911 866836193638 00000037756541844

657 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ನಡುಪಾನನ ವಟಿಟಗಲ್ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 1/2,4/2,67/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.10 1.10118 851211903795 00000037756541844

658 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 66/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.45349 945577260525 00000037756541844

659 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಾರೆಡ್ಡಿ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.84 0.87117 285162216767 00000037756541844

660 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 168/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.45349 718025712974 00000037756541844

661 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಮಜರಾ ಪುರ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 29/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.59 0.62183 715896002015 00000037756541844

662 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ದ್ಂಡಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಬ ೋಟಗುರ್ಕಯ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 66/1,72/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.59 0.62183 279970452177 00000037756541844

663 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಎಸ್.ಅಪಾಯಯ ಬಿನ್ ಆರ್.ಎ.ಸಿೋನಪಾ ರೆಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 42/4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.59 0.62109 380165617860 918030025947372

664 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 189 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.87 0.86168 507560040455 918030025947372

665 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ತಿಪಾಣ್ಣ ಕ್ುಪಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/7 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.98 0.97302 417297900050 918030025947372

666 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪತಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 148,98 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 2.00 1.9206 260138448485 918030025947372

667 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಪಾ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 44 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 1.06476 638857705341 918030025947372

668 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎ.ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಶಾಥಪಾ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 224 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 232686971787 918030025947372

669 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ವಸಂತಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 67/ಪಿ54,71/1,73 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.94 1.89239 473689607941 918030025947372

670 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾನಾಥ್ ಬಿನ್ ಆಂಜನೆೋಯಪಾ ಮಾಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 54/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.65 0.67614 275591110144 00000037756541844

671 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಆಂಜನೆೋಯಪಾ ಮಾಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 148/ಪಿ2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.41191 403470274838 00000037756541844

672 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯರಯಪಾರೆಡ್ಡಿ ಮಾಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 23/2,24/4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 1.01013 808232754879 00000037756541844

673 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪ್ಾಪನನ ಬನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 91 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.90 0.91735 718225701239 00000037756541844

674 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಆಂಜನೆೋಯಪಾ ಮಾಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 618/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.43817 465445767496 00000037756541844



675 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಕೋರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ತಾವರೆಕೆರೆ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 34,37 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.97 0.97547 433562493674 00000037756541844

676 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಬತತಲ ರು ಕಾಮಸಮುದ್ರ 2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.59 0.62975 365349116501 00000037756541844

677 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ವರದಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 34/ಪಿ2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.39 0.43081 836264271704 00000037756541844

678 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೈರಪಾ ಬಿನ್ ಬಳ್ಿಪಾ ಬತತಲ ರು ಕಾಮಸಮುದ್ರ 2/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.26 0.18895 382656350574 00000037756541844

679 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರ್ೋಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾದಾಶ್ವಪಾ ಬಂಡ್ಡಗ್ಾಣ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 28/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.60 0.63903 546427473630 00000037756541844

680 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಯಯ ಹುಣ್ಸೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 63/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.28 1.26502 769086387798 54052400213

681 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಬಲಮಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 158/ಪಿ156 ಪ.ಪಂಗಡ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.58 0.61181 312892840250 00000030977544844

682 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ೂಣ್ಣ ಬಿನ್  ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಬಲಮಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 105/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.45638 719824412157 00000030977544844

683 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬ ೋಯಿಸ ಣಣನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 33/2,33/4,27/3,35/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.90 1.82574 628546446542 54052400213

684 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬ ೋಯಿಸ ಣಣನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 59/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.59 0.61116 200486984513 54052400213

685 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಯರಯಪಾ ದ ಡಿಮರಿಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 59/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.87 0.87096 920731898475 54052400213

686 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ 196,196/ಪಿ25,57/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.70 0.73513 221012645498 000035550334210

687 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಾ.ಟಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿತಿಮಮರಾಯಪಾ ಕೆ ಂಡನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 63,79/1,71/6 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.93 1.84113 438913753938 000035550334210

688 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಎಸ್.ಮಾದ್ಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 15/2, ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.87 0.86538 494674145858 000035550334210

689 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಐನೆ ೋರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 66/3,66/4,84/3,84/4,84/5 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.88 0.87489 585658915406 000035550334210

690 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಪಾ ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ 195,196 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.90 1.82883 709530191500 000035550334210

691 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ 160 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.23 1.21442 740961873606 000035550334210

692 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ 169/4,147/5,170/4 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.23 1.21394 825306259571 000035550334210

693 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ71,131/ಪಿ88 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.49 1.45066 418428764842 10630101014055

694 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಪಾ ವರದಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 25/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 0.99708 849602192362 00000030354569980

695 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನಾಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 34/1,30 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.58 0.59175 349805080620 00000030977544844

696 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 24/ಪಿ7,24/ಪಿ14,4/ಪಿ22 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 1.01013 947747076754 00000030977544844

697 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಬಳ್ಿಪಾ ಕ್ಳ್ವಂಚಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 116 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.35 0.37437 528655006230 00000030977544844

698 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ುಚಚಪಾ ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 20 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.87 0.87096 210314476096 00000030977544844

699 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನನಪಾ ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 14 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.50 0.54627 471194643928 00000030977544844

700 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಬ ಂಪಲಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 112,113 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.60 0.63903 369383985506 30977544844 

701 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ದ ಣಿಮಡಗು ಕಾಮಸಮುದ್ರ 5/ಪಿ6 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 465914870578 37756541844

702 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮೋನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 18,27 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.53 1.51421 836745176536 00000030977544844

703 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಚಾಮನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 24/ಪಿ22 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.37 0.37437 451781334165 00000030977544844

704 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮುನಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಕಾರಮಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 66/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.79 0.81574 216481928761 362320012310

705 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು ಸಂಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 19/6 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.32 0.29949 505776302106 37756541844

706 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಾ ರಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 65/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.38 1.35468 572618263162 37756541844

707 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಪಲಮಡಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 127 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.75 0.77492 239081554171 10721100003523

708 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಬ ೋವಿ ಓಬಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 2/ಪಿ4 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.54 1.49766 923252473647 2102000067546

709 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 37/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.37 0.35733 789623596268 2102000067546

710 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ತಂಗು ಮುನಿಯಪಾ ಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 89 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.69 0.71378 442767779957 2102000067546

711 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ 135/3 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82055 532624474538 JAINIR200015001110

712 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಕ್ುಮಾರ್.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಚಿಕ್ಕಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.26 1.22864 753917964455 918030025947372

713 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮುಗಳ್ಬಲ ಕ್ಸಬಾ 91 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.59 0.6209 580038051454 64073672722 

714 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬುಡಿಪಾ ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ ಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 80,84/5 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.30 1.28978 576546395652 2102000067546



715 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನುರಾಧ ಕೆ ೋಂ ಆನಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ವರದಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 22/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.99 1.07239 440589169607 2102000067546

716 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ.ಟಿ.ರ್ೈ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಾ ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ 35/5,3/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.91 0.92607 644532366648 35550334210

717 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ದ ಡಿಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/1,95 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.80 1.73122 726610577821 35550334210

718 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಮುನೆಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕನಲಿಗುಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 8,84 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.96 0.9589 695382867878 35550334210

719 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಹುಲಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 85/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.97 0.96067 703926472672 35550334210

720 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಗಣೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ದ ಡಿಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.86 1.77492 567402443136 35550334210

721 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿೋರಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 1.00639 216571605197 35550334210

722 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಣಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಪಾಲಪಾ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 54/1ಬಿ,56,58/1,147 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.97 0.9709 259392213516 35550334210

723 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಗುಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 133/1,9,92 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.81 0.83385 570313221537 35550334210

724 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೈರಾಜ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಮೊಟಪಾ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33/1,33/2,27/ಪಿ-ಪಿ ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.10 1.12848 345320797399 37756541844

725 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಾ ಅಬಿಬಗಿರಿಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 60/ಪಿ40 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 261388038231 37756541844

726 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 137/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.44662 989862464976 918030025947372

727 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 106 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 591993323652 918030025947372

728 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಕ್ರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಪ್ಾಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 111/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.46 0.51842 477471416475 918030025947372

729 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ್ ಎಸ್.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 56/1,66/8,126/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.10 1.10118 288358179571 918030025947372

730 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಡಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 141/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.76 0.78012 919609737933 30977544844

731 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 45,51/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.23 0.24297 284586247920 54052400213

732 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕ್ುಂತಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ತ ಕ್ಲ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 50/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.55 0.50894 624843123195 54052400213

733 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲುವರಾಜ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 26/1,27,55 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.72 0.75214 605404851156 54052400213

734 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯ ಪ್ಾಪೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 23,25 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.67 0.69534 522029931126 54052400213

735 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಗ ೋಪೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 142 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.15 1.13398 616836534247 54052400213

736 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಎಂ.ಪರದಿೋಪ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರತನಂ ಪ್ಾಪೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 8/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.67 0.66097 649964172229 54052400213

737 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಣ್ಕ್ನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 9/*2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.78 0.80881 687616380908 54052400213

738 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿೋನಪಾ ಬಿಳಿೋರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 66/6 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.79 0.81353 396076868332 54052400213

739 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಿಂಗರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಣ್ಕ್ನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 10/*2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.58 0.57186 762201745177 54052400213

740 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂಗಲರಾಯಪಾ ಪ್ಾಪೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 27/*4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.98 1.0614 371248586655 54052400213

741 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಿಂಗಪಾ ಬಿನ್ ಬಾಲಗುರಯಪಾ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 207/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.77 0.79085 603194705030 54052400213

742 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 96 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.48 0.5011 550025653937 54052400213

743 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 172/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.42 0.41977 380773138498 54052400213

744 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಗ ೋಪೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 4/*3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.44 0.4301 759511152761 54052400213

745 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಿೋನಪಾ ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 111/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.96 0.9709 307934566026 54052400213

746 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಗ ೋಪೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 32/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.26 0.25756 274980404870 54052400213

747 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 164/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.72 0.74974 214378897338 54052400213

748 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕ್ದ್ರಿಗ್ಾನಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 3/ಪಿ7,63/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.84 0.85789 215912693721 30977544844

749 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕೆ ೋಟೆಕ್ೃಷ್ಣೋಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 77/ಪಿ1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.43 1.40427 996699948735 30977544844

750 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬೈಯಯಪಾ ನಾಯುಿ ಸುಣ್ಣಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 186/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.67 0.67365 837766840909 30977544844

751 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಹುಲ ಕರ್ ಬೋತಮಂಗಲ 150/2,268,150/1,148,50/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.85 0.84738 792067955263 30977544844

752 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪಾ ದಾದೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 77/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.85 0.84125 856227976034 30977544844

753 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮನ ಬ ೋವಿ ರ್ಕತಿಯಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 11 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.83 0.83626 845168792663 54052400213

754 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಜಯಮಂಗಲ ಬೋತಮಂಗಲ 164 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.20 1.19222 967144461003 54052400213

755 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗನಬ ೋವಿ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 45/ಪಿ8,45 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.11 1.10714 643048121723 54052400213

756 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಶಟಿಟ ಹುಲ ಕರ್ ಬೋತಮಂಗಲ 3/*2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.89 1.81566 633925598380 0663101009920

757 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 19 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.33 0.35146 227142242865 54052400213

758 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಬೋತಮಂಗಲ 7/1,19 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 1.01013 869713913074 54052400213

759 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹದೋವಪಾ ಬಿನ್ ತ ೋಟಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ನತತ ಬೋತಮಂಗಲ 2/1,4/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.88 0.9019 604732102334 54052400213

760 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕ್ದ್ರಿಗ್ಾನಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 77/ಪಿ15 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.15 1.14772 885503221742 30977544844

761 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಾ ಕ್ದ್ರಿಗ್ಾನಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 3/ಪಿ14,96/ಪಿ2,1/1,6/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.64 0.6589 656266322111 30977544844

762 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 216 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.32 0.33951 377367957317 30977544844

763 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬರಮಣಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 74/4 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.31 0.31025 535120281182 30977544844

764 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ವಿ.ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಮಹದೋವಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 41/7,40/7,40/6 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.56 0.51395 828184711541 30977544844

765 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾದ್ಮುನಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಸಿೋತಾಂಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 113/3,120/1,127/4,179/5 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.86 0.84125 713772663783 30977544844

766 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನಾಯುಿ ಮೊೋತಕ್ಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 93,36/11 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.48 0.49982 220003598079 64017636940

767 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಆರ್ ಬಿನ್ ಭತತಪಾ ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 45,51/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.50 0.54626 525288155621 64037568226

768 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪಿೋಲವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 253/5 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.64 0.65279 739301046143 NILIN4055

769 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾರೆಡ್ಡಿ ಪಿೋಲವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 27/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.31 1.29778 699378202107 NILIN4007

770 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾರೆಡ್ಡಿ ಪಿೋಲವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 31/*3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.82 0.83546 950985790716 NILIN4008

771 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬರೆಡ್ಡಿ ಪಿೋಲವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 242/3,247/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.12 1.11509 850226694859 NILIN4009

772 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಯ ರೆಡ್ಡಿ ಪಿೋಲವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 219/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.66 0.68829 212453136363 NILIN4010

773 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಪಿೋಲವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 212/5,217/2,218,219/1,256/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.71 0.73553 974964815280 NILIN4011

774 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಪಿೋಲವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 240/5,248/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.56 1.48739 741510543009 NILIN4012

775 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಟಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಪಿೋಲವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 185/2,219/1,201/4,256/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.78 0.80221 859204228073 NILIN4013

776 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಎನ್ ಜಿ ಹುಲ ಕರ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 73/5 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.28 0.20544 815472968668 37756541844

777 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಭಪಾ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 34 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.71 0.73635 432367485473 54052400213

778 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಆವುಲಪಾ ಕ್ಸಿರೆಡ್ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 52/2ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.37 0.42509 573442265190 54052400213

779 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಪಿಲಿಗುಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 3/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.73 0.7513 389200585679 54052400213

780 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ರ್ಕೋತಿಯಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 152 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.78 0.79019 981976390183 54052400213

781 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿಲಿೋರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 52/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.79 0.81668 681450679933 54052400213

782 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾಪನನ ಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಬಾಲಪಾ ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 142/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 856526452261 54052400213

783 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣಿ ಮಿಟಟಕೆ ೋತುತರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 11/ಪಿ6 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82385 626334532321 54052400213

784 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಕಾಮಾಂಡಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 33 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.48 0.51582 635469771878 362320012310

785 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಸಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಕಾಮಾಂಡಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 33 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.48 0.51582 482745724156 362320012310

786 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣ್ಯಂ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಪಾ ಟಿ.ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 70/4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.75 0.76119 813534566515 10534100003543

787 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ಮಾವಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 49/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.45341 732300142662 362320012310

788 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮಾವಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 49/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.45341 582585987170 362320012310

789 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಗಟಟಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 35/1,46//1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.20 1.19223 273167529698 918030025947372

790 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ಮುನಯಯ ಬಿನ್ ನಾಯತಪಾ ಗಟಟಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 26/ಪಿ4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.60 1.55641 411943031637 918030025947372

791 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡ್ಡ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ದಾಸಪಾ ಪ ೋತರಾಜನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 91/2,96/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.96 0.95446 375279812559 540524400213

792 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಾ ಪ ೋತರಾಜನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 8/2,22/1,35/4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.44825 765247707125 540524400213

793 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುಪತಿ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ನಾಯುಿ ಕ್ ಳ್ ರು ಬೋತಮಂಗಲ 97/2, ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.20 1.19223 661949033290 540524400213

794 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಗ್ೌಡ ಗನೆನೋರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 83/103 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.58 0.61119 729021981370 540524400213



795 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ದ್ಂಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬರೆಡ್ಡಿ ಗನೆನೋರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 15 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.82 0.84313 558254530687 540524400213

796 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಗ್ೌಡ ಬಟ ಕರು ಬೋತಮಂಗಲ 56/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.90 0.91735 848715016660 540524400213

797 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 38/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.78 0.79086 480521718914 540524400213

798 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಯವರಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಗಿರಿಯಪಾ ಚಲಿೂಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 65,94 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.50 1.46537 663148689396 540524400213

799 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾಲಾಕ್ಷ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಕ್ರಡ್ಡಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 37 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.78 0.79086 877872245555 540524400213

800 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಗಟಟಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 42/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.99 1.00078 718905403595 918030025947372

801 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬತತಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಪಂತನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 198 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.56 0.59562 550367788351 37756541844

802 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಸುಬರಮಾಣಿ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಾ ನಾಯುಿ ಎನ್ ಜಿ ಹುಲ ಕರ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 106/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.48 0.51956 705251845300 37756541844

803 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದೋಪಾ ಎನ್ ಜಿ ಹುಲ ಕರ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 73/5 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.22 0.16041 803898346063 37756541844

804 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯಪಾ ಮುಷ್ುಟರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 184 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.55 1.4917 856227976034 64056463300

805 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ರಾಯಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 62/3 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.34 0.29476 696071177765 37756541844

806 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ರಾಯಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 93 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.38 0.36642 299469779389 30977544844

807 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಕ್ವರಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 85/2,85/3 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.36 0.32607 507176224341 NILIN4005

808 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ೂಮಮಯಯ ಕೆ ೋಂ  ರಾಮಪಾ ಕ್ಗಿಿಲಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 46/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 912683385444 540524400213

809 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ದಾಯವರಿಂಟಿ ನಾಗಪಾ ವಡರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 67/3,68/6 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.84 0.86707 491458046980 540524400213

810 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ಪರತಾಪ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 68/ಪಿ19-ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.79 0.8153 601348078111 540524400213

811 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಗಟಟರ್ಾಯಗಡಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 56/1,49/3 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.90 1.82955 949314378384 540524400213

812 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ವಿೋರಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 14/*4 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.66 0.68452 785986256343 540524400213

813 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಬಿ.ಎನ್ ಆನಂದ್ ಗಣೋಶ್ ದಾಸ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ ಕಾಜಿಮಿಟಟಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 52/8 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.18 1.15605 202708117769 540524400213

814 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರ್.ಸಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಚಿಂಚಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 31/2ಎ,31/2ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.28 1.25239 428003114327 540524400213

815 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಬಾಲಪಾ ಎನ್ ಜಿ ಹುಲ ಕರ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 138/1,138/3,138/4 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.86 0.86916 793217261071 540524400213

816 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಹುಲ ಕರ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 9 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.60 1.55641 771507029532 37756541844

817 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 67/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.81 0.83436 569663071787 362320012310

818 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 153/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.34 0.24334 407443629049 540524400213

819 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಆರ್.ಗಂಟಿಪಾ ಕ್ ಳ್ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 153/1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.76 0.79475 761127550310 916020048850847

820 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕ್ಮಮಸಂದ್ರ ಬೋತಮಂಗಲ 57/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.96 0.95434 548614821124 30977544844

821 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಯರಯಪಾ ಎನ್ ಜಿ ಹುಲ ಕರ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 141/2ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.18 1.15605 709370908308 30977544844

822 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಎನ್ ಜಿ ಹುಲ ಕರ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 71/ಪಿ28 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.75 0.76326 867126801153 30977544844

823 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಪಿಲಿಗುಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 2/1,1/10 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.78 0.78348 229862426014 30977544844

824 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದಿೋಶ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ ತಾತೋಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 152/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.50 0.54626 584672495115 00000037756541844

825 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 16/*3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 259141898369 00000037756541844

826 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲರೆಡ್ಡಿ ಸಿದ್ೂರೆಡ್ಡಿ ದಿನೆನ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 28,29/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 538346480988 00000037756541844

827 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಚಿಕ್ಕಪಾ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೂಪಾ ದ್ುಗೋಯಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 57 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 893311186160 00000037756541844

828 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಾಣ್ಣ ಬಿನ್ ನರಸಪಾ ಎನ್ ಜಿ ಹುಲ ಕರ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 71/ಪಿ11-ಪಿ1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.46 0.49987 851960511558 00000037756541844

829 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಬಾಲಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕ್ದ್ರಿೋಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 2/*3,47/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.50 0.54626 212853705689 00000037756541844

830 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಆರ್.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಗಟಟಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 166/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.60 0.63903 598449880185 00000037756541844

831 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಾ ತಾತೋಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 2/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.50 0.54626 963844711550 00000037756541844

832 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಕೆ ಳ್ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 27/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.45 0.50915 471314732848 00000037756541844

833 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮುನಿರತನಂ ಕೆ ಳ್ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.49 0.53699 725722273425 00000037756541844

834 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಕೆ ಳ್ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.85 0.85241 87721736633 00000037756541844

835 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಕೆ ಳ್ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 618/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.37 0.36279 718153469579 00000037756541844

836 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರಾಜು ಕೆ ಳ್ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 14/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.58 0.62047 994540058730 00000037756541844

837 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಮಮ.ಎ.ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ವಿ.ಪ್ಾಪಣ್ಣ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಬೋತಮಂಗಲ 85/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.40 0.44575 990847333208 54052400213

838 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಜಾಕ್ಷ್ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ.ಶಾಮಣ್ಣ ಕ್ ಳ್ ರು ಬೋತಮಂಗಲ 94/2,108 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.40 1.347 227692658266 54052400213

839 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಜಿೋಡಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 47/ಪಿ12 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.50 0.54626 200999234193 54052400213

840 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 82/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.79 0.80602 730244052443 54052400213

841 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯಪಾ ಟಿ.ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 11/4,210/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.76 0.77634 679869255784 54052400213

842 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಟಿ.ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 43/2,44/1,184 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.50 0.54626 505068741270 54052400213

843 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಐಸಂದ್ರ ಬೋತಮಂಗಲ 11/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.90 0.91735 317649071397 54052400213

844 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ.ಶಾಮಣ್ಣ ಕ್ ರ ರು ಬೋತಮಂಗಲ 99/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.82 0.83349 601453795458 54052400213

845 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಖಾತುನ್ ಬಿೋ ಕೆ ೋಂ ಹುಸೋನ್ ಬೈಗ್ ದೋರ್ೋರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 70/ಪಿ1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.88 0.87093 877234725764 54052400213

846 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಾ ಪ ೋತರಾಜನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 91/4,91/5 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.37 0.36256 885205472508 54052400213

847 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ಚಿಮಲಬಂಡಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 12/*2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.68 0.68542 711952304464 54052400213

848 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಳ್ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಅಡಂಪಲಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 13 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.20 1.19222 538929885985 54052400213

849 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಚಲಿೂಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 16,36/9,58/8 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.39 0.44498 483701221914 54052400213

850 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿರಾಮಯಯ ಕ್ದಿರೆೋಗ್ೌಡನಕೆ ೋಟೆ ಬೋತಮಂಗಲ 128 ಪ.ಪಂಗಡ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.70 0.73181 787743163282 918030025947372

851 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಅಜಜಪಲಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 22/2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.35 0.36324 563012166148 54052400213

852 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 84/3 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.60 0.63434 782968451249 54052400213

853 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತ ರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮೊೋತಕ್ಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 39/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.55 0.5708 289450967606 15002610002767

854 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಯಮಪಾ ಕ್ ಳ್ ರು ಬೋತಮಂಗಲ 108 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.18 1.15577 396428061415 54052400213

855 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೋಶ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಪರಿಸೋಪಲಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 40/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.73 1.68386 749452033929 54052400213

856 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೂರೆಡ್ಡಿ ದೋರ್ೋರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 62/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.46 0.50911 462999872180 54052400213

857 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋನಪಾಬಿನ್ ಗ್ೌರಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 54/5 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.62 0.64615 584214402305 54052400213

858 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ನಾಸಪಾ ದ ಡಿಕಾರಿ ಬೋತಮಂಗಲ 31/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 1.01013 945656593379 54052400213

859 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಅನಸರ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಜಲಿೋಲ್ ಬೋತಮಂಗಲ ಬೋತಮಂಗಲ 210/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.28 0.20394 554506733257 54052400213

860 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 66 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.10 1.10117 442952572033 54052400213

861 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ರಾಮಾಪುರ ಆರ್.ಪೋಟೆ 11/ಪಿ2,11/ಪಿ24 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.10 1.55641 269826474016 54052400213

862 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ತ ಕ್ಲ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 99/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.65 0.66684 793823786557 54052400213

863 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಶಾಯಮಣ್ಣ ಜಯಮಂಗಲ ಬೋತಮಂಗಲ 35/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.48 0.52157 228615549241 0663101038544

864 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಸ ಣ್ಣಕ್ುಪಾ ಆರ್.ಪೋಟೆ 1/*4 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 366077207252 15002200149614

865 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮರದ್ಘಟಟ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 168 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 711520660048 NILIN4055

866 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮಹದೋವಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 17,25,92 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 901754895586 NILIN4055

867 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ನಟಾರಾಜ್ ಬಿನ್ ವಿ.ಜಿ.ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕ್ಂಗ್ಾನಲ ರು ಬೋತಮಂಗಲ 15/15 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.80 0.82458 442072857407 35550334210

868 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ರೆಡ್ಡಿ .ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಟ ಕರು ಬೋತಮಂಗಲ 59/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.48 0.49987 301791668027 54052400213

869 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಾಯಟರಾಯನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 26/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.39 0.44139 772102175305 54052400213

870 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 67/2 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.60 0.63903 971939597251 54052400213

871 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದ ರೆೈಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 10/2,64/1,64/5 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.12 1.13759 649538376402 54052400213

872 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಟರಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 27 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.75 0.79797 746658778144 54052400213

873 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ.ಆರ್.ರಾಘವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಚಿಂಚಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 93/1,97 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.70 0.73181 720872342613 54052400213

874 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕ್ದ್ರಿಗ್ಾನಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 61 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.30 1.28327 589395463900 54052400213

875 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೂರೆಡ್ಡಿ ದೋರ್ೋರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 62/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.70 0.73181 237960931393 54052400213

876 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಡದಾಂಪಲಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 39/4,38/3,39/3 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.79 0.80597 320787115464 54052400213

877 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಸರಸಾತಿ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಗನಾಥನ್ ದೋರ್ೋರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 65 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.00 1.01013 975418972808 54052400213

878 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಸಿೋನ್ ತಾಜ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ನ ರ್ ಬೋತಮಂಗಲ ಬೋತಮಂಗಲ 223/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.77 0.76889 571231270329 54052400213

879 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಪಾಸಾಾಮಿ ಕ್ ಳ್ ರು ಬೋತಮಂಗಲ 33 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.46 0.49987 293166217321 37756541844

880 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಅವುಲಪಾ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 25 ಪ.ಪಂಗಡ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.76 0.78296 558664190209 54052400213

881 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುಂಡಪಾ ಕೆ ಪಾ ಬೋತಮಂಗಲ 222/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.90 0.90807 659922273338 54052400213

882 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಲೋ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಟಿ.ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 59/ಪಿ15 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.79 0.80597 327156710433 54052400213

883 CDB ತಂಗು ವರದಾಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, . ಉಕ್ುಕಂದ್ು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 7/7,56/2ಬಿ ಇತರೆ ತಂಗು 0.13025 884226982611 64025589794

884 CDB ತಂಗು ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನನಪಾ, ಐನೆ ೋರಹೆ ಸಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 30/2,26/2 ಇತರೆ ತಂಗು 0.0645 * 64002605703

885 CDB ತಂಗು ಜಯರಾಮಯಯ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಾ, ಮ ಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 17 ಇತರೆ ತಂಗು 0.179 608471043701 048910100546

886 CDB ತಂಗು ಗುಣ್ಶೋಖರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ವಿ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಸುಂದ್ರಪ್ಾಳ್ಯ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 22/4,23,25/2 ಇತರೆ ತಂಗು 0.21775 774422597550 54051585136

887 CDB ತಂಗು ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಗ ಲಿಗುರುರ್ನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 19/1,40/1ಎ ಇತರೆ ತಂಗು 0.14 874033760195 0663101037434

888 CDB ತಂಗು ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ.ವಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ರ್ಂಗಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 210 ಇತರೆ ತಂಗು 0.0875 505162561107 10676100013264

889 CDB ತಂಗು ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಮಜಾರಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 7/ಪಿ1,7/ಪಿ2 ಇತರೆ ತಂಗು 0.22375 999746181973 64035044113

890 CDB ತಂಗು ಮುನಿಸಾಾಮಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಕ್ಣ್ ಣರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 29/*1 ಇತರೆ ತಂಗು 0.4475 991024409580 10717100004916



891 CDB ತಂಗು ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ, ವಡಿಹಳಿಿ. ಬೋತಮಂಗಲ 24/ಪಿ3 ಇತರೆ ತಂಗು 0.148 811493726541 10676100013264

892 CDB ತಂಗು ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ, ಮಜರಾ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 7/ಪಿ1, 7/ಪಿ2 ಇತರೆ ತಂಗು 0.22375 999746181973 64035044113

893 CDB ತಂಗು ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ಕ್ಣ್ ಣರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 29/1 ಇತರೆ ತಂಗು 0.1475 991024409580 10717100004916

894 CDB ತಂಗು ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಸಂಜಿೋವಪಾ, ಘಟಟಮಾದ್ಮಂಗಲ ಆರ್.ಪೋಟೆ 11/2, 11/1 ಇತರೆ ತಂಗು 0.174 * 150022000177753

895 CDB ತಂಗು ಸುಂದ್ರಪಾ ವು ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಶಟಿಟಕ್ುಂಟೆ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 3/2,6/1, 35/2 ಇತರೆ ತಂಗು 0.49225 877777229338 10717101045499

1 NHM ರ್ೈಯುರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಇಂದಿರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 142/3 ಇತರೆ ರ್ೈಯುರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 0.75 770415531977 485101036778

2 NHM ರ್ೈಯುರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಜಯರಾಜ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಪಾ ಗುಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33/1 ಇತರೆ ರ್ೈಯುರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 0.75 345320797399 4455108000862

3 NHM ರ್ೈಯುರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸಿ.ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಣ್ಣ ಬ ೋವಿ, ಗುಲಿಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 30/1 ಪ.ಜಾತಿ ರ್ೈಯುರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 0.75 458764213370 10721100003532

4 NHM ರ್ೈಯುರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚಿನನಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಪಾ ತಾಯರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/3,8/3,8/8,178/ಪಿ2 ಇತರೆ ರ್ೈಯುರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 0.75 * *

5 NHM ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ್
ಶ್ರೋ.ಲಕ್ಷಮೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಾರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗ್ಾರರ 

ಸಂಘ
ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79/3 ಇತರೆ

ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 
ನಿಮಾಯಣ್

4 * *

6 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಇಂದಿರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 142/3 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ 2.8 770415531977 485101036778

7 NHM ಹಸಿರುಮನೆ ರೆೋಖ ರೆಡ್ಡಿ.ಹೆಚ್.ವಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 105/2 ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 2.67553 353150884902 20101649633

8 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್  ನಿಮಾಯಣ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಮರಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ 219/3, 2/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್  ನಿಮಾಯಣ್ 2 967412177366 10545101011535

9 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್  ನಿಮಾಯಣ್ ಮುನಿರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಗಂಗಯಯ ಪಲಮಡಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 3 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್  ನಿಮಾಯಣ್ 2 852620755446 10721100003789

10 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್  ನಿಮಾಯಣ್ ಶಾರಧ.ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ನಾಗರಾಜ್ ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 126/2 SDP ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್  ನಿಮಾಯಣ್ 2 466571483703 64216541371

11 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್  ನಿಮಾಯಣ್ ಮುನಿರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಗಂಗಯಯ ಪಲಮಡಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 3 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್  ನಿಮಾಯಣ್ 2 852620755446 10721100003789

12 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ಸುಧರಾಣಿ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/*3 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.1 696016856127 4455101000441

13 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ಅಮರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಾ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/1,42/2 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.2 745682898606 64164031729

14 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ.ವಿ ಬ ೋಪಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 23,25 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.1 334943038060 10721100000007

15 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಾ ಸ ಲಿಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 161/2,56/20ಪಿ,56/ಪಿ24 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.2 806217213555 20061701926

16 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 238 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.24 428439354858 10661101002193

17 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ಸಿ.ಎಸ್.ಗ ೋಪ್ಾಲ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಣ್ಣಪಾ ಬಿೋರಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 74/2 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.2 494774159846 10661100002806

18 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಮರಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ 219/3,89,2/1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.24 967412177366 10545101011535

19 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ಸಿೋತಾರಾಮಪಾ.ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಾಯಯ ಕೆ ೋಟರಾಮಗುಳ್ಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 3 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.24 536195711245 36964788511

20 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿೋರಪಾ ಬುವನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 73 ಪ.ಜಾತಿ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.14 832034932625 64129284457

21 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ಸಿದೂೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 46/1 ಇತರೆ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.2 770681306370 64188088383

22 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ತುಮಟಗರೆ ಕ್ಸಬಾ 24/1,24/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.17 894693874458 3855101001565

23 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ನಂಜುಂಡಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ತುಮಟಗರೆ ಕ್ಸಬಾ 103/1,112/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.2 406165764976 3855101003751

24 NHM ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ ಮಂಜುನಾಥ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಹಿರೆೋಕ್ರಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 91/3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಧಿಕ್ ಮೌಲಯ ತರಕಾರಿ ಬಳ 0.118 332359247558 3855101002173

25 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಗ್ೌಡ ವಟರಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 132/ಪಿ4,197,193 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.2 321299605352 10661100003716

26 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್.ಡ್ಡ ಬಿನ್ ದ ಡಿಣ್ಣ ವಟರಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 164, ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.15 898803237442 10630100000405

27 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರಮೆೋಶ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 164 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.2 628633601249 4455101000450

28 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಸ ಲಿಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 196/ಪಿ8,196/ಪಿ1,135/3 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.2 532624474538 10661100007002

29 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಬಿ.ಆರ್.ಮುನಿರತನ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬ ೋಡ್ನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 54/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.08 801231504389 288900010010

30 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ.ಎಸ್.ಎ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಲರೆಡ್ಡಿ, ಅಬಿಬಗಿರಿಹೆ ಸಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 54/56/ಪಿ1,54/56/ಪಿ2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.4 258137547688 64076543748

31 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಪರಭಾಕ್ರ್.ಎಸ್.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 20/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.04 211780564861 64177577456

32 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಸ ಲಿಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 200/2,55 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.28 740878355791 10757100003422

33 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಜ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಯಯ ಮಾಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 10/*2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.096 793615339397 3855101003140

34 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಉದ್ಂಡಪಾ ದ ಡಿಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 15/2ಬಿ ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.144 265837279848 10545100007832

35 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜು ಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 227/4,228/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.1488 743548542166 10545100008429

36 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಜಯರಾಮಯಯ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮಾಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 8,20 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.176 993298002532 3855101003780

37 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.1248 618349679006 485101008323

38 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ ಮಧುವತಿತ ಕ್ಸಬಾ 169 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.288 555551823742 64053955226

39 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಎಂ ಬಿನ್ ನಾಯತಪಾ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 229/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.16 853850344075 10661100001345

40 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶ್ರೋರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಮಾಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 15/1,17/1, ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.32 341383906345 3855101000724

41 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮಾರಪಾ ಬುವನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50/3,67/1,37/2,50/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.144 745682898606 64164031729

42 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಮಾದ್ಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 190 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.0928 541746956503 9382500100337500

43 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 38/ಪಿ13 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.064 912452877166 3855101001833

44 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 38/ಪಿ15 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.064 912452877166 3855101001833

45 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರತನಂ ನಾಯುಿ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.208 533655944757 9382500100028800

46 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮಹದೋವಪಾ ಟಿ ಬಿನ್ ಹೆ ಸ ರ್ ತಿಮಮಯಯ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 46/2,24/2ಬಿ,25/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.28 346719623359 3855101001787

47 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 70/ಪಿ3,70/ಪಿ1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.32 351215842380 351215842380

48 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಾರಮ ನಾಯುಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.32 558275155756 3855108002053

49 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮನಾರಾಯಣ್  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಾವರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 161 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.128 766272267112 10661101029604

50 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮಂಜುಳ್ ಸಿ ಎಂ ಕೆ ೋಂ ದೋವರಾಜ್  ಬಾವರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ22 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.192 229443606702 10661100006217

51 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುಟೆಪಾ ಗುಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 47/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.128 742198211184 4455108000882

52 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗ್ಾರೆಸಿದ್ೂಪಾ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 48/3,49/ಪಿ48 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.08 201782909116 64023898013

53 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ತಿಮಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 12/5,12/7,9 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.144 641376799934 64162125688

54 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಯೋಸ ಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ಬೈರೆ ಜಿ ರಾವ್ ಎಂ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 67/2,39/4 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.144 765302027139 10721100000130

55 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಕೆಂಪಮಮ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ದ ಡಿಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 34/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.128 755691228579 36944470386

56 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ನಾಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 10/*3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.128 421065003809 10721101009211

57 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಎಂ ನಾರಾಯಣ್ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಬುವನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 1/*1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.08 225434094671 64028924005

58 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ಎಂ ಬಿನ ,ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 118/4,118/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.096 597664414438 3855101000882

59 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಬ ೋವಿ ಶ್ರೋರಂಗಬಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 2/ಪಿ4 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.08 923252473647 64080278679

60 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರವಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ 287/2,57/2,33/2,196 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.176 221012645498 64063822749

61 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿರಾಜು ಎನ್ ಬಿನ್ ವಲಗಮಾದಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 203 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.0864 685418451221 20068575653

62 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಚಿನನಪಾ ಬಿನ್ ಸಿಂಪನನ ಮರಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ 238/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.08 788068950248 10545101023451

63 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸುರೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಾ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 42/6,42/7 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.208 331005610788 4455101000431

64 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ವಲಗಮಾದಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 206 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.16 597726747242 34690103846

65 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಂಜುಂಡಪಾ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 42/5,42/3,29/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.272 331005610788 4455101000431

66 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ದ ಡಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕ್ದಿರೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 68 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.128 521374245000 10721100003486

67 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಕ್ದಿರೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.192 845188316858 10721100003188

68 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಆನಂದ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 140/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.128 398517697620 10630100003221

69 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮಂಜುಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.128 216571605197 1061100005962

70 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸಂಪಂಗಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ದಿನ ನರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 26/2,183/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.184 604173447455 10721100003783

71 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿನನರೆಡ್ಡಿ ದಿನನಕೆ ತ ತರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 25 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.16 213890110160 10721100004220

72 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 8/*2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.128 739076430452 54029109073

73 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ವಿ ಶಾಯಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 140/6 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.064 876808586608 64037560566

74 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಆಂಜನೆೋಯಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ರಾಜಣ್ಣ ಬಾವರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 158 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.16 798028935449 15062200017363

75 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಪ್ಾಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಲಿಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 99/1,99/2,98 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.192 219604010144 10661100005225

76 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾಗರ್ೋಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾದ್ಶ್ವಪಾ ಮಾಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 28/*3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.096 546427473630 3855101000333

77 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 81 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.192 433041924744 10721101004711

78 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಪರಕಾಶ್.ಬಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಾವರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 28/*1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.128 443208926215 485101027919

79 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಾವರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.0592 884016073730 10661101018592



80 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಪಾ ಚಿಕ್ಕಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 60/ಪಿ19 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.192 764561962850 64154488879

81 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಚಿನನಪಾಯಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಮುಗಳ್ಬಲ ಕ್ಸಬಾ 74/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.096 825847724368 31702663619

82 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮಾದ್ಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 61 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.128 502017317653 64071038694

83 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮಾದ್ಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 82,84/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.096 310105342113 64041650115

84 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಪರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಾವರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43/4 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.0592 308273232121 10661100003258

85 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 238 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.192 428439354858 10661101002193

86 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಾವರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 238 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.16 311588770956 10661100003461

87 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಆಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಾವರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 55/1,40/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.0688 553593062351 10661101015382

88 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 229/3,229/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.096 484273863414 10661100004697

89 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಂಜುಂಡಪಾ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 42/5,42/3,29/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.272 484188633647 4455101000444

90 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುದ್ೂಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಡ್ಡ.ಎ, ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/1,46/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.16 857195603960 857195603960

91 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಬೈರೆ ೋಜಿ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ ರಾವ್ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 64/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.112 617728903215 10721100000715

92 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶ್ರೋರಾಮ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 23/4 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.048 832664770255 64137296654

93 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸಂಪಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ದಿನೆನೋಕೆ ತ ತರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 30 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.128 417180401518 54047679972

94 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸಿದೂೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನೆಗ್ೌಡ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 58/1,83,64,5 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.112 576069728277 64141508143

95 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಗ ೋವಿಂದ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 23/5 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.048 641331538489 641331538489

96 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಕೆ ೋಡ್ಪಾ ಬಿನ್ ಸ ೋಣಣೋಪಲಿಪಾ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 84/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.096 552303362346 10721101009576

97 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಾ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 49/ಪಿ33 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.064 965319267562 64081316491

98 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಳ್ಿಪಾ ಬುವನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 18/ಪಿ5 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.256 802400830838 5457101003151

99 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ದ ಡಿ ಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 48/1,48/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.04 771714438366 4455108000114

100 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸುಗುಣ್ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ದ ಡಿ ಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 47/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.0192 627773990860 10545101055469

101 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಉದ್ಂಡಪಾ ದ ಡಿ ಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 47/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.0272 265837279848 10545100007832

102 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಸ ಂಟಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 4/*2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.16 929495466985 3855101002564

103 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ, ಗರುಡಕೆಂಪನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 8/ಪಿ63 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.096 379187501378 489101110109

104 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುನೆಪಾ ಬಿನ್ ಬಾಯಟಪಾ ನಾಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 10/*2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.224 667139643789 10721100003417

105 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಗ್ಾಯತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾಕೆ ಯಂಡ್ಗ್ೌಡ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 17/*3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.08 775908902561 64053683817

106 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ
ಎಸ್.ಎನ್.ನಿಶಾಂತ್ ಬಿನ್ 

ಎಸ್.ಎನ್.ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ,
ಯಳೋಸಂದ್ರ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 186 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.16 308362739498 485101027627

107 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರವಿ ಕ್ುಮಾರ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ, ಗ್ಾಜಗ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 172/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.064 927149556480 3855101001971

108 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರಮೆೋಶ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ, ಗ್ಾಜಗ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 172/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.064 744606089782 3855101001726

109 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಜು.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 58/1,82 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.08 576069728277 64141508143

110 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸಂತ ೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಸ ರಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 8 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.32 * *

111 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಉಮೆೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 26 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.32 * *

112 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮಾಕೆ ಯಂಡ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 172/3,164/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.16 819029365184 64051108667

113 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ, ಸ ಲಿಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 1/1,90/3 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.1104 296174000587 64018153826

114 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ, ಹನುಮಂತರಾಯನ ದಿನೆನ ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ68,131/ಪಿ69 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.2106 418428764842 10661100001961

115 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿ ಮುನಿಯಪಾ, ಕ್ುಪಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
65/2,65/3ಎ,65/3ಬಿ,65/3ಸಿ,6

5/4
ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.176 660109801733 485101016547

116 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಚ ಕ್ಕಪಾ, ತಿಮಾಮಪುರ ಕ್ಸಬಾ 68/4ೆ ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.064 680759178324 10545101024541

117 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ, ಚಿಕ್ಕಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 144/3,144/5 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.16 620042485393 485101036111

118 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ, ತಿಮಾಮಪುರ ಕ್ಸಬಾ 68/7 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.072 910498081267 10545101004359

119 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮುಶಾಮಪಾ, ದ ಡಿ ಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/3,12/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.192 518516304903 518516304903

120 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಬುವನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 12/2,12/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.096 742290476840 10721101007903

121 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪದ್ೂಪಾಯಯ, ಬುವನಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50/7 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.08 838920291032 64080238749

122 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿನಾಯಕ್, ಯಳೋಸಂದ್ರ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 120/1 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.08 785633694454 64133629395

123 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆವುಲಪಾ, ಬುವನಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 11/2,45 ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.128 998712894468 *
124 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಸಿೋಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಬ ೋಡ್ನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 9/5,18,21 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಸಿೋಬ ಬಳ 0.01216 397966377986 36952583447

125 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಸಿೋಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಬಾಯಟಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 55,56 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಸಿೋಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.01824 459013008986 10757100005946

126 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಸಿೋಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬ ೋಡ್ನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 18,9/5,21 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಸಿೋಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.01216 397966377986 36952583447

127 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಚಂದ್ರಪಾ ವಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಅಬಿಬಗಿರಿಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/ಪಿ28 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.032 292814210753 699080010196

128 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ಸಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಪಾ ಅಬಿಬಗಿರಿಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 234,235 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.028 898451059768 3855101000217

129 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಪದ್ಮವತಿ.ಟಿ.ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಟಿ.ಎನ್.ನಂಜಪಾ ಕಾರಬಲ ಕ್ಸಬಾ 80/1,81/3 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.02624 605462998377 54042426744

130 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಪಿ.ಮುನೆಯಯ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಯಯ ಪ್ಾಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 160/2,131/2,131/3 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.036 868724786860 485101020114

131 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನನಪಾ ಐನೆ ೋರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 30/*5 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.0328 * *

132 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಅರುಣ್ದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹುಲಿಬಲ ಕ್ಸಬಾ 149/*2 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.02 * *

133 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಗುರುಮಹೆೋಶ್.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ ಹುಲಿಬಲ ಕ್ಸಬಾ 150/1,150/2 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.02 * *

134 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡರಮುನಿಯಪಾ ಹುಲಿಬಲ ಕ್ಸಬಾ 262/*2 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.02 * *

135 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ಸಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಪಾ.ವಿ ಜುಂಜನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 2,35,234 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.028 * *

136 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ, ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ. ಕಾಮಸಮುದ್ರ 20 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.0292 * *

137 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ.ಮುನಿರಾಮಯಯ, ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ. ಕಾಮಸಮುದ್ರ 186,19, 8/1 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.016 682024011436 489101011867

138 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಮುನಿರಾಮಯಯ , ಕಾಮಸಮುದ್ರಂ. ಕಾಮಸಮುದ್ರ 185/1 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.024 * *

139 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ,  ಜುಂಜನಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 58/ಪಿ2 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.008 902718362023 20061700172

140 NHM ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜ.ಸಿ.ಎ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಾ ಚಿಕ್ಕಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/6,13/8 ಇತರೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 0.14661 740185001091 10661100001527

141 NHM ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ನಾಗಬ ಷ್ನ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಈರಪಾ, ಮಾದ್ಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 24/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 0.06732 223694466514 64051794564

142 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಶಟಿಟ ರಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 48/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.32 727420580201 54053296039

143 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಈರಪಾ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 56/ಪಿ12 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.2688 497814481252 20154190461

144 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ, ರಾಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12,13, ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.30341 824977292361 31835305163

145 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮೃತುಯಂಜಯಪಾ ಬಿನ್ ಶ್ವಪಾ, ಸ ಲಿಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 146,147 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.32 349782131199 54053294554

146 NHM  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ದ್ಡ್ಡ ಟಾರಯಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ.ಬಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬೈಯಯಣ್ಣ ತ ರಗನದ ಡ್ಡಿ ಕ್ಸಬಾ 48/4,40,61/3,30/6 ಇತರೆ
  ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ದ್ಡ್ಡ ಟಾರಯಕ್ಟರ್ 

ಖರಿೋದಿಸಿದ್ಕೆಕ
0.71 733789316341 54050564353

147 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನನಪಾ ಐನೆ ೋರಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 30/*3 ಇತರೆ
1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ 

ನಿವಯಹಣ
0.02688 =SUM(M248:N248) *

148 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ಮಹದೋವಪಾ ಟಿ  ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಕೆ ೋಟರಾಮಗುಳ್ಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 4/*1 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.06 346719623359 3855101001787

149 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 238 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.08 428439354848 *

150 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ನಾಗೋಶ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 38/ಪಿ13 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.04 302963587655 3855101003824

151 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ರ್ಾಚಮಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 48/ಪಿ6-ಪಿ2 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.08 609071283751 10721100001563



152 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 125/6 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.07 841850374416 64078270947

153 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ಸಿೋತಾಬೈರಮಮ ಬಿನ್ ಬೈಸಪಾ,  ಬತತಲ ರು. ಕಾಮಸಮುದ್ರ 3/*2 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.04 986549623725 15062200008937

154 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 238 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.08 428439354858 10661101002193

155 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ಎಸ್.ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಾಯಮರಾವ್ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 4 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.064 739034357276 54053293639

156 NHM ಕ್ತತರಿಸಿದ್ ಹ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ.ಎಂ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮಾದಿಗರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/ಪಿ4,23 ಇತರೆ ಕ್ತತರಿಸಿದ್ ಹ 0.25 666481866764 64039662318

157 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ಬ ೋಯಿಸ ಣಣೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 25 ಪ.ಜಾತಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.0816 916501516181 489101115277

158 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನೆೋಪಾ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 218,260/1 ಪ.ಜಾತಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.0306 523415185405 489101011277

159 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ  ಮೊೋಹನ್ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಪಿಚಚಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 25/1ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.0408 427896432357 201514176

160 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಮುನಿರತನ ಟಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಎಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ದ ಡಿಮಾರಿಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 1/*2 ಪ.ಜಾತಿ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.0408 565031055153 489101006420

161 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಸಿೋತಾಬೈರಪಾ ಬಿನ್ ಬಸಪಾ ಬತತಲ ರು ಕಾಮಸಮುದ್ರ 5/*1 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.0918 * *

162 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬುಡಿರೆಡ್ಡಿ ದ ಡ್ಿೋರಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 22/2 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.0306 860156712439 489101009678

163 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಮರಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ 219/2,2/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.6 967412177366 10545101011535

164 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮುನಿರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಾ ಪಲಮಡಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 3 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.6 852620755446 10721100003789

165 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ದಾಯವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 140/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 830252274210

166 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 143/3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 990932405075

167 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಇರಗಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಜುಂಜನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 75,67/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 899987496247

168 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಹುಲಿಬಲ ಕ್ಸಬಾ 242,298 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 978938605019

169 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿ.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 69/1,124 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 672568877414

170 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ್ೌಡರ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಹುಲಿಬಲ ಕ್ಸಬಾ 310 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 978738605019

171 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರೆಪಾ ಟೆತುಬನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 6,22/1,1/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 319369566661

172 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಬಸಪಾ ಬಿನ್ ಮ ಗಪಾ ತಮಟಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 173/ಪಿ28 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 954559488045

173 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಪರಮಿೋಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 196 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 698280811171

174 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲಪತಿ ಮಾಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 109/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 558419115135

175 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುದ್ೂಪಾ ಬಿನ್ ಬನಹಳಿಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಡಿಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 857195603960

176 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ ಅಕ್ಷ್ಂತರಗ ಲಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 51/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 646895921518

177 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸಿ.ಎಂ.ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ದೋವರಾಜ್.ಹೆಚ್ ಚಿಕ್ಕಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ22 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 229443606702

178 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸುಮ.ಜಿ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಕ್ುಮಾರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ನಡಂಪಲಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 80/1,80/2 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 504921159316

179 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಸಾಾಮಿ ಗರುಡಕೆಂಪನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 3/ಪಿ25 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 390689672214

180 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯಲಿಪಾ ಪ ಜಾಲಯಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 17/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 723197300145

181 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 2/*1 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ *

182 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾದ್ಪಾ ಕಾರಬಲ ಕ್ಸಬಾ 82/2,115/2,92/3 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 790796629772

183 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುಂಡಪಾ ಯಲಬುಗಿಯ ಕ್ಸಬಾ 205 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 312089001486

184 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಪಾ ಅಬಿಬಗಿರಿಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 60/ಪಿ19 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 764561962850

185 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ದೋಶ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 7/4,7/3,8 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 484925611454

186 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮಜುಂಳ್ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ದೋಶ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 7/4,7/3,8 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 609472244458

187 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಅಶಾಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 246 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 654135898961

188 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 238 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 428439354858

189 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 246 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 876513565281

190 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ತುಮಟಗರೆ ಕ್ಸಬಾ 120 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ *

191 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಿಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 186 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ
192 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬುವನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 67/2,50/5 ಪ.ಪಂಗಡ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 728181400525

193 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮಾರಪಾ ಬುವನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 502/3,67/2,37/2 ಪ.ಪಂಗಡ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 745682899606

194 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ದಾಯವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 140/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.11325 830252274210

195 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 143/3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.0375 990932405075

196 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಇರಗಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಜುಂಜನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 75,67/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.075 899987496247

197 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಹುಲಿಬಲ ಕ್ಸಬಾ 242,298 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.12 978938605019

198 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿ.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 69/1,124 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.06 672568877414

199 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ್ೌಡರ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಹುಲಿಬಲ ಕ್ಸಬಾ 310 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.15 978738605019

200 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರೆಪಾ ಟೆತುಬನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 6,22/1,1/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.07125 319369566661

201 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಬಸಪಾ ಬಿನ್ ಮ ಗಪಾ ತಮಟಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 173/ಪಿ28 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.0375 954559488045

202 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಪರಮಿೋಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 196 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.15 698280811171

203 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲಪತಿ ಮಾಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 109/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.0675 558419115135

204 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುದ್ೂಪಾ ಬಿನ್ ಬನಹಳಿಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಡಿಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.06 857195603960

205 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ ಅಕ್ಷ್ಂತರಗ ಲಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 51/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03 646895921518

206 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುರಿಗ್ಾರಪಾ ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 160/2, 161/2, 145/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.11775 64135761320

207 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶನಾಯುಿ ಬಿನ್  ಮುನಿರತನಂನಾಯುಿ ಮಾಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 152, 50/3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.15 048510102463

208 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್  ಟಿ. ರಾಮಯಯ ದಿನ ನರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 97/2, 26/2, 18 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.0945 699080015661

209 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಎಂ. ರಾಂಪಾ ಬಿನ್  ಮುನಿಯಪಾ ಜ ೋತೋನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 15/ಪಿ21, 100/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.04125 10545100001210

210 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಚಕ್ಕರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 39, 48/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.08925 274961146941 10545101007944

211 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿೋರಪಾ ಬಿನ್  ವಿೋರಭದ್ರಪಾ ಮುದ್ುಗುಳಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 48/2, 48/5 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.05175 980097375112. 20113503316

212 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಎಂ ಎಸ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಿೋತ ಬೈರಪಾ ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 7/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.0525 0942000100168601

213 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ಈರಪಾ ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 32/4,33/8, 20/2,57/3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.0405 571736796117 0942000100168601

214 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣರಾಜು ಬಿನ  ದ ಡಿರಾಜು ತನಿಮಡುಗು ಕಾಮಸಮುದ್ರ 48/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03525 606736064983 0942000100168601

215 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 117/4 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03 64057519864.

216 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಜಿ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಾ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 49/4/41-41 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.045 268750072237 000981400000114

217 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಪಳ್ಿಪಾ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 172/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.036 744606089782 000981400000114

218 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಪಾ ದ ಡ್ಿೋರೆ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 10.5 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03375 0489101115579

219 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಮಾಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 7/4 7/5 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.0405

220 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಹನುಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಬ ೋಯಿ ವಟರಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ 131/8-36 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.0405 J¸ï,©.JA.w¥ÀlÆgÀÄ

221 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 29.00 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.06 ifk 2052009 000981400000114

222 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಬಸಪಾ ಬಿನ್ ವಟೆಟಪಾ ಬ ಪಾನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 79 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.06 10721100004740    

223 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಾಂಮುಂಡ್ಡಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಸಾಾಮಪಾ ತ ಪಾನಹಳಿಿೋ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.06 2889000100103455

224 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 131. 45/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.06 6407901130    

225 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿೋರಬದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಚಕ್ಕಬೈರಪಾ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 307/ಪಿ1 3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.045 489101111240    

226 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮಾಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.02925 489108016618    

227 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ ಎಂ ಕೆ ಂಡ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಯಯ ನತತ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 0.1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.02475 200712500000090

228 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಈರಪಾ ಒಂಭತುತಗುಳಿ ಕ್ಸಬಾ 84/6 64/44 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.06 000981400000114

229 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಶಟಿಟ ಬಿನ್ ರಘುನಾಥಶಟಿಟ ರ್ಾಚಮಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 13/4 13/1 13/2 13/3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.06 64041708167

230 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಎಲ್ ಗ ೋಪ್ಾಲ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45/1 45/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03 54029068228

231 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಜಗದಾಂಬ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಪ್ ಕೆ ಡಗುರ್ಕಯ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 13 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.06 563153724837 125000650589

232 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಯಳ್ಬುಗಿಯ ಕ್ಸಬಾ 26/1 26/4 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03375 231859048924 54029081578

233 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಪಾ ಪಲಮಡುಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 128 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.045 746543627258 64,058,815,295

234 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಚಿಂತಗುಮನನಹಲಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 19/1.13 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.0525 125000608832

235 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 73/1,301 64 50 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.05775 819451366533 125000820927

236 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ ಎನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪಾ ಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 127/ಪಿ6 113/ಪಿ ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03375 384804154196 10545100009794

237 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ದ ಡಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 47 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03 639749888675 200712500000090

238 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ನಾಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.06 421065003809 10721101009211

239 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಟಿ ಎಂ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಯಳ್ಬುಗಿಯ ಕ್ಸಬಾ 26/1 26/4 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03375 4890085648

240 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಪಲಮಡುಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 128 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.045 640588152951

241 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸ ೋಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 87/3 123/1J

 133/2ಪಿ 84/20
ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.0375 658600927238



242 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ ಜುಂಜನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 54/1 54/2/65/7 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03825 951953522677 64040187392

243 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕೆ ೋಂ ಆಂಜಿನಪಾ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 117/ಪಿ5 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.06 272838033837 64121449816

244 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮಾಯಕ್ಲಪಾ ಆರಿಮಾನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 44/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.045 406031621615 54019011101

245 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮ ತನ ರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 16/ಪಿ6 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.045 456750708431 54019011101

246 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ ಆರಿಮಾನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 44/1 50/2 41 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.0525 298755560119 54019011101

247 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಅಣ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 182 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.045 854461762961 200712500000090

248 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಶಾಮಿ ಚಂಬೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 91/ಪಿ2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03 10721100003959

249 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶಂಕ್ರಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 201/ಪಿ1 9 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.045 458292541817 000981400000114

250 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋನಿವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 49/2.44/3.

47/1.8.37/1
ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03375 507260789550 000981400000114

251 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಬಿೋರಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮಾರಾಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 49/ಪಿ14 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.045

252 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಹುಲಿಬಲ ಕ್ಸಬಾ 296 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03 64035688013

253 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಜಗದ್ಬಿರಾಮ ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ ಹುಲಿಬಲ ಕ್ಸಬಾ 77 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.03 20071250000090

254 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕದಾಸಪಾ ಮಾಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 114,119 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.057 762713186710 981400000114

377 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಾ ವಾದಾಂಡಹಲಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 64/ಪಿ12 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 841766139230

378 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಜ.ಸುಬರಮಣಿ  ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಪಾ ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/ಪಿ31 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 759894610804

379 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 277,213 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.89 383008240796

380 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಎನ್.ಕ್ವಿತ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 242,247 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 2 565580274374

381 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 5/3,38/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1 *

382 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಸುಂದ್ರಪ್ಾಳ್ಯ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 186/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 2 736846008808

383 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ.ವಿ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 79,106/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.05 924765416529

384 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ ೋಪೋಗ್ೌಡ ಕ್ವರನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 24/*3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 574381534041

385 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶಕ್ುಂತಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 81,58,83,15 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4

386 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ ತಂಬಾಲಯಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 66 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 *

387 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾನಾಯುಿ ಐವಾರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 53,13/3ಪಿ ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 269520318867

388 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಬೋತಮಂಗಲ 124/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 485139841105

389 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಮದಿೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 102,10/ಪಿ25-ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 200486984513

390 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಾ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 130/ಪಿ3,139/3,139/1 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 980923481751

391 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 163 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.2 466466745455

392 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ.ಬಿ.ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಬಳ್ಿಪಾ ಕ್ಂಗನಲ ಿರು ಬೋತಮಂಗಲ 13,59/1,50/1, ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.11 994686916534

393 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ನಲ ಿರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 67,4/9,75 ಪ.ಜಾತಿ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8

394 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ್ಪಾ ದ ಡರಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 40 ಪ.ಪಂಗಡ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 819729169518

395 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 37/2 ಪ.ಪಂಗಡ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 6.8 *

396 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ದ ರೆಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 78,77 ಪ.ಪಂಗಡ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.56 715322456535

397 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 130/ಪಿ2,130/ಪಿ3 ಪ.ಪಂಗಡ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.4 980923481751

398 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 63,74 ಪ.ಪಂಗಡ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.57 901496145984

399 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ನಾಗಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 72 ಪ.ಪಂಗಡ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.6 670660174132

400 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಾ ವಾದಾಂಡಹಲಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 64/ಪಿ12 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 0.03 841766139230

401 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಜ.ಸುಬರಮಣಿ  ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಪಾ ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/ಪಿ31 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 0.03 759894610804

402 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 277,213 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.89 0.14175 383008240796

403 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಎನ್.ಕ್ವಿತ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 242,247 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 2 0.15 565580274374

404 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 5/3,38/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1 0.075 *

405 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಸುಂದ್ರಪ್ಾಳ್ಯ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 186/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 2 0.15 736846008808

406 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣ.ವಿ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 79,106/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.05 0.07875 924765416529

407 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಗ ೋಪೋಗ್ೌಡ ಕ್ವರನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 24/*3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 0.06 574381534041

408 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶಕ್ುಂತಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 81,58,83,15 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.6 0.045

409 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ ತಂಬಾಲಯಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 66 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.9 0.0675 *

410 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾನಾಯುಿ ಐವಾರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 53,13/3ಪಿ ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.9 0.0675 269520318867

411 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ. ರಮೆೋಶ್  ಬಿನ್  ಕ್ ಷ್ಣಪಾ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 5/1, 5/3, 3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.5 0.0375 1.09201E+13

412 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಸಿ. ರೆಡ್ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 54/2, 54/3ಪಿ9 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.6 0.12 843808400664. 10717100007512

413 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಅಮರನಾರಯಣ್ರೆಡಿ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಗನೆನೋರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 22 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 0.03 685378660470. 64055777725

414 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಿನಾಥರಾವ್ ಬಾಣ್ಗರೆ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 136 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.60 0.045 10676101063653.

415 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಾ ಪ ೋತರಾಜನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 89/4 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.33 0.02475 20071250000090

416 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಮಹದೋವಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 10.Jän ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.58 0.0435 00045019811101

417 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಎಲ್ ಸರಸಾತಿ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಗನಾಥ ದೋವನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 70/413 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.40 0.03 975418972808 00045019811101

418 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸುಬರಮಣಿ ಗ್ೌಂಡರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕೆ ತ ತರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 249/2.254/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.43 0.03225 383581089089 0663101018930

419 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಕ್ದಿರಪಾ ರಾಮಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 51/ಪಿ9 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.40 0.03 64017564226

420 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಾ ಪಿಲಿಗುಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 67 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.70 0.0525 485557099766 200712500000090

421 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿನನತಿಂದಿ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 11/ಪಿ6 49/83 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.70 0.0525 677435367021 200712500000090

422 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಜಗಿಪಾ ಬಲುವನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 57/8 57/4 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.70 0.0525 331253051643 200712500000090

423 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿಳಿೋರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 87/1 60/4 62/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.70 0.0525 326589390582 200712500000090

424 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪದ್ೂಗಂಗಪಾ ಜಿೋಡಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 59/3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.60 0.045 725035565333 200712500000090

425 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಗನೆನರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 10/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.41 0.03075 978987613060 200712500000090

426 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮೆಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಲುವನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 46/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.73 0.05475 840256376835 200712500000090

427 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಮಾದ್ಮುತತನಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 16/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.70 0.0525 675443750566

428 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಬಿ ಎಸ್ ಪರೋಮಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 1/2.12 8 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.66 0.0495 930252772892 64017564226

429 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗಂಟಿರೆಡ್ಡಿ ಕೆಂಪತಿಮಮನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 16/1.28/2.22/3. ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.48 0.036 912382490305 64017564226

430 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ದ ಡಿಗಂಟಿಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಗಪಾ ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 50/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.44 0.033 922828763543 64017564226

431 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 61/¥À2. 33 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.40 0.03 481896286928 64017564226

432 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಬಿೋರಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 44/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.40 0.03 267450407133 64017564226

433 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಡ ಿರುಕ್ರಪನಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 6/ಪಿ2 294 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.60 0.045 324161736571 10876100001369

434 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಾ ತಮೆಮೋನಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 74.29/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.55 0.04125 245904981160 5457101002294

435 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಗ್ೌಡ ತ ಕ್ಲ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 70/2 52/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.60 0.045 518431229563 200712500000090

436 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸುಧಾಕ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 40 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.35 0.02625 689694161635 200712500000090

437 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಆನಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ನಾಯನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 8/3,15,65 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.80 0.06 830399550408 200712500000090

438 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಎ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಆಂಜನಪಾ ಚಿೋಮಲಬಂಡಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 3/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.70 0.0525 650989253123 200712500000090

439 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಡ್ಡ ಕ್ುಮಾರ್ ರ್ೋಲ್ ಬಿನ್ ದ ರೆಸಾಾಮಿಗ್ೌಂಡರ್ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 77 76 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.26 0.0195 442718855061 200712500000090

440 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮೆಗ್ೌಡ ತ ಕ್ಲ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 77/2 77/4 72/6 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.70 0.0525 874231040880 200712500000090

441 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚಂಗಪಾ ಕ್ದ್ರಿಗ್ೌಡನಕೆ ೋಟೆ ಬೋತಮಂಗಲ 76/3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.45 0.03375 891319758784 200712500000090

442 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಬಿ ಎಸ್ ಪುನಿೋತ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಲಿಂಗ ದ ಡಿಕ್ಂಬಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 103/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.40 0.03 944816399513 200712500000090

443 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕ್ದ್ರಿಗ್ೌಡನಕೆ ೋಟೆ ಬೋತಮಂಗಲ 121/ಪಿ2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.80 0.06 952506953042 200712500000090

444 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಗನೆನರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 18/ಪಿ11 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.38 0.0285 509995384186 200712500000090

445 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಚಕ್ಕಲಯಪಾ ಕ್ಮಮಸಂದ್ರ ಬೋತಮಂಗಲ 46,131 68 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.78 0.0585 676076791310 200712500000090

446 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಅಪಾಯಯರೆಡ್ಡಿ  ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪ್ಾಪನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 17/1 53/4 2/5 153/3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.72 0.054 644722941684 200712500000090

447 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಪ್ಾಪನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ
197/2 160/2 158/3 152/2 

150/2 148/2 18/2 12/2
ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.72 0.054 630367150427 200712500000090

448 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 1/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.50 0.0375 704139608059 200712500000090

449 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗಂಗ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಜಯಪಾ ರ್ಂಗಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 180/5 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.35 0.02625 440741044674 200712500000090

450 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸುಮಿತರಮಮ ಬಿನ್ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಪಂತನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 167 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.80 0.06 779106442013 200712500000090

451 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮಜರಾ ಡ್ಡ ಕೆ ಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 54/ಪಿ3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.40 0.03 1881101014993

452 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮಪಾ ಕಾಮಂಡಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 57/ಪಿ13 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.80 0.06 716375721685 000981400000114

453 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಜಿ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ದ ಡ ಿರುಕ್ರಪನಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 369/1.3 69/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.60 0.045 746524699210 000981400000114

454 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಜಿ ಜಗಿನಾಥ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಾನಾಯುಿ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 148, 65/ಪಿ16 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.80 0.06

455 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟನಾರೆಪಾ ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 51/1.22/9.22/10.29 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.71 0.05325 000981400000114

456 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಜಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪ್ ಘಟಟಮಾದ್ಮಂಗಲ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 39/1.54/2.5 4/1.36/3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.60 0.045 43500101004795    

457 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ವಟಿಟಗಲ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 68/4 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.75 0.05625 489101015637    

458 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಎನ್ ಷ್ಣ್ುಮಗಂ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 76 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.70 0.0525 620719788294 200712500000090



459 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶಂಕ್ರಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನೆನಯಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 86/1 86/2 86/2 32/1 86/5 85/6 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.80 0.06 761212868140 200712500000090

460 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ ಎಂ ಪರಮೆೋಶಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಯಯ ಕೆ ೋಗಿಲಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 81. 71 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.72 0.054 925841736735 200712500000090

461 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಘುರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಗನೆನರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 44 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.53 0.03975 464087924923 200712500000090

462 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 45 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.46 0.0345 652891853487 200712500000090

463 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿೋರಭದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಾ ಹಂಗಳ್ ಬೋತಮಂಗಲ 45/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.36 0.027 992787684241 200712500000090

464 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರವಿಂದ್ರ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಯಯ ದ ಡಿಕ್ಂಬಳಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 2/2 7/3 7/4 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.70 0.0525 2500010107836

465 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗುರಪಾ ಬಿನ್ ಗುರುವನಬ ೋಯಿ ಎನ್ ಜಿ ಹುಲ ಕರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 264 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.54 0.0405 30382636479

466 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 122 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.80 0.06 790221637419 54051593725

467 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 71 ಪಿ8 ಪಿ2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.70 0.0525 346420878139 54051598576

468 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂಗಲರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಪಿೋಲವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 153. 116/6 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.36 0.027 200712500000090

469 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಂಗಪಾ ಬಿನ್ ಬತತಪಾ ಬಿೋರನಕ್ುಪಾ ಬೋತಮಂಗಲ 11/ಪಿ ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.80 0.06 549331532047 109941011014921

470 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪಾ ಚನನಪಲಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 6/ಪಿ ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.40 0.03 681179624767 200712500000090

471 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 57/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.45 0.03375 720459314997 200712500000090

472 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ದ ಡಿಕ್ಂಬಳಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 7/1 2/3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.35 0.02625 321627726850 200712500000090

473 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಹನುಮಪಾ ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 52/15 34 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.65 0.04875 314239247183 200712500000090

474 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ತಿ ಮಮಣ್ಣ ರ್ಂಗಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 180/6 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.35 0.02625 474429430472 200712500000090

475 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ದ ಡಿಕಾರಿ ಬೋತಮಂಗಲ 37/3 3/6 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.80 0.06 374086333038 663103034559

476 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರತನಪಾ ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 158/4 158/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.52 0.039 559017712986 200712500000090

477 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಹೆ ಸಪಾ ಮಾರಸಂದ್ರ ಬೋತಮಂಗಲ 52/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.43 0.03225 956769767601 200712500000090

478 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿರತನಪಾ ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯಪಾ ಕ್ಹಿನ ರು ಬೋತಮಂಗಲ 62/12 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.6 0.045 736680706724 200712500000090

479 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಅಜುಯನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕೆ ಡ್ಡಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 16/3 15 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.79 0.05925 669136844976 200712500000090

480 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 22 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.3 0.0225 523465582456 200712500000090

481 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಬಿ ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಬಾಯಟರಾಯನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ
23/1 30/2 

17/5 2/1
ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.79 0.05925 893601785756 200712500000090

482 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಷ್ೋಕ್ುಬೋಗ್ ಬಿನ್ ಸುಲಾತನ್ ದೋರ್ರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 46/3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.44 0.033 425740734761 200712500000090

483 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಬಸಸಪಾ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ
17/5 17/5

 27/2 27/5
ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.48 0.036 458046501155 10721100003601

484 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ ಸುಭರಮಣಿ ಬಿನ್  ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಪ ೋತರಾಜನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 70/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.47 0.03525 200712500000090

485 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋರಾಮಲು ಬಿನ್ ಗಂಟಿಪಾ ಐವಾರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 13/35 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.70 0.0525 342305030896 10717101011058

486 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶಶ್ಕಾಂತ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 40 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.79 0.05925 667929687984 10717710001487

487 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗವಿಯಪಾ ಚಿಂಚಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 10 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.60 0.045 826054054463 200712500000090

488 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋ ಎಂ ಸಿ ಚಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾಯ್ಯಯ ಮಲಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 7 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.34 0.0255 344455243412 200712500000090

489 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ನೆನಯಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 172 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.73 0.05475 602720834398 54019011101

490 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಎಂ ಜಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಮಿಟಟಮಾಲಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 98 82 131 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.46 0.0345 30382636479

491 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ ವಿ ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕ್ವರಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 105/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.6 0.045 62260741681 981400000114

492 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನೆಗ್ೌಡ ತ ಕ್ಲ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 68/3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 0.03 935454196898 20071250000090

493 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಿಮಾಮಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 23/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 0.03 826034641947 20071250000090

494 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 71/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 0.03 674564276838 20071250000090

495 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಾ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 7/3, ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 0.03 585600370123 20071250000090

496 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ ಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಯಯ ಗಿಡ್ಿೋಗ್ೌಡನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.42 0.0315 763355825465 20071250000090

497 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 61/ಪಿ3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 0.03 455871169758 20071250000090

498 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಾ ಮೊತಕ್ಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 44/ಪಿ3 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.5 0.0375 740908442922 20071250000090

499 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿನಾಯಕ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಪ್ಾಪನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 4199/4,199/3,196/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.49 0.03675 370111624455 20071250000090

500 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರವಿ  ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮೆಗ್ೌಡ ತ ಕ್ಲ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 66/1,66/4 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.36 0.027 874231040880 20071250000090

501 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 57/1,57/2 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 0.03 874829596103 20071250000090

502 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನೆಪಾ ದ ಡಿಕ್ಂಬಳಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 11-16/2,16/1,76/6,76/8 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 0.03 361999869124 20071250000090

503 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಚಿನನಗ್ಾನಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 22/1 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.7 0.0525 802537162248 20071250000090

504 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 46/6 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.6 0.045 967245907782 20071250000090

505 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಿನನರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕ್ನನಯಯ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 114,115 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.6 0.045 692884479707 4055

506 NHM INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮಾದ್ಮುತತನಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್  ಪೋಟೆ 58/ಪಿ56 ಇತರೆ INM/IPM ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.7 0.0525 10534101001413

255 NHM ರ್ೈಯುರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಪ್ಾಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಹುಲ ಕರ್ ಬೋತಮಂಗಲ 88 ಇತರೆ ರ್ೈಯುರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 0.00 0.75 257398009372 663101000307

256 NHM ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ್
ಶ್ರೋ.ವಿೋರಾಂಜನೆೋಯ ಸಾಾಮಿ ಹಣ್ುಣ ಮತುತ ತರಕಾರಿ 

ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ, ಕೆಜಿಎಫ್ ತಾಲ ಿಕ್ು, ಕೆ ೋಲಾರ ಜಿಲಿ.
 ಮೊೋತಕ್ಪಲಿಿ ಕಾಯಂಸಂಬಳಿಿ 93 ಇತರೆ

ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 
ನಿಮಾಯಣ್

0 4 * *

257 NHM ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ್
ಶ್ರೋ.ಚೌಡ್ೋಶಾರಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ   ಬೋತಮಂಗಲ 

ಹೆ ೋಬಳಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ ಿಕ್ು.
ತಂಬಾಲಯಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 63 ಇತರೆ

ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 
ನಿಮಾಯಣ್

0 4 * *

258 NHM ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಿಮಾಯಣ್
ಶ್ರೋ.ಯಲಿಮಮ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ  ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 

ಹೆ ೋಬಳಿ, ಕೆ.ಜಿ.ಎಫ್ ತಾಲ ಿಕ್ು.
ಮರುರ ಕಾಯಂಸಂಬಳಿಿ 93 ಇತರೆ

ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 
ನಿಮಾಯಣ್

0 4 * *

259 NHM ಹಸಿರುಮನೆ ಶ್ರೋ.ಪೃಥ್ವಾರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ. ಮದಿೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 15/6 ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 0.4 15.7 446679029297 64078286970

260 NHM ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್  ನಿಮಾಯಣ್ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಎಂ.ಕೆ ತ ತರು ಆರ್.ಪೋಟೆ 50/ಪಿ10,32, ಇತರೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್  ನಿಮಾಯಣ್ 0 2 491817025881 125000604510

261 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸಿೋನಪಾ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಡಿವಲಗಮಾದಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 129/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.14 0.228 393456356272 31889322299

262 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಇಮಿತರ್ಾಜ್ ಪ್ಾಷ್ ಬಿನ್ ಬಾಬ ಸಾಬ್ ಬೋತಮಂಗಲ ಬೋತಮಂಗಲ 212,218/2,214,213/3,213/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.9 0.38 866881904299 663101009340

263 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 51/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.9 0.18 288162752945 10717100008397

264 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪ್ಾಲರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 5/2,4/4,4/2,5/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.75 0.15 802577651554 10920101021639

265 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರತನಮಮ.ಎಸ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 172/2,172/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.65 0.13 207075399427 *

266 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾಶಟಿಟ, ವಾದಾಂಡಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 1/3, 64/ಪಿ35, 93 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.2 0.24 217582341122 *

267 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸಾಾಮಿ ದಾಸ್-ಆಶಾ ಬಿನ್ ರತನಂ ಎಂ. ಎಸ್ ಗಟಟಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 383/3,384/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.6 0.256 352452340131 10676100016124

268 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಚಿಂಚಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 55/3ಎಬಿ ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.39 0.0624 390991257318 10920101012914

269 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಗಟಟಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 26/ಪಿ13 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.8 0.128 273167529698 699040007271

270 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಸಂಜಿೋವಪಾ ಗಟಟಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 152 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.19 0.1904 662347276897 520101214279800

271 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ಚಿಂಚಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 70/2,91 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.45 0.072 524271596548 10920101006524

272 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶ್ವಪಾ ಪಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ದ ಡಿ ಮಲಿಪಾ ಪ್ಾಪೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 2/1,25,145/1,155/4,191,197 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1 0.16 486682217187 10717100007357

273 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಪರಭ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಮುನಿರಾಮಯಯ ಹುಲ ಕರ್ ಬೋತಮಂಗಲ 94 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.6 0.256 666455850800 663101009398

274 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶಕ್ುಂತಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 81/4,83,58/ಪಿ7 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 2 0.32 941887494886 663101016234

275 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಆರ್.ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 28/3,19/7,34/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.2 0.192 345986991516 10534100003522

276 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ ಡಗಲುಿ ಬೋತಮಂಗಲ 46 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.2 0.192 273167529698 699040007271

277 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿೋರನಕ್ುಪಾ ಬೋತಮಂಗಲ 63/3,63/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 2 0.32 861244710111 10676100001765

278 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸರಸಾತಿ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಗನಾಥನ್ ದೋರ್ರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 78,78/ಪಿ12 * ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 2 0.32 975418972808 8651101002607

279 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಉಜಜಪಾ ದಾಸೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 155,156 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.5 0.08 703419632596 54051591682

280 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸುಬರಮಣ್ಯಂ ಬಿನ್ ಮುನೆ ಗ್ೌಡ ದ ಡಿಕಾರಿ ಬೋತಮಂಗಲ 268/2,297,296/2,293,306/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.6 0.096 555967941151 663101013584

281 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ ದ ಡಿಕಾರಿ ಬೋತಮಂಗಲ 298,395/2,396/1,304/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.6 0.096 819927931127 663101013977

282 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಬೈರಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕಾಂಗನಲ ರು ಬೋತಮಂಗಲ 12/1,12/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.8 0.128 607028625649 1295101000979

283 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಅಂಕ್ತಟಟಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 47/7,56/4,49/5 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.8 0.128 907294502507 125000809914

284 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಸುವಣ್ಯಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 52/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.8 0.128 600180350201 5201011195944560

285 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 19 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.3 0.048 227142242865 663101018758

286 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಯಳ್ಸಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 6 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.7 0.112 779738429423 663101018292

287 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಅಶಾಥನಾರಾಯಣ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮಾವಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ
136/1,137/5,137/1,134/2,137/

2
ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.9 0.144 498263358719 10630100001898

288 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ ಮಾವಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/ಪಿ47 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1 0.16 341589714922 10630100007626

289 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪತಿ ಡ್ಡ.ಕೆ.ಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 312,56/1,56/2,305 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.8 0.128 580401015178 10876101027147

290 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮದಿೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ. ಬೋತಮಂಗಲ 179/1,186/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.8 0.128 874260689329 663101037025

291 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಡಪಾ ದ ಡಿಕಾರಿ ಬೋತಮಂಗಲ 41/5 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1 0.16 635418416841 *

292 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಎನ್.ಶಂಕ್ರಪಾ ಬಿನ್ ನಾಸಪಾ ದ ಡಿಕಾರಿ ಬೋತಮಂಗಲ 311,314 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1 0.16 420097074361 64001608670

293 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ ಳ್ ರು ಬೋತಮಂಗಲ 23 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.4 0.064 689664586915 66101031403

294 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶಂಕ್ರಪಾ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಸಾಾಮಿ ನಾಯುಿ ದೋರ್ರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 92 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1 0.16 692802947027 663101009669



295 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಗ ೋಪ್ಾಲರೆಡ್ಡಿ.ಡ್ಡ.ಜ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ದೋರ್ರಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 61 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.2 0.192 744004493385 663101018790

296 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುರ್ಕತರ್ಾರ್ ಪ್ಾಷ್ ಬಿನ್ ಬಾಷ್ಸಾಬ್ ಬೋತಮಂಗಲ ಬೋತಮಂಗಲ 190 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.7 0.112 760839009064 663101012427

297 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನೆಗ್ೌಡ ದ ಡಿಕಾರಿ ಬೋತಮಂಗಲ 40/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.2 0.192 299945337650 663101012427

298 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ದ ಡಿಕಾರಿ ಬೋತಮಂಗಲ 391,315/1,392,390 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 2 0.32 904901161969 64140593037

299 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ.ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 227,27/ಪಿ11,229 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 2 0.32 383008240796 13261

300 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾಪಾ ದ ಡರಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 73/2,62/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.2 0.192 656167391603 5457101001142

301 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 65/1,65/3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1 0.16 339144002763 7412

302 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಭಾಸಕರ್ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯುಿ ಮೊೋತಕ್ಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 73/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.7 0.112 232806247925 64072996599

303 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶಂಕ್ರಪಾ.ಎಂ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಗ್ೌಡ ಮೊೋತಕ್ಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 54 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.4 0.064 858056754467 10717100011601

304 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಯತಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ ಕರ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 74 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.35 0.056 679226710489 64154478655

305 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಕೆ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ ಕರ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 268,148,149, ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.45 0.072 557878217478 64055578209

306 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ತ ಂಗಲಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 129 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.3 0.208 919531182262 919531182262

307 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪನನ ಚಿಂಚಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 27/1,19/ಪಿ3 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.5 0.08 290290413945 10920101019494

308 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಹನುಮಪಾ ಬಿನ್ ಅಪಾನನಗ್ೌಡ ಮಂಚಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 50 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.2 0.192 726811767080 10630101027235

309 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸಂಗಿೋತಾ ಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸನ್,  ತ ಕ್ಲ್. ಆರ್.ಪೋಟೆ 103 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.8 0.128 399275856564 64076073258

310 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್  ಹೆ ಸ ರ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಮಾವಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 92/ಪಿ69 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.6 0.096 517280821956 10630100005060

311 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಶ್ರೋನಾಥ್.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ, ಯರಯನಾಗನಹಳಿ .ಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 41,45 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.8 0.128 957553125788 10876101030619

312 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ, ಮದಿೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ. ಬೋತಮಂಗಲ 102,10/ಪಿ25-ಪಿ1,2/7 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.98 0.1568 200486984513 10534100004186

313 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ, ಕೆ ೋಡ್ಡಗಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 77/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.5 0.08 343400219505 *

314 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಜಯರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/ಪಿ24 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 1.2 0.192 916511154790 64163833269

315 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ, ಗಟಟಕಾಮದೋನಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 42/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.49 0.0784 364682835920 671119000030

316 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ ಸಿ.ವಿ.ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್  ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ, ಚಿಂಚಾಂಡಿಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 62/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಳ್ವಡ್ಡಕೆ 0.7275 0.1164 * *

317 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಸಿೋಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಚಿನಾನರಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಟಿ.ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 135 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಸಿೋಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 1 0.0304 * *

318 NHM  ಸಿೋಬ ಬಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರ್ಂಕ್ಟಪತಿ ಬಿನ್ ಈರಪಾ ತ ಂಗಲಕ್ುಪಾ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 114 ಇತರೆ  ಸಿೋಬ ಬಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1.2 0.17328 910884068052 10717100014456
319 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ನಾಚಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 19 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 1.312 0.02624 * *

320 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಯಯಪಲಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 17/1,20/ಪಿ1 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 1.64 0.0328 639848957748 15213

321 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಯಯಪಲಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 17/1,20/ಪಿ1 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 1.1805 0.02361 639848957748 15213

322 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 11,26/1,26/2,26/3,30/2,30/3 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 1.05 0.021 750903823148 15213

323 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ವಿಜಯ ಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸುಲು ನಾಯುಿ ಕ್ಣ್ ಣರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 72/2,92/1,173 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 1.8 0.036 * *

324 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ ಓ ಬಿನ್ ಓಬಳ್ರೆಡ್ಡಿ ಸವಯರೆಡ್ಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 78/2 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.55 0.011 818418268031 64029221932

325 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಜಯಸಿಂಹ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಎಂ ವಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ದ ಡಿಕಾರಿ ಬೋತಮಂಗಲ
258/2,272,274,276,259/2,283,2

85/p1,286,287
ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 19.68 0.3936 454910641089 663101002576

326 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 59/1,59/2 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಮಾವು ಬಳ ನಿವಯಹಣ 6.3 0.126 642711197101 10717100013612

327 NHM ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಾ,ಎ ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 64/1,64/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 0.83 0.05508 531560790131 54029073522

328 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಷ್ೋಕ ಅಮಜದ್ ಬಿನ್ ಷ್ೋಕ ಅನಾರ್ ಕೆ ೋಡ್ಡಗೋಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 46/ಪಿ1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.25 0.2 937650088691 64112618334

329 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಾಚಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 76,75/2,19 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.25 0.2 375971701157 10717100003871

330 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸಿದ್ೂಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ತಾತಿತರೆಡ್ಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 27/*4 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.8125 0.13 919767587843 10717100007803

331 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಪಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಪ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 24 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.75 0.12 983980157693 64003972035

332 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರಾಜನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜನ್ ಕಾಜಿಮಿಟಟಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 7/*2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.875 0.14 744547893625 64100554721

333 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಓಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಟ ಕರು ಬೋತಮಂಗಲ 89/2,96 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.625 0.1 687168244334 663101033685

334 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಚಿನನಪ್ಾಾಪನನ ಬಿನ್ ಪದ್ೂನನ ರಾಯಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 27/3ಪಿ1,21/3,76/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.25 0.2 221081081895 64052124032

335 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಶ್ರೋನಿವಾಸ.ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, . ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 277,213/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.125 0.18 383008240796 13261

336 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕ್ವಿತ.ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ ರಾವ್, ಸಂಗನಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 247/2,42/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.25 0.2 565580274374 1172500100952400

337 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ .ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾರೆಡ್ಡಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 24 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.25 0.2 736846008808 54051585396

338 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಚಂಗಲರಾಯಪಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 116 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.25 0.2 723265036843 10717100014633

339 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್  ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 40/ಪಿ91,40/ಪಿ52,40/ಪಿ6 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1 0.16 978465051487 10717100013334

340 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಪ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 24,20/3,68/ಪಿ1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.1875 0.19 718017293952 495101011353

341 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರಘುರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 40/ಪಿಎ,40/ಪಿ47 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.0625 0.17 593118851166 10920101007550

342 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಜಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ, ಗನೆನರಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 21 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.625 0.1 780915400688 30956622320

343 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಗನೆನರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 18/ಪಿ52,18/ಪಿ71 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.25 0.2 268733249620 64055884137

344 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಹರಿೋನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 28/2,28/3,40/ಪಿ14 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.25 0.2 474831139080 10717100004897

345 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿಶಾನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ರಡಗ ರು. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 116,40/ಪಿ45 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.0625 0.17 607831830808 10717100005461

346 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸಿೋನಪಾ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಾ, ಪ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 71/ಪಿ61, 71/ಪಿ19 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.875 0.14 691851519214 64087261411

347 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಜಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಸುವಯಣ್ಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 52/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.3125 0.05 600180350201 600180350201

348 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಪಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಪ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 24,20/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.1875 0.03 * *

349 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಭಾಸಕರ್ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯುಿ , ಮೊೋತಕ್ಪಲಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 73/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.5 0.08 232806247925 64072996599

350 NHM ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನಾಯುಿ , ಮೊೋತಕ್ಪಲಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 44/ಪಿ1, 36/ಪಿ24 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.5625 0.09 220003598079 32648004434
351 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಅಯಯಪಲಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 1/*1 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 1.1 0.04224 270814097189 663101010354

352 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಪಿ.ಪುನಿತ ಕೆ ೋಂ ಧನವಿಜೋಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ನಲ ಿರು ಬೋತಮಂಗಲ 90/5,90/2,91/2 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 1.025 0.03936 * *

353 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಶ್ರೋನಿವಾಸುಲು ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ನಾಗಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 19/4,19/5,21 ಇತರೆ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 2 0.0768 969784396651 10920101005701

354 NHM 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಸುಬರಮಣಿರೆಡ್ಡಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ತಾತೋಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 18/ಪಿ11 ಇತರೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 0.88 0.01537 309721104307 64050652597

355 NHM 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದಾಸೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 107/2 ಇತರೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 1.32 0.02306 * *

356 NHM 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನಾನರಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 10/1,25, ಇತರೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 2 0.03844 * *

357 NHM 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಎ. ಜನಾಯಧನ್ ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಮಯಯ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 162 ಇತರೆ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ದಾಳಿಂಬ ಬಳ ನಿವಯಹಣ 1.98 0.0348 610005466676 10717100004678

358 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ತಲಿಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 29/2,12/5,12/4 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ 1 0.1 754096863612 64205255815

359 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ರವಿ ಬಿನ್ ನಟೆೋಶ್ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 30/4,30/7,30/8 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.75 0.075 811847805639 10920101001194

360 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ.ಬಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ ಕರ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 122 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.9 0.09 790221637419 54051593725

361 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಯರಯಪಾ ನೆನಯಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 71/ಪಿ1,71/ಪಿ5 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.9 0.09 542826359327 64074441091

362 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಗ ೋಪಿನಾಥ್ ರಾವ್ ಬಾಣ್ಗರೆ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 136 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ 1.2 0.12 889139875072 10676101063653

363 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ಮುನಿರತನಂ ಬಿ ಎಂ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಬಳ್ಿಗರೆ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 101 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿಡ್ಡ ಹ 1.08 0.108 212864095816 10876100003831

364 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರತನಂ ಬಳ್ಿಗರೆ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 78 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.8 0.08 829304755425 520101206295053

365 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ಅಶ ೋಕ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಗಟಟಕಾಮದೋನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 101/2,100,85,84,69/2,13/6 ಇತರೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ 1.6 0.16 720357625481 1881108016958

366 NHM ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಪಾ ಅಂಕ್ತಟಟಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 50/3 ಇತರೆ ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 0.45 0.08262 362347133934 125000808525

367 NHM ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಆರ್.ವಿೋಣಾ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ತಟಟಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 49/3,49/4,14/1,3/2 ಇತರೆ ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1.16 0.2142 652556489706 663101015998

368 NHM ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲ್ ನಾಯುಿ ದ ಡಿ ಕ್ಂಬಳಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 7/3,7/4,2/2 ಇತರೆ ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.1836 256758219621 520101219387075

369 NHM ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ದೋವರಾಜ್ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಬಳ್ಪಾ ಕಾಂಗನಲ ರು ಬೋತಮಂಗಲ 50/1, 59/1ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1.8 0.3366 994686916534 64104420079

370 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿರೆಡ್ಡಿ ಚಿಂಚಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 89/1 ಇತರೆ
1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ 

ನಿವಯಹಣ
0.75 0.0306 333197936379 10920101003581

371 NHM 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ ನಿವಯಹಣ ಪುರುಷ್ ೋತಮ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಕೆ ೋಗಿಲಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 36/1 ಇತರೆ
1ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ಟಿ.ಸಿ.ಬಾಳ ಬಳ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.0408 * *

372 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ  ಮಲಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ್ ಸರಸಾತಿ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಗನಾಥನ್, ದೋರ್ರಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 78,70/ಪಿ12 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ  ಮಲಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ್ * 0.23856 975418972808 8651101002607

373 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ  ಮಲಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ, . ಮದಿೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 102,10/ಪಿ25-ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ  ಮಲಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ್ 0.784 0.12544 200486984513 10534100004186

374 NHM ಪ್ಾಿಸಿಟಕ  ಮಲಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ, ದಾಸೋನಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 77/2 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ  ಮಲಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ್ 0.4 0.064 343400219505 54051587020.

375 NHM ಬಿಡ್ಡ ಹ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ.ಬಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ ಕರ್. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 122 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿಡ್ಡ ಹ 0.72 0.072 790221637419 54051593725

376 NHM ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಚಿನನಪಾಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪದ್ೂಣ್ಣ, ರಾಯಸಂದ್ರ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 27/3ಪಿ1,21/3,76/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 0.6 0.1 221081081895 64052124032

896 RKVY  power weeder ಶಾರಧ.ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ನಾಗರಾಜ್ ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 126/2 ಇತರೆ  power weeder 0.545 466571483703 64216542371

897 RKVY power weeder, ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 90/1,6/1,8/12 ಪ.ಜಾತಿ power weeder, 0.5 545953216343 40350200000021

898 RKVY Chaff cutter ನಂಜುಂಡಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ, ತುಮಟಗರೆ. ಕ್ಸಬಾ 112/3,58/1,103/1 ಇತರೆ Chaff cutter 0.1568 406165764976 32038323045

899 RKVY Power weeder, ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಪಾ, ತುಮಟಗರೆ. ಕ್ಸಬಾ 24/3, 24/1 ಇತರೆ Power weeder, 0.546 894693874458 32038323045

900 RKVY Power weeder, ಶಕ್ುಂತಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 58/ಪಿ7,81/4 ಇತರೆ Power weeder, 0.546 941887494886 32038323045

901 RKVY Power weeder, ಧನಲಕ್ಷಮೋ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 114 ಇತರೆ Power weeder, 0.546 728791750976 32038323045

902 RKVY Chaff cutter ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ರಮೆೋಶ್, ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 5/*1 ಇತರೆ Chaff cutter 0.196 311445141850 32038323045

903 RKVY Chaff cutter ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, . ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 121 ಇತರೆ Chaff cutter 0.1568 973037972359 32038323045

904 RKVY Chaff cutter ಅನಸ ಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅರಣ ೋದಾಯಪಾ, ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 38/2 ಇತರೆ Chaff cutter 0.196 894394553411 32038323045

905 RKVY Chaff cutter ಚಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಪಾ, ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 4 ಇತರೆ Chaff cutter 0.196 220677567022 32038323045

906 RKVY Power weeder, ಶ್ವಭ ಷ್ನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪ್ಾಲಕ್ೃಷ್ಣ, ಚಿಂಚಾಂಡಿಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 33 ಇತರೆ Power weeder, 0.546 854224942033 32038323045

907 RKVY Chaff cutter ಶಂಕ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ, ತಲಿಪಲಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 27/1 ಪ.ಜಾತಿ Chaff cutter 0.196 526555651653 40350200000021

908 RKVY Rotovetor ಸರಸಾತಿ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಗನಾಥನ್, ದೋರ್ೋರಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 78 ಪ.ಜಾತಿ Rotovetor 0.625 975418972808 40350200000021



909 RKVY  pump sprayers ಗಂಗಪಾ ಬಿನ್ ಸುಬಬನನ, . ಕ್ಂಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 4/*1 ಪ.ಜಾತಿ  pump sprayers 0.1 349240780385 40350200000021

910 RKVY rotovetor ಸತಿೋಶ್  ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲ ೋಗನಾಥನ್, ದೋರ್ೋರಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 70/ಪಿ6 ಪ.ಜಾತಿ rotovetor 0.56 239908753679 40350200000021

911 RKVY Chaff cutter, ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನಾನರಪಾ, ವಾದಾಂಡಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 64 ಪ.ಜಾತಿ Chaff cutter, 0.196 638625826593 40350200000021

912 RKVY Chaff cutter, ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ಕಾಂಮಾಡಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/ಪಿ25 ಪ.ಜಾತಿ Chaff cutter, 0.196 329759996783 40350200000021

913 RKVY  power sprayar ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಮಾರಸಂದ್ರ ಬೋತಮಂಗಲ 84/3 ಪ.ಜಾತಿ  power sprayar 0.1 782968451249 0663101017302

914 RKVY M.K.Tractor Equipment ತಾಯಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನಾಯುಿ, ಮೊೋತಕ್ಪಲಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 84,4/3,44/p1 ಇತರೆ
M.K.Tractor Farm 

Equipment
1.25 454274351696 64078849301

915 RKVY ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಬಾಬು.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಧರಪಾ ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 6/ಪಿ25 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 2 503172810480 64109559222

ಕೆ ೋಲಾರ
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾರಮಣ್ಣ ಅಣಣೋನಹಳಿಿ Holur 82,84 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.65442 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಹೆ ಳ್ಲಿ ಹೆ ಸ ರು Holur 443/¦1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 0.99649 125000605058
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ರ್ಂಕ್ಟಾಪುರ Huttur 33/3,1/¦1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.77 1.47055 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಮಲ ಕೆ ೋಂ ವಿ ಮಣಿ ಶಾಪ ರು Huttur 99/2,38 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ 1.20 1.01488 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ವಿಟಟಪಾನಹಳಿಿ Huttur 213 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1.77 1.47055 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ವಿ ಎಸ್ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಎ 

ಶ್ರೋರಾಮೆೋಗ್ೌಡ
ರ್ಲಗಲಬುರೆ sugatur 221/¦1,241/2¦1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ 0.99 0.84645 10829100006538

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ವಿ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಎ 

ಶ್ರೋರಾಮೆೋಗ್ೌಡ
ರ್ಲಗಲಬುರೆ sugatur

177/2,178,177/3, 

176/2
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.513 4242500102031001

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ನಾರೆಪಾ ದಾದಿರೆಡ್ಡಿಹಳಿಿ Holur 33/¦19 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ 0.80 0.63448 10652100004105
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರವಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಟೆಗಿರಿಯಪಾ ವಕ್ಕಲೋರಿ vakkaleri 262/3,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.83 0.684 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪರಕಾಶ್ ಗರುಡನಹಳಿಿ vakkaleri 51/2,70 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 0.40 0.342 15012200122212
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಯ ವಿಟಟಪಾನಹಳಿಿ Huttur 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 1.01488 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಕೆ ಚೌಡಪಾ ಬಿನ್ ಕಾಳ್ಪಾ ವಡಗರೆ vakkaleri 123,135 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.65442 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಗ್ಾಾರಪಾ ಶಟಿಟಗ್ಾನಹಳಿಿ vakkaleri 10J¥sï, 81/¦27 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.15 0.9749 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜ ಅಮಾನಿಕೆರೆ kasaba 167/¦1,561 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.05 1.64572 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜ ಆಲೋರಿ sugatur 87/2,87/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.97 1.63044 000981400000114
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಣಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಉರಟಿ ಅಗರಹಾರ sugatur 46,47,51/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.40 1.13543 208044039230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾಥಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕ್ಲಿಂಡ ರು kasaba 152,158 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.513 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಟಿ ಚೌಡಪಾ ಬಿೋಚಗ ಂಡಹಳಿಿ vemgal 157/2©2,157/5 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ 0.33 0.28215 10615100000640
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತ ಟಿಪಾ ಕೆ ೋಲತಮಮನಹಳಿಿ kasaba 43 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.6396 008000101010610

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಗರುಡನಹಳಿಿ vakkaleri
41/1,40/11,

40/12
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.684 4242500103337801

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರಪಾ ನೆನಯಹಳಿಿ vakkaleri 26,39 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.56 1.30268 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಾ ದಾದಿರೆಡ್ಡಿಹಳಿಿ Holur 33/-¦50 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 0.9911 10652100013722
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಾ ನೆನಯಹಳಿಿ vakkaleri 13 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.54 0.4617 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾದ್ವರಾಯಪಾ ಬಿೋಚಗ ಂಡಹಳಿಿ vemgal 175/8 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.45 0.38475 10615101031177

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಣಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ತಟಿಟ sugatur
119/1,119/2,

276/1
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.98 0.82888 208044039230

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ರ್ಕತತಂಡ ರು sugatur 68/1,110/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.35 0.29925 208044039230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜನಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಚಿನಾನಪುರ kasaba 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.83976 208044039230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಉರಟಿ ಅಗರಹಾರ sugatur 71 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.83924 208044039230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಯಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಉರಟಿ ಅಗರಹಾರ sugatur 70/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.7966 208044039230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಉರಟಿ ಅಗರಹಾರ sugatur 18/¦7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.70 0.5985 208044039230

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡದೋನಹಳಿಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ನರಲಪಾ ಮದ್ನಹಳಿಿ sugatur 125,235 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.96 0.76046 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮಟನಹಳಿಿ sugatur 38/1,53 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.80 1.49454 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಶಂಕ್ರಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಅಂಕ್ತಟಿಟ sugatur
184/4,182/1,

183/4
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.44 0.3762 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಾ ಮದ್ನಹಳಿಿ sugatur 235/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.78 0.66575 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮದ್ನಹಳಿಿ sugatur 125/¦30 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.50 1.25471 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಾ ಮದ್ನಹಳಿಿ sugatur 293 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.58 1.31866 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ೋದ್ಂಡಪಾ ಮದ್ನಹಳಿಿ sugatur 99 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.47 0.40185 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಎಸ್ ಅಮಾನಿಕೆರೆ sugatur 76,215/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.64722 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೂಪಾ ಆಲೋರಿ sugatur 85 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.97 1.60859 981400000114

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಾಯಯ ಶ್ಳ್ಿಂಗರೆ Huttur
207/5,165/3,

204/4
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.42 0.3591 10630101014268

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಗರುಡನಹಳಿಿ vakkaleri 50/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 0.34 0.2907 4242500100983701
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ವಿ ತಿಪಾಣ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಗಿನಯಹಳಿಿ vakkaleri 13/-¦2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.72 000981400000114
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಶಂಕ್ರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಮುನಿಯಪಾ ತಿಮಮಸಂದ್ರ Huttur 74/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.72 000981400000114
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಶ್ಳ್ಿಂಗರೆ Huttur 9/2,9/1,9/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.78 0.702 54044690230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಅರವಿಂದ್ ಬಿನ್ ಅಶಾಥನಾರಾಯಣ್ ಅರಹಳಿಿ kasaba 42/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.87 0.20891 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ರೆಡಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರವಿೋಂದ್ರ ಅರಹಳಿಿ kasaba 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.78 0.19351 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ವಿಜಯಲಕ್ಷಮ ಕೆ ೋಂ ಅಶಾಥನಾರಾಯಣ್ ಅರಹಳಿಿ kasaba 24/2© ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 0.50 0.14492 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ ನಾಚೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಅರಹಳಿಿ kasaba 26/1,28 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1.50 0.31705 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಅಶಾಥನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಅರಹಳಿಿ kasaba 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.89 0.21238 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಅರಹಳಿಿ kasaba 43/8 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.58 0.15896 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಆನಂದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಾಕ್ಯಂಡಪಾ ವಕ್ಕಲೋರಿ vakkaleri 97/7,95,97/1© ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.855 125000125913
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆ sugatur 247/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.513 4067101000203
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಯಡಹಳಿಿ kasaba 211/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.72 50100098555562

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿ ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಬಗಿಿಹೆ ಸಹಳಿಿ kasaba
7/2,7/1,7/4J,

7/3©
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.64499 54042386493

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ Holur 48/2,59 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.85 1.56527 10565103601
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹೆ ಳ್ಲಿ ಹೆ ಸ ರು Huttur 106/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.54 64015781402
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ತ ಟಿಿ sugatur 6/1,1/¦1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.74522 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ವಿ ನಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು ಶ್ಂಗಹಳಿಿ kasaba
151,157,158,

152/2©,8
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.45 1.21469 10565103601

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಾ ಬಳ್ಮಾರನಹಳಿಿ vemgal 35/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ 0.40 0.342 10235327720
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ವಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಳ್ಮಾರನಹಳಿಿ vemgal 35/2,35/1,33 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ/ಸೌತಕಾಯಿ 1.60 1.28652 70330003156



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಂ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಳ್ಮಾರನಹಳಿಿ vemgal 35/2,49/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.90 0.7695 10551100006422
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಮುರಳಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ ಹೆಚ್ ಮಲಾಿಂಡಹಳಿಿ Huttur 84/¦18-¦2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.50 0.4275 000010980887852
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ರ್ಕತತಂಡ ರು sugatur 78/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.42 0.3591 10565103601

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿಕ್ಕಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ 
ದ ಡಿಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ

ರ್ಕತತಂಡ ರು sugatur 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.42 0.3591 10565103601

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ sugatur 67/1,66 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.42 0.3591 10565103601
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ರ್ಕತತಂಡ ರು sugatur 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.42 0.3591 208044039230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ವರದ್ಪಾ ಇರಗಸಂದ್ರ Huttur 53/¦1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.70 0.63 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನನಂಜಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಇರಗಸಂದ್ರ Huttur 53/¦1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.10 0.97827 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ್ಪಾ ಜನನಘಟಟ sugatur 4/1,68 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.72 0.60311 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕ್ಲಿಂಡ ರು kasaba 152,158,76 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.10 0.94347 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲುವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ ಅಮಾನಿಕೆರೆ kasaba 145 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.40 1.16411 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಕೆ ಬೈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕೆಂಚಪಾ ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ vakkaleri 22/3,19,75 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.52 1.368 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕ್ಲ ಿರು sugatur 20 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.54 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಪಾ ಬಿನ್ ಬೈಚಪಾ ಮುದ್ುವತಿತ vakkaleri 241,290,24 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.13 1.017 10757100002956
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಅರಸಪಾ ಪ್ಾರೆಹೆ ಸಹಳಿಿ Huttur 129/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.54 0.13394 20070566326
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲ ಬಿನ್ ಲೋ. ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಕಾಮದೋನಹಳಿಿ kasaba 109 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.9 36577328802
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಅಂಕ್ತಟಿಟ sugatur 195/4,219/3©,218 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.9 125000286653
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಹೆ ೋಳ್ ರು Holur 370/1,370/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.85 0.765 64197446747
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಹಮದ್ ಸಾಬಿ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬಿ ಗಟಟಹಳಿಿ Holur 59,60/1,60/2 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.40 0.36 10652101002351
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬಿ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಿಂ ಸಾಬಿ ಗಟಟಹಳಿಿ Holur 54,50,119/2© ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.61 0.549 10652100013421
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿೋಚಗ ಂಡಹಳಿಿ vemgal 147/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1.07 0.32491 64172574030

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ ಖಾದಿರೋಪುರ kasaba
25/2,7,97/0,

96/0
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.9 30538816468

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಹೆ ಳ್ಲಿ Huttur
438,435,137,

139/2,43
ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸು 1.96 1.88257 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಮಟನಹಳಿಿ sugatur 159 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.54 0.486 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಗ್ೌಡ ಶಟಿಟಮಾದ್ಮಂಗಲ sugatur 38/1© ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.72 4067101000845

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪಾ
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kasaba 211/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.9 04892010013575

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಉರಿಗಿಲಿ sugatur 24/13,10,24/8 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.86 1.79313 64113693194
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನಿೋಲಕ್ಂಠಪುರ Huttur 61/¦17 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.88965 32320110029305
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಳ್ಗರೆ sugatur 4/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 0.369 4067101002618

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಾರಯಪಾ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ 

ಹನುಮಂತರಾಯಪಾ
ಮದ್ನಹಳಿಿ sugatur 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.72 4067108001177

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಶಾಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಪ ವಾಂಡಹಳಿಿ kasaba 77,83/1,13 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.9206 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೂಪಾ ಚೌಡದೋನಹಳಿಿ narasapura
60/4,60/6J,

6/3
ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.13 1.00939 15012200107370

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಬಣ್ಕ್ನಹಳಿಿ vakkaleri
42/1,43/5,

43/4,43/3
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.24 1.10196 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಕ್ಲಿಂಡ ರು kasaba 136 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.40 1.37431 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಚನನರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಪ್ಾಶಾಯಗ್ಾನಹಳಿಿ vakkaleri 68/2,67/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 1.7415 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಇಲಿರ್ಾಜ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ ಬಷಿೋದ್ 

ಖಾನ್
ಬಟಟಬಣ್ಜೋನಹಳಿಿ vakkaleri 25/¦1,26,27/3,28/5,2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.50 0.45 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಣ್ಣಯಯಪಾ ಮಾಕೆ ಯಂಡಪುರ vakkaleri 8,72/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.82 0.738 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಊಜಿನಪಾ ಗುರಗಂಜಿಗುರ್ಕಯ vakkaleri 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.57 0.59728 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪಾ ಯಲವಾರ kasaba
83/11,71/2,

194/4,120
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.65 1.60193 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಯಲವಾರ kasaba 149/2,149/3,149/8 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.96 0.84742 54019811101
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ನಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಸಾಾಮಿಗಳ್ಗ ಲಿಹಳಿಿ vakkaleri 100,137/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.55 1.51086 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಗ್ೌಡ ಗಿರಿಜನಪೋಟೆ vemgal 46/0,3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.90 0.91735 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಶಟಿಟಹಳಿಿ vemgal 130/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.90 0.91735 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಎನ್ ಕ್ನಕ್ದಾಸ್ ಹೆ ೋಳ್ ರು Holur
153/3©1,280/¦7,

280/¦14,394
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.30 1.28327 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಟೆ ಬೈರಪಾ ಮಟನಹಳಿಿ sugatur 244/2,163/1,220/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.90 0.89449 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಅಜಜಯಯನವರ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕೆ ಂಡಸಂದ್ರ Holur 54/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 1.18028 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಕ್ೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಕ್ಲ ಿರು sugatur 70 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.98679 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಯಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಕ್ಲ ಿರು sugatur 112,38/1,51 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.50 0.51519 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಾಿರಪಾ ಕ್ಲ ಿರು sugatur 54,238/43¦ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.05 1.04378 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಾಿರಪಾ ಕ್ಲ ಿರು sugatur 13,112,54/1,30/¦4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.70 1.37431 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಮಟನಹಳಿಿ sugatur 215 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.999 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ವಾನರಾಶ್ Holur 28,29 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.99978 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಂ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಹೆ ೋಳ್ ರು Holur 5/2,9/10,9/11,13/3,2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 1.18963 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನೆ ೋಹರ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಆಲೋರಿ sugatur 171 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.9206 35550334210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಂತಿಗ್ಾನಹಳಿಿ vakkaleri 123 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 1.9206 35550334210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಾ ಆಲೋರಿ sugatur 144/17,24/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.04 1.04653 35550334210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ್ಪಾ ಅರಹಳಿಿ kasaba 174/1,178 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 1.19222 35550334210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬೈರೆೋಗ್ೌಡ ಆಲೋರಿ sugatur 171 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.9206 35550334210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬತತೋಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಅಯ ಯರು vakkaleri 1/¦5 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.78 0.80597 35550334210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಚೌಡಪಾ ರ್ಕತತಂಡ ರು sugatur 113/3,112/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.12 1.11937 35550334210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಎನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಉರಿಗಿಲಿ sugatur 93,5/1©,5/1J,98/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.58 1.53816 35550334210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಉರಿಗಿಲಿ sugatur 168,132 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.76208 35550334210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಉದ್ುೂಂಡಪಾ ಯಡಹಳಿಿ kasaba 238 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.82458 35550334210



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಖಿಲ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಅಂಕ್ತಟಿಟ sugatur 115/2,115/3,88/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.80 0.42249 10829101088005
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆ ೋಹಿತ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅಂಕ್ತಟಿಟ sugatur 28/3,28/4,86/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 0.45941 10829101088014
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ ಜಾರಿ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮನನ ಸುಗಟ ರು sugatur 137/2,218/1,217/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.76 0.67229 10829100004922
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ್ಪಾ ಬಳ್ಗರೆ sugatur 120/4,120/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.36 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಸಿ ವಿಮಲ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲಪತಿ ಶಟಿಟಮಾದ್ಮಂಗಲ sugatur 125/3,125/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.82 0.738 00070330003156
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮುನಿನಂಜಪಾ ಉರಿಗಿಲಿ sugatur 100 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.29 0.32877 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾಗಪಾ ಉರಿಗಿಲಿ sugatur 89 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.9 35550334210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಶ್ಧರ್ ಶಟಿಟಮಾದ್ಮಂಗಲ sugatur 308/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.54 36971641647
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಮಾದ್ವಗುಜೋಯನಹಳಿಿ sugatur 16 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.20 1.05743 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಯಡಹಳಿಿ kasaba 211/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.00 0.96013 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಾ ಎಸ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಶಾಥಪಾ ಸಿ ಯಲವಾರ kasaba 163 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.91073 10684100004320
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಅಶಾಥಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕ್ಲ ಿರು sugatur 10/3,21/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.77 1.71116 10565103601

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪಿ ವಿ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ
ಕ್ಳಿಿೋಪುರ kasaba 61/1,61/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.82455 10565103601

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಜನಪಾನಹಳಿಿ sugatur 90 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.9206 64142484324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಪ್ಾರೆಹೆ ಸಹಳಿಿ Huttur 162 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.10 1.07602 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಎಂ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ನಂದ್ಂಬಳಿಿ Huttur 109,38 ಸಾಮಾನಯ ಹ ಕೆ ೋಸು 1.40 1.36183 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಐತರಾಸನಹಳಿಿ Holur 471/4,471/2,472/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.75 1.69296 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಶರಥಪಾ ಬಿನ್ ಅಜಜಪಾ ಆಲಹಳಿಿ vakkaleri 90/4,30/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.00 0.504 30382636479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಆಲಹಳಿಿ vakkaleri 115,25/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.80 1.68314 32702213743
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಪ್ಾಪರಾಜನಹಳಿಿ kasaba 39/1E,39/1¹ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.25 1.23114 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಬಗಿಿಹೆ ಸಹಳಿಿ kasaba 7/2©,51,115/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.94 0.95443 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಎಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಬಿನ್ ಬಿ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಪ್ಾಪರಾಜನಹಳಿಿ kasaba 37/3,39/1r,134 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.07 0.963 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕೆ ಂಡರಾಜನಹಳಿಿ kasaba 106,8/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.82458 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರುಮಾಳ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪ ಪಾಳ್ಪಾ ಎಸ್ ಅಗರಹಾರ sugatur
4/5,14/2,72/3,

150/3
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.83 0.747 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಳಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಂಡಪಾ ಎಸ್ ಅಗರಹಾರ sugatur 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.72 0.648 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಮಟನಹಳಿಿ sugatur 43,42,95,196 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.75 1.53112 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರಾಚಾರಿ ಎಸ್ ಅಗರಹಾರ sugatur 95,115/1,151,34,91/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.78186 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮದ್ನಹಳಿಿ sugatur 125/¦1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 1.08 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಸುಗಟ ರು sugatur 96/¦2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.41 0.369 64037568226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಚೌಡಪಾ ಹೆ ೋಳ್ ರು Holur 88/3,85/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.10 1.00316 54019811101
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ರಘುರಾಮ್ ಬಿನ್ ಆರ್.ಟಿ.ನಾಗರಾಜ ಅಮಮನಲ ಿರು vemgal 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಪ ೋಟ 1.00 0.0624 522702010008593
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಆದ್ಶಯ ಬಿನ್ ಟಿ.ಶ್ರೋರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅಮಮನಲ ಿರು vemgal 79/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಪ ೋಟ 0.52 0.10998 456-1-068467-2
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಉದ್ೂಪಾನಹಳಿಿ narasapura 99/13 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.80 0.61488 840430110000015
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಛತರಕೆ ೋಡ್ಡಹಳಿಿ kasaba 86/1,84/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.71892 10694100008998

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಂ ಬಿನ್ 

ಕೆ.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ
ಪೋಟೆಚಾಮನಹಳಿಿ kasaba 121/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.74108 6401004326

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಾ ಚಿಕ್ಕಹಸಾಳ್ kasaba 18/2,42/5,74/1¦1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.96 1 3497558955
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಮೋನಾರಾಯಣ್ ದಿಂಬ kasaba 38/13 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.22 0 0539101031294
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. ಗ ೋಪಣ್ಣ ಅಮೆಮೋರಹಳಿಿ kasaba 117/2J ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.74 1 000010980887852
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೈಚಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಐತರಾಸನಹಳಿಿ Holur 102/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.10 0.66616 54019811101
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ sugatur 18/¦1 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.9 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಣ್ಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಆಲಹಳಿಿ vakkaleri 102 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.96 0.97063 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಆಂಜಪಾ ಕೆ ೋಲಾರ (ಸುಗಟ ರು) sugatur
30/6J,30/4,30/6©,30/5

,30/6¹
ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.93 0.83279 10701100005875

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. ರ್ಂಕ್ಟರವಣ್ಪಾ ಗುಟ ಟರು vemgal 32/3 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.71 0.639 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶ್ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಈಕ್ಂಬಳಿಿ kasaba 108/2 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.54 0.486 31342017084

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಕ್ ಟೆೋರಿ kasaba 185 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 1.0683 31342017084

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಬ ೋವಿ ದಾನವಹಳಿಿ vakkaleri 8/1,79 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 2.00 1.7415 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಚಿಟನಹಳಿಿ sugatur 190/2 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.26 0.234 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ತ ೋಟಿರಾಮಪಾ ಚಿಕ್ಕಅಯ ಯರು vakkaleri 88 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.77 0.693 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಲುವಪಾ ಹೆ ಳ್ಲಿ Huttur 71/-¦3,142,145 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 1.07731 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರಾಜು ಕ್ ಟೆೋರಿ kasaba 212/1 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.77 0.693 31342017084

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಸ ಣಣೋಳ್ಪಾ ಗ್ಾಜಲದಿನೆನ kasaba 139/2 ಪ.ಜಾ. ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.81 0.74108 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಮುನಿಯಪಾ ಬಿೋಚಗ ಂಡಹಳಿಿ vemgal 57,93/2 ಪ.ಜಾ. ಕೆ ತತಂಬರಿ 0.79 0.81427 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆ sugatur 15/-¦7,331 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 1.01013 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಅಣ್ಕ್ಲಕ್ುಂಟೆ sugatur 18/¦8 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.82458 10829100009044

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮಾದ್ವಗುಜೋಯನಹಳಿಿ sugatur 115 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.44 0.47347 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕ್ುರುಗಲ್ vemgal 234/1,262 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.58654 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುಳ್ವಾಗಲಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆ sugatur 15/¦45 ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0.60 0.61825 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ೆ ೆಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಹೆ ೋಳ್ ರು Holur 280/¦5 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.70267 10652100001534

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲುವರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರಾಜು ಕ್ ಟೆೋರಿ kasaba 212/2 ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 2.00 1.9206 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ ಬೈಪಾನಹಳಿಿ sugatur 29 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.66 1.61104 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆ sugatur 14 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.44187 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆ sugatur 14 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.44524 64037568226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಳ್ಬಾಗಲಪಾ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಗಟಟಹಳಿಿ Holur 89/2 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.40 1.23342 10652101053063

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನನಪಾ ಬಾಯಲಹಳಿಿ Holur 14/¦12,52/2 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.82458 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಸಿೋತಪಾ ಹೆ ಲಿಂಬಳಿಿ Huttur 237/¦32 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 1.19222 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋರಾಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆ sugatur 278 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 1.01013 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಕ್ಲಿಂಡ ರು kasaba 117/¦35 ಪ.ಪಂ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.36 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಪಾ ಬಿನ್ ನಾರೆಪಾ ಗಟಟಹಳಿಿ Holur 42/¦5,76/2,76/1,76/3 ಪ.ಪಂ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.83 0.747 10652100001358

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿರುಮಳ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿೋರಪಾ ರ್ಂಕ್ಟಪುರ Huttur
30/3,30/2,

30/1©
ಪ.ಪಂ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.83 0.747 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ತಳ್ಾರಿ ಮುನೆಪಾ ಚಿಕ್ಕಅಯ ಯರು vakkaleri 5 ಪ.ಪಂ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.36 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆವಳ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಚಿಕ್ಕಅಯ ಯರು vakkaleri 1/¦9,69/2 ಪ.ಪಂ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.53 0.57239 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಾ ಬಿನ್ ಆವಳ್ಪಾ ಚಿಕ್ಕಅಯ ಯರು vakkaleri 1/¦9,69/2 ಪ.ಪಂ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.05 1.05565 64015781402



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕೆ ೋಡ್ಡಹಳಿಿ kasaba 20/2, 61/3 ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.92 0.9359 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಚಿಕ್ಕಅಯ ಯರು vakkaleri
10/4,10/2,

11/2
ಪ.ಪಂ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.25 0.27309 35550334210

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ದಾಸಪಾ ಹೆ ೋಳ್ ರು Holur 507 ಪ.ಪಂ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.94897 54019811101

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಶಟಿಟಕೆ ತತನ ರು Vakkaleri 22 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು 1 0.74 0.0148 776669347459 1295101013155

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಿ ಲಿಂಗ್ಾಪುರ Vakkaleri 1/p7,74 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.00 0.02 774174385667 1914108003951

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಬಿ ಕೆ ರಾಮಚಂದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚೋಗ್ೌಡ ಬಿೋರಮಾನಹಳಿಿ Vemgal 96/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.00 0.02 322442880392 699050023257

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಎಂ ಬಳ್ಿಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ನೆನಯಹಳಿಿ Vakkaleri 80,141/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.47 0.0294 10842100004516

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಮಂಜುಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಬಿೋರಮಾನಹಳಿಿ Vemgal 85/1,8/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.86 0.0172 541325319681 10757100005502

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಇ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಈರಪಾ ಹರಟಿ Huttur 20/3 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು 1 0.35 0.007 653110336995 64136426256

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ರುದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಾ ಶಟಿಟಕೆ ತತನ ರು Vakkaleri 31/5, 32/1, 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 1.00 0.02 1295101000160

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ವಿನಯ್ಯ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ Holur 48,53,54,57 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 2.20 0.044 30907299144

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪಾ ಪಚಾಚರಲಹಳಿಿ Huttur 16 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 0.50 0.01 360730950947 1914101005744

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರೆಪಾ ಪಚಾಚರಲಹಳಿಿ Huttur 15 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 1.60 0.032 931039355060 1914101004809

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಣ್ಣ ತಿಪಾನಹಳಿಿ Huttur 95 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 1.00 0.02 838027845462 1914108005559

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಅಮರನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಶಾಸಿರೋ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ Vemgal 138/4,138/5,70/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 0.80 0.016 347701000000325

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಆಂಜಿನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿೋರಮಾನಹಳಿಿ Vemgal 283/, 28/p2, 10/1, 10/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 0.80 0.016 913010039611570

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಬಿ ಎನ್ ರಾಮಲಿಂಗಂ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ ಭಟರಹಳಿಿ Huttur 136 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 1.20 0.024 10630101018185

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ ಎ.ಇ.ಪಿ. ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಶ್ಳ್ಿಂಗರೆ Huttur 275/3,270/3 ಸಾಮಾನಯ
ದಾಳಿಂಬ 
ಎ.ಇ.ಪಿ

1.00 0 639774362742 34025486034

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ ಎ.ಇ.ಪಿ. ಬಿ ಎಂ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ತಿಪಾಸಂದ್ರ Huttur
47/p2,43/1,

31/4,40/1
ಸಾಮಾನಯ

ದಾಳಿಂಬ 
ಎ.ಇ.ಪಿ

4.00 0 927471907079 125000237649

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮಾರೆೋನಹಳಿಿ Vemgal
257/p11, 257/p11, 257/p-

13
ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ 2 1.20 0 429771089226 7422500100692601

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಗ್ೌಡ ಶ್ಳ್ಿಂಗರೆ Huttur 275 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ 2 1.50 0 10630100003783

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ದಾಯವರಪಾ ಬಳ್ಗ್ಾನಹಳಿಿ Huttur 60 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ 2 1.11 0 216765112294 10842100004626

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಪಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಪಾ ಪ್ಾರೆೋಹೆ ಸಹಳಿಿ Huttur 35, 15 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1 0.90 0 920016542945 0539101034309

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಎನ್ ಸ ೋಮಪಾ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಾ ಪ್ಾರೆೋಹೆ ಸಹಳಿಿ Huttur 35 ,15 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1 0.90 0 732931634750 0539132000024

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಚಿನಾನರೆಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನಡುಪಳಿಿ Huttur 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 2 0.80 0 0539101027167

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಎಸ್ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಶ್ಳ್ಿಂಗರೆ Huttur 325/2, 323/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 2 0.77 0 767603134408 539101012908

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಎಸ್ ವಿ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಶ್ಳ್ಿಂಗರೆ Huttur 322/2, 325/1, 323/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 2 0.77 0 834427066564 10630100003904

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪಪ್ಾಾಯ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ವಿ ಎಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಡಗ ರು Huttur 73, 74 ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ 1 0.40 0 663410570617 10696100006318

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಎ.ಇ.ಪಿ. ಸಿ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚೌಡಪಾ ಬಿೋಚಗ ಂಡಹಳಿಿ Vemgal 154/2,154 ಎಸ್.ಎಂ.ಎಫ್ ಚಂಡು ಹ 1.00 0 855002562357 10615100000640

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಎ.ಇ.ಪಿ. ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಶ್ಳ್ಿಂಗರೆ Huttur 269,271/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.80 0 493401863999 21672191001390

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ  ಎ.ಇ.ಪಿ. ಎಸ್ ಶ್ರೋರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬರೆಡ್ಡಿ ಮಣಿಘಟಟ Holur 51/1,103 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.80 0 514718543994 33242961827

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಎ.ಇ.ಪಿ ಎನ್ ಎಂ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ನರಸಾಪುರ narasapura 200, 198, 240, 199/2 ಸಾಮಾನಯ  ಗುಲಾಬಿ ಎ.ಇ.ಪಿ 1.00 0 823484988256 115901011000508

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳ ಎ.ಇ.ಪಿ ಪಿ ಎಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನಾಚಹಳಿಿ Vemgal 119/1,31/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ ಎ.ಇ.ಪಿ 1.00 0 848226124148 0493101011275

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳ ಎ.ಇ.ಪಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನಾಚಹಳಿಿ Vemgal 30/4,62/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ ಎ.ಇ.ಪಿ 0.60 0 899583125909 0493108018315

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳ ಎ.ಇ.ಪಿ ಚನನಪಾ ಎಸ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಪಾ

Govt. Servant, FDA 

Panchayatraj Sub-

Division, Kolar 

ಶಟಿಟಮಾದ್ಮಂಗಲ

Sugatur 18/p33 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ ಎ.ಇ.ಪಿ 0.80 0 546851364687 26121

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಬಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಬಚಪಾ ರಘಪತಿ ಹೆ ಸಹಳಿಿ Vemgal
32/1,34/4,34/2,

34/3
ಎಸ್.ಸಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.60 0 230135051609 0499101015071

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕೆ ೋರಗಂಡಹಳಿಿ Vakkaleri 105/2,99/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.50 0 40350100007851

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಎಸ್ ಡ್ಡ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಚೌಡಪಾ ಶಟಿಟಕೆ ತತನ ರು Vakkaleri 46/4,46/8,46/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.40 0 364866813281 1295101006301

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬಂಗ್ಾರಪಾ ಸಾಾಮಿಗಳ್ಗ ಲಿಹಳಿಿ Vakkaleri 44/p1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.40 0 452252170129 10757100003211

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಗ ೋಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ದ ಡಿಬಾಯಟಪಾ ಕೆ ೋರಗಂಡಹಳಿಿ Vakkaleri 82/1,81/-p2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.70 0 524247588979 10757100002990

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಆನಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ವಡಗ ರು Huttur 172/3,28/2,138/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ 0.30 0 10696101017259

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಸಿ ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಹೆ ಳ್ಲಿ ಹೆ ಸ ರು Huttur 385/b ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0 240676186548 10842101014338

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಎಂ ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ವಡಗ ರು Huttur

172/6, 35/2, 166/2, 

171/4,174, 5/4, 5/6, 5/8, 

5/5, 5/7, 5/9

ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.50 0 64141862241

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ವಿ ಎಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಡಗ ರು Huttur 85/3,85/2,85/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.30 0 663410570617 10696100006318

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ವಡಗ ರು Huttur
28/2,28/3,28/4,171/2,59,5

5/2
ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.50 0 125000212535

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹೆ ಳ್ಲಿ ಹೆ ಸ ರು Huttur 831, 328 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0 800250545632 125000288163

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಎಸ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬೈಚಪಾ ಶ್ಳ್ಿಂಗಗ hi 17/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0 681386883461 10630100004646

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಅಶಾಥನಾರಾಯಣ್ಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಸಿಂಗ್ ಶ್ಳ್ಿಂಗಗ Huttur 51/1,8 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.35 0 207844382695 3273773524

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ ರ್ಾನಾದ್ಹಳಿಿ Huttur 58 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.20 0 427086292143 10724381331

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹೆಚ್ ಮಲಾಿಂಡಹಳಿಿ Huttur 131 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.70 0 425299604677 10630100008638

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಯಪಾ ಹೆ ಲಿಂಬಳಿಿ Huttur 8 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.35 0 432937781862 10959100000299

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಎನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಹೆಚ್ ಮಲಾಿಂಡಹಳಿಿ Huttur 117,21,27 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.60 0 40350100001877

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ವಿ ದೋವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹೆಚ್ ಮಲಾಿಂಡಹಳಿಿ Huttur 107,109 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.65 0 653481981237 10630101002926

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಅಪ ಾೋಜಪಾ ಬಿನ್ ಚ ಕ್ಕಪಾ ನೆನಯಹಳಿಿ Vakkaleri 34 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.80 0 635868705413 40350100005441

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹೆಚ್ ಮಲಾಿಂಡಹಳಿಿ Huttur 23/1,88 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.30 0 443514676868 10630100001690

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಕೆ ಎನ್ ಚಂದ್ರಪಾ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ರಾಜಕ್ಲಿಹಳಿಿ Vemgal 179/P18 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.50 0 697660649874 64109467079

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ Vemgal 65/1,158 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.40 0 10831100014345

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಸಿ ಎಂ ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಚಿಕ್ಕವಲಿಭಿ narasapura

50/1,148/3,148/4, 

213/4,213/2,148/2, 

141/8,141/1

ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.50 0 699143493693 125000158268

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಎಂ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ದ ಡಿವಲಿಭಿ narasapura 213/1,79,47/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.80 0 390112415527 10865100003059

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಟಿ ಸಿ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ತ ೋರಣ್ಕ್ಂಬದ್ಹಳಿಿ Kasaba 11,10 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.40 0 233666758133 64117585118

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಸಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಡಿವಲಿಭಿ narasapura 69/4,69/8 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.20 0 423624400243 115901011001985

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಆಂಜಿನಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪಾ ಚಾಕ್ರಸನಹಳಿಿ narasapura 60/2,60/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.60 0 208341439941 32343480603

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಕೆ ಬಿ ಪರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬಾಲಾಜಿ ಸಿಂಗ್ ಕ್ಲಕರೆ narasapura 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 1.00 0 251222889351 64047927842

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಬಚಚಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಪಾನನ ತ ೋರಣ್ಕ್ಂಬದ್ಹಳಿಿ Kasaba 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.30 0 10551100006358

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಕೆಂಚಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಾ ವಡಗ ರು Huttur 188 ಎಸ್.ಸಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.40 0 367505712135 10696101009761

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಗ್ೌಡ ಬಿೋರಮಾನಹಳಿಿ Vemgal 15 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.80 0 322442880392 40350100001357

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕೆ ೋಡ್ಡರಾಮಸಂದ್ರ Vakkaleri 21/1,20/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.40 0 112101010019893

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಸಿ ಅಶಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕೆ ೋಡ್ಡರಾಮಸಂದ್ರ Vakkaleri 54/2,16/2,56/6,56/7 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.50 0 112101011000819



ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮಾದ್ವಗುಜೋಯನಹಳಿಿ Vakkaleri 107/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.30 0 808702713806 10801856411123

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕೆ ೋರಗಂಡಹಳಿಿ Vakkaleri 43 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.40 0 452447314631 10757100000689

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕ್ುಡುವನಹಳಿಿ Holur 110/1,130,36 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 0 755841981607 20045172106

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮಣಿಘಟಟ Holur 69/1,69/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.60 0 40350100000858

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಎಸ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬರೆಡ್ಡಿ ಮಣಿಘಟಟ Holur 51/1 103 ಅಂಗವಿಕ್ಲ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.55 0 33242961827

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕೆ ೋರಗಂಡಹಳಿಿ Vakkaleri 58,59 ಮಹಿಳ ಮಲಿಚಂಗ್ 1.60 0 446612313558 10757100003677

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಪ್ಾಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಪಾ ರಾಮಪುರ Holur 1,4,3,5 ಮಹಿಳ ಮಲಿಚಂಗ್ 2.00 0 360423158744 10652100010918

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಕೆ ೋರಗಂಡಹಳಿಿ Vakkaleri 67 ಮಹಿಳ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.40 0 10757101020287

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಹೆಚ್ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ ಹೆಚ್ ಮಲಾಿಂಡಹಳಿಿ Huttur 118,127,67 ಎಸ್.ಸಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.79 0 372463692024 10630100002861

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ (ಕೆ ೋನಪಾ) ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆಯ Sugatur 277 ಎಸ್.ಟಿ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.90 0 678555211255 10829101002883

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ ಕೆಂಬ ೋಡ್ಡ Huttur
90/1,167/2b,

167/2a
ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 0.60 0.096 805332347174 10696100005649

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಯಟರಾಯಪಾ ಬಗಳ್ಹಳಿಿ Vemgal
134,91/2(2a),

94,95
ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ 1.80 0.288 362786181454 4067101001355

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರಮೆೋಶ್ ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ವಡಗ ರು Huttur 77/4 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 1 0.87 1 723344396160 10696100005204

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಎಂ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮುಳ್ಿಹಳಿಿ Sugatur 253 ಎಸ್.ಸಿ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.01 2 534062049580 54052763914

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶೈಕ ಖಾಮರ್ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ ಜಬಾಬರ್

Grapes Merchant, # 

7008-6, Keelukote 

Layout Land Lord, 

#22, DnO.491, Kolar 

ಜಂಗಮಗುಜೋಯನಹಳಿಿ

Sugatur 217,21/p6-p2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 2.48 2 373449407518 112101010016979

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಾಗರತಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಕೆ ೋರಗಂಡಹಳಿಿ Vakkaleri 67,8/2,8/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.14 2 755498256732 10757101020287

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ಸುಮಾ ಎಲ್ ಗ್ೌಡ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ಎಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಗ್ೌಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ Vemgal 14
ಮಹಿಳ

ಸಾಮಾನಯ
ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 1 2288 Sq.mt 9 315296070138 15028260000010

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ಟಿ ಎನ್ ಸುಬಬರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಾ ತಾಡ್ಡಗ ೋಲ್ 439,300/2b ಎಸ್.ಟಿ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 1 2000 Sq. mt 0.477 921144278113 7422500100939101

ರಾಷಿರೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಾರಯಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರಪಾ ನೆನಯಹಳಿಿ Vakkaleri 26,34/1,39 ಸಾಮಾನಯ ಮಹಿಳ ಟಾರಕ್ಟರ್ 1 1.80 1 688966432915 10842100004950

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಂ ನಂಜುಂಡ್ೋಶಾರಂ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಾ ಬ ಮಮಸಂದ್ರ sugatur 78,17/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.80 0.27 441622910367 008000101033102

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಉಪುಾಕ್ುಂಟೆ sugatur 77/2,100/1,111/1,98 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.60 0.16 571823708370 10829100011631

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ಸಂಪಂಗಿರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬೈರೆೋಗ್ೌಡ ಆಲೋರಿ sugatur 144/-p45 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.60 0.16 795105844102 10724365921

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಫವತಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ holur 12/11 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.70 0.17 587908540985 10694100067636

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಟಿ ಹನುಮಪಾ ಜಡ್ೋರಿ holur 166/4,166/5,127/p4 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.90 0.171 583388604211 54052762671

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎನ್ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಗ ಳಿಗ್ಾನಹಳಿಿ holur 2/1,27,31/1-p2, ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.90 0.152 772048230875 32948948564

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಶ್ರೋರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಡುವನಹಳಿಿ holur 74,75,76,77,78 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.16 819745194639 125000114537

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ಶ್ರೋರಾಮ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಡುವನಹಳಿಿ holur 28/1,28/2,28/3,28/4 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.16 888922774245 125000031079

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೋರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ುಡುವನಹಳಿಿ holur 119 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.16 783820968925 125000114526

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಸ್ ಪಿ ನಾಗರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಿಳ್ಿಪಾ ದ್ಂಡ್ಡಗ್ಾನಹಳಿಿ vakkaleri 74/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.185 401729781254 10757100001293

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಜಿ ಬಿ ಶ್ವಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪಾ ಗುರಗುಂಜಿಗುರ್ಕಯ vakkaleri
63/p30,63/p34,

63/p17,63/p16
ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.07 493058213822 1295101008321

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ vakkaleri 104,42/p8 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.60 0.112 535984527945 1295101001610

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಹರಳ್ಕ್ುಂಟೆ huttur 4/1,3/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.60 0.112 397445331698 10630100003409

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬೈಚಪಾ ಚದ್ುಮನಹಳಿಿ huttur 80/1,82,61 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.185 977101451627 10696101019980

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಹೆ ೋಳ್ ರು holur 333/13 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.26 0.0182 964649795842 10652100012158

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಗ ೋವಧಯನ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಹೆ ೋಳ್ ರು holur 440/2,261 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.14 436979225482 112101011007448

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮುಮಾತಜ್ ಕೆ ೋಂ ಬಾಬಸಾಬ್ ಆಲೋರಿ sugatur 166/2,166/3, ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.39 0.1668 278053920690 64125967527

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆ sugatur 259 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.80 0.08 658367536571 4067101001641

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ರ್ಲಗಲಬುರೆ sugatur 237/1-p1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.1 994617057350 10829100000497

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಸ್ ಎಂ ಗುಡ್ೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ vemgal 186,144 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.80 0.1945 405115724197 10883101041484

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಸ್ ಎಂ ಚಲುವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ vemgal 145 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.40 0.133 660124611664 10883101031414

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ಬಿ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಚಚೋಗ್ೌಡ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ vemgal 156/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.80 0.1885 363412473159 64128910838

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಾ ಬದಿಿ vemgal 47/p23,57 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.49 0.05634 872911386346 1914101024216

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ಸಿೋತಿ vemgal 86 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.23 291707273408 1914101002266

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸಿ ನಂಜುಂಡಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಗಿರಿಜನಪೋಟೆ vemgal 81/0 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.095 204462568225 10883101073182

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸುಲು ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ ಮದೂೋರಿ vemgal 184/0,187/0 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.24 371929393598 1914101000334

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಗ ನಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಸಾಾಮಿಗಳ್ ಗ ಲಿಹಳಿಿ vakkaleri 100,137/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.50 0.105 375101151831 10757100005521

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ವಿಟಟಪಾನಹಳಿಿ huttur 5/5,4/4,4/2,4/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.168 665336622350 112101010016199

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿ ನಲಿಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಮುನಿಯಪಾ ಚಾರಲದಿನೆನ huttur 38,37/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.10 0.10175 963594261189 64024809519

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಚಿನನಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಣ್ಣ ಪ್ಾಶಾಯಗ್ಾನಹಳಿಿ vakkaleri 38 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.10 0.077 918531116434 10757100000009

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಸ್ ಜಗದಿೋಶಾರಪಾ ಬಿನ್ ಎ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಮುದ್ುವತಿತ 179/4,180/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.10 0.077 415505086969 10757100001197

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲಪತಿ ಕೆ ಂಡಸಂದ್ರ 33 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.57 0.1099 571899258951 0539101035075

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕ್ನಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ತ ಟಿಿಗ್ಾನಹಳಿಿ 42 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.60 0.148 569859983914 64198495397

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸುಧಾ ಕೆ ೋಂ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಗ ಳಿಗ್ಾನಹಳಿಿ
15/2,15/3,16/4,17/2,

17/3,17/4,38/9,29,

32/1,30

ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.30 0.091 388849910763 35020323949

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಹೆ ದ್ಲವಾಡ್ಡ 12 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.2 816784042202 4242500100563801

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸಿ ಕೆ ೋದ್ಂಡಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನನಮರಿಯಪಾ
#361, ಶ್ರೋ ಶಾರದ್ ಕ್ೃಪ್ಾ, 
ಪಿ.ಸಿ. ಬಡಾವಣ, ಕೆ ೋಲಾರ

233,232 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.2 211064163267 54052760957

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿ ಕೆ ೋದ್ಂಡಪಾ
#361,ಟೆೋಕ್ಲ್ ರಸತ, ಪಿ.ಸಿ. 

ಬಡಾವಣ, ಕೆ ೋಲಾರ
250,251/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.2 878765997447 10701101047655

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬೈರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗ್ೌಡ ಆಲೋರಿ 144/p84 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.07 364512246749 40350100000177

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕ್ಲ ಿರು 7 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.60 0.069 700963166650 112101011007562

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎನ್ ಬಚಿಚರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಗ್ೌರಿಪೋಟೆ 8 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.07 557215024133 54042378266

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಾ
#2(#250) 7th Cross S 

S A Road, Hebbal, 

Bengalore (ಸುಗಟ ರು)
271,245/3E,245/3G ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.075 369009745556 1202500102267501

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮಧು ಎಸ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಕ್ುಳ್ಿಪಾ ಶಟಿಟಮಾದ್ಮಂಗಲ 153,154 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.069 523050210071 4067127000171

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಉರಿಗಿಲಿ 21,10,24/8,24/2,24/13 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.60 0.07 361446715870 64113693194

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪಾ ಕಾಮದೋನಹಳಿಿ 48/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.20 0.11705 283668223880 915010015122355

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ
ಮುನಿಯಪಾ ಬಿ ಅಲಿರ್ಾಸ್ ಎಂ ಮರಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. 

ಬಚಚಪಾ
ದ್ಳ್ಸಗರೆ 31,30 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 2.00 0.1875 230135051609 0499101015071

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಯರಪಾ ಮದೂೋರಿ 175/p12-p2 ಪ.ಪಂ. ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.50 0.0425 261253624538 4242500102075201

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸಿ ಲಕ್ಷಮನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಟಿ. ಚನನಯಯ ಗ್ಾಂಧಿೋನಗರ, ಕೆ ೋಲಾರ 493/1,494,495,496 ಪ.ಜಾ. ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.0875 839113594088 8000101020849

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿಜಯಲಕ್ಷಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಗ್ಾಂಧಿೋನಗರ, ಕೆ ೋಲಾರ 536/1,217,219/p1p1 ಪ.ಜಾ. ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.49 0.0875 538069543962 8000101013588

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ಅನಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಂರಾಜು
ಗಲ್ ಪೋಟೆ, ಕೆ ೋಲಾರ 

ಅಮಾನಿಕೆರೆ
559 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.0875 649293679335 8000101009206



ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸಿ ಲಕ್ಷಮನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಟಿ. ಚನನಯಯ ಗ್ಾಂಧಿೋನಗರ, ಕೆ ೋಲಾರ 493/1,494,495,496 ಪ.ಜಾ. ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.049 839113594088 8000101020849

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿಜಯಲಕ್ಷಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಗ್ಾಂಧಿೋನಗರ, ಕೆ ೋಲಾರ 536/1,217,219/p1p1 ಪ.ಜಾ. ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.49 0.049 538069543962 8000101013588

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ಅನಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಂರಾಜು
ಗಲ್ ಪೋಟೆ, ಕೆ ೋಲಾರ 

ಅಮಾನಿಕೆರೆ
559 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.049 649293679335 8000101009206

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ ಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ 20/1,11/2,9/2,11/1,

10/3,1/3
ಪ.ಜಾ. ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.107 412697978660 1966

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಐ ಎನ್ ಎಂ
ಐ ಪಿ ಎಂ

ಗ ೋಪ್ಾಲಕ್ೃಷ್ಣ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಚಚಪಾ ಕೆ ಳ್ಗುಂಜನಹಳಿಿ 84 ಇತರೆ
ಐ ಎನ್ ಎಂ
ಐ ಪಿ ಎಂ

1.60 0.084 283642650056 10829100009039

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಐ ಎನ್ ಎಂ
ಐ ಪಿ ಎಂ

ಪಿಳಿೋ ಗ್ೌಡ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಬೈಚಪಾ ಕೆ ಳ್ಗುಂಜನಹಳಿಿ 82/1,83/1 ಇತರೆ
ಐ ಎನ್ ಎಂ
ಐ ಪಿ ಎಂ

1.60 0.084 408015030352 10829100005766

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಐ ಎನ್ ಎಂ
ಐ ಪಿ ಎಂ

ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ರ್ಲಗಲಬುರೆ 90/1a,45/5 ಇತರೆ
ಐ ಎನ್ ಎಂ
ಐ ಪಿ ಎಂ

1.37 0.07192 839224133524 10829100006702

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ರ್ಾನಾದ್ಹಳಿಿ 4 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.60 0.0819 867461148328 123301011003268

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಆರ್ ಶ್ರೋಧರ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಗ್ೌಡ ಅರಹಳಿಿ 75 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.40 0.0546 231097555093 008000101008480

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಗ್ೌಡ ಎನ್ ಅರಹಳಿಿ 149 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.40 0.0546 770448708274 112101131000014

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಟಟಬಣ್ಜೋನಹಳಿಿ 78/p21,78/p21 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.40 0.0428 921832323855 1295101006943

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಶಟಿಟಮಾದ್ಮಂಗಲ 10,166 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.14 410688389410 10829100012534

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮಂಜುನಾಥ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ವಿಟಟಪಾನಹಳಿಿ 6/2,7/2,6/1 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.107 665336622350 4242500100479801

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಕ್ನಕ್ಲತ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಳ್ಗುಂಜನಹಳಿಿ 87 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.175 361637196781 10829100005953

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಅರಹಳಿಿ 34/2 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.70 0.1225 346581310044 112101101000107

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಹನುಮಂತಪಾ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಾ

#5, Sri Byraveshwara 

Nilaya, 1 Cross, NR, 

Mother Terasa School, 

Motappa L/O, 

Bangalore (ರ್ಲಗಲಬುರೆ)

215/2-p1 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.68 0.119 369009745556 149201231000932

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ದಾಯವಪಾ ಅರಹಳಿಿ 21/p18 ಪ.ಜಾ. ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.50 0.0875 380227223181 125000297621

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ಎನ್ ಮುರಳಿೋಧರ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬಿ ನಾರಾಯಣ್ಮ ತಿಯ

No. 191/5a,4th Main 

Road, 3rd Block, 

Jayanagar, Bengalore 

(ಬೈರಸಂದ್ರ)

14 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.175 - 54010128609

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣ್ಮ ತಿಯ

1132, 2nd Main, 2nd 

Phase, 7th Block, 

Hoskerehalli, 

Bengalore  (ಬೈರಸಂದ್ರ)

14 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 1.00 0.175 383161631584 0408118001665

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಹಿರಣ್ಯಗ್ೌಡ ಚಿಕ್ಕವಲಿಭಿ 5,8/1 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.50 0.0875 323091142286 15022200078253

ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ ಆನಂದ್ ಎಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ ಮಟನಹಳಿಿ 244 ಇತರೆ ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತನ 0.35 0.061 370940636832 10829101037108

ಮಾಲ ರು
640 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 0.82 541844407584 840430110000015    

641 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಎಂ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಚೌಡದೋನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 56/2,57/18,54,55 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.49 1.60869 926906631674 840430110000015    

642 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಸಿೋತನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 8,83/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.20 0.86169 956244176191 840430110000015    

643 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕೆ ವಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ ಕೆ ಪಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಕೆಸರೆಗರೆ ಮಾಸಿತ 5/3,94/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.68 0.91735 965325012473 840430110000015    

644 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಎಸ್ ನಾಗಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಸಿದ್ೂಪಾ ನಲಿಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 97,36/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ತತಂಬರಿ 1 0.78 1.9206 749736519040 840430110000015    

645 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಎಂ ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಅಧಿಕಾರಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 35/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.89 0.80396 822484008726 840430110000015    

646 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಚಾರಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಚಾರಿ ದ ಡಿದಾನವಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 174/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.67 1.31057 217624395184 840430110000015    

647 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮುನಿರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಆಲಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 5/14,5/16 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.80 1.9206 453232756895 840430110000015    

648 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ದ ಡಿದಾನವಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 138/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 2.00 1.10117 812949241570 520101010493111    

649 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಅರಳೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.73 0.18139 780004075127 62192868623    

650 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಎಂ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಾಮಪಾ ಕಾಟೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 70/ಪಿ15 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.60 0.70044 476227204289 37756541844    

651 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಯಪಾ ಕಾಟೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 56/1,56/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.40 1.55641 544319547259 37756541844    

652 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಕಾಟೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 46/3,47/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.84 1.51421 959912949159 37756541844    

653 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕಾಟೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 82/1,83/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.59 1.91099 213653821724 37756541844    

654 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಎಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಾ ಕಾಟೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 70/ಪಿ15 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.56 0.82458 370204606175 10807100009982    

655 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿಪಾಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 11,58/1 ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.95 1.82955 430494105638 30785964649    

656 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಶ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.62 0.96972 763897760971 37756541844    

657 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ದ ಡಿ ಇಗಿಲ ರು ಮಾಸಿತ 72/3,33,4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.75 1.41651 257480577042 62294489140    

658 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ದ ಡಿರಾಮಯಯ ಚಿಕ್ಕಮಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 52/3,27/ಪಿ9,50/1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.70 1.81029 125000665541

659 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ನಪಾ ಬಿನ್ ನಿೋಲಮಮ ಕೆಸರೆಗರೆ ಮಾಸಿತ 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.09 0.49042 500920797216 43100101000058    

660 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನನರಾಯಪಾ ಎಳೋಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 26/ಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.60 0.63903 889779629453 37756541844    

661 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅರುಣಾಚಲ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಶಟಟಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 26/ಪಿ20 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 0.65 1.19222 976232396096 37756541844    

662 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋರಾಜಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಸುಗ ಿಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 103/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.56 1.19222 388586993716 37756541844    

663 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲಿಿಕಾಜುಯನ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಶಟಟಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 1.00 0.40814 896162313536 37756541844    

664 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕೆ ಂಡಶಟಟಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 15/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.74 0.62838 675131530656 37756541844    

665 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲಿಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ರಾಜುವಾರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 98 ಸಾಮಾನಯ ಮ ಲಂಗಿ 1 0.67 0.45349 270395283099 37756541844    

666 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 124/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.51 0.45349 342085633173 37756541844    

667 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರಮತಿ ರ್ಂಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಕ್ರಿಯಪಾ ಗಣಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 18/1,75 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.93 1.63776 649114319242 37756541844    

668 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ಕೆ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ರಾಜುವಾರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 14/ಪಿ3,8/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.90 1.35468 270143497471 37756541844    

669 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಳ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಹಸಾಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 70/3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೋಟ್ 1 0.83 0.64831 203725997567 37756541844    

670 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ತಾಯಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 131 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.86 1.25224 215104508861 37756541844    

671 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಹಸಾಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 80/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.36 0.82458 275991594977 37756541844    

672 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕೆ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕೆ ಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 22 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.89 0.87656 447234182611 37756541844    

673 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಯರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಹುರಳ್ಗರೆ ಕ್ಸಬಾ 50,72/4,43,48 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.17 0.84519 785604244337 37756541844    

674 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋಪ್ಾಲರಾವ್ ಬಿನ್  ಚಂದ ೋಜಿ ರಾವ್ ಕ್ುರಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59/1,62 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ತತಂಬರಿ 1 0.78 0.53534 746401815826 840430110000015    

675 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ  ಕೆ. ಜಿ ಹನುಮಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 74 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.50 1.19222 426257569250 840430110000015    

676 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪಿ ಲಕ್ಷಮನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಿಳ್ಿಪಾ  ಕೆ. ಜಿ ಹನುಮಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 65/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.97 1.55641 840430110000015    

677 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಎಂ ವಿ ರವಿಕ್ುಮಾಾ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮಾದ್ನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 80 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.62 0.80397 522318944396 840430110000015    

678 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ದಾಯಪಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 84/3ಸಿ,132/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.09 0.90715 314786285750 840430110000015    

679 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಯ ಕೆ ಜಿ ಹನುಮಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 66/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.40 1.61838 471481877462 840430110000015    

680 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಡ್ಡ ಕೆ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಡ್ಡ ಕಾಳ್ಪಾ ದಾಯಪಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 134 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.30 0.82458 758432100041 840430110000015    



681 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಯ ಅರಳೋರಿ ಕ್ಸಬಾ
136/1,136/2,136/3,13,6/

4,136/7,137/1,137/2,138

/3

ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.87 1.90431 726258814950 840430110000015    

682 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಬಿಂಗಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 44/1 ಪ.ಪಂ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.21 0.75923 531803020992 840430110000015    

683 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜು ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/6 ಸಾಮಾನಯ ಧನಿರ್ಾ 1 1.39 0.63903 998470818133 840430110000015    

684 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗ್ಾರಾಜು ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 46/5 ಸಾಮಾನಯ ಧನಿರ್ಾ 1 1.05 0.45349 399306220315 840430110000015    

685 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಪ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ದ ಡಿಶ್ವಾರ ಕ್ಸಬಾ 92/10,7/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.98 0.86581 840430110000015    

686 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಗ್ೌಡ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 58/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.80 0.62838 956118645863 35550334210    

687 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹೆಚ್ ಡ್ಡ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 52/3ಎ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.23 1.5175 313717128850 35550334210    

688 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕೆ ವಿ ಶ್ರೋನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಪಾ ಕೆ ಡ್ ರು ಕ್ಸಬಾ 85/4,58,58 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.11 0.96831 703801568422 4065108000027    

689 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚನನರಾಯಪಾ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಾ ರಾಜುವಾರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 7/2,7/3 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ 1 1.47 0.65757 812947694802 64191495156    

690 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಪಾ ಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಲೋ ನಾರಾಯಣ್ಶಟಿಟ ಬೈರನದ ಡ್ಡಿ ಮಾಸಿತ 14 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.45 0.77304 977245389685 10709100006656    

691 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಡ್ಡ ಆರ್ ಪರಭಾಕ್ರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮೆಣ್ಸಿನತತ ಕ್ಸಬಾ 12 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.25 1.64746 520282214517 43100101002597    

692 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ೈ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಎಲಿಪಾ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19/2ಬಿ,31/2,29/4 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.24 0.83256 277767235390 232710100079821    

693 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪ್ಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟಪಾ ರಾಜುವಾರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 21/ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.90 1.55641 973746891530 232710100079821    

694 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಾ ರಾಜುವಾರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 21/ಪಿ5,11/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 2.00 0.67953 260525033913 232710100027387    

695 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆವಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಕ್ಳಿಿಪುರ ಮಾಸಿತ 5/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.88 0.59642 568944760121 4065101001113    

696 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಶಟಟಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 22/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.98 1.01013 998982962678 37756541844    

697 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಗತಪಾ ಬೈರತನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.50 0.76892 711452318856 37756541844    

698 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಯಪಾ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಸ ಮಸಂದ್ರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 21,22 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.51 0.70044 576890466285 37756541844    

699 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ೌಸ್ ಭಾಷ್ಾ ಬಿನ್ ಸತತರ ಸಾಬಿ ಹುಲೋರಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 76/1,7,6/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.72 0.55553 917393136635 37756541844    

700 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಯಯಪಾ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಾ ನ ಟರ್ ಟೆೋಕ್ಲ್ 50/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.78 1.85686 521903745772 840430110000015

701 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಹಳೋಬಲಿಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 19 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.33 0.91735 739763436332 840430110000015    

702 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 51/2,58/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.71 0.89696 518203326619 840430110000015    

703 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಕಟಟಪಾ ಕ್ಣ್ಗಲ ಟೆೋಕ್ಲ್ 81/3,1/4,137,68/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.39 0.87657 802296271846 137101010000084    

704 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ತಿಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 45 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.44 1.33504 601202913781 37756541844    

705 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಎಸ್ ನಾಗರ್ೋಣಿ ಬಿನ್ ಜಿ ಸಿೋನಪಾ ಜಂಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 20,24 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.30 0.90715 583250768692 37756541844    

706 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮಾಕಾರಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 95 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.59 1.70952 683766892207 30934648662    

707 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿಮಮಪಾ ಬಿನ್ ಅಬಬಯಯ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 64/5,26/6,68/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.80396 989033870167 30934648662    

708 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮರಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಬಿಮಪಾ ಶ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 28/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 0.64 0.54626 723384152819 37756541844    

709 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ತಿರುಮೆಗ್ೌಡ ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 61 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.69 0.97982 916293672476 62192868623

710 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಶ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 2/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.7 0.66033 568731388618 37756541844    

711 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗ್ಾರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಸುಗ ಿಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 105131 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.72 1.09117 328030306398 37756541844    

712 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಮಾದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಓಬಟಿಟ ಮಾಸಿತ 30/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 2 1.37431 505376346891 37756541844    

713 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಹಿೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಹನುಮಪಾ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 16 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.06 0.22674 458677903402 34815788209

714 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಾಮಾರಾಜ  ಜ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಶ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 39 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.26 1.80066 985898905019 34815788209

715 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಚನನಪಾ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಾ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 88/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ 1 0.7 1.20132 248047540223 31690500073

716 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರೋಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 87/1,104/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.17 1.36449 638980608556 NILIN4055

717 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಿ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗ ಗಿಪಾ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 75/7,76/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.41 1.05112 280837643417 NILIN4055

718 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋಮತಿ ಪರವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 

ದೋವರಾಜು
ಇರಬನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.76 0.98992 461328263457 30354569980    

719 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮಂಗ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 46 ಪ.ಜಾ ಕೆ ತತಂಬರಿ 1 2 0.82458 823861249221 30354569980    

720 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಾ ವಪಚಚಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 14/1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.3 0.17383 552767525128 NILIN4055

721 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಚಿನನಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಅಹನಯ ಲಕ್ ಕರು 108/2,115/2,66/2,1,15/3 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.7 1.11118 726757506817 NILIN4055

722 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಗಪಾ ನಾಗ ಂಡಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 1/1 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.85 1.43605 795272752240 NILIN4055

723 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 89/ಪಿ4, 4 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.37 1.41652 372334255144 NILIN4055

724 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚೌಡಪಾ ಬಿನ್ ಬೈಚಪಾ ಚನಿನಗ್ಾರಯಪುರ ಕ್ಸಬಾ 30/1,5/4,3/2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.7 1.22625 260509657910 NILIN4055

725 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಾ ಕ್ಡದ್ನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 9/ಪಿ12,9/ಪಿ7 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.1 1.23196 916946416132 NILIN4055

726 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಿಡಿಪಾ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.56 0.91735 544319155006 NILIN4055

727 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಚಿನನನುಬ ೋವಿ ಬಾವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 138/3,138/2,14/ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1 1.55641 306545086313 NILIN4055

728 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುಟಟಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಲಕ್ಪಾ ವಪಚಚಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 77/ಪಿ22 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.88 0.89697 929086742581 NILIN4055

729 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಅಜುಯನಪಾ ಶ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 4,12/4,12,3,1,2/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.24 0.98992 847532663290 4065101001759

730 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಎಳೋಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 58 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.84 1.46536 272678586512 109601010007985

731 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳ್ಪಾ ರಾಜವಾರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 68 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.83 1.47446 279823892425 33334134861

732 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭತಯಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ ರೆೋಶ್ ಎಳೋಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 3/4,42/3,42/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.03 0.75035 829997041880 125001682410

733 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕ್ಕತಾಯಪಾ ದ ಂಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.95 1.71918 997538828891 125001682454

734 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ುಪೋಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಂ ಸಿಂಗ್ ದ ಂಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 40,42/3,36/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.52 0.24942 256053239517 125001682409

735 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಭುರಾಜು ರಾಜು ಬಿನ್ ದೋವರಾಜಪಾ ಹೆಡಗಿನಬಲ ಕ್ಸಬಾ 85,20 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.15 0.74226 743920059920 232710100091559

736 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ೈ ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಯಲಾಿರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಡಗಿನಬಲ ಕ್ಸಬಾ 8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.65 1.36449 968160446181 2327101000091522

737 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 110,28/5,133 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.72 0.49884 0488101021436

738 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಗನಾನಥ ಬಿನ್ ಲೋ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 93/12,93/13 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.4 0.22674 518290201987 125001682975

739 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಚ ಕ್ಕಪುರ ಕ್ಸಬಾ 5/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.7 0.62838 125001682443

740 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕೆ ಎಂ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ
4/1,5/1,93/3,106/4,3/3,4/

2,3/4,5/4
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.8 0.82458 125001682997

741 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಪಿಚಚಗುಂಟರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 56/5,54/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.74 0.65317 739508632830 125001682421

742 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋ ಮುನಿಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಕೆ 

ಎಮ
ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 70/1,51/2,55 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.44 0.71358 841796613612 54031298146

743 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಿೋಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಎಂ ಓಜರಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 14/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.7 0.73181 902755376523 916020048850847

744 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ನಣ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮಲಿಯಪಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 110/4,58/4,110/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.99 0.75035 727256868912 916020048850847

745 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮುರಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/1,8/1,95 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.2 1.9206 806349921965 916020048850847

746 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭಾಳ್ಪಾ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 90/1,75/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.06 1.05405 254661611770 916020048850847

747 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಶ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 1/2,3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.98 1.19532 361893865050 916020048850847

748 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಗನಾನಥ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಬೈರಪಾ ಕ್ುಂಟನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 9/3,28 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1 0.73181 322607064488 10709100010689

749 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮನ ಜ ಬಿನ್ ಬ ಸಪಾ ರಾಮಸಾಗರ ಮಾಸಿತ 19 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ತತಂಬರಿ 1 1.51 0.12848 368178177682 916020048850847

750 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಓಬಟಿಟ ಮಾಸಿತ 1/1,24 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.83 0.46482 958292298068 916020048850847

751 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ರಾಮಪಾ ದ್ುಡವನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 52/1,52 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.73 0.78002 934178414106 4065101001692

752 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಂದ್ಪಾ ಅಪಾಯಯನ ಅಗರಹಾರ ಮಾಸಿತ 1/2,1/3,80,82,83 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.6 1.87191 789940724403 520101251749018



753 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆಶಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ ಸಿೋಗೋಪುರ ಲಕ್ ಕರು 7/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.36 0.22674 398177243892 108071000009675

754 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮರಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ ಲಯಪಾ ಪುರ ಲಕ್ ಕರು 128/4,131/1,132/1,130/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.22 0.73181 822491457834 1089101053568

755 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಲಕ್ ಕರು ಲಕ್ ಕರು 90/2,61/1,61/2,95/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.52 0.87612 925151923474 10807100009541

756 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಪಾ ಕೆ ಡ ರು ಲಕ್ ಕರು 65/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.97 0.41947 334789191881 125000293660

757 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜಗ ೋಪ್ಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಸಿೋತನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 70/1ಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.2 0.73181 416559199081 10807101040281

758 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಘುಮಯಯ ಕೆ ಡ್ಡಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 72/9,41/7,65/16 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.05 1.0607 711053338630 10807100007373

759 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಎಂ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಜಯಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು
13/5,13/9,13/6,13/4,178/

1
ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.26 0.59643 417321402554 10807100009519

760 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕೆ ಡ ರು ಲಕ್ ಕರು 65/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.6 1.01013 570875143758 88875362596

761 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಿ ಪಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಾ ಕೆ ಡ್ಡಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 26/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.6 0.89317 NILIN4055

762 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಮಣ್ಣ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 22/11,22/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.8 0.18139 265525849751 31342017084

763 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ನಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ತ ನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 175/4,73/2.,115/4,153/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.69 0.84115 37756541844    

764 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋಪ್ಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗುಜಜರೆಡ್ಡಿ ಯರಯಪಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.42 0.85239 920070985319 37756541844    

765 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ತ ೋಳ್ಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋರಾಮನಾಯಕ್ ಗ ಡಗಳಿಿ ಮಾಸಿತ 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ ಲಂಗಿ 1 0.85 1.04043 576056146947 37756541844    

766 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆಶಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 30 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.52 0.94517 987900476745 37756541844    

767 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶ್ರೋಮತಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪಾ
ದ ಡಿ ಮಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 148 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೆೋಕಾಯಿ 1 0.4 1.4806 362601387210 37756541844    

768 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋಪಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಾಳಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 124,87/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.2 1.02382 953411063255 37756541844    

769 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬೈಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು
13/2,13/3,22/9,99/1,121/

4
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.98 1.45099 904094432137 37756541844    

770 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ವನನಪಾಶಟಿಟ ನಲಿಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.91 0.67133 873241644040 37756541844    

771 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಅಬಬಯಯಪಾ ಭುವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 85/3 ಸಾಮಾನಯ ಎಲ ಕೆ ೋಸು 1 2 0.44733 642277092566 137101011003387

772 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭರತ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಹಸಾಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 113/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.62 1.64746 994322904951 37756541844    

773 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿಮಮಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ದಿನೆನೋರಿ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 77/4,1/ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ 1 0.96 0.82458 260501864283 37756541844    

774 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಾ ಶಾಯಮಶಟಟಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 30/2,30/1,28/1,39/1,92/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.6 1.68366 772136780437 37756541844    

775 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಚ ಕ್ಕಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 69/3 ಸಾಮಾನಯ ಸ ೋರೆಕಾಯಿ 1 0.8 0.49057 820415298400 37756541844    

776 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಾಳಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 52/ಪಿ19,52/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.59 1.52571 416316955302 37756541844    

777 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಬೈಯಪಾನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 9,19/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.8 0.97203 37756541844    

778 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚೋತನ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 5/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.83 1.15704 37756541844    

779 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 13/1,54/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.73 0.99649 37756541844    

780 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ುಳ್ಿಪಾ ವಪಚಚಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 77/ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.57 0.96537 37756541844    

781 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 5/8,14/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.1 0.9962 517212910585 NILIN4055

782 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 16/2,121/1,12/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.6 1.42767 597992275934 NILIN4055

783 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಾ ದ ಡಿಸಬಬೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.83 0.8367 909359794317 NILIN4055

784 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಕರಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಾ ವಪಾಚಚಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 31/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.38 0.72832 210078868287 NILIN4055

785 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಹುಲಿಮಂಗಲ ಹೆ ೋಸಕೆ ೋಟೆ ಲಕ್ ಕರು 54/1 ಸಾಮಾನಯ ದ ಣಣ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.79 1.47991 900176880487 NILIN4055

786 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಅಬಬೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 171/7,92/2,97/1,50/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.6 1.33505 NILIN4055

787 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕ್ ಗಿಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 38/1,38/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1 1.21209 954383888763 NILIN4055

788 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಂಜನೆೋಯರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ದ ಡಿಶ್ವಾರ ಕ್ಸಬಾ 32/ಪಿ1,114/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.7 1.4849 NILIN4055

789 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 99/5,45/3,45/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.13 1.89179 786954947785 37756541844    

790 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಾ ಪಮಮನದ ಡ್ಡಿ ಮಾಸಿತ 17/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1 1.18789 917559669146 37756541844    

791 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಹುಲ ಕರು ಕ್ಸಬಾ 78/2,48 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.43 1.05563 240656357968 37756541844    

792 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಆಡುಗಳ್ ಮುನಿಯಪಾ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 127/1,133/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.41 1.24378 499320840093 37756541844    

793 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಲಿಪಾ ಬಿನ್ ಹೆ ಟೆಟಪಾ ಕ್ುಂಟನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.17 1.55641 285266206803 37756541844    

794 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ  ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ವರದ್ಪುರ ಮಾಸಿತ 27/ಪಿ22,151 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.3 1.55641 658984126434 31342017084

795 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಗಪಾ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 108,39/ಪಿ31,149 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.88 0.8245 760369132693 31342017084

796 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸವಿತ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರಾಜು ಯಲುವಗುಳಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 89/8 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.04 0.69401 250043962492 31342017084

797 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಾ ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 83/6,71/2,83/4,26/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.8 0.41661 437412016471 31342017084

798 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಾ್ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 81/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.33 0.85188 249217900689 31342017084

799 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯಯ ಕೆ ಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.92 0.54133 845962482825 31342017084

800 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಪಾ ಕೆ ಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.4 0.42144 894461526062 31342017084

801 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಚಿನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಗಂಡಪಾ ಕೆ ಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.83 1.19222 749517939372 31342017084

802 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಸಾಾಮಪಾ ಶ್ವಾರಪಟಟಣ್ ಕ್ಸಬಾ 81,24/2,25/2,82 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.77 0.98992 724080544060 31342017084

803 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 268/8 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.71 0.92755 301292769972 31342017084

804 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಾ ಕ್ುಂಟನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.65 1.574 346649560385 31342017084

805 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕಾಟೆೋರಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 84/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.83 0.66033 864146204833 31342017084

806 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ದಾಸಪಾ ಕ್ೃಷ್ಣಪುರ ಮಾಸಿತ 5/3,5/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.98 0.96972 477163189765 31342017084

807 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಅಧಿಕಾರಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 42/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.74 0.63903 545328935532 31342017084

808 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಮಶ್ವಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ಲಾಯಣ್ಪಾ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 72 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.25 0.82458 956695717030 918030025947371

809 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಹಸಾಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 125/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.65 0.62838 920662502586 31342017084

810 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಚನನಪಾ ಮಾಸಿತ ಮಾಸಿತ 78 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.2 0.82458 930380183105 31342017084

811 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಯಯ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 127/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.13 0.8555 267330253668 31342017084

812 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 64/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.04 1.67476 558935329277 31342017084

813 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣ ಅಣಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 4/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.09 0.60708 663933651059 31342017084

814 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಚಚಪಾ ಬರಗ ರು ಲಕ್ ಕರು 203 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.65 1.10117 242667842687 37756541844    

815 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಾರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ನಂಜಾಪುರ ಲಕ್ ಕರು 25 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.84 1.53611 538964342034 37756541844    

816 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ತ ನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 49 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.63 0.85234 618308418236 37756541844    

817 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಿೋರಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ನಂಜಾಪುರ ಲಕ್ ಕರು 36 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.58 1.35468 641997840854 37756541844    

818 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ವಪಾಚಚಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 73/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.27 0.81427 354804792773 37756541844    

819 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಎಲಿಸಗ್ೌಡ ಬರಗ ರು ಲಕ್ ಕರು  126/3,3/6,126/4 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ 1 0.25 1.55641 476113151212 37756541844    

820 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿಶಾನಾಥ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪಾ ದ ಮಮಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.91 1.01013 659902476370 37756541844    

821 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ದಾಯಪಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 62,59/4,59/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.49 1.64746 476856890347 37756541844    

822 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಿನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಂಡನಾಯಕ ಮಲಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 47/ಪಿ8,70/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.15 1.12317 491274032421 37756541844    

823 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿಣ್ಣ ಗರಿಗದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/ಎ ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.67 1.01013 517024423662 37756541844    

824 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿಂಗಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 4/2,50/4,56/3 ಪ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕಡ್ಡ 1 0.23 0.43722 442630162519 37756541844    

825 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಂಜಿನಪಾ ಅರಳೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 52/3,65/2ಎ,65/21 ಪ.ಪಂ ಚಿಕ್ಕಡ್ಡ 1 0.38 0.396 376681981917 37756541844    

826 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡಪಾ ಹಳೋಪ್ಾಳ್ಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ 89/2 ಪ.ಪಂ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.41 1.1425 383762903697 37756541844    

827 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಎಂ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮಿಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 80/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.34 0.22674 552045992911 37756541844    



828 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ನಾಗ ಂಡಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 158/8 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.68 0.89697 897349723277 37756541844    

829 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಪಾ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 69/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.7 1.04043 202364274953 62192868623    

830 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದ ಡಿಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪಾ ಕೆ ಜಿ ಹನುಮಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 63/6 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.49 0.82458 747106446895 62192868623    

831 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಧಿಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಹಸಾಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 56/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.48 1.31288 422669482538 62192868623    

832 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಪಷ್ಷಪಾ ಕೆ ಡ ರು ಲಕ್ ಕರು 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.2 0.93591 444170018687 127901011000727

833 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಗ್ೌಡ ಬಿನನ ಚಿಕ್ಕ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಡಿಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 151 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.58 0.43325 383786230401 31342017084

834 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಯಯ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 84,43/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.6 0.8524 910080591732 31342017084

835 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ತಿಪಾಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 62/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.1 0.79361 850342895456 31342017084

836 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಹುಲ ಕರು ಕ್ಸಬಾ 68 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.49 0.74108 465947604977 31342017084

837 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕ್ಡದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 61/3,48/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.48 1.60191 338249510145 31342017084

838 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಸಾದ್ಪಾ ದ ಡಿಮಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 14 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.31 0.8555 236966469528 31342017084

839 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಂಜಿನಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಬಾಳಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 65/3,66/4,30/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.75 0.98993 405563987616 31342017084

840 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಎಂ ಅಂಜಿನಪಾ ಬಿಮ್ ಮುತಯಪಾ ತ ಳ್ಸನದ ಡ್ಡಿ ಮಾಸಿತ 42,43 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.28 0.76889 906045461317 31342017084

841 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬರಾಯಪಾ ದಾಯಪಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 88/3 ಸಾಮಾನಯ ಚಿಕ್ಕಡ್ಡ 1 1.29 0.18895 733177175965 31342017084

842 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಅಧಿಕಾರಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 18/2,18/3,18/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.26 1.60505 485379938202 31342017084

843 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 3/5,3/4,3/3,3/1,309,301 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೋಟ್ 1 0.21 1.19222 650157607628 31342017084

844 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮೆಡಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 7/2,6/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.91 1.129 204513547432 31342017084

845 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ದ ಡಿಮಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 81 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 0.8 1.04715 999439763049 31342017084

846 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಿನನಸಾಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡಶಟಿಟ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 65/1,64,56/3,69/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.7 1.09115 483942353454 31342017084

847 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ವಿಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಯಯ ದಿನನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 52/4,52/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.8 0.6809 646862613602 31342017084

848 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಶಾಮಪಾ ದ ಡಿಶ್ವಾರ ಕ್ಸಬಾ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.87 0.8617 979812454758 31342017084

849 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಾ ಹುಳ್ದೋನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 47/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.54 0.63764 995314171312 31342017084

850 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಅರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿದಾಸಪಾ ಯಲುವಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.4 0.60237 668635527881 31342017084

851 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಅಬಬಯಯ ರಾಜುವಾರಲಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.66 1.25365 834091052388 31342017084

852 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕಾಟೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 83/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋಟರಟ್ 1 0.47 0.18895 355813115197 31342017084

853 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 2 0.92663 422547236864 31342017084

854 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ೋದ್ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 173/3,30,171 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.8 1.45559 641814728523 31342017084

855 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರಚಾರಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಾಚಾರಿ ದ ಡಿಶ್ವಾರ ಕ್ಸಬಾ 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.19 1.14129 799898482805 31342017084

856 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಿನನಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಾ ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ ತಿಮಮನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.45 0.69238 322087768208 31342017084

857 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಾ ಕಾಡದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ, ಬಿೋನ್ಸ 1 1.33 0.17383 663831319376 31342017084

858 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಕೆ ಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 3/5 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 2 0.38894 31342017084

859 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಸ ರಪಾ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/5,28/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.29 0.44155 469169369295 37756541844    

860 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಸ ಣ್ಣನದ ಡ್ಡಿ ಮಾಸಿತ 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.32 0.25697 494599973732 37756541844    

861 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಶಟಿಟ ರಾಯಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 42/1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೋಟ್ 1 0.62 0.7109 567839591107 37756541844    

862 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ದಿೋರಪಾ ತುರುವಲಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 19/2,19/7,18/1,39 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.21 0.72781 218153747260 37756541844    

863 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಾನಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಾ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.47 1.45559 774487312116 37756541844    

864 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಶಾಥಗ್ೌಡ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 72/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ, ಬಿೋನ್ಸ 1 1 0.51884 37756541844    

865 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ  ಹಿರಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಳ್ಿಪಾ ಹುಲಿೋರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 75/2,69/2,68/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.51 1.10118 842925813827 37756541844    

866 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮತಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.2 0.6205 658124255919 37756541844    

867 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಸಿಂಗ್ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 154 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.08 1.55641 507606963166 37756541844    

868 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಾ ಸ ಣ್ಣಪನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 13,64 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ 1 1.7 1.10117 485496285401 37756541844    

869 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಹಸಾಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 119/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.66 0.53534 779513558767 37756541844    

870 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ತಾಯಪಾ ಸುಗ ಿಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 105/2ಎ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.8 0.46855 588387934715 37756541844    

871 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮರಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಾ ಕೆ ಡ ರು ಲಕ್ ಕರು 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 2 0.2343 283050471358 37756541844    

872 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ತಮನಣ್ಣ ಸುಗ ಿಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 73 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.27 0.73181 489811056196 37756541844    

873 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮ ಮ ತಿಯ ನಂಜಾಪುರ ಲಕ್ ಕರು 17,44/6,12,28/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.29 1.26353 395730238231 37756541844    

874 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 5/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.29 1.2734 586151834616 37756541844    

875 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ದಾಯಪಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 7/4 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.29 0.1965 491360603796 37756541844    

876 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಶಾಮಣ್ಣ ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 24/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.77 0.15871 37756541844    

877 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಪಾ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 13/5,13/7,78/2,78/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.52 1.83865 711192602802 10662100000225

878 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರಮಿೋಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಲಿಪಾ ಎಳೋಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 26/ಪಿ10,26/ಪಿ11 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.57 0.82458 820148321817 54042461188    

879 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಉಜಿಜನಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ ರಪಾ ಗಣಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 75,18/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.91 1.64746 817562667116 484101010759

880 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಸಾದ್ಪಾ ದ ಡಿಮಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 7/ಪಿ25 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೆೋಕಾಯಿ 1 1.2 0.82458 912732710957 10807100007450

881 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಅಧಿಕಾರಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 29 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೆೋಕಾಯಿ 1 0.62 0.88678 661134557274 0488101003135

882 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮಲಿಯಪಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 56/3ಬಿ,199/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.94 0.58335 250818436379 0484101030101

883 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಎಳೋಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 47/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 2 0.41312 722913920694 0484101073049

884 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪಾ ಹೆ ಸಬಲಿಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 29/2,20/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.99 1.54507 949982202269 10807101001185

885 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 46/4,51/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.21 0.51348 982047002974 64183500326    

886 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯಪಾ ಆಲಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 72/5,72/3,72/2,71/2,71/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.84 1.83865 633901652816 641835000326

887 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಹೆ ಸಬಲಿಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 20/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.92 0.82458 895507437265 10662100013060

888 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಹಾರೆ ೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.92 0.1436 729524377956 10662100002125

889 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮೋನಾಗಪಾ ನ ಸಗರೆ ಕ್ಸಬಾ 63/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.45 1.34328 790745126046 50100013642671

890 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಸಾದ್ಪಾ ದ ಡಿಮಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.66 1.31288 4065108002391

891 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸ ಣ್ಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ನಾಗ ಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.5 1.9206 NILIN4055

892 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ದ ಡಿಶ್ವಾರ ಕ್ಸಬಾ 38,37/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.52 0.21918 NILIN4055

893 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ನ ದ ಡುಿಕಂತ ರು ಕ್ಸಬಾ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.92 0.24186 NILIN4055

894 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಂಜಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಡಿಶ್ವಾರ ಕ್ಸಬಾ 73,70/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.6 0.65627 NILIN4055

895 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 225/1,224/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.8 0.15872 NILIN4055

896 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಾ ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 83/3,83/4,71/7,26/2,27/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.5 0.51348 NILIN4055

897 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ ಶ್ವಾರಪಟಟಣ್ ಕ್ಸಬಾ 126/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.59 1.01013 NILIN4055

898 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಸಂದ್ಪಾ ಕೆ ಡ ರು ಕ್ಸಬಾ
58/2,58,50/3ಎ,59/3ಬಿ,57/

1
ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 0.3 1.47446 37756541844    

899 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಶಾಥನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಸಂೆಂಗಪಾ ಬೈನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 10/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.25 1.17943 37756541844    

900 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 117/2,35/4,37/12 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.9 1.08114 37756541844    

901 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.8 1.64101 62192868623    

902 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಾ ಹುಣ್ಸಿಕೆ ೋಟೆ ಟೆೋಕ್ಲ್ 124/2ಎ,65/2,111/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.96 0.68539 NILIN4055

903 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ರ್ಕಟಟಪಾ ತಿಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 8/1,36/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.37 0.82458 37273817552

904 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಂಠೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ೋಮೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಣಿರ್ೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 68/1,68/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.49 1.9206 37756541844    



905 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಚಾರಿ ದ ಡಿಶ್ವಾರ ಕ್ಸಬಾ 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.59 0.20406 62192868623    

906 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ದ ಡಿಶ್ವಾರ ಕ್ಸಬಾ 37/4,38 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.3 0.21918 4065101000873

907 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ಲಿಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ದ ಡಿಶ್ವಾರ ಕ್ಸಬಾ 37/1,38 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.3 0.21918 232710100093159

908 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಣ ದ ಡಿಶ್ವಾರ ಕ್ಸಬಾ 38,37/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.8 0.21918 0488101016121

909 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕಾಡದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 50/3,50/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.7 0.72151 10718101017399

910 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ತಿರುಮಲಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 11 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.58 0.54645 10729101056884

911 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
93/10,93/1,90/12,90/20,

97/1
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.39 0.61116 5455101001042

912 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಮೆೋಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಹಳೋಬಲಿಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 23,20/ಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.8 1.65337 840430110000015    

913 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜಗನಾನಥಕೆ ೋಟೆ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಚೌಡಪಾ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 75/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.22 1.19222 840430110000015    

914 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುಂಡಪಾ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ ಕ್ುಪ ಾರು ಮಾಸಿತ 83,133/5 ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ೋಸ್ 1 0.63 0.65758 840430110000015    

915 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಅಗರಗ್ಾರ ಕ್ಸಬಾ 74/1,74/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.18 1.79854 840430110000015    

916 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಂತ ೋಷ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ ನಂಬಿಗ್ಾನಗಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.2 1.88962 840430110000015    

917 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಕ್ವಿತ ಕೆ ೋಂ ಸಂಪತ್ ಗ್ೌಡ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.2 1.90006 840430110000015    

918 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಾ ರಾಮೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 4,7/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.33 1.15416 840430110000015    

919 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗರತನ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ವಿೋರಕ್ಪುತರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 24/2,60/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.8 0.80495 840430110000015    

920 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮನಾರಾಯಣ್ಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಚಂದಾರಸಿಂಗ್ ಮಾತಂಗಪುರ ಮಾಸಿತ 7 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.6 0.92029 840430110000015    

921 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಂಗ್ಾರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಚಂದಾರ ಸಿಂಗ್ ಮಾತಂಗಪುರ ಮಾಸಿತ 6,47/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.2 0.91468 840430110000015    

922 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪ್ಾಫಯಯ ದ ಡಿಸಬಬೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
63/3,67/1,67/2,69/2,30,2

8/3,41/4
ಸಾಮಾನಯ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.9 1.41981 840430110000015    

923 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಟೆೋಕ್ಲ್ ಟೆೋಕ್ಲ್ 220/2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.6 1.55641 840430110000015    

924 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 49 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.8 0.53287 840430110000015    

925 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಹೆಡಗಿನಬಲ ಕ್ಸಬಾ 52/ಪಿ6,62/ಪಿ10 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.2 0.56811 840430110000015    

926 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬ ೋವಿ ರಾಜವಾರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 54 ಪ.ಜಾ ಮ ಲಂಗಿ 1 0.69 0.93774 840430110000015    

927 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗ ೋಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಚವರಮಂಗಲ ಮಾಸಿತ 70 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.95 0.63903 918030025947372

928 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲಿಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನಿಡುಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 64 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.2 0.81351 62192868623    

929 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 40 ಪ.ಜಾ ಚಿಕ್ಕಡ್ಡ 1 0.5 0.54626 62192868623    

930 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಅಂಜಿನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ದ ಡಿ ಇಗಿಲ ರು ಮಾಸಿತ 196 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.5 0.62837 62192868623    

931 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿನಂಜಪಾ ಬಿನ್ ಈರಪಾ ಬಿಂಗಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 32 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.28 0.29503 62192868623    

932 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಓಬಾಳ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 23 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.8 0.25831 NILIN4055

933 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುಳ್ಬಾಗಿಲಪಾ ಅನೆೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 11/ಪಿ41 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.83 0.88975 NILIN4055

934 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಊರಗ ರ್ಕಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ 36/5 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.98 0.82458 NILIN4055

935 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜ ನಪಾ ಬಾಳಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 43 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.87 0.96972 NILIN4055

936 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ತರಬಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 41,42/5,45/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.73 0.41947 NILIN4055

937 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 105/1 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.54 0.51922 NILIN4055

938 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ  ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿದಾಯವಪಾ ಓಬಳ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 12/1,25,4/3 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.63 0.60128 NILIN4055

939 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ  ಹುನುಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ ವಪಚಚಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 44/3,44/4 ಸಾಮಾನಯ (SDP) ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.23327

940 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿರೆಡ್ಡಿ ಬನಘಟಟ ಲಕ್ ಕರು 111 ಸಾಮಾನಯ (SDP) ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.23327

941 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮಿರುಪನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 80 ಸಾಮಾನಯ (SDP) ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.82458

942 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿನೆ ೋದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಸ ಣ್ ಣರು ಲಕ್ ಕರು 20/4,25/2 ಸಾಮಾನಯ (SDP) ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.72758

943 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರತನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಮಮರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 189/ಪಿ32 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.60247

944 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಗುಳ್ಿಪಾ ದ ಮಮರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 56,57,37 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.39086

945 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹನುಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಮಿಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 121 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.78946

946 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಈರಪಾ ಬಿಂಗಿೋಪುರ ಕ್ಸಬಾ 44/2 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.2363

947 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅನುಷ್ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಲಿಂಗ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 7/2 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.64274

948 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಬಂಗೋಪಾ ಹಿಜುವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 119 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.20407

949 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ುಲಿಪಾ ಕ್ುಪ ಾರು ಮಾಸಿತ 13/ಪಿ5,52/ಪಿ12 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.13107

950 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಕಾಂಚಾಳ್ ಮಾಸಿತ 60/4,52/1 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ಸ 1 1.15226

951 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತಪಾ ಬಿನ್ ಹಜಾರಪಾ ಚಿಕ್ಕದಾನವಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 57 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.24942

952 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ನಬ ೋವಿ ಆಲಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 95/1,93 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.82424

953 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗುಟಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನೆಪಾ ಕ್ುಪ ಾರು ಮಾಸಿತ 52/ಪಿ27,52/ಪಿ9 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.4575

954 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಚಿಕ್ಕದಾನವಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 3,18,30,35 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.15226

955 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ ಚಳ್ಗನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 70/ಪಿ10 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.86743

956 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲಘುಮಪಾ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಗಪಾ ಬಾಳಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 52/ಪಿ3 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.51967

957 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 39/ಪಿ4 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.82459

958 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಿ ರಾಜುವರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 4/1,36/ಪಿ8 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.13107

959 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಬಿಕ್ಕಣ್ಣ ಬೈರತನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 131 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.72135

960 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಮಿಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 85/ಪಿ22 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.93614

961 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಯರಯಬಾಲಪಾ ಮಲಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 1/3 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.15116

962 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬಾಲಪಾ ಮಲಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 70/1 ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ಸ 1 0.53157

963 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುನಿರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮಲಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 52 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.53762

964 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಮಲಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 76/3 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.21163

965 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಇಂದ್ರರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿನಾಯಕ್ ಗ ಡಗಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 34 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 1.69797

966 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಹಳೋಹಾರೆ ಮಕಾನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 16,147 ಪ.ಜಾ ಟೆ ಮೆಟೆ 1 0.8555

967 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಮುತತನಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 28/1 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.82458

968 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಹಳೋಹಾರೆ ಮಕಾನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 151 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.74194

969 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಿಕ್ಕಕ್ರಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ರಾಜವಲಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 25 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.75582

970 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪಾ ನಾಗ ಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 27/1 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.48856

971 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ಣ್ಣಯಲಿಪಾ ಕೆ ಂಡನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 34/ಪಿ9,37/1,41 ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.5444

274 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ
ತಂಗು (ಎಸ್-04) ಅಡ್ಡ ಮರು ನಾಟಿ ಮತುತ 

ಪುನಶಚೋತನ ಹಾಗ   ನಿವಯಹಣ (R AND R 

NEW)

ಟಿ ಎ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಪಿಳ್ಿಪಾ ತೃಣ್ಸಿ ಮಾಸಿತ 124/1,123/1 ಸಾಮಾನಯ

ತಂಗು (ಎಸ್-04) ಅಡ್ಡ ಮರು 
ನಾಟಿ ಮತುತ ಪುನಶಚೋತನ 
ಹಾಗ   ನಿವಯಹಣ (R 

AND R NEW)

1 1.00 0.4475 527518903753 0488101011304

275 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ
ತಂಗು (ಎಸ್-04) ಅಡ್ಡ ಮರು ನಾಟಿ ಮತುತ 

ಪುನಶಚೋತನ ಹಾಗ   ನಿವಯಹಣ (R AND R 

NEW)

ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 126/4,127/6,125/3,171/3 ಪ.ಜಾ

ತಂಗು (ಎಸ್-04) ಅಡ್ಡ ಮರು 
ನಾಟಿ ಮತುತ ಪುನಶಚೋತನ 
ಹಾಗ   ನಿವಯಹಣ (R 

AND R NEW)

1 1.00 0.4475 283381185887 258801000001342



276 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ
ತಂಗು (ಎಸ್-04) ಅಡ್ಡ ಮರು ನಾಟಿ ಮತುತ 

ಪುನಶಚೋತನ ಹಾಗ   ನಿವಯಹಣ (R AND R 

NEW)

ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಳ್ಿಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 214 ಸಾಮಾನಯ

ತಂಗು (ಎಸ್-04) ಅಡ್ಡ ಮರು 
ನಾಟಿ ಮತುತ ಪುನಶಚೋತನ 
ಹಾಗ   ನಿವಯಹಣ (R 

AND R NEW)

1 0.6 0.2685 670521640102 10662100014082

277 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ
ತಂಗು (ಎಸ್-04) ಅಡ್ಡ ಮರು ನಾಟಿ ಮತುತ 

ಪುನಶಚೋತನ ಹಾಗ   ನಿವಯಹಣ (R AND R 

NEW)

ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಡಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 47/1 ಸಾಮಾನಯ

ತಂಗು (ಎಸ್-04) ಅಡ್ಡ ಮರು 
ನಾಟಿ ಮತುತ ಪುನಶಚೋತನ 
ಹಾಗ   ನಿವಯಹಣ (R 

AND R NEW)

1 0.9 0 313898807627 1098101013588

278 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ತಂಗು ಪ್ಾರತಯಕ್ಷ್ತ ವಿ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಾ ದ ಡಿ ಇಗಿಲ ರು ಮಾಸಿತ 55/4,44/4 ಸಾಮಾನಯ
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ತಂಗು 

ಪ್ಾರತಯಕ್ಷ್ತ
1 0.54 0.10325 918034034119 10709100010596

279 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ತಂಗು ಪ್ಾರತಯಕ್ಷ್ತ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜವರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 14/ಪಿ5,14/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ
ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ತಂಗು 

ಪ್ಾರತಯಕ್ಷ್ತ
1 0.99 0.17325 719085692443 54031278367

280 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ದ ಡಿಣ್ಣ ಬಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಶಾಮಶಟಟಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 5 ಪ.ಜಾತಿ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.3 0.01027 320665925118 125000631420

281 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ರಿಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 8/3,5/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.8 0.02737 450854600586 0488101013905

282 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 44/2 ಸಾಮಾನಯ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.8 0.02628 545880276225 0488101016939

283 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಸಿ ರಂಗಪಾ ದ ಡಿಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 152 ಸಾಮಾನಯ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.4 0.01368 513196234350 10709100003324

284 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ವಾಹೆೋದ್ ಬಿನ್ ಖುದ್ ೂಸ್ ಖಾನ್ ಶಾಮಶಟಟಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 118 ಸಾಮಾನಯ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 1.6 0.02053 460207683167 0488101014958

285 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮೊೋಸಿನಾಬಾನು ಕೆ ೋಂ ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಸಿತ ಮಾಸಿತ
68/1,71,73,74/1,74/3,74/

4,74/6
ಸಾಮಾನಯ

ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣ

1 0.58 0.01984 846951748358 0488101016567

286 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಕ್ಬಿೋರ್ ಅಹಮದ್ ಮಾಸಿತ ಮಾಸಿತ 98,187/1,102,101/1 ಸಾಮಾನಯ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.6 0.02053 307970475305 64128522154

287 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ  ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 44/3,44/4 ಸಾಮಾನಯ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.8 0.02628 415136140214 258801000011443

288 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮುಕ್ುಂದ್ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾನಾಯಕ್ ಶಾಮಶಟಟಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 120 ಸಾಮಾನಯ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.8 0.02737 511891233044 0488101011177

289 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ ಡ್ಡಗ ರಾಮಯಯ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 123/2,119/3 ಸಾಮಾನಯ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.6 0.01955 344279168422 10709100004214

290 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ ಡ್ಡಗ ರಾಮಯಯ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 142/2 ಸಾಮಾನಯ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 1.2 0.01955 329204091315 10709100004351

291 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಶಾಮಶಟಟಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 60/ಪಿ13 ಪ.ಜಾತಿ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.6 0.02054 955004920604 845618110000544

292 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ರಂಗ್ಾಯಯನ ಅಗರಹಾರ ಮಾಸಿತ 8,12,5 ಪ.ಜಾತಿ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.6 0.02054 760431333886 845618110000519

293 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಿ ಕ್ರಿೋಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 10/3 ಪ.ಜಾತಿ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.5 0.0171 936774472435 845618110000525

294 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಬೈರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಹುಣ್ಸಿಕೆ ೋಟೆ ಟೆೋಕ್ಲ್ 128/1 ಪ.ಜಾತಿ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 1.13 0.02053 709682779793 127901010005764

295 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸಾದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಾ ಕ್ ನಯಹೆ ಸಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 61/2 ಪ.ಜಾತಿ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.7 0.02057 979487300135 10662100013309

296 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಚನನಪಾ ಜಿನಗತಿಮಮನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 13/2,14/4,15/1 ಪ.ಜಾತಿ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.7 0.02058 797971560079 10662100000842

297 ತಂಗಿನಲಿಿ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ  ಯೋಜನೆಯ ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಪಳ್ವನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 64/1, 63/3 ಪ.ಪಂ
ತಂಗು ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.9 0.02053 507154495660 64153430410

1 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಸಂತ ೋಷ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ ನಂಬಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37 ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 2.82 0.0564 722913920694    64020009231    

2 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ವಿಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಚಿಕ್ಕಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 125/1,126/1 ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 1.5 0.03 275572776062    484101081731    

3 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ವಿರ್ೋಕ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಚಿಕ್ಕಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 144/2 ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 1.35 0.027 334009224419    484101081730    

4 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಂಗಪಾ ಹಳೋಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 26 ಪ.ಜಾ
ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.85 0.02788 708544479486    488101011145    

5 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಡ್ಡ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದಾಸಪಾ ಹಳೋಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 27/3,27/4 ಪ.ಜಾ
ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 0.96 0.03149 828842503018    488101002522    

6 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಸುಗ ಿಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 126,55/3,58/ಪಿ2 ಪ.ಜಾ
ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 1.66 0.05445 748453331782    1370101080713    

7 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಜಪಾಶಟಿಟ ದ್ುರಾಸಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 54 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.00 0.195 823054816522 845610110006734

8 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಭತಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಪುರಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 4/1,4/2,3/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದ್ು ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.00 0.195 326901536590 10729100012770

9 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಚಿನಪಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 24 ಸಾಮಾನಯ
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.00 0.305 823054816522 30656632395

10 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರಮೆೋಶ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಸಂತೋಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 138/1 ಸಾಮಾನಯ
ಅಂಗ್ಾಂಶ ಬಾಳ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.00 0.306 326901536590 36917148464

11 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು (10*10) ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 82/2,83/2,84/2 ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು (10*10) ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 3.00 0.1836 417794272081 052110001705

12 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು (10*10) ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಆರ್ ಪುಷ್ಾ ಕೆ ೋಂ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಚಿಕ್ಕಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 90,88,89 ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು (10*10) ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 3.00 0.1836 304534095003 052110023835

13 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು (10*10) ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಚನನರಾಯಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮಿಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 4/3 ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು (10*10) ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.12 0.06854 949493170661 232710100080465

14 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು (10*10) ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬೈರಪಾ ಚಿನಪಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್
110/1,110/8,13/1,10/2,3/

3,9/2
ಸಾಮಾನಯ

ಮಾವು (10*10) ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ

1 2.00 0.1224 836718895969 127901011002584

15 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು (5*5) ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಂದಾರಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಜ ಕ್ೃಷ್ಣಸಿಂಗ್ ದ ಂಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 191 ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು (5*5) ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.20 0.11808 3205654171281 10521872839

16 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು (5*5) ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಸಿಂಗ್ ಜ ಬಿನ್ ಜಯರಾಂಸಿಂಗ್ ದ ಂಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 189/ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು (5*5) ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.98 0.19483 531420015559 10521892834



17 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು (5*5) ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಸಕ್ ಕಬಾಯಿ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕ್ುಪೋಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ದ ಂಬರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು (5*5) ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 0.71 0.06986 787526376224 10809100009120

18 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ (6*6) ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಷ್ರ್ಕೋರ್ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಪ್ಾಚಾವಲಿಿ ಲಕ್ ಕರು ಲಕ್ ಕರು 294 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ (6*6) ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.00 0.09 869192835055 10718101042641

19 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಗುರಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ತಿಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 49,4/1 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.10 0.22 229909268055 10662100013432

20 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋತಪಾ ಕ್ುಂಟನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 67/4,66 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.70 0.34 422603578752 137101011003196

21 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 64/4 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.60 0.32 254441150084 127901010007985

22 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 83/1 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 0.80 0.16 358618411521 845618110001082

23 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಈರಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 20,71/1,67/3 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.60 0.32 464668073743 04881010254572

24 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 5/1,4,32/3,10/1,37/2 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.60 0.32 390446071378 0488101013329

25 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಹನುಮಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ುವಪಾ ಚಿಕ್ಕಹಾರೆ ೋಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 182 ಪ.ಜಾತಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.30 0.26 394001019855 64129446534

26 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಹೆಚ್ ಎಂ ಆಂಜಿನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಹಳೋಹಾರೆ ೋಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 216 ಪ.ಜಾತಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 0.93 0.186 964759854364 845610110000833

27 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 125/4,126/2,126/3,171/2 ಪ.ಜಾತಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.27 0.254 669132434481 64095761548

28 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಚಿಕ್ಕಹನುಮಂತಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಲಿನಬ ೋವಿ ಸಿೋತನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23/2,1/3,21/2 ಪ.ಜಾತಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.99 0.398 987517856894 10729101000344

29 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಅಪಾಯಯ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 64/1,106/1,106/2,106/3 SDP
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 0.86 0.172 739534441645 127901011002168

30 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 35,36/4 SDP
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.50 0.3 546184606200 10709100007054

31 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಪ್ಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ದ ಡಿಮಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 17/ಪಿ5 SDP
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 0.19 0.038 842947915774 10662100015152

32 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 114/2,24,89,34/5 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.45 0.29 865550358804 520101257998801

33 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಮುರುಳಿಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 151 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.00 0.2 236372225416 8551101302104

34 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವರೆಡ್ಡಿ ಬಂಟಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 223/2,218/3,213/4 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.55 0.31 359100222706 10709100004460

35 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಪರುಮಾಳ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಕ್ಣ್ಗಲ ಟೆೋಕ್ಲ್ 80,83/3 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.00 0.2 612582458304 12790101000017

36 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಬಿ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಭುವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 82/2,82/3,47/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 0.95 0.19 957246836442 10662101001796

37 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಲಘಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮಣಿಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 87,22/1 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 0.95 0.19 443919084812 10709100000970

38 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಮಣಿಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.10 0.22 463714433048 10709100001615

39 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 125/3,171/3,189 ಪ.ಜಾತಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.00 0.2 283381185887 258801000001342

40 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ ಬಾವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 199/2,246 ಪ.ಜಾತಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.60 0.32 369120504785 5455101001671

41 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಾ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 103/5,128 ಪ.ಜಾತಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 0.65 0.13 407320231750 520101010447810

42 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 83/1,88/1ಬಿ ಪ.ಪಂ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.00 0.2 940747737465 48810102150

43 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ರಡುಗ ರ್ಕಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ 49,41,33/ಪಿ3,33/ಪಿ1 ಪ.ಪಂ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.00 0.2 419344332545 127901011000371

44 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಯರಯಪಾ ಬಿನ್ ಸಾದ್ಪಾ ಓಬಟಿಟ ಟೆೋಕ್ಲ್ 7/ಪಿ5,50 ಸಾಮಾನಯ (SF) ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.20 0.192 849191660486 127901011000143

45 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ನಾಯತಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 15/2,45/2 ಸಾಮಾನಯ (SF) ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.78 0.1248 459372181533 127901011000143

46 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಭತಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ತಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.45 0.045 336855925517 10729101031177

47 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋರಂಗಮಮ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಯಗ್ೌಡ ಓಬಟಿಟ ಮಾಸಿತ 39 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.40 0.14 860315722965 10662101012394

48 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರ್ಂಕ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಬಿಟನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 33/ಪಿ7 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.74 0.074 857576523944 64150172450

49 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಮುನಿಸಿದ್ೂಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಊಸರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 6/5 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.86 0.086 360680105401 10662100017497

50 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡ್ಡಗರಾಮಯಯ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 119/3,123/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.52 0.152 344279168422 10709100004214

51 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಕೆ ಡ್ಡಗರಾಮಯಯ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 142/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.48 0.148 329204091315 10709100004351

52 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋನಾಥ ಬಿನ್ ಜಂಗ್ಾನಹಳಿಿ ಹನುಮಪಾ ಜಂಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 31,11 ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.00 0.10 622261619470 12790100008335

53 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕ್ತತರಿಸಿದ್ ಹ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 78/3 ಸಾಮಾನಯ
ಕ್ತತರಿಸಿದ್ ಹ  ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 0.98 0.245 208011316392 40651010016282

54 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಸಿದ್ೂಲಿಂಗಪಾ ಬಿನ್ ಈರಪಾ ದ ಡಿನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 69 ಸಾಮಾನಯ ಗ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.90 0.228 938316630841 64053931640

55 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಗಿರಿಬಾಬು ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 50 ಪ.ಪಂ ಗ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.50 0.06 328023522263 127901011003639

56 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (10*10 

ಮಿೋ)
ಸಂತ ೋಷ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ ನಂಬಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37 ಸಾಮಾನಯ

ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣ (10*10 ಮಿೋ)

1 0.0564 722913920694

57 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (10*10 

ಮಿೋ)
ವಿಜಯ್ಯ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಚಿಕ್ಕಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 125/1,126/1 ಸಾಮಾನಯ

ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣ (10*10 ಮಿೋ)

1 0.03 275572776062

58 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (10*10 

ಮಿೋ)
ವಿರ್ೋಕ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಚಿಕ್ಕಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 144/2 ಸಾಮಾನಯ

ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣ (10*10 ಮಿೋ)

1 0.027 334009224419

59 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (5*5 ಮಿೋ) ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಂಗಪಾ ಹಳೋಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 26 ಪ.ಜಾ
ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣ (5*5 ಮಿೋ)

1 0.85 0.02788 708544479486 0488101011145



60 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (5*5 ಮಿೋ) ಹೆಚ್ ಡ್ಡ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದಾಸಪಾ ಹಳೋಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 27/3,27/4 ಪ.ಜಾ
ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣ (5*5 ಮಿೋ)

1 0.96 0.03149 828842503018 0488101002522

61 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (5*5 ಮಿೋ) ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಸುಗ ಿಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 126,55/3,58/ಪಿ2 ಪ.ಜಾ
ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣ (5*5 ಮಿೋ)

1 1.66 0.05445 748453331782 1370101080713

62 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (6*6) ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಮಣಿಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 69/ಪಿ51 ಪ.ಜಾ
ಸಿೋಬ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ (6*6)
1 1.20 0.036 301987245045 10709100010135

63 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (6*6) ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ನಾಗ ಂಡಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 212/1 ಪ.ಜಾ
ಸಿೋಬ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ (6*6)
1 0.80 0.024 842646783786 10709100001658

64 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ  ಮೊದ್ನಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (5*5) ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ  ಬಿನ್ ತಿಮಮರೆಡ್ಡಿ ಬಾಳಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 104 ಸಾಮಾನಯ
ದಾಳಿಂಬ  ಮೊದ್ನಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (5*5)

1 1.2 0.04608 362871823674 06572200029847

65 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ  ಮೊದ್ನಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (5*5) ಸುಧಾಕ್ರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಾಳಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 105 ಸಾಮಾನಯ
ದಾಳಿಂಬ  ಮೊದ್ನಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (5*5)

1 1.2 0.04608 565096710413 0692104000080778

66 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ  ಮೊದ್ನಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (5*5) ಪಿ ಸುರೆೋಂದ್ರನ ಬಿನ್ ಎ ಪರುಲಾಳ್ ಬಳ್ಾಿವಿ ಕ್ಸಬಾ 94/1 ಸಾಮಾನಯ
ದಾಳಿಂಬ  ಮೊದ್ನಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ (5*5)

1 0.8 0.03072 342352932292 125001104368

67 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಜಿನಗತಿಮಮನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 14/4,15/1 ಪ.ಜಾ
ಬಾಳ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 1.00 0.102 797971560079 10662100000842

68 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಸುಗ ಿಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 106/3,106/2,120,55/3 ಪ.ಜಾ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 1.30 0.16362 748453331782 2760101009901

69 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು
189,17/3,127/6,126/4,12

5/1
ಪ.ಜಾ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 1.57 0.18251 283381185887 258801000001342

70 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 189 ಪ.ಜಾ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 1.00 0.1412 961474838794 10709100005092

71 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 136/1,147 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 2.00 0.1725 666600443035 1484101079681

72 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಅಶಾತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಅರಣಿಘಟಟ ಲಕ್ ಕರು 66/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 1.00 0.11625 954788912893 64001681935

73 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಅರಣಿಘಟಟ ಲಕ್ ಕರು 67/1,67/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 0.94 0.10927 493915515350 34608134965

74 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಸುದ್ೂಕ್ುಂಟೆ ಟೆೋಕ್ಲ್ 12/1,21/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 0.65 0.075 757246236442 13710100004011

75 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಹುಲಿಗುಟೆಟ ಟೆೋಕ್ಲ್ 66,49 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 0.79 0.09183 679626475741 137901010010420

76 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಹುಲಿಗುಟೆಟ ಟೆೋಕ್ಲ್ 66,49 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 0.52 0.06045 419344332545 127901011000371

77 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ದಾಸಪಾ ಕ್ರಡುಗ ರ್ಕಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ 13,30/ಪಿ23,30/210 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 1.00 0.11625 691519970295 127901010003055

78 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಷ್ಾಮಿೋದಾ ಖಾತುನ್ ಬಿನ್ ವಹಾಬ್ ಖಾನ್ ಹುಳ್ದೋನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 301 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 0.70 0.08137 488813990810 10662100014316

79 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯಪಾ ಮಿಟಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 45 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 0.70 0.08137 853077662562 127901010009355

80 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮನೆೋಗ್ೌಡ ನಿದ್ರಮಂಗಲ ಟೆೋಕ್ಲ್ 201/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 0.60 0.06975 841995853619 137101011001756

81 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಮಂಜುಳ್ ಬಿನ್ ಇಂದರೋಶ ಮಿಟಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 45/1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 0.70 0.08137 385140252478 768101051164

82 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಸತತರಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ ಅಜಿೋತ್ ಖಾನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 41,50 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 0.80 0.093 974918730870 10662100000081

83 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಸುದ್ೂಕ್ುಂಟೆ ಟೆೋಕ್ಲ್ 21/3,13/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 0.7 0.08137 876195276464 137101011005479

84 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ವಹಾಬ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಜಿೋಜ್ ಖಾನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 36/4,50 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 0.8 0.093 412938053733 10662100002889

85 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಬಾಲಮಣಿ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ನಲಾಿಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 61/6 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 0.85 0.09997 588850366446 121500001415477

86 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 111 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 1.5 0.17437 545880276225 0488101016939

87 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ನಾಗಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ದ ಡಿಶ್ವಾರ ಕ್ಸಬಾ 21/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ 1 2 0.16 874994935998 64095761548

88 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ರೋ ಮುನಿೋಶಾರ ಸಾಾಮಿ ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಕೆ ೋಡ ರು ಲಕ್ ಕರು 90/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 6000 CMT 4.00 78313420546 4451101002269

89 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಬರಗ ರು ಯಲಿಮಮದೋವಿ ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಬರಗ ರು ಲಕ್ ಕರು 51 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 6000 CMT 4.00 704144208960 10718101062584

90 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷಮೋರ್ಂಕ್ಟೆಶಾರ ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಎಂ ಜ ಹನುಮಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 25/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 6000 CMT 4.00 125001414280

91 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಧಮಯರಾಯಸಾಾಮಿ ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 117/17 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 6000 CMT 4.00 125001410058

92 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ರೋರಾಮ ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 28/1 SDP ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 6000 CMT 4.00 10829101059827

93 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ರೋ ಯಲಿಮಮ ದೋವಿ ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/1,25/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 8000 CMT 5.33 125001414291

94 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ರೋ ಬಾಲಾಜಿ ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಜಯಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 100/4,100/5 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 6000 CMT 4.00 423613848424 10718101063909

95 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ರೋ ತಿಮಮರಾಯಸಾಾಮಿ ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 99 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 6000 CMT 4.00 613790353176 520101265227461

96 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ರೋ ಬಸರ್ೋಶಾರ ಸಾಾಮಿ ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಚ ಕ್ಕಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 94/3,67/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 6000 CMT 4.00 667237259890 520101266387885

97 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ರೋ ಜೈ ಮಾರುತಿ ಬಳಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 6000 CMT 4.00 408813457062 520101266598083

98 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕ್ತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಗ ೋಪಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 19,27/1 ಪ.ಪಂ ರ್ೈಯಕ್ತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 1200CMT 0.75 476093227154 0488101018035

99 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕ್ತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ ಚನನರಾಯಪಾ ಕ್ರಡಗ ರ್ಕಯ ಟಿೋಕ್ಲ್ 55 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೈಯಕ್ತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 1200CMT 0.75 913277362159 1119410103938

100 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕ್ತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಗ್ೌಡ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಗ್ೌಡ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 51 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೈಯಕ್ತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 1200CMT 0.75 894635522611 10807100006209

101 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕ್ತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಚಿನನಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಯಮಪಾ ಮಾರಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 39/3,133/3 ಸಾಮಾನಯ ರ್ೈಯಕ್ತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 1200CMT 0.75 642440889706 520101010468540

102 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಹೆೋಶ ಬಾಬು ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 5/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ್ 1
0.94 

(1584sqm)
6.7716 563667600558 64020146643

103 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಕ್ರಡುಗ ರ್ಕಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ 49,66 ಪ.ಪಂ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ್ 1 1.01 8.6184 679686475741 15062610002941

104 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಲಕ್ ಕರು ಲಕ್ ಕರು 33/1,33/4,33/5 ಸಾಮಾನಯ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ್ 1 0.40 (4000) 15.700 544152975090 10718100000265

105 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ್ ತಿಮಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಶಾಯಮಶಟಟಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 60/ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ್ 1 2016 8.6184 955004920609 38920277726

106 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ್ spill over 2018-19 ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/3 ಪ.ಜಾತಿ
ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ್ spill 

over 2018-19
1 2000 0.67379 569760069482 823101107079

107 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ್ spill over 2018-20 ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮಲಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 76/1 ಪ.ಪಂ
ಹಸಿರು ಮನೆ ನಿಮಾಯಣ್ spill 

over 2018-19
1 3920 7.25433 975342586385 488108018321

108 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
 ಹಸಿರುಮನೆ ಘಟಕ್ದ್ಲಿಿ ಬಳ ಉತಾಾದ್ನೆ 

SPILL OVER (2018-19)
ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/3 ಪ.ಜಾತಿ

 ಹಸಿರುಮನೆ ಘಟಕ್ದ್ಲಿಿ ಬಳ 
ಉತಾಾದ್ನೆ SPILL 

OVER (2018-19)

1 2000 1.40 569760069482 823101107080

109 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
 ಹಸಿರುಮನೆ ಘಟಕ್ದ್ಲಿಿ ಬಳ ಉತಾಾದ್ನೆ 

SPILL OVER (2018-19)
ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮಾಸಿತ ಮಾಸಿತ 76/1 ಪ.ಪಂ

 ಹಸಿರುಮನೆ ಘಟಕ್ದ್ಲಿಿ ಬಳ 
ಉತಾಾದ್ನೆ SPILL 

OVER (2018-19)

1 3920 2.744 975342586385 488108018321

110 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ ಬಾವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 199/2,246 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.60 0.2560 369120504785 5455101001671

111 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಂ ಯಜ್ಞಾವದಾನಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 20 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 858650289407 11194101001875

112 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ವಿ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ ತಿಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 46 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.60 0.2560 203725997567 10662100001595

113 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ಕೆ ಯಜ್ಞಾವದಾನಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 10/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.40 0.0640 616399598986 127901011008949

114 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬೈರಪಾ ಬಿನ್ ಯರಯಪಾ ಯಲುವಗುಳಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 128,61/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.65 0.2640 262457793422 38521644501

115 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಲಕ್ಷಮೋನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಅಧಿಕಾರಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 18/2,18/3,18/4,28/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.80 0.2880 636899932899 25880100000998

116 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಸಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುಡ್ಡಯಪಾ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 73 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.40 0.2240 202690611688 845610110006685

117 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 30 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.30 0.2080 997538828891 5405955187

118 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಎಂ ನಂಜಪಾ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಮುನಿಯಪಾ ಎಂ ಉಪ್ಾಾರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 106/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.50 0.0800 351215932267 10709100004728

119 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ುರಿಪಟಟಪಾ ಕೆ ಮಮನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 70/4,47,25 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.30 0.2080 795146104428 10898100301790

120 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಂಇ ಹಳೋಹಾರೆ ೋಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 168 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.40 0.224 713686442557 64151897884

121 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಾ ದಿನನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 158 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.80 0.128 517393221056 845618110000718

122 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಡಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 47/1 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.20 0.192 313898807627 10898101013588

123 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಕೆ ಂಡಶಟಟಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 38/2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.37 0.2192 627244181123 10662101005206



124 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಚಂದ್ರರಾವ್ ಬಿನ್ ಗಂಜೋದ್ರ ರಾವ್ ತಿಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 4/7 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 626323133313 10662100003788

125 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪರಂಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಾ ಯಲುವಗುಳಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 160/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.98 0.1568 909777259115 1119411006339

126 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಸಿೋನಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್
171/2,149/1,45/2,45/1,1

71/1
ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.60 0.2560 410712366687 127901011000140

127 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 33 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.82 0.1312 761650884594 127901051000691

128 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶ್ರೋನಾಥ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ ಜಂಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 17,31 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.50 0.2400 622261619470 127901010008335

129 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 196,65/8,106/2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.60 0.0960 807950442535 127901011000543

130 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ ದ ಡಿಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 152 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.60 0.0960 513196234350 10709100003324

131 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋರಲಪಾ ಮಲಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 61/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.48 0.0768 943212647753 484101014893

132 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಜೈಯಪರಕ್ಕಾಶ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸಾದ್ಪಾ ಪಮಮದ ಡ್ಡಿ ಮಾಸಿತ 73 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.66 0.1056 675242634157 54060552529

133 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಪಾ ಮಲಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 56/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.82 0.1312 614083630160 8456101100031030

134 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಮುತತೋನಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 27 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 741190893920 64194204483

135 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿರ್ಂಕ್ಪಾ ಗ ಡಗಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 16/11,35/3,35/2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 566014130402 845610110001380

136 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ತಿಪಾಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 31.31/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.60 0.2560 607598073018 32327147038

137 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ ದಿನನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 100 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.60 0.2560 423086169247 54031274340

138 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ದ ಡಿದಾನವಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 157 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 777597261467 10898101018334

139 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಾದ್ಪಾ ಬಿನ್ ತಿಪಾಯಯ ಕ್ುಪ ಾರು ಮಾಸಿತ 10 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 753210630804 37852984467

140 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ ಟೆೋಕ್ಲ್ ಟೆೋಕ್ಲ್ 92/1,91/1,216/2,61 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 426653839452 127901010007088

141 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಜ ೋಗಪಾ ಕೆಂಪಸಂದ್ರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 16,18/1,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.30 0.2080 218906140547 127901011000053

142 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಜ ೋಗಪಾ ಕೆಮಪಸಮದ್ರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 9 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.19 0.0304 806217213555 10662100017219

143 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಶಟಿಟ ಮಾಕಾರಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 35/2,14/13 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.15 0.1840 351232089037 127901010008949

144 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪುಳ್ಿಪಾ ಬಿನ್ ಲ ಚಿನನಪಾ ಶಟಟಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 26 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 451462304090 127901011006976

145 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ ನೆಲಿಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 10 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 306358199369 127901011005502

146 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಪಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಳ್ಿಪಾ ಶಟಟಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 17 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 899244923675 127901231000932

147 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಂಜುಳ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಲಕ್ಷಮೋಸಾಗರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 59 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.60 0.2560 316183731723 125000064118

148 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿಶಾಮಿಚಾರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಾಚಾರಿ ಕೆ ಮಮನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 63 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.80 0.1280 990521805790 10662100016784

149 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ವಿೋರಕ್ಪುತರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 22/1,25/2,66/4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.50 0.2400 938849132810 11194101008771

150 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ಮಮರಕೆ ೋಟೆ ಟೆೋಕ್ಲ್ 23 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.50 0.2400 507697821314 127901011000870

151 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ದ ಡಿಮಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 17/ಪಿ19,66 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.85 0.2960 444204045037 137101011003571

152 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಬಸವಲಿಂಗಯಯ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 82/1,80 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.20 0.1920 682524495496 31520692330

153 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ನಲಿಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 72/3,66/2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.25 0.2000 439808555442 845610110006588

154 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ರಾಜನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 9/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.67 0.1072 257991313597 258801000003117

155 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮಾರಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗಿರಿಯಪಾ ದ ಡಿದಾನವಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 72 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.40 0.0640 826257200172 10898101002263

156 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕೆ ವಿ ಕೆೈಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಕೆಸರಗರೆ ಮಾಸಿತ 36/1,21/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.20 0.1920 540825242368 64129215802

157 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ದಾಯವಿೋರಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 74/4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.30 0.2080 985901554343 6488101021303

158 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಬೈಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಾಪೈಯ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ ಮಾಸಿತ 136 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.80 0.1280 766402451605 488101019827

159 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ವರದ್ರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 122/2,ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 574706061141 845610110004981

160 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋಪ್ಾಲ್ ಬಿನ್ ನಲಿಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 70/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.90 0.1440 779654343748 845610110005578

161 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸಂಪಂಗಿರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 7 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 880340953554 64082747143

162 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿಗ ಪ್ಾಲಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 43/ಪಿ14,120/1,15/ಪಿ28 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.20 0.1920 919976647806 488101017092

163 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕ್ಡವನಪುರ ಲಕ್ ಕರು 48,32 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.42 0.2272 307036426740 10729100005132

164 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಪುರ ಲಕ್ ಕರು 126/5 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.40 0.0640 817496120638 10718100000421

165 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕೆ ಬಿರಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ನಾಗಪುರ ಲಕ್ ಕರು 79 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.87 0.1392 78035944959 64176226534

166 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ದ ಮಮಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 79,86 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.85 0.2960 435155938640 10718100000918

167 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿಸಾಮಿ ಬಿನ್ ಈರಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 55/5 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 537785957778 4065101002830

168 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಪಾ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 76 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.10 0.1760 471188235185 10729100000490

169 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 114/2,14/5,18/24 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 865550358804 520101257998801

170 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ವಿಶಾನಾಥ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅರಸನಹಲಿಿ ಲಕ್ ಕರು 47/1,19 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.18 0.1888 954383888763 823101008998

171 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ  ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 69/2 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.50 0.2400 955780435668 232710100039540

172 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬನನಘಟಟ ಲಕ್ ಕರು 99 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.45 0.2320 863111609036 4065108002197

173 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿರೆಾ್ಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ರೆಡ್ಡಿ ಬನನಘಟಟ ಲಕ್ ಕರು 23/1ಎ*ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.16 0.1856 250617598213 4065101003992

174 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ವಿರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಾಟೆೋರಿಅಂಗಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 25/3ಎ,25/4,25/3ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.25 0.2000 726404605857 404101016927

175 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 96/7,96,1/1,71/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.40 0.2240 786349852556 10729100001400

176 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅಂಗಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 16/2,16/3,17/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.10 0.1760 324421253764 484108038572

177 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಕೆ ಚಿನನಪಾ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 36/3,38/3,31/2,31/4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.87 0.2992 640090277571 484101080874

178 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿತಿಪಾಣ್ಣ ಬಿನ್ ಭಕ್ತಪಾ ತಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.28 0.2048 374627067451 484101073918

179 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸುರೆೋಂದ್ರನ್ ಬಿನ್ ಪೋರುಮಾಳ್ ಬಳ್ಾಿವಿ ಕ್ಸಬಾ 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.80 0.1280 342352932292 125001104368

180 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಂರಸಿಂಹ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿಿ ಕಾಟೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 84/4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.62 0.0992 994322904951 484101028339

181 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಟೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 89/2,61/7 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.70 0.1120 821911718497 64100469392

182 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 144/3,113/4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.65 0.1040 683172195326 125000692462

183 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿತಿಪಾಣ್ಣ ತಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 55/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.84 0.1344 363777374114 258801000003401

184 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.70 0.1120 582673532503 125000700144

185 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಭ ೋವಿ ಮಣಿಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 228/19,126 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.95 0.1520 459551765711 10709100006562

186 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಆಂಜನೆರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಟೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 60/8,69/4,89/1,89/5,60/5 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.37 0.2192 560954419928 64003199288

187 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಮಣಿಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 8 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 2.00 0.3200 744862118121 10709101044223

188 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಮಣಿಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 102/2,94 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.50 0.2400 665209411477 10709100001675

189 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋಪ್ಾಲರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗುಜಜರೆಡ್ಡಿ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 75/1,35/3,8/5 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.60 0.2560 279823892425 33334134861

190 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಅನಿತಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 3/8,3/7ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.60 0.0960 394679706494 10662100015782

191 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸ ಮಶೋಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಶರಣ್ಪಾ ಕೆ ಮಮನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 49/1,35/4,59/5,68/5 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.90 0.1440 415328404066 127901011006040

192 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ್ ಎಮ್ ಓಜರಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 20,19 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 653938372986 10662100016930

193 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 117/3,117/4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 663387545325 10709100008590

194 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 166/1,117 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 625162187006 10709101034882

195 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸಲಿಂಗಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 121 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 801384872538 4065101001435

196 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುರುಳಿಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 151 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 236372225416 232710100078099

197 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಿ ಓಬಟಿಟ ಮಾಸಿತ 30/ಪಿ8,28/ಪಿ4 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.64 0.1024 325316185147 106621000000639

198 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಉಪ್ಾಸಪುರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 25 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.30 0.0480 555023000887 10898101005534

199 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಚವರಮಂಗಲ ಮಾಸಿತ 51/2 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.26 0.2016 272660317725 488101014615

200 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಶಾಯಮಶಟಟಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 60/ಪಿ9,69/2,105/3 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.20 0.1920 609233592310 31016833605

201 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟದಾಸರಿ ಬೈಯಪನಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 14/3 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.98 0.1568 993947335489 10662100013992

202 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸುರೆೋಶಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಹುಣ್ಸಿಕೆ ೋಟೆ ಟೆೋಕ್ಲ್ 33 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.98 0.1568 663623172169 11194101004784

203 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಚಿಕ್ಕಹನುಮಂತಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಸಿೋತನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/3,25/2,21/2 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 2.00 0.3200 987517856894 10729101000144

204 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿಶಾಮಿಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಚಿನನನಬ ೋವಿ ಕೆ ರಚನ ರು ಕ್ಸಬಾ 147/6,147/1,257/3 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 364466880526 10729100004265



205 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾಬ ೋವಿ ಮಣಿಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 69/ಪಿ52,26/4 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 656162509948 10709100006563

206 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಚಿನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನನನಬ ೋವಿ ಕೆ ರಚನ ರು ಕ್ಸಬಾ 147/2,257/1 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 562114345172 10729100010997

207 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಚಿನನನಬ ೋವಿ ಕೆ ರಚನ ರು ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ1,257/2 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 2.00 0.3200 260525033913 232710100027387

208 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕೆ ಅನುಷ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಲಿಂಗ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 7/2,6/2,6 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.93 0.1488 558285346741 1320104000041490

209 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ ಚಳ್ಗನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 24/3,24/4 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.49 0.2384 694327753666

210 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಸುರೆೋಶ ಬಾಬು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಆಲಂಬಾಡ್ಡ ಲಕ್ ಕರು 234 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.80 0.1280 767787934468 823101002206

211 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 89/ಪಿ44 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.20 0.1920 977245389685 107091000006565

212 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಕೆ ೋಟಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಚಳ್ಗನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 70/ಪಿ15 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.20 0.1920 581868481103 10709100001378

213 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿರ್ಕಕಗಿಲ ರು ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 120,119/1 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.80 0.1280 329460883779 125001132283

214 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯನಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುಳ್ುವಾಗಿಲಪಾ ತಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 87/2,76/1 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.92 0.1472 665514752589 54031294312

215 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಚಿನಪಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 121/1.21/2 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1600 659100510109 127901010006784

216 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕ್ ಗಿಟಿಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 47/1,48/1,6/1 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.29 0.2064 989639245115 127901010007825

217 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಯಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ ಟೆೋಕ್ಲ್ 50/2,45/1 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.99 0.1584 995099268177 484101080777

218 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ವಸಂತಮಮ ಹರದ್ಕೆ ತ ತರು ಟೆೋಕ್ಲ್ 7/1 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.10 0.176 891893808508

219 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ ಬಡಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 59 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.80 0.128 784275797875 127901010006949

220 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಬಕ್ರಹಟಿಟ ಟೆೋಕ್ಲ್ 158 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.50 0.24 443076465402 64091469297

221 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಗುರುಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಯರಯಬಾಲಪಾ ಮಲಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 56/2,52 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.28 0.2048 925988609180 488101019968

222 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಲತಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಓಬಟಿಟ ಟೆೋಕ್ಲ್ 47/2,47/3 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.15 0.184 739488229350 127901011002248

223 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 212 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.16 80079162316 12701011002471

224 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಕ್ರಡುಗ ರ್ಕಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ 49,66,33/1 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.29 0.2064 679626475741 127901010010420

225 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಾ ಬಡಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 41 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.16 575254950812 10898101007897

226 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಜಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಮಮಸಂದ್ರ ಲಕ್ ಕರು 50/2,50/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 1.00 0.1135 742845967092 488101012611

227 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಗುರಪಾ ಮಿಣ್ಸಂದ್ರ ಲಕ್ ಕರು 102 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.61 0.0976 304475125397 10718101011544

228 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ತಿಮಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ರ್ಕಟಟಪಾ ಬಾಳಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 101,115 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.90 0.1440 774774821691 10729100009406

229 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ಶಂತಪಾ ಬಿನ್ ಅಬಬಣ್ಣ ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 135/5,135/3,111/6,11/5 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.52 0.0832 510943656092 10729100140319

230 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಾಂತಪಾ ಲಿಂಗ್ಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 74 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.51 0.0816 618218482844 10729101045532

231 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಮಮಸಂದ್ರ ಲಕ್ ಕರು 50/2,50/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1 0.70 0.1135 742845967092 488101012611

232 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಎ ಎನ್ ಬಳ್ಿಪಾ ಬಿನ್ ಎ ಎಲ್ ನಲಿಪಾ ಕಾಟೆೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 42/1,61/4,86/1,68
ಸಾಮಾನಯ

 (ಎಸ್ ಡ್ಡ ಪಿ)
ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ 1 9X6X3 2.00 730854726249 484101009665

233 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಗ್ೌಡ ಬಾಳಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 83/1,84
ಸಾಮಾನಯ

 (ಎಸ್ ಡ್ಡ ಪಿ)
ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ 1 9X6X3 2.00 325688317826 31475961214

234 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಾ ಮಿಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 98/1,98/4 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ 1 9X6X3 2.00 784548639243 64116084135

235 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿಹನುಮಂತರಾಯಪಾ ಗೋರುಪುರ ಕ್ಸಬಾ 9/1,9/3,9/4,1 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ 1 9X6X3 2.00 801812761061 10960101008896

236 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ರಿಯಪಾ ಕ್ಣ್ಗಲ ಟೆೋಕ್ಲ್ 9/4 ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ್ 1 9X6X3 2.00 310768577545 11194101013481

237 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಚನನಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಕೆ ಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 64/1 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.68 0.4475 541907331665

238 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂದ್ಪಾ ದ ಡಿನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 71/5 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.88 0.4475 259705930182

239 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಸಂತಪಾ ತ ಳ್ಸನದ ಡ್ಡಿ ಮಾಸಿತ 37/2 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.70 0.2685 47475001860

240 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಪುರ ಲಕ್ ಕರು 126/5 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.40 0 817496120638

241 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ನಂಜುಂಡಪಾ ಬಿನ್ ನಲಿಪಾ ದ ಡಿನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 48/2 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 1.00 0.10325 344890626441

242 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಗ ಲಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 30 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 1.95 0.17325 997538828891

243 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಚಿಕ್ಕಬೈಚಪಾ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ ವರದ್ಪುರ ಮಾಸಿತ 8/4 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 1.10 0.01027 732708550654

244 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ದ ಡಿನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 73/5 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.40 0.02737 693314700471

245 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಡಿನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 91 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.66 0.02628 342905410975

246 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಅಮರಮಮ ದ ಡಿನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 68/3ಎ ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.73 0.01368 986788373242

247 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ತ ರಲರ್ಕಕ ಟೆೋಕ್ಲ್ 6 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.41 0.02053 708072798297

248 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಾ ಮೆಡಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 2/2 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.93 0.01984 696778592521

249 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ರಾಮಪಾ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮಲಿಿಯಪಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 166/1 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.40 0.02053 449194097229

250 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಅಬಬಯಯ ತಿಪಾಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 56 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.40 0.02628

251 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಮುಸತಫ ಶರಿೋಫ್ ಬಿನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಶರಿೋಫ್ ಸಿೋತಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 23/5,23/6,23/7 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 1.14 0.02737 3711464984171

252 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಹನುಮಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಕ್ುವಪಾ ಹಳೋಹಾರೆ ಮಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 182 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 1.34 0.01955 394001019855

253 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಅಂಜಿನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಹಳೋಹಾರೆ ಮಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 216 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.93 0.01955 964759854364

254 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ದ ಡಿನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 6 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.40 0.02054 708072798297

255 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಸ ಣ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ದ ಡಿನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 91 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.61 0.02054 546374523248

256 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ರಾಮಪಾ ಮಲಿಿಯಪಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 166/1 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.4 0.0171 449194097727

257 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಕ್ುಬೋರ್ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪಾ ಅರಳೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 175/1 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 1 0.02053 970304086110

258 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಮುನಿಶಾಮಿ ಭ ವಿ ಬಿನ್ ಚಿನನನ ಬ ೋವಿ ಭಾವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 147/6 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 1 0.02057 364466880526

259 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಬನಘಟಟ ಲಕ್ ಕರು 70 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.5 0.02058 442821105945

260 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಶಾಮಿ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 117/3 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.83 0.02053 730825473062

261 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಚಂದ್ರಪಾ ಶಟಿಟ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಸ ಣ್ಣನದ ಡ್ಡಿ ಮಾಸಿತ 27/13 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.8 392438463371

262 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಿಲಾಿರೆಡ್ಡಿ ಬನಘಟಟ ಲಕ್ ಕರು 110/1 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 0.85 304123772445

263 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಪಿಚಚಗುಂಟರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 43/2 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 1.3 279550300645

264 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಚಂದ್ರಯಯ ಶಟಿಟ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಶಟಿಟ ಸ ಣ್ಣನದ ಡ್ಡಿ ಮಾಸಿತ 27/p4 ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 1.2 392438463371

265 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಪರಭಾಕ್ರ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿ ಬೈರಪಾ ತಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59,65/2 ಪ.ಜಾ INM/IPM 1 0.8 377534201330

266 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಬೈರಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ತಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 58,59,65,75/1 ಪ.ಜಾ INM/IPM 1 1.53 937579891288

267 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಮಾಕಾರಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 162 ಪ.ಪಂ INM/IPM 1 1.02 355453004362

268 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಗರಿಗದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/ಎ ಪ.ಪಂ INM/IPM 1 1 917559669146

269 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಾ ಮಲಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 46 ಪ.ಪಂ INM/IPM 1 0.8 356755481145

270 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಊರುಗ ರ್ಕಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ 26/ಪಿ17 ಪ.ಪಂ INM/IPM 1 1.6 275008423641

271 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಚಿನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಂಡನಾಯಕ್ ಮಲಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 47/ಪಿ8 ಪ.ಪಂ INM/IPM 1 0.8 786954947785

272 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಂಜಿನಪಾ ಅರಳೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 52/3,65/2ಎ,65/2ಬಿ ಪ.ಪಂ INM/IPM 1 0.4 499320840093

273 ರಾಷಿರಟೋಯ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ INM/IPM ರ್ಂಕ್ಟರಮಪಾ ಬಿನ್ ದ ಣ್ಣಪಾ ಅರಳೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 40/3,48/1,49/1ಎ ಪ.ಪಂ INM/IPM 1 0.35 365845501582

546 SMAM ಯೋಜನೆ

547 SMAM ಯೋಜನೆ POWER SPRAYER ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಣ್ಣ ಕೆ ಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 16 ಸಾಮಾನಯ POWER SPRAYER 1 0.40 0.08 776768310052 144201011001254

548 SMAM ಯೋಜನೆ POWER SPRAYER ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಕೆ ಡ ರು ಕ್ಸಬಾ 50/1 ಸಾಮಾನಯ POWER SPRAYER 1 0.31 0.08 10729100011455

549 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಕ್ರಿಕ್ುಚಚನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 11/1 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.20 0.5 298182096284 125001224175

550 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಅರಳೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 202/2 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.29 0.5 825964754855 125000809776

551 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ಬಳ್ಿಪಾ ಬಿನ್ ನಲಿಪಾ ಅರಳೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 115/1,42/1,115/2 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.28 0.5 730854726249 0484101009665

552 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಂಗಣ್ಣ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 116/2,165/1 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.50 0.5 825889205803 31562552112

553 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ಹರಿೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಕ್ಣಿರ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.12 0.5 422820775386 139201010001120

554 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಅಗರಗ್ಾರ ಕ್ಸಬಾ 38/4,86,18/2,75/1 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.56 0.5 717083410331 10807101018565



555 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ವಿಜಯ ಗ ೋಫಾಲ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಅರಳೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 213/2,232 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.23 0.5 346551091977 64112924293

556 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ತ ಳ್ಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 78/ಪಿ7, 83/2 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.19 0.5 331548671719 845610110007282

557 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ವಿೋರಭದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಜ ೋಗಪಾ ಕೆಂಪಸಂದ್ರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 16 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.10 0.5 218906140547 127901011000053

558 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ಪರಮೆೋಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ದ ಡಿಸಬಬೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.61 0.5 817562667116 0484101010759

559 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ಅಶಾಥನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 97 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.91 0.5 304921227209 127901011003102

560 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 205 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 2.50 0.5 293620819159 127901010010227

561 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ಲಕ್ಷಮ ದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 10/ಪಿ9 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.60 0.62715 473813242866 1279901010006912

562 SMAM ಯೋಜನೆ POWER WEEDER ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ಬಾಬು ಲಕ್ಷಮೋ ಸಾಗರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 59 ಸಾಮಾನಯ POWER WEEDER 1 1.69 0.62715 316183731723 127901011007747

563 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ರ್ಳ್ಿಪಾ ಕೆ ಡ ರು ಲಕ್ ಕರು 16/3 ಸಾಮಾನಯ
Power weeder 

machine
1 1.50 0.5 489504090741 10729100011282

564 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮೆೋಡಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 56/1 ಸಾಮಾನಯ
Power weeder 

machine
1 2.00 0.5 267515802674 0484101025295

565 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 148/1 ಸಾಮಾನಯ
Power weeder 

machine
1 1.50 0.5 363124023793 127901011002447

566 SMAM ಯೋಜನೆ Power sprayer ಎಂ ವಿ ಶಶ್ಧರ್ ಬಿನ್ ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲಚಾರಿ ಎಂ ಜ ಹನುಮಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 15/3 ಸಾಮಾನಯ Power sprayer 1 0.60 0.08 517394240643 64130698099

567 SMAM ಯೋಜನೆ Power sprayer ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಪಾಜಿಗ್ೌಡ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 89 ಸಾಮಾನಯ Power sprayer 1 1.10 0.1 921678178066 520101010490759

568 SMAM ಯೋಜನೆ Power sprayer ಶ್ರೋ ರಂಗಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಯಲುವಗುಳಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 31 ಸಾಮಾನಯ Power sprayer 1 1.00 0.08 484050175712 127901010009445

569 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿಣ್ಣ ಅರಳೋರಿ ಕ್ಸಬಾ 12/ಎ ಪ.ಪಂ
Power weeder 

machine
1 1.00 0.62715 917559669146 0484101081603

570 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪನಾಯಕ್ ಬಸಾಪುರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 7/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ
Power weeder 

machine
1 1.60 0.62715 559808384036 127901011003117

571 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 212 ಪ.ಪಂ
Power weeder 

machine
1 2.47 0.62715 800879162316 127901011002471

572 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ಸಹದೋವಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಪಾ ತ ಳ್ಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 22/1 ಪ.ಪಂ
Power weeder 

machine
1 1.00 0.62715 921553761385 37882599345

573 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 96/3,88/1ಬಿ,83/1,89/4 ಪ.ಪಂ
Power weeder 

machine
1 1.26 0.62715 940747737465 0488101024510

574 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ಚನನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ರಡಗ ರ್ಕಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ 72,38,35/ಝ1 ಪ.ಪಂ
Power weeder 

machine
1 1.18 0.1 367746858330 127901011000787

575 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಎಲಿಪಾ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/4,31/2 ಸಾಮಾನಯ
Power weeder 

machine
1 0.82 0.5 500920717216 520101010448078

576 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ಪುಟಟಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ಗ್ೌಡ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 54/3,74/2,48/1 ಸಾಮಾನಯ
Power weeder 

machine
1 1.16 0.5 535547761238 10807100006659

577 SMAM ಯೋಜನೆ Power sprayer ರ್ಂಕ್ಟಚಾಲ ಬಿನ್ ದಾಸಪಾ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 6/2,160 ಸಾಮಾನಯ Power sprayer 1 0.65 0.08 494267068457 10807101005491

578 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 82,88/2 ಸಾಮಾನಯ
Power weeder 

machine
1 1.67 0.62715 333351472117 845610510001487

579 SMAM ಯೋಜನೆ Power sprayer ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಅಬಬಪಾ ಶಾಮಶಟಟಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 25 ಸಾಮಾನಯ Power sprayer 1 1.15 0.08 302841296073 64155743919

580 SMAM ಯೋಜನೆ Power weeder machine ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕೆಂಪಸಂದ್ರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 1/4 ಪ.ಜಾ
Power weeder 

machine
1 1.17 0.62715 503301824594 127901050011736

581 SMAM ಯೋಜನೆ Power sprayer ಬಿ ಜಿ ಯಲಿಪಾ ಬಿನ್ ಗುಟಿಪಾ ಬನಘಟಟ ಲಕ್ ಕರು 62/4 ಪ.ಜಾ Power sprayer 1 0.27 0.1 255198282278 4065101000173

582 SMAM ಯೋಜನೆ BRUSH CUTTER ಮುನಿಸಾಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಜನಕ್ಪಾ ಹೆಡಗಿನಬಲ ಕ್ಸಬಾ 52/ಪಿ25,52/ಪಿ29 ಪ.ಜಾ BRUSH CUTTER 1 0.85 0.25 992179687089 144201011005647

ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು

1 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಿ.ಕೆ. ಜನಾರ್ಧನರೆಡಿ್ಡ   ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 303920763139 35550334210

2 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಬೆಲಲ ಪ್ಪ ಎೋಂ. ಬೈಯಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 75/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 382193138814 35550334210

3 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ.ಮ್. ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪುಣ್ಾ ಹಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 181,165,166/1-p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.8 173850 884875990669 35550334210

4 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಟಿ. ಪಿ್ಭಾಕರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 3/4-p1,177/3,1/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 602082473171 35550334210

5 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಭಾರತಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 14 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.85 94716 549406688521 35550334210

6 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಸೀಣ್ಣ ಪ್ಪ ಉಗಣಿ ಬೈರಕ್ ರು 2/12 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 865983650172 35550334210

7 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಟಿ.ಚಂಗರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಯಾ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 3/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 550080751259 35550334210

8 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಟಿ.ವಿ. ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಉಗಣಿ ಬೈರಕ್ ರು 108 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 884379774720 NILIN4055

9 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಪಾಪ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಎಚ್. ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 80/p31 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.5 145802 781061141684 NILIN4055

10 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಹನುಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಾಮೆಗೌಡ ಎಚ್. ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 176 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 190387 341275086650 NILIN4055

11 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಯಾ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ಚಿನನ ಬ್ಯಾ ಲೆಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 21/p3,22/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 549129122224 NILIN4055

12 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆರ್. ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಮೂತಿಧ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ 

ರಂಗಸ್ವಾ ಮಿ ಕತ್ತ ಮಂಗಲ ಆವಣಿ 113/2,113/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.7 164746 855590838681 NILIN4055



13 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆರ್,ಟಿ ನಿೀಲ ಕೀೋಂ ಅರುಣ್ ಕುಮ್ಯರ ಕತ್ತ ಮಂಗಲ ಆವಣಿ 83,115 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 191781 257616132591 NILIN4055

14 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಎಚ್. ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 79/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.7 110117 902580538513 NILIN4055

15 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಮುನಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ದೆವರಾಜರೆಡಿ್ಡ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 44/1b ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 631219011807 35550334210

16 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗೊೀಜಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕ್ ರು 302 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 396298098009 35550334210

17 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿನಪ್ಪ ಬಟಿಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 66/3,70/2,3/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110118 86813285981 NILIN4061

18 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಸೂರುಕುೋಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 176 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.8 173850 780437571745 NILIN4061

19 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸರಸಾ ತ್ಮ್ಮ  ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು 77/5,208 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 54626 976107677677 35550334210

20 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು 115,115/1,1/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110118 954824587568 35550334210

21 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು 66,77/1,328/12,139/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.2 22674 712793455293 35550334210

22 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಲಲ ಪ್ಪ ಸಿ. ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 471986939323 36971641647

23 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಟಿ.ಮುನಿಚವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ತಿಮ್ಮ ರಾಯಪ್ಪ ಕಾದಿ್ರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 104/2,118/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.65 68538 722923077537 36971641647

24 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಘುಪ್ತಿ ಬಿನ್ ರೆಡಿ ಪ್ಪ ಸಿ. ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 107 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.96 97297 331442688670 36971641647

25 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ್ಭಾಕರ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪ ಯಾ ಬೆಸತ ರಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 6 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.7 164746 682897533782 36971641647

26 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಎಮ್. ವೋಂಕಟೇಶಬ್ಯಬು ಬಿನ್ ಜಿ.ಕೆ. 

ಮುನಿರಾಜು ತೊರಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 56/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 91735 612114530590 36971641647

27 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ಎಮ್.ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಾದಿ್ರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 118/1,118/3,111/p5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 644337165470 36971641647

28 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪ್ದ್ಮಮ ವಾತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕಾಮ್ಸನಹಳ್ಳಲ ತಾಯಲ ರು 83 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 669456959247 36971641647

29 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಗಟಟ ಪ್ಪ ಮುಷ್ಟಟ ರು ಬೈರಕ್ ರು 44/1,138/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 652459647959 35550334210

30 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎನ್. ಜ.ಶ್ವಶಂಕರ ಬಿನ್ ಗುರವರೆಡಿ್ಡ ನಾಗೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 38,94/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 460831839685 35550334210

31 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 2,19/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 291076527867 35550334210

32 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಿ.ವಿ.ಶಿ್ ೀನಾಥ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 172/3,173/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 101013 643479474528 35550334210

33 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಿನನ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 115/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 577036612390 35550334210

34 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಟಿ.ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಕೀದಂಡಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 143,13/1,145/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110118 659783168465 35550334210

35 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಶಾಮಿ ದೊಡಿತ್ತ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 144,123/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 873123038091 35550334210



36 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಉಮ್ಯಶಂಕರ ಬಿನ್ ಗೊಪಾಲರೆಡಿ್ಡ ಚಂಮ್ಕಲಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 122 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 91735 967643619707 00362320012310

37 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಜಾನ್ ಪಾಶ್ ಬಿನ್ ಹೈದರ್ ಸ್ವಬ್ ಚಂಮ್ಕಲಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 47 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181 815297702832 00362320012310

38 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿಯವುಲ್ಲಲ  ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಖಾದರ್ ಕತ್ತ ಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 5/,50/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.8 173850 421100624192 00362320012310

39 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಮ್.ಅಮ್ರನಾರಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿ್ಡ ಲಕಕ ಶೇಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 97/p2,87 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 77319 286905928769 00362320012310

40 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗೊೀಜಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕೆ.ವಿ. 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 27/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.05 105563 428441272502 00362320012310

41 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅನಾ ರ್ ಬೆಗ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಬೆಗ್ ಸನನ ವಾಡ್ಡ ಆವಣಿ 11/p13,12/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 137431 760576953539 NILIN4061

42 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಘುರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ದೊಡಿ ಗುಕ್ರಧ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 66/1,66/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 999138504166 64015781402

43 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮ್ಯರ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಗೌಡ ಉಗಣಿ ಬೈರಕ್ ರು 44/1,19 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110118 420165842481 NILIN4055

44 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮ್ನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ವೋಂಕಟಪ್ಪ ತಿಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಡ ಬೈರಕ್ ರು 109,60/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.3 128327 724823665486 NILIN4055

45 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಾವಧತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕೆ . ಸಣ್ನ ಪ್ಪ ತೊೀೋಂಡಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 69 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 542436722329 NILIN4055

46 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಮ್ಕ್ಷ್ಮ್ಮ  ಬಿನ್ ಸಿೀನಪ್ಪ ತಿಪ್ಪ ದೊಡಿ್ಡ ಬೈರಕ್ ರು 88/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.5 146536 326860803033 NILIN4055

47 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲ್ಲೋಂಗಮ್ನಾಯಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ನಾಯಿ್ಡ ಕುಕಕ ಲದೊಡಿ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 34,12/4,35/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 897678614895 NILIN4055

48 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪ್ದ್ಮಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಅಶಾ ಥನಾರಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ ತೊೀೋಂಡಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 89,43 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 667367033165 NILIN4055

49 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಸೀಮ್ಶೇಖರ್ ರೆಡಿ್ಡ ಚಂಮ್ಕಲಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 81608 780632965378 06602200025685

50 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿ್ರಷ್ಣ ನೇಗೌಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟೆಗೌಡ ನಾಗಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 9/1,119/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 99664 405455980338 10726100005429

51 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೀದಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟನೂರು ಬೈರಕ್ ರು 233/4,233/6,233/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.60. 63904 64143314190

52 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ನೆನಧಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 9/2,88/3,88/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.10. 110118 724983206585 20145744934

53 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎ.ಎನ್. ವೇಣು ಗೊಪಾಲ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟನೂರು ಬೈರಕ್ ರು 90/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.45 49664 810196518888 64124859727

54 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎನ್.ವಿ. ವೇಣು ಗೊೀಪಾಲ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ನಗವಾರ ಬೈರಕ್ ರು 223,226/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 807019817664 52028100001634



55 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನರಸಿೋಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬ್ಯಾ ಟನೂರು ಬೈರಕ್ ರು 104,173 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.64 68538 619089601922, 52028100004302

56 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಸ್. ಎನ್. ರಘುಪ್ತಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಕ್ರೀಲ್ಲಗಾಣಿ ಆವಣಿ 5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.3 127835 373926936990 00000010476413036

57 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾೋಂತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಎಸ್ ಅನಂತ್ಪುರ ಆವಣಿ 44/2,44/3,45 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 824758467854 35550334210

58 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅನೇಪ್ಪ ಎಮ್. ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 14 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181 389520307441 35550334210

59 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಎಮ್. ಬೈಯಪ್ಪ ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 697272710402 35550334210

60 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಮ್. ಮುರಳ್ಳ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಎಮ್. ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು #BEZUG! ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.5 146537 523638299876 35550334210

61 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ಅರ್ . ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ 

ರಾಮ್ಯಾ ಬಂಗವಾದ್ರ ಬೈರಕ್ ರು 100/6,127,42/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.15 114667 810773198484 35550334210

62 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ರೆಡಿ ಪ್ಪ ಎಚ್.ಕತ್ತತ ರು ಬೈರಕ್ ರು .34/2,33/1,19/P-P6 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.95 96370 557063626602 35550334210

63 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಾಯತಿ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸುಣ್ಣ ಪ್ಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕ್ ರು  28/P4, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110118 266100050594 35550334210

64 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಶ್ವಾಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಸೂರುಕುೋಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 145 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 137431 990616717399 NILIN4061

65 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸರಸಾ ತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ತಿಮ್ಮ ಯಾ ಸಿ. ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 104/2,104/4,96/3,15/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 77810 NILIN4062

66 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ್ಮಿಳಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಸೂರುಕುೋಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 112/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181 696079175113 NILIN4063

67 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಲ್ಲೀಲ್ ಅಹಮ ದ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಅಪಿಜ್ ತಾಯಲೂರು ತಾಯಲ ರು 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 547562000323 NILIN4064

68 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಸ್. ಎಚ್. ಪಿ್ನಾರ್ಮ್ಮ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಸೂರುಕುೋಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 111/5,111/3,111/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 950233187042 NILIN4065

69 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕನಕಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟರಾಮ್ನಪ್ಪ ಮುಷ್ಟಟ ರು ಬೈರಕ್ ರು 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.2 22674 595053441298 NILIN4066

70 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಾವಧತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹೆಬಬ ಣಿ ಬೈರಕ್ ರು 224/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.45 48963 367130585085 35550334210

71 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹೇಮ್ಯವತಿ ಕೀೋಂ ಉಮೇಶ್ ಕಮ್ಮ ದಟಿಟ ಆವಣಿ 250/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45392 968106919358 30977544844

72 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಪ್ಧಣ್ ಕೀೋಂ ಚಂದಿಶೇಖರ್ ಕಮ್ಮ ದಟಿಟ  ಕಾಮ್ನೂರು ಆವಣಿ 250/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 44464 912154004268 30977544844

73 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಘವರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಅನಂದರೆಡಿ್ಡ ಕಮ್ಮ ದಟಿಟ  ಕಾಮ್ನೂರು ಆವಣಿ 132/2 ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಯವು 0.8 28361 888026686330 30977544844

74 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ್ಮಿಳಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಗೊೀವಿೋಂದರೆಡಿ್ಡ ಕಮ್ಮ ದಟಿಟ  ಕಾಮ್ನೂರು ಆವಣಿ 250/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45392 666257295743 30977544844



75 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಆನಂದರೆಡಿ್ಡ ಕಮ್ಮ ದಟಿಟ  ಕಾಮ್ನೂರು ಆವಣಿ 250/4 ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಯವು 0.8 28361 788510371034 30977544844

76 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆನಂದರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಅೋಂಕಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು  132/1 ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಯವು 0.57 22221 772963562589 30977544844

77 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ರಾರ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಕದಂಡರಮ್ಯಾ ಬ್ಯಾ ಟನೂರು ಬೈರಕ್ ರು 310 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63904 289046658818, 000010980887852

78 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಗುರನನ ಆರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 99 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 1.15 114667 695882293111 36971641647

79 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಕೋಂದಡಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 13/2,145/1,145/2,143,165/

1
ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 0.8 82458 206299621655 36971641647

80 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಸಿದು ಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ  190/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 0.4 44213 295281369083 110010099096

81 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಿ.ಬಿ. ಶಿ್ ೀವಾತ್್ಸ ಬಿನ್  ಬ್ಯಲಜಿ ಅನಂತ್ಪುರ ಆವಣಿ 56/1,57. ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 2 34290 717086122155 147301011000957

82 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಒಬಳರೆಡಿ್ಡ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 25/P9 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 0.8 72000 422935816398 52028100002587

83 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟನೂರು ಬೈರಕ್ ರು 209/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.2 22674 259451032613 64040834034

84 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಟಿ.ಎಮ್.ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬ್ಯಾ ಟನೂರು ಬೈರಕ್ ರು 208, 214/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 480704473757 64034471356

85 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರವಿೀೋಂದಿ  ಬ್ಯಬು ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಯಾ ಯಲ್ಲಲ ವಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 175 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.47 51838 873261673449 000010980887852

86 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಚ್.ಡ್ಡ.ಸಿೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದ್ಮಸೆಗೌಡ ಹೊನನ ಗನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 213 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 170960 642077073288 10692100004616

87 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎ.ಗೊೋಂವಿದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುತ್ತತ ರು ಆೋಂಜಪ್ಪ ಉತ್ತ ನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 191/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 54000 284710051177 20045173029

88 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್.ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಬನಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 77/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181 216995436890 1482101006342

89 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮ್ಹಮ್ಮ ದ್ ವಾಜಿರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹಮ್ಮ ದ್ 

ಅಹಮ್ಮ ದ್ ಪಾಷ್ ಕಾದಿ್ರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 161/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.28 31744 328207045117 3292650135

90 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ರಮ ೀನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 13/P1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 317139127497 000010980887852

91 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಪುಣ್ಾ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 154 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.15 114670 869603569226 000010980887852

92 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಲ್ಲೋಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ  77/3. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 839358682517 10758101015762

93 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎನ್. ಬಸವಯಾ  ಬಿನ್ ನಂಜುಡಪ್ಪ ಬೆಳಪ್ನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 52/P10 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 28369 281558400659 0495101012810



94 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಲ್.ಅಶೀಕ ಕುಮ್ಯರ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯಾ ಪುಲ್ಲಪ್ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 2/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 81000 468781890835 10726100015446

95 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಯಲಕ್ರಮ ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನರಸಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕ್ ರು  145,139/1142 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 2 192060 221701683420 36971641647

96 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ನ ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಲ್ಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ  94/P20 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181 916587444831 000010980887852

97 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಸಿದು ಲ್ಲೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಅಬೆಹಳಿ್ಳ 30,27/P1. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.15 114670 711763950192 000010980887852

98 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಪ್ತಿ ಬಿನ್ ದೊೀಬಿ ಚಿನಪ್ಪ ಅಬೆಹಳಿ್ಳ  44, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 282016861107 000010980887852

99 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಯಲಕ್ರಮ ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಲಕ್ರಮ ಮ ನಾರಾಯಣ್ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 242/9 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ -1.00. 101013 904279251425 000010980887852

100 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಮ್. ವೇಣುಗೊೀಪ್ಲ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಜೀಗಲಕಷಿ್ಠ ಆವಣಿ 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.3 128327 890812829650 000010980887852

101 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮ್ಯಾ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 103,97/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110118 561853188480 000010980887852

102 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಸಣ್ನ ಪ್ಪ ದುಗಗ ಸಂದಿ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 61/3,61/4/75/1/14/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 1.9 182955 223314083134 000010980887852

103 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಚ್.ಸೌಭಾಗಾ  ಕೀೋಂ ಗೊೋಂವಿದರೆಡಿ್ಡ ಯಡಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು .65/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 410547732120 000010980887852

104 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿಲಲ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಯಡಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು  22/4,22/1,26/11,123/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 91220 873135590771 000010980887852

105 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದು ಪ್ಪ ಗೊಟಟ ಕುೋಂಟೆ ಆವಣಿ 67,35/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.50. 146536 253896688860 000010980887852

106 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಚ್.ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಪಿ.ಗಂಗಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.3 128327 246469085812 000010980887852

107 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ವಿ.ತಿಮ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ 6/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 929568770248 000010980887852

108 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ ಪುಣ್ಾ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 43 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 0.6 77820 38869292323 000010980887852



109 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ.ಎೋಂ.ಪಿ್ಭಾಕರ ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಪುಣ್ಾ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 207/5,91/4,11/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.35 182870 725576141687 000010980887852

110 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ಟಿ. ಬ್ಯಸಕ ರ್  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ನ ಪ್ಪ ತ್ಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 652072343795 000010980887852

111 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ.ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ತಾಯಲ್ಲರಪ್ಪ ಕೆ.ಚದುಮ್ನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 18/P7,105 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 137432 658563715935 000010980887852

112 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚನನ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕದಿ್ರಪ್ಪ ಪೊಬರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 7/2,15,13/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 117445 915183092496 30977544844

113 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎೋಂ.ವಿಶಾ ನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 140,197/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 913425147715 35550334210

114 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪ್ವಧತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಚಂದಿಚರಿ ಆೋಂಗೊಡಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 195 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 77820 985487856486 000010980887852

115 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರತ್ನ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ ಗುಮ್ಮಲ್ಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 53/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 91735 333719842512 000010980887852

116 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ತಿಪ್ಪ ನನ  ಬಿನ್ ಮುನಿಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕಾದಿ್ರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 90 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ -0.7 72968 298390789968 35550334210

117 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಿರಾಜ್ ಅಹಮ ದ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ತಾಯಲೂರು ತಾಯಲ ರು 62/4, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181 759049260187 000010980887852

118 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮ್ನೀಜ್ ಕುಮ್ಯರ್ ಬಿನ್ 

ಎಚ್.ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕತ್ತ ಮಂಗಲ ಆವಣಿ  40/3,40/29 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 191781 222004068717 000010980887852

119 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಜುೋಂಜಪ್ಪ ಅರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 31122,7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 91735 866849168349 64015781402

120 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಇಸ್ವಮ ಲ್ ಬಿನ್ ಮುತ್ತತ ಜಾನ್ ಉತ್ತ ನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 282/2,281 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 735746098223 64015781402

121 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿ.ವಿ.ಚಂದಿಪ್ಪ ಕಡ್ಡಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 282 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.60. 155641 972278389573 64015781402

122 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಅರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 83 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 1.6 155641 418811783437 64015781402

123 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 121,205,204 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 426580716102 64015781402

124 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರತ್ನ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ  89/p5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 302751462088 64015781402

125 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿ.ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ವಜಿನಾಗೇನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 50/2,93/1,89 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 137432 854785694785 000010980887852

126 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಿನನ ಕಕ  ಕೀೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮ್ಜರಅತಿತ ಕುೋಂಟೆ ಆವಣಿ 2/8,23,13,88/5,58/P2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 107222 551127052344 NILIN4055

127 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗಧಾರ ಬಿನ್ ವಿೀರಭದಿಪ್ಪ ಬೆವನತ್ತ ಕ್ಸಬಾ 14 /PAKI, P1,41 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 399345017999 NILIN4055

128 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಟಿ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 24/2,26/1,25/2,24/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 165 185472 NILIN4055

129 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ  ಸಿದು ಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 0.75 91735 636090396012 NILIN4055

130 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಕಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 35/P19 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.3 127374 598211381826 NILIN4055



131 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಚ್.ಎನ್ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಹೊನನ ಗನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 112/3,112/4,116/1,236 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.38 135607 903350113929 1062101002908

132 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ಗೊೋಂವಿದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಹೊನನ ಗನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 108/p13,108/p7,56/p6-p2. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ .1.20. 135607 913608370271 10732100014851

133 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಕಬ ರ್ ಬಿನ್ ಪಾಷ್ ಅಹಮ ದ್ ಶರಿೀಪ್ ಅಗರ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 280, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 154861 730241619165 64064492979

134 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅರ್. ವಿ.ಇೋಂದಿಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಕಲದೇವಿ ಬೈರಕ್ ರು 124 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 740420882500 10235516728

135 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಬ ರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಉತ್ತ ನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ  100, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 603971805158 31135850013

136 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಲಕ್ರಮ ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಸಿದು ಪ್ಪ ಅೋಂಬಿಲ ಕಲ್ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ .1/p41,1/p42 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 107222 951788151825 15850100030650

137 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್. ಕೇಶವರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಂಜರೆಡಿ್ಡ ಕುಮ್ದೇನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 62 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 78612 957050271222 10692100003201

138 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಸಿದು ಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 48/3,141,182 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 858617221654 10758100012437

139 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಕಾದಿ್ರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 39/1,39/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 53571 818643910850 64137287209

140 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೇಣುಗೊೀಪಾಲ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ ಮ್ಲೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು  114/4,114/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 706304464887 64028123662

141 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಸಿದು ಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ  70/p2-p3,187 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ -1.3 128327 354384517081 4068108000586

142 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಸ್.ಪಿ್ಭಾಕರ ಬಿನ್ ಸಂಪ್ಗಿರಾಮೇಗೌಡ ಯರಜಿನೇನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 52/2-p2,48/4-p2,45/3-p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.3 127374 661334567589, 0769108025501

143 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಯಶೀರ್ಮ್ಮ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಪಿ ವಜಿಹಳಿ್ಳ 8 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 0.44 45349 544441124080 13390100009373

144 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಲಮ ೋಂ ಉಲ್ಲಲ  ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಮೆಹಬೂಬ್ 

ಖಾನ್ ಅಗರ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 427 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.20. 24280 977119782859 10732100015386

145 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೊನನ ಗನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 214,211.00 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.20. 119222 856479548245 110010111279

146 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಮ್. ರವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಯೈ. ಕೀಗಿಲೇರು ಕ್ಸಬಾ 182/13,183/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 38683 602723778949 52028100000167

147 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಮೊದ್ರಲ್ಲಯರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ 

ಮೊದ್ರಲ್ಲಯರ್ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 64/2,52/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.3 115245 502908417196 10922101009202

148 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸದಪ್ಪ ಮ್ರವಮ್ನೆ 142, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 49988 674087711354 64154058856

149 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಿಮ್ಣಿನಾಯಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಪೆದು ಪ್ಪ  ನಾಯಿ್ಡ ಕುಕಕ ಲದೊಡಿ್ಡ ಬೈರಕ್ ರು 34,72,12. ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ -0.70. 73181 884618662431 64043213297

150 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಟಿ.ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಮೆಮ ೀಗೌಡ ಹೊನಿನ ಕೆರೆ ಬೈರಕ್ ರು  4/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 113533 480354348420 31868215806

151 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಮ್.ಆರ್.ಚಲಪ್ತಿಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಅಗರ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 540 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 149531 732808130907 10732100001612



152 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಯರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಸಿೀಗೆಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 30/P6,30 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 0.90. 91735 312423724072 00362320012310

153 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೈ.ಪ್ರಮೇಶಾ ರನ್ ಬಿನ್ ವಿಶಾ ನಾಥ ಮುಷ್ಟಟ ರು ಬೈರಕ್ ರು 173,179/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.95 96370 643148547799 00362320012310

154 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಲಕಕ ಶೇಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 6/P1-P1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.70. 72718 462279700357 00362320012310

155 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ತೊರಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ  20/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 50847 754713513527 35550334210

156 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ನಾಗಮ್ಣಿ ಕೀೋಂ ಲೊಕನಾಥರೆಡಿ್ಡ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕ್ ರು 302,303/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 869912894191 00362320012310

157 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ರಘುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ ತಿಪ್ಪ ಸಂದಿ ಬೈರಕ್ ರು  99/2,100/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.00 101013 448226777054 NILIN4055

158 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ರೆಡಿ್ಡ ಗೊಣಿಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು 13/2,16 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.90 . 91736 207530394167 NILIN4055

159 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ಎಮ್.ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿೀರಪ್ಪ ಉತ್ತ ನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 100,76 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 512396803773 64015781402

160 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎ.ವರದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಆೋಂಜನಶೇಟಿಟ ಉತ್ತ ನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 247/2, 247/3,261/1. ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 0.8 82458 754002023480 64015781402

161 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪ್ದಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಎಚ್.ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 259 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 684345010716 64015781402

162 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅನಿಲಕುಮ್ಯರ ಬಿನ್ ಸುಧಾಕರ ಉತ್ತ ನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 144/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ  0.80. 82458 792793838292 64015781402

163 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆರತಿ ಕೀೋಂ ನಾಗರಾಜ ಕತ್ತ ಮಂಗಲ ಆವಣಿ 292,293 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ  2.00 H 192060 245419091430 64015781402

164 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗೊೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು 188,118,183/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 845721587515 35550334210

165 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಘುಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ನ ಪ್ಪ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು  28/7. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.40. 45349 780407290358 35550334210

166 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಲಲ ಪ್ಪ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು 121/2,139/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.3 128327 604908329075 NILIN4061

167 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ವಿ.ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೆಡಿ್ಡ  

ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಎಚ್.ಬೈಯಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು -182,53 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ -1.95 187505 707673899760 35550334210

168 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಎಚ್.ಕಡ್ಡಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 13/1,13/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 545657176031 35550334210

169 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಟಟ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ನ ಪ್ಪ ಎಚ್.ಕಡ್ಡಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 13/1,8/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 900760860487 35550334210

170 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗೇಶ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಹೆಬಬ ಣಿ ಬೈರಕ್ ರು 115/1,1/2,114/1,112 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.22 119222 505879825491 35550334210

171 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಿ.ಆರ್.ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಎಚ್.ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 147/p12 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110118 273957423796 35550334210

172 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಎಚ್. ಬೈಯಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 31/1,30/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 694387531041 35550334210

173 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಪ್ಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕ್ ರು 24 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.50, 54626 727751884927 35550334210

174 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗೊೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ತ್ಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 64,52 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 437326456122 35550334210

175 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ.ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಕಂಬಳವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಎಚ್.ಕತ್ತತ ರು ಬೈರಕ್ ರು 16/6,22 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ  0.60, 63904 474852514975 35550334210

176 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಂಸತ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಬೈರಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು  305,96/1,96/2,96/3,1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 985475689475 35550334210

177 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಪುಣ್ಾ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 174,117/P4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 712793455293 35550334210



178 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿ.ರಾರ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸಿ. ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 120,127/5,22/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82459 356274772526 35550334210

179 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಟಿ.ಎಮ್.ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ತ್ಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 51 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.15 114667 838442519493 35550334210

180 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗೊೀಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೊವಿೋಂದಪ್ಪ ರಾಮ್ಚಂದಿಪುರ ತಾಯಲ ರು  83/p33,76,70,69 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 91735 684345010716 35550334210

181 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಂಕರಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ ಪುಲ್ಲಒಬರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 12/2,16/6,37 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 466956827537 35550334210

182 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಗುರುವರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗಂಟಲರೆಡಿ್ಡ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 111/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 59261 845715857456 35550334210

183 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಬ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ ಮ್ಲೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು  38/1,93/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 681333733358 35550334210

184 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 25/p3,35/p3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 1.3 128327 293237772412 35550334210

185 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಾಪಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ ಮೈಲಪುರ ತಾಯಲ ರು 43 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110118 471106423182 35550334210

186 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಮ್ರನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ನ ಪ್ಪ ಎಮ್.ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 171/4,39/3,39/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 600577192476 35550334210

187 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಲ್ಲೀಲ್ ಬಿನ್ ನೂರ ಅಹಮ ದ್ ಅಬಿಹಳಿ್ಳ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 224884902274 35550334210

188 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ ಬಿನ್ ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಪುಲ್ಲಒಬರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 65 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.55 151089 385948889082 35550334210

189 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹಜರಾಬಿ ಕೀೋಂ ರೆಹಮ್ನ್ ಸನನ ವಾಡ್ಡ ಆವಣಿ  51/P5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.5 146536 887111445790 35550334210

190 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಮ್. ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅೋಂಗೊೋಂಡಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 167/1,154 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 134087 282502532847 35550334210

191 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನದ್ರೀಮ್ ಬಿನ್ ನೂರ್ ಅಹಮ ದ್ ಅಬಿಹಳಿ್ಳ 4,27/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 550224661633 35550334210

192 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಭಾರತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಬ್ಯಲಕಿ್ರಷ್ಣ ಕಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 35/P21 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.30. 128327 '884050747344 35550334210

193 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಗೌಡ ಬಿನ್ ದೊಡಿಗಂಟಲಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 129,25/P5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 0.75 77816 672198306532 35550334210

194 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಲ್ಲೋಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 96/1,63 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.3 128327 714737099268 4068101002010

195 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿನಾಗಪ್ಪ ತೊೀೋಂಡಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 76 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 985472458575 10765100004726

196 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶೈಲಜ ಕೀೋಂ ಎಮ್.ಕೆ.ಗೊೀವಿೋಂದಪ್ಪ ಮುರುಕನಕುೋಂಟೆ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 43 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 405007907418 22560100005135

197 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ನ ಪ್ಪ ಒನಿಕೆರೆ ಬೈರಕ್ ರು 28/p2. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 91735 394585873820 13390100001580

198 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಎಚ್. ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ  43/p4,43/p5,43/p6 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.9 182955 233662747415 22560100007850

199 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚೆಲಲ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಚಿನನ ಬ್ಯಬುನಾಯಿ್ಡ ಕುಕಕ ಲದೊಡಿ್ಡ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 12,34 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 91735 643120236500 5202800003437

200 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಈಶಾ ರನಾಯಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಪೆದು ಬ್ಯಬುನಾಯಿ್ಡ ಕುಕಕ ಲದೊಡಿ್ಡ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ  72,12. ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 0.3 34011 682875229898 64112703444

201 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ಎಮ್.ಆೋಂಜನೇಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಉತ್ತ ನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 51 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 192548 424537721173 64015781402

202 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಶಶ್ಕಳ ಬಿನ್ ಸಿೀನಪ್ಪ ಕತ್ತ ಮಂಗಲ ಆವಣಿ 264 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 185472 840444955224 64015781402

203 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ದ್ರೀಪ್ಕ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಮ್ ಕತ್ತ ಮಂಗಲ ಆವಣಿ 51 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.51 45827 854761458786 64015781402

204 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ಎಮ್.ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಇರಗಮ್ತ್ತ ನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ  101,116/P6,164 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 101013 865478215475 35550334210

205 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಭಟಟ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 251,92/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 67500 839066087346 NILIN4055

206 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಶಶ್ಕಾೋಂತ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಬೇವಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ  63/3,6 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 192548 467650878951 NILIN4055

207 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಲಮ್ಡಗು ಕ್ಸಬಾ 270,271 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.45 45061 887111445790 NILIN4055

208 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪೆದು ಪ್ಪ ಯಾ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ವಿೀರಸಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 52 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 772142820859 NILIN4055



209 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿ.ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸೂರುಕುೋಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 174/3,171/3,171/2,87/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 212471878484 NILIN4055

210 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಲ್ಲೋಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 76/5,76/3,75/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 54815 890640689229 NILIN4055

211 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸರಸಾ ತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ತೊರಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 76 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 708703647360 35550334210

212 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಒಬಲರೆಡಿ್ಡ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 50/3,5/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 877286036022 0036230012310

213 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಮ್ರನಾಥರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಇರಗಮ್ತ್ತ ನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 115/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 102013 301342044953 NILIN4055

214 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗೊೀಜಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕೆ.ವಿ. 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 35,635/5,53,5/12 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 523109823208 30977544844

215 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಟಲರೆಡಿ್ಡ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು -113 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.35 40951 451134827011 0036230012310

216 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಾೋಂತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಎಚ್. ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 89 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 906512704289 0036230012310

217 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಎಸ್.ಕಿ್ರಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಮ್ ಸಿದು ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 25/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.80. 82458 370904676899 35550334210

218 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನರಸಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು  84/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.10. 101250 567538536957 35550334210

219 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅರ್. ವಿ.ಸುಬಿಮ್ಣ್ಾ ೋಂ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 102/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 55014 848769118717 35550334210

220 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಚ್.ಕೆ ವೋಂಕಟರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸಿ. ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 134/2,103/2,106/4,106/5,1

07/3
ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 952497581125 35550334210

221 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎ.ಸೂಯಧನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಆೋಂಜಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಪ್ಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕ್ ರು 103,50. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.75 169298 443854619064 35550334210

222 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಾರಿ ಬಿನ್ ಚಂಗಚಾರಿ ಸುಣ್ಣ ಪ್ಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕ್ ರು  33/PI88 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 391017631249 35550334210

223 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಮುನೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಪ್ಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕ್ ರು 88/2,71/PI29 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 986635057132 35550334210

224 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಪ್ಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕ್ ರು 94/1,94/2,80 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 571583530346 35550334210

225 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಯಾ ಎಸ್.ಅನಂತ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 64/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 642355719972 35550334210

226 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಟಿ.ವೋಂಕಟಕಿ್ರಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಹೆಬಬ ಣಿ ಬೈರಕ್ ರು 175,158,10,224/1,217/3,22

6
ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 128947 896938274514 35550334210

227 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿ.ಸುಬಿರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಎಚ್.ಕಡ್ಡಹಳಿ್ಳ  201,9/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82457 900272548180 35550334210

228 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಶಂಕರ ಬಿನ್ ಯಂಗಪ್ಪ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 104/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.15 100800 461828270478 35550334210

229 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರುಕಮ ಣಿಯಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಟಿ.ಶಿ್ ೀರಾಮ್ಯಾ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು 28/P4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 31645 630191947868 35550334210

230 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿ್ರಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸೀಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಹೊನನ ಗನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 768/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 0.45 48715 517442392506

231 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಬೈರಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು  145/2,151/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 0.3 34011 458558360316 64004209399

232 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಪೊದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 390/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 1.4 137431 266175943229 15032200006200

233 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸೀಮ್ಶೇಖರ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಜೆ.ವಮ್ಮ ಸಂದಿ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ  56/6. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.25 28237 207883030202 31175429199

234 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಿ.ವೋಂಕಟರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಲ್ಲೋಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ  75/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 77816 223195554427 360401000001767

235 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಂಜುಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 94/18P,107/3,21/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.5 146536 322213466607 10692100000669

236 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮ್ತ್್ ನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ  21P5,21/P4, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.95 187507 10765100000606



237 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎನ್.ನಾಗರಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮ್ಪ್ಪ ಎನ್.ವಡಿ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ  11/2,11/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 137431 708483288242 NILIN4055

238 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಮ್.ಜಿ.ಸುಬಿಮ್ಣ್ಾ ೋಂ ಬಿನ್ ಗಟಟ ಪ್ಪ ಕೆರಸಮಂಗಲ ಆವಣಿ 53 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ -1.1 110118 444290701332 NILIN4055

239 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ.ತಿಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಪಾಪಿರೆಡಿ್ಡ ಮುದ್ರಗೆರೆ ಬೈರಕ್ ರು  67/P5,67/P4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.5 146536 860661597538 NILIN4055

240 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿ.ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಕುಪ್ಪ ೋಂಡಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು  27/5. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63904 821461346849 NILIN4055

241 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಯರೇಪ್ಪ ತೊೀೋಂಡಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 108 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 666698765234 NILIN4055

242 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಒಬರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 48,55 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 2 192060 490350433195 000035550334210

243 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಕಲ್ಲೀಲ್ ಉಲ್ಲಲ  ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ 

ಖಾದರ್ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು 36/1,36/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 1.3 128327 990943275797 000035550334210

244 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಮ್.ರಘುಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಶಟಿಟ ಬನಕನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 11/2,82/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲೂಗಡಿ್ಡ 1.6 152122 772254488877 000035550334210

245 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜೆ.ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಯಲಲ ಪ್ಪ ಉರುಕುೋಂಟೆ ಮಿಟ್ಟಟ ರು ಆವಣಿ 267/1,171/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 52013 334826423079 10527100001829

246 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರಾಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ನದ್ರಣ್ಣಣ ಬೈರಕ್ ರು 10/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 91735 737171186967 360401000003596

247 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸ್ವವಿತಿಿ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಮುಡ್ಡಯನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 172,81 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181 641352847023 15032200023624

248 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಿ.ಮ್ನೀಹರಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದಿಪ್ಪ ಅರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ -85 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 498993089934 64200723334

249 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಮೈಲರಿ 95 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 665446137128 62192868623

250 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಯಾ ಶೆಟಿಟ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಯಾ ಶೆಟಿಟ ಕಗಗ ಲನತ್ತ ಬೈರಕ್ ರು 125 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 '923267745139 62192868623

251 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ಅರ್.ರೆಡಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುೋಂಭಾರಾಮ್ಯಾ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 47/P6,47/P7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ -1 101013 708483288242 35550334210

252 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಟಟ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  , ಬಂಗವಾದ್ರ 74/1,74/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 787059802117 35550334210

253 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಏಕಾೋಂಬರ ಮೊಗಿಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹೆಬಬ ಣಿ ಬೈರಕ್ ರು 117 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 863053402623 35550334210

254 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಎಮ್. ಬೈಯಪ್ಪ ಲ್ಲಲ 65/P26 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 620599274348 35550334210

255 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ.ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಎಚ್.ಬೈಯಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು  16/6,22 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ -0.4 49984 990943275797 35550334210

256 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಚ್.ರಾಮೂಧತಿ ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಇತ್ತ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 38/2,38/1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 772254488877 35550334210

257 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸ್ವಮ್ಯಾ ಸಿದು ಘಟಟ ಕ್ಸಬಾ 180,184 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 334826423079 35550334210

258 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೆಡಿ ಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 9/1,36/1,45/1,38/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ -0.75 77816 737171186967 35550334210

259 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಸ್.ಎನ್.ರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಮುಳಬ್ಯಗಿಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 467,471/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 498993089934 1062101015197

260 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಚ್. ಜೆ.ಪಿ್ಸನನ  ಬಿನ್ ಜಯದೇವರೆಡಿ್ಡ ಮುಳಬ್ಯಗಿಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 465/1,469/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 665446137128 20240282582

261 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೆೋಂಗಲ್ಲರಪ್ಪ ಮುಳಬ್ಯಗಿಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 39,40,53 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 990943275797 64015781402

262 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿರುಮ್ಲಪ್ಪ ಅಲಗನಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 3/P6. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 11700 772254488877 64015781402

263 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಗುಜಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 68 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181 334826423079 64015781402

264 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರುಯಪ್ಪ ಅಬಿಹಳಿ್ಳ 44, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 860661597538 64015781402



265 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಣ್ನ ಪೊಬರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 22 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.3 34011 821461346849 64015781402

266 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಯತ್ಪ್ಪ ಕುಪ್ಪ ೋಂಡಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 51/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82459 666698765234 64015781402

267 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ರಮ ನ ಣ್ ಬಿನ್ ಪಿಲಲ ಪ್ಪ ಅಲಗನಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 48/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.95 187507 444290701332 64015781402

268 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ನಳಂದಹಳಿ್ಳ 45 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 860661597538 64015781402

269 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಕ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ಬಿೀರಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಒಬರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 24 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82459 821461346849 64015781402

270 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕೋಂಡಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 17 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.7 164746 666698765234 NILIN4055

271 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಪ್ಪ ಲಮ್ಡಗು ಕ್ಸಬಾ 172/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.60. 151768 334826423079 NILIN4055

272 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿ್ರಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಮೂಷಿ್ಟರು ಬೈರಕ್ ರು 379/P6,380/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 118717 737171186967 NILIN4055

273 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕಕ  ಕೀೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ದೊಡಿ ಗುಕ್ರಧ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 214/2,211/4,211/3. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110117 641352847023 NILIN4055

274 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಕೋಂಡರಾಮೆಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೊೀಪಾಲಪ್ಪ ಸೂರುಕುೋಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 18/3,173/2,149/2,16,173/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 498993089934 NILIN4055

275 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಡ್ಡ.ಎಸ್.ಸೀಮ್ಶೇಖರರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಸಣ್ನ ಪ್ಪ ಜೆ.ಅಗಿಹರ ತಾಯಲ ರು 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 '923267745139 NILIN4055

276 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಬ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ನೆನಧಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.45 49984 708483288242 NILIN4055

277 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ತೊಸಿಪ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ರೆಹಮ್ನ್ ಸಿ. ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 110 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 990943275797 NILIN4055

278 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ನಗವಾರ ಬೈರಕ್ ರು 377/P2,145/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 91735 887111445790 35550334210

279 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಭಟಟ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 63/P42 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 941272160244 35550334210

280 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಒಬಲರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ರೆಡಿ್ಡ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 19 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 601690777320 35550334210

281 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ.ಅನಿಲಕುಮ್ಯರ ಬಿನ್ ಪುಲ್ ಚಂದ್ ಕಪ್ಪ ಲಮ್ಡಗು 236/25 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 113635 700095610237 35550334210

282 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಅರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 2/4,215,4/2. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.9 171000 255202933877 35550334210

283 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಭಟಟ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 268/2,66/2,66/2,91/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.38 39531 417011403714 35550334210

284 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಬಿೀರಪ್ಪ ದೊಡಿಬಂಡಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 9 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 505708647330 35550334210

285 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕಂಮ್ಮ ದ್ರಣ್ಣಣ ಬೈರಕ್ ರು 1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.65 160193 638417648489 35550334210

286 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಯರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕಂಮ್ಮ ದ್ರಣ್ಣಣ ಬೈರಕ್ ರು 10/2,6 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.85 87094 456619858920 35550334210

287 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ ಕಂಮ್ಮ ದ್ರಣ್ಣಣ ಬೈರಕ್ ರು 17/P3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 472613793477 35550334210

288 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಭಟಟ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 63/28 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 215917000418 NILIN4055

289 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸ್ವವತಿಿಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಚಿನನ ಪ್ಪ ನಾಗೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 138/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 718865061468 35550334210

290 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟಮುನೇಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 1,55 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 414828343717 35550334210



291 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ್ಭಾಕರ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಎಮ್.ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 147/P14,163/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 888862538889 35550334210

292 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಂಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಗಟಟ ಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 97,50/3,50/4,100. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181 241696386464 35550334210

293 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿ.ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಮುನಿಯಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 45/2,9/2,9/3,36/3,36/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 91735 599229599222 35550334210

294 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮುನೇಪ್ಪ ಹೆಬಬ ಣಿ ಬೈರಕ್ ರು 33/4,66/1,102,104/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.86 88020 399951258020 35550334210

295 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪೆದು ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗರೆಡಿ್ಡ ನಾಗೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು  45/1,36/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.85 87093 339057973017 35550334210

296 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಚದುಮ್ನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 2/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 51864 981533170355 35550334210

297 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಬ ಣ್ನ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಪೆತಾತ ೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 33 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 '642256034093 35550334210

298 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬ್ಯಲಕಿ್ರಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ನಾಗೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 98 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 273372607318 35550334210

299 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂದಿಶೇಖರ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಯಾ ಎಚ್.ಬೈಯಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು  90/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 916534503606 35550334210

300 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಸ್ವಾ ಮಿ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸಿ. ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 122,123/2,123/1,100/2,125

/2
ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82459 638417648489 35550334210

301 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಿ.ರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಚಿಗರಪ್ಪ ಎಮ್.ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 146/P34 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 698446740767 35550334210

302 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತ್ಪುರ ಬೈರಕ್ ರು 109/2,5/2,111/16 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 77816 952965627960 35550334210

303 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರತ್ನ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ತ್ಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 58/1,58/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 337874316407 35550334210

304 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಗುೋಂಡಲಹಳಿ್ಳ 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 271864802496 35550334210

305 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಿನನ ಕಕ  ಕೀೋಂ ಚೌಡಪ್ಪ ತ್ಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 54/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.5 146536 295854545856 35550334210

306 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ತ್ಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ  51/3A.51/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 860848021724 35550334210

307 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಎನ್ ಭಾಸಕ ರ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನರಸಿೋಂಹರೆಡಿ್ಡ ತ್ಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 56/3,70 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.3 128327 708906930965 35550334210

308 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಿಕಕಮುನೇಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮ್ಚಿಿ ಗನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 36/7,36/3,36/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 736943487665 000010980887852

309 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೀಣ್ಣ ಪ್ಪ ಕವತ್ನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 179/P7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 80271 '825604488788 000010980887852

310 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ತೊೀೋಂಡಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 223673080741 000010980887852

311 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರತ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹೊಸರಯಪ್ಪ ಬಲಲ ಆವಣಿ 182/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ -0.8 82458 647037433325 000010980887852

312 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಜಗಲಕಷಿ್ಠ ಆವಣಿ 45 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 91735 625486624701 000010980887852

313 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಬಿೀಮ್ನವಾದು ಬೈರಕ್ ರು  47/P2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 571393212321 000010980887852

314 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಚನಾನ ಪುರ ಆವಣಿ 124 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ -0.9 91735 '325092466614 000010980887852

315 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 4/2,47/3,3/4,5/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 740973780082 35550334210



316 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಉಬ್ಯಬ ೋಂಡಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 50/1,44/1,35/2,36/P2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 937557395603 35550334210

317 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆರ್. ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 65/3,61/2,64/3,208/6,204/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110118 261584524457 35550334210

318 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾಮ್ಕ್ಷ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಎಮ್.ಅೋಂನತ್ಪುರ ಆವಣಿ 101/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ -0.8 81988 841852121046 35550334210

319 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ಜಯಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಶಿ್ ೀರಾಮ್ಪ್ಪ ಬೇವಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 98/1,98/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 72981 997558179743 35550334210

320 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಸಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 78/P1,78/P11. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.9 182955 905387817494 35550334210

321 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿ.ಚಂದಿಯಾ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಮಂಚಿಿ ಗನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 78/6,164 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 187897 793709126150 35550334210

322 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ಎಮ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ   ಬಿನ್ 

ದೊಡಿಮುನಿಯಪ್ಪ ಬೇವಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 44 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.5 142427 355460710747 35550334210

323 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಇರಗಮ್ತ್ತ ನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 91/P14 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 77606 723064533776 35550334210

324 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಾಲ್ಲಸ್ವಬ್ ಬಿನ್ ರಹಮ್ನ್ ಸ್ವಬ್ ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 146/P58 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 827448692705 35550334210

325 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶೇಖ್ ಇಮ್ಮ್ ಸ್ವಬ್ ಬಿನ್ ಶೇಖ್ ಹುಸೆನ್ ಉಗಣಿ ಬೈರಕ್ ರು  23/1,27/3. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 214176484112 30977544844

326 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಸ್.ಎಮ್.ಗೊೀಪಾಲಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಮುನೇಗೌಡ ಅರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 136 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 182955 743633210284 35550334210

327 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ. ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಗೌಡ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ ಪ್ಟಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು
 

79/7,71/11,44/6,29/12,33/2

,44/4

ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 253893755710 NILIN4055

328 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಡ್ಡ ಮುನಿಶಾಮಿ ಸಂಗೊೋಂಡಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 77/2,79 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 49500 560455097553 1072610004912

329 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪ್ವನ್ ಕುಮ್ಯರ್ ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಸೂರುಕುೋಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 96/P2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82958 490537827201 30977544844

330 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಂಗರೆಡಿ್ಡ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕ್ ರು 293/1A,282,293/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 770255070752 00362320012310

331 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗರುಮೂತಿಧ ದೊಡಿಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 9,1/8. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 452997743406 30977544844

332 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರೇಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಸಿ. ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 95/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.69. 72246 645869883362 35550334210

333 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆರ್.ಕೆ. ವರಲಕ್ರಮ ಮ  ಕೀೋಂ ರೆಡಿ ಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ ದೊಡಿ ತ್ತ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ  7/6,7/5,7/7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.56 140490 723064533776 35550334210

334 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನರಸಿೋಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಚಿನನ ಬ್ಯಾ ಲೆಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 34/P1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 874951166027 NILIN4055

335 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಉಜನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಮುಷ್ಟಟ ರು ಬೈರಕ್ ರು 52/6,46 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.15 114670 726114538311 35550334210

336 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆಬಬ ಯಾ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಜಿ.ವಡಿ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 33/P14,27/13 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 213273231612 35550334210

337 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  ದೊಡಿ  ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 127,30/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 938320712689 35550334210

338 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಿ.ಎನ್ ತಿಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಸಿ. ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು  89/1,14,7 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 85500 936106446901 35550334210

339 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಾರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿದು ಪ್ಪ ಗೂಗುೋಂಟೆ ಬೈರಕ್ ರು 33/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 39938 409266828117 35550334210

340 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂದಿಬ್ಯಬುನಾಯಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಯಾ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 32,4/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.95 96370 957663209411 35550334210

341 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬ್ಯಬುರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗೊವಿೋಂದರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 21/1,15 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.45 49984 797107525505 35550334210

342 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಾಲೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 893466381572 35550334210

343 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ ಉಗಣಿ ಬೈರಕ್ ರು 2/7,2/8,2/9,2/10,2/11. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ -0.65 68538 754824430256 35550334210

344 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಗಂಗೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 1/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 867461148328 35550334210



345 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಯಾ ಣ್ಣ ಸಿ. ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 76/3,65 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 403866031059 35550334210

346 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎ.ವಿ.ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೆಗೌಡ ಅರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 124,94/1,94/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 800824001057 35550334210

347 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಸ್. ಅರ್.ರಾಘವೇೋಂದಿ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ರಾವ್ ಸಂಗೊೋಂಡಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 100,29. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 994913401527 36971641647

348 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಬಬ ಣ್ನ ಕಾದಿ್ರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 76/5 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 77816 491158143391 36971641647

349 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ನ ಕಾದಿ್ರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 94/1. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 330273474043 36971641647

350 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಿ.ಚಿಕಕ ರೆಡಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಸಿ.ಗುೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 39/2,45/P12 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 846074699194 36971641647

351 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ. ದ್ರವಾಕರ್ ಬಿನ್ 

ಕೆ.ಎಮ್.ವೋಂಕಟೇಶಯಾ ಸನನ ವಾಡ್ಡ ಆವಣಿ 160/4,160/1B ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 77816 358074032433 36971641647

352 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿ್ರಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕಾದಿ್ರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 93/1,93/2,99/1C,128/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 592203298324 36971641647

353 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿ್ಸಪ್ಪ ದೊಮ್ಮ ಸಂದಿ ತಾಯಲ ರು 80,134 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110117 862918655881 36971641647

354 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಆೋಂಲಗೂರು ಕ್ಸಬಾ 11,156 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 783937417325 35550334210

355 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಮೇಶ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಕಾಡುಕಾಚಿ ನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 89 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.5 146536 892620432776 000010980887852

356 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಬಿೀರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಚನಾನ ಪುರ ಆವಣಿ 38/1,68/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 '635460202143 000010980887852

357 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆರ್. ರವಿೀೋಂದಿ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ ಕನನ ಸಂದಿ ಆವಣಿ 183/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 693955191136 000010980887852

358 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಅಲಗನಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 55/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 282470407005 64015781402

359 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಶಾಮಿ ಉತ್ತ ನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 184/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 806528695067 64015781402

360 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆರ್.ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಉರುಕುೋಂಟೆ ಆವಣಿ 145,147/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 116285 384665883453 54052400213

361 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆರ್. ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಟಿ.ರಾಮ್ಪ್ಪ ಉರೂಕುೋಂಟೆ ಮಿಟ್ಟಟ ರು ಆವಣಿ 145 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 80039 472047676932 54052400213

362 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಲಲ ಪ್ಪ ಎಮ್. ಬೈಯಪ್ಪ ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 77 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 42445 446918630713 35550334210

363 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆರ್. ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗರೆಡಿ್ಡ ಎಸ್.ಅನಂತ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 98/9, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 898031602804 35550334210

364 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ್ತಾಪ್ ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಸೂರುಕುೋಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 171/P2,40 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 281940448513 35550334210

365 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಡ್ಡ ಮುನಿಶಾಮಿ ಸಂಗೊೋಂಡಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 77/2,79 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 49500 924020342716 1072610004912

366 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಾಥ್ ಕೆ. ಆರ್. ರಾಮ್ಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕ್ ರು 448/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.3 34011 54034470759

367 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರಾಮ್ಣ್ನ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕ್ ರು 454/7,445/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 57081 64124141810



368 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುೋಂದರಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಸದ್ಮನಂರ್ಗೌಡ ಸಿ.ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 9/1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 77494 13390100010517

369 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಿಕಕ ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅವಲಪ್ಪ ತೊರಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 83, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 10692101052523

370 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ತೊರಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 18/4, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 10758101027925

371 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ತೊರಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 18/6,18/5,18/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 137431 10692101050710

372 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎ.ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಆೋಂಜಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಪ್ಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕ್ ರು 53/p15,53/p75,115,94,81, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 948819705879 000035550334210

373 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹೇಮ್ಯೋಂತ್ ಕುಮ್ಯರ ಬಿನ್ ಕೆ. ಶಮ್ರಾಜ ಹೆಬಬ ಣಿ ಬೈರಕ್ ರು 171,173, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 81988 525058349071 000035550334210

374 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ,ಎಮ್. ಬ್ಯಬು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬೇವಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 45, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 115582 000035550334210

375 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹೊಸರಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಲಲ ಪ್ಪ ಎಸ್.ಅನಂತ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 1.2.3/34.2.51. ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.99 191298 000035550334210

376 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಿ.ಆರ್.ರವಿ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ ಎಮ್.ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 163/1,172/1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 000035550334210

377 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್. ಶ್ವಕುಮ್ಯರ ಬಿನ್ ನಸಪ್ಪ ಕಡ್ಡಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 208/41,113, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 367570111696 NILIN4055

378 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಸೂರುಕುೋಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 217/p1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 NILIN4055

379 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಚ್.ಎನ್. ಭಾಸಕ ರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಮುದ್ರಗೆರೆ ಬೈರಕ್ ರು 104, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 59262 NILIN4055

380 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುಸತ ಪ್ ಅಹಮ ದ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಖಾದರ್ ತಾಯಲೂರು ತಾಯಲ ರು 70, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 881894914581 NILIN4055

381 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೈ.ಹರಿನಾಥ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಗಡಿ್ಡರು ಬೈರಕ್ ರು 32/1,32/2,32,434/5, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 897837309395 NILIN4055

382 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಪ್ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 29/p3,24,8/2,25, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 137432 51097372075 NILIN4055

383 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಯಾ   ಬಿನ್ ದೊಡಿಬಿೀರಪ್ಪ ಭಟಟ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 64, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 72258 NILIN4055

384 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ   ಬಿನ್ ಬತ್ತ ಪ್ಪ ಜಿ.ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 67, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.95 96371 000035550334210

385 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರತ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಬಿಡಪ್ಪ ಮ್ತ್್ ನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 44, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 000035550334210

386 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಾನ್ಿ  ರಾಣಿ ರವಿೀೋಂದಿನಾಥರೆಡಿ್ಡ ದೊಮ್ಮ ಸಂದಿ ತಾಯಲ ರು 145,60, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110117 000035550334210

387 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಣ್ನ  ಬಿನ್ ಚಂಗಮ್ಮ ಗಂಗೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 2/3, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 390393117635 000035550334210



388 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಮ್ರನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಕೋಂಡಪ್ಪ ಸಿ.ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 63/1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.38 41428 733101016757 000035550334210

389 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರತ್ನ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 46/1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 374263019447 000035550334210

390 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜನರರ್ನ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕ್ ರು 126,137, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.5 146536 860557476203 000035550334210

391 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗೊೀಪಾಲಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಉರುಕುೋಂಟೆ ಮಿಟ್ಟಟ ರು ಆವಣಿ 104/1,104/2,104/3,273,334, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 317089759621 000035550334210

392 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀನಾರಾಯಣ್ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 22/3,26/3, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.45 49984 244796889803 000035550334210

393 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 104/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 725280570703 000035550334210

394 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸರಸಾ ತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಸುಬಿಮ್ಣಿರೆಡಿ್ಡ ಸಿ.ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 89/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 59261 000035550334210

395 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಯಲಲ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟೆರಾಮ್ಗೌಡ ದೊಮ್ಮ ಸಂದಿ ಬೈರಕ್ ರು 10/p3, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 204452384114 000035550334210

396 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜಣ್ನ  ಕೀೋಂ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಗಂಗೇನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 4/1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 301316589707 000035550334210

397 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಸ್. ಅರ್. ಜಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಸೂರುಕುೋಂಟಿ ತಾಯಲ ರು 133, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.95 96371 752733798149 000035550334210

398 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಣ್ಣ ಯಾ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬೈರಸಂದಿ ತಾಯಲ ರು 106/p20, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 000035550334210

399 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆರ್. ಗೊೀಪಾಲರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 126,137, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 37118 557824780030 000035550334210

400 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಲಕ್ರಮ ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 179, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.45 49984 000035550334210



401 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸೀಮ್ಶೇಖರ ಬಿನ್  ಮಂಜಪ್ಪ ದೇವರಾಯಸಮುದಿ ಆವಣಿ 263/p1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 000035550334210

402 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಮೇಶ  ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 25/p3, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 676533182795 000035550334210

403 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಾೋಂತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕಾಶ್ಪುರ ಆವಣಿ 29/3, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 51559  '64015781402

404 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸೀಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಅಲಗನಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 28/p2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349  '64015781402

405 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಂಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಗೌಡ ಆೋಂಲಗೂರು ಕ್ಸಬಾ 57,63/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 77816  '64015781402

406 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂದಿಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಯಾ ಶಟಿಟ ಸಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 100, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82459  '64015781402

407 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಿಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 76/p3, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626  '64015781402

408 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ತಾತಿಕಲ್ಲಲ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 56/p9, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 79530  '64015781402

409 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಾೋಂತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಸಮ್ಮ ಪ್ಪ ಚಕಕ ತಿಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 4, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222  '64015781402

410 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಕುಪ್ಪ ೋಂಡಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 15, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181  '64015781402

411 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರತ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ ಮಿಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 46, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181  '64015781402

412 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್  ನಂಜಪ್ಪ ನಳಂದಹಳಿ್ಳ 99, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.35 38646 306475751870  '64015781402

413 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚನನ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕದಿ್ರಪ್ಪ ಪೊಬರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 7/1,7/3, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 59409 915183092496  '64015781402



414 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹರಿನಾಥ ಬಿನ್ ಬಯಾ ಣ್ನ ಸಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 96/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181  '64015781402

415 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಂಜುಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಆಲಂಗೂರು ಕ್ಸಬಾ 194,22/1,21, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 9218200117701110

416 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಗನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ ಆವಣಿ ಆವಣಿ 112/3,88/1,97/1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 9218200117701110

417 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಸಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 98,5/4,100/51, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 63903 9218200117701110

418 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮ ಸಂದಿ ಆವಣಿ 54/6,54/9,54/1,54/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 9218200117701110

419 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂದಿಶೇಖರ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಪುಣ್ಾ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 161,166,182,207/2a,17/1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 9218200117701110

420 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಈಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಚಿ ಪ್ಪ ಕಡ್ಡಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 17/p4, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 146536 627757022342 64125516530

421 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಟಟ ಪ್ಪ ಮೂಷಿ್ಟರು ಬೈರಕ್ ರು 355, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181 811759770968 31229963451

422 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುಸತ ಪ್  ಬಿನ್ ಖಾಸಿಮ್ ಸ್ವಬ್ ಎಮ್.ಚಂಮ್ಕಲಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 35/p3,72/1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 00362320012310

423 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಯೀಶರ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರಾಜಗೊೀಪಾಲ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು 50/5,50/3,50/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63904 20131750364

424 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಅಶೀಕ ಚಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 13/3,13/4, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110117 608636771051 52020100003774

425 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಆರ್.ಮ್ಣಿ ಕೀೋಂ ಎಮ್ ರಾಜಗೊೀಪಾಲ ಹಳೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು 1/3,9/1,168/2,132/5, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 969617871127 64134844323

426 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಪ್ಲ್ಲರಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 28/2,42,15/p4, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 670768953169 10765100023178

427 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ ಹೊನನ ಗನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 246/3, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 51726 54052400213

428 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಗೌಡನ ಅವುಲಮ್ರಕಲಗಟಿಟ ಆವಣಿ 117,147, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 116413 54052400213

429 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಿ್ರಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಅವುಲಮ್ರಕಲಗಟಿಟ ಆವಣಿ 103/1,144/10, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.3 32984 54052400213

430 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಚರಕೂರಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 50/p7, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 589372771991 0002102000067546

431 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಚಂಗರೆಡಿ್ಡ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕ್ ರು 182/2, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.58 62043 30977544844

432 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಣ್ಣ ಮ್ಲೇಕುಪ್ಪ ಬೈರಕ್ ರು 107, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 334551787412 30977544844



433 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶೇಖ್ ಇಮ್ಮ್ ಸ್ವಬ್ ಬಿನ್ ಶೇಖ್ ಹುಸೆನ್ ಉಗಣಿ ಬೈರಕ್ ರು 23/1,27/3, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 710608242562 30977544844

434 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಸುಬಬ ಣ್ನ ಮಂಚಿಿ ಗನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 37/7,37/8, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.85 84593 64139515042

435 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಡ್ಡ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 11/p4,7/3,12/117,19/1, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 147301011000481

436 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಾಲಪ್ಪ ಲ್ಲೋಂಗಪುರ ಕ್ಸಬಾ 3/p3,3/p48, ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 10765100007842

437 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸೀಮ್ಶಾ ರಾಯಾ  ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಚಾರಿ ಅಣ್ಣನ ನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 47 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 123500 64015781402

438 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟನೂರು ಬೈರಕ್ ರು 272/3,272/2,279,278 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 889552486258 35550334210

439 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಎಸ್. ಸುಬಿಮ್ಣಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಮ್ 

ಸಿದು ರೆಡಿ್ಡ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 132,101/1 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.65 68538 289671718415 35550334210

440 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ.ಸಿ. ರಾಜೋಂದಿ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಪುಣ್ಾ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 117/P20 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 695487549284 35550334210

441 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಿ.ಗೊೀಪಾಲ ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಮುಷ್ಟಟ ರು ಬೈರಕ್ ರು 122/3,141/6,141/6,141/7,,1

42/2,142/5
ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.95 96370 873721575019 35550334210

442 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕೋಂಡ್ಡಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ  65/1,112/3 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 77816 670199241422 35550334210

443 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಬ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ನಾಗೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 7/3,42/2 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 101013 739610119898 35550334210

444 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ಶಿ್ ೀರಾಮ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ೀಗೌಡ ಬೂಡದೇರು ಬೈರಕ್ ರು 88,87,2/3,3/2,2/2,3/4 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.9 1892955 409266828117 2900756183

445 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ಆರ್ ರಾಜಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಡ್ಡ ರಾಮ್ಯಾ , ಬಂಗವಾದ್ರ ಬೈರಕ್ ರು 103 ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 957663209411 2900756183

446 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮ್ಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಅಗಿಹಾರ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 87 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 36000 636946860723 000010980887852

447 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ವಜಿನಾಗೇನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 67/4,67/5 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 67500 871343953529 000010980887852

448 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿಕುಲಲ ಪ್ಪ ಶೇಶಪುರ ಆವಣಿ 35/2,24 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 719441330507 000010980887852

449 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿ.ಮ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಕಗಗ ನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 28/2,2/p5,28/17 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.15 100800 954828758564 35550334210

450 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅರ್. ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಜಲಪ್ಪ ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 43/p2, ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 426468322940 NILIN4055

451 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅರ್. ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜೆ.ಎಮ್. ರಾಮ್ಪ್ಪ ಶೇಶಪುರ ಆವಣಿ 52/p10 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 31173 954784784875 36971641647

452 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಈಶಾ ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟೆಟ ೀನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 45/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.45 49577 887111445790 35550334210

453 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರಧಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಪ್ಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕ್ ರು 76/p37 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 54000 287489305858 36971641647

454 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಟಟ ಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕ್ ರು 12/7,133/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 58152 792212324426 30977544844

455 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಎನ್. ವೋಂಕಟಪುರ ಬೈರಕ್ ರು 138/2,12/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 59265 456661797253 NILIN4055



456 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯಲಲ ನಬೊವಿ ಚೊಕಕ ಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 19/p2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 554791116594 35550334210

457 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸಿ.ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 84 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 558169921038 35550334210

458 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎ.ಕೆ.ನಡುಪ್ಪ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸಿ.ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 89/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 49988 967388011520 35550334210

459 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಚ್.ಕೆ ವೋಂಕಟರಾಮ್ ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಸಿ.ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 137,39/P1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 91735 250065103379 35550334210

460 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ತಿಪ್ಪ ಕಕ  ಕೀೋಂ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಇರಗಮುತ್ತ ನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 91/p23,91/p13-p2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 396298098009 35550334210

461 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಯಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬ್ಯಲಸಂದಿ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 291 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110117 788640731084 36971641647

462 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಟಟ ಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟನೂರು ಬೈರಕ್ ರು 293/5,296/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 491780597643 35550334210

463 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಣ್ನ ಬೊೀವಿ ತ್ಲ್ಲವನತ್ತ ತಾಯಲ ರು 1/p ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 908030479876 35550334210

464 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾೋಂತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಚೌಡಪ್ಪ  ವಿ ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 37/p2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 529870246286 30977544844

465 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಣ್ಣ   ಬಿನ್ ಯಲಲ ನಬೊೀವಿ ಚೊಕಕ ಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 19/22 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 815323206328 35550334210

466 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚೌಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 37/p ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 415374183128 30977544844

467 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ಕೆ.ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಇರಗಮುತ್ತ ನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 104/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 252857724833 35550334210

468 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದೆು ಟಿ ಮುನೇಪ್ಪ ತಾತಿಕಲ್ಲಲ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 186 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 441262130679 10765101061895

469 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಂಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮ್ಣಿಗಟಟ  ಮಿಟಟ ತಾಯಲ ರು 65/p,25/p1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 862251771758 64134844094

470 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪಿ. ಪಾವಧತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ ಕವತ್ನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 179/p4 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 43284 764015661762 64084621468

471 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಪುವಣ್ಣ ಮೆಲ್ತ  ಯಲೂರು ತಾಯಲ ರು 78/p34 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 73181 391492487211 0495108011277

472 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 27/2,25/p7 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 49500 721671221638 52020100002740

473 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಟಟ ಪ್ಪ ಮುಷ್ಟಟ ರು ಬೈರಕ್ ರು 179/13,443,179 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 744401703686 35550334210

474 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 25/p2,28 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 49500 921087810645 64004441402

475 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಡಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 25/8,28 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 49500 725739443471 52028100002585

476 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಪೊೋಂಬರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 106 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 50721 736225073953 30977544844

477 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಶೇಶಪುರ ಆವಣಿ 19 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 36000 320826015638 64015781402

478 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಮ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ ತಾಯಲ ರು 25/p7,26 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 49500 639039646725 64090289601

479 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ ತ್ತರುಕರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 40 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 360705321396 10758100012053

480 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸತ್ಾ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ನಗವಾರ ಬೈರಕ್ ರು 186, ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 9790977489114 64155575817

481 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಲಲ ಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟನೂರು ಬೈರಕ್ ರು  146,343,2/2,317 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82457 88354700996 64041616469

482 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಯಕಲ ಚಂಗಪ್ಪ ಟಿ.ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 2/2,9 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 746917834978 30977544844

483 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರಂಗಪ್ಪ ಪ್ಲ್ಲರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 15/P13 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 52823 886306209571 00362320012310

484 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಡಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು  20,41/P21 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.5 77765 813640724288 00362320012310

485 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚೌಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬೈರಡಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು  151/P1,176 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 144035 600951478559 00362320012310



486 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಚಂಗಪ್ಪ ಸಿ.ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 99 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ  0 80 45399 810600584062 00362320012310

487 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಒಬರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 72 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 82458 287901404278 00362320012310

488 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ  ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅೋಂಬಿಲ ಕಲ್ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 92/J81 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 887111445790 35550334210

489 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಡ್ಡ.ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಪಾಯಸತಾನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 34/P17,34/P8 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 887111445790 35550334210

490 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ವಡಿ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು  13/P12 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63904 788151063656 35550334210

491 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ  173/1,173/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 77816 '923267745139 35550334210

492 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಉಪ್ಪ ರಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 323/4,175/6,163 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.46 50911 561682413504 35550334210

493 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ  79/P24 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 69741 735649748338 35550334210

494 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ. ಕಿ್ರಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ದೇವರಾಯಸಮುದಿ ಆವಣಿ 176/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 73352 439491362183 35550334210

495 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಾೋಂತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟರವಣ್ ಕಸವಿರೆಡಿ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 132/P4 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 105745 552286995227 35550334210

496 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ರಾಮ್ಚಂದಿ  ಬಿನ್ ಕದ್ರರಪ್ಪ ಚಿನನ ಬ್ಯಾ ಲೆಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕ್ ರು 33,2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.81 83386 85471584727 35550334210

497 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಮ್.ವೋಂಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಸಿ.ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು  9/P1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.78 80597 273220006668 NILIN4055

498 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೆದು ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟನೂರು ಬೈರಕ್ ರು 13.Jän ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 887111445790 NILIN4055

499 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗಟಟ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ನಗವಾರ ಬೈರಕ್ ರು  7/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.5 54626 650691927893 NILIN4055

500 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 415 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.57 146536 208198325435 64015781402

501 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯರಣ್ನ ಬೊೀವಿ ಸಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 44 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63904 325263102923 64015781402

502 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಸಿೀನಪ್ಪ ಕೆರಸಮಂಗಲ ಆವಣಿ  92/4. ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 799709293225 35550334210

503 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಕ  ಕೀೋಂ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮೆಲ್ತ  ಯಲೂರು ತಾಯಲ ರು 78 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 819383591740 35550334210

504 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಮುನಿೀರಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 91/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 82458 258774723456 35550334210

505 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎನ್. ರೆಡಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 311 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 59262 297843320470 35550334210

506 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪ್ದ್ಮಮ ವತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕ್ ರು 69/1,69/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 119222 253499704445 35550334210

507 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿ.ಆೋಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಚಿಕೂರು ಬೈರಕ್ ರು 52/P,103/2. ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 857482548751 35550334210

508 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಪೆದು ಪ್ಪ ಯಾ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ವಜಿನಾಗೇನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು -19 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.85 45349 203654464743 35550334210

509 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಜಜ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಬೆಸತ ರಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 2/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 87095 647599685977 35550334210

510 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಯಾ ಪುಲ್ಲಒಬರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 50,54,75/P ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.3 128327 847565719084 52020100000584

511 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಕಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 35/P19 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 114670 665446137128 1072610017478

512 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರೆಡಿ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗೊೀಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು  11/3,14/2, ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.95 96374 516659168469 125000778101

513 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಗೊೀಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 1/3,15/5,15/8 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.65 63277 603851676457 125000043937



514 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಮುಷ್ಟಟ ರು ಬೈರಕ್ ರು 228,229 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 72176 322481482580 64096272571

515 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಅಶಾ ತ್ಮ್ಮ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗೊೀಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 1,216/18,16/9. ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 68730 908030479876 64128815855

516 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯನೂರು ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 424 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 990943275797 10732101013320

517 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಲ ಪ್ಪ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 110/3,113/6,21/4,337/,386 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 334826423079 0769101130135

518 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಅರಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 147 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 101013 737171186967 10732101012020

519 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮ್ಮ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗೊೀಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು  4/P1,32/P7 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 137431 821461346849 15032200020759

520 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾೋಂಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಗುಜಜ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 1/2B,25/6,25/4 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181 490350433195 10732101000450

521 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಪೂಜನಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 7/13,10/9,10/60,10/11 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.15 114669 990943275797 15032200023045

522 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಹನುಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ವಿ.ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 26 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 772254488877 1482101003970

523 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರತ್ನ ಯಾ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಬೆಸತ ರಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 7/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 136586 682724372782 360401000003672

524 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕೆರಸಮಂಗಲ ಆವಣಿ 14/P ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82326 762607158637 10922101028438

525 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಅೋಂಗೊೋಂಡಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 211/P32 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.7 73181 516659168469 10692101039416

526 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಗುರಧಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಮುಷ್ಟಟ ರು ಬೈರಕ್ ರು 77,79/2A,79/2B ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110117 603851676457 64047040512

527 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಿ.ವಿ.ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಗೊಪ್ಸಂದಿ ಆವಣಿ 15/P9,43 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 322481482580 10692100003603

528 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಯಾ ಕಾದಿ್ರಪುರ ಕ್ಸಬಾ 175, ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.9 91735 908030479876 9218200117701110

529 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವಿ.ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ವಿ.ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 30/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.5 146536 665446137128 36971641647

530 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರತ್ನ ಮ್ಮ   ಕೀೋಂ  ಸುಬಿಮ್ಣ್ಾ ೋಂ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 146 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 821461346849 000035550334210

531 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜೆ.ಸಿ.ರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಬೇವಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 179/2,164/67 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 187920 365807123687 000035550334210

532 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಆಗರ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 379/1,417/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.4 45349 847565719084 64015781402

533 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಟಿ.ಎಸ್.ಬ್ಯಬು ಬಿನ್ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಕಸುವಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 20/3 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.15 114670 665446137128 9218200117701110

534 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಗನಾಥ ಬಿನ್ ಗುರಧಪ್ಪ ಕನನ ಸಂದಿ ತಾಯಲ ರು 205 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.3 128327 516659168469 9218200117701110

535 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶಿ್ ೀ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಲಕಕ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 34/1,32/2,32/1,23 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 101013 603851676457 9218200117701110

536 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಆವಣಿ ಆವಣಿ 185/8,185/7,185/4,181/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 322481482580 9218200117701110

537 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ಲಲ ತಾಯಲ ರು 25/17,26 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 54000 754824430256 000035550334210

538 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮಂಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಎ.ಕೆ. ಗೊೀಪಾಲಪ್ಪ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 260 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 867461148328 64004441446

539 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಮ್.ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 86/2,101/p1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 675294408427 00003550334210

540 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೊವಿೋಂದಪ್ಪ ಮ್ಜರಅತಿತ ಕುೋಂಟೆ ಆವಣಿ 151,150 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 379444368398 000010980887852



541 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಟಿ.ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 35/P3 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.6 155641 264163119406 00362320012310

542 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕಿ್ರಷ್ನ ಯಾ ಬ್ಯಾ ಡರಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 151/P1,176 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 632227405706 00362320012310

543 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಕತ್ತತ ರು ಬೈರಕ್ ರು 6 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.89 90802 448946459775 00003550334210

544 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಬಿ.ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಮ್.  

ಬ್ಯಬಣ್ಣ ಇರಗಮುತ್ತ ನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 74/3,185 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110117 939192603194 36971641647

545 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಕುನಿಬಂಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾದ್ 63/P19,68/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 801546140816 10758100007025

546 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕುನಿಬಂಡ್ಡ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 63/P5 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 379824297090 22560100003334

547 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಯಾ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಆಗರ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 200/P4,328/P5 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 2 192060 299685312402 10732101004395

548 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹಿರಣ್ಾ ಗೌಡನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 24/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.65 68542 444680006595 15032200022960

549 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೇಪ್ಪ ಸಂಗಸಂದಿ ಬೈರಕ್ ರು 84 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 110117 803968572017 20131749111

550 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮ್ಮ   ಕೀೋಂ ಚಂದಿಪ್ಪ ಕುನಿಬಂಡ್ಡ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 31 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.6 63903 666698765234 13390100008539

551 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಕೆ.ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಕಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 10 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.4 137431 444290701332 9218200117701110

552 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸಂಪೂಣ್ಧಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಟಿ.ಗಂಗಪ್ಪ  ಮ್ ಟಿ.ನಡಂಪ್ಲ್ಲಲ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 12/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.75 77806 860661597538 10765101079186

553 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಚನನ ರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಯಲಪ್ಪ ಕಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 20/P25 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 666698765234 9218200117701110

554 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಎಮ್.ವಿ.ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಎಸ್.ಬಿಸನಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 108/P14 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 836553726537 00362320012310

555 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈಯಣ್ಣ ಎಸ್.ಬಿಸನಹಳಿ್ಳ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 27 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 82458 793422847508 00362320012310

556 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ರೆಡಿಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ಕತ್ತತ ರು ಬೈರಕ್ ರು 18,5 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1 100218 394535170883 10726100002870

557 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಜಯಪಿ್ಕಾಶ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗಡಿ್ಡರು ಬೈರಕ್ ರು 73/1 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 119222 879863711018 64167707309

558 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಸುೋಂದರಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮುನಿರಾಮ್ಪ್ಪ ಕತ್ತತ ರು ಬೈರಕ್ ರು 139 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.05 105565 772254488877 52020100001705

559 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅಗರ ದ್ುಗಿಸಂದ್ರ 116,117/1,117/11,261/6 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.9 182955 334826423079 15032180000524

560 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಣ್ಣ ಕಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು  35/P2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.2 82219 357575398360 10726100017485

561 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದು ಪ್ಪ ಬೊೀವಿಬಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 20 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.55 58819 334826423079 10726100017261

562 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವರದಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಪೆನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲ ರು 11/P47 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.1 109795 860661597538 1072610001925

563 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಶೇಷ್ಚಲಪ್ತಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಕಾಡೇನಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 94/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.9 182955 821461346849 000035550334210

564 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಣ್ಣ ವಗಮ್ಡುಗು ತಾಯಲ ರು 28/1,59/2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.35 131264 666698765234 000035550334210

565 PMKSY  ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ರಮ ಮ ದೇವಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಕಾಡೇನಳಿ್ಳ ಬೈರಕ್ ರು 94/p2 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.95 185707 444290701332 000035550334210



566 NHM ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC) ಎನ್ ಚಂಗಾರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಪಿಚಿ ಗುೋಂಟಲ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 11, 10/1, 13/6 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC)
0.9 27054 649782301640 0769101023311

567 NHM ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC) ಬಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿಸೇಗೌಡ ಕಟಿಟ ಗೇನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 13/ಪಿ42 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC)
1 30060 558309918084 1452101004215

568 NHM ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC) ಎನ್ ಸಿೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಚಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 52 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC)
1.1 33066 531724418513 531724418513

569 NHM ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC) ಟಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಯಾ ಎನ್ ವಡಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 46/4, 46/2, 44 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC)
1.2 36072 855438497415 10765100001659

570 NHM ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC) ಆರ್ ಶಂಕರರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಮ್ನೆನ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 77/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC)
0.8 24048 298413335412 15032200008796

571 NHM ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC)
ಕೆ ವಿ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮ್ಣ್ಣ ಕಪ್ಪ ಲಮ್ಡುಗು ಕಸಬ್ಯ 79/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC)
0.5 15030 608563992322 10765100006793

572 NHM ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC) ಸಣ್ಣ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಕಪ್ಪ ಲಮ್ಡುಗು ಕಸಬ್ಯ 215/1, 232/6 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC)
0.5 15030 730909769587 10765100008610

573 NHM ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC) ಆರ್ ಸುಬಬ ಯಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ಅಣ್ಣ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 137/6, 113/1, 113/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ(TC)
1 30060 934865539354 15032200049991

574 NHM ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Suckers) ಸುಬ್ಯಬ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಣ ರೆಡಿ್ಡ ಮ್ನೆನ ೀನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 88, 66/7 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Suckers)
0.69 13517 268589972944 10765100004628

575 NHM ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Suckers) ಸಿ ವಿ ಗೊೀಪಾಲ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶ್ ದೊಡಿಬಂಡಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 76, 72 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಬ್ಯಳೆ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Suckers)
1.31 25562 514966785951 20185960243

576 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(10*10) ಎೋಂ ವಿ ಸಿೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯನೂರು ದುಗಗ ಸಂದಿ 419/4, 420/2, 420/3, 

420/6, 421/5, 21/7, 422/1
ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 1 6120 407698465143 0769101017012

577 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(10*10) ಕೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮಂಡ್ಡಕಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 183 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.7 4284 742526348549 10732101017751

578 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(10*10) ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಮುಡ್ಡಯನೂರು ಬೈರಕೂರು 434 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.8 4896 280520720888 64073264427

579 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(10*10)
ಜಿ ಹೆಚ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಗುಮ್ಯಲ ಪುರ ತಾಯಲೂರು 88/1, 88/4, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.88 5385 579612924249 64213472818



580 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(10*10) ಎನ್ ಮುನಿರತ್ನ ೋಂ ಬಿನ್ ನಾರಾದಯಾ ಮ್ಲೆಲ ೀಕುಪ್ಪ ತಾಯಲೂರು 140, 137/5 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 1.1 6732 235847235363 54034285101

581 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(10*10)
ಎ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಅಪೆಪ ೀನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 45/ಪಿ35 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.8 4896 490094203190 10726100017342

582 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(10*10) ಎ ಆರ್ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ರವಿಯಾಚಾರಿ ಅಪೆಪ ೀನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 2/2, 2/4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.8 4896 580187537694 520291021628095

583 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(10*10) ವಿ ಪುಷ್ಪ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಚಂದಿಪ್ಪ ವರದಗಾನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 139 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.8 4896 457041797158 123301011003690

584 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(10*10) ಮುನಿವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮ್ಜರಾ ಅತಿತ ಕುೋಂಟೆ ತಾಯಲೂರು 73/2, 73/5 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 1 7344 950720521918 54034270284

585 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(10*10) ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಪೊಪ ೀಜಿ ಮ್ಜರಾ ಅತಿತ ಕುೋಂಟೆ ಕಸಬ್ಯ 71/4, 73/3, 71/8, 73/9, 

85/23
ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 1.2 7344 236476828259 0495101017303

586 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(10*10) ಎಸ್ ವಿ ಬೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಸೂರಕುೋಂಟೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 123/7, 123/8, 123/5, 

123/4, 123/9, 123/2
ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.6 3672 823638665826 20159926349

587 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(5*5) ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ ದೊಡಿತ್ಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 50, 53 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 1 9840 698446740767 0769108034220

588 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(5*5) ವಿ ರಾಮ್ಣ್ ಬಿನ್ ವರದಪ್ಪ ವೈ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 100, 57/4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 2 19680 791311392051 1482101004350

589 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(5*5) ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸ್ವರಪ್ಪ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 122 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 1.12 6854 658186142919 0769101126519

590 NHM ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(5*5) ಜಯಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 342 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.3 2952 601396669839 10765101074692

591 NHM ಸಿೀಬೆ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ ಸೈಯದ್ ಸನಾವುಲ್ಲಲ  ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ 

ಕಲ್ಲೀಮುಲ್ಲಲ ಸನನ ವಾಡ್ಡ ತಾಯಲೂರು 213/1, 237/2, 238/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಸಿೀಬೆ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ 1 9120 396012511756 12630100004061

592 NHM ಗೊೀಡಂಬಿ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ ಸುಶ್ೀಲಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮಂಡ್ಡಕಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು 153/1b,155/2,237 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಗೊೀಡಂಬಿ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 1 12000 566268949497 10732101000399

593 NHM ಗುಲ್ಲಬಿ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಶೆಟಿಟ ಕಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು 36 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಗುಲ್ಲಬಿ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 1 25000 649692944858 20166869507



594 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(SFMF) ಡ್ಡ ಆರ್ ವಿಶಾ ನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಜೆ ಅಗಿಹಾರ ತಾಯಲೂರು 90 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.9 14400 401240978757 10726100002584

595 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(SFMF) ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುೋಂಜಗೌಡ ಕುಪಾಪ ೋಂಡಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 21, 17/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 1.1 17600 452454721264 10726100005927

596 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ಪಿ್ಮಿೀಳಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಸೂರಕುೋಂಟೆ ತಾಯಲೂರು 105, 98/2, 98 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.5 5000 696079175113 52028100000368

597 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ಮುನೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಸೂರಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕೂರು 206/ಪಿ1, 115/1, 115/10 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.4 4000 690941969714 20145744730

598 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others
ಕೆ ಎೋಂ ಮ್ಯಣಿಕಾ ರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸೂರಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕೂರು 191/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.5 5000 977145413287 52058100002738

599 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others
ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಚಂಗಾರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಸಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 63/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.4 4000 929733077660 10922101000982

600 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 251/2a, 256 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.8 8000 983734756611 10922101004456

601 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ಶಿ್ ೀರಾಮ್ಯಚಾರಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಚಾರಿ ಕಮ್ಮ ಸಂದಿ ತಾಯಲೂರು 51/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.4 4000 606448263539 52020100002779

602 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others
ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಸಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 10/ಪಿ4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.4 4000 416400187990 10922101051287

603 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ಕೃಷ್ಣ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಕಮ್ಮ ಸಂದಿ ಬೈರಕೂರು 36, 67/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.4 4000 649692944858 20166869507

604 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ಗೊೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೊೀವಿೋಂದಪ್ಪ ಮುಡ್ಡಯನೂರು ಕಸಬ್ಯ 305 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.5 5000 854159874035 64070556300

605 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others
ಡ್ಡ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ನಾಯಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಲ್ಲೋಂಗಮ್ನಾಯಿ್ಡ ಕದ್ರರೇನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 106/1, 104, 105/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.5 5000 389736404596 22560100007008



606 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ಜಿ ಸೀಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೊೀವಿೋಂದಪ್ಪ ವೈ ಕೀಗಿಲೇರು ಬೈರಕೂರು 143/5, 102/2, 162/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.6 6000 774855218353 10765100001919

607 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ಸಿೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ವೈ ಕೀಗಿಲೇರು ಬೈರಕೂರು 63/ಪಿ1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.6 6000 765237915987 10765100005803

608 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ಯಲಲ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಯಲಲ ಪ್ಪ ಸಿ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 14 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.6 6000 237785028322 64197572680

609 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಗಂಗನನ ಬೊೀವಿ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 46 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.9 9000 750203820187 52027100000726

610 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ವರದಗಾನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 119/ಪಿ10, 119/ಪಿ6 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 1.2 12000 257617174747 31746428788

611 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ವರದಗಾನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 122 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 1.2 12000 688526879693 123301191000126

612 NHM ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ(Others ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯಲಲ ನನ ಬೊೀವಿ ಚೊಕಕ ಪ್ಲ್ಲಲ ದುಗಗ ಸಂದಿ 16/11, 16/8 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಚೆೋಂಡು ಹೂ ಪಿ್ದೇಶ 

ವಿಸತ ರಣ್ಣ 0.25 2500 815323206328 52027100000225

613 NHM Hybrid Vegetables ಶಿ್ ೀ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಸುಬಿಮ್ಣ್ಾ ೋಂ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 2/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1 16000 477628806928 64133624319

614 NHM Hybrid Vegetables ಎ ವರದರಾಜು ಬಿನ್ ಆೋಂಜನೇಯಶೆಟಿಟ ಉತ್ತ ನೂರು ದುಗಗ ಸಂದಿ 247/2, 247/3, 261/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 0.9 18000 754002023480 1482101007291

615 NHM Hybrid Vegetables ಬಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಶ್ವನಾರಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 46/3, 68/ಪಿ2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 0.9 18000 230138195399 1482101002057

616 NHM Hybrid Vegetables ವಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಭಟಟ ಉತ್ತ ನೂರು ದುಗಗ ಸಂದಿ 277/ಪಿ2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 0.8 16000 1482119004621

617 NHM Hybrid Vegetables ಹರಿೀಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ ಉತ್ತ ನೂರು ದುಗಗ ಸಂದಿ 61/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 0.9 18000 385411350473 125001168695

618 NHM Hybrid Vegetables ಮ್ಯಟಿಧನ್ ಬಿನ್ ಡಮ್ಯನಿಕ್ ಗೂಕುೋಂಟೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 102/ಪಿ2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1.6 32000 343231329412 22560100004865

619 NHM Hybrid Vegetables ಶೇಕ್ ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ ಬಿನ್ ಮುತ್ತತ ಜಾನ್ ಉತ್ತ ನೂರು ಆವಣಿ 281, 282/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1.2 24000 735746098223 1482108005225

620 NHM Hybrid Vegetables ಜಿ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಉತ್ತ ನೂರು ಬೈರಕೂರು 174/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 0.8 16000 646091638035 1482101007938



621 NHM Hybrid Vegetables ಸುಬಿಮ್ಣಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಎಮೆಮ ೀನತ್ತ ಬೈರಕೂರು 7/7, 71/7 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1 20000 567383823478 20166867419

622 NHM Hybrid Vegetables
ಎನ್ ವೋಂಕಟರಮ್ಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಬಿ ಗಡಿ್ಡರು ತಾಯಲೂರು 171, 108/ಪಿ1, 10/8ಪಿ1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1.6 32000 334475094945 147301011003328

623 NHM Hybrid Vegetables ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಚಿನನ ಬ್ಯಲೇಪ್ಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 10/2, 10/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 0.5 10000 774452332953 64096047600

624 NHM Hybrid Vegetables ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕತ್ತತ ರು ಕಸಬ್ಯ 20 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1.6 32000 439286288584 147301011002960

625 NHM Hybrid Vegetables ಆೋಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪ್ಪ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 47/1, 85, 102 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 0.6 12000 643631268425 0769108029149

626 NHM Hybrid Vegetables ರತ್ನ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಸಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಎೋಂ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 9 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1 20000 840483820787 147301011000482

627 NHM Hybrid Vegetables ವೋಂಕಟೆವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿೀನಪ್ಪ ದ್ಮರೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 53 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 0.5 10000 336556102411 0769101018929

628 NHM Hybrid Vegetables ಜಿ ತಿಮ್ಯಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್  ಗಂಗಿರೆಡಿ್ಡ ಯರಧಜಿನೆನ ೀನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 1/1, 6/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 0.4 8000 937557395603 0769101122802

629 NHM Hybrid Vegetables ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ದ್ಮಸ್ವಲಧಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 13/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 0.4 8000 915028561841 10922101002670

630 NHM Hybrid Vegetables ಬೈಯಾ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಎಸ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 15/ಪಿ1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 0.6 12000 628889443078 10922101022425

631 NHM Hybrid Vegetables ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 134/2, 134/4, 18/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1.6 32000 459764520466 10922101022984

632 NHM Hybrid Vegetables ಎ ಕೆ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ದ್ಮಸ್ವಲಧಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 43 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1 20000 430345468912 10922101000849

633 NHM Hybrid Vegetables ಯರಧಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಜಜ ಪ್ಪ ದ್ಮಸ್ವಲಧಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 101/8, 95 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1 20000 861465733287 1092210100876

634 NHM Hybrid Vegetables ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯರಧಪ್ಪ ದ್ಮಸ್ವಲಧಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 139, 124 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1.2 24000 222734079901 10922101000867

635 NHM Hybrid Vegetables ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನಂಜಪ್ಪ ದ್ಮಸ್ವಲಧಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 17/1, 13/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1 20000 427378097452 10922101018510



636 NHM Hybrid Vegetables ಟಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತ್ಮ್ಮ ಯಾ ಚಿನನ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 137/1, 145 ಸ್ವಮ್ಯನಾ Hybrid Vegetables 1 20000 575880268086 10922101063024

637 NHM Hybrid Vegetables ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಡರಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 153 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ Hybrid Vegetables 1 20000 517056013254 13390100005755

638 NHM Hybrid Vegetables ಚೌಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 140 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ Hybrid Vegetables 0.65 13000 627635022558 10922101037966

639 NHM Hybrid Vegetables ಚಿಕಕ ಕದ್ರರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಡರಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 42/2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ Hybrid Vegetables 0.6 12000 474495110448 13390100005179

640 NHM Hybrid Vegetables ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರಧಪ್ಪ ಕಸುವುಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 56 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ Hybrid Vegetables 1.4 28000 301492206172 64066507111

641 NHM Hybrid Vegetables ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕದ್ರರಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಡರಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 170 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ Hybrid Vegetables 0.4 8000 757464511795 13390100003426

642 NHM Hybrid Vegetables ಜೆ ಸಿ ರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗನಬೊೀವಿ ಸಿದು ನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 352 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ Hybrid Vegetables 1 20000 285732901936 15032200002776

643 NHM Hybrid Vegetables ಪಾವಧತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರೆಡಿ್ಡ ಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 189 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ Hybrid Vegetables 1 20000 715649867407 360401000006094

644 NHM Hybrid Vegetables ಪೆದು ನನ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 123/2, 124 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ Hybrid Vegetables 1 20000 598276989844 22560100000167

645 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಮುನಿವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಕೀೋಂ 

ಲೇ.ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಅಪೆಪ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 4/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.3 2600 502373360745 520291019056305

646 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಕೆ.ಎೋಂ ದ್ಮಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ ಕವತ್ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 48/1,49/2,50 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 2 4000 787133447744 31807042014

647 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಸುಬಬ ರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕವತ್ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 107/1a,30/3,13/1b ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.44 2880 412842322832 32120102838

648 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅಪೆಪ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 45/p41,45/p30 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 2000 308048378228 10726100002004

649 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅಪೆಪ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ  45/p3,71 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.5 3000 216722018947 10726101011085



650 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಸುಧಾಮ್ಣಿ ಕೀೋಂ ಶಂಕರ್ ರೆಡಿ್ಡ ಆಲಂಗೂರು ದುಗಗ ಸಂದಿ 183, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.75 2460 252810233754   0769101123305

651 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಯಲ್ಲವಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 63,46/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 2000 729796748810 10765101008577

652 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಕೆ.ಎನ್. ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕಲದೇವಿ ದುಗಗ ಸಂದಿ 331, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 2000 228847741212 10732100003829

653 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಸಿೀಮ್ಕಕ  ಕೀೋಂ ಚೌಡಪ್ಪ ಮಂಡ್ಡಕಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು  3/1,4/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 2000 331215865323 10732100000574

654 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಕೆ.ಎನ್. ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಾರಯಣ್ಪ್ಪ ಕಲದೇವಿ ಬೈರಕೂರು 73/p-14 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 2000 993056703405 10732100000526

655 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಡ್ಡ.ಎೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿ ದೊಮ್ಮ ಸಂದಿ ದುಗಗ ಸಂದಿ 94/p46 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 2000 861700029683 360401000001553

656 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಅೋಂಬಿಕ ಕೀೋಂ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಯಾ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 39/2,39/4, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 2000 320033073743 64079167065

657 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಸಿ.ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಕಲದೇವಿ ದುಗಗ ಸಂದಿ 22/4,1,2,56 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.8 1600 531644775420 10732100004051

658 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಜಿ.ಸಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಗುಜಜ ನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 192/1,205 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 2000 878514061379 31789657661

659 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಹನುಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಹೊನಿನ ಕೆರೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 191/p1,58/3,14. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.8 1600 954790108663 13390100001308

660 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ನಂಜುೋಂಡರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪೊೋಂಬರಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 31 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.8 1600 368377924261 1482119004757

661 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಪಿ.ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಪೊೋಂಬರಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 113/1,113/5,11/4. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.6 1200 849548119583 64134088499

662 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಪಿ್ಸ್ವದ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ  79/p15-p2,
ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.6 3200 799709293225 31742989612

663 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಅಳಗನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 113/p1 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.2 2400 201447979250 1482101008101

664 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಎ ಎೋಂ ಗೊೀಪಾಲಪ್ಪ ಅಳಗನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 52, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.2 2400 922426915283 1482119009490



665 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೂಲಪ್ಪ ವೈ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 91/p2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.5 1000 869409562402 10758100007600

666 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ವೈ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 30 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.4 800 217656879592 145211906764

667 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಜಿ.ಎೋಂ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ವೈ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ  91/p-24 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.6 3200 850756829865 1482101007817

668 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಮುನಿವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಕೀೋಂ  ರಾಮ್ಪ್ಪ ಮಿಟಟ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ  76/p2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.2 2400 8166641969646 52020100000096

669 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜೀಗಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಗುಮ್ಯಲ ಪುರ ದುಗಗ ಸಂದಿ 94/p12,94/p8 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.2 2400 548217999396 64134386348

670 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಜಿ.ಆರ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ವೈ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 91/p12 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.2 2400 935837943057 10758100008886

671 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪುರ ವೈ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 91/p17, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.2 2400 208619610709 1482101007817

672 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಚಿಕಕ ಹನುಮಂತ್ಪ್ಪ ವೈ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ  67/3 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.6 1200 492542172254 10758100007600

673 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಎ.ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ ದುಗಗ ಸಂದಿ  51/p15 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.2 2400 590908784285 1482101008551

674 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಕಲದೇವಿ ದುಗಗ ಸಂದಿ 8/1,321/1,92/1,26/3 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 2000 845604739100 0769101118517

675 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಹನುಮ್ಕಕ  ಕೀೋಂ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 26 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.2 3936 572489808386 1482108007866

676 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕುರುಡುಮ್ಲೆ ಆವಣಿ 160 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.8 2624 963927258709 4068108003661

677 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಪುಟಟ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬಲ್ಲಲ ಆವಣಿ 37,80/1 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 3280 392420510098 10758101007532

678 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಕೆ.ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಶೇಷ್ಣಪುರ ತಾಯಲೂರು 9/2' ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.35 1148 955366923046 0539101039775

679 NHM ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪ್ಪ ಕ್ರೀಲ್ಲಗಾಣಿ ತಾಯಲೂರು 219, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.8 2624 308383672945
                          

'64057129716                  

680 NHM ಬ್ಯಳೆ ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಜಿ ಕೆ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ವಿ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 27/2,27/3 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಬ್ಯಳೆ ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 10200 500478433573      1072101002689

681 NHM ಬ್ಯಳೆ ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಪ್ಪ ಲಮ್ಡುಗು ತಾಯಲೂರು 317 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಬ್ಯಳೆ ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.8 8160 536443937621 10765100006494



682 NHM ಸಿೀಬೆ ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಸಿ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಮ್ನೆನ ೀನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 65/p13,91 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ
ಸಿೋಬ ಮೊದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
2 6000 670492554171 1076500004883

683 NHM
ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ ಪಿ.ವಿ ಶ್ವರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಕಮ್ಮ ಸಂದಿ ದುಗಗ ಸಂದಿ 42 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.8 3072 509386428156 5202010000050

684 NHM
ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ ಜೆ. ಕೃಷ್ಣಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಚಂಗಾರೆಡಿ್ಡ ಬೂಡದೇರು ತಾಯಲೂರು 37 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.2 4608 983333408869 10922131002856

685 NHM
ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ಬ್ಯಳಸಂದಿ ತಾಯಲೂರು 14, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಮೊದಲನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 3840 878327071745 32234316115

686 NHM ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಎೋಂ.ವಿ ಸುಭಾಷ್ ಕುಮ್ಯರ್ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ ಮೊೀತ್ಕಪ್ಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು 88/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.6 6150 465626033457 64045450327

687 NHM ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಎನ್. ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಸೀಮ್ರಸನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 60/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.8 3075 372576575356 64070899144

688 NHM ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಎೋಂ.ವಿ ದೇವಕ್ರ ಕೀೋಂ ಸುಭಾಷ್ 

ಕುಮ್ಯರ್ ಮೊೀತ್ಕಪ್ಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು  37/p25,46/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 4240 337493882418 64045452030

689 NHM ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಕೆ.ವಿೀಣಾ ಕೀೋಂ ಸುರೇಶ್ ಮೊೀತ್ಕಪ್ಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು 18/1,144/2,3/5 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.2 4612 275717557149 49510114388

690 NHM ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ರೆಡಿ ಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಸೀಮ್ರಸನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 75/1,80/p56, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1.6 6150 749421011217 495101012746

691 NHM ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಪಿ.ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮ್ಣಿಘಟಟ  ಮಿಟಟ ದುಗಗ ಸಂದಿ 65/p8,65/p5 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 0.8 3392 360401000004349

692 NHM ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ ಎನ್. ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಗಡಿ ೋಂ ಚಿನನ ಪ್ಲ್ಲಲ ದುಗಗ ಸಂದಿ 9/2,9/3,9/5,9/7 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ದ್ಮಳ್ಳೋಂಬೆ ಎರಡನೇ 

ವಷ್ಧದ ನಿವಧಹಣ್ಣ 1 4240 4955101007693

693 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎೋಂ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಗೌಡ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ ಮಂಡ್ಡಕಲ್ ದುಗಗ ಸಂದಿ 94/p12 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 209819698500 10732100003913

694 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎೋಂ ವೋಂಕಟಚಲಪ್ತಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಎೋಂ ವಿ 

ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಗೌಡ ಮಂಡ್ಡಕಲ್ ದುಗಗ ಸಂದಿ 5/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.9 14400 368664320051 4068101000586

695 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎನ್ ಎೋಂ ತ್ಮ್ಮ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮ್ಪ್ಪ ನಿಚಿ ಕುೋಂಟೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 67 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.9 14400 335467709470 10732100000710



696 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸಿ ನಾರಾಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ 

ಚಿಕಕ ಹನುಮಂತ್ಪ್ಪ ಕೋಂಡ್ಡಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 298 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.9 14400 763405056287 4068101000769

697 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಸಣ್ಣಣ ೀಗೌಡ ಕೋಂಡ್ಡಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 116, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 971811814178 4068101000606

698 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ರಾಮ್ಯಚಂದಿ್ಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸಿದು ರೆಡಿ್ಡ ವಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 20/p4-p1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.9 14400 879029306062 22560100001882

699 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಡ್ಡ ಎಲ್ ಶಿ್ ೀರ್ರ್ ನಾಯಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಲ್ಲೋಂಗಮ್ನಾಯಿ್ಡ ಕದ್ರರೇನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 102/4,132/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.25 4000 475194342925 22560100000129

700 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಯಾ  ಬಿನ್ ಮುನಿಹನುಮ್ಪ್ಪ ಗುಜಜ ನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 195/6,197/p18 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.55 8800 806014807530 10732101032990

701 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವಿ ಮ್ಮ್ತ್ ಕೀೋಂ ಶ್ವಣ್ಣ ಚಿಕಕ ನದ್ರನೆನ ದುಗಗ ಸಂದಿ 40 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 365320042693 15032200028117

702 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ  161/3, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.6 9600 288430150377 4068119000044

703 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೇಗೌಡ ನಿಚಿ ಕುೋಂಟೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 52/p1,52/p2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 957446439107 4068108001930

704 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಶಾಾ ಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ನಂಜುೋಂಡೇಗೌಡ ಮಂಡ್ಡಕಲ್ ದುಗಗ ಸಂದಿ 225 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.9 14400 311949310676 64206520522

705 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೊನಿನ ಕೆರೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 73/2, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.55 8800 997808569339 13390100000610

706 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಬಿ ರಾಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 79/p11,79/p2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.75 12000 472834200798 22560100001283

707 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಹೆಚ್ ಟಿ ಅೋಂಬರಿೀಶ್ ಬಿನ್ ತ್ಮ್ಮ ಣ್ಣ ಹರಪ್ಪ ನಾಯಕನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 74/41,55/3,74/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 905740478976 10732101046869

708 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಟಿ ಸೀಮ್ಶೇಖರಗೌಡ ಬಿನ್ ತ್ಮೆಮ ೀಗೌಡ ಹೆಚ್ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ  10/3,10/2,10/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 596537778047 64044747591

709 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸುದಶಧನರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸಿದು ರೆಡಿ್ಡ ವಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 1/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.65 10400 408379782528 22560100000245

710 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೆ ಎ ಉಷ್ಣರಾಣಿ ಕೀೋಂ ಜಗದ್ರೀಶ್ ಹೆಚ್ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 245 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 988966881285 22560100006524



711 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಜಗದ್ರೀಶ್ ಬಿನ್ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ್ ಹೆಚ್ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 246 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 337299684681 22560100000328

712 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಜಿ ಎನ್ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 39, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.3 4800 950930329538 2256010000044

713 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಸುನಿಲ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 91, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 223996457726 64052790932

714 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಪಿೆೀಮ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ್ ಕಲ್ಲಲ ಕೆರೆ ಬೈರಕೂರು 11/p4, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 22560100000961

715 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಈ ಜಯಶೇಖರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಸಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 10/2,10/3. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 924020342716 769101016751

716 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಚಂಗಾರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಸಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 105/1,103 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 929733077660 10922101000982

717 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಸಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 9/p1, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.75 19200 273178870094 10638100004775

718 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೆ ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಹೆಚ್ ಕತ್ತತ ರು ಬೈರಕೂರು 22,16/7, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.7 11200 906452971500 35655060657

719 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೆ ವಿ ರಾಮ್ಚಂದಿ  ಬಿನ್ ಕೆ 

ವೋಂಕಟರಾಯಾ ಹೆಚ್ ಬೈಯಾ ಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕೂರು 16/7,22,16/6,34/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.7 11200 467377623354 10638100004740

720 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಹೆಚ್ ಬೈಯಾ ಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕೂರು 104/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 345660662983 13390100004259

721 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಚಿೀಕೂರು ಬೈರಕೂರು 106/3,106/2. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.7 11200 416400187990 10922101051287

722 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸಿ ಆರ್ ಮುನೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿ ಕೆ ರಾಮ್ಯಾ ಚಿೀಕೂರು ಬೈರಕೂರು 35,36 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.8 28800 678547447644 10922101000520

723 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಆರ್ ಆರ್ ದೇವೋಂದಿಗೌಡ ಬಿನ್ 

ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ೀಗೌಡ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 91/10, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.2 19200 458922456171 13398100003498

724 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸುೋಂದಿಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಸದ್ಮನಂದಗೌಡ ಸಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 9/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 930553875035 13390100010517

725 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕಕ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಸಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 32 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 992854017724 13390100003576



726 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎೋಂ ಸದ್ಮನಂದಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಸಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 114/2,18,30,29 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.8 28800 773314498468 13398100003904

727 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಶಿ್ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಆಲಂಗೂರು ಕಸಬ್ಯ  115/6,63/p2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.4 22400 772516417175 110010002526

728 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಶೀಭ ಬಿನ್ ವಿೀರಭದಿಪ್ಪ ಇರಗಮುತ್ತ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 116/6, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.2 19200 898540526663 110010087275

729 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಲೇಟ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಇರಗಮುತ್ತ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 75/p1, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.6 9600 330203932083 10922101016196

730 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಬೇವಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 15 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.39 6240 748767021270 10765100007014

731 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಅಮ್ರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಗುಮ್ಮಲ್ಲಪುರ ಕಸಬ್ಯ 93/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 541352842776 64115925421

732 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಹನುಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಬ್ಯಚಮ್ಯಕಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 71/p9 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 791445225382 64142880543

733 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎನ ಶ್ವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಲ್ಲಪುರ ಕಸಬ್ಯ 94/p15, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.39 6240 591554757571 64124483741

734 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಜಿ ಎೋಂ ಸಂಪಂಗಿರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಲ್ಲಪುರ ಕಸಬ್ಯ 86/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 980897356047 64131172555

735 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಮ್ಮ ಗುಮ್ಮ ಲ್ಲಪುರ ಕಸಬ್ಯ 90/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.39 6240 687011647346 769101026535

736 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಶಾೋಂತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟೇಶನಬೊೀವಿ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ  165/4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.79 12640 551629301102 147301011001026

737 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಗುಮ್ಮಲ್ಲಪುರ ಕಸಬ್ಯ  117/2,117/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.39 6240 593255914812 10758100014238

738 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವಿ ಸೀಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಕಪ್ಪ ಲಮ್ಡುಗು ಕಸಬ್ಯ  288/p5, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.6 9600 844053667655 35267816538

739 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 78 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 300104624268 31582739424



740 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ರಾರ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಮ್ರಹೇರು ಕಸಬ್ಯ 17/2,17/4,15/4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.6 9600 381616821069 10765100005373

741 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಪಾವಧತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರಮೇಶ್ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 25/p2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 704580702816 769101026181

742 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎೋಂ ವರದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ವೈ ಕೀಗಿಲೇರು ಕಸಬ್ಯ 63/p59 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.61 9760 244110427727 10765100001417

743 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶ್ವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಣ್ಣ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 25/p15 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.2 19200 773789361315 769108026941

744 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಗಂಗಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಅೋಂಜಪ್ಪ ಎೋಂ ಕತ್ತತ ರು ಕಸಬ್ಯ 176/6,169/4,174/1,186. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.2 19200 398995169361 10765100009388

745 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಲ್ಲಪುರ ಕಸಬ್ಯ 94/p17,20. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.39 6240 896410933003 64115926435

746 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅರಸಪ್ಪ ದೊಡಿಬಂಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 60/4,21/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 814776701082 147301011000836

747 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಪಾಪಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಮ್ನೆನ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 16 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.37 5920 784568403897 769108028095

748 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಆರ್ ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಕದಿ್ರ ೀಪುರ ಕಸಬ್ಯ 39/2,39/4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 970893275092 54034269778

749 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಸನನ ವಾಡ್ಡ ಕಸಬ್ಯ 235,236 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 765035450262 769101015478

750 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಪುಟಟ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಬೈರಕೂರು 107 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.3 4800 885000619526 769108035096

751 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಹಂಸವೇಣ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಶ್ವರಾಜಪ್ಪ ಯಲ್ಲವಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 163 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.2 3200 536242163817 10765101032015

752 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಸಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 9/p1, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.75 12000 206429660483 147301011005601

753 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಮುನೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೆದು ಣ್ಣ ಸಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 113/1,86,83 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 836392079505 10922101056413

754 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸಿೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಿಮ್ಣ್ಾ ೋಂ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕೂರು 96, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 832717212752 64166606357



755 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕೆರಸಮಂಗಲ ಬೈರಕೂರು 174/7,2/6, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 207036952025 64055607210

756 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಮುರುಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿರೆಡಿ್ಡ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕೂರು 431/1, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.9 14400 433545412684 64034912161

757 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಎನ್ ಕತ್ತತ ರು ಬೈರಕೂರು  144/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 499090349799 6406789448

758 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಹೆಚ್ ವಿ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 113/1,106/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 872642350009 10922101012136

759 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೆ ಮುರುಳ್ಳ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಟ್ಟಲ ರು ಬೈರಕೂರು 103/p28,103/p37,103/p38 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.6 25600 357874096479 15032200006865

760 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ ಕಟಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 6/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 461609961706 10922101053276

761 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಕುಕ ಲಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಡರಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 170, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.6 25600 359496927871 13390100007306

762 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭದಿಪ್ಪ ಬಿ ಗಡಿ್ಡರು ಬೈರಕೂರು 10 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 674319378127 13390100007724

763 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಚಲಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಉಮ್ಮ ರಪ್ಪ ಕೆರಸಮಂಗಲ ಆವನಿ 51/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 422598653837 64046351405

764 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕೆರಸಮಂಗಲ ಕಸಬ್ಯ 216,217 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.4 22400 592367046042 125001132784

765 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎಸ್ ರಘುಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಜಿ ಸುಬ್ಯಬ ರೆಡಿ್ಡ ಎಮೆಮ ೀನತ್ತ ಕಸಬ್ಯ 66,29/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.5 24000 434977473666 495108011343

766 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಗೊೀವಿೋಂದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟನಬೊೀವಿ ಬೇವಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 322 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 393935704364 10765100008960

767 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಈರಲ್ಲೋಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಗುರಧಪ್ಪ ಪಿಚಿ ಗುೋಂಟಲ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 37/p2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 269218835171 52020100007087

768 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಆರ್ ಪಿ್ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮ್ಯಾ ಯಲ್ಲವಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 49,183/13,41. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 237188106961 64068891752

769 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸುಬಬ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರೆಡಿ್ಡ ಪ್ಪ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 50/1a-p2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 347027064087 0769101019812



770 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 25/p2, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.3 4800 793798086129 0769108035209

771 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎಸ್ ಹರಿೀಶ್ ಬಿನ್ ಸೀಮ್ಣ್ಣ ಇರಗಮುತ್ತ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 73/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.9 14400 621734252602 64123668701

772 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಎೋಂ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 12/17, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.7 11200 632258534386 15032200004842

773 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀದೇವಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಗೊೀವಿೋಂದಪ್ಪ ಆಲಂಗೂರು ತಾಯಲೂರು 105/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 644720284634 10765100004889

774 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಅಪೆಪ ೀನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 45/p35 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 490094203190 10726100017342

775 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೆ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕರಿವಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 35/p7 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 816177413221 520291022734665

776 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಮುನಿವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಲೇಟ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಅಪೆಪ ೀನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 4/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.2 19200 502373363745 520291019056305

777 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ವರದಗಾನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 119/10,119/p6 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.2 19200 257617174747 31746428788

778 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಜಿ ವಿ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮ್ಶೆಟಿಟ ಬ್ಯದೇನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು  45,54/2, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.2 19200 939411580995 10758100301197

779 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ರವಿೀೋಂದಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಶೆಟಿಟ ನೆನಧಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 116/1,145,116/7. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 629384394561 52020100002361

780 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೃಷ್ಣಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿರೆಡಿ್ಡ ನೆನಧಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 157.118 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 850567452866 32829432885

781 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಜಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಗುರುವಾರೆಡಿ್ಡ ನೆನಧಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು  166,14,148/3,2/p1, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 518932841827 52020100000073

782 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಶಿ್ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ನೆನಧಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 146/p3,148/3. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 967263672809 52020100000579



783 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಪಾವಧತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಗುರುವಾರೆಡಿ್ಡ ನೆನಧಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 157,118 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.6 9600 284589811928 52020100002284

784 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಮುನೆಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಣ ೀಗೌಡ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ಬೈರಕೂರು 87/2,87/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.6 25600 763405923099 10758100010738

785 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮುನೇಗೌಡ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ತಾಯಲೂರು 38 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.6 25600 334750401037 10758100010737

786 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ರೆಡಿ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 14/4, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 6774991511977 52020100004670

787 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೆ ಎನ್ ಮುನಿರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಎ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಬಿ ಕರವೇನೂರು ತಾಯಲೂರು 22,15/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.6 25600 608792397619 64038227105

788 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರೆಡಿ್ಡ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 11/3, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.55 8800 698415336727 64130111706

789 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಗುರುವಾರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಬೈರಾರೆಡಿ್ಡ ಎನ್ ಗಡಿ್ಡರು ತಾಯಲೂರು 108/2,106 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.2 19200 468314366954 52020100006305

790 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅಪೆಪ ೀನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 45/p3,71. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.2 19200 216722018947 10726101011085

791 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಮ್ತ್್ ನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ  21/p6,21/p21 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 298740639407 10765100004336

792 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಯಬ ರೆಡಿ್ಡ ನೆನಧಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 1441/1,139,171 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 557011826913 52020100003123

793 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎಸ್ ರಘುರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ಸೀಮ್ಸುೋಂದರೆಡಿ್ಡ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ಆವನಿ 84/2. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 441804097800 54034469198

794 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೃಷ್ಣಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಯಬ ರೆಡಿ್ಡ ನೆನಧಹಳಿ್ಳ ಆವನಿ 139,145/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 418299692506 52020100000434

795 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸೀಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ದೊಡಿನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ ಹೊನಗಾನಹಳಿ್ಳ ಆವನಿ 27/2,27/2,26/2,8,5,25/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 2 32000 705617751329 10692100004644



796 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸಂತೊೀಷ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸಿದು ರೆಡಿ್ಡ ಹೊನಗಾನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 287/6,269/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 325122486637 10692101065323

797 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಎದುು ಲ 

ವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಬೆಳಪ್ನಹಳಿ್ಳ ಆವನಿ 15 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 964375097350 10692100002891

798 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಬಿ ಎಸ್ ರವಿತೇಜ ಬಿನ್ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ದೊಡಿ ಅತಿತ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 33/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 247678884163 10922101063097

799 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿರೆಡಿ್ಡ ಹೊನಗಾನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 268/1,269/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 2 32000 207992868848 10842100000029

800 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಆರ್ ಮುರಳ್ಳಮೊೀಹನ್ ಬಿನ್ 

ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ದೊಡಿ ಅತಿತ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 33/1,37/3. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.7 11200 204631917515 13390100001618

801 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಈ ವಿ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಎೋಂ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಕುಪ್ಪ ೋಂಪಾಳಾ ಬೈರಕೂರು 43 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.6 9600 727323342479 495101015305

802 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ ಪುಣ್ಾ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 200 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 388969262323 10638100004346

803 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಪಿ ಆರ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಲ್ಲೋಂಗಪ್ಪ ಪುಣ್ಾ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 206/1,54/p2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 403936941325 10638100003218

804 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೆ ವಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಆವನಿ 134/3 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 714368836873 10922101016150

805 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೆ ಟಿ ಚೌಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಯಾ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಆವನಿ 14/ಪಿ5 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 537098521801 10922101012206

806 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಪುಟಟ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು 80/1, 37 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 392420510098 10758101007532

807 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಮೆಣ್ಸಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬಲ್ಲಲ ಆವನಿ 123/ಪಿ17 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.6 9600 243345026991 10758100011356

808 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ಆವನಿ 110/ಪಿ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 827361472503 20145743703



809 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಬಿ ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು 167 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.7 11200 741298730301 20159927581

810 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎೋಂ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಯಪ್ಪ ಗೊೀಪ್ಸಂದಿ ಬೈರಕೂರು 43 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.4 22400 491323097390 10692101001769

811 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಮುನಿರತ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸೂರಕುೋಂಟೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 138/ಪಿ7, 144 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.2 19200 253908196793 64047223234

812 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಪಾಪ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಡರಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 153, 20 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 540838277717 13390100002101

813 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಬಿ ಎೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಪಿ್ಸ್ವದ್ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 79/ಪಿ15-ಪಿ2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.25 20000 799709293225 31742989612

814 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಉಲೂಕ ರು ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಗೂಕುೋಂಟೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 129 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 693738663591 147301011001375

815 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಹನುಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸುಬಬ ಣ್ಣ ನಾಚಗುೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 8/b ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.65 10400 403073787691 22560100005153

816 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಮಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಿೀನಪ್ಪ ಅೋಂಬಿಲ ಕಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 95 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 200942508390 15032200006030

817 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಈ ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಹರಪ್ಪ ನಾಯಕನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 9/ಪಿ7 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.3 20800 344817625066 22560100000899

818 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಯರಧಜಿನೆನ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 46/2ಪಿ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.55 8800 847094338453 769101026390

819 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎೋಂ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಇರಗಮುತ್ತ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 88, 86/2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 776886337328 10765100011036

820 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೆ ಮುನಿರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಬಿ ಎೋಂ 

ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 388 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.65 10400 486692704931 22560100002408

821 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೆ ಎೋಂ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿನಬೊೀವಿ ಕದಿ್ರ ೀಪುರ ಕಸಬ್ಯ 49/ಪಿ11, 49/ಪಿ24 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.6 9600 669168686386 4068101002572

822 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಮಂಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬೇವಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 164/4 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.35 5600 408259286795 10765100008573

823 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಚಿ ರಾಯಪ್ಪ ಸಿದು ನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 346 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.65 10400 545860308018 15032200002761



824 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮುನೆಪ್ಪ ಎನ್ ಚೌಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 29/ಪಿ3 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 10758101068588

825 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಜಿ ವಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 53 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.6 9600 10922101010749

826 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆೋಂಚಪ್ಪ ಬಂಗವಾದ್ರ ತಾಯಲೂರು 94/ಪಿ5, 94 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.2 19200 10638100005755

827 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಜಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಟಿ ಅಗರ ಬೈರಕೂರು 27, 57 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.6 9600 769101022156

828 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಬೊೀವಿ ವಜಿನಾಗೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 41 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 699060027035

829 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇಕಪ್ಪ  ಬ್ಯಾ ಡರಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 149 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.6 9600 13390500000399

830 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಯಾ ಚೊಕಕ ಪ್ಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು 18/ಪಿ1 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 64064496553

831 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯಲಲ ನಬೊೀವಿ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 32/ಪಿ1 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.9 14400 64155576865

832 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಾ ತ್ಪ್ಪ ಸನಾಾ ಸಿಪ್ಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು 69/ಪಿ25 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.6 25600 10726101037520

833 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಶಿ್ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ವೇಗಮ್ಡುಗು ಬೈರಕೂರು 69/ಪಿ8 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 520291019026308

834 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಉದು ಪ್ಪ ಸನಾಾ ಸಿಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕೂರು 69/ಪಿ8 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 520101260060180

835 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಬೈರಕೂರು ಆವನಿ 194/ಪಿ2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 1092201006764

836 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಟಟ ಪ್ಪ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 121 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.35 21600 10765101024982

837 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಅಶಾ ಥಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಹೊನಗಾನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 258/1, 258/2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.8 12800 539101039885



838 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವಿ ರೆಡಿ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸ್ವತ್ನೂರು ದುಗಗ ಸಂದಿ 56/ಪಿ6-ಪಿ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.9 14400 641352847023 10732101002245

839 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಗಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಎನ್ ವಿ ವರದಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 228 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 993752234705 64122522285

840 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಎೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 16/2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.4 6400 675294408427 22560100002135

841 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಮುನಿರತ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕದ್ರರಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 132/1 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 0.6 9600 484069570235 22560100002865

842 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಜಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರಧಪ್ಪ ಕೆ ಬಿ ಕತ್ತತ ರು ತಾಯಲೂರು 4/ಪಿ1 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.7 27200 360401000002762

843 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟರಮ್ಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವರದಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಪಾಪೇನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 11/ಪಿ47 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1 16000 10726100001925

844 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ಸುಬಿಮ್ಣ್ಾ ೋಂ ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕತ್ತತ ರು ದುಗಗ ಸಂದಿ 4/ಪಿ21 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.2 19200 38724187687

845 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕತ್ತತ ರು ದುಗಗ ಸಂದಿ 20, 21 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.7 27200 147301011002960

846 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕದ್ರರಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 74 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.4 22400 15032200048844

847 NHM ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ ರಾಮ್ಯೋಂಜಿ ಬಿನ್ ಚನನ ರಾಯಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 74 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಹೊದ್ರಕೆ 1.5 24000 22560100006053

848 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಎನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಗುಜಜ ನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 405/1, 405/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.5 15000 874818779649 10732100014982

849 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಗುಜಜ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 21 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 7000 769101019924

850 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಗುಜಜ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 76 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 7000 4068101000521

851 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಇಸ್ವಕ್ ಸ್ವಬಿ ಬಿನ್ ರಜಾಕ್ ಸ್ವಬಿ ಕೋಂಡೇನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 38/ಪಿ14 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.2 9300 15032200021616



852 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ನಾರಾಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹರಪ್ಪ ನಾಯಕನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 15/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.6 9600 22560100002443

853 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಟಿ ಎೋಂ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 59/4, 37/5, 37/6 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.9 11400 4068101000199

854 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಅಮಿೀರ್ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಬ್ಯಬ ಸ್ವಬಿ ಕುರುಡುಮ್ಲೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 241 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 8000 666835841696 10758100010172

855 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ ಎೋಂ 

ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಕುರುಡುಮ್ಲೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 109/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.3 12600 362942543258 4068101003288

856 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಬಿ ರಾಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಚೌಡಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 182/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 7000 539101035405

857 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕೂತಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 169/ಪಿ60 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.1 11000 630124386036 10758100008202

858 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ನಂಜುೋಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೊೀಪಾಲಪ್ಪ ಕೂತಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 186/2, 154/8 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.1 11000 345203872746 4068101000418

859 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಣ್ಣ ಕೂತಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 169/ಪಿ59 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.1 11000 877625284997 10758100001039

860 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕೂತಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 200 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.1 11000 430336525082 147301011005228

861 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ದೊಡಿಹತಿತ ಹಳ್ಳಲ ಆವಣಿ 37 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.6 13667 884551012238 64038056806

862 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಪಿ ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಚಿಕಕ ಪಾಪ್ಯಾ ಕೂತಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 169/p19. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.2 8400 27595203965 0663101018425

863 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಕೆ ಸಿೀನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುೋಂಬ್ಯರ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮ್ಜರ ಅತಿತ ಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕೂರು 156 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 9334 21377276332 0769101020114

864 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎನ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಕುಪಾಪ ೋಂಡಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 26 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 7466 834417819767 10726101010129

865 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎಸ್ ಗಣ್ಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ರಾಯಪ್ಪ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 59/2,81/7,92/7,215 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.6 10667 729448763119 64163368937

866 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ  G V ಲಕ್ರಮ ಮ  ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟಿ್ರಯಲಶೆಟಿಟ ಬ್ಯದೇನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 45,54/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 6083 939411580995 10758100301197



867 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ  V ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಿ್ರಮ್ಪ್ಪ ಬೈರಸಂದಿ ಆವಣಿ 233 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 5333 553837376962 10726100000194

868 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಕೆ ಎಸ್ ಕುಸುಮ್ ಕೀೋಂ ಕೆ ಸಿೀನಪ್ಪ ಮ್ಜರ ಅತಿತ ಕುೋಂಟೆ ತಾಯಲೂರು 86, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 9334 686494750108 64070556366

869 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಹೇಮಂತ್ಸ ಕುಮ್ಯರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಸಿೀನಪ್ಪ ಮ್ಜರ ಅತಿತ ಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕೂರು 152 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 7466 632259725836 0769101118979

870 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟಿ್ರಮ್ಪ್ಪ ಅಪೆಪ ೀನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 45/p15,4/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 2 17084 490094203190 1072600017342

871 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಕೆೋಂಪ್ಣ್ಣ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 17/2,38/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 2 13334 698368905584 13398100001841

872 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಲೇ 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ತಾಯಲೂರು ಆವಣಿ 3/5p1,14/p7,3/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 5833 797884950868 123301010006562

873 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಜಿ ಆರ್ ಗೊೀವಿೋಂದರಾಜು ಬಿನ್ 

ರಾಜಿೀವಯಾ ತಿರುಮ್ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 36 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 5833 698550267655 0495101008646

874 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಜಿ ಎೋಂ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜು ತಿರುಮ್ನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 36 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.6 4375 417447194697 0495101012465

875 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಮುನೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣನ ೀಗೌಡ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ತಾಯಲೂರು 87/1,87/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 9334 763405923099 10758100010738

876 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವಿ ಚನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಟಿ್ರಮ್ಯಾ ಬ್ಯದೇನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು  13/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 5333 646690056350 0495101012846

877 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಬೈರಪ್ಪ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ತಾಯಲೂರು 83 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 9334 332450401037 10758100010737

878 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ನ್ ಮುನೇಗೌಡ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ಆವಣಿ 37/p3,93/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 7466 966980205816 10758100007830

879 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸುಮಿತಿ್  ಜಿ ಕೀೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ  ಎೋಂ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ತಾಯಲೂರು 88/4,59/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 7466 992076204126 10758101057272

880 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಕುಪ್ಪ ಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರಘುರಾಮ್ಯಾ ತಿರುಮ್ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 36 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 5833 568554016974 0495101013226

881 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸಿ ತ್ಮ್ಮ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಚಾರಕೂರಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ  50/p18-p2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 9334 775746557191 10726100000732



882 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ  ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ತಾಯಲೂರು  67/,68. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 9334 524237464820 52020100004688

883 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಹನುಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕೂತಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 15/p3, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 7466 632826558290 1072100002388

884 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಪಿ ಕೃಪಾಲ ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಮೇಲ್ ತಾಯಲೂರು ಕಸಬ್ಯ 14 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 5833 815157348899 3130174816

885 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸುಬಿಮ್ಣಿ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ , ಸನಾಾ ಸಿಪ್ಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 80/12, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 7466 788586050836 10726101052435

886 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎೋಂ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಸನನ ವಾಡ್ಡ ಕಸಬ್ಯ 194,21/3,193/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.5 19200 445950916003 10758100001152

887 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸುಬಬ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಲಕೆಮ ಮ ೀಗೌಡ ಅಲಂಗೂರು ಕಸಬ್ಯ 106/1,86 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.1 10700 909139644112 10765100007341

888 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಆರ್ ಶಿ್ ೀರಾಮ್ಚಂದಿ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಚಾರಿ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 17 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 10000 656205682813 10765100010363

889 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಡ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಿ್ರಮ್ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಳಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ  84,92. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 10600 287789743018 0769101027028

890 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸಿ ಸುಬಬ ರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಆಲಂಗೂರು ಕಸಬ್ಯ 15/p12,13,133 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 13000 433009419948 10765100003469

891 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಆಲಂಗೂರು ಕಸಬ್ಯ 13 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.4 4600 636773424624 10765100003803

892 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಜಿ ಹೆಚ್ 

ಅಶಾ ಥಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಳಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 84 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 8600 787249746836 0769101020234

893 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಗುಮ್ಮ ಳಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ  101,94/8 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 15000 548217999396 64116832206

894 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ರತ್ನ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಲೇ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 2,20,25/p6 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.5 18500 706988062705 20471801685

895 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಗೊೀಪಾಲಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಳಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ  99/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.4 5200 563612907413 0769108025492



896 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿ 

ಸುಬಬ ರಾಯಪ್ಪ ಆಲಂಗೂರು ಕಸಬ್ಯ 15/p14 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.5 5000 928112333975 10765130108123

897 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವಿ ಸೀಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಎಸ್ 

ವೋಂಕಟಿ್ರಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಮ್ನೆನ ೀನಹಲಿ್ಲ ದುಗಗ ಸಂದಿ  288/pai -p5,82. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 8600 844053667655 35267816538

898 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ  161/2,161/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.9 14400 288430150377 10726100015507

899 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ  M ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ವಿ ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 74 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.9 14102 218152763053 148210100191

900 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎಸ್ ಸಿಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಯಾ ಕಲದೇವಿ ತಾಯಲೂರು 62,61/8,60,59/1,63/1,67/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.7 11200 532802248127 10732101018185

901 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಟಿ ಎೋಂ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ಬೈರಕೂರು 157/18 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.9 14103 621448895511 10732100003768

902 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವರದಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಪಾಪೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 11/p47, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 7167 910194826619 54034466197

903 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಗುರುಮೂತಿಧ   ಬಿನ್  ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ದೊಡಿಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 9 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.75 16167 477628806928 64133624319

904 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 2/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 9334 787249746836 3526745893

905 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಟಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪ ಣ್ಣ ಮೊಪುರಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 2/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 6667 79793282550 1072100015507

906 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಗುಣ್ಶೇಖರಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕೆ ವಿ 

ಜಯರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಮ್ದೆು ೀರಿ ತಾಯಲೂರು 145 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 6667 774422597550 0495101018475

907 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಕೀೋಂ  ಸಿೀನಪ್ಪ ಮೊೀಪುರಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 31,27 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.4 2666 737606986502 10726100015741

908 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಟಿ ಆರ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಿ 

ರಾಮ್ಚಂದಿನಾಯಿ್ಡ ತಿಮ್ಮ ರಾವಿತ್ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 23/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 2 18668 930624160127 520291021392040

909 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎೋಂ ವಿ ಸಿೀನಪ್ಪ   ಬಿನ್  

ವೋಂಕಟಿ್ರಮೇಗೌಡ ತಾಯಲೂರು ತಾಯಲೂರು 29 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.2 9100 263661659896 107261000015742



910 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎೋಂ ತಿಮ್ಮ ರಾಜು ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟಿ್ರಮೇಗೌಡ ಮೊೀಪುರಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 9,77/p,4/1,4/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 7466 930206146693 10726100000420

911 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ವೇಗಮ್ಡಗು ತಾಯಲೂರು 163/p5,153/1. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.2 11000 276557846515 10726100000092

912 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ರೆಡಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ತಾಯಲೂರು ತಾಯಲೂರು 14/4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 7466 674991511977 64004283964

913 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಟಿ ಎೋಂ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ತಿಮ್ಮ ರಾವಿತ್ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 52/1p2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 9334 766350651747 10726100002528

914 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸ್ವಮ್ಕಕ  ಬಿನ್ ಅಶಾ ಥಪ್ಪ ತಾಯಲೂರು ಆವಣಿ 81/1,81/2,81/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 5333 471632499646 0495108016666

915 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಲೇ ಕುೋಂಜಗೌ 

ಡ ಕುಪಾಪ ೋಂಡಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 70 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.7 13334 452454721264 10726100002584

916 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ  M ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಸಂಗೊೋಂಡಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 118 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 2 17909 295443855302 10726100017941

917 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವೋಂಕಟಿ್ರಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕತ್ತತ ರು ತಾಯಲೂರು 20 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.2 9925 439286288584 10726100003120

918 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವೋಂಕಟಿ್ರಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಮೊೀಪುರಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು  65/paiki p2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 7466 272117741687 10726100001809

919 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಮುನಿವೋಂಕಟಮ್ಮ   ಕೀೋಂ ಲೇಟ್ 

ವೋಂಕಟಿ್ರಮ್ಪ್ಪ ಅಪೆಪ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 45/p-1,4/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 2 16584 502373363745 520291019056305

920 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಬಿ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಕೆ ಬೈಯಪ್ಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು  60/p20 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.7 11333 64064030423

921 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ ಯರಧಜಿನೆನ ೀನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 71 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.15 8000 411945811820 64135170462

922 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮುನೆಪ್ಪ ಶ್ೀಗೇನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 29/p3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.6 10667 320401571148 1084210103807

923 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಜಿಯಾಉಲ್ಲಲ   ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಖಲ್ಲೀಲ್ ತಾಯಲೂರು ತಾಯಲೂರು 20.38 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.6 10667 421100614192 0539101039775



365 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎಸ್ ದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ವಣ್ಣ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 34/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.88 10960 391826718035 0769101131414

366 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ತಿಮ್ಮ ರಾವುತ್ನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 18 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 6667 560477421606 10726100004848

367 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ  ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶ್ವಣ್ಣ   ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಣ್ಣ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 25/p15, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.2 19200 778789361215 769108026941

368 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ  ಅನಾ ರ್ ಬೇಗ್ ಬಿನ್ ಅಬುು ಲ್ ಬೇಗ್ ಸನನ ವಾಡ್ಡ ಕಸಬ್ಯ  11/1,11/2,12/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.4 18200 760676953539 32447279601

369 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ  ಎಸ್ ಪಿ್ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ಸಂಪಂಗಿರಾಮ್ಯಾ ಯರಧಜಿನೆನ ೀನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 48/p2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.4 22400 661334567589 0769108025501

370 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಕೆ ಯಶೀದಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಲೇಟ್ ಕೆ ಆರ್ 

ರಾಜಣ್ಣ ಆಲಂಗೂರು ಕಸಬ್ಯ 128 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.2 19200 650978231763 7301011003650

371 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎಸ್  ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪ್ಪ ಜಂಗಾಮ್ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 35 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 16000 78171379704 0769101020988

372 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ  ಎೋಂ ಎಸ್ ತಿಪ್ಪ ಣ್ಣ   ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಆಲಂಗೂರು ತಾಯಲೂರು  9/2,9/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 13000 595947882111 5404215598

373 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ  ಯತಿೀೋಂದಿ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಆಲಂಗೂರು ತಾಯಲೂರು 9/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 13000 895905113227 54062322800

374 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ  ಕೆ ಸುಶ್ೀಲಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮುನಿರಾಮು ಭೂಮ್ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.2 18875 870365958607 64163389470

375 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಟಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪ ಣ್ಣ ಶೆಟಿಟ ಕಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು 103, 57/3, 51/3, 3/ಪಿ12 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 2 13334 147301011000296

376 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎ ಕೆ ಭೂಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಬೊೀಡಪ್ಪ ಶ್ನಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 79 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.4 9333 5202010000095

377 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅಪೆಪ ೀನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 45/ಪಿ3, 7 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.4 13066 10726101011085

378 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಬೊೀವಿ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ದುಗಗ ಸಂದಿ 85/ಪಿ38, 82/ಪಿ5, 89/ಪಿ4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.3 8667 52020100000453

379 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಅರಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 105 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.7 11200 4068108003753

380 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಅರಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 21 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.7 11200 769101019924



381 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಜಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗೊೀವಿೋಂದಪ್ಪ ಗುಜಜ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 21 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.7 11200 4068101000507

382 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ರತ್ನ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಅರಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 89/ಪಿ5 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.7 11200 64088124950

383 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಆರ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮೇಗೌಡ ಕುರುಡುಮ್ಲೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 5/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.7 11200 4068101001926

384 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸೈಯದ್ ಬುಡಾನ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ 

ಅಹಮ ದ್ ಗುಜಜ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 21/18 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 12800 147301011005941

385 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎ ವಿ ಹೆಮಂತ್ಸ ಬಿನ್ ಎ ವಿ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಅರಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 94/1, 94/2, 124 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 12800 4068108000623

386 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸುಬಬ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗುರಧಪ್ಪ ಅರಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 99 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 12800 4068108000347

387 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಗೊೀವಿೋಂದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಟುವಾರಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 34/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 6667 10726100017981

388 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸುಮಿತಿ್  ಜಿ ಕೀೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ  ಎೋಂ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ದುಗಗ ಸಂದಿ 88/4, 59/4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 5333 10758101057272

389 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕರವಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 35/ಪಿ7 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 7466 816177413221 20086885289

390 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮುಡ್ಡಯನೂರು ತಾಯಲೂರು 434 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 12800 280520720888 64073364127

391 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕೆ ವಿ ರಾಮ್ದ್ಮಸು ವೈ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 91/ಪೈಕ್ರ-ಪಿ10, 91/ಪೈಕ್ರ-

ಪಿ14
ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.4 14000 623729179400 04482030002472

392 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಟಿ ಎೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ   ಬಿನ್ ತೊೀಪು 

ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಮ್ದೆು ೀರಿ ಆವಣಿ 95,93 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.7 6532 908174136841 0495101008059

393 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ  ಆರ್ ಗಂಗಪ್ಪ   ಬಿನ್ ರಾಮ್ನಬೊೀವಿ ಕೂತಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 169/p1 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 12800 638534572866 4068101001121

394 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ  ಪುಟಟ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬಲಲ ಆವಣಿ  80/1,37. ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 9334 392420510098 20159927581

395 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಬಿ ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬಲಲ ಆವಣಿ 167, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.7 6532 741298730301 20159927581



396 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಮೆಣ್ಸಮ್ಮ   ಕೀೋಂವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬಲಲ ಆವಣಿ 123/p17 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.7 6533 24335026991 10758100011356

397 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಚಲಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮೇಲ್ಲಗಾಣಿ ಆವಣಿ 172/2, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 6783 809318296483 64042167147

398 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎೋಂ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಗುರಟಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮೇಲ್ಲಗಾಣಿ ಬೈರಕೂರು 161,172/1 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.4 10783 520520563610 0769101025898

399 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎೋಂ ರತ್ನ ಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಗುರಟಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮೇಲ್ಲಗಾಣಿ ಬೈರಕೂರು 148 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 6493 898794665223 31813544992

400 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸಂಪ್ತ್ಸ ಕುಮ್ಯರ್  ಬಿನ್ ಯಲಲ ಪ್ಪ ಚೊಕಕ ಪ್ಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 19/p6 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 9334 627838903099 64069954123

401 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ   ಕೀೋಂ ರೆಡಿ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 14/2,11/3 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.8 7467 698415336727 64130111706

402 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಸಿೀನಪ್ಪ   ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಚಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 52,52/p10,52/p7. ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 2 32000 531724418513 0769101012545

403 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಚಿೀಕೂರು ತಾಯಲೂರು 43 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 9334 430345468712 10922101000849

404 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಬೈರಸಂದಿ ತಾಯಲೂರು 261 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.2 9250 927074691778 495101012857

405 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಾಪ್ಬಿಕಕ ನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 20 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.6 10667 767993750483 10758101047017

406 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬೈರಸಂದಿ ತಾಯಲೂರು 259 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1.2 8000 370751651554 10765101024982

407 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯಲಲ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 32/ಪಿ1 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 0.9 8000 280020694598 64155576865

408 NHM ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ ಎೋಂ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ದೊಡಿಮುನೆಪ್ಪ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ಕಸಬ್ಯ 10/2, 10/1, 10/7 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮ್ಯವು ಪುನಃಶಿೆ ೀತ್ನ 1 6000 830606376171 52020100000629

409 NHM ಸಮುದ್ಮಯ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ಶಿ್ೀ ಸಪ್ತ ಗಿರಿ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 

ಸಂಘ ಕಲ್ಲಲ ಕೆರೆ ತಾಯಲೂರು 64/ಪಿ10 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಸಮುದ್ಮಯ 

ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 45*45*3 400000 22560100008581

410 NHM ಸಮುದ್ಮಯ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ
ಶಿ್ೀ ಪ್ದಮ ಘಟಟ  ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಬ್ಯನಿಯ 

ಮ್ಯವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಕೆಮ ೀಮ್ಯಭಿವೃದಿ್ರ  

ಸಂಘ
ಪ್ದಮ ಘಟಟ ಕಸಬ್ಯ 146/6 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಸಮುದ್ಮಯ 

ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 45*45*3 400000 10765101111224



411 NHM ಸಮುದ್ಮಯ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ಶಿ್ೀ ಲಕ್ರಮ ೀನರಸಿೋಂಹ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಬಿ ಕರವನೂರು ತಾಯಲೂರು 21/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಸಮುದ್ಮಯ 

ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 31*41*5 400000 125001540509

412 NHM ಸಮುದ್ಮಯ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ಶಿ್ೀವೋಂಕಟೇಶಾ ರ ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಲಕಕ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 75 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಸಮುದ್ಮಯ 

ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 45*45*3 400000 147301012000478

413 NHM ಸಮುದ್ಮಯ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ಶಿ್ೀ ಲಕ್ರಮ ೀನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ 

ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಚೊಕಕ ದೊಡಿ್ಡ ತಾಯಲೂರು 8 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಸಮುದ್ಮಯ 

ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 30*70*3 400000 125001624832

414 NHM ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ಕಸಬ್ಯ 161/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 21*21*3 75000 288430150377 4068119000044

415 NHM ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ಚನನ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಆಚಂಪ್ಲ್ಲಲ  ರಾಮ್ಯಾ ಆಚಂಪ್ಲ್ಲಲ ಆವಣಿ 15/1-b, 56/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 21*21*3 75000 541564236462 0495108016845

416 NHM ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ಕೆ ವಿ ಸತ್ಾ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ದೊಡಿವೋಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪ ಕವತ್ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 182/1b, 180, 189 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 21*21*3 75000 7542104011236 15032200004470

417 NHM ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ಜಿ ವಿ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಯಲಶೆಟಿಟ ಬ್ಯದೇನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 45, 52 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 21*21*3 75000 939411580995 10758100301197

418 NHM ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ರಾಮ್ಕಕ  ಕೀೋಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮೇಲ್ಲತ ಯಲೂರು ತಾಯಲೂರು 78 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 21*21*3 75000 819383591740 0495101019337

419 NHM ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ರಘುರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಸೀಮ್ಸುೋಂದರೆಡಿ್ಡ ಜಿ ಮ್ಯರಾೋಂಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 84/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 21*21*3 75000 441804097800 54034469198

420 NHM ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ನಾರೆಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಗಂಗಪ್ಪ ಚಾಮ್ನಾಯಕನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 12/1, 14/ಪಿ5 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 21*21*4 75000 202185840112 0495101022437

421 NHM ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಬೈರಕೂರು 45, 3 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ 21*21*5 75000 778783532103 0769101122219

422 NHM ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ಕೆ ಎಸ್ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೆ 

ಶಂಕರಯಾ ವಿ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 331 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ 4000 280000 373470271436 0769101125727

423 NHM ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ಮುರಳ್ಳಬ್ಯಬು ಬಿನ್ ಪಿ ರಾಮ್ಯಾ ಮುಷಿ್ಟರು ಬೈರಕೂರು 396/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ 4000 1894000 836878444181 64215558636

424 NHM ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ಲಲ ಆವಣಿ 26 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ 2000 140000 438878196863 64004441446

425 NHM ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ರಾರ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರಾಜಪ್ಪ ಮುದ್ರಗೆರೆ ಕಸಬ್ಯ 90/11, 90/12, 93/2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ 4000 1582000 503246987561 0769296000001

426 NHM ಪಾಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ತಿರುಮ್ನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 145/1, 36 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 485044545167 31161552390

427 NHM ಪಾಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶ್ವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಣ್ಣ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 25/ಪಿ15, 34/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 773789361315 0769108026941



428 NHM ಪಾಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಎಸ್ ಅನಂತ್ಪುರ ದುಗಗ ಸಂದಿ 18/ಪಿ-ಪಿ10, 102/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 296321458765 20105052882

429 NHM ಪಾಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ಸಿ ವಿ ಗೊೀಪಾಲ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶ್ ದೊಡಿಬಂದಹಳಿ್ಳ 76 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪಾಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 514966785951 20185960243

430 NHM ಪಾಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ಪಾವಧತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರೆಡಿ್ಡ ಪ್ಪ ನಾಚಹಳಿ್ಳ 189 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಪಾಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 9*6*3 200000 715649867407 360401000006094

1 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  Power sprayer ರೆಡಿ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಸಿ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 14/4  ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ  Power sprayer 0.8 21900 674991511977 52020100004670

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  Power sprayer ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ತಿಪ್ಪ ಣ್ಣ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 25/ಪಿ4  ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ  Power sprayer 0.35 21700 884574790645 0769101026180

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  Power sprayer
ಕೆ ಆರ್ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಕೆ ಎೋಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ ವರದಗಾನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 174  ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ  Power sprayer 1.17 16800 231488083341 0769101018057

4 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  Power sprayer ಯರಧಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಜಜ ಪ್ಪ ದ್ಮಸ್ವಲಧಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 17/3  ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ Power weeder 0.64 45000 861465733287 10922101000876

5 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  Power sprayer ಕೆ ವಿ ಚೌಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 140  ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ Power weeder ಕಸಬ್ಯ 0.65 54600 627635022558 10922101037968

6 ರಾಷಿರೋಯ ಕ್ೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  Power sprayer ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 125  ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ Power weeder ಆವಣಿ 1.58 40000 871159992123 4068108000561

64 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಮುನಿರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ನದ್ರನೆನ ದುಗಗ ಸಂದಿ 10/ಪಿ2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 0.9 10000 717777946585 360401000003596

65 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ಗುಜಜ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 76 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 1 10000 954621484818 4068108001260

66 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ವಿ ಹರಿೀಶ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶ್ ಗುಜಜ ಮ್ಯರಂಡಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 87 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 0.75 10000 594179600059 64124624207

67 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ತಾವರೆಕೆರೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 161/2, 161/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 0.99 8000 288430150377 4068119000044

68 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಪಾವಧತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಗುರುವಾರೆಡಿ್ಡ ನೆನಧಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 157, 118 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 1 10000 284589811928 52020100002284

69 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ನಾರಾಯಣ್ಸ್ವಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಪೊೋಂಬರಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 21/4, 17/5 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 0.4 54600 334702751448 1482108007909



70 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ವಿ ರಾಮ್ಯಾ ಮುಡ್ಡಯನೂರು ದುಗಗ ಸಂದಿ 425, 7 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 2 43680 482420669119 10732101057829

71 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಕೆ ಟಿ ಗೊೀವಿೋಂದರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ 

ತಿಮ್ಮ ಯಾ ಕವತ್ನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 49/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 0.45 26000 559262280464 0769101014338

72 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಟಿ ಕೆ ದಸತ ಗಿರಿ ಬಿನ್ ಫಯಾಜ್ ಅಹಮ ದ್ 

ಅಬುು ಲ್ ಅಜಿೀಜ್
ಮುಳಬ್ಯಗಿಲ್ಲ 

ರೂರಲ್ ಕಸಬ್ಯ 627/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 1.22 54600 583279315457 17122200038547

73 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಭೂಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ರಾಮ್ರಾಯನಕೀಟೆ ಆವಣಿ 30 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 1.91 10000 995771837983 0495101009680

74 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಮ್ಜರಾ ಅತಿತ ಕುೋಂಟೆ ಆವಣಿ 27/ಪಿ1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 1.7 8000 443615202377 0495101010501

75 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಬ್ಯಾ ಟನೂರು ಬೈರಕೂರು 307/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 1.36 8000 523578165470 64004209399

76 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಪಿ ವಿ ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವರದಪ್ಪ ಪುಲ್ಲಪಾಪೇನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 11/ಪಿ47 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 1.08 21600 224952448346 10726100001925

77 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಎೋಂ ವಿ ದೇವಕ್ರ ಕೀೋಂ ಸುಭಾಶ್ 

ಕುಮ್ಯರ್ ಮೊೀತ್ಕಪ್ಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು 23/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 0.78 14925 337493882418 0495101003304

78 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಪಿ ಶ್ವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಣ್ಣ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 25/ಪಿ15 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 1.25 54600 773789361315 0769108026941

79 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಮ್ಯಕಧೋಂಡಯಾ ಬ್ಯಾ ಟನೂರು ಬೈರಕೂರು 290/1a ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 0.43 8000 379401280704 64178103916

80 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಮೊಹಮ ದ್ ಅಜಾಮ್ ಬಿನ್ ಮೊಹಮ ದ್ 

ಇಕಾಬ ಲ್ ವಾನಿಗಾನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 23/ಪಿ4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ SMAM 1.2 142500 838432776395 21672413000366

81 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಮೆಣ್ಸಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬಲ್ಲಲ ಆವಣಿ 123/ಪಿ17 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ SMAM 0.78 10000 243345026991 10758100011356

82 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಬಿ ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಬಲ್ಲಲ ಆವಣಿ 167 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ SMAM 0.79 10000 741298730301 20159927581

83 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಎ ಕೆ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಸಪ್ಪ ಪಾಯಸ್ವತ ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 34/ಪಿ10 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ SMAM 1.2 9750 527106460143 64139258038

84 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಮುನಿರತ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡಿ  ಅಗಿಸತ ಪ್ಪ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ತಾಯಲೂರು 13/3 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ SMAM 0.37 9750 248147612895

85 SMAM ರ್ಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಶ್ನಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 29/ಪಿ3 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ SMAM 1.6 9750 320401571148

ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ
ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 87/1,78,13/3,42/1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.88 181134 8299 8032 8454 6112950967

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪ  
(ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪ್ಪ ) ಗೊಟಿಟ ಕುೋಂಟೆ ರೀಣೂರು 25/ಪಿ2-ಪಿ2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.4 41832 5558 2893 0817 179910033713



ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ವೋಂಕಟ್ರಪುರ ಕಸಬ್ಯ 35/1,35/2,35/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 5148 2803 7501 00000054019811101

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಾಿಂದ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬಿ ಹರಳಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 107/ಪಿ21,107/ಪಿ18 ಮುಸಿಲ ೋಂ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 80313 3574 2899 0378 64103237370

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಲ್ತಾ ಫ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಅಬ್ದು ಲ್ ವಹಾಬ್ 

ಸಾಬ್ ಹರಳಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 13 ಮುಸಿಲ ೋಂ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 7004 2667 2105 7422500101698801

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಿಂ ಕೆ ಶ್ರ ೋರಾಮಸುಬ್ಬ ಯಯ ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ 

ಕೋದಂಡ್ರಾಮಶೆಟಿ್ಟ ಆಚಂಪ್ಲ್ಲಲ ಯಲೂು ರು 342,373,374 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 2 185856 8921 6094 4834 54051058993

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಿಂತಮಮ  ಕೋಿಂ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ , 

ಕಳತ್ತರು ಯಲ ೂರು 41/1,228/2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.2 115996 8948 6490 5924 640160558250

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಲಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಗಂಗನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 56,4 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 2 192060 4542 0620 4561 9218900221201110

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ವರಟನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 95/2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.11 111027 3778 1563 6892 050131100000751000

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೈದ್ರ್ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಅಬ್ದು ಲ್ ಸತ್ತಾ ರ್ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 22,3/1ಬಿ ಮುಸಿಲ ೋಂ ತ್ರಕಾರಿ 1 1 99012 5129 5755 0516 2890000100037738

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿೋಶ್ಾ ರಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 150,46 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 8363 9708 6611 10828100025336

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುಡೆಪ್ಪ ಗಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ  

(ಕಸೆತ ೀನಹಳಿ್ಳ )
ಕಸಬ್ಯ 26/2,6/6,39/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.3 128327 7399 3113 4645 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಗಮಮ  ಕೋಿಂ ತ್ರರುಮಳಪ್ಪ ಪೂಣ್ಧಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 36/2,38/2,65/2,110/1-ಪಿ1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.78 156294 2368 9195 2995 10824100006566

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಎನ್ ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಗೌಡತಾತ್ನಗಡಿ ರೀಣೂರು 2/5,20,4/1,19 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.36 133789 8305 6945 9582 9218900221201110

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಆನೂರು ಮುನಿಶಾಮಿ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 84/ಪಿ2,48,84/1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 2 192060 7893 5375 7694 05013110000075100

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಬೈಯಾರೆಡ್ಡಡ ಅಡವಿಬೈರಗಾನಹಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 113/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.51 55265 9218900221201110

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಜಂತ್ರರ  
ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಮಂಜಲನಗರ ಯಲೂು ರು 76/3,62/1,76/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.51 55550 9566 8457 7742 35550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಪ್ಲಿ  

ನಾಗಪ್ಪ ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 6/3 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.56 151999 2001 9195 8931 05013110000075100

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಕೇಶ್ ಬಿಬ್ ಅಪ್ಪ ಯಯ ಪ್ಪ ಅರಿಕೆರೆ ಯಲೂು ರು 91/2 ಎಸ್.ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 1 101013 3930 4429 5275 64015781402

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವೋರಭದ್ರ ಯಯ  ಬಿನ್ ಮೂಗಪ್ಪ ಮಂಜಲನಗರ ಯಲೂು ರು 28/5,47/5 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.28 121157 4086 4260 8033 64015781402

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೋಿಂ ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಆಚಂಪ್ಲ್ಲಲ ಯಲೂು ರು 378/1,378/2 ಎಸ್.ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.6 155641 8127 2144 8540 64109757315

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಷ್ಟಿ ನನ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬಯಾ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 33/ಪಿ1,90/ಪಿ5 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 117018 6920 1118 9857 6112950929

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಂಬಿಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 6/1,240/1,294/1,204/1 ಎಸ್.ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.43 138778 4765 8833 2313 2013862965

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ 

ಮುನಿಶಾಮಿಬೋವ ಸಿ ಹೊಸೂರು ಕಸಬ್ಯ 96 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.86 88024 7828 8035 3533 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶೆಟಿ ಪ್ಪ  ಉ/ ಚನನ ಪ್ಪ ಗೌಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 45/ಪಿ75,25/ಪಿ26 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.89 90807 8354 5264 7931 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಕಂಡ್ಡಲ ೀವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 199 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.99 173368 8516 7443 6324 020131100000751

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮರಾಜು ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಬಿೀರಗಾನಹಳಿ್ಳ ಯಲೂು ರು 46 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 2165 8460 0262 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲಪ್ತ್ರ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಗೊಟಿಟ ಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 80/11,31/6,30,13/1 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.3 128327 7887 6901 5481 54051054364

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ವರಟನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 41,44 ಎಸ್.ಟಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.2 117149 8730 9113 0385 64216058406

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌತಮಿ ಕೋಿಂ ಶ್ವಣ್ಣ ಆಚಂಪ್ಲ್ಲಲ ಯಲೂು ರು 400 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 113743 9669 5538 4976 1075810001019

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ ಮ್ಯಸೆತ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 46/6,48,49,54,3/4,1/4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 4721 5266 5118 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಆರ್ ಮುನಿವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ರಾಮಣ್ಣ ಹರಳಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 84/5 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 100449 7117 4600 5491 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿನಾಥ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮಪ್ಪ ಬಿಸನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 36/1,88/6,54 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.1 110117 9350 1119 5619 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಇರಗಪ್ಪ ಬಿಸನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 24 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.7 31654 2310 2269 2467 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಕುಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 10,96/2,27/1,36 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.42 119222 6568 7877 0399 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಕುಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 10/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 185000 4063 7411 9276 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಿಂ ಜಗನಾನ ಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮ್ಯಸೆತ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 63/7 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.48 52765 3844 1242 2151 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತೊಳಸಮಮ  ಕೋಿಂ ಈರಪ್ಪ ಬಿಸನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 30/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.94 91980 3140 6145 8523 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಿಂದ್ರ  ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಣ್ಚಿಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 30/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 77969 9113 9483 4776 31690500073



ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಿಂ ಸೊಣ್ಣ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ದೊಡ್ಡ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿಸನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 70 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.06 106475 5426 6398 7368 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಆರ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ೋಗೌಡ್ ಗಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 44/1,46/1,59/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 78971 3433 2153 6041 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎನ್ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಸ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಗಳಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 6/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.34 131361 7102 1986 0627 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಐಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿಪ್ಪ ಮ್ಯಸೆತ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 5 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 180547 7026 2183 8074 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ವ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 88/ಪಿ19,15/1,100 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.93 131057 9951 2904 2502 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅಣ್ಚಿಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 42 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 155641 2678 2502 3447 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ವೋಂಕಟ್ರಪುರ ಕಸಬ್ಯ 20 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.23 17383 6145 5580 5192 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಬಿಸನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 9/4,8/4,9/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.35 132877 5259 8890 1600 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ ಬಿಸನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 9/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.05 99518 4882 4575 8572 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಅಣ್ಚಿಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 30,60/2,61/4,71 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 3458 4398 9231 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ದ್ಮಮ ವತಮಮ  ಕೋಿಂ ವ 

ಮುನಿವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಆಚಂಪ್ಲ್ಲಲ ಯಲೂು ರು 253,240/5,245,246/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.44 141071 3703 9709 6873 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಾರೆಡ್ಡಡ  ಎಿಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಮಂಜವಾರಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 108/ಪಿ2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.8 173850 8181 9899 1255 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ  ಕೋಿಂ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 145 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.07 107385 8218 0882 4499 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಭಾಷಾ ಬಿನ್ ಸುಕುರ್ ಸಾಬ್ ಚಲ್ಲು ಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 191/4 ಮುಸಿಲ ೋಂ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 4549 5390 6656 180010022767

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ಉನಿಕ್ರಲ್ಲ ಕಸಬ್ಯ 44/ಪಿ12 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 155049 9071  5090 5345 10828100023085

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶ್ಧರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಹೊಗಳಗೆರೆ ಯಲೂು ರು 128/3,128/4,84/2,84/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.37 134082 5673 6495 9171 64132319930

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟ್ಟ ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ ಟ್ಟ ವ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ತಿನನ ಲ್ಲ ಯಲೂು ರು 128/1,128/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.7 73181 5483 7640 8909 7422500100040101

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಬಿನ್ 

ಕಶೆಟಿ್ಟ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಯಯ ಅಡಿ ಗಲ್ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 81 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 73183 3304 4112 3544 10517100000002

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟ್ಟ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಟ್ಟ ಪಿ 

ರಾಮಯಯ ಮ್ಣಿಗಾನಹಳಿ್ಳ ರೀಣೂರು 151/1ಬಿ ಇತ್ರೆ ಮ್ಯವು 1 4.78 86309 8858 9741 2179 54033585671

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡ್ಡ ಸ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಚಿನನ ಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ ಕೆ ಪಾತ್ತರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 250 ಇತ್ರೆ ಬ್ಯಳೆ 1 0.8 46308 7869 1860 3134 1015101011266

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಶುಧ್ದು ನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದು ಲ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹೆಬಬ ಟ ಕಸಬ್ಯ 117/ಪಿ1 ಮುಸಿಲ ೋಂ ಟಮೆಟೊ 1 0.4 35365 5595 4501 7649 10828101007143

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಬಿೋರೇಗೌಡ್ ಚಿರುವನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 75,151 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.4 35990 3662 3564 8190 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟ್ಟ ಸ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ ಜೆ ತಿಮ್ಮ ಸಂದಿ ಕಸಬ್ಯ 22/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.79 81524 8590 1076 5866 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಜಯಯ ಶೆಟಿ್ಟ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 354,303,302 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.72 166566 3355 1376 4139 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿ ರಾಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಆದ್ರರಾಜಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 61/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.7 73181 5166 4475 9151 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎನ್ ಸುಿಂದ್ರ್ ಬಿನ್ ಬಿ 

ನರಸಿಂಹಮೂತ್ರಿ ಬೈರಗಾನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 88/ಪಿ2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 7876 6503 0187 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ವ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಬೈಕತ್ತತ ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 86/3,87/5,87/2,88/8 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.94 95443 2160 3006 1289 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಯಾಯ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಅವಗಾನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 58/1,58/2,59/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.49 53692 4227 3480 9420 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ ಯಲೂು ರು 169/6 ಇತ್ರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1 0.18 14360 9406 3208 7234 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಯಲೂು ರು 257/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.61 64830 3484 4865 9558 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ವ ವಶ್ಾ ನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಪೆದ್ದು ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 44 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.79 172936 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ ಯಲೂು ರು 225/4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.4 43820 9012 4798 6603 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಬ್ಯಯ ನನ ರೆಡಿ್ಡವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 31/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.68 71319 2051 0829 8327 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವ ಶ್ವರಾಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಕೆ ವ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಕಶೆಟಿಟ ಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 66,67,51,94/2,105/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.4 128157 6859 6825 5895 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವ ವಿಂಕಟೇಶ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಕೇತ್ಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 116 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.49 53692 4729 7177 3735 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ ದ್ರಗುವಪಾಪಿಶೆಟಿಟ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 59/2,195/1,64/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.97 189325 6942 0101 2678 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ರೆಡಿ್ಡವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 40 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.5 146536 4773 4814 0360 37756541844



ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟ್ಟ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ತ್ರಮಮ ಯಯ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ ಯಲೂು ರು 268 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ಬಗಳಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 75 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.3 22674 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ದೇವಲಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು
31/3,31/4,31/8,32/3,32/4,3

2/5,119/2,19/3,101,103/4,1

03/5,116/2,116/3,116/4

ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.5 46214 9022 0915 9122 916020048850847

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 164 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 7238 2204 9417 10828100004505

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಳಳ ಪ್ಪ ಮಿೀಸಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 80/ಪಿ21,80/ಪಿ36 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.9 85556 9634 5346 4044 10828100026817

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಸ್ವತಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 31,2/7,3/3,7/7,63/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 113406 7651 5712 2725 7422500100497201

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟ್ಟ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತ್ರಮಮ ಯಯ ಉಪುಪ ಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 30/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.54 57693 7729 6216 3757 916020048850847

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಪಾತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 36/3ಬಿ,96/3,94/2,6/3,26/9,

119
ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.84 177490 5123 4571 7036 180010075681

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತ್ರರುಮಲಪ್ಪ ತಿನನ ಲ್ಲ ಯಲೂು ರು 141/ಪಿ-ಪಿ1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 4829 1741 6254 916020048850847

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ತ್ರಮಮ ಯಯ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ ಯಲೂು ರು 277 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.38 128269 5012 8870 4058 10652100011883

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಸುಬಾಬ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ ಮಂಜವಾರಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 265/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.78 80602 7740 9308 9202 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪುಲಮಮ  ಕೋಿಂ ಸದ್ಮು ರೆಡ್ಡಡ ಮ್ಲಮ್ಟಕಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 1/ಪಿ15 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 7563 9581 0274 64144954694

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮಮ  ಕೋಿಂ ಪೆದ್ು ನನ ಚಿಕೆಕ ವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 12/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.34 131823 9755 8934 8893 64144954694

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮರನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮ್ಲಮ್ಟಕಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 36 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 119222 3103 0342 0715 64144954694

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮರೇಶ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಆರಮ್ಯಕಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 48,100 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.98 190235 5827 3278 4105 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಆರಮ್ಯಕಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 41/2,41/8,41/6,41/1,84 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.64 159281 3643 9540 3466 64144954694

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ  ಸ ವ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಮಣ್ ಚಿಕೆಕ ವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 8/4,8/19,8/13,8/15 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.62 65757 2761 7372 7115 64216058406

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಚಿಕೆಕ ವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 8110 3476 8956 64216058406

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 4,25 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 191036 8256 5330 2737 64144954694

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮದ್ು ನನ ನಂಬಿಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 39,52 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.23 121953 9759 1868 1585 64144954694

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಹುಲ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ ಬೊೀಯಿನಾಚಪ್ಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 69 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 155641 8725 7511 9143 9218900221201110

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಬ್ಯಯ ಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 29,159,107,114 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.86 88020 6462 9505 1493 9218900221201110

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧುಸೂಧನರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಬೈರಗಾನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 158/2,159/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.97 185536 5980 7849 5065 9218900221201110

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೋನಪ್ಪ ಚಿಕೆಕ ವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 55/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.44 47434 3442 2216 0618 64216058406

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎನ್ ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ದೊಡಿಬಂದ್ಮಲಧಹಳಿ್ಳ ನೆಲವಂಕ್ರ 37/4,84/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.33 126341 5207 8808 8380 64065364966

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದ್ಮಮ  ಕೋಿಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಚಾಕಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 136/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.61 62670 9585 3531 2238 10828130106481

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕರರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ದೇವರೆಡಿ್ಡ ಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 56 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 118732 3361 9982 0395 0481101010671

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಣ್ಣ ರೆಡಿ ೋಂಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 79/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.67 153348 7340 3640 7274 10789100002698

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೋಳಪ್ಪ ಯಲೂು ರು ಯಲೂು ರು 107/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.6 60925 2735 9990 0943 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 103/6,84/ಪಿ1,43/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.65 67833 4616 3378 9824 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಪಾತ್ನೆಲವಂಕ್ರ ನೆಲವಂಕ್ರ 54,18/4ಬಿ,212/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.91 89446 3709 4009 6491 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಭದ್ರ ಪ್ಪ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ ಯಲೂು ರು 235 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.87 88236 4247 9017 7552 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ ಯಲೂು ರು 65/3,240/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.23 121657 6073 6297 7484 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ   ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಮಂಜಲನಗರ ಯಲೂು ರು 84 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 115434 8191 1078 3006 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಗುಣ್ಮಮ  ಕೋಿಂ ವ ರಮೇಶ್ ಶ್ದು ನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 32/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.45 141981 4783 3684 0288 3349101010963

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಬ್ಯಯ ಪ್ಪ ಕತ್ತ ಹುಡಾ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 40/1,1/5ಎ,1/5ಬಿ ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 9504 4127 6632 0481101004807

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಸಿೀತ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ (ಕಳತ್ತ
ರು)

ಯಲೂು ರು 235/1,19/ಪಿ6 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.78 79891 8070 3496 5341 7422500101917101



ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ೋಜಪ್ಪ ಪಿೋಂಡ್ಡಗನಗರ ಯಲೂು ರು 40 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 100759 4579 8395 6320 64108013615

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವ ಆನಂದ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ ಯಲೂು ರು 157/1,208/2,208/4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 94761 7077 6051 1769 64123259028

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಾಚಗಡಿ ರೀಣೂರು 16/2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.75 154521 4864 3612 7958 64027401519

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ತಜ್ ಬೇಗಂ ಕೋಿಂ ಎಿಂ ಎ ಬ್ಷಿೋರ್ ಮುತ್ತ ಕಪ್ಲ್ಲಲ ಯಲೂು ರು 300 ಮುಸಿಲ ೋಂ ಟಮೆಟೊ 1 0.4 36419 3553 5593 9581 10828100023381

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ದ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಅರಿಕೆರೆ ಯಲೂು ರು 141 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.8 162600 6309 4949 5203 64108276574

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೋಜಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನೆಪ್ಪ ಅರಿಕೆರೆ ಯಲೂು ರು 13 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.98 180933 5424 5066 0300 64107864602

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಸುದೇವಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಿಂಗ್ ಆಚಂಪ್ಲ್ಲಲ ಯಲೂು ರು 35/4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.62 65757 4007 3499 9601 54019811101

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ತಮಮ ಣ್ಣ ಗಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 113/2,45 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.74 74037 9781 4941 1595 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಮ್ಯಸೆತ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 47 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.9 88094 7062 0762 9194 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದ್ಯಯ ಗಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 66/5,66/4,11/4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.15 112892 7676 5082 2405 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮ್ಯಸೆತ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 51/1,54/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 101013 8390 0207 7225 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಕುಮ ಸಾಬಿ (ಮೊಹಮದ್ ಖಾಜಾ) ಬಿನ್ 

ಸತ್ತಾ ರ್ ಸಾಬ್ ಯದರೂರು ಯಲೂು ರು 60,87,93,387,388 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.87 88947 3374 5508 1776 3283118292

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಮಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಪೆದ್ು ಸುಬ್ಬ ರೆಡ್ಡಡ ದ್ರಗುವಪಾಪಿಶೆಟಿಟ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 75/ಪೈಕ್ರ ಪಿ ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 6699 0152 8423 64156378308

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿನಾಥ ಬಿನ್ ನಲಿಪ್ಪ ರಾಜಗುೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ರೀಣೂರು 43,157,158 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 190789 8325 5826 0456 10824101047141

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮನನ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 36/2,37/1,53/2,55/4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.81 83381 7001 9410 1409 3349108000220

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 38,31/5,84,20 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 2508 5913 3014 6112951094

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರಾಮರೆಡ್ಡಡ ವರಟನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 23/1,29/3,15/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 3819 1344 3922 2013862958

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದಿನಿ ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಮ್ರಿಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 47 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 81963 3507 0846 1162 916020048850847

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮ್ರಿಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 47/ಪಿ9 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 81963 9571 5701 8201 64041488403

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಬೋವ ಬಿನ್ 

ನಡ್ಡಪ್ನನ ಬೋವ ಬಗಳಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 75 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.2 15116 7626 6469 6627 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್ ಕೆ ಆಿಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ ಯಲೂು ರು 29,500/4,243 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.28 121092 4711 5552 8593 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಗರಲಪ್ಪ ಜೆ ವಿ ಕಾಲೊೀನಿ ಕಸಬ್ಯ 39,40,49,53,58 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.6 58284 6126 9677 4474 7422500100430601

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಕೀಟೆಕಲೂಲ ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 45/ಪಿಎ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 3110 5347 293 54052400213

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗಾಲೆಪ್ಪ ನಂಬುವಾರಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 84/4,30,83/4 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.27 122265 4721 3321 2810 0481101005823

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ವ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಕೀಟೆಕಲೂಲ ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 56/2 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.62 65657 3494 0746 8898 54052400213

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಹೂಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 70 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 3411 0273 0170 10588100002317

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರವಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಹರಳಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 51/3,51/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.73 72980 8290 8518 8467 64151728123

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ತ್ತಮ್ಮ ಲಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 91 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.4 45349 2191 2364 2090 54052400213

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ ತೊೋಟ್ಟ 

ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಂಜಲನಗರ ಯಲೂು ರು 70/3 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.99 96250 8739 1138 474 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಸುಬ್ದಬ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಅಡವಿಬೈರಗಾನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 98/ಪಿ23 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 119223 7322 9481 3875 NILIN4055

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ಬ ರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಲಿನನ ಕಂಬ್ಯಲಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 17/ಪಿ1 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 119222 9489 5211 7177 NILIN4055

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಮ್ಯಸೆತ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 61/1,57/8 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.68 162865 8859 7848 3163 10694111000450

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಿತಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 50 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 81851 2794 1419 0621 10588101024399

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನಿೀಲಟ್ಟರು ಯಲೂು ರು 10 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 78767 4862 3711 3095 54051058777

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ ಚನನ ರಾಯಪ್ಪ ಅಡಿ ಗಲ್ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 170/1 ಎಸ್.ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.4 44979 4003 1833 9416 NILIN4055

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೆನನ ರಾಯಪ್ಪ ಅಡಿ ಗಲ್ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 204 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.5 54226 4600 9431 7784 NILIN4055

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕದಿರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಎ ವಾಾ ಪ್ಲಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 15/3 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.9 91736 4445 7967 1658 NILIN4055



ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರವಣ್ ಬಿನ್ ದ್ಮಸಪ್ಪ ತ್ತಮ್ಮ ಲವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 49/ಪಿ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 9143 9111 2009 NILIN4055

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ದಡ್ಡ ಪ್ಪ ಅಡಿ ಗಲ್ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 87 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 5843 4495 4800 NILIN4055

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲಲ ಮೊೀರಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 27/ಪೈಕ್ರ ಪಿ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 6554 1353 8779 NILIN4055

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಸೀಮ್ಯಾಜಲಹಳಿ್ಳ ರೀಣೂರು 17 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.14 12987 9464 8190 8016 10824100000374

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಆಿಂಜನಪ್ಪ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಪುರ ರೂರಲ್ ಕಸಬ್ಯ 86 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.4 104654 2196 4123 1739 520101033006853

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಗುಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಸಣ್ಣಣ ೀಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 14/-ಪಿ6 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 155641 9379 4206 8776 9218900221201110

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ವ ರೆಡೆಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎಸ್ 

ವಿಂಕಟ್ರರ ಮರೆಡ್ಡಡ ಕೀಡ್ಡಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 133 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 154517 2730 0792 3599 54052400213

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವ ಪಿ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಿಳಳ ಪ್ಪ ಚಲ್ಲು ಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 118/11,119/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 172194 9388 4913 2810 11194101008771

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಸೋತರೆಡ್ಡಡ ಜಾತಿವತ್ಧನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 265/1,1/6,18 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.47 142542 2550 7228 1374 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೀಟಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 14/3,114/6,114/7,114/8 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 5226 9308 1710 54052400213

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡ್ಡ ವ ಗೋವಿಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ದ್ರಗುವಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 143/5 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 8752 6394 5821 54052400213

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟರಾಯಪ್ಪ , 
ಕೋಟೆಕಲಿ್ಲರು ಕೀಟೆಕಲೂಲ ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 38/ಪಿ14 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.68 71325 3449 1019 8404 54052400213

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಅಡವಿಚಂಬಕೂರು ರೀಣೂರು 114 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 4651 5454 0562 54052400213

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೋತಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಕೀಟೆಕಲೂಲ ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 59/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.77 79674 4184 0326 7971 54052400213

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟ್ಟ ಆರ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿ ತೆನಧಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 40/3,98/3,31/1,142/3,397 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192080 8034 6269 0177 64214157931

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಚಿಕಕ ಕೋಂಡಾಮ್ರಿ ನೆಲವಂಕ್ರ 21 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.52 56481 4261 2620 2345 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ದ್ರಗವಚಿೋಂತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 66/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 101013 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಆದೆಪ್ಪ ಕಮ್ಲವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 82/1,82,22/ಪಿ1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.78 79534 4261 2620 2345 7422500100798401

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಿಂ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮ್ನಿಗಾನಹಳಿ್ಳ ರೀಣೂರು 19/4,5/2,5/1, ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 110117 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ಮರ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಮ್ರಿಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 9 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.01 110117 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ಮ್ರಿಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 02.Sep ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.05 146536 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರಂಗೇಗೌಡ್ ಮ್ರಿಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 11,1/4,78/2,13,4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 155641 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥ್ ಕುರಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 19/7,120/1,120/2,222 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.6 63978 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ಮರ ರೆಡ್ಡಡ  ಕೆ ಎನ್ 

ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಡ ಕತ್ತ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 151 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 119222 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟ್ಟ ವ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಟ್ಟ 

ಆರ್ ಶೆಟಿಟ ವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 18,19 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.9 92520 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೊರಸಾಾ ಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಟ್ಟ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಬಾಬ ರೆಡ್ಡಡ ತೊಲಧವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 8/5-ಪಿ2,8/5-

ಪಿ1,8/6,22/2,107/2,
ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.1 115093 -

ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ಕಂಬ್ಯಲಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 85/5,85/6,85/7,11/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.1 114669 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆಡೆಡ ಪ್ಪ  ಎಿಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆಡೆಡ ಪ್ಪ ತ್ತಮ್ಮ ಲವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 45/3,139/326,45/4,45/5 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 191405 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಡ  ಸ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಎ ವಾಾ ಪ್ಲಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 6/3,6/1,6/2,6/4,8/1,59/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.9 91735 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ವ ರಮಣಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 32/ಪಿ3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 155641 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕುೋಂದ್ರಟವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 26 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.5 54627 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಾರೆಡ್ಡಡ  ವೈ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸದ್ಮು ರೆಡ್ಡಡ ಹೊಸಹುಡಾ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 40 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 155641 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರವಣಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಕಂಬ್ಯಲಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 46/1,135,105/4,103/5 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.7 155641 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರವಣಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ತ್ತಮ್ಮ ಲವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 51,140/31ಎ,78,60,61 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಎಸ್ ಜಯಶ್ರ ೋ ಬಿನ್ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಡ ಕಲೂಲ ರು ಕಸಬ್ಯ 145/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.6 63903 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸನುಲಿ್ತಶ್ರಿೋಫ್ ಬಿನ್ ಅಹಮ ದ್ ಶ್ರಿೋಫ್ ಅಡಿ ಗಲ್ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 45,46 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.6 63903 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ರೆಡ್ಡಡ ಚಕಾಕ ಲಧಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 70,83,78 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 91547 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ



ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಎಿಂ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಲಿಪ್ರೆಡ್ಡಡ ಮಂಚಿನಿೀಳಿಕೀಟೆ ನೆಲವಂಕ್ರ 245 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 82458 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಪಿ ಜಿ ನಂಬುವಾರಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 25 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 82458 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತ್ರಮಮ ರಾಯಪ್ಪ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 66,4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.98 95237 - 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವ ರಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 112 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 79742 - 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕಠಾರಮುದು ಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 38,74 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.13 112848 - 916020048850847

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಲ್ತರಿ ಕದಿರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೀಟೆಕಲೂಲ ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 72 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.72 74988 - 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರವಣಾರೆಡ್ಡಡ  ಸ ವ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಬೈ ಕತ್ತತ ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 104/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.81 82458 - 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಿಂಚಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಕೀಟೆಕಲೂಲ ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 75/ಪ್30 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.4 38546 - 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಯರಿಪ್ಪ ಕತ್ತ ಹುಡಾ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 44 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 155641 - 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ  ಕೋಿಂ 

ಚಿಕಕ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕುಮ್ಮ ಗುೋಂಟೆ ರೀಣೂರು 24 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.5 54626 - 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟ್ರಲಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಚೆನನ ಯಾ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 49 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.45 31198 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ  ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ರೆಡ್ಡಡ ನಾಗಿರೆಡಿ್ಡ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 181/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.78 73181 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಡ  ಎಿಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಿರೆಡ್ಡಡ  
ಎಿಂ ಆರ್ ಮಂಜವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 385 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 -

ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಿಲ ಎನ್ ಕೋಿಂ ನಾಗರಾಜ್ ಕುಮ್ಮ ಗುೋಂಟೆ ರೀಣೂರು 24/ಪಿ3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.80 82458 -
ಜೈನ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ ಪಿೆ ೈವೇಟ್ 

ಲ್ಲಮಿಟೆಡ್

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವೋರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ವೋಂಕಟ್ರಪುರ ಕಸಬ್ಯ 20 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.85 83105 - 0539101021160

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಪಾತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 33/ಪಿ2,41/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.90 161571 - 0314700101003599

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೋತಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಕಳಿ್ಳರು ಕಸಬ್ಯ 154/4,154/5 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.42 42313 - 742250010083631

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಜೀಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 11 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.60 54424 - 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗಂಗಪ್ಪ ತ್ಮ್ಯಮ ಲಪ್ಲ್ಲಲ  (ಜಿ) ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 75/1,76/ಪಿ3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.78 79366 - 37756541844

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಷಪ  ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಯದರೂರು ಯಲೂು ರು 268/6,269/1,269/2,269/3,2

70/2
ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.93 93670 - 179910033150

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ರಾಯಪ್ಪ ಬೈಯಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 33/ಪಿ3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.60 154140 - 64144954694

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋರಗಂಟ್ಟ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಂಡಲ ವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 192 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.60 154140 - 64144954694

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಒ ಶ್ರ ೋರಾಮುಲು ಬಿನ್ ಓಬೆನನ ಬ್ಯಲೇವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 19,12 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.90 154140 - 64144954694

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರವಣ್ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಕಿಂಡ್ಪ್ಪ ನಕಕ ಲಗಡಿ ರೀಣೂರು 120 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.60 154140 - 64037568226

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಶ್ೀಗಹಳಿ್ಳ ಯಲೂು ರು 59,60 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.49 49629 - 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಎಿಂ ಬೈರೆಡ್ಡಡ ಮ್ರಿಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 20/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82453 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೆೋಂಪ್ರೆಡಿ್ಡ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 14/1.29/ಪಿ1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.7 76441 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರೆಮಮ  ಕೋಿಂ ಯರಿಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲಲ ಮೊೀರಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 79/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಕೆ ವೈ ಬಿನ್ 

ಯರಿಪ್ಪ ಕೆೋಂಪ್ರೆಡಿ್ಡ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 32/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತ್ರಮಮ ನನ ಯಗವಚಿೋಂತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 109 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.5 146536 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ಬ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರಾಮನನ ಯಗವಚಿೋಂತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 57 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿ ಬಿನ್ ಬೈರೆಡ್ಡಡ ಯಗವಚಿೋಂತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 14/4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.9 180875 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಯಯ ಯಗವಚಿೋಂತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 84 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆಡೆಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಬೈಯಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 90/ಪಿ4-ಪಿ2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.3 128327 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಯರಿಪ್ರೆಡ್ಡಡ ಮ್ಲ್ಲಲ ಮೊೀರಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 100/1,100/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.9 91736 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಚಿಿ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ರೆಡ್ಡಡ ಕೀಟೆಕಲೂಲ ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 119/3,137/2,145/3,145/5,1

45/6
ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.31 128327 -

ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಗುಡ್ಡಸವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 29/2ಪಿ2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.3 192060 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ



ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಸ ಬಿ ಬಿನ್ ಬೈರೆಡ್ಡಡ ಗುಡ್ಡಸವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 27/1,58 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 119222 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಮಣ್ ಬಿನ್ ರಾಿಂರೆಡ್ಡಡ ಕಮ್ತಂಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 45/ಪಿ2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 119223 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಯಗವಚಿೋಂತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 13,14/1,14/2,14/6 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.9 92520 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರವಣ್ ಬಿನ್ ಸ ಎನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಯಗವಚಿೋಂತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 8/5,5/ಪಿ1,6/4,6/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 85242 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಪಾಪುಲಪ್ಪ ಮ್ಲ್ಲಲ ಮೊೀರಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 27 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82459 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೈರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಯಡಗಾನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 56/6,56/5,56/4,56/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.4 33693 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗಮಮ  ಕೋಿಂ ವಜಯ್ 

ಕುಮಾರ್ ಕೆೋಂಪ್ರೆಡಿ್ಡ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 32/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.4 45349 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಬಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಬೈಯನನ ಕೆೋಂಪ್ರೆಡಿ್ಡ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 12/ಪಿ3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 154140 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೈರೆಡ್ಡಡ  ಬಿ ಬಿನ್ ಸ ಸುಬ್ಬ ನನ ಶ್ೀಗಹಳಿ್ಳ ರೀಣೂರು 18,54/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ದೇವಸಂದಿ ರೀಣೂರು 8,13 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.3 128327 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬೈಯಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 22/2,76 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 119691 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಬೈಯಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 74/1,17 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 119222 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ರೆಡ್ಡಡ  ಕೆ ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತ್ರಮಮ ಯಯ ಪಿಚಿ ಲಗಡಿ ರೀಣೂರು 16/ಪಿ4,16/ಪಿ-ಪಿ1,12/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.8 173850 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಬಿ ಸದ್ಮು ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ನಿೀಲಟ್ಟರು ರೀಣೂರು 101,146,33/7 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.1 95429 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನಾರೆಪ್ಪ ನಿೀಲಟ್ಟರು ರೀಣೂರು 36/3,38,9/1,39/2,146,39/3,

39/5,41/5
ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 164746 -

ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಡ ನಿೀಲಟ್ಟರು ರೀಣೂರು 18/3,18/2,58/3ಬಿ,53/1,6/5,

2/1,54/9
ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.9 182955 -

ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ತಮಮ ರೆಡ್ಡಡ ಶ್ೋಂಗನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 47/6 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಭಾಗಯ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಗೌಡ್ ಸ ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 88 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 155341 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೋಿಂ ವ ಕೃಷ್ಣ ೋಗೌಡ್ ನಲಲ ಪ್ಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 195/9,195/10 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪ್ಡತಿಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 58 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.4 44861 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಆಲಂಬಗಿರಿ ಕಸಬ್ಯ 30,108,89 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.9 91735 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಘವರೆಡ್ಡಡ  ಟ್ಟ ವ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಹನುಮ್ನಪಾಳಾ ಯಲೂು ರು 94/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 101013 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಇರಗಪ್ಪ ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 130 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192080 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಅಶ್ಾ ಥರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಜಿ ವೈ 

ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಅಗಿಹಾರ ಕಸಬ್ಯ 83/14,84 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 119222 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ದೊಡ್ಡ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನರಸಿೋಂಹಪಾಳಾ ಯಲೂು ರು 35/4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.9 90306 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 97 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 86168 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರಬಾಬ್ದ ಕೆ ಬಿನ್ ವ 

ಕರಿಯಪ್ಪ ಹೂಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 22/2,23 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ಮ್ರಿಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 19/ಪಿ1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 44991 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಲ್ಲೋಂಗಾಪುರ ಯಲೂು ರು 16/4,20/3,23/4,23/7,24/2,3

3/12,30/2
ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 103969 -

ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದ್ರೆಡ್ಡಡ ಗೊರವಿಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 40/1,64/4,65/8 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 35957 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಪ  ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  
ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕುರಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 272/ಪಿ11,11/4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.7 99692 -

ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ಾ ರ್ ರಾವ್ ಚೌಹಾಣ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ ಚೌಹಾಣ್ ಕಮ್ತಂಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 68/ಪಿ3-

ಪಿ1,68/ಪಿ1,69,71,126
ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 130866 -

ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಸೀಮ್ಯಾಜಲಹಳಿ್ಳ ರೀಣೂರು 4/2,4/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.9 52003 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ನನ ಕನಿಗಾನಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 94,34,81/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 148489 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಿಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಮ್ನಿಗಾನಹಳಿ್ಳ ರೀಣೂರು 85/2,94 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.7 83162 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬೈಯಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 97/2,4/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 45565 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಿಂತರೆಡ್ಡಡ  ಡ್ಡ ಎಿಂ ಬಿನ್ 

ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಹೊದಲ್ಲ ರೀಣೂರು 39/3,43/2,43/ಬಿ,147/2,147/

3,138/3,138/8,138/4
ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 129884 -

ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ



ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವೋರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಆದಿನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಶ್ೀಗಹಳಿ್ಳ ಯಲೂು ರು 13 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 153649 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಬೂರಗನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 41/1,36,36/2,40/5,42,40/4,

3,34/1,40/1
ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 -

ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ವೋಂಕಟ್ರಪುರ ಕಸಬ್ಯ 56/10,55/10,177/82/1,94/2

ಎ,46/2,53/3
ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.4 131625 -

ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದ್ರೆಡ್ಡಡ ಓಬೇನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 132/2,140 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 95529 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಲಿಪ್ರೆಡ್ಡಡ ಮ್ರಿಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 257 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.31 73181 -
ನೆಟ್ರಪಿಮ್ ಇರಿಗೇಷ್ನ್ 

ಇೋಂಡ್ಡಯಾ ಪಿೆ ೈ.ಲ್ಲ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮಮ  ಕೋಿಂ ಅಶ್ಾ ಥ್ ಗೌಡ್ ತೆನಧಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 64/1ಬಿ,43/2,163/2,170/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.71 164746 - 918030025947372

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ನನ ಮ್ಲಲ ಗಾನಪ್ಲ್ಲಲ ಯಲೂು ರು 319/ಪಿ1,1/ಪಿ2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 - 54051053756

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಸುರೇಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ನಿೀಲಟ್ಟರು ರೀಣೂರು 145/1,144/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 155641 - 7422500100563401

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡ್ಡ ಸ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಚಿನನ ಪ್ರೆಡ್ಡಡ ಕೆ ಪಾತ್ತರು ಕಸಬ್ಯ 250 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 - 1015101011266

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವ ಚಿನನ ಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಚಿರುವನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 82458 - 3349101011381

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷಣ ಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕೂಳಗುಕ್ರಧ ರೀಣೂರು 33/ಪಿ3,129/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.97 188926 - 10824100008442

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ ಕಸಬ್ಯ 215,219,312/4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.04 101112 - 125000366776

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ತ್ರಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ ಚಾೋಂಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 128/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.86 192060 - 10789100004652

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ  ಕೋಿಂ ಓಬ್ಲಪ್ಪ ಗೌನಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 177 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 63904 - 64162995482

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾಗರಾಜ ನಿೀಲಟ್ಟರು ರೀಣೂರು 140/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.47 51842 - 10789101041271

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಿಂದ್ರ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಬೈರೆಡ್ಡಡ  ಕೆ ಎಿಂ ಕಲೂಲ ರು ಕಸಬ್ಯ 224,225 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 119222 - 64070360317

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬ್ದ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಂಪ್ತಪ್ಪ ಅರಿಕೆರೆ ಯಲೂು ರು 233 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.98 188028 - 54033568087

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಗಂ ವಿಂಕಟರವಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕೀಟೆಕಲೂಲ ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 192/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.39 135976 - 64161090620

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಡ  ಎಿಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಯಡಗಾನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 55 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 - 064205703379

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬ್ಬ ಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ಯಡಗಾನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 16 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 - 641210522079

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ಗುೋಂದೇಡು ನೆಲವಂಕ್ರ 43/11ಬಿ ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 82458 - 0481101005483

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ  ಕೋಿಂ ಬಿ ವ ರಾಜನನ ಉಪ್ಪ ರಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 14 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.83 85241 - 0481101006675

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಪಿ ಇ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಪ್ಚಿ ರಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 106 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2.1 188006 - 0481101000416

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರೆಪ್ಪ  ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ ಯಲೂು ರು 169 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.37 38546 - 64111513353

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ತಿಮ್ಮ ಲಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 91 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 43971 - 331602010040315

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ವಮಮ  ಡ್ಡ ಕೋಿಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಯ  ಬಿ ಗಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 57/2,57/4 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.68 66045 - 31690500073

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೊಡ್ಡ ನಾರೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪಾಳಾ ಕಸಬ್ಯ 23,46 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.86 169316 - 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆಡೆಡ ಪ್ಪ  ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚಿರುವನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 44 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 115463 - 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಮುನಿಯಮಮ  ಕಮ ರುದ್ರ  
ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಬುರಕಾಯಲಕೀಟೆ ನೆಲವಂಕ್ರ 51/ಪಿ12 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.6 61181 - 64037568226

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಮ್ಲಲ ೋಂಪ್ಲ್ಲಲ ಯಲೂು ರು 87,34/ಪಿ26 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 81574 - 64037568226

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾದೇವ ಬಿನ್ ದೇವರಾಜ್ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಸ್ವಗರ ಯಲೂು ರು 9/2,9/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.75 165264 - 3555034210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರೆಮಮ  ಕಿಂ ಈರಪ್ರೆಡ್ಡಡ ಪ್ಚಿ ರಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 94/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.7 78747 - 0481101000119

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ವೈ ಎ ಬಿನ್ 

ಆದಿನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಶ್ೀಗಹಳಿ್ಳ ಯಲೂು ರು 5/3, ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 115605 - 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ' ಪಾತ್ನೆಲವಂಕ್ರ ನೆಲವಂಕ್ರ 54,273,30/1,212/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.92 93590 - 000035550334210

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಿಂಪ್ಪ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 227 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 101013 - ಶಿ್ ೀ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀ ಎೋಂಟರ್ ಪಿೆ ೈಸಸ್

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬುರಕಾಯಲಕೀಟೆ ನೆಲವಂಕ್ರ 7/1,7/18 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.57 61119 - 0481101003158

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ದ್ರೋಂಬ್ಯಲ ರೀಣೂರು
110/2,112/3,119/4,117/1,1

77/3,178,110,111,114,48,90

/1

ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.2 190449 - 10789100001348



ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ವ ರಾಮಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ನಾರಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 101,5/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 2 192060 - 3349101005798

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 57/10,52/1,17,17 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 77891 - 3349101001444

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲಚಿ ನನ ಉಪ್ಪ ರಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 44/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.96 115580 - 0481101010275

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ಾ ಥರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬ್ಯಯ ಪ್ಪ ದೇವರೆಡಿ್ಡ ಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 36 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.53 54043 - 0481101005415

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತ್ರ ಆರ್ ಬಿ ಕೋಿಂ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಪಿ ಇ ಪ್ಚಿ ರಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 72 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.86 88024 - 0481101007871

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕಿಂ ಮುನಿತ್ರಮಮ ನನ ಬುರಕಾಯಲಕೀಟೆ ನೆಲವಂಕ್ರ 18/2,19/7,138 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.06 106475 - 0481101007808

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ವ ಸುಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಬಿನ್ ಸುಬಾಬ ರೆಡ್ಡಡ ನೆಲವಂಕ್ರ ನೆಲವಂಕ್ರ 19 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.66 119223 - 64015781402

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಪ ತಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಹರಳಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 84/1,246/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 59998 - 1482101007624

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ವೋರಪ್ಪ ವೋಂಕಟ್ರಪುರ ಕಸಬ್ಯ 22 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 168525 - 4454101002978

ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗುಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೆದ್ು ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಎ ಕತ್ತತ ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 13/ಪಿ11 - ಟಮೆಟೊ 1 1 101013 - 30977544844

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟರಮಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ದಡ್ಡ ಪ್ಪ ಪುಣ್ಯಪಲಿಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 46,23,135 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 1.5 24000 6529 3458 6798 4066101001295

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಟ್ಟ ಎಿಂ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೆ ೋಣ್ ರು 31/1,22,29 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 2 32000 3895 0226 4891 3349101010326

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಅಡವಿಚಂಬಕೂರು ರೆ ೋಣ್ ರು 37/ಸಿ, 25/8,25/10, 77,16 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.6 9600 3629 4153 8951 7422500100246601

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಪಿೋಂಡ್ಡಗನಗರ ಯಲ ೂರು 41 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 1.4 22400 4496 5025 3926 7422500100450601

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಪಾಪ್ಮಮ  ಕೋಿಂ ಆದಿನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಪೆಗಳಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 32/5,31/5,47/13,47/3,14/5,

14/10,47/6
ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.75 12000 7161 5417 1798 10824100005847

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಚಿಕಕ  ನಾರೆಮಮ  ಕೋಿಂ 

ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಚಲ್ಲು ಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 58/5,86/2,58/1 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.85 13600 2003 9164 8416 10828100024077

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹೂಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 20 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 1.7 27200 2494 1018 4360 64098705171

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಸೋನಪ್ಪ ಕಡ್ಡಚೆರುವು ಕ್ಸಬಾ 11/3,48/2,31/1 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 1.77 28300 7873 2021 4024 10828100024924

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಶ್ವಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಅಶ್ಾ ಥರೆಡ್ಡಡ ಕಡ್ಡಚೆರುವು ಕ್ಸಬಾ 12/1,46/1,64/22,12/1,10/1 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.64 10240 9995 5387 4634 7422500100045801

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಜಿ ಎ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ಯಯ ದ್ರಗುವಚಿೋಂತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 21/1 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 1.2 19200 6600 8245 0417 10517100001557

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಅಲಿ್ತ  ಬ್ಕಶ್ ಬಿನ್ ಪೂಲ್ ಇಮಾಮ್ 

ಸಾಬ್ ಗೌನಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 226 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.8 12800 - 331602010034838

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸರಸಾ ತಮಮ  ಕೋಿಂ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ ಚಿಲೇಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 5/56 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.85 13600 6298 0596 3452 331602010028409

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಚಿಲೇಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 5/34 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.9 14400 5579 4293 4319 37220795616

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸರೋಜಮಮ  ಕೋಿಂ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ ಮ್ಲ್ಲಲ ಮೊೀರಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 47/ಪಿ2 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 1 16000 9121 2630 6112 10517101016521

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎನ್ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕೀಡ್ಡಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 3/1 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.7 11200 3135 8916 2401 54059874924

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  
ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ ಚಿಲೇಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 5/ಪಿ5 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.64 10240 4790 5516 2687 64164658740

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಶ್ೀತ್ರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ಯಲ ೂರು 31/9,33/2,31/4 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.71 11360 9900 2035 0028 5401066357

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಪುಟ್ರಲಮಮ  ಕೋಿಂ ಚಂದ್ಮರ ರೆಡ್ಡಡ ಚನನ ಯಾ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 49/1 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.45 7200 9592 4107 2897 10824100004696

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರಾಘವೇಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೆ ೋಣ್ ರು 30/1 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.8 12800 3033 6032 7889 7422500101005501

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಪಿೋಂಡ್ಡಗನಗರ ಯಲ ೂರು 52 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.92 14720 6630 5569 4667 179910031163

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ಪಿೋಂಡ್ಡಗನಗರ ಯಲ ೂರು 54/1,53 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 2 32000 2995 7007 6735 179910032503

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಶ್ವಮಮ  ಕೋಿಂ ರವ ದ್ರೋಂಬ್ಯಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 129 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 2 32000 7864 3038 3041 10789101001635

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಪಿೋಂಡ್ಡಗನಗರ ಯಲ ೂರು 19,22/1 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.69 11040 3012 2965 9163 179910031463

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮೊೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ನನ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೆ ೋಣ್ ರು 17/1 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.65 10400 5926 7575 4543 3349101007084

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಾಲಪ್ಪ ಮಂಜಲನಗರ ಯಲ ೂರು 55/1,108 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 1 16000 9668 1965 3797 10652101027785

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರವ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ದ್ರೋಂಬ್ಯಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 3/3,4/1,10/4 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 2 32000 6350 1952 6612 10789100008304

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ನನ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೆ ೋಣ್ ರು 319 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.52 8320 4615 3382 3030 7422500101235301



ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಯದರೂರು ಯಲ ೂರು 259/1 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 1.2 19200 4830 6803 5541 64077263771

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ ಹನುಮಪ್ಪ ಮಂಜಲನಗರ ಯಲ ೂರು 70/3,55/1 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 0.53 8480 8739 1138 4174 10652101006038

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯಯ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಕಟಿಗುಳ್ಳ ರೆ ೋಣ್ ರು 52/2,52/1ಸಿ,52/3-

ಪಿ1,75/5,28,118/3
ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 1.5 24000 3809 5629 1629 10789100005277

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಅಡವಿಚಂಬಕೂರು ರೆ ೋಣ್ ರು 114,127 ಇತರೆ ಟಮೆೋಟೆ 1 1.59 25440 9438 9214 1561 10824100003984

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮುನೆಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 80 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.8 12800 5863 3412 2444 10828100025573

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಚಂದ್ರ ಣ್ಣ  ಡ್ಡ ಎಿಂ ಬಿನ್ ಲೇ ಡ್ಡ ಎಿಂ 

ಹನುಮಂತಯಯ , ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 7 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 1.3 20800 8651 9053 8169 10789100008722

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಡ್ಡ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಡ್ಡ 

ಎಿಂ ಹನುಮಂತಯಯ ದಿಂಬಾಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 7 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.91 14560 8777 3859 1580 10789100008721

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗುಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ್ ರು 72/ಎಪಿ1 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.94 15040 4008 2342 8787 10789100005737

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎಿಂ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 84,49,61 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.56 8000 7893 5375 7694 7422500100542301

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎಿಂ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಎಿಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 107 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.6 9600 5317 4053 912 10828101036419

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮುನೆಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮನನ ಯಗವಪಾಪಿಶೆಟಿಟ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 185 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 1 16000 6705 2275 8395 3316020100279775

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಪ್ದ್ಮಮ ವತಮಮ  ಕೋಿಂ ಮದಿು ರೆಡ್ಡಡ ಪೂಲಕುಟಲ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 55/4,48/5,48/3 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 1.1 17600 4952 4787 5265 64207000443

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಬ್ಯಾಯ ರೆಡ್ಡಡ ಅಡವಿಬೈರಗಾನಹಳಿ್ಳ ರಾಯಲಾಾಡು 98/ಪಿ24 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.8 12800 6179 6664 4883 1015101012245

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಾಗರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ ಆರ್ ರೆಡಿ್ಡವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 104/3,106/9,107/1 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.69 9600 6405 1847 3462 64107815145

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸುಬ್ಬ ರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಕತ್ತ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 121/12,121/9,120/5,113 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1.2 19200 5702 5057 7664 64158354919

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಯಗವಪಾಪಿಶೆಟಿಟ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 81 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1.1 17600 8487 3380 3613 36993263815

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವ ವಿಂಕಟರವಣ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮ ಯಗವಪಾಪಿಶೆಟಿಟ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 58/2 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.8 12800 8864 4888 8406 331602010027973

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಯಡಗಾನಹಳಿ್ಳ ರಾಯಲಾಾಡು 55ಪೈಕ್ರ ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 1.4 22400 9850 4638 8738 10517100000359

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಯಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮನನ ಯಗವಚಿೋಂತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 21/1,22,29 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 1.2 19200 8421 6137 8926 64001360079

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಂಬ್ಯಲಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 105/2 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.65 10400 2056 7355 8170 10517100005869

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ನಂಬುವಾರಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 26/2,16/1,79/4,16/9,49/16 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 1.4 22400 3620 4788 0583 2890001700035865

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಬ್ಯಾಯ ರೆಡ್ಡಡ ಅಡವಿಬೈರಗಾನಹಳಿ್ಳ ರಾಯಲಾಾಡು 113/1 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.3 4800 9606 0892 5333 101510101221

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಆರ್ ರಂಗಮಮ  ಕೋಿಂ ಪೆದ್ು ನನ ಬ್ಯಲೇವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 12/2 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 1 16000 9755 8934 8893 1015108012749

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸೈಯದ್ ರಿಜಾಾ ನ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ 

ಅಬ್ದು ಲ್ ಬ್ಷಿೋರ್ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಪುರ ರೂರಲ್ ಕ್ಸಬಾ 214/1 ಮುಸಿಿಂ ಟಮೆಟೆ 1 0.4 6400 8537 2349 7833 7422500101212501

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಆಿಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಆವುಲಕುಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 241 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1 16000 6713 4011 1984 7422500101242601

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕೃಷಣ ಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ಸುಬ್ಬ ಯಯ ಪೆಗಳಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 188/7,193/2 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 1.37 21920 4358 6141 9694 64088124961

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ತ್ರಪಾಪ ರೆಡ್ಡಡ ರೀಣೂರು ರೆ ೋಣ್ ರು 35/1 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 1.4 22400 7214 2242 6602 10789101004161

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ಆರ್ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ರೀಣೂರು ರೆ ೋಣ್ ರು 87/2ಎ, 3/3 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.8 12800 2683 0279 2555 54038973996

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ರೀಣೂರು ರೆ ೋಣ್ ರು 17/6,671,52/7 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1 16000 8165 3201 8432 10789100006860

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಪಾತ್ಬಲಲ ಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 143 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.7 11200 6302 1499 1552 10824101029950

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಆವುಲಕುಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 240 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1 16000 4326 6942 6638 640949552686

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪಿೋಂಡ್ಡಗನಗರ ಯಲ ೂರು 20/7,22/1 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1.13 18080 5914 5427 3070 179910054017

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಆರ್ ಚಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಉಪುಪ ಕುೋಂಟೆ ಯಲ ೂರು 66,75,19,79 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1.2 19200 9445 8517 9511 7422500100227601

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕಮಲನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಸುಬಾಬ ರೆಡ್ಡಡ ಚನನ ಯಾ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 84 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.72 11520 2704 4193 6803 10824101005932

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಬೈಯಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಚನನ ಯಾ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 13/1,74/8 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1.16 18560 7236 0635 8005 10824100007941

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕದಿರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲ್ತರಪ್ಪ ದ್ಮಸರತಿಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ರೆ ೋಣ್ ರು 197/1,196/1ಪಿ-ಪಿ2 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.9 14400 2797 8528 1749 510101033025776

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸ ಡ್ಡ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಚಾೋಂಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 1 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1.2 19200 7226 2271 3179 64147712914



ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಚನನ ಯಾ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು
41/8,44/6,52/9,128,2/7,52/

5,52/8
ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1.2 19200 2243 3922 3552 7422500100422601

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಕೀಟಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 167/1,68/1,168/2ಬಿ ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1.2 19200 3173 8058 1717 10789101034396

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಹನುಮಪ್ಪ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೆ ೋಣ್ ರು 229/ಪಿ2 - ಟಮಟೆ 1 1.22 19520 6882 9342 7348 7422500101358601

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಉಪುಪ ಕುೋಂಟೆ ಯಲ ೂರು 14/2,67 - ಟಮಟೆ 1 1 16000 7283 1276 2015 7422500101966201

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 84/ಪಿ1 - ಟಮಟೆ 1 0.6 9600 8064 2902 4592 3349101007383

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಕಕ  ಕೋಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಲೂಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 252/3 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.6 9600 7615 6385 4421 7422500100615801

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಪ್ದ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 88 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1.2 19200 6934 7407 8091 3349101009733

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎಸ್ ಬಾಲ್ತಜಿ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 106/2 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1.2 19200 7046 7767 1706 3349101010694

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 65/3,84 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.6 9600 5216 3490 0194 64112540044

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ೋಜಿ ಪಾತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ಕ್ಸಬಾ 56,47/3 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1.6 12800 6989 2080 5834 10828101062025

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಆಲಂಬಗಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 20 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 1 16000 7344 5607 2279 10828100003783

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕಠಾರಮುದು ಲಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 42/ಬಿ8-ಪಿ10 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.4 6400 9162 6239 3880 10828100025998

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಲೋಲಮಮ  ಕೋಿಂ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ ಕಠಾರಮುದು ಲಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 24/3,24/1 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.3 4800 2193 8422 7858 64094967357

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರತನ ಪ್ಪ ಕಲೂಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 208/7,208/1,208/11 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.7 11200 7797 4490 9774 520441033660093

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸುನಂದ್ಮಮ  ಕೋಿಂ ಅಪಿಪ ರೆಡ್ಡಡ ವರಟನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 99/3 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.6 9600 6989 3660 6558 10828100028047

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವೋರಭದೆರ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಭದ್ರ ಪ್ಪ ಚಲ್ಲು ಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 147/4 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.7 11200 3280 3044 2032 10828100023650

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಬಿ ಗಾಯತ್ರರ  ಕೋಿಂ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ ಮಿೀಸಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 71,71/4 ಇತರೆ ಟಮಟೆ 1 0.5 8000 9706 1346 1353 10828101067507

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಆಿಂಜಪ್ಪ ಪಾಪಿಶೆಟಿಟ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 45/ಪಿ37 - ತರಕಾರಿ 1 1.1 17600 3793 7792 2270 33160210027270

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಶಾಿಂತಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟರವಣ್ ಪಾಪಿಶೆಟಿಟ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 240 - ತರಕಾರಿ 1 1.55 19200 4815 4732 9510 64153877388

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ದ್ರಗುವಮೊರಂಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 61/10 - ತರಕಾರಿ 1 0.9 14400 5454 9335 8134 64158882101

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕ್ಷ್ಟಿ ನನ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ದ್ರಗುವಮೊರಂಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 67/ಪಿ1 - ತರಕಾರಿ 1 0.9 14400 5215 7886 9650 331602010035448

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಪೆದ್ು ಪ್ಪ ಯಯ  ಬಿನ್ ತ್ರಮಮ ನನ ದ್ರಗುವಮೊರಂಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 83,64/ಪಿ5 - ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 3042 9283 6567 331602010027553

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕೆ ಎಿಂ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಲೂಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 51/1,6/2,193 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 4604 1677 2837 10828101037180

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಕಲೂಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 221/1,15/7,102/1,59/6 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 9053 9190 4080 3349101005268

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಎ ಡ್ಡ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 110,109 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 7062 3457 0996 10828100025783

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಶ್ವಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗೋವಿಂದ್ಪ್ಪ ಚಿರುವನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 64,70/ಪಿ2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 3764 3926 5846 7422500101807301

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಕಲೂಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 30 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 5213 2506 8566 7422500101352101

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರಾಜಮಮ  ಕೋಿಂ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ ದೇವಲಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 40/ಪಿ2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 4632 8240 3899 10789101022568

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಮಾನೆ ಬಿನ್ 

ಕೃಷಾಣ ಜಿರಾವ್ ಮಾನೆ ಕಮ್ತಂಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 20/2,74/ಪಿ7-ಪಿ1,79/5, ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 9058 7932 5808 2890001700052464

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಆರ್ ವಶ್ಾ ನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಕೂರಿಗೇಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು
161/2,4/13,11/19,10/10-

ಪಿ1,11/8,11/4,4/7
ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.78 12480 2707 2973 8174 54053067177

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಕೃಷಣ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಆರ್ ರೆಡಿ್ಡವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 13/21 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.37 5920 5399 3334 6878 64040575248

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಬಾಬ್ದರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರವಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಯಡಗಾನಹಳಿ್ಳ ರಾಯಲಾಾಡು 15/2,17,16,18,22,15/1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.7 11200 6851 4028 9706 10517100005508

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ದೊಡ್ಡ ನಾರೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪಾಳಾ ಕ್ಸಬಾ 23 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.4 6400 4926 3141 7405 10828100002715

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕೆ ಸ ಬೈರಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಕಲೂಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 4/2,5 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.4 6400 2857 0867 3661 64100924625

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 59,45 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 3842 3327 0221 64091039445

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಬೈರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 40 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 5111 2217 9365 10828100027835

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಡ್ಡ ಆರ್ ಬೈಯಮಮ  ಕೋಿಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಆಲಂಬಗಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 57/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 3203 2805 9482 64077750469



ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಟ್ಟ ಎಿಂ ಕೃಷ್ಣ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ತೆನಧಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 61/1,40/1,50,40/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 4329 9794 0654 10762100007579

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 84 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 6260 2513 3540 1082810107858

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎಸ್ ಕೆ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 84,103/6 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.5 8000 4282 1468 9885 3349101009980

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 114 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 7887 8990 5449 3349101010956

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 84,103/6,36/1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 5087 8743 6950 3349101010306

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಗೋವಿಂದ್ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 31,21 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 8094 4647 4282 64148249816

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ 

ಚಿಕಕ ರಾಮನನ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 36,84,113 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 5420 9228 0821 3349101005503

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಅಕುಕ ಲಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇ ವಿಂಕಟರವಣ್ ಪೆದ್ದು ರು ರಾಯಲಾಾಡು 28 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 8689 9941 5370 64161346926

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಹೆಚ್ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಲಿಪ್ಪ ಮ್ಯಸೆತ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 118 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 2057 5709 5071 10588101004128

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪಾಳಾ ಕ್ಸಬಾ 39/1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.4 6400 7968 6408 6649 7422500101545401

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎಸ್ ಎಿಂ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಸಾಾ ಮಿ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 111 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.4 6400 5385 9555 7868 64057174419

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಾರೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಗಂಗನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 35/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 7094 2495 2384 10828100025597

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 34 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.4 6400 4140 0533 7728 10828100025585

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಬಿ ವ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ತೆನಧಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 152/2,7/4 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 5315 4873 9722 10762100008361

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಗೌರಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇಟ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕಲೂಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 19/ಪಿ3 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 8828 6869 8804 10828100003269

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಂಜುಿಂಡ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಕಲೂಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 207/1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 5186 5829 0245 64135932285

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎಿಂ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಲಕ್ರಮ ಮ ಪುರ ನೆಲವಂರ್ಕ 111 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 19200 2372 7827 0440 0481101006480

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸಾಕಮಮ  ಕೋಿಂ ಗುರಪ್ಪ ಚಲ್ಲು ಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 10/ಪಿ2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.7 11200 4248 4176 4426 10886101006463

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಬೈರಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಲಕ್ರಮ ಮ ಪುರ ನೆಲವಂರ್ಕ 111 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 19200 4355 3108 0079 0481101005890

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ ಯರಿಪ್ಪ ಪುಲಗೂರಕೀಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 57,42/12 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.3 4800 9703 5382 8328 4066108000596

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಚಿಲೇಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 5/41 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 5365 2883 8101 331602010038161

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಜಿ ಎಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗೌಡಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 198,199 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.82 29120 5253 1644 1130 64102607402

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕೇಶ್ವ ಇ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಈರಪ್ಪ ಮ್ರಸನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 129/ಪಿ10 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 5456 4542 2466 64154187815

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟರಮಣ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಚಿೋಂತ್ಮ್ಯನಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 17/2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.96 15360 4502 3072 4963 1015108012513

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕದಿರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಮುದೆು ೀಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 99 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 5526 9049 1669 4066101000814

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ದಚಿ ಪ್ಪ ಪುಲಗೂರಕೀಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 57,42/10 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.39 6240 4371 2789 4861 4066108000701

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮ್ಚಿ್ಚ ವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 23,21/2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 4043 6554 6168 4066108000673

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಚೆನನ ಪ್ಪ ಮಂಚಿನಿೀಳಲ ಕೀಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 188/ಪಿ19 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 6400 6702 2468 8974 4452108000014

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರವಣ್ಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಚಿೋಂತ್ಮ್ಯನಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 407 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 8983 7243 7964 101510813443

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ತರಾರಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಕೀಟೆಕಲೂಲ ರು ರಾಯಲಾಾಡು 75/ಪಿ10 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 19200 7528 2073 2946 331602010025712

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಪಾಪ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಬೈಕತ್ತತ ರು ರಾಯಲಾಾಡು 34/9 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 5651 3864 3549 64154813130

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಗಂಗುಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೋನಪ್ಪ ಮ್ರಸನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 176/ಪಿ31,176/ಪಿ7 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 2760 4584 8869 331602010026262

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟ್ರರ ಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಭತ್ತ ಲಗುಟಟ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 28/7 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.67 10720 4104 4537 5764 3316020007184

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎಿಂ ಶ್ವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮಂಚಿನಿೀಳಲ ಕೀಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 188 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 9780 7781 8147 4452101000122

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 91 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 6245 5650 4680 4452101000115

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಚಲ್ಲು ಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 77/ಪಿ5 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 9218 8173 8861 10828100028582

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಪಿ ಬಿ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಚಿ ಪ್ಪ ಪುಲಗೂರಕೀಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 57,42/5 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.37 5920 6982 1609 6045 4066101002102



ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರವಣ್ಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ದ್ರಗುವಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 23/ಪಿ2, ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.1 17600 7023 4361 4394 520101033016107

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಗೋವಿಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಗುಟಟ ಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 4 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.09 17440 2800 1126 3992 7422500101417401

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಕನಧಹಳಿ್ಳ ರೆ ೋಣ್ ರು 222 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 8625 2160 0904 10824101000496

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸುಬ್ಬ ನನ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೆ ೋಣ್ ರು 420,85 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 6454 3316 1777 2890001700052233

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸೋನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಹೊದಲ್ಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 115/2,196/1,196/2,159,89 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 6668 6653 8815 64068119069

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಬಿ ಎನ್ ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ದೊಡಿಬಂದ್ಮಲಧಹಳಿ್ಳ ನೆಲವಂರ್ಕ 84/1,37/4 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 19200 5207 8808 8380 64065364966

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕದಿರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಕೆ ಪಾತ್ತರು ರಾಯಲಾಾಡು 215 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.65 10400 6012 3305 6883 64096266270

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರವ ಸ ವ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ದ್ರಗವಚಿೋಂತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 144,14,3,145 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 6648 4745 3429 10517101022133

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ ತೆನಧಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 152/1,157/4 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.6 9600 6357 6884 5292 64183571536

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪ್ಣ್ಸಮ್ಯಕಲಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 30/13,2,7/1,154/7,154/2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.35 7000 7243 5365 7741 64068519261

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಡ್ಡ ಎ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ದ್ಮಾ ರಸಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 133/2,13,3/9,101 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 2 26000 8936 0169 5196 3349101011192

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಪ್ಟೇಲ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ದೊಡ್ಡ  ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಮಿೀಸಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 11,14/1ಎ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1 8000 5616 8479 5549 10828100028413

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಪೆಗಳಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು
6/2,182/3,7/1,26,109/1,2,7/

2,84
ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.3 10400 2372 3775 4153 7422500100259601

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ಉಪ್ಪ ಕುೋಂಟೆ ಯಲ ೂರು 4/ಪಿ12,4/ಪಿ16 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 2 16000 6218 2733 8462 64041620849

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಯಪ್ಪ ನರಸಿೋಂಹಪಾಳಾ ನರಸಿಂಹ ಪ್ಾಳ್ಯ (ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ 
ರ ರಲ್ )

87 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.6 16000 9698 0150 3339 15042200000119

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಡ್ಡಪ್ನನ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೆ ೋಣ್ ರು 31,3/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.54 8640 5499 5585 9745 2890000100052418

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಟ್ಟ ಎಸ್ ಸುಬ್ಬ ರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಟ್ಟ ಎಸ್ 

ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೆ ೋಣ್ ರು 439 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.54 8640 9211 4427 8113 7422500100939101

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಯಣಾಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 91 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.7 11200 2924 7519 4713 406610100078

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಗಂಗನನ ಬ್ಯಣಾಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 8/ಪಿ5 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 9566 1659 9742 4066101000107

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರೆಡೆಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಗಂಗನನ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 42/1,42/3,42/5,13,114 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.9 14400 6447 5563 7946 4066127000236

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಲಿಪ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಂಜವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 40/2,35/ಪೈಕ್ರ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 7459 4561 7294 4066108000240

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಚಿಕಕ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಮ್ಯಾ ಕಲಗಡಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 230/3,2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.7 27200 9750 5386 2999 2890001700098244

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಪಾತ್ಬಲಲ ಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 135/3,1,31/1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.36 5760 5349 6428 1724 520101033009690

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಎಿಂ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಯಯ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿ ಮ್ಲಲ ಗಾನಪ್ಲ್ಲಲ ಯಲ ೂರು 3/11,9/1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.14 18240 3029 7680 8632 64051722088

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಜಿ ಆರ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ 

ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಗೌನಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 179 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.7 27200 7184 6976 8033 64178690485

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಈಶ್ಾ ರಪ್ಪ ಪಾತ್ಕೀಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 194/ಪಿ1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 2985 2231 1711 0481101007108

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕಿಂ ರಾಮಣ್ಣ ಕಪ್ಪ ವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 91/ಪಿ23 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 6298 8764 7849 0481101009839

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ತಿಮ್ಮ ನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 50./4 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.42 6720 4103 3008 4001 331602010026272

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ರಾಮನನ ತಿಮ್ಮ ನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 67 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 6514 7512 8364 331602010031011

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಗಂಗುಲಮಮ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಮ್ರಸನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 176/-ಪಿ19 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 3551 5443 7894 331602010038797

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಗಂಗುಲಮಮ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಮ್ರಸನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 176/-ಪಿ19 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 3551 5443 7894 331602010038797

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ  
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪಿಲಲ ಕುೋಂಟೆ ರೆ ೋಣ್ ರು 113/1,21/ಎ,114/2 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 6362 6721 5278 3349101001172

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಮಧು ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮನನ ಕೂಸಂದಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 3/ಪಿ8 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 4349 9428 8908 2890000100040200

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ತ್ರರುಮಳಪ್ಪ ಬ್ಯಣಾಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 4/ಪಿ1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 7717 3073 9099 4066101000343

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ 

ಶಂಕರಪ್ಪ ಪುಲಗೂರಕೀಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 61/1,35/ಪಿ1ಪಿ1 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 5702 0222 5870 4066108000429

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕೃಷಣ ಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ಮಾಯ ಕಲಪ್ಪ ಬಲತ ಮ್ರಿ ರಾಯಲಾಾಡು 16 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 3623 0698 14921 1015108016801

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಗುರುಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬ್ಯಣಾಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 8/ಪಿ12 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 6792 4789 3645 0481101008814



ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಬ್ಯಣಾಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 8/ಪಿ18 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1 12800 6792 4789 3645 406610100568

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಬ್ಯಣಾಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 8/ಪಿ13 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 8000 6460 0866 9598 4066108000168

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಗಂಗುಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಕಿಂಡ್ಪ್ಪ ಬ್ಯಣಾಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 45/2,44/3 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.5 12800 8043 7870 3166 0481101007733

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಗಂಗುಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಕಿಂಡ್ಪ್ಪ ಬ್ಯಣಾಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 2/8, ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 7817 9654 5593 0481101005812

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ವಾಲೆಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 8/ಪಿ-16 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 4800 7817 9654 5593 4452101000460

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಆದಿನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಕೂರಿಗೇಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 2/8, ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.85 13600 8279 4405 6101 64175800320

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಬ್ಯಣಾಲಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 8/ಪಿ-16 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 7553 3334 8012 40666101001638

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವ ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಮ್ರಸನಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 129/-ಪಿ13 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 8612 0636 1905 33160201001249

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಕೋನಪ್ಪ ನಕಕ ಲಗಡಿ ರಾಯಲಾಾಡು 22,45 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.8 12800 4031 4806 1585 64204366683

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯಲಿಪ್ಪ ಚಿೀಲೇಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 55,88 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 1.2 19200 2391 5671 7307 331602010009293

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಿಾ ಸಿ ಕ್ ಹೊದಿಕೆ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಪಿ ವಿಂಕಟರವಣ್ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪಿಳಳ ಪ್ಪ ದ್ರಗುವಮ್ರಂಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲಾಾಡು 99.78 ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 0.7 11200 3617 6636 0475 64156834432

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ NHM (Cut Flowers) ರೆಡ್ಡ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಅಪೆಪ ನನ ತಾಡ್ಡಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ್ ರು 9,3/2 ಇತರೆ NHM (Cut Flowers) 1 0.95 23750 9751 4678 2701 2890000100029128

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 110,109,106/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 1.2 11808 7062 3457 0996 10828100025783

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ಬಿ ಎಸ್ ಚಂಪ್ಕ ಕೋಿಂ ನಾಗರಾಜ್ ನಂಬಿಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 56/2,48/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 0.53 3000 3467 0740 5392 64018317162

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ಎಿಂ ಪ್ದ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾಗರಾಜಗೌಡ್ ವಿಂಕಟ್ರಪುರ ಕಸಬಾ 48,44/ಪಿ1 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 1.4 4800 7655 7878 3556 4454101001159

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ನರಸಿಂಹ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪುರ ಕಸಬಾ 105/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 0.4 2400 4794 7241 4316 7422500100696701

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ಕೆ ಎಿಂ ರವ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಕಡುದೇವಂಡ್ಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 40/35,40/8 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 0.7 4200 2276 3679 6202 10588100001792

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ಚಂದ್ಮರ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಬಿ ಎಲ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಬಂಡ್ಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 39,89 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 1.1 10824 4228 9604 2023 54038946601

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ವ ಎಿಂ ಮುನಿಬೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಹನುಮಪ್ಪ ವಿಂಕಟ್ರಪುರ ಕಸಬಾ 38/1,38/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 1 6000 6898 6997 7008 0201010095945286

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ವಶ್ಾ ನಾಥ್ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಬಂಗವಾದಿ 

(ವಾನರಾಸ)
ಕಸಬಾ 20,46/ಪಿ1 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 1.45 8881 9983 7092 6833 10652101026166

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಎನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಯಲವಕುಿಂಟೆ ಕಸಬಾ 64 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 0.4 2400 7934 0489 6434 3349101005059

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಎಿಂ ಆರ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ರಾಮಯಯ ಮಾಸ್ಾ ೋನಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 6 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 0.6 3600 2779 2791 2881 7422500100165401

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ತ್ರಪ್ಪ ಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 84 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 1 6000 7324 4459 0839 3349108001675

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಬೈರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಆದಿರಾಜಪ್ಲಿ ಕಸಬಾ 158,48/3 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 0.4 4000 - 54038942335

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ರಾಮಚಂದ್ಮರ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲೇ 

ದೊಡ್ಡ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 103/5,103/4,113 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 0.6 3600 5358 0567 1527 10828100000756

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಎಿಂ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಲಿಪ್ಪ ಮಾಸ್ಾ ೋನಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 34/3,32/2 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 1.1 6000 2057 5709 5071 10588101004128

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಎಿಂ ಆರ್ ಭದೆರ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮಾಸ್ಾ ೋನಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 54/1,46/3 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 0.8 4800 - 10588101013898

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಪಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಮಟಿ ಕನನ ಸಂದ್ರ ರೋಣೂರು 144,143 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 1 10000 8311 5568 4013 10824100007928

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 3/4,71,36/1,84/ಪಿ19,84/7 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 1 10000 7590 6906 5554 3349101010304

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ವ ಮುರಳ್ಳ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎಿಂ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 43/1,43/12 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 0.6 6000 7681 4573 7388 64147701333

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಎಸ್ ಎಿಂ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 104,84 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 1.8 18000 5385 9555 7868 64057174419

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ತ್ರಮಮ ಕಕ  ಕೋಿಂ ಡ್ಡ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಮಲಿಗಾನಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 15/ಪಿ18,333 -
ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 1 10000 5108 8204 9275 64049039854

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಸೋನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಹೊಹಮದ್ ಪುರ ಯಲ್ಲು ರು 168/8 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 0.7 11200 5187 3231 5665 7422500100961500

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಎನ್ ವಿಂಕಟಶ್ವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಎಿಂ ಎನ್ 

ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ ಚೆನನ ಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 297/2 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 1.2 19200 5054 6707 8369 179910032995

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಮಳ್ಳೋಿಂಬೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ನಂಜಮಮ  ಕೋಿಂ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ ವಿೋರತಿಮಮನಹಳಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 29/ಪಿ3 ಇತರೆ ದ್ಮಳ್ಳೋಿಂಬೆ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 1.2 4612 - 10824100008631

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಮಳ್ಳೋಿಂಬೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ಕೆೋತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 102,114,1/1 ಇತರೆ ದ್ಮಳ್ಳೋಿಂಬೆ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 2 8480 - 10828100000244

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಮಳ್ಳೋಿಂಬೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಕಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನಾರೆಪ್ಪ ಕೆ ಂಡಸಂದ್ರ ರೆ ೋಣ್ ರು 4,5,14 ಇತರೆ ದ್ಮಳ್ಳೋಿಂಬೆ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 1.8 6919 - 481101003684



ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಮಳ್ಳೋಿಂಬೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಶಾಿಂತಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಪ್ಾತನೆಲವಂರ್ಕ ನೆಲವಂರ್ಕ 144 ಇತರೆ ದ್ಮಳ್ಳೋಿಂಬೆ ಹೊಸ 

ಪ್ರ ದೇಶ್ 1 1.2 4612 - 2890000100029590

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸೋಬೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ಬಿ ಎಿಂ ಚಂದೆರ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ್ ಬಗಳ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 69,301,95/4,115 ಇತರೆ ಸೋಬೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 1.6 14400 6146 2806 9510 4067101000016

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸೋಬೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ಕೋಮಲಮಮ  ಕೋಿಂ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಬಗಳ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 96/2 ಇತರೆ ಸೋಬೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 0.35 3150 9031 5120 0441 4067101002403

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ರಾಮಾಿಂಜಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ವಳ್ಗೋರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 152 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 0.63 9450 8969 7005 3285 10588100000731

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ಬೈರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 20/1ಪೈರ್ಕಪಿ5 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 1.2 7200 2026 5790 2165 2890000100069160

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಂಡಪಲಿಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 39,89 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 0.8 3936 5674 6750 0293 180010004815

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ವಿಂಕಟಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ 

ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ವಳ್ಗೋರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 132 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 0.8 4800 7695 5402 5250 105881000005017

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  ಗಂಗಪ್ಪ ಗಂಗನತತ ಕ್ಸಬಾ 24 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 0.9 5508 2244 4537 4916 10828100024916

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ರಾಮಾಿಂಜಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ವಳ್ಗೋರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 152 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 0.63 3780 8969 7005 3285 10588100000731

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ಹೆಚ್ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಇ 

ಹನುಮಯಯ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ 86 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 1.2 7350 6204 6973 1913 64025754045

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಆಭಿವೃದಿು ಸ ಎಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಬ ರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 58,47 ಇತರೆ ಮಾವು ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ 

ಆಭಿವೃದಿು 1 1.49 9126 4822 6474 4500 10724365692

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು 2ನೇ ವಷಿದ್ ನಿವಿಹಣ್ ಎಸ್ ಎಿಂ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 84,104 ಇತರೆ ಮಾವು 2ನೇ ವಷಿದ್ 

ನಿವಿಹಣ್ 1 1.2 6000 - 64057174419

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು 2ನೇ ವಷಿದ್ ನಿವಿಹಣ್ ಎಸ್ ಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ 

ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 108/4 ಇತರೆ ಮಾವು 2ನೇ ವಷಿದ್ 

ನಿವಿಹಣ್ 1 1.6 8000 - 3349101005321

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು 2ನೇ ವಷಿದ್ ನಿವಿಹಣ್ ಬ್ಚಿಿ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಜೆ ತಿಮ್ಮ ಸಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 9,66 ಇತರೆ ಮಾವು 2ನೇ ವಷಿದ್ 

ನಿವಿಹಣ್ 1 0.8 4000 - 1080010023120

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು 2ನೇ ವಷಿದ್ ನಿವಿಹಣ್ ವ ಸುಮಿತರ  ಕೋಿಂ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ ಉನಿಕ್ರಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 80/4 ಇತರೆ ಮಾವು 2ನೇ ವಷಿದ್ 

ನಿವಿಹಣ್ 1 0.36 720 - 3349101003339

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು 2ನೇ ವಷಿದ್ ನಿವಿಹಣ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಎಿಂ ಸೊಣ್ಣ ಪ್ಪ ಉನಿಕ್ರಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 65/1,48/2 ಇತರೆ ಮಾವು 2ನೇ ವಷಿದ್ 

ನಿವಿಹಣ್ 1 0.61 1220 - 3349101003305

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು 2ನೇ ವಷಿದ್ ನಿವಿಹಣ್ ಚಂದ್ರ ಕಳ ಕೋಿಂ ಶಂಕರಪ್ಪ ಉನಿಕ್ರಲ್ಲ ಕ್ಸಬಾ 82/2ಎ1 ಇತರೆ ಮಾವು 2ನೇ ವಷಿದ್ 

ನಿವಿಹಣ್ 1 0.3 600 - 10828101018626

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ನಂಜುಿಂಡ್ಯಯ  ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸೋನಪ್ಪ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 287 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.4 8000 6175 4757 5751 10588100001235

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಬಗಳ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 96/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.1 8800 4559 3839 1197 64097050600

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ದೇವರಾಜಗೌಡ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಗೌಡ್ ಚಲ್ಲು ಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 7,6,5/1,77/ಪಿ1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 16000 7581 6553 4363 7422500100268701

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸೊಣ್ಣ ಪ್ಪ ಹೆಬಬ ಟ ಕ್ಸಬಾ 58/2ಎ, 60/2,167/ಪಿ21 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.7 5600 2502 5556 2933 108281000026622

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಪಾಳಾ ಕ್ಸಬಾ 37, 24/4,14,9/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 16000 5890 6309 1093 10828101031821

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 12/5,24/1,60/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.85 6800 4679 1651 2974 10828101063389

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಬಾಯ ಟರಾಯಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಯಲವಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 12/2,8 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1 8000 4381 9472 2527 7422500100132801

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಶ್ಶ್ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಗಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 55/2,27/2,29,57/1,56/1,55/

1
ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 16000 7237 0104 4868 37473915176

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ದೊಡ್ಡ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 72/4,3/6,51/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 16000 8273 8123 9319 3349101000983

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಷಾಹಿನಾ ಕೋಿಂ ಷಂಶುದಿು ನ್ ಹೆಬಬ ಟ ಕ್ಸಬಾ 183,192/2,192/1ಬಿ ಮುಸಿಿಂ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.5 12000 9910 1407 2361   

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋನರಸಿಂಹಯಯ  ಬಿನ್ ಕೆ 

ನಾರಾಯಣ್ ಶ್ೀಗಹಳಿ್ಳ ರೆ ೋಣ್ ರು 20 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.44 3520 2482 5478 2224 7422500100377901

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ 

ನಾರೆಪ್ಪ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಪುರ ರೂರಲ್ ಕ್ಸಬಾ 86/ಪಿ80 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.2 9600 2797 6692 2975 3349101009186

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ದೊಡಮ್ಲದೊಡಿ್ಡ ಕ್ಸಬಾ 116/2,10/1ಪಿ ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.2 9600 9978 2963 7084 37097708675

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಸಿ ಹೊಸೂರು ಕ್ಸಬಾ 9/6 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.3 2400 9653 1297 1200 3349101007550

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಆಲಂಬಗಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 18/ಪಿ1 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.2 11400 2290 0997 7741 10828100003024

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎಸ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೋರಾಮಪ್ಪ ಆವುಲಕುಪ್ಪ ಕ್ಸಬಾ 180 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.6 12800 - 64007514037

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಕಠಾರಮುದು ಲಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 42/ಪಿ6-ಪಿ8,142/ಪಿ31 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.6 4800 6867 5119 8293 10828100026088

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟನಬೋವ ಗೌಡಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 332 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.6 4800 2617 4194 5028 10588101025574

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ತಂತಾಲಧಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂರ್ಕ 84,45/7 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1 8000 7633 1232 1312 7422500101733401

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಬಿ ಗುರಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಚಲ್ಲು ಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 12/ಪಿ2,13/ಪಿ2 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.4 11120 8358 3976 2944 10828100024014



ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶೆಟಿ ಪ್ಪ ಗೌಡಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 45/ಪಿ75,25/ಪಿ26 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.8 6400 8354 5264 7931 10829100007661

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಬಿ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಬಂಡಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 56/4,64/6 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1 7200 4397 0044 4600 180010054851

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಶಾಯ ಮಲ ಕೋಿಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ ಪಾಳಾ ಕ್ಸಬಾ 233,217 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 16000 8680 9896 9689 10828100028762

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಡ್ಡ ಕೆ ಚಕಕ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ ದೊಡಿಪ್ಲ್ಲಲ ರೆ ೋಣ್ ರು 1/VII B ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.6 4800 8854 2979 8102 15042200012172

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎನ್ ಬಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಕರ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಭೈರಪ್ಪ ನಿೀಲಟ್ಟರು ರೆ ೋಣ್ ರು 123/8 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.89 7120 5222 2673 9294 314700101000687

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಚನನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಮಾಕೋಿಿಂಡ್ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ರೆಡಿ ಪುರ ಕ್ಸಬಾ 176 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.1 8000 6487 8632  4853 7422500101646701

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಹೂಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 8,55/1,55/2 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.2 20400 6804 4400 4159 10588100001941

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ರಾಜಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಣ್ಚಿಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 30 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.8 6400 9113 9483 4776 3349101007472

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಸಿ ಹೊಸೂರು ಕ್ಸಬಾ 52,54 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.32 10560 2297 9344 3990 10828100027949

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಹೆಚ್ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಹೊನೂನ ರಪ್ಪ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 70 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.9 7200 9211 0379 2990 7422500101246601

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಬಿ ವ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಬೈರಪ್ಲ್ಲಲ ಕ್ಸಬಾ 73,15/6,14/4 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.7 20400 5007 6298 5683 3349101004144

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎಿಂ ಟ್ಟ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ತ್ರಮಮ ರಾಯಪ್ಪ ಮಿೀಸಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 85,73/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.2 9600 - 10828100027182

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಆರ್ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಪ್ಣ್ಸಮ್ಯಕಲಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ
1/3,30/1,21/1,39,25/ಪಿ12,1

5/5,37/1,37/18,37/22,17/2,

54/1

ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.6 24000 8844 1711 6420 54038947479

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಡ್ಡ ಆರ್ ಬ್ಯಯ ಮಮ  ಕೋಿಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಅಣ್ಚಿಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 18,57 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.7 5600 3203 2805 9482 64077750469

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಎಿಂ ವ 

ನಂಜುಿಂಡ್ರೆಡ್ಡಡ ವರಟನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 41/6,41/2,64/1,43/ಪಿ2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.8 4900 3866 5525 8492 3349108000346

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಸ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ನಾಚಪ್ಪ ಚಿರುವನಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 4,83,85,20 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1 8000 9047 1485 7119 3349101004322

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎಿಂ ಸ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 146,38/3,3/5 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.3 10400 6059 1718 7352 3349101002518

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವಿಂಕಟರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಸ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಸಿ ಹೊಸೂರು ಕ್ಸಬಾ 53/9,15/7,14/1,17/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.6 8000 8644 0058 0472 7422500100191301

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಸುಜಾತ ಬಿ ಕೋಿಂ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಡ  ಟ್ಟ ಎಸ್ ಜೆ ತಿಮ್ಮ ಸಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 240 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 16000 4476 0800 5703 61907004918

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಬಿ ಎಸ್ ಅಮರ್ ಪ್ರ ಸಾದ್ ಬಿನ್ 

ಶಾಯ ಮಣ್ಣ ಗಾೋಂಡಲ ಹಳಿ್ಳ ಕ್ಸಬಾ 25 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 16000 9642 1445 3163 64011351280

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಆಿಂಜಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮದ್ಮಸ್ ಹೊಗಳಗೆರೆ ಯಲ ೂರು 140,112 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.55 5500 4484 4890 9136 64142303417

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಹೆಚ್ ಟ್ಟ ರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ತಮಮ ರೆಡ್ಡಡ ಹೊಗಳಗೆರೆ ಯಲ ೂರು 210/4,187 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.7 7000 5901 7740 0172 64135808485

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಚೌಡ್ಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಪಂದಿವಾರಿಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 29 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.18 11800 9208 1800 4493 0481108006725

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ ಯರಿಪ್ಪ ಪುಲಗ ರಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 57,42/12 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.33 3300 5901 7740 0172 4066108000596

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಹೆಚ್ ಎನ್ ವಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಹೆಬಬಟ ಕ್ಸಬಾ 229/2,64/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.6 6000 2524 3568 6228 10828100028485

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎಿಂ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಚೌಡ್ಪ್ಪ ಅಡವಿಚಂಬಕ್ ರು ರೆ ೋಣ್ ರು 114/ಪಿ18 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.8 6400 6634 0827 1915 10824101043344

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಜಿ ವ ಜಯಶಂಕರ್ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಾಮಯಯ ಗುಮಮರೆಡ್ಡಿಪುರ ಕ್ಸಬಾ 168/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.2 8400 7613 2173 8780 6404029411

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 36/1,66 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.85 6800 8998 5345 2259 10828101008452

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಚಿಕಕ ನಾರೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೊಣ್ಣ ಪ್ಪ ಅಗಿಹಾರ ಯಲೂು ರು 22/1,25/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.2 9600 4566 3524 2201 64035083209

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಕುಪ್ಪ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 103/4 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.69 5520 5444 7459 1974 10588100003775

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಸ ವ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ 

ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಹರಳಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 108/ಪಿ1-ಪಿ2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 12000 2249 2104 5623 64214246163

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಕೆ ಆರ್ ಶೇಷಾದಿರ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ರಾಮಕೃಷಾಣ ರಾವ್ ಕಲ್ಲಲ ಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 81/1,2/1,36/2,62/1,75/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 12000 8819 5269 6799 54051072247

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಬಾಬ್ದರಾವ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ರಾಮಕೃಷಾಣ ರಾವ್ ಕಲ್ಲಲ ಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 45,62/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.9 11200 3603 6916 5918 3349101005649

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಕಮಲಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಶೇಷ್ಣಪುರ ಯಲೂು ರು 87/3,83/8,83/7 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.83 14640 6431 2444 7730 520101033029594

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪಿೋಂಡ್ಡಗನಗರ ಯಲೂು ರು 20/7,22 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.1 8600 5914 5427 3072 179910034077

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ಪಿೋಂಡ್ಡಗನಗರ ಯಲೂು ರು 53,54/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 12000 2995 7007 6735 179910032504

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ರಾಧಮಮ  ಕೋಮ ನಾಗಪ್ಪ ಹರಳಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 107/ಪಿ16 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.8 10400 5738 2233 1104 7422500101031701



ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಹೊಗಳಗೆರೆ ಯಲೂು ರು 161/ಪಿ3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.6 10400 4878 8707 1355 10828100022865

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಹೆಚ್ ಬಿ ಸುನಂದ್ಮದೇವ ಕೋಿಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಹೊಗಳಗೆರೆ ಯಲೂು ರು 127,138,150 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 12000 8241 5831 3479 520101033027494

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ರವೋಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಟ್ಟ ವಿಂಕಟೇಶ್ಗೌಡ್ ಹರಳಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 42/6 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 12000 4086 8974 5097 64160347238

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಸಿ ಹೊಸೂರು ಕಸಬ್ಯ 52,54/ಪಿ1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.33 10400 2297 9344 3990 10828100027949

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಟ್ಟ ವ ರಾಜಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ್ ಹರಳಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 14/1,15 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.9 10400 7140 1118 6453 7422500100839301

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ , 
ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ  ಪಿೋಂಡ್ಡಗನಗರ ಯಲೂು ರು 52 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.9 7200 6630 5569 4667 64138354902

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ನಾರೆಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಮ್ಲಲ ಗಾನಹಳಿ್ಳ ಯಲೂು ರು 204,231/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 12000 2342 6206 7875 64164174496

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಎಿಂ ಬಿನ್ ಗುರಿಪ್ಪ ಲ್ಲೋಂಗಾಪುರ 37/7,119 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1 10000 8569 0518 8801 0481101005502

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಮುನಿವೋರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಡ್ಡಪ್ನನ ಲ್ಲೋಂಗಾಪುರ 119,25,13/5,16 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.6 16000 - 1066101000890

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕಕ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಾಗಪ್ಪ ಲ್ಲೋಂಗಾಪುರ 27/5,37/5 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.5 15400 6207 7382 6109 10824100003981

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಕೀಟಬಲಲ ಪ್ಪ ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 41/3,14/4,42/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.6 16000 5813 1398 7853 4066101000732

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಪೆದ್ು ರೆಡೆಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮನನ ಗೊರವಿಮ್ಯಕಲಪ್ಲ್ಲಲ 94/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.4 4000 3680 7015 4721 0481108008698

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ ಸುಬ್ಬ ನನ ಮಂಜವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 45/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.6 12000 2097 8799 0406 0481101004902

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಭಾಗಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಸಂಜಿೋವಪ್ಪ ಮಂಜವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 35/ಪಿ4 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1 8000 6829 8326 4797 4066108000733

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವೈ ವ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವೈ 

ಆರ್ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ಯರಧೋಂವಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 21/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.4 3200 4873 5179 5373 10517100005612

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಬ್ಯಯ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ , ಅಗರ ಹಾರ ಅಗಿಹಾರ ಯಲೂು ರು 28/2,43 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.8 8000 9289 2984 9713 3349101008467

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಈರಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಪಾತ್ನೆಲವಂಕ್ರ ನೆಲವಂಕ್ರ 20/2,212/1,1,8/4ಬಿ ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.3 13300 3709 4009 6491 2890001700031337

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಜಿ ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಡ ಶೇಷ್ಣಪುರ 32,207 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 16000 7680 2380 2682 060401000007753

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಟ್ಟ ಎಿಂ ಸರೋಜಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇಟ್ 

ಹೆಚ್ ಕೆ ನರಸಿಂಹಯಯ ಹೆಬಬ ಟ ಕಸಬ್ಯ 122,123 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.4 4000 7713 8493 2863 132601011000176

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಟ್ಟ ವ ನಾಗೇಶ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಟ್ಟ ಎಸ್ 

ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ಜೆ ತಿಮ್ಮ ಸಂದಿ ಕಸಬ್ಯ 223/1,222/2,224/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.8 10400 8845 3414 1985 520101249122607

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವೇಣು ಹೆಚ್ ವ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 46/1,30/1,30/2,31/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1 16000 2935 5634 6701 10828111000061

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಬ್ಯಯ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಲಕ್ರಮ ಮ ಪುರ ಕಸಬ್ಯ 39/ಪಿ2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 20000 4355 3108 0079 0481101005890

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವಜಯ ಪ್ರ ಕಶ್ ಬಿನ್ ಎಿಂ ಶಂಕರ್ ಗುಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ ಪುರ ಕಸಬ್ಯ 108/3 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.6 11200 4378 8201 7217 10588101000821

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಬೈಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ದ್ರೋಂಬ್ಯಲ ರೀಣೂರು 46/ಪಿ8 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.49 14900 3231 1396 3243 64040862776

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಶ್ವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಮಮ ಣ್ಣ ಕಮ್ತಂಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 8,15,14/6 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.08 10800 5221 0424 1544 10789100006746

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಗುಲಲ ಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 5/4,72/ಎಪಿ1 ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.94 9400 4008 2342 8787 10789100005737

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಗಂಗಮಮ  ಕೋಿಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಶ್ೀಗಲಪಾಳಾ ಯಲೂು ರು 11/2, ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.47 4700 9902 3528 8204 2890001700065820

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಪಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ನಾಯ ತಪ್ಪ ಪ್ಣ್ಸಮ್ಯಕನಪ್ಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 3/1, ಎಸ್.ಟಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.6 10000 9032 5036 9762 10828101063848

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎ ವಿಂಕಟರಾಿಂರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ದೊಡ್ಡ ಿಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಡ ಚಲ್ಲು ಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 224,192/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1 8000 9905 2982 4432 8112961509

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎಿಂ ಸ ಅಪಿಪ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 24/6,28/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.5 9000 6204 7385 3731 10828101032398

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಪ ಪಾಳಾ ಕಸಬ್ಯ 46/ಪಿ2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.9 15200 8684 0056 6017 10828100023072

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಿ ಮ್ಯಸೆತ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 50/2,6/ಪಿ8,51/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.8 6400 4384 0905 0341 10588100143063

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ರಾಮಸಾಾ ಮಿ ಚೌಡನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 60,54/ಪಿ4 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1 8000 8501 7165 9071 3349101009200

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಕಲೂಲ ರು ಕಸಬ್ಯ 296,264,292 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1 8000 8719 2056 3396 64033166177

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ಮರ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ದೊಡ್ಡ ರಾಮನನ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 103/5,113,36/1,103/4 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.9 13500 5358 0567 1527 10828100000756

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಬಿ ವ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ್ ಬೂರಗನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 45 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 24000 7221 9693 0812 10588100004035

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಸ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ ಲಕೆಮ ಮ ೋಗೌಡ್ ದಳಸನೂರು ಕಸಬ್ಯ 19,39/2,20/2,134/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 16000 6526 4882 7757 10588100000107



ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಡ್ಡ ಎಲ್ ವಿೋರಭದರೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮೋಗ್ೌಡ, ದಳಸನೂರು ಕಸಬ್ಯ 351,17,191,111 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 16000 5163 1665 4132 10588100002045

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ನಾಗರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 31/5,38,84/ಪಿ1,35/3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 16000 2508 5913 3014 3349101013299

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎಿಂ ಸ ರಘುಪ್ರ ಕಶ್ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 196,38/7,1,94,76/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 30000 7615 4795 5832 10828101000751

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಕೆ ಎಿಂ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 112/1,40/2,4 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.4 11200 3061 2884 2816 64161172822

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಗೌರಮಮ  ಕೋಿಂ ರಾಮಪ್ಪ ಕಲೂಲ ರು ಕಸಬ್ಯ 19/ಪಿ3 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.2 12000 8828 6869 8804 1082800003269

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಎ ಎನ್ ಗೋವಿಂದ್ಶೆಟ್ಟಡ ಪ್ಡತಿಮ್ಮ ನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 02.Mai ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.8 8000 2792 3503 2950 10652101018556

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಪ್ದ್ಮಮ ವತಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇಟ್ 

ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ ಪ್ಣ್ಸಮ್ಯಕಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 81 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.2 1600 8162 7552 1012 10828100025233

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಆರ್ ಶ್ವಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾ ಮಿ ಚೌಡನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 19/2,23 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.7 5600 7338 8271 9170 3349101009024

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಸೋನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಆಲಂಬಗಿರಿ ಕಸಬ್ಯ 20/ಪಿ1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.2 9600 6817 9887 8604 64116606968

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಅಬ್ದು ಲ್ ವಹಿೋಬ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದು ಲ್ ಗನಿನ ಕಾನಗಮ್ಯಕಲಹಳಿ್ಳ ರೀಣೂರು 33,35 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.9 15200 8932 7179 6160 7422500100057301

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಕೆ ಎಿಂ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 112/2,28/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.2 9600 3694 6774 8188 10588101000733

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವಿಂಕಟೇಶ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕಾಡುದೇವಂಡಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 109/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.5 6000 3748 7006 8517 10588100000159

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಅಣ್ಚಿಗಾನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 64/ಪಿ2,22 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.2 9600 2867 1477 9472 10828100028532

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವ ಕೃಷ್ಣ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಗೌಡ್ ದಳಸನೂರು ಕಸಬ್ಯ 278/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.7 5600 8508 7011 2718 10588100003843

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚೌಡನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 56,20,9/3,32 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.3 10400 2255 5348 6169 3349101008152

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ವಜಿೋಬಿೋ ಕೋಿಂ ಹುಸೇನ್ ಸಾಬ್ ಸಿ ಹೊಸೂರು ಕಸಬ್ಯ 13/1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.8 6400 8849 1159 2745 10828100022818

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಜಿ ಶ್ವಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ ಸ 

ಕೆ ಪಾತ್ಗುೋಂಡಮ್ನತ್ತ ಕಸಬ್ಯ 25/2,26/1,26/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.8 21000 8357 5704 3616 10828100024384

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಚಿಕಕ ಪಾಪ್ಮಮ  ಕೋಿಂ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಲಿ ಆವುಲಕುಪ್ಪ ಕಸಬ್ಯ 98/1,76/2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.8 6400 9914 6439 5682 7422500100759301

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಹುಲಿೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಾಚೇಗೌಡ್ ಬೂರಗನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 44,35/ಪಿ1 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.93 13510 9302 9998 8255 10588100004667

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಪಾಪ್ಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇಟ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಪುರ ಕಸಬ್ಯ 39/ಪಿ2 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.5 4000 2604 2315 8744 10652100010918

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಟ್ಟ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತ್ರಮಮ ರಾಯಪ್ಪ ದಳಸನೂರು ಕಸಬ್ಯ 25/1,26/1,312,38 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.8 14400 7327 3533 1678 10588100000106

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಹೆಚ್ ವ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್ ಎನ್ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ಸಿ ಹೊಸೂರು ಕಸಬ್ಯ 43,48,76 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 2 16000 1714 2611 3282 7422500010000390

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಬಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಹೊಸಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 17/ಪಿ26 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 0.4 4000 3335 8427 7024 54051058766

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಬಿ ಕೆ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಕರಿಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ ಬಂಡಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 6/ಪಿ21,6,25 ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.3 13000 4761 8134 8778 180010069686

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ ಎಿಂ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಪುರ ನೆಲವಂಕ್ರ 111/1 ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು ಪುನಃಶಿೆ ೋತನ 1 1.2 12000 2372 7827 0440 0481101006430

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಎಿಂ ವ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 59,45 ಇತ್ರೆ ಕಾಾ ಪ್ಿ ಕಂ 1 1.1 21450 3842 3327 0221 64091039445

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಬೈರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 40 ಇತ್ರೆ ಕಾಾ ಪ್ಿ ಕಂ 1 1.1 21450 5111 2217 9365 10828100027835

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಮ್ತಂಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 72/ಪಿ1,8,63 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 1 20000 8228 6041 7237 3349101007769

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಟ್ಟ ವ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 5/2,4/1,71/2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.5 10000 5804 5780 3454 2890001700020535

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ಚನನ ಯಾ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 54/ಪಿ13 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 16000 8047 2169 4930 3349101008790

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಚಂಗಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಪ್ೋಲರೆಡ್ಡಡ ಚನನ ಯಾ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 8/1,6/ಪಿ2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 24000 5869 3478 1051 3349101005537

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ನನ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 3/3,6/11 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 20000 2295 9530 9457 2890000100066077

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಟ್ಟ ವ ರಾಜಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟೇಶ್ಗೌಡ್ ಹರಳಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 14/1,15 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.5 30000 7140 1118 6453 7422500100839301

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಶಾಯ ಮಲಮಮ  ಕೋಿಂ ಚಂಗಾರೆಡ್ಡಡ , 
ಮಟಿ ಕನನ ಸಂದ್ರ ಮ್ಟಟ ಕನನ ಸಂದಿ ರೀಣೂರು 103/ಪಿ7 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.5 30000 9657 4077 6402 2256100006868

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ರಾಧಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ್ ಹರಳಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 107/ಪಿ6 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 20000 5738 2233 1104 7422500101031701

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಟ್ಟ ಎನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 53/2,11/8 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 20000 2472 4997 8338 2890000100014135

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಟ್ಟ  ಪಾಪ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಿೀತಾರಾಮ್ಪ್ಪ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 34/ಪಿ9 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 16000 3404 7545 0200 7422500100673201



ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತ್ರಮಮ ರಾಯಪ್ಪ ಪೆದು ಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 74/3,2/3 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೊ 1 0.8 16000 2952 5620 9751 7422500100301801

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಕೆ ವ ರೆಡೆಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ , 
ರೋಣೂರು ರೀಣೂರು ರೀಣೂರು 4 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೊ 1 1.3 26000 7.01013E+11 10789100000991

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕಿಂ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಪಾತ್ಪ್ಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 41/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 20000 4154 6977 2463 314700101003599

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಕೃಷಣ ಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮನನ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 135,73/1,71/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 20000 4902 1107 0379 3349101002925

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಟ್ಟ ಎನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರೆಪ್ಪ ಆವಲಕುಪ್ಪ ಕಸಬ್ಯ 87/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 24000 6034 6736 7851 7422500100351801

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ವಿಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ತ್ರಮಮ ಯಯ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 24/9,48/2,24/7,24/3 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.93 38600 2321 2619 1156 10828100028674

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಎನ್ ಶ್ವಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಮೊಗಿಲಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 35/1 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 20000 6606 1119 8643 10828101019865

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮ್ಯಾ ಕಲಗಡಿ ರೀಣೂರು 14,20/ಪಿ17 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.2 24000 6301 1792 7616 2890001700049910

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ರೆಡೆಡ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಅಪ್ಪ ನನ ಶ್ೀಗಲಪಾಳಾ ರೀಣೂರು 3/2,9 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.27 25400 9751 4678 2747 1890000100029128

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಆಿಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ಹೊದಲ್ಲ ರೀಣೂರು 240 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.88 17600 6713 4011 1984 7422500101242601

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ನಾಗದೇನಹಳಿ್ಳ ರೀಣೂರು 79/8 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.14 22800 6017 9768 8812 64050842282

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ವ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಆರಿಕುೋಂಟೆ ರೀಣೂರು 26/ಪಿ70 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1.6 16000 7821 6201 1654 699030024607

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಮುನಿವೋರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಡ್ಡಪ್ನನ ಲ್ಲೋಂಗಾಪುರ ರೀಣೂರು 76 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 20000 3446 5484 9646 4066101000890

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರೆಣ್ಣ ಆವಲಕುಪ್ಪ ಕಸಬ್ಯ 95/ಪಿ17 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 10000 4661 2652 3000 64073097987

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಎ ಶ್ವಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಅಶ್ಾ ಥರೆಡ್ಡಡ ಕಡ್ಡಚೆರವು ಕಸಬ್ಯ 19.1,12/1,64/2,2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 10000 9995 3387 4634 7422500100045801

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಪಾಪ್ಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇಟ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಪುರ ಕಸಬ್ಯ 39/ಪಿ1.11,5 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.68 6800 3604 2315 8744 7422500101377901

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಟ್ಟ ಎನ್ ರಮಣಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ತ್ತಪ್ಲ್ಲಲ ರೀಣೂರು 113/2,9,3/13 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 20000 4525 3351 6637 0481101005598

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಟ್ಟ ಕೆ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ತ್ಮಿಮ ರೆಡಿ್ಡ ಗಾರಿಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 9/ಪಿ9 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 1 20000 6314 2622 1705 048101002362

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬಿರ ಡ್  ತರಕರಿ ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇಟ್ ಅಶ್ಾ ಥರೆಡ್ಡಡ ಕಡ್ಡಚೆರವು ಕಸಬ್ಯ 33,12,5,2 ಇತ್ರೆ ಟಮೆಟೊ 1 0.93 9300 4309 5215 0956 10828100002024

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಟ್ಟ ಎನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ತ್ತಡ್ಡಗೋಳ್ ರೋಣೂರು 98,168,94 ಇತರೆ ಮಾವು ಮತ್ತಾ  ತರಕರಿ 1 1.87 200000 2472 4997 8338 2890000100014130

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಿಣ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ  
ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಯ ಕಲ ಗಡ್ಡ ರೋಣೂರು 20/ಪಿ7 ಎಸ್.ಟ್ಟ ಮಾವು ಮತ್ತಾ  ತರಕರಿ 1 2 360000 8463 4261 4831 2890001700049910

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಟ್ಟ ವ ರಾಜಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ್ ಹರಳಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 14/1,15 ಇತರೆ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.92 200000 7140 1118 6453 7422500100839300

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಆಿಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮನಿಗಾನಹಳ್ಳಳ ರೋಣೂರು 90,89/1 ಎಸ್.ಸ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.09 360000 7034 1549 3921 10789100007771

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಚಿೋಲೇಪ್ಲಿ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 5/31 ಇತರೆ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 0.76 200000 8689 9941 5370 331602010009628

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಅಕುಕ ಲಮಮ  ಕೋಿಂ ಚಿನನ ವಿಂಕಟರವಣ್ ಪೆದ್ದು ರು ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 28/ಪೈಕ್ಷ್ ಇತರೆ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 0.6 200000 8689 9941 5370 64161346926

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಶ್ೋಗಹಳ್ಳಳ ರೋಣೂರು 99/1 ಇತರೆ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.66 200000 2062 8690 8599 3349101000367

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಆಿಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಮುದೂಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 95/ಪಿ2,3 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.78 75000 6203 9893 6246 40661010000489

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಬಿ ಪಾಯ ರೇಜಾನ್ ಬಿನ್ ಬ್ಕುಮ ಸಾಬಿ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 59,61 ಇತರೆ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 2.31 75000 3054 1718 1125 406610800618

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಅಹಮದ್ ಶ್ರಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಹೈದ್ರ್ ಶ್ರಿೋಪ್ ಅರಿಕೆರೆ ಯಲ್ಲು ರು 217 ಇತರೆ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.8 75000 5443 3387 4334 153701000004324

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಕೆ ಸ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೋತಪ್ಪ ಕಮಲವಾರಿಪ್ಲಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 113,132 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 0.95 75000 3154 2890 0247 7422500100361800

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಸಂಪ್ತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ 

ಹಿರಣ್ಯ ಗೌಡ್ ಗಾಿಂಡಿ್ಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 50 ಇತರೆ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 3.28 75000 3329 4554 9218 64156028013

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ರೆಡೆಡ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಅಪ್ಪ ನನ , ತ್ತಡ್ಡಗೋಳ್ ರೋಣೂರು 3/2,6,9 ಇತರೆ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.2 75000 9751 4678 2701 2890000100029120

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಪಿ ಬಿ ಕೃಷಣ ಫ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಚಿ ಪ್ಪ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ರೋಣೂರು 57,42/5 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 2.26 75000 6982 1609 6045 4066101002102

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಎಿಂ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಪುರ ರೋಣೂರು 39/ಪಿ-17 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.2 75000 2372 7827 0440 0481101006430

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಜಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಗುಿಂಡ್ಪ್ಪ ಗುಮಮ ರೆಡ್ಡಡ ಪುರ ರೋಣೂರು 172,11 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.13 75000 3918 5812 4289 64155506105

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 75/1,19,66 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.23 75000 7918 5366 8940 7422500102084501

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಪಿ ಎಸ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಬಿನ್ 

ಶಂಕರಪ್ಪ ಪುಲಗೂರಕೋಟೆ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 16/1,35/ಪಿ1ಪಿ1 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.23 75000 5702 0222 5870 4066108000429



ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಚಂಗಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಪಾಲರೆಡ್ಡಡ , ಚನನ ಯಗಾರಿಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 61/ಪ್2,82 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 2 75000 5869 3478 1051 3349101005537

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಕೃಷಿಹೊಿಂಡ್ ನಿಮಾಿಣ್ ಟ್ಟ ಎನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ತ್ತಡ್ಡಗೋಳ್ ರೋಣೂರು 98,168,98 ಇತರೆ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.87 75000 2472 4997 8338 2890000100014135

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ (TC)
ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ ಬಿನ್ ವ ಎಿಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಅಣ್ಚಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 79 ಇತರೆ ಬಾಳ 1 2 30500 2099 1973 9251 182010046706

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ (TC) ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಯದ್ರೂರು ಯಲ್ಲು ರು 88/1 ಇತರೆ ಬಾಳ 1 1 30500 3268 1150 4384 10652100001865

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ (TC) ಗಡ್ಡ ಿಂ ಉತಾ ನನ  ಬಿನ್ ಯರಪ್ಪ ಕೆ ಪಾತೂರು ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 193,45 ಎಸ್.ಸ ಬಾಳ 1 0.75 22950 5151 4593 8661 64082742962

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಸ ವ ಬಾಲ್ತಜಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಕಿಂಡ್ಮರಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 78,79/2,193 ಇತರೆ ಬಾಳ 1 2 39000 6458 6110 0226 645861100226

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲಹೌಸ್ ನಿಮಾಿಣ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೋತಪ್ಪ ಕಮಲವಾರಿಪ್ಲಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 113 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಕಯ ಪಿಿ ಕಂ 1 0.2 140000 3154 2890 0247 15042600002160

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೇ ವಷಿದ್ ನಿವಿಹಣ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಪಂದಿವಾರಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 64 ಇತರೆ ಮಾವು 1 0.6 1200 - 48110100549

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೇ ವಷಿದ್ ನಿವಿಹಣ್ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ಚಿಕಕಮೊೋಟಪ್ಪ ಕೆ ೋಟಬಲಿಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 62/ಪಿ22 ಇತರೆ ಮಾವು 1 1.2 2400 - 40661080235

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೇ ವಷಿದ್ ನಿವಿಹಣ್ ಗುರುಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 51/ಪೈರ್ಕಪಿ6 ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು 1 0.7 1400 - 481101005813

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೇ ವಷಿದ್ ನಿವಿಹಣ್ ರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮನನ ದ ಡಿಬಂದಾಲಯಹಳಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 13/1ಬಿ-ಪಿ1 ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು 1 0.8 1600 - 4452101000367

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೇ ವಷಿದ್ ನಿವಿಹಣ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 79/4 ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು 1 0.59 1180 - 481101000321

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಮೊದ್ಲನೇ ವಷಿದ್ ನಿವಿಹಣ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ದಡ್ಡ ಪ್ಪ , ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಪುರ ಲಕ್ಷಮೋಪುರ ನೆಲವಂರ್ಕ 31 ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು 1 1.2 2400 - 481101010733

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ಕೃಷಿ ವಕಸ ಯೋಜನೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತರ  ಖರಿೋದಿ ವೈ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಯರಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 147 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಬ್ರ ಶ್ ಕಟರ್ 1 1.01 29300 6871 3344 3604 10789101028012

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ಕೃಷಿ ವಕಸ ಯೋಜನೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತರ  ಖರಿೋದಿ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಉಪುಪ ಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 21/2,84/1 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ 1 0.51 54600 2805 2072 0888 7422500101770701

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ಕೃಷಿ ವಕಸ ಯೋಜನೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತರ  ಖರಿೋದಿ ಮುಳವಾಗಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ನಾರವಮಾಕಲಹಳ್ಳಳ ರೋಣೂರು 170 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಬ್ರ ಶ್ ಕಟರ್ 1 1.2 29300 2769 6066 3040 10789100008139

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ಕೃಷಿ ವಕಸ ಯೋಜನೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತರ  ಖರಿೋದಿ ನಾರೆಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 11/3 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಚಾಪ್ ಕಟರ್ 1 0.17 31000 8733 3275 8146 10789100008769

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ಕೃಷಿ ವಕಸ ಯೋಜನೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತರ  ಖರಿೋದಿ ಕೆಿಂಪ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಾರಯಣ್ಪ್ಪ ಶ್ೋಗೆಹಳ್ಳಳ ರೋಣೂರು 20 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಬ್ರ ಶ್ ಕಟರ್ 1 0.51 29300 2835 5880 5732 10789101003138

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ಕೃಷಿ ವಕಸ ಯೋಜನೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತರ  ಖರಿೋದಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಉಪುಪ ಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 10 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ 1 0.23 54600 2948 6346 6693 179910032810

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ಕೃಷಿ ವಕಸ ಯೋಜನೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತರ  ಖರಿೋದಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮನನ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 140 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ 1 0.96 45000 8955 4095 6561 10789100008534

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ಕೃಷಿ ವಕಸ ಯೋಜನೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತರ  ಖರಿೋದಿ ರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಮಲಿಗಾನಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 377 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ 1 1.17 54600 4919 0037 0792 179910031199

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ಕೃಷಿ ವಕಸ ಯೋಜನೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತರ  ಖರಿೋದಿ ಚೌಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಅಡ್ವಚಂಬ್ಕೂರು ರೋಣೂರು 122/ಪಿ1 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ರ ೋಯರ್ 1 1.95 10000 9163 9185 1712 10824101003271

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ಕೃಷಿ ವಕಸ ಯೋಜನೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತರ  ಖರಿೋದಿ ವಿಂಕಟ್ರರ ಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ನನ ದೊಡ್ಡಬಂದ್ಮಲಿಹಳ್ಳಳ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 62 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಡ್ಡಗಗ ರ್ 1 1.1 29880 7724 3864 2055 917020019950476

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ಕೃಷಿ ವಕಸ ಯೋಜನೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತರ  ಖರಿೋದಿ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕಶೆಟಿ್ಟ ಪ್ಲಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 116 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಡ್ಡಗಗ ರ್ 1 2 29880 6682 2803 1821 917020019950476

ರಾಷಿಿ ರ ೋಯ ಕೃಷಿ ವಕಸ ಯೋಜನೆ ಆಧುನಿಕ ಯಂತರ  ಖರಿೋದಿ ಕೆ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ನಾರೆಪ್ಪ ಕಡುದೇವಂಡ್ಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 118 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ರ ೋಯರ್ 1 0.8 10000 6458 1360 2800 64035587263

SMAM ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ೋಯರ್ ಎಸ್.ಟ್ಟ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ತ್ರರುಮಳಪ್ಪ , ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಳ ನಾಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 2 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1 10000 5407 1920 6847 10652101025431

SMAM ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ೋಯರ್ ಎಿಂ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಭೋವ ಕ್ಷ್ರುವಾರ ಕಸಬಾ 96/ಪಿ1 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.2 10000 - 3349101000648

SMAM ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ೋಯರ್ ಆರ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಕ್ಷ್ರುವಾರ ಕಸಬಾ 96/ಪಿ1 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.2 10000 - 3349101000648

SMAM ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ೋಯರ್ ಎಿಂ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಭೋವ ಕ್ಷ್ರುವಾರ ಕಸಬಾ 96/ಪಿ1 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1.2 10000 - 3349101000648

SMAM ರೋಟ್ ವೇಟರ್ 40 ಹೆಚ್.ಪಿ ಆರ್ ಚಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 66,19 ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 1 34000 9445 8517 9511 7422500100227601

SMAM ಟ್ರರ ಕಿ ರ್ ಮುನಿರತನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯಯ , 
ಪಾತಮುತಾ ಕಪ್ಲಿ ಪಾತಮುತಾ ಕಪ್ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 60/2,60/3,119/-

ಪಿ3,69,55/1,
ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 0.96 160000 8061 2902 0955 10824100003500

SMAM ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ೋಯರ್ ಎಲ್ ವ ಸೋನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಸಾಗರ ಯಲ್ಲು ರು 132 ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 - 10000 5233 4750 6065 64108959731

SMAM ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ೋಯರ್ ಹನುಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಸಾಗರ ಯಲ್ಲು ರು 217/1,2,16/1 ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 - 30000 2137 0648 6064 64063047531

SMAM ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ೋಯರ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಹೊಸಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 21/2,73/1 ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 - 30000 2566 4632 2520 7422500101169701

SMAM ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ೋಯರ್ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಸೋತರೆಡ್ಡಡ ಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 31/4,31/9 ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 - 30000 9900 2035 0028 54051066357

SMAM ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ೋಯರ್ ಕಮಲಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇಟ್ ಸೊಣ್ಣ ಪ್ಪ ಹರಳಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 74 ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 - 35000 4979 4386 1632 7422500101362501

SMAM ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ೋಯರ್ ಸುಜಾತ ಕೋಿಂ ಟ್ಟ ವ ರವೋಿಂದ್ರ ಹರಳಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 48/4 ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 - 35000 3186 3993 4651 64160345945



SMAM ಪ್ವರ್ ಸ್ಪ ೋಯರ್ ಚಿಕಕ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ಹನುಮಪ್ಪ ಸೋತರೆಡ್ಡಡ ಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 12/7,235 ಪ್ರಿಶ್ಷಠ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕಾರಿ 1 - 36000 8070 3496 5341 7422500101917101

II
ಬಂಗ್ಾರಪೋಟೆ

1 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ದಾಯವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಡ್ಡ.ಕೆ.ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಗ್ೌಡ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 140/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.4 0.105 830252274210 64055238365

2 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ವಿಶಾನಾಥ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ ತಾಯರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 45,65 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.7 0.1275 666929988505 54029061186

3 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಇರಣ್ಪಾ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 25/1ಬಿ,124/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.6 0.12 565925748546 64077940063

4 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಎನ್.ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ನಾಯತಬಿಡಿಪಾ ರ್ಾಚಮಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 28/*2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.7 0.0525 870640322855 64132055646

5 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 227/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.38 0.0285 895309629782 64088150049

6 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ವಿಶಾನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವರದ್ಪಾ ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 16/*2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8496 0.06372 228903515453 54047675140

7 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ರ್ಾಚಮಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 3/*1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.5 0.0375 826471348012 64164031627

8 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಲಕ್ಷಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣ್ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 29/*1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 293232870041 64205253920

9 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ ಜುಂಜನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 59/4,53/3,54/1,34/2,65/7,52/9 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 951953522677 33372746303

10 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವರದಾಪಾ ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 16/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 988196211462 6365128795

11 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗ ೋಪರಾಯಪಾ ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 160/2,30/3,58/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.85 0.06375 552278587376 3855101002567

12 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಜಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 29/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.5 0.0375 681422630911 6348507591

13 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಜುಳ್.ಸಿ.ಎಂ ಕೆ ೋಂ ದೋವರಾಜ್. ಚಿಕ್ಕಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ22 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.2 0.09 229443606702 10661100006217

14 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗಂಗಪಾ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ೋನಪಾ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 8 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 689431906851 64080719717

15 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಇಲಿರ್ಾಸ್ ಅಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ನಜಿೋರ್ ಕೆ ಪಾ ಕ್ಸಬಾ 236/10,236/8,232/3,209/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.4 0.105 801781697653 31712612736

16 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮುಗಳ್ಬಲ ಕ್ಸಬಾ 191 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 302646741704 320400101001253

17 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಮುಗಳ್ಬಲ ಕ್ಸಬಾ 72/7 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.6 0.045 734928165417 64116108351

18 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ವರದಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 7/*1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.9 0.0675 343424727205 20154523708

19 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮುಗಳ್ಬಲ ಕ್ಸಬಾ 61 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.2 0.09 502017317653 20273798451

20 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಧಿಕಾ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗ್ಾಧರಪಾ ಚಕ್ಕರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 77/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 286910273422 0485101030119

21 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋಪ್ಾಲ್ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಣಣೋಗ್ೌಡ ಬಿೋರಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 74/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.4 0.105 494774159846 10661100002806

22 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾಗರಾಜ್ ಟಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ತಿಮಾಮಪುರ ಕ್ಸಬಾ 73/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.7696 0.05772 609917891086 20154523877

23 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚ ೋಕ್ಕಪಾ ತಿಮಾಮಪುರ ಕ್ಸಬಾ 68/4ಬಿ,68/4ಎ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.5896 0.04422 680759178324 10545101021541

24 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚನನ ಕ್ೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮಣಿಕಾಯಂ ಕೆ ಪಾ ಕ್ಸಬಾ 247/4,244/2,237/2,243/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.6 0.12 709799561075 0485101020512

25 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಹುಲಿಬಲ ಕ್ಸಬಾ 39 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 849121559773 64104574018

26 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಹುಲಿಬಲ ಕ್ಸಬಾ 40 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 236029121252 54050566305

27 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಕ್ಣಿಂಬಲ ಕ್ಸಬಾ 89/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 751778248249 54029105444

28 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚನನಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 33/1,33/2,12/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.98 0.1485 908011044371 37081442770

29 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ನೆತಿತರ್ಂಕ್ಟನಬ ೋವಿ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 40/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.5 0.0375 992616216525 31773134309

30 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ನೆತತಪಾ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 57 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 427683587672 10721100003793

31 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚಂದ್ರಪಾ ಹೆಚ್.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ 143/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.6 0.045 990932405075 54053298468

32 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶಾಯಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲಪುರ. ಕ್ಸಬಾ 162/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.38 0.0285 876808586608 64037560566

33 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ, ಹುಲಯಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 69,101/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.2 0.09 250540489262 3855101001470

34 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ.ವಿ.ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ರಗದ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಕಾರಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 10 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.78 0.0585 490283522265 10545101037144

35 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ,  ಕ್ುಪಾನಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 23/ಪಿ2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 501159570609 10545101071069

36 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ.ಎಸ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾರಪಾ, ಬಾಯಡಬಲ. ಕ್ಸಬಾ 24/2,24/4,24/5,22/5 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.98 0.0735 229905540433 1881101010499

37 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ, ಕ್ುಪಾನಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 11,65/2,65/3ಸಿ,65/3ಬಿ,65/3ಎ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.1136 0.08352 660109801733 10545100009149

38 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಂಗ್ಾರೆಡ್ಡಿ , ಯಲುವಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 43 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.65 0.04875 832308471428 9382500101181201

39 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಪ್ಾಲ, ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲಪುರ. ಕ್ಸಬಾ 35/1,24/5 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.6 0.045 865071155417 10630100008563

40 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ, ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲಪುರ. ಕ್ಸಬಾ 32/ಪಿ39 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 630438782642 10630100006892

41 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಎಸ್.ಮಾದ್ಮಂಗಲ. ಕ್ಸಬಾ 83,84/1 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.36 0.027 310105342113 125000237195

42 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ, ಮುಗಳ್ಬಲ. ಕ್ಸಬಾ 75/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.6 0.045 290856493362 64121173935

43 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸಿ.ಎಂ.ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ದೋವರಾಜ್, ಚಿಕ್ಕಅಂಕ್ಂಡಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ22 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.2 0.09 229443606702 10661100006217

44 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಜಿ.ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಎನ್.ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ, ದ ಡುಿರು. ಕ್ಸಬಾ 86/2,86/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.3 0.0975 949610498645 10876101020986

45 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಜುನಾಥ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ.ಎನ್,  ಡ್ಡ.ಕೆ.ಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 272 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 701970103928 1881101006917

46 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ.ಪಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಾಪಣ್ಣ, ಡ್ಡ.ಕೆ.ಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 68/4,68/7 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.85 0.06375 511074145745 1881101012234

47 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಕ್ೃಷ್ಣ,  ಡ್ಡ.ಕೆ.ಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 27/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 834498250474 1881101007251

48 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ತಿಪಾಣ್ಣ, ದ ಡುಿರು. ಕ್ಸಬಾ 197/1,83/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.3 0.0975 206401931631 5457101001289

49 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಸ ಣಣೋಗ್ೌಡ, ಉರಿಗ್ಾಂ. ಕ್ಸಬಾ * ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.1 0.0825 622767029940 10994101047053

50 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಾಮಣ್ಣ, ದ ಡರಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 158/3,171/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.6 0.12 375030129000 5457101001289

51 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ, ದಾಸರಹೆ ಸಹಳಿಿ. ಕ್ಸಬಾ 50/ಪಿ33 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 409574729316 1881101007251

52 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬ ೋವಿ ಸ ಂಟಿಗ್ಾನಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 48/ಪಿ13 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.4 0.03 604889599575 3855101002133

53 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬ ೋವಿ ಸ ಂಟಿಗ್ಾನಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 2/ಪಿ16,48/ಪಿ12 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 447947698102 3855101001024

54 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ, ಪ ಜಾಲಯಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 25/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 910384042855 64120309378

55 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗುರುವಾರೆಡ್ಡಿ , ದ ಡ್ಿೋರಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 48/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 913427135295 3855101001024

56 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ ೋಡ್ಪಾ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡ್ಪಾ, ಗುಲಿಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 155,148 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.05 0.07875 264302509511  10721100002560

57 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆಂಚಪಾ ಬಿನ್ ವರದೋಗ್ೌಡ, ಮ ತನ ರು. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 16/ಪಿ37 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 785728742020  10721100000228

58 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಾ, ಸಂಗನಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 33/6,33/1,33/5 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.25 0.01875 383147754790 64081484762

59 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಸಾಾಮಿ.ಎ ಬಿನ್ ಆದೋಪಾ, . ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 133/1,43/1,59/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.74 0.0555 505399724507 10721100003232

60 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಎಂ.ಶಂಕ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಶಾಮಪಾ, ಕೆ ಂಡನಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 16,13,18 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.68 0.051 402326658144 20068574671

61 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶಾಂತಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಶಾಮಪಾ, ಕೆ ಂಡನಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 11,16,18 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.55 0.04125 443849960526 0485101037451

62 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 32 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.6 0.045 525116919662 10630100002991

63 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸ ಣ್ಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಬೈಯಯಣ್ಣ ಮಾದ್ಮಂಗಲ. ಕ್ಸಬಾ 72/4 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.2 0.09 * 15062200049331

64 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಾಯಡಬಲ ಕ್ಸಬಾ 66,63,64/2,64/1.82/2,99/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.1496 0.08622 294345146998 0485101017315

65 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಲಿಪಾ, ಗುಲಿಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 133/1,49/1, 59/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 930567455537 10721100004986

66 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ದಾಸಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 7/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.3 0.0975 564746089677 10721100300198

67 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜು ಸಂಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 19/6 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.6272 0.04704 505776302106 64082134078

68 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಮೆೋಶ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 172/2 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.4 0.03 744606089782 3855101001726

69 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 38/ಪಿ15 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.4 0.03 912452877166 3855101001853

70 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ವಿನೆ ೋದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಾಸಪಾ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 59,39/6,39/8,39/9 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.1 0.0825 637868113237 64056166997

71 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಬ ೋವಿ ಶ್ರೋರಂಗಬಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50/ಪಿ33 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.5 0.0375 923252473647 64080278679

72 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 100/ಪಿ ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 289050268646 64028894761

73 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 182/2,182/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.54 0.0405 218130417913 33521524961

74 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13,6/ಪಿ41 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 978185294006 64076230463

75 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.9 0.0675 561191224816 0485101017591

76 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾಗರಾಜ್.ಸಿ.ಜ ಬಿನ್ ಜಗನಪಾ ಚಿಕ್ಕವಲಗಮಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 98,108/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.4 0.105 319100331848 1655104000046747

77 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರತನಂ ನಾಯುಿ ಮಾಗ ಂದಿ ಕ್ಸಬಾ 50/3,152 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.95 0.14625 533655944757 9382500100028801

78 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಬಸಪಾ ಬಿನ್ ಮ ಗಪಾ ಕ್ನುಮನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 20,173/ಪಿ28 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.6 0.045 954559488045 0489101110301

79 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಜರೆಡ್ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 24/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.5 0.0375 260121699812 6217806750

80 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಎಸ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಯಪಾ ಸಂಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 33/1,33/5,33/6,54/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 207171498212 64216277881

81 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 5/1,5/4, ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 735721429295 64095134539

82 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ 36/4,32 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.72 0.054 570381468523 10630100006421

83 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚಂದ್ರಪಾ.ವಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ, ಕಾರಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ 1851 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.76 0.057 938849132810 9387000800000401

84 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮ ಗಪಾ ಬಿನ್  ದ ಡಿಕ್ ಮಯಪಾ, ತಮಟಮಾಕ್ನಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 173/ಪಿ27 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 564676909367 2889000100120966

85 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ, ಕೆ ಂಡನಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 71/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 747515595632 64200439760

86 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಬ ಡ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದೋಪಾ,  ಗುಲಿಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 47,48 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.3 0.0225 496061986109 10721100004987

87 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ವಾನಂದ್.ಎಸ್  ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ, ದಬಬನಹಳಿ .ಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 26/1,26/5,21/2,21/4 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.2 0.09 612665968258 37064744283

88 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ, ಪಲಮಡಗು. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 50/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.5 0.0375 714164086218 72115144012315

ರಾಜಯ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



89 CHD ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣ ಡ್ಡ ಎಂ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 84/1 ಇತರೆ ಅಪರಧಾನ ಹಣ್ುಣ 0.22 0.2174 873910550861 54047678016

90 CHD ನೆೋರಳ ಚಿನನಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ, ತಾಯರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/3,8/3,8/8,178/ಪಿ2 ಇತರೆ ನೆೋರಳ 0.22 0.217 * 20139349308

91 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 73 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.67 0.35787 208812948719 2889001700060050

92 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 56/2ಎ,56/2ಬಿ,56/2ಸಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.77 0.409 777893379787 0489101009615

93 CHD ಟಮೊೋಟೆ ರಾಜಪಾ ಎಂ.ಟಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 25,4/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.38 0.2045 701586704699 2889000100102915

94 CHD ಚಂಡು ಹ ಮಿೋನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 83,107 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.92 0.44888 286501090153 64028432648

95 CHD ಚಂಡು ಹ ಸಿದ್ೂರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 19/ಪಿ3 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.55 0.26932 506010085647 10721100004272

96 CHD ಚಂಡು ಹ ನಾಗಪಾ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಡ್ಪಾ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 92,95 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.46 0.22444 875120354430 10721100005026

97 CHD ಚಂಡು ಹ ನಿಶಾಂತ್ ಎಸ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 186 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.92 0.44888 308362739498 0485101027627

98 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ಬತತಲಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 61 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ 1.15 0.60856 614012096631 0489101114166

99 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ನಿೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಗುಲಿಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 31 ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 0.38 0.19638 333679991320 10721100003686

100 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ಚನನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನೆಗ್ೌಡ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 56/3,49 ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 0.67 0.34367 446974881472 64177988036

101 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಮಾರಂಡಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 47/5,112,49 ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 0.58 0.29458 335147604632 64141793660

102 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ಶ್ರೋನಿವಾಸಯಯ ಜಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 29/1 ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 0.48 0.24548 681422630911 6348507591

103 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬ ೋವಿ ರ್ಾಚಮಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 48/ಪಿ12,9 ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 0.77 0.39277 447947698102 3855101001024

104 CHD ಚಂಡು ಹ ಶಾರಧ ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 126/2 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.45 0.44888 466571483703 64216541371

105 CHD ಚಂಡು ಹ ಅಶ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 117/4 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.37 0.17955 795280894438 64057519864

106 CHD ಚಂಡು ಹ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಿಪಾ ದ ಡಿಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 126/2 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.46 0.22444 872637521020 10721100003467

107 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಹನುಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 3/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ 0.70 0.3745 481717910705 38843122951

108 CHD ಟಮೊೋಟೆ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 3/1ಸಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.64 0.33742 371910981868 0489101007034

109 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಭತತಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಜನುಗುಟಟ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 14/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.13 0.07157 680411938615 0489101011605

110 CHD ಟಮೊೋಟೆ ರಾಜೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಾ ತನಿಮಡಗು ಕಾಮಸಮುದ್ರ 15/1 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ 0.71 0.375 832781386235 2889001700053406

111 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ಚಿಕ್ಕಯಳ್ಚಮಂದ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 18/4,21/1ಬಿ,18/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.38 0.2045 938212177427 0489101011812

112 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಸ ಣಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ುಚಚಪಾ ಆರಿಮಾನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 190/3,4/2,36/6 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 1.06 0.56237 766632136503 2889000100141853

113 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಮುನೆಪಾ ಬಿನ್ ಬಜಜಪಾ ವಟಟಗಲ್ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 83/2,60/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.62 0.3272 479861136903 0489101006808

114 CHD ಟಮೊೋಟೆ ರಘುಪತಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಚಿಕ್ಕಯಳ್ಚಮಂದ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 19/5 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.54 0.2863 424627906770 0489101012924

115 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಚಿನನಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಪಾ ತಾಯರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/3,8/3,8/8,178/ಪಿ2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.41 0.217 259068765946 20139349308

116 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಮುನಿಸಾಾಮಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಪಾ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 83 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.81 0.42944 706367627955 0489101008323

117 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಪ್ಾಪಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟ, ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ. ಕಾಮಸಮುದ್ರ 57/2 SDP ಟಮೊೋಟೆ 0.27 0.14609 538113049363 0489101010929.

118 CHD ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಜಿ.ವಿ ಲಕ್ಷಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಹುನಕ್ಲದ ಡ್ಡಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 47/1,47/3,47/4,9 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ * 0.75 514164306817 10721101033935

119 CHD ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಶ್ರೋ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ. ಕಾಮಸಮುದ್ರ 3/1ಸಿ, 4/1 ಇತರೆ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ * 0.75 371910981868 0489101007034

120 CHD ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ, ಮರಗಲ್. ಕ್ಸಬಾ 219/3,2/1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ * 1.6 967412177366 10545101011535

121 CHD ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮುನಿರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಾ, . ಪಲಮಡಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 3 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ * 1.6 852620755446 10721100003789

122 CHD ರ್ೈಯುರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಸಿ.ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನನಬ ೋವಿ, ಗುಲಿಹಳಿಿ. ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 30/1 ಪ.ಜಾತಿ ರ್ೈಯುರ್ಕತಕ್ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 0.6 * 1655104000091969

123 CHD Chaff cutter ಶಂಕ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ತಲಿಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 27/*1 ಪ.ಜಾತಿ Chaff cutter * 0.1568 526555651653 40350200000021

124 CHD Rotervator ಸರಸಾತಿ ಕೆ ೋಂ ಎಲ್.ಲ ೋಗನಾಥನ್ ದೋರ್ೋರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 78 ಪ.ಜಾತಿ Rotervator * 0.5 975418972808 40350200000021

125 CHD Sprayer ಗಂಗಪಾ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ ಕ್ಂಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 4/*1 ಪ.ಜಾತಿ Sprayer * 0.08 349240780385 40350200000021

126 CHD Rotervator ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಲ್.ಲ ೋಗನಾಥನ್ ದೋರ್ೋರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 70/ಪಿ6 ಪ.ಜಾತಿ Rotervator * 0.448 239908753679 40350200000021

127 CHD   Power weeder ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಮಾರಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 84/3 ಪ.ಜಾತಿ   Power weeder * 0.08 782968451249 0663101017302

128 CHD Chaff cutter ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ಕಾಮಾಂಡಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/ಪಿ25 ಪ.ಜಾತಿ Chaff cutter * 0.1568 329759996783 40350200000021

129 CHD Chaff cutter, ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನಾನರಪಾ, ವಾದ್ಂಡಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 64 ಪ.ಜಾತಿ Chaff cutter, * 0.1568 638625826593 40350200000021

130 CHD ಪ್ಾಿಸಿಟಕ  ಮಲಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ್ ಸರಸಾತಿ ಕೆ ೋಂ ಲ ೋಗನಾಥನ್, ದೋರ್ರಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 78,70/ಪಿ12 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ  ಮಲಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ್ 1.86 0.23856 975418972808 8651101002607

131 CHD ಪ್ಾಿಸಿಟಕ  ಮಲಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ, ಮದಿೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 102,10/ಪಿ25-ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ  ಮಲಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ್ 0.98 0.12544 200486984513 10534100004186

132 CHD ಪ್ಾಿಸಿಟಕ  ಮಲಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ,  ದಾಸೋನಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 77/2 ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಿಸಿಟಕ  ಮಲಿಚಂಗ್ ಪೋಪರ್ 0.5 0.064 343400219505 54051587020.

133 CHD ಬಿಡ್ಡ ಹ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ.ಬಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ ಕರ್. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 122 ಪ.ಜಾತಿ ಬಿಡ್ಡ ಹ * 0.072 790221637419 54051593725

134 CHD ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ ಚಿನನಪಾಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪದ್ೂಣ್ಣ, ರಾಯಸಂದ್ರ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 27/3ಪಿ1,21/3,76/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು ಪುನಶಚೋತನ * 0.1 221081081895 64052124032

135 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶಾರಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 78* ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.25 0.01875 606319350032 10920101010697

136 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಮಹದೋವಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 25/*9 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.23 0.01725 30033672304 64017938522

137 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಯಪಾ ಡ್ಡ ಬಿನ್ ಗುರಪಾ ಮಹದೋವಪುರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 18/2,57/4 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.48 0.036 754308876358 0663101037533

138 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 164 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.2 0.09 634438762705 10717101026625

139 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ದ ರೆಸಾಾಮಿ ಗ್ೌಂಡರ್ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 76 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.5 0.0375 391210604563 10920101003642

140 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಜರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 88/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.1 0.0825 634438762705 10717100005857

141 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರವಿ ಬಿನ್ ನಟೆೋಶ್ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 88/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.38 0.1035 811847805639 10920101001194

142 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ರೆ ಗ್ೌಂಡರ್ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 49/ಪಿ3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 323152816128 10920101003466

143 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿನನತಂಬಿ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 49/ಪಿ3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.7 0.0525 677435367021 10717100011340

144 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಪರಸನನ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ಯರಯನಾಗನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 38/1,31 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.78 0.0585 333351204709 15002200143348

145 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಷ್ಣ್ ಮಗಂ ಬಿನ್ ದ ರೆೈಸಾಾಮಿ ಡ್ಡ.ಕೆ.ಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 22/27,65 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 511174009305 1881101010300

146 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ.ಎಂ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಮಾವಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 77,80,64/2,34/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 3.23 0.24225 740422834909 91401005324145

147 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಪದಾಮವತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಪ ಾೋಜಿಗ್ೌಡ ಮಾವಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 83/3,83/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.862 0.13965 923243753643 10630101037241

148 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡರೆಡ್ಡಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 43/ಪಿ2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.6 0.12 480301546629 10920101019839

149 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಮೆೋಶ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 3,4,5/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.86 0.1395 588723814358 10920101003697

150 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಗನೆನೋರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 18 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 538934724145 64183068270

151 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಮಿಟಟಕೆ ತ ತರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 49 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 558129939169 10920101004979

152 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ನಾಯುಿ ತ ಂಗಲಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 119/ಪಿ13 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.6 0.12 851494920385 64144840632

153 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗಿೋತಾ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 148 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 647025714844 10920101003758

154 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಪಾ ಪ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 45/5,45/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.6 0.12 312439133240 64103879260

155 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನರಸಿಂಹಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಾ ಪ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 45/4,45/5,67 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 893102819012 64088276426

156 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಘುರಾಮ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 43/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.36 0.027 620385484234 10717100014703

157 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಭುವನೆೋಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಾ ನಾಯುಿ ಮೊೋತಕ್ಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 16/2,21/1,20 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.39 0.10425 233716615685 10717101018839

158 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ದಾದೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 75,92/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.95 0.07125 919142428792 64057365302

159 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ದಾದೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 91/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 877163238115 64071657706

160 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾಗರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಾ ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ ಕರ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 26/5,25,26/6 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 764650194471 0663101015916

161 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಪಾ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 5/4,9 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.4 0.03 908199785207 10920101013481

162 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗಂಗ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 66 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.7 0.1275 763856787902 10920101021338

163 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಧನಲಕ್ಷಮೋ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 114 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.6 0.12 728791750976 10920101027156

164 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಾ ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 45/ಪಿ17,40/18 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.5 0.0375 833316169757 10717100012154

165 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಗನೆನೋರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 13/6 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.45 0.10875 705552280645 64147195789

166 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುಕ್ುಂದ್.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯರೆಡ್ಡಿ ಗನೆನೋರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 18/ಪಿ72 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.8 0.135 974265555106 64070149769

167 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 121,19 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 973037972359 307633757425

168 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚಂದ್ರಪಾ ಕೆ  ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಾ, ಪ ಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 68,26/1,25 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 541639623573 64022892272

169 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ದ ರೆಬಾಬು ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ ನಾಯುಿ, ಮೊೋತಕ್ಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 21/3,116/2,76/1,76/2,78/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 828469923962 10717100004158

170 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾಗಪಾ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರಂಗಪಾ ನಾಯುಿ , ಮೊೋತಕ್ಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 89 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 276473055341 10717100004158

171 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಸುಭರಮಣಿ, ಬನನವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 11/ಪಿ6,104/5,117 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.53 0.11475 626334532321 10920101029640

172 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶಶ್ಕ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ  ಚಂದ್ರಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ, ಗನನರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 14/4 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.6 0.045 873220246046 37011891036

173 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಲಕ್ಷಮೋನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ, ಕ್ದ್ರಿಗ್ಾನಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 265,266 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.99 0.14925 329634625170 64134292085

174 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಧಕ್ೃಷ್ಾಣ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನರ್ಕಕಗಂಟಿರೆಡ್ಡಿ,  ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 49 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.76 0.132 802960765346 10920101016105

175 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಅನಸ ಯ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ, ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 38/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.67 0.05025 894394553411 10717100014692

176 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಶ್ವಪಾ, ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 179,4 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 220677567022 10920100300020

177 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ  ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ಸಂಗನಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 277,177/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.92 0.144 383008240796 10717100013261

178 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ಸಂಗನಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 192/2,147/ಪಿ4,192/4, 195/5 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.75 0.05625 803019818232 10717100005774

179 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ವಿತ.ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ವಿ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ, ಸಂಗನಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 247,242/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 565580274347 1172500100952401

180 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ.ಗ ೋಪ್ಾಲಕ್ೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಾ, ಪ ಗ್ಾನಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 125,50/ಪಿ1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 906226652299 64079093136

181 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ, ಪಂತನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 231,229, 241/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.84 0.138 698853880829 38305787068

182 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾಯತಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ ಕರ್. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 74,2,48,122,48 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 679226710489 64154478655

183 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಜಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ, ದಾದೋನಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 71 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.2 0.09 583583564559 38206319954

184 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಹನುಮಪಾ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ, ಮಾವಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 140 * ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.0388 0.07791 364035721743 10630100003030



185 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಹನುಮಪಾ, ಮಾವಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 140 * ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.568 0.1176 445245668180 10717100005774

186 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಾಬು.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ, ದ ಡರಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 200 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.79 0.13425 890404125644 1881108015778.

187 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸುಬರಮಣಿ.ಜ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ, ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/ಪಿ31 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 916511154790 50100202831240

188 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಡ್ಡ.ಕೆ.ಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 274/3,88/3,96/2,201,202/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.3 0.0975 982207342329 1881101023614.

189 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಜಯರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/ಪಿ24 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 759894610804 64163833269

190 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ, ದಾಸರಹೆ ಸಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 50/ಪಿ5 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 983259095138 1881101013708.

191 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ.ಕೆ  ಬಿನ್ ಎಂ.ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ಂಬಂಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 623 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.83 0.06225 454116842787 0663101014756.

192 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾಗರಾಜ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಕೆ ೋಡ್ಡಗಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 46/ಪಿ2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 519051251294 64009158473.

193 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ಂಬಂಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 354/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.65 0.12375 777944967772 64185283025.

194 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ಂಬಂಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 112 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.95 0.14625 910378844568 64137882117.

195 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಲತಿೋಫ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಬಾಜಿ ಸಾಬ್, ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ ಕರ್. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 94/25,94/18 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 616658975044 5702101002708.

196 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾದ್ಮುನಿ.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ, ಸಿೋತಂಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 181 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.95 0.14625 713772663783 54051587086.

197 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾಗರಾಜ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪಾ, ಮಜಾರಾ ಸಿೋತಂಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 177/3,176/5,118/5,176/6 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.88 0.066 828430830952 64054583561.

198 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಘುಪತಿ.ಪಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಕ್ೃಷ್ಣಯಯ ಪಿ.ಕೆ, ಪ ಗ್ಾನಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 50/3,50/5 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.71 0.05325 617560392119 64202794644.

199 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ.ಚಂಗಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ದಾದೋನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 71/6,71/ಪಿ71 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 747092716952 64027018581.

200 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ .ಬಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 95 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 394129898107 64161096098.

201 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಮತ.ಕೆ.ಜಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪರಸಾದ್, ಕ್ದ್ರಿಗ್ಾನಕ್ುಪಾ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 50/4,4/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.83 0.06225 421280010210 20343337504

202 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಘುಪತಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ, ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 71/1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.68 0.051 414616493379 10920101001574

203 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡಪಾ, ಎನ್.ಜಿ.ಹುಲ ಕರ್. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 158 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.36 0.027 586247312079 64018053809

204 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ, ದಾಸೋನಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 63/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.92 0.069 866946933284 64064052710

205 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ನರಸಿಂಹಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ,  ಪ ಗ್ಾಣ್ಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 23/2,77/ಪಿ1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 412072696429 64078206303

206 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ.ಎನ್.ಪ್ಾಪಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ, ಕ್ಸಿರೆಡ್ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 40/ಪಿ1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.4 0.03 613043524455 10717100002507

207 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗಂಗ್ಾಧರಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಕ್ದ್ರಿಗ್ಾನಕ್ುಪಾ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 68 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.2 0.09 748062518625 64133710491

208 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಎಸ್.ವಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆಶಪಾ,  ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 147,111,1/25 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 750903823148 10920101016406

209 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಬಿ.ವಿ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟ, ಬನನವಾರ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 106/1,79 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 924765416529 10920101011623

210 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಿಂಹಪಾ, ಪ ಗ್ಾನಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 24,77/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 972551794331 64074441273

211 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಅಚಾಪಾ , ತ ಂಗಲಕ್ುಪಾ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 141 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2 0.15 483722769902 37075274085

212 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ವಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೋನಿವಾಸಸಂದ್ರ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 8/3,93/5 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.76 0.057 313763072783 10920100142056

213 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಅಶಾಥಪಾ ಬಿನ್ ಈರಪಾ, ಕ್ದಿರಿೋಪುರ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 140 * ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.55 0.04125 621114423488 10717100005978

214 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚನನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಶಾಥನಾರಾಯಣ್, ದಾಳ್ವಾಯಿಹೆ ಸಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 142/5, 141 * ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.55 0.04125 874223560563 10717100013045

215 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸುಬರಮಣಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಾ, ಮಜಾರಾ ಗುಟಟಹಳಿಿ. ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 5/ಪಿ7 * ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 358746378391 1067600000787

216 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 163 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.666666667 0.05 932943323895 10717100012071

217 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನೆಯಯ ಬೋತಮಂಗಲ ಬೋತಮಂಗಲ 448/2,508/2,31/2 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.09 0.08175 665550767109 0663101010808

218 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ನಾದ್ಮುನಿ ಮುಷ್ ಟರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 168/3 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.54 0.1155 847994819280 64025338025

219 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯಪಾ, ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/ಪಿ12 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.8 0.06 665247598744 485101030135

220 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ, ಚಲಗ್ಾನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 10/ಪಿ39 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.075 556656506029 699080002673

221 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ.ವಿ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 8,68/ಪಿ1 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.21 0.09075 656626689060 32492186961

222 CHD ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸ ೋಮಸುಂದ್ರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಜಕ್ಕರಾಸಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 138,173 ಇತರೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.6 0.12 535120281182 10717100002628

223 CHD ಗೋರು ಉದ್ಯಕ್ುಮಾರ್  ಜಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾರಮನಾಯುಿ  ತಾತೋಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 111/3 ಇತರೆ ಗೋರು 0.24 0.23318 * 64041750277

224 CHD ಗೋರು ಕೆ ಂಡಪಾ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾರಮನಾಯುಿ ತಾತೋಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 111/3 ಇತರೆ ಗೋರು 0.21 0.20982 * 64067766368

225 CHD ಗೋರು ಏಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ, ಚಿನಾನಗನಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 80/3,80/6,68/1 ಇತರೆ ಗೋರು 0.15 0.15164 701523992200 10676100015551

226 CHD ಗೋರು ಮನೆ ೋರಂಜನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗಿೋತಾಂತರೆಡ್ಡಿ, ಚಿನಾನಗನಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 68/2 ಇತರೆ ಗೋರು 0.06 0.05916 582686527233 52010121945197

227 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಬಟಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ,  ಡ್ಡ.ಕೆ.ಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ 70/2 ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟೆ 0.71 0.375 659273963714 10876101026555

228 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಎನ್ ಗ ೋವಿಂದಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡರೆಡ್ಡಿ ಘಟಟಕಾನದೋನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 200/2,200/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.77 0.409 226884332744 520101018030587

229 CHD ಟಮೊೋಟೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಣಣೋಗ್ೌಡ ಉರಿಗ್ಾಂ ಆರ್.ಪೋಟೆ 11/1,36/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.38 0.2045 622767029940 15002200017753

230 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಪರಶಾಂತ್ ವಿ.ಕೆ  ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಗಂದ ೋಡಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 35/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.77 0.409 491525664352 10676100012557

231 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಾ ದ ಡಿವಲಗಮಾದಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 59/5,59/2,59/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.91 0.48568 723384589674 1655104000057743

232 CHD ಟಮೊೋಟೆ ರಾಜಗ ೋಪ್ಾಲ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಐಮರಸಪುರ ಆರ್.ಪೋಟೆ 20/1,20/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.34 0.17893 303188654825 34249867999

233 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಶಂಕ್ರ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಮಲಿಂಗ ರು ಆರ್.ಪೋಟೆ 59 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ 0.88 0.46812 554218202525 31735667015

234 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಮಮಣ್ಣ ದ ಡರಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 176/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ 0.97 0.51493 917701865356 1881101020528

235 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಎದ್ುೂಲರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 185,186 ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 1.06 0.54006 680915997744 1092011009105

236 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ಹರಿನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 185,186 ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 0.48 0.24503 474831139080 10717100004897

237 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ನಾರಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 10 ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 0.28 0.14238 978465051487 10717100013334

238 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಮಣ್ಜುನಾಥ ಬಿಲಿೋರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 52/2, ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 0.82 0.41732 684150679933 10717101049431

239 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿರೆಡ್ಡಿ ದ ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 39 ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 0.62 0.31913 333197936379 10920101003581

240 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ವಿಶಾನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಕ್ರಡಗ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 10 ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 0.28 0.14238 607831830808 10920101022726

241 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 66/1 ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 0.95 0.48797 787950337727 10717101001060

242 CHD ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ ರಘುರಾಂ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾರೆಡ್ಡಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 197 ಇತರೆ ಪ ೋಲ್ ಬಿೋನ್ಸ 0.96 0.49097 319648390874 3015665461-2

243 CHD ಟಮೊೋಟೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮಿಟಟಮಾಲಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 64/ಪಿ30 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.38 0.2045 781161082294 10534100002364

244 CHD ಟಮೊೋಟೆ ದೋವರಾಜು ಎಂ ಬಿನ್ ಎ ಮುನಿಯಪಾ ಮಲಿಂಗ ರು ಆರ್.ಪೋಟೆ 35/5,31/1,31/5,35/7 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.77 0.409 566655827971 1881101019078

245 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಇಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆೋಶವಪಾ ಕೆಸರನಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ 3/*2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ 0.48 0.25562 983077116788 1655104000017064

246 CHD ಟಮೊೋಟೆ ಬಿ.ಎನ್.ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನಡ್ಡಪನನ ಬಿಲಿೋರಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 90/2,86/5 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟೆ 0.65 0.34367 407130834828 2002893612

247 CHD ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಣಣೋಗ್ೌಡ ಉರಿಗ್ಾಂ ಆರ್.ಪೋಟೆ 26/1,36/1 ಇತರೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ * 2 622767029940 10994101047053

248 CHD ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನಾಯುಿ , ಮೊೋತಕ್ಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 36/4,36/11,73/2 ಇತರೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ * 2 220003598079 64017636940

249 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿ.ಪಿ.ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.54 920949924713

250 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವರದಾಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ಬಾಯಟಪಾ, ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.57 812470624330

251 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಶಟಿಟ, ಉಕ್ುಕಂದ್ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 256734736415

252 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ , ಹಿರೆೋನಲಿಗುಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 2.09 863829357045

253 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ , ಯಳ್ಬುಗಿಯ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.37 290915066863

254 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಹನುಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ , ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.78

255 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಊಮಪಾ ಬಿನ್ ಪ ಂಗಪಾ, ಯಳ್ಬುಗಿಯ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.85 612689431345

256 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ, ಯಳ್ಬುಗಿಯ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.25 495784126404

257 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಇಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ, ಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.98 770415531977

258 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ, ಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.47 642313633997

259 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ, ಕ್ುಪಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.74 660109801733

260 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ.ದ ಸಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.55 636771584803

261 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ , ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.37 545953216343

262 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಹನುಮಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 480322752099

263 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸಂಪಂಗಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ, ಮುಷ್ರಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.61 263442321015

264 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ತಿರುಮಣ್ಣ ಶಟಿಟ, ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 916626843690

265 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಹರಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜು ಶಟಿಟ, ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.33 979719563512

266 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜು ಶಟಿಟ, ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.33 728221461108

267 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ.ಸಿ.ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನೆಪಾ,  ಕ್ುಪಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.4 281219897848

268 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಕ್ಕ ಕೆ ೋ ಮುನಿಸಾಾಮಿ, ಕೆ ಡಗುರ್ಕಯ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 637543153845

269 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಕೆ ಡಗುರ್ಕಯ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4

270 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಭತತಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಕ್ರಿಯಪಾ, ಹುನಕ್ಲದ ಡ್ಡಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.2 286674258821

271 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 722940100006

272 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರೆಪಾ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ, ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1 281498713390

273 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಪರಮಿೋಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 362556005315

274 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ, ನಾಯಕ್ರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1 837422121518

275 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಯಯ, ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.76 441039691687

276 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ತ ೋಟಿಸಾದ್ಪಾ, ಬಲಮಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.2 668688201399

277 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನೆಪಾ, ಬಲಮಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 341626036210

278 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟನಬ ೋವಿ, ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.75 999726443348

279 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ, ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 455268258375

280 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ಜುಂಜನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.6 292814210753



281 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಪಾ, ಜುಂಜನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.35 898451059768

282 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ರ್ಾಚಮಾನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1

283 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ, ಮ ತನ ರು ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 2.28

284 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಪಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ರ್ಾಚಮಾನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.6

285 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಚಿಕ್ಕನಲಿಗುಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.69

286 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸುಬಬರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ, ಚಿಕ್ಕನಲಿಗುಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.2

287 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ, ಚಿಕ್ಕನಲಿಗುಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.2

288 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.34 825306259571

289 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಪಾಮಮ, ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.9

290 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ, ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.21 229742111424

291 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ, ಪಲಮಡಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.74 739739315004

292 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ, ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.57 777893379787

293 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ, ಬ ೋಡ್ನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.44 514034723097

294 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಾ, ದ ಡ ಿರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 2.28 969432510928

295 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಬಿ.ಎಂ.ಮಧುಸುಧನ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ, ಬ ೋಡ್ನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.9 896443648659

296 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸ ೋಣ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ, ಕೆ ೋಟರಾಮಗುಳ್ಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.89 282965687392

297 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಾ, ದ ಡ ಿರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 2.1 814673795164

298 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರಪಾ, ದ ಡ ಿರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.22 471594787367

299 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶಂಕ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ, ದ ಡ ಿರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.24 346428526727

300 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ದಾಸಪಾ, ದ ಡ ಿರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 2 213675906916

301 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಚ ೋಕ್ಕಪಾ, ದ ಡ ಿರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.99 682803679953

302 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ದ ಡ ಿರು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 2

303 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಾ, ಬಾಯಡಬಲ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.34 943891015873

304 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಪಾ, ವರದಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 849602192362

305 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ತಿಮಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯರೆಡ್ಡಿ, ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.74

306 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ.ಪಿ.ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಾಪಿರೆಡ್ಡಿ , ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.51 868901712184

307 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚನಾನರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ , ಕೆ ಂಗರಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4

308 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುಂಡಪಾ, ಯಳ್ಬುಗಿಯ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 312089001486

309 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ, ಕ್ಣಿಂಬಲ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.56 751778248249

310 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮದ್ ೂರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಾ,  ಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.39 941910367349

311 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚಲಪತಿ.ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಟಾಟಬಿರಾಮಯಯ, ಕೆಸರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.9 317870302641

312 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾಗೋಶ್.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ , ಚಂಬನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.36 8816296308252

313 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಬಾಯಡಬಲ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.19 643381641492

314 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಲಿಪಾ, ಮಾಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.75 440226327589

315 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಾ, ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 689864468424

316 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾಗೋಶ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ, ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 302963587655

317 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ, ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.48 744606089782

318 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ, ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.48 927149556480

319 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮಂಜುನಾಥ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಾ, ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4

320 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಪಿಳ್ಿಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ.ತಿಮಮರಾಯಪಾ, ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 812550416412

321 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಿಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ, ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.2

322 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಉಕ್ುಕಂದ್ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.48 612522517261

323 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನಿನವಪಾ, ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.33 359274845427

324 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಯಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ, ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.47 977687099370

325 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕೆ.ಚೌಡಪಾ ಬಿನ್ ಕೆ ರಚಪಾ, ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.22 934316130310

326 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾಗರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ಅವಿಲಪಾ, ಬತತಲಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.3 966955861269

327 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಬತತಲಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.47 339394481080

328 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನೆಪಾ ಬಿನ್ ಬುಡಿಪಾ, ಬತತಲಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 946265386651

329 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.95 482040239387

330 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಬಯಯ, ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.38 644257910465

331 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಅಶಾಥಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 654135898961

332 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚೌಡಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 876513565281

333 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 3.2 428439354858

334 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ಚಂಬೋನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4

335 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ರ್ಾಚಮಾನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4

336 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಹಂಚಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.42 310105342113

337 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಎಸ್.ಮಾದ್ಮಂಗಲ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.6 502017317653

338 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ, ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.15 532624474538

339 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಟಿ.ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ, ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.5 383568705126

340 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಬತತಲಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.22 521612912252

341 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಬೈಗುರಪಾ, ಕ್ಂತೋಪುರ ಮಠ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.49 733410807386

342 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.3 256779128255

343 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ, ಚಿಕ್ಕನಲಿಗುಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 532576638368

344 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.2 954943638301

345 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.54 920949924713

346 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬ ೋವಿ, ಸ ಂಟಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.6 447947698120

347 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ಸ ಂಟಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4

348 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 623467138118

349 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.48 798241345570

350 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅನಂತ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.78 873454399681

351 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಸುರೆೋಶ್, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.35 711831936484

352 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಆನಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ , ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.48 661160946915

353 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಬುಡಿಪಾ, ಬತತಲಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.2 810415206769

354 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪನನ ಬ ೋವಿ, ಬತತಲಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.53 671163733692

355 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಉಲಗಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.2 618852408317

356 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ನಲಿಮುನಿಯಪಾ, ಪಲಮಡಗು ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.57 396202091408

357 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿತಿಮಮಯಯ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.35 691643567204

358 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮುನೆಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಪಾ, ಮಾಗೋರಿ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1

359 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.62 768050323532

360 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರಾಜು, ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.36 241808079148

361 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.81 410635704486

362 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ, ಬಂಗನ ರು ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.5 656036078937

363 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 787373135346

364 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸ ೋಣ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ, ಅಬಿಬಗಿರಿಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.2 764561962850

365 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್, ಮರಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.23 274147737139

366 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ, ಮರಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.78 967412177366

367 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಗ ೋರಪಾ ಬಿನ್ ಈಶಪಾ, ಮರಗಲ್ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.25 642855027058

368 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ, ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 974421082931

369 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ, ಬುವನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.47 728181400525

370 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮಾರಪಾ, ಬುವನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.48 745682898606

371 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ನಿಮಮನಾಯಕ, ಉಪ್ಾಸಪುರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.91 279464708951

372 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸಾದ್ಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ, ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.82 503150148259

373 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸ, ದಬಬನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.29 612665968258

374 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿನಾಯಕ್, ಸಾಕ್ರಸನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.24 837408849793

375 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಪರತಾಪ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ, ಬಲಮಂದ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.5 447922808582

376 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನಾಯಕ್, ಗುಟಟಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4



377 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಸಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ , ಗುಟಟಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.47`

378 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಅಬಿಬಗಿರಿಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.2 955996916237

379 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆ ಸ ರು ಮುನಿಯಪಾ, ಮಾವಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್ ಪೋಟೆ 92/ಪಿ30 ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1.2 517280821956

380 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಗುಂಟೆಪಾ, ನಕ್ಕನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 25 ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 274943367104

381 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ, ನಲ ಿರು ಬೋತಮಂಗಲ 5/*1 ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 367678298787

382 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಹನುಮಪಾ, ಏತ ರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 52/ಪಿ5,34 ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.65 314239247183

383 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ , ಮಡ್ಡವಾಳ್ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 97/ಪಿ ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.8 556304446078

384 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ, ಕ್ಸಿರೆಡ್ಡಿಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 31/*1 ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 599038566813

385 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ನಾರಗ್ಾಜು ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ, ಕೆ ಡ್ಡಗೋಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 77/3 ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.53 343400219505

386 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಹನುಮಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ, ಮಾವಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್ ಪೋಟೆ 92/ಪಿ-7 ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 1 364035721743

387 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿ.ಎಂ.ಶ್ವರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಬ ೋವಿ, ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 18/*3 ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.98

388 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ತ ಂಗಲಕ್ುಪಾ ರಾಬಟಯಸನ್ ಪೋಟೆ 115/1 ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.25 830643457023

389 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಸ ೋಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ, ಚಿಂಚಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 35 ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.4 885892504801

390 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ, ರಾಮಸಂದ್ರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 34/1,33/1, ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.32 449792338128

391 ರೆ ೋಗ & ರ್ಕೋಟ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ ವಿ.ಶ್ರೋನಿಥ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ, ಯರಯನಾಗನಹಳಿಿ ರಾಬಟಯಸನ್ ಪೋಟೆ 41 ಪ.ಜಾತಿ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣ 0.7 957553125788

392 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ನಿಮಯಲ ಕ್ುಮಾರಿ ಬಿ ಕೆ ೋಂ ಚೌಡಪಾ ದ ಡ್ಿೋರಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.135 895280676283 0972500100448301

393 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಎಂ ಕೆ ೋಂ ಯಲಿಪಾ ಎಂ ಮಾಕಾರಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.162 440226327589 10545100001782

394 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.16875 775942623403 1881101020505

395 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಚಿನನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಮಡ್ಡವಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.23625 953852698625 64055241301

396 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.135 333340267955 31862921533

397 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಶ್ರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಮಡ್ಡವಾಳ್. ಮಡ್ಡವಾಳ್. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.2025 841893372226 2454261005735

398 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಶ್ರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಮಡ್ಡವಾಳ್. ಮಡ್ಡವಾಳ್. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.2025 * 2454261005735

399 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಬಿ.ಕೆ.ವರದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ, . ಬ ೋಡ್ನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.0675 784788583993 64055241301

400 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡರ ಮುನಿಯಪಾ, ಹುಲಿಬಲ. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.75 344023835992 2454261005735

401 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಚಿನನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಮಡ್ಡವಾಳ್ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.23625 953852698625 64055241301

402 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ, ಐತಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.135 333340267955 31862921533

403 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಈಬಿಬೋರಪಾ, ಹಿರೆೋಕ್ರಪನಹಳಿ .ಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.0675 376126965934 2454261005735

404 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮಾವಹಳಿಿ ಆರ್.ಪೋಟೆ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.3375 517280821956 841330110000067

405 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಸ ಣ್ಣಕ್ುಪಾ ಆರ್.ಪೋಟೆ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.16875 366077207252 15002200149614 

406 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಕೆ.ಎಂ.ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿಯಪಾ, . ಕ್ುರಬರಹಳಿಿ * ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.162 716649184180 2454261005735

407 ಮಧುವನ & ಜೋನು ಜೋನು ಪಟಿಟಗ ಚಂದ್ರಪಾ.ಎ ಬಿನ್ ಅಪಾಣ್ಣ, ಗಟಟಕಾಮದೋನಹಳಿಿ. ಆರ್.ಪೋಟೆ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಟಗ 0.162 358204684477 10661100003875

408 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರುಮನೆ ದ್ರ್ಾನಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಶ್ರೋರಾಮರೆಡ್ಡಿ ದ ಡಿಚಿನನಹಳಿಿ ರಾಬಯಟ್ ಸನ್ ಪೋಟೆ 54/5 ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 4000 1,582,000 4035200000257*

409 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಹೆೋಮಂತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿರಾಜ್ ದ ಡಿಕ್ಂಬಳಿ ರಾಬಯಟ್ ಸನ್ ಪೋಟೆ 16 ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 4000 1,582,000 4035200000257*

410 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರುಮನೆ ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಬ ವಿ ಅನಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಸಿರುಮನೆ 2080 1,711,000 4035200000257*

411 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ಪದಾಮವತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಪ್ಾಾಜಿಗ್ೌಡ ವಾದ್ಂಡಹಳಿಿ ರಾಬಯಟ್ ಸನ್ ಪೋಟೆ 83/2, 83/3 ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 3568 1,400,000 150230700001066*

412 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಹಿರೆೋಕ್ರಪನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101/11 ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 4000 1,594,000 0485882003724*

413 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಗ್ಾಜಗ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 118/1,118/2,116/2,116/1 ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 4000 1,606,000 3855101000882*

414 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ ರೆೈಕ್ಣ್ಣನ್ ಕ್ರಡ್ಡಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 35 ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 4000 1,570,000 4035200000257*

415 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಜಿ. ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ ತಾತೋಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 189/2, 295 ಪರಿಶ್ಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಸಿರುಮನೆ 2080 1,600,000 4035200000257*

416 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಪೃಥ್ವಾರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮದಿೂನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 15/6* ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 4000 1,570,000 64078286970

417 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರುಮನೆ ರೆೋಖ ರೆಡ್ಡಿ.ಹೆಚ್.ವಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 105/2 ಇತರೆ ಹಸಿರುಮನೆ 560 267,553 20101649633

ಕೆ ೋಲಾರ
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಕೆ.ಶ್ಲಾ ಕೆ ೋಂ ಸಿ ನಾಗರಾಜ್ ಆಲೋರಿ 87/3, 87/1 ಮಹಿಳ್ಾ ಗೋರು 2.00 0.521 472666214053 10829101086520
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಜಿ.ಎನ್.ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ೈ.ಗ ೋಪ್ಾಲರೆಡ್ಡಿ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ 46/3, 45 ಇತರೆ ಗೋರು 0.50 0.13025 726538350603 539101020418

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಹನುಮಪಾ ಎಂ. ಮಲಾಿಂಡಹಳಿಿ 45,62/p13
ಮಹಿಳ್ಾ
ಪ.ಜಾ

ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ 0.40 0.18756 307998052917 1914101003044

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ
ಬಿ. ಅನಂತಪಾ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗ್ೌಡರ 

ಮುನಿಶಾಮಪಾ
ರ್ಾನಾದ್ಹಳಿಿ 53/8 ಇತರೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ 0.97 0.2522 657521391119 10842100000625

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರೆಪಾ ಉರಟಿ ಅಗರಹಾರ 40/1 ಇತರೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ 0.59 0.15369 361473298889 10829100011563
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ ವಿ.ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಯಣ್ಣ ಮಟನಹಳಿಿ 47,121/2 ಇತರೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ 1.00 0.2605 883627336519 40350100000348
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ ಎಸ್.ಸಿ.ನಾಗೋಶ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಶಟಿಟಗ್ಾನಹಳಿಿ 100/1 ಇತರೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ 0.60 0.1563 907420722145 1295101013191
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹೆ ಳ್ಲಿ 367 ಇತರೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ 0.30 0.07815 921744333043 10842100001011
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ ಎಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಾ ಚಾಮರಹಳಿಿ 122,116 ಪ.ಪಂ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ 2.00 0.9378 918307995939 125000076065

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ ಸಮಿತಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮು

# 17 3ನೆೋ ಮುಖಯರಸತ, 
4ನೆೋ ಅಡಿರಸತ, 

ಮಲಿೋಶಪ್ಾಳ್ಯ, ಹೆ ಸ 
ತಿಪಾಸಂದ್ರ, ಬಂಗಳ್ ರು, 

(ಪ್ಾಶಾಯಗ್ಾನಹಳಿಿ)

7/1,7/2,7/3,7/4,8/2,

8/3,8/4,8/5

ಮಹಿಳ್ಾ
ಇತರೆ

ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ 3.90 1.02637 441906281580 10757101027679

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ ಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಿಪಾ ಶಟಿಟಹಳಿಿ 157 ಮಹಿಳ್ಾ ಪ.ಜಾ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ 0.60 0.28134 305848410281 15022200064142
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ ಮುನಿರಾಜು ಸಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಚ ೋಳ್ಗಟಟ 23/2 ಇತರೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ 0.58 0.15109 40358100000753

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ
ರೆ ೋಹಿತ್ ಭಾರದಾಾಜ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ 

ರಘುನಾಥ ಕೆ
ಶಟಿಟಗ್ಾನಹಳಿಿ 109 ಇತರೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ 1.50 0.39075 2125010013516

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ ಮರಿಯಮಮ ಕೆ ೋ ಎಸ್ ಗಿರಿಯಪಾ ಶಟಿಟಕೆ ತತನ ರು 6/-p6,6/p1-p2
ಮಹಿಳ್ಾ
ಇತರೆ

ಗೋರು ಎ.ಇ.ಪಿ 0.40 0.1042 1295101008486

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ 
ಕೆ.ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್. 

ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ
ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ 37/7,18/5,19/1,37/3, ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.63 0.30794 829862018599 0494101013805

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ಕೆ.ಎಂ. ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎಂ. ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ 41,40 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1.00 0.4888 520667644998 10831100011044

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ಕೆ.ಎನ್. ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ 65/1,158 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1.00 0.4888 983600350229 10831100014345

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ಎನ್. ರಾಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂದಿೋಶಪಾ ಕಾಡಹಳಿಿ 85/3 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.18 0.08798 210106852572 0493101015545
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ಮುನಿರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚೌಡಪಾ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ 42/0 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.60 0.29328 499242410963 10831100012584
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ಕೆ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಕಾಡಹಳಿಿ 134 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.30 0.14664 797198464447 0493101015172
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ಕೆ ಎನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ 155/3 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.35 0.17108 217697233348 10831100010624
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ಆರ್ ತಮೆಮೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಎಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಮಠಾಪುರ 21 ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.80 0.39104 962592432670 64115226648
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಚಂಡು ಹ ಸತಿೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ 17/4,46/2,23/1b ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.14 0.06843 297168732138 10831100013687

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ
27,51/9,

12/4B
ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.45 0.405 867367191582 32760198666

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಹನುಮಂತಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ 69,52/-p11 ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.45 0.405 426505288509 32684189422



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ವಿ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ
24/2,23/1,

32/2
ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.22 0.19 950988362476 32703383124

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಚಂದ್ರಪಾ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ 45 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.2 881562176105 10684101010563
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಲಕ್ಷಮದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ 6/4B ಮಹಿಳ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.70 0.35 661809407111 125000121384
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ 51/16 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.35 0.175 667696073361 33456553010
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಗ್ೌಡ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಸತೋನಹಳಿಿ 1/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.70 0.35 751195964026 125000085162
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಾಯಲಹಳಿಿ 2/2,54 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.30 0.15 940524645240 34458983826
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಈರಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ 52/-p1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.2 755114261348 33286815208
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಗ ೋಪ್ಾಲ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡರ ಕ್ುಪಾಣ್ಣ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ 50 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.70 0.35 349283848493 15850100013276
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಾಯಲಹಳಿಿ 5/2, 54 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.35 0.175 346391823124 0539101036409

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಬಾಬು ಬಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಾಯಲಹಳಿಿ 61/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.70 0.35 557473383681 125000220318

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಹಿೋರೆಪಾ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಾಯಲಹಳಿಿ 14/p1-p1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.3 784015065761 10684100000641
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನಾಗನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ 25 ಪ.ಪಂ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.36 0.324 307549383818 10652101023594
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಟಿ ಆಂಜಪಾ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲಪಾ ನಾಗನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ 22,25 ಪ.ಪಂ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.39 0.276 490966545851 10652100004708
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಅಕೆಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುಳ್ವಾಗಲಪಾ ಬಾಯಲಹಳಿಿ 33 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.4 12500219085
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಬಿನ್ ರ್ಕಟಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ 51/1,51/2,32/1,34,68 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.3 722637794025 125000173252
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಾಯಲಹಳಿಿ 55 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.50 0.25 585462073654 10684100006954
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ತಿಪಾಸಂದ್ರ 43/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.5 927471907079 125000237649

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಚಂದ್ರಪಾ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ
42/1,45,63/2,63/3,63/

4
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.70 0.35 881562176105 15012200126427

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಬಿ ಎಂ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಾಯಲಹಳಿಿ 60 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.66 0.33 960273984116 699050027127
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಸರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಾಯಲಹಳಿಿ 79 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.30 0.15 308263919341 125000251494

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಬಿ ಎಂ ಶಂಕ್ರೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಾಯಲಹಳಿಿ 24 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.70 0.35 660576757979 699050018500

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಬಿ ಎನ್ ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಾಯಲಹಳಿಿ 71/1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.30 0.15 282917128383 125000709396
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೋ. ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಸತೋನಹಳಿಿ 39/1,39/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.70 0.35 648523624726 10684100005996
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಸತೋನಹಳಿಿ 12/11 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.4 587908540985 10694100067636
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ 27 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.70 0.35 468411220993 10684100001199
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಎಂ ವಿ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ 28/P1 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.70 0.35 850549144652 10684100002563
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಕೆ ಸಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ 40,41 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.3 10831100012559
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಮುನೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ಲಗುಡ್ಿ ಮುನಿಯಪಾ ಚಲಿೂಗ್ಾನಹಳಿಿ 60/P14 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.40 0.2 0493101018452
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಆನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಎನ್ ರಂಗೋಗ್ೌಡ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ 155/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.4 10831100012740
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಶ್ರೋರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ 47/2,46/4,45/4,23/1b ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.38 0.19 10831100012587
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಕಾಡಹಳಿಿ 85/2a ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.70 0.35 0493101011809
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ 41/2 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.3 10831100010097

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಕೆ ಎನ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ
18/1,18/2,18/3a,18/4,

18/6,5/3
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.60 0.3 10831100014345

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ ಕಾಡಹಳಿಿ
72/p53,34/1c,10/1a,

13/1a,10/2a
ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.35 0493101012653

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಬಾಲಾಜಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕಾಡಹಳಿಿ 110 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.50 0.25

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ತಿಪಾೋನಹಳಿಿ 8778/5a ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.35 0493101014182
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಟಿ ಪಿ ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ತಿಪಾೋನಹಳಿಿ 40,41/3 ಇತರೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.37 0.185 04931010106

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಾಂಜಿನಪಾ ಕ್ಲ ಿರು 238/34p,238/36p,94/1 ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.00 0.9 455456313975 10829100005104

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಜ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಐತರಾಸನಹಳಿಿ
471/2471/4,

472/2
ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.75 0.05407 939444120126 4454101001612

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಾ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಉರಿಗಿಲಿ 122/1,94/1,163,145 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 0.0618 369840404804 10829100001180

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಂಜುಂಡಪಾ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕೆಂಬತತನಹಳಿಿ 8/piki-p2,16/14 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 0.0618 686738804850 10694100004798

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸಂಪತ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಐತರಾಸನಹಳಿಿ 477 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.39 0.04253 546470071734 4454101000002

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ
ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಎಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ಎನ್ 

ರಾಮಯಯ
ಮದ್ನಹಳಿಿ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.95 0.02935 583455862318 4067101002908

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕ್ಲ ಿರು 82,11/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.24 0.03831 42023468122 0539101028138

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಚಾರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣಿಚಾರಿ ರ್ಕತತಂಡ ರು 148 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.48 0.01483 457066191831 10829100009002

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಬೈಚಪಾ ಉಪುಾಕ್ುಂಟೆ 19 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.68 0.05191 301502639603 112101011002758

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಮುದ್ುವತಿತ
157/4a,151/5,

151/4,157/4b
ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 0.0618 931693123744 40350100000383

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾಗರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಬಳ್ಗ್ಾನಹಳಿಿ 101,39/4,16,23 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.59 0.04913 580816104172 4242500103342601
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಅಪ ಾೋಜಪಾ ಬಿನ್ ಚ ಕ್ಕಪಾ ಮುದ್ುವತಿತ 34 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 0.0618 635868705413 40350100005441
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ವಿ ಮಾಣಿಕ್ಯರಾಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಹೆ ದ್ಲವಾಡ್ಡ 61/1,84 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.68 0.05191 845635122852 112101010015828
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಬೈರಪಾ ವಿೋರಾಪುರ 48,140 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.92 0.02842 841585747579 10684100004017
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಯಲವಾರ 13 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.10 0.03399 586401637312 112101010019433
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಶಾಯಮಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಈಕ್ಂಬಳಿಿ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.83 0.02564 625471574256 10661101003749

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ರ್ೈ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಿ ಯಳ್ಚಿೋಪುರ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.60 0.01854 690844447058 125000137383

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಯಳ್ಚಿೋಪುರ 32/1,101/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.68 0.02101 259624355786 125000156850
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಈಕ್ಂಬಳಿಿ 25/1,25/4,48/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.97 0.02997 377850624143 10661101032529
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಶ್ಳ್ಿಂಗರೆ 48/3,24/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.95 0.02935 267394127537 10661101028012

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಅನಾರ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ ಬಸಿೋದ್ ಖಾನ್ ಬಟಟ ಬಣ್ಜೋನಹಳಿಿ 29/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.40 0.04326 631369746588 4242500100574201

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ವಡಗ ರು 28/2,28/3,28/4,55/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.20 0.03708 767747096683 125000212535
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚೌಡಪಾ ಹೆ ೋಳ್ ರು 208 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.60 0.04944 789050518651 10652100011815
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಜಡ್ೋರಿ 5/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.48 0.01483 239637281655 10652101041891
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸ ೋಮಶೋಖರ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಜಡ್ೋರಿ 162/3,150/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.83 0.02565 792199853627 10652101021781



ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಜಡ್ೋರಿ 70/2,70/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.89 0.0584 894683922001 10652100004444
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಾ ಅಣಿಣಹಳಿಿ 45/2,45/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.60 0.04944 686017642133 4242500103630601
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪಾ ನುಕ್ಕನಹಳಿಿ 34,2/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.70 0.05253 279617379741 911010013571182
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಯಪಾ ವಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ದಿಂಬಚಾಮನಹಳಿಿ 98 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.37 0.04233 945228776038 10661100003026

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿಗ್ೌಡ ದ ಡಿಹಸಾಳ್ 165/3,201/-p1,201/-p3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.80 0.02472 481833247638 64127300970

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಜುನಾಥ ರ್ೈ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಯಡಹಳಿಿ
29/2,28/2,

119/2,120,25/1
ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.64 0.05067 760635696621 30828282720

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮರಿಯಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಗ್ೌಡ ದ ಡಿಹಸಾಳ್ 20/p7,125/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 0.0618 555686728784 008000101017177

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪುಳ್ಿಪಾ
ಗ್ಾಂಧಿೋನಗರ (ಕೆ ೋಲಾರ 

ಅಮಾನಿಕೆರೆ)
172,175/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.50 0.01545 8725476130322 008000101010001

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿಾ್ ಗ ೋಪಣ್ಣ ಅಮೆಮೋರಹಳಿಿ 117/2a ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.74 0.02286 947556022967 10694101038471
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಅಮೆಮೋರಹಳಿಿ 26/1,126/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.86 0.02657 308948225502 10694101010712
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ನಾಚಪಾ ಉಪುಾಕ್ುಂಟೆ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.60 0.04944 897318270036 0539101035179

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ
ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಎಂ ಬಿನ್ ಲೋ. 

ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ
ಉಪುಾಕ್ುಂಟೆ 19 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.88 0.02719 746575790059 10829100005565

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸಾದೋ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಸುಗಟ ರು 109/1,9 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.99 0.03059 379821698000 10829100006748
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಜುನಾಥ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ವಿಟಟಪಾನಹಳಿಿ 6/2,7/2,6/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 0.0618 665336622350 4242500100479801

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ವಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ

ನಂ. 799/1 3 ನೆೋ 
ಅಡಿರಸತ, ರ್ಕೋಲುಕೆ ೋಟೆ 
ಬಡಾವಣ, ಕ್ುರ್ಂಪು ನಗರ, 

ಕೆ ೋಲಾರ 
(ವಿಟಟಪಾನಹಳಿಿ)

28 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.63 0.05036 683554637700 774902010001061

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ವಿ ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಆಲಹಳಿಿ 25/2,115 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.50 0.04635 725937337408 32702213743

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಚೌಡ್ೋಗ್ೌಡ ಚಲುವನಹಳಿಿ
111/5,23/4,

57/2a,16
ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.50 0.04635 843605506531 15012200122250

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ
ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್  

ಸ ಣಣೋಗ್ೌಡ
ಶ್ಳ್ಿಂಗರೆ

248/2,253,265/2,

270/1271/2,275/1,

339/2,342/2

ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.30 0.04017 547018850680 0539101038669

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಜನನಘಟಟ 248,4/1,68 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.99 0.06149 217697012001 31088172671
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಅಶಾಥಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕ್ಲ ಿರು 21/1,21/2,44,90 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 0.0618 653368642468 125000372043
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಪಾ ಬಿ ಎಂ ಬುಸಸನಹಳಿಿ 38 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.44 0.0445 650478650829 10829101069417
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಂಜುಂಡಪಾ ಬಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬುಸಸನಹಳಿಿ 47 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.50 0.04635 315717675035 10829100006413

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಉರಿಗಿಲಿ 7,159/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.80 0.05562 234432042318 10829100011359

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಹನುಮಪಾ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಉರಿಗಿಲಿ 166 ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.20 0.00618 561976756708 54058929932
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಬಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಚಚೋಗ್ೌಡ ಮದೂೋರಿ 201 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.10 0.03399 87933395723786 1914101003909

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ ಖಾಜಿಕ್ಲಿಹಳಿಿ
99/1,107/3,

128/3,107/1
ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.36 0.04202 332064225638 115901010008489

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಲೋ. ಪಿ ಮುನೆಪಾ ಸುಳ್ದೋನಹಳಿಿ 188/1,261/10 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.04 0.03213 279432134326 10883101002847
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಅಶ ೋಕ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಈಕ್ಂಬಳಿಿ 13/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.80 0.02472 357155150694 35251850236
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಈರಪಾ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ್ಪಾ ಈಕ್ಂಬಳಿಿ 119,13/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.67 0.0516 238354022767 10661100004641
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಗ್ೌಡ ಯಡಹಳಿಿ 97 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.30 0.04017 716831266591 4242500102054201

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ
ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ
ಸಿೋಪ ರ 90,89 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.13 0.03491 645134649540 112101231001302

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಅಶಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕೆ ೋಡ್ಡರಾಮಸಂದ್ರ 16/2,54/2,56/7,56/6 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.18 0.03646 712899368152 112101011000819

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚಿಕ್ಕಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕೆ ೋಡ್ಡರಾಮಸಂದ್ರ 20/1,21/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.49 0.04604 967212318575 112101010019893

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಾ ಛತರಕೆ ೋಡ್ಡಹಳಿಿ 155/1,155/2,155/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 0.061 573466489368 0539101029330
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸತಿೋಶ್ ರ್ೈ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಗ್ೌಡ ಯಲವಾರ 97,15 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.49 0.04604 125000854390
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸುಭದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಎಸ್ ಯಲವಾರ 198/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 0.0618 526936947165 0539101022213

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಯಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆ
198/3p1,39/6,42,186/

1
ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 0.0618 10829100006751

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಬೈರೆೋಗ್ೌಡ ರ್ಲಗಲಬುರೆ 252/3,14/p6,106/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 0.0618 4067101001180
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪಾ ಮದ್ನಹಳಿಿ 124/1,48/5,41/1,33/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.52 0.04696 278602932257 4067101001174
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋಪ್ಾಲ ರೆಡ್ಡಿ ಎಂ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಾ ಮದ್ನಹಳಿಿ 48/4,74,126/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.47 0.04542 4067101001633

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಹೆೋಮಂತ್ ಎಂ ವಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಮುಳ್ಿಹಳಿಿ 77/12a,77/12b,77/12c ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.47 0.04542 712443548000 4067101002880

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಜಿ ವಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಂ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಮುಳ್ಿಹಳಿಿ 80/2,80/3,252 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.33 0.04109 '4067101001063
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಎಂ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಶಟಿಟಮಾದ್ಮಂಗಲ 253 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.09 0.03368 534062049580 54052763914

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಚಿಟನಹಳಿಿ
244/2,242/3,2/10,

240/2,25/2
ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.92 0.05932 409779572283 10829100008016

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಉರಿಗಿಲಿ 136,135/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 2.00 0.0618 656473520971 10829100007438
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಾಂಜಿನಪಾ ಕ್ಲ ಿರು 238,94/1 ಪ.ಜಾ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1.67 1.35 455456313975 10829100005104
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಯಟರಾಯಪಾ ಬಾಗಲಹಳಿಿ 94,91/2(2a),95 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1.22 0.75 362786181454 4067101001355

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಾಂಜಿನಪಾ ಕ್ಲ ಿರು 94/1,238/36p,238/34p ಪ.ಜಾ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 0.97 3.6 455456313975 10829100005104

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಜ್ಞಾನೆೋಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ
ಅಂಬೋಡಕರ್ ನಗರ್, 

ಬಾರಂಡಹಳಿಿ
108 ಪ.ಜಾ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ 1 0.76 1.26 932066843919 112101011001926

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹೆ ಳ್ಲಿ ಹೆ ಸ ರು 385/b,328 ಇತರೆ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ 1 1.54 0.7 800250545632 125000288163
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ನಾಗರಾಜಪಾ ಎಸ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಿಳ್ಿಪಾ ಶಟಿಟಗ್ಾನಹಳಿಿ 74/2 ಇತರೆ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ 1 1.20 0.7 401729781254 10757100001293

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರೆಪಾ ಹೆ ೋಳ್ ರು
259/4b,277,

205/2,205/3,

205/5,222/1

ಇತರೆ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ 1 1.80 0.7 401877079029 10652100005128

ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಮುದ್ುವಾಡ್ಡ 88/B,110/2,91 ಇತರೆ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ 1 1.35 0.7 928096010425 10652100003855
ಮಧುವನ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ ಜಯರಾಮ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಶಟಿಟಕೆ ತತನ ರು 22/5 ಪ.ಪಂ ಮಧುವನ 0.16 0.008 462401640003 1295101014896

ಮಧುವನ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ ಆನಂದ್ ಎಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ ಮಟನಹಳಿಿ 244/1 ಇತರೆ ಮಧುವನ 0.85 0.064 370940636832 10829101037108



ಮಧುವನ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ ಪುರುಷ್ ೋತತಮ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಯಯ ಚಿಟನಹಳಿಿ 166/4 ಇತರೆ ಮಧುವನ 0.19 0.064 870524472391 4242500103152401

ಮಧುವನ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆ 271 ಇತರೆ ಮಧುವನ 0.80 0.064 369009745556 1202500102267501

ಮಧುವನ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ಣಣೋಗ್ೌಡ ಶ್ಳ್ಿಂಗರೆ 312 ಇತರೆ ಮಧುವನ 0.21 0.032 863617819099 3430636987

ಮಧುವನ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲ್ ಬಣ್ಣಂಗ ರು 20/1 ಇತರೆ ಮಧುವನ 0.97 0.064 474505728326 10652100010870

ಮಧುವನ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ ಗ್ೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಕಾರಹಳಿಿ 49/4 ಇತರೆ ಮಧುವನ 0.52 0.064 318862674648 699050036040

ಮಧುವನ ಜೋನು ಕ್ೃಷಿ ಮಧುವನ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ದಾಯವರಪಾ ಆಲೋರಿ 143 ಇತರೆ ಮಧುವನ 1 0.58 0.5 714299088379 64020209785

ಮಾಲ ರು
298 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
299 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ದಾಸರಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 14/2,43 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 464237109166 10662100017403

300 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ದಾಸರಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 5,35/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.85 0.12495 892882369459 11194101024362

301 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಆರ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕ್ ಗಿಟಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 48/1,47/1 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.63 0.09261 989639245115 127901010007825

302 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶಂಕ್ರ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಘುರಾಮರೆಡ್ಡಿ ನೆಲಿಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 23/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 297923277633 47801000146

303 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸುಶ್ೋಲಮಮ ಬಿನ್ ಸಿೋನಪಾ ಎಂ ಓಜರಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 8/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.93 0.13671 600253744532 127901012000337

304 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ ವಿ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಾ ಕೆ ಮಮನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 37 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 712533116347 127901011005233

305 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಎಂ ಓಜರಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 18/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 579900951979 127901011000623

306 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶಾಮಪಾ ಎಂ ಓಜರಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 18/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 755421961394 127901011005777

307 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಅನಿತ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 3/7ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.53 0.07791 394679706494 10662100015782

308 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ ಎಂ ಓಜರಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 19 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 653938372986 10662100016930

309 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಪ ರಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/3,6/2,13/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.55 0.08085 857540452006 10729100012996

310 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಜಯರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಬುಚಚಪಾ ಭಾವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 140 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 596997203664 8.48101E+11

311 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 111/5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 220034976367 62252654794

312 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಮಣಿಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 94 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.96 0.14112 665209411477 64184092100

313 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಗ್ೌಡಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 64/2,63/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 657606911996 10709100003628

314 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟನಬ ೋವಿ ಮಣಿಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 26/4,69/ಪಿ52 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.60 0.0882 656162509948 10709100006563

315 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಯಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 142/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.40 0.0588 553124465296 10807100300067

316 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಲಘುಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗ್ೌಡ ಮಣಿಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 87,22/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 443919084812 10709100000670

317 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಅಶ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿನ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 127/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 422965354025 30614465571

318 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ ಹನುಮಂತಪುರ ಲಕ್ ಕರು 24/3,24/2 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.49 0.07203 694327753666 10709100009212

319 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ ಕ್ುಪ ಾರು ಮಾಸಿತ 126 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 905535372589 0488101018530

320 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 83/1,10/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 358618411521 845618110001082

321 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಎಂ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 12 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 698614378977 64135375426

322 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ನಕ್ರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ ರಾಜುವರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 14/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 726278689403 54060553033

323 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿಟನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 25 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 268161963563 0488101010839

324 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ದ ಡಿಣ್ಣ ಉ ಚಿನನಪಾ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಪಾ ಚಿಕ್ಕದಾನವಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 27,32/3,28/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 125000782640

325 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಾ ನಾಯಕ್ ತ ಳ್ಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 11/ಪಿ3,11/ಪಿ1,37 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 454025697605 64129259204

326 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 109,48 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 275919861247 10662101026582

327 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಹನುಮಂತಪಾ ಬಿನ್ ನಡುಕ್ಲಪಾ ಕ್ುಪ ಾರು ಮಾಸಿತ 190 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 459144662235 20472004940

328 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಾದ್ಪಾ ನಿಡ ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 8/7 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 391476659872 845610110001938

329 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ತಿಮಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 68/ಪಿ1,64/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 257991313597 258801000003117

330 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋಧರ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಶಟಿಟ ನಲಾಿಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 59 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 271388990323 125000833925

331 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಚಾಲಪತಿ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಮಾತಂಗಪುರ ಮಾಸಿತ 5/ಪಿ9,56 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 377648944779 10662100013543

332 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಓಬಬಟಿಟ ಮಾಸಿತ 52 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 993724432418 10662100003445

333 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಲಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಕ್ದಿರೆೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 17/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.85 0.12495 978830453871 845610110001542

334 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಎಂ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 24/1,24/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.89 0.13083 316750375932 54061499096

335 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟಪಾ ಕ್ದಿರೆೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 21/8 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 889779629453 10898101008425

336 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 83/3,36/7 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.79 0.11613 493319890058 0488101007006

337 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಪಾ ವರದ್ಪುರ ಮಾಸಿತ 58/2,27/9 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 796772009029 54061502146

338 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ರಾಜುವರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 14/ಪಿ8-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 697394339453 845610110007822

339 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ ನಂಜುಂಡಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ದ ಡಿಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 34 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 213681628109 10709100009001

340 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ ೋಟೆರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಕ್ುಪ ಾರು ಮಾಸಿತ 52/ಪಿ23 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 541136965000 0488101021653

341 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿರತನಮಮ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಕ್ುಪ ಾರು ಮಾಸಿತ 78/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 555101487527 64167164768

342 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ ಪಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಕ್ದಿರೆೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 17/ಪಿ3,21/ಪಿ8 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.63 0.09261 893627171598 10898101004526

343 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಬಾಕಾರಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 443076465402 0488108018318

344 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ ಎಂ ಮುನಿಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ರಿೋಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 8,9 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 881643869211 0488101016578

345 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ  ಗಜೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಾ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 17/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.91 0.13377 448233038486 10709100010089

346 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಕ್ದಿರೆೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 14/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 774590951342 10898101003172

347 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿನಂಜಪಾ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಾನಾಯಕ್ ತ ಳ್ಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 11/ಪಿ2-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.40 0.0588 618995331201 64128098494

348 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿನಂಜಪಾ ತ ಳ್ಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 30 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.86 0.12642 753754628888 37949962207

349 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ರಿೋಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 5/ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 450854600586 0488101013905

350 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸಂಪಮಗಿರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಗ ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 7 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 880340953554 258801000001082

351 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ನಡುಕ್ಲಪಾ ಕ್ುಪ ಾರು ಮಾಸಿತ 3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 515977426558 64135006515

352 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಜಪಾಶಟಿಟ ದ್ ರಸಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 54 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 836134247698 845610110006734

353 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಾ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 106,88/2 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 985096483706 144201051000012

354 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಹುಚಚಪಾ ಬಿನ್ ಈರಪಾ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 23/ಪಿ12 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 977938847168 50100206565943

355 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಕ್ದಿರೆೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 18/2,22/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.64 0.09408 362934520823 10898101002768

356 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗಂಗ್ಾರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಸಿಂಗ್ ಮಾತಂಗಪುರ ಮಾಸಿತ 6 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.60 0.0882 729524377956 10662100002125

357 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 83/1,89/4,96/3,88/1ಬಿ ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 940747737465 0488101021510

358 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 10/1,45/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 317912517827 64144090507

359 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮ ತತಪಾ ತಿಪಾಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 9/4,8/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 262337928718 64141497775

360 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಪಿಚಚಗುಂಟರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 18/1 ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 468502175022 0488101014741

361 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬಾಬುಶಟಿಟ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 44/ಪಿ25 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 488126320376 0488101010890

362 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 17/2 ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 982034627219 0488101020188

363 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ತಿಪಾಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 69/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.40 0.0588 373397127157 31745204984

364 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ರಿೋಯಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 11/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 390446071378 0488101013329

365 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಬಿಟನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 33/ಪಿ7,95 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.96 0.14112 857576523944 64150172460

366 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋಪ್ಾಯಯ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 19,27/1 ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 476093227154 0488101018035

367 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಲಕ್ಷಮನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 18,17/2 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.99 0.14553 440112856289 0488108022379

368 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಯರಯಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 67/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 464668073743 0488101012572

369 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಗಮಮ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 88/2,82 ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 333351472117 845610510001487

370 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಲಕ್ಷ್ಮಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 18,15/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 543409804056 0488108017486

371 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋವಿಂದ್ರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗ್ೌಡ ಗ ಪಸಂದ್ರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 16 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 202030576279 10662100015336



372 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ ತಿಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 46 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 203725997567 10662100001595

373 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 212 ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 800879162316 127901011002471

374 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಕೆ ಮಮನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 47/1 ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 313898807627 10898101013588

375 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಯಯ ಮಿಟಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 50/3,45/1 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.66 0.09702 995099268177 0484101080777

376 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚೌಡಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಕೆ ಮಮನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 84,39/1,8 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 570724510289 10898101000867

377 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಪುಡ್ಡಶೋಟಟಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 27/4,40/6/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.92 0.13524 988170971682 127901010006840

378 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ರಾಮೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 291628949899 144201011005467

379 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಯನಪಾ ಕೆ ಡಗಿನಬಲ ಕ್ಸಬಾ 27/3,27/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 269016004018 1371010100035482

380 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಾಗ್ೌಡ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 102/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 894635522611 10807100006209

381 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ವಿತ ಕೆ ೋಂ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 949982202269 10807101001185

382 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಪಾ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 77/1,77/3 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 471188235185 10729100000490

383 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಂಗಮಮ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಯಗ್ೌಡ ಓಬಬಟಿಟ ಮಾಸಿತ 40 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 860315722965 10662101012394

384 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಕಟಟಪಾ ಕ್ಣ್ಗಲ ಟೆೋಕ್ಲ್ 137,81/7 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.50 0.0735 215104508861 1066210017936

385 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋಧರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಕ್ುಂಟನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 76 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 353035425667 06672010017696

386 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಚನನಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನೆಲಿಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 116 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 289313870987 127901051000947

387 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸಿೋತಾರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಯೋಗಣ್ಣ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 200 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 701462452689 108981010281882

388 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾಗ್ಾರಾಜು ಬಿನ್ ಗುರುಮ ತಯಪಾ ಕ್ಣ್ಗಲ ಟೆೋಕ್ಲ್ 81/3,68/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 914723180558 10662100001432

389 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಅಂಜಿನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಲಿೋರಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 28 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.92 0.13524 972907542693 10662100013829

390 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಎಂ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 24/4,24/5,74/4 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.62 0.09114 782420770731 10709100005532

391 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಬಾಲಪಾ ಶ್ಂಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 40/1,28/ಪಿ4 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.65 0.09555 584752087498 10662100014362

392 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗಿಡಿಪಾ ಉ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಾ ಗುರುವಲಗ ಲಿಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 3/2,4/5,9/1 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.79 0.11613 716138932117 10662100017749

393 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಪದ್ೂಣ್ಣ ಪಳ್ವನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 53/10,52 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.98 0.14406 936147584198 127901010007939

394 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗುರಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ತಿಮಮನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 4/1,49 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 229909268055 10662100013432

395 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸಾದ್ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಕ್ಡತ ರು ರಾಮಣ್ಣ ಹರದ್ಕೆ ತ ತರು ಟೆೋಕ್ಲ್ 30 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 235089438787 127901231001384

396 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಅಗರಹಾರ ಕ್ಸಬಾ 74/1,102/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 2508118436579 0484101030101

397 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ನಂಜಪಾ ಕ್ುಂದೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 931660766102 0484101025975

398 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 113/1,113/2,12/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.62 0.09114 892868718777 34500944618

399 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಜ ನನಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಾ ಮಾಸಿತ ಮಾಸಿತ 126/2,591 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.83 0.12201 594250686137 54061502566

400 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾರಪಾ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 112,161/3 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.83 0.12201 749151354620 0488101013803

401 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಾಚಲ ಬಿನ್ ದಾಸಪಾ ಅಗರಹಾರ ಮಾಸಿತ 160,6/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.65 0.09555 494267068457 10807101005491

402 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕ್ುಂದೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 7/1,59/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 299135599619 137101010002146

403 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಓಬಬಟಿಟ ಅಗರಹಾರ ಮಾಸಿತ 46/2,4/1 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.57 0.08379 62663805765 10898101001459

404 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸಂದ್ಪಾ ಅಪಾಯಯನ ಅಗರಹಾರ ಮಾಸಿತ 1/3,1/2,83 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 823861349221 845610110000476

405 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ುರಿಪಟಿಪಾ ಕೆ ಮಮನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 25,70/4,3/2 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 795146104428 10898100301790

406 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಹಳೋಬಲಿಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 3/2,19/3,27 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 386478162624 127901010006221

407 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಶಾಮಣ್ಣ ಯಲುವಗುಳಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 27/3,109/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 863393008288 10662101028784

408 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಚನನರಾಯಪಾ ನಾಗ ಂಡಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 158/10,30/2,111/8,90/13 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 994689094133 107091010145

409 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಯಯ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 10 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 879522349740 4065101001174

410 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಆಲಾಂಬಾಡ್ಡ ಲಕ್ ಕರು 234 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 767787934468 0823101002206

411 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಳಿಪಾ ತಾಳ್ಕ್ುಂಟೆ ಲಕ್ ಕರು 121 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.80 0.1176 708036106570 10718100005588

412 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ ಕಾಕ್ಣ್ಣ ಸಂಪಂಗರೆ ಲಕ್ ಕರು 11/3,29/2,31/14 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.58 0.08526 403774743371 0823108018637

413 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಲಕ್ಷ್ನಣ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಸಂಪಂಗರೆ ಲಕ್ ಕರು 26/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 6702477795406 5456101000189

414 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 189,171/3,125/2 ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 283381185887 258801000001342

415 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ತಾಳ್ಕ್ುಂಟೆ ಲಕ್ ಕರು 55/3,55/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 1.00 0.147 755208182205 10718100001113

416 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಆಲ ಗಡ್ಿ ಕ್ವಿತ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಸಂಪಂಗರೆ ಲಕ್ ಕರು 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1 0.62 0.09114 201934194249 5456101000764

417 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಜಂಬು ನೆೋರಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಗ್ೌಡ ಪುಡ್ಡಶಟಟಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 8/3 ಸಾಮಾನಯ
ಜಂಬು ನೆೋರಳ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 1.00 0.217 961380677335 137101011003300

418 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಜಂಬು ನೆೋರಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಮಣಿಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 85/4 ಸಾಮಾನಯ
ಜಂಬು ನೆೋರಳ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 0.40 0.0868 301987245045 10709100010135

419 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಜಂಬು ನೆೋರಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಿೋತಾ ಕೆ ೋಂ ಪರಭು ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 150/1 ಸಾಮಾನಯ
ಜಂಬು ನೆೋರಳ ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣ
1 0.60 0.1302 249970322576 410601000000161

420 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗ ಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಸಿದ್ೂಲಿಂಗಪಾ ಬಿನ್ ಈತಪಾ ದ ಡಿನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 69 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.90 0.29108 938316630841 64053931340

421 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗ ಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಗಿರಿಬಾಬು ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 19/1ಎ ಪ.ಪಂ ಗ ಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.50 0.19189 328023522263 328023522263

422 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಘುರಾಮರೆಡ್ಡಿ ನೆಲಿಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 23/5 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.40 0.44464 297923277633 047801000146

423 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಪರುಮಾಳ್ಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಶಟಟಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 80 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.52 0.2129 612582458304 127901011000017

424 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಅಮಜದ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಮಿೋರ್ ಖಾನ್ ಸಿೋತಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 99/1,99/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.54 0.63078 301935871074 10662100013039

425 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಗ್ೌಸ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಮ ಸ್ ಖಾನ್ ಕ್ಣ್ಗಲ ಟೆೋಕ್ಲ್ 47 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.20 0.08192 416753611616 127901010011008

426 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಮೊಸಿೋನಾ ಖಾನಂ ಬಿನ್ ಮುಜಿಮಲ್ ಖಾನ್ ತ ರಲರ್ಕಕ ಟೆೋಕ್ಲ್ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.25 0.1024 880809112426 12791011001911

427 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಕೆ ವಿ ಶ್ರೋಧರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಕ್ುಂಟನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 75 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.40 1 353035425667 06672010017696

428 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಸ ಣ್ಣಪಾನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 52/1 ಸಾಮಾನಯ(ಅಂಗವಿಕ್ಲ) ಕ್ೃಷಿಹೆ ಂಡ 1 1.77 0.75 881465306265 64172183310

429 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಅಂಜಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ದ್ ಮಪಾ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 30/1,9/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.60 0.486 520678620397 52010101010460620

430 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ರ್ೈ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಾನಪಾ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.60 0.486 596478736911 232710100062867

431 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ದ್ ಮಪಾ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 117/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.60 0.486 564748915670 520101010448736

432 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ರ್ೈ ಎಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/12 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.50 0.405 755505811704 520101010452423

433 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ರ್ೈ ಸಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 117/3,38/5 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.60 0.486 639488113049 520101010482977

434 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ್ ರ್ೈ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಯಶವಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ16 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.75 0.6075 677300101878 20241401293

435 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಗ ೋಪ್ಾಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡ್ೋಗ್ೌಡ ಕ್ಣಿರ್ೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 121 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.75 0.6075 848258025905 10807100001007

436 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಯಯ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 30/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.25 0.2025 294088408415 144201131000087

437 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಸ ರಪಾ ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 28/3,12/6 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.35 0.2835 544874456124 520101010517258

438 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ ಕೆ ೋಡ್ಡಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 11/1 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.40 0.324 468941610853 10718100004013

439 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಸಿದ್ೂಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ ಕೆ ೋಡ್ಡಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 9/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.39 0.3159 950867052090 10718100004922

440 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಾವಿತರಮಮ   ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪಯಯ ಸಿೋಗಪುರ ಲಕ್ ಕರು 21/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.82 0.6642 867512718963 10718100002484

441 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಯರಪಾ ಮಿಣ್ಸಂದ್ರ, ತಾಳ್ಕ್ುಂಟೆ ಲಕ್ ಕರು 75/4,100/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 82.00 0.6642 576147789546 10718100004422

442 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕೆ ೋಡ್ಡಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 73 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.40 0.324 927836554535 107018100140298

443 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಸಿೋಗಪುರ ಲಕ್ ಕರು 31/3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.25 0.2025 346461521483 10718100002077

444 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಆಂಜಿನಯಯ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ಲಕ್ ಕರು ಲಕ್ ಕರು 270/2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.25 1.0125 825545931465 10718100001941

445 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ೋಡ್ಡಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 21/12 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.67 0.5427 604636837299 10718100001009



446 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 175/3,125/1 ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.52 0.48685 283381185887 258801000001342

447 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಮುತತೋನಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 27 ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.78 0.73027 741190893920 64194204483

448 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಶ್ರೋನಿವಾಸ್ ಕ್ುಡ್ಡಯನ ರು ಕ್ಸಬಾ 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 2.00 1.0225 728279172449 10709101005525

449 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ತುರಗಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 24/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.68 0.34765 509909999850 10709100004515

450 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಿಳ್ಿಪಾ ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 143/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.46 0.74642 773481246765 32194633998

451 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 143/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.86 0.43967 906813497070 2327100083499

452 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಸ ಣ್ಣಪಾನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 75/7,75/5,79/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.65 0.84356 881465306265 64172183310

453 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಸ ಣ್ಣಪಾನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 68/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.75 0.38343 316085459996 0484101075848

454 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಸ ಣ್ಣಪಾನಹಟಿಟ ಕ್ಸಬಾ 49/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.80 0.409 427464840513 10729100003739

455 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶಟಿಟ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 44/ಪಿ25 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.00 0.51125 488126320376 0488101010890

456 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಅಮರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣ್ಪಾ ರಾಜೋನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 106/8,105/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.00 0.51125 234563614470 10662100003389

457 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ತಿಪಾಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 3/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.00 0.51125 642443929693 10898101007392

458 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ತಿಪಾಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 37/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 1.00 0.51125 569056313726 10898101020302

459 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ತಿಪಾಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 69/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.40 0.2045 373397127157 31745204984

460 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುತತಪಾ ತಿಪಾಸಂದ್ರ ಮಾಸಿತ 8/3,9/4,30 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.60 0.30675 262337928718 64141497775

461 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಹೆ ಟೆಟಪಾ ಬಿನ್ ಚುಡಪಾ ಅಣಿಕ್ರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 85 ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.78 0.72215 525088651220 845610110004657

462 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಾ ಆಲಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 98/1 ಪ.ಜಾ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.80 0.749 313321769747 10898101000098

463 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಮಾಸಿತ ಮಾಸಿತ 142/1 ಪ.ಪಂ ಟಮೊೋಟೆ  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 0.27 0.24873 521607277762 0488101010387

464 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಕ್ುಂಟನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 16/5,17/1,16/4 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.10 1.83 371136273188 137101010004784

465 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ (MATCHING GRANT) ಶ್ರೋಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ರಿಯಪಾ ಕ್ಣ್ಗಲ ಟೆೋಕ್ಲ್ 9/4 ಪ.ಜಾ
ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 

(MATCHING GRANT)
1 1.08 1.6 310768577545 11194101013481

466 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ,ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ(MATCHING 

GRANT)
ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/3 ಪ.ಜಾ

ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 
,ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ(MATCHING 

GRANT)

1 0.77 1.12 569760069482 0823101107079

467 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಟಮೊಟೆ ೋ ಮಲಿಚಂಗ್(MATCHING 

GRANT)
ಶ್ರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಬಾಬು  ಬಿನ್ ಲೋ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಆಲಾಂಬಾಡ್ಡ ಲಕ್ ಕರು 234 ಪ.ಜಾ

ಟಮೊಟೆ ೋ 
ಮಲಿಚಂಗ್(MATCHING 

GRANT)

1 0.1024 0823101002206

468 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಟಮೊಟೆ ೋ ಮಲಿಚಂಗ್(MATCHING 

GRANT)
ಶ್ರೋ ಮುನಿಯಪಾ  ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 120,119/1 ಪ.ಜಾ

ಟಮೊಟೆ ೋ 
ಮಲಿಚಂಗ್(MATCHING 

GRANT)

1 0.1024 107909100010631

469 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಟಮೊಟೆ ೋ ಮಲಿಚಂಗ್(MATCHING 

GRANT)
ಶ್ರೋ ಕೆ ೋಟಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಚಳ್ಗನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 70/ಪಿ15 ಪ.ಜಾ

ಟಮೊಟೆ ೋ 
ಮಲಿಚಂಗ್(MATCHING 

GRANT)

1 0.1536 10709100001378

470 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಟಮೊಟೆ ೋ ಮಲಿಚಂಗ್(MATCHING 

GRANT)
ಶ್ರೋ ಮತಿ ರ್ಂಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 89/ಪಿ44 ಪ.ಜಾ

ಟಮೊಟೆ ೋ 
ಮಲಿಚಂಗ್(MATCHING 

GRANT)

1 0.1536 10709100006656

471 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಟಮೊಟೆ ೋ ಮಲಿಚಂಗ್(MATCHING 

GRANT)
ಶ್ರೋಮತಿ ಅನುಷ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಲಿಂಗ್ಾಪುರ ಲಕ್ ಕರು 7/2,6/2,6 ಪ.ಜಾ

ಟಮೊಟೆ ೋ 
ಮಲಿಚಂಗ್(MATCHING 

GRANT)

1 0.11264 1320104000041496

472 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟ(MATCHING GRANT) ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 171/2,126/2,126/3,125/4 ಪ.ಜಾ
ಟಮೊೋಟ(MATCHING 

GRANT)
1 1.27 0.254 669132434481 64095761548

473 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟ(MATCHING GRANT) ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ ಬಾವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 199/2,246 ಪ.ಜಾ
ಟಮೊೋಟ(MATCHING 

GRANT)
1 1.60 0 369120504785 5455101221671

474 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟ(MATCHING GRANT)
ಶ್ರೋ ಚಿಕ್ಕ ಹನುಮಂತಪಾ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಯಲಿನಬ ೋವಿ
ಸಿೋತನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 23/2,1/3,21/2 ಪ.ಜಾ

ಟಮೊೋಟ(MATCHING 

GRANT)
1 1.99 0.4975 987517896894 10729101000344

475 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟ(MATCHING GRANT) ಶ್ರೋ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 125/3,171/3,189 ಪ.ಜಾ
ಟಮೊೋಟ(MATCHING 

GRANT)
1 1 0.25 283381185887 258801000011342

476 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟ(MATCHING GRANT) ಅಂಜಿನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಹಳೋಹಾರೆ ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 216 ಪ.ಜಾ
ಟಮೊೋಟ(MATCHING 

GRANT)
1 0.93 0.2325 964759854364 845610110000833

477 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಟಮೊೋಟ(MATCHING GRANT) ಹನುಮಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ುವಪಪಾ ಹಳೋಹಾರೆ ಮಾಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 182 ಪ.ಜಾ
ಟಮೊೋಟ(MATCHING 

GRANT)
1 1.3 0.325 394001019855 64129446534

478 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ (MATCHING GRANT) ಶ್ರೋ ಪಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಾ ಮಿಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 98/1,98/4 ಪ.ಪಂ
ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 

(MATCHING GRANT)
1 0.73 1.6 784548639243 64116084134

479 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHING GRANT) ಶ್ರೋ ಚಿಕ್ಕ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಭದ್ರಪಾ ಪಳ್ವನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 48/1 ಪ.ಪಂ
ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHIN

G GRANT)
1 1.00 0.01036 998274133971 127901011005148

480 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHING GRANT) ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 15/3 ಪ.ಪಂ
ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHIN

G GRANT)
1 0.80 0.0146 728733972951 127901011006008

481 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHING GRANT) ಶ್ರೋ ಚನನಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನೆಲಿಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 116 ಪ.ಪಂ
ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHIN

G GRANT)
1 0.80 0.01399 289313870987 127901051000947

482 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHING GRANT) ಶ್ರೋ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯಲಚಪಾ ದ ಡಿಮಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 7/ಪಿ23 ಪ.ಜಾ
ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHIN

G GRANT)
1 0.60 0.08 573149586921 10662100018029

483 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHING GRANT) ಶ್ರೋ ನಾಗ್ಾರಾಜು ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಯಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ ಟೆೋಕ್ಲ್ 50/1 ಪ.ಜಾ
ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHIN

G GRANT)
1 0.52 0.08 994099268177 0484101080777



484 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHING GRANT)  ಶ್ರೋಮತಿ ಮುನಿಯಮಮ  ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ದ ಡಿಮಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 70/ಪಿ8 ಪ.ಜಾ
ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHIN

G GRANT)
1 0.80 0.08 240272471854 137101010004762

485 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHING GRANT) ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಗಪಾ ದ ಡಿಮಲಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 7/ಪಿ22 ಪ.ಜಾ
ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್(MATCHIN

G GRANT)
1 0.80 0.08 953716690614 137101050000570

486 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್ (MATCHING GRANT) ಶ್ರೋ ಸಾದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಾ ಕ್ ನಯಹೆ ಸಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 61/2 ಪ.ಜಾ
ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ್ 

(MATCHING GRANT)
1 1.27 0.16 979487300135 10662100013309

487 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
POWER WEEDER (MATCHING 

GRANT)
ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕ್ ಗಿಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 48/1,47/1,48/2,34/1 ಪ.ಜಾ

POWER WEEDER 

(MATCHING GRANT)
1 1.10 0.5 989639245115 127901010007825

488 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
POWER WEEDER (MATCHING 

GRANT)
ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕೆಂಪಸಂ ದ್ರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 35/13,2/1,35/1 ಪ.ಜಾ

POWER WEEDER 

(MATCHING GRANT)
1 0.86 0.5 962754196574 11194101012733

489 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
POWER WEEDER (MATCHING 

GRANT)
ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಯಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ ಟೆೋಕ್ಲ್ 50/3, 45/1, 49/2 ಪ.ಜಾ

POWER WEEDER 

(MATCHING GRANT)
1 1.17 0.5 995099268177 48410108077

490 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
POWER WEEDER (MATCHING 

GRANT)
ರ್ಂಕ್ಟಾರಮ ಬ ೋವಿ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬ ೋವಿ ಚಿನಪಗ್ಾನಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 41/4, 41/1 ಪ.ಜಾ

POWER WEEDER 

(MATCHING GRANT)
1 1.24 0.08 354971690602 137101010003320

491 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗ ಡಂಬಿ ಮೊೋದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ರೋ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಾ ಕ್ಣ್ಗಲ ಟೆೋಕ್ಲ್ 12,123/1 ಪ.ಪಂ ಗ ಡಂಬಿ ಮೊೋದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ 1 0.60 0.12598 702141614232 127901010007644

492 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗ ಡಂಬಿ ಮೊೋದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ರಡುಗ ರ್ಕಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ 33/ಪಿ3,66 ಪ.ಪಂ ಗ ಡಂಬಿ ಮೊೋದ್ಲನೆೋ ವಷ್ಯ 1 1.00 0.20997 419344332545 127901011000371

493 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್ ಸ ಣ್ಣಪಾ ಹಳೋಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 16/2,16/1,16/4 ಪ.ಜಾ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ 1 1.00 0.21 667417534387 0488101018184

494 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ರೋ ನಂಜಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟನಾಯಕ್ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 211 ಪ.ಪಂ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ 1 1.00 0.20997 469314521517 127901011001452

495 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ರೋ ಅಂಜಿನಪಾ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 97 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ 1 1.60 0.18664 260502293339 127901010010483

496 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ರೋಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 2020 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ 1 2.00 0.2333 293620819159 127901010010227

497 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 136/2,83/3 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ 1 0.60 0.06999 415499557512 12791011000810

498 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ರೋ ಅಶಾಥನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 103,204 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ 1 2.00 0.2333 304921227209 127901011003102

499 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಶ್ರೋಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ವಕ್ುಮಾರ್ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 204,205 ಸಾಮಾನಯ ಗ ಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ 1 0.80 0.09332 528365950736 127901011003130

500 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಅಣ್ಬ ಉತಾಾದ್ನ ಘಟಕ್ ಶ್ರೋ ಬಿೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಲಿಂಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 662,62 ಸಾಮಾನಯ ಅಣ್ಬ ಉತಾಾದ್ನ ಘಟಕ್ 1 9.14*12.19 ಮಿೋ 1.5 10729101062326

501 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ನಾರಾಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಮುನಿಯಪಾ ಮೆಣ್ಸಿನತತ ಕ್ಸಬಾ 31 ಪ.ಪಂ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 1 1957 ಚ ಮಿೋ 15.05911 278206835223 15023070001066

502 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾರೆಡ್ಡಿ ಚನಿನಗ್ಾರಾಯಪುರ ಲಕ್ ಕರು 66/2ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 1 3952 ಚ ಮಿೋ 15.63 651489946201 15023070001066

503 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಅಪಾಯಯ ದ ಡಿದಾನವಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 122 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 1 4000 ಚ ಮಿೋ 16.14 826526980179 10898101009284

504 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ಮುರಳಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಶಾಮಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ ಮಾಸಿತ 119/3 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 1 1736 ಚ ಮಿೋ 7.4214 402388915366 15023070001066

505 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ಆರ್ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಣಿರ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37 ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 1 4000 ಚ ಮಿೋ 15.82 379611118571 15023070001066

506 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ ರ್ಚಚದ್ ಬಳ 

(ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)
ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಾ ಮಿಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 98/1,98/4 ಪ.ಪಂ

ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ 
ರ್ಚಚದ್ ಬಳ (ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)

1 2.52 64116084134

507 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ ರ್ಚಚದ್ ಬಳ 

(ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)
ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಾ ಮಾದ್ಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 81,74/ಪಿ2 ಪ.ಜಾ

ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ 
ರ್ಚಚದ್ ಬಳ (ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)

1 2912 ಚ ಮಿೋ 3.66912 428660199779 406510100674

508 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ ರ್ಚಚದ್ ಬಳ (ಸೋವಂತಿ) ಮುರಳಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಶಾಮಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ ಮಾಸಿತ 119/3 ಸಾಮಾನಯ
ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ 
ರ್ಚಚದ್ ಬಳ (ಸೋವಂತಿ)

1 2000 ಚ ಮಿೋ 1.4 402388915366 50100154938242

509 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ ರ್ಚಚದ್ ಬಳ 

(ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)
ಜಯರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೋ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಜಯಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 129/2 ಸಾಮಾನಯ

ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ 
ರ್ಚಚದ್ ಬಳ (ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)

1 3 272679206269 10718100005599

510 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ ರ್ಚಚದ್ ಬಳ 

(ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಜಯಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 100/2,100/5,100/6 ಸಾಮಾನಯ

ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ 
ರ್ಚಚದ್ ಬಳ (ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)

1 1.176 423613848424 10709101055405

511 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ ರ್ಚಚದ್ ಬಳ 

(ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)
ನಾಗ್ಾರಾಜು ಬಿನ್ ವಡಹಳಿಿ ಮುನಿಯಪಾ ಯಟಟಕೆ ೋಡ್ಡ ಲಕ್ ಕರು 146/2ಬಿ,145/2 ಸಾಮಾನಯ

ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ 
ರ್ಚಚದ್ ಬಳ (ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)

1 3248 ಚ ಮಿೋ 2.2736 04292200197882

512 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ ರ್ಚಚದ್ ಬಳ 

(ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)
ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಜಯಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 102,57/2,53/11 ಸಾಮಾನಯ

ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ 
ರ್ಚಚದ್ ಬಳ (ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)

1 2464 ಚ ಮಿೋ 1.7248 740811630397 10718100004779

513 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ ರ್ಚಚದ್ ಬಳ 

(ಸೌತೋಕಾಯಿ)
ಮುರಳಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಶಾಮಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ ಮಾಸಿತ 119/3 ಸಾಮಾನಯ

ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ 
ರ್ಚಚದ್ ಬಳ (ಸೌತೋಕಾಯಿ)

1 1736 ಚ ಮಿೋ 1.2152 402388915366 50100154938242

514 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ ರ್ಚಚದ್ ಬಳ 

(ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)
ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಾರೆಡ್ಡಿ ಚನಿನಗ್ಾರಾಯಪುರ ಲಕ್ ಕರು 66/2ಬಿ,15/1 ಸಾಮಾನಯ

ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ 
ರ್ಚಚದ್ ಬಳ (ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)

1 3952 ಚ ಮಿೋ 2.7664 651489946201 4065101003516

515 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ
ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ ರ್ಚಚದ್ ಬಳ 

(ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)
ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 212 ಪ.ಪಂ

ಹಸಿರು ಮನೆಯಲಿಿ ಅಧಿಕ್ 
ರ್ಚಚದ್ ಬಳ (ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ)

1 1952 ಚ ಮಿೋ 2.45952 800879162316 127901011002471

516 ಸಮಗರ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಧ ಯೋಜನೆ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಜಯಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 100/2,100/5,100/6 ಸಾಮಾನಯ ಪಂಪ್ ಸಟ್ 1 0.2 423613848424 10709101055405

534 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

535 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೆ ೋಟಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಚಳ್ಗನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 50/1 ಪ.ಜಾ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ
1 0.70 0.13125 581868481103 10709100001378

536 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 33/2 ಸಾಮಾನಯ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ
1 0.42 0.16875 913162389059 4065101003039

537 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಂಕ್ರ್  ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ರಘುರಾಮರೆಡ್ಡಿ ರಾಮೆೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23/5 ಸಾಮಾನಯ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ
1 1.09 0.2025 2830201000585

538 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಣೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಸಿದ್ೂನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 19/2 ಸಾಮಾನಯ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ
1 1.18 0.23625 291628949899 2830201000585

539 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ನೆಲಿಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 113/2 ಸಾಮಾನಯ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ
1 0.20 0.23625 2830201000585

540 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಲಕ್ಷೋನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಹದಿಕಾರಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 18/3 ಸಾಮಾನಯ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ
1 0.60 0.2025 2830201000585

541 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಯಯ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ 30/3 ಸಾಮಾನಯ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ
1 0.25 0.0825 544874456124 144201131000087

542 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 64/4 ಸಾಮಾನಯ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ
1 1.32 0.2025 2830201000585

543 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಪಾ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 76 ಸಾಮಾನಯ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ
1 1.15 0.2025 471188235185 2830201000585

544 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷೋ ಕೆ ೋಂ ವಿಶಾನಾಥ ಗ್ೌಡ ಮಲಿಯಪಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ
1 0.54 0.2025 232841473004 2830201000585

545 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಪತಿ ಗ್ೌಡ ಹುಂಗೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 102/2 ಸಾಮಾನಯ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ
1 2.00 0.2025 894635522611 2830201000585

517 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ
518 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಜಯರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೋ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಜಯಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 129/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಂಪ್ ಸಟ್ 1 0 272679206269 10718100005599



519 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಾ ಮಿಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 98/1,98/4 ಪ.ಪಂ ಪಂಪ್ ಸಟ್ 1 0.36 64116084134

520 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಮುರಳಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಶಾಮಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ ಮಾಸಿತ 119/3 ಸಾಮಾನಯ ಪಂಪ್ ಸಟ್ 1 0.2 402388915366 50100154938242

521 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಆರ್ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಣಿರ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37 ಸಾಮಾನಯ ಪಂಪ್ ಸಟ್ 1 0.19027 379611118571 52208006477

522 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಜಯರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಜಯಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 129/2 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 1 0.565 272679206269 10718100005599

523 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಜಯಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 100/2,100/5,100/6 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 1 0 423613848424 10709101055405

524 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಾ ಮಿಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 98/1,98/4 ಪ.ಪಂ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 1 0.806 64116084134

525 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಮುರಳಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಶಾಮಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣಪುರ ಮಾಸಿತ 119/3 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 1 0.448 402388915366 50100154938242

526 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ ಆರ್ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ರಾಮೆೋಗ್ೌಡ ಕ್ಣಿರ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37 ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷಿ ಹೆ ಂಡ 1 0.775 379611118571 52208006477

527 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್(SPILL OVER 2018-19) ಮುರಳಿ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಶಾಮಿ ಕ್ೃಷ್ಣಪುರ ಮಾಸಿತ 119/3 ಸಾಮಾನಯ
ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್(SPILL 

OVER 2018-19)
1 0.09181 402388915366 4065201000006

528 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್(SPILL OVER 2018-19) ನಂಜುಂಡಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮಾದ್ಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 74/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ
ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್(SPILL 

OVER 2018-19)
1 0 436263737107 4065201000006

529 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್(SPILL OVER 2018-19) ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 212 ಪ.ಪಂ
ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್(SPILL 

OVER 2018-19)
1 0.863 800879162316 4065201000006

530 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ POWER WEEDER ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕ್ ಗಿಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 48/1,47/1,48/2,34/1 ಪ.ಜಾ POWER WEEDER 1 1.10 0.62715 989639245115 127901010007825

531 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ POWER WEEDER ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಕೆಂಪಸಂ ದ್ರ ಟೆೋಕ್ಲ್ 35/13,2/1,35/1 ಪ.ಜಾ POWER WEEDER 1 0.86 0.62715 962754196574 11194101012733

532 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ POWER WEEDER ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಯಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ ಟೆೋಕ್ಲ್ 50/3, 45/1, 49/2 ಪ.ಜಾ POWER WEEDER 1 1.17 0.62715 995099268177 48410108077

533 ಕ್ೃಷಿ ಭಾಗಯ POWER SPRAYER ರ್ಂಕ್ಟಾರಮ ಬ ೋವಿ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬ ೋವಿ ಚಿನಪಗ್ಾನಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 41/4, 41/1 ಪ.ಜಾ POWER SPRAYER 1 1.24 0.1 354971690602 137101010003320

585 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅಂಗಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/1,26 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 324421253764 0484108038572

586 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಕೆಂಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ  ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/1 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 796349852556 10729100001400

587 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಾ ಎಂ ಜ ಹನುಮಂತಪುರ ಕ್ಸಬಾ 31/1,36/3 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 640060277571 0484101080874

588 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಮುನಿತಿಪಾಣ್ಣ ಬಿನ್ ಭಕ್ತಪಾ ತಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 374627067451 0484101073918

589 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ವಿೋರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಅಂಗಶಟಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 25/4 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 726404605857 0404101016927

590 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ರಾಜುವಾರಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 18/2 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 0.47 0.0094 936925689530 10898101011863

591 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಪ್ಾಪೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಓಬೋಗ್ೌಡ ತುರವಾಲಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ 2/4 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 355017085361 125000785200

592 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ನಂಜೋಗ್ೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವಲಿಂಗೋಗ್ೌಡ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 126 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 801384872538 4065101001435

593 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಪಟಿಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ಂಬಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 135/1,135/2 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 0.40 0.008 861224463654 10729100000227

594 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಮಲಕ್ನಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ 39/3 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 0.64 0.0128 368951547136 0488101014245

595 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಯಯ ಟೆೋಕ್ಲ್ ಟೆೋಕ್ಲ್ 45/1,50/3 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 0.99 0.0198 995099268177 0484101080777

596 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 212 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 800879162316 127901011002471

597 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಾ ಇಂದ್ುಮಂಗಲ ಲಕ್ ಕರು 116/1 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 625162187006 10709101034882

598 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಅಶ ೋಕ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ 127/4 ಸಾಮಾನಯ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 422965354025 30614465571

599 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಚಿಕ್ಕಹನುಮಂತಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಲಿಪಾ ಸಿೋತನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 1/3 ಪ.ಜಾ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 10729101000144

600 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಸುರೆೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಆಲಂಬಾಡ್ಡ ಲಕ್ ಕರು 234 ಪ.ಜಾ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 0823101002206

601 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕ್ಡವನಪುರ ಲಕ್ ಕರು 24/3 ಪ.ಜಾ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 10709100009212

602 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ಯಲುವಗುಳಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 124 ಪ.ಜಾ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 0.40 0.008 12791010010141

603 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿತಿಮಮರಾಯಪಾ ಚಳ್ಗನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು 70/ಪಿ19 ಪ.ಜಾ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 10709100004879

604 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಬೈರಪಾ ಬಾವನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 199/2,246 ಪ.ಜಾ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 5455101001671

605 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕ್ ಗಿಟಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್ 48/1,6/1 ಪ.ಜಾ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 0.85 0.017 127901010007825

606 TP CHEMICAL TRINING TP CHEMICAL TRINING ವಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಾ ಚಿಕ್ಕ ಇಗಿಲ ರು ಲಕ್ ಕರು 125/3,171/3,189 ಪ.ಜಾ
TP CHEMICAL 

TRINING
1 1.00 0.02 258801000001342

608 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಲಕ್ಷಮೋ ಚವರಮಂಗಲ ಮಾಸಿತ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.66 0.004 705217111466 NILIN4055

609 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಲಕ್ಷಮೋ ದೋವಿ ಕ್ುಪ ಾರು ಮಾಸಿತ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.84 0.004 494931725662 NILIN4055

610 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ರ ಪ ಹಸಾಂಡಹಳಿಿ ಮಾಸಿತ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.90 0.004 371771200442 38132139306    

611 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಶಶ್ಕ್ಲ ತುರುವಲಹಟಿಟ ಮಾಸಿತ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 2.00 0.004 631697897918 258801000000740    

612 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ವರಲಕ್ಷಮೋ ಮಿಟಿಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.78 0.004 533651892690 37756541844    

613 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಚೈತರ ಓಬಟಿಟ ಅಗರಹಾರ ಮಾಸಿತ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.33 0.004 650419633419 37756541844    

614 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಕಾವಯ ನಲಿತಿಮಮನಹಳಿಿ ಟೆೋಕ್ಲ್
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 2.00 0.004 361746244309 37756541844    

615 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸುನಿೋತ ಮಿಟಿಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.10 0.004 645735188589 37756541844    

616 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಮಂಜುಳ್ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.24 0.004 625946628330 37756541844    



617 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಉಷ್ಾ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.67 0.004 235825808968 37756541844    

618 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸರಸಾತಿ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.60 0.004 896108566876 37756541844    

619 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸ ೋನಿರ್ಾ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.55 0.004 241203922702 10807100007451    

620 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಅನುಷ್ ಮೆೈಲಾಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.99 0.004 316092922026 10807000009581    

621 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಪ್ಾಪಮಮ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.88 0.004 337518655610 10807100005836    

622 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.90 0.004 681694068442 64179075523    

623 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಿಂಧು ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.96 0.004 832704505786 10807100006072    

624 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಭವಾನಿ ಹುರಳ್ಗರೆ ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.45 0.004 218414255826 37756541844    

625 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಹಷಿಯತ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.88 0.004 785719102984 64134371568    

626 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಕಾವಯ ದ ಡಿಕ್ಡತ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.50 0.004 371771200442 488101015040

627 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಚಂದಿರಕ್ ಚ ಕ್ಕಪುರ ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.60 0.004 830157339837 10667100015861    

628 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ತೋಜಸಿಾನಿ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.20 0.004 287935837210 10898101011614    

629 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಪಲಿವಿ ಲಕ್ ಕರು ಲಕ್ ಕರು
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.20 0.004 587296334604 2327101000088800    

630 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಕಾವಯ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.36 0.004 10662100013569    

631 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಚಂದ್ನ ಕೆ ಡ ರು ಲಕ್ ಕರು
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.59 0.004 992888273500 232718100088281    

632 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಮಧು ಶ್ರೋ ಮಿಟಿಟಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.40 0.004 10898101016877    

633 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ರ್ೋಧ ಪಿರರ್ಾ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.40 0.004 232710100088838    

634 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಮಂಜು ಶ್ರೋ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.69 0.004 232710100088810    

635 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ನಾಗರ್ೋಣಿ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.38 0.004 10898101005172    

636 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ರ ಪ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.61 0.004 232711100088795    

637 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷೋ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 1.32 0.004 488101010291    

638 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಜ ೋತಿ ಮಾಲ ರು ಕ್ಸಬಾ
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.80 0.004 232710100088829    

639 ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ ವಧಯನೆ ಜಯಲಕ್ಷಮೋ ಪಡವನಹಳಿಿ ಲಕ್ ಕರು
ಸಂಸಕರಣ ಮತುತ ಮೌಲಯ 

ವಧಯನೆ
1 0.86 0.004 845610100001306    

ಮುಳ್ಬಾಗಿಲು

1 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ಕೆ ವಿ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ಹೆಚ್ ಕತ್ತತ ರು ಬೈರಕೂರು 22,34/2,16/6,16/6,16/9,16

/10
ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 1 51125 474852514875 20105052087

2 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ರೂಪ್ ಕೀೋಂ ಕೆ.ವಿ ವೋಂಕಟಿ್ರಮ್ರೆಡಿ್ಡ ಹೆಚ್ ಬಯಾ ಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕೂರು 30/1, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 0.7 35100 716105370862 10638100006525

3 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ರಾಮ್ಕೃಷ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಎಸ್ ಅನಂತ್ಪುರ ಬೈರಕೂರು 18/p10,107/1. ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 1.2 61350 649491906871 10638100003594

4 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ಕೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಕೆೋಂಪ್ಣ್ಣ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 66,234 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 1.8 92025 698368905584 13398100001841

5 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster)
ಕೆ ಎಸ್ ಜಯಪ್ತಿಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಸಣ್ಣಣ ೀಗೌಡ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು  61/1,62/1,46 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 1 51125 468498115837 10922101039805

6 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ಎಸ್ ಗಣ್ಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ರಾಯಪ್ಪ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 81/7,265 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 1.1 50237 729448763119 64163368937



7 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ಹನುಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯಾ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 32/p22, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 1.5 76687 888327049422 13390100002114

8 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster)
ಎ ವಿ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಚಿಕಕ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ದೊಡಿ ಅತಿತ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 118, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 1.2 61350 880456670933 13390100001063

9 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಯಾ ಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕೂರು 18/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 0.3 15337 697272710402 10638131003059

10 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ವಿ ನಾಗರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕೋಂಡ್ಡಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 162 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 0.5 25562 207403227063 10638101027828

11 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster)
 ಜಿ ವಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಿ 

ವೋಂಕಟಿ್ರಮ್ಯಾ ಎೋಂ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 17/1,86/2,68/4,84/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 1 51125 898031602804 10638100002732

12 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ವಿ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಬಯಾ ಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕೂರು 28,21/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 0.4 20450 673135279035 10638100006768

13 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮ್ಯಾ ಎಸ್ ಅನಂತ್ಪುರ ಬೈರಕೂರು  97/1,103 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 1 51125 561853188480 10638100004830

14 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಶಾಮಿ ಎಸ್ ಅನಂತ್ಪುರ ಬೈರಕೂರು  39/2,11/2,28/4,28/6,12/6 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 0.8 40900 474559067340 10638100003549

15 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಹೆಚ್ ಕತ್ತತ ರು ಬೈರಕೂರು 30/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 0.4 20450 684909890754 10638101004085

16 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 32/p12 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 1.4 71575 494766456851 13390100009213

17 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ಮಂಗಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಎೋಂ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಎೋಂ ಗೊಲಲ ಹಳ್ಳಲ ಬೈರಕೂರು 65/p29 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 0.9 82822 862251771758 10638100007720

18 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster) ವಿ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಎೋಂ ಗೊಲಲ ಹಳ್ಳಲ ಬೈರಕೂರು 65/p75,69/1b ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 1.2 110430 889731106819 10638100003108

19 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ(Cluster)
ಬಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿ ಎೋಂ 

ಬ್ಯಬಣ್ಣ ಬೈರಕೂರು ಬೈರಕೂರು  127,27 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ ಟೆ ಮಾಯಟೆ (Cluster) 1.04 95625 939192603194 10765100005131

20 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಚೆೋಂಡು ಹೊೀ(Cluster) ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ   ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಯಾ ದೊಡಿ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು  24, ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚಂಡು ಹೆ ೋ(Cluster) 0.28 12568 841861672912 64111980918

21 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಚೆೋಂಡು ಹೊೀ(Cluster) ಗಟಟ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ನಬೊವಿ ಸೂರಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕೂರು 114/3,46/p3,63 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚಂಡು ಹೆ ೋ(Cluster) 1.2 53865 871639871961 64101604898



22 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಚೆೋಂಡು ಹೊೀ(Cluster) ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರೆಡಿ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 14/4,11/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚಂಡು ಹೆ ೋ(Cluster) 0.9 40399 69845336727 64130111706

23 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಚೆೋಂಡು ಹೊೀ(Cluster)
ವೋಂಕಟಗಿರಿಬೊವಿ ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟನಬೊವಿ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 33/p3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚಂಡು ಹೆ ೋ(Cluster) 0.8 35910 631901162867 64046777330

24 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಚೆೋಂಡು ಹೊೀ(Cluster) ಎಸ್ ವಿ ಬೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಿ್ರಮ್ಪ್ಪ ಸೂರಕುೋಂಟೆ ಬೈರಕೂರು 123/4p1,123/7,123/9,15/4

,123/8
ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚಂಡು ಹೆ ೋ(Cluster) 0.62 27830 823638665862 20159926349

25 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಚೆೋಂಡು ಹೊೀ(Cluster) ರೆಡಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 14/4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚಂಡು ಹೆ ೋ(Cluster) 0.8 35910 674991511977 52050100004670

26 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಚೆೋಂಡು ಹೊೀ(Cluster) ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 2/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚಂಡು ಹೆ ೋ(Cluster) 0.4 17955 477628806928 64133624319

27 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಚೆೋಂಡು ಹೊೀ(Cluster) ಆರ್ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ರೆಡಿ್ಡ ಪ್ಪ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕೂರು 552 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಚಂಡು ಹೆ ೋ(Cluster) 0.45 19600 745475304707 64046488340

28 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ರಾಜೋಂದಿಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 32/p12 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಕೃಷ್ಠಹೊೋಂಡ  20x20x3 75000 494766456851 13390100009213

29 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಪಾಾ ಕ್ ಹೌಸ್ ಕೆ ಬ್ಯಬು ಬಿನ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 486/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪಾಾ ಕ್ ಹೌಸ್ 30*20*10 200000 913727774478 54034465127

30 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಪಿ್ದೇಶ ವಿಸತ ರಣ್ಣ ಸುಶ್ೀಲಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಮಂಡ್ಡಕಲ್ಲಲ ದುಗಗ ಸಂದಿ 153/1b,155/2,237 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಗ ೋಡಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ 1 15157 566268949497 10732101000399

31 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ ಬಿ.ಜಿ. ರಾಮ್ಕಿ್ರಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಬೇವಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 139/1,301/4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ
ಗ ೋಡಂಬಿ ಮೊದ್ಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ

2 23320 783799690989 10765100009326

32 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಶೆಟಿಟ ಕಲ್ ತಾಯಲೂರು 22/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ
ಗ ೋಡಂಬಿ ಮೊದ್ಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ

2 23328 680728959166 52028100004904

33 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ
ಲಕ್ರಮ ಮ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟರೆಡಿ್ಡ ಚಿನನ ಬ್ಯಾ ಲೆಪ್ಲ್ಲಲ ಬೈರಕೂರು 31/P1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ
ಗ ೋಡಂಬಿ ಮೊದ್ಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ

1 11660 652460763625 20145744707

34 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ ಎಮ್. ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಗಗ ನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 80,40/P9 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಗ ೋಡಂಬಿ ಮೊದ್ಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ

1 21000 884175865440 64116503735

35 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಮೊದಲನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ ಬಿ.ಶಿ್ ೀನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ಎಸ್. ಬಿಸನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 56 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಪಂಗಡ
ಗ ೋಡಂಬಿ ಮೊದ್ಲನೆೋ 
ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣ

1 20997 480022031410 10732101021806



36 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ
ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿಶೆಟಿಟ ಪಾಯಸ್ವತ ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 60 ಸ್ವಮ್ಯನಾ
ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 11660 52020100006212

37 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ ಅೋಂಜನಪ್ಪ ಶೆಟಿಟ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಶೆಟಿಟ ಪಾಯಸ್ವತ ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 34/ಪಿ-18 ಸ್ವಮ್ಯನಾ
ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
0.6 6996 52020100004354

38 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ ಶಾಾ ಮ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಶೆಟಿಟ ಪಾಯಸ್ವತ ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 53, 113/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ
ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
0.6 6996 52020100005455

39 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ
ಕೆ ಸಿ ಜಯಪಿ್ಕಾಶ್ ಬಿನ್ 

ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಕ್ರೀಲ್ಲಗಣಿ ಆವಣಿ 19/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ
ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
0.3 3498 664448802710 10758100007896

40 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯಾ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ರಾಜಪ್ಪ ಕ್ರೀಲ್ಲಗಣಿ ಆವಣಿ 162, 141/ಪಿ1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣ

1 11660 473603515450 15032200020648

41 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ ಸುರೇಶ್ ಕುಮ್ಯರ್ ಬಿನ್ ಇೋಂರ್ನ್ ಹೊನಿನ ಕೆರೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 20/2, 20/3, 20/5 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣ

1.2 13992 708319549755 22560100001952

42 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ
ಎ.ಕೆ.ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಮ್ಮ , ಪಾಯಸತ ನಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 34/ಪಿ100 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣ

1 21000 527106460143 64046876466

43 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಗೊೀಡಂಬಿ ಎರಡನೇ ವಷ್ಧದ 

ನಿವಧಹಣ್ಣ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಲ ಪ್ಪ , ಯರಧಜಿನೆನ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 71 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 
ನಿವಯಹಣ

1.2 25158 769108025492

44 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಹೂ ಕೃಷ್ಠಗೆ ಉತೆತ ೀಜನ ಸಿ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಚಿನನ ಸ್ವಾ ಮಿ ಜಿಯಾಪ್ಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು 30/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ
ಗ ೋಡಂಬಿ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ 

ನಿವಯಹಣ
1 260000 460358303005 31136879064

45 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಹೂ ಕೃಷ್ಠಗೆ ಉತೆತ ೀಜನ ಪಾವಧತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಸೀಮ್ಣ್ಣ ಚನಾನ ಪುರ ಆವಣಿ 115/p1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಹ  ಕ್ೃಷಿಗ ಉತತೋಜನ 260000 503389630144 360401000003949

46 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಹೂ ಕೃಷ್ಠಗೆ ಉತೆತ ೀಜನ ಜೆ ಸಿ ರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಸಿದು ಘಟಟ ಕಸಬ್ಯ 352 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಹ  ಕ್ೃಷಿಗ ಉತತೋಜನ 260000 285732901936 15032200002776

47 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಹೂ ಕೃಷ್ಠಗೆ ಉತೆತ ೀಜನ ನಾರಾಯಣ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ವೋಂಕಟರಾಮ್ ಪಾಲೂರಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 23 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಹ  ಕ್ೃಷಿಗ ಉತತೋಜನ 260000 695948133916 52020100004123

48 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಹೂ ಕೃಷ್ಠಗೆ ಉತೆತ ೀಜನ ರಘುಪ್ತಿ ಬಿನ್ ಯಲಲ ಪ್ಪ ಕಸಿವಿರೆಡಿ್ಡ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 158 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಹ  ಕ್ೃಷಿಗ ಉತತೋಜನ 218400 452778090111 15032200042482

49 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ಹೂ ಕೃಷ್ಠಗೆ ಉತೆತ ೀಜನ ಎಸ್ ಉಮ್ಯ ಕೀೋಂ ಎನ್ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ಎಸ್ ಐ 

ಹನುಮಂತ್ಪುರ ಆವಣಿ 61 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಹ  ಕ್ೃಷಿಗ ಉತತೋಜನ 340000 889801098799 128600301000146



50 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ನಿೀರಿನ ಟ್ರಾ ೋಂಕರ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಲಮ್ಡುಗು ಕಸಬ್ಯ 317 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ 2 70000 613207638662 10758100009406

51 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ನಿೀರಿನ ಟ್ರಾ ೋಂಕರ್ ಎೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನೇಗೌಡ ರಾಮ್ಚಂದಿ್ಮಪುರ ತಾಯಲೂರು 93/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ 1.28 70000 966980205816 20244675239

52 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ನಿೀರಿನ ಟ್ರಾ ೋಂಕರ್ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಯಾ ನಾಯಿ್ಡ ತಾಯಲೂರು ತಾಯಲೂರು 109 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ 2 70000 299614565826 0495101014321

53 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ನಿೀರಿನ ಟ್ರಾ ೋಂಕರ್ ಮ್ಯಟಿಧನ್ ಬಿನ್ ಡಾಮಿನಿಕ್ ಗೂಕುೋಂಟೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 102/ಪಿ7, 106 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ 2 70000 343231329412

54 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ನಿೀರಿನ ಟ್ರಾ ೋಂಕರ್ ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ ಹರಪ್ಪ ನಾಯಕನಹಳಿ್ಳ ದುಗಗ ಸಂದಿ 98/2, 73/4, 42 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ 2 70000 384665883453

55 ಸಮ್ಗಿ  ತೊೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ್ರ ನಿೀರಿನ ಟ್ರಾ ೋಂಕರ್ ವಿ ಆರ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿ ರಾಮ್ಪ್ಪ ಎನ್ ವಡಿ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 24/ಪಿ2, 25/ಪಿ4 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ನಿೋರಿನ ಟಾಯಂಕ್ರ್ 1.55 126000 664157800559 20104005718

56 ತೆೋಂಗಿನಲ್ಲಲ  ಸಂಯೀಜಿತ್ ಬೇಸ್ವಯ Replanting and Rejuvenation 

Maintainence

ಎನ್ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಆಲಂಗೂರು ಕಸಬ್ಯ 111/2, 40/2, 117/3, 56/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ
Replanting and 

Rejuvenation 

Maintainence

0.9 40185 765750226548 360401000003778

57 ತೆೋಂಗಿನಲ್ಲಲ  ಸಂಯೀಜಿತ್ ಬೇಸ್ವಯ Replanting and Rejuvenation 

Maintainence
ಶಿ್ ೀರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ನಬೊೀವಿ ಪಿಚಿ ಗುೋಂಟಲ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 35/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ

Replanting and 

Rejuvenation 

Maintainence

1.59 44650 968494602374 64141983481

58 ತೆೋಂಗಿನಲ್ಲಲ  ಸಂಯೀಜಿತ್ ಬೇಸ್ವಯ Replanting and Rejuvenation 

Maintainence
ಟಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಯಾ ಯಲ್ಲವಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 182/2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ

Replanting and 

Rejuvenation 

Maintainence

0.8 35720 314528421632 10765100000429

59 ತೆೋಂಗಿನಲ್ಲಲ  ಸಂಯೀಜಿತ್ ಬೇಸ್ವಯ Replanting and Rejuvenation 

Maintainence
ಪಿ್ಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮೇಗೌಡ ಯರಧಜಿನೆನ ೀನಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 45/ಪಿ2, 48/4ಪಿ2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ

Replanting and 

Rejuvenation 

Maintainence

0.92 41078 661334567589 0769108025501

60 ತೆೋಂಗಿನಲ್ಲಲ  ಸಂಯೀಜಿತ್ ಬೇಸ್ವಯ ಹೊಸ ಪಿಾತ್ಾ ಕ್ರಮ ತೆ ತಾಕುಗಳ ನಿಮ್ಯಧಣ್ ಮ್ಯಟಿಧನ್ ಬಿನ್ ಡೊಮಿಕ್ ಗೊೀಕುೋಂಟೆ ದುಗಗ ಸಂದಿ 102/ಪಿ7 ಸ್ವಮ್ಯನಾ
Replanting and 

Rejuvenation 

Maintainence

0.6 10440 343231329412 22560100004865

61 ತೆೋಂಗಿನಲ್ಲಲ  ಸಂಯೀಜಿತ್ ಬೇಸ್ವಯ ಹೊಸ ಪಿಾತ್ಾ ಕ್ರಮ ತೆ ತಾಕುಗಳ ನಿಮ್ಯಧಣ್ ಗುಣ್ ಕೀೋಂ ವಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸ ವಮ್ಮ ಸಂದಿ ದುಗಗ ಸಂದಿ 145 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಹೆ ಸ ಪ್ಾರತಯಕ್ಷತ ತಾಕ್ುಗಳ್ 
ನಿಮಾಯಣ್

0.4 6960 795570399570 22560100005273

62 ತೆೋಂಗಿನಲ್ಲಲ  ಸಂಯೀಜಿತ್ ಬೇಸ್ವಯ ಹೊಸ ಪಿಾತ್ಾ ಕ್ರಮ ತೆ ತಾಕುಗಳ ನಿಮ್ಯಧಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ತಿಪ್ಪ ಣ್ಣ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 25/ಪಿ14, 25/ಪಿ4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಹೆ ಸ ಪ್ಾರತಯಕ್ಷತ ತಾಕ್ುಗಳ್ 
ನಿಮಾಯಣ್

0.63 10962 884574790645 0769101026180

63 ತೆೋಂಗಿನಲ್ಲಲ  ಸಂಯೀಜಿತ್ ಬೇಸ್ವಯ ಹೊಸ ಪಿಾತ್ಾ ಕ್ರಮ ತೆ ತಾಕುಗಳ ನಿಮ್ಯಧಣ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪಿ ಗಂಗಾಪುರ ಕಸಬ್ಯ 25/ಪಿ16 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಹೆ ಸ ಪ್ಾರತಯಕ್ಷತ ತಾಕ್ುಗಳ್ 
ನಿಮಾಯಣ್

0.62 10788 773834100810 0769108027666

105
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ಪಾವಧತ್ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಟಿ ಕುರುಬರಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 28/ಪಿ2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

3600 276098633120 54034474685

257833000000050



106
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ಬಿ ಶಿ್ ೀನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಬಜಿಜ ರೆಡಿ್ಡ ಮೈಲ್ಲಪುರ ತಾಯಲೂರು ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

3600 0769101122416

107
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ರಾಮ್ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಂಗಪ್ಪ ಪಾಲ್ಲರಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 14 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

16200 900987564096 52020100002182

108
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಸಿ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 42/ಪೈಕ್ರ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

16200 547943962774 10726100018932

109
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ ಮಿಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 66 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

16200 972397813874 0769108026533

110
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಯರಧಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 42/ಪೈಕ್ರ ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

16200 811893150188 1075810012263

111
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ಚೆನನ ಕೇಶವ ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 26/P5 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

16200 220961339607 10726101010253

112
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ಮುನಿವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಪಾಲೂರಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 3 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

16200 295657469996 52020100000120

113
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ಸಿ ವಿ ರವಿೀೋಂದಿ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 26/ಜ15 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

8100 237554263644 52020100001061

114
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ರೆಡಿ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟಸ್ವಾ ಮಿ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 14/4 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

16200 674991511977 64006283964

115
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ಜಿ ಸುಬಿಮ್ಣಿ ಬಿನ್ ಸುಬಿಮ್ಣ್ಾ ೋಂ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 2/2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

16200 477628806928 64133624319

116
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ರೆಡಿ ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗೊಲಲ ಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 11/3, 14/2 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

12150 698415336727 64130111706

117
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ಟೈಲರ್ ರಾಮ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ದೊಡಿ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 17/ಪಿ3 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

8100 778127509751 52020100000067

118
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ತಿಮ್ಮ ರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ರಾಯಪ್ಪ ದೊಡಿ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

16200 10726100018807

119
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ಗಂಗುಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭುಶಪ್ಪ ದೊಡಿ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

16200 10726100017380

120
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ
ಮ್ಧುವನ ಮ್ತ್ತತ  ಜನು ಸ್ವಕಾಣ್ಣ 

ಅಭಿವೇದಿ್ರ ಪ್ಟ್ರಟ ಭಿರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ ಪೆದು ನನ , ಚಿಕಕ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು 
ಸಾಕಾಣ ಅಭಿರ್ೋದಿಧ

16200 57020100004486

86 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ(2018-19 Spill over)
ಎೋಂ ವಿ ಸಂಪಂಗಿರಾಮ್ಯಾ  ಬಿನ್ 

ವೋಂಕಟರಾಮ್ಯಾ ವಿ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 6/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ(2018-19 Spill 

over)
2.8 2.8 302912592676 147301011005444

87 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ(2018-19 Spill over) ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗೊೀವಿೋಂದರೆಡಿ್ಡ ನಂಗಲ್ಲ ಬೈರಕೂರು 254/1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ(2018-19 Spill 

over)
0.75 0.975 813406358220 21672413000546

88 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ(2018-19 Spill over) ಕೆ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಯಾ ವಿ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 331 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ(2018-19 Spill 

over)
0.225 3.745 747244757066 125001259313

89 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ(2018-19 Spill over) ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಯರಧಪ್ಪ ಚಿಕಕ ಗುಟಟ ಹಳಿ್ಳ ತಾಯಲೂರು 17/5 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ(2018-19 Spill 

over)
2.8 2.688 811893150188 10758100012263

90 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ(2018-19 Spill over) ಕೆ ಹೆಚ್ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪ್ಪ ಕಪ್ಪ ಲಮ್ಡುಗು ಕಸಬ್ಯ 317 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ(2018-19 Spill 

over)
0.775 3.7032 613207638662 21672413000760

91 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ(2018-19 Spill over)
ಎಸ್ ಆರ್ ಉಮ್ಯಶಂಕರ್ ಬಿನ್ 

ರಾಮೇಗೌಡ ಆಲಂಗೂರು ಕಸಬ್ಯ 91/3, 92 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ(2018-19 Spill 

over)
0.17 2.744 870105063749 125001196768

92 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ(2018-19 Spill over) ಪಿೆ ೀಮ್ ಕೀೋಂ ವರದರಾಜು ನಲೂಲ ರು ದುಗಗ ಸಂದಿ 145/4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ(2018-19 Spill 

over)
2.688 2.8 582342584208 360401000004360

93 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ(2018-19 Spill over) ಚಂದಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ ಗುಮ್ಮ ಕಲ್ಲಲ ತಾಯಲೂರು 25/P7 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ(2018-19 Spill 

over)
2.7552 1.4 438878196863 64004441446

94 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ನೆರಳುಪ್ರದೆ(2018-19 Spill over) ಎಸ್ ವೋಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ ಕಾಡೇನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 18/1
ನೆರಳ್ುಪರದ(2018-19 

Spill over)
0.75 4.848 459764520466 10922101022984

95 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ಕವಿತ್ ಕೀೋಂ ಕೇಶವ ಚಾಪೂರಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 75 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ 0.225 19.595 931409642549 0539201001361

96 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ವೋಂಕಟಮ್ಮ  ಕೀೋಂ ಗುರುಸ್ವಾ ಮಿ ಲಕಕ ಶೆಟಿಟ ಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 94/ಪಿ2 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ 2.744 17.689 353840395568 0769101123185

97 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ಸರಸಾ ತಿಬ್ಯಯಿ ಕೀೋಂ ಭರತ್ಸ ಸಿೋಂಗ್ ನರಸಿೀಪುರದ್ರನೆನ ಕಸಬ್ಯ 2/2, 1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ 2.8 18.58276 502464388686 0769101130755

98 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ಶಂಕರ್ ಸಿೋಂಗ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಿೋಂಗ್ ನರಸಿೀಪುರದ್ರನೆನ ಕಸಬ್ಯ 21/1, 1 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ 1.4 19.595 971037458359 0769101131198

99 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ಶಿ್ೀನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಶೆಟಿಟ ಎಸ್ ಐ 

ಹನುಮಂತ್ಪುರ ಆವಣಿ 62 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ 4.848 15.82 692080594086 0539201001361

100 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ಭಾಗಧವರಾಮ್ ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪ್ಪ ತಾಯಲೂರು ತಾಯಲೂರು 79, 4 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ 15.82 899473695510 125001618727

101 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ಹನುಮಂತ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸ್ವಾ ಮಿ ಕಪ್ಪ ಲಮ್ಡುಗು ಕಸಬ್ಯ 317, 260, 195 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ 16.03 536443937621 125001452601

102 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ಕುಮ್ಯರ್ ದ್ಮಸ್ ಬಿನ್ ಆೋಂಜನೇಯಲ್ಲ ಕಗಿಗ ನಹಳಿ್ಳ ಬೈರಕೂರು 123 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ 15.7 944378367967 0769101132367

103 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವೋಂಕಟರಾಮ್ಪ್ಪ ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಯಲೂರು 112/1, 95/5, 87/7, 84/3 ಸ್ವಮ್ಯನಾ ಪ್ಾಲಿಮನೆ 16.03 559377698115 125001600672

104 ಕೃಷ್ಠ ಭಾಗಾ  ಯೀಜನೆ ಪಾಲ್ಲಮ್ನೆ ವೋಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭಗಿೀರತ್ಪ್ಪ ಮಿಣ್ಜನಹಳಿ್ಳ ಆವಣಿ 103/1 ಪ್ರಿಶ್ಷ್ಟ  ಜಾತಿ ಪ್ಾಲಿಮನೆ 20.14 515096934448 142200301000161

ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ
ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಡ್ಡ ವ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ದ್ಮಸರತ್ರಮಮ ನಹಳ್ಳಳ ರೋಣೂರು 172,42/2,42/4 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ 1 0.5 24444 9946 2983 1959 7422500100292700

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಭಾಗಯ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ ಅಡ್ವಚಂಬ್ಕೂರು ರೋಣೂರು 114,125 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ 1 0.5 24444 4651 5454 0562 7422500100831301

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಎ ಎಿಂ ಗುರಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಆರಮಾಕಲಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 73/7,49,71,4 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ 1 1.2 58665 2753 5029 6817 10828100026690

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಎಿಂ ಗುರಿಪ್ಪ ಆರಮಾಕಲಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 44,88,9/1 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ 1 1.2 58665 7789 0543 2820 64060317909

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದ್ರೆಡ್ಡಡ ಆಚಂಪ್ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 318/1,355 ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ 1 0.4 19555 3419 6566 6883 36883632697

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಚೆಿಂಡು ಹೂ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ದ್ಮಾ ರಸಂದ್ರ ಕಸಬಾ 145/3ಬಿ ಇತರೆ ಚೆಿಂಡು ಹೂ 1 1.2 58665 2856 3435 7520 314700101000329

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  
ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಜ ೋಡ್ಡಕೆ ತತಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 58 - ಟಮೆಟೆ 1 0.4 37450 3400 2687 4860 64113529452

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಬಟುಟವಾರಿಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 131,40 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.6 30675 8247 8622 1020 7422500101338401

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಈಶ್ಾ ರಯಯ  ಬಿನ್ ಬಿಲಿ್ಲರಿ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಮಂಚಿನಿೋಳ್ಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 165/2 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.6 30675 7663 0215 0350 64160853889



ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಬಿ ಪಿ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿಲಿ್ಲರಿ 

ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಬಟುಟವಾರಿಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 140/2,165/1 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.6 30675 9921 1297 5647 54038974593

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಬಿ ಪಿ ಗೋವಿಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಿಲಿ್ಲರಿ 

ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಮಂಚಿನಿೋಳ್ಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 238/1 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.4 20450 2493 0506 5502 64160853903

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಬಟುಟವಾರಿಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 118/ಪಿ14,130/2 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.55 28118 3409 3848 3320 7422500100114301

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಸತಯ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಬ್ಯಯ ನನ ಗುಟಿ ಜ ೋಡ್ಡಕೆ ತತಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 99/2 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.4 20450 2940 6257 9505 445210100546

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಸರೋಜಮಮ  ಕೋಿಂ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 76,62/2,63/1 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.6 30675 3308 8612 2366 64171985756

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಪಾಪಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮದಿು ರೆಡ್ಡಡ ಬಟುಟವಾರಿಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 167/2,117,113 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.55 28118 5554 3867 8294 4452101000494

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಇ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪ್ಪ ಜ ೋಡ್ಡಕೆ ತತಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 58/ಪಿ1 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.6 30675 7321 7640 066 0481101003490

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಕೆ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ನಾರೆಪ್ಪ ಜ ೋಡ್ಡಕೆ ತತಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 58 ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೆಟೆ 1 0.4 37450 3400 2687 4860 64113529452

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಬಾಲ್ತಜಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 78,79/2 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 1.2 51125 6458 6110 0226 30782656071

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಆದೆಪ್ಪ ಕೆ ಂಡಾಮರಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 80,82,22/ಪಿ1 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 1.14 58282 7594 6695 4924 7422500100798400

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಡ  ಟ್ಟ ವ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟ್ರರ ಮರೆಡ್ಡಡ ತ ಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 20 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.53 27096 2427 4156 2656 0481101002334

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ವಿಂಕಟರಮಣ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಚಿನನರಂಗೋಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 4/1,59/1 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.4 20450 2603 1037 7294 0481101002323

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ದ್ಮಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಪ್ಾತನೆಲವಂರ್ಕ ನೆಲವಂರ್ಕ 84/ಪಿ51-ಪಿ2 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.4 20450 5500 7670 3104 4452101000671

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಎಿಂ ಆರ್ ರಾಮಾಿಂಜಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ರಾಮಪ್ಪ ಮಂಚಿನಿೋಳ್ಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 261/2,24/2 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.7 25562 6487 3515 6652 4452101000488

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಚಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಚಿನನರಂಗೋಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 58/2 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.45 23006 9555 5108 0671 0481101002987

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟ್ರರ ಮಪ್ಪ ಮಂಚಿನಿೋಳ್ಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 242 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.4 20450 8846 8128 0649 4452108001640

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ರೆಡ್ಡ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ ಮಂಚಿನಿೋಳ್ಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 149/ಪಿ4 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.4 20450 9066 2823 5788 2890001700069300

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಜಿ ಎನ್ ಆಿಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಜಿ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಪ್ಾತನೆಲವಂರ್ಕ ನೆಲವಂರ್ಕ 33/1 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.4 20450 6256 9504 2307 4452101000161

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಮಧುಸೂದ್ನರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಮಣಾರೆಡ್ಡಡ ತ ಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 31/4,113/1,93/7 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.7 35787 9927 5679 1131 0481101005241

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೆದ್ು ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಸುಬಬಗುಂಡಿಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 23/4 ಇತರೆ ಟಮೆಟೆ 1 0.45 23006 2078 5284 6975 4452101000941

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಶ್ರ ೋರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮಂಚಿನಿೋಳ್ಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 233/4,233/1,233/2,233/2 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೆ 1 0.5 46812 6151 0882 7618 4452101002790

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ವಿಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಪ್ಾತನೆಲವಂರ್ಕ ನೆಲವಂರ್ಕ 1 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೆ 1 0.54 50557 8991 6151 1006 0481101006717

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ಗುರುಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಲಕ್ಷಮೋಪುರ ನೆಲವಂರ್ಕ 194/ಪಿ2 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೆ 1 0.84 78645 8480 3612 2252 0481101005815

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟಮೆಟೊ ಹೊಸ ಪ್ರ ದೇಶ್ ಅಭಿವೃದಿು ವ ರತನ ಯಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಕೆ ಪಾವಾರಿಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 95/2,26 ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೆಟೆ 1 0.8 74900 8430 4115 3865 4452101000507

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮನನ ಚಿಲೇಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 115 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 0.7 8165 - 36993263815

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ರಾಜಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಶ್ರ ೋರಾಮಪ್ಪ ಕೀಡ್ಡಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 164,165 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 1.2 13998 - 64166859728

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ನಾರಾಯಣ್ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕೆ ಕುರಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 115 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 1.54 17964 - 2890001700064654

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಕೆ ಎನ್ ಆಿಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕಳತ್ತರು ಯಲೂು ರು 149 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 1 11665 - 10652100006554

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಸೋತಮಮ  ಕೋಿಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 24 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 0.24 2799 - 2890001700101490

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ನಿಸಿಾರ್ ಪಾಷ ಪಿ ವ ಬಿನ್ ವಹಬ್ ಸಾಬ್ ಪುಲಗೂರಕೀಟೆ ನೆಲವಂಕ್ರ 101 ಮುಸಿಲ ೋಂ ಗೇರು 1 0.3 3499 - 4066101000338

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ನಾಗರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರವಕುಮಾರ್ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 11/1 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 0.71 8282 - 7422500101351901

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಮ್ಯಾ ಕಲಗಡಿ ರೀಣೂರು 20/ಪಿ5 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 0.8 9332 - 7422500100829901

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಅಮಿೋರ್ ಜಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬ್ದು ಲ್ 

ಮೆಹಬೂಬ್ ಪುಲಗೂರಕೀಟೆ ನೆಲವಂಕ್ರ 75 ಮುಸಿಲ ೋಂ ಗೇರು 1 0.7 8165 - 4066108000522

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಮುನೆಯಯ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಪುರ ನೆಲವಂಕ್ರ 165/2,165/1,173/3 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 1 11665 - 0481101003457

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಜಿ ಚಂದ್ರ ಶೇಕರ್ ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಳ 

ಗೌಡ್ ದಳಸನೂರು ಕಸಬ್ಯ 149/4 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 0.8 13450 8956 6377 8496 10588100004479

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ನಾರೆಪ್ಪ  ಹೆಚ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಕಡ್ಡಚೆರವು ಕಸಬ್ಯ 86,9 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 0.8 13450 9607 5761 6853 10828100027770

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಗೋವಿಂದ್ಯಯ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಪ್ಣ್ಸಮ್ಯಕನಪ್ಲ್ಲಲ ಕಸಬ್ಯ 21/5,21/1,2/2,20/7 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 0.5 8410 4236 6772 0635 10828100025378



ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಪಿಳಳ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಕೋಂಡಾಮ್ರಿ ನೆಲವಂಕ್ರ 1 ಎಸ್.ಟಿ ಗೇರು 1 1 39878 9062 3635 2488 2890000100028040

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ವ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಾಮನನ ಚಿೀಲೇಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 5/-ಪಿ28 ಎಸ್.ಸಿ ಗೇರು 1 1.2 20184 3305 7998 4361 33160210008698

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ನಾಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೆದ್ು ಗಂಗಪ್ಪ , ಕೋಡ್ಡಪ್ಲಿ ಕೀಡ್ಡಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 141/ಪಿ25 ಎಸ್.ಸಿ ಗೇರು 1 1 20997 - 2890001700039130

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ನಾಗಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗೊಟಿಟ ಕುೋಂಟೆ ಯಲೂು ರು 12/ಪಿ15,2/ಪಿ5 ಎಸ್.ಸಿ ಗೇರು 1 1 20997 - 179910032388

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಜಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಗೌನಿಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 254,177/111ಬ್ಯಲ ಕ್ ಎಸ್.ಸಿ ಗೇರು 1 1 20997 - 54053067371

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇಟ್ 

ರಾಮಚಂದ್ರ ಯಯ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 431 ಎಸ್.ಸಿ ಗೇರು 1 0.8 16797 - 7422500101512600

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ರಾಜನರೇಿಂದ್ರ ಬಾಬ್ದ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ರಾಮಚಂದ್ಮರ ರೆಡ್ಡಡ ಪೆದ್ದು ರು ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 2/15, ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 1.6 18664 - 64054492425

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ದಡ್ಡ ಪ್ಪ ಲಕ್ರಮ ಮ ೀಪುರ ನೆಲವಂಕ್ರ 3/ಪಿ3-ಪಿ1 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 1 11665 - 0481101010733

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಮುನಿಕದಿರಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇಟ್ 

ಶ್ರ ೋಮುವಾಸಪ್ಪ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 431 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 0.9 10498 - 2890001700025901

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ಚಿಕಕ ಚೆನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬ್ಸವಯಯ ಕೀಡ್ಡಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 8 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 2.8 32662 - 64170524681

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಗೋಡಂಬಿ ನಿವಿಹಣ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಭೋವ ಅರಿಕೆರೆ ಯಲೂು ರು 129/2,129/5,93/ಪಿ11,78 ಇತ್ರೆ ಗೇರು 1 1.5 17497 - 64053462457

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ರೋಟರಿ ಡ್ಡೋಸಲ್ ಇಿಂಜಿನ್ ಖರಿೋದಿ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಪಾಳಯ ಕಸಬಾ 107 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 0.66 35600 8407 1225 8497 10828101010882

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ರೋಟರಿ ಡ್ಡೋಸಲ್ ಇಿಂಜಿನ್ ಖರಿೋದಿ ಆಿಂಜಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಕಳ್ಳಳ ರು ಕಸಬಾ 284 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 0.81 35600 9105 7368 3954 10828100300943

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಚಾಪ್ ಕಟರ್ ಖರಿೋದಿ ಕೆಿಂಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಸೋತರೆಡ್ಡಡ ಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 55 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 0.11 14896 6035 6282 7052 54051055459

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ ಖರಿೋದಿ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 144,117 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 1 36000 8200 2137 9742 10789100001908

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ ಖರಿೋದಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬ ಟ ಕಸಬಾ 173/2 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 0.8 35960 4254 7695 7730 10828100028294

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಚಾಪ್ ಕಟರ್ ಖರಿೋದಿ ರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರಾಜಣ್ಣ ಕೋಟೆಕಲಿ್ಲರು ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 215 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 0.74 14000 5474 3203 2561 331602010038113

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ ಖರಿೋದಿ ಕೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಯರಿಹನುಮಪ್ಪ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 147 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 2.21 23440 917020019950476

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಬ್ರ ಷ್ ಕಟರ್ ಖರಿೋದಿ ಮುಳವಾಗಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ನಾರಮಾಕಲಹಳ್ಳಳ ರೋಣೂರು 170 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 1.2 23440 917020019950476

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಬ್ರ ಷ್ ಕಟರ್ ಖರಿೋದಿ ಕೆಿಂಪ್ನನ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಶ್ೋಗೆಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 20 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 1.11 23440 917020019950476

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ ಖರಿೋದಿ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಉಪುಪ ಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 21,84/1 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 0.51 43680 7422500101770700

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಚಾಪ್ ಕಟರ್ ಖರಿೋದಿ ನಾರೆಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 11/3 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 0.17 24800 10789100008769

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಡ್ಡಗಿಗ ಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಖರಿೋದಿ ವಿಂಕಟ್ರರ ಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪ್ಣ್ಣ ದೊಡ್ಡಬಂದ್ಮಲಿಹಳ್ಳಳ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 62 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 2 23904 917020019950476

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಡ್ಡಗಿಗ ಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಖರಿೋದಿ ಕೆ ಎಿಂ ವಿಂಕಟರಮಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕಶೆಟಿ್ಟ ಪ್ಲಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 116/ಪಿ8 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 2 23904 917020019950476

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ ಖರಿೋದಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮನನ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 140 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 0.96 36000 10789100008534

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ ಖರಿೋದಿ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಉಪುಪ ಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 10 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 0.23 43680 179910032810

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ ಖರಿೋದಿ ರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಮಲಿಗಾನಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 377 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಜಾತ್ರ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 1 43680 179910031199

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟ್ರರ ಕಿ ರ್ ಸ್ಪ ರ ೋಯರ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನೆಪ್ಪ ಗುಲಿಕುಿಂಟೆ ರೋಣೂರು 7 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 0.76 5600 8591 2451 1496 7422500100099100

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ ಖರಿೋದಿ ವಿಂಕಟ್ರರ ವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ತ್ತಡ್ಡಗೋಳ್ ರೋಣೂರು 272/ಪಿ16 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 0.6 36000 2890000100032240

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಪ್ವರ್ ವೋಡ್ರ್ ಖರಿೋದಿ ನಾಗರತಾ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮುದೆು ೋಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 199/3 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 0.85 18400 0481101009868

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಟ್ರರ ಕಿ ರ್ ನರಸಿಂಹಯಯ  ಬ್ನ್ ಆವುಲಪ್ಪ ಚಕಕ ಲಿಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 11/ಪಿ2 ಪ್ರಿಶ್ಷಿ  ಪಂಗಡ್ ಮಾವು & ತರಕರಿ 1 1.68 100000 3349101003989

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಅಪ್ರ ಧಾನ ಹಣುಣ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿು ಕೆ ಎನ್ ಆಿಂಜನೇಯರೆಡ್ಡ್ಡ ಬಿನ್ 

ನಾರೆಪ್ಪ ಕಳತೂರು ಯಲ್ಲು ರು 149 ಇತರೆ ಆಫ್ಲ್ ಬೇರ್ 1 0.4 7900 8092 4409 8116 10652100006554

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಅಪ್ರ ಧಾನ ಹಣುಣ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿು ಕೆ ಎಸ್ ಚಂದ್ರ ಮತ್ರ ಕೋಿಂ ಎಿಂ ಸ 

ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಮಾಸ್ಾ ೋನಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 141,140 ಇತರೆ ನೇರಳೆ 1 1 19700 9845 6033 3568 10588101040652

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಅಪ್ರ ಧಾನ ಹಣುಣ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿು ಹೆಚ್ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹುಲಿಪ್ಪ ಮಾಸ್ಾ ೋನಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 6/11 ಬಿಾಕ್ ಪಿ1 ಇತರೆ ನೇರಳೆ 1 0.8 15760 2057 5709 5071 10588101004128

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಅಪ್ರ ಧಾನ ಹಣುಣ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿು ಹೆಚ್ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಫ್ಪ ಹೊಗಳಗೆರೆ ಯಲ್ಲು ರು 60/2 ಇತರೆ ನೇರಳೆ 1 0.24 5208 5728 3824 2925 64056109008

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಅಪ್ರ ಧಾನ ಹಣುಣ ಗಳ ಅಭಿವೃದಿು ಎಲೇ ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಫ್ಪ ಹೊಗಳಗೆರೆ ಯಲ್ಲು ರು 60/1,79/6 ಇತರೆ ನೇರಳೆ 1 0.39 8463 64056108980 64056108980

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಟ್ಟ ವ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಾಮನನ ಆರ್ ತ್ರಮಮ ಸಂದ್ರ ರೋಣೂರು 84/5,83/1,63/3,138/3 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.90 13230 7422500101280301 8835 8566 0473



ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ರಾಧಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇಟ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ್ ಹರಳಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 107/ಪಿ16 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.80 26460 7422500101031701 5738 2233 1104

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಹನುಮಂತ್ತ ಪಿಲಿಕುಿಂಟೆ ರೋಣೂರು 21/ಎ,114/2,113/2 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.00 14700 3349101001172 6362 6721 5278

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ವ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಹರಳಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 10/1 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.80 11760 37065164018 3852 1407 8240

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮುನಿಸಾಾ ಮಿ ಆರಮಾಕಲಪ್ಲಿ ಕಸಬಾ 84,41/2,40/81,41/6,72/3,4

1/10
ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 25215 10828100022350 3643 9540 3466

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಡ್ಡ ವ ರವ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಕಳ್ಳಳ ರು ಕಸಬಾ 167/2 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.45 18805 10789100005350 9448 8787 4753

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಶ್ವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 31/8 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.40 5960 7422500100210001 5297 5829 2728

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನರಸಪ್ಪ ಮಟಿ ಕನನ ಸಂದ್ರ ರೋಣೂರು 136 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.38 5586 10824101059632 4370 8470 8134

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಸಾಗರ ಯಲ್ಲು ರು 43/4,169/6,143/2,143,145/

2
ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.00 14700 7422500100830301 9590 1490 6167

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಎಿಂ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಮಟಿ ಕನನ ಸಂದ್ರ ರೋಣೂರು 136 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.76 11172 64162222445 3365 5179 2343

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 35/3,28,3,1/5 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 26460 3349101010597 6780 7527 3151

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಎಸ್ ವ ನಾಗರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ 

ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 83/2,38 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.44 21168 3349101013299 2508 5913 3014

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಪಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಮಟಿ ಕನನ ಸಂದ್ರ ರೋಣೂರು 143 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.89 27783 10824100007928 8311 5568 4013

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಡ್ವಚಂಬ್ಕೂರು ರೋಣೂರು 42,12 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 7422500101861101 5559 9584 3561

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಅಡ್ವಚಂಬ್ಕೂರು ರೋಣೂರು 4 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 10824100000238 3240 9599 5757

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ  ಕೋಿಂ 

ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಅಡ್ವಚಂಬ್ಕೂರು ರೋಣೂರು 99/1 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.20 19845 10824100008189 8568 3473 2672

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಆರ್ ನರಸಿಂಹಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಮಟಿ ಕನನ ಸಂದ್ರ ರೋಣೂರು 100 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.78 11466 74225001007591 9224 1212 4255

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಎಸ್ ಟ್ಟ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ತ್ತನಪ್ಪ ಶ್ೋಗಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 11/6,187/2,11/8,28/4,11/5

,21,4/1,10.30,32,36/1
ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.70 24990 64003782409 9004 1143 1657

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಕುರಿಪ್ಲಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 70 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.48 7056 6361626193 7098 0474 5683

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗಿರೇಗೌಡ್ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ ಯಲ್ಲು ರು 41/ಪೈಕ್ಷ್4,41/ಪಿ7 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.98 29106 179910032465 8507 5813 5204

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಪಾವಿತಮಮ  ಕೋಿಂ ಮಂಜುನಾಥ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ ಯಲ್ಲು ರು 58 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.92 28224 64048407094 2204 3409 1220

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಜಿ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 36/5,26/5 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 10789100008599 2435 8579 0011

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಕದಿರಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ದ್ಮಸರತ್ರಮಮ ನಹಳ್ಳಳ ರೋಣೂರು 165/1,213 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.00 14700 10824100007883 5684 8874 3945

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಭಾಗಯ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಅಡ್ವಚಂಬ್ಕೂರು ರೋಣೂರು 120,114,1,7/7 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 7422500100831301 4651 5454 0562

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಸೋತಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ದಿಿಂಬಾಲ ರೋಣೂರು 12,149/3 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.93 13671 10789101022966 8680 7137 3534

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಮಾರಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ  ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಅವಗಾನಪ್ಲಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 171/1 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.60 8820 64137925083 7565 5474 8170

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ ಪೂಜಾರಿ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ರೋಣೂರು ರೋಣೂರು 64,67/1,53 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.80 11760 10789100006860 8165 3201 8432

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಕೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಹೂಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 23,2/ಪಿ15 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.80 26460 64199567747 4504 0745 7742

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಚಿರುವನಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 4/15ಬಿಾಕ್ ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.88 12936 10828100002171 4225 3198 8185

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಯಲವಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 75,35,26/2,73,64 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.00 14700 10828100025557 4633 9623 1076

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಎಸ್ ಮಂಜುಳಮಮ  ಕೋಿಂ ಸೊಣ್ಣ ಪ್ಪ ಪಾಳಯ ಕಸಬಾ 46/ಪಿ1,213 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 10828100023745 5410 8081 0801

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಡ್ಡ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಪ ಪಾಳಯ ಕಸಬಾ 4/14ಬಿಾಕ್ ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.40 20580 10828100022776 6913 4750 0028

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಎನ್ ಕದಿರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ಕೆ ಕುರಪ್ಪ ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 76/ಪಿ2 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.40 20580 10828100004150 9985 5294 9980

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೆ ಕುರಪ್ಪ ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 70 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.80 11760 331602010037059 3669 7621 4948

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಸುಬಾಬ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ಕತ್ರಾ ಬಿಸನಪ್ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 195 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 0179910032267 4011 6058 5006

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಆರ್ ಶಾಯ ಮ್ ಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ರಾಿಂಸಿಂಗ್ ಆಚಂಪ್ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 169,148 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.00 14700 54051058574 5456 7553 7115

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಎನ್ ವಿಂಕಟರಾಿಂರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ವತಿನಪ್ಲಿ ಕಸಬಾ 3/31,3/2,58/1 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.45 6615 7422500100324101 7729 8554 2784

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಮುನೆಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇಟ್ ನರಸಪ್ಪ ಹೊದ್ಲ ರೋಣೂರು 61/1,61/2 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.80 11760 6411417445 8114 4967 5441



ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ಹೊದ್ಲ ರೋಣೂರು 34 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 7422500100650401 2492 5815 4232

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಡ್ಡ ಎನ್ ರವ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ದಿಿಂಬಾಲ ರೋಣೂರು 4/1,3/3,10/4 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 10789100008304 6350 1952 6612

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಜಯಮಮ  ಕೋಿಂ ರಾಮಪ್ಪ ಶ್ೋಗಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 6/ಪಿ,6/ಪಿ ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.80 11760 179910032016 2841 6063 7071

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 24,48,129/2,11/1 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.20 17640 10789100001348 3588 0328 5586

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಕೆ ಎನ್ ಶ್ೋವಮಮ  ಕೋಿಂ ರವ ನಾರಮಾಕಲಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 129 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 10789101001635 7864 3038 3041

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಡ್ಡ ಎನ್ ಶ್ೋವಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ದಿಿಂಬಾಲ ರೋಣೂರು 23/1,153/20,22/4,126/1,15

3/2
ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 10789100005042 7214 7162 1127

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಭಾಗಯ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ಕತ್ರಾ ಬಿಸನಪ್ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 51 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.20 17640 10652100007188 7841 6045 3765

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ತ್ರಪಾಪ ರೆಡ್ಡಡ ಕತ್ರಾ ಬಿಸನಪ್ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 50/ಪಿ,165 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 40350100007995 3442 9670 6964

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಸ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಚೆನಾನ ರೆಡ್ಡಡ ಚನನ ಯಯ ಗಾರಿಪ್ಲಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 53/5,61/ಪಿ6 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.80 26460 22560100006917 2058 9815 3914

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಸೊಣ್ಣ ಮಮ  ಕೋಿಂ  ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಹೊದ್ಲ ರೋಣೂರು 51/5,171,50/2,42/4 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.20 17640 3349101002116 8244 5234 1778

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ಬೈರಪ್ಪ ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 53,55/2 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.88 12936 1082810002816 2379 1409 7330

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಕೆಿಂಚಮಮ  ಕೋಿಂ ಶ್ವಣ್ಣ ಕೇತಗಾನಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 31/2,31/3, ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.90 13230 10828101083949 4850 6547 2881

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಶ್ೋಗಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 2 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.00 14700 7422500101134601 7131 2574 2511

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಶ್ೋಗಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 60,59 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.49 7203 179910033376 6466 9246 3833

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನೆಪ್ಪ ಶ್ೋಗಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 27,4/1 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 54051069223 8785 3075 9657

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಪುಷಾ  ಕೋಿಂ ಶ್ವಶಂಕರ ಶ್ೋಗಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 268/1,269/3,270/2 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.90 13230 179910033150 7473 0799 2923

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಎಸ್ ಪಿ ಯಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೂಜಪ್ಪ ಶ್ೋಗಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 31/2,1/ಪಿ2,1/ಪಿ2,4/2 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.90 13230 179910031015 6946 9831 3196

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಟ್ಟ ಎನ್ ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರೆಪ್ಪ ಆರ್ ತ್ರಮಮ ಸಂದ್ರ ರೋಣೂರು 140/2,137/1 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.62 9114 15042200009153 6034 6736 7851

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಎಿಂ ನಾಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಗೌಡ್ಹಳ್ಳಳ ಕಸಬಾ 15,16,9 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 28700 699030012896 6569 7624 4941

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟರಾಿಂಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ದೊಡ್ಡ ಮುನಿಶಾಮಿ ಹರಳಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 89/2 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.10 16170 54051052628 4791 2858 3626

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಕೆ ಬಿ ಶ್ರ ೋರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಲಪ್ಪ ಕಮಲವಾರಿಪ್ಲಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 20/1,71/1,15/1,23/ಪಿ11 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29700 7422500100700701

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಕೆ ಬಿ ಸುಕನಯ  ಬಿನ್ ಕೆ ಬಿ ಶ್ರ ೋರಾಮಪ್ಪ ಕಮಲವಾರಿಪ್ಲಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 80/1,81/2,79/3,79/2,81/1 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.60 23520 7422500100853101 6752 1478 5473

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಸ ಎಲ್ ರೆಡೆಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಗುಮನನ ಚಿಕಕ ತ್ರಮಮ ನಹಳ್ಳಳ ರೋಣೂರು 11,17/1,15,24,17 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 64051291888 4954 1608 9150

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಎನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಮಟಿ ಕನನ ಸಂದ್ರ ರೋಣೂರು 118/2 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.90 7350 108254100002811 6749 7997 5398

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ವ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಆಚಂಪ್ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 198 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 10828101044807 3709 6339 5561

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಪೆದಿು ೋರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡ ಪ್ಪ ಚಕಕ ರೆಡ್ಡಡ ಪ್ಲಿ ರೋಣೂರು 34/2  ೆ ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.94 28518 10789101003420 8359 1656 4892

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಜಿ ಎನ್ ವೇಮಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಗುಮಮ ರೆಡ್ಡಡ ಪುರ ಕಸಬಾ 26,37 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 29400 10588100003703 5262 5519 1692

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಕೆ ಎಿಂ ಸಾವತರ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಎಸ್ ಎನ್ 

ಚೌಡ್ಪ್ಪ
ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪುರ 

ರೂರಲ್ ಕಸಬಾ 73/1 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.70 17199 10828100028470 6505 7364 6610

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಶ್ೋಗಹಳ್ಳಳ ಯಲ್ಲು ರು 106/1,106/2,167/1,6/ಪಿ1 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.80 11760 64040118395 6802 7688 0378

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಟ್ಟ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ತ್ರಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ ಗುಮಮ ರೆಡ್ಡಡ ಪುರ ಕಸಬಾ 38/1,128 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.70 10110 10588100002009 2002 2377 2535

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಹೆಚ್ ವ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್ ವ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಸ ಹೊಸೂರು ಸ ಕಸಬಾ 48,76,10,61 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 2.00 23520 50100216210746 4714 2611 3262

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಮುನೆಮಮ  ಕೋಿಂ ನರಸಪ್ಪ ಹೊದ್ಲ ರೋಣೂರು 72/10,186/1,186/2 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.20 17640 64114717445 8114 4967 5444

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಚೌಡ್ಮಮ  ಕಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಸಾಗರ ಯಲ್ಲು ರು 257/1 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.00 14700 64084397682 9339 9592 5947

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಬಿ ವ ಆದಿನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಾಮನನ ಯಲ್ಲು ರು ಯಲ್ಲು ರು 29 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 1.09 16023 54051053847 3414 2904 7901

ಸಮಗರ  ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿು ಆಲ್ಲಗಡೆಡ  ವಶೇಶ್ ಪಾಯ ಕೇಜ್ ಎಸ್ ವಿಂಕಟರಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ಸೊಣ್ಣ ಪ್ಪ ಶಾಯ ಗತೂಾ ರು ಯಲ್ಲು ರು 27,29 ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.91 11760 10652100007730 4593 8133 4972

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಜಿ ನಾಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಆರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 44 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.98 7789 0543 2820 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎ ಎಿಂ ಗುರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹೆಚ್ ನಲಿಪಲಿಿ ಕ್ಸಬಾ 71 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.84 2753 5029 6817 -



INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎನ್ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಲಿಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 52 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.1 5596 8523 1913 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವ ಮುರಳ್ಳ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎಿಂ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 74,73/2,43/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.9 7681 4573 7388 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 90/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 5385 9555 7868 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಸ್ ಬಾಲ್ತಜಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಡ್ಡ 

ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 117 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 7046 7767 1706 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 106/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 7062 3557 0996 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಜಿ ಎ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೋತರೆಡ್ಡಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 55/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 5947 7755 3671 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾರೆಮಮ  ಕೋಿಂ ರಾಮಕೃಷಣ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 17/15,17/11 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.93 9064 7460 6106 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಗೋಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/8ಬಿ,23/16 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.74 4837 6747 3909 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಡ ಬಟುಟವಾರಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 35/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 8411 8226 0027 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನನ ಬಟುಟವಾರಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 165,251/1,130/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 7237 0104 8681 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಗೋವಿಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನನ ಬಟುಟವಾರಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 86/2,58/5,58/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.85 2003 9104 8410 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನನ ಬಟುಟವಾರಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 20 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.7 2494 1018 4310 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಈಶ್ಾ ರಯಯ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನನ ಕೆ ಡ್ಡಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 183,197/2,192/1ಬಿ ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 9910 1407 2301 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎ ಶ್ವಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಅಶ್ಾ ಥರೆಡ್ಡಡ ಕೆ ಡ್ಡಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 12 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.24 9995 3387 4634 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ ಅಶ್ಾ ಥರೆಡ್ಡಡ ಕೆ ತತಪೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 12 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 8476 6614 1711 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸದ್ು ಮಮ  ಕೋಿಂ ಚಿಕಕ ರಾಮಣ್ಣ ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 138 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.64 8479 6614 9719 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟೇಶ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಂಚಿನಿೋಳ್ಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 98/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.59 4357 5241 4110 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಆಿಂಜನೇಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರಾಗಿಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 261/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.72 6487 3515 6652 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕೆ ಂಡಸಂದ್ರ ನೆಲವಂರ್ಕ 9 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.24 2924 7519 4713 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಲಿಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಆರಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ್ ರು 88/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 2176 0563 8403 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಬಟುಟವಾರಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 16/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.49 9875 2950 8187 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಚಂಗಲರಾಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಸುಣ್ಣಕ್ಲುಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 118/ಪಿ8 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 8247 8622 1020 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಜಿಂಕ್ಲವಾರಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 63 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 3411 9901 6039 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಜಬ್ಬ ರ್ ಸಾಬ್ ವರಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41 ಮುಸಿಿಂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 2971 8229 5301 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟ್ರರ ಮಣ್ಣ ಕ್ಲ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.75 3254 7578 7976 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಲಕ್ಷಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೂರು 296 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.43 8719 2056 3396 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವ ಹನುಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಕ್ತಿತಬಿಸನಹಳಿಿ ಯಲ ೂರು 216/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.93 2137 0648 6064 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬಿೋರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯಳಪ್ಪ ಕ್ ಸಂದ್ರ ನೆಲವಂರ್ಕ 100 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.61 6875 1422 1830 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಕೆ ವ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಪ್ಾತನೆಲವಂರ್ಕ ನೆಲವಂರ್ಕ 10/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.52 5987 1855 2043 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ ಪ್ಾತಮುತತಕ್ಪಲಿಿ ಯಲ ೂರು 149 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.4 4883 9705 6650 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಪ್ಾತಮುತತಕ್ಪಲಿಿ ಯಲ ೂರು 38 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.39 3945 6961 8160 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ನೆನಯಹಳಿಿ ಯಲ ೂರು 62/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.6 9095 5156 4622 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ನಿೋಲಟ ರು ಯಲ ೂರು 125 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 5573 8535 8629 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಅನಿತ್ತ ಕೋಿಂ ರವೋಿಂದ್ರ ಸಿ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 63/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 8107 8065 2088 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಪ್ಾತಪಲಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.87 8859 8702 2761 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಕೆ ಳ್ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 33/ಪಿ2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 4154 6977 2463 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರವ ಡ್ಡ ವ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಸಿ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 167/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.45 9447 8787 4753 -



INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬ್ಯಯ ಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ದಾಾರಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 57/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.37 3203 2805 9482 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಲಕ್ಷಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೂರು 145/3ಎ ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.64 2856 3435 7520 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯಯ ಲಕ್ಷಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೂರು 143/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.28 9590 1490 6167 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಲಕ್ಷಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೂರು 155 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.41 3275 6037 0539 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಾಚಾರಿ ಬಿನ್ 

ಗುರುಮೂತ್ರಿಚಾರಿ ಲಕ್ಷಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೂರು 75/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.55 6741 7737 4364 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಯಲ ೂರು 155 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.84 5490 5283 9025 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಸ್ ಎಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಯಪ್ಪ ಲಕ್ಷಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೂರು 129 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.23 7276 9369 5587 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ಟಿ ಪ್ಪ ಲಕ್ಷಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೂರು 170/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 7701 4076 9055 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸೋನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಲಕ್ಷಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೂರು 132 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.62 5233 4750 6065 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಾಚಾರಿ ಬಿನ್ 

ಗುರುಮೂತ್ರಿಚಾರಿ ಲಕ್ಷಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೂರು 75/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.55 6741 7737 4364 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಲಕ್ಷಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೂರು 128 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.23 4824 0873 0468 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಅಶ್ಾ ಥಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಲಕ್ಷಮೋಸಾಗರ ಯಲ ೂರು 302/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.9 9163 0557 6543 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವಿಂಕಟರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ತಾಡ್ಡಗ ೋಳ್ ರೆ ೋಣ್ ರು 52/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.6 2561 1846 4026 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾಯ ಕಲ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಯಲ ೂರು 227/ಪಿ5-ಪಿ2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 4595 0008 3404 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಯಲ ೂರು 7 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 6312 1225 8589 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಿಂ ವ ಕೋದಂಡ್ರಾಮಯಯ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ರ ರಲ್ ಕ್ಸಬಾ 68/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.35 4652 3643 8049 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಬಿ ಎನ್ ರವಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಪಿಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ್ ರು 249 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 4060 4176 7013 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪಿಲಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ್ ರು 113/2 ಎಸ್ ಟಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.61 6362 6721 5278 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಮಾಯಕ್ಲಗಡಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 230/ಪಿ2,14,20/ಪಿ7 ಎಸ್ ಟಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.9 846342614831 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಯಲ ೂರು 230,229,20/ಪಿ2 ಎಸ್ ಟಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.09 653873958250 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನೆಮಮ  ಕೋಿಂ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಮಚುಚವಾರಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 27/9 ಎಸ್ ಟಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.63 913637106482 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟರಮಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಚಿ್ಚ ಪ್ಪ ಪುಲಗ ರಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 42/10,57 ಎಸ್ ಸಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.39 437127894861 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ ಯರಿಪ್ಪ ಪುಲಗ ರಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 57,42/2 ಎಸ್ ಸಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.28 970353828328 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಪಿ ಬಿ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಚಿ ಪ್ಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ಕ್ಸಬಾ 42/5,42/5 ಎಸ್ ಸಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.24 6982 1609 6045 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ 

ನಾರೆಪ್ಪ ಚಲಿೂಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 86/ಪಿ80 ಎಸ್ ಸಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 2797 6692 2975 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬಿ ಗುರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗ್ೌಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/ಪಿ21,13/ಪಿ2 ಎಸ್ ಸಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.4 8358 3976 2944 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶೆಟಿ ಪ್ಪ ಹೆಬಬಟ ಕ್ಸಬಾ 45/ಪಿ75, 26/ಪಿ26 ಎಸ್ ಸಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.85 8354 5264 7931 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಹೆಚ್ ಎನ್ ವಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 229/2,64/3 ಎಸ್ ಸಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.6 2524 3568 6228 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಕೆಿಂಚಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿನಾಗಪ್ಪ ಸ ಣ್ಣಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 45/18,45/ಪಿ2-ಪಿ1 ಎಸ್ ಸಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 7346 5857 1366 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಸ್ ಎನ್ ಶ್ರ ೋರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಲಕ್ಷಮೋಪುರ ನೆಲವಂರ್ಕ 89 ಎಸ್ ಸಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.03 6411 7272 4230 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬೈರಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಸಿ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 39 ಎಸ್ ಸಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 4355 3108 0079 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಸುಬ್ಬ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಕೆ ಎನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಲಕ್ಷಮೋಪುರ ನೆಲವಂರ್ಕ 90 ಎಸ್ ಸಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.86 7828 8035 3533 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಗಂಗುಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಂಡ್ಪ್ಪ ಕೆ ಟರಗುಳಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 24 ಎಸ್ ಸಿ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.92 4511 5815 6371 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸನಾವುಲಿ್ತ  ಬಿನ್ ಪಾಯ ರುಸಾಬ್ ಮರಿಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 28,78/2 ಮುಸಿಿಂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.23 7202 0589 6218 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಲಕ್ಷ್ಮ ಯಯ  ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಮುನಿವಿಂಕಪ್ಪ ಮರಿಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 47 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 4888 0850 6880 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ಚಿಕಕ  ಗುರಪ್ಪ ಕ್ಂಬಾಲಪಲಿಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 118/ಪಿ1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 3954 3240 9662 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬ್ಯಯ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರಾಮಪ್ಪ ಮಂಚಿನಿೋಳ್ಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 28,48/13 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.51 5499 8162 2438 -



INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಪಾವಿತಮಮ  ಕೋಿಂ ಯರಪ್ಪ ಜಿಂಕ್ಲವಾರಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 48/ಪಿ10 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.3 2057 3498 1094 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಸೈಯದ್ ಸದ್ಮಿರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ 

ಸೈಯದ್ ಜಬ್ಬ ರ್ ಸಾಬ್ ಬಗಳ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 66 ಮುಸಿಿಂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.89 4147 0848 9552 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಚಂದೆರ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಗಳ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 69 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.21 6146 2806 9510 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಅಮರಾವತಮಮ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿಗೌಡ್ ಬಗಳ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 48 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.2 6529 7694 7750 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಕೋಮಲಮಮ  ಕೋಿಂ ಚಂದೆರ ೋಗೌಡ್ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 96/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.75 9031 5120 0441 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಯಯ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 6 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 8665 5236 6191 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಗುರುಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಲಕ್ಷಮೋಪುರ ನೆಲವಂರ್ಕ 194/ಪೈರ್ಕ ಪಿ2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 8480 3612 2252 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 31 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 9504 1426 1262 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಬಗಳ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 80/2,80 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.37 7016 4545 1996 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಗೋಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಬುರಕೆ ೋಯಲಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 94 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.3 3185 4064 6571 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಜಿ ಜಿ ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿನ್ ಗುರಾಜ್ 

ಸಾಬ್ ಕೆ ಡ್ಡಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 34/ಪಿ16 ಮುಸಿಿಂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.8 9554 1372 9388 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 20 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.7 5275 7062 4111 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಸ್ ಎನ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ 

ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಯಲ ೂರು ಯಲ ೂರು 22/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.62 7073 9884 9790 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಮುರಳ್ಳಕೃಷಣ  ಬಿನ್ 

ಕೋದಂಡ್ರಾಮಯಯ ಕೆ ಡ್ಡಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 25/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 9694 7336 0921 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನರಸಿಂಹಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕ್ುಪಾಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 72 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.27 5754 1816 1746 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಕ್ುಪಾಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 103/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 5444 7459 1974 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ 31/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.5 7727 2441 5954 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 29 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 2500 9612 4521 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ನಾರೆಪ್ಪ ಕ್ುಪಾಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41/5 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.7 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಕೆ ವ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಕ್ುಪಾಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36/ಪಿ38,105/3,105/1,31/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.9 9877 3295 2860 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಕೃಷ್ಣ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕ್ುಪಾಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 103/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 4063 7411 9276 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಚಿನನ ಪ್ಪ ಕ್ುಪಾಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 2699 4926 8226 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಗುಂಡಮನತತ ಕ್ಸಬಾ 63/1,63/2,39/ಪಿ5 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.9 2444 4502 9335 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ ಕ್ುಪಾಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/1,60/1,13 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.4 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಚಲಿೂಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 103/2,66/1,92,38 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.8 8239 8132 1722 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವಿಂಕಟ್ರರ ಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 18/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 4591 2374 4069 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಗೋಪಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಇರಗಪ್ಪ 106,46/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.1 6801 1036 2857 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ - ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.5 3837 6382 3934 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕ್ುಪಾಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 2/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 8802 5272 5233 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಪಿಳ್ಳಳ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಓಬೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 65 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 6414 9053 7559 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ರಾಮಪ್ಪ ದಾಾರಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 59/6 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.4 5752 0672 6136 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಜಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ರೆಡ್ಡಡ ಕೆೋತಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 134/4 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.9 3433 6617 7801 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾರೆಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟ್ರರ ಮಪ್ಪ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 202/1,42/3,42/6 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 7428 9049 7352 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸದ್ು ಮಮ  ಕೋಿಂ ಚಿಕಕ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ಉನಿರ್ಕಲಿ ಕ್ಸಬಾ 90/1,19/4,22/1,39/6,71/14 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.07 5925 1621 0191 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಈರಪ್ಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 44/ಪಿ16 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 8448 6422 1388 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಮಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಕ್ುಪಾಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 90/2,104 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 6918 6843 4643 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕ್ುಪಾಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36/ಪಿ13 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 9768 2902 7561 -



INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮಯಯ  ಬಿನ್ ನಾಚಪ್ಪ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 103/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 4297 6664 5507 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 26/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 9245 5963 4656 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುರಳ್ಳಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ತನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 236 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 5836 4559 2985 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಟ್ಟ ಎನ್ ನಾಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 66/ಪಿ2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 3891 6117 2232 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟೇಶ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 54 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.6 8841 7791 3615 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಜಯಮಮ  ಕೋಿಂ ವೋರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಆವುಲಕ್ುಪಾ ಕ್ಸಬಾ 22/4 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.7 6771 5101 5535 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಸ್ ಎ ರಾಮಪ್ರ ಕಶ್ ಬಿನ್ 

ಸೊಣ್ಣ ಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 97 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 4990 9254 7339 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯಳಪ್ಪ ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 82,186,221 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.1 8475 6590 0785 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಆರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಚಲಿೂಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 68/6,9 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.56 3837 6382 3934 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬ್ಯಯ ಣ್ಣ 91/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 4697 6391 7750 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ದೊಡ್ಡ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಐಮಣ್ಣ ಸಿ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 225/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 26/ಪಿ78 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 8859 8702 2761 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಇರಗಪ್ಪ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 106 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.1 6801 1036 2857 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಜಿ ಭದೆರ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 22/2 , 19/6 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 6429 1019 9928 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ದಾಾರಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 10/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.5 8802 5272 5233 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 145/3, 9/4 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 7484 4163 7726 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಗೌಡ್ ಆವುಲಕ್ುಪಾ ಕ್ಸಬಾ 139,224 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.35 5580 8458 1766 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಕೃಷಣ ಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ ರ ರಲ್ ಕ್ಸಬಾ 95/ಪಿ16 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.4 4710 8031 4188 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನರೇಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಪಾಲ್ತಕ್ಷ್ಪ್ಪ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 8/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 3992 4691 5880 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಮುನಿೋಶ್ಾ ರ ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಹೆ ದ್ಲಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 150,46,43 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 8363 9708 6611 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಲೇ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಹೆ ದ್ಲಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 267, 117 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.5 7821 8055 2294 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನೆಮಮ  ಕೋಿಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಪ್ಾಳ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 40/ಪಿ1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.89 5218 9677 1070 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ದೊಡ್ಡ ನಾರೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ವಳ್ಗೋರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 23,21/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 4926 3141 7405 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುರಳ್ಳ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ವಳ್ಗೋರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 82/ಪಿ2,67/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.3 7455 7199 8976 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 118,203 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 3352 6175 0441 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಯಳ್ಚಿಪುರ 42/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.55 7218 5528 8247 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವೈ ವ ವಿಂಕಟ್ರಚಲಪ್ತ್ರ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 108 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.9 8169 2910 2009 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಕೆ ರಾಮಚಂದೆರ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೇ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಕೆ ಡ್ಡಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 88/ಪಿ2-ಪಿ1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 9893 4891 3884 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ ಅಶ್ಾ ಥರೆಡ್ಡಡ ಕೆ ಡ್ಡಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 33,12/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.81 4309 5215 0253 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಭಾಗಯ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 6,19/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.6 7503 3088 7218 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಜಿ ಭದೆರ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ ಕೆ ಡ್ಡಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 22/2,19/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 6429 1019 9928 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಸಿ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 3/2,58,30,35/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.9 6960 2782 7005 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಡ್ಡ ಆರ್ ಬ್ಯಯ ಮಮ  ಕೋಿಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಪ್ಾಳ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 18,57/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.7 3203 2805 9482 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವಿಂಕಟರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 194 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.5 5347 8905 0030 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಶ್ವಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 35 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 6606 1119 8673 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಜಿ ವಿಂಕಟೇಶ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ ಕೆ ಳ್ ಿರು ಕ್ಸಬಾ 245 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.6 9081 7057 7199 -



INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಡ್ಡ ವ ರವ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 167/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.4 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಶ್ವಮಮ  ಕೋಿಂ ಮಲಿಪ್ಪ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 11/ಪಿ18 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 2056 3555 0609 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವೋರಭಧರ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಶ್ವರುದ್ರ ಮೂತ್ರಿ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 350 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 9488 5615 4252 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 34/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.7 8301 4571 7365 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 120 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 6489 5969 4785 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 84,83,35 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 6780 7527 3151 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸುಶ್ೋಲಮಮ  ಕೋಿಂ ವೋರಭದೆರ ೋಗೌಡ್ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 96/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.4 8194 5147 7690 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 139,208/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.3 9237 9589 6286 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾಗವೇಣಿ ಕೋಿಂ ಭದೆರ ೋಗೌಡ್ 139,208/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.13 8478 3869 6931 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಚಪ್ಪ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 125 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 4259 3046 0236 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವೋರಭದ್ರ  ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಕೆ ೋಲಾರ 3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.5 4081 2604 7785 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಬಾಬ್ದ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 82 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 6532 9919 1686 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಸ ಎಿಂ ವೋರಭದೆರ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಪ್ಾತಪಲಿಿ ಕ್ಸಬಾ 91,89/4 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 7336 4310 7362 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಅಪ್ಪ ೋಜಿ ಹೆಬಬಟ ಕ್ಸಬಾ 56,128,47,57,34 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.7 6989 0280 5834 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರವಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ದಾಾರಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 170/6,195/7,195/13 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.7 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 145/3ಎ, 9/4 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 2856 3434 7520 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಪ್ಾಳ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 10 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 7484 4163 7726 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಬಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಬ್ಯಾಯ ರೆಡ್ಡಡ ಆಲಂಬಗಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 18/4,30/3,84/6 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.5 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಪ್ಾತಪಲಿಿ ಕ್ಸಬಾ 20/ಪಿ4 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 7344 5607 2279 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 41/1,33/ಪಿ2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 4154 6977 2463 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸ ವ ಪ್ರ ಭಾಕರ ಬಿನ್ ವೋರಭದ್ರ ಪ್ಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 91 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.29 8291 8901 8508 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35/3,38 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾಗಮಮ  ಕೋಿಂ ಕದಿರಪ್ಪ ಕೆ ಡ್ಡಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 189,116 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 9534 1884 3647 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ 

ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಕೆ ಡ್ಡಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 86 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.5 4534 0834 5082 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಡ್ಮಾರಪ್ಪ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 86 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.6 5644 9478 3844 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಶ್ವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕದಿರಪ್ಪ ಗ್ಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 14/ಪಿ21 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 9041 8407 4384 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ಚಂದೆರ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕ್ುಪಾಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 71,6,101/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.9 5125 1725 4325 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಪ್ಾಳ್ಯ ಕ್ಸಬಾ 104/5 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.6 5677 5267 4004 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 64 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.7 2126 8489 9264 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಉಮಾದೇವ ಕೋಿಂ ರವಕುಮಾರ್ ಕೆ ೋಲಾರ 210 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.2 7391 6806 7164 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವಿಂಕಟೇಶ್ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ 

ಪಾಿಂಡುರಂಗಯಯ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 84/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 5764 3829 3039 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬಿ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಆರಿಕ್ುಂಟೆ ರೆ ೋಣ್ ರು 3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 9017 1082 1022 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸರೋಜಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.43 8485 2236 1897 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಿಂ ವ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 59,45 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.1 3842 3327 0221 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬೈರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಕ್ಸಬಾ 40 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.1 5111 2217 9365 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಯಲವಕ್ುಂಟೆ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವ ದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕಂಡ್ಪ್ಪ 111,60 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 9159 2248 6849 -



INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಆಿಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಹೆ ಗಳ್ಗರೆ ಯಲ ೂರು 2/ಪಿ2 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.6 2732 6613 2123 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವಿಂಕಟ್ರಚಲಪ್ತ್ರ ಬಿನ್ ಎಿಂ ಹೆಚ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ 86/1 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.6 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಯಶೋಧ ಕೋಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ನಾರಾಯಣ್ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ 85 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ 86,87 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಚೌಡ್ಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಕೆೋತಗ್ಾನಹಳಿಿ 87 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.9 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ದ್ಮಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ 87 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ಯಳಚಪ್ಪ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 86 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಶ್ವಮಮ  ಕೋಿಂ ಮಲಿಪ್ಪ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 11/ಪಿ18 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 2056 3555 0609 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವೋರಭದ್ರ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಶ್ವರುದ್ರ ಮೂತ್ರಿ ನಾಗದೋನಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 350 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 9488 5615 4252 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಗಲಿ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಶ್ರೋನಿವಾಸಪುರ 100,96/2,101/1,66/6 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 6102 8171 1102 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಪ್ಾತಪಲಿಿ ಕ್ಸಬಾ 90 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 5859 9112 3392 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಅಣ್ಚಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 41/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 4154 6977 2463 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಡ್ಡ ಆರ್ ಬ್ಯಯ ಮಮ  ಕೋಿಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಹೆ ದ್ಲಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 18 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 3203 2805 9482 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎನ್ ಆಿಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ದಾಾರಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 241 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.98 6713 4011 1984 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಆಲಂಬಗಿರಿ ಕ್ಸಬಾ 145/3ಎ ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.64 2856 3435 7520 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಹೆ ದ್ಲಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 20/ಪಿ4 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.98 7344 5607 2279 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮನನ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 240 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.88 4326 6942 6638 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 55/1,8,55/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.96 6804 4400 4159 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುರಳ್ಳ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 73/2,74 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.48 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಸ್ ಎಿಂ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿ ಜಿೋಡ್ಡಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 90/1,111,104, 84 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.45 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಜಿ ಎ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೋತರೆಡ್ಡಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 55/1,4/2,114 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.23 5947 7755 3671 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಸ್ ಬಾಲ್ತಜಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಡ್ಡ 

ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 106/2,117,23/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 7046 7767 1706 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಸ್ ಜಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ ವ 

ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 84,34,45,93/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 7073 9884 9790 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಪ್ದ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 8,84,10,51 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 6934 7407 8091 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ಗೋವಿಂದ್ಶೆಟಿ್ಟ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 31 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.72 8094 4647 4282 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 114 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 7887 8990 5449 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಗೋಪಾಲರೆಡ್ಡಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101/2,109,110 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟರಾಮನನ ಜ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 84/ಪಿ5 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 6260 2513 3540 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಶಾಿಂತಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿರೆಡ್ಡಡ ಜ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 206 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.59 3424 2004 9986 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮಮತರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಡ ಜ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಕ್ಸಬಾ 144/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.59 7486 7340 9821 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಟ್ಟ ಎಿಂ ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಮುನಿರೆಡ್ಡಡ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 223/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.86 8416 2458 4303 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಸ್ ಬಿ ರವ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 112 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.91 5994 2665 5848 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 89 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 7893 5375 7694 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 84,113,361 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 5087 8743 6950 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎನ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 92,2/9,10/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.43 9901 4223 2216 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಪಿಲಿಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  
ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 232 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.57 9350 9279 7408 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ಇ ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಇರಗಪ್ಪ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 72,106 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.86 6801 1036 2857 -



INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಿಂ ಬಿ ನಾಗೇಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಎಿಂ ಜಿ 

ಭದೆರ ೋಗೌಡ್ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 19/2,22/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.82 7291 4659 8468 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ಜಿ ಭದೆರ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 87,37,113/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.89 6429 1019 9928 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಜಿ ಎಿಂ ಇರಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 121,131,46 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.57 4922 3192 3206 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಿಂ ಇ ಪಾಿಂಡುರಂಗೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ಇರಗಪ್ಪ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 107 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.25 3832 1113 8691 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮಕೃಷ್ಣ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 26 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.55 5797 4106 1705 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಹನುಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ 13/1,13/4 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.36 2590 9873 0031 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ 198 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 7157 3361 2456 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಗುರುಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ಕ್ಸಬಾ 194/ಪಿ2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 8480 3612 2252 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಬುರಕಾಯಲಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 80/2,80/4 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.4 7016 4545 1996 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಸೈಯದ್ ಹುಸೇನ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ 

ಗುಲ್ತಿಂ ಸಾಬಿ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 34/ಪಿ16 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.8 9554 1372 9388 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬೈರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಈರನನ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 201 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 2026 5790 2165 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ದ್ಮಯ ವಮಮ  ಕೋಿಂ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಇಲದ ೋಣಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 49 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.57 3795 1580 9944 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಕೂರಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 . -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಿೆಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 74 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.77 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬಿೋರೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 78,18/3,157/ಪಿ7 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 9830 4410 4934 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಂಗಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 62/4,57/8,30,63/3,63/8 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.96 5583 5751 2402 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಗ ಟಿಟಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೂರು 74 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.77 5384 6869 1261 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಗ ಟಿಟಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೂರು 12/ಪಿ16 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 6192 2335 7210 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾಗಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಬಗಳ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/ಪಿ15 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 6192 2335 7210 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಅಮರಾವತಮಮ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿಗೌಡ್ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.83 6529 7694 7750 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಿಂ ಆರ್ ಗೋವಿಂದ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ದೊಡ್ಡ ರಾಮಪ್ಪ ತನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 111,36/2ಪಿ ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.47 2764 9279 1412 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ತನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 131/Iಎ ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 7274 2773 4669 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಟ್ಟ ಎನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ ಸಿ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ
13/1,13/2,175/4,157/3,157/1

,157/2
ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 6357 6884 5292 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಮುನಿಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿನಾಯಕ ಸಿ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ 54,53,52 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.3 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸಾಕನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾ ಮಿ ಸಿ ಹೆ ಸ ರು ಕ್ಸಬಾ - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸುಬ್ಬ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾ ಮಿ ಅಣ್ಚಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಅಶ್ಾ ಥನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ಸತಯ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಅಣ್ಚಿಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎ ಸ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ  

ವೋರಪ್ಪ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟೇಶ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 71 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.68 5006 7121 1588 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟ್ರಚಲಯಯ  ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಕ್ಶಟಿಟಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 35 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.15 5849 6218 0386 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಸ್ ಎ ಶಾರದ್ಮಮ  ಕೋಿಂ 

ಶ್ವರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಕ್ುರುಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 99/1,100 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.64 4137 0879 8306 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವ ಎಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಯಲ ೂರು 15/6,15/7 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.68 1800 3001 1947 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ದ್ಮಮೊೋದ್ರ್ ಬಿನ್ ಸೊಣ್ಣ ಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ ಲಕ್ಷಮೋಪುರ ನೆಲವಂರ್ಕ 83/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.79 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಜಿ ಗಂಗುಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ ದಂಡ್ಪ್ಪ ಬಿಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 24 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.92 4511 5815 6371 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಕೃಷಣ ನನ ಬೋವ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟನಬೋವ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 63 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 9898 4977 8742 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಸ್ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಯಯ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 44/ಪಿ3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 2075 6618 3854 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಸ್  ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ಯಯ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 230,324,76/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 2415 9564 7536 -



INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ನಂಜುಿಂಡ್ಪ್ಪ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 248/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.4 5454 4243 2222 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾಗರಾಜಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಐಮಪ್ಪ ತನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 73/4,109/5,109/6,69/1,76/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 5305 7199 7378 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಟ್ಟ ಸ ನಾಚಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ತನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 100/3,127 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 9373 7799 2796 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಟ್ಟ ಸ ವಿಂಕಟೇಶ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ತನಯಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 37/1,37/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.66 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವೋರಭದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪ್ಪ ಬಿಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 28/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.74 2237 3477 5107 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 35/2,52/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 8481 0040 4655 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬಿಸನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 51/ಪೈರ್ಕ ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 2784 3054 4282 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಬೈಕೆ ತ ತರು ರಾಯಲಾಾಡು 50 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.8 7835 4970  7955 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಲಕ್ಷಮೋಪುರ ನೆಲವಂರ್ಕ 105,100/4 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.27 9596 4507 8541 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಡ್ಡ ಗಂಗುಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ ದಂಡ್ಪ್ಪ ಉಪುಾಕ್ುಂಟೆ ಯಲ ೂರು 24 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.92 4651 7542 1251 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಡ್ಡ ವ ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ ನೆ ಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 26/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.53 4487 0138 0294 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ ಕ್ ಸಸಂದ್ರ ನೆಲವಂರ್ಕ 146 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 6059 1718 7352 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸರಸಾ ತಮಮ  ಕೋಿಂ ರಾಜಣ್ಣ ಹೆ ಸಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 145/ಪಿ2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.6 4522 8295 3911 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಹೆಚ್ ವ ವೇಣು ಬಿನ್ ವಿಂಕಟ್ರರ ಮರೆಡ್ಡಡ ಚನನಯಯಗ್ಾರಿಪಲಿಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 49/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.55 2935 5635 6701 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮನನ ಚನನಯಯಗ್ಾರಿಪಲಿಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 79/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.67 7340 3640 7274 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಅಮಾನುಲಿ್ತ  ಬಿನ್ ಮದ್ರ್ ಸಾಬ್ ರೆಡಿಂಪಲಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 93 ಮುಸಿಿಂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 8053 0700 0765 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ತಚಾರಿ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ ಚನನಯಯಗ್ಾರಿಪಲಿಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 75/ಪಿ3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.4 5401 1585 7020 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮದ್ರ್ ಸಾಬಿ ಬಿನ್ ಪ್ಚಿಾ ಸಾಬಿ ಚನನಯಯಗ್ಾರಿಪಲಿಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 61/ಪಿ9 ಮುಸಿಿಂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 3010 3996 8772 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಜಯಚಂದ್ಮರ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಚಿಗರೆೋಕ್ುಂಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 49/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 6515 2338 7385 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನೆಮಮ  ಕೋಿಂ ಬಿೋರಪ್ಪ ಚನನಯಯಗ್ಾರಿಪಲಿಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 25 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 5909 0164 2188 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಚೋಟ್ರಬಿ ಬಿನ್ ಮದ್ರ್ ಸಾಬಿ ಚನನಯಯಗ್ಾರಿಪಲಿಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 61/ಬಿ8 ಮುಸಿಿಂ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.6 3418 9773 3922 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ವ ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟ್ರರ ಮರೆಡ್ಡಡ ಗ ರವಿಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 61/8 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.28 2243 2922 3552 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಪೆದ್ು ರೆಡ್ಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮನನ ಮಿೋಸಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 94/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.4 3680 7015 4721 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜಾನಕಲಿಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 73/3,108,73 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.96 5989 2358 5182 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಲಿಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದ್ರೆಡ್ಡಡ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 201/ಪಿ4 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾಗರಾಜ ಪಿ ವ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಪ್ಾತಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 20/ಪಿ2-ಪಿ2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಮುನಿಯಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನೆಪ್ಪ ಲಕ್ಷಮೋಪುರ ನೆಲವಂರ್ಕ 201/ಪಿ2-ಪಿ2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಲ್ ವ ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬ್ದಡ್ಡ ಪ್ಪ ಹ ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 3/ಪಿ2-ಪಿ1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.38 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸುರೇಶ್ ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಆವುಲಕ್ುಪಾ ಕ್ಸಬಾ 20 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 2494 1018 4360 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಆಿಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಆವುಲಕ್ುಪಾ ಕ್ಸಬಾ 123/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.23 5906 9721 6458 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಚಿಕಕ  ಪಾಪ್ಮಮ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಲಿ ಮಲಿಿಮೊೋರಪಲಿಿ ರಾಯಲಾಾಡು 84/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.9 9914 6439 5682 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ಕೆ ನರಸಿಂಹರೆಡ್ಡಡ ಕೆ ಡ್ಡಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 59/2,52 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 8505 6641 9813 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನರಸಿಂಹಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಕೆ ಡ್ಡಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 111 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 5754 1816 1746 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎ ಶ್ವಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಅಶ್ಾ ಥರೆಡ್ಡಡ ಕೆ ಡ್ಡಚರುವು ಕ್ಸಬಾ 12,10/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.24 9995 3387 4634 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಸೋನಪ್ಪ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 48/2,31 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.44 7873 2021 4024 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 70/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.1 9097 8921 5545 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಪ್ರ ಮಿೋಳಮಮ  ಕೋಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಮೊಗಿಲಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 4 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.31 8684 6995 7360 -



INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ಸ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಡ ಬ ರಗನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12/ಪಿ25 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.36 4155 4909 5911 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟೇಶ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಲಕ್ಷಮೋಪುರ ನೆಲವಂರ್ಕ 35,35/ಪಿ13,25/ಪಿ1,51 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 8331 6190 5528 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎಿಂ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇ ಮುನಿಸಾಾ ಮಿ ಲಕ್ಷಮೋಪುರ ನೆಲವಂರ್ಕ 39/3 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬೈರಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುಳವಾಗಲಪ್ಪ ಕೆ ಟರಗುಳಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 39/ಪೈರ್ಕ - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬ್ಚಿಿ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಕೆ ಟರಗುಳಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 50 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 7174 4580 0927 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಬ್ಚಿಿ ರೆಡ್ಡಡ ನಿೋಲಟ ರು ರೆ ೋಣ್ ರು 27 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.95 3342 2220 7103 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ನಾರೆಮಮ  ಕೋಿಂ ಬೈರಪ್ಪ ನಿೋಲಟ ರು ರೆ ೋಣ್ ರು 17/ಪಿ15 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 2873 5314 3282 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎನ್ ಬಿ ಸದ್ಮು ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ ಬಗಳ್ಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 101,98 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 3921 8007 8024 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಯಲ ೂರು ಯಲ ೂರು 85/3 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.27 6387 2347 4840 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಎಿಂ ವ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಯಲ ೂರು ಯಲ ೂರು 45/ಪಿ41 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 4919 7043 1098 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಎಿಂ ವ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 262/1,263/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.73 6244 9048 8814 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮಾಿಂಜಮಮ  ಕೋಿಂ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ೋಗೌಡ್ ಬಂಗವಾದಿ ಕ್ಸಬಾ 44 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.4 5095 0442 5653 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 44/ಪಿ22 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.88 6841 8599 5345 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 84 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.5 2516 3490 0194 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರವ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಗೌಡ್ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 112,118 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 5994 2665 5848 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಶಟಿಟಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 113/1,103/4,103/5 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1 8561 1893 7259 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ತ್ರಪ್ಪ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಪ್ಾತಮುತತಕ್ಪಲಿಿ ಯಲ ೂರು 84,81,97/1,102,105 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 7324 4459 0839 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನೆಪ್ಪ ಪ್ಾತಮುತತಕ್ಪಲಿಿ ಯಲ ೂರು 124/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 3945 6961 8160 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವರದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಪ್ಾತಮುತತಕ್ಪಲಿಿ ಯಲ ೂರು 541 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 5131 6256 1078 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪ್ಾತಮುತತಕ್ಪಲಿಿ ಯಲ ೂರು 69/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 9095 5156 4622 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಶ್ಾ ನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಚಲಿೂಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 102 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 2016 3705 8569 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಈರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಚಲಿೂಗ್ಾನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 77/10 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಸಾಕಮಮ  ಬಿನ ಗುರಪ್ಪ ಕೆ ಂಡಸಂದ್ರ ನೆಲವಂರ್ಕ 10/ಪಿ5 - ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 - -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಪ್ರಮೇಶ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ನಿೋಲಟ ರು ರೆ ೋಣ್ ರು 22/2,22/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.57 7030 6355 9912 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಎನ್ ಸ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪ್ಪ ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 113/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.35 6062 3241 5181 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಕೆ ಪಿ ಸೊೋಮಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಪಿಳಳ  

ಮುನಿಶಾಮಿ ಕಾಡುದೋವಂಡಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 117 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.8 7206 3442 6150 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವಿಂಕಟೇಶ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಮಾಸತೋನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 13/2,13/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.94 5414 5250 1243 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಭದೆರ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಮಂಚಿನಿೋಳ್ಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 46/3,71/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.55 6786 4870 3890 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮಕೃಷಣ ಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ಮಂಚಿನಿೋಳ್ಿಕೆ ೋಟೆ ನೆಲವಂರ್ಕ 251/2 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.48 6758 8689 1656 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನನ ಪ್ಾತನೆಲವಂರ್ಕ ನೆಲವಂರ್ಕ 118/ಪಿ15 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.2 4475 4611 7349 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಜೆ ಎನ್ ಆಿಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಸುಬಬಗುಂಡಿಹಳಿಿ ನೆಲವಂರ್ಕ 33/1 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.98 6256 9504 2307 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೆದ್ು  ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ತಿಮಮನಹಳಿಿ ರೆ ೋಣ್ ರು 23/4 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 0.41 2078 5284 6975 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಸ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಯಲ ೂರು ಯಲ ೂರು 9,58 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 3479 9441 6919 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector)
ಬಿ ವ ಶ್ರ ೋರಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ನಂಬಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 76/3,27 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.2 6494 1383 3255 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಪಾವಿತಮಮ  ಕೋಿಂ ಲೇ ರಾಜಣ್ಣ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 121/ಪಿ22 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 1.6 8746 8895 0275 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ವೋರಭದೆರ ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಗೌಡ್ ದ್ಳ್ಸನ ರು ಕ್ಸಬಾ 17 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 5163 1665 4972 -

INM/IPM (State Sector) INM/IPM (State Sector) ಗೋಪಾಲಕೃಷಣ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಗೌಡ್ 44 ಇತರೆ ತ ೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬಳಗಳ್ು 1 2 6526 4882 7757 -



ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೋಿಂ ಕೆ ವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪುರ 

ರೂರಲ್ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 86 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 1.2 50000 8433 4356 7763 7422500100327501

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ವಸಂತಲಕ್ಷ್ಮ ಮ  ಕೋಿಂ ಕೆ ವ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪುರ 

ರೂರಲ್ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 86 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 1.2 25000 8433 4356 7763 7422500100327501

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಶ್ರ ೋರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಎನ್ ಜಿ ಬಿನ್ 

ಗೋವಿಂದ್ರೆಡ್ಡಡ ನಂಬಿಹಳ್ಳಳ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 56/3 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 1.4 13500 7781 0520 0608 2830201000585

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಎನ್ ಎಲ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ನಲಿಪ್ಪ ನಂಬಿಹಳ್ಳಳ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 19/1,24,22/1 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.86 13500 6801 0651 9259 2830201000585

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಬಿ ವ ನರಸಿಂಹಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ಬ್ಯಯ ಣ್ಣ ನಂಬಿಹಳ್ಳಳ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 15,168 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.35 13500 5737 6123 3463 2830201000585

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಬೈಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕೋಡ್ಡಪ್ಲಿ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 22 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.24 13500 3187 9442 3435 2830201000585

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಮಲವಾರಿಪ್ಲಿ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 175 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.6 13500 5554 4460 1409 2830201000585

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬಿ ಬಿನ್ ಆದೆಪ್ಪ ಕಮಲವಾರಿಪ್ಲಿ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 91/5 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.58 13500 2948 4352 1103 2830201000585

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಕೆ ವ ಗೋವಿಂದ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಕೋಡ್ಡಪ್ಲಿ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 92/3 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.55 13500 5203 6455 8007 2830201000585

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳ್ಳಳ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 92/3 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.55 13500 5385 9555 7868 64057174419

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಾರೆಮಮ  ಕೋಿಂ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ದಿಿಂಬಾಲ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 118,15 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.27 13500 4337 4707 3282 2830201000585

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮುದೆು ೋಪ್ಲಿ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 1993/3 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.85 13500 3286 2576 4924 4066101000037

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಹೆಚ್ ಎಿಂ ಅಶೋಕ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಹೊದ್ಲ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 175, ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 2 13500 6684 3192 1359 7422500100358901

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಾಗರತನ ಮಮ  ಕೋಿಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ತ್ತಡ್ಡಗೋಳ್ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು - ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 - 13500 7736 7413 6548 2890001700102365

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಡ್ಡಚೆರವು ರಾಯಲ್ತಪ ಡು - ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 - 13500 5569 0675 7758 7222500100053501

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ತ್ರಮಮ ರೆಡ್ಡಡ ಚೌಡ್ನಹಳ್ಳಳ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 49/1 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.93 13500 8051 3839 8475 2830201000585

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಎನ್ ವೋರಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಕಟರ ಗುಳ್ಳ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 87/5 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.12 13500 8175 9957 3026 2830201000585

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಪಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರ ಶೇಕರರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ಸುಬ್ಬ ರೆಡ್ಡಡ
ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪುರ 

ರೂರಲ್ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 36/1,12/1 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.81 13500 3270 2053 2903 2830201000585

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನರಸಮಮ  ಕೋಿಂ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಸವಾರಿಪ್ಲಿ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 29/ಪೈಕ್ಷ್-ಪಿ3 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.3 13500 3830 5956 4296 1015101011070

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ನಿಮಾಿಣ್ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಮುರಳ್ಳ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳ್ಳಳ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 74/1 ಇತರೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ 1 0.48 13500 7681 4573 7388 64147701333

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗೋವಿಂದ್ರೆಡ್ಡಡ ಆಚಂಪ್ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 355,318/1 ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.8 14022 3419 6566 6883 179910031151

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ಕೆ ವ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಆಚಂಪ್ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 173 ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.4 7011 8262 0828 1478 64042655419

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ರಾಮರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟ್ರರ ಮನನ ಅವಗಾನಪ್ಲಿ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 81 ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.6 10516 8487 3380 3613 36993263815

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಡ ಅವಗಾನಪ್ಲಿ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 201,86/6 ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.6 10516 9179 2372 8094 1051710102517

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ಗೌರಮಮ  ಕೋಿಂ ತ್ರಮಮ ಯಯ ಶ್ೋಗಪ್ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 17/3,17/5 ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.4 17900 8280 6062 2177 54051055062

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ಎಸ್ ವ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ವ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ 

ಭೋವ ಚಾಕಪ್ಲಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 83/ಪಿ2 ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.8 35800 4784 7382 2801 4452101000016

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ಸೈಯದ್ ಅಜಿೋಜ್ ಅಹಮ ದ್ ಬಿನ್ 

ಸೈಯದ್ ಇಬ್ರ ಹಿಿಂ ಸಾಬಿ ಅಡ್ಡ ಗಲ್ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 142/2 ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 1.16 12269 4850 1002 7439 10517100000040

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ಮಾರಪ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಅವಗಾನಪ್ಲಿ ರಾಯಲ್ತಪ ಡು 171 ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.4 7011 7565 5474 8170 64137925083

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಹೊಸ ನಾಟ್ಟ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹರಳಕುಿಂಟೆ ಯಲ್ಲು ರು 46/3 ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.27 12085 5703 6882 1452 64212551054

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗುಿಂಡ್ಮನತಾ ಕಸಬಾ 25,1/ಪಿ18,1,4/1 ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.5 17904 8837 8806 3143 3349101006156

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ಎಸ್ ವ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ವ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ 

ಭೋವ ಕಡ್ಡಚೆರವು ಕಸಬಾ 74/1,74/2 ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.4 17904 7211 7888 8366 10828101013807

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದಿಿಂಬಾಲ 

ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಆಚಂಪ್ಲಿ ಯಲ್ಲು ರು 237/ಪಿ1ಪಿ2 ಎಸ್.ಸ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.6 10493 9023 3140 7700 179910031606

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ವ ರತನ ಯಯ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಕಪ್ಪ ವಾರಿಪ್ಲಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 26,95/2 ಎಸ್.ಸ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.6 10493 8430 4115 3865 4452101000507

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ಬಿ ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ದ್ಮಾ ರಸಂದ್ರ ಕಸಬಾ 145/3ಬಿ,14/5/3ಬಿ ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 1 30000 2856 3435 7520 315700101000329

ತಿಂಗು ಅಭಿವೃದಿು  ಯೋಜನೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೋಿಂ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಡ ಪಾತಪ್ಲಿ ಕಸಬಾ 41/1,29/2 ಇತರೆ ತಿಂಗು ಪುನಶಿೆ ೋತನ 1 0.6 6500 4154 6997 2463 7422500101476301

III

1 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಸಾದ್ಪಾ ನಾಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 2/*2 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.91201 384650734776 10721100002117

ಜಿಲಾಿ ವಲಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



2 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಣಪಾ ಕ್ುಂಡರಾಸನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 8/*1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.85596 435289898907 5457101001865

3 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಸಂತ ೋಜಿರಾವ್ ದಿಂಬಾಳ್ದೋಬಬನಹಳಿಿ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 67/3,67/5,66/6 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.63903 242634434131 37756541844

4 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಯಪಾ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಾ ಯಳೋಸಂದ್ರ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 125/ಪಿ78 ಪ.ಪಂಗಡ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.79498 550505372783 10721100003767

5 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಭಟರಕ್ುಪಾ ಬೋತಮಂಗಲ 35/ಪಿ43 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.566 504127936687 06633101014616

6 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುಪತಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಕೆ ೋಡ್ಡಗಪಲಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 2,14 ಪ.ಜಾತಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.82554 884960132541 30977544844

7 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬೋತಮಂಗಲ ಬೋತಮಂಗಲ 410 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 0.61022  996142293806 54052400213

8 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗಂಟಿರೆಡ್ಡಿ ಪಿೋಲವಾರ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 230/9,241/1 ಇತರೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 1.32879 671087830470 10721100003767

9 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಕ್ೃಷ್ಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೈಗುರಪಾ ಕ್ಂತೋಪುರಮಠ ಕಾಮಸಮುದ್ರ 30/*1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 733410807386 489101009679

10 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಆರ್.ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ74 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 256779128255 10661101010794

11 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಿೋಬ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ ಚಿಕ್ಕನಲಿಗುಟಿಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 12 ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬ 0.02 532576638368 64180709705

12 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಿೋಬ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ಮ ಗನಹಳಿಿ ಬ ದಿಕೆ ೋಟೆ 32/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬ 0.02 662889310029 10545101070264

13 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ81 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 954943638301 10661101044481

14 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಿೋಬ ಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಾ ತಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 36/1 ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬ 0.02 374534211023 64077266513

15 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಿೋಬ ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ತಟನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 43 ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬ 0.02 879096598171 20193890081

16 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಿೋಬ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮಾರಪಾ ಚಕ್ಕರನಹಳಿಿ ಕ್ಸಬಾ 29/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬ 0.02 502075262176 31219454844

17 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಿೋಬ ಆರ್.ರ್ಂಕ್ಟರತನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ವರದಾಪುರ ಕ್ಸಬಾ 19/*9 ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬ 0.02 379048540076 125001226230

18 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಸಿೋಬ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ಬಿನ್ ಪ್ಾಪಣ್ಣ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 132/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬ 0.02 920949924713 10661100003122

19 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ74 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 798241345570 10661100006850

20 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 132/ಪಿ25 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 623467138118 10661100006500

21 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಎ.ಆರ್.ಆನಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ರಾಮಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 194 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 661160946915 *

22 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಆರ್.ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಸುರೆೋಶ್ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 244 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 711831936484 10661100005431

23 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ32 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 873454399681 10661100300167

24 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಉಲಗಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 131/ಪಿ11 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 618052408317 *

25 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗುರಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 190/4 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 768050323532 10661100002580

26 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ುಂಟಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 132/ಪಿ13 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 787373135346 10661100003565

27 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 191 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 350799728400 10661100006390

28 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ಅಕ್ಕಮಮನದಿನೆನೋ ಕ್ಸಬಾ 182 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 410635704486 10661101012817

29 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಗ ೋವಿಂದ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಪಾ ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ 144/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 338830868672 10661100005222

30 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಗಜಜಪಾ ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ 178 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 846014931299 10661100006356

31 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಅಮರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಹುದ್ುಕ್ುಳ್ ಕ್ಸಬಾ 186/2 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 290409402080 10661101032060

32 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 132/ಪಿ21 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 707338178069 10661100006719

33 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ರಾಜಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ವಟರಕ್ುಂಟೆ. ಕ್ಸಬಾ 132/ಪಿ11 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 238833180486 10661101016956

34 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ನಲಿಮುನಿಯಪಾ ತ ಂಗಲಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 119 ಇತರೆ ಸಿೋಬ 0.02 716229102653 10717100006921

35 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ವಿ.ಎಂ.ಶ್ವರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ವಡಿಹಳಿಿ ಬೋತಮಂಗಲ 18/*3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 349038815384 66310109501

36 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ತ ಂಗಲಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 115/1 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 830643457023 10717100011055

37 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಸ ೋಮಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಚಿಂಚಾಂಡಿಹಳಿಿ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 35 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 885892504801 10717100004915

38 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಎಂ.ಸಿೋನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮುಷ್ ಟರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 125/ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.02 925446394809 64046680156



39 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಜಿ.ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಗುರಪಾ ಮುಷ್ ಟರು ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 179/ಪಿ7 ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬ 0.02 * *

40 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ಸಿದ್ೂಪಾ ತ ಂಗಲಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 119 ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬ 0.02 790112936992 10717100011474

41 ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ ಮಾವು ಹನುಮಂತಪಾ ಬಿನ್ ಗಟಟಪಾ ತ ಂಗಲಕ್ುಪಾ ಕಾಯಸಂಬಳಿಿ 119 ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬ 0.02 341804261945 10717100007454

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-

02)
ಟಮೊೋಟೆ ೋ ಡ್ಡ.ಎಂ. ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ದಾದಿರೆಡ್ಡಿಹಳಿಿ 79 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 0.97857 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-

02)
ಆಲ ಗಡ್ಿ ಜ ವಿಜಯ ಬಿನ್ ಪಿ ಜಯರಾಮ್ ಕ್ ಟೆೋರಿ 206/2 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.16 0.66099 54019811101

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-

02)
ಚಂಡು ಹ ಮುನಿಯಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿತಮಮಣ್ಣ ಬಿೋಚಗ ಂಡಹಳಿಿ 157/6 ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 0.32 0.2194 10615101024061

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-

02)
ಆಲ ಗಡ್ಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಹೆ ಳ್ಲಿ 315,323 ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.82 0.7011 10842100000303

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-

02)
ಚಂಡುಹ ಪಿಲಿಪಾ ಬಿನ್ ನಲಿಮುನಿಯಪಾ ಗುಟಟಹಳಿಿ 29/1,29/2 ಪ.ಜಾ. ಚಂಡುಹ 0.30 0.22674 30382636479

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆೋತರ (D-

02)
ಟಮೊೋಟೆ ೋ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ್ಬ ೋವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಬ ೋವಿ ರ್ಂಕ್ಟಪುರ 41/¦1 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 0.80 0.72 64015781402

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ ವಿೋರೆೋನಹಳಿಿ 13/1 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.63 1260 0.0126

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಶಾರದ್ಮಮ ಜಿ ವಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೆೋಶ್ ಎಂ ಎಂ ಮುಳ್ಿಹಳಿಿ 252,80/2,80/3 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 1.10 2200 0.022

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಉಮಾದೋವಿ ಟಿ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರಾಜು ಶಟಿಟಮಾದ್ಮಂಗಲ 18/p3-p2,208/2 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 1.00 2000 0.02

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣಯಯ ಪಚಾಚಲಯಹಳಿಿ 17/p25 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.85 1700 0.017

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಪ್ಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನನಪಾ ಮಲಿಸಂದ್ರ 35/p5 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.80 1600 0.016

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ 12/4b,27,51/9 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 1.34 2680 0.0268

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಹನುಮಂತಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ 52/p11,69 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 1.35 2700 0.027

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಸರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಬಾಯಲಹಳಿಿ 79 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 1.20 2400 0.024

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ರಮೆೋಶ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮತಿತಕ್ುಂಟೆ 24/2,23/1 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.56 1120 0.0112

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹೆ ೋಳ್ ರು 280/p5,257 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 1.60 3200 0.032

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಜ್ಞಾನೆೋಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ ವಿೋರಪುರ 108 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.76 1520 0.0152

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಟಮೊೋಟೆ ೋ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಾ ಕ್ ಟೆೋರಿ 110/p3-p2 ಪ.ಜಾ. ಟಮೊೋಟೆ ೋ 1.20 2400 0.024

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಆಲ ಗಡ್ಿ ಪಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಸಿೋಪ ರು 95 ಪ.ಜಾ. ಆಲ ಗಡ್ಿ 1.40 2800 0.028

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಆಲ ಗಡ್ಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಸಿೋಪ ರು 158,11/1 ಪ.ಜಾ. ಆಲ ಗಡ್ಿ 0.63 1260 0.0126

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಚೌಡಪಾ ಮದ್ನಹಳಿಿ 125/-p1 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.88 1760 0.0176

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ ಲಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ರೋರಾಮಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆ 15/-p7,331 ಪ.ಜಾ. ಕಾಯಪಿಸಕ್ಂ 1.00 2000 0.02

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ನೆೋರಳ ಆಂಜಿನಪಾ ಬಿನ್ ಪದ್ೂಪಾಯಯ ಪಚಾಚಲಯಹಳಿಿ `17/p22 ಪ.ಜಾ. ನೆೋರಳ 0.50 1000 0.01

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಾ ಪಿಂಡ್ಡಪ್ಾಪನಹಳಿಿ 20,4/2a ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.57 1140 0.0114

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಆಂಜಿನಪಾ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಾ ಮದ್ನಹಳಿಿ 169,170,172,191,225 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 1.40 2800 0.028

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಾಸಪಾ ಉರಟಿ ಅಗರಹಾರ 53 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.75 1500 0.015

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಸಿೋಬ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಾ ಕ್ಲಿಂಡ ರು 142 ಪ.ಜಾ. ಸಿೋಬ 0.86 1720 0.0172

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಬಿನ್ ವಿ ಎನ್ ಗ ೋಪ್ಾಲಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆ 15/p14 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 1.19 2380 0.0238

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಕೆ ೋನಪಾ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಾ ಪಿಂಡ್ಡಪ್ಾಪನಹಳಿಿ 9/7,7 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.72 1440 0.0144

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ್ಪಾ ತ ರದೋವಂಡಹಳಿಿ 146/2,146/1 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 1.00 2000 0.02

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಹೆ ನೆನೋನಹಳಿಿ 37/1,71 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.42 840 0.0084

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಗಂಗಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಅಣಣೋನಹಳಿಿ 51/4 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.40 800 0.008

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ರಾಮಪಾ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಾ ಮಾರೆೋನಹಳಿಿ 19/1 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.33 660 0.0066

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಾ ರ್ಲಗಲಬುರೆ 304 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 1.20 2400 0.024



ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟೆೋಶಪಾ ವಡಿರಪ್ಾಳ್ಯ 178/1 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.60 1200 0.012

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ನಬ ೋವಿ ಅಣ್ಕ್ಲಕ್ುಂಟೆ 18/p7,16 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 1.32 2640 0.0264

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ಅರಸಪಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಾ ಶಟಿಟಮಾದ್ಮಂಗಲ 205 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 0.80 1600 0.016

ರೆೈತರಿಗ ಸಹಾಯ (D-08) ಮಾವು ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಾ ಹೆಚ್ ಮಟನಹಳಿಿೋ 188/4,124,246 ಪ.ಜಾ. ಮಾವು 1.14 2280 0.0228 0

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ (ಜಿಲಿ್ತ  

ವಲಯ)
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಕೆ ವ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಕುಮ್ಮ ಗುೋಂಟೆ ರೀಣೂರು 49/10 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.14 113759 8424 0584 0955 000010980887852

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ (ಜಿಲಿ್ತ  

ವಲಯ)
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಟ್ಟ ಆರ್ ರಾಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ನಂಬಿಹಳಿ್ಳ ಕಸಬ್ಯ 79/1,72/2,77/3,79/4 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.15 114669 10828100001978

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ (ಜಿಲಿ್ತ  

ವಲಯ)
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 307/1,17/2,292/2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.7 69404 2890001700051942

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ (ಜಿಲಿ್ತ  

ವಲಯ)
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಪ್ದ್ಮಮ ವತಮಮ  ಕೋಿಂ ಸೊಣ್ಣ ಪ್ರೆಡ್ಡಡ ಪೂಲಕುೋಂಟಲ ಪ್ಲ್ಲಲ ರಾಯಲ್ಲಪ ಡು 48/3 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.07 82458 2900798224

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ (ಜಿಲಿ್ತ  

ವಲಯ)
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಯದರೂರು ಯಲೂು ರು 259/1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.2 119222 64084767316

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ (ಜಿಲಿ್ತ  

ವಲಯ)
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಪೆದ್ು ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಗೊಲಲ ಪ್ಲ್ಲಲ ನೆಲವಂಕ್ರ 16/ಪಿ7 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.8 80778 000035550334210

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ (ಜಿಲಿ್ತ  

ವಲಯ)
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಚಂದ್ರ ನನ  ಡ್ಡ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ 

ಹನುಮಂತಯಯ  ಡ್ಡ ಎಿಂ ದ್ರೋಂಬ್ಯಲ ರೀಣೂರು 25/3,122/1,25/6,114/9,114/

25,7,
ಎಸ್.ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 2 189361 10789100008722

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ (ಜಿಲಿ್ತ  

ವಲಯ)
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡ್ಡಕೆ ಸುಬ್ಬ ರಾಮನನ  ಟ್ಟ ಎನ್ ಬಿನ್ ಟ್ಟ ಎನ್ 

ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ತಾಡ್ಡಗೊೀಳ್ ರೀಣೂರು 272 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.2 100000 7422500100939101

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಾಷಿೋದ್ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಬಾಬ್ದ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - - ಮುಸಿಿಂ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಅಸಿಾಿಂ ಪಾಷ ಬಿನ್ ಖಾದ್ರ್ ಸಾಬ್ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - - ಮುಸಿಿಂ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ನಾಗೇಶ್ ವ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಪ್ರ ಸನನ  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜೆ 

ಜನಾದ್ಿನಪ್ಪ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಶ್ರ ೋಧರ್ ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪ್ಪ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಗೋಪಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಟ್ಟ ವ ರವಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಪಿ ಅನಾ ರ್ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ - - ಮುಸಿಿಂ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಪ್ರ ಭಾಕರ್ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಟ್ಟ ವ ರವೋಿಂದ್ರ ಅರಿಕೆರೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಸಾಗರ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಎಿಂವಿಂಕಟೇಶ್ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಡ್ಡ ಆಿಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಡ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಪಿ ಸಂತೊೋಷ್ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪ್ರ ಸನನ  ಕುಮಾರ್ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - 33/3 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಆವಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿೋರಗಾನಹಳ್ಳಳ - 35/2 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಾಲೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೊಡ್ಡ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋಸಾಗರ - 26 ಎಸ್.ಸ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಪ್ಪ ಮಂಜಲನಗರ - 105 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಎಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಅರಿಕೆರೆ - 28 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಬಿ ಸ ಸೋತಮಮ   ಬಿನ್ ಶ್ವಶಂಕರಯಯ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ - 76/2 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಚಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ - 108 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಶ್ವಶಂಕರಯಯ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ , 
ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ - 56/3 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಎಲ್ ಕೆ ಆಿಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - 56 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -



ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಕೆ ಸ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶ್ೋತಪ್ಪ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - 113,132 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಮಲಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಗೋಪ್ಲಿ - 89 ಎಸ್.ಸ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಬ್ಟಿ್ಟ ವಾರಿಪ್ಲಿ -
130/2,118/ಪಿ14,237/3,158/

6
ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವ ಗುರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ ಓಜಲಹಳ್ಳಳ - 5 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ನನ ನಂಬಿಹಳ್ಳಳ - 125/ಫೋ5 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟ್ರರ ಮಪ್ಪ , ಕಿಂಡ್ಮರಿ - 30 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಹರಿನಾಥ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಯಯ  ಶೆಟಿ್ಟ , 

ಗಲಿಪ್ಲಿ ಗಲಿಪ್ಲಿ - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಕೆ ಜಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 

ಗುಿಂಡ್ಪ್ಪ ಗಾರಿ ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ಕತಾ ಪ್ಲಿ - 104 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಾಲೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ ತಂತ್ತಲಿಪ್ಲಿ - 69/1,33/8,3/3,36/1, ಎಸ್.ಟ್ಟ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಚೌಡ್ಮಮ  ಕೋಿಂ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ್ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - 145 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಕೆ ಎನ್ ವಾಲರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಕಮತಂಪ್ಲಿ - 68/ಪಿ3-ಪಿ2 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪ್ಪ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - 46,16 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಮರೆಪ್ಪ ಮಿೋಸಗಾನಹಳ್ಳಳ ೋ - 88,66/1,19/5 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಎಿಂ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ , ದ್ಳಸನೂರು - 6 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೋಿಂ ಬ್ದಡ್ಡ ಪ್ಪ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - 4/1,99 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಕೆಿಂಚಾರೆಡ್ಡಡ ಕುಪ್ಪ ಹಳ್ಳಳ - 99 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಕೃಷಣ ಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ರೋಣೂರು - 51/3 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ರಂಗಮಮ  ಕೋಿಂ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ್ಶೆಟಿ್ಟ ಶೆಟಿ್ಟ ಹಳ್ಳಳ - 70/3 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಎಿಂ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ 

ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ  ಪಿ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - 39/10,39/5 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ ಪಾತಬ್ಲಿಪ್ಲಿ - 146,139 ಎಸ್,ಟ್ಟ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಸುಬ್ಬ ಮಮ  ಕಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ ಉಪ್ಪ ಕುಿಂಟೆ - 4 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಕೆ ಹೆಚ್ ಸಂಪ್ತ್ತಕಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟ್ರಪುರ ವಿಂಕಟ್ರಪುರ - 24 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ದ್ಶ್ಿನ್ ಬಿನ್ ಸಂಪ್ತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - 24 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಸುಬ್ರ ಮಣಿ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಪಿಿಂಡ್ಡಗನಗರ - 24 ಎಸ್.ಸ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಶಾರದ್ಮಮ  ಕಿಂ ಗೋಪಾಲಗೌಡ್ ಗಂಡಿ್ಹಳ್ಳಳ - 24 ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕ್ಷ್ಟಿ ಪ್ಪ ವಿಂಕಟ್ರಪುರ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಬಂಗವಾದಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಸಂಜುನಾಯಕ್ ಗೌಡ್ಹಳ್ಳಳ - - ಎಸ್.ಟ್ಟ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ಹಳ್ಳಳ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಐಮಪ್ಪ ಬಂಗವಾದಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಬ್ದಡ್ಡ ಪ್ಪ ಬಂಗವಾದಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡ್ಗೌಡ್ ಗಾಿಂಡಿ್ಹಳ್ಳಳ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ರವ ದಿಿಂಬಾಲ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಶ್ವಾರೆಡ್ಡಡ ದಿಿಂಬಾಲ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಡ  ನಾರಮಾಕಲಪ್ಲಿ ನಾರಮಾಕಲಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಗಂಗುಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರಪ್ಪ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಶ್ಾ ನಾಥ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -



ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ ಚಾಿಂಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಬೈರೆಡ್ಡಡ ದಿಿಂಬಾಲ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ರವೋಿಂದ್ರ ಹರಳಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಿಂಕಟರಾಮ್ ಹರಳಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ರಾಜಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹರಳಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಶ್ಶ್ಕುಮಾರ್ ಹರಳಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಹರಳಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಹರಳಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಗೌಡ್ ಹರಳಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ್ ಹರಳಕುಿಂಟೆ ಹರಳಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಿಂಕಟೇಶ್ಪ್ಪ ಹರಳಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಎನ್ ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎ.ಹೆಚ್.ಒ. 

ರೋಣೂರು/ಯಲ್ಲು ರು ರೋಣೂರು - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಿಂಕಟೇಶ್ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ನವೋನ್ ರಾಜ್ ಹರಳಕುಿಂಟೆ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ವಿಂಕಟ್ರರ ಯಪ್ಪ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪ್ಪ , 
ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ರಾಮಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಯಪ್ಪ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಎಿಂ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 

ರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಶ್ವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಸುಬ್ಬ ನನ  ಬಿನ್ ರಾಮನನ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಕದಿರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪೆದ್ು ಪ್ಪ ಯಯ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ ಮುನಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಕರಿಯಪ್ಪ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ ಮಾವು ಮರಗಳನುನ  ಸವರುವಕೆ ಬ್ಗೆಗ
ಎಿಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ  ಸಹಾಯಕ 

ತೊೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧ್ದಕರಿ ನೆಲವಂಕ್ಷ್ 

ಹೊೋಬ್ಳ್ಳ
ಶ್ರ ೋನಿವಾಸಪುರ - - ಇತರೆ ಮ್ಯವು 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾಗಪ್ಪ ಆದಿರಾಜಪ್ಲಿ - 55/3 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪ್ಪ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - 60/ಪಿ2 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪೆದ್ು  ವೋರಪ್ಪ ಮಂಚಿನಿೋಳಳ ಕೋಟೆ - 149/ಪಿ4 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಎ ಎಿಂ ಬೈರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಆದಿರಾಜಪ್ಲಿ - 158,48/3 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಚಿನನ ಪ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮಾರಪ್ಪ ತೂಪ್ಲಿ - 264 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಶ್ರ ೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಡ   ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರೆಡ್ಡಡ ತೂಪ್ಲಿ - 94 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ರಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಲಿಪ್ಪ ತೂಪ್ಲಿ - 111 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಟ್ಟ ವ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ತೂಪ್ಲಿ - 10/8,10/2 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಬ್ಟಿ್ಟ ವಾರಿಪ್ಲಿ - 118/ಪಿ14 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಯರಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬ್ಬ ನನ ಮಂಚಿನಿೋಳಳ ಕೋಟೆ - 295 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಪಾಪಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಮದಿು ರೆಡ್ಡಡ ಪಾತನೆಲವಂಕ್ಷ್ - 112 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಶ್ರ ೋನಾಥ ಬಿನ್ ಪಿ ಎಿಂ ವೋರಪ್ರೆಡ್ಡಡ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - 20/2 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -



ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಯರಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ತಮಿಮ ರೆಡ್ಡಡ ಗಾರಿಪ್ಲಿ - 4 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಶ್ರ ೋರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - 38/2 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ನರಸಿಂಹಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಾಲಕಿಂಡ್ಪ್ಪ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - 32/5 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಕೃಷಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ತೂಪ್ಲಿ - 60 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಮುನಿರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಬಮಮ ಯಯ ಮಂಚಿನಿೋಳಳ ಕೋಟೆ - 03.Nov ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ವನನ ಪ್ಪ ತೂಪ್ಲಿ - 72 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ಪಾತನೆಲವಂಕ್ಷ್ - - ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಪಿ ಪಿ ರೆಡೆಡ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ ಪಾತನೆಲವಂಕ್ಷ್ - 262 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ಪಾಪಿರೆಡ್ಡಡ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟರಾಮಪ್ಪ ಚಿಕಕ ರಂಗೇಪ್ಲಿ - 52 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪ್ಪ ಮಂಚಿನಿೋಳಳ ಕೋಟೆ - 53/1 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ

ಬಾಸಕ ರ್ ಬಿನ್ ಟೈಲರ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಪಾತನೆಲವಂಕ್ಷ್ - - ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ

ರಾಮಕೃಷಾಣ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ 

ವಿಂಕಟಶಾಮಿರೆಡ್ಡಡ ಇಲದೊೋಣಿ - - ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಸ ಶ್ರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಚೆನನ ಕೇಶ್ವಬಾಬ್ದ ಸುಬ್ಬ ಗುಿಂಡಿ್ಪ್ಲಿ - 13 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಎಸ್. ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಪಾತನೆಲವಂಕ್ಷ್ - - ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಜಿ ಎನ್ ಆಿಂಜನೇಯರೆಡ್ಡಡ ಕಪ್ಪ ವಾರಿಪ್ಲಿ - 33/1 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ರತನ ಮಮ  ಕಿಂ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಗರಟಮಾಕಲಪ್ಲಿ - 26 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಜಿ ಎಸ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗರಟಮಾಕಲಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ

ನಾರಾಯಣ್ಮೂತ್ರಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪೆದ್ು  
ವೋರಪ್ಪ ಮಂಚಿನಿೋಳಳ ಕೋಟೆ - - ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಮಂಚಿನಿೋಳಳ ಕೋಟೆ - - ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಸುಬ್ಬ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ತಮಿಮ ರೆಡ್ಡಡ ಗಾರಿಪ್ಲಿ - 9 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತ್ರಮಮ ರಾಯಪ್ಪ ಸೊಣ್ಣ ೋಪ್ಲಿ - 34 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಸುಬ್ಬ ನನ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶಾಮಿ ಕಪ್ಪ ವಾರಿಪ್ಲಿ - - ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಟ್ಟ ವ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಪ್ಪ ಗುಡ್ಡಪ್ಲಿ - 105 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ವಿಂಕಟೇಶ್ಬಾಬ್ದ ಬಿನ್ ಶ್ವರಾಮ ಕಶೆಟಿ ಪ್ಲಿ - 25 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಕಶೆಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವಿಂಕಟಪ್ಪ ಕಶೆಟಿ ಪ್ಲಿ - 85 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ

ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ ೋದೇವಮಮ  ಕೋಿಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಕುರಿಪ್ಲಿ - 28 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಮಲಿಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಲಿಗಂಗಪ್ಪ ನಂಬ್ದವಾರಿಪ್ಲಿ - 108 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ವಿಂಕಟಮಮ  ಕಿಂ ವಿಂಕಟ್ರರ ಮಪ್ಪ ಮರಿಪ್ಲಿ - 29 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ವಿಂಕಟರವಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಿೆಪ್ಪ ಪಾತಕೋಟೆ - 86 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ರಮಣಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಡ ತೂಪ್ಲಿ - 72 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗುರಿಪ್ಪ ದೊಿಂಬ್ರಿ ಗುಡ್ಡಸಲು - 36 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಬಾಸಕ ರ್ ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಡ ಮಂಚಿನಿೋಳಳ ಕೋಟೆ - 29 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಪಿಳಳ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನಾರಾಯಣ್ ಪಾತಕೋಟೆ - 30 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಆಿಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ ಬ್ದರಿಕಯಲಕೋಟೆ - 39 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಪೆದ್ಮು ರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟ್ರರ ಮಿರೆಡ್ಡಡ ಕಶೆಟಿ ಪ್ಲಿ - 40 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -

ರೈತರಿಗೆ ತರಭೇತ್ರ
ಟಮೊೋಟೊ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗ ಮತ್ತಾ  
ಕ್ಷ್ೋಟ ನಿವಿಹಣ್ ತರಕರಿ ಬೆಳೆಗಳ 

ನಿವಿಹಣ್ಯ ಬ್ಗೆಗ
ಶ್ವಾರೆಡ್ಡಡ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟ್ರರ ಮರೆಡ್ಡಡ ಕಶೆಟಿ ಪ್ಲಿ - 39 ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 - - - -



ತಾಲ್ಲೂಕು :

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ /ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೋತ್ರ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ (

ಸಂಖ್ಯಯ )
ಭೌತಿಕ (ಹೆ.)

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಾಳವವ ಗುರಲಂಗಯಯ ಹೆಲಸಮಠ 26/3, ಕೆರಲರ ಕಡಪಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.2 87500 65538118961 0-8162200122094

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ದೋಸಾಯಪಪ ಭೋಮಪಪ ತಿಮಮನಗ್ೌಡರ 293/1ಅ, 74/2 ಕುಳಗೋರಿ ಹೆಬಬಳಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.23 87500 952704753326 17114012254

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಗಚಚಪಪ ಪರಸಪಪ ಮಾದರ 48/2 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಚಿಮಮಲ್ಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 1.37 87500 434801895093 0-8072200105262

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಗಲೋಪಾಲ್ ಕಾಕವವ ಆಶೋದಾರ 46/1 ಕುಳಗೋರಿ ತ್ಪಪಸಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 2.4 87500 354747797471 54047615170

5
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

ಶ್ರೋಮತಿ ರೋಣವವ ಸಿದದಪಪ ಅಂಗಡಿ ಉಫಯ 
ಲಂಕೆಪಪನವರ

15/2ಬ/2 ಕುಳಗೋರಿ ಕರಡಿಗುಡಡ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1 1.2 87500 897520680139 17115036171

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸಲೋಮನಕೆಲಪಪ 20/3, ಕೆರಲರ ಹನಮನೆೋರಿ ಇನಾಂ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 7.18 87500 991564389101 0-37010200002013

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಂಕರವವ ಮಲ್ೂಪಪ ಕೆಂಚಪಪಗಲೋಳ 2/2, ಕೆರಲರ ಹನಮಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.27 87500 946664201834 89047217894

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಶಶ್ಕಾಂತ್ ಚಂದರಶೋಖರ ಮಸಲತಿ 48/1. ಕುಳಗೋರಿ ನೋರಲ್ಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 3.33 87500 572222280947 3229203684

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಜುಮಮಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಖ್ಾಯಡದ 114/2 ಕುಳಗೋರಿ ಕಿತ್ತಲ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.27 87500 482194722731 17114029733

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಪಾವಯತವವ ಹನಮಪಪ ದಳವಾಯಿ 56/3 ಬಾದಾಮಿ ನೆಲ್ವಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 4.16 87500 765909363333 17115524147

11
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಸತ್ಯನಗ್ೌಡರ 116/2ಕ ಗುಳೋದಗುಡಡ ಚಿಮಮಲ್ಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 3.33 87500 951947184357 0-807220089870

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ರುದರಪಪ ಸಣಣಕಿಿ 33/3,63/ಬಿ/1 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಚಿಮಮಲ್ಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.09 87500 903439435261 0-8072250055612

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲ್ೂವವ ಹನಮಂತ್ ಬಲದಿಹಾಳ 57/1ಅ+2ಅ ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕೆಲಟನಳಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 4.28 87500 759249396751 89084819271

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಆಸಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಸಿೋಮಿಕೆೋರಿ 27* ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗಿನಹಳಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 4.9 87500 737174765737 39813937032

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಹನಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಕುರಿ 52/1 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗಿನಹಳಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 4.05 87500 264140487397 376102010007528

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಜಾತ್ ಮಹೆೋಶ ಪಟಿಣದ 108/2 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕೆಲೋಟಿಕಲ್ೂ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 11.12. 87500 564914026005 58280201006261

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವವವ ಕೃಷಣಪಪ ನೋರಲ್ಕೆೋರಿ 116/1,116/3 ಕುಳಗೋರಿ ಆಲ್ಲರ ಎಸ್ ಕೆ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.14 87500 711954948866 8911973951-5

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಕುಮಾರಗ್ೌಡ ಶಂಕರಗ್ೌಡ ಹೆಲಸಗ್ೌಡರ 138/1ಕ,21/2 ಬಾದಾಮಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 8.3 87500 453735049662 17115561258

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ವಿೋರೋಶ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಸಜಜನ 42/6 ಬಾದಾಮಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.25 87500 485228705822 89034627725

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ವಿೋರಯಯ ಪಟದಯಯ ಸಲರಬಾನ 250/2/1 ಬಾದಾಮಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.22 87500 509630836400 17115513168

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಮುಚಖಂಡಯಯ ಬಸಯಯ ಹಂಗರಗಿ 5* ಬಾದಾಮಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 3.2 87500 351744530633 1711551028-1

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ಅಖಂಡೆಪಪ ಬಡಿಗೋರ 91/7 ಕೆರಲರ ಸಲಳಿಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.2 87500 927799306277 17114566858

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಕಲ್ಬಸಪಪ ಸಿದದಪಪ ಅಬಿಬಗೋರಿ 152/1 ಕುಳಗೋರಿ ಬಂಕನೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 5 87500 373431384431 64117748685

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಾವಿತಿರ ವಿಠಠಲ್ ಪೂರವರ 89/4ಬಿ ಕುಳಗೋರಿ ತಿಮಾಮಪೂರ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 4.25 87500 56139663425 8909057036-9

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಶರಣಬಸಪಪ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಗಂಗ್ಾಲ್ 127/4 ಬಾದಾಮಿ ಚಲಳಚಗುಡಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 3.07 87500 338003456994 17113580171

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲ್ೂವವ ಸಿದಾರಮಪಪ ಯತ್ನಟಿಿ 63/1 ಕೆರಲರ ಯಂಡಿಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 4 87500 338139043403 8903688193-9

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಸಿದಾರಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಯತ್ನಟಿಿ 67/4 ಕೆರಲರ ಯಂಡಿಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 3.1 87500 470074001330 89090522859

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಯಮನಪಪ ಯತ್ನಟಿಿ 67/3 ಕೆರಲರ ಯಂಡಿಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 3.15 87500 728620715356 89070137271

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ನಜಲಂಗಪಪ ಚಂದರಶೋಖರ ಹೆಲಸಗ್ೌಡರ 146/1ಅ ಬಾದಾಮಿ ಚಲಳಚಗುಡಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.37 87500 927012487141 17113538639

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಪರವಿೋಣ ನಾಗಪಪ ಮಹಾರಾಜನವರ 98/1+2ಫ ಕುಳಗೋರಿ ಸುಳಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 2 87500 420542365808 89087169443

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಬಸಯಯ ಮುಚಖಂಡಯಯ ಮುಚಖಂಡಿ 8/2ಬ/1, 39/1+2 ಬಾದಾಮಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.57 87500 219048215663 17115511626

91.08 2712500

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್      ಘಟಕ : ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಗಣಪತಿ ಸಿದದಪಪ ಪೂಜಾರ 4/2, ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ, ಪಪಾಯ 1 4.32 75000 809181777120 89067489649

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್      ಘಟಕ : ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಹುಲ್ೂಪಪ ಹುಲ್ೂನನವರ 299* ಬಾದಾಮಿ ಕೆಂದಲರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ, ತ್ರಕಾರಿ 1 5.72 75000 708529038673 0-8072200069296

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್      ಘಟಕ : ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಅಂದಪಪ ದಾಬೆೋದ 22/2* ಕುಳಗೋರಿ ಸುಳಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1 3.03 75000 329482911794 17114011501

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್      ಘಟಕ : ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಭೋಮಸೋನ ಬಾಲ್ಪಪ ಚಿಮಮನಕಟಿಿ 94/2 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 5.14 75000 407156572337 34291608445

18.21 300000

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೆರ
ಅಪಪನನ ಬಸಪಪ ದಾದನಟಿಿ      (ಶ್ರೋ ಬಸರ್ೋಶವರ 
ಜಲಾನಯನ ಅಭವೃದಿಿ ಸಂಘ)

131/2 ಕೆರಲರ ಹುಲೂಕೆೋರಿ ಇನಾಂ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 3.3 400000 456141897568 0-04002000085

3.3 400000

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್      ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಅರುಣಾವತಿ ನಾಗಪಪ ಚಿತ್ತರಗಿ 61/12 ಕುಳಗೋರಿ ನರಸಾಪೂರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 2.3 200000 809362456192 64018597828

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್      ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಮಾನಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ತಗಿಿ 72/1+2 ಕೆರಲರ ಅನವಾಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಪೋರಲ್, ಲಂಬೆ 1 2 200000 457775831538 3788339397

3
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್      ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಪರದಿೋಪ ಬಸಪಪ ದಂಡಿನ

17/1,17/2,17/3,17/

4
ಕುಳಗೋರಿ ಚಿಲ್ಯಕೆಲಪಪ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1 2.9 200000 881049141261 0-772000100144901

4
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್      ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಈಶವರಪಪ ವಿೋರಭದರಪಪ ಕಟಗೋರಿ

32/3,324/4,32/6,9,

14
ಕೆರಲರ ಚಿಕಿಮುಚಚಳಗುಡಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.27 200000 652154684259 35805461538

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್      ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಅರಮನ 67/ಅ ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕೆಲೋಟಿಕಲ್ೂ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.5 200000 486582430709 0-806203003045

11.97 1000000

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾೂಸಿಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಸತಿೋಶ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 350/1+2+5+6ಬಿ ಕುಳಗೋರಿ ನೋಲ್ಗುಂದ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.2 19200 531184839738 10465899253

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾೂಸಿಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಶ್ವಪಪ ಹದಿೂ 121 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1 16000 685010764091 11010200001400

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾೂಸಿಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಗಂಗ್ಾಲ್ 45/3 ಬಾದಾಮಿ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 16000 280041485546 0-8072200074994

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾೂಸಿಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಬಸವರಾಜ ಜಂಬಗಿ 23/5, ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 16000 226283333562 89000991689

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾೂಸಿಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಹರವಂತ್ಪಪ ದುಂಡಪಪ ನಾಯಿರ 19/1+2+6+7 ಕೆರಲರ ಸಲಳಿಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 16000 538694868246 17114563007

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾೂಸಿಿಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಹನಮಪಪ ದಾಯಮವವ ಮಾದಿಗೋರ 251/1 ಕೆರಲರ ಕೆರಲರ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 16000 811276684794 89109608095

6.20 99200

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ಪೂಣಾಯನಂದ ಭರಮಪಪ ಉದಗಟಿಿ 203/3 ಕೆರಲರ ನರೋನಲರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 17040 768377466322 0-8162610000315

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಜಯಶ್ರೋ ಚಿನನಪಪ ಗಂಗ್ಾಲ್ 87/1 ಬಾದಾಮಿ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 17040 881108406630 89058582025

3
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ಶೋಖರಪಪ ಜಯಲಂಗಪಪ ಪಡಿಯಪಪನವರ 152 ಬಾದಾಮಿ ಚಲಳಚಗುಡಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.2 20448 805055004493 17113546469

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ಸಂತಲೋಷ ಶೋಖರಪಪ ಪಡಿಯಪಪನವರ 178/9 ಬಾದಾಮಿ ಯರಗಲಪಪ ಎಸ್ ಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.4 23856 288690753831 89004048266

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ದಿವಾಯ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಅಂಗಡಿ 142/3 ಕೆರಲರ ಅನವಾಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.6 27264 996365395273 11030102000123

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ಆನಂದ ರ್ಂಕಪಪ ಸಂಶ್ 112/3 ಕೆರಲರ ಕಾಡರಕೆಲಪಪ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.8 13632 538486374687 0-37100100000180

7 119280

1
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್     ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ 2ನೆೋ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ನಾಯಿರ 24/1* ಕೆರಲರ ಯಂಡಿಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.4 2272 889515299570 110301011001325

2
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್     ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ 2ನೆೋ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಪಾಂಡಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 113,116/2 ಗುಳೋದಗುಡಡ ತಲೋಗುಣಶ್ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 5680 513422956091 0-8062250014660

3
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್     ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ 2ನೆೋ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಯಯ ಲಲೋಕಯಯ ಹಿರೋಮಠ 23/1+2+3ಅ ಗುಳೋದಗುಡಡ ಪಾದನಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.9 5112 960694968760 127301011001741

4
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್     ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ 2ನೆೋ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ಸಿದದಲಂಗಯಯ ಇಷಿಲಂಗಯಯ ಹಿರೋಮಠ 16/1, ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.7 9656 597300309547 8906466238-0

4.00 22720

1
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್        ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ 1ನೆೋ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ದಯಾನಂದ ಅಂದಪಪ ಜೈನರ 28/1, ಬಾದಾಮಿ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.9 10792 693773093253 119601120000091

2
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್        ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ 1ನೆೋ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಸಿದದಪಪ ಮರಿಬಸಟಿಿ 426/1ಅ/2 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 5680 679498892492 10810288038

2.90 16472

1
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್        ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಪೂರವರ 89/1 ಕೆರಲರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.94 19788 347547709170 17207606784

2
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್        ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಕೆಲೋನಪಪ ಲಂಕೆನನವರ 430/4 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಬಾಳ 1 0.8 8160 876822080467 89095874783

3
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್        ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋಮತಿ ಉಮಾದೋವಿ ಪರಭಯಯ ಚುಳಕಿ 13/3. ಬಾದಾಮಿ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1 10200 881142902237 8901775249-6

   ಸಮುದಾಯ ಕೆರ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲೂ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ
ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತ್ತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

ಒಟುಿ

           ಘಟಕ : ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ

ಒಟುಿ

    ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ 2ನೆೋ ಕಂತಿನ ಸಹಾಯಧನ

ಒಟುಿ
     ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್

ಒಟುಿ
     ಘಟಕ : ಪಾೂಸಿಿಕ ಮಲಚಂಗ್

ಒಟುಿ

            ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಒಟುಿ

ಒಟುಿ
       ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ 1ನೆೋ ಕಂತಿನ ಸಹಾಯಧನ

ಒಟುಿ

       ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ ಸಹಾಯಧನ



4
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್        ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಭಜಂತಿರ 234/9 ಬಾದಾಮಿ ಚಲಳಚಗುಡಡ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಬಾಳ 1 0.5 5100 369426774213 33057986150

5
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್        ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ನಾಗನಗ್ೌಡ ಕಳಸಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 16/4, ಬಾದಾಮಿ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.4 4080 221335280642 17113522652

6
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್        ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ಯಹಿೋಯಾ ಜಬಬರ ಸಲೋಲಾಪೂರಕರ 150/1+3 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಹಂಸನಲರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.2 12240 882147670095 21960100036508

5.84 59568

1
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್    ಕಂದುಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ಶ್ರೋಶೈಲ್ಪಪ ಧನಲನರ 173/2ಅ,174/3 ಬಾದಾಮಿ ಚಲಳಚಗುಡಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1 6500 811666096326 17113512361

2
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್    ಕಂದುಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಶ್ವಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 74/7, ಬಾದಾಮಿ ಹಿರೋನಸಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.4 2600 588084644250 17113579541

3
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್    ಕಂದುಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ಶರಣಪಪ ಶ್ವಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 74/5/6 ಬಾದಾಮಿ ಹಿರೋನಸಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.6 3900 944210225764 9312500100356600

4
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್    ಕಂದುಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ಶ್ವಯೋಗಿ ಬಸಲಂಗಯಯ ಘಂಟಿಮಠ 437/10 ಕೆರಲರ ಕೆರಲರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1 6500 - 89081607962

5
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್    ಕಂದುಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ 

ಸಹಾಯಧನ
ಶ್ರೋ ಬಸಮಗ್ೌಡ ಕಲ್ೂಪಪ ಕೆಲೋವಳಿಿ 123/7 ಬಾದಾಮಿ ಮಣಿನಾಗರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.6 3900 732009191206 0-8162200017193

3.60 23400

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ಶಬಿಬೋರಅಹಮದ ಮೌಲಾಸಾಬ ಕೆರಲರ 120/4 ಕೆರಲರ ಜಲ್ಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1 30600 848728201150 3318916807

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕನಗ್ೌಡ ಸಂಕನಗ್ೌಡ ಕರಿಗ್ೌಡರ 97/2 ಕುಳಗೋರಿ ಉಗಲ್ವಾಟ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.8 24480 436294106029 34668249525

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಮಲ್ವವ ಮಾಂತೋಶಪಪ ಬದರನನವರ 233/3 ಬಾದಾಮಿ ಚಲಳಚಗುಡಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.8 24480 333606248201 0-8072200043980

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 231/1ಅ ಬಾದಾಮಿ ಚಲಳಚಗುಡಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.7 21420 646919990409 17113514798

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ತ್ುಳಸಿಗಿರಿಯಪಪ ಮೊಖ್ಾಶ್ 150/7 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1 30600 585435592314 17114562479

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಸವಿತಾ ಸುರೋಶ ಕುಂಬಾರ 14/4. ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.7 21420 897167067465 89032589609

5.00 153000

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾರಕ್ಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ದಾಸಪಪ ಕೆಲ್ಲಡೆಪಪ ಮೋಟಿ 1/3. ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 0.8 24000 832034856768 89039216457

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾರಕ್ಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಅನನಕಿ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಮೋಟಿ 1/3* ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 1.2 36000 961690730127 17114588034

2.00 60000

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಾರಯಕಿರ ಶ್ರೋ ಜಗದಿೋಶ ಹಣಮಪಪ ಹಂಚಿನಮನ 38/3,38/45 ಬಾದಾಮಿ ಹೆಲಸಲರ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ತಂಗು 1 1.16 100000 775944634882 89067404347

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಾರಯಕಿರ ಶ್ರೋ ಚಿದಾನಂತ್ ಹನಮಪಪ ನರಗುಂದ 107/1ಅ ಕೆರಲರ ಮತಿತಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಬಾಳ, ಪಪಾಯ 1 0.92 100000 289297203409 89066143634

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟ್ರಾರಯಕಿರ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 71/1 ಬಾದಾಮಿ ಹಿರೋನಸಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.03 75000 588084644250 17113579541

4.11 275000

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ತ್ಳುಿಗ್ಾಡಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಶಂಕರ ಘಾಟಗ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 15000 595837816615 376002010012649

2
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ತ್ಳುಿಗ್ಾಡಿ

ಶ್ರೋಮತಿ ಶಂಶಾದಬೆೋಗಂ ಮಹಿಬಲಬಸಾಬ 
ಕುಂದನಾಯಕ

ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 15000 917002784149 376002010012676

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ತ್ಳುಿಗ್ಾಡಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಈರಮಮ ಶೋಖರಪಪ ಕನಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 15000 570883463536 9312500100678800

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ತ್ಳುಿಗ್ಾಡಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾರದಾ ಜಿೋವಪಪ ತ್ಟಕೆಲೋಟಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 15000 425945093432 1711252244-9

5
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ತ್ಳುಿಗ್ಾಡಿ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಯಯ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ಬನನಗಲೋಳಮಠ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 15000 425945093432 89059523294

75000

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಶರಣಯಯ ಶ್ ಭಲಸನಲರಮಠ 9/1ಕ ಬಾದಾಮಿ ಗಲೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 32722 202713047678 89077565336

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಈರವವ ಮ ಭಲಸನಲರಮಠ 9/1ಅ ಬಾದಾಮಿ ಗಲೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 54790 523481149067 17115534451

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಯಯ ಫ ಭಲಸನಲರಮಠ 9/1ಬ ಬಾದಾಮಿ ಗಲೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 32722 750606396095 33216712067

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ದಲಡಡನೋಲ್ಪಪ ಅಂಗಡಿ 57/1 ಬಾದಾಮಿ ಗಲೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.8 54790 270161633340 36341409633

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ರಾಜನಗ್ೌಡ ಶಾ ಪಾಟಿೋಲ್ 49/6 ಬಾದಾಮಿ ಗಲೋನಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.8 54790 237275978224 17115515086

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಅಪಪಣಣ ಬ ದಾದನಟಿಿ 13/2+5 ಕೆರಲರ ಹಲ್ಕುಕಿಯ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2 192060 456141897568 11029328494

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ಬ ಶ್ರಲರ 131/4 ಕೆರಲರ ಹಲ್ಕುಕಿಯ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.6 155641 328345125568 64167257177

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಗ್ೌಡ ಮ ಪಾಟಿೋಲ್ 21/2, ಕೆರಲರ ಹುಲೂಕೆೋರಿ ಇನಾಂ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2 192060 784428802682 10810292000

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಈರಯಯ ಅ ಬಾದಿರ 210/1 ಬಾದಾಮಿ ಹೆಲಸಲರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.8 54790 726395701064 17113348184

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಾಳವವ ಗು ಹೆಲಸಮಠ 26/3, ಕೆರಲರ ಕಡಪಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.1 110118 655381189612 0-8162200122094

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಪಪ ಸ ಕುಂಬಾರ 480/1ಅ+1 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.1 110118 540398585509 0-8072200161450

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಫಕಿೋರಪಪ ಭೋ ದನಕಾಯವರ 39/4 ಕೆರಲರ ಸಲಳಿಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2 127761 775886851258 33396621239

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ನಲರಅಹಮದ ರ ಮುಜಾವರ 206/1+7 ಕೆರಲರ ಯಂಡಿಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.4 14786 452054908634 89040577477

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ದಿವಾಯ ವಿೋ ಅಂಗಡಿ 142/3 ಕೆರಲರ ಅನವಾಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.6 47768 996365395273 8909287776

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಅ ದಾಬೆೋದ 22/2, ಕುಳಗೋರಿ ಸುಳಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಶತಾವರಿ 1 1.2 119223 329482911794 17114011501

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಸೌಮಯ ರ ಬಸನನವರ 189 ಕೆರಲರ ಹಲ್ಕುಕಿಯ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿ 1 4 95132 558546580973 -

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾಗಿರಥಿ ಶ ಬಸನನವರ 196 ಕೆರಲರ ಹಲ್ಕುಕಿಯ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿ 1 4 95132 34416245673 -

18
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಚಿನನಪಪ ಹ ಬಂಡಿವಡಡರ 101/3,101/5 ಗುಳೋದಗುಡಡ ರಾಘಾಪೂರ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಬದನೆ 1 0.3 34012 333013363636 35973621035

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ತಿಮಮಣಣ ಯ ನಾಯಿರ 74/6ಡ/5 ಕೆರಲರ ಸಲಳಿಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.5 54627 412065011486 17114556817

20
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ಅ ಬಡಿಗೋರ 45/4 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಹಂಗರಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮಣಸಿನಕಾಯಿ, 

ಈರುಳಿಿ
1 0.7 73181 927799606277 17114566858

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಹರವಂತ್ಪಪ ದು ನಾಯಿರ 19/1+2+6 ಕೆರಲರ ಸಲಳಿಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.6 155641 538694868246 17114563007

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಯ ನಾಯಿರ 74/6ಡ/6 ಕೆರಲರ ಸಲಳಿಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.5 54627 667722291811 89023529968

23
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ನರಂಜನ ಪರ ಹೆರಲರ 250/1 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ

ಬದನೆ,ಟಲಮಾಯಟಲ
,ಮಣಸು

1 0.7 73181 840015696732 89063104187

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಹನಮಪಪ ತಿ ಭೋಮನಗ್ೌಡರ 340/2B/2 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ, ಮಣಸು 1 0.8 82459 537316526824 20047063069

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಹೆಲ ನಾಡಗ್ೌಡರ 24/1A ಗುಳೋದಗುಡಡ ಹಂಸನಲರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1 1.6 29791 245690733987 30893730231

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ರ ಉಪಾಪರ 175/5 ಕೆರಲರ ಅನವಾಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.4 34061 533726230435 89006758285

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಮತಿ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಅಶಲೋಕ ಪಾಟಿೋಲ್ 70/1,70/2 ಕೆರಲರ ಅನವಾಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.90 81402 406836494537 89093744177

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಬಿೋರಪಪ ಹನಮಪಪ ಅರಳಿಮಟಿಿ 52/1+2 ಕೆರಲರ ಕೆೈನಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 32137 581915455639 00-8010200004648

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಪರಸಪಪ ಮಳಗ್ಾವಿ 6/1ಅ ಕೆರಲರ ಕೆೈನಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.05 51657 839186447262 00-8010200004413

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಟಿಪಪಪಸುಲಾತನ ಹಾ ಹಾಜಿಖ್ಾನ 61/2 ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1 0.60 26443 728584855879 89120779600

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಶ್ವಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 71 ಕೆರಲರ ಶ್ಪಪರಮಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 15694 989649067420 89108568947

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಅಜಜಪಪ ದುಸಸಂಗಿ 32/4 ಕೆರಲರ ಶ್ಪಪರಮಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1 37831 788042011847 0-8162200074850

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ನಜಗುಣಿ ಕಡಿವಾಲ್ 113/3 ಕೆರಲರ ಹಲಲ್ಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.75 51365 521051553520 3103976042

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ದಲ ಕೆರಲರ 102/3,112/3ಅ ಕೆರಲರ ಸಲಳಿಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.9 60307 590549609814 89066122830

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಿೋತ್ವವ ಶ ಲ್ಮಾಣಿ 161/3 ಕೆರಲರ ನರೋನಲರ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.55 23538 887374645833 0-8162200080301

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ಬೆಳಿಿಗುಂಡಿ 39/1ಬ+2,114/2ಬ ಬಾದಾಮಿ ಆಡಗಲ್ೂ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.9 30634 531326731530 10810270052

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಖ್ಾಜಸಾಬ ಬ ಮುಜಾವರ 44/1 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಹಂಗರಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.9 91736 779938083435 11127302757

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಮಾ ಉಳಾಿಗಡಿಡ 53/2 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಹಂಗರಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.6 102986 208029518499 17114536618

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಅ ಕಿತ್ತಲ  39/1ಬ ಗುಳೋದಗುಡಡ ಹಂಗರಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.9 60307 278323171275 17114535739

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪತ್ರಪಪ ಹಾವಡಿ 33/2 ಕುಳಗೋರಿ ಮಮಟಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳಯದಲ 1 0.4 45349 465961762289 17116018980

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಶ್ ಕುರಿ 108/5 ಬಾದಾಮಿ ಯರಗಲಪಪ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಲೂಗ 1 0.7 49273 859916157031 9312500100694000

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಣ ನೋ ಕೆಲಳಿಿ 555 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 57676 876650957007 33512364826

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಶ್ದದಪಪ ಶ್ ಕುರಿ 327/2ಬ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.5 21545 859916157031 9312500100694000

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ನ ದಲಡಮನ 243/5 ಬಾದಾಮಿ ಯರಗಲಪಪ ಎಸ್ ಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.5 21545 642038983349 8906532587

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪ ಬಾ ಲ್ಮಾಣಿ 159/1 ಕೆರಲರ ಜಲ್ಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಬಾಳ 1 0.6 43756 279822239478 3919811697

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಮಳಿಿಗೋರಿ 94/2B ಕೆರಲರ ಕಗಲ್ಗಲಂಬ ಬಾದಾಮಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.8 32137 832241402713 89037242629

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಹುಣಸಿಕಟಿಿ 220/6ಡ ಕೆರಲರ ಹಲ್ಕುಕಿಯ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.6 155641 974712482441 64027591687

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಸಣಣಹನಮಪಪ ಕಲಾೂಪೂರ 78 ಕೆರಲರ ಹಲ್ಕುಕಿಯ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.7 73181 513841996812 0-0070110001192

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ದನಪಾಲ್ಪಪ ಮುರಿಗಪಪ ಗುತ್ತಣಣವರ 125/1/ಅ+ಬ ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 65843 471672012222 89118361237

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಲ್ಕಿಪಪ ತ್ಳವಾರ 67/12 ಕೆರಲರ ಕೆೈನಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.45 21236 890839985096 30816931655

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಲ್ಕಿಪಪ ಲ್ಕಿಪಪ ತ್ಳವಾರ 67/3 ಕೆರಲರ ಕೆೈನಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.5 23596 841753752597 30435147356

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ದಾವಲ್ಸಾಬ ಸೈ ಗಲೋರಿ 101/2 ಕೆರಲರ ಕರಡಿಗುಡಡ ಎಸ್ ಎ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.3 46126 342707236677 64086635537

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಯಂಕಪಪ ಭವಾನ 27/1C ಕೆರಲರ ನೋರಬಲದಿಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 1 0.9 30634 761998174009 3172484925

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ರ ನಾಯಿ 242/1 ಕೆರಲರ ಅನವಾಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.6 192060 233618568675 0-784101010827

         ಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಒಟುಿ

       ಕಂದುಬಾಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆಯಡಿ ಮೊದಲ್ ಕಂತಿನ ಸಹಾಯಧನ

ಒಟುಿ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಒಟುಿ

             ದಾರಕ್ಷಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ

ಒಟುಿ

              ಟ್ರಾರಯಕಿರ

ಒಟುಿ

               ತ್ಳುಿಗ್ಾಡಿ

ಒಟುಿ



55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನವಾಸ ನಾಯಕ 243/2 ಕೆರಲರ ಅನವಾಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.6 155641 986973539362 148301011000620

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಲ್ಚಚಪಪ ಕೃ ನಾಯಕ 239/2 ಕೆರಲರ ಅನವಾಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2 192060 496937409890 520101052189137

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಾಯಿ ನ ನಾಯಕ 243/1 ಕೆರಲರ ಅನವಾಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.6 155641 978277163112 0-37010200001997

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಜ್ಞಾನೆೋಶವರ ನ ನಾಯಕ 243/3 ಕೆರಲರ ಅನವಾಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.6 155641 972773970734 37550100005869

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮ ಉಗಲ್ವಾಟ 18/3, ಬಾದಾಮಿ ನಾಗರಾಳ ಎಸ್ ಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.8 54790 705847304945 171135355638

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ನಜಲಂಗಪಪ ಚ ಹೆಲಸಗ್ೌಡರ 146/1ಅ,148/4ಬ ಬಾದಾಮಿ ಚಲಳಚಗುಡಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.5 33333 927012487141 17113538639

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ನ ಹಂಪಿಹೆಲಳಿಮಠ 21/1, ಬಾದಾಮಿ ಚಲಳಚಗುಡಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.35 27614 456553569686 17113535344

62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಫಕಿೋರಪಪ ಬಾ ಗ್ೌಡರ 144/3 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಮುರಡಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಬಾಳ 1 0.4 32715 412135235445 89003697733

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಮಳಿಿಗೋರಿ 173/3,173/1 ಕೆರಲರ ಕಗಲ್ಗಲಂಬ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಬಾಳ 1 0.9 60307 885306677969 89058623631

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾಗಯಶ್ರೋ ದೋ ನಾರಾಯಣಕೆೋರಿ 88/1 ಕೆರಲರ ಮತಿತಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಲಂಬೆ 1 1.3 37810 480542625046 17115047560

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಹೆಲಳಬಸಪಪ ಗು ದಂಡಿನ 123/1 ಕೆರಲರ ಮತಿತಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.2 73373 743118840760 0-8162200015798

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ನಂಗನಗ್ೌಡ ಮ ಪಾಟಿೋಲ್ 84/4 ಕೆರಲರ ಹುಲೂಕೆೋರಿ ಇನಾಂ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.6 155641 279458377662 10810303170

67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪ ವಾ ರಾಥಲೋಡ 32/5 ಕೆರಲರ ಸಾಗನಲರ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಸುಗಂಧಿ 1 0.8 82459 902055144779 89062590552

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಹ ಸಿಂಧೆ 139/4 ಕುಳಗೋರಿ ಕಾಕನಲರ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಮಣಸು 1 0.8 82459 354171817013 0-1190010457

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಹುಚಚಪಪ ದಾಯ ಮಾದರ 29/2 ಕೆರಲರ ಕಡಪಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಬೆಂಡಿ 1 2 192060 672898694637 31040236290

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ರೋಣವವ ಹು ಮಾಯದರ 23/1, ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕೆಲೋಟಿಕಲ್ೂ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಬಾಳ 1 2 127761 822379092420 0-8062210012274

71
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮು ಜಂಬಗಿ 23/6, ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬಾದಾಮಿ

ಸಾಮಾನಯ (ಪ 
ಪಂ)

ಬಾಳ 1 1.7 109180 874478180546 89007269475

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಬ ಜಂಬಗಿ 23/5, ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.3 84405 226283333562 -

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರೋಮವವಈ ಜಂಬಗಿ 23/3, ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.2 78212 755021502764 -

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ರುದರಪಪ ಈ ಜಂಬಗಿ 23/4, ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.7 109180 443083916323 0-6162200185208

75
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಭೋ ಡೆಲೋಣಿ            ( ವಾಲಕಾರ ) 75/3 ಕೆರಲರ ಸಲಳಿಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.7 164746 878575880971 -

76
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಹ ಡೆಲೋಣಿ              ( ವಾಲಕಾರ ) 75/1 ಕೆರಲರ ಸಲಳಿಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಬದನೆ 1 1.55 146532 967313324988 17114518883

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ರವಿಚಂದರ ಡೆಲೋಣಿ ( ವಾಲಕಾರ ) 75/3ಅ ಕೆರಲರ ಸಲಳಿಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಪಪಾಪಯ 1 1.7 107286 616438094216 32323417498

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಬಾ ಕಾವಳಿಿ 321/1 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಪಪಾಪಯ 1 1 65824 936344792431 376002010005002

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ತ್ಮಮಣಣ ಯ ಜಕಿನಲರ 128/4 ಕುಳಗೋರಿ ಬಂಕನೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.4 90599 760324013817 89029299314

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಸಿದದರಾಯಪಪ ದುಸಸಂಗಿ 77/3 ಕೆರಲರ ಸಿೋಪಪರಮಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.7 26089 439838483094 -

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ಬ ಗುಡಸಲ್ಮನ 74/1 ಕೆರಲರ ಸಿೋಪಪರಮಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.7 52017 805562220223 33861593880

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಮು ಪಾಟಿೋಲ್ 73/1 ಕೆರಲರ ಸಿೋಪಪರಮಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1 72539 501431553521 0-1190022350

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಸಿದದರಾಯಪಪ ಅ ನರಸನನವರ 28/2ಬಿ ಕೆರಲರ ಸಿೋಪಪರಮಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.8 32137 620883730973 0-8162200130335

84
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ರಾ ವಾಲಕಾರ 215/2 ಕೆರಲರ ಕೆರಲರ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ

ಬದನೆ, 

ಟಲಮಾಯಟಲ
1 1.2 119223 560783006167 31517415839

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ಚ ಅಂಗಡಿ 151/4 ಕುಳಗೋರಿ ಮುಷ್ಟ್ಠಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವಪ 1 0.8 32137 530922578009 17115008382

86
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಹುಚಚಪಪ ಪಾ ಹಲಲ್ಗೋರಿ 73/5 ಕೆರಲರ ಹಲ್ಕುಕಿಯ ಬಾದಾಮಿ

ಸಾಮಾನಯ(ಪ 
ಪಂ)

ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.6 111393 679747281071 -

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಜಾಫರಸಾದಿೋಕ ಹ ಬೆೋಪಾರಿ 75/5 ಕೆರಲರ ಯಂಡಿಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ, ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.6 42041 887437341265 110301010007663

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಫಕಿೋರವವ ಫ ವಾಲಕಾರ 17/3, ಕೆರಲರ ಕೆೈನಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.4 42814 936181901768 89030212500

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಹ ಕಂಬಳಿ 54/2/ಬ ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.8 115374 695208072119 30925007377

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಪಾಂಡಪಪ ರಾ ಕನಕಬಾವಿ 54/1ಬ ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2 127761 365045642005 89056135920

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಭೋಮವವ ತಿ ಪಟಿದಕಲ್ೂ 201/* ಗುಳೋದಗುಡಡ ಹಂಸನಲರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.6 43756 710760354408 376102010009072

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಸಂಗಮೋಶ ಶ್ರೋ ಕಟಗೋರಿ 66/ಅ/1ಬ ಕುಳಗೋರಿ ನೋಲ್ಗುಂದ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.4 40564 524976823406 17116024381

105.20 7114732

1 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ತಿಪಪಪಪ ಮಾದರ 83/3 ಕೆರಲರ ಕರಡಿಗುಡಡ ಎಸ್ ಎ ಬಾದಾಮಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ, ಈರುಳಿಿ 1 0.60 46887 718716855731 32019872805

2 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮವವ ಹನಮಪಪ ಮಾದರ 15/1,16/1ಕ ಕೆರಲರ ಯಂಡಿಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ, ಈರುಳಿಿ 1 0.60 46887 936998799276 2309270576

3 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಹನಮಪಪ ದಾಯ ಮಾದರ 39/2ಕ ಕೆರಲರ ಜಲ್ಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶತಾವರಿ 1 0.60 63904 567243936682 3988017758

4 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಟೋಶ ಮಾನಪಪ ರಾಠಲೋಡ  39/1 ಕೆರಲರ ಸಾಗನಲರ ಬಾದಾಮಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ 1 1.20 85490 528382704946 89005455044

5 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಮಾದರ 6/4. ಕೆರಲರ ಬೆಳಿಿಖಂಡಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 0.50 38239 358559346800 32181874281

6 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಹನಮಪಪ ದಾಯವಪಪ ಮಾದಿಗೋರ 251/1 ಕೆರಲರ ಕೆರಲರ ಬಾದಾಮಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 1.07 164746 811276684794 9109608095

7 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಗಲೋಪಾಲ್ ಪಿೋರಪಪ ಪಮಾಮರ 112/4 ಕೆರಲರ ನರನಲರ ಬಾದಾಮಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪಾಪಯ 1 1.20 85490 692185948288 0-8162200036071

8 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಸಲತರವವ  ರ್ಂ ಉಗಲ್ವಾಟ 119/7 ಕೆರಲರ ಚಿಂಚಲ್ಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 32722 809369109646 89081881550

9 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಗ್ೌಡ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 61/2 ಕೆರಲರ ಬೆಳಿಿಖಂಡಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.30 84405 284586128623

10 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಲಲೋಕಪಪ ಮಾರುತಪಪ ಪೂಜಾರ 91/2 ಕೆರಲರ ಹವಳಕೆಲೋಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 65824 823126663648 0-8162200033969

11 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಕನಕಪಪ ಬೆೈಲ್ಪಪ ಜಾಡರ 120/2 ಕೆರಲರ ಚಿಂಚಲ್ಕಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 54790 598740367433 89121755498

12 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತ್ವವ ಬಸಪಪ ರಂಗಲೋಜಿ 155/1 ಕೆರಲರ ಹವಳಕೆಲೋಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.90 55439 217661373727 1713852887-1

13 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಬೆೈಲ್ಪಪ ಕಿಲ್ಬನಲರ 65/2 ಕೆರಲರ ಹವಳಕೆಲೋಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.60 102986 743527824627 89118112532

14 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಸಿದದಲಂಗಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮುಳಲಿರ 46 ಕೆರಲರ ಬೆಳಿಿಖಂಡಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.20 78212 431195615889 64148349231

15 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕನಗ್ೌಡ ಚನನಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 119/1 ಕೆರಲರ ಮಣಿನಾಗರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿ 1 1.50 104918 854837413854 89111529164

16 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಸಲೋಮಶೋಖರ ಚನನಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 120/3 ಕೆರಲರ ಮಣಿನಾಗರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿ 1 1.60 111393 584940998372 20033066907

17 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಅನುಸಲಯಾ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 120/2 ಕೆರಲರ ಮಣಿನಾಗರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿ 1 1.99 111393 633123473262 89127661706

18 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ರಾಮಚಂದರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 120/4 ಕೆರಲರ ಮಣಿನಾಗರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿ 1 2.00 137296 228843506663 89127659390

19
ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ನೆೋಮನಗ್ೌಡ ರ್ಂಕನಗ್ೌಡ ಹಿರೋನಂಗನಪಪನವರ 50/2 ಕುಳಗೋರಿ ರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 54790 882808402708 11127688707

20 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ರೋಣುಕಾ ಜಗದಿೋಶ ಪಾಟಿೋಲ್ 29/9ಅ/2, 29/9ಬ/1 ಕುಳಗೋರಿ ಸಲೋಮನಕೆಲಪಪ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.70 46742 701510794119 64168789847

21 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಗುಂಡಪಪ ಹಟಿಿ 77/ಅ ಬಾದಾಮಿ ಹಿರೋನಸಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.20 78212 251252648724 10900101012978

22
ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಪ ರುದರಪಪ ಬಾದಾಮಿ

410/1, 

410/6,410/2,410/5
ಕುಳಗೋರಿ ನೋಲ್ಗುಂದ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.38 28632 263528329265 10810303679

23
ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಮತಿ ಹನಮವವ ಶಂಕರಪಪ ನಾಯಿರ 63/1ಅ,63/12ಅ ಕೆರಲರ

ಸಲಳಿಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ
ಸಾಮಾನಯ (ಪ 

ಪಂ)
ಪಪಾಪಯ 1 1.6 111393 240437057879 8909493133

24 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಸಂಜು ಹನಮಪಪ ತ್ುಂಬರಮಟಿಿ 303/3 ಕೆರಲರ ಹಲಲ್ಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.80 115374 951934892007 0-8692200013890

25 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಹನಮಪಪ ತ್ುಂಬರಮಟಿಿ 303/2 ಕೆರಲರ ಹಲಲ್ಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.80 115374 375505504215 0-8692200024499

26 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋ ಮತಿ ರೋಣವವ ಬುಡಡಪಪ ಮುತ್ತಲ್ಗೋರಿ 267/2 ಕೆರಲರ ಹಲ್ಕುಕಿಯ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.63 63904 485402614368 0-80713031332

27 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಅಪಣಯ ಮಲ್ೂಯಯ ಬನಕಲ್ಮಠ 32/1P4 ಕೆರಲರ ಗಂಗನಬಲದಿಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.1 79015 205660437618 7759000400006720

30.1 2164457

1  RKVY ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಯಂಕಪಪ ಹಟಿಿ 39/2 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಹಂಗರಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 14.35 87500 310239735979 32523318987

2  RKVY ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದರಪಪ ಪಾರಪಪ ಬಡಿಗೋರ 136 ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 3.37 87500 534268833664 30471567253

3  RKVY ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಗದಿಗಪಪ ಹಸಬಿ 72/1ಅ ಕುಳಗೋರಿ ಗಲೋವನಕೆಲಪಪ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.2 87500 465744845866 20050926191

4  RKVY ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಕಾಕಪಪ ಸಿರನಾಯಿರ 48/1+5 ಕುಳಗೋರಿ ಬಲದಿಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 3.24 87500 817052631322 89126264835

1  RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಸಿದದನಗ್ೌಡ ಹದಿೂ 236/1 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.4 29600 685010764091 100201400

2  RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಸಿದದನಗ್ೌಡ ಹದಿೂ 236/1 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.4 24000 685010764091 100201400

3  RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ನೋಲ್ಪಪ ಸಿದದಪಪ ಪಡೆಡವಡೆಯರ 21/1, ಕುಳಗೋರಿ ರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.4 28000 748052652520 89114395136

4  RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಗುರುಸಿದದಯಯ ಕಲ್ಮಠ 76/3 ಬಾದಾಮಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1 1 61750 756894792285 17122537191

5  RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಪಪಂಡಪಪ ಶ್ವಪಪ ಉದದನನವರ 4/1+2 ಬಾದಾಮಿ ಹಾಗನಲರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1 2 50000 241837235694 64113276374

6  RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಸಂತಲೋಷ ಬಸಪಪ ಹಡಪದ 282/1 ಕೆರಲರ ಹಲ್ಕುಕಿಯ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜಲರ 1 1 30000 658854439891 64024870889

7  RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಶಶ್ಕಾಂತ್ ಬಸವಂತ್ ಹಡಪದ 282/3 ಕೆರಲರ ಹಲ್ಕುಕಿಯ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡಂಬಿ 1 1 28000 674579909326 64208607424

8  RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಶಶ್ಕಾಂತ್ ಬಸವಂತ್ ಹಡಪದ 282/3 ಕೆರಲರ ಹಲ್ಕುಕಿಯ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡಂಬಿ 1 1 63000 674579909326 64208607424

9  RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಗಂಜಾಯಲ್ 74/*/6ಆಯ್/2 ಕೆರಲರ ಸಲಳಿಕೆರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 1.2 85000 424412919599 520101200511811

30.56 749350

1       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಮಳಿಿಗೋರಿ 173/1 ಕೆರಲರ ಕಗಲ್ಗಲಂಬ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಬಾಳ 1 1.33 63000 885306677969 89058623631

2       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಕಾಳಪಪ ಮುತ್ತಲ್ಗೋರಿ 38/3ಬ ಕೆರಲರ ಬೆೋಡರಬಲದಿಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಬದನೆ 1 1.23 63000 739010999241 -

3       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ರಾಮಪಪ ಸತ್ತಗೋರಿ 9/2, ಕೆರಲರ ಕಲ್ಬಂದಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಬೆಂಡೆ 1 4 63000 496353119976 -

4       SMAM       SMAM ಶ್ರೋಮತಿ ಮಾನವವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ತಗಿ 72/2 ಕೆರಲರ ಅನವಾಲ್ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 63000 457775831538 3788339397

5       SMAM       SMAM ಶ್ರೋಮತಿ ಹನಮವವ ಶಂಕರಪಪ ನಾಯಿರ 63/1ಅ ಕೆರಲರ ಸಲಳಿಕೆೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಪಪಾಯ 1 1.6 63000 240437057879 -

6       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ವಾಲಕಾರ 27/2, ಗುಳೋದಗುಡಡ ಹಂಸನಲರ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಬದನೆ 1 1.48 240400 266711902476 21960100058932

7       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಭೋಮಪಪ ಜಲ್ಗೋರಿ 68/5 ಕುಳಗೋರಿ ಹಲಲ್ಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.46 240400 868857966291 8684101002182

8       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ಫಕಿೋರಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಲ್ಖಮಾಪೂರ 161 ಕೆರಲರ ಬೆೋಡರಬಲದಿಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಬದನೆ 1 1.25 240400 837820966030 21960100058924

9       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ಬೆನನಪಪ ಹವಳಪಪ ಮಾದರ 82/2,83/2 ಕೆರಲರ ಕೆರಕಲ್ಮಟಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಬಾಳ 1 1.69 226500 978933171318 21960100030923

10       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ಭೋಮಪಪ ಬೆಳಿಿಗುಂಡಿ 39/1ಬಿ2/2 ಬಾದಾಮಿ ಆಡಗಲ್ೂ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.46 226500 531326731530 10810270052

11       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ರಂಗಪಪ ಹಳಗೋರಿ 124 ಕೆರಲರ ಮಾಳಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಲಂಬೆ 1 2 60000 770441721432 0-8892250027550

ಒಟುಿ

            ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ

ಒಟುಿ
                 RKVY

ಒಟುಿ
           SMAM



12       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹನಮಂತ್ ಮಾಯಗಿನಮನ 81/1,106/1 ಕೆರಲರ ಹವಳಕೆಲೋಡ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 8.37 49500 646585347748 31042991864

13       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಲಂಕೆಪಪ ನಾಯಿಕರ 43/3ಅ ಕುಳಗೋರಿ ಹಳಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಪಂ ಬಾಳ 1 1.07 240400 460747398994 21960100058965

14       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ಶರಣಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ತ್ಮಿನಾಳ 111/1ಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಯರಗಲಪಪ ಎಸ್ ಬಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.6 50000 395083782539 17112524627

15       SMAM       SMAM ಶ್ರೋ ಪಪರಪಪ ಸಲೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 238,239 ಕೆರಲರ ನರೋನಲರ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ ಬದನೆ 1 1.2 60000 737783039482 89055313429

33.74 1949100

1 Oil Palm  ಆಯಿಲ್ ಇಂಜನ್ ಶ್ರೋ ಬಸಲಂಗಯಯ ಬಿ ಗುರುಶಾಂತ್ನವರ ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಳಿಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 50000

2 Oil Palm  ಆಯಿಲ್ ಇಂಜನ್ ಶ್ರೋ ಫಕಿೋರಪಪ ಹುಲ್ಲೂರ ಬಾದಾಮಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 50000

100000

1 Oil Palm   ಗಲಬಬರ ಶ್ರೋ ಫಕಿೋರಪಪ ಹುಲ್ಲೂರ ಬಾದಾಮಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 10000

10000

1 Oil Palm  ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಹಂಗರಗಿ ಬಾದಾಮಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 30600

30600

1 Oil Palm  ಪಂಪಸಟ್ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ಹಂಗರಗಿ 103/2ಕ ಬಾದಾಮಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 22500

2 Oil Palm  ಪಂಪಸಟ್ ಶ್ರೋಮತಿ ಪಾವಯತವವ ಹೆಚ್ ದಳವಾಯಿ 50/1 ಬಾದಾಮಿ ನೆಲ್ವಗಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.22 22500

3 Oil Palm  ಪಂಪಸಟ್ ಶ್ರೋ ಒಪಪಪತೋಶವರ ಮಠ 44/1,44/2 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಇಂಜಿನವಾರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2 22500

4 Oil Palm  ಪಂಪಸಟ್ ಶ್ರೋ ಒಪಪಪತೋಶವರ ಮಠ 109/4 ಬಾದಾಮಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2 22500

5 Oil Palm  ಪಂಪಸಟ್ ಶ್ರೋ ಒಪಪಪತೋಶವರ ಮಠ 11/1. ಬಾದಾಮಿ ಚಲಳಚಗುಡಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2 22500

6 Oil Palm  ಪಂಪಸಟ್ ಶ್ರೋ ಒಪಪಪತೋಶವರ ಮಠ 109/1 ಬಾದಾಮಿ ಹೆಲಸಲರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.34 22500

7 Oil Palm  ಪಂಪಸಟ್ ಶ್ರೋ ಒಪಪಪತೋಶವರ ಮಠ 12/5. ಬಾದಾಮಿ ಚಲಳಚಗುಡಡ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 4 22500

8 Oil Palm  ಪಂಪಸಟ್ ಶ್ರೋ ಒಪಪಪತೋಶವರ ಮಠ 41/1ಆ/1 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಇಂಜಿನವಾರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 22500

14.56 180000

1 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ವಿೋರಪಪ ಪಾವಿನ 492 ಕುಳಗೋರಿ ನೋಲ್ಗುಂದ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.9 1863

2 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋಮತಿ ದಾರಕ್ಷಾಯಣಿ ಶ್ರೋಶೈಲ್ಪಪ ಕಲಾಗತಿ 45/4 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.8 5581

3 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದಗ್ೌಡ ನಂನಗ್ೌಡ ತಿಮಮನಾಯಿರ 102 ಕುಳಗೋರಿ ಉಗಲ್ವಾಟ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.77 11728

4 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಯಲ್ೂಪಪ ಹಡಗಲ 89/1 ಬಾದಾಮಿ ಕಬಬಲ್ಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.1 7404

5 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ಮಾಸಿರ ಶ್ವಪಪ ಮಾಗುಂಡಪಪ ಕುರಿ 539 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.64 910

6 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ಮುಚಖಂಡಯಯ ಬಸಯಯ ಹಂಗರಗಿ 4/6. ಬಾದಾಮಿ ನಂದಿಕೆೋಶವರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.8 4711

7 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹಡಗಲ 90/1 ಬಾದಾಮಿ ಕಬಬಲ್ಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.13 10452

8 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಪಾದ ಬುದಿವಂತ್ಪಪ ಚಂದನವರ 65/2 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗಿನಹಳಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.6 8019

9 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ಸಿದದಲಂಗಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹಡಗಲ 105 ಬಾದಾಮಿ ಕಬಬಲ್ಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.6 16681

10 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ದಾಯವನಗ್ೌಡ ಬಾಗನನವರ 15/1. ಕುಳಗೋರಿ ಉಗಲ್ವಾಟ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.31 1340

11 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ದಾಯಮಣಣ ತ್ುಗಿಲ್ಡೆಲೋಣಿ 413 ಬಾದಾಮಿ ಕೆಂದಲರ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.53 6551

12 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹಡಗಲ 89/1 ಬಾದಾಮಿ ಕಬಬಲ್ಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.13 13794

13 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ಹುಸೋನಸಾಬ ಜಂಗಿೂಸಾಬ ವಾಲಕಾರ 32/2 ಕುಳಗೋರಿ ಮಮಟಗೋರಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.8 1709

14 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋ ಕುಶಾಲ್ಪಪ ತಿಪಪಣಣ ಅಂಬಿಗೋರ 57 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗಿನಹಳಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.12 2279

15 Oil Palm   ಬೆಳ ಕಟ್ರಾವಪ ಪರದೋಶ ಶ್ರೋಮತಿ ಚೌರಮಮ ಶ್ರೋಪಾದ ಚಂದನನವರ 69 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗಿನಹಳಿಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.92 3654

20.15 96676

1 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮಚಂದರ ಬಾರಟಕೆಿ 65/2 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 21216 492752469579

2 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮಚಂದರ ಬಾರಟಕೆಿ 64 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.39 21216 492752469579

3 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಅಡಿಯಪಪಗ್ೌಡ ಹಾದಿಮನ 87 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.05 21216 901521526461

4 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಕಳಕನವರ 94,93 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 21216 347338190744

5 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಮರಿಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 104/2ಅ ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 21216 618980844020

6 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಗ್ೌಡಪಪಗ್ೌಡ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಹಾದಿಮನ 14/7+8 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 21216 346518794107

7 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ
ಶ್ರೋಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಹಾಬಲೋಶವರಯಯ 
ಹಿರೋಮಠ

79 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.05 21216 460253911584

8 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ರವಿೋಂದರ ಯಂಕಪಪ ಪೂಜಾರ 55/2ಬಿ+3 ಕುಳಗೋರಿ ಗಲೋವನಕೆಲಪಪ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ 1 1.05 12240 862537779027

9 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ರವಿೋಂದರ ಯಂಕಪಪ ಪೂಜಾರ 55/2ಬಿ+3 ಕುಳಗೋರಿ ಗಲೋವನಕೆಲಪಪ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ 1 1.05 3802 862537779027

10 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮಚಂದರ ಬಾರಟಕೆಿ 65/2 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 6589 492752469579

11 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮಚಂದರ ಬಾರಟಕೆಿ 64 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.39 6589 492752469579

12 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಅಡಿಯಪಪಗ್ೌಡ ಹಾದಿಮನ 87 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.05 6589 901521526461

13 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಕಳಕನವರ 94,93 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 6589 347338190744

14 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಮರಿಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 104/2ಅ ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 6589 618980844020

15 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಗ್ೌಡಪಪಗ್ೌಡ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಹಾದಿಮನ 14/7+8 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 6589 346518794107

16 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ
ಶ್ರೋಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಹಾಬಲೋಶವರಯಯ 
ಹಿರೋಮಠ

79 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.05 6589 460253911584

17 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮಚಂದರ ಬಾರಟಕೆಿ 65/2 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 2138 492752469579

18 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮಚಂದರ ಬಾರಟಕೆಿ 64 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.39 2138 492752469579

19 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಅಡಿಯಪಪಗ್ೌಡ ಹಾದಿಮನ 87 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.05 2138 901521526461

20 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಕಳಕನವರ 94,93 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 2138 347338190744

21 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಮರಿಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 104/2ಅ ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 2138 618980844020

22 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಗ್ೌಡಪಪಗ್ೌಡ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಹಾದಿಮನ 14/7+8 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 2138 346518794107

23 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ
ಶ್ರೋಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಮಹಾಬಲೋಶವರಯಯ 
ಹಿರೋಮಠ

79 ಬಾದಾಮಿ ಬಿ ಎನ್ ಜಾಲಹಾಳ ಬಾದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.05 2138 460253911584

24 Oil Palm  ತಾಳ ಸಸಿ ವಿತ್ರಣೆ & ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ರವಿೋಂದರ ಯಂಕಪಪ ಪೂಜಾರ 55/2ಬಿ+3 ಕುಳಗೋರಿ ಗಲೋವನಕೆಲಪಪ ಬಾದಾಮಿ ಪ ಜಾ 1 1.05 1233 862537779027

28.62 226876
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ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 machanization ಅಶಲೋಕ ಭೋಮಪಪ ಒಂಟಗಲೋಡಿ 84/1ಅ/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.00 0.2080 793563343771

2
 

 machanization (ಸಿಪಲ್ೂ ಓವಹರ)
ಭರಮಪಪ ನಡಗೋರಪಪ ಮಾದರ

21/3,62/2
ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.34 (ಎ) 1.00000 759893101595

3 machanization ಬಸವರಾಜ ಲ್ಕಿನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 38/3 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.00000 838005327883

4 machanization ಪರಭು ಗ್ೌರವವ ಜಜಡೆನನವರ 127/3,127/4 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 1.54 1.00000 534149666247

5 machanization ಮಹಾದೋವಪಪ ಹಣಮಂತ್ಪಪ ಹಳಬರ 49/1 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.75000 324287669962

6 machanization ಕಂಬಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 612/2/ಅ/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 0.67 1.00000 951724856070

7 machanization ಸದಾಶ್ವ  ರಾಣವವ ಮಾದರ 59/3,127/2,129/1A ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 1.48 1.00000 696276796576

8 machanization ತ್ುಳಸಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ದಾಸರ 4/2ಅ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 1.00000 788712999144

9 Anti Bird Net ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಬಸವರಾಜ ಸಲಯಯವಂಶ್ 50/1ಫ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 0.50 0.12500 566378625598

10 Anti Bird Net ಬಸವರಾಜ ಉರ್ಫಯ ಭೋಮಪಪ ಸಲಯಯವಂಶ್ 50/1ಕ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 0.50 0.12500 485722765284

11 Anti Bird Net ಹನಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಾಖಂಡಕಿ 67/1ಡ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 0.05000 678289738861

12 Anti Bird Net ನಾಗಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಾಖಂಡಕಿ 67/1ಕ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 0.10000 590940981937

13 Anti Bird Net ಪರಸಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಾಖಂಡಕಿ 67/1ಬ,126/2ಅ/5 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 0.10000 690241209321

14 First year mantainance Banana ಪರಸಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ 
1112/4,

1112/5
ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 1.00 0.10200 851223724962

15 First year mantainance Banana ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿ ವಿೋರಪಪ ಶಟಿರ 1216/2ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 0.10200 719553301506

16
First year mantainance 

Banana(Sucker) 
ನವಿೋನ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬೆಳವಲ್ೂ 

26/3
ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1

2.00 0.13000 695587517593

17
First year mantainance 

Banana(Sucker) 
ಶ್ರೋಮತಿ. ನೋಲ್ವವ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಚಲ್ಮಿ 

17/3ಬ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 0.6500 305198343319

18 First year mantainance Banana ಶ್ರೋಮತಿ. ಗಂಗವವ ಅಪಪಣಣ ಸಾಳಗುಂದಿ  22/1ಕ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 0.10200 312553022376

19 First year mantainance Banana ಬಸವರಾಜ ಮಳಸಿದದಯಯ ಮಠಪತಿ 93/2B ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.8160 481728548747

20 First year mantainance Banana ಪಾಂಡಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಸುನಗದ 62/2 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 0.10200 623071585929

21
First year mantainance 

Banana(Tissue Culture)
ಶ್ರೋನೋವಾಸ ಯಂಕಪಪ ಸಲನನದ 

66/1,66/12
ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.60 0.6120 836663347876

22
First year mantainance 

Banana(Tissue Culture)
ಹನಮಂತ್ ರ್ಂಕಪಪ ಸಲನನದ 

66/2,66/12
ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.60 0.6120 732837215674

23
First year mantainance 

Banana(Sucker) 
ಸಂಗಪಪ ಸದಾಶ್ವಪಪ ಮಲಲಮನ 

71/1
ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 0.2600 420674170498

24
First year mantainance 

Banana(Sucker) 
ಶ್ರೋಮತಿ ಸರಸವತಿ ಬಸಯಯ ಮಠ 

111/A/3
ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 0.2600 741622320738

25
First year mantainance Banana 

(Tissue Culture)
ಹನಮಂತ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಭಜಂತಿರ 

154/4,154/6
ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 1.00 0.10200 254815169634

26 First year mantainance Pomegranate ಪರಸುರಾಮ ಮಲ್ೂಪಪ ಡಾವಣಗೋರಿ 
81/3

ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1
1.50

0.8520
393538988307

27 First year mantainance Pomegranate ಯಲ್ೂಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಡಾವಣಗೋರಿ 
81/1

ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1
1.50

0.8520
825482620674

28 First year mantainance Pomegranate ಅಶಲೋಕ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಲಾಗಲಲೋಟಿ 
94/1+2ಅ,

94/1+2ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1
2.00

0.11360
610575765273

29 First year mantainance Pomegranate ಸಿದದಪಪ ಯಮನಪಪ ಹಿರೋಕುಂಬಿ 
980/1+3ಅ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1

1.00 0.5680 82412728324

30 First year mantainance Pomegranate ಬಸಪಪ ಚನನಪಪ ಮೊಕಾಶ್
28/*

ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.5680 822952201200

31 First year mantainance Pomegranate ರುದರಪಪ ಮಹಾಂತ್ಯಯ ಹಿರೋಮಠ 
38/1

ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.5680 590035900128

32 First year mantainance Pomegranate ಸದಾಶ್ವ ಮುತ್ತಪಪ ಪೂಜಾರಿ 
352/5

ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 0.9088 717175111525

33 First year mantainance Pomegranate ಫಕಿೋರಪಪ ಮಾದರ
261+2/ಬ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 0.11360 695741378804

34 First year mantainance Pomegranate ಯಮನಪಪ ಯಂಕಪಪ ವಾಸನದ 
21/12B

ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 0.3408
845407141874

35 First year mantainance Pomegranate ರಾಮಪಪ ಭರಮಪಪ ಶ್ವನಚಿಚ
10/3

ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.5680 505541479530

36 First year mantainance Pomegranate ಶ್ರೋಮತಿ ಮಳಿಯವವ ಭೋಮಪಪ ಆಡಗಲ್ೂ ಉರ್ಪಯ ಸಾಬಣಣವರ
44/1AP2

ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 0.2840
953179718188

37 First year mantainance Pomegranate ಶ್ರೋಮತಿ ಬಿಯಾಮಾ ಉತಾಲ್ಸಾಬ ಮೋತಾರ 
143/3ಬ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 0.11360

950981055158

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲೂ:ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತ್ತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ



38 First year mantainance Pomegranate ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಯವವ ಭೋಮಪಪ ಸಂಶ್  
154/1

ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 0.7952
462380551348

39 First year mantainance Pomegranate ಲಾಲ್ಸಾಬ ಚಾಂದಸಾಬ ಪಿೋಜಾರ 
154/3

ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 0.4544
708935756326

40 Individual Farm Pond ಹನಮಪಪ ಪಪಂಡಲೋಕಪಪ ಸಲನನದ 240/1+2 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 2.20 0.75000 807965818703

41 Individual Farm Pond ಮಲೂಕಾಜುಯನ ದುಂಡಪಪ ಬಳಲಲ್ದ 73/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1 1.60 0.75000 756977546272

42 Individual Farm Pond ಬಸವರಾಜ ವಿೋರಭದರಪಪ ಪಪಇಂಡಿಕಟಗಿ 123/1ಅ,123/7 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.89 0.75000 823952439277

43 New Aep Grape ಶ್ರೋಮತಿ ಸುವಣಯ ವಿೋರಭದರಪಪ ಪಪಂಡಿಕಟಗಿ 120/5 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 0.80 0.24000 968674136528

44 New Aep Grape ವಿೋರಭದರಪಪ ಪರಪಪ ಪೂಡಿಕಟಗಿ 70/* ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 1.20 0.36000 368350132615

45 New Aep Grape ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ 42/2 ಸಿತಿಮನ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷಿ 1 1.00 0.30000 945875290452

46 New Aep Banana (Tissue Culture) ರ್ಂಕಪಪ ಹನಮಪಪ ಬಿೋರಾದಾರ ಪಾಟಿೋಲ್ 186/2ಅ/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.50 0.15300 397615545995

47 New Aep Banana (Tissue Culture) ನಾಮದೋವ ಹನಮಂತ್ ಬಿೋರಾದಾರ ಪಾಟಿೋಲ್ 186/3 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.50 0.15300 554170710990

48 New Aep Banana (Tissue Culture) ಶ್ರೋಕರ ಪರಹಾೂದರಾವ ದೋಸಾಯಿ 93/5ಬ ಸಿತಿಮನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 0.30600 479833091438

49 New Aep Banana (Tissue Culture) ಹಣಮಂತ್ ಕನಕಪಪ ಕಂದಗಲ್ೂ 120/2 ಸಿತಿಮನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 0.30600 282203419409

50 New Aep Banana (Tissue Culture) ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾರವವ ಬಸನಗ್ೌಡ ಕಿರಸಲರ 210/1B ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.30 0.39780 742391104533

51 New Aep Banana (Tissue Culture) ಮಲ್ೂಯಯ ಬಸಯಯ ಕುಂದರಗಿ ಮಠ 52/7 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.70 0.21420 872215446238

52 New Aep Pomegranate ಶ್ವಪಪ ಬಸಟಪಪ ಪಾಣಿಶಟಿಿ 211/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 0.20448 348589250590

53 New Aep Pomegranate ಈರಪಪ ತಿಪಪಣಣ ಅರಕೆೋರಿ 87/4 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.17040 714660719776

54 New Aep Pomegranate ನಾರಾಯಣ ಯಲ್ೂಪಪ ದುದನಕರ 35/* ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.17040 207437562241

55 New Aep Pomegranate ಈರಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಹಡಪದ 121/5ಬ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 0.13632 699837340901

56 New Aep Pomegranate ಮಾದೋವಪಪ ಲಂಕಪಪ ಮಾದರ 300/* ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 0.10224 210131823224

57 New Aep Pomegranate ಶ್ರೋಮತಿ. ಆರತಿ ಸದಾಶ್ವ ಸಣಣಕಿಿ 121/5ಕ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 0.6816 601964728651

58 New Aep Pomegranate ಸಿದದಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಸುನಗದ 172/* ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 0.34080 687850440997

59 New Aep Pomegranate ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಯಯ ಗದಿಗಯಯ ಹಿರೋಮಠ 38/2 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.17040 225737063775

60 New Aep Pomegranate ಮುಕುತಂಸಾಬ ರಹಿಮಾನಸಾಬ ಚೌದಿರ 51/3 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 0.27264 657226421563

61 New Aep Pomegranate ಶ್ವಾನಂದಪಪ ದಯಾನಂದಪಪ ರಾಜನಾಳ 28/2A62B/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 0.20448 718751688521

62 New Aep Pomegranate ಕಾಮಪಪ ಪರಪಪ ಹುಡೆೋದ 49/* ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 0.17040 829300874524

63 Onion Shed ಬಸಪಪ ಯಮನಪಪ ಮುಧೆಲೋಳ 16/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.87500 868007135977

64 Onion Shed ಶ್ರೋಮತಿ ಪರವವ ಬಸಯಯ ಗಣಾಚಾರಿ 17/3 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.87500 667512601748

65 Onion Shed ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ನಾರಯಣರಾವ ದೋಸಾಯಿ 4/6 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.87500 564020749502

66 Onion Shed ಲ್ಕಿಪಪ ನಂಗಪಪ ಸುಳಿಕಲ್ 18/2 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.87500 297610861865

67 Onion Shed ಪರಸಪಪ ರಂಗಪಪ ಸಂಶ್ 36/4 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.26 0.87500 380931484862

68 Onion Shed ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಲಾಹದ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 363 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.87500 647801210301

69 Onion Shed ಪರಭು ಗ್ೌರವವ ಜಜಡೆನನವರ 127/3,127/4 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.87500 534149666247

70 Onion Shed ವಾಸಪಪ ರಾಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಉರ್ಫಯ ಪಡಸಲ್ಮನ 83/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.53 0.87500 285663110087

71 Onion Shed ಶ್ವಾನಂ ಮುತ್ತಪಪ ಹಳಬರ ಉರ್ಫಯ ಗಂಗಲರ 27/1 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.87500 52279200659

72 Onion Shed ಕರಬಸಯಯ ಗಿರಿಮಲ್ೂಯಯ ಮಠ 4/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.26 0.87500 357530852095

73 Onion Shed ಸಂಗನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ತಗಿಿನಮನ 8/1+2+3ಅ+4ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.87500 322554677367

74 Onion Shed ಬಸಪಪ ಗಂಗವವ ವಾಲಕಾರ 42/1ಅ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.87500 378773801439

75 Onion Shed ಬಸವರಾಜ ಲ್ಕಿನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 38/7 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.93 0.87500 838005327883

76 Onion Shed ಹರಿಶಚಂದರ ಧಿೋರಪಪ  ಲ್ಮಾಣಿ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.87500 906220072037

77 Onion Shed ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ತ್ವವ ಮಾನಪಪ ಸಂಶ್ 40/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.82 0.87500 914344875458

78 Pack House (Spill Over) ಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಮೋಟಿ 35/2ಬ/1,31/2ಅ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ,ಮಾವಪ 1 2.00 0.200000 897454747894

79 Pack House (Spill Over) ಶ್ವಾನಂದ ವಿೋರಬಸಪಪ ಆಲ್ಗುಂಡಿ 15/8 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 0.200000 945786985471

80 Pack House ಬಾಬು ಹೆಮಪಪ ರಾಠಲೋಡ 163/1 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಸಿೋಬೆ 1 2.00 0.200000 992204954360

81 Pack House ವಾಚಪಪ ರಾಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 53/1ಅ+1ಬ+2/8 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ,ಮನ
ಸಿನಕಾಯಿ,ಬದನೆಕಾಯಿ

1 0.20

0.200000

746342404857

82 Pack House ಶ್ರೋಮತಿ ಜಾನಕವವ ಕನಕಪಪ ದಾಸರ 1159/ಅ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.00 0.200000 917430826262

83 Pack House ರಂಗಪಪ ಹೆಲೋಬಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 121/1+2ಅ/2&121/2ಬ/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 2.12 0.196910 551308926202

84 Plastic mulching ಶ್ರೋಮತಿ. ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಬಸವರಾಜ ಪಪಂಡಿಕಟಗಿ 114/1,123/4 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.9 0.30400 321109291858

85 Plastic mulching ಶಂಕರಪಪ ಹನಮಪಪ ಯಡಹಳಿಿ 770/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.16000 960393409243

86 Plastic mulching ಬೆಲಮಪಪ ನಂಗಪಪ ಹುಗಿಿ 37/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.00 0.16000 839189678055

87 Plastic mulching ಕಾಳಪಪ ವಿಠಠಪಪ ತ್ಲ್ವಾರ 49/1+2b ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಕುಂಬಳ 1 1.00 0.16000 897547124525

88 Plastic mulching ಮಹಾಂತ್ಪಪ ಸಲೋಮಪಪ ಕೆಲಣಲಣರ 75/1 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.00 0.16000 404429641487

89 Plastic mulching ಸಲೋಮಪಪ ಪ ಲ್ಮಾಣಿ 117/1 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.00 0.16000 965845781245

90 Plastic mulching ಯಂಕಪಪ ಯಮನಪಪ ದಾಸರ 93/4 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.35 0.5600 327464899525

91 Plastic mulching ನರಸಿಂಹ ಯಂಕಪಪ ದಾಸರ 93/5 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.5 0.8000 698916509782

92 Plastic mulching ಶ್ರೋನವಾಸ ಯಂಕಪಪ ಸಲನನದ 66/1,66/12 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.7200 897451245789

93
Second  year mantainance 

Pomegranate
ಗಂಗಪಪ ಚನನಪಪ ಬಳಲಲ್ದ 37/1+2+3+4/ಕ/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 0.2304 849334204164

94
Second  year mantainance 

Pomegranate
ಚೌರು ಉರ್ಫಯ ಬೌರು ಚಿನನಪಪ ಬೆಲೋಜಗ್ಾರ 79/1A2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 0.2272 377035390675

NHM 



95
Second  year mantainance 

Pomegranate
ರಜಾಕಸಾಬ ರಾಜಸಾಬ ತೋಲ 40/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 0.4544 985949600833

96
Second  year mantainance 

Pomegranate
ನರಸಿಂಹ ಯಂಕಪಪ ದಾಸರ 93/2ಬ/2 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 0.4544 696916509782

97
Second  year mantainance 

Pomegranate
ಪರಶುರಾಮ ಭೆಲೋಜಗ್ಾರ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.38 0.2158 986325417856

98
Second  year mantainance 

Pomegranate
ಜಯನಲಲ್ ಅಲಾೂಭಕ್ಷ್ ಕಂಟ್ರಾರಕಿರ 60/2ಬ2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 0.7680 383234263416

99
Second  year mantainance 

Pomegranate
ದಾದಾಪಿೋರ ಹಸನಸಾಬ ತೋಲ 61/2,61/3 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 0.7680 869373267033

100
Second  year mantainance 

Pomegranate
ಸಲೋಮ ಅಲಾೂಭಕ್ಷ್ ಶೋಖ 21/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 0.9088 547828436662

101
Second  year mantainance 

Pomegranate
ರಫೋಕ್ ಅಹಮದ ಮೈನುದಿದೋನ್ ತೋಲ 129/2ಬ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 0.6144 570225486554

102
Second  year mantainance 

Pomegranate
ಮಹಮಮದ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ತೋಲ 129/2C ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 0.6144 236639971140

103
Second  year mantainance 

Pomegranate
ರಾಜೋಸಾಬ ರಮಜಾನಸಾಬ ಗಲೋಠ 172/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.3840

308335458426

104
Second  year mantainance 

Pomegranate
ರಾಜೋಸಾಬ ರಮಜಾನಸಾಬ ಗಲೋಠ 165/5 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.3840

308335458426

105
Second  year mantainance 

Pomegranate
ಕಾಶಪಪ ಯಂಕಪಪ ತಲೋಟದ 93/3 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.5680 981011305058

106
Second  year mantainance 

Pomegranate
ಭರಮಪಪ ವಾಯ್ ಮಾದರ 37/ಬ5,37/ಬ/2 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.5680 266352146467

107
Second  year mantainance 

Pomegranate
ಹನಮಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಶ್ವನಚಿಚ 106/1+2ಬ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.15 0.6532 332434285273

108
Second  year mantainance 

Pomegranate
ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕಿವವ ಹನಮಪಪ ಶ್ವನಚಿಚ 10/4 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.3840 798492916121

109
Second  year mantainance 

Pomegranate
ಹನಮಪಪ ನೋಂಗಪಪ ಶ್ವನಚಿಚ 106/1+2ಅ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.3840 662229480337

110
Second  year mantainance 

Pomegranate
ಶ್ರೋಮತಿ ಮಳಿಯವವ ಭೋಮಪಪ ಆಡಗಲ್ೂ ಉರ್ಪಯ ಸಾಬಣಣವರ 44/1AP2 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 0.2272

953179718188

111
Second  year mantainance 

Pomegranate
 ಭರಮವವ ಭೋರಪಪ ರಾಯಪಪನವರ 55/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 0.4608

793323285577

112
Second  year mantainance 

Pomegranate
ನಂಗಪಪ ನಾರಾಯನಪಪ ಕುಳಗೋರಿ 212/1B ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.15 0.6532

344762124063

113
Second  year mantainance 

Pomegranate
ರೋವಣಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಬೆನಕನನವರ 14/5 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 0.5112

237090458856

114 Shade Net (Infra Structure) ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ತಾ ಇಲಾಳ 519/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.728900 235698854712

115 Shade Net (Planting Material) ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ತಾ ಇಲಾಳ 519/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.25900 795689741236

116 Shade Net (Planting Material) ಬಸಪಪ ದಾಯಮಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ ಉರ್ಫಯ ಹೆಲಲರ 27/4 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.280000 369874512156

117 Shade Net (Infra Structure) ಬಸಪಪ ದಾಯಮಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ ಉರ್ಫಯ ಹೆಲಲರ 27/4 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.788000 784596358745

118 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಗಚಚಪಪ ಕರಡಿ 700/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 0.85490 607892081342

119 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ಲ್ಕಿಪಪ ಕೆಲರಡಿಡ 31/2,30/3ಅ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 0.373950 854926519849

120 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗ್ಾಧರ ಗದಿಗಪಪ ಮುರನಾಳ 12 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.60 0.63904 216539970735

121 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಾಂವಂತರವವ ಓಗಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 58/3 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 0.65824 683519218653

122 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಜುಮನಾಳ 144/2B ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 1.20 0.119223 565890103241

123 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಂಗಪಪ ಶಂಕರಪಪ ನಾಡಗ್ೌಡ 2/1ಅ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂದರಾಜ 1 0.60 0.63853 579198178151

124 ಹನ ನೋರಾವರಿ ತಿಮಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ರಲೋಳಿಿ 4/3 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.40 0.37197 750622833515

125 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕರಡಿಗುಡಡ 128/2ಬ/3 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 1.2 0.38307 592408940056

126 ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಯಲ್ೂಪಪ ದುದನಕರ 35/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.37831 207437562241

127 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಾಂಡು ಬಸಪಪ ಬಡಿಗೋರ 55/7 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 0.40 0.37197 778765379894

128 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶೋಖಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹೆಲಸಮನ 16/4 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 0.50 0.54627 687433376746

129 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಪ ಶ್ವಪಪ ಕಂಠಿ 80/3ಅ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.60 0.102986 306165110194

130 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಾಣಜಿ ಅಪಾಪಜಿ ಚವಾಹಣ 47/1,47/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.112536 936867347788

131 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಚಂದರಪಪ ನಾಯಿರ 
51/3+4ಬ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.8

0.30022
601946388085

132 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಹಾಂತ್ಪಪ  ಚನನಪಪ ಅಂಗಡಿ 
153/2ಬ
,159/2ಬ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ 1

2.00
0.112536

430722383492

133 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಹಮಮದ ಕಾಜಾ ದಲಾಲ್ 132/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.00 0.112536 737843901780

134 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಸುರಾಮ ಮಲ್ೂಪಪ ಡಾವಣಗೋರಿ 81/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.155641 393538988307

135 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಶ್ದಿೂಂಗಪಪ ಉರ್ಫಯ ಗುಲ್ಗಂಜಿ 280/1+2+3/ಎ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.101013 258625297059

136 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಡಾವಣಗೋರಿ 81/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 0.155641 825482620674

137 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಜೋಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಹಣಗಿ 129/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.80 0.32137 447814492285



138 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಣಣ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಕಟಿಿಮನ 5/2ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ  ಹಿೋರಕಾಯಿ 1 0.80 0.82459 787536176722

139 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಭರಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಹದದಣಣವರ 107/3 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.70 0.29290 410325708664

140 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಪಪ ಕುಂಬಾರ 57/4A ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಶ್ರೋಗಂಧ 1 1.80 0.55017 506962693358

141 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಮಳಿಯಪಪ ಕುಂಬಾರ 62/2ಬ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಶ್ರೋಗಂಧ 1 1.20 0.43361 339290329975

142 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಪ ಹೆಲಳಬಸಪಪ ಆಡಿೋನ 13/1ಬ/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.101013 877458106173

143 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಭೋರಪಪ ಸಿದದಪಪ ರಾಯಪಪನವರ 103/2,99/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.2 0.43361 718877310079

144 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿದದಪಪ ರಾಯಪಪನವರ 99/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 0.2075 957388159499

145 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪಪ ರಾಮಪಪ ಹೆಲಸಮನ 74/3 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 0.23596 370078636138

146 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ. ಮುಡಿಯವವ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಗ್ಾಜಪಪನವರ 70/10 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.2 0.10375 746802909897

147 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಭೋಮಪಪ ಪಡೆೋಸಲರ 89/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.101013 663659162088

148 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ್ ಯಮನಪಪ ಅರಿಕೆೋರಿ 171/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.7 0.73181 602347131413

149 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ. ಪಾವಯತವವ ಭೋಮಪಪ ಡೆಲೋಳಿಿನ 39/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 0.39766 879654789654

150 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ. ದಾರಕ್ಷಾಯಣಿ ಬಸವರಾಜ ದಲಡಮನ 368/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.54 0.52763 507255835538

151 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ರ್ಂಕಪಪ ಹೆಲಸಮನ 45/5 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.70 0.29214 667399296684

152 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ವಿಠಠಪಪ ಬಾವಲ್ತಿತ 23/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.60 0.155641 616684951402

153 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಕಿಪಪ ಹಣಮಪಪ ಕುಂಚಗನಲರ 75/2 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.65824 321547146293

154 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಮಿೋನಸಾಬ ಕಾಲ ಸಾಬಣಣವರ 226/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 2.00 0.122320 234578968745

155 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ ಅ ಹೆಲಸಲರ 292/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 0.80 0.63678 985674235612

156 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಭರಮವವ ರಾಯಪಪನವರ 55/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 2.00 0.126752 963256784512

157 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ತ್ುಳಸವವ ಪಾಂಡಪಪಬೆಳಗಲ 115/1+2+3 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.60 0.102986 745963251478

158 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ. ಗ್ೌರವವ ಸತ್ಯಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ 35/1ಅ/4,35/1ಬ/4 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.63904 897463251236

159 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಚಚಪಪ ಹುಚಚಪಪ ಹೆಲಕೆಲೋಟಿ 77/1ಕ/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.82459 968745123658

160 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಲೋಮರಾಯಪಪ ಸಿದದಪಪ ನರಸಪಪನವರ 154/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 0.70 0.73181 984571236548

161 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗುರುಪಾದಪಪ ರಾಮಪಪ ಕಲಲೂಳಿಿ 94 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.40 0.136545 233780083129

162 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದರ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಕೆಲೋಬಿರ 52/2,52/3 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2.00 0.145116 784968476936

163 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಲಾಮ ದಿೋಲಪ ನದಾಫ ಬಿನ್/ಕೆಲೋಂ ದಿಲೋಫ ನದಾರ್ಫ 240/2ಅ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1
1.00

0.63864
328096064806

164 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಯಕುಮಾರ ಶಂಕರಪಪ ಘಂಟಿ 111/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.37831 411229350539

165 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯಂಕನಗ್ೌಡ ಹನಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಪರಚನಗ್ೌಡರ 64/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಿಕುಿ 1 1.80 0.34548 266486028465

166 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ವಿೋರಭದರಪಪ ಪಪಂಡಿಕಟಗಿ 123/1ಅ,123/7 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.20 0.119223 823952439277

167 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕಾಶ್ೋಮಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ತಲೋಟದ 48/A ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 0.32137 983843895123

168 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಈರವವ ಮಳಿಯಪಪ ಮುರನಾಳ 64/5,79/7 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.80 0.112311 994657509043

169 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಪಪಂಡಿಕಟಗಿ 123/4 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.60 0.63904 321109291758

170 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಮನಗ್ೌಡ ನಾಗಪಪ ಖ್ಯಲೋತ್ 93/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.50 0.37569 559214127864

171 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಡಿರ್ಪಪ ಬಸಪಪ ತಲೋಟದ 
76/7,81/2,82/ಅ,82/P1,83/

2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1
1.05

0.39163
823086053449

172 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಹುಣಸಿಕಟಿಿ 32/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.60 0.99961 746767883382

173 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಈರಣಣ ರಾಮಪಪ ಕೆಲೋಟಿಕಲ್ 607/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 1.90 0.182955 615573273179

174 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಜೋಶ ಶಾಸಪಪ ಮನಗಲಳಿ 740/2b ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 0.155469 360965070418

175 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರೋವಣಸಿದದಪಪ ಪರಶುರಾಮ ಸುನಗದ 82/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 2.00 0.122358 232588254392

176 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲಂಗಬಸಪಪ ಸಲೋಮಲಂಗಪಪ ತಲೋಟಗೋರಿ 24/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.50 0.35709 399356944358

177 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಪಂಡಲಕಪಪ ರಾಮಪಪ ಲಲೋಡರ್ 72/2,66/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.40 0.137432 324948712227

178 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಿದದಲಂಗಪಪ ಸಾವಳಗಪಪ ತಲೋಟಗೋರಿ 24/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.50 0.35748 835250621397

179 ಹನ ನೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ಪಿರಪಪ ಜಾದವ 63/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.20 0.78212 538984416882

180 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಪಪ ಕಾಶ್ನಕುಂಟಿ 353/ಅ/2ಅ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 0.119223 378067323910

181 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ತಿಪಪವವ ಪವಾಡೆಪಪ ಕರಡಿ 51/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2.00 0.122358 449041755316

182 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಂಡೆೋರಾವ್ ದೋಶಾಯಿ 2/2 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಶತಾವರಿ 1 2.00 0.190915 894283307358

183 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಂಗಪಪ ಯಮನಪಪ ಪದರಾ 349/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 0.188781 777949193635

184 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನೋಲ್ಮಮ ಬಸನಗ್ೌಡ ಸುನಗದ 9/1ಅ,9/1ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 0.155641 579705137141

185 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಚನನಪಪ ಮೋಟಿ 40/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 0.189418 224676137948

186 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನಮಂತ್ ಮಲ್ೂಪಪ ದಲಡಡಮನ 141/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.55 0.106824 642536437734

187 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹುಸನಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ 86/2ಅ/1 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ  ಬಾಳ 1 1.00 0.63339 986883445430

188 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಮಾದರ 15/5 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ  ಬದನೆಕಾಯಿ 1 0.80 0.71669 418991814063

189 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹೆಬಾಬಳಪಪ ಹಣಮಪಪ  ಮಾದರ 7/1 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ  ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.79383 212997710240

190 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯಲ್ಗುರದಪಪ ಸಲೋಮಪಪ ಮಾದರ 121/2 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ  ಬಾಳ 1 2.00 0.122938 897455632145

191 ಹನ ನೋರಾವರಿ ತಾವರಪಪ ಕೃಷಣಪಪ ಚವಾಹಣ 57/2 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ  ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 0.65483 690914669620

192 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಧಮಯಣಣ  ಲ್ಮಾಣಿ 20/1 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.85 0.86513 450013736679

193 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಮೊೋತಿಲಾಲ್ ಲ್ಮಾಣಿ 55/1ಅ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 1.30 0.128232 882319456813

194 ಹನ ನೋರಾವರಿ ವಾರಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ದಾಸರ 154/2 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 0.191472 394228981805

195 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮರಗವವ ಚಂದಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 41/2 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 1.95 0.187421 372120037978

196 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 41/2ಅ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 1.75 0.168934 389944768582

197 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ರಂಗಪಪ ಸಲನನದ 155 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 2.00 0.127761 746367445129

198 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪಪ ತಿಪಪಣಣ ಕಿೋರಿಶಾಯಳ 225/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 1.55 0.98553 296231288340

199 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾವಂತ್ರವವ ಮುತ್ತಪಪ ದಳವಾಯಿ 139/2 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.40 0.32722 616438034078

Drip



200 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಹನಮವವ ತಿಪಪಣಣ ವಾಲಕಾರ 158/2 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ  ಬಾಳ 1 1.10 0.72018 695543469022

201 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಸನನ 91/4ಬ,199/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 0.189700 343721802325

202 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಸಪಪ ಶ್ವಶಂಕರಪಪ ನೆೋಲ್ಗಿ 36/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಸಿಷಿ ಪಂಗಡ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.20 0.118867 362455729360

203 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಂಕರಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 74/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಸಿಷಿ ಪಂಗಡ ಬದನೆ 1 1.80 0.173851 276499364901

204 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 74/4 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಸಿಷಿ ಪಂಗಡ ಬದನೆ 1 2.00 0.191379 450136818811

205 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಕಾಳವವ ಲ್ಚಚಪಪ ತ್ಳವಾರ 58/1/2 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.100792 464894150687

206 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ(RKVY Rotovator/6feet ಹಣಮಂತ್ ರ್ಂಕಪಪ ಸಲನನದ 66/2,66/11 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.28 0.64200 732837215674

207 RKVY ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಉಮೋಶ ರಾಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಉರ್ಫಯ ಪಡಸಲ್ಮನ 83/5,122/ಅ+ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ,ಪೋರಲ್  1 1.27 0.87500 KT/27/215/072281

208 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ(RKVY Chaff Cutter ) ಮಂಜುನಾಥ ಸತ್ಯಪಪ ತ್ಳವಾರ 95/1,96/1ಆ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.54 0.23800 895632412547

209 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ (Power weedra) ರಾಮನಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 69/1ಬ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.54500 540895647845

210 ಟ್ರಾರಯಕಿರ ಟರಲ್ರ ಚಂದರಶೋಖರ ಯಂಕಪಪ ಬುಡಡರ 75/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಬದನೆ 1 1.6 0.57500 540899845785

211 ಟ್ರಾರಯಕಿರ ಟರಲ್ರ ಬಸವರಾಜ ಡೆಲೋಂಗರಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 119/2 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.50000 956478455408

212 ಟ್ರಾರಕಿರ ಅಸಿಸಿಡ ಬೆಲೂೋವರ ಶ್ವಶಂಕರಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಳಿಗ್ಾರ 144/1 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.68000 478455408956

213 ಟ್ರಾರಯಕಿರ ಟರಲ್ರ ಹನಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಾಖಂಡಕಿ 67/1ಡ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.46000 984578968974

214 ಪವರ ವಿೋಡರ ವಿಮಲಾಬಾಯಿ ಹ ಕಟಗೋರಿ 731/1/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.63000 540895798566

215 ಟ್ರಾರಕಿರ ಅಸಿಸಿಡ ಬೆಲೂೋವರ ಸುರೋಶ ಪರಮೋಶವರ ಬಾನಕಾರ 360/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಮಬೆ 1 0.68000 985648784525

216 ಮಿನ ಟ್ರಾಯಾಕಿರ ರ್ಂಕಟೋಶ ಬಸಪಪ ಕುಂಚಗನಲರ 47/2ಡ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.46000 987456321452

217 ರಲೋಟರರ್ಟರ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಮನವವ ಯಮನಪಪ ಕಾಳಗಿ 26/9 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.57500 698547123654

218 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ(RKVY Rotovator/6feet ಶ್ರೋನೋವಾಸ ಈರಪಪಕೆಲೋಮಾರ 62/3 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.10 0.51360 684821904543

219 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ(RKVY Rotovator/6feet ಗಂಗಪಪ ಗುರಪಪ ತ್ುಂಬರಮಟಿಿ 61/4 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 4.15 0.51360 540286561507

220 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ತಿಮಮಪಪ ಅಪಾಪಸಪಪ ಗಡಿಡ 108/1ಬ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಟಲೋಮಾಯಟಲ 1 0.226500 279336595040

221 SMAM (Tractor above 0-40 HP) ರಂಗಪಪ ಓಬಳಪಪ ದಾಸರ 238/2ಬ,238/3ಬ1,238/6 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 0.226500 448335387335

222 SMAM (Tractor above 0-40 HP) ಸುರೋಶ ಹನಮಪಪ ಚಿಕಿಸಂಶ್ 47/3 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.226500 521867519902

223 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ ತ್ಳವಾರ 332/2+3,332/8 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.226500 331132979598

224 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ವಿನೆಲೋದ ಸಂಗಪಪ ತ್ಳವಾರ 6/3ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.240400 783020663794

225 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮಣಣ ಯಂಕಪಪ ಸಲನನದ 66/8,66/10 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.240400 848656952835

226 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಗ್ೌರವವ ಚಿನನಪಪ ದಳವಾಯಿ 102/2 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.240400 845762656925

227 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಾರಾಯಣ ಭೋಮಪಪ ಸಕಲಾದಗಿ 45/2/2 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.64200 278386761288

228 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಮವವ ಭಗವತಿ 63/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.83500 836750721668

229 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬೆನನಪಪ ಹನಮಪಪ ತ್ಪರೋಶ್ 233/3 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.226500 229386073827

230 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮಣಣ ಭೋಮಪಪ ಸಾರವಾಡ 251/1 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ನಂಬೆ 1 0.52500 954471394053

231 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಭೋಮವವ ಬುಡಡರ 265/2+3/ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.54500 370000925254

232 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೃಷಣಗ್ೌಡ ಯಂಕನಗ್ೌಡ ನಾಯಿರ 117/6 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.54500 563914623195

233 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನರಾಯಣ ಹನಮಪಪ ದಂಡಿನ 16/1ಅ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.54500 341468068900

234 SMAM (Rotavator) ಆನಂದ ಹಣಮಪಪ ಭಜಂತಿರ 31/2 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.37000 616394302268

235 SMAM (Rotavator) ಕಂಬಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 612/2/ಅ/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.37000 951724856070

236 SMAM (ಟ್ರಾಯಾಕಿರ ) ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ವಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 18/1 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮಾವಪ 1 0.226500 978711898958

237 SMAM (ಪವರ ಟಿಲ್ೂರ -20 ಎಚ್ ಪಿ ) ವಾಸಪಪ ರಾಮಪಪ ಪಡಸಲ್ಮನ 125/6 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.54500 285663110087

238 SMAM (ಪವರ ಟಿಲ್ೂರ -20 ಎಚ್ ಪಿ ) ಕಂಬಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 612/2/ಅ/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.54500 951724856070

239 SMAM (ಪವರ ಟಿಲ್ೂರ -20 ಎಚ್ ಪಿ ) ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ತಾ ಇಲಾಳ 519/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.83500 987456236548

240 SMAM (ಟ್ರಾಯಾಕಿರ ಟಲ್ೂರ ) ಮುತ್ತಪಪ ಚಂದರಪಪ ಮಾದರ 87/1ಬ/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮಾವಪ 1 0.57000 620868611466

241 SMAM (ಟ್ರಾಯಾಕಿರ ಟಲ್ೂರ ) ಲೋಶಪಪ ಸಲೋಮಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 34 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.60000 872157150935

242 SMAM (ಪವರ ವಿಲ್ಡರ) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಗ್ೌಡ ದಾಯವನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 124/1ಕ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.54500 230408596917

243 ಬಸವರಾಜ ಹನಮಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 124/1ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.54500 237661487796

244 ಯಮನಪಪ ಬಸಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 125/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.54500 757877565820

245 ಸಂಗಪಪ ಯಂಕನಗ್ೌಡ  ಗ್ೌಡರ 125/5 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.54500 893316449786

246 ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಯಮಲಾ ಹನಮಪಪ ಮಾದರ 42/2 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.54500 253433833098

247 ಫಕಿೋರಪಪ ಮರಗಪಪ ಮಾದರ 134/3 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.54500 613741597436

248 ಶ್ವಪಪ ತೋಜಪಪ ಉರ್ಪಯ ರಾಠಲೋಡ 131/6 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.54500 446105429141

249 SMAM ಟ್ರಾಯಾಕಿರ ಟರೋಲ್ೂರ ಹುಲ್ಗಪಪ ಶ್ವಬಾಯವವ ಮಾದರ 91/4ಅ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.57500 528501830833

250 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಂಗವವ ರಂಗಪಪ ಮುರನಾಳ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.37000 698547124563

251 NHM Wending Cart ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗವವ ಕಲಲೂೋಳಪಪ ಮಾದರ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.12000 897456213654

252 NHM Power Tiller ಶ್ರೋಮತಿ ಸಲೋನಾಬಾಯಿ ಶ್ವಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 47/5 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.40000 987458965478

253 CHD Matching Kubota 20 HP Tracter ಬಿೋಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ 59/1 ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.157000 568974125623

254 CHD  Matching Pack House ಥಾವರಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 202/10,202/15 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.160000 987456897412

255 NHM Wending Cart ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲಡಗಿ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.12000 968574235689

256 NHM Wending Cart ಶ್ರೋಮತಿ ರಂಗವವ ಶ್ವಪಪ ಬಂಡಿವಡಡರ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.12000 789658741045

257 NHM Wending Cart ಶ್ರೋಮತಿ ಸಾವಿತಿರ ಯಮನಪಪ ವಡಡರ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.12000 897456124578

258 NHM Wending Cart ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ರಮೋಶ ರಾಠಲೋಡ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.12000 968574235689

259 Oil Engine ಹನಮಂತ್ ರೋವಪಪ ನಾಯಿರ 53/3 ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.100000 789654781236

260 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ. ಯಲ್ೂವವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ತ್ಳವಾರ 313/1ಸಿ,332/1ಬ,332/8ಬ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 0.118156
785689741236

RKVY

SMAM

SMAM (ಪವರ ವಿಲ್ಡರ)

matching scp



261 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ ತ್ಳವಾರ 313/2+3ಬ ಕಲಾದಗಿ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.80 0.82459 985624157856

262 ಹನ ನೋರಾವರಿ ನಾರಗ್ಾಜ ರ್ಂಕನಗ್ೌಡ ಮೋಟಿ 356/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 0.190122 628094045563

263 ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಮೋಶ ಸಂಗಪಪ ಮೋಟಿ 93/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 0.191303 903939383846

264 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರಿಮಳಾ ಬಸವರಾಜ ಮೋಟಿ 40/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮನಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 0.189418 602979480277

265 Mobile Vending Cart ರಜಾಕಸಾಬ ಶಖ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 668555962385

266 Mobile Vending Cart ನಲರಅಹಮದ ಬೆೋಪಾರಿ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 612743857572

267 Mobile Vending Cart ಇಮಾರನ ಹಜರತ್ನಬಿ ಬಡೆೋಘರ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 851923353269

268 Mobile Vending Cart ಅಲಾೂಭಕ್ಷ್ ಹುಸನಸಾಬ ಮಹತ್ರ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 927090300174

269 Mobile Vending Cart ಹಣಮಂತ್ ವಾಲಕಾರ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 704178318253

270 Mobile Vending Cart ಶ್ರೋಮತಿ ಚಂದರವವ ಮುತ್ತಪಪ ದಾಯಮಣಣವರ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 872501252931

271 Mobile Vending Cart ಶೋಖಪಪ ಶ್ವಪಪ ಕೆಲೋಟಿ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 632982894327

272 Mobile Vending Cart ವಿಠಠಲ್ ಗಚಚಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 709095704116

273 Mobile Vending Cart ಬಸವರಾಜ ಡೆಲಂಗರಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00

274 Mobile Vending Cart ಸಲೋಮಪಪ ಶ್ವಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 456283223585

275 Mobile Vending Cart ಭೋಮಪಪ ಕಸನಪಪ ನಾಯಕ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 759440635813

276 Mobile Vending Cart ಯಲ್ಗಲರದಪಪ ಮಾದರ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 930505143871

277 Mobile Vending Cart ಭೋಮಪಪ ಕಸನಪಪ ನಾಯಕ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00

278 Mobile Vending Cart ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಭಜಂತಿರ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 898643352678

279 Mobile Vending Cart ಬಾಲ್ಪಪ ಎಲ್ ಭಜಂತಿರ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 908546455544

280 Mobile Vending Cart ಚಂದರಶೋಖರ ಯಂಕಪಪ ಬುಡಡರ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ 1 15000.00 708889364506

281 Mobile Vending Cart ಶ್ರೋಮತಿ ಜಾನಕವವ ಕನಕಪಪ ದಾಸರ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 917430826262

282 Mobile Vending Cart ಶ್ರೋಮತಿ ರಂಗವವ ಶ್ವಪಪ ಬಂಡಿವಡಡರ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 894880843460

283 Mobile Vending Cart ವಾಸಪಪ ರಾಮಪಪ ಪಡಸಲ್ಮನ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 285663110087

284 Mobile Vending Cart ಉಮೋಶ ರಾಮಪಪ ಪಡಸಲ್ಮನ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 783058338539

285 Mobile Vending Cart ಶ್ರೋಮತಿ ಸಾವಿತ್ತಿರ ಹನಮಪಪ ವಡಡರ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 454371505256

286 Mobile Vending Cart ಹರಿಶವಂದರ ಧಿೋರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 906220072037

287 Mobile Vending Cart ಬಸಪಪ ಗಂಗವವ ವಾಲಕಾರ ಉರ್ಫಯ ಚಲ್ವಾದಿ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 378773801439

288 Mobile Vending Cart ಬಸಪಪ ತ್ುಳಸಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 391763538870

289 Mobile Vending Cart ಹನಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 294601727335

290 Mobile Vending Cart ಹುಸನಪಪ ಹ ಮಾದರ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 986883445430

291 Mobile Vending Cart ರಿಯಾಜ ಅಹಮದ ಕಳಸಕೆಲಪಪ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 825475030409

292 Mobile Vending Cart ಹಸನಸಾಬ ಇನಾಮಾದಾರ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 237961734601

293 Mobile Vending Cart ಹಸನಡೆಲಂಗಿರ ವಾಳದ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 707226168453

294 Mobile Vending Cart ಶ್ರೋಮತಿ ಹಿೋನಾಕೌಸರ ಭಾಗವಾನ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 894916031396

295 Mobile Vending Cart ಹುಸೋನಸಾಬ ಮಹತ್ರ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 977562490296

296 Mobile Vending Cart ಶ್ರೋಮತಿ ಮಮತಾ ವಾಳದ ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 15000.00 278522862010

297 Mobile Vending Cart ಯಲ್ಲ ನಗೌಡ  ಪಾಟೀಲ್ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಪಂಗಡ 1 15000.00 982402554946

298 Mobile Vending Cart ಯಲ್ಗೂರದಪಪ  ರಮನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಪಂಗಡ 1 15000.00 864039889402

299 Mobile Vending Cart ಶಿರ ೀಮತಿ ಕಸ್ತೂ ರಿಬಾಯಿ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಪಂಗಡ 1 15000.00 405294248749

300 Mobile Vending Cart ಗ್ಯಾ ನಪಪ  ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ರಾಂಪೂರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಪಂಗಡ 1 15000.00 556324455779

301 Mobile Vending Cart ಜಾನಪಪ  ಡಾಕಪಪ  ಕುರಿಗ್ಯರ ಬಾಗಲ್ಕೀಟೆ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 1 15000.00 663782759493

302 ಅನೋಲ್ ಕುಮಾರ  ಶೋಖರಯಯ ರಾಯಚಲರ 30/21 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.4 6947 542777447369

303 ಶ್ವಲಂಗಪಪ ದಲಡಮನ 79/3b ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.81 9976 618377009068

304 ಉಮೋಶ ಬಸಲಂಗಪಪ ತಿಪಪಣಣವರ 70/1,70/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.15 9784 679202529824

305 ಶ್ವಶಂಕರಪಪ ರೋವಣಸಿದದಪಪ ಬಾಳಿಕಾಯಿ 351/4 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.96 4050 974158301621

306 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ದಲಡಮನ 79/3ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.8 5753 689182641349

307 ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ತಾ ಇಲಾಳ 159/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ 1

308 ದಲಡಡನಗ್ೌಡ ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 50/1 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2.45 858859201487

309 ಗಂಗ್ಾದರ ಸಲೋಮಪಪ ಸಲೋಮನನವರ 21/2 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2.1 2132 580732060713

310 ಚಂದಾರಮಪಪ ಸಿದದಪಪ ಎಜೋಯರಿ 60/1ಅ ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1 1225 899591326492

311 ಹನಮಪಪ ಪರಸಪಪ ಹಳಬರ 65/3 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2.52 1225 409497967095

312 ಹುಲ್ೂಪಪ ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ ತ್ಳಗಿನಮನ 67/8 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.61 1446 472301363764

313 ಮಲ್ೂಪಪ ಯಮನಪಪ ಪೂಜಾರಿ 28/2 ಅಮಿೋನಗಡ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.05 1274 915185768257

314 ಶ್ರೋಮತಿ ಅನಸಲಯಾ ಸಂಕರಪಪ ಮಾದನಶಟಿಿ 3/1 ಅಮಿೋನಗಡ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1691 650710473125

315 ಆಸಂಗೋಪಪ ಹನಮಪಪ ಜಾಗ್ಾಪೂರ 130/4,130/2 ಅಮಿೋನಗಡ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.26 1519 573615450917

316 ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಜಾಗ್ಾಪೂರ 130/3,130/4 ಅಮಿೋನಗಡ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.26 1519 523460396065

317 ರಮೋಶ ರಾಮಪಪ ಸನನಬಸಪಪ ಕೆಲಲಾಿರ 130/1 ಅಮಿೋನಗಡ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.26 1519 327991328700

318 ಮುತ್ತಪಪ ಸಣಣಬಸಪಪ ಕೆಲಲಾಿರ 129/2 ಅಮಿೋನಗಡ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.22 1495 237380603931

319 ಮೋಲ್ಪಪಪ ಬಸಲಂಗಪಪ ಮಲಲಮನ 67/5a ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ 1
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320 ದಲಡಡನಗ್ೌಡ ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 50/1 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.59 6019 858859201487

321 ಮಹಾಂತೋಶ ಹನಮಪಪ ತ್ಳಗಲ್ಮನ 67/4,67/3 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.85 7022 280831181600

322 ಮುಕಿಣಣ ರಾಮಪಪ ಬಿರಾದಾರ 43 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.39 5280 567546989219

323 ಶ್ರೋಮತಿ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಶಾಂತ್ಪಪ ಹಂಡರಗಲ್ೂ 91/6 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.32 1519 412352701744

324 ಬೆಳಪಪ ಬಸಲಂಗಪಪ ಮಲಲಮನ 60/1 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.44 5438

325 ದಾಯವಪಪ ಯಮನಪಪ ಜಗಿಲ್ 107/1 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2 7550 873066033821

326 ಶಖಪಪ ಸಿದದಪಪ ದಲಡಮನ 66 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.05 3960 263722541412

327 ಮಲ್ೂಪಪ ಹನಮಪಪ ತ್ಳಗಿನಮನ 62/50 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.87 3300 361522144590

328 ಶ್ರೋಮತಿ ಕಸಲತರಿಬಾಯಿ ಯಮನಪಪ ಮೋಟಿ 81/1 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.05 3960 527164484525

329 ಸಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಸಲೋಮಣಣವರ 35/3 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1 3960

330 ಶಶ್ಕುಮಾರ ಮಂಗಳಪಪ ಹಳೋಪಡಿ 3/3 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2.02 3168 459282542121

331 ಮಲ್ೂಪಪ ಮಂಗಳಪಪ ಹಳೋಪಡಿ 1/6 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.45 1716 549160050409

332 ಬಾಳಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಕಾಳಗಿ 24/1 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2.5 9451 904412157787

333 ವಿನಯ ಚಂದರಶೋಖರ ಹಳಕಟಿಿ 25/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 40.38 113898

334

335 ವಿನಯ ಚಂದರಶೋಖರ ಹಳಕಟಿಿ 25/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 4 593169461126

336 ಶ್ವಲಂಗಪಪ ತ್ಮಮನನಪಪ ಕೆಂಚಚನನವರ 152/1ಅ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 4 3775 5105334893337

337 ಶ್ವಪಪ  ತ್ಮಮನಪಪ ಕೆಂಚನನವರ 152/2ಅ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1 3775 883669864415

338 ಪರಶಾಂತ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಹಳಕಟಿಿ 139/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.81 6864 583954474251

339 ಶ್ರೋಮತಿ ಇಂದುಮತಿ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಹಳಕಟಿಿ 139/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1 3775 512963031790

340 ವಿನಯ ಚಂದರಶೋಖರ ಹಳಕಟಿಿ 15/1ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 4 6019 593169461126

341 ಗಲೋವಿಂದ ಸುಭಾಸ ಮುಳಗುಂದ 14/1ಬ+2ಅ+2ಬ/ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 6 5280 265616713675

342 ಅಶಲೋಕ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 276/2,164/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2.13 8078 324637250920

343 ರುದರಗ್ೌಡ ಶಂಕರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 81ಇ/5,81ಇ/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2 7550 705468372558

344 ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ತಾ ಇಲಾಳ 159/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 25.94 45116

345 ಉಮೋಶ ಬಸಲಂಗಪಪ ತಿಪಪಣಣವರ 70/1,70/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1

346 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ದಲಡಮನ 79/3ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1

347 ಶ್ವಲಂಗಪಪ ರೋವನಸಿದದದಪಪ ಬಾಳಿಕಾಯಿ 351/4 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1

348 ಅನೋಲ್ ಕುಮಾರ  ಶೋಖರಯಯ ರಾಯಚಲರ 30/21 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1

349 ಅನೋಲ್ ಕುಮಾರ  ಶೋಖರಯಯ ರಾಯಚಲರ 30/21 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1

350 ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ದಲಡಮನ 52/1ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1

351 ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ದಲಡಮನ 52/1ಬ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1

ಅನೋಲ್  ಮಾರುತಿ ಬೆಲೋಸೂ 8/5 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.8 5425 884437942749

ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಂತ್ಪಪ ಕಟಗೋರಿ 72/ಬ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.32 9554 592367725000

ಹುಚಚಪಪ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಬಿೋಳಗಿ 113/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.38 4267 624249157232

ಕೃಷ್ಾಣಜಿ ಅಪಾಪರಾವ್ ಉಟಗಿ 113/1ಸಿ/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.08 9983 878019434128

ಮಾರುತಿ ಭೋಮಪಪ ಸಲಯಯವಂಶ್ 40/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.54 31690 402198222438

ಸದಾಶ್ವ ಗದಿಗಪಪ ಹೆಬಬಳಿಿ 28/2 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1 8923 849333369657

ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ನಾರಾಯಣ ಬೆಲೋಸೂ 08/5 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.6 15563 471633681980

ಸುಭಾಸ ಮಹಾಂತ್ಪಪ ಕಟಗೋರಿ 72/ಅ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.69 2729 269849008922

ಸುನೋಲ್ ಕೃಷ್ಾಣಜಿ ಉಟಗಿ 113/1ಸಿ/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.92 9874 415621590548

ಶವಾನಂದ ಮಹಾಮತ್ಪಪ ಕಟಗೋರಿ 72/ಸಿ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.84 6827 205312415274

ಶ್ರೋಮತಿ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಅಶಲೋಕ ಪಾಟಿೋಲ್ 10/10ಪಿ1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.64 4412 4.06836E+11

ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಳಕಟಿಿ 137 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.48 2451 8.85744E+11

ಶ್ರೋದರ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಬಿೋಳಗಿ 113/3 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.27 200 3.75975E+11

ಅನೋಲ್  ಮಾರುತಿ ಬೆಲೋಸೂ 8/5 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.8 1048 884437942749

ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಂತ್ಪಪ ಕಟಗೋರಿ 72/ಬ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.32 1326 592367725000

ಹುಚಚಪಪ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಬಿೋಳಗಿ 113/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.38 180 624249157232

ಕೃಷ್ಾಣಜಿ ಅಪಾಪರಾವ್ ಉಟಗಿ 113/1ಸಿ/1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.08 1824 878019434128

ಮಾರುತಿ ಭೋಮಪಪ ಸಲಯಯವಂಶ್ 40/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.54 11168 402198222438

ಸದಾಶ್ವ ಗದಿಗಪಪ ಹೆಬಬಳಿಿ 28/2 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1 1714 849333369657

ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ನಾರಾಯಣ ಬೆಲೋಸೂ 08/5 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.6 5478 471633681980

ತಾಳ ಬೆಳ ಹೆಲಸ  ತಲೋಟ
ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

ತಾಳ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳ ಹಣುಣಗಳನುನ ಕಟ್ರಾವಪ 
ಮಾಡುವಪದು

ತಾಳ ಬೆಳ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ



ಸುನೋಲ್ ಕೃಷ್ಾಣಜಿ ಉಟಗಿ 113/1ಸಿ/2 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.92 4723 415621590548

ಶವಾನಂದ ಮಹಾಮತ್ಪಪ ಕಟಗೋರಿ 72/ಸಿ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.84 1882 205312415274

ಶ್ರೋಮತಿ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಅಶಲೋಕ ಪಾಟಿೋಲ್ 10/10ಪಿ1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.64 1313 406836494537

ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಳಕಟಿಿ 137 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.48 700 885744235852

24.16 143254

ಗಲೋವಿಂದ  ಸುಭಾಸ ಮುಳಗುಂದ 1*1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 3.15 15729

ರಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಕಾಜಲರ 87 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.42 2083

ಶರಣಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಳಲತಿ 82/2B ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.59 7963

ನವಿೋನ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬರಳವಲ್ 128/4 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.66 8306

ಶ್ರೋಮತಿ ಪಾವಯತವವ ದುಂಡಪಪ ಬೆಳವಲ್ದ 25/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 3.19 15925

ಆನಂದ ನಂಗಪಪ ಸಾಸನಲರ 64a/18 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.59 7963

ಚಂದರಶೋಖರ ಯಂಕಪಪ ಬುಡಡರ 75/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.12 5586

ಗಲೋವಿಂದ ಸುಭಾಸ ಮುಳಗುಂದ 14/1B ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.22 6076

ಗಲೋವಿಂದ ಸುಭಾಸ ಮುಳಗುಂದ 14/1B ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.75 8722

ಗಲೋವಿಂದ ಸುಭಾಸ ಮುಳಗುಂದ 16/2b ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 4.00 19992

ನಂಗಪಪ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಭಗವತಿತ 90/10 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.80 3969

ಮಾಲಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ನುಗಲ 124/1B ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.20 5978

ಗಲಪಿನಾಥ ನಾಗೋಂದರ ಮಲ್ಜಿ 78/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.70 3479

ಬಸವರಾಜ ಸಿದದಪಪ ಕಟಗೋರಿ 33/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.59 2965

ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಅಂದಾನೆಪಪ ಶಟಿರ 814 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.01 5047

ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಅಂದಾನೆಪಪ ಶಟಿರ 814 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2.94 14676

ಬಸವರಾಜ ಸಿದದಪಪ ಕಟಗೋರಿ 33/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.00 4998

ಬಸವರಾಜ ಸಿದದಪಪ ಕಟಗೋರಿ 33/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.35 1740

ಹನಮಂತ್ ಆರ ನಾಯಿರ 41/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 5.61 28028

ಹನಮಂತ್ ಆರ ನಾಯಿರ 41/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.74 3700

ಶಂಕರಪಪ ಗದಿಗಪಪ ದತಿತ 100/66/2/6 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.08 3969

ದಾಯವಪಪ ಆಸಂಗಪಪ ಮಟಿ 120/1 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.4 6983

ಶ್ರೋಮತಿ ವಿದಾಯ ಮಹಾಂತೋಶ  ಬರಬರ 87/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.68 8379

ಸಚಿೋನ ಮಹಾಂತೋಶ ಬರಬರ 87/4 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.48 8379

ಮಃಾಾಾಂತೋಶ ಮನೆಲೋಹರ ಬರಬರ 87/4 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1 4190

ಶ್ವಾನಂದ ಮುತ್ತಪಪ ಗಂಗಲರ 180/4 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.2 4998

ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 180/4 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2 5978

ಶ್ರೋಮತಿ ಯಮನವವ ಲ್ಕಿಪಪ ಹುಂಡೆಕಾರ 115/1ಅ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.59 9996

ಉಮೋಶ ವಾಯ್  ಪಾಟಿೋಲ್ 11/2 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.77 7963

ಸಹದೋವಪಪ ಜಟಿಪಪ ಮಹಾದಾಪೂರ 19/1ಬ/4 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1 3847

ಪಾಂಡು ಗದಿಗಪಪ ಸುನಗದ 78 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.05 4998

ಶ್ರೋಮತಿ ತಿರರ್ೋಣಿ ಪಾಂಡಪಪ ಸುನಗದ 65 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.21 5243

ಶ್ರೋಮತಿ ತಿರರ್ೋಣಿ ಪಾಂಡಪಪ ಸುನಗದ 65 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.47 1029

ಹನಮಂತ್ ಆರ ನಾಯಿರ 51/4 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 #WERT! 7326

ಭರಮನಂದಯಯ ಬಸಯಯ ಹಿರೋಮಠ 25*1 ಕಲಾದಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.8 4018

260221

ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಶ್ವಬಸಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 5/3/4 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1
2

9996

ಗಲೋಪಿನಾಥ ನಾಗೋಂದರ ಮಲ್ಜಿ 78/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.05 5243

ಅಂದಾನೆಪಪ ಚನಬಸಪಪಕಮತ್ಗಿ 39 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.4 6983

ಚಂದರಶೋಖರ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಲ್ಕಟಿಿ 25/1a ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2.87 14333

ಬಸವರಾಜ ಸಿದದಪಪ ಕಟಗೋರಿ 33/2b ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 4.16 20801

ಗಲೋವಿಂದ ಸುಭಾಸ ಮುಳಗುಂದ 32/2a ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 3.08 15362

ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವಲಲಾ ಸುನೋಲ್ ಗಲೋಡಗೋರಿ 466/2 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 4.16 20804

ಶ್ರೋಮತಿ ಕಸಲತರಿಬಾಯಿ ಸಿದಾರಮಪಪ ಚಿಂಚಲೋಳಿಿ 499 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.8 3969

ಪರಲಾಹದ ಮದವಾರಲ ದೋಶಪಾಂಡೆ 498 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.8 3969

ಗಲೋವಿಂದ ಸುಭಾಸ ಮುಳಗುಂದ 15 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2.52 12569

ರುದರೋಶ ಶ್ವಪಪ ಹೆಳವರ 506/1 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.42 2083

ಭೋಮನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 110 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.45 2254

ತಾಳ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳ ಹಣುಣಗಳನುನ ಕಟ್ರಾವಪ 
ಮಾಡುವಪದು

ತಾಳ ಬೆಳ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ

Distrution of Plantations (2nd Year 

Mantenance)
ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

Distrution of Plantations (3rd Year 

Mantenance)
ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ



ಶಂಕರಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 110 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.52 2622

ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಗಲಾಂಬಿಕಾ ಮುಕಿನನ ನಕರಿ 109/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.7 3479

ಮುತ್ತಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಸುನಗದ 77 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2.8 13965

ಪಾಂಡು ಗದಿಗಪಪ ಸುನಗದ 78 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.57 7865

ಶ್ರೋಮತಿ ತಿರರ್ೋಣಿ ಪಾಂಡಪಪ ಸುನಗದ 65 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 3.04 15190

ಯಲ್ೂಪಪ ಕನಕಪಪ ಸುನಗದ 65/1 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.7 3479

ಕನಕಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಸುನಗದ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.63 3136

ಯಲ್ೂಪಪ ಕನಕಪಪ ಸುನಗದ 118/ಬ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.42 2083

ಯಮನಪಪ ಶ್ವಪಪ ಬಿೋಳಗಿ 125/2 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.41 7007

ಬಸಪಪ ಗಲರಸಿದದಪಪ ಹಳಲಿರ 119/2ಕ ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.22 6101

ಬಸಪಪ ಚಂದರಪಪ ಜಮನಕಟಿಿ 126 ರಾಂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.22 5586

37.94 188879

ಭರಮಪಪ ಕೆಲ್ಲಡೆಪಪ ಸಲನನದ 19 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.33 6640

ಚನನಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಾಳಗಿ 14/1a ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.53 7644

ಫಕಿೋರಪಪ ಯಮನವವ ಮಾದರ 15 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2 9996

ಗಲೋಪಿನಾಥ ನಾಗೋಂದರ ಮಲ್ಜಿ 78/3 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 3.14 15680

ಈರಣಣ ಸಂಕಪಪ ಕಟಗೋರಿ 31/1a ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.39 6958

ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಗಲಾಂಬಿಕಾ ಮುಕಿನನ ನಕರಿ 23 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 0.51 2548

ಶ್ರೋಮತಿ ನಂದಾ ಗಲೋಪಿನಾಥ ಮಲ್ಜಿ 01.Sep ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2.09 10437

ರಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಕಾಜಲರ 87 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2 9996

ರ್ಂಕಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ತ್ಳವಾರ 16/1b ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.53 7644

ಈರಪಪ ಬಸಪಪ ದಾಯನನವರ 66/1b/1k ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.74 8698

ರಥನ ಹನಮಂತ್ ಪೂಜಾರ 79/485 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 1.78 8894

ಶ್ರೋಮತಿ ಯಮನವವ ಶ್ವರಾಯಪಪ ಮಾಳಗಲಂಡ 61 ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1 2.79 13941

21.83 109076

Distrution of Plantations (4rth 

Year Mantenance)
ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ 

ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ





























































































































37550100005991

110301051000285

520101238827859

89055529201

89093904234

50100342056947

89063926764

89093110457

8901206868

17117035347

1071104000103250

1071104000103240

1071104000119540

17117513246

8684101001843

520101238846624

89051763187

89085215008
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8532610004559
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101701010013752
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89042699246
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ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ

ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ
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110301050051043
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1071102000004350



70110001192

70110001192

70110001192

31086269213
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59002194961
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89019327968
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ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಿೋಳಗಿ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೋತ್ರ ಪ.ಜಾ/ ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯಯ ) ಭೌತಿಕ (ಹೆ.)

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ (2*2) ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಮಹಾನಂಗಪಪ ಪಲೂೋದ 135/1 ಅನಗವಾಡಿ ತಲೋಳಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.40 0.02600 290519845608 039300101010607

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ (2*2) ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ನಂಗಪಪ ಬಂಡಿ 135/2 ಅನಗವಾಡಿ ತಲೋಳಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.75 0.04875 416350279150 17120607605

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ (2*2) ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಸಂಗಪಪ ನರಾಕರಿ 46ಪ/14 ಅನಗವಾಡಿ ಶ್ರಗುಪಿಪ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.05200 335636802405 10816838678

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ (2*2) ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಪಪಂಡಪಪ ಮೋಟಿ 290/3 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.49 0.03185 344975355608 89102929004

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ (2*2) ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ದೋವರಾಯಪಪ ಅರಳಿಮಟಿಿ 265/1ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.36 0.02340 509763439182 17120565460

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ (2*2) ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 87/4 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.35 0.08775 988270910019 89106774871

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ (2*2) ಶ್ರೋ ಧಮಯಣಣ ಹುಚಚಪಪ ಎರಡೆಮಿಮ 196/1ಅ+ಬ/3+2/ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.05200 834755919226 17122043271

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ (2*2) ಶ್ರೋ ಪಪಂಡಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಹಿರೋಣಣವರ 23/* ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.00 0.06500 292610352688 4715101001989

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ರಾಮಪಪ ಸುಳಯದ 160/1 ಅನಗವಾಡಿ ಕಾತ್ರಕಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.70 0.07140 388646135330 17121537759

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಮಾಳಗಲಂಡ 56/6 ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.60 0.06120 344458767706 10812704386

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ದಾಳಿಂಬೆ ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ವಿಠಠಲ್ ಪೂಜಾರಿ 119/2ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.60 0.03408 201491871236 10816840359

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ದಾಳಿಂಬೆ ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಾಳಪಪ ಮಡಿವಾಳರ ಉಫಯ ಅಗಸರ 58 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲಪಪ ಎಸ್.ಕೆ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.20 0.06816 320598186764 89073650215

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ದಾಳಿಂಬೆ ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಸೈಪೂದಿದೋನ ಅಕಬರಸಾಬ ಫೋರಲೋಜಿ 121/3 ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.60 0.09088 996043044607 89081967663

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ದಾಳಿಂಬೆ ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಪಾಯರಾನಬಿ ಅಮಿನಸಾಬ ಮುಳಸಾವಳಗಿ 59/1 ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.60 0.03408 769339215377 031700101039881

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ದಾಳಿಂಬೆ ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ಗಿೋರಿೋಶ ಕಲ್ೂಪಪ ಶ್ರಬಲರ 157/1ಬ+1ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.40 0.07952 903325981617 10703434550

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ದಾಳಿಂಬೆ ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ರೋಣುಕಾರಾಜ ಯಲ್ೂಪಪ ನಾಗಮಮನವರ 162/ಬಿ ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲೋವಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.60 0.09088 599430045779 520101004517926

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ದಾಳಿಂಬೆ ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಸಂಗಪಪ ಕುರಿ 140/4 ಅನಗವಾಡಿ ತಲೋಳಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.90 0.05112 389063602078 897110110010221

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋಮತಿ ಗಲಳಾಬಾಯಿ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 48/2 ಅನಗವಾಡಿ ಕಡಪಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 2.00 0.20400 737674411073 89115459464

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋ ಈರಣಣ ಗಿರಿಯಪಪ ತಲೋಳಮಟಿಿ 202/6, 202/7 ಬಿೋಳಗಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.50 0.15300 353009589235 17122018960

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋಮತಿ ದಾರಕ್ಷಾಯಣಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ 376/1+2 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.08160 309531618334 89026475022

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ (2*2) ಶ್ರೋ ರುದರಪಪ ಲ್ಕಿಪಪ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 198/1ಅ/1 ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.05200 399731264339 17120034165

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ದಾರಕ್ಷಿ ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ವಿನೆಲೋದಕುಮಾರ ವಿೋರಪಪ ನಾಯಕ 20/2 ಬಿೋಳಗಿ ಗುಳಬಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 2.00 0.17120 517473117972 10812673061

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ದಾರಕ್ಷಿ ನವಯಹಣೆ ಶ್ರೋ ರಾಜೋಶ ವಿೋರಪಪ ನಾಯಕ 20/3 ಬಿೋಳಗಿ ಗುಳಬಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 1.60 0.13696 981830213507 129301011001413

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋ ಅಪಪಣಣ ಶಂಕರಪಪ ಮನಗಲಳಿ 111/3 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿಸನಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.08160 505452428747 129301011001225

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ಬಾಳ ನವಯಹಣೆ (2*2) ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 87/4 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.25 0.01625 988270910019 89106774871

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಜೋಶವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಗಲ ಉಫಯ ದೋಸಾಯಿ 436/1 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.24480 284504533206 012100100020191

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಸಿದದಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ 383/1 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.40 0.12240 706146015613 897110110009272

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಪವಯತ್ಪಪ ಬಾವಿ 162/6 ಅನಗವಾಡಿ ತಲೋಳಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.90 0.27000 520943142294 897110110002888

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋ ಪಪಂಡಲೋಕಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಮರಿಯಮಮನವರ 31/5 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲೋವಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.24000 937895218302 30459552650

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ಹಣಮಪಪ ಬಲದಿಹಾಳ 144/1 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.24000 548728879983 897110110004716

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಪರಲತ್ಪಪ ಭಾವಿ 162/4 ಅನಗವಾಡಿ ತಲೋಳಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.50 0.15300 784808480567 17122028821

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಣ ರಾಮಪಪ ಮಲಾೂಪೂರ 166/* ಬಿೋಳಗಿ ಬಾಡಗಂಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 1.00 0.30000 501752720713 10812695553

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿೋರಪಪ ಬಿೋಳಂಡಿ 285/3 ಬಿೋಳಗಿ ರಲಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.20 0.20448 224325741011 33734266951

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಜೋಶವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಗಲ ಉಫಯ ದೋಸಾಯಿ 436/1 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.80 0.13632 284504533206 012100100020191

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ(1.8*0.6) ಶ್ರೋ ರಾಜುಗ್ೌಡ ಉಫಯ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 394/2 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.24480 211353601303 31800673163

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಯಂಕಪಪ ಹಳಿಿ 74/3, 74/2ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 2.00 0.34080 393186818550 10816820922

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಲ್ಕಿಪಪ ಬಿದರಿ 46/6 ಅನಗವಾಡಿ ಶ್ರಗುಪಿಪ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 2.00 0.34080 990757141205 37889890236

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ತ್ುಳಸಿಗೋರಪಪ ಮೊಕಾಶ್ 234/* ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 1.20 0.36000 318635799101 17114512019

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶ್ರೋ ಕೃಷ್ಾಣ ಕಟಗೋರಿ 78/1 ಗುಳೋದಗುಡಡ ಕಟಗೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 1.20 0.36000 358726853106 89037551239

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಲ್ಕಗಲಂಡ 511/5 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 691029825664 897110110008806

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಬಸಲಂಗಪಪ ಹಳಿಿ 98/1 ಬಿೋಳಗಿ ಢವಳೋಶವರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 236822519598 520101221252041

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಸುಭಾಸ ರ್ಂಕಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 208/2ಎ/1 ಬಿೋಳಗಿ ಯಡಹಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 821544076806 17120028027

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಕಾಳಪಪಗಲೋಳ 96/3, 98/3 ಅನಗವಾಡಿ ತ್ುಮಮರಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 657535793298 897110110003556

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಹಣಮಪಪ ಮಲ್ಕಗಲಂಡ 511/1 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 907168793109 4715101004210

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಸಿದದಪಪ ದೋಸಾಯಿ 235/1 ಬಿೋಳಗಿ ಸಲನನ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 305429037441 897110110005784

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಚಿಗರನನವರ 518/1ಡ, 51/1ಬ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 254704751725 17121039469

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಸಿದದನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 117/2 ಬಿೋಳಗಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ 1 - 0.87500 758957089272 039300101006435

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಭಾವಿ 40/3ಬ ಅನಗವಾಡಿ ತಲೋಳಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ 1 - 0.87500 955426084643 520101221236712

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಕೆಂಪಯಯ ಪತ್ರಯಯ ವಿರಕತಮಠ 78/3, 81/4 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ 1 - 0.87500 234058815858 10812677124

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಓಂಕಾರವವ ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಡಿಗೋರ 299/2ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 226589703816 30671335258

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಮನಹಳಿಿ 105/4 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 451976415905 17121095414

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಸಂಗಪಪ ಮನಹಳಿಿ 105/1 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 344764964214 17121095403

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಸಲತರವವ ಶ್ವಾನಂದ ಮಾದರ 215/3, 215/4, 215/1ಅ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 471051534640 17121062738

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಚಂದರಶೋಖರ ಲ್ಮಾಣಿ 27/12 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 261594308880 029600101015552

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಗ್ೌಡಪಪ ಮಲ್ಘಾಣ 147/1 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲಪಪ ಎಸ್.ಕೆ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 540643226782 17121526022

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಅಣಿಣಗೋರಿ 471/1ಅ, 471/4 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 340107219526 897110110003620

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹಕಿಿ ನರಲೋಧಕ ಬಲ ಶ್ರೋ ಶಾಸಪಪ ಬಸಪಪ ಸಿದಾದಪೂರ 301/1+2/2ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಜಾನಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 0.60 0.15000 411659799728 89081789815

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹಕಿಿ ನರಲೋಧಕ ಬಲ ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಪಪ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಮಹಾಲಂಗಪೂರ 57/1ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಜಾನಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 0.60 0.15000 332204793511 040010200009313

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹಕಿಿ ನರಲೋಧಕ ಬಲ ಶ್ರೋ ರುದರಪಪ ಯಮನಪಪ ಶ್ಡೂನನವರ 6/19 ಅನಗವಾಡಿ ಜಾನಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 0.40 0.10000 683208367999 89076877528

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹಕಿಿ ನರಲೋಧಕ ಬಲ ಶ್ರೋ ಗೈಬುಸಾಬ ಬುಡೆಡಸಾಬ ವಾಲಕಾರ 304/1/1ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 1.00 0.20000 708422484791 30490775532

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹಕಿಿ ನರಲೋಧಕ ಬಲ ಶ್ರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಸಿದದಪಪ ಮುರನಾಳ 221/1 ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 1.00 0.20000 563436614939 89083110131

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹಕಿಿ ನರಲೋಧಕ ಬಲ ಶ್ರೋ ಜಗದಿೋಶ ರುದರಪಪ ವಟವಟಿ 48/1 ಅನಗವಾಡಿ ಜಾನಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 1.00 0.20000 924080572420 89081734286

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋಮತಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಹನಮಂತ್ ದಾಸರ 34/5, 34/1ಅ/2 ಅನಗವಾಡಿ ಕಂದಗಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ತ್ರಕಾರಿ - 1.18 0.18880 255406857690 9652500100208401

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಅಪಪಣಣ ಮೋಟಿ 31/3 ಅನಗವಾಡಿ ಹದರಿಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ತ್ರಕಾರಿ - 0.80 0.12800 534107041264 4715101002564

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಪಾಂಡಪಪ ಹನಮಪಪ ಪತಾತರ 171/5 ಬಿೋಳಗಿ ಬಾಡಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.00 0.16000 988627924217 10812699046

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ರಾಮಣಣ ಪರಾಂಢೆ 58/1 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.45 0.07200 610939033458 520101221317275

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ರವಿ ರಾಮಣಣ ಪರಾಂಢೆ 58/1 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.45 0.07200 622397524873 039300101014394

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಹನಮಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಮುತ್ತಲ್ಗೋರಿ 262/5 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.72 0.11520 461138822200 89071154796

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಟಕಿಳಕಿ 40/1ಬ ಬಿೋಳಗಿ ಗುಳಬಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬದನೆ - 0.40 0.06400 723159843744 89091355070

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಲಲೋಕಪಪ ಬಸರಿಗಿಡದ ಉಫಯ ಮಾದರ 50/9, 50/10 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ - 1.10 0.16000 609992104189 89036486859

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ನಂಗನಗ್ೌಡ ನೋಲ್ಪಪನವರ 220ಅ/5, 220ಅ/6 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಪಪಾಪಯ 1 - 0.75000 451099454821 89021412352

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ಮೊಕಾಶ್ 171/2 ಬಿೋಳಗಿ ಬಾಡಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ 1 - 0.75000 975120299940 10812672568

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಸಲೋಮರಾಯಪಪ ಹನಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ 64/3 ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ SH ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ತಾಳ 1 - 0.75000 639306336140 17120533776

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ

ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತ (ರಲ. ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ ) ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ



67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಹಣಮಪಪ ಜಗಿಲ್ 73/5 ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಪೋರು, ಮಾವಪ 1 - 0.75000 755568761126 89018389620

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಶ್ರೋ ಸಾಯಿ ಕೆರ ಅಭವೃದಿಿ ಸಂಘ (ರಿ) ಸುನಗ 255/6 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ 1 - 4.00000 995401298119 89128586408

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗ್ೌಡ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 150/4, 150/3, 150/2 ಅನಗವಾಡಿ ಶ್ರಗುಪಿಪ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ 1 - 2.00000 410581729999 32948194116

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಗವಿಸಿದದೋಶವರ ಸಿದಾರಮಪಪ ಕುಂಟಲೋಜಿ 191/5 ಬಿೋಳಗಿ ಸಲನನ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಮಾವಪ 1 - 2.00000 948080132736 520101221207674

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಯಮನಪಪ ಹಳಲಿರ 98/6 ಅನಗವಾಡಿ ತ್ುಮಮರಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ತ್ರಕಾರಿ 1 - 3.94000 553342376484 89004340215

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಯಮನಪಪ ಹಳಲಿರ 98/6 ಅನಗವಾಡಿ ತ್ುಮಮರಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ತ್ರಕಾರಿ 1 - 1.40000 553342376484 89004340215

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷಿ ನಜಯಲೋಕರಣ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ವಿೋರಣಾಣ ವಿಠಠಲ್ ಕುಂಬಾರ 46/2ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ 1 - 1.78200 759479680908 121020200000097

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷಿ ನಜಯಲೋಕರಣ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ವಿೋರಭದರಪಪ ಅಂಗಡಿ 31/1 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ 1 - 1.26720 876742317461 121020200000097

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಟ್ರಾರಯಕಿರ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ನಾಗಪಪ ಮೋಟಿ 125/6ಅ/1, 123/6, 124/1ಅ/1, 126/6ಅ/1, 116/3 ಅನಗವಾಡಿ ತ್ುಮಮರಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ತಾಳ 1 - 0.75000 789721365127 4715101001697

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಟ್ರಾರಯಕಿರ ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 25/2 ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ  ಪೋರು 1 - 1.00000 203381979066 89015425121

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಟ್ರಾರಯಕಿರ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಅವನೆಪಪ ತ್ಳವಾರ 4/5 ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 - 1.00000 888271918468 21960100045202

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭವೃದಿಿ (ರೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬೆೋತಿ) ಸಮೃದಿಿ ಗ್ಾರಮಿೋಣ ಅಭವೃದಿಿ ಸೋವಾ ಸಂಸೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ 1 - 0.92000 62404475942

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಯಲ್ಗುರದಪಪ ಹಕಿಲ್ 296/3 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ - 0.60 0.38172 540182286593 17120579198

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ಸಾಬಣಣ ಕರಡಿಗುಡಡ 227/4 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ - 0.40 0.31372 312939368099 17122031118

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಲಾೂರ 240/3 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.40 0.18452 661810040960 17121533471

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರುದರಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ಬಂಟನಲರ 259/4 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ - 0.60 0.43118 889163368024 89092888712

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಿೋರಿೋಶ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಯಾನೆ 46/P/8 ಅನಗವಾಡಿ ಶ್ರಗುಪಿಪ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.20 0.43361 805274094574 89107179779

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬಂಟನಲರ 50/9 ಅನಗವಾಡಿ ಬಾವಲ್ತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ - 0.40 0.30070 812400485724 89072075153

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಯಮನವವ ನರಿ 29/2 ಅನಗವಾಡಿ ತಗಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಚಂಡಲ ಹಲ - 1.00 1.01013 686078947494 12010200014274

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ರವಿೋಂದರ ಪಾಟಿೋಲ್ 20682, 2063ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ - 0.60 0.43756 341781392126 31068802439

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ವಿಠಠಲ್ ತ್ಳವಾರ 233/3 ಅನಗವಾಡಿ ಚಿಕಾಿಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ - 0.40 0.96726 805310190823 510101001244735

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮವವ ಭೋಮಪಪ ತ್ಳವಾರ 233/5, 234/3 ಅನಗವಾಡಿ ಚಿಕಾಿಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ - 0.55 0.93226 997299008259 510101001244735

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಾಳಪಪ ಪೂಜಾರಿ 228/4 ಅನಗವಾಡಿ ಚಿಕಾಿಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ - 0.80 0.54790 742567589089 510101001244735

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪಾಂಡಪಪ ಹನಮಪಪ ಹಕಿಲ್ 314/5 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ - 0.83 0.53508 720031738176 897110110005719

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಲ್ೂವವ ದಾಯಮಣಣ ಬಿೋಳಗಿ 98/4 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಪಪಾಪಯ - 0.40 0.29621 310710957725 17122024305

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಯಮನಪಪ ಕರಿಕಾರ 229/4, 87/10 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ - 1.60 1.02986 494009256351 17122037018

100 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭರಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ತ್ಳವಾರ 142/3 ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.40 0.18452 839887467768 17120618040

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ತ್ಳವಾರ 125/3 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲೋವಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷಿ - 0.70 0.29290 992803893488 17120536675

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲ್ಗುರದಪಪ ಹನಮಂತ್ ಹಕಿಲ್ 296/1, 269/4 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ - 1.60 1.00132 717283021426 17120622828

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಸಾಬಣಣ ತ್ಳವಾರ 142/5B ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.40 0.18452 949668650803 21490010101051

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಹಲ್ಗಲ 48/1 ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.20 0.43361 989278789409 17120033503

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ತ್ಳವಾರ 319/1ಬ, 319/2ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.90 0.34984 593626447585 17120579029

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ರಂಗಪಪ ತ್ಳವಾರ 142/5B ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.40 0.18452 524983081756 37558100000658

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅರಕೆೋರಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ತ್ಳವಾರ 142/5ಅ/3 ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.18 0.09337 319879645497 17120616994

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹನಮಪಪ ಉದಂಡಪಪ ಬಿರಾದಾರ 139/2ಅಬಕ/1 ಬಿೋಳಗಿ ತಗಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ - 1.20 0.78212 279235091900 129301051000632

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಕುಮಾರ ಶ್ವಾನಂದ ಕಳಸದ 74/1ಅ ಬಿೋಳಗಿ ನಾಗರಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ - 1.20 0.98929 261867173193 35519327361

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿರುಪತಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 244/1ಬ/4 ಬಿೋಳಗಿ ರಲಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 1.00 0.65824 925893475702 520101221282943

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ಪಾಂಡು ಲ್ಮಾಣಿ 228/P1/37 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 1.20 0.77618 31776524034

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕಾಳಿಂಗಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 244/2 ಬಿೋಳಗಿ ರಲಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 1.00 0.65824 559242745511 52010125662860

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಜು ಹುಸನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 57/1+2ಕ ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.40 0.18452 551055559506 897110110005916

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಜೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 50/3 ಅನಗವಾಡಿ ಮುತ್ತಲ್ದಿನನ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ದಾರಕ್ಷಿ - 1.40 0.48892 861191395527 897110110008088

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಂಕರ ಪಾಂಡು ಲ್ಮಾಣಿ 228/P/8 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 1.20 0.77618 262214336049 30306569987

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪ ಮಹಾರಾಜನವರ 27/1+2+3 ಬಿೋಳಗಿ ರಲಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 1.00 0.65824 793301718664 37585379655

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದಾಸಪಪ ಗಂಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 92/2 ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 2.00 1.21646 675362910866 150001011000806

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಯವವ ರಾಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 155/1B ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ - 0.80 0.82459 648377720428 150001011000595

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದಾಸು ಸಗರು ಲ್ಮಾಣಿ 74/3 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲೋವಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 0.70 0.46323 420350966731 17122038793

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪತ್ರಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾದರ 220/P8 ಅನಗವಾಡಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.80 0.32137 996347361156 10288842955

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಪದಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 81/7, 81/8 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲೋವಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 1.00 0.65824 854329774825 35519327361

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಂಕಪಪ ಮಂಗಲ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 28/4 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲಪಪ ಎಸ್ ಆರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.10 0.40596 848373854974 35519327361

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಯಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಮಾದರ 44/ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಬಿೋರಕಬಿಬ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.20 0.10375 691215486848 35519327361

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಚಿತ್ುತ ಲ್ಮಾಣಿ 196/2ಬ/1 ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ - 0.80 0.82459 561238570816 35519327361

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಚಚವವ ಮನೆಲೋಹರ ಲ್ಮಾಣಿ 121/4 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 0.50 0.37039 571418677908 35519327361

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹರಿಶಚಂದರ ಈರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 121/5 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 0.17 0.14069 646048343447 35519327361

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕೆಂಚಪಪ ಹಿರಿಯಪಪ ಮಾದರ ಉಫಯ ಮಗಿಯಪಪಗಲೋಳ 119/6 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 0.36 0.28134 502562777493 35519327361

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವನವವ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ 23/10 ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಸಿೋಬೆ - 0.40 0.18452 964875617198 35519327361

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಂಗಲ್ಪಪ ಸಗರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 120/5 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಸಿೋಬೆ - 1.50 0.51657 393143984507 35519327361

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಟೋಶ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ದಾಸರ 27/27 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.40 0.18452 533027393381 35519327361

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುಬುಬ ದೋವಲ್ು ಲ್ಮಾಣಿ 210/8 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 2.00 1.27761 212569247613 35519327361

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಲೋಪಾಲ್ ಹುಸನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 57/4 ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.40 0.18452 227167486654 35519327361

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ದಾಸರ 27/41 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ - 0.40 0.37197 588879458595 10812707105

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ದಾಸರ 27/43 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಟಲಮಾಯಟಲೋ - 0.40 0.37197 335000513129 520101261832316

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಸಲೋಮಪಪ ಬಂಡಿವಡಡರ 226/1ಪ/38 ಅನಗವಾಡಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.40 1.34469 200806936325 520101221314837

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಖ್ಯೋಮಪಪ ನೆೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 34/2ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಹದರಿಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಮಾವಪ - 0.60 0.26443 360372709961 33546955918

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಲಪಲ್ು ಲಾಲ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 57/5 ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.40 0.18317 684316739042 520101261821403

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕಾಶಪಪ ದುರಗವವ ಗ್ಾಜನನವರ 196/2ಅ+2ಬ/3 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ - 0.40 0.30600 972814125369 00022010024630

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ರ್ಂಕಪಪ ಬರಗಿ 261/2 ಬಿೋಳಗಿ ಬಾಡಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 2.00 1.21232 382354670027 31464645725

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಣ ಶ್ವಪಪ ಅಂಬಿಗೋರ 306/1ಬ/2 ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 0.80 0.32137 733179625565 10816823242

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಹೆಲನನಪಪ ಹಳಿಿ 44/1ಕ, 44/1ಡ, 44/2ಡ ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ SH ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.00 0.62816 301098783912 10816831344

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಮುರಿಗಪಪ ಕೆಲೋರಿಶಟಿಿ 28/3 ಅನಗವಾಡಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಶತಾವರಿ - 0.60 0.63904 979350405868 00022010022975

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಶ್ವನೆಪಪ ದಳವಾಯಿ 201/5 ಅನಗವಾಡಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಶತಾವರಿ - 0.40 0.36519 534773742390 100120010631

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಶ್ರೋಶೈಲ್ಪಪ ಭಗವತಿ 288/5B ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.00 0.62816 458057329664 012100100018182

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕಾಶಪಪ ದುರಗವವ ಗ್ಾಜನನವರ 196/10 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.50 0.37587 972814125369 17121549732

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಯಂಕಪಪ ಬರಗಿ 262/5 ಬಿೋಳಗಿ ಬಾಡಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.00 0.62816 550059059693 129301010018303

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಪಪಂಡಪಪ ಸತ್ಯನಾಯಿ 237/5 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.00 0.62816 677493912747 520101221222002

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಶ್ವಪಪ ಅಂಬಿಗೋರ 306/1ಬ/1 ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ - 0.80 0.32137 893314686377 32011482553

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪಪಂಡಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಹಿರಣಣವರ 61/1, 288/3, 142/1+2ಕ ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.53508 292610352688 4715101001989

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಕಂದಗಲ್ 284/2 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.53508 736942835742 110301010003956

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಯಯ ಸದಯಯ ವಸರದ 205/1a ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.70 0.47950 972020971050 17122022002

152 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಮಿೋನಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಮಳನನವರ 121/2 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ತಾಳ - 0.70 0.18387 598134105289 897110110003471

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸಮಮ ಮಲ್ೂಪಪ ತಲೋಳಮಟಿಿ 202/2 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.40 0.28544 622956459275 89034714380



154 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಭೋಮಪಪ ಹುಗಿಿ 117/1+2 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.40 0.30008 266355654980 520101221274509

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಬೆನನಪಪ ಆಗಲೋಜಿ 297/4ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.00 0.37831 441487352793 17121534736

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಹನಮವವ ಹನಮಪಪ ವಾಲಕಾರ 287/3 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.00 0.63294 830042674930 19545733

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಈಶವರ ಶಂಕರಪಪ ಅಂತ್ರಗಲಂಡ 481/* ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 2.00 1.22358 520890941931 123004054000

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕರಿಯಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಅಂತ್ರಗಲಂಡ 151/1 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 2.00 1.21646 402431610832 012100100021434

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಪಪ ಅಜುಯನ ಕನಸಗೋರಿ 149/5 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲೋವಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.30 0.24542 295701340175 10816832994

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮವವ ಹನಮಂತ್ ಬಿದರಿ 182/1 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬದನೆ - 2.00 1.91425 945475607808 897110810000034

161 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಪರಪಪಗ್ೌಡ ಮೋಟಿ 101/2+3ಬ/3 ಅನಗವಾಡಿ ತ್ುಮಮರಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.10 0.72018 898301841010 17117020249

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಾನಪಪ ಬಾಳಪಪ ಬಿೋಳಂಡಿ 19/1A/1 ಬಿೋಳಗಿ ರಲಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.60 0.43756 346681737017 520101221254699

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ಅಜುಯನಪಪ ತಲೋಳಮಟಿಿ 203/2/ಬ, 202/5 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.60 0.42156 385133348665 36956849586

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗವವ ಭೋಮಪಪ ಕರಿಗಲಂಡ 85/3 ಅನಗವಾಡಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ತಾಳ - 1.60 0.29791 613973807911 9652500100068201

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಡಬರಿ 253/11 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.88 0.54790 548504645910 17122056473

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ತಲೋಳಮಟಿಿ 411/2 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.40 0.30977 550480138237 17122015528

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಾಬಣಣ ತಿಪಪಣಣ ಕಲಾದಗಿ 234/1ಡ ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.10 0.40596 498040635167 17122065024

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ರುದರಪಪ ಕರನನವರ 260/4 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.40 0.30991 496554923758 89077226451

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹೆಲನನಹಾಳ 55/2 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ - 0.50 0.54627 295050870416 520101261775126

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಯಮನಪಪ ಜಾನಮಟಿಿ 314/2, 314/1 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.70 0.48685 495997124990 17120570650

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗುರಲಂಗವವ ಶೋಖಪಪ ವಾಲ 83/4 ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬದನೆ - 0.40 0.36683 990562460794 029600101017411

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ರುದರಪಪ ಕಡಮನ 145/1 ಬಿೋಳಗಿ ನಾಗರಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಪಪಾಪಯ - 0.80 0.53339 816387932937 89054812963

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಮುತ್ತಲ್ಗೋರಿ 262/5 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.50 0.93612 461138822200 89071154796

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಮುತ್ತಲ್ಗೋರಿ 155/5 ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.40 0.90599 839494356906 520101261820784

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ನಂಗವವ ಸಂಗಪಪ ತಲೋಳಮಟಿಿ 27/17/ಕ ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.50 0.23596 952213479665 520101254955425

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶೋಖವವ ಆಲ್ಪಪ ಕೆಲೋಟಿ 198/1ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.30 0.24542 986330413958 89083819363

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುರುರಾಜ ಚಂದರಶೋಖರ ಕಾಖಂಡಕಿ 22/3 ಬಿೋಳಗಿ ರಲಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.00 0.65196 505461313035 64167267390

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪ ಕರಿಯಪಪ ಅಂತ್ರಗಲಂಡ 67/2ಬ ಬಿೋಳಗಿ ಗರಡದಿನನ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 2.00 1.22358 703340957690 012100100017737

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಲೋಭಾ ಸಿದದಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ 186/1 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.20 0.78212 661577909382 520101221232482

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಲ್ಕಾಜಪಪ ಹುಗಿಿ 164/2A ಬಿೋಳಗಿ ಬಾಡಗಂಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.60 0.42130 891287001703 897110510000805

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಲ್ೂವವ ಯಲ್ೂಪಪ ವಾಲಕಾರ 210/2 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಪಪಾಪಯ - 1.10 0.72018 884952095514 520101249856005

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮೋಟಿ 226/1ಪ, 205/1 ಅನಗವಾಡಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಪಪಾಪಯ - 1.20 0.76895 358104141873 897110110004531

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಮಿೋನಸಾಬ ಹಸನಸಾಬ ಬಿೋಳಗಿ 1/2 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲಂತಿಕಲ್ೂ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 2.00 1.22358 679274216133 89009704869

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕೆಂಪಲಂಗನನವರ 234/4, 234/5 ಅನಗವಾಡಿ ಚಿಕಾಿಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 2.00 1.22358 562921888559 00000030376370957

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಪಪ ಧಮಯಪಪ ಯರಡೆಮಿಮ 157/3 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಪಪಾಪಯ - 1.60 0.91263 815361162891 17122036503

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಹಣಮಪಪ ಜಗಿಲ್ 73/5 ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಸಿೋಬೆ - 2.00 0.65483 755568761126 89018389620

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲ್ೂವವ ಶ್ವನಪಪ ಯರಡೆಮಿಮ 157/2 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.54033 844885302849 89055105941

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದಸತಗಿೋರಸಾಬ ಮೌಲಾಸಾಬ ಫೋರಲೋಜಿ 43/2 ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.95 0.34984 356072403739 89082268643

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಮದಬಿಲಾಲ್ ಬಾಬುಸಾಬ ಫೋರಲೋಜಿ 124/1ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.90 0.34984 975883398369 89061522980

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಮಿೋನಸಾಬ ಶೋಖಸಾಬ ನಲರಪಪನವರ 25/1ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಲಂಗ್ಾಪೂರ SK ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.70 0.49273 939798665203 17121550226

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪಕಿೋರಪಪ ಮಲೂೋಶಪಪ ಅಂಟಿನ 166/1 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.20 0.72648 614806952030 040010200006912

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಯವವ ಹನಮಪಪ ಪೂಜಾರಿ 240/3 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.80 0.32137 689148438241 17122036503

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸವರಾಜ ಅಂಟಿನ 208/2B/1B ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.70 0.49273 862806660924 17121542158

194 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಡೆಲೋಂಗಿರಸಾಬ ಶೋಖಸಾಬ ನಲರಪಪನವರ 25/1ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಲಂಗ್ಾಪೂರ SK ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.70 0.47397 455753765104 17121591581

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿನೆಲೋದ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗರಡಿಡ 189/2A/1 ಬಿೋಳಗಿ ಬಾಡಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ - 0.80 0.82459 215688463775 30762694215

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ನಾರಾಯಣ ಸಿಂಗರಡಿಡ 189/2A/2 ಬಿೋಳಗಿ ಬಾಡಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ - 0.80 0.82459 297275641209 9652500100160701

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮುದಕಪಪ ಹನಮಪಪ ಜಗಿಲ್ 73/4 ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಸಿೋಬೆ - 2.00 0.65483 859812158221 89018392190

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ ಭೋಮಪಪ ಸಿಂಗರಡಿಡ 189/1 ಬಿೋಳಗಿ ಬಾಡಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ - 1.10 0.85652 214019529519 013010200000188

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಗುಡದಪಪ ಹಡಪದ 153/* ಅನಗವಾಡಿ ತಲೋಳಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 2.00 1.21232 336340494090 17122055174

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸೈದುಸಾಬ ಮೈಬಲಸಾಬ ಛೌಧರಿ 644/P3 ಅನಗವಾಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಸಿೋಬೆ - 0.40 0.38964 431181560893 4715101000662

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಬಿೋಳಂಡಿ 156/1A ಬಿೋಳಗಿ ರಲಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.50 0.27424 713337539929 520101261792055

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸೈದುಸಾಬ ಮೈಬಲಸಾಬ ಛೌಧರಿ 644/P3 ಅನಗವಾಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.17377 431181560893 4715101000662

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಭಗವತಿ 289/3ಡ/2 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.30 0.24493 548252701665 89101290603

204 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಲಳಪಪ ಗ್ಾಯನಪಪ ಅನಗವಾಡಿ 109/1P2 ಬಿೋಳಗಿ ಬಾಡಗಂಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.40 0.29212 978038440002 846510110008889

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಗುರಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ 99/1ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.80 0.32137 469128941993 520101221296650

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ಹೆಲಳಬಸಪಪ ಮುರನಾಳ 307/1+2ಅಬಕ/7 ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.30 0.17774 302561015924 89081740530

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಹುಲೂಕೆೋರಿ 125/1 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.60 0.32137 361814826255 520101221288968

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಜನನತ್ಬಿ ನಾನಾಸಾಹೆೋಬ ಮಹಾಲನಮನ 93/3 ಅನಗವಾಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.80 0.32137 595672141106 00022010020677

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಅಂಗಡಿ 271/1ಬ/1 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.40 0.17758 363069031806 17120590441

210 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಲೋಮಪಪ ದಿವಾನ 258/9 ಅನಗವಾಡಿ ತಗಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.40 0.29196 578750112229 89011984036

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಮಳನನವರ 138/1ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.80 0.32137 570502828448 897110110000705

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಲಪಾ ಮಲ್ೂಪಪ ಭಗವತಿ 322/2 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಪಪಾಪಯ - 0.80 0.53508 508085988675 89101290614

213 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಿೋರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬಿೋಳಂಡಿ 18/5 ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.20 0.78212 956535081475 520101204837835

214 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಹನಮಂತ್ ಕೆಲೋರಡಿಡ 152/1/1ಬP2, 225/1 ಅನಗವಾಡಿ ಚಿಕಾಿಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 2.00 1.22358 355243086230 10703426425

215 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಭರಮಪಪ ಗಡೆಡಪಪ ಹೆಲಸಮನ 153/1 ಅನಗವಾಡಿ ಚಿಕಾಿಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 2.00 1.22358 983571057035 30142798832

216 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರವಿ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 382/6 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಮಾವಪ - 0.50 0.23596 978850645189 17121028549

217 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ನಂಗನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 200/1A, 215/1+2ಅ+2ಬ+3/3, 215/1+2ಅ+2ಬ+3/4 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಮಾವಪ - 0.45 0.54422 832032018516 10812698429

218 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಚನನಮಮ ದಯಾನಂದ ಪಾಟಿೋಲ್ 45/1ಅ/1 ಬಿೋಳಗಿ ಬಾಡಗಂಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.50 0.95677 875380502842 846510110009551

219 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಸನಸಾಬ ಲಾಲ್ಸಾಬ ನದಾರ್ಫ 105/2A, 105/2B ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ - 1.00 1.01013 659804308421 6501110024

220 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಈರವವ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಹೆಲಸಂಗಡಿ 41/1 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.90 0.37831 576129085047 89117421802

221 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಪಕಿೋರಪಪ ಕಿಲಾರಿ 251/3ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.70 0.47270 452647340773 17122056406

222 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗ್ೌರವವ ಸಿದದಪಪ ಕೆಲತಿಯ 410/1+2 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.40 0.29364 747531244726 012010200003743

223 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಾಮದೋವ ರ್ಂಕಪಪ ನಾಗನಲರ 104/1+2ಅ/1 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲೋವಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.60 0.52081 577302131911 30462808123

224 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸುನೋಲ್ ಹನಮಂತ್ ದೋವಿನವರ 200/19 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.40 0.89713 320178835590 89047363651

225 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಹಾಗುಂಡಪಪ ಯಮನಪಪ ಹಡಪದ 153/2 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.18 0.68502 605811292752 17122044649

226 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಪ ಸಿದದಪಪ ಕೆಲತಿಯ 307/5 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.70 0.49273 797590548175 012010200004032

227 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಚನನಮಲ್ೂಪಪ ಕೆಲೋಟಿ 129/1, 365/1ಕ, 368/1, 422/1 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.70 0.45369 702336430345 17122015426

228 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗ್ೌರವವ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಕೆಲೋಟಿ 129/1 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.40 0.28544 760046697213 17122017321

229 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಯಂಕಪಪ ನವಲ್ಗನನ 71/3ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬದನೆ - 2.00 1.37296 756136030284 36570210863

230 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ದಿೋಪಾ ಮಳಿಯಪಪ ಬಿೋಳಗಿ 400/1, 400/6 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ನಂಬೆ - 1.00 0.27481 641890063343 36882910815

231 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಸುನಗದ 27/37 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.60 0.99213 281883508799 897110110008728

232 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಾಬಣಣ ಸಲೋಮಪಪ ತ್ಳವಾರ 27/1, 27/27 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.20 0.59014 344080543249 897110110005207

233 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಆನಂದಗ್ೌಡ ತಿಮಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 35/3 ಅನಗವಾಡಿ ಶ್ರಗುಪಿಪ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.60 1.55648 344951441650 004100100004958



234 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಬಿೋರಪಪ ಮಾಳಗಿ 146/1A+1B/1 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲೋವಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.54790 786560018613 17120544280

235 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಮುದಕನನವರ 124/1ಅ+1ಬ/3, 125/5 ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.40 0.18452 374792099074 10562705235

236 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಗುಂಡಪಪ ರಾಮಣಣ ಜಂಬಗಿ 77/1ಅ/2 ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.40 0.20750 294847611208 29600101016377

237 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕಾತಿಯಕ ಪರುತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 92/6 ಅನಗವಾಡಿ ತ್ುಮಮರಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.70 0.47415 219310622239 4715101000362

238 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಗ್ಾಣಿಗೋರ 104/2 ಅನಗವಾಡಿ ಬಾದರದಿನನ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.70 0.47415 657195331219 520101221308608

239 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಅಪಪಣಣ ಮೋಟಿ 31/3 ಅನಗವಾಡಿ ಹದರಿಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.08 0.84405 534107041264 4715101002564

240 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ವಾಯಸಪಪ ಕುನಾನಳ 183/5ಕ, 183/4ಕ/2 ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.61 0.43756 774429669388 040010200007533

241 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಹನಮಂತ್ ಕಲಾೂರಿ 77/3+4B ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.70 1.01456 608422781468 520101261819816

242 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಧರಿಯಪಪ ಜಕಿಪಪ ಹೆಲನಾಯಳ 55/3ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.90 0.58679 568142727118 897110110001167

243 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿೋಳಂಡಿ 260/2 ಬಿೋಳಗಿ ರಲಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ - 0.80 0.82459 973877216114 30282005978

244 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಿೋರಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿೋಳಂಡಿ 259/2 ಬಿೋಳಗಿ ರಲಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ - 1.70 1.19223 752484308833 20335938425

245 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹುಸೋನಸಾಬ ದಸತಗಿೋರಸಾಬ ಜಮಾದಾರ 179/8 ಬಿೋಳಗಿ ತಗಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಪಪಾಪಯ - 0.80 0.53174 277755512316 89046827913

246 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಸಂಗಪಪ ಕಂಬಾರ 150/8 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.40 0.30070 574732606794 10812691922

247 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಸಿದಾರಮಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 178/3 ಅನಗವಾಡಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.80 1.12426 259835618527 17121038772

248 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲ್ಕಿಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ  ದಲಡಮನ 234/8 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಪಪಾಪಯ - 0.90 0.58687 262269156155 17122024247

249 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 431/+432/1 ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಟಲಮಾಯಟಲೋ - 2.00 1.91472 832143025572 17122018868

250 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಶಟಿಪಪ ಕೆಲತಿಯ 413/2, 414/3, 381/4 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.53925 808258332516 89024715013

251 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಸಿದದನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 116/2 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.20 0.43361 758957089272 039300101006435

252 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಿೋರಪಪ ದುಸಂಗಪಪ ಬಲದಿಹಾಳ 137/5 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.40 0.30070 642554018449 17122038089

253 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ನಂಗಪಪ ನವಲ್ಗನನ 71/4 ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.60 0.43030 806104531249 520101261850721

254 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಅನತಾ ರಾಮಪಪ ತಲೋಳಮಟಿಿ 308/1ಕ, 308/5, 308/6 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.20 1.19223 540405747727 89097357752

255 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಅಂಬಣಣ ಮಲ್ಕಪಪ ಢಫಳಾಪಪರ 134/2ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.80 0.53164 582521072357 10812687417

256 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ದೈತ್ಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಪಂಡರಿ 228/ಪ/40 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಪಪಾಪಯ - 0.60 0.42856 908387856301 17122029290

257 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಗದಿಗಪಪ ಯರಡೆಮಿಮ 195/1ಅ+ಬ/4 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.65 1.04117 797607563885 17122022115

258 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಗದಿಗವವ ಶ್ರಿಯಪಪ ಗ್ಾಮಾ 357/2, 358/* ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.75 0.50753 528947153110 4715101001032

259 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ವಿೋರಣಣ ವಿಠಠಲ್ ಕುಂಬಾರ 46/2b ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.80 0.32137 759479680908 17121534792

260 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಲಲೋಕಣಣ ನಂಗಪಪ ಬಳಿಗ್ಾರ 105/3 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.80 0.32137 246912690337 31238187806

261 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಶ್ವಪಪ ಪರಾಂಡೆ 58/3 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ - 1.20 1.17921 341221696904 520101261812471

262 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಕೃಷ್ಾಣ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಾಳಗಿ 146/1, 146/6 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲೋವಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.10 0.72018 516457966971 30146404200

263 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಾಮಣಣ ಸಿದದಪಪ ನಾಗಮಮನವರ 162/ಕ/1+2 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲೋವಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.80 0.32137 765778144177 04882010016618

264 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ರಂಗನಾಥ ರ್ಂಕಣಣ ಪೂಜಾರಿ 162/2ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲೋವಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.90 0.34984 694661637543 37739408155

265 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ತಿಮಮಪಪ ಮುರಕಾಚಟಿಿ 166/6 ಅನಗವಾಡಿ ಕೆಲೋವಳಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 0.60 0.26443 247676188632 10816852401

266 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಂಕಪಪ ಸಾಬಣಣ ಪಂಡರಿ 211/1ಬ/2 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.20 0.77607 748749867454 17122019667

267 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂದಾ ವಿೋರಣಣ ತಲೋಳಮಟಿಿ 202/4 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 0.36 0.28134 469794443294 17122040688

268 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ತ್ುಪಪದ 18/1, 18/2ಅ ಬಿೋಳಗಿ ಗುಳಬಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 2.00 1.27761 916514616793 89014344300

269 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಬಾಲ್ಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಹರನಟಿಿ 138/3ಅ ಬಿೋಳಗಿ ಬಿಸನಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ - 1.60 1.02244 596947988592 08192210006615

270 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪನವರ 109/1+2+3/ಅಬಕ ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ - 1.18 0.40396 324369960581 31847198995

271 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Tractor Operated Sprayer ಶ್ರೋ ಹನಮಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಯಂಕನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 78/1 ಬಿೋಳಗಿ ಅಮಮಲ್ಝರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾರಕ್ಷಿ 1 - 0.56000 443769906895 013100100003173

272 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Tractor Operated Sprayer ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಮಲ್ೂಪಪ ಕೆಲಣಲಣರ 22/14 ಬಿೋಳಗಿ ಗುಳಬಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ದಾಳಿಂಬೆ 1 - 0.56000 324879192044 30463004889

273 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power weeder ಶ್ರೋಮತಿ ಮುತ್ತವವ ಯಂಕಪಪ ಭಾವಿ 108/1 ಅನಗವಾಡಿ ತಲೋಳಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.48000 491850676223 32038323045

274 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power weeder ಶ್ರೋ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಮಾಳಗಲಂಡ 137/4, 566 ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬಾಳ 1 - 0.50000 344458767706 150001013000004

275 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power weeder ಶ್ರೋಮತಿ ಅಂದಾನೆವವ ಭರಮಪಪ ಮಾದರ 172/3 ಬಿೋಳಗಿ ಸಲನನ ಬಿೋಳಗಿ ಇತ್ರ ಬದನೆ 1 - 0.63000 867528241149 150001013000004

276 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power weeder ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವವ ಬೆನನಪಪ ತ್ಳವಾರ 94/1 ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 - 0.63000 380165019552 150001013000004

277 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power weeder ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಯಮನಪಪ ಜಿಂಗಿ 91/5 ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಪೋರು 1 - 0.63000 537396359358 150001013000004

278 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power weeder ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನವಾಸ ಆಲ್ಗುಂಡೆಪಪ ಬಿಸನಾಳ 208/1+2A ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ 1 - 0.42000 937472103370 89122840225

279 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power weeder ಶ್ರೋ ದುಂಡವವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಜಮಖಂಡಿ 114/2, 115/2 ಬಿೋಳಗಿ ತಗಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 - 0.32000 896305419528 150001013000004

280 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Farm Pond ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಹೆಲಳಬಸಪಪ ಬರಗ್ಾಲ್ 46/P/8 ಅನಗವಾಡಿ ಶ್ರಗುಪಿಪ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 - 3.00000 609172175164 040100100000618

281 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಆಲ್ಗುಂಡೆಪಪ ಯಮನಪಪ ಕೆಂಪಾಣಿ 141/1 ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 607344097124 150001011000095

282 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಭರಮಪಪ ಕೆಲಳಿನನವರ 268/5 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1 - 0.87500 902953299666 89082371376

283 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Tractor ಶ್ರೋ ಕರಿಯಪಪ ಯಮನಪಪ ನಡಗೋರಿ 159/5 ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ 1 - 2.26500 637747536490 21960100059013

284 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Tractor ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಾಶಪಪ ಮಾದರ 196/1+2/1 ಅನಗವಾಡಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳ 1 - 2.26500 393142493477 039302101002310

285 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Power tiller ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂವವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮವವ ಹಿರೋಮನ 246/2A ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 - 0.85000 949327920318 31965157658

286 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Tractor ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಭೋಮಪಪ ಅಂಗಡಗೋರಿ 102/2BP ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಸಿೋಬೆ 1 - 2.40400 444890624702 63070100000773

287 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Tractor ಶ್ರೋಮತಿ ರುದರವವ ರುದರಪಪ ಯಂಕಂಚಿ 68/2ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಜಾನಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷಿ 1 - 2.50000 335930438086 89036358339

288 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Tractor ಶ್ರೋ ಶಾಸಪಪ ಬಸಪಪ ಸಿದಾದಪೂರ 301/1+2ಬ/1 301/1+2ಬ/1 ಅನಗವಾಡಿ ಕುಂದರಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷಿ 1 - 2.32500 411659799728 89081789815

289 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Tractor ಶ್ರೋ ಆಲ್ಗುಂಡೆಪಪ ಪಡಿಯಪಪ ಕಲಗಟಿ 46/12 ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಮಾವಪ 1 - 2.37400 329005774804 89010806915

290 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Tractor ಶ್ರೋ ಹುಸನಪಪ ಭೋಮಪಪ ತ್ಳವಾರ 9/15 ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಸಿೋಬೆ 1 - 1.66500 589794932402 31528019456

291 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Rotavator ಶ್ರೋ ಸಲೋಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸನಮನ 198/1B/2A ಬಿೋಳಗಿ ತಗಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 - 0.63000 374099263107 89028998630

292 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Power tiller ಶ್ರೋ ಕರಿಯಪಪ ರಾಮಪಪ ತ್ಳವಾರ 32/3B, 32/6+7, 33/3ಬ ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 - 0.85000 537978603101 17121541541

293 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Power tiller ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ವಿಠಠಲ್ ತ್ಳವಾರ 233/3 ಅನಗವಾಡಿ ಚಿಕಾಿಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ 1 - 0.54500 805310190823 32038323045

294 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Power weeder ಶ್ರೋ ಕೃಷ್ಾಣ ಶ್ವಾನಂದ ಕಳಸದ 74/1ಅ ಬಿೋಳಗಿ ನಾಗರಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 - 0.63000 261867173193 37298931593

295 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Power weeder ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಸಿದದಪಪ ಕಳಸದ 10/2 ಬಿೋಳಗಿ ನಾಗರಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1 - 0.63000 982256428850 37298931593

296 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Power weeder ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮಳಿಯಪಪ ಕಳಸದ 3/1A/1 ಬಿೋಳಗಿ ನಾಗರಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ 1 - 0.63000 939301626958 37298931593

297 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Power weeder ಶ್ರೋಮತಿ ಅಶ್ವನ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಕಳಸದ 39/7 ಬಿೋಳಗಿ ನಾಗರಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳ 1 - 0.63000 813702158172 37298931593

298 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಭಯಾನ ಯೋಜನೆ Power weeder ಶ್ರೋ ಮೋಘಪಪ ದೋಶಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 48/5 ಬಿೋಳಗಿ ನಾಗರಾಳ ಬಿೋಳಗಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1 - 0.63000 455359072357 37298931593

299 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಅನನಪೂಣಯ ಸಿದದಪಪ ಗುಗಿಹಾಳ 70/1,69/1B, ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 3.19 0.15925 456 3.19

300 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಅರವಿಂದ ಶ್ವಪಪ ಶ್ರಲೋಳ 134/5 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.24 0.06174 177 1.24

301 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಅಶಲೋಕ ಬಾಲಾಸಾಹೆೋಬ್ ಪಾಟಿೋಲ್ 105/2Ap4 ,103/2,104/2ap4 ಬಿೋಳಗಿ ಹಂಚಿನಾಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

302 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಅಶಲೋಕ ಕೆಲನಪಪ ಕೆಲನಪಪನವರ 322/2  122/2 ಅನಗವಾಡಿ ತ್ುಮಮರಮಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

303 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಬಸಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಮಳನನವರ 130/1 ಅನಗವಾಡಿ ಬಾದರದಿನನ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 5.18 0.25897 741 5.18

304 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಬಸಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾಳಗಿ 55/1B, 56/1B/B ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

305 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಬಸವರಾಜ ಹನಮಂತ್ಪೂವಾ ಪೂಜಾರಿ 58/2 ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

306 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಪಪ ಮೋಟಿ 77/2-3 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 3.19 0.15925 456 3.19

307 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಭೋಮಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ಮೊೋಕಾಶ್ 17/6, 201/1-A3 ಬಿೋಳಗಿ ಬಾಡಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

308 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಭೋಮಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಕೆಲಂತಿಕಲ್ 36/2, 36/1 ಬಿೋಳಗಿ ಟಕಿಳಕಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

309 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಭೋಮಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಮಾಳಗಿ 53/1 ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

310 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಚಂದರಶೋಖರ ಗ್ೌಡಪಪ ಶ್ರಲೋಳ 134/1 ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ತಾಳ 0.81 0.04043 116 0.81

311 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ದುಗಯವವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ 129/11 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 0.51 0.02548 73 0.51

312 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಗ್ಾಳೋಶ ಬಾಲ್ಚಂದರ ಕೆಲಂತಿಕಲ್ 38 ಬಿೋಳಗಿ ಟಕಿಳಕಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

313 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಗುರಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ತ್ಳವಾರ 319/2A ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00



314 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಗುರುಪಾದಸಾವಮಿ ಶ್ವಾನಂದ ಹಿರೋಮಠ 407/3 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

315 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಗ್ಾಯನಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಳಗನನವರ 67/7,96/1 ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪಪರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.59 0.07963 228 1.59

316 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಹನಮಂತ್ ಬಸಪಪ ಕೆಲೋವಳಿಿ 145/5,145/6,27/35 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.39 0.11956 342 2.39

317 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಹನಮಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ನಾರಪಪನವರ 95/1, 95/2-1-3, 95/2 ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 4.00 0.19992 572 4.00

318 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಜಗದಿೋಶ್ ಬಂಡೆೋಪಪ ವಾಲಕಾರ 67/2,66/1 ಅನಗವಾಡಿ ಅನಗವಾಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

319 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಕಮಲ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಕೆಲಂಡಕರ 107/3-4 ಬಿೋಳಗಿ ಸಲನನ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

320 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಕಮಲ್ವ ಚಂದರಪಪ ಕವಳಿಿ 131/1,131/1B1 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.59 0.07963 228 1.59

321 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಕರಿಬಸಪಪ ಚನಮಲ್ೂಪಪ ದೋವಿನವರ 36/1-2/2 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.68 0.08379 240 1.68

322 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹನಮಂತ್ ಗಲನನಗರ 317/1B ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

323 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮಾದವ ಯಮನಾಥ್ ಜಲೋಶ್ 194/1 ಬಿೋಳಗಿ ಗಲ್ಗಲ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

324 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮಹಾರುದರಪಪ ಬಸಪಪ ಅಂಗಡಿ 83/2 ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 0.40 0.01985 57 0.40

325 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮಹೆೋಶ ಚಿನಪಪ ಬಳಿಗ್ಾರ 105/1 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 3.19 0.15925 456 3.19

326 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮಲ್ೂಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಜಂಬಗಿ 98 ಬಿೋಳಗಿ ಕೆಲೋಲ್ಲರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

327 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮಲ್ೂಪಪ ಚನಮಲ್ೂಪಪ ದೋವಿನವರ 198/5,198/6 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.27 0.06346 182 1.27

328 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮಲ್ೂಪಪ ರಾಚಪಪ ಅವರಾದಿ 57/2 ಬಿೋಳಗಿ ಕೆಲೋಲ್ಲರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 0.40 0.01985 57 0.40

329 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮಲ್ೂಪಪ ರಾವಣ ಬಳುಲ್ದ 83/6-7A ಬಿೋಳಗಿ ಸಲನನ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

330 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮಲ್ೂಪಪ ಶ್ವರ್ಪ ಶ್ರಲೋಳ 144/1/2a ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.71 0.08526 244 1.71

331 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮಲ್ೂಪಪ ಶ್ರೋಶೈಲ್ಪಪ ಭಗವತಿ 288/2b ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

332 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮಂಜುನಾಥ್ ಸಿದದಪಪ ಸುನಗದ 35/1A ಅನಗವಾಡಿ ಅನಗವಾಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

333 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮುತ್ತಪಪ ಪಕಿೋರಪಪ ಸುನಗದ 211/4 ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 0.80 0.03969 114 0.80

334 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮುತ್ತಪಪ ಪಕಿೋರಪಪ ಸುನಗದ 213/2/2a/1 ಅನಗವಾಡಿ ಗಿರಿಸಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 0.80 0.03969 114 0.80

335 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಮುತ್ತಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಶ್ರಲೋಳ 134/4 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 0.80 0.03969 114 0.80

336 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ನಾಗನಗ್ೌಡ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 40/2B ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.20 0.06003 172 1.20

337 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಪರಮೋಶ ಪಾಂಡಪಪ ಮಾಳಗಿ 60/6 ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

338 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಪರಭು ಸುಬುಬ ಲ್ಮಾಣಿ 209/4 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.70 0.08477 243 1.70

339 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಪರಬುಲಂಗ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಟಿ 45/1 ಅನಗವಾಡಿ ಅನಗವಾಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

340 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಪರಮೊೋದ ಗುರುರಾಜ ದೋಶಪಾಂಡೆ 230/1 ಅನಗವಾಡಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

341 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ರಾಚಪಪ ಕೃಷಣಪಪ ಅವರಾದಿ 57/1 ಬಿೋಳಗಿ ಕೆಲೋಲ್ಲರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 0.40 0.01985 57 0.40

342 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ರಾಚಯಯ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ಹಿರಮಠ 131/2a/ ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.59 0.07963 228 1.59

343 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ರಾಮಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಜಂಬಗಿ 98/2 ಬಿೋಳಗಿ ಕೆಲೋಲ್ಲರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

344 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ರಮೋಶ ಮಲ್ೂಪಪ ನಾರಪಪನವರ 94/2-3B, 94/2-3A, 94/2-3B ಅನಗವಾಡಿ ಯಳಿಿಗುತಿತ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 4.00 0.19992 572 4.00

345 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ರಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ಗಲನನಗರ 312/2B1 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

346 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ರೋಣುಕಾ ಹನಮಂತ್ ದಳವಾಯಿ 117/4 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ತಾಳ 0.44 0.02181 63 0.44

347 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ರುಕಮವವ ಈರಪಪ ಕರಿಗಲೋಂಡ 83/5 ಅನಗವಾಡಿ ಮನನಕೆೋರಿ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

348 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ರುಕಮವವ ಪಪಂಡಪಪ ಚಬಿಬ 278 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ತಾಳ 2.87 0.14357 411 2.87

349 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸೈದುಸಾಬ್ ಮೈಬುಸಾಬ್ ಚೌದರಿ 644/p3 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

350 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸೈದುಸಾಬ್ ಮೈಬುಸಾಬ್ ಚೌದರಿ 644/1b ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 0.42 0.02083 60 0.42

351 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸಂಗಪಪ ಚಂದರಪಪ ಬಾರಕೆೋರ 312/2B/2 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

352 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸಂಗಪಪ ಗುರಪಪ ಬಳಿಗ್ಾರ 105/2b,105/2a ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.39 0.11956 342 2.39

353 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸಂಗಪಪ ರಾಮಪಪ ಕೌಜಲ್ಗಿ 146/2 ಅನಗವಾಡಿ ತಲೋಳಮಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 4.00 0.19992 572 4.00

354 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸಂತಲೋಷ್ ಪಾಂಡಪಪ ಒಂಟಿ 245/1 b,246/1b,247/1b ಬಿೋಳಗಿ ಸಲನನ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

355 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸವಿತಾ ನಾಗೋಶ್ ಭಾಗವತಿ 322/2 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ತಾಳ 0.83 0.04116 118 0.83

356 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಶಂಕರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಉಪಾಪರ 257 /7 ಬಿೋಳಗಿ ತಗಿಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.20 0.05978 171 1.20

357 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಶಂಕರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಶ್ರಲೋಳ 155 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

358 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಶಾಂತ್ಬಾಯಿ ಅಡಿರ್ಪಪ ಬೆನಕಟಿಿ 316/1 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

359 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಶಾಂತ್ಬಾಯಿ ಅಡಿರ್ಪಪ ಬೆನಕಟಿಿ 316/1 ಅನಗವಾಡಿ ಅರಕೆೋರಿ ತಾಳ 0.40 0.01985 57 0.40

360 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಶ್ಲಾಪ ಹನಮಂತ್ ಹಲ್ಗಲ 81/3 ಬಿೋಳಗಿ ಸಲನನ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 0.42 0.02083 60 0.42

361 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಭಾಗವತಿ 217 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 0.87 0.04312 124 0.87

362 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಶ್ವಾನಂದ ಡೆಲಂಗರಪಪ ಕಣವಿ 255/3,256,3 ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

363 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಶ್ವಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಭಾವಿ 15/1-2-3/B,16/1B ಅನಗವಾಡಿ ತಲೋಳಮಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

364 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಶ್ವಯಯ ಗುರಳಿಂಗಯಯ ಹಿರೋಮಠ 131/2c ಅನಗವಾಡಿ ಹೆಲನನಹಾಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

365 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಸಂಗಪಪ ಮೋಟಿ 92/1A ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

366 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಭಾಗವತಿ 47/2 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ತಾಳ 0.90 0.04459 128 0.90

367 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸಿದದಪಪ ದುಗಯಪಪ ಮಾದರ 95/6 ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

368 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸಲೋಮಲಂಗಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಗಣಿ 261/1a/1 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.59 0.07963 228 1.59

369 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸಲೋಮರಾಯಪಪ ಹನಮಂತ್ಪಪ ಪೂಜಾರಿ 54/2 ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ತಾಳ 0.84 0.04190 120 0.84

370 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸುಬುಬ ದೋವಲ್ು ಲ್ಮಾಣಿ 89/7 ಅನಗವಾಡಿ ಸುನಗ ತಾಳ 2.39 0.11956 342 2.39

371 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸುಲ್ಕ್ಷ್ನ ಅರವಿಂದ ಮಂಕಣಿ 76/2/2 ಅನಗವಾಡಿ ಮನನಕೆೋರಿ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

372 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸುಮಾ ಶ್ವಾನಂದ ಮಂಕಣಿ 79/2/2 ಅನಗವಾಡಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

373 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಸುವಣಯ ಶ್ವಾನಂದ ಉಳಾಿಗಡಿಡ 60/2 ಅನಗವಾಡಿ ಹೆರಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 0.45 0.02254 65 0.45

374 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ವಿೋರಣಣ ಶ್ವಯೋಗಪಪ ಕೆರಲರ 606/5 ಬಿೋಳಗಿ ಢವಳೋಶವರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 4.00 0.19992 572 4.00

375 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಯಲ್ೂಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಸಲಕನಾದಗಿ 68/5 ಬಿೋಳಗಿ ರಲಳಿಿ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

376 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಯಲ್ೂವವ ಹೆಲನಪಪ ಹಳಿಿ 44/1k ಅನಗವಾಡಿ ಬಲದಿಹಾಳ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

377 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2nd Year (2019-20) ಯಮನವವ ಗುರಪಪ ಪೂೋಲಶ್ 132/3 ಬಿೋಳಗಿ ಸಲನನ ತಾಳ 0.43 0.02132 61 0.43

378 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) AMINAPPA Gadigeppa Malennavar 121/2 Anagawadi Honnehala
General ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

379 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Ashok Venkatanayak Patil 247/4 Anagawadi Arakeri
General ತಾಳ 1.60 0.07987 229 1.60

380 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Basappa Bimappa Paragond 101/4-5 Bilagi Davaleshwar
General ತಾಳ 0.70 0.03479 100 0.70

381 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Basavaraj S/o Muttappa Satyanaik 86 Anagawadi Herkal
General ತಾಳ 1.59 0.079625 228 1.59

382 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) bimappa sangapp karegonda 85/2 Anagawadi Mannikeri
OBC ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

383 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) gangabai siddanna magi 42/2-3a Bilagi Shivapur
General ತಾಳ 2.30 0.114905 329 2.30

384 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) gangabai siddanna magi 42 Bilagi Siddapur
General ತಾಳ 0.80 0.03969 114 0.80

385 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Goudapp Rangappa Halagali 62/2 Bilagi Sonna
General ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

386 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Gurunath Kallayya Hiremat 225/2 Anagawadi Tolamatti
General ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

387 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Gurunath Kallayya Hiremat 19/p1 Anagawadi Tolamatti
General ತಾಳ 1.40 0.069825 200 1.40

388 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) HANAMANT  MALLAPPA POLESHI 110/4 Bilagi Sonna
General ತಾಳ 0.80 0.03969 114 0.80

389 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) hanamant venkappa halagali 61 Bilagi Sonna
General ತಾಳ 1.59 0.079625 228 1.59

390 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Hanamantb Gangappa  Mareguddi 92/2 Bilagi Kolur
General ತಾಳ 1.22 0.06076 174 1.22

391 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) irappa gurupadappa hebbal 131/b Anagawadi Anagawadi
General ತಾಳ 0.80 0.03969 114 0.80

392 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Kallappa Basalingappa Halli 99 Bilagi Davaleshwar
General ತಾಳ 1.59 0.079625 228 1.59

393 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Kasturibayi w/o Ashok Patil 194/4 Anagawadi Arakeri
General ತಾಳ 1.20 0.05978 171 1.20



394 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) mahadevi satyappa onti 246/1 Bilagi Sonna
General ತಾಳ 0.80 0.03969 114 0.80

395 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Mallikarjun  Shankaragoud  bolaraddi 75/2b Anagawadi Tolamatti
General ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

396 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) mallyappa bhimaray pirashetti 90/1    90/2A Bilagi Davaleshwar
General ತಾಳ 1.68 0.08379 240 1.68

397 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) manjunath parapoa Tolamatti 80/2 Anagawadi Sunaga
General ತಾಳ 2.37 0.118335 339 2.37

398 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Maruti Govindappa Bilandi 260/2 Bilagi Rolli
OBC ತಾಳ 3.46 0.17297 495 3.46

399 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Muniraj Pralhadarao Saradesai 1/2 Anagawadi Mannikeri
General ತಾಳ 1.71 0.08526 244 1.71

400 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Nagappa Shivappa Meti 123/5, 125/5, 126/5 Anagawadi Mannikeri
General ತಾಳ 4.00 0.19992 572 4.00

401 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Ningappa  Laxmappa Malakagond 70/4 Bilagi Sonna
General ತಾಳ 1.12 0.05586 160 1.12

402 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Pralhad S/o  Lakkappa Satyanaik 84/1-4/k Anagawadi Herkal
General ತಾಳ 1.59 0.079625 228 1.59

403 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Pralhad S/o  Lakkappa Satyanaik 84/1-4k Anagawadi Tolamatti
General ತಾಳ 1.59 0.079625 228 1.59

404 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Ravatappa Bagappa Madagunaki 101/6,102/6 Bilagi Davaleshwar
General ತಾಳ 0.70 0.03479 100 0.70

405 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Sangappa Bagappa karagond 226/1pb Anagawadi Mannikeri
General ತಾಳ 1.59 0.079625 228 1.59

406 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) satyappa hanamappa onti 246/1a Bilagi Sonna
General ತಾಳ 0.80 0.03969 114 0.80

407 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Shankrappa S/o Kariyappa Antaragond 67/2b Bilagi Davaleshwar
General ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

408 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Shivanand  Mudiyappa Bolaraddi 123/1B/1 Anagawadi Tolamatti
General ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

409 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Shivanand Shankrapp Mankani 76/1 Anagawadi Mannikeri
General ತಾಳ 3.19 0.15925 456 3.19

410 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Shrishail  Laxmappa Malakagond 70/3 Bilagi Sonna
General ತಾಳ 1.10 0.055125 158 1.10

411 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Veeranagoud Siddarayagoud Biradar 66/2a/4 Bilagi Hanchinal
General ತಾಳ 0.48 0.023765 68 0.48

412 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Virupaksha gurubasapppa revadigar 21/1 Bilagi Davaleshwar
General ತಾಳ 4.00 0.19992 572 4.00

413 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Yallavva  parappa Tolamattti 119/4 Anagawadi Sunaga
General ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

414 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Yallavva Honappa Halli 44/1k Anagawadi Anagawadi
General ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

415 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) yamanappa Mallappa Meti 90/5,90/6,91/2,91/3 Anagawadi Mannikeri
OBC ತಾಳ 4.78 0.23863 683 4.78

416 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2018-19( 3rd Year) Fakirappa Sharanappa Pujari 146/2, 147/2 Anagawadi Bhudhihal-SH
General ತಾಳ 1.20 0.05978 171 1.20

417 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) Birappa  Siddappa Pujari 55/3/d 54/1/a Anagawadi Bhudhihal-SH
OBC ತಾಳ 3.53 0.17640 505 3.53

418 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) dandepp shivalingapp madar 95/15a Anagawadi Bhudhihal-SH ತಾಳ 0.87 0.04312 124 0.87

419 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) kalabasapp bimappa pujari 54/1b Anagawadi Bhudhihal-SH
OBC ತಾಳ 1.60 0.07987 229 1.60

420 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) ragavendra revappa shilol 133/3 Anagawadi Bhudhihal-SH
OBC ತಾಳ 1.23 0.06150 176 1.23

421 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) ramanna pundalikappa onti 245/2 Bilagi Sonna
General ತಾಳ 0.69 0.03455 99 0.69

422 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) ramappa giriyapp jadeyamanavar 92/1 Anagawadi Kundaragi
General ತಾಳ 2.39 0.11956 342 2.39

423 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) ravi shubas shirol 133/1 Anagawadi Bhudhihal-SH
OBC ತಾಳ 1.11 0.05537 159 1.11

424 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) shilpa hanamanth halagali 81/3 Bilagi Sonna
General ತಾಳ 3.00 0.14994 429 3.00

425 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) shilpa hanamanth halagali 81/3 Bilagi Sonna
General ತಾಳ 1.00 0.04998 143 1.00

426 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) somarayapp hanamathapp pujari 54/2 Anagawadi Bhudhihal-SH
General ತಾಳ 2.79 0.13941 399 2.79

427 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) somarayapp hanamathapp pujari 55/1k Anagawadi Bhudhihal-SH
General ತಾಳ 2.09 0.10437 299 2.09

428 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) venkatesh satyappa onti 251/1a Bilagi Sonna
General ತಾಳ 0.79 0.03945 113 0.79

429 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) yankanna  siddappa desai 147/3 Bilagi Sonna
OBC ತಾಳ 2.00 0.09996 286 2.00

430 ಸಾಮಥಯಯವಪಳಿ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣೆಣ ತಾಳ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ 2017-18( 4th year) ramesh mallappa malakagond 261/2 Bilagi Sonna
General ತಾಳ 2.79 0.13941 399 2.79



ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು

1 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

2 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

3 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

4 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

5 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

6 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

7 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

8 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

9 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

10 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

11 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

12 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

13 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

14 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಜಿಲೂ:ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ



15 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

16 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

17 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

18 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

19 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

20 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

21 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

22 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

23 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

24 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

25 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

26 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

27 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

28 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

29 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

30 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ



31 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

32 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

33 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

34 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

35 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

36 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

37 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

38 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

39 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

40 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

41 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

42 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

43 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

44 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

45 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

46 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ



47 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

48 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ

49 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
50 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
51 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
52 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
53 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
54 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
55 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
56 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
57 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
58 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
59 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
60 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
61 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
62 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
63 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
64 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
65 ಎಣೆಣ ತಾಳ ಬೆಳ ಯೋಜನೆ
66 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
67 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
68 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
69 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
70 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
71 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
72 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
73 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
74 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
75 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



76 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
77 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
78 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
79 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
80 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
81 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
82 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
83 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
84 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
85 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
86 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
87 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
88 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
89 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
90 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
91 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
92 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
93 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
94 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
95 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
96 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
97 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
98 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
99 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

100 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
101 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
102 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
103 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



104 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
105 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
106 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
107 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
108 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
109 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
110 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
111 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
112 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
113 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
114 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
115 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
116 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
117 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
118 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
119 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
120 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
121 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
122 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
123 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
124 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
125 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
126 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
127 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
128 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
129 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
130 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
131 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



132 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
133 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
134 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
135 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
136 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
137 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
138 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
139 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
140 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
141 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
142 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
143 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
144 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
145 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
146 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
147 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
148 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
149 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
150 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
151 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
152 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
153 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
154 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
155 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
156 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
157 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
158 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
159 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



160 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
161 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
162 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
163 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
164 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
165 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
166 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
167 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
168 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
169 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
170 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
171 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
172 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
173 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
174 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
175 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
176 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
177 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
178 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
179 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
180 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
181 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
182 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
183 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
184 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
185 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
186 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
187 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



188 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
189 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
190 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
191 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
192 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
193 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
194 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
195 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
196 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
197 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
198 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
199 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
200 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
201 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
202 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
203 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
204 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
205 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
206 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
207 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
208 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
209 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
210 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
211 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
212 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
213 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
214 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
215 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



216 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
217 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
218 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
219 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
220 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
221 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
222 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
223 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
224 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
225 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
226 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
227 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
228 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
229 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
230 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
231 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
232 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
233 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
234 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
235 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
236 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
237 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
238 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
239 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
240 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
241 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
242 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
243 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



244 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
245 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
246 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
247 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
248 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
249 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
250 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
251 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
252 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
253 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
254 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
255 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
256 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
257 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
258 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
259 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
260 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
261 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
262 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
263 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
264 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
265 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
266 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
267 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
268 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
269 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
270 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
271 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



272 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
273 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
274 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
275 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
276 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
277 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
278 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
279 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
280 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
281 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
282 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
283 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
284 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
285 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
286 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
287 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
288 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
289 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
290 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
291 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
292 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
293 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
294 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
295 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
296 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
297 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
298 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
299 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



300 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
301 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
302 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
303 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
304 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
305 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
306 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
307 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
308 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
309 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
310 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
311 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
312 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
313 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
314 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
315 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
316 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
317 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
318 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
319 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
320 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
321 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
322 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
323 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
324 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
325 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
326 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
327 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



328 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
329 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
330 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
331 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
332 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
333 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
334 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
335 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
336 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
337 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
338 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
339 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
340 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
341 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
342 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
343 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
344 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
345 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
346 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
347 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
348 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
349 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
350 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
351 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
352 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
353 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
354 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
355 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



356 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
357 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
358 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
359 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
360 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
361 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
362 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
363 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
364 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
365 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
366 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
367 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
368 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
369 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
370 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
371 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
372 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
373 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
374 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
375 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
376 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
377 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
378 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
379 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
380 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
381 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
382 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
383 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



384 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
385 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
386 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
387 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
388 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
389 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
390 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
391 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
392 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
393 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
394 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
395 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
396 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
397 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
398 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
399 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
400 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
401 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
402 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
403 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
404 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
405 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
406 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
407 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
408 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
409 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
410 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
411 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



412 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
413 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
414 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
415 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
416 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
417 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
418 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
419 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
420 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
421 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
422 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
423 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
424 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
425 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
426 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
427 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
428 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
429 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
430 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
431 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
432 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
433 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
434 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
435 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
436 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
437 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
438 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
439 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



440 ಪರದಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
441 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
442 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
443 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
444 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
445 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
446 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
447 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
448 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
449 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
450 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
451 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
452 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
453 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
454 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
455 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
456 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
457 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
458 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
459 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
460 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
461 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
462 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
463 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
464 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
465 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
466 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
467 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
468 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
469 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
470 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
471 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
472 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ



473 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
474 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
475 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
476 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
477 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
478 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
479 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
480 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
481 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
482 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
483 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
484 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
485 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
486 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
487 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
488 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
489 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
490 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
491 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
492 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
493 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
494 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
495 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
496 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
497 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
498 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
499 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
500 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
501 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
502 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
503 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
504 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
505 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ



506 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
507 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
508 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

509 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

510 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

511 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

512 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

513 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

514 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

515 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

516 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

517 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

518 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

519 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

520 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

521 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

522 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

523 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ



524 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

525 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

526 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

527 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

528 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

529 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

530 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

531 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

532 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

533 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

534 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

535 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

536 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

537 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

538 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

539 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ



540 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

541 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

542 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

543 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

544 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

545 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

546 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

547 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

548 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

549 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

550 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

551 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

552 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

553 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

554 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

555 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ



556 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

557 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

558 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

559 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

560 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

561 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

562 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

563 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
564 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
565 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
566 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
567 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
568 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
569 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
570 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
571 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
572 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
573 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
574 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
575 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
576 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
577 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
578 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
579 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
580 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
581 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ



582 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
583 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
584 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
585 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
586 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
587 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
588 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
589 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
590 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
591 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
592 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
593 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
594 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
595 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
596 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
597 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
598 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
599 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
600 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
601 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
602 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
603 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
604 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
605 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
606 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
607 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
608 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
609 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
610 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

611 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

612 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
613 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ



614 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
615 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
616 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
617 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
618 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
619 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
620 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
621 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
622 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
623 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
624 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
625 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
626 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
627 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
628 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
629 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
630 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
631 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
632 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
633 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
634 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
635 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
636 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
637 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
638 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
639 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
640 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
641 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
642 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ

643 RKVY

644 RKVY



645 RKVY

646 RKVY

647 RKVY

648 RKVY

649 RKVY

650 RKVY

651 RKVY

652 RKVY

653 RKVY

654 RKVY

655 SMAM

656 SMAM

657 SMAM

658 SMAM

659 SMAM

660 SMAM

661 SMAM

662

663 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

664 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

665 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

666 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



667 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

668 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

669 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

670 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

671 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

672 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

673 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

674 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

675 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

676 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

677 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

678 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

679 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

680 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

681 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

682 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

683 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

684 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

685 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

686 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



687 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

688 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

689 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

690 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

691 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

692 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

693 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

694 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

695 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

696 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

697 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
698 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
699 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
700 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
701 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
702 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
703 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
704 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



705 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
706 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
707 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
708 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
709 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
710 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
711 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
712 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
713 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
714 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



ತಾಲ್ಲೂಕು: ಜಮಖಂಡಿ

ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ/ಚಟುವಟಿಕೆ

3rd Year Fertilizer 

Distribution 

3rd Year Fertilizer 

Distribution 

3rd Year Fertilizer 

Distribution 

3rd Year Fertilizer 

Distribution 

3rd Year Fertilizer 

Distribution 

3rd Year Fertilizer 

Distribution 

3rd Year Fertilizer 

Distribution 

3rd Year Fertilizer 

Distribution 

3rd Year Fertilizer 

Distribution 

2nd Year Fertilizer 

Distribution 

2nd Year Fertilizer 

Distribution 

2nd Year Fertilizer 

Distribution 

2nd Year Fertilizer 

Distribution 

2nd Year Fertilizer 

Distribution 

ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ



2nd Year Fertilizer 

Distribution 

2nd Year Fertilizer 

Distribution 

2nd Year Fertilizer 

Distribution 

2nd Year Fertilizer 

Distribution 
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ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ
ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ

ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯ
ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯ

ಬಾಳ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ



ಬಾಳ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ
ಬಾಳ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ
ಬಾಳ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ
ಬಾಳ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ

ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ಬಾಳ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ದಾರಕ್ಷಿ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ದಾರಕ್ಷಿ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ದಾರಕ್ಷಿ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ದಾರಕ್ಷಿ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ದಾರಕ್ಷಿ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ದಾರಕ್ಷಿ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ದಾರಕ್ಷಿ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ದಾರಕ್ಷಿ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ



ದಾರಕ್ಷಿ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ದಾರಕ್ಷಿ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ
ದಾರಕ್ಷಿ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)



ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)



ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಪಾರಥಮಿಕ (ಒಣದಾರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ 
ಅರಿಷ್ಟ್ಣ)

ಯಾಂತಿರಕರಣ (ಟ್ರಾರಕರರ) ಘಟಕ



ಯಾಂತಿರಕರಣ (ಟ್ರಾರಕರರ) ಘಟಕ

ಯಾಂತಿರಕರಣ (ಟ್ರಾರಕರರ) ಘಟಕ

ಯಾಂತಿರಕರಣ (ಟ್ರಾರಕರರ) ಘಟಕ

ಯಾಂತಿರಕರಣ (ಟ್ರಾರಕರರ) ಘಟಕ

ಯಾಂತಿರಕರಣ (ಟ್ರಾರಕರರ) ಘಟಕ

ಯಾಂತಿರಕರಣ (ಟ್ರಾರಕರರ) ಘಟಕ

ಯಾಂತಿರಕರಣ (ಟ್ರಾರಕರರ) ಘಟಕ

ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಘಟಕ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಘಟಕ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಘಟಕ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ ಘಟಕ

ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದಿಕೆ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ



ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ
ಸಮುದಾಯ ಕೆರ ಘಟಕ

ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ
ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ

ಪಕ್ಷಿ ನೋರಲೋದಕ ಬಲ ಘಟಕ
ಪಕ್ಷಿ ನೋರಲೋದಕ ಬಲ ಘಟಕ
ಪಕ್ಷಿ ನೋರಲೋದಕ ಬಲ ಘಟಕ
ಪಕ್ಷಿ ನೋರಲೋದಕ ಬಲ ಘಟಕ
ಪಕ್ಷಿ ನೋರಲೋದಕ ಬಲ ಘಟಕ
ಪಕ್ಷಿ ನೋರಲೋದಕ ಬಲ ಘಟಕ
ಪಕ್ಷಿ ನೋರಲೋದಕ ಬಲ ಘಟಕ
ಪಕ್ಷಿ ನೋರಲೋದಕ ಬಲ ಘಟಕ
ಪಕ್ಷಿ ನೋರಲೋದಕ ಬಲ ಘಟಕ
ಪಕ್ಷಿ ನೋರಲೋದಕ ಬಲ ಘಟಕ

ಶ್ೋಥಲ್ ಗೃಹ ಘಟಕ
ಶ್ೋಥಲ್ ಗೃಹ ಘಟಕ

ಸಮಗರ ಪಾಯಕಹೌಸ ಘಟಕ

ಸಮಗರ ಪಾಯಕಹೌಸ ಘಟಕ

ಸಮಗರ ಪಾಯಕಹೌಸ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ



ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ
ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ

ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ
ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ
ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ
ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ

RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ   ನೋರು 
ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ

RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ   ನೋರು 
ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ



RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ   ನೋರು 
ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ

RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ   ನೋರು 
ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ

RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ   ನೋರು 
ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ

RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ   
ಯಾಂತಿರಕರಣ

RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ   
ಯಾಂತಿರಕರಣ

RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ   
ಯಾಂತಿರಕರಣ

RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ   
ಯಾಂತಿರಕರಣ

RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ   
ಯಾಂತಿರಕರಣ

RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ   
ಯಾಂತಿರಕರಣ

RKVY  ಯೋಜನೆಯಡಿ   
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ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು

ಕೃಷಣಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಹಾರ

ಬಾಪಪಸಾಬ ಸುಲಾತನ ಭೆಲೋಜದ

ಮಹಾದೋವಿ ಸದಾಶ್ವ ಟಕಿಳಕಿ

ಮಲ್ೂಯಯ ದುಂಡಯಯ ಗಣಾಚಾರಿ

ನೋಮಣಣ ಭೋಮಪಪ ಜಕನಲರ

ನೋತಿನ ಗುಂಡಪಪ ಹುಣಶ್ಕಟಿಿ

ರಾಯಪಪ ಬಾಳಪಪ ಜಮಖಂಡಿ

ಸಾಬು ಪರಸಪಪ ಗದಯಳ

ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಪರಸಪಪ ಗದಯಳ

ಅಶಲೋಕ ಮಲ್ೂಪಪ ತಗಿಿ

ಬಾಗವವ ಶ್ವಮುತಿಯ ಮಠದ

ಬಸಪಪ ಕರಪಪ ತ್ುಂಗಳ

ಬಸಪಪ ಸಿದದಪಪ ನಂಗಸಾನ

ಬಸಪರಭು ಚನನಬಸಪಪ 
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ಚಿದಾನಂದ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಕೆಲಣುಣರ 

ಗಡಿಗೋಪಪ ರಾಮಪಪ ಸಿಂಗ್ಾಡಿ

ಗಂಗವವ ರಾಮಪಪ ಸಿಂಗ್ಾಡಿ

ಹಣಮಂತ್ ಗಲಂವಿೋದ ತಗಿಿ

ಹನಮೋಶ ಬಸವನೆನೋಪಪ ಅಂಕಡ

ಹನಮೋಶ ಬಸವನೆನೋಪಪ ಅಂಕಡ

ಹನಮೋಶ ಬಸವನೆನೋಪಪ ಅಂಕಡ

ಕಾಡಪಪ ಬಿೋರಪಪ ತ್ುಂಗಳ

ಕೃಷಣಪಪ ಬಸಪಪ ತಗಿಿ

ಮದೋವ ಹುಕೆಿೋರಿ

ನಂಗಪಪ ಕರಪಪ ಹುಣಶ್ಕಟಿಿ

ಸಂಜಪಪ ಶ್ವಪಪ ದೋವರವರ

ಸರಲೋಜಿನ ಗಲವಿೋಂದಪಪ ಹುದದರ

ಸತ್ಯಪಪಯಮನಪಪ ಮೋಳಿಿಗೋರಿ

ಶೋಖರ ಮಲ್ೂಪಪ ತಗಿಿ

ಶ್ವಮಲತಿಯ ರಾಚಯಯ ಮಠದ



ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಶ್ವಪಪ ದೋವರವರ

ಸುರೋಶ ಸತ್ಯಪಪ ಸಿಂಗ್ಾಡಿ

ರ್ೋಂಕಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ತೋಗಿಿ

ರ್ಂಕಟೋಶ ಸುರೋಶಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್

ವಿರೋಂದರ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ

ಗೈಬು ಹುಸೋನಸಾಬ ಮುಲಾೂ

ಮಲ್ೂಣಗ್ೌಡ ರಾಚನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್

ಮಲ್ೂಪಪ ಗಂಗಪಪ ಸನದಿ

ಪರಮಾನಂದ ಚನನಪಪ ಕಂಕಣವಾಡಿ

ಪರಕಾಶ ಗ್ೌಡಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್

ರಫೋಕ ಕಾಶ್ೋಮಸಾಬ ಬೆಲೋಜದ

ಸತ್ಯಪಪ ತ್ವಣಣಪಪ ಸನದಿ

ಶ್ವಪಪ ತ್ವಣಣಪಪ ಸನದಿ

ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಸಿದದಗಲಂಡಪಪ ಕೆಲಪಪದ

ಮಾರುತಿ ಬಾಳಪಪ ಹಲಗ್ಾರ

ನೌಶದಾಬಿ ನಾಬಿಸಾಬ ಗದಾಯಳ



ರಾಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬೆೋಕೆಿರಿ

ಸಾಧನಾಬಾಯಿ ಸದಾಶ್ವ ಚವರ

ಮಲ್ೂಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಜಕಾನ
ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ರಾಮಪಪ ಜಕಾನ

ಮಲ್ೂಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಜಕಾನ
ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ರಾಮಪಪ ಜಕಾನ

ಮಲ್ೂಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಜಕಾನ
ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ರಾಮಪಪ ಜಕಾನ
ವಿರೋಂದರ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಿ

ಸಿದದಪಪ  ರಾಮಪಪ ಗ್ೌರಣಣವರ
ಹಸನಸಾಬ ಅಲಾೂಸಾಬ ನದಾಫ

ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ ಗ್ೌರಣಣವರ
ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮುತ್ತಪಪ ಕುರಣಿ

ಹಸನಸಾಬ ಅಲಾೂಸಾಬ ನದಾಫ
ದಸತಗಿೋರಸಾಬ ಖ್ಾಜಿೋರಸಾಬ ನಲರಸಾಬಗಲೋಳ

ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ ಗ್ೌರಣಣವರ
ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮುತ್ತಪಪ ಕುರಣಿ

ಹಸನಸಾಬ ಅಲಾೂಸಾಬ ನದಾಫ
ದಸತಗಿೋರಸಾಬ ಖ್ಾಜಿೋರಸಾಬ ನಲರಸಾಬಗಲೋಳ

ಗುರುಪಪತ್ರ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪ ಪೂಜಾರಿ
ಪರಶುರಾಮ ಮಾರುತಿ ಪೂೋಳ

ಸದಗುರು ಗಿರಮಲ್ೂಪಪ ಪೂಜಾರಿ
ರೋಣುಕಾ ಸದಪಪ ಮತಿರ

ಅಜುಯನ ಬಸಪಪ ಕರಿಗ್ಾರ
ಭೋಮಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಡವಳೋಶವರ 

ಹಣಮಂತ್ ಸಿದದಪಪ ಕರಿಗ್ಾರ
ನಾಗಪಪ ಕಾಡಪಪ ಜಗದಾಳ

ರಾಮಪಪ ಕರೋಪಪ ಲ್ಟಿಿ ಉರ್ಫಯ ಬಸಟವಾಡ
ಮನಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಳೋಮನ



ನಂಗಪಪ ಮಾಳಪಪ ಮುಂದಿನಮನ
ರವಿೋಂದರ ಶ್ರೋಪತಿ ಧಡಲತಿ

ಬಸವರಾಜ ಪರಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 
ಮುತ್ತಪಪ ಭೋಮಪಪ ಹಳಲಿರ
ಪರಶುರಾಮ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಟಿೋಲ್
ಗ್ೌಡಪಪ ನಂಗಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡ

ಸಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ರಾಣಪಪಗಲೋಳ
ಜಯಂತ್ ರಾಮಪಪ ಹಂದಿಗುಂದಿ

ಶ್ವಯಾಯ ಅಲ್ೂಯಾಯ ಬಂಗಿ
ನಾಗಪಪ ಹೆಲಳಪಪ  ಅಂಕಲ್ಗಿ

ಸುರೋಶ ನಂಗಪಪ ಮಾಳಿ
ಚಂದರಪರಭು ಪರಕಾಶ ಕವಟಕೆಲೋಪಪ

ವಿಠಠಲ್ ಲಂಕಪಪ ಗಿರಡಿಡ
ಬಸುಗ್ೌಡ ಭೋಮಪಪ ಹೆಲನವಾಡ

ಪಪಷ್ಾಪ ಭೋಮಪಪ ಕವಟೋಕರ
ಸುರೋಶ ಕಾಶ್ರಾಮ ಚವಾಹಣ
ಗುರನಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಸಿಂಧುರ
ಸಂಗಪಪ ಮಾದೋವ ಕಾಸಾರ

ಹನಮಂತ್ ಶಾಂತಾರಾಮ ಹುನಲನರ 
ಪಂಕಜ ವಸಂತ್ ಚವಾಹಣ 

ಮಹಾವಿೋರ ಜಿನನಪಪ ಜಮಖಂಡಿ
ಕಾಶಪಪ ಪೂಜಪಪ ಪೂಜಾರಿ
ತ್ುಳಜಪಪ ಪಾಂಡು ಕದಮ
ಶ್ವಪಪ ನಂಗಪಪ ಬೆೋಟಕಳ

ಭರತೋಶ ಭೋಮಗಂಡ ಕವಟೋಕರ
ಮಾಯಪಪ ಸಿದದಪಪ ಹುಗ್ಾರ
ಅನೋಲ್ ಭೋಮಪಪ ಬೆಲೋಸಲ
ಕೆೋಶವ ರಾಮಚಂದರ ಜಾಧವ 



ಈರಣಣ ಭೋಮಪಪ ಶೋಗುಣಶ್
ವಿೋನೆಲೋಬಾ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ನಾಯಮಗ್ೌಡ

ಪರಥಾಪಸಿಂಗ ಹರಿಸಿಂಗ ರಜಪೂತ್
ಖಂಡು ತಾತಲೋಬಾ ಶ್ಂಧೆ

ಮಹಾದೋವ ಕಲ್ೂಪಪ ಆಲ್ಗಲರ
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲ್ೂಪಪ ಆಲ್ಗಲರ
ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಪರಪಪ ಶೋಗುಣಶ್

ಪಡದಯಯ ಸತ್ಯವಿೋರಯಯ ಹಿರೋಮಠ
ಶ್ವಪಪ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪ ಕುಂಚನಲರ

ಮಹಾದೋವ ಪರಪಪ ಶೋಗುಣಶ್
ರವಿ ಸಿದಾರರಾಮ ಬಸಟಿಿ

ಪದಮವವ ಮಾಳಪಪ ಹರಕರ
ಸಾಬು ಸಿದದಪಪ ಹರಕರ

ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಚನನಪಪ ಮಾಳಿ 
ಸಂಜಯ ಗ್ೌಡಪಪ ಹೆಲೋಸುರ

ದುಂಡಪಪ ಗುರಲಂಗಪಪ ಮಾಳಿ
ಶಂಕರ ತ್ುಕಾರಾಮ ಮುಳಿಕ

ಮಹಾದೋವ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಮಾಳಿ
ಈರಪಯಯ ಮಲ್ೂಯಯ ಮಠಪತಿ

ಗಂಗವವ ಸಿದದಪಪ ಜಂಬಗಿ
ಶಂಕರ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಯಂಡಿಗೋರಿ
ಹಣಮಂತ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರಾದಿ
ಪರಕಾಶ ಬಸಪಪ ರಾಮಗಲಂಡ

ವಿೋರಪಪ ಚನನಬಸಪಪ ಬುದಿಹಾಳ
ಪರಪಪ ಗುರುಪಾದಪಪ ಸವದತಿತ

ಅಬುಬಕರ ಮಹಮದಸಾಬ ಸೈಯಯದ
ಕಲ್ೂಯಯ ಅಲ್ೂಯಯ ಮಠಪತಿ
ಕೆೋದಾರಿ ಭೋಮಪಪ ಕವಟೋಕರ 



ಗಜಾನನ ರಾಮಚಂದರ ಕದಮ
ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್
ಸರಸವತಿ ಸದಾಶ್ವ ಮುಧೆಲೋಳ
ಚಂದರಪಪ ಗುರಪಪ ಚಿಂಚಲ

ಬಾಬಾಸಾಬ ದಲಂಡಿಬಾ ಸಿಂಧೆ
ಅಶಲೋಕ ಬಾಬುಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್

ಯಲ್ೂಪಪ ಗುರಲಂಗಪಪ ಅರುಟಗಿ
ಕಿರಣ ಬಸವರಾಜ ಹೆಲಸುರ
ಪಾವಯತಿ ಸದಾಶ್ವ ಶೋಗುಣಶ್
ಸಾಬು ರಾಚಪಪ  ಗುಡಡದ
ದುಂಡಪಪ ನಂಗಪಪ ಮಾಳಿ

ಮಲ್ೂವವ ಮಹಾದೋವ ಗುಡಿ
ಧರೋಪಪ ದುಂಡಪಪ ಬಾಯಕೆಲಡ
ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಸದಾಶ್ವ ಪೂಜಾರಿ

ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಸಂಗಪಪ ಮರೋಗುದಿದ
ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಕಲ್ೂಪಪ ಮೋಟಿ

ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮುತ್ತಪಪ ದಲಡಮನ
ರಾಯಪಪ ಗಂಗಪಪ ಮಾದರ/ಮಾಂಗ

ಚನನವವ ಬಸಪಪ ಕೆಲೋಲ್ುರ
ನಾಗಪಪ ಬಾಳಪಪ ಕೆಲೋಲ್ುರ 

ರಾಚಯಯ ಪಂಚಯಯ  ಹಿರೋಮಠ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಚಿನನಪಪ ಹನಗಂಡಿ

ನೋಲ್ವವ ರಾಮಪಪ ಹವಲ್ದಾರ
ನಾಯಮದೋವ ನಾತಾಜಿ ಮೊೋರ

ಗುರುಪಾದ ಸದಾಶ್ವ ಸಿದಾದಪೂರ
ಮಲ್ಪಪ ಗಡಿಗೋಪಪ ಸವನಲರ

ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪ ನಾಗಪಪ ಮಲಡಲ್ಗಿ
ಅಡಿರ್ೋಪಪ ರಾಮಪಪ ರಾಮಗಲಂಡ



ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಅಪಾಪಸಾಬ ಪಾಟಿೋಲ್ 
ನಾಗಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಕರಲ್ಟಿಿ

ಹರಿಬಾ ಗಲೋಪಾಲ್ ಯಾದವಾಡ
ಹಣಮಂತ್ ಮುತ್ತಪಪ ಆಲ್ಗಲರ
ಮಲ್ೂಪಪ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಬಸರಗಿ
ರಾಮಪಪ ಕರನಪಪ ನಂದೋಶವರ

ಬಸವರಾಜ ಮಾದಪಪ ಹಿರೋಕುರಬರ
ಶ್ವಾನಂದ ಪರಪಪ ನಾವಿ ಉರ್ಫಯ ಹಡಪದ

ಭೋಮಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಜನವಾಡ
ಅಶಲೋಕ ವಿಠಠಲ್ ಜನವಾಡ

ಮಹೆೋಶ ಬಸಪಪ ಅಜಜನವರ
ನಂದೋಪಪ ಚನಮಲ್ೂಪಪ ಉಪಪಲ್ದಿನನ

ಸುಖದೋವ ದಲಂಡಿಬಾ ಸಾಳುಂಕೆ
ಮಾರುತಿ ರಾಮು ಗ್ಾಯಕವಾಡ

ಮಚೋಂದರ ಭಗವಂತ್ ಕೆಲೋಕಟನಲರ
ಭೋರಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಆಲ್ಗಲರ
ತಾನಾಜಿ ಮಹಿೋಪತಿ ಮಂಗಸಲಳಿ

ಗುರಲಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಸಿದಾದಪೂರ
ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಅಣಣಪಪ ದೋಸಾಯಿ

ಚಿಕಿಪಪ ಪರಪಪ ಆಸಿಿ
ಅಜಿೋತ್ ಬುಜಬಲ ಘುಳನನವರ

ರಮಜಾನಸಾಬ ಹಸನಸಾಬ ನದಾಪ ಉರ್ಫಯ ಪಿಂಜಾರ
ಅಣಣಪಪ ಗಂಗಪಪ ಶ್ರಗ್ಾರ

ಪರವಿೋಣ ಪರಶುರಾಮ ಮನಗಲಳಿ
ಭರತೋಶ ಸಿದದಪಪ ಕೆಲಕಟನಲರ
ಬರಮಪಪ ಚಿನನಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ
ಹಣಮಂತ್ ಚಿನನಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ
ಅಮಮವವ ಲ್ಕಿಪಪ ಹುಣಸಾಯಳ



ಸತಯಪಪ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಉಳಾಿಗಡಿಡ
ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ ಗ್ೌರನನವರ

ರಹಿಮಾನಸಾಬ ಚಾಂದಸಾಬ ಜಮಖಂಡಿ
ಸಿದುದಬಾ ಮಹಾದೋವ ಚವಾಣ

ಸುರೋಶ ಸಂಗಪಪ ಮುಡಲ್ಗಿ
ಕಾಸಪಪ ಬಸಪಪ ದಳವಾಯಿ

ವಿಠಲೋಬಾ ಸಿದದಪಪ ಸಲ್ಗ್ಾರ
ಭೋಮಪಪ ತ್ುಕಾರಮ ಪಪಣೆೋರಕ
ಹಣಮಂತ್ ಕಲ್ೂಪಪ ಆಲ್ಗಲರ

ಬಸಪಪ ಸಂಗಪಪ ಬಗಲ
ಶ್ವಾಜಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಚವಾಣ

ರುದರಪಪ ಬಸಪಪ ಬಿರಾದಾರ
ರುದರಪಪ ಬಸಪಪ ಬಿರಾದಾರ

ಸಿದದಪಪ ರಾಮಪಪ ಗ್ೌರನನವರ
ಸೈದಲಂಗ ಬಸಗ್ೌಡ ಮಾಳಿ

ವಿಷುಣ ಸುಭಾಸ ಮಾನೆ
ಸರಲೋಜಿನ ಸದಾಶ್ವ ಕಾಖಂಡಕಿ
ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಆಲ್ಗಲಂಡ ಪಾಟಿೋಲ್
ಚನನಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಂಡರಗಿ
ಸಿಗಪಪ ಮಲ್ಪಪ ಹಳಮನ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋಮಪಪ ಸವಸುದಿದ
ಅನಲ್ ಕೃಷಣ ಜಾಧವ

ರಾಮಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ದೋಸಾಯಿ
ವಿದಾಯಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮಾಳಿ

ಶ್ವಾಜಿ ಕೃಷ್ಾಣ ಜಾಧವ
ಬಸವರಾಜ ಕರಪಪ ಸಾವಳಗಿ

ಸಿದದಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಶೋಗುಣಶ್
ರಾವಸಾಬ ಖಂಡು ಶಂಧೆ



ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಬಸಪರಭು ಬಿರಾದಾರ
ಭೋಮಪಪ ಯಮನಪಪ ದಳವಾಯಿ
ಸಿದದಪಪ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪ ಬಿರಾದಾರ

ಕಲ್ಗಲಂಡ ಕಾಸಪಪ ಲ್ಕಿಗ್ೌಡ
ರಮೋಶ ತಿಪಪಣ ಗುಂಡಿ
ಬಾಳಪಪ ಬಸಪಪ ಗಡಿಡ

ಕಾಶಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸಿಂಧುರ
ಕೃಷ್ಾಣ ದಾದು ಜಾಧವ 

ಸಾಬು ಶ್ವಲಂಗಪಪ ತ್ಳವಾರ
ಮಹಾದೋವ ತ್ುಕಾರಮ ಲಲೋಖುಂಡೆ

ಸಂಗಿೋತಾ ಮಹಾದೋವ ಸಂತಿವೂರ
ರಮೋಶ ಶ್ವಪಪ ಸಿಂಧಲರ

ಮೋಲ್ಪಪ ರುದರಪಪ ಬಿರಾದಾರ
ಶ್ವಪಪ ದಾನಪಪ ಅತಾಲ್ಟಿಿ

ಅಭಯಕುಮಾರ ಅಣಾಣಸಾಬ ದೋಸಾಯಿ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಅಶಲೋಕ ತ್ುಂಗಳ
ಬಸಪಪ ಪರಪಪ ಬಾಗಿ

ಭೋಮರಾಯ ಮಲ್ೂಪಪ ವಜರವಾಡ
ಬಸಗ್ೌಡ ಸಿದದಗ್ೌಡ ನಾಯಮಗ್ೌಡ

ಹಣಮಂತ್ ಪರಪಪ ಕುಣಿಯ
ಗಿರಿೋಶ ಮುರಗೋಪಪ  ಗಣಲಣರ
ಬಾಳಕೃಷ್ಾಣ ಸಂಭಾಜಿ ಸವಾಸ

ಗಣಪತಿ ಅಜುಯನ ನನನವರ
ಪಾವಯತಿ ಕೃಷ್ಾಣ ಪವಾರ
ರಮೋಶ ಬಸಪಪಜಮಖಂಡಿ
ಪರಸಪಪ ಬಸಪಪ ಹಲಗ್ಾರ
ಮಾಳಪಪ ಬಸಪಪ ಹಲಗ್ಾರ

ಸಲೋಮಲಂಗ ಮುತ್ತಪಪ ಪೂಜಾರಿ



ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಲ್ಕಜಪಪ ಬಂದರ
ಮಲ್ೂಪಪ ಕಾಶ್ನಾಥ ಶ್ಂಪಿ

ಹೆಲಳಪಪ ಮುತ್ತಪಪ ಬಬಲಾದಿ
ಹಣಮಂತ್ ಬಸಪಪ ಕುಂಬಾರ

ಹಣಮಂತ್ ಮಹಾದೋವ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್ 
ಸಂಜು ಕೆಂಚನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್

ಸಿದುದಬಾ ನಾಯಮದೋವ ಕದಮ
ಹಣಮಂತ್ ಮಾದಪಪ ಕುಂಬಾರ

ಮಾಂತ್ಯಾಯ ಸಂಗಬಸಯಾಯ ಮಠಪತಿ
ಸಿದದಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಉಮರಾಣಿ

ಗಂಗಪಪ ಶ್ವಪಪ ಕಟಿಗಿ
ಮಹನಂದಾ ಸದಾಶ್ವ ಪಾಟಿೋಲ್ 

ಪಾಂಡು ಉಫಯ ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾಮು ಗ್ಾಯಕವಾಡ
ರಂಗಪಪ ಶಂಕರ ಗುರವ ಉಫಯ ಪೂಜಾರಿ

ಶ್ವಪಪ ಪಂಡಾಪಪ ಎಮಿಮನನವರ
ಕಲ್ೂಪಪ ಯಮನಪಪ ಸುಕಾಲ

ಅಕುಿಬಾಯಿ ಅಶಲೋಕ ಹವಲ್ದಾರ
ರಾಜು ಕೃಷ್ಾಣ ಮಡಿಕ

ರಮಜಾನ ಮಕಬುಲ್ ಪಟೋಲ್
ಪವಣಕುಮಾರ ರಮೋಶ ಮಂಚಲ್ಕರ

ಮಲ್ೂಪಪ ರಾಮಪಪ ಹಂಗರಗಿ
ವಿಠಠಲ್ ಯಶವಂತ್ ಕವಟೋಕರ

ದುಂಡಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಅಜಜನನವರ
ಜ್ಞಾನೆಲೋಭಾ ತ್ುಕಾರಾಮ ಪವಾರ
ರೋಣುಕಾ ಗಂಗ್ಾರಾಮ ಸವಾಸ
ಸುಮಿೋತಾರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಉಮರಾಣಿ
ರಮೋಶ ಭಗವಂತ್ ಕೆಲಕಟನಲರ

ಬಸವರಾಜ ಚನನಬಸಪಪ  ಕೆಲಣುಣರ



ಜಲಯೋತಿಭಾ ತ್ುಕಾರಾಮ ಪವಾರ
ಬಸಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಅಜಜನವರ

ಶ್ವಪಪ ಸಿದದಪಪ ಮಾಳಿ
ಅಕಬರಅಲ ಮಕಬುಲ್ ಪಟೋಲ್ 
ನವೃತಿತ ತ್ುಕಾರಾಮ ಮಾಡಿಕ

ಸತಿೋಶ ಉಫಯ ಸಂತಲೋಷ ಶ್ವಾಜಿ ಸಾವಂತ್
ಸಿಕಂದರ ಅಬುದಲ್ಸಾಬ ಮುಲಾೂ 

ಸಿದುದಬಾ ಮಾರುತಿ ಶ್ಂಧೆ
ಜ್ಞಾನದೋವ ರಾಮು ಮುಳಿಕ
ರುಕಮವವ ಕಲ್ಗ್ೌಡ ಕಂಬಾಗಿ

ಅಜುಯನ ಸಹದೋವ ನಾವಿ ಉಫಯ ಚವಾಹಣ
ಮಮತಾಜಬೆೋಗಂ ಅಲ್ೂಬಕ್ಷ್ ಬಿರಾದಾರ
ದಾರಕ್ಷಾಯಣಿ ಚಿದಾನಂದ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ

ಸಿದದಗ್ೌಡ ವಸನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ ಉರ್ಫಯ ಬಿರಾದಾರ
ಶಂಕರ ಚಿದಾನಂದ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ

ಶ್ವಾಜಿ ಬೆೈರು ಸಾವಂತ್
ಶ್ವಾನಂದ ರಾಮಚಂದರ ಬಿರಾದರ

ಕೃಷ್ಾಣ ತ್ುಕಾರಾಮ ಪವಾರ
ಸಾವಿತಿರ ಧಲಳಪಪ ಬಿರಾದಾರ
ರಾಮಪಪ ಧರೋಪಪ ಕರಜಗಿ

ಸಿದಗ್ೌಡ ಭೋಮಗ್ೌಡ ನಾಯಮಗ್ೌಡ
ಪರಪಪ ಮುರಗಪಪ ಮರನಲರ
ಮತ್ತಪಪ ಸಿಂಗ್ಾಡೆಪಪ ಜಂಬಗಿ

ರಾಮಕೃಷ್ಾಣ ಸಿಂಗ್ಾಡೆಪಪ ಜಂಬಗಿ
ಶ್ವಾನಂದ ರಾಚಪಪ ಕಲ್ಶಟಿಿ

ಹಣಮಂತ್ ಶ್ವಲಂಗ ಪರಸುಮಾಳಿ
ಪರಸಪಪ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಆಸಂಗಿ
ಬೌರವವ ಸಂಗಯಯ ಮಠಮತಿ 



ಮಹಾದೋವಪಪ ಸಾಬು ಮಾಳಿ
ಶಂಕರ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್
ಬಾಳಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಹಳಿಂಗಳಿ

ಸಂಗಪಪ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಪಾಲ್ಬಾಂವಿ
ಗಂಗವವ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಕಲ್ಶಟಿಿ

ಸಹನಾ ರ್ಂಕಟೋಶ ಪಾಟಿೋಲ್
ಶಾಂತ್ವವ ದುಂಡಪಪ ಗಡದ
ರಫೋಕ ಹುಸನಸಾಬ ಲೋಂಗರ
ಅಶಲೋಕ ಗ್ೌಡಪಪ ಸಂತಿ

ಶಲೋಭಾ ಪರಮಗಲಂಡ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ
ಪರಮಗಲಂಡ ನರಸಪಪ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ

ಭಾರತಿ ಅಶಲೋಕ ಮೊೋಕಾಶ್
ಪರಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಲ್ಬನನವರ
ಮಹಾದೋವಿ ಯಲ್ೂಪಪ ಪಡಸಲ್ಗಿ
ಲಲೋಖಪಪಕಲ್ೂಪಪ ನಾಂದರೋಕಾರ

ಹಣಮಂತ್ ರಾಮಗಲಂಡ ನಾಂದರೋಕಾರ
ಅಶ್ವನ ಮಹಾಂತೋಶ ಘಾಟಗ

ಗುರುಬಸಯಯ ಸಂಗಯಯ ಲ್ುಕುಿಂಡಿಮಠ
ಬಾಳಪಪ ಜಿನನಪಪ ಘಲಳನನವರ

ಬೌರವವ ಚನನಪಪ ನಂಗಸಾನ
ಅಪಪಸಾಬ ದಶರಥ ಪವಾರ

ಅಮಸಿದದಪಪ ಸಲೋಮಲಂಗಪಪ ಒಡೆಯರ
ಸುಭಾಸ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಸುತಾರ

ಸಂಗಿೋತಾ ಸುರೋಶ ಘಾರಗ
ಸಕುಿಬಾಯಿ ಬಾಬಾಸಾಬ ಮುಳಿಕ

ಬಾಳಿಕಾ ಅಜುಯನ ಸಿಂಧೆ
ನಬಿಸಾಬ ಅಮಿೋರಸಾಬ ಮುಲಾೂ

ಕಾಶ್ರಾಮ ಅಜುಯನ ಮುಳಿಕ



ಮಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪ ಮಂಗಸಲಳಿ
ಮೌಲಾಲ ರಾಜೋಸಾಬ ನಧಾಪ
ಸುರೋಖ್ಾ ಬಾಳಪಪ ಬಿರಾದಾರ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಗುರಪಪ ಹಿಡಕಲ್
ಮಾರುತಿ ಭರಮಪಪ ಜಂಬಗಿ

ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೋಮಂತ್ ಪವಾರ
ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ದಾಜಿಬಾ ಚವಾಣ

ಮಹಮಮದಸಾಬ ಇಬಾರಹಿಮಸಾಬ ಮುಲಾೂ
ಕಲ್ೂಪಪ ತಿಮಮಪಪ  ಯಾದವಾಡಿ

ಸಂದಿೋಪ ಸುದಿೋಂದರ ಕುಲ್ಕಣಿಯ
ರಾಜು ಹನಮಂತ್  ಮುಳಿಕ
ಬಸಪಪ ಶ್ವಪಪ ಗವರಲೋಜಿ

ಮಹಾಂತೋಶ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಘಾಟಗ
ಜಯಶ್ರೋ ಚಂದರಕಾಂತ್ ಶೋಗುಣಶ್

ಸಿದದಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ಇಟ್ರಾನಳ
ಶಂಕೆರಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ಇಟ್ರಾನಳ

ಸುಶ್ೋಲಾಬಾಯಿ ಬಸಲಂಗಪಪ ಪಿೋರಶಟಿಿ
ಚಂದುರ ಕೃಷ್ಾಣ ಪವಾರ

ಕಾಶ್ನಾಥ ನವೃಥಿ ಪವಾರ
ಜಾಕಿರಸಾಬ ದವಲ್ಸಾಬ ಶ್ರಗುಪಿಪ

ವಿನಯ ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ
ತ್ುಳಸಾಬಾಯಿ ನವೃಥಿ ಪವಾರ
ಭೋಮರಾವ ನವೃಥಿ ಪವಾರ

ರಫೋಕ ಕಾಶ್ಮಸಾಬ ಬೆಲೋಜದ
ಸಿದದಪಪ ನವೃಥಿ ಪವಾರ

ಕಸಲತರಿ ಶ್ವಪಪ ಸುತ್ಗುಂಡಿ
ಭೋಮಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಹಳಲಿರ

ಶಂಕರ ಗುರಬಸಪಪ ತೋಲ



ಸುರೋಶ ಮಲ್ೂಪಪ ತಲೋನಶಾಯಳ
ವಾಮನ ನವೃಥಿ ಪವಾರ

ಸಿದದಪಪ ಪರಪಪ ಗುಬಚಟಿಿ
ಮಲ್ೂಪಪ ಮುತ್ತಪಪ ಅಡಿಹುಡಿ
ಕರಪಪ ಮುತ್ತಪಪ ಆಲ್ಗಲರ
ಮೊನಪಪ ಶಂಕೆರಪಪ ಬಡಿಗೋರ

ಮಾಳಪಪ ಸಿದದಪಪ ಕೆಲೋಡೆಕಲ್ೂ
ಕಲ್ೂಪಪ ಸಂಗಪಪ ಗಿಡಗಿಂಚಿ

ಭೋಮಪಪ ಅಯಯಪಪ ಪೂಜಾರಿ
ಹಾಜಿಲಾಲ್ ಬಾಷ್ಾಸಾಬ ದಳವಾಯಿ

ಬಸಪಪ ಚನನಪಪ ಹೆಗಲಿಂಡ
ಅಶಲೋಕ ನಂದೋಪಪ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ
ಶಾಂತ್ವವ ಶಂಕೆರಪಪ ಗಡೆಪಪಗಲೋಳ

ಶಂಕೆರೋಪಪ ಯಲ್ೂವವ ಮಾಂಗ
ಲೋಂಕಪಪ ಸದಾಶ್ವ ಹರಿಜನ
ಚಿದಾನಂದ ವಿಠಠಲ್ ಕಂಬಾಗಿ
ಶಾರವವ ಚಂದರವವ ಮಾದರ

ಶ್ವಾನಂದ ಯಮನಪಪ ಜಕಾತಿ
ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಂತ್ಪಪ ಜಕಾತಿ
ಕುಮಾರ ಮಹಾಂತ್ಪಪ ಜಕಾತಿ
ಮುತ್ತಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ

ಬಸವಂತ್ಪಪ ನಂಬೆೋವವ ಗುಣದಾಳ
ಬಸವಂತ್ಪಪ ನಂಬೆೋವವ ಗುಣದಾಳ

ಶಂಕರೋಪಪ ಲಾಯಪಪ ಹಾದಿಮನ ಉರ್ಫಯ ಮಹಾರ
ವಿಠಠಲ್ ರಾಮಚಂದರ ಹೆಲಸಮನ
ನಂಬೆವವ ಭೋಮಪಪ ಮಾದರ
ಸದಾಶ್ವ ಗಿರೋಪಪ ನಾಕಮನ

ಹಸನಸಾಬ ಜಾಫರಸಾಬ ಮುಲಾೂ



ವಿಠಠಲ್ ಭೋಮಪಪ ಡಪಳಾಪೂರ
ಮಹಾದೋವಿ ಗಂಗಪಪ ಮರಡಿ

ಮಹಾದೋವ ನಜಲಂಗಪಪ ಶ್ಂಪಿ
ಗಲೋಪಾಲ್ ಖಂಡೆಲಬಾ ಶ್ಂಧೆ
ರಮೋಶ ಶಂಕೆರೋಪಪ ಇಟ್ರಾನಳ

ಈರಪಪ ಬಸಲಂಗಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್
ಈರಪಪ ಶಂಕೆರೋಪಪ ಲ್ಟಿಿ

ಭೋಮಪಪ ಬಸಲಂಗಪಪ ಮುರಾಬಟಿಿ
ಸದಾಶ್ವಯಾಯ ಗಿರಮಲ್ೂಯಾಯ ಹಿರೋಮಠ

ಸದಾಶ್ವ ದೋವಪಪ ಹೆಲಸಪೋಟ
ಪಪಂಡಲೋಕ ಗವಪಪ ಕರಿಗ್ಾರ

ಚಂದರಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಜಗದಾಳ
ವಿಠಠಲ್ ದುಂಡಪಪ ರಡಿಡ

ಹಣಮಂತ್ ಸಿದದಪಪ ಕಿಚಡಿ
ಮಾರುತಿ ಅಂಬಣಣ ಮಾನೆಲೋಜಿ

ಶಾಂತ್ವವ ಬಸಪಪ ಹರಿಜನ
ಭೋಮಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪಶಾಚಪೂರ
ಮಲ್ೂಪಪ ಸಿದಗಿರೋಪಪ ಚನಾಳ

ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ದುಂಡಪಪ ಕೌಜಲ್ಗಿ
ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಪಶಾಚಪೂರ

ಈರಪಪ ಬಸಪಪ ನಂಗನಲರ
ರಂಗನಗ್ೌಡ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್
ಅಜಿೋತ್ ದುಂಡಪಪ ಹಾದಿಮನ
ಯಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪ ಸಿಡೆನನವರ

ಅಪಾಪಸಾಬ ರಾಮಣಣ ಕೆಲಕಟನಲರ
ಸಿದದಪಪ ಆಲ್ಗಲಂಡಪಪ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋಮಪಪ ಸವಸುದಿದ
ಸುಮಿೋತಾರ ಮಹಾದೋವ ಮರೋಗುದಿದ



ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ  ಬಿ.ಪಾಟಿೋಲ್
ಚನನಪಪ ಮುತ್ತಪಪ ಸೈದಾಪೂರ

ಮೊದಿನಸಾಬ ಖ್ಾಶ್ಮಸಾಬ ಮುಲಾೂ
ಕೃಷ್ಾಣ ಭೋಮಪಪ ಗುಬಚಿ

ಶಂಕರ ಈರಪಪ ಹಳಿಿ
ಮಲ್ೂಪಪ ಈರಬಸಪಪ ಕುಂಚನಲರ
ಮಲಕಜಾನ ಮೊದಿನಸಾಬ ಮುಲಾೂ 

ಶ್ವಗೋಣಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಬಲಾದಿ
ತ್ುಕಾರಾಮ ಜ್ಞಾನದೋವ ಥಲೋರತ್

ಸಣಣಪಪ  ಮಲ್ೂಪಪ ಕರಡಿ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ/ಪರಲಾಹದ ಗಲೋವಿಂದ ಜಾಧವ
ಕೃಷ್ಾಣಬಾಯಿ ಉಫಯ ಕಲಾವತಿ ಶ್ವಾಜಿ ಶ್ಂಧೆ

ತ್ಮಮಣಣ ಸಿದದಪಪ ಕರಡಿ
ಸದಾಶ್ವ ಸಿದದಪಪ ಶೋಗುಣಶ್

ಪಪಂಡಲೋಕಸಿಂಗ ಬಾಳಸಿಂಗ ಶೋಖದರ
ಲಾಲ್ಸಾಬ ಕಮಲ್ಸಾಬ ಕಬಾಡೆ
ಸಂತಲೋಷ ವಸಂತ್ ಬಬಲೋಶವರ

ಗುರುಪಾದಪಪ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಕೆಲಣಲಣರ 
ಗಜಾನನ ಕಲ್ೂಪಪ ಮೈಗಲರ
ಅಮಸಿದದ ಕಳಸಪಪ ಚೌಡಕಿ

ಯಲ್ೂವವ ಚಂದರವವ ಮುದದೋನವರ
ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಪಾಪಪರಾವ ಜಲೋಶ್

ಪರವಿೋಣ ಸದಪಪ ಮೋತಿರ
ನೋಲ್ವವ ಅವವಕಿ ಮೋತಿರ

ಹಣಮಂತ್ ಪರಶುರಾಮ ಹೆಲಟಕರ
ಕಲಮೋಶ ಶ್ವಪಪ ಕದಂ

ರತ್ನಸಿಂಗ ಪಂಡಿತ್ ಕದಂ
ಸಿದದಪಪ ಶ್ವಪಪ ಕದಂ



ಸುಶ್ೋಲ್ವವ ಪರಸಪಪ ಮಾಂಗ
ಮಲ್ೂಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಗಣಿ

ಸಾಬು ಶ್ವವಲಂಗಪಪ ಶೋಗುಣಸಿ
ಅಕಿವವ ಬಸಪಪ ಮರನಲರ
ವಿಠಠಲ್ ಸಿದದಪಪ ನಾಗೋಶವರ

ಶ್ವಾನಂದ ಅನನಪಪ ಶೋಗುಣಸಿ
ಕಾರ್ೋರಿ ಶ್ವಾನಂದ ಶೋಗುಣಸಿ

ಡುಂಡಪಪ ರಾಮಪಪ ಕಂಕಣವಾಡಿ
ಕೃಷ್ಾಣಬಾಯಿ ಕೃಷಣಪಪ ಜಿೋವಾಪೂರ
ಶರಣಾಬಾಯಿ ಪರಗ್ೌಡ ಬಿರಾದಾರ

ರಫೋಕ ಹುಸೋನಸಾಬ ಲೋಂಗರೋ
ಅಲ್ಲಲ ವುದ್ದ ೀನ ಹಸನಸಾಬ ಲಾಂಗ್ರ ೀ
ಬಸಪಪ  ಮಲ್ಲ ಪಪ  ಹರನಾಳ

ಸುಶಿೀಲ್ಲ ಹಣಮಂತ ಜೀವಾಪೂರ
ಸದಾಶಿವ ಮಾರುತಿ ಜಾಧವ

ಚಂದರಕಾಂತ್ ರಾಮಪಪ ಶೋಗುಣಶ್

ಅಣಣಪೂಣಯ ಹಣಮಂತ್ ಬಿರಾದಾರ
ಸಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಅಂಬಿ

ಜಗದಿೋಶ ಕೃಷಣಪಪ ವಜರಮಟಿಿ
ಜಯಶ್ರೋ ಚಂದರಕಾಂತ್ ಶೋಗುಣಶ್
ಭೋಮಪಪ ಕೃಲ್ೂಪಪ ವಜರಮಟಿಿ

ಮಹಾದೋವ ಮನಗನ ಗುಗಿರಿ
ಹಣಮಂತ್ ಗಂಗಪಪ ಡವಳೋಶವರ

ಈಶವರ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಳವಾಡ
ಕಲ್ೂಪಪಗುಂಡಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್

ರಹಿಮಾನ ಚಾಂದಸಾಬ ಜಮಖಂಡಿ
ಆಧಿನಾಥ ತ್ವನಪಪ ಉಪಾಧೆಯ

ಹಾಜಿಲಾಲ್ ಬಾರಸಾಬ ದಳವಾಯಿ
ಅನಸಲಯಾ ಕಾಡಪಪ ಸತಿತಗ್ೌಡ
ಭೋಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಬಿಸನಾಳ

ಬಸಪಪ ಕಾಸಪಪ ಮಾಂಗ
ಯಲ್ೂವಾವ ಗುರುಪಾದ ಮಾಯಗಿನಮನ

ಭೋಮಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಿಪಪರಗಿ



ಮಲ್ೂಪಪ ನಾಗಪಪ ಸಂತಿ
ಬಸಪಪ ವಿಠಠಲ್ ದಾಯವನನವರ
ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಂಚನಾಳ

ಶಾರದಾಬಾಯಿ ಗ್ೌಡಪಪ ಸಲೋಮನನವರ
ಮಹಾದೋವ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಲಾೂಡ

ಹಣಮಂತ್ ಬಸಪಪ ಕರಗಲಳಿ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಅನಲ್ಕುಮಾರ ತಗಿಿ

ಕಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪ ಕರಗಲಲ
ಮಹಾದೋವ ಸಿದಾರಮಪಪ ಛತ್ರಬಾನ

ಬಸಪಪ ಚನನಬಸಪಪ ನೋಲ್ಕಂಠ
ಸದಾಶ್ವ ಹಣಮಂತ್ ಬೆಳಗಲ

ಭೋಮಪಪ ಶ್ದಗ್ೌಡ ಮಗದುಮಮ
ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಗಂಗಪಪ ಬೆಳಗಲ

ಪರವಿೋಣ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಕೆಲೋಲಾರ
ದಾವರಕಿೋಶ ಗಲೋವದಯನ ಭಟಿದ
ಅಣಾಣಸಾಹೆೋಬ ಧರಪಪ ಸವದಿ

ಮಹಾದೋವ ಬಸಪಪ ಮಟಗುಡಡ
ರೋವಪಪ ಬಸಪಪ ಕಳೋಗ್ಾಂವಿ

ನಬಿಸಾಬ ಬಾಬುಸಾಬ ನಾಗರಾಳ
ಸತ್ಯಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಗಡೆಡದಾರ

ಮಹಾದೋವ ಸಬಸಲಂಗಪಪ ಮಾಲ್ಗ್ಾಂವಿ
ರಾಜೋಂದರ ರಾಮಪಪ ಸಿಂಗ್ಾಡಿ

ಇಂದರವವ ದರಪಪ ದಲಳಪಪನನವರ
ಬಸಲಂಗಪಪ ಈರಪಪ ಜನವಾಡ
ಹಣಮಂತ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಅವರಾದಿ
ಶಂಕರ ಹಣಮಂತ್ ತೋರದಾಳ

ಗುರುರಾಜ ಹಣಮಂತ್ ತೋರದಾಳ
ಅಜುಯನ ಸಿದಗಿೋರಪಪ ಜಗದಾಳ ಉಫಯ ಕೆೋಸರಗಲಪಪ

ಪರಪಪ ಮಹಾದೋವ ನಂದಗ್ಾಂವ
ರಮೋಶಗ್ೌಡ ಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್

ಶಾಂತ್ವವ ಸತ್ಯಪಪ ಕಿತ್ಲತರ
ಸಚಿೋನ ರಾಮಪಪ ಕಡಕೆಲೋಳ
ಗಿೋತಾ ರಾಮಪಪ ಕಡಕೆಲೋಳ



ಶಂಕರಯ ಮಲ್ೂಯಯ ಹಿರೋಮಠ
ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಶ್ವಪಪ ಪೂಜಾರಿ

ಈರಗಲಂಡ ದುಂಡಪಪ ಚನವಿೋರ

ಶೋಖರ ಪರಪಪ ತೋರದಾಳ

ಈರಪಪ ಶ್ವಪಪ ಕುಂಬಾರ

ಸಿದುದಬಾ ಸದಾಶ್ವ ತಲೋರಾವತ್

ರಾಜೋಸಾಬ ಯಲ್ುೂಸಾಬ ಗುರಡಿ

ಜಲಯೋತಿಬಾ ಪಾಂಡು ಮಾದಿಕ

ದೌಲ್ತ್ರಾವ ಶಂಕರ ಮಾಡಿಕ

ಸಾಬು ರಾಚಪಪ ಗುಡಡದ

ಶ್ದದಲಂಗಯಯ ನಾಗಯಯ ಮಠಪತಿ

ಕಾಶ್ನಾಥ ಬಸಪಪ ಹಲಗ್ಾರ

ಅಪಪಣಣ ಕಲ್ೂಪಪ ಮಾಳಿ

ಹುಸೋನಸಾಬ ಬಾಬಾಲಾಲ್ ಕೆಲೋಲ್ಲರ

ಸದಾಶ್ವ ಬಾಲ್ಚಂದರ ಸಾವಂತ್

ಸಂಗಿೋತಾ ಮಾದೋವ ಸಂತಿವೂರ

ಆನಂದ ಪಾಂಡಪಪ ಬಿರಾದಾರ

ಬಾಹುಬಲ ಭೋಮಪಪ ಜಮಖಂಡಿ



ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಚನನಬಸಪಪ ಸುಕಾಲ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಹಾದೋವ ಮೋಲನಕೆೋರಿ

ಹುಸೋನಸಾಬ ಜಾಪಿೋರಸಾಬ ಮುಲಾೂ

ರಾಜು ಕೃಷ್ಾಣ ಝಾಂಬೆರ

ಕೃಷ್ಾಣ ರಘು ಜಾಧವ

ಮಹಾಬಲ್ ರಾಮಪಪ ಸನಾಳ

ಶಂಶಲೋದಿದನ  ಕಾದಿೋರಸಾಬ ಸಾಂಗಲ

ಶಶ್ಕಾಂತ್ ಉಮೋಶ ಪಾಟಿೋಲ್

ಪರಸನನ ಮುದಕಪಪ ಜಮಖಂಡಿ

ವಿದಾಯಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಮಾಳಿ

ಸದಾಶವಯಯ ಮಲ್ೂಯಯ ಮಠಪತಿ

ಸದಾಶ್ವ ಅಣಣಪಪ ಸುಕಾಳಿ

ಇಮಾಮಸಾಬ ಮೈನಲದಿದನ ಜಮಖಂಡಿ

ಸಿಕಂದರ ಇಸಾಕಸಾಬ ಮೊೋಗಲ್

ಶಂಕರ ಗುರಬಸಪಪ ತೋಲ

ನಾಗಪಪ ರುದರಪಪ ತೋರದಾಳ



ಸದಾಶ್ವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ತ್ುಂಗಳ

ಸಾಬು ಸಿದದಪಪ ಆಸಂಗಿ

ಗಂಗುಬಾಯಿ ಸಲೋಮಲಂಗ ಅತಾಲ್ಟಿಿ

ಸಂಗಪಪ ನರಸಪಪ ಕವಟೋಕರ

ಶ್ರೋಶೈಲ್ ತ್ಮಮಣಣ ಸಾಯಿಗಲಂಡ

ಸದಾಶ್ವ ರಾವತ್ಪಪ ಸಾಯಿಗಲಂಡ

ಸದಾಶ್ವ ಮಲ್ೂಪಪ ಅರಕೆೋರಿ

ಸುರೋಶ ರ್ೂಠಲೋಬಾ ಘಾರಗ

ಅಪಪಣಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಭಜಂತಿರ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಪಪ ಹವಲ್ದಾರ

ಶ್ರೋ ಲ್ಕಿಪಪ ಸಿದದಪಪ ಕಿಚಡಿ

ತಿಮಮವವ ಭೋಮಪಪ ಮಾತಿವಡಡರ

ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಬಸಪಪ ಹಾಜವವಗಲೋಳ

ಸಂಗಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮೈತಿರ ಉಪಯ ಮಾಂಗ

ಗಲೋದವವ ಹಣಮಂತ್ ನಾಟಕಾರ

ಚನನಪಪ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಭಲತಾಳಿ



ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಂಗಪಪ ತ್ಳವಾರ

ನೋಲ್ವವ ಅಜುಯನ ದಲಡಮನ

ಕಮಲ್ೂವವ ಭೋಮಪಪ ಮಾಂಗ ಉಫಯ ಮೈತಿರ

ಜಗದಿೋಶ ಶ್ವಪಪ ತ್ಳವಾರ

ಬಸಪಪ ಲ್ಕಿಪಪ ಕಲ್ೂಳಿಿ

ನಾಗಪಪ ಅಜುಯನ ತ್ಳವಾರ

ಮುತ್ತಪಪ ಬಸಪಪ ಅಮಾತಗಲೋಳ

ರಾಮಪಪ ಶ್ವರಾಯ ಹಳಿಂಗಳಿ
ರಮೋಶ ಸತತಪಪ ಕಿತ್ಲತರ

ಶ್ವಾನಂದ ಪರಪಪ ಚಿಂಚಖಂಡಿ
ಶ್ವಮೊಗಿಿ ಚಂದರವಾವ ದಾನಪಪಗಲೋಳ

ಹಣಮಂತ್ ಸಿದದಪಪ ಜಳಕಿ
ಬಾಬು ದುಂಡಪಪ ಜಳಕಿ
ಕೃಷಣಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹಟಿಿ

ಭಾಗವವ ಭೋಮಪಪ ಯಾದವಾಡ
ರಮೋಶ ಶೋಖರ ಮಲ್ಘಾಣ

ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಪಪಂಡಲೋಕ ರಂಗ್ಾಪೂರ
ಸುಭಾಸ ಅಪಪಣಣ ಡೆಲೋಲಯ

ಮಹಾಂತೋಶ ಪಾಂಡಪಪ ಜಾಲಕಟಿಿ
ಯಲ್ೂವವ ಚಂದರವವ ಮುದನನವರ
ಹಣಮಂತ್ ಶ್ವಪಪ ನಡುವಿನಮನ
ಸಿಂಗ್ಾಡೆಪಪ ಶ್ದದಪಪ ದಲಡಮನ

ಕಮಲ್ವವ ಭೋಮಪಪ ಮಾಂಗ
ರಾಹುಲ್ ಸುಖದೋವ ಶ್ಂಧೆ

ಶ್ರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕೆರ  ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ
ಶ್ರೋಗಂಗ್ಾ ಕೆರ  ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ



ಶ್ರೋ ಕಾರ್ೋರಿ ಕೆರ  ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ
ಶ್ರೋ ಕೃಷ್ಾಣ ಕೆರ  ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ

ಶ್ರೋ ಬಸರ್ೋಶವರ ಕೆರ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ
ಶ್ರೋ ಸಿದದನಾಥ ಕೆರ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ

ಗಿೋತಾ ಬಸಗ್ೌಡ ಹೆಲನವಾಡ
ಶ್ರೋ ಬಸರ್ೋಶವರ ಕೆರ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ

ಶ್ರೋ  ವಿಷುಣ ಕೆರ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ
ರವಿೋಂದರ ಸಂಗಪಪ ಹಟಿಿ

ಕಿರಣ ಅಶಲೋಕ ಯಾದವಾಡ
ಶ್ರೋ ಮಾತಲೋಶ್ರೋ ಶ್ರೋ ಶಾರದಾ ಕೆರ

ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಮಮದೋವಿ ಕೆರ
ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದರೋಶವರ ಕೆರ ಅಭವೃದಿದ

ಶ್ರೋ ಬಸರ್ೋಶವರ ಕೆರ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ
ಶ್ರೋಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆರ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಘ

ಸಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಚನಾಳ
ಸಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಚನಾಳ

ನಂಗಪಪ ಅಪಪಣಣ ಕಲಾಯಣಿ
ಸದಾಶ್ವ ವಿಠಠಲ್ ಪವಾರ

ಸತಿೋಶ ಮಗ್ಾದೋವ ಐನಾಪೂರ
ಕಾಶ್ನಾಥ ಪಾಂಡು ಶ್ಂಧೆ

ಗಿೋತಾ ಅಜಿೋತ್ ನಾಯಮಗ್ೌಡ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ನಂಗಪಪ ಜಗದಾಳ

ಭಾಗವವ ಭೋಮಪಪ ಯಾದವಾಡ
ಅದಿರ್ಪಪ ಬಸಲಂಗಪಪ ಕಚುಚ

ಸುಲಾತನಸಾಬ ಅಮಿೋನಸಾಬ ಮುಲಾೂ
ಲಂಕಪಪ ಸದಾಶ್ವ ಹರಿಜನ

ರಮೋಶ ಯಶವಂತ್ ಘಲೋಪಯಡೆ
ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿರಾದಾರ

ಬಿಬಿಜಾನ ಕಾಶ್ಮಸಾಬ ನಧಾಪ

ಮಲ್ೂಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕವಟೋಕರ

ಯಶವಂತ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹರಪಾಳ
ಮಾದಪಪ ಲ್ಚಚಪಪ ಮಾಗಿ



ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಸಿದದಪಪ ಶ್ೋಪರಮಟಿಿ
ಸಿದದಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮುದಕನನವರ
ಪರಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮುದಕನನವರ
ಬಸಪಪ ಶವಲಂಗಪಪ ಬಾರಿಕಾಯಿ

ಸಿದದಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ತಗಿಿ
ಮಲ್ೂಪಪ ಶಾಯಸಪಪ ತಗಿಿ
ಪರಸಪಪ ಕರಿಯಪಪ ಕೆಲೋರಿ

ಚನನಪಪ ಸಿದದಗಿರಪಪ ಬಳಲೋಲ್ಮಟಿಿ
ದುರಗಪಪ ತ್ಮಮಪಪ ಆಲ್ಗಲರ
ರಜಾಕ ಇಮಾಮಸಾಬ ಅಪರಾದ

ಹಣಮಂತ್ ದುಂಡಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡ
ರ್ಂಕಪಪ ಕನಕಪಪ ಕನಕನನವರ

ಅಡೆರ್ಪಪ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಸವದತಿತ
ಸಿದದಪಪ ಈರಪಪ ಮುದಕನನವರ
ದುಂಡವವ ರಾಮಪಪ ಸಿಂಧಲರ
ಬಸಪಪ ನಾಗಪಪ ಗಿರಗ್ಾಂವಿ

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಮಹಾದೋವ ಬಳಲಲ್ಮಟಿಿ
ಗಲೋವಿಂದ ಹಣಮಂತ್ ಬಿರಾದಾರ
ಲ್ಕ್ಷ್ಮವವ ನಾಗವವ ದಲಡಮನ

ಕಲಮೋಶಗ್ೌಡ ಕೆಲ್ಲಡೆಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡರ
ಸತಿೋಶ ಶ್ವಪಪ ಹೆಲಸಲರ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಅಪಪಣಣ ಹಸರದಿದ
ಬಸಪಪ ಮದರಖಂಡಿ

ತಿಪಪವವ ಬಸಪಪ ತ್ುಪಪದ 
ಸುರೋಶ ನಲ್ೂಪಪ ತಗಿಿ

ಹಣಮಂತ್ ದುಂಡಪಪ ರಂಗನನವರ
ರಾಜೋಂದರ ರಾಮಪಪ ಹನಗಂಡಿ
ಬಸಪಪ ಶಂಕರಪಪ ವಾಲಮಠದ
ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ

ನೋಲ್ವಾವ ಅಜುಯನ ದಲಡಮನ

ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ಕೆರ ಅಭವೃದಿದ



ನೆೋಮನಾಥ ಚಂದಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡ

ಸಂಗಿೋತಾ ಸಯರೋಶ ಘಾರಗ

ಸಿಕಂದರ ಇಸಾಕಬೆೋಗ ಮೊಗಲ್

ಜಲಯೋತಿಬಾ ರಾಮು ಚವಾಹಣ

ಮಹಾವಿೋರ ಭೋಮಪಪ ಬೆಟಕಿಹಾಳ

ವಿಠಠಲ್ ದುರಗಪಪ ಮುಧೆನನವರ

ದುಗಯಪಪ ತ್ಮಮಣಣ ಆಲ್ಗಲರ

ಯಲ್ೂವವ ಚಂದರವವ ಮುದದೋನನವರ

ಶೋಖರ ಶಂಕರ ದಲಡಮನ

ಪರೋಮಾ ಭೋಮಪಪ ಹೆಲಸಮನ

ಭೀಮಪಪ  ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಣ ಬಜಂತಿರ
ಶಿರ ೀದೇವಿ ಸುರೇಶ ಸಾವಂತ

ಶಿವಲಾಂಗಪಪ  ರಮಪಪ  ಮಾದರ
ರಜಾಂದರ  ಪಾರಿೀಸ ನಾಾ ಮಗೌಡ

ಅಡಿವೇಪಪ  ಗಿರಿಮಲ್ಲ ಪಪ  ಕಿತ್ತೂ ರ

ಪರಶುರಮ ಬಾಳಪಪ  ಬಸವಗೀಳ
ಶಂಕರ ಮುಕುಾಂದ ಶಿಾಂಧೆ
ಕಸ್ತೂ ರಿ ಧನಪಾಲ್ ಹರಿಜನ

ರ್ೋಂಕಪಪ ಹೆಲಸರಡಿಡ
ಸುರೋಶ ಬಾಳಿಕಾಯಿ

ಪರಸಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಅಂಬಲ
ವಿಠಠಲ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಸಸಲಾದಿ



ಸದಾಶ್ವ ಕೆಲಣಲಣರ
ಪರಕಾಶ ನೋಲ್ಕಂಠ

ಸತತಪಪ ಬಂಗಿ
ಗಣಪತಿ ಹಲಗ್ಾರ ಉರ್ಫಯ ಗುರವ

ಯಮನಪಪ ಅಕಿಿಕಿಚಡಿ
ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ನೋಲ್ಕಂಠ

ಸತತಪಪ ಬಂಗಿ
ಕಾಶವವ ತ್ಮಮನೆಪಪ ಮಾಯನನವರ

ದೋವರಾಜ ಮುಕಂದಾಸ ರಾಠ
ಲ್ಲತಾ ಹಲಗ್ಾರ 

ಮಹಮಮದ ರಪಿೋಕ ಸೌದಾಗರ
ಬಸವರಾಜ ಹಲಗ್ಾರ ಉರ್ಫಯ ಗುರವ

ಪರಶಾಂತ್  ಬಸಪಪ ಹಟಿನನವರ

ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪ ಯಮನಪಪ ಕಾಂಬಳ

ಶ್ವಾನಂದ ಯಮನಪಪ ಜಕಾತಿ

ಚಂದುರ ಬಾಬು ಕೆಲರವಿ ಉಫಯ ಬಜಂತಿರ

ಸದಾಶ್ವ ದುಂಡಪಪ ಬುಗಟಿ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋಮಪಪ ಬಜಂತಿರ

ಸುವಣಾಯ ಕೃಷಣಪಪ ಹೆಲಸಮನ

ಗಂಗಪಪ ವಿಠಠಲ್ ಭಜಂತಿರ



ಪರಶಾಂತ್ ಬಸಪಪ ಹಟಿನನವರ

ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಬಸಪಪ ಬುಗಟಿ

ಶ್ವಪಪ ಧಮಯನ ಮಾಂಗ

ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಕನಕಯಯ ದಾಸರ

ದಿೋಲಪ ಸಿದುದ ಹೆಲನಕಂಡಿ

ಸತ್ಯಪಪ ಆನಂದ ಮಾದರ

ಗಲೋದವವ ಹಣಮಂತ್ ನಾಟಿಕರ

ಮಹಾದೋವಿ ಹಣಮಂತ್ ಮಾಂಗ

ಮುತ್ತಪಪ ದಶರಥ ಮಹಾರ

ಸಂಗಪಪ ಚನಾಳ

ಅದೃಶಯಪಪ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಜಗದಾಳ
ಕರಪಪ ಗ್ೌವವಪಪ  ಕರಿಗ್ಾರ

ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಭರಮಪಪ ಕಾರಜಲೋಳ
ಐರವತಿ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಉಳಾಿಗಡಿಡ
ಭಾರತಿ ಶ್ವಾನಂದ ಬೆಳವಡೆ

ಸದಪಪ ಪರಲ್ಂಕಿ
ಶ್ರೋದೋವಿ ಸದಾಶ್ವ ಮಹಾರ ಉರ್ಫಯ ನಾಕಮಾನ

ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಅಡಿರ್ೋಪಪ ಬಿಳಲರ



ಕೃಷ್ಾಣ ವಿಠಠಲ್ ಗುಬಚಿ
ತಾರಾಮತಿ ವಿಠಠಲ್ ಗುಬಚಿ

ಶಾಂತ್ವವ ಮಹಾವಿೋರ ಗುಬಚಿ
ಸಂಜು ಮಹಾವಿೋರ ಗುಬಚಿ

ಸುಲಾತನ ಲಾದಸಾಬ ಮುಲಾೂ
ಸತ್ಯಪಪ ರಾಮಪಪ ಕಡಪಟಿಿ
ಕಾಸಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕಡಪಟಿಿ

ಭೋರಪಪ ಸಿೋತಾರಾಮ ಗಲೋಡಸ
ಶ್ವಪಪ ಹೆಲನನಪಪ ಜಕನಲರ
ಯಂಕಪಪ ಅಜುಯನ ಕೆಲಳಿಗೋರಿ



ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ

51a/2 ಜಮಖಂಡಿ ಜಕನಲರ ಜಮಖಂಡಿ

74/1 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

55/1d ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

135/2 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

152 ಸಾವಳಗಿ ನಾಗನಲರ ಜಮಖಂಡಿ

218/2k ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

16/1. ಸಾವಳಗಿ ನಾಗನಲರ ಜಮಖಂಡಿ

154 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

154 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

305/3 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

45 ಜಮಖಂಡಿ ಮುತ್ುತರ ಜಮಖಂಡಿ

110/5 ಜಮಖಂಡಿ ಹುಳಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ

42/5 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ

148 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ

ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ



106 ಜಮಖಂಡಿ ಹುಳಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ

55/2 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

62/2 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

304/2 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

58/A ಜಮಖಂಡಿ ಹುಳಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ

78/1 ಜಮಖಂಡಿ ಹುಳಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ

78/1 ಜಮಖಂಡಿ ಹುಳಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ

34/3 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ

132 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

90 ಜಮಖಂಡಿ ಆಲ್ಬಾಳ ಜಮಖಂಡಿ

23/1/3. ಜಮಖಂಡಿ ಜಕನಲರ ಜಮಖಂಡಿ

22/2. ಜಮಖಂಡಿ ಕಡಕೆಲೋಳ ಜಮಖಂಡಿ

146/4 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ

248/3 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ

305 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

45 ಜಮಖಂಡಿ ಮುತ್ುತರ ಜಮಖಂಡಿ



22/3. ಜಮಖಂಡಿ ಕಡಕೆಲೋಳ ಜಮಖಂಡಿ

55/3 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

304/1 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

55/1 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

66/3 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

9/2. ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

59/3 ಸಾವಳಗಿ ಕವಟಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

133/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

81/2 ಸಾವಳಗಿ ಕವಟಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

57 ಸಾವಳಗಿ ಜಂಬಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

74/1 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

134/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

134/1 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

22/3. ಸಾವಳಗಿ ನಾಗನಲರ ಜಮಖಂಡಿ

33/1/1 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ

358 ತೋರದಾಳ ಹಿಪಪರಗಿ ತೋರದಾಳ



44/2B ತೋರದಾಳ ಯರಗಟಿಿ ತೋರದಾಳ

516/1 ತೋರದಾಳ ಹಿಪಪರಗಿ ತೋರದಾಳ

138/1ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ
138/1+2ಅ ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

138/1ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ
138/1+2ಅ ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

138/1ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ
138/1+2ಅ ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

66/3 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ
37/1ಡ,37/5ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡಿ

1/2/1B ಜಮಖಂಡಿ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡಿ
37 ಜಮಖಂಡಿ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡಿ
1 ಜಮಖಂಡಿ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡಿ

1/2/2A ಜಮಖಂಡಿ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡಿ
18/1. ಜಮಖಂಡಿ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡಿ

37 ಜಮಖಂಡಿ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡಿ
1 ಜಮಖಂಡಿ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡಿ

1/2/2A ಜಮಖಂಡಿ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡಿ
18/1. ಜಮಖಂಡಿ ಸನಾಳ ಜಮಖಂಡಿ
78/1 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ

211/8 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ
78/1 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ

219/4 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ
59/5 ತೋರದಾಳ ಯರಗಟಿಿ ತೋರದಾಳ

155/1ಅ ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ
51/1ಬ ತೋರದಾಳ ಗಲೋಲ್ಬಾಂವಿ ತೋರದಾಳ
44/5 ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

195/1ಬ ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ
233/3 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ



249/1 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ
158/2 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ
25/2ಬ ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ
42/9 ತೋರದಾಳ ರಬಕವಿ ತೋರದಾಳ
80/3 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

432/6 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

114 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ
177/2 ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ

65/1+2+3 ತೋರದಾಳ ಬನಹಟಿಿ ತೋರದಾಳ
291/4 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

147/1 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

169 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

306/3 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

198/3ಅ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

456/7 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

30/1ಕ ಸಾವಳಗಿ ಅಡಿಹುಡಿ ಜಮಂಡಿ

207/3 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

446/1 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

174/1 ಸಾವಳಗಿ ಹಿರೋಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಂಡಿ

16/2. ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ
340/1 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ
47/6 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

130/1 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ
82/1/2/4 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

179/3 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ
99/3 ಸಾವಳಗಿ ಕಾಜಿಬಿೋಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

47/1 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

14/1. ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ



362/10 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

90/3 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

192/1 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

45/1/2ಅ/2 ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಂಡಿ

154/2 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಂಡಿ

154/4 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಂಡಿ

206/5 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

156/2 ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಂಡಿ

161/2 ಸಾವಳಗಿ ಅಡಿಹುಡಿ ಜಮಂಡಿ

206/5 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

506/3 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಂಡಿ

36/2ಅ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

130/1 ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

87/2 ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

173/1 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

96/1A ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

114/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

96/1A ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

127/4/2/1+2/7 ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಂಡಿ

19/6. ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

249/1+2/ಅ/4 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಂಡಿ

14/4ಅ ಜಮಖಂಡಿ ಹುಲಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

201/1B ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಂಡಿ

44/ಅ/2 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಂಡಿ

289/1 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಂಡಿ

57/18 ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಂಡಿ

127/2/1+4/2/2 ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಂಡಿ

480/3 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ



77/4/1C ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

134/1ಡ ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ

234/1 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಂಡಿ

96/2 ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಂಡಿ

149/2/ಅ/1 ಜಮಖಂಡಿ ಹುಲಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

8/1. ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

109/5 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ

120 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ

183/4 ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸುರ ತೋರದಾಳ

14/1. ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

90/1A ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

47/5 ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಂಡಿ

144/6 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ

116/1 ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸುರ ತೋರದಾಳ

66/3A/2 ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

91/2 ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸುರ ತೋರದಾಳ

168/1K ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸುರ ತೋರದಾಳ

38/4 ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ

36/3 ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಂಡಿ

36/4 ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಂಡಿ

216/1+2+3/ಕ ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಂಡಿ

6/2. ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

68/4 ತೋರದಾಳ ಬನಹಟಿಿ ತೋರದಾಳ

116/4 ಜಮಖಂಡಿ ಕುಂಚನಲರ ಜಮಂಡಿ

26/1+2/1 ತೋರದಾಳ ಗಲಲ್ಬಾವಿ ತೋರದಾಳ

100/3ಅ+3ಬ/1 ಜಮಖಂಡಿ ಕುಂಚನಲರ ಜಮಂಡಿ

178/2P2 ಸಾವಳಗಿ ಹಿರೋಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಂಡಿ

201/3 ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಂಡಿ



46/2 ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

125/3P2 ತೋರದಾಳ ಸಸಲಾಟಿಿ ತೋರದಾಳ

102/2 ಸಾವಳಗಿ ತಲೋದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

114/7 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

274/2 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

44/2/1+2 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

59/1 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

155/5 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

60/2+3ಬ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

138/1A ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

117/2 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

130/1 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

210/4 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

109/1ಅ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

36/7 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

113/1&133/2ಬ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

97/3A2 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

637/1/1/2 ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ

2/3. ತೋರದಾಳ ಯರಗಟಿಿ ತೋರದಾಳ

55/2 ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ

109/1ಕ ತೋರದಾಳ ಹನಗಂಡಿ ತೋರದಾಳ

636/1ಅ ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ

21/5. ತೋರದಾಳ ಯರಗಟಿಿ ತೋರದಾಳ

141/3/3ಬ ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸಲರ ತೋರದಾಳ

12/6. ತೋರದಾಳ ಯರಗಟಿಿ ತೋರದಾಳ

209/P1 ತೋರದಾಳ ಸಸಲಾಟಿಿ ತೋರದಾಳ

3/2,82/17 ತೋರದಾಳ ಸಸಲಾಟಿಿ ತೋರದಾಳ

33/5+6+7+9 ತೋರದಾಳ ಯರಗಟಿಿ ತೋರದಾಳ



82/5ಬ ತೋರದಾಳ ಸಸಲಾಟಿಿ ತೋರದಾಳ

37/4/1ಬ,21/2ಬ,36/1ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಸನಾಳ ಜಮಂಡಿ

165/4/2 ಸಾವಳಗಿ ಅಡಿಹುಡಿ ಜಮಂಡಿ

159/1+2ಅ/3 ಸಾವಳಗಿ ಅಡಿಹುಡಿ ಜಮಂಡಿ

184/1ಬ ಸಾವಳಗಿ ಹಿರೋಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಂಡಿ

9/1. ಸಾವಳಗಿ ಕುರಗಲೋಡ ಜಮಂಡಿ

403/2 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

115/4b ಸಾವಳಗಿ ಕಲ್ಬಿೋಲ್ಗಿ ಜಮಂಡಿ

154/5 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಂಡಿ

55/2A ಸಾವಳಗಿ ಕುರಗಲೋಡ ಜಮಂಡಿ

197/2A/1 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

18/1. ಸಾವಳಗಿ ಕುರಗಲೋಡ ಜಮಂಡಿ

18/1. ಸಾವಳಗಿ ಕುರಗಲೋಡ ಜಮಂಡಿ

37/5ಬ/1ಡ,21/2ಡ,36/1ಡ ಜಮಖಂಡಿ ಸನಾಳ ಜಮಂಡಿ

348/17 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

115/5 ಸಾವಳಗಿ ಕುಂಚನಲರ ಜಮಂಡಿ

476/p1 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

46/2 ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

27/2B ತೋರದಾಳ ಸಸಲಾಟಿಿ ತೋರದಾಳ

143/3/8 ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸಲರ ತೋರದಾಳ

688/2/9 ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ

124/4 ಸಾವಳಗಿ ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ ಜಮಂಡಿ

93/2 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಂಡಿ

159/1 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

124/4 ಸಾವಳಗಿ ಜಂಬಗಿ ಬಿ.ಕೆ ಜಮಂಡಿ

246/2 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

100/2 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

46/2a ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಂಡಿ



45/e1 ಸಾವಳಗಿ ಕುರಗಲೋಡ ಜಮಂಡಿ

41/1ಡ ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಂಡಿ

131/2-1B ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಂಡಿ

393/2B ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

162/1B ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ

340/1+2/1/1 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಂಡಿ

164/1ಅ ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

60/1/1+2 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

11/6. ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

456/1ಅ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

453 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

411/1ಬ ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

96/2 ಸಾವಳಗಿ ಕಾಜಿಬಿೋಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

89/1 ಸಾವಳಗಿ ಕಾಜಿಬಿೋಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

37/8 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ

156/2 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಂಡಿ

12/3. ತೋರದಾಳ ರಬಕವಿ ತೋರದಾಳ

4/5ಬ ಸಾವಳಗಿ ಕುರಗಲೋಡ ಜಮಂಡಿ

54/2 ಸಾವಳಗಿ ಕುರಗಲೋಡ ಜಮಂಡಿ

144/2/4 ಜಮಖಂಡಿ ಹುಲಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

358/3 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಂಡಿ

128/2ಅ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

63/3 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

279/1ಬ/1 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

104/3 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

171/3 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

171/2 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

484/4ಕ ತೋರದಾಳ ಹಿಪಪರಗಿ ತೋರದಾಳ



212/1ಬ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

114/1 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

56/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

152/6 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

90/1+2ಡ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

64/2A ಸಾವಳಗಿ ಜನವಾಡ ಜಮಂಡಿ

195/2ಅ ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

87/1ಅ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

384/5 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

172/2/1 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

179/1 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

64/2a ಸಾವಳಗಿ ಜನವಾಡ ಜಮಂಡಿ

109/1B ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

164/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

100/4ಅ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

171/1ಬ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

192/2 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

28/1ಬ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

301/10 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

152/8 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

174/1ಅ ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

248/4 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

103/1+2/2 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

99/1/2 ಸಾವಳಗಿ ಕಲ್ಬಿೋಲ್ಗಿ ಜಮಂಡಿ

28/1D ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

172/2/1 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

36/1ಬ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

90/1+2B ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ



155/7 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

252/2ಅ/1/1B ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

72/2ಬ ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

301/11 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

26/1D ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

27/3A ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

92/1/2/1 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

215/2 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

5/6ಬ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

5/5ಬ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

140/1 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

381/3 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

207/2 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

376/3 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

207/2 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

27/2. ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

169/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

155/8 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

155/6 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

337/5b ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

4/6. ಸಾವಳಗಿ ಕುರಗಲೋಡ ಜಮಂಡಿ

18/3. ಸಾವಳಗಿ ಕುರಗಲೋಡ ಜಮಂಡಿ

84/1,85/1 ಜಮಖಂಡಿ ಹಿರೋಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಂಡಿ

84/1 ಜಮಖಂಡಿ ಹಿರೋಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಂಡಿ

520/3 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

146/4 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

39/6 ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

116/4,117/4 ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಂಡಿ



158/3 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

276/2 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

219/2ಕ ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ

94/3 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ

148/3/4 ಸಾವಳಗಿ ಹಿರೋಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಂಡಿ

92/2/2 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಂಡಿ

217/1 ಸಾವಳಗಿ ಕಾಜಿಬಿೋಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

46/3,46/2ಕ/1 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

96/4,96/6,96/7 ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

124/1 ಸಾವಳಗಿ ಕವಟಗಿ ಜಮಂಡಿ

124/1 ಸಾವಳಗಿ ಕವಟಗಿ ಜಮಂಡಿ

27/1ಬ ತೋರದಾಳ ರಬಕವಿ ತೋರದಾಳ

202/1D1 ತೋರದಾಳ ಸಸಲಾಟಿಿ ತೋರದಾಳ

167/3 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

161/1/1ಬ ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

132/3 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

166/2 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

159/4 ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಂಡಿ

11/1. ತೋರದಾಳ ಯರಗಟಿಿ ತೋರದಾಳ

198/2/4 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಂಡಿ

125/1+2+3/K ಸಾವಳಗಿ ಕಲ್ಬಿೋಲ್ಗಿ ಜಮಂಡಿ

52/1+2/D ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

94/3 ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಂಡಿ

342/2 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಂಡಿ

12/3,12/4 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

141/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

10/4A ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

81/2B ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ



16/4. ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

185/2/1/13 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

144/2B ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

279/1k ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

509/2k ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

68/1b/3 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

191/4 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

9/2B ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

117/2A ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

115/3 ಸಾವಳಗಿ ಅಡಿಹುಡಿ ಜಮಂಡಿ

81/3A ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

105/4ಅ ಸಾವಳಗಿ ಕವಟಗಿ ಜಮಂಡಿ

167/2 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

345/1ಅ ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

384/1 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

378/3 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

131/2 ಸಾವಳಗಿ ಕಲ್ಬಿೋಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

69/3ಬ ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

71/3ಇ ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

72/1ಅ ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

62/6 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

69/2ಬ/2 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

71/7 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

74/4 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

72/2 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

159/3 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

68/2 ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಂಡಿ

15/4. ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಂಡಿ



260/5 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

27/3. ಸಾವಳಗಿ ಕಲ್ಬಿೋಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

264/1/2 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

173/6 ಸಾವಳಗಿ ಹಿರೋಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಂಡಿ

1131,113/2ಬ,113/2ಡ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

352/1ಕ/2 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

96/1ಬ/1 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

147/1ಅ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

171/4 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

165/4 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

270/2 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

33/2ಗ ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

248/1 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

125/1 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

117/3A ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

131/1 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

125/5 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

184/10 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

184/3 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

184/1 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

149/2 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

207/1 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

503/7 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಂಡಿ

273/4 ಸಾವಳಗಿ ತಲೋದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

481/7ಅ ಸಾವಳಗಿ ತಲೋದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

125/5 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

55/2/1 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

10/1ಬ ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ



111/2 ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಂಡಿ

175/2ಅ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

273/2ಅ ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

71/3ಅ ಜಮಖಂಡಿ ಕುಂಬಾರಹಳಿ ಜಮಂಡಿ

378/2 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

50/6 ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

689/2 ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ

5/2. ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

61/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ನಂದಗ್ಾಂವ ತೋರದಾಳ

2/1A ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

56/3A/2/1 ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

51/3 ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

50/12ಅ ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

20/1ಬ ತೋರದಾಳ ಯರಗಟಿಿ ತೋರದಾಳ

442/5 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ತೋರದಾಳ

27/1,23/9,27/6,28/1,28/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಸೈದಾಪೂರ ತೋರದಾಳ

280/2/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಢವಳೋಶವರ ತೋರದಾಳ

304/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಢವಳೋಶವರ ತೋರದಾಳ

300/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಢವಳೋಶವರ ತೋರದಾಳ

77/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಸೈದಾಪೂರ ತೋರದಾಳ

285/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಢವಳೋಶವರ ತೋರದಾಳ

81 ಮುಧೆಲೋಳ ಸೈದಾಪೂರ ತೋರದಾಳ

54/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮದಭಾವಿ ತೋರದಾಳ

51/1B ತೋರದಾಳ ಗಲೋಲ್ಭಾಂವಿ ತೋರದಾಳ

42/7+8+9/1 ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

171/3c ತೋರದಾಳ ಸಸಲಾಟಿಿ ತೋರದಾಳ

55/8,55/10,   55/16 ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

690/2/2/2 ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ



191/5 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ

29/1. ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ PD ತೋರದಾಳ

10/1A ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

267/6 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

129/1 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

275/1ಬ/4 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

11/7. ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

127/3ಬ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

121/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

352/5 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

114/1ಕ ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

260/9 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

129/1 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಂಡಿ

376/4 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಂಡಿ

228/3b ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

49/2ಬ/2 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

190/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಂಡಿ

16/2ಕ ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಂಡಿ

115/2ಅ ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಂಡಿ

191/1ಬ ಸಾವಳಗಿ ಕಾಜಿಬಿೋಳಗಿ ಜಮಂಡಿ

350/2 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಂಡಿ

25/2. ಸಾವಳಗಿ ಕುರಗಲೋಡ ಜಮಂಡಿ

219/12 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ

411/3 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಂಡಿ

222/1+2A,222/1ಅ ತೋರದಾಳ ಸಸಲಾಟಿಿ ತೋರದಾಳ

174/1,174/2 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ

44/2 ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ

174/1,174/2 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ



28/2. ಮುಧೆಲೋಳ ಸೈದಾಪೂರ ತೋರದಾಳ

65/1ಬ/2 ಜಮಖಂಡಿ ಲಂಗನಲರ ಜಮಖಂಡಿ
161/3ಬ/2 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ

158/4 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ
194/1ಬ ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ
310/3 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ
310/3 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ

147/1ಅ ತೋರದಾಳ ಕುಲ್ಹಳಿಿ ತೋರದಾಳ
14/4. ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ
22/7. ಸಾವಳಗಿ ಕುರಗಲೋಡ ಜಮಖಂಡಿ
46/3 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ
46/4 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

101/2 ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಾ ಳ ಜಮಖಂಡಿ
158/9 ಸಾವಳಗಿ ತಾಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ
254/2 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
346/1 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ

171/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ
201/8 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
424/3 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ
345/1 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ
424/ಬ ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ
68/2 ಸಾವಳಗಿ ಅಡಿಹುಡಿ ಜಮಖಂಡಿ

185/4 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
252/2 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
384/3 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ

165/5/1 ಸಾವಳಗಿ ಅಡಿಹುಡಿ ಜಮಖಂಡಿ
26/2. ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಖಂಡಿ
145/4 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

201/2ಬ ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
14/1+2ಪಿ/4 ಸಾವಳಗಿ ಕುರಗಲೋಡ ಜಮಖಂಡಿ

26/2. ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಖಂಡಿ
34/1/ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ

65/1,69/1 ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸಲರ ತೋರದಾಳ



62/2 ತೋರದಾಳ ಯಲ್ೂಟಿಿ ತೋರದಾಳ
105/2ಬ ತೋರದಾಳ ಬಂಡಿಗಣಿ ತೋರದಾಳ

123/9,122/9 ತೋರದಾಳ ಹುಣಶ್ಕಟಿಿ ತೋರದಾಳ
102/7 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
89/6 ಜಮಖಂಡಿ ಮರೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡಿ

15/2ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ
101/2ಅ ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ
15/2ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ
128/2 ಜಮಖಂಡಿ ಕುಂಚನಲರ ಜಮಖಂಡಿ
53/4ಬ ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ

248/2ಬ ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ
81/8 ತೋರದಾಳ ಬನಹಟಿಿ ತೋರದಾಳ

249/6ಬ ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ
228/1ಅ ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ
26/2. ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ
60/4 ತೋರದಾಳ ಗಲೋಲ್ಬಾಂವಿ ತೋರದಾಳ

150/11 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ
69/2 ತೋರದಾಳ ಮದರಖಂಡಿ ತೋರದಾಳ

207/5 ತೋರದಾಳ ಮದರಖಂಡಿ ತೋರದಾಳ
183/6 ತೋರದಾಳ ಮದರಖಂಡಿ ತೋರದಾಳ
115/3 ತೋರದಾಳ ಸಸಾಲ್ಟಿಿ ತೋರದಾಳ
254/4 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ

237/1ಡ ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
123/2+3ಕ/2 ಜಮಖಂಡಿ ಕುಂಚನಲರ ಜಮಖಂಡಿ

14/4ಅ ಜಮಖಂಡಿ ಹುಲಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ
308/5ಅ,308/11 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

308/5ಡ ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
102/1 ತೋರದಾಳ ಬಂಡಿಗಣಿ ತೋರದಾಳ
170 ತೋರದಾಳ ಕಲ್ೂಹಳಿಿ ತೋರದಾಳ

456/2 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
170/6 ತೋರದಾಳ ಸಸಾಲ್ಟಿಿ ತೋರದಾಳ

114/2ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಕುಂಚನಲರ ಜಮಖಂಡಿ
116/2ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಕುಂಚನಲರ ಜಮಖಂಡಿ



432/2 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಖಂಡಿ
89/3 ಸಾವಳಗಿ ಕಾಜಿಬಿೋಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

185/2 ಸಾವಳಗಿ ಕಾಜಿಬಿೋಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

28/5. ಸಾವಳಗಿ ಜನವಾಡ ಜಮಖಂಡಿ

86/1A ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

27/1+2b/1 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

46/1+2a/1b ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

34/2 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

208/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

14/1. ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

126/6A ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

171/5 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಖಂಡಿ

198/3k ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

108/1B ಸಾವಳಗಿ ಕಲ್ಬಿೋಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

465/4 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

453 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

169/4 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

271/2 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ



179/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

152/2 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

272/2 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

26/3. ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

47/1 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

449/5 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

451/1 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

346/3 ಸಾವಳಗಿ ಜನವಾಡ ಜಮಖಂಡಿ

262/4 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

159/1 ಸಾವಳಗಿ ಹಿರೋಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

136/1/1 ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಖಂಡಿ

80/1+2+3A/3 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

40/2 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

472/1E ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ

15/4. ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ

329/6 ಸಾವಳಗಿ ಜನವಾಡ ಜಮಖಂಡಿ



174/1b ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

200/5 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಖಂಡಿ

93/6 ಸಾವಳಗಿ ಕಾಜಿಬಿೋಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

23/8,213/5 ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ

245/1 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

118/2 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

89/1 ಜಮಖಂಡಿ ಮರೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡಿ

13/1+2 ಜಮಖಂಡಿ ಸುದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ

19/7. ತೋರದಾಳ ಬಂಡಿಗಣಿ ತೋರದಾಳ

229/3ಬ1ಪ,229/2ಬಪ ಮುಧೆಲೋಳ ಡವಳೋಶವರ ತೋರದಾಳ

20/1ಅ ತೋರದಾಳ ಯರಗಟಿಿ ತೋರದಾಳ

237/2ಅ ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ

439/2ಬ ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ

160/2ದ,15/9/2/1ಕ ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ

116/2b ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ

186/2 ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ



63/6,339/ಅ ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ

223/5 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

141/5 ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ

68/1ಅ,67/2ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಮರೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡಿ

64/1ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಮೈಗಲರ ಜಮಖಂಡಿ

70/9 ಜಮಖಂಡಿ ಮರೋಗುದಿದ ಜಮಖಂಡಿ

55/2 ಜಮಖಂಡಿ ಮುತ್ಲತರ ಜಮಖಂಡಿ

28/1B ತೋರದಾಳ ಗಲೋಲ್ಬಾವಿ ತೋರದಾಳ
169/2C ತೋರದಾಳ ಸಸಾಲ್ಟಿಿ ತೋರದಾಳ
130/3 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ
146/1 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
92/2/1 ತೋರದಾಳ ಆಸಂಗಿ ತೋರದಾಳ
93/1/2 ತೋರದಾಳ ಆಸಂಗಿ ತೋರದಾಳ

131/2/2 ತೋರದಾಳ ಮದರಖಂಡಿ ತೋರದಾಳ
47/2/1 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
336/2ಡ ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
159/3 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ
37/1ಅ ತೋರದಾಳ ಯಲ್ೂಟಿಿ ತೋರದಾಳ

153/1ಅ,166 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ
350/2 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ

253/1+2+3+4ಅ/2 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
193/2ಬ ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ
146/5 ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ
30/1ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಆಲ್ಗಲರ ಜಮಖಂಡಿ
149/9 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
257/9 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ



444/2 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
13/3A ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
66/12 ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ

30A/24G ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
198/3A ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
479/3 ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ
170/2 ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

127/1A ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ
458/1 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
196/2 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
461 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

421/2b ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
90/4 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ

211/9 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
160/2 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ
160/3 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ
02/03. ಸಾವಳಗಿ ಕಾಜಿೋಬಿೋಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
18/1. ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

94/2ಪ4 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
50/5ಬ ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಖಂಡಿ
364/ಪ3 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
249/2 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ

336/2ಆ ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
64/3 ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ

10/1ಕ,10/4ಅ ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ
117/3ಅ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ
118/6 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ
92/4 ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಖಂಡಿ
9/3B ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಖಂಡಿ

213/1,54/4,54/3,480/1,480/

3
ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ

477/8 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
110/1ಬ+2ಅ+ಬ/2 ಜಮಖಂಡಿ ಲಂಗನಲರ ಜಮಖಂಡಿ



194/1 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
122/5ಬ,1228 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ

228/2ಕ ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಖಂಡಿ
40/1 ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಖಂಡಿ

122/3ಬ,122/4ಡ ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
125/2 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
32/13 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
142/2 ಜಮಖಂಡಿ ಲಂಗನಲರ ಜಮಖಂಡಿ
144/3 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ

171/2ಅ ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ
219/2ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಕುಂಚನಲರ ಜಮಖಂಡಿ
121/1 ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಖಂಡಿ
193/3 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
122/1 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
154/2 ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಖಂಡಿ
72/2 ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಖಂಡಿ

82/2ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಚಿನಗುಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ
106/2,106/3 ಜಮಖಂಡಿ ಲಂಗನಲರ ಜಮಖಂಡಿ

322/1 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
292/4 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ
94/1 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

114/1ಅ ಜಮಖಂಡಿ ಹುಲಾಯಳ ಜಮಖಂಡಿ
50/4 ಜಮಖಂಡಿ ಲಂಗನಲರ ಜಮಖಂಡಿ
31/2. ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ
130/3 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ
28/4b ಜಮಖಂಡಿ ಹುಣಶ್ಕಟಿಿ ಜಮಖಂಡಿ

137/1,137/3 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ
79/3,79/6 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ
51/2,51/8 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

223/5 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

154/6 ಜಮಖಂಡಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಜಮಖಂಡಿ



90/4 ಜಮಖಂಡಿ ಮರಗುದಿದ ಜಮಖಂಡಿ

342/2 ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ

470/2 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಖಂಡಿ

104/2/2ಅ ಸಾವಳಗಿ ಚಿಕಿಲ್ಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

82/1 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

51/1b/1,6,12 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ

144/3 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ

350/2 ಜಮಖಂಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ

3/2. ಸಾವಳಗಿ ಹಿರೋಪಡಸಲ್ಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

113/6 ಸಾವಳಗಿ ಕವಟಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
20/2ಬ ತೇರದಾಳ ಬಂಡಿಗಣಿ ತೇರದಾಳ
97/2 ಸಾವಳಗಿ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ ಜಮಖಂಡಿ

157/1ಅ ಸಾವಳಗಿ ತೊದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
122/4 ಸಾವಳಗಿ ತೊದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

9/3,9/6/2+7/1,77/1
ತೇರದಾಳ ಯಲ್ಲ ಟಟ ತೇರದಾಳ

75/1/ಬ ತೇರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೇರದಾಳ
146/4+5B ಸಾವಳಗಿ ಅಡಿಹುಡಿ ಜಮಖಂಡಿ

61/12 ಸಾವಳಗಿ ಕವಟ್ಗಿ ಜಮಖಂಡಿ
49/*/2B ಜಮಖಂಡಿ ಬುದಿನ ಜಮಖಂಡಿ
15/*/1 ಸಾವಳಗಿ ಗದಾಯಳ ಸಾವಳಗಿ

12/*/1/2I ತೋರದಾಳ ಮದರಖಂಡಿ ತೋರದಾಳ
216/*/1ಬ ತೋರದಾಳ ಮದರಖಂಡಿ ತೋರದಾಳ



77/*/4 ತೋರದಾಳ ಕಲ್ಹಳಿಿ ತೋರದಾಳ
62/*/1 ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ

226/*/1 ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ
60/*/1,60/*4,60/*/12 ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸಲರ ತೋರದಾಳ

52/*/5 ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸಲರ ತೋರದಾಳ
62/*/1 ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ

226/*/1 ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ
55/*/2 ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸಲರ ತೋರದಾಳ
8/*/1 ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ
60/*/3 ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸಲರ ತೋರದಾಳ

157/*/1+3/1 ತೋರದಾಳ ಜಗದಾಳ ತೋರದಾಳ
60/*/2 ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸಲರ ತೋರದಾಳ

32/5 ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ

94/1ಬ ಸಾವಳಗಿ ಟಕಿಳಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

119/4,184/6 ಸಾವಳಗಿ ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

154/7 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ

150/1+2 ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸಲರ ತೋರದಾಳ

34/1/1ಅ ತೋರದಾಳ ಯಲ್ೂಟಿಿ ತೋರದಾಳ

253/1+2+3+4ಡ/4 ಜಮಖಂಡಿ ಗಣಿ ಜಮಖಂಡಿ

80/4ಬ ಜಮಖಂಡಿ ಹಂಚಿನಾಳ ಜಮಖಂಡಿ



32/5 ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ ತೋರದಾಳ

88/1ಅ,90/2ಅ ತೋರದಾಳ ಹೆಲಸಲರ ತೋರದಾಳ

12.01.2002 ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

16/1. ಸಾವಳಗಿ ಕನೆಲನೋಳಿಿ ಜಮಖಂಡಿ

467/2 ಸಾವಳಗಿ ಗಲಠ ಜಮಖಂಡಿ

422/1B ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

116/2B ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ

75/1ಅ ಸಾವಳಗಿ ಟಕಿಳಕಿ ಜಮಖಂಡಿ

433/7 ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

160/2 ತೋರದಾಳ ನಾವಲ್ಗಿ ತೋರದಾಳ

85/2F ತೋರದಾಳ ಗಲೋಲ್ಬಾವಿ ತೋರದಾಳ
56/1/1,56/2,56/3A/2/1 ತೋರದಾಳ ಕಾಲ್ತಿಪಿಪ ತೋರದಾಳ

154/6 ತೋರದಾಳ ಚಿಮಮಡ ತೋರದಾಳ
209/ಪಿ2,82/5ಕ ತೋರದಾಳ ಸಸಾಲ್ಟಿಿ ತೋರದಾಳ

42/21 ತೋರದಾಳ ಯರಗಟಿಿ ತೋರದಾಳ
336/1 ಜಮಖಡಿ ಕೆಲಣಲಣರ ಜಮಖಂಡಿ

55/2/1A ಸಾವಳಗಿ ತ್ುಂಗಳ ಜಮಖಂಡಿ

301/3 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ



267/5 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

267/4 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

267/1 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

267/2 ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

10/4ಕ ಸಾವಳಗಿ ಬಿದರಿ ಜಮಖಂಡಿ

38/2 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಖಂಡಿ

39/2/1 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಖಂಡಿ

178/5 ಸಾವಳಗಿ ಗಲೋಠ ಜಮಖಂಡಿ

415/2ಬ ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ

363/3ಅ ಸಾವಳಗಿ ತಲದಲ್ಬಾಗಿ ಜಮಖಂಡಿ



ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

SC ತಾಳ ಬೆಳ 0.43

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.49

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.98

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1.54

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1.21

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.63

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.63

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.22

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.72

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.42

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.4

ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ



ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1.06

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.52

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 2

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 2.15

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.95

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.18

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.52

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 2

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.4



ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.42

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.78

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 2

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 2

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.42

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 2.15

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 1

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 2

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.64

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.64

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 2.15

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.95

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.8



ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ ಬೆಳ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.91

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.36

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.91

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.36

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.91

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.36

ಸಾಮಾನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 2

ಸಾಮಾನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.3

ಸಾಮಾನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1

ಸಾಮಾನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.4

ಸಾಮಾನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.8

ಸಾಮಾನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.96

ಸಾಮಾನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.4

ಸಾಮಾನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.4

ಸಾಮಾನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.8

ಸಾಮಾನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.96

ಸಾಮಾನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.4

SC ಅರಿಶ್ಣ 0.4

SC ಅರಿಶ್ಣ 0.6

SC ಅರಿಶ್ಣ 0.4

SC ಅರಿಶ್ಣ 0.9

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.7

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4



ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರ 0.8

SC ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.58

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.3

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8



ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 4

ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ 1.6

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.39

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಮಾವಪ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1.3

ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.24

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8



ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.39

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಮಹಿಳ ಬದನೆಕಾಯಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 2

ಮಹಿಳ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.9

ಮಹಿಳ ಬಾಳ 0.3

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.2

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

Sc ಅರಿಶ್ಣ 0.45

ಮಹಿಳ ಬಾಳ 0.7

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.5

ಮಹಿಳ ಅರಿಶ್ಣ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 2



ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.7

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1

ಅ.ಸಂ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.65

ಅ.ಸಂ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಅ.ಸಂ ಅರಿಶ್ಣ 0.9

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.7

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.9

ಮಹಿಳ ಅರಿಶ್ಣ 0.5



ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.6

ಅ.ಸಂ ಈರುಳಿಿ 1.5

ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಅ.ಸಂ ಅರಿಶ್ಣ 1.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಮಹಿಳ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.9

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1

SC ದಾರಕ್ಷಿ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1.6

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4



ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.25

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1.7

ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.7

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.7

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಅ.ಸಂ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1

ಮಹಿಳ ಮಾವಪ 1.6

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.7

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.45



ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.38

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.7

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.37

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ/ದಾಳಿಂಬೆ 0.9

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6



ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.3

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.3

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.9

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.59

ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6



ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1.2

ಮಹಿಳ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.8

ಮಹಿಳ ಬಾಳ 2

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 1.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.55

ಮಹಿಳ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1.4

ಮಹಿಳ ಈರುಳಿಿ 1.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.5

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1



ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.7

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಮಹಿಳ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.55

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.65

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8



ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಅ.ಸಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

SC ದಾರಕ್ಷಿ 1.4

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.77

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.75

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

SC ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

SC ದಾರಕ್ಷಿ 1

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

SC ಬದನೆಕಾಯಿ 0.8

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6



ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.9

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1.7

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1.6

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1.1

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.9

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

SC ಅರಿಶ್ಣ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 2

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1.9

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.3

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.6

ಮಹಿಳ ಅರಿಶ್ಣ 0.4



ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 2

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.45

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.35

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.7

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಮಹಿಳ ದಾರಕ್ಷಿ 1.2

ಮಹಿಳ ದಾಳಿಂಬೆ 0.36

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.3

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.3

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

SC ಬಾಳ 0.8

ಮಹಿಳ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2

SC ಅರಿಶ್ಣ 0.8

SC ಚಂಡು ಹಲ 0.59

SC ಅರಿಶ್ಣ 1.19

SC ತ್ರಕಾರಿ 0.5

SC ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.4

SC ಅರಿಶ್ಣ 0.5



SC ಈರುಳಿಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಾಂಬೆ 0.4

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಾಂಬೆ 0.4

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಾಂಬೆ 0.7

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಾಂಬೆ 0.5

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಿಂಬೆ 2.2

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

SC ದಾಳಿಂಬೆ 0.7

SC ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

SC ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

ಸಾಮನಯ ಬಾಳ TC 1



ಸಾಮನಯ ಬಾಳ TC 0.8

ಸಾಮನಯ ಬಾಳ TC 0.7

ಸಾಮನಯ ಬಾಳ TC 1.8

ಸಾಮನಯ ಬಾಳ TC 0.7

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ TC 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ TC 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ TC 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ TC 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ TC 0.3

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳTC 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ TC 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ TC 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳTC 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ TC 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ TC 0.5

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳTC 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳTC 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ SK 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳsk 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ SK 0.2

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳsk 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳsk 0.7

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳsk 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳsk 0.5

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ SK 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.95

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.05

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6



ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.32

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.32

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.86

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.63

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.72

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.3



ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.9

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.9

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.9

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.9

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.9

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2



ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2.1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.9

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.9

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

SC ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1.41

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 2

Sc ಅರಿಶ್ಣ 0.68

Sc ಅರಿಶ್ಣ 1.9

Sc ಅರಿಶ್ಣ 1.9

SC ಅರಿಶ್ಣ 5.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8



ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷಿ 1.25

SC ದಾರಕ್ಷಿ 1.8

SC ದಾರಕ್ಷಿ 3

ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷಿ 1.78

ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷಿ 1.71

ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.87

ಪ.ಪಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1.43

ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲ 0.96

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2

SC ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 0.2

ಸಾಮಾನಯ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 0.2

ಸಾಮಾನಯ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 0.4

SC ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1.64

ಸಾಮಾನಯ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಪಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 4



ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 4

ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1.13

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ & ಬಾಳ 5.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.3

SC ನೆರಳು ಪರದ 0.31

SC ನೆರಳು ಪರದ 0.31

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.2

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.1

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.1

ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ದಾರಕ್ಷಿ
ಸಾಮಾನಯ ಒಣ ದಾರಕ್ಷಿ
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

SC ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 2

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.2

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1.64

SC ದಾರಕ್ಷಿ 7

Sc ದಾರಕ್ಷಿ 4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 4



ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 2

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 5

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

SC ಬಾಳ 0.8

SC ಬಾಳ 0.8

SC ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.4

Sc ಬದನೆ 0.4

Sc ಬದನೆ 0.4

SC ದಾರ ಕಿಿ 20/2ಬ
ಸಾಮಾನಾ ಬದನೆ 97/2

SC ಬದನೆ 157/1ಅ
ಸಾಮಾನಾ ದಾರ ಕಿಿ 122/4

ಸಾಮಾನಾ ದಾರ ಕಿಿ 9/3,9/6/2+

7/1,77/1

SC ದಾರ ಕಿಿ 75/1/ಬ
SC ದಾರ ಕಿಿ 146/4+5B

SC ದಾರ ಕಿಿ 61/12

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.2

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.1

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.2

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 2.2



ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.13

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.11

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.15,0.1,0.30

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.1

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.11

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.18

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 2.2

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 2

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.22

ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.14

SC ಹಸಿರು ಮಣಸು 1

SC ತ್ರಕಾರಿ 0.4

SC ದಾರಕ್ಷಿ 1

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

SC ಅರಶ್ನ 0.4

SC ಅರಶ್ನ 0.47

SC ಅರಶ್ನ 1

SC ಅರಶ್ನ 0.89



SC ತ್ರಕಾರಿ 0.2

SC ಅರಶ್ನ 0.7

SC ಅರಶ್ನ 0.8

SC ದಾರಕ್ಷಿ 1

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.8

SC ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

SC ಅರಶ್ನ 0.8

SC ತ್ರಕಾರಿ 0.4

Sc ದಾರಕ್ಷಿ 2.2

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.5

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶ್ಣ 1

ಮಹಿಳ ಅರಿಶ್ಣ 1

SC ಬಾಳ 0.8

SC ದಾಳಿಂಬೆ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.56



ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.77

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 1.54

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 1.55

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.77

ಅ.ಸಂ ದಾರಕ್ಷಿ 0.73

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.4

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.6

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 0.8



2133 Company 913020037367933

2448 Company 913020037367933

4895 Company 913020037367933

5000 Company 913020037367933

5000 Company 913020037367933

7692 Company 913020037367933

6049 Company 913020037367933

3147 Company 913020037367933

3147 Company 913020037367933

2980 Company 913020037367933

1103 Company 913020037367933

3602 Company 913020037367933

2083 Company 913020037367933

1985 Company 913020037367933

ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತ್ತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ



1985 Company 913020037367933

5268 Company 913020037367933

2622 Company 913020037367933

1985 Company 913020037367933

1985 Company 913020037367933

9996 Company 913020037367933

10756 Company 913020037367933

1985 Company 913020037367933

4998 Company 913020037367933

4753 Company 913020037367933

907 Company 913020037367933

2622 Company 913020037367933

1985 Company 913020037367933

9996 Company 913020037367933

2989 Company 913020037367933

1985 Company 913020037367933



2083 Company 913020037367933

3871 Company 913020037367933

4998 Company 913020037367933

9996 Company 913020037367933

9996 Company 913020037367933

2080 Company 913020037367933

10756 Company 913020037367933

3969 Company 913020037367933

1985 Company 913020037367933

4998 Company 913020037367933

9996 Company 913020037367933

3210 Company 913020037367933

3161 Company 913020037367933

10756 Company 913020037367933

4753 Company 913020037367933

3969 Company 913020037367933



3969 Company 913020037367933

3969 Company 913020037367933

585374087197 913020037367933

712727165126 913020037367933

585374087197 913020037367933

712727165126 913020037367933

585374087197 913020037367933

712727165126 913020037367933

10000 795298942982 9110100 10685620

22500 386271639488 912010006395527

22500 822862404347 89040563667

2254 233433679386 520221001678359

1338 845057177900 34440698873

2690 822862404347 89040563667

2581 715089967528 17127521415

1199 233433679386 520221001678359

298 845057177900 34440698873

1630 822862404347 89040563667

264 715089967528 17127521415

40087 549425659679 1174110 010050070

63904 353333267747 1174110 010051615

39671 649593316758 1174110 010051611

91736 632404167093 89058806852

73181 979932796721

82118 980126522123

35685 591745738217

101013 272402998775

35685 720639015183

35685 353093420635

14933

4831

1568

5101010 05086751



82118 60632750223

82045 321334504891

82459 959267809480

38959 408734306823

63904 228145766579

82459 894207693449

41696 780057234699 00 0035550334210

119223 732120809510

38972 930425730402

26443 360802601811

26443 740351554339

32137 483654849065

27300 492341919108

54422 367905338975

20216 227134057805

25561 693012434441

19977 296702568948

32137 526951830118

32137 978361342388

19982 384276462256

37831 588780084475

19886 431468351765

15562 648457703157

32137 892849466892

43361 967930508963

32137 387915019070

20025 343229061773

32137 463359552649

64015781402

36971641647

00 0010980887852

05081400 001104



32137 965141212132

26443 572473820845

59953 987989630543

23596 987189555328

32137 265190147584

37831 767050125330

20025 347860075371

26443

37831 258130797427

20025 816685945504

155641 549303534880

26443 967172164963

32137 217464774467

32137 634028698507

82459 747914838773

20091 797832784992

54422 239464464057

26443 977876874855

26443 554095601259

37831 494865561175

30786 803292924693

41804 334495930207

52877 963099805198

23817 456746730632

81060 749110624324

12968 339328561198

20394 824993617541

32137 538620154677

00 0035550334210



20091 931130826681

82459 349270189020

41546 374342514048

63951 545141738247

20086 247442308138

57148 664050490253

41696 228295511046

192060 597856057806

41696 395856947945

32137 246389578494

34984 899643784362

24542 407496894306

21894 241190332227 17170 031494

39879 979201438359 89039865175

39359 709136556539 17132051382

82459 667568036430 0803220 0028837

39359 470904886452 64980150 0597

49164 503848402680 08032200 049159

47335 738088515742 83722400 00820

41804 956236484356 08372210 12795

31569 355872235787 52010121 162044

54627 319930381672 08182200 082063

101000 640173488366 82970100 001961

32137 531491850301 3588493517

173851 257725443645 08182200 085748

54422 305188674354 20 031091482

37831 555933621682 89066779497

123539 949530758248 0701301100 00084

00 0035550334210



54627 829753302061

40474 270977678052

32137 694015430084 036100 001102

43361 245810630095 08042210 023352

29290 925165535125 17127556710

32137 507323746701 17128043184

32137 217552748633 651 551050933

30269 415434504962 17127605216

37831 785326050260 17127562598

29860 264108149821 33454977205

51657 969324254336 17127549033

26443 725809296020 17127562791

26443 966311384278 17127563193

32137 448609222661 17127557464

37831 300870955074 179710400 0020493

65483 303019730506 8042210 023666

18156 689832171459 00 070110001192

101013 913195894944 0818220 0088053

37026 771109266715 39143027067

67953 899060671679 33625439749

36900 687810066111 10815382489

91700 549945126654 89092505934

63900 300918947684 080322 00052650

73181 692967878000 89078553613

39045 948490833909 649801 501334

101013 0 17132023003

91736 0 17132036908

54600 813016423607 82960100 004082

35519327361



63904 0 17132077638

146537 233433679386 913010031394570

32137 833386817183 8212200072792

43361 512135275689 60198317083

45349 416904331864 10008302067

26443 765679502502 10000433508

26443 926773027938 4492500100075700

37831 308829493233 17128093475

54422 345539780115 32167091537

20224 328765902842 8212030003857

32438 337791998788 1797104000005380

32137 777332220758

26443 777332220758

137432 386271639488 912010006395527

32137 950481160031 17126577389

19433 624793418895 39400101009351

32137 735258647055 70110001192

68542 601810210714 35519327361

54627 923577444228

91739 339452884211

63904 488307050589

77994 740462506706 70130110000084

99955 644710650619 NIL IN 4055

43361 928196945680

77994 586344803477

45018 509773745980

82459 830101175617

45018 508241069841

510101005086751

70130110000084

64015781402

897210110007897



19582 478145134454

45349 500258401007

20750 279132434746

21287 794165064581

164746 229409882295

54627 620333712577

20029 544811896462

20216 626183774186

32137 827592606871

26443 302813667431

29290 229928130523

19480 405399246171

29290 649661227819

20171 779616421082

101013 525300221027 649801500324

47768 394695159363 449250010000010

33300 860354198785 8032200047362

43361 817664770356 8212200009651

32137 772536313776 39009763635

65483 303748993340 600602010003809

75795 868647850878 89050992662

23596 441929845449 20172713073

23596 870101466325 17127587364

26443 251865749490 17127594326

29290 786105752975 17127554611

37831 603113792427 17128028315

43361 445851200664 33797823455

25888 644010680277 651501002872

35550334210

90034801110



32137 942854799625 89065958842

32137 447725903861 17127518855

20216 514868715658 17127545845

32137 601058671216 89093281286

37831 454245944152 17127559507

26443 202681352654 8042210021716

26443 570337495802 60182019222

32137 625096493813 897210110005775

37831 285035006585 20172748857

19818 264403017127 8212200015975

35328 214537657149 36423963103

26443 419039799884 8042210032690

32137 853154689345 17127515796

32137 792657850291 17127534515

32137 634689451193 30698290190

26443 548193604045 36016004138

32137 316283739765 20172713404

19171 860721582375 301401001005

37831 428793644208 60151853925

26443 957389675019 89045107576

26443 601416275910 25002008537

37831 848382796367 651501501758

72909 812469510911 17127547376

20216 618750168994 17128082985

29290 787670130352 17127594213

15070 462582559852 8782200017362

34984 693449020947 123005236432

26443 993824770909 17127526741



23596 713422334457 17127562587

37831 431615457861 17127523751

26443 785762790717 89065659514

37831 408177458981 60103814916

26443 973399843922 60267347420

15562 969100942812 36531493018

32137 567355049699 17127555092

20100 609882168460 89010825292

32137 347561718004 30767170579

19735 345956872578 17127561775

26443 963953359496 17127520024

34817 271691486803 20172754928

65483 784360261169 60284367036

32137 359836320684 60172519465

54422 652813818691 60264936042

20750 671246948438 17127541953

26443 455763608990 89037884622

19769 352580477495 17127535235

15562 549982654203 68026373387

32137 204525658941 36971641647

34984 694980876187

37831 796246571893

32137 899714835242

26000 504645923968

101013 64015781402

26443 883861945040 900034801110

20411 315934992985 35550334210

54422 482811927617 36971641647

70130110000084

70130110000084



54422 567131741780 914010020359833

32137 640373194769 8212210037758

43836 716535690722 89016415543

119223 743608388930 89047360763

81365 387672646284 17129546381

123570 977478427132 8192610000030

37831 308800803526 89063834523

19691 393640229685 89094175899

32137 786561996247 3146603883

22999 418146176563 60267567309

10211 826249857129 60213041234

46800 415425377101 89100906043

82459 0 17132024461

32137 365180920260 35071465501

19299 496608722886 82122000511481

19874 793269618210 8212200042849

54422 844046127615 1797102000002310

54422 275548573114 32347817840

137432 405114373941 64095798079

136951 397108264596 510101005086751

20750 3.15743E+11 89055580734

37831 825673375098 60061627535

51657 280280539141 89042729465

54422 890386232002 35978112534

17948 913045167611 3739347986

32137 952364064309 17127533226

30510 436976198987 17127536216

37831 869239881207 35980922178



32137 614000866946 17127536056

26443 581335716814 60096569954

31511 660577479347 17127604369

29290 678529677540 89026014479

32137 903930285129 17128041948

18925 328459265809 17127544160

26443 678606915683 17127549872

26443 994129766095 17127517884

30806 829802625410 17127515479

65483 487059990786 3582858124

37831 278152812580 17127603047

32137 835198379931 3612500115285000

54422 336228286173 911010042874548

32137 274694251754 8782200009566

82459 264922565044 41500101007427

82459 507809439053 8212200078441

25979 868392970703 17128022517

25019 422603859179 17127558989

32137 278294219267 39400101024737

32137 654388047795 60176643171

54422 568902958781 89089099426

17835 317005645189 17127602271

18692 592427552358 39400101026231

65483 891315788723 560931000640664

27866 721106019907 39405901170002

54422 442824411532 89107231391

17769 340558945796 520101241365161

32137 329931826934 32487703921



54422 951113726059 31326891429

37831 982913678993 148401011002754

65483 208029249969 11081290410

32137 822292858157 36687372696

32137 319813134186 8042210017806

32137 277794632663 60103853831

23596 752854617149 520221001668515

32137 615087936428 89009604208

20263 626722234055 17127570280

43361 473970420027 520101255848681

37831 638095126139 20172741410

32137 492198258331 20172703575

26443 590796816129 60192537286

48892 499889955331 17127571794

30931 838953916549 17127547739

23596 574402830766 17127554860

24349 653687139090 17127522044

30128 252622774475 08212200 058745

20750 762851685534 0802122 00093191

20750 683770192956 34042761555

32137 779441759278 171275030633

32137 244021789706

20216 244021789706

37831 340278903068 20172700 700

32137 869194172110 31146246198

26443 660595744020 17127559154

82459 908591755709 64015781402

26443 0 89093049195

10815158774



34984 245998052926 17128060880

23830 920170591898 17127525556

26443 717588551683 20172734297

26443 272264489220 17126534390

32137 276062558166 8212210040690

162697 496749715575

116978 630488755197

155641 771383404275

118459 361332389449

82459 582942049811

109547 724160414917

91736 938039888419

82459 383881414790

63904 241198781826

37831 408590375289 35550334210

57701 654096136924 510101005086751

82459 480589880593

82459 675959737518

89657 739165169429

39156 453346606600

54627 953395738213

192060 631632780164

182955 961984724097

38799 906447638295

54569 463924287950

24542 894589670998

63904 488307050589

38799 489640895406

510101005086751

510101005086751



54552 802600438018

192060 303392900276

21236 851104940555 17127597156

36350 284323292685 89062744708

26443 399109647023 6400 5323022

24098 247518902090 17127530270

17560 627826468204 17127602974

29211 356981524883 89054905370

26361 508570853374 17127556120

32137 522437653437 60189472801

43361 309406633246 60242345760

18156 560628407820 60292086237

10724 257626703554 20172706666

46126 966508126426 11081271362

43361 661539516646 520101258462862

20244 867863040705 17127571273

31746 459927795821 60148525592

46897 244842559873 17127522420

26443 913593200509 0821220 0021537

32137 422223476093 89026435919

52871 579416614223 36231144080

43362 410365199262 14122200 002248

80538 334568084619 8043070002371

59597 714009091882 36231144080

118229 971398397191

54627 246615977329

39840 730140352947

54627 297635467028

00070110 001192



101013 754598941231 510101005086751

17040 661303289357 8192200001939

8520 272484626106 8212240006200

8520 700635620985 8212240024737

17040 403413788666 17128066677

17040 694438470649 8212240012239

17040 214327250601 1174110010050610

17040 227068892940 32378974329

17000 537608178976 8212200095119

8500 739688632543 8212200058538

6800 393640229685 89094175899

6800 764807210577 17127589145

6800 909558611755 600602010002109

11900 76763750161 8212200105194

8500 869574067644 8212200013296

12496 404320859872 0821220 0034911

2272 519195658955 89093115092

4544 290576549241 38956741882

3408 78103605560 08212240 020407

4544 748822773446 08782200 009566

3408 674241532730 0878600 00270

4544 546073197239 520101 265549983

4544 61887726377 17129556741

5680.00 21230 3779668 89014309400

4544 697025070910 08782200 019699

2272 833380817183 08212200 072792

4544 573291796816 03940 0101002141

6816 473970420072 520101255848681

2272 828759360552 602890 04361

3976 520281685911 8212200023077

2272 372086037174 8212200075990

2272 284454725092 520191041561437

30600 825798935913 33460051728



24480 818861651753 33117247046

21420 8392231953389 17131542361

55080 454062588218 846610110001406

21420 603269371993 89125245858

10200 998571400438 52010120750 0122

8160 820634330205 087422 00001449

6120 403636424299 89065855767

8160 439223913117 89048626985

3060 306576974187 17218158773

4080 644219 066831 31672450818

4080 560290388894 17131534949

6120 3692893 25360 102101010005176

4080 998731752608 31164125955

4080 326109398215 31195220080

5100 876513829768 10815379827

4080 530089328990 11120402011

4080 387661253179 35214629709

3900 810762235631 5926100004863

2600 674037689685 8042200047644

1300 725863050634 8042210007340

3900 618683026820 650001500076

4550 557235230623 31552742024

2600 439962788241 890 06718128

3250 252622774475 11081254813

2600 334495930207 520101207499949

28500 229973920906 17127564889

31500 564694052649 3163101000932

30000 782145847736 89118684792

30000 591567433469 8042210023430

24000 651409936414 2391101001168

10272 680132165224 89073888114

5136 669756443626 914010 045742906

5136 688677338572 914010 045742867



6848 380638896225 17128018385

6848 86233150 2562 89062966899

6848 2549129 86302 17128045750

291200 897276210000194

186800 656465067171

136400 738462361530

170200 245337386042

824200 645843626830 60342888668

120000 475373725117

113000 246389578494

120000 286426765063 1797102000004080

126000 551519269396 414010100046729

159000 509618066232 414010100046729

137000 986189225102 89109950721

212000 709324278163

241000 229928130523

260200 887873032814 60234306729

159000 361646766936 414010100046729

414010100046729

24120200000061

179710200000066 6



189800 687798573461 60337657853

58000 953155581272 8218310001115

165000 446197727382 89107334001

565000 351704994239 8048310001053

299000 247858186639 36100200000577

120000 288905000005

134000 314399592618 36100200000699

576000 357481437022 60348068138

485000 868912317580 60329981969

217000 928196945680 89101536933

373000 651661838577 8218310000080

209000 792475196964 1797102000004080 4

388000 39405901150002

168000 313801339358 21120200000143

120000 329931826934 36100200000581

407768 630155640027 60377994121



363800 862758765713 60339236627

143000 868029335273

120000

163200 532975583140

130600 658985527278 20172706101

153000 920146615721 60377591564

356880 89127925921

505800 497376352227 021100200 000014

363364 282877315807 89129337358

171900 710368070800 63080600000542

297360 799128383096 18200 0011242

132160 955063847729 18200 0018111

264320 490333715360 18200 0005740

219480 844796240857 17131541822

190000 087882200 00010

75000 664823851093 36609859874

21120200000143



100000 896876687817 316310100 1403

100000 862229495110 10005202588

100000 200760116891 17131543035

100000 735384506787 4240010101099 0

100000 577226018769 9180100 67524162

100000 974960469616 17131026550

100000 647712702905 520101211 629924

200000 209947653394 6500 01500997

200000 304314412597 20259942302

200000 985352484563 17131517345

200000 519535651372 30771537363

3200 292824187210 36400481579

3200 404919419442 682500101653401

6400 799870904038 59260100004073

9600 666163000950 17131034254

6400 234375648764 17131020467

6400 900889077516 89033724026

6400 395199719481 32550194183

6400 966748521670 89048633040

16000 579416614223 17131040519

6400 770430694477 89038545189

9600 761153298652 8732200013907

6400 32675941421

9600 561192661917 1797104000007430

400000 60354820 036

103750 02412020 0000133



221040 02412020 0000135

238642 024120200 000134

400000 978274779567 23120200000164

400000 678606915683 60366837853

400000 698415669587 24120200000136

533000 832546838653 24120200000137

400000 726309455944 60370702034

400000 631228085986 89127116013

400000 753927145218 10063923147

400000 527338347437 24120200000138

400000 826277788390 24120200000139

400000 371660455737 036120200 000082

400000 423972064991 89129394328

235000 926944137489 036120200 00083

624000 945894671957 920010072798386

221760 945894671957 920010072798386

10000 216851097771 17128059536

10000 303775805658 8212200009198

10000 210269476498 8212210023237

10000 837063729138 8212200057329

10000 447344950584 8212200064311

10000 992046429692 17131039886

10000 666163000950 17131034254

10000 741964646474 82960100002325

10000 916908495586 17127553935

10000 838953916549 17127547739

750000 346762532526 031100 200000020

830000 627781930716 2391886003613

1470000 869725575110 60357586320

1459500 600606040000046

1470000 1797102000000660

87500 502326265234 89000430861



87500 470190778779 17131044445

87500 521879322457 1713064879

87500 744597211479 17131037925

87500 593750837594 17131025885

87500 202644015515 520101207543581

87500 597226015398 520101207498500

87500 3140139146146 17131051779

87500 421111846465 651501050842

87500 895629576266 31010200006508

87500 904974991141 8042210031014

87500 866937431911 11081276701

87500 299985030284 1797104000009510

87500 229793466511 17131039693

87500 684674055855 17131029517

87500 657206171867 8042200138931

87500 241357010018 42400101006746

87500 990172651714 17218103267

87500 743326439727 89006676232

87500 850092555030 89040251933

87500 676841561392 30933991699

87500 983591844060 1713123898

87500 693466887870 60077273063

87500 337087586666 89000471456

87500 249376322597 520291039700221

87500 89032322678

75000 307724485389 520101211633263

75000 347911245752 4492500100170300

75000 762508011565 17137024331

75000 885266830501 24010200012449

400000 862229495110 10005202588

500000 847626302172 89721011011940



400000 233331755394 17130547697

300000 890386232002 35978112534

300000 313801339358 50100004637581

50000 847052934066 1797104000008650

50000 877767624929 8212200020130

48160 415850455431 917020083622167

63000 895629576266 37298931593

62500 579416614223 17131040519

48160 816745849121 917020083622167

28180 696721603817 917020083622167

62500 733364337544 89044527304

60000 940965834673 37298931593

11843 969903752640 9170200 83622167

70000 756781339345 31749265671

70000 500618402939 31426168314

237445 552175231666 414010200 001014

117500 298917011417 502000 14413309

117500 539885733888 502000 14413309

4998

2499

4998

24992

38170605975



3249

2874

9997

21243

9997

2874

9997

4499

24992

19994

5498

3499

112000 89041177424

157000 179710400 0015419

157000 082351400 000650

157000 10615292004

295000 11370402700 0002

241875 89118919191

380000 891164 49727

295000 63150100 000137

38170605975

38170605975

38170605975



315200 89041177424

182500 89119422543

235000 0231202000 00053

183000 179710200 0001038

211050 036100200 000581

180500 024120200 000061

238000 087882200 00010

157000 17129544736

60000 179710400 0008570

100000 9458 94671957 404261007514

54627

54627

35685

101000 890196 24235

101013 03940 0101005533

51981 0701301100 00084

19959 640 15781402

22832 17127545108

5101010 05086751



29290 89033628016

49379 89034407685

26443 17127524110

29290 17127567642

29290 89034407685

19414 17128024988

19414 89061003849

26443 17167528991

37831 17126542754

32137 20172710822



ತಾಲ್ಲೂಕು :

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ /ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ ವಿಧಾನಸಭೆ ಕ್ಷೋತ್ರ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯಯ ) ಭೌತಿಕ (ಹೆ.)

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಣ ಹ ಕಿಳಿಿಕೆೋತ್ರ 15/1/2A ಅಮಿೋನಗಡ ಭೋಮನಗಡ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.07 64500 206297858481 8142200014865

1 ಮಾದೋವಗ್ೌಡ ಹ ಪಾಟಿೋಲ್ 23/*/4 ಅಮಿೋನಗಡ ಮಾದಾಪೂರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.73 87500 512209331621 89112061353

2 ಸತ್ಯಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಮೊಕಾಶ್ 25/*/2,  20/*/2 ಅಮಿೋನಗಡ ಬೆನಕನವಾರಿ ಹುನಗಾಂದ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.23 87500 788934052865 89078737362

3 ಯಮನಪಪ ಹನಮಪಪ ಮೊಕಾಶ್ 1/*/1 ಅಮಿೋನಗಡ ಭೋಮನಗಡ ಹುನಗಾಂದ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 2.09 87500 531918867288 8142200030265

4 ಹನಮಪಪ ಭ ಗಜಜಲ್ಕಟಿಿ 144/*/2ಅ ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಕಂದಗಲ್ೂ ಹುನಗಾಂದ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.20 87500 849951514364 89042981617

5 ಈರಪಪ ಮ ನೋಲ್ುಗಲ್ 443/*/1ಡ ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಕಂದಗಲ್ೂ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.56 87500 422731262546 17125052916

6 ನಂಗಪಪ ಹ ಗುಡಿಹಾಳ 409/*/2 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಕಂದಗಲ್ೂ ಹುನಗಾಂದ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 2.83 87500 479996721843 17125051879

7 ಶೋಖರಗ್ೌಡ ಮ ಗ್ೌಡರ 15/*/1 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಹಿರಓತ್ಗೋರಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 87500 640135928538 89072494302

8 ಶ್ದದಪಪ ಬಿೋರಪಪ ಮಲಲಮನ 76/*/2ಬ/1 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ವಜಜಲ್ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.48 87500 671921278174 8906725936

9 ಚನನಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಚ ಗ್ೌಡರ 31/*/4 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ವಜಜಲ್ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.21 87500 328311314151 520101198764096

10 ಗಂಗಯಯ ಮಾಂ ಹಿರೋಮಠ 2/*/2+3c ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಇಂಗಳಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.63 87500 860488308434 54048146444

11 ಮುತ್ತಪಪ ದು ಭಜಂತಿರ 120/*/4 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಹಿರಶ್ೋಂಗನಗುತಿತ ಹುನಗಾಂದ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.81 87500 363115813023 54052183480

12 ಶಂಕರಪಪ ಸಂ ಶಂಕರಗುಳಿ 113/*/1 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಕೃಷ್ಾಣಪೂರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.74 87500 790327606113 54052180365

13 ಮಾಂತೋಶ ಮ ಕಡಿವಾಲ್ 592/*/2 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಕಂದಗಲ್ೂ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.58 87500 758757059527 17125021334

14 ರಾಚಪಪ ಚ ಮಾಗಿ 17/*/1ಅ ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಗಲೋನಾಳ S.B ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.09 87500 994115749976 54048134620

15 ರಾಮನಗ್ೌಡ ಜ ಪಾಟಿೋಲ್ 18/*/3 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಸಲೋಮಲಾಪೂರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.70 87500 487530017724 17125031091

16 ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಬ ತ್ುಂಬಗಿ 5/*/8,  8/*/5 ಕರಡಿ ರೋವಡಿಹಾಳ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.190 87500 17124544516

17 ಯಲ್ೂವವ ಯ ಮಾದರ 116/*/5 ಹುನಗುಂದ ಗಂಗಲರ ಹುನಗಾಂದ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.24 87500 612583303923 8082210007197

18 ಯಮನಪಪ ಯ ಮಾದರ 111/*/5 ಹುನಗುಂದ ಗಂಗಲರ ಹುನಗಾಂದ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.80 87500 315030589983 89024772491

19 ಮುದಕಪಪ ಹ ಬೆೋನಾಳ 170/*/4,  46/*/2 ಹುನಗುಂದ ಇದದಲ್ಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.62 87500 505825409326 89016052916

20 ಮಹಾದೋವಪಪ ಈ ಹಿರಾಳ 159/*/15, 159/*/10 ಹುನಗುಂದ ಗಂಗಲರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.16 87500 658193662583 89068235592

21 ಗುರುಲಂಗಪಪ ಬಿ ಬಸವನಾಳ 103/*/5,  60/*/6 ಹುನಗುಂದ ಬಿಸನಾಳಕೆಲಪಪ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.18 87500 368779366382 89038556076

22 ಕಮಲ್ಮಮ ಪ ತಲಂಡಿಹಾಳ 294/*/2 ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.98 87500 208435134587 8082200121557

23 ಶಂಕರಪಪ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಬೆೋಗ್ಾರ 12/*/5 ಹುನಗುಂದ ಬಿಸನಾಳಕೆಲಪಪ ಹುನಗಾಂದ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.8 87500 602185505603 17123555926

24 ರೋಹಮಾನಸಾಬ ಖ್ಾ ಮುಲಾೂ 81/*/2 ಹುನಗುಂದ ಇದದಲ್ಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.24 87500 550922503667 808200104408

25 ನಂಗಪಪ ಸಂಗಪಪ ಎಮಮಟಿಿ 176/*/2 ಹುನಗುಂದ ಇದದಲ್ಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.42 87500 669456459007 89088629526

26 ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಕೃ ದೋಶಪಾಂಡೆ 16/*/3 ಕರಡಿ ಕಮಲ್ದಿನನ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ 3.20 75000 491458294360 42010200006417

27 ಶರಣಪಪ ಹ ಶ್ರಲರ 17/*/3 ಹುನಗುಂದ ಬಿಸನಾಳಕೆಲಪಪ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ 1.20 75000 684535355277 17124048948

28 ಶ್ವಾನಂದ ಯ ಮಾದರ 40/*/1ಬ ಅಮಿೋನಗಡ ಗ್ಾಣದಾಳ ಹುನಗಾಂದ ಪ.ಜಾ 1.67 75000 692812080693 8142200076980

29 ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಮಾಂತ್ಗ್ೌಡ ರಾ ನಾಗರಾಳ 67/*/1 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಇಂಗಳಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ 3.2 200000 204059444733 3542500100721000

30 ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ (Spill Over) ಮುತ್ತನಗ್ೌಡ ಈ ಪಾಟಿೋಲ್ 21/*/2 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಹಿರಓತ್ಗೋರಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ 2.05 200000 917515657067 3542500100263910

31 ನೆರಳು ಪರದೆ ಅಮರಪಪ  ಹ ಜಕಕ ಲ 77/*/2,  77/*/3 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಮರಟ್ಗೇರಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ 0.4 788000 634710116743 3542500100558100

32 ಬೆಳೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಮರಪಪ  ಹ ಜಕಕ ಲ 77/*/2,  77/*/3 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಮರಟ್ಗೇರಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ 0.4 280000 634710116743 3542500100558100

33 ನೆರಳು ಪರದೆ ಬಸಮಮ  ಮೆದ್ಕನಾಳ 77/*/1 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಮರಟ್ಗೇರಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ 0.4 788000 567474553992 9886002100000169..

34 ಬೆಳೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಸಮಮ  ಮೆದ್ಕನಾಳ 77/*/1 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಮರಟ್ಗೇರಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ 0.4 280000 567474553992 9886002100000169..

35 ನೆರಳು ಪರದೆ ಮಾಾಂತಪಪ  ಹ ಭೀಗ್ಯಪೂರ 8/*/2a ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಗೀರಬಾಳ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ 0.2 387300 252406304081 520101198770551

36 ಬೆಳೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಾಾಂತಪಪ  ಹ ಭೀಗ್ಯಪೂರ 8/*/2a ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಗೀರಬಾಳ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ 0.2 140000 252406304081 520101198770551

37 ನೆರಳು ಪರದೆ ಯಮನಪಪ  ಬ ಹಾವರಗಿ 26/*/4 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಹುನಗಾಂದ ಪ.ಜಾ 0.4 788000 337318685075 920010072798252

38 ಬೆಳೆ ಸಹಾಯಧನ ಯಮನಪಪ  ಬ ಹಾವರಗಿ 26/*/4 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಹುನಗಾಂದ ಪ.ಜಾ 0.4 280000 337318685075 920010072798252

39 ಬೆಳೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಸಪಪ  ಯ ಚೌಧರಿ 15/*/3ಬ,  4/*/ಬ2 ಹುನಗಾಂದ ಚಿಕಕಮಾಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಪ.ಪಂ 0.2 140000 995938868085 89084843077

40 ನೆರಳು ಪರದ (Spill Over) ಶಂಕರ ಪಪ  ನೇ ಮೇದ್ಕನಾಳ 7/*/2 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಮರಟ್ಗೇರಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ 0.4 3.94000 549055295200 3542500100846600

41 ಬೆಳೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಂಕರ ಪಪ  ನೇ ಮೇದ್ಕನಾಳ 7/*/2 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಮರಟ್ಗೇರಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ 0.2 2.80000 549055295200 3542500100846600

42 ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಫಕಿೀರಮಮ  ಹ ಜಕಕ ಲ 7/*/2 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಮರಟ್ಗೇರಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ 2.51 375000 734734489071

43 ದಾಳಾಂಬೆ ಹೊಸ ಪರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣೆ ಬಸಮಮ  ದೊ ಹಿರೇಮಠ 6/*/2ಅ ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಚಾಮಲ್ಲಪೂರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಾಂಬೆ 1.20 20448 438593317368 62172533882.00

44 ದಾಳಾಂಬೆ ಹೊಸ ಪರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣೆ ನರಸನಗೌಡ ಮ ಚಳಗೇರಿ 6/*/1 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಚಾಮಲ್ಲಪೂರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಾಂಬೆ 1.80 30672 625052618520 3542500100359101..

45 ದಾಳಾಂಬೆ ಹೊಸ ಪರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣೆ ಶಿವಪಪ  ತಿ ನಾಗರಳ 7/*/2 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಚಾಮಲ್ಲಪೂರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಾಂಬೆ 0.60 10224 608099895012 62012324205

46 ದಾಳಾಂಬೆ ಹೊಸ ಪರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣೆ ಶಿದದ ವವ  ಸಿ ಡೊಳಿ 82/*/* ಹುನಗಾಂದ ಬೆಳಗಲ್ಲ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಾಂಬೆ 1.00 16920 478118985132 64130191071

47 ಬಾಳೆ ಹೊಸ ಪರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣೆ ಮಾಾಂತಪಪ  ಬ ಕಟಕಲ್ 53/*/8 ಹುನಗಾಂದ ಚಿತೂ ರಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 0.60 18360 885503897860 17123017625.00

48 ಬಾಳೆ ಹೊಸ ಪರ ದೇಶ ವಿಸೂ ರಣೆ ಕಳಕಪಪ  ಮಾ ಸಂದ್ಗವಾಡ 91/*/ ಕರಡಿ ಬಿಾಂಜವಾಡಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1.30 39780 798866272915 80657261787.00

49

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲೂ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ
ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತ್ತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್

ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ

ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ



50 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದರ ವಿ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 147/*/2, 148/*/4 ಹುನಗುಂದ ಬೆಳಗಲ್ೂ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 7952 477341563795 36970127299

51 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ದಲಡಡಬಸಪಪ ಸಂ ಸಜಜನ 22/*/2ಅ ಹುನಗುಂದ ನಂದನಲರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳ 1.00 10200 950156880399 17124021391

52 2 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಮಲ್ೂಮಮ ತೋ ಪಾಟಿೋಲ್ 5/*/ಬ ಹುನಗುಂದ ತಿಮಾಮಪೂರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 70688 312398847136 54015207747

53 2 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಬಸನಗ್ೌಡ ಸಂ ಅಗಸಿಮುಂದಿನ 11/*/1 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ನಂದವಾಡಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 3.00 11532 784512998780 16100010007829

54 2 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಂಕರಪಪ ವಿೋ ಮಲದಲ್ಶಟಿಿ 18/*/3 ಅಮಿೋನಗಡ ಕೆಲ್ಲರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 2272 376234577262 8142200000677

7362355

1 ಹನ ನರಾವರಿ ಬಸಪಪ ನಲರಂದಪಪ ಅಂಗಡಿ 5/*/1ಕ,   66/*/2ಬ ಅಮಿೋನಗಡ ವಡಗೋರಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.75 63904 747433604077 8142200024631

2 ಹನ ನರಾವರಿ ಮಾತ್ಯಂಡಪಪ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಪಡಚಂತಿ 32/*/3 ಅಮಿೋನಗಡ ವಡಗೋರಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 62626 878766393876 36231144080

3 ಹನ ನರಾವರಿ ಬಸವಂತ್ಪಪ ಚಂದಪಪ ಪಡಚಂತಿ 61/*/1 ಅಮಿೋನಗಡ ಗ್ಾಣದಾಳ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಬದನೆ 0.8 78234 605446137094 36231144080

4 ಹನ ನರಾವರಿ ದುಗಯವವ ಶರಣಪಪ ಪೂಜಾರಿ 102/*/5 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಚಿಕಿಶ್ಂಗನಗುತಿತ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 81370 774115896882 37517394960

5 ಹನ ನರಾವರಿ ಸುವಣಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಣ ಚಂದರಗಿರಿ 102/*/2 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಚಿಕಿಶ್ಂಗನಗುತಿತ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 81370 229703505926 37517394960

6 ಹನ ನರಾವರಿ ಪಡಿಯವವ ಶ್ವಪಪ ದಲಡಡಮನ 102/*/4 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಚಿಕಿಶ್ಂಗನಗುತಿತ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 81370 848996975991 37517394960

7 ಹನ ನರಾವರಿ ಯಲ್ೂವವ ಯಲ್ೂಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 97/1/1 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಕಂದಗಲ್ೂ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 2 192060 598596125119 36971641647

8 ಹನ ನರಾವರಿ ಯಮನಪಪ ಬಸಪಪ ಹಾವರಗಿ 26/*/4 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.2 119223 337318685075 920010072798852

9 ಹನ ನರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಪ ತಿರಕಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 98/*/6,  99/*/16 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಕಂದಗಲ್ೂ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.6 63904 274409149104 36971641647

10 ಹನ ನರಾವರಿ ಯಲ್ೂವವ ಯಲ್ೂಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 330/*/14,   97/*/1 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಕಂದಗಲ್ೂ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 2 54611 673749098241 36971641647

11 ಹನ ನರಾವರಿ ಬಾಲ್ಪಪ ಭಜಂತಿರ 61/*/2 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಗಲರಬಾಳ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಸಿೋಬೆ 1 37831 655607645184 3542500100022900

12 ಹನ ನರಾವರಿ ಶ್ವಸಂಗಪಪ ಮೋರಾಖ್ಯಲೋರಾ 189/*/1a, 190/*/3 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಹಿರ ಶ್ಂಗನಗುತಿತ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಸಿೋಬೆ 0.7 29290 3542500100558100

13 ಹನ ನರಾವರಿ ಸಿದದಪಪ ಯಮನಪಪ ಮುತ್ತಗಿ 37/*/1 ಹುನಗುಂದ ಕೆಂಗಲ್ಕಡಪಟಿಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2 192060 535507854675 7460200000215

14 ಹನ ನರಾವರಿ ರಾಯನಗ್ೌಡ ತಿಪಪನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 112/*/1 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಗಲರಬಾಳ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ZP ಲಂಬೆ 1.6 38557 865961948716 8052180000206

15 ಹನ ನರಾವರಿ ಸಲೋಮನಾಥ ತಿಪಪನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 112/*/2 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಗಲರಬಾಳ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ZP ಮಾವಪ 0.7 29290 838341166218 54048168832

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



16 ಹನ ನರಾವರಿ ಶರಣಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಭಜಂತಿರ 1/*/4 ಅಮಿೋನಗಡ ಮುರಡಿ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಹಿರಕಾಯಿ, ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.4 35821 317117875908 36231144080

17 ಹನ ನರಾವರಿ ಶಂಕರಪಪ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮೋಟಿ 14/*/1ಅ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.9 59887 430302583296 536101015061

18 ಹನ ನರಾವರಿ ಚನನಬಸಪಪ ಸಂಗಪಪ ರ್ೈಜಾಪೂರ 118/*/1,   119/*/1 ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2 22991 32023019338

19 ಹನ ನರಾವರಿ ಹನಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕುರುಬರ 24/3,  43/*/13 ಅಮಿೋನಗಡ ಚಿಕನಾಳ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.2 22675 999382628599 8142200014455

20 ಹನ ನರಾವರಿ ಸಲೋಮಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಳಪೋಟಿ 2/*/3 ಹುನಗುಂದ ಇದದಲ್ಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.2 119222 241086497648 35519327361

21 ಹನ ನರಾವರಿ ನಂಗಪಪ ಸಂಗಪಪ ಎಮಮಟಿಿ 168/*/3 ಹುನಗುಂದ ಇದದಲ್ಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.2 119222 669456459007 35519327361

22 ಹನ ನರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಅಂಗಡಿ 58/*/*, 65/*/1ಅ,  65/*/1ಬ ಅಮಿೋನಗಡ ಇಲಾಳ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ZP ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.2 119222 259510996683 17125511919

23 ಹನ ನರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮವವ ಬಸಪಪ ಭಜಂತಿರ 23/*/3 ಕರಡಿ ಕೆಲಡಿಹಾಳ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಪೋರಲ್ 1.4 47914 928895473282 31690500073

24 ಹನ ನರಾವರಿ ಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ದಾಯವನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 11/*/2ಅ ಹುನಗುಂದ ಕಿರಸಲರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ZP ಲಂಬೆ 0.4 17510 472149784691 31690500073

25 ಹನ ನರಾವರಿ ಹನಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಇಟಗಿ 276/4 ಅಮಿೋನಗಡ ಕೆಲ್ಲರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ZP ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.27 125365 533097338143 31690500073

26 ಹನ ನರಾವರಿ ಪರವಿೋಣ ದಲಡಡಪಪ ದೋಸಾಯಿ 60/*/4 ಕರಡಿ ಹುಲ್ೂಳಿಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 101013 240293163654 32561853511

27 ಹನ ನರಾವರಿ ಯಲ್ೂವವ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಹುಲ್ೂಳಿಿ 10/*/5A, 10/*/3 ಕರಡಿ ಹುಲ್ೂಳಿಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 2 192060 875634548541 914010021827124

28 ಹನ ನರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜ ದಲಡಡಪಪ ದೋಸಾಯಿ 60/*/5 ಕರಡಿ ಹುಲ್ೂಳಿಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.9 91736 614176839444 919010039231668

29 ಹನ ನರಾವರಿ ಸಿದದಯಯ ಸದಾಶ್ವಯಯ ಹಿರೋಮಠ 66/*/5 ಕರಡಿ ಹುಲ್ೂಳಿಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.6 155641 883446621376 916010049171209

30 ಹನ ನರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಕರಬಸಪಪ ಕರಡಿ 52/*/7 ಕರಡಿ ರಾಮವಾಡಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 82458 237644838643 3542500100712200

31 ಹನ ನರಾವರಿ ಬಸನಗ್ೌಡ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 65/*/1 ಕರಡಿ ಹುಲ್ೂಳಿಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 2 192060 970831817139 3542500101068000

32 ಹನ ನರಾವರಿ ಶರಣಮಮ ಹನುಮಗ್ೌಡ ಮುಸುಂಡಿ 62/*/2 ಕರಡಿ ಹುಲ್ೂಳಿಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 2 192060 406933715484 3542500100874000

33 ಹನ ನರಾವರಿ ದಲಡಡಪಪ ಸಂಗಪಪ ದೋಸಾಯಿ 72/*/3 ಕರಡಿ ಹುಲ್ೂಳಿಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.6 155641 781877768628 3542500100873900

3058198

1 ತಾಳ ಬೆಳಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಲ್ಪಪ  ಅಡಿರ್ಪಪ ಕಾಳಗಿ 24/*/1,       ಹುನಗುಂದ ನಂದನಲರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2 22500 904412157787 89000552289

2 ತಾಳ ಬೆಳಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜ ನಂದರಗಿ 147/*/ ಇಲ್ಕಲ್ೂ ಬಲ್ಕುಂದಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2.27 50000 921285302656 54048142575

3 ತಾಳ ಬೆಳಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಂಗಪಪ ಸಲೋಮಮಪಪ ಸಲಮಣಣವರ 5/*/2 ಹುನಗುಂದ ತ್ುರಡಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2 22500 580732060713 89012863043

4 ತಾಳ ಬೆಳಗ ಸಹಾಯಧನ ಗುಂಡಪಪ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಇಲ್ಕಲ್ೂ 102/*/2 ಕರಡಿ ಬಿಂಜವಾಡಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.39 22500 893548909670 89067094446

5 ತಾಳ ಬೆಳಗ ಸಹಾಯಧನ ಹುಲ್ೂಪಪ ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ ತ್ಲ್ಗಲ್ಮನ 67/8 ಹುನಗುಂದ ತ್ುರಡಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.6 22500 472301363764 89100719032

6 ತಾಳ ಬೆಳಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾಂತೋಶ ಗುರುಸಿದದಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 6/*/10,  191/*/3 ಹುನಗುಂದ ಚಿತ್ತರಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.39 22500 897972725078 17123030861

7 ತಾಳ ಬೆಳಗ ಸಹಾಯಧನ ದಂಡನಗ್ೌಡ ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 50/*/7 ಹುನಗುಂದ ತ್ುರಡಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 2 22500 858859201487 10818376710

8 ತಾಳ ಬೆಳಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ 55/*/3 ಹುನಗುಂದ ಖ್ಯೈರವಾಡಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.25 22500 92401487537 53610101648

9 ತಾಳ ಬೆಳಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ವಪಪ ಎಸ್ ಅಮಾಜಿ 22/*/1 ಅಮಿೋನಗಡ ಸಿದದನಕೆಲಳಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1 22500 233844908138 89108930217

10
Under Oil Palm Sceme Inter crop (alasandi) 

subsidy
ಗುಂಡಪಪ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಇಲ್ಕಲ್ೂ 102/*/2 ಕರಡಿ ಬಿಂಜವಾಡಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.39 5000 893548909670 89067094446

11
Under Oil Palm Sceme Inter crop (alasandi) 

subsidy
ಮಹಾಂತೋಶ ಗುರುಸಿದದಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 6/*/10 ಹುನಗುಂದ ಚಿತ್ತರಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.39 5000 897972725078 17123030861

12
Under Oil Palm Sceme Inter crop (Chilli12525) 

subsidy
ರಾಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಚಿತ್ತವಾಡಗಿ 55/*/3 ಹುನಗುಂದ ಖ್ಯೈರವಾಡಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1.25 5000 92401487537 53610101648

13
Under Oil Palm Sceme Inter crop (alasandi) 

subsidy
ಶ್ವಪಪ ಎಸ್ ಅಮಾಜಿ 22/*/1 ಅಮಿೋನಗಡ ಸಿದದನಕೆಲಳಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳ 1 5000 233844908138 89108930217

14 Oil Palm Tall Garden Harvesting Subsidy ಸಂಗಪಪ  ನಾಂಗಪಪ  ಹಡಪದ 2//1 ಹುನಗುಂದ ಹುವನೂರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ ತಾಳ 0.63 1055 791287243749 33663966758

15 Oil Palm Tall Garden Harvesting Subsidy ಸುರೇಶ ಎಮ್ ಸಜಜ ನ 75/*/6 ಹುನಗುಂದ ನಂದನೂರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಾ ತಾಳ 0.56 11575 743920342560 33106448596

262630

1 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ ಅಂಬಿಕಾ ಪಪನೋತ್ ರಾಠಲೋಡ 118/*/5,  419/*/3 ಹುನಗುಂದ ಗಂಗಲರ ಹುನಗಾಂದ ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 2.79 87500 743747801563 89090261272

2 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ ಮಹಾಂತ್ವವ ತ್ುರಡಗಿ 17/*/3 ಇಲ್ಕಲ್ೂ ನಡಸನಲರ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 87500 518790000760 323000101001985

3 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ ಶರಣಪಪ ಸಂಗಪಪ ಖಜಗಲ್ೂ 161/*/2 ಹುನಗುಂದ ಇದದಲ್ಗಿ ಹುನಗಾಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 7.28 87500 358239569120 17123575715

4 Chap Cutter ಭಾಗಿೀರತಿ ರಮೇಶ ಮಳಿ 151/*/2B1 ಅಮೀನಗಡ ಕಮತಗಿ ಬಾಳೆ ಸಾಮಾನಾ 0.52 48510 430666782364 919020033261729

5 Post Hole Digger
ಅಚಚನಾ ಉರ್ಪಚ ಅಕಕ ಮಹಾದೆವಿ 

ಬಸಂತಕುಮಾರ ಹಿರೆಮಠ 37/*/3 ಕರಡಿ ಚಿಾಂತಕಮಲ್ದ್ನಿ ಈರುಳಿ ಸಾಮಾನಾ 0.8 29400 370577883452 9197020019950470

6 Power Sprayer ಶಂಕರ ಪಪ  ಸಂಗನಬಸಪಪ  ಬೇಗ್ಯರ 12/*/5 ಹುನಗಾಂದ ಇದದ ಲ್ಗಿ ಈರುಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಜಾತಿ 2 9660 602185505603 917020083622167

7 Power Sprayer ನಾಂಗವವ  ಕಾಳಪಪ  ಭಜಂತಿರ 23/*/5 ಹುನಗಾಂದ ಮೇದ್ನಾಪೂರ ಈರುಳಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಜಾತಿ 0.56 9660 778087154234 917020083622167

8 Power Sprayer ರಮಣಣ  ಹಿರೆದುರಗಪಪ  ಭಜಂತಿರ 124/*/3 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಹಿರೇಶಿಾಂಗನಗತಿೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟ  ಜಾತಿ 0.8 10000 904387260387 64052334708

9 Power Weeder ಸುಶಿೀಲ್ಲ ರುದರ ಯಾ  ಮಠ 644/*/2 ಇಲ್ಕಲ್ಲ ಕಂದಗಲ್ಲ ಅಾಂಗ್ಯಾಂಶ ಬಾಳೆ ಸಾಮಾನಾ 1.6 46500 513283518855 89082580812

10 Coconut Three Climbere ವಿದಾಾ ಧರ ರಮೇಶ ಮಳಿ 151/*/2A ಅಮೀನಗಡ ಕಮತಗಿ ತಾಂಗ ಸಾಮಾನಾ 1 43760 516830572948 32433586696

11 Power Weeder ಜಯಶಿರ ೀ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ 37/*/6 ಹುನಗಾಂದ ಗಂಜಹಾಳ ಈರುಳಿ ಸಾಮಾನಾ 1.6 48160 667869125624 917020083622167

12 Power Weeder ಬಸಪಪ  ಕುಾಂಬಾರ 238/*/1C ಹುನಗಾಂದ ಹುನಗಾಂದ ಈರುಳಿ ಸಾಮಾನಾ 1.76 38528 355979229469 917020083622167

546678

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 
(ಯಾಂತಿರಕರಣ )

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಎಣೆಣಕಾಳು ಮತ್ುತ ಎಣೆಣ ತಾಳ 
ಅಬಿಯಾನ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ







































































































ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

1
ಪರಧಾನ 
ಮಂತಿರ 

ಹನ 
ನೋರಾ 

 ಶ್ರೋ ಲ್ಕಿವವ ಹಣಮಂತ್ ಚಿಚಖಂಡಿ 77/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಆಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.540 615044287925 00070110001192

2
ಪರಧಾನ 
ಮಂತಿರ 

ಹನ 
ನೋರಾ 

 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಹೆಲಂಗಲ್ 43/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 0.251 304808529060 36231144080

3
ಪರಧಾನ 
ಮಂತಿರ 

ಹನ 
ನೋರಾ 

 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ವಾಸನದ 14,15/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಲಕಟಿಿ ಬಿ.ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.378 400214951658 00000030376370957

4
ಪರಧಾನ 
ಮಂತಿರ 

ಹನ 
ನೋರಾ 

 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಬನಹಟಿಿ 107/1ಬ/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಡಿ. ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.372 889635241563

5
ಪರಧಾನ 
ಮಂತಿರ 

ಹನ 
ನೋರಾ 

 ಶ್ರೋ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಾನಟಿಿ 126/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 1.010 256387965254

6
ಪರಧಾನ 
ಮಂತಿರ 

ಹನ 
ನೋರಾ 

 ಶ್ರೋ ಹೆಲನನವವ ಜಲಯೋತ್ಯಪಪ ಬನಾಜ 87/1ಕ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.55 0.374 489675364123

7  ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಜಲಯೋತ್ಯಪಪ ಬನಾಜ 87/5,87/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.556 223658794563

8 ಶ್ರೋ ವಿದಾಯ ಕಾಡಪಪ ಹಿಪಪಲ 35/1ಬ,35/6,35

/3
ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 828695081688 08372200141038

9 ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಸಿದದಲಂಗಪಪ ವಾಲಮರದ 104/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.602 608944415032 6864247045

10 ದುಂಡಪಪ ಲ್ಕಿಪಪ ಬಳವಾಡ 69/2ಅ,69/2ಬ/

1
ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.92 1.010 784449393627 6862879371

11 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಗಿಯಪಪ ಚಿಮಮಡ 157/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.80 0.571 512503615743 6872820063

12 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಈರಪಪ ಬಂದಕನನವರ 582/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.192 278744442808 6864609186

13 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಿದದಪಪ ಹಾದಿಮನ 55/2ಬ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.732 583321458587 6868802696

14 ಶ್ರೋ ಚಿನನವವ ಶಂಕರಪಪ ಬಿರದಾರ 194/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 729948024033 6865045558

15 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ಸಿದದಪಪ ಗುಡೆಲಡೋಡಗಿ 66/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.192 477129376417 68642487771

16 ಶ್ರೋ ಸದಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಮರನಲರ 171/16 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 917927215607 6859354007

17 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಬಸಪಪ ರಬಿನಾಳ 320/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 590472048232 6862757636

18 ಶ್ರೋ ಬಸಯಯ ರುದರಯಯ ಮಠಪತಿ 156/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 0.327 598770228336 6864609573

19 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಕಣಬಲರ 57/1ಕ ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 709326423022 6867224568

20 ಶ್ರೋ ಸಲೋಮಲಂಗಪಪ ಸಂಗಪಪ ಗಣಿ 16/5. ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.60 0.639 842589616104 6864253116

21 ಶ್ರೋ ಸಗರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸುಣಗ್ಾರ 115/2ಅ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 393661227491 6864248287

22 ಶ್ರೋ ಜಗದಿೋಶ ಮಲ್ೂಪಪ ನಂಗಸಾನ 48/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.80 0.548 862864964635 025010200006018

23 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನರುಪಾದಿ ಪೂಜಾರಿ 451/8ಆ/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.35 0.357 902474710405 31456429452

24 ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ಲ್ಕಿಪಪ ಬಳವಾಡ 69/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.55 1.101 827976759326 6865044859

25 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಹಂದಿಗುಂದ 114/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.59 0.593 400741609338 510101005086751

26 ಶ್ರೋ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ತಿಪಪಣಣ ಢವಳೋಶವರ 24/10. ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.68 0.711 205898063053 510101005086751

27 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಯಮನಪಪ ಲ್ಗಮನ 32/10 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.39 0.461 946996724657 510101005086751

28 ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಸಿದದಪಪ ಕಾರಜಲೋಳ 51/3,52/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 254790493251 510101005086751

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ .

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

6872820063

ಪರಧಾನ 
ಮಂತಿರ 
ಕೆೈಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾ
ಯಿ 

ಯೋಜ
ನೆ

ಹನ 
ನೋರಾ 
ವರಿ 
ಘಟಕ

ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ
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ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

29 ಶ್ರೋ ದಾರಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪ ದೋಸಾಯಿ 56/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.821 597823633702 510101005086751

30 ಶ್ರೋ ಧರೋಪಪ ಯಮನಪಪ ದೋಸನಲರ 17/4. ಮುಧೆಲೋಳ ಬಿಸನಾಳ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.50 0.545 610222219406 510101005086751

31 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಬಸಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 24/8. ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಡಿ. ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.47 1.420 307613497908 510101005086751

32 ಶ್ರೋ ಅಲ್ೂಪಪ ಹಣಮಂತ್ಪಪ ಬೆಲೋರನಟಿಿ 41/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಧಬಾವಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.76 0.727 517604866160 510101005086751

33 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯಪಪ ಗ್ೌಡಪಪ ಬದನಲರ 46/2/2,46/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.40 1.087 846661393435 510101005086751

34 ಶ್ರೋ ಕರಪಪ ಪರಮಪಪ ಹಾದಿಮನ 428/3ಕ2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.188 530687188796 510101005086751

35 ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ದುಂಡಪಪ ಕಣಬಲರ 344/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.55 1.511 541702602408 510101005086751

36 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ 287/11 ಮುಧೆಲೋಳ ಢವಳೋಶವರ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.51 0.545 569394992224 510101005086751

37 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಅಡಿರ್ಪಪ ದಳವಾಯಿ 45/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಬಿಸನಾಳ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.915 228806622128 510101005086751

38 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ರಾವಪಪ ಕಡಕಬಾಂವಿ 17/5,17/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಧಬಾವಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.75 0.778 332074796801 510101005086751

39 ಶ್ರೋ ಶಂಕರಗ್ೌಡ  ಶ್ವನಗ್ೌಡ  ಪಾಟಿೋಲ್ 82 ಮುಧೆಲೋಳ ಸೈದಾಪೂರ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 334258027308 510101005086751

40 ಶ್ರೋ ಸತಿೋಶ ಸಿದದಲಂಗಪಪ ಸತಿತಗೋರಿ 30/3,30/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.98 0.964 786963538734 510101005086751

41 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯಪಪ ಗಂಗಪಪ ಬಾಯಕೆಲೋಡ 36/5,36/7,36/12,37/4ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.75 0.777 603604197197 510101005086751

42 ಶ್ರೋ ಸಣಣತ್ಮಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಯಂಕನನವರ 39/2ಬ,39/2ಇ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಧಬಾವಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.192 752180277853 510101005086751

43 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ತ್ಮಮಣಣ ಉಳಾಿಗಡಿಡ 291/1,293,290/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಢವಳೋಶವರ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.821 223721565429 510101005086751

44 ಶ್ರೋ ರವಿ ಚನನಪಪ ಹಲ್ಗ್ೌಡರ 15/1ಬ2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಧಬಾವಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.821 635025384914 510101005086751

45 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಬಿರಾಣಿ 44/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಧಬಾವಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.53 1.465 640535005240 510101005086751

46 ಶ್ರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 4/1+2+3/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಸೈದಾಪೂರ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.910 495047299183 510101005086751

47 ಶ್ರೋ ಸಲೋಮಪಪ ಪೂೋಮಪರ್ಪ ಒಡೆಯರ 304/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.16 1.088 990650023736 510101005086751

48 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಬಸಪಪ ಮೊಪಗ್ಾರ 97/2ಅ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬಿಸನಾಳ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.53 0.545 777867711987 510101005086751

49 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಯಮನಪಪ ಸಸಾಲ್ಟಿಿ 89/1+2+6/2ಅ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.24 0.227 838328229958 510101005086751

50 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ದುಂಡಪಪ ಕಣಬಲರ 344/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.56 1.465 408344317448 510101005086751

51 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಜಟಿಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ 59/2,59/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.46 0.374 456934344094 510101005086751

52 ಶ್ರೋ ರೋವಪಪ ಸಿದದಪಪ ಕಡಕಬಾವಿ 17/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಧಬಾವಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.24 0.227 913048581656 510101005086751

53 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ನಂಗಪಪ ಢವಳೋಶವರ 26/3. ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 220864864560 510101005086751

54 ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ 68/5ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಂಗ್ಾನಟಿಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.76 0.727 829287984994 510101005086751

55 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ರಾಮಪಪ ಜಲೋಗಿ 283/11 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.46 0.374 958367020417 510101005086751

56 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ರಾಮಪಪ ಡುಮಮನನವರ 16/8,16/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಧಬಾವಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 400234543952 510101005086751

57 ಶ್ರೋ ಮಂಜುಳಾ ಭೋಮಪಪ ಅಂತಾಪೂರ 142/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.30 1.273 556625307299 510101005086751

58 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಲೋಮಪಪ ಒಡೆಯರ 140/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.60 0.639 925331142244 510101005086751
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ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

59 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ದುಂಡಪಪ ಕಣಬಲರ 343/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.60 1.556 866398402649 510101005086751

60 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಕೃಷಣಪಪ ಅಮಲ್ಝರಿ 133/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಭಂಟನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1.010 441399567561 510101005086751

61 ಶ್ರೋ ಲ್ಕಿವವ ಸಿದದಪಪ ಗಲಟ್ರಾಯಗಲೋಳ 121/3ಅ/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 701415057630 510101005086751

62 ಶ್ರೋ ಕರಿಯಪಪ ನಾಗಪಪ ಹುಣಸಿಕಟಿಿ 76/2/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.24 0.227 836040594133 510101005086751

63 ಶ್ರೋ ಗುರುಪಾದಪಪ ಕರಿಯಪಪ ಸಿಂಗ್ಾಡಿ 163/4ಬ2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 849156305874 510101005086751

64 ಶ್ರೋ ಧರಿಯಪಪ ವಿಠಠಲ್ ಬಾಯಕೆಲೋಡ 60/3ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.32 0.319 646003854648 510101005086751

65 ಶ್ರೋ ಬಾಗವವ ಪರಮಾನಂದ ಜಲೋಗಿ 283/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 272244394121 510101005086751

66
ಶ್ರೋ ಅಲ್ೂಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಯಕೆಲೋಡ@ 

ತೋಜಪಪಗಲೋಳ
51/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 468687354212 510101005086751

67 ದಲಡಡಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂಜಾರಿ 18/3,18/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.037 416332623777 510101005086751

68 ಶ್ರೋ ಕರಬಸಪಪ ಲಲೋಕಣಣ ಉದಪಪಡಿ 48/3ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.548 296135946417 00070110001192

69 ಶ್ರೋ ಶಂಬುಲಂಗ ಪರಭುದೋವ ಕೆಲಣಲಣರ 14/3. ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಚಯಗಲ್ೂ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.70 0.810 324160226088 027010200004390

70 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪತ್ರಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಬಲಮರತಿ 45/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 0.320 477326210673 110301011002466

71 ಶ್ರೋ ಚಂದರವವ ಮುದಕಪಪ ಹಳಲಿರ 244/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.192 608208688937 510101005086751

72 ಶ್ರೋ ಗಂಗವವ ಮಲ್ೂಯಯ ಮಠಪತಿ 186/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 0.287 685080523797 510101005086751

73 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಕಡಿೂ 366/1ಕ1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.37 0.357 889342938599 510101005086751

74 ಶ್ರೋ ಗಂಗವವ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಂಕರಟಿಿ 403/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.60 0.639 453941335970 510101005086751

75 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಈಶವರಪಪ ಕಂಬಳಿ 348/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 243631078957 510101005086751

76 ಶ್ರೋ ಮನೆಲೋಜಕುಮಾರ ಸ.ಪಾಟಿೋಲ್ 135/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.60 1.030 461176254196 510101005086751

77 ಶ್ರೋ ಮೊೋಹನ ಪಾಟಿೋಲ್ 135/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.66 1.030 610752512145 510101005086751

78 ಶ್ರೋ ನವಿೋನ ಸಂಗಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 134/14,134/15 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.77 0.307 710682581217 510101005086751

79 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಂಕರಟಿಿ 403/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.60 0.639 501087392148 510101005086751

80 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋಮಪಪ ಪೂಜಾರಿ 163/8,191/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 1.010 923701871163 510101005086751

81 ಶ್ರೋ ರಾಜೋಶವರಿ ಬಸಪಪ ಕಾಸರ 401/1ಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.50 0.546 351788726965 510101005086751

82 ಶ್ರೋ ಸವಿತಾ ಪರಮಾನಂದ ಸಂಕರಟಿಿ 403/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.60 0.639 890578890449 510101005086751

83 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಟೋಶ ಮುತ್ತಪಪ ಹಿಪಪರಗಿ 268 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 1.010 472253773150 510101005086751

84 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ದುಂಡಪಪ ಚೌದರಿ 244/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.69 0.685 211542212739 510101005086751

85 ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಸಣಣತ್ಮಪಪ  ಡೆಲಂಬರ 267/3ಅ/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 225744355416 NILIN4055

86 ಶ್ರೋ ಲಲೋಕಣಣ ಹಣಮಂತ್ ಮುಳಲಿರ 184/1/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 0.636 762168844869 17134043471

87 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಅಮಮಲ್ಝರಿ 12/23. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಅಂತಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.50 0.546 322605314060 520101264362369
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

88 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಗರಪಪ ಪೂೋಲಸ 96/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.10 0.720 775481093558 896910110002749

89 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಕೆಂಪನನವರ 138/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಯಡಹಳಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2.00 1.278 250438777086 31150100004462

90 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಹಣಮಂತ್ ಮಳಿಿಗೋರಿ 13/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.80 0.825 305792509118 2029012004210

91 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಮಳಿಿಗೋರಿ 8/3,11/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.49 1.465 712789695505 5045101001638

92 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಹೆಲೋಳಿಯಪಪ ವಾಲ 77/1,77/2,

77/3
ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.61 0.469 284854143072 11127291176

93 ಶ್ರೋ ಕಮಲಾ ಸುರೋಶ ತಿಮಸಾನ 55/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿೋ 1 1.00 1.010 272359880992

94 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಸತಿತಗೋರಿ 88/1+2+3/ಬ3 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.68 1.556 933264909442

95 ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ಕರಿಯಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ 42/2ಕ ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 1.010 593431029564

96 ಶ್ರೋ ಚನನಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 103/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಾಲಂಗಪೂರ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.453 489278959474

97 ಶ್ರೋ ಗಂಗ್ಾಶಂಕರ ಮಲ್ೂಪಪ ಅಮಮಣಗಿ 16/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಸಂಗ್ಾನಟಿಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 492102205143

98 ಶ್ರೋ ಗಲಲೋಶ ಮಲ್ೂಪಪ ಅಮಮಣಗಿ 16/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಸಂಗ್ಾನಟಿಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 419728444044

99 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯಪಪ ಗುರಪಪ ಸಂಕೆೋಶವರ 443/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.84 0.546 944816737887

100 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 11/p1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಡಿ. ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.327 327744349788

101 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಶಂಕರಪಪ ನಂದನನವರ 80/2,181/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಭಂಟನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.10 0.720 259803228812

102 ಶ್ರೋ ಉಮೋಶ ಹಣಮಂತ್ ಸಂತಿ 51/6ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಅಂತಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.40 0.453 493572543065 510101005086751

103 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ತಿಮಮಣಣ ಮಂಟಲರ 8/5. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಅಂತಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.40 0.453 661769683167 510101005086751

104 ಶ್ರೋ ಶ್ವಲೋಲಾ ಅಶಲೋಕ ಕಿವಡಿ 27/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ನಂಗ್ಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡಂಬಿ 1 0.60 0.438 290698681362 510101005086751

105 ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಕಾಕಂಡಕಿ 279/3ಬ,278/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.12 1.101 277246974950 510101005086751

106 ಶ್ರೋ ತಾಯವವ ಹಣಮಂತ್ ಮರೋಗುದಿದ 189/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 684397855367 510101005086751

107 ಶ್ರೋ ಕಾಶವವ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹೆಲಸಟಿಿ 126/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.10 0.406 336229299424 510101005086751

108 ಶ್ರೋ ಲ್ತಾ ರಂಗಪಪ ಅಮಲ್ಝರಿ 86/1ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.80 1.739 616230622206 510101005086751

109 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಪರಪಪ ಕೆಲಣಲಣರ 35/3,36/1,35/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.904 907112047533 510101005086751

110 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಹೆಲಳಪಪ ಮಾಳಿ 153/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1 0.80 0.825 604028559188 510101005086751

111 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಹಣಮಂತ್ ಅಮಲ್ಝರಿ 100/1,99/1ಅ1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.60 1.556 693969220124 510101005086751

112 ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಸುತಾರ 161/1+2/ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.60 1.556 597645995302 510101005086751

113 ಶ್ರೋ ನಾಗವವ ಮಹಾದೋವ ಹಾಯಗ್ಾಡಿ 51/6 ಮುಧೆಲೋಳ ನಂದಗ್ಾಂವ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.19 0.910 275326325699 510101005086751

114 ಶ್ರೋ ಗಿರಿೋಶ ರ್ಂಕಪಪ ರಡಿಡ 4/1. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಭಂಟನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 0.321 432304937467 89005852755

115 ಶ್ರೋ ಅಪಪಣಗ್ೌಡ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಶಟಿಪಪನವರ 15/8 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬದಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.80 0.600 887283212422 89059410112

116 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯವವ ಸತ್ಯಪಪ ಬಿಸನಾಳ 46/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.60 1.556 332489857488 36971641647

117 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಬಸಪಪ ನಾಯಿ 26/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 2.00 1.921 618116608225 6857021579
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ಭೌತಿಕ
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ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

118 ಶ್ರೋ ಅಬುದಲ್ಸಾಬ ವಲೂಸಾಬ ಹಲನಲನರ 275/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.90 0.917 309329612714 6852506773

119 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ಬಸಪಪ ಬಂಗಿನನವರ 54/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 354077602806 6850050674

120 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಿ ರಾಮಪಪ ಐಹೆಲಳಿ 78/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 1.921 700525929978 6853414655

121 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ದುಂಡಪಪ ಪಿಚೋಲ 12/1. ಮುಧೆಲೋಳ  ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 375082109227 6860340091

122 ಶ್ರೋ ಚಿನನವವ ಹಣಮಂತ್ ನಾಯಿ 57/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.825 632505175107 6857022437

123 ಶ್ರೋ ದಲಡಡವವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹಸರಡಿಡ 264/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಆಲ್ಗುಂಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.20 0.906 505695184102 6856346055

124 ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ನಾವಿ 429/2,430/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 914350687774 6493642230

125 ಶ್ರೋ ಸಿದಾದರಲೋಡ ಸತ್ಯಪಪ ಬೆನಕಟಿಿ 61/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.20 0.782 211459895322 5282500101479001

126 ಶ್ರೋ ಪಾಂಡಪಪ ಕೃಷಣಪಪ ಪತಾತರ 10/2ಕ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.60 0.428 899042929702 6858568587

127 ಶ್ರೋ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಸುಭಾಸ ತ್ಟಿಿಮನ 125/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಾಲಂಗಪೂರ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲಕೆಲೋಸು 1 2.00 1.921 817745720736 33118026852

128 ಶ್ರೋ ನಮಯಲಾ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ತ್ಟಿಿಮನ 125/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಾಲಂಗಪೂರ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲಕೆಲೋಸು 1 2.00 1.921 233143514103 4892500101723801

129 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಹೆಲಳೋಬಸಪಪ ಹಂಪಿಹೆಲಳಿ 96/4ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ನಂಗ್ಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1 1.00 0.658 847888599883 5282500100326901

130 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಸಲನನದ 41/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.915 797690452336 000035550334210

131 ಶ್ರೋ ಶೋಖಪಪ ಾಃಒಳಪಪ ಸಬರದ 208/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.367 450037248435 510101005086751

132 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂವವ ಯಮನಪಪ ಗಸಿತ 65/69 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 0.291 759982203052 510101005086751

133 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಕೆಲಳಚಿ 60/3ಅ,60/4ಕ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.53 0.517 534328279117 510101005086751

134 ಶ್ರೋ ಸುಶ್ಲ್ವವ ಕರಪಪ ಢವಳೋಶವರ 24/3,25/10,24

/5,24/8,24/12,
ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.92 0.917 679904526025 510101005086751

135 ಶ್ರೋ ರೋನವವ  ರಾಜಕುಮಾರ ಮಾಯನನವರ 74/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಕಲಿರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.20 0.782 959124175632 510101005086751

136 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಲ್ಗಿಗ್ೌಡರ 4/5. ಮುಧೆಲೋಳ ಮಧಬಾವಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.53 0.545 448063866689 510101005086751

137 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ  ಈರಪಪ ಹಿಪಪರಗಿ 258/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 650618437861 510101005086751

138 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಸಿದದರಾಮಪಪ ಸೈದಾಪೂರ 55/3,55/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಸಂಗ್ಾನಟಿಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.60 0.727 904126417212 510101005086751

139 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಿ  ಯಮನಪಪ ರಣದೋವಿ 146/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.30 1.275 987843089723 510101005086751

140 ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ  ಅಲ್ೂಪಪ ಬಾಯಕೆಲೋಡ 60/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.68 0.711 203769431199 510101005086751

141 ಶ್ರೋ ಗ್ೌಡಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್ 68/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಕಲಿರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.20 0.782 500546946215 510101005086751

142 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ನಾಯಿರ 43/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 0.298 945434871748 510101005086751

143 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಸಿದದಪಪ ಹಂದಿಗುಂದ 80/1ಅ,86/2ಅ1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.03 1.008 754439698478 510101005086751

144 ಶ್ರೋ ಬಾಗವವ ಚನನಪಪ ಖ್ಾನಟಿಿ 137/4,137/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.76 0.778 229719675555 510101005086751

145 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಗಲ್ಗಲಂಬ 86/2ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಭಂಟನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.20 0.855 979040089388 510101005086751

146 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ದುಂಡಪಪ ಕಮತ್ಗಿ 66/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಗುಲ್ಗ್ಾಲ್ಜಂಬಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.537 810012968252 510101005086751

147 ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ಗದಿಗಪಪ ದಳವಾಯಿ 63/2/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.537 337019270594 510101005086751
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

148 ಶ್ರೋ ಗಿೋತಾ ಹಣಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 21/2ಅ/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.90 1.647 334397933429 6853915888

149 ಶ್ರೋ ಶ್ವನಪಪ ಗುರುಪಾದಪಪ ರಡಾಯರಟಿಿ 119/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.32 0.245 491493550238 20273782372

150 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಣಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹಸರಡಿಡ 108/1ಅ/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಆಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.658 369303141576 6857028360

151 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಹಣಮಪಪ ರಾಘಾ 146/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.55 0.327 759393922719 08372200004058

152 ಶ್ರೋ ಮಂಜುಳಾ ರಮೋಶ ಯಲ್ೂಟಿಿ 355/1/1/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 333738978541 846610110012687

153 ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ರ್ಂಕಪಪ ಜಿೋರಗ್ಾಳ 141 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 0.327 333705570730 6851554810

154 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹಸರಡಿಡ 110/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಆಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.20 0.813 944387422898 6854018162

155 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯವವ ಸತ್ಯಪಪ ಬಿಸನಾಳ 46/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1 0.80 0.548 332489857488 028010200001556

156 ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಕಾಡಪಪ ಜಗದಾಳ 268/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 370295721299 6854778496

157 ಶ್ರೋ ಗುರು ರಾಮಪಪ ಮಾಳಿ 336/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.95 0.631 820949733777 6854851446

158 ಶ್ರೋ ಬಾಲ್ಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಗುರವ @ ಹಲಗ್ಾರ 303/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.74 0.438 991819030002 510101005086751

159 ಶ್ರೋ ರಂಗನಗ್ೌಡ ರಾಮಪಪ ನಾಡಗ್ೌಡ 15/3,15/9 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.46 1.021 576575665507 510101005086751

160 ಶ್ರೋ ಕವಿತಾ ಸುರೋಶ ಕಿವಡಿ 30/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ನಂಗ್ಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಶ್ರೋಗಂಧ 1 0.90 0.655 428971668006 510101005086751

161 ಶ್ರೋ ಪಾವಯತವವ ಪಪಂಡಲೋಕ ಪಾಟಿೋಲ್ 167/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.84 0.563 539095398623 510101005086751

162 ಶ್ರೋ ಸಗರವವ ಹಣಮಂತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 172/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.86 0.877 737099317528 510101005086751

163 ಶ್ರೋ ಅರುಣ ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ಅಡವಿಮಠ 214/2ಕ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.94 0.619 823216952743 510101005086751

164 ಶ್ರೋ ಚನನಬಸಪಪ ಅಜಜಪಪ ಮಾಳಿ 153/3,153/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.77 0.794 843440758327 510101005086751

165 ಶ್ರೋ ಉಮೋಶ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 9/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮರಿಕಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.84 0.853 662664294898 510101005086751

166 ಶ್ರೋ ಪಾವಯತಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ಶಲೂಕೆೋರಿ 58/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.23 0.904 297039268985 510101005086751

167 ಶ್ರೋ ಹೆಬಾಬಳಪಪ ಪಪಂಡಲೋಕಪಪ ಜಲೋಗಿ 99/1ಅ2,100/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.80 0.819 670645525960 510101005086751

168 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಮಾಳೋದ 75/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.70 0.723 690608082398 510101005086751

169 ಶ್ರೋ ರೋಣುಕಾ ವಿಠಠಲ್ ಕುರಿನನವರ 302/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿೋ 1 0.47 0.492 854317622050 510101005086751

170 ಶ್ರೋ ಶಲೋಭಾ ಮಹಾದೋವ ಕುರಿನನವರ 18/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿೋ 1 0.80 0.825 796548570679 510101005086751

171 ಶ್ರೋ ರೋಖ್ಾ ಸಂತ್ರಾಮ  ಕುರಿನನವರ 302/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿೋ 1 0.47 0.500 943284536554 510101005086751

172 ಶ್ರೋ ರಂಗವವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಮಾದರ 302/10 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.47 0.500 60147032653 510101005086751

173 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಮಾರುತಿ ಸಲನೆಲನೆ 235/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.23 1.192 550375025387 510101005086751

174 ಶ್ರೋ ಶ್ದದಪಪ ದುರಗಪಪಮಾದರ 107/24 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.45 0.453 932196002898 510101005086751

175 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಶ್ವನಪಪ ಮಾದರ 33,138/1,138/

3
ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.27 1.254 983932104533 510101005086751

176 ಶ್ರೋ ದಲಡಡವವ ಹಣಮಪಪ ದಾದನಟಿಿ 88/2ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.76 0.303 650907383080 510101005086751

177 ಶ್ರೋ ಕಮಲ್ವವ ಪಾಂಡುರಂಗ ದಾದನಟಿಿ 88/7 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.76 0.303 376252032030 510101005086751
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

178 ಶ್ರೋ ರತ್ನವವ ಕುಶಪಪ ದಾದನಟಿಿ 88/8 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.76 0.303 230673101297 510101005086751

179 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ರಂಗಪಪ ಮಾದರ 146/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.84 0.853 432823775325 510101005086751

180 ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಾದರ 146/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.85 0.862 338812132202 510101005086751

181 ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹೆಬಾಬಳ 29/2ಬ/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.66 0.689 852787818915 510101005086751

182 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಸಂತ್ವವ ಕುರಿನನವರ 102/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.453 909771940538 510101005086751

183 ಶ್ರೋ ಸಂಪದಾ ಉದಯ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 297/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2.00 1.278 980596260090 NILIN4055

184 ಶ್ರೋ ದುರಗಪಪ ರಾಮಪಪ ದಲಡಮನ 486/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.90 0.917 828189250564 30977544844

185 ಶ್ರೋ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಸದಾಶ್ವ ಪಾಟಿೋಲ್ 135/4,135/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.921 367449839365 510101005086751

186 ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಉಳಾಿಗಡಿಡ 17/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.40 0.825 940313317195 510101005086751

187 ಶ್ರೋ ಗುರುಸಿದದಪಪ ಮುತ್ತಪಪ ಕಡಪಟಿಿ 292/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿೋ 1 2.00 1.921 811660419563 510101005086751

188 ಶ್ರೋ ನಂಗವವ ಮುತ್ತಪಪ ಕಡಪಟಿಿ 293/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.453 382043165451 510101005086751

189 ಶ್ರೋ ನಲರಜಾನ ಮಹಬಲಬಸಾಬ ನಧಾರ್ಪ 264/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.39 1.329 777931766356 510101005086751

190 ಶ್ರೋ ಸೈದುಸಾಬ ಅಪಪಣಣ ಬಾಗವಾನ 273/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.556 213371724026 510101005086751

191 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಕೆಲೋಟಿ 271/1,293/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.784 963137177509 510101005086751

192 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ಸುಭಾಸ ಯರಗುದಿರ 193/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.20 1.192 982719620695 510101005086751

193
ಶ್ರೋ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಗುರುಲಂಗಯಯ 
ಗಲಕಾರಮಠ

44/4ಬ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.60 0.639 887555099405 510101005086751

194 ಶ್ರೋ ಮಲೋಕಸಾಬ ರಾಜೋಸಾಬ ನಧಾರ್ಪ 479/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.33 1.374 290529848361 510101005086751

195 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಪಪ ರಾಮಪಪ ನಾಡಗ್ೌಡ 15/6+7 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.60 1.114 873794226547 510101005086751

196 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ನಾಡಗ್ೌಡ 208/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 2.00 1.373 428316784202 510101005086751

197 ಶ್ರೋ ಕಲಾವತಿ ಹಣಮಂತ್ ಬಿರಾದಾರ 22/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 2.00 1.373 875596884845 510101005086751

198 ಶ್ರೋ ಭಾಗಿರಥಿ ಕಲ್ೂಪಪ ಹುಣಶ್ಕಟಿಿ 32/1ಡ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.90 0.597 437483176763 510101005086751

199 ಶ್ರೋ ತಿಮಮಪಪ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಹುಣಸಿಕಟಿಿ 198/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.60 1.114 751415098419 510101005086751

200 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ನಂಗಪಪ ತೋಲ 175/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.20 0.855 971071361509 510101005086751

201 ಶ್ರೋ ಹುಸನಪಪ ದುರಗಪಪ ದಲಡಮನ 107/28 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.45 0.453 450629274711 510101005086751

202 ಶ್ರೋ ಮುದಕವವ ಕಾಶಪಪ ಮಾದರ 159/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.65 0.639 949899003254 510101005086751

203 ಶ್ರೋ ಮರಗವವ ಬಾಳಪಪ ಮಾದರ 159/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.65 0.639 375691867590 510101005086751

204 ಶ್ರೋ ಸಕಿವವ ಮಲ್ೂಪಪ ಹರಿಜನ 188/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.453 483804892904 510101005086751

205 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂವವ ಗಿರಿಯಪಪ ನಡುವಿನಕೆೋರಿ 81/1,81/7 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹಲ್ಕಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.174 421416210856 510101005086751

206 ಶ್ರೋ ದುರಗವವ ಮರಗವವ ಮಾದರ 29/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಲಕಟಿಿ ಬಿ.ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.27 1.198 572704072976 510101005086751
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

207 ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ತ್ಮದಡಿಡ 85/6ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.81 0.825 627029210558 510101005086751

208 ಶ್ರೋ ಗಂಗವವ ಸತ್ಯವವ ತ್ಮದಡಿಡ 85/6ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.81 0.825 869129885911 510101005086751

209 ಶ್ರೋ ಲಲೋಕಣಣ ಕರಬಸಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ 158/6 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.60 1.030 347134679411 510101005086751

210 ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ಭೋಮಪಪ ಸತಿತಗೋರಿ 63,9/12 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬದಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 0.655 622478000417 510101005086751

211 ಶ್ರೋ ಲಲೋಕನಗ್ೌಡ ದುಂಡಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 167/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.93 0.612 536850003347 510101005086751

212 ಶ್ರೋ ಸಿದಪಪಪ ಲಲೋಕಣಣ ಮಾಳಿ 56/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.74 0.297 303195413861 510101005086751

213 ಶ್ರೋ ಅಮಲಲ್ ಸದಾಶ್ವ ಶ್ಂದ 44/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 0.639 811103520885 510101005086751

214 ಶ್ರೋ ಪದಾಮವತಿ ಯಂಕಪಪ ನಾಯಿ 63/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.39 1.365 320959576749 510101005086751

215 ಶ್ರೋ ಕಾಶಪಪ ರಾಮಪಪ ಹರಕಂಗಿ 43 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.06 0.391 400461807393 510101005086751

216 ಶ್ರೋ ಯಂಕಪಪ ಯಮನಪಪ ಜಲೋಗಿ 190/17 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.49 0.375 457660959323 510101005086751

217 ಶ್ರೋ ಮೊದಿನಸಾಬ ಸೈದುಸಾಬ ಇಂಡಿಗನಾಳ 114/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಉತ್ಲತರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ
ಡಾರಯಗನ್ 
ಪೂರಟ್

1 0.51 0.231 385995714207 510101005086751

218 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಜೈನಾಪೂರ 96/1+2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.34 0.782 328831442889 510101005086751

219 ಶ್ರೋ ಭಾರತಿ ನಾಗೋಂದರ ಪಾಚಂಗಿ 149/1,150/2,1

50/1ಅ
ಮುಧೆಲೋಳ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.84 1.810 819744414191 510101005086751

220 ಶ್ರೋ ಚನನಪಪ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ನಾವಿಹ 62/2ಕ ಮುಧೆಲೋಳ ಉತ್ಲತರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.60 1.030 556025793639 510101005086751

221 ಶ್ರೋ ದುರಗವವ ಯಮನಪಪ ಪಿಡನಾಯಕ 299/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 0.63 0.438 371223550675 70110001192

222 ಶ್ರೋ ಶಾಂತ್ವವ ಪಪಂಡಲೋಕ ಬಿದರಿ 84/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.35 0.981 512074503606

223 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಅಳಿಿಕಟಿಿ 42/11,42/4ಅ,4

2/4ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿತ್ರಭಾನುಕೆಲೋಟ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 1.15 0.671 950864953714

224 ಶ್ರೋ ಕೃಷ್ಾಣ ರಾಮಚಂದರ ಮಾಲ್ಬಸರಿ 53/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.901 744845954569

225 ಶ್ರೋ ಬಿಪಿನಚಂದರ  ಶ್ವಸಿದದಪಪ ಸರನಾಯಕ 73 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.921 355237148008

226 ಶ್ರೋ ಪರವಿೋನ ಬಿಪಿನಚಂದರ ಸರನಾಯಕ 75 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.921 810154639055

227 ಶ್ರೋ ರಲೋಹಿನ ಪರವಿೋಣ ಸರನಾಯಕ 67/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.921 316143157227

228 ಶ್ರೋ ನಂದಪಪ ಅಪಪಣಣ ಹುಂಡೆಕಾರ 319/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.80 1.739 528811565190

229 ಶ್ರೋ ಸಾಯಂವವ ದುಂಡಪಪ ಬಡಿಗ್ೌಡರ 134/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.51 0.546 513368959043

230 ಶ್ರೋ ಬಸಯಯ ಅಯಯಪಪಯಯ ಮಠಪತಿ 52/6 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಅಂತಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.12 0.283 329318321794 17138103370

231 ಶ್ರೋ ಹಾಜೋಸಾಬ ವಲೂಸಾಬ ಹಬುಬ 18/5/1,18/3ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಅಂತಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.10 0.529 879039677794 5045101000468

232 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಸಿದದಪಪ ಕಲ್ಮಡಿ 78/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಅಂತಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.70 0.283 935259700534 89034412380

233 ಶ್ರೋ ತಿಪಪವವ ಸಲೋಮಪಪ ಗದಿಗನನವರ 15/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.921 535585148517 510101005086751

234 ಶ್ರೋ ಗಲೋಪಾಲ್ಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 33/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.38 0.188 652097627267 510101005086751

235 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಪಾದಪಪ ಉದಪಪಡಿ 26/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಲಕಟಿಿ ಬಿ.ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.32 1.296 311098239646 510101005086751

236 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ರುದರಪಪ ಗಲಂಪಾಯಗಲೋಳ 9/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.23 1.214 89381311766 510101005086751
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

237 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಸಿದದಪಪ ದುಂಡಪಪಗಲೋಳ 19/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚೌಡಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.00 1.192 861411051794 510101005086751

238 ಶ್ರೋ ಕುಶಾಲ್ ಲಲೋಕಣಣ ಮಾಳಿ 56/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.74 0.297 567039443125 510101005086751

239 ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ರಂಗಪಪ ಜಲೋಗಿ 28/7 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬದಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.52 0.236 753223480483 510101005086751

240 ಶ್ರೋ ಶಾರದಾ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ರಂಗನನವರ 11/6ಬ/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30 0.264 794817645545 510101005086751

241 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಪರಪಪ ಬುದಿನ 176/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.83 0.556 548612937352 510101005086751

242 ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ನಾರಾಯನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 33/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.58 0.235 767109168720 510101005086751

243 ಶ್ರೋ ಮಹದೋವಪಪ ನಂಗಪಪ ಹೆಲಸಟಿಿ 52/3/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.96 1.252 233775755348 510101005086751

244 ಶ್ರೋ ಲೋಲಾವತಿ ರಾಜು ಪಾಟಿೋಲ್ 94/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಗುಲ್ಗ್ಾಲ್ಜಂಬಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಡಾರಯಗನ್ ಪೂರಟ್ 1 0.76 0.303 350355227062 510101005086751

245 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಹಲಲ್ಗೋರಿ 65/2ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.60 0.658 286779919542 17120062239

246 ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಶ್ವಪಪ ಗಡಿಡ 122/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಚನಾನಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.78 0.493 702193158758 20273406432

247 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ಪರಪಪ ಕವಳಿಿ 85/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.378 870627800866 17137045012

248 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಪಾಂಡಪಪ ಸಲೋಮನಗ್ೌಡರ 375/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.77 0.720 273236374831 6031238571

249 ಶ್ರೋ ಹೆೋಮಾ ಅಶಲೋಕ ಯರಗುದಿರ 12/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.78 1.092 700566509810 17137045012

250 ಶ್ರೋ ವಿಷುಣಗ್ೌಡ ವಿಠಠಲ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 10/5. ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಡಿ. ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.8 0.548 389983479993 NILIM4055

251 ಶ್ರೋ ಚನನಪಪ ದುಂಡಪಪ ಮಡಿವಾಳ 39/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಸಂಗ್ಾನಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.79 0.778 355103804674 NILIM4055

252 ಶ್ರೋ ಸಂತಲೋಷ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 43/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಚನಾನಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2.39 0.436 713196357969

253 ಶ್ರೋ ಸುನಂದಾ ಬಸಪಪ ಅರಕೆೋರಿ 12/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಚನಾನಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 3.13 0.438 426664138506

254 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಕಂಠಯಯ ಗುರುಪಾದಯಯ ಬಿೋಳಗಿ 104/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.11 0.208 440261571246

255 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ದುಂಡಪಪ ಪೂಜಾರ 17/8+9 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 0.208 266038281501

256 ಶ್ರೋ ಭೋಮಣಣ ಮಳಿಯಪಪ ಮಲ್ೂನನವರ 33/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬದಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 0.236 528637606682

257 ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಹಣಮಂತ್ ತೋಲ 10/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.80 0.917 572489708087

258 ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ಬಸಪಪ ಗಣಿ 68/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.44 1.374 433542780395

259 ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಚನನಪಪ ಸಂಕೆೋಶವರ 19/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 0.825 392038481024

260 ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪ ಕವಳಿಿ 336/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.60 1.556 642746978134

261 ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ತೋಲ 167/17 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.37 0.286 503657960026

262 ಶ್ರೋ ಕಮಲ್ವವ ದುಂಡಪಪ ನಾಗನನವರ 426/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 3.20 0.825 308465375221

263 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಟಗುಡಡ 363/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2.00 0.542 993504277634

264 ಶ್ರೋ ಸುನಂದಾ ಅಣಣಪಪತಿಮಸಾನ 417/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.60 1.010 870970961376

265 ಶ್ರೋ ಬಸವವ ಮಲ್ೂಪಪ ಉತ್ಲತರ 22/3,22/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.22 1.283 862559518461

266 ಶ್ರೋ ಹೆಲಳಪಪ ಸದಪಪ ಬೆಳಗಲ 150/2ಕ/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.27 0.283 341214642842
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000
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ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

267 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ಹೆಲನನಪಪ ಚಿಂಚಲ 183/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.60 1.556 824157522271

268 ಶ್ರೋ ಶಾಂತಾ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ಬಿರಾದಾರ 248/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.30 0.484 947172472164

269 ಶ್ರೋಧರ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಂಟಲರ 401/3ಕ,401/3

ಅ/4
ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.87 0.548 560327288949

270 ಶ್ರೋ ಹಣಮಪಪ ರಾಚಪಪ ಅರಕೆೋರಿ 356/3,356/2ಬ
2

ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2.00 0.548 961055066237

271 ಶ್ರೋ ಯಂಕನಗ್ೌಡ ಬಾಲ್ಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 232/6ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.81 0.732 715428030389

272 ಶ್ರೋ ಕಸಲತರಿ ರಾಮಪಪ ಭಂಗಿ 345/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 0.546 516876451585

273 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಸದಪಪ ಬೆಳಗಲ 150/2ಕ/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.27 0.283 384518909168

274 ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಸದಪಪ ಬೆಳಗಲ 150/2ಕ/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.26 0.283 668755276898

275 ಶ್ರೋ ಬಾಗವವ ಬಾಳಪಪ ಗಣಿ 207/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 4.70 1.556 921581647622

276 ಶ್ರೋ ಸಾಂಯವವ ಚನನಪಪ ಸಂಗನನವರ 139/1ಕ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 0.825 984574600572

277 ಶ್ರೋ ಗಿೋತಾ ಅಶಲೋಕಕುಮಾರ ಪಾಟಿೋಲ್ 257/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 0.639 547620200906

278 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮವವ ರಾಮಪಪ ಜಲೋಗಿ 174/7,174/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 0.546 221419258043

279 ಶ್ರೋ ಧರಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಬಾಯಕೆಲೋಡ 105/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಡಿ. ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.10 0.546 826643116034

280 ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಚನನಪಪ ಸಂಗನನವರ 134/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.81 0.825 964707335056

281 ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾಗಿ 52/1ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.30 0.825 582282595482 918010059532656

282 ಶ್ರೋ ಗುರುನಾಥ ಹಣಮಪಪ ರಡರಟಿಿ 8/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.55 0.369 640678296692 784101005610

283 ಶ್ರೋ ಲ್ಕಿಪಪ ಮಾದೋವ ಸಲನೆಲನೆ 235/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.30 1.192 965420568164 510101005086751

284 ಶ್ರೋ ರುಕಮವವ ವಾಮನ ಲ್ಮಾಣಿ 57/9 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 0.825 236353618357 35519327361

285 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಹುಸೋನ ಪೂೋಳ 111/1ಕ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.37 0.765 637781249540 919010086281269

286 ಶ್ರೋ ಬಂಗ್ಾರವವ ಭೋಮಪಪ ಮಾಂಗ 46/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.30 1.192 706263759740 6852507824

287 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಯಲ್ೂವವ ನಾಗಪಪಗಲೋಳ 55/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.83 0.773 252585637418

288 ಶ್ರೋ ಈಶವರ ವಿಠಠಲ್ ಲ್ಮಾಣಿ 101/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.79 0.321 895421139093

289 ಶ್ರೋ ಗಂಗವವ ಶಂಕರ ಲ್ಮಾಣಿ 98/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 1.00 0.427 854234658089

290 ಶ್ರೋ ಕರಿಯಪಪ ಪೂಮಪಪ ಅಂಗಡಿ 82/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 1.60 0.512 339969487045

291 ಶ್ರೋ ಫಕಿೋರವವ ಶ್ವಪಪ ಗುರಕೆೋರಿ 170/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಉತ್ಲತರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.556 367994676537 510101005086751

292 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಪರಮಾನಂದ ಕಾಮಟ 9/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.391 720224113088

293 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಗುರಪಪ ಪಟೋದ 155/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.391 532001043385

294 ಶ್ರೋ ರವಿ ಗುರಪಪ ಪಟೋದ 155/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.391 637529793510

295 ಶ್ರೋ ರಾಕೆೋಶ ಸದಪಪ ನಂಗನಲರ 54/12 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಅಂತಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.30 0.156 957441820107

296 ಶ್ರೋ ರಾಜದಿೋಪ ಸದಪಪ ನಂಗನಲರ 54/13 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಅಂತಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.30 0.157 268845459956

ಪರಧಾನ 
ಮಂತಿರ 
ಕೆೈಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾ
ಯಿ 

ಯೋಜ
ನೆ

ಹನ 
ನೋರಾ 
ವರಿ 
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)
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(ಹೆ.)
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ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

297 ಶ್ರೋ ಯಂಕವವ ಸಿದದಪಪ ಜಲೋಗಿ 104/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಆಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 0.327 283815361732

298 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಟೋಶ ಕೃಷ್ಾಣ ಮಾಲ್ಬಸರಿ 63 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 0.917 974050671265

299 ಶ್ರೋ ಬಾಲ್ನಗ್ೌಡ ಅಪಪಣಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 135/37 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.921 673380379865

300 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಅಡಿರ್ಪಪ ಕಲ್ಯನನವರ 74/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 1.192 698391206619

301 ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಭೋಮಪಪ ಅರಕೆೋರಿ 94/1+2/1,94/1

+2/2
ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.00 1.921 323629083031

302 ಶ್ರೋ ಪದಾಮವತಿ ರ್ಂಕಪಪ ಕೆಲಡಬಾಗಿ 148/1/B ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 1.010 308788498860

303 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ಅಲ್ೂಪಪ ಅಂಬಿ 25/2A/1A/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.70 0.492 -

304 ಶ್ರೋ ಕಮಲ್ವವ ಶಂಕೆರಪಪ ಹುಂಡೆೋಕರ 10/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.60 0.639 287465292352

305 ಶ್ರೋ ಶಂಕರ ಬಸಪಪ ಮಾಳಿ 66/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.819 984098892045

306 ಶ್ರೋ ತ್ಂಗವವ ಶ್ವಪಪ ಮೊೋಡೆನನವರ 8/2/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 1.010 465805890587

307 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂವವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಯಡಹಳಿಿ 446/2ಬ/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.50 0.637 245038179586

308 ಶ್ರೋ ಹೆಲನನಪಪ  ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಯಡಹಳಿಿ 438/1ಡ,438/2

ಕ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.56 0.593 824866056361

309 ಶ್ರೋ ಗ್ೌರವವ ಹಣಮಂತ್ ಚಿಮಮಡ 31/2ಅ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.70 1.647 385018949543

310 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ಶಂಕೆರಪಪ ಮಾಲ್ಗ್ಾಂವಿ 58/1+2/ಅ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.50 0.382 289977440158

311 ಶ್ರೋ ಗಿರಿಯಪಪ ರಾಮಪಪ ಬಡಕಲ 161/4ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.50 1.465 903722030081

312 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯವವ ಸಿದದಪಪ ಮರಗುದಿದ 205/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 222619046094

313 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಬುಳಲಿೋಜಿ 73/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಅಂತಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 355633090392

314 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪಹಣಮಂತ್ಪಪ ಹೆಲೋಸಪೋಟ 32/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 756921413860

315 ಶ್ರೋ ಬಸಲಂಗಪಪ ಪರಪಪ ದಲಡಡಟಿಿ 383/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 580372483770

316 ಶ್ರೋ ಕಮಲಾ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಸಿದಾದಪೂರ 301/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.70 0.825 749136330430

317 ಶ್ರೋ ಶ್ವಕಿ ಮುತ್ತಪಪ ಕಣಬಲರ 293/1B/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 513020872044

318
ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಶಾಂತ್ವಿೋರಯಯ 
ಮನನಯಯನವರಮಠ

448/4ಅ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 595374817879

319 ಶ್ರೋ ನಾಗವವ ಗ್ೌಡಪಪ ಬಿ.ಪಾಟಿೋಲ್ 309/2ಅ,309/2

ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 1.010 529656085879

320 ಶ್ರೋ ರತ್ನವವ ಬಸಪಪ ತ್ಳಕಟನಾಳ 526/1ಇ,526/1

ಇ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 336990120485

321 ಶ್ರೋ ಪರಮೋಶವರ ಶ್ವಬಸಪಪ ಬನನಕೆಲಪಪ 257/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.00 1.278 254109777358

322 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತವವ ದಶರಥ ಮಾದರ 17/3 ಮುಧೆಲೋಳ ರಲಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.399 393042281750 70130110000084

323 ಶ್ರೋ ರುದರಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಬಿ.ಪಾಟಿೋಲ್ 33/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.38 0.188 476449135134

324 ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಗ್ೌಡ ಅವವಪಪಗ್ೌಡ ಬಿ.ಪಾಟಿೋಲ್ 235/2ಕ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.921 229643174058

325 ಶ್ರೋ ಮಾಯವವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಹಳಬರ 78/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 0.378 269820627650
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

326 ಶ್ರೋ ಮಾದೋವ ನಂಗಪಪ ತಲಂಡಿಕಟಿಿ 45/4,47/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಲಾೂಪೂರ ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.20 1.192 507584931136

327 ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಚನನಮಲ್ೂಪಪ ಗಡಿಡ 98/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.35 0.471 432192074548

328 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಕಿಲಾರಿ 133/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.46 0.943 347938763528

329 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮವವ ಭೋಮಪಪ ಸಂಗನನವರ 80/4A ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.34 0.384 977698425036

330 ಶ್ರೋ ಗಿರಿೋಶ ಶಂಕರಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 40/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.921 641303217948

331 ಶ್ರೋ ಆನಂದಕುಮಾರ ಶಂಭು ಮಂಟಲರ 108/2ಬ,108/1

ಬ,92/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 766541878300

332 ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಪ ಶಂಕೆರಪಪ ಕಣಬಲರ 175/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹಲ 1 1.78 0.938 277903581442

333 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ೋವ ಬಸಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ 160/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.69 0.374 492082534226

334 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ತ್ುಕಿಪಪ ಗುಡಿ 196/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.30 1.283 303078998170

335 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಶಂಕೆರಪಪ ಬಿರಾದಾರ 342/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.50 0.382 368302614028

336 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಬಸಪಪ ಮದರಖಂಡಿ 114/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 410515250791

337 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ದುಂಡಪಪ ನಾಗನನವರ 427/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.192 752905918471

338 ಶ್ರೋ ಸಾಯವವ ಮುತ್ತಪಪ ವಂಕಿ 38/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.192 560161040444

339 ಶ್ರೋ ಮಹಮಮದಸಾಬ ಮೌಲಾಸಾಬ ಪಂಡಾರಿ 555/2+4ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 475289784525

340 ಶ್ರೋ ಹೆೋಮಾ ಚನನಪಪ ಬಳಲಲ್ದ 91/4+5+6+7/4

,92/4+5+6+7/
ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 0.655 490242483365

341 ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ಅರಕೆೋರಿ 16/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.18 1.010 2443123032310

342 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಸತ್ಯಪಪ ಮದರಖಂಡಿ 20/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 0.40 0.208 320083244094

343 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂವವ ಬಸವಪರಭು ಕಂಠಿ 512/1+3/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.77 0.453 958891076375

344 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಬಾಬು ಬನನಕೆಲಪಪ 258/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.364 509841245628

345 ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಗಂಗಪಪ ಹರಿಜನ 23/6 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.30 0.461 - 36971641647

346 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ದುಂಡಪಪ ಪೂೋಳ 92 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.10 0.340 248921214690 70110001192

347 ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಂಗನನವರ 156/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 780392215391 1713707856

348 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಯಯ ವಿೋರಭದರಯಯ ಮಠಪತಿ 14/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.50 0.382 487282876945

349 ಶ್ರೋ ಈರಯಯ ಶಂಕರಯಯ ಮರಗುದಿದ 129/1,129/2ಅ/

1,130/9
ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.83 0.548 993693089411

350 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಕೃಷಣಪಪ ದಲಡಡಮನ 24/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.825 413509037175

351 ಶ್ರೋ ಹಣಮಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಕಲಾದಗಿ 16/1ಅ1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 0.303 379178868887

352 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಪಪ ದುಂಡಪಪ ಕತಿತ 87/2ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 0.434 602365166978

353 ಶ್ರೋ ಸಿದಾರಮಪಪ ಮಳಪಪ ಕಂಬಾರ 164/1ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 0.264 910633628570

354 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಶ್ವಪಪ ನಾಯಿಕ 107/7 ಲಲೋಕಾಪೂರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.40 1.374

355 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ರಮೋಶ ನಾಯಿಕ 107/6 ಲಲೋಕಾಪೂರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.40 1.374
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

356 ಶ್ರೋ ಪಪಂಡಲಕಪಪ ರಾಯಪಪ ಕರನನವರ 106/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.45 0.499 510101005086751

357 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಲ್ಕಿಪಪಗಲೋಳ 146/7,134/16 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.75 0.732 989960002709

358 ಶ್ರೋ ಬಂದವವ ನಾಗಪಪ ಹೆಲಸಮನ 130/3ಬ/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ನಾಗರಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.30 0.340 572555348268

359 ಶ್ರೋ ಸಂತ್ಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಅಯಯಪಪಗಲೋಳ 147/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.75 0.732 643155730871

360 ಶ್ರೋ ಗ್ೌತ್ಮ ಬಿಪಿನಚಂದರ ಸರನಾಯಕ 74/14 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.921 412887337112 00070110001192

361 ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಗಣಿ 136/1+2ಕ ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.10 1.101 934543026150

362 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಣ ರ್ಂಕಪಪ ಸುರಪೂರ 147/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1.010 752911436719 36971641647

363 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಕಿಷಿಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 86/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಲಾೂಪೂರ ಪಿ.ಎಲ್ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.540 751257056967

364 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂವವ ರ್ಂಕಪಪ ಪರಿೋಟ 203/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.83 0.825 448076585868 05081400001104

365 ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪಹಣಮಂತ್ ಮುಗಳಿ 48/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 587516258136

366 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ರಾಮಪಪ ಹುಂಡೆೋಕರ 10/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.90 1.830 631952860537

367 ಶ್ರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ಭೋಮಪಪ ಪರಮಗಲಂಡ 246/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷಿ 1 2.00 0.655 662364575733

368 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ಕೆಲೋಮಾರ 28/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.10 1.101 862389288111

369 ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ಹಣಮಪಪ ಸುತ್ಗಲಂಡಿ 4/3ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.10 1.101 314567332944

370 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಬಸಪಪ ಬಳವಾಡ 159/5ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 1.010 725907384120

371 ಶ್ರೋ ಶಂಕೆರಪಪ ಬಸಪಪ ಬಳವಾಡ 208/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 630674060887

372 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ವಜಜರಮಟಿಿ 165/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.60 1.556 975295354447

373 ಶ್ರೋ ಬೌರವವ ಸದಪಪ ನಂಗನಲರ 54/15 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಅಂತಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 0.208 -

374 ಶ್ರೋ ಪದದವವ ಸತ್ಯಪಪ ಅವರಾದಿ 272/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.40 0.453 589279079306

375 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂವವ ರಾಮಪಪ ಲ್ಂಕೆವವಗಲೋಳ 9/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.00 1.010 503403140053

376 ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ಸಂತ್ಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ 109/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ರಲಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.825 617174396953

377 ಶ್ರೋ ವಾಚಪಪ ರತ್ನಪಪ ನಾಯಿಕ 8/1ಡ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.60 0.156 620635380910

378 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಕಾಶಪಪ ದಲಡಡಮನ 264/2ಕ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.80 0.825 777223561871

379 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರಿ 101/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಚನಾನಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.20 1.192 980839087153

380 ಶ್ರೋ ಸುಭಾಸ ಧಮಯಪಪ ಅವರಾದಿ 116/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಒಂಟಗಲೋಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.921 585569427569

381 ಶ್ರೋ ಅಲ್ೂಪಪ ಮಾರುತಿ ಮಟಗ್ಾರ 234/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.453 560628941850

382 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ನಾಯಮಗ್ೌಡರ 145/2ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಆಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2.00 1.278 293481581859

383 ಶ್ರೋ ಚನನಪಪ ಈರಪಪ ಬಂದಕನನವರ 582/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.192 930731052373

384 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಮುತ್ತಪಪ ಪಿಚೋಲ 188/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 642698617470
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

385 ಶ್ರೋ ಇಂದರವವ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಕೆಲಣಲಣರ 335/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.60 1.556 313786923359

386 ಶ್ರೋ ಕಸಲತರವವ ಮಡಿವಾಳಯಯ ಮಠಪತಿ 17/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.40 0.906 229211732524

387 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಶ್ವಪಪ ವಾಲಮರದ 336/7,337/11 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 1.010 549306344943

388 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಹಣಮಂತ್ ಪಿಚೋಲ 187/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.60 0.639 872765962559

389 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಕಾಡಪಪ ವಾಲಮರದ 346/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 706737533447

390 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ದುಂಡಪಪ ಸಂಗನನವರ 78/2ಅ,78/2ಬ,

78/5ಪ1
ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.80 1.154 381881329433

391
ಶ್ರೋ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಶ್ವರುದರಪಪ 
ಬಾಳಗಿಡದ

176/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 904260667105

392 ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಫಕಿೋರಪಪ ಢವಳೋಶವರ 189/1,190/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.57 1.556 919162715596

393 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಶಂಕೆರಪಪ ಬಿರಾದಾರ 342/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 368302614028

394 ಶ್ರೋ ಶಾಂತಾ ಅಭಯಕುಮಾರ ಉಪಾಧಯ 194/2,194/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 1.010 284109717943

395 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ರಾಮಪಪ ಮಾದರ 197/13 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.70 0.732 494883578667

396 ಶ್ರೋ ಕಾಶವವ ಯಲ್ೂಪಪ ಗುರಕಿ 489/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.70 0.732 727654890009

397 ಶ್ರೋ ಕುಬೆೋರ ವಾಸುದೋವ ಲ್ಮಾಣಿ 8/1ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.10 1.101 861635292002

398 ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಹಣಮಂತ್ ನಾಗಮನ 9/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.50 0.546 640211076157

399 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಬಾಗವವ ಡೆಲಂಬರ 445/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.40 1.374 578050316337

400 ಶ್ರೋ ಸದಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾದರ 197/12 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.70 0.732 599477747939

401 ಶ್ರೋ ಶಂಕೆರಪಪಕಾಶವವ ಮಾಂಗ 138/1+2+3/ಬ
1

ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 388629835424

402 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ದುಗಯಪಪ ಮಾದರ 31/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಲಕಟಿಿ ಬಿ.ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.80 1.739 708492721285

403 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಾಶಪಪ ಗುರಕಿ 489/10 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.70 0.732 481053318434

404 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂವವ ಸಹದೋವ ಮಾದರ 51/1ಅ,51/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.90 1.830 253184586289

405 ಶ್ರೋ ತಿಮಮಣಣ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಮುಳಲಿರ 128/2ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಕನಸಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.40 0.650 201735051221

406 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಲ್ಕಿಪಪ ಮಾಳಿ 128/2,128/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.54 0.382 222227254552

407 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಬಸಪಪ ಕಣಬಲರ 48/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.603 720825934166

408 ಶ್ರೋ ಅಡವಯಯ ಮಲ್ೂಯಯ ಮಠಪತಿ 117/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 0.658 226646348340

409 ಶ್ರೋ ಶಂಕರವವ ಗುರುಲಂಗಯಯ ಮಠಪತಿ 116/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 0.282 625619415133

410 ಶ್ರೋ ರಾಮವವ ಗುರುಲಂಗಪಪ ಹುಣದಾಳ 143/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.50 0.639 720578578859

411 ಶ್ರೋ ಈರಯಯ ರಾಮಯಯ ಮಠಪತಿ 122/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 0.301 510362466959

412 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಕೃಷಣಪಪ ದಲಡಡಮನ 24/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 413509037175

413 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ರಾಮಪಪ ಗಲೋವಿಂದಗ್ೌಡರ 62/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.38 1.101 855543438807
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

414 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಳೋದ 75/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.30 0.476 647589511974

415 ಶ್ರೋ ತಿಮಮಣಣ ಹಣಮಪಪ ರಡರಟಿಿ 8/7 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.15 0.372 740549204897

416 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಕೆಂಪನನವರ 139/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಯಡಹಳಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 6.00 1.278 889756235873

417 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ದುಂಡಪಪ ಹಾದಿಮನ 80/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಲಸಕೆಲೋಟಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2.10 0.603 225698745632

418 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಕೃಷಣಪಪ ಆಲ್ಲರ 127/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬದಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 3.39 1.049 789586698745

419 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಶ್ವಪಪ ಅಂಗಡಗೋರಿ 19/2ಅ6 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 0.373 223658796536

420 ಶ್ರೋ ಶಲೋಭಾ ಹಣಮಂತ್ ಮಳಿಿಗೋರಿ 12/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2.00 1.278 224569878222

421 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಸತ್ಯಪಪ ಮಳಿಿಗೋರಿ 15/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2.00 1.278 720825934166

422 ಶ್ರೋ ಜಗದಿೋಶ ಕೆೋಶವ ತ್ುಂಗಳ 77/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.921 226646348340

423 ಶ್ರೋ ಪಪಷ್ಾಪ ಜಗದಿೋಶ ತ್ುಂಗಳ 74/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.00 1.010 625619415133

424 ಶ್ರೋ ಕಮಲ್ವವ ರ್ಂಕಣಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 53/2/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಲ.ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 1.556 599477747939

425 ಶ್ರೋ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ರ್ಂಕಣಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 35/7ಅ,34/8ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯದಲಣೆಣ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.36 0.732 388629835424

426 ಶ್ರೋ ಬಿೋಮನಗ್ೌಡಗಲೋವಿಂದಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 41/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.70 0.732 708492721285 35519327361

427 ಶ್ರೋ ವಿದಾಯಧರ ಹಣಮಪಪ ಬಿದರಿ 72/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.48 0.341 492989976305

428 ಶ್ರೋ ಹಣಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ರಾಘನನವರ 11/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.16 0.571 579432166230

429 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸಿಂಗರಡಿಡ 80 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 0.538 395717186153

430 ಶ್ರೋ ತಾರಾಬಾಯಿ ಹಣಮಪಪ ಬಿದರಿ 73/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.50 0.382 475607794888

431 ಶ್ರೋ ರುಕಮವವ ಹಣಮಂತ್  ಒಡೆಯರ 188/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 742991060341 1174110010052196

432 ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಬಡಕಲ 175/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.60 0.639 889233429624 08372200023292

433 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಹಣಮಂತ್ ತ್ುಪಪದ 68/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.69 0.639 713929925666 89071530331

434 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ರಾಮಪಪ ಕೆಲಣಲಣರ 428/3ಅ,423/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.90 1.830 253299087872 1174110010052183

435 ಶ್ರೋ ದಾನಮಮ ಹಣಮಂತ್ ತ್ುಪಪದ 68/4,68/15 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 622796334104 89071532362

436 ಶ್ರೋ ಭಾಗವವ ಭೋಮಪಪ ಸಂಕರಟಿಿ 159/1,160/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.74 1.698 750487486321 89034348163

437 ಶ್ರೋ ಚನನಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಂಕರಟಿಿ 382/1,382/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 369445712632 17133050332

438 ಶ್ರೋ ತ್ಂಗವವ ಶ್ವರಾಯಪಪ ಹೆಲಂಕಳಿ 46/16 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.50 0.518 527359330307 89097359567

439 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ನಂಗಪಪ ಢವಳೋಶವರ 63/1+2/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.00 1.010 356984723484 4692500100035801

440 ಶ್ರೋ ಸಿದಾದರಲೋಡ ಹೆಲಳಬಸಪಪ ಕಂಬಿ 40/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.825 464905091758 919010086281272

441 ಶ್ರೋ ಹುಸನಬಿ ಸೈದುಸಾಬ ಮುಲಾೂಗಲೋಳ 196/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 447528388532 38518645248

442 ಶ್ರೋ ಪಾವಯತವವ ಅಲ್ೂಪಪ ಸಂಕರಟಿಿ 93/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಅಕಿಿಮರಡಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.60 1.556 837395048352 89099216617

443 ಶ್ರೋ ಈಶವರಪಪ ದುಂಡಪಪ ಹನಗಂಡಿ 68/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಅಕಿಿಮರಡಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.10 1.101 213587104312 1174110060050163

ಪರಧಾನ 
ಮಂತಿರ 
ಕೆೈಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾ
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ಹನ 
ನೋರಾ 
ವರಿ 
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

444 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಲ್ಗಮಪಪ ಮಂಟಲರ 221/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.574 388387564461 17181532535

445 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಈಶವರಪಪ ಕಣಬಲರ 49/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 2.00 1.123 283485628799 6856002091

446 ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ಬಸಲಂಗಪಪ ಬೆಳಗಲ 45/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.820 991434514543

447 ಶ್ರೋ ಶ್ವರಾಯಪಪ ಬಸಪಪ ನಡುವಿನಮನ 185/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 0.658 758635307786

448 ಶ್ರೋ ಸುಶ್ೋಲ್ವವ ಕಲ್ೂಪಪ ಮಂಟಲರ 76/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.50 1.465 447219060225

449 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಶಂಕರ ಗಣಿ 137/1+2+3+4

ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 0.825 226320217300 376202010103786

450 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಪಪ ಹಣಮಪಪ ಶ್ರಬಲರ 185/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 1.175 706235679307 54058588811

451 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ರಂಗಪಪ ಜಲೋಗಿ 28382,283/12 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 1.192                                                                                       17136521527

452 ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪ ನಂಗಪಪ ಹುಂಡೆೋಕಾರ 317/1ಎರ್ಪ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.60 0.653 980127436393 00070110001192

453 ಶ್ರೋ ಶಾಂತ್ವವ ಯಮನಪಪ ಕೆಳಗಡೆ 101/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಚನಾನಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 0.80 0.548 499062629657 35519327361

454 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಪಪ ಅಪಪಣಣ ಕಣಬಲರ 122/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 837371646128 6956966360

455 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ರಾಮಪಪ ನಾಯಿ 44/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.55 0.582 - 148301011001734

456 ಶ್ರೋ ವಿದಾಯಧರ ಗ್ೌಡಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 411/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.60 1.030 878559425930 566500555

457 ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ನಂಗಪಪ ಬುಳಲಿಜಿ 142/4,142/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.20 0.782 445676692697 6622395613

458 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಹಣಮಂತ್ ನೌರಲೋಜಿ 160/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 0.378 804987682047 35253645656

459 ಶ್ರೋ ರಾಮಣಣ ತಿಮಮಣಣ ನಾಯಮಗ್ೌಡ 162/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.10 0.633 482226562971 0784101023416

460 1 1 3.620

460 511.94 405.452
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ಪರಧಾನ ಮತಿರ ಕೆೈಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರ್ಚಚ

ಪರಧಾನ ಮತಿರ ಕೆೈಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ( PMKSY , S-03 ) - ಒಟುಿ

ಪ್ರ ಧಾನ ಮತ್ರರ  ಕೈಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ( PMKSY , S-03 ) ಮಾರ್ಚ ಮಾಹೆಯ ಅಿಂತ್ಯ ದ 

ವರೆಗಿನ  ಲೆಕ್ಕ  ಶೋಷಿಚಕೆವಾರು ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ಗತ್ರ   2401~00~108~2~30~000

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ

059 3.61992

106 350.80085

422 46.15694

423 4.8999

TOTAL 405.47761

ಪ್ರ ಧಾನ ಮತ್ರರ  ಕೈಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ( S-03 )   2401~00~108~2~30~000  ಘೋಷವಾರೆ

ವಗಯ ಆಥಿಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ

#BEZUG!

ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 46.15 59

ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ 4.89 5

ಮಹಿಳ 62.21 61

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ 8.685 9
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಒಟುಿ 405.45 460

ವಿಕಲ್ಚೋತ್ನ 0 0

ಪಪರುಷ/ ಸಾಮಾನಯ 283.52 326
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

1 ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಶ್ರಸಂಗಿ 101 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 0.341 422468074715 89018907177

2 ಶ್ರೋ ಸಾಗರ ಮೊೋಹನ ಪಾಟಿೋಲ್ 135/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.62 0.275 424843620680 4692500101854701

3 ಶ್ರೋ ನವಿೋನ ಸಂಗಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 134 ಮುಧೆಲೋಳ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.59 0.100 710682581217 0512500101672601

4 ಶ್ರೋ ನಮಯಲಾ ಮನೆಲೋಜಕುಮಾರ ಪಾಟಿೋಲ್ 135/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.62 0.275 394421748617 08372600001101

5 ಶ್ರೋ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹೆಲಸಟಿಿ 126/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.170 336229299424 0784101024802

6 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ವಿಠಠಲ್ ಮದರಖಂಡಿ 113/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.300 802052084547 6241362917

7 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಅಪಪಶ್ ಜಿೋರಗ್ಾಳ 96/3ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.300 535719661206 912010035062122

8 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಗಂಗಪಪ ವಜಜರಮಟಿಿ 194/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.300 800424012496 1437104000040336

9 ಶ್ರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್ 114/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.306 310819086913 89043612843

10 ಶ್ರೋ ಸಚಿನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಲ್ಸದ 161/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.306 366681409240 20410738758

11 ಶ್ರೋ ಅಣಾಣಸಾಹೆೋಬ ಮಲ್ೂಪಪ ಕೆಲೋಮಾರ 299/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.306 556579929775 792806813

12 ಶ್ರೋ ಸಂಪದಾ ಉದಯ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 299/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.306 980596260090 62339435017

13 ಶ್ರೋ ಅನಂತ್ ಬಾಳಾಸಾಹೆೋಬ ಘಲೋಪಯಡೆ 140/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.40 0.306 843822463415 376202010003408

14 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸಿಂಗರಡಿಡ 80 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.034 395717186153 31260680204

15 ಶ್ರೋ ಶ್ವನಪಪ ಶ್ವಪಪ ಮಲ್ೂನನವರ 107/4,107/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.057 755262376215 89081261398

16 ಶ್ರೋ ಲೋಲಾ ಹಣಂಮತ್ ಗಲೋರಬಾಳ 53/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 0.045 929878118548 34732267937

17 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ವಾಸನದ 15/3,40/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಲಕಟಿಿ ಬಿ.ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.057 400214951658 896910110000385

18 ಶ್ರೋ ರವಿ ರ್ಂಕಪಪ ಯಾದವಾಡ 16 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಲಕಟಿಿ ಬಿ.ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.60 0.091 618108914471 896910110000913

19 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಟೋಶ ರಾಮಚಂದರ ಕರಿಗನನವರ 84/3ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬದಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.057 570710119807 0784101024027

20 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ತಿಪಪಣಣ ಮುರಟಿಿ 84/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಭಂಟನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.057 802901868737 89043212244

21 ಶ್ರೋ ಸವಿತಾ ಕೃಷಣಪಪ ಚಿಕಲಿರ 14/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.60 0.091 405151776515 1803800005962

22 ಶ್ರೋ ರೋವಕಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಿೋಪರಮಟಿಿ 34/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.80 0.102 4309807455865 1437104000083460

23 ಶ್ರೋ ಪದಾಮವತಿ ರಾಮಪಪ ಲಂಗರಡಿಡ 140/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 0.045 428582916008 08372600001101

24 ಶ್ರೋ ತಿಮಮಣಣ ಭೋಮಪಪ ಶ್ರಲೋಳ 484/3ಕ ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.045 998073930694 566507754

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ .

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೋಜನೆ   ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~119~4~06~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                            ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                                ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

ರಾಷ್ಟ್ರೋ
ಯ 

ತಲೋಟ
ಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಶ ನ್ 
ಯೋ 
ಜನೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 
ಹೆಲಸ 
ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 
ಹೆಲಸ 
ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣೆ

ದಾರಕ್ಷಿ 
ಹೆಲಸ 
ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣೆ

ದಾರಕ್ಷಿ ಹೆಲಸ 
ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣೆ

ಬಾಳ 
ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣೆ

ಬಾಳ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣೆ

ದಾಳಿಂಬೆ 
ಮೊದಲ್
ನೆೋಯ 
ಕಂತ್ು

ದಾಳಿಂಬೆ 
ಮೊದಲ್ನೆೋಯ

 ಕಂತ್ು

Page 445 Mudhol



ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

25 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಕೆಂಪನನವರ 139/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಯಡಹಳಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.102 565244086349 31150100004463

26 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಕೆಂಪನನವರ 138/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಯಡಹಳಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.102 250438777086 311501000044462

27
ಶ್ರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಉಣಿಣಭಾಯಿ 
@ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್

114/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.102 310819086913 89043612843

28 ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ಗದಿಗಪಪ ದಳವಾಯಿ 63/2ಅ/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.082 337019270594 030010200003150

29 ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ನಂಗಪಪ ಹುಲಾಯಳ 217/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.122 530277836679 11127253027

30 ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಶೋಷಪಪ ನಾಗರಡಿಡ 59/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.102 675894180036 846610110023892

31 ಶ್ರಶೈಲ್ ರಾಮಪಪ ವಾಲಮರದ 360/1ಬ/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.85 0.087 89109909375

32 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ  ಮಲ್ೂಪಪ ಹೆಲಸಲರ 119/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.041 936565927316 89122439153

33 ಶ್ರೋ ರಾಚಪಪ ಕಾಡಪಪ ಗುಡಿ 192 ಮುಧೆಲೋಳ ಮರಿಗುದಿದ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.082 520101207504695

34 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋ�ವಿ ರಾಮಚಂದರ ಪಟಿಣಶಟಿಿ 276/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಢವಳೋಶವರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.082 603320090211 916010053228681

35 ಶ್ರೋ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಎಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ 56/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-

ಬನಹಟಿಿ
ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.061 225794927495 305301000002010

36 ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ಸಂಗಪಪ ಹುಲಾಯಳ 217/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.122 530277836679 11127253027

37 ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ಬಸವಂತ್ ಕಾಟ 217/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.082 789107746847 5045101000668

38 ಶ್ರೋ ಹೆೋಮಾ ಅಶಲೋಕ ಯರಗುದಿರ 12/1. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.122 700566509810 89038245834

39 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಸಿದದಪಪ ತ್ಳವಾಡ 123/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.052 529369225922 846610110014258

40 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಪೂಜಾರಿ 143/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.026 723372529843 0784101023021

41 ಶ್ರೋ ಸುನಂದಾ ಸತ್ಯಪಾಪ ಬಾಡಗಿ 67/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮೋಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.102 251376356148 5282500100876301

42 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯಪಾಪ ಬಾಲ್ಪಾಪ ಬಾಡಗಿ 67/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮೋಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.085 587616977120 5282500101020701

43 ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದಪಾಪ ನಂಗಪಾಪ ದುಡಯಳ 35/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮೋಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.085 820529308568 30169283890

44 ಶ್ರೋ ವಿಠಲ್ ಸಂಗಪಾಪ ಸಿಂಗನನವರ 68/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮೋಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.068 375223791676 30435691239

45 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಯಮನವವ ಹರಿಜನ @ ಮಾಂಗ 12/18,12/19 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬದಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.30 0.017 709264515760 89016797223

46 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಲ್ೂಪಪ  ಹೆಲಂಗಲ್ 43/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.023 304808529060 17135522146

47 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಬಿೋಮಪಪ ನಾವಿ 25/1,24/1,26/

1
ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.068 841516282964 17134590504

48 ಶ್ರೋ ಮುದಕಪಪ ಹೆಲೋಲಯಪಪ ಕುಂಬಾರ 83/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.057 482017514838 17134595489

49 ಶ್ರೋ ಸಾವಿತಿರ ಮುತ್ತಪಪ ಕಡಿಡಗುಡಡ 423/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.40 0.023 424020459168 805675061

50 ಶ್ರೋ ಪದಾಮವತಿ ರಾಮಪಪ ಲಂಗರಡಿಡ 140/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.750 428582916008 08372600001101

51 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಪಪ ಗಿರಿಯಪಪ ಮಟಿಗುಡಡ 85/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.750 347924640812 08372200015820

52 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಅಜುಯನ ಹೆಲರಟಿಿ 85/2ಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಚನಾನಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.750 369578298955 11127253481

53 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ನಾಗಪಪ ದಡಿಡಮನ 132/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ 1 1.00 1.000 289517473201 17133045946
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ಭೌತಿಕ 
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ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

54 ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ನಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 33/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ರಾರಯಕಿರ 1 0.80 0.750 767109168720 5201010521645681

55 ಶ್ರೋ ತ್ಂಗವವ ಸಂಗವವ ಕಳಿಿಮನ 62/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ 1 1.00 1.000 251202000019 0251202000019

56 ಶ್ರೋ ಸೈದಪಪಭೋಮಪಪ ಹರಿಜನ/ಪೂಜಾರಿ 158/10 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ 1 1.10 1.000 89042640418

57 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ಜಲ್ಗೋರಿ 71/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ರಾರಯಕಿರ 1 1.00 1.000 223816020898 31948539580

58 ಶ್ರೋ ಸುಮವವ ಲ್ಕಿಪಪ ಮೋತಿರ 206/6ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ 1 1.00 1.000 528382205093 34447588762

59 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಕಾಂಬಳ 270/6,270/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ 1 1.00 1.000 608439760367 17137017889

60 ಶ್ರೋ ಬಾಳಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಅಂಗಡಿ 57/8 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ 1 1.00 1.000 541541946691 89056259276

61 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ಸಂಗಪಪ ಪೂಜಾರಿ 121/16 ಲಲೋಕಾಪೂರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.115 245728550312 17135543337

62 ಶ್ರೋ ಯಂಕಪಪ ಹಣಮಪಪ ರಾಘನನವರ 11/4/ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.090 694655529069 63100100002271

63 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಪಪ ಹುಚಚಪಪ ಕಗಲ್ಗಲಂಬ 33/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.060 - 025010200015715

64 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್ 30/1. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮರಿಕಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.150 756492113060 34925857101

65 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ಹಣಮಂತ್ ಮನಗ್ಾರ 179/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.128 727918218845 20361651384

66 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಶಣಲಮಕಪಪ ಮಲ್ಘಾನ 340/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.128 538824363152 11127305088

67 ಶ್ರೋ ಸಂಗಮೋಶ ಬಸಲಂಗಪಪ ಮೋತಿರ 113/1,118/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.110 205594767202 025010200015438

68 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಮಾಸರಡಿಡ 192/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.138 576890018329 11127279272

69 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಮಾಳೋದ 75/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.70 0.079 690608082398 36754758335

70 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ದುಂಡಪಪ ತ್ಲ್ಲೂರ 138/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.095 495595409620 3762020100699

71 ಶ್ರೋ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 183/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.250 495960805460 5282500100665801

72 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಲ್ೂಪಪ ತೋಲ 59/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.100 301613559344 82960100004242

73 ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಪಪ ಸಿದದಪಪ ಪೂಜಾರಿ 160/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಡರಅರಳಿಕಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ್  ಹೌಸ್ 1 1.20 2.000 520165783222 64161373777

74 ಶ್ರೋ ರುಕಮವವ ವಿಠಠಲ್ ಮರಡಿ 425 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಯಕ್  ಹೌಸ್ 1 1.40 2.000 544898641523 566523562

75 ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಪಪ ಯಮನಪಪ ತ್ಳವಾರ 163/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಪಾಯಕ್  ಹೌಸ್ 1 2.00 2.000 32825599917 32825599917

76 ಶ್ರೋ ಬಸವಂತ್ ಕರಿಯಪಪ ಮೋತಿರ 472 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಪಾಯಕ್  ಹೌಸ್ 1 1.00 2.000 411914339743 32822725890

77 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ತಿಮಮಪಪ ಪಂಚಾಗ್ಾಂವಿ 88 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ್  ಹೌಸ್ 1 1.00 2.000 - 60210390038
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ಭೌತಿಕ
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ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

78 ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಹಣಮಂತ್ ನಾಗಮನ 9/1. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 223658789662 6852506773

79 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂವವ ಸಹದೋವ ಮಾದರ 51/1ಅ,51/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 2236587954748 6850050674

80 ಶ್ರೋ ಕಾಶವವ ಯಲ್ೂಪಪ ಗುರಕಿ 489/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.85 0.010 720825934166 89071530331

81 ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಾದರ 146/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 226646348340 1174110010052183

82 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ದುಂಡಪಪ ಪೂೋಳ 92,132/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 625619415133 89071532362

83 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಹುಸೋನ ಪೂೋಳ 111/1ಕ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 599477747939 89034348163

84 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ  ರಂಗಪಪ ಮಾದರ 146/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 388629835424 17133050332

85 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಾಶಪಪ ಗುರಕಿ 489/10 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.80 0.010 708492721285 89097359567

86 ಶ್ರೋ ಮರಗವವ ಬಾಲ್ಪಪ ಮಾದರ 159/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 492989976305 4692500100035801

87 ಶ್ರೋ ಭಲತ್ಪಪ ಕಾಶಪಪ ದಲಡಮನ 264/2ಕ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 579432166230 919010086281272

88 ಶ್ರೋ ಫಕಿೋರವವ ಶ್ವಪಪ ಮಾಂಗ 170/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಉತ್ಲತರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 986875456335 80975635982

89 ಮಾರುತಿ ಸುಭಾಸ ಸಾಲ್ಮಂಟಪಿ 138 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 246997017837 17133524576

90 ಶ್ರೋಕಾಂತ್ ಸಣಣತ್ಮಮಪಪ ಡೆಲಂಬರ 267/3ಅ/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.80 0.010 236985485698 89059410112

91 ಶ್ರೋ ಕಬೆೋರ ವಾಚಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 8/1ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 692365845666 36971641647

92 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಯಲ್ೂವವ ನಾಗಪಪಗಲೋಳ 55/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 3698745625369 6853414655

93 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ದುಂಡಪಪ ತ್ಳಗೋರಿ 88/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 669988774562 25632145632

94 ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪ ರೋಖಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 74/3ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಕಲಿರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 589687456325 89005852755

95 ಶ್ರೋ ರೋಖವವ ಸಂತ್ಪಪ ಕುರಿನನವರ 302/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 569875566995 6857021579

96 ಶ್ರೋ ದುಗಯಪಪ ರಾಮಪಪ ದಲಡಮನ 486/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 1133589658745 6860340091

97
ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂವವ ರಾಮಪಪ ಮಾಂಗ
 @ ಲಂಕಪಪಗಲೋಳ

9/5. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 236958789666 6857022437

98 ಶ್ರೋ ರೋಖವವ ಸಂತ್ಪಪ ಕುರಿನನವರ 302/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 256987456331 6856346055

99 ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹೆಬಾಬಳ 29/2ಬ/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 223658445656 6493642230

100 ಶ್ರೋ ಪದಾಮವತಿ ಸತ್ಯಪಪ ಅವರಾದಿ 272/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 223366558965 5282500101479001

101 ಶ್ರೋ ಸುಭಾಸ ಧಮಯಪಪ ಅವರಾಧಿ 116/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಒಂಟಗಲೋಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.80 0.010 223658456587 6858568587

102 ಶ್ರೋ ಕುಶಪಪ ಹಣಮಪಪ ಮಾದರ 15/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 256544698789 33118026852

103 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಬಸಪಪ ಮಾದರ 101/2ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಚನಾನಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 669988774455 4892500101723801

104 ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಗಂಗಪಪ ಹರಿಜನ 23/6 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 599477747939 89046649892

105 ಶ್ರೋ ಗಂಗವವ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ತ್ಮದಡಿಡ 85/6ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 640211076157 65896332255

106 ಶ್ರೋ ಈಶವರ ವಿಠಠಲ್ ಲ್ಮಾಣಿ 101/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 556988784523 89056985774

107 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ವಸಂತ್ ಕುರಿನನವರ 102/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 816835693456 52176463467

108 ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಶಟಿಪಪತ್ಮದಡಿಡ 85/6ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 333048306507 17137026465
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

109 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂವವ ಗಿರಿಯಪಪ ಮಾದರ 81/1,81/7 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹಲ್ಕಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 869305945112 20102207667

110 ಶ್ರೋ ವಾಸಪಪ ರತ್ನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 8/1ಡ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಂಬಗಿ ಕೆ.ಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 495960805460 89109909375

111 ಶ್ರೋ ಕರಿಯಪಪ ಪೂೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ@ಅಂಗಡಿ 82/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 482017514838 17138538379

112
ಶ್ರೋ ಸಂತ್ಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 
ಅಯಯಪಪಗಲೋಳ

147/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 366681409240 17134590504

113 ಶ್ರೋ ರುಕಮವವ ವಾಮನ ಲ್ಮಾಣಿ 57/9 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 304808529060 1437104000083460

114 ಶ್ರೋ ಲ್ಕಿಪಪ ಮಹಾದೋವ ಡೆಲೋರ 235/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 428582916008 846610110023892

115 ಶ್ರೋ ದುರಗಪಪ ಮರಗಪಪ ಮಾದರ 29/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಯಲಕಟಿಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 841516282964 1811170821

116 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಲ್ಕಿಪಪಗಲೋಳ 88/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 4309807455865 17134026896

117 ಶ್ರೋ ಮುದಕಪಪ ಕಾಶಪಪ ಮಾದರ 159/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 744845954569 3762020100699

118 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಮಾರುತಿ ಡೆಲೋರ 235/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 495595409620 89122439153

119 ಶ್ರೋ ಶಾಂತ್ವವ ಕೆಳಗಡೆ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ 101/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಚನಾನಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 558899663324 528569873636

120 ಶ್ರೋ ಸಕಿವವ ಮಲ್ೂಪಪ ಹರಿಜನ 188/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 417112776169 229501000000037

121 ಶ್ರೋ ಶಲೋಭವವ ಮಹಾದೋವ ಕುರಿನನವರ 18/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.30 0.016 540949168753 30943442296

122 ಶ್ರೋ ಸದಪಪ ರಾಮಪಪಮಾದರ 197/12 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 353784358746 63100100000352

123 ಶ್ರೋ ಹುಸನಪಪ ದುಗಯಪಪ ಮಾದರ 107/28 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 253164453711 0784101023930

124
ಶ್ರೋ ಬಂದವವ ನಾಗಪಪ ಹೆಲಸಮನ @ 

ಮಾಂಗ
130/3ಬ/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ನಾಗರಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 422468074715 17134595489

125 ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪ ಕಾಶಪಪ ಮಾಂಗ 138/1+2+3/ಬ1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ ಪಿ.ಎಂ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 622478000417 17134028894

126 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ರಾಮಪಪ ಮಾದರ 197/13 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.95 0.011 843822463415 376202010003408

127 ಶ್ಡೊಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಾಂಗ 7/15.  ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 911598947340 17136583787

128 ಬಂಗ್ಾರವವ ಕಾಶಪಪ ಗಸಿತ 93/7. ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 576621243729 31150100005684

129 ಶ್ರೋ ದಲಡಡವವ ಹಣಮಂತ್ ದಾದನಟಿಿ 88/2ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.80 0.010 223658796536 1174110010052196

130 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಭಾಗವವ ಡೆಲಂಬರ 445/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 224569878222 08372200023292

131 ಶ್ರೋ ರತ್ನವವ ಕುಶಪಪ ದಾದನಟಿಿ 88/8 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.95 0.011 395717186153 38518645248

132 ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ಸಂತ್ಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ 109/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ರಲಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 475607794888 89099216617

133 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಶ್ವನಪಪ ಮಾದರ 33,138/1,138/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 742991060341 1174110060050163

134 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ದುರಗಪಪ ಮಾದರ 107/24 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 889233429624 17181532535

135 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ರ್ಂಕಪಪ ಮಾದರ 298/8 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 713929925666 6856002091

136 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತವವ ದಶರಥ ಮಾದರ 17/3 ಮುಧೆಲೋಳ ರಲಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 253299087872 5698789682

137 ಪರಸಪಪ ಸಾಲ್ಮಂಟಪಿ 147/3ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 326439589775 200100001099

138 ತ್ಂಗವವ ಕಳಿಿಮನ 62/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 300540505153 251202000019

139 ಸುನಂದಾ ಚಂದರವವ ತ್ಮಮನನಗಲೋಳ 146/9 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 757003952155 89028693515
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

140 ಪಾಂಡಪಪ ಲ್ಕಿವವ ಮಾದರ 62/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಕಲಿರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 253501460215 17134560273

141 ಪರಮಾನಂದ  ಯಲ್ೂಪಪ ಮೋಗ್ಾಡಿ 288/3ಬ/1289/

3ಬ/5
ಮುಧೆಲೋಳ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 220813345013 113701010011998

142 ವಿಠಠಲ್ ಯಮನವವ ಹರಿಜನ 12/18,12/19 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 709264515760 89016797223

143 ಶ್ರೋ ಕಸಲತರವವ ಯಲ್ೂಪಪ ಹಾದಿಮನ 1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಡರ ಅರಳಿಕಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 622796334104 3669874563

144 ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಮಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ 302/10 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 750487486321 17131631556

145 ಬಾಳಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಅಂಗಡಿ 57/8 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 541541946691 89056259276

146 ಶ್ರೋ ಬಂಗ್ಾರವವ ಭೋಮಪಪ ಮಾಂಗ 46/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.80 0.010 369445712632

147 ಪಪಂಡಲೋಕಪಪ ಜಮಾಲ್ಪಪ ಮಾಂಗ 53/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಟಲೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 895457607830 89008083932

148 ಬಸಪಪ ಶ್ಡೊೋಪಪ ಮಾಂಗ 7/12. ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 988461788502 17136546133

149 ಲ್ಕಮವವ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮಾದರ 92/9ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬುದಿನ ಬಿ.ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 722219776492 89107887830

150 ಶ್ರೋಮತಿ ಪಪಲಾಬಾಯಿ ಪೂೋಳ 209 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.85 0.010 397421249523 2512020000023

151 ಸೈದಪಪ ಭೋಮಪಪ ಹರಿಜನ 158/10 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 89042640418

152 ಸುಮಮವವ ಲ್ಕಿಪಪ ಮೋತಿರ 206/6ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 528382205093 3444755762

153 ಹಣಮಂತ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಾಯಿ ಪೂಜಾರ 158/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 214588798235 5045101001629

154 ಬಸವಂತ್ ಕರಿಯಪಪ ಮೋತಿರ 472 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 411914339743 32822725890

155 ಚಂದರವವ ಮಹಾದೋವ ಕಂಬೆಲೋಲ್ಗಿ 240/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಇಂಗಳಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 393470971390 89064820097

156 ಸತ್ಯಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಹರಿಜನ@ ಮಾದರ 103.. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಕಲಿರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 533196725437 63100100002645

157 ಭರಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾಂಗ 67/3,68/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 541886480770 143765100000240

158 ಭೋಮಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಭಜಂತಿರ 15/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಭಂಟನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 469096523145 17135516325

159 ರಾಮಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಕಾಂಬಳ 270/4  ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.85 0.010 608439760367 17137017889

160 ಹಣಮಂತ್ ರಾಮಪಪ ಮಾಂಗ 90/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಕಲಿರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 595749534354 27100100008682

161 ಸಹದೋವ ಕಳಲಿಳಪಪ ಕಾಂಬಳ 291/12  ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 365367075902 89059962254

162 ಯಲ್ೂವವ ಮಾದರ 17/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 716939469200 17133531742

163 ರುಕಮವವಪರಮಪಪ ಮಾದರ 95/1+2/5/3,95

/1+2/6/8
 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 332353485756 17136541907

164 ಮಾಲಾ ಮಾದರ 17/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 456414031366 1437104000049000

165 ಸದಾಶ್ವ ಗಂಗಪಪ ಭಜಂತಿರ 75/3  ಮುಧೆಲೋಳ ಅಕಿಿಮರಡಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 529996558370 17133043029

166
ಲಾಯಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಪೂಜಾರ @ 

ಮಾದರ
16/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಲಕಟಿಿ ಕೆ ಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 584689410091 89009055904

167 ಸದಾಶ್ವ ಚಂದರಪಪ ಸಿದಾದಪೂರ 197/2  ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 784474969887 17137027569

168 ಗಂಗವವ ಹಣಮಂತ್ ಹರಿಜನ 410/ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಒಂಟಗಲೋಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 660723455909 89020452497

169 ಕುಷಣವವ ಸಾಲ್ಮಂಟಪಿ 137/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 892614186083 030010200003763

170 ಯಮನವವ ಬಸಪಪ ಅವರಾಧಿ 43 ಮುಧೆಲೋಳ ಒಂಟಗಲೋಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 699109444999 89044486145
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

171 ಶಂಕರ ಹಣಮಂತ್ ಮಾಯಗೋರಿ 168/9 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 381834625257 860220007712

172 ಸುವಣಾಯ ಶ್ವಪಪ ಮಾದರ 492 ಮುಧೆಲೋಳ ಒಂಟಗಲೋಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 606700397749 89103783040

173 ಯಮನವವ ಪೂಜಾರ 53/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಡರ ಅರಳಿಕಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 880077690745 89047210264

174
ಉಮಾದೋವಿ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಾದರ @ 

ದಲಡಮನ
590/ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಒಂಟಗಲೋಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 359887690470 89029738943

175 ಸುನಂದಾ ಯಮನಪಪ ಸಾಲ್ಮಂಟಪಿ 174/1,172 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 269520197823 17133551985

176 ಕಾಶವವ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಕಾವರಪಪಗಲೋಳ 91/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 439880968282 8742200021329

177 ರಾಮಚಂದರ ದುರಗಪಪ ಮಾದರ 107/8,107/27 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.95 0.011 757301714092 510101005086751

178 ಶಾಯಮಲ್ವವ ಮಾದಪಪ ಭಜಂತಿರ 66/23 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಕಲಿರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 242161175199 568988996

179 ರುಕಮವವ ಯಮನಪಪ ಕಾವರಪಪ ಗಲೋಳ 206/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 205955101697 587965745

180 ರಾಮಣಣ ಚಂದರವವ್ ತ್ಮಮನನಗಲೋಳ 146/3ಕ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 726693541660 89028693424

181 ಮಾಳಪಪ ದುರಗಪಪ ಮಾದರ 107/3,107/35 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 323748320875 17131596587

182 ಇಂದರವವ ಯಮನಪಪ ಹರಿಜನ 159/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 955377937964 1138055675

183 ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಎಸ್ ಡೆಲಂಗರ 267/3ಅ/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 266784779351 13658745636

184 ರಾಮಪಪ ಬಾಗವವ ಡೆಲಂಬರ 445/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 578050316337 00000036184257416

185 ಗಂಗಪಪ ಸುಭಾಸ ಸಾಲ್ಮಂಟಪಿ 174/3ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 0.017 256580357707 17133555742

186 ರಾಮಪಪ ಚನನಪಪ ಮಲಾವಡಿ 252/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 512950323303 00000036184257416

187 ಚದರವವ ಯಮನಲರ ಹರಿಜನ 159/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 406616152291 17138066303

188 ಯಲ್ೂಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ಚಾಂಬಾರ 333/2,334/1ಅ/

2
ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 227568966204 00000036184257416

189
ದುಗಯಪಪ ಯಮನಪಪ ಶ್ವಕಿನನವರ 
@ಮಾದರ

76/12 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಡರ ಅರಳಿಕಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 314233656783 64209599613

190 ಲ್ಕಿವವ  ರಾಮಪಪ ಮಾದರ 283 ಮುಧೆಲೋಳ ಒಂಟಗಲೋಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 898703327716 89070592989

191 ಮಹಾದೋವ ರ್ಂಕಪಪ ದಾಸರ 186/7 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಕೆ.ಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 581609576300 17133513869

192 ರ್ಂಕಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕೆಲೋಮಾರ 400/13 ಮುಧೆಲೋಳ ಒಂಟಗಲೋಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 306500236297 89030358163

193 ದುಗಯಪಪ ಸೈದಪಪ ಪೂಜಾರಿ @ ಮಾಂಗ 168/2ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 969953838117 17138067363

194 ಇಂದರವವ  ಗಂಗವವ ಅವರಾದಿ 499/ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಒಂಟಗಲೋಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.80 0.010 893567941869 89028783759

195 ಕರಪಪ ಬಾಗವವ ಸಂಕವವಗಲೋಳ 74/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 727222135153 6214804166

196 ಹಣಮಂತ್ ಗಿರಿಯಪಪ ದಾಸರ 8/5. ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.80 0.010 383727991704 0035550334210

197 ಶಾಲ್ಕಿ ಲ್ಕಿಪಪ ಮಾದರ 17/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 912751151386 1437104000048950

198 ಬಾಬು ಭೋಮಪಪ ಗ್ೌಂಡಿ 224/1ಬ2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.10 0.013 947019057285 919010016732601

199
ಷಣುಮಕ ಮಲ್ೂಪಪ ಚಾಂಬಾರ 
@ಮಲಾವಡಿ

290/3,290/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 712723864276 17133040222

200 ಕಾಶವವ ಯಮನಪಪ ಕೆಚವವಗಲೋಳ @ ಹರಿಜನ 159/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 866763033746 17138041027

201 ವಿಠಠಲ್  ಮಲ್ೂಪಪ ಡೆಲೋರ 271/3ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 445821886100 8742200003906
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

202 ಕರಪಪ ಕರವವ ಸಂಕವವಗಲೋಳ 74/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 852516279295 6066958816

203 ಮಹಾಲಂಗಪಪ ರಾಮಪಪ ದಡಿಡನನವರ 139/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.011 705397208903 20100100006766

204 ಸಲೋನವವ ದುಗಯಪಪ ಕೆಂಚವವಗಲೋಳ 298/6 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 710108786821 17138057071

205 ಅಜುಯನ ಬಸಪಪ  ರಾಮದುಗಯ 273/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.012 60446240612 2796101008008

206 ಫಕಿೋರಪಪ ದುಂಡಪಪ ತ್ಳಗೋರಿ 168/10 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 820843842179 8602200003023

207 ಸಂತ್ಪಪ ದುಂಡಪಪ ಮಲಾವಡಿ 124/1ಬ/,132/4

ಅ
ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 0.014 218549183091 2796101005181

208 ಸಾಂಯವವ ಕೃಷಣಪಪ ಮೈಗಲರ 90/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.30 0.015 17136584623

209 ಶ್ರೋ ಪಪಲಾಬಾಯಿ ರಾಮಪಪ ಪೂೋಳ 209/4,292/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 1.080 300540505153 025120200000023

210 ಶ್ರೋ ತ್ಂಗವವ ಸಂಗವವ ಕಳಿಿಮನ 62/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 2.040 251202000019 0251202000019

211 ಶ್ರೋ ಕಾಯದರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಶೋರಖ್ಾನ 7/4. ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 2.040 851834722969 025100200000002

212 ಶ್ರೋ ಚಂದರವವ ಸಂಗವವ ಗಸಿತ 89/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.40 2.040 492574420182

213 ಶ್ರೋ ಪರಪಪ  ಯಮನಪಪ ಮಂಟಲರ 145 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 1.080 51665107262 89127077843

214 ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ಶ್ರೋಪತಿ ನಗಡೆ 44 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.30 8.110 - 50200048596150

215 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಅಲ್ೂಪಪ ಸುಂಕದ 200/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 2.605 579440025755 89120083274

216 ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ಹಣಮಪಪ ಕರಗಲಳಿ 341/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 3.383 - 025120200000007

217 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ರಾವ ಬಾಬುಸಾಹೆೋಬ ನಂಬಾಳಕರ 272/1+2/ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 3.876 505745069030 025120200000007

218 ಶ್ರೋ ರಾಜು ಭೋಮಪಪ ಪರಮಗಲಂಡ 246/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 2.298 662364575733 021100200000019

219 ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಶ್ ಕಟಿಿ 181/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 2.096 816835693411 39679916126

220 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ದುಂಡಪಪ ಬಳಾಿರಿ 20/4. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬಾಯಡರ ಅರಳಿಕಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 1.764 377507472458 025100200000002

221 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ದಗಡುಲಾಲ್ ಬಾಪನಾ 171/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 6.878 668800624912 037120200000006
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

222 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಟೋಶ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ಘಾನ 9/1/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.40 0.875 366928931450 11127328437

223 ಶ್ರೋ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಶಂಭುಲಂಗ ತಿಮಸಾನ 270/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 311347422134 376202010007738

224 ಶ್ರೋ ಹೆಲೋಳಿಯಪಪ ಮುತ್ತಪಪ ಕಟಿಿಮನ 302/2,306/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 639134654818 31494091416

225 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಮಪಪ ಉದಪಪಡಿ 334/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 322002370947 127316045

226 ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಶ್ರೋಮಂತ್ ಚಂದನಶ್ವ 270/2,270/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 475484614636 08372200090557

227 ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಅಣಣಪಪ ಡೆಲೋಣಿ 352/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 537499837591 31596902339

228 ಶ್ರೋ ಅಣಣಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮಟಗುಡಡ 381/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 548481638726 08372200035299

229 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಲರನಾಳ 111/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 831392905507 35080428169

230 ಶ್ರೋ ಕಿಶಲೋರ ಜಗದಿೋಶ ತ್ುಂಗಳ 76/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಕಿಲಾೂಹೆಲಸಕೆಲೋಟಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 342344125432 1811170821

231 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 24/1. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 351466094392 17138538379

232 ಶ್ರೋ ಕೃಷ್ಾಣ ರಾಮಪಪ ಮಾಲ್ಬಸರಿ 53/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 744845954569 17134026896

233 ಶ್ರೋ ಸದಪಪ ದತ್ುತ ಕದಂ 42/9,32/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.875 700002903597 025010200006885

234 ಶ್ರೋ ಶಾಂತ್ವವ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಂಟಲರ 14/1. ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 640261809774 89036441568

235 ಶ್ರೋ ಅಪಪಣಣ ರಾಮಪಪ ಮಾವಿನಮರದ 42/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 913565198520 08372200083231

236 ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಚಳಿಪಪ ಕಡಕೆಲೋಳ 117/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಂಚಖಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 649950343286 17133517740

237 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ  ಬಸಪಪ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್ 214/1ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಆಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 10703425319

238 ಶ್ರೋ ಮೊೋಹನ ಸಂಗಪಪ ಗರಸಂಗಿ 153/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 701871119445 39402785799

239 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ಪರಪಪ ಮಂಟಲರ 14/6. ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 52731328696 17137034702

240 ಶ್ರೋ ತಾರವವ ಶ್ವರುದರಪಪ ಪೂೋಳ 36/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.875 598046092397 846610110018401

241 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಹುಸೋನ ಪೂೋಳ 11/1ಕ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.875 637781249540 89007026985

242 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಸೋನ ಪೂೋಳ 11/1ಕ/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.875 915305738709 17137059896

243 ಶ್ರೋ ತ್ುಕಾರಾಮ ಲ್ಕಿಪಪ ದಾಸರ 96/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹಲ್ಕಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.875 780143007889 1035104000036689

244 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮೋತಿರ 99/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹಲ್ಕಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.875 313555554491 31463581260

245 ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ತ್ಳವಾರ 82/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 1.00 0.875 537652767602 30992927271

246 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ನಾವಲ್ಗಿ 135/10 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 1.00 0.875 852370897284 0784101022540

247 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಣಮಪಪ ಬದಿನಕಾಯಿ 85/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹಲ್ಕಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 961457911829 030010200000973

248 ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಹಣಮಪಪ ಪೂಜಾರಿ 89/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹಲ್ಕಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 604691183729 030010200003403

249 ಶ್ರೋ ಮುದಕಪಪ ಅಪಪಣಣ ತ್ುಬಾಕಿ 18/2ಬ1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.875 816322087757 31659937657

250
ಕಂಪೂಯಟರ
ಆಪರೋಟರ ಶ್ರೋ ಸುಷ್ಾಮ ಬಿಸರಡಿಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ

ಕಂಪೂಯಟರ 
ಆಪರೋಟರ  

1 2.260 73960200000967

250 261.69 95.376

ಖಚುಯ

ರಾಷ್ಟ್ರೋ
ಯ 

ತಲೋಟ
ಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಶ ನ್ 
ಯೋ 
ಜನೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರ
ಣಾ 
ಘಟಕ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ

ರಾಷ್ಟ್ರೋ
ಯ 

ತಲೋಟ
ಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಶ ನ್ 
ಯೋ 
ಜನೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರ
ಣಾ 
ಘಟಕ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೋಜನೆ (  NHM )

ರಾಷಿು ರ ೋಯತೋಟಗಾರಿಕೆಮಿಶನ್ಯೋಜನೆ ಮಾರ್ಚಮಾಹೆಯಅಿಂತ್ಯ ದ ವರೆಗಿನ
ಲೆಕ್ಕ ಶೋಷಿಚಕೆವಾರುಒಟ್ಟು ಪ್ರ ಗತ್ರ

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

2.260

64.16113

24.18254

4.77272

95.376

ರಾಷಿು ರ ೋಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೋಜನೆ (  NHM ) ಮಾರ್ಚ ಮಾಹೆಯ ಅಿಂತ್ಯ ದ ವರೆಗಿನ  

ಲೆಕ್ಕ  ಶೋಷಿಚಕೆವಾರು ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ಗತ್ರ   2401~00~119~4~06~000

059 2.2600

106 64.1611

422 24.1825

423 4.7727

TOTAL 95.376

ರಾಷಿು ರ ೋಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಶನ್ ಯೋಜನೆ (  NHM )  2401~00~119~4~06~000  ಘೋಷವಾರೆ

ವಗಯ ಆಥಿಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ

ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 24.182

ಒಟುಿ 95.376 250

151

ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ 4.773 5

ಮಹಿಳ 5.226 13

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ 0 0

ವಿಕಲ್ಚೋತ್ನ 0 0

ಪಪರುಷ/ ಸಾಮಾನಯ 61.20 81
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

1 ಶ್ರೋ ಯಶವಂತ್ ಸದಾಶ್ವ ಘಲೋಪಯಡೆ 287/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 1.000 620738441646 1437104000054162

2 ಶ್ರೋ ಸವಿತಾ ರಾಜಶೋಖರ ಅಂಗಡಿ 25/2,35/3,52/

8
ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 1.250 278806381767 025010200017078

3 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮವವ ಸಲೋಮಪಪ ಚಿಕಲಿರ 72/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.630 681252502955 11127254859

4 ಶ್ರೋ ಕಾಂಚನಾ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಕತಿತ 42/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.630 342822413983 89123475044

5 ಶ್ರೋ ಕಸಲತರಿ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ 98 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಇಂಗಳಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ
ರಲೋಟರಿ 
ಟಿಲ್ೂರ

1 0.53 0.400 425959469609 39462180748

6 ಶ್ರೋ ಭಮಪಪಪ ಈರಪಪ ಚಿಕಲಿರ 65/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಅಕಿಿಮರಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.96 0.358 720518090602 305301000003173

7 ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ರಾಮಪಪ ದಲಡಮನ 213/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಜುಂಜರಕೆಲಪಪ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.53 0.358 864254988401 08372210031133

8 ಶ್ರೋ ಅಲ್ೂವವ  ಅಜುಯನಪಪ ಯರಡಿಡ 71/6 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಕನಸಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ
ಮಲ್ಚಲಾ
ಯಿಂಗ್ 

1 0.40 0.283 304342558470 89043282416

9 ಶ್ರೋ ಚಿದಾನಂದ ಪಕಿೋರಪಪ ಮಾಡಳಿಿ 11/6ಅ/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.29 0.094 733074703446 027010200001524

10 ಶ್ರೋ ಗಿರಿಯಪಪ ಯಂಕಪಪ ಮಟಿಿನ 233/3+4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಯಡಹಳಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 1.13 0.100 692556977931 5282500101023201

11 ಶ್ರೋ ಪದಾಮವತಿ ರಾಮಪಪ ಲಂಗರಡಿಡ 140/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.100 428582916008 013010200001711

12 ಗ್ೌರವವ ತಿಪಪಣಣ ಸಂಕರಟಿಿ 159/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ
ಟ್ರಾರಕಿರ  

ಟ್ರಾರಲ
1 1.10 0.600 282545932118 17133037707

13 ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಶ್ವಪಪತ್ರಪಪ ಕತಿತ 0/1,151/1,183/6,18 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2 5.000 816835693411 52176464466

14 ಶ್ರೋ ಗಿರಮಲ್ೂಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ 377/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 5.000 333048306504 17137026463

15 ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರವಿೋರಭದರಯಯಅಡವಿಮಠ 76/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಕಸಬಾ ಜಂಬಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 5.000 869305945111 20102207660

16 ಶ್ರೋ ಸಂಪದಾ ಉದಯ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 297/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ
Water 

Storage 
1 2.00 4.000 558899663325 528569873633

17 ಶ್ರೋ ಮಹಮದ ಮಲೂಕಸಾಸ ನದಾಫ 480/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ
Water 

Storage 
1 1.92 3.000 417112776169 229501000000037

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ರಾಷ್ಟ್ರೋ ಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ   ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~800~1~57~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                                ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ
ಸಹಾಯ 

ಧನದ ಮೊತ್ತ
ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

ರಾಷ್ಟ್ರೋ 
ಯ 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ಯಾಂತಿರೋ
 ಕರಣ

ಟ್ರಾರಕಿರ 
ಚಾಲತ್ 

ಸರೋಯರ

ಪಾವರ 
ವಿೋಡರ

ರಲಟ್ರಾರ್ೋ 
ಟರ

ನಾಯಪಸಾಯಕ
ಸರೋಯರ

ನೋರು 
ಸಂಗರಹ
ಣಾ 
ಘಟಕ

9000 

ಕಲಯ.ಮಿೋ.ನೋ
ರು 

ಸಂಗರಹಣಾ 
ಘಟಕ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

18 ಶ್ರೋ ಈಶವರಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಿದಗಲಂಡ 114/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 0.875 540949168753 30943442296

19 ಶ್ರೋ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಪಪ ಬಿ.ಪಾಟಿೋಲ್ 68/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಕಲಿರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.875 353784358746 63100100000352

20 ಶ್ರೋ ಜಲಯೋತಿ ರಾಜು ಮಾದರ 34/8 ಲಲೋಕಾಪೂರ ನಂಗ್ಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.875 253164453711 0784101023930

20 24.06 30.427

ಖಚುಯ
29.552

0.875

30.427

ರಾಷ್ಟ್ರೋ 
ಯ 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರ
ಣಾ 
ಘಟಕ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ

ರಾಷ್ಟ್ರೋ ಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (  RKVY ) - ಒಟುಿ

ರಾಷಿು ರ ೋ ಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (  RKVY ) ಮಾರ್ಚ ಮಾಹೆಯ ಅಿಂತ್ಯ ದ ವರೆಗಿನ  

 ಲೆಕ್ಕ  ಶೋಷಿಚಕೆವಾರು ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ಗತ್ರ    2401~00~800~1~57~000

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ
106 29.8078

422 0.875

TOTAL 30.683

ರಾಷಿು ರ ೋ ಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (  RKVY )   2401~00~800~1~57~000  ಘೋಷವಾರೆ

ವಗಯ ಆಥಿಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ

ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 0.875

ಒಟುಿ 24.06 20

1

ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ 0.1 1

ಮಹಿಳ 8.768 9

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ 0 0

ವಿಕಲ್ಚೋತ್ನ 0 0

ಪಪರುಷ/ ಸಾಮಾನಯ 14.32 9
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

1 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಹಣಮಪಪ ದಳವಾಯಿ 454 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಿಜಿಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 1.00 0.850 930721969710 0404261007514

2 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮವವ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮಾದರ 82/3ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬುದಿನ.ಬಿ.ಕೆ. ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.40 0.850 722219776492 0404261007514

3 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಪೂಜಾರಿ 92/9ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬರಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.850 214588798235 0404261007514

4 ಶ್ರೋ ಚಂದರವವ ಮಹಾದೋವ ಕಂಬೆಲೋಗಿ 158/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಇಂಗಳಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.60 0.850 393470971390 0404261007514

5 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯಪಪ ಹಣಮಪಪ ಮಾದರ 20/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಕಲಿರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.53 0.850 533196725437 0404261007514

6
ಶ್ರೋ ಪಪಂಡಲಕ ಜಮಾಲ್ಪಪ ಮಾಂಗ @ 

ಮಾದರ
15/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿಕಲಿರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.69 0.850 895457607830 0404261007514

7 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಭಜಂತಿರ 103/* ಲಲೋಕಾಪೂರ ಭಂಟನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಪಾವರ 
ವಿೋಡರ

1 1.25 0.630 469096523145 372989311593

7 8.37 5.730

ಖಚುಯ
0

4.880

0.85

5.730

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಯಾನ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~800~1~53~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                                ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ

ಭೌತಿಕ
ಸಹಾಯ 

ಧನದ ಮೊತ್ತ

6.000

ಕೃಷಿ ಯಿಂತ್ರರ ೋಕ್ರಣ ಉಪ್ ಅಭಿಯನ  ( SMAM )    2401~00~800~1~57~000  ಘೋಷವಾರೆ
ವಗಯ ಆಥಿಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

ಕೃಷ್ಟ್ 
ಯಾಂ

ತಿರೋಕರಣ
 ಉಪ 

ಅಭಯಾ
ನ

ಯಾಂತಿರೋ
 ಕರಣ

ಪಾವರ 
ಟಿಲ್ೂರ

 ( 8.00 

ಎಚ್.ಪಿ. 

ಮೋಲ )

ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಉಪ ಅಭಯಾನ  ( SMAM ) - ಒಟುಿ

ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

1.000

TOTAL

ಮಹಿಳ 0 0

ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ

ಕೃಷಿ ಯಿಂತ್ರರ ೋಕ್ರಣ ಉಪ್ ಅಭಿಯನ  ( SMAM ) ಮಾರ್ಚ ಮಾಹೆಯ ಅಿಂತ್ಯ ದ ವರೆಗಿನ 

 ಲೆಕ್ಕ  ಶೋಷಿಚಕೆವಾರು ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ಗತ್ರ    2401~00~800~1~57~000

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ
106 0.000

422 5.000

423

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ 0 0

4.88 6

ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ 0.85 1

ವಿಕಲ್ಚೋತ್ನ 0 0

ಪಪರುಷ/ ಸಾಮಾನಯ 0 0

ಒಟುಿ 5.73 7
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

1 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲ್ಲಡೆಪಾಪ ತ್ಳವಾರ 265/2A ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 1.12 0.186 584627998685 11127309967

2 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಾಪಜಲೋತಪಾಪಪಾಯಗಲಂಡ 326/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.57 0.495 669740580701 520101201129473

3 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಾಪ ಸದಾಶ್ವ ಬಟಕುಕಿಯ 18 ಮುಧೆಲೋಳ ರಲಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.199 668420649368 11127251064

4 ಶ್ರೋ ಪವಾಡೆಪಾಪ ಹಣಮಂತ್ ಗಲವಿಂದಗ್ೌಡರ 179/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.40 0.233 770391696769 3112187668

5 ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಾಪ ರಾಮಪಾಪಹೆಲೋಸಲರ 6 /1B  ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.14 0.057

6 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಅಗಸಿಮನ ಉಫಯ ತ್ಳವಾರ 75/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 2.00 0.100

7 ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಯಾಯ ಬಸಯಾಯ ಮಠಪತಿ 117/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಉತ್ಲತರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.050

8 ಶ್ರೋ ಅಲ್ೂಪಾಪ ಬಸವಂತ್ ತಲೋಳಮಟಿಿ 149/7/ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.33 0.016

9 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಾಪ ಬಸವಂತ್ ತಲೋಳಮಟಿಿ 149/9 ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.33 0.016

10 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಸಿದದಪಾಪ ಗ್ೌರಗಲಂಡ 220/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.040

11 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲ್ಲಡೆಪಾಪ ತ್ಳವಾರ 265/2A ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.80 0.040

12 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಾಪ ವಿೋರಪಾಪ ಕುಸಗಲ್ 28/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.050

13 ಶ್ರೋ ಪಿರೋತ್ಮ್ ಶ್ವಪಾಪ ತಲೋಳಮಟಿಿ 149/6 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.040

14
ಶ್ರೋ ರಾಮಪಾಪ ರ್ಂಕಪಾಪ ಮುಳಲಿರ 
.ಉದಪೂಡಿ

171 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಯಡಹಳಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.050

15 ರಮೋಶ ಬಸವಂತ್ಪಾಪ ತಲೋಳಮಟಿಿ 149/9 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.97 0.049

16 ಶಂಕರ ರುದರಪಾಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 12/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಉತ್ಲತರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.97 0.049

17 ಶಾಸಪಾಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಪಡಸಲ್ಗಿ 111/8 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಿೋರಗ್ಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.97 0.049

18 ಸಂಜು ಶ್ವಪಾಪ ಮುಗತಿ 135/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಫಾಲಿಮನ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.80 0.1397

19 ರಾಮಪಾಪ ಗಲೋವಿಂದಪಾಪ ತ್ಳವಾರ 56/4, ಮುಧೆಲೋಳ ಚಿತ್ರಭಾನುಕೆಲೋಟ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.80 0.0397

20 ಭೋಮನಗ್ೌಡಾ ರಾಮನಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ್ 72 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.49 0.0243

21 ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲ್ಲಡೆಪಾಪ ತ್ಳವಾರ 265/2A ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.64 0.0316

22 ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲ್ಲಡೆಪಾಪ ತ್ಳವಾರ 264 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.31 0.0157

23 ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಅಲ್ೂನಗ್ೌಡಾ ಪಾಟಿೋಲ್ 1/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.54 0.0767

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ .

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ತಾಳ ಬೆಳ ಅಭ ವೃಧಿದ ಯೋಜನೆ      ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ;         2401-00-108-2-18-106

ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

ತಾಳ 
ಬೆಳ 
ಅಭ 

ವೃಧಿದ 
ಯೋಜನೆ

ತಾಳ 
ಬೆಳಯ 
ಹೆಲಸ 
ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣೆ

ತಾಳ ಬೆಳಯ 
ಹೆಲಸ 
ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣೆ

ತಾಳ 
ಬೆಳಯ 
ಎರಡ 
ನೆೋ 

ವಷಯದ 
ನವಯ 
ಹಣೆ

ತಾಳಬೆಳಯ 
ಎರಡನೆೋ 
ವಷಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                                ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ
ಸಹಾಯ 

ಧನದ ಮೊತ್ತ
ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ತಾಳ 
ಬೆಳಯ 
ಎರಡ 
ನೆೋ 

ವಷಯದ 
ನವಯ 
ಹಣೆ

ತಾಳ ಬೆಳಯ 
ಎರಡ ನೆೋ 
ವಷಯದ 

ನವಯ ಹಣೆ

ತಾಳ ಬೆಳ 
ಯ 

ಮಲರನೆೋ 
ವಷಯದ 

ನವಯ ಹಣೆ

ತಾಳಬೆಳಯ 
ಮಲರನೆೋ 
ವಷಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ತಾಳ 
ಬೆಳ 
ಅಭ 

ವೃಧಿದ 
ಯೋಜನೆ

ತಾಳ 
ಬೆಳ ಯ 
ಮಲರನೆೋ
 ವಷಯದ 
ನವಯ 
ಹಣೆ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

24 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಾಪ ವಿೋರಪಾಪ ಕುಸಗಲ್ 28/2,3, ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 5.99 0.2991

25
ಶ್ರೋ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಗುರಪಾದಯಾಯ 
ಗಣಾಚಾರಿ

11A ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.94 0.0470

26 ಶ್ರೋ ಪರಹಾೂದ ಸುಬರಾವ ಇಂಗಳ 92/1/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.29 0.0142

27 ಶ್ರೋ ಸಮಥಯ ಸತಿೋಶ ಕೆಲೋಲಾರ 14/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.30 0.0649

28 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಾಪ ಸದಾಶ್ವ ಬಟಕುಕಿಯ 131/1 ಮುಧೆಲೋಳ ರಲಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.54 0.0767

29 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಾಪ ಸದಾಶ್ವ ಬಟಕುಕಿಯ 131/2 ಮುಧೆಲೋಳ ರಲಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.0250

30 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಪಾಪ ಸಗರಪಾಪ ಪೂಜಾರ 10/1 ಮುಧೆಲೋಳ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 0.1000

31
ಶ್ರೋ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಗುರಪಾದಯಾಯ 
ಗಣಾಚಾರಿ

11A ಮುಧೆಲೋಳ ಮಾಲಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.050 376058450459
91401005

6896359

32 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲ್ಲಡೆಪಾಪ ತ್ಳವಾರ 265/2A ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 1.00 0.050 584627998685 11127309967

33 ಶ್ರೋ ಸಂಜು ಶ್ವಪಾಪ ಮುಗತಿ 135/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಫಾಲಿಮನ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.225 409892976281 784101025317

34 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಾಪ ಸದಾಶ್ವ ಬಟಕುಕಿಯ 131/1 ಮುಧೆಲೋಳ ರಲಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.225 668420649368 11127251064

34 41.528 3.22169

ಖಚುಯ
3.222

3.222

ತಾಳ ಬೆಳ ಅಭ ವೃಧಿದ ಯೋಜನೆ  ( Oil Palm ) - ಒಟುಿ

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿ ವೃಧಿ್ದ  ಯೋಜನೆ  ( Oil Palm ) ಮಾರ್ಚ ಮಾಹೆಯ ಅಿಂತ್ಯ ದ ವರೆಗಿನ  

ಲೆಕ್ಕ  ಶೋಷಿಚಕೆವಾರು ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ಗತ್ರ        2401-00-108-2-18-106

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ
106 3.222

TOTAL 3.222

ತಾಳಬೆಳಯ 
ಮಲರನೆೋ 
ವಷಯದ 
ನವಯಹಣೆ

ತಾಳ 
ಬೆಳ 
ಅಭ 

ವೃಧಿದ 
ಯೋಜನೆ

ತಾಳ 
ಬೆಳ ಯ 
ಮಲರನೆೋ
 ವಷಯದ 
ನವಯ 
ಹಣೆ

 ಅಂತ್ರ 
ಬೆಳ ರ್ಚಚ

 ಅಂತ್ರ 
ಬೆಳ ರ್ಚಚ

ಪಂಪಸಟ್
 

ಖರಿೋದಿ 

ಪಂಪಸಟ್ 
ಖರಿೋದಿ 
ರ್ಚಚ

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭಿ ವೃಧಿ್ದ  ಯೋಜನೆ  ( Oil Palm )   2401~00~800~1~57~000  ಘೋಷವಾರೆ
ವಗಯ ಆಥಿಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ

ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 0

ಒಟುಿ 3.222 34

0

ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ 0.323 1

ಮಹಿಳ 0 0

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ 0 0

ವಿಕಲ್ಚೋತ್ನ 0 0

ಪಪರುಷ/ ಸಾಮಾನಯ 2.90 33
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

1 ಶ್ರೋ ಪರವಿೋಣ ಗ್ಾಣಿಗೋರ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

2 ಶ್ರೋ . ರುಕಮವವ ಬ ಮೋತಿರ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಅನಗವಾಡಿ  ಅನಗವಾಡಿ ಹುನಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.022

3 ಶ್ರೋ  ಅ.ಶ್ವನ ಸು ಗ್ಾಣಿಗೋರ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಕರಡಿ  ಕರಡಿ ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

4 ಶ್ರೋಮತಿ.ವಿದಾಯ ವಿೋ ಅನವಾಲ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಬಿೋಳಗಿ  ಬಿೋಳಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

5 ಶ್ರೋಮತಿ. ಶಕುಂತ್ಲಾ ಯಡಾಲ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

6 ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕಡಪಟಿಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗುಳೋದಗುಡಡ ಗುಳೋದಗುಡಡ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

7 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನವಾಸ ಚಿಕಲಿರ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಜಮಖಂಡಿ  ಜಮಖಂಡಿ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

8 ಶ್ರೋ ಅರವಿಂದ ಬಳಗ್ಾನಲರ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಮುಧೆಲೋಳ  ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

9 ಶ್ರೋ ಈರಣಣ ಹೆಲಸಮನ ತ್ರಬೆೋತಿ  ತೋರದಾಳ  ತೋರದಾಳ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

10 ಶ್ರೋ ಶ್ವರಾಜ ಕಾಂಬಳ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಕೆರಲರ  ಕೆರಲರ ಬದಾಮಿ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.022

11 ಶ್ರೋ ವಿಶಾಲ್ ಚೌದರಿ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಇಲ್ಕಲ್  ಇಲ್ಕಲ್ ಇಲ್ಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

12 ಶ್ರೋ ಹೆಲೋಳಬಸಪಪ ಮಿೋಶ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಕಲಾದಗಿ  ಕಲಾದಗಿ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.022

13 ಶ್ರೋ ಲೋನಾ ಕೆ ಬಲಸರಡಿಡ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

14 ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ನರಲಡೆ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಬದಾಮಿ  ಬದಾಮಿ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

15 ಶ್ರೋ ಈಶವರ ತೋರದಾಳ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

16 ಶ್ರೋ ನೋಯಾಜ  ಎ ಚೌದರಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

17 ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ದಲಡಡಪತಾತರ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

18 ಶ್ರೋ ಮಂಗಳಪಪ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಮಿೋನಗಡ-1 ಅಮಿೋನಗಡ-1 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

19 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ಚೌಹಾನ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.022

20 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ಆಲ್ಲರ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಂಪೂರ ರಾಂಪೂರ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

21 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಅ.ರಕೆೋರಿ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಕುಳಗೋರಿ  ಕುಳಗೋರಿ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

22 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಮಾಯಪಪ ಕಿರಸಲರ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಮಿೋನಗಡ-2 ಅಮಿೋನಗಡ-2 ಹುನಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

23 ಶ್ರೋ ರವಿೋಂದರ ಮ ಬಾಲ್ಗಂವ ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಲ್.ಆರ.ಪಿ. ಎಲ್.ಆರ.ಪಿ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

24 ಶ್ರೋ ಸುನೋಲ್ ಫ ಭರಮನನವರ ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಲ್.ಆರ.ಪಿ. ಎಲ್.ಆರ.ಪಿ. ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.022

25 ಶ್ರೋ ಸಿದುದ ಹೆಲಸಲರ ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಲ್.ಆರ.ಪಿ ಎಲ್.ಆರ.ಪಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

26 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಮದರಖಂಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸಾವಳಗಿ  ಸಾವಳಗಿ ಜಮಖಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

27 ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ಬಾ ದಂಡನನವರ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಮುಧೆಲೋಳ  ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.022

28 ಶ್ರೋ ರಾಹುಲ್ಕುಮಾರ ಭಾವಿದಲಡಿಡ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ 1 0.023

29 28 0.625

30 ಶ್ರೋ ಚನಬದರವವ ರಾಮಪಪ ಹಂಪಿಹೆಲೋಳಿ 38/3 & 313/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

31 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಬಸಪಪ ಕೆಲನಲನರ 51/3B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಂಪರಾಗತ್ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಭ ವೃಧಿದ ಯೋಜನೆ      ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ;
ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                                ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ತ್ರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕರಮ ಹೆಲೋಬಳಿ
ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

ಪರಂಪ
ರಾಗತ್ 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ಪರಂಪ
ರಾಗತ್ 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜ 
ನೆ ಅಡಿ
ಯಲೂ 
ತ್ರಬೆೋತಿ 
ಕಾಯಯಕರ

ಮ

ಪರಂಪರಾ 
ಗತ್ ಕೃಷ್ಟ್ 
ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ 
ಅಡಿಯಲೂ 
ತ್ರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕರಮ

ಪರಂಪರಾತ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  ಇಲಾಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ,ಸಿಬಬಂದಿ ಹಾಗಲ ಎಲ್.ಆರ.ಪಿ. ಗಳಿಗ ತ್ರಬೆೋತಿ

ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ

ಭೌತಿಕ
ಸಹಾಯ 

ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಪರಂಪ
ರಾಗತ್ 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ
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ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

32 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಬಾಲ್ಪಪ ವರಲ್ಯಾಗಲೋಲ್ 35/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

33 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಆಲ್ಪಪ ಚಿಮಮಡ 35/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

34 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪರಾಮಚಂದರ ಇಟ್ರಾಪಿ 50/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

35 ಶ್ರೋ ಶ್ಡಡಪಪ ಮಲ್ೂಪಪಕೆಲನಲನರ 51/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

36 ಶ್ರೋ ನಂಗವವ  ಶ್ವಪಪ ಕೆಲನಲನರ 51/1K ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

37 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಸಪಪ ಕೆಲನಲನರ 51/3A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

38 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ದುಂಡಪಪಕುಂಬಳಿ 292 & 185 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.88 0.019

39 ಶ್ರೋ ಅಲ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಕುಂಬಳಿ 185/2D ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.88 0.019

40 ಶ್ರೋ ರಾಮವಾವ ಬಸಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 54/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

41 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಗ್ೌಡ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 54/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

42 ಶ್ರೋ ಮಹಾಳಿಂಗಪಪಸಿದದಪಪ ಕೆಲನಲನರ 51/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

43 ಶ್ರೋ ಚಿಕಿಪಪಗಂಗಪಪ ನಾಯಕ 193 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

44 ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ಬಸಪಪ ರಾಮದುಗಯ 273/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

45 ಶ್ರೋ ವಿಠಲ್ ಬಸಪಪರಾಮದುಗಯ 273/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

46 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಬಸಪಪ ಕೆಲನಲನರ 53/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

47 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಶ್ವಪಪ ಕೆಲನಲನರ 52/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

48 ಶ್ರೋ ಲ್ಕಿವವ ಸಂಗಪಪಧರಮಟಿಿ 4/.14 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.48 0.011

49 ಶ್ರೋ ತ್ಂಗವಾವವಾ ಬಸಪಪರಾಮದುಗಯ 275/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.40 0.009

50 ಶ್ರೋ ಟಿಪಪಣಣ ರಾಮಪಪಮಾಬೆನ 441/1E ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.86 0.019

51 ಶ್ರೋ ಪರಪಪಗಂಗಪಪ ಸನೆನಟಿಿ 61/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

52 ಶ್ರೋ ಅನುಸಯಾ ಮಹಾಳಿಂಗಪಪಪಾಟಿೋಲ್ 37/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

53 ಶ್ರೋ ದಾಮೊೋದರ ಬಾಲ್ಪಪಸಿದಾದಪಪರ 308/10 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

54 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಸಿದಾದಪಪರ 308/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00 0.000

55 ಶ್ರೋ ಪಂಡಿತ್ ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರಿ 499 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

56 ಶ್ರೋ ಚಿಕಿಪಪಗಂಗಪಪ ನಾಯಕ 104 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

57 ಶ್ರೋ ಪಾಂಡಪಪನಾರಾಯಣ ಸಿದಾದಪಪರ 310/2B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

58 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಹಿಪಪರಗಿ 381/1,2,3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

59 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಸಿದಾದಪಪರ 498 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

60 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ದರಿಯಪಪ ಲ್ಗದವರ 52/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

61 ಶ್ರೋ ರವಿ ಮಹಾದೋವ ತಲೋಟಗಿ 353/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

62 ಶ್ರೋ ಶಂಕರ ಅಲ್ಪಪಗುಳದ 583 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

63 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪರಸಪಪ ಶ್ರಲೋಳ 502 503 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

64 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಶ್ವಳಿಂಗಪಪಹಳಲಿರ 501 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

65 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹಳಲಿರ 500/4K ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

66 ಶ್ರೋ ಸತ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಹಳಲಿರ 256 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ

ಪರಂಪ
ರಾಗತ್ 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ

ಪರಂಪ
ರಾಗತ್ 
ಕೃಷ್ಟ್ 
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ
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ಯ 
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ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 
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ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

67 ಶ್ರೋ ಮಹಾಳಿಂಗಪಪ ಬಸಪಪಹಳಲಿರ 5./ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

68 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ್ ರಾಮಪಪಕೆಲನಲನರ 478 422 423 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

69 ಶ್ರೋ ಮಹಾಳಿಂಗಪಪರಾಮಪಪ ಕೆಲನಲನರ 422 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.90 0.020

70 ಶ್ರೋ ಶಂಕರ ಪರಸಪಪಹೆಲಸಪಟಿ 570/64 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

71 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಮಹಾದೋವ ಹಾಡಿಮಣಿ 407/B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

72 ಶ್ರೋ ತ್ಂಗೋವಾವ ಮಹಾದೋವ ಪೂಜಾರಿ 499/2B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

73 ಶ್ರೋ ಬಾಲ್ಪಪ ಗುರುಪದಪಪ ಜೈನಪಪರ 477 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

74 ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಸಿದಾದಪಪರ 308/11 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

75 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಹಣಮಂತ್ ಮಾಲ್ಡಿನನ 95 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

76 ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಾಸರ 281/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

77 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ರಾಮಪಪ ಕುಂಬಾಳಿ 154/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

78 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಗಿರಪಪ ದಲೋಹಟಿಿ 150 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

79 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಕಪಲ್ ಗುಡಿಡ 154/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

80 ಶ್ರೋ ಕೆಂಚಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಲಾಳಿ 163/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

81 ಶ್ರೋ ದಾರಪಪ ದಾರಪಪಹಿಪಪರಗಿ 453 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

82 ಶ್ರೋ ಶಂಕರ ಭೋಮಪಪದಲೋಭಾಸಿ 211/3A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

83 ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಗಂಗಪಪಚಂಡಪಪಣಣವರ 23-22 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

84 ಶ್ರೋ ಪವನ್ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪಅಮಮನಗಿ 28 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

85 ಶ್ರೋ ಭೋಮವಾವ  ಸಿದದಪಪ ನಾಮಗ್ೌಡ 295 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

86 ಶ್ರೋ ಜಲೋತಪಪ ಗಂಗಪಪಕಡಪಟಿಿ 470/6,7,8, ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

87 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹಿಪಪರಗಿ 454 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

88 ಶ್ರೋ ಅನಲ್ಕುಮಾರ  ಮಲ್ೂಪಪ ಸಿದಾದಪಪರ 187/188/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

89 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಪರಪಪಅಮಮನಗಿ 28.Jän ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

90 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಪರಪಪ ದಲೋಹಟಿಿ 479,370/4B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

91 ಶ್ರೋ ಯಂಕಪಪ ಅಪಪಣಣ ಪೂಜರಿ 163/54 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

92 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಗಿರಪಪದಲೋಹಟಿಿ 26/.1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

93 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ್ ರೋವಪಪ ಮುಧೆಲೋಳ 24/1+2+23 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

94 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಮಾರುತಿ ಸಲಲಲನ 235/1/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

95 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಗಿರಪಪ ದಲೋಹಟಿಿ 5/.1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

96 ಶ್ರೋ ವಿಠಲ್ ಶ್ವಪಪ ಲಾಲ್ಶ್ಂಗಿ 22/23 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

97 ಶ್ರೋ ತ್ಂಗೋವವ ಬಸಪಪ ಹಿಪಪರಗಿ 394/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

98 ಶ್ರೋ ಸದಪಪ ಬಸಪಪಹಿಪಪರಗಿ 394/1K ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

99 ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿರಾಜನನವರ 408/14, 14 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.40 0.009

100 ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ಸಯಯದ ರಾಮದುಗಯ 273/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

101 ಶ್ರೋ ಯಲ್ವವ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸಿದಾದಪಪರ 295/4B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

102 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಸಿದಾದಪಪರ 301/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

103 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ್ ಭೋಮಪಪ ಮನನಕೆೋರಿ 289/4,289/3A/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

104 ಶ್ರೋ ಪಾಂಡು ಮುರುಗಪಪಅರವಾಡಾ 190/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

105 ಶ್ರೋ ಪರಪಪ ಯಮನಪಪಮಂಟಲರ 146/2 145/2A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

106 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಪರಪಪಅರವಾಡಾ 187/2A 187/4B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

107 ಶ್ರೋ ರೋಣುಕ ರಾಮಲಂಗಪಪ ಕುಲ್ಗುಡ 290/2A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

108 ಶ್ರೋ ದಯಾನಂದ ಮಹಾದೋವಪಪಉಪಪರ 295/4A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

109 ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪಮಾಯಪಪ ಹೆಲಸಲರು 187/5K,187/4K,188/13ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

110 ಶ್ರೋ ಅಲ್ಪಪಬಸಪಪ ಕುಂಬಳಿ 292/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

111 ಶ್ರೋ ಕಮಲ್ವವ ಶ್ರೋಶೈಲ್ಸಿದಾದಪಪರ 301/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

112 ಶ್ರೋ ಗಜಾನನ ಮಹಾದೋವಪಪಸಿದಾದಪಪರ 300/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

113 ಶ್ರೋ ಚಂದರವವಮಹಾಲಂಗಪಪ ಸಿದಿಪಪರ 298/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

114 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಮಾಯಪಪಹೆಲಸಲರು 187/6A,187/7A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

115 ಶ್ರೋ ಸನಯವವ ಬಿೋರಪಪಕುಂಬಾಳಿ 292/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.48 0.011

116 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸಿದಾದಪಪರ 293/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

117 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪತಿಪಪಣಣ ಗರಗದ 297/3B/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

118 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ನಂಗಪಪಗುರವ 171/1,171/2,171/5,171/ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

119 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹಣಮಂತ್ ಕುಂಬಾಳಿ 291/1,292/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

120 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ಗಂಗಪಪ ಮಳಲ 308/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

121 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಅಲ್ಪಪ ಬಿರಾಜನನವರ 77 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.88 0.019

122 ಶ್ರೋ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಬಾಲೋಶ್ ಸಿದಾದಪಪರ 308/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

123 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಶ್ವಪಪ ಪೂಜಾರಿ 598/1A, 598/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

124 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಭಾವಿಮಣಿ 217/2, 217/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

125 ಶ್ರೋ ವಿಠಲ್ ರಾಮಪಪಲಾಳಿಬುಟಿಿ 98/16  99/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

126 ಶ್ರೋ ಸಲೋಮಳಿಂಗಪಪರಾಮಲಂಗಪಪ ಲಾಳಿಬುಟಿಿ99/1E 98/13 99/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

127 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಭೋಮಪಪಅರನಾಠ 209/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

128 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪಸನನಟಿಿ 42/7 62/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

129 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪನಂಗಪಪ ಗುರವ 311/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

130 ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ಲ್ಕಿಪಪಗುರವ 170 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

131 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪನಂಗಪಪ ಗುರವ 312,169,170, ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

132 ಶ್ರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ ರ್ಂಕನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 601/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

133 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯವ ಶ್ರೋಶೈಲ್ಗುರವ 306/2B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

134 ಶ್ರೋ ಗುರುಪಾಡ್ ಮಾರುತಿ ಮಲ್ವಾಡಿ 127/2 127/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.88 0.019

135 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಪರಪಪ ಕುಂಬಾರ 99 & 99 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

136 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಪರಪಪಕೆಲನಲನರ  42 & 35 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

137 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪಪರಪಪ ಕೆಲನಲನರ 93 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

138 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ದುಂಡಪಪ ಹೆಲಸಪೋಟ 522 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

139 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ನಂಗಪಪಮಲ್ವಾಡಿ 331 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.88 0.019

140 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ್ ಬಸಪಪಹಿಪಪರಗಿ 271 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

141 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ನಂಗಪಪ ಕುಂಬಾರ 158/2/4B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

142 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂವವ ಗಂಗಪಪಕುಂಬಾರ 537/2A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

143 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋದೋವಿ ಮಲ್ೂಯಯ ಸಾಲಮಠ 385/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

144 ಶ್ರೋ ಮಹಾಳಿಂಗಪಪಅಲ್ಪಪ ಬಿರಜನನವರ 77/78 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.85 0.019

145 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಭೋಮಪಪಸನಟಿಿ 24/5K,24/7A,24/5Bಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

146 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪರಾಮಪಪ ಜಮಖಂಡಿ 328/4A,327/3A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

147 ಶ್ರೋ ಲ್ಕಿವವಆದಿರ್ಪಪ ಉಸಾಳಿ 4/.1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

148 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪಮಾರುತಿ ಮಲ್ವಟಿಿ 597 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

149 ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಶ್ವಪಪಗರಗಡ್ 297/2A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

150 ಶ್ರೋ ಗುರುಪದಪಪ ಅಭಮನುಯ ಕನಬಲರು 153/5/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

151 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ರಾಮಪಪಹೆಲಸಲರು 159/5,445/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

152 ಶ್ರೋ ಹಮತ್ ಹೆಲನನಪಪಪೂಜಾರಿ 97/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

153 ಶ್ರೋ ಆಲ್ಪಪಚೈನಪಪ ಕಡಪಟಿಿ 58, 191 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

154 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಮುತ್ತಪಪ ಕನಬಲರ 211 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

155 ಶ್ರೋ ವಾಸಪಪ ನಂಗಪಪಗುರವವ 71, 69 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

156 ಶ್ರೋ ಕೆೋದಾರಪಪ ನಾಗಪಪಕೆಲೋಮಡ್ 13/20 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

157 ಶ್ರೋ ಬಿಳಿಮನಸದದಮಹಾದೋವ ಕೆಲೋಳಿ 531 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

158 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಂಗಪಪಗುರವವ 169/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

159 ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪಗೋಬು ಕನಬಲರ 344/3,344/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

160 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ನಾಗಪಪಕುಲ್ಗಲೋಡ್ 28 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

161 ಶ್ರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪಾಟಿೋಲ್ 54 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

162 ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹೆಲಸಲರು 435/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

163 ಶ್ರೋ ಶ್ವಯಯ ರಾಚಯಯಮಟುಿಡಡ 385/2 385/3 385/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

164 ಶ್ರೋ ಮಹಾಳಿಂಗಪಪ ರಾಚಪಪಕೆಲನಲನರ 428 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

165 ಶ್ರೋ ರಾಮಳಿಂಗಪಪರಾಮಪಪ ಕನಟಿಿ 155/10 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

166 ಶ್ರೋ ಗುರವವಆದಿರ್ಪಪ ದುಡಾತಿ 604/1A, 2B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

167 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಆದಿರ್ಪಪಕಾಸರ 281/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

168 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪದುಂಡಪಪ ಕಾಸರ 281/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

169 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪಕುರಾನ 208/3 208/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

170 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಮಲ್ೂಪಪಕುರಾನ 208/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

171 ಶ್ರೋಮಂತ್ ಆದಿರ್ಪಪಸಿದಾದಪಪರ 289/1&2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

172 ಶ್ವಾನಂದ್ ದುಂಡಪಪಕಣಬಲರ 333/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

173 ಶ್ರೋನವಾಸ್ ಶ್ರೋಮಂತ್ ಸಿದಾದಪಪರ 288/1K,2K ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

174 ಶ್ರೋ ಗಿರಪಪಬಸಪಪ ಕಾಸರ 282 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

175 ಶ್ರೋ ಬಾಲ್ಪಪಶ್ವಪಪ ಸಿದಾದಪಪರ 503/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

176 ಶ್ರೋ ಯಮಪಪ ಶ್ವಲಂಗಪಪಕಾಖಂಡಕಿ 289/3K 278/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

177 ಶ್ರೋ ಸಿದದರಾಯ ಮುತ್ತಪಪಹೆಲಸಲರು 305 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

178 ಶ್ರೋ ಲ್ಕಿವಾವ ಮುತ್ತಪಪಕುಂಬಾಳಿ 211/2B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

179 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಲ್ಕಿಪಪಪೂಜರಿ 212/1 216/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

180 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ದುಂಡಪಪಪೂಜರಿ 212/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

181 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪಹೆಲಸಲರು 296/15,296/11,296/10,188/9Aಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

182 ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪದುಂಡಪಪ ಕನಬಲರ 344/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

183 ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ಕರೋಪಪಸಿದಾದಪಪರ 296/8B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

184 ಶ್ರೋ ರಾಮಚಂದರ ನಾರಾಯಣ ಸಿದಾದಪಪರ 310/3A 188 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

185 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ನಾರಾಯಣ ಕನಬಲರ 343/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

186 ಶ್ರೋ ರಾಮಳಿಂಗಪಪ ಶ್ವಪಪ ಸಿದಾದಪಪರ 188/4 188/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

187 ಶ್ರೋ ದುಂಡವವ ನಾರಾಯಣ ಸಿದಾದಪಪರ 188/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

188 ಶ್ರೋ ಬಂಡವವ ದರಿಯಪಪ ಬಿರಾಜನನವರ188/6A 210/4k 210/4Aಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.88 0.019

189 ಶ್ರೋ ನಗಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಅರನಾಡ್ 280/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

190 ಶ್ರೋ ವಿಟಿಲ್ ಮುತ್ತಪಪ ಕುಂಬಾಳಿ 210/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.80 0.018

191 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಹೆಲನನಪಪ ಪೂಜರಿ 197/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

192 ಶ್ರೋ ಜಯವಂತ್ಪಪ ಆಡಿರ್ಪಪ ಸಿದಾದಪಪರ 188 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

193 ಶ್ರೋ ಪರಪಪ ಮಾರುತಿ ದಂಡಿನ್ 40/2D ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

194 ಶ್ರೋ ದಾರಪಪ ಮಹಾನಂಗಪಪಬಿರಾಜನನವರ 408 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

195 ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ವಂತ್ಗುಡಿ 326/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.86 0.019

196 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ದರಪಪಮಂಟಲರ 192/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

197 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಶ್ವಪಪಮಂಟಲರ 192/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

198 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಿದದಪಪ ಹಿಪಪರಗಿ 270/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

199 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಭೋಮಪಪಹೆಲಸಲರು 296/3K 5A 2B ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

200 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ದರಪಪ ಬಿರಜನನವರ 188/6A 210/4A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

201 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಮಾರುತಿ ಮಲ್ವಾಡಿ 126 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

202 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪರಾಮಪಪ ಬಿರಾದಾರ 487/7A 477 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

203 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಹಾನಂಗಪಪ ದಲ್ಗಿ 439/5 444 442 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

204 ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ವಿಠಲ್ ಜಾಳಿಕಟಿಿ 146/6 145/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

205 ಶ್ರೋ ಶಾಂತ್ಪಪ ದುಂಡಪಪಮಲ್ವಾಡಿ 124/1B 132/4A ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

206 ಶ್ರೋ ಬಾಬು ದೋವಪಪ ಕಲ್ಳಿಬಡಿಡ 158/4 137/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

207 ಮಹಾದೋವ ಕಲ್ೂಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 158/4 137/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ 1 0.00 0.000

208 ಶ್ರೋ ಬಾಗವಾವ ಬಾಲ್ಪಪಗಣಿ 207/K1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

209 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಪೂಜಾರಿ 109/A2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

210 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಪವಾಡಶಟಿಿ 194/*33A ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

211 ಶ್ರೋ ತ್ಂಗವವ ಬಸಪಪಇಟಿಿ 207/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.48 0.011

212 ಶ್ರೋ ಮುರಗಯಯ ಚನನಬಸಯಯಹಿೋರೋಮಠ 115/*10A ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

213 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಯಯ ಮುರಗಯಯಹಿೋರೋಮಠ 116/*1/A ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

214 ಶ್ರೋ ಶಾಂತ್ವವ  ರ್ಂಕಪಪ ಐಹೆಲೋಳ 94/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

215 ಶ್ರೋ ಭರಮಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಹಕಿನನವರ 13/* ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

216 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ  ಹಣಮಂತ್ ಹಣಿ 135 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

217 ಶ್ರೋ ಗುರಪಪ ಲ್ಕಿಪಪಬಾಲ್ವಾಡ್ 69/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

218 ಶ್ರೋ ಶಂಕರ ದುಂಡಪಪ ಪೂೋಲಾ 92/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

219 ಶ್ರೋ ಯಮನವವ ಗುರಪಪಮರಗುಡಿಡ 205/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

220 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಶಂಕರ ಹಣಿ 137/1+2+2+3+4B ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

221 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್  ಬಸಪಪನಡುವಿನಮಣಿ 185/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

222 ಶ್ರೋ ಸುಭಾಷ್ ಬಸಪಪ ಬಾಲ್ವಾಡ್ 159/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

223 ಶ್ರೋ ಗುರಪಪಯಮನಪಪ ರಾವಪತ್ನನವರ 130/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 1.00 0.022

224 ಶ್ರೋ ನೋಲ್ವ ಬಾಲ್ಪಪಬಾಲ್ವಾಡ್ 144/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

225 ಶ್ರೋ ತ್ಮಮಣಣ ಕಾಂತ್ಪಾಪಪೂೋಲ್ ಉರರ್ಫ ಗಣಿ 6/.6 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

226 ಶ್ರೋ ಶಾಂತ್ವವ ಪರಸಪಪ ನಡವಿನಮನ 185/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

227 ಶ್ರೋ ಹನಮತ್ ಗುಲ್ಪಪ ತ್ಲ್ಲೂರು 138/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

228 ಶ್ರೋ ಜಟಿಪಾ ದುಂಡಪಪಪೂೋಳ 92 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.80 0.018

229 ಶ್ರೋ ತಾಯವವ ಹಣಮಂತ್ ಮರಗುಡಿಡ 190/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

230 ಶ್ರೋ ದುಂಡವವ ಬಾಲ್ಪಪಗಣಿ 40/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

231 ಶ್ರೋ ಬಾಲ್ಪಪ ರಾಮಪಪಗಣಿ 23/1 21/3 21/4 20/ ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

232 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಅಗರನಪಪಅರಕೆೋರಿ 67 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

233 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಅಗರನಪಪಅರಕೆೋರಿ 206 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

234 ಶ್ರೋ ಸುನೋತಾ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಪೂೋಲ್ 26/.6 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.48 0.011

235 ಶ್ರೋ ಪರೋಮಾ ಸುಭಾಷ್ ವಾಲಮರದ 61/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

236 ಶ್ರೋ ಸಂಗಿೋತ್ ಕಾಡಪಪ ವಾಲಮರದ 51/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

237 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಿ ರಾಮಪಪ ಗಣಿ 68/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

238 ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರ  ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಗಣಿ 29/.4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

239 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಿ ರಾಮಪಪಐಹೆಲೋಳ 78 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

240 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಚನನಮಲ್ೂಪಪಐಹೆಲೋಳ 72/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

241 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮವವ ಕಲ್ವವ ಮಾಂಗ್ (ಗದಿಗಪಪಗಲೋಲ್ 60/2A ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

242 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ದುಂಡಪಪ ಗಣಿಗರ 120 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

243 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಬಸಪಪ ನಡವಿನಮಣಿ 185/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

244 ಶ್ರೋ ರಾಚಪಪ ಗುಂಡಪಪ ಪವಾಡಶಟಿಿ 194 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

245 ಶ್ರೋ ವಿಶವನಾಥ ಹನಮಂತ್ ಗಣಿ 195/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

246 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪ ಬಾಡಗಿ 11/.2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

247 ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪಗುರಪಪ ಗಣಿ 38/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

248 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪನಂಗಪಪ ಗಣಿ 29/.1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

249 ಶ್ರೋ ಜಟಿಪಾ ದುಂಡಪಪ ಪೂೋಳ 92 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.80 0.018

250 ಶ್ರೋ ತಾಯವವ ಹಣಮಂತ್ಮ ಗುರಡಿಡ 190/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

251 ಶ್ರೋ ರುಕಾಮವಾವಬಸಪಪ ಗಣಿ 133/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

252 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಭೋಮಪಪ ತ್ುಕಿಪಾಪಪೂೋಳ 18/2A ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.88 0.019

253 ಶ್ರೋ ಪರವತೋವ ಬಸಪಪ ತ್ಲ್ಲೂರ 138/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

254 ಶ್ರೋ ಮಾಗಿಯವವಶ್ವಪಪಚಿಮಮದ್ 124/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

255 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಮುತ್ತಪಪ ಗಣಿ 140/1+2+3E ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

256 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ದುನದಪಪ ಕಲಲೂೋಳಿಿ 70/+1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

257 ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಮಹಾದೋವ ಗಣಿ 69/+1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

258 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಈರಪಪತ್ಲ್ಪಟಿಿ 152/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

259 ಶ್ರೋ ಹುಸೋನ್ ಬಾಷ್ಾ ಹುನಲನರ 154/+1B ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

260 ಶ್ರೋ ಬಸಟಪಪ ದುಂಡಪಪತ್ಲ್ಲೂರು 138/+5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

261 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ್ ರ್ಂಕಪಪಬುಡಿಹಾಲ್ 136/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

262 ಶ್ರೋ ಗಂಗವಾವ ಪರಸಪಪಬೆಲ್ಗ್ಾಂವ 13 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

263 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಕಾಡಪಪ ತಳಿ 117/9/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

264 ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಲ್ಕಿಪಪಬೆೈಲ್ವಾಡ 69/2A ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

265 ಶ್ರೋ ಚಂದರವಾವ ಬಸಪಪಮೈತಿರ 128/+3 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.90 0.020

266 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಸದಾಶ್ವ ಫರಿೋಟ 74/+9 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂ 1 0.90 0.020

267 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಯಮನಪಪ ದಾಸರ 9/4 &9/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.84 0.019

268 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ್ ಈರಪಪಶ್ಂಪಿಗರ 129/+10 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.86 0.019

269 ಶ್ರೋ ರುಕಿಮಣಿ ಈರಪಪಕುರನನವವರ 67/+1A ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

270 ಶ್ರೋ ಪರಪಪ ತ್ುಕಿಪಪ ಪೂೋಳ 13/+4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.40 0.009

271 ಶ್ರೋ ಯಲ್ವ್ವ ನಂಗಪಪ ಬರಗಿ 127/+6 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.45 0.010

272 ಶ್ರೋ ಕನಕರ್ಪ ಗಿರಪಪದಾಸರ 8/.6 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.42 0.009

273 ಶ್ರೋ ಶಟಿವಾವ ತಾಯವಾವ ಮಿೋಸಿ 112/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.55 0.012

274 ಶ್ರೋ ಶಲೋಭವ ಕುರಪಪರಾವತ್ನವವರ 130/+5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.42 0.009

275 ಶ್ರೋಮಾಥಯಯ ಗುರುಳಿಂಗಯಯಹಿೋರೋಮಠ 116/+4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.41 0.009

276 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬರಗಿ 4/.5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.12 0.003
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ಯೋಜನೆ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

277 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ದುಂಡಪಪಪೂೋಳ 140 & 92 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

278 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಮಲ್ೂಪಪ ನಾಡವಿನಾಮಣಿ 185/+9 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

279 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಬಸಪಪಉತ್ಲತರ 142/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

280 ಶ್ರೋ ಶಂಕರ ಬಸಪಪಬಾಲ್ವಾಡ್ 208/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

281 ಶ್ರೋ ಹನಮತ್ ಗಂಗಪಪರ್ಂಕಟಪಪರ 150/2B ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

282 ಶ್ರೋ ಸಿದದವಾವ ಬಸಪಪಬನಾಜಿ 131 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

283 ಶ್ರೋ ಸುಶ್ೋಲ್ಮಮ ಬಸಪಪನಡುವಿನಮಣಿ 132/1K ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

284 ಶ್ರೋ ಶಾಂತ್ಪಪ ದುಂಡಪಪಬಾಲ್ವಾಡ್ 208/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

285 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ರ್ಂಕಪಪಪೂಜಾರಿ 98/11 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

286 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಬಸಪಪಬೆಲ್ವಾಡ್ 159/A7 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.91 0.020

287 ಶ್ರೋ ಬಸವ ಮುರಿಗಪಪಅಂಗಡಿ 140/+1+2+3B ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

288 ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ಬಸಪಪಮರಗುದಿದ 205/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

289 ಶ್ರೋ ರಾಧವವ ಮುತ್ತಪಪಪೂೋಳ 92 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

290 ಶ್ರೋ ಬಾಲ್ವಾವ ಮಲ್ೂಪಪಅಂಬಿಗಲೋಲ್ 143/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

291 ಶ್ರೋ ನೋಲ್ವ ಶಂಕರಪಪಕೆಲಟಗಿ 127/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

292 ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಹುಲ್ಪಪತ್ಲ್ಲೂರು 138/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

293 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಮಲ್ೂಪಪಅಂಬಾಗಲೋಲ್ 143/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

294 ಶ್ರೋ ಪಾಂಡು ಮಲ್ೂಪಪಅಂಬಾಗಲೋಲ್ 143/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

295 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪಪರಸಪಪ ತಳಿ 141 201 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

296 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ವಜರಮಟಿಿ 165/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

297 ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಕುಮಾರ ರ್ಂಕಪಪ ಬಲದಿಹಾಳ 98/*12 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

298 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪದುಂಡಪಪ ಪೂೋಲ್ 92 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.92 0.020

299 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ರುದರಪಪಬಾಲ್ವಾಡ್ 92 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.92 0.020

300 ಶ್ರೋ ಬಾಲ್ವವ ನಂಗಪಪ ಮುಧೆಲೋಳ 144 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

301 ಶ್ರೋ ಬಾಬು ದುಂಡಪಪ ಮಣಿಕಶಟಿಿ 143/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

302 ಶ್ರೋ ಚನನಪಪಕಾಡಪಪ ಮಲಾಪಪರ 143/2 147/2/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

303 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಶಂಕರ ಪಾಟಿೋಲ್ 146/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

304 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಮಹಾದೋವ ಅಡವಿ 18./10 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

305 ಚಿದಾನಂದ್ ಮಲ್ೂಪಪಒಡಿಯರ .28/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

306 ತ್ುಳಜಾಬಾಯಿ ಕೃಷಣಸಹೆೋಬ ಕೆಲೋಮರ 30/*/ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

307 ಮಸತನಾಸಬ ಹಸನಾಸಬ ಮುಲಾೂ 40/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

308 ಬಸಪಪಬಾಲ್ಪಪ ಶ್ವಪಪರ 42/2A ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

309 ಗುರುಸಪಪ ಬಾಲ್ಪಪಶ್ವಪಪರ 42/2B ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

310 ದುಂಡಪಪ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ್ ಕೆಲೋಮರ 29/.03 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

311 ಭೋಮರಾವ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ್ ಕೆಲೋಮರ 28/.1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

312 ಗುರಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಸುತ್ಗುಂಡಿ 5,6/*1&2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

313 ಚಿನನಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಪೂಜರಿ 78/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

314 ಸಿದದಪಪ ಹನಮಂತ್ ಕೆಲನಾಯಗಲೋಳ 77/3B ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

315 ಸಿದದಪಪ ಟಿಪಪಣಣ ಕೆಲನಾಯಗಲೋಳ 74/*1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

316 ಶಂಕರಪಪ ಭೋಮಪಾಪಯದಾವಡ್ 60/*1B ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

317 ರಾಮಪಪ ಸಿದದಪಪ ಬೆಲ್ಳಿರ್ೋರ 24/.2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

318 ಸುರೋಶ್ ನಂದಯಪಪ ಹುಂಡೆೋಕರ 318/2+3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

319 ರಾಮಣಣಶ್ರೋಶೈಲ್ ಗುಣದಾಳ 68, 69 /1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

320 ಸಲೋಮನಂಗಪಪ ಶೋಷಪಪ ಬಡಗಿ 25/17 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

321 ಬಸಪಪ ಶೋಷಪಪಬಡಗಿ 25/3F ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

322 ನಾರಾಯಣ್ ಸಿದದಪಪಕುಂಬಾರ 78/*1A ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

323 ನೋಲ್ವ ಮಾಯಪಪಪೂಜರಿ 4/3K/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

324 ದುಂಡವವ ಸಿದದಪಪ ಕುಂಬಾರ 78/*/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

325 ಚನನಮಲ್ೂರ್ಪ ಭೋಮಪಾಪ ಸಲೋಂಡಿ 5/1+2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

326 ಶಂಕರ ಬಸಪಪಶ್ವಪಪರ 41/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

327 ಮಕುಬಲ್ಸಾಬ್ ಕಾಲಸಾಬ ಜತ್ಗ್ಾರ 163/23 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

328 ರಾಜೋಶಾಬ್ ಕಾಲಸಾಬ ಜತ್ಗ್ಾರ 163/21 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

329 ಲಾಲ್ಸಾಬ್ ಕಾಲಸಾಬ ಜತ್ಗ್ಾರ 163/24 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

330 ಚಿಂದೋಶಾಬ್ ಕಾಲಸಾಬ ಜತ್ಗ್ಾರ 163/26 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

331 ಮೊಹಮಮದಾಸಬ್ ಹಾಸನಸಾಬಹುನಲನರ 297/*3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

332 ಸೈದಪಪ ಪರಸಪಪಸುನಾಗರ 294/17 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

333 ಮಹಾದೋವ ಬಸಪಪನೆಮಗ್ೌಡರ 240/*/15 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

334 ಬಸವ ಮಹಾದೋವ ಸುನಗರ 294/11,14 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

335 ಗಜಾನಂದ್ ಚನನಪಪ ಶಂಕರಟಿಿ 162/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

336 ಪರಭು ಭೋಮಪಪಶಂಬುಜಿ 173/*3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

337 ಮಗುದಮಾಸಬ್ ಕಾಲಸಾಬ ಜತ್ಗರ 162/*25 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

338 ನಾಗಪಪ ಸತ್ಯಪಪಬೆಟಿಗೋರಿ 150/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

339 ಗಂಗುಬಾಯಿ ಮಾಲಪಪ ಪೂಜರ 158/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

340 ಯಮನಪಪ ಮಲ್ೂಪಪಕಣೆಲಣೋಳಿ 142/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

341 ಸಿದದಪಪ ಪರಮಪಪ ಹಡಿಮಣಿ 138/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

342 ಮಹಾಳಿಂಗಪಪ ಟಿಪಪಣಣಶಂಕರಟಿಿ 162/*3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

343 ಪರಮಾನಂದ ಟಿಪಪಣಣಶಂಕರಟಿಿ 181/*1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

344 ಪರಪಪಗಿರಪಪ ಶಂಕರಟಿಿ 179/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

345 ಕರೋಪಪ ಪರಸಪಪಸುನಾಗರ 294/13 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

346 ಪವಿತ್ರ ಭೋಮಪಪಶಂಕರಟಿಿ 162/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022
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ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ
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ಯೋಜನೆ
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ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
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ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 
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ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

347 ಗಣಪತಿ ಪರಮಪಪತ್ಳವಾರ 169/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂ 1 1.00 0.022

348 ಹನಮತ್ ಗಂಗಪಪಕೆಲರಗಲೋಲ್ 173/2B ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

349 ಶ್ವಾನಂದ್ ಬಸಳಿಂಗಪಪಗುಂಡಕಾಲ್ 289/1K ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

350 ಮಹಾದೋವ ಮಡಪಪಒಡಿಯರ 281/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

351 ಮಲ್ೂಪಪಪರಮಾನಂದ ಒಡಿಯರ 277/*1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

352 ಹಣಮಂತ್ ಶ್ವಪಪಕೌಜಲ್ಗಿ 284/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

353 ಶ್ರೋಶೈಲ್ಪಪಭೋಮಪಪ ಕೌಜಲ್ಗಿ 264/*3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

354 ಶ್ವಪಪತ್ರ ಚನನಬಸಪಪಜನಾವದಾದ್ 298/*2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

355 ರಾಜು ಚಂದರಶೋಖರಗಣಿ 250/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

356 ರೋವನಸಿದದಪಪಭೋಮಪಪ ಕೌಜಲ್ಗಿ 264/*5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

357 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಗುರಪಪಒಡಿಯರ 278/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

358 ನಾಗವ ಮಲ್ೂಪಪನೋಲ್ಜಗಿ 286/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

359 ಹಣಮಂತ್ ಸತ್ಯಪಪನಡುವಿನಮಣಿ 297/*3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

360 ಗಂಗಪಪಆದಿರ್ಪಪ ಗಣಿ 249/*P2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

361 ಪರಮಾನಂದ ಮಲ್ೂಪಪನಲ್ಜಗಿ 286/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

362 ಸಿದದಪಪ ಮುತ್ತಪಪನೋಲ್ಜಗಿ 287/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

363 ಕಾಡಪಪ ಗುರಪಪನೋಲ್ಜಗಿ 288/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

364 ಗಿರಿೋಶ್ ಚನನಪಪಶಂಕರಟಿಿ 180/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

365 ರಜಾಕಾಸಬ್  ಮೌಲಾಸಾ ಬಹುನಲನರ 297/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

366 ಅಬುದಲ್ಸಾಬ್ ವಲ್ಳಿಸಾಬ ಹುನಲನರ 275/*3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

367 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ್ ಹಣಮಂತ್ ಜಲೋಗಿ 276/2D/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

368 ಶ್ರೋ ಗಫರಸಾಬ್ ವಲ್ಳಿಸಾಬ ಹುನಲನರ 278/*1B ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

369 ಶ್ರೋ ಬಸವಾವ ಗಂಗಪಪಕೆಲೋರಗಲೋಲ್ 173/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

370 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ದಂಗಿ 59/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

371 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಪರಮಪಪತ್ಳವಾರ 171/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂ 1 1.00 0.022

372 ಶ್ರೋ ಅಲ್ಪಪ ಬಸಪಪಕೆೋಸರಗಲಪಪ 152 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

373 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಸದಾಶ್ವ ಬಾಳಿಬುಡಿ 58 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

374 ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಕಣೆಲಣೋಳಿ 143 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

375 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ಹಣಮಂತ್ ಗಿರಗಲ್ 52 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

376 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪಆದಿರ್ಪಪ ಗುಣದಾಳ 67/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

377 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಗಂಗಪಪಹನುಮಸಾಗರ 60/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

378 ಶ್ರೋ ಪರಪಪ ಕಲ್ಪಪ ಕುಂಬಾರ 70 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

379 ಶ್ರೋ ಕಲ್ಮೋಶ ಹಣಮಂತ್ ಇಟಕನನವರ 60/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

380 ಶ್ರೋ ರಾಮಣಣ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಗುಣದಾಳ 69/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

381 ಶ್ರೋ ಮಹಾಳಿಂಗಪಪಬಿೋರಪಪ ತರಡಾಲ್ 65 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022
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ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ
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ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

382 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಡ ಹಣಮಂತ್ ಜಿೋರಗಲ್ 152 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

383 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಶ್ವನಂಗಪಪಮಾರಗುಡಿಡ 39/1+2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

384 ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಜನವಾಡ್ 106/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

385 ಶ್ರೋ ರಾಮಗಲಂಡಪಪ ಶ್ವನಪಪಕಿತ್ಲತರು 300/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

386 ಶ್ರೋ ಕಲ್ಪಪ ರಾಮಗಲಂಡಪಪಕಿತ್ಲತರು 323/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

387 ಶ್ರೋ ಪರಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪಜನವಾಡ್ 95/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

388 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ಶ್ವನಪಪಗುಣದಾಳ 32 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

389 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿದದಪಪದಂಗಿ 136 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

390 ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ಪರಮಾನಂದ ತಾಲೋವಾಡ್ 295/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

391 ಶ್ರೋ ಲ್ಕಿಪಪ ಸತ್ಯಪಪಬೆಟಗೋರಿ 158/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

392 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ನಂಗಪಪಮುಚಳಿಂಗಿ 316/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

393 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪಸಿದದಪಪ ಪೂಜರಿ 156/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

394 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ಪರಪಪಹುಂಡೆೋಕರ 315/AB ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

395 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ್ ನಂದಯಪಪಹುಂಡೆೋಕರ 315/2B, 315/B, 314/Bಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

396 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಸದಪಪಹುಂಡೆೋಕರ 321/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

397 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಶಂಕರಪಪಹುಂಡೆೋಕರ 315/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

398 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಸಿದದಪಪಕೆೋಸರಗಲಪಪ 101 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

399 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ರಾಮಪಪಹುಂಡೆೋಕರ 10 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

400 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪಪರಪಪ ಹುಂಡೆೋಕರ 321 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

401 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಶ್ವಳಿಂಗಪಪಗಣಿ 243 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

402 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ಮಹಾನಂಗಪಪ ಕುಂಬ 157 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

403 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ಸತ್ಯಪಪಬೆಟಗೋರಿ 158/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

404 ಶ್ರೋ ಹನಮತ್ ಸತ್ಯಪಪಬೆಟಗೋರಿ 158** ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

405 ಶ್ರೋ ನಂದೋಪಪಅಪಪಣಣ ಹುಂಡೆೋಕರ 315/2K ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

406 ಶ್ರೋ ಗಂಗ್ಾಬಾಯಿ ಮಾಲಪಪ ಪೂಜಾರಿ 158/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

407 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಸತ್ಯಪಪಬೆಟಗೋರಿ 158/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

408 ಶ್ರೋ ಅಪಪನ ನಂಗಪಪಜಗದಾಲ್ 145 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

409 ಶ್ರೋ ಗುರುನಾಠ ಶಂಕರಪಪಹುಂಡೆೋಕರ 10/2B ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

410 ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ನಂಗಪಪಗುಂಡಕಲ್ೂ 289 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

411 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ್ ಬಸಳಿಂಗಪಪ ಕಲಲೂೋಳಿಿ 303/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

412 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ  ಮಡಿಯಪಪಒಡಿಯಾರ 227/*8 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

413 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪಬಸಳಿಂಗಪಪ ಕಲಲೂೋಳಿಿ 301/*1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

414 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಈರಪಪ ಕಲಲೂೋಳಿಿ 303/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

415 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಗಿರಪಪರಂಗ್ಾಪಪರ 309/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

416 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ರೋವನಸಿದದಪಪಪೂಜರಿ 174/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

417 ಶ್ರೋ ಸುಭಾಷ್ ಸದಾಶ್ವ ಗುಣದಾಳ 139/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

418 ಶ್ರೋ ಸಲೋಮಪಪ ಸತ್ಯಪಪ ಕರಿಗುಳಿ 3456 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

419 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಮತ್ ತ್ಮಮಣಣ ತ್ುಂಗಳ 103/*/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

420 ಶ್ರೋ ಸುಜಾತಾ ಬಸಪಪ ನಡವಿನಮನೆ 197/*/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

421 ಶ್ರೋ ಮುತ್ುತರಾಜ ಬಸವರಾಜ ದಂಗಿ 63/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

422 ಶ್ರೋ ತ್ುಳಜಪಪ ಶ್ಡಡಪಪ ಕೆಲನಲನರ 61/*2B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

423 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತವವವಿೋರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಕುಂಬಾರ 29/*2A ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

424 ಶ್ರೋ ಶಾಂತ್ವವ ಸಲೋಮಪಪ ನೋಲ್ಜಗಿ 138/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

425 ಶ್ರೋ ಹನುಮಂತ್ ಗಂಗಪಪನರಗಟಿಿ 154/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

426 ಶ್ರೋ ಗಣಪತಿ ಗಂಗಪಪ ನರಗಟಿಿ 155/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

427 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ಗಂಗಪಪನರಗಟಿಿ 154/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

428 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ಆದಿರ್ಪಪದಲ್ವಾಯಿ 153/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂ 1 1.00 0.022

429 ಶ್ರೋ ಜಗದಿೋಶ್ ಸಲೋಮಪಪಕರಗುಳಿ 345/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

430 ಶ್ರೋ ದರಿಯಪಪ ಶ್ವಪಪಹೆಲಸಲರು 352/3&4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

431 ಶ್ರೋ ಗುರಬಸಪಪ ಶ್ವಪಪಹೆಲಸಲರು 350/6&7 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

432 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ್ ಸಲೋಮಳಿಂಗಯಯ ಗಣಾಚಾರಿ 163/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

433 ಶ್ರೋ ಮಹತೋಶ ಸಲೋಮಳಿಂಗಯಯ ಗಣಾಚರಿ 162/5&6, ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

434 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ್ ರಾಜಪಪ ಕರಗುಳಿ 297/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

435 ಶ್ರೋ ಭಾಗವವ ಭೋಮಪಪಉಪಪರ 332/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

436 ಶ್ರೋ ಸುಭಾಷ್ ನಂಗಪಪ ಮಟಗ್ಾರ 361/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

437 ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಶ್ವಪಪಅರಕೆೋರಿ 213/1,214/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

438 ಶ್ರೋ ರವಿ ಗುರಬಸಪಪಹೆಲಸಲರು 352/3B,387/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

439 ಶ್ರೋ ಅಪಪಣಣಖ್ಾನದಪಪ ಮಾಳಿ 227/2B2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

440 ಶ್ರೋ ಬಾಬು ಶ್ವರಯಪಪಮಾಳಿ 234/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

441 ಶ್ರೋ ಅಯಲಬ್ ದಷಿಗಿರಸಾಬ ಮುಲಾೂ 236/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

442 ಶ್ರೋ ಕಡಯಯಇರಯಯ ಕಂಬಿ 231/2B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

443 ಶ್ರೋ ಈರಪಪಮಲ್ೂಪಪ ಹಲ್ಕಟಿಿ 253/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

444 ಶ್ರೋ ಆಡಮಾಸಬ್ ರಸಲಲ್ಸಾಬ ಪಂಡಾರಿ 256/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

445 ಶ್ರೋ ಸಂಜು ಶ್ರೋಮಂತ್ಚಂದನಾಶ್ವ 271/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

446 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಶಂಕರಪಪಕೆಲೋಟಿ 251/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

447 ಶ್ರೋ ಶಾಲ್ವಾವ ಕಾಡಪಪಕೆಲೋಟಿ 251/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

448 ಶ್ರೋ ಬಸಯಯ ರುದರಯ ಕಂಬಿ 231/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

449 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಯಯ ಈಶವರಯಯ ಕಂಬಿ 241/1/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

450 ಶ್ರೋ ಅನುಸಲಯಾ ಬಸಯಯ ಕಂಬಿ 239/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

451 ಶ್ರೋ ಇರಯಯ ಶ್ವಳಿಂಗಯಯ ಕಂಬಿ 249 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

ಪರಂಪ
ರಾಗತ್ 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ
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ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ

ಜೈವಿಕ 
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

452 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಭೋಮಪಪಮರನಲರ 240/2A/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

453 ಶ್ರೋ ಮಲ್ವವ ಗಣಪತ್ಯ ಕಂಬಿ 239/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

454 ಶ್ರೋ ಸತಿೋಶ್ ಹನುಮಂತ್ ಕರಗುಳಿ 341/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

455 ಶ್ರೋ ಇಬಾರಹಿಂಸಾಬ್ ಡೆಲಂಗರಿಸಾಬ ಪಂಡಾರಿ 239/2K ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

456 ಶ್ರೋ ಯಶ್ೋನಾಸಬೆಲಡಂಗರಿಸಾಬ ಪಂಡಾರಿ 239/2D ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

457 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ದುಂಡಪಪ ಕೆಲನಲನರ 214/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

458 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಕಾಡಪಪಹೆಲಸಲರ 272/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

459 ಶ್ರೋ  ಭೋಮಪಪಮಹಾದೋವ ಪಾಟಿೋಲ್ 347/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

460 ಶ್ರೋ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪಸತ್ಯಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ 377/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

461 ಶ್ರೋ ಹೆಲನನವವ ಗುರಪಪಖ್ಾಕಂಡಿಕಿ 377/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

462 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ಸತ್ಯಪಪಹಂಚಿನಾಳ 377 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

463 ಶ್ರೋ ಧಾರಪಪ ಶ್ವಪಪಹೆಲಸಲರು 352/3B/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

464 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪತ್ಮಮಣಣ ಕುರಿ 377/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

465 ಶ್ರೋ ವಿಠಲ್ ಹಣಮಂತ್ ಉಪಪರ 269/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

466 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಅವವಪಪ ಕಾಂಬೆಿ 292/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

467 ಶ್ರೋ ಚನನಪಪಸತ್ಯಪಪ ಕರಗುಳಿ 325/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

468 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪರ್ಕಪಪ ನಾಯಕ 294/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

469 ಶ್ರೋ ಕಸಲತರಿ ಕೃಷಣನಪಪ ನಾಯಕ 229/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

470 ಶ್ರೋ ಲ್ಕಿವಾವತಿಮಮಣಣ ನಾಯಕ 299/1&2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

471 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯವ ಕಾಡಪಪನಾಯಕ 299/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

472 ಶ್ರೋ ತ್ಂಗೋವವ ದುಂಡಪಪ ಕನಗಲ್ 297 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

473 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ಕಾಡಪಪಗಣಿ 298/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

474 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಕಾಡಪಪಚಿಂಚಾಳಿ 298/2B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

475 ಶ್ರೋ  ಸಿದದಪಪದುಂಡಪಪ ಮುಡಲ್ಗಿ 297/10&11 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

476 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಮಲ್ೂಪಪಬರಡಿ 293/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

477 ಶ್ರೋ ಈಶವರಪಪ ಮಲ್ೂಪಪಹಳಿಂಗಳಿ 299/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

478 ಶ್ರೋ ವಿಠಲ್ ದರಿಯಪಪಹೆಲಸಲರು 352/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

479 ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಠ ಸಿದದರಾಮಪಪತಲೋಮರ 373/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

480 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ರಾಮಪಪಉಪಾಪರ 369/12 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

481 ಶ್ರೋ ಸಿದದಮಲ್ೂಪಪ ಕೆಲಡಚಪಪಹಲ್ಲೂರು 294/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

482 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಪರಪಪಕರಗುಳಿ 344 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

483 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ಚಿನನಪಪವಾಲಮರದ 348/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

484 ಶ್ರೋ ಸುವರಣ ಚಿಕಿಪಪ ಕರಗುಳಿ 344/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

485 ಶ್ರೋ ಲ್ಕವವ ಮುತ್ತಪಪನಾಗರಾಳ 264/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.48 0.011

486 ಶ್ರೋ ಚಂದರವವ ಕುರಿನನವರ 266/6B2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.40 0.009

ಪರಂಪ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

487 ಶ್ರೋ ಕಮಲ್ವ ನಾಗಣಣವರ 338/12 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

488 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪಭೋಮಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ 337/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

489 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ್ ಭೋಮಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ 337/2/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

490 ಶ್ರೋ ದೋವಕೆೋವ ಕಾಡಪಪಕಾಂಬೆಿ 292/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

491 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಭೋಮಪಪಉಳಾಿಗಡಿಡ 329 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

492 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪನಂಗಪಪ ಕನಗಲ್ 349/3K ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

493 ಶ್ರೋ ರುಕಾಮವವಬಸಪಪಕವಳಿಿ 335/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

494 ಶ್ರೋ ಕಲ್ಪಪಬಸಪಪಕವಳಿಿ 536/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

495 ಶ್ರೋ ಸುಭಾಷ್ ಹನುಮಂತ್ ಕರಗುಳಿ 349/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

496 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಬಾಲ್ಪಪಮಾರನಲರ 329/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

497 ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ಹನುಮಂತ್ ಕರಗುಳಿ 341/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

498 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಸತ್ಯಪಪಕರಗುಳಿ 126/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

499 ಶ್ರೋ ಪಪಂಡಾಳಿಕ್ ರಾಮಪಪಇಂಗಲ್ಗಿ 342/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

500 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ಭೋಮಪಪಹೆಲಸಲರು 372/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

501 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಕಾಡಪಪವಾಲಮರದ 346/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

502 ಶ್ರೋ ಮಾಯವ ದಯವಪಪಕುರಿ 339/14 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.80 0.018

503 ಶ್ರೋ ಮುರಿಜಪಪ ಈಶವರಪಪಬೆಳಗಲ 195/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

504 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಗಂಗಪಪ ಜಕಿನನವರ 97/*/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

505 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಶಂಕರ ಘಲೋರಪಡೆ 100/*/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

506 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪಪಟಿಣಶಟಿಿ 105/*/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

507 ಶ್ರೋ ಶ್ವನಪಪ ಪರಪಪಹಂಚಿನಾಳ 87/*/11 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

508 ಶ್ರೋ ರಾಜೋಶ್ ಪರಪಪಲ್ಂಗಲೋಟಿ 28/*/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

509 ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ಈರಪಪಹೆಲಸಲರು 96/*/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

510 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯವಾ ಭರಮಪಪತ್ಲ್ಗೋರಿ 96/*/1D ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.48 0.011

511 ಶ್ರೋ ಬಾಲ್ಪಪ ಸಿದದಪಪಜಕಿನನವರ 82/** ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

512 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಸಿದದಪಪ ದಂಗಿ 63/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

513 ಶ್ರೋ ರಾಜು ಗಂಗಪಪಪೂಜಾರಿ 102/*/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

514 ಶ್ರೋ ತ್ಮಮಣಣಲ್ಕಿಪಪ ತ್ುಂಗಳ 102/*/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

515 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಲ್ಕಿಪಪತ್ುಂಗಳ 103/*/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

516 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಪಟಿನಶಟಿಿ 105/*/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

517 ಶ್ರೋ ಮಹಾಸಾಬಿ ಮೌಲ್ಸಾಬ ಸರಕವಸ 22/*/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

518 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ಕುಬೆೋರಪಪಕುಂಬಾರ 29/*/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

519 ಶ್ರೋ ಹನುಮಾಥ ಕಾಡಪಪಉತ್ತರ 8/*/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

520 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಕಾಡಪಪಬಿೋಳಗಿ 10/2+3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

521 ಶ್ರೋ ಬಾಲ್ಪಪ ಸಿದದಪಪಜಕಿನನವರ 96/*/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

ಪರಂಪ
ರಾಗತ್ 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ

ಪರಂಪ
ರಾಗತ್ 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

522 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಮುಗದುಮ್ 20/*/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

523 ಶ್ರೋ ಪತ್ರಪಪ ರಾಮಣಣ ಪಟಿನಶಟಿಿ 105/*/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

524 ಶ್ರೋ ಮಲ್ವವ ವಿಠಲ್ ಕನಗಲ್ 24/*/1A/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

525 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪ ಸಲೋಂಡಿ 17/*/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

526 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪಪರಪಪ ಕರಗಲೋಳಿ 326/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

527 ಶ್ರೋ ಗಂಗವವಶ್ರೋಶೈಲ್ ಖಂಬಿ 45/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

528 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹೆಲನನಪಪವಾಲಮರದ 178 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

529 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಗುರಪದಪಪಚಿಂಚಾಳಿ 185/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

530 ಶ್ರೋ ಬಸಸಪಪ ಮಲ್ೂಪಪವಾಲಮರದ 173 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

531 ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ಬಿೋಮಪಪಕಡಪಟಿಿ 187 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

532 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪಬಿೋಮಪಪ ಕಡಪಟಿಿ 188/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

533 ಶ್ರೋ ಚಂದರವವ ಮಹಾದೋವ ಬಿಸನಾಲ್ 150/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.40 0.009

534 ಶ್ರೋ ಸಲೋಮನಂಗ್ ಬಾಲ್ಪಪಕಾಂಬೆಿ 167/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.80 0.018

535 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪಯಲ್ೂಪಪ ತ್ುಬಿಬ 159/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

536 ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ರಾಮಪಪಐಹೆಲೋಳ 102/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

537 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಗುರಪದಪಪಚಿಂಚಲ 185/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

538 ಶ್ರೋ ಬಲ್ುಮಾ ಸಾಬುಪಿಂಜಾರ 190/** ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

539 ಶ್ರೋ ರಂಗವವ ಗಲೋವಿಂದಪಪಹಕಿಿ 167 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

540 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ್ ಮಹಾದೋವಪಪಗುಣದಾಳ 140/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

541 ಶ್ರೋ ಧಾರಪಪ ಅಪಪಣಣಗುಣದಾಳ 140/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

542 ಶ್ರೋ ಶ್ಡಡಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮದದಪಪಗಲೋಲ್ 161/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

543 ಶ್ರೋ ತ್ುಳಜಪಪಬಾಲ್ಪಪ ಕೆಲನಲನರ 175 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

544 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಬಾಲ್ಪಪಕೆಲನಲನರ 175/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

545 ಶ್ರೋ ಬಾಲ್ಪಪಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಂಬೆಿ 167/11 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.40 0.009

546 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಅಲ್ಪಪ ಸುಂಕದ 175 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

547 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಕಾಡಪಪಧನಗರ 161/2/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

548 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಗಿರಪಪಕಾಂಬೆಿ 164/14 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.80 0.018

549 ಶ್ರೋ ಗಂಗವವಗಿರಿಮಲ್ೂಯಯ ಜಮಾಖಂಡಿ 162/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.48 0.011

550 ಶ್ರೋ ಶಂಕರ ಮಲ್ೂಪಪಪಾವದೆಟಿಿ 150/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

551 ಶ್ರೋ ರುಕಮಾವವ ಗುರುಪದಪಪಡಂಗಿ 164/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

552 ಶ್ರೋ ಸನನಪಪತಿಮಮಣಣ ಕುರಿ 366/3B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

553 ಶ್ರೋ ಸನನಪಪಗುರುರಾಜ ಗುರುರಾಜ ಕುರಿ 212/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 1.00 0.022

554 ಶ್ರೋ ಸುಮಂಗಲ್ ಮುತ್ತಪಪಶಾಸಿರ 130/1F ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

555 ಶ್ರೋ ಶಂಕರ ಸದಾಶ್ವ ಸರಸವತಿ 133/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

556 ಶ್ರೋ ಪಪಂಡಲೋಕ ಸತ್ಯಪಪಸರಸವತಿ 376/2 330/12 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

ಪರಂಪ
ರಾಗತ್ 
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

557 ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಸತ್ಯಪಪಸುಂಕದ 376/1 &330 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

558 ಶ್ರೋ ಸಿದರಮಪಪ ಸಿದರಮಪಪ ಸುಂಕದ 376/3 &330 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

559 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಗಂಗಪಪಸುಂಕದ 133/1K 132/1BD ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

560 ಶ್ರೋ ವಿಟಿಲ್ ಬಸಪಪಸರಸವತಿ 130/1K ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

561 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಗಂಗಪಪ ಒಂಟಗಲೋಡಿ 132/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

562 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ಕೆಲಮಪಪಸರಸವತಿ 380/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

563 ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಸಿದರಮಪಪತಲೋಮರ 373/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

564 ಶ್ರೋ ಶ್ವಳಿಂಗಪಪ ಸಿದರಮಪಪತಲೋಮರ 373/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

565 ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ್ ಸಿದರಮಪಪತಲೋಮರ 373/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

566 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ತಿಮಮಣಣಕುರಿ 373/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.009

567 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪಪಾಂಡಪಪ ಕುರಿ 366/1A &365/5B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

568 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಅಪಪಲಾಲ್ಸಾಬ ಕಡಾಳಿ 351/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

569 ಶ್ರೋ ಕಾವಜಾ ಅಹೆಮದ್ ವಾಲಕರ 351/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 1.00 0.022

570 ಶ್ರೋ ನಬಿಸಾಬ್ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಪವಾಲಕರ 353/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.40 0.009

571 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಕೆಲಮಪಪಉಳಾಿಗಡಿಡ 322/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

572 ಶ್ರೋ ಸಲಮಾಳಿಂಗ್ ಸಿದರಮಪಪತಲೋಮರ 373/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

573 ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಠ ತಿಮಮಣಣ ತಲೋಮರ 366/3B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

574 ಶ್ರೋ ಸನನಪಪ ಬಸಪಪಕುರಿ 325/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

575 ಶ್ರೋ ಕಲ್ಪಪ ಕಾಡಪಪ ಕರಗಲೋಳಿ 421/1&2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

576 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಪರಪಪಅರಕೆೋರಿ 129/1&4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

577 ಶ್ರೋ ಅಲ್ಪಪಗುರುಬಸಪಪ ಉತ್ಲತರ 349/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

578 ಶ್ರೋ ಸಿದದಳಿಂಗಪಪ ದರಿಯಪಪಹೆಲಸಲರು 356/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.022

579 ಶ್ರೋ ವಿಟಿಲ್ ಅಲ್ಪಪಹೆಲಸಲರು 175 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

580 ಶ್ರೋ ಮುಟಿಪಪ ಶಟಿವಾವಸುಂಕದ 135/1  89/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.40 0.009

581 ಶ್ರೋ ಯಲ್ವವ ಮುಟಿಪಪಮಿೋಸಿ 133/1D ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 0.40 0.009

582 ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ್ ಬಸಪಪನಶಾನ 332/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

583 ಶ್ರೋ ಈರಪಪಬಸಪಪ ನಶಾನ 372/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.36 0.030

584 ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪಬಸಪಪ ಜನವಾಡ್ 333/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

585 ಶ್ರೋ ಸಂಜಯ್ ಬಸಪಪಜನವಾಡ್ 333/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

586 ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪಜನವಾಡ್ 333/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

587 ಶ್ರೋ ಸುಭಾಸ್ ಸದಾಶ್ವ ಘಲೋರಪಾಡ್ 286/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

588 ಶ್ರೋ ಅಂಜುರಬಾಯಿ ಸಂಭಾಜಿ ಶ್ಂಡೆ 286/1E  287/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

589 ಶ್ರೋ ಸುನಲ್ ಹಣಮಂತ್ ಕವಳಿಿ 392/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

590 ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ್ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಗುಣದಾಳ 68/1B/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

591 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ  ರಾಚಪಪಕರಗುಳಿ 297/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

ಪರಂಪ
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ಯೋಜನೆ

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ
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ರಾಗತ್ 
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ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
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ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

592 ಶ್ರೋ ಹೆಲಲಾಬಸಯಯ ದುಂಡಯಯ ಕಾಂಬಿ 35/2  35/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

593 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ರಾಮಪಪ ಕರಗುಳಿ 241/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

594 ಶ್ರೋ ಗುರುಪಾದಪಪ ಕಾಡಪಪ ನೋಲ್ಜಗಿ  138/9  90/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

595 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯವವ ಸಿಡಡಪಪಮದದಪಾಗಲೋಲ್ 161/1A ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಹಿಳ 1 0.88 0.019

596 ಶ್ರೋ ಬಸನಂಗಪಪದುಂಡಪಪ ಜಗಡಾಳ 387/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

597 ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಬಸಳಿಂಗಪಪ ಜಗದಾಳ 153/1B ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

598 ಶ್ರೋ ಸಿಡಡರಲಡ್ ಹೆಲಳಬಸಯಯ ಕಂಬಿ 40/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.011

599 ಶ್ರೋ ಯಶವಂತ್ ಸದಾಶ್ವ ಘಲೋಪಯಡೆ 287/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.72 0.038

600 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಬಾಬಾಸಾಹೆೋಬ ಘಲೋಪಯಡೆ286/1A 286/1D ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.88 0.041

601 ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪಹನಮಂತ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪರ 379/1C ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.018

602 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಬಸಪಪಜಮಗ್ೌಡ 130/2A 131/5 129/6ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.88 0.019

603 ಶ್ರೋ ತ್ಮಮಣಣ ಹಣಮಂತ್ ಆದಿನಾವರ 212/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.85 0.019

604 ಶ್ರೋ ಪರಪಪಮಲ್ಕಪಪ ಹಂಚಿನಾಳ 371/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.026

605 1 1.600

606 1 0.024

577 500.00 13.249

ಖಚುಯ
13.249

13.249

ಪರಂಪ
ರಾಗತ್ 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ವಿಕಾಸ 
ಯೋಜನೆ

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ

ಜೈವಿಕ 
ಗಲಬಬರ 
ವಿತ್ರಣೆ

ಗುಂಪಪಗಳ ರಚನೆ ಹಾಗಲ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ವಯಕಿತಗಳ ನಯೋಜನೆಗಲಸಿರ ಸಪೂೋಟಯ ಎಜನಸಗ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭರಿಸಿದ ರ್ಚಚ

ಪರಂಪರಾಗತ್ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲೂ ಪರಚಾರ ಮತ್ುತ ಸಾಹಿತ್ಯಕಾಿಗಿ ಭರಿಸಿದ ರ್ಚಚ 

ಪರಂಪರಾಗತ್ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅಭ ವೃಧಿದ ಯೋಜನೆ  ( PKVY ) - ಒಟುಿ

ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತ್ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  ( PKVY  ) ಮಾರ್ಚ ಮಾಹೆಯ ಅಿಂತ್ಯ ದ ವರೆಗಿನ  

ಲೆಕ್ಕ  ಶೋಷಿಚಕೆವಾರು ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ಗತ್ರ        2401-00-108-2-18-106

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ
106 13.249

TOTAL 13.249

ಪ್ರಂಪ್ರಾಗತ್ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  ( PKVY  )  2401-00-108-2-18-106   ಘೋಷವಾರೆ
ವಗಯ ಆಥಿಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ

ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 0.489

ಒಟುಿ 13.249 377

28

ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ 0.086 4

ಮಹಿಳ 2.023 106

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ 0.654 33

ವಿಕಲ್ಚೋತ್ನ 0 0

ಪಪರುಷ/ ಸಾಮಾನಯ 10.00 206
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

1 ಶ್ರೋ ರಾಮಚಂದರ ಯಮನಪಪ ನಾಯಿ 43/2ಬ1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿತ್ರಭಾನುಕೆಲೋಟ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.05 0.050 DBT

2 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 304/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.10 0.025 DBT

3 ಶ್ರೋ ಸುಭಾಸ ರಾಮಚಂದರ ನಾಯಿ 311/3ಬ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 1.10 0.102 DBT

4 ಶ್ರೋ ಸಲೋಮ ಮಹಮದ ಅಂಬಿ 507/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.100 DBT

5 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ೂಪಪ ಗುರವ 507/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಝುಂಜರಕೆಲಪಪ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.100 DBT

6 ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಂಗಯಯ ಹಿರೋಮಠ 177/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.020 DBT

7 ಶ್ರೋ ಬಾಳಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಗುರವ 74/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.20 0.050 DBT

8 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಹಲಗ್ಾರ 182/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚನನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.20 0.050 DBT

9 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಕಪರಟಿಿ 176/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.150 DBT

10 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಚನನಪಪ ಕರಿಸಾಯಪಪನವರ 149/1ಕ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಆಲ್ಗುಂಡಿ ಬಿ ಕೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.100 DBT

11 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಹಲಗ್ಾರ 91/2ಕ ಮುಧೆಲೋಳ ಝುಂಜರಕೆಲಪಪ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.100 DBT

12 ಶ್ರೋ ಶ್ದದಪಪ ಸದಾಶ್ವ ಹಲಗ್ಾರ 74/10 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.35 0.087 DBT

13 ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪಬಸಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 304/11 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.020 DBT

14 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಹಲಗ್ಾರ 304/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.15 0.037 DBT

15 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿೋ ಹಣಮಂತ್ ಪೂಜಾರಿ 162/11 ಮುಧೆಲೋಳ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.10 0.025 DBT

16 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 304/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.020 DBT

17 ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಗುರವ 30/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.90 0.022 DBT

18 ಶ್ರೋ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಗುರವ 114/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.15 0.037 DBT

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧಿಿ ಯೋಜನೆ        ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ;   2401~00~111~0~08~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                                ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

ಸಮಗರ 
ತಲೋಟ
ಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃ
ಧಿಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆಲೋವಿಡ-

19 

ಹಲವಿನ 
ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣೆ 
ಪರಿಹಾರ 

ಧನ

ಕೆಲೋವಿಡ-19

ಹಲವಿನ 
ಪರದೋಶ 

ವಿಸತರಣೆಯ
ಪರಿಹಾರ 

ಧನ

ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ
ಸಹಾಯ 

ಧನದ ಮೊತ್ತ
ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

Page 478 Mudhol



ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

19 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಶ್ಡೂಪಪ ಮಾಂಗ 7/12. ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 2.00 1.355 300540505153 89118925922

20 ಶ್ರೋ ಬಂಗ್ಾರವವ ಕಾಶಪಪ ಗಸಿತ 95/1+2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.20 2.300 251202000019 31150600001322

21 ಶ್ರೋ ರುಕಮವವ ಮಾದರ 95/1+2/5/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.45 1.355 851834722969 89119625860

22 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಗಂಗಪಪ ಬಜಂತಿರ 25/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಅಕಿಿಮರಡಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 2.10 1.355 492574420182 89118489009

23 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಚಂದರಪಪ ಸಿದಾದಪೂರ 197/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 3.00 2.550 51665107262 89119277093

24 ಶ್ರೋ ಶ್ಡೂಪಪ ಭೋಮಪಪ ಮಾಂಗ @ ತ್ಳಗೋರಿ 7/15. ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 1.60 1.355 226689563325 89118955185

25 ಶ್ರೋ ಭರಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಮಾಂಗ 67/3,68/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 3.20 2.550 336699874563 143765000000240

26 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಡೆಲಂಬರ 451/8ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ. 1 1.00 0.700 263587963547 31990871752

26 26 14.617

ಖಚುಯ
1.04715

13.5200

0.04998

14.6171

ಸಮಗರ 
ತಲೋಟ
ಗ್ಾರಿಕೆ 
ಅಭ 

ವೃಧಿಿ 
ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋ
ಯತಲೋ
ಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಮಿಶನ್ 
ಯೋಜ 
ನೆಯ 

ಪಾರಥಯ 
ಮಿಕ 

ಸಂಸಿರಣೆ
 

ಕಾಯಯಕರ
ಮದ 

ಹೆಲಂದಾ
ಣಿಕೆ 

ಮೊತ್ತ.

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ
ತಲೋಟಗ್ಾ

ರಿಕೆ ಮಿಶನ್ 
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಪಾರಥಯಮಿಕ 
ಸಂಸಿರಣೆ 

ಕಾಯಯಕರಮದ
(Matching 

Grant ) 

ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ 
ಮೊತ್ತ.

422 13.5200

423 0.04998

TOTAL 14.6171

ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧಿಿ ಯೋಜನೆ   ( CHD ) - ಒಟುಿ

ಸಮಗರ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃಧಿ್ದ  ಯೋಜನೆ   ( CHD ) ಮಾರ್ಚ ಮಾಹೆಯ ಅಿಂತ್ಯ ದ ವರೆಗಿನ  

ಲೆಕ್ಕ  ಶೋಷಿಚಕೆವಾರು ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ಗತ್ರ        2851~00~200~0~01~000

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ
106 1.04715

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ 0 0

ಸಮಗರ  ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃಧಿ್ದ  ಯೋಜನೆ   ( CHD )  2401~00~111~0~08~000 ಘೋಷವಾರೆ
ವಗಯ ಆಥಿಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ

ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ

ಮಹಿಳ

13.52 8

ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ 0.152 2

0 0

ವಿಕಲ್ಚೋತ್ನ 0 0

ಪಪರುಷ/ ಸಾಮಾನಯ 0.94 16

ಒಟುಿ 14.61 26
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಪ.ಸಂ.)

1 ಶ್ರೋ ಅಂಬುಬಾಯಿ ಪಪ ರಾಠಲೋಡ 118/5 ಹುನಗುಂದ ಅಮಿೋನಗಡ ಹುನಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ 1 3 0.10125 437478015636

2 ಶ್ರೋ ಕೃಷಣ ಅಪಪಣಣ ಬಾವಲ್ತಿತ 30/3ಬ ಕಲಾದಗಿ ಸಲಕನಾದಗಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 3 0.10125 509599881318

3 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಕಲಗಲ 128/2ಅ ಅನಗವಾಡಿ ಅನಗವಾಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 3 0.10125 490608286667

4 ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬಸಪಪ ಜಿೋರಗ್ಾಳ 73/3 ಅನಗವಾಡಿ ಅನಗವಾಡಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 3 0.10125 805041868036

5 ಶ್ರೋ ಕಸಲತರಿಬಾಯಿ ರಂಗನಗ್ೌಡ ಗಲೋಪಾಲ್ಕರ 42/5ಅ ಅನಗವಾಡಿ ತ್ುಮಮರಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 3 0.10125 815337956059

6 ಶ್ರೋ ಸುನೋಲ್ ರಂಗನಗ್ೌಡ ಗಲೋಪಾಲ್ಕರ 42/5ಬ ಅನಗವಾಡಿ ತ್ುಮಮರಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 3 0.10125

7 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಮುತ್ತಪಪ ಪಿಚೋಲ 188/2ಅ ಅನಗವಾಡಿ ತ್ುಮಮರಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 3 0.10125 642698617470

8 ಶ್ರೋ ಶೋಕವವ ಕರಪಪ ನಾಗಪಪಗಲೋಳ 6/3. ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 3 0.10125  

9 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಲ್ಕಿವವ  ಮಾಳಿ 128/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ ಪಿ.ಎಂ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 3 0.10125 222227254552

10 ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ತೋಲ 137/17 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 3 0.10125 503657960026

11 ಶ್ರೋ ರಂಗನಗ್ೌಡ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 167/17 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಡರಅರಳಿಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.0675 253350050416

12 ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ಡಲಕಪಪ ಜಿಗಣಿ 1/7. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಡರಅರಳಿಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.0675 229533641810

13 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯಪಪ ಬಸಪಪ ತೋಲ 116/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.0675 245038875916

14 ಶ್ರೋ ಮೊೋಹನ ಬಸಪಪ  ಮಜಜಗಿ 28/1. ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.0675 747957500935

15 ಶ್ರೋ ತ್ುಕಾರಾಮ ಚಂದರವವ ಸಂಕವವಗಲೋಳ 74/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.0675 252683524228

16 ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಭೋ ಪಾಟಿೋಲ್ 11/5. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಾಡರಅರಳಿಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.0675 698473145027

17 ಶ್ರೋ ಮಂಜುಳಾ ಕರಪಪ ಸಂಕವವಗಲೋಳ 74/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 2 0.0675 562382471866

18 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಅಜುಯನಪಪ  ನಾವಿಹ 42/2ಕ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂ 1 2 0.0675 950683323671

19 ಶ್ರೋ ರಂಗವವ ಹಣಮಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 37/3ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.0675 800346027463

20 ಶ್ರೋ ಪರವಿೋಣ ಗಂಗಪಪ ಶ್ರಬಲರ 139/3ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ರಲಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.0675 797869246476

21 ಶ್ರೋ ಸದಪಪ ಮುತ್ತಪಪ ಬಂದಿ 69/6 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಯಡಹಳಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂ 1 2 0.0675 919872046508

22 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಯಮನಪಪ ಕುಳಗೋರಿ 34/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಜಜರಮಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.0675 355970337568

23 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಬಸಪಪ ಗುರವ 29/4. ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.0675 504719649153

24 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಹಣಮಪಪ ಗುರವ 305/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.0675 436913551461

ಜೋಣು 
ಕುಟುಂಬ 
ದಲಂದಿಗ 
ಪಟಿಿಗ 
ವಿತ್ರಣೆ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ ; ರಾಜಯ ವಲ್ಯ : ಮಧುವನ ಹಾಗಲ ಜೋಣು ಕೃಷ್ಟ್  ಯೋಜನೆ     ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ;   2851~00~200~0~01~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                                ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ
ಸಹಾಯ 

ಧನದ ಮೊತ್ತ
ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

 ಮಧು 
ವನ 

ಹಾಗಲ 
ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ಕಾಯಯ
ಕರಮ

ಜೋಣು 
ಕುಟುಂಬ 
ದಲಂದಿ 

ಗ 
ಪಟಿಿಗ 
ವಿತ್ರಣೆ

 ಮಧು 
ವನ 

ಹಾಗಲ 
ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ಕಾಯಯ
ಕರಮ

ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 
ಕುರಿ 

ತ್ಂತ ತ್ರ 
ಬೆೋತಿ 

ಕಾಯರ 
ಕರಮ

ಜೋಣು
 ಕೃಷ್ಟ್ 

ಕುರಿತ್ಂತ 
ತ್ರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯರಕರಮ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

25 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಣಮಂತ್ ಗುರವ 65/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375 369620169658

26 ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ತಿಪಪಣಣ ಗಲ್ಗಲ 127/2 ಕೆರಲರ ಕೆೈನಕಟಿಿ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375 318407842565

27 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ತಿಪಪಣಣ ಗಲ್ಗಲ 127/3 ಕೆರಲರ ಕೆೈನಕಟಿಿ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375

28 ಶ್ರೋ ಕೃಷಣ ಚಂದಪಪ  ಲ್ಮಾಣಿ 48/7 ಕೆರಲರ ಹನಮನೆೋರಿ ಬದಾಮಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 1 0.03375

29 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ತಿಪಪಣಣ ಗಲ್ಗಲ 127/1 ಕೆರಲರ ಕೆೈನಕಟಿಿ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375

30 ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡರ ಹೆಲಸಗ್ೌಡರ 146/4ಬ ಬಾದಾಮಿ ಚಲಳಚಗುಡಡ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375

31 ಶ್ರೋ ಈರಣಣ ಸಿದದಪಪ ಕೆಲೋಳಿ 555 ಬಾದಾಮಿ ಬಾದಾಮಿ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375

32 ಶ್ರೋ ಗ್ೌರವವ ಯಮನಪಪ ಹಂಡಿ 63/1 ಬಾದಾಮಿ ಹೆಲಸಲರ ಬದಾಮಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 1 0.03375

33 ಶ್ರೋ ರಾಜಾ ಮುತ್ತಪಪ ಅಂಗಡಿ 68/1 ಬಾದಾಮಿ ಹಿರನಸಗಿ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375

34 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಶಾಂತ್ಪಪ ಕೆಲ್ಲರ 40/1 ಬಾದಾಮಿ ಹಿರನಸಗಿ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375

35 ಶ್ರೋ ದಾಯವಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಮುದಲನರ 70/2 ಕೆರಲರ ಹವಳಕೆಲಡ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375

36 ಶ್ರೋ ಶಂಭು ವಾಲಕಾ@ ಕಲಗಿ 163/2ಅ ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375

37 ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬಡಿಗೋರ 49/2 ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375

38 ಶ್ರೋ ಸುಮಿತಾರ ಆಡಗಲ್ 78/2 ಕೆರಲರ ಹೆಲಸಕೆಲಟಿ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375

39 ಶ್ರೋ ತಿಮಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಹೆಲಸಮನ 20/1ಬ+2+3ಅ ಕೆರಲರ ಕೆೈನಕಟಿಿ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03375

40 ಶ್ರೋ ಮುದಕಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ನರಸನನವರ 33/3 ಕೆರಲರ ಜಂಗವಾಡ ಬದಾಮಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.03425

41 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

42 ಶ್ರೋ  ಶ್ರೋನವಾಶ ಡಂಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಉತ್ಲತರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

43 ಶ್ರೋ ರಂಜಿತ್ ಜಲೂ ಮುಧೆಲೋಳ ಉತ್ಲತರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

44 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ  ಟಿ ಬರಮೊೋಜಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

45 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಪಿ  ಬರಮೊೋಜಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

46 ಶ್ರೋ ಗಲೋಪಾಲ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

47 ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಣಣ ಭೋಮಪಪ ತೋಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

48 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಭಲಮರತಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1 0.008

49 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಕೆ ಪಡಸಾಲ್ಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

50 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಎ ಗಂಜಿಹಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

51 ಶ್ರೋ ಶಂಕರ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

52 ಶ್ರೋ ಸದಯಯ ಮಠಪತಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

53 ಸುಭಾಸ ಪಾಟಿೋಲ್ ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

 ಮಧು 
ವನ 

ಹಾಗಲ 
ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ಕಾಯಯ
ಕರಮ

ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 
ಕುರಿ 

ತ್ಂತ ತ್ರ 
ಬೆೋತಿ 

ಕಾಯರ 
ಕರಮ

ಜೋಣು
 ಕೃಷ್ಟ್ 

ಕುರಿತ್ಂತ 
ತ್ರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯರಕರಮ

 ಮಧು 
ವನ 

ಹಾಗಲ 
ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ಕಾಯಯ
ಕರಮ

ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 
ಕುರಿ 

ತ್ಂತ ತ್ರ 
ಬೆೋತಿ 

ಕಾಯರ 
ಕರಮ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

54 ಈಶವರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಸಿದದಗಲಂಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

55 ಶ್ರೋ ಸತಿೋಶ ಬಾಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ ಪಿ.ಎಂ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

56 ಶ್ರೋ ಪರಶುರಾಮ ವಿಹ ಶೋಗುಣಸಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

57 ಶ್ರೋ ಕೆಂಚಪಪ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ ಪಿ.ಎಂ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

58 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಹ ಕೆಲೋಟಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

59 ಶ್ರೋ ಶಂಕರ ಬಾಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ ಪಿ.ಎಂ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

60 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ಹಣಮಪಾಪ ಮಿಶ್ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ ಪಿ.ಎಂ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

61 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಗಿರಪಾಪಹಂಚಿನಾಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ ಪಿ.ಎಂ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

62 ಶ್ರೋ ಸದಯಯ ಕೆಲಟಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

63 ಶ್ರೋ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಲಲೋಕಾಪೂರ ವಚಯಗಲ್ೂ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

64 ಶ್ರೋ ಪಡಿಯಪಪ ಯಡಾರಂವಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

65 ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ  ವಾಯ್  ಗಡಿಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

66 ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಬಿ ಬಡಿಗೋರ ಮುಧೆಲೋಳ ಜಾಲಬೆೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

67 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ಉಳಾಿಗಡಿಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

68 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಮರಗುದಿದ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

69 ಶ್ರೋ ರಾಯಪಪ ಸಲನನದ ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ದಾದಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

70 ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

71 ಶ್ರೋ ರಾಚಯಯ ಮಠಪತಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

72 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ  ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

73 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಕರಿಗ್ೌಡ ಬಿೋಳಗಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

74 ಶ್ರೋ ಕೆಲೋಮಾರಪಪ ಸಲನನದ ಬಿೋಳಗಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

75 ಶ್ರೋ ರವಿ ಎಸ್  ಮೋಟಿ ಬಿೋಳಗಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

76 ಶ್ರೋ  ಶ್ವಾನಂದ ಮಂಕಣಿ ಬಿೋಳಗಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

77 ಶ್ರೋ ಪಡಿಯಪಪ ಯಂಡಿಗೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

78 ಶ್ರೋ ಯಂಕವವ ಕಾರಬಾನ ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

79 ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಜಗಿಲ್ ಬಿೋಳಗಿ ಸಿದಾದಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

80 ಶ್ರೋ ಸಲೋಲ್ಬಣಣ ರಾಚಪಪ ಡಂಗಿ ಅನಗವಾಡಿ ಜಾನಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

81 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಮುತ್ತಲ್ಗೋರಿ ಅನಗವಾಡಿ ಜಾನಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

82 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಸಿದದಪಪ ಮಲಾೂಪೂರ ಬಿೋಳಗಿ ಮನನಕೆೋರಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

 ಮಧು 
ವನ 

ಹಾಗಲ 
ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ಕಾಯಯ
ಕರಮ

ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 
ಕುರಿ 

ತ್ಂತ ತ್ರ 
ಬೆೋತಿ 

ಕಾಯರ 
ಕರಮ

 ಮಧು 
ವನ 

ಹಾಗಲ 
ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ಕಾಯಯ
ಕರಮ

ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 
ಕುರಿ 

ತ್ಂತ ತ್ರ 
ಬೆೋತಿ 

ಕಾಯರ 
ಕರಮ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

83 ಶ್ರೋ ಗಲೋಪಾಲ್ ತ್ಳೋವಾಡ ಬಿೋಳಗಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

84 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಹ ಕೆಲೋಟಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

85 ಶ್ರೋ ಶ್ದದಪಪ ಕೆಲೋಟಿ ಸುನಗ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

86 ಶ್ರೋ ದಾನಪಪ ತಲೋಳಮಟಿಿ ಬಿೋಳಗಿ ಸುನಗ ಬಿೋಳಗಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

87 ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಹುಂಡೆಕಾರ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

88 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ದಲಡಡಮನ ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

89 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಕುಂಬಾರ ರಂಜಣಗಿ ರಂಜಣಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

90 ಶ್ರೋ ನಂಗಪಪ ಮೋಟಿ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

91 ಶ್ರೋ ಚಂದರಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಶ್ಂಧೆ ಹಲ್ಗಲ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

92 ಶ್ರೋ ಹನಮಂತ್ ಹಲ್ಗಲ ರಲಗಿ ರಲಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

93 ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಅರಕೆೋರಿ ಶ್ರಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

94 ಶ್ರೋ ಸಹದೋವ ಕಾಂಬಳ ಮಳಲ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ 1 1 0.008

95 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾ ಪತಾತರ ನಂದಗ್ಾಂವ ನಂದಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

96 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಹುಂಡೆಕಾರ ಮಿಜಿಯ ಮಿಜಿಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

97 ಶ್ರೋ ಚನನಬಸು ಸವದತಿತ ಮಿಜಿಯ ಮಿಜಿಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

98 ಶ್ರೋಕಾಂತ್ಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ ಢವಳೋಶವರ ಢವಳೋಶವರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

99 ಶ್ರೋ ಬಸವರಾ ಹವಾಲಾದರ ಮಿಜಿಯ ಮಿಜಿಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.008

100 ಶ್ರೋ ಬಾಬು ಚ ನಾವಿಹ ಉತ್ಲತರ ಉತ್ಲತರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂ 1 1 0.008

101
ಆಡಳಿತಾತ್ಮ

ಕ
ಆಢಳಿತಾತ್ಮಕ 1 1 0.471 0.0010

101 135 3.4490

 ಮಧು 
ವನ 

ಹಾಗಲ 
ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 

ಕಾಯಯ
ಕರಮ

ಜೋಣು 
ಕೃಷ್ಟ್ 
ಕುರಿ 

ತ್ಂತ ತ್ರ 
ಬೆೋತಿ 

ಕಾಯರ 
ಕರಮ

 ಮಧುವನ ಹಾಗಲ ಜೋಣು ಕೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಯ ಪರಚಾರ ಮತ್ುತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಘಟಕದಡಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರ್ಚಚ

ಮಧುವನ ಹಾಗಲ ಜೋಣು ಕೃಷ್ಟ್  ಯೋಜನೆ   ( BEE KEEPING ) - ಒಟುಿ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಖಚುಯ

3.4490

3.4490

ಮಧುವನ ಹಾಗೂ ಜೇಣು ಕೃಷಿ  ಯೋಜನೆ  ಮಾರ್ಚ ಮಾಹೆಯ ಅಿಂತ್ಯ ದ ವರೆಗಿನ  

ಲೆಕ್ಕ  ಶೋಷಿಚಕೆವಾರು ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ಗತ್ರ     2851~00~200~0~01~000

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ

106 3.450

TOTAL 3.450

ಮಧುವನ ಹಾಗೂ ಜೇಣು ಕೃಷಿ  ಯೋಜನೆ   (  )  2851~00~200~0~01~000  ಘೋಷವಾರೆ

ವಗಯ ಆಥಿಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ
ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 0.35

ಒಟುಿ 3.449 101

7

ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ 0.143 4

ಮಹಿಳ 0.21 4

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ 0 0

ವಿಕಲ್ಚೋತ್ನ 0 0

ಪಪರುಷ/ ಸಾಮಾನಯ 2.75 86
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಕರ.ಸಂ.

ಯೋಜನೆ
ಯ 

ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ

ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

1

ನದೋಯ  
ಶನ 

ಹಾಗಲ 
ಆಡಳಿತ್

ವಾಹನ 
ಬಾಡಿಗ

ಶ್ರೋ ಕಾಳಿಕಾ ಟಲಸಯ ಹಾಗಲ ಟ್ರಾರವಲ್ಸ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಢಳಿತಾತ್ಮಕ 1 1 2.739

ಖಚುಯ

2.7390

2.7390

ಕರ.ಸಂ.

ಯೋಜನೆ
ಯ 

ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ

ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಸಹಾಯಧನ
ದ ಮೊತ್ತ 

(ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

1

ಇಲಾಖ್ಾ
 

ಪರಯೋ
ಗ ಶಾಲ

ಬಿೋಜ 
ತ್ಪಾಸಣೆ

ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ತ್ಪಾಸಣೆ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 1 0.10

ಖಚುಯ

0.0979

0.0979

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ .

ಯೋಜನೆ ; ರಾಜಯ ವಲ್ಯ : ನದೋಯಶನ ಹಾಗಲ ಆಡಳಿತ್     ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ;   2401~00~119~5~01~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ನಿರ್ದಚಶನ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತ್ ( ADMINISTRATION )  ಮಾರ್ಚ ಮಾಹೆಯ ಅಿಂತ್ಯ ದ ವರೆಗಿನ  

ಲೆಕ್ಕ  ಶೋಷಿಚಕೆವಾರು ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ಗತ್ರ    2401~00~119~5~01~000

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ

195 2.9890

ಒಟುಿ 2.9890

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಯೋಜನೆ ; ರಾಜಯ ವಲ್ಯ : ಇಲಾಖ್ಾ ಪರಿೋಕ್ಷಾಲ್ಯ ಹಾಗಲ ಬಿೋಜ ಪರಿೋಕ್ಷ    ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ;   2401~00~119~5~01~000

ಇಲಾಖಾ ಪ್ರಿೋಕಾಾ ಲಯ ಹಾಗೂ ಬೋಜ ಪ್ರಿೋಕೆಾ  ( SEED TEST )   ಮಾರ್ಚ ಮಾಹೆಯ ಅಿಂತ್ಯ ದ 

ವರೆಗಿನ ಲೆಕ್ಕ  ಶೋಷಿಚಕೆವಾರು ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ಗತ್ರ    2401~00~119~5~01~000

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ

200 0.1000

TOTAL 0.1000
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಕರ.ಸಂ.

ಯೋಜನೆ
ಯ 

ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ

ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಸಹಾಯಧನ
ದ ಮೊತ್ತ 

(ರಲ. 

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

1 ಶ್ರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್ 114/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.75 0.056 310819086913 17135522146

2 ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಶ್ರಸಂಗಿ 101 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜಲನುನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 0.060 422468074715 17134595489

3 ಶ್ರೋ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 183/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.75 0.056 495960805460 89109909375

4 ಶ್ರೋ ಮುದಕಪಪ ಹೆಲೋಲಯಪಪ ಕುಂಬಾರ 83/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.060 482017514838 17138538379

5 ಶ್ರೋ ಸಚಿನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹುಲ್ಸದ 161/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಟಗುಡಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.90 0.068 366681409240 17134590504

6 ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಮಲ್ೂಪಪ  ಹೆಲಂಗಲ್ 43/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 0.060 304808529060 1437104000083460

7 ಶ್ರೋ ಪದಾಮವತಿ ರಾಮಪಪ ಲಂಗರಡಿಡ 140/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.75 0.056 428582916008 846610110023892

8 ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಬಿೋಮಪಪ ನಾವಿ 25/1,24/1,26/

1
ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.80 0.060 841516282964 1811170821

9 ಶ್ರೋ ರೋವಕಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಿೋಪರಮಟಿಿ 34/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.90 0.068 4309807455865 17134026896

10 ಶ್ರೋ ಕೃಷ್ಾಣ ರಾಮಪಪ ಮಾಲ್ಬಸರಿ 53/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ದಾದನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.86 0.065 744845954569 3762020100699

11 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ದುಂಡಪಪ ತ್ಲ್ಲೂರ 138/9 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.060 495595409620 89122439153

12 ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ಭೋಮಪಪ ಸತಿತಗೋರಿ 63,9/12 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬದಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.90 0.068 622478000417 17134028894

13 ಶ್ರೋ ಅನಂತ್ ಬಾಳಾಸಾಹೆೋಬ ಘಲೋಪಯಡೆ 140/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.75 0.056 843822463415 376202010003408

14 ಶ್ರೋ ಲಲೋಕನಗ್ೌಡ ದುಂಡಪಪಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 167/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.90 0.068 536850003347 784119000283

15 ಶ್ರೋ ಶ್ವಾಜಿ ಬಸವಂತ್ ಕಾಟ 217/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.060 789107746847 5045101000668

16 ಶ್ರೋ ಲಲೋಕಣಣ ಕರಬಸಪಪ ಉಳಾಿಗಡಿಡ 158/6 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.90 0.068 347134679411 27100100005478

17 ಶ್ರೋ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಎಸ್ ಪಾಟಿೋಲ್ 56/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲಪಪ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.88 0.066 225794927495 305301000002010

18 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 24/1. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 0.060 351466094392 5282500100665801

19 ಶ್ರೋ ಸಂಪದಾ ಉದಯ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 299/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.90 0.068 980596260090 62339435017

20 ಶ್ರೋ ಸಾಗರ ಮೊೋಹನ ಪಾಟಿೋಲ್ 135/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.80 0.060 424843620680 4692500101854701

21 ಶ್ರೋ ಪದಾಮವತಿ ಯಂಕಪಪ ನಾಯಿ 63/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.90 0.068 320959576749 510101005086897

22 ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ನಂಗಪಪ ದುಡಾಯಳ 135/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 0.060 820529308568 30169283890

23 ಶ್ರೋ ಕಾಶಪಪ ಜಲಯೋತಪಪ ಹರಕಂಗಿ 43/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.90 0.068 400461807393 89031390672

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ .

ಯೋಜನೆ ; ರಾಜಯ ವಲ್ಯ : ಸಮಗರ ರಲೋಗ ಹಾಗಲ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಯೋಜನೆ    ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ;   2401-00-119-5-02

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಸಮಗರ 
ರಲೋಗ 
ಹಾಗಲ 
ಕಿೋಟ 

ನವಯಹ 
ಣೆ 

ಯೋಜ 
ನೆ

ಸಮಗರ 
ರಲೋಗ 
ಹಾಗಲ 
ಕಿೋಟ 
ಔಷಧಿ
 ಗಳ 
ವಿತ್ 
 ರಣೆ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

24 ಶ್ರೋ ಚೈತ್ನನ ಕಾಡಪಪ ಜಗದಾಳ 217/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಶ್ರಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.88 0.066 530277836679 11127253027

25 ಶ್ರೋ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಮಹಾದೋವ ಹೆಲಸಟಿಿ 126/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.060 336229299424 0784101024802

26 ಶ್ರೋ ಸವಿತಾ ಕೃಷಣಪಪ ಚಿಕಲಿರ 14/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.90 0.068 405151776515 1803800005962

27 ಶ್ರೋ ಸಿದಪಪಪ ಲಲೋಕಣಣ ಮಾಳಿ 56/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.90 0.068 303195413861 17134028894

28 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋ�ವಿ ರಾಮಚಂದರ ಪಟಿಣಶಟಿಿ 276/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಡವಳೋಶವರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.75 0.056 603320090211 916010053228681

29 ಶ್ರೋ ಕಿಶಲೋರ ಜಗದಿೋಶ ತ್ುಂಗಳ 76/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ
ಕಿಲಾೂ 

ಹೆಲಸಕೆಲೋಟಿ
ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 0.060 342344125432 08372600001101

30 ಶ್ರೋ ನವಿೋನ ಸಂಗಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 134 ಮುಧೆಲೋಳ ಸಲೋರಗ್ಾಂವ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.85 0.064 710682581217 0512500101672601

31 ಶ್ರೋ ನಮಯಲಾ ಮನೆಲೋಜಕುಮಾರ ಪಾಟಿೋಲ್ 135/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.86 0.065 394421748617 08372600001101

32 ಶ್ರೋ ಅಮಲಲ್ ಸದಾಶ್ವ ಶ್ಂದ 44/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮಾಚಕನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.81 0.061 811103520885 17134028885

33 ಶ್ರೋ ರುಕಮವವ ವಿಠಠಲ್ ಮರಡಿ 425 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 0.054 544898641523 566523562

34 ಶ್ರೋ ಚಂದರವವ ಸಂಗವವ ಗಸಿತ 89/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.50 0.045 492574420182 3265878963.

35
ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ಯಮನವವ ಹರಿಜನ @ 

ಮಾಂಗ
12/18,12/19 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬದಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.65 0.059 7092644515760 89016797223

36 ಶ್ರೋ ಕಾಯದರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಶೋರಖ್ಾನ 7/4. ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.55 0.050 851834722969 025100200000002

37 ಶ್ರೋ ತ್ುಕಾರಾಮ ಲ್ಕಿಪಪ ದಾಸರ 96/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಕಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 0.61 0.055 780143007889 1035104000036689

38 ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮೋತಿರ 99/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಕಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.51 0.046 313555554491 31463581260

39 ಶ್ರೋ ಪಪಂಡಲೋಕಪಪ ರಾಯಪಪ ಕರನನವರ 106/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 0.054 261472639936 89023255533

40 ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಪಪ ಯಮನಪಪ ತ್ಳವಾರ 163/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.54 0.049 769146936099 32825599917

41 ಶ್ರೋ ರಮೋಶ ಶ್ವಪಪ ಅರಳಿಕಟಿಿ @ನಾಯಿಕ 107/7 ಲಲೋಕಾಪೂರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.65 0.059 235401115444 89033896813

42 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ  ರಮೋಶ ಅರಳಿಕಟಿಿ 107/6 ಲಲೋಕಾಪೂರ ತಿಮಾಮಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.60 0.054 780125490535 89093429905

42 32.50 2.524

ಖಚುಯ
2.0012

0.3079

0.2155

2.5245

ಸಮಗರ 
ರಲೋಗ 
ಹಾಗಲ 
ಕಿೋಟ 

ನವಯಹ 
ಣೆ 

ಯೋಜ 
ನೆ

ಸಮಗರ 
ರಲೋಗ 
ಹಾಗಲ 
ಕಿೋಟ 
ಔಷಧಿ
 ಗಳ 
ವಿತ್ 
 ರಣೆ

ಸಮಗರ ರಲೋಗ ಹಾಗಲ ಕಿೋಟ ನವಯಹಣೆ ಯೋಜನೆ ( S-09 ) - ಒಟುಿ

ಸಮಗರ  ರೋಗ ಹಾಗೂ ಕೋಟ ನಿವಚಹಣೆ ಯೋಜನೆಯ   ಮಾರ್ಚ ಮಾಹೆಯ ಅಿಂತ್ಯ ದ ವರೆಗಿನ 

ಲೆಕ್ಕ  ಶೋಷಿಚಕೆವಾರು ಒಟ್ಟು  ಪ್ರ ಗತ್ರ   2401-00-119-5-02

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ
200 2.0022

422 0.3080

423 0.2158

TOTAL 2.5260

ಸಮಗರ  ರೋಗ ಹಾಗೂ ಕೋಟ ನಿವಚಹಣೆ ಯೋಜನೆ ( S-09 )   2401-00-119-5-02  ಘೋಷವಾರೆ
ವಗಯ ಆಥಿಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ .

ಯೋಜನೆ ; ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ : ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ( D-02 )      ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ;    2435~101~0126 ~000

ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 0.35 5

ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ 0.143 4

ಮಹಿಳ 0.21 4

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ 0 0

ವಿಕಲ್ಚೋತ್ನ 0 0

ಪಪರುಷ/ ಸಾಮಾನಯ 2.75 88

ಒಟುಿ 3.449 101
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಕರ.ಸಂ.

ಯೋಜನೆ
ಯ 

ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ
/ಚಟುವ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ ಭೌತಿಕ 

(ಸಂಖ್ಯಯ)
ಭೌತಿಕ 
 (ಹೆ.)

ಸಹಾಯಧನ
ದ ಮೊತ್ತ 

(ರಲ. 

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

1 ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ರ್ೈಜಿನಾಥ ಪಾಟಿೋಲ್ 148/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 0.658 928401809727

2 ಶ್ರೋ ರವಿಶಂಕರ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಕಾಂತ್ ಪಾಟಿೋಲ್ 413/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.20 1.278 956729836386

3 ಶ್ರೋ ಶಾಂತ್ವವ ರ್ಂಕಪಪ ಅರಮನ 14/12. ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.372 964518269510

4 ಶ್ರೋ ಭಾಗವವ ಬಸನಗ್ೌಡ ಜಾಮಗಲಂಡ 41/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.60 1.556 613232668976

5 ಶ್ರೋ ಚಂದರವವ ಬಸಲಂಗಪಪ ನಂದಗ್ಾಂವ 180/2,181/3,186/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.98 0.917 569069295777

6 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಪರಪಪ ಚಿಮಮಡ 125/* ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.64 1.647 550513508993

7 ಶ್ರೋ ಸತ್ಯವವ ಅಶಲೋಕ ಪಠಾಕ 14/11. ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 284327432044

8 ಶ್ರೋ ಸವಿತಾ ಸದಾಶ್ವ ಹಲ್ಗಲ 148/1ಅ2 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.546 646164111777

9 ಶ್ರೋ ಕಿಶಲೋರ ಜಗದಿೋಶ ತ್ುಂಗಳ 76/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲ್ಕ್ಷಾನಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.00 1.921 342344125432 1811170821

10 ಶ್ರೋ ಸೈದುಸಾಬ ಲಾಲ್ಸಾಬ ಡಂಗಿ 83/2ಅ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಲಸಕೆಲೋಟಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.60 1.556 551615291766 00070110001192

11 ಶ್ರೋ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ದುಂಡಪಪ ಕೌಜಲ್ಗಿ 300/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಢವಳೋಶವರ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 739165169429 89064271997

12 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮವವ ಮುಕುಂದ ವಡರಟಿಿ 4/2. ಮುಧೆಲೋಳ ಢವಳೋಶವರ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 342475194930 4692500102567701

13 ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಕೌಜಲ್ಗಿ 83/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಧಬಾವಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 378531602970 346302010014869

14 ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಶ್ವಲಂಗಪಪ ಮಲ್ಕಾಪೂರ 68/1ಅ/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬಿಸನಾಳ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 467430478785 346302010019845

15 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ ಬೆಲೋರನಟಿಿ 50/8 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಧಬಾವಿ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 966360438977 17170048578

16 ಶ್ರೋ ದಾನಪಪ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಹುದಾದರ 10/4. ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 496660213711 17170049480

17 ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಹಣಮತ್ ಬಾಯಕೆಲೋಡ 65/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 229616442659 4692500101533301

18 ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪ ಗಂಗಪಪ ಹುದಾದರ 282/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಢವಳೋಶವರ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.40 0.374 243258252628 17170033548

19 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಸದಾಶ್ವ ಶ್ಂದ 177/2ಬ/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.79 0.374 206723618647 113701011002100

20 ಶ್ರೋ ಸಂಗಪಪ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಹುದಾದರ 10/3. ಮುಧೆಲೋಳ ಕೆಸರಗಲೋಪಪ ರಬಕವಿ-ಬನಹಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.71 0.732 691203611639 89040386143

21 ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ಅಪಪಣಣ ಕಣಬಲರ 155/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.56 0.593 575926099315

22 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಅಡಿರ್ಪಪ ಗುಡಿ 190/1ಬ,191/1

ಬ,191/3ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.98 1.875 632727755000

23 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಅಗ್ಾರಣೆಪಪ ಅರಕೆೋರಿ 208/1ಡ,208/1ಕ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.08 1.010 949934690609

24 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ಮುತ್ತಪಪ ಮಳಾಯಗಲೋಳ 214/4ಬ,214/8ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.58 0.593 565368232527

25 ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ರಾಮಪಪ ದಲಡಹಟಿಿ 370/1+3/ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.192 869794802141

26 ಶ್ರೋ ಪಾವಯತವವ ಶ್ದಾರಮಪಪ ಜಂಬಗಿ 177/1ಬ/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 2.00 1.921 422979913987

27 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ಹಣಮಪಪ ಹಿಪಪರಗಿ 462/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.20 1.192 214120209726

28 ಶ್ರೋ ಮಾದಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಕಣಬಲರ 155/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.32 0.340 692356786448

29 ಶ್ರೋ ಗದಿಗಪಪ ಬಸಪಪ ಅಳಿಿಮಟಿಿ 20/3ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಬಾಯಡರ ಅರಳಿಕಟಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.45 0.208 469437027068 35519327361

30 ಶ್ರೋ ಸದಾಶ್ವ ತಿಪಪಣಣ ತ್ಳವಾರ 204/1ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.50 0.546 918010111059642

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

31 ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ರ್ಂಕಪರ್ಪ ಐಹೆಲಳಿಿ 187/6 ಮುಧೆಲೋಳ ಕುಳಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.53 0.546 746260758269 918010098714675

32 ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ದುಂಡಪಪ ಬಾಡಗಿ 72/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.20 0.782 958596868017 520101201102907

33 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋಮಪಪ ಕಿಶಲೋರಿ 128/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಬುದಿನ.ಪಿ.ಎಂ. ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 1.60 1.556 522362113247 4692500100806501

34 ಶ್ರೋ ಪರಮಾನಂದ ಚನನಪಪ ಕೆಲಣಲಣರ 78/2ಅ ಮುಧೆಲೋಳ ಚನಾನಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.20 1.192 450093273091

35 ಶ್ರೋ ಕಲಾವತಿ ರಾಮಣಣ ಬಿಸರಡಿಡ 151/2 ಮುಧೆಲೋಳ ರಲಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.80 0.825 540676908293

36
ಶ್ರೋ ಮುತ್ತಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 
ಮುರಿಗನನವರ

182/1ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ಉತ್ಲತರ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.50 0.546 850102954850

37 ಶ್ರೋ ಗಂಗವವ ಸಲೋಮಪಪ ಬಟಕುಕಿಯ 182/7ಬ ಮುಧೆಲೋಳ ರಲಗಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.40 0.453 944336895864

38 ಶ್ರೋ ವಿಠಠಲ್ ದುರಗಪಪ ಮಾದರ 95/1+2/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.60 0.639 760542292597

39 ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಪಾಂಡಪಪ ಚಾಂಬಾರ 326/3ಬ,333/7 ಮುಧೆಲೋಳ ಬೆಳಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.90 0.917 218356773182

40 ಶ್ರೋ ದುರಗಪಪ ಪರಮಾನಂದ ಮಾದರ 95/1+2/5/1,1+2/6/10ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.50 0.546 943951353564

41 ಶ್ರೋ ಬಸವವ ಭೋಮಪಪ ತ್ಳಗೋರಿ 7/9. ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.90 0.917 311742224005

41 34.92 33.318

ಖಚುಯ
30.29782

3.02003

33.3179
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ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ  (  D-02 MICRO IRRIGATION ) - ಒಟುಿ

ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಹನೋ ನೋರಾವರಿ ( D-02 )  ಮಾಚಯ ಮಾಹೆಯ ಅಂತ್ಯದ ವರಗಿನ  
ಲಕಿ ಶ್ೋಷ್ಟ್ಯಕೆವಾರು ಒಟುಿ ಪರಗತಿ     2435~101~0126 ~000

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ
28 30.29782

81 3.05317

TOTAL 33.35099

ಜಿಲಾಾ  ವಲಯ ಹನಿೋ ನಿೋರಾವರಿ ( D-02 )    2435~101~0126 ~000   ಘೋಷವಾರೆ

ವಗಯ ಆಥಿಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ
ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 2.900 4

ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ 0 0

ಮಹಿಳ 7.340 9

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ 0 0

ವಿಕಲ್ಚೋತ್ನ 0 0

ಪಪರುಷ/ ಸಾಮಾನಯ 23.08 28

ಒಟುಿ 33.318 41
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

ಕರ.ಸಂ.

ಯೋಜನೆ
ಯ 

ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ
/ಚಟುವ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ ಭೌತಿಕ 

(ಸಂಖ್ಯಯ)
ಭೌತಿಕ 
 (ಹೆ.)

ಸಹಾಯಧನ
ದ ಮೊತ್ತ 

(ರಲ. 

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತ

1
ಶ್ರೋ ಮಂಜುಳಾ @ಮಂಜವವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ  
ನಾಯಕ

92/13,91/12 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.80 0.010

2 ಶ್ರೋ ಗಂಗವವ ಭರಮಪಪ ಕೆಲೋಳಿ 497/4 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.90 0.010

3 ಶ್ರೋ ಸಾಬನನ ಹೆಲನನಪಪ ಬದಾಮಿ 483/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.010

4 ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಪಪ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ನಾಯಿರ 114/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.75 0.010

5 ಶ್ರೋ ಮಂಜುಳಾ ಪಪಂಡಲೋಕ ನಾವಲ್ಗಿ 135/26 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.010

6 ಶ್ರೋ ಬಸವವ ವಿಠಠಲ್ ನಾವಲ್ಗಿ 135/36 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.90 0.010

7 ಶ್ರೋ ಗಂಗವವ ಯಲ್ೂವವ ಮಾದರ 156/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬದನೆ 1 0.86 0.010

8 ಶ್ರೋ ರೋಣುಕಾ ನಾಗಪಪ ಗಡಿಡ 93/11 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.010

9 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಬೆನನಪಪ ಸಲಕನಾದಗಿ 442/1,442/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.90 0.010

10 ಶ್ರೋ ಸದಪಪ ರಂಗಪಪ ತ್ಳವಾರ 25/6. ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.010

11 ಶ್ರೋ ಹೆಬಾಬಳಪಪ ವಿಠಠಲ್ ತ್ಳವಾರ @ ಗಸಿತ 57/5 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.90 0.010

12 ಶ್ರೋಮತಿ ರೋಣುಕಾ ನಾಗಪಪ ಗಡಿಡ 93/12,93/11 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬದನೆ 1 0.80 0.010

13 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್  ಯಲ್ೂಪಪ ಗಸಿತ 92/6 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.80 0.010

14 ಶ್ರೋಮತಿ ಕಸಲತರಿ ಬಸಪಪ ಮುತ್ಲತರ 29/1. ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.90 0.010

15 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ಯಮನಪಪ ಆನೆಗುದಿದ 100/1 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.80 0.010

16 ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ರಾಮಪಪ ಯಡಹಳಿಿ 29/1. ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.75 0.010

17 ಶ್ರೋಮತಿ. ಸಾವಿತಿರ ಮುತ್ತಪಪ ಕಡಿಡಗುಡಡ 30/1. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.80 0.010

18 ಶ್ರೋ ಹೆಬಾಬಳಪಪ ವಿಠಠಲ್ ತ್ಳವಾರ 226 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 0.90 0.010

19 ಶ್ರೋ ಪಾಂಡಪಪ ಹೆಲನನಪಪ ರಂಗನನವರ @ ನಾಯಕ278/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.86 0.010

20 ಶ್ರೋ ಮಂಜುಳಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ನಾಯಿಕ 33 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬದನೆ 1 0.80 0.010

21 ಶ್ರೋ ಮಂಜುಳಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ ನಾಯಿ 91/11, 91/10 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಳಿಿಗೋರಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 0.010

22 ಶ್ರೋ ಹೆಬಾಬಳಪಪ ವಿಠಠಲ್ ತ್ಳವಾರ @ ಗಸಿತ 154/1+2ಬ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.75 0.010

23 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಬೆನನಪಪ ಸಲಕನಾದಗಿ 442/1,442/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 0.90 0.010

24 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ರಂಗಪಪ ಆಡಿನವರ @ ಅರನಾಡ 10/2. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.010

25 ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ  ಬಸಪಪ ಮದಾದನ 221/1+2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬದನೆ 1 0.80 0.010

26 ಶ್ರೋ ಪಪಂಡೂಕಿೋಪಪ  ರಾಯಪಪ ಕರನನವರ 109/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.90 0.010

27 ಶ್ರೋ ಸಾವಿತಿರ ಮುತ್ತಪಪ ಕಡಿಡಗುಡಡ 424/3, 423/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.80 0.010

28 ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ 140/1,140/5 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.75 0.010

ಜಿಲಾೂ 
ವಲ್ 
ಯ 

ಯೋಜ
ನೆ

ಹನ 
ನೋರಾ 
ವರಿ 
ಘಟಕ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಸಹಾಯಧನ  ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ .

ಯೋಜನೆ ; ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ : ತಾಲ್ಲಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ( TSP )      ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ;    2225~102~1070 ~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ
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ಯ 

ಯೋಜ
ನೆ

ಹನ 
ನೋರಾ 
ವರಿ 
ಘಟಕ
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ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ
(ಹೆ.)

ಯೋಜನೆ ; ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ : ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ  ಲಕಿ  ಶ್ಷ್ಟ್ಯಕೆ ; 2401~00~108~2~30~000

ಜಿಲೂ: ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟ                                                 ತಾಲ್ಲೂಕ ; ಮುಧೆಲೋಳ                                        ಆಥಿಯಕ ; ಲ್ಕ್ಷ್ ರಲಗಳಲೂ                   ಭೌತಿಕ ; ಸಂಖ್ಯಯ / ಹೆೋ ಗಳಲೂ

ಕರ,ಸಂ
ಯೋಜನೆ

ಯ 
ಹೆಸರು

ಘಟಕ/ಕಾ
ಯಯಕರಮ

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಬಾಯಂಕ್  ಖ್ಾತಗ್ಾರಮ
ವಿಧಾನಸಭೆ 

ಕ್ಷೋತ್ರ
ವಗಯ ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯ 
ಧನದ ಮೊತ್ತ

ಆಧಾರ  
ಸಂಖ್ಯಯ

29 ಶ್ರೋ ಹಣಮಂತ್ ಬೆನನಪಪ ಸಲಕನಾದಗಿ 442/1,2,3 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.80 0.010

30 ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಪಪ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ನಾಯಿಕರ 114/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಹಲ್ಗಲ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.90 0.010

31 ಶ್ರೋ ಕೃಷಣಪಪ ಯಮನಪಪ ತ್ಳವಾರ 163/3 ಮುಧೆಲೋಳ ಮಂಟಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 0.86 0.010

32 ಶ್ರೋ ಪಪಂಡಲೋಕಪಪ ರಾಯಪಪ ಕರನನವರ 106/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.80 0.010

33 ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ರಂಗಪಪ ಅರನಾಡ @ ಆಡಿನವರ 104/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬದನೆ 1 0.90 0.010

34 ಶ್ರೋ ಗಣಪತಿ ಸುಭಾಸ  ತ್ಳವಾರ ಉಪಯ ಗಸಿತ 154/1+2ಸಿ/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.75 0.010

35 ಶ್ರೋ ಹೆಲಳಬಸಪಪ ತಿಮಮಪಪ ದಂಡಿನ 44/4, 45/1 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿತ್ರಭಾನುಕೆಲೋಟಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.90 0.010

36 ಶ್ರೋ ಫಕಿೋರಪಪ ದುರಗಪಪ ನಾವಲ್ಗಿ 65/98 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಪಾಲಿಮಾನಯ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.010

37 ಶ್ರೋ ಸಣಣಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಭೋಮಪಪ ಮಸಾಳಿ 43526 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಭಂಟನಲರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.90 0.010

38 ಹೆಬಾಬಳಪಪ ವಿಠಲ್ ಗಸಿತ 154/1+2B ಲಲೋಕಾಪೂರ ಲಲೋಕಾಪೂರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬದನೆ 1 0.75 0.010

39 ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಪಾಪ ರ್ಂಕಪಾಪ ಎಂಡಿಗೋರಿ 215/1 & 27/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಯಡಹಳಿಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.90 0.010

40 ಶ್ರೋ ಪಪಂಡಲಕಪಾಪ ರಾಯಪಾಪ ಕರನನವರ 106/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರು ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.010

41 ಶ್ರೋ ರಂಗಪಪ ನಂಗಪಪ ತ್ಳವಾರ 214/4 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳ 1 0.90 0.010

42 ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಫಕಿೋರಪಪ ಮಲಲ್ಂಗಿ 20/1. ಲಲೋಕಾಪೂರ ಜುನಲನರ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.010

43 ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪ ಗಡೆಡಪಪ ತ್ಳವಾರ 212/3 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಹೆಬಾಬಳ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 1 0.90 0.010

44 ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ರಂಗಪಪ ತ್ಳವಾರ 53/1,53/2 ಲಲೋಕಾಪೂರ ಚಿತ್ರಭಾನುಕೆಲೋಟಿ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬದನೆ 1 0.80 0.010

45 ಶ್ರೋ ಗಣಪತಿ ಪರಮಪಪ ತ್ಳವಾರ 243/2 ಮುಧೆಲೋಳ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ ಮುಧೆಲೋಳ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.80 0.009

45 37.38 0.449

ಖಚುಯ
0.449

0.449

ಜಿಲಾೂ 
ವಲ್ 
ಯ 

ಯೋಜ
ನೆ

ಹನ 
ನೋರಾ 
ವರಿ 
ಘಟಕ

ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ತಾಲ್ಲಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ( TSP )  - ಒಟುಿ

ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ತಾಲ್ಲಕ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪ ಯೋಜನೆ ( TSP ))  ಮಾಚಯ ಮಾಹೆಯ 
ಅಂತ್ಯದ ವರಗಿನ  ಲಕಿ ಶ್ೋಷ್ಟ್ಯಕೆವಾರು ಒಟುಿ ಪರಗತಿ  2225~102~1070 ~000

ಕೆಲೋಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ
08 0.450

TOTAL 0.450

ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತ್ರ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪ್ ಯೋಜನೆ ( TSP )   2225~102~1070 ~000   ಘೋಷವಾರೆ

ವಗಯ ಆಥಿಯಕ ಸಂಖ್ಯಯ
ಪರಿಶ್ಷಿ ಜಾತಿ 0

ಒಟುಿ 0.449 37.38

0

ಪರಿಶ್ಷಿ ಪಂಗಡ 0 0

ಮಹಿಳ 0.449 45

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಾಯತ್ 0 0

ವಿಕಲ್ಚೋತ್ನ 0 0

ಪಪರುಷ/ ಸಾಮಾನಯ 0 0
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ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

1
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಬಾಸಕರ ತಂದ ಶಿವನಗೌಡ 141/ಸಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.00 23338.00 610813317408 `04032320001193 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

2
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಪಿ.ಸಾಗರ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ರಂಗನಾರ್ಥ 
ರೆಡ್ಡಿ

55/2 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.00 23338.00 257050756943 `04032320001193 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

3
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಪಿ.ಬರಹ್ಾಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಪಿ.ನಲಾಿರೆಡ್ಡಿ

6/ಸಿ2 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.79 32558.00 613857272535 `04032320001193 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

4
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಪಿ.ಸಂತ ೋಷ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಪಿ.ರಂಗನಾರ್ಥ ರೆಡ್ಡಿ

55/3 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.79 32558.00 615963534077 `04032320001193 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

5
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಾಸಕರ ತಂದ ಶಿವನಗೌಡ 141/ಸಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 10000.00 `04032320001193 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

6
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಪಿ.ಸಾಗರ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ರಂಗನಾರ್ಥ 
ರೆಡ್ಡಿ

55/2 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 10000.00 `04032320001193 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

7
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಪಿ.ಬರಹ್ಾಾನಂದರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಪಿ.ನಲಾಿರೆಡ್ಡಿ

6/ಸಿ2 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 13951.00 `04032320001193 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

8
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಪಿ.ಸಂತ ೋಷ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಪಿ.ರಂಗನಾರ್ಥ ರೆಡ್ಡಿ

55/3  ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 13951.00 `04032320001193 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

9
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಂ.ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ 3/10ಎ  ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.24 5944.00 988573040545 `04032320001193 ಬಳ್ ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

10
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನಗೌಡ ತಂದ 
ಬಸವನಗೌಡ

141/ಬಿ  ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.14 5664.00 251668689490 `04032320001193 ಬಳ್ ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

11
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಾಸಕರ ತಂದ ಶಿವನಗೌಡ 141/ಸಿ  ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.87 4336.00 610813317408 `04032320001193 ಬಳ್ ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

12
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್.ಜಿ.ರಾಮುಲು ತಂದ 
ಗವಿಯಪಪ

9/24/ಎ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 17552.00 222441014749 `04032320001193 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

13
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಎ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನಗೌಡ ತಂದ 
ಬಸವನಗೌಡ

141 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.70 8595.00 64055799909 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

14
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಶಿರೋ.ಎಂ.ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 140 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.70 9203.00 64055805121 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

15
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಶಿರೋಮತಿ.ವಿ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶಮಾ ಬಿನ್ 
ಸಣ್ೆ ದುರುಗಪಪ

442 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.49 1992.00 64175077738 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

16
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಶಿರೋ.ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

515 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.70 4035.00 64100732853 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

17
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಶಿರೋ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

510 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.28 2407.00 30449795129 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

18
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಎ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನಗೌಡ ತಂದ 
ಬಸವನಗೌಡ

141/ಬಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.70 2579.00 `04032320001193
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

19
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಎಂ.ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ 3/10ಎ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.70 2727.00 `04032320001193
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

20
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಟಿ.ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ 515 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.70 1211.00 `04032320001193
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

21
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶಮಾ 442 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.49 598.00 `04032320001193
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

22
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಜಿ.ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 510 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.28 700.00 `04032320001193
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

23
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಪಿ.ನಲಾಿರೆಡ್ಡಿ 80/ಬಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.57 3367.00 `04032320001193
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

24
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಇಕ್ಲಿ ದ ಡಿಬಸಪಪ 58/ಸಿ, 57/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.92 6992.00 `04032320001193 ಕಂಪಿ್ಲ

25
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟ ಸಿೋತಾರಾಮ 194ಡ್ಡ/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.62 2868.00 `04032320001193
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

26
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಕಾಳ್ಮಾ ಇಕ್ಲಿ 58/ಸಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.59 4576.00 `04032320001193 ಕಂಪಿ್ಲ

27
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಕೆ.ಶಿವರಾಮ ಕ್ೃಷೆ 194/ಡ್ಡ/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.62 2871.00 `04032320001193
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

28
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಕೆ.ರವಿಶಂಕ್ರ 194/ಡ್ಡ/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.62 2868.00 `04032320001193
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

29
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಹೆಚ್.ಆರ.ರಂಗನಗೌಡ 360 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.99 1083.00 `04032320001193 ಕಂಪಿ್ಲ

30
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

T.Pampapathi S/o 

Bilibayappa Badanahatti
280/*/2 ST ಅಂಜ ರ 1.00 3958.00 530773431345 897610410001031 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

31
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Y.Lokesh S/o 

Y.Pampapathi

233/A1, 

233/A2
Other

 

Pomegran

ate

1.20 6743.00 243413609240 64158369765 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

32
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

N.Shivraja S/o 

Yankappa

671/A, 

638/1
Other

 

Pomegran

ate

0.70 3933.00 10714101009381 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

33
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Chaganuru Meti Kreppa 

S/o Govindappa
13/1/C Other

 

Pomegran

ate

0.80 4495.00 301405609031 10714100007346 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

34
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Chaganuru 

Ramalingappa S/o 

Govindappa

13/1C, 

13/B, 13/2
Other

 

Pomegran

ate

2.4 13486.00 461234176398 38628330286 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

35
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

G.Prathap Reddy S/o 

G.Pampanagouda
230/4 Other

 

Pomegran

ate

1.09 10717.00 394031762723 4110100097049 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

36
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

K.Lakshmikantha S/o 

K.Basavaraja Kurugodu
176/A/3 Other ಅಾಂಜೂರ 0.40 1581.00 448546096811 10714101009886 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

37
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Kurubara Neelamma 

W/o K.Basavaraja, 

Kurugodu

176/A/2 Others ಅಾಂಜೂರ 0.80 3164.00 517114733066 10714100009864 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

38
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

K.M.Shanmukhaswamy 

S/o K.M.Virupakshaiah, 

Vaddatti

304/B,303/

*
Others ಅಾಂಜೂರ 1.60 6331.00 951345395427 10768652733 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

39
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Hemavathi W/o 

Shanthanagouda, 

Badanahatti

270/* Others ಅಾಂಜೂರ 2.00 7915.00 666190027698 10809100020883 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

40
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

K.M.Dhakshina Murthy 

S/o Virupakshaiah, 

Vaddatti

304/A/*,30

5/*/*, 

306/A/A/2

Other ಅಾಂಜೂರ 1.17 4630.00 306917924152 6022010012340 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

41
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Channakeshavareddy.B. 

 S/o Ramareddy
246/14 Kurugodu Other ಸಿೋಬೆ 2.00 6014 546620043954 10706100035942 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

42
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Sudharshan Reddy S/o 

B.Ramareddy
246/14 Kurugodu Other ಸಿೋಬೆ 1.00 3007 449607847012 10706100002988 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

43
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Smt.B.K.Ramadevi 76/3 Moka Other ಸಿೋಬೆ 1.00 3007 284989251586 102701011001365 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

44
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Gouramma W/o 

Eshwarappa

34-*/1A, 

87/*/H
Kurugodu ST ಅಂಜ ರ 1.4 5540 306248686051 10714101015106 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

45
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

V.Omkarappa S/o 

V.Hanumanthappa

47/*/2,46/*/

4,51/*/3
Kurugodu ST ಅಂಜ ರ 0.95 3759 953529448582 6292200001770 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

46
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Gali Mallayya S/o 

Hanumanthappa
427/H/3 Kurugodu ST ಅಂಜ ರ 1.2 4748 457923338953 897610110001117 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

47
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Ayyadi Hanumanthappa 

S/o Late Sanna Erappa
31/*/1 Kurugodu ST ಅಂಜ ರ 0.37 1463 573008543052 6292250029888 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

48
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Jadeppa S/o 

Pakkirappa Kerekere

63/*/*,56/*/

*
Kurugodu ST ಅಂಜ ರ 2.2 8706 330181115865 10714100009695 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

49
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Udedha Jadiyappa S/o 

Erappa

146/*/B, 

147/*/B
Kurugodu ST ಅಂಜ ರ 2.2 8706 357008935896 6292250001651 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

50
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Nayakara Havinhal 

Shivalingappa Bin 

Nagendrappa

201/*/B/2 Kurugodu ST ಅಂಜ ರ 1.1 4352 775823495131 6292210031773 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

51
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

V.Huligamma W/o Late 

Eranna

46/*/4,47/*/

2,51/*/3
Kurugodu ST ಅಂಜ ರ 0.98 3878 954882810550 6292200005816 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

52
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

B.Mattappa S/o 

Narasappa

138/*/1,17

9/*/4,179/*/

5,138/*/1

Kurugodu ST ಅಂಜ ರ 1.6 6330 242149780427 6292210031474 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

53
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Y.Venkamma W/o 

Y.Govindareddy
289/*/1 Other

 

Pomegran

ate

2.25 4748.00 311465855501 10584101092284 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

54
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Y.Yashodamma W/o 

Narayana Reddy
289/*/2 Other

 

Pomegran

ate

2.25 4748.00 590103276753 10584101092497 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

55
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Y.Radha W/o Veera 

Reddy
289/*/B Other

 

Pomegran

ate

2.25 4748.00 405122192504 10584101092293 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

56
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Y.Sujatha W/o 

Gopalareddy
289/*/A Other

 

Pomegran

ate

3.25 4748.00 568713041718 10584101092275 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

57
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

B.Channakeshavareddy 

S/o Ramareddy
246/14 Koluru Other ಸಿೋಬೆ 2.00 3007 546620043954 10706100035942 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

58
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

B.Sudarshana Reddy 

S/o Ramareddy
246/14 Koluru Other ಸಿೋಬೆ 1.00 6014 449607847012 10706100002988 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

59
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

B.K.Ramadevi D/o 

Dr.B.K.Ajith Kumar
76/3 Moka Other ಸಿೋಬೆ 1.00 3007 284989251586 102701011001365 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

60
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

M.Kuberappa S/o 

Basappa
3/10A Moka Oil Palm 1.24 5944.00 988573040545 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

61
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

A.Mallikarjuna Gouda 

S/o Basavanagouda
141/B Moka Oil Palm 1.14 5664.00 251668689490 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

62
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Baskara S/o 

Shivanagouda
141/C Moka Oil Palm 0.87 4336.00 610813317408 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

63
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

P.Santhosh Reddy S/o 

P.Ranganatha Reddy
55/3 Kurugodu Other Oil Palm 7.00 32558.00 615963534077 ಕ್ಂಪಿಿ

64
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

P.Mallikarjuna S/o 

Shannu Basappa
58/B Kurugodu

 

Pomegran

ate

1.2 20445.00 403041849745 20018101001957 ಕ್ಂಪಿಿ

65
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Anjinamma W/o 

Govinda

476/1, 

476/3, 

476/5

Ballari SC

 

Pomegran

ate

2.0 34080.00 336489851513 64006654383 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

66
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Lakshmi Bai W/o 

Krishna Naik
95 Ballari SC Chilly 0.5 5000 352867247577 1425101028897 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

67
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

B.Swami Naik S/o 

Rama Naik
67/8 Ballari SC Chilly 1 10000 823908257104 `06442200037780 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

68
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

R.Tulacha Naik S/o 

Takor Naik
55/A Ballari SC Chilly 1 10000 621264644973 `06442200005643 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

69
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

R.Shetu Naik S/o Takur 

Naik
59/B Ballari SC Chilly 1 10000 649797600234 31911100001618 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

70
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Harishchandra S/o 

Ramu Naik
51/1 Ballari SC Chilly 1 10000 565972390532 54014084065 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

71
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Gangu Naik S/o Devala 

Naik
51B/3 Ballari SC Chilly 1 10000 926036167139 10709951594 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

72
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Shankar Naik S/o 

Devala Naik
115A/1 Ballari SC Chilly 1 10000 368195293760 10709953091 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

73
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Raja Naik S/o Kulayi 

Naik
284C/1 Ballari SC Chilly 1 10000 264861923814 20023127000750 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

74
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Gouri Bai W/o Kulayi 

Naik
284B/1 Ballari SC Chilly 1.5 15000 466646871317 20023127000761 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

75
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

D.Lakshmi Naik S/o 

Devala Naik
51B/2 Ballari SC Chilly 1 10000 674354422312 10709942727 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

76
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

N.Basavaraja S/o 

N.Yankappa
668/1 Kurugodu ST Chilly 2 20000 612785436028 91901008323502 ಕ್ಂಪಿಿ

77
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

N.Shivaraja S/o 

N.Yankappa
671/A, 672 Kurugodu ST Chilly 2 20000 544856136441 64056920652 ಕ್ಂಪಿಿ

78
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Kaggal Nagaraja S/o 

Lakshmappa
658/2 Kurugodu ST Chilly 1.9 19000 582728986474 10714101046683 ಕ್ಂಪಿಿ

79
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Nayakara Hosalli 

Gangamma W/o 

T.Basappa

48B Kurugodu ST Chilly 2 20000 212657635282 15890100119129 ಕ್ಂಪಿಿ

80
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Chandrayyana Kote 

Sunkamma W/o Late 

Bhimappa

170/D/26/2 Kurugodu ST Chilly 0.48 4800 718957263089 10606101063264 ಕ್ಂಪಿಿ

81
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Nayakara K.Ramanna 

S/o Late Sunkappa
169D Kurugodu ST Chilly 0.4 4000 917343195911 10606100006074 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

82
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

B.Basavaraja S/o Late 

B.Thimmappa
115/A1C Kurugodu ST Chilly 0.82 8200 442436099618 64137810265 ಕ್ಂಪಿಿ

83
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

N.Basanthi W/o 

Anjineyalu
671A Kurugodu ST Chilly 0.4 4000 764661374785 10977101009752 ಕ್ಂಪಿಿ

84
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

V.Yerriswamy S/o 

Venkataramana
65/11 Kurugodu SC ಸಿೋಬೆ 1.60He 17520 235752000975 54036828238 ಕ್ಂಪಿಿ

85
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Harijana Eramma W/o 

Late mareppa
12/1/ Kurugodu SC ಅಂಜ ರ 1.4 16800.00 854757733452 37175362377 ಕ್ಂಪಿಿ

86
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Harijana Pavadamma 

W/o Late Sanna 

Mareppa

12/3/ Kurugodu SC ಅಂಜ ರ 1 12000.00 895553324696 10714101028906 ಕ್ಂಪಿಿ

87
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Harijana 

Hanumanthappa S/o 

H.Mareppa

12/5/ Kurugodu SC ಅಂಜ ರ 0.64 7677.00 995808819185 10714101039799 ಕ್ಂಪಿಿ

88
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Harijana Hulugappa S/o 

Mareppa
12/2/ Kurugodu SC ಅಂಜ ರ 1 12000.00 270125618646 34455536348 ಕ್ಂಪಿಿ

89
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Lalithambika W/o 

Venkata Suryanarayana 

Raju

286/A Koluru Others Mango 2 40000.00 344085271729 10714100005179 ಕ್ಂಪಿಿ

90
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Vaddara Sanjeevappa 

S/o Sunkappa
68/2, 69/1 Kurugodu SC ಅಂಜ ರ 1.20 14400.00 644478387550 ############### ಕ್ಂಪಿಿ

91
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

V.Lalithamma W/o 

V.Sanjeevappa
27*, 76* Kurugodu SC ಅಂಜ ರ 1.60 19198.00 227154353808 10714100006245 ಕ್ಂಪಿಿ

92
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Govinda S/o 

Narayanappa
476/4 Ballari Others

Pomogran

ate
1.40 23855.00 551108746046 136510011001256 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

93
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Anjinamma  S/o 

Govinda

466/3, 

466/A, 

476/5

Ballari Others
Pomogran

ate
0.58 9881.00 336489851513 64006654383 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

94
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

Y.Hanumantha Reddy 81/1 Moka Others ಸೋವಂತಿಗ 1.00 10000.00 689110426729 10798100000978 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

Smt.Lakshmi 

Venkateshwara Neeru 

Balakedaarara Sangha 

®

426/1,
Rupanagu

di
Others Chilli 4.31 280000.00 655455835568 20003105000564 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

Sri.Malleshwara 

Thotagarike Belegarara 

Sangha ®

290/A Moka Others Drumstick 1.64 372400.00 597634923911 20043105000002 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

Sri.Nettakallappa Neeru 

Balakedarara Sangha ®
107/1 Moka Others Chilli 2.67 260000.00 409430886275 `013822010000019 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

Sri. Veeranjaneya 

Thotagarike Belegarara 

Sangha ®

269/B Moka Others ದನಿಯಾ
1.836

(8000 Sq. 

M)

372400 339983889882 20003105000572 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

Sri. Veerabadreshwara 

Thotagarike Belegarara 

Sangha ®

41/A
Rupanagu

di
Others

3.04 

(8000 

Sq.M)

372000 260491937646 10605111003387 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

Sri Handiihal 

Thotaragarike 

Belegarara Sangha ®

41/ABCD/1

B, 

41/ABCD/2

, 55/A1E, 

135/1, 

217B/1

Koluru Others Chilli

43.59

(6000 Sq 

M)

280000 418201397287 60382777438 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

Smt.Konadala Lakshmi 

Thotagarike Belegarara 

Sangha ®

110/3 Moka Other Chilli

1.464

(8000 

Sq.Mt)

372400.00 968974711395 `013822010000053 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

Sri.Kodandarama 

Thotagarike Belegarara 

Sangha ®

43/A/4, 

43/A/1
Moka Other Chilli

2.436

(8000 

Sq.M)

372400.00 762972937755 10749101112162 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

Sri.Nanjundeshwara 

Neeru Balakedarara 

Sangha ®

69/A
Rupanagu

di
Other Chilli

2.31

(7000 

Sq.M)

326600.00 511642133584 10997111000511 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

Smt.Renukadevi Neeru 

Balakedarara Sangha ®
244

Rupanagu

di
Other Chilli

2.34

(8000 

Sq.M)

348750.00 792814328862 10997111000487 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

105
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

Podu  Chandra Babu 

S/o Pullayya
302/C/4 Ballari Other Structure 1.4 788000.00 540919509454 918030054381509 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

106
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

Podu Chandra S/o 

Pullayya
302/C/4 Ballari Other Tomato 1.4 273000.00 54091909454 918030054381509 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

107
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್ Smt.Shanthamma 155/3 Kolur Other Tomato

3900 

Sq.M.
280000.00 648619709471 920010042591016 ಕ್ಂಪಿಿ

108
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

N.Shanthamma W/o 

Late Govindappa
155/3 Ballari Others Structure 0.5 768300 648619709471 920010042591016 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

109
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

N.Hanmunthappa S/o 

Mareppa
159/D Ballari Others Structure 0.5 788000 993711398461 920010042591032 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

110
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

K.Sulochanamma W/o 

K.Venkata Rao
83/C Ballari Others Structure 0.5 788000 559443117571 ############### ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

111
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

K.Sulochanamma W/o 

K.Venkata Rao
83/C Ballari Other Tomato 0.5 280000.00 559443117571 ############### ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

112
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

N.Hanumanthappa S/o 

Mareppa
159/D Ballari Other Tomato 0.5 280000.00 993711398461 920010042591032 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

113
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

Thippeswamy S/o 

Chandrappa
152/2 Ballari Other Tomato 0.5 273000.00 600542386972 920010042591786 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

114
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

Smt.Gangamma W/o 

Bailuru Eranna
90/2 Koluru ST Chilli 2.49 280000.00 335985725941 920010051510916 ಕ್ಂಪಿಿ

115
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

Smt.Gangamma W/o 

Bailuru Eranna
90/2 Koluru ST Chilli 2.49 788000.00 335985725941 920010051510916 ಕ್ಂಪಿಿ

116
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

V.Murali W/o 

V.Lakshmikanth Rao

127/A/1D,

127/A/1K
Moka Others Tomato 0.51 394000.00 878028699065 911010003448539 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

117
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

P.Suryanarayana 

Sharma S/0 

P.Venkateshwara Rao

127/A/1E Moka Others Tomato 0.22 157600.00 571750200914 37001515303 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

118
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

Dulapalli Rajendra S/o 

Late D.Mohan Rao
411/1

Rupanagu

di
Others Tomato 0.82 788000.00 854023169866 `004110100034882 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

119
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

J.Mohan S/o J.Vallabha 

Shastri
127/A/1G Moka Others Tomato 0.22 157600.00 895503657773 10605100009509 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

120
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

B.K.Balanarasimha 

Murthy S/o 

B.K.Shivashankar 

Shastri

127/A/1F Moka Others Tomato 0.22 157600.00 743337150754 17601930000204 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

121
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

V.Swarna Gouri W/o 

V.Murali
127/A/1H Moka Others Tomato 0.28 197000.00 815791433784 911010003448225 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

122
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

Ramappa S/o 

Pakkirappa

153/R/1, 

153/R/3
Koluru ST Tomato 1.28 788000.00 699384355491 920010056580428 ಕ್ಂಪಿಿ

123
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

Dulapalli Rajendra S/o 

Late D.Mohan Rao
411/1

Rupanagu

di
Others

Hybrid 

Vegetable
0.82 294000.00 854023169866 `004110100034882 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

124
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

Thippanna S/o 

Lakshmappa
20/`3 Koluru ST Chilli 0.71 275520.00 905095390837 920010056578274 ಕ್ಂಪಿಿ

125
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

Thippeswamy S/o 

Chandrappa
152/2 Ballari Other Structure 0.5 768300.00 600542386972 920010042591786 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

126
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
INM-IPM

ಕಾಮಾಕ್ಷಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಹೆ ನ ುರಪಪ

146/1 & 

64/10
ಮೋಕಾ Others 2.76  A/c No.CB 90103 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

127
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
INM-IPM

ಎನ್.ಸಣ್ೆ ಒಬಲ್ಲೋಶ್ ತಂದ 
ಎನ್.ರಾಮಣ್ೆ

138/A2 ಮೋಕಾ Others 1.70

 A/c 

No.0138021010053

29 OR 

520191001842801

ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

128
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
INM-IPM ಎ.ಹುಲ್ಲಗಪಪ ತಂದ ಎ.ರಾಮಯಯ 173/2 ಮೋಕಾ Others 2.50

 A/c 

No.64143797573
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

129
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
INM-IPM ನಾಗಪಪ ತಂದ ಪ್ಂಪಣ್ೆ

565, 

98/A4, 

116/B2

ಮೋಕಾ Others 2.50 -

 A/c 

No.5201910018450

61

ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

130
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
INM-IPM ಟಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಹುಲುಗಪಪ 177/1/B ಮೋಕಾ Others 2.76

 A/c 

No.5202910024219

39

ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

131
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
INM-IPM

ಹೆ ನ ುರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಹುಲುಗಪಪ

177/02 ಮೋಕಾ Others 2.94

 A/c 

No.5201910018945

83

ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

132
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
INM-IPM ರಾಮಾಂಜಿನಮಾ ಗಂಡ ವನುಯಯ 218/C ಮೋಕಾ Others 2.58

 A/c 

No.5201010172999

14

ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

133
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
INM-IPM ವನುಯಯ ತಂದ ಎರಯಪಪ 253/B ಮೋಕಾ Others 3.10

 A/c 

No.5201010173187

30

ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

134
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
INM-IPM ಚನುಪಪ ತಂದ ರಾಮಣ್ೆ 138/A/1 ಮೋಕಾ Others 2.50

 A/c 

No.39444557219
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

135
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
INM-IPM ಓಬಳೆೋಶ ತಂದ ಎನ್.ರಾಮಣ್ೆ 138/A3 ಮೋಕಾ Others 2.50

 A/c 

No.5201010173655

77

ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

136
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
INM-IPM

ಎಸ್.ಸಣ್ೆ ಓಬಳೆೋಶ ತಂದ 
ಎನ್.ರಾಮಣ್ೆ

138/A2 ಮೋಕಾ Others 2.50

 A/c 

No.5201910018428

01

ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

137
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
INM-IPM

ಹೆೋಮಾಚಾರಿ ತಂದ ಹೆ ನ ು 
ರಪಪ

109/2 ಮೋಕಾ Others 2.60

 A/c 

No.0138001010150

92

ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

138
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್

Ramanna S/o Harijana 

Hulugappa
`11/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others Chilli 5.00 100000 `481900376834 `10685100012719 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

139
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ವಿೋರೆೋಶಗೌಡ ತಂದ 
ವಿೋರಯಯಸಾಾಮಿ

47ಎ ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others 7.63 150.00 260491937646 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

140
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಪಿ.ಬಸವನಗೌಡ ತಂದ 
ವಿೋರೆೋಶಗೌಡ

43ಬಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others 3.60 150.00 605900859214 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

141
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಪವನಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಎರೆಯಪಪಗೌಡ.ಪಿ

45ಬಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others 3.50 150.00 382459167752 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

142
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ರಮೆೋಶ ತಂದ ರಾಮಯಯ 127/6 ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others 3.62 150.00 27009378932 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

143
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಎ.ಮಲಿನಗೌಡ ತಂದ 
ಎ.ನಾಗೋರೆಡ್ಡಿ

164/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others 3.62 150.00 881897365525 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

144
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಆರ.ನಾಗನಂದರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ನಾಗಾಜುಯನರೆಡ್ಡಿ

48/ಎ ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others 2.68 150.00 474094049550 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

145
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ರಾಜಶೋಖರ.ಎಸ್. ತಂದ 
ಸಿದಿನಗೌಡ

223ಸಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others 3.76 150.00 413475363283 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

146
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಎಂ.ಸಿಕ್ಂಧರ ಭಾಷಾ ತಂದ 
ಎಂ.ಸತತರ  ಸಾಭ ್

125/3 ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others 4.10 150.00 237149778323 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

147
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಿ.ಹನುಮನಗೌಡ ತಂದ 
ಬಿ.ಶಿವಣ್ೆ

76ಎ/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others 2.69 150.00 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

148
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಪಿ.ಭರತರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ 26 ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others 2.22 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

149
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ ಪನುಪಪ 24ಸಿ/1ಬಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

150
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಪರಶುರಾಮ ತಂದ ಚನುಪಪ 16ಎ1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

151
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಶಂಕ್ರಯಯ 30ಎ ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

152
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಬಿ.ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ

10ಡ್ಡ ರ ಪನಗುಡ್ಡ Others ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

153
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 ಶಿೋರ್ಥಲ ಗೃಹ ಘಟಕ್

Shri Haripriya Cold 

Storage, 
ಬಳ್ಾಳರಿ Others 1.40 Crore ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

154
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್

K.Divyasree W/o 

K.Rajesh

157/ಬಿ2ಸಿ, 

157/ಸಿ
Rupanagu

di
Others

ದ ಣ್ೆ 
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ

1265600.00 361103104324 918010101677687 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

155
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್

K.Divyasree W/o 

K.Rajesh

157/ಸಿ, 

157/ಬಿ2

Rupanagu

di
Others

ದ ಣ್ೆ 
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ

224000.00 361103104324 918010101677687 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

156
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್

D.Raghavendra C/o 

D.Thimmappa
34/ಎ, 34/ಸಿ

Rupanagu

di
Others ದಾಳಿಂಬೆ 200000.00 685067785908 846710110002526 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

157
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

Channareddy S/o 

Thimmareddy
100/5 Moka Others Drumstick 2.0 228000.00 752885375997 10749100031438 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

158
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

Mekala Ramesh Babu 

S/o Thirupateyya
81/2 Kurugodu Others Fig 1.2 228000.00 253874263296 54036814429 ಕ್ಂಪಿಿ

159
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

B.Channakeshava 

Reddy S/o Ramareddy
246/14 Koluru Others Guava 2.00 6014.00 546620043954 10706100035942

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

160
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

B.Sudharshan Reddy 

S/o Ramareddy
246/14 Koluru Others Guava 1.00 3007.00 449607847012 10706100002988

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

161
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

B.K.Ramadevi W/o 

Dr.B.K.Ajith
76/3 Koluru Others Guava 1.00 3007.00 284989251586 102701011001365

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

162
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

Arun Kumar.B. S/o 

Basavanagouda
240/C/1D

Rupanagu

di
Others Onion 1.40 87500 671154323848 `06152200042768

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

163
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

Savithramma W/o 

K.Somashekar

15/A/3, 

16/B/3

Rupanagu

di
Others Onion 1.00 87500 711350945911 10912101043048

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

164
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

B.Eramma W/o 

B.Narayana
100/1

Rupanagu

di
Others Onion 0.99 87500 749549039580 10912101032990

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

165
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

Kambala Shankarayya 

S/o Hanumanthappa
30/C

Rupanagu

di
ST Onion 2.40 87500 759504231572 10912101001194

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

166
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

Kambala Shankarayya 

S/o Hanumanthappa
3/`2

Rupanagu

di
ST Onion 1.30 87500 201853124370 846710110004388

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

167
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

Agasara Keshavareddy 

S/o Dodda Lingappa
132B2/B

Rupanagu

di
Others Onion 1.16 87500 349922875457 `06152210005440

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

168
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

A.Veeresha S/o Late 

A.Mallikarjuna
211/4

Rupanagu

di
Others Onion 1.12 87500 441974245382 `06152200018235

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

169
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration

Thippeswamy S/o 

Pennappa
24C/1B

Rupanagu

di
ST Onion 1.60 87500 816634212349 34786825583

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

170
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

Sunkamma W/o 

Bheemappa
Kurugodu Others 15000 411680684160 64102901800 ಕ್ಂಪಿಿ

171
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

Vishnu Naik S/o 

Tulacha Naik
Ballari SC 15000 725628858518 33120973728 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

172
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

S.Pandu Naik S/o 

Kulaya Naik
Ballari SC 15000 322120053721 `06442200006480 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

173
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

Sujatha W/0 

Chandrashekar.P
Moka Other 15000 212582550722 520101225788401 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

174
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

Srikantha S/o 

Hanumantha
Ballari Other 15000 533747458677 10818101004836 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

175
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

Hampamma W/o 

Nagabhushana
Ballari Other 15000 855930106500 10818101037986 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

176
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

K.Parvathamma W/o 

Hanumanthappa
Moka Other 15000 883977146274 64094981145 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

177
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅದ್ದಮನೆ ತಾಯಣ್ೆ ತಂದ 
ಅದ್ದಮನೆ ಮರೆೋಪಪ

167*ಎ2,17

0*ಎ2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.75 108500.00 379715799620 23111100008365 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

178
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅದ್ದಮನೆ ಕ್ುರಿಮಯಯ ತಂದ 
ಅದ್ದಮನೆ ಮರೆೋಪಪ

186*2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.80 72500.00 422624295045 ############### ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

179
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಪಂಪಪತಿ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ
114/ಬಿ,115/

ಎ2
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಅಂಜ ರ 2.36 30634.00 363456871359 6292210032090 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

180
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಾರೆಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ 40/ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 82400.00 597723476246 64058140467 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

181
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹಿರೆೋ ನಾಯಕರ ಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಈರಣ್ೆ

87/3 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಅಂಜ ರ 0.41 21000.00 560720371404 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

182
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ ಗೌರಯಯ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ ಬಿ 
ಮಕ್ಪಪ

193*1,195/

ಬಿ1
ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.09 82400.00 353998653915 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

183
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ ಗಾದಪಪ ತಂದ ಎಂ 
ಹನುಮಂತಪಪ

65/28 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.00 118000.00 210488813369 30354569980 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

184
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಾಲಪಪ ತಂದ ಯಂಕ್ಪಪ 30/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3.21 43000.00 812437838592 ############### ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

185
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಜಿ ಭರಮನ ಗೌಡ ತಂದ 
ಎಸ್.ಜಿ ಷಣ್ುಾಖಪಪ

107/ಎ/1,11

0/ಬಿ,110/ಬಿ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 9.10 68000.00 421754534408

000000303545699

80
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

186
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ. ಮುತಿತರಾಜ್ ತಂದ 
ತಿರುಪತಪಪ

65/3,65/4 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ನುಗೆ 2.90 40500.00 862928895281 10714100007468 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

187
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಯು. ಸಾಯಿಬಣ್ೆ ಗಂಡ ಯು. 
ರಂಗಪಪ

469/2ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 2.44 36000.00 753919415477 10714101036330 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

188
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಡ್ಡ.ಸುಬಬಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ಡ್ಡ 
ನಾಗೋಶಾರ

303/3,304/

ಬಿ/3
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 7.10 192000.00 993632252237 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

189
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಹೆೋಮವತಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಪಲ್ಲಿದ ಷನ ಾಖಪಪ

143/1 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.40 76500.00 381602964842 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

190
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ುರುಬರ ಮಹ್ಾದೋವ ತಂದ 
ಕ್ುರುಬರ ಪಂಪಣ್ೆ

270/1 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.50 77400.00 889675384128 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

191
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲಕ್ಷಾಮಾ ಗಂಡ ಬೆೈಲುರು 
ಮಾರೆಪಪ

2/ಬಿ1 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.10 155500.00 511593579515 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

192
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹುನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ
42/F, 

40/D/2
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.96 40000.00 309183717796 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

193
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸವನಗೌಡ ತಂದ ಅದ್ದಗೌಡ 116/R/1 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 620775017717 31911100005838 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

194
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿವಮಾ ಲ್ಲೋಟ್ ಕ್ುರುಬರ 
ಪಂಪಣ್ೆ

268/A ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.74 145000.00 788693099655 31911100002400 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

195
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸುರೆೋಂದರರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ವಿೋರಾರೆೋಡ್ಡಿ

282/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 82400.00 989992125713 520101057730217 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

196
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಲಪನಾ ಶಿರೋ ಗಂಡ ಉದಯ್ 
ಕ್ುಮಾರ

284/1,284/

2
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.70 155600.00 387191887459 50100255588343 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

197
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ. ತಿಮಾಪಪ ತಂದ ಮಲಿಪಪ 282/ಸಿ3 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.52 63900.00 980631990556 06392210014351 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

198
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪವಯತಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ

282/ಸಿ4 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.52 63900.00 796659468834 .6392210005423 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

199
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಟಿ ಶ್ಾಯಮಲ ಗಂಡ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ರೆಡ್ಡಿ 334/B ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.28 164700.00 247054888779 50100255804250 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

200
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅನುಪ್ಣ್ಯ ರಚಪಪ ಚವಡ್ಡ 
ಗಂಡ ರಚಪಪ

279/ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.89 100000.00 800976053363 34523561460 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

201
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಗಿರೆಡ್ಡಿ
276/ಬಿ1, 

284/ಬಿ/2ಎ
ಬಳ್ಾಳರಿ ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.45 146500.00 422678180215 00362330012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

202
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾವಯತಮಾ ಗಂಡ ಹುನ ುರಪಪ 167/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.34 54500.00 874182004661 00362330012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

203
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರೆಡ್ಡಿನಾಯ್ಕ ತಂದ ಶಂಕ್ರ 
ನಾಯ್ಕ

344/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.84 137400.00 817937029025 00362330012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

204
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್. ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಮಲಿಪಪ

470/6 ಕೆ ಳ್ ರು SC ಬದನೆಕಾಯಿ 2.88 110000.00 285251526583 920010007565502 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

205
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿರೆೋಶ್ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ 470/3 ಕೆ ಳ್ ರು SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.34 54500.00 413242547554 920010007565489 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

206
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸುಯಯನಾಯ್ಕ ತಂದ ಲಕ್ಷಾ 
ನಾಯಕ್

326 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 976330878037 231110008488 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

207
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅಂಜಿನಮಾ ಗಂಡ 
ಗ ೋನಿಂದರಾಜುಲು

476/1,476/

3,476/5
ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.25 192000.00 336489851513 64006654383 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

208
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸ ೋಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸುಯಯ 
ನಾಯ್ಕ

27.Mär ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.90 73000.00 836631101351 3191110005579 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

209
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹಿರಿಯ ನಾಯ್ಕ ತಂದ ಲ್ಲ ೋಕ್ಯ 
ನಾಯ್ಕ

50/ಬಿ/1, 

51/ಬಿ/1
ಬಳ್ಾಳರಿ ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.08 155500.00 284893964027 31911100005357 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

210
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತಿಮಮಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತರಾಯ

891/ಎ/4 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.48 192000.00 499826356461 10977101006481 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

211
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಾಣ್ೆ 86/B ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.13 155500.00 507468715962 23111100006767 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

212
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿರಿಗೋರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಸಿರಿಗೋರಿ ವಿೋರೆೋಶಪಪ

212 ಕೆ ಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.29 162000.00 838440235220 31911100001854 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

213
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ಬಸಪಪ

101/ಎ/1ಇ, 

101/ಎ/1ಬಿ,

101/ಎ/2ಬಿ, 

101/ಎ/1ಇ

ಮೋಕಾ ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.36 168000.00 352762698382 006501605803 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

214
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿ.ಮಲಿಯಯ ತಂದ ವಿ.ಪಕ್ಲಕರಪಪ 335 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 191000.00 66907667571 919010052129847 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

215
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಯಂಕ್ಮಾ ಗಂಡ ಹುಸೋನಪಪ 94/ಬಿ3 ಕೆ ಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.63 100500.00 469983159432 919010052129766 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

216
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಗಣ್ಣೋಶ್ ತಂದ ದ ಡಿ 
ಲ್ಲಂಗಪಪ

6/3,7/1 ಕೆ ಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 690705205300 3191110006040 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

217
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಂಡಾಳ್ ಪಸರಪಪ ತಂದ 
ಬಂಡಾಳ್ ಬಸಪಪ

217/ಡ್ಡ ಕೆ ಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.59 101000.00 371343085773 919010052129834 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

218
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಾಣ್ೆ
394/1,396/

3
ಕೆ ಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 6.21 192000.00 473724031258 31911100005869 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

219
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈರಣ್ೆ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ೆ 34/1 ಕೆ ಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 684963543061 23111100006507 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

220
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿೋರೆೋಶ್ ತಂದ ತಿಪಪಯಯ 47/ಎ1 ಕೆ ಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.90 119200.00 663891167138 23111100008259 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

221
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

326/ಬಿ ಕೆ ಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.26 123000.00 759035738469 23111100006743 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

222
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿ ಈರಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ 40/1ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.15 42000.00 779334738198 06292200009119 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

223
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ ೋಮಾರಪಪ ತಂದ ಕ್ಗೆಲ್ 
ಮಾರೆೋಪಪ

493/10 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.87 105000.00 757315368341 64025689449 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

224
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಟಿ ಬಸಪಪ 41 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.36 192060.00 212657632582 15890100119129 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

225
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎನ್ ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ 
ಮುದ್ದಯಪಪ

29.Feb ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.20 100000.00 306634712065 15890100119210 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

226
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ರಿಬೆೋಡರ ಸುಂಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಸಣ್ಣ್ ಮಲಿಯಯ

84/ಬಿ1, 

84/ಬಿ3, 

85/ಎ2

ಕೆ ಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 80800.00 275008680495 ############### ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

227
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್ ಸಣ್ೆ ಈರಣ್ೆ ತಂದ ಎಸ್ 
ಮರಿ ಈರಪಪ

303/ಎ/2 ಕೆ ಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.49 100000.00 483790361432 ############### ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

228
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ ಡಲು ಮಲ್ಲಿ ತಂದ ಕೆ ಡಲು 
ಗಟೆಪಪ

188/1 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.50 57000.00 698898583261 31911100002462 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

229
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಮಹದೋವ ಗೌಡ ತಂದ 
ದ ಡಿ ತಿಮಾನಗೌಡ

249, 434/1 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 6.06 192000.00 546380507105 31911100005944 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

230
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶ್ಾಂತಮಾ ಹೆಚ್.ಎಂ ಗಂಡ 
ಬಸಯಯ ಸಾಾಮಿ ಹೆಚ್. ಎಂ

79/ಸಿ/2ಎ ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.00 155500.00 908231552993 31911100005951 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

231
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರೌಡೆ ಸ ಬಸಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ 103/ಎ ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.30 119000.00 233353925082 31911100004954 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

232
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಎಂ.ತಿಮಾನಗೌಡ ತಂದ 
ಮಹ್ಾದೋವ ಗೌಡ

332/2 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 898087931834 31911100006071 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

233
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತಿರುಮಲರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಪಂಪ್ಾರೆಡ್ಡಿ 110/2 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 782339882002
028510400018811

1
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

234
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಶಿಮ ತಿಯ ತಂದ ದ ಡಿ 
ಬಸಪಪ

243/4 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.54 63500.00 381053001936 23111100008341 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

235
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿೋತಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ ಕ್ಲಿಪಪ 157/ಎ ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.50 63500.00 591257311101 919010039080392 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

236
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈಡ್ಡಗರ ಚಂದರ ಶೋಖರ ತಂದ 
ಸಣ್ೆ ಅಳಿಯಯ

ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.95 151500.00 581891875573 31911100005821 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

237
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್ ಸಣ್ೆ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ಎಸ್ 
ಮಲಿಯಯ

21.Dez ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 82400.00 863938878690 31911100005425 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

238
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಉಪಪರ ಮಲಿಪಪ ತಂದ 
ಉಪಪರ ಯಂಕ್ಪಪ

42/ಎ, 

55/0, 56/0
ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.99 101000.00 915692914580 23111100005647 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

239
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತಿಪಪಮಾ ಗಂಡ ಅಯಯಪಪ 400/3 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.90 45300.00 420400305806 919010011577962 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

240
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮುಕ್ಕ ಲಕ್ಷ್ಾೋರೆಡ್ಡಿ ಗಂಡ 
ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ

22.ಎ, 2.ಎ1 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 6.61 141000.00 201800149103 31911100005449 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

241
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹ್ಾಲುಬಾವಿ ವಿೋರನ ಗೌಡ ತಂದ 
ಮರಿಬಸವನಗೌಡ

452/ಜೆ ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 72.00 191000.00 431904168278 91001000756436 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

242
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿಂಜಾರ ವಲ್ಲಸಾಬ್ ತಂದ 
ಲ್ಲೋಟ್ ಪಿರಾಸಾಬ್

161/ಬಿ/3 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.72 68600.00 490467092105 919010045749782 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

243
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 18/ಎ/2ಬಿ ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.18 82400.00 893178181350 31911100002493 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

244
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಪಕ್ಲಕರಪಪ

77/1, 77/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 41.10 59000.00 741726324017 919110039080363 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

245
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

 ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ಗಧಿಲ್ಲಂಗಪಪ 63 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.10 117000.00 674626301527 919010027044920 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

246
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಸತನ್ ವಲ್ಲ ತಂದ ಹುಸೋನ್ 
ಸಾಬ್

169/1/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 760287373677 920010007564952 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

247
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ಶರಣ್ಯಯಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

452/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.10 186000.00 484817671004 31911100005791 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

248
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಶಿವ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಬಸಪಪ 208/ಬಿ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.42 128000.00 901030000360 31911100005654 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

249
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ ಕೆ.ನಾಗಪಪ 448/1 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.26 45300.00 435215367576 23111100005661 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

250
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಾರೆಮಾ ಗಂಡ ಪಿ. ಗ ೋಪ್ಾಲ 100/ಎ/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.37 189900.00 488956889141 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

251
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎ.ಕ್ರಿ ಬಸಪಪ ತಂದ ಕೆಂಚಪಪ 162/1 ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.15 45000.00 843972386181 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

252
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ರಿಬಸಯಯಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

452/ಎ ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 867740145172 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

253
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸುಂಕ್ಿಮಾ ಗಂಡ ತಿಮಾಪಪ 217/ಎ ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.16 82400.00 776045164365 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

254
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಬಿ ಅಮರೆೋಶ 74/ ರ ಪನಗುಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 294846539404 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

255
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ ಅಮರೆೋಶ ತಂದ ಬಿ 
ವಿೋರುಪಕ್ಷಪಪ

63/2 ರ ಪನಗುಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 251477845084 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

256
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮದಿರು ಚಂದರ ತಂದ ಮದಿರು 
ರಾಮಣ್ೆ

466/3 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.00 119000.00 863996639739 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

257
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸವರಾಜ ಎಂ ತಂದ ಕೆ.ಎಂ 
ತಿಪಪೋಸಾಾನಿ

450/ಎ ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 727544397293 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

258
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಜಿೋತೋಂದರಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ವಿೋರುಪಕ್ಷಪಪ

63/ಬಿ ರ ಪನಗುಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 912911111855 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

259
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಎಂ ಸಿದಿಮಾ ಗಂಡ ಕ್ರಿಯಪಪ
139/ಎ, 

139/1
ರ ಪನಗುಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.96 189200.00 223683884372 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

260
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಭೆ ೋಯ ವನ ುರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಬಿ.ಹನುಮಂತಪಪ

417/ಎ ರ ಪನಗುಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.86 76000.00 871924970831
000000361842574

16
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

261
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಭೆ ೋಯ ವನ ುರಪಪ ತಂದ 
ಭೆ ೋಯ ಹನುಮಂತಪಪ

417/ಎ ರ ಪನಗುಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.86 76000.00 556957348428
000000361842574

16
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

262
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿ.ವಿನಯ ತಂದ ಸಿ.ರಾಘುನಾಥ್
239/ಒ, 

239/ಎನ್1ಬಿ
ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.83 192000.00 763696857279 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

263
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಾಮಾಂಜಿನಿ ತಂದ ಗಿಡಿಪಪ 07.Jun ರ ಪನಗುಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.45 94000.00 224645512966 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

264
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಪರಭುದೋವ
225/2, 

269/2, 

224/2

ರ ಪನಗುಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.05 155000.00 893197584076 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

265
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಕ್ಟೆ 
ಬಸಪಪ

269/ಸಿ, 

225/3, 

224/3

ರ ಪನಗುಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.21 161000.00 277945175307 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

266
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಮಾರೆಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಪಿ.ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

07.Jän ರ ಪನಗುಡು ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 2.45 94100.00 260444606892 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

267
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಬಿ.ಬಸಪಪ

359/ಸಿ/3ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 6.34 192000.00 987237957949 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

268
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ರಾಮಪಪ

168/ಎ, 

169/ಎ
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.00 155600.00 688382958775 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

269
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತಿಪಪಯಯ ತಂದ ಬಾಯಗರು 
ಲ್ಲಂಗಪಪ

382/ಎ1, 

382/ಎ1
ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.26 128000.00 489378457148 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

270
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಜಯಶಿರೋ ಗಂಡ ರ್ೈ ಕ್ೃಷೆ 
ಮ ತಿಯ

136/ಎ1, 

136/ಎ2
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.95 110000.00 843271916145 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

271
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚಲಸಾನಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಾರ ರಾವ್ 
ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ ಪರಯಯ

98/1, 112/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.90 191500.00 798403085388 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

272
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ ಕ್ರೆೋಪಪ 92/ಬಿ/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.10 119100.00 371793375873 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

273
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಭಾರತಿ ಗಂಡ ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ
496/ಎ1, 

496/ಎ/4
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.32 91000.00 401787753370 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

274
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜೆ.ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ ದ ಡಿ 
ಬಸಪಪ

1041/ಎ/4, 

1044/ಎ1
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.46 54500.00 512030562418 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

275
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಾಂಜಿ ಎರಿಯಸಾಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಲ್ಲೋಟ್ ಗಾಂಜಿ ಗ ೋವಿಂದಪಪ

502/3 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.84 108000.00 747481547837 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

276
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅಬಿದಾ ಗಂಡ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್
168/ಎ/2ಎ, 

168/ಎ2ಬಿ/1
ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.82 82000.00 702353845930 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

277
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಟುಗರ ಚಟಾೆಜಿೋರಾವ್ ತಂದ 
ಕ್ಟುಗರ ನಾಗ ೋಜಿರಾವ್

72/ಎ, 

73/ಎ1, 

74/2

ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.22 191500.00 852390518359 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

278
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ದ ಡಿಪಪ 143/4 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.40 20500.00 502183739639 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

279
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತಿಮಾಯಯ ತಂದ ದಾಸರ 
ಸಿಂಗರಯಯ

306/5, 

306/3
ಕ್ುರುಗ ೋಡು SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 100.00 39500.00 373382897543 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

280
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಆರ.ರಾಮಾಂಜಿನೆೋಯಯ ತಂದ 
ನಾರಯಣ್ಸಾಾಮಿ

160/3, 

160/4
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.95 110000.00 779260611761 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

281
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಜಿ.ದೋವರಾಜ ತಂದ ಈರಣ್ೆ 234/ಬಿ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 155500.00 748704180011 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

282
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚಲಸಾನಿ ಕ್ೃಷೆ ಬಿಂದು ತಂದ 
ಕ್ಲಸಾನಿ ರಜಿೋವ್ ಕ್ುಮಾರ

113/ಎ/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 82400.00 616161721820 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

283
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಜಾರಿ ಮಧು ಮಲಿಯಯ 
ತಂದ ಮಲಿಯಯ

93/ಬಿ1ಎ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ್ೋಟ 4.34 46000.00 589617929322 520191001835471 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

284
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಈಶಾರಮಾ ಗಂಡ 
ಸುಂದರರೆಡ್ಡಿ

192/ಬಿ/1, 

192/ಸಿ/1
ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.03 82400.00 537546830902 10706100032250 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

285
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲಕ್ಷ್ಾೋದೋವಿ ಗಂಡ ಚನುರೆಡ್ಡಿ 230/3 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.82 182900.00 926995062421 919010092622665 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

286
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನ ರ ಮಹಮದ್ ತಂದ 
ಮಸುಂಸಾಬ್

382/ಬಿ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 1.45 17500.00 702403742914 30248184129 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

287
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ವಿಶ್ಾಲಕ್ಷಾ ಗಂಡ 
ಸ ೋಮನಾಥ್

225/1, 

269/2, 

224/1

ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.05 155000.00 879949643228 919010092622979 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

288
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾಟಿಲ್ ಹಂಪನಗೌಡ ತಂದ 
ಮಹ್ಾಂರ್ಥಗೌಡ

51/ಎಪ್ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.39 130000.00 734950600484 10606121000070 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

289
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲಲ್ಲತಮಾ ಗಂಡ ಪರಭಕ್ರ ರೆಡ್ಡಿ 100/ಎ/2 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 191000.00 784235369694 10749000002719 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

290
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ತಿರುಮಲಾರೆಡ್ಡಿ 
ತಂದಪಿ.ಚನುರೆಡ್ಡಿ

230/2 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 191000.00 480479109591 10749100031310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

291
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚಿಗುರುಪತಿ ಸುಯಯಕ್ಳ್ ಗಂಡ 
ಸಿ.ಶಿವಶಂಕ್ರ

165/ಬಿ1ಬಿ ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.25 91500.00 569571169506 920010018685994 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

292
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನಗೌಡ ತಂದ 
ಬಸವನಗೌಡ

141/ಬಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.86 110000.00 251668689490 64055799909 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

293
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನ ರ ಮಹಮದ್ ತಂದ 
ಮಸುಂಸಾಬು

380/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 2.00 28300.00 702403742914 30248184129 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

294
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಭಸಕರ ಎಸ್. ತಂದ 
ಬಿ.ಶಿವನಗೌಡ

141/ಸಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 7.19 191000.00 RDU4361614 52117077147 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

295
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ. ಕೆೋಶವರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಲ್ಲಂಗರೆಡ್ಡಿ
112/, 113/, 

129/8
ಕೆ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.21 81400.00 443681433491 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

296
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ಮಹ್ಾಂಕಾಳ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಲ್ಲೋಟ್ ಈಶಾರಪಪ

434/ಬಿ, 

435/ಬಿ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 71.92 58900.00 783834056502 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

297
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಭಿೋಮಪಪ 485/ಬಿ/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 885954415802 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

298
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಂದ್ದಬೆಡಲ ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಲ್ಲೋಟ್ ಕೆ.ಅಂಜಿನಪಪ

441/ಬಿ3 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.60 119000.00 514023130676 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

299
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಹೆಚ್.ರಂಗಣ್ೆ 205/ಎ2-ಬಿ1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.90 110000.00 680315839284 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

300
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹಬಿೋಬುನಿುೋಸಾಬೆೋಗಂ ಗಂಡ 
ಇಬಾರಹಿಂ ಸಾಬ್

141/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 970089092660 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

301
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಕ್ೃಕ್ಷೆಮ ತಿಯ ತಂದ 
ರ್ೈ.ಆನಂದರಾವ್

233/ಸಿ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 416127423702 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

302
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿೋರರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಲ್ಲಂಗಾರೆಡ್ಡಿ 112/ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.21 51800.00 892404452075 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

303
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಜುಟುಿ 
ತಿಪಪಯಯ

207/ಹೆಚ್, 

2138ಬಿ/1, 

213/ಸಿ/1ಎ, 

214/ಬಿ

ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 6.11 192000.00 447642418766 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

304
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ವಿೋರುಪಕ್ಷಗೌಡ ತಂದ 
ಸಿದಿನಗೌಡ

1/ಹೆಚ್/2, 

1/ಐ/2, 

1/ಜೆ/2

ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.24 110000.00 390469067182 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

305
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸವರಾಜ ಬಿ.ರ್ೈ. ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

330/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.89 146500.00 827369906552 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

306
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಾಮಣ್ೆ ತಂದ ದುಗಯಪಪ
167/ಎ, 

167/ಬಿ/1
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.64 192000.00 529165698130 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

307
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ರಂಗಪಪ ತಂದ 
ಎಂ.ಮಾರೆೋಪಪ

165/ಬಿ6/ಬಿ, 

165/ಬಿ3/ಬಿ, 

165/ಸಿ1ಎ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 19.51 28000.00 479954823961 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

308
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಅಂಜಿನಯಯ ತಂದ ಜಿ.ನಾಗಪಪ
306/ಎ/4, 

306/ಬಿ/4, 

305/ಎ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.67 137000.00 562126950198 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

309
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬೆನಕ್ಯಯ ತಂದ ಮಲಿನಗೌಡ 127/3ಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 6.37 191000.00 220294604869 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

310
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ಬಸಪಪ 426/ಎ/4 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.17 86800.00 588375976432 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

311
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಾಜಕ್ುಮಾರ ಕ್ುಂಬಾರ ತಂದ 
ಲ್ಲೋಟ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ

427/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.85 147000.00 502437074466 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

312
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಂದ್ದಬೆಡಲ ರಾಮಭಿೋಮಪಪ 
ತಂದ  ಕೆ.ವಿೋರಣ್ೆ

434/ಎ/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ಾ 2.78 110000.00 927700063588 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

313
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಾಮನಾಯಡು ತಂದ 
ಡ್ಡ.ಬಲರಾಮನಾಯುಿ

72/ಎ,73/ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.99 192000.00 985123658343 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

314
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚಂದರಪಪ ಜಿೋರ ತಂದ 
ಶಂಖರಪಪ ಜಿೋರ

867/ಎ/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.48 58500.00 435705005872 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

315
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಶೈಲಜ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಎನ್.ತಿಮಾಪಪ ಚೌದರಿ

72/ಬಿ, 73/ಬಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.41 191500.00 748760648131 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

316
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಬಸಪಪ ತಂದ ಜಂಬಣ್ೆ 349/1 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಕ್ರಿೋಬೆೋವು 5.00 192000.00 439705412395 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

317
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಆರ.ನರಸಿಂಹನಾಯುಿ ತಂದ 
ರಾಯಂಕ್ಲ ನಾರಯಣ್ೆ ಸಾಾಮಿ

160/5 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.95 110000.00 329968572340 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

318
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಾವಿತರಮಾ ಗಂಡ 
ಸ ೋಮಶೋಖರ

15/ಎ/3, 

16/ಬಿ/1, 

16/ಬಿ/3

ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.30 100100.00 711350945911 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

319
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಟಾಂಗಿ ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗಮಾ ತಂದ 
ಜಟಾಂಗಿ ಜಡೆೋಪಪ

1044/ಎ1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 45000.00 894647568510 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

320
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್.ರತುಮಾ ಗಂಡ 
ಹೆಚ್.ಚನುಬಸಪಪ

28/ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಕ್ರಿೋಬೆೋವು 4.52 173800.00 434392430547 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

321
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸುವಣ್ಯಮಾ ಜಿೋರ ಗಂಡ 
ಚಂದರಪಪ ಜಿೋರ

867/ಎ/4, 

867/ಬಿ/3
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 28.25 63000.00 644123830120 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

322
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಕ್ಟೆ 
ಬಸಪಪ

204/ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 6.42 192000.00 346959259112 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

323
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್.ಯುವರಾಜು ತಂದ ಶಿವನ 
ಗೌಡ ಹೆ ಸಗೌಡುರ

11.Mai ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.50 101000.00 974147993865 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

324
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗ ೋಪ್ಾಳ್ಪಪ ತಂದ ಬಿಂಗಿ 
ಬಡಪಪ

86/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.50 137400.00 228820519097 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

325
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎನ್.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ದ ಡಿನೆಟೆಕ್ಂಟಪಪ

301/ಎ/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.00 155000.00 393541797847 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

326
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ಕ್ುಂಬಾರ 
ಭಿೋಮಪಪ

476/4 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.50 137000.00 518955203630 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

327
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಾರೆೋಕ್ಕ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ 37/ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.00 155200.00 839672870885 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

328
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಮಾಯಮಾ ಗಂಡ ದಾರಪಪ 53/8 ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 777493063113 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

329
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಓಬಲ್ಲೋಶ್ ತಂದ ಹುಲುಗಪಪ
56/ಬಿ/1, 

56/ಬಿ/2
ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.50 101000.00 915463791709 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

330
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತಿಪಪಯಯ ಕೆ.ತಂದ ಕೆ.ವಿೋರನಾಯಕ್
51/ಡ್ಡ2, 

52/ಡ್ಡ2
ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.51 63500.00 760558471718

000000361842574

16
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

331
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ದ್ದಡ್ಡಿ ಕ್ರೆೋಪಪ ತಂದ ದ್ದಡ್ಡಿ 
ಹನುಮಂತಪಪ

427/ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.23 89500.00 794084115713
000000361842574

16
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

332
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ ತಂದ 
ಸಿದಿಪಪ

37/ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.08 182400.00 283400467425
000000361842574

16
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

333
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿವಪಪ ಜಿ. ತಂದ ದ ಡಿಪಪ 171/ಇ/3ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.01 101000.00 765107468509
000000361842574

16
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

334
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಟಿ.ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಗಿರಿಯಪಪ 30.Mai ಬಳ್ಾಳರಿ ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.97 73000.00 263363092412
000000361842574

16
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

335
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಗದ್ದೋಶ್ ಬಿ.ತಂದ 
ಕೆ ೋಲಯಗುಂದ್ದ ಶಿವಪಪ

282/ಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.61 100500.00 810123139900
000000361842574

16
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

336
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವುದದಿ ಜಡೆೋಮಾ ತಂದ 
ಮುನಿಯಪಪ

33/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30 50500.00 668363088366
000000361842574

16
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

337
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅಯಯಪಪ ವಿ. ತಂದ ತಿಪಪಣ್ೆ

73/1, 

134/1, 

134/2, 

134/4, 

137/1

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 5.64 37800.00 502197100765
000000303545699

80
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

338
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿ.ಪಂಪ್ಾಪತಿ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

46/4 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.40 30600.00 815849236362
000000303545699

80
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

339
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗ ೋಪ್ಾಲಪಪ ತಂದ  ಬಸಪಪ 19.Mär ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 3.88 45200.00 658222192189
000000303545699

80
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

340
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎನ್.ಎರಯಪಪ ತಂದ 
ಎನ್.ಬಿೋಮಣ್ೆ

65/29 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.46 192000.00 269275861847
000000303545699

80
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

341
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲಕ್ಷಾಣ್ೆ ತಂದ ತಿಮಾಣ್ೆ 394/4 ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.50 101000.00 757897476840 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

342
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ತಿಮಾಪಪ
255/ಎ/3, 

255/ಎ1, 

255/1

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.73 140400.00 581076346968 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

343
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್.ಶಿವಮ ತಿಯ ತಂದ ಹೆಚ್. 

ಹನುಂತಪಪ
413/ ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.70 180500.00 220913753460 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

344
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್.ಯರಯಮಾ ಗಂಡ 
ಹೆಚ್.ಮಲಿಪಪ

417/ಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.00 113500.00 766459639145 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

345
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ದೋವಮಾ ಗಂಡ ತಕ್ಲರಯನಾಯ್ಕ 22.Mai ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.70 82400.00 907670166301 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

346
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಡ್ಡ.ಉಮೆೋಶ್ ನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಮಂತನಾಯ್ಕ

56/2 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.90 110000.00 848006677031 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

347
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹುನ ುರಮಾ ಗಂಡ ತಕ್ಡ್ಡಿ 
ಅಂಜಿನಪಪ

35/ಬಿ1 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಕ್ರಿೋಬೆೋವು 2.43 91700.00 557880857478 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

348
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತಿಪಪಮಾ ಗಂಡ ಮಾರೆೋಪಪ 303/ಜಿ ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.80 110000.00 856910631541 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

349
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಾಗಮಲಿಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ 
ರೌದುರು

107/ಬಿ, 

444/ಬಿ, 

444/1

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.65 73000.00 674105731174 38973360759 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

350
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಕೆ.ಲ್ಲಕ್ಯ ನಾಯ್ಕ

100/ಎ/1, 

105/ಎ
ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.69 173800.00 467629424517 23111100008495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

351
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಗಾಂಗಪಪ 202/ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.48 172500.00 751507108491 31911100006064 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

352
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಾವ್ ತಂದ ಕ್ೃಕ್ಷೆ 
ರಾವ್

107/ಇ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.20 192000.00 906595169959 23111100008518 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

353
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಉರುಕ್ುಂಡಪಪ 444/ಬಿ2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.90 73000.00 688144235785 920010007565531 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

354
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಎಂ.ಪಂಚಾಕ್ಷಾರಯಯ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಯಯ

212/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಕ್ರಿಬೆೋವು 2.20 82400.00 819553571088 06442200012023 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

355
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಎಂಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಯಯ

211/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1.82 73000.00 445870777624 106501000003394 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

356
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ುರುಬ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಕ್ುರುಬ ಅಂಜನಪಪ

412/ಬಿ2, 

412/ಬಿ3
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.00 119000.00 511928130197 23111100000444 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

357
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಎಂ.ರೆೋವನ ಸಿದಿಯಯ ತಂದ 
ಎರಿಯಸಾಾಮಿ

51/ಬಿ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಕ್ರಿಬೆೋವು 2.79 105600.00 337921603221 06442200022267 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

358
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸುಖವಾಸಿ ವರಪರಸಾದ್ ರಾವ್ 
ತಂದ ಸುಖವಾಸಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಾರಲು

95/ಎ, 95/ಬಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.66 192000.00 968974711395 64121781127 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

359
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಒ.ರುದರಗೌಡ ತಂದ 
ದೋರ್ೋಂದರಪಪ

228/ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.51 192000.00 295487402431 1425101019926 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

360
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಾಜೆೋಶಾರಮಾ ಗಂಡ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

91/ಬಿ/ಬಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ್ೋಟ 5.00 52200.00 563013799449 013800101014490 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

361
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಮುದ್ದಮಲಿಪಪ ತಂದ 
ಜಿ.ನಾಗಪಪ

124/1 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ್ೋಟ 2.50 31000.00 418310809477 64094855949 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

362
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ದ ಡಿ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

140/ಡ್ಡ/1, 

1/ಬಿ
ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ್ೋಟ 3.94 40500.00 563437562072 520101017368053 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

363
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಎಂ.ಸಂತ ೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ 
ತಂದ ಪಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

91/ಬಿ/ಎ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ್ೋಟ 3.86 42200.00 402301679701 20003127001789 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

364
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ತಂದ 
ಎಸ್.ವರಪರಸಾದ್ ರಾವ್

107/2, 

107/3
ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 5.00 140000.00 238891271539 38407953790 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

365
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್.ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಚಂದರಮೌಲ್ಲ

61/ಸಿ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 11.75 192000.00 831029160047 06002010086810 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

366
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಶ್ಾಂತರಾಮ ಶಟಿೆ ತಂದ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ರೆಡ್ಡಿ

94/ಎ/1ಎ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ್ೋಟ 3.00 35500.00 295039209182 64121532942 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

367
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ತಿಮಾಪಪ ತಂದ ಜಿ.ನಾಗಪಪ 122/ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ್ೋಟ 6.96 55500.00 317697420954 64049779129 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

368
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಸಿ.ಯೋಗಿೋಶಾರ ತಂದ 
ಚಂದರಪಪ

73/ಸಿ, 

74/ಡ್ಡ, 

94/ಎ/2ಅ
ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ್ೋಟ 5.76 56500.00 589563090788 013800101011605 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

369
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಮಾಕ್ಷ್ ಗಂಡ ಯೋಗಿೋಶಾರ 75/ಬಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ್ೋಟ 4.56 48800.00 633508224592 013802101010338 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

370
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಆರ.ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಶಿವಪಪ 
ಆರ

171/ಎ1, 

171/ಎ2
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 44.00 119000.00 326723473154 31911100006118 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

371
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ ಡಲು ಮಹ್ಾಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ 
ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ

84/ಎ2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.75 110000.00 334353110445 919010052129740 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

372
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಹ್ಾಂಕಾಳ್ಮಾ ಗಂಡ ಈರಣ್ೆ 147/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.64 63500.00 411466989865 920010007565447 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

373
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗೌರಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಮಲಿಪಪ
442/2, 

427/3
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.27 137000.00 574910129820 919010052129818 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

374
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಬಸವನಗೌಡ ತಂದ 
ಪ್ಂಪನಗೌಡ

287/ಬಿ/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 683415949985 23111100008648 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

375
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ರುದರಪಪ 181/ಸಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.66 134500.00 722447479793 919010025199372 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

376
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಕ್ುರುಬರ ಅಂಜಿನಪಪ

412/ಬಿ4, 

412/ಬಿ5
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಅಮರೆೋಕಾಯಿ 3.00 119000.00 511523715411 23111100008631 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

377
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಗಿರಿಮ ತಿಯ ತಂದ ಬಿ 
ರಾಮಲ್ಲಂಗಪಪ

306/ಎ/3, 

306/ಬಿ/3
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 39000.00 483366127227 23111100008013 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

378
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ಭ ಮೆೋಶ ಸಾಾಮಿ ತಂದ ಎಂ 
ವಿೋರಭದರಸಾಾಮಿ

284/ಬಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 9.52 192000.00 918496642910 23111100008211 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

379
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಕೆ.ಮಲಿಪಪ 323/ಡ್ಡ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.97 72500.00 741270954126 2311110008358 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

380
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿೋರೆೋಶ್ ತಂದ ಉರುಕ್ುಂಡಪಪ
447/ಎ1, 

99/ಬಿ2
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.37 49000.00 900205701020 920010007565544 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

381
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅಡವಿಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

452/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 186000.00 783215481087 31911100006057 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

382
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಾಧಿಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ 448/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.10 45300.00 750355041912 920010007565557 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

383
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ಮೃತುಯಂಜಯ ತಂದ 
ಶರಣ್ಯಯ ಸಾಾಮಿ

452/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 949991044504 31911110005784 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

384
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಪಂಪ್ಾನಗೌಡ ತಂದ ಸಿದಿಣ್ೆ 312/1ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಕ್ರಿಬೆೋವು 5.00 192000.00 812294199072 06442200003003 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

385
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಭಸಕರ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗರೆಡ್ಡಿ

273/ಎ, 

275/ಎ
ಮೋಕ್ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 6.85 191300.00 265112609978 NILIN4055 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

386
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಾದೋಪಪ ತಂದ ಜಿ.ಸಿದಿಪಪ 275/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 80800.00 264702157246 3169050073 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

387
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಸಿ.ಸ ೋಮೆೋಶ ತಂದ 
ಪಿ.ಚನುಪಪ

95/ಸಿ/2, 

126/ಬಿ, 

127/ಬಿ, 

95/ಸಿ/4

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.44 191000.00 749836740223 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

388
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಮುದಿ ವಿೋರಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಲ್ಲಂಗಪಪ

27/3, 27/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 81800.00 501116716522 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

389
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸವರಾಜ ಕೆ, ತಂದ 
ಕೆ.ಯಮನಪಪ

135/4, 

136/3
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.13 85800.00 936614960968 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

390
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಾರೆೋಮಾ ಗಂಡ ಸಿದಿನಗೌಡ
44/ಸಿ, 

45/ಎ/3, 

44/ಎ/3

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 5.21 50200 5.20481E+11
000000303545699

80
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

391
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಡೆಿ ಜಡೆೋಪಪ ತಂದ ಪ್ೋರಣ್ 143/ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.16 124000.00 285535597347 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

392
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಕ್ಲಕೋರಮಾ ಗಂಡ ಕೆ.ಯಮನಪಪ 149/, 157/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.53 173500.00 899862449842 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

393
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ದ ಡಿ 
ಬಸಪಪ

71/ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.34 192000.00 588448795947 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

394
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈಶಾರಪಪ ತಂದ ದ ಡಿ 
ಬಸಪಪ

55/4ಬಿ, 

160/1
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.96 118500.00 346664839754 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

395
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಹ್ಾದೋವಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

88/ಬಿ2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.00 118500.00 930457707828 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

396
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ದ ಡಿ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

143/ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.25 91500.00 376973411484 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

397
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರತುಮಾ ಗಂಡ ಶಿವನಗೌಡ
21/ಡ್ಡ3, 

2/ಎ3
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.20 155000.00 789746546439 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

398
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜೆ.ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ 
ಅನಿಲಕ್ುಮಾರ

179/3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 790891515501 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

399
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮದಿರು ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಮದಿರು ರಾಮಣ್ೆ

466/4 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.00 113500.00 502904175787 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

400
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನ ರ ಜಹನ್ ಬಿ ಗಂಡ 
ಬಡೆಸಾಬ್

172/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 82400.00 823098973506 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

401
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತುಪಪದ ಹೆೋಮಣ್ೆ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

177/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.64 101000.00 674497830582 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

402
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಾಗಪಪ ಗಂಡ ಕ್ುರುಬರ ಸಿದಿಪಪ 3/ಜಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 888791316516 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

403
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ುರುಬರ ಗುರು ಸಿದಿಪಪ ಗೌಡ 
ತಂದ ತಿಪಪನಗೌಡ

45/ಎ/2, 

44/ಎ/2
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.75 35300.00 979783647894 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

404
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿವಶಂಖರ ತಂದ ಗಾಜುಲ 
ಚೌಡಪಪ

169/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಕೆ ತತಂಬರಿ 2.39 96800.00 480440536634 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

405
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ ಜಿ.ಚೌಡಪಪ 169/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಕೆ ತತಂಬರಿ 2.39 96800.00 526031379404 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

406
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅದ್ದ ಶೋಶ್ಾ ತಂದ ಗ ೋವಿಂದಪಪ 176/7 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.00 153500.00 207981453476 004110100011809 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

407
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಮಹೆೋಂದರ ತಂದ 
ರ್ೈ.ಗ ೋವಿಂದಪಪ

176/6 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.00 153600.00 364794586865 ############### ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

408
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಾಮಲ್ಲಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಗ ೋವಿಂದಪಪ

176/4 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.00 115200.00 832777893690 20003127000124 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

409
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಚಚರಹಳಿಳ ಕ್ಟಿೆಗೌಡ ತಂದ 
ಪಿ.ಶಂಖರ

146/ಎ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 3.25 124800.00 426410708756 ############### ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

410
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ರಿನಾಗಪಪ ತಂದ ವಿ.ಮಲಿಪಪ
23/ಎ/1, 

94/ಬಿ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.09 156500.00 679147539118 0414035513 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

411
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಕೆ.ಯಮುನಪಪ

6/ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.00 153600.00 584801237404 0414035469 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

412
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜೆ ಯೋತಿ ಈರಮಾ ಗಂಡ ವಿೋರೆೋಶ್ 2/ಸಿ/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.99 34600.00 813531136930 60615101004816 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

413
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಮಂಗಮಾ ಗಂಡ ಜಿ.ತಿಮಾಪಪ 59/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 3.00 32900.00 323264644399 286310100025291 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

414
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಹನುಮಂತ ತಂದ ಪಿ.ರಮೆೋಶ 1243/ಎ4 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 45000.00 850249830919 ############### ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

415
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಪಿ.ವನು ರೆಡ್ಡಿ

72/ಎ2ಬಿ2 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.00 155500.00 6640305245222 10749101003907 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

416
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಡೆಿ ರಂಗಪಪ ತಂದ ಮಲಿಪಪ 109/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.89 110000.00 270214794718 0414035445 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

417
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಡೆಿ ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ಕ್ಡೆಿ 
ರಂಗಪಪ

154/ಎ/3ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.13 120000.00 859328459192 0414035575 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

418
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಾಮಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

142/ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.68 192000.00 340335295080 0414035476 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

419
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತಿಪಪೋಶ್ ಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಕೆ.ಎಂ.ರಾಜು

83/1ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.11 82400.00 364635690002 10808101015090 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

420
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮೆೈಲರಪಪ ಕೆ.ಎಸ್. ತಂದ 
ಶಂಖರಪಪ

23/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.22 79800.00 723370994928 5213112847 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

421
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಾಧಿಲ್ಲಂಗಪಪ ಕೆ.ಎಸ್. ತಂದ 
ಶಂಖರಪಪ

23/ಬಿ, 

43/ಬಿ/2, 

43/2

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.52 187000.00 672185457950 5213112830 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

422
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಈರಣ್ೆ 11/ಬಿ/2ಸಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.33 53300.00 331831516407 0414035438 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

423
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹಳೆ ಮನೆ ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ 
ಹೆಚ್ ಚನುವಿೋರಪಪ

44/ಎ2ಎ1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.58 63600.00 205944758011 0414035339 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

424
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ ದ ೋಡ 
ಈರಣ್ೆ

11/ಬಿ/2ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.32 53300.00 462739679784 5213112854 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

425
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆ ಸಪೋಟ ಬಸಮಾ ಗಂಡ 
ಹೆ ಸಪೋಟ ಬಸಪಪ

460/ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.14 155500.00 534133045444 10714100003859 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

426
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಲಲ್ಲತಮಾ ಗಂಡ ಬಿ.ಜಾಗನಾರ್ಥ 278/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 7.15 192000.00 789984082544 06292200007766 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

427
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಜಗನಾರ್ಥ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

278/ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.70 173500.00 861824789807 06292250024450 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

428
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹುಸೋನಪಪ ತಂದ ಮಲಿಪಪ
103/ಬಿ, 

103/ಎ/1
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.31 30634.00 373824257892 06292250019050 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

429
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಾಮುಡು ಸಿ. ತಂದ ಸುಬಬರಾವ್ 71/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 37100.00 363309879643 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

430
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲಕ್ಷ್ಾೋದೋವಿ ಗಂಡ ಮಹೆೋಶ 80/ಬಿ/1 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ್ೋಟ 3.43 27000.00 752998424492 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

431
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜೆ.ಉಮಾ ಮಹೆೋಶಾರಿ ಗಂಡ 
ಜೆ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ

452/ಎಫ್, 

452/ಜಿ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.70 91000.00 984842310201 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

432
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಣ್ೆ ಶರಣ್ ಬಸವ ತಂದ 
ಪಕ್ಲಕರಪಪ

306/ಡ್ಡ2, 

373/ಎ/2ಬಿ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.56 45000.00 307273585567 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

433
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿೋವರಾಮಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಮಾರೆೋಪಪ

306/ಡ್ಡ3 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.75 73100.00 274602542918 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

434
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಕೆ.ವಿ.ಪ್ಾರಸದ್ ತಂದ 
ಕೆ.ನೆಟೆಪಪ

441/ಬಿ2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ಾ 1.00 37100.00 447186692812 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

435
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪರಮಿೋಳ್ ಗಂಡ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ 390/ಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 669184750087 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

436
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ಮಾಲ್ಲನ್ ಬಿೋ ಗಂಡ ಎಂ 
ಶಿಖಂದರ ಬಾಷ

125/3 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.10 155000.00 523723724511 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

437
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ಮಾಲತಿ ಗಂಡ ಶಿರೋನಿವಾಸ 
ನಾಯುಿ

369/ಎ/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 957404858476 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

438
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಂಪ್ಾ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ರೆಡ್ಡಿ ಬಸಪಪ
209/ಬಿ, 

214/ಎ
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಕ್ರಿೋಬೆೋವು 3.72 137400.00 955196902041 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

439
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ ಲಸಾನಿ ಮದಾವತಿ ಗಂಡ 
ಕೆ ಲಸಾನಿ ಬಸವಯಯ

396/ಬಿ/2, 

396/ಇ/1, 

396/ಜಿ/1ಎ
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ಾ 5.05 192000.00 836328503672 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

440
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸವರಾಜ ಡ್ಡ. ತಂದ ಕೆ.ಶಿವಣ್ೆ 301/ಬಿ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.27 164000.00 474238746290 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

441
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಯು.ಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಉಪಪರ 
ನರಸಪಪ

209/ಸಿ/3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.17 117200.00 879811712330 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

442
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜೆ.ಉಮಾ ಮಹೆೋಶಾರಿ ಗಂಡ 
ಜೆ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ

1/ಬಿ/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.48 53000.00 984842310201 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

443
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಹುಕ್ರ ಸುಧ ಗಂಡ ವಿೋರೆೋಶ 223/3 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.25 91500.00 350629151403 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

444
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಹೆೋಶ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಲಕ್ಷ್ಾೋರೆಡ್ಡಿ
80/ಎ/2, 

80/ಎ/3
ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ್ೋಟ 3.55 27000.00 224777558165 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

445
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ ಲಸಾನಿ ಶೋಷು ತಂದ  
ಕೆ.ಹನುಮಂತರಾವ್

396/ಎ/1ಬಿ, 

396/ಎ/2ಬಿ, 

396/ಬಿ/2

ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ಾ 5.00 192000.00 554270162169 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

446
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಾರೆಪಪ ತಂದ ಈರಪಪ
137/2, 

137/3, 

137/3

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಅಂಜ ರ 8.20 37800.00 660951341561
000000303545699

80
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

447
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಾಮಚಂದರಪಪ ತಂದ ಈರಪಪ 20/5, 20/6 ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.39 54500.00 366115582863 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

448
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆ ನುುರಪಪ ನಯಕಾರ ತಂದ 
ನಯಕಾರ ರಾಮಪಪ

153/5 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಅಂಜ ರ 1.00 20500.00 347345789114 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

449
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ಈರಪಪ
193/2, 

195/ಬಿ2
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 108.00 82400.00 429263856679 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

450
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚಂದರಪಪ ತಂದ ವಿ.ಹನ ುರಪಪ 266/2ಬಿ ಬಳ್ಾಳರಿ ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30 37100.00 888372918351 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

451
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಂಪಿಿ ಶೋಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಈರಣ್ೆ

10/ಡ್ಡ, 

39/ಬಿ/3
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.82 54500.00 529707565805 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

452
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಕ್ಲೋರಪಪ ತಂದ ಹೆ ನ ುರಪಪ
434/ಬಿ/ಎ, 

493/ಇ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.92 76700.00 417428894628 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

453
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಾವಿಕ್ಟೆ ಈರಣ್ೆ ತಂದ 
ಬಾವಿಕ್ಟೆ ಭಿೋಮಪಪ

11/4, 49/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.37 73000.00 614930549920 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

454
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈಶಾರಪಪ ತಂದ ಹಂಪನಾಯಕ 177/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.12 101000.00 444199297019 31911100006088 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

455
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಂಪಣ್ೆ ಟಿ. ತಂದ ಗಿರಿಯಪಪ 313/ಎ/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 63500.00 717178460172 31911100005609 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

456
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅದ್ದಮನೆ ರುದರಮಾ ಗಂಡ 
ಅದ್ದಮನೆ ರಾಮಲ್ಲಂಗಪಪ

167/ಎ3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.80 43000.00 960234010211 920010007565081 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

457
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಲ್ಲ್ಾೋ ಗಂಡ ಎಸ್ ಲಕ್ಷೆ 26/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000.00 320856205752 31911100005869 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

458
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಾವಿಕ್ಟೆ ಸುಂಕ್ಯಯ ತಂದ 
ಬಾವಿಕ್ಟೆ ಈರಪಪ

177/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.13 119200.00 838535774214 23111100006972 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

459
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿೋಯಯ ನಾಯ್ಕ ತಂದ ಬಿಲಯ 
ನಾಯ್ಕ

106 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.54 137400.00 778471786911 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

460
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆ ಬಯ ನಾಯ್ಕ ತಂದ ಹನುಮ 
ನಾಯ್ಕ

292ಸಿ/2 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.64 137000.00 993928080502 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

461
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಾಂತನಾಯ್ಕ ತಂದ ದುಗಯ 
ನಾಯ್ಕ

67/7 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.51 101000.00 415372853068 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

462
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾವಯತಮಾ ಗಂಡ ಸಣ್ೆ ಸಕ್ರಪಪ
323/ಸಿ, 

243/1
ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.45 91000.00 865297844980 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

463
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎ.ಮಾನಯಯ ತಂದ ಮೆೋತಿರ 
ಸ ೋಮಪಪ

694/ಡ್ಡ/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.50 172400.00 345974345182 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

464
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲ್ಲ  ಹಿರಿಯ ನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಲ್ಲ ಕ್ಯ ನಾಯ್ಕ

94/ಬಿ/2 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.50 45300.00 284893964027 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

465
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಡ್ಡ.ಶಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಮಂತಾನಾಯ್ಕ

56/2 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.90 110000.00 608826378892 00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

466
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿೋನಗ ತಿಮಾಪಪ ತಂದ 
ಜಿೋನಗಾಪಪ

308/7 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 7.99 192000.00 285315483147 10059842559 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

467
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆೋರಳ್ಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಹನುಮಂತಪಪ

354/3 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.50 101000 653784377134 23111100005722 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

468
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಭಿೋಮನಾಯಕ ಕೆ ತಂದ ಖೋಯಯ 
ನಾಯಕ

74/ಸಿ ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000 221715498723 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

469
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಆರ ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಆರ ಮೆೋಘಾನಾಯಕ

434/ಬಿ/2 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.00 119000 462565440527 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

470
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಬಾಬ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಅಂಜಿನಪಪ 147/ಎ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.00 115200.00 433671869733 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

471
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲಕ್ಷ್ಾೋದೋವ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ವಿ.ಟಿ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶುಲು

841/4 ಬಳ್ಾಳರಿ SC ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.58 134400.00 506804610230 `06002610000628 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

472
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಬಿ.ಈರಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಕ್ರೆ 
ಯಲಿಪಪ

106/ಡ್ಡ/1, 

322/2
ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.52 72000 927247869412 919010039080460 ಕ್ಂಪಿಿ

473
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈರಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಹಂಪನಾಯಕ

94/ಬಿ3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.63 101000 444199297019 31911100006088 ಕ್ಂಪಿಿ

474
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ುಂಡಲ್ಲ ಜಡೆಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ

63* ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.00 119000 330181115865 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

475
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಣ್ೆ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ.ಬಿ. 

ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಸಣ್ೆ 
ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ.ಬಿ.

2/ಬಿ4 ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.19 82000 859321873195 64015781402 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

476
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತಿಪಪಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಮಲಿಪಪ 326/ಇ ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಬದನಕಾಯಿ 0.85 31100 298553723334 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

477
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ದಾಸಾಪುರ ಕ್ರಿಬಸಪಪ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ದಾಸಾಪುರ 

ಗಣ್ಣೋಶಪಪ
383/ಇ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.97 43000 917447350311 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

478
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಸಣ್ೆ 
ಗಾದಪಪ

6*/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.16 86800 307241736490 00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

479
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಕ್ಲಿಪಪ

368/1, 

370/4
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.59 9500 624715442289 919010073973391 ಕ್ಂಪಿಿ

480
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಗದ್ದೋಶ.ವಿ. ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಗ ೋವಧಯನ ರಾವ್

151/ಎ. 

145/7
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.20 30100 894456972873 50100066441006 ಕ್ಂಪಿಿ

481
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎ.ರಜನಿ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಎ.ತಿರಮ ತುಯಲು

121*, 144* ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 10.18 88000 480795437548 41660100000335 ಕ್ಂಪಿಿ

482
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎ.ಸಿೋತಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಎ.ವಿೋರೆೋಶ 145/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಆಂಜ ರ 2.76 36500 402519272716 41660100000299 ಕ್ಂಪಿಿ

483
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಭ ಲಕ್ಷ್ಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಎ.ವಿೋರೆೋಶ
124/ಬಿ, 

124/1
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಆಂಜ ರ 2.23 30000 580392075397 286510100004003 ಕ್ಂಪಿಿ

484
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮೋಹನಕ್ೃಷೆ.ಎ  ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ನಾಗೋಶಾರ ರಾವ್

145/3, 

145/4. 

145/5, 

145/6

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಆಂಜ ರ 3.60 41500 720281913112 1805201000114 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

485
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎ.ವಿೋರೆೋಶ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ೆ .ಸತಯನಾರಾಯಣ್

150/ಎ, 

150/1, 

150/2, 

151/1, 

151/2, 

151/3, 

11/4, 

151/5.

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 3.92 65000 663449396868 41660100000299 ಕ್ಂಪಿಿ

486
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಲ ರಿ ಸುದಶಯನ ರಾವ್ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ FDHF

123*, 142* ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 7.19 70300 788386283808 285104000150262 ಕ್ಂಪಿಿ

487
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಾಕಾಂತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಜಿ.ನಾಗರೆಡ್ಡಿ

65/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.63 192000 269658229572 20010652569 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

488
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಸುದಶಯನ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಎನ್.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ

246/14 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 191700 449607847012 10706100002988 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

489
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಕ್ಲಿಪಪ

370/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 54000 624715442289 919010073973391 ಕ್ಂಪಿಿ

490
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ುರುಬರ ಪಂಪ್ಾಪತಿ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಕೆ.ತಿಪಪಣ್ೆ

45/ಎ/2, 

44/ಎ/2
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.33 19000 431610213393 919010013620222 ಕ್ಂಪಿಿ

491
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿ.ಕ್ೃಷೆರ್ೋಣಿ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ವಿ.ಮುರಳಿರಾಜು

634/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.44 54000 475024848355 64161045689 ಕ್ಂಪಿಿ

492
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಾಜೆೋಶಾರಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಪ್ಜಾರಿ ಮರೆೋಗೌಡ

23/1ಬಿ, 

26/ಬಿ1
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.21 119000 909932260047 23111100008075 ಕ್ಂಪಿಿ

493
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಮಲಿಪಪ

524/ಎ, 

20/ಬಿ/1ಎ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 12.18 27300 326368095589 23111100005661 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

494
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಶಿರೋದೋವಿ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ರಾಮೆೋಶ
147/ಬಿ/1, 

221/3
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.76 73000 389043608730 920010007565421 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

495
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿೋರೆೋಶ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಪ್ಜಾರಿ 
ಮರೆೋಗೌಡ

26/ಎ2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.16 82400 744948259622 31911100001854 ಕ್ಂಪಿಿ

496
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಉಪ್ಾಪರ ಈರಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಉಪ್ಾಪರ ಸಣ್ೆ ಜಂಬಣ್ೆ

198/ಬಿ, 

198/ಡ್ಡ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.78 104000 797431015924 2311100005913 ಕ್ಂಪಿಿ

497
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗ ಲಿರ ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಗ ಲಿರ ತಿಮಾಪಪ

420/ಎ2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 43000 585445796334 919010025199275 ಕ್ಂಪಿಿ

498
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಉಸಾಾನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ರೆಹಮನ್ ಸಾಬ್

169/1ಡ್ಡ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 82400 324682088780 920010007565272 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

499
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ರ್ೈ.ಶಿವರಾಮಪಪ

413/ಎ/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.19 160000 403869591294 919010050096659 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

500
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ಗಾದ್ದಲ್ಲಗಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಸಣ್ೆ ಹನುಮಂತಪಪ

2*/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.50 60600 706096368217 919010011577713 ಕ್ಂಪಿಿ

501
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಶೋಖಣ್ೆ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಮೌಲ 
ಸಾಬ್

161/ಬಿ/3, 

162/ಬಿ/3ಬಿ, 

448/4

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.20 85000 841252377475 23111100008266 ಕ್ಂಪಿಿ

502
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಬಸಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಸಿದಿಪಪ
1/ಇ/2, 

1/ಎಫ್ /2, 

1/ಜಿ/2ಬಿ
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.61 177000 774667514564 31911100005692 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

503
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮ ಕ್ಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಪಿೋರಣ್ೆ 448/5 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 43800 262993712402 919010039080431 ಕ್ಂಪಿಿ

504
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಲಕ್ಷ್ಾಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ

68/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.60 172500 638925785793 10999101002096 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

505
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ದ ಡಿ ಜಡೆಪಪ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ಈರಪಪ

30/1ಇ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.19 14800 826442953251 919010074844094 ಕ್ಂಪಿಿ

506
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಉಪ್ಾಪರ ಬಸವರಾಜ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಉಪ್ಾಪರ ರಂಗಣ್ೆ

469/2ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 2.50 37800 219979312359 10714101007930 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

507
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾವಯತಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ವಿೋರಭದರ

110/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.00 119000 235364271604 3745183250 ಕ್ಂಪಿಿ

508
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹಚ್.ಪಂಪನಗೌಡ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜಪಪ

279/ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 192000 904741184408 3745183328 ಕ್ಂಪಿಿ

509
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ದ ಡಿಬಸಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ನಾಗಪಪ

160/ಎ/4 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.24 82400 896051320449 3745183168 ಕ್ಂಪಿಿ

510
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗ ಲಿರ ದ ಡಿಬಸಮಾ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಗ ಲಿರ 

ಸ ೋಮಶೋಖರ
111/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.30 128000 451066202673 15890100148821 ಕ್ಂಪಿಿ

511
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಮಲಿಪಪ

687/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.33 91000 268470240725
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

512
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎನ್.ಕ್ಲಿಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಎನ್.ಹನುಮಂತಪಪ

242/9 ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 45000 507931326108 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

513
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಂಗಾಳಿ ಗಂಗಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ತಿಪಪಣ್ೆ

72/1ಸಿ, 

137/4, 73/8
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.15 155500 947205508331 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

514
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತಿಮಾಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಕ್ರೆಪಪ 340/ಇ ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.41 53500 300801581725 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

515
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ರಿಬೆೋಡರ ನಾಗಮಲಿಪಪ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ

424/5, 

322/1
ಕೆ ೋಳ್ ರು ST ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.71 27900 591176304596 919010050096701 ಕ್ಂಪಿಿ

516
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಬಸಪಪ 13/ಬಿ/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.51 23500 439883387283 30354569980 ಕ್ಂಪಿಿ

517
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಮತ ರೆೋವಾಡಾಲ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಶಂಕ್ರ ರೆೋವಾಡಲಾ

454/ಡ್ಡ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.20 82400 992787336998 30354569980 ಕ್ಂಪಿಿ

518
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ದ್ದೋಪಿಕಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಬಸವರಾಜು ಮಠಂ

171/ಸಿ/3ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.53 101000 483021575453 30354569980 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

519
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಕೆಂಚಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಸಿರಿಗೋರಿ ಕ್ುಮಾರೆಪಪ

10/ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 3.67 42800 306250203714 30354569980 ಕ್ಂಪಿಿ

520
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜೆ ಯೋತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ

454/ಸಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30 54000 757129461107 30354569980 ಕ್ಂಪಿಿ

521
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಎಸ್.ಪದಾಾವತಿ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಕೆ.ಸಿದಿೋಶಾರ

179/ಎ/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.53 132500 685518047460 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

522
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿ.ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಬೆ ಜಜಪಪ

368/ಎ/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 6.00 192000 209913718913 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

523
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿ.ಪವನ್ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಸಿ.ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ

391/1, 

391/2
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 6.37 192000 710897632150 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

524
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನ ಟಲಪ್ಾಟಿ ಚಂಚುರಾಮರಾವ್ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಕೆ ೋಟಯಯ

388/ಸಿ2, 

388/1
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.00 155500 937469035957 362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

525
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಲಶ ೋರ ಕ್ುಮಾರ ಗ ೋಣಿ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಜಿ.ಶಿವಮ ತಿಯ

369/ಎ/1, 

369/ಎ/4
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.66 101000 642569559342 362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

526
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶರಣ್ಬಸಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ

291/ಬಿ/1ಎ1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.42 17300 369707577823 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

527
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ಚಂದಾರವತಿ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಬಸವನಗೌಡ

143/3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.40 82400 690102962905 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

528
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾವಯತಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಲ್ಲಂಗಪಪ

192/ಡ್ಡ/1ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.31 8800 650212477119 362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

529
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಣ್ೆ ಜಡೆಯಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಕ್ಂಕ್ಲ ದ ಡಿ ಬಸಪಪ

304/ಎ/ಎ/1, 

304/ಎ/ಎ/2
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.51 191500 638027091341 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

530
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ರಾಮನಗೌಡ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಮುದಿಬಸಪಪ

407/ಎ/5 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.69 64000 615744749516 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

531
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಎ.ಪಂಪಣ್ೆ

102/4 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.97 36400 944263752310 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

532
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಪಂಪಣ್ೆ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಕೆ.ಸಿದಿಪಪ

119/2, 

119/1ಎ, 

96/ಸಿ/1, 

96/ಸಿ/2

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.82 82400 891366655303 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

533
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಂಗಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಎಸ್.ನಾಗರೆಡ್ಡಿ

324/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.00 117000 352094837524 362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

534
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿ.ಕ್ೃಷೆರ್ೋಣಿ ಬಿನ್/ಕೆ ೋ 
ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ

368/ಎ/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.91 109700.00 989197818565 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

535
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಇಕ್ಲಿ ದ ಡಿಬಸಪಪ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಹಗಲ ರಪಪ

57/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.98 191500.00 720450723651 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

536
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಕ್ಲುೆಡಪಪ

408/6 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.29 91500.00 816293065691 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

537
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಡ್ಡ.ಅಶ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ 
ಬಿನ್ /ಕೆ ೋಂ ಡ್ಡ.ರಾಮನಾಯುಿ

11/ಸಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.14 36700.00 737129443755 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

538
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿರೋಗೋರಿ ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ /ಕೆ ೋಂ 
ಶಿರೋಗೋರೆ ಹನುಮಂತಪಪ

5/ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.50 63900.00 790746384294
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

539
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗ ೋಸಬಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಸಬಾಲ್ 

ಬಸಪಪ

216/ಡ್ಡ, 

66/ಸಿ2
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 2.22 43500.00 301668755367 38627236161 ಕ್ಂಪಿಿ

540
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಮಂಗಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಕೆ.ತಿಮಾಾರೆಡ್ಡಿ

266 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 8.11 57600.00 507353095689 `003513901000846 ಕ್ಂಪಿಿ

541
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎನ್.ಮಹಂಕಾಳ್ಮಾ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಎನ್.ಬಸವರಾಜ

145/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 32100.00 495284231734 38625389813 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

542
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗ ೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ.ರ್ೈ. 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ.ರ್ೈ.

186* ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 12.90 182000.00 747266499016
654600010000447`

1
ಕ್ಂಪಿಿ

543
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ುಮಾರಗೌಡ.ಜಿ. ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಗುರುಲ್ಲಂಗಪಪ

214/ಎ2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.49 9600.00 889049407690 `06292250024782 ಕ್ಂಪಿಿ

544
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ುಮಾರಗೌಡ.ಜಿ. ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಗುರುಲ್ಲಂಗಪಪ

143/ಎ/4 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.53 32000.00 702595085050 `06292210029177 ಕ್ಂಪಿಿ

545
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲಕ್ಷ್ಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಜಿ.ಕ್ುಮಾರ 
ಗೌಡ

143/ಎ/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.25 18900.00 448276062595 `06292210023330 ಕ್ಂಪಿಿ

546
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚನುಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣ್ೆ 143/ಎ/3 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.25 21500.00 860489558667 `06292250021599 ಕ್ಂಪಿಿ

547
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಯರಿಯದ ಡ್ಡಿ ಬಸವರಾಜ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಯರಿಯದ ಡ್ಡಿ 

ಸಿದಿಪಪ
71/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 2.40 37800.00 544182418080 10714101025440 ಕ್ಂಪಿಿ

548
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗ ೋಸಬಾಲ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಸಬಾಲ್ 

ಬಸಪಪ
145/3 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 2.40 38400.00 301668755367 38627236161 ಕ್ಂಪಿಿ

549
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಾಜಾಪುರ ಗ ೋವಿಂದರೆಡ್ಡಿ 
ಬಿನ್ /ಕೆ ೋಂ 

ಆರ.ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ
260/ಎ ಕ್ುರಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 5.56 69100.00 369535634257 897610110004005 ಕ್ಂಪಿಿ

550
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಸಿೋಮಾ ಬಿೋ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಶೋಕ್ಷಾವಲ್ಲ

192/ಎ/2 ಕ್ುರಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.00 28300.00 469959941928 64159405013 ಕ್ಂಪಿಿ

551
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆ ಸಪೋಟ ಬಸಪಪ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ಹೆ ಸಪೋಟ ಶಿವಪಪ

460/ಎ ಕ್ುರಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 82400.00 495967062883 159890100156162 ಕ್ಂಪಿಿ

552
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಾಪುರಂ ವಿದಾಯಸಾಗರ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ನಿೋಲಕ್ಂಠ ರೆಡ್ಡಿ

216/1, 

216/2
ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.50 137000.00 585806569950 `005001004373 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

553
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲ್ಲ ೋಕ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷರೆಡ್ಡಿ

139/1, 

140/1
ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಬದನೆ 3.85 149500.00 266109703421 `005001004365 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

554
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಾಗಭ ಷಣ್ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಸಣ್ೆ 
ಗ ಳ್ಪಪ

156/ಎ/3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.77 73000.00 201778775188 279805000495 ಕ್ಂಪಿಿ

555
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಎಸ್.ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ 
ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಶಿವಪಪ

319/ಬಿ/3, 

314/ಬಿ/2, 

312/ಸಿ/3

ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.25 192000.00 703170175048 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

556
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶ್ಾಂತಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 
ವಿೋರೆೋಶಪಪ

2/ಎ2ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.14 85900.00 973171962695 ಕ್ಂಪಿಿ

557
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಮಲಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಪಪ

191/ಡ್ಡ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.45  192,000.00 986831803481 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

558
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಭಾಗಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ ಆನಂದಪಪ 191/1 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.67  192,000.00 882263129975 279805000495 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

559
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಹನುಮಂತ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ 161/ಬಿ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.70  164,500.00 345069798333 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

560
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಮಹ್ಾದೋವಪಪ 26/`1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20  118,000.00 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

561
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ 348/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1.40  118,500.00 451497328330 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

562
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ತಿಮಾಪಪ ತಂದ ಬಿ.ಮಾರೆಣ್ೆ 2/`3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90    91,000.00 894278292060 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

563
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಣ್ೆ ಈರಪಪ ತಂದ ಎಂ.ಬಸಪಪ
450/ಎ1, 

167/ಬಿ1
ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30  127,000.00 653104478218 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

564
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹನುಮಂತಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

203/ಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30  127,900.00 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

565
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಸಂತಕ್ುಮಾರಿ ಗಂಡ 
ಸತಯಪರಸಾದ್

397/ಬಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪ.ಪಂ ಕ್ರಬ ಜ 2.00  189,900.00 354416461787 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

566
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅಯಯಮಾ ಗಂಡ ಸಣ್ೆ ಈರಪಪ 1/ಬಿ/1ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30  127,900.00 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

567
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಾಗಪಪ ತಂದ ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ
204/ಎ/2ಎ, 

204/2ಬಿ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00  191,900.00 347226797776 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

568
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ಸತಯಪರಸಾದ್ ತಂದ 
ನಾಗೋಶಾರರಾವ್

397/ಬಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪ.ಪಂ ಕ್ರಬ ಜ 2.00  191,900.00 347226797776 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

569
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಮಲಿಯಯ

83*, 85/ಇ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.40 137100.00 705773833687 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

570
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸುಲ್ಲ ೋಚನಮಾ ಗಂಡ 
ಬಸವನಗೌಡ

317/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91411.00 342429947628 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

571
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಯಮನ ರಪಪ ತಂದ 
ನಿಂಗಪಪ

172/ಸಿ/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155300.00 550524615044 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

572
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎನ್.ನಾಗೋಶಾರರಾವ್ ತಂದ 
ಎನ್.ಏಮಿರಾಜು

109/* ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

573
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿಂಜಾರ ಮಾಬಮಾ ಗಂಡ 
ಪಿಂಜಾರ ರಾಜಸಾಬ್

204/ಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82145.00 662402321996 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

574
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅಂಚ ಜಗದ್ದೋಶ ತಂದ ಅಂಚ 
ಪ್ಾಪಯಯ

768 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54400.00 990026102063 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

575
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ರಿಮಲ್ಲ ಕ್ರೆಪಪ ತಂದ ಕ್ಟೆಪಪ 235/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 846767440390 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

576
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್.ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಅಗಲ ರಪಪ

413/1, 

136/ಎ/ಎ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 770571405776 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

577
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ದೋವರೆಡ್ಡಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118500.00 942576057970 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

578
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲಕ್ಷ್ಾ ಗಂಡ ತಿಮಾಪಪ 64/1/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30 127500.00 290151052849 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

579
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಸಿರಿಗೋರಿ ನಾಗಪಪ
61/ಬಿ/4, 

61/ಎ/1
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118500.00 518697449803 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

580
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಆರ.ಯುವರಾಜ ತಂದ 
ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಗೌಡ

61/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 43000.00 645852398100 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

581
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಶರಣ್ಗೌಡ ತಂದ ಶಂಕ್ರಗೌಡ 35 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 754983021569 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

582
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಮಲಿಪಪ

278/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155400.00 843534488724 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

583
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸವ ತಂದ ಎಂ.ತಿಮಾಪಪ 84/3 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.59 62700.00 630329540572 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

584
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲಕ್ಷ್ಾದೋವಮಾ ಗಂಡ ದೋವರೆಡ್ಡಿ
19/ಸಿ/2, 

19/ಸಿ3
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 491014209333 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

585
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ದೋವರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ರಾಮಪಪ 21/`3 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 902765698120 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

586
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಭಾಗಯಮಾ ಗಂಡ ಕೆ.ವಷಯ 166/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.80 173700.00 760016110989 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

587
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಂಕ್ರಯಯಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಗುರುಬಸಯಯ

186 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.98 97000.00 228928733301
`000000361842574

16
ಕ್ಂಪಿಿ

588
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಮೆೋಶ ತಂದ ಗುರುಬಸಯಯ 186 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.99 97900.00 400302083924
`000000361842574

16
ಕ್ಂಪಿಿ

589
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಕ್ಟೆೋಗೌಡ ತಂದ ಹನುಮಂತ 
ಗೌಡ

89/ಎ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.31 192000.00 414212954941
`000000361842574

16
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

590
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬೆೋವಿನಹಳಿಳ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಬಿ.ಶಿವಪಪ

19/ಬಿ, 

19/ಸಿ1, 

19/ಸಿ1ಬಿ/3

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.50 144500.00 676440255547
`000000361842574

16
ಕ್ಂಪಿಿ

591
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬೆೋವಿನಹಳಿಳ ಶ್ಾಂತಪಪ ತಂದ 
ಬಿ.ಶಿವಪಪ

19/ಬಿ, 

19/ಸಿ1ಎ/1, 

19/ಸಿ2ಎ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.36 131500.00 541051308953

`000000361842574

16
ಕ್ಂಪಿಿ

592
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ರುದರಪಪ ತಂದ ಕ್ಟೆ ಈರಪಪ 324/ಬಿ, 330 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.62 155500.00 300503584132 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

593
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ರಾವ್ ಕ್ುನಪ ರೆಡ್ಡಿ 
ತಂದ ಕೆ.ಸುಬಬರಾವ್

424/ಬಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.46 192000.00 272762370890 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

594
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಿರಿಜಮಾ ಕೆ ಗಂಡ ರಾಮಪಪ 128/ಎ1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.82 82400.00 996566352360 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

595
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಎ ತಂದ 
ನಾಗಿೋರೆಡ್ಡಿ.ಎ.

164/1 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.46 137400.00 476423082656 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

596
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಟಿ.ನರೆೋಂದರ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಟಿ.ಮರಿಸಾಾಮಿ

193/ಬಿ/4 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.73 192000.00 541277757506 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

597
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಮರೆಪಪ ತಂದ 
ಬಿ.ವಿೋರಭದರಪಪ

177/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.79 79200.00 593284121932 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

598
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ರಿಬಸವ ತಂದ ಸಣ್ೆ ಕ್ರಿಯಪಪ 403/ಬಿ1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.14 110000.00 580259529964 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

599
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಯಮಾ ಗಂಡ 
ಪ್ಾಂಡುರಂಗರಾವ್

423/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.82 173500.00
810045770811

`00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

600
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅಡ್ಡವಪಪ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ 509/ಬಿ1ಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.85 85500.00 395798678795 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

601
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎ.ಮಲಿನಗೌಡ ತಂದ 
ಎ.ನಾಗಿೋರೆಡ್ಡಿ

164/5 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.46 137400.00 881897365525 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

602
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ರಾಯಣ್ೆ ತಂದ ಕೆ.ಯರೆಯಪಪ 331/ಎ2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.08 106000.00 200293020815 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

603
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ದುರುಗಮಾ ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ 509/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.01 101000.00 610629127746 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

604
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರುಕ್ಕಮಾ ಗಂಡ ಓಬಳೆೋಶ 403/ಬಿ2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.14 110000.00 207681348138 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

605
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎ.ಸಾಯಿಬಾಸಕರ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಎ.ಬಸವರಾಜ

201/ಎ/3 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 534736311807
`028510400026330

6
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

606
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್. (ಎಂ).ಪ್ಾವಯತಮಾ ಗಂಡ 
ಎಂ.ಹಂಪಣ್ೆ

396/ಬಿ/1ಸಿ, 

396/ಬಿ/1ಡ್ಡ, 

396/ಬಿ/1ಇ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 25600.00 878854254546 718890419 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

607
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

(ರಾಘರ್ೋಂದರ) ರಘು.ಜಿ.ಎಸ್. 

ತಂದ ಶಿರೋನಿವಾಸುಲು.ಜಿ.ಎಸ್.
223/ಡ್ಡ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 49000.00 851786805264 `06412200011397 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

608
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿರೋಕಾಂತ.ಜಿ.ಎಸ್ ತಂದ 
ಜಿ.ಶಿರೋನಿವಾಸ

224/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 95800.00 403524176312 `06412200011310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

609
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿರೋಲತಾ.ಜಿ.ಎಸ್. ತಂದ 
ಶಿರೋನಿವಾಸ.ಜಿ.ಎಸ್

223/ಸಿ3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 101500.00 376986211481 6487574716 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

610
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಗ ೋವಿಂದಪಪ

223/ಸಿ5 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 95800.00 733863195853 `06433070000028 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

611
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಗುಳೆೋ 
ತಿಮಾಪಪ

284/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 757857422795 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

612
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಶರಣ್ಬಸಪಪ ತಂದ ಕೆ.ಗುಳೆೋದ 
ತಿಮಾಯಯ

284/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.41 137000.00 952675565482 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

613
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗುಳೆೋದ ತಿಮಾಪಪ ತಂದ 
ತಿಮಾಪಪ

284/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.98 97900.00 527424417254 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

614
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಬಸಪಪ ತಂದ ಜಂಬಣ್ೆ 349/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.23 192000.00 439705412395 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

615
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಚನುಪಪ ತಂದ ದ ಡಿ 
ಹನುಮಂತಪಪ

76/ಎ1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.07 98500.00 743264793288 57500000029329 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

616
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿೋರಭದರಗೌಡ ತಂದ ನಾಗನಗೌಡ 93/ಬಿ1 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 564653597974 38007335393 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

617
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಎನ್.ದ ಡಿಬಸವನಗೌಡ 
ತಂದ ಕೆ.ಎನ್.ಯರಯಪಪಗೌಡ

114/ಎ/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ನುಗೆ 2.00 95000.00 246118206418 38007335393 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

618
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಭಾನುಮತಿ ಗಂಡ 
ರ್ೈ.ರಾಮರಾವ್

175/6, 

175/5
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155000.00 732960270650 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

619
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿವಶಂಕ್ರ.ಕೆ. ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಭಿೋಮಣ್ೆ

270/5 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

620
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ
352/*, 

317/3
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 43600.00 843063671917 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

621
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್.ಸರಸಾತಿ ಗಂಡ 
ಹೆಚ್.ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

71/ಡ್ಡ, 

71/ಇ1/ಎ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118500.00 487384744487 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

622
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎ.ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಕಾಳ್ಪಪ

421/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 43600.00 690967273165 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

623
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅಲ ಿರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ 
ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ್

175/4 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 397129680889 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

624
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಾಬುಸಾಬ್ ತಂದ ಖಾಸಿೋಂ 
ಸಾಬ್

75/ಎ/ಬಿ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 100500.00 234116193329 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

625
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಂಗಮಾ ಗಂಡ ಮಲಿಪಪ 262/5 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 459166870534 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

626
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನರೆೋಶ.ಸಿ ತಂದ ಬಾಬುರಾಜೆೋಂದರ 
ಪರಸಾದ್

372/* ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 609379156756 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

627
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚಲಿ ರವಿೋಂದರ ಪರಸಾದ್ 
(ಬಾಬು) ತಂದ ಸಿ.ಬೆ ಜಜಪಪ

361/ಎ/3, 

361/ಬಿ/3
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 187000.00 967589721701 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

628
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ದುಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ರಾಜೆೋಂದರ ತಂದ 
ಮೋಹನ್ ರಾವ್

411/1, 

408/3
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.80 173700.00 854023169866 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

629
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಜನಾಧಯನರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಜಿ.ತಿಮಾಾರೆಡ್ಡಿ

120/ಎ/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 664829338020 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

630
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ುರುಬ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಕ್ುರುಬ 
ಹನುಮಂತಪಪ

433/ಸಿ2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500.00 586516813247 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

631
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಸುಶಿೋಲಮಾ ಗಂಡ 
ಜಿ.ಧಮಾಯರೆಡ್ಡಿ

48/ಸಿ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 267360946601 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

632
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿ.ಸುರೆೋಶ ತಂದ ವಿ.ಪಡಾಿ 
ರ್ಂಕ್ಟೋಶುಲು

238/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 351997975371 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

633
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶ್ಾರದಮಾ ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ 76/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 100500.00 481107684603 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

634
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಯಯ ತಂದ 
ಕೆ.ಎಂ.ವಿೋರಭದರಯಯ

55/2, 212/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30 127900.00 618960658352 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

635
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ದುಲ್ಲಿಪಲ್ಲಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾವ್ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟೋಶಾರುಲು

411/ಸಿ/2, 

408/2
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.80 173500.00 842332547828 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

636
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆ ನ ುರಪಪ ತಂದ ಚನುಪಪ 218/ಎ/ಎ/2ಬಿ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118500.00 369964673046 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

637
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈರಣ್ೆ ತಂದ ಮಾಲ್ಲಪಪ
436/ಬಿ, 

371/ಎ/9
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 100600.00 323027763488 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

638
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಹೆೋಶಪಪ ತಂದ ರುದರಪಪ 372/4 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.58 61500.00 447289379652 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

639
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ ಬುಚಚಣ್ೆ 195/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 419687774734 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

640
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಡ್ಡ.ನಾಗೋಶಾರ ರಾವು ತಂದ 
ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ್

128/ಬಿ/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 760475356910 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

641
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ ರ್ೈ.ಬಸಪಪ 238/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 239265970133 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

642
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಸ ೋಮಶೋಖರಗೌಡ ತಂದ 
ರ್ೈ.ಬಸವರಾಜ

232/2, 

234/*
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಕ್ರಿಬೆೋವು 2.00 192000.00 303638451117 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

643
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗೌರಮಾ ತಂದ ಕೆ.ರುದರಪಪ 345/ಎ/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.85 82000.00 779324444210 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

644
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಚನುಪಪ ತಂದ 191/ಸಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.44 45000.00 935345305931 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

645
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಅಗಸರ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಹಿೋರ ದ ಡಿಪಪ

206/ಎಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.78 164500.00 851546011481 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

646
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸಪಪ ತಂದ ಕೆ.ಮಲಿಪಪ 23/`1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.28 118700.00 208265128537 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

647
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್.ಶಿರೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ

117/* ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 594306677289 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

648
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಮುದುಿ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಬಿ.ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ

192/ಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 469357522038 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

649
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಈರಣ್ೆ

73/ಬಿ, 

74/1, 

251/ಸಿ, 

251/ಸಿ, 

252/ಎಫ್1

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.76 140900.00 566967520527 23111100006743 ಕ್ಂಪಿಿ

650
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಸಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

3/ಎ2ಬಿ, 

3/ಬಿ/2, 

3/ಸಿ/3, 

3/ಸಿ/1ಸಿ, 

3/ಎ/2ಎ2, 

3/ಬಿ/1ಬಿ, 

40/ಸಿ1

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.80 64500.00 929403604868 10606100004101 ಕ್ಂಪಿಿ

651
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲಕ್ಷ್ಾ ಗಂಡ ವಿೋರೆೋಶ.ಯು 372/3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.58 61500.00 733418407751 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

652
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಯರಿಯಸಾಾಮಿ
167/ಬಿ/1, 

167/ಬಿ/1
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 403126727683 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

653
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಾರಾಯಣ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಲಕ್ಷ್ಾಪತಪಪ

269/ಎ1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 72500.00 805499428083 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

654
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿ.ಎಸ್.ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಪಪ.ವಿ

31/ಬಿ2ಎ/3 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54500.00 493200855302 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

655
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ಕೆಂಪು ಸಿದಿಪಪ 32/ಬಿ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 189000.00 704438399998 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

656
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರುದರಪಪ ತಂದ
271/ಬಿ/1, 

272/ಎ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 662273304789 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

657
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿ.ರಾಘರ್ೋಂದರ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್

57/ಸಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.70 164500.00 992091775355 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

658
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಏಕಾಂಬರಪಪ ತಂದ ಬಸವನಗೌಡ 183/3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.80 173500.00 449820522084 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

659
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಶಿವರಾಜ ತಂದ ತಿಮಾಪಪ 82/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 745573753122 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

660
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸವನಗೌಡ ತಂದ ಮಲಿಪಪ 255/4 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63000.00 624859293872 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

661
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಎಸ್.ನರೆೋಶ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ್ ರೆಡ್ಡಿ

117/ಸಿ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 100000.00 419457838139 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

662
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ವಿೋರೆೋಶಗೌಡ ತಂದ ನಾಗೋಶಪಪ
191/ಸಿ, 

197/ಇ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 43500.00 540604074474 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

663
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಕೆ.ಪಂಪಣ್ೆ

257/ಬಿ1, 

262/ಬಿ5
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155000.00 327990755083 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

664
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಣ್ೆ ಬಸಪಪ ತಂದ ಈರಣ್ೆ 67/ಎ/1ಎ2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54400.00 455216383454 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

665
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಪ್ಾಲಾಕ್ಷಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಲ್ಲಂಗಪಪ

292/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191000.00 762106063805 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

666
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಇ.ಚಿದಾನಂದಪಪ ತಂದ 
ಈರಪಪ

247/ಬಿ2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.19 110000.00 286900997806 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

667
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ಸಾದಪಪ
375/1, 

375/8
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 100000.00 402871514470 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

668
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಇ.ತಿಮಾಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

62/ಬಿ, 

62/ಎ/2
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 72500.00 530385436124 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

669
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗೌರಮಾ ಗಂಡ ಕೆ.ತಿಮಾಪಪ 301/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.28 126000.00 711355005065 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

670
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಬಿ.ಸಾದಪಪ 375/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.48 49000.00 255468993296 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

671
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಎಂ.ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಯಯ ತಂದ 
ಕೆ.ಎಂ.ಶಿರೋಶೈಲಯಯ

48/ಸಿ/1, 

50/ಎ/1ಎ
ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 784740492363 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

672
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರುದರಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ ಈರಣ್ೆ 255/ಸಿ1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.28 119000.00 380320831290 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

673
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲಕ್ಷ್ಾದೋವಿ ಗಂಡ ಧಮಯಪಪ 49/ಜಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 266615097485 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

674
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಸ ಲ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಮಾಬುಸಾಬ್

452/ಕೆ1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.10 101000.00 854269016013 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

675
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಮಾದೋವಿ ಗಂಡ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಾರಲು 428/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.70 72500.00 243869809565 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

676
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ರಿಬಸಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಪಪ
390/3, 

391/1ಬಿ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118500.00 450416869507 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

677
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿರೋದೋವಿ ಗಂಡ ರಮಣ್ರೆಡ್ಡಿ 364/ಬಿ3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.10 104600.00 514950888906 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

678
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಬಿ.ಕ್ರೆಪಪ

441/1, 

441/2, 

92/ಎ2ಎ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.50 146000.00 938384196081 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

679
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಎಂ.ರೆ ೋಹಿಣಿ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಎಂ.ಶಿರೋಶೈಲ

48/ಎ, 67/ಎ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 745689364338 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

680
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿತಾರರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ತಮಾರೆಡ್ಡಿ
183/1, 

183/4, 

185/ಎ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.90 182500.00 941158181135 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

681
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಣ್ೆ ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆಪಪ 192/ಡ್ಡ/3ಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500.00 684111204629 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

682
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

235ೆ /5, 

277ಎ/3ಎ
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 311049325296 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

683
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರುದರಮುನಿ ತಂದ 
ಕ್ರಿಬಸಯಯ.ಹೆಚ್.

204/ಡ್ಡ12 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.40 135800.00 825537024788 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

684
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎನ್.ಶಿವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ರುದರಪಪ

47/ಸಿ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 542246527486 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

685
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ವಸಿಗೋರಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

9/ಎ, 9ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54000.00 420501464674 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

686
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿೋರಭದರಗೌಡ ತಂದ ಲ್ಲಂಗನಗೌಡ 232/ಎ1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118700.00 433513404608 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

687
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ವಿ.ಲಲ್ಲತಾ ಗಂಡ 
ಬಿ.ಎಂ.ವಿೋರನಗೌಡ

92* ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 279216224487 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

688
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಶಿರೋದೋವಿ ಗಂಡ ಸಿದಿರೆಡ್ಡಿ 76/3 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.98 188000.00 847572335430 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

689
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹರಿೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ.ಪಿ. ತಂದ 
ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ.ಪಿ

232/ಸಿ ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.16 192000.00 861472255078 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

690
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ವಿೋರಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಪಿ.ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ

71/ಹೆಚ್/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.39 135400.00 715242380372 30977544844 ಕ್ಂಪಿಿ

691
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಂಗಾ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಶಿರೋನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ

117/* ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.99 192000.00 484307887908 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

692
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಲಾಿರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ 80/ಬಿ/2 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.59 153500.00 974620199519 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

693
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎನ್.ಬಿ.ರವಿಚಂದರಗೌಡ ತಂದ 
ಬಸವನಗೌಡ

67/4 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 43500.00 936703763446 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

694
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಎರಿಯಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಪಿ.ರಾಮಕ್ೃಷೆ

139/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.01 182955.00 821105213260
`000000303545699

80
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

695
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಹನುಮಂತಯಯ ತಂದ 
ಪಿ.ರಾಮಕ್ೃಷೆ

139/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 182955.00 858640285227
`000000303545699

80
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

696
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗೌರಿ ಗಂಡ ಟಿ.ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ ಗೌಡ 8/`1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 24200.00 650967579142 64015781402 ಕ್ಂಪಿಿ

697
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ವಿ.ಟಿೋಕ್ಪಪ

76/* ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 23500.00 886095264462
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

698
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವರಗಲಮನೆ ದ ಡಿಬಸಪಪ 
ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ ಯಂಕ್ಪಪ

76/* ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 23500.00 763603993827
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

699
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ರಾಮಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಬಿ.ಮರಿಸಾಾಮಪಪ

18/`2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 0.60 46800.00 305189965988
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

700
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ವಿಜಯಮಾ ಗಂಡ ಬಿ.ದ ಡಿ 
ಭಿೋಮ

36/*ಬಿ/1ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.97 34900.00 215766430633
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

701
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ುರಿ ಪಂಪಣ್ೆ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ 180/* ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.23 43300.00 631868045900
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

702
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಗೆಲ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ಣ್ೆ ತಂದ 
ಮಾರೆಪಪ

658/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.49 52400.00 325085898172
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

703
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಾಗಮಾ ತಂದ ತಾಯಪಪ 188/ಬಿ4 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 43500.00 549753108425
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

704
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಸಿದಿಯಯ 455/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 43500.00 938388732011
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

705
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ಬಸಪಪ 14/ಎ/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.67 70000.00 439883387283
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

706
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಾಗಳಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಬಾಗಿಲ್ಲ ಬುಡಿಪಪ

49/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.75 164500.00 642511441943
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

707
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಹ್ಾಲಕ್ಷ್ಾ ಗಂಡ ಪರಕಾಶ.ಜಿ. 233/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.63 54400.00 702965613527
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

708
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ರಾಮು ತಂದ 
ಎಸ್.ಸತಯರಾಮಯಯ

127/* ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಪೋರಲ 2.42 72900.00 450013870400
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

709
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಿಮಯಲ.ಕೆ. ತಂದ ಅಮರೆೋಶ 252/ಬಿ/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.36 71053.00 678779312132
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

710
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ರಜಿನಿ ಗಂಡ ಬಲರಾಮ.ಎಂ. 278 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 499761931142 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

711
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತಿಮಾಯಯ ತಂದ ಕ್ುಮಾರಪಪ 372/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 154400.00 523914366472 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

712
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಮಹೆೋಶ ತಂದ ರ್ೈ.ಅಂಜಿನಪಪ 48/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54400.00 277410387658 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

713
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ಅಜುಯನರಾಜು ತಂದ 
ಸಾಂಬಯಯ

98/ಬಿ, 

110/2
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 910215540840 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

714
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಎಸ್.ಸಣ್ೆ ಬಸಪಪ

129/ಸಿ, 

102/2
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 359820211775 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

715
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಬಸಪಪ

135/1ಬಿ, 

139/1
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 427587057954 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

716
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎ.ಸುವಣ್ಯಮಾ ಗಂಡ ಮಲಿಪಪ 442/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91300.00 467170658664 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

717
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿ.ಶ್ಾಂತಮಾ ಗಂಡ ಚಂದರರೆಡ್ಡಿ 71/ಬಿ3ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 72900.00 825430620151 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

718
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ ಮನು 
ಬಸಪಪ

58/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 403041849745 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

719
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಸಾದಪಪ ತಂದ ಉಪ್ಾಪಳ್ಪಪ 443 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191000.00 907969716460 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

720
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಬಸಪಪ ತಂದ ಕೆ.ನಲಿಪಪ 456/ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 621277254454 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

721
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಸುನಿೋತ ತಾಯಿ ಬಿ.ನಿೋಲಮಾ 444/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118700.00 207849733743 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

722
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲಕ್ಷಾಮಾ ಗಂಡ ರೆೋವಣ್ೆ 
ಸಿದಿಪಪ

316/ಡ್ಡ, 

316/ಸಿ
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.70 164500.00 399182995103 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

723
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಾ ಗಂಡ ಜಿ.ಸುರೆೋಶ 
ರೆಡ್ಡಿ

612/ಎ1, 

612/ಎ1
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155300.00 860718353993 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

724
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಆರ.ಸಿದಿಪಪ ತಂದ 
ರೆೋವಣ್ಸಿದಿಪಪ

327/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191900.00 897549050837 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

725
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಂ.ಧನಂಜಯ ತಂದ 
ಬಾಲರಾಮಣ್ೆ

278 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 711417426382 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

726
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಕೆ.ಮಲಿಪಪ 323/4 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.50 146200.00 741270954126 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

727
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಡ್ಡ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಗೌಡ 
ತಂದ ದ ಡಿನಗೌಡ

317ಎ/27, 

43/2
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191950.00 370246773052 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

728
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಯು.ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಯು.ರುದರಪಪ

372/6 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.58 61700.00 579992197531 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

729
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಚನುರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಸಂಜಿೋವರೆಡ್ಡಿ 201/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 72938.00 887541779344 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

730
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಯು.ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಯು.ರುದರಪಪ

372/5 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.58 61800.00 247281607976 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

731
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಆಂಜನೆೋಯಲು ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ

121/ಎಫ್/1, 

121/ಎಫ್/3
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192033.00 432186811394 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

732
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಾಂಬಶಿವ ತಂದ ವಿೋರರಾಘವುಲು 274/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191900.00 979509155450 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

733
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಉಪ್ಾಪರ ಗ ೋವಿಂದ ತಂದ 
ಉಪ್ಾಪರ ಯಂಕ್ಪಪ

55, 56, 

42/ಎ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.89 179576.00 977155612896 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

734
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ತಂದ ಕೆ.ಈರಣ್ೆ 89/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000.00 435622379647 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

735
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಯುವರಾಜ.ಎ. ತಂದ 
ದ ಡಿನಗೌಡ ಯಡ ರುಮನೆ

310/ಎ1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82145.00 870279034383 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

736
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಚಂದರಣ್ೆ 71/ಸಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 574711227488 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

737
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್.ಲ್ಲ ೋಕ್ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ತಿಮಾನಗೌಡ

229 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191900.00 933186061338 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

738
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ದುರುಗಪಪ ತಂದ ಹೆ ನ ುರಪಪ
218/2ಎ, 

218/ಎ/1ಬಿ
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.80 173700.00 366580642676 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

739
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಪ್ನಯಮಾ ಗಂಡ 
ಮೃತುಯಂಜಯ ರೆಡ್ಡಿ

612/ಎ/1, 

612/ಎ/1
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.90 182800.00 449884118480 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

740
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಶಿವಗಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಜಿ.ಆಂಜನೆೋಯಲು

121/ಜಿ/1ಎ, 

121/ಜಿ/3ಎ
ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.78 80310.00 493338266079 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

741
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಜಗನಾುರ್ಥ ರಾವ್ ತಂದ 
ರ್ೈ.ದ ಡಿನಗೌಡ

306/ಬಿ1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82145.00 688927644957 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

742
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಸುರೆೋಶ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಧಮಯರೆಡ್ಡಿ

612/ಎ/3ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 490057982639 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

743
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ 71/1, 74* ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54400.00 651300498533 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

744
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ 50/ಎ2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82100.00 862702617992 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

745
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಶಿರೋದೋವಿ ಗಂಡ 
ಎಸ್.ಮಸಾತನ್ ರೆಡ್ಡಿ

79/ಸಿ/1ಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.50 146200.00 721370562391 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

746
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಾ ಗಂಡ 
ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಬರೆಡ್ಡಿ

80/3, 79/3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.90 182890.00 542439750432 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

747
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷ್ ಗಂಡ 
ಕೆ.ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಗೌಡ

52, 51 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 208049463205 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

748
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಬಿ.ಮಲಿಪಪ

255/ಡ್ಡ, 

264/ಎ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.50 146290.00 666884478236 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

749
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಸುಂಕ್ಪಪ ತಂದ ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ 270/6 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82100.00 336799338995 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

750
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗರಪತಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಾ ಗಂಡ 
ಗರಪತಿ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ್

117/ಸಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191900.00 290261924955 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

751
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

6626630.00

752
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿ.ಎಂ.ಸಾವಿತಿರ ಗಂಡ 
ವಿ.ಎಂ.ಮುಕ್ಕಣ್ೆ

59/8 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.19 9150.00 710928654688
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

753
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ುಮಾರೆಪಪ ತಂದ ಕ್ಗೆಲ್ 
ಮಾರೆಪಪ

658/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.49 46000.00 757315368341
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

754
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ 46/* ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.95 63100.00 367522400171
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

755
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶುಲು ತಂದ 
ಬಿ.ಲ್ಲಂಗಪಪ

281/ಸಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.44 48800.00 246084735318
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

756
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ಬಸಪಪ 48/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.16 192000.00 634917457686
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

757
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಗೆಲ್ ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ಕ್ಗೆಲ್ 
ಮಾರೆಪಪ

658/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.49 45300.00 922778102405
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

758
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ರೆೋಣ್ುಕ್ ಗಂಡ 
ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶುಲು

280/ಜೆ, 

280/1, 

280/8

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.94 35000.00 606184773737
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

759
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಾಗಿಲಮನೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ತಿಮಾಪಪ

115/ಎ1ಸಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.61 155500.00 442436099618
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

760
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚಂದರಯಯನಕೆ ೋಟ ಸುಂಕ್ಮಾ 
ಗಂಡ  ಚಂದರಯಯನಕೆ ೋಟ 

ಭಿೋಮಪಪ
170/ಡ್ಡ2ಬಿ/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.48 45300.00 718957263089

`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

761
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ರಾಮಪಪ ತಂದ ಕೆ.ಸುಂಕ್ಪಪ 169/ಡ್ಡ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.42 45300.00 917343195911
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

762
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸುಂಕ್ಮಾ ಗಂಡ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ
194/ಇ, 

194/*ಸಿ/2
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.42 192000.00 709589272518

`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

763
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಎಂ.ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

16/`3 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 45300.00 860584730957
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

764
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಬಬುರವಾಹನ ತಂದ 
ಜಿ.ನಾರಾಯಣ್ಪಪ

59/3ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಅಂಜ ರ 0.80 28300.00 815333409030
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

765
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ

426/ಐ/1, 

426/ಐ/1, 

426/ಎಲ್/1

ಬಿ

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 569701040539 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

766
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಕ್ರಿಯಪಪ 426/ಐ/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118500.00 205350560850 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

767
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ಸಣ್ೆ ಮಲಿಪಪ 31/4 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.10 109500.00 361786705315 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

768
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಟಿ.ನಾಗೋಂದರಪಪ ತಂದ 
ಟಿ.ಗ ೋವಿಂದಪಪ

292/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 366247977305 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

769
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ದೋವರಮನೆ 
ಕಾಳ್ಪಪ

424/4 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91400.00 643426480262 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

770
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಡೆೋಮನೆ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ತಂದ 
ಕ್ಡೆೋಮನೆ

30/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.41 44700.00 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

771
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

1699150.00

772
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಾಮಪಪ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ ಬಾಯಗರ 
ಮುನಿಯಾ

195/ಬಿ, 

222/ಬಿ/4
ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 86000.00 954483542696 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

773
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಂಗಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಚಂದರನಾಯಕ

111/4 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 119000.00 213217729102 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

774
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ೃಷೆ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಬದಯನಾಯಕ

429/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 155500.00 641898537218 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

775
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ 254/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 163500.00 916581283271 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

776
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗ ೋವಿಂದ ನಾಯಕ ತಂದ 
ದೋರ್ೋಂದರ ನಾಯಕ

386/ಬಿ, 

385/2
ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 126000.00 405961002746 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

777
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ತಿಮಾಾನಾಯಕ ತಂದ 
ಬದಯನಾಯಕ

452/41 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 159800.00 826036687741 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

778
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹುಲಗಮಾ ಗಂಡ ಈರಣ್ೆ 222/ಬಿ/3 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 82400.00 555459865008 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

779
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಭಾಗಯಮಾ ಗಂಡ 
ವಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

65/10 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 32100.00 952594546044
`000000303545699

80
ಕ್ಂಪಿಿ

780
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿ.ಯರಿಯಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ವಿ.ಸಂಜಿೋವಪಪ

192/* ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪ.ಜಾ ಸಪ್ೋಟ 35600.00 373036860476 38007335393 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

781
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗಿಡಿಮಾ ಗಂಡ ಯರಿಯಸಾಾಮಿ 192/* ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪ.ಜಾ ನುಗೆ 32000.00 820784113785 38007335393 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

782
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸುಭದರ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ
107/ಡ್ಡ, 

53/ಬಿ/4, 

259/ಬಿ/2ಸಿ
ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 192000.00 702838791071 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

783
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ರ್ೈಯನಾಯಕ

52/3 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 192000.00 416509915739 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

784
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸುರೆೋಶ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಕ್ನಾಯನಾಯಕ

344/ಬಿ/2, 

343/2
ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 146000.00 285862479451 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

785
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸ ಮಿಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಟಿ.ಕೆ.ಸೋತು ನಾಯಕ

6/ಬಿ/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 192000.00 545666752657 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

786
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ದ ಡಿ ಕೆೋರಳ್ಪಪ ತಂದ ಈರಪಪ 270/ಬಿ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 127900.00 461796144694 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

787
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ದಾಸರ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 360/* ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 146100.00 651951245381 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

788
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

1987900.00

789
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹನುಮಂತಪಪ ಚಲುವಾದ್ದ ತಂದ 
ಮುನಿಯಪಪ

195/ಎ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 955732191094 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

790
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚಂದಾರನಾಯಕ ಹೆಚ್ ತಂದ 
ಲಕ್ಷಾಣ್ ನಾಯಕ

272//ಬಿ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.91 181900.00 250477216858 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

791
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚಲುವಾದ್ದ ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ 222/ಬಿ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400.00 259397622322 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

792
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ತಂದ 
ಸಂಗಾಯನಾಯಕ

437/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.37 132400.00 393458073290 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

793
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಲ್ಲ ೋಕ್ನಾಯಕ ತಂದ ಸಾಲ್ಲರಾಮ 
ನಾಯಕ

280/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.66 192000.00 762394581567 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

794
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರುಕ್ಲಾಣಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕ್ೃಷೆ 
ನಾಯಕ

354/ಎ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.51 146500.00 906937302993 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

795
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕ ತಂದ ವಿ.ಪಿಕ್ಕಣ್ೆ 
ಲಚಾಚ ನಾಯಕ

35/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.75 164500.00 453005381841 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

796
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಈರನಾಗಪಪ 213/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.10 109500.00 911212688952 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

797
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಓಬನಾಯಕ ತಂದ ಹನುಮ 
ನಾಯಕ

49/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30 127000.00 319415073565 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

798
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಆರ.ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಶೋಕ್ುನಾಯಕ

253/ಎ2ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.39 136000.00 289893833881 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

799
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾರು ಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮ 
ನಾಯಕ

24/`6 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 274527094056 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

800
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿೋನಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಮಂಜುನಾಯಕ

116/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 268557288491 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

801
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಂಗ ನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮನಾಯಕ

61/ಎ1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.25 119000.00 530148921658 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

802
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಭಿೋಮಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಭಿೋಮಾನಾಯಕ

29/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 72900.00 988375092894 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

803
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬೆನಕ್ಣ್ೆ ತಂದ ಸುಂಕ್ಣ್ೆ 29/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118500.00 473208766668 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

804
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚಲುವಾದ್ದ ಶಿವಪಪ ತಂದ 
ಚಲುವಾದ್ದ ಸಣ್ೆ ಮಾರೆಪಪ

188/3 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 72000.00 438738934776 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

805
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ರಾಮುನಾಯಕ ತಂದ 
ಬದಯನಾಯಕ

429/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.61 155500.00 696494725084 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

806
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

2166500.00

807
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಗಿೋತಾಂಜಲ್ಲ ಗಂಡ 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

28/ಬಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.86 177000.00 694872994273 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

808
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎನ್.ಶಿವಪಪ ತಂದ ಮರೆಪಪ 107/ಡ್ಡ/3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 100000.00 928220311829 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

809
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಟಿ.ಪದಿಣ್ೆ ತಂದ ಅಯಯಪಪ 175/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 716735438313 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

810
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಬೆೈರಪಪ ತಂದ ಲ್ಲಂಗಪಪ
50/*, 

51/ಎ/3, 

42/ಬಿ
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 337074077480 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

811
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಈರಮಲಿಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

78/ಎ/2, 

26/ಎ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118000.00 805531325088 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

812
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿ.ಕ್ವಿತಾ ಗಂಡ ಬರಹ್ಾಾನಂದ 56/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 638390757684 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

813
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ೈ.ಶಿವಪಪ ತಂದ ರ್ೈ.ಆಂಜಿನಪಪ 48/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54000.00 298214855634 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

814
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ಕ್ರಿಯಪಪ
413/ಬಿ/1ಬಿ, 

414/1
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.90 182000.00 712328302207 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

815
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸುಭದರಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ

209* ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155000.00 658595767573 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

816
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಈರಣ್ೆ
173/4, 

176/ಎಫ್/5
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 182000.00 551502512317 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

817
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಲ್.ಎನ್.ಈರಣ್ೆ ತಂದ 
ಎಲ್.ಎನ್.ಹನುಮಂತಪಪ

172/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500.00 387771648464 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

818
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎನ್.ನಾಗೋಶ ತಂದ ದ ಡಿಪಪ 176/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63900.00 382203455761 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

819
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಾರೆಮಾ ಗಂಡ ಸಿದಿಪಪ 53/3 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 837391070550 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

820
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಣ್ೆ ತಿಮಾಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಸುಂಕ್ಪಪ

327/3 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191900.00 530363106221 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

821
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿಂಗಿರ ಲಕ್ಷ್ಾ ಗಂಡ ಸಿಂಗಿರ 
ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ

148/ಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54500.00 749786918026 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

822
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಾರೆಪಪ ತಂದ ಕೆಂಚಪಪ
368/ಡ್ಡ1, 

368/ಡ್ಡ3
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.91 91700.00 323383768752 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

823
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶ್ಾಂತಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಯಯ
78/ಎ/2, 

26/ಎ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118000.00 384020177797 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

824
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರಂಗಮಾ.ಕೆ. ಗಂಡ ಮಾರೆಪಪ.ಕೆ. 78ಎ/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.68 71000.00 807865612986 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

825
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

2280500.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

826
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಲಿಯಯ ತಂದ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ
375/3, 

375/4
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91000.00 817182681777 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

827
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿರಿಗೋರಿ ದೋವಿರಮಾ ಗಂಡ 
ಜಂಬಯಯ

22/ಎ/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 323610719458 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

828
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿರಿಗೋರಿ ಶಿವರಾಜ ತಂದ ಸಿರಿಗೋರಿ 
ಲಕ್ಷಾಣ್

227/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 43500.00 482015709840 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

829
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾಪಣ್ೆ ಚಿಂತಕಾಯಿ ತಂದ 
ಪನುಯಯ

140* ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 154600.00 437786887297 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

830
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎ.ದೋರ್ೋಂದರಪಪ ತಂದ ಕ್ಲಿನ 
ನಾಯಕ

26/ಸಿ/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91300.00 251309051332 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

831
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ 315/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.02 192000.00 451497328330 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

832
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಹುಲುಗಪಪ

195/ಎ/2, 

222/ಬಿ/5
ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.42 136900.00 610544973826 30977544844 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

833
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಟಿ.ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ತಂದ ಚಿನು 
ತಿಪಪಣ್ೆ

173/ಎ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.99 99500.00 455187542579 57500000029329 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

834
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

1000800.00

835
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ತಂದ ಕ್ರಿಬಸಪಪ 169/ಎ/3 ಕ್ುರುಗ ಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500.00 299601046126 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

836
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಡೆೋಮನೆ ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ 
ಕ್ಡೆೋಮನೆ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ

31/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 43500.00 464617279015 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

837
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಯರೆಯಮಾ ಗಂಡ ದ ಡಿ 
ಗಂಗಾಧರ

175/ಎ3 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 99400.00 387616051201 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

838
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಜಾರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಾ ಗಂಡ 
ಪಿ.ಪದಿ ಈರಣ್ೆ

191/ಬಿ/3, 

191/ಬಿ/5, 

191/ಬಿ/4

ಕ್ುರುಗ ಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 284689993668 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

839
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿಂಗಿರ ಸ ೋಮಯಯ ತಂದ ಸಿಂಗಿರ 
ಮಲಿಪಪ

200/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 742602804670 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

840
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಣ್ೆ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ.ಬಿ. ತಂದ 2/2, 2/ಬಿ/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91400.00 859321873195 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

841
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿ.ರಾಮಣ್ೆ ತಂದ 
ಸಿ.ವನ ುರಪಪ ಲ್ಲೋಟ್

313/ಎ4, 

314/ಸಿ4
ಕ್ುರುಗ ಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91000.00 579470858226 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

842
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಡೆೋಮನೆ ಕಾಳ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಕ್ಡೆೋಮನೆ

323/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.61 63500.00 576237245008 64216058406 ಕ್ಂಪಿಿ

843
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

726300.00

844
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಆಂಜನೆೋಯ ತಂದ ಗ ೋವಿಂದಪಪ
402/ಎ, 

403/ಬಿ/1
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155000.00 949358207571 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

845
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಮಲಿಯಯ.ಟಿ. ತಂದ 
ಟಿ.ಪದಿಮಾ

175/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191900.00 972641740503 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

846
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ಸಣ್ೆ 
ಮಲಿಪಪ[

307/ಸಿ/1, 

307/ಬಿ2
ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.24 122000.00 865697636228 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

847
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಡ್ಡ.ದ ಡಿ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 2/`1 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 91500.00 807010674598 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

848
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಈರೆೋಶ

357/* ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.43 139500.00 455844532700 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

849
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ಶಿವರಾಜ ತಂದ ಮರಿ 
ಈರಪಪ

17/`2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191000.00 427819653464 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

850
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ತಿಮಾಪಪ.ಕೆ. ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

158/ಬಿ2ಸಿ, 

225/ಸಿ2ಎ2
ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.44 45000.00 940758229021 `00362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

851
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ

22/ಸಿ1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30 127000.00 952330678853 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

852
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸಿದಿಯಯ ತಂದ ಆಂಜಿನಪಪ 35/ಎ2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 118500.00 669894719010 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

853
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

1181400.00

854
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಮಲಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ರಾಮನಾಯಕ

84/3 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ. ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 192000.00 606562592481 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

855
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ಬಿಲಾಯನಾಯಕ

95/2 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ. ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.40 137500.00 277981393850 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

856
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಆರ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಆರ.ದುಗಾಯ ನಾಯಕ

279/ಡ್ಡ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ. ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.89 181900.00 270328798378 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

857
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸುಬಿಬ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಿೋರಾ 
ನಾಯಕ

22/`4 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ. ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 304958222655 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

858
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಬಿಲಾಿ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಶಂಕ್ರನಾಯಕ

372/ಎ3 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ. ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30 127000.00 918336220859 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

859
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಲರಿಯಾ ನಾಯಕ ತಂದ ರೆಡ್ಡಿ 
ನಾಯಕ

441/3, 

352/2
ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ. ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191000.00 272219806515 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

860
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹರಿಶಚಂದರ ತಂದ ರಾಮನಾಯಕ 51/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ. ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 191000.00 565972390532 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

861
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾವಯತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೆ ೋಬಯ 
ನಾಯಕ

24/* ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ. ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 705946018054 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

862
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

1184400.00

863
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎಸ್.ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಸಿದಿಪಪ

160/ಎ/1, 

160/ಎ/3
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 128300.00 872455685534 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

864
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ನಿೋಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಹೆೋಮಾನಾಯಕ

115/ಎ/2ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 54300.00 232100257505 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

865
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಗ ೋವಿಂದ ತಂದ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 476/4 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 137000.00 551108746046 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

866
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಸುಬಿಬ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಶಂಕ್ರನಾಯಕ

440/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 109500.00 212770369699 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

867
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕ್ಮಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಶಂಕ್ರನಾಯಕ

284/6 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 71000.00 658702563972 `00362320012310 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

868
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಕೆ.ರಾಮಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಈರಪಪ

190/2, 

52/ಡ್ಡ1, 

51/1

ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 109000.00 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

869
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಪ್ಾಲನಾಯಕ ತಂದ ರಾಮ್ ಜಿೋ 
ನಾಯಕ

71/ಬಿ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 119000.00 895542735603 64216058406 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

870
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಶಿವಾಜಿ.ಜಿ. ತಂದ ಪದಿರಾಜು.ಜಿ. 694/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.57 172800 515222473105 `000000354569980 ಕ್ಂಪಿಿ

871
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಎನ್.ಭವಯ ಗಂಡ 
ೆ ನ್.ಕ್ೃಷೆರಾಜ

677ಸಿ/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 18400 762357599365 54036829571 ಕ್ಂಪಿಿ

872
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್.ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಹೆಚ್.ರ್ಂಕ್ಟಪಪ

71 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.35 167000 538034550191 `005001004339 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

873
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ದ ಡಿ ಈರಣ್ೆ ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

151/ಎ/3, 

151/ಸಿ/2, 

151/ಬಿ/4

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.73 56900 `000000354569980 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

874
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಜಿ.ಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಜಿ.ಮಲಿಪಪ
106/ಡ್ಡಎಸ್/2

ಎ
ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 82200 00362120012310 ಕ್ಂಪಿಿ

875
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-

02)

ಹೆಚ್.ಮಾರೆಮಾ ಗಂಡ 
ಹೆಚ್.ರಾಮಪಪ

470/5 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.58 54400 00362120012310 ಕ್ಂಪಿಿ

876
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶೋಖಮಾ 247/*/P6 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಮಹಿಳೆ 1.00 10000
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

877
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ.ಎರಿಯಸಾಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ 10/*/ಎ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.99 9900
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

878
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಾರೆಕ್ಕ 61/*/ಎ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಮಹಿಳೆ 2.00 20000
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

879
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರ್ೈ.ನ ರ ಜಹ್ಾನ್ 229/*/6 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಮಹಿಳೆ 0.50 5000
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

880
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಣ್ೆ ರುದರಗೌಡ 240/*/ಎ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 1.00 10000
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

881
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ.ಕ್ೃಷೆ ರೆಡ್ಡಿ 229/*/ಸಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 1.50 15000
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

882
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗ ೋವಿಂದಪಪ 237/*/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.88 8800
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

883
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ.ಶಂಭುಲ್ಲಂಗಗೌಡ 94/*ಬಿ/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.83 8300
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

884
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್.ದ ಡಿಬಸಪಪ 226/*/ಸಿ/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.75 7500
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

885
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ 229/*/6 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.85 8500
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ
38170605975



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

886
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿೋಲಮಾ 89/*/ಬಿ/6 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಮಹಿಳೆ 0.50 5000
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

887
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್.ತಿ್ಪಪನಗೌಡ 226/*/ಸಿ/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 1.30 13000
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

888
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪ್ಾವಯತಮಾ 237/*/ಎ/2ಎ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಮಹಿಳೆ 1.45 14500
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

889
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ.ಹೆೋಮನ ಗೌಡ 229/*/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.13 1300
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

890
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿ.ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ . 391/*/3 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 2.00 20000
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

891
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ.ಭಿೋಮಪಪ 90/*/ಎ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.54 5400
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

892
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

16900 114/*/ಎ/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ 0.99 9975
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

893
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದ ಡಿರುದರಗೌಡ 240/*/ಎ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 1.00 10000
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

894
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಲಿನಗೌಡ 229/*/4 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 1.48 14800
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

895
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವನ ುರ ಸಾಬ್ 247/P9 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 1.69 16900
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

896
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪದಾಾವತಿ ಮಹಿಳೆ 25000.00 38170605975
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

897
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಣ್ಣೋಂದರ 247/*/P3 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ - 1.00 10000.00 38170605975
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

38170605975



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

898
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುಂಕ್ಮಾ 247/*/P2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಮಹಿಳೆ 1.00 10000.00 38170605975
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

899
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಾಂಜಿನಿ 247/*/P12 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.35 3500.00 38170605975
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

900
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪ್ಾವಯತಮಾ
243/*/ಬಿ/1/

ಎ2
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಮಹಿಳೆ 0.37 3700.00

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

901
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ
89/*/ಬಿ/3, 

89/*/ಬಿ/4, 

90/*/ಬಿ
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ -

0.20, 

0.31, 0.85
10900.00

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

902
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಭಿೋಮನಗೌಡ .ಎನ್. 237/*/ಹೆಚ್ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ - 1.00 10000.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

903
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪ್ಾವಯತಮಾ
243/*/ಎ/1/

ಡ್ಡ
ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಮಹಿಳೆ 0.37 3700.00

ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

904
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ.ಯಂಕ್ನಗೌಡ ಪುರುಷ 2500.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

905
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಈರಮಾ ಮಹಿಳೆ 15000.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

906
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ.ಡ್ಡ.ಎರಿಯಸಾಾಮಿ ಪುರುಷ 7300.00 38170605975
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

907
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಲವಾದ್ದ ನಾಗಪಪ 247/*/P10 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ - 2.00 20000.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

908
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿ.ರಾಮಪಪ 10/*/ಸಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.68 6800.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

38170605975

38170605975



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

909
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರ್ೈ.ಯಲಿಮಾ ಮಹಿಳೆ 2500.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

910
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್.ಟಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಪುರುಷ 2600.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

911
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದಾಯಮನಗೌಡ ಪುರುಷ 10000.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

912
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲಕ್ಷ್ಾದೋವಿ 246/*/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಮಹಿಳೆ 0.18 1800.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

913
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವನಗೌಡ 243/*/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.34 3400.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

914
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್.ಲ್ಲಂಗನಗೌಡ 237/*/ಡ್ಡ/3 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.22 2200.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

915
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಲ್ಲ ಸಾಬ್.ಎಂ. 84/*/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.44 4400.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

916
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ.ಪಿೋರ ಸಾಬ್ 84/*/ಎಫ್ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.44 4400.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

917
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ.ಹೆೋಮನಗೌಡ 229/*/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.45 4500.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

918
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ.ಮಾಬುಸಾಬ್ 84/*/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.45 4500.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

919
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ.ಓಂಕಾರ ಗೌಡ 246/*/ಸಿ/3 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.20 2000.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

920
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ 229/*/3 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ 0.15 1500.00
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

38170605975

38170605975



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

921
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿೋರನ್ ಜೆ ಯೋತಿ ಮಹಿಳೆ 4160.00 38170605975
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

922
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸಮಾ 350/*/ಎ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಮಹಿಳೆ 1.50 15000.00 38170605975
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

923
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲ್ಲಂಗಮಾ 247/*/ಪಿ12 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಮಹಿಳೆ 2.00 20000.00 38170605975
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

924
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ.ಎಸ್. ತಂದ 
ಸಿದಿಪಪ

37 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ ದಾಳಿಂಬೆ 4.75 20000.00 283400467425 38170605975
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

925
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿ.ಜನಾಧಯನ ತಂದ ಎರೆಯಪಪ 30/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಪುರುಷ ದಾಳಿಂಬೆ 2.40
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

926
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಾರೆಕ್ಕ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ 37 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಮಹಿಳೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60
ಬಳ್ಳಾ ರಿ 

ಗ್ರಾ ಮಾಂತರ

927 RKVY- ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಜಯಮಾ ಗಂಡ ಎನ್.ಯಂಕ್ಪಪ 638/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 300000.00 546193086489 37833661438 ಕ್ಂಪಿಿ

928 RKVY- ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ
ಶ್ಾರದಮಾ ಗಂಡ 

ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ  ಗೌಡ
91/*/ಎ ಮೋಕಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.00 300000.00 252793311481 10749101000034 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

929 RKVY- Mechanization ಲಕ್ಷ್ಾದೋವಿ ಗಂಡ ಚನುರೆಡ್ಡಿ 230/3 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಸಪ್ೋಟ 4.82 67000.00 926995062421 10749100032309 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

930 RKVY- Mechanization
ಬಿ.ಕೆ.ರಮಾದೋವಿ ಗಂಡ ಅಜಿತ್ 

ಕ್ುಮಾರ
76/2, 76/3 ಮೋಕಾ ಇತರೆ

ಸಿೋಬೆ, ಮಾವು, 
ಅಂಜ ರ

3.91 12800.00 284989251586 10605100009701 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

931 RKVY- Mechanization ತಿಮಾಪಪ ತಂದ ಮಚಚಪಪ 69/2 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 10000.00 946651787429 10818100007839 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

932 RKVY- Mechanization
ಬಿ.ಕೆ.ರಮಾದೋವಿ ಗಂಡ ಅಜಿತ್ 

ಕ್ುಮಾರ
76/2, 76/3 ಮೋಕಾ ಇತರೆ

ಸಿೋಬೆ, ಮಾವು, 
ಅಂಜ ರ

3.91 10200.00 284989251586 10605100009701 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

933 RKVY- Mechanization ಬಿ.ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಬಿ.ಅಮರೆೋಶ 74 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 7.02 47500.00 294846539404 395402010010933 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

934 RKVY- Mechanization ಲಕ್ಷ್ಾದೋವಿ ಗಂಡ ಕ್ಟೆಗೌಡ 88/ಬಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಪೋರಲ್ಲ 0.86 47500.00 920729957364 38500646078 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

935 RKVY- Mechanization
ಕೆ.ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಕೆ.ದ ಡಿಬಸಪಪ

13/ಎ, 10/2 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.84 72500.00 753732203462 10813100008805 ಕ್ಂಪಿಿ

936 RKVY- Mechanization
ಎನ್.ರಾಧ ಗಂಡ 
ಎನ್.ದುಗಾಯರಾವ್

11/ಎ/2ಎ3 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 72500.00 264067706750 286310100007611 ಕ್ಂಪಿಿ

937 RKVY- Mechanization
ಚೌಡ್ಡಕ ಯರೆಯಮಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 

ಚೌಡ್ಡಕ ಮಲಿಯಯ
418/ಎಫ್/3 ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 72500.00 683210605202 10888101006117 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

938 RKVY- Mechanization
ಕೆ.ಸುಬಬಲಕ್ಷ್ಾ ಬಿನ್/ಕೆ ೋಂ 

ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟರತುಮ್
23* ಬಳ್ಾಳರಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.00 72500.00 835952735432 10888101038295 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

939 RKVY- Mechanization
ಕೆ.ವಿ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 

ಕೆ.ವಿ.ಎಂ.ಬಸವರೆಡ್ಡಿ
174/13 ಕೆ ೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.76 7200.00 694823358963 10823100028175 ಕ್ಂಪಿಿ

940 RKVY- Mechanization ಕೆ.ಸಾವಿತಿರ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 325/1 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 9.00 9000.00 414185112606 64210631918 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

941 RKVY- Mechanization ನರಸಮಾ ಗಂಡ ಕ್ರಡ್ಡ ತಿಪಪಯಯ 325/2 ಮೋಕಾ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 7.78 9000.00 926784771707 10999101003712 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

942 SMAM- Mechanisation ಸಾವಿತರಮಾ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ 28ಎ/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.68 41000.00 640097661678 10680100019715 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

943 SMAM- Mechanisation
ದೋರ್ೋಂದರಪಪ ತಂದ ಕ್ುಂಟ 

ಈರಣ್ೆ
179/2 ಮೋಕಾ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.78 8000.00 460411860335 10749100032388 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

944 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಆರ.ನಿೋರಜ್ ತಂದ 
ಆರ.ಅರವಿಂದ, ಬಾಂಬೆೋ ಪರಸ್ 

ರೆ ೋಡಾ, ಬಳ್ಾಳರಿ
164/ಸಿ ಬಳ್ಾಳರಿ - 2.88 16875 883697582254 106501000010161 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

945 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ವಿೋರಮಾ ಗಂಡ ತಿಪಪನಗೌಡ 
ಸಂಗನಕ್ಲುಿ

ಮೋಕಾ - - 13500 462440617336 10798100008212 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

946 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಬಿ.ತಿಪಪನಗೌಡ ತಂದ ರುದರಗೌಡ 
ಸಂಗನಕ್ಲುಿ

79/ಬಿ ಮೋಕಾ - 1.5 ಎಕ್ರೆ 13500 818084753804 54012288743 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

947 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಸಿ.ವಿನಯ ತಂದ ಸಿ.ರಾಘರ್ೋಂದರ, 
ಬೆೈರದೋವನಹಳಿಳ, ಬಳ್ಾಳರಿ 

ತಾಲ ಿಕ್ು & ಜಿಲ್ಲಿ.

239*2 ಮೋಕಾ ಸಪ್ೋಟ 3.23 13500 763696857279 73640100005888 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

948 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಪಿ.ಕ್ೃಷೆರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಪಿ.ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ, 

ಬೆೈರದೋವನಹಳಿಳ, ಬಳ್ಾಳರಿ 
ತಾಲ ಿಕ್ು & ಜಿಲ್ಲಿ.

504*2 ಮೋಕಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.04 13500 602249812020 10768640885 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

949 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ರಮೆೋಶ ತಂದ ಈರಣ್ೆ - ಬಳ್ಾಳರಿ - - 16200 957387952330 `06392200004411 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

950 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ನಗ ೋಟು ರಾಘರ್ೋಂದರ ತಂದ 
ಎನ್.ಕ್ಂಬಗಿರಿ ನಾಯುಿ, 

ಕ್ಂಟ ೋನೆಾಂಟ್, ಬಳ್ಾಳರಿ
- ಬಳ್ಾಳರಿ - - 10125 602558875496 20181931942 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

951 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಶಿರೋರಾಮುಲು ತಂದ 
ಸಿ.ಕ್ುಲಾಿಯಪಪ, ಬಸವರೆೋಶಾರ 

ನಗರ, ಬಳ್ಾಳರಿ
- ಬಳ್ಾಳರಿ - - 16200 553456976329 `06432610001071 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

952 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಟಿ.ಹೆಚ್.ಶೋಷಾದ್ದರ ತಂದ 
ಟಿ.ಹುಲ್ಲಕ್ುಂಟ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬಿ, 

ಕಾಲ್ಲ ೋನಿ, ಸಂಗನಕ್ಲುಿ 
ರೆ ೋಡ್, ಬಳ್ಾಳರಿ

- ಬಳ್ಾಳರಿ - - 13500 818215024754 285104000047436 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

953 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಲಕ್ಷ್ಾೋದೋವಿ ಗಂಡ ಕ್ಟೆೋಗೌಡ, 

ಶಂಕ್ರಬಂಡೆ ಗಾರಮ, ಬಳ್ಾಳರಿ 
ತಾಲ ಿಕ್ು & ಜಿಲ್ಲಿ

88/ಬಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ
ಪೋರಲ್ಲ, 

ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
0.86 10125

550100402234

(Ration Card No)
38500646078 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

954 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ದ ಡಿಬಸವನಗೌಡ ತಂದ 
ಎನ್.ಮಂಜುನಾರ್ಥಗೌಡ, 

ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಗಾರಮ
334 ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 54.9 75000 456896729709 10714101002245 ಕ್ಂಪಿಿ

955 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಆರ.ಗ ೋವಿಂದ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಆರ.ಎರಿಯಸಾಾಮಿ,

164/1 ಬಳ್ಾಳರಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 4.00 75000 784521629100
`074200010018360

1
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

956 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಶಿರೋ.ಕೆ.ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ 
ಚನುಪಪ, ಹಲಕ್ುಂದ್ದ ಗಾರಮ

- ಬಳ್ಾಳರಿ - - 13500 `06392210002616 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

957 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಪಿ.ನಿೋಲಾಲವತಿ ಗಂಡ 
ದೋರ್ೋಂದರಪಪ

119/ಜೆ ಮೋಕಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.14 20250 264703905358 64133269089 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

958 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಎಂ.ದುರುಗೋಶ ತಂದ 
ಇ.ಮಾರೆಣ್ೆ,

- ಬಳ್ಾಳರಿ - - 16200 477984870586
`074200010018360

1
ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

959 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಜೆ.ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ ದುರುಗಪಪ 97/ಬಿ2 ಮೋಕಾ ತರಕಾರಿ 0.97 28350 635260780079 `06152200015712 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

960 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಜಿ.ರಘುನಾಯಕ್ ತಂದ 
ಜಿ.ಮಲಿಯಯ

- ರ ಪನಗುಡ್ಡ - - 4050 791408698125 `06152210002183 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

961 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಭಿೋಮಪರಸಾದ್ ತಂದ 
ಎಸ್.ಲ್ಲಂಗಣ್ೆ ಶಟಿೆ

- ಬಳ್ಾಳರಿ - - 6750 434604712343 `06002010011639 ಬಳ್ಾಳರಿ ಗಾರಮಾಂತರ

962 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹೆೋಮಾತಿ ಗಂಡ ರಂಗಾರೆಡ್ಡಿ 284 ಮೋಕಾ

963 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಜನಾಧಯನರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ

284 ಮೋಕಾ

964 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ನಲಪಪ 14 ಬಳ್ಾಳರಿ

965 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ರಾಮಾಂಜಿನಿ ತಂದ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ 114/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

966 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಶರಣ್ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ನಾಗಮಲ್ಲಿೋಶಾರ

116 ಕ್ುರುಗ ೋಡು

967 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಯರೆಯಪಪ ತಂದ ಹರವಿ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

518 ಕ್ುರುಗ ೋಡು

968 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಯು.ಶಂಕ್ರಗೌಡ ತಂದ 
ಶಿವರಾಮಗೌಡ

87/ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

969 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಟಿ.ಬಸವನಗೌಡ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ವಿೋರನಗೌಡ

110/ಡ್ಡ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

970 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಜಿ.ಗಿರಿೋಶಗೌಡ ತಂದ ಶೋಖರಗೌಡ 25/ಎ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

971 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ.ಎನ್.ದ ಡಿಬಸವನಗೌಡ 
ತಂದ ಕೆ.ಎನ್.ಯರೆೋಯಗೌಡ

114/ಎ/2 ರ ಪನಗುಡ್ಡ

972 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಸ್.ವಿ.ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ್ರೆ
ಡ್ಡಿ ತಂದ ಪರಸಾದ್

473 ಕ್ುರುಗ ೋಡು

973 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಡ್ಡ.ಶಿರೋಧರ ತಂದ ಸಾಂಬಶಿವರಾವ್ 114/ಬಿ/10 ಬಳ್ಾಳರಿ

974 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ್ ತಂದ 
ಪದಿಣ್ೆ

218/1 ಬಳ್ಾಳರಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

975 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ.ಎರಿಯಸಾಾಮಿ ತಂದ ರುದರಪಪ 251/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ

976 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ದ ಡಿಬಸವನಗೌಡ.ಎನ್. ತಂದ 
ಮಂಜುನಾರ್ಥಗೌಡ

334 ಕ್ುರುಗ ೋಡು

977 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಬಸಪಪ 258/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು

978 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ಗಂಗಪಪ 118/ಬಿ ಕೆ ೋಳ್ ರು

979 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ವಿ.ಡ್ಡ.ಈರಣ್ೆ ತಂದ 
ಬಿ.ದುರುಗಣ್ೆ

37ಎ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ

980 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ.ಗಾಳೆಪಪಗೌಡ ತಂದ 
ಬಿ.ರುದರಗೌಡ

79 ಮೋಕಾ

981 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಹ್ಾಂತರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ

81/1ಬಿ ಮೋಕಾ

982 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಸ್.ಭಿೋಮಪರಸಾದ್ ತಂದ 
ಸ ೋಂತಲ್ಲಂಗಣ್ೆಶಟಿೆ

31/ಸಿ ಬಳ್ಾಳರಿ

983 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಅಭಿಷೋಕ.ಬಿ.ವಿ. ತಂದ 
ಬಿ.ವಿ.ಮಂಜುನಾರ್ಥ

58/ಬಿ ಬಳ್ಾಳರಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

984 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ತಾರನಾರ್ಥ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ 600/ಪಿ/1 ಬಳ್ಾಳರಿ

985 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಪರಕಾಶ್.ಆರ ತಂದ 
ಎನ್.ರಾಜಶೋಖರ

81/4 ಬಳ್ಾಳರಿ

986 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಆರ.ಅರವಿಂದ್ ತಂದ 
ಆರ.ಎರಿಯಸಾಾಮಿ

164/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ

987 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ರಮೆೋಶ ತಂದ ಈರಣ್ೆ 114/ಬಿ/1ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ

988 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಚಂದರಶೋಖರ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಚನುಪಪ.ಕೆ.

268/ಎ/2 ಬಳ್ಾಳರಿ

989 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎನ್.ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಎನ್.ಮಲಿಕಾಜುಯನ

615/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ

990 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಚಿದಾನಂದಪಪ ತಂದ ಮರಿ 
ನಾಗಪಪ

162/2 ಕ್ುರುಗ ೋಡು

991 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಸ್.ಉಮಾಪತಿ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ತಿಮಾಪಪ

32 ಕ್ುರುಗ ೋಡು

992 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ತಂದ 
ನಾರಾಯಣ್ಪಪ

168 ರ ಪನಗುಡ್ಡ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

993 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸಿ.ಹೆಚ್.ಬಾಬುಜಿ ತಂದ 
ಸಿ.ಹೆಚ್.ರಾಮಚಂದರ ರಾವ್

85/ಐ/1 ಕೆ ೋಳ್ ರು

994 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸಿ.ವಿನಯ ತಂದ ಸಿ.ರಘುನಾರ್ಥ 239/0 ಮೋಕಾ

995 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸಿ.ದ್ದವಾಕ್ರ ತಂದ ಸಿ.ಪ್ಾಪಣ್ೆ 141/ಎ ಬಳ್ಾಳರಿ

996 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ವಿ.ನಾರಾಯಣ್ ತಂದ 
ವಿ.ಎರಿಯಸಾಾಮಿ

18/ಬಿ ರ ಪನಗುಡ್ಡ

997 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಆರ.ಮರೆೋಗೌಡ ತಂದ 
ಆರ.ರೆಡ್ಡಿ ನಾಗನಗೌಡ

327/ಬಿ ಕ್ುರುಗ ೋಡು

998 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಪರಹ್ಾಿದ್  ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ

218/ಬಿ ಬಳ್ಾಳರಿ

999 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸಿಕ್ಂದರ ಬಾಷಾ ತಂದ ಸತಾತರ 
ಸಾಬ್

125/3 ರ ಪನಗುಡ್ಡ

1000 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎ.ಮಲ್ಲಿನಗೌಡ ತಂದ 
ಎ.ನಾಗಿೋರೆಡ್ಡಿ

164/1 ಮೋಕಾ

1001 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ತಂದ ಬಜಜಪಪ 239/1 ರ ಪನಗುಡ್ಡ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1002 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮುರಳಿಕ್ೃಷೆ ತಂದ ಭಗವಾನ್ 359/1 ಬಳ್ಾಳರಿ

1003 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ.ಮುರಳಿ ತಂದ 891/ಎಬಿ ಬಳ್ಾಳರಿ

1004 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ ಬಿ.ಚಿನು 
ಪ್ೋತಣ್ೆರೆಡ್ಡಿ

210 ರ ಪನಗುಡ್ಡ

1005 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎ.ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ತಂದ ಆದಪಪ 171 ರ ಪನಗುಡ್ಡ

1006 SMAM- 

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಎನ್.ಯಂಕ್ಪಪ 631/1 ಕ್ುರುಗ ೋಡು

ತಾಲ ಿಕ್ು : 

ಹ ವಿನಹಡಗಲ್ಲ

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

CHD-NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ 
ಮತತ

Matching 

Grant

ಶ್ಾರದಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ

364/ಎ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು ತಂಗು 2 160000 978794731705 64116426136 ಹಡಗಲ್ಲ

1
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

ಗಂಗಾಧರ ಶಮಯ ಹೆಚ್ ಎಂ ತಂದ 
ಗುರುಬಸವರಾಜ ಹೆಚ್ ಎಂ

128/* 135/* ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಆಶಾಗಂಧ 4.52 500000 238673122127 34394993370 ಹಡಗಲ್ಲ

2
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ನಿೋಲಪಪ ನಿೋಲಗುಂದ ತಂದ 
ಮಲಿಪಪ

66/ಎ/4 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 25000 708257071194 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

3
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ತುಕ್ರಾಣಿ ಚಂದರಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಗುಡ್ಡಿಸಿದಿಪಪ

262/2 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.40 25000 246317222734 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

4
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಎಂ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಚನುಬಸಪಪ 7/1 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 45000 971824060053 10667100051432 ಹಡಗಲ್ಲ

ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

5
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಈರಮಾನವರ ತಿರುಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಹೆ ನುಪಪ

356/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.20 50000 721148269262 64008211394 ಹಡಗಲ್ಲ

6
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಬಿ ಪರೋಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ 177/2 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 15000 637954957952 06282200045945 ಹಡಗಲ್ಲ

7
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಬಿ ಪ್ಣಿಯಮ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

176/2 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.87 15000 337536213522 10665100010979 ಹಡಗಲ್ಲ

8
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಬನಿುಕ್ಲುಿ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 
ಬಾಳ್ಪಪ

182/ಡ್ಡ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 125000 613055304204 10622100005415 ಹಡಗಲ್ಲ

9
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಬಿದಾಯಡಪಪ ಬೆವರಜಿಜ ತಾಯಿ 
ಪರೋಮವಾ

372/7 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.80 60000 511563996562 10763100502973 ಹಡಗಲ್ಲ

10
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಪ್ಾಂಡುನಾಯಕ ತಂದ 
ರ ಪಿನಾಯಕ

393/1 

393/7 

395/5 

395/11

ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 10000 929842347099 06282250048952 ಹಡಗಲ್ಲ

11
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ವಾಲಯನಾಯಕ ತಂದ 
ನ ಯಯನಾಯಕ

187/1 

187/ಬಿ
ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.34 15000 441763335405 06282200021610 ಹಡಗಲ್ಲ

12
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಶಿವರಾಜ ರಾಠ ೋಡ್ ತಂದ ಬಿ 
ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ

144/ಎ/9 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1.00 15000 987755472509 10665100012802 ಹಡಗಲ್ಲ

13 SMAM Mechanisation
ಕೆ ಟರೋಶನಾಯಕ ತಂದ ಖಮಿರ 

ನಾಯಕ
399/3 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ

ದಾಳಿಂಬೆ, 

ಪಪ್ಾಪಯ
2.00 60000 212248470842

342250010068 

4801
ಹಡಗಲ್ಲ

14 SMAM Mechanisation
ಶಕ್ುಂತಲಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಿ 

ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ
144/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1.20 50000 269347569306 10036548543 ಹಡಗಲ್ಲ

15 SMAM Mechanisation
ದಾಯಮವಾ ಮಾಯಪಪನವರ 

ಗಂಡ ಕೆಂಚಪಪ
259/ಕೆ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ

ಟ ಮಾಯಟ /

ಮಾವು
1.46 60000 354695850723 10763100001996 ಹಡಗಲ್ಲ

16 SMAM Mechanisation
ವಾಲಾಯನಾಯಕ ತಂದ 

ನ ಯಯನಾಯಕ
187/1 

187/ಬಿ
ಇಟೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.35 10000 441763335405 06282200021610 ಹಡಗಲ್ಲ

17 SMAM Mechanisation
ಎಲ್ ನಿೋಲವಾ ಗಂಡ 

ಶಿವಾಯನಾಯಕ
557/* ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಪೋರಲ 1.20 48000 702400308480 64087404064 ಹಡಗಲ್ಲ

18 SMAM Mechanisation
ಎಲ್ ಮಲಿನಾಯಕ ತಂದ 

ಲ್ಲಂಬಯನಾಯಕ
250/ಎಫ್/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಪೋರಲ 1.00 48000 431718062824 64116741352 ಹಡಗಲ್ಲ

19 SMAM Mechanisation ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದಕ್ುಬಯನಾಯಕ 354/ಬಿ ಇಟೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.61 24000 894651746979 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

20 SMAM Mechanisation
ಕ್ಲುಿಭಾವಿ ದೋವರಾಜ ತಂದ 

ಜಿನುಪಪ
140/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ

ಟ ಮಾಯಟ /

 ಗುಲಾಬಿ
0.90 48000 344217407637 10641101044676 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

21 SMAM Mechanisation
ಹೆಚ್.ಡ್ಡ ಪುಟೆವಾ ಗಂಡ 

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ
250/* ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 48000 812569723208 3014405625 ಹಡಗಲ್ಲ

22 SMAM Mechanisation ಕೆ ಹೆ ನುಪಪ ತಂದ ಕ್ುಬೆೋಂದರಪಪ 121/ಡ್ಡಇ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 48000 754404725219 3014406394 ಹಡಗಲ್ಲ

23 SMAM Mechanisation
ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಮದ 

ಗಿರಿಯಪಪ
50 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 30000 321108723434 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

24 SMAM Mechanisation ಭಿೋಮವಾ ಗಂಡ ಗಿರಿಯಪಪ 50 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 10000 282951977231 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

25 SMAM Mechanisation
ಬಾಣ್ದ ಕ್ೃಷೆಪಪ ತಂದ 

ರಾಮಪಪ
321/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗೆ 1.50 6000 546831432490 10641100009155 ಹಡಗಲ್ಲ

26 SMAM Mechanisation
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಮಹೆೋಶ ತಂದ 

ಚಂದರಪಪ
492/ಸಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 0.9 10000 810287187546 10105100000905 ಹಡಗಲ್ಲ

27
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಬಸವಲ್ಲಂಗನಗೌಡ ತಂದ 
ಗುರುಪ್ಾದಗೌಡ

85/ಬಿ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಅಡ್ಡಕೆ, ತಂಗು 0.86 75000 634846275141 841330110000067 ಹಡಗಲ್ಲ

28
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ ವಾಮದೋವಪಪ 35/* ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಜೆ ೋಳ್ 10 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

29
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ರಾಜಪಪ ತಂದ ವಿೋರಪಪ 91 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

30
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹೆಚ್ ಪಿ ಹ್ಾಲಪಪ - ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ - - - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

31
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಷಣ್ುಾಖಪಪ 81 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

32
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಂ ಜಗದ್ದೋಶಪಪ 263/ಎಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ - 3.78 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

33
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಟಿ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ 165/ಎಫ್ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ - - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

34
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎನ್ ಗಣ್ಣೋಶಪಪ ತಂದ 
ಬಸಲ್ಲಂಗನಗೌಡ

87/ಎಫ್ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಕ್ಬುಬ 4 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

35
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಕ್ರಿಬಸಪಪ 184/ಬಿ/2 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 4.32 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

36
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಗಂಗಧಾರ ತಂದ 
ಮಹ್ಾಬಲ್ಲೋಶಾರಪಪ

43/ಡ್ಡ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

37
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹೆಚ್ ಪಿ ಮಲಿಪಪ ತಂದ 
ಚನುವಿೋರಪಪ

268/ಎ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 4 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

38
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ ಮೌನಚಾರಿ ತಂದ ಮಾನಪಪ 138/ಡ್ಡ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.29 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

39
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ ಸ ೋಗಿರಗೌಡ ತಂದ 
ವಿೋರನಗೌಡ

224/ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5.14 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

40
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ ಈಶಾರಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ನಿಂಗಪಪ

157 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 3 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

41
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಅಜಜಪಪ ತಂದ ಕೆ ಟರಪಪ 224 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.7 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

42
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ ಕೆ ಟರಶ ತಂದ ವಿೋರಪಪ 129/ಎ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 6 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

43
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ ಮಲಿನಗೌಡ ತಂದ ಹ್ಾಲಪಪ 273/ಬಿ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.73 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

44
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಶಿೋವನಂದಪಪ ತಂದ 
ಸಣ್ೆವಿೋರಪಪ

299/1 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.46 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

45
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

321/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ನುಗೆ 3.79 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

46
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಗಿೋರಿರಾಜ ತಂದ ಡ್ಡಳೆಳಪಪ 312/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 4.14 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

47
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ಚನುಬಸಪಪ 199 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಶೋಂಗಾ 1.77 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

48
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹುನಮಂತಪಪ ತಂದ ದುರುಗಪಪ 280 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 1.8 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

49
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ ಕೆ ಟರಪಪ 147 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 2.5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

50
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಸವರಾಜ ತಂದ ವಿೋರಪಪ 227 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 20 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

51
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಶ್ಾಂತನಗೌಡ ತಂದ ಶಿವನಗೌಡ 36/ಎ/2 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 2 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

52
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಹ್ಾಂತೋಶ ತಂದ ಚನುಬಸಪಪ 56/1 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 2.5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

53
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಚಂದರಶೋಝ ತಂದ ಅಜಜಪಪ 224 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 2.5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

54
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮನೆ ೋಹರ ತಂದ ಚಂದರಪಪ 199/ಎ/2 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 3.35 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

55
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಶಶಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಬಸವಲ್ಲಂಗನಗೌಡ

263/1 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಅಡ್ಡಕೆ 3.36 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

56
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ ತ ೋಟಗೌಡರ 473 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 4.74 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

57
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಉಮಪತಿ ಗಂಡ ದ ಡಿಬಸಪಪ 309 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 4 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

58
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಂತಕ್ಕ ಗಂಡ ಧಮಯಣ್ೆ 103 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ - 1.5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

59
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸರಸಾತಿ ಗಂಡ ಪರಕಾಶಗೌಡ 418 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 3 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

60
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ರುದರಮಾ ಗಂಡ ಗುರುಪ್ಾದಗೌಡ 275 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

61
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಪರೋಮಲ್ಲೋಲಾ ಗಂಡ 
ಬಸವಲ್ಲಂಗನಗೌಡ

229 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 1.1 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

62
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ರೆೋಣ್ುಕ್ವಾ ಗಂಡ ನಿಂಗಪಪ 201 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 1.2 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

63
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಕೆ ಟರಪಪ 310/ಎ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

64
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಚನುವಿೋರನಗೌಡ

134 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

65
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ರಾಮಣ್ೆ ತಂದ ಕೆ ಟ ರಪಪ 158/3 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

66
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ ದುರುಗಪಪ 564//6 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮಕೆಜೆ ೋಳ್ 5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

67
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಸವಲ್ಲಂಗನಗೌಡ ತಂದ 
ಗುರುಪ್ಾದಗೌಡ

85/ಬಿ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಅಡ್ಡಕೆ 2.17 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

68
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಲಿಪಪ ಇಟೆಗಿ ತಂದ ಬಸಪಪ 148/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

69
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಪರಕಾಶನಾಯಕ ತಂದ 
ಕ್ುಬಯನಾಯಕ

270/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 3 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

70
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ರಾಜಸಾಬ ತಂದ ಸುಭಾನ್ ಸಾಭ್ 635/ಬಿ/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

71
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಂಜಪಪ ತಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 126/ಎ/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

72
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ 467/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

73
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಬಡೆೋಸಾಬ್

320/ಸಿ/ಅ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

74
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ನಾಗಾರಾಜನಾಯಕ ತಂದ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ

260/4 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

75
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಭಿೋಮನಾಯಕ ತಂದ ಗಂಗಯನಾಯಕ 553 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

76
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಚಿಗರಿ ಮಹೆೋಶ ತಂದ ದಾಯಮಪಪ 357 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

77
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ ಬಾಹುಬಲ್ಲ ತಂದ ಅನಂತಪಪ 287/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

78
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ವಿೋರಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 367/ಸಿ/ಸಿ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

79
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಪತರಮಾ ಗಂಡ ಮಲಿಪಪ 920/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

80
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹಣಿೆ ಈರಣ್ೆ ತಂದ ತಿಮಾಣ್ೆ 332/ಎ/1ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

81
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಗಿರಿಯಪಪ 50 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

82
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಶಿವಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ 517/ಬಿ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

83
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಹಮಾದ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಸಾಬುದ್ದಿೋನ್

516/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

84
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಗ ೋಣ್ಣಪಪ ತಂದ ಅಜಜಪಪ 109/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 3 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

85
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸಜಿಜ ಶರಣ್ಪಪ ತಂದ ಮಲಿಪಪ 185/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

86
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ 478/ಸಿ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

87
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹುಲುಗಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ 74/ಎ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.5 - - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

88
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ

ಬಿ ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ 
ಮುದ್ದಮಲಿಪಪ

353/* ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಪೋರಲಾ 3.54 11948 788403685021 35792769473 ಹಡಗಲ್ಲ

89
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಹೆಚ್ ಪತರಮಾ ಗಂಡ ಮಲಿಪಪ 920/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಶಿರೋಗಂಧ 2.24 7560 742556805678 38634021780 ಹಡಗಲ್ಲ

90
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಇಟಿೆಗಿ ಈರಣ್ೆ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 12/ಎ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತಂಗು ನುಗೆ 2.67 9011 609458499035 10665100012273 ಹಡಗಲ್ಲ

91
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ

ಮಾಗಳ್ ನಿಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಯಲಿಪಪ

559/ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 2.65 8944 211913217914 20007101016180 ಹಡಗಲ್ಲ

92
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಹೆಚ್ ಸುಶಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ದೋವಪಪ 920/3 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 2.24 7560 653513255131 10724100102959 ಹಡಗಲ್ಲ

93
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಎಸ್ ಗಿರಿೋಶ ತಂದ ಶ್ಾಂತಪಪ 20/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 2.1 7088 634165881263 06052200046430 ಹಡಗಲ್ಲ

94
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಎಂ ಮಾಲತೋಶ ತಂದ ಗುಡಿಪಪ 149/ಸಿ/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 3.36 11340 239096504361 10820100140578 ಹಡಗಲ್ಲ

95
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ

ಪ್ಜಾರಿ ಚಂದರಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಸ ೋಗಿರಪಪ

271/2 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3.96 13365 536365823577 10820100006823 ಹಡಗಲ್ಲ

96
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ

ಯಶ ೋಧರ ಮೆೋಟಿ ತಂದ ಮೆೋಟಿ 
ವಿೋರಪಪ

- ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ - - #WERT! 207722085431 10820101007851 ಹಡಗಲ್ಲ

97
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಎಂ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ 151/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3.9 13163 247365172236 10820100007909 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

98
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ

ಬುಳ್ಳನಗೌಡುರ ರುದರಗೌಡ ತಂದ 
ಮುದ್ದಮಲಿಪಪ

274/* ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 4.55 15356 621847163486 10820100008122 ಹಡಗಲ್ಲ

99
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ

ಮಂಗಿಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಲ್ಲಂಬಯನಾಯಕ

533/ಬಿ/ಬಿ9 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 3.15 12758 245048597572 64168510866 ಹಡಗಲ್ಲ

100
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ

ಲಚಚಯನಾಯಕ ತಂದ 
ರತುಬಾಯಿ

138/I/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾ ನುಗೆ 1.08 4374 853732768441 10703100001314 ಹಡಗಲ್ಲ

101
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ

ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಸರೆೋಂದರಕ್ುಮಾರ

338/ಎ/4 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.54 10287 694898387572 06282200013441 ಹಡಗಲ್ಲ

102
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ರವಿನಾಯಕ ತಂದ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ 557/ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾ ಪೋರಲಾ 3.2 12960 957504418481 10987101001459 ಹಡಗಲ್ಲ

103
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ

ಸಿ ಮಲಿಪಪ ಹುಗುಲ ರು ತಂದ 
ಚೌಡಪಪ ಹುಗುಲ ರು

194/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 5 20250 685217727182 35380895779 ಹಡಗಲ್ಲ

104
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ

ಬಾಣ್ದ ಕ್ೃಷೆಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಪಪ

321/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ 3.79 15350 546831432490 -

105
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹೆಚ್ ಅನಿತ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

106
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಗೌರಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

107
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಟರಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

108
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಚಂದರಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

109
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಮಿೋನಾಭಿ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

110
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಪ್ಾಾರಾಭಿ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

111
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕ್ರಿಷಾಭಾನು

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

112
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಮಿೋರಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

113
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಿಹ್ಾನ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

114
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹೆಚ್ ಸಾಹೆರಬಾನು

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

115
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಡ್ಡ ಷಂಷಾದ್ ಬಾನು

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

116
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ ಮುನಿು

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

117
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗಂಗಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

118
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಷಾಾತ್ ಬಾನು

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

119
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಬಿೋನಾಬಾನು

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

120
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಪ್ಾಾರಾ ಬಾನು

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

121
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಸಿರೋನ್ ಬಾನು

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

122
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಾನಕ್ಲ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

123
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಜಿಯಾಬಾನು

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

124
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗೌಸಿಯಾ ಬಾನು

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

125
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹೆೋಮವತಿ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

126
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸುಜಾತ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

127
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಯಶ ೋಧಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

128
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ನಾಗರಾತು

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

129
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಸರೆ ೋಜ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

130
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಟಿ ಅಂಜಿನಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

131
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಶಹನಾಜ ಬಾನು

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

132
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಣ್ುಪ್ಣ್ಯಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

133
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಫಾತಿಮಾಬಿ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

134
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪುಟೆಮಾ ಕೆಂಚಗರಿ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

135
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕಾವಯ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

136
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಇಂದರಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

137
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹೆಚ್ ಗೌಸಿಯಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

138
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿಂಜಾರ ಹುಸೋನಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

139
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹನುಮವಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

140
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಾವಿತರಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

141
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಟರಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

142
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಾಕ್ಲಯ ವಿನೆ ೋಧ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

143
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕ್ುಸುಮಾ ಬಿ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

144
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಚಂದರಮಾ ಕೆ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

145
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಣ್ುಪ್ಣ್ಯಮಾ ಸಿ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

146
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗಿೋತಾ ಜಿ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

147
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಂ ಪರೋಮಕ್ಕ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

148
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ ಸಾವಿತರಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

149
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಿ ಪ್ಣಿಯಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

150
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಂಗಳ್ಗೌರಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

151
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಭೆ ೋವಿಮಲಿಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

152
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸುಮಂಗಳ್ಮಾ ಹೆಚ್ ಎಂ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

153
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಂ ನಿೋಲಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

154
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಂ ನಿಂಗಮಾ

ಹ ವಿನಹಡಗ
ಲ್ಲ

ಹಡಗಲ್ಲ 280.00 - 18083070001406 ಹಡಗಲ್ಲ

155
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ ಹರವಿ ತಂದ 
ಸಿದಿೋಶಾರಪಪ ಹೆಚ್

266/* ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 2.00 82400 401526208338 54038016472 ಹಡಗಲ್ಲ

156
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅವರಗರೆ ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ 
ಕ್ಲಿಫಪ

228/ಎ/ಎ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.60 72700 718963323722 10053632127 ಹಡಗಲ್ಲ

157
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಕೆ ಟರಮಾ ಗಂಡ ಸದಯಜಾತಪಪ 183/ಬಿ/1 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 78200 435055299206 36921449931 ಹಡಗಲ್ಲ

158
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮೆೈಲಾರಪಪ ಮಲ್ಲಿನಕೆರಿ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

71/ಎ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 1.20 76600 451867691362 64047756295 ಹಡಗಲ್ಲ

159
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶ್ಾರದವಾ ಹೆಚ್ ರ್ೈ ಗಂಡ 
ರುದರಪಪ

257/ಎ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 52000 777072743304 10820100013023 ಹಡಗಲ್ಲ

160
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ನಿಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ವಿೋರಭದರಯಯ

292/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.60 99100 793037744466 10665101108804 ಹಡಗಲ್ಲ

161
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚರಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಎಂ ತಂದ 
ವಿೋರರೆಡ್ಡಿ ಎಂ

229/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.20 45800 513294727062 30534771019 ಹಡಗಲ್ಲ

162
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಪಪ ತಂದ ದುರುಗಪಪ 279/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 26000 849574233920 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

163
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಟಿ ಎಂ ಕ್ರಿಬಸಯಯ ತಂದ ಟಿ.ಎಂ 
ವಿರಯಯ 65/ಬಿ/1ಎ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.94 91500 815005262747 06282200025578 ಹಡಗಲ್ಲ

164
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮಂಜಮಾ ತಂಗಿನಕಾಯಿ ಗಂಡ 
ತ ೋಟಪಪ ತಂಗಿನಕಾಯಿ 123/ಡ್ಡ/3ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ 

ಬಾಳೆ 0.80 56500 390357342610 20007127001218 ಹಡಗಲ್ಲ

165
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮುದ್ದಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಮುದ್ದಿ 
ಬಸಪಪ 78/ಎ/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.60 102000 321437929516 30977544844 ಹಡಗಲ್ಲ

166
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಶಿವಮಾ ಟಿ ಗಂಡ ಭರಮಪಪ ಟಿ 208/ಬಿ/2 

209/ಬಿ/2ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.44 19300 358533175630 64057370480 ಹಡಗಲ್ಲ

167
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸ ಲಿಮಾ ಅಗಸರ ಗಂಡ 
ಅಗಸರ ಕ್ಪತಪಪ 230/ಬಿ/3 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57600 920762354787 10622100005499 ಹಡಗಲ್ಲ

168
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಟಿ ಹುಲ್ಲಗೋಮಾ ಗಂಡ 
ದುರುಗಪಪ 181/ಎ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57600 815257853814 06282200022906 ಹಡಗಲ್ಲ

169
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ದ ಡಿಬಸಪಪ ಬಿ ತಂದ 
ಹುಲುಗಪಪ ಬಿ 140/ಎಂ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.13 31700 202289830674 06282200037521 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

170
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಅಂಕ್ಲಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ತಿಪಪಣ್ೆ

133/ಬಿ/1ಬಿ/

1
ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 26300 284169054281 10622100076702 ಹಡಗಲ್ಲ

171
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ದ ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ ತಂದ 
ಹೆ ಸುರಪಪ ಕೆ 122/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.28 36900 912143333256 20007127001242 ಹಡಗಲ್ಲ

172
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಶಿವಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಮಲಿಪಪ 21/ಎ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 39200 774724399389 06282250025951 ಹಡಗಲ್ಲ

173
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಶಿವಪಪ ತಂದ ಸಿದಿಪಪ 22/* ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 0.96 34000 628669894671 6282010012273 ಹಡಗಲ್ಲ

174
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎಂ ನಾಗಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 357/ಎ/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000 910965300150 3014406318 ಹಡಗಲ್ಲ

175
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕ್ಪಪತತಪಪ ಗೌಡುರ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ 357/ಸಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.14 105000 525097805592 3014405762 ಹಡಗಲ್ಲ

176
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಬಾವಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ 88/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 127500 840435541819 3014406400 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

177
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗುರುಬಸಪಪ ಎ ಎಸ್ ತಂದ 
ವಿೋರಣ್ೆ 504/ಎ/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.80 173500 909446041207 3014406349 ಹಡಗಲ್ಲ

178
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಹನುಮಂತಪಪ 69/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 153500 479675669368 3014405847 ಹಡಗಲ್ಲ

179
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಟಿ ಶೋಖಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ 154/ಇ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 101000 893492271861 3014405816 ಹಡಗಲ್ಲ

180
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಚನುಮಾ ಎ ತಂದ 
ಬಸವರಾಜಪಪ 73/2 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 0.40 30200 782049004720 10205100001804 ಹಡಗಲ್ಲ

181
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ ತಂದ ಎ 
ಬಸವರಾಜಪಪ 73/3 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 1.60 99800 604374514086 10205100001803 ಹಡಗಲ್ಲ

182
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಶ್ಾನಭೆ ೋಗರ ವಿೋರನಗೌಡ ತಂದ 
ಪ್ಾಲಕ್ಷಗವಡ 109/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.70 73000 669028795862 3014406325 ಹಡಗಲ್ಲ

183
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ತಿಪಪಣ್ೆನವರ ಸುರೆೋಶ ತಂದ ಟಿ 
ನಾಗಪಪ

281/1 

356/8
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400 894580306506 3014405854 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

184
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹೆಚ್ ಮಾರುತೋಶ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಹ್ಾಲಪಪ 72/4 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.20 115000 903693379499 3014405809 ಹಡಗಲ್ಲ

185
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮಳಿಯಪಪನವರ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ ಬಸಪಪ 7/2 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.20 110000 987190832679 3014405793 ಹಡಗಲ್ಲ

186
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮರೆಗೌಡರ ಮಲಿಪಪ ತಂದ 
ನಿಂಗಪಪ 109/ಆ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.90 182000 939194290769 3014405779 ಹಡಗಲ್ಲ

187
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಬಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ ಮಾನಪಪ 274/ಎ/ಆ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1.20 119000 722703606543 3014405748 ಹಡಗಲ್ಲ

188
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ 263/* ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.90 182000 665888293033 3014405731 ಹಡಗಲ್ಲ

189
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕೆ ೋಟಪಪ ತಿಪಪಣ್ೆನವರ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

357/ಜೆ 
279/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.40 134400 592999090233 3014405755 ಹಡಗಲ್ಲ

190
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಪುಟೆಮಾ ಬಡ್ಡಗೋರ ಗಂಡ 
ಜಕ್ಣ್ಚಾರಿ 54/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 60000 947580307223 3014405861 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

191
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಜಗಿೆನ ಲಕ್ಕಪಪ ತಂದ 
ದಾಯಮಪಪ 521/ಬಿ/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.20 115000 975268898684 301440332 ಹಡಗಲ್ಲ

192
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಬಾಲಪಪನವರ ಹೆ ನುಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಪಪ

135/6 

135/9
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.50 144000 571724302932 3014406387 ಹಡಗಲ್ಲ

193
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎಂ ಶಕ್ುಂತಲಾ ಗಂಡ ಉಮಾಪತಿ 123/ಬಿ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.57 52500 535176406228 10703100014391 ಹಡಗಲ್ಲ

194
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸಹದೋವನಾಯಕ ಎ ತಂದ 
ನನಾಯನಾಯಕ 132/ಸಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 115000 920256093594 3014406301 ಹಡಗಲ್ಲ

195
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ರೆೋಣ್ುಕ್ ಹೆಬಾಬರೆ ಗಂಡ 
ನಸಿಯಂಗ್ ಬಾಬು 297/ಎ/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 153500 254607926423 3014406110 ಹಡಗಲ್ಲ

196
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಯಂಕ್ನಾಯಕ ತಂದ 
ಕ್ುಬಯನಾಯಕ 539/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.60 155000 232699690129

000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

197
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎನ್ ದೋರ್ಂದರಪಪ ತಂದ 
ಶೋಷಪಪ 82/ಬಿ/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.70 73000 444530795718

000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

198
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗಂಗಮಾ ಎಸ್ ತಂದ ಜಯಪಪ 73/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.70 73000 452651505200
000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

199
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸವಯಕ್ಕ ಡ್ಡ ಗಂಡ ಕ್ರೆಗೌಡ 125/ಡ್ಡ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.68 68500 630209796996
000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

200
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಐ ಲ್ಲ ೋಲಾಕ್ಷ್ ಗಂಡ ರಾಮನಗೌಡ 82/ಎ/2 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಸೌತ 1.00 101000 561186406793
000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

201
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕ್ರೆೋಗೌಡುರ ಹನುಮಂತಗೌಡ 
ತಂದ ಬಸವನಗೌಡ 66/ಬಿ/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.30 124500 910525282126

000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

202
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಅಂಜಿನೆಪಪ ಕೆ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ

300/ಎಫ್ 
ಜಿಹೆಚ್ ಐ, 

300/ಜೆ
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 115000 860493642646

000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

203
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕ್ವಿತ ಗಂಡ ಮಂಜಪಪ 359/ಸಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.20 115000 493214614840
000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

204
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ರೆೋವಣ್ಸಿದಿಯಯ ಎಸ್ ಎಂ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಬಸಯಯ ಎಸ್ ಎಂ 308/3 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 33700 490710488920

000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

205
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗ ಲಿರಹಳಿಳ ಪರಭುಗೌಡ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಬಸವನಗೌಡ 177/ಎ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.56 76600 815720951598

000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

206
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎಂ ಎಸ್ ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ವಿೋರೆಶ 276/* ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 33100 633787447978 10820100012742 ಹಡಗಲ್ಲ

207
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಪರದ್ದೋಪ್ ಶಿವಗ ಂಡನಹಳಿಳ 
ತಂದ ಹ್ಾಲಪಪ ಎಸ್ 59/ಎಬಿ/1 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 24200 923351254870

3422500101 

664001
ಹಡಗಲ್ಲ

208
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಅರಣಿ ಶೋಕ್ರಪಪ ತಂದ ಕೆ ಟರಪಪ 228/ಡ್ಡ/ಎ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 39000 639010876057 10820100010907 ಹಡಗಲ್ಲ

209
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಅರಣಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಪಪ 230/ಎ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 36500 223325427763

3422500100 

613801
ಹಡಗಲ್ಲ

210
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಪಿ ವಿೋರಮಾ ಗಂಡ 
ದ ಡಿವಿೋರಪಪ 283/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 66300 284069116813 38785085048 ಹಡಗಲ್ಲ

211
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮಲಕಸಾಬ್ ತಂದ ದೌಲ್ ಸಾಬ್ 27/ಇ/1 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 46000 565674960180 64216058406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

212
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಚಂದರಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಶಿವಸಂಗಪಪ 66/* ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 19500 713826088020 64216058406 ಹಡಗಲ್ಲ

213
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸಿದಿಮಾ ಕೆ ಗಂಡ ಈರಣ್ೆ ಕೆ 74/* ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57600 389787933046 64216058406 ಹಡಗಲ್ಲ

214
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಚಂದರಪಪ ಉಕ್ಲಕ ತಂದ 
ಭರಮಪಪ 36/2 29/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57600 522838569964 64216058406 ಹಡಗಲ್ಲ

215
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎಸ್ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಎಸ್ 
ರಾಮನಗೌಡ

226/ಎ 
227/*

ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 45200 719016117505 64216058406 ಹಡಗಲ್ಲ

216
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಪಿೋಕಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಸ ೋಮಿನಾಯಕ 76/ಬಿ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಸೌತ 0.70 70700 832502880177 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

217
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ತಳ್ವಾರ ಮಂಡಗಾಯಿ 
ಯಮನ ರಪಪ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ
68/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬದನೆ 0.80 81300 920876178942 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

218
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗುಡಿಪಪ ಗಿಂಡ್ಡ ತಂದ ಭರಮಪಪ 310/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.20 117000 720718180099 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

219
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮಂಜಮಾ ಗಂಡ ನಗೋಂದರಪಪ 147/ಜೆ 
149/1

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 72000 290710559655 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

220
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪನವರ 
ತಂದ ನಿಂಗಪಪ ಕ್ರಿಯಪಪನವರ 81/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 44800 980893353808 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

221
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸಿದಿಪಪ ಹುಲ್ಲಕ್ಟಿೆ ತಂದ 
ರೆೋವಣ್ಪಪ

5/ಎ/1/1 

129/*
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 81700 839683939375 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

222
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಶಟಿೆ ಬಳ್ಜಿಗಾರ ಕ್ರಿಗ ೋಳ್ಪಪ 
ತಂದ ಹೆ ಳಿಯಪಪ 35/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 60200 230780025642 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

223
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮೌಲಸಾಬ್ ಕ್ರಗುಂಡ ತಂದ 320/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 81300 587095803334 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

224
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹ ವಕ್ಕ ಗಂಡ ಕೆ ಟಪಪ 192/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 101000 634097257061 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

225
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎ ದೋವಕ್ಕ ಗಂಡ ಎ ಚಂದರಪಪ 95/4 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 79500 442670989380 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

226
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಬಣ್ಕಾರ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿ ತ ೋಟಪಪ

202/ಬಿ/2 

202/ಎ/2ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 111000 646159228514 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

227
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ವಿಮಾಲಾಕ್ಷ್ ಹುಗುಲ ರು ಗಂಡ 
ನಾಗಪಪ 75/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 188600 598527175707 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

228
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಟಿ ರಾಜಶೋಖರ ತಂದ ಟಿ 
ಬಸವರಾಜ 268/* ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಶತಾವರಿ 0.40 37400 726261087392 NILN4055 ಹಡಗಲ್ಲ

229
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸಿದಿಪಪ ಮಾಗಲ ತಂದ 
ಹ್ಾಲಪಪ 117/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.40 136500 404580027746

000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

230
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗೌಡುರ ಅಂಜಿನೆಪಪ ತಂದ 
ನಾಗರಾಜ 357/ಇ/3 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500 286462685612

000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

231
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಬಿ ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ 5/ಬಿ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 52800 921867677443 NILN4055 ಹಡಗಲ್ಲ

232
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ವಾಸುದೋವ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ 106/ಬಿ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಹ್ಾಗಲಕಾಯಿ 2.00 189300 520299201455 NILN4055 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

233
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕ್ಸ ತರವಾ ಇಟೆಗಿ ಗಂಡ 
ರಾಮಪಪ

115/1. ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63400 428813257622 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

234
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಡ್ಡ ಸಾಂತವಾ ಗಂಡ ಹ್ಾಲಪಪ 164/ಬಿ/ಸಿ/3 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ವಿಳೆಳದಲ್ಲ 0.80 81700 258618688393 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

235
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮುದೋನ ರು ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

238/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 31000 712614145136 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

236
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸ ಪಿಪನ್ ಸುಂದರೆೋಶ್ 
(ರವಿರಾಜ) ತಂದ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ

45/ಬಿ 48/* ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 121500 413832458219 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

237
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಆದಶಯ ಕ್ಂಠಿ ತಂದ ಕ್ಂಠಿ ಕ್ಂಟಪಪ 229/ಬಿ/2 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 43400 702670967147 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

238
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸುಂಖದ ಮಠದ ವಿೋರಯಯ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಯಯ

142/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 54700 417517849544 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

239
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮುದೋನ ರು ಗೌಡುರ ಕೆ ಟರೋಶ 
ತಂದ ಗುರುಸಿದಿಪಪ

926/ಎ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.60 98600 572255813508 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

240
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸರಾಯದ ಯಮನ ರಪಪ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟಪಪ

334/ಎ, 

334/1
ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 3.00 147700 575147205791 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

241
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮಡ್ಡಿ ಯಲಿಪಪ ತಂದ 
ಮೆೈಲಾರಪಪ

1/ಹೆಚ್ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.52 93300 738771885306 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

242
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಉರಾಳ್ ಕ್ುಪೋಂದರಪಪ ತಂದ 
ನಿಂಗಪಪ

32/ಎ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.50 23500 601193762619 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

243
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಪ್ಜಾರ ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ 
ವಿೋರಸಂಗಪಪ

278/1. ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 28775 755974038528 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

244
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕೆ ಟ ೆರು ಶಂಕ್ರಮಾ ಗಂಡ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

99/ಎ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.90 44095 834823521479 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

245
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಡ್ಡ ಎಂ ವಿೋರಯಯ ಗಂಡ ಹ್ಾಲಯಯ 405/ಎ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300 394298373017 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

246
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎಂ ತಿರುಕ್ಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ 240/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ನುಗೆ 1.68 56500 802725156455 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

247
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಫಿರಂಗಿ ರತುಮಾ ಗಂಡ ಬಸಣ್ು 205/* ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 75400 303363176083 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

248
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಡ್ಡ ದ್ದೋಪಿತ ಗಂಡ 
ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ್ ರಾಜು

121/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 189300 991990214805 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

249
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕೆ ಶಂಕ್ರಗೌಡ ತಂದ ಚಂದರಗೌಡ 363/2. ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000 202604300858 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

250
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗದ್ದಿಕೆೋರಿ ಮಂತವಾ ಗಂಡ 
ಚಂದರಪಪ

48/* 44/1 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 75400 257880162915 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

251
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಬಸಣ್ೆ
153/ಎ/3, 

153/ಬಿ/3
ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000 744770261117 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

252
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕ್ಂಠಿ ಕ್ಂಟಪಪ ತಂದ ಚಂದರಪಪ 92/ಬಿ/5 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 26000 842612979006 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

253
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕೆ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಕೆ ಚನುಬಪಪ 719/1. ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54100 479825715941 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

254
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹ್ಾಲಪಪ ಚಿಟಗೋರಿ ತಂದ 
ರಾಮಪಪ

117/ಬಿ/2 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000 560395776961 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

255
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸ ಪಿಪನ್ ಸುಂದರೆೋಶ್ 
(ರವಿರಾಜ) ತಂದ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ

45/ಬಿ 48/* ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 26000 413832458219 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

256
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕ್ಂಠಿ ವಿರೆೋಶ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಗೌಡ ಕ್ಂಠಿ

73/ಸಿ/1 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.50 92000 726200926444 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

257
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಐಗ ೋಳ್ ಸುರೆೋಶ ತಂದ 
ಬಸವರಾಜಪಪ

660 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.20 43300 902348499669 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

258
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮಲಿವಾ ಗಂಡ ಮಹ್ಾಬಲ್ಲೋಶಾರ 516/ಡ್ಡ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 0.80 39400 216765397430 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

259
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ನಾಯಕರ ದಾಯಮನಾಯಕ್ಪಪ 
ತಂದ ಸಂಗಪಪ

25/1 25/3 

25/6
ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 160908 634085450952 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

260
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎ ಜಿ ಭದರಗೌಡ ತಂದ ಜಿ 
ವಿೋರನಗೌಡ

614/* ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 1.80 110000 915572400624 10665100008024 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

261
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹೆ ಲಯಳಿಳ ರೆೋಣ್ುಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಅನಂತಪಪ

221/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 1.80 113500 978504526670 10724101020889 ಹಡಗಲ್ಲ

262
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗಡ್ಡಿಗೌಡುರ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಭಿೋಮನಗೌಡ

194/ಬಿ/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 77300 984269248995 10987101011243 ಹಡಗಲ್ಲ

263
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗಡ್ಡಿಗೌಡುರ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಭಿೋಮನಗೌಡ

196/ಇ 
197/ಎ

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 80000 984269248995 10987101011243 ಹಡಗಲ್ಲ

264
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ನಾಗಪಪ ಗಳ್ಗನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ

199/* ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 38100 281975738428 10725100002712

265
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹ್ಾಲ್ಲೋಶ ಆರ ಗಳ್ಗನಾರ್ಥ ತಂದ 
ರುದರಪಪ

199/* ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 50500 429286286466 54043588579 ಹಡಗಲ್ಲ

266
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ನಾಗರಾಜ ಭರಡ್ಡ ತಂದ ಮಲಿಪಪ
52/ಬಿ/2/ಎ 
52/ಬಿ/2/ಬಿ 
52/ಬಿ/2/ಸಿ

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.60 101000 689819230449 10987101046434 ಹಡಗಲ್ಲ

267
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಬಣ್ಕಾರ ಜಯಪಪ ತಂದ 
ಸಿದಿಪಪ

83/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 63900 345926881998 64029771373 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

268
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಬಂಡೆಪಪನವರ ದೋವಿರಮಾ ಗಂಡ 
ಪ್ರಪಪ

54/ಎ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 49500 946094638014 64148903600 ಹಡಗಲ್ಲ

269
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎಂ ಶಂಭುನಾರ್ಥ ತಂದ ಚನುಪಪ 55/* ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 18500 829828380132 06282200020468 ಹಡಗಲ್ಲ

270
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ನಿಂಬವಾ ಗಂಡ ಸಂಗನಬಸಪಪ
105/ಎ/2 

105/1
ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 74100 853520914685 10665101045754 ಹಡಗಲ್ಲ

271
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ವಿಜಯ್ ಕೆಬಿ ತಂದ ಕೆ ಟರೋಶ್ 
ಕೆಬಿ

9/ಎ/4 

10/ಎ/3
ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.65 65600 620861623318 06052200069054 ಹಡಗಲ್ಲ

272
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ರಾಟಿ ಪುಷಪವತಿ ಗಂಡ ರಾಟಿ 
ಮಂಜುನಾತ

241/ಎ/3 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 26300 848916922057 64212151432 ಹಡಗಲ್ಲ

273
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಬಿ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ತಂದ 
ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ

334/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 1.00 31000 682445592115 64023030432 ಹಡಗಲ್ಲ

274
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎಂ ರಾಜಸಾಬ್ ತಂದ 
ಅಮಿೋನಾಾಬ್

11/ಬಿ 12/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 54500 363192247003 10724100101217 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

275
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎಂ ಅಹಾದ್ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಅಮಿೋನ್ ಸಾಬ್

12/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.28 33500 560210468776 10724100101234 ಹಡಗಲ್ಲ

276
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗ ಡುಸಾಬ್ ತಂದ ಅಮಿೋನ್ 
ಸಾಬ್

12/3 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 23400 725553111520 64162987368 ಹಡಗಲ್ಲ

277
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಜಿ ಸಾವಿತರಮಾ ಗಂಡ ಜಿ 
ವಿೋರನಗೌಡ

213/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3.10 74500 898483823580
3422500101 

391101
ಹಡಗಲ್ಲ

278
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ತುಂಗಮಾ ಡಂಬಳ್ ಗಂಡ 
ಚಂದರಪಪ

235/ಎ/2 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 32900 590871804252 '06282250097766 ಹಡಗಲ್ಲ

279
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಬಸಟಿ ಗುಣ್ಶಿೋಲಾ ತಂದ ವಿೋರಪಪ
475/ಬಿ/1ಸಿ 
475/ಬಿ/2ಸಿ

ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400 925295284602
3422500101 

996901
ಹಡಗಲ್ಲ

280
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕ್ಸ ತರಿಗ ಂಬಿ ಗಂಡ 
ಚಂದರಶೋಖರ

171/ಡ್ಡ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.60 60600 208094022126 20007127008001 ಹಡಗಲ್ಲ

281
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಟಿ ಶ್ಾಂತ ಗಂಡ ಯಂಕ್ಪಪ
181/ಜಿ 
183/ಎ/2

ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 31700 537580831334 20007127003760 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

282
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗ ಡೆಕ್ರ ಪರಶುರಾಮ ತಂದ 
ಸಿದಿವಿೋರಪಪ

118/3 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 29500 268853321241 36424848523 ಹಡಗಲ್ಲ

283
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ನಾಗನಗೌಡುರ ತಂದ 
ಬಾಲನಗೌಡುರ

205/ಸಿ/2ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 40300 465347505331 10622100074516 ಹಡಗಲ್ಲ

284
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕೆ ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ ಸ ಪಿಪ ಬಸಪಪ 239/2 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 1.20 76600 229122705767 10820100003764 ಹಡಗಲ್ಲ

285
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಲಕ್ಷಾವಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ 129/ಬಿ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 40300 503716695827
3422500101 

442601
ಹಡಗಲ್ಲ

286
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಚಂದರಪಪ ಬಿ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ ಬಿ 356/ಎ/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 101000 542413251184 3014405861 ಹಡಗಲ್ಲ

287
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎಂ ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ
357/ಎ/2 

356/ಎಫ್ 
ಜಿ/1

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.80 154000 454354502623 3014405724 ಹಡಗಲ್ಲ

288
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಧಮಯಪಪ ಹೆ ಳ್ಲು ತಂದ 
ನಿಂಗಪಪ

121/ಸಿ/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.60 63500 279735361280 3014406141 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

289
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಜಯಶಿರೋ ನಿರೆಬೆಂಚ್ ಗಂಡ ಶಿವಪಪ 158/ಸಿ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.70 69000 331706372278
3422500101 

336801
ಹಡಗಲ್ಲ

290
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಲತಾಮಂಜುಳ್ ಪಿ ಗಂಡ 
ಕೆಂಚನಗೌಡ

 160/ಸಿ 
161/ಡ್ಡ 
162/ಎ 
163/ಎ  
152/ಜೆ

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ

, 

ಟ ಮಾಯಟ 
1.19 115000 499330161589 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

291
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ನಾಯಕರ ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಎನ್ 
ಗ ೋಣ್ಣಪಪ

73/ಬಿ/2ಎ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 0.80 51500 272655306388 10703101002673 ಹಡಗಲ್ಲ

292
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸಣ್ೆ ಗ ೋಣ್ಣಪಪ ತಂದ 
ಮಲಿಪಪ

61/ಎ/1ಎ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 23400 261493360051 64091498014 ಹಡಗಲ್ಲ

293
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸಿೋತನಾರ ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

235/ಡ್ಡ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಶಿರೋಗಂಧ 1.20 39200 471948623813 30977544844 ಹಡಗಲ್ಲ

294
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕಾಳ್ಮಾ ಗಂಡ ಬಸಪಪ 235/ಡ್ಡ/3 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಶಿರೋಗಂಧ 1.20 38200 589166813937 30977544844 ಹಡಗಲ್ಲ

295
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕೆ ಟರವಾ ಕ್ಲತಿಿ ಗಂಡ ಕೆ ಟರಪಪ 291/3 88/* ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 65500 512585694392 10763100302053 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

296
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹ್ಾರ್ೋರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಪಪ

139/* ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000 225880411282
11311100600 

52294
ಹಡಗಲ್ಲ

297
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ತಿರುಕ್ಪಪ ತಂದ ಹೆ ನುಪಪ 355/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 36500 721148269262
11311100600 

52288
ಹಡಗಲ್ಲ

298
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಬ ದನ ರು ಚಿನುಮಾ ಗಂಡ 
ದುರುಗಪಪ ಬಿ

242/ಎ/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 80100 961886771709
11311100100 

52367
ಹಡಗಲ್ಲ

299
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ನಡುವಿನಹಳಿಳ ಬಸಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಪಪ

154/ಬಿ/5 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.70 49200 703613555846 64141354317 ಹಡಗಲ್ಲ

300
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮಹ್ಾಂತಶ ಹುಚಚಪಪ ತಂದ 
ಹುಚಚಪಪ

41/ಸಿ/1 

41/ಸಿ/2 

41/ಸಿ/3

ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 5.00 86500 924760570527 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

301
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಪ್ಜಾರ ಪರಶುರಾಮ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಪಪ

213/3 ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 42800 571396591640 NILN4055 ಹಡಗಲ್ಲ

302
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಈರಪುರದ ಹನುಮಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಪಪ

119/ಸಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155500 809630331464
000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

303
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹ್ಾದ್ದಮನಿ ದೋವಗಿರಿ ಪುಟೆವಾ 
ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

250/* ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ 1.80 117200 812569723208 3014405625 ಹಡಗಲ್ಲ

304
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹೆ ನುಪಪ ಕ್ುಲಿನಿ ತಂದ 
ಕ್ುಬೆೋರಪಪ

121/ಡ್ಡಇ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ 1.50 146000 754404725219 3014406394 ಹಡಗಲ್ಲ

305
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕ್ಲುಿಬಾವಿ ದೋವರಾಜ ತಂದ 
ಜಿನುಪಪ

140/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಸೌತ 0.80 82400 344217407637 3014405670 ಹಡಗಲ್ಲ

306
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹ್ಾಲಪಪನವರ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಪಪ

249/ಬಿ/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ 1.60 153500 374587809063
000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

307
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಶೋಖರನಾಯಕ ತಂದ 
ಧನಿಯನಾಯಕ

117/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.50 29700 883445081022 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

308
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಶೋಖರನಾಯಕ ತಂದ 
ಧನಿಯನಾಯಕ

117/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ರಿಬೆೋವು 0.60 55600 883445081022 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

309
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸಿ ಹನುಮವಾ ಗಂಡ 
ಗುರುಬಸಪಪ 70/ಎ ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 40300 934332315699 64216058406 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

310
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಮಲ್ಲಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೆಡ್ಡಿನಾಯಕ 123/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 32500 219839024880 64216058406 ಹಡಗಲ್ಲ

311
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹರಿೋದಾಸ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಖಮಿರನಾಯಕ

498/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಪಯ 0.80 25000 295432611047 64159453249 ಹಡಗಲ್ಲ

312
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಜೆೋಮಿಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಮಾನಯನಾಯಕ

337/ಎ/5 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಪಯ 0.65 35000 302577196621 64167512231 ಹಡಗಲ್ಲ

313
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಪ್ಾಂಡುನಾಯಕ ತಂದ 
ವಸನಯನಾಯಕ

330/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57600 834636259305 30977544844 ಹಡಗಲ್ಲ

314
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಉಮಾಿನಾಯಕ ತಂದ 
ಲಾಚನಾಯಕ

92/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.38 23000 326444040901
000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

315
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ದುರುಗವಾ ಹರಿಜನ ಗಂಡ 
ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ

246/* ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.12 105000 533481822578
000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

316
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ದೋವಕನಾಯಕ ತಂದ 
ಸುಬಯನಾಯಕ

155/ಬಿ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1.20 115200 369335289935
000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

317
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಲಂ ಸ ೋಮವಾ ಗಂಡ ಲಂ 
ಭಿೋಮನಾಯಕ

645/ಇ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.50 95500 496009285495
000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

318
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸಾಣ್ಯನಾಯಕ ಬಣ್ಕಾರ ತಂದ 
ಟಕಾಯನಾಯಕ

270/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.80 81400 570709971000 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

319
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಗೌಡುರ ತಂದ 
ನ ಯಯನಾಯಕ ಗೌಡುರ

159/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.80 81300 715565959868 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

320
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ರಾಮೆೋಶನಾಯಕ ಡ್ಡ ತಂದ 
ಚಿನುನಾಯಕ

339/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.30 124800 406037004209 10703100001762 ಹಡಗಲ್ಲ

321
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ತಿಪಿಪಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಿಕಾಯನಾಯಕ 90/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.50 36000 767043075772 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

322
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕೆ ಚಾಂದುಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ

283/ಸಿ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.66 24900 953780193761 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

323
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಜಮಣಿ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಗಂಗಾಯನಾಯಕ

530/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 0.48 48400 322226006961 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

324
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮೋತಿನಾಯಕ 351/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 57100 329618616596 10703101051348 ಹಡಗಲ್ಲ

325
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಚನುನಾಯಕ ತಂದ ರಾಮನಾಯಕ 144/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.60 155300 929660732705
11311100100 

52342
ಹಡಗಲ್ಲ

326
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹೆಗೆನಾಯಕ ತಂದ ಶಿವಯನಾಯಕ 136/3 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82400 982920899229
11311100600 

50573
ಹಡಗಲ್ಲ

327
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ದುರುಗಪಪ ತಂದ ಹೆ ನುಪಪ 134/3 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 82400 758000315275
11311100100 

52061
ಹಡಗಲ್ಲ

328
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಪಿಕಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಸ ೋಮಿನಾಯಕ

76/3/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 0.80 80800 832502880177 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

329
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಶಟಿೆನಾಯಕ ತಂದ 
ನೆೋಮಯನಾಯಕ

375/ಐ 
375/1

ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 0.80 33000 873061335038 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

330
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಅಂಬರನಾಯಕ ತಂದ 
ಭೆ ೋಜಯನಾಯಕ

386/ಐ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 0.80 80000 926145420674 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

331
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ನಾನಯನಾಯಕ ತಂದ 
ತಾವಯಯನಾಯಕ

339/* ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 0.80 79000 321992381241 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ

332
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ರಾಮನಾಯಕ ರಂದ ಚಿನುನಾಯಕ 176/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.20 115200 227828721411
11311100600 

52293
ಹಡಗಲ್ಲ

333
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಎಲ್ ನಾಗೋಶನಾಯಕ ತಂದ 
ಗಂಗಾಯನಾಯಕ

309/ಎ 
313/ಇ/2ಬಿ

ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಪಯ 1.00 62500 774181011598 10703100015413 ಹಡಗಲ್ಲ

334
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕ್ುಪೋಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ಹನುಮಂತನಾಯಕ

385/ಬಿ/2 

385/ಬಿ/5
ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಪಯ 0.95 47400 250616293869 10703100016734 ಹಡಗಲ್ಲ

335
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹೆೋಮಿನಾಯಕ 117/3 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಪಯ 1.00 63000 999856984741 10641100012437 ಹಡಗಲ್ಲ

336
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಪರಕಾಶನಾಯಕ ತಂದ 
ಕ್ುಬಾಯನಾಯಕ

266/4 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 43500 325661247120 10631101005525 ಹಡಗಲ್ಲ

337
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹೆೋಮಿನಾಯಕ ಐ ಪಿ ತಂದ 
ದೋನನಾಯಕ

178/* ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 65400 335293684200 10641100006058 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

338
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹರಿಜನ ಹನುಮಂತಪಪ ತಾಯಿ 
ಗಂಗವಾ

265/ಎ/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 100800 723649504127
11311100600 

52512
ಹಡಗಲ್ಲ

339
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಶ್ಾಂತವಾ ಗಂಡ ಶೋಕ್ಯನಾಯಕ 126/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1.60 155000 798770597692
000000375173949

60
ಹಡಗಲ್ಲ

340
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಲಾಲುನಾಯಕ ತಂದ ಸಕಾರಯ 
ನಾಯಕ

359 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.40 135000 547857872694 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

341
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಪ್ಾಂಡಯನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮನಾಯಕ

382/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 2.00 188000 550200138946 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

342
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ಪಿತಾಯನಾಯಕ

292/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.72 25500 310841711515 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

343
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಲಂ ಉಮೆೋಶನಾಯಕ ತಂದ 
ಶೋಖಾಯನಾಯಕ

190/ಎ ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 0.67 69800 652870870731 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

344
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಜಯನಾಯಕ ತಂದ 
ದಾಮಿನಾಯಕ

190/ಎಲ್ ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1.30 125900 247635373582 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

345
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ತಂದ 
ಮೆೋಗಾಯನಾಯಕ

529/5 ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.68 70000 961383507365 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ

346
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಬಸಪಪ ವಡಿರ ತಂದ ಗಿಡಿಪಪ 386/6. ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 23500 303363176083 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

347
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಲಂ ಶ್ಾಂತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಲಕ್ಷಾನಾಯಕ

98/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 54500 372763330644 38007335393 ಹಡಗಲ್ಲ

348
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕ್ುಬಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ರ ಪ್ಾಿನಾಯಕ

521/ಎಫ್/ಆ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 54500 848043495219 38007335393 ಹಡಗಲ್ಲ

349
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗಾಂಗಿಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಪ್ಾಂಡುನಾಯಕ

330/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 34600 737649659463 30977544844 ಹಡಗಲ್ಲ

350
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಪಿ ಸಿೋತಾವಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತನಾಯಕ

287/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 0.80 30000 380565491889 30977544844 ಹಡಗಲ್ಲ

351
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಹುಲುಗಪಪ ಕೆ ರವರ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

272/* ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.16 26000 690014902985 54052400213 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

352
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ವಿ ಯುವರಾಜ ನಾಯಕ ತಂದ ವಿ 
ಲಕ್ಷಾಣ್ನಾಯಕ

138/ಡ್ಡ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 66500 668010625039 54054232461 ಹಡಗಲ್ಲ

353
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ವಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಲಕ್ಷಾಣ್ನಾಯಕ

5/* ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಪಯ 2.60 76000 703734005442 54054230815 ಹಡಗಲ್ಲ

354
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ಚಂದರಕ್ುಮಾರ 342/ಎ2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000 471315161628 06282250081087 ಹಡಗಲ್ಲ

355
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಗ ೋಪ್ಾಲ್ ನಾಯಕ ತಂದ ಲಾಲ್ 
ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ

329/* ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 2.00 37400 945480633366 64110405360 ಹಡಗಲ್ಲ

356
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ರಾಜಯವಲಯ 
(ಎಸ್-03) ಪರಧಾನ 

ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 

(106)

ಕೆ ಹರಿೋಲಾಲ್ ತಂದ 
ಖಮಿರನಾಯಕ

303/ಬಿ/5 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 2.80 114000 903828512231
3422500100 

435101
ಹಡಗಲ್ಲ

357
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಂ ಶಂಭುನಾರ್ಥ ತಂದ ಚನುಪಪ 105/ಬಿ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 10228 829828380132 6282200020468 ಹಡಗಲ್ಲ

358
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ತಾವಯಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಮಂಗಿನಾಯಕ

304/ಹೆಚ್ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680 615783408372
3422500101 

327101
ಹಡಗಲ್ಲ

359
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ ದೋವಿರಮಾ ಗಂಡ ಪ್ೋರಪಪ 54/ಎ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 9087 946094638014 64148903600 ಹಡಗಲ್ಲ

360
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಸ ಪಿಪನ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

686/1 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 0.40 4080 468602604226 6282200003284 ಹಡಗಲ್ಲ

361
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಸ ಪಿಪನ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

687/1 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 0.45 4590 490701342237 10665100011453 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

362
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್ ದೋರ್ಂದರಪಪ ತಂದ 
ಚಂದರಪಪ

453/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.99 5623 474096833922 64053283740 ಹಡಗಲ್ಲ

363
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಜೆ ಯೋತಿ ತಂದ 
ಪಂಚಪಪ

105/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 4000 283170007806 10987100000055 ಹಡಗಲ್ಲ

364
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಗಿರಿಜಮಾ ಜೆ ೋತಿ ತಂದ ಪಂಚಪಪ 188/ಎ/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 4000 949812397237 64074076705 ಹಡಗಲ್ಲ

365
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಲ್ ಶಂಕಾರಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಗಂಗಾಯನಾಯಕ

548/ಇ 
535/ಬಿ

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗೋರು 1.00 4000 313407139694 20025127002860 ಹಡಗಲ್ಲ

366
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ರಾಜಶೋಖರಪಪ ತಂದ ಕೆ ಟರಪಪ 302 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 9088 882115467239
3422500100 

931501
ಹಡಗಲ್ಲ

367
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಗಡ್ಡಿ ಶೋಖರಪಪ ತಂದ ವಿೋರಪಪ 269/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680 414426058411 64015871396 ಹಡಗಲ್ಲ

368
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ಕೆ ಟರಮಾ ಗಂಡ 
ಸದ ಯಜಾತಪಪ

188/ಬಿ/1 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500 435055299206 36921449931 ಹಡಗಲ್ಲ

369
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ರಾಯಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 190/ಎ/2ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500 221035728329 10631100000048 ಹಡಗಲ್ಲ

370
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಸುಲ್ಲ ೋಚನ ಕಾಟಣ್ೆನವರ ಗಂಡ 
ಜಯಣ್ೆ

229/1 

165/5
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500 663947881620 118101010 030908 ಹಡಗಲ್ಲ

371
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ನಾರಮುರ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

428/ಕೆ/1 

427
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1.00 10200 766267263880 64032864026 ಹಡಗಲ್ಲ

372
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ೋಟಿಹ್ಾಳ್ ಧಮಯಣ್ೆ ತಂದ 
ಯಲಿಪಪ

194/ಬ/3 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1.00 10200 278585638769
3422500100 

933301
ಹಡಗಲ್ಲ

373
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಅರುಣಿ ರುದರಜಜ ತಂದ ವಿೋರಪಪ 64/ಡ್ಡ/2 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 0.60 6119 853746143083 10105100003424 ಹಡಗಲ್ಲ

374
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ ಲ್ಲಂಗಪಪ 188/2 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500 429495236360 10665100009891 ಹಡಗಲ್ಲ

375
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಂ ವಿರೆೋಶ ತಂದ ಹ್ಾಲಪಪ 94 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1.20 12240 828277464875 20007127002280 ಹಡಗಲ್ಲ

376
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಂ ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ ಹ್ಾಲಪಪ 94 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 0.80 8160 259594631473 20007101008825 ಹಡಗಲ್ಲ

377
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಂ ಎಸ್ ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಸಿದಿಪಪ

276 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 0.40 4080 633787447978 10820100012742 ಹಡಗಲ್ಲ

378
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ಡಬಾಳ್ ಮಲಿಪಪ ತಂದ 
ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ

14/ಬಿ/2, 

13/ಬಿ/3, 

152/ಎಫ್/2

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1.00 10200 851869385614 10763100004688 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

379
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಸ್ ಹ್ಾಲಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

245/ಬಿ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500 553522613820 64056800303 ಹಡಗಲ್ಲ

380
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಲಕ್ಷಾವಾ ಕ್ರಿಬುಳ್ಳನವರ ಗಂಡ 
ಸಂಗನಬಸಪಪ

129/ಆ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1.00 10200 476508162714 10763100301470 ಹಡಗಲ್ಲ

381
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಲಂ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಲಕ್ಯನಾಯಕ

300/ಸಿ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 6500 871543790503 64070375629 ಹಡಗಲ್ಲ

382
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಲಂ ವಿಯಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ರೆಡ್ಡಿನಾಯಕ

546/ಇ/3 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680 996256485410 64018647340 ಹಡಗಲ್ಲ

383
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹುಲ್ಲಿಗಮಾ ಗಂಡ ಮ ಕ್ಪಪ 294/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 2840 772383485439 10622101003846 ಹಡಗಲ್ಲ

384
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ 294/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 2840 751652000276 10622100079770 ಹಡಗಲ್ಲ

385
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಪ್ಾಂಡುನಾಯಕ ತಂದ 
ವಾಸನಯನಾಯಕ

330/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680 834636259305 10665100013045 ಹಡಗಲ್ಲ

386
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ವಡರ ಈರಣ್ೆ ತಂದ ತಿಮಾಣ್ೆ 126/ಸಿ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 0.60 6120 230511948986 64093795514 ಹಡಗಲ್ಲ

387
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಭೆ ೋವಿ ರತುಮಾ ಗಂಡ 
ರವಿಕ್ುಮಾರ

294/22 ಇಟೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 0.40 4079 951453689279 10036027755 ಹಡಗಲ್ಲ

388
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಲಂ ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ತಾವಯನಾಯಕ

167/1 ಇಟೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 11355 948354229252 54043567387 ಹಡಗಲ್ಲ

389
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಲ್ ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ನಾನಯನಾಯಕ

147/ಡ್ಡ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680 768758075306 10641100012424 ಹಡಗಲ್ಲ

390
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕ್ಮಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಶಿೋವಾಯನಾಯಕ 355/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.15 6532 646782340774

34225001013 

69101
ಹಡಗಲ್ಲ

391
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಲ್ ಕ್ುಮಾರನಾಯಕ ತಂದ 
ನಾನಯನಾಯಕ

147/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680 881898192831 10641100010761 ಹಡಗಲ್ಲ

392
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಲಂ ಶೋಕ್ರನಾಯಕ ತಂದ 
ಗ ಯಯನಾಯಕ

533/ಎ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.68 3862 889548945929 64185208423 ಹಡಗಲ್ಲ

393
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ನಾಗೋಶ್ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಗಂಗಾಯನಾಯಕ

384/3 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 10792 774181011598 10703100015413 ಹಡಗಲ್ಲ

394
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ರೆಡ್ಡಿನಾಯಕ ತಂದ ಭಜನನಾಯಕ 384 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.25 7100 549758578567 10703100013396 ಹಡಗಲ್ಲ

395
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಲ್ಲಂಗಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಹ್ಾಮಯನಾಯಕ

338/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 8520 540199879276 6282200024600 ಹಡಗಲ್ಲ

396
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಒಟುೆ 8.48 48166



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

397
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ರಾಟಿ ಪವಯತ್ ಗೌಡ ತಂದ 
ಶಂಕ್ರ ಗೌಡ

250 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.76 9996 739432903967 64076153533 ಹಡಗಲ್ಲ

398
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬೆಳ್ಗುಂದ್ದ ದಾನಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಪಪ 231/ಎ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.66 9428 375722351533 6282200049460 ಹಡಗಲ್ಲ

399
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಸ ರಿ ಮಲಾಿರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಸ ರಿ 
ದೋವಾರೆಡ್ಡಿ 208 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 7628 729868242685 20007101022028 ಹಡಗಲ್ಲ

400
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜಿ ಸಾವಿತರಮಾ ಗಂಡ ವಿೋರನಗೌಡ 213/ಬಿ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 9088 898483823580
34225001013 

91101
ಹಡಗಲ್ಲ

401
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 543, 542 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3.00 11442 368162653271 6052200009564 ಹಡಗಲ್ಲ

402
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕ್ಂಠಿ ಕ್ಂಟಪಪ ತಂದ ಚಂದರಪಪ 38/ಎ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.9 10792 842612979006 10820100002918 ಹಡಗಲ್ಲ

403
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಅಗಸರ ದುರುಗಪಪ ತಂದ 
ಕ್ಪ್ಾತಪಪ 231/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 5680 347118082868 10622100071874 ಹಡಗಲ್ಲ

404
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಂ.ನ ರ ಅಹಮಾದ್ ತಂದ 
ದ ದ್ ಅಹಮಾದ್ 74/ಎ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 9087 263190693505 64104469026 ಹಡಗಲ್ಲ

405
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಲ್ ನಿೋಲವಾ ಗಂಡ 
ಶಿವಾಯನಾಯಕ

557 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬೆ 1.00 9100 702400308480 64087404064 ಹಡಗಲ್ಲ

406
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಲ್ ರಾಮನಾಯಕ ತಂದ 
ಚಂದಾಯನಾಯಕ

531/1 

531/3, 

539/ಡ್ಡ
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬೆ 1.00 17520 295316222226 20025127003533 ಹಡಗಲ್ಲ

407
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಪಿಕಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಸ ೋಮಿನಾಯಕ

76/ಬಿ/1, 

76/ಬಿ/2
ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 19500 832502880177 10622100069875 ಹಡಗಲ್ಲ

408
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ರತಾುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದರನಾಯಕ 12/ಬಿ/2 ಇಟೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡ  ಹ 1.00 16000 495256171215 10820100009305 ಹಡಗಲ್ಲ

409
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹ್ಾಲಪಪ ನೆ ೋಟಿದವರ ತಂದ 
ಸಣ್ೆಪಕ್ಲಕೋರಪಪ

248/ಡ್ಡ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಗಂಧರಾಜ 

(ಸ.ರೆೈ)
0.50 30000 957151410905 20025127000872 ಹಡಗಲ್ಲ

410
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ತಿರುಕಾನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮನಾಯಕ

257/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬೆ 1.00 17520 929746264274 36422078165 ಹಡಗಲ್ಲ

411
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕೆ ರವರ ಹುಲುಗಪಪ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

272 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 6816 690014902985 64189281422 ಹಡಗಲ್ಲ

412
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬಸಪಪ ವಡಿರ ತಂದ ಗಿಡಿಪಪ 386/6 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 10224 717786059407 12172250032713 ಹಡಗಲ್ಲ

413
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹರಿಜನ ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ 
ದಂಡೆಪಪ

104/ಬಿ/ಸಿ3 ಇಟೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡ  ಹ 1.00 10000 449700028243 10820100300033 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

414
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಉಮಿಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸತಯನಾಯಕ 73/ಬಿ/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡ  ಹ 1.00 10000 529136894581 10641100008454 ಹಡಗಲ್ಲ

415
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹನುಮಂತನಾಯಕ ತಂದ 
ಜಾನಯನಾಯಕ

172/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡ  ಹ 1.00 16000 764608060623 10641100009337 ಹಡಗಲ್ಲ

416
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಲಂ ಹ್ಾಮಿನಾಯಕ ತಂದ 
ಪಕ್ಲಕೋರನಾಯಕ

188/ಬಿ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡ  ಹ 1.00 10000 578765270190 20007101016584 ಹಡಗಲ್ಲ

417
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ರತುಮಾ ಗಂಡ ರಾಮನಾಯಕ 356/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
 (ಹೆೈಬರಡ್)

0.75 15000 652690513994 64120735476 ಹಡಗಲ್ಲ

418
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹೆಚ್ ಹಿಲ್ಲಗಮಾ ತಂದ ದಂಡಯಪಪ 104/ಬಿ/ಸಿ ಇಟೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
 (ಹೆೈಬರಡ್)

0.75 15000 449700028243 10820100300033 ಹಡಗಲ್ಲ

419
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಪರಸಪಪ ಮಾಳ್ಗಿ ತಂದ 
ಹೆ ನುಪಪ

193/2ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ
ಟ ಮಾಯಟ  
(ಹೆೈಬರಡ್)

0.50 10000 992585556144 10631100001534 ಹಡಗಲ್ಲ

420
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಭಜಂತಿರ ಹುಲುಗಪಪ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

277/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040 690014902985 64189281422 ಹಡಗಲ್ಲ

421
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹ್ಾರ್ೋರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

139 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ
ಟ ಮಾಯಟ  
(ಹೆೈಬರಡ್)

0.40 8000 423098302651 10987101032219 ಹಡಗಲ್ಲ

422
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ತಂದ 
ಕ್ನಕ್ಪಪ

492/ಬಿ/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
 (ಹೆೈಬರಡ್)

0.50 10000 406640580987 20007127006985 ಹಡಗಲ್ಲ

423
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹೆಚ್ ಟಿ ಹುಲಗಪಪ ತಂದ 
ಪರಸಪಪ

5/1 ಇಟೆಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ

ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
 

ಟ ಮಯೋಟ 
 (ಹೆೈಬರಡ್)

1.20 22000 740117780980 10820101067464 ಹಡಗಲ್ಲ

424
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹಣಿೆ ಸುರೆೋಂದರ ನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಸದಾಶಿವಪಪ

304/1 ಇಟೆಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 30600 441701422247 64053658042 ಹಡಗಲ್ಲ

425
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ನಿಂಬವಾ ಗಂಡ ಸಂಗನಬಸಪಪ 102/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 23856 853520914685 10665101045754 ಹಡಗಲ್ಲ

426
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಎಂ ತಂದ 
ವಿೋರಪಪ

29/ಎ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 10224 862526277688 10724101014374 ಹಡಗಲ್ಲ

427
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕಾಯತಪುಳಿಳ ಆನಂದಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

239/ಎ/1 

240
ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.50 42599 427601202780 10667100003464 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

428
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹೆಚ್ ಜಿ ಶಿವರುದರಪಪ ತಂದ 
ಚನುಪಪ

326 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040 265475301778 54038005211 ಹಡಗಲ್ಲ

429
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹೆಚ್ ಮಂಜಪಪ ತಂದ ಚನುಪಪ 333/ಸಿ/ಸಿ2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 13632 874037430036 54038001192 ಹಡಗಲ್ಲ

430
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕೆ ಕ್ವಿತಾ ಗಂಡ ವಿೋರನಗೌಡ 81/ಎಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080 537236441469 64087638515 ಹಡಗಲ್ಲ

431
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹೆಚ್ ಜಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ ಚನುಪಪ 326 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040 581157190744 54038006644 ಹಡಗಲ್ಲ

432
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹೆಚ್ ಜಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಬಸವಣ್ಣೆಪಪ

70/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 20448 705792690089 64068807770 ಹಡಗಲ್ಲ

433
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬಿ ದೋವರಾಜ ತಂದ 
ಮಹ್ಾದೋವಪಪ

24/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 19500 548405000730 35754930212 ಹಡಗಲ್ಲ

434
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಐನಹಳಿಳ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ

193/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 19500 821129090375 10051368550 ಹಡಗಲ್ಲ

435
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮೆೈಲಾರಪುರದ ದ ಡಿಬಸಪಪ 
ತಂದ

346/ಎ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 30600 662018715142 10820100007487 ಹಡಗಲ್ಲ

436
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮಲ್ಲಿನಕೆರಿ ನಿೋಲಪಪ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

51/ಎ/3 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.50 12500 478940134748 10820100013137 ಹಡಗಲ್ಲ

437
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಚಕ್ರಸಾಲ್ಲ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಚನುಪಪ

384/ಸಿ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.50 12500 310453240496 10820100004068 ಹಡಗಲ್ಲ

438
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮುದುಕ್ಪಪ ಕೆ ೋಡ್ಡಹಳಿಳ ತಂದ 
ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ

270 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080 694055511815 10665100001801 ಹಡಗಲ್ಲ

439
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

 ಎಸ್ ಜಿ ರೆೋಣ್ುಕ್ ಗಂಡ 
ಬಸವರಾಜ

52 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.50 42600 505584260990 10667100051465 ಹಡಗಲ್ಲ

440
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಗಾಣ್ದ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಮಲಿಪಪ

5/ಎ+ಸಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 30600 637387928606 54037992784 ಹಡಗಲ್ಲ

441
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹೆಚ್ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ದೋರ್ಂದರಪಪ

56 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 30600 636239956274 64211175931 ಹಡಗಲ್ಲ

442
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಗಿರಿಜಮಾ ಜೆ ಯೋತಿ ಗಂಡ 
ಪಂಚಪಪ

541/ಸಿ/1ಸಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 19500 949812397237 64074076705 ಹಡಗಲ್ಲ

443
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ 557 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗ ೋಡಂಬಿ 1.00 12000 957504418481 10987101001459 ಹಡಗಲ್ಲ

444
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಲ್ ತ ೋಟನಾಯಕ ತಂದ 
ತಾವಯನಾಯಕ

163 ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 30600 585449364117 35635643861 ಹಡಗಲ್ಲ

445
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ನಾರಾಯಣ್ನಾಯಕ ತಂದ 
ರೆೋಖಾಯನಾಯಕ

126/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.40 16000 545492511632 37084215592 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

446
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕ್ರ ರು ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಮಲಿಪಪ

69/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1.40 22400 857483162617 10725100008061 ಹಡಗಲ್ಲ

447
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಗಂಗವಾ ಗಂಡ ಜಯಪಪ 73/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 0.60 9600 452651505200 10725100009308 ಹಡಗಲ್ಲ

448
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮಾಡ್ಡಿಗರಿ ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಸಂಗಪಪ

360/ಎ/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 0.55 5500 737053188973 20025127000561 ಹಡಗಲ್ಲ

449
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕ್ಮಾಾರ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಭಿೋಮಪಪ

359/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 0.95 9500 434237798666 10725100009332 ಹಡಗಲ್ಲ

450
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಖಾಜಿ ಪಿೋರಾವಲ್ಲ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್

55/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಗಲಾಿಡ್ಡಯಾ 1.00 10000 652012495359 10641100006360 ಹಡಗಲ್ಲ

451
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬಿಚುಗತಿತ ರಾಜಮಾಬಿ ಗಂಡ 
ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಬ್

518/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 7500 467804721332
3422500100 

611601
ಹಡಗಲ್ಲ

452
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಗೌಡುರ ಮಂಜವಾ ಗಂಡ 
ರಾಮನಗೌಡ

37/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 7500 682598156921
342250010 

1794201
ಹಡಗಲ್ಲ

453
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹಕ್ಕಂಡ್ಡ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಈರಪಪ

238/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 7500 825875020430 06282200045125 ಹಡಗಲ್ಲ

454
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ತ ೋಗರಿಕ್ಟಿೆ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಹ್ಾಲಪಪ

272/ಡ್ಡ 
274/ಬಿ

ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 15000 605568977426 10665101056608 ಹಡಗಲ್ಲ

455
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ

ಗಮಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ವಾಲಯನಾಯಕ

109/ಎ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಮಾವು 2.00 40000 965504360875 10820101004224 ಹಡಗಲ್ಲ

456
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ

ಎಲ್ ಲ್ಲೋಲಾವತಿ ಗಂಡ 
ಕೆ ಟರನಾಯಕ

146/ಬಿ 
147/ಎ

ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಮಾವು 2.00 40000 569846539889 10820100005215 ಹಡಗಲ್ಲ

457
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ ಸತಯನಾಯಕ ತಂದ ನಾನಾಯನಾಯಕ 115/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮಾವು 1.50 30000 575574254079 10641100007231 ಹಡಗಲ್ಲ

458 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

ಶಕ್ುಂತಲಾ ಸಿ ಗಂಡ ಪರಮೆೋಶಪಪ 
ಡ್ಡ

144/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ
ನುಗೆ 

ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
 ಟ ಮಾಯಟ 

1.16 532000 269347569306 10665111001264 ಹಡಗಲ್ಲ

459 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

ರಾಮರಾವ್ ತಂದ 
ಖಮಿರನಾಯಕ

398/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ

ದಾಳಿಂಬೆ, 

ಪೋರಲ, 

ಸಪ್ೋಟ, 

ತಂಗು

1.4 399416 594077286955 20007105000508 ಹಡಗಲ್ಲ

460 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Community 

Tank

ಬಡ್ಡಗೋರ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ 
ಬಿ

298/ಡ್ಡ/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ
ಪೋರಲ/ಮೆಣ್ಸಿ

ನಕಾಯಿ
1.98 400000 787128884013 10987101059508 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

461
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ವಾಲಯನಾಯಕ ತಂದ 
ನ ಯಯನಾಯಕ

386/ಡ್ಡ/1 

386/ಐ
ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.7 280000 4417 6333 5405 921010000221394 ಹಡಗಲ್ಲ

462
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ವಾಲಯನಾಯಕ ತಂದ 
ನ ಯಯನಾಯಕ

386/ಡ್ಡ/1 

386/ಐ
ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 788000 4417 6333 5405 921010000221394 ಹಡಗಲ್ಲ

463
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಜೆ ಯೋತಿನಾಯಕ ತಂದ 
ಶಿೋತಾಯನಾಯಕ

336/ಬಿ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.7 210000 6850 7682 3552
3422500100 

617601
ಹಡಗಲ್ಲ

464
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಜೆ ಯೋತಿನಾಯಕ ತಂದ 
ಶಿೋತಾಯನಾಯಕ

336/ಬಿ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 591000 6850 7682 3552
3422500100 

617601
ಹಡಗಲ್ಲ

465
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಭೆ ೋವಿ ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ 
ಕ್ುಬೆೋರಪಪ

94/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 1.1 17600 958613584343
34225001006 

67501
ಹಡಗಲ್ಲ

466
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಹರಿಜನ ಹನುಮಪಪ ಉಫ್ಯ 
ಚಗರೆಪಪ

294/5 ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 1.1 17600 310314423599 10820101091735 ಹಡಗಲ್ಲ

467
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಎಲ್ ಸ ೋಮವಾ ಗಂಡ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ

270/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.7 11200 501965731908 10631100014523 ಹಡಗಲ್ಲ

468
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ದಾನಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕ್ುಬಯನಾಯಕ 270/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 12800 741436378333 10631100001024 ಹಡಗಲ್ಲ

469
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಪರಸಪಪ ಮಾಳಿಗಿ ತಂದ 
ಹೆ ನುಪಪ

193/26 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.5 8000 992585556144 10631100001534 ಹಡಗಲ್ಲ

470
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಮುದ್ದಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಯಮನಪಪ

295/9 ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 2.05 25000 755629430159 06282200037690 ಹಡಗಲ್ಲ

471
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಭೆ ೋವಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ತಂದ 
ಬಾಲಪಪ

295/15/ಎ ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 12800 934426615269 10820100140572 ಹಡಗಲ್ಲ

472
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಹಳಿಳ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ 
ಪರಮೆಶಾರಪಪ

90/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 12800 862829009335 10820100010533 ಹಡಗಲ್ಲ

473
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ತಿಗಿರಿ ಪರಕಾಶ ತಂದ 
ನಾರಾಯಣ್ಪಪ

294/6/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.8 12800 870114204396 35565097170 ಹಡಗಲ್ಲ

474
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಸಕ್ರಗೌಡ ಗಿರಿೋಶ ತಂದ ಸಾಂತಪಪ 20/ಬಿ ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.6 9600 634165881263 06052200046430 ಹಡಗಲ್ಲ

475
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಶಿವಬಸಪಪ ಬಿ ತಂದ 
ನಾಗೋಂದರಪಪ

52/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 9600 550282668771 10631101005330 ಹಡಗಲ್ಲ

476
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಶಂಭುಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿ ತಂದ 
ನಾಗೋಂದರಪಪ

52/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 9600 474924616414 54038008697 ಹಡಗಲ್ಲ

477
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ ಬಿ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟಪಪ

221/ಎ/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 9600 770491988049 64084289600 ಹಡಗಲ್ಲ

478
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ತಿಪಪೋಶಪಪ ಬಳಿಗಾರ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟಪಪ

221/ಎ/2 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 9600 956892139479 64013095233 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

479
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಕೆ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ತಿರುಕ್ಪಪ 212/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 9600 802617541381 64167950626 ಹಡಗಲ್ಲ

480
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಕ್ಮಲವಾ ಕೆ ಗಂಡ ವಾಸಪಪ 210/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 9600 868193657291 10631100002074 ಹಡಗಲ್ಲ

481
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಕೆ ವಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ತಿರುಕ್ಪಪ 212/ಬಿ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 9600 322890884019 54038012387 ಹಡಗಲ್ಲ

482
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಡ್ಡಳೆಳಪಪ ಕ್ುದ್ದರಹ್ಾಳ್ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

58/ಸಿಡ್ಡ 58/1 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಸೌತ 0.6 9600 943996937441 10763100004452 ಹಡಗಲ್ಲ

483
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಬಂಡಪಪನವರ ಹ ವಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

56/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 16000 292215823594 10724101049361 ಹಡಗಲ್ಲ

484
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಎಮಿಾ ಗುಡದಪಪ ತಂದ ಸಂಗಪಪ 192/ಎ/1ಎ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 16000 664667156236 10724100100426 ಹಡಗಲ್ಲ

485
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಕೆ ಟಿುಕ್ಲ್ ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಸಣ್ು 
ನಿಂಗಪಪ

521/ಬಿ/ಆ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 16000 441310962428 10724100100531 ಹಡಗಲ್ಲ

486
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಜಿ ಸಾವಿತರಮಾ ಗಂಡ ವಿೋರನಗೌಡ 213/ಬಿ ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3.2 75000 898483823580

34225001013 

91101
ಹಡಗಲ್ಲ

487
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಎಲ್ ನಾಗೋಶನಾಯಕ ತಂದ 
ಗಂಗಾಯನಾಯಕ

384/3 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.9 100000 774181011598 10703100015413 ಹಡಗಲ್ಲ

488
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಬಂಡ್ಡ ತಿರುಕ್ಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ - ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ನುಗೆ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

489
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಬಸವಲ್ಲಂಗನಗೌಡ ತಂದ 
ಗುರುಪ್ಾದಪಪ

- ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ತಂಗು - - -
001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

490
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಮಡ್ಡಿ ಮಲಿಪಪ ತಂದ 
ಮೆೈಲಾರಪಪ

- ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಬಾಳೆ - - -
001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

491
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಕ್ುರಿ ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ ವಿೋರಪಪ - ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

492
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಈ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ವಿೋರಪಪ - ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

493
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ - ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

494
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಪುಟೆನಾಯಕ ತಂದ 
ವಾಲಯನಾಯಕ

- ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ - - -
001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

495
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಅಜಜಪಪ ತಂದ ಹ್ಾಲಪಪ - ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಅಡ್ಡಕೆ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

496
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಬಿ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಚನುವಿೋರಪಪ - ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

497
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಡ್ಡಳಿಳಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ - ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

498
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ

- ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ - - -
001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

499
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ನಾಯಕ ತಂದ ನಾನಯನಾಯಕ - ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾ ಮಾವು - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

500
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಮಲಿಪಪ - ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

501
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಖಾಜಿ ಸಣ್ೆಪಿೋರಾವಲ್ಲ ತಂದ 
ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್

- ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ - - -
001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

502
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಹ್ಾರ್ೋರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

- ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ - - -
001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

503
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಮಹ್ಾಂತಶ ತಂದ ಚಂದರಪಪ - ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

504
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಬಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಬಸಪಪ - ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಪೋರಲ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

505
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಎಸ್ ಎಂ ವಿೋರಯಯ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

- ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ - - -
001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

506
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಬಸವರಾಜ - ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

507
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಪರಶುರಾಮ ತಂದ ಬಸಪಪ - ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

508
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಪರಮೆೋಶ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ - ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

509
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಕೆ ಮಹೆಶ ತಂದ ಚಂದರಪಪ - ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

510
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಹಕ್ಕಂಡ್ಡ ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ - ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

511
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಶರತ ತಂದ ವಿೋರಪಪ - ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

512
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಕ್ುಬೆೋರಪಪ - ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ - - -

001640141341378

97
ಹಡಗಲ್ಲ

513
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶಿೋರ್ಥಲ ಗೃಹ ಘಟಕ್

ಎಲ್ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ತಂದ 
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕ

270/ಎ 
266/3

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ
ದಾಳಿಂಬೆ, 

ಪಪ್ಾಪಯ
3.2 200000 582590638525 10631100014076 ಹಡಗಲ್ಲ

514
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶಿೋರ್ಥಲ ಗೃಹ ಘಟಕ್

ತ ೋಟನಾಯಕ ತಂದ 
ಥಾವಯಯನಾಯಕ

163/* ಇಟೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ, 3 200000 585449364117 35635643861 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

515
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶಿೋರ್ಥಲ ಗೃಹ ಘಟಕ್

ಶ್ಾರದಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ

364/ಎ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು ತಂಗು 2 - 978794731705 64116426136 ಹಡಗಲ್ಲ

516
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಮಾನಪಪ 
ಬಡ್ಡಗರ

235/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.60 87500 866724885786 20025127001363 ಹಡಗಲ್ಲ

517
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಶಟಾೆಲ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ

100/* ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.60 87500 840159211450 36458885065 ಹಡಗಲ್ಲ

518
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಚಂದರಗೌಡ ಬುಳ್ಳನಗೌಡ ತಂದ 
ಮುದ್ದಮಲಿಪಪ

274/* ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 788169009686 35299003679 ಹಡಗಲ್ಲ

519
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಮೌನೆೋಶಪಪ ಜತಿತ ತಂದ 
ಷಣ್ ಾಖಪಪ

64/ಎ 64/ಬಿ 
59/1

ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 306290200827 10763101014657 ಹಡಗಲ್ಲ

520
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಕ್ುಂಬಾರ ಚಕ್ರಸಾಲ್ಲ ಸಂಗಪಪ 
ತಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನಪಪ

129/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 231702839749 54038011713 ಹಡಗಲ್ಲ

521
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ವಿೋರನಗೌಡ ಹೆಚ್ ತಂದ 
ಮಹ್ಾದೋವಪಪ

733/ಎ3 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.80 87500 508259477479 10667100052466 ಹಡಗಲ್ಲ

522
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಡ್ಡ ಹ್ಾಲಮಾ ಗಂಡ ವಿೋರಪಪ 825/1 ಇಟಿೆಗಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.60 87500 612808388788 11198101018866 ಹಡಗಲ್ಲ

523
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಬಡ್ಡಗೋರ ಮಾನವಾ ಗಂಡ ಬಸಪಪ 205/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.50 87500 550216450394 64138048065 ಹಡಗಲ್ಲ

524
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಐನಳಿಳ ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ೆ ೈನಳಿಳ 
ನಾಗಪಪ

193/10 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 936972279509 10665101067464 ಹಡಗಲ್ಲ

525
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಮಲಿಮಾ ಸ ೋಪಿಪನ ಗಂಡ 
ಮಹ್ಾಭಲ್ಲಶಾರ

516/ಡ್ಡ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 210765397430 10665100012304 ಹಡಗಲ್ಲ

526
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಸ ಪಿಪನ ರಾಜೆೋಂದರಪಪ ತಂದ 
ಮಲಿಪಪ

487/ಎ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 290548440482
3422500100 

572201
ಹಡಗಲ್ಲ

527
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಮಲಗಾಣಿ ದಂಟಮಾ ಗಂಡ 
ಸಕ್ರಪಪ

92/ಎ 92/ಬಿ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 3539084239919 20007127001893 ಹಡಗಲ್ಲ

528
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಎಲ್ ದಾನಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಕ್ುಬಾಯನಾಯಕ

270/ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 741436378333 10631100001024 ಹಡಗಲ್ಲ

529
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ರತಿುಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದರನಾಯಕ 12/ಬಿ/2 ಇಟಿೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 495256171215 10820100009305 ಹಡಗಲ್ಲ

530
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಚಾವಳಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ನೆೋಮಾಯನಾಯಕ

277/ಎ/1 

349/ಎ/2 

349/ಎ/12

ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 688510590242 35378728984 ಹಡಗಲ್ಲ

531
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಡಾಕ್ಯನಾಯಕ ತಂದ 
ತ ೋಟಾಯನಾಯಕ

343/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 421304694628 36058073442 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

532
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ವಿೋಯಯನಾಯಕ ತಂದ ಬಿ 
ನಿೋಲಯನಾಯಕ

161/ಬಿ/1 

253 155/3
ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.77 87500 683976365975 10631100001357 ಹಡಗಲ್ಲ

533
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಎಂ ರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಸಣ್ುತಿಮಾಪಪ

95/ಎ2 

971/1
ಇಟೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 87479 755304498114 64074363042 ಹಡಗಲ್ಲ

534
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಸುರೆೋಶ ಬಾಬು ತಂದ 
ನಾಗಯನಾಯಕ

169/ಎ ಇಟೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 540848148044 06052200062829 ಹಡಗಲ್ಲ

535
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ದ ಡಿಮಲಿಪಪ

99/ಸಿ/ 

99/ಬಿ/2 

99/ಸಿ/5

ಇಟೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 49520 430333065271 10820101039355 ಹಡಗಲ್ಲ

536
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಶಿವಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ 517/ಬಿ/2 ಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 713590944234 64166803140 ಹಡಗಲ್ಲ

537
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

:ಈರುಳಿಳ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್

ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ 492/ಬಿ/2ಎ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 406640580987 20007127006985 ಹಡಗಲ್ಲ

538
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಬಾಣ್ದ ಮಹಬ ಬ್ ಸಾಬ್ 
ತಂದ ಅಬುಿಲ್ ಸಾಬ್

1/ಎ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 15000 682772937411 10665101015674 ಹಡಗಲ್ಲ

539
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಎಂ ನಿಂಗಮಾ ಗಂಡ ಯಲಿಪಪ 559/ಡ್ಡ/1 ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.8 15000 211913217914 20007127001966 ಹಡಗಲ್ಲ

540
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಎಸ್ ಶ್ಾಂತಾ ಗಂಡ ಸ ೋಮಪಪ - ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 15000 376163490585 10667100053299 ಹಡಗಲ್ಲ

541
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಹೆ ನ ುರ ಸಾಬ್

- ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 15000 691204515565 64086361529 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

542
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಎಸ್ ಎಂ ವಿೋರಭದರಯಯ ತಂದ 
ಎಸ್ ಎಂ ವಿೋರಯಯ

- ಇಟೆಗಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 15000 307292965745 10820101081020 ಹಡಗಲ್ಲ

543
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಹೆಚ್ ಶಿವಪಪ ತಂದ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

- ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 15000 750164221645 20007101014851 ಹಡಗಲ್ಲ

544
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಖಾಜಿ ಸೈಯದ್ ಗಫಾರ ತಂದ 
ಖಾಜಿ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್

155/ಬಿ/ಅ ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.6 15000 869221795585 35701852371 ಹಡಗಲ್ಲ

545
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಕೆ ರಂಜಾನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಮಹಮಾದ್ ಅಲ್ಲಸಾಬ್

69 ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.4 15000 818381467983 38179341559 ಹಡಗಲ್ಲ

546
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಮಹ್ಾಂತೋಶ ಶ್ಾನಭೆ ೋಗರ ತಂದ 
ಚಂದರಪಪ

- ಹಿರೆೋಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 15000 988505477913 10725101027147 ಹಡಗಲ್ಲ

547
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ನಿಮಾಯಲ ಯಲಯಕಾಯಿ ಗಂಡ 
ಕೆ ಟರೋಶ

- ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 15000 203039192002
3422500101 

826801
ಹಡಗಲ್ಲ

548
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಮೆೈಲಪಪ ಹೆಚ್ ತಂದ ದುಗಯಪಪ ಹಡಗಲ್ಲ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1 15000 546575737387 10665101084975 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

549
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ನಾಯಕ ತಂದ 
ವಿಯಾಯನಾಯಕ

543/2 ಇಟೆಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.8 15000 326858317652 6282200041185 ಹಡಗಲ್ಲ

ತಾಲ ಿಕ್ು : 

ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

1
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಗುಲಾಬಿ)

ದುರುಗಪಪ ತಾಯಿ ದುರುಗಮಾ 835/ಎ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬಿ 0.40 10000.00 285016112885 641306130014 ಹಡಗಲ್ಲ

2
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಗುಲಾಬಿ)

ದುರುಗಪಪ ತಾಯಿ ದುರುಗಮಾ 835/ಎ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬಿ 0.40 16000.00 285016112885 641306130014 ಹಡಗಲ್ಲ

3
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಚಂಡ  

ಹ )

ಲಾಲಯನಾಯಕ ತಂದ 
ತೋಜಯನಾಯಕ

64/6 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ಚಂಡ  ಹ 2.50 16000.00 533359904662 30812674689 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಹಳಿಳ

4
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ 

(ಸುಗಂಧರಾಜ)

ಭಂಗಿ ಪ್ಾವಯತಮಾ ಗಂಡ 
ಹ್ಾಲಪಪ

338ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.45 16875.00 335937226352 10617101049963 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

5
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ 

(ಸುಗಂಧರಾಜ)

ಕೆ ಟರೋಶಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ 290/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.55 20625.00 691883424363 10532100002896 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

6
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ 

(ಸುಗಂಧರಾಜ)

ಎಂ ಕೆ ಟರೋಶಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ 305/ಇ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.65 24375.00 832331483991 10532100002738 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

7
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

 ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ 

(ಗಡೆಿಬಾಳೆ)

ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆಚ್ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

431/ಎ/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಿ ಬಾಳೆ 1.85 36075.00 208488067194 06182200014248 ಹಡಗಲ್ಲ

8
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಮಲ್ಲಿಗ)

ಹರಿಜನ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಹುಲುಗಪಪ

435/ಬಿ1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ಮಲ್ಲಿಗ 0.40 4000.00 253010287037 64052363490 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

9
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಮಲ್ಲಿಗ)

ಹರಿಜನ ಹನಾಂತಪಪ ತಂದ 
ಗಾಳೆಪಪ

136/ಡ್ಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ಮಲ್ಲಿಗ 0.40 4000.00 533613981414 10621100012694 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

10
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಮಲ್ಲಿಗ)

ಸಿ ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ ಬಸಪಪ
25/ೆ , 
53/ಎ1

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ಮಲ್ಲಿಗ 1.00 10000.00 446226580624 64169974102 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

11
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಮಲ್ಲಿಗ)

ಹರಿಜನ ಸಣ್ೆ ಫಕ್ಲಕೋರಪಪನವರ 
ಹನುಮವಾ ತಾಯಿ 

ಹುಚಚಂಗಮಾ
441/ಬಿ/1ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ಮಲ್ಲಿಗ 1.00 16000.00 448260361036 32106558016 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

12
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಮಲ್ಲಿಗ)

ಹರಿಜನ ಚಂದರಮಾ ಗಂಡ 
ಹರಿಜನ ಶಂಕ್ರಪಪ

125/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ಮಲ್ಲಿಗ 0.60 6000.00 896806929311 200081270075033 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

13
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಮಲ್ಲಿಗ)

ಮೆೈಲಾರಪಪ ತಾಯಿ ಯಮುನವಾ 144/ಬಿ/2ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ಮಲ್ಲಿಗ 0.60 6000.00 4599685210275 10621100003406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

14
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಮಲ್ಲಿಗ)

ಭಾಗಯಮಾ ಗಂಡ 
ಮಂಜಯಯಸಾಾಮಿ

227/4 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 1.00 10000.00 935300575913 10617100014468 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

15
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಮಲ್ಲಿಗ)

ತಿಪಪವಾ ಗಂಡ ಭಿೋಮಪಪ 679/ಎ2/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 1.00 16000.00 911003399205 64023772522 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

16
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಪೋರಲ)

ಪರಶುರಾಮಪಪ ತಾಯಿ ಚಾರೆವಾ 61/ಡ್ಡ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬೆ 1.00 9100.00 553535281250 20008127000109 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

17
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಪೋರಲ)

ಸೋವಾನಾಯಕ ತಂದ 
ಶಂಕಾರನಾಯಕ

137 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬೆ 1.74 15872.28 241547551890 33953144825 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

18
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಪೋರಲ)

ನರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಸಣ್ೆಬಸಪಪ

314/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 1.00 18200.00 297054573106 10617101031496 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

19
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಕೆ ಶಕ್ುಂತಲಮಾ ಗಂಡ ಪಂಚಪಪ 197 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 30672.00 553623352406 10622100070963 ಹಡಗಲ್ಲ

20
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಪಿ ಸುರೆೋಶರಾಜು ತಂದ ವರಹತ್ 
ರಾಜು

196ಬಿ, 

196ಎ2
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.50 42600.00 830197520166 10622100072517 ಹಡಗಲ್ಲ

21
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಆರ ಜೆ ಯೋತಿ ಗಂಡ 
ದುಗಯಪರಸಾದ್

510ಎ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 32376.00 240669676289 6412195921 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

22
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಕೆ ಲಕ್ಷಾಪಪ ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ 334ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 20448.00 574759385271 06182210001810 ಹಡಗಲ್ಲ

23
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ವಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ವಿ 
ಹೆಚ್ ಎಂ ರುದರಯಯ

203/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 20448.00 785954049089 1062210007694 ಹಡಗಲ್ಲ

24
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬಾಣ್ದ ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ಬಾಣ್ದ 
ಬಸಪಪ

80/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.40 40896.00 317001341715 54043592358 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

25
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಎನ್ ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ ಎನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

329 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 11928.00 541374408637 10975101024113 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

26
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಹೆ ಳಿದಾರಿ ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಮಲಿಪಪ

75 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 12780.00 718040928173 1097510102203 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

27
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬಿ ಪ್ಾವಯತಮಾ ಗಂಡ ಬಿ 
ಮಾತಾಯಂಡಪಪ

183ಬಿ3 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 745879323938 10975101044384 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

28
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಎಂ ಚಂದರಪಪ ತಂದ ಹನುಮಪಪ 167/ಎ2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 707973049008 54046465757 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

29
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಎಸ್ ಧನಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ರವಿಶೋಖರ 140/ಕೆ/2ಸಿ/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 854826706670
297250010096070

1
ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

30
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಡ್ಡ ಎಂ ಶಬಿಬೋರ ಅಹಮಾದ್ 
ತಂದಡ್ಡ ಎಂ ಮಹಮಾದ್ ಸಾಬ್

547/ಡ್ಡಇ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 864937459556 31123345050 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

31
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬಂಟುರ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ತಿರುಕ್ಪಪ

54/ಬಿ1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 959389708889 10621101000114 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

32
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಆರ ಸುಜಾತ ಗಂಡ ರ್ಂಟಕೆೋಶ
215ಎಬಿ/ಎಬಿ

1
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.30 22152.00 474238079782 10622101049325 ಹಡಗಲ್ಲ

33
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಪವನ್ ಆರ ತಂದ ಬಿ ರ್ಂಟಕೆೋಶ 189/ಎ+ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 13632.00 284798827170 32630269741 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

34
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಹೆಚ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಶಿದಿಪಪ

102/6 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.30 22152.00 900066423107 2000812700889 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

35
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಹೆಚ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಶಿದಿಪಪ

42/ಬಿ/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 32376.00 900066423107 2000812700889 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

36
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬರೆಡ್ಡಿ ಹೆೋಮಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಪಂಪಣ್ೆ

19ಎಬಿ/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 20448.00 466632314089 06182200006760 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

37
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬಿಸುಳಿಳ ಹೆೋಮಾರಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಶಂಬುಲ್ಲಂಗಪಪ

139/ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.65 28116.00 893337002966
297250010015010

1
ಹಡಗಲ್ಲ

38
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬಿ ದೋಬರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಗ ೋವಿನಂರೆಡ್ಡಿ

30/ಎಬಿ, 

20/ಎಬಿ, 

21/ಎಬಿ2

ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.70 28968.00 492931849883 10617101054488 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

39
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಪಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ತಂದ ಬಂಗಾರರಾಜು 349/ಎ/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 11928.00 339019010557 06182200003113 ಹಡಗಲ್ಲ

40
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಎಸ್ ಎಂ ಮನೆ ೋಹರ ತಂದ 
ಎಸ್ ಎಂ ಕೆ ಟರಬಸಯಯ

62/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 15336.00 302311408605 20041127000115 ಹಡಗಲ್ಲ

41
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಸುಂಕ್ದ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ನಿಂಗಪಪ

267/ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 214053492008 20229951549 ಹಡಗಲ್ಲ

42
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಸ ೋಮವಾ ಗಂಡ ಕ್ರಿಬಸಪಪ 196/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 13632.00 339591512687 10622100070745 ಹಡಗಲ್ಲ

43
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಹೆಚ್ ರೆೋಖ ಗಂಡ ಹುಲುಗಪಪ
195/ಬಿ2ಡ್ಡ2

ಬಿ
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 8520.00 807526863901 10622101022115 ಹಡಗಲ್ಲ

44
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಕೆ ಎಸ್ ಗುರುಬಸಮಾ ಗಂಡ 
ಚನುಬಸಪಪ

195/2 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 32376.00 871394892081 10617100983066 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

45
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಕೆ ಹುಲುಗಪಪ ತಮದ ಕೆ 
ಮೆೈಲಪಪ

83/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.10 18744.00 277746788427 30712669708 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

46
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಗಂಗಮಾ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ
344/4, 

344/5, 

344/6

ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 20448.00 319527610612
929250010032230

1
ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

47
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ವಾಲಾಪುರ ಉಮಾಪತಿ ತಂದ  
ವಾಲಾಪುರ ಬಸಪಪ

345/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.45 24708.00 728238146352 10975101020667 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

48
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಪಿ ಲಲ್ಲತಮಾ ಗಂಡ ಪಿ 
ಬಸವನಗೌಡ

277/ಬಿ, 

279/ಸಿ/ಸಿ1
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 _ 06182200005768 ಹಡಗಲ್ಲ

49
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಆರ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಮಲಿಕ್ಸಾಬ್

226/ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 272541474288 06142200090448 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

50
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಪದಿರಾಜು ತಂದ 
ಸತಯನಾರಾಯಣ್ರಾಜು

192/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 32376.00 796642132963 2015076582 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

51
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಸುಮನ್ ರಾಜು ತಂದ 
ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ್

382/ಎಅ, 

382/ಬಿಅ
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.45 41748.00 392947139128 224710100008957 ಹಡಗಲ್ಲ

52
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಡ್ಡ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ 
ರಾಘರ್ೋಂದರ

137/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.15 19596.00 562577021618 64209309867 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

53
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಸುಮನ್ ರಾಜು ತಂದ 
ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ್

381/ಬಿ, 

383, 382/ಎ
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.47 25048.80 392947139128 224710100008957 ಹಡಗಲ್ಲ

54
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬಿ ಎಂ ಶಿವಶಂಕ್ರಯಯ ತಂದ 
ಶಿವಕಾಂತಯಯ

228/ಬಿ2, 

179/ಅ, 

181/ಬಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.58 26923.20 590421886422 10617100008077 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

55
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಛಲವಾದ್ದ ಚನುಬಸಪಪ ತಂದ 
ದಾನಪಪ

59/3 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 13632.00 403218941065 20008127004551 ಹಡಗಲ್ಲ

56
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಛಲವಾದ್ದ ಹ್ಾಲಮಾ ಗಂಡ 
ದಾನಪಪ

59/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 13632.00 424571901217 06182200026673 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

57
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಅಂಗಾಶ 

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಬಾಳೆ)

ಉತತಂಗಿ ಕೆ ಟಗಿ ಕೆ ಟರಗೌಡ 
ತಂದ ಬೆಟೆಪಪ

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.70 21420.00 962114365181

58
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಅಂಗಾಶ 

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಬಾಳೆ)

ಕೆ ಎಂ ಗುರುಶಿದಿಯಯ ತಂದ 
ಕಾಳ್ಮಾ

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00 263961065920

59
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಅಂಗಾಶ 

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಬಾಳೆ)

ಕೆ ಟರಗೌಡ ತಂದ ಚಿದಾನಂದಗೌಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.85 26010.00 868373158011

60
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ (ಅಂಗಾಶ 

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಬಾಳೆ)

ಷಣ್ುಾಖನಗೌಡ ತಂದ 
ಚಿದಾನಂದನಗೌಡ

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.85 26010.00 260102548521

61
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿೋಬೆ (ಪೋರಲ) 

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕ್ಲದ್ದಂಡ ಫಣಿ ಗಂಡ 
ಸುರೆೋಶಕ್ುಮಾರ

118 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.00 3040.00 979458772158 224710100002829 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

62
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿೋಬೆ (ಪೋರಲ) 

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಮರಿಯಪಪ 203/ಸಿ/3 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.80 2432.00 _ 6408527412 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

63
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿೋಬೆ (ಪೋರಲ) 

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಟಿ ಸುಶಿೋಲಮಾ ಗಂಡ 
ಅಷಠಪ್ತಯಪಪ

338/ಎ, 

338/ಬಿ
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.40 4256.00 268715628014 0617101851410 ಹಡಗಲ್ಲ

64
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿೋಬೆ (ಪೋರಲ) 

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ ದಯಾನಂದ ತಂದ 
ಅಷಠಮ ತಿಯಪಪ

338/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.40 4256.00 818475773767 10981139157 ಹಡಗಲ್ಲ

65
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿೋಬೆ (ಪೋರಲ) 

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕ್ಲದ್ದಂಡ ಫಣಿ ಗಂಡ 
ಸುರೆೋಶಕ್ುಮಾರ

118 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.00 0.00 979458772158 224710100002829 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

66
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿೋಬೆ (ಪೋರಲ) 

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಮರಿಯಪಪ 203/ಸಿ/3 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.80 0.00 _ 6408527412 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

67
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿೋಬೆ (ಪೋರಲ) 

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಟಿ ಸುಶಿೋಲಮಾ ಗಂಡ 
ಅಷಠಪ್ತಯಪಪ

338/ಎ, 

338/ಬಿ
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.40 0.00 268715628014 0617101851410 ಹಡಗಲ್ಲ

68
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿೋಬೆ (ಪೋರಲ) 

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ ದಯಾನಂದ ತಂದ 
ಅಷಠಮ ತಿಯಪಪ

338/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.40 0.00 818475773767 10981139157 ಹಡಗಲ್ಲ

69
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿೋಬೆ (ಪೋರಲ) 

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಮರಿಯಪಪ 0.80 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.80 0.00 _ 20008127004383 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

70
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿೋಬೆ (ಪೋರಲ) 

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಟಿ ಸುಶಿೋಲಮಾ ಗಂಡ 
ಅಷಠಮ ತಯಪಪ

1.40 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.40 0.00 268715628014 60000946878 ಹಡಗಲ್ಲ

71
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿೋಬೆ (ಪೋರಲ) 

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ ದಯಾನಂದ ತಂದ 
ಅಷಠಮ ತಯಪಪ

1.40 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.40 0.00 818475773767 10981139157 ಹಡಗಲ್ಲ

72
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿೋಬೆ (ಪೋರಲ) 

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕ್ಲದ್ದಂಡ್ಡ ಫನಿ ಗಂಡ 
ಸುರೆೋಶಕ್ುಮಾರ

1.00 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.00 0.00 979458772158 224710100002829 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

73
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ 
(ಅಂಜ ರ)

ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ ರುದರಪಪ 306/ಎ/3 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.80 3200.00 971920639008 10589101026120 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

74
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ 
(ಅಂಜ ರ)

ತಗಿೆನಮನಿ ದೋವಿೋರಮಾ ಗಂಡ 
ಮರಿಬಸಪಪ 262/ಡ್ಡ/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 2.00 8000.00 886964092145 10622100071699 ಹಡಗಲ್ಲ

75
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ 
(ಅಂಜ ರ)

ಎ ಬಸವನಗೌಡ ತಂದ 
ತ ೋಟನಗೌಡ 132/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.10 4400.00 600275107313 10751100003932 ಹಡಗಲ್ಲ

76
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ 
(ಅಂಜ ರ)

ರುದರಪಪ ತಗಿೆನಮನಿ ಗಂಡ 
ಕ್ರಿಬಸಪಪ 196/ಡ್ಡ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.90 3600.00 220413696204 10622100005047 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

77
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಜಿ ಪರಶುರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ 342/ಡ್ಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 0.00 860797389154 10617100013495 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

78
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬಿ ರಿಜಾಾನ್ ಗಂಡ ರಿಯಾಜ್ 297/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 0.00 617892139459 20008127013503 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

79
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಕ್ಲ್ಲಿೋಶ ತಂದ ಬಸವರಾಜನಗೌಡ 287/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 0.00 784772699962 37836902223 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

80
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಅನಿಲ್ ರಾಜು ತಂದ 
ಶಿವರಾಮರಾಜು

74/ಡ್ಡ/2ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.00 825798111902 10622100076122 ಹಡಗಲ್ಲ

81
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಎಸ್ ಚನುಬಸಪಪ ತಂದ 
ಬಸವರಾಜಪಪ

199/ಡ್ಡ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 0.00 337911891793 10809467280 ಹಡಗಲ್ಲ

82
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಸ ೋಮೆೋಶಾರ ಶ್ಾಯನುಬೆ ೋಗರ 
ತಂದ ಬಸವರಾಜಪಪ

199/ಡ್ಡ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 0.00 701881541022 36095764673 ಹಡಗಲ್ಲ

83
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಗಡ್ಡಹಳಿಳ ತಂದ 
ತಿಂದಪಪ

445/ೆ /1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.00 _ 06182200001703 ಹಡಗಲ್ಲ

84
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಕೆ ೋರಿ ಶಂಭುಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ನಾಗಲ್ಲಂಗಪಪ

75 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.00 248144913115 2008127012232 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

85
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬಾಣ್ದ ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರೆಹನುಮಂತಪಪ

23/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.00 445658406878 10975101014453 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

86
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಮೋದ್ದನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಹೆ ನ ುರಸಾಬ್

154/ಇ/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.00 568563569727 30284630569 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

87
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ನಿಂಗಪಪ ಉಗೆಣ್ೆನವರ ತಂದ 
ಯಮುನಪಪ

97 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 0.00 256797424754 3732599555 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

88
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಜಂಭಣ್ೆ ಕೆ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ
130/ಬಿ,130/

ಡ್ಡ,133/ಡ್ಡ/1
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.00 441524299274 20008127009469 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

89
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಲಲ್ಲತಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಪಪ 390/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.00 392765805111 20008127009325 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

90
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಗಡ್ಡಿನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಚನುಬಸವನಗೌಡ

42/1 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.00 718243883008 10667100048612 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

91
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಎ.ಪರಕಾಶ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ 96/ಎ/1 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.95 0.00 290796145348 10617101037542 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

92
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬಿ ಜಿ ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಚಂದರೋಗೌಡ

60/ಎ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.05 0.00 420659854359 06052240023407 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

93
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಜಿ ರಾಮಪಪ ತಂದ ರಂಗಪಪ 210/ಎ/10 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 695372087390 224710100055636 ಹಡಗಲ್ಲ

94
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಶೋಖರ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಕ್ಲೋಯಾಯನಾಯಕ

418/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 9088.00 848523999927 06182200020707 ಹಡಗಲ್ಲ

95
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಮಾಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಪರಸಯನಾಯಕ

63/ಜಿ/5 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.10 6248.00 _ 35516829625 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

96
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಎಲ್ ಪರಸಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಶಿೋತಾಯನಾಯಕ

63/ಬಿ/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.15 6532.00 630499090194 30423978725 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

97
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಲಂಬಾಣಿ ಗುಜುರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಸ ೋಮನಾಯಕ

95/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.15 6532.00 317378165626 30167806282 ಹಡಗಲ್ಲ

98
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ಬಾಳೆ)

ಜೆ ೋಗದ ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಬಸಪಪ

323/ಬಿ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ
ಬಾಳೆ 

(ಅಂಗಾಶ)
1.50 15300.00 903724309394 06142200077778 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

99
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ಬಾಳೆ)

ಎ ಕೆ ಟರಗೌಡ ತಂದ 
ತ ೋಟನಗೌಡ

132/ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ
ಬಾಳೆ 

(ಅಂಗಾಶ)
1.50 15300.00 409882146620 30645118789 ಹಡಗಲ್ಲ

100
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ಬಾಳೆ)

ಖಾದರ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಮ ತಯಜಸಾಬ್

24/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ
ಬಾಳೆ 

(ಅಂಗಾಶ)
1.00 10200.00 623002728444 34236525087 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

101
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ಬಾಳೆ)

ಎನ್ ಹನುಮವಾ ಗಂಡ 
ಅನಾಳ್ಪಪ

179/ಎ/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ
ಬಾಳೆ 

(ಅಂಗಾಶ)
1.00 10200.00 219790280800 32868547992 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

102
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ 

(ಗಡೆಿಬಾಳೆ)

ಬಸಪಪ ಉಪ್ಾಪರ ತಂದ 
ಫಕ್ಲಕೋರಪಪ

335/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಗಡ್ಡಿ) 0.80 5200.00 246547791541 34137530713 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

103
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ 

(ಗಡೆಿಬಾಳೆ)

ಉಪ್ಾಪರ ಲಕ್ಷಾವಾ ಗಂಡ 
ಫಕ್ಲಕೋರಪಪ

356/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಗಡ್ಡಿ) 1.20 7800.00 931055946917 30711158116 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

104
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ 
(ಅಂಜ ರ)

ಹೆಚ್ ಯಮನ ರಪಪ ತಾಯಿ 
ಯಮುನವಾ

52/ಎ/3ಸಿ,52

3ಎ/2,52/ಎ
3ಬಿ

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 0.50 2000.00 372855391663 10617100006585 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

105
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಸಂಗಪಪ 321/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 4544.00 216055039127 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

106
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಜಿ ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ ಪಂಪಣ್ೆ 466/4 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 2880.00 484616500688 06142210062395 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

107
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ರೆಡ್ಡಿಚನುಮಾ ಗಂಡ 
ಸುರೆೋಶರೆಡ್ಡಿ

613 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.25 8640.00 292188062064 06142200070495 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

108
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಕ್ುರಿ ಯಲಿಪಪ ತಂದ ಸಿದಿಪಪ
390/2,393/

2
ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 987682421252 224710100058138 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

109
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಯು ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಾಯಿ ಶಂಕ್ರಮಾ 437 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 8520.00 400974716666 10625100043356 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

110
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಎ ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಕ್ರಿಬಸಪಪ 422/ಬಿ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 802815542611 10700100001221 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

111
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಯು ಶಂಕ್ರಮಾ ತಾಯಿ ಓಬಮಾ 437 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 332888204740 10625101011146 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

112
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಜಗದ್ದೋಶಗೌಡ ತಂದ ನಾಗನಗೌಡ 8/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 11360.00 639843564264 10975101027040 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

113
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ವಮಾಾರಿ ಲಕ್ಷಾವಾ ಗಂಡ 
ಹೆೋಮಣ್ೆ

137/ಡ್ಡ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 11360.00 401552176978 64109828979 ಹಡಗಲ್ಲ

114
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬಳ್ಾಳರಿ ಜಮಲ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಹಯಾತ್ ಸಾಬ್

218/ಬಿ/ಅ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 10224.00 967074408245 10622101005075 ಹಡಗಲ್ಲ

115
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬನಿುಗ ೋಳ್ದ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

77/ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 9088.00 822641150880 54084729585 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

116
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಗಾಳೆಪಪ ತಂದ 
ಸಣ್ೆಹನುಮಂತಪಪ

259/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 4544.00 663516096261 20008127006353 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

117
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಶಶಿಧರಗೌಡ ತಂದ ನಾಗನೌಡ
8/ಎ/3,10/3,

8/1
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 11360.00 969311166972 10975101023169 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

118
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬಿ ರಾಮಪಪ ತಂದ ಹುಲುಗಪಪ 272ಎ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 8520.00 232970608104 54046442809 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

119
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಯಪಪ

496/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 8520.00 470135568813 32502532585 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

120
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ದಾಯಮಪಪ 495/ಡ್ಡ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.65 9372.00 901840363578 10532100003000 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

121
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಹರಿಜನ ತಟುಮಾ ತಾಯಿ 
ಹುಲ್ಲಗಮಾ

511/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 10224.00 568046235945 10532100031653 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

122
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಸಣ್ೆಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ ತಿಂದಪಪ 24/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 7952.00 985688084777 10532100300244 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

123
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಎಂ ಹನುಮವಾ ಗಂಡ ಮೆೈಲಪಪ 495/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 10224.00 989679094834 10532101005589 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

124
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಡ್ಡ ಕೆೋವಲಚಂದಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ದೋವಪಪ

480/3 ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.98 11246.40 935095067250 849362714 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

125
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಬಿ ರಾಮಪಪ ತಂದ ಹುಲುಗಪಪ 534/ಬಿ ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 11360.00 232970608104 54046442809 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

126
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಶಿೋನಯನಾಯಕ ತಂದ ಸಕ್ರನಾಯಕ
12/1, 

15/ಬಿ, 5/2ಎ
ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 2.10 11928.00 843315693396 10625101006658 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

127
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಹೆಚ್ ಪ್ಜಾರ ಮರಿಯಪಪ 
ತಂದ ತಿಂದಪಪ

228/ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 7952.00 931100633225 10622101016488 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

128
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಭಜಂತಿರ ಗ ೋಣ್ಣಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

393/ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 6816.00 441538658343 10622100003353 ಹಡಗಲ್ಲ

129
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಹೆಚ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಾಯಿ 
ಹೆ ೋಳಿಯಮಾ

68/7 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 10224.00 515770659960 224710100025033 ಹಡಗಲ್ಲ

130
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಗ ೋಣ್ಣಪಪ ತಂದ ದಾಯಮಪಪ 495/ಸಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 10792.00 559815796849 10532100003001 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

131
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ (ದಾಳಿಂಬೆ)

ಯು ಶಂಕ್ರಮಾ ತಾಯಿ ಓಬಮಾ 437 ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 332888204740 10625101011146 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

132
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ

ವಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಾಜು ತಂದ 
ರಾಮರಾಜು

187/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.50 18000.00 945036679711 3428587318 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

133
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ ವಿ ಶಿರೋದೋವಿ ಗಂಡ ಶಿರೋನಿವಾಸ 182/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 378920797455 30824710024 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

134
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ ಎಂ ಪ್ಾಪಮಾ ಗಂಡ ಮಳಿಯಪಪ 264/ಸಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 246288409158 10877100000916 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

135
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ ಟಿ ಯಮುನಪಪ ತಂದ ಭಿೋಮಪಪ 13/ಬಿ6 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 219768741770 32312794967 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

136
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ ಕೆ ಪ್ಾತಯತಿ ಗಂಡ ಕೆ ದುರುಗಪಪ 13/ಬಿ6/ಡ್ಡ2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 994878349236 842110100010708 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

137
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ ಜಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ದುರುಗಪಪ 429/2 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 898975412710 36553057257 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

138
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ ಜಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಹೆಗೆಪಪ 621ಬಿ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 814058934137 06143070002189 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

139
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ

ಹೆಚ್ ಶ್ಾಂತ ಗಂಡ ಹೆಚ್ 
ಗುರುಬಸವನಗೌಡ

332/5 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 992225417413 64065239469 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

140
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ

ಅಶಿಾನಿ ಎಸ್ ಎಂ ಗಂಡ ನಟರಾಜ 
ಎಸ್ ಎಂ

128 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 834083551187 64028773428 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

141
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ ಜಿ ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ ಜಿ ಪಂಪಣ್ೆ 466/ಕೆ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 484616500688 06142210062395 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

142
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ

ಪಿಂಜಾರ ಮೋದ್ದೋನ್ ಸಾಬ್ 
ತಂದ ಹೆ ನ ುರಸಾಬ್

154/ಇ2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.30 10000.00 568563569727 30284630569 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

143
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ

ತಳ್ವಾರ ರುದರಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

287/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 624983287998 10809468013 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

144
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ

ಸಾಯಿಕ್ಲರಣ್ ಎಸ್ ತಂದ 
ರಾಮಕ್ೃಷೆರಾಜು

2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 970735774040 34527140562 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

145
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ

ಎಂ ವಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ರಾಜು 
ತಂದ ಸಿೋತಾರಾಮರಾಜು

342/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 569351641714 64155472539 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

146
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ

ರಾಮಕ್ೃಷೆರಾಜು ತಂದ 
ನರಸಿಂಹರಾಜು

417/ಬಿ3 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 649098183239 31000592154 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

147
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ

ಎಸ್ ಸದಾನಂದಗೌಡ ತಂದ 
ಬಸವನಗೌಡ

393/ಎ2/ಸಿ1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 959646366129 06122210021890 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

148
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ

ಅನುಪ್ಣ್ಯ ಜಿ ಗಂಡ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಜಿ

212/9, 

212/10
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 18000.00 _ 10975101020384 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

149
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪಕ್ಷ್ೋ ನಿರೆ ೋದಕ್ ಬಲ್ಲ

ಉಮಾನಾಯಕ ತಂದ ಲಾಲ್ 
ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ

153 ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾ ಹ್ಾಗಲಕಾಯಿ 2.50 16000.00 502016255105 10700100003215 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

150
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಗಂಗಣ್ೆ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

344/4,344/

5,344/6
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 3.00 19200.00 319527610612

929250010032230

1
ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

151
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ

ಜಿ ಸಾಯಿ ಚೋತನ ತಂದ 
ಈಶಾರಬಾಬು

210/3ಎ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ನುಗೆ 1.00 16000.00 932048576600 10617101017399 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

152
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಪಿ ವಿಶಾಪತಿ ಗಂಡ ಈಶಪಪ 422/1ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.00 16000.00 907157969891 31704425492 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

153
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ

ಜೆ ಎಂ ಗಂಗಾಧರ ತಂದ 
ಚಂದರಶೋಖರಯಯ

138ಬಿ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 2.00 32000.00 812063445213 30998661609 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

154
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ

ಟಿ ಸುನಿಲ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ 
ತಂದ ಟಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ರೆಡ್ಡಿ

53/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಪೋರಲ 0.97 15520.00 575164598444 224710100001282 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

155
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ

ಕ್ಲಿನಗೌಡ ತಂದ ಹೆಚ್ ತಂದ 
ಬಸವನಗೌಡ

356ಸಿ,166ಎ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ
ಸೌತ 

ಟ ಮಾಯಟ 
2.00 32000.00 642707937850 54046438053 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

156
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಬಿ ರತುಮಾ ಗಂಡ ಹೆೋಮಣ್ೆ 318/ಡ್ಡ/1ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಸೌತ 1.00 16000.00 701449144854 06372210020372 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

157
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಯಲಿಮಾ ಕೆ ಗಂಡ ಕೆ ವಿೋರಣ್ೆ

151/3, 

151/2
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.83 13280.00 663218502974 64078289289 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

158
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ

ಹೆಚ್ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 
ಶರಣ್ಬಸಪಪ

624 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 8000.00 287353099636 202295952021 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

159
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಬಾಣ್ದ ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ 80/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 32000.00 317001341715 54043592358 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

160
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಜಿ ಸಾಾತಿ  ಗಂಡ ಜಿ ನರೆೋಂದರ 200/ಬಿ2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.75 12000.00 247922501227 64207656847 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

161
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ

ಉಮಾನಾಯಕ ತಂದ ಲಾಲ್ 
ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ

153 ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾ ಹ್ಾಗಲಕಾಯಿ 1.00 16000.00 502016255105 10700100003215 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

162
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಹುಲ್ಲಗವಾ ತಂದ ದಾಯಮಪಪ 495/ಡ್ಡ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 19200.00 901840363578 10532101005589 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

163
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ

ಹರಿಜನ ತಟುಮಾ ತಾಯಿ 
ಹುಲ್ಲಗಮಾ

511/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 19200.00 568046235945 10532100031653 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

164
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಸಣ್ೆಕ್ರಿಬಸಪಪ ತಂದ ತಿಂದಪಪ 24/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 19200.00 985688084777 10532100300244 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

165
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಎಂ ಹನುಮವಾ ಗಂಡ ಮೆೈಲಪಪ 495/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.62 9920.00 989679094834 10532101005589 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

166
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಗ ೋಣ್ಣಪಪ ತಂದ ದಾಯಮಪಪ 495/ಸಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 11200.00 559815796849 10532100003001 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

167
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ

ಡ್ಡ ಚೌಡನಾಯಕ ತಂದ 
ಚಂದರನಾಯಕ

98ಸಿ ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾ ಟ ಮಾಯಟ 1.60 25600.00 864439410831 10700100014184 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

168
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ

ಗುಂಡನಾಯಕ ತಂದ 
ಪಿೋಯಾಯನಾಯಕ

453/1, 

446/ಪಿ
ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.90 14400.00 745078632691 64079093250 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

169
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ

ದಾಸರ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಅನಾಳ್ಪಪ

218/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.50 24000.00 282312450859 33533466823 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

170
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ

ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಯಪಪ

506/ಎಫ್/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 32000.00 470135568813 32502532585 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

171
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಿಸಿೆಕ ಹೆ ದ್ದಕೆ ಕೆೋಶವಪಪ ತಂದ ಸ ಲಿಪಪ

218/ಹೆಚ್/3

ಬಿ
ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.50 8000.00 470135568813 10809457613 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

172
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಉಲುವತಿತ ಸುನಿೋತ ಗಂಡ 
ಮರಿಯಪಪ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ
ಸಿಿರ/ಚರ 

ಮಾರಾಟ ಗಾಡ್ಡ
_ 15000.00 202615176495 64056741426 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

173
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಕೆ ಶಿರೋಶೈಲಪಪ ತಂದ 
ರಾಚ ೋಡಪಪ

_ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ
ಸಿಿರ/ಚರ 

ಮಾರಾಟ ಗಾಡ್ಡ
_ 15000.00 366915348272 10622100005300 ಹಡಗಲ್ಲ

174
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಶಬಿಬೋರ ಸಾಹೆೋಬ್ ತಂದ 
ರಮನ್ ಸಾಬ್

_ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ
ಸಿಿರ/ಚರ 

ಮಾರಾಟ ಗಾಡ್ಡ
_ 15000.00 636509948831 64072826913 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

175
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಪ್ಾವಯತಮಾ ಗಂಡ ಮ ಗಪಪ _ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ
ಸಿಿರ/ಚರ 

ಮಾರಾಟ ಗಾಡ್ಡ
_ 15000.00 672311673452 64202923456 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

176
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಗಿರಿೋಶ ದಾಸರ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

_ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ
ಸಿಿರ/ಚರ 

ಮಾರಾಟ ಗಾಡ್ಡ
_ 15000.00 831922974448 10975101000876 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

177
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಸಪ್ರ ಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ಬೆೋಲಾಿರ 
ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್

_ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ
ಸಿಿರ/ಚರ 

ಮಾರಾಟ ಗಾಡ್ಡ
_ 15000.00 362811116920 64177817344 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

178
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಮರಿಯಪಪ ಹಿರೆೋಮನಿ ತಾಯಿ 
ಕ್ರಿಯಮಾ

_ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಸಿಿರ/ಚರ 

ಮಾರಾಟ ಗಾಡ್ಡ
_ 15000.00 315787284323 33405938624 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

179
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಹಿರೆೋಮನಿ ಪರಸಪಪ ತಾಯಿ 
ಫಕ್ಲಕೋರವಾ

_ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಸಿಿರ/ಚರ 

ಮಾರಾಟ ಗಾಡ್ಡ
_ 15000.00 557462163302 10809458276 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

180
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಎಂ ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಮೆೋಗಯನಾಯಕ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾತಿ
ಸಿಿರ/ಚರ 

ಮಾರಾಟ ಗಾಡ್ಡ
_ 15000.00 758067186385 35136773546 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

181
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಹೆಚ್ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಹೆಚ್ 
ನಿಂಗಪಪ

299ಎ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 4.96 87500.00 870866994047 34721197824 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

182
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರ ರು ಹೆೋಮಣ್ೆ ತಂದ ಶಿವಪಪ
138ಬಿ1/ಬಿ1/

ಸಿ, 28/1
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.57 87500.00 617441825822 31898946103 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

183
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಂ ಫಕ್ಲಕೋರ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ನಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ

142/ಡ್ಡ, 

167/ಹೆಚ್
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 4.77 87500.00 683098562301 20008127006702 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

184
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಲಾಲಯನಾಯಕ ತಂದ 
ತೋಜಯನಾಯಕ

64/6 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 2.56 87500.00 533359904662 30812674689 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

185
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕ್ಮಲನಾಯಕ ತಂದ ಓಬಯನಾಯಕ 53/3, 53/5 ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 2.97 87500.00 289297543251 10700100015222 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

186
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಸಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ ಮರಿಯಪಪ
204/ಎ/2, 

87
ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.50 87500.00 840200201404 10625100043476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

187
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಜಿ ಮರಿಯಪಪ 280ಸಿ/ಸಿ/2 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.55 87500.00 911407036744 10625100044834 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

188
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಹೆೋಮವಾ ಗಂಡ ದಾಮಿನಾಯಕ 63/9 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.40 87500.00 678215180439 32525425396 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

189
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಲಂಬಾಣಿ ಡಾಕ್ಯನಾಯಕ ತಂದ 
ವಾಲಯನಾಯಕ

94/ಸಿ1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 843650338645 64134902397 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

190
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ಕ್ಸನಯನಾಯಕ

176/ಎ7 ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.25 87500.00 203380667845 224710100018653 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

191
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಮೆೋಘಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಕ್ಮಲನಾಯಕ

421/ಹೆಚ್ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.50 87500.00 678288317893 10622100070304 ಹಡಗಲ್ಲ

192
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕ್ರೆೋಗೋಮಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಖ್ಯೋಮಯನಾಯಕ

81/ಆ ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 2.80 87500.00 726986035609 10700100012822 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

193
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಲ್ ಟಿ ಮುಕ್ಕಣ್ೆ ತಂದ ಎಲ್ 
ತೋಜಯನಾಯಕ

558/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 2.50 87500.00 207746217684 64046657864 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

194
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಂ ಸ ೋಮಶೋಖರ ನಾಯಕ 
ತಂದ ಪಿ ನಾಗನಾಯಕ

75ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.18 87500.00 564910247181 10700101010244 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

195
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಜಮಿಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಜೆ ಯೋತಯಪಪ
180/ಎ, 

190/1
ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 3.80 87500.00 348373696231 64074446500 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

196
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಬಿೋನಿುೋಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಚಂದರನಾಯಕ

76/ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 5.00 87500.00 481015896205 22471010033041 ಹಡಗಲ್ಲ

197
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಸ್ ಕೆ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ
22.21/3,39

0/3
ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 5.23 87500.00 274687819490 10625101058013 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

198
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಡ್ಡ ನಿಂಗಮಾ ಗಂಡ ಡ್ಡ ಕೆ ಟರಪಪ 326/ಸಿ/2 ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 4.46 87500.00 548222738130 06142200033857 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

199
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ ಗಂಗಪಪ ತಂದ ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ
20/ಬಿ, 

325/ಎ
ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 3.55 87500.00 728474504619 64116508609 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

200
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ರ್ಂಕ್ಟಾಪುರ ರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಕ್ನಕ್ಪಪ

50/1, 58/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 436139600433 1021100003021 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

201
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ

ದ ರೋನವಳಿಳ ಯೋಗೋಶಾರರಾವ್ 
ತಂದದ ರೋನವಳಿಳ ದ ರೆವಾಸು

154/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮಾವು 2.00 40000.00 439675349187 62367374354 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

202
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ

ವಿ ಶಿರೋಹರಿ ತಂದ 
ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ

159/1, 2/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮಾವು 2.00 40000.00 276106960020 10809467473 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

203
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ

ಎ.ಎಂ.ಎ ಕ್ರಿಬಸಯಯ ತಂದ 
ಎ.ಎಂ.ಎ ಗಿರೆೋಕೆ ಟರಯಯ

58/ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮಾವು 1.00 20000.00 610324140707 06142200024860 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

204
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ

ಮಲಿನಕೆೋರಿ ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ 
ಚಾರೆಪಪ

101/ಬಿ2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 10000.00 665869918196 64168426401 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

205
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ದುರುಗಪಪ ಕೆ ಗಂಡ ಭಮಯಪಪ 211/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 10000.00 518971590944 20008127005381 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

206
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ

ಡ್ಡ ಕ್ುಮಾರ ಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ನರಸಪಪ

375/3 ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 352249804633 20008127003696 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

207
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ದಾಸರ ನರಸಪಪ ತಂದ ಒಬಳ್ಪಪ 376/ಎ ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 297879018970 10625100000956 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

208
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

ಶಿರೋ ಬನಿುಮಹ್ಾಂಕಾಳ್ಮಾ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

168/1,168

ಎ,168ಸಿ,16

8ಎಫ್/1,418

/ಜಿ/ಬಿ3

ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 13.10 533000.00 622662287256 10532101051250 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

209
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

ಶಿರೋ ಅಭಯ ಅಂಜನೆಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

32/3 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 400000.00 839595384582 20008101016293 ಹಡಗಲ್ಲ

210
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

ಘಮಯಬಿಂಧು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

14/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 533000.00 406541037617 20008101016274 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

211
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

ಶಿರೋ ಮನಸಿಾನಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

305ಬಿ1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 5.50 40000.00 584710523727 20008101016276 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

212
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

ಶಿರೋ ಸಂತ ಸೋವಾಲಾಲ್ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

95/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 532000.00 565900257647 10975101047354 ಹಡಗಲ್ಲ

213
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

ಶಿರೋ ಗಂಗಾಂಬಿಕೆ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

74/ಎಲ್/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3.20 135000.00 412706130891 20008101016285 ಹಡಗಲ್ಲ

214
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

ಕಾಮಧೋನು ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

145/4 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 11.86 265000.00 422948521272 10975101047725 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

215
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳ್
 ಖರಿೋದ್ದ

ಪಿ ಸುರೆೋಶ ತಂದ ವರಹಲರಾಜು 60ಎಎ1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3.60 75000.00 251563137929 10622100072517 ಹಡಗಲ್ಲ

216
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM

ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ಗಳ್
 ಖರಿೋದ್ದ

ಶಿಗೋನಹಳಿಳ ದ ಡಿ ಹುಲುಗಪಪ 
ತಂದ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ

250/ಬಿ/1, 

248/ಸಿ2
ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.63 100000.00 430361627626 20008127007311 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

217
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್

ಎನ್ ರಾಮನಾಯಕ ತಂದ ಆರ 
ಉಮಾನಾಯಕ

477/ಸಿ2ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.65 200000.00 391568820949 35416204970 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

218
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM
ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್

ಛಲವಾದ್ದ ಮಲಿಪಪ ತಂದ 
ತಿಂದಪಪ

567/ಎ/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2.00 200000.00 930774897500 10532100002075 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

219
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಡ್ಡ ಪಕ್ಲಕೋರಮಾ ಗಂಡ ಈರಪಪ 166ಬಿ1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.12 10594.41 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

220
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜೆ ಎಂ ರಾಜೆೋಂದರ ತಂದ 
ಶಿವಮ ತಯಯಯ

521 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.58 2902.10 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

221
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಆರ ಮಂಗಳ್ ಗಂಡ 
ಮಾರುತತೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ

208ಎ1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.92 9615.38 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

222
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ಶಿವರಾಮ ತಂದ ಕೆ ಈಶಾರಯಯ 66/8 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.31 11538.46 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

223
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜಿ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ 167/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.23 6153.85 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

224
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜೆ ಎಂ ಕ್ವಿತಾ ಗಂಡ ಜೆ ಎಂ 
ರಾಜೆೋಂದರ

100/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.08 5384.62 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

225
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಆರ ಮಹೆೋಂದರರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ರಾಮಚಂದರರೆಡ್ಡಿ

278/6/ಇ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.77 3846.15 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

226
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಆರ ಮಂಗಳ್ ಗಂಡ 
ಮಾರುತತೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ

208/ಎ1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.54 7692.31 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

227
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ಶಿವರಾಮ ತಂದ ಕೆ ಈಶಾರಯಯ 66/8 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.15 5769.23 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

228
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಡ್ಡ ರಾಜಶೋಖರ ತಂದ ಡ್ಡ ವಿೋರಣ್ೆ 39ಡ್ಡ, 37/ಇ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.24 6223.78 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

229
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಡ್ಡ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಡ್ಡ ವಿೋರಣ್ೆ 39ಇ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.9 4510.49 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

230
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜೆ ಎಂ ರಾಜೆೋಂದರ ತಂದ 
ಶಿವಮ ತಯಯಯ

521 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.4 6993.01 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

231
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್ ದುರುಗವಾ 157/ಬಿ/1ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.40 3846.15 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

232
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಸ್ ಹುಲುಗಪಪ 503/ಎ/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.75 4195.80 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

233
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎ ಬಸವರಾಜ
102/ಇ1,37

9/ಬಿ1ಬಿ
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.28 4440.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

234
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎ ಮರಿಕೆ ಟರಪಪ
102/ಇ2,37

9ಬಿ1ಎ
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.28 4440.56 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

235
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್ ರೆೋಣ್ುಕ್
192/2,189/

ಬಿ/1
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.50 9055.94 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

236
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜೆ ಎಂ ರಾಜೆೋಂದರ
100/ಬಿ,101

ಎ
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.56 9230.77 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

237
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಆನಂದ ಉಲ ಿರು 5/ಎ` ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.82 9055.94 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

238
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಡ್ಡ ಸುನಿತಾ 72/ಬಿ/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.08 5349.65 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

239
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಟರಮಾ
64ಎ/4, 

64/ಎ1
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.71 10000.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

240
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಆರ ಮಹೆೋಂದರರೆಡ್ಡಿ
66/ಪಿಕ್ ಯಆ

ರ
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.22 10489.51 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

241
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಾೋದೋವಿ _ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ _ 10489.51 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

242
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆೋಶವಪಪ 218HB ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.59 2972.03 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

243
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಗಂಗಿಮಾಲವಾ 301B4 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.85 4230.77 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

244
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜೆ ಎಂ ರಾಜೆೋಂದರ 152/9 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1 5000.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

245
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಪರಕಾಶ 305B/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.19 5979.02 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

246
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಆರ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 224/B ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.19 5979.02 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

247
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಗುಂಡವಾ 509/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.23 6153.85 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

248
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್ ಗಿರಿಜಮಾ 217/7 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.9 4545.45 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

249
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹರಿಜನ ಹನುಮಂತಪಪ 291/7 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.74 8741.26 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

250
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಪಿ ಗಾಯಿತಿರ 145/ಆ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.8 9020.98 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

251
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಪ 303/ಎ1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.93 9650.34 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

252
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜೆ ಜೆ ಯೋತಿ ನಾಗರಾಜ 592 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2 10000.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

253
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜೆ ಎಂ ರಾಜೆೋಂದರ 152/9 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.09 10489.51 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

254
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎ ಉಷರಾಣಿ 108ಸಿ/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.09 10489.51 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

255
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ನಾಗರಾಜ 218 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.52 12622.28 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

256
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ರಾಜೆೋಶಾರಿ 168/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.4 1993.01 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

257
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಲ್ಲಂಗರಾಜು 174/BI ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.64 3216.78 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

258
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಡ್ಡ ಪಕ್ಲಕೋರವಾ 166/BI4 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.04 5244.76 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

259
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ರಾಮಪಪ
168/4, 

573/2
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.3 6468.53 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

260
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಪಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಾ 142ಎ/1, ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.76 3811.19 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

261
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕ್ಸ ತರಮಾ 145/3 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.09 10489.51 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

262
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಬೆ ೋರ ರ್ಲ್
ರಾಮಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ 

ಕ್ಡಿಬಾಳ್ಪಪ
168/4, 

573/2
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.66 50000.00 316148637828 06372250007333 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

263
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಬೆ ೋರ ರ್ಲ್
ಹೆಚ್ ಶಿವಾನಂದಪಪ ತಂದ 

ಗ ಳೆಪಪ
176/ಎ/118

6/ಬಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.16 50000.00 221557625313 54046446778 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

264
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಬೆ ೋರ ರ್ಲ್
ಆರ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 

ಭಮಯಲ್ಲಂಗಪಪ
224ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.19 50000.00 368286593540 10809461233 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

265
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಪಂಪ್ ಸಟ್  
ಖರಿೋದ್ದಸಿದ

ಹರಿಜನ ದುರುಗಮಾ ಗಂಡ 
ಕೆಂಗಹನುಮಂತಪಪ

635ಬಿ, 

157ಬಿ/1ಬಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.00 23750.00 743107486509 06142200020188 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

266
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಪಂಪ್ ಸಟ್  
ಖರಿೋದ್ದಸಿದ

ಅಳ್ವುಂಡ್ಡ ಮರಿಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 
ಅಡ್ಡರ್ಪಪ

167/ಎ/3, 

379/ಬಿ/1ಎ, 

102ಇ/1

ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.68 22500.00 532993838103 10975101000830 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

267
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಪಂಪ್ ಸಟ್  
ಖರಿೋದ್ದಸಿದ

ಜೆ ಎಂ ರಾಜೆೋಂದರ ತಂದ 
ಶಿವಮ ತಯಯಯ

101/ಎ, 

100ಬಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.00 22500.00 387198564786 10621100002995 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

268
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಪಂಪ್ ಸಟ್  
ಖರಿೋದ್ದಸಿದ

ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಟರಮಾ ಗಂಡ 
ಚಂದರಶೋಖರಯಯ

64ಎ/4 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.22 22500.00 816882789913 38533138680 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

269
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಪಂಪ್ ಸಟ್  
ಖರಿೋದ್ದಸಿದ

ಡ್ಡ ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಶರಣ್ಪಪ 72ಬಿ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.08 23800.00 739175666545 64044659705 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

270
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಕೆ ಜಗನಾುರ್ಥ ಶೋಟಿೆ ತಂದ 
ರಾಜಗ ೋಪ್ಾಲ್ ಶಟಿೆ 31/ಇ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಮರ 1.36 3030.00 322830842479 10621100002425 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

271
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಎನ್ ಬಸವನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 
ತಂದ ಶಿದಿನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 391/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಮರ 0.80 7475.00 221557625313 64034785119 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

272
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಹೆಚ್ ರೆೋಣ್ುಕ್ ಗಂಡ 
ಲಕ್ಷ್ಾೋನಾರಾಯಣ್ಶಟಿೆ 192/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಮರ 1.28 105.00 507413924521 64055542614 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

273
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಹೆಚ್ ಶಿವಾನಂದ ತಂದ ಗ ಳೆಪಪ 176/ಎ/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಮರ 0.75 14321.00 579948555733 54046446778 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

274
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಹೆಚ್ ರೆೋಣ್ುಕ್ 192/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.28 32.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

275
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಎನ್ ಬಸವನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 391/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.8 2052.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

276
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಹೆಚ್ ಶಿವಾನಂದಪಪ 176/ಎ/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.75 3747.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

277
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಉಷಾರಾಣಿ ಆಲ ರು 105/ಸಿ/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 5.6 761.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

278
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಳ್ವಾರ 427/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.4 4578.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

279
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಸುರೆೋಶಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 391/3 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.8 2275.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

280
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಗೌಡರ ಉಮಾಬಾಯಿ 208/ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.92 1436.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

281
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಕೆ  ಜಗನಾುರ್ಥ ಶಟಿೆ 32/ಇ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.36 909.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

282
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಕೆ ಕೆ ಟರವಾ 112 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.58 8384.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

283
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಹೆ.)

ಬಿ ಸುನಿತಾ ತಂದ ಶೃಣ್ಪಪ 72/ಬಿ/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.2*0.6 5000.00 739175666545 64044659705 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

284
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಹೆ.)

ಬಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ರಾಮಪಪ 115/4 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಸೌತ 1.2*0.6 9750.00 560921862317 64052241994 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

285
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಹೆ.)

ಜೆ ಎಂ ರಾಜೆೋಂದರ ತಂದ ಜೆ ಎಂ 
ಶಿವಮ ತಯಯಯ

101/ಎ, 

100/ಬಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 3*3 10000.00 387198564786 10621100002995 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

286
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಹೆ.)

ಡ್ಡ ಲ್ಲಂಗರಾಜ ತಂದ ವಿೋರಪಪ 174/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 4*4 3200.00 628219981774 10617101016637 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

287
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಹೆ.)

ಡ್ಡ ಪಕ್ಲಕೋರವಾ ಗಂಡ ವಿೋರಪಪ 166ಬಿ4 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.2*0.6 5750.00 626643118109 06372250007459 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

288
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಹೆ.)

ಹರಿಜನ ದುರುಗವಾ ತಂದ 
ಕೆಂಗಹನುಮಂತಪಪ

635ಬಿ, 

157/ಬಿ/1ಬಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ನುಗೆ 3*3 10000.00 743107486509 06142200020188 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

289
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಹೆ.)

ಆನಂದ ಹುಲ ಿರು ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

5ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ನುಗೆ 3*3 9000.00 302382409238 06142200012826 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

290
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಹೆ.)

ರಾಮಪಪ ತಂದ ಕ್ಡಿಬಾಳ್ಪಪ
168/4, 

573/2
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.2*0.6 8250.00 316148637828 06372250007333 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

291
ತಾಳೆ ಸಸಿಗಳ್ 

ಖರಿೋದ್ದಸಿರುವುದು.
ಡ್ಡ ಪಕ್ಲಕೋರಮಾ ಗಂಡ ಈರಪಪ 166ಬಿ1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.12 24725.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

292
ಜೆ ಎಂ ರಾಜೆೋಂದರ ತಂದ 

ಶಿವಮ ತಯಯಯ
521 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.58 6773.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

293
ಆರ ಮಂಗಳ್ ಗಂಡ 
ಮಾರುತತೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ

208ಎ1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.92 22440.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

294 ಕೆ ಶಿವರಾಮ ತಂದ ಕೆ ಈಶಾರಯಯ 66/8 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.31 26928.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

295 ಜಿ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ ತಂದ ರಾಮಪಪ 167/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.23 14362.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

296
ಜೆ ಎಂ ಕ್ವಿತಾ ಗಂಡ ಜೆ ಎಂ 

ರಾಜೆೋಂದರ
100/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.08 12566.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

297
ಆರ ಮಹೆೋಂದರರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 

ರಾಮಚಂದರರೆಡ್ಡಿ
278/6/ಇ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.77 8976.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

298
ಆರ ಮಂಗಳ್ ಗಂಡ 
ಮಾರುತತೋಶ್ ರೆಡ್ಡಿ

208/ಎ1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.54 17952.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

299 ಕೆ ಶಿವರಾಮ ತಂದ ಕೆ ಈಶಾರಯಯ 66/8 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.15 13464.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

300 ಡ್ಡ ರಾಜೆೋಶ ತಂದ ಡ್ಡ ವಿೋರಣ್ೆ 39ಡ್ಡ/2, 37ಇ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.24 14525.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

301 ಡ್ಡ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಡ್ಡ ವಿೋರಣ್ೆ 39ಇ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.9 10526.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

302
ಜೆ ಎಂ ರಾಜೆೋಂದರ ತಂದ 

ಶಿವಮ ತಯಯಯ
_ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.4 16320.00 _ 04032320001193 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

303
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
(ZP- D-02)

ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ ರಾಜಸಾಬ್ 223/ಬಿ/3 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.50 145000.00 586604307051 3387647465 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

304
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
(ZP- D-02)

ಕೆ ಟಗಿ ರಾಜಶೋಖರ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

68 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 46000.00 855542827486 10975101032316 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

305
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
(ZP- D-02)

ಕೆ ಸುರೆೋಶ ತಂದ ಬಸಪಪ 68 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 42100.00 353907665646 10975101032325 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

306
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
(ZP- D-02)

ರಾಮಪಪ ತಂದ ದುರುಗಪಪ 70/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.80 81000.00 91698569784 10975101038541 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

307
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
(ZP- D-02)

ಟಿ ಫಕ್ಲಕೋರಪಪ ತಂದ ಹಿರಿಯಪಪ

239/ಬಿ1ಎಫ್
2ಎ, 

239/ಬಿ1ಎಫ್
/ಬಿ

ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 47100.00 990645703342 20008127006942 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

308
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
(ZP- D-02)

ಎ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಕ್ಲಿಪಪ 4/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.60 154000.00 783167817333 64015781402 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

309
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
(ZP- D-02)

ಹೆಚ್ ಬಸಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಪಪ 13 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಪೋರಲ 0.80 81100.00 433203674528 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

310
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
(ZP- D-02)

ಬಿ ವಿೋರಣ್ೆ ತಂದ ಭಿೋಮಪಪ 271/ಡ್ಡ/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 32000.00 427169406039 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

311
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಡೆೋದ ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ 
ಮರಿಯಪಪ

125/2/ಎ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಬಳಿಳ 0.40 38500.00 780899193486 2004949607 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

312
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ ಹೆಚ್ 
ಎಸ್ ಸಂಗನಬಸಪಪ

86/1ಎ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ನುಗೆ 3.40 85300.00 288697408670 2004959562 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

313
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನೆಲುಕದ್ದರ ವಿರುಪಣ್ೆ ತಂದ 
ಕ್ರಿಯಪಪ

238/ಬಿ, 

239/3
ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.20 61100.00 963394170644 2004959562 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

314
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ ಮ ತಯಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

310/ಇ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯಿ 0.90 56500.00 584432973891 2004959562 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

315
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ಸಾಯಿಚೋತನ್ ತಂದ 
ಈಶಾರಬಾಬು

210/3ಎ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 99000.00 932048576600 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

316
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಕ್ಬರ ಅಲ್ಲ ತಂದ ಇಸಾಾಯಿಲ್ 
ಸಾಬ್

106/3, 

109/3ಬಿ
ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57600.00 763507493905 2004949603 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

317
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಡಪಪ ಹೆ ಸಹಳಿಳ ತಂದ 
ಹುಲುಗಪಪ

622/4 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 610357571758 2004960470 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

318
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿನಾಯಕ್ ಜೆ ಎಂ ತಂದ ಜೆ ಎಂ 
ಚಂದರಶೋಖರಯಯ

214ಎ/2 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.60 89400.00 892029490986 2004960470 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

319
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ದ ಡಿಬಸಮಾ ಗಂಡ ಕೆ 
ಯಲಿಪಪ

67/4 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ನುಗೆ 1.00 37800.00 553853782101 2004960470 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

320
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಸ ೋಮಣ್ೆ ತಂದ ಗುರುಬಸಪಪ 587 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 11798.00 336851697549 2004960470 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

321
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ ಎಂ ಗಂಗಾಧರ ತಂದ 
ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ಜೆ ಎಂ

138/ಬಿ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.60 80400.00 812063445213 2004960470 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

322
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ಬರಹ್ಾಾನಂದಪಪ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಬಸಪಪ

127/3 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.50 91000.00 707737976628 2004959550 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

323
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುರುಬಸವನಗೌಡ ಎನ್ ತಂದ 
ಸಣ್ೆಬಸನವಗೌಡ

448/ಎ, 

448/ಬಿ, 

448/ಎಫ್, 

449/ಜಿ

ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.95 62000.00 501962294502 2005233962 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

324
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್.ಎ.ಒಪ್ಾಪತಪಪ ತಂದ 
ಆನಂದಪಪ

42/ಎ/1 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.06 65800.00 518036601217 2005233962 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

325
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಎಸ್.ಗುರುಬಸಮಾ ಗಂಡ 
ಎಸ್ ಚನುಬಸಪಪ

195/2 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57600.00 734436637939 2005030454 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

326
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

53/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ನುಗೆ 0.40 17750.00 884802691506 2004951387 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

327
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ಕೆ ಟರಗೌಡ 421/5 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.80 32100.00 286250169521 2004951387 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

328
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಳಿಳ ಲಕ್ಷಾವಾ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಾಪಪ 65/ಬಿ/4 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 24300.00 533690251038 2004949601 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

329
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಾಣ್ದ ಚಂದರಪಪ ತಂದ ಕ್ರೆೋ 
ಹನುಮಂತಪಪ

23/ಎ/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 4455658406878 2004949601 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

330
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ ಈರಣ್ೆ 247/ಬಿ2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಸಿತಾಫಲ 0.50 18500.00 776582562477 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

331
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉತತಂಗಿ ಫಕ್ಲಕೋರಪಪ ತಂದ 
ಗ ೋಣಿಪಪ

15ಎಂ/3 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.70 71000.00 740151613740 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

332
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದುರುಗಮಾ ಗಂಡ 
ಸಣ್ೆಭಿೋಮಪಪ

87/ಸಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 36200.00 863844827275 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

333
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ತಂದ 
ತಿಪಪಣ್ೆ

221/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಹ ಕೆ ೋಸು 0.40 43000.00 434988737630 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

334
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈಶಪಪ ತಂದ ಗುರುಶ್ಾಂತಪಪ 151/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 64000.00 414942080209 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

335
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಗುರುಬಸಪಪ 145/10/ಆ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 78200.00 565427889744 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

336
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಸೋನೆ ಪಿೋರ ಪಿಂಜಾರ ತಂದ 
ದ ಡಿ ನನೆುೋಸಾಬ್

159/ಬಿ/2/ಬಿ3 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 74000.00 848324164021 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

337
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರಗೌಡ ಉತತಂಗಿ ತಂದ 
ಬೆಟೆಪಪ ಉತತಂಗಿ

139ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.70 46800.00 96211435181 2004949602 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

338
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ರ್ಂಕ್ಟರಾಜ
264/ಎ/ಎಲ್,

 238/ಸಿ/2
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 27900.00 363590187615 2004949602 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

339
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ಅಜುಯನಪಪ ತಂದ ಬಾಳ್ಪಪ 355/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 28000.00 381108107912 2004951353 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

340
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಪಂಪ್ಾಪತಿ ಗಂಡ ಪರಕಾಶ 355/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 22000.00 683748373786 2004951353 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

341
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಬಿ ನಾಗನಗೌಡ ತಂದ 
ಬಸವರಾಜ

8ಬಿ/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 42000.00 659040319609 2004949605 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

342
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಿದಾನಂದಪಪ ಬಸಾಪುರದ ತಂದ 
ಮಲಿಪಪ ಬಿ

32/7, 31/4 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 27900.00 379689150298 2005233962 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

343
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಡ್ಡವಾಳ್ರ ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ

50/5 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 42800.00 390589073962 2005233962 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

344
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ೋರಿ ಶಂಭುಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ನಾಗಲ್ಲಂಗಪಪ

37/ಬಿ/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 21300.00 399972123348 2005030454 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

345
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಣ್ಕಾರ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ ತಂದ 
ಸಣ್ೆ ನಿೋಲಪಪ

300ಬಿ/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 47700.00 591239720462 2005030454 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

346
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯಂಕ್ಣ್ೆ ತಂದ ಹನುಮಪಪ 65ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 52700.00 422948521272 2005030454 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

347
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಡ್ಡವಾಳ್ರ ಮಾರುತೋಶ ತಂದ 
ದ ಡಿಹನುಮಂತಪಪ

50/4, 50/6 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.82 47700.00 632915283298 2005233976 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

348
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುಡಿನ ರು ರಮೆೋಶ ತಂದ 
ಜಿ.ಪತರಪಪ

347ಬಿ/1, 

347ಬಿ/2
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ಾ 0.71 41000.00 868480321738 2005440828 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

349
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ದೋವರೆಡ್ಡಿ

136/1ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 47700.00 447019000177 2004959562 ಹಡಗಲ್ಲ

350
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಟಿ ಶಿವಪುತರಮಾ ಗಂಡ 
ದೋವರೆಡ್ಡಿ

136/1ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 29500.00 367980408801 2004959562 ಹಡಗಲ್ಲ

351
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಿಂಗಯಯ ಜಿ ಗಂಡ ಬಸಯಯ
141/ಇ, 

144ಬಿ, 

145ಸಿ/ಎ2

ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 55100.00 545536273929 2004959562 ಹಡಗಲ್ಲ

352
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬೆಳ್ ರು ಹನುಮವಾ ಗಂಡ 
ಬೆಳ್ ರು ರುದರಪಪ

264/ಸಿ/2/2ಆ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 32900.00 305673716455 2004959562 ಹಡಗಲ್ಲ

353
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ ಎಂ ಕ್ುರುಗ ೋಡಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಬಸಪಪ

256/ಎ/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 37800.00 27567191279 2004951387 ಹಡಗಲ್ಲ

354
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ ಎಂ ಖುಷ್ಟ್ಯದ್ ಬೆೋಗಂ ತಂದ 
ಮಹಮದ್ ಸಾಬ್

191/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.85 52700.00 434435022153 2004949601 ಹಡಗಲ್ಲ

355
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಹುಲುಗಪಪ

85/ಸಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.80 32100.00 484249629727 2004949601 ಹಡಗಲ್ಲ

356
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಾತಯಮಾ ಗಂಡ ಬಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ 377/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3.30 87000.00 897878062328 2004949603 ಹಡಗಲ್ಲ

357
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಶಿವಬಂಗಾರಾಜು ತಂದ 
ನಾರಾಯಣ್ರಾಜು

359/1,358/

1
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3.20 77600.00 975248984342 2004949603 ಹಡಗಲ್ಲ

358
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದೋವಿರಮಾ ಗಂಡ ಹರೆವಪಪ
274/ೆ /2ಬಿ, 

288/ಬಿ/ಬಿ/1
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57600.00 652178822945 2004949603 ಹಡಗಲ್ಲ

359
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯು ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಹೆ ಳಿಬಸಪಪ

66/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 384904181468 2004949602 ಹಡಗಲ್ಲ

360
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚನುಬಸಮಾ ಗಂಡ ದ್ದವಾಕ್ರ 193/ಎ/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.10 30370.00 420115005306 2004949602 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

361
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಸಿದಿಮಾ ಗಂಡ ಬಸಪಪ 96/ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.20 61100.00 520455031541 2004949602 ಹಡಗಲ್ಲ

362
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಸುರೆೋಶ ತಂದ ವರಹತ್ ರಾಜ್
196ಎ/1, 

196/ಬಿ
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.40 50200.00 830197520166 2004960470 ಹಡಗಲ್ಲ

363
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಜೆೋಶಾರಿ ಗಂಡ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ
197ಬಿ/1,19

7ಬಿ/2
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 37800.00 227773859829 2004951353 ಹಡಗಲ್ಲ

364
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಾರಿಕ್ರ ಪರಶುರಾಮ ತಂದ 
ಸಣ್ೆಬಸಪಪ

23ಬಿ/3 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 560964878359 2004951353 ಹಡಗಲ್ಲ

365
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬ ದುನ ರು ಮಹ್ಾದೋವಪಪ 
ತಂದ ಸಂಗಪಪ

36ಬಿ/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 26000.00 619495890324 2004951353 ಹಡಗಲ್ಲ

366
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

300/ಡ್ಡ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 47700.00 660215812442 2004951353 ಹಡಗಲ್ಲ

367
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ 146/ಎ/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 47000.00 665453317576 2004949605 ಹಡಗಲ್ಲ

368
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ರೆೋವಣ್ಸಿದಿಪಪ ತಂದ 
ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ

289/4 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 24800.00 581415056912 2004949605 ಹಡಗಲ್ಲ

369
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈಶಾರಪಪ ತಂದ ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ 289/7 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 25800.00 730587539058 2004949605 ಹಡಗಲ್ಲ

370
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ಬಸಮಾ ಗಂಡ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ 109/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 1.00 37800.00 415590178376 2004949605 ಹಡಗಲ್ಲ

371
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ ಹೆಚ್ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ವಿ ಹೆಚ್ 
ರುದರಯಯ

203/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 32600.00 785954049089 2004949605 ಹಡಗಲ್ಲ

372
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಸೋನ್ ಪಿೋರಮಾ ಗಂಡ 
ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್

154/ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 27400.00 901019646215 2004949605 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

373
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿಗೋನಹಳಿಳ ಮುದುಕ್ಪಪ ತಂದ 
ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ

359/3 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 45300.00 366650646638 2004959550 ಹಡಗಲ್ಲ

374
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿಗೋನಹಳಿಳ ಕಾಳ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಚನುಬಸಪಪ

359/4 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 47700.00 724181575494 2004959550 ಹಡಗಲ್ಲ

375
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಸಣ್ೆ ಬಸಪಪ ತಂದ ವಿೋರಪಪ 
ಬಿ

119/4 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.72 35800.00 829905918274 2005030454 ಹಡಗಲ್ಲ

376
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಕ್ುಂತಲಮಾ ಗಂಡ ಪಂಚಪಪ 197 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.84 52700.00 631979992814 2005030454 ಹಡಗಲ್ಲ

377
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸ ನುದ ಶಿರೋಕಾಂತ ತಂದ ಎಸ್ 
ಶಿವರಾಮಪಪ

276/3 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 14300.00 469999761593 2005233976 ಹಡಗಲ್ಲ

378
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಬುಜಂಗಪಪ ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

254/ಎ1ಎ3 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 525574596567 2005233976 ಹಡಗಲ್ಲ

379
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸ ನುದ ಕೆ ಟರೋಶಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ ಸ ನುದ

276/4 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.38 11500.00 440005511336 2005233976 ಹಡಗಲ್ಲ

380
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ.ಎಂ.ಬಸವಂತಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಬಸಪಪ

264ಸಿ/2/2/ಅ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 646598712147 2005440828 ಹಡಗಲ್ಲ

381
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ ೋಗದ ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ ಗಂಡ ಜೆ 
ಬಸಪಪ

323/ಬಿ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 51000.00 903724309394 2004949607 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

382
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ಪಂಪ್ಾಪತಿ ತಂದ ರಾಘಣ್ೆ 484/ಜಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 33300.00 674680489906 2004949607 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

383
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ.ಎಸ್.ಪುಷಪ ಗಂಡ ಕ್ರಿಬಸಪಪ 51/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಬಳಿಳ 0.60 37100.00 401665971435 2004959562 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

384
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಮಾಪತಿ ಹಿರೆೋಮಠ ತಂದ 
ಸಿದಿರಾಮಯಯ

81/ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ನುಗೆ 0.80 28000.00 509131394872 2004959562 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

385
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 161/ಬಿ/ಸಿ/3ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.60 111500.00 342991939063 2004959562 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

386
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಗ ೋವಿನಂದಪಪ ತಂದ 
ಹುಲುಗಪಪ

57/5 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬದನೆೋಕಾಯಿ 0.40 44000.00 933571557225 2004959562 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

387
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಚೌಡವಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

169/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 0.40 22800.00 344993448094 2004949601 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

388
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಆರ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ರಾಮಣ್ೆ

518/ಬಿ/4ಎ
ಫ್

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1.00 100000.00 814273903767 2004949601 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

389
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರಗೌಡ ತಂದ ಭದರಗೌಡ 502/ಡ್ಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 82000.00 835793050960 2004949604 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

390
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಮೆೈಲಾರಪಪ 492/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 82000.00 631563895858 2004949604 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

391
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಕ್ೃಷೆಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ 485/10 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 82000.00 368715220073 2004949604 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

392
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಲುಗಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ 50/ಬಿ, 50/ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 101000.00 200430941722 2004949604 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

393
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಂಗಾಲ್ಲ ಸಂಗಪಪ ತಂದ 
ಹ್ಾಲಪಪ

339/ಎಫ್/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 0.80 45700.00 680441692200 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

394
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ದುರುಗಪಪ ತಂದ 
ಗುಂಡಪಪ

62/ಡ್ಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.90 91500.00 368294050165 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

395
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಳ್ಮಾ ಗಂಡ ಹ್ಾಲಪಪ 853ಎ/4 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49000.00 436700555027 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

396
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬೆಳ್ಗುಂದ್ದ ಲಕ್ಷಾಮಾ ಗಂಡ 
ದೋವಪಪ

127/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 82000.00 917808757973 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

397
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಕ್ಕಮಾಹ್ಾದೋವಿ ಗಂಡ 
ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಪಪ

674/ಎ/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಪೋರಲ 0.60 26400.00 262128824784 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

398
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮರಿಯಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

166/ಬಿ3 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.80 81000.00 995873799491 2004949606 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

399
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ಮಲಿಪಪ 62/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬದನೆೋಕಾಯಿ 0.60 43300.00 391946373034 2004949603 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

400
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಫಕ್ಲಕೋರಾಬಿ ತಂದ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 124/ಎ32 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 46800.00 405088802362 2004949603 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

401
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಸಣ್ೆ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ 
ಸಣ್ೆವಿೋರಭದರಪಪ

467/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.10 35300.00 370387702360 2004949603 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

402
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಕ್ುಂಟಿ ರಮೆೋಶ್ ತಂದ 
ಭಮಯಪಪ

270/ಎ/ಎ1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 646679318728 2004949603 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

403
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಮಾ ಇಕೆಕೋರಿ ತಂದ ಗ ಳೆಪಪ 183/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯಿ 1.10 72000.00 824070207529 2004949602 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

404
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅರುಣ್.ಎ ಗಂಡ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಾರಾವ್
9/ಎ/1, 8/1, 

8/ಡ್ಡ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯಿ 5.00 209000.00 260735779479 2004949602 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

405
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಇಟಿಗಿ ಸವಯಕ್ಕ ಗಂಡ ಹೆಚ್ 
ಬಸವರಾಜ

386ಎ, 

386ಬಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 42700.00 361978487488 2004949602 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

406
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಕೆ ಬಿ ಎಂ ಮಧುಕ್ರಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಶಿವಾನಂದಪಪ

214ಎ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ನುಗೆ 0.70 30600.00 746793695917 2004960470 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

407
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಒಂಡ್ಡಗ ೋಡ್ಡ ಯಶ ೋದಮಾ 
ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ

230/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ನಿಂಬೆ 1.00 21600.00 487347370243 2004960470 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

408
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವನಗೌಡ ಪ್ಾಟೋಲ್ ತಂದ 
ಸಿದಿನಗೌಡ

391/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.80 18900.00 507413924521 2004960470 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

409
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ಶಿವರಾನಪಪ ತಂದ ದೋವಪಪ 104ಇ/3 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.55 54600.00 559899861677 2004951353 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

410
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ ಕೆ ಟರಬಸಪಪ 88ಬಿ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.55 146000.00 452365019036 2004951353 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

411
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಸರಸಾತಿ ಗಂಡ ರಾಮಪಪ 176/ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 65400.00 631036359877 2004951353 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

412
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ವಸಂತ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಾಪಪ 176/ಎಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 52700.00 614387364409 2004951353 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

413
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಶರಣ್ಪಪ

180/ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.90 91000.00 782236220899 2004949605 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

414
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ಭಮಯಪಪ 698/ಜಿ/3 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.60 29200.00 424468690983 2004949605 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

415
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಒಂಟಿಗ ೋಡ್ಡ ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ ತಂದ 
ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ

174/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 0.40 30000.00 626825979160 2004959550 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

416
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ.ಎಂ.ಕೆೋದಾರ ಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಯಯ

471/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 43500.00 496198563360 2005030454 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

417
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಳ್ವಾರ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಬಾಲಪಪ

273ಎಫ್/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82000.00 984152575318 2005233976 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

418
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲಲ್ಲತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ದುಗಾಯನಾಯಕ

555/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 108000.00 331538205083 2005233976 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

419
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಕ್ುಂತಲಮಾ ಟಿ ಗಂಡ 
ದುರುಗಪಪ

114/3 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 80000.00 274084850298 2005233976 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

420
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 299/ಎ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 39800.00 878066994047 2006453396 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

421
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ನಿಂಗಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 299ಎ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 81500.00 878066994047 2006453396 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

422
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ಹೆಚ್ 
ಮಲಿಪಪ

643/ಸಿ1 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 101000.00 598938006406 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

423
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಹೆಚ್ 
ಚಂದರಪಪ

405/2 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 21500.00 434820213136 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

424
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹ್ಾಲಮಾ ಗಂಡ ಕೆ ಟರಪಪ 324/1 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 21500.00 602961927149 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

425
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಪಂಪನಗೌಡ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಗೌಡ

466/2 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3.20 61000.00 526510061323 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

426
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸತಿೋಶ ಚಿನಿವಾಲರ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಪಪ

243/2 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 82400.00 931853820954 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

427
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಭಾರತಿ ಗಂಡ ಶಿರೋನಿವಾಸ 17/1, 17/4 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ನುಗೆ 0.80 28600.00 264085686845 2006396903 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

428
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೆಡ್ಡಿ ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಜಂಭನಗೌಡ 89/ಎ/2 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 1.00 37800.00 868743213727 2006397638 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

429
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಅಯಯಪಪ 273 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.50 99000.00 818143653201 2006397638 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

430
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಂಕ್ರಮಾ ತಾಯಿ ಈರಮಾ
213/ಬಿ, 

214/ಎ
ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂ ನುಗೆ 1.00 37800.00 399647278346 2006397638 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

431
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

103/2 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.95 56000.00 900803950185 2006398899 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

432
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮೆೋಟಿ ಲ್ಲೋಲ್ಲೋಶಾರಿ ಗಂಡ 
ವಾಸುದೋವಪಪ

221/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 81900.00 550296524591 2006453396 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

433
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಾಣ್ದ ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಯಪಪ

824/3 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 32000.00 484674114985 2006453396 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

434
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಾಣ್ದ ಮೆೈಲಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಯಪಪ

82ಎ/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 30170.00 294322960186 2006453396 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

435
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುಡಿನ ರು ನಾಗಭ ಷಣ್ 
ತಂದ ಗ ೋಣ್ಣಪಪ

7/ಎಫ್2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 45300.00 548720488777 2006453384 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

436
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯು ಕ್ರಿಯಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಪಪ 13/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 43300.00 845050982419 2006453384 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

437
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಹೆ ಳಿಬಸಪಪ ತಂದ ಅಂಜಿನಪಪ 172/ಎಲ್ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 31800.00 786461955757 2006453384 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

438
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮವಾ ಗಂಡ 
ಸಣ್ೆಹನುಮಂತಪಪ

61/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.30 39200.00 346725352027 2006396946 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

439
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ಅನುಕ್ಕ ಗಂಡ ಹನಾರೆಡ್ಡಿ 58/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.80 108000.00 574556683599 2006396946 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

440
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಣ್ಕಾರ ನಿಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಶರಣ್ಪಪ

223/ಎ/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 26500.00 605537911250 2006396946 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

441
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೆಡ್ಡಿ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 
ತಂದ ಕ್ಲಿನಗೌಡ

365/ಬಿ1ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 26500.00 358971991203 2006396946 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

442
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಶ್ಾಂತಮಾ ಗಂಡ ಈರಣ್ೆ 6/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 51500.00 214291588029 2006396946 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

443
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೆಡ್ಡಿಬಸವಲ್ಲಂಗನಗೌಡ ತಂದ 
ದಾಯಮಣ್ೆ

365/1/ಬಿ1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 41700.00 741461133429 2006396946 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

444
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ ಚನುಪಪ ತಂದ ಸ ೋಮಪಪ 71/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯಿ 0.80 54700.00 415952668777 2006396946 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

445
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚೌಟಿೆ ಬಾಲಮಾ ಗಂಡ 
ಹುಲುಗಪಪ

392/4 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 21500.00 921226459029 2006396946 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

446
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಸೋನ್ ಪಿೋರ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಗಫ್ರ ಸಾಬ್

86/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 32900.00 280199918843 2006396946 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

447
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚೌಟಿೆ ಬಸಪಪ ತಂದ ಹುಲುಗಪಪ 392/4 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 24900.00 765100233929 2006396946 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

448
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಷಣ್ುಾಖಪಪ ತಂದ ಚನುಪಪ 325/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 26000.00 992650892539 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

449
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪುಟೆಪಪನವರ ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಚನುಪಪ

325/3 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 7800.00 489471552928 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

450
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಡಕ್ಲಕ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ 
ತಂದ ಮೆಹಬ ಬ್ ಸಾಬ್

254/1, 

254/ಇ
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 42800.00 544903337933 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

451
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಕ್ಡಲಬಾಳ್ಪಪ ತಂದ ಚನುಪಪ 324/ಸಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 26000.00 236337002371 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

452
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಉಮಾಪತಿ ತಂದ ಚನುಪಪ 325/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 23800.00 939330105223 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

453
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಿನಾುಪುರಪಪ ತಂದ ಚನುಪಪ 325/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 26000.00 210239919609 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

454
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ತ ೋಟಪಪ ತಂದ ಚನುಪಪ 325/ಡ್ಡ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 201986381990 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

455
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಚನುಪಪ 140ಎ/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.80 70500.00 489471552928 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

456
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಪುಟೆಪಪ ತಂದ ಚನುಪಪ 325/ಸಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 26000.00 709392015270 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

457
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅನಾತಿ ಕಾಸಿೋಂ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಸತತರಸಾಬ್

324/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 32900.00 743481361114 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

458
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಗಣ್ಣೋಶ ತಂದ ಚನುಪಪ 325/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 26000.00 423367738632 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

459
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಾಣ್ದ ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ಬಾಣ್ದ 
ಬಸಪಪ

80/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯಿ 2.80 71000.00 317001341715 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

460
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಕ್ಲಿಪಪ 71 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 23800.00 825521138881 2006396903 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

461
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತಂದ ಕ್ರಿಯಪಪ 82/ಎ/4 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯಿ 0.80 48900.00 28892198034 2006396903 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

462
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಮಾರೆಪಪ

99/ಬಿ3 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 608461838284 2006396903 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

463
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಭ ಷಣ್ ಬಿ ತಂದ ಶರಣ್ಪಪ 223/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 22900.00 428868617635 2006396903 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

464
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಹಿರೆೋಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಯಪಪ

82/ಎ/5 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯಿ 0.80 54000.00 717593240927 2006396903 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

465
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ಮಂಜಪಪ ತಂದ ಶೋಷಪಪ
44/ೆ /2, 

44/ಬಿ/2
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 30200.00 241966010283 2006396903 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

466
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

21/ಎ1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 0.40 25600.00 377371668753 2006396903 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

467
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುಡಿದ ಹನುಮವಾ ಗಂಡ 
ಯಂಕ್ಪಪ

136/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.60 100000.00 737227272417 2006396903 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

468
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ತಿಂದಪಪ 45/ಎ/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.50 35400.00 560803071748 2006396903 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

469
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಹನುಮಂತಪಪ

259/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.40 43000.00 313060487665 2006397638 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

470
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ತಂದ 
ಆನಂತಪಪ

278/ಇ, 

278/ಎಫ್
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 43500.00 361777940705 2006397638 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

471
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯಲಿಮಾ ಗಂಡ ದ ಡಿಬಸಪಪ 233/ಪಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 59000.00 830317395306 2006397638 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

472
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಳ್ಾಳಗಡ್ಡಿ ಶೃತಿ ಗಂಡ 
ಜಂಬುನಾರ್ಥ

172/ಡ್ಡ2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 25300.00 666973953619 2006438608 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

473
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾಲ್ಲಾ ಹುಲುಗಪಪ ತಂದ 
ಭಮಯವಾ

363/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 82400.00 628450840886 2006438608 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

474
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಚನುಪಪ ತಂದ ಕೆ ಟರಪಪ
211ಬಿ/1ಎ, 

206/ಎ
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ನುಗೆ 0.80 28300.00 709764736041 2006438608 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

475
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಕ್ರಿಯವಾ ಗಂಡ ಕೆ ಟರಪಪ 206/ಇ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ನುಗೆ 0.75 25200.00 25289081061 2006438608 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

476
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಕೆ ಟರಗೌಡ ತಂದ 
ಚಿದಾನಂದಪಪ

26/01 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 69000.00 868373158011 2006438608 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

477
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ಯಂಕ್ಪಪ ತಂದ ಚಂದರಪಪ 186/ಸಿ5 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.65 27100.00 779901674754 2006453396 ಹಡಗಲ್ಲ

478
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ಕೆಂಚಪಪ ತಂದ ಯಂಕ್ಪಪ 186/ಸಿ6 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.65 27100.00 637327363159 2006453396 ಹಡಗಲ್ಲ

479
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದಾನಪಪ ತಂದ ಯಂಕ್ಪಪ 186/ಸಿ4 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.65 27000.00 733716683829 2006453396 ಹಡಗಲ್ಲ

480
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಭಮಯಪಪ ತಂದ ಮಲಿಪಪ 270ಎ/ಎ2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.36 41000.00 974503012308 2006453384 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

481
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬುಜೆೋಂದರ ತಂದ ರುದರಪಪ 196/ಸಿ1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.85 27200.00 836155163410 2006453384 ಹಡಗಲ್ಲ

482
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜುಂಜಪಪ ತಂದ ದುರುಗಪಪ 236/ಇ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 855631297934 2006453384 ಹಡಗಲ್ಲ

483
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಬಾಯಸಿಗಿದೋರಿ ತಂದ 
ಭಮಯಪಪ

197/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.30 40300.00 900260076643 2006453384 ಹಡಗಲ್ಲ

484
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಬಿ ಗಂಡ ದುರುಗಪಪ 187/ಎ/4 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 26000.00 438171341941 2006453384 ಹಡಗಲ್ಲ

485
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಕ್ನಕ್ಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆಬಸಪಪ
96/ಬಿ/2, 

99ಎ2
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 34500.00 312510464802 2006453384 ಹಡಗಲ್ಲ

486
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ರಾಯನಗೌಡ ತಂದ 
ಬರಹಾಲ್ಲಂಗನಗೌಡ

145/4 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.85 28900.00 818880706522 2006453384 ಹಡಗಲ್ಲ

487
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ ಕ್ರಿೋಂ 
ಸಾಬ್

375/5ಜೆ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ನುಗೆ 1.20 43300.00 526913153078 2006453384 ಹಡಗಲ್ಲ

488
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ರುದರಪಪ ತಂದ ಶರಣ್ೆ 279 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 32900.00 279027370784 2006453384 ಹಡಗಲ್ಲ

489
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಕೆಂಚಪಪ 113/ಡ್ಡ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 39500.00 554956652312 2006453384 ಹಡಗಲ್ಲ

490
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ ಹ್ಾಲಪಪ ತಂದ ಕೆ ಟರಪಪ 180ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 36900.00 214285948168 2006396946 ಹಡಗಲ್ಲ

491
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ಕೆ ಟರಪಪ 175/ಬಿ/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 60700.00 60593826447 2006396946 ಹಡಗಲ್ಲ

492
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ ಸತಯಜಜ ತಂದ ಸುಭಾಶ್ 
ಚಂದರ

216/ಬಿ2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 30500.00 632293626190 2006396946 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

493
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ರುದರಪಪ
175/ಸಿ, 

175ಎ2ಬಿ
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 18700.00 605938264447 2006396946 ಹಡಗಲ್ಲ

494
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಬಸಪಪ

252/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 26500.00 57277515843 2006396946 ಹಡಗಲ್ಲ

495
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಗ ೋಣ್ಣಪಪ

87/5 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 23800.00 444402738497 2006396903 ಹಡಗಲ್ಲ

496
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಗ ೋಣ್ಣಪಪ

332/ಎ/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ನುಗೆ 0.45 23800.00 444402738497 2006396903 ಹಡಗಲ್ಲ

497
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೌಡರಗಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಚನುಬಸಪಪ

134/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 52700.00 95283636679 2006396903 ಹಡಗಲ್ಲ

498
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಮಿನಾಯಕ ತಂದ 
ಸ ೋಮಿನಾಯಕ

70/ಎ2 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 37800.00 2718732365212 2006396903 ಹಡಗಲ್ಲ

499
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹರಿಜನ ಮೆೈಲವಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

254/ಬಿ/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 36800.00 249798176985 2006396903 ಹಡಗಲ್ಲ

500
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ಚೋತನ ಗಂಡ ಕೆ ಟರೋಶ 299/3 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.70 11200.00 721039114340 2006409943 ಹಡಗಲ್ಲ

501
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮೆೋಗೋರಿ ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ 
ಷಣ್ುಾಖಪಪ

299/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 4.00 87700.00 592609229998 2006409943 ಹಡಗಲ್ಲ

502
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಡ್ಡ ಲಲ್ಲತಮಾ ಗಂಡ ಗಂಗಪಪ 39/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57000.00 755347200517 2006397638 ಹಡಗಲ್ಲ

503
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಕೆ ಟರಮಾ ಗಂಡ ರುದರಪಪ
239/ಬಿ,ಎಫ್

2ಎಫ್
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ನುಗೆ 0.80 28300.00 888096239594 2006438608 ಹಡಗಲ್ಲ

504
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರೋಶಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ 212/ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.10 35300.00 751693204190 2006438608 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

505
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ ಪ್ಾಟೋಲ್ ತಂದ 
ಮಲಿನಗೌಡ

117/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ನುಗೆ 1.20 37800.00 556973876563 2006438608 ಹಡಗಲ್ಲ

506
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ

152/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ನುಗೆ 0.80 28300.00 209930032880 2006438608 ಹಡಗಲ್ಲ

507
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಶಶಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಬಸಪಪ 212/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 30600.00 392782002758 2006438608 ಹಡಗಲ್ಲ

508
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಎಸ್ ಟಿ ತಿಪ್ಾಪರೆಡ್ಡಿ

154/ಎ/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಮಾವು 2.00 57600.00 801918527974 2006438608 ಹಡಗಲ್ಲ

509
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ವಿರುಪಣ್ೆ 116/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57600.00 472597668835 2006438608 ಹಡಗಲ್ಲ

510
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಪರಭಾಕ್ರ ತಂದ ಕೆ ಬಸವರಾಜ 275ಸಿ/4 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57600.00 879424082261 2006438608 ಹಡಗಲ್ಲ

511
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ ಎಂ ಮರಿಕೆ ಟರಯಯ ತಂದ 
ಗಂಗಾಧರಯಯ

46ಎ/3, 

46ಎ/2
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 52700.00 748999182587 2006398899 ಹಡಗಲ್ಲ

512
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿಸಕಳಿಳ ರುದರಪಪ ತಂದ ಶಿವಪಪ 183/ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 26000.00 898725222817 2006398899 ಹಡಗಲ್ಲ

513
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಉದಯಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಅಂದಾನಗೌಡ

85/ಡ್ಡ/ಡ್ಡ2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 24300.00 785267894479 2006398899 ಹಡಗಲ್ಲ

514
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 78/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 57600.00 824395263452 2006398899 ಹಡಗಲ್ಲ

515
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ ತ ೋಟಪಪ
183/ಎ, 

183/ಬಿ
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 46000.00 228273299781 2006398899 ಹಡಗಲ್ಲ

516
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ತಂದ 
ಚಂದರಶೋಖರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್

155/ಜಿ/1, 

155/ಎಫ್
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 47700.00 694479509293 2006398899 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

517
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಗಿೋತಾ ಗಂಡ ಅಜಜಪಪ 410ಬಿ2ಎಂ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 26900.00 900874141602 2006398899 ಹಡಗಲ್ಲ

518
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಹನುಮಂತಮಾ ಗಂಡ 
ಶಿವಾನಂದಪಪ

146/ಬಿ2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 37800.00 739804659585 2006398899 ಹಡಗಲ್ಲ

519
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ ಎಂ ಕೆ ಟರಯಯ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಯಯ

240/ಡ್ಡ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯಿ 2.40 64000.00 612201349360 2006398899 ಹಡಗಲ್ಲ

520
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 32/ಸಿ1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 2.00 65400.00 843148379362 2006511558 ಹಡಗಲ್ಲ

521
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರೋಶ ತಂದ ರಾಜಲ್ಲಂಗಪಪ 32/ಸಿ2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 2.00 51000.00 951266747422 2006511558 ಹಡಗಲ್ಲ

522
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಪ ಆನಂದಹಳಿಳ 
ತಂದ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ

103/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ನುಗೆ 1.00 37800.00 227498396774 2006492051 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

523
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ನಿರಂಜನಗೌಡ ತಂದ 
ಚಿದಾನಂದಪಪ

858/ೆ /1ಹೆ
ಚ್

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.49 53000.00 610455010552 2006492051 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

524
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ತಂದ 
ತಿಮಾಪಪ

494/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ನುಗೆ 2.00 52600.00 513913422442 2006492051 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

525
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಕೆ ಟರಗೌಡ 6/ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 39000.00 220774844577 2006492051 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

526
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸುರೆೋಂದರಗೌಡ ತಂದ ನಿಂಗನಗೌಡ 890/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.45 49000.00 400197310451 2006463754 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

527
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರಗೌಡ ತಂದ ಭದರಗೌಡ 325/ಪಿ2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 77400.00 835793050960 2006463754 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

528
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಒಂಟಿಗ ೋಡ್ಡ ರಾಜೆೋಶ ತಂದ 
ವಿೋರಣ್ೆ

279/ೆ /1, 

280/ಬಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 45200.00 730844846888 2006463754 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

529
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಪರಕಾಶ ತಂದ ಕಾಡಪಪ 477/ಬಿ2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 92052.00 481293019419 2006459745 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

530
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಬಸವನಗೌಡ 482/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 99000.00 6354663327795 2006434234 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

531
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ಎಂ ಅಶ ೋಕ್ಯಯ ತಂದ 
ಗುರುಬಸವಯಯ

240, 

241/ಎ, 

241/ಬಿ1

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 0.40 23000.00 490438691929 2006434234 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

532
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಎಂ ಮಹ್ಾಂತೋಶ ತಂದ 
ಹೆಚ್ ಎಂ ವಿೋರಭದರಯಯ

70/1, 70/2, 

70/3
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮಾವು 1.60 54400.00 750850910124 2006434234 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

533
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿೋರಾಪುರದ ಶರಣ್ಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭಧರಪಪ

659/6 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 80000.00 909110477368 2006434234 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

534
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದರ ಯಲಿಪಪ ತಂದ 
ಮುದ್ದಯಪಪ

196/ಸಿ1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ನುಗೆ 0.50 29600.00 2173062188522 2006453384 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

535
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ಶಿವಣ್ೆ 143/ಬಿ3ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಬದನೆೋಕಾಯಿ 0.80 82400.00 730300977892 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

536
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರಗೌಡ ತಂದ ಭದರಗೌಡ 502/ಡ್ಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 45000.00 835793050960 2004949604 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

537
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಹ್ಾಂತೋಶ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ 139/ಇ/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.50 45000.00 426243983637 2006415323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

538
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ಅಂಜಿನೆೋಯಲು ತಂದ 
ಕೆ ಟೋಶಾರರಾವ್

38/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.20 119000.00 247907448761 2006286741 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

539
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬೆಳ್ಗುಂದ್ದ ಯಮನ ರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಹನುಮಪಪ

130/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 0.50 32000.00 233888510797 2006396903 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

540
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಜೆೋಶಾರ ಹಿರೆೋಮಠ್ ತಂದ 
ಸಿದಿರಾಮಯಯ

82/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.00 32900.00 658697408431 2006397638 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

541
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ರಾಮಮ ತಿಯ ತಂದ ರಾಮಪಪ 103/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.95 95000.00 521206681174 2006438608 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

542
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

581/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 44000.00 561746502884 2006511558 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

543
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ನಿೋಲಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ 581/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 96000.00 521761292938 2006511558 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

544
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಓ ವಿೋರಣ್ೆ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ 229/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 19200.00 673819670103 2006511558 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

545
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ರುದರಪಪ ತಂದ ಸ ೋಮಪಪ 283/ಕೆ2ಎ2 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 0.65 24000.00 783806616846 10751100016246 ಹಡಗಲ್ಲ

546
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಾಯಿ 
ಯಂಕ್ಮಾ

62/ಜಿ1/ಸಿ2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.40 37400.00 516311696326 30378484545 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

547
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಗ ೋಣ್ಣಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿನಿಂಗಪಪ 183/ಎ1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 32900.00 681305304510 10975101016877 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

548
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿನಿಂಗಪಪ 183/ಎ1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 963297867583 20009101007001 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

549
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ಸುಮಂಗಳ್ಮಾ ಗಂಡ ಎಂ 
ಗ ೋಣ್ಣಪಪ 255/ಡ್ಡ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.15 35300.00 601628402588 64015781402 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

550
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಏಣಿೆ ಭಾಗಯಮಾ ಗಂಡ ಬಸುಪತಿ 54/ಎ/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.20 78200.00 615239833042 64015781402 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

551
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ ತಾಯಿ 
ಹನುಮವಾ

58/5 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.75 77700.00 781267483137 64015781402 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

552
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸರಗಾರ ಬಸವರಾಜ ತಾಯಿ 
ಹನುಮವಾ

57/4 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಲ್ಲಿಗ 0.35 19100.00 781267483137 64015781402 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

553
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಲಕ್ಷಾಪಪ

486/13 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 101000.00 781984150451 64015781402 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

554
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದುರುಗವಾ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 117/4 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 313421637137 06182200026635 ಹಡಗಲ್ಲ

555
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಜಾರ ಮಾರುತಿ ಗಂಡ 
ರಾಮಪಪ

359/ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 16200.00 698257108576 10622100070052 ಹಡಗಲ್ಲ

556
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ೋಡ್ಡಹಳಿಳ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಯಮನ ರಪಪ

116/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 80000.00 661801539087 64100982295 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

557
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಅನಾಳ್ಪಪ 01/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 81000.00 620703892303 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

558
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ ಸ ೋಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಫಖಕೋರಪಪ 161/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಯಟ 1.20 98000.00 661801539087 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

559
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಗಿ ರಮೆೋಶ ತಂದ ಕ್ಟೆಪಪ 372/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 37800.00 217004815474
000000380063667

85
ಹಡಗಲ್ಲ

560
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ ದುರುಗಪಪ ತಂದ ಚೌಡಪಪ 480/8 ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗೆ 0.50 19300.00 612642780033 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

561
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದಾಸರ ಯಮುನವಾ ಗಂಡ ಸಣ್ೆ 
ಯಮುನಪಪ

102/ಬಿ/3 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಯಟ 0.50 53000.00 903517736656 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

562
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಾವಿತರಮಾ ತಾಯಿ ಸಕ್ರಮಾ 70/ಎ, 73 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಸೌತ 0.70 71000.00 854260680004 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

563
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಲ್ ಕ್ೃಷಾೆನಾಯಕ ತಂದ 
ಹಿೋಯಾಯನಾಯಕ

281/ಎ/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಯಟ 1.40 106800.00 523108276958 64015781402 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

564
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಮಾ ಗಂಡ ರಾಜೆೋಂದರಪಪ 205/ಸಿ/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 37800.00 879740183985 64116236247 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

565
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದರಪಪ ನಿೋರಗಂಟಿ ತಾಯಿ 
ರ್ೋವಕ್ಕ

246/ಬಿ1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 35000.00 621961843839 10532100030763 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

566
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಚಂದರಪಪ ತಾಯಿ ತಿಂದವಾ 251ಎ/ಎ1 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.70 50200.00 704161709385 061822000000489 ಹಡಗಲ್ಲ

567
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

167/ಎ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಲ್ಲಿಗ 1.20 77900.00 707973049008 54046465757 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

568
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ರಾಮಪಪ ತಂದ ರಂಗಪಪ 295 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.55 38000.00 635372087390 224710100055636 ಹಡಗಲ್ಲ

569
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಂಗಾರಿ ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ 
ಕ್ರಿಬಸಪಪ

571/ಎ/1ಡ್ಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.80 78300.00 979938425438
297250010062870

1
ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

570
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ಹೆ ನುಪಪ
71/ಬಿ/2, 

74/ಬಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಯಟ 0.50 53000.00 98078857668 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

571
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ನರಸಮಾ ಗಂಡ ಭಿೋಮಪಪ 68/ನಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಸೌತ 0.40 43000.00 828233901195 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

572
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದ ಡಿದುರುಗಮಾ ಗಂಡ 
ತಿಂದಪಪ

75/ಬಿ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಸೌತ 0.60 62000.00 26336661152 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

573
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ವಿೋರಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

71/ಬಿ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.40 41000.00 747682212505 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

574
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅರ ಕೆಂಚಮಾ ಗಂಡ ತಿಂದಪಪ 102ಇ/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಯಟ 0.60 62000.00 829671024037 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

575
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಳ್ವಾರ ಹನುಮಂತಪಪ ತಾಯಿ 
ಕ್ರಿಬಸಮಾ

11/ಬಿ ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಸೌತ 0.60 58800.00 623490105209 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

576
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ಶಿವಗಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಹುಲುಗಪಪ

168/3 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಬದನೆ 0.75 73100.00 784555908846 30977544844 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

577
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ರೆ ರಾಮವಾ ಗಂಡ ಹುಲುಗಪಪ 70/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಲ್ಲಿಗ 0.40 14300.00 730854212973 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

578
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಸಣ್ೆಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ಎಸ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

85/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.10 40500.00 852918910958 00362320012310 ಹಡಗಲ್ಲ

579
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ 38/ಸಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 30600.00 777350801296 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

580
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುಬಬಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ 185/ಎ/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಪೋರಲ 1.00 50200.00 647260678469 64015781402 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

581
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಹಿರಿಯಣ್ೆ ತಂದ ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ 61/ೆ /1ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 32900.00 713951861693 64015781402 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

582
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿೋತವಾ ಗಂಡ ಗೋಮಾಯನಾಯಕ 122/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1.00 99000.00 413988100392 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

583
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ೃಷಾೆನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮಾನಾಯಕ

158/4,129/

ಸಿ/1ಎ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 2.00 154000.00 566136672757 64015781402 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

584
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ೃಷಾೆನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮಾನಾಯಕ

281/ಎ/3 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 1.48 136800.00 566136672757 64015781402 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

585
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದುರುಗವಾ ಗಂಡ ನಾಗೋಂಧರಪಪ 58/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 80000.00 586008486541 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

586
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದ ಡಿ ದುರುಗವಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

72ಬಿ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಿಗ 0.70 29200.00 365012535400 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

587
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಮವಾ ಗಂಡ ಎಂ 
ರಾಮಾನಾಯಕ

218/ಇ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 1.30 46100.00 759671098728 30977544844 ಹಡಗಲ್ಲ

588
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಜೆೋಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ಮೆೋಘಾಯನಾಯಕ

49/ಎ/3 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 0.80 82000.00 317235172579 000035550334210 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

589
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಸುಮಂಗಳ್ಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಪಪ 144/ಜಿ12 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.75 73000.00 332638743034 30977544844 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

590
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಲುಗಪಪ ತಾಯಿ ಗಾಳೆವಾ 456/ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 0.50 53600.00 238335557180 30977544844 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

591
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ದುರುಗವಾ ಗಂಡ 
ಶೋಖರನಾಯಕ

71/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1.20 118000.00 302589626906 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

592
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಲ್ ಕ್ುಮಾರ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಲಾಲಯನಾಯಕ

91/ಇ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.20 118000.00 86917621777 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

593
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹರಿಜನ ದುರುಗಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

157/ಬಿ/1ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 0.40 44000.00 743107486509 06142200020188 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

594
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ನಾಣ್ಯನಾಯಕ

136/ಎ, 

136/ಡ್ಡ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.50 144000.00 898344855191 20054473566 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

595
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಬಸಪಪ 60/ಎ/3 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 0.70 29200.00 234721200661 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

596
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ

236/3, 

238/2
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 1.60 153000.00 391010023151 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

597
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಭಂಗಿಯೋನಾಯಕ ತಂದ 
ಯಮುನಾನಾಯಕ

49/ಎಫ್, 

49/ಡ್ಡ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.60 155600.00 547520298190 64216058406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

598
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ ಹ್ಾಲ್ಲೋಶ ತಂದ ಸಿ ಈಶಪಪ 132ಸಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1.60 52000.00 547589418190 64015781402 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

599
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜುಂಜಪಪ ತಂದ ದುರುಗಪಪ 236/ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 18700.00 517772946486 00362320012310 ಹಡಗಲ್ಲ

600
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮುದ್ದಯಪಪ ಎಸ್.ಎಸ್.ಜಿ 
ತಮದ ಮುದ್ದಯಪಪ

2/ಎ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1.00 32900.00 532414735161 00362320012310 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

601
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಛಲವಾದ್ದ ಚನುಬಸಪಪ ತಂದ 
ದಾನಪಪ

59/3 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 703218941065 00362320012310 ಹಡಗಲ್ಲ

602
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಯಮುನಪಪ

68/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 52700.00 287983782530 00362320012310 ಹಡಗಲ್ಲ

603
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ದುರುಗಪಪ ತಂದ ಭಮಯಪಪ
392/ಬಿ5, 

343/ಬಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.95 89500.00 518971590944 00362320012310 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

604
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಕೆ ಚಿನಾಲ್ಲಪಪ
412/ಬಿ,420/

1, 419/2
ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 31200.00 748999182587 NILI4055 ಹಡಗಲ್ಲ

605
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹ್ಾಲಮಾ ಛಲವಾದ್ದ ಗಂಡ 
ದಾನಪಪ

59/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 28300.00 424571901217 64015781402 ಹಡಗಲ್ಲ

606
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮಂಗೌಡ ರೆಡ್ಡಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

607
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲುಗಪಪ ಕ್ಟಿೆಮನಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

608
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಶಿವಕ್ುಮಾರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 5400.00 - - -

609
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಭಮಯನಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

610
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಡ್ಡಹಳಿಳ ರಾಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

611
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿ ಶಂಬುಲ್ಲಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 2700.00 - - -

612
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮೋರಿಗೋರಿ ವಿೋರಣ್ೆ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

613
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮೆೋಟಿ ಬಸವರಾಜಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

614
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಗೆಪಪ ಜಿ - - ಇತರೆ - - - 10500.00 - - -

615
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬುಳ್ಳಪಪ ಎ ಕೆ - - ಇತರೆ - - - 8700.00 - - -

616
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಡ್ಡ ಬಸವರಾಜಪಪ - - ಇತರೆ - - - 11100.00 - - -

617
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮೆೈಲವಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

618
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ನಾಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 4500.00 - - -

619
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ದುರುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 5700.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

620
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಾಳೆಮಾ - - ಇತರೆ - - - 3900.00 - - -

621
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ದೋವಕ್ಕ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

622
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

623
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಮಂಜುನಾರ್ಥ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

624
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ನಾಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

625
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಸುರೆೋಶ - - ಇತರೆ - - - 10800.00 - - -

626
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ನಾಗರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

627
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ಮರಿಯಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

628
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

629
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ದೋವಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

630
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿ ಶಕ್ುಂತಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

631
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಹುಲ್ಲಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 5940.00 - - -

632
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಂಜಿನಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12600.00 - - -

633
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಪರಕಾಶ - - ಇತರೆ - - - 7200.00 - - -

634
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಹೆೋಮಣ್ೆ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

635
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ದೋವಯಯ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

636
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

637
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ದುರುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 7500.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

638
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿವಯಯ ಆರ - - ಇತರೆ - - - 13500.00 - - -

639
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಪರಕಾಶ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

640
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 11100.00 - - -

641
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ುಬಾಯನಾಯಕ ಎಲ್ ಎಸ್ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

642
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶ್ಾಂತಿ ಬಾಯಿ - - ಇತರೆ - - - 11100.00 - - -

643
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

644
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ಮಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

645
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಚಂದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 10800.00 - - -

646
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಹುಲ್ಲಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 14400.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

647
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಶಿವಮ ತಯಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

648
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿೋಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

649
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ನಬಿೋಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 10200.00 - - -

650
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿೋತಾ - - ಇತರೆ - - - 11700.00 - - -

651
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹಿಯಯನಾಯಕ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

652
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಮಂಜುನಾರ್ಥ - - ಇತರೆ - - - 11400.00 - - -

653
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಆರ ಸತಯಣ್ೆ - - ಇತರೆ - - - 2400.00 - - -

654
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರೆಡ್ಡಿ ಸುಭದರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

655
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಂಗಮೆೋಶ ಎಂ - - ಇತರೆ - - - 9300.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

656
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ಕ್ುಮರಸಾಾಮಿ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

657
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

658
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಚನುಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

659
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡಕಾಯನಾಯಕ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

660
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಲಿಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

661
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ದೋರ್ೋಂದರಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

662
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಕೆ ಟರಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

663
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ರವಿಂದರಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 9300.00 - - -

664
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಇಟಿೆ ಮರಿಯಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

665
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಂಬಿಕಾ ಬಾಯಿ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

666
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ ರ್ೈ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

667
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿಶ್ಾಲಕ್ಷ್ೋ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

668
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಕೆ ಟರೋಶ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

669
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ನಿಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

670
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮರುಲಸಿದಿಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

671
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜಪಪ - - ಇತರೆ - - - 13200.00 - - -

672
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಪರುಶುರಾಮ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

673
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

674
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಎಂ ಪರಶುರಾಮ - - ಇತರೆ - - - 4500.00 - - -

675
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಗ ೋವಿನಂದಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3600.00 - - -

676
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲಲ್ಲತಮಾ ಓ - - ಇತರೆ - - - 6900.00 - - -

677
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರುದರಪಪ ಜಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

678
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮರಿಯವಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

679
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ದೋರ್ೋಮದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 7200.00 - - -

680
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಟರಬಸಪಪ ಯು - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

681
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಎ ಎಂ ರೆೋವಯಯ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

682
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಕೆ ಬಿ ಎಂ 
ಮಹ್ಾಬಲ್ಲಿೋಶಾರಯಯ

- - ಇತರೆ - - - 13500.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

683
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ರಾಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

684
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಹುಲುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

685
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಎ - - ಇತರೆ - - - 14880.00 - - -

686
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಎಂ ಚನುವಿೋರಸಾಾಮಿ - - ಇತರೆ - - - 13800.00 - - -

687
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿೋರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 14400.00 - - -

688
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ನಿಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 10200.00 - - -

689
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

690
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ರಿಯಪಪ ತಡ್ಡ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

691
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ಮಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 9600.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

692
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಮಹ್ಾದೋವಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

693
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಶ್ಾರದಬಾಯಿ - - ಇತರೆ - - - 9600.00 - - -

694
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 5400.00 - - -

695
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕಾಸಿೋಮ್ ಸಾಬ್ ಪಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

696
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದುರುಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

697
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ೋಟಿ ಲ್ಲಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9900.00 - - -

698
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚನುಬಸಮಾ - - ಇತರೆ - - - 5400.00 - - -

699
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಹುಲುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 7500.00 - - -

700
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ - - ಇತರೆ - - - 2400.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

701
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

702
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ\ - - ಇತರೆ - - - 11100.00 - - -

703
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿವರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

704
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ಪಿ ಉಮೆೋಶಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

705
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅನಸ ಯಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

706
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪ್ಾವಯತಮಾ ಜಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

707
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ಮಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

708
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಚಿನುಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

709
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿಮಯಲ ಬಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

710
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿ ಮಾಬುಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

711
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ಎಸ್ ನಿಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6900.00 - - -

712
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ಹುಲುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

713
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

714
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ನಿೋಲಪಪ - - ಇತರೆ - - - 2400.00 - - -

715
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಕೆ ವಿನೆ ೋದಬಾಯಿ - - ಇತರೆ - - - 2100.00 - - -

716
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿೋಲವಾ - - ಇತರೆ - - - 8400.00 - - -

717
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹ್ಾಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

718
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ ಯು - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

719
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರೆೋಣ್ುಕಾದೋವಿ ಎಲ್ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

720
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲಕ್ಷಾವಾ - - ಇತರೆ - - - 4500.00 - - -

721
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಶಿವಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

722
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ಜೆ ಕ್ರಿಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

723
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

724
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಪಿ ರಾಜಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

725
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

726
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸಮಾ ಎಸ್ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

727
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಗಮಾ ಜಿ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

728
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಸುರೆೋಶ - - ಇತರೆ - - - 4200.00 - - -

729
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

730
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

731
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಎನ್ ಮಹ್ಾಲ್ಲಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

732
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಕೆ ಟರಯಯ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

733
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಯಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

734
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ರಿಬಸಯಯ ಕೆ ಎಂ - - ಇತರೆ - - - 3900.00 - - -

735
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಕೆ ಟರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 11400.00 - - -

736
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

737
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಕೆ ಟರೋಶ - - ಇತರೆ - - - 5400.00 - - -

738
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ನಾಗರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 10800.00 - - -

739
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ದ ಡಿರುದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

740
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಎಂ ನಿಂಗರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 4200.00 - - -

741
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಜಿ ಮೃಂತಯಜಯ - - ಇತರೆ - - - 10200.00 - - -

742
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಚನುಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

743
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಕ್ರಿಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

744
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಹುಲುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

745
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ವಿಶಲಾಕ್ಷ್ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

746
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಧಮಯಪಪ ಪಿ - - ಇತರೆ - - - 7800.00 - - -

747
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ನಾಗರಾಜಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

748
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ವಿೋರಣ್ೆ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

749
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಇಟಿೆ ಬಡಕ್ಪಪ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

750
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ಪ್ಾಲಾಕ್ಷಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

751
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿೋರಭದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

752
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 10500.00 - - -

753
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

754
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

755
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ದೋವಕ್ಕ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

756
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ದ ಡಿನಿಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

757
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ದ ಡಿಕೆ ಟರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 4500.00 - - -

758
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಬಸವರಾಜಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

759
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ನಾಗರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 11100.00 - - -

760
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

761
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ಸ ತರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

762
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಹೆಗೆಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3900.00 - - -

763
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

764
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಫಕ್ೃದ್ದಿನ - - ಇತರೆ - - - 3300.00 - - -

765
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ಬಸವನಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 13200.00 - - -

766
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಾಕ್ಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

767
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಎಂ ಅಬುಿಲ್ ವಾಹಿದ್ - - ಇತರೆ - - - 12600.00 - - -

768
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ರಹಿಮಾನ್ ಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

769
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಣ್ುಾಕ್ಪಪ ಹೆಚ್ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

770
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದೋವಕ್ಕ ಟಿ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

771
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶ್ಾರದಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

772
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

773
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಹನುಮಂತಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

774
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ಪಕ್ಲಕೋರಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

775
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಣ್ೆ ವಿ - - ಇತರೆ - - - 3300.00 - - -

776
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶೋಖಂಬಿೋ - - ಇತರೆ - - - 7200.00 - - -

777
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ರಾಜಕ್ಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

778
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುಮಲತ - - ಇತರೆ - - - 13200.00 - - -

779
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿವಾನಂದಪಪ ಹೆಚ್ - - ಇತರೆ - - - 7500.00 - - -

780
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಓ ವಿೋರಭದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

781
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮಪಪ ಬಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

782
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಕೆ ಟರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 7500.00 - - -

783
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಪಂಪಣ್ೆ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

784
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ಮಲಿರುದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 11100.00 - - -

785
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಮಹ್ಾಲ್ಲಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

786
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮವಾ - - ಇತರೆ - - - 7200.00 - - -

787
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ವಿೋರಣ್ೆ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

788
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 10800.00 - - -

789
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಇಟಿೆ ದ ಡಿಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

790
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ತಿಂದಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

791
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಗ ೋವಿಣ್ಂದಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

792
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ - - ಇತರೆ - - - 4200.00 - - -

793
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾರ್ಥ - - ಇತರೆ - - - 8700.00 - - -

794
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ೋಟರೋಶಪಪ ಪಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

795
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಎಂ ರಮೆೋಶ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

796
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ರ್ಂಕ್ಟಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

797
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ನಾಗಭ ಷಣ್ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

798
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ದೋವಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12300.00 - - -

799
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ಲಂಕೆೋಪಪ - - ಇತರೆ - - - 10200.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

800
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪ್ಾವಯತಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

801
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಎಂ ನಾಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

802
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ಚಂದರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

803
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಣ್ುಾಕ್ಪಪ - - ಇತರೆ - - - 13200.00 - - -

804
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಹುಲ್ಲಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

805
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಕೆ ಟರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

806
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9600.00 - - -

807
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಶಿವಬಸಯಯ - - ಇತರೆ - - - 9900.00 - - -

808
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಜಗದ್ದೋಶ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

809
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅನಿೋಫಾಭಿೋ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

810
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಣ್ೆ ಡ್ಡ - - ಇತರೆ - - - 12600.00 - - -

811
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಕ್ೃಷೆಕ್ುಮಾರ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

812
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿ ಹುಲ್ಲಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

813
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ವಿಶಾನಾರ್ಥ - - ಇತರೆ - - - 10500.00 - - -

814
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

815
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಲಿಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

816
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ರಿಯಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

817
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹಂಪಮಾ - - ಇತರೆ - - - 14400.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

818
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ರತುಮಾ - - ಇತರೆ - - - 7800.00 - - -

819
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

820
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಲ್ಲ ೋಕ್ಮಾ - - ಇತರೆ - - - 3900.00 - - -

821
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವನಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

822
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ರವಿಕ್ುಮಾರ - - ಇತರೆ - - - 13200.00 - - -

823
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಕೆ ಟರಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

824
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಮಾರುತತೋಶ ರೆಡ್ಡಿ - - ಇತರೆ - - - 14400.00 - - -

825
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ಅಲಾಿಭಕ್ಷ್ೋ ಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 11700.00 - - -

826
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಣ್ೆಮಲಿಪಪ - - ಇತರೆ - - - 4800.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

827
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಕ್ಕ ಎಂ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

828
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಕೆ ಹುಸೋನಪಪ - - ಇತರೆ - - - 7800.00 - - -

829
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ಚಂದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

830
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಾರೆಪಪ ಜಿ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

831
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಭಿೋರನಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

832
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಚನುಪಪ - - ಇತರೆ - - - 5100.00 - - -

833
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

834
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಶರಣ್ಪಪ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

835
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿವಾನಂದಪಪ ಎ - - ಇತರೆ - - - 12900.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

836
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ವಿಶ್ಾಲಾಕ್ಷ್ೋ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

837
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ನಿಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

838
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಅಜುಯನಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

839
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಚಂದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

840
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅನುಪ್ಣ್ಯ ೆ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

841
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಓ ಹನುಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

842
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯಂಕ್ಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

843
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಕೆ ಟರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 7800.00 - - -

844
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಹುಚಚಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

845
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ಷಣ್ುಾಖನಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

846
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುರೆೋಶಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

847
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚನುಮಾ - - ಇತರೆ - - - 7800.00 - - -

848
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

849
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9900.00 - - -

850
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಶಂಕ್ರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 10800.00 - - -

851
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮರಿಯಪಪ ಹೆಚ್ - - ಇತರೆ - - - 3900.00 - - -

852
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಸ ೋಮವಾ - - ಇತರೆ - - - 3900.00 - - -

853
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿದಿವಾ - - ಇತರೆ - - - 11100.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

854
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 10200.00 - - -

855
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಓ ಭಮಯಪಪ - - ಇತರೆ - - - 13200.00 - - -

856
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ನಿಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

857
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ಸಣ್ೆಯಮುನ ರ ಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 12600.00 - - -

858
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪುಟೆಣ್ೆಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

859
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6900.00 - - -

860
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 11700.00 - - -

861
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗ ೋರಿಮಬಾಯಿ - - ಇತರೆ - - - 3300.00 - - -

862
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಪಕ್ಲಕೋರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

863
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ತಿಂದಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

864
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಎಸ್ ಗೌರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

865
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಹೆೋಶ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

866
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿ ದೋವಿೋರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 2100.00 - - -

867
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ಎಂ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

868
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದಾರಕ್ಷಾಯಿಣ್ಮಾ  ಡ್ಡ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

869
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಾರುತಿ ಜೆ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

870
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿಜಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೆಚ್ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

871
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ಲ್ಲಿೋಶಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

872
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲಕ್ಷಾಮಾ - - ಇತರೆ - - - 5100.00 - - -

873
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಅಶಿಾನಿ - - ಇತರೆ - - - 10200.00 - - -

874
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ನಬಿೋಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

875
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಗ ೋಣ್ಣಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

876
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

877
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಸಂಪಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

878
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

879
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಸುಬಾನ್ ಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

880
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುಶಿೋಲಮಾ ಓ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

881
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 7500.00 - - -

882
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಚಂದರಲ್ಲೋಖಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

883
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ನಿಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

884
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ನಿೋಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 11700.00 - - -

885
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಸರೆ ೋಜಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

886
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಕ್ರಿಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

887
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಭಂಡರಜಜ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

888
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಎಂ ನಿೋಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 2400.00 - - -

889
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ರುಶಿಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

890
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

891
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿ ಎಂ ನಜಿೋರ ಅಹಮಾದ್ - - ಇತರೆ - - - 8100.00 - - -

892
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಲ್ ಚನುಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

893
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿೋರಭದರಪಪ ಆರ ಬಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

894
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ವಿೋರಭದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

895
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಸಣ್ೆಮಾ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

896
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ ಟಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

897
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಚಂದರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

898
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮರಿಯವಾ ಹೆಚ್ - - ಇತರೆ - - - 9900.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

899
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಎಸ್ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

900
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರ ಪ ಎಂ ಎಸ್ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

901
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿ ಅಮರೆೋಶ - - ಇತರೆ - - - 5100.00 - - -

902
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಬಸವರರೆಡ್ಡಿ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

903
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಪರಹ್ಾಿದ್ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

904
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಡ್ಡ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

905
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ ಬಿ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

906
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಮಂಜಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

907
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ಅಂಜಿನಪಪ - - ಇತರೆ - - - 4500.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

908
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಲಕ್ಷಾಮಾ - - ಇತರೆ - - - 10800.00 - - -

909
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ರೆವಣ್ಸಿದಿಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

910
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದೋವಿೋರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 7200.00 - - -

911
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಕ್ರಿಯಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

912
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ಹನುಮಂತಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

913
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಷಣ್ುಾಖನಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

914
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಮೃಂತಯಯ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

915
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮೆೋಶ ಟಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

916
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ಹುಲುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

917
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮೋಹಿನಿಬಾಯಿ - - ಇತರೆ - - - 14400.00 - - -

918
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿ - - ಇತರೆ - - - 5400.00 - - -

919
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಗ ೋವಿನಂದಪಪ - - ಇತರೆ - - - 4200.00 - - -

920
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸಮಾ ಜಿ - - ಇತರೆ - - - 11700.00 - - -

921
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಂತ ೋಷ್ ಕೆ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

922
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಕ್ುಮಾರ ನಾಯಕ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

923
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪದಾಮಾ - - ಇತರೆ - - - 9600.00 - - -

924
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

925
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ಪದಾವಾತಿ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

926
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9300.00 - - -

927
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ರ್ೋಂಕ್ಟೋಶ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

928
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಗಂಗಾಧರ - - ಇತರೆ - - - 5100.00 - - -

929
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ಎಂ ರಾಘಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12900.00 - - -

930
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಾರಪಪ ಕೆ\ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

931
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಮಹ್ಾದೋವಮಾ - - ಇತರೆ - - - 10500.00 - - -

932
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 2100.00 - - -

933
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

934
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಕ್ರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

935
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಾಮುಂದಮಾ - - ಇತರೆ - - - 5700.00 - - -

936
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿೋರಣ್ೆ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

937
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗುಬಬವಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

938
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿದಿಮಾ - - ಇತರೆ - - - 9900.00 - - -

939
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಶ ೋಕ್ - - ಇತರೆ - - - 13200.00 - - -

940
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿಲಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

941
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ಲಿಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

942
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಭಿೋಮಸೋನಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

943
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ರಾಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

944
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹರಿಜನ ದ ಡಿಕ್ಕ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

945
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಟರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

946
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಾೋ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

947
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಪಂಪ್ಾಪತಿ - - ಇತರೆ - - - 4800.00 - - -

948
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

949
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನಯಯ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

950
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಪರಕಾಶ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

951
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದೋವಿೋಬಾಯಿ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

952
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 14100.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

953
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಿರಿಜಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6900.00 - - -

954
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

955
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ುಮಾರೆಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3900.00 - - -

956
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಯಕ್ುಮಾರ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

957
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವನಜಾಕ್ಷಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

958
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಗೆವಾ - - ಇತರೆ - - - 9300.00 - - -

959
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಲಿಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

960
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

961
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 4860.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

962
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಾಬುಬಾಯಿ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

963
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ - - ಇತರೆ - - - 3300.00 - - -

964
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪಂಪ್ಾಪತಿ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

965
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಬಿ ಕೆ ಟರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

966
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಹುಡುಚಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

967
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಸ ೋಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

968
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಈರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 5700.00 - - -

969
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪರಕಾಶ ಕೆ - - ಇತರೆ - - - 10200.00 - - -

970
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಣ್ೆಕ್ರಿಯಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

971
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 5400.00 - - -

972
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9900.00 - - -

973
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಗಾಧರ - - ಇತರೆ - - - 2100.00 - - -

974
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಶರಣ್ಪಪ - - ಇತರೆ - - - 13200.00 - - -

975
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ನಾಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

976
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಮಲಿಬಾಯಿ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

977
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮವಾ ಕೆ - - ಇತರೆ - - - 13800.00 - - -

978
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿೋತಮಾ ಟಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

979
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶ್ಾಂತಮಾ ಯು - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

980
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಗಮಾ ಟಿ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

981
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲ್ಲಗವಾ - - ಇತರೆ - - - 9600.00 - - -

982
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಷಣ್ುಾಖಪಪ - - ಇತರೆ - - - 4200.00 - - -

983
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 4200.00 - - -

984
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಕ್ಕ - - ಇತರೆ - - - 13500.00 - - -

985
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಯಂಕ್ಪಪ - - ಇತರೆ - - - 8100.00 - - -

986
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದುರುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

987
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಲ್ ಹನುಮಂತಪಪ - - ಇತರೆ - - - 5100.00 - - -

988
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ಸ ೋಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

989
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಟರಪಪ ೆ - - ಇತರೆ - - - 6900.00 - - -

990
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪತರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6900.00 - - -

991
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶರಣ್ಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

992
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶ್ಾಂತಮಾ - - ಇತರೆ - - - 3600.00 - - -

993
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ದಟೆಂದಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

994
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುಶಿೋಲವಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

995
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

996
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಂಕ್ರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

997
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶರಣ್ಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

998
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರತಾಮಾ - - ಇತರೆ - - - 9600.00 - - -

999
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಭಿೋಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 5400.00 - - -

1000
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಂಬಣ್ೆ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1001
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮವಾ - - ಇತರೆ - - - 5700.00 - - -

1002
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ರಿಯಪಪ - - ಇತರೆ - - - 13200.00 - - -

1003
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಮೆೋಶ ಟಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1004
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ಮಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1005
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲ್ಲಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

1006
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದುರುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9600.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1007
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸ ೋಮವಾ - - ಇತರೆ - - - 10200.00 - - -

1008
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ಲಿಪಪ ಟಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1009
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿವರಾಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1010
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಹ್ಾದೋವಮಾ ಎ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1011
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದ ಡಿಮೆೈಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 4200.00 - - -

1012
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ಗ ೋಣ್ಣಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1013
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಚಂದರಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1014
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 14700.00 - - -

1015
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಣ್ೆಹನುಮಂತಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1016
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜ ಕೆ ಟರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12600.00 - - -

1017
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1018
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ೃಷೆಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1019
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ದುರುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1020
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ಎಂ ನಾಗರತು - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

1021
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಹ್ಾದೋವಪಪ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

1022
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯಮುನಪಪ ಕೆ - - ಇತರೆ - - - 3600.00 - - -

1023
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಮಲಿಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

1024
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಲ್ ಪಿೋಯಾಯನಾಯಕ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1025
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿ ಶೋಖರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 4500.00 - - -

1026
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ರಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1027
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದುರುಗಪಪ ಹೆಚ್ - - ಇತರೆ - - - 9600.00 - - -

1028
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಡುಚಪಪ - - ಇತರೆ - - - 14400.00 - - -

1029
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಮಹ್ಾದೋವಪಪ - - ಇತರೆ - - - 8100.00 - - -

1030
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1031
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸಪಪ ಜಿ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1032
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

1033
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆೋಮಿನಾಯಕ - - ಇತರೆ - - - 10200.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1034
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮಂತಪಪ - - ಇತರೆ - - - 7800.00 - - -

1035
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮವಾ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

1036
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ವಿ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1037
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸ ೋಮಪಪ ಯು - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1038
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಸಂಗನಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1039
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಚಂದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 2820.00 - - -

1040
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾರಾಯಣ್ನಾಯಕ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1041
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1042
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1043
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಶಿವಪಪ - - ಇತರೆ - - - 11400.00 - - -

1044
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವನಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 8100.00 - - -

1045
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಟರೋಶಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

1046
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಟರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 8100.00 - - -

1047
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಹುಲುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9900.00 - - -

1048
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1049
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುರೆೋಶ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

1050
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ಸಿ ರಾಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1051
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿೋಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1052
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೆ ಟರೋಶ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1053
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

1054
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರುದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

1055
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸಪಪ ಬಿ - - ಇತರೆ - - - 9840.00 - - -

1056
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1057
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಬಿ ಪರಕಾಶ - - ಇತರೆ - - - 5100.00 - - -

1058
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆಂಗಹನುಮಂತಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9600.00 - - -

1059
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶರಣ್ಪಪ ರಡ್ಡಿ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

1060
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಹನುಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3300.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1061
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 9900.00 - - -

1062
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1063
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯಂಕ್ಪಪ - - ಇತರೆ - - - 8400.00 - - -

1064
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಣ್ೆಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1065
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1066
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಅಜಜಪಪ - - ಇತರೆ - - - 13200.00 - - -

1067
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಬಸವರಾಜಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1068
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಾಕ್ಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

1069
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸೌಭಾಗಯಮಾ - - ಇತರೆ - - - 2100.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1070
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಕೌಸಲಯಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1071
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1072
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಭಮಯಪಪ ಯು - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1073
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಚಿನುಪುರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1074
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿೋಲಮಾ ಟಿ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

1075
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹ್ಾಲಮಾ ಯು - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1076
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗ ೋವಿನಂದಪಪ ಸಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1077
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಸಿದಿಮಾ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -

1078
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಸಿದಿಪಪ - - ಇತರೆ - - - 2000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1079
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮವಾ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

1080
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ನವಿೋನ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1081
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮರಿಯಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6900.00 - - -

1082
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ವಿಜಯ ಕ್ುಲಕ್ಣಿಯ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1083
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಂಜಿನಪಪ - - ಇತರೆ - - - 7200.00 - - -

1084
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದೋರ್ೋಂದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1085
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುಶಿೋಲಮಾ - - ಇತರೆ - - - 7200.00 - - -

1086
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಟರೋಶ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1087
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಕೆ ಟರೋಶ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1088
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಕ್ುಮಾರ - - ಇತರೆ - - - 5400.00 - - -

1089
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಿದಾನಂದಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1090
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುರೆೋಶ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1091
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ಜಂಭುನಾರ್ಥ - - ಇತರೆ - - - 14700.00 - - -

1092
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲಕ್ಷಾಮಾ - - ಇತರೆ - - - 5700.00 - - -

1093
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದ ಡಿಬಸವರೆಡ್ಡಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1094
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಕೆ ಟರೋಶ - - ಇತರೆ - - - 2100.00 - - -

1095
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಹುಲುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 4200.00 - - -

1096
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ತುಕಾರಾಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 4500.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1097
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಕೆಂಚಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1098
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಡ್ಡ ನಿಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1099
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಂಜಿನಮಾ - - ಇತರೆ - - - 13800.00 - - -

1100
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪ್ೋರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1101
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಜಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 14100.00 - - -

1102
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗ ಳೆಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1103
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಟರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1104
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದೋರ್ೋಂದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1105
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸ ೋಮಣ್ೆ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1106
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಹೆೋಶ - - ಇತರೆ - - - 9900.00 - - -

1107
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರ್್ಠ ೋಬಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3600.00 - - -

1108
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1109
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1110
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಈರಣ್ೆ - - ಇತರೆ - - - 5400.00 - - -

1111
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಂದರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1112
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಜಯಮಾ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1113
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಿೋತಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

1114
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ಪಿ ಜಯಣ್ೆ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1115
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ನಿಂಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1116
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಅಜಜಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1117
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿಂಗಪಪ ಎಸ್ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1118
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 13800.00 - - -

1119
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1120
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲಲ್ಲತಮಾ - - ಇತರೆ - - - 5400.00 - - -

1121
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 9000.00 - - -

1122
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿದಿಯಯ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1123
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಶಂಕ್ರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 4800.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1124
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಚಿನು ನಾಗಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

1125
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಜಿ ಸಿದಿರಾಮವಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

1126
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಟರಪಪ ಸಿ - - ಇತರೆ - - - 8100.00 - - -

1127
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿ ಕೆ ಟರೋಶ - - ಇತರೆ - - - 4500.00 - - -

1128
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಗನಾುರ್ಥ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1129
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮಂತಪಪ - - ಇತರೆ - - - 8700.00 - - -

1130
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಯಬಾಯಿ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

1131
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲಕ್ಷಮಪಪ ಕೆ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1132
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲುಗಪಪ ಕೆ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1133
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ನಾಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1134
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ನಾಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1135
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಹಮತ್ ಬಾಯಿ - - ಇತರೆ - - - 7500.00 - - -

1136
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆೋಮಂತ ಕೆ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1137
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಕ್ಲಿಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3000.00 - - -

1138
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವನಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1139
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಸರೆ ೋಜಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

1140
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವನಜಾಕ್ಷಮಾ - - ಇತರೆ - - - 8700.00 - - -

1141
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮಪಪ - - ಇತರೆ - - - 14100.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1142
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿೋರಣ್ೆ - - ಇತರೆ - - - 7500.00 - - -

1143
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಿದಾನಂದಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -

1144
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಬಸವಚಾರಿ - - ಇತರೆ - - - 6900.00 - - -

1145
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯಲಿಮಾ - - ಇತರೆ - - - 10200.00 - - -

1146
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಹೆೋಶ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1147
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗಭ ಷಣ್ - - ಇತರೆ - - - 9300.00 - - -

1148
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಭಿೋರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1149
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿ ಭಿೋರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1150
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಲ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ - - ಇತರೆ - - - 6600.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1151
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ - - - 13800.00 - - -

1152
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪ್ಣಿಯಮ ಎ ಎಂ - - ಇತರೆ - - - 3300.00 - - -

1153
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ಮಲಬಾಯಿ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1154
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಟರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 3600.00 - - -

1155
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿ ಬಿ ಸರೆ ೋಜ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -

1156
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಈರಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1157
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವಣ್ಣೆಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

1158
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಚಂದರಗೌಡ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1159
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಆನಂದಪಪ ಎ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1160
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಪಿೋರ ಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

1161
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ಲಿಪಪ - - ಇತರೆ - - - 12600.00 - - -

1162
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿೋಲಪಪ - - ಇತರೆ - - - 6000.00 - - -

1163
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುರೆೋಶ - - ಇತರೆ - - - 12600.00 - - -

1164
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದ ಡಿ ಬಸಪಪ - - ಇತರೆ - - - 13500.00 - - -

1165
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಯಪಪ - - ಇತರೆ - - - 4200.00 - - -

1166
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ - - ಇತರೆ - - - 13200.00 - - -

1167
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶೋಕ್ಷಾಸಾಬ್ - - ಇತರೆ - - - 3900.00 - - -

1168
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಉಮಾಶಂಕ್ರ ಡ್ಡ - - ಇತರೆ - - - 15000.00 - - -



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1169
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿೋರೆೋಶ ಯು - - ಇತರೆ - - - 6900.00 - - -

1170
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಾವಿತರಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

1171
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬೆಣ್ಕ್ಲುಿ ತಿಂದಮಾ - - ಇತರೆ - - - 12000.00 - - -

1172
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ರಮೆೋಶ - - ಇತರೆ - - - 12600.00 - - -

1173
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದುರುಗಪಪ - - ಇತರೆ - - - 7200.00 - - -

1174
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಂಗನಾರ್ಥ ಪರಕಾಶ - - ಇತರೆ 15000.00

1175
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿೋರಮಾ - - ಇತರೆ 7500.00

1176
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ - - ಇತರೆ 15000.00

1177
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ 15000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1178
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಕೆ ಟರಗೌಡ - - ಇತರೆ 15000.00

1179
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸರೆ ೋಜ - - ಇತರೆ 15000.00

1180
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ಲಕ್ಷ್ಾೋಪತಿರಾಜು - - ಇತರೆ 12000.00

1181
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರುದರಪಪ ಟಿ - - ಇತರೆ 13500.00

1182
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಣ್ೆ ದುರುಗಪಪ ಕೆ - - ಇತರೆ 15000.00

1183
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವಣ್ೆ ಗೌಡ ಎನ್ - - ಇತರೆ 15000.00

1184
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಆಂಜಿನೆೋಯಯಲು - - ಇತರೆ 13800.00

1185
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಈಶಾರಬಾಬು ಎ - - ಇತರೆ 15000.00

1186
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ರಿಬಸಪಪ - - ಇತರೆ 15000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1187
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿ ನಾಗರಾಜ - - ಇತರೆ 15000.00

1188
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಭವಾನಿ - - ಇತರೆ 15000.00

1189
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ವಸಂತ - - ಇತರೆ 15000.00

1190
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿ ನಾಗರಾಜ - - ಇತರೆ 13800.00

1191
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಕೆ ಟರೋಶ - - ಇತರೆ 15000.00

1192
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುಮನ್ ರಾಜು ಎ - - ಇತರೆ 15000.00

1193
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಗಮಾ - - ಇತರೆ 6000.00

1194
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ  ಜೆ ೋಗಿರಾಮ - - ಇತರೆ 15000.00

1195
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಆರ ಕೆೋಶವರೆಡ್ಡಿ - - ಇತರೆ 6000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1196
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯಶಾಂತ - - ಇತರೆ 15000.00

1197
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲಕ್ಷಾವಾ - - ಇತರೆ 15000.00

1198
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರವಿಪರಸಾದ್ - - ಇತರೆ 12600.00

1199
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ 15000.00

1200
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಶಿಧರ ಬಿ - - ಇತರೆ 15000.00

1201
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಂದರಮಾ - - ಇತರೆ 11400.00

1202
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಜೆ - - ಇತರೆ 15000.00

1203
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರ್ಂಕ್ಮಾ - - ಇತರೆ 4800.00

1204
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಕ್ಲಕ ತ ೋಟೋಶ - - ಇತರೆ 15000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1205
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚರಿತ - - ಇತರೆ 15000.00

1206
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿ ರಮೆೋಶ ಬಾಬು - - ಇತರೆ 15000.00

1207
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪತರಮಾ - - ಇತರೆ 6900.00

1208
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪುಷಾಪವತಿ - - ಇತರೆ 9000.00

1209
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ಶಂಕ್ರಮಾ - - ಇತರೆ 12000.00

1210
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರ್ೈ ವಿೋರನಗೌಡ - - ಇತರೆ 14700.00

1211
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ಪದ್ದಿರಾಜು - - ಇತರೆ 15000.00

1212
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಇಟಿೆ ಶರಣ್ಪಪ - - ಇತರೆ 3000.00

1213
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಮಧುವ ರಾವ್ - - ಇತರೆ 15000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1214
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ - - ಇತರೆ 9900.00

1215
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯಂಕ್ಮಾ - - ಇತರೆ 11400.00

1216
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಂಜಿನಪಪ ಎನ್ - - ಇತರೆ 6000.00

1217
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರೆಡ್ಡಿ - - ಇತರೆ 11400.00

1218
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿದಾರಮಪಪ - - ಇತರೆ 15000.00

1219
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಕೆ ಟರಮಾ - - ಇತರೆ 9900.00

1220
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸಮಾ - - ಇತರೆ 7800.00

1221
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಲಕ್ಷಾವಾ - - ಇತರೆ 15000.00

1222
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಕ್ುಂತಲಮಾ - - ಇತರೆ 15000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1223
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಈರಪಪ ಕೆ - - ಇತರೆ 6600.00

1224
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ - - ಇತರೆ 15000.00

1225
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಬಸವರಾಜ - - ಇತರೆ 12000.00

1226
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ವಿಜೆೋಂದರ - - ಇತರೆ 10800.00

1227
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಏಣಿೆ ಅಲಾಿಭಕ್ಷ್ ಇತರೆ 20000.00

1228
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ಎಂ ಆಶ್ಾಲತ ಇತರೆ 9000.00

1229
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲುಗಪಪ ಇತರೆ 5000.00

1230
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದುರುಗಮಾ ಇತರೆ 7000.00

1231
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ತಿಪಪೋರುದರಪಪ ಇತರೆ 8000.00

1232
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗರತುಮಾ ಇತರೆ 25000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1233
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಗುರುನಿಂಗಪಪ ಇತರೆ 5000.00

1234
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಈ ಮಾರುತಿ ಇತರೆ 3500.00

1235
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಈಶಮಾ ರಾಮೆೋಶಾರಬಂಡ್ಡ ಇತರೆ 15000.00

1236
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಜಗನಾಾರ್ಥ ಇತರೆ 5000.00

1237
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬೆಳ್ಗುಂದ್ದ ಚಂದರಪಪ ಇತರೆ 10000.00

1238
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಪಪ ಇತರೆ 7500.00

1239
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಸ ಲ್ಲ ಅಶ ೋಕ್ಪಪ ಇತರೆ 5000.00

1240
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ಗ ೋಣ್ಣಮಾ ಇತರೆ 6000.00

1241
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಇತರೆ 9000.00

1242
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮವಾ ಇತರೆ 10000.00

1243
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಗಂಗಮಾ ಇತರೆ 10000.00

1244
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ದ ಡಿನಿಂಗಪಪ ಇತರೆ 2000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1245
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪುಟೆಪಪನವರ 
ಕ್ಡಿಬಾಳ್ಬಾಳ್ಪಪ

ಇತರೆ 7500.00

1246
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಗಾಿಳ್ು ರಾಮಪಪ ಇತರೆ 23000.00

1247
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಟಿ ದ ಡಿ ಕ್ಡಿಬಾಳ್ಪಪ ಇತರೆ 15000.00

1248
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಬಿತಾ ಅಲ ರು ಇತರೆ 4500.00

1249
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ರಿಯಮಾ ಇತರೆ 10000.00

1250
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರುದರಮಾ ಇತರೆ 7000.00

1251
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನರಸಿಂಹ ಇತರೆ 10000.00

1252
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಯವಾ ವಿೋರಾಪು ಇತರೆ 5000.00

1253
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಂಚಿ ನಾಗರಾಜ ಇತರೆ 5000.00

1254
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಾಯಪಪ ಇತರೆ 5000.00

1255
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಂಜಿನಪಪ ಬಣ್ಕಾರ ಇತರೆ 5000.00

1256
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಾಯಪಪ ಇತರೆ 5000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1257
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿವಾನಂದಪಪ ಇತರೆ 4000.00

1258
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಹ್ಾದೋವಪಪ ಇತರೆ 5000.00

1259
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಣಿಗಾರ ನಾಗಭ ಷಣ್ ಇತರೆ 18000.00

1260
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ತಿಪಿಪಗುಂಡ್ಡ ರಮೆೋಶ ಇತರೆ 10000.00

1261
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಇತರೆ 8000.00

1262
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಣ್ೆ ರ್ಂಕ್ಟಾಪುರ ಇತರೆ 4000.00

1263
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹರಿಜನ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಇತರೆ 7500.00

1264
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಸ ಲ್ಲ ಗಂಗಪಪ ಇತರೆ 10000.00

1265
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದ ಡಿಬಸಪಪ ಇತರೆ 10000.00

1266
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲ್ಲ ೋಕ್ವಾ ಇತರೆ 10000.00

1267
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಪ್ಾವಯತಿ ಇತರೆ 10000.00

1268
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಇತರೆ 1600.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1269
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜ ಅಂಗಡ್ಡ ಇತರೆ 4000.00

1270
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಾಡೆಲಪಪ ಉಪ್ಾಪರ ಇತರೆ 3500.00

1271
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಣ್ಕಾರ ಶೋಖರಪಪ ಇತರೆ 7000.00

1272
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ುಪಿಪನಕೆೋರಿ ರಾಮಪಪ ಇತರೆ 15000.00

1273
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗಮಾ ಸುಣ್ೆಗಾರ ಇತರೆ 25000.00

1274
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿನೆೋನರ ಮಾಯಪಪ ಇತರೆ 12500.00

1275
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ಲ್ಲಿೋಶ ಇತರೆ 7500.00

1276
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಕಾಡಪಪ ಇತರೆ 3000.00

1277
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಆರ ಪರಸಾದ್ ಪ.ಜಾತಿ 5000.00

1278
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಪಂಪ್ಾಪತಿ ಇತರೆ 25000.00

1279
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲುಗಪಪ ಹಲಗಾಪುರ ಇತರೆ 4000.00

1280
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಪಪ\ ಇತರೆ 2000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1281
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಇತರೆ 1200.00

1282
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬೆ ೋಮಾನರ ಲಕ್ಷಾವಾ ಇತರೆ 15000.00

1283
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಪಪಳ್ ಮಠದ ಉಮೆೋಶ ಇತರೆ 10000.00

1284
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಗಮಾ ಇತರೆ 5000.00

1285
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪ್ಜಾರ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಇತರೆ 8000.00

1286
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಉಮೆೋಶ ಇತರೆ 4300.00

1287
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಜಶೋಖರ ಗುಡ್ಡಮನಿ ಇತರೆ 15000.00

1288
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ ಎ ಇತರೆ 5000.00

1289
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ತಿಮಾಪಪ ಇತರೆ 2000.00

1290
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ಎಂ ಚಂದರಧರ ಇತರೆ 25000.00

1291
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ಪುಟೆಪಪ ಇತರೆ 10000.00

1292
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ನಾಗರತು ಇತರೆ 10000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1293
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ುರುಬರ ಸುಜಾತಮಾ ಇತರೆ 7500.00

1294
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲಕ್ಷಾವಾ ಇತರೆ 3600.00

1295
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಪರಕಾಶ ಇತರೆ 6000.00

1296
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಗದ್ದೋಶ ಪಿ ಇತರೆ 6000.00

1297
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಹೆೋಶ ಇತರೆ 4000.00

1298
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಕೆ ಟರಗೌಡ ಇತರೆ 15000.00

1299
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಂಬಣ್ೆ ಇತರೆ 3000.00

1300
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಇತರೆ 15000.00

1301
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹ್ಾಲ್ಲರಾಮಪಪ ಇತರೆ 1700.00

1302
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಇತರೆ 6000.00

1303
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಂಬಮಾ ಇತರೆ 3000.00

1304
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ಶಣ್ುಾಖಪಪ ಇತರೆ 7500.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1305
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹಿರೆೋಮಠದ ಬಸಯಯ ಇತರೆ 5000.00

1306
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಉಪ್ಾಪರ ಕೆಂಚಪಪ ಇತರೆ 9000.00

1307
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಇತರೆ 2200.00

1308
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹಿರೆೋಮನಿ ಸಣ್ೆ ಭಮಯಪಪ ಇತರೆ 13500.00

1309
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಎಂ ಅಮರೆೋಶ ಇತರೆ 15000.00

1310
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆಂಚಿನಬಂಡ್ಡ ದೋವಪಪ ಇತರೆ 10000.00

1311
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಜಂಬಣ್ೆ ಇತರೆ 20000.00

1312
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ುರುಬರ ಹನುಮಂತಪಪ ಇತರೆ 7500.00

1313
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಈಶಾರಗೌಡ ಇತರೆ 10000.00

1314
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ದ ಡಿಬಸಮಾ ಇತರೆ 20000.00

1315
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ರಾಮಪಪ ಇತರೆ 10000.00

1316
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಡ್ಡವಾಳ್ರ ಸಾಾಮಿ ಇತರೆ 15000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1317
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಲಬ ರು ಚಂದರಪಪ ಇತರೆ 3000.00

1318
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಟರಬಸಮಾ ಇತರೆ 1200.00

1319
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬುರಡ್ಡ ಕ್ಮಲಮಾ ಇತರೆ 5000.00

1320
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಣ್ೆ ಕೆ ಟರಪಪ ಇತರೆ 8000.00

1321
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ರಾಗರ್ೋಂದರಶಟಿೆ ಇತರೆ 5000.00

1322
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗ ೋಣಿಬಸವಾ ಇತರೆ 4000.00

1323
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿರುಪಮ ಕೆ ಇತರೆ 5000.00

1324
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಹುಲುಗಪಪ ಇತರೆ 2500.00

1325
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ೋಗಳಿ ಶಮಕ್ಕ ಇತರೆ 7500.00

1326
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ುಮಾರಪಪ ಇತರೆ 20000.00

1327
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಟಿ ಸಣ್ೆ ಕ್ಡಲಬಾಳ್ಪಪ ಇತರೆ 7500.00

1328
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಣ್ೆ ದುರಗಪಪ ಪ.ಜಾತಿ 10000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1329
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಪ.ಜಾತಿ 10000.00

1330
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲಕ್ಷಾಪಪ ಪ.ಜಾತಿ 2500.00

1331
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹರಿಜನ ಮೆೈಲವಾ ಪ.ಜಾತಿ 10000.00

1332
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಮರಿಯಮಾ ಪ.ಜಾತಿ 10000.00

1333
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಗಾಳೆವಾ ಪ.ಜಾತಿ 5000.00

1334
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ಪದಾವಾತಿ ಪ.ಪಂಗಡ 10000.00

1335
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಸ ಲ್ಲ ಸುಧಾಕ್ರ\ ಪ.ಪಂಗಡ 13000.00

1336
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಂಟರ ಸ ೋಮಪಪ ಪ.ಪಂಗಡ 3500.00

1337
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬನಿುಕ್ಲುಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಪ.ಪಂಗಡ 3000.00

1338
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ ಪ.ಪಂಗಡ 5000.00

1339
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಣಿಗಾರ ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಪ.ಪಂಗಡ 7500.00

1340
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮಮಾ ಪ.ಪಂಗಡ 8000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1341
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಣ್ಕಾರ ರಮೆೋಶ ಪ.ಪಂಗಡ 7000.00

1342
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ರೆ ರಾಮವಾ ಪ.ಪಂಗಡ 10000.00

1343
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲುಗಪಪ ಪ.ಪಂಗಡ 5000.00

1344
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮರುತಪಪ ಪ.ಪಂಗಡ 7000.00

1345
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಕ್ರಿಯಪಪ ಪ.ಪಂಗಡ 5000.00

1346
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ಹನುಮಂತಮಾ ಪ.ಪಂಗಡ 12000.00

1347
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಗಾಿಳ್ು ಕ್ಮಲಮಾ ಪ.ಪಂಗಡ 5000.00

1348
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆಂಚಮಾ ಪ.ಪಂಗಡ 15000.00

1349
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಂಬನಗೌಡ ಸಂಚಿ ಇತರೆ 10000.00

1350
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಾಯಲಳ್ು ರಾಮಪಪ ಇತರೆ 3000.00

1351
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ಎಂ ಗುರುರಾಜ ಇತರೆ 25000.00

1352
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ಎಂ ಕ್ವಿತಾ ಇತರೆ 12500.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1353
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿರಾ ವಿೋರಣ್ೆ ಇತರೆ 25000.00

1354
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ಎಂ ಪವಿತರ ಇತರೆ 18700.00

1355
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಇ ಟಿ ನಾಯಕಪಪ ಇತರೆ 20000.00

1356
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬೆ ಮಾನರ ಚಂದರಪಪ ಇತರೆ 15000.00

1357
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಣ್ೆ ದುರುಗಪಪ ಇತರೆ 25000.00

1358
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಪಪ ಇತರೆ 5000.00

1359
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಇತರೆ 10000.00

1360
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಶಂಕ್ರಪಪ ಇತರೆ 10000.00

1361
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಸುಜಾತ ಇತರೆ 7000.00

1362
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬೆಲಗುಂಡ್ಡ ಯಮನುರಪಪ ಇತರೆ 7500.00

1363
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಬಸಪಪ ಇತರೆ 7500.00

1364
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ಮಲಿಪಪ ಇತರೆ 5000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1365
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಣ್ೆ ಬಸಮಾ ಇತರೆ 3000.00

1366
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ವಿೋರಮಾ ಇತರೆ 10000.00

1367
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಈರಮಾ ಇತರೆ 7500.00

1368
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಕ್ಡೆಿಪಪ ಇತರೆ 5000.00

1369
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪುಟೆಪಪನವರ ಮರಿಚಂದರಪಪ ಇತರೆ 4000.00

1370
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಎಂ ಪರೋಮ ಜೆ ಯೋತಿ ಇತರೆ 10000.00

1371
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹನುಮಂತಪಪ ಇತರೆ 7500.00

1372
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ರಿಯಪಪ ಇತರೆ 3700.00

1373
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಎಂ ಅಶ ೋಕ್ಯಯ ಇತರೆ 6000.00

1374
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ನಾಗರಾಜ ಇತರೆ 6200.00

1375
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದುರುಗಪಪ ಇತರೆ 5000.00

1376
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯು ದುರುಗಪಪ ಇತರೆ 10000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1377
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ರಾಜಸಾಬ್ ಇತರೆ 5000.00

1378
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್ ಹುಲ್ಲಗಪಪ ಇತರೆ 5000.00

1379
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ಎನ್ ನಿಂಗಪಪ ಇತರೆ 5000.00

1380
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನವಲ್ಲ ಅಜೆಜೋಶ ಇತರೆ 6000.00

1381
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ ಮಲಿಮಾ ಇತರೆ 4000.00

1382
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಬಸವರಾಜ ಇತರೆ 10000.00

1383
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಂಜಮಾ ಇತರೆ 20000.00

1384
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಪಪಳ್ ನಾಗರತು ಇತರೆ 12000.00

1385
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ ಇತರೆ 20000.00

1386
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಬಾಲಜಿ ಇತರೆ 10000.00

1387
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಎಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಇತರೆ 10000.00

1388
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ಂಪಿಿ ಗುರುಬಸಮಾ ಇತರೆ 12000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1389
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಬಸಮಾ ಇತರೆ 7500.00

1390
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಉಪ್ಾಪರ ಗುರುಬಸಮಾ ಇತರೆ 5000.00

1391
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಕ್ಡಲಬಾಳ್ಪಪ ಇತರೆ 5000.00

1392
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಪಪ ಕೆ ಇತರೆ 9000.00

1393
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಆನಂದ ಎಸ್ ರ್ೈ ಇತರೆ 25000.00

1394
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ಎಂ ಸರಸಾತಿ ಇತರೆ 25000.00

1395
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಣ್ಕಾರ ಮುದುಕ್ಪಪ ಇತರೆ 7500.00

1396
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಈಶಾರಗೌಡ ಇತರೆ 20000.00

1397
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮರಿಯವಾ ಜಿ ಇತರೆ 10000.00

1398
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗಯಯ ಇತರೆ 20000.00

1399
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಎಂ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಯಯ ಇತರೆ 25000.00

1400
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ಇತರೆ 20000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1401
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಇತರೆ 15000.00

1402
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮುದಾಿಲ್ಲ ಈಶಪಪ ಇತರೆ 10000.00

1403
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ಭುವನೆೋಶಾರಿ ಇತರೆ 20000.00

1404
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮರಿಲ್ಲಂಗನಗೌಡ ಎಂ ಇತರೆ 20000.00

1405
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ುಮಾರ ರಾಜೆೋಂದರ ಇತರೆ 25000.00

1406
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿ.ಚೌಡಪಪ ಪ.ಜಾತಿ 10000.00

1407
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದುರುಗಮಾ ಪ.ಜಾತಿ 10000.00

1408
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಪದಾಾವತಿ ಪ.ಪಂಗಡ 20000.00

1409
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾ II ನರಸಮಾ ಪ.ಪಂಗಡ 10000.00

1410
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬನಿುಕ್ಲುಿ ಲಕ್ಷಾಪಪ ಪ.ಪಂಗಡ 20000.00

1411
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗೋಂದರಪಪ ಸ ಬಟಿ ಇತರೆ 10,000.00

1412
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪದಾ ಇತರೆ 6,000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1413
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬನಿುೋಕ್ಲುಿ ಬಸವರಾಜ ಇತರೆ 7,000.00

1414
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ ಗ ೋಣ್ಣಪಪ\ ಇತರೆ 800.00

1415
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿವಪುತರಪಪ ಎತಿತನಮನಿ ಇತರೆ 25,000.00

1416
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಾಯಪಪ ಇತರೆ 5,000.00

1417
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಳಿಮಜಿೆ ವಿೋರಪಪ ತಂದ 
ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ

536, 156 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 4.90 500000.00 586348249438
297250010053850

1
ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1418
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಶಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ 145/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 5.24 500000.00 737384063136 64137149892 ಹಡಗಲ್ಲ

1419
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಈಶಾರಬಾಬು ತಂದ 
ಆಂಜನೆೋಯಲು

401/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.8 20250.00 792679609238 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1420
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಾೋ ತಂದ 
ಆಂಜನೆೋಯಲು

38/8 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.9 20250.00 387608234506 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1421
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ದುರುಗಪಪ ತಂದ ಭಮಯಪಪ 392/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 2.5 21093.75 518971590944 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1422
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯಮನ ರಪಪ ಹೆಚ್ 
ತಾಯಿಯಮುನವಾ

52/3ಎ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 2.56 21093.75 372855391663 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1423
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹಂದಾರಳ್ು ರವಿಂದರ ತಂದ ಬಸಪಪ 280/ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.8 42187.50 342785447266 84133011000067 ಹಡಗಲ್ಲ

1424
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಸುಶಿೋಲಮಾ ಗಂಡ 
ಅಷಠಮ ತಿಯ

338/ಎ, 

339/ಬಿ
ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 24000.00 268715628014 84133011000067 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1425
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿ ಬಾಲಕೆ ೋಟೋಶಾರರಾವ್ ತಂದ 
ವಿ ಪರಮೆೋಶಾರರಾವ್

168/ಎಫ್/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2 33750.00 889367944481 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1426
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಾಣ್ದ ಶಿವಪಪ ತಂದ ಬಾಣ್ದ 
ೆ  ಕ್ಲಕೋರಪಪ

81ಎ/2/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 23625.00 406541037617 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1427
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ವನಜಾಕ್ಷಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

300/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.5 33750.00 _ 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1428
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಾಣ್ದ ಶಿರೋಕಾಂತ ತಂದ ಶಿವಪಪ 82/ಡ್ಡ3 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20250.00 918954531748 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1429
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಈಶಾರಬಾಬು ತಂದ 
ಆಂಜನೆೋಯಲು

401/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.8 20250.00 792679609238 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1430
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಾೋ ತಂದ 
ಆಂಜನೆೋಯಲು

38/8 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.9 20250.00 387608234506 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1431
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ ದುರುಗಪಪ ತಂದ ಭಮಯಪಪ 392/ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 2.5 21093.75 518971590944 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1432
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಯಮನ ರಪಪ ಹೆಚ್ 
ತಾಯಿಯಮುನವಾ

52/3ಎ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 2.56 21093.75 372855391663 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1433
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹಂದಾರಳ್ು ರವಿಂದರ ತಂದ ಬಸಪಪ 280/ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.8 42187.50 342785447266 84133011000067 ಹಡಗಲ್ಲ

1434
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಟಿ ಸುಶಿೋಲಮಾ ಗಂಡ 
ಅಷಠಮ ತಿಯ

338/ಎ, 

339/ಬಿ
ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 24000.00 268715628014 84133011000067 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1435
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ವಿ ಬಾಲಕೆ ೋಟೋಶಾರರಾವ್ ತಂದ 
ವಿ ಪರಮೆೋಶಾರರಾವ್

168/ಎಫ್/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2 33750.00 889367944481 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1436
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಾಣ್ದ ಶಿವಪಪ ತಂದ ಬಾಣ್ದ 
ೆ  ಕ್ಲಕೋರಪಪ

81ಎ/2/ಎ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 23625.00 406541037617 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1437
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಸ್ ವನಜಾಕ್ಷಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

300/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.5 33750.00 _ 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1438
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಾಣ್ದ ಶಿರೋಕಾಂತ ತಂದ ಶಿವಪಪ 82/ಡ್ಡ3 ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾರಕ್ಷ್ 0.4 20250.00 918954531748 84133011000067 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1439
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕ್ುಮಾರ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಗುಂಡಾನಾಯಕ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾತಿ _ _ _ 878066994047 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1440
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ ಯಮನ ರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಹನಿಮಂತಪಪ

_ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 878066994047 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1441
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಯಮುನಪಪ _ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 598938006406 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1442
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ೆುಸಾಾನ್ ತಂದ ಮಹಮದ್ 
ಶರಿೋಫ್

_ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 434820213136 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1443
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 602961927149 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1444
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ಉಮಾಪತಿ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 526510061323 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1445
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಸವರಾಜ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 931853820954 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1446
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ನಿಜಲ್ಲಂಗಪಪ ಹೆಚ್ ತಂದ 
ಚಂದರಪಪ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 264085686845 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1447
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ದ್ದವಾಕ್ರ ತಂದ ದುರುಗಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 868743213727 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1448
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಪ್ಾಂಡುನಾಯಕ ತಂದ 
ಪಿೋಯಾಯನಾಯಕ

_ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ _ _ _ 818143653201 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1449
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ ತಂದ ಚನುಬಸಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 399647278346 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1450
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ನಿೋಲಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 900803950185 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1451
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಶಣ್ುಾಖಪಪ _ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 550296524591 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1452
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಜೆ ಯೋತಿ ತಂದ ಇಂದರಪಪ _ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 484674114985 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1453
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎ ಮ ಗಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 294322960186 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1454
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹೆಚ್ ಪಂಪನಗೌಡ ತಂದ ಹೆಚ್ 
ಕೆ ಟರಗೌಡ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 548720488777 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1455
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಲ್ ಟಿ ಮುಕ್ಕಣ್ೆ ತಂದ 
ತಯೋಜಯನಾಯಕ

_ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 845050982419 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1456
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಾವುಷಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಗ ೋವಿನಂದನಾಯಕ

_ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 786461955757 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1457
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಲ್ ಎಂ ಪಂಪ್ಾನಾಯಕ ತಂದ 
ಮೆೋಘಯನಾಯಕ

_ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ _ _ _ 346725352027 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1458
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಲ್ ಆರ ಪ್ಾಂಡುನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮನಾಯಕ

_ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ _ _ _ 574556683599 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1459
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಲ್ ಡ್ಡ ಲ್ಲಂಗನಾಯಕ 
ಡಾಕ್ಯನಾಯಕ

_ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ _ _ _ 605537911250 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1460
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಜಗದ್ದೋಶ ತಂದ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 358971991203 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1461
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ವಿ ಹೆಚ್ ವಿೋರನಗೌಡ ತಂದ 
ಪಂಪನಗೌಡ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 214291588029 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1462
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹೆಚ್ ಪಂಪನಗೌಡ ತಂದ ಹೆಚ್ 
ಕೆ ಟರಗೌಡ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 741461133429 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1463
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ ಸುಭಾನಿ ತಂದ ಮಾಷಮ್ ಅಲ್ಲ _ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 415952668777 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1464
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಆರ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಮಲಿಂಗಸಾಬ್

_ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 921226459029 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1465
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎ ಆನಂದ ತಂದ ಯಮುನಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 280199918843 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1466
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಜಿ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ಪಂಪಣ್ೆ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 765100233929 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1467
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಚಂದರನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮನಾಯಕ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಜಾತಿ _ _ _ 992650892539 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1468
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಗಂಗಪಪ ತಂದ ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 489471552928 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1469
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಸ್ ನುಂಕೆೋಶ ತಂದ ಸಿ ಕ್ರಿಯಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 544903337933 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1470
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಜಿ ಹೆೋಮಣ್ೆ ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 236337002371 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1471
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಚ್ ರಾಮಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ _ _ _ 939330105223 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1472
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ ಈರಪಪ ತಂದ ತಿಂದಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 210239919609 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1473
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಪಿ ಚಾಂದಬಾಷ್ ತಂದ 
ನಬಿೋಸಾಬ್

_ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ _ _ _ 201986381990 ಹಡಗಲ್ಲ

1474
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎ ಬಸಪಪ ತಂದ ತಿರುಕ್ಪಪ _ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ _ _ _ 489471552928 ಹಡಗಲ್ಲ

1475
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಟಿ ಎಂ ಶೋಖರಯಯ ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

_ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ _ _ _ 709392015270 ಹಡಗಲ್ಲ

1476
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ ಮುದುಕ್ಪಪ ತಂದ ಸಂಕ್ರಪಪ _ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ _ _ _ 743481361114 ಹಡಗಲ್ಲ

1477
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ ರಾಮಣ್ೆ ತಂದ ಬಿ 
ಮರಿಯಪಪ

_ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 423367738632 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1478
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಮಲಿಪಪ

_ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 317001341715 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1479
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಟಿ ಗಂಗಾಧರ ತಂದ ಗುಂಡಪಪ _ ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 825521138881 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1480
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ _ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂಗಡ _ _ _ 28892198034 ಹಡಗಲ್ಲ

1481
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ ಶಂಖರಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ _ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 608461838284 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1482
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ ಚಿದಾನಂದ ತಂದ ಮಲಿಪಪ _ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ _ _ _ 428868617635 ಹಡಗಲ್ಲ

1483
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಪವನಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ _ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ _ _ _ 717593240927 ಹಡಗಲ್ಲ

1484
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಅಂದಾನಪಪ ತಂದ ಸುರೆೋಶ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 241966010283 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1485
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಟಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಗ ೋಣ್ಣಪಪ _ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ _ _ _ 377371668753 ಹಡಗಲ್ಲ

1486
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ವಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ _ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 737227272417 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1487
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಜಿ ಯಲಪಪ ತಂದ ಹೆಗೆಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 560803071748 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1488
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಜಿ ಆಕಾಶ ತಂದ ಮಹ್ಾದೋವಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 313060487665 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1489
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸತಯಪಪ ತಂದ ಯಂಕ್ಪಪ _ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ _ _ _ 361777940705 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1490
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ನಾಗಭ ಷಣ್ ತಂದ ಗಂಗಪಪ _ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ _ _ _ 830317395306 ಹಡಗಲ್ಲ

1491
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ರಾಜಪಪ ಎನ್ ತಂದ ಹುಲುಗಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 666973953619 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1492
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ನಿೋಲಪಪ ತಂದ ಕ್ಲಿಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 628450840886 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1493
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದೋವಮಾ ಗಂಡ ರಾಜೆೋಶ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 615228323709 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1494
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಸಿ ದಾಯಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಚನುವಿೋರಪಪ 
ಸಿ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 365494879118 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1495
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಸಿ ಕ್ರಿಬಸಮಾ ಗಂಡ 
ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಸಿ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 833543378732 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1496
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಂ ಜಿ ಶಿಲಪ ಗಂಡ ಜಗದ್ದೋಶ್ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 984230621994 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1497
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಟಿ ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ಟಿ ನಾಗರಾಜ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 349231605951 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1498
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಟಿ ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ ಗಂಡ ಟಿ ಶಿರೋಹರಿ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 349231605951 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1499
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಿೋಲಾವತಿ ಗಂಡ ಭಿೋಮಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 767873009536 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1500
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಶ್ಾರದ  ಗಂಡ ತಾರಾನಾರ್ಥ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 527600374547 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1501
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಸಮಾ ತಂದ ರಾಮಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 438921652044 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1502
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ.ಬಿ ಗಂಡ 
ಸ ೋಮಪಪ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 355949039516 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1503
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ವಾಣಿ ಗಂಡ ಸ ೋಮಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 683421363538 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1504
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ.ಕ್ವಿತಾ ಗಂಡ ಕೆ.ಅಂಜಿನಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 436057315820 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1505
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರೆೋಣ್ುಕ್ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 382926273921 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1506
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜೆ ಯೋತಿ ಗಂಡ ಕೆ ಟರೋಶ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 41677393891 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1507
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗೌರಮಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 481677393891 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1508
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದೋವಿರಮಾ ಗಂಡ ಕ್ರಿವಿೋರಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 397582324960 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1509
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗ ೋಣ್ಣಮಾ ಗಂಡ ಗ ೋಣ್ಣಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 616876119097 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1510
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ.ಕೆ ಸುಭದರಮಾ ಗಂಡ ಪರಭಾಕ್ರ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 282741550577 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1511
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಸಿಂಧ ರಶಿಾ 
ಗಂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕೆ ಟರೋಶ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 699611082930 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1512
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲತಾಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ರಾಜಸಾಬ್ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 277563723647 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1513
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷಾಮಾ ಗಂಡ ನಿಂಗಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 582715356162 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1514
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಾವಿತರಮಾ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾರ್ಥ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 220936400327 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1515
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 375131520135 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1516
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರಿೋಫ್ ಬಿ ಗಂಡ ಫಕ್ಲಕೋರಸಾಬ್ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 747952060819 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1517
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾಂತಲ ಗಂಡ ಪಂಪನಾಯಕ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 939523202885 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1518
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ನಾಗರತುಮಾ ಸಿ ಗಂಡ ಕೆಂಚಪಪ 
ಸಿ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 894826296810 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1519
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎನ್ ಇಂದ್ದರಾ ತಂದ ವಾಮೆೋಶ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 890085026581 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1520
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾರವಣಿ ಗಂಡ ಕ್ುಮಾರಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 357938126439 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1521
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾಮಲ ಕೆ ಗಂಡ ಮಹ್ಾಂತೋಶ ಕೆ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 773426962841 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1522
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ನಾಗಮಾ ಕೆ ತಂದ 
ಗ ೋಣಿಸಬಸಪಪ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 879615385222 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1523
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರುದರಮಾ ಗಂಡ ವಾಮೆೋಶ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 363107467544 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1524
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಿ ಗೌರಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 810715685601 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1525
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ದೋವಪಪರ ಬಸಮಾ ಗಂಡ 
ರೆೋವಣ್ಸಿದಿಪಪ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 673350711090 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1526
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಲಕ್ಷ್ಾೋಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಪ್ಾಂಡುನಾಯಕ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 484359882595 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1527
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕ್ರಿಯಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 962952286486 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1528
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದೋವಕ್ಕ ಗಂಡ ನಂದಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 774922649990 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1529
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷಾಮಾ ಗಂಡ ಚಂದರಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 978851363600 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1530
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ.ಸುನಿತಾ ಗಂಡ ಇಂದರಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 853907300144 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1531
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಮಕ್ಕ ಗಂಡ ದೋವಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 963834015788 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1532
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಹೆೋಶಮಾ ಗಂಡ ಜಂಬಣ್ೆ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 801444255417 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1533
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಮಾಯಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 439514787038 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1534
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹನುಮಕ್ಕ ಪಿ ಜಿ ಗಂಡ ಕ್ಡೆಿಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 423571282102 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1535
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಣ್ೆಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ನಿಂಗಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 553680929262 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1536
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸ ೋಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಕ್ುಮಾರಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 786859138619 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1537
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎನ್ ಭರತಮಾ ಗಂಡ ಕೆಂಚಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 301672114444 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1538
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ಮರುಳ್ಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 397604622706 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1539
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಎಂ ಭಾಗಯಮಾ ಗಂಡ 
ನಿಂಗಾರಾಜಪಪ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 408973248606 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1540
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಶ್ಾಂಭವಿ ಗಂಡ ಲಕ್ಷಾಣ್ಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 445964554637 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1541
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಕೆ ದುರುಗಮಾ ಗಂಡ 
ದೋರ್ೋಂದರಪಪ

_ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 682893028630 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1542
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ ಯಲಿಮಾ ಗಂಡ ಬಸಪಪ _ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ _ _ _ 517337544091 2005479703 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1543
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಎಂ ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

167/ಎ/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 15000.00 707973049008 64046465757 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1544
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಕಾಂತಿರಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಸಂಗಪಪ

321/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 8000.00 216655039127 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1545
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಹಿರೆೋಮನಿ ಬಸಪಪ ತಂದ ಲ್ಲಂಗಪಪ 121/ಓ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 3900.00 895409404299 06142210000810 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1546
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಕೆ ಎಂ ಷಣ್ುಾಖಪಪ ತಂದ 
ಮರುಳ್ಯಯ

261/ಬಿ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯಿ 0.77 8000.00 919511493326 37616731224 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1547
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಚನುಬಸಮಾ ಗಂಡ ಪಂಪಣ್ೆ 89/ಡ್ಡ ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.95 8000.00 493151954547 64045896370 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1548
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಶಟಿೆ ತಂದ 
ಉಮಾಪತಪಪ ಶೋಟಿೆ

430/2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.98 14000.00 645095888892 120010004636 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1549
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಇ ಗ ೋಪ್ಾಲಕ್ೃಷೆ ತಂದ ಇ 
ಸಿದಿಪಪ

514/ಬಿ2 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.29 25000 874120322614 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1550
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ತಿರುಕ್ಪಪ ತಂದ ಕೆ ಟರಪಪ 39/ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 8000 869002645629 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1551
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಎ ಶ್ಾಂತಮಾ ಗಂಡ ಎ 
ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಪಪ

12ಎ/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.63 8000 978644441135 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1552
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಎಂ ತಂದ 
ಭಿೋಮಪಪ

52ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.95 8000 656795219350 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1553
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಚನುಪಪ ತಂದ ಮರಿಯಪಪ 11ಸಿ/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.61 8000 388602455857 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1554
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಕೆ ಯಮುನವಾ ಗಂಡ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

112ಬಿ. 

111ಬಿ
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 100000 227885855919 10622100075600 ಹಡಗಲ್ಲ

1555
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಎಂ ವಿ ಪದಿರಾಜು ತಂದ 
ಸತಯನಾರಾಯಣ್ರಾಜು

234/ಎ, 

324/ಸಿ
ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 3.85 100000 440005511336 224710100055052 ಹಡಗಲ್ಲ

1556
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಟಿ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ತಿಪ್ಾಪರೆಡ್ಡಿ

119/ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.45 100000 725464909951 06182200012819 ಹಡಗಲ್ಲ

1557
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಎಸ್ ಹೆೋಮಾವತಿ ಗಂಡ ಚಂದರಪಪ

304/3, 

299/ಬಿ/4
ತಂಬರಹಳಿಳ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 100000 980514705969 64055542863 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1558
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಸಕ್ಲರೋಹಳಿಳ ಬಸವರಾಜಪಪ ತಂದ 
ಎಸ್ ಶೋಖರಪಪ

238/ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.70 8000 845622047170 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1559
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ವಿಗರಿ ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಬುಳ್ಳಪಪ

254/ಸಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.56 8000 615979350698 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1560
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಎ ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

117/ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 8000 487147905855 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1561
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಬಸವರಾಜ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ತಂದ 
ಮಲಿನಗೌಡ

117/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 8000 556973876563 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1562
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಈ ಗ ೋವಿನಂದಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

38/ಎ/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 5.00 8000 306949361891 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1563
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ವಮಾಾರಿ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಬಾಳ್ಪಪ

25ಎ/33 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.89 8000 782460382244 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1564
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಬಿ ಹನುಮವಾ ಗಂಡ ರುದರಪಪ 264/ಸಿ/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 8000 305673716455 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1565
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಹೆಚ್ ಬನಿುೋಕ್ಲಿಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

206/ಎ/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.15 8000 961660533448 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1566
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಕೆ ಶಿದಿಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಸುಭಾಕ್ರಪಪ

204/ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.15 8000 984282475593 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1567
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ವಿ ಹೆಚ್ ವಿೋರನಗೌಡ ತಂದ ಹೆಚ್ 
ಪಂಪನಗೌಡ

171/3 ಕೆ ೋಗಳಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.65 28000 985124482312 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1568
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಹರಿಜನ ಯಂಡರಮಾನಹಳಿಳ 
ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ಮೆೈಲಪಪ

149/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.72 10000 622487588553 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1569
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಗಲ್ಲಿ ಶ್ಾವಿಂತರಮಾ ಗಂಡ 
ಜಾತಪಪ

227/1 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 2.12 110000 253072346131 20008127009779 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1570
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಹನುಮವಾ ತಾಯಿ 
ಹುಚಚಂಗವಾ

441/ಬಿ/1ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 40000 448260361036 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1571
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ದ ಡಿಮೆೈಲಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಯಪಪ

480 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 4.00 10000 274109277489 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1572
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಪ್ಜಾರ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಾಯಿ 
ಮಾಯವಾ

72/ಇ/7 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 10000 793288005466 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1573
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಸಿ ಲಕ್ಷಾವಾ ಗಂಡ ಸಿ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ 59/4 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 10000 517786213632 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1574
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ದ ಡಿಮನಿ ಮರಿಯವಾ ತಾಯಿ 
ಬಸಮಾ

7/1ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 10000 354038120637 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1575
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಹ್ಾಯಟಿ ಮರಿಯಪಪ ತಾಯಿ ಹೆಚ್ 
ದುರುಗಮಾ

236/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 10000 224867377112 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1576
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಬಸವರಾಜ ತಂದ ವಡರ 
ದುರುಗಪಪ

190/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 10000 _ 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1577
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಬಿ ಗ ೋಣ್ಣಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

393/ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 10000 441538658343 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1578
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಬಿ ಹನುಮವಾ ಗಂಡ ಕಾಳ್ಪಪ 242/ಬಿ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 10000 343336948573 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1579
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಹೆಚ್ ಪ್ಜಾರ ಮರಿಯಮಾ 
ಗಂಡ ನಿಂಗಪಪ

236/ಸಿ/2 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.54 10000 277384428939 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1580
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಚಲವಾದ್ದ ದೋವಪಪ ತಂದ 
ಸಂಗಬಸಪಪ

149/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 10000 897410885586 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1581
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಚಲವಾದ್ದ ಬಸವಾ ಗಂಡ ಈರಪಪ 59/4 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 10000 213893870740 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1582
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಹೆಚ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಾಯಿ 
ಹೆ ಳಿಯವಾ

68/7 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 10000 515770659960 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1583
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ದೋವಪಪ ತಂದ ಹೆಚ್ ಹಡಗಲ್ಲ 
ಯಮುನಪಪ

68/9 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.90 10000 424998536555 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1584
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಚಲವಾದ್ದ ಯಲಿಪಪ ತಂದ 
ಈರಪಪ

148/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 10000 961656437415 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1585
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

118/3 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂ ಮಲ್ಲಿಗ 0.50 25000.00 507625546055 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1586
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಎನ್ ಭರತ್ ತಂದ ಎನ್ 
ಶಿರೋನಿವಾಸ

17/4, 17/1 ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.82 30000.00 264085686845 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1587
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಬಿ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಗ ೋವಿನಂದಪಪ

87/ಜೆ/3, 

87/ಜೆ/5, 

87/ಜೆ/2

ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂ ನುಗೆ 0.87 40000.00 866280069613 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1588
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಅಣ್ಜಿ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ತಂದ ಸಂಗಪಪ 283/ಎ3 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.51 10000.00 288906335349 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1589
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಕಾಯದ್ದೆೋಹಳಿಳ ಭಮಯಪಪ ತಂದ 
ಶಿವಪಪ

32/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.48 10000.00 331000090940 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1590
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ತಳ್ವಾರ ಪರಕಾಶ ತಂದ ತಳ್ವಾರ 
ಭಿೋಮಪಪ

305/ಬಿ/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಪಂ ನುಗೆ 1.32 100000.00 584710523727 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1591
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಮೆೋಟಿ ಗ ೋಪ್ಾಲ ತಂದ 
ಬಸವರಾಜಪಪ

619/ಎ2 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 100000.00 335466065610 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1592
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಕೆ ಹನುಮಂತವಾ ಗಂಡ 
ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ

273 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ನುಗೆ 2.50 100000.00 _ 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1593
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ತಳ್ವಾರ ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ ತಂದ 
ಗಿರಿಯಪಪ

239/ಬಿ/1ಎ
ಫ್2ಎ

ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 100000.00 990645703342 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1594
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಚಿಲುಗ ೋಡು ಹನಾಪಪ ತಾಯಿ 
ದುರುಗಮಾ

7/1ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 100000.00 688929260482 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1595
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಮುತ ಕರು ನಿಂಗವಾ ಗಂಡ 
ಮರಿಯಪಪ

94/ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.70 100000.00 846865839314 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1596
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ನಂದ್ದೋಹಳಿಳ ಮಹೆೋಶ ತಾಯಿ 
ಸುಶಿೋಲಮಾ

38ಎಫ್ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 10000.00 256883560825 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1597
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಎಲ್ ಬಿ ಸ ೋಮಿನಾಯಕ ತಂದ 
ಭೆ ೋಜಯನಾಯಕ

178/ಸಿ3ಬಿ ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 10000.00 275181844117 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1598
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ದೋವಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದರನಾಯಕ 3/ಬಿ/4ಎ ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.78 10000.00 719868964386 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1599
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಹರಿಜನ ಗುಂಡಮಾ ಗಂಡ 
ರಾಮಪಪ

500ಎ/1 ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಪೋರಲ 0.8 10000.00 612607997628 37616731224 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1600
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಮಾಯಪಪ ಪಿ ತಾಯಿ ಕೆಂಚವಾ 3ಬಿ/3 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 10000.00 534335872317 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1601
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಹರಿಜನ ಬಸಮಾ ಗಂಡ 
ಚಿಮಾನಹಳೆಳಪಪ

420/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 0.45 10000.00 270614651813 917020019950476 ಹಡಗಲ್ಲ

1602
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ವಿೋರಮಾ ಗಂಡ ಶಿದಿಪಪ 214/2 ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.04 7840.00 899978690165 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1603
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಟಿ ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಬಸಪಪ

252/1 ಹಂಪಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.77 125000.00 572177515843 10622101003776 ಹಡಗಲ್ಲ

1604
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಕೆ ಸುಲ್ಲ ೋಚನಮಾ ಗಂಡ ಗಂಗಪಪ 27/ಡ್ಡ, 27/ಎ ಕೆ ೋಗಳಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 47197.00 89431414723

654500210000189

1
ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

1605
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಬಸಮಾ ಗಂಡ ರಾಜೆೋಂದರಪಪ 305/ಸಿ/2 ತಂಬರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 2 119000.00 879740183985 917020019950476 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

ತಾಲ ಿಕ್ು : 

ಹೆ ಸಪೋಟ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

1
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಗಾಳೆಪಪ ತಂದ ವಡಿರ 
ಸಿದಿಪಪ

189/B ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 0.14 560.00 325443631520 64138266265 ಕ್ಂಪಿಿ

2
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ. ಜೆ. ಹವಾಬಿೋ ಗಂಡ ಜೆ. 

ಮಹಮಾದ್
325/A1, 

325/A2
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 6500.00 860706992335 54044230147 ವಿಜಯನಗರ

3
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಚಲಾಿ ರ್ಂಕ್ಟರಂಗಯಯ 
ತಂದ ನರಸಪಪ

60 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
(ಜಿ-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
4 40800.00 963033803180 62474014376 ಕ್ಂಪಿಿ

4
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಕೆ.ಎಂ.ಯು.ಕೆ ಟರಯಯ 
ತಂದ ಬಸಯಯ

153/A/2, 

183
ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 6500.00 953739316403 30544607944 ವಿಜಯನಗರ

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

5
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಖಾಜಾ ಹುಸೋನ್ ನಿಯಾಜಿ 
ತಂದ ಲ್ಲೋ. ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್

283, 284/A ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 6500.00 738341817969 64055761942 ವಿಜಯನಗರ

6
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಜಿ. ಸಿದಿನಗೌಡ ತಂದ 
ಫಕ್ಲೋರಗೌಡ

24/A ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.64 10725.00 472194184217 301901000004759 ಕ್ಂಪಿಿ

7
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಕ್ಣಿಮೆಪಪ

143 ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ. ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.53 3445.00 365565890952 20031127000540 ವಿಜಯನಗರ

8
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ. ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಸಿದಿಪಪ

142/A3, 

142/A1, 

142/A2

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ. ದಾಳಿಂಬೆ 2 5680.00 880137935996 52120252412 ವಿಜಯನಗರ

9
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಎಂ. ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷೆಪಪ ತಂದ 
ಲಕ್ಷ್ಾೋನಾರಾಯಣ್

62/ಎ, 

62/ಬಿ, 

62/ಸಿ, 

63/ಎ, 

63/ಬಿ. 63/ಸಿ

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
(ಜಿ-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
4 40800.00 674057474082 1425101011450 ಕ್ಂಪಿಿ

10
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ.ಪ್ೋಲ ರು ವಿಜಯಪ್ಾರ್ಥಯ 
ಸಾರಥಿ ತಂದ ಲ್ಲೋ. ಬಾಲರಂಗಯಯ

250/H/1C ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
(ಜಿ-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
1.25 12750.00 540532006440 20260912056 ಕ್ಂಪಿಿ

11
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಸಿ. ಜಾನಕ್ಲ ಗಂಡ ಜಿ. 

ಸಿದಿನಗೌಡ
74/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ

(ಜಿ-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
1.2 12240.00 479308040390 158000100126223 ಕ್ಂಪಿಿ

12
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ.ಎಸ್. ಚಿನುಪುಲಾಿರೆಡ್ಡಿ 
ತಂದ ಲ್ಲೋ. ಎಸ್. ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ

293/B/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
(ಜಿ-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
1.3 13260.00 815336445321 64185551700 ಕ್ಂಪಿಿ

13
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿಜನ ದುಗಯಮಾ 
ಗಂಡ ಹರಿಜನ ಐವಾಳೆಪಪ

212 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 0.8 3200.00 817810307221 0 6042200117527 ಕ್ಂಪಿಿ

14
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ವಡಿರ ಓಬಳೆೋಶ ತಂದ 
ವಡಿರ ಸಿದಿಪಪ

189/3 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 0.32 1280.00 987123610764 0 629200003532 ಕ್ಂಪಿಿ

15
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಹೆಚ್. ಯಂಕ್ಮಾ ತಂದ 
ಬುಸಯಪಪ

183 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 2 8000.00 350972801343 0 6042210005560 ಕ್ಂಪಿಿ

16
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಸತಯಪಪ 26/2, 25/3 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.7 9656.00 863805288928 654800010025069 ಕ್ಂಪಿಿ

17
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಮಾಗಳ್ ಕ್ೃಷೆಪರಸಾದ 
ತಂದ ರಾಮಮ ತಿಯರಾವ್

238/B ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.96 16812.00 436716359478 0 6112200107796 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

18
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ.ಎಲ್. ತಿಪಪಣ್ೆ ತಂದ 
ದೋವಲಾನಾಯಕ

1238/2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.93 12545.00 764840498248 842210100010419 ವಿಜಯನಗರ

19
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಅವಲಕ್ಲಕ ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

25/.4 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 0.64 2560.00 537155814008 10686101053823 ಕ್ಂಪಿಿ

20
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ವಿ.ಶಿವರಾಮಕ್ೃಷೆ ತಂದ 
ವಿ. ಸತಯನಾರಾಯಣ್

480/C, 

481/B
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.34 7611.00 570370667477 0 545101017675 ಕ್ಂಪಿಿ

21
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಭಾರತಮಾ ಗಂಡ 
ಬಾಲರಂಗಯಯ

254/B/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
(ಜಿ-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
1.25 12750.00 742382714843 64163974958 ಕ್ಂಪಿಿ

22
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ.ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ವಿೋರಪಪ
541/ಎ/3, 

541/ಎ/1
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.5 9750.00 730495051278 10686100003553 ಕ್ಂಪಿಿ

23
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ.ಕೆ.ರಂಗನಾಯಕ್ಲು ತಂದ ಕೆ. 

ಕೆ ೋನಯಯ

759/1, 

756/2, 

756/1

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
(ಜಿ-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
2 20400.00 499306499454 37262462714 ಕ್ಂಪಿಿ

24
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ.ಹ್ಾಗಲ ರು ಮೌಲ್ಲೋಶ ತಂದ 
ಸ ೋಮಪಪ

567/A, 568 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.5 9750.00 819558817365 0 6112200070915 ಕ್ಂಪಿಿ

25
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಬಾಸರಾಧಮಾ ಗಂಡ 
ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ರೆಡ್ಡಿ

190ಎ/1, 

ಎ/2, 

190/ಬಿ, 

190/1ಬಿ

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರು 1 4000.00 26842955862 10809100020669 ಕ್ಂಪಿಿ

26
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ ಬಾಸಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ 
ಬಾಸರಾಮ ರಡ್ಡಿ

190ಬಿ, 

190/ಸಿ
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರು 2.36 9440.00 655003106438 10809100020677 ಕ್ಂಪಿಿ

27
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಪುಟಿೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಪಟಿೆ ಅಯಯಪಪ

465/ಬಿ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.35 2275.00 870563542032 10786100004603 ಕ್ಂಪಿಿ

28
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಶಿರೋರಾಮ ತಂದ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ
77/1/ಎ, 

198/ಎ/1
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.8 11700.00 943766523098 ############### ಕ್ಂಪಿಿ

29
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ಕೆ ೋದಂಡರಾಮ 
ತಂದ ಹೆಚ್. ಪ್ಾಂಡುರಂಗ

136, 198/8 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.92 5980.00 227178004186 ############### ಕ್ಂಪಿಿ

30
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಸಿ.ಕೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಶಟಿೆ 
ತಂದ ಕೆ. ಲಕ್ಷಣ್ಶಟಿೆ

428ಬಿ/3ಎ/ಬಿ
/1ಸಿ

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.8 10224.00 900894864842 ############### ವಿಜಯನಗರ

31
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ. ಸ ಟೆಲ್ಲಿ ಜೆೈನಾಬಿ 
ಗಂಡ ಸ ಟೆಲ್ಲಿ ಬುಡನ್ ಸಾಬ್

44/ಎ1/ಎ2
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 6816.00 711718319272 842110100011858 ಹಗರಿಬಮಾನಹಳಿಳ

32
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ. ಸೈಯದ್ ಸಮಿರನ್ 
ಬಾನು ಗಂಡ ಸೈಯದ್ 

ಸಮಿೋರುಲಾಿ
255, 254 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 2.07 13455.00 692985110840 30922939289 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

33
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಸೈಯದ್ ಸಪರತ್ ಖಾದ್ದರ 
ತಂದ ಸೈಯದ್ ಸಮಿೋರುಲಾಿ

833 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 6500.00 54044230147 20268852010 ವಿಜಯನಗರ

34
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಕ್ುಬೆೋರನಾಯಕ ತಂದ 
ಠಾಕಾಯನಾಯಕ

78/2
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.3 7384.00 300741913149 33430100007286 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

35
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಗುತಿತರಾಮನಾಯಕ ತಂದ 
ಕ್ರೆೋಪಿಯಾಯನಾಯಕ

96/B, 

138/A

ಮರಿಯಮಾನ
ಹಳಿಳ

ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.3 7384.00 988895533133 842110100009497 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

36
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ. ಬುಡೆಿಮಾ ಗಂಡ 
ಬುರಯಯಯ

295/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 4544.00 875512521772 10746100007185 ಕ್ಂಪಿಿ

37
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ. ಬಿ. ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ ಬಿ. 

ಹನುಮಂತಪಪ
137/C ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ. ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 6816.00 882629475831 0 60425869218369 ಕ್ಂಪಿಿ

38
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕ್ುಮಾರಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಾೋ ತಂದ ಕೆ. 

ಗಂಗಯಯ
127/B2b ಕ್ುರುಗ ೋಡು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.35 1988.00 311384349429 62214330060 ಕ್ಂಪಿಿ

39
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ. ಮಾಳಿೆ ಕ್ಪತಮಾ 
ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್. ಮಾಳಿೆ ಗಿಡಿಪಪ

67/D
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1 5680.00 244973024313 842110110010062 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

40
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ.ಪಿ.ಹೆಚ್.ನಿೋಲಮಾ 
ಗಂಡ ಪಿ.ಹೆಚ್.ಪಂಪ್ಾಪತಿ

66/1
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.4 7952.00 784379682540.. 10739130000295 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

41
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ.ಮಾಳಿೆ ಓಂಕಾರಪಪ ತಂದ 
ಗಿಡಿಪಪ

73/C, 71/B
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.5 8520.00 263409037140 842110110010003 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

42
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ. ಪಿ.ಹೆಚ್. ಹುಲ್ಲಗಮಾ 
ಗಂಡ ಪಿ.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತಪಪ

63/E/1
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 0.75 4260.00 836697712537 10739101020597 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

43
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಬಂದ್ದ ರಾಮಕ್ೃಷೆ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಬಸಪಪ

282/*/1, 

42/*/B
ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 19500.00 208242973080 20031127000056 ವಿಜಯನಗರ

44
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ. ನಗರದ ಲಕ್ಷಾವಾ ಗಂಡ 
ಲ್ಲೋಟ್ ನಗರದ ಹುಚಚಪಪ

92/*/B ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.15 2925.00 332383511674 20031127000055 ವಿಜಯನಗರ

45
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ತಳ್ವಾರ ಕೆ ಟರಪಪ ತಾಯಿ 
ಕೆಂಚಮಾ

330/*/3
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂ

ತರಕಾರಿ 
(ಹೆೈಬಿರಡ್)

1 20000.00 350665973100 20014127000262 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

46
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ತಂದ 
ಸ ೋಮಾಿನಾಯಕ

27/B
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ 
(ಹೆೈಬಿರಡ್)

1 20000.00 268811439985 842110110014540 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

47
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ರಾಮನಾಯಕ ತಂದ ಗಾಯಂಗಿ 
ಚಂದಯನಾಯಕ

165 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ
(G-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
0.38 11628.00 669005452535 0 6322210001292 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

48
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ. ಟಿ. ಹನುಮಂತಮಾ 
ಗಂಡ ಕೆ. ಮಲಿಯಯ

49/2A, 

49/2B, 

50/1

ಮರಿಯಮಾನ
ಹಳಿಳ

ಇತರೆ ದಾಳಿಂದ 2.6 44304.00 675616747641 481702010005180 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

49
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ 
ಹೆಚ್. ಪಂಪಣ್ೆ

1161/4 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂದ 0.6 10224.00 960974833037 20012127000666 ವಿಜಯನಗರ

50
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಎ. ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಾಯಿ 
ಹುಲ್ಲಗಮಾ

92/*/1
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂ

ತರಕಾರಿ 
(ಹೆೈಬಿರಡ್)

1 20000.00 360953985303 10739100023060 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

51
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಬಾಷಾ ತಂದ ಎಸ್. 

ರಸ ಲ್ ಸಾಬ್
66 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂದ 1.68 28624.00 990349615439 0 6112200052020 ಕ್ಂಪಿಿ

52
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಉ. ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಪಪ

699/2, 

700, 424/B
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ

(G-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
1.25 38250.00 762332393055 10786100000768 ಕ್ಂಪಿಿ

53
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಗವಿಸಿದಿಪಪ ತಂದ ಹಂಪಣ್ೆ 46/*/A ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ 

(ಹೆೈಬಿರಡ್)
1 20000.00 472089002844 481702010007653 ವಿಜಯನಗರ

54
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಹಂಪನಗೌಡ ತಂದ 
ರಾಮನಗೌಡ

144/A/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ 

(ಹೆೈಬಿರಡ್)
1 20000.00 658287100350 20011127000014 ವಿಜಯನಗರ

55
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಬೆೋವಿನಾಳ್ ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಗವಿಸಿದಿಪಪ

19/B/1 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.5 30000.00 239536819392 10879101046090 ವಿಜಯನಗರ

56
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ. ಡ್ಡ. ಹೆ ಸ ರಮಾ 
ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ ಡ್ಡ.ಎಂ. 

ಹನುಮಂತಪಪ

106/A/2, 

106/1
ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.4 24000.00 230578003090 20031127001600 ವಿಜಯನಗರ

57
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ತಾಡ್ಡ ರ್ಂಕ್ಟಕೆ ಂಡಾ ತಂದ 
ಪಿೋರಾ ರೆಡ್ಡಿ

40/1, 

39/*/2B
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂದ 1.36 23174.00 924930280242 20261564936 ಕ್ಂಪಿಿ

58
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಸುದಶಯನರೆಡ್ಡಿ  ಟಿ.ವಿ. 

ತಂದ ಕೆ ಂಡಾರೆಡ್ಡಿ
39/3 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂದ 0.88 14995.00 910465897351 64048939175 ಕ್ಂಪಿಿ

59
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಕ್ೃಷೆಮೋಹನ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ತಾಡ್ಡ ರ್ಂಕ್ಟಕೆ ಂಡ ರೆಡ್ಡಿ

38/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂದ 0.65 11076.00 304529732615 62453017008 ಕ್ಂಪಿಿ

60
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿ. ಮಂಜುಳ್ಾ ಗಂಡ 
ಬಿ. ಮಾಗಯದಪಪ

579/2 ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.66 12870.00 299109687835 20031127000248 ವಿಜಯನಗರ

61
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಗುದ್ದಿ ಪರಶುರಾಮಪಪ 
ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ

103/A1, 

103/A2
ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.56 10920.00 943781865001 32405514884 ವಿಜಯನಗರ

62
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ ಡ್ಡ. ಪವಾಡೆಮಾ ಗಂಡ 
ಲ್ಲೋಟ್ ದೋವಲಾಪುರ ಗಾಳೆಪಪ

374/*/* ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.78 15210.00 409151020110 20031127000851 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

63
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ನಾಯಕರ ರಾಮಯಯ ತಂದ 
ನಾಯಕರ ಈರಣ್ೆ

8/*/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
(G-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
1 30600.00 789930335430 64067445573 ಕ್ಂಪಿಿ

64
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ಪರಭಾಕ್ರ ತಂದ 
ಕೆ ೋನಂಕ್ಲ ಲ್ಲೋಟ್ ಅಶಾತಿಪಪ

70/*/B/3 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
(G-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
0.77 23562.00 54033224273 ಕ್ಂಪಿಿ

65
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ. ಬಾರಹಿಮಿಣಿ ಕೆ. ಗಂಡ 
ಬಿ. ಶಿರೋಹಷಯ

531/*/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
(G-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
0.60 18360.00 972110502611 62244815459 ಕ್ಂಪಿಿ

66
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ . ಮಂಡರ ಹನುಮವಾ 
ಗಂಡ ಲ್ಲೋ. ಮಂಡರ ಯಲಿಪಪ

292/*/* ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.15 2925.00 336156197501 20031127000277 ವಿಜಯನಗರ

67
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಟಿ. ಮಧುಸ ದನ್ 
ಉರುಫ್ ಟಿ. ಮಧು ತಂದ ಟಿ. 

ರ್ಂಕ್ಟಕೆ ಂಡಯಯ

1325/*/2, 

1325/*/4
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂದ 2.4 40896.00 773533550856 64060348654 ವಿಜಯನಗರ

68
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ವಿ.ಡ್ಡ. ಖಲಂಧರ ತಂದ 
ವಿ.ಡ್ಡ. ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್

355/B ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.43 8287.00 889241509707 30194334028 ವಿಜಯನಗರ

69
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ವಿ. ಶಿವರಾಜ ತಂದ ಕಾಡಪಪ 157/C4 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ
ತರಕಾರಿ 

(ಹೆೈಬಿರಡ್)
1 20000.00 456826588999 20011127002171 ವಿಜಯನಗರ

70
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಹರಿಜನ ತಿಪಪಣ್ೆ  ತಾಯಿ 
ದುರುಗವಾ

45/D/3
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಿಗ 0.40 4000.00 913588509926 10739101021523 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

71
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ. ಹರಿಜನ ಹನುಮಕ್ಕ 
ಗಂಡ ಹರಿಜನ ಸಾರೆಪಪ

250/2
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಿಗ 0.8 8000.00 851510054805 842110110004137 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

72
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಹರಿಜನ ಸಾರೆಪಪ ತಂದ 
ಹರಿಜನ ಬಸಪಪ

250/1
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಿಗ 0.80 8000.00 845978330041 842110110014186 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

73
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ. ಆಮಾಜಿ ಹುಲ್ಲಗಮಾ 
ಗಂಡ ತಿಮಾಪಪ

177, 176 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.00 19500.00 547303174784 842210510002446 ವಿಜಯನಗರ

74
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಪಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಫಕ್ಲೋರಪಪ

77/A3B, 

77/A2A
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 19500.00 635527036836 842210110010297 ವಿಜಯನಗರ

75
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ಮಹೆೋಶ 
ಹನುಮಂತಪಪ

180/2, 

181/A
ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 2.00 24000.00 857353700167 10606101004067 ಕ್ಂಪಿಿ

76
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ. ಗಂಡೆ ದಾನಮಾ ಗಂಡ 
ಕ್ಲಿಪಪ

1090/* ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.38 7410.00 650840176244 20031127000938 ವಿಜಯನಗರ

77
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಜಂಬಾನಳಿಳ ರಾಮಣ್ೆ 
ತಂದ ಶಿವಪಪ

584/*/ಡ್ಡ ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.51 9790.00 710337999839 10589100007610 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

78
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಶಿವಪಪ ತಂದ ಲ್ಲೋ. 
ಮರಿಕ್ಣಿಪಪ

731/* ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.40 7800.00 988941132138 20000004001692 ವಿಜಯನಗರ

79
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ ಗುಜಜಲ ಕ್ಣಿಮೆವಾ 
ಗಂಡ ಲ್ಲೋ. ಗುಜಜಲ 

ಹನುಮಂತಪಪ
50/1, 46/3 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ 
(ಹೆೈಬಿರಡ್)

1.05 21000.00 844845546678 20031127001231 ವಿಜಯನಗರ

80
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಮಟಿೆ ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ 
ಲ್ಲೋ. ಮಟಿೆ ರ್ಂಕೆ ೋಬಪಪ

1633, 1634 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.39 15600.00 645684891146 842010110008662 ವಿಜಯನಗರ

81
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ. ಮಾಣಿಕ್ಯಮಾ ಗಂಡ ಸಿ. 

ಚಂದರಶೋಖರ
513/*/A/1 ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.23 23985.00 935396258640 20011127000400 ವಿಜಯನಗರ

82
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ.ಆರ, ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಆರ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ

28/.2 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ದಾಳಿಂದ 1.05 17892.00 829670248793 20031127001886 ವಿಜಯನಗರ

83
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಲಿಮಾ ಗಂಡ ಕೆ. 

ಸುಬಬರೆಡ್ಡಿ
679/3 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂದ 1.43 24367.00 352478421535 ############### ಕ್ಂಪಿಿ

84
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ. ಹರಿಜನ ರುದರಪಪ ತಂದ 
ಹಿರೆೋಬಸಪಪ

948/B ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.87 36415.00 935202235060 ############### ಕ್ಂಪಿಿ

85
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋ.ಎಲ್. ಪರಶುನಾಯಕತಂದ 
ಎಲ್. ದ ಡಿಕ್ೃಷೆಪಪ

778/A1B ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.66 10911.00 487787103301 ############### -

86
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಜಿ.ಕ್ಲಾವತಿ ಗಂಡ ಜಿ. 

ವಿಶಾನಾರ್ಥ
64/1 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಮಾವು 0.8 16000.00 701322475082 10879101051287 ವಿಜಯನಗರ

87
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ ಶಿರೋ. ಕ್ಣ್ಯ ತಂದ ಸುಬರಮಣ್ಯಂ

140/ಬಿ, 

140/ಎ1, 

140/ಡ್ಡ

ಮರಿಯಮಾನ
ಹಳಿಳ

ಇತರೆ ಮಾವು 1.2 24000.00 363269035973 10552101026078 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

88
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ವಿೋರರಾಘವರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ರೆಡ್ಡಿ

18/ಎ2ಇ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮಾವು 1 20000.00 529489582548 64012675215 ಕ್ಂಪಿಿ

89
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಎ.ಬಸಲ್ಲಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಗೌಡಪಪ

862/* ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮಾವು 2 40000.00 484717393983 20012127000120 ವಿಜಯನಗರ

90
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಸಮುದಾಯ ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣ್ ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ಶಿರಿಡ್ಡ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಸಂಘ, ಎಮಿಾಗನ ರು

180/6,183, 

180/5, 

181/ಎ, 

180/2, 

180/1

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
ಅಂಜ ರು, 
ದಾಳಿಂಬೆ, 

ತರಕಾರಿ
5.48 400000.00 621588510661 10606101074145 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

91
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಸಮುದಾಯ ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣ್ ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ಕ್ೃಷೆ ನಿೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ  
ಸಂಘ, ಸಿೋತಾರಾಂತಾಂಡ

750/4, 

1238, 

749/1ಎ, 

1517/ಬಿ

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ - 7.7 400000.00 334614033430 20012105000060 ವಿಜಯನಗರ

92
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಸಮುದಾಯ ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣ್ ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ರಾಘರ್ೋಂದರಸಾಾಮಿ ನಿೋರು 
ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ

338/ಬಿ3, 

337ಎ, 

113/2, 

2/201

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 10.56 532000.00 856279217620
000000 

40047352949
ಕ್ಂಪಿಿ

93
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

 ಸಮುದಾಯ ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣ್ ಘಟಕ್

ಪ್ರೋಟಿನೆ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

18/ಎ/2ಎಫ್,

 18/ಎ/2, 

15/ಡ್ಡ, 

15/ಎ, 

18/ಎ/2ಇ

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
ಮಸಂಬಿ, 

ಮಾವು
10 400000.00 529489582548 39946523518 ಕ್ಂಪಿಿ

94
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರ್ೈಯಕ್ಲತಕ್ ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣ್ ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ಕೆ.ರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಗೌಡಪಪ

73/ಕೆ, 

72/ಜಿ1, 

72/ಎಫ್
ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ

ಮೆ.ಕಾಯಿ, 

ಈರುಳಿಳ
1.18 75000.00 937044757574 20031127001170 ವಿಜಯನಗರ

95
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರ್ೈಯಕ್ಲತಕ್ ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣ್ ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ಡ್ಡ.ದ ಡಿದುಗಯಪಪ 
ತಮದ ಹೆಗೆಪಪ

78/3,67/ಡ್ಡ/

2, 81/1
ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ

ಮೆ.ಕಾಯಿ, 

ಈರುಳಿಳ
1.78 75000.00 913822170845 33843684861 ವಿಜಯನಗರ

96
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರ್ೈಯಕ್ಲತಕ್ ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣ್ ಘಟಕ್

ಶಿರೋಮತಿ. ಡ್ಡ.ಹೆ ಸ ರಮಾ ಗಂಡ 
ಲ್ಲೋ.ಡ್ಡ.ಎಂ. ಹನುಮಂತಪಪ

107/ಎ/2 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ
ಮೆ.ಕಾಯಿ, 

ಈರುಳಿಳ
1.5 75000.00 230578003090 20031127001600 ವಿಜಯನಗರ

97
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ರ್ೈಯಕ್ಲತಕ್ ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣ್ ಘಟಕ್

ಶಿರೋಮತಿ. ಎಸ್. ಉಮಾ ಗಂಡ 
ಶಿರೋನಿವಾಸ

1161/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2 75000.00 584141831190 20012127000667 ವಿಜಯನಗರ

98
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋಮತಿ. ಶ್ಾಂತ ಗಂಡ ಡ್ಡ. 

ತಾಯಣ್ೆ
10/*C1 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿಾಕ್ಮ್

4000 

ಚ.ಮಿೋ.
788000.00 319961645478 37523713753 ಕ್ಂಪಿಿ

99
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋ. ಟಿ. ರ್ಂಕ್ಟೋಶಲು ತಂದ 
ಟಿ.ಸಿ.ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಪ

370/*/B1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ
4000 

ಚ.ಮಿೋ.
788000.00 878980009139 918010072627845 ಕ್ಂಪಿಿ

100
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಲತ ಗಂಡ ಕ್ಜಿಜ 
ಸಣ್ೆ ರಾಮುಡು

537/*/1/B ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ
4000 

ಚ.ಮಿೋ.
280000.00 386038896225 ############### ಕ್ಂಪಿಿ

101
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಲತ ಗಂಡ ಕ್ಜಿಜ 
ಸಣ್ೆ ರಾಮುಡು

537/*/1/B ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ
4000 

ಚ.ಮಿೋ.
788000.00 386038896225 ############### ಕ್ಂಪಿಿ

102
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋ. ಟಿ. ರ್ಂಕ್ಟೋಶಲು ತಂದ 
ಟಿ.ಸಿ.ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ್ಪಪ

370/*/B1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ
4000 

ಚ.ಮಿೋ.
280000.00 878980009139 918010072627845 ಕ್ಂಪಿಿ

103
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋಮತಿ ವಸುಂಧರಮಾ ಗಂಡ 
ಸುರೆೋಶ ಆಚಾರ

353/*/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ
4000 

ಚ.ಮಿೋ.
280000.00 956761353132 32849293914 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

104
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋಮತಿ ವಸುಂಧರಮಾ ಗಂಡ 
ಸುರೆೋಶ ಆಚಾರ

353/*/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ
4000 

ಚ.ಮಿೋ.
788000.00 956761353132 32849293914 ಕ್ಂಪಿಿ

105
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋಮತಿ. ಕೆ. ಮಾರಮಾ ಗಂಡ 
ಗಾಳೆಪಪ

16/*/B ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ
4000 

ಚ.ಮಿೋ.
788000.00 226451756274 20009127000964 ಕ್ಂಪಿಿ

106
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಶೋಡ್ ನೆಟ್

ಶಿರೋಮತಿ. ಶ್ಾಂತ ಗಂಡ ಡ್ಡ. 

ತಾಯಣ್ೆ
10/*C1 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿಾಕ್ಮ್

4000 

ಚ.ಮಿೋ.
280000.00 319961645478 37523713753 -

107
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಶಿರೋ. ಮನಾುಜಿ ರಾಜಸಾಬ ತಂದ 
ಮನಾುಜಿ ಶ್ಾಯಷ ಸಾಬ

739 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 2 32000.00 463960006919 20009101009200 ಕ್ಂಪಿಿ

108
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಶಿರೋಮತಿ. ರೆೋಖಾ ಬಗರೋಜಾ ಗಂಡ 
ರಾಕೆೋಶ ಬಗರೋಜಾ

747/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.5 8000.00 930815905015 0 6112200040564 ಕ್ಂಪಿಿ

109
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಶಿರೋ. ಕ್ುರಿ ಈರಣ್ೆ ತಂದ 
ಸಣ್ೆಪಪ

761/P ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.72 27520.00 932421143051 0 6112200031578 ಕ್ಂಪಿಿ

110
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಶಿರೋಮತಿ. ಬೆಣ್ಕ್ಲುಿ ಸಿದಿಮಾ 
ಗಂಡ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

762/3 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.58 9280.00 399499152382 10592100005027 ಕ್ಂಪಿಿ

111
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಶಿರೋ. ವಿರುಪಣ್ೆ ತಂದ 
ಸ ೋಮಪಪ

1413/C1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.6 25600.00 573042560569 54044243113 ಕ್ಂಪಿಿ

112
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಶಿರೋ. ಕೆ.ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಈರಣ್ೆ

762/1, 

763, 764/2
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 2.79 44640.00 292583098638 20261088558 ಕ್ಂಪಿಿ

113
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಶಿರೋ. ಕೆ. ಪರವಿೋಣ್ ತಂದ ಕೆ. 

ಶಿವರುದರಪಪ
784/A ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.81 12960.00 280290143411 10650101078716 ಕ್ಂಪಿಿ

114
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ.ರಾಜಗ ೋಪ್ಾಲ ತಂದ 
ಸುಬಬರಾಯುಿ

213/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.2 2988 ಕ್ಂಪಿಿ

115
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋಮತಿ.ಎ.ಪರಮಿೋಳ್ಾ ತಂದ 
ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶ

297/C ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1 1200 ಕ್ಂಪಿಿ

116
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಬೆೋವಿನಾಳ್ ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಗವಿಸಿದಿಪಪ

19/B/1 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.5 600 239536819392 ವಿಜಯನಗರ

117
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ವಿ.ಡ್ಡ. ಖಲಂಧರ ತಂದ 
ವಿ.ಡ್ಡ. ಅಹಮದ್ ಸಾಬ್

355/B ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.43 510 889241509707 ವಿಜಯನಗರ

118
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋಮತಿ. ನಗರದ ಲಕ್ಷಾವಾ ಗಂಡ 
ಲ್ಲೋಟ್ ನಗರದ ಹುಚಚಪಪ

92/*/B ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.15 180 332383511674 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

119
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋಮತಿ. ಜಿ.ಕ್ಲಾವತಿ ಗಂಡ ಜಿ. 

ವಿಶಾನಾರ್ಥ
64/1 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಮಾವು 0.8 960 701322475082 ವಿಜಯನಗರ

120
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಕ್ಲಾಟಪಪ ಜವಳಿ ತಂದ 
ಮಹ್ಾಂತಪಪ

1008, 1006 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.61 1932 604253044619 ವಿಜಯನಗರ

121
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಜಂಬಾನಳಿಳ ರಾಮಣ್ೆ 
ತಂದ ಶಿವಪಪ

584/*/ಡ್ಡ ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.51 612 710337999839 ವಿಜಯನಗರ

122
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM ಶಿರೋ.ಆರ ಜಿ ನಾಗೋಂದರಪಪ 109/* ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.5 600 501032807451 ವಿಜಯನಗರ

123
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ.ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಜಿ.ಈರಣ್ೆ

169/7 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.1 1320 958199303632 ವಿಜಯನಗರ

124
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ.ಕೆ ೋಟರೋಶ ಬಾಣ್ದ ತಂದ ಲ್ಲೋ 
ಗಾಳೆಪಪ

1523/1 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.4 480 674112193803 ವಿಜಯನಗರ

125
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM ಶಿರೋ.ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಸತಯಪಪ 25./03 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.7 2040 ವಿಜಯನಗರ

126
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋಮತಿ. ಬಾರಹಿಮಿಣಿ ಕೆ. ಗಂಡ 
ಬಿ. ಶಿರೋಹಷಯ

531/*/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
(G-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
0.60 720 972110502611 ಕ್ಂಪಿಿ

127
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಬಾಷಾ ತಂದ ಎಸ್. 

ರಸ ಲ್ ಸಾಬ್
66 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂದ 1.68 2016 990349615439 ಕ್ಂಪಿಿ

128
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಉ. ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಪಪ

699/2, 

700, 424/B
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ

(G-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
1.25 1500 762332393055 ಕ್ಂಪಿಿ

129
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಲಿಮಾ ಗಂಡ ಕೆ. 

ಸುಬಬರೆಡ್ಡಿ
679/3 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂದ 1.43 1716 352478421535 ಕ್ಂಪಿಿ

130
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋಮತಿ ಸಿ. ಜಾನಕ್ಲ ಗಂಡ ಜಿ. 

ಸಿದಿನಗೌಡ
74/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ

(ಜಿ-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
1.2 1440 479308040390 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

131
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ.ಎಸ್. ಚಿನುಪುಲಾಿರೆಡ್ಡಿ 
ತಂದ ಲ್ಲೋ. ಎಸ್. ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ

293/B/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
(ಜಿ-9) 

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
1.3 1560 815336445321 ಕ್ಂಪಿಿ

132
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಪುಟಿೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಪಟಿೆ ಅಯಯಪಪ

465/ಬಿ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.35 420 870563542032 ಕ್ಂಪಿಿ

133
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM ಶಿರೋ. ಶಿರೋರಾಮ ತಂದ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ

77/1/ಎ, 

198/ಎ/1
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 1.8 2160 943766523098 ಕ್ಂಪಿಿ

134
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM ಶಿರೋ. ಗವಿಸಿದಿಪಪ ತಂದ ಹಂಪಣ್ೆ 46/*/A ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ

ತರಕಾರಿ 
(ಹೆೈಬಿರಡ್)

1 1200 472089002844 ವಿಜಯನಗರ

135
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಹಂಪನಗೌಡ ತಂದ 
ರಾಮನಗೌಡ

144/A/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ತರಕಾರಿ 

(ಹೆೈಬಿರಡ್)
1 1200 658287100350 ವಿಜಯನಗರ

136
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಟಿ. ಮಧುಸ ದನ್ 
ಉರುಫ್ ಟಿ. ಮಧು ತಂದ ಟಿ. 

ರ್ಂಕ್ಟಕೆ ಂಡಯಯ

1325/*/2, 

1325/*/4
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂದ 2.4 2880 773533550856 ವಿಜಯನಗರ

137
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋಮತಿ.ಎ.ಬಸಲ್ಲಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಗೌಡಪಪ

862/* ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮಾವು 2 2400 484717393983 ವಿಜಯನಗರ

138
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಆರ. ಗಂಗನಗೌಡ ತಂದ 
ರೆಡ್ಡಿ ಗಂಗನಗೌಡ

125/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1200 724656029541 ವಿಜಯನಗರ

139
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM ಶಿರೋ. ತಿಮಾಪಪ ತಂದ ಭಿೋಮಪಪ 124/ಬಿ14 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 1200 577839502846 ವಿಜಯನಗರ

140
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ.ಜಹೆಚ್. 

ಸತಯನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ ತಂದ 
ರ್ಂಕೆ ೋಬರಾವ್

472/B/3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1200 515521999090 ವಿಜಯನಗರ

141
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋಮತಿ.ಎ.ಬಸಲ್ಲಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಗೌಡಪಪ

862/* ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 2 2400 484717393983 ವಿಜಯನಗರ

142
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಆರ.ಅಲ್ಲಬಾಷಾ ತಂದ ಹುಸೋನ 
ಸಾಬ

ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.64 768 286624950377 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

143
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM ಕೆ.ಎಂ.ವಿೋರಯಯ ತಂದ ಕೆ ಟರಯಯ ಬಾಳೆ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಗಡೆಿಬಾಳೆ 0.8 960 684088493503 ವಿಜಯನಗರ

144
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM ಶಿರೋ.ಮಾಗಯದಪಪ ತಂದ ಬುಳ್ಳಪಪ 61/8 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.5 600 370181043197 ವಿಜಯನಗರ

145
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ.ಹ್ಾರುವನಹಳಿಳ ಹ ಲ್ಲಪಪ 
ತಂದ ಲ್ಲೋ. ಹ್ಾರುವನಹಳಿಳ 

ರಾಮಪಪ
300/A/2

ಮರಿಯಮಾನ
ಹಳಿಳ

ಇತರೆ ಮಾವು 0.5 600 471016731360 ಹಗರಿಬೆ ೋಮಾನಹಳಿಳ

146
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಪಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಪ್ಜಾರಿ ರಾಮಪಪ

83/B
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ  ಈರುಳಿಳ 0.3 360 762616394863 ಹಗರಿಬೆ ೋಮಾನಹಳಿಳ

147
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ.ಖಾಜಾ ಮೆೈನುದ್ದಿೋನ್ ತಂದ 
ಮಹಮದ್

124/ಸಿ
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ತಂಗು,ತರಕಾರಿ 1.85 2220 243856498822 ಹಗರಿಬೆ ೋಮಾನಹಳಿಳ

148
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋಮತಿ. ಸ ಟೆಲ್ಲಿ ಜೆೈನಾಬಿ 
ಗಂಡ ಸ ಟೆಲ್ಲಿ ಬುಡನ್ ಸಾಬ್

44/ಎ1/ಎ2
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 1440 711718319272 ಹಗರಿಬೆ ೋಮಾನಹಳಿಳ

149
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ.ಮಾಳಿೆ ಓಂಕಾರಪಪ ತಂದ 
ಗಿಡಿಪಪ

73/C, 71/B
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.5 1800 263409037140 ಹಗರಿಬೆ ೋಮಾನಹಳಿಳ

150
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಠಾಕಾರಯನಾಯಕ ತಂದ 
ತ ೋತಾಯನಾಯಕ

78/1
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 4 4800 517433114452 ಹಗರಿಬೆ ೋಮಾನಹಳಿಳ

151
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಎ. ರಜಾಕ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಲ್ಲೋ. ದಾದ ಸಾಬ

16ಬಿ/3ಎ
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ನುಗೆ 1 1200 913585029555 ಹಗರಿಬೆ ೋಮಾನಹಳಿಳ

152
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಇಬಾರಹಿಂ ಖಾನ್ 
ತಂದ ಮೋದ್ದನ್ ಖಾನ

671/ಎ1ಬಿ
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1 1200 891632385303 ಹಗರಿಬೆ ೋಮಾನಹಳಿಳ

153
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಶಿರೋಮತಿ.ಎ.ಬಸಲ್ಲಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಗೌಡಪಪ

862/* ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮಾವು 2 2400 484717393983 ವಿಜಯನಗರ

154
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಇ. ವಿೋರನಗೌಡ ತಂದ 
ಮಲಿನಗೌಡ

55/*/* ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.7 3240 897273704964 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

155
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಡ್ಡ.ಕೆ ಂಡಯಯ ಚೌಧರಿ ತಂದ ಡ್ಡ. 

ನರಸಯಯ

213/*/B/ಅ, 

296/*/1A, 

213/*/B/5, 

213/*/B/4

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.7 2040 690089020240 ಕ್ಂಪಿಿ

156
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಪಿ.ರಾಮಚಂದರ ತಂದ ಪಿ. 

ಸುಬಬರಾಯಡು

215/*/2, 

213/*/3, 

213/*/7, 

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 1440 518601786306 ಕ್ಂಪಿಿ

157
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಯು.ರಾಮದಾಸ್ ತಂದ ಯು. 
ಸುಂಕ್ಪಪ

1277/*/C, 

1276/*/1, 

1275/*/A2, 

1277/*/A1, 

1278/*/1

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 4 4800 329999588272 ಕ್ಂಪಿಿ

158
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM): INM-IPM
INM-IPM

ಇ. ವಿೋರನಗೌಡ ತಂದ 
ಮಲಿನಗೌಡ

55/*/* ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.53 3037 897273704964 ಕ್ಂಪಿಿ

159
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್

ಶಿರೋ. ರಾಮನಮಲ್ಲ ಹ ಲ್ಲಪಪ 
ತಂದ ಕೆ ಮೆರಪಪ

402/*/ಎ/1
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂ ತಂಗು, ಮಾವು 2 100000.00 447547518199 10739100019036 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

160
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್

ಶಿರೋ. ಠಾಕಾರಯನಾಯಕ ತಂದ 
ತ ೋತಾಯನಾಯಕ

78/1
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 5 100000.00 517433114452 20014101002047 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

161
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್

ಶಿರೋ. ಎಲ್.ಮೋಹನ್ ನಾಯಕ 
ತಂದ ಎಲ್. ರಾಮಚಂದರ

756/*/*, 

778/*/ಎ/1ಎ/

1

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 200000.00 785805807903 34181031664 ವಿಜಯನಗರ

162
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್

ಶಿರೋ. ಸಿರಿಗೋರಿ ಈರಣ್ೆ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

296/ಇ ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ. ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.34 200000.00 844415260957 ############### ಕ್ಂಪಿಿ

163
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋಮತಿ ಎನ್. ನಾಗಮಾ ಗಂಡ 
ಲ್ಲೋಟ್. ನಾಡ್ಡಗರ ತಿಮಾಪಪ

149/ಎಫ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ. ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 675564668836 481702010015588 ವಿಜಯನಗರ

164
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ.ಎಲ್. ಸಂಕ್ರಪಪ ತಂದ ಎಲ್. 

ದೋವಲಾನಾಯಕ
1517/ಎ2, 

1517/ಬಿ
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 289347215902 34181037984 ವಿಜಯನಗರ

165
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ಯರಿಯಸಾಾಮಿ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್. 

ಯರಿಯಪಪ

246/ಎ/2, 

246/ಎ/1, 

246/ಎ/3

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 765832808807 481702010006804 ವಿಜಯನಗರ

166
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ವಿ. ಶಿವರಾಜ ತಂದ ಕಾಡಪಪ 157/ಸಿ4 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 456826588999 20011127002171 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

167
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಭದರಮಾ ಗಂಡ 
ಗ ೋವಿಂದಪಪ

2/ಎ/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ. ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 741177189709 481702010007649 ವಿಜಯನಗರ

168
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ಗುಜಜಲ 
ಕ್ರೆೋಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಹನುಮಂತಪಪ

45/*/7, 

46/*/2
ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.01 87500.00 324407427517 20031127001053 ವಿಜಯನಗರ

169
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ಕೆ. ರಾಮಪ್ಪ ತಂದ ಕೆ. 

ಗೌಡಪಪ
111/ಬಿ2,73/

ಕೆ
ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.92 87500.00 937044757574 20031127001170 ವಿಜಯನಗರ

170
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ಅಜುಯನ ನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮನಾಯಕ

155/*ಬಿ, 

155/*/ಚಿ, 

136/*

ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 2.18 87500.00 519941325512 64143448691 ವಿಜಯನಗರ

171
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ಟಿ. ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಲ್ಲೋ. 
ಈರಣ್ೆ

13/ಸಿ1ಬಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ. ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 699946266018 20011127001155 ವಿಜಯನಗರ

172
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ವಲ್ಲನಾಯಕ ತಂದ 
ತ ತಾಯನಾಯಕ

166/*/ಎ, 

141/*
ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 2.18 87500.00 412940411079 0 6322210000026 ವಿಜಯನಗರ

173
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ಆರ. ಗಂಗನಗೌಡ ತಂದ 
ರೆಡ್ಡಿ ಗಂಗನಗೌಡ

125/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 724656029541 920010065167267 ವಿಜಯನಗರ

174
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ತಿಮಾಪಪ ತಂದ ಭಿೋಮಪಪ 124/ಬಿ14 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 577839502846 20011127001385 ವಿಜಯನಗರ

175
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ. ರಾಮನಾಯಕ ತಂದ ಲ್ಲೋ. 
ಗಾಯಂಗಿಚಂದನಾಯಕ

165, 107/1 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 669005452535 0 6322210001292 ವಿಜಯನಗರ

176
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ.ಡ್ಡ.ಪರಶುರಾಮ ತಂದ 
ಹುಲ್ಲಗಪಪ

141/C1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 632096152602 20011127001082 -

177
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ.ಪ್ೋಮನಾಯಕ ತಂದ 
ತುಳ್ಜಾನಾಯಕ

134/*/4, 

134/*/7, 

134/*/1,17

6/*/B 

ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 622896016792 0 632225007483 -

178
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ.ರಾಂಜಿನಾಯಕ ತಂದ 
ಲಕ್ಷನಾಯಕ

134/*/6/A, 

314/*/B
ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 730710541112 10589100017207 -

179
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿರೋ.ಜಹೆಚ್. 

ಸತಯನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ ತಂದ 
ರ್ಂಕೆ ೋಬರಾವ್

472/B/3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 515521999090 10751109850 -

180
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಶಿರೋ. ಎಂ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಜಂಬುನಾರ್ಥ

- ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ - - 15000.00 878283123217 10583100008724 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

181
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಶಿರೋ. ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ ತಂದ 
ನಭಿೋಸಾಬ

- ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ - - 15000.00 516166237007 10879101024636 ವಿಜಯನಗರ

182
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಶಿರೋ. ವಿ.ಅರಿೋಫ್ ಉಲಾಿ ತಂದ 
ವಿ. ಖಾದರ ವಲ್ಲ

- ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ - - 15000.00 514555942012 10751111383 ವಿಜಯನಗರ

183
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಶಿರೋ. ಕೆ.ಇಸುಫ್ ಸಾಬ ತಂದ 
ಶೋಕ ಸಾಬ

- ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ - - 15000.00 277961490243 10879101058907 ವಿಜಯನಗರ

184
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಶಿರೋಮತಿ. ಸರಸಾತಿ ಗಂಡ 
ರಾಮಾಂಜನಿ

- ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ - - 15000.00 451044953820 10879101000788 ವಿಜಯನಗರ

185
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ. ಬಸವರಾಜೆೋಶಾರಿ ಗಂಡ 
ಜಿ.ಎಂ ಗುರುಸಿದಿಯಯ

961/2 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.7 8160.00 422209062149 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

186
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಶಿರೋ.ಜಿ.ಎಂ ಅಖಂಡೆೋಶಾರ ಕೆ ೋ. 
ಜಿ.ಎಂ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ

958/A ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.28 3264.00 370354262757 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

187
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

 ಶಿರೋ  ಜಿ.ಎಂ ಗುರುಸಿದಿಯಯ 
ತಂದ ಜಿ.ಎಂ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ

957,958/B ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.67 7752.00 225477969845 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

188
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಶಿರೋ.ಆರ ಮಹ್ಾಬಲ್ಲೋಶಾರ ರೆಡ್ಡಿ 
ತಂದ ಆರ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ

1/A ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.58 6773.00 803519958582 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

189
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ.ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಹೆಚ್,ಸಿ 
ಕೆ ೋತಂಬರಿ

156/B,141/

C
ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.69 31416.00 909689542386 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

190
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ. ಬಸವರಾಜೆೋಶಾರಿ ಗಂಡ 
ಜಿ.ಎಂ ಗುರುಸಿದಿಯಯ

961/2 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.7 3496.00 422209062149 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

191
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ.ಜಿ.ಎಂ ಅಖಂಡೆೋಶಾರ ಕೆ ೋ. 
ಜಿ.ಎಂ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ

958/A ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.28 1398.00 370354262757 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

192
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ  ಜಿ.ಎಂ ಗುರುಸಿದಿಯಯ 
ತಂದ ಜಿ.ಎಂ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ

957,958/B ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.67 3321.00 225477969845 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

193
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ.ಆರ ಮಹ್ಾಬಲ್ಲೋಶಾರ ರೆಡ್ಡಿ 
ತಂದ ಆರ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ

1/A ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.58 2900.00 803519958582 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

194
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

1ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋಮತಿ.ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಹೆಚ್,ಸಿ 
ಕೆ ೋತಂಬರಿ

156/B,141/

C
ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.69 13450.00 909689542386 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

195
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋ.ಆರ ಮಹ್ಾಬಲ್ಲೋಶಾರ ರೆಡ್ಡಿ 
ತಂದ ಆರ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ

1/A ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.28 50000.00 803519958582 20031127001427 ವಿಜಯನಗರ

196 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Dieseal 

Pumpset

ಶಿರೋ.ಎಂ ಸುಲ್ಲೋಮಾನ್ ಬಾಷ 
ತಂದ ರಾಜಾಸಾಬ್

742/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.2 21250.00 423294832713 20009101011728 ಕ್ಂಪಿಿ

197 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Dieseal 

Pumpset

ಶಿರೋ.ಚಾಂದಾ ಬಾಷ ತಂದ 
ರಾಜಾಸಾಬ್

742/3 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.19 22500.00 403194900740 20031101019287 ಕ್ಂಪಿಿ

198
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಶಿರೋ.ದ ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಹರಿಜನ ಹುಲುಗಪಪ

1.05 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.05 1769.00 452807155180 ############### ಕ್ಂಪಿಿ

199
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಶಿರೋ.ಪಿ.ವಿೋರೆೋಶಯಯ ತಂದ 
ಸಕ್ರಯಯ ಸಾಾಮಿ

0.56 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.56 845.00 643684053582 64156617225 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

200
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಶಿರೋ. ಬಿ.ರಾಜಗ ೋಪ್ಾಲಚಾರ 0.84 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.84 798.00 400380338629 20012127000051 ವಿಜಯನಗರ

201
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಶಿರೋ. ಕ್ಲಾಟಪಪ ಜವಳಿ ತಂದ 
ಮಹ್ಾಂತಪಪ

1.61 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.61 19325.00 604253044619 64156617225 ವಿಜಯನಗರ

202
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಶಿರೋ ಕ್ಲಾಟಪಪ ಜವಳಿ
1008,  

1006
ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.61 5358.00 604253044619 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

203
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಶಿರೋ ಪಿ.ವಿೋರೆೋಶಯಯ 499 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.56 253.50 643684053582 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

204
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್.ಮಲಿಪಪ 126 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.05 530.70 452807155180 0 4032320001193 ಕ್ಂಪಿಿ

205
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಶಿರೋ.ಸಿ.ಹೆಚ್ ಚಿದಾನಂದಪಪ 1778/2 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.05 3188.10 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

206
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಶಿರೋ.ಪಿ.ವಿ.ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಾವ್ 223 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.86 8694.00 575745860404 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

207
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಶಿರೋ.ಜೆ.ಪರತಾಪ 1013 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.52 1807.50 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

208
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಶಿರೋ.ರಾಜಾ ಸಾಬ 742/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 2.39 4050.00 0 4032320001193 ಕ್ಂಪಿಿ

209
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಶಿರೋ.ಆರ.ಮಹ್ಾಬಳೆೋಶಾರ ರೆಡ್ಡಿ 1/A ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.75 630.30 803519958582 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

210
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಶಿರೋ.ಬಿ.ರಾಜಗ ೋಪ್ಾಲಚಾರ 16 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.84 239.40 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

211
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಶಿರೋಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಪಲಡುಗು 221 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.08 330.00 475941467591 0 4032320001193 ವಿಜಯನಗರ

212
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ನುು 
ಕ್ಟಾವು ಮಾಡುವ 

ಉಪಕ್ರಣ್ 
ಕೆ ಳ್ಳಲು 

ಸಹ್ಾಯಧನ (ಸಂ.)

ಶಿರೋಮತಿ.ಪಿ.ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ಪಿ.ವಿ 
ಶಿರೋನಿವಾಸರಾವ್

221 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.08 3000.00 475941467591 10820768612 ವಿಜಯನಗರ

213
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಶಿರೋ.ಜವಳಿ ಕ್ಲಾಟಪಪ ತಂದ 
ಮಹಂತಪಪ

1008, 1006 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1.60 3000.00 604253044619 0 537101000282 ವಿಜಯನಗರ

214
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ನುು 
ಕ್ಟಾವು ಮಾಡುವ 

ಉಪಕ್ರಣ್ 
ಕೆ ಳ್ಳಲು 

ಸಹ್ಾಯಧನ (ಸಂ.)

ಶಿರೋ.ಪಿ.ವಿ ಶಿರೋನಿವಾಸರಾವ್ ತಂದ 
ಪಿ.ವಿ ಕ್ುಟುಂಬರಾವ್

223/1 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 0.86 3000.00 575745860404 36974647476 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

215
ರಾಜಯವಲಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಜಾಸಿತ ನಿಮಯಲಾದೋವಿ ಗಂಡ 
ಜಗನ ಮೋಹನರಾವ್

740/3 ಕ್ಂಪಿಿ ಸಾಮಾನಯ - 10 - 0.338 414263200820 841330110000067 -

216
ರಾಜಯವಲಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಶಿರೋ.ಪಿ.ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ ತಂದ 
ಚಿನುಹನುಮಂತಪಪ

111/ಆ ಕ್ಂಪಿಿ ಸಾಮಾನಯ - 6 - 0.20 674670425353 841330110000067 -

217
ರಾಜಯವಲಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ಅಮರೆೋಶ 
ಬಣ್ಕಾರ

ಕ್ಂಪಿಿ ಸಾಮಾನಯ - 3 - 0.10 753314422727 841330110000067 -

218
ರಾಜಯವಲಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಶಿರೋ.ಸಿರಿಗೋರಿ ಈರಣ್ೆ ತಂದ 
ಲ್ಲೋ.ಸಿ.ಬಸಪಪ

296/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ - 5 - 0.20 744415260957 841330110000067 -

219
ರಾಜಯವಲಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಶ್ಾಂತ ಗಂಡ ತಾಯಣ್ೆ 10/C1 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ - 10 - 0.41 319961645478 841330110000067 -

220
ರಾಜಯವಲಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಶಿರೋ.ಮಾಗಯದಪಪ ತಂದ ಬುಳ್ಳಪಪ 61/8 ಹೆ ಸಪೋಟ ಸಾಮಾನಯ - 10 - 0.34 370181043197 841330110000067 -

221
ರಾಜಯವಲಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿ. ಅನುಪ್ಣ್ಯ ಗಂಡ 
ಬಿ. ಶಿರೋನಿವಾಸಲು

297/3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 10 - 0.34 208630108171 841330110000067 -

222
ರಾಜಯವಲಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಶಿರೋ.ರಾಘವರೆಡ್ಡಿ 18A/2F ಕ್ಂಪಿಿ ಸಾಮಾನಯ - 5 - 0.169 529489582548 841330110000067 -

223
ರಾಜಯವಲಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

ಶಿರೋ. ಬಸಯಯ ತಂದ ಎಸ್. ಹೆಚ್. 

ಎಂ. ಕೆ ಟರಯಯ
147/ಎ2ಸಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 2 - 0.07 508309496698 841330110000067 -

224
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಜೆ.ಹವಾಬಿ ಗಂಡ 
ಜೆ.ಮಹಮಾದ್ ಹನಿೋಫ್ ಸಾಬ್

325-A/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.9 57200.00 860706992335 54044230147 ವಿಜಯನಗರ

225
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಪಿ.ಎಮ್.ಗ ೋವಿಂದ ರಾಜ್ 
ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ

166/B/4
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ಬದನೆ 0.5 53500.00 226234026173 33430100007776 ಹಗರಿ ಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

226
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಎಂ ಮಧುಸುದನ್ ಸಿಂಗ್ 
ತಂದ ಎಂ. ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ್ 

ಸಿಂಗ್
1257/ಎ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2 146000.00 433829631520 10583100001297 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

227
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಪಿ.ಎಮ್.ಗ ೋವಿಂದ ರಾಜ್ 
ತಂದ ಕ್ನಕ್ಪಪ

132/A/3B
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2 42900.00 226234026173 33430100007776 ಹಗರಿ ಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

228
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಎನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಗ ಂಟಪಪ

03.Mär ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಂಬೆ 2.11 66000.00 509868227248 30977544844 ಕ್ಂಪಿಿ

229
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಪಂಪ್ಾಪತಿ ತಂದ ಬಸಪಪ 457/ಎ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

2 187900.00 972046257014 2914000459 ವಿಜಯನಗರ

230
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಶಂಕ್ರಮಾ ಗಂಡ ಕಾಲಗಿ 
ಈರಣ್ೆ

664/*/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಕೆ ೋಸು 1.6 179800.00 235089180458 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

231
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ರಾಮನಾಯಕ ತಂದ ಲ್ಲೋ. 
ಜಡೆಪಪ

174/ಬಿ, 

175/1ಬಿ
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರು 2.83 67800.00 9924045442452

000000 

30354569980
ವಿಜಯನಗರ

232
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಲಕ್ಷ್ಾೋಕಾಂತ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಬಸವರೆಡ್ಡಿ

579/*/*, 

579/ಎ
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.4 136819.00 941389215825 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

233
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ರೆೋವಣ್ಸಿದಿಯಯ ತಂದ 
ಲ್ಲಂಗಪಪ

1361 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 189300.00 875308668439 ############### ವಿಜಯನಗರ

234
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಜಿ. ಶಿವನ ಗೌಡ ತಂದ ಜಿ. 

ಪಂಪನ ಗೌಡ
80 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.4 82000.00 569907667402 ############### ವಿಜಯನಗರ

235
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಜಲವಾದ್ದ ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ಮುಸತಪಪ

1407 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.6 162700.00 255147561989 ############### ವಿಜಯನಗರ

236
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಜಲವಾದ್ದ ಪಕ್ಲೋರಪಪ ತಂದ 
ಮುಸತಪಪ

1407 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.6 171300.00 405609552387 ############### ವಿಜಯನಗರ

237
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ಯಂಕ್ಪಪ ತಂದ ಕೆ. 

ಬಸಪಪ
131 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 140000.00 894837005984 ############### ವಿಜಯನಗರ

238
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಮಾರೆಪಪ ತಂದ 
ಮಹ್ಾಂತಪಪ

1366 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.8 88800.00 667301996206 ############### ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

239
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ವಿ . ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಹುಲುಗಪಪ

735/* ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರು 1.09 35000.00 727803344863 39151103798 ವಿಜಯನಗರ

240
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಮಲಪತಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋದೋವಿ 
ಗಂಡ ಮಲಪತಿ ರಾಜಶೋಖರ

52/ಎ1ಎ2, 

52/ಎ1ಬಿ1, 

52/ಎ1ಬಿ2, 

57/ಎ

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 3.7 165500.00 269321049442 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

241
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ಸಾಯಿ ರಾಮ ತಂದ  ಕೆ. 

ಸ ಯಯರಾವ್
93/ಎ2ಎ4ಬಿ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.6 93800.00 703650974752 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

242
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ತಂದ ಡ್ಡ.ಸಿ. 

ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ
93/ಎ1ಸಿ, 

93ಎ/1ಡ್ಡ
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 74400.00 240723206046 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

243
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಅತುರ ಅಕ್ಷಯ ತಂದ ಅತುರ 
ಶಿರೋಹರಿ

37 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.72 106000.00 979382684973 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

244
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಯಲಿಮಾ ಗಂಡ 
ವಿೋರೆೋಶಪಪ

146/ಡ್ಡ, 

145/ಇ/1, 

146/ಇ/2

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.61 107000.00 409141409166 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

245
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಧಮಾಯರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ರಾಮಕ್ೃಷೆ ರೆಡ್ಡಿ

732/*/1ಬಎ,

 730, 

731/ಎ3

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.8 101000.00 659551495229 10930101059580 ವಿಜಯನಗರ

246
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಇ. ಜಯಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ  ಧಮಾಯ 
ರೆಡ್ಡಿ

730 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 161000.00 870105271169 10930101034730 ವಿಜಯನಗರ

247
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ಶಿರೋಧರ ತಂದ ಕೆ. 

ಸತಯನಾರಾಯಣ್
93/ಎ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 117000.00 805379999067 2013741765 ವಿಜಯನಗರ

248
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಕ್ಂಪಿಿ ತಿಮಾಪಪ  ತಂದ 
ಭಿೋಮಪಪ

24/ಎ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.67 159500.00 734585772880 919010011577441 ವಿಜಯನಗರ

249
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಗ ಳ್ಳನಾಗಿ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಸುಬಾಬ ರೆಡ್ಡಿ

467 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2 107000.00 919930459631 30977544844 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

250
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆ ಸ ರು ಸಣ್ೆ 
ಕಾಲವಾ ಗಂಡ ಹೆ ಸ ರು ಸಣ್ೆ 

ಮಾರಗಪಪ
2

ಮರಿಯಮಾನ
ಹಳಿಳ

ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.8 58500.00 386429538854 30977544844 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

251
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಷಣ್ುಾಖಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

32 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.2 87500.00 797031534786 ############### ವಿಜಯನಗರ

252
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ಸುಭದರಮಾ ಗಂಡ 
ಹೆಚ್. ಹೆಚ್. ಬನಪಪ

473 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 84000.00 849731513840 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

253
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಕೆ. 

ನಾರಾಯಣ್ ರೆಡ್ಡಿ
216 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.6 113000.00 775201854521 20012127000259 ವಿಜಯನಗರ

254
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎಂ. ಮೋಹನ್  ತಂದ 
ಕೆ ಮಾರಪಪ

212 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.6 179600.00 612999207624 481702010007022 ವಿಜಯನಗರ

255
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. N ಲ್ಲ ೋಕ್ನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಲ್ಲೋಟ್. ರುದರಪಪ

26/ಬಿ2ಎ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.4 36400.00 419625492087 0 6082210007914 ವಿಜಯನಗರ

256
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ರಾಜೆೋಂದರ ಪರಸಾದ್  ಕೆ. 

ತಂದ ಶಿರೋನಿವಾಸ
336/2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.8 65500.00 841885872914 842210100000113 ವಿಜಯನಗರ

257
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಪ್ಜಾರಿ ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ 
ಪ್ಜಾರಿ ಹನುಮಂತಪಪ

311/ಎ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.8 52000.00 543649167268 20011127001311 ವಿಜಯನಗರ

258
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ ಗುಬಾಜಿ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

759/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 135000.00 301143664686 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

259
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಮಾರೆಪಪ ಕ್ಬೆಬೋರ ತಂದ 
ನಿಂಗಪಪ ಕ್ಬೆಬೋರ

53/ಎ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

2.4 186000.00 362793268156 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

260
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಚನುದಾಸರ ಪರಕಾಶ ತಂದ 
ಚನುದಾಸರ ಮಾರೆಪಪ

69/7 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.8 81500.00 682848218169 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

261
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಶಿವಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ತಿಪಪೋರುದರಯಯ

23/.3 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.8 74900.00 975940381810 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

262
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ರಾಘರ್ೋಂದರ ತಂದ 
ಭಿೋಮಸೋನ ಶಟಿೆ

738 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.8 80500.00 892823328548 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

263
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಸಾಗಲ್ಲಂಗ ತಂದ ಪಿ. 

ರುದರಪಪ
1353/ಸಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.4 62000.00 548178548912 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

264
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ಅಮರೆೋಶಪಪ  ತಂದ 
ವಿೋರಣ್ೆ

474/7 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.6 151000.00 726751141048 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

265
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್.ಎಮ್. ಅಮರೆೋಶಾರ 
ತಂದ ಹೆಚ್.ಎಮ್. 

ತಿಪಪೋರುದರಯಯ
23/.1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.4 72000.00 995044254573 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

266
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ತಂದ 
ಹರಿಯಾ ನಾಯಕ

23/ಡ್ಡ, 23/1
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 113200.00 777965716748 10739100022816 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

267
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಲಕ್ಷ್ಾೋ  ಟಿ. ಗಂಡ ಟಿ. 

ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ
7 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರು 3.5 80600.00 504453963055 912010046895142 ವಿಜಯನಗರ

268
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎನ್. ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಎನ್. ಪಂಪನಗೌಡ

6/ಜಿ2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಸಿೋಬೆ 2 60500.00 551865972583 64121953777 ವಿಜಯನಗರ

269
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಸವಯಮಂಗಳ್ಮಾ ಗಂಡ 
 ಪಂಪಣ್ೆ

1/ಎ2/ಬಿ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾರೆಹಣ್ುೆ 0.6 12400.00 803528104994 913010048573649 ವಿಜಯನಗರ

270
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಸವಯಮಂಗಳ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಟಿ. ಪಂಪಣ್ೆ

1/ಎ2/ಎ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಅಂಜ ರು 1.70 49500.00 803528104994 913010048573649 ವಿಜಯನಗರ

271
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಮಾಗಳ್ ಕ್ೃಷೆ ಪರಸಾದ್ 
ತಂದ ರಾಮಮ ತಿಯ

238/ಬಿ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 2.96 73200.00 436716359478 0 6112200107796 ವಿಜಯನಗರ

272
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎಲ್. ಬಾಬು ತಂದ ಎಲ್. 

ಲಕ್ಷಾಯಯ
264ಎ/1ಎ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.61 99300.00 799046678325 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

273
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಲ್ಲ ೋಕ್ನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಲಕ್ಷ್ಾೋನಾರಾಯಣ್

56/ಎ1ಎ2ಎ3

ಸಿಡ್ಡ
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 5.0 207078.00 818144510456 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

274
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎಲ್. ರಂಗಯಯ ತಂದ 
ಎಲ್.ಲಕ್ಷಾಯಯ

282/ಬಿ1/ಎ8,

 

282//ಬಿ1/ಸಿ, 

282/ಬಿ1/ಡ್ಡ, 

284/ಎ

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.0 112100.00 488209787389 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

275
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎಲ್. ಕ್ೃಷೆಯಯ ತಂದ 
ಎಲ್. ಲಕ್ಷಾಯಯ

295/ಎ, 

295/ಸಿ, 

295/ಇ/3

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.0 120000.00 620257503311 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

276
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಟಿ. ಶಿವಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಾಲ್ಲಸಾಾಮಿ

140/1, 

147/3, 

147/4

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.8 60400.00 551652959853 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

277
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ವಿಜಯ ಮೋಜನರಾಜ್ 
ಎಂ.ಬಿ. ತಂದ ಎಂ.ಬಿ. 

ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ
515/ಸಿ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 1.60 90000.00 418845269375 202010024646 ವಿಜಯನಗರ

278
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ವಿ.ಎಂ. ಪ್ಾವಯತಮಾ 
ಗಂಡ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡ್ಡಿ

510/ಎ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 2 102000.00 636028250273 893133487 ವಿಜಯನಗರ

279
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ರ್ಂಕ್ಟ ರಂಗಯಯ ಚೌದ್ದರ 
ಚಲಿಯಯ ತಂದ ನರಸಪಪ 

ಚಲಿಯಯ
60 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 4.4 197400.00 963033803180 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

280
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎಸ್.ಬಿ. ಚಿನುಪುಲಾಿರೆಡ್ಡಿ 
ತಂದ ಗಂಗಿರೆಡ್ಡಿ

293ಬಿ/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 78200.00 815336445321 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

281
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷೆ ತಂದ 
ಲಕ್ಷ್ಾೋನಾರಾಯಣ್

62/ಎ, 

62/ಬಿ, 

62/ಸಿ, 

63/ಎ, 

63/ಬಿ, 63/ಸಿ

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 3.6 213000.00 674057474082 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

282
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎಂ. ಮಹೆೋಶಾರರಾವ್ 
ತಂದ ಎಂ. ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ

236/*/ಎ ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.15 74900.00 71047129603 30828959768 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

283
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಪಿ. ಶ್ಾಂತಿ ಗಂಡ 
ರಾಂಪರಸಾದ್

1392/*/ಎ/1

ಎ3/ಎ
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.16 111000.00 591367896766 0 3112210019110 ವಿಜಯನಗರ

284
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎಂ. ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ವಿೋರಭದರಯಯಸಾಾಮಿ

875/*/2, 

875/*/3
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.96 106000.00 868428691671 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

285
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎ. ರಜಾಕ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಲ್ಲೋ. ದಾದ ಸಾಬ

16ಬಿ/3ಎ
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ನುಗೆ 0.8 32100.00 913585029555 842110110007589 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

286
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಇಬಾರಹಿಂ ಖಾನ್ 
ತಂದ ಮೋದ್ದನ್ ಖಾನ

671/ಎ1ಬಿ
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 0.38 35300.00 891632385303 33430100012997 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

287
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಹೆಚ್. ಮಂಜುಳ್ಾ ಗಂಡ 
ನಾಗರಾಜ

112/*/4 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

2 189300.00 909305570364 ############### ವಿಜಯನಗರ

288
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ವಿ. ಲಲ್ಲತ ಗಂಡ 
ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ

74/6 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 45300.00 567953680837 ############### ವಿಜಯನಗರ

289
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ಪ್ಣ್ಣೋಯಶ್ ತಂದ 
ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ

177/*/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.71 72500.00 874356486458 ############### ವಿಜಯನಗರ

290
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಕೆ. ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಕೆ. 

ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ
177/*/3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.7 72500.00 756375898649 ############### ವಿಜಯನಗರ

291
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎರಡೆ ೋಣ್ಣ  ಈರಣ್ೆ 
ತಂದ ಮಲಿಪಪ

84/*/2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.6 60600.00 518803044508 00 36232001210 ವಿಜಯನಗರ

292
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಗ ಲಿರ ಹೆ ನುಪಪ ತಂದ 
ಸುಂಕ್ಪಪ

701/4 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.35 35800.00 635509803553 00 36232001210 ಕ್ಂಪಿಿ

293
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಯು. ನಾಗಪಪ ತಂದ ಗಿಡಿ 
ಹನುಮಂತಪಪ

217/*/ಬಿ/2/3
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ಮಲ್ಲಿಗ 0.4 30500.00 981860557129 842110100010881 ವಿಜಯನಗರ

294
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ವಿನಯ್ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಮಹ್ಾಬಲ್ಲೋಶಾರ ರೆಡ್ಡಿ

22 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಮಾವು 2 65400.00 770189789634 32334224968 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

295
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಗುರುಶ್ಾಂತಮಾ ಗಂಡ 
ತೋಜಯಯ

37/ಎ, 37/ಬಿ ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ನುಗೆ 2.3 69300.00 994374839882 10820695777 ವಿಜಯನಗರ

296
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಂಗಮಾ ಕೆ ೋರಿ ಗಂಡ 
ಬಸಪಪ

3/*/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 43300.00 462268681410 30977544844 ಕ್ಂಪಿಿ

297
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಪ್ಜಾರಿ ಸಣ್ೆ ಬಸವರಾಜು 
ತಂದ ಯಮುನಪಪ

213/*/5 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.92 62500.00 804024436600 30977544844 ಕ್ಂಪಿಿ

298
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಕೆ.ಎಂ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ತಿಮಾಪಪ

127/*/* ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.89 89600.00 308198927791 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

299
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಜೆ. ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಜೆ. 

ಈಶಾರಪಪ

434/*/*, 

455/*/B, 

460/*/*

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 2.39 135835.00 700967931243 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

300
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಆರ.ಅಲ್ಲಬಾಷಾ ತಂದ 
ಹುಸೋನ ಸಾಬ

442/*/* ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.64 43700.00 286624950377 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

301
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಕೆ.ಎಂ.ವಿೋರಯಯ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಯಯ

690/*/3, 

550/*/1
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.8 54700.00 684088493503 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

302
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಆರ. ಸುಬಾನ್  ತಂದ ಆರ. 

ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ
287/*/* ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.8 54700.00 236066667561 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

303
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಚಿದಾನಂದಪಪ ಡ್ಡ. ತಂದ 
ದ ಡಿ ಬಸಪಪ

70/*/C ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.6 63500.00 742651249798 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

304
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಕೆ. ರಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಪರಲಾಾದರಾವ್

29/*/B ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 81500.00 792058145736 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

305
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಜಿ.ಪಂಪ್ಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಜಿ.ದ ಡಿಬಸಪಪ

76/*/3 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.9 182500.00 444894863942 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

306
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಜಿ.ಪಂಪ್ಾಪತಿ ತಂದ ಜಿ. 

ಶೋಷಪಪ
69/*/B ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.5 54400.00 924408466736 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

307
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಜಗದ್ದೋಶ ಕ್ುಬೆಬೋರು ತಂದ 
ಗ ೋವಿಂದಪಪ

72/*/3/B ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.2 18500.00 384456184765 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

308
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಜಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಜಿ. 

ಶೋಷಪಪ
69/*/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.5 54000.00 935399474165 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

309
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಅಗಸರ ಚಿದಾನಂದಪಪ ತಂದ 
ಸಕ್ರಪಪ

715/*/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.4 43500.00 338518813634 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

310
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಬಿ.ಪರಶುರಾಮ ತಂದ 
ಬಿ.ಗುರುಲ್ಲಂಗಪಪ

56/*/3 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.2 118500.00 277782855027 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

311
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಮಠದ ರುದರಯಯ ತಂದ 
ವಿರೆೋಶಯಯ

875/4 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.12 72000.00 417679535727 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

312
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಮಠದ ವಿೋರಭದರಯಯ ತಂದ 
ವಿರೆೋಶಯಯ

875/*/5 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.12 108000.00 229418590242 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

313
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಸುಭಾಷ್ ಹಿರೆೋಮಠ್ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಎಂ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ

27/4,27/3,2

7/1
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.84 112000.00 538976041195 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

314
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಎಂ,ಪಕ್ಲೋರಸಾಬ್ ತಂದ 
ಲ್ಲೋ.ಸಣ್ೆ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್

61/2,61/1,6

2/1,62/2
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 70300.00 651276386797 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

315
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಇಬಾರಹಿೋಂ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಇಸಾಾಯಿಲ್ ಸಾಬ್

1279/*/D ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2 127500.00 476436442570 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

316
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ರಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ನಾರಾಯಣ್ರೆಡ್ಡಿ

1271/*A/2

A, 

1272/B2A2

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.96 31200.00 775201854521 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

317
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಕೆ.ಚನುಮಾ ಗಂಡ  
ಪಂಪ್ಾಪತಿ

315/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.83 173800.00 506532251031 30977544844 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

318
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಶಿರಿಯಣ್ೆ ತಂದ ಜಿ.ಅಜಜಪಪ 13/.3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.09 101000.00 826663202377 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

319
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಜಿ.ಸಿ.ಬಸವರಾಜ್ ತಂದ 
ಜಿ.ಪ್ಾಲಪಪ

61/B/1,71/

B2/1
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.99 100000.00 949067419608 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

320
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಇ.ನಾಗೋಶ ತಂದ ದ್ದ.ಸಣ್ೆ 
ಅಳ್ಳಯಯ

9/.3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.94 60300.00 889917574924 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

321
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಇ.ನಾಗೋಶ ತಂದ ದ್ದ.ಸಣ್ೆ 
ಅಳ್ಳಯಯ

10/* ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 65800.00 712338899685 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

322
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಎಲ್.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ದ್ದ.ಎಲ್.ಪಂಪಣ್ೆ

469/B2/D,4

69/2468/B/

2

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.83 54700.00 749162832324 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

323
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜೆೋಶಾರಿ 
ತಂದ ಜಿ.ಎಂ ಗುರುಸಿದಿಯಯ

250/,251 ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.14 72000.00 422209062149 ವಿಜಯನಗರ

324
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಎಂ.ಪಿ ವಸಂತರಾವ್ ತಂದ 
ಲ್ಲೋ.ಭಿೋಮರಾವ್

173/3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.89 89800.00 885254207834 ವಿಜಯನಗರ

325
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ವಿ.ರುದರಮಾ 131/B/2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.67 63500.00 960224013584 ವಿಜಯನಗರ

326
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ದ್ದ.ಮಲಿಪಪ

809/C ಹೆ ಸಪೋಟ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 72000.00 327410501215 ವಿಜಯನಗರ

327
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ವಿ.ಜಂಬುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಗಂಗಾಧರಪಪ

147/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 2 192000.00 309426895197 ವಿಜಯನಗರ

328
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಎಂ.ಪಿ ಗ ೋಪ್ಾಲ ರಾವ್ 
ತಂದ ಲ್ಲೋ.ಭಿೋಮರಾವ್

173/2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.9 91500.00 377303838113 ವಿಜಯನಗರ

30977544844



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

329
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಪಿ.ರಾಜಗ ೋಪ್ಾಲ ತಂದ 
ಪಿ.ಸುಬಬರಾಯುಡು

215/1,213/

2,213/5,21

5/4,213/8,2

15/7

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 78200.00 402578416760 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

330
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಕೆ.ವಿ ನಾಗರ್ೋಣಿ ಗಂಡ 
ಕೆ.ವಿ.ಬಿ. ಚಂದರಶೋಖರರಾವ್

531/C ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.6 100000.00 691322497327 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

331
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ವಿರುಪಣ್ೆ ತಂದ ಸ ೋಮಪಪ
1413/C/3,1

414/A/5
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.94 186000.00 573042560569 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

332
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಜಿ.ಆರ.ಗಾಯತಿರ ಗಂಡ 
ಆರ.ಗಣ್ಣೋಶ್

730/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.6 63900.00 951279913444 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

333
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಪಿ.ಪವನಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಪಿ.ಸಂಜಿೋವರಾಯುಡು

213/B/3,21

5/C,215/G
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.63 43500.00 734451715140 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

334
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಹೆಚ್.ದಕ್ಷ್ಣ್ ಮ ತಿಯ 
ತಂದ.ಲ್ಲೋ.ಹೆಚ್.ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ

212/B1A ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.0 100000.00 372050101757 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

335
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಆರ.ಗಣ್ಣೋಶ ತಂದ 
ಸಿ.ಭಿೋಮಣ್ೆ

730/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.0 101000.00 511485280216 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

336
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಚಲಾಿ ಧನುಂಜಯಯ ತಂದ 
ಚಲಾಿ ನರಸಿಂಹಪಪ

281/B/1,28

1/B/2
ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.5 39000.00 407180513067 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

337
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಎಂ.ಅಮೃತಮಾ ಗಂಡ 
ಲ್ಲೋ.ಎಂ ಉಮಾಪತಿ

61/B ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 2.0 192000.00 617528934864 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

338
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ದ್ದವಾಕ್ರಪಪ

315/A1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.82 173500.00 846694951459 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

339
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಅಂಗಡ್ಡ ಸುರೆೋಶ ತಂದ 
ಅಂಗಡ್ಡ ಹಂಪಣ್ೆ

43/C ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.72 73100.00 417528878526 30977544844 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

340
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಜಿ.ಹನುಮಂತರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ದಕ್ಷ್ಣ್ಮ ತಿಯ

71/C1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.77 77700.00 687031801008 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

341
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಕ್ು.ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ 
ಶಿರೋ.ವಡ್ಡಿನ ವಶಿಗೋರಪಪ

330/D ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.16 110000.00 733645170031 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

342
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಎಲ್.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ದ್ದ.ಎಲ್.ಪಂಪಣ್ೆ

469/1,468/

B2/B,469/

B2/C

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.25 90900.00 315407129227 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

343
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಇ.ವಿೋರನಗೌಡ ತಂದ 
ಮಲಿನಗೌಡ

55 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.7 78000.00 897273704964 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

344
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಡ್ಡ.ಕೆ ಂಡಯಯ ಚೌದ್ದರ ತಂದ 
ಲ್ಲೋ.ಡ್ಡ.ನರಸಿಂಹಯಯ

213/B/ಅ,29

6/1A,213/B

/5,213/B/4

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.4 164400.00 6900890240 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

345
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಪಿ.ರಾಮಚಂದರ ತಂದ 
ಪಿ.ಸುಬಬರಾಯುಡು

215/2,213/

3,213/7,21

5/5,213/9,2

15/8

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 76000.00 518601786306 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

346
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಪಿ.ಹನುಮಂತರಾಯುಡು 
ತಂದ ಪಿ.ಸುಬಬರಾಯುಡು

215/3,213,

4,213/6,21

5/6,213/10,

215/9

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.2 76000.00 593549478196 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

347
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಉಪ್ಾಪರ ರಾಮದಾಸ ತಂದ 
ಉಪ್ಾಪರ ಸುಂಕ್ಪಪ

1277/C,12

76/1,1275/

A2,1277/A/

1,1278/1

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 4.7 207000.00 329999588272 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

348
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ನಿೋಲಕ್ಂಟಪಪ ತಂದ ಈರಣ್ೆ 81/C,81/B ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.2 115000.00 553012112043 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

349
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಗೌಡ ತಂದ 
ಗಾಳಿಗೌಡ

54/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.72 73000.00 685009700478 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

350
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಅಗಸರ ಮಡ್ಡವಾಳ್ಪಪ ತಂದ 
ಸಕ್ರಪಪ

715/3 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.4 43500.00 867519071163 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

351
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ಗೌಡರ 
ಹನುಮಂತಪಪ

47/C3B ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.2 117000.00 286091727017 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

352
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಹೆಚ್ ದ ಡಿ ಬಸಪಪ  
ತಂದ ಬಸಣ್ೆ

21./5 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.2 117000.00 845108201497 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

353
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಗಾದ್ದಿ ಹುಲುಗಪಪ ತಂದ 
ಗ ಳ್ಪಪ

29/E ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 276216702603 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

354
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಗ ರವರ ಆನಂದ ತಂದ 
ಗ ರವರ ಹನುಮಂತಪಪ

111/B1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 626981328457 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

355
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಹೆಚ್ ಲಕ್ಷಾಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮನಗೌಡ

679/9 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.1 108000.00 861689973515 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

356
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಸಣ್ೆ ರಾಮಪಪ  ತಂದ 
ಜಂಬಪಪ

674/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 438416747120 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

357
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಡ್ಡ.ಎನ್ ಮಂಜುನಾರ್ಥ  ತಂದ 
ಲ್ಲೋ.ಡ್ಡ.ನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

196/B1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 850765092959 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

358
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಅನಿತಾ ಗಂಡ 
ಸ ಯಯದೋವರ ಸುಧಿೋರ

230/C1A2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.5 144900.00 534465388339 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

359
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಕ್ುಂಬಾರ ವಿೋರಣ್ೆ  ತಂದ 
ಲ್ಲೋ.ಕೆ.ಸಣ್ೆ ರುದರಪಪ

250/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.9 91300.00 583237494309 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

360
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದಾದಾಪಿೋರ ತಂದ ಶರಿೋಫ್ 
ಸಾಬ್

136/D2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.64 155500.00 940671413583 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

361
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಕೆ.ವಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ 
ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ

66,66/1,66/

4
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 0.58 58500.00 660717457081 ############### ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

362
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಯು. ವಿೋರನಗೌಡ ತಂದ 
ಚನುವಿೋರಯಯ

263/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.04 99000.00 679266406795 20011127000893 ವಿಜಯನಗರ

363
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಕೆ.ರಾಮಾಂಜಿನಿ ತಂದ 
ತಿಮಾಪಪ

314/2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.53 54500.00 446585550282 31589362787 ವಿಜಯನಗರ

364
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಅಂಕೆಿೋಶ ತಂದ ರಾಮಪಪ 165/3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.64 63500.00 638446037373 481702010006769 ವಿಜಯನಗರ

365
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಕೆ.ಗಂಗಾಧರ ತಂದ ತಿಮಾಪಪ 314/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.53 54500.00 731860334700 918010099495177 ವಿಜಯನಗರ

366
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ನಿಂಗಮಾ ಗಂಡ ಈರಣ್ೆ 160/E ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.22 114500.00 936147890558 10066518818 ವಿಜಯನಗರ

367
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಯು. ಲ್ಲಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ವಿೋರಯಯ

163/1,150/

B
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.69 161500.00 206902039141 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

368
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಎಸ್. ವಿ ಪರತಾಪರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಚಿನುಪುಲಾಿರೆಡ್ಡಿ

241/A/1,24

1/A2/A,241

/A2/B

ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 2 179000.00 897989462807 54033226815 ಕ್ಂಪಿಿ

369
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಲಕ್ಷಾಮಾ ಗಂಡ 
ಚಿದಾನಂದಪಪ

29/D/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 415139005995 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

370
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಗಾದ್ದಿ ಈರಮಾ ಗಂಡ 
ಗಾದ್ದಿ ನಾಗೋಂದರ

58/C ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.6 63600.00 367686815537 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

371
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಜಿ.ಪ್ಜಪಪ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ 226/A/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.2 117000.00 849889030458 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

372
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಹೆಚ್ ಜಡೆಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

21/*1 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 2 191900.00 860878478149 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

373
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಕ್ುರಿ ದಾಾವಪಪ ತಂದ 
ಮುದುಕ್ಪಪ

441/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 527870056502 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

374
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಗಾದ್ದಿ ಆಂಜನೆೋಯ ತಂದ 
ಭಮಯಪಪ

29/E ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.8 173500.00 433980615212 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

375
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಜಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಸ ೋಮಪಪ

426/A/4 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.9 91300.00 676132965284 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

376
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಈರಣ್ೆ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

58/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.5 54000.00 454808467217 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

377
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಜಮಾಪುರ ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ ರುದರಪಪ

29/D2 ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 80300.00 702564251092 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

378
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಬಂಡೆ ಶೋಷಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

55/A3D ಕ್ಂಪಿಿ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 804081788443 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

379
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಪ್ಜಾರಿ ಆಕಾಶ ತಂದ 
ಪ್ಜಾರಿ ಹನುಮಂತಪಪ

1337/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.9 91300.00 711363446887 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

380
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಪ್ಜಾರಿ ಹನುಮಂತ ತಂದ 
ಪ್ಜಾರಿ ಅಂಬರಣ್ೆ

1338/5 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.4 43500.00 568266857523 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

381
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಕೆ.ನಿೋಲಕ್ಂಠರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಮಹ್ಾಂತೋಶ

136/A4 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 861260378260 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

382
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಪ್ಜಾರಿ ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ 
ಪ್ಜಾರಿ ಹನುಮಂತಪಪ

1338/3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 82000.00 578005877505 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

383
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಪ್ಜಾರಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಪ್ಜಾರಿ ಅಂಬರಣ್ೆ

1338/4 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.4 43600.00 791015065947 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

384
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಗಂಗಪಪ 1338a/2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.9 182500.00 356046154256 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

385
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶ್ಾಮಿದ್ ಸಾಬ್ ತಂದ ಖಾದರ 
ಸಾಬ್

20 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.76 50900.00 434115128233 10751097627 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

386
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎನ್. ಶಿವರಾಮಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ

164 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.4 54000.00 360443335610 481702010006183 ವಿಜಯನಗರ

387
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ನಾಗಮಾ ನಾಯಕ್ರ  
ಗಂಡ ರಾಮಪಪ

1408 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.99 187600.00 483010866215 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

388
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಪ್ಾಪಮಾ ಗಂಡ 
ಲಂಕೆಪಪ

1369/ಜೆ/2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 116400.00 961307425154 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

389
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಲಕ್ಷಾಮಾ ಗಂಡ 
ಚಂದರಪಪ

1425/3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 116400.00 259864577236 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

390
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಯು. ವಿೋರನಗೌಡ ತಂದ 
ಚನುವಿೋರಯಯ

263/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.04 96700.00 679266406795 20011127000893 ವಿಜಯನಗರ

391
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಶಟಿೆ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಸ ಯಯನಾಯಕ

43/ಎ1
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 2 184500.00 473141468086 64168543177 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

392
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಗ ೋವಿಂದ ನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮಜಿನಾಯಕ

96/ಎ
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.6 150000.00 663421912644 842110110004206 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

393
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಹೆಚ್. ಹನುಮವಾ 
ಗಂಡ ತಿಂಡಪಪ

45/
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 97200.00 434367467401 20008127007110 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

394
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಹನುಮನಾಯಕ ತಂದ 
ಚಂದುನಾಯಕ

74/1
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.4 41000.00 724971498855 37161955556 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

395
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಭಿಕಾಯನಾಯಕ

119/ಬಿ
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 132500.00 669487102247 37161955557 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

396
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಪ್ಾಂಡುನಾಯಕ ತಂದ 
ಶಂಕ್ರನಾಯಕ

11/ಎ/2
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 119000.00 932926835793 37161955558 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

397
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಕೆ ಟರನಾಯಕ ತಂದ   
ಥಾವಯಯ ನಾಯಕ

129/ಬಿ
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.8 80000.00 870494331390 37161955559 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

398
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ವಡಿರ ಹನುಮಂತಪಪ 
ತಂದ  ವಿ.ನಾಗಪಪ

279/ಬಿ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.03 97000.00 251307155246 10879101066599 ವಿಜಯನಗರ

399
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಅಮಾಜಿ 
ಗಂಡ ತಿಮಾಪಪ

1/.19 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.19 67500.00 547303174784 842210510002446 ವಿಜಯನಗರ

400
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಲಂಬಾಣಿ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ 
ತಂದ ಲ್ಲ ೋಕ್ಯಪಪ

1258/2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.1 68500.00 358649257610 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

401
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಕೆಂಚಪಪ

1313/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.4 78000.00 363991296354 10059715462 ವಿಜಯನಗರ

402
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಹರಿಜನ ಮಾರೆಪಪ ತಂದ  
ಹರಿಜನ ಫಕ್ಲೋರಪಪ

177/ಎ ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

2 188500.00 313426236635 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

403
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಅಂಜಿನಪಪ

302/ಎ, 

302/ಡ್ಡ, 

48/ಎ3, 

302/ಬಿ

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.4 134000.00 890053283655 36915636973 ವಿಜಯನಗರ

404
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯಕ ತಂದ 
ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ

1258/6 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.8 110000.00 352922170399 10059716817 ವಿಜಯನಗರ

405
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಚನುದಾಸರ ಮುರಾರಿ ತಂದ 
ರಂಗಯಯ

184/ಎ2 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1.6 154000.00 535387714503 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

406
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಅಂಜಿನಪಪ

249/ಡ್ಡ, 

249ಸಿ/1ಎ
ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.6 40000.00 661829710340 NILIN4055 ವಿಜಯನಗರ

407
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಶಂಕ್ರನಾಯಕ ತಂದ ಸಣ್ಱ 
ಲ್ಲ ೋಕೆಪಪ

1258/*/3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.72 45000.00 567266765236 64037568226 ವಿಜಯನಗರ

408
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ರಾಮನಾಯ್ಕ

48/ಸಿ1 ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಜಾತಿ ನಿಂಬೆ 0.68 25700.00 458664670793 64037568226 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

409
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಲಂ. ದುಗಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಲಂ. ಮೆೋಘಯನಾಯಕ

367ಎ/1
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 1.2 113800.00 849775674117 9113403555 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

410
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಚಿನುದಾಸರ ಯಲಿಪಪ 
ತಂದ ಮದ್ದಿ ಹನುಮಂತಪಪ

95ಎ/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಪಯ 0.83 54000.00 320651726691 840430110000015 ಕ್ಂಪಿಿ

411
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ವಿ.ರ್ಂಕೆ ೋಬ ತಂದ ತಿಮಾಪಪ
71/*/A/1C, 

70/*/A, 

81/*/1

ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 100000.00 682007676905 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

412
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಈರಮಾ ಗಂಡ ಸಿದಿಪಪ 1167/*/* ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.8 173500.00 607140231154 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

413
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಕೆ.ಮಾರೆಮಾ ಗಂಡ 
ಗಾಳೆಪಪ

16/*/B ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 101000.00 226451756274 38254285064 ಕ್ಂಪಿಿ

414
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ರಂಗಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ದ ಡಿರಂಗಪಪ

219/A ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.1 108000.00 859939458914 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

415
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಕೆ ರವರ ಈರಮಾ 
ಗಂಡ ಗಂಗಪಪ

55/A2 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.6 155000.00 545438323506 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

416
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ವಿ.ಸಣ್ೆ ರಂಗಪಪ ತಂದ 
ತಿಮಾಪಪ

100/4,100/

6
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 81000.00 778736213999 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

417
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಯಂಕೆ ೋಬಿ ರಾಮಾಂಜಿನಿ 
ತಂದ ಲ್ಲೋ. ತಿಮಾಪಪ

102/3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.62 155500.00 538087357053 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

418
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಮಲಿಯಯ ತಂದ ಪಕ್ಲೋರಪಪ 64/6 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 81500.00 463166000140 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

419
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಹೆಚ್.ಯಂಕ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಪಕ್ಲೋರಪಪ

18/A/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.6 63000.00 206855686321 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

420
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಪರುಮಾಳ್ ಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಕೆ.ರಾಜು

34/4 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.4 132000.00 448600946859 20031101018401 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

421
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಮಾರುತಿ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

278/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.37 131800.00 995211997335 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

422
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ವಿ.ಹೆ ೋನುುರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ವಿ.ಹನುಮಂತಪಪ

126/B ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.56 149700.00 434326927753 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

423
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ವಿ.ಹನುಮಂತಪಪ

278/5 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.37 132200.00 320586638992 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

424
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ಕ್ಲಾಯಣ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಸ ೋಮಪಪ

1403/B/2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.6 99000.00 689155421125 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

425
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದಾಸರ ಹೆ ನುುರಮಾ ಗಂಡ 
ರಾಮಪಪ

164/B4 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.96 96900.00 839345764163 36184257416 ವಿಜಯನಗರ

426
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚನುದಾಸರ ಗಿರಿಯಪಪ ತಂದ 
ಉಗರಪಪ

187/ೆಾA2/

B
ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 82400.00 654056074296 36184257417 ವಿಜಯನಗರ

427
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಹುಲುಗಪಪ ತಂದ 
ವಿ.ರಾಮಪಪ

207/5 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.08 173800.00 754178471670 36184257416 ವಿಜಯನಗರ

428
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ನಾಯಕರ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

1411/3 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ.
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.6 63000.00 409563881893 3312992070 ವಿಜಯನಗರ

429
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಗುಜಜಲ ಪಂಪಣ್ೆ ತಂದ 
ನರಸಪಪ

18/.1 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ.
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.5 54000.00 556903920705 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

430
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್. 

ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ
192/ಎ ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ.

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 117000.00 652666220779 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

431
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಗುಜಜಲ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಲ್ಲೋಟ್. ಗುಜಜಲ ನಾಗಪಪ

18/.2 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ.
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.17 15200.00 798577871089 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

432
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ದ ಡಿ ಮಾರೆಪಪ ತಂದ 
ಲ್ಲೋಟ್. ಗುಜಜಲ ನಾಗಪಪ

18 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ.
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.43 19000.00 456903474708 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

433
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಭಮಯಪಪ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ 17/ಎ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ.
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.7 72700.00 939325192486 919010011577522 ವಿಜಯನಗರ

434
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಮೆಟುಯಯ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್. 

ಕ್ನಕ್ಪಪ
258/ಎ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ. ಈರುಳಿಳ 1.78 168000.00 230391843463 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

435
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ. ನಾಗಮಾ ಗಂಡ 
ತಿಮಾಪಪ

149/ಎಫ್ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ.
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.6 152500.00 675564668836 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

436
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಕೆ ೋಳ್ ರು ರಾಮಪಪ  
ತಂದ ಕೆ ೋಳ್ ರು ಹನುಮಂತಪಪ

1364/ಎ ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ.
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.8 190000.00 501504992267 3312992674 ವಿಜಯನಗರ

437
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ದ ಡಿ ಹುಲುಗಪಪ ತಮದ 
ಓಬಳೆೋಶಪಪ

1300/ಡ್ಡ2 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ.
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.55 146537.00 880120338368 62307368170 ವಿಜಯನಗರ

438
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಜಿ.ನಾಗಪಪ ತಂದ ರಾಮಣ್ೆ 226/*/A/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.32 128300.00 594778972938 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

439
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಎನ್. ವಡಕ್ಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಹನುಮಂತಪಪ

145/*/4 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.39 31800.00 702223847238 842010110009287 ವಿಜಯನಗರ

440
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ತಳ್ವಾರ ಹ್ಾಲು ಬಸಪಪ 
ತಂದ ಲ್ಲೋ.ಸಿದಿಪಪ

1425/2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.2 118500.00 775662778645 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

441
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಬಿ.ಅಂಜಿನಿ ತಂದ ಬಿ.ನರಿಗಪಪ 775/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.2 118500.00 406605723597 1 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

442
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಸಣ್ೆ ಜಡೆಪಪ ತಂದ 
ಮಲಿಪಪ

791/A/3,    

791/A1A1
ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.4 136500.00 638684570305 2 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

443
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಪಲ್ಲಿೋದ ಯಂಕ್ಣ್ೆ ತಂದ 
ಕ್ಟೆಪಪ

240/C ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.6 63500.00 707306800940 3 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

444
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಕ್ಡೆೋಮನೆ ಅಜುಯನ ತಂದ 
ಕ್ಡೆಮನಡ ಕ್ನಕ್ಪಪ

45/B/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.5 54000.00 965920870300 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

445
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಎನ್.ಸ ೋಮಶೋಖರ ತಂದ 
ನರಿೋಗಪಪ

70/1 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.4 135200.00 984091416243 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

446
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ತಳ್ವಾರ ಮಾಯಪಪ ತಂದ 
ಗಿರಿಯಪಪ

102/A2 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.9 91300.00 702748533160 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

447
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಎಂ ಹನುಮಂತಮಾ 
ಗಂಡ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

16/C2 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 2 191900.00 464904195839 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

448
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಎಂ ಜಡೆಪಪ ತಂದ ಎಂ. 

ತಿಪಪಣ್ೆ
13/A ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 100500.00 490228613214 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

449
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಕ್ಟಗಿ ಮಾರುತಪಪ  ತಂದ 
ಕೆ.ಸಣ್ೆ ಹುಲುಗಪಪ

14/2/A,14/

2/C
ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.23 115000.00 299366127822 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

450
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಬಾಣ್ದ ನಾಗರಾಜ  ತಂದ 
ಬಾಣ್ದ ಜಂಬಣ್ೆ

13/4B1+, 

13/4B/7
ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.19 114000.00 337524491347 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

451
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಕ್ಟಗಿಹನುಮವಾ ಗಂಡ 
ಸಣ್ೆ ಹುಲುಗಪಪ

16./2 ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 0.88 88500.00 694857745357 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

452
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಗುಜಜಲ ಕ್ಣಿಮವಾ 
ಗಂಡ ಲ್ಲೋ.ಗುಜಜಲ ಹನುಮಂತಪಪ

50/2,50/1,4

6/3
ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.66 159400.00 844845546678 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

453
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಜೆ.ರಾಮಣ್ೆ ತಂದ 
ಜಂಬಾನಳಿಳ ಶಿವಪಪ

508/F/1, 

508/F/2ಅ,5

08/F/2ಆ
ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.37 77600.00 988941132138 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

454
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಸುಭದರಮಾ ಗಂಡ 
ಗ ೋವಿಂದಪಪ

2/A/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.44 137400.00 741177189709 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

455
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ಮಾರೆಮಾ ಗಂಡ ಮೆೋಟಿ 
ಹನುಮಯಯ

656/5 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 59600.00 973219233234 64037568226 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

456
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಹುಡೆೋದ ಪರುಶುರಾಮ 
ತಂದ ಹುಡೆೋದ ಈರಣ್ೆ

49/A3b1/C ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 82400.00 631424167032 38007335393 ಕ್ಂಪಿಿ

457
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ. ಸಣ್ೆ ರ್ಂಕೆ ೋಬ ಗುಜಜಲ 
ತಂದ ಹುಲುಗಪಪ ಗುಜಜಲ

80/3 ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.8 112000.00 488754731231 38007335393 ವಿಜಯನಗರ

458
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಟಿ.ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ ತಳ್ವಾರ 
ಹ್ಾಲು ಬಸಪಪ

1411/6 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.7 72800.00 263549846349 00 362320012310 ವಿಜಯನಗರ

459
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಮಾಯಪಪ ತಂದ ಬುರಯಯಯ 295/4 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.79 171500.00 597403611239 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

460
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ ಪಕ್ಲೋರಪಪ 63/AB/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.7 72800.00 580310649354 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

461
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಮತಿ.ನಾರಾಯಣ್ಮಾ ಗಂಡ 
ದೋರ್ೋಂದರಪಪ

8/A1 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 100500.00 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

462
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ದೋವರಮನಿ ರಾಮಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಗುಡ್ಡ ಭಿೋಮಪಪ

36/B,36/C,

35/F1A
ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.2 117000.00 807172438895 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

463
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ ದರೆ ೋಜಿ ಈರಣ್ೆ ತಂದ 
ಸಕ್ರಪಪ

16/E ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.8 173500.00 278973698475 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

464
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಒಬಯಯ ತಂದ ಈರಣ್ೆ 209/B2 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.48 139500.00 964363369447 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

465
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಕ್ಟಗಿ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಸಣ್ೆ ಹುಲುಗಪಪ

23./1 ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1 101000.00 322595699313 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

466
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಬಾಣ್ದ ಮಂಜಪಪ ತಂದ 
ಗಂಗಪಪ

8/3C/3 ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 0.36 33100.00 359175160198 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

467
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಬಾಣ್ದ ರಮೆೋಶಪಪ ತಂದ 
ಬಾಣ್ದ ಬಸಪಪ

13/2,12/4 ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.4 44000.00 896754427382 30977544844 ವಿಜಯನಗರ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

468
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಬಾಣ್ದ ಬಸಪಪ ತಾಯಿ 
ಗಂಗಮಾ

12/5,13/1 ಹೆ ಸಪೋಟ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 0.97 97500.00 671883244118 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

469
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋ.ಪ್ಾಲಯಯ ತಂದ ಪ್ಾಲಯಯ 202/1 ಕ್ಮಲಾಪುರ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.09 65500.00 577458042202 30977544844 ವಿಜಯನಗರ

470
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಯಕ್ರ ರಾಮಯಯ ತಂದ 
ನಾಯಕರ ಈರಯಯ

8,/2 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.84 175000.00 789930335430 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

471
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಹೆ ನುರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿನಾಯಕ್

225/B/B, 

225/B/B/3
ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.6 154000.00 449132615194 NILIN4055 ಕ್ಂಪಿಿ

472
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದಾಯವಮಾ ಗಂಡ ಷಣ್ುಾಖಪಪ 44/1A/4 ಕ್ಂಪಿಿ ಪ.ಪಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.6 155000.00 841345850682 00 362320012310 ಕ್ಂಪಿಿ

473
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಶಪಪ ತಂದ ಮರಿಯಪಪ 59/B,59/D
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 0.56 56500.00 248865185495 842110310000084 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನಹಳಿಳ

474
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಶಿರೋಮತಿ.ಎ.ಬಸಲ್ಲಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಗೌಡಪಪ

862/* ಕ್ಮಲಾಪುರ ಇತರೆ ಮಾವು,ತಂಗು 2 4400.00 484717393983 10746100011462 ವಿಜಯನಗರ

475
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಶಿರೋ.ಹ್ಾರುವನಹಳಿಳ ಹ ಲ್ಲಪಪ 
ತಂದ ಲ್ಲೋ. ಹ್ಾರುವನಹಳಿಳ 

ರಾಮಪಪ
300/A/2

ಮರಿಯಮಾನ
ಹಳಿಳ

ಇತರೆ ಮಾವು 0.5 34000.00 471016731360 10739100023283 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನ ಹಳಿಳ

476
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಶಿರೋ. ಪಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಪ್ಜಾರಿ ರಾಮಪಪ

83/B
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ  ಈರುಳಿಳ 0.3 34000.00 762616394863 10739100001501 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನ ಹಳಿಳ

477
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಶಿರೋ.ಖಾಜಾ ಮೆೈನುದ್ದಿೋನ್ ತಂದ 
ಮಹಮದ್

124/ಸಿ
ಮರಿಯಮಾನ

ಹಳಿಳ
ಇತರೆ ತಂಗು,ತರಕಾರಿ 1.85 27600 243856498822 912010040582938 ಹಗರಿಬೆ ಮಾನ ಹಳಿಳ

ತಾಲ ಿಕ್ು : 

ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

1
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಕೆ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಕೆ. 

ಓಬಯಯ
286

295
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.65 33221.00 2016 5515 0240 10933101044445 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

2
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಜಿ. ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ 460 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.95 33338.00 6799 5963 4432 06122210015485 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

3
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಎಸ್.ಬಿ. ವಿೋರಣ್ೆ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಗಂಗಪಪ

232/4

232/9
ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1 16668 2652 4801 4348 10656100004782 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

4
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಜಿ. ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ 460 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.95 32288.00 6799 5963 4432 04032320001193 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

5
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಆರ. ಚನುಬಸಪಪ ತಂದ 
ಕೆ ಮಾರಪಪ 30 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.85 46625.00 7697 3747 5145 04032320001193 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

6
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಕೆ. ಬಸವರಾಜ ಇತರೆ ತಾಳೆ 74367.00 478901866127 04032320001193 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

7
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಕೆ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಕೆ. 

ಓಬಯಯ
286

295
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.65 33337.00 2016 5515 0240 04032320001193 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

8
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಜಿ ನಾಗಣ್ೆ ತಂದ 
ತಿಪಪೋರುದರಪಪ 460/A3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.84 29957.00 919591851697 04032320001193 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

9
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

 2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕ್ೃಷೆ ಮ ತಿಯ ಶಟಿೆ ತಂದ 
ರ್ಂಕೆ ಬಣ್ೆ

495,491/48

1
ಕೆ ಟ ೆರು ಇತರೆ ತಾಳೆ - 6993.00 704814312911 04032320001193 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

10
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

 2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜಿ.ಪಿ. ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಬೆ ಮಾಪಪ

67/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ - 5244.00 639576296064 04032320001193 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

11
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಮಹ್ಾದೋವಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಬಸಯಯ

117/6 ಕೆ ಟ ೆರು ಇತರೆ ತಾಳೆ - 5769.00 247333818022 04032320001193 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

12
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಂ.ಬಿ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಬಸಯಯ

117/A,134/

1
ಕೆ ಟ ೆರು ಇತರೆ ತಾಳೆ - 5454.00 470408102476 04032320001193 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

13
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ. ಮೆೈಲಾರಪಪ ತಂದ ಭಮಯಪಪ 361 ಕೆ ಟ ೆರು ಇತರೆ ತಾಳೆ - 5629.00 293764546522 04032320001193 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

14
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಗಂಗವಾ ಗಂಡ ಎಂ.ಬಸಯಯ 568 ಕೆ ಟ ೆರು ಇತರೆ ತಾಳೆ - 7972.00 - 04032320001193 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

15
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

 4 ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಈರಮಾಗಂಡ ವಿೋರಭದರಚಾರಿ 48/F ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ - 7972.00 826038264774 04032320001193 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

16
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

 4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಇ. ಕ್ುಮಾರ ಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಹುಲ್ಲಕ್ುಂಟಪಪ

224/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ - 5769.00 541569762786 04032320001193 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

17
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

 4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜೆ. ರಾಘರ್ೋಂದರ ಶಟಿೆ ತಂದ 
ಘಂಟಪಪ

840/A,840/

B,

840/C,840/

D,842

ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ - 50000.00 299449906116 64095539580 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

18
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

 4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಆರ. ಚನುಬಸಪಪ ತಂದ 
ಕೆ ಮಾರಪಪ 30 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.85 22500.00 7697 3747 5145 10933101017168 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

19
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

 4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜಿ ನಾಗಣ್ೆ ತಂದ 
ತಿಪಪೋರುದರಪಪ 460/A3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.84 22500.00 9195 9185 1697 06122200010110 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

20
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

 4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಕೆ. 

ಓಬಯಯ
286

295
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.65 22500.00 2016 5515 0240 10933101044445 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

21
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

 4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜಿ. ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ 460 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.95 22500 6799 5963 4432 06122210015485 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

22
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಜೆ. ರಾಘರ್ಂದರ ಶಟಿೆ ತಂದ ಲ್ಲೋ. 
ಗಂಟಪಪ ಶಟಿೆ

809

806
ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ - 21180.00 299449906116 64095539580 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

23
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಜಿ. ಬಸವರಾಜ ತಂದ ವಿೋರನಗೌಡ 40ABCD ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ - 5695.00 246464030976 64055530709 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

24
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋ ಇ.ರಂಗಯಯ 
ಶಟಿೆ

95 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ - 11181.00 529822599412 06242200009737 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

25
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಜಿ. ಗುರುರಾಜ ಶಟಿೆ ತಂದ ಲ್ಲೋ. 
ಗಂಟಪಪ ಶಟಿೆ

240B,816 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ - 1995.00 542770056708 64069075062 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

26
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಜೆ. ನಾಗೋಂದರಪಪ ತಂದ ಫಕ್ಲೋರಪಪ 295 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ - 610.00 - 06002030005933 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

27
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಸಂತ ೋಷ್ 114 ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ - 2103.00 - 64161517983 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

28
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಈ. ಕ್ುಮಾರ ಸಾಾಮಿ 224 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ - 2985.00 541569762786 64122906544 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

29
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಗಂಗಮಾ 95 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.56 3174.00 529822599412 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

30
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಜಿ. ಬಸವರಾಜ
842,840AB

CD
ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ 0.91 1550.00 246464030976 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

31
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಜಿ. ರಾಘರ್ೋಂದರ ಶಟಿೆ 809 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.64 5688.00 299449906116 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

32
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಜಿ. ಗುರುರಾಜ 912 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.12 599.00 542770056708 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

33
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಜೆ. ನಾಗೋಂದರಪಪ 295 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.19 183.00 - ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

34
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಕೆ.ಬಿ. ಸಂತ ೋಷ್ 114 ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.05 569.00 - ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

35
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಈ. ಕ್ುಮಾರ ಸಾಾಮಿ 224 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.26 896.00 541569762786 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

36
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ವಿೋರಮಾ ಬಡಗಿ 48/F,166 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.59 31.00 - ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

37
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಜಗದ್ದೋಶ್ ಜಿ.ಆರ 215/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.26 950.00 - ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

04032320001193



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

38
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಕೆ. ಬಸವರಾಜ 390/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ತಾಳೆ 1.69 307.00 478901866127 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

39
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಕೆ. ಚಂದರಶೋಖರ 251,207 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ ತಾಳೆ 2.2 417.00 - ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

40
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಹೆ.)

ಜಿ. ಸಿದಿಪಪ ತಂದ 
ತಿಪಪೋರುದರಪಪ

552/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ - - 11000.00 6799 5963 4432 6122210015485 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

41
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಹೆ.)

ಚನುಬಸಪಪ ತಂದ ಕೆ ಮಾರಪಪ 18/1,30/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಇತರೆ - - 12500.00 7697 3747 5145 10933101044445 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

42
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಹೆ.)

ಜಿ.ಪಿ. ರವಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಬೆ ಮಾಪಪ

67/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಇತರೆ - - 5000.00 6395 7629 6064 64003990316 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

43
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ನುು 
ಕ್ಟಾವು ಮಾಡುವ 

ಉಪಕ್ರಣ್ 
ಕೆ ಳ್ಳಲು 

ಸಹ್ಾಯಧನ (ಸಂ.)

ಜೆ. ರಾಘರ್ೋಂದರ ಶಟಿೆ ತಂದ 
ಘಂಟಪಪ

840/A,840/

B,

840/C,840/

D,842

ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಇತರೆ - - 3000.00 - 64095539580 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

44
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಟಿ. ಜಗುನಾರ್ಥ ತಂದ ತಾವರೆ 
ನಾಯ್ಕ

545A/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಇತರೆ ನುಗೆ 2.00 98200.00 593127946320 ############### ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

45
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ವಿೋರಭದರಪಪ 70/4 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 0.4 43500.00 725430934954 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

46
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ. ಈಶಾರಪಪ ತಂದ ಮಲಿಪಪ
351FF/2

351G
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.9 181000.00 770668022246 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

47
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆ ಸ ರು ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಈರಣ್ೆ

702 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 0.6 63000.00 374991309748 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

48
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಸಣ್ೆ ಚೌಡಪಪ 165/1 ಕೆ ಟ ೆರು 106 ದಾಳಿಂಬೆ 1.1 40500.00 267813605969 30977544844 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

49
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ನಾಗೋಶ್ ತಂದ ಜಿ. 

ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ
155/B ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 54400.00 466629218735 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

50
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್. ಮ ಗಪಪ ತಂದ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ 75/D ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1.2 72900.00 846428159901 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

51
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದಶರರ್ಥ ತಂದ ಉಮಾಿನಾಯ್ಕ 133 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಟ ಮಟ 1 101000.00 466629218735 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

52
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಬಸರ್ೋಶಾರ ತಂದ ಬಸಪಪ 475/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಮಲ್ಲಿಗ 0.9 47900.00 404856922972 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

53
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಸಂತ ೋಷ್ ತಂದ 
ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ

155/B ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 54400.00 720525089992 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

54
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ
15/A,15/B/

1,15/B2
ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 106 ಗೋರು 1 32900.00 848820683072 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

55
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಸಿರಿಯಪಪ 179/E ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 0.4 36700.00 412053448711 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

56
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿಶಾನಾರ್ಥ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಆಂಜನೆೋಯ ರೆಡ್ಡಿ

283/A/3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 0.6 63500.00 972654696407 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

57
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಡ್ಡವಾಳ್ರ ಮಾರಣ್ೆ ತಂದ 
ತಿಪಪಣ್ೆ

179/B/2A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 0.4 36700.00 974010497119 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

58
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸುಮಂಗಳ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಶಿವರುದರಪಪ

444 ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 101000.00 594049697590 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

59
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ರಿಬಸಪಪ ತಂದ ಚನುಬಸಪಪ 429/3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 0.6 63500.00 384950318692 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

60
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲಕ್ಷ್ಾೋದೋವಮಾ ಗಂಡ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

707/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 0.4 36700.00 384938789421 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

61
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್.ಎಂ. ವಿೋರಯಯ ತಂದ 
ಮಳ್ಳಯಯ

170/C ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಟ ಮಟ 0.3 23600.00 243362605406 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

62
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಮಹೆೋಶ್ ತಂದ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ
309B/1

314/C
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1 45500.00 902619681060 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

63
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್

183/3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 1.2 119000.00 591800920946 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

64
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈಶಾರಮಾ ಕೆ ೋಗಳಿ ಗಂಡ 
ೆ ೋರಣ್ೆ

587/A ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1.5 89300.00 433768715163 30977544844 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

65
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಎಸ್. ಬಸಮಾ ಗಂಡ 
ಕೆ ಟರೋಶ್

459/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಸೌತ 2 189500.00 955434618224 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

66
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಜಿಯ ಸಿದಿಪಪ ತಂದ 
ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಪಪ

256/B ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಕ್ುಂಬಳ್ 1 101000.00 497926953428 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

67
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಂಬಳಿ ಚನುಬಸಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

1A/4 ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಈರುಳಿಳ 1 101000.00 472373536770 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

68
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿಕ್ಂದರ ಭಾಷ ತಂದ ಕ್ುಂಚುರ 
ಖುದುಶ್

51/D1/B ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 106 ದಾಳಿಂಬೆ 1 37800.00 769937284301 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

69
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ಳಿ ಪರಮಿೋಳ್ಮಾ ಗಂಡ ಗ ಳಿ 
ಹುಚಚಪಪ

363/B ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಈರುಳಿಳ 0.6 63500.00 662017301629 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

70
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್. ವಿೋರೆೋಶ್ ತಂದ ಕೆ ಟರಪಪ 407B/3 ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಬದನೆ 0.6 63500.00 628593487453 362320012310 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

71
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಗೌಡ ತಂದ 
ವಿೋರನಗೌಡ

394/A ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಈರುಳಿಳ 1.2 82400.00 268604424746 362320012310 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

72
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆಂಚಮಾ ಗಂಡ ಕೆ ಟರಪಪ 286/A ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಕ್ುಂಬಳ್ 1.3 119000.00 784453790041 362320012310 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

73
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುಕ್ಕನ ರು ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ 
ಅಜಜಪಪ

1B/1 ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಈರುಳಿಳ 1.1 101000.00 342355037446 362320012310 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

74
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶ್ಾಂತಮಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ
186B/2

187 B/2
ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1.7 106700.00 383878101644 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

75
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ ತಂದ ತಿಪಪೋರುದರಪಪ
1139/4

1138/17
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 0.4 37900.00 653546936948 36184257416 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

76
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ರೆೋವಣ್ೆ ತಂದ ಸಿದಿಪಪ 96/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.35 34000.00 404908437714 36184257416 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

77
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಯಯ

101/2 ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1.2 58100.00 292836148791 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

78
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಎಂ. ಬಸಯಯ ತಂದಪತರಯಯ 511/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 1.2 119000.00 756554921935 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

79
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಕೆಂಚ ೋಜಾತಪ

404/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಕ್ುಂಬಳ್ 1.75 164000.00 265051474071 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

80
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಕೆ. 

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ
309/B/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 1.3 126200.00 916839838561 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

81
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಗುರುಸಿದಿಪಪ 84/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 57500.00 950280624393 20033127000759 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

82
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಮಲಿಪಪ
860/C

860/D
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 0.8 32000.00 992293513086 54048256989 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

83
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಟವಳಿಗ ನಾಗೋಂದರಪಪ ತಂದ 
ಬಸಪಪ

48/C/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 1.2 118000.00 348050396238 10656101027387 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

84
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ. ಶೋಕ್ರಪಪ ತಂದ ಆರ 
ವಿೋರಪಪ

436AB/2 ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಗೋರು 1 37800.00 923896697449 1887101000553 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

85
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜಮಾ ಗಂಡ ೆ ೋಶಾರಪಪ 354 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಬಾಳೆ 0.5 34500.00 378270554118 10710101013278 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

86
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಹೆ ನ ುರಪಪ

796A/2,79

4
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1.2 77500.00 276631966274 54041939133 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

87
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ. ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ ಆರ. 

ವಿೋರಪಪ
436AB/2

437/B
ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಗೋರು 1 37800.00 743340975220 1887101012928 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

88
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಬಿ. ಉಮೆಶ್ ತಂದ ಕೆ. ಬಸಪಪ 387/5 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಮಲ್ಲಿಗ 0.5 23800.00 788972395732 10985101004340 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

89
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ. ಚನುಬಸಪಪ ತಂದ ಗುಂಡಪಪ 317A,317B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಪೋರಲ 1 63500.00 557302912398 20033101001671 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

90
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ 
ಕೆ ಮಾರಪಪ

424/B

3434/2
ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಅ.ಕ್ೃ. ಬಾಳೆ 2 122000.00 232819988967 54053189027 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

91
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಚಂದರಕ್ಲಾ ಗಂಡ ಮಾರಪಪ
599/1A, 

600/1
ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1.47 50000.00 471197508196 64027922509 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

92
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಟಿ. ನಾಗಣ್ೆ ತಂದ 
ತಿಪಪೋಗುಂಡ್ಡ ರಾಮಪಪ

47/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಅಂಜ ರ 1.8 85400.00 466626727534 10656100007735 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

93
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಸುರೆೋಶ್ ತಂದ ಕೆ. ಬಸಪಪ 387/4 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಮಲ್ಲಿಗ 0.5 27300.00 467923479116 35781764150 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

94
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಡ್ಡ. ಚೌಡಪಪ ತಂದ 
ಬಸವರಾಜಪಪ

154/B/115

8B/2
ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.4 101000.00 868734837825 64032820146 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

95
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ರ್ಂಕ್ಟಶ್ ತಂದ ಚನುಬಸಪಪ 119 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1 63200.00 967053779867 6472200064045 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

96
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪರೋಮಧರ ತಂದ ಹೆ ನ ುರಪಪ 830/4 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ನುಗೆ 0.3 20500.00 557302912398 33717375213 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

97
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಮಾರುತಿ ತಂದ 
ಹುಲುಗಪಗಪಪ

114,115 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 76900.00 269009442243 64008952751 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

98
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್. ಜಬಿೋನಾ ಗಂಡ 
ನ ರ ಲಾಿಭಾಷ

306/2A ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1.6 76500.00 217193439066 10843100007919 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

99
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ. ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ 77/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 101000.00 713091076726 32615419358 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

100
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಣ್ಕಾರ ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಬಸಪಪ

308/D ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 106 ಟ ಮಟ 0.61 63000.00 532037515501 35504961655 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

101
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಶಿಲಪ ತಂದ ಸಿದಿೋಶ್ 132/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 0.6 63500.00 933680097464 10656100021617 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

102
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭಾಗಯಮಾ ಗಂಡ ರಂಗಪಪ 554/A ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಟ ಮಟ 1.4 137000.00 609487889341 6472200009820 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

103
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರತುಮಾ ಗಂಡ ಶರಣ್ಪಪ 922/3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಪೋರಲ 1.2 60000.00 911004429410 10656100020556 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

104
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ. ರೆೋವಣ್ೆ ಸಿದಿಪಪ ತಂದ 
ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಪಪ

56/1 ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಶಿರೋಗಂಧ 0.6 34200.00 733174909333 64191019663 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

105
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಂಜಿನವಾ ತಂದ ಹೆ ನ ುರಪಪ 77A/2 ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಟ ಮಟ 1.2 119000.00 617089254227 30977544844 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

106
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮರಿಯಪಪ ತಂದ ಓಬಯಯ 310/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಟ ಮಟ 1.6 153500.00 699569030500 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

107
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ.ಪ್ಯಯನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಸ ೋನಾಯನಾಯ್ಕ

588/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ತಂಗು 1.2 37700.00 691058804434 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

108
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ. ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ ಅಜಜಪಪ 31.Jän ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಸೌತ 0.7 71900.00 361152405505 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

109
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶ್ಾಂತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕ್ುಮಾರ 
ಸಾಾಮಿ

801/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 422 ಈರುಳಿಳ 1.6 117500.00 209296328982 10710100021527 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

110
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದೋವಾಿನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಕ್ಸನಾನಾಯ್ಕ

29/D ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 422 ಸೌತ 0.8 82400 910285131326 624225001521 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

111
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಮುನಿಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಮುನಿಯಪಪ

235/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಟ ಮಟ 0.8 81000.00 287373401830 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

112
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಸುರೆೋಶ್ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ 772/4 ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.9 84500.00 335736327744 34957116562 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

113
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್.ಎ. ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಅಂಜಿನಪಪ

13.Jän ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಈರುಳಿಳ 1.1 106500.00 244699315159 3701004779 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

114
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಯಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ 295 ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಈರುಳಿಳ 1.1 107000.00 541312938977 10710211650086 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

115
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಮಾರೆಪಪ

284/7 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಪಪ್ಾಪಯ 0.4 18600.00 480688684061 6472610001548 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

116
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ರಾಮಪಪ ತಂದ ಓಬಳ್ಪಪ 634/B/2a ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 423 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.2 119000.00 272719796095 64209692920 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

117
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾರೆಪಪ ತಂದ ಅಂಜಿನಪಪ 350/B/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423 ಟ ಮಟ 1 95000.00 833889213300 8813242525 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

118
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಸ ರಪಪ 141/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಪಪ್ಾಪಯ 0.3 10300.00 974454053404 20005101011027 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

119
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಾಪಣ್ೆ ತಂದ ಬೆ ೋರಯಯ 419/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಟ ಮಟ 1.1 109000.00 886642899624 10843101100060 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

120
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಮಾ ಗಂಡ ಪ್ಜಾರ 
ಬೆ ಮಾಪಪ

223/B ಕೆ ಟ ೆರು 423 ಪಪ್ಾಪಯ 0.8 51000.00 844920395306 10776100011079 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

121
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ. ಲ್ಲಂಗಪಪ ಗಂಡ ಚಿತರಲ್ಲಂಗಪಪ 462/B ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423 ಮಾವು 1.4 34800.00 905761945934 10784100011316 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

122
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಪಪ ತಾಯಿ ಹಿರಿಯಮಾ 146/2 ಕೆ ಟ ೆರು 423 ಪಪ್ಾಪಯ 1.1 67400.00 875155656690 10776100011124 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

123
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪುಟ ೆೋಬಯಯ ತಂದ 
ಹನುಮಯಯ

289/3,285/

6,289/2
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423

ಟ ಮಟ /

ಬದನೆ
1.4 136500.00 378956113415 6122200039348 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

124
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಪಪ ತಾಯಿ ಹಿರಿಯಮಾ 226/2 ಕೆ ಟ ೆರು 423 ದಾಳಿಂಬೆ 0.3 20800.00 875155656690 10776100011124 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

125
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಮ ತಿಯ ತಂದ 
ಲ್ಲಂಗಪಪ

461/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423 ಶಿರೋಗಂಧ 1.25 43300.00 448312075715 10784101056307 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

126
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಸ ರಪಪ 80/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಪಪ್ಾಪಯ 0.4 25100.00 974454053404 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

127
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಾಯಮಾ ಗಂಡ ೆ  ೋಬಯಯ 639 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಪಪ್ಾಪಯ 1.6 77900.00 515303494583 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

128
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯು. ಗುರುಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಬಸಮಾ

817/1,817/

3
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಪಪ್ಾಪಯ 1.35 86500.00 957178434951 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

129
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಬಸಪಪ 69/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಪಪ್ಾಪಯ 0.8 49900.00 964461377271 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

130
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರ್ೈ. ಅಂಜಿನೆಪಪ ತಾಯಿ ಬಸಮಾ 815 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಪೋರಲ 1.7 106800.00 495267667933 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

131
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ. ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾರಪಪ 437/F ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423
ಸೌತ/ಮೆಣ್ಸಿನ

ಕಾಯಿ
2 191000.00 441262414240 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

132
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ.ಎ. ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಶಿವಣ್ೆ

270/D/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಸೌತ 1.6 153700.00 208620159453 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

133
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಬಸಪಪ 69/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಪಪ್ಾಪಯ 0.5 35400.00 964461377271 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

134
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮವಾ ಗಂಡ ಬಸಪಪ 168/3 ಕೆ ಟ ೆರು 423 ಪೋರಲ 2 122000.00 841196730236 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

135
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಪರಭಾಕ್ರ ತಂದ ಮ ಗಪಪ 218/A/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಪಪ್ಾಪಯ 1.8 107400.00 888917538055 64015781402 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

136
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗವಾ ಗಂಡ ರಾಮಪಪ 259/1 ಕೆ ಟ ೆರು 423 ಗೈಲಾಡ್ಡಯಯ 0.4 37400.00 721587997805 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

137
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬೆ ೋರಮಾ ಗಂಡ 
ಮಲಿಪಪನಾಯಕ್

413/D ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.6 106000.00 794539013535 36184257416 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

138
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸುಮಲತಾ ಗಂಡ ತಳ್ವಾರ 
ಕಾಟಯಯ

350/B2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423 ಈರುಳಿಳ 1 101000.00 200143409914 36184257416 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

139
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಯಕ್ರ ಹುಲ್ಲೋಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

437 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 95500.00 982867613973 36184257416 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

140
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬೆ ೋರಮಾ ಗಂಡ 
ಮಲಿಪಪನಾಯಕ್

413/D ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಪಪ್ಾಪಯ 0.8 52800.00 794539013535 36184257416 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

141
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ ಸ ಮಾಜಜ 316 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 1.2 117800.00 93057972488 840430110000015 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

142
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಚನುಬಸಮಾ
344/2

344/3
ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 106 ಕ್ುಂಬಳ್ 0.9 91500.00 275496511305 840430110000015 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

143
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ ತಿಯ ತಂದ ಸುಂಕ್ದಕ್ಲುಿ 
ನಾಗಪಪ

326/D ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 1.3 128000.00 442651078141 840430110000015 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

144
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಡ್ಡ. ಮಹ್ಾದೋವಪಪ ತಂದ 
ಹಂಪಣ್ೆ

584A/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 0.8 82400.00 729799995483 840430110000015 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

145
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆನಂದಪಪ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ 4/A/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1 37800.00 428943476519 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

146
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮಚಂದರಪಪ ತಂದ ಕೆಂಗಪಪ 387/A/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.64 44200.00 457453725220 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

147
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿೋರೆೋಶ್ ಬಾಬು ತಂದ ರೆೋವಣ್ೆ 353/C3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1.74 81800.00 271645917409 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

148
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಸಿ. ಈಶಾರಪಪ ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

312/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಬದನೆ 0.8 81800.00 998208653355 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

149
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಜಯಣ್ೆ ತಂದ ಕೆಂಚ ೋಗಪಪ 308/4 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಕ್ುಂಬಳ್ 0.8 82400.00 740926411702 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

150
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಂತಚಾರಿ ತಂದ ಶಿರಸಪಪ 25 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1 52300.00 430412225208 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

151
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ  ತಂದ 
ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ

841/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.5 54600.00 361225948366 362320012310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

152
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಮಾ ಗಂಡ ವಿೋರಣ್ೆ 175/B/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1.2 59000.00 418401607053 362320012311 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

153
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಪಪೋರುದರಪಪ ಎಂ. ತಂದ 
ಬಿೋಮಪಪ

403/B/2 ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಟ ಮಟ 1 101000.00 207774244051 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

154
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ರವಿೋಶ್ ತಂದ ದ ಡಿಣ್ೆ
353B/1

357/1
ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಟ ಮಟ 0.9 91700.00 391509681295 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

155
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್.ಕೆ. ಕ್ರಿಸಿದಿೋಶ್ ತಂದ 
ಪ್ೋರಪಪ

275 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಟ ಮಟ 1.2 119200.00 310062723327 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

156
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಪಪ 606 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಟ ಮಟ 0.8 32000.00 390414069630 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

157
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಿಯಾಜ್ ತಂದ ಖಾಸಿೋಂಸಾಬ್
486/3

485/3
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಟ ಮಟ 0.8 82400.00 57247240736 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

158
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಾವಿತರಮಾ ಗಂಡ ಬಸಯಯ 164/B ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.4 136500.00 545244305904 840430110000015 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

159
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರತುಮಾ ಗಂಡ ಕ್ರಿಯಪಪ
172/D

172/E

172/F

ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.4 136500.00 708564168241 840430110000016 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

160
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಷಣ್ುಾಖಪಪ ತಂದ ಜಿ. 

ಗ ಳೆಳಪಪ

313A

313B

313C

ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.58 61200.00 709212776350 36184257416 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

161
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ

109/6 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1.7 96500.00 828311867196 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

162
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬೆೈರಪಪ ತಂದ ಆದ್ದಬಸಪಪ 79/A ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.2 191500.00 330045570798 362320012311 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

163
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೆೋಖಾ ಗಂಡ ಹೆೋಮಣ್ೆ 42/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 1.77 60000.00 469082325824 362320012311 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

164
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಟರಾಜ ತಂದ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ 252/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.58 117000.00 841431289664 362320012311 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

165
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಖಾಸಿೋಂಸಾಬ್ ತಂದನ ರ ಸಾಬು 64/B2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 0.5 54500.00 814482816232 64015781402 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

166
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಎಂ. ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಯಯ

90/D3

93/B/1
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 82000.00 375461324041 10843101054327 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

167
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುರು ತಂದ ಎಸ್.ಜಿ. ಕೆಂಚಪಪ 39/A3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 1.4 135900.00 743713039866 64015781402 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

168
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿೋರಾಸಾಬ್ ತಂದ ನಸುರದ್ದಿೋನ್ 
ಸಾಬ್

48/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಟ ಮಟ 1 101000.00 834838346222 64015781402 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

169
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉದಯಮಾ ಗಂಡ ಜಿ ಬಸವರಾಜ 118 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ನುಗೆ 0.3 20500.00 448395811481 10542100010023 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

170
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶ್ಾಕ್ರಿ ಚಂದರಪಪ ತಂದ ನಾರಪಪ
103/D

103/C/2
ಕೆ ಟ ೆರು 106 ದಾಳಿಂಬೆ 1.87 52500.00 381104959470 NINLIN4055 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

171
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯೋಗೋಶಾರಗೌಡ ತಂದ 
ಮುನೆುೋಗೌಡ

615/1,615/

2

615/3,615/

4

ಕೆ ೋಗಳಿ 106 ದಾಳಿಂಬೆ 4.7 94800.00 425528721754 NINLIN4055 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

172
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಗಂಗಪಪ 19.Mai ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423 ಪಪ್ಾಪಯ 1.2 77400.00 806217950234 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

173
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಲ್.ಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಗಂಗಪಪ 19/B ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423 ಪಪ್ಾಪಯ 1.2 77400.00 264666881731 30977544844 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

174
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಿನು ಬೆ ೋರಯಯ ತಂದ 
ದ ಡಿಬೆ ೋರಯಯ

196/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423 ಟ ಮಟ 1.7 164500.00 434890380378 57500000029329 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

175
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬೆ ೋರಮಾ ಗಂಡ ಪ್ಾಪಯಯ 310/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423 ಟ ಮಟ 1.2 117300.00 576839298359 57500000029329 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

176
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಪಪ ಎಮ್. ತಂದ ಪ್ಾಲಯಯ 583/52 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423 ಟ ಮಟ 1.45 136900.00 336024424512 362320012311 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

177
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಭಾಗಯಮಾ ಗಂಡ ಮಾರೆಪಪ 478/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.2 118500.00 372639731119 362320012311 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

178
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಪ  ತಂದ 
ಏಳ್ುಮುದ್ದಿ ದುರುಗಪಪ

426/C ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಟ ಮಟ 1.2 118500.00 567911209610 64015781402 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

179
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ.ಬಿ. ಗುಳೆಳಪಪ ತಂದ ರಂಗಪಪ 95/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಪಪ್ಾಪಯ 1.9 62700.00 601501617131 64015781402 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

180
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಓಬಳೆೋಶ್ ತಂದ ಯಲಿಪಪ
360/A/1,36

0B/1

467/2

ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 100000.00 921265856958 38007335393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

181
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರ್ಂಕ್ಟಶ್ ನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ರತಾುನಾಯ್ಕ

6/A/2,6/B/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 422 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.1 99500.00 955156548029 362320012311 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

182
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಬೆ ೋರಪಪ 290/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಟ ಮಟ 1.7 163700.00 644958030198 362320012311 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

183
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಜಾರ ಹೆೋಮಂತರಾಜ್ ತಂದ 
ಸಣ್ೆ ೆ  ೋಬಯಯ

152/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಟ ಮಟ 2 191000.00 856474973843 362320012311 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

184
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿವಣ್ೆ ತಂದ ರೆೋವಣ್ೆ ಸಿದಿಪಪ 422B/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.2 119200.00 887602385119 840430110000015 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

185
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ರೆೋವಣ್ೆ 
ಸಿದಿಪಪ

422B/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಟ ಮಟ 1.2 118400.00 405033045972 840430110000015 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

186
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದರಪಪ ತಂದ ತಿಪಪಯಯ 413B/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಟ ಮಟ 1.6 155500.00 657267697169 840430110000015 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

187
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಹೆಚ್. ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ 
ಕೆ ಮಾರಪಪ

424/2,

424B/3
ಕೆ ಟ ೆರು 133

ಅಂಗಾಂಶ 
ಬಾಳೆ 2 61200.00 232819588967 54053189027 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

188
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಪರಂಜೆ ಯೋತಿ 
ಸಾಾಮಿ ತಂದ ಹೆಚ್.ಎಂ. 

ಮರುಳ್ಸಿದಿಯಯ
233/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1 17040.00 457493979390 10656100008477 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

189
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಬಿ. ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ 
ಕಾಳಿಂಗಪಪ 286/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1 17040.00 418881755739 10656100007207 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

190
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಕ್ರಿಯಪಪಗಳ್ ಮಹ್ಾಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಬಸಪಪ 186/2,181 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1 17040.00 848222122522 10656100004760 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

191
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಕೆ. ಜಗದ್ದೋಶ್ ತಂದ ಚನು 
ವಿೋರಪಪ 173 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 887262706207 6472250003339 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

192
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ನಾಗಶ್ ತಂದ ಸಿದಾರಮಪಪ 131 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 294662879325 54048255181 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

193
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಶರವಣ್ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ

404/A/1 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಗಡೆಿ ಬಾಳೆ 2 39000.00 332954164416 520101076983575 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

194
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಬಿ. ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ ಗೌಡುರ 
ಶರಣ್ಪಪ 137/A ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 133 ಚಂಡು ಹ 1.00 10000.00 989130297893 64129466378 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

195
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಎಸ್. ಸರೆ ೋಜಮಾ ತಂದ 
ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ

522/F,519/

F,518/F
ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 985746853698 10707100026652 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

196
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಇ. ಮಂಜಮಾ ಗಂಡ 
ೆ ೋಶಾರಪಪ 353 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಗಡೆಿ ಬಾಳೆ 1.20 23400.00 378270554118 10710101013278 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

197
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಎಸ್.ಬಿ. ಗ ೋವಿಂದಯಯ ತಂದ 
ಬೆ ೋರಯಯ

671 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 781125486836 20013101012644 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

198
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಕೆ.ಪಿ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ಗೌಡ ತಂದ 
ಪ್ಾಂಡುರಂಗ 324 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133

ಅಂಗಾಂಶ 
ಬಾಳೆ 2.00 61200.00 350874297756 31067742468 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

199
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಎ.ಟಿ. ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ತಿಪಪೋರುದರಪಪ 96/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1.10 18744.00 387441245098 10933101009266 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

200
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಎಮ್.ಎಮ್.ಜೆ ಗಿರಿಜಾ ತಂದ 
ಚಂದರಜಜ 539 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 566513460354 00700101010917 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

201
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಎಮ್.ಎಮ್.ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಸ ೋಮಶೋಖರ 543/A ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಗಡೆಿ ಬಾಳೆ 1.80 35100.00 962783026150 54053189094 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

202
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಸಾವಿತರಮಾ ಗಂಡ ನಾಗೋಂದರ 
ಶಟಿೆ 206/B/1 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಸುಗಂಧರಜ 0.40 24000.00 933806881492 20005101009802 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

203
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಎಮ್.ಜಿ. ಗಿೋತಾ ಗಂಡ  
ಎಮ್.ಸಿ. ಪರಸನು ಕ್ುಮಾರ 69 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 6816.00 821521259213 6472200073123 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

204
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

 ಎಮ್.ಸಿ. ಪರಸನು ಕ್ುಮಾರ  
ಚಂದರಣ್ೆ 70 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 13632.00 677887005969 6472200042046 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

205
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಹೆಚ್.ಕೆ.ಲ್ಲಂಗೋಶ್ ತಂದ  
ಹೆಚ್.ಕೆ. ರೆೋವಣ್ೆ 54/2 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಗುಲಾಬಿ 0.40 16000.00 395046622834 64048336712 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

206
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ತಿಪಪಮಾ ಗಂಡ ತಮಾಯಯ 249/C/1d ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಗುಲಾಬಿ 0.40 10000.00 752493287404 10843100008560 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

207
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ರತುಮಾ ಗಂಡ ಓಬಪಪ 238/A ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಸೋವಂತಿಗ 1.20 12000.00 702689478523 20039127000309 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

208
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಆರ.ಪರುಮಾಳ್ಪಪ ತಂದ 
ರಾಮಣ್ೆ 249/A/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಸುಗಂಧರಜ 0.20 7500.00 658673394825 520101023338871 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

209
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಓ. ವಿಶ್ಾಲಕ್ಷ್ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ 337/3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.96 16358.00 605434397424 37157387994 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

210
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಬಿ. ಚಂದರಕ್ಲಾ ಗಂಡ ಕೆ. 

ಮಾರಪಪ
599/1A

600/1
ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1.40 23856.00 471197508196 64027922509 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

211
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಸಿದಿಮಾ ಗಂಡ ಈಶಾರಪಪ 291/C

291/E/1
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 518236177870 64186980885 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

212
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಗುಂಡನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ನಾಗನಾಯ್ಕ 90/1 ಕೆ ಟ ೆರು 422

ಅಂಗಾಂಶ 
ಬಾಳೆ 1.00 30600.00 902613384469 52010225893467 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

213
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಸಿ.ಬಿ. ಗ ಳೆಪಪ ತಂದ ರಂಗಪಪ 95/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ದಾಳಿಂಬೆ 1.53 26071.00 601501617131 0647220004710 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

214
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಶಿೋನಾನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಶೋಕ್ರನಾಯ್ಕ 60/B ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಗೈಲಾಡ್ಡಯಯ 0.60 9600.00 233716743017 520101076973741 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

215
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಸಂತ ೋಷ್ ನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಗಿೋಯಾಯನಾಯ್ಕ 88/7 ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಗೈಲಾಡ್ಡಯಯ 0.40 6400.00 278285393219 33873799707 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

216
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ನಾಕ್ಕ ತಂದ 
ಹಿೋಯಾಯನಾಯ್ಕ 113 ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಪೋರಲ 1.00 17520.00 374273466004 64155797502 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

217
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ನಾಗನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ರಾಮಾನಾಯ್ಕ 117/3 ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಗಡೆಿ ಬಾಳೆ 1.00 16139.00 847816842089 3962500966301 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

218
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಜೆ. ಕೆ ಟರಮಾ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ 227/C/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 422 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 266617970524 20013127001831 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

219
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಜೆ. ರಾಮಪಪ ತಂದ ದ ಡಿ 
ಏಡಪಪ 588/B ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಮಲ್ಲಿಗ 0.60 6000.00 221011822209 10707100026451 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

220
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಮಾರಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪಪ 235/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಟ ಮಟ 0.30 6000.00 712070716958 10542100008380 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

221
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಗಂಗಾಧರ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 436 B/4 ಕೆ ಟ ೆರು 423 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 16000.00 402113782505 10707100006508 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

222
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಬೆ ೋರಕ್ಕ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ 171/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.90 18000.00 780603154002 109171010043014 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

223
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಸರೆ ೋಜಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋ 
ಬಸವರಾಜಯಯ

150/2

152/C/2
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 30000.00 427568648345 10784100006418 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

224
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಚಂದರಪಪ ತಂದ ದ ಡಿ 
ಗ ೋಣ್ಣಪಪ

590/F ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.40 4000.00 883902606929 10707100001441 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

225
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಜೆ. ರಾಮಪಪ ತಂದ ದ ಡಿ 
ಗ ೋಣ್ಣಪಪ

588/B ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಸೋವಂತಿಗ 0.6 6000.00 811948558351 10707100027360 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

226
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮೃತುಯಂಜಯ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಎಂ. ವಿೋರಯಯ

250/2A

250/3A
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಸೋವಂತಿಗ 0.6 9600.00 646306556548 20033127002928 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

227
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ ಸಂಡ ರು 
ನಾಗೋಮದರಪಪ

130B/2

130/D3
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಸುಗಂಧರಾಜ 0.4 6400.00 676992065335 64039861277 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

228
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಕೆ ಟರಪಪಗಳ್ ಚನುಬಸಪಪ ತಂದ 
ಸಣ್ುವಿೋರಪಪ

3/9 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಸುಗಂಧರಾಜ 0.2 7500.00 500824651274 20033127002657 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

229
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಆರ.ಬಿ. ನಿಮಯಲ ಗಂಡ ಹೆಚ್. 

ರಾಮಮ ತಿಯ
207/D ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 133 ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.65 6500.00 460279909467 54041941879 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

230
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಸಿ.ಮುನಿರಾಜ ತಂದ ಚಿನುಪಪ 249/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಗುಲಾಬಿ 0.4 10000.00 598936821178 04372200110326 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

231
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಗುರುಸಿದಿನಗೌಡ ತಂದ 
ಮ ಗನಗೌಡ

858/A/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಸುಗಂಧರಾಜ 0.2 7500.00 505980917402 6382610062141 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

232
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಕೆ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ

841/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ಮಲ್ಲಿಗ 1 10000.00 361225948366 54048280934 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

233
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಎಂ ಬಸಪಪ ತಂದ ಪ್ಾಲಯಯ 583/52 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ಕಾನಕಾಂಬರ 0.6 16000.00 336024424512 10933101010226 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

234
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ.ಎಂ. ವಿೋರಭದರಯಯ ತಂದ 
ಕೆ.ಎಂ. ಸಿದಿಯಯ 702/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 0.1 1020.00 344265350414 50149161922 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

235
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಮ ಗಯಯ 152 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ಗಡೆಿ ಬಾಳೆ 1 6500.00 323087236863 06202250001877 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

236
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಕೆ.ಎಂ. ವಿೋರಭದರಯಯ 709 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 0.7 7140.00 938045100063 10542101054530 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

237
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಂ. ಚಂದರಪಪ ತಂದ ಮರುಳ್ಪಪ 124/B ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಅ.ಕ್ೃ.ಬಾಳೆ 1.2 12240.00 425773578202 64020882050 ಹೆಚ್.ಚಿ. ಹಳಿಳ

238
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಇ. ಮಂಜಮಾ ಗಂಡ ಈಶಾರಪಪ 354 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಬಾಳೆ(ಗಡೆಿ) 0.50 3250.00 378270554118 10710101013278 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

239
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎನ್.ಎಂ. ಕ್ವಿತ ಗಂಡ 
ವಿೋರಭದರಸಾಾಮಿ 150/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಗಡೆಿ ಬಾಳೆ 0.50 3250.00 730587066045 10542101030354 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

240
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಡ್ಡ.ಹುಲ್ಲೋಮಾ ಗಂಡ ಕ್ರಿಯಪಪ 167/C ಕೆ ಟ ೆರು 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1 5680.00 584947216063 520101076973294 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

241
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಟಿ. ಮರುಳ್ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ತ ೋಟಪಪಗಳ್ ಬಸಪಪ

115/2, 

115/3
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1.1 6248.00 529894347444 20033101006368 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

242
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಮ್. ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಬಸಣ್ೆ

198/C ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1.4 7952.00 841956006556 10656100037737 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

243
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ವಿ.ರಾಜಪಪ ತಂದ ಪುರಂದಪಪ 42/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1 5680.00 834281873838 10656100005592 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

244
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕ್ಸಕ್ನಹಳಿಳ ತಿಮಾಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

412/B ಕೆ ಟ ೆರು 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1.5 8520.00 9923466399574

042700101003771(

difference in claim 

bill nd k2 bill

ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

245
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ. ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ ಕೆ. 

ಅಜಜಪಪ
7/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 2.4 13632.00 585466851949 64130952411 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

246
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಆರ.ಶೋಖರಪಪ ತಂದ ಆರ. 

ವಿೋರಪಪ
436AB/2

3437/B
ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಗ ೋಡಂಬಿ 2.00 8000.00 923896697449 1887101000553 ಹೆಚ್.ಚಿ. ಹಳಿಳ

247
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ದ ಡಿರಾಮಪಪ ತಂದ 
ಮರಿಯಪಪ

654/3,655

E/2
ಕೆ ಟ ೆರು 422 ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 6816.00 10944101014277 10944101014277 ಹೆಚ್.ಚಿ. ಹಳಿಳ

248
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಮಾಯಮಾ ಗಂಡ ಮಾರೆಪಪ
226/3,224/

4,229/1,22

9D/2

ಕೆ ಟ ೆರು 423 ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 9088.00 854249202088 10776101052587 ಹೆಚ್.ಚಿ. ಹಳಿಳ

249
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಸಿದಿಪಪ ತಾಯಿ ಹಿರಿಯವಾ 226/2 ಕೆ ಟ ೆರು 423 ದಾಳಿಂಬೆ 0.36 2044.00 875155656690 20039127002578 ಹೆಚ್.ಚಿ. ಹಳಿಳ

250
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಲಲ್ಲತ ಗಂಡ ರಾಮಸಾಾಮಿ 396/A ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 422 ಗ ೋಡಂಬಿ 1.10 4400.00 683021103650 54010886084 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

251
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

 ಜೆ. ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಮ ಗಪಪ 463/D/3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಗ ೋಡಂಬಿ 0.7 2800.00 837640801648 31008919152 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

252
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ. ಬಸವರಾಜ ತಂದ ವಿರಣ್ೆ 119 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 2840.00 9301109488687 10542100000353 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

253
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ. ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ದುರಂದಪಪ
654/4,655 

E/3
ಕೆ ಟ ೆರು 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 6816.00 802319370650 10707100026247 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

254
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎನ್.ಜಿ. ವಿಶಾನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

377 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 714087422603 64046931565 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

255
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎನ್. ಜಿ. ಬಸಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

253 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 354680326433 54054471748 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

256
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ. ಕೆ ಟರೋಶಪಪ ತಂದ ಕೆ. 

ಕೆ ಟರಬಸಪಪ
576/1,576/

3
ಕೆ ಟ ೆರು 133 ದಾಳಿಂಬೆ 2.80 15904.00 894898352283 10707101086928 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

257
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್.ಕೆ. ಶೋಷಗಿರಿ ರಾವ್ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಕೆ. ಗ ೋಪ್ಾಲ್ ರಾವ್ 261/AB/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 4544.00 651798559704 10917101000238 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

258
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಆರ. ವಿ. ಸಿದಾಿರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಆರ.ವಿ. ಲಕ್ಷ್ಾೋ ರೆಡ್ಡಿ 361/B ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 11360.00 355716601692 06122200051648 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

259
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ.ಇ. ಜಗದ್ದೋಶ್ ತಂದ ಬಿ. 

ಈಶಾರಪಪ
895 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 17040.00 773195333137 10656100021051 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

260
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಟಿ.ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ ತಿಮಾಪಪ 71/B/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 3408.00 695483574520 06472200000784 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

261
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ರೆಡ್ಡಿನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಬುಲಾಯನಾಯ್ಕ

74/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 422 ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 728381367207 64202635196 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

262
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಪಿ. ಬಸಪಪ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ 371/a ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ದಾಳಿಂಬೆ 0.57 3238.00 348747057939 10700101001653 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

263
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಪರಮಿೋಳ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾರಪಪ 226/5 ಕೆ ಟ ೆರು 423 ದಾಳಿಂಬೆ 0.80 4544.00 406617618165 10776100011109 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

264
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ನಿಂಗಮಾ ತಂದ ಸಣ್ೆಮಾರೆಪಪ 225/A ಕೆ ಟ ೆರು 423 ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680.00 10776100300433 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

265
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ತಿರುಪತಪಪ 5/1 ಕೆ ಟ ೆರು 422 ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 6816.00 893708703792 06242200006968 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

266
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ
ಶಿರೋ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಸಾಾಮಿ ನಿೋರು 

ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ(ರಿ), 

ಚಿನೆುೋನಹಳಿಳ

534/A,593/

5,569/5,49

9/4,569/5,1

63,383/C/3

,239

ಕೆ ಟ ೆರು 133 - 11.58 400000 - 10776101070909 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

267
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ವಯಕ್ಲತಕ್ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

ಕ್ಲಿನಗೌಡ ತಂದ ತಿಮಾನಗೌಡ 99/A ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಈರುಳಿಳ 2 75000 804112263091 10700100002660 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

268
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಮಾವು ಪುನಃಶಚೋತನ
ಆರ.ವಿ. ಮಹೆೋಂದರರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 

ಆರ.ವಿ. ಸಿದಾಿರೆಡ್ಡಿ
361/B ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ಮಾವು 2.00 40000.00 261253622001 32162439558 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

269
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಕ್ಲೋಟ ನಿರೆ ೋಧಕ್ 
ಬಲ್ಲ

ಹೆಚ್,ಕೆ. ಹೆ ಮೆೋಶಪಪ ತಂದ 
ಹೆಚ್.ಕೆ. ಸುಪುತರಪಪ

1120 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 869216242656 10656100004826 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

270
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಕ್ಲೋಟ ನಿರೆ ೋಧಕ್ 
ಬಲ್ಲ

ಬಿ. ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ ಬಿ. 

ಚನುಪಪ
11/6 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 891143794163 54041960904 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

271
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಕ್ಲೋಟ ನಿರೆ ೋಧಕ್ 
ಬಲ್ಲ

ಬಿ.ಶರಣ್ಪಪ ತಂದ ಬಿ. ಬಸಪಪ 11/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.4 40000.00 312473947988 64028014370 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

272
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಕ್ಲೋಟ ನಿರೆ ೋಧಕ್ 
ಬಲ್ಲ

ದ್ದನೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಶರಣ್ಪಪ

96 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 371804405536 06472200054486/5 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

273
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಕ್ಲೋಟ ನಿರೆ ೋಧಕ್ 
ಬಲ್ಲ

ಕೆ. ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ ಕೆ. 

ಅಜಜಪಪ
7/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 585466891949 64130952411 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

274
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಕ್ಲೋಟ ನಿರೆ ೋಧಕ್ 
ಬಲ್ಲ

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಕೆ.ಜಿ. 

ಗುರುಸಿದಿಪಪ
17/1/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 506707788060 10656100006401 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

275
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಕ್ಲೋಟ ನಿರೆ ೋಧಕ್ 
ಬಲ್ಲ

ಕೆ.ಸಂದಯ ತಂದ ಕೆ. ವಿೋರಭದರಪಪ 7/4 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 390888875236 10542100011817 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

276
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಕ್ಲೋಟ ನಿರೆ ೋಧಕ್ 
ಬಲ್ಲ

ಕೆ.ಸಿದುಗೌಡ ತಂದ ಕೆ. ಕೆ ಟರಗೌಡ 247BC/1 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 647812147520 42702101001571 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

277
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಕ್ಲೋಟ ನಿರೆ ೋಧಕ್ 
ಬಲ್ಲ

ಚಿನುತಂಗಿ ಭಮಯಪಪ ತಂದ 
ಮಾರಪಪ

163 ಕೆ ಟ ೆರು 422 ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 961897677880 10776100013770 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

278
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಕ್ಲೋಟ ನಿರೆ ೋಧಕ್ 
ಬಲ್ಲ

ಟಿ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ ತಿಮಾಣ್ೆ 71/B/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 695483574520 06472200000784 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

279
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಕ್ಲೋಟ ನಿರೆ ೋಧಕ್ 
ಬಲ್ಲ

ಬಿ. ವಿೋರೆೋಂದರ ತಂದ ಲ್ಲೋ. 
ಶರಣ್ಪಪ

96 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 8184844887989 20033101008462 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

280
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಕ್ಲೋಟ ನಿರೆ ೋಧಕ್ 
ಬಲ್ಲ

ಜಿ. ಅಜಜನಗೌಡ ತಂದ ಜಿ. 

ಸಂಗನಗೌಡ
172/B/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 687912820653 54048256435 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

281
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಜೆ.ಶರಣ್ಬಸಪಪ ತಂದ ಜೆ. 

ಬಸಪಪ

187/2

187/4

187/5

ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.30 20800.00 988135744265 ############### ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

282
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ನಾಗನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ರಾಮಾನಾಯ್ಕ 117/B ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಟ ಮಟ 1.20 19200.00 847816842089 ############### ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

283
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಜಿ. ಚಂದರಪಪ ತಂದ 
ಕ್ಂಜೆ ೋತಪಪ 404/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133

ಬ ದುಕ್ುಂಬ
ಳ್ 1.70 27200.00 265051474071 54048277320 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

284
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಎಸ್. ಮಹ್ಾದೋವಿ ಗಂಡ 
ಎಸ್.ವಿ. ಬಸವರಾಜ 258/4 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಹ್ಾಗಲಕಾಯಿ 1.60 25600.00 595966647973 520101225879596 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

285
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ ಬನಪಪ 213/C ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.20 19200.00 476260272549 10542101013418 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

286
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಮಾರಕ್ಕ ಗಂಡ ಗೌಡ ಬಾಲಪಪ 382/C ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಟ ಮಟ 0.5 8000.00 534273326511 10656101021125 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

287
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಮ ಗನಗೌಡ ತಂದ ರುದರಗೌಡ 266A/1 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಟ ಮಟ 1.2 19200.00 487658639577 10707100030613 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

288
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಕ್ನಕ್ನಹಳಿಳ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಪಪ

412/ಳ್
411/A

ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಟ ಮಟ 1.7 27200.00 366308283109 042700101003834 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

289
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಜೆ. ವಿೋರಣ್ೆ ತಂದ 
ಮಹ್ಾದೋವಪಪ

214/A

214/2
ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.9 30400.00 924577357179 54054471512 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

290
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ಕ್ಸಕ್ನಹಳಿಳ 
ಹನುಮಪಪ

192A/3

201B/3
ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಟ ಮಟ 1.2 19200.00 283975792880 042702101001479 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

291
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಸಣ್ೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್

183/3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.8 12800.00 877008513299 10656101026351 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

292
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಕೆ.ಎಚ್.ಎಂ. ವಿೋರಭದರಯಯ 
ತಂದ ನಿರಂಜನ ಮ ತಿಯ

795/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 106 ನಿಂಬೆ 0.5 8000.00 10710100022013 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

293
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಚೌಡಪಪ ತಂದ ಬಸವರಾಜ
151A/3,15

4B/1
ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.2 19200.00 868734837825 64032820146 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

294
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಚಂದರಪಪ
214/B

1214/B/5
ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.2 19200.00 877008513299 64054713682 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

295
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಸಣ್ೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್

183/3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.2 6400.00 591500920946 10656101026351 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

296
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಪಿ. ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್

185/5

185/6
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.8 12800.00 802914462236 10656100017936 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

297
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಪ್ಾಪಣ್ೆ ತಂದ ಬೆ ೋರಯಯ 419/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.1 17600.00 886642899624 10843101100060 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

298
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ವಿ. ಸುಬಾಷಣ್ಮಾ ತಂದ ವಿ. 

ಕ್ಟೆ ಬಸಪಪ
468/B ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ಟ ಮಟ 1.15 18400.00 - 10784101000973 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

299
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಬಸರ್ೋಶಾರ ವಿ ಕೆ ತಂದ 
ಬ ದಾಯಳ್ಬಸಫಪ

3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ಟ ಮಟ 1.85 29600.00 - 20013101012134 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

300
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ್ ಸರಾಪು ನಾಗಪಪ 82/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 75000 372519022436 3434101004818 -

301
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್ ಜೆ. ನಾಗರಾಜ ತಂದ ತಿಮಾಪಪ 252/3 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 422 ಟ ಮಟ 1.48 200000 218283862576 6202210009788 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

302
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

 ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್ ಪಿ. ರಾಜಪಪ ತಂದ ಅಂಜಿನಪಪ 280/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ದಾಳಿಂಬೆ 2 200000 331959611092 10656100006531 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

303
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಬಿ. ಗುಂಡಾನಾಯ್ಕ ತಂದ  
ಬೆ ೋಜಾಯನಾಯ್ಕ 220/1 ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಈರುಳಿಳ 1.10 87500 337250610130 042700101005895 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

304
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ ತಂದ 
ಬಿೋಮಾನಾಯ್ಕ

243/D ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಈರುಳಿಳ 1.42 87500 487937810214 520101076983311 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

305
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಚನುಬಸಮಾ ಗಂಡ 333/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಈರುಳಿಳ 1.2 87500 463231303070 20033127003869 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

306
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಟಿ.ಎಂ. ಕ್ಲಾಯಣ್ಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋ 
ನಾಗೋಂದರಯಯ

286 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಈರುಳಿಳ 3.2 87500 885165039356 54053175014 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

307
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಬಿ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಬಿ. 

ಚನುಪಪ
11/C ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಈರುಳಿಳ 1.2 87500 620115532572 20033101002393 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

308
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಬಿ. ಚನುಪಪ ತಂದ ಲ್ಲೋ. ಬಿ 
ಬಸಪಪ

127/B/1,12

7B/2
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಈರುಳಿಳ 1.2 87500 908482569599 20033101006680 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

309
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎನ್ ಜಯಣ್ೆ ತಂದ ದ ಡಿ 
ನಾಗಪಪ

339/9

339/7
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಈರುಳಿಳ 1.8 87500 915737317193 10917101021082 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

310
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಜೆ. ರವಿೋಶ್ ತಂದ ತಿಮಾಪಪ 252/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ಈರುಳಿಳ 1.54 87500 301023378188 10917101015382 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

311
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಪದಾ ಗಂಡ ಚಿದಾನಂದಪಪ 195/A/2A3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ಈರುಳಿಳ 1 87500 775852877838 20013127001332 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

312
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಗ ಲಿರ ನಾಗರಾಜ ತಂದ 
ಸಿದಿಪಪ

195/A2A2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ಈರುಳಿಳ 1 87500 807370428220 10784100010200 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

313
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಚನುವಿೋರಪಪ ತಂದ ಎಮ್. 

ಮಲಿಪಪ
593/5 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಈರುಳಿಳ 1.6 87500 579602529258 10776100006054 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

314
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಬಿ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಬಿ. 

ಗುರುಸಿದಿಪಪ
254/B

406/1
ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಈರುಳಿಳ 1.6 87500 710000384501 10707100004281 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

315
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಹೆಚ್.ಎಮ್ ಮೃತುಯಂಜಯ 
ತಂದ ಹೆಚ್.ಎಂ ವಿೋರಯಯ

245/1

250/2A
ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ಈರುಳಿಳ 1 87500 646306556548 20033127002928 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

316
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ ಕೆ ಅಜಜಪಪ 7/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 133 ಈರುಳಿಳ 87500 585466891949 64130952411 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

317
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ರಾಮಕ್ೃಷೆ ತಂದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 281/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಈರುಳಿಳ 1.2 87500 913559277411 10656100024699 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

318
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಜಿ ಬಸವರಾಜು ತಂದ ಲ್ಲೋ ಬಸಣ್ು
222/3

205/B
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಈರುಳಿಳ 1.2 87500 845762700059 10843100007655 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

319
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಬಿ. ವಿರೆೋಂದರ ತಂದ ಶರಣ್ಪಪ 96 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಈರುಳಿಳ 87500 818484887989 20033101008462 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

320
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಪಿ. ವಿೋರಣ್ೆ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ
328/B/3

385/B
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಈರುಳಿಳ 1.2 87500 651953899802 10843100008514 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

321
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಬಿ ದ್ದನೆಶ್ ಕ್ುಮಾರ ತಮದ 
ಶರಣ್ಪಪ

95

117/2
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಈರುಳಿಳ - 87500 371804405536 06472200054486 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

322
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಜಿ.ಎಸ್. ಸ ೋಮಸೋಖರ ತಂದ 
ಜಿ. ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

338/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಈರುಳಿಳ 1 87500 845697961989 64103685389 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

323
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶ್ಾಂತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ

801/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 133 ಈರುಳಿಳ 1.33 87500 209296328982 10710100021527 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

324
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಂ. ಸಿ. ಪರಸನು ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಎಂ. ಚಂದರಣ್ೆ

70 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಈರುಳಿಳ 1 87500 677887005969 06472200042046 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

325
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಬಂಡಾರಿ ಗುಡಿಪಪ ತಂದ 
ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ

728/2 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಈರುಳಿಳ 1.7 87500 248145789122 10776100013942 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

326
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಮಂಜುಳ್ ಗಂಡ ಬಿ ಕೆ ಟರೋಶ್ 593/1 ಕೆ ಟ ೆರು 133 ಈರುಳಿಳ 1.2 87500 982171542067 64117573995 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

327
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ ದ ಡಿ ಚನುಪಪ
10/A/1

7/A
ಹೆ ಸಹಳಿಳ 133 ಈರುಳಿಳ 1 87500 8560 0343 4693 10843100011194 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

328
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ವಿೋರಣ್ೆ ಎಸ್.ಬಿ ತಂದ ಸಣ್ು 
ಗಂಗಪಪ

- ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಈರುಳಿಳ 1 87500 2652 4801 4348 10656100004782 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

329
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಪಿೋಯಾಯನಾಯಕ ತಂದ 
ಚಂದರನಾಯಕ

- ಕೆ ಟ ೆರು 133 - - 15000 516409691717 64058885558 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

330
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಬಿೋಮಿಬಾಯಿ ತಂದ ಚಂದರನಾಯಕ - ಕೆ ಟ ೆರು 133 - - 15000 438684994886 64044023725 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

331
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಣ್ಕಾರ ತಂದ 
ಬಸವರಾಜ

- ಕೆ ಟ ೆರು 133 - - 15000 714042610909 10049494704 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

332
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಬಿ ಅನುಪ್ಣ್ಯ ಗಂಡ ಬಿ 
ಹುಲ್ಲಕ್ುಂಟಪಪ

- ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 133 - - 15000 941712771763 6242200058463 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

333
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಎಮ್ ಆರ ಉಮೆೋಶ್ ತಂದ 
ರಾಮರಾವ್

- ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 133 - - 15000 784173559726 624220000091 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

334
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಚಂದರಮಾ ಗಂಡ ವಿೋರಭದರಪಪ - ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 133 - - 15000 398572069110 64054422559 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

335
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಸೈಯದ್ ಖಾಯಂ ತಂದ 
ಮೆಹಬ ಬ್

- ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 133 - - 15000 720344120655 20013817000018 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

336
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಎಮ್.ಜಿ ಸಂತ ಷ್ ಕ್ುಮಾರ 
ತಂದ ಈಶಾರಪಪ

- ಹೆ ಸಹಳಿಿ 133 - - 15000 437444692121 6472200035758 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

337
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಮುಗಪಪ ತಂದ ಅಂಜಿನಪಪ - ಹೆ ಸಹಳಿಿ 133 - - 15000 884521774258 6472610000544 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

338
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸಿಿರ/ಚರ ಮಾರಾಟ 
ಗಾಡ್ಡ

ಅಣ್ೆಯಯ ತಂದ ಬಸವರಾಜ - ಕೆ ಟ ೆರು 106 - - 15000 452020443649 520101250828600 ಹೆಚ್.ಬಿ. ಹಳಿಳ

339
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸೌರ ಶ್ಾಖ ಪಟಿೆಗ
ಆರ ಕೆ ಶಕ್ುಂತಲ ಗಂಡ 

ಮೆೈಲಾರಪಪ
306/A/3

264/2
ಕೆ ಟ ೆರು 133 ನುಗೆ 1.728 228000.00 559520135917 6382210000548 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

340
ಯೋಜನೆ: ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸೌರ ಶ್ಾಖ ಪಟಿೆಗ ಜಿ ಆನಂದಪಪ ತಂದ ಚನುಬಸಪಪ
402B/1

400A/1

399A/2

ಕೆ ಟ ೆರು 133 ನುಗೆ 1.48 228000.00 397547974940 1887108011058 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

341
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್ ಚೌಡಪಪ 775/5 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 423 ಈರುಳಿಳ 0.8 12300

342
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ ಕೆ 103/4 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 423 ಈರುಳಿಳ 0.8 11580



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

343
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಕ್ಕ 451/D/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 423 ಈರುಳಿಳ 0.6 8820

344
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲ್ಲಯವಾ 18.Jän ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 423 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

345
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯು ಫಕ್ಲೋರಪಪ 39/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 423 ಈರುಳಿಳ 0.8 12720

346
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಡೆಪಪ 256/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 423 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

347
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಬಿೋಮಕ್ಕ 290/A/3 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 423 ಈರುಳಿಳ 0.2 3060

348
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಮಾ 462 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 423 ಈರುಳಿಳ 0.4 6180

349
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಾೋ 213 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 423 ಈರುಳಿಳ 0.7 10620

350
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಸಿದಿಪಪ 722 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಟ ಮಟ 0.9 12780

351
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ ಗಮಾ ಹೆಚ್ 60/B/11 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಈರುಳಿಳ 0.3 5100



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

352
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಿರಿಯಪಪ 171/ಆ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

353
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾರಮಾ 122/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಈರುಳಿಳ 0.7 10680

354
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಮಾ 241/E1/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಟ ಮಟ 0.4 6000

355
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಾಯಮಾ ಬಿ 639 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಟ ಮಟ 1.0 15000

356
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಜಾಟಂಗಿ ರಾಮಪಪ 324/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಕ್ುಂಬಳ್ 1.0 15000

357
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ. ಓಬಯಯ 639 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಟ ಮಟ 1.0 15000

358
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಣ್ು 443/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

359
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಪಿ. ರವಿಕ್ುಮಾರ 67/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಟ ಮಟ 0.8 12000

360
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಬಸವಕ್ುಮಾರ 179/ಅ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಈರುಳಿಳ 0.8 11760



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

361
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗಪಪ 818/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 422 ಈರುಳಿಳ 0.5 7920

362
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ. ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ 16.Apr ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 422 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

363
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ದುರುಗಪಪ 253/3 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 422 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

364
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾರಕ್ಕ 286/B ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 422 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

365
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ. ಪರಶುರಾಮ 16.Mär ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 422 ಈರುಳಿಳ 0.7 10200

366
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಹೆಚ್ 291/3 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 422 ಈರುಳಿಳ 0.6 9000

367
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ. ಗಿರಿಧರ 16.Mär ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 422 ಈರುಳಿಳ 0.6 8400

368
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿೋಮಕ್ಕ ಬಿ 16/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 422 ಈರುಳಿಳ 0.6 9000

369
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಾಬು ನಾಯ್ಕ 274/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಟ ಮಟ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

370
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ೋಪ್ಾಯನಾಯ್ಕ 184 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಟ ಮಟ 1.0 15000

371
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ಟಿ ಬಸವರಾಜ 171/8 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಈರುಳಿಳ 0.5 7080

372
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಪಪಮಾ 172/4 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಈರುಳಿಳ 0.2 3000

373
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದುರುಗಪಪ 172/5 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಈರುಳಿಳ 0.2 3000

374
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಪಪಯಯ 172/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಈರುಳಿಳ 0.2 3000

375
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರವಿೋಂದರ 171/9 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಈರುಳಿಳ 0.5 7380

376
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೌರಮಾ ಎಸ್.ಕೆ 355/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

377
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 356/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

378
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಳ್ಮಾ 292/A ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

379
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ 377/B/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

380
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈಶಪಪ ಭತತನಹಳಿಳ 441/A/3 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 5760

381
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುನುಳಿಳ ಬಿೋಮಪಪ 107/5 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6300

382
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ. ಭೆ ೋಜಪಪ 68/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 8700

383
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನಪಪ 478/B/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಟ ಮಟ 0.1 2160

384
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚನುಬಸಪಪ ಜಿ.ಆರ 494/3 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 8700

385
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಣಾಕಾರ ಶ್ಾಂತಮಾ 152/F ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.3 4980

386
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ 293/B/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 9240

387
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಎಂ. ಗೌರಮಾ 329/C ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

388
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಮ ಗಣ್ೆ 308/a/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

389
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿೋರಣ್ೆ ಮ ಲ್ಲಮನೆ 195/A ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಟ ಮಟ 0.3 4440

390
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರಪಪ ಗಡ್ಡಿ 291/A ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

391
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಪ್ಾಪರ ಯುವರಾಜ 735/A ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಟ ಮಟ 0.4 6480

392
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ಪಟಾರಳ್ ಹಲಪಪ 478/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಟ ಮಟ 0.6 9240

393
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದರಶೋಖರಪಪ ಎಸ್ 564/B/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಟ ಮಟ 0.5 8220

394
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪದಿಮಾ 20/A ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.2 2940

395
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ರಾಮಪಪ 200 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.5 6900

396
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚೌಡಪಪ 257/3B/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.9 12900



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

397
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಸ ೋಮಪಪ 787/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

398
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 313/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.5 7980

399
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಚನುವಿೋರಪಪ 69/B/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

400
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಣ್ಕಾರ ನಿಂಗಪಪ 152/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

401
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ಮಲಿಮಾ 9/B/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಟ ಮಟ 1.0 15000

402
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಮೌನೆೋಶ್ 726 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 Cabbage 0.3 4500

403
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಂಗಪಪ 104/A ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.5 7500

404
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಪ್ಾಪರ ಬಿೋಮಪಪ 31/B/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.8 11580

405
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶ್ಾರದಮಾ 275/B ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

406
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಣ್ೆ 293/B/4 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

407
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೌದ್ದರ ಸಿದಾರಮಪಪ 232/A ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.9 13920

408
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಇಮಾಲ್ ಸಾಬು 313/6 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.3 4020

409
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಓಬಳೆೋಶ 267/A/4 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.3 4080

410
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಾಲಪಪ 229/A ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

411
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಎಸ್. ಗಿೋತ 229/B/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 8700

412
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ವಿೋರಭದರಪಪ 434/Jಅ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

413
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಾಲಕ್ಕ 25/D ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

414
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಪಪ 217/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.8 12060



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

415
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಣ್ಕಾರ ಕೆ ಟರಪಪ 152/B ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

416
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ ಗಮಾ 759/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

417
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುರಿ ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ 14/E ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 9720

418
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಮಾ ಜಿ 377/B ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6240

419
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವನಕ್ಲ ಬಸವರಾಜ 152 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.9 13140

420
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಹ್ಾಲಸಾಾಮಿ 564/A ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಟ ಮಟ 0.5 7800

421
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭಮಯಪಪ 30/A/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

422
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲಕ್ಷಾಮಾ 10 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

423
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್. ನಿಂಗಪಪ 316/B ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

424
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚನುಬಸಪಪ ಬಣ್ಕಾರ 356/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.7 10200

425
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ೋಗಳಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋದೋವಿ 46/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

426
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ. ಸುಂದರೆೋಶ್ 16/4 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.7 10200

427
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುಂಬಾರ ಪಂಪ್ಾಪತಿ 378/B ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 9000

428
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್. ಕ್ೃಷೆಪಪ 17/A/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.5 6900

429
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಏಕಾಂತಪಪ 313/C ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

430
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 217/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

431
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಎನ್. ನಾಗಪಪ 128/A/3 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.3 5040

432
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರೋಶ್ 16/A ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6360



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

433
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಿೋಲವಾ 32/B ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

434
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಅಂಜಿನವಾ 381/C/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

435
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಿಂಗಪಪ 310 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

436
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ. ಪತರಪಪ
25/A

25/C
ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

437
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ರಾಜಪಪ 54/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 8400

438
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಲ್ಲಂಗನಗೌಡ ಯು ಜಿ 303/C ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 8940

439
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಫಾತಿೋಮಾ ಬಿ 313/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.3 3960

440
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸತಯಪಪ 39/B/3 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.7 10020

441
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದರಪಪ. ವಿ 72/D ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಟ ಮಟ 0.1 2000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

442
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ರಾಜಶೋಖರ 309/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.2 3330

443
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುಂಬಾರ ಮ ಗಜಜ 337/C ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.1 2040

444
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಜಿಜನಪಪ 277/A ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

445
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದ ಡಿಪಪ 16/5 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

446
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ಲಿರ ತಾಯಪಪ 332/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 8700

447
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೌಡುರ ಈಶಾರಪಪ 277/C ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6120

448
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈಡ್ಡಗರ ಶಿರೋನಿವಾಸ 362/C ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.7 9750

449
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುಂಬಾರ ಚಂದರಪಪ 377/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.4 6360

450
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಹನುಮಂತಪಪ 92/D ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

451
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ 104/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.3 4200

452
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಬಸವರಾಜ 309/3 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6660

453
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಸುಭದರ ದೋವಿ 323/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

454
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ ಬಿೋರಲಗುಡಿ 267/A/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 9600

455
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈರಣ್ೆ ಜಿ. ಆರ 494/4 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.7 10800

456
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈಡ್ಡಗರ ಪ್ಾಪಮಾ' 271/A/2 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.2 3000

457
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹ್ಾಲವಾ 69/B/1 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 59 ಈರುಳಿಳ 0.9 12840

458
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಮಾ 175/B/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಟ ಮಟ 0.8 12000

459
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಕ್ೃಷೆಪಪ 92/B/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

460
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ಅಜಜಪಪ 13/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಟ ಮಟ 0.4 5700

461
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 522/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

462
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಓಬಮಾ 420 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

463
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಜೆ 282/A ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 0.2 3360

464
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸುರೆೋಶ 314 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.4 5640

465
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ಳಿಗೌಡ ಜಿ 362/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.5 7320

466
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 120 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

467
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೆೋವಣ್ೆ ಸಿದಿಪಪ 174 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

468
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸುರೆೋಶ್ 204/B ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 0.3 4380



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

469
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಂಜಿೋವಪಪ 213 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 0.2 2400

470
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ.ಕೆ. ಚಂದರಣ್ೆ 269/16 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 0.9 13920

471
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಲ್. ಗಂಗಮಾ 458/A/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 8640

472
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ 441 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಟ ಮಟ 0.2 2520

473
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ ವಿೋರಮಾ 51 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 5820

474
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ಂಪಲಾಪಪ 203/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 0.2 3600

475
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ನಾಗಮಾ 13/B/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಟ ಮಟ 0.4 6000

476
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 63/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಟ ಮಟ 1.0 15000

477
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ. ಕ್ೃಷೆ ಮ ತಿಯ 314 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.4 5640



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

478
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗೋಂದರಪಪ 13/A/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಟ ಮಟ 0.3 4140

479
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಿಂಗಮಾ 44/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಟ ಮಟ 0.2 2520

480
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ವಿೋರಭದರಪಪ 147 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 14640

481
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ಡಿ ಸಣ್ೆ ೆ  ೋಬಯಯ 538/A ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 0.7 9960

482
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದ ಡಿ ಪ್ಾಪಯಯ 245/B/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

483
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿವ ಲ್ಲಂಗಮಾ 573/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 1.0 15000

484
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ. ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಪಪ 914/3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

485
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಎನ್. ಬಿೋಮಪಪ 83/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

486
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿೋಬಿಜಾನ್ ಜಿ.ಎಂ 190/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.6 8880



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

487
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಬಸವರಾಜು 228/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 1.0 15000

488
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ೃಷೆಮಾ 379/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

489
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ ಬಿ 228/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 1.0 15000

490
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ. ರಾಮಣ್ೆ 19/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

491
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಶ್ಾಂತವಿೋರಪಪ 820 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

492
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ. ಮಲಿಮಾ 766 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಕ್ುಂಬಳ್ 0.6 8640

493
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ. ಪರಮೆೋಶಾರ 225/4 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.3 4620

494
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಇ. ಪ್ಾವಯತಮಾ 489/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.4 6000

495
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್. ಬಸವನಗೌಡ 748/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಕ್ುಂಬಳ್ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

496
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ೋಪ್ಾಲಪಪ 148/C/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.4 6000

497
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸರೆ ೋಜಮಾ 48/C/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.7 10500

498
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಕ್ುಂತಲಮಾ ಎನ್ 35/1B/5 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

499
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಾದರಪಪ ಎಮ್ 117/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

500
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ. ವಿೋರಣ್ೆ 204/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.5 8040

501
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್. ಮಾಚಯಯ 832/4 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.2 2400

502
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಯಮಾ 208/B4/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

503
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ. ಪರೋಮಾಧರ 843/A/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.6 8580

504
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲಾಡೆ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ 53/F ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.8 12300



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

505
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗಮಾ 573/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 1.0 15000

506
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ 206/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

507
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ 779/B/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.9 13260

508
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆಂಚಮಾ 119/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.3 4140

509
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಜಜಯಯ 33/D/5 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.2 2760

510
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶ್ಾರದಮಾ ಎಸ್ 844 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.0 15000

511
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಜಾರಿ ಹ್ಾಲಪಪ 729/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಕ್ುಂಬಳ್ 0.4 6600

512
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾರಪಪ 78/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.9 13140

513
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಓಬಯಯ 556/V ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.8 12480



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

514
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶರಣ್ಬಸಪಪ ಜೆ 187/5 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.8 11340

515
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ 886/ ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.8 12480

516
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಗೌರಮಾ 597/D ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.6 9300

517
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರೋಶ್ ಎ.ಎಮ್ 868/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

518
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಮಾ 110/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.9 13980

519
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೌರಮಾ 749 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಕ್ುಂಬಳ್ 1.0 15000

520
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ ಟಿ 19/B/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.8 12600

521
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಯಯಣ್ೆ 584 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

522
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜಮಾ 122/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

523
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಎಂ. ಗಂಗಾಧರ 878/C ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.3 4080

524
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಪಪ 351/B1/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

525
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಪಪ 914/4 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.2 2520

526
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುರುಸಾಾಮಿ 223 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

527
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ ಗಪಪ 66 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.9 13740

528
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ಮಂಜಪಪ 324/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಕ್ುಂಬಳ್ 1.0 15000

529
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ. ನಾಗಪಪ 734/A2/C ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.5 8160

530
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಮಪಪ 128/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.3 4980

531
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರತುವಾ 133 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

532
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಜಿೋಯಾ ಬಿ 367/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 8880

533
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬೆ ೋರಯಯ 378/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

534
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಮ ಖಣ್ೆ 388/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.7 10200

535
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

GIDDKASINSABA 47 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

536
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಮಾದೋವಿ 247 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

537
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ಲೋತಿಯರಾಜ್ 111/A/3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.3 4800

538
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ಸಿೋತಾರಾಮ್ 324/3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಕ್ುಂಬಳ್ 1.0 15000

539
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಪ ಜಿ. 323/C ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

540
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚನುಬಸಪಪ ಕ್ುರುಬರ 232/C/4 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.4 6000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

541
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್. ಮುತತಪಪ 736 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಕ್ುಂಬಳ್ 1.0 15000

542
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದಾಸರ ಬಾಲಮಾ 734/A/2C ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.2 3000

543
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ.ಎಮ್. ಷರಕ್ಷರಯಯ 5 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಕ್ುಂಬಳ್ 1.0 15000

544
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಕ್ುಮಾರ 726/A/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಕ್ುಂಬಳ್ 1.0 14340

545
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದರಶೋಖರ ಗೌಡ ಎ. ಆರ. 745 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

546
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಿರಿಯಮಾ ಕೆ.ಜಿ. 734/A/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

547
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಖಾಸಿೋಂಸಾಬ್ 186/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

548
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಮಿೋನಾಬಿೋ 49/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

549
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆಪಪ 85/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

550
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶರಣ್ಪಪ ಜಿ.ಸಿ 61/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

551
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್. ಮ ಗಪಪ 73/E ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

552
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈಡ್ಡಗರ ಗ ೋವಿಂದರಾಜ 350/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

553
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬೆ ಮಾಕ್ಕ 560 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಟ ಮಟ 0.8 11580

554
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಷಂ ಅಹಮಾದ್ 492/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

555
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆನಂದ 202/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 8280

556
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಪರಭಾವತಿ 84/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.2 3000

557
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಓಬಣ್ೆ ಬಿ. 133 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.2 3180

558
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಧನಂಜಯ್ ಆರ 20/4 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 59 ಈರುಳಿಳ 0.6 8760



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

559
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಾತಪಪ ಜಿ 5/1/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

560
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಜಶೋಕ್ರಪಪ ಪಿ 206/B/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 4350

561
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶೋಖರಪಪ .ಎಂ 167/2/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

562
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಡ್ಡವಾಳ್ರ ಬಸವರಾಜಪಪ 283/2B/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 11040

563
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಕಾಸಿೋಂ ಸಾಬ್ 1/D/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

564
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಎಂ. ಮರುಳ್ುಸಿದಿಯಯ 132/B/1/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9000

565
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಿೋಲಕ್ಂಠನಗೌಡ 143/B1/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 11520

566
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನರನಗೌಡುರ ಮಂಜುನಾರ್ಥ 33/4/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9180

567
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ. ಟಿ 303/B1/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

568
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ರಾಜಸೋಖರ ಗೌಡ 143/3/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 11460

569
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪರಕಾಶ ಗೌಡ .ಕೆ 143/B/2/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

570
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ.ರಾಜ ಸಾಹೆೋಬು 1/D/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

571
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ದಾಯಮಪಪ 250/ಅ/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

572
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬರಿಕಾರ ನಟರಾಜ 264/*/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

573
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆ ೋಂಬಾಳಿ ಮರಿಬಸಪಪ 138/E/2/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9000

574
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಾಮಯ ನಾಯ್ಕ 169/*/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

575
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರೋಶಪಪ ಹೆ ಂಬಾಳಿ 226/C/D/. ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6720

576
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸ ಕ್ಲಕ ನಾಗಪಪ 270/E/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.2 2340



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

577
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್.ಪಿ. ಪರಕಾಶ್ ಗೌಡ 183/B2/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

578
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿೋರಣ್ೆ ಶಟುರ 391/2/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

579
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಚಚಂಗಮಾ 171/3/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಟ ಮಟ 1.0.0 6000

580
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅನ ಸ ಯಯಮಾ 274/G/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

581
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಮೆಶ್ ಬನಿುಕ್ಲುಿ 265/*/C1 ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 7200

582
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿೋಶಾರ ಬಿ 265/B/1/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 5280

583
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ರಿಬಸವನಗೌಡ ಎನ್.ಪಿ. 374/*/1 ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

584
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಮಾಪತಿ ಯು 468/C/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

585
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಂಕ್ರಯಯ 199/B/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

586
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವನಜಾಕ್ಷಮಾ ಎನ್. 376/B/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 13800

587
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮನ ಗೌಡ ಎನ್. 226/A/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 7560

588
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್. ವಿೋರ್ೋಕ್ನಂದ ಗೌಡ 391/2/* ಕೆ ಗಳಿ 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10200

589
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಸುಬರಮಣಿ 94/5/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.2 3360

590
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ನಂಜುಡಪಪ 188/B/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

591
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ ಗಪಪ 377/*/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಟ ಮಟ 2.91.50 15000

592
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್. ಕ್ರಿಯಪಪ 140/4/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಟ ಮಟ 1.47.50 8850

593
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್. ಜಿ. ವಿಶಾನಾರ್ಥ 408/*/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಟ ಮಟ 1.28.0 7680

594
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ ಶ್ಾನಬೆ ೋಗರ 161/B/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

595
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾರಪಪ  ಉಜಿಜನಿ 204/*/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

596
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಾಬರಿ ಯಲಿಪಪ 90/*/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12420

597
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ಲಿಪಪ ಸಿ.ಪಿ. 154/B/2/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

598
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ 353/B/2/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.0.0 6000

599
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಗ ಳೆೋಪಪ 144/3/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಟ ಮಟ 1.49.50 8970

600
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್.ಎಂ. ಕೆ ಟರಯಯ 135/D/2/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 13560

601
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಹನುಮಂತಪಪ 579/B1/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

602
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿೋಮಪಪ.ಎನ್ 293/1/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

603
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತ ೋಟದ ನಾಗಪಪ 48/1/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

604
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಪಪ ಬಿ 216/B/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಟ ಮಟ 2.10.0 12600

605
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ. ಸಿದಿಪಪ 24/1/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

606
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾರುತಿ ಬಿ 379/C/1/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಹ  ಕೆ ೋಸು 2.0.0 12000

607
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ. ಓಬಪಪ 173/C/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 14100

608
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಡೆಿೋರ ಸಾವಿತರಮಾ 19/4/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

609
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶ್ಾಯವಕ್ಕ 412/B/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 13800

610
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಖಾನಮಾಡಗು ಮಹ್ಾಬ ಬಿ 35/2/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

611
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯರಯಮನಹಳಿಳ ಚನುಬಸಪಪ 25/A/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

612
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಿಂಗಮಾ 80/A/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.2 3000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

613
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್. ಶಂಕ್ರಪಪ 159/*/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10860

614
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್. ಶಿವಮ ತಿಯ 161/A/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 9840

615
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾರಮಾ 81/1/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

616
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿವನಂದಪಪ 388/*/D ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.2 3000

617
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ಬಸವರಾಜ 121/2/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

618
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪರಸದಯಯ ಎಂ.ಎಂ 275/B/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 5520

619
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುರು ಮ ತಿಯ ಜಿ 311/A/2a/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 3780

620
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಹೆೋಶಪಪ ಅಂಕ್ಳ್ಪಪರ 138/1/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 14940

621
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ ಗಮಾ 323/1/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಟ ಮಟ 2.43.0 14580



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

622
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ. ಬೆ ೋರಪಪ 552/B/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 5580

623
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಂಪಕ್ಕ 323/2/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10800

624
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸುದಶಯನ ಜೆ.ಎಸ್. 13/*/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 7080

625
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜಪಪ ಎನ್.ಪಿ. 12/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 6900

626
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಲುಗಪಪ 155/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12300

627
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಪ 103/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.2 3480

628
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಕೆ ಟರಪಪ 443 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 7200

629
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಜಜಪಪ .ಕೆ 181/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 8760

630
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಸಿದಿೋಶ 16 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

631
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಕ್ಕಮಹ್ಾದೋವಕ್ಕ 453/D/ಆ ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12180

632
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ವಿಜಯಕ್ುಂಬಾರ 18//BC ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 9780

633
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದ ಡಿನಗೌಡ 600/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

634
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ. ಉಮೆಶ್ 75/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

635
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಬಿ 300/D ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 14400

636
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವಕ್ುಮಾರ ಎ.ಎಂ.ಬಿ 171 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

637
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಂದಪಪ .ಕೆ 471/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

638
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮುದಾಿನಪಪ 325/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

639
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮಪಪ ಉಪ್ಾಪರ 343/B/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.2 3000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

640
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಚಿನುಮಾ 640/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

641
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಅಡ್ಡವಮಾ 160/B ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

642
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ. ನಿಂಗಪಪ 198/B ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 5700

643
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭಾಗಯಮಾ 323/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9420

644
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಅಂಜಿನಮಾ 85/*/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

645
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹರಾಳ್ ಕ್ರಿಯಮಾ 242/*/A/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 11520

646
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಯಮಾ 454 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

647
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹ್ಾಲಪಪ. ಸಿ 471/C ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9300

648
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ. ಸಿದಿನಗೌಡ 674 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

649
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನರಸಿಂಹಪಪ 140 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

650
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತುಲಚ ನಾಯ್ಕ 33/B ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 7920

651
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ.ಎಂ.ಟಿ. ವೃಷಬೆೋಂದರಪಪ 114/B/3 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 8700

652
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಣ್ಕಾರ 78/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

653
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಿಂಗಪಪ 585/B/4 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9000

654
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಳಿಳ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ 584/E ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6360

655
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ.ಎಂ. ಸಣ್ೆಬಸಯಯ 145/A/B ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

656
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಳಿಳ ಚೌಡಪಪ 256/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

657
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ.ಎಂ. ಮಹೆೋಶ 384/A/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6720



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

658
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚನುಬಸಪಪ 205/3 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

659
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಪ 525/B ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

660
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ. ಸಣ್ೆ ಚಂದರಪಪ 97/3 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

661
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಹಂತೋಶ್. ಹೆಚ್ 502/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

662
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟಪಪ 458 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

663
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ ೋಗೋರ ಗ ೋಣ್ಣಪಪ 562/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 5580

664
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುಂದೋರ ಸಿದಿಪಪ 282/B/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

665
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯು.ಎಂ ಸಿದಿಯಯ 491 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

666
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪತಿರ ಗೌಡ 182/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

667
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬೆ ೋಜನಗೌಡ. ಡ್ಡ 956 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.3.0 6180

668
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ್ 338/A/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

669
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ್ 158/B/1B ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

670
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರೋಶ 393/B ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 5400

671
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಕ್ರಿಬಸವನಗೌಡ 127/C/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10980

672
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ಲಾಯಣ್ಮಾ ಟಿ.ಎಂ. 286 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

673
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೆ ಟರಯಯ 428/B/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಟ ಮಟ 1.79.0 10740

674
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹ್ಾಲಪಪ. ಸಿ 582/B ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 14100

675
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುಬೆೋರಪಪ ೆಾರ' 62/3 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

676
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಹ್ಾಲ್ಲಂಗನಗೌಡ 321/B ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

677
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಪ್ಾಪರ ಮ ಗಪಪ 520/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 8820

678
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹ್ಾಲ್ಲೋಶಪಪ 500/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 5460

679
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಮಾ ಬಿ. 571/*/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10440

680
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಬುಳ್ಳಮಾ 206/*/B/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

681
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದರಪಪ 218/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

682
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ೋಣಿ ಬಸಪಪ 682 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 11820

683
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರತುನಾಯ್ಕ 320/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

684
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪರಕ್ಶ್ .ಕೆ 570/B/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9360



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

685
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ. ಕೆ ಟರೋಶ 176/B/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

686
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಪಪ 177/5 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 11040

687
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ. ಮುಪಪಣ್ೆ 1053/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

688
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನ ರನಗೌಡ ಜಿ 600/3 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

689
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಬೆೈರಾ ಸಿದಾಿಚಾರಿ 237/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 Capscicum 1.57.0 9420

690
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ.ಎಂ. ಜಯಪಪ ಸಾಾಮಿ 502/B ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

691
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ. ಸಿದಿಪಪ 500/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 5100

692
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿವರಾಜ್ ದ ಡಿಮನಿ 271/A/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 4800

693
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ. ಎನ್ 27/C/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12300



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

694
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದೋವಾಿ ನಾಯ್ಕ 240/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.2 2340

695
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ. ರವಿ 492/*/3 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 13320

696
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ. ಕೆ 570/*/C/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10680

697
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಮಲಿಕಾಜುಯನ 153/*/A/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

698
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲಿಪಪ ಜಿ 294/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

699
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಕೆಂಚಮಾ 212/B ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

700
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ. ಶಂಭಣ್ೆ 509/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 6960

701
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಮಂಜಪಪ 429 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 13320

702
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭಮಯನಗೌಡರ ಭಮಯಪಪ 112/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

703
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋದೋವಿ 27/A/2b/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

704
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರಶ್ ಹೆಚ್ 105/B/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 13320

705
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆವಿೋರಪಪ 230/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.2 3720

706
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಂಜಿನಪಪ 476/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

707
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಸುರೆೋಶಿ 281/D/3/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 8460

708
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಚೌಡಮಾ 1439/3/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6300

709
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಯಮಾ 64/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

710
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಘಮಕ್ಲೋ ಬಾಯಿ 82/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

711
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾರ್ಥ 616/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

712
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಿೋಲಮಾ.ಎಸ್ 230/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

713
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಾಮಯ ನಾಯ್ಕ 233/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

714
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ. ಬಸವರಾಜಪಪ 98/*/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 6840

715
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದರಮಾ 247/D/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 4980

716
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದರನಾಯ್ಕ 323/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

717
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ 153/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 6840

718
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದೋವಿಿ ಬಾಯಿ 125/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 4080

719
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಶ್ಾರದ 453/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 13500

720
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ. ಕೆ ಟರೋಶಪಪ 97/*/B/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.1 2000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

721
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ವಿೋರಭದರಪಪ 321/D/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12600

722
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರಮಾ 123/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

723
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಮುದಿಪಪ 637/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

724
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಓಕಾರಪಪ 684/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 11280

725
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಾತಪಪ ಉಜಜನಿ 227/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6120

726
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರತುಮಾ 1186/3/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.2.0 6120

727
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಪ 525/A/5/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 8580

728
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮರಿಯಮಾ.ಎನ್ 428/A/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

729
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಪ್ಾಪ ನಾಯ್ಕ 309/B/1B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಕ್ುಂಬಳ್ 3.38.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

730
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ೃಷೆ ನಾಯ್ಕ 48/A/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 13740

731
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ನಾಗರಾಜ 164/C/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9600

732
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರೋಶ್ ಎಂ. ಜಿ. 294/4/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10380

733
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಜಜಪಪ .ಕೆ 213/C/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.2 3720

734
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆನಂದಪಪ 33/C/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10080

735
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರಪಪ ಸಾರತಿ 15/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

736
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ವಿೋರಭದರಪಪ 90/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 11940

737
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಂಗಳ್ ಹ್ಾಲಪಪ 212/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 8100

738
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ.ಎಂ.ಜಿ. ಕ್ರಿವಿೋರಯಯ 86/A/3/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

739
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುಂಬಾರ ಕೆ ಟರೋಶಿ 565/5/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 11940

740
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ. ಕೆ ಟರೋಶಿ 47/3/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

741
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಪಪ 559/B/4/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

742
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರಮಾ 41/C/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

743
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಶರಣ್ಪಪ 397/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

744
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ. ಪ್ಾವಯತಮಾ 181/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 8640

745
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಕೆ ಟರೋಶಿ 195/A/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

746
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ 470/B/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 14340

747
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ನಾಯ್ಕ 135/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

748
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ೋಳೆೋಪಪ 520/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 8820

749
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಹನುಮಂತಪಪ 104/5/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.1 2000

750
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿೋಮಾ ನಾಯ್ಕ 135/A/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಕ್ುಂಬಳ್ 2.35.0 14100

751
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ.ಎಂ. ಸಿದಾರಮಯಯ 143/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

752
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಜಿಜನಪಪ 424/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 7200

753
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ. ಉಮೆಶ್ 443/6/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.1 2160

754
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಂಜಿನಪಪ 565/4/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

755
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಲುಗಪಪ ಚಿಂತರಪಳಿಳ 156/7/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

756
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿೋರಯಯ 231/3/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

757
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ೋಣಿ ಬಸಪಪ 580/3/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.0.0 6000

758
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾರಮಾ ಚಿರಬಿ 220/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಟ ಮಟ 2.63.0 15000

759
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಶಿವಪುತರಪಪ 158/B/2b/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9180

760
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸತಯಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ 525/A/4/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

761
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಂತಪಪ ಚಿತರಪಳಿಳ 156/8/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

762
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ.ಎಂ.ಎಸ್. ಮಂಜಮಾ' 432/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6360

763
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರತಾಮಾ 446/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 13740

764
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರಪಪ .ಪಿ 1439/5/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

765
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ೃಷೆ ನಾಯ್ಕ 17/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಟ ಮಟ 
2.26.0/ 

1.50.0
15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

766
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದುಮಾಡ್ಡಿ ನಿಂಗಪಪ 576/*/4 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

767
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ೋಡ್ಡಹಳಿಳ ಸಣ್ೆ ವಿೋರಪಪ 128/B/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

768
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೆೋಖಾಯ ನಾಯ್ಕ 215/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 7380

769
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶ್ಾಂತಿ ಬಾಯಿ 21/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಟ ಮಟ 3.72.0 15000

770
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಲ್.ಬಿ. ಗುಂಡಾನಾಯ್ಕ 220/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

771
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಉಜಜನ ಗೌಡ 1185/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

772
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆಂಚಮಾ 644/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 8640

773
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲಿಕಾಜುಯನ.ಪಿ 294/D/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12240

774
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲ್ಲಯಪಪ 202/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 14460



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

775
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಎನ್.ಕೆ ಟರೋಶಿ 103/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 8280

776
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಮಾ ಹಡಗಲ್ಲ 271/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 13860

777
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಅಮೃತಮಾ 175/B/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

778
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ 1470/3/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 6960

779
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ 564/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10800

780
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಗಳ್ಮಾ.ಕೆ 571/*/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 11160

781
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದ ಡಿ ಕ್ರಿಬಸಪಪ 547/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 7500

782
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಎಂ. ವಿೋರಮಾ 462/*/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 12780

783
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರಗೌಡ. ಎಸ್ 318/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

784
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಂಗಡ್ಡ ಮ ಗಪಪ 125/2/. ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 6900

785
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ.ಎಂೆ್. ಕೆ ಟರಮಾ 114/C/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9600

786
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ.ಎಂ. ಷರಕ್ಷರಯಯ' 222/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 4800

787
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ 76/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

788
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರೋಶ್. ಎನ್ 144/D/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಹ  ಕೆ ೋಸು 2.60.0 15000

789
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ರಿಬಸಪಪ. ಎನ್ 484/*/A/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

790
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಳ್ಮಾ 101/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಟ ಮಟ 4.58.0 15000

791
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿೋಮಾ ನಾಯ್ಕ 47/5/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

792
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭದರನಾಯ್ಕ 68/3/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10620



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

793
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ರಿಯಪಪ 188/*/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

794
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಮೆೋಶ್ ನಾಯ್ಕ 18/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10740

795
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ 304/B/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10080

796
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತುಲಚ ನಾಯ್ಕ 58/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

797
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚೌಡಪಪ 154/C/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

798
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸ ೋಮಶೋಖರಯಯ. ಎ.ಎಂ. 143/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

799
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದ್ದರೋ ಬಾಯಿ 311/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 3900

800
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆಂಚಪಪ. ಹೆಚ್ 241/*/5 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9600

801
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವನರಾಜ. ಕೆ 176/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

802
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್. ಮಂಜುನಾರ್ಥ 137/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಟ ಮಟ 1.4.0 6240

803
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ. ಹಂದಪಪ 659/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

804
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಳ್ಮಾ 953/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಟ ಮಟ 1.80.0 10800

805
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಎಂ. ಗುರುಬಸವರಾಜ 462/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

806
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುತತಪಪ 196/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

807
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮರುಳ್ುಸಿದಿಪಪ ಕೆ 194/C/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6420

808
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ.ಎಂ. ವಿೋರಯಯ 155/C/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.86.0 5160

809
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಂ. ನಿೋಲಕ್ಂಠಯಯ 581/1/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12480

810
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೌರಮಾ 97/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.2 2700



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

811
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾರಪಪ 511/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

812
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ 303/A/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 14580

813
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ. ಸಣ್ೆ ರಂಗಪಪ 97/3/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

814
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್. ರೆೋಣ್ುಕ್ಪಪ 547/*/D ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

815
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಂಡಾರಿ 754/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

816
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದಶಮಾಪುರ ಹೆೋಮಪಪ 205/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6660

817
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಷಣ್ುಾಖಪಪ 1052/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.7 10200

818
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಡ್ಡೋಗೋರ ಕ್ುಮಾರ ಸಾಾಮಿ 451/*/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

819
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಪಪ 508/7/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

820
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿೋರೆೋಶ. ಎ 184/3/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

821
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಾಸಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ 534/*/B/3 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

822
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಕೆ ಟರಪಪ 581/*/A/4 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

823
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ. ಹ್ಾಲ್ಲೋಶಿ 320/4/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9000

824
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿೋಮಿೋ ಬಾಯಿ 204/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಟ ಮಟ 4.0.0 15000

825
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮಪಪ .ಜೆ 681/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 152.0 11280

826
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರೋಶಿ ನಾಯ್ಕ 30/D/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಟ ಮಟ 2.12.0 12720

827
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮುಗಪಪ ಡ್ಡ 330/B/*

330/C
ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 12.8 5400

828
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಮಾ 430/ಅ/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 2.9 3000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

829
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಕ್ಲಕ ಕೆ ಟರೋಶಿ 137/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಟ ಮಟ 2.87.0 15000

830
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮಾಜಿೋ ನಾಯ್ಕ 330/B/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 6.1 15000

831
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಟರಪಪ ಜಿ 713/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 12.8 6000

832
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆಂಗಮಾ 789/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 9.1 12000

833
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಾಲ್ಲೋ ಕ್ಮಲಮಾ 48/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಟ ಮಟ 0.74.0 4440

834
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್. ಆನಂದಮಾ' 176/B/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 11820

835
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈರಣ್ೆ ಕೆ ೋವಿ 129/A/6/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.1 2000

836
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಯ ನಾಯ್ಕ 81/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

837
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಲ್ಲಂಗರಾಜು 187/*/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

838
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಂತ ೋಷ್ ನಾಯ್ಕ 356/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

839
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಮಂಜಪಪ 293/*/B/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

840
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಣ್ೆಪಪ 293/*/B/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

841
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆಂಚನಗೌಡ 781/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

842
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ೋಪಿ ನಾಯಕ 30/*/D/3 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

843
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಂತ ೋಷ್ ನಾಯ್ಕ ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 8580

844
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದೋವಾಿ ನಾಯ್ಕ 82/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

845
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚ ೋಕ್ಿ ನಾಯ್ಕ 214/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 14220

846
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಮೆೋಶ್ ನಾಯ್ಕ 220/3/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

847
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ. ಸಿದಿಮಾ 431/C/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 3780

848
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭದರ ಬಾಯಿ 116/*/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 4500

849
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮುದುಕ್ಯಯ 132/G/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 4740

850
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಪಪ 120/ಅ/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 5340

851
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ರ್ೋದ ಮ ತಿಯ 256/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.9 13380

852
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗಮಾ 609/E/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.5 6780

853
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರುಕ್ಲಾೋಣಿ ಬಾಯಿ 236/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

854
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್.ಡ್ಡ. ಶಿವಲ್ಲಂಗನಗೌಡ 606/*/3 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

855
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಿೋಲಮಾ. ಪಿ 119/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 14580



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

856
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಪಪ ಕಾಸರಹಳಿಳ 159/7/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.6 9000

857
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ೋವಿಂದ ರಾಜ ಶಟಿೆ 206/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

858
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗಮಾ 221/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 3960

859
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ರತುಮಾ 191/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 3.43.0 15000

860
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಹ್ಾದೋವಕ್ಕ 237/A/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.3 4140

861
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮರುಳ್ುಸಿದಿಪಪ 665/5/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 0.2 3600

862
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಎನ್. ಶಿವಪಪ 112/5/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

863
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ. ಹೆಚ್. ಶಿವಕ್ುಮಾರ 1024/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

864
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾರಪಪ 176/B/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

865
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ. ಪ್ಾಪಯಯ 683/2/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

866
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚನುಬಸಪಪ 281/*/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಈರುಳಿಳ 0.4 5520

867
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಮಾ 111/B/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಈರುಳಿಳ 0.2 2940

868
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮುರುದಪಪ. ಬಿ 161/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 423 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

869
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ. ನಿಂಗಪಪ 550/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 423 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

870
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಜಜಪಪ. ಡ್ಡ 319/D/* ಕೆ ಟ ೆರು 423 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

871
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ರಿಯಮಾ.ವಿ 584/B/* ಕೆ ಟ ೆರು 423 ಈರುಳಿಳ 0.3 4740

872
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್. ಪರಸಪಪ 584/E/* ಕೆ ಟ ೆರು 423 ಈರುಳಿಳ 0.4 6300

873
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪುಟೆಮಾ. ಎಸ್ 100/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 423 ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.75.0 10500



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

874
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲಚಾಯ ನಾಯ್ಕ 179/1/* ಕೆ ಗಳಿ 422 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

875
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾಯಪಪ 314/A/2/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

876
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಖದರನಾಯ್ಕ 30/C/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

877
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮುನೆೋಶ್ ನಾಯ್ಕ 221/A/1/* ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಈರುಳಿಳ 1.0 15000

878
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸುವಾಲ್ಲೋ ಬಾಯಿ 370/*/* ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

879
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಿೋತಾಯ ನಾಯ್ಕ 77/B/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಈರುಳಿಳ 0.8 12000

880
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್- ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸ ೋನಾ ಬಾಯಿ 211/A/2/* ಕೆ ಟ ೆರು 422 ಈರುಳಿಳ 0.4 6000

881
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ. ಕಾಂತಪಪ ಶಟಿೆ 300/C ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.740 11100.00

882
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಜಿ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ 210 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಬಾಳೆ 1.000 15000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

883
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಾಯಪಪ 314/A/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 422 ಬಾಳೆ 0.356 5340.00

884
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ. ಹನುಮಂತ 534/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

885
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಹೆೋಶ್ ಕೆ 309/B/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

886
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿರೋಧರಮ ತಿಯ
280H

277/A

277/B

ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.832 12480.00

887
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಂತಕ್ಲ್ ಮಂಜು 251/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.400 6000.00

888
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ ಮಂಜುನಾರ್ಥ 796/A/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.816 12240.00

889
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜ 119/B ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.844 12660.00

890
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುಮಿತರಮಾ 74 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

891
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಜೆ 572/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 1.000 15000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

892
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ. ನ ರ ಲಾಿ ಭಾಷ 309/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

893
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಜಜನಗೌಡ ಜಿ 172B/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.556 8340.00

894
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶ್ಾರಣ್ಮಾ 172B/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.228 3420.00

895
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಹ್ಾಲಕ್ಷ್ೋ 127/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಬಾಳೆ 1.000 15000.00

896
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಬಿೋನಾ ಬಿ 306/2A ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

897
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲ್ಲೋಲಾವತಿ 602/A2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

898
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗಶಾರಾವ್ 45/A ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

899
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶ್ಾರದಮಾ 108/C ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

900
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗನಿಸಾಬ್ ಎಂ 306/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

901
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಹ್ಾಂತೋಶ್ ಜೆ 251/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.400 6000.00

902
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ. ಅರುಣ್ ಭಾಷ 797/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.800 12000.00

903
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿವಕ್ುಮಾರ 69/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.792 11880.00

904
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ 43/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

905
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ.ಸಿ. ನೆೋತಾರವತಿ 43/3 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

906
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ. ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ 119 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

907
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ 709 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಬಾಳೆ 0.368 5520.00

908
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿೋರಣ್ೆ C 932/A1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.536 8040.00

909
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗರಾಜ ಜಿ 43/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.388 5820.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

910
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮದಾಿನಪಪ ಜಂತಕ್ಲ್ 251/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.220 3300.00

911
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶರಣ್ಪಪ 250 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.856 12840.00

912
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಾ ಬಿ.ಎಸ್ 17.Feb ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

913
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ. ಎಂ. ವಿೋರಭದರಯಯ 706/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಬಾಳೆ 0.133 2000.00

914
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರತುಮಾ ಹಟಿೆ 6/A ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.860 12900.00

915
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ. ಬಸವರಾಜ 406/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

916
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ. ಹ್ಾಲನಗೌಡ
245/A/2

246/3

246/6

ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

917
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಈಶಪಪ 411B/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

918
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಂದರಪಪ 124/D ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಬಾಳೆ 1.000 15000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

919
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಂ. ಜಿ. ಮರುಳ್ುಸಿದಿಪಪ 185/A/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 0.800 12000.00

920
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮರಿಗ ೋಣ್ಣಪಪ ಎ 422/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.000 15000.00

921
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್.ಡ್ಡ. ಸಿದಿಮಾ 39/5 ಕೆ ೋಗಳಿ 059 ಬಾಳೆ 0.640 9600.00

922
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ತಿಮಾನಗೌಡ ಕ್ರಿಬಸಮಾ 60/E ಕೆ ೋಗಳಿ 059 ಬಾಳೆ 0.364 5460.00

923
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್. ಎ. ಪಂಪ್ಾವತಿ 39/4 ಕೋಗಳಿ 059 ಬಾಳೆ 0.500 7500.00

924
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗುಂಡಾನಾಯ್ಕ 90/1 ಕಟ್ಟೂ ರು 422 ಬಾಳೆ 1.000 15000.00

925
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ.ಕೆ ಟರೋಶಪಪ 256/B ಕಟ್ಟೂ ರು 059 ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 0.360 5400.00

926
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಸಿ 432/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

927
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಓಬಣ್ೆ 55/2 ಹೊಸಹಳಿಾ 059 ಪಪ್ಪಾ ಯ 1.000 15000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

928
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ.ವಿ. ವಿೋರಭದರಪಪ 573/C ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಪಪ್ಾಪಯ 1.000 15000.00

929
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗಂಗಮಾ 80/A ಹೊಸಹಳಿಾ 423 ಪಪ್ಾಪಯ 0.432 6480.00

930
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿದಿಪಪ ಮರಾಜಾನಳ್ 132/ಅ ಹೊಸಹಳಿಾ 423 ಪಪ್ಾಪಯ 0.740 11100.00

931
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಮ್. ರಾಮಸಾಾಮಿ 400/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 422 ಗುಲಾಬಿ 0.4 25000.00

932
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಾಯಣ್ೆ ಜೆ.ಎಮ್ 500/* ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಗುಲಾಬಿ 0.2 5000.00

933
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪ್ಜಾರಪಪ 277/A ಹೆ ಸಹಳಿಳ 423 ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.4 10000.00

934
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿಂಗಮಾ 410 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.04 1000.00

935
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ. ಸುಭಾನ ಸಾಬ್ 421/A ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಸೋವಂತಿಗ 0.32 8000.00

936
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಾವಿತರಮಾ 206B/1 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಸುಗಂಧರಾಜ 0.392 9800.00

937
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶ್ಾಯಮಲಮಾ ಡ್ಡ.ಜಿ 260/5 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಮಲ್ಲಿಗ 0.04 1000.00

938
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪೈಲಾದರ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪಪ 541/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.2 5000.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

939
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ.ಎನ್. ತಿಪಪೋರುದರಪಪ 137/1 059 ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.16 4000.00

940
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬುಳ್ಳಮಾ 206/B/2 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಸೋವಂತಿಗ 0.2 5000.00

941
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಹೆೋಶಪಪ 218 ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಸೋವಂತಿಗ 0.4 10000.00

942
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಂದರಮಾ ಯು 359/D ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಮಲ್ಲಿಗ 0.172 4300.00

943
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿೋಮರೆಡ್ಡಿ 211D/7 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.324 8100.00

944
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಎಸ್.ಕೆ 247/1 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.716 17900.00

945
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ. ವಿೋರೆೋಶ್ 10/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 059 ಗೈಲಾಡ್ಡಯಯ 0.128 3200.00

946
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆಚ್. ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್
421A/5

421/1
ಕೆ ಟ ೆರು 059 ಸೋವಂತಿಗ 0.4 10000.00

947
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ. ಪರೋಮ ಕ್ುಮಾರ 483 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 059 ಗುಲಾಬಿ 0.5 12500.00

948 CHD-
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ನಾಗರಾಜ ತಂದ ತಿಮಾಪಪ 252/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 422 ಈರುಳಿಳ 1 70000.00 218283862576 10917101015461 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

949 CHD-
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ರೆಡ್ಡಿನಾಯ್ಕ ತಂದ 

ಬುಲಾಯನಾಯ್ಕ
74/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 422 ದಾಳಿಂಬೆ 0.50 40000.00 64202635196 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

950 CHD-
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಲಲ್ಲತಾ ಗಂಡ ರಾಮಸಾಾಮಿ 397/C/3 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 422 ಮಾವು 2.00 160000.00 683021103650 54010886084 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

951
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ

ಪ್ಾಲ್ಲಥಿೋನ್ ಶಿೋಟ್ 
ಮತುತ ಗಿಡಗಳ್ 
ಬದಲಾವಣ್ಣ

ಎಂ ರಾಮಸಾಾಮಿ ತಂದ ಎಂ 
ವಸಾಯನಾಯ್ಕ

399/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 422 -
1000 

ಚ.ಮಿೋ
300000.00 9411 4754 0304 54048273370 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

952
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ

ಪ್ಾಲ್ಲಥಿೋನ್ ಶಿೋಟ್ 
ಮತುತ ಗಿಡಗಳ್ 
ಬದಲಾವಣ್ಣ

ಎಂ ರಾಮಸಾಾಮಿ ತಂದ ಎಂ 
ವಸಾಯನಾಯ್ಕ

399/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 422 ಗುಲಾಬಿ
4000 

ಚ.ಮಿೋ
100000.00 9411 4754 0304 54048273370 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

953
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಜಿ. ವಿೋಣಾ ಗಂಡ ಎಮ್. 

ಉಮಾಪತಿ
633/4 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ದಾಳಿಂಬೆ 0.9 9200.00 2366 6637 0142 10980101016196 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

954
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಯು. ಲ್ಲಂಗಯಯ ತಂದ ಶಿದಿಯಯ 327/B ಕೆ ಟ ೆರು 106

ಪಪ್ಾಪಯ
ಎಲ್ಲಬಳಿಳ

1.068 15600.00 6684 4247 9618 1887101000433 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

955
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ತಿರುಮಲರಾವ್ ತಂದ ರ್ಂಕೆ ಬ್ 
ರಾವ್

273/A ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 15600.00 9348 0851 0694 ############### ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

956
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಟಿ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ 
ರ್ಂಕೆ ೋಬರಾವ್

273/A ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಅರಿಶಿಣ್ 0.4 15600.00 7428 8239 0325 520101076970082 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

957
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಆರ. ಹೆೋಮಣ್ೆ ತಂದ ಆರ 
ವಿೋರಪಪ

437/B ಕೆ ಟ ೆರು 106 ದಾಳಿಂಬೆ 1.6 8000.00 9138 1345 1962 1887101000086 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

958
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಆರ. ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ ಆರ. 

ವಿೋರಪಪ
437/B,

436AB/2
ಕೆ ಟ ೆರು 106 ಗೋರು 1.3 10000.00 7433 4097 5220 1887101012928 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

959
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ದಾಯಮರಾಜ 537/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 ದಾಳಿಂಬೆ 1.57 10000.00 3510 2497 1095 20033127003523 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

960
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization ಜಿ. ಚನುಪಪ ತಂದ ಚನುಪಪ 86/2 ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106

ಪಪ್ಾಪಯ
1.7 8000.00 9467 1161 6049 64020829131 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

961
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
Mechanization

ಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ ಕೆ. 

ವಿೋರಣ್ೆ
7/1 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 106 - 1.6 8000.00 9593 0596 0276 10542101019005 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

962 SMAM- Mechanisation
ಶರಣ್ಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋ. ಮಠದ 

ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಯಯ
191/D ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 ಪಪ್ಾಪಯ 10000.00 825991685253 917020019950476 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

963 SMAM- Mechanisation
ಎಂ ರಾಮಸಾಾಮಿ ತಂದ ಎಂ 

ವಸಾಯನಾಯ್ಕ
399/2 ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 422 ಗುಲಾಬಿ

4000 

ಚ.ಮಿೋ
60000.00 9411 4754 0304 64066595596 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

964
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಿ.ಪ್ಾಟೋಲ್ 
ತಂದ ಭಮಯನಗೌಡ

- ಕೆ ಟ ೆರು 106 - 5 0.00 - 841330110000067 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

965
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಲ್ಲೋ 
ಬಸವನಗೌಡ

- ಕೆ ಟ ೆರು 106 - 4 13500.00 534242346057 841330110000067 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

966
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ.ಕೆ. ಮೆೈಲಾರಪಪ ತಂದ 
ಭಮಯಪಪ

- ಕೆ ಟ ೆರು 106 - 4 13500.00 293764546522 841330110000067 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

967
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್.ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ ಹೆಚ್. 

ಕೆ ಮಾರಪಪ
- ಕೆ ಟ ೆರು 106 - 4 13500.00 232819588967 841330110000067 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

968
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿೋರಯಯ ಬ ಸ ುರ ಮಠ 
ತಂದ ಬಸಯಯ

- ಕೆ ಟ ೆರು 106 - 5 16875.00 820158084766 841330110000067 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

969
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ

M.M.J ಉಮಾದೋವಿ ಗಂಡ 
M.M.J ಸಾತಂತರ

- ಕೆ ಟ ೆರು 106 - 3 10125.00 229472386997 841330110000067 ಹೆಚ್.ಬಿ.ಹಳಿಳ

970
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಬಿ.ಎಂ. ಷಫಿೋವುಲಾಿ - ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 106 - 5 16875.00 - 841330110000067 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

971
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ ಗಬಸವನಗೌಡ ತಂದ 
ಲ್ಲಂಗಪಪ

- ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 - 10 33750.00 491144539898 841330110000067 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

972
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹರಿಜನ ಯರಯಪಪ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

- ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 - 5 16875.00 860410956895 841330110000067 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

973
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಜಿ. ಕೆ ಟರಮಾ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ - ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 106 - 10 33750.00 266617970524 841330110000067 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

974
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಬೆ ೋರಮಾ ಗಂಡ ಮಲಿಪಪ - ಹೆ ಸಹಳಿಳ 106 - 5 16875.00 - 841330110000067 -

975

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಬಿ.ಎಂ. ಷಫಿೋವುಲಾಿ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ 64014134137 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

976

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಎಲ್. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

977

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ದುರುಗೋಶ್ ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

978

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಜಿ. ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

979

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಎಸ್.ಎಂ. ವಿೋರಭದರಯಯ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

980

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಶರವಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಕೆ.ಎಮ್ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

981

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ನಾಗರಾಜ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

982

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಆರ.ಕೆ. ಮೆೈಲಾರಪಪ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

983

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಹೆಚ್. ಬಸವಯಯ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

984

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಜಿ. ಓಬಳೆೋಶ್ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

985

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಬಂಡಾರಿ ಕೆ ಟರೋಶ್ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

986

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಲ್ಲಂಗನಗೌಡ ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

987

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಜಿ.ಎಂ. ಚನುಬಸಪಪ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

988

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಟಿ. ಸಿದಿನಗವಡ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

989

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಜಿ. ವಿೋರೆೋಶ್ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

990

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಎನ್.ಕೆ. ನಾಗೋಶ್ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

991

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಮ ಗಪಪ ಬಿ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

992

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಗುರುಬಸವರಾಜ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

993

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಬಿ. ಕೆ ಟರೋಶ್ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

994

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಸಿದಿಯಯ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

995

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

996

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಭಮಯಪಪ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

997

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಕೆ ಟೋಪಪ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

998

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಶಿವಣ್ೆ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

999

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಪಪ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1000

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಮಾದಪಪ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1001

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಮಲಿಪಪ ಮಾಗಿನಹಳಿಳ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1002

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಶರಣ್ಪಪ ಎಂ.ಬಿ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1003

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಮಂಗಪಪರ ಕ್ರಿಯಪಪ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1004

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆಗ 

ಸಹ್ಾಯಧನ
ಶೋಖರ ಕೆ ಟ ೆರು ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1005
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಸುಧಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಜಯ್ 
ಕ್ುಮಾರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ 22000 ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1006
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಲಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರ 
ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1007
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಜಮುನಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರ 
ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1008
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಸಂಪ್ಣ್ಯ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ರಮೆೋಶ್ ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1009
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಸುಮಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ರವಿೋಶ್ 
ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1010
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ೋ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಗ ನಾನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1011
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ ೋಭಾ ಗಂಡ ರಾಜು ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1012
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ೋ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ರವಿನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1013
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗ ೋಪ್ಾಲ 
ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1014
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಪರೋಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪರಕಾಶ್ 
ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1015
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಾಕ್ಮಾ ಗಂಡ ಕ್ುಬೆೋಂದರಪಪ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1016
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ನಾಗರತುಮಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ರಾಮಸಾಾಮಿ ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1017
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಜು 
ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1018
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶೈಲಜಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗ ೋವಿಂದ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1019
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಯಶಿರೋ ಗಂಡ ಗಿರಿೋಶ್ ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1020
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದ್ದೋಪ್ಾ ಗಂಡ ಮನೆ ೋಹರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1021
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗಿೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರವಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1022
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷ್ೋ ಗಂಡ ನಾಗೋಂದರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1023
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರತುಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1024
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸುಮಿತಾರ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1025
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸರಿತಾ ಗಂಡ ಚಂದರಶೋಕ್ರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1026
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದಾರಕ್ಷ್ಣಿ ಗಂಡ ರಾಜುನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1027
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕ್ವಿತಾ ಗಂಡ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1028
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸುನಿೋತಾ ಗಂಡ ಗಣ್ಣೋಶ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1029
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ೋದಾವತಿ ಗಂಡ ಚಂದರನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1030
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಶಿಾ ಬಾಯಿ ತಂದ ರತುನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1031
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಧನಲಕ್ಷ್ೋ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಯಾದುನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1032
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಹುನಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕೆೋನ್ ಸಿಮಗ್ 
ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1033
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷ್ೋ ಗಂಡ ರವಿ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1034
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ೋ ಗಂಡ ಶಿವಮ ತಿಯ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1035
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ರ ಪ ಬಾಯಿ ಯಿ ಗಂಡ 
ನಾಗರಾಜ ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1036
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಲಿವಿ ಗಂಡ ಚಂದರನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1037
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರವಿ ತಾಯಿ ದ್ದೋಪ್ಾನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1038
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಲಕ್ಷ್ೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಮೆೋಶ್ 
ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1039
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಸುಚಿತರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹರಸಿಂಗ್ 
ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1040
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ರ ಪ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ರಂಗನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1041
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಎಂ. ಕೆ. ಅಚಯನಾ ಗಂಡ ಕ್ುಭೆೋರ 
ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1042
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಟರಮಾ ಗಂಡ ಈಶಾರಪಪ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1043
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ.ಎಸ್. ಸುನಂದ ಗಂಡ ಜಗದ್ದೋಶ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1044
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ನಾಗರತುಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ರಾಜುನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1045
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷ್ೋ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕ್ಲ್ಲಿೋಶ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1046
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬೆೋಬಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ರವಿ ನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1047
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಚೌಡಮಾ ಗಂಡ ಚಂದರಶೋಕ್ರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1048
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನೆೋತರ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1049
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ ೋಭಾ ಗಂಡ ಚಂದರನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1050
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಮಮತಾ ಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಗಂಗಾನಾಯ್ಕ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1051
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷ್ೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಜಯ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1052
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷ್ೋ ಗಂಡ ನಾಗೋಂದರಪಪ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1053
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಸುಲ್ಲ ೋಚನ ಸಜಜನ್ ಗಂಡ 
ಹೆಚ್.ವಿ. ಸಜಜನ್ ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1054
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಜಿ. ಸುನಂದಮಾ ಗಂಡ ಕೆ.ಟಿ 
ರಣ್ಣೋಶ್ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1055
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾಮತಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಣ್ೆ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1056
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪುಟೆಮಾ ಗಂಡ ಚಂದರಣ್ೆ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1057
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ತಿಮಾಕ್ಕ ಗಂಡ ಬಿೋಮಣ್ೆ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1058
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಚನುಮಾ ಗಂಡ ಹೆ ನ ುರಮಾ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

1059
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಯಶ ೋಧಮಾ ಗಂಡ ಬಾಲಪಪ ಗುಡೆೋಕೆ ೋಟ ಕ್ ಡ್ಡಿಗಿ

ತಾಲ ಿಕ್ು :ಸಂಡ 
ರು

ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

1
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಮಾಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ 123c ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಕ್ರಬ ಜ 1.00 1.12 154500 5611 56765811 31911100006309 ಸಂಡ ರು

2
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಹೆೋಶ ಎಮ್ ತಂದ ಮರಿಸಾಾಮಿ 46/E ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.50 54600 6085 8576 2703 10582100051413 ಸಂಡ ರು

3
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ. ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ ಜೆ.ರುದರ 
ಗೌಡ

10* ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 36500 2093 4259 7185 64107749985 ಸಂಡ ರು

4
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ.ಮುಕ್ಕಮೆೋಶಾರ ತಂದ 
ಜಂಬಣ್ೆ

244* ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 2.00 50000 5451 6321 4252 64212477602 ಸಂಡ ರು

5
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ಬಿ.ಕೆಂಚಪಪ 233/A ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 3.00 41300 9662 9364 3449 10582100053316 ಸಂಡ ರು

ಜಿಲ್ಲಿ:ಬಳ್ಾಳರಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರ ಹೆಸರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

6
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಪಪಮಾ ಗಂಡ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ 302/A ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 2.00 44000 5383 3574 0762 64021570991 ಸಂಡ ರು

7
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುಮಾರಪಪ ತಂದ ಮುದಿಯಯ 2/B ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 2.00 44000 2466 3449 5965 10582101045842 ಸಂಡ ರು

8
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಪಪಯಯ ತಾಯಿ ನಾಗಮಾ 224/C ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 2.00 44000 6764 8670 6178 6132200124168 ಸಂಡ ರು

9
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚನುಪಪ ತಂದ ಹುಚಚಪಪ 125/B ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 3.00 40400 6616 9851 1175 31088457352 ಸಂಡ ರು

10
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಶರಣ್ಪಪ ತಂದ ಕ್ಟೆಬಸಪಪ 163 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 1.00 2.00 123500 4952 5788 2695 38007335393 ಸಂಡ ರು

11
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಹುಲ್ಲಕ್ುಂಟಪಪ ತಂದ 
ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

130 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 1.30 128300 7781 2320 0875 38007335393 ಸಂಡ ರು

12
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ.ಲಕ್ಷಾಣ್ ತಂದ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ 36/3 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.20 119200 5598 0738 2417 38007335393 ಸಂಡ ರು

13
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಪ್ಾಪರ ಶೋಖರಪಪ ತಂದ 
ಉಪ್ಾಪರ ಬಸಪಪ

286/1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.80 82400 3443 1314 0712 36184257416 ಸಂಡ ರು

14
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಾ ಗಂಡ ತಿಮಾಾರೆಡ್ಡಿ 141/B2 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.85 86500 6661 9991 3084 36184257416 ಸಂಡ ರು

15
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಷಣ್ಾಖಪಪ ತಂದ ಫಕ್ಲರಪಪ 179/5
 

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ
ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.40 45300 5789 1836 5215 36184257416 ಸಂಡ ರು

16
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಹುಲುಗಪಪ ತಂದ 
ಎಮ್.ಮಲಿಪಪ

35/G ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.15 114500 2130 7967 6840 36184257416 ಸಂಡ ರು

17
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಿರಿಜಮಾ K ಗಂಡ K 

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ
203/3 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.80 82400 36184257416 ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

18
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯು.ಯರೆಪಪ ತಂದ ಉಪ್ಾಪರ 
ಬಸಪಪ

286/2 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಹ ಕೆ ೋಸು 1.00 0.80 82400 3584 9917 7419 36184257416 ಸಂಡ ರು

19
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಪಪ ಕ್ುರುಬರು ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

155/5
 

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ
ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.80 77500 2117 8559 6042 36184257416 ಸಂಡ ರು

20
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಿೋಲಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ 81 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 2.00 91700 5339 4112 0335 36184257416 ಸಂಡ ರು

21
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುರುಬರ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ದೋರ್ಂದರಪಪ

71/2 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 3.00 119000 3443 5042 5217 36184257416 ಸಂಡ ರು

22
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಹನುಮಂತರಾಯ ತಂದ 
ಕ್ುರುಬರ ಕ್ರಡ್ಡ ಚನುಬಸಪಪ

35/5
 

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ
ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.50 53500 2069 9407 6908 36184257416 ಸಂಡ ರು

23
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ. ಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಶೋಖಪಪ 175/B1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.00 63900 2881 8366 8249 36184257416 ಸಂಡ ರು

24
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ರಾಜ ತಂದ ಕ್ುರುಬರ ಕ್ರಡ್ಡ 
ಚನುಬಸಪಪ

35/1
 

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ
ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.05 105000 9848 3746 9964 36184257416 ಸಂಡ ರು

25
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆ ನುುರಪಪ ತಂದ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

176/1
 

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ
ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.20 119200 9204 6476 0492 36184257416 ಸಂಡ ರು

26
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್.ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಗೌಡ ತಂದ 
ಮಳೆ ಈರಣ್ೆ

12/A ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 2.00 192000 3399 9783 1408 36184257416 ಸಂಡ ರು

27
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪರಮೆೋಶಾರಮಾ ಗಂಡ 
ಲ್ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ

36/1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.40 45300 9232 0010 2178 38007335393 ಸಂಡ ರು

28
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಮೆೋಶ.ಬಿ ತಂದ ಪತಿರ ಬಸಪಪ 67,68 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 1.00 1.30 83000 9542 1963 7204 38007335393 ಸಂಡ ರು

29
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ.ರಾಮಣ್ೆ ತಂದ ಲ್ಲೋ.ಪಿ 
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ

36/22 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 1.20 119200 5231 7435 6746 38007335393 ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

30
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಗೌಡ ತಂದ 
ಕೆ.ಹನುಮಂತಗೌಡ

71/AB ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಕ್ರಬ ಜ 1.00 2.00 190500 3159 2421 0573 31911100006163 ಸಂಡ ರು

31
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಹನುಮಂತ ತಂದ ಗಿಡಿ 
ಗಂಗಣ್ೆ

58 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.84 82000 9202 0614 8799 ############### ಸಂಡ ರು

32
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗವಿಸಿದಿಪಪ ತಂದ ಅಜುಯನಪಪ 60/1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.00 1.31 128000 6048 4004 7856 ############### ಸಂಡ ರು

33
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆದ್ದಮನಿ ಚನುವಿೋರಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

107/B ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.80 82000 5895 2159 1447 ############### ಸಂಡ ರು

34
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ.ಜಿ.ದಾಸನಗೌಡ ತಂದ 
ಟಿ.ಜಿ.ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ

114/A ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.78 80000 7627 1219 2442 ############### ಸಂಡ ರು

35
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಾವನ್ ಮಾಧವ್ ರಾವ್ ತಂದ 
ಷಣ್ುಾಖರಾವ್

95/3 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.80 27500 8894 6648 8780 6132200056929 ಸಂಡ ರು

36
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆದ್ದಮನಿ ಶರಬಣ್ೆ ತಂದ ಎ 
ಚನುವಿೋರಪಪ

107/B ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 1.08 82400 6550 5272 6912 10834100006851 ಸಂಡ ರು

37
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪುಷಾಪವತಿ ಗಂಡ ನಾಗಭ ಷಣ್ 90/4 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.72 57000 6289 8993 1161 10710101003788 ಸಂಡ ರು

38
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದ ಡಿ ಕ್ುಮಾರಪಪ ತಂದ 
ದುರುಗಪಪ

485/A/2/3 ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.78 61300 3912 3037 8189 10544101080979 ಸಂಡ ರು

39
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಬಿ.ವಿೋರಣ್ೆ

276/A ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಕ್ರಿಬೆೋವು 1.00 0.60 54600 7201 5884 3022 10544100000012 ಸಂಡ ರು

40
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈರಮಾ ಹೆ ಸಳಿಳ ತಂದ 
ಹೆ ನುುರಪಪ

52/1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಕ್ರಬ ಜ 1.00 1.46 141400 4741 5078 3102 10708101048283 ಸಂಡ ರು

41
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ.ಮಾರೆಕ್ಕ ತಂದ ಎ.ನಾಗಪಪ 319 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.40 26800 3327 5208 9422 10582100008636 ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

42
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಗಿಡಿಹುಚಚಪಪ ತಂದ 
ಕೆ.ಮಲಿಪಪ

140/4 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.56 37500 9641 9023 2007 920010007361465 ಸಂಡ ರು

43
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾಳ್ಗಿ ಪ್ಂಪಣ್ೆ ತಂದ 
ಮಾಳ್ಗಿ ಮಲಿಪಪ

100/4 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.78 169000 4420 3310 7922 920010036514047 ಸಂಡ ರು

44
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್.ಜಿ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

297/5 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.45 39400 8766 7340 5250 920010056459434 ಸಂಡ ರು

45
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಇ.ಲಕ್ಷಾಮಾ ಗಂಡ ಶಿವ ಶಂಕ್ರಪಪ 61/1F ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.80 82000 2865 1899 3729 362320012310 ಸಂಡ ರು

46
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಇ.ಎಮ್.ಜಗದ್ದೋಶ ತಂದ 
ಇ.ಎಮ್.ಮಹೆೋಶಪಪ

258/4 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.34 127000 3530 1170 0706 362320012310 ಸಂಡ ರು

47
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್.ಬಾಬು ತಂದ 
ಎನ್.ಮಹಮಾದ್ ಅನಿೋಫ್

135/1,135/

3,13/4, 

283/3

ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.6 155000 6062 7089 8245 362320012310 ಸಂಡ ರು

48
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಗೌರಿಶಂಕ್ರ ಗೌಡ ತಂದ 
ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ

133/B ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1.00 1.00 99500 6742 7753 6486 36184257416 ಸಂಡ ರು

49
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಯನಗೌಡ ತಂದ ಬಸವನಗೌಡ 27/C/1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 1.00 1.48 83500 5299 6662 7052 30977544844 ಸಂಡ ರು

50
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಾವ ತಂದ ಶೋಷಾಗಿರ 
ರಾವ

138/B1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ತಂಗು 1.00 2.00 45000 6785 6499 8060 31690500073 ಸಂಡ ರು

51
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಕೆ.ಮುದುಿ 
ಬಸಪಪ

09.Jun ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.60 63500 31690500073 ಸಂಡ ರು

52
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್ ಹೆೋಮರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ತಿಮಾಪಪ

66/4A ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.00 52000 2024 7232 7300 362320012310 ಸಂಡ ರು

53
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ಕೆ. ಮಲಿಪಪ 131/2 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.00 73000 3139 7662 0186 362320012310 ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

54
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಕೆ ಮಳೆಮಾ ಗಂಡ ಬಿ.ಕೆ 
ಭಿೋಮಪಪ

43 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 3.00 132000 3852 7525 5732 362320012310 ಸಂಡ ರು

55
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಶರಣ್ಯಯ

265 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 2.00 82400 4920 9798 1533 36184257416 ಸಂಡ ರು

56
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಮಾಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ ಹುಚಚಪಪ 161/2 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 2.00 155000 362320012310 ಸಂಡ ರು

57
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಶ್ಾಂತಮಾ ಗಂಡ 
ಜಿ.ಈಶಾರಪಪ

79/2 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.00 81000 9811 3142 4578 362320012310 ಸಂಡ ರು

58
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಂಬಮಾ ಗಂಡ ದುರುಗಪಪ 97/B ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 2.00 91500 9315 5638 7558 30354569980 ಸಂಡ ರು

59
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲಕ್ಷಾಕ್ಕ ಗಂಡ ತಿಪಪಣ್ೆ 41/B/1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 2.00 192000 7731 1915 4877 30354569980 ಸಂಡ ರು

60
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಯರಿಸಾಾಮಿ ತಂದ ಶರಬಣ್ೆ 106/B ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 3.00 136500 3715 1707 9185 30354569980 ಸಂಡ ರು

61
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ತಿಮಾಪಪ
21/D, 

21/B2
ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಕ್ರಬ ಜ 1.00 1.14 48100 5298 3429 6325 30354569980 ಸಂಡ ರು

62
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಗದ್ದೋಶ ಜಿ ತಂದ ಮುದಿಪಪ 135/3 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 1.00 37400 6262 6442 8845 30354569980 ಸಂಡ ರು

63
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಮೆೋಘನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಕೆ.ಕ್ಲಾಯನಪಪ

347/A1a ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಳೋ, 

ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ
1.00 2.00 108600 2557 1616 8876 30354569980 ಸಂಡ ರು

64
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಮಾರಪಪ ಜೆ ೋಗದ ತಂದ 
ಮಾರಪಪ

45 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 3.00 122500 3889 8962 3486 30354569980 ಸಂಡ ರು

65
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಪಪ ತಂದ ತಾಯಪಪ 47 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಪಪ್ಾಪಯ 1.00 3.00 77300 2533 6870 5568 30977544844 ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

66
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ.ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ಪಿ.ಸುರೆೋಶ 129/2 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಹ ಕೆ ೋಸು 1.00 1.00 37400 3211 0969 7035 30977544844 ಸಂಡ ರು

67
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯು.ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ 
ಯು.ಬಸಪಪ

286/3 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 2.00 82000 9079 6225 5527 30977544844 ಸಂಡ ರು

68
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ. ಸುರೆೋಶ ತಂದ ಪಿ 
ಹಳ್ಳದರಾಯಪಪ

266/A, 

127/A1
ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಹ ಕೆ ೋಸು 1.00 1.78 102500 2519 4060 3339 30977544844 ಸಂಡ ರು

69
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುಪೋಂದರ ಗೌಡ ತಂದ ಕ್ುಪೋಂದರ 
ಗೌಡ

27/C/3 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 1.00 3.00 73000 6309 0225 1094 30977544844 ಸಂಡ ರು

70
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯಂಕ್ಮಾ ಗಂಡ ಹಂಪರೆಡ್ಡಿ 27/C2 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಪಯ 1.00 3.00 73700 4240 4696 5559 30977544844 ಸಂಡ ರು

71
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್ .ಎಮ್ ತಂದ 
ಫಕ್ೃಸಾಬ್

66/5 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 2.00 80800 9840 8714 4146 30977544844 ಸಂಡ ರು

72
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದಾಸರ ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ
360/E, 

360/H
ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ನುಗೆ 1.00 2.00 29000 3799 4066 5677 30977544844 ಸಂಡ ರು

73
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್.ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

330/1 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಮಿಡ್ಡಸೌತ 1.00 1.00 62900 2746 4494 6322 64216058406 ಸಂಡ ರು

74
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಲ ೋಕ್ಯನಾಯಕ ತಂದ ಪಿಕ್ಿ 
ನಾಯಕ

308/B,309 ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಮಿಡ್ಡಸೌತ 1.00 0.51 54000 7884 0839 2020 31802804331 ಸಂಡ ರು

75
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದುರುಗಪಪ ತಂದ ಸಿದಿಪಪ 552* ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಯಟ 1.00 0.60 46000 5367 3433 7707 60276026288 ಸಂಡ ರು

76
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನವಿೋನ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಅಂಬರಿೋಶ 110/4 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.90 91700 9691 7099 6182 37517394960 ಸಂಡ ರು

77
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಮಲ್ಲೋಪಪ 198/2 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಕ್ರಬ ಜ 1.00 0.80 82000 6334 5866 5476 64052292097 ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

78
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗವಿಸಿದಿಪಪ ತಂದ ಹೆ ನುುರಪಪ 52/3 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಕ್ರಬ ಜ 1.00 1.16 114000 3099 8559 3989 64137422319 ಸಂಡ ರು

79
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆಂಜನೆೋಯ ತಂದ ನಾಗಪಪ 65/C ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.50 54500 3852 4771 5200 38007335393 ಸಂಡ ರು

80
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಭಿೋಮಪಪ

65/C ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.65 67800 6087 4499 8231 38007335393 ಸಂಡ ರು

81
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್.ಓಬಳೆೋಶ್ ತಂದ ಕೆ ಓಬಯಯ 106 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.95 24200 2555 7688 3054 6132200132114 ಸಂಡ ರು

82
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ.ಎಮ್.ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ದ ಡಿಪಪ

37/5 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಪಪ್ಾಪಯ 1.00 1.00 65800 5015 2674 4850 ############### ಸಂಡ ರು

83
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗಪಪ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ 290/1 ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.00 101000 6925 3830 9960 30977544844 ಸಂಡ ರು

84
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಗಂಗಾಧರ ತಂದ ಗಂಗಪಪ 26 ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.80 81000 9581 8223 7322 30977544844 ಸಂಡ ರು

85
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಜಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಗಂಗಪಪ

290/2 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.00 101000 3067 0542 2818 30977544844 ಸಂಡ ರು

86
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಾಯಪಪ ತಂದ ಷಣ್ುಾಖಯಯ 235/3 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.00 3.00 192000 7758 7419 1254 37517394960 ಸಂಡ ರು

87
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಪಪ ತಂದ ಬಲಬದರಪಪ 33/1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 2.50 188900 7158 8855 0713 57500000029329 ಸಂಡ ರು

88
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯ ಧನ

ಮಾದಕ್ಕ ಗಂಡ ಈರಣ್ೆ 43 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 2.00 192000 7323 7723 7050 ############### ಸಂಡ ರು

89
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯ ಧನ

ಆರ.ತಿಮಾನಗೌಡ ತಂದ 
ಆರ.ಪರಕಾಶ

65/3 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.76 76700 2039 6223 8710 131615500012645 ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

90
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯ ಧನ

ಎ.ಜಯಣ್ೆ ತಂದ ಎ.ಚನುಪಪ 208/B ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 1.25 28500 6953 6251 8746 10795100009332 ಸಂಡ ರು

91
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯ ಧನ

ಹೆಚ್.ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ 302/B ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 1.20 69000 3854 4428 8190 32231970398 ಸಂಡ ರು

92
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯ ಧನ

ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಗಿಡಿ ಓಬಯಯ 69/A ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 1.30 71500 8896 3285 8400 64055169514 ಸಂಡ ರು

93
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯ ಧನ

ಬಸಪಪ ತಂದ ರಾಮಣ್ೆ 165/B ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 2.00 82400 ############### ಸಂಡ ರು

94
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯ ಧನ

ನಿೋರಕ್ಲಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 518/A/1 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಮಿಡ್ಡಸೌತ 1.00 1.60 135000 7493 0955 0760 10544100014816 ಸಂಡ ರು

95
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯ ಧನ

ಶ್ಾಂತಮಾ ಎಮ್. ತಂದ ಶಂಕ್ರಪಪ 196 ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.00 0.94 32700 8229 6334 7388 914010009175810 ಸಂಡ ರು

96
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ವಿಶೋಷ ಹನಿ 
ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯ ಧನ

ಎಮ್.ಈರಪಪ ತಂದ ಕ್ುಮಾರಪಪ 194/2 ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 0.80 31200 3374 3075 1110 64125613737 ಸಂಡ ರು

97
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ದೋಂರ್ಂದರಪಪ ತಂದ ಸುಗೆಪಪ 661 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 1.00 5680 7805 8145 0467 520101058888779 ಸಂಡ ರು

98
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ದರೆ ೋಜಿ ನಬಿೋಸಾಬ್ ತಂದ 
ದರೆ ೋಜಿ ಫಕ್ೃಸಾಬ್

174/2 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ ಗಡೆಿ 1.00 0.80 5200 660842235593    10795101059872 ಸಂಡ ರು

99
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಸುಬರಹಾಣ್ಯ ರ್ೈ ತಂದ 
ಸಿದಾರಮಪಪ

174/2 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ ಗಡೆಿ 1.00 1.15 7475 432273806183    1079101010371 ಸಂಡ ರು

100
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ.ಚಂದರಶೋಖರಗೌಡ ತಂದ 
ಲ್ಲೋ.ಜಿ.ರುದರಗೌಡ

10 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.60 6120 209342597185    64107749985 ಸಂಡ ರು

101
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್.ಜಿ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ನಾಗಪಪ

297/5 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.40 4080 876673405250    64154970624 ಸಂಡ ರು

102
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಮಾರೆಕ್ಕ ತಂದ ನಾಗಪಪ 319 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.40 4080 332752089422    10582100008636 ಸಂಡ ರು

103
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹರಿಶಕ್ರ N.M ತಂದ N.M 

ಪರಭಯಯ
57/D ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.40 4080 765339591997    10544100000863 ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

104
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಇಶ್ಾರತ್ ಅಂಜುಮ್ ಎಮ್ ಗಂಡ 
ಯ ನ ಸ್

170 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.10 11220 275619465345    275619465345 ಸಂಡ ರು

105
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ.ಭರಮಪಪ ತಂದ ಬಿ.ಕ್ೃಷೆಪಪ 32/1 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.25 2550 958424713261    958424713261 ಸಂಡ ರು

106
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ.ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಬಿ.ಕ್ೃಷೆಪಪ

32/1 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.25 2550 392871134344    520291014213562 ಸಂಡ ರು

107
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ.ಜಿ.ಚಂದರಗೌಡ ತಂದ 
ಕೆಂಚನಗೌಡ

171/1 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 10200 968566732243    64100121121 ಸಂಡ ರು

108
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಮ್.ಈರಣ್ೆ ತಂದ ಎಮ್. 

ಕೆಂಚಪಪ
61 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 10200 877125804096    10795100013982 ಸಂಡ ರು

109
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ವಿ.ಗಂಗಣ್ೆ ತಂದ ಭಿೋಮಪಪ 11 ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 10200 436036212616    10708100031543 ಸಂಡ ರು

110
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಸಾಾಮಿನಾಯಕ ತಂದ 
ಭಿೋಮಾನಾಯಕ

130 ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 10200 465210997906    6032200084709 ಸಂಡ ರು

111
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಇ. ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಶಟಿೆ ತಂದ 
ಭಿೋಮರೆಡ್ಡಿ

193/5 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.80 4544 907325270041    64052181874 ಸಂಡ ರು

112
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ವಿ.ಅಂಬಣ್ೆ ತಂದ ವಿ.ಲ್ಲಂಗಪಪ 661 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 1.00 5680 745586238369    10772101015975 ಸಂಡ ರು

113
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ವಿ.ಗಿರಿರಾಜ ತಂದ ವಿ.ಲ್ಲಂಗಪಪ 1080/B ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 1.00 5680 608226431618    10772100009971 ಸಂಡ ರು

114
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್. ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ 
ಮಾರೆಪಪ

302/B ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 1.20 6816 385442888190    32231970398 ಸಂಡ ರು

115
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಜಿ.ಮಹದೋವನಗೌಡ ತಂದ 
ಲ್ಲೋ.ಜಿ.ರುದರಗೌಡ

36/*/B1A ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.65 19890 470950537384    10582101073720 ಸಂಡ ರು

116
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಜಿ.ವಿೋಣಾ ಗಂಡ ಬಸವನಗೌಡ 36/A/1 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.55 16830 397650047570    64199077140 ಸಂಡ ರು

117
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬಸಪಪ ಕೆರೆೋನಲ್ಲಿ ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

270 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.89 22950 382408626785    64021377807 ಸಂಡ ರು

118
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಜಿ.ಸ ೋಮನಗೌಡ ತಂದ 
ಜಿ.ರುದರಗೌಡ

15/A, 16/2 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.75 22950 548568148664    64118116166 ಸಂಡ ರು

119
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮುಜೆೋವಾರ ಹುಸೋನ್ 
ಪಿೋರಸಾಬ್ ತಂದ ಇಮಾಮ್ 

ಸಾಬ್
99 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.62 15300 753725628674    20002127000710 ಸಂಡ ರು

120
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ನಾರಾಯಣ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತ ರೆಡ್ಡಿ

215 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.60 18360 782193855638    10932101009585 ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

121
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬಿ.ಜಿ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಗೌಡ ತಂದ 
ಬಿ.ಜಿ. ಬಸಪಪ

292/A,293/

C
ಲಕ್ಷ್ಾೋಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.40 12240 911447871154    20002127001105 ಸಂಡ ರು

122
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹೆ ಸಹಳಿಳ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಶಿವಣ್ೆ

40/A/ಬ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.90 27540 239122884773    10582100059986 ಸಂಡ ರು

123
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬಿ.ಜಿ.ಎರಿಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಷಣ್ುಾಖಪಪ

301/3C, 

301/4
ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.20 36720 736157104790    776104000022206 ಸಂಡ ರು

124
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ರ್ೈ.ಓಂಕಾರಪಪ ತಂದ ಚನು 
ಬಸಪಪ

252/1A ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.40 12240 822168192535    1079101004968 ಸಂಡ ರು

125
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹೆಚ್.ಚನುಪಪ ತಾಯಿ ಸುಂಕ್ಮಾ 302/B ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 30600 9255 1769 0900 10582101093830 ಸಂಡ ರು

126
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಪಿ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ತಿಮಾಪಪ

162/3 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 1.00 17040 358807007455    6032010047280 ಸಂಡ ರು

127
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಜೆ.ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಪ್ಾಟೋಲ್ ತಂದ 
ಬಸವನಗೌಡ

212/A ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 1.20 20448 261932199342    1058210002551 ಸಂಡ ರು

128
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಸ್.ಬಿ.ರುದರಗೌಡ ತಂದ 
ಬಸವನಗೌಡ

136 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.80 13632 938876439840    64035008793 ಸಂಡ ರು

129
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ತಳ್ವಾರ ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಹ ಲ್ಲಪಪ

820/A ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.90 15336 4119 6683 0930 10582100009018 ಸಂಡ ರು

130
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಜಿ.ಶ್ಾಂತಮಾ ಗಂಡ 
ಜಿ.ರಾಮನಗೌಡ

107/2b ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.00 1.18 23505 544562263520    10834101001583 ಸಂಡ ರು

131
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕ್ುರುಬರ ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಕ್ುರುಬರ ಸುಬಬಣ್ೆ

128/C ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.00 0.80 15936 543427926086    10834100010832 ಸಂಡ ರು

132
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಜಿ.ಕ್ೃಷೆಮ ತಿಯ ತಂದ 
ಜಿ.ಕೆ ಮಾರಪಪ

197/A ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಅಂಜ ರ 1.00 0.32 6374 7515 4246 3139 64050530918 ಸಂಡ ರು

133
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮಂಜುಳ್ಾ ಗಂಡ ತಿಪಪಸಾಾಮಿ 90/2 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.00 1.00 17520 945088428973    38848753823 ಸಂಡ ರು

134
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕೆ.ರವಿೋಶ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

115/2 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.00 1.00 17520 252709330690    520101058893160 ಸಂಡ ರು

135
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕೆ.ನಾಗರತುಮಾ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಅಯಯಪಪ

72 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.00 1.00 17520 413612069756    32093942311 ಸಂಡ ರು

136
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಟಿ.ಎಚ್.ಚನುಪಪ ತಂದ 
ಅಂಜಿನಪಪ

72/3 ಸಂಡ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.00 20000 745874832733    64054772138 ಸಂಡ ರು

137
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮಾದಕ್ಕ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ ಮಾರೆಣ್ೆ 34/2 ಸಂಡ ರು ಪ.ಪಂ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.00 20000 262535707518    262535707518 ಸಂಡ ರು

138
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜ್ ತಂದ ದ ಡಿ 
ಬಸವನಗೌಡ

243/20 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1.00 1.00 16000 661059014657    54017442565 ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

139
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕೆ.ಚನುಮಾ ಗಂಡ ಕೆ.ಶರಣ್ಪಪ 72 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1.00 1.00 16000 476990532173    776104000076605 ಸಂಡ ರು

140
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹನುಮಾನಾಯಕ ತಂದ 
ಮುನಿಯಾ ನಾಯಕ

444/B ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡು ಹ 1.00 1.00 10000 466524325063    10795100006780 ಸಂಡ ರು

141
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕಾಶಯ ನಾಯಕ ತಂದ ಮಾನಯ 
ನಾಯಕ

59,62,70 ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡು ಹ 1.00 1.20 12000 823413633263    54031836844 ಸಂಡ ರು

142
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕೆ.ಮಾರುತಿ ತಂದ ಕೆ.ನಾಗಪಪ 346 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1.00 0.45 7080 401678136692    85923894532 ಸಂಡ ರು

143
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕೆ.ಪಂಪ್ಾಪತಿ ತಂದ ಹುಚಚಪಪ 328 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 0.40 24000 902205194022    10795100010023 ಸಂಡ ರು

144
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ಪುನಃಶಛೋತನ

ಚಿತರಕ್ಲ ಮಾಲತಿ ಸತಿೋಶ ತಂದ 
ಸತಿೋಶ ಕ್ುಮಾರ

132 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಮಾವು 1.00 2.00 40000 652977278224    911010036370397 ಸಂಡ ರು

145
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ಪುನಃಶಛೋತನ

ಶ್ಾರದಾ.ಬಿ.ಎಮ್ ಗಂಡ 
ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ

171 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಮಾವು 1.00 1.00 20000 814653499829    6132200005995 ಸಂಡ ರು

146
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಹೆ ಂಡ

ಪಪ್ಾಪಯ, ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 
ಮತುತ ತರಕಾರಿ

58/1,58/3,3

4/5,58/4,45

/3,61/1,61/

2

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ

ಪಪ್ಾಪಯ, 

ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ
 ಮತುತ 
ತರಕಾರಿ

1.00 4.00 5,33,000 5049 8236 4258 10708101068135 ಸಂಡ ರು

147
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಹೆ ಂಡ

ಪಪ್ಾಪಯ, ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 
ಮತುತ ತರಕಾರಿ

332/,34/5,3

3/1,33/3,34

/2,72/2,71/

1

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ

ಪಪ್ಾಪಯ, 

ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ
 ಮತುತ 
ತರಕಾರಿ

1.00 4.00 4,00,000 10708101088393 ಸಂಡ ರು

148
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಹೆ ಂಡ

ಮಿಡ್ಡ ಸೌತ, ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ

214/1, 

214/2, 

202/2, 

392, 463

ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾ
ಮಿಡ್ಡ ಸೌತ, 

ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ
1.00 4.00 400000 5583 7197 2197 10710101110182 ಸಂಡ ರು

149
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 
ಹೆ ಂಡ

ಪೋರಲ, ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ ಮತುತ 
ಈರುಳಿಳ

346 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ

ಪೋರಲ, 

ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ
 ಮತುತ 
ಈರುಳಿಳ

1.00 1.34 400000 3006 6462 2866 10544101131130 ಸಂಡ ರು

150
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಟಿ.ಎಮ್.ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಟಿ.ಎಮ್.ದ ಡಿಪಪ

37/5 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.00 1.00 16000 501526744850    64054560871 ಸಂಡ ರು

151
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಬಿ.ರಮೆೋಶ್ ತಂದ ಪತಿರ ಬಸಪಪ
67,68,69,7

0.
ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 1.00 32000 954219637204    20002101010381 ಸಂಡ ರು

152
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಮಾಕ್ಶಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ 
ಹೆ ನುುರಪಪ

26 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 0.80 12800 796810092178    10708101021480 ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

153
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ ಹೆಚ್. 

ಹೆ ನುುರಪಪ
58/4 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 0.90 14400 706845093934    6260993235 ಸಂಡ ರು

154
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಜಿ.ಶರಣ್ಪಪ ತಂದ ಕ್ಟೆ ಬಸಪಪ 163 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 2.00 32000 495257882695    54018836159 ಸಂಡ ರು

155
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಎಮ್.ಪರಕಾಶ ತಂದ ಲ್ಲೋ. 
ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ

33/1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 2.00 32000 735229589856 130402101001557 ಸಂಡ ರು

156
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಎ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ಎ.ನಾಗಪಪ 319 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 1.00 16000 584843216085 10582100005855 ಸಂಡ ರು

157
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಪ್ಾಲಪಪ ತಂದ ಗಂಗಪಪ 319 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 1.30 20800 509726511588 10582101036729 ಸಂಡ ರು

158
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಎ. ಮಾರೆಕ್ಕ ಗಂಡ ಎ.ನಾಗಪಪ 319 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 0.54 8640 3327 5208 9422 10582100008636 ಸಂಡ ರು

159
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಪ್ಾಿಸಿೆಕ 
ಮಲ್ಲಚಂಗ್

ಎ.ನಾಗಪಪ ತಂದ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ 319* ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 0.96 15360 9360 5453 8655 10582100009238 ಸಂಡ ರು

160
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್ 
20ಹೆಚ್.ಪಿ. 

ಟಾರಕ್ೆರ
ವಿ.ಶೋಖರಪಪ ತಂದ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ 9/B1 9/B1 ಇತರೆ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.36 75000 9229 5913 0664 32807958131 ಸಂಡ ರು

161
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಸಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಚನುಪಪ ಚ ೋರನ ರು ಸಂಡ ರು

162
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಪಿ.ಶಿವುಕ್ುಮಾರ ತಂದ ದುರುಗಪಪ ಚ ೋರನ ರು ಸಂಡ ರು

163
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಎಮ್.ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಚ ೋರನ ರು ಸಂಡ ರು

164
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಲ್ಲ ೋಕ್ಯನಾಯಕ ತಂದ 
ರೆೋಖ್ಯನಾಯಕ

ಚ ೋರನ ರು ಸಂಡ ರು

165
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಗಂಗಪಪ ತಂದ ಕ್ಡಪಪ ಸಂಡ ರು ಸಂಡ ರು

166
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ

ಸಂಡ ರು

167
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ ಹೆ ೋಲ್ಲಪಪ ಸಂಡ ರು

168
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಅಂಜಿ. ಎನ್ ತಂದ ಸತಯಮಾ ಸಂಡ ರು

169
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ನರಸಿಂಹಪಪ ತಂದ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

170
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ ವಿೋರಪಪ ಸಂಡ ರು

171
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ರ್ೈ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಓಂಕಾರಪಪ

ಸಂಡ ರು

172
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಸಂತ ೋಷನಾಯಕ ತಂದ 
ಹನುಮನಾಯಕ

ಸಂಡ ರು

173
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ದಾವಲಯನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮಜಿೋನಯಕ

ಸಂಡ ರು

174
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಿ.ಎಮ್.ಮಂಗಳ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಯಯ

ಚ ೋರನ ರು

175
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಚೈತರ ಗಂಡ ಚಂದರಶೋಖರ ಚ ೋರನ ರು

176
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಸಪಪ ತಂದ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಸಂಡ ರು

177
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಎಸ್.ಎಮ್.ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಯಯ ತಂದ 
ಚನು ವಿೋರಯಯ

ಚ ೋರನ ರು

178
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಎಮ್. ಜಗದ್ದೋಶ ತಂದ ಎಮ್. 

ಮಹ್ಾಲ್ಲಂಗ
ಸಂಡ ರು

179
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಜಿ.ಮಾರಪಪ ತಂದ 
ಗುಡುಿಮಾರಪಪ

ಚ ೋರನ ರು

180
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಸವ ಕ್ುಮಾರ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ತಂದ 
ಸಿದಿಪಪ

ಸಂಡ ರು

181
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಮೆೋಘರಾಜ ತಂದ ಹೆಚ್ ಪಂಪಣ್ೆ ಸಂಡ ರು

182
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ ಚ ೋರನ ರು

183
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಚನುಪಪ ತಾಯಿ ಕ್ನಯಮಾ ಲ್ಲೋಸಿ ಚ ೋರನ ರು

184
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಆರ.ಈರನಾಯಕ ತಂದ 
ರಾಮನಾಯಕ

ಚ ೋರನ ರು

185
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಹೆಚ್.ಅಲ್ಲಬಾಷ ತಂದ ಅಲ್ಲಸಾಬ್ ಸಂಡ ರು

186
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಎಮ್.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ್ ತಂದ 
ಹ ಲ್ಲಪಪ

ಚ ೋರನ ರು

187
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಎಮ್.ಬಿ.ಗಂಗಾಧರ ಚ ೋರನ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

188
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಸುಬಬಣ್ೆ ಸಂಡ ರು

189
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ತಿಮಾಯಯ ತಂದ ನಾಗಪಪ ಚ ೋರನ ರು

190
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಸಿದಾರಮಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ ಸಂಡ ರು

191
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಎನ್ ಸಾಾಮಿ ತಂದ ಖಜಜಪಪ ಸಂಡ ರು

192
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಜಿ.ರಾಮನಗೌಡ ತಂದ 
ಮರಿಯಪಪ

ಸಂಡ ರು

193
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಸಿ.ಈಶಾರಪಪ ತಂದ ಬಾಣ್ಪಪ ಚ ೋರನ ರು

194
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಮುದಿಪಪ ಸಂಡ ರು

195
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಸುಬರಹಾಣ್ಯ ರ್ೈ ತಂದ 
ಸಿದರಮಪಪ

ಸಂಡ ರು

196
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಕೆ.ಕ್ುಮಾರ ಸಂಡ ರು

197
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಟಿ.ಗಂಡಪಪ ತಂದ ದ ಡಿ 
ಮಾರೆಪಪ

ಚ ೋರನ ರು

198
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಮ ಗಪಪ ತಾಯಿ ಯಂಕ್ಮಾ ಚ ೋರನ ರು

199
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಸಪಪ ಚ ೋರನ ರು

200
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಓಬಳೆೋಶ ಚ ೋರನ ರು

201
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಓಂಕಾರಪಪ ಸಂಡ ರು

202
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಸಂಡ ರು

203
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ೆ ಸಂಡ ರು

204
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಸರಸಾತಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋ.ಈಶಪಪ ಸಂಡ ರು

205
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಮಂಹತೋಶ ತಂದ ನಾಗಪಪ ಚ ೋರನ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

206
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಸ ೋಮಪಪ

ಸಂಡ ರು

207
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಬಿ.ಕ್ೃಷೆಪಪ ಸಂಡ ರು

208
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಟಿ ತಂದ ಸುಬಬಣ್ೆ ಸಂಡ ರು

209
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಲಕ್ಷಾಣ್ ನಾಯಕರ ತಂದ ಲ್ಲಂಗಪಪ ಸಂಡ ರು

210
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಗಂಡ್ಡ ಬಸಪಪ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ೆ ಸಂಡ ರು

211
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

ಸಂಡ ರು

212
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಮಾರೆಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ ಲ್ಲಂಗಪಪ ಸಂಡ ರು

213
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಇಂದರಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ಲ್ಲ ೋಕ್ಯನಾಯಕ

ಸಂಡ ರು

214
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಭಾಗಯಬಾಯಿ ಗಂಡ ಈರನಾಯಕ ಸಂಡ ರು

215
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಉಜಿಜನಪಪ ತಂದ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಚ ೋರನ ರು

216
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಸವನಗೌಡ ತಂದ ರುದರಗೌಡ ಚ ೋರನ ರು

217
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಪರಶುರಾಮ ತಂದ ಹುಲುಗಪಪ ಚ ೋರನ ರು

218
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ದುರುಗೋಶ ಕೆ ಚ ೋರನ ರು

219
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಕೆ.ರೆೋವಣ್ೆ ಚ ೋರನ ರು

220
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಾಬಯಯ ಚ ೋರನ ರು

221
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಸವರಾಜ ಎಮ್ ಸಂಡ ರು

222
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಹೆಚ್.ಜಿ ರೆೋವಣ್ ಸಿದಿಪಪ ತಂದ 
ಲ್ಲಂಗಪಪ

ಸಂಡ ರು

223
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಮುನಿಯಾನಾಯಕ ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

224
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಾಣ್ಲಚಚನಾಯಕ ಸಂಡ ರು

225
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ವಿ.ಕೆ.ಶಿವುಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಬಸಪಪ ಸಂಡ ರು

226
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಜೆ ೋಗಪಪ ತಂದ ಮಲ್ಲಯಪಪ ಚ ೋರನ ರು

227
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಟಿ.ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಪಪ ತಾಯಿ ಲ್ಲೋಸಿ 
ಬಸಮಾ

ಚ ೋರನ ರು

228
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಸುಭದರಮಾ ಗಂಡ ಮರಳ್ 
ಸಿದಿಯಯ

ಸಂಡ ರು

229
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಭಿೋಮರಾಯ ಶಟಿೆ

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ

230
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಫಕ್ಲೋರಪಪ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ

231
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಚೋತನ್ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಪ್ಾಟಿೋಲ್

ಚ ೋರನ ರು

232
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಎ.ವಿೋರಣ್ೆ ತಂದ ಮಹ್ಾದೋವಪಪ ಸಂಡ ರು

233
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಕೆ.ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಶಿವರಾಮಪಪ

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ

234
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಪರಸನು ಮಹನ್ ಹುದಾಿರ 
ತಂದ ಮಹನ್ ಹುದಾಿರ

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ

235
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಕೆ.ಸುಮಂಗಳ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಶ್ಾಂತಮಾ

ಚ ೋರನ ರು

236
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಲಲ್ಲತಮಾ ಗಂಡ ಪ್ಾರಣ್ಣೋಶ ಶಟಿೆ ಚ ೋರನ ರು

237
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ತಿಮಾಪಪ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ ಚ ೋರನ ರು

238
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಮಂಗಳ್ಮಾ ಗಂಡ ರುದರಗೌಡ ಚ ೋರನ ರು

239
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಎಸ್.ಪಿ ರಾಕೆೋಶ್ ಗುಪತ ತಂದ 
ಪ್ಾರಣ್ಣೋಶ್ ಶಟಿೆ

ಚ ೋರನ ರು

240
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಹೆಚ್.ಕೆ.ಭಿೋಮಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಮಲಿಪಪ

ಸಂಡ ರು

241
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಜೆ.ಬಿ.ಚನುಬಸಪಪ ತಂದ 
ಕೆ ಟರಪಪ

ಚ ೋರನ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

242
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಗಂಗಣ್ೆ ತಂದ ತಿಮಾಪಪ ಚ ೋರನ ರು

243
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಸಿ.ಆರ ರಮೆೋಶ್ ರಾವ್ ತಂದ 
ಸಿ.ಆರ ವಾಸದೋವ ರಾವ್

ಚ ೋರನ ರು

244
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಗಂಗಧರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ ತಂದ 
ಶಿವಯಯ

ಚ ೋರನ ರು

245
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಖಾದು ಖರಿಂಸಾಬ್ ತಂದ 
ಖಾದ್ದರ ಸಾಬ್

ಸಂಡ ರು

246
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಿ.ಜಿ.ಉಜಿಜನಗೌಡ ತಂದ 
ಬೆ ಮಾನಗೌಡ

ಸಂಡ ರು

247
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಯು.ದ ಡೆಿೋಶಪಪ ತಂದ 
ಸ ೋಮಪಪ

ಸಂಡ ರು

248
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಿ.ಮಹ್ಾದೋವಪಪ ತಂದ 
ಷಣ್ುಾಖಪಪ

ಸಂಡ ರು

249
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಮೆೋಟಿ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ತಂದ 
ಓಂಕಾರಪಪ

ಸಂಡ ರು

250
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಬಿ.ಎಸ್.ಭಾಷಸಾಬ್ ತಂದ 
ಹೆ ನುುರಸಾಬ್

ಸಂಡ ರು

251
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ತಿಂದಮಾ ಗಂಡ ಮಾರೆಪಪ ಸಂಡ ರು

252
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ರಾಜಪಪ ತಂದ ಮಲ್ಲಯಪಪ ಚ ೋರನ ರು

253
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಓಬಮಾ ಗಂಡ ಓಬಪಪ ಚ ೋರನ ರು

254
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ದ ಡಿಬಸಪಪ ತಂದ ಬಸಪಪ ಸಂಡ ರು

255
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಕೆ.ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ ಗಾಳೆಪಪ ಸಂಡ ರು

256
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಕೆ.ಸುವಯಣ್ಮಾ ಗಂಡ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ

257
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಯು.ದ ಡಿಪಪ ಸಂಡ ರು

258
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಹುಲ್ಲರಾಜ ತಂದ ಹುಲ್ಲಕ್ುಂಟಪಪ ಚ ೋರನ ರು

259
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ಹನುಮೆೋಶ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಸಂಡ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

260
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ರೆೈತರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ/ಪರವಾಸ

ದೋರ್ಂದರಮಾ ಗಂಡ ಗೌಡಪಪ ಸಂಡ ರು

261
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್

ಲ್ಲ ೋಕ್ಯ ನಾಯಕ ತಂದ ರೆೋಖಾಯ 
ನಾಯಕ

318/2 ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ 1.00 0.80 200000 764778218531    ###############

262
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್

ಕೆ ರವರ ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ 
ಹುಲುಗಪಪ

108 ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1.00 1.00 200000 331777804888    10844100008207

263
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್

ಎಮ್.ರಾಮಲ್ಲಂಗ ತಂದ 
ನಿೋಲಕ್ಂಠಪಪ

34/5 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ
ಪಪ್ಾಪಯ, 

ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕ್ಯಿ
1.00 3.60 200000 3863108001805

264
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ ಟರಪಪ ತಂದ ಡ್ಡ.ದುರುಗಪಪ 108/1 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 203252957229    10544100008918

265
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಉಜಿಜನಪಪ ತಂದ ಡ್ಡ.ಕ್ುಮಾರಪಪ 211/A ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 489420941365    10582101129588

266
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ರುದರಪಪ ತಂದ ಲ್ಲೋ. ಚನು 
ಬಸಪಪ

474/2 

473/2
ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 391345590822    38011748656

267
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಅಯಯೋಧಿ ಸಿದಿಮಾ ಗಂಡ 
ಅಯಯೋಧಿ ಶರಭಣ್ೆ

178/1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 946448752259    64157570282

268
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಜಿ.ವಿೋರಭದರಗೌಡ ತಂದ 
ಜಿ.ಭಿೋಮನಗೌಡ

222 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.2 87500 385474511212    10834101033041

269
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಟಿ.ಚನುವಿೋರಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

110 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 738774215658    10596100011685

270
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಜಿ.ದ ಡಿನಗೌಡ ತಂದ ರೆಡ್ಡಿ 
ರುದರಗೌಡ

122/b1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 472815420555    20002101017034

271
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಜಿ.ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಗೌಡ ತಂದ ಲ್ಲೋ. 
ಜಿ.ಕ್ುಮಾರಗೌಡ

123/b1 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 989549452404    64015844748

272
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ ೋರಿ ಅಯಯಪಪ ತಂದ ಲ್ಲೋ. 
ಕೆ ೋರಿ ಗಂಡೆಪಪ

390/3 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 409997220961    ###############

273
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ.ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ದೋವರಪಪ 71/2 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 344350425217    10953101016983

274
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಪ್ಂಪಣ್ೆ ತಂದ ಕ್ುಮಾರಪಪ
213/2, 

161/2
ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 949314358302    54031847642

275
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಗಾಡ್ಡ ಮಳ್ಳಪಪ ತಂದ 
ಚನುಬಸಪಪ

117/2, 

240/6
ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 564041884844    20002127000992

276
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕ್ರಡ್ಡ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ತಂದ 
ಕ್ರಡ್ಡ ಓಂಕಾರಪಪ

212/2 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 503106287092    64011372562



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

277
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಮಾಳಿೆ ಪಂಪಣ್ೆ ತಂದ 
ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ

100 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 442033107922    54031837178

278
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ.ಮಾರುತಿ ತಂದ ಕೆ.ನಾಗಪಪ 346 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.00 87500 401678136692    31524410172

279
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಭಿೋಮಪಪ

101/6 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.00 87500 408906711949    10834100005702

280
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ ೋರಿ ಸ ಗಪಪ ತಂದ ಸಿದಿ 
ರಾಮಪಪ

383, 39/ಬಿ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.00 87500 950058668851    20002127002812

281
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಮ್.ಶ್ಾಂತಮಾ ಗಂಡ ದ ಡಿ 
ಬಸಪಪ

71/3 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.00 87500 245966426568    10834100004959

282
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಸಿ.ಸತಿೋಶ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಸಿ.ರುದರಪಪ

134 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.00 87500 436451404091    6132200004449

283
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ.ಹುಲುಗಪಪ ತಂದ ಲ್ಲೋ. 
ಕ್ುರುಬರ ತಾಯಪಪ

108/2 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.00 87500 503386455876    10544101109229

284
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಹನುಮನಾಯಕ ತಂದ ಸಾಾಮಿ 
ನಾಯಕ

241/2, 

207/B
ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 474449381516    10710100022991

285
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಮಂಗಿಿಬಾಯಿ ಗಂಡ 
ರೆೋಖಾಯನಾಯಕ

318, 418 ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 567602770751    31114844822

286
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶ್ಾಂತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಯಂಕ್ 
ನಾಯಕ

115/1, 

89/ಪಿ53
ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.00 87500 997958366047    6322250003172

287
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಮಾಯಕ್ಲ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ 
ತಿಪಪಣ್ೆ

17/5 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.0 87500 206217617816    10708100031098

288
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಸಿ.ಜಿ.ಜಯಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಬಿ.ಚನುಪಪ

489/4 ಸಂಡ ರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.00 87500 696193403863    10795100012238

289
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ ಹುಲುಗಪಪ 4/A ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 882989915304    64150848101

290
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ.ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ನಾಗೋಶಾರ ರಾವ್

202/A ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.00 87500 7064 3239 1255 ###############

291
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ.ಶಿವಪಪ ತಂದ ಕೆ.ನಾಗಪಪ 122/4 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.00 87500 2748 7007 0103 10834100011655

292
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ.ಗಿರಿಜಮಾ ಗಂಡ ಕೆ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

203 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500 6661 9991 3084 62408699265

293
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ ಶಿವುಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಪದಿಪಪ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ 1.00 15000 4531 2703 0366 64217056804

294
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ

ರಾಘರ್ೋಂದರ.ಎಮ್ ತಂದ 
ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ

ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ 1.00 15000 5209 9496 8361 64028570202



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

295
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ನಂದಪಪ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ 1.00 15000 4991 0112 5313 10795101032237

296
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ

ದಾದಾಪಿೋರ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಮಸಾತನ್ ಸಾಬ್

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ 1.00 15000 5899 1228 1934 64069647373

297
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ ಗಂಗಾಧರ ತಂದ ಲ್ಲಂಗಪಪ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ 1.00 15000 2673 7832 5298 6082200025683

298
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ ತಿಪಪಮಾ ಗಂಡ ನಾಗೋಂದರಪಪ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ 1.00 15000 2912 1063 3076 6132200071085

299
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವ ನಾಯಕ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ 1.00 15000 5283 6414 2014 10710100020948

300
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ

ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಪಂಪಣ್ೆ

ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ 1.00 15000 6122 0352 6713 10795100010066

301
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ

ಸಿ.ದಾರಕ್ಷಯಣ್ಮಾ ಗಂಡ 
ಬಸವರಾಜ

ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ 1.00 15000 7369 7263 4867 6132200045659

302
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ

ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಅಂಜಿನಪಪ

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ 1.00 15000 5648 8614 9694 20002127002194

303
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ

ಸಲಾಾ ಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ನಜಿೋರ 
ಸಾಬ್

ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ 1.00 15000 8607 3624 7405 64155722387

304
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM)
ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ ಪದಾ ಗಂಡ ಹೆ ನುುರಪಪ ಸಂಡ ರು ಪ.ಪಂ ತಳ್ುಳವ ಬಂಡ್ಡ 1.00 12561 121900101004729

305
CHD-NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ 

ಮತತ
CHD-NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಎಮ್.ರತು ನಾಯಕ ತಂದ ರಾಮ 

ನಾಯಕ
441/3,441/

B
ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಮಿಡ್ಡಸೌತ 1.00 1.50 160000 5322 9078 0072 10261332456

306
CHD-NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ 

ಮತತ
CHD-NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿರೋನಿವಾಸ 463 ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.70 30000 2566 8747 8911 20013101012624

307
CHD-NHM ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ 

ಮತತ
CHD-NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಹೆ ಬಯ ನಾಯಕ ತಂದ ನಾಣ್ಯ 

ನಾಯಕ
336E, 

365A
ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.00 30000 4104 4144 7782 31143412003

308
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಪ್ಾಲಮಾ ಗಂಡ ತಿಂದಪಪ 122/A ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ನುಗೆ 1.00 1.00 6750 3160 5801 4010 742000100183601

309
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಕೆ ಟರಪಪ 113/8 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.00 13500 6073 9313 1798 742000100183601

310
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ತಿಮಾಪಪ 120/A ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ, ಬಾಳೆ 1.00 2.00 6750 8594 2509 3361 742000100183601



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

311
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಈರಪಪ ತಂದ ಈರೆ ೋಬಯಯ 5341/B2 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ನುಗೆ 1.00 2.00 6750 5385 8374 2183 742000100183601

312
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಜಕ್ಲರಯ ಭಾಷ ತಂದ ಬಡೆೋ ಸಾಬ್ 28/A/1 ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ, ಅಡ್ಡಕೆ 1.00 2.00 6750 4556 8269 1653 742000100183601

313
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಚಂದರ ಶೋಖರ ಹರಿಕೆೋರಿ ತಂದ 
ದ್ದ.ಕ್ುರುಬರ ಪುರಂದರ

196/2 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಮಾವು, ತಂಗು 1.00 1.80 20250 3278 0016 3144 742000100183601

314
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಎ. ರ್ಂಕ್ನಾಯಕ ತಂದ 
ದುಗಯಯಯ ನಾಯಕ

ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾ 1.00 4050 7113 4097 6969 742000100183601

315
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ದ ಡಿ ರಾಮಪಪ ಹೆಚ್. ತಂದ 
ರಂಗಪಪ

ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾ 1.00 8100 2571 5967 6213 742000100183601

316
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ವಡಿರ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ 
ಪಂಪ್ಾಪತಿ

ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾ 1.00 8100 8415 4762 7014 742000100183601

317
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಮಲಿಮಾ ಹೆಚ್ ಗಂಡ ಲ್ಲೋ. 
ಮಾರೆಪಪ

5/4 ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 1.20 16200 8485 3816 6059 841330110000067

318
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಕೆ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ಸಾಾಮಿ 
ನಾಯಕ

111 ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾ ಮೆಣ್ಸಿಣ್ಕಾಯಿ 1.00 0.60 16200 7241 2683 0282 841330110000067

319
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ನಾಯಕ ತಂದ ದುಗಾಯ 
ನಾಯಕ

466/1 ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.00 8100 7113 4097 6969 841330110000067

320
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ನಾಯಕ ರಾಮಣ್ೆ ತಂದ 
ಹ ಲ್ಲಪಪ

133/P1 ಸಂಡ ರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.20 16200 2151 2272 1236 841330110000067

321
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಟಿ.ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ ಟಿ.ಭಿೋಮಪಪ 88 ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಳ 1.00 1.20 4050 4426 6609 8841 841330110000067

322
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಎಮ್.ಶಿವಿಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಮಹ್ಾಲ್ಲಂಗಯಯ

44/P1 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.60 13500 8812 9326 4927 841330110000067

323
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಎಮ್. ಜಗದ್ದೋಶ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಮಹ್ಾಲ್ಲಂಗಯಯ

80 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಅಡ್ಡಕೆ, ಮಾವು 1.00 0.80 10125 9822 6104 6377 841330110000067

324
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಎಸ್. ಜಾಫರ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಎಸ್. ಖಾದರ ಸಾಬ್

193/10 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ಪೋರಲ 1.00 0.80 13500 5559 1655 8173 742000100183601

325
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಈ. ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಶಟಿೆ ತಂದ 
ಭಿೋಮರಾಯ

197/A ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ನುಗೆ 1.00 1.00 13500 9073 2527 0041 742000100183601

326
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಕೆ.ಸ ಗಪಪ ತಂದ ಸಿದಾರಮಪಪ 383 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ನುಗೆ 1.00 0.40 13500 9500 5866 8851 742000100183601

327
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಕೆ.ಗಿರಿಜಮಾ ಗಂಡ ಕೆ. 

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ
203 ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ನುಗೆ 1.00 0.40 13500 6661 9991 3084 742000100183601

328
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಭಿೋಮರಾಯ ಶಟಿೆ

560/B ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.40 13500 6700 2159 5168 742000100183601



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

329
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ಕ್ುಟುಂಬ  
ಮತುತ ಪಟಿೆಗ

ಸುಬದರಮಾ  ಗಂಡ ಮರಳ್ 
ಸಿದಿಯಯ

82 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಅಡ್ಡಕೆ, ಬಾಳೆ 1.00 1.00 10125 6571 6772 4294 742000100183601

330
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಜಿ.ವಿೋರೆೋಶ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

331
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

332
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಅನಿೋಲ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

333
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

334
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಹೆ ನುುರಸಾಾಮಿ ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಜಾ 1.00

RBI050215393538

6

335
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಕ್ಲಶ ೋರ ಕ್ುಮಾರ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

336
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಪಿ.ಸಿದಿಮಾ ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ 1.00

RBI050215393538

6

337
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಪರಕಾಶ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

338
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಚಂದುರ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

339
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಶಿವರಾಮ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

340
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಪರಕಾಶ ಸಂಡ ರು ಪ.ಪಂ 1.00

RBI050215393538

6

341
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

342
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಚನು ಬಸಪಪ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

343
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಎಮ್. ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಸಂಡ ರು ಪ.ಪಂ 1.00

RBI050215393538

6

344
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ

ಎಸ್.ಜಾಫರ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಎಸ್.ಖಾದರ ಸಾಬ್

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00
RBI050215393538

6

345
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಬಸಪಪ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

346
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ರ್ೋಣ್ುಗ ೋಪ್ಾಲ ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾ 1.00

RBI050215393538

6



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

347
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಖಾಸಿಂ ಫಿೋರ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

348
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಹೆ ನುುರಪಪ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

349
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಹೆ ಬಯಯ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

350
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ನರಸಿಂಹ ಟಿ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

351
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಲ್ಲಂಗಯಯ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

352
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗರೆಡ್ಡಿ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

353
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಚಂದರ ಶೋಖರ ಅರಕೆೋರಿ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

354
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಹರಿೋಷ್ ಕ್ುಮಾರ ಖಾರ ಮ ಡಬಿದರಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

355
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ದೋವಪಪ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

356
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಅಂಜಿನೆೋಯ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

357
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

358
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ವಿ.ಪ್ಾವಯತಮಾ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

359
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಈರಮಾ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

360
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಚಂದರಕ್ಲಾ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

361
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಮಂಗಳ್ಾ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

362
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಪುಷಪಲತಾ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

363
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುಳ್ಾ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

364
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೋನ್ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

365
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

366
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಈರಮಾ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

367
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಚಂದರಕ್ಲಾ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

368
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಮಲಿಮಾ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

369
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

370
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಕ್ಮಲಾಕ್ಷ್ ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

371
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಹುಲ್ಲರಾಜ್ ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ 1.00

RBI050215393538

6

372
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಆಂಜಿನೆೋಯ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

373
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ

ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಭಿೋಮರಾಯ

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00
RBI050215393538

6

374
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ

ಕೆ.ಗಿರಿಜಮಾ ಗಂಡ 
ಕೆ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00
RBI050215393538

6

375
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ

ಸುಬರದಮಾ ಗಂಡ ಮರಳ್ 
ಸಿದಿಯಯ

ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00
RBI050215393538

6

376
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಪ್ಾಲಮಾ ಗಂಡ ತಿಂದಪಪ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

377
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ತಿಮಾಪಪ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

378
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಈರಮಾ ಗಂಡ ಕೆ ಟರಪಪ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

379
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಈರಪಪ ತಂದ ಈರೆ ಬಯಯ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

380
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ

ಎಮ್. ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಮಹ್ಾಲ್ಲಂಗಯಯ

ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00
RBI050215393538

6

381
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ

ಈ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ಶಟಿೆ ತಂದ 
ಭಿೋಮರಾಯ

ತ ೋರಣ್ಗಲುಿ ಇತರೆ 1.00
RBI050215393538

6

382
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಟಿ.ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ ಟಿ.ಭಿೋಮಪಪ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

383
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ

ಎ.ರ್ಂಕ್ನಾಯಕ ತಂದ ದುಗಯಯಯ 
ನಾಯಕ

ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾ 1.00
RBI050215393538

6

384
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಸ ಗಪಪ ತಂದ ಸಿದಾರಮಪಪ ಚ ೋರನ ರು ಇತರೆ 1.00

RBI050215393538

6

385
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ

ಚಂದರ ಶೋಖರ ಹರಿಕೆೋರಿ ತಂದ 
ದ್ದ.ಕ್ುರುಬರ ಪುರಂದರ

ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00
RBI050215393538

6

386
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ದ ಡಿ ರಾಮಪಪ ತಂದ ರಂಗಪಪ ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾ 1.00

RBI050215393538

6

387
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ

ವಡಿರ ಮರಿಯಪಪ ತಂದ 
ಪಂಪ್ಾಪತಿ

ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾ 1.00
RBI050215393538

6

388
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋ. ಮಾರೆಪಪ ಸಂಡ ರು ಪ.ಜಾ 1.00

RBI050215393538

6

389
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ

ನಾಯಕ ರಾಮಣ್ೆ ತಂದ 
ಹ ಲ್ಲಪಪ

ಸಂಡ ರು ಪ.ಪಂ 1.00
RBI050215393538

6

390
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಜಿ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ ಜಿ.ಬಸಣ್ೆ 303 ಚ ೋರನ ರು ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.00 1 75000 5446 98491 600 64070629246

391
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಶಿರೋ.ಮ.ನಿ. ಪರಭುಸಾಾಮಿಗಳ್ು 345 ಸಂಡ ರು ಇತರೆ ಮಾವು 1.00 1 75000 3826 4821 4823 742000100183601

392
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಮಿೋಜ ಗಂಡ ಲ್ಲೋ ಮುನಿರ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

393
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಆಲಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಪಪ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

394
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸುಶಿೋಲ ಗಂಡ ಸಿದಿಪಪ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

395
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕ್ವಿತ ಗಮಡ ನವಿೋನಕ್ುಮಾರ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

396
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿವಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ತ ಟನಗೌಡ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

397
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗೌರಮಾ ಗಂಡ ಚನುಬಸಪಪ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

398
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಸಿದಿಪಪ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

399
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷ್ಾದೋವಿ ಗಂಡ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

400
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗಂಗಮಾ ಗಂಡ ಕ್ನಕ್ಪಪ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

401
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ

ಗಾಯಿತಿರ ಮಾಳ್ಗಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ 
ಮಾಳ್ಗಿ

ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

402
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗಾಳೆಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

403
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಯರೆಮಾ ಗಂಡ ದ ಡಿ ಬಸಪಪ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

404
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎನ್ ಪ್ಣಿಯಮ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

405
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಂಬುಜಾ ಸುಭೆೋದಾರ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

406
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಿ.ಎಮ್.ರುದರಮಾ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

407
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಸ್ ಶಿವಲ್ಲಂಗಮಾ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

408
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪುಷಾಪವತಿ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

409
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನೆೋತಾರವತಿ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

410
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಂಕ್ುತಲ ಗಂಡ ಸಿದಿಪಪ ನಾಯಕ್ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

411
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸುನಿತ ಗಂಡ ಸ ೋಮಶೋಖರ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

412
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪ್ಾಯರಿಜಾನ್ ಗಂಡ ಸಯಯದ್ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

413
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಚೈತಿರ ಗಂಡ ವಿಶಾನಾರ್ಥ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

414
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪವಿಯನ್ ಬಾಬಿ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

415
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಸಾವಿತಿರ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

416
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ.ಈರಮಾ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

417
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ.ಗೌರಮಾ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

418
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ.ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷ್ಾ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

419
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಿ.ಪ್ಾವಯತಿ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

420
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಮ್.ಅನುಪ್ಣ್ಯ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

421
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರತುಮಾ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

422
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಿ.ಎಮ್.ಮಹೆೋಶಾರಿ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

423
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹೆಚ್.ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

424
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪ್ಾಥಿಮ ಗಂಡ ಫಖುರ ಸಾಬ್ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

425
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹನುಮಕ್ಕ ಗಂಡ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

426
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿಲಪ ಗಂಡ ಕ್ುಮಾರಸಾಾಮಿ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

427
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಧಾ ಗಂಡ ಆನಂದ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

428
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸ ೋಮಕ್ಕ ಗಂಡ ನಾಗರಾಜ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

429
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅನುರಾಧ ಗಂಡ ಗಂಗಾಧರ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

430
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಮ್.ಶ್ಾಂತಮಾ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

431
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಕ್ುಂತಲ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

432
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರೆ ೋಷನ್ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

433
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

434
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರತುಮಾ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

435
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಂತಾಜ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

436
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಂಜಿನಮಾ ಗಂಡ ನರಸಿಂಹ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

437
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸತಯಮಾ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

438
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಆರ.ರಾಜೆೋಶಾರಿ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

439
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪರಕ್ೃತಿ ವಿ.ರ್ೈ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

440
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲ್ಲೋಲಾವತಿ.ಎ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

441
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಿಮಯಲಮಾ ಸಂಡ ರು ಇತರೆ 1.00

ತಾಲ ಿಕ್ು : 

ಸಿರುಗುಪಪ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್(ಸಂಖ್ಯಯ
)

ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

1
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಮಾ ಗಂಡ ಶಂಕ್ರರಪಪ 600/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.82 83000 909016342926    920010068718950 ಸಿರುಗುಪಪ

2
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ತೋಜ ನರಸಿಂಹ ಮ ತಿಯ ತಂದ 
ಪಿ ಕಾಳ್ಪಪ

91/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.95 95200 423572545568    2914000916 ಸಿರುಗುಪಪ

3
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ ಗುರುರಾಜ ತಂದ ಟಿ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

67/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.74 75800 301393602965    10814100002793 ಸಿರುಗುಪಪ

4
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯು ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಯು 
ಸಣ್ೆ ಹನುಮಂತಪಪ

289/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.82 81400 557444805465    2013741208 ಸಿರುಗುಪಪ

5
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗಾಧರ ಸಿ ತಂದ ಕ್ಲನು ಸಿ 650/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.95 95000 823794932390    10814100002163 ಸಿರುಗುಪಪ

6
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುರುಬರ ರಮೆೋಶ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಮ ಕ್ಪಪ

19/2

135/4

136/2

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.32 36200 584414957763    31690500073 ಸಿರುಗುಪಪ

7
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಗದ್ದೋಶ P K ತಂದ ಕೆ ದ ಡಿ 
ಸಿದಿಪಪ

317/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.5 54000 700526775610 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

8
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾರೆಮಾ ಗಂಡ ಮಲಿಪಪ 
ಆಚಾರಿ

583A/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.85 85000 444802503672    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

9
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ ದ ಡಿ ವಿೋರಶಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

94/B

93/C
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.2 119200 802108880775    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

10
ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ 
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ZP- D-02)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆ ನ ುರಪಪ ತಂದ ಅಯಯಪಪ 356A/3 ಕ್ರ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.83 82400 643484851640    737801000011 ಸಿರುಗುಪಪ

11
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಯಮಾ ಸಿ ಎಮ್ ಗಂಡ 
ಗಂಗಾಧರಯಯ ಸಿ.ಎಮ್

7/B/4B ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.12 28200 471931691707    6412010013470 ಸಿರುಗುಪಪ

12
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹರಿೋಶ್ ಎಸ್ ಬಿ ತಂದ ಎಸ್ ಬಿ 
ವಿಶಾನಾರ್ಥಗೌಡ

330/3 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 90500 211639195094    136510100065147 ಸಿರುಗುಪಪ

13
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಜೆೋಶ ಬಿ ವಿ ತಂದ ಬಿ 
ವಿಶಾನಾರ್ಥಗೌಡ

330/5 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 90700 292341198320    136510100013418 ಸಿರುಗುಪಪ

14
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಶ್ಾಂತಮಾ ಗಂಡ ಕೆ ಬಾಬು
494A/2c,4

91A/2a
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.10 79500 323874798779    362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

15
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುಮಾರ ರಾಜ್ ಗೌಡ ಎಸ್ ತಂದ 
ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷಗೌಡ

120 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಬ ಜ 1 2.00 136000 521314102349    362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

16
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಪಂಪಣ್ೆ ತಂದ ಕೆ ಸಿದಿಪಪ 325A/3 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.19 108000 891366655303    362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

17
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಶಿವರುದರಗೌಡ ತಂದ 
ಪಂಪನಗೌಡ

806/D, 807 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.46 122000 661051075069    362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

18
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭೆ ೋಗಯಯ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ 204/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.52 100400 853587136274    10059746365 ಸಿರುಗುಪಪ

19
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಂಕ್ರಪಪ  ತಂದ ತಿಮಾಪಪ 313/2 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 55000 921826783269    31911100005401 ಸಿರುಗುಪಪ

20
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯು ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಹನುಮಂತಪಪ

505 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 184500 816898005654    10059746172 ಸಿರುಗುಪಪ

21
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿಳೆೋಕ್ಲಿಪಪ ಸಿ ತಂದ 
ಹ್ಾಗಲ ರಪಪ

210/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 189500 565311525603    10059747303 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

22
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಂಪಮಾ ಗಂಡ ಸಿ 
ಶಿವಮ ಯತಪಪ

211/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.10 42000 232081498512    10059748067 ಸಿರುಗುಪಪ

23
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿರಿಗೋರಿ ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಭಿೋಮಪಪ

110B/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.94 93000 652462009213    920010013920881 ಸಿರುಗುಪಪ

24
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಗಿಸುಂಕ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಾಗಿ 
ಮಹ್ಾಲ್ಲಂಗಪಪ

76/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 99400 832417097566    64015781402 ಸಿರುಗುಪಪ

25
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಂಕ್ರಮಾ ಗಂಡ ಕೆ ಬಸಣ್ೆ 127/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 186500 854613192873    919010081210990 ಸಿರುಗುಪಪ

26
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂಗಳ್ಮಾ ಗಂಡ ವಿೋರಭದರಯಯ 108 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.14 113000 521088047500    64015781402 ಸಿರುಗುಪಪ

27
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಜಿ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

93A/1,

93b/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ 1 2.00 187000 887928387940    10814100000407 ಸಿರುಗುಪಪ

28
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಮಾದೋವಿ ಗಂಡ 
ಯಂಕೆ ೋಬಣ್ೆ

116B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.66 158000 751954624511    30217579588 ಸಿರುಗುಪಪ

29
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಾಗನ ರು ರಮೆೋಶ ತಂದ 
ಗಂಗಣ್ೆ

165/F ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 153500 59899683372    20038127002060 ಸಿರುಗುಪಪ

30
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋದೋವಿ ಗಂಡ ಜೆ ಎರಿಸಾಾಮಿ 164/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.74 75000 468203373654    31825504987 ಸಿರುಗುಪಪ

31
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಗೌಡ ತಂದ 
ಸ ಗ ರಪಪ

317/B2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 188500 830717242483    31670749375 ಸಿರುಗುಪಪ

32
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಕ್ರಿಬಸಪಪ 684/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 82000 839016247395    30830478660 ಸಿರುಗುಪಪ

33
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಬಿ ನಾಗಮಾ ಗಂಡ 
ವಿೋರನಗೌಡ

319E/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 189000 507648358121    32777365256 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

34
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಂಜಿನಪಪ ತಂದ ನರಸಪಪ 208/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 186200 594394536334    10814101007532 ಸಿರುಗುಪಪ

35
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಲಂಗಮಾ ಕೆ ಬಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ 234B1/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.09 108000 915517246879    10814101051560 ಸಿರುಗುಪಪ

36
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಂಪಮಾ ಕೆ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ 192Bಅ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.78 169500 618087018908    33742493611 ಸಿರುಗುಪಪ

37
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಹೆ ನ ುರ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಹೆ ನ ುರ ಸಾಬ್

217/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.22 116000 607198693135    32868626171 ಸಿರುಗುಪಪ

38
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಾರಬಿ ಗಂಡ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 790B/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.80 171500 416735483421    737801500085 ಸಿರುಗುಪಪ

39
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ
680/A

680/C
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.78 107900 636492708005    34306024886 ಸಿರುಗುಪಪ

40
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಲ್ಲಸಾಬ್ ತಂದ ಜಾಫರ ಸಾಬ್
227B/1,

227B/2
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.56 149900 963649769015    3434101004182 ಸಿರುಗುಪಪ

41
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಪಪಣ್ೆ ತಂದ ಕ್ರಿಸಬಪಪ 682/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.18 114100 220836550920    32417113823 ಸಿರುಗುಪಪ

42
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮೌಲಾಸಾಬ್ ತಂದ ಶ್ಾಷ ಸಾಬ್
169/C

171/C
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.28 121000 849249716903    737801500084 ಸಿರುಗುಪಪ

43
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಜಾರಿ ಬಸಪಪ ತಂದ ಪ್ಜಾರಿ 
ಮಾರೆಣ್ೆ

287/B/5 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 117500 964243886788    737801500093 ಸಿರುಗುಪಪ

44
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುರುಬರ ಶ್ಾರದಮಾ ಗಂಡ 
ಶಂಕ್ರಪಪ

201,202 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 191000 820931490473    10814101049811 ಸಿರುಗುಪಪ

45
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ದ ಡಿ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಕೆ 
ಸ ೋಮಣ್ೆ

23.Feb ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.58 148000 577433760901    50100197488940 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

46
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಮುದುಿಬಸವನಗೌಡ

155/A,

156//A
ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ 1 0.92 92000 664931471540    10551444740 ಸಿರುಗುಪಪ

47
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ತಿಮಾನಗೌಡ 110/2 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.77 78000 617758505289    10551444740 ಸಿರುಗುಪಪ

48
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮುದುಿಬಸನಗೌಡ ತಂದ 
ಬಸವನಗೌಡ

154/1 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ 1 0.54 53900 992664306451    10551444740 ಸಿರುಗುಪಪ

49
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಂಡ್ಡ ಶಿರೋನಿವಾಸಲು ತಂದ 
ರಂಗರಾವ್

31J/2

20D2B
ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.87 178000 404491157469    10551444740 ಸಿರುಗುಪಪ

50
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಎಸ್ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನಗೌಡ

67B/1 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 190000 872696500211    170510100073003 ಸಿರುಗುಪಪ

51
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮುದುಕ್ಪಪ ಯು ತಂದ 
ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ

202/G ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 189900 637767328383    32135163793 ಸಿರುಗುಪಪ

52
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ವಿರೆೋಶ ತಂದ ಕೆ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ 202h4 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.90 180500 489023785239    10814101003411 ಸಿರುಗುಪಪ

53
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಯಮಾ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ 16/F ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.64 157000 736961750947    10814101019856 ಸಿರುಗುಪಪ

54
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಅಯಯಣ್ೆ ತಂದ ಬಿ 
ಮಲಿಯಯ

108/3 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 0.75 76000 922697115760    414035568 ಸಿರುಗುಪಪ

55
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ ಆರ ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಗೌಡ 
ತಂದ ಟಿ ಆರ ವಿೋರನಗೌಡ

88/F ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 2.00 191000 410764581241    2914000312 ಸಿರುಗುಪಪ

56
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ ಮಲಿಯಯ 18A/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.76 167000 341227695230    414035407 ಸಿರುಗುಪಪ

57
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಂಪ್ಾಪತಿ ತಂದ ಲ್ಲಂಗಪಪ
289/1

289/4
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.82 82400 470590380983    10814100002333 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

58
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾರೆಮಾ ಗಂಡ ಗ ೋವಿಂದಪಪ 29B/1 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.09 109000 80008386796    414035582 ಸಿರುಗುಪಪ

59
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ ತುಂಗಮಾ ಗಂಡ ಪಂಪಣ್ೆ 582/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 99900 311984486654    414035674 ಸಿರುಗುಪಪ

60
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿೋರು ಮಲಿಯಯ ತಂದ ಶಿವಣ್ೆ 792/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.88 178500 837034535807    414035346 ಸಿರುಗುಪಪ

61
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ ದ ಡಿಪಪ 77/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 90500 920578601319    414035551 ಸಿರುಗುಪಪ

62
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಇ ಮಿಷನ್ ಮಲಿಯಯ ತಂದ 
ಕ್ಲಿಪಪ

48/A,

38/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.72 164500 592752274381    10814100003021 ಸಿರುಗುಪಪ

63
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಯು ನಾಗರತು ಗಂಡ ಕೆ ಯು 
ಪಂಪ್ಾಪತಿ

792/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.26 122500 237565436066    10814101032200 ಸಿರುಗುಪಪ

64
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈರಣ್ೆ ತಂದ ಹಳಿಳ ಈಶಚರಪಪ 24B/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.65 67500 365114925924    10814100002158 ಸಿರುಗುಪಪ

65
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಗಂಗಪಪ ತಂದ ಬಿ ಮುದಯಯ
33B/4

33/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.49 143500 537362186916    10814101001787 ಸಿರುಗುಪಪ

66
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಮಹೆೋಶರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ಸತಯನಾರಾಯಣ್

7 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡೆ 1 2.00 188000 590072328658    64015781402 ಸಿರುಗುಪಪ

67
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ಲಿರ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಗ ಲ್ಲಿ 
ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ

354/C

358/1

329A/2

ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.38 127000 455368850332    31911100005418 ಸಿರುಗುಪಪ

68
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿಶ್ಾಲಕ್ಷ್ ಗಂಡ ವಿರ ಪನಗೌಡ 244/A ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 189900 297366342940    2311100008006 ಸಿರುಗುಪಪ

69
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷಗೌಡ ತಂದ 
ವಿರೆೋಂದರಗೌಡ

93/AB ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಕ್ರಬ ಜ 1 2.00 136000 905450476104    362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

70
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆ ಸಮನೆ ಶಿವರುದರಪಪ ತಂದ 
ಭಿೋಮಲ್ಲಂಗಪಪ

138/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.64 63000 319711666117    362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

71
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಕೆ ಂಚಿಗೋರಪಪ ತಂದ ಪಿ 
ದ ಡಿ ಸಿದಿಪಪ

306/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.50 53600 962007318472    362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

72
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಚಿಚೋರಪಪ ತಂದ ನಾಗಪಪ 
ಹ ಗಾರ

87B/2B ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.28 31000 278444147130    939328571 ಸಿರುಗುಪಪ

73
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ವಿಜಯಭಾಸಕರ ತಂದ ಕೆ 
ಪರಸಾದ್

537/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 2.00 189900 862517595121    NILIN4055 ಸಿರುಗುಪಪ

74
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶರಣ್ಮಾ ಗಂಡ ಎನ್ 
ಅಂಜಿೋನಯಯ

342b/2 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡೆ 1 0.90 88000 857159101818    NILIN4055 ಸಿರುಗುಪಪ

75
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್ ಅಂಜಿೋನಯಯ ತಂದ ಎನ್ 
ಹನುಮಯಯ

345/2 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡೆ 1 0.95 94800 846337680915    NILIN4055 ಸಿರುಗುಪಪ

76
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಸಾಯಿ ಪವನ್ ಯಾದಾವ್ 
ಡ್ಡ ತಂದ ಡ್ಡ ಶಿವಕ್ುಮಾರ

103/3 ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡೆ 1 2.00 189800 290210005529    NILIN4055 ಸಿರುಗುಪಪ

77
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪೃಥಿಾ ಡ್ಡ ತಂದ ಡ್ಡ ಶಿವಕ್ುಮಾರ 103/4 ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡೆ 1 2.00 189800 815195662840    NILIN4055 ಸಿರುಗುಪಪ

78
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಲತಾ ಗಂಡ ರಾಜನಿಕಾಂತ್ 537/D ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಹ್ಾಗಲಕಾಯಿ 1 1.80 171500 810693252341    NILIN4055 ಸಿರುಗುಪಪ

79
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ಮಂಜುಳ್ಮಾ ಗಂಡ ಎ 
ದ ಡಿನಗೌಡ

103/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.88 177500 952827676470    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

80
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಚನುಬಸವನಗೌಡ ತಂದ ಕೆ 
ಬಸವನಗೌಡ

801/B ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.86 85000 859316141401    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

81
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್ ದ ಡಿನಗೌಡ ತಂದ ಎನ್ 
ಶಿವನಗೌಡ

69/A

69/C
ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡೆ 1 0.94 94500 581949542314    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

82
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಂದ್ದನಿ ಬಿ ಎಮ್ ಗಂಡ ಚನು 
ಬಸವನಗೌಡ

168/2 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.89 62500 547528110397    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

83
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಎಂ ರುದರಮುನಿ ತಂಧ 
ವಿೋರಭದರಯಯ

168/3 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 1.20 118500 256299314579    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

84
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿವರುದರಗೌಡ ತಂದ ವಿೋರಬಸಪಪ
106/C

106/B/1
ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 1.94 184000 460434375019    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

85
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ ಯಂಕೆ ೋಬಯಯ ತಾಯಿ 
ಗ ವಿಂದಮಾ

373/2,

374/2
ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.85 84900 997902706844    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

86
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಂಪ್ಾಪತಿ ಬಿ ಎಂ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಯಯ

168/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 1.20 117000 796039157202    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

87
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆೋಮಾವತಿ ಬಿ ಎಂ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ವಿೋರಭದರಯಯ ಬಿ.ಎಂ

168/4 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 1.00 64500 208622874472    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

88
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ ಮುದುಿವಿೋರಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಯಯ ಡ್ಡ

37/B

38/B
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.62 101000 423311397287    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

89
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಡವಿ ದೋವನಗೌಡ ತಂದ 
ವಿೋರನಗೌಡ

376/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 99600 550045236211    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

90
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಭೆ ೋಗಯಯ 794/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.56 58000 582893513518    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

91
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ ಪ್ಾವಯತಮಾ ಗಂಡ ಟಿ 
ವಿೋರಣ್ೆ

28/D ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 185800 394284374732    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

92
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಚಂದರಪಪ ಆಚಾರಿ ತಂದ ಕೆ 
ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ಆಚಾರಿ

590/E ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.58 99900 450860071388 2013740652 ಸಿರುಗುಪಪ

93
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯೋಗನಂದಯಯ ತಂದ 
ಗ ೋವಿಂದಯಯ

374/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.45 48500 365819678111 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

94
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ರಮೆೋಶ ತಂದ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ 64A/3 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 189900 492009646500 3434101003698 ಸಿರುಗುಪಪ

95
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್ ಕಾಳಿಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಯಲಿಪಪ

254/B ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.18 117000 308226933142 920010068719232 ಸಿರುಗುಪಪ

96
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಯಲಿಪಪ

254/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.18 117000 586504168022 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

97
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ರಾಘರ್ೋಂದರ ತಂದ ಕೆ ಭಿೋಮಪಪ 55/7 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 189900 663361541948 920010068719160 ಸಿರುಗುಪಪ

98
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಮಲಿಪಪ 54ABC ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 189900 755945297689 920010068719249 ಸಿರುಗುಪಪ

99
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಹ್ಾಂಕಾಳ್ಮಾ ಗ ರವರ ಗಂಡ 
ಮಾಕ್ಣ್ೆ

38/A ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 189900 698187031934 920010068718981 ಸಿರುಗುಪಪ

100
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್ ರಮೆೋಶ ತಂದ 
ಕ್ರಿಯಲಿಪಪ

254/2 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.18 117000 306923333474 920010068719256 ಸಿರುಗುಪಪ

101
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್ ಬಲಕ್ುಂದಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಯಲಿಪಪ

254/A ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.27 125000 698505742816 920010068719263 ಸಿರುಗುಪಪ

102
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ರಿಬಸಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ೆ 377B/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.64 157200 736294039826 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

103
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಳೆೋಗೌಡುರ ಕ್ರೆಮಾ ಗಂಡ 
ಹಳೆೋಗೌಡುರ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ

272C/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 81400 521090439498 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

104
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ ಕೆ ಂಡಪಪ
124/A

124/B

124/C

ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 90500 738918308768 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

105
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಹನುಮಯಯ ತಂದ 
ವಿರ ಪಣ್ೆ

139A/3b ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.76 26300 209081407080 10753101059508 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

106
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ಚಂದರಚಾರಿ 139A/3c ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.31 11800 332162363478 10753101059447 ಸಿರುಗುಪಪ

107
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಪುರ ಚಂದರಶೋಖರ ತಂದ 
ಸ ೋಮಯಯ

138/3 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.62 62500 941379494795 20038127005111 ಸಿರುಗುಪಪ

108
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನಗೌಡ ತಂದ 
ಮಹ್ಾಲ್ಲಂಗನಗೌಡ

30A/4 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 192000 285466788827 64015781402 ಸಿರುಗುಪಪ

109
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್ ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ 
ಪಂಪ್ಾಪತಿ

515/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.93 166000 973056594844 64015781402 ಸಿರುಗುಪಪ

110
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ ಆದಮಾ ಗಂಡ ಟಿ.ಆದಪಪ 16A/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 63900 601657502380 64015781402 ಸಿರುಗುಪಪ

111
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈಡ್ಡಗರ ಅಳ್ಳಪಪ ತಂದ 
ಅಯಯಪಪ

150/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 82000 540674830702 64015781402 ಸಿರುಗುಪಪ

112
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿನಗೌಡ ತಂದ ದ ಡಿನಗೌಡ 161/C ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 1.00 54000 761130493198 64015781402 ಸಿರುಗುಪಪ

113
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

S B ಶ್ಾಂತಮಾ ಗಂಡ S B 

ವಿಶಾನಾರ್ಥಗೌಡ
343/A

339A/3
ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 101000 597880817615 64015781402 ಸಿರುಗುಪಪ

114
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ.ಹೆ ನ ುರ ಬಿೋ ಗಂಡ 
ಮೌಲಾಸಾಬ್

216/D ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.63 63500 240481827767 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

115
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಹೆ ನ ುರಮಾ ಗಂಡ 
ಶೋಕ್ಣ್ೆ

216/D ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.63 63500 424307836778 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

116
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಕ್ರಿಲ್ಲಂಗಪಪ

221/A

215/2

220/2

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.50 54000 252748347178 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

117
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಡ್ಡ ತಂದ ನಾಗರಾಜ 
ರೆಡ್ಡಿ

147A1b ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.54 52000 959250121646 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

118
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ.ಮುದುಿ ಬಸಮಾ ಗಂಡ ಡ್ಡ 
ದಾನಪಪ

75A/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.63 65800 401927063615 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

119
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಮಲಿಯಯ ತಂದ ರಂಗಪಪ 27/C ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.91 91900 981767117373 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

120
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ.ಜಡೆಪಪ ತಂದ ಪಿ ಪಂಪ್ಾಪತಿ 24B/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.30 127700 669149171352 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

121
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 
ಹೆ ಸಗೋರಪಪ

203/5 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 82000 536919237412 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

122
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಪಂಪ್ಾಪತಿ ತಂದ ಶಕ್ರಪಪ 190/C ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.24 122300 924830298033 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

123
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಣ್ಣೋಶ ಕೆ ತಂದ ದಾಯವಣ್ೆ 382/c ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.61 63000 823166110035 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

124
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಜೆ. ಮಹೆೋಶಾರಿ ಗಂಡ ಸುರೆೋಶ 620/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.56 59000 993050568532 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

125
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ಯಮುನಪಪ
306A2a

306a2b
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.51 45900 678707323700 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

126
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್ ಜೆ ಯೋತಿ ಗಂಡ ಎನ್ 
ತಿಮಾಪಪ

17/*2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.38 40000 505859122604 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

127
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷಪಪ 287F/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.50 82000 437980030559 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

128
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಚಂದರ ತಂದ ಎಸ್ ಸಿದಿಯಯ
142/D

142/2
ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.50 54000 763342074718 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

129
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ 
ಜಿ.ಹನುಮಂತಪಪ

140A3

141/5
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 191000 787385763156 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

130
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ವಿೋರೆೋಶಪಪ

29/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 191000 780063219875 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

131
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ.ಲಕ್ಷ್ಾೋದೋವಿ ಗಂಡ 
ಟಿ.ಲ್ಲಂಗರೆಡ್ಡಿ

67/Bb ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 191000 488523021197 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

132
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ.ಗೌರಿೋಶ ತಂದ ಪಿ.ವಿೋರಭದರಪಪ 35 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.63 58500 404134241846 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

133
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯೋಗಿಶಾರ ಕೆ.ಎಂ. ತಂದ 
ಪಂಚಾಕ್ಷರಯಯ

231/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.14 110000 906298127245 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

134
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ಪಂಪನಗೌಡ ತಂದ ಎ 
ಅಯಯಣ್ಗೌಡ

6/*5 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ 1 0.40 43500 357433945041
000000`105514444

0
ಸಿರುಗುಪಪ

135
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವನಗೌಡ ತಂದ ಅಯಯಣ್ಗೌಡ
492/2

495/4
ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.20 119000 739486423069

000000`105514444

0
ಸಿರುಗುಪಪ

136
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಂಕ್ರಗೌಡ ತಂದ ಅಯಯಣ್ಗೌಡ 495/8B ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ 1 0.40 43500 806005334485
000000`105514444

0
ಸಿರುಗುಪಪ

137
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ ಸಾದಶಿವ ತಂದ ಆರ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

237/B ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೋಕಾಯಿ 1 1.11 110000 806005334485 NILIN4055 ಸಿರುಗುಪಪ

138
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗಪಪ ತಂದ ಗ ೋವಿಂದಪಪ 2/I ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.18 108500 306096598706 NILIN4055 ಸಿರುಗುಪಪ

139
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಶಿವಪಪ ತಂದ ಕೆ ಕೆ ಂಚಿಗೋರಪಪ 138/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 43500 545020878472 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

140
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋಕಾಂತ ಕೆ ತಂದ ರುದರಪಪ ಕೆ 370B/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.74 163800 813329630926 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

141
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಕೆ 
ಯುಮುನಪಪ

309/1

309/4
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.38 30300 700207249783 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

142
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಗಿ ರುದರಪಪ ತಂದ ನಿಂಗಪಪ 309/5 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.19 15700 208005767652 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

143
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಮಾಕ್ಷ್ ಗಂಡ ರಮೆೋಶ 137/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 43500 369597931137 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

144
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗೋಶಪಪ ಕೆ ತಂದ ಮ ಕ್ಪಪ 19/*3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.98 98700 231276387854 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

145
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ಹುನುಮೆೋಶ ತಂದ 
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ

79/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 185400 787864656417 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

146
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ಕ್ರಿನಿಂಗಪಪ 178/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.49 144000 2457800179547 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

147
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಪಪ

17/*1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.76 72000 260212402226 00`362320012310 ಸಿರುಗುಪಪ

148
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಂಪಣ್ೆ ಬಿ ತಂದ ಹಗರೆಪಪ ಬಿ 298/A8 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.26 20500 663691771507 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

149
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಪಪ ತಂದ ಬಸಣ್ೆ 210/C ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.23 119000 856054698032 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

150
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಸೋನಪಪ ತಂದ ಸಿರಿಗೋರಿ 
ಬಸಣ್ೆ

210/C ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.23 114200 876488036783 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

151
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ.ರಘುನಾರ್ಥ ತಂದ 
ಪಿ.ಹೆೋಮರೆಡ್ಡಿ

386/A ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 1.48 45300 889394766498 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

152
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ಮುದುಿಬಸಪಪ 80/4 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.09 107800 472305422263 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

153
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ವಿೋರಬಸವ 80/A ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.92 92000 872620255102 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

154
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಕೆ ಮಾರೆಪಪ ತಂದ 
ಗವಿಸಿದಿಪಪ

117B/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.52 55000 682046690446 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

155
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬುಡೆಿ ಕಾಳ್ಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

251/A ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 62500 761501402993 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

156
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಮಲ್ಲಿೋಶ ತಂದ ಜಿ.ಈರಣ್ೆ 242/4 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.90 181000 259797000193 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

157
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ವಿೋರಬಸವ ತಂದ 
ಮುದ್ದಿಬಸಪಪ

80/B ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.08 97000 722057219013 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

158
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪರಶುರಾಮಪಪ  ತಂದ 
ಸಿದಿೋಶಾರಪಪ

119/B

120/D
ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 99000 665892953988 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

159
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಣ್ೆ ತಂದ ಮುದುಿ ಬಸಪಪ 80/3 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.08 109000 411719008347 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

160
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶ್ಾಂತಮಾ ಜಿ ಗಂಡ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಜಿ 80/2 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.91 86500 719800133018 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

161
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಂಗನಗೌಡ ತಂದ ಹೆೋಮರೆಡ್ಡಿ ಪಿ 386/A ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 1.47 45300 373509883705 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

162
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗ ರವರ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ 
ಗ ರವರ ಈರಣ್ೆ

242/5 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 185400 758035252140 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

163
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯರೆಮಾ ಗಂಡ ನಾಗಣ್ೆ 80/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.92 86800 307479158806 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

164
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್ ಅಮರೆೋಶಯಯ ತಂದ 
ಚನುವಿೋರಯಯ

358/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.24 38400 235492459911 NILIN4055 ಸಿರುಗುಪಪ

165
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನರೆಡ್ಡಿ ತಂದ 
ರಾಮಕ್ಲರಷೆರೆಡ್ಡಿ

111A/2 ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 191900 795186830208 NILIN4055 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

166
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ.ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ನಾರಯಣ್
331/B

331/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.78 74000 312691669789 NILIN4055 ಸಿರುಗುಪಪ

167
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ ಯು ತಂದ ಲ್ಲಂಗಣ್ೆ ಕೆ
122A/2

121A/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.84 81400 373577656193 3434101003699 ಸಿರುಗುಪಪ

168
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

T M ವಿರೆೋಶಪಪ ತಂದ ಟಿ 
ಮುರಡ ಬಸಪಪ

74A/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 80800 232626298051 10814101002777 ಸಿರುಗುಪಪ

169
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ.ಪದಾಾವತಿ ಗಂಡ 
ಡ್ಡ.ಯೋಗನಂದಯಯ

374/3 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.69 69600 245515866476 2914001111 ಸಿರುಗುಪಪ

170
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ಸುಮಂಗಳ್ಮಾ ಗಂಡ ಸಣ್ೆ 
ನಾಗನಗೌಡ

34/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.68 161000 9959009540896 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

171
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ಳಿಂಗ ತಂದ ರಂಗಪಪ 27/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 91200 337612504768 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

172
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ ದ ಡಿಪಪ 80/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.43 46900 920578601319 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

173
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ಯಂಕ್ಪಪ 44/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.44 139500 276603228405 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

174
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ.ರುದರಪಪ ತಂದ ಪಿ.ಈರಣ್ೆ 22B/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 62400 907542427049 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

175
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಶಿರೋಧರ ತಂದ ಪಿ.ಈರಣ್ೆ 22B/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 58300 746535857174 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

176
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಸರೆ ೋಜಮಾ ಗಂಡ ಕೆ ದ ಡಿ 
ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ

80/B

80/D
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.63 156000 877697086967 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

177
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದಿಮಾ ಗ ೆಂಡ ಸಿದಿಪಪ
124/A

124/B

124/C

ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.56 59000 231276371538 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

178
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ಡ್ಡ ಈರಣ್ೆ 34 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.94 185800 325868485806 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

179
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜುಳ್ ಗಂಡ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ
724/1

724/2

724/4

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.34 126500 333382764392 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

180
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

C M ಗಜನಾನ ತಂದ CM 

ಮರುಳ್ಸಿದಿಯಯ
215/A

220/A
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.52 50000 670167582736 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

181
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಪಂಪಣ್ೆ
152/1

154/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 63300 345825029316 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

182
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಎಮ್ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಪಂಚಕ್ಷರಯಯ

231/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.14 113000 787895415990 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

183
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪರಸಾದ್ ತಂದ ಲ್ಲಂಗಯಯ 137B/1a ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 81800 506287520249 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

184
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಎಮ್ ಮಹೆೋಶಾರ ತಂದ 
ಪಂಚಕ್ಷರಯಯ

231/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.14 108000 386425080156 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

185
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೌಡ್ಡಕೆ ನಾಗಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ನಿಂಗಪಪ

598/2

598A/1

599/6

599/1

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.01 109700 588015865704 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

186
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಂಕ್ರಮಾ ಕೆ ತಂದ ಕೆ ಶಂಕ್ರಣ್ೆ 237/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 192000 618233230500 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

187
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಬಸವರಾಜ ರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಬಿ 
ಹನುಮಂತಪಪ

157B/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.67 68000 482162611350 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

188
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಎಮ್ ದ ಡಿ 
ಬಸಪಪ

724/A

724/B
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.12 110100 236223903758 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

189
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿರ ಪನಗೌಡ ತಂದ 
ರಾಜಶೋಖರ ಗೌಡ

146A/1a ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 81900 463015257885 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

190
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೌರಮಾ ಡ್ಡ ತಂದ ನಾಗರಾಜ 
ರೆಡ್ಡಿ

147A/1a ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 81900 907951269781 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

191
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಯಯ ಟಿ ತಂದ ಸಣ್ೆಯಯ ಟಿ 662/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 153000 691397682173 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

192
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಲ್ಲಿಕ್ಲುಿ ಸಣ್ೆ ಯಲಿಪಪ 
ತಂದ ತಿಮಾಣ್ೆ

793/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.36 32000 250686742877 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

193
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ 
ಮಲಿಯಯ

793B/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.20 19000 948119552931 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

194
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಜಡೆಪಪ ತಂದ ಶಕ್ರಪಪ
796/1

795B/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.29 26000 485824008549 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

195
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ಲವ್ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ

14/C ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.44 40000 385161974554 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

196
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರುದರಮಾ ಗಂಡ ಸ ೋಮೆೋಶಪಪ 80/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.43 40000 997275478503 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

197
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಪಂಪ್ಾಪತಿ ತಂದ ಶಕ್ರಪಪ 795/c3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.20 18700 924830298033 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

198
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಶಿವರಾಜ ತಂದ ಕೆ.ಈರಣ್ೆ 515/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.04 100000 231817521748 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

199
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುರುಬರ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಲ್ಲಂಗಪಪ

203A/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.03 101000 634541625870 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

200
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ನಿಂಗಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ 22/D ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.33 130000 735678636250 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

201
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದ ಡಿ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಉಪಪಳ್ಪಪ

137/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.54 149100 586196790466 279805000495 ಸಿರುಗುಪಪ

202
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಜಿಯಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಬಸಣ್ೆ 585/4 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.33 128800 709240492787 10814100001406 ಸಿರುಗುಪಪ

203
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ ತಂದ 
ಜಾಫರ ಸಾಬ್

227/B/2

226/2

227/1

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.63 155000 563231617834 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

204
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ ತಂದ ಕೆ ತಿಮಾಣ್ೆ 461/3 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 43000 828937987142 20038127000506 ಸಿರುಗುಪಪ

205
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಾಯರಿ ಬೆೋಗಂ ಗಂಡ 
ಹೆ ನುುರುವಲ್ಲಸಾಬ್

354/C
ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.57 60000 720641622473 279805000495 ಸಿರುಗುಪಪ

206
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಸಿದಿರೆಡ್ಡಿ ತಂದ ಕೆ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 222A/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.78 79000 682334317769 279805000495 ಸಿರುಗುಪಪ

207
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಎಮ್ ರುದರಮುನಿಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ಸಿದಿಯಯ

325/A

327/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.42 119200 828879496242 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

208
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ ಹೆ ನ ುರಪಪ 221/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 119200 688431421315 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

209
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಪಂಪ್ಾಪತಿ

575/C ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.98 98900 875593968219 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

210
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುಂಬಾರು ತಿಮಾಕ್ಕ ತಂದ 
ಲಕ್ಷಮಾ

225B/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.94 94000 775302259445 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

211
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ ಯು ತಂದ ಲ್ಲಂಗಣ್ೆ ಕೆ
575B/2

582B/1

582B/2

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.18 117000 373577656193 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

212
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರ್ೈ ಸುರೆೋಶ ತಂದ ರ್ೈ ತಿಪಪಣ್ೆ 275/7 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.53 148000 621032711909 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

213
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈರಮಾ ಗಂಡ ಚಿದಾನಂದಪಪ
573B/2

576B/a3
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 116900 260982736232 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

214
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿೋರ ಸಾಬ್ ತಂದ ಬಾಲ್ಲೋ ಸಾಬ್ 533Bc/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 186800 806589203852 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

215
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಬಸವನಗೌಡ ತಂದ 
ಪಂಪನಗೌಡ S N

318/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.06 101000.00 395170510508 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

216
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅನುಪ್ಣ್ಯಮಾ H M ಗಂಡ 
HM ರಾಜಶೋಖರ ಶ್ಾಸಿರತೋ

275/6 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.53 148000.00 290085105676 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

217
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮುದ್ದಬಾಲ್ಲೋ ಸಾಬ್ ತಂದ ಗಿಡಿ 
ಬಾಲ್ಲೋಸಾಬ್

86/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 116945.00 567124507440 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

218
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದೋವರಮನೆ ಮೌಲಾಸಾಬ್  
ತಂದ ಜಾಫರ ಸಾಬ್

224/B

226/3
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.83 175000.00 915046949901 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

219
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದೋವಲಾಪುರ ದಾಯವಣ್ೆ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

370B2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.25 121600.00 692444520227 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

220
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಾಲ್ಲೋಸಾಬ್ ತಂದ ಗಿಡಿ 
ಬಾಲ್ಲೋಸಾಬ್

86/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 116900.00 998829078471 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

221
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಸೋನಪಪ ತಂದ ರಾಮಣ್ೆ 92A/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.29 128600.00 293926003882 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

222
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

S ಶಿವಪಪ ತಂದ ನಾಗಲ್ಲಂಗಪಪ 619/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.95 95500.00 358850459236 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

223
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

B ಪರಭಾವತಿ ಗಂಡ ರ್ೋವಣ್ೆ ಬಿ 240/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.27 77500.00 760904598917 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

224
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

B ರ್ೋಮಣ್ೆ ತಂದ ಕೆ 
ಭಿೋಮಲ್ಲಂಗಪಪ

239/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 154800.00 891825301268 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

225
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರ್ೈ ವಿೋರಭದರಪಪ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ೆ 620/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.24 121800.00 713290028170 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

226
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಸುಂಕ್ಯಯ ತಂದ ಕೆ ರುದರಪಪ
520A/1

521/A
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.12 110000.00 509402573649 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

227
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಿ ನಬಿೋಸಾಬ್ ತಂದ ಬಾಲ್ಲೋಸಾಬ್ 490 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.98 189000.00 484784107967 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

228
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನರಸಪಪ ತಂದ ಯಲಿಪಪ

116/A

116B/1

116B/3

116B/5

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 189000.00 790482219658 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

229
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದ ಡಿ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ಕ್ರಿಲ್ಲಂಗಪಪ

492/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.86 86500.00 778595330317 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

230
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲಿಪಪ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ

369E/1

36/10
ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 192000.00 651300498533 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

231
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣ್ೆ ಹನುಮಂತಯಯ ತಂದ 
ಯಂಕ್ಪಪ

314/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.62 154000.00 915525608997 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

232
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ನಾಗಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ ಬಸಪಪ 70A/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.61 155000.00 426466822987 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

233
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ ಪಂಪನಗೌಡ ತಂದ ವಿೋರನಗೌಡ 141/5 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.04 100600.00 252502139801 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

234
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭಾಗಯಮಾ ಹೆಚ್ ತಂದ 
ಸಿದಿರಾಮಪಪ ಹೆಚ್

322/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.09 32500.00 412463975135 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

235
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ ಬಲಕ್ುಂದಪಪ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಕ್ರಿಲ್ಲಂಗಪಪ

92/1

89/2
ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.7 164000.00 200205876295 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

236
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸುರೆೋಶ ತಂದ ಮಾಕ್ಪಪ 57/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.66 63500.00 825625767639 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

237
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುರುಬರ ಭಿೋಮಪಪ ತಂದ 
ಕ್ುರುಬರ ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷಪಪ

287F/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.5 48900.00 558294026542 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

238
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಡಪದ ಜಡೆಪಪ ತಂದ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ 322/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.09 101000.00 719919748279 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

239
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಪಂಪಣ್ೆ ತಂದ ಬಿ ಕ್ರಿಲ್ಲಂಗಪಪ
804/2

804/5
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.59 62000.00 571844009552 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

240
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುರುಬರ ರಮೆೋಶ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಮ ಕ್ಣ್ೆ

53/E ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.07 100500.00 584414957763 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

241
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಗಿ ರಮೆೋಶ ತಂದ ಕೆ ಯಂಕ್ಪಪ 309/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.19 15000.00 373488516316 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

242
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಹೆ ನ ುರ ಬಿ ಗಂಡ ಎಸ್ 
ರನಾುನ್ ಸಾಬ್

81/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.53 47900.00 905767904251 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

243
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಕೆ 
ಸ ೋಮಣ್ೆ

88A/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.92 182000.00 99658618347 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

244
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ುರುಬರ ಪ್ಜಾರಿ ಸಣ್ೆ 
ಸಿದಿಪಪ ತಂದ ಪ್ಜಾರಿ ನಿಂಗಣ್ೆ

306/3

317/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.08 100000.00 573720994480 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

245
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಮ್ ಗೌರಮಾ ಗಂಡ ಎಮ್ 
ಪಂಪಯಯ

112 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.9 88600.00 999339442107 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

246
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಪರಮೆೋಶಾರ ತಂದ ಕೆ 
ಚನುಬಸಪಪ

356B/2b ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.32 40300.00 772030421218 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

247
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ ಜಿ  ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಮ ಕ್ಪಪ

111/E ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.1 108755.00 700736620541 10813100009819 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

248
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ದ ಡಿ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ 
ಜಿ ಸಣ್ೆ ಸಿದಿಪಪ

103/C ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.96 94900.00 47174375822 10813101067394 ಸಿರುಗುಪಪ

249
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ.ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಸುಂಕ್ಪಪ 104/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.64 67000.00 532739899059 10813101004447 ಸಿರುಗುಪಪ

250
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ಲಕ್ಷಣ್ೆ ತಂದ ಆಗಸರ 
ಮಾರೆಪಪ

315/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 45000.00 596473228803 36003304272 ಸಿರುಗುಪಪ

251
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ ಸಣ್ೆ ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ  ತಂದ ಟಿ 
ಮಲಿನಗೌಡ

29/D ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.6 155000.00 406572299589 10708581623 ಸಿರುಗುಪಪ

252
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ಚಿದಾನಂದಪಪ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ 315A/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 38800.00 442862931539 10753131002449 ಸಿರುಗುಪಪ

253
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಯಮಾ ಗಂಡ ಯಂಕ್ಪಪ
44/2

45/2
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 191400.00 471488028846 10814101021505 ಸಿರುಗುಪಪ

254
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಈರಣ್ೆ 26/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.43 138000.00 94569003857 34059886791 ಸಿರುಗುಪಪ

255
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೌರಮಾ ಗಂಡ ಯು ಬಸವರಾಜ
659/N

659/O
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.21 118700.00 706718722848 10814100002650 ಸಿರುಗುಪಪ

256
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಕ್ಲೋತಿಯ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ ಕೆ 
ವಿೋರೆೋಶಗೌಡ

320/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.44 139000.00 354843218711 50100201527893 ಸಿರುಗುಪಪ

257
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದಾಸರ ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಕ್ಣಿರ್ಪಪ

104/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.01 101000.00 434698459388 10814101032033 ಸಿರುಗುಪಪ

258
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸ ೋಮನಗೌಡ ತಂದ ಎ 
ದ ಡಿನಗೌಡ

146/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.06 101000.00 606021125907 10814100003174 ಸಿರುಗುಪಪ

259
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ ನಾಗನಗೌಡ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

143B/1

143/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.48 42000.00 561356202071 34855836799 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

260
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಆನಂದಪಪ
313/B

313C/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 41000.00 359558524094 10814101013171 ಸಿರುಗುಪಪ

261
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ಸಿದಿರಾಮ 506/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 80500 206349947410    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

262
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾಸಿತ ಸುಂಕ್ಮಾ ಗಂಡ ಮಾಸಿತ 
ಮಾರೆಪಪ

487/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.85 85400 252580548090    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

263
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈರಪಪ ಜಿ ತಂದ ಪಂಪಣ್ೆ ಜಿ 146/3 ಸಿರುಗುಪಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮಯೋಟ 1 0.41 45000 935010546945    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

264
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಪಪ ತಂದ ಹಂಪಯಯ 68/4 ಸಿರುಗುಪಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 2.00 98900 558023590287    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

265
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ದ ಡಿ ಬಸವ 
ನಾಯಕ್

718/5 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.64 65000 612761713050    33730500598 ಸಿರುಗುಪಪ

266
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ಮಾರೆಪಪ 311 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪ್ಾಪಯ 1 2.00 55700 644439629438    737801500030 ಸಿರುಗುಪಪ

267
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಂಡೆ ಈರಣ್ೆ ತಂದ ದಾಸಪುರ 
ಲ್ಲಂಗಣ್ೆ

659/J

659/k
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.63 28000 604046087751    30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

268
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಸಿದಿಣ್ೆ ತಂದ ಸ ೋಮಣ್ೆ 730/E, ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.03 99900 519338450646    20038127004749 ಸಿರುಗುಪಪ

269
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿರೋದೋವಿ ಗ ೆಂಡ ಹೆಚ್ ಎನ್ 
ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷಪಪ

723/6 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 62500 312278218736    919010097116107 ಸಿರುಗುಪಪ

270
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೌರಮಾ ಗಂಡ ರಾಮಣ್ೆ
660/A

661/A
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.51 143500 914211166150    64015781402 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

271
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಪಕ್ಲಕೋರಮಾ ಗಂಡ ಬಿ ಪಂಪಣ್ೆ

730/O

730/P/1

730/P/3

730/Q/1

730/Q/3

730/E

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 83400 783704555202    10814100300210 ಸಿರುಗುಪಪ

272
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್ ಈರಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

202h1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 153400 226314950413    34617052935 ಸಿರುಗುಪಪ

273
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಮಾ ಗಂಡ ದಾಯವಣ್ೆ
7B/5

8B/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.30 126000 388091216352    10814100002697 ಸಿರುಗುಪಪ

274
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಈಶಾರಪಪ ತಣ್ದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

32/6 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 189900 835012604366    30263714105 ಸಿರುಗುಪಪ

275
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪರಶುರಾಮಪಪ  ತಂದ ತಳ್ವಾರ 
ನಾಗನಾರ್ಥಪಪ

243/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.89 90000.00 765772764723 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

276
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆೋಬಳ್ಳ ಈರಣ್ೆ ತಮದ 
ಈರಣ್ೆ

25A/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 189600.00 554486557601 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

277
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ಮಂಜುನಾಥ್ 506/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 81900.00 299665366004 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

278
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಮುದ್ದಯಪಪ ತಂದ ಬಿ 
ಕೆ ಮಾರೆಪಪ

579/C/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 81900.00 658819056341 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

279
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಾಕ್ಟಿ ಸ ೋಮಪಪ ತಂದ 
ಬಿ.ಪಂಪಣ್ೆ

538/1

538/3

538/2

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.99 190000.00 608913055851 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

280
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ತಿಪಪಣ್ೆ ತಂದ ಬಿ ಪಂಪಣ್ೆ
538/A

538/B
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.32 128900.00 699508516778 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

281
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಮದ ಈಶಾರಪಪ
519A/2A

519A/2C

519/B

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.24 122400.00 773860889588 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

282
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಮಾದೋವಿ ಗಂಡ ರಾಮಮ ತಿಯ 64B/1C ಹಚ ಚಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 191000.00 795740913847 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

283
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ಮ ಕ್ಣ್ು
142/C

18A/2b
ಕ್ರ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.81 43000.00 645187344479 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

284
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡ್ಡ ಕ್ರಿಯಪಪ ತಂದ ಈರಣ್ೆ
24/1

22/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.28 125500.00 295477300800 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

285
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ,ರಾಮಣ್ೆ ತಂದ ಬಿ ಹುಲ್ಲಗಪಪ 17/E ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.27 125300.00 827960064270 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

286
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ ಹಂಪಮಾ ಗಂಡ ನಾಗನಾರ್ಥಪಪ 17/D ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.51 63900.00 723356477827 64015781402 ಸಿರುಗುಪಪ

287
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್ ಹನುಮಂತ ತಂದ ಎನ್ 
ರಾಮಣ್ೆ

161B/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1 99900.00 354511258537 920010069264308 ಸಿರುಗುಪಪ

288
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದ ಡಿ ಹುಚಚಣ್ೆ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಹನುಮಂತಪಪ

16/*4 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.73 73700.00 204890329243 64015781402 ಸಿರುಗುಪಪ

289
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮುದುಿವಿೋರಪಪ ತಂದ 
ನಾಗನಾರ್ಥಯಯ

131/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.5 54000.00 667880472921 279805000495 ಸಿರುಗುಪಪ

290
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ.ಹೆ ನ ುರಪಪ ತಂದ ಬಿ 
ನಾಗೋಶಪಪ

16/*2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.6 63000.00 891847694656 35200947646 ಸಿರುಗುಪಪ

291
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟಿ .ದಾಯವಮಾ ಗಂಡ ಟಿ 
ತಿಮಾನಾಯಕ

305/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.96 189000.00 746364681713 921010006219678 ಸಿರುಗುಪಪ

292
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕ್ಲುಿಕ್ಂಬದ ಬಸಪಪ ತಂದ 
ದಾಯವಣ್ೆ

492A/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 42500.00 667101968217 921010000519534 ಸಿರುಗುಪಪ

293
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಲ್ಲಗಮಾ  ಎನ್ ಗಂಡ 
ಸ ೋಮನಾಯಕ

557/B

558/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.92 183000.00 679368825214 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

294
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಂಡೆ ಈರಣ್ೆ ತಂದ ದಾಸಪುರ 
ಲ್ಲಂಗಣ್ೆ

659/J

659/K
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.63 25000.00 604046087751 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

295
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸ ೋಮಶೋಖರ ತಂದ 
ಸ ೋಮಲ್ಲಂಗಪಪ

109/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.6 62800.00 639481311546 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

296
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಗೌಡ ತಂದ 
ರಾಮಪಪ

90/B ಕ್ರ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.75 73000.00 772526530858 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

297
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ಮುದಪಪ 142/3 ಕ್ರ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.92 91700.00 656871949649 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

298
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಾಕ್ಣ್ೆ ತಂದ ಗ ಲಿ ತಿಪಪಣ್ೆ 125/C ಕ್ರ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.94 91400.00 848187852600 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

299
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ ತಂದ ಮುದ್ದಯಪಪ
134/B

143/E
ಕ್ರ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.22 118700.00 296815433657 50200053701490 ಸಿರುಗುಪಪ

300
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದ ಡಿ ಹುಲುಗಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

159/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.55 53000.00 524966399495 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

301
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆ ನ ುರಪಪ ತಂದ ಗಾದಪಪ 342C/2 ಕ್ರ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.67 159900.00 564780492478 920010070106387 ಸಿರುಗುಪಪ

302
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಲುವಾದ್ದ ತಿಪಪಣ್ೆ ತಮದ 
ಚಲುವಾದ್ದ ಮಲಿಪಪ

302/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.95 96000.00 671551584784 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

303
ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಾವಿಕ್ಟೆ ದಾನಪಪ ತಂದ 
ಬಾವಿಕ್ಟೆ ಹನುಮಂತಪಪ

159/D ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.55 58500.00 450623285196 30977544844 ಸಿರುಗುಪಪ

304 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮದಲನೆೋ ವಷಯ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಪರಮಿೋಳ್ ಭ ಪ್ಾಲ್ ಗಂಡ 

ಲ್ಲಂಗರಾಜು ಭ ಪ್ಾಲ್
854/A, 

853,4,1,
ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200 539986155283    52180312552 ಸಿರುಗುಪಪ

305 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮದಲನೆೋ ವಷಯ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಪರಶ್ಾಂತ ತಂದ ಲ್ಲಂಗರಾಜು 854/B ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200 390159358823    573553565 ಸಿರುಗುಪಪ

306 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮದಲನೆೋ ವಷಯ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಸಿ ಅಜಯ್ ತಂದ CJ ಲಾಲ 187/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 20400 948152371515    2004478149 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

307 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮದಲನೆೋ ವಷಯ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ದ ಡಿ 

ಅಯಯಣ್ೆ
27/2, 27/1 

,83
ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 4080 321297650287    573544391 ಸಿರುಗುಪಪ

308 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮದಲನೆೋ ವಷಯ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 331/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.78 3086 312691669789    20340910296 ಸಿರುಗುಪಪ

309 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮದಲನೆೋ ವಷಯ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಚಾನಾಳ್ು ವಿಶಾನಾರ್ಥ ತಂದ 

ಚಾನಾಳ್ು ವಿೋರಣ್ೆ
219/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.00 7438 853968375402    64091246351 ಸಿರುಗುಪಪ

310 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮದಲನೆೋ ವಷಯ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ವಿೋರಣ್ೆ ತಂದ ಸಿ ದ ಡಿ  

ಬಸಪಪ
219/5 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.00 7438 571217741592    64132991925 ಸಿರುಗುಪಪ

311 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮದಲನೆೋ ವಷಯ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಚಾನಾಳ್ು ನಿೋಲಾವತಿ ಗಂಡ 

ವಿೋರಣ್ೆ
219/4 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.90 7038 920400844467    64168547570 ಸಿರುಗುಪಪ

312 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮದಲನೆೋ ವಷಯ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಕಾಂಡರ ಗ ೋವಿಂದಮಾ ಗಂಡ 

ರಮಣ್ಯಯ
335/E,335/

A,335/c
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 8990 702513222339    34760561093 ಸಿರುಗುಪಪ

313 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮದಲನೆೋ ವಷಯ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಸಿ.ಎಂ.ಸುಗುಣ್ಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 

ಸಿ.ಎಮ್ ಮಂಜುನಾರ್ಥ
405/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.65 3652 722625574625    34704348402 ಸಿರುಗುಪಪ

314 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮದಲನೆೋ ವಷಯ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಬಿ.ರುದರಗೌಡ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ ಬಿ 

ಶಿವನಗೌಡ

482/B,483/

B,484/A,48

1/C

ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 11238 891119300797    6213083879 ಸಿರುಗುಪಪ

315 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಮದಲನೆೋ ವಷಯ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಸಿ ಹೆಚ್ ನಾಗಮಲ್ಲಿೋಶಾರ ರಾವು 

ತಂದ ಸಿ.ಹೆಚ್ ಬಾಬುರಾವು
119/A2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.70 11238 637588534812    10702100013416 ಸಿರುಗುಪಪ

316 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಹೆಚ್ ಶಂಭುಲ್ಲಂಗನಗೌಡ ತಂದ 

ರುದರಗೌಡ
310B/2b ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 5000 878759491265    34620884692 ಸಿರುಗುಪಪ

317 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಎಸ್ ರಾಮನಗೌಡ ತಂದ 

ಸಂಗನಗೌಡ
247/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 2279 683814633606    10753100010522 ಸಿರುಗುಪಪ

318 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
T M ಸಿದಿರಾಮಯಯ ತಂದ T 

M ಪ್ಂಪಯಯಸಾಾಮಿ
3A/2,3A/1,

4A9/B
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 8721 890034380268    6072200003268 ಸಿರುಗುಪಪ

319 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ವಿ.ಶಿವನಾಗರಾಜು ತಂದ 

ವಾಕ್ಲಪ್ಡ್ಡ ಸ ಯಯರಾವ್
18/b,18/c ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.98 5000 444651651150    ############### ಸಿರುಗುಪಪ

320 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಎ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ರಾಜಯಂ ಗಂಡ ಅಲುಿ 

ಶಿರೋನಿವಾಸರಾವ್
89/E ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.90 5000 765405338172    33158792332 ಸಿರುಗುಪಪ

321 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಕೆ.ಮಹ್ಾಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ 

ಕೆ.ರಾಜಶೋಖರ
1F/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.8 3164 479768921627    36974891082 ಸಿರುಗುಪಪ

322 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಕೆ.ಪರಕಾಶರಾವ್ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 

ಸುಬಾಬರಾವ್
318/c ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2 7916 764762784939    31659155503 ಸಿರುಗುಪಪ

323 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಸುವಣ್ಯಮಾ ಗಂಡ ಮಲಿನಗೌಡ 318/A ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 3.8 15198 796939727379    30581728342 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

324 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ಕೆ ರಾಜಶೋಖರ ತಂದ ಕೆ ಬಯಯಣ್ೆ 26.Apr ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.6 6293 368326756911    31058451515 ಸಿರುಗುಪಪ

325 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 

ನಿವಯಹಣ್ಣ
ರುದರಮಾ  ಎಂ. ಗಂಡ 

ಎಂ.ಪಂಪನಗೌಡ
741/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.23 8825 705988817005    20038127004307 ಸಿರುಗುಪಪ

326 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ಪರಶ್ಾಂತ ತಂದ ಲ್ಲಂಗರಾಜು 854/B ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.50 45900 390159358823    573553565 ಸಿರುಗುಪಪ

327 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ಡ್ಡ ಗುರುರಾಜಶಟಿೆ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 

ಡ್ಡ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಶಟಿೆ
147B/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.43 24365 539428413176    10814100000861 ಸಿರುಗುಪಪ

328 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ಡ್ಡ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ ಡ್ಡ 

ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಶಟಿೆ
147B/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.43 24367 959264222384    30113983727 ಸಿರುಗುಪಪ

329 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ನಾಗಸಾಯಿ ಪವನ್ ಯಾದವ್ 

ತಂದ ಡ್ಡ ಶಿವಕ್ುಮಾರ
103/3 ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 34080 290210005529    3434101000594 ಸಿರುಗುಪಪ

330 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ತಳ್ವಾರ ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ 

ಈರಣ್ೆ

720M,720L

/1,720K/3,

720K/1

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 4.00 68160 206351258921    10814100002587 ಸಿರುಗುಪಪ

331 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ಬಿ.ಪಕ್ಲಕೋರಮಾ ಗಂಡ ಬಿ.ಪಂಪಣ್ೆ

730Q/3,73

0Q/1,730P

/1

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.96 33398 783704555202    36425313482 ಸಿರುಗುಪಪ

332 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ಎಸ್ ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷಗೌಡ ತಂದ 

ವಿೋರಭದರಗೌಡ
93/AB ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 61200 905450476104    20038127001289 ಸಿರುಗುಪಪ

333 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ಚನುಬಸವನಗೌಡ ತಂದ ಎನ್ 

ದ ಡಿನಗೌಡ
169A/3 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1 1.00 9122 502245629398    32157113258 ಸಿರುಗುಪಪ

334 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
SN ಷಣ್ುುಖಪಪ ತಂದ SN 

ಬಸಣ್ೆ
588/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 2.00 24000 268220498247    36475319677 ಸಿರುಗುಪಪ

335 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ಅಬಿದಾಬಿ ಗಂಡ ಕೆ.ಇಸಾಾಯಿಲ್ 

ಸಾಬ್
1056/A ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.26 7955 625300390771    20004127007496 ಸಿರುಗುಪಪ

336 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ಜಿ ಸಂಪತ್ ಕ್ುಮಾರ ತಂದ 
ಲ್ಲೋಟ್ ಗ ೋಡೆ ವಿೋರಭದರಗೌಡ

94A/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1 0.5 4560 887928387940 10814100000407 ಸಿರುಗುಪಪ

337 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ರ್ೈ ಈರಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ ರ್ೈ 

ವಿೋರೆೋಶ
617/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 0.6 6000 672334137971 34223964200 ಸಿರುಗುಪಪ

338 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ಬಿ.ಸುಜಾತ ಗಂಡ ಬಿ.ಬಾಸಕರ 

ರಾವ್
163/A ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 29000 977657891474 ############### ಸಿರುಗುಪಪ

339 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ಕೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ತಂದ ಕಾಲ್ಲಾ 

ಗ ೋವಿಂದಪಪ
304/B ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.8 8000 326235320144 3434101002854 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

340 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ಕೆ ಸತಯನರಾಯಣ್ ರಾಜು ತಂದ 

ಕ್ಲ್ಲದ್ದಂಡ್ಡ ಅಪಪಲರಾಜು
85 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2 32000 479997347430 10714100003323 ಸಿರುಗುಪಪ

341 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 

ವಿಸಿತೋಣ್ಯ
ಅನುರಾಧ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ

87/3

87/2
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.8 30671 592781793885 10591101042863 ಸಿರುಗುಪಪ

342 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಪುನಃಶಛೋತನ
ಹಿರೆೋಬಸಪಪ ಅಲ್ಲಯಾಸ್ ಹೆಚ್ 

ಹಿರೆೋಬಸಪಪ ತಂದ 
ರ್ಂಕೆ ೋಬನಾಯಕ್

76/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 

ಪುನಃಚಚೋತನ
1 1.00 20000 489439948757    10691100223034 ಸಿರುಗುಪಪ

343 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 

ಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಮಲ್ಲಿಕಾಜಯನ ಸಮುದಾಯ 

ಕೆರೆ ನಿೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ
37/A ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 6000 400000 61107348164 10691101150940 ಸಿರುಗುಪಪ

344 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 

ಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಗುರು ರಾಘರ್ೋಂದರ ನಿೋರು 

ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ
14 ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 8000 532000 452239664924 110000925547 ಸಿರುಗುಪಪ

345 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 

ಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಮಾರೆಮಾ ದೋವಿ ನಿೋರು 

ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ
126/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 6000 268000 283516152038 10753101068348 ಸಿರುಗುಪಪ

346 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 

ಹೆ ಂಡ
ಗ ಡಮಾ ಗಂಡ ಹೆ ನ ುರಪಪ 180/4 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1200 50000 812389346921 10753100000401 ಸಿರುಗುಪಪ

347 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 

ಹೆ ಂಡ
ಎ.ಕೆ.ಶಿವಮ ತಿಯ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 

ಎ.ಕೆ.ಈರಣ್ೆ
23 ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1200 50000 736787872196 2000412004174 ಸಿರುಗುಪಪ

348 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಮುದಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ 

ಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಗಣ್ಣೋಶ ನಿೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ 

ಸಂಘ
37/A,37/C,

129/C
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 6000 268000 355429923838 10753101067738 ಸಿರುಗುಪಪ

349 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Plastic 

Mulching

ಎಸ್ ಶಿರೋ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಅಲ್ಲಯಾಸ್ 
ಲತಾ ಗಂಡ ಎಸ್ ಶರಣ್ಬಸವ

341b/1,342

/A
ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ 1 0.89 14240 914301821987    6352250021928 ಸಿರುಗುಪಪ

350 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Plastic 

Mulching

ಸಾಂಬಶಿವ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಕ್ರಿಲ್ಲಂಗಪಪ

583/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.32 21120 484164283413    10814101018325 ಸಿರುಗುಪಪ

351 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Plastic 

Mulching

ಗ ಟಿೆಪ್ಾಟಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ 
ಜಿ.ವಿರ್ೋಕಾನಂದ

51B/2b,

51C/2c,

51E6

51D/2b

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 2.1 33600 204897193789 364401501431 ಸಿರುಗುಪಪ

352 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್
ಎನ್ ಹೆ ನ ುರಪಪ ತಂದ  

ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ
2/C ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 1.93 100000 201629082535 10813101039160 ಸಿರುಗುಪಪ

353 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್
ಹೆಚ್ ಹಿರೆೋಬಸಪಪ ತಂದ 

ರ್ಂಕೆ ೋಬ ನಾಯಕ್
76/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಸಪ್ೋಟ 1 2.79 200000 489439948757 10691100223034 ಸಿರುಗುಪಪ

354 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಲಕ್ಷಾಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 

ನಾಗನಗೌಡ ,ಶ್ಾನಾವಾಸಪುರ
122/ಎ ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1 87500 251599157337    919010003858259 ಸಿರುಗುಪಪ

355 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಶ್ಾಂತನಗೌಡ ತಂದ ಚನುನಗೌಡ, 

ಶ್ಾನಾವಾಸಪುರ
70ಬಿ/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1 87500 288424142598    10814100001013 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

356 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಪಂಪಣ್ೆ ತಂದ ಲ್ಲಂಗಣ್ೆ

46/B/1B,46

B/3B,86/A
ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1 87500 369279062120 36922105750 ಸಿರುಗುಪಪ

357 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಬಿ. ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 

ಬಿ.ಜಗೆರಾವ್
254A/3 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 4.77 87500 598367042924 0`6062210011015 ಸಿರುಗುಪಪ

358 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಮರಿಸಿದಿಮಾ ಗಂಡ ಎಸ್ 

ಬಸಯಯ ಸಾಾಮಿ
89 ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 87500 496583281399 20004127002699 ಸಿರುಗುಪಪ

359 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ ದ ಡಿಪಪ

349/3

85/B

83/B

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 87500 518668780386 30217373189 ಸಿರುಗುಪಪ

360 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಗಂಗಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ ಕ್ಲಿಯಯ 38/A, 38/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 87500 50100197781789 ಸಿರುಗುಪಪ

361 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಆನೆ ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ  ಲ್ಲೋಟ್ 

ಆನೆ ಯಂಬಸಪಪ
49A/2,47/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.60 87500 10814101016992 ಸಿರುಗುಪಪ

362 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಆರ ಲತಾ ಗಂಡ ಆದ್ದಬಸಪಪ 651A/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.56 87500 400476035579 10814100002356 ಸಿರುಗುಪಪ

363 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಯರೆಯಪಪಗೌಡ ತಂದ 

ಚಾ.ವಿೋರನಗೌಡ
141/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.20 87500 304889939424 10813100001885 ಸಿರುಗುಪಪ

364 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಪಂಪನಗೌಡ ತಂದ 
ಚಾ.ವಿೋರನಗೌಡ

141/5 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.04 87500 252502139801 10813100010046 ಸಿರುಗುಪಪ

365 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಗೌರಮಾ ಗಂಡ ಕ್ರಿಲ್ಲಂಗಪಪ 583A/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.85 87500 389477264119 10814101028252 ಸಿರುಗುಪಪ

366 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಈರಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ ದ ಡಿ 

ಹುಸೋನಪಪ
148c1,22/

B
ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1 87500 941953027937 10636101007976 ಸಿರುಗುಪಪ

367 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ್
ಹನುಮಂತಪಪ ತಂದ ಕೆಂಚಪಪ

121B/2A,1

21B/1
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 3.51 87500 913391020756 50100197154175 ಸಿರುಗುಪಪ

368 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ತಳ್ುಳವ ಸಿಿರ/ಚರ 

ಗಾಡ್ಡ 
(Vendingcart)

ಜೆ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಜೆ .ಬಸಪಪ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ 1 12519 539322209630    170511100002643 ಸಿರುಗುಪಪ

369 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ತಳ್ುಳವ ಸಿಿರ/ಚರ 

ಗಾಡ್ಡ 
(Vendingcart)

ಖಾದರಬಾಷ ತಂದ ನಬಿೋಸಾಬ್ ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ 1 12519 662645212754    170511100002643 ಸಿರುಗುಪಪ

370 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ತಳ್ುಳವ ಸಿಿರ/ಚರ 

ಗಾಡ್ಡ 
(Vendingcart)

ಗಾಂಧಮಾ ತಾಯಿ 
ನಾರಾಯಣ್ಮಾ

ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ 1 12519 780354149748    170511100002643 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

371 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ತಳ್ುಳವ ಸಿಿರ/ಚರ 

ಗಾಡ್ಡ 
(Vendingcart)

ಅಲಂಬಾಷ ತಂದ ಗಿಡುಿ ಸಾಬ್ ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ 1 15000 780354149748    170511100002643 ಸಿರುಗುಪಪ

372 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ತಳ್ುಳವ ಸಿಿರ/ಚರ 

ಗಾಡ್ಡ 
(Vendingcart)

ಕೆ ಅಮರೆೋಶ ತಂದ ಸಣ್ೆ 
ಹನುಮಂತಪಪ

ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ 1 15000 780354149748    170511100002643 ಸಿರುಗುಪಪ

373 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ತಳ್ುಳವ ಸಿಿರ/ಚರ 

ಗಾಡ್ಡ 
(Vendingcart)

ಮಹಮಾದ್ ಶರಿೋಫ್ ಸಾಬ್ 
ತಂದ ಜಾಫರ ಮಹಮಾದ್

ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ 1 12519 780354149748    170511100002643 ಸಿರುಗುಪಪ

374 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ತಳ್ುಳವ ಸಿಿರ/ಚರ 

ಗಾಡ್ಡ 
(Vendingcart)

ಚನುಬಸವ ಹ ಗಾರ ತಂದ 
ಅಮರಪಪ ಹ ಗಾರ

ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ 1 12519 780354149748    170511100002643 ಸಿರುಗುಪಪ

375 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ತಳ್ುಳವ ಸಿಿರ/ಚರ 

ಗಾಡ್ಡ 
(Vendingcart)

ಜಯರಾಮ ತಂದ ಹನುಮಂತಪಪ ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ 1 12519 780354149748    170511100002643 ಸಿರುಗುಪಪ

376 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ತಳ್ುಳವ ಸಿಿರ/ಚರ 

ಗಾಡ್ಡ 
(Vendingcart)

ಮಹೆಬ ಬ್ ತಂದ ಮೋದ್ದನ್ 
ಸಾಬ್

ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ 1 12519 780354149748    170511100002643 ಸಿರುಗುಪಪ

377 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ತಳ್ುಳವ ಸಿಿರ/ಚರ 

ಗಾಡ್ಡ 
(Vendingcart)

R M ಸುರೆೋಶ ಸಾಾಮಿ ತಂದ R 

M ಬಸವರಾಜ ಸಾಾಮಿ
ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 12519 780354149748    170511100002643 ಸಿರುಗುಪಪ

378 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ತಳ್ುಳವ ಸಿಿರ/ಚರ 

ಗಾಡ್ಡ 
(Vendingcart)

ಕೆ. ಗೌಸ್ ತಂದ ಕೆ ಹರ ನ್ ಸಾಬ್ ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ 1 12519 780354149748    170511100002643 ಸಿರುಗುಪಪ

379 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ತಳ್ುಳವ ಸಿಿರ/ಚರ 

ಗಾಡ್ಡ 
(Vendingcart)

ಲಕ್ಷಮಾ ಗಂಡ ಕೆ ಮಲಿಯಯ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ 1 15000 540421175711    10954101058721 ಸಿರುಗುಪಪ

380
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಬಿ.ವಿೋರೆೋಶಗೌಡ ತಂದ 
ಬಿ.ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷಗೌಡ

382 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.18 36135.00 883728517219    0`4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

381
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಹೆಚ್ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ಹೆಚ್ 
ರಾಮಕ್ಲರಷೆರೆಡ್ಡಿ

87/A ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.92 15335.00 448848293260    0`4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

382
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಬಿ.ರಾಮಣ್ೆ ತಂದ ಮಾರೆಪಪ
473/1,

473/2
ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.17 36135 624540980530    0`4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

383
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಎಮ್ ರುದರಪಪ ತಂದ 
ಮುದಿಪಪ

40 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.52 41963 937771642640    0`4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

384
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ವಿ ಪಂಪ್ಾಪತಿ ತಂದ ಹಂಪಣ್ೆ 4811/b ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.40 6644 237116831788    0`4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

385
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಹೆಚ್ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ  
ರೆಡ್ಡಿತಂದ ಹೆಚ್ 
ರಾಮಕ್ೃಷೆರೆಡ್ಡಿ,

13/B

13A/1,4/A,

4/B

ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.50 42081 475428511185    0`4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

386
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಶ್ಾಂತಮಾ ಗಮಡ ಮರಿಸಾಾಮಿ
565/C

571/B
ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.73 28792 373655366796    0`4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

387
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಜೆ ಶೋಕ್ರಯಯ ತಂದ ಈಶಾರಯಯ
116b/4,116

A4
ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.72 11889 622794130091    0`4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

388
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸತರಣ್ಣ

ಜೆ ಶಿವಮ ತಿಯ ತಂದ ಈಶಾರಯಯ
116/6,116/

3
ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.72 11889 211594852129    0`4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

389
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಚನುನಗೌಡ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಯಂಕ್ನಗೌಡ

336A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.46 2300 917938237147    0,4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

390
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕ್ರುಣಾಕ್ರ ತಂದ ಸಿ.ಹೆಚ್ 
ನಾಗಮಲ್ಲಿೋಶಾರ ರಾವ್

119A3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 3.76 18800 637588534812    0,4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

391
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಮಹ್ಾಂಕ್ಳ್ಮಾ  ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಸಿದಿಯಯ

180A/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.60 7972 669408742222    0,4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

392
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎನ್ ಮರೆೋಗೌಡ ತಂದ 
ವಿೋರೆೋಶಗೌಡ

276/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.14 5699 497460039163    0,4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

393
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್ ಕೆ ಶಿವರುದರಗೌಡ  ತಂದ 
ಲ್ಲೋಟ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿಗೌಡ

455 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.80 8951 561919926808    0,4032320001193 ಸಿರುಗುಪಪ

394
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಡ್ಡ ಅನುದ್ದೋಪ್ ತಂದ 
ಸತಯನಾರಯಣ್

356/E ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.45 7250.00 805362700757    0,4032320001193



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

395
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ನಾರಯಣ್  ತಂದ 
ಪಿೋರರಾಜು

78A/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 5000.00 393803449513    0,4032320001193

396
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಡ್ಡ ಜೆ ೋಸು ತಂದ ಡ್ಡ ಸತಯ 
ನಾರಾಯಣ್

357A/1

357/B,357

A/2,358C/1

,358c/2

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 4.88 24400.00 476967575126    0,4032320001193

397
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

4ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ.ಇ. ಗ ೋದವರಿ ಗಂಡ ಬಿ.ಇ. 

ನಾಗರಾಜ
284,

281,280
ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 6.29 31450.00 220384463882    0,4032320001193

398
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಬೆ ೋರ ರ್ಲ್
ರುದರಮುನಿಗೌಡ ತಂದ 

ಅಡವಿಗೌಡ
454 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1 50000 335187581496    64056393919

399
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಬೆ ೋರ ರ್ಲ್ ನಾಗನಗೌಡ ತಂದ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 451/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.60 50000 366705057276    33063561027

400
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಡ್ಡೋಸಲ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್
ಮೆೈನರ ಸಿ ಹೆಚ್ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ 
ತಂದ ನಾಗಮಲ್ಲಿೋಶಾರರಾವು

199A/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 3.78 17500 637588534812    10702100013416

401
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಡ್ಡೋಸಲ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್
ಎಮ್ ರುದರಪಪ ತಂದ 

ಮುದಿಪಪ
40 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.40 16520.00 937771642640    64019283185

402
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಡ್ಡೋಸಲ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್
G M ಶ್ಾಂತಮಾ ಗಂಡ 

ಮರಿಸಾಾಮಿ
565/c,571/

C,571/B
ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.71 20160 373655366796    10691101022993

403
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಗಂಗಾಧರಪಪ ತಂದ ಮ ಖಪಪ 129/4 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.59 4931.00 475579661474    64079234964

404
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ ಹೆಚ್ ಸಿೋತ ಕ್ುಮಾರಿ ಗಂಡ 
ಭಾಸಕರ ರಾವ್

300A/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.20 11922.00 453737644801    0,6352210013835



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

405
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ ಅನಯನಯ 480/B ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.20 17571 542420446439    ###############

406
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಾಸಕರ ರಾವ್ 300A/2 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.90 12378 505471285895    0,6352210000484

407
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ ಹೆಚ್ ಪದಾಜ 300/2 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.68 14052 595074516186    0,06072200008248

408
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಎಂ ರುದರಮುನಿ 168 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.19 6354 256299314579    0,6072210020428

409
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

H C ರುದರಮುನಿ ಗೌಡ 454 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 2393 0`4032320001193

410
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

ಹನುಮಂತಮಾ 596/A ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.70 3263 0`4032320001193

411
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

C H ಸಿೋತಾ ಕ್ುಮಾರಿ 300A/1 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.20 3547 0`4032320001193

412
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

R ರಾಮಾರಾವ್ 480/B ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.20 5270 0`4032320001193

413
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

ಕೆ ಗಂಗಾಧರಪಪ ತಂದ ಮ ಖಪಪ 129/4 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.59 1469 0`4032320001193



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

414
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

C H V ಭಾಸಕರ ರಾವ್ 300A/2 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.90 3713 0`4032320001193

415
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

D ಕ್ಲರಷೆಮ ತಿಯ
1/B,472/1,

474
ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.36 16735 0`4032320001193

416
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

B M ರುದರಮುನಿ 16.Jun ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.19 1780 0`4032320001193

417
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

ನಾಗಪಪ ಹಳೆೋಕೆ ೋಟ 451/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.61 467 0`4032320001193

418
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

M ಕೆ ಟೋಶಾರರೆಡ್ಡಿ 1/B/1,1/B/3 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.07 7573 0`4032320001193

419
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

C H ಪರದಾಜ 300/2 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.68 4216 0`4032320001193

420
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

ಚನುಮಾ 459/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 1733 0`4032320001193

421
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

S ಲಕ್ಷ್ಾೋದೋವಿ 106A/1 ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 3.80 3751 0`4032320001193

422
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

ಚನುನಗೌಡ 335/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.90 3923 0`4032320001193

423
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

M ಹನುಮಂತಪಪ
85,83,27,2

7/1
ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.05 1216 0`4032320001193

424
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ

M ವಸಂತಮಾ ಗಮಡ 
ಕೆ ಟರೋಶಾರರೆಡ್ಡಿ

1B/11, 

1/B/3
ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.07 4677 0`4032320001193

425
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಅಂತರ ಬೆಳೆಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮೆೈನರ ಸಿ ಹೆಚ್ ಕ್ರುಣಾಕ್ರ 
ತಂದ ನಾಗಮಲ್ಲಿೋಶಾರರಾವು

199/A/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 3.78 18900 637588534812    10702100013416



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

426
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆೈದರ  ಶಿವಪಪ ತಂದ 
ಮನ ಗ ರಪಪ

39 ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.80 12000

427
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸಮಾ ಗಂಡ  ಆದ್ದಬಸಪಪ 116 ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ 1 0.28 4200

428
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬುರುಗುಪಲ್ಲಿ ತಂದ 
ಜಗೆರಾವ್

254/A/5 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 15000

429
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಂಜಿೋನಯಯ ರ್ೈ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

346 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ 1 0.88 13260

430
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಆರ ಪಂಪನಗೌಡ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ರುದರಗೌಡ

23/B ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಾಕ್ಂ 1 1.00 15000

431
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಆಮರೆೋಶ ಬಸವನಗೌಡ ತಮದಎ 
ಬಸವನಗೌಡ

23/C ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿಾಕ್ಂ 1 0.41 6120

432
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸಮಾ ಗಂಡ ತಿಮಾನಗೌಡ 129/3 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.40 6000

433
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ಸ ೋಮೆೋಶಪಪ ತಂದ ಕೆ 
ದಾಯವಣ್ೆ

95/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 15000

434
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

T M ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ T 

ಮುರಡ ಬಸಪಪ
32/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.80 12000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

435
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಮಾ ಗಂಡ 
ಹನುಮಂತಪಪ

20/ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.42 6300

436
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ.ಶರಣ್ಪಪ ತಂದ ಪಂಪನಗೌಡ 148/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ 1 1.00 15000

437
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ುಟುಂಬರಾವು ತಂದ ನಾರಯಣ್ 
ರಾವ್

75/E ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.42 6360

438
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗಪಪ ತಂದ ಸಣ್ೆ ಮಲಿಯಯ 18/A/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.80 12000

439
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿರಿಗೋರಿ ಹುಲ್ಲಗಮಾ ಗಂಡ 
ಸಿರಿಗೋರಿ ರಾಮಣ್ೆ

521/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 15000

440
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ರೆಹಮತುಲಾಿ ತಂದ 
ಕಾರಿಂಸಾಬ್

320/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.44 6660

441
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ತಿಪಪನಗೌಡ 
ಎಸ್

172/C ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.40 6000

442
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗುರುರಾಜ ಶಟಿೆ ಡ್ಡ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ

147/B/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ 1 1.00 15000

443
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಮ್ ಶರಣ್ಬಸವನಗೌಡ ತಂದ 
ನಾಗನಗೌಡ

1/*/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

444
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಬಿ.ಯಂಕ್ಪಪ 61/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.40 6000

445
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜತಂದ ಕಾಡಸಿದಿಪಪ 60/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.80 12000

446
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಯಯ ತಂದ ಈರಣ್ೆ 66/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.60 9000

447
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜೆ.ಲಕ್ಷ್ಾೋದೋವಿ 18/B ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 15000

448
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ತಿಮಾಣ್ೆ ತಂದ ಶರಣ್ಪಪ 278/A/1a ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.92 13740

449
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿೋರೆೋಶಗೌಡ ತಂದ ಪಂಪನಗೌಡ 148/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 15000

450
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಈ ರತುಮಾ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿೋಶ 349/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಯೋಟ 1 0.26 3900

451
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ.ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಟೋಶಯಯಶಟಿೆ

147/B/1 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 15000

452
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುಗಳಿಳ ರುದರಪಪ ತಂದ ಸುಗಳಿಳ 
ನಾಗಲ್ಲಂಗಪಪ

120/*/D ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.27 4020



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

453
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವ ತಂದ ಸಣ್ೆ ಶಂಕ್ರರಪಪ 215/4 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.63 9420

454
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಚಂದರಶೋಖರಗೌಡ ತಂದ 
ಎಸ್ ಅಮರ ಗೌಡ

120/E ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.73 10920

455
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಕ್ರಿಲ್ಲಂಗಪಪ 17/B/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.74 11160

456
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ಚಂದರಶೋಖರ ತಮದ 
ಶಿರೋರಾಮಲು

67 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 15000

457
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆ ಸಮನೆ ರಾಮಕ್ಲರಷೆ ತಂದ 
ಹೆಚ್ ನಾಗಪಪ

730/2

731/B3
ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 15000

458
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಂಡಾರಳ್ು ವಿೋರಭದರಯಯ ತಂದ 
ಬಸಯಯ

662/B ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

459
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ರಂಗಮಾ ಗಂಡ ಟಿ 
ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ

123 ಹ್ಾವಿನಹ್ಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.21 3120

460
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸತಯವತಿ ಗಂಡ ಸುಬಬರಾವು
318/C/3

318/C/4

318/A/4

ಮುದಿಟನ 
ರು

ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.92 13800

461
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದೋವಳಿಳ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ತಂದ 
ಸುಬಬರಾವ್

267/10
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

462
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಮ್ ಎನ್ ಶ್ಾಯಮಲ ಗಂಡ 
ಎಮ್ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ

596A/2 ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

463
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಿೋಲಕ್ಂಠಯಯ I M ತಂದ 
ವಿಶಾನಾರ್ಥಯಯ ಸಾಾಮಿ

293
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

464
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪರವಿೋಣ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿ ತಂದ 
ರಾಮಶೋಖರ ಬಿ

21 ಹಳೆೋಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 15000

465
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಷಮುಾಖಪಪ ನಾಗಲಾಪುರ ತಂದ 
ಬಸಣ್ೆ

588/B ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

466
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗ ಡರವತಿ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ನಾರಯಣ್ 
ತಂದ ಗ ಡರವತಿ ರಾಮರಾವ್

560/B ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

467
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚರುಕ್ ರಿ ಅಂಜನೆೋಯಲು ತಂದ 
ರ್ಂಕ್ಣ್ೆ

117/A

 125/B/1
ಹ್ಾವಿನಹ್ಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

468
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿರೋಲಕ್ಷ್ಾೋ ಗಂಡ ಅಂಜನೆೋಯಲು
119/A

 120/B
ಹ್ಾವಿನಹ್ಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.92 13860

469
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿ ವಿಶಾನಾರ್ಥ ತಂದ ಚಾನಾಳ್ು 
ವಿೋರಣ್ೆ

219/2 ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

470
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ C N ತಂದ 
ಚಾನಾಳ್ು ವಿೋರಣ್ೆ

219/3 ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

471
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಡ್ಡ ಮುದುಿಬಸಪಪ ತಂದ ಡ್ಡ 
ಮಲಿಪಪ

291 ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 0.99 14880

472
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗನುಮನಿ ಶಿರೋದೋವಿ ಗಂಡ 
ಗನುಮನಿ ರವಿ

325/B
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

473
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಜಮಾ ಗಂಡ ಹುಲುಗಪಪ
690/A/2a

690/A/2C
ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

474
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್  ರಾಮರಾವ್ ತಂದ ಎನ್ 
ಬಪಣ್ೆ

145/6
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.80 12000

475
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮನಗೌಡ ತಂದ ಸಣ್ೆನಗೌಡ 140/1 ಮಾಳ್ಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

476
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಮ್ ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ಎಮ್ ದ ಡಿಬಸಪಪ

246/C ಮಾಳ್ಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

477
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿಳೆೋಕ್ಲಿಪಪ ಕೆ ತಂದ 
ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ ಕೆ

326B/2
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

478
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ.ತಿಪಪಣ್ೆ ತಂದ ಮಲಿಯಯ 180/B ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 0.88 13140

479
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ ದ ಡಿ ರುದರಪಪ ತಂದ ಕೆ 
ಪಂಪಣ್ೆ

33B/1 ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.82 12240



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

480
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪದಾಾವತಿ ಗಂಡ ರಂಗರಾವು 132 ಹ್ಾವಿನಹ್ಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.42 6300

481
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಟಿ ನಾಗನಗೌಡ  ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

143/1

143B/1

ಮುದಿಟನ 
ರು

ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

482
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಮ್ ರಾಣ್ಣಮಾ ಗಂಡ 
ಎರಿಸಾಾಮಿ

135A/1

319/1

ಮುದಿಟನ 
ರು

ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

483
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕ್ುರುಬರ ಶಿವಶಂಕ್ರಪಪ ತಂದ 
ಬನಪಪ

629/2 ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

484
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಹ್ಾದೋವಮಾ ಜಿ  ಗಂಡ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

24/C ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

485
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚರುಕ್ ರಿ ಅಜಯ್ ತಂದ ಸಿ 
ಜವಹರ ಲಾಲ್

187/1
ಮಣ್ ೆರು 
ಸ ಗ ರ

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 15000

486
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಇ ದ ಡಿ ಮಲಿಯಯ ತಂದ ಇ 
ದ ಡಿ ಹುಸೋನಪಪ

144C/2

145/1
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.90 13500

487
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಮಾರೆಪಪ

187/C ಮಾಳ್ಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

488
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬೆ ಪಪನು ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ರಾವ್ 
ತಮದ ಬೆ ಪಪನು ವಿೋರರಾಜು

336/A
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

489
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹಂಪಣ್ೆ M G ತಂದ 
ಲ್ಲಂಗನಗೌಡ MG

146A/1C
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

490
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

K M ಶಿರೋಕಾಂತ ತಂದ K M 

ಬಸಯಯ ಸಾಾಮಿ
276A/2 ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 0.80 12000

491
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ತಂದ ಭಿೋಮಪಪ 317/4
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.94 14100

492
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ S M ತಂದ 
ರುದರಯಯ ಸಾಾಮಿ S M

651/B ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

493
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜಯಯ ತಂದ 
ಸಿದಿರಾಮಯಯ

531/1 ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

494
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಾಗಮಾ ಎನ್ ಗಂಡ ಚನುಪಪ 294/B
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.97 14520

495
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಂದಾವಲ್ಲ ತಂದ ಪಿೋರ ಸಾಬ್ 568C/1 ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

496
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಾನಾಳ್ು ಲ್ಲಂಗಯಯ ತಂದ 
ಚಾನಾಳ್ು ಸ ೋಮನಾಯಕ

728/B ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.32 4740

497
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎನ್ ನಾಗೋಶಾರರಾವು ತಂದ 
ಮೋಹನ್ ರಾವು

128/1
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.60 8940



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

498
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ.ಚಂದರಚಾರಿ ತಂದ ಕ್ಂದರಚಾರಿ 127B/2
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.68 10200

499
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚನುಮಾ ಎನ್ ಗಂಡ ಚನುಪಪ 
ಎನ್

294/B
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.97 14520

500
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ಚಂದರಚಾರಿ
139/A/3C

139/B/2

ಮುದಿಟನ 
ರು

ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.71 10620

501
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ತಾತಿನೆೋನಿ ಬಾಬು ರಾವ್  ತಂದ 
ತಾತಯಯ

498/B ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 1.00 15000

502
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

T K ಪರಸಾದ್ ತಂದ ಟಿ ಬಾಬು 
ರಾವ್

522/A ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.40 6000

503
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅರುಣ್ ಶಿರೋ ತಂದ ಜಿ.ವಿದಾಯಸಾಗರ 498/A ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.80 12000

504
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಈ ಸಣ್ೆ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ ತಂದ  
ಇ.ಮಲಿಯಯ

151/1

151/3
ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.76 11400

505
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲಕ್ಷಮಾ ಗಂಡ ಪರಸಾದ್ 135/C
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.13 2000

506
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಲ್ಲ ೋಕ್ನಾರ್ಥ ಗಂಡ ಆನಂದಪಪ 147/1 ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.40 5940



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

507
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹ್ಾಗಲ ರು ಮಲಿನಗೌಡ ತಂದ 
ಹೆಚ್ ಶಿವನಗೌಡ

325/1 ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

508
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಕೆ.ರಾಜಶೋಖರ ತಂದ ಭೆೈಯಣ್ೆ 26/*4 ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

509
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಇ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ 
ದ ಡಿ ಹುಸೋನಪಪ

145/2 ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

510
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಆದಮಾ ಗಂಡ ಗಾದ್ದಲ್ಲಂಗಪಪ 487E/3 ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

511
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಂಬಮಾ ಗಂಡ ತಿಮಾಯಯ 243C/5 ಮಾಳ್ಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

512
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರಾಮಚಂದರಪಪ ತಂದ ಭಿೋಮಪಪ 187/B ಮಾಳ್ಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

513
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ.ಲಕ್ಷೆಣ್ೆ ರಾವ್ ಗಂಡ 
ಬಿ.ಸತಯನಾರಯಣ್

316B/2
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

514
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಪಿ.ಹನುಮಯಯ ತಂದ ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷ್ 139/A/3b
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.76 11460

515
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಾಸಿತ ಮಲಿಪಪ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

720/D ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

516
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವರಲಕ್ಷ್ಾೋ ಕೆ ಗಂಡ ಮೋಹನ್ 
ರಾವು

320B/2
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.87 13080

517
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸಮಾ ಎರಡೆ ೋಣಿ ಗಂಡ 
ಮಲಿನಗೌಡ

510A/2 ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 1.00 15000

518
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಸೋನಮಾ ಗಂಡ ಶೋಕ್ಷಾವಲ್ಲ 528/c1c ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

519
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸ ಯಯಕಾಂತಮಾ ಗಂಡ 
ಸುಬಬರಾವ್

267/2
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.92 13800

520
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯಲಿಪಪ ಇ ತಂದ ಮಲಿಪಪ 151/2 ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.82 12240

521
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸುಜಾತ ಬಿ ಗಂಡ 
ಬಿ.ಅಮರೆೋಶಗೌಡ

579/D ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

522
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬುಟೆ ಶಿರೋರಾಮಲು ತಂದ 
ಲಕ್ಷ್ಾೋಪತಿ

147

148

64-

ಹಳೆೋಕೆ ೋಟ
ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 1.00 15000

523
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ರಂಗನಗೌಡ ತಂದ ಎಸ್ 
ಪಂಪನಗೌಡ

336/B
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

524
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ.ಸಾವಿತಿರ ಗಂಡ ಬಿ.ಸುದಾಕ್ರ 47/B
64-

ಹಳೆೋಕೆ ೋಟ
ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 1.00 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

525
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಯಂಕ್ಮಾ ಗಂಡ ಯಂಕ್ಪಪ 74/C ಮಾಳ್ಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

526
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಸ್ ವಿೋರನಗೌಡ ತಂದ 
ಪಂಪನಗೌಡ

336/B
ಮುದಿಟನ 

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.80 12000

527
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷಯಯ ಸಾಾಮಿ S M 

ತಂದ ಚನುಬಸಯಯಸಾಾಮಿ
651/C ಸಿರಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.32 4800

528
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

C H ನಿೋಲಾವತಿ ಗಂಡ C 

Hಹರಿಕ್ಲಶ ೋರ
335/2

ಮುದಿಟನ 
ರು

ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

529
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿ.ರಾಮಕ್ಲರಷೆರಾಜು ತಂದ 
ಜಿ.ರಾಮರಾಜು

1798/1 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 15000

530
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ತಿಮಾನಗೌಡ R P ತಂದ 
ಪಂಪನಗೌಡ

140/3 ಸಾಲ್ಲಗನನ ರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.40 6000

531
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆೋಮಾವತಿ ಬಿ.ಎಂ. ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ವಿೋರಭದರಯಯ ಬಿ.ಎಂ.

168/4 ಬಲಕ್ುಂದ್ದ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 0.80 12000

532
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಎಮ್ ಶ್ಾಂಬಮ ತಿಯ ಸಾಾಮಿ 
ತಂದ ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷಯಯಸಾಾಮಿ

140 ಶ್ಾನಾವಾಸಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 0.49 7310

533
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಫಾತಿೋಮ ಎಮ್ ಗಂಡ ಇಬಾರಮ್ 
ಎಮ್

139/C ಶ್ಾನಾವಾಸಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

534
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಂಷಾದ್ ಎಮ್ ಗಂಡ   
ಇಬಾರಮ್ ಎಮ್

139/C ಶ್ಾನಾವಾಸಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

535
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿ.ಈರಪಪ ಗೌಡ ತಂದ 
ಸಿ.ವಿೋರನಗೌಡ

141/1 ಶ್ಾನಾವಾಸಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

536
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶಿವಮಾ ಎಸ್ .ಎಮ್ ಗಂಡ 
ಸಿದಿರಾಮಯಯ S M

89/A ಶ್ಾನಾವಾಸಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 0.88 13260

537
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

S M ಸಿದಿರಾಮಯಯ ಸಾಾಮಿ 
ತಂದ S M ಸಿದಿಯಯಸಾಾಮಿ

89/A ಶ್ಾನಾವಾಸಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

538
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಯಯೋಂದರಸಾಾಮಿ ಗಂಡ 
ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷಯಯಸಾಾಮಿ

159 ಬಲಕ್ುಂದ್ದ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 0.97 14620

539
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನಂದ್ದನಿ B M ಗಂಡ 
ಚನುಬಸವರಾಜ

168/2 ಬಲಕ್ುಂದ್ದ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.97 14580

540
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ.ಎಂ. ರುದರಮುನಿ ತಂದ 
ವಿೋರಭದರಯಯ

168/3 ಬಲಕ್ುಂದ್ದ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 1.00 15000

541
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ಪದಾಾವತಿ 179/B ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.13 2000

542
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹೆ ನ ುರ ಸಾಬ್ ಗಂಡ 
ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್

226/A
ಚಲಿಕ್ ಡ ಿ

ರು
ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 1.00 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

543
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಂಗಮಾ ಗಂಡ ಮಂಗಪಪ 9 ಕೆ.ಬೆಳ್ಗಲುಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

544
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ.ಮಲಿಯಯ ತಂದ ರಾಮಪಪ 7/ಆ ಇಟಗಿಹ್ಾಳ್ ಪ.ಪಂಗಡ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1 0.80 12000

545
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಅಮರಮಾ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಪಪ 167
ಚಲಿಕ್ ಡ ಿ

ರು
ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.65 9780

546
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹಳಿಳಮರದ ತಾಯಪಪ ತಂದ 
ಕ್ಲಿಪಪ

656/C ಸಿರಿಗೋರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 0.93 13980

547
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹಳಿಳ ಮರದ ಸಣ್ೆ ರುದರಪಪ 
ತಂದ ಹಳಿಳ ಮರದ ಮಾರೆಪಪ

656/B ಸಿರಿಗೋರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 0.99 14880

548
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಿ.ಬಸವರಾಜ ತಂದ 
ಹನುಮಂತಪಪ

16/D ಕೆ ಂಚಿಗೋರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 0.70 10500

549
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಾನಾಳ್ು ನಿೋಲಾವತಿ ಗಂಡ 
ಚಾನಾಳ್ು ವಿೋರಣ್ೆ

219/4 ಸಿರಿಗೋರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

550
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 

ಹಣ್ುೆ ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಚಾನಾಳ್ು ವಿೋರಣ್ೆ ತಂದ 
ಚಾನಾಳ್ು ದ ಡಿ ಬಸಪಪ

219/5 ಸಿರಿಗೋರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಜ ರ 1 1.00 15000

551
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರ್ೈ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪಪ 
ರ್ೈ

617/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 0.60 15000



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

552
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಗ ೋಡೆ ವಿೋರೆೋಶಪಪ ತಂದ ಗ ೋಡೆ 
ದ ಡಿನಗೌಡ

618/B1/a ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 0.21 5200

553
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಜಿೋರ ಬಸಪಪ ತಂದ ಜಿೋರ 
ಶಿವಣ್ೆ

618/A/3 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.22 5500

554
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮೋದ್ದನ್ ಬಿೋ ಗಂಡ ಖಾನ್ 
ಸಾಬ್

4/A/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 0.38 9600

555
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ರ್ೈ ಈರಮಾ ಗಂಡ ರ್ೈ ವಿೋರೆೋಶ 617/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 0.60 15000

556
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹುಚಿಚೋರಪಪ ಹ ಗಾರ ತಂದ 
ನಸರಸಪಪ ಹ ಗಾರ

87/B/2B ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.28 7000

557
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಮರಿಬಸಪಪ 223/1 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.26 6400

558
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಸಿ ನಜಿೋರ ಆಹಾದ್ ತಮದ 
ಖಾಜಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್

927 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.48 12000

559
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನ ರ ಭಾಷ ಎಮ್ ತಂದ 
ಮುಲಾಿ ಆಬುಿಲ್ ಖಾದರ 

ಸಾಬ್
644/1 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 0.35 8750

560
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ನರಸಪಪ ತಂದ ಶಿವರಾಯಪಪ 1280/B ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.13 3251

561
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹ ಗಾರ ಮಲಿಪಪ ತಂದ 
ಹ ಗಾರ ನಾಗಪಪ

462/2a ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.16 3900

562
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಶರಣ್ಬಸವನಗೌಡ ತಮದ 
ಮರಿಬಸಪಪ

222/1 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.05 1250

563
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಹ ಗಾರ ಮಲ್ಲಿೋಶ್ ತಂದ 
ಹ ಗಾರ ನಾಗಪಪ

223/5 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 0.12 2900



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

564
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದೋವರಮನೆ ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ದೋವರಮನೆ ಬಿಳೆೋಕ್ಲಿಪಪ

517/B1/1ಆ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಪ.ಪಂಗಡ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 0.46 11400

565
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ರಂಗಪಪ 32/D ಕ್ರ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 0.20 5000

566
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ತಂದ ಈರಣ್ೆ 119/C/2 ಕ್ರ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಮಲ್ಲಿಗ 1 0.16 4000

567
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ

RKVY- 

ಪ್ಾಲ್ಲಥಿೋನ್ ಶಿೋಟ್ 
ಮತುತ ಗಿಡಗಳ್ 
ಬದಲಾವಣ್ಣ

ಆರ ಪಂಪನಗೌಡ ತಂದ ಆರ 
ರುದರಗೌಡ

23/*3 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ
ದ ಣ್ಣೆ 

ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
1 1.26 125000 341359108946    910010007635048

568
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ

RKVY- 

ಪ್ಾಲ್ಲಥಿೋನ್ ಶಿೋಟ್ 
ಮತುತ ಗಿಡಗಳ್ 
ಬದಲಾವಣ್ಣ

ಆರ .ಬಸವನಗೌಡ ತಂದ ಆರ 
ರುದರಗೌಡ

24/1C ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ
ದ ಣ್ಣೆ 

ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
1 0.62 50000 755044972109    0`6062200099054

569
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ

RKVY- 

ಪ್ಾಲ್ಲಥಿೋನ್ ಶಿೋಟ್ 
ಮತುತ ಗಿಡಗಳ್ 
ಬದಲಾವಣ್ಣ

ಆರ .ಬಸವನಗೌಡ ತಂದ ಆರ 
ರುದರಗೌಡ

24/1C ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ
ದ ಣ್ಣೆ 

ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
1 0.62 120000 755044972109    0`6062200099054

570
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
RKVY-

Mechanization

ಮಹ್ಾಂಕಾಳ್ಮಾ ಗಂಡ ಕಾಗಿ 
ನಿೋಲಪಪ

287E/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 10000 961264377636 30244407606

571
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
RKVY-

Mechanization

ದೋವರಮನೆ ಹನುಮಂತಮಾ 
ಗಂಡ ಭಿೋಮಪಪ

290A/ಆ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.5 10000 731444925018 10753100012966

572
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
RKVY-

Mechanization

ಸಣ್ೆ ಗಾದಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಸಿರಿಗೋರಿ ಕೆ ಮುದುಿಬಸಪಪ

18/*4 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.64 10000 887162433541 10814100003745

573
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಈರಣ್ೆ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ ಪರಸಪಪ 41/2 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.40 28350 292499566055    

0`74200010018360

1



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

574
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಉತತನ ರು ನಾಗಪಪ ತಂದ 
ಮಲಿಪಪ

184D/3 ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 0.50 13500 955778819401    
0`74200010018360

1

575
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

G ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷಗೌಡ ತಂದ 
ಬಸವರಾಜಪಪ

35/A ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ಪಪ್ಾಪಯ

ತಂಗು
ಮೆ.ಕಾಯಿ

1 1.51 13500 317373183080    
0`74200010018360

1

576
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

M ವಿರ ಪ್ಾಕ್ಷಪಪ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
M ಈರಣ್ೆ

122/C ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ಪೋರಲ,

ಮಾವು
1 1.58 13500 387108060335    

0`74200010018360

1

577
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಪರಕಾಶಗೌಡ ಪಿ ತ ೆಂದ ಪಿ 
ಶಿವನಗೌಡ

162/A ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ಪಪ್ಾಪಯ
ಪೋರಲ

1 0.99 13500 642544999761    
0`74200010018360

1

578
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಪಿ ಸುರೆೋಶಗೌಡ ತಂದ ಪ್ಾಯಟಿ 
ಶಿವನಗೌಡ

140/B ಹಚ ಚಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.49 13500 497229005434    
0`74200010018360

1

579
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಅಮರಮಾ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

165/A ಹಚ ಚಳಿಳ ಪಂಗಡ
ಪೋರಲ,

ಮೆ.ಕಾಯಿ
1 0.87 20250 275961267495    

0`74200010018360

1

580
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಚ.ಈರಣ್ೆ ತಂದ ಬಸಪಪ

186/A

187c/1d
ಹಚ ಚಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ

ಸಿೋತಾಫಲ,

ಗ ೋಡಂಬಿ
1 0.62 32400 293219528902    

0`74200010018360

1

581
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಜಿೋರ ಮಂಜುನಾರ್ಥ ತಂದ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಬಸಪಪ

122B/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1 1.24 13500 539322209630    
0`74200010018360

1

582
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮೋದ್ದನ್ ಬಿೋ ಗಂಡ ಲ್ಲೋಟ್ 
ಖಾನ್ ಸಾಬ್

4A/2 ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ
ಕ್ನಕಾಂಬರ

ನುಗೆ
1 0.40 13500 935222290516    

0`74200010018360

1

583
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

T K ಪರಸಾದ್ ತಂದ ತಾತಿನೆೋನಿ 
ಬಾಬುರಾವ್

522/A ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ
ದಾಳಿಂಬೆ 

,ಪಪ್ಾಪಯ
1 1.30 6750 530941903188    

0`74200010018360

1

584
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಐ.ಎಮ್.ಶಿವಶಂಕ್ರಯಯ ತಂದ 
ಈಶಾರಯಯ

293, ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜ ರ` 1 2.00 13500 862373715932    
0`74200010018360

1

585
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಕಾಲ್ಲಾ ಗ ೋವಿಂದಪಪ ತಂದ 
ಪಕ್ಲಕೋರಪಪ

303 ಸಿರುಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆ.ಕಾಯಿ
ಚಂಡು ಹ 

1 1.43 6750 827742551439    
0`74200010018360

1



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

586
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ
ಲಕ್ಷಮಾ ಗಂಡ ನಾಗನಗೌಡ 122/A ಕ್ರ ರು ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಂಸಿನಕಾಯಿ,

ಕ್ರಿಬೆೋವು
1 1.80 13500 251599157337    

0`74200010018360

1

587
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪರತಿಭಾ ಗಂಡ ಜಡೆೋಶಗೌಡ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 368772355083    

588
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದೋವಿರಮಾ ಗಂಡ ವಿೋರನಗೌಡ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 612977675149    

589
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಿದಿಮಾ ಗಂಡ ತಿಮಾನಗೌಡ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 507903401175    

590
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಯಶ ೋಧ ಗಂಡ ವಿೋರನಗೌಡ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 831369367461    

591
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷ್ಾೋದೋವಿ ಗಂಡ ಹನುಮಂತಯಯ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 232422673961    

592
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಲಿಮಾ ಗಂಡ ನಿಂಗನಗೌಡ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 310736888386    

593
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಭಾಗಯಮಾ ಗಂಡ ತಿಪಪೋರುದರಪಪ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 833804923703    

594
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಏಕಾಕ್ಷಮಾ ಗಂಡ ರಾಮನಗೌಡ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 656555142482    



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

595
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಲ್ಲತಮಾಗಂಡ ಬಸವನಗೌಡ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 977299137390    

596
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಮ್ ಲಕ್ಷ್ಾೋ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 521824739064    

597
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಯಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 633936120228    

598
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಈರಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 205068313053    

599
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಈರಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 909751243530    

600
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪದಾಾವತಿ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 490699350603    

601
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಿ.ಸುವಣ್ಯ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 319906807526    

602
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪದಾಾವತಿ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 425499737778    

603
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪುಷಪವತಿ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 488185951161    



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

604
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗಂಗಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 251632990816    

605
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಚಂದರಕ್ಳ್ಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 783060754589    

606
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶಿವಮಾ ಎನ್ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 384807690533    

607
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷ್ಾೋ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 887235134492    

608
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರತುಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 686448452169    

609
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹುಲ್ಲಗಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 348196150673    

610
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರಣ್ಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 396664766384    

611
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಕ್ಲಕೋರಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 286093386352    

612
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಚನುಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 76318713012    



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

613
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ.ಜೆ ಯೋತಿ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 215513838126    

614
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಿೋಲಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 760878785435    

615
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹನುಮಂತಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 561355039209    

616
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷ್ಾೋ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 260832923601    

617
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಾಯಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 203875210527    

618
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಂದಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 961618286569    

619
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗಂಗಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 734986984984    

620
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಈರಾಕ್ಷ್ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 402607002641    

621
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕಾಡಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 501230733875    



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

622
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಮ್ ಲತಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 432660889554    

623
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ತೋಜಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 461910357171    

624
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷ್ಾೋ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 933866001414    

625
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗಂಗಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 462284807835    

626
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸಿ. ಲಕ್ಷ್ಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 350990976460    

627
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹಂಪಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 542489045107    

628
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದ ಡಿ ಬಸಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 779069113519    

629
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎನ್ .ಲಕ್ಷ್ಾೋ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 321226122134    

630
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ.ರತುಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 932285367339    



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

631
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗೌರಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 948576069686    

632
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಈರಮಾ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 501475190997    

633
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶ್ಾರದ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 952693731784    

634
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಯಶ ೋಧ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 381436368725    

635
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪದಾಾವತಿ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 832208782887    

636
ತಾಲ ಿಕ್ು ಪಂಚಾಯಿತಿ 

ಯೋಜನೆ

ರೆೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ 
ತರಬೆೋತಿ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಜೆೋಶಾರಿ ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ 484672232425    

ತಾಲ ಿಕ್ು : 

ಹರಪನಹಳಿಳ

ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್(ಹೆ.)

 
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ತಳ್ವಾರ ಕೆ ೋಟಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

248/ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000.00 340359522216 4242101006241 ಹರಪನಹಳಿಳ

2
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಪ್ಜಾರ ರೆೋವಣ್ೆ ಬಿನ್ ಸಣ್ೆ 
ಹ್ಾಲಪಪ

132/ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2.00 40000.00 704811689484 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

3
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಸ್.ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

69/6 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 0.86 17200.00 296555140648 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರ ಹೆಸರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

4
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 38/ಸಿ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 0.74 14800.00 694750529647 4242101005905 ಹರಪನಹಳಿಳ

5
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ವಡುರ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ವಡರ 
ಗ ರಪಪ

1/ಬಿ1ಎಪ್1 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು 1.00 10000.00 912755022487 64143644968 ಹರಪನಹಳಿಳ

6
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಂ.ಸಣ್ೆಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 238/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.55 11000.00 970238000523 10770100003521 ಹರಪನಹಳಿಳ

7
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ದುರುಗಪಪ 262/ಸಿ3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.40 3952.00 419702570908 50100002203165 ಜಗಳ್ ರು

8
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬಿಜಜಮಾ ಕೆ ೋಂ ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ 121/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.60 6000.00 682505282882 10850101035067 ಜಗಳ್ ರು

9
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ರಾಮನಾಯಕ

1 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬೆ 1.00 17520.00 746259016376 10628101012446 ಹರಪನಹಳಿಳ

10
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹೆ ಬಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಲಕ್ಷಾಣ್ನಾಯಕ

487/ಎ2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬೆ 1.00 9122.00 977136964889
341250010000900

1
ಹರಪನಹಳಿಳ

11
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ವಡುರ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ವಡರ 
ಗ ರಪಪ

1/9 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 10000.00 912755022487 64143644968 ಹರಪನಹಳಿಳ

12
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಚಂದರನಾಯಕ

11/3 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.00 19500.00 954570323362 64149790730 ಹರಪನಹಳಿಳ

13
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿಲಾಪಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಶಂಕ್ರನಾಯಕ

382/ಪಿ78 ತಲಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 10000.00 321662913470 10770100300446 ಹರಪನಹಳಿಳ

14
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ವಡುರ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ತುಮನಪಪ 171/ಎ1 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 656209686678 10628101111729 ಹರಪನಹಳಿಳ

15
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹ್ಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಫಕ್ಲಕೋರಪಪ 52/3 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ 1.00 10000.00 293471275327 ಹರಪನಹಳಿಳ

16
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎನ್.ಬಾಳ್ಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ನಾಣ್ಯನಾಯಕ

65/4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 10000.00 276404414396 10205100001707 ಜಗಳ್ ರು

17
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಚಿಗಟೋರಿ ಷಣ್ುಾಖಪಪ ಬಿನ್ 
ಶಿವನಾಗಪಪ

22 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 2.00 35040.00 590736791070 06103070000844 ಹರಪನಹಳಿಳ

18
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಚಿಗಟೋರಿ ವನಜಾಕ್ಷ್ ಕೆ ೋಂ 
ಷಣ್ುಾಖಪಪ

23 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1.00 17520.00 725461524619 06102200123846 ಹರಪನಹಳಿಳ

19
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಪಂಪಣ್ೆ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 433/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು 0.40 6400.00 599150119375 36430444837 ಹರಪನಹಳಿಳ

20
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಸ್.ರೆೋಖಾ ಕೆ ೋಂ 
ಎಸ್.ಆರ.ಗಂಗಪಪ

261/1,261/

3,259/2
ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.70 52020.00 299487335514 10944101058129 ಹರಪನಹಳಿಳ

21
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಬೆ ೋಜಯನಾಯಕ

246 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.95 39000.00 465618847677 64139599736 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

22
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಸ್.ಎಂ.ರತುಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ ಟರಯಯ

410/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 490479435453 6192250012841 ಹರಪನಹಳಿಳ

23
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮುದುಕ್ಪುರ ಶೋಖಪಪ ಬಿನ್ 
ಮುದುಕ್ಪಪ

165/3ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 24480.00 695447512000 34456975737 ಹರಪನಹಳಿಳ

24
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಸಾಬಳಿಳ ಜಂಬಣ್ೆ ಬಿನ್ ಸಾಬಳಿಳ 
ಲಕ್ಕಪಪ

88/ಎ ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 0.58 9883.00 750574446353 10944101002290 ಹರಪನಹಳಿಳ

25
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದಿಪಪ 289/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 323341358878 4242101007046 ಹರಪನಹಳಿಳ

26
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಯಕ್ಷಲಪುರದ ಕೆಂಚಮಾ ಕೆ ಂ 
ಸುಭಾಷ್

544/ಸಿ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗುಲಾಬಿ 
ಹ ವು

0.40 16000.00 536020306078 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

27
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎನ್.ಶಿವರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದಿಪಪ 80 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 0.80 14016.00 540930119771 417402010027027 ಹರಪನಹಳಿಳ

28
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ವಾಮದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 82 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.00 19500.00 438790011985 10992101008425 ಹರಪನಹಳಿಳ

29
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬಿ.ಚಂದರಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ರಾಮಚಂದರಪಪ

272/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 688554914504 10850101027217 ಜಗಳ್ ರು

30
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶ್ಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಲಚಚನಾಯಕ 60/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 863548017425 200001813279 ಜಗಳ್ ರು

31
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬುಳ್ಾಳಪುರದ ಬುಕೆಕೋಶಪಪ ಬಿನ್ 
ಶರಣ್ಪಪ

139/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.50 25560.00 874033051263 10850101038505 ಜಗಳ್ ರು

32
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಂ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ 299 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಸುಗಂಧರಾಜ 

ಹ ವು
0.40 15000.00 433257533156 10838100009184 ಹರಪನಹಳಿಳ

33
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕೆ.ಕ್ಲಿಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 346/1 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 906179780919 10944101004438 ಹರಪನಹಳಿಳ

34
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ವಸಂತಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವನಗೌಡ 305/ಇ1 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1.20 21024.00 669656631468 10575100006508 ಹರಪನಹಳಿಳ

35
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಪಿ.ಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 194/ಎ ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 0.60 10512.00 642829363516 64171891404 ಹರಪನಹಳಿಳ

36
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಪಿಕೆಎಂ.ನಾಗಲ್ಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ 
ಚನುವಿೋರಯಯ

91 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1.00 17520.00 683586783691 06102200140754 ಹರಪನಹಳಿಳ

37
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಷಣ್ುಾಖಪಪ 24/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1.00 9122.00 393335126371 06102200083443 ಹರಪನಹಳಿಳ

38
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ರ್ೈ.ಕೆ.ಬಿ.ದುರುಗಪಪ ಬಿನ್ 
ಭಿೋಮಪಪ

499/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 3.20 56064.00 573924013651 10628100008158 ಹರಪನಹಳಿಳ

39
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಸ್.ಎಂ.ಸುವಣ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಪರಕಾಶಯಯ

404/ಎಸಿ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040 921293599921 06192250012894 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

40
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ವಿಶಾಕ್ುಮಾರ.ೆ ಸ್.ಎಂ ಬಿನ್ 
ಕೆ ಟರಯಯ

456/ಎ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 17040.00 25724092336 64104875403 ಹರಪನಹಳಿಳ

41
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಜಿ.ಕಾಳ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ ರುದರಗೌಡ 196 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಸುಗಂಧರಾಜ 

ಹ ವು
0.40 24000.00 745572596717 10770100040524 ಹರಪನಹಳಿಳ

42
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಂ.ದ ಡಿಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

7/ಎ1ಸಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು 0.60 9600.00 794468602885 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

43
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ನಿೋಲಮಾ ಕೆ ಂ ಅಂಜಿನಪಪ 59/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು 1.03 16479.00 788007327204 10628100016196 ಹರಪನಹಳಿಳ

44
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಅನಿತಾ.ಎಂ.ಎಸ್ ಕೆ ಂ ಪರದ್ದಪ್ 
ಕ್ುಮಾರ

401/5,447/

ಸಿ2ಎ,447/ಸಿ
2ಬಿ

ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.70 52020.00 289150360186 10687101043297 ಹರಪನಹಳಿಳ

45
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಹೆಚ್.ಪಂಚಪಪ  ಬಿನ್ 
ಕೆ ಟರಬಸಪಪ

306/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.30 18360.00 996941741654 ############### ಜಗಳ್ ರು

46
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಂ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ 299 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗುಲಾಬಿ 
ಹ ವು

0.40 20000.00 433257533156 10838100009184 ಹರಪನಹಳಿಳ

47
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಪಿ.ವಿೋರನಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಕ್ರಿವಿೋರನಗೌಡ

298/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.12 36124.00 631580218049 54042680144 ಹರಪನಹಳಿಳ

48
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಆರ.ಚಂದರಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಕೆಂಚನಗೌಡ

21/ಎ2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2.00 34080.00 914663421197 10628101011997 ಹರಪನಹಳಿಳ

49
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮುದುಕ್ಮಾ ಕೆ ಂ ಚಂದರಪಪ 58/ಬಿ3 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.80 30672.00 350464442081 003700101011434 ಹರಪನಹಳಿಳ

50
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ತಳ್ವಾರ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ 
ಮುದುಕ್ಪಪ

165/3ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.80 15600.00 645640036677 35071752039 ಹರಪನಹಳಿಳ

51
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕೆ.ಎಸ್. ಸುನಿೋಲ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಎಂ.ಸುರೆೋಶ

260 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.40 7800 673508883440 64121582188 ಹರಪನಹಳಿಳ

52
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಸಂಕೆೋಶ.ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಸಿ 
ಜಯದೋವ

266/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.40 7800.00 962508156629 64170070522 ಹರಪನಹಳಿಳ

53
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎ.ಎಲ್.ಶಿವಶಂಕ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಯಂಕಾನಾಯಕ

11/2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.80 15600.00 593440032735
341250010037660

1
ಹರಪನಹಳಿಳ

54
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕೆ ಟರೋಶ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ 
ನಾಗರಾಜಪಪ

66/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.40 27300.00 801406309673 10687101019519 ಹರಪನಹಳಿಳ

55
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಕೆ.ತಿಪಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದಿಪಪ 82 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.80 15600.00 746707190310 10992100000032 ಹರಪನಹಳಿಳ

56
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಡ್ಡ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ 
ಗುರುಸಿದಿಪಪ

460/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.80 15600.00 919560791690 10687100006454 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

57
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬಿ.ದೋರ್ಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ.ಬಸಪಪ 134/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.60 11700.00 807805385310 10992101001352 ಹರಪನಹಳಿಳ

58
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬಿ.ಶಂಭುಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ 
ನಾಗನಗೌಡ

38/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1.00 19500.00 512830039310 10628100014448 ಹರಪನಹಳಿಳ

59
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಪರಜಾಲ್.ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಎಂ.ಶಿವಯೋಗಿ

19/1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಸುಗಂಧರಾಜ 

ಹ ವು
0.80 30000.00 672871048659

341250010140410

1
ಹರಪನಹಳಿಳ

60
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎನ್.ದೋರ್ಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದಿಪಪ 114/3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 0.80 14016.00 826718456358 10523100005644 ಹರಪನಹಳಿಳ

61
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎನ್.ಅಜಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದಿಪಪ 223 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1.00 17520.00 794079239598 10523100757804 ಹರಪನಹಳಿಳ

62
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಟಿ.ನಾಗೋಂದರಪಪ ಬಿನ್ 
ಹೆ ನುಪಪ

106/ಎ,94/ಬಿ
1

ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 9840.00 987694999322 64141464126 ಹರಪನಹಳಿಳ

63
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬಿೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಹರಿಜನರ 
ನಾಗಪಪ

369/ಪಿ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.00 16000.00 674951573709
341250010078770

1
ಹರಪನಹಳಿಳ

64
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹರಿಜನರ 
ನಾಗಪಪ

369/ಪಿ2-ಪಿ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1.00 10000.00 244373421887 10770101023150 ಹರಪನಹಳಿಳ

65
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಡ್ಡ.ಬಸವನಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಚನುನಗೌಡ

189/ಎ ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 12000.00 457429227977
341250010020070

1
ಹರಪನಹಳಿಳ

66
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಸಿದಿಪಪ ಬಿನ್ ಗೌರಮಾ 30/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು 1.00 16000.00 257462591787 858110110000462 ಜಗಳ್ ರು

67
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಬಿ.ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಅಂಜಿನಪಪ

21/ಸಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹ ವು 1.00 10000.00 409450608633 10523100760156 ಜಗಳ್ ರು

68
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಜಿ.ಕಾಳ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ ರುದರಗೌಡ 196 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಸುಗಂಧರಾಜ 

ಹ ವು
1.00 37500.00 745572596717 10770100040524 ಹರಪನಹಳಿಳ

69
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಗಿರಿಯಮಾ ಕೆ ೋಂ  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 21/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ
ಸುಗಂಧರಾಜ 

ಹ ವು
0.50 18719.00 397523854836 10523100006147 ಹರಪನಹಳಿಳ

70
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಗಿರಿೋಶ್.ಎಂ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಜಿ.ಮಹ್ಾಲ್ಲಂಗಪಪ

196/ಸಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮವು 1.00 9840.00 497702220409 858110110000397 ಹರಪನಹಳಿಳ

71
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಪುಟೆನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಬೆ ೋಜಯನಾಯಕ

249/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.00 20000 652138187626 4242101001410 ಹರಪನಹಳಿಳ

72
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹೆ ಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸಿತೋಣ್ಯ

ಎಸ್.ಎಲ್.ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ 
ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗರಾಜು

185/ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00 318749477346 10984100000246 ಹರಪನಹಳಿಳ

73
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಜಗದ್ದೋಶ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ 189 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1 6500.00 765112366544 10850100051020 ಜಗಳ್ ರು

74
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ನಿೋಲಪುರ ಚನುಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಹನುಮಂತಪಪ

184/2 ತಲಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 10200.00 872741956013 10620100587906 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

75
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹರಿಜನ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 98 ತಲಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 10200.00 780719425671 10620101078266 ಹರಪನಹಳಿಳ

76
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಆರ.ಚಂದರಮಾ ಕೆ ಂ 
ಕೆಂಚನಗೌಡ

21/ಬಿ1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1 6500 350464442081 106281010111997 ಹರಪನಹಳಿಳ

77
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹಡಗಲ್ಲ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 
ಸಣ್ೆನಿಂಗಪಪ

150/8 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.4 2600 403564045317 10770100003663 ಹರಪನಹಳಿಳ

78
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎರಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಂದ್ದಬಸಪಪ
277/1,278/

ಎ1
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.7 8165 391424002684 64042722540 ಜಗಳ್ ರು

79
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ್

34/ಜಿ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.6 6999 565112366544 10650100005962 ಜಗಳ್ ರು

80
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ.ಡ್ಡ.ಭಿೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ
81/1,81/2,7

4/ಎ2
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.2 13998 302066613389 1085010107576 ಜಗಳ್ ರು

81
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಪರೋಮ ಕೆ ೋಂ ಓಂಕಾರಪಪ 104/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.6 18664 666235127902 10687101043668 ಹರಪನಹಳಿಳ

82
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ.ಜಿ.ಶಿವನಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

161/ಬಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 10200 226235127901 64129239786 ಹರಪನಹಳಿಳ

83
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನುಬಸಪಪ
74/ಜಿ,74/ಎ

ಪ್
ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.7 7140 407356049365 4242101001857 ಹರಪನಹಳಿಳ

84
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಂ.ಶಿವಮ ತಯಪಪ ಬಿನ್ 
ಮಹ್ಾದೋವಪಪ

338/ಎ3 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.8 5199 207356049365 10838100001673 ಹರಪನಹಳಿಳ

85
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ರಾಮಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 182 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.8 5100 264616472875 10620101001820 ಹರಪನಹಳಿಳ

86
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ.ಯೋಗಪಪ ಬಿನ್ 
ಕೆ ಟರಬಸಪಪ

259/ಇ1ಪಿ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 0.8 5200 10644100013261 10644100013261 ಹರಪನಹಳಿಳ

87
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಸಂತ ೋಷ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 
ನಾಗರಾಜ

106/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ಂದು ಬಾಳೆ 1 6500 930097739316 10644100017372 ಹರಪನಹಳಿಳ

88
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಂ ಪರುಶರಾಮಪಪ ಬಿನ್ 
ಭಿೋಮಪಪ

353/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.9 5112 513365751434 ############### ಜಗಳ್ ರು

89
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಲಲ್ಲತಮಾ ಕೆ ೋ ದಾಯಮಪಪ 272/ಬಿ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 3407 554116247069 10850100044122 ಜಗಳ್ ರು

90
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕೆ ಚೌಡಮಾ ಕೆ ೋ ಅಂಜಿನಪಪ 346/ಎ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 6816 399394430688 10850100046986 ಜಗಳ್ ರು

91
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಲಲ್ಲತಮಾ ಕೆ ೋ ದಾಯಮಪಪ 272/ಬಿ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.6 4486 554116247069 10850100044122 ಜಗಳ್ ರು

92
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಿ.ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 271 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 2840 778421431628 20252112458 ಜಗಳ್ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

93
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಗಿತಿೋಪಪ 106/ಸಿ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 10200 40810175647 669101090987 ಜಗಳ್ ರು

94
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಸಾಬಳಿಳ ಪುಷಪ ಕೆ ೋಂ ಸಾಬಳಿಳ 
ಜಂಬಣ್ೆ

134/ಎ ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 5680 658762716144 10944101000025 ಹರಪನಹಳಿಳ

95
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್.ಕೆ ಟರೋಶಪಪ ಬಿನ್ 
ಮಹ್ಾದೋವಪಪ

197/1 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.9 5112 353401205368 10575100003950 ಹರಪನಹಳಿಳ

96
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಚಿನುಪಪ ಬಿನ್ ಚನುಬಸಪಪ 192/1 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 4544 396655747359 10742101055618 ಹರಪನಹಳಿಳ

97
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎಸ್.ಪರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್ 
ಚನುಬಸಪಪ

193/2 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.8 10224 781436077448 10742100003098 ಹರಪನಹಳಿಳ

98
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆ ನುಪಪ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಸಿದಿಪಪ

135/1,135/

ಎ
ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.2 6816 420653125684 64081700035 ಹರಪನಹಳಿಳ

99
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ತಳ್ವಾರ ಪ್ಾವತಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಟಿ.ಹ್ಾಲಪಪ

129/ಸಿ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.8 5100 388425302681 10770100035996 ಹರಪನಹಳಿಳ

100
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಒಂದನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಣ್ಕಾರ ಪ್ಾಲಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ 
ಹ್ಾಲಪಪ

26/ಬಿ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.14 4559 685473167966 3624201079 ಹರಪನಹಳಿಳ

101
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಸಿ.ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ 
ಷಣ್ುಾಖಪಪ

26/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 5680 654016152530 6102200074384 ಹರಪನಹಳಿಳ

102
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಎನ್.ಕೆ ಟರೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲಿಪಪ
280/ಎ,280/

ಬಿ,280/ಸಿ
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 6816 700464511330 10628101010268 ಹರಪನಹಳಿಳ

103
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಸಂಕಾಳ್ ಬಿನ್ 
ಮಂಜುನಾತ ಸಂಕಾಳ್

164,163 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 2 11360 384413682521 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

104
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಪಿಕೆಎಂ.ನಾಗಲ್ಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ 
ಚನುವಿೋರಯಯ

91 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯರಲ 1 17520 683586783691 06102200140754 ಹರಪನಹಳಿಳ

105
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಲಕ್ಷ್ಾಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಲಕ್ಷಾಣ್ನಾಯಕ

240/2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 1 2000 443790641526 4242110000009 ಹರಪನಹಳಿಳ

106
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಕಾಯನಾಯಕ 124/ಎ1ಎ ಅರಸಿೋಕ್ರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಗೋರು 1 2000 807153329863
341250010030330

1
ಹರಪನಹಳಿಳ

107
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಬಸವರಾಜಪಪ .ಕೆ.ಹಚ್ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಹನುಮಂತಪಪ

425/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.8 4544 378670360956 10850101002829 ಜಗಳ್ ರು

108
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೋಾಂ ಜಾತಪಾ 53 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮವು 1 20000 408367203555 10687100004505 ಹರಪನಹಳಿಾ

109
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ ಮ್ಡಿವಾಳರ ಮಂಜಪಾ  

ಬಿನ್ ಪರುಸಪಾ 69/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮವು 1 20000 536467785728 4242118000192 ಹರಪನಹಳಿಾ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

110
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ ಕೆ.ರವಿಚಂದ್ಾ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಕೆ.ಗೋಣೆಪಾ 81/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮವು 1.4 28000 397400071009 3412500100986701 ಹರಪನಹಳಿಾ

111
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ ಸುಭಾಷ್.ಎಾಂ.ಕೆ  ಬಿನ್ 

ಕೆಾಂಚಪಾ
77/ಪ್ಲ1,112/

ಬಿ3
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮವು 1 20000 530853016657 001001008724 ಹರಪನಹಳಿಾ

112
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ ಹಾವನೂರು ನಾಂಗಪಾ  

ಬಿನ್ ಕರೆಮ್ಲಿ್ಪಾ 237/ಬಿ4 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮವು 1.1 22000 883199426085 4242101000213 ಹರಪನಹಳಿಾ

113
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪುನಃಶಛೋತನ ಎಾಂ.ಗೌರಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಎಾಂ.ಬಸವರಾಜಪಾ 128/ಎಪ್ಲ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮವು 1 20000 788195748010 1077010006268 ಹರಪನಹಳಿಾ

114
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ

ಶಿರೋ ಸದುೆರು ಯತಿರಾಜ 
ಪರಮಹಂಸ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

24/ೆ ,26/ಎ,

22,25/2,26
ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ

ಸಮುದಾಯ 
ಕೆರೆ

10 533000.00 533000.00 4242101010418 ಹರಪನಹಳಿಳ

115
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ

ಶಿರೋ ಬನಶಂಕ್ರಿ ನಿೋರು 
ಬಳೆಕ್ದಾರರ ಸಂಘ, ಸಾಸಿಾಹಳಿಳ

86/ಎ,86/1,

88/ಬಿ2,88/ಸಿ
,87/ಬಿ1,87/

ಬಿ286/ಬಿ

ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದಾಯ 

ಕೆರೆ
11.76 400000.00 400000.00 10742101060735 ಹರಪನಹಳಿಳ

116
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ

ಶಿರೋ ಅನುಪ್ಣ್ಣೋಯಶಾರಿ 
(ಸಾವಯವ) ಜೆೈವಿಕ್ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಘ 

(ರಿ)

11/ಎ,19/ಬಿ
ಡ್ಡ1,19/ಬಿಡ್ಡ2

,15/ಬಿ,19/1,

19/ಸಿ2

ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದಾಯ 

ಕೆರೆ
8.56 400000.00 400000.00

341200010004130

1
ಹರಪನಹಳಿಳ

117
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ

ಶಿರೋ ಹುಲ್ಲಕ್ುಂಟೋಶಾರ ನಿೋರು 
ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ" ಶಿರಗಾನಹಳಿಳ

30/ಎ2,463/

ಇ1,471/ಬಿ5,

482,34/ಎ1

ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದಾಯ 

ಕೆರೆ
6.63 400000.00 400000.00 10838101104905 ಹರಪನಹಳಿಳ

118
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ

ಎಸ್.ಎಂ.ಸುವಯಣ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಪರಕಾಶಯಯ

403/pi2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 921293599921 06192250012894 ಹರಪನಹಳಿಳ

119
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ್ಲ

ಎಸ್.ಎಂ.ರತುಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಎಸ್.ಎಂ.ಕೆ ಟರಯಯ

410/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 50000.00 490479435453 6192250012841 ಹರಪನಹಳಿಳ

120
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಕೆೋಶಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಡಿನಾಯಕ 300/2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 1.60 25600 523915542721 10628100016612 ಹರಪನಹಳಿಳ

121
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ನಾಗಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆೋಶ್ಾಯನಾಯಕ 300/1ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕ್ಲಿಂಗಡ್ಡ 0.40 6400 632793059606 10628101005226 ಹರಪನಹಳಿಳ

122
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಬಿ.ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಫಕ್ಲಕೋರಪಪ 353/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಿಡ್ಡ ಸೌತ 1.00 16000 208369296239 64053679731 ಹರಪನಹಳಿಳ

123
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಎಸ್.ಎಂ.ಸುಶಿೋಲಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಎಸ್.ಎಂ.ಸದ ಯೋಜಾತಯಯ

164/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟ ಮಾಟ ೋ 2.00 16000 978565489181 10628101074385 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

124
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಯಕ್ಷಲುಪರದ ಕಾಳ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಸುಭಾಷ್

544/ಸಿ3 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.50 8000 222669162569
341250010126350

0
ಹರಪನಹಳಿಳ

125
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಪಿ.ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ  
ಚನುವಿೋರಪಪ

176/ಬಿ2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 0.65 10400 876444569752
341250010000890

0
ಹರಪನಹಳಿಳ

126
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಎಸ್.ಎಂ.ಸುವಯಣ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಪರಕಾಶಯಯ

404/ಎಸಿ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯಿ 1.00 16000 921293599921 06192250012894 ಹರಪನಹಳಿಳ

127
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಎಸ್.ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 114/1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.60 9600 843227833573 64135013487 ಹರಪನಹಳಿಳ

128
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಎಸ್.ಎಂ.ಬಸವಲ್ಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ 
ಕೆ ಟರಯಯ

407/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯಿ 0.40 6400 839581194619 06192200049623 ಹರಪನಹಳಿಳ

129
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಎಸ್.ಎಂ. ಮಂಜಯಯ ಬಿನ್ 
ಕೆ ಟರಯಯ

408 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯಿ 0.60 9600 789837934331 06192250012856 ಹರಪನಹಳಿಳ

130
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಬಣ್ಕಾರ ಸದ ಯೋಜಾತ  ಬಿನ್ 
ಶರಣ್ಪಪ

48/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.00 16000 359735377905 10523100004216 ಜಗಳ್ ರು

131
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಪುಷಾಪ ಕೆ ೋಂ ಮರುಳ್ಸಿದಿಪಪ 86/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.95 15200 855177124129 647118515 ಜಗಳ್ ರು

132
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಡೆ ಂಬರ ಗಂಗವಾ ಕೆ ೋಂ 
ನಾಗಪಪ

52/ಹೆಚ್2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.95 15200 208281778364 417402010030489 ಜಗಳ್ ರು

133
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching
ಮಹ್ಾಂತೋಶ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 95/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.95 15200 493329786006 10850101024742 ಜಗಳ್ ರು

134
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಡ್ಡ.ಸಣ್ೆ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಪಪ

90/ಇ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.00 16000 242203727729 41742010006113 ಜಗಳ್ ರು

135
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಮಲಿಮಾ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿ 
ಹನುಮಪಪ

29/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.00 16000 958566479360 10523130000557 ಜಗಳ್ ರು

136
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಎರಡೆತಿತನಹಳಿಳ ರತುಮಾ ಕೆ ೋಂ  
ಹೆ ನುಪಪ

172/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.00 16000 583140734275 4242101008078 ಹರಪನಹಳಿಳ

137
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಕೆ ಟರಮಾ ಅಧಿಕಾರ  ಕೆ ೋಂ 
ಎಂ.ಬಿ.ಅಧಿಕಾರ

168/ಎಬಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.00 16000 360838391511 06102200080322 ಹರಪನಹಳಿಳ

138
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಹವಿಯ ಗಿರಿಜಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಹನುಮಂತಪಪ

14/ಸಿ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯಿ 0.40 6400 583140734275 10620100584453 ಹರಪನಹಳಿಳ

139
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ದ್ದದ್ದೆ ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ 
ಶ್ಾಂತಲ್ಲಂಗಪಪ

246/ಸಿ2,241

/ಎ
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.00 16000 908756834690 10523100006748 ಹರಪನಹಳಿಳ

140
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಲಕ್ಷ್ಾೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಶಿೋಲಾಯನಾಯಕ

40/ಬಿ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.00 16000 919395066973 10644100018116 ಹರಪನಹಳಿಳ

141
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಯಕ್ಷಲುಪರದ ಕಾಳ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಸುಭಾಷ್

544/ಸಿ4,546

/ಎ3ಎ
ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.00 16000 222669162569

341250010126350

1
ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

142
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Plastic 

Mulching

ಯಕ್ಷಲುಪರದ ಕಾಳ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಸುಭಾಷ್

546/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.00 8000 222669162569
341250010126350

1
ಹರಪನಹಳಿಳ

143
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಎಸ್ ಎಂ ಮಂಜಯಯ ಬಿನ್ 
ಕೆ ೋಟರಯಯ

426/7, 

345/ಎ1
ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1.6 1680 789837934331 789837934331 ಹರಪನಹಳಿಳ

144
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಎಸ್ ಎಂ ರತುಮಾ ಕೆ ೋ ಎಸ್ 
ಎಂ ಕೆ ೋಟರಯಯ

583/ಡ್ಡ, 

583/ಇ, 

591/ಎ1, 

592/*

ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.1 1320 490479435453 490479435453 ಹರಪನಹಳಿಳ

145
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಚನುಕೆೋರಿ ಶಿವರಾಮಪಪ 92/ಬಿ2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1200 326582306610 326582306610 ಹರಪನಹಳಿಳ

146
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಸಿ ನವಿೋನ ಬಿನ್ ಚನುಕೆೋರಿ 
ಶಿವರಾಮಪಪ

173/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮೋಟ 1.8 2040 911949578942 911949578942 ಹರಪನಹಳಿಳ

147
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಗದ್ದಗಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 
ಯಡ್ಡಹಳಿಳ

366/ಎ2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 1080 846917070789 846917070789 ಹರಪನಹಳಿಳ

148
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಟಿ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ

111/ಎ, 

112/ಎ
ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.1 1320 738613610839 738613610839 ಹರಪನಹಳಿಳ

149
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ತಳ್ವಾರ ಮಲಿಮಾ ಕೆ ೋ 
ಮರಿಯಪಪ

370/ಐಪಿ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1.1 1320 895000597684 895000597684 ಹರಪನಹಳಿಳ

150
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಹ್ಾಲವಾ ಕೆ ೋ ನಾಗಪಪ 41/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1080 259667902162 259667902162 ಹರಪನಹಳಿಳ

151
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಜಯಶಿರೋ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಕೆ ೋ ಮಹೆೋಶ 22 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ

ಚಾಂಡ-

ಹೂ, 

ಸೇವಂತಿಗೆ,

1 1200 584552690231 584552690231 ಹರಪನಹಳಿಳ

152
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಎಂ ಎಂ ಗಿೋತಾ ಕೆ ೋ ಕ್ರಿಬಸಯಯ 269/ಬಿ2 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಾ 0.6 720 648878362212 648878362212 ಹರಪನಹಳಿಳ

153
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಶಿವಮಾ ಕೆ ೋ ರಾಮಪಪ 171/3, 

137/ಎ1
ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಾ 1 1080 768814909334 768814909334 ಹರಪನಹಳಿಳ

154
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ರ್ೈಕೆಬಿ ದುರುಗಪಪ ಬಿನ್ 
ಭಿೋಮಪಪ

499/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಪಯ ರಲ್ 1 1080 573924013651 573924013651 ಹರಪನಹಳಿಳ

155
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಎಸ್ ಎಲ್ ವಿಜಯ್ ಕ್ುಮಾರ 
ಬಿನ್ ಲ್ಲಂಗರಾಜ್

186 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸಪೋಟ 1 1200 318749477346 318749477346 ಹರಪನಹಳಿಳ

156
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ದಾಯಮನಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಮಲಿನಗೌಡ

38/1,341/1,

2
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟೋಮೋ

ಟ, ನುಗೆೆ 1 1200 368901556573 368901556573 ಹರಪನಹಳಿಳ

157
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಉಪ್ಾಪರ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋ 
ಮಂಜಪಪ

685/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 1.2 1380 270464957608 270464957608 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

158
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ ಕೆ ೋ ದುರುಗಪಪ 361/ಬಿ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 0.9 1080 335419638920 335419638920 ಹರಪನಹಳಿಳ

159
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ತಳ್ವಾರ ದುರುಗಮಾ ಕೆ ೋ 
ಭರಮಪಪ

661/ಎ2, 

663/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 1.2 1380 396961656137 396961656137 ಹರಪನಹಳಿಳ

160
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಶಿವಶಂಕ್ರಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಡವಿಗೌಡ 517/ಎ1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಸೌತಕಾಯಿ, 

ಈರೆಕಾಯಿ & 

ಚಂಡು ಹ 
1.1 1320 5454038768264 5454038768264 ಹರಪನಹಳಿಳ

161
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಸರೆ ೋಜಬಾಯಿ ಕೆ ೋ ಬಡಗಿ 
ರ ಪಿನಾಯ್ಕ

1/ಪಿ190 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
 & ಈರುಳಿಳ

1.8 2040 690636709565 690636709565 ಹರಪನಹಳಿಳ

162
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ದಾಯಮಜಿಜ ತಿಮಾಕ್ಕ ಕೆ ೋ 
ರೆ ಕ್ಕಪಪ

50/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮೋಟ 1.6 1800 864179777965 864179777965 ಹರಪನಹಳಿಳ

163
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಸಣ್ೆಪಪ ಮಾಳಿಮನಿ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಪಪ ಮಾಳಿಮನಿ

238/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮೋಟ 1.2 1380 970238000523 970238000523 ಹರಪನಹಳಿಳ

164
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಗುಡದಾರದ ಡಿನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ 
ಭಮಯಲ್ಲಂಗಪಪ

414/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮೋಟ 1.4 1380 762535849360 762535849360 ಹರಪನಹಳಿಳ

165
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಬಸಮಾ ಕೆ ೋ ಬಸವರಾಜಪಪ 261/ಸಿ ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ

ದಾಳಿಂಬೆ, 

ಪಪ್ಾಪಯಿ
1.2 1380 511603703899 511603703899 ಜಗಳ್ ರು

166
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಐ ಎನ್ ಈಶಪಪ ಬಿನ್ 
ನಂಜುಡಪಪ

376/ಬಿ2 ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ
ಟ ೋಮೋಟ,

ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
1 1080 399354472938 399354472938 ಜಗಳ್ ರು

167
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಮಡ್ಡವಾಳ್ರ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ 
ಪರಶುರಾಮಪಪ

69/* ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು,ನುಗೆ 1 1080 536467785728 536467785728 ಹರಪನಹಳಿಳ

168
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಎ ಸಿದಿೋಶಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 
ಉಜಿಜನಪಪ

392/ಬಿ ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1080 260659007768 260659007768 ಜಗಳ್ ರು

169
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಲಕ್ಕಪಪರ ಹೆ ನುಪಪ ಬಿನ್ 
ದ ಡಿಬಸಪಪ

165/1 ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ
ಅಡ್ಡಕೆ, 

ಟ ೋಮೋಟ
1.2 1380 334926824112 334926824112 ಹರಪನಹಳಿಳ

170
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಮಾಳಿ ಪ್ಾವಯತಮಾ ಕೆ ೋ 
ಸಿದಿವಿೋರಪಪ

335/* ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.8 2040 929193241076 929193241076 ಹರಪನಹಳಿಳ

171
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಗೌರಮಾ ಕೆ ೋ ಜಾತಪಪ 53 ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.8 2040 408367203555 408367203555 ಹರಪನಹಳಿಳ

172
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಹರಿಜನ ತಿರುಕ್ವಾ ಕೆ ೋ ಗಂಗವಾ 148/ಎ ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1200 703678256559 703678256559 ಜಗಳ್ ರು

173
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ನಿಂಗವಾ ಕೆ ೋ ಗಂಗವಾ 195/ಡ್ಡ ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ

ಸೌತಕಾಯಿ, 

ಈರೆಕಾಯಿ
1.1 1320 906606978236 906606978236 ಜಗಳ್ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

174
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಎಂ ತಿಮೆಾೋಶಿ ಬಿನ್ ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ 125/ಬಿ2 ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 0.6 720 545099939691 545099939691 ಜಗಳ್ ರು

175
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಕೆ ಎಂ ರೆೋವಣ್ಸಿದಿಯಯ ಬಿನ್ 
ವಿೋರಯಯ

280/ಬಿ ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1.2 1380 938050729185 938050729185 ಜಗಳ್ ರು

176
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಆಲ ರು ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ 
ಕ್ುಂಬಪಪ

418/ಸಿ1 ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 0.9 1080 717632236319 717632236319 ಜಗಳ್ ರು

177
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಶಿಲಪ ಡ್ಡ ಕೆ ೋ ಚಂದರಹ್ಾಸ 148/4 ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಶಿರೋಗಂಧ 1.2 1380 735917620144 735917620144 ಜಗಳ್ ರು

178
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಕ್ಸವನಹಳಿಳ ಹನುಮವಾ ಕೆ ೋ 
ಹನುಮಪಪ

178/ಬಿ, 

177/ಬಿ
ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.6 720 891307884795 891307884795 ಹರಪನಹಳಿಳ

179
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಎ ಬಿ ಬಸವನಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಕೆ ಟರಬಸವನಗೌಡ

26 ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ
ನುಗೆ, 

ಟ ೋಮೋಟ, 

ಪ್ಾಯರಲ
1 1200 303003815578 303003815578 ಹರಪನಹಳಿಳ

180
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಪರಮೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 475/ಬಿ ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1200 656311797566 656311797566 ಹರಪನಹಳಿಳ

181
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಹ್ಾಲ್ಲೋಶ ಬಿನ್ ದತತಪಪ 475/3 ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.6 1800 676152475671 676152475671 ಹರಪನಹಳಿಳ

182
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಸಿದಿಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 475/2 ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.6 1800 993401005574 993401005574 ಹರಪನಹಳಿಳ

183
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ 
ಸಿದ್ದಿಂಗಪಪ

247/ಎ2 ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.6 1800 463833864487 463833864487 ಹರಪನಹಳಿಳ

184
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಸುಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 
ಮೃತುಯಂಜಯಪಪ

148/2 ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.2 1380 760276433638 760276433638 ಹರಪನಹಳಿಳ

185
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಉಮಾಪತಿ ಬಿನ್ ಸಿದಿಲ್ಲಂಗಪಪ 464/ಎ2 ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 900 443736091084 443736091084 ಹರಪನಹಳಿಳ

186
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಬಸವನಗೌಡ ಪಿ ಬಿನ್ ಮರುಳ್ 
ಸಿದಿಪಪ

252/* ಅರಸಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 900 355914539474 355914539474 ಜಗಳ್ ರು

187
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಹೆಚ್ ಚಿಕ್ಕಪಪ ಬಿನ್ ಗ ಡಿಪಪ 266/* ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ-ಹ 1.2 1380 931929316712 931929316712 ಹರಪನಹಳಿಳ

188
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಕೆ ಈರಮಾ ಕೆ ೋ ಚಿಕ್ಕಪಪ

320/2, 

321/1
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 0.6 720 427455597077 427455597077 ಹರಪನಹಳಿಳ

189
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಹೆಚ್ ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆ ೋ 
ಪರಶುರಾಮಪಪ

91/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1200 463071071309 463071071309 ಹರಪನಹಳಿಳ

190
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ವಿರ ಪಪಪ 98/ಬಿ2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.6 720 758121960939 758121960939 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

191
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಹುಲ್ಲಕ್ಟೆ ರಾಚ ೋಟಪಪ ಬಿನ್ 
ಹುಲ್ಲಕ್ಟೆ ಹ್ಾಲಪಪ

18/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮೋಟ 0.6 720 788582902816 788582902816 ಹರಪನಹಳಿಳ

192
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಹ್ಾವನ ರು ಆನಂದ ಬಿನ್ 
ಚಿಕ್ಕಪಪ

329/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟ ೋಮೋಟ 0.6 720 289751743654 289751743654 ಹರಪನಹಳಿಳ

193
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಎಂ ಮ ಗನಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಪಕ್ಲಕೋರಗೌಡ

153/ಎಪಿ3 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.6 1800 918866249248 918866249248 ಹರಪನಹಳಿಳ

194
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಬುಡ್ಡಿ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿ 
ಪತರಪಪ

117/2 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1200 793319537617 793319537617 ಹರಪನಹಳಿಳ

195
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಚನುಬಸಮಾ ಕೆ ೋ ಬಸವಣ್ಣಪಪ

165/3,165/

ಎ
ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1200 312046205502 312046205502 ಹರಪನಹಳಿಳ

196
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಚಿಕ್ಕಳಿಳ ಜಯರತುಮಾ ಕೆ ೋ 
ಬಸವರಾಜ

111/ಇ1 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
, ಟ ೋಮೋಟ

1 1200 845677414291 845677414291 ಹರಪನಹಳಿಳ

197
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋ 
ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಪರಭುಗೌಡ

47/ಎ ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1200 931694027089 931694027089 ಹರಪನಹಳಿಳ

198
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಎಂ ಎಂ ಅನುಪ್ಣ್ಯಮಾ ಕೆ ೋ 
ಎಂ ಎಂ ವಿೋರಯಯ

260/ಎ, 

172/2
ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.8 2040 333838859163 333838859163 ಹರಪನಹಳಿಳ

199
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಎಸ್ ಎಲ್ ಸುರೆೋಶಗೌಡ ಬಿನ್ 
ತಿಮಾನಗೌಡ

54/ಡ್ಡ, 52/4 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.2 1380 543471329184 543471329184 ಹರಪನಹಳಿಳ

200
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM

ಹುಕ್ಕಂಡ್ಡ ಕೆ ೋಟರೋಶ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 
ಬಸವಲ್ಲಂಗಪಪ

250/ಡ್ಡ ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.9 1080 926983502254 926983502254 ಹರಪನಹಳಿಳ

201
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಹ್ಾಲಮಾ ಕೆ ೋ ಕೆಂಚಪಪ 173/2 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.2 1380 974586143334 974586143334 ಹರಪನಹಳಿಳ

202
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
 INM-IPM ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋ ಮಂಜಪಪ 685/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.2 720 270464957608 270464957608 ಹರಪನಹಳಿಳ

203
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಯಂತ ರೋಪಕ್ರಣ್

ಟಿ.ದ ಡಿಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ ಬಿನ್ 
ಮಲಿನಗೌಡ

67/ಎ,66/ಎ

         

ತಕ್ಕಲಕೆ ೋಟ  
        

(ಸಿರಗುಪ ತಾ)

ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.52 75000.00 419506983738 2013740676 ಸಿರಗುಪಪ

204
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್

ಶಿರೋಮತಿ ದಾಯಮಜಿಜ ತಿಮಾಕ್ಕ 
ಕೆ ಂ ರೆ ಕ್ಕಪಪ

50/2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್ 4.00 200000.00 ############## 4242101006224 ಹರಪನಹಳಿಳ

205
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):
ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್

ಎನ್.ಬಾಳ್ಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ನಾಣ್ಯನಾಯಕ

65/4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್ 1.00 200000.00 276404414396 10850100052881 ಹರಪನಹಳಿಳ

206
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

Solar 

dehydration
ಬಸವಂತಪಪ. ಎಂ.ಬಿನ್ ಬುಳ್ಳಪಪ

427/1,427/

2
ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ
/ದಾರಕ್ಷ್

1.6 228000.00 500024074692 10770100038486 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

207
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ದಾಸರ ತಿಮಾಪಪ ಬಿನ್ 
ಗ ೋವಿಂದಪಪ

349/1,30/ಇ ಚಿಗಟೋರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1.6 87500.00 891636522654 10252200026225 ಹರಪನಹಳಿಳ

208
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಲಕ್ಷನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ 350/2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 343523726725 4242101005133 ಹರಪನಹಳಿಳ

209
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ರತಿುಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಹನುಮಂತನಾಯಕ

491/ಬಿ2ಪಿ10

1
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 358619769454 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

210
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹರಿಜನ 
ನಾಗಪಪ

369/ಪಿ3-ಪಿ1 ತಲಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 244373421887 10770101023150 ಹರಪನಹಳಿಳ

211
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಭಿೋಮಪಪ ಬಿನ್  ಹರಿಜನ 
ನಾಗಪಪ

369/ಪಿ1 ತಲಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 674951573709 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

212
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಜಿ.ದುಗಾಯನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ 
ಹಿೋಯಾಯನಾಯ್ಕ

241/ಎಬಿ3 ಚಿಗಟೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.60 87500.00 277200017900 10767100003057 ಹರಪನಹಳಿಳ

213
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಪ್ಯಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಮಂಗಿನಾಯಕ

392/ಪಿ18 ತಲಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 911173207484 1077010034437 ಹರಪನಹಳಿಳ

214
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಸರೆ ೋಜಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಕ್ೃಷೆನಾಯಕ

1/ಪಿ120 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.65 87500.00 690636709565 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

215
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಜಗಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ 
ಕ್ಲೋಮಯನಾಯಕ

341/ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 1.20 87500.00 615371959624 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

216
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶ್ಾರದಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷೆಪಪ 48/1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 752724966609 10770100300132 ಹರಪನಹಳಿಳ

217
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಬುಳ್ಳನಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಅಜಜನಗೌಡ

114/ಸಿ1 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.6 87500.00 334936913078 10742100007482 ಹರಪನಹಳಿಳ

218
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಗೌಡುರ ನಿಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಿೋಲಪಪ 362/9ಪಿ2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.72 83121.00 469785189563 10628100003378 ಹರಪನಹಳಿಳ

219
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಶಿವಮಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ
171/ಬಿ,137/

ಎ1
ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 87500.00 768814909334 10944101024089 ಹರಪನಹಳಿಳ

220
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಲ್ಲಗೋರನಿಂಗನಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಆನಂದಗೌಡ

179/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 341270048415 34040580467 ಹರಪನಹಳಿಳ

221
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಚನುಮಾ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಾಪಪ 189/ಸಿ2 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.2 87500.00 766860533516 10575100121248 ಹರಪನಹಳಿಳ

222
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಎಂ.ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ 
ನನುಸಾಬ್

179/ಎ13 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.6 87500.00 965286944660 10628100020111 ಹರಪನಹಳಿಳ

223
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಸುಭದರಮಾ ಕೆ ೋಂ ಹ್ಾಲ್ಲೋಶಪಪ
421/2,443/

4,421/ಎ3
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.32 87500.00 597377549069 10628100300385 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

224
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕೆ.ಪರುಸಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ರಡ್ಡ ಕೆಂಚಪಪ 442/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.6 87500.00 670803716003 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

225
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಮಣ್ಣಗಾರ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ಂ 
ಕ್ನಕ್ಪಪ

86/ಎ2 ತಲಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 431437107475 10838100123524 ಹರಪನಹಳಿಳ

226
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಬಿ.ರತುಮಾ ಕೆ ಂ ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ
270/ಡ್ಡ1,27

0/ಡ್ಡ2
ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.4 87500.00 991654506370 10742101008407 ಹರಪನಹಳಿಳ

227
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಗಿಡ್ಡನಹಳಿಳ ಶ್ಾಂತಮಾ ಕೆ ಂ 
ಸಿದಿೋಶಪಪ

107/11 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2 87500.00 536878010151 10687100003146 ಹರಪನಹಳಿಳ

228
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಕ್ರಿಯಪಪ.ಕೆ ಬಿನ್ ಸಣ್ೆ 
ಹನುಮಪಪ.ಕೆ

61/ಬಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.16 87500.00 534967714154 10770100036736 ಹರಪನಹಳಿಳ

229
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ
454/ಬಿ2,45

4/ಬಿ4
ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.28 87500.00 497308446482 10252200027491 ಹರಪನಹಳಿಳ

230
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 122/3 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.58 87500.00 721083831240 10742101005172 ಹರಪನಹಳಿಳ

231
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ನಿಚಚವಾನಹಳಿಳ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ 
ಬಿೋಮಪಪ

30/ಬಿ3 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 334685667933 10252200010719 ಹರಪನಹಳಿಳ

232
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಮ ಗನಗೌಡ ಬಿನ್ ಫಕ್ಲಕೋರಗೌಡ 153/ಎಪಿ3 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.8 87500.00 918866249248 6102200092613 ಹರಪನಹಳಿಳ

233
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಬಣ್ಕಾರ ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ 
ಬಣ್ಕಾರ ಚನುಬಸಪಪ

481/3 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.6 87500.00 946586910774 10575100006531 ಹರಪನಹಳಿಳ

234
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಅಗಸರ ಅಜಜಪಪ ಬಿನ್ ಭಿೋಮಪಪ 33/ಸಿ ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 87500.00 887851815622 10742100005338 ಹರಪನಹಳಿಳ

235
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಈರುಳಿಳ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

ಲಚಚಪಪ ಬಾಲ್ಲೋನಹಳಿಳ ಬಿನ್ 
ಪರಸುರಾಮಪಪ

1 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 4 87500.00 394894312808 34027270260 ಹರಪನಹಳಿಳ

236
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ನುಪುಜಿಜ ದಡಾರದಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ನುಪುಜಿಜ ಬಸಪಪ

 - ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 698675713651 1062010585659 ಹರಪನಹಳಿಳ

237
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಕೆ.ಯುಸಪ್ ಬಿನ್ ಗಪಸಾಯಬ್  - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 705284304806 4242108004978 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

238
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಎ.ಅಬುಿಲೆಪರ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ 
ಹುಸೋನ್ ಬೆೋಗ್

 - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 844522760011 4242108004531 ಹರಪನಹಳಿಳ

239
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಕೆ.ಹನುಮಂತಶಟಿೆ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ನಾಗರಾಜಶಟಿೆ

 - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 336828353146 54042689487 ಹರಪನಹಳಿಳ

240
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಕೆ.ರಾಘರ್ೋಂದರಶಟಿೆ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ನಾಗರಾಜಶಟಿೆ

 - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 270881896867
341252500100107

000
ಹರಪನಹಳಿಳ

241
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಚಲುವಾದ್ದ ಫಕ್ಲಕೋರಪಪ ಬಿನ್ 
ಯಮನ ರಪಪ

 - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 802736491644 64119287653 ಹರಪನಹಳಿಳ

242
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಗಿಡಿಳ್ ನಿಂಗಪಪ  - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 585489992333 64017698227 ಹರಪನಹಳಿಳ

243
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ  - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 575943544622
341250010105750

0
ಹರಪನಹಳಿಳ

244
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾರ್ಥ  - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 514506464024
341250010063780

1
ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

245
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಲ್ಲ ೋಕೆೋಶರಾವ್ ಬಿನ್ 
ಸುಭರಮಣ್ಯ

 - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 442779195531 10628100003700 ಹರಪನಹಳಿಳ

246
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಸುಜಯಯ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲಪಪ  - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 816679617596 640392559534 ಹರಪನಹಳಿಳ

247
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಅಜಿೋಜ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಉಮರಸಾಬ್  - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 885448488860 39085362723 ಹರಪನಹಳಿಳ

248
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಜಿ.ಪಿೋರ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ 
ಸಾಬ್

 - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 447806100219 4242101001717 ಹರಪನಹಳಿಳ

249
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ (NHM):

ಹಣ್ುೆ ಮಾರಾಟ 
ಮಾಡುವ ತಳ್ುಳವ 
ಸಿಿರ/ಚರ ಗಾಡ್ಡ 

(Vendingcart)

ಕೆ.ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ದಂಡೆಮಾ  - ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 15000.00 916414928993 10628101034943 ಹರಪನಹಳಿಳ

250
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ತಿಮಾಪಪ ಹರಪನಹಳಿಳ 187/*/A2 ಅರಸಿಕೆೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಹ 1.43 14300 466867046935 6102200024545 ಹರಪನಹಳಿಳ

251
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ

ಕೆ ೋವಿಡ್-19 ಹ  
ಬೆಳೆಗಾರರ 
ಪರಿಹ್ಾರಧನ

ದಂಡೆಯಮಾ ಇಟಿಗಿ 347/*/J ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಹ 0.50 5000 304553462091 10628131012358 ಹರಪನಹಳಿಳ

252
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ದ ಡಿಮನಿ ಗ ೋಪಲಪಪ ಬಿನ್ 

ಕ್ೃಷೆಪಪ
10/4. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

4000 

ಚ.ಮಿೋ
618464 785658599752 10523100000662 ಜಗಳ್ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

253
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ದ ಡಿಮನಿ ಗ ೋಪಲಪಪ ಬಿನ್ 

ಕ್ೃಷೆಪಪ
10/4. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

4000 

ಚ.ಮಿೋ
 - 785658599752 10523100000662 ಜಗಳ್ ರು

254
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 

ಹನುಮಂತಪಪ
27/ಹೆಚ್4 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

3936 

ಚ.ಮಿೋ
612220 606138864635 920010007544110 ಜಗಳ್ ರು

255
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 

ಹನುಮಂತಪಪ
27/ಹೆಚ್4 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

3936 

ಚ.ಮಿೋ
 - 606138864635 920010007544110 ಜಗಳ್ ರು

256
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 13/3. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

4000 

ಚ.ಮಿೋ
620800 438572729621 914110050886936 ಜಗಳ್ ರು

257
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 13/3. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

4000 

ಚ.ಮಿೋ
 - 438572729621 914110050886936 ಜಗಳ್ ರು

258
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಸಿದಿಪಪ ಬಿನ್ ಗೌರವಾ 30/2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

3840 

ಚ.ಮಿೋ
597504 257962691787 10523100000475 ಜಗಳ್ ರು

259
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಸಿದಿಪಪ ಬಿನ್ ಗೌರವಾ 30/2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

3840 

ಚ.ಮಿೋ
 - 257962691787 10523100000475 ಜಗಳ್ ರು

260
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಅಂಜಿನಪಪ  ಬಿನ್ ಗೌರವಾ 16/2. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

4000 

ಚ.ಮಿೋ
620800 330624722688 920010007544107 ಜಗಳ್ ರು

261
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಅಂಜಿನಪಪ  ಬಿನ್ ಗೌರವಾ 16/2. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

4000 

ಚ.ಮಿೋ
 - 330624722688 920010007544107 ಜಗಳ್ ರು

262
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಹಳ್ಳದ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋ ನಾಗಪಪ 27/ಹೆಚ್1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

3944 

ಚ.ಮಿೋ
613544 208281778364 92001007544123 ಜಗಳ್ ರು

263
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಹಳ್ಳದ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋ ನಾಗಪಪ 27/ಹೆಚ್1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

3944 

ಚ.ಮಿೋ
 - 208281778364 92001007544123 ಜಗಳ್ ರು

264
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಕೆ.ಹ್ಾಲಮಾ 333/ಪಿ3 ಚಿಗಟೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

2000 

ಚ.ಮಿೋ
309600 424392011553 10523101043645 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

265
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಕೆ.ಹ್ಾಲಮಾ 333/ಪಿ3 ಚಿಗಟೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

2000 

ಚ.ಮಿೋ
 - 424392011553 10523101043645 ಹರಪನಹಳಿಳ

266
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ರೆೋವಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ 107/3 ಚಿಗಟೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

2000 

ಚ.ಮಿೋ
309600 965319936145

858111010000615

8
ಜಗಳ್ ರು

267
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ರೆೋವಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷೆಪಪ 107/3 ಚಿಗಟೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

2000 

ಚ.ಮಿೋ
 - 965319936145

858111010000615

8
ಜಗಳ್ ರು

268
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಸಕ್ರಪಪಳ್ಳರ ವಾಮಪಪ 26/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

1960 

ಚ.ಮಿೋ
303408 829111922941 10523100762556 ಜಗಳ್ ರು

269
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಸಕ್ರಪಪಳ್ಳರ ವಾಮಪಪ 26/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳ್ು ಪರದ

1960 

ಚ.ಮಿೋ
 - 829111922941 10523100762556 ಜಗಳ್ ರು

270
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ದೋವಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಉಮೆೋಶನಾಯಕ

281/ಎ,284/

6
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ ಹ್ೌಸ್ 12*12*3 160000 714512289706 10767100127168 ಹರಪನಹಳಿಳ

271
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಪಿೋಕ್ಲೋಬಾಯಿ ಕೆ ಂ ಲಕ್ಷಾ ನಾಯಕ 5/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲ್ಲ ಹ್ೌಸ್

1920 

ಚ.ಮಿೋ
595240 599199812887 92001000754097 ಹರಪನಹಳಿಳ

272
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಪಿೋಕ್ಲೋಬಾಯಿ ಕೆ ಂ ಲಕ್ಷಾ ನಾಯಕ 5/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲ್ಲ ಹ್ೌಸ್

1920 

ಚ.ಮಿೋ
 - 599199812887 92001000754097 ಹರಪನಹಳಿಳ

273
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಬಾಳ್ಾಯನಾಯಕ  ಬಿನ್ 

ನಾನಯನಾಯಕ
65/ಬಿ,65/4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲ್ಲ ಹ್ೌಸ್

1000 

ಚ.ಮಿೋ
368220 276404414396 1085010052881 ಜಗಳ್ ರು

274
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಬಾಳ್ಾಯನಾಯಕ  ಬಿನ್ 

ನಾನಯನಾಯಕ
65/ಬಿ,65/4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲ್ಲ ಹ್ೌಸ್

1000 

ಚ.ಮಿೋ
 - 276404414396 1085010052881 ಜಗಳ್ ರು

275
ಸಮಗರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 

ಯೋಜನೆ
NHM 

ಹೆ ಂದಾಣಿಕೆ ಮತತ
ಶ್ಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಲಚಯನಾಯಕ 72/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಟಾರಕ್ೆರ  - 863548017425 20047101002787 ಜಗಳ್ ರು

276 RKVY ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ
ಕೆ.ಎಸ್.ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ 

ಶಿವನಾಗಪಪ
27/1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮಾನಯ

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

2.28 400000.00 508906987035 64117182856 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

277 RKVY ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 

ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎನ್.ಮಹೆೋಶ
22 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

2.57 400000.00 584552690231 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

278 RKVY ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ
ಟಿ.ಶಿವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 

ಮಲ್ಲಿೋಶಪಪ
28/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

2.34 400000.00 538083395429 160010100359853 ಹರಪನಹಳಿಳ

279 RKVY ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ
ಶಿರೋ ಚಂದರಶೋಖರಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಬಸವನಗೌಡ
175/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

4.83 400000.00 446625752502 10687100005130 ಹರಪನಹಳಿಳ

280 RKVY ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ
ಡ್ಡ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ 

ಡ್ಡ.ಚನುಬಸಪಪ
362/ಬಿ ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ

ಸಮುದಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

5.9 400000.00 328165716464 1074210005911 ಹರಪನಹಳಿಳ

281 RKVY Mechanization
ಸೋಮಿ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ 

ರಾಮ್ನಾಯಕ 408/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 6.8 9950.00 638475888567 917020019950476 ಹರಪನಹಳಿಳ

282 RKVY Mechanization
ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ 

ಸಕಾ ನಾಯಕ 16/4 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 3.39 63000.00 396496044798 917020019950476 ಹರಪನಹಳಿಳ

283 RKVY Mechanization
ಚಂದ್ಾ ಹಾಸ ಬಿನ್ 

ಸಣಣ ಹನುಮಂತಪಾ 149/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗೆೆ 3.64 63000.00 208016882548 1094210019023 ಜಗಳ್ ರು

284 RKVY Mechanization
ಪ್ಪವವತಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಹಾಲ್ಪಾ 129/ಸಿ1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತೆಾಂಗು 2.2 9950.00 388425302681 10770100035996 ಹರಪನಹಳಿಳ

285 RKVY Mechanization
ಗಜಾಂದ್ಾ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಹನುಮಂತಪಾ 221/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 1.06 34950.00 463374038040 10620101110225 ಹರಪನಹಳಿಳ

286 RKVY Mechanization
ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ 

ಅಾಂಜಿನಪಾ 5/ಎ1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪ್ಪಾ ಯಿ 1.5 10000.00 337890118349 10838100124106 ಹರಪನಹಳಿಳ

287 RKVY Mechanization
ಮಗಳದ್ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ  
ಬಿನ್ ಅಾಂಜಿನಪಾ 144/6 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪ್ಪಾ ಯಿ 0.68 9950.00 289303735569 10838100124273 ಹರಪನಹಳಿಳ

288 RKVY Mechanization
ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ 

ಗೋಣಿಬಸಪಾ 49/1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 2 9950.00 774030985528 10838101018422 ಹರಪನಹಳಿಳ

289 RKVY Mechanization
ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೋಾಂ 

ಪರಮೇಶನಾಯಕ 11/ಸಿ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 2.76 63000.00 761780337439 4242101005938 ಹರಪನಹಳಿಳ

290 RKVY Mechanization
ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ 

ಮ್ಹಾಲಾಂಗಪಾ 196/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮವು 2.56 30000.00 497702220409 858110110000397 ಹರಪನಹಳಿಳ

291 RKVY Mechanization
ಶಂಭುಲಾಂಗಪಾ  ಬಿನ್ 

ನಾಗನಗೌಡ 38/5,38/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 2.9 50000.00 512830039310 10628100014448 ಹರಪನಹಳಿಳ

292 RKVY Mechanization
ಶಿವಕುಮರ ಬಿನ್ 

ಸಿದಿ್ಾಂಗಪಾ 225/ಎಪ್ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 1.79 27960.00 796012073424 10687100004445 ಹರಪನಹಳಿಳ

293 RKVY Mechanization
ಪ್ಲ.ಕರೇಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಅಜಜ ನಗೌಡ 69/1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಪ್ಪಯ ರಲ್ 2.82 50000.00 329240165383 1025220000662 ಹರಪನಹಳಿಳ

294 RKVY Mechanization
ಪ್ಾ ೋಮ್ಕಕ  ಕೋಾಂ 

ಅಡಿವೆಪಾ 100/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಅಡಿಕೆ 3 28800.00 846240213941 10850100043341 ಜಗಳ್ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

295 RKVY Mechanization
ಪ್ಾ ೋಮ್ಕಕ  ಕೋಾಂ 

ಅಡಿವೆಪಾ 100/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಅಡಿಕೆ 3 63000.00 846240213941 10850100043341 ಜಗಳ್ ರು

296 RKVY Mechanization
ಬಸವರಾಜ.ಜಿ. ಬಿನ್ 

ಅಜಜ ನಗೌಡ 69/ಎ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಪ್ಪಯ ರಲ್ 2.95 74000.00 739485098973 10252200005657 ಹರಪನಹಳಿಳ

297 RKVY Mechanization
ಹಾಲ್ಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಭೋಮ್ಪಾ 260/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.07 34950.00 226791752987 10644100017225 ಹರಪನಹಳಿಳ

298 RKVY Mechanization
ಶಿಾಂಗಿಾ ಹಳಿಾ ೋ ಚೌಡಪಾ  
ಬಿನ್ ಬಿೋಮ್ಪಾ 336/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.78 10000.00 `776776571622 10644100017876 ಹರಪನಹಳಿಳ

299 RKVY Mechanization
ಕೆ.ಸಿದ್ದ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಹನುಮ್ಪಾ 334/3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.25 72950.00 447514567476 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

300 RKVY Mechanization

ನಾಗನೂರು 

ಹನುಮಂತಪಾ  ಬಿನ್ 

ಬಸಪಾ
102/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 4.63 20000.00 659216573689 1064410131584 ಹರಪನಹಳಿಳ

301 RKVY Mechanization

ನಾಗನೂರು 

ಹನುಮಂತಪಾ  ಬಿನ್ 

ಬಸಪಾ
102/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 4.63 30000.00 659216573689 1064410131584 ಹರಪನಹಳಿಳ

302 RKVY Mechanization
ಬಣಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ 

ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪಾ 47/ಜಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 2.5 41200.00 898921287287 33400258532 ಜಗಳ್ ರು

303 RKVY Mechanization
ಸಕಾ ಪಾ ರ ಪುತಾ ಮ್ಮ ಕೋಾಂ 

ರೇವಪಾ 26/ಎ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 2.94 51500.00 550361941310 33400258532 ಜಗಳ್ ರು

304 RKVY Mechanization
ಹಳೆಬಾತಿ ರಾಮ್ಲಾಂಗಪಾ  
ಬಿನ್ ನೋಲ್ಕಂಠಪಾ 342/ಎ3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಅಡಿಕೆ 1.63 31960.00 415231893865 1813101005823 ಹರಪನಹಳಿಳ

305 RKVY Mechanization
ಬನನ ಹಟ್ಟೂ  ನಾಗಮ್ಮ  
ಕೋಾಂ ಮ್ಲಿಕಾಜುನ 100/ಬಿ1 ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಾ 3 9950.00 356979980633 917020019950476 ಹರಪನಹಳಿಳ

306 RKVY Mechanization
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಬಸಮ್ಮ  
ಕೋಾಂ ಗೋಣಿಬಸಪಾ

67/ಸಿಇಹೆ
ಚ್ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 7.96 63000.00 419027203669 917020019950476 ಜಗಳ್ ರು

307 RKVY Mechanization
ಹರಿಯನಾಯಕ  ಬಿನ್ 

ಈಶವ ರನಾಯಕ 170/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 2 30000.00 678134594523 917020019950476 ಹರಪನಹಳಿಳ

308 RKVY Mechanization
ಆಕಾಶ್.ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ 

ವಿೋರಸಿಾಂಗ್ ನಾಯಕ 190/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ತೆಾಂಗು 4.37 20000.00 356833846756 37634480528 ಜಗಳ್ ರು

309 RKVY Mechanization
ಮದ್ಹಳಿಾ  ವಿಜಯ ಬಿನ್ 

ನಾಂಗಪಾ 12/4, ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 2 63000.00 521978612413 417402010028525 ಜಗಳ್ ರು

310 RKVY Mechanization
ಕೆ.ಭರಮ್ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಮ್ರಿಲಾಂಗಪಾ 28/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 4.23 49750.00 519106643926 33400258532 ಜಗಳ್ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

311 RKVY Mechanization
ಸಣಣ ಪಾ ರ ವೆಾಂಕಟೇಶ 

ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ 12/2, ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 7.94 49750.00 538806696430 33400258532 ಹರಪನಹಳಿಳ

312 RKVY Mechanization
ಹಳಾ ದ್ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ 

ನಾಗಪಾ 49/ಡಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 7.18 49750.00 411738085516 33400258532 ಹರಪನಹಳಿಳ

313 RKVY Mechanization
ಕಮಮ ರ ಸುಭಾನಂದ್ಪಾ  
ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ 28/ಇ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 3.24 49750.00 390317835382 33400258532 ಹರಪನಹಳಿಳ

314 RKVY Mechanization
ಎನ್.ಪರಮೇಶವ ರಪಾ  
ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪಾ 164 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 1.67 50000.00 472894973257 417402010006501 ಹರಪನಹಳಿಳ

315 RKVY Mechanization
ಹಳೆಬಾತಿ ಹಾಲ್ಮ್ಮ  
ಕಾಂ ಮ್ಲಿ್ಪಾ 342/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 1.6 9950.00 908923483003 10644100015772 ಹರಪನಹಳಿಳ

316 RKVY Mechanization
ಪದ್ಮ ಜಿಜ  ಮ್ಹಾಲಾಂಗಪಾ  
ಬಿನ್ ಸಿದ್ದ ಪಾ 362 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 2.95 50000.00 383359231906 10687100003054 ಹರಪನಹಳಿಳ

317 RKVY Mechanization
ಮ್ಹಾದೇವಮ್ಮ  ಕಾಂ 

ಕರಿಬಸಪಾ 299/ಬಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 3.2 39950.00 233134651704 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

318 RKVY Mechanization
ಪ್ಲ.ವಿೋರನಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಕರಿವಿೋರನಗೌಡ 298/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 5.3 50000.00 631580218049 54042680144 ಹರಪನಹಳಿಳ

319 RKVY Mechanization
ಎನ್.ಶಿವರುದ್ಾ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಸಿದ್ದ ಪಾ 88 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 5.31 50000.00 540930119771 417401010034198 ಹರಪನಹಳಿಳ

320 RKVY Mechanization
ಅನಗೋಡು ಲ್ಕಕ ಮ್ಮ  
ಕೋಾಂ ಭರಮ್ಪಾ 223/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 2.83 73000.00 672041894488 232500101404001 ಜಗಳ್ ರು

321 RKVY Mechanization
ಶಿವನಾಯಕ  ಬಿನ್ 

ತೇಜಯ ನಾಯಕ 5/1, ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 3 9950.00 382862990399 20252115357 ಹರಪನಹಳಿಳ

322 RKVY Mechanization
ರಾಮ್ನಾಯಕ  ಬಿನ್ 

ಪ್ಲೋಯಾನಾಯಕ 225/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 4.77 9950.00 934314648801 97020019950476 ಹರಪನಹಳಿಳ

323 RKVY Mechanization
ಹೊಬಾಯ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ 

ಲ್ಚಯ ನಾಯಕ 487/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತೆಾಂಗು 2.18 19250.00 977136964889 64145666729 ಹರಪನಹಳಿಳ

324 RKVY Mechanization
ಬಿ.ಟ್ಟ.ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪಾ  
ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 374/ಬಿ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಅಡಿಕೆ 4 25984.00 662987735637 10850100001072 ಜಗಳ್ ರು

325 RKVY Mechanization

ಗಿರಿಯಪುರದ್ 

ಹನುಮ್ವವ  ಕೋಾಂ 

ಕೆಾಂಚಪಾ
212/ಬಿಸಿ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 4.5 9950.00 912293982339 10850101022258 ಹರಪನಹಳಿಳ

326 RKVY Mechanization
ಮುದ್ಕಪಾ ರ ಶೇಖರಪಾ  
ಬಿನ್ ಮುದುಕಪಾ 165/3ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 2 32480.00 695447512000 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

327 RKVY Mechanization
ಸತಯ ಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಹಳೆಾ ೋಳಪಾ 7/1 ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮ
ಟೋ 1.65 9440.00 567007691470 10523101056592 ಹರಪನಹಳಿಳ

328 RKVY Mechanization
ಸುಶಿೋಲ್ಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಅಜಜ ಪಾ 58/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಅಡಿಕೆ 5.72 30000.00 550059364958 64030479411 ಜಗಳ್ ರು

329 RKVY Mechanization
ಮದ್ಹಳಿಾ  ಭಮ್ಪಾ  
ಬಿನ್ ಮದ್ಹಳಿಾ  ಚನನ ಪಾ 16/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 2.35 9950.00 747974573720 91702001990476 ಜಗಳ್ ರು

330 RKVY Mechanization
ಮರುತಿ   ಬಿನ್ 

ಶೇಖರಪಾ 112/2 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.12 32480.00 738613610839 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

331 RKVY Mechanization
ಹೊನನ ಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಹನುಮ್ಪಾ 17/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸಿನ 

ಗಿಡ 1.75 9950.00 347651631220 91702001990476 ಜಗಳ್ ರು

332 RKVY Mechanization
ನಾಗರಾಜ ಕೋಡಿಹಳಿಾ  
ಬಿನ್ ಮೂಗಪಾ 494/1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಅಡಿಕೆ 1 11218.00 978069211073 1074210005558 ಹರಪನಹಳಿಳ

333 RKVY  (PPP-IHD)
ಸುಮಂಗಲ್ಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಹನುಮಂತಪಾ 341/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 651512129605 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

334 RKVY  (PPP-IHD)
ಹೇಮ್ಣಣ .ಕೆ ಬಿನ್ ಸಣಣ  

ಹನುಮ್ಪಾ 365/ಸಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.78 11572 778303228473 64150206581 ಹರಪನಹಳಿಳ

335 RKVY  (PPP-IHD)
ಈಡಿಗರ  ಉಮಪತಿ 

ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 372/ಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.67 9940 878003328483 6417414139 ಹರಪನಹಳಿಳ

336 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ಕರಿಬಸಪಾ  ಬಿನ್ 

ನಾಗರಾಜಪಾ 171/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.22 18099 564185479019 1077010003679 ಹರಪನಹಳಿಳ

337 RKVY  (PPP-IHD)
ಹೆಚ್.ಜಯಪಾ  ಬಿನ್ 

ಸೋಮ್ಪಾ 127/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.74 10978 883467447282 10770100036719 ಹರಪನಹಳಿಳ

338 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಾರಿಕರ ನಾಗರಾಜಪಾ   
ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 401 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 394813988964 64124168004 ಹರಪನಹಳಿಳ

339 RKVY  (PPP-IHD)
ಈ ತಾಂಬಪಾ  ಬಿನ್ ಈ 

ಭೋಮ್ಪಾ 389/ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.04 15428 738382268894 342500101754001 ಹರಪನಹಳಿಳ

340 RKVY  (PPP-IHD)
ಮೂತಿವನಾಯಕ  ಬಿನ್ 

ದೇನಯ ನಾಯಕ 469/ಜಿಬಿಜಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.85 12609 494693448656 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

341 RKVY  (PPP-IHD)
ಎಾಂ.ಹಾಲೇಶ ಬಿನ್ 

ದುಉಗಪಾ 346/ಬಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.49 7269 435750107293 6405351515525 ಹರಪನಹಳಿಳ

342 RKVY  (PPP-IHD) ಫಕ್ಕ ೋರಪಾ  ಬಿನ್ ಲ್ಕಕ ಪಾ 445/ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.8 11869 767967281289 64174114048 ಹರಪನಹಳಿಳ

343 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಾರಿಕರ ಹನುಮಂತಪಾ  

ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 400 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 318756808117 64149357285 ಹರಪನಹಳಿಳ

344 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಾರಿಕರ ಬಸಪಾ  ಬಿನ್ 

ಹನುಮ್ಪಾ 344 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.86 12759 760917298743 64124168004 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /
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ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ
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ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.
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ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

345 RKVY  (PPP-IHD)
ಸಾವಿತಾ ಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ರಾಜಪಾ 364/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10829 959687670045 64145755676 ಹರಪನಹಳಿಳ

346 RKVY  (PPP-IHD)
ಕುರುವತಿಿ  ಬಸಪಾ   ಬಿನ್ 

ಹನುಮ್ಪಾ 353/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.1 16319 702584842031 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

347 RKVY  (PPP-IHD)
ಎಾಂ.ಕೆಾಂಚಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ನೋಲ್ಪಾ 361/ಕೆ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.55 8160 924332883365 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

348 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆಾಂಚಪಾ  ಬಿನ್ 

ಹನುಮ್ಪಾ 344 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 341678154990 10628100016941 ಹರಪನಹಳಿಳ

349 RKVY  (PPP-IHD) ಪರಸಪಾ  ಬಿನ್ ಕೆಾಂಚಪಾ 495/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.68 10088 632315077912 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

350 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ನಾಗಾಂದ್ಾ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಪರಸಪಾ 346/ಬಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.49 7269 981014885764 64149358857 ಹರಪನಹಳಿಳ

351 RKVY  (PPP-IHD)
ಕುರುಬರ ನಾಂಗಪಾ  ಬಿನ್ 

ಲ್ಕಕ ಪಾ 357/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 437852166878 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

352 RKVY  (PPP-IHD)
ಷ್ಣ್ಮಮ ಖಪಾ  ಬಿನ್ 

ದುರುಗಪಾ 396/ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 950069096322 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

353 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ಬಸಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಪರಸಪಾ 346/ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 2.64 39167 565381901605 64206022163 ಹರಪನಹಳಿಳ

354 RKVY  (PPP-IHD)
ಡಿ.ಈರಪಾ  ಬಿನ್ 

ಫಕ್ಕ ೋರಪಾ 203/ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.1 16319 843427686589 64209548896 ಹರಪನಹಳಿಳ

355 RKVY  (PPP-IHD)
ಹನುಮಂತಪಾ  ಬಿನ್ 

ತಿರುಪತೆಪಾ 11/ಬಿ2ಪ್ಲ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.74 10978 508385104958 10838100142296 ಹರಪನಹಳಿಳ

356 RKVY  (PPP-IHD)
ಚನನ ದಾಸರ ಶರದ್ಮ್ಮ  
ಕೋಾಂ ಹನುಮಂತಪಾ 139/ಪ್ಲ3 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.78 11571 319442983270 10770100005144 ಹರಪನಹಳಿಳ

357 RKVY  (PPP-IHD)
ಎಾಂ.ಗೋಣಿಬಸಪಾ  ಬಿನ್ 

ಭರಮ್ಪಾ 109/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 346727929163 10770101 0285 08 ಹರಪನಹಳಿಳ

358 RKVY  (PPP-IHD)
`ಹಳಿಾ ಕೇರಿ  ಅಜಜ ಪಾ   
ಬಿನ್ ಹೊನನ ಪಾ ` 17/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ .0.61 9050 493874435006 619220037125 ಹರಪನಹಳಿಳ

359 RKVY  (PPP-IHD)
`ಹಳಿಾ ಕೇರಿ  ಅಾಂಜಿನಪಾ  
ಬಿನ್ ಹೊನನ ಪಾ ` 17/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 373796522559 619220040573 ಹರಪನಹಳಿಳ

360 RKVY  (PPP-IHD)
ಮರುತಿ ಬಿನ್ 

ದೊಡಡ ಗೋಣೆಪಾ 184/ಎ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 272456317005 10770100003030 ಹರಪನಹಳಿಳ

361 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಾರಿಕರ ಬಸವರಾಜ 

ಬಿನ್ ದುರುಗಪಾ 397/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.5 8307 768998160713 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

362 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆಾಂಚಪಾ  ಬಿನ್ ಬಾರಿಕರ 

ಬಸಪಾ 365/ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.24 18396 467156811659 64166153009 ಹರಪನಹಳಿಳ

363 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಾರಿಕರ ಶಿವಪಾ  ಬಿನ್ 

ಸಂಜಿೋವಪಾ 397/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.83 12314 215567795738 64097759366 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

364 RKVY  (PPP-IHD)
ಪರುಸಪಾ  ಬಿನ್ 

ಅಡಿವೆಪಾ 407/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 2.69 39909 918675841767 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

365 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಾರಿಕರ ದುರುಗಪಾ  
ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 493/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.1 16319 653070294753 64055155319 ಹರಪನಹಳಿಳ

366 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ಬಸಮ್ಮ  ಕಾಂ 

ಪರುಸಪಾ 346/ಸಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 2.2 32639 565381901605 64206022163 ಹರಪನಹಳಿಳ

367 RKVY  (PPP-IHD) ನಾಗವವ  ಕೋಾಂ ಅರಸಪಾ 137/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.72 10682 374677191723 10770101053638 ಹರಪನಹಳಿಳ

368 RKVY  (PPP-IHD)
ಅಣಿಣ  ಗೋಣಿಬಸಪಾ  
ಬಿನ್ ಗೋಣಿಬಸಪಾ 109/ಬಿ3 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.79 11720 650424013537 10770100038447 ಹರಪನಹಳಿಳ

369 RKVY  (PPP-IHD)
ಹನುಮಂತಪಾ  ಬಿನ್ 

ಸಣಣ ನಾಂಗಪಾ 150/8 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.55 8159 403564045317 10770100003663 ಹರಪನಹಳಿಳ

370 RKVY  (PPP-IHD)
ಕಾಳಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಸೋಮ್ಪಾ 144/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.74 10978 552407048980 10770100300362 ಹರಪನಹಳಿಳ

371 RKVY  (PPP-IHD)
ಎಾಂ.ಮನಪಾ  ಬಿನ್ 

ಹನುಮಂತಪಾ 151/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 521238100386 10770101028845 ಹರಪನಹಳಿಳ

372 RKVY  (PPP-IHD)
ಚನನ ವಿೋರಪಾ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ 

ಬಿಇನ್ ದಾಯ ಮ್ಪಾ 176/ಬಿ4 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.68 10087 481194739055 10770100005024 ಹರಪನಹಳಿಳ

373 RKVY  (PPP-IHD)
ದ್ೋಪ್ಪ ಕೋಾಂ 

ಮಂಜುನಾಥ 166/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 738678074675 6102200029808 ಹರಪನಹಳಿಳ

374 RKVY  (PPP-IHD)
ರೇವಪಾ .ಬಿ ಬಿನ್ 

ದೊಡಡ ಸಿದ್ದ ಪಾ 81/ಎ6 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.62 9198 904707054761 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

375 RKVY  (PPP-IHD)
ಟ್ಟ.ಶರಣಪಾ  ಬಿನ್ 

ದೊಡಡ  ಹನುಮ್ಪಾ 112/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 9031 826170430289 10838100124286 ಹರಪನಹಳಿಳ

376 RKVY  (PPP-IHD)
ದೇವೆಾಂದ್ಾ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪಾ 108/ಎ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 366879865587 10770100038745 ಹರಪನಹಳಿಳ

377 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಿ.ಪದ್ಮ ವವ  ಲೋಾಂ 

ನಾಗಪಾ 68/ಸಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 920321418832 10770101054099 ಹರಪನಹಳಿಳ

378 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಿ.ಮ್ಲಿಕಾಜುನ ಬಿನ್ 

ಪರಮೇಶವ  ರಪಾ 280/ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 222600640113 10770100036297 ಹರಪನಹಳಿಳ

379 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಾಯ ಡರ ಕೆಾಂಚಪಾ  ಬಿನ್ 

ನಾಂಗಪಾ 366/ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1 14836 65747214637 107701035863 ಹರಪನಹಳಿಳ

380 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ಬಸಮ್ಮ  ಕೋಾಂ  

ಪರಸಪಾ 365/ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.75 25963 565381901605 64206022163 ಹರಪನಹಳಿಳ

381 RKVY  (PPP-IHD)
ಸೋಮ್ಶೇಖರ ಬಿನ್ 

ಕೆಾಂಚಪಾ 351/ಎ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.77 11424 325886791389 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

382 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ಫಕ್ಕ ೋರಪಾ  ಬಿನ್ 

ಲ್ಕಕ ಪಾ 357/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 295525898699 20046127009544 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

383 RKVY  (PPP-IHD)
ಸದಾಶಿವಪಾ  ಬಿನ್ 

ಗುರುಸಿದ್ದ ಪಾ 39/ಸಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10829 795489116829 10770100001105 ಹರಪನಹಳಿಳ

384 RKVY  (PPP-IHD)
ಹೆಚ್.ಶರದ್ಮ್ಮ  ಕಾಂ 

ಬಸವರಾಜಪಾ 91 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 264456205608 10770100002603 ಹರಪನಹಳಿಳ

385 RKVY  (PPP-IHD)
ಶೇಖರಪಾ  ಬಿನ್ 

ಮುದ್ಮ್ಲಿ್ಪಾ 103/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 980877133205 10770100001669 ಹರಪನಹಳಿಳ

386 RKVY  (PPP-IHD)
ಭೋಮ್ಪಾ  ಹರಸಗಿರಿ ಬಿನ್ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಪಾ 293 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.46 6823 674543401119 10770100037218 ಹರಪನಹಳಿಳ

387 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಿ.ಕೆಾಂಚವವ  ಕೋಾಂ 

ಗೋಣಿಬಸಪಾ 279 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.56 8307 371014005581 10770101035863 ಹರಪನಹಳಿಳ

388 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಿ.ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಬಸವನಗೌಡ 58/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.22 18100 775742067746 10770101008425 ಹರಪನಹಳಿಳ

389 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಣಕಾರ ಪಾ ಕಾಶ ಬಿನ್ 

ದಾಯ ಮ್ಪಾ 203/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 2.4 35606 384103510523 10770101076967 ಹರಪನಹಳಿಳ

390 RKVY  (PPP-IHD)
ಸಿ.ತಿಮ್ಮ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಗಿರಿಯಪಾ 176/4 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 769597737178 10770100037731 ಹರಪನಹಳಿಳ

391 RKVY  (PPP-IHD)
ಈ ಗುರುಸಾವ ಮಿ ಬಿನ್ 

ಶಂಕಾ ಪಾ 444/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.98 14539 216429162561 6192210008741 ಹರಪನಹಳಿಳ

392 RKVY  (PPP-IHD)
ತಾಂಬಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಹನುಮಂತಪಾ 353/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.49 7269 505855740089 6192210000640 ಹರಪನಹಳಿಳ

393 RKVY  (PPP-IHD) ಶಿವಪಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ 195/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.1 16319 945176158392 10687100002960 ಹರಪನಹಳಿಳ

394 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಣಕಾರ ಬಸವರಾಜಪಾ  
ಬಿನ್ ದಾಯ ಮ್ಪಾ 203/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.96 29078 391856927197 10770101009910 ಹರಪನಹಳಿಳ

395 RKVY  (PPP-IHD)
ಎಾಂ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ 

ಬಸವಂತಪಾ 118 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.28 18989 677391206262 10770100034532 ಹರಪನಹಳಿಳ

396 RKVY  (PPP-IHD)
ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ ಜಗದ್ಮ್ಮ  
ಕೋಾಂ ಸಿದ್ದ ವಿೋರನಗೌಡ 222/ಜಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 2.43 36051 503885678954 20046127005426 ಹರಪನಹಳಿಳ

397 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ಕಾಳಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಮನಪಾ 418/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.82 27001 834307567386 10770101003721 ಹರಪನಹಳಿಳ

398 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ಕಾಳಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಮನಪಾ 39/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.82 9050 834307567386 10770101003721 ಹರಪನಹಳಿಳ

399 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ಹೂವಕಕ  ಕೋಾಂ 

ಗರುಡಪಾ 20/3 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.38 20473 552183669656 10770100040470 ಹರಪನಹಳಿಳ

400 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಸವರಾಜಪಾ  ಬಿನ್ 

ಸಿದ್ದ ವಿೋರಪಾ 349/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.74 10830 693945324619 64132009053 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

401 RKVY  (PPP-IHD)

ದುರುಗದ್ 

ಪರುಸುರಾಮ್ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಬಸಪಾ
444/ಡಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.6 23738 886669710844 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

402 RKVY  (PPP-IHD) ಹೇಮ್ಣಣ .ಬಿನ್ ಕೆಾಂಚಪಾ 351/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.05 15578 884232877669 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

403 RKVY  (PPP-IHD)
ಅಾಂಜಿನಮ್ಮ  .ಟ್ಟ ಕಾಂ 

ಕರಿಬಸಪಾ 12/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.96 29078 962358928405 10770100034515 ಹರಪನಹಳಿಳ

404 RKVY  (PPP-IHD) ಈ ಪಾ ಕಾಶ ಬಿನ್ ವೆಾಂಕಪಾ 484/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9049 727843272313 10838100121924 ಹರಪನಹಳಿಳ

405 RKVY  (PPP-IHD)
ಹಾಲ್ಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಹುಚಚ ಪಾ 185/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.45 21512 597736983572 10770100003765 ಹರಪನಹಳಿಳ

406 RKVY  (PPP-IHD)
ಹಡಪದ್ ಅಜಜ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ವಿೋರಣಣ 315 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 247875741576 10770100034501 ಹರಪನಹಳಿಳ

407 RKVY  (PPP-IHD)
ಕಳ್ಳಾ ರು ಅಾಂಜಿನಪಾ  
ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ 447/ಡಿಪ್ಲ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 493501883420 10838100010334 ಹರಪನಹಳಿಳ

408 RKVY  (PPP-IHD)
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 

ಹುಚಚ ಪಾ 185/5 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 922357131305 10770100036143 ಹರಪನಹಳಿಳ

409 RKVY  (PPP-IHD) ದುರುಗಪಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ 191/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10829 617990426003 10770101001927 ಹರಪನಹಳಿಳ

410 RKVY  (PPP-IHD)
ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ  ಬಿನ್ 

ದೊಡಡ ರುದ್ಾ ಪಾ 110/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 608550679947 10770100002985 ಹರಪನಹಳಿಳ

411 RKVY  (PPP-IHD) ಬಸಮ್ಮ  ಬಿನ್ ಕೆಾಂಚಪಾ 28/4 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 268998306166 10770101012631 ಹರಪನಹಳಿಳ

412 RKVY  (PPP-IHD) ನಾಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಾ 349/ಸಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.93 13797 765421133159 64209548148 ಹರಪನಹಳಿಳ

413 RKVY  (PPP-IHD) ಲ್ಕಕ ಪಾ  ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ 344 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.49 7270 884547001496 10628100009371 ಹರಪನಹಳಿಳ

414 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಿಸಾಡಿ ಮಯಪಾ  ಬಿನ್ 

ದುರುಗಪಾ 27/ಎ5 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 715124952916 64189070985 ಹರಪನಹಳಿಳ

415 RKVY  (PPP-IHD)
ಟ್ಟ.ಕಟಾ ಬಸಪಾ  ಬಿನ್ 

ಬಸಪಾ 103 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 3.12 46362 245995519111 200001399345 ಜಗಳ್ ರು

416 RKVY  (PPP-IHD) ಟ್ಟ.ಈಶವ ರಪಾ  ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 104/ಬಿ,92/

ಎಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.98 29375 396600798182 10523100006625 ಜಗಳ್ ರು

417 RKVY  (PPP-IHD)
ಶಾಂತಮ್ಮ  ಕಾಂ 

ಸಣಣ ರಾಮ್ಪಾ 11/ಬಿ2ಪ್ಲ2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.98 14539 511210767981 10838100300022 ಹರಪನಹಳಿಳ

418 RKVY  (PPP-IHD)
ನಾಗಾಂದ್ಾ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಮ್ರಿಯಪಾ 370/5 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 772665546970 6192250021876 ಹರಪನಹಳಿಳ

419 RKVY  (PPP-IHD)
ಎನ್.ಭೋಮ್ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಹಳಾ ಪಾ 355/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.46 6825 60514705221 6192610002094 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

420 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಣಕಾರ ಸಂಗಪಾ  ಬಿನ್ 

ದಾಯ ಮ್ಪಾ 203/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.89 28039 865030859407 1077013100919 ಹರಪನಹಳಿಳ

421 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ಚಂದ್ಾ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ನಾಂಗಪಾ 629/ಎ3 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.4 5934 268747777474 6192250018620 ಹರಪನಹಳಿಳ

422 RKVY  (PPP-IHD) ವೆಾಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಜಂಬಣಣ 484/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.49 7269 759058859920 10838100119982 ಹರಪನಹಳಿಳ

423 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ಅಾಂಜಿನಪಾ  ಬಿನ್ 

ಭರಮ್ಪಾ 450/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.34 19880 307827660334 6192200043598 ಹರಪನಹಳಿಳ

424 RKVY  (PPP-IHD)
ಸೋಮ್ಪಾ  ಬಿನ್ 

ರಾಮ್ಪಾ 292/9 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.98 14539 346022781338 10770100034835 ಹರಪನಹಳಿಳ

425 RKVY  (PPP-IHD) ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಮ್ರಿಯಪಾ 370/12 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 955070333922 6192250018003 ಹರಪನಹಳಿಳ

426 RKVY  (PPP-IHD)
ಬಿ.ನಾಗಪಾ  ಬಿನ್ 

ಕೆಾಂಚಪಾ 143/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9049 321536812248 1077010036668 ಹರಪನಹಳಿಳ

427 RKVY  (PPP-IHD)
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 

ಮ್ರುಳಸಿದ್ದ ಪಾ 105 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10829 983267447293 10770100035474 ಹರಪನಹಳಿಳ

428 RKVY  (PPP-IHD)
ಗೌಡುಾ  ಸಿದ್ದ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪಾ 366/ಬಿ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 758606210889 10687100008680 ಹರಪನಹಳಿಳ

429 RKVY  (PPP-IHD) ಮಂಜಪಾ  ಬಿನ್ ಶಿವಪಾ 758 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.55 8159 259500944629 6192200028848 ಹರಪನಹಳಿಳ

430 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ವವ  ಕಾಂ ಸಣಣ  

ತಿಮ್ಮ ಪಾ 239/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 568975787390 10770100039581 ಹರಪನಹಳಿಳ

431 RKVY  (PPP-IHD)
ಕೆ.ಚಂದ್ಾ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ದುರುಗಪಾ 446/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.77 11423 786827815512 6192200017230 ಹರಪನಹಳಿಳ

432 RKVY  (PPP-IHD)
ಎಾಂ.ಕಾಳಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ಹನುಮಂತಪಾ 272/ಎಪ್2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.56 8308 861917813355 10770101014709 ಹರಪನಹಳಿಳ

433 RKVY  (PPP-IHD)
ಹೆಚ್.ಚಂದ್ಾ ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಚೌಡಪಾ 756/2ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.49 7270 482173090607 64206500899 ಹರಪನಹಳಿಳ

434 RKVY  (PPP-IHD)
ಯು.ರಾಮ್ಪಾ  ಬಿನ್ 

ಗಿಡಡ ಪಾ 491/ಎಪ್ಲ5 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 899687776743 1083100010389 ಹರಪನಹಳಿಳ

435 RKVY  (PPP-IHD)
ಎಾಂ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ವವ  ಕಾಂ 

ಹನುಮಂತಪಾ 243/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9049 224276193607 10770100037209 ಹರಪನಹಳಿಳ

436 RKVY  (PPP-IHD) ರಾಮ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಮೈಲಿ್ಪಾ 272/ಡಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 1.22 18099 278634433450 10770101019917 ಹರಪನಹಳಿಳ

437 RKVY  (PPP-IHD) ತಿರುಪತಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 176/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.73 10830 349350634680 10770100034448 ಹರಪನಹಳಿಳ

438 RKVY  (PPP-IHD)
ಪ್ಪವತಮ್ಮ  ಕೋಾಂ 

ನಾಗಪಾ 446/ಡಿ3 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 327187263615 10838100010385 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

439 RKVY  (PPP-IHD)
ಟ್ಟ.ಶೇಖರಪಾ  ಬಿನ್ 

ನಾಗಾಂದ್ಾ ಪಾ
445/ಎಪ್ 

ಪ್ಲ5
ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.49 7270 933926243407 6192250010829 ಹರಪನಹಳಿಳ

440 RKVY  (PPP-IHD)
ಹೆಚ್.ಬಸವರಾಜಪಾ  
ಬಿನ್ ಸಣಣ  ನಾಂಗಪಾ 173/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 211660071115 10770101004094 ಹರಪನಹಳಿಳ

441 RKVY  (PPP-IHD) ನಾಗಪಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪಾ 185/ಎ2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನ 

ಕಾಯಿ 0.61 9050 303728389426 10770101005695 ಹರಪನಹಳಿಳ

442 RKVY (PPP-IHD)
ಇ.ಉಮಾಪತಿ ಬಿನ್ 

ಹನುಮಂತಪಪ
372/ಡ್ಡ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.67 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

443 RKVY (PPP-IHD) ಷಣ್ುಾಖಪಪ ಬಿನ್ ದುರುಗಪಪ 396/ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

444 RKVY (PPP-IHD) ಪರಸಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 495/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.68 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

445 RKVY (PPP-IHD) ಕೆಮಚಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 344 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

446 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ನಾಗೋಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಪರಸಪಪ 346/ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.49 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

447 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪಪ 357/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

448 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ಬಸಮಾ ಕೆ ೋಂ ಪರಸಪಪ 346/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

2.64 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

449 RKVY (PPP-IHD) ಡ್ಡ.ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಫಕ್ಲಕೋರಪಪ 203/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.1 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

450 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ಬಸಮಾ ಕೆ ೋಂ ಪರಸಪಪ 346/ಸಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

2.2 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

451 RKVY (PPP-IHD) ಬಿ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ದುರುಗಪಪ 397/5 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.5 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

452 RKVY (PPP-IHD) ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 365/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.24 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

453 RKVY (PPP-IHD) ಬಿ.ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ 397/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.83 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

454 RKVY (PPP-IHD) ಜಿ.ಪರುಸಪಪ ಬಿನ್ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ 407/ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

2.69 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

455 RKVY (PPP-IHD) ಬಿ.ದುರುಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 493/4 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.1 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

456 RKVY (PPP-IHD)
ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ 

ಸಿದಿವಿೋರಪಪ
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

457 RKVY (PPP-IHD) ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 366/ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

458 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ಹೆೋಮಣ್ೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 351/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.12 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

459 RKVY (PPP-IHD) ಪರುಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 444 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.5 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

460 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ಆನಂದ ಬಿನ್ ಹ್ಾಲಪಪ 365/ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

461 RKVY (PPP-IHD) ಬಿ.ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ದಾಯಮಪಪ 203/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.24 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

462 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ಸಂತ ೋಷ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 139/ಪ್ಲ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

463 RKVY (PPP-IHD) ತಿಮಾಣ್ೆ ಬಿನ್ ಕ್ರಿಬಸಪಪ 12/ಬಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.2 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

464 RKVY (PPP-IHD) ಪರಶ್ಾಂತ ಬಿನ್ ಬಸವನಗೌಡ 58/2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

465 RKVY (PPP-IHD) ಪರಶುರಾಮ ಬಿನ್ ಗ ೋಣ್ಣಮಾ 58/3 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

466 RKVY (PPP-IHD) ತಿರುಕ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 243/3 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

467 RKVY (PPP-IHD) ಗುರುರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 91/1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

468 RKVY (PPP-IHD) ಬಿ.ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 401 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

469 RKVY (PPP-IHD) ಇ.ತುಂಬಪಪ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಪಪ 389/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.04 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

470 RKVY (PPP-IHD)
ಮಾರುತಿನಾಯಕ ಬಿನ್ 

ರೆೋಖಾಯನಾಯಕ
469/ಜಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.85 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

471 RKVY (PPP-IHD) ಫಕ್ಲಕೋರಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಕಪಪ 445/ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.8 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

472 RKVY (PPP-IHD) ಬಿ.ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 400 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

473 RKVY (PPP-IHD) ಸುಮಿತರಮಾ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಪಪ 364/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

474 RKVY (PPP-IHD) ಎಂ.ಕೆಂಚಮಾ ಕೆ ೋಂ ನಿೋಲಪಪ 361/ಕೆ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.55 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

475 RKVY (PPP-IHD) ಎಂ.ಹ್ಾಲ್ಲೋಶ ಬಿನ್ ದುರುಗಪಪ 346/ಬಿ2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.49 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

476 RKVY (PPP-IHD) ಬಿ.ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 344 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.86 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

477 RKVY (PPP-IHD)
ಕ್ುರುವತಿತ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ 

ಹನುಮಪಪ
353/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.1 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

478 RKVY (PPP-IHD) ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹ್ಾಲಪಪ 349/ಸಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.93 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

479 RKVY (PPP-IHD) ಲಕ್ಕಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 344 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.49 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

480 RKVY (PPP-IHD) ಬಿ.ಮಾಯಪಪ ಬಿನ್ ದುರುಗಪಪ 27/ಎ5 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.75 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

481 RKVY (PPP-IHD)
ಸುಮಂಗಳ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ 

ಹನುಮಪಪ
341/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

482 RKVY (PPP-IHD) ಹೆೋಮಣ್ೆ ಬಿನ್ ಸಣ್ೆಹನುಮಪಪ 365/ಸಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.78 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

483 RKVY (PPP-IHD) ಸಿದಿಪಪ ಬಿನ್ ರೆೋವಣ್ಸಿದಿಪಪ 366/ಬಿ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

484 RKVY (PPP-IHD) ನಾಗೋಂದರಪಪ ಬಿ್ನ ಮರಿಯಪಪ 370/5 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

485 RKVY (PPP-IHD) ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 370/12 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

486 RKVY (PPP-IHD) ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 758 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.55 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

487 RKVY (PPP-IHD) ೆ ನ್.ಬಿೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಹ್ಾಲಪಪ 355/ಬಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.49 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

488 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಭರಮಪಪ 446/ಬಿ2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.34 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

489 RKVY (PPP-IHD) ವಿ.ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದಿಪಪ 491/ಎಪ್ಲ5 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

490 RKVY (PPP-IHD) ಟಿ.ಶೋಖಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದರಪಪ 445/ಇಪ್ಲ6 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.49 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

491 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ದುರುಗಪಪ 446/1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.77 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

492 RKVY (PPP-IHD) ಪ್ಾವಯತಮಾ ಕೆ ಂ ನಾಗಪಪ 446/ಡಿ3 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

493 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 629/ಎ3 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.49 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

494 RKVY (PPP-IHD) ಇ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಬಿನ್ ಜಂಬಣ್ೆ 484/ಬಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.49 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

495 RKVY (PPP-IHD) ಇ.ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಜಂಬಣ್ೆ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

496 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ಬಸಮಾ ಕೆ ಂ ಪರುಸಪಪ 365/ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.75 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

497 RKVY (PPP-IHD) ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

498 RKVY (PPP-IHD) ಮಂಜುನಾರ್ಥ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 185/5 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

499 RKVY (PPP-IHD)
ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ 

ದ ಡಿರುದರಪಪ
110/1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

500 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ಕ್ರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪಪ 171/ಬಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.22 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

501 RKVY (PPP-IHD)
ಎಂ.ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ 

ಭರಮಪಪ
109/ಬಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

502 RKVY (PPP-IHD) ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ದ ಡೆ ೆೋಣ್ಣಪಪ 184/ಎ1ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

503 RKVY (PPP-IHD) ಸಿ.ತಿಮಾಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಪತಪಪ 176/2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

504 RKVY (PPP-IHD) ಬಿೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಾಪಪ' 293 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

505 RKVY (PPP-IHD) ಲಕ್ಷಾವಾ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 243/4 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

506 RKVY (PPP-IHD) ಕಾಳ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 272/  ್2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

507 RKVY (PPP-IHD) ಕ್ರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮೆೈಲಪಪ 272/ಡಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.22 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

508 RKVY (PPP-IHD) ಸಿ.ತಿರುಪತಿ ಬಿನ್ ತಿಮಾಪಪ 176/4 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.7 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

509 RKVY (PPP-IHD) ಪದಾವಾ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಪ 68/ಸಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

510 RKVY (PPP-IHD)
ಮಲ್ಲಿಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ 

ಪರಮೆೋಶಪಪ
280/ಬಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

511 RKVY (PPP-IHD) ಸಂಜಿೋವಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದಿಪಪ 39/ಸಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

512 RKVY (PPP-IHD) ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ 103/2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

513 RKVY (PPP-IHD) ನಾಗವಾ ಕೆ ೋಂ ಅರಸಪಪ 137/1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.72 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

514 RKVY (PPP-IHD)
ಎ.ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ 

ಗ ೋಣಿಸಬಪಪ
109/ಬಿ3 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.79 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

515 RKVY (PPP-IHD)
ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 

ಸಣ್ೆನಿಂಗಪಪ
150/8 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.55 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

516 RKVY (PPP-IHD) ಕಾಳ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮಪಪ 144/2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.74 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

517 RKVY (PPP-IHD) ಎಂ.ಮನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 151/2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

518 RKVY (PPP-IHD) ಚನಿಾೋರಪಪ ಬಿನ್ ದಾಯಮಪಪ 176/ಬಿ4 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.68 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

519 RKVY (PPP-IHD) ದ್ದೋಪ್ಾ ಕೆ ೋಂ ಮಂಜುನಾರ್ಥ 166/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

520 RKVY (PPP-IHD) ರೆೋವಪಪ  ಬಿನ್ ದ ಡಿಸಿದಿಪಪ 81/ಎ6 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.62 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

521 RKVY (PPP-IHD)
ದೋರ್ಂದರಪಪ ಬಿನ್ 
ರೆೋವಣ್ಸಿದಿಪಪ

108/ಎ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

522 RKVY (PPP-IHD) ದುರಗಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 191/2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

523 RKVY (PPP-IHD) ಬಸಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚಪಪ 28/4 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.73 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

524 RKVY (PPP-IHD) ಹೆಚ್.ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಪಪ 127/2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.74 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

525 RKVY (PPP-IHD) ಶ್ಾರದಮಾ ಕೆ ಂ ಹನುಮಂತಪಪ 139/ಪ್ಲ3 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.78 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

526 RKVY (PPP-IHD) ಬಿ.ಸಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದಾಯಮಪಪ 203/ಬಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.71 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

527 RKVY (PPP-IHD)
ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ 

ಸಣ್ೆನಿಂಗಪಪ
173/1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.7 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

528 RKVY (PPP-IHD)
ಟಿ.ಶರಣ್ಪಪ ಬಿನ್ 
ದ ಡಿಹನುಮಪಪ

333/ಎ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.6 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

529 RKVY (PPP-IHD) ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಪತಪಪ 11/ಬಿ2ಪ್ಲ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.74 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

530 RKVY (PPP-IHD) ಹೆಚ್.ಅಜಜಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ನುಪಪ 17/2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

531 RKVY (PPP-IHD)
ಹೆಚ್.ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ 

ಹೆ ನುಪಪ
17/1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

532 RKVY (PPP-IHD) ಸಾಂತಮಾ ಕೆ ೋಂ ಸಣ್ೆರಾಜಪಪ 11/ಬಿ2ಪ್ಲ2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

533 RKVY (PPP-IHD)
ರೆೋವಣ್ಸಿದಿಪಪ ಬಿನ್ 

ಬಸವನಗೌಡ
58/1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.98 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

534 RKVY (PPP-IHD) ಕೆಂಚವಾ ಕೆ ೋಂ ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ 279 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.22 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

535 RKVY (PPP-IHD)
ಹೆಚ್.ಶ್ಾರದಮಾ ಕೆ ೋಂ 

ಬಸವರಾಜಪಪ
91 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

536 RKVY (PPP-IHD) ಕೆ.ಲಕ್ಷಾವಾ ಕೆ ಂ ಸಣ್ೆ ತಿಮಾಪಪ 239/1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

537 RKVY (PPP-IHD) ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 185/ಎ2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.71 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

538 RKVY (PPP-IHD) ಅಂಜಿನಮಾ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಿಬಸಪಪ 12/1, ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

2.25 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

539 RKVY (PPP-IHD) ಹ್ಾಲಮಾ ಕೆ ೋಂ ಹುಚಚಪಪ 185/ಬಿ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

1.23 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

540 RKVY (PPP-IHD) ಹೆಚ್.ಅಜಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

541 RKVY (PPP-IHD) ಸಿದಿಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 243/3 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮೆಣ್ಸಿನ 
ಕಾಯಿ

0.61 1000.00 - 0508201001849 ಹರಪನಹಳಿಳ

542 SMAM Mechanisation
ಕೆ.ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 

ಹನುಮಪಪ

276/ಎ1ಡ್ಡ,2

76/ಎ15,36

3/ಎ
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು, ತರಕಾರಿ 2.99 75000 990298838304 10430110009130 ಜಗಳ್ ರು

543 SMAM Mechanisation ಗಾಯತಿರ ಕೆ ೋಂ ಶಿವಣ್ೆ 162/4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 2.00 72660 215203227827 30039867590 ಜಗಳ್ ರು

544 SMAM Mechanisation ಕ್ಲರಣ್ ಕೆ ೋಂ  ರವಿಕ್ಲರಣ್ 185/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡ್ಡಕೆ 3.68 10000 271381158026 1813101020884 ಜಗಳ್ ರು

545 SMAM Mechanisation ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಾಪಪ 33/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡ್ಡಕೆ, ನುಗೆ 2.39 63146 858473422605 10992101000946 ಜಗಳ್ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

546 SMAM Mechanisation ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಭಿೋಮಪಪ 336/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡ್ಡಕೆ, 1.78 9950 776776571622 919020033261729 ಜಗಳ್ ರು

547 SMAM Mechanisation ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಭಿೋಮಪಪ 336/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡ್ಡಕೆ, 1.78 20000 776776571622 917020019950476 ಜಗಳ್ ರು

548 SMAM Mechanisation
ಸುಭದರಮಾ ಕೆ ೋಂ 

ರಾಮಚಂದರಪಪ
59/ಸಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ ಮಾಟ ೋ 1.63 8744 449676648748

654500210000189

0
ಜಗಳ್ ರು

549 SMAM Mechanisation
ಶ್ಾಂತವಾ ತಲಾರಿ ಕೆ ೋಂ 

ಪುಟೆಪಪ
246/ಇ ತಲಗಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಳ 1.53 40000 314448532095 10620101020515 ಹರಪನಹಳಿಳ

550 SMAM Mechanisation ಹ್ಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 93/4 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗ್ 1.42 48160 943711054766 10628100008626 ಹರಪನಹಳಿಳ

551
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಬಾಳ್ಯನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ 
ನಾನಯನಾಯ್ಕ

65/4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ
ಜೆೋನು 

ಪಟಿೆಗಳ್ು
5 0.2050 276404414396 133301000669 ಜಗಳ್ ರು

552
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಹುಣ್ಣೋಸೋಕ್ಟೆ ಭಿೋಮಪಪ 81/1, 81/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ
ಜೆೋನು 

ಪಟಿೆಗಳ್ು
7 0.23625 302068613389 10850101007976 ಜಗಳ್ ರು

553
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಕೆ ಅಜಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳ್ಪಪ 246/2 ಚಿಗಟೋರಿ ಪ.ಪಂ
ಜೆೋನು 

ಪಟಿೆಗಳ್ು
5 0.2025 520629426463 64176081948 ಹರಪನಹಳಿಳ

554
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಹೆ ಬಯನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ 
ಲಕ್ಷಾಣ್ನಾಯ್ಕ

487/ಎ2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ
ಜೆೋನು 

ಪಟಿೆಗಳ್ು
5 0.2025 977136964889 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

555
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 324/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ
ಜೆೋನು 

ಪಟಿೆಗಳ್ು
3 0.10125 278828097883 4242101009399 ಜಗಳ್ ರು

556
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಹೆಚ್.ಎಂ ಸದುೆರು ರಾಜ 
ಶಿವಯೋಗಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ 

ವೃಷಬೆೋಂದರಪಪ
107/ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಜೆೋನು 
ಪಟಿೆಗಳ್ು

3 0.10125 868622895962 ############### ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

557
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಎ ಎಂ ಶಕ್ುಂತಲ ಕೆ ೋ ಎ ಎಂ 
ಬಸವರಾಜಯಯ

209/ಎ1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಜೆೋನು 

ಪಟಿೆಗಳ್ು
3 0.1013 351932812939 4242101006704 ಹರಪನಹಳಿಳ

558
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಬಿ ಎಂ ಸರೆ ೋಜಮಾ ಕೆ ೋ ಬಿ ಎಂ 
ನಂಜಯಯ

209/ಎ2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಜೆೋನು 

ಪಟಿೆಗಳ್ು
3 0.1013 743692858032 4242101006702 ಹರಪನಹಳಿಳ

559
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಶಬಿಮಣಿಮಠದ ವಿಶಾಕ್ುಮಾರ 
ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎಂ ಕೆ ಟರಯಯ

402/1 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಜೆೋನು 

ಪಟಿೆಗಳ್ು
3 0.1013 257240923361 64104875403 ಹರಪನಹಳಿಳ

560
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಎಸ್ ಎಂ ಸುವಣ್ಮಾ ಕೆ ೋ ಎಸ್ 
ಎಂ ಪರಕಾಶಯಯ

403/ಪಿ2 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಜೆೋನು 

ಪಟಿೆಗಳ್ು
3 0.1013 921293599921 6192250012894 ಹರಪನಹಳಿಳ

561
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಷಣ್ುಾಖಪಪ 24/ಎ ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಜೆೋನು 

ಪಟಿೆಗಳ್ು
3 0.1013 393335126371 6102200083443 ಹರಪನಹಳಿಳ

562
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21)

ವಿಶಾನಾರ್ಥ ಬಿ ಬಿನ್ 
ಯಂಕ್ನಾಯ್ಕ

95/ಬಿ1, 94 ತಲಗಿ ಸಾಮಾನಯ
ಜೆೋನು 

ಪಟಿೆಗಳ್ು
2 0.0675 67875560538 893210100012586 ಹರಪನಹಳಿಳ

563
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಉಲಾಿಸ್ 73/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡ್ಡಕೆ 3.59 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

564
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸುರೆೋಶ್.ಕೆ.ಬಿ 22/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡ್ಡಕೆ 1.24 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

565
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಂಜುನಾರ್ಥ.ಕೆ.ಬಿ 580/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ರಾಗಿ 2.3 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

566
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಆದಶಯ ಪ್ಾಟಿೋಲ್.ಬಿ 29/ಡಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಕೆಕಜೆ ಳ್ 5.6 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

567
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ತಳ್ಕ್ಲ್ ಪರಶ್ಾಂತ 435/ಡಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ರಾಗಿ 4.3 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

568
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಸವರಾಜ.ಕೆ.ಎಸ್ 45/1,123/

ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ
ಅಡ್ಡಕೆ, 

ಈರುಳಿಳ
2.72 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

569
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎನ್.ಶಂಕ್ರಪಪ 45/ಸಿ3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡ್ಡಕೆ 4.36 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

570
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ.ಪಂಪ್ಾಪತಿ 155/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ರಾಗಿ 4.3 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

571
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಟಿ.ಗುರುಮ ತಿಯ 103 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡ್ಡಕೆ 3.38 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

572
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಆರ.ರವಿೋಂದರ  - ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ  - 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

573
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ.ಮಂಜಪಪ  - ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ  - 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

574
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಧ ಸ ದನ  - ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ  -  - 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

575
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ.ಭಿೋಮಪಪ  - ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ  -  - 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

576
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಪರಕಾಶ ಗೌಡುರ  - ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

577
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಗುರುಬಸವರಾಜಯಯ ಬಿನ್ 
ಚನುಬಸಪಪ

 - ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  -  - 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

578
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ.ಎಂ.ಲ್ಲಂಗಯಯ 10/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.1 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

579
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ.ವೃಷಬೆೋಂದರಪಪ  - ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ  -  - 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

580
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ.ಎಲ್.ಪಂಪ್ಾಪತಿ  - ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ  - 4 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

581
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಸ್.ಜಾತಪ್ಪ 15/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ತೆಾಂ
ಗು 5.41 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

582
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜ 222/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ತೆಾಂ
ಗು 3 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

583
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶೋಖರಪಪ 166 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 3.8 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

584
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಟಿ.ಹನುಮಂತಪಪ  - ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,  - 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

585
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ನಾಗಭ ಷಣ್.ಎಸ್.ಬಿ  - ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ  -  - 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

586
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕ್ಲ್ಲಿೋಶ  - ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ  -  - 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

587
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ.ನಾಗರಾಜ  - ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ  -  - 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

588
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಸ್.ಮರುಳ್ಸಿದಿಪಪ 126/ಎ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ  - 3.5 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

589
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ.ಜಿ.ಶಿವಯೋಗಿ ಬಿನ್ 
ಶಂಭುಲ್ಲಂಗಪಪ

 - ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯಿ 2 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

590
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಜಿ.ಶ್ಾಂತಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಸಿದಿೋಶಾರಪಪ

99/ಸಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯಿ 1 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

591
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸ ೋನಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ 
ಬೆ ೋಜಯನಾಯಕ

99/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

592
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಡ್ಡ.ಸಿ.ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 166/ಬಿ9 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.5 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

593
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ರೆೋಷಾಬಾನು ಕೆ ೋಂ ಅಹಾದ್ 274/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2 400.00  -  -  -

594
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಿ.ಬಸಪಪ 94/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2.5 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

595
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ದ ಡಿಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತಪಪ

96/4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2.5 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

596
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಂ.ಉಚಚಂಗಮಾ ಕೆ ಂ ನಿಂಗಪಪ 149/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2.5 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

597
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಬಸಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಗ ೋಣಿಬಸಪಪ

35/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2.5 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

598
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮೆೈಲಿಪಪ ಬಿನ್ ದುತಗಪಪ 67/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 1.6 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

599
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಡ್ಡಗೋರ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 96/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2.5 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

600
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಮಾದ್ದಹಳಿಳ ಶಿವರಾಜಕ್ುಮಾರ 
ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ

12/1, ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2.5 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

601
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಯಂಗಪಳ ಹೆ ನುಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ಹನುಮಂತಪಪ

87/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2.5 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

602
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಸಮಾ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿಬಸಪಪ 
ನಿಂಗಪಪ

404/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 1.75 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

603
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹರಿಜನ ಪುಟೆವಾ ಕೆ ೋಂ 
ಅಂಜಿನಪಪ

404/ಬಿ5 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 1.75 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

604
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಶಂಕ್ರಮಾ ಕೆ ೋಂ 63 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

605
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ದ ಡಿಗಿರಿಯಪಪ ಶಿರೋನಿವಾಸ 
ಬಿನ್ ಅಜಜಪಪ

195/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2.5 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

606
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಲಕ್ಷಾವಾ ಕೆ ಂ ಅಜಜಯಯ 87/ಸಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2.5 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

607
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ 
ಸಣ್ೆರಂಗಪಪ

129/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2.5 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

608
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಂ.ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ 
ಎಂ.ನಿಂಗಪಪ

12/4.. ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

609
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 64/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

610
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹೆಚ್.ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 50/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2.5 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

611
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ರ್ೈ.ಸಿದಿಮಾ ಕೆ ೋಂ ಅಜಜಪಪ 146/3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2.5 400.00  - ############### ಜಗಳ್ ರು

612
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಜೆ.ನಂಜುಂಡಪಪ 107 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ತೆಾಂಗು 2.5 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

613
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಸಿದಿಮಾ 142 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಹುಣಸೆ 2.1 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

614
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಅನಗ ೋಡ ಹನುಮಂತಪಪ 112 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 5 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

615
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಎಂ.ಪರುಸಪಪ ಬಿನ್ ಭಮಯಪಪ 129 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ತೆಾಂಗು 2 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

616
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆಂಚವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ 
ಗುರುಸಿದಿಪಪ

115/6 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 2 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

617
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಲ್ಲ ೋಕ್ಪಪ 108/4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆೆ 1 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

618
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಹರಿೋಶ್.ಎಂ ಬಿನ್ 439 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯಿ 1 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

619
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಕೆ ಟರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವನಾಗಯಯ 200/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯಿ 2.91 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

620
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಜಿ.ರೆೋಣ್ುಕ್ಮಾ ಕೆ ೋಂ ರವಿೋಂದರ 10/ಎಬಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯಿ 1.5 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

621
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಪ್ಜಾರ ಗಂಗಮಾ ಕೆ ೋಂ 
ನಾಗಮಾ

221/2 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯಿ 4 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

622
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ

ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಅಭಿವೃದ್ದಿ (S-21) 

Training

ಜಿ.ಎಸ್.ಮಹ್ಾಲ್ಲಂಗಯಯ 281/1 ಚಿಗಟೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1 400.00  - ############### ಹರಪನಹಳಿಳ

623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಇಮಮ್ ಆಲ 105/ಇ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ 0.80 31000 860354704413 106850101029020

624

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ್ಹಾದೇವಮ್ಮ 279/ಸಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ 1.00 46000 233134651704 3412500100978801

625

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೊನನ ಪಾ 135/ಎ, 

135/1
ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 1.20 43300 420053125684 64081700035

626

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪುಷ್ಾ 134/ಎ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 1.00 37800 658762716144 10944101000025

627

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

pkm ನಾಗಲಾಂಗಯಯ 91 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಪ್ಪಯ ರಲ್ 2.00 93700 683586783691 54042721422

628

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಾ ಕಾಶ 461/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.55 24300 797866713619 10687101008504



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

629

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

B M ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ 272/ಪ್ಲ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮವು 4.00 55000 237360380070 50188542414

630

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಾ 180/ಜಿ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸೇವಂತಿ 0.40 42000 877404636819 3412500101546301

631

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಇ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 475/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮವು 1.50 30400 656311797566 694000244091

632

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ನಾಗರಾಜ 184/ಎಫ್2,

 398/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 99000 255382305919 35550334210

633

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಾಲ್ಮ್ಮ  ಹೊಳಿಯರ 

ಬಣಕಾರ
165, 

164/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 1.60 155500 585687164051 3412500101417501

634

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಾಂ ಶಿವಕುಮರ 299, 

300/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಗೆಣಸು 1.60 154300 433257533156 3412500100687501

635

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ್ ಬಸವರಾಜ 226/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಎಲೆಕೋಸು 0.80 82000 430593245999 3412500100234601

636

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮ್ವವ 49/ಜಿ4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.00 100000 322304294947 4913180705

637

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ.ರವಿೋಾಂದ್ಾ 102/ಎ2ಎ,

101/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮವು 2.00 48300 776477937888 10687101042571



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

638

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (D-01) 

ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯವನುು

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಇ.ಸಿದ್ದ ಪಾ 475/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮವು 1.50 36500 993401005574 074301000012041

639

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಕ್್ ಮ ೋಬಾಯಿ 249/ಬಿ1, 

240/2
ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿಕಾ

ಯಿ 1.60 154500 443790641526 30977544844

640

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ 550/ಸಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಪಂ ದಾಳಿಾಂಬೆ 1.00 37800 258978854245 10575100003883

641

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ 398/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 101000 911644736144 30977544844

642

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್ ಮ್ರಳಸಿದ್ದ ಪಾ 516/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.60 24600 270153725123 10850101034916

643

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 333/ಸಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ 0.50 25300 504722036540 10850100046991

644

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಳವಾರ 

ಪರುಶುರಾಮ್ಪಾ 94/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಟೋಮೋ
ಟ 1.72 150000 619596235966 4913180569

645

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮ್ನಾಯ್ಕಕ 181/ಬಿ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 1.00 47600 854495138202 10205100010480

646

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಮ್ಮ ಪಾ  256/2, 

256/6
ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.60 38000 696508260907 1141110010050691

647

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮೈಲ್ಪಾ 256/5 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.65 40800 701173712962 1141110010050692

648

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕಕ 389/ಎ, 

338/2
ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 2.00 120500 546220851839 1141110010051230



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

649

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಇಟ್ಟೂ ಗುಡಿ ಸಂಜಿೋವಪಾ 280/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.00 62400 452277578581 1141110060050781

650

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಕುಮರ 52/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.60 23000 828524568283 10262200007541

651

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಕಕ ಳಿಾ  ಮೈಲ್ಪಾ 281/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.60 31000 550364234632 007300101026881

652

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಇಟ್ಟೂ ಗುಡಿ ಈರಪಾ 391/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.80 82400 820937908796 30977544844

653

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭರಮ್ಪಾ 141/4 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.20 117800 795092776200 30977544844

654

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸುರೇಶ 376/ಡಿ2 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಟೋಮೋ
ಟ 1.20 117800 587077417735 30977544844

655

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜುಲಾ  ಜಂಬಪಾ 237/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಾ 2.00 190200 816666836525 341200100037401

656

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಲ್ಗಿಲ್ವಾಡ 

ಹನುಮಂತಪಾ 90/1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಟೋಮೋ
ಟ 1.20 117800 661192264218 30977544844

657

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮುದ್ ಮ್ಲಿ್ಪಾ 143/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.20 117800 875286649761 30977544844

658

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿೋರೇಶಗೌಡ 141/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.20 118000 287027192858 4913180651

659

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

H ಚೌಡಪಾ 168/ಎ2 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿಕಾ
ಯಿ 1.20 119200 689402051913 4913180293

660

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿೋರನಗೌಡ 186/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 2.49 140500 312615094505 30033578923



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

661

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶರದ್ಮ್ಮ 139/ಪ್ಲ3 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿಕಾ
ಯಿ 0.76 78300 319442983270 0913885428

662

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮರುತಿನಾಯ್ಕಕ 208/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 0.36 36000 300354382875 918010061826897

663

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ಪರಮೇಶವ ರನಾಯ್ಕಕ 53/ಸಿ, 

53/ಡಿ,11/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.50 95000 235593820808 39077544844

664

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವಂತಪಾ  ಎಾಂ 427/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.60 155500 500024074692 10770100038486

665

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯಮುನನಾಯ್ಕಕ 399/ಪ್ಲ36 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿಕಾ
ಯಿ 2.00 192000 603656850232 3977544844

666

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಾಂ ಗಿರಿಜಮ್ಮ 77/5 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.80 52800 68540983498 10620100585390

667

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

s ನಾಗಾಂದ್ಾ ಪಾ 194/ಎಪ್ಲ2 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿಕಾ
ಯಿ 1.00 101000 651754079406 39077544844

668

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮರುತಿ 353/ಎ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 0.80 80000 208369296239 64147766887

669

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಾ 177/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.20 117000 750688642973 37517394960

670

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಂಗಮ್ಮ 150/ಬಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.40 21600 407876573840 10838101039285

671

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಾ ಜವ ಲ್ 15/ಬಿ, 19/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.06 99500 672871048659 3412500101802201

672

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮಿಬಾಯಿ 91/ಎ1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಶತಾವರಿ 1.00 101000 679689657596 30354569980



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

673

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದೇಶಯ ನಾಯ್ಕಕ 91/ಸಿ2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.30 65000 457887875434 10838131011748

674

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಮ್ಲಬಾಯಿ 354/ಪ್ಲ2 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 0.94 94000 356679185461 37517394960

675

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಾ 93/ಎ2ಬಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.75 74000 544588906676 9113403203

676

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಕ್್ ಮ ೋಬಾಯಿ 154/ಬಿ2ಪ್ಲ6

0
ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 42000 898717282308 9113403210

677

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುಗಿಾ  ಹನುಮಂತಪಾ 302/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.86 82000 701173712962 9113403029

678

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮೂಕಪಾ  ಎಾಂ 176/ಎ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.80 173000 762500678764 54042677313

679

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಾಂಗಡಿ ಕೋಟಾ ಪಾ 69 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 1.00 101000 568113928309 54052400213

680

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೋಣೆಪಾ 32 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 2.00 188500 482132201046 54052400213

681

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಿೋತಮ್ಮ 215/ಎ3 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 0.50 54500 202036287672 54052400213

682

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ್ರುಳ ಸಿದ್ದ ಪಾ 223/ಎ1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ
ಈರುಳಿಾ +
ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ

0.75 77000 493034415772 54052400213

683

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಹಾಲ್ಮ್ಮ 87/2, 150/1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಗಿ
ಡ 1.00 100000 619049341103 54052400213

684

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪಾ 9/2. ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.40 35100 289303735569 10838100124273



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

685

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕುಾಂಚೂರು ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ 229/ಬಿ8, 

230/ಬಿ1
ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ

ಟ 0.52 54000 542185988049 10611412655

686

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಾಂಜಿನಪಾ 230/ಎ2, 

230/ಎ3
ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ

ಟ 0.39 34700 251620757982 1141110010051022

687

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೌರಮ್ಮ  ತೂಲ್ಹಳಿಾ 200/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಸೌತೆ 0.80 75000 380505962342 10523100757370

688

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದ್ದ ಪಾ  ನವಲ 125/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯಿ 0.68 43800 561527817566 1141110010051231

689

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದಾನಬಾಯಿ 387/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 50200 307545956318 000030977544844

690

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಾ  ಕುದ್ಾ ಳಿಾ 218/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.74 39600 390014916803 1141110010051019

691

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಣಕಾರ ಬಸವರಾಜಪಾ 104/ಬಿ, 

105/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಕುಾಂಬಳ 1.40 133000 775130717064 35550334210

692

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರವಿೋಾಂದ್ಾ  ಎನ್ ಜಿ 125/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.82 40300 951758680624 35550334210

693

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಮಕಾಾಂತಪಾ 666/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬದ್ನೆ 0.40 44000 797313024390 35550334210

694

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಡೆಮ್ನ ಕರಿಯಪಾ 148/ಎ3 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.80 39800 578528049501 10805100009655

695

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಪವತಮ್ಮ 258/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 1.38 60500 762813545811 06192200017322

696

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ್ ಕೆಾಂಚಪಾ 313/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂ ನುಗೆೆ 0.80 39100 462862907219 10205100001715



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

697

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚನನ ಬಸಪಾ  ಎ 292/ಸಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 2.00 192000 457981517870 49193180279

698

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ ಯಾವೋಳ 200/ಎ2 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಕುಾಂಬಳ 0.36 40000 979969529715 0913885411

699

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕುಬೇರಗೌಡ ಸಿ 136/ಸಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 2.00 192000 537160224099 4913180224

700

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ್ ಶೇಕಾ ನಾಯ್ಕಕ 73/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 101000 603929169497 4913180330

701

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಾಂ ಶೇಖರಪಾ 165/3ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಾ 0.80 82400 695447512000 4242101010327

702

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೋರಿಶೆಟ್ಟೂ  ಅಾಂಜಿನಪಾ 88/ಎ3 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.20 46600 272384542414 10770100039685

703

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡಿ ನಾಂಗಪಾ 167/ಸಿ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.40 19600 625065578403 130515000086311

704

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಸಿದ್ದ ಪಾ
337/ಪ್ಲ6, 

337/ಪ್ಲ2, 

334/3

ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂ ನುಗೆೆ 1.10 51000 447514567476 200002149134

705

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭರಮ್ನಗೌಡ 478/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.56 30300 935920357116 60191107436

706

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ನಾರಪಾ 399/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಟೋಮಟ 0.53 56400 356871717598 10205100010483

707

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಾಂಬುಜಮ್ಮ 168/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 1.25 61500 976315029880 10644100002339

708

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಯಕದ್ ತಿಪ್ಾ ೋಶ 82/ಬಿ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.91 44000 919560791690 200002135631



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

709

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯು ಅಣಣ ಪಾ 179/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.75 31000 308967095180 10992101002616

710

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಶೇಖರಪಾ 229/ಬಿ8, 

230/ಬಿ1
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ

ಟೋಮಟ
+

ಸೌತೆ
0.50 54600 479193104667 200002024862

711

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದೊಡಡ ಮ್ನ ಹರಿಯಪಾ 486/ಪ್ಲ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.55 28900 638799654131 60190349181

712

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮ ಕಕ 69/ಡಿ1, 

69/ಡಿ3
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.80 39700 224252231346 10205100010447

713

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೇವಣ ಸಿದ್ದ ಪಾ 374/ಎ, 

376/ಎಫ್ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬೆಾಂಡಿ 0.70 73100 226220721627 200002036662

714

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಮಂಜಪಾ 231/ಬಿ1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.43 46900 893169181524 0364104000227063

715

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ದಂಡೆಯ ಪಾ 536/ಬಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.45 49000 811473085486 0364104000227124

716

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಕ್ಕ ೋರಪಾ  ತಳವಾರ 34/ಬಿ/1 ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.45 49100 462929699346 0364104000227087

717

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ತಿಪಾ ಜಜ 229/ಡಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 49000 642383414565 50100338340919

718

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಾ ಭಾಕರ ಬಾತಿ 30/ಬಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 49000 461655963982 10944101042243

719

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದೇವಾಂದ್ಾ ಪಾ  ಕೆ 231/ಬಿ2 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.43 46100 750139673584 50100338340882

720

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರವಿೋಾಂದ್ಾ 231/ಬಿ3 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 0.45 49000 644104824667 0364104000227117



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

721

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಾಂ ಹಾಲೇಶಪಾ 525/ಇ1, 

525/4
ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.43 46900 546681584148 0364104000227032

722

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚನನ ಪಾ 128/1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.43 46100 379024046827 50100338340678

723

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ ಬಸವರಾಜ 174/ಎ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 0.45 49000 346126520839 0364104000227070

724

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಕುಾಂತಲಾ 17/ಡಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 0.45 49000 626168105058 50100338340906

725

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ಗೌರಮ್ಮ 117/ಎ1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 0.45 49000 472256210904 10944101002342

726

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ರವಿೋಾಂದ್ಾ ಗೌಡ 233/ಬಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.43 46900 969961240202 50100338340895

727

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಸಿದ್ದ ಪಾ 41/2 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.43 46500 447964694322 10944101001963

728

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ವಿೋರಪಾ 38/* ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 37800 803980692006 036410100226998

729

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಳ್ಳಾ ಗಡಿ ಕೆಾಂಚಪಾ 32/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 1.10 41900 758553793108 10838100009587

730

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್ ಚನನ ಮ್ಮ 184/2 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 55700 872741956013 10620100587906

731

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ್ ಎಾಂ ಮ್ಹೇಶವ ರಯಯ 317/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 37000 402284276412 1020510000931

732

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಸೋಮ್ಪಾ 81/ಎ2 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 1.50 44300 624957275831 10575100013246



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

733

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಡಡ ರ ಬಸಪಾ 171/ಎ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಾಂಬೆ 0.80 32100 656209686678 64121385996

734

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ್ಹಾಲಾಂಗಪಾ  ಎಾಂ 253/ಎ,ಬಿ, 

252/ಎ10
ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 0.80 51500 766677047410 10811402922

735

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಇ ಹಾಲೇಶ್ 475/3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮವು 1.65 39000 676152475671 10687100004713

736

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣಣ  ಮುದ್ದ ಪಾ 260/ಬಿ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 0.60 63900 581135345232 4242101007336

737

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಎಾಂ ಬಸವರಾಜಯಯ 269/* ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 100300 552097759248 64002941255

738

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಶಿವಕುಮರ 302/ಸಿ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.40 19000 633265836823 10644100000570

739

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಾಮ್ಯ ನಾಯ್ಕಕ 439/ಎ2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.60 63500 791109326855 3412500101360301

740

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಾಂತಿಬಾಯಿ 296/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಚಂಡು 

ಹೂ 0.80 80500 967286844388 10523101045736

741

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ಸಿದ್ದ ನಗೌಡ 307/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.40 22800 270498079366 10942101004313

742

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೌಡುಾ  ಲ್ಲತಮ್ಮ 313/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.80 32700 351308216980 10850100044942

743

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಟಾ ಬಸಪಾ 526/* ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.80 82400 618604636745 00070110001192

744

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಕೋಟ್ಾ ೋಶಿ 9/ಇ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಕನಕಾಾಂಬರ 1.50 145800 932331863226 200002177604



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

745

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟ್ಟ ಎಾಂ ರಂಗಪಾ 311/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂ ನುಗೆೆ 0.80 32700 945408680682 10850100004124

746

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ನಂದ್ಯ ಪಾ 1/ಜೆ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.20 55900 971602285982 200002187771

747

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಬಸವರಾಜ 296/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ 0.80 32700 524097057217 10850100047278

748

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿವಕುಮರ 205/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.58 61700 474751031846 200002439243

749

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದುರುಗಮ್ಮ 250/ಇ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 1.00 37400 516658008156 10992101011146

750

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಾಂ ಆರ್ ಶಾಂತಕುಮರ 294/ಎ1, ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಶತಾವರಿ 0.80 82400 247566172414 37517394960

751

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೇವಣಣ  ಸಿದ್ದ ಪಾ 673/ಬಿ, 

674/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಶತಾವರಿ 0.64 66500 813378241938 9113403081

752

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ಲ್ಕಯ ನಾಯ್ಕಕ 390/ಪ್ಲ1-

ಪ್ಲ2
ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ

ಟ 1.60 155500 255486000390 9113402978

753

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದ್ದ ಪಾ
318/ಬಿ 

318/ಸಿ1, 

318/ಸಿ2,31

8/ಸಿ3

ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 1.30 128000 346139333986 1822500101152801

754

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಾಂ ಚನನ ಬಸಪಾ 57/2, 57/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.40 65500 908675030169 91333403500

755

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪೂಯನಾಯ್ಕಕ 392/ಪ್ಲ18 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶತಾವರಿ 1.40 137400 911173207484 9113403203

756

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಾಲಬಾಯಿ 18/ಸಿಪ್ಲ1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಾ 1.20 119000 697477354018 9113403227



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

757

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ವೆಾಂಕಟೇಶ 72/ಎ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 0.52 55000 287946712654 30354569980

758

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದಾಯ ಮ್ಕಕ 320/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.00 63500 696079802184 10628101019908

759

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಲ್ ಬೋಜಯ ನಾಯ್ಕಕ 366/1, 

418/3
ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 52400 406621228639 37517394960

760

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಯ ನಾಯ್ಕಕ 288/1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.00 101000 530954516463 9113402985

761

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ್ಹೇಶನಾಯ್ಕಕ 491/ಬಿ2ಪ್ಲ9 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 0.65 67500 795780171528 34900352844

762

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಬಾನಯ ನಾಯ್ಕಕ 458/ಬಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 101000 613381377824 9113403548

763

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶೆಟ್ಟೂ ನಾಯ್ಕಕ 261/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 0.40 37500 542320228874 35324337518

764

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿೋತಿಬಾಯಿ 287/2 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 0.80 82400 285585165027 91333402978

765

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದ್ಾ ನಾಯ್ಕಕ 399/1ಪ್ಲ3 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 2.00 192000 332978641528 9113403012

766

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದುಗೆಿಬಾಯಿ 398/ಪ್ಲ25 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.40 136500 923335777680 3412500101480401

767

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಹೇಮಂತಪಾ 81/ಎ1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 1.60 54400 842566412234 520101225805215

768

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜೆ ಬಸವರಾಜಪಾ 278 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 1.60 62200 990627988813 54052400213



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

769

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ 256/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಎಲೆಕೋಸು 0.80 81300 622783018366 54052400213

770

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಶಿವಕುಮರ 101/4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 1.00 25600 874759247825 10980101003660

771

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆಾಂಚನಗೌಡ 188/1ಪ್ಲ2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.60 67700 445700379135 06192200000013

772

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮ್ಚಂದ್ಾ ಪಾ 214/ಬಿ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಎಲೆಕೋಸು 0.90 91700 791724440890 54052400213

773

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿವಕುಮರ 266/ಪ್ಲ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 1.60 154000 337112388045 54052400213

774

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಾ 106/ಸಿ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.08 49665 408101759647 0669101090987

775

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶರಣನಾಯ್ಕಕ 212/ಇ,212/

ಸಿ,212/1
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 60800 284022033131 30977544844

776

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಚ್ ಗುರುಶಾಂತಪಾ 54/ಎಪ್ಲ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಕುಾಂಬಳ 0.40 37400 521070171999 30977544844

777

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿ ಶಿವಕುಮರ
 361/ಇ, 

364/ಎ, 

361/ಡಿ
ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.90 91500 730933217853 4913180217

778

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶೇಕಾ ನಾಯ್ಕಕ 30/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 0.60 63700 479904132230 10850101023178

779

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೊೋನಯ ನಾಯ್ಕಕ 421/1ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.40 137000 383822115335 0913885404

780

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಪ್ಪವತಮ್ಮ 151/ಸಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ 2.00 123500 566521602133 4242101006335



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

781

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲೋಕಯ ನಾಯ್ಕಕ 19/ಸಿಪ್ಲ1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.10 110000 955712766910 0913885442

782

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಎಚ್ ಬಸಪಾ 248/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.80 39000 678076081407 64051968124

783

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೇಮಿಬಾಯಿ 13/ಪ್ಲ1ಪ್ಲ1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 2.00 192000 749922054175 0913885459

784

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮುಕಕ ಣಣ ನಾಯ್ಕಕ 23/ಎಫ್ 

ಪ್ಲ1, 28/2
ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಾ 0.60 63900 701762810941 0913885466

785

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ 312/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಕರಬೂಜ 0.40 37400 728457923420 30977544844

786

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಪ್ಾ ೋಶನಾಯ್ಕಕ 7/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 101000 700644632868 0913885473

787

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬೋವಿ ಚಂದ್ಾ ಪಾ 56/ಎ ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.45 49000 974024568386 0364104000227025

788

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕರೇಗ್ರಡ 70/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.76 77000 459778220074 54052400213

789

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಕಲಿ್ಪಾ 183/ಎ1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.55 58000 358117450628 10575101002892

790

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ಹೇಮ್ನಗೌಡ 125/ಬಿಪ್ಲ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.40 37800 878665253704 10944101004058

791

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಬಿ ಹುಚಚ ಪಾ 586/ಪ್ಲ8 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.40 16300 615736802424 00000030977544844

792

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಪಾ  ಬಿ ಎಾಂ 159/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.50 22900 658453184832 10805010000372



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

793

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಿರಿಯಪಾ 145/ಒ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.80 39000 988373486986 10850100003372

794

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚನನ ಮ್ಮ 586/ಪ್ಲ9 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 25300 662750748917 00000030977544844

795

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಯು ಸಿದ್ದ ಪಾ 38/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.80 32500 478451049311 00000030977544844

796

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಾ ೋಮ್ಕಕ 494/6 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 0.40 44500 698213241995 000035550334210

797

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಲಿ್ಮ್ಮ ರ ಸುರೇಾಂದ್ಾ 574/ಡಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.69 72000 742469556401 000035550334210

798

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರತನ ಮ್ಮ 218/ಎ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಕರಿಬೇವು 0.70 71000 829865469794 000035550334210

799

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಷ್ಣ್ಮಮ ಖ 85/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 1.16 50400 772077751607 000035550334210

800

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದ್ದ ಮ್ಮ 574/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63500 423428659650 000035550334210

801

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ಸಿದ್ದ ನಗೌಡ 527/ಸಿ4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.69 35000 960435730557 10405100004365

802

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ಭರಮ್ಪಾ 391/ಎ/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಸೌತೆ 0.40 42500 936199333060 000035550334210

803

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಜಿ ಹಾಲೇಶ 41/ಎಪ್ಲ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.30 55200 562448431093 10805100009658

804

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಯಲಿಾಪುರದ್ ಕಟಾ ಪಾ 38/3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.40 23500 968554415235 10805100009659



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

805

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಮ್ಮ 485/ಬಿ3 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.40 19600 434168723707 10805100009660

806

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಎಸ್ ರವಿಕುಮರ 18/* ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 1.00 46400 683250611049 10805100009651

807

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮ್ಪಾ  ಕಾಗಡಿ 330/ಬಿ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.60 27500 851399641306 10205100010321

808

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಜಯ್ಕ ಕುಮರ 106/ಬಿ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಕುಾಂಬಳ 1.00 98500 716490293382 30855529437

809

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿವಾನಂದ್ಗೌಡ ಎಸ್ 

ಆರ್ 86/ಎ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಕುಾಂಬಳ 0.80 80500 509758677919 10611395604

810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಣಕಾರ ಬಸವರಾಜಪಾ 103 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬೂದ್ಕುಾಂ
ಬಳ 0.65 67700 775130717064 10838100007076

811

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಯಬಾಯಿ 425/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.60 154000 598603532872 10628100303339

812

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಮ್ಮ 92/ಡಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಬದ್ನೆ 0.70 73000 790879462563 64073068026

813

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ತಿಪಾ ನಾಯ್ಕಕ 1/ಪ್ಲ150 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 96000 700268364202 37517394960

814

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿಪಾ ನಾಯ್ಕಕ 1/ಪ್ಲ111 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.60 154500 974247307253 10628100018590

815

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಂಕಾ ನಾಯ್ಕಕ 476/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 0.60 63500 832787601895 9113403340

816

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮ್ನಾಯ್ಕಕ 200/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.00 101000 279147668552 3412500100728501



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

817

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬುಲ್ಯ ನಾಯ್ಕಕ 215/ಎ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.36 133000 837848364583 34488693268

818

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕರಡಿ ಸಿದ್ದ ಪಾ 24/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.90 91500 263435264813 06102200092690

819

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲಾಲಬಾಯಿ 155 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 2.00 192000 282733381665 9113403555

820

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭೋಮಿಬಾಯಿ 1/ಪ್ಲ25 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 101000 216547735040 9113403395

821

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಎಾಂ ಸದೆುರುರಾಜ 

ಶಿವಯೋಗಿ 107/ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಶತಾವರಿ 0.50 54000 868622895962 3412500100009001

822

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮೇಗಿಿಬಾಯಿ 392/ಪ್ಲ11 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 0.80 82000 401260596213 54052400213

823

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉದ್ಯಶಂಕರ 280/ಬಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.80 82400 414843600643 54052400213

824

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ಗಿೋತಮ್ಮ 281/ಎ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 1.60 154000 742920315472 54052400213

825

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಮ್ಮ  ಕುರುವತಿಿ 301/ಸಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 1.60 154000 569060475018 54052400213

826

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಾ 377/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 99000 696453320444 54052400213

827

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಪಾ  ಡೊಳಿಾ ನ 101/ಬಿ2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 0.80 82000 653243392401 54052400213

828

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಹರಿಯಮ್ಮ 296/ಎ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.60 147500 645021384397 3412500101571301



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

829

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ 143/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 101000 835974404809 30977544844

830

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ದೇವಿರಮ್ಮ 107/ಎ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 98500 444988963404 30603444723

831

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಾಂತವವ  ಬಿಳಿಚೋಡು 166/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 1.20 117000 384627559081 2313046263

832

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಪಾ  ಬಿಳಿಚೋಡು 51/ಎ3 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 0.80 82000 570453957018 0508603011173

833

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನೋಲ್ಪಾ 168/ಬಿ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 0.80 82000 757730362328 2413294649

834

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ರೇವಪಾ 89/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 1.00 101000 904707054761 2313049868

835

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ್ಹಮ್ಮ ದ್ ದಾಯಾದ್ 

ಶೆಟ್
329/ಎಬಿಸಿ
ಡಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಗೆಣಸು 0.70 73000 299134652718 2313049820

836

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡಿ ಬಸವರಾಜ
106/ಬಿ2, 

106/ಬಿ6,15

4/ಸಿ2

ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 1.00 101000 351496724867 2313049967

837

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ 106/ಬಿ5,ಬಿ
1 154/ಸಿ3

ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 0.80 81400 295407571380 30603444723

838

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಜಶೇಖರ 177/2, 

202/3
ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 1.00 98500 368173996723 2313045600

839

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದುರುಗಪಾ 8/ಎ1ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 62500 508799955884 0612934816

840

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಸಣಣ ನಾಂಗಪಾ 316/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬದ್ನೆ 0.40 34800 231400471188 0612934830



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

841

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆಾಂಚಮ್ಮ  ಪ್ಲ 315/ಎಫ್6 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬದ್ನೆ 0.80 80400 286316140956 1132110010053398

842

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟ್ಟ ರಂಗಪಾ 404/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.10 110000 507194933885 35550334210

843

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿರೂಪ್ಪಕ್ಷ್ಪಾ 101/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.00 32000 400753959504 2021560665

844

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಕೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮ್ಮ 210/ಸಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 2.80 105200 366382531599 0508101060264

845

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮ್ಪಾ 161/ಇ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 0.70 71500 934458317672 10742100002960

846

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅನತಾ ಎಾಂ ಎಸ್ 447/ಸಿ2ಎ,

ಸಿ3,ಸಿ2ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.10 48300 289150360186 1068710101043297

847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮಂತಪಾ 150/4 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.40 27500 403564045317 4913180309

848

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಾಂದ್ಾ ನಾಯ್ಕಕ 229/1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 62000 982799164154 39077544844

849

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಕ್ಕ ೋರನಾಯ್ಕಕ
407/ಸಿ,416/

7,5, 

416/13,14

ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.60 151000 782415953092 10987101015355

850

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟ್ಟ ಯಲಿಾರೆಡಿಡ 45/ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 51100 978304187580 10628101046638

851

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ಮ್ಹಾಲಾಂಗಪಾ 103/ಎ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 97000 588718330940 3412500100842701

852

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸುಭಾಸ್ ರೆಡಿಡ 188/ಎ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಹಾಗಲ್ 0.60 51000 283849667987 3412500101506001



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವಾರೆಡಿಡ 40/ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 76700 433524343490 10770101018635

854

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎನ್ ಜಯಾಚಾರಿ 204/ಎಪ್ಲ2,

403/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 1.80 77300 922433719128 10644100000083

855

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಾಂ ವಿ ಅಾಂಜಿನಪಾ 200/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಾ ಯ 1.20 78200 843302508656 3412500101126000

856

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಗದ್ೋಶ್ ನಾಯ್ಕಕ 7/3. ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಾ 1.00 101000 214262918738 4913180330

857

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲೋಕಪಾ 213/2 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 2.00 192000 310426089641 200002456350

858

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಾಲ್ಪಾ 143/3 ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಾ 0.80 73100 556018798861 3412500101885200

859

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ವಿೋರಣಣ 481/1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 2.00 190000 453406912964 36971641647

860

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ವಿೋರಣಣ 481/3 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 190300 946586910774 36971641647

861

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಾಂ ಪರಸಪಾ 278/ಪ್ಲ15 ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಪಂ ಟೋಮೋ
ಟ 1.60 153600 967199689215 3412500101822000

862

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗುಲಾನ ರ್ ಖಾನ್ 589/* ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.40 44000 269573323984 6102200103016

863

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಗಳದ್ ನಾಗರಾಜ 5/ಎ1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.60 63900 337890118349 30977544844

864

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಾಲ್ಪಾ 93/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.57 30700 943711054766 200002219251



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

865

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಡಿ ಮ್ಲಿೆೋಶ್ ನಾಯ್ಕಕ 214/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 54900 604076511031 701100001192

866

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಾಂ ಚಿತಾ ನಾಯ್ಕಕ 174/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 39500 960931950788 701100001192

867

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಯಬಾಯಿ 22/ಬಿ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 1.00 101000 742674648490 38627331543

868

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚವಳಿಬಾಯಿ 401/4 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಾ ಯ 1.60 97000 403979796616 64209549481

869

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೇವಣಣ  ಪಕ್ಕ ೋರಪಾ ರ 18/ಎ1 ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.00 95000 967955418329 4242108005684

870

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶೇಖರನಾಯ್ಕಕ 30/8 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.20 115000 239460865655 9092500101048300

871

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಂಪನಾಯ್ಕಕ 109/ಸಿಪ್ಲ1, 

109/ಸಿಪ್ಲ2
ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.60 78000 473842440483 30977544844

872

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೌರಿಬಾಯಿ 242/ಎ ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.60 155000 964706597025 30977544844

873

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೇಶಮ್ಮ 259/2 ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 0.60 62500 898702326385 30977544844

874

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೇವಣಿಬಾಯಿ 25/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.20 118000 711760090602 30977544844

875

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ ಕುಬೇರನಾಯ್ಕಕ 56/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.40 137000 809203632621 30977544844

876

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮ್ವವ 147/ಪ್ಲ1, 

147/ಪ್ಲ1
ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಟೋಮೋ

ಟ 1.60 82000 675152636370 4242108001316



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

877

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಘವಾಂದ್ಾ  ಚಿಗಟೇರಿ 26/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಪಪ್ಪಾ ಯ 1.60 76400 654016152530 54052400213

878

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಿಗಟೇರಿ ಶಿಾ ೋನವಾಸ 24/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಪಪ್ಪಾ ಯ 0.55 25500 393335126371 54052400213

879

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಾಂ ಕೆಾಂಚಪಾ 395/ಬಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಟೋಮೋ
ಟ 1.60 154000 935810501551 54052400213

880

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ್ಮ 336/1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಸೇವಂತಿ 1.10 55000 258011212717 54052400213

881

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವನಜಾಕ್್  ಚಿಗಟೇರಿ 26/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಪಪ್ಪಾ ಯ 1.00 22500 725461524619 54052400213

882

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿಶವ ನಾಥ ಬಿ 94, 95/ಬಿ1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಟರ್ 

ಪೂಾ ಟ್ 1.00 74000 678675560538 30354569980

883

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗಮ್ಮ 267/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.80 43600 324381579147 38627331543

884

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಂಗಪಾ 496/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 1.47 72400 397907359570 38627331543

885

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ದೇವಾಂದ್ಾ ಪಾ 134/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.00 52300 807805385310 38627331543

886

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಸಿದ್ದ ೋಶ 39/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.80 43500 249849130723 38627331543

887

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಚಂದ್ಾ ಪಾ 306/ಎ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.40 21600 977462444296 38627331543

888

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅವರಗೆರೆ ನಾರಪಾ 671/ಎ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.55 32700 453016893078 38627331543



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

889

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪಾ 419/ಸಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.80 43500 748017147940 38627331543

890

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗೌಡಪಾ  ರೂಪ್ಪ 314/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.60 34800 602222729936 38627331543

891

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಚನನ ಬಸಪಾ
151/ಸಿ1, 

151/ಸಿ2, 

151/ಸಿ3

ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.80 82400 748525415213 38627331543

892

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಕೆಾಂಚಮ್ಮ 340/8 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.40 21600 949243176548 38627331543

893

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟ್ಟ ಕಟಾ ಬಸಪಾ 103 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.30 126500 245995519111 38627331543

894

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟ್ಟ ಈಶವ ರಪಾ 104/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63900 396600798182 38627331543

895

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವೆಾಂಕಾರೆಡಿಡ 78/ಡಿ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000 987132244762 4242101002806

896

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣಣ ಮ್ಲಿ್ಪಾ 401 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.60 154700 724122311675 4913180187

897

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಕಾ ಸಾಲ ಮಂಜಪಾ 98/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬದ್ನೆ 1.60 154900 518083613476 20046101007006

898

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವಲಾಂಗನಗೌಡ 374/ಎ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬದ್ನೆ 0.80 82000 254912898489 694000074966

899

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜಪಾ 208/ಬಿ2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54500 713747940218 4242108002294

900

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜಪಾ 38/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 189000 571373416105 64083686507



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

901

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಾಮ್ದೇವನಗೌಡ 257/ಎ, 

257/1
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 188500 202605732673 4242101005990

902

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಾ ಕಾಶ 298/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 116500 231401612485 4242101004714

903

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವೈ ಸಿದ್ದ ಪಾ 285/2, 

286/2
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.80 170500 957608783171 4242101007942

904

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೇಖಾ 180/ಸಿ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 116500 306353864556 341250010911801

905

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಣಕಾರ ಮಂಜುನಾಥ 47/ಜಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 101000 898921287287 4913180712

906

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಗಣೇಶನಾಯ್ಕಕ 148 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.36 132000 837308542903 54052400213

907

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಷ್ಣ್ಮಮ ಖಪಾ  ತಳವಾರ 199/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.00 47400 601612115836 70110001192

908

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಕಟಾ ಮ್ಮ 275/6 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.80 39600 325997780635 70110001192

909

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಆನಂದ್ಪಾ 40/3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.80 39600 391117757328 70110001192

910

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕುರುಡಿ ಕಲಿೆ ೋಶಪಾ 223/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.80 31500 907009610814 70110001192

911

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹುಲಕಟ್ೂ  ರಾಚೋಟಪಾ 18/ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ 1.80 78300 788582902816 70110001192

912

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶೇಖರಪಾ 75/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 1.40 62800 200761179733 70110001192



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

913

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಾಲ್ಪಾ  ಡಿ ಆರ್ 22/ಡಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.00 42000 960418343903 70110001192

914

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅದೊೋನ ಅನವರ್ ಸಾಬ್ 73/ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54000 482147794004 4913181542

915

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಚಂದ್ಾ ಪಾ 333/ಬಿ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಪಪ್ಪಾ ಯ 0.58 31300 462362951568 10644100017815

916

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸುರೇಶ 21/ಇ1, 

37/ಬಿ3
ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ

ಟ 1.60 155500 601889288372 3545172553

917

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರೇವಣಸಿದ್ದ ಪಾ
623/ಬಿಪ್ಲ2,

623/ಬಿಪ್ಲ3, 

688/ಬಿಪ್ಲ2, 

688/ಎಪ್ಲ1

ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.40 135000 212144603204 913885336

918

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಅನುಸೂಯಮ್ಮ 109/1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 2.00 192000 249571817242 20048101000522

919

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಶಿಧರ 278/ಡಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.10 101000 682163691942 919010082112521

920

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಗದ್ಮ್ಮ  ಪ್ಪಟ್ಟೋಲ್ 176/ಬಿ1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 1.00 101000 503885678954 10770100003419

921

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಚಚ ಾಂಗಮ್ಮ 337/ಪ್ಲ3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂ ನುಗೆೆ 1.10 54600 423253221258 30977544844

922

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಿರುಪತಿ 354/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಪಪ್ಪಾ ಯ 1.10 69000 577468484289 20251910649

923

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ಎ ಕ್ರಣ್ 185/ಎ1, 

ಎ2
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಪಂ ನುಗೆೆ 3.18 114400 271381158026 1813101020884



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

924

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಕರಿಯವವ 2/ಬಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 2.00 188000 420843555104 54052400213

925

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎ ನಾಗಾಂದ್ಾ ಪಾ 305/ಬಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.20 117800 871299566221 54052400213

926

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಕ್ಷ್ವವ 253/5 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.20 117000 629169465493 54052400213

927

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೈರಾನ್ ಬಿ 134/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 154000 422275319437 20046101009850

928

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಳಪಾ 178/ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.80 80800 251275058935 3412500100432600

929

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಬಸಮ್ಮ 172/ಡಿ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 80800 927923672161 20046101009849

930

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಮ್ಮ 47/ಎಚ್1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.70 72500 345308294015 3412500101471500

931

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಟ್ಟ ರತನ ಮ್ಮ 379/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.20 119000 525288070450 30977544844

932

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಲ್ವಾಗಲು ಮಂಜಪಾ 155/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಪಂ ಟೋಮೋ
ಟ 1.32 127700 650975792461 30977544844

933

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಕ್ಾ ೋಬಾಯಿ 277/ಎ ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.30 126000 436808436954 3517394960

934

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಕಾಯ ನಾಯ್ಕಕ 491/ಬಿ2ಪ್ಲ1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 100000 327266103736 3517394960

935

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಿೋರೇಶ್ ನಾಯ್ಕಕ 253/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.80 77000 569333853354 3517394960



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

936

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕಕ 253/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.80 82000 482247633807 3517394960

937

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಿವನಾಯ್ಕಕ 59/ಎ2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.14 110000 683793353720 3517394960

938

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕುಮರನಾಯ್ಕಕ 8/ಬಿ2 ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 101000 421769475255 3517394960

939

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಕ್ಕ ಬಾಯಿ 240/ಡಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 0.96 86700 690917332802 3517394960

940

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಜಗದ್ೋಶಪಾ
39/ಇ, 

39/ಎಫ್, 

39/ಜಿ
ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 1.00 100000 610980861188 341250010271701

941

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜುಳಮ್ಮ 281/ಎ4 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಬದ್ನೆ 0.30 27800 971886441603 3412500101521000

942

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ಪಂಚಕ್ಷ್ರಗೌಡ 1/5. ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.30 30300 8.00823E+11 341250010522301

943

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ್ಲಿಕಾಜುನ 11/2. ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 100000 290650283512 3412500101656300

944

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರುದ್ಾ ೋಶ್ 168/1, 

168/ಡಿ3
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಕರಿಬೇವು 0.90 91100 407580874149 3412500101574101

945

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಕೆ ನಜಿೋರ್ ಸಾಬ್ 112/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 96400 765888773370 4242101010983

946

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಾಂಜಿಗರಿ ಮ್ಹೇಶ 673/3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.27 13000 963148332437 30977544844

947

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಉಜಜ ಮ್ಮ 673/ಎ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.28 13600 432141888316 30977544844



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

948

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಾಂಜಿಗರಿ ನರಸಿಾಂಹ 

ಮೂತಿ 673/ಎ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.49 21600 893816512803 30977544844

949

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜಪಾ 39/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 2.00 192000 254416225229 9113403395

950

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ ಕೆ 54/1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಕುಾಂಬಳ 2.00 192000 400542641670 9113403159

951

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜ ಆಡಗೋಡೆ 189/ಎ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.20 119000 457429227977 9113403548

952

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕರಿಬಸಪಾ  ಹೆಚ್ 222/ಬಿ3 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಎಲೆಕೋಸು 0.40 42500 792183401943 9113402978

953

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭೋಮ್ಮ್ಮ 237/2 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಹೂ 

ಕೋಸು 1.20 118000 537843808425 9113403555

954

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಲ್ ಮೈಲ್ಪಾ 221/ಕೆ, 

216/1
ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 1.20 55000 580364234632 7300101026881

955

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ಕೆಾಂಚಪಾ 182/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.80 41300 840773191016 840773191016

956

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವರಾಜಪಾ 425/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.40 18000 378670360956 10850101002829

957

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ಬಸವನಗೌಡ 307/1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.80 37000 346971329353 10523100010305

958

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ನೋಲ್ಕಂಠಪಾ 81/ಎ2 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 1.60 22900 894776283768 10575100013238

959

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪಾ ಭಾಕರ್ ಸಂಡೂರು 193/2 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 1.70 34000 781436077448 10742100003098



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

960

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಸ್ ಚಿನನ ಪಾ 192/1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 0.80 32100 396655747359 10742101055618

961

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ವಾಮ್ದೇವಪಾ 82 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.00 36000 438790011985 10992101008425

962

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ್ಹೇಶವ ರಗೌಡ 282/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 0.70 32900 837060312488 64140786653

963

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಣ್ಮವಪಾ  ಎಸ್ ಕೆ 11/2. ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಹಾಗಲ್ 0.30 23000 298297122234 37517394960

964

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆಾಂಚಮ್ಮ 178/ಬಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.70 73000 987813154356 37517394960

965

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿೋತವವ 396/ಸಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 101000 955759191957 37517394960

966

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಈಡಿಗರ ಭೋಮ್ಪಾ 374/ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.95 95000 558033877876 37517394960

967

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ಬಸವರಾಜಪಾ 76/1, 71/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 119200 685658745539 3412500100841700

968

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಧಮ್ಪಾ 191/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 0.68 71000 311185149535 20048101000613

969

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದ್ಾ ಪಾ 136/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 0.40 44000 749349058374 20048101000614

970

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಿ ಬಸವರಾಜಪಾ 162/ಬಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 82400 685658745539 3412500100841700

971

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಲಿಾಭಕ್್  ಅದೊೋನ 73/ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.20 21500 269880877313 30977544844



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

972

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಎಾಂ ವಿೋರಬಸಯಯ 176 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.14 110000 523059586774 30977544844

973

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎದುರುಮ್ನೆ 

ಹನುಮಂತಪಾ 191/ಬಿ1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.00 101000 910740076765 30977544844

974

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚೌಡಪಾ 381/ಎಪ್ಲ46 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.80 36500 786646874323 1141110010050403

975

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೆಚ್ ಪಂಚಪಾ 176/ಸಿ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 1.00 34500 996941741654 3412500100975900

976

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮ್ಹೇಶಪಾ 82 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.80 80900 824787708763 64126788571

977

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವನಜಾಕ್್ 176/ಡಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ದಾಳಿಾಂಬೆ 0.60 22000 656960547803 10942101003396

978

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚನನ ಬಸವನಗೌಡ 20/ಡಿ2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.10 54700 476688134484 20169302342

979

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆಾಂಪಣಣ 9/1. ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.80 82400 554651000690 4913180194

980

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರವಿಕುಮರ್ 151/ಡಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಪಾ ಯ 0.70 38800 930442122919 30977544844

981

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಕ್್ ಮ ೋಬಾಯಿ 29/ಬಿ1 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.46 28700 210618203362 30977544844

982

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಲ ಟ್ಟ 

ವೆಾಂಕಟೇಶವ ರನಾಯ್ಕಕ 62/* ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆೆ 1.60 78000 650566252108 30977544844

983

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿೋತಾಬಾಯಿ 4/ಬಿ3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕುಾಂಬಳ 0.65 35000 865339932513 3545172522



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

984

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪತಿನಾಯ್ಕಕ 36/ಬಿ3 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.40 137400 684560709453 3545172508

985

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೋಯಾವನಾಯ್ಕಕ 208/* ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಾಂಡಿ 0.80 82400 703080002345 3545172546

986

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಣಣ ತಮ್ಮ ಪಾ ರ 

ವೆಾಂಕಟೇಶ್ 12/2. ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.60 154500 538806696430 4913180163

987

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಸುಬಾನಂದ್ಪಾ 28/ಇ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.20 118000 390317835382 4913180378

988

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದೊಡಡ ಮ್ನೆ ಪ್ಾ ೋಮ್ಕಕ 10/3. ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.80 82400 973485140124 4913180637

989

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅರುಣಕುಮರ 27/ಹೆಚ್4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಾ 0.80 82400 342719437868 4913180644

990

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕಾಳಯ ನಾಯ್ಕಕ 4/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 0.80 82000 824568721962 64083686507

991

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವಸಂತಬಾಯಿ 53/ಸಿ4 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಬದ್ನೆ 0.80 82000 230585109648 4242101005990

992

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಕ್್ ಮ ೋಬಾಯಿ 276/ಎಪ್ಲ2, 

 276/ಎಪ್ಲ3
ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ

ಟ 0.80 82400 491678045742 30977544844

993

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕಕ 124/ಎ1ಎ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.70 164600 807153329863 30977544844

994

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಾಮಿಬಾಯಿ 392/ಪ್ಲ16 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.60 155400 789342390590 30977544844

995

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭೋಮನಾಯ್ಕಕ 98/ಪ್ಲ3 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.80 82400 423849771853 30977544844



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

996

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದ್ಾ ನಾಯ್ಕಕ 246/4 ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 2.00 192000 386994285919 30977544844

997

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹರಿಬಾಯಿ 260/ಬಿ ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 1.70 164000 618092234248 30977544844

998

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ದೊಡಿಡ ಬಾಯಿ 329/ಎಪ್ಲ1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.56 59600 952657146327 30977544844

999

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಘಮ್ಣಿಬಾಯಿ 68/ಸಿ6 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.96 188000 902014818477 30977544844

1000

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನೋಲಬಾಯಿ 400/1 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.60 155400 445385337692 30977544844

1001

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಮಂಜನಾಯ್ಕಕ 392/ಪ್ಲ23 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.80 82400 527078525356 30977544844

1002

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಪ್ಪಡಯ ನಾಯ್ಕಕ 382/1, 

399/6ಡಿ ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 2.00 192000 758734662571 30977544844

1003

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹಯಾವನಾಯ್ಕಕ 408/ಡಿ2, 

392/ಪ್ಲ35
ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ

ಕಾಯಿ 1.68 160000 364490732198 30977544844

1004

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಣಕಾರ ಕೆಾಂಚಪಾ 7/* ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 0.80 82400 755888165022 10628101004313

1005

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನುಮ್ವವ  ಬಣಕಾರ 153/ಸಿ2, 

146/ಸಿ2
ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 1.00 101000 277556944801 4242108000323

1006

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ವೈ ಕೆಾಂಚಪಾ 262/* ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲಿ್ಾಂಗಡಿ 0.76 78300 565779651304 3412500101426501

1007

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಭರಮ್ಪಾ 28/ಬಿ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.60 154300 519106643926 4242108005341



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1008

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹೊನನ ಮ್ಮ 26/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.20 116500 211426671687 4242101004232

1009

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿದ್ದ ಪಾ 5/ಎ ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 1.80 170500 556150089670 478201001699

1010

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ರಾಮಿಬಾಯಿ 471/2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನ
ಕಾಯಿ 0.70 72500 649245171803 105234101064120

1011

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಾಂ ಟ್ಟ ಬಿ ಮ್ಹಾರಾಜ 204/4 ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 0.80 82000 661870736816 10523101048016

1012

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಶಾಂತಮ್ಮ 204/4 ಚಿಗಟೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟೋಮೋ
ಟ 0.80 82000 446587201677 10523101012224

1013

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ನಾಗರಾಜ 107/ಬಿ2 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 0.50 54500 751832831156 10628111000672

1014

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಸಿ ಬಿ ನೋಲ್ಕಂಠಪಾ ಗೌಡ 74/ಬಿ2 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಸಪೋಟ 1.28 35500 682683165940 9113403555

1015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಅಾಂಜಿನಪಾ 79/ಬಿ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.20 82400 888025771894 9113403036

1016

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ತಾಂಬಪಾ 389/ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಹರೇಕಾಯಿ 1.00 101000 738382268894 9113403395

1017

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ್ ಸಿದ್ದ ಪಾ
62/ಸಿ, 

62/ಎ,62/ಬಿ
2ಬಿ

ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 2.00 95000 617764335837 9113403548

1018

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸವನಗೌಡ 136/ಎಬಿ1 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಟೋಮೋ
ಟ 1.94 181500 448256548575 6102200098300

1019

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಿ ಶಂಕಾ ಪಾ 204/ಬಿ2 ಅರಸಿೋಕೆರೆ ಸಾಮನಯ ಶತಾವರಿ 1.28 118000 487526421353 10987101015355



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1020

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಎಾಂ ಹೊಳಿಬಸಪಾ 14/2 ಚಿಗಟೇರಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 1.94 182500 785891052619 9113402978

1021

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಕೆ ಪಾ ಭಾಕರ 60/ಎ ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ನುಗೆೆ 2.00 95000 837984276070 30354569980

1022

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಬಸಪಾ  ತೊಗರಿಕಟ್ೂ 347/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಶತಾವರಿ 1.00 80500 842311737164 30354569980

1023

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ್ ನಾಗ್ರಜುನ 414/3 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.50 28000 857714205925 012100101037180

1024

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ್ ನಾಗ್ರಜುನ 414/2 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.30 33500 857714205923 012100101037180

1025

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಆರ್ ನಾಗ್ರಜುನ 414/1 ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.60 70000 857714205923 012100101037180

1026

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಚಂದ್ಾ ನಾಯ್ಕಕ 376 ತೆಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ ಮಾಟ ೋ 1.8 173000 386994285919 30977544844

1027

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಜಗದ್ೋಶ 217/* ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.80 27500 465372810481 30827765707

1028

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ (S-04) 

ಸಹ್ಾಯಧನ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿಗ 
ಸಹ್ಾಯಧನ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಪಾ 90/ಇಪ್ಲ6,1

01/ಪ್ಲ2
ತೆಲ್ಗಿ ಸಾಮನಯ ಈರುಳಿಾ 0.89 90500 807732983835 54052400213

1029
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಕ್ನುಪನವನವರ ಪದಾಾವತಿ ಕೆ ೋ 
ಕ್ನುಪಪನವರ ವಾಸುದೋವಪಪ

65/ಸಿ2 ತಲಗಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 2.10 10490.00 418626410242 4032320001193 ಹರಪನಹಳಿಳ

1030
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

2ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್ ಟಿ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ 
ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಕ್ರಿಯಪಪ

452/ಬಿ2 ತಲಗಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 0.73 3671.00 911828442115 4032320001193 ಹರಪನಹಳಿಳ

1031
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Indain Cane Power Ltd 

Unit Samsun Distilleries 

Ltd Duggavathi

333/2ಇಪಿ1 ತಲಗಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1.12 5594.00       - 4032320001193 ಹರಪನಹಳಿಳ



ಕ್ರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ /

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹ್ಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲ್ಲಿ: ಬಳ್ಾಳರಿ ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಳ್ಾಳರಿ & ಕ್ುರಗ ೋಡು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹ್ಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲ್ಲಿ)

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಕ್ಷೋತರವಾರು 

ಹೆಸರು

1032
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Indain Cane Power Ltd 

Unit Samsun Distilleries 

Ltd Duggavathi

333/2ಇಪಿ2 ತಲಗಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1.26 6295.00       - 4032320001193 ಹರಪನಹಳಿಳ

1033
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Indain Cane Power Ltd 

Unit Samsun Distilleries 

Ltd Duggavathi

333/2ಎಫ್ ತಲಗಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 6.82 34090.00       - 4032320001193 ಹರಪನಹಳಿಳ

1034
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Indain Cane Power Ltd 

Unit Samsun Distilleries 

Ltd Duggavathi

333/2ಜಿ ತಲಗಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1.75 8742.00       - 4032320001193 ಹರಪನಹಳಿಳ

1035
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

Indain Cane Power Ltd 

Unit Samsun Distilleries 

Ltd Duggavathi

333/2ಐ ತಲಗಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 2.87 14335.00       - 4032320001193 ಹರಪನಹಳಿಳ

1036
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ-

3ನೆೋ ವಷಯದ 
ನಿವಯಹಣ್ಣ

ಹೆಚ್ ಟಿ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ 
ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಕ್ರಿಯಪಪ

452/ಬಿ3 ತಲಗಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1.54 7692.00 911828442115 4032320001193 ಹರಪನಹಳಿಳ

1037
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ಎತತರವಾದ ತಾಳೆ 
ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುೆ ಕ್ಟಾವು 

ಮಾಡಲು 
ಸಹ್ಾಯಧನ (ಮೆ. 

ಟನ್)

ಕ್ನಾಯಕ್ುಮಾರಿ ಐ ಎಸ್ ಕೆ ೋ 
ಕೆ ಟರೋಶಪಪ

28/ಎ2 ತಲಗಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 3.01 5843.00 546919702798 3197332621 ಹರಪನಹಳಿಳ

1038
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಕ್ನಾಯಕ್ುಮಾರಿ ಐ ಎಸ್ ಕೆ ೋ 
ಕೆ ಟರೋಶಪಪ

28/ಎ2 ತಲಗಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 3.01 1152.00 546919702798 4032320001193 ಹರಪನಹಳಿಳ

1039
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಕ್ರಿಬಸಪಪ 128/*/1 ತಲಗಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1.54 128.00 660485310863 4032320001193 ಹರಪನಹಳಿಳ

1040
ಸಾಮಾರ್ಥಯಯ ವುಳ್ಳ ರಾಜಯಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಎಣ್ಣೆತಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ

ತಾಳೆ ಹಣ್ುೆಗಳ್ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆಗಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಧನ 

(ಮೆ. ಟನ್)

ಜಗದ್ದೋಶಪಪ 285/*/B2 ತಲಗಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 0.56 4248.00 274331888966 4032320001193 ಹರಪನಹಳಿಳ



ತಾಲ್ಲೂಕು :ಆನೇಕಲ್

ಕರ.ಸಂ. ಯೇಜನಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೇಯ ನಂ. ಹೆಲೇಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಅನಂತರಾಮ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 34/1, 39 ಹಳೇಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.61 863411944629 840430110000015

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 188/1 ಹಳೇಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.76 857590011122 840430110000015

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಪಿಲ್ೂಪಪ 40/1, 224 ಜಿಗಳ, ಇಂಡ್ೂಬೆಲೆ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.72 402330586282 840430110000015

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ರ್ೈ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 48/5, 57/1 76/5 ಅರೆನಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.68 686314000444 10565103601

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಎಂ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ 56/7 ಎಂ ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.53 659871297625 10565103601

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ಯಲ್ೂಪಪ
300/1, 300/2, 350, 

262/1ಎ
ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.96 878911894035 10565103601

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 16, 30 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 2.00 483422321398 10565103601

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆಲೇಂ ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ 69/1 ರಾಮಸಾಗರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.26 937191574783 10565103601

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಲ್ೂಪಪ 367, (1047)ಪಿ2 ಬಿದ್ರಗುಪ್ಪಪ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.50 243703633671 31690500073

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪರಭಾಕರ್ ಬಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 204/1,203/2 ಬಳಲಿರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.28 568718684175 31690500073

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಗಲೇಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ 7/5, 7/5 ಹಳೇಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.70 413766679870 31690500073

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಬಂಡೆಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ 124 ಇಂಡ್ೂಬೆಲೆ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.57 421709928708 31690500073

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪಪ 408/2, 404/2 ಬಿದ್ರಗುಪ್ಪಪ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.09 499788939143 31690500073

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಿರಾಮಯಯ 270/1, 269/1 ಅತಿಿಬೆಲೆ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.51 298942973786 10565103601

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಎಸ್. ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಎಮ್.ಎಲ್.ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ
223/1,223/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.56 408254023658 10565103601

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ 69/3 ರಾಮಸಾಗರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.46 590574966402 10565103601

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಎಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 89/4, 90/3, 90/6 ಮಂಚನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.51 507598070775 10565103601

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೆಡ್ಿಪಪ 83/1, 65/3, 65/5 ರಾಮಸಾಗರ, ಹಿಲೆೇಲಿಗ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.71 861583214896 10565103601

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಎನ್ ಪದ್ಮ ಕೆಲೇಂ ಎಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 90/2, 89/5, 90/4 ಮಂಚನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.50 859861756447 10565103601

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಎ ವಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ೇಮಣಣ 335 ಅತಿಿಬೆಲೆ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.18 407158242701 10565103601

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆಲೇಂ ಎನ್ ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ 100/2ಎ2 ಇಚಚಂಗಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.29 781469454742 10565103601

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಯತರೆಡ್ಡಿ 54/2 ಇಚಚಂಗಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೇನ್ 1 0.42 793160520603 10565103601

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಯತರೆಡ್ಡಿ 93/3 ಇಚಚಂಗಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.50 793160520603 10565103601

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಭಾರತಮಮ ಕೆಲೇಂ ರಾಜಪಪ 443/3, 441/5 ಬಿದ್ರಗುಪ್ಪಪ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.98 292660200603 10565103601

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ 83/4, 84/2 ರಾಮಸಾಗರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.21 340124591266 30977544844

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ರಮೇಶ್ ಆರ್ ವಿ ಬಿನ್ ಬಿ 

ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ
7/2, 83/2 ರಾಮಸಾಗರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.73 597225256966 30977544844

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ  ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ  ಬಿನ್ ಬಂಡೆಪಪ 16/1ಬಿ ದಾಸನಪುರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.87 506910790108 70110001192

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಜಯಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 73/1 ಹಳೇಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.57 40526625118 520101023335765

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 13/2 ದಾಸನಪುರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.40 652631038707 3468101004016

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪಾಪಚಾರಿ ಬಿನ್ ಶಂಕರಚಾರಿ 22/3, 50/1 ಚಿಕಕನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.48 907544947985 10565103601

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 75/1ಎ, 83/1 ಮಾರನಾಯಕನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.32 406443472575 6752250011260

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ರುದಾರಚಾರಿ 22/3, 50/1 ಚಿಕಕನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇಟ್ ರಲಟ್ 1 0.48 216286262427 520101057675550

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸುರೆೇಶ್ ಜಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 22/4 ಗುಡ್ಿಹಟಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.41 394923563501 70110001192

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೇಜನಗಳಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುು ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲೊ: ಬೆಂಗಳಲರು ನಗರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತಿ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಆರ್ ಸ ರವಿೇಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪರೆಡ್ಡಿ 78 ರಾಮಸಾಗರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.95 573697556828 30977544844

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 15/1+3, 59, 64/2 ಹಿೇಲ್ಲಿೂಗ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿನ್ 1 0.44 869239365485 30977544844

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 92/4, 92/6 ಸಂಗಸಂದ್ರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.58 894567789422 840430110000015

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ತಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಪಪ 126/1, 127/1 ಮಣಸಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.54 478060954490 840430110000015

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಂತಮಮ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಗಲೇಪಾಲ್ 408/1 ಆನೇಕಲ್ ಗಾರಮಾಂತರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.37 813398515302 840430110000015

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಧಸಿಗಿರಿ ಶರಿೇಫ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲಾೂ ಶರಿೇಫ್ 55/2 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.74 950232485506 840430110000015

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ುಪಪ 27, 28, 29/2, 96/1 ಹಾಲೆುೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.22 702987384655 840430110000015

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪುಟಿಮಮ ಕೆಲೇಂ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ 86/1, 87/6 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.94 974870884366 10565103601

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಘರ್ೇಂದ್ರ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಆರ್ ಸಲಣಣಪಪ 273/1 ಸಮಂದ್ಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡೆಿ 1 0.42 740653658246 10565103601

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸುಮಿತರ ಕೆಲೇಂ ರ್ಂಕಟೇಶ್ 28/6 ಚಲಡೆೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.59 565183767679 10565103601

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 46/3 ಸಲೇಲ್ಲರು ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.58 290083077441 33700107884

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಕೆಲೇದ್ಂಡ್ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಎಂ 

ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ
178/3 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.58 629933887113 1875104000193550

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಆರ್ ಮುನಿಸಾಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಸ ರಾಮಪಪ 6/1 ಸಂಗಸಂದ್ರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.80 391613492356 54021598516

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಆರ್ ಮುನಿರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 46/4, 51 ಹಂಪಲ್ಘಟಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.76 900709542989 68016149982

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 163/3 ಮಣಸಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.50 230953973628 1420101003742

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಹನುಮರೆಡ್ಡಿ 163/1 ಮಣಸಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.50 438792413151 1420101002225

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೇಶರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 64/2, 64/3 ಆನೇಕಲ್ ಗಾರಮಾಂತರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.09 585068858798 10565103601

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಜಿ ಬಿನ್ ಪಿಲ್ೂಪಪ 369/1, 296/7 ಸಮಂದ್ಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.79 753098338656 10565103601

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸತಿೇಶ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 48/4 ಕಾವಲ್ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.30 942019979134 10565103601

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಾಯತರೆಡ್ಡಿ 17/1, 21/1 ಮರಸಲರು ಅಗರಹಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.09 672610312253 10565103601

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶೇಷ್ಾದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ
310, 312/1ಬಿ, 340/1, 

340/2, 340/3, 311/1
ಆನೇಕಲ್ ಗಾರಮಾಂತರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.77 706539226457 840430110000015

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಗಲೇಣಪಪ ಉ ಗಲೇಣಿಯಪಪ ಬಿನ್ 

ಪಾಪಣಣ
350/4 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.40 706539226457 840430110000015

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ಚನಾುರೆಡ್ಡಿ 5, 7/1, 7/2 ಚಿಕಕಹಾಗಡೆ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 2.00 408810092586 10565103601

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುರಳಿೇಧರ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ 576/3 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.92 491161394016 10565103601

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 49/2, 48/2 ಅರವಂಟಿಗಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.60 689868290615 10565103601

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರವಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 26/2 ಹಾಲೆುೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.41 456460548926 10565103601

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ವಿನಲೇದ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ವಿ ಬಿನ್ 

ವಿೇರರೆಡ್ಡಿ
567/3 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.99 953217537846 10565103601

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸರಸಮಮ ಕೆಲೇಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 104,105/2 ಹಸರುವಾಣಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.57 635728611692 10565103601

62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಸಂಪಗಿರಾಮಯಯ ಉ ಸಂಪಂಗಿರಾಮ ಸ 

ಬಿನ್ ಚೆನಾುರೆಡ್ಡಿ
48, 77 ಹಸರುವಾಣಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.25 467140430360 10565103601

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ 

ಮೊದ್ಲಿಯರ್
354/5,355/4 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.48 965311058008 10565103601

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸಂಪಗಿರಾಮ ಸ ಬಿನ್ ಚೆನಾುರೆಡ್ಡಿ 494/2 ಆನೇಕಲ್ ಗಾರಮಾಂತರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.00 467140430360 10565103601

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 135/1,137/5 ಸಮಂದ್ಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.66 973704766473 10565103601

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪುಟಿಮಮ ಕೆಲೇಂ ಗುಳ್ಾಿರೆಡ್ಡಿ 17/2, 18, 21/2, 26/3 ಮರಸಲರು ಅಗರಹಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 2.12 258511438208 10565103601

67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ವಿನಯರಾಜು ಎ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಅನಂತರಾಜು 40/4 ಚಿಕಕಹೆಲಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.32 227307836444 119001255484



68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪರೆಡ್ಡಿ 282, 283 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.54 661929755156 30977544844

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ 360/1, 410/2 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.40 625436837498 30977544844

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗುರುವಾರೆಡ್ಡಿ 236/1 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.56 338088146375 30977544844

71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಿನುಪಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 257/2 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.42 655397318270 30977544844

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶ್ರೇರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸಂಪಯಯ 132/2 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.63 667916624336 70110001192

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮಾರಕಕ ಬಿನ್ ಬಿ ಚಿಕಕಣಣ 205/1 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.16 404468044730 70110001192

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 15/3 ಮುತಿಗಟಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.72 945167622481 70110001192

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 35, 31/3, 36/3 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.48 253976733021 840430110000015

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಎನ್ ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ 238/5, 276/7 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.38 242340995659 840430110000015

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 95/1, 96/1 ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.53 741979732634 6752030000170

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 10/2, 29/1, 30/2 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.60 698918317760 68016149109

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರವಿರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಜು 40/2 ಚಿಕಕಹೆಲಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.72 987142145128 60196837377

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ 97/4, 97/7 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.55 498698145142 4372200089600

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ರುದ್ರಪಪ 54/2, 54/3ಎ, 54/3ಬಿ ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.81 714437842416 4372200224861

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರತುಮಮ ಕೆಲೇಂ ಅಶಾತಿಪಪ 131/2, 137/1 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.76 350075231082 4372200105642

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 77/2 ಬಿದ್ರಗರೆ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.30 249477756654 154100101002803

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹುಲ್ಲೂರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 51/2ಎ ಸಲೇಲ್ಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.39 847539578786 840430110000015

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಕೆ 240, 257/1 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.82 733347896418 840430110000015

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ ಪಾಪಣಣ 149 ಚಿಕಕಹೆಲಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.89 838347301661 70110001192

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಸ ಯಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 3/2, 4/2, 5/1 ಮುತಿಗಟಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.81 483030501125 70110001192

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮಂಜು ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 6 ಸಲಪಪಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.11 818392421161 39700066570

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಎಂ ನಾರಾಯಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 

ಮುನಿಸಾಾಮಪಪ
94/7 ಬಾಯಗಡ್ದೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.60 561638843945 36602847639

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಶ್ರೇನಿವಾಸ 35/3 ಹೆಲನುಕಳಸಾಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.40 712888841647 4372200089334

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸಲಣಣಪಪ 85/2 ಸಮಂದ್ಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 623165743906 70110001192

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಆಂಜಿನಪಪ 162/2 ಗರಟಿಗನಬೆಲೆ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.43 577577191495 70110001192

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ.ಎಂ ಕೆಲೇಂ ಭದಾರರೆಡ್ಡಿ 512/1, 582/2 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.07 707852494172 70110001192

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕೆ ಜಗದೇಶ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಕೆಂಪಣಣ 337/2, 358 ಸಮಂದ್ಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.74 834730453452 70110001192

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 175 ತಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.75 796733750003 70110001192

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸುರೆೇಶ್ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯಪಪ
41/3, 42/1, 209, 

61/2, 61/5
ಬಿದ್ರಗರೆ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.95 388707018548 70110001192

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 15/1 ಮಣಸಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.90 519201511655 4372200142150

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 23/1, 31/1 ಆನೇಕಲ್ ಗಾರಮಾಂತರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.76 508514527689 362320012310

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುಕುಂದ್ ಬಿನ್ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 36/2ಎ, 36/2ಬಿ ಲಿಂಗಾಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.90 517493446059 362320012310

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ವಿ ಬಿನ್  ವಿೇರಪಪ 165/3 ಗರಟಿಗನಬೆಲೆ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.53 519726713403 362320012310

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಎ ಎಲ್ ರವಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ 52/4 ಅವಡ್ದೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.46 962658187291 362320012310

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ಬಿ ಯಲ್ೂಪಪ 18/2 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.80 457212967860 4372200041209



103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 164 ತಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.53 674059282278 70110001192

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮಲಿೂಕಜುಯನ ಬಿನ್ ಪಾಥಯಸಾರಥಿ 533/1 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.35 576575306425 30977544844

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪಿ ಸುಧಾ ಬಿನ್ ಆರ್ ರ್ೇಣುಗಲೇಪಾಲ್ 533/2 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.35 255778772996 30977544844

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮಾದ್ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ 360/1, 410/2 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.41 364406554982 30977544844

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಮಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ 360/1, 410/2 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.41 537883419023 30977544844

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪಿಳಿಗೌರಮಮ ಕೆಲೇಂ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ 360/2 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 710697978911 30977544844

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 193 ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.26 606981686333 30977544844

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸೌಭಾಗಯ ಕೆಲೇಂ ಶ್ರೇನಿವಾಸ 24 ಬಿದ್ರಕಾಡ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.30 621239657202 20293136673

111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ 145/4, 144/2 ಹುಲಿಮಂಗಲ್ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.80 358529623351 9062500100928200

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪಪ 28/1, 28/1 ಹೆನಾುಗರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.33 477965482850 840430110000015

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಣಣ 150/6 ರಾಜಾಪುರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 1 0.26 674602967824 840430110000015

114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ರಾಮಯಯ 53/2 ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.68 532079861804 840430110000015

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೇಂ ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ 10, 10 ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.40 860345538777 840430110000015

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಶಾಮಣಣ 74/3, 373, 4/3
ಹೆನಾುಗರ, ಯ 

ಅಮಾನಿಕೆರೆ
ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 908687729916 840430110000015

117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರಪಪ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 54/6 ಕೆಲಪಪ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.95 766088415938 10565103601

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 48/ಪಿ60 ಮಹಂತಲಿಂಗಾಪುರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.50 293400420295 10565103601

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಿಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 317/2, 392/3, 42 ಜಿಗಣಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.39 454441890885 10565103601

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಜಯರಾಂ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಎಸ್ ವಿ 

ಸುಬಬರಾಯ
126 ನಂಜಾಪುರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.80 699253806126 10565103601

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಈಶಾರಯಯ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದರೇಗೌಡ್ 14/1, 14/4 ಹೆನಾುಗರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.43 804632890543 840430110000015

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಿಕಕತಾಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ನಾಗಪಪ ಎಸ್
126/1,126/2,128,10

0/1
ಎಸ್ ಬಿಂಗಿೇಪುರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.92 387147261383 10565103601

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಎನ್ ಜಯಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ
77,90/1 ಕಾಚನಾಯಕನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.96 692322037849 10565103601

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ರ್ೈ ಎನ್ ಯಲಾೂರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ೈ 

ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ
94/3 ಯಾರಂಡ್ಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.60 480724492493 10565103601

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಿನಾಯಕ
17(303), 17(304), 

17(306), 17(307)
ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.68 283950614582 10565103601

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮೊೇಟಪಪ 5/3, 8/2, 9/2 ವಾಬಸಂದ್ರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 2.00 298704566360 10565103601

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ರಘುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಿಲಾೂರೆಡ್ಡಿ ಉ 

ಪಿಳಿಪಪ
42, 317/2, 346/1 ಜಿಗಣಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.63 947176468540 10565103601

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮಹದೇವಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಯಡ್ರಲ್ೂಪಪ 6/2, 50/1 ಸಲ ಗಲಲ್ೂಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.38 887997713826 10565103601

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಿಕಕ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಜಪಪ 17/(171) ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.60 614478129416 840430110000015

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಿನುಪಪ ಬಿನ್ ತಾಯಪಪ 63 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.60 377469991283 840430110000015

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 61/6 ವಾಬಸಂದ್ರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.70 844707373632 840430110000015

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಸ ಶ್ರೇನಿವಾಸ  ಬಿನ್ ಕೆ ಚಿಕಕಣಣ 5/2ಎ, 33/5 ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.75 652459642813 840430110000015

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರುದ್ರಲಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 8/5 ಬೆೇಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 1 0.83 446321709368 36610100002592

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪ 115 ಕಾಯಲ್ಸನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.04 740198889460 70110001192

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೇಂ ತಿಮಮಯಯ 28, 16 ಕನುನಾಯಕನ ಅಗರಹಾರ ಜಿಗಣಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 350655253813 30977544844

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಎಸ್ ಆರ್ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ 

ರಾಮಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ
283 ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.00 420619164591 31690500073

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹೆೇಮಾವತಿ ಕೆಲೇಂ ರ್ೈ ಬಿ ಅಶಲೇಕ 80/2 ಗಲಳಿಮಂಗಲ್ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.45 945633020705 840430110000015



138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಂಭಯಯ ಬಿನ್ ಶಂಭಯಯ 15/1(ಎ)1 ಬಿ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೇನ್ 1 0.70 505091917673 10565103601

139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಗಲೇವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 74/1 ಚೆಲಕಕಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.12 413049799468 10565103601

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ವಿ ಕಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ವಿೇರಪಪ 37/2ಬಿ ಕಗಗಲಿೇಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.60 893066926461 10565103601

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಮಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 6/2, 8/1, 8/2, 34/3 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.34 857588527599 10565103601

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 55/1 ಗಟಿಮಾರನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.40 837683682820 10565103601

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸ ವಿ ಕೆಲೇಂ ವಿೇರಾರೆಡ್ಡಿ 58 ಚೆಲಕಕಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.35 543095873503 10565103601

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುರಪಪರೆಡ್ಡಿ 101/1 ಮುತಿನಲ್ಲೂರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.63 310316981883 10565103601

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಿ
28, 73/2, 23/6, 

171/13, 171/7
ಸಂಗೇನ ಅಗರಹಾರ  ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.71 910748689700 10565103601

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 

ತಿಮಮರಾಯರೆಡ್ಡಿ
40/2 ಸಂಗೇನ ಅಗರಹಾರ  ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.32 443335675166 10565103601

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಿನುಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರೆಡ್ಡಿ` 18/2 ಗಲಳಿಮಂಗಲ್ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.92 775767854192 10565103601

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಿಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 182/1 ಬಿಕಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.80 388606028032 31690500073

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಿಲಾೂರೆಡ್ಡಿ
130/1, 130/3, 

130/4, 130/6, 130/2
ಬಿಕಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.33 899890953503 30977544844

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಿನುಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 121, 110 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.72 513006491941 840430110000015

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗುಳಿಪಪ
158/2, 164/6, 

168/2, 168/4, 

168/5ಎ
ಹುಸಲಕರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.45 205034263869 840430110000015

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ 54/1, 42/8 ಮುಗಳಲರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.73 259447033119 840430110000015

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಿಲ್ೂ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 4/5 ಕೆಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.54 439694283264 840430110000015

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಸ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಚೆಂಗಪಪ 119/4, 120/4 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.15 603990206631 840430110000015

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿನಂಜಪಪ 55/2 ಸಲಳಿೇಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.31 978455557701 840430110000015

156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರೆೇಣುಕಮಮ ಕೆಲೇಂ ರಾಜೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 80/2 ಗಲಳಿಮಂಗಲ್ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.45 801672223913 840430110000015

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ಬೆೈಯಣಣ 4/8, 5, 6/3 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.73 430404985044 840430110000015

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಬಿ ರಾಮಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಭದಾರರೆಡ್ಡಿ 23/1, 135/1 ನಾರಾಯಣಘಟಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.49 518647910572 1065101022429

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಅಯಯಪಪ 101/2 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.54 260345921653 31690500073

160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಎನ್.ಡ್ಡ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ
48/2 ಗಟಿಮಾರನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲೇಸು 1 0.46 321810164083 4389108001263

161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜು 153 ಬಿ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.80 953052703029 31690500073

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಬಿ ರಾಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 23, 3 ಅವಲ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.00 960565208071 31690500073

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪ್ಪರೇಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ವಿಶಾನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಆರ್ 26/1, 15/1 ಚಿಕಕತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.95 988391322790 31690500073

164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 67/4, 67/5 ದಲಡ್ಿ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.97 900272928669 31690500073

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರ್ಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಡಾರೆಡ್ಡಿ 129/2 ಬಿ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡೆ 1 1.02 660692098523 31690500073

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಆರ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 134, 133/1, 48/3 ಚಂಬೆೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.90 870806007664 31690500073

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ
67/1, 67/2, 67/3, 

68/1
ದಲಡ್ಿ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.59 433746002711 31690500073

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಇ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೇರಪಪರೆಡ್ಡಿ 29 ಬಿ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 1.75 291495803325 31690500073

169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶ್ವಪಪ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮಲ್ೂಯಯ 28/1 ದಲಡ್ಿ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.51 407824138542 31690500073

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಚಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 1/1 ದಲಡ್ಿ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕೆಲತಿಂಬರಿ 1 1.18 875758379529 31690500073

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಟಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 26/2, 30/2 ದಲಡ್ಿ ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೇಕಾಯಿ 1 1.64 622465802649 31690500073



172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 97/1, 101/4 ಪಂಡ್ಡತನ ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.44 654273516649 31690500073

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ 54, 55 ಚಿಕಕವಡೆೇರಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.24 426554108222 31690500073

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ 9/2 ಬಿಕಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೇಕಾಯಿ 1 0.62 818682459436 31690500073

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ರ್ಂಕಟಚಲ್ಪತಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 

ಎಸ್ ವಿ
108, 110/3 ಸಲಳಿೇಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.29 478337262511 31690500073

176 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ದವಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಮಾಮರೆಡ್ಡಿ 132/1 ಜಿಗಳ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.70 249825906832 30977544844

177 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಡ್ಡ.ಎಸ್ .ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ 

ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ
159, 172/2, 177 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.36 562987868655 1875104000008390

178 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 214 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 1.39 388114365119 1875104000041540

179 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಎಸ್.ಎನ್.ಶ್ರೇನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ
85 ಸುಣವಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.81 378778185634 4372200145957

180 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿರತುಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮಯಯ 32, 36 ಹಂಪಲ್ಘಟಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.60 644434071853 60160073807

181 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ವಿೇರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 23/ಪಿ72, 176 ತಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಿೇನ್ 1 1.20 991178640279 60157814390

182 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 2/1 ಮುತಿಗಟಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.68 903875800328 4602200062997

183 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶಾಮಣಣ ಬಿನ್ ವಿೇರಪಪ 30/2, 31/1 ಕೆಲೇನಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.51 424883194791 9402500100917600

184 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 9 ಎ ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.80 316565455548 4372200060887

185 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ದಲಡ್ಿವಿೇರಭದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಲತಲಿರಪಪ 5/3 ಲಿಂಗಾಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.20 200702282961 656902010001266

186 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 11 ತಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.53 674059282278 4372200141650

187 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಲೆಲೇಕೆೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 41/1 ಬಿದ್ರಗರೆ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.61 414957757446 6702200001613

188 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾರ್ೇರಪಪ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪಪ 1/1 ಯ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.35 956856902587 840430110000015

189 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಅಣಣಯಯಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 158/2 ರಾಜಾಪುರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.66 799531582131 840430110000015

190 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ನಾಗರಾಜು 78 ರಾಗಿಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.40 574038243659 840430110000015

191 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಜಲೇತಯಯ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪಪ 1/1 ಯ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.35 339855270721 840430110000015

192 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ಎಂ.ಯಲ್ೂಪಪ 10/1ಎ ಹೆನಾುಗರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.23 772894457309 840430110000015

193 ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ZP ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಪಪ 46/6 ಚಿಕಕನಾಗಮಂಗಲ್ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.22 735423409541 10565103601

194 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ತಾರಾಬಾಯಿ ಬಿನ್ ತಲಳಚಿನಾಯಕ 142 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.80 363059196763 39040718991

195 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮನಲೇಜ್ ಎಸ್ ಬಿನ್  ಸಲಣಣಪಪ, 98/1, 157 ಬಿದ್ರಗರೆ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.44 705417217907 4372200307455

196 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸುಜಾತರೆಡ್ಡಿ ಕೆಲೇಂ ಎಸ್.ಸ.ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 72/2 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.87 243612983962 54940100000046

197 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕೆ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 8 ಇಚಚಂಗಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.93 607663952069 4292200186613

198 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕೆ ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 8 ಇಚಚಂಗಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.93 556936505565 4292200047350

199 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಲ್ೂಪಪ 96/1ಪಿ1 ತಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಯರಾ 1 0.90 816832917143 39203621135

200 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಎನ್ ರವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 10/2 ಕುರುಬರಹಟಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.94 357417205290 4372200285671

201 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಎಸ್ ಸ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪಣಣ 126/2 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.70 383207028132 4372200023597

202 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಬಿ ಎನ್ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಮಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 121/4 ಮಣಸಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.31 270737370688 4372200210654

203 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ 143/18 ಹುಲಿಮಂಗಲ್ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.65 358529623351 9062500100928200

204 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಎಸ್ ಸುದೇಪ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಸತಯನಾರಾಯಣ 27 ಅಗಸತಿಮಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.50 89610100011871

205 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ಕೆ.ಎಂ ಅಶಲೇಕ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ರ್ಂಕಟರೆಡ್ಡಿ
44/1 ಮುತ್ಂದ್ರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.40 810316941398 1065101008544

206 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಯಾಯರೆಡ್ಡಿ 125/4 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.22 658662008775 64022510385



207 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸುಮಾ ಅರ್ ಕೆಲೇಂ ಬಿ ರಾಮಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ 143/ಪಿ27 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.80 655009434664 915010041724677

208 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮುಕುಂದ್ ಬಿನ್ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 36/2ಎ, 36/2ಬಿ ಲಿಂಗಾಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.90 517493446059 318301000391

209 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪರೆಡ್ಡಿ 92/1 ಅರೆನಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.71 321611464022 6722250009508

210 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 78/3 ಅರೆನಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.48 217187997324 6722200000580

211 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸಂಪಮಮ ಕೆಲೇಂ ಮುನಿಯಪಪ 213/2 ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.44 119441774610 91840100016354

212 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 54/4 ಇಗಗಲ್ಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.81 992451504044 1065101112623

213 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ 116/3 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.62 4372200155834

214 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಆನಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗೌರಪಪರೆಡ್ಡಿ 116/1 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.51 710880123448 4372200102521

215 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ಆರ್ ಎಂ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ 

ಮುನಿತಿಮಮಯಯ
22/1 ರಾಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.35 934340605781 54044646485

216 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್
ತಲೇಟದ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ 

ಮುನಿಯಪಪ
74, 75, 76, 66/ಬಿ, 

66/2
ಸುರಗಜಕಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.41 54021575746

217 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕೆ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಕೆಂಪಯಯ 58 ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.49 578449913633 4389101002471

218 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಎಂ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಿ ನಾಗಪಪ 21/3 ಕುರುಬರಹಟಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.14 717616234588 4372200305321

219 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಜಿ ಮೊೇಹನ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಗಲೇಪಾಲ್ 10/2, 20/3 ಕುರುಬರಹಟಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.25 870917123491 259100050301508

220 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಲೇಟದ್ ಮುನಿಯಪಪ 129 ಸುರಗಜಕಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.77 21680100032253

221 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಸರಸಾತಿಮಮ ಕೆಲೇಂ ರಾಜಪಪ 56/9 ಹಾಲೆುೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಯರಾ 1 0.27 671417812312 4602250024890

222 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಮುನಿಕಾರ್ೇರಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 61 ಹಾಲೆುೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಯರಾ 1 0.28 333844283842 110001363121

223 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಕೆಲೇಂ ತಲಳಚಿನಾಯಕ 142 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.80 363059196763 39040718991

224 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಕೆ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 8 ಇಚಚಂಗಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 1 0.93 607663952069 4292200186613

225 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಎನ್ ರವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 10/2 ಕುರುಬರ ಹಟಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.94 357417205290 4372200285671

226 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಸುಜಾತರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಸ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 72/2 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.67 243612983962 54940100000046

227 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಎಸ್ ಸ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಅಪಪಣಣ 126/2 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.70 383207028132 4372200023597

228 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 8 ಇಚಚಂಗಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.93 556936505565 4292200047350

229 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಮನಲೇಜ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲಣಣಪಪ 98/1, 157 ಬಿದ್ರಗರೆ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.44 705417217907 4372200307455

230 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ 143/18 ಹುಲಿಮಂಗಲ್ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.65 358529623351 9062500100928200

231 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ
ಸುಮಾ ಅರ್ ಕೆಲೇಂ ಟಿ ಎನ್ ಮೊೇಹನ್ 

ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ
143/ಪಿ27 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.88 655009434664 915010041724677

232 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಎಸ್ ಸುದೇಪ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಸತಯನಾರಾಯಣ 22 ಅಗಸತಿಮಮನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.50 89610100011871

233 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ
ಕೆ.ಎಂ ಅಶಲೇಕ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ರ್ಂಕಟರೆಡ್ಡಿ
44/1 ಮುತ್ಂದ್ರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 810316941398 1065101008544

234 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಯಾಯರೆಡ್ಡಿ 125/4 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.22 658662008775 64022510385

235 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಸಂಪಮಮ ಕೆಲೇಂ ಮುನಿಯಪಪ 213/2 ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.44 119441774610 91840100016354

236 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಮುಕುಂದ್ ಬಿನ್ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 36/2ಎ, 36/2ಬಿ ಲಿಂಗಾಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.90 517493446059 318301000391

237 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಲ್ೂಪಪ 96/1ಪಿ1 ತಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.90 816832917143 39203621135

238 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಕೆ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಕೆಂಪಯಯ 58 ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.49 578449913633 4389101002471

239 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ 116/3 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.62 4372200155834

240 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 54/4 ಇಗಗಲ್ಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.81 992451504044 1065101112623

241 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪರೆಡ್ಡಿ 92/1 ಅರೆನಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.71 321611464022 6722250009508



242 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 78/3 ಅರೆನಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.48 217187997324 6722200000580

243 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ
ತಲೇಟದ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ 

ಮುನಿಯಪಪ
74, 75, 76, 66/ಬಿ, 

66/2
ಸುರಗಜಕಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.41 54021575746

244 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಲೇಟದ್ ಮುನಿಯಪಪ 129 ಸುರಗಜಕಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.77 21680100032253

245 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಹೆಲಸದಾಗಿ ಹಲ ಬೆಳ ನಾಟಿ
ಆರ್ ಎಂ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ 

ಮುನಿತಿಮಮಯಯ
22/1 ರಾಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.44 934340605781 54044646485

246 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್  ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮಲಾೂರೆಡ್ಡಿ, ಶ್ರೇ ಗಿರಿಜಾ 
ಮಲೊೇಶಾರ ನಿೇರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

55/2,59/1,97/4,112/

1,113/1,113/2ಬಿ/117/

1,147/2,97/2

ಮಣಸನಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 5.40 490686664536 4372200318464

247 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ರಾಮ ನಿೇರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ 
ಗಲೇಪಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ

19,24,25,26,35,48/1

,48/2
ಹೆಲನುಕಳಸಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 6.51 840719477904 4371010001164

248 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಪಿ ನಾಗಪಪ, ಶ್ರೇ 
ಮುನೇಶಾರ ನಿೇರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

10/2, 21/3, 52, 9/2, 

25/3, 19/3, 7/1, 52/2
ಕುರುಬರ ಹಟಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 4.31 968179997980 4603070004240

249 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್
ಆನಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಗೌರಪಪರೆಡ್ಡ ,ಿ ಶ್ರೇ 
ರ್ಂಕಟೇಶಾರ ಸಾಾಮಿ ನಿೇರು ಬಳಕೆದಾರರ 

ಸಂಘ

87/1, 87/4, 87/5, 

89/1, 89/5, 89/6, 

90/2, 106, 114/1, 

116/1, 113/7

ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ, ತರಕಾರಿ 1 4.87 710880123448 6752200016503

250 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್
ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ವಿ 

ನಾಗರಾಜಯಯ, ಶ್ರೇನಿವಾಸ ನಿೇರು 
ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

97/1, 103, 53/ಪಿ(190) ದಲಡ್ಿಹಾಗಡೆ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 4.42 829747273543 4602250028720

251 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಜಿ ಮುಕುಂದ್ ಬಿನ್ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ, ಶ್ರೇ 
ಚೌಡೆೇಶಾರ ನಿೇರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

36/2ಬಿ, 36/2ಎ, 

111/3, 111/2, 39/6, 

38/2, 39/8, 94/2, 

94/1, 115/1ಬಿ, 82/3, 

35/2, 116/6, 40/3ಎ2

ಲಿಂಗಾಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 5.24 517493446059 110001074319

252 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 9 ಇಚಚಂಗಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.93 607663952069 4292200186613

253 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ರಾಮಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 34/6, 34/7 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.39 710021350995 4602200000722

254 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕಾಕರೆಡ್ಡಿ 61/4 ಮುತ್ಂದ್ರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.66 745282623777 6702210001546

255 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ರಘುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಸಾಾಮಯಯ 89/1 ಮಣಸನಗನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ, ಕಾನೇಯಷ್ನ್ 1 0.53 748075331383 64206429349

256 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಮದ್ನಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಯಪಪ 71 ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಪಪ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 574243963821 6752200002710

257 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ವಿ ಪದ್ಮ ಕೆಲೇಂ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 13/1 ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 1.19 946760466526 4372200280040

258 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಎಸ್ ಮುನಿರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 100 ಹಾಲೆುೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಯರಾ 1 0.20 884747018903 4608260000385

259 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಸರಸಾತಿಮಮ ಕೆಲೇಂ ಎಸ್ ರಾಜಪಪ 100 ಹಾಲೆುೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಯರಾ 1 0.20 671417812312 4602250024890

260 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಪಿ ಸ ಮುನಿಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಿ

27/1, 27/3 ಹೆಗಲಗಂಡ್ನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.99 336067417559 64019623576

261 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಪ್ಪರೇಮ ಕೆಲೇಂ ವಿಶಾನಾಥರೆಡ್ಡಿ 26/1, 19/7, 15/1 ಚಿಕಕತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.30 988391322790 692104000086426

262 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಶಂಕರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಾಮರೆಡ್ಡಿ 3/1 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.04 925473533521 21660100004866

263 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಸ ಮಹದೇವಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಅಬಬಯಯ 41/1, 46/1, 50/1 ಗಲಲ್ೂಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1 1.21 337891778318 64100706083

264 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ
145/4, 144/2, 

337/2, 143/11
ಹುಲಿಮಂಗಲ್ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.82 358529623351 9062500100928200

265 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಪರಶುರಾಮ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಯಲ್ೂಪಪ 93/4, 21/4, 107/3 ಸಂಗೇನ ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.71 923821255711 18132200010672

266 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಿ 28, 171/7, 23/6, 

171/13, 73/2
ಸಂಗೇನ ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.71 910748689700 311500101001959

267 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ರಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬರೆಡ್ಡಿ 6/1, 21/2 ಹಾರೆಲೇಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 313459069257 4389101001192

268 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಬಿೇರಪಪ 346 ಸಮಂದ್ಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.02 376256484630 4372200071559

269 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮೊೇಟಯಯ 115/2, 124/1 ಬಿ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.55 497775232941 520101030141466

270 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ತಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ದ್ಶರಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 45 ಬಲರಗುಂಟ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.65 340317908282 12230100001296

271 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ದಲೇಳಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜಮೂನಾಯಕ 137/1 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ, ಜಬೆಯರಾ 1 1.00 988188805940 54940100003792



272 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ
144/2, 145/4, 

137/2, 143/18, 354
ಹುಲಿಮಂಗಲ್ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಮತುಿ ತರಕಾರಿ 1 2.02 358529623351 9062500100928200

273 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮುನಿರತುಮಮ ಕೆಲೇಂ ಮುನಿಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 86 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಮತುಿ ತರಕಾರಿ 1 1.65 673774321903 4292610006570

274 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿಶಾಮಪಪ 116, 35/2,6/2ಬಿ ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.00 800716710485 1420118000581

275 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಎಂ ಅಪಾಪಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಿ ಮುನಿಯಪಪ 146 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.30 771919506166 4292200027668

276 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಮದ್ನಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 71, 75 ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.80 574243963821 6752200002710

277 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಂಡೆಪಪ 58/14ಎ ದಾಸನಪುರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.00 696653160847 1330155000027790

278 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ ಉ ಚಿಕಕಣಣ 52 ಅರವಂಟಿಗಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.90 522074240468 64030214636

279 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಮದ್ಲುರಪಪ 23 , 436 ಚನುೇನ ಅಗರಹಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.00 730285260627 119001775457

280 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಹುಸೇನ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಹೆೈದ್ರ್ ಖಾನ್ 47/ಬಿ13 ಅಡ್ಡಗಾರಕಲ್ೂಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 247789253078 692104000112185

281 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಹಬಲಬಿ ಬಿನ್ ಖಾದ್ರ್ ಖಾನ್ 47/ಬಿ13 ಅಡ್ಡಗಾರಕಲ್ೂಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.50 808911658794 39335939247

282 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಹೆಲಂಬಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸದ್ುಪಪ 113/1 ನಲಸನಲರು ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನ,ಟಲಮಾಟಲ 1 0.70 859084608743 656902010000923

283 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಮುನಪಪ 4/3 ನಲ ಗಲಲ್ೂಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1 0.60 324096619926 656902010005378

284 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಚಿಕಕಮರಿ ಬಿನ್ ಸದುೇಗೌಡ್ 79 ಶ್ವನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನ, ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 374641093750 67560100001394

285 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಸ ಮಹದೇವಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಅಬಬಯಯ 50/1, 46/1 ನಲ ಗಲಲ್ೂಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1 0.80 337891778318 64100706083

286 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹಲವುಗಳು ಮಹಾದೇವಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಯಡ್ರಳಿಪಪ 6/2 ಸಲ ಗಲಲ್ೂಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 1 0.38 887997713826 54940100002056

287 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹಲವುಗಳು
ಎನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎನ್ 

ನರಸಂಹರೆಡ್ಡಿ
102/6 ನಲಸನಲರು ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.42 342878421884 119001202099

288 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹಲವುಗಳು ನೇತಾರವತಿ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 167/5 ಹಳೇಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 324266641539 6702610000410

289 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹಲವುಗಳು ಅನುರಾಧ ಎಸ್ ಕೆಲೇಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾರಾಯಣ 167/5 ಹಳೇಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 811832813178 39101036299

290 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹಲವುಗಳು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೆಲೇಂ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 167/3, 167/5 ಹಳೇಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.26 329611762781 67610100017444

291 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹಲವುಗಳು ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 51/2 ದಾಸನಪುರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡ್ುಹಲ 1 0.40 508204799581 3468101004994

292 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹಲವುಗಳು ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 61/8 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 1 1.00 400510479330 4372200020124

293 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹಲವುಗಳು ಕೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ 30/2ಡ್ಡ, 30/3 ಚನುೇನ ಅಗರಹಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 1 0.40 861000719381 6752200004511

294 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 2 ನೇ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಅಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ 48/ಪಿ101 ಮಹಂತಲಿಂಗಾಪುರ ಜಿಗಣಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 0.80 715069146020 43210002420

295 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 2 ನೇ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ
143/18, 144/2, 

145/4
ಹುಲಿಮಂಗಲ್ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 358529623351 9062500100928200

296 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 2 ನೇ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಭೇಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನುುರಪಪ 207 ನರಿಗಾ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 0.80 635892980325 2002000017

297 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 2 ನೇ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ೈ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪಪ 52/1 ಗಟಿಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 0.60 726623140769 54062023876

298 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 1 ನೇ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ಚಂದ್ರಮೊೇಹನ್ ಬಿನ್ ಅರೆಮಲ್ೂಯಯ 2/2, 74/4, 88 ಇಚಚಂಗಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 958378747353 848210110015723

299 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ 1 ನೇ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಎಂ ಕೆ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಕೆಲೇದ್ಂಡ್ರಾಮಯಯ
66/1 ಮಂಟಪ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 371282714019 435104000054931

300 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 28/4, 33/5 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 0.76 521404652489 4372200222390

301 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ವಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ ಉ 
ಗಜಜಪಪ

29/1 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಲಣೆಣ 
ಮಣಸನಕಾಯಿ

1 1.00 698918317760 68016149109

302 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಸಾನಂದ್ ಗಣೆೇಶ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 29 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.00 458149978797 6702200003969

303 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಸುರೆೇಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಕ ಕೆ ನಾರಾಯಣ್ 54 ಕಾಡ್ುಜಕಕನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.80 969249472386 916010012045254

304 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಹುಚಚಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಮಾರಪಪ 163/1 ಕಾಡ್ುಜಕಕನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.40 664555168206 50100222616290

305 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಹೆಲಸಣಣ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಿನಾಗಪಪ 3/2 ಕೆಲೇನಸಂದ್ರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಜಿಜ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.80 659515127888 67610100002246



306 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 138, 101, 34, 139 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.00 441650070920 6702210022669

307 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಎಲ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 35, 36, 49 ಹಾರೆಲೇಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 1.00 856170015072 311500101000036

308 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ 54, 55 ಚಿಕಕವಡೆೇರಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 1.00 426554108222 4789101001872

309 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶ್ೇಥಲ್ ಕೆಲಠಡ್ಡ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ವಿ ನಾಗರಾಜಯಯ 97/1 ದಲಡ್ಿಹಾಗಡೆ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 2.40 829747273543 9402000100004500

310 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶ್ೇಥಲ್ ಕೆಲಠಡ್ಡ ಚಂದ್ರಮೊೇಹನ್ ಬಿನ್ ಅರೆಮಲ್ೂಯಯ 2/2 ಇಚಚಂಗಲರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ 1 0.41 958378747353 4292200032903

311 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್ ಎಂ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 54/1, 60/1 ಹೆಚ್ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.99 351066446686 4602200116189

312 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತಳುಿವ ಗಾಡ್ಡ ಎಸ್ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೇಂ ಗಲೇಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಆನೇಕಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 245700568567 520101252180443

313 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತಳುಿವ ಗಾಡ್ಡ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಆನೇಕಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 4602600002364

314 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತಳುಿವ ಗಾಡ್ಡ ರ್ಂಕಟ್ರಾದರ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಆನೇಕಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 463226792372 4372250053458

315 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
Bio Fetilizer (INM-IPM) 

Trycoderma, Microbial 

Comsumption

ಸಾಮಾನಯ 64037414538

316 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
Karnataka Evaluation 

authorityImpact Evaluation Work
ಸಾಮಾನಯ 64084919361

317 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಪಾಲಿಥಿೇನ್ ಶ್ೇಟ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ ವಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 3/2 ಮಂಚನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.42 927961134017 3468101001569

318 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಪಾಲಿಥಿೇನ್ ಶ್ೇಟ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 3/3, 3/5 ತಿಮಮಸಂದ್ರ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಜಬೆಯರಾ 1 0.73 236615197886 4372200129959

319 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಪಾಲಿಥಿೇನ್ ಶ್ೇಟ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ ವಜರಮಮ ಕೆಲೇಂಲೆೇ ರಾಮಯಯ 74 ಚಿಕಕದಾಸರಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಯರಾ 1 0.40 522795234651 692104000100199

320 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಪಾಲಿಥಿೇನ್ ಶ್ೇಟ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಎನ್ ಮರಿಯಪಪ ಉ ಮರಿರಾಜು 48/ಪಿ95 ಮಹಂತಲಿಂಗಾಪುರ ಜಿಗಣಿ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಯರಾ 1 0.30 328501999903 62409056457

321 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು
ಎನ್ ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ
79/4 ಸಮಂದ್ಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.59 361295986416 4372200122623

322 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು ಹೆಚ್.ಎನ್.ಶ್ರೇರಾಮ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ನಡ್ುಪಣಣ 26/3, 26/2 ಲಿಂಗಾಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 489844566118 4602200019161

323 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಸವರೆಡ್ಡಿ 89/2 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.20 946186194622 4372200155834

324 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು ವಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 3/2 ಮಂಚನಹಳಿಿ ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.42 927961134017 3468101001569

325 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ನಡ್ುಪಣಣ 29/1 ಲಿಂಗಾಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.57 370146531036 656902010006559

326 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು ಸಲೇಮಣಣ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪಪ 35/3 ಕೆಲೇನಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 2.18 558817783871 116400101005110

327 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು ಸರಸಾತಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಈರಾರೆಡ್ಡಿ 9/1 ಸಲಪಪಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.64 827259889954 1875104000081040

328 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು ವಿ ಪದ್ಮ ಕೆಲೇಂ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 13/1 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.80 946760466526 4372200280040

329 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು ಮುನಿದಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 109/1 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಯರಾ 1 0.40 916830595427 20235038370

330 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು ಮುನಿರಾಜಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 100 ಹಾಲೆುೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಯರಾ 1 0.20 884747018903 6702200013137

331 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು ಸರಸಾತಮಮ ಕೆಲೇಂ ರಾಜಪಪ 100 ಹಾಲೆುೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಯರಾ 1 0.20 671417812312 4602250024890

332 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು ವಜರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆ ರಾಮಯಯ 74 ಚಿಕಕದಾಸರಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಯರಾ 1 0.40 522795234651 692104000100199

333 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಹೆಲಸ  ಗಿಡ್ ನಡ್ಲ್ು ಎನ್ ಮರಿಯಪಪ ಉ ಮರಿರಾಜು 48/ಪಿ95 ಮಹಂತಲಿಂಗಾಪುರ ಜಿಗಣಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.30 328501999903 62409056457

334 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಎಸ್ ಸ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಚಿಕಕಪಪಣಣ 124/5, 126/2 ಗುಡ್ಿನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.53 383207028132 4372200023597

335 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಎಂ ವಿೇರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮಾರಪಪ 84/2, 78/2, 97/2, 

73/1
ಕಾಡ್ುಜಕಕನಹಳಿಿ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 2.27 597576770349 145501011008792

336 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ 222, 131/4 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.16 955016214055 4372200007155

337 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಜಯೇಂದ್ರ ಸ ಆರ್ ದಲಡ್ಿರಾಮರೆಡ್ಡಿ 56/2, 56/3, 56/5, 

56/6, 69/21, 21/5
ಚೆಲಕಕಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.16 504435046772 12204100005981

338 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಎನ್ ಸಪಂಗಪಪ 263, 264 ಎಸ್ ಬಿಂಗಿೇಪುರ ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.50 520101053484114

339 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ತಾರಬಾಯಿ ಕೆಲೇಂ ತಲಳಚಿನಾಯಕ ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡಪುರ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.80 363059196763 38244773914



340 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ 1 363059196763 38244773914

341 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಮುನಿರಾಜು ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಮಂಜುನಾಥ್ 

ಬಿನ್ ಲೆೇ ಕ ಮಲ್ೂಪಪ
46/1 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.37 832743014378 38170605975

342 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಗದ್ಲರಪಪ 148/1 ರಾಜಾಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 351342037569 38170605975

343 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಜಲೇತಿಲಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ 

ಲೆೇ.ಪಾಪುಶಟಿಿ,ಹೆಚ್.ಎಸ್
42 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.63 445836737332 38170605975

344 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಜಯಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ 90/1 ಕಾಚನಾಯಕನ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.70 692322037849 38170605975

345 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ (ಸತಿೇಶ) 157/2, 18
ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ, 

ರಾಜಾಪುರ
ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.41 204926863401 38170605975

346 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ಈಶಾರಯಯ ಬಿನ್.ಲೆೇ.ರುದರೇಗೌಡ್ 14/1, 14/4 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.43 804632890543 38170605975

347 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ುಪಪ 42 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 930695006790 38170605975

348 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ುಪಪ 42 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 733945992800 38170605975

349 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಉ ಮಾರಕಕ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಎ 

ರ್ಂಕಟೇಶಯಯ ಹೆಚ್ ವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿ 
ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಎ ರ್ಂಕಟೇಶಯಯ

18 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.03 977911007490 38170605975

350 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ S.ಪಾಪಣಣ 3/3, 4/3 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 908687729916 38170605975

351 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 24/1, 72
ಹೆನಾುಗರ, ಯ. 

ಅಮಾನಿಕೆರೆ
ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.04 726959923206 38170605975

352 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಲ್. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಲಿಂಗಪಪ . 29/2 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 626432246656 38170605975

353 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಕಲಾವತಿ 28/1 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.26 466587773259 38170605975

354 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಪಿ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಹೆಚ್ ಪಿ 

ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ
31 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 775848401731 38170605975

355 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆನಂದ್ 6/4 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.01 440321887258 38170605975

356 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಲ್.ಬಸವರಾಜಯಯ 28/1 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.33 477965482850 38170605975

357 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ 80/1 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.53 485361605714 38170605975

358 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 19/2 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 425945723468 38170605975

359 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಮೇಶ್, ಸತಿೇಶ್, ರಘು 16/2 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 291926656143 38170605975

360 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪರಮಿೇಳಮಮ 14/2 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 815313255351 38170605975

361 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್.ಲೆೇ. ರುದರೇಗೌಡ್ 14/3 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 260515444399 38170605975

362 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಣಣ 77/4 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 627781369046 38170605975

363 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಆರ್ ಸತಿೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎ 

ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ .
46/1 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 465995366394 38170605975

364 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪಪ 42/7 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.04 712727428759 38170605975

365 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ G.ಶ್ರೇನಿವಾಸ,G.ಕೃಷ್ಣಪಪ 62, 62 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 965564226214 38170605975

366 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಎನ್ ರಾಜನ್ 39/1ಎ ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.48 621094031184 38170605975

367 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ಮುದ್ುರಾಜು ಬಿನ್.ಲೆೇ.ರುದರೇಗೌಡ್ 14/5 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 603733499326 38170605975

368 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಪಪ 39/1ಬಿ ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 684482607344 38170605975

369 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ, ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 41/1( ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 519182088577 38170605975

370 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಹದೇವಮಮ 45/3 ಯ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 600794396661 38170605975

371 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹೆಚ್ ವಿ ಮನಲೇಹರ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಪಿ 

ರ್ಂಕಟರೆಡ್ಡಿ
31 ಯ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 762491917940 38170605975

372 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಾರ್ೇರಪಪ 1/1 ಯ ಅಮಾನಿಕೆರೆ ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 956856902587 38170605975

373 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾದೇಶ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ 157/1 ರಾಜಾಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.73 448473793728 38170605975



374 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 293/4 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 333792678681 38170605975

375 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ ವಿೇರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ವಿೇರಪಪ 432/2 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.11 706582968584 38170605975

376 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ವಿೇರಪಪ 432/2 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.11 678403829264 38170605975

377 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎನ್. ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ 

ನಾಯತರೆಡ್ಡಿ .
21/1 ಮರಸಲರು ಅಗರಹಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.60 672610312253 38170605975

378 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ವಶಂಕರ್ 82/2ಎ ವಣಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.84 575582177355 38170605975

379 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಾಳೇಗೌಡ್,ಶ್ರೇನಾಥ ಗೌಡ್ 15/1 ಮುತಿಗಟಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.73 814646209351 38170605975

380 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 248/1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.38 666024088946 38170605975

381 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಶಾಮಪಪ (ಉಮೇಶ್) 34/1 ಅರವಂಟಿಗಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 793654471426 38170605975

382 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಶಾತಿಮಮ 20/2 ಕೆಲೇನಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.36 523339371326 38170605975

383 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್ ಅಣಣಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಸಂಪಂಗಪಪ 22/3 ಲಿಂಗಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.60 596639660662 38170605975

384 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್ ಮುತುಿರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಸಂಪಂಗ 22/2 ಲಿಂಗಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.60 678441421928 38170605975

385 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 426/1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 395057688881 38170605975

386 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ಮಾಲಾ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಕರಿಯಲ್ೂಪಪ 10/13 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.46 550567946972 38170605975

387 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸರೆಲೇಜಮಮ ಕೆಲೇಂ.ಶ್ರೇನಿವಾಸಯಯ 37/1 ಅರವಂಟಿಗಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.32 885044351040 38170605975

388 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರಾಜು 54 ಕೆಲೇನಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 233823638521 38170605975

389 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರತುಮಮ 38/8 ರಾಚಮಾನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 421437138012 38170605975

390 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಕೆಂಪಯಯ 47/4, 47/14 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.37 764566769850 38170605975

391 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಲೇವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ 155 ಮಣಸಗನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 819206524057 38170605975

392 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಮಾರಪಪ 47/1 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 297929403231 38170605975

393 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ (ಜಯಮಮ) 8 ಪ. ಗಲಲ್ೂಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.86 717964603394 38170605975

394 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಭದ್ರಪಪ 357/4 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.85 933418485764 38170605975

395 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಥಯಸಾರಥಿ 24/1 ಕೆಲೇನಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.42 376404071070 38170605975

396 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ 38/4 ರಾಚಮಾನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 243752561100 38170605975

397 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ N.ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ 484/1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 832548011510 38170605975

398 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಕುಂತಲ್ಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 196/2 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 679897118145 38170605975

399 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎನ್ ಆನಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಟಿ 

ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ
38/4 ರಾಚಮಾನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.37 359879462271 38170605975

400 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ..ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ 6 ಎ. ಮೇಡ್ಡಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.39 262000969591 38170605975

401 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಮಮ 282/1ಸ ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 362625625369 38170605975

402 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸರೆಲೇಜಮಮ 56/1 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 722375110898 38170605975

403 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಆರ್ ಪರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ 

ಬಾರಂದ್ಲರು ರಾಮಯಯ
40/2 ಕಾವಲ್ಹೆಲಸಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.74 465084134941 38170605975

404 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜಮಮ .ಕೆ. ಕೆಲೇಂ. ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ 8/10 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.09 798500537647 38170605975

405 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಪಪ 42/1 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.31 460495636359 38170605975

406 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ 96/4 ದಲಡ್ಿ ಹಾಗಡೆ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.50 279886723239 38170605975

407 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ 78/3 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 227782110793 38170605975

408 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 35/4 ಗೌರೆೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 353397991713 38170605975



409 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿೇರಭದಾರರಾದ್ಯ 14/1 ತಿಮಮಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 449868898326 38170605975

410 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ಮುನಿರಾಜು 48/4 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.32 822053080924 38170605975

411 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ M ರಾಜೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 574/5 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.32 548589849013 38170605975

412 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ.ಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ 38/5 ರಾಚಮಾನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 920540150757 38170605975

413 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಕುಳಿಪಪ 8/2 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 565738783072 38170605975

414 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಕೃಷ್ಣಪಪ 1/1 ತಿಮಮಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 963266443893 38170605975

415 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮೊದ್ಲಿಯಾರ್ 341 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.48 751927109430 38170605975

416 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವಯತಮಮ (ನಂದೇಶ್ ಕೆ.ಎಂ) 26 ಕೆಲೇನಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 524186473690 38170605975

417 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ A. ರ್ಂಕಟೇಶ್ 426/2 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.26 894472683100 38170605975

418 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ V. ರಮೇಶ್ 448 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 563059955208 38170605975

419 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಕೆಂಪಯಯ 82/2 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.23 393587635434 38170605975

420 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 38/5 ರಾಚಮಾನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 691802722890 38170605975

421 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್ ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 39/3 ಕಾವಲ್ಹೆಲಸಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.53 852527694875 38170605975

422 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ. ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ 55 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.33 365867979857 38170605975

423 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಮೇಶ್ 56/3 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.34 899968061283 38170605975

424 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ವಣಣ 19 ದಲಡ್ಿ ಹಾಗಡೆ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.32 657401998820 38170605975

425 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 85/1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 381025736572 38170605975

426 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್. ಸುಂಕಾರೆಡ್ಡಿ 58/6 ಬಾಯಗಡ್ದೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.76 296558271524 38170605975

427 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕತಾಯಪಪ 349 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.19 925621379381 38170605975

428 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಮಮ 39/4 ಅರವಂಟಿಗಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.29 524218166245 38170605975

429 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಶಂಕರ್ 76. ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 830050137945 38170605975

430 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದೇವರಾಜು 2 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.70 751737420758 38170605975

431 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೈ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪಪ 22/2 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.25 209886485315 38170605975

432 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ ಉ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 18 ಮರಸಲರು ಅಗರಹಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.74 383339835630 38170605975

433 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಪರಮೇಶ್ 4/1 ಕೆಂಪವಡೆೇರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.50 885278726092 38170605975

434 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಎ.ರವಿೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ (ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ) 567/2 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.12 551869949978 38170605975

435 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಶಲೇಧಮಮ 114 ರಾಚಮಾನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 369412922581 38170605975

436 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ 8/1 ಸುಣವಾರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 1 0.80 435086195869 38170605975

437 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 355/1 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.22 584193967164 38170605975

438 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರಾಜು 20/3 ಕೆಲೇನಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.38 661250275235 38170605975

439 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ 116/3 ಮಣಸಗನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.68 908283824268 38170605975

440 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿೇರಭದ್ರಪಪ ಎಲ್ 2/1 ಕುಂಬಾರನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 764258644337 38170605975

441 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 277/2ಡ್ಡ ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.68 641478540012 38170605975

442 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 256 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 865648377635 38170605975

443 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ N ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 58/6 ಬಾಯಗಡ್ದೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.57 937181446699 38170605975



444 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ 237/3 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 242340995659 38170605975

445 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಂಬರಿೇಶರೆಡ್ಡಿ 397/6 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 413042533838 38170605975

446 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಚಿನುಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 256,  270/1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.36 881912477110 38170605975

447 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ (ಕೃಷ್ಣಪಪ ಸ) 27/1 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.94 241594273262 38170605975

448 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ರಾಮಯಯ 4/7 ಕೆಂಪವಡೆೇರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.50 941422376532 38170605975

449 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತುಳಸಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಗಲೇಪಾಲ್ಪಪ 19/3 ಎ. ಮೇಡ್ಡಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 572217931916 38170605975

450 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿಜೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 294/6 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.11 362905167875 38170605975

451 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಶಾತ್ ನಾರಾಯಣ 5 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.68 394302033736 38170605975

452 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ 65/3 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.47 522074240468 38170605975

453 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ (ಮುನಿಯಪಪ) 18/1 ತಿಮಮಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.49 762839172708 38170605975

454 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಯಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 25/3 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.52 509468621366 38170605975

455 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿೇರಭದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ವಿೇರಪಪ 86/1 ಗರಟಿಗನಬೆಲೆ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 239951096481 38170605975

456 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಂಠಪಪ 9 ಎ. ಮೇಡ್ಡಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 316565455548 38170605975

457 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಮಮ (ಗಲೇಪಾಲ್ ವಿ) 23/2 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 984436220082 38170605975

458 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಆರ್ ಆಂಜಿನರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಬಾರಂದ್ಲರು 

ರಾಮಯಯ (ಆರ್ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ)
40/1 ಕಾವಲ್ಹೆಲಸಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 987282545258 38170605975

459 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ನಾರಾಯಣಮಮ,ರಾಮಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ,ವಸಂತ

ರೆಡ್ಡಿ,ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ
21/1 ಮುತಿಗಟಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.82 862393030964 38170605975

460 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 19/2 ಎ. ಮೇಡ್ಡಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.44 485490790889 38170605975

461 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 2/1 ಕೆಲೇನಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 774806262759 38170605975

462 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 237/1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.27 498597268042 38170605975

463 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಪಿ ಮೊೇನಿಕಾ ಕೆಲೇಂ ಮೊೇಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ 

(ಪರಭಾಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ)
253/1 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 880240385470 38170605975

464 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ 44 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.72 692780096602 38170605975

465 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದ್ರಪಪ 44/2 ಬನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 971919743817 38170605975

466 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಸೈಯದ್ ಮಹಮಲದ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ 

ಯಲಸಫ್
102 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.48 767833435626 38170605975

467 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದೇವರಾಜು 83/1ಬಿ ಮುಗಳಲರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.29 295795977354 38170605975

468 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ 33/ಪಿ27 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 755292028108 38170605975

469 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಸಲೇಮಶೇಖರ್ ಉರುಫ್ ಸಲೇಮೇಶ್ 

ಬಿನ್. ಲೆೇಟ್ ಮುನಿಯಪಪ
176/2 ತಿಂಡ್ುೂ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.55 577321377467 38170605975

470 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈಶಾರಪಪ 94/4 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 356348226000 38170605975

471 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ H.M.ಗುಳ್ಾಿರೆಡ್ಡಿ 4/2 ಸಲಳಿೇಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.43 607608992071 38170605975

472 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಪಪ 94/*/2 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.27 713011643601 38170605975

473 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಮರೆೇಶ ರೆಡ್ಡಿ
34, 35/4, 35/5ಎ, 

35/5ಬಿ, 35/9
ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 511916139723 38170605975

474 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಾತಂತರ ಕುಮಾರ್ 36/3 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 332423912301 38170605975

475 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿೇರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಚಿನುಪಪ 10/1
ಚಿಕಕನಹಳಿಿ-

ಕಾಮನಹಳಿಿ
ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.42 365731052963 38170605975

476 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಮಮ 12/2 ಹುಸಲಕರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.06 362623839526 38170605975

477 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಪಪ 217/4 ಗಟಿಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.22 490873280394 38170605975

478 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜಪಪ,ಶ್ರೇನಿವಾಸ್,ರಾಜಪಪ 20 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 803658792068 38170605975



479 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯಣ ಉ.ಜಯೇಂದ್ರ 56/3 ಚೆಲಕಕಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.00 504435046772 38170605975

480 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜಪಪ 163 ಗಟಿಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.23 280814481538 38170605975

481 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಲ್ೂಪಪ (ರ್ೇದಾವತಿ) 14/2 ಹುಸಲಕರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 607435323732 38170605975

482 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು 95/2 ತಿಂಡ್ುೂ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.45 452176843465 38170605975

483 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮಮ 5 ಚೆಲಕಕಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 434985852478 38170605975

484 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರಾಜು ಸೇತಪಪ 102/2 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.27 862511142789 38170605975

485 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಲ್ೂಪಪ 14/3 ಹುಸಲಕರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 544586421588 38170605975

486 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸದ್ುಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಸದ್ುಪಪ 57 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 470359251519 38170605975

487 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಾಂತಮಮ 12/1 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 314862033249 38170605975

488 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ರಾಮಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ 

ಬಜಾಜರೆಡ್ಡಿ .
8/5 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.37 692128533924 38170605975

489 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಪಪ 163/6 ಮುಗಳಲರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 584230548942 38170605975

490 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಕಕ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಕುಳ್ಾಿರೆಡ್ಡಿ 98/2, 99/5, 99/9 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.79 470558591368 38170605975

491 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 166/1 ಹುಸಲಕರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.09 832487895009 38170605975

492 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸುನಂದ್ಮಮ 33/5 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.45 295956674285 38170605975

493 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ತಿಮಾಮರೆಡ್ಡಿ 27/2 ನಾರಾಯಣಘಟಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.53 447093160342 38170605975

494 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ D.N.ರಾಮಯಯ (ವಿನಲೇದ್ಮಮ) 47/1 ತಿಂಡ್ುೂ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 817122933144 38170605975

495 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಶ್ಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 2/1 ಅಳಿಬೆಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.31 899692829490 38170605975

496 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 129/2 ಮುಗಳಲರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.19 777565662208 38170605975

497 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸೈಯದ್ ಷ್ಫೇ ಉಲಾೂ 92/ಪಿ5 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 922520413382 38170605975

498 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ (ರ್ಂಕಟೇಶ್) 4/1 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 905089395270 38170605975

499 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಅಮಮಯಯ 98 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 387081572687 38170605975

500 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮಮರಾಯರೆಡ್ಡಿ 104/1 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.52 923088332785 38170605975

501 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ರ್ೈ.ನಾಗರಾಜು 206/1 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 495991151910 38170605975

502 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ವಿನಿತ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ 

ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ
36/4 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.99 339197257181 38170605975

503 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಶಾಥಪಪ 59/2 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.31 462326333748 38170605975

504 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಪಪ 35/5ಎ ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 654893078291 38170605975

505 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಖುಶ್ೇಯದ್ ಬೆೇಗಂ ಉ ಜಾಹೆೇದ್ ಬೆೇಗಂ 

ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ವಹಿೇದ್ ಬೆೇಗ್ ಆಯುಬ್ ಬೆೇಗ್ 
ಯಲನುಸ್ ಬೆೇಗ್ ಅನಿಬೆೇಗ್

96/2 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.81 956960005902 38170605975

506 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಲೇಪಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಸದ್ುಪಪ 143/5 ಹುಸಲಕರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.23 598958762597 38170605975

507 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 86/ಪಿ1 ದಲಡ್ಿತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 861137957935 38170605975

508 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 3/6
ಚಿಕಕನಹಳಿಿ-

ಕಾಮನಹಳಿಿ
ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.34 644603286368 38170605975

509 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸ 31/1 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 512463336298 38170605975

510 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಪಪ 33/6 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 981658311221 38170605975

511 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹೆಚ್ ಕೆ ಸುಮಾ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಹೆಚ್ ಆರ್ 

ಸುರೆೇಶ್
14/3 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 807468179231 38170605975

512 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 99/8 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 577549298095 38170605975



513 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜಪಪ,ಶ್ರೇನಿವಾಸ,ರಾಜಪಪ 22 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.04 362044013078 38170605975

514 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಿೇಲ್ಸಂದ್ರದ್ ರಾಮಯಯ 217/5 ಗಟಿಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.11 209371240576 38170605975

515 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ B.V. ಚಿನುಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 40/1 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 638972340946 38170605975

516 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭಕಿಮಮ ( ರಾಜಪಪ) 21 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.56 976452890898 38170605975

517 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ 21/4 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.66 728499683928 38170605975

518 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿನಂಜಪಪ (ರವಿ) 129 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.23 949697557424 38170605975

519 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 50/4 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 890108021920 38170605975

520 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ 9/ಪಿ3 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 804648965505 38170605975

521 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜೌಡ್ರೆಡ್ಡಿ 34/1 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 797126572430 38170605975

522 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಸದ್ುಪಪ 143/4 ಹುಸಲಕರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.23 499960620233 38170605975

523 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ 14/3 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.38 603524210829 38170605975

524 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೈ.ಪರಕಾಶ್ 84/3, 84/4 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.36 509092857772 38170605975

525 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ N. ನಾಗರಾಜ್ 103/1 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 271671946594 38170605975

526 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೈ.ಅಶಲೇಕ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಯಲ್ೂಪಪ 34/3 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 729337043947 38170605975

527 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಮಮಯಮಮ 88 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.09 320526095882 38170605975

528 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ C.ರಾಮಯಯ (ಗುರುಪರಸಾದ್) 23 ಸಲಳಿೇಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 989088181355 38170605975

529 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ.ಗಲೇವಿಂದ್ರಾಜು 74/1 ಚೆಲಕಕಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 413049799468 38170605975

530 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಾಂತರಾಜು 44/4 ಬನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 617793057034 38170605975

531 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಣಣಯಯಪಪ . 143/6 ಹುಸಲಕರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.26 846622414107 38170605975

532 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮಾಮರೆಡ್ಡಿ 98/1 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.63 287170667520 38170605975

533 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಧುಪಪ ಉ:ಅಬಬಗಪಪ 57/ಪಿ1 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.66 200396066360 38170605975

534 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ (ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ) 75/2 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.68 940474043393 38170605975

535 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಗಣೆೇಶ್ 33/ಪಿ81 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 805346492488 38170605975

536 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ. ಕೃಷ್ಣಪಪ 14/4 ಹುಸಲಕರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.06 261612616613 38170605975

537 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಮುನಿರತುಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ 

ರೆಡ್ಡಿ
86 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 673774321903 38170605975

538 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ.ವಿ.ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 79/1 ಚೆಲಕಕಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.55 958857333904 38170605975

539 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ.ಎಸ್.ಕೆಂಪ್ಪೇಗೌಡ್ 95/1 ತಿಂಡ್ುೂ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.42 461076292829 38170605975

540 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ.ವಿ.ಮುರಳಿಧರ್ 79/2 ಚೆಲಕಕಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.53 685537469121 38170605975

541 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜಪಪ,ಶ್ರೇನಿವಾಸ್,ರಾಜಪಪ 21 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.56 628264898649 38170605975

542 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಪ್ರ್ ಪಾಷ್ ಉ ಅಪ್ರ್ ಖಾನ್ 42 ಅಡ್ಡಗಾರಕಲ್ೂಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.37 762430176749 38170605975

543 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪತಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮಯಯ 4/3 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 722063712796 38170605975

544 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದ್ರಯಯ 83/1ಎ ಮುಗಳಲರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 644846120285 38170605975

545 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ . 66/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.09 765410114558 38170605975

546 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಸ.ಕೃಷ್ಣನ್ 33/4 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 370029644050 38170605975

547 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಚಿನುಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ತಿಮಮರಾಯರೆಡ್ಡಿ 
ಅಶಾಥಮಮ ತಿಮಮಕಕ ಸಾವಿತರಮಮ 

ಸರಸಾತಮಮ ಪದ್ಮ
57 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.79 881950278317 38170605975



548 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ ಸ ರಾಮಯಯ 111/1 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 698770263572 38170605975

549 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜುನಾಥ 12/1 ರಾಜಾಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.11 590099401662 38170605975

550 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಲೆಲೇಕೆೇಶ್, ಶಂಕರ್ ಪರವಾಗಿ 

ಮೈ.ಗಾ.ತಂದ ಯಲ್ೂಪಪ
34/1 ಹಳೇಸಂಪಿಗ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 370439546355 38170605975

551 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೇ ರ್ಂಕಸಾಾಮಿ 23/1 , 2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 231934859138 38170605975

552 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲೆಲೇಕೆೇಶ್ 39/1ಸ ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.04 795031305649 38170605975

553 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ರಾಜಾರೆಡ್ಡಿ 13/1 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 627295214575 38170605975

554 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ . 66/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.09 356807490701 38170605975

555 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜುನಾಥ 23/1 ರಾಮಸಂದ್ರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 761077298960 38170605975

556 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ 10/1ಎ ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 645108492970 38170605975

557 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸರಸಮಮ 48/3 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 675195403042 38170605975

558 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ ವಿ ನಾಗರಾಜ 

ಮುನಿಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ
84/1 ರಾಜಾಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 610226374098 38170605975

559 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ Y.ಮುನಿಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 10/1ಎ ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.23 772894457309 38170605975

560 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚನುಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಚನುಬಸವಯಯ 6/5 ರಾಜಾಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 312544765270 38170605975

561 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ.ಜಲೇತಮಮ 80/2 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.11 701202494120 38170605975

562 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಲ್ೂಮಮ ,ಸಂಪಂಗಿ ,ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 81/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 245643114179 38170605975

563 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಾಯಪಪ 74/10 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 322369854418 38170605975

564 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ.ಭಾಗಯಮಮ 79/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.42 548563880881 38170605975

565 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ C,ಮಂಜುನಾಥ 53/3 ವಡೆೇರಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.52 877213964296 38170605975

566 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 105/5 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 471742462902 38170605975

567 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ 56 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.11 390732190544 38170605975

568 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇ 7/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.02 583075852968 38170605975

569 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಯಯ 8 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.58 259843706969 38170605975

570 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ 

ಮದ್ಲುರಪಪ
58 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.26 278457314649 38170605975

571 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ 42/6 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.05 509685956058 38170605975

572 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಲ್ೂಪಪ . 66/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.09 335608166207 38170605975

573 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ.ಕೃಷ್ಮರೆಡ್ಡಿ 13/1 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.32 790066699251 38170605975

574 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಣಣಯಯಪಪ 158/2 ರಾಜಾಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.66 799531582131 38170605975

575 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸ 7/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 934832795246 38170605975

576 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 78/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 965908072512 38170605975

577 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜು 7/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 864015666695 38170605975

578 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಣಣಯಯಪಪ 73/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 976531871725 38170605975

579 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮಮ 67/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 624812270824 38170605975

580 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜ.ಕೃಷ್ಣಪಪ 126/5 ಎಸ್. ಬಿಂಗಿೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 632062914132 38170605975

581 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಮಣಯಯ 43/3 ಮಂಟಪ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 870882596362 38170605975

582 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿರುರ್ಂಕಟಯಯ 43/2 ಮಂಟಪ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.91 473707237376 38170605975



583 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ M.ರಾಜು 52 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 968033723555 38170605975

584 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಶ್ರೇನಿವಾಸಯಯ 52 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 849867890732 38170605975

585 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಡ್ಡ.ತಲಳಚೆ ನಾಯಕ ಬಿನ್. ದಲೇಳಿ 

ನಾಯಕ
143/2 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡಪುರ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.80 221003940711 38170605975

586 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ 10 ಗೌರೆೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.26 724749429194 38170605975

587 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇ ಅಳ್ಾಿಳಿಪಪ 174/1 ತಮಮನಾಯಕನ ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.67 739396274094 38170605975

588 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಆರ್. ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್. ಕಾರುಬೆಲೆ 

ರಾಮಯಯ
60/2 ತಿಮಮಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 877778065886 38170605975

589 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇನಾರಾಯಣ 12 ತಿಮಮಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 721462912266 38170605975

590 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ ಕೃಷ್ಣಪಪ 1/1 ತಿಮಮಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಗುಲಾಬಿ 1 0.57 594153830231 38170605975

591 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ.ಆರ್.ಮುನಿರಾಜರೆಡ್ಡಿ 19, 20/3, 59/11
ಮಾಯಸಂದ್ರ.,  

ಮುತ್ಂದ್ರ.
ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.39 284030341416 38170605975

592 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೈ.ರ್ಂಕಟೇಶ 115, 35/1, 43 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.28 396448750937 38170605975

593 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜು 258 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.11 726971279303 38170605975

594 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಂಚಪಪ 199/4 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 345767001196 38170605975

595 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಶ್ವಕುಮಾರ್ 224/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.47 415054693108 38170605975

596 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಬಿ ವಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ 

ರ್ಂಕಟರಮಣರೆಡ್ಡಿ
212/1 ಬಳಲಿರು. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.58 463453970893 38170605975

597 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಾಗಯಮಮ 82/3 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.84 922411496580 38170605975

598 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ.ಬುಡ್ಮಾರೆಡ್ಡಿ 53 ಬಕ್ತಿಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 841323304553 38170605975

599 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸುಬರಮಣಿ.ಕೆ. 109/2 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.04 229137312842 38170605975

600 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ T. ಯಲ್ೂಪಪ 243/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.27 532951925891 38170605975

601 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ 16/1 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.60 455937619140 38170605975

602 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕರಿಯಪಪ 174 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 241516689106 38170605975

603 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಸಹದೇವಪಪ 172/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.01 364633781823 38170605975

604 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೈ.ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ 34/1 ಕಂಬಳಿೇಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.12 893324488390 38170605975

605 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೈ.ಕ್ತರಣ್ 34/1, 35 ಕಂಬಳಿೇಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.28 218549468381 38170605975

606 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 260/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 451134069743 38170605975

607 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪವನ್. ಕೆ. ಆರ್ ಬಿನ್. ಸ. ರಮೇಶ . 28/4 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.09 746790892053 38170605975

608 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮರಿಯಪಪ 178/2, 178/3 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 425707501816 38170605975

609 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ M.ಪರಕಾಶ್ 136 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 213499239430 38170605975

610 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾರಾಯಣಪಪ 78/2 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.60 710233198882 38170605975

611 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ಅಶಲೇಕ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಕೆಲಂಡಾರೆಡ್ಡಿ 33/5, 33/9 ಕಂಬಳಿೇಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 578111213371 38170605975

612 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಣಣ 165 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.12 703636247154 38170605975

613 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 87 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.68 982901063491 38170605975

614 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಂಜುಡ್ಪಪ 6/ಪಿ14 ದಾಸನ ಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 511749594227 38170605975

615 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಲೇಪಾಲ್ಪಪ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 44/2 ಎಂ. ಮೇಡ್ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.05 908276209345 38170605975

616 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ . 145/4 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.23 807047786154 38170605975

617 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ವಿೇರಭದ್ರಪಪ 137/1 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 640224616890 38170605975



618 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 9/3 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.82 731250005594 38170605975

619 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಮಮ 38/2 ಸಂಗಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.54 296931229203 38170605975

620 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ M.ಪಿಲ್ೂಪಪ 147 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 950371596843 38170605975

621 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ರವಿಕುಮಾರ 15/1 ಸಲಣಿಣನಾಯಕನಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 371341127407 38170605975

622 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಸಾಾಮಿ 18/1ಎ ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.33 743211851490 38170605975

623 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಂಜಪಪ 340/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.04 489093550830 38170605975

624 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ M.ಕೃಷ್ಣಪಪ 135 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 785569472412 38170605975

625 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ S.ಕುಮಾರ್ 223/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.52 408254023658 38170605975

626 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೈ.ಪರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 325/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.22 553714810086 38170605975

627 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾದ್ಮಮ 3/1 ಎಂ. ಮೇಡ್ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 286478774292 38170605975

628 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂತಲೇಷ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೇರಾಮಪಪ 407/12 ಬಿದ್ರಗುಪ್ಪಪ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.37 305059743274 38170605975

629 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 97/2, 97/3ಎ ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 914257876691 38170605975

630 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ B.R. ಪುಷ್ಪಲ್ತ 145/3 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.50 675016718767 38170605975

631 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ಸಂಪತ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಕೆಲಂಡಾರೆಡ್ಡಿ 34/1 ಕಂಬಳಿೇಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 666738589815 38170605975

632 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 359/1, 359/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 570267076946 38170605975

633 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಂಪಣಣ 98/1 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 739887757436 38170605975

634 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಣಣ 102/3 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 394514424999 38170605975

635 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ K.R. ಯಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 59/12 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 221664921722 38170605975

636 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇಮತಿ. ಆರ್. ರಾಧ ಕೆಲೇಂ. ಸ. ರಮೇಶ . 28/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.09 731305873528 38170605975

637 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ದೇವಿರಮಮ,ಶ್ವರುದ್ರಮಮ,ಶ್ವಕುಮಾರ್,

ಅಂಬಿಕಾ,ದಾಕ್ಷಾಯಣಿ,ಬಸಮಮ,ಶ್ಲ್ಪ
317/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.38 300442221463 38170605975

638 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಮಂಜುಳ ರುಕ್ತಮಣಿ ಪ್ಪರೇಮ 58/2 ದಾಸನ ಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 720263818528 38170605975

639 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ವಪಪ 100/1 ಸಲಪಪಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.58 622279586006 38170605975

640 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಪಿಲ್ೂಪಪ . 131/6, 131/6 ಇಂಡ್ೂಬೆಲೆ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.31 267631381269 38170605975

641 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆಲೇಂ.ಲೆೇ.ಈರಾರೆಡ್ಡಿ 24/6, 24/7, 9/1 ಸಲಪಪಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ, ಕಾನೇಯಷ್ನ್ 1 1.00 827259889954 38170605975

642 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮರಿಯಪಪ 199/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 963779217783 38170605975

643 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ 340/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 661511100682 38170605975

644 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆನಂದ್ರಾವ್ 20/1 ಶ್ವನ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.74 271804183078 38170605975

645 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 171/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 606920378167 38170605975

646 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚೆನುಪಪ 172/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.34 541735419649 38170605975

647 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜುಳ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 97/2, 97/3ಎ ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.06 935231648434 38170605975

648 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸ ರಾಜೇಶ್ 149 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.05 703880043725 38170605975

649 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಪಂಗಿ 213/6 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.80 716631780360 38170605975

650 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಾಗಯಮಮ 368/4 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 302796964018 38170605975

651 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಸಾಾಮಪಪ 109/1 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 658517719954 38170605975

652 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಸ್ ಎಂ ಜೈಪಾಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ 

ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ
73/1 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.57 405266251188 38170605975



653 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಎನ್ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 183 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 750895831173 38170605975

654 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜಮಮ 149 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.05 860854269863 38170605975

655 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮಾಮರೆಡ್ಡಿ 194 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.82 552528226638 38170605975

656 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಆರ್.ರ್ಂಕಟೇಶ್ 96/1 ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 741979732634 38170605975

657 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮಲ್ೂಯಯ 

ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಸಂಪಂಗಿ
234/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.52 682753119782 38170605975

658 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ A.S. ರವಿ 53/1 ಅರೆನಲರು. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 277365885746 38170605975

659 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಮಮ 192/1, 192/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.23 277365885746 38170605975

660 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇರಂಗಧಾಮನ್ 86 ಗುಡ್ಿ ಹಟಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.40 896495626388 38170605975

661 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ನಂಜಪಪ 396/8 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 269519593162 38170605975

662 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಬಿ.ರಾಮಸಾಾಮಿ (ಮುನಿಸಾಾಮಪಪ) 8/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 511344310843 38170605975

663 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಶ್ರೇ. ಶ್ರೇನಿವಾಸ್. ಆರ್. ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಂ. 

ರಂಗಸಾಾಮಿ .
77 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 496235914618 38170605975

664 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪುಟಿಮಮ 58 ಎಂ. ಮೇಡ್ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.70 302143007319 38170605975

665 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸದಾುರೆಡ್ಡಿ 93 ಅರೆನಲರು. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.53 365026779710 38170605975

666 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ.ಜನಾಧಯನ 66/1 ಹಂಪಲ್ಘಟಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.38 753379428075 38170605975

667 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಳಿಳಿಪಪ, ಯಲ್ೂಪಪ.ಉ.ಯಲ್ೂಗ 130
ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ.,  

ಸಮಂದ್ಲರು.
ಅತಿಿಬೆಲೆ, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 833167966497 38170605975

668 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ. ರಾಮಸಾಾಮಿ 49/2 ಸಂಗಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.28 844647330640 38170605975

669 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಭೈರಣಣ ಉ ಭೈರಪಪ 133/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 633933313555 38170605975

670 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಸ ಯಲ್ೂಪಪ ಉ ಯಲಾೂರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ 

ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಿ
188/1 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 484758692190 38170605975

671 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ R.ಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 85/1 ಗುಡ್ಿ ಹಟಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.72 816723965706 38170605975

672 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಚಿಕಕನಾರಾಯಣಪಪ 153 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 210615045078 38170605975

673 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮಮ 367/2ಎ2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 696327158939 38170605975

674 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ.ಮುರಳಿ 264/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 803826103112 38170605975

675 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಲ್ೂಮಮ 373/1, 380/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.22 587367467367 38170605975

676 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಲಂಡಾರೆಡ್ಡಿ 325/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.22 816973755661 38170605975

677 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸವಿತಾ 407/2 ಬಿದ್ರಗುಪ್ಪಪ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.03 824320351581 38170605975

678 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೈ.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 34/4, 43 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 784198821702 38170605975

679 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ ಯಲ್ೂಪಪ 130/10, 130/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.54 384500848656 38170605975

680 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಪಪ 166/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 210288459196 38170605975

681 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಂಕರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಚಿಕಕಮಲಗಪಪ 144/1 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.57 771603382449 38170605975

682 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ವರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಪಾಪರೆಡ್ಡ ,ಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 158/2, 162/3 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.60 770671492682 38170605975

683 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಂ ನಾರಾಯಣ ಸಾಾಮಿ ಎಂ ನಾಗರಾಜು 

ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮುನಿಯಪಪ
367/2ಎ1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 220351544239 38170605975

684 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಯಪಪ 8/4 ದಾಸನ ಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.48 519776121187 38170605975

685 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಲ್ೂಮಮ 180/1 ಬಳಲಿರು. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.62 885183179675 38170605975

686 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜು 200/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.77 723521842203 38170605975

687 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ 18/1ಎ ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 900230711767 38170605975



688 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹೆಚ್.ಟಿ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. 

ತಿಮಮರಾಯಪಪ, ಹೆಚ್.ಟಿ. ಲೆಲೇಕೆೇಶ್ 
ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ತಿಮಮರಾಯಪಪ

156/1, 156/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.34 338444682713 38170605975

689 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ಎನ್ ಅಶಲೇಕ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ 44/1, 47/2, 47/3 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.73 810316941398 38170605975

690 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಾಂತಮಮ 241/2 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.54 624483913633 38170605975

691 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ಗೌರಮಮ 62/2 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 847766410350 38170605975

692 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಮಂಜುನಾಥ .ಇ ಬಿನ್ ದವಂಗತ 

ಈರಾರೆಡ್ಡಿ .
10/1 ಸಲಪಪಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.11 832482099825 38170605975

693 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರತುಮಮ 96/1 ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 400062747551 38170605975

694 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಕೆ.ಮಹದೇವ್ 22/1 ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 850509122570 38170605975

695 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ M.ಶ್ರೇನಿವಾಸ 134 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 824444661569 38170605975

696 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ 401/1 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.67 253403875608 38170605975

697 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸ 5 ಬಕ್ತಿಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 654290535455 38170605975

698 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ 19 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 470288908293 38170605975

699 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ R. ಸಂಪಂಗಪಪ 378/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.06 463092510613 38170605975

700 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಿೇಲಾವತಿ 224/4 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 234925824106 38170605975

701 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ದಲಡ್ಿ ಆಂಜಿನಪಪ 225 ಅತಿಿಬೆಲೆ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 797809310009 38170605975

702 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಸ್. ಶ್ರೇನಿವಾಸಯಯ. ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್. 

ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ
236/1ಸ, 236/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.77 548315742093 38170605975

703 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್. ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ . 56 ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.22 945167622481 38170605975

704 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪಪ ಉ ಕಾಕಯಯಪಪ 77/2 ಹಂಪಲ್ಘಟಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 277799452033 38170605975

705 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 4 ಸುಣವಾರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡ್ು ಹಲ 1 0.14 940796030963 38170605975

706 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ 36/(220) ಸಲಪಪಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.45 480201059775 38170605975

707 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಿಂಗಮಮ 10 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.32 815477237385 38170605975

708 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ

ಸರೆಲೇಜಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ರ್ಂಕಟಪಪ ವಿ 
ರುಕಾಮಂಗಳಮಮ ವಿ ಶ್ವಶಂಕರ್ ಕೆ ವಿ 
ನಾಗರಾಜು ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೆೇ 

ರ್ಂಕಟಪಪ

101/2 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.41 250586098632 38170605975

709 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ ರಘು ಬಿನ್ ಮಣಿ ಉ ಮುನಿಸಾಾಮಪಪ 13/2 ಹಂಪಲ್ಘಟಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.50 297298831362 38170605975

710 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ 

ಮುನಿಸಾಾಮಪಪ
22/1 ಸುಣವಾರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡ್ು ಹಲ 1 0.54 253257339201 38170605975

711 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಕೆ.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಎ.ಕೃಷ್ಣಪಪ 367/1 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.55 241197419117 38170605975

712 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ೇನಪಪ 407/1 ಬಿದ್ರಗುಪ್ಪಪ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.50 273594334557 38170605975

713 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಲ್.ಮಲೊೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ.ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ 43/3 ಕಂಬಳಿೇಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 221775118168 38170605975

714 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ.ರಮೇಶ್ 5 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 421472064976 38170605975

715 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ರ್ಂಕಟಪಪ 268/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 966016267020 38170605975

716 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ H.G. ವಿೇರಣಣ 34/3 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.34 323769232980 38170605975

717 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ನಾರಾಯಣ 20/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.29 367367665188 38170605975

718 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎನ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ 

ಲೆೇಟ್.ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಉರುಫ್ 
ತಿಮಮರಾಯರೆಡ್ಡಿ

44/4 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 377554652688 38170605975

719 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮರಿಯಪಪ 338/4 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 596751791548 38170605975

720 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದೇವರಾಜು 378/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 524678319822 38170605975



721 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗಪಪ 268/7 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 996330227378 38170605975

722 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದ್ರಕಲಾ 167/5 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.22 329611762781 38170605975

723 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ.ಪಿಳಿರಾಜು 220/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.54 371594590808 38170605975

724 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪಪ 91/3 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 921281618300 38170605975

725 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯಮಮ 358 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 571081763050 38170605975

726 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಾಲ್ಗಿರಿಯಪಪ 367/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 683668747154 38170605975

727 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಿ 340/5 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.03 781863206103 38170605975

728 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ. ಯಲ್ೂಪಪ 268/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 295148366577 38170605975

729 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ 268/8 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 373484647223 38170605975

730 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೇಣುಗಲೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಕೃಷ್ಣಪಪ 262/1ಬಿ ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.92 900493068901 38170605975

731 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಮಮ 163/3, 163/4 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 710969368069 38170605975

732 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಮುನಿಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ವಿ ಯಲ್ೂಪಪ ರ್ೈ 

ಪರಕಾಶ್ ರ್ೈ ಸುರೆೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ವಿ 
ಯಲ್ೂಪಪ

262/1ಎ, 350 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.52 878911894035 38170605975

733 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೈ.ಶ್ವಕುಮಾರ್ 115, 34/4, 43 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 251593891276 38170605975

734 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜ.ನಾರಾಯಣಪಪ 14.Jän ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 732450578409 38170605975

735 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಪಪರೆಡ್ಡಿ 136/11, 138/2 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.39 820471579645 38170605975

736 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಪಿಳಿಪಪ 189/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 516515876968 38170605975

737 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ,ಪಿ.ಮುನಿರಾಜರೆಡ್ಡಿ 179 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 413766679870 38170605975

738 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ 226/1, 226/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.59 802878942661 38170605975

739 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎನ್ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಜಿ 

ನಾರಾಯಣಪಪ
258, 262/2, 262/3, 

343
ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 401951340904 38170605975

740 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಉ ರಾಮಚಂದ್ರ 12/1, 184/1 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.33 688792062220 38170605975

741 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಮುನಿರಾಜು 394/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 895751994280 38170605975

742 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಲೇಮಶೇಖರ್.S 223/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.36 569341961118 38170605975

743 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಲ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 54/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.04 906665287958 38170605975

744 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜುನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 321/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.77 600650827652 38170605975

745 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು 2/8 ಮಾರನಾಯಕನಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 959748899601 38170605975

746 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ 163/1, 163/2 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 658268547901 38170605975

747 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 53 ಬಕ್ತಿಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 267186657201 38170605975

748 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಮಲೊೇಶಯಯ 342 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 761356201281 38170605975

749 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ 268/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 575200510453 38170605975

750 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ 13/1 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.59 928437711473 38170605975

751 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಮಮಯಯಮಮ 213/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 847807923378 38170605975

752 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 60/1 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.00 426349025039 38170605975

753 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿಳಿಮಮ. ಕೆಲೇಂ. ಯಲ್ೂಪಪ 102/5 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.04 675315235152 38170605975

754 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ 173/3 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 686371757160 38170605975

755 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರವಿೇಂದ್ರಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ್ 62/2 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 689622267086 38170605975



756 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್. ಮಲೊೇಶಯಯ 216/2, 220/4 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.71 635065511250 38170605975

757 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ ಸಂಜಯ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರಪಪ 8/2 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 302645174505 38170605975

758 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಣಣ 56/2 ಮಾರನಾಯಕನಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.92 302229481380 38170605975

759 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 97/2, 97/2ಎ ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 877777434728 38170605975

760 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ Y. ಮುನಿರಾಜು 260/6 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 463948210900 38170605975

761 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಜಯಮಮ ರಾಜಗಲೇಪಾಲ್ ರತುಮಮ 

ವಸಂತಮಮ ಮಂಜುನಾಥ ಯಶಲೇಧಮಮ
2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.09 463259746938 38170605975

762 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ M. ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 340/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.05 771211919938 38170605975

763 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಚಿನುಸಾಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ 33 ಕಂಬಳಿೇಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.96 789888617202 38170605975

764 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ Y. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 317/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 874091236769 38170605975

765 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ. ಅಬಬಯಯ 208/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 402668226574 38170605975

766 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಪಪ 166/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 936444711443 38170605975

767 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ 26/2 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.55 604765858788 38170605975

768 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ H.G.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 13/4, 13/5 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 235265503068 38170605975

769 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 340/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 718990502544 38170605975

770 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರತುಮಮ 10/3 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 661378264165 38170605975

771 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ರಾಮಚಂದ್ರ 275 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 474574925976 38170605975

772 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಣಣ 353/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 233101471422 38170605975

773 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಎಂ.ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ 86 ಗುಡ್ಿ ಹಟಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.42 233101471422 38170605975

774 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ 44/6 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 492196515203 38170605975

775 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ 

ಸಂತಲೇಷ್ ನಿತಿನ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಎಸ್ ರಮೇಶ್ 
ಮೈ ಗಾ ತಾಯಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇ

10/3 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 218598158148 38170605975

776 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗಪಪ 186/4 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 786294381122 38170605975

777 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಮಮಯಯ 42/3 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 378538020760 38170605975

778 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಲ್ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ 50/1, 53/1, 54/1, 

54/2
ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 910639055831 38170605975

779 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಲರೆಸಾಾಮಿ 44/2 ಎಂ. ಮೇಡ್ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಗುಲಾಬಿ 1 0.36 349123081886 38170605975

780 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ M.T.ನಾರಾಯಣ 78 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.36 531138867153 38170605975

781 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪಪ 260/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.39 676020574011 38170605975

782 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಲೊೇಶ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 248\3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.52 563251709819 38170605975

783 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿಲ್ೂಪಪ 99 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 803162712452 38170605975

784 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಲನುಪಪ ಮುರಳಿ ಆರ್ 24/1 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 589440936824 38170605975

785 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಆರ್.ಮರಿಯಪಪ 10/6 ಅರೆೇ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 438974344696 38170605975

786 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ದೇವರಾಜು 24/1 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 895302140328 38170605975

787 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಪಮಮ 125/1, 125/2 ಎಸ್. ಬಿಂಗಿೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.78 830416962514 38170605975

788 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಂಗಸಾಾಮಿ 45/2 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 819509711654 38170605975

789 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹೆಚ್ ಸ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಹೆಚ್ ಸ 

ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಚಿಕಕಬಬಯಯ
72 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 908325662794 38170605975



790 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಂಕರಪಪ 4/1ಎ ಮಂಟಪ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 614725299451 38170605975

791 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ 34/2 ಹಳೇಸಂಪಿಗ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 745827209538 38170605975

792 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ವಿ.ಜಗದಾಂಬ 60 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 726713119924 38170605975

793 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಸಾಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಲೇಡ್ಯಯ 34/1 ಹಂಪಲ್ಘಟಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 518727279717 38170605975

794 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುಂಡ್ಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಮಲಗಪಪ ಉ ಗುರಪಪ 68/1 ಸಲೇಲ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.80 552769973196 38170605975

795 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೆೇ.ಗಲೇಪಾಲ್ಶಟಿಿ 59/1 ಹೆಲನುಕಳಸಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.06 825670149949 38170605975

796 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸರಸಮಮ ಕೆಲೇಂ ಶಾಮಣಣ . 104, 105/2 ಹಸರುವಾಣಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.57 635728611692 38170605975

797 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಮಾದ್ಯಯ 34/2 ಸಲಣಿಣನಾಯಕನಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.39 707293799135 38170605975

798 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ. ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 74 ಹೆಲನುಕಳಸಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 879605839670 38170605975

799 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ರಮೇಶ್ 31/3 ಹೆಲನುಕಳಸಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 749662351389 38170605975

800 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮಮ 107/1ಬಿ, 108/1ಬಿ ಹಸರುವಾಣಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.41 389713243737 38170605975

801 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸುಬಬಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ 35/5 ಹೆಲನುಕಳಸಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 963252632203 38170605975

802 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಮಾದೇಶ್ 39/3 ಹೆಲನುಕಳಸಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 924290178128 38170605975

803 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಾಯತಿರ 31/2 ಹೆಲನುಕಳಸಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.05 498124135828 38170605975

804 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ. ಶ್ರೇನಾಥ್ ಬಿನ್. ಸ. ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ 11/1ಬಿ ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.53 284048064200 38170605975

805 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಚೌಡ್ಪಪ 485 ಬಿದ್ರಗುಪ್ಪಪ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.56 380461520346 38170605975

806 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪರಕಾಶ ರೆಡ್ಡಿ 34, 35/18, 35/5ಎ, 

35/5ಬಿ
ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.88 670725935924 38170605975

807 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 239/1, 240 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 529959039072 38170605975

808 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ S.V.ತಿಮಮಯಯ 104/2 ಸಲಳಿೇಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.50 806080504763 38170605975

809 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಮಣರೆಡ್ಡಿ 33/4 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.42 806080504763 38170605975

810 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ

ಸರೆಲೇಜಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ರ್ಂಕಟಪಪ ವಿ 
ರುಕಾಮಂಗಳಮಮ ವಿ ಶ್ವಶಂಕರ್ ಕೆ ವಿ 
ನಾಗರಾಜು ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೆೇ 

ರ್ಂಕಟಪಪ

140 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.19 776984920124 38170605975

811 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಬಿನ್ ಎ ಬಿ ವಿಶಾೇಶಾರ 

ರಾವ್, ಮುನಿಯಮಮ
82/3, 83/3 ಯಮರೆ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 763584345191 38170605975

812 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ H.N.ರಮೇಶ್ 46/3, 46/4 ಲಿಂಗಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.83 370146531036 38170605975

813 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೈ.ಶ್ರೇನಿವಾಸ 322/3 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.46 631511091942 38170605975

814 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ C.ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ 138/2 , 127/10 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.00 759605883856 38170605975

815 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ 25, 26 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 616496847789 38170605975

816 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿನಲೇದ್ಮಮ 49/3 ಅರವಂಟಿಗಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.97 524327299647 38170605975

817 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ R.ತಿಮಮರಾಯಪಪ 59/1 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 511942509124 38170605975

818 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ
170/2, 50/1, 53/1, 

54/1, 54/2
ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 642118402960 38170605975

819 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಪಪ 36/3 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 253976733021 38170605975

820 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರೆೇಣುಕಮಮ 167/3 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 673944221442 38170605975

821 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ವಣಣ 396/5, 396/6 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 782779439856 38170605975

822 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 10 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.60 648400811742 38170605975

823 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ತಿಮಮಣಣ 47/6 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 392382138054 38170605975



824 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ BV ಕೃಷ್ಣಪಪ 32/2 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.64 520469502834 38170605975

825 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಂಪಯಯ 132 ಮಣಸಗನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 539387401034 38170605975

826 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್ . ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಎ.ಪಿ. ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ . 96/1 ಚಿಕಕನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.12 345076138339 38170605975

827 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎನ್. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎ.ಪಿ. 

ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ .
97/1 ಚಿಕಕನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.10 564596403519 38170605975

828 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ A.P.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 98/1 ಚಿಕಕನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.20 564596403519 38170605975

829 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸುಬರಮಣಿ . 25/5 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 501682963086 38170605975

830 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ 59/2 ಎಂ. ಮೇಡ್ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 661339963099 38170605975

831 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಅಜಾಜರೆಡ್ಡಿ 34/1 ರಾಮಸಾಗರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 982977328275 38170605975

832 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಾಂತಮಮ 33/1 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 339404673953 38170605975

833 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 29/1 ಬಲರಗುಂಟ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 512212465061 38170605975

834 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಕಾಂತ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 45/2 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.12 878490378484 38170605975

835 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಕಾಬಲ್ ಬೆಗ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಅಮಿರ್ ಜಾನ್ 
ಬೆಗ್ ಜಾವಿೇದ್ ಬೆೇಗ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಅಮಿೇರ್ 

ಜಾನ್ ಬೆೇಗ್
44/6 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.67 858801084554 38170605975

836 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಮಂಜು 6 ಸಲಪಪಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 818392421161 38170605975

837 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಮರೆೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 101/1 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.35 377519770362 38170605975

838 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಸ್ ಎಂ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಎಂ ರವಿಕಾಂತ್ ಎಂ 

ವಸಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮಲ್ೂಪಪ
20/1 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.27 291371943953 38170605975

839 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್. ಸ. ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ 11/5, 14/1 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.52 760579282546 38170605975

840 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ನಂಜಪಪ,ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ 

ಲೆೇ.ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ,ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ,ಆ
ನಂದ್,ರತುಮಮ ಬಿನ್ ಲೆೇ.ಸಂಪಂಗಿ

347/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 940929914467 38170605975

841 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ,ರ್ಂಕಟಶಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ 16/2 ಮರಸಲರು ಅಗರಹಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.45 328603648319 38170605975

842 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ತಿಮಮಣಣ 

ಉರುಫ್ ತಿಮಮಯಯ .
149/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.41 584271962958 38170605975

843 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ. ಅಮೃತಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ.ಇ. ನಾಗರಾಜು . 185/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.23 667612011761 38170605975

844 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಕಾರ್ೇರಮಮ 33/ಪಿ4, 33/ಪಿ61 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.50 972227900926 38170605975

845 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ 47/1 ರಾಮಸಾಗರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.34 314034964543 38170605975

846 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ. ತಿಮಮರಾಯಪಪ 370 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 664725925946 38170605975

847 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಲೆಲೇಕೆೇಶ್ 49/1 ಅರವಂಟಿಗಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.97 818469540268 38170605975

848 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ 96/11 ಹಾಲೆಿೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.12 919674773784 38170605975

849 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ ತಿಮಮರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಯಪಪ 60/1ಎ ಹಾಲೆಿೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 777182132126 38170605975

850 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ತಮಮಣಣ 26/1 ಹಾಲೆಿೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.73 751423335359 38170605975

851 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ 115/1ಬಿ ಲಿಂಗಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ Mallige 1 0.19 438837254963 38170605975

852 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
J. Prakash Reddy, S/o Late. L. 

Jayarama Reddy (4th Party) .
465/1ಬಿ ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.27 438539279251 38170605975

853 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ಸುರೆೇಶ್ 136/1, 136/2, 136/3 ರಾಚಮಾನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.86 698542145915 38170605975

854 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಗಲೇಪಾಲ್ 48/4 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 485958617754 38170605975

855 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 5/5 ಸಲಪಪಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.36 676438812403 38170605975

856 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ R.ಶ್ರೇರಾಮ 29/3 ಕೆಂಪವಡೆೇರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.34 858000139892 38170605975

857 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೈ.ಮುನಿಸಾಾಮಿ 196/1ಸ ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 562916500747 38170605975



858 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಂಜಮಮ 69/1 ರಾಮಸಾಗರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.26 937191574783 38170605975

859 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸುಂದ್ರರಾಜು 291/1, 291/2, 293/5 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.54 703355071965 38170605975

860 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜ.ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 32 ಕೆಲೇನಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 846578898153 38170605975

861 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ 38/7 ಅರವಂಟಿಗಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.26 913246601951 38170605975

862 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಲ್.ಶ್ರೇನಾಥರೆಡ್ಡಿ ಉ.ಶ್ರೇನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ 

ಬಿನ್ ಲೆೇ.ಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ
451/9, 546/1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.84 527289578095 38170605975

863 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜುನಾಥ 21/2 ಮುತಿಗಟಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.36 205274144471 38170605975

864 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ 21/3 ಕೆಲೇನಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.27 487631994752 38170605975

865 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ ಮುರುಗೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಯಪಪ 60/1ಎ ಹಾಲೆಿೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 414182049066 38170605975

866 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 132 ರಾಚಮಾನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 272292815346 38170605975

867 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 58/5 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.28 459237334365 38170605975

868 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜುನಾಥ್ 7/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 772909051315 38170605975

869 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈರಪಪ
103/2, 103/3A, 

104/1, 104/2, 108/1
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.57 893046875759 38170605975

870 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಲ್ೂಪಪ 76/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.29 793154493831 38170605975

871 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 459/2ಎ, 459/2ಸ ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.28 378627538902 38170605975

872 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಲ್ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ, ಎಲ್ ರ್ಂಕಟೇಶ್
169/1, 169/1, 50/1, 

53/1, 54/1, 54/2
ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.19 674214052086 38170605975

873 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ರಾಜು 9 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.33 584562663478 38170605975

874 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ 58/3 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 200198212688 38170605975

875 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೇಂ ಎಮ್ ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ 13/3 ಚಿಕಕಣಣನ ಹಟಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.73 255968092952 38170605975

876 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಘುವಣಣ 41/2, 43 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.86 522687690122 38170605975

877 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ.ಪಿ.ಮುನಿಯಪಪ 38/1 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 506142010386 38170605975

878 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಯಪಪ 47/8 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.06 563760707596 38170605975

879 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮಾರಪಪ 47/7 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.05 374076436314 38170605975

880 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ ರಾಮಯಯ 71/1 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.04 463899439656 38170605975

881 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಾಜು 104/1 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಗುಲಾಬಿ 1 0.45 610227203649 38170605975

882 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗೇಶ್ 100/ಪಿ18, 139 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 400444532549 38170605975

883 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆೇಶವಮಲತಿಯ 95/1, 95/1 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 439039080469 38170605975

884 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್ ವಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ 25 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 955145598807 38170605975

885 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಲ್ೂಮಮ 136 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.80 342880580201 38170605975

886 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ A.ರಾಜಪಪ 92/ಪಿ18 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.75 451203000949 38170605975

887 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಪಾಪಣಣ 22/1ಬಿ ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.12 472029543697 38170605975

888 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಹನುಮಂತಪಪ 4/4 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 574762383429 38170605975

889 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಸದ್ುಪಪ 57 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 843723603751 38170605975

890 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗಪಪ 94/2 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 286121050841 38170605975

891 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನರಸಮಮ 65 ದಲಡ್ಿತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 397185762704 38170605975



892 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ರಾಜಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ 40/2, 40/3 ಸಲ.ಗಲಲ್ೂಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.80 508415017378 38170605975

893 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ರಮೇಶ್ 11/2 ಸಂಗೇನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 246650689650 38170605975

894 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟೇಶ ರೆಡ್ಡಿ 82 ಅವಡ್ದೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.00 211650372781 38170605975

895 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಮುನಿವಿೇರಾರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಯಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 35/13 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾನೇಯಷ್ನ್ 1 0.20 332967120056 38170605975

896 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ P. ರಾಜಣಣ 62/1 ಹುಲ್ೂ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.77 820480642210 38170605975

897 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಸಾಾಮಿ 6/1 ಚಿಕಕಹೆಲಸಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.32 319680913911 38170605975

898 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಲೇಪಾಲ್ 35/11 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾನೇಯಷ್ನ್ 1 0.05 929637013168 38170605975

899 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್. ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ೈ. ರಾಮಯಯ . 20/4 ಚಿಕಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 488035953556 38170605975

900 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಸದ್ುಪಪ 57 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 416838142192 38170605975

901 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜ.ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 20, 94/2ಬಿ
ಬಿಲಾೂಪುರ,  

ಅಡ್ಡಗಾರಕಲ್ೂಹಳಿಿ
ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ, ಜಬೆಯರಾ 1 0.49 370989295269 38170605975

902 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಲೇವಿಂದ್ರೆಡ್ಡಿ 94/1 ಅಡ್ಡಗಾರಕಲ್ೂಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.95 718601315298 38170605975

903 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಭೈರಪಪ 97/3 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 466870463824 38170605975

904 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಎನ್.ಮುನಿಯಲಾೂಪಪ 92/ಪಿ6 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 468142855607 38170605975

905 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ B.M.ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ 22 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.37 840471011016 38170605975

906 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ರ್ೈ.ನಾರಾಯಣ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಯಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 35/16, 36/2 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.46 454286741590 38170605975

907 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 34/2 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.44 425330348254 38170605975

908 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ರ್ಂಕಟಪಪ 163/1 ಮುಗಳಲರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.70 806090412435 38170605975

909 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಶೈಲ್ಜಾ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇಟ್ ರ್ಂಕಟೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 

ಹಾಗಲ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ತಿಪಾಪರೆಡ್ಡಿ .
36/6 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಆಚಿಯಡ್ 1 0.16 590392993832 38170605975

910 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಶಾಮಿ 15/1 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 606644453292 38170605975

911 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಸದ್ುಪಪ 49 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 768265920616 38170605975

912 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯಮಮ 100/ಪಿ18, 138 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 591014046475 38170605975

913 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಯಲ್ೂಪಪ 172/9 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 914889201613 38170605975

914 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುಳ್ಾಿರೆಡ್ಡಿ 20/1, 26/1, 3 ಮರಸಲರು ಅಗರಹಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 925675071029 38170605975

915 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವನಜಾ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಎಂ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಿ 140, 141/1 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 455054598917 38170605975

916 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಲಸಭಂಟಪಪ 6/4 ರಾಜಾಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.66 851839403199 38170605975

917 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ವಕುಮಾರ್ 52 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 529356833318 38170605975

918 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮರಿರಾಜು 35/2 ಗರಟಿಗನಬೆಲೆ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.92 991333128178 38170605975

919 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ.ಯಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 2, 3 ಮರಸಲರು ಅಗರಹಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 663196918497 38170605975

920 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಟಿ ವಿ ಗಲೇವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜಯಮಮ ವಿನಯ್ 
ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ್ ಜಲ್ಜಾಕ್ಷ್ ವಿೇಣಾ

103/4, 103/9 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.34 284541501235 38170605975

921 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚೌಡ್ರೆಡ್ಡಿ 70/1 ಬಾಯಗಡ್ದೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.41 454908571507 38170605975

922 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ 28/4 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.67 521404652489 38170605975

923 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಣಣಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ರಾಮಯಯ 380/4ಎ1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.06 591528490024 38170605975

924 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ . 137/10 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 900050384553 38170605975

925 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಪಪ 33/ಪಿ50 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 690159581078 38170605975



926 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರೆಡ್ಡಿ 273/3 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.19 854203669894 38170605975

927 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ವಿೇರಾರೆಡ್ಡಿ 237/5, 237/6 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.19 747651920226 38170605975

928 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುರುವಾರೆಡ್ಡಿ 237/4, 238/3 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.48 338088146375 38170605975

929 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ನಂಜಾರೆಡ್ಡಿ 289/1, ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.61 712823274597 38170605975

930 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ 260/1ಡ್ಡ, 261/4, 

261/7
ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 711851265347 38170605975

931 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮಮಕಕ 260/2ಸ ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 527547688673 38170605975

932 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ರಾಜಪಪ 237/1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 312972667730 38170605975

933 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಶಾತಥಮಮ 59/2 ಹಿನುಕ್ತಕ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 505128505082 38170605975

934 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ

ಸರೆಲೇಜಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ರ್ಂಕಟಪಪ ವಿ 
ರುಕಾಮಂಗಳಮಮ ವಿ ಶ್ವಶಂಕರ್ ಕೆ ವಿ 
ನಾಗರಾಜು ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೆೇ 

ರ್ಂಕಟಪಪ

28/4 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 666607567109 38170605975

935 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿಲಾೂರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 162/1 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.59 219475716926 38170605975

936 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರಾಜು, ಗಣೆೇಶ್,ಕೃಷ್ಣಪಪ,ಮುನಿಯಪಪ 23/4, 39/1ಬಿ
ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ., 

ಹೆನಾುಗರ.
ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.56 924113114723 38170605975

937 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ H.M.ವಿೇರಣಣ 74 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 954358105933 38170605975

938 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಶಲೇಕ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಲೆೇ ರ್ೈ ರ್ಂಕಟಪಪ
172/6 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 595036531783 38170605975

939 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಾಯಪಣಣ 48/1, 48/3 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.81 467518514305 38170605975

940 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ 109/1 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.19 451700845077 38170605975

941 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೇಂ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ . 31/4 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.50 658125871736 38170605975

942 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಸರೆಲೇಜಮಮ ಕೆಲೇಂ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 

ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 
ಬಿನ್ ಗುಂಡಾರೆಡ್ಡಿ

137/6 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 984087629430 38170605975

943 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಂ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಉ 

ಚಿಕಕ ಮುನಿಯಪಪ
65, 66/3ಎ3 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.23 926043868529 38170605975

944 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ರುದ್ರಪಪ 55 ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 714437842416 38170605975

945 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ 15/6 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.53 254120505617 38170605975

946 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಕೆ ರಾಜಗಲೇಪಾಲ್ ಉ ಗಲೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ 

ಕೆಂಚಪಪ
40/4 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 565717475766 38170605975

947 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹೆಚ್ ಆರ್ ಜಲೇತಶ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ 

ಜಗದೇಶ್ ಕುಮಾರ ಆರ್ ವಿೇರಭದ್ರಸಾಾಮಿ 
ಬಿನ್ ಲೆೇ ರುದ್ರಪಪ

41 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.70 910195838043 38170605975

948 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ M.ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 115/2 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 342629793330 38170605975

949 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ H.G.ಗುಂಡ್ಪಪ 79 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.95 338365941156 38170605975

950 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜುನಾಥ್ 213/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.02 499401264650 38170605975

951 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಟಿ.ಶ್ವಕುಮಾರ್ 86/1 ಅರೆೇ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 847169070449 38170605975

952 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಪಾಪಣಣ 23/1 ಹಳೇಸಂಪಿಗ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 933028535535 38170605975

953 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ನಾಗರಾಜು, ಬಿ.ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ 66 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.37 458401968189 38170605975

954 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 18/3 ಕಾಚನಾಯಕನ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.32 229351395336 38170605975

955 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಮಮಯಯಮಮ 77/10 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.05 265318734851 38170605975

956 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಲೇಪಾಲ್ಪಪ 19 ಹೆಲನುಕಳಸಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 840719477904 38170605975

957 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ.ರಂಗಪಪ 93 ಬಕ್ತಿಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.80 935399188982 38170605975

958 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಮಮ 80 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.49 983842257923 38170605975



959 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಲಡ್ಿಯಯ 74/4 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿೂಗ 1 0.45 821921173685 38170605975

960 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸಯಯ 14/1 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.80 349323301749 38170605975

961 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಕುಳಿಪಪ 91/1 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.91 978130352065 38170605975

962 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ 139 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 888504292945 38170605975

963 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆೇಶವರೆಡ್ಡಿ 43/2 ಕಂಬಳಿೇಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.12 711357554053 38170605975

964 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ. ಮುನಿರಾಜು 15/1, 15/2, 15/4, 2/4 ಚಿಕಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.19 899714977633 38170605975

965 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಪಿಲ್ೂಪಪ 22 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.92 626146525257 38170605975

966 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೇಂ ಪಾಪಯಯ 26/1 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.27 384895633357 38170605975

967 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಮುನಿಯಮಮ ಭಾಗಯಮಮ ಉ ಮುತಿಮಮ 

ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಅಂಬರಿೇಶ್
30/1 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.77 598397003195 38170605975

968 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕತಾಯಮಮ, ಮುನಿಯಪಪ 74/2 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.9 598494634503 38170605975

969 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮಮ, ನಾರಾಯಣಪಪ 158/1 ರಾಜಾಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.52 299867557429 38170605975

970 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ದಲಡ್ಿವಿೇರಭದ್ರಯಯ ಚಿಕಕವಿೇರಭದ್ರಯಯ 

ಬಿನ್ ಮರಿಸದ್ುಪಪ
25/1 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 899717489362 38170605975

971 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಡ್ವಿಯಪಪ 14 ಮಾರನಾಯಕನಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.55 685214782608 38170605975

972 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯರಾಮ ರೆಡ್ಡಿ 3 ಬಲರಗುಂಟ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.28 700720444677 38170605975

973 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ L.ಸದುೇಶಾರಯಯ, ಸರಸಾತಿಮಮ 28/1 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.28 892193411755 38170605975

974 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮಮ 15/1 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.07 441497875447 38170605975

975 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರತುಮಮ, ರಾಜಪಪ 5/3 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 913387094197 38170605975

976 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 60 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 965730728002 38170605975

977 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ L.ಸಲೇಮಯಯ 28/1 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.28 816076212798 38170605975

978 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 26/1, 26/3, 46/2 ಮರಸಲರು ಅಗರಹಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.45 889221910679 38170605975

979 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ.ಅಣಣಯಯಪಪ 379 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.14 526123145434 38170605975

980 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ A.ರಾಮಚಂದ್ರ 3/2 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 667864424456 38170605975

981 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆಲೇಂ.ಲೆೇ.ಹೆಚ್.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ 399/2 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.79 502953806505 38170605975

982 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಶಲೇಕ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಲೆೇ ರ್ೈ ರ್ಂಕಟಪಪ
396/1, 396/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.51 618497168698 38170605975

983 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ.ನಂಜಪಪ 43/3 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.42 242047225751 38170605975

984 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ A.P.ರಾಮಸಾಾಮಿ. 63/3 ಅರೆನಲರು. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.43 508741578949 38170605975

985 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲೆಲೇಕೆೇಶ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ 22/1ಎ ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 372945858789 38170605975

986 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ ಮುನಿಯಪಪ 71/1, 71/2 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.09 623640641423 38170605975

987 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ A. ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 20/2ಬಿ, 20/2ಸ, 20/3 ಕಂಬಳಿೇಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.36 847042289716 38170605975

988 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ. ಯಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 295/2 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.12 691710278411 38170605975

989 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ನಾಗರೆಡ್ಡಿ 289/2 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.52 945282462044 38170605975

990 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಸಾಾಮಿ 189 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.38 669618288005 38170605975

991 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜೇಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 278 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.05 528546555823 38170605975

992 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರುಕ್ತಮಣಮಮ 260/1ಬಿ ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.38 407308427867 38170605975

993 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸರೆಲೇಜಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ
6/10, 6/11, 6/12, 

6/13, 6/6, 6/9, 75/5, 

75/6

ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ., 

ಹೆನಾುಗರ.
ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 729127140583 38170605975



994 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಆನಂದ್ 79 ಹೆಲನುಕಳಸಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.27 692062574145 38170605975

995 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ವಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಶಲೇಕ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಲೆೇ ರ್ೈ ರ್ಂಕಟಪಪ
171/6, 173/5 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 380021184812 38170605975

996 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 15/8 ಕಾಚನಾಯಕನ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.55 664410053356 38170605975

997 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಂ ಆನಂದ್ರೆಡ್ಡಿ ಸುಶ್ೇಲ್ಮಮ ಜಮುನಾ 

ಬಿನ್ ಲೆೇ ಎನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ
48 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.38 547673024162 38170605975

998 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸುನಂದ್ ಮೈ ಗಾ ವಂಶ್ 9 ಎಂ. ಮೇಡ್ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.43 916332168457 38170605975

999 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರಾಜು 21/3 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.43 938168440699 38170605975

1000 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರುಕಮಣಮಮ ಕೆಲೇಂ ಎಸ್ ಭಧರಪಪ 212/3, 249 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ, ಜಬೆಯರಾ 1 0.51 752060502139 38170605975

1001 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಲಂಡ್ಪಪ 426 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 626446398419 38170605975

1002 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ 27/1 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.94 475312589127 38170605975

1003 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿತಾನಪಪ 81/1 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 308929082273 38170605975

1004 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ Y. ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 260/5 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 717428159868 38170605975

1005 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ೇದ್ ಕೆಲೇಂ ವಸಂತಕುಮಾರ್ 82/1, 82/2, 83/2 ಚಿಕಕನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.44 648113397785 38170605975

1006 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಾಂತಮಮ ಕೆಲೇಂ ಶ್ರೇರಾಮರೆಡ್ಡಿ 47/1, 47/1 ಕಂಬಳಿೇಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.02 537080154057 38170605975

1007 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ಎಂ.ಮುನಿಯಪಪ 66 ರಾಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 934340605781 38170605975

1008 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆ ಬಂಗಾರಚಾರ್ 35/3 ಹಳೇಸಂಪಿಗ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.22 396727827478 38170605975

1009 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಣಣ ಸ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಚೆಂಗಪಪ 116/1, 117 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 603990206631 38170605975

1010 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಯಲ್ೂಪಪ 294/1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.03 560312468411 38170605975

1011 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ 339/1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 601556008976 38170605975

1012 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ 32/2 ಹೆಲನುಕಳಸಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.22 439704979000 38170605975

1013 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿದಾಸಪಪ 109/1 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.60 916830595427 38170605975

1014 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ನಂಜಪಪ,ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ 

ಲೆೇ.ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ,ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ,ಆ
ನಂದ್,ರತುಮಮ ಬಿನ್ ಲೆೇ.ಸಂಪಂಗಿ

251 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.22 798454978958 38170605975

1015 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಪಪ 269 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.52 775628872047 38170605975

1016 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ

ಪಿ.ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 
ಉ.ಚಿಕಕಣಣಯಯ,ಪಿ.ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 
ಬಿನ್ ಲೆೇ.ಪಿಲಾೂರೆಡ್ಡಿ,ಬಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 

ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ.ಪಿ.ಭದಾರರೆಡ್ಡಿ

460/1ಇ ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.32 498443572860 38170605975

1017 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ 34 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 640071797993 38170605975

1018 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ S.M.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯರೆಡ್ಡಿ 105/5 ಸಲೇಂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.12 202379817484 38170605975

1019 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಸ್ ಎನ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಬಿ 

ನಾರಾಯಣ್ ರೆಡ್ಡಿ
275, 460/1ಜಿ ಮರಸಲರು, ಮಡ್ಡವಾಳ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.52 324263854808 38170605975

1020 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಪಪ 223/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.27 530065544436 38170605975

1021 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಯಯ 176/2 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.36 580315081388 38170605975

1022 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ.ಉಮೇಶ್ 256/1 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 372177812583 38170605975

1023 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ.ಮುರಳಿ ಮೊೇಹನ್ 51/5 ಚಿಕಕವಡೆೇರಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 218661951754 38170605975

1024 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 16/4 ತಿಗಳಚೌಡ್ದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.31 554326207462 38170605975

1025 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ಶಂಕರ್ 14/4 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.37 693582277352 38170605975

1026 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ವಾಸುದೇವ್ 9 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.33 856337862425 38170605975



1027 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ. ಕೃಷ್ಣಪಪ 52/2 ಸಂಗಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.23 561149130952 38170605975

1028 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ N ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ 134/2 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.63 955016214055 38170605975

1029 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 180/3 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.37 838273214940 38170605975

1030 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ N ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 131/6 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.33 467460486782 38170605975

1031 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌಡ್ಪಪ 118/1 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 348772592790 38170605975

1032 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ 82/2 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 583513931563 38170605975

1033 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಶಾತರೆಡ್ಡಿ 59/1 ಸಲೇಂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.82 813280401551 38170605975

1034 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 60/5, 60/6 ಬಕ್ತಿಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.92 486729852360 38170605975

1035 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಮಮ 117 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.10 407556109931 38170605975

1036 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಲಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಾದ್ಪಪ 117/ಬಿ2 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.60 553032452781 38170605975

1037 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೆಟಿಪಪ 419 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.46 715254340067 38170605975

1038 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಯಯ 51/4 ಚಿಕಕವಡೆೇರಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 814097348814 38170605975

1039 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಕಲಾವತಿ ಕೆಲೇಂ ಹೆಚ್ ಎಂ ಸದ್ುಪಪ ಬಿನ್ 

ಲೆೇ ಮುನಿಯಪಪ
30 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 926176397520 38170605975

1040 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ಹೆೇಮಾವತಿ 62/2 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 680873660418 38170605975

1041 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 53/1 ರಾಮಸಾಗರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.63 662119721645 38170605975

1042 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಾಜು 199/1 ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.34 207870930224 38170605975

1043 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಮಮ 19/2 ಸಂಗೇನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.21 420197639112 38170605975

1044 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಧುಸಲಧನ್ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಡಾರೆಡ್ಡಿ 35/1 ಕಲಟಗಾನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.00 903246381131 38170605975

1045 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಇ. ಚನಾುರೆಡ್ಡಿ 221 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.99 238802010397 38170605975

1046 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 34/1 ಕಂಬಳಿೇಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.32 890919818835 38170605975

1047 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಜಿೇವಮಮ 39/2 ದಲಡ್ಿ ಹಾಗಡೆ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.39 778902904844 38170605975

1048 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಲ್ರಾಮಯಯ 85 ತಿಂಡ್ುೂ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.29 328026272912 38170605975

1049 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಟಿದ್ ವೃಷ್ಭ ಲಿಂಗ ರಾಜದೇಶ್ ಕೆೇಂದ್ರ 15/2 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.16 960364423864 38170605975

1050 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಚಿನುಪಪ . 29/1 ಚಿಕಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 756645207641 38170605975

1051 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ವಿ.ದೇವಿಕಾ 15 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.32 230171071279 38170605975

1052 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ 248/2 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.23 532151190282 38170605975

1053 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಗುಳಿಪಪ 4/1 ಗೌರೆೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 297358592268 38170605975

1054 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಗುರುಮಲತಯಪಪ 58 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 790608925841 38170605975

1055 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವಯತಮಮ 6/1 ಕಾಡ್ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 958766084994 38170605975

1056 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 164 ಕೆಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.42 300768999081 38170605975

1057 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 41/3 ಕಾಡ್ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.68 538564040154 38170605975

1058 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ವಿ.ರಮೇಶ್ 22/1, 22/2 ಸಮನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.72 900130126873 38170605975

1059 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಕೃಷ್ಣಪಪ 37/1 ಚಿಕಕನಕುಕಂದ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.29 295237238949 38170605975

1060 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದ್ರಪಪ 13/3 ಜಂತಗಲಂಡ್ನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 760213785432 38170605975

1061 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಸಂಪಂಗಿ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ ಕಾರ್ೇರಪಪ 

ಮುನಿರಾಜು ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 
ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಯಪಪ

24 ತಿಗಳಚೌಡ್ದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 619925904042 38170605975



1062 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 276/1, 276/7 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.87 686475221501 38170605975

1063 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಭಾಗಯಮಮ 5/1 ಸಲೇಂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.64 779452987175 38170605975

1064 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ವಿ.ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ 9/4 ಸಲೇಂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.46 297073269932 38170605975

1065 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಣಣ 16/4 ಕಾಡ್ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.33 728119484347 38170605975

1066 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಮಮ 189/1, 200/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 794483511700 38170605975

1067 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಚಿನುಸಾಾಮಿ 220/3ಎ ದಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 1 0.10 317304030657 38170605975

1068 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್ ರ್ೈ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಯಳಗಪಪ 7/2 ಬಿ.ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.06 482774503434 38170605975

1069 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 180/1ಸ ಬಿಕಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 738767325063 38170605975

1070 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಶಾಮಿ ಉ.. ಗುಳಿಅಬಬಯಯ 45 ನರಿಗಾ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 919768729514 38170605975

1071 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಪಪ 157/1, 158, 160/2 ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.74 272294469216 38170605975

1072 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ. ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್.ಸ. ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ 15/2, 700 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 846600700842 38170605975

1073 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ . 43/2 ಕಾಡ್ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 262524325961 38170605975

1074 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜುನಾಥ 164 ಕೆಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.42 928763792409 38170605975

1075 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ 200 ನರಿಗಾ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 705986905782 38170605975

1076 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ.ಸ.ಶ್ವಾನಂದ್ 25, 26/2 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.24 727573935802 38170605975

1077 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ.ಎಸ್.ಲೆಲೇಕನಾಥ್, ಕೆ.ಎಸ್.ನಾಗೇಂದ್ರ 14/3 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 698386463928 38170605975

1078 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಣಣ, ಮುನಿರಾಜು 16/2, 16/2 ಕಾಡ್ಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.28 663968353883 38170605975

1079 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸುಶ್ೇಲ್ಮಮ 274/1 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.26 499919564610 38170605975

1080 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಾಂತಮಮ 47/1 ಕಂಬಳಿೇಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.01 583485793109 38170605975

1081 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಪಪ 67/2 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 1.00 208122796915 38170605975

1082 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಜೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 63/ಪಿ(478) ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.70 941708240879 38170605975

1083 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು 34/4, 35/2 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.38 800716710485 38170605975

1084 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎ ರಾಮಯಯ ಎ ಮುನಿಯಪಪ ಎ 

ನಾರಾಯಣಪಪ
71/1, 71/1, 71/2 ಕೆಲಡ್ಡೂಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.17 669097035407 38170605975

1085 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರತುಮಮ 13/2 ರಾಜಾಪುರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.80 915181818379 38170605975

1086 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 44/1 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.26 484476489392 38170605975

1087 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಶ್ರೇಮತಿ.ಶ್ಲ್ಪ.ಎಂ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ 

ಟಿ.ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ .
78/6 ಬಂಡೆೇನಲ್ೂ ಸಂದ್ರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.19 243977121044 38170605975

1088 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿಲ್ೂಣಣ 170/2 ಜಿಗಣಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.64 490968876328 38170605975

1089 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಯಯ 103/3 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.25 493336178424 38170605975

1090 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಶ್ರೇಮತಿ.ದೇಪಾ.ಎಂ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ 

ಟಿ.ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ .
78/6 ಬಂಡೆೇನಲ್ೂ ಸಂದ್ರ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.19 352639957564 38170605975

1091 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸದಾುರೆಡ್ಡಿ 33/ಪಿ66 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.70 679933334868 38170605975

1092 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಜಯರಾಂ 63/3 ಹಂಪಲ್ಘಟಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.57 952263304572 38170605975

1093 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಸಲಣಣಪಪ . 86 ಸುಣವಾರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 509958184656 38170605975

1094 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ V.ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ 167/1ಎ, 167/1ಸ, 

65/2, 65/3
ಹಳೇಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 552817457416 38170605975

1095 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 60 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.49 351066446686 38170605975

1096 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ H.N.ಶ್ರೇರಾಮ 26/2, 26/3 ಲಿಂಗಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.92 489844566118 38170605975



1097 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಸ ರಾಮಯಯ 6/1 ಸಂಗಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.89 998013810593 38170605975

1098 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಕೆಂಚಾರೆಡ್ಡಿ 20/4 ಸುಣವಾರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡ್ು ಹಲ 1 0.26 309246027154 38170605975

1099 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟೇಶ್ 49/2, 50 ಹಸರುವಾಣಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.52 559142441348 38170605975

1100 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 131/1 ನರಿಗಾ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.38 993422646538 38170605975

1101 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಉದ್ಯ್ ಮಹೆೇಶ್ ಆರ್.ಎನ್.ಭದಾರರೆಡ್ಡಿ 85/1 ರಾಚಮಾನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.78 586600792141 38170605975

1102 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಣಾಣಜಪಪ 21/2 ಮುತಿಗಟಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.36 481313284457 38170605975

1103 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ 
ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ

41/2 ಸಂಗಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.50 202653937432 38170605975

1104 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಪ್ಪೇಟಯಲ್ೂಪಪ 100/3, 100/4 ಬಿಲಾೂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.80 667911461013 38170605975

1105 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರವಿೇಂದ್ರ 36/5 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.13 875048823392 38170605975

1106 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ N.ಪದ್ಮ 65/3 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.44 935751686206 38170605975

1107 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆನಂದ್ ಎಂ. ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 49/2 ಅರವಂಟಿಗಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.47 689868290615 38170605975

1108 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಎನ್. ಭಾಗಯಮಮ 121/4 ಮಣಸಗನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.31 270737370688 38170605975

1109 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಪಿ.ಚಿನುಪಪರೆಡ್ಡಿ, ವಿ ಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 
ಲೆೇ ವಿೇರಭದಾರರೆಡ್ಡಿ ವಿ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 

ಲೆೇ ವಿೇರಭದಾರರೆಡ್ಡಿ
239/1, 239/1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.62 219447703232 38170605975

1110 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಶ್ವಪಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 

ರಾಮರೆಡ್ಡಿ,ಎಂ.ನಾರಾಯಣ ರೆಡ್ಡಿ 
.ರ್ಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ

72/3 ಅರೆನಲರು. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.37 494830184059 38170605975

1111 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ..ರವಿ 310 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.32 367716467814 38170605975

1112 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಕೆ ಸ ಪಾಪಯಯ 33 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.12 597670164236 38170605975

1113 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ
58/6, 62/1, 65/3, 

7/2, 8/4
ಗುಡ್ಿ ಹಟಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 743291183488 38170605975

1114 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್ ರ್ೈ ಪುಟಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ ಯಳಗಪಪ 7/2 ಬಿ.ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.18 297177954168 38170605975

1115 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ಎಂ.ಸಂಪಂಗಯಯ 66 ರಾಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 1 0.18 785965296716 38170605975

1116 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ 31/1 ಬಳಲಿರು. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 551146333630 38170605975

1117 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 19/3 ಮರಸಲರು ಅಗರಹಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 282975136583 38170605975

1118 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನರಸಂಹಯಯ 38/7 ಹೆಲನುಕಳಸಾಪುರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.38 930052345866 38170605975

1119 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಭೈಯಣಣ 4/8, 5, 6/3 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.73 430404985044 38170605975

1120 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರಾಜು 373/3 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.09 438436819645 38170605975

1121 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜು 33/6 ತಲ್ುಗರಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.44 821223546024 38170605975

1122 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪುಟಿಮಮ ಲಿಂಗಪಪ 58, 60 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 667038816699 38170605975

1123 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯಶಲೇಧಮಮ 166/1ಎ ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.70 586083420917 38170605975

1124 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಬಿನ್ ಕೆ ರಾಮರಾವ್ 47/1 ಕಂಬಳಿೇಪುರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.02 382539872549 38170605975

1125 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ H.M.ಮುನಿಕೃಷ್ಣ 52 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 364783883078 38170605975

1126 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 32/5 ದಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 1 0.02 869143445502 38170605975

1127 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ 59/3 ಹಿನುಕ್ತಕ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.15 366195073282 38170605975

1128 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಲವಿನ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಪಪನಿು 52 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ. ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.80 613855177277 38170605975

1129 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 101/*/2 ಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.74 733417208007 38170605975

1130 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಲ್ೂಪಪ 137/*/* ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.85 647729967400 38170605975



1131 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್.ರಂಗಪಪ 148/*/* ಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.43 202281903023 38170605975

1132 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಾಜು 3/*/4 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊೇಟಲ 1 0.23 644599647769 38170605975

1133 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಗಣೆೇಶ ಬಿನ್. ಚಿನುಪಪ 112/*/* ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.54 702416418248
04292200051000

1134 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಸತಿೇಶ್. ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶ್ರೇರಾಮುಲ್ು 16/*/7 ಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.22 260953275165 6572200026093

1135 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಸಲಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ದಲಡ್ಿಮುನಿಯಪಪ 128/*/9A ಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.11 202526382358 3468101000279

1136 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಸಾಾಮಿ 107/*/3 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.14 782920991328 160910031273

1137 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ವಿೇರಭದ್ರಪಪ 107/*/8 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.80 962085887355 160910031250

1138 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗೇಶ್ 107/*/5 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.09 348496947012 4292200039607

1139 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಅಶಾಥ 100/*/3 ಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.54 760816234000 6702200004310

1140 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ 16/*/1 ಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.61 260486696778
160910031517

1141 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 4/*/* ಸುಣವಾರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.07 940796030963 64129838485

1142 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಕ್ತೇತಯನ ಕೆಲೇಂ ಎಸ್. ವಿ. ಪಾಥಯಸಾರತಿ 53/*/6 ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.30 401559133161 20710033541

1143 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ 128/*/* ಮಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊೇಟಲ 1 1.00 980030526857 4292200024624

1144 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮಾರಪಪ 101/*/1 ಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.82 286170782066 6702250024755

1145 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ, ರಾಮಚಂದ್ರ 98/*/1 ಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.68 927951929352 60197276158

1146 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಜಿವಪಪ 14/*/1 ಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.97 370235807729 6572200052581

1147 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ದೇಪಕ 42/*/1 ಕಾವಲ್ಹೆಲಸಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ2 ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲೇಸು 1 0.46 290492577309 20710009219

1148 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಫರಬುವಯಯ (ನಂಜುಂಡ್ಪಪ) 101/*/1 ಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.62 747069763506 3468101004286

1149 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಯಯ 128/*/9B ಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.13 937388025663 6702200024349

1150 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ತರಕಾರಿ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 128/*/11 ಮಂಚನ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೇಟ್ 1 0.13 574729030537 3468101005003

1151 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ 71/3 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.46 481749842082 664053000002460

1152 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 10/1 ಅರೆೇ ಹಳಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 0.17 206584952611 3468101001494

1153 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ A. ಶ್ರೇನಿವಾಸ 90/1 ಇಂಡ್ೂಬೆಲೆ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.00 583525977762 4292200068096

1154 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 75/1 ಇಂಡ್ೂಬೆಲೆ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.86 714384024711 54058088658

1155 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ A.ಮುನಿಯಪಪ 90/1 ಇಂಡ್ೂಬೆಲೆ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.99 393880519530 6702200000959

1156 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ 302/2 ಬಿದ್ರಗುಪ್ಪಪ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 453222126885 4292200048627

1157 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ಮಲೊೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ 293/2 ಮಾಯಸಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.40 236360021077 4292200007899

1158 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಯಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 71/3 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.45 202627702093 4292200003443

1159 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 41/2 ಅರೆನಲರು. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.20 393954093712
64214019729

1160 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ. ನಾಗರಾಜರೆಡ್ಡಿ 65/2 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.00 745251238954 6722250007499

1161 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 307/, 314/3 ಅತಿಿಬೆಲೆ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.26 619651890552 20265731927

1162 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ರ್ಂಕಟೇಶ್ 218/1 ಅತಿಿಬೆಲೆ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.47 503264478018 6702250001099

1163 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ ಜಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಬಿ ಆರ್ ಗಲೇಪಾಲ್ಪಪ 17/4 ಬಿದ್ರಗುಪ್ಪಪ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.50 783059580513 6722250015242

1164 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರಾಜರೆಡ್ಡಿ 63 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.93 575816726748 4292030001048

1165 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಮುನಿಸಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 74/1 ಗುಡ್ಿ ಹಟಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.41 528730955311 1330155000035380



1166 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರೆಡ್ಡಿ 63 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.93 795323005831 3468101000555

1167 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಕುಳ್ಾಿರೆಡ್ಡಿ 41/2 ಅರೆನಲರು. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.20 732024579482 6722250012473

1168 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 74/1 ಗುಡ್ಿ ಹಟಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 452837137898 6712250007589

1169 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಕೆ ರಾಮಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 71/2 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.32 475842573995 6520688844546

1170 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ A.C.ಮುನಿಯಪಪ 320 ಅತಿಿಬೆಲೆ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.58 597266196275 4292200128119

1171 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ರ್ಂಕಟಶಾಮಿ 31/1 ಅತಿಿಬೆಲೆ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.69 235780808499 6722250004681

1172 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ಸ ರವಿೇಂದ್ರಯಯ 78 ರಾಮಸಾಗರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.20 573697556828 1065101007739

1173 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ
ಮುರಳಿೇಧರ ಕೆ ಸ ಬಿನ್ ಲೆೇ 

ಚಿನುಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ
71/5 ಮುತ್ಂದ್ರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.10 410654751104 4292200026965

1174 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ 17/*/1 ಬಳಲಿರು. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.83 823941053644 6722250012694

1175 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎ ಎನ್ ರಾಜಣಣ ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ರೇನಿವಾಸು 314/1 ಅತಿಿಬೆಲೆ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.20 966109256436 88100101000015

1176 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಲ್ ಅಂಬುಜ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಜಿ ವಿ 

ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ
50, 51, 52 ಗುಡ್ಿ ಹಟಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.74 290606887026 4389101000973

1177 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ದ್ಶರಥರೆಡ್ಡಿ 68/2 ಗುಡ್ಿ ಹಟಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.49 705673572956 6702200001873

1178 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ R.V.ಪರಸನು ಕುಮಾರ್ 94/1 ರಾಮಸಾಗರ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.12 336685589545 88100101008562

1179 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ
 ನಂಜುಂಡ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 

ಎಸ್.ಮುನಿಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ
68/2 ಗುಡ್ಿ ಹಟಿಿ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.49 603352446989 4292200056461

1180 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಶಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 205/3 ಜಿಗಳ. ಅತಿಿಬೆಲೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.50 222238002709 21700100018993

1181 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ ರಾಜಗಲೇಪಾಲ್ 4081 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.88 869427291419 3853101002688

1182 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮಮ 27/4 ಸಂಗಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.62 649742875617 1074101025730

1183 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಪಪ 79/1 ಸಲೇಲ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.45 924916502710 6712250009153

1184 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಕೆಂಪರಾಜು 274/1B ಸಮಂದ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.80 253883359717 4292200066040

1185 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಪುಟಿಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ನಂಜೇಗೌಡ್ 5/1A ಬಾಯಗಡ್ದೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.51 217462473189 4602200054385

1186 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್. ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ಎಲ್. ನಾರಾಯಣಪಪ . 76/4, 83/3, 84/4 ಸಲೇಲ್ಲರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 617234167954 60158144548

1187 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಸ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಎ ವಿ ಚಂದ್ರಪಪ 105/2 ಕುಂಬಾರನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.66 233454223693 4372200038980

1188 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ನಲ್ೂಪಪ 54/6 ಇಂಡ್ೂವಾಡ್ಡಪುರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.80 235783302267 64027693260

1189 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ.ಮುನೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್. ಮಲ್ೂಯಯ 135/3, 135/6 ಗರಟಿಗನಬೆಲೆ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 247446328348 4602200071650

1190 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ವಿೇರಣಣ 121/5B ಮಣಸಗನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.54 632168388527 20292565626

1191 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಸಾಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಪಿಲಾೂರೆಡ್ಡಿ 34/6 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.11 710021350995 2753101013800

1192 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಎನ್.ಲಿೇಲಾ 150 ಮಣಸಗನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 363691121579 4372200171031

1193 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ
ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ 

ಗಲೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ರಾಮಯಯ
53 ಕಪಪಯರು. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 227258837745 4602200000143

1194 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ವಿ ನಾಗರಾಜಯಯ 102 ದಲಡ್ಿ ಹಾಗಡೆ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.81 530999217810 33904566678

1195 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಎಂ.ಕಾರ್ೇರಪಪ 11/4 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.20 275774000115 4602200000722

1196 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇಮತಿ ರುದ್ರಮಮ 172/2A ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.45 458036734093 20710031324

1197 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಪಪ 65 ಸಡ್ಡಹೆಲಸಕೆಲೇಟ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.10 208122796915 437220009086

1198 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕಅಕಕಮಮಯಯ 2/3 ಸಂಗಸಂದ್ರ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.65 901077350437 4602200006086

1199 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ B.C.ಮರಿಸಾಾಮಪಪ 9/4 ಮರಸಲರು ಅಗರಹಾರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.14 718622882548 64024783124

1200 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ 20 ಕುಂಬಾರನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.91 596613308378 85042280882



1201 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ P. ಪುಟಿರಾಜು 65//4 ಹಾಲೆಿೇನಹಳಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.18 693189810499 64169005874

1202 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಏಸ್.ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ 218/1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.00 532151190282 437220195053

1203 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ.ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 311/2A1 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.03 790030616052 4602200054458

1204 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ L. ಮುನಿರತುಂ ಮೊದ್ಲಿಯಾರ್ 359 ಮಡ್ಡವಾಳ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.20 261334892067 119001314361

1205 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ
 ಜಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಚನುಪಪ 

ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ ರಾಜಪಪ ದಲರೆಸಾಾಮಿ 
ಕೃಷ್ಣಪಪ

70/3 ಮುತಿಗಟಿಿ. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 663974110967 54021606812

1206 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ  ಲೆಲೇಕೆೇಶ್ ಸ.;ಚಿನುಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 107/1 ಮರಸಲರು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.43 322639539636 1065101014081

1207 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ . 25/1, 25/2 ಎಸ್. ಬಿಂಗಿೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ, ಪಪಾಪಯ 1 0.22 437490538302 4602200001333

1208 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ಯರಯಪಪ 15/4A,  15/6 ಶ್ೇತನಾಯಕನಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.22 431897534076 1329155000003120

1209 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸವರಾಜು 80/3 ಶ್ವನ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 575357058589 64113379970

1210 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯರಾಮ 60/2 ಯ. ಅಮಾನಿಕೆರೆ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.21 301199812976 4602200098866

1211 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಪ್ಪರೇಮ 55/3 ಹೆಲಸ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.80 683615942420 10842817566

1212 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ 28/5 ಸಕಲ್ವಾರ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.24 783821010041
9402500100001401

1213 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ. ಶಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್. ಮದುೇಟಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ . 250/2, 251 ಎಸ್. ಬಿಂಗಿೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.62 528656343906 124501011004726

1214 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರವಿಚಂದ್ರ 53/2 ಹಾರಗದು. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.63 792282059027 4602200052826

1215 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡ್ಡಿ 11/1 ಕೆಲಪಪ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.35 994863802732 139201141000174

1216 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ K.B. ಶ್ರೇನಿವಾಸಯಯ 14/4 ಕಲ್ುೂಬಾಳು. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.29 859767316585 435302010006175

1217 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ P ಮುನಿಯಪಪ 43 ಹಾರಗದು. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.44 289505254930 102001010013480

1218 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಸಂಚಾರೆಡ್ಡಿ 119/1 ನಲಸನಲರು ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.69 730248878156 656902010005890

1219 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ ಎಂ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 54 ಬೆಲಮಮಂಡ್ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.60 551558825107 520101257798397

1220 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ H.ಪಾಪರೆಡ್ಡಿ 26 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 775848401731 20363734439

1221 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯಮಮ 307 ಹಾರಗದು. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 487281917905 1875104000101630

1222 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಸುಮಿತರಮಮ 39/2 ಶ್ೇತನಾಯಕನಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 850712200032 656902010001322

1223 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಆರ್.ಮಾನ 6/4P10 ಬಿಲಾಾರದ್ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ, ಪಪಾಪಯ 1 1.00 626038017371 20131984949

1224 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಲಿೇಲಾ ಎಂ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಜಿ ಎನ್ ಆನಂದ್ 109/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇಪುರ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.43 768949367574 4942010015587

1225 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ.ಎನ್.ಬಸವರಾಜು 109/1 ಕಾಚನಾಯಕನ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.20 230601685596 43210025020

1226 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಯಶಲೇಧಮಮ 15/6 ಶ್ೇತನಾಯಕನಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.12 424365252780 145501011001996

1227 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ 15/4A ಶ್ೇತನಾಯಕನಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.12 333491611157 89470100005655

1228 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಪರಭಾಕರ್ 318/1 ಜಿಗಣಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.19 555664630384 20335750318

1229 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ.ಯು.ರಾಜನ್ 94/2 ಹುಲ್ೂ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.49 257516700200 1420101021394

1230 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಸ್ ಆರ್ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ , ಎಸ್ 

ಆರ್ ಮೊೇಹನ್ ಬಾಬು
28/3 ಸಕಲ್ವಾರ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 772394373164 656902010004973

1231 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಜಯದೇವ 2/2 ಬೆೈರಪಪನ ಹಳಿಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 332997998715 656902010000904

1232 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಇಂದರಮಮ 50 ಹೆನಾುಗರ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.05 531275410224 145501011004698

1233 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಕ್ತೇತಿಯ 318/1 ಜಿಗಣಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.19 885620810003 15710100002424

1234 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಸತಿೇಶ್ 318/1 ಜಿಗಣಿ. ಜಿಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.19 473656283785 435101000082925

1235 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಮಮ 34/2. ಕಲಟಗಾನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 1 0.23 934432492389 435104000001601



1236 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ.ವಿ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ 31/1 ದಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.40 398136916197 13205023340

1237 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಯಶಲೇಧಮಮ 122/1 ಬಿಕಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.59 519602008174 145501011004141

1238 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಸಾಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ 23/1 ನಾರಾಯಣಘಟಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.63 518647910572 43210025369

1239 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್ ವಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣರೆಡ್ಡಿ 21 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 381537515898 6572200014700

1240 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ವಿ.ವಿಶಾನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ 88/2 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.95 623651599136 297510100004137

1241 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಸ.ಗಲೇವಿಂದ್ರೆಡ್ಡಿ 50/1 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.52 699744739157 132101000009

1242 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ 28/2 ಸಜಾಯಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.28 779088656791
1065101022429

1243 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ B.ಚನುಪಪ 37 ಬಾಲ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.36 907201472762 6722250017231

1244 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ 22/5 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 603524210829 6722250017323

1245 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ 95/4 ಮಹಲ್ ಚೌಡ್ದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.32 530601256676 85017721002

1246 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಪಿ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 78/2 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.24 614493825251 20710007522

1247 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎಂ ಎಸ್ ಮುರಳಿೇಧರ 92/3 ಮುತಾಿನಲ್ಲೂರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.20 370849541861 6722210002349

1248 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರಾಜಪಪ 49/1 ಬಲರಗುಂಟ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 308017845813 6722250017453

1249 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನುಪಪ 49/2 ಬಲರಗುಂಟ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 519070201584 20710030037

1250 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ರ್ಂಕಟರೆಡ್ಡಿ ಉ ರ್ಂಕಟಪಪ 76
ಮುತಾಿನಲ್ಲೂರು 

ಅಮಾನಿಕೆ
ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 748919855312 6722250017694

1251 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ
ಕೆ ಸ ಸುಧಾ ಕೆಲೇಂ ಸುರೆೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ 

ನಮಿತ ಎಸ್ ಶರೇಯಾ ಬಿನ್ ಸುರೆೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ
56/1 ಅಳಿಬೆಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.62 471510211340 144601011001264

1252 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ
ಸ ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ಸ ರಾಮಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ ಸ 

ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ರ್ಂಕಟಪಪ ಉ 
ಚಿನುಪಪ

72/1 ಕೆಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.82 970449013105 692104000098731

1253 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೇಂ ದಲಮಪಪ 113/1 ಗುಡ್ಡಗಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.47 689010864002 6921040000100970

1254 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವಯತಮಮ 43 ಬಾಲ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.28 568630651129 161010031399

1255 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ M.ರಾಮಾಂಜನೇಯ 86 ಮಹಲ್ ಚೌಡ್ದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 502152707855 161010032564

1256 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಕೃಷ್ಣಪಪ 48 ದಲಡ್ಿತಿಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.68 581909885141 311500101000402

1257 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಸಾಾತೇಗೌಡ್ 142/1 ತಿಂಡ್ುೂ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.10 708643357922 199210100011313

1258 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಕಾಂತಮಮ 52/3 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.36 979961099411 4292200103784

1259 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ . 28/2, 28/4 ಕಲಟಗಾನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.36 413961794333 20710001637

1260 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಯಯ 52/4 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.20 501692162009 4292200157621

1261 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ ಎ ಶ್ರೇನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಅ ರ್ಂಕಟಶಾಮಪಪ 59/1 ಗುಡ್ಡಗಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.60 667875305727 520101030096258

1262 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಈರಮಮ, ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 122/3,  131/2, 131/2 ಬಿಕಕನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.00 749886993327 4292200050480

1263 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜಯಯ 3 ಗುಡ್ಡಗಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.55 738556584794 12230100004301

1264 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಸ.ಚಂದಾರರೆಡ್ಡಿ 18/7 ಗಲಳಿಮಂಗಲ್ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.20 800949611913 4292200024754

1265 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಪದ್ಮಮಮ 50/4 ಎಸ್.ಮೇಡ್ಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.60 670823780761 6572200043837

1266 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟೇಶಯಯ 36/1 ಗುಡ್ಡಗಟಿನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.46 623640473987 132100101000068

1267 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಕ. ನಾಗರತು 179 ತಿಂಡ್ುೂ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.22 436910714357 256901000000037

1268 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜೇಶ್ 144/1 ತಿಂಡ್ುೂ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.35 554302827443 4389101001297

1269 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸಯಯ 91 ತಿಂಡ್ುೂ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 1.00 523140259099 6722250004850



1270 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ M.ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 97/1 ಹಂದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.00 838127220255 6572200004823

1271 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗೇಶ್ 2 ಪಂಡ್ಡತನಅಗರಹಾರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.00 654292218818 256901000001413

1272 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ 52/4 ಅಳಿಬೆಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.21 323544613006 4342180018281

1273 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿರೆಡ್ಡಿ 101/1 ಮುತಾಿನಲ್ಲೂರು ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.58 310316981883 132100101001743

1274 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಭಾರತಿ ಗಿರಿಜಾ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 20/5 ತಿಗಳಚೌಡ್ದೇನಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.13 569012425605 69214000005876

1275 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಡ್ಡ.ವಿ. ಕರೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ . 49/2 ಚಿಕಕವಡೆೇರಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.50 224351092015 21640100012416

1276 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ರಂಗಮಮ 32/3 ಚಿಕಕದಾಸರಹಳಿಿ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.14 955410732773 161010031193

1277 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ಆನಂದ್ 187/1 ದಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.30 512833666518 39201010000880

1278 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನಾುರೆಡ್ಡಿ 12/2 ಸಲೇಂಪುರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.82 289938075333 64009813320

1279 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ 32/3 ದಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.59 869143445502 130501010010536

1280 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ L.ಶ್ವರಾಮರೆಡ್ಡಿ 199/2 ಯಮರೆ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.40 342035386466 64164193577

1281 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ "ಹಣುಣ" ಬೆಳಗಾರರಿಗ  ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ.ವಿ.ರಾಜಣಣ 234/2 ದಲಮಮಸಂದ್ರ ಸಜಾಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1 0.20 503846487147 50100187567541

1282 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ವಿೇರಭದ್ರಪಪ 279/1 ತಮಮನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.40 336275337946 20710001729

1283 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಮದ್ನಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 71 ಸಬ್ ಮಂಗಲ್ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.40 574243963821 64042074524

1284 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆಲೇಂ ಎಸ್ ರಾಜಪಪ 100 ಹಾಲೆುೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.40 671417812312 20710002523

1285 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಮುನಿರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 100 ಹಾಲೆುೇನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.40 884747018903 2757101002166

1286 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿ ಯೇಜನ ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ರ್ಂಕಟೇಶ್ 214/2 ಬಳಲಿರು ಅತಿಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.59 696770413402 731053000000645



































































































ತಾಲ್ಲೂಕು :ಬೆಂ.ಉತಿರ

ಕರ.ಸಂ. ಯೇಜನಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೇಯ ನಂ. ಹೆಲೇಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ ಟಿ ಡ್ಡ ಬಿನ್ 

ದಲಡ್ಿಕೆಂಪಯಯ
249, 248/1, ,199/3 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.7 57187 743064850661

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪರಭಾವತಿ ಕೆಲೇಂ ರಾಮಮಲತಿಯ 247/1 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.5 21010 416739766788

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸನಿ ಜಾನಿ ಕೆಲೇಂ ಜಾನಿ ಸಬಾಸಿನ್ 45/3 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ  ಮಾವು 0.80 9288 718576193665

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನವಿೇನಮಮ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಿ ಚನುರಾಯಪಪ 28/2 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.76 26292 346415238129

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಈರೆೇಗೌಡ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಸ.ನಾರಾಯಣಪಪ 53 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.20 43361 212378116987

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
M C ಶ್ರೇನಿವಾಸಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 

ಮುನಿರ್ಂಕಟಸಾಾಮಪಪ
26 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 1.6 45981 605806649327

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪಿಳಿಮಮ ಕೆಲೇಂ ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ 94/2 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.40 13599 970900164235

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಿಕಕದಲಡ್ಿಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಿಯಯ 51/4A ದಾಸನಪುರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.57 38278 771910680615

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಬಿಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಬಂಡೆೇಪಪ 46/4 ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.52 40344 544489397146

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪದ್ಮ ಕೆಲೇಂ ಸದ್ುಪಪ ಬಿನ್ ಅಂದಾನಪಪ 431(99) ದಾಸನಪುರ 2 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.0 101013 849515751631

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನರೆೇಂದ್ರಬಾಬು ಬಿನ್ ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ 96/1, 96/2A ಯಲ್ಹಂಕ 1 ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.3 13199 713437252025

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪುಟಿಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಈರಣಣ 44/2 ಯಲ್ಹಂಕ 1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 30748 872129885919

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ N C ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ 50 ಯಲ್ಹಂಕ 1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 30748 973525580066

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
K R ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್  

ರಾಮಯಯ K V
27, 132 ಯಲ್ಹಂಕ 1 ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.51 17901 915815277354

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ A ಗಲೇಪಾಲ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಆಂಜಿನಪಪ 102, 108/7, 95/4 ಯಲ್ಹಂಕ 1 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.2 41492 510277783648

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಗಲೇಪಾಲ್ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಪಿಳಿಪಪರೆಡ್ಡಿ 82/8 ಯಲ್ಹಂಕ 1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.5 38568 728517618821

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಜಾನಿ ಸಬಾಸಿನ್ ಬಿನ್ K V ಸಬಾಸಿನ್ 47/5, 48/6 ಜಾಲ್ 2 ಅ.ಸಂ ತಂಗು , ಮಾವು 1.59 17316 460272417082

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಯಶಲೇದ್ಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಶಾಮಣಣ 16/2 ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.69 23439 832641690767

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ 94 ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.50 17759 795374505221

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನರಸನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 57/6 ದಾಸನಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.82 51584 299097800464

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಎನ್.ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ ವಿ ನಾಗರಾಜು 35/2 ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.8 18537 975958108357

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 28 ದಾಸನಪುರ-3 ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 1.48 41844 299252109651

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಗಲೇಪಾಲ್ ಸ ಬಿನ್ ಚನುರಾಯಪಪ 17/7, 18/4 ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.38 15101 735021387804

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಸ ಬಿನ್ ಚನುರಾಯಪಪ 17/1, 17/8, 18/5 ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.38 15101 808342656963

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಚನುರಾಯಪಪ 18/3, 17/6 ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.38 18675 354736948689

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಎಂ.ರಾಮಾಂಜಿನಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿನಂಜಪಪ 23/1' ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 0.8 24451 433124925686

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ G ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ಪಪ 23, 19 ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೇಟಲ 2 186774 303666087224

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೇಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 23, 21 ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೇಟಲ 2 186774 249982545543

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಅಪಪಣಣ 137 ಹೆಸರಘಟಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.6 96913 310294168044

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ 91/4, 91/3 ಹೆಸರಘಟಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.22 79452 908570959875

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕೆ.ಜಯರಾಮು ಬಿನ್ ಲೆೇ ಕಂಬಯಯ 13/5 ದಾಸನಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.35 12172 681306045251

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಧಮಮ ಕೆಲೇಂ ಬಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 72 ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.9 29775 746249629199

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ M S ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಶ್ವಣಣ
12/5, 13/5, 13/10, 

23/5, 40/2, 203/2
ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ಸಹಿಜಲೇಳ 0.87 85949 388196598712

ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತಿ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೇಜನಗಳಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುು ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲೊ: ಬೆಂಗಳಲರು ನಗರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳ

ಭೌತಿಕ



34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಅಮರಾವತಿ ಕೆಲೇಂ ಹರಿಪರಕಾಶ್ 47/5, 1/9, 54/3, 55/1 ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಲಿಪಾೂವರ್ 0.32 22674 806305961959

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಬಿನ್ ಗಲೇಪಾಲ್ಪಪ 24 ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೇಟಲ 2 186774 368174556909

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ಯೇಗಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಆರ್ ರ್ಂಕಟೇಶ್ 137/2 ದಾಸನಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 2.32 151846 726801169548

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ 

ವಿೇರದಾಸಪಪ
142/16, 124/2 ದಾಸನಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 0.78 52388 232753354635

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 93/3 ಯಲ್ಹಂಕ 1 ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.82 32137 770442422231

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 11/10, 45/1 ದಾಸನಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2 110057 596422469942

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 12/1' ದಾಸನಪುರ 1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 2 78066 275553893999

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸದ್ುಬಸಮಮ ಕೆಲೇಂ ಟಿ ಕೆ ಮಹದೇವ್ 47/1ಎ ದಾಸನಪುರ 1 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.84 19548 542062961564

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯಣಣ 107 ದಾಸನಪುರ 1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.94 79800 558423935771

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಎಸ್ ಸ ಗಲೇಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಜಿ 

ಚಲ್ುವಯಯ
31 ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.79 19174 770173601063

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸುನಿೇತ ಬಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಜಿ ಬಸವರಾಜು 44, 90/1A-P1, 89/2 ದಾಸನಪುರ 1 ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 3.2 83891 544122540271

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ M N ಪ್ಪರೇಮಕುಮಾರಿ ಕೆಲೇಂ ರವಿಕುಮಾರ್ 193/2 ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.67 35289 433124925686

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೇಂ ರ್ಂಕಟರಸಪಪ 12/1' ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.84 44619 946887549785

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮೈಮಣಣ ಬಿನ್ ಈರಯಯ 20/7, 18/2 ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 1.2 34041 568192947832

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ತಿರುಮಲೆೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ರ್ಂಕಟರಸಯಯ 28/2 ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.39 25190 217868567194

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಅರಸಪಪ N ಬಿನ್ ಲೆೇ ನರಸಂಹಯಯ 39/3 ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.65 38557 353060628067

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಉಮಾಶಂಕರ್ ಡ್ಡ ಬಿನ್ ದ್ುಗೂಪಪ 

ಉರುಪ್  ದಲಡ್ಿದ್ುಗೂಯಯ
9/2' ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.6 29692 918609384842

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ನಂಜೇಮರಿ 2/1, 2/2 ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೇಸು 0.68 65830 349019084569

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಜಿ ಎ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯಪಪ 46/2 ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1.54 138977 602031038686

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಕೆ ಪಿ ರುದಾರರಾಧಯ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿ 

ಪುಟಿರುದ್ರಯಯ
48/8, 48/7 ಹೆಸರಘಟಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ, ಸೇಬೆ 0.82 32435 535112123408

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಣಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 82/4, 82/5, 76/6 ಹೆಸರಘಟಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1.07 98509 431601473723

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾರಪಪ 39/2A ಹೆಸರಘಟಿ 2 ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.78 25730 442185519252

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಎಂ ಎಲ್ ರಾಜೇಶಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಿ 

ಲಿಂಗಯಯ
146/1, 146/2, 

146/3, 146/4
ಹೆಸರಘಟಿ 1 ಪ.ಜಾತಿ ಸೇಬೆ 0.84 27949 572417499518

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ರಾಮಯಯ 9 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.3 80558 993660700599

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸುಶ್ೇಲ್ ವಿ ಕೆಲೇಂ ಚಿಕಕಲಿಂಗಯಯ 35/2 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.2 9879 583547128114

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸದ್ುಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯಯ 59/2 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 31700 418368791684

60 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ Tractor operatoed boomer spreyar ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಭೈರಪಪ 40/4 ಜಾಲ್2 ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.90 37000 813470198097

61 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ boomer spreyar ಸೇನಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 4/9, 4/6, 4/8 ಯಲ್ಹಂಕ1 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.60 37000 391405076196

62 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ Crop Replasement S K ಮಲ್ೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ S M ಕೃಷ್ಣಪಪ 2/1A2, 44/3 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.20 25000 974672881601

63 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಅನುತಾಪದ್ಕ ಗಿಡ್ಗಳ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಪಾವತಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ತಿಮಮರಾಜು 57/1, 46 ಹೆಸರಘಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.30 37500 682587160896

64 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ Power Weeder ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೇಂ ಗಂಗಯಯ 41/6 ಹೆಸರಘಟಿ ಪ.ಜಾತಿ 0.49 26000 942698433191

65 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಅನುತಾಪದ್ಕ ಗಿಡ್ಗಳ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಬಿ ಎಂ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಪಪ 57/4 ಹೆಸರಘಟಿ 2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.20 25000 764261375795

66 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೇಜನ ಅನುತಾಪದ್ಕ ಗಿಡ್ಗಳ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಬಿ ಎಂ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಪಪ 57/4 ಹೆಸರಘಟಿ 2 ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.40 60000 764261375795

67 ಕೃಷಿ ಉಪ ಅಭಯಾನ SMAM ARECANUT DEHUSKER MACHINE ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ
100/4, 101/4, 

102/4, 99/4
ದಾಸನಪುರ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡ್ಡಕೆ 0.30 50000 570785711837



68 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನ ಎನ್ ಹೆಚ್ ದಾನೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಹೆೇಮಣಣ 63/6, 59 ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 2.00 1103000 784802162346

69 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಬಿ ಬಚಚಪಪ 94, 92, 93 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.83 200000 623713190639

70 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳ ಮೊದ್ಲ್ನೇ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಬಳೇರಂಗಯಯ 13/22 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.64 6528 613859774739

71 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ (G-9) ಪದ್ಮ ಕೆಲೇಂ ಅಂದಾನಪಪ 45/2 ದಾಸನಪುರ 2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 0.42 12852 849515751631

72 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ (G-9) ಎಲ್ ಹೆಚ್ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 19 ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳ (G-9) 0.76 23256 936056401519

73 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪಾವತಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ತಿಮಮರಾಜು 57/1, 46 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 682587160896

74 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಎಸ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ುಬಸವಯಯ 16, 17/2 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊಯೇಟಲ 1.20 24000 403901328734

75 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನ
ಕೆ ಹೆಚ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಎಂ 

ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 87/4 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.20 840000 863761826298

76 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪಟ್ರಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪಟ್ರಾಲ್ಪಪ 27/3, 41/5  ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 907041866395

77 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ 60/2, 59/10 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 736703309859

78 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸುಮಿತರ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 75/3  ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ ಹಲ 0.40 6400 236263045704

79 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಜಿ.ಬೆೈಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೇವಿಂದ್ಯಯ 109 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ ಹಲ 1.00 10000 799528416382

80 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹೆೇಮಾವತಿ ಬಿ ಕೆಲೇಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ 117/2  ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡ್ಲ ಹಲ 0.56 8000 205801214737

81 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಪಪ 113/3  ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 12000 733429624008

82 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ತಮಮಣಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 68/2 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 12000 859139274028

83 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 221/2 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಕೆಲೇಸು 0.30 6000 521051182636

84 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 85/3, 71/3 ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.70 14000 214517685601

85 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ (G-9) ನರಸಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಪುಟಿಮಾರಯಯ 18/2, 18/4 ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.80 24480 204164141485

86 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ (G-9) ನರಸನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 57/6 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.80 24480 299097800464

87 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ (G-9)
B M ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ 35/4 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.30 9180 687305716612

88 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ (G-9) ಮುನಿದಾಸಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಿಮುನಿಶಾಮಪಪ 147/P1-P8 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಪ.ಜಾತಿ TC ಏಲ್ಕ್ತಕ ಬಾಳ 0.79 24174 995477960169

89 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಸೇನಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 4/9, 4/6, 4/8 ಯಲ್ಹಂಕ1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 12000 391405076196

90 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ಸುರೆೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜಪಪ 62/3A, 62/4 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.78 12500 808206744999

91 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ಆಂಜಿೇನಪಪ ಬಿನ್ ಚನುಪಪ 88/2 ಹೆಸರಘಟಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.60 9600 772746917874

92 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ಜನಾಧಯನರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 3 ಯಲ್ಹಂಕ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.40 6400 300062354468

93 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ನಂಜೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಪಟ್ರಾಲ್ಪಪ 44/2 ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.40 8000 413678393501

94 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ನಂಜೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಪಟ್ರಾಲ್ಪಪ 45,44/2,42/3 ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.50 8000 413678393501

95 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಷಿರೇಯ ಮೇಳ 2020-21 FOR NATIONAL

HORTICULTURE FAIR-2021

ಯಲ್ಹಂಕ 300000

96 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ಪುಟಿರಾಜು ಡ್ಡ ಸ ಬಿನ್ ಚೆನುಪಪ 102/1 ಹೆಸರಘಟಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.60 9600 350023338920

97 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ
M ಶ್ರೇನಿವಾಸಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜಪಪ 59/3B, 59/5, 59/4 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.75 12000 771482430294

98 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ಅಂಬುಜಾ ಕೆಲೇಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 246 ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 6400 778914010025

99 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ಮುನೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸಲಣಣಪಪ 105/5, 75/1 ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.37 5920 292174560376

100 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ
ಸ ಡ್ಡ ಸಂಪತ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಸ ಆರ್ 

ದಲಡ್ಿರಂಗಯಯ 39 ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊಯೇಟಲ 0.43 6880 484707926882

101 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ಚಿಕಕ ಬೆೈರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೇರಬೆೈರಯಯ 21/7' ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊಯೇಟಲ 0.80 12800 645323278257

102 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ದಲಡ್ಿರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಸಲಣಣಪಪ 75/4 ಜಾಲ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ ಹಲ 0.37 5920 444584196432



103 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಪಪ 29/3' ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು / ತರಕಾರಿ 1.00 75000 791494931952

104 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಿರುದ್ರಯಯ 62/P1 ಯಲ್ಹಂಕ1 ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2 30375 908690797474

105 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನ
ಟಿ.ಸ.ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಟಿ ಹೆಚ್ 

ಚಿಕಕನಾಗಪಪ 6/6' ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.76 1550000 975858499721

106 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನ
ಜಲೇಸಾು ಪಟ್ರಾಿಭರಾಮನ್ ಕೆಲೇಂ 

ಮಧುರನಾಥ್ ಕೆಲನೇಟಿ 93/4 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.40 871000 572417499518

107 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಸದ್ುಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 5 ದಾಸನಪುರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊಯೇಟಲ 0.55 11000 606794673077

108 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆೈಲ್ಪಪ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೇವಿಂದ್ಯಯ 84/3, 109 ದಾಸನಪುರ 1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊಯೇಟಲ 0.45 9000 799528416382

109 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಷಿರೇಯ ಮೇಳ 2020-21 FOR NATIONAL

HORTICULTURE FAIR-2021

ಯಲ್ಹಂಕ 200000

110 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳ ಉತಾಪದ್ನ ಎನ್ ಹೆಚ್ ದಾನೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಹೆೇಮಣಣ 63/6, 59 ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 2.00 196000 784802162346

111 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ್
ಟಿ.ಸ.ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಟಿ ಹೆಚ್ 

ಚಿಕಕನಾಗಪಪ 6/6' ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.76 75000 975858499721

112 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳ ಉತಾಪದ್ನ
ಟಿ.ಸ.ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಟಿ ಹೆಚ್ 

ಚಿಕಕನಾಗಪಪ 6/6' ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.76 280000 975858499721

113 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Moble Vending Cart ಆಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೇಂ ರ್ೇಂಕಟೇಶ್ ಯಲ್ಹಂಕ 1 ಪ.ಜಾತಿ 15000 770591356019

114 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Moble Vending Cart ಶ್ೇಲಾ ಬಾಯಿ ಕೆಲೇಂ ವಿರೆೇಶ್ ಹೆಸರಘಟಿ 1 ಪ.ಜಾತಿ 15000 323304617396

115 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Moble Vending Cart ರಾಧಮಮ ಕೆಲೇಂ ಸಂಜಿೇವಪಪ ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಮಾನಯ 15000 554877806571

116 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳ ಉತಾಪದ್ನ
ಜಲೇಸಾು ಪಟ್ರಾಿಭರಾಮನ್ ಕೆಲೇಂ 

ಮಧುರನಾಥ್ ಕೆಲನೇಟಿ 93/4 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.40 140000

117 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳ ಉತಾಪದ್ನ
ಕೆ ಹೆಚ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಎಂ 

ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 87/4 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.20 140000 863761826298

118 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳ ಮೊದ್ಲ್ನೇ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬೆಬೇಗೌಡ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಪಿಳಿಪಪ 61/4 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.40 4080 848034494308

119 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳ ಮೊದ್ಲ್ನೇ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗಲೇವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ ಪಿಳಿಪಪ 61/4 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.40 4080 796902189272

120 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೇಂ ಕೆಂಪನಣ 59/4 ಹೆಸರಘಟಿ 1  ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ ಹಲ 0.65 10400 833953840851

121 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಿನಂಜಪಪ 93/5 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.40 12240 327442195000

122 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ್ ಜಿ ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಪ 50/42 ಜಾಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.64 42187 722620718145

123 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ
ಪ್ಪರೇಮಕುಮಾರಿ ಎಂ ಎನ್ ಕೆಲೇಂ 

ರವಿಕುಮಾರ್ 191/2, 193/2 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.4 12240 433124925686

124 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ್ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಗಂಗಪಪ 79/1A ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ 1.40 400000 580821843044

125 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ
ಸಲೇಮಶೇಖರಯಯ ಬಿನ್ 

ದಲಡ್ಿಶ್ವರುದ್ರಯಯ 63/2 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.40 12240

126 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಲೊೇಶಯಯ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯಯ 63/2 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.40 12240 962438471187

127 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ್
ಜಲೇಸಾು ಪಟ್ರಾಿಭರಾಮನ್ ಕೆಲೇಂ 

ಮಧುರನಾಥ್ ಕೆಲನೇಟಿ
93/4 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.40 22500 510868722095

128 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Stagging Room
ವಿ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 

ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ ಸ
50/1 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.80 525000 983033307255

129 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಟಿ.ಸ.ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಟಿ ಹೆಚ್ 

ಚಿಕಕನಾಗಪಪ
6/6' ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.76 200000 975858499721

130 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹಣುಣ ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ ಅಂದಾನಪಪ ಬಿನ್ ಜಿನುನರಸಯಯ 6/5 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1300000 907561463808

131 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ್ ಸುನಿೇತಾ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಬಸವರಾಜು 91,40,43 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 229000 544122540271

132 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನ ಚಂದ್ನ್ ಮಲ್ ಬಿನ್ ಜವಹರ್ ಮಲ್ 67/1 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.40 1565000 462193352956

133
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ Matching Grants

ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳ ಉತಾಪದ್ನ (Mating 

Grants)
ಮುದ್ುಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ುಯಯ 21 ದಾಸನಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2.2 106000 585668350790

134
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ Matching Grants
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್  (Mating Grants)

ಎಂ ಎಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ 
ಲಿಂಗಯಯ

146/1, 146/2, 

146/3, 145, 144
ಹೆಸರಘಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೇಬೆ 1.34 160000 572417499518

135 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಕೆ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಪಿ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಯಲ್ಹಂಕ ಸಾಮಾನಯ 13500 865512881871
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

136 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು R ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೆೇಟ್ ರಾಮಯಯ ಯಲ್ಹಂಕ ಸಾಮಾನಯ 13500 315820862472
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

137 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು
ಕೆ.ಆರ್.ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 

ರಾಮಯಯ ಕೆ ವಿ
ಯಲ್ಹಂಕ ಸಾಮಾನಯ 13500 915815277354

ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು



138 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು
N ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇಟ್ D M 

ಅಶಾಥರೆಡ್ಡಿ
ಯಲ್ಹಂಕ ಸಾಮಾನಯ 6750 793940717570

ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

139 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು
K N ಶೇಷ್ಾದರ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ 

ನಾಗರಾಜಶಾಸಿ
ಜಾಲ್ 1 ಸಾಮಾನಯ 6750 762724536412

ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

140 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಬಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿನಂಜಪಪ ಜಾಲ್ 1 ಸಾಮಾನಯ 6750 643767545372
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

141 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು
ಎಮ್ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ 

ಮುನಿನಂಜಪಪ
ಜಾಲ್ 1 ಸಾಮಾನಯ 6750 577525097304

ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

142 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಈರೆೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸ ನಾರಾಯಣಪಪ ಜಾಲ್ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 212378116987
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

143 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಪಟ್ರಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿನಂಜಪಪ ಜಾಲ್ 1 ಸಾಮಾನಯ 6750 835963162629
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

144 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ರ್ೇಣುಗಲೇಪಾಲ್ T R ಬಿನ್ T C ರಾಮು ಜಾಲ್ 1 ಸಾಮಾನಯ 6750 904553793379
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

145 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಕೆ ಎ ನಿೇಲ್ಕಂಠಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಅಶಾಥಶಾಸಿ ಜಾಲ್ 1 ಸಾಮಾನಯ 6750 966419210384
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

146 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು
ಶ್ರೇನಿವಾಸಮಲತಿಯ M C ಬಿನ್ 

ಮುನಿರ್ಂಕಟಸಾಾಮಪಪ
ಜಾಲ್ 1 ಸಾಮಾನಯ 6750 605806649327

ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

147 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು
A ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ ಬಿ 

ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಪಪ
ಜಾಲ್ 1 ಸಾಮಾನಯ 6750 466964415936

ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

148 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಕೆಂಪಣಣ ಜಾಲ್ 1 ಸಾಮಾನಯ 6750 542970439273
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

149 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ರಂಗಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಜವರಯಯ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 8100 887580333800
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

150 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಗಿಡ್ಿಪಪ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 8100 300499619429
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

151 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಬಿ ಎಂ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 8100 687305716612
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

152 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಬಿ ಎಂ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಪಪ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 8100 764261375795
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

153 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಕಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾರಪಪ ಹೆಸರ ಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 6750 442185519252
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

154 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 20250
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

155 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಮೊೇಹನ್ ರಾಜ್ ಸ ನಿ ಬಿನ್ ಗಲೇವಿಂದ್ಯಯ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 6750
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

156 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಶೇಷ್ಾದರ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಶಾಸಿ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 27000 762724536412
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

157 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ರಾಧಮಮ ಕೆಲೇಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಎನ್ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 16875 746249629199
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

158 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಕೆ ಪಿ ಸುರೆೇಶ್ ಬಿನ್ ಪ್ಪಪೇತಲ್ಪಪ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 6750
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

159 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಬಿ ಎಂ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಾುಂಜಪಪ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 13500
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

160 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 13500
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

161 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಗಲೇಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ 

ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ
ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ 10125

ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

162 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಿರುದ್ರಯಯ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 40500
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

163 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಕಕ ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 16875
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

164 ಮಧುವನ ಮತುಿ ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, ಬೆಂಗಳಲರು ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 75000
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

165
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಣಣ, 107 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.94 ############

166
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಯಯ, 25/4ಎ1 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.94 ############

167
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ರಾಮಯಯ, 9 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.4 ############ 9886655358

168
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ, 45/1 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.93 ############ 8453277117

169
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ M N ಪ್ಪರೇಮಕುಮಾರಿ ಕೆಲೇಂ ರವಿಕುಮಾರ್, 193/2 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.6 ############ 9342180069

170
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ತಿರುಮಲೆಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಸಪಪ, 28/2, ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.39 ############ 9980520559

171
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮಹದೇವಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಚಿಕಕಹನುಮಂತಯಯ, 6/1, ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.41 ############



172
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮೈಮಣಣ ಬಿನ್ ಈರಯಯ, 18/2, 20/7 ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 1.16 ############

173
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೇಂ ರ್ಂಕಟರಸಪಪ, 12/1. ದಾಸನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.8 ############ 9886304596

174
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಎಸ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಮಮ 14/3' ಯಲ್ಹಂಕ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.6 ############

175
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ

ಕೆ ಆರ್  ರಾಮಾಂಜಿನಪಪರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 
ರಾಮಯಯ ಕೆ ವಿ

27, 132 ಯಲ್ಹಂಕ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.5 ############ 908034570

176
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ

ಹೆಚ್ ಆರ್.ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಎನ್ 
ರಾಮಯಯ

48/1, ಯಲ್ಹಂಕ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 ############

177
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಎ ಗಲೇಪಾಲ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 108/7 ಯಲ್ಹಂಕ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 ############

178
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡ್ಡಿ 107/1 ಯಲ್ಹಂಕ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.4 ############ 9916449228

179
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಎಸ್ ಜಿ ರಾಘರ್ೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 75/1 ಯಲ್ಹಂಕ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ, ದಾರಕ್ಷ್ 1

180
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಪುಟಿಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಈರಣಣ 44/2 ಯಲ್ಹಂಕ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 ############ 9036642672

181
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಎನ್ ಸ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪಯಯ 50 ಯಲ್ಹಂಕ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 ############ 9880362117

182
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮುನಿನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆಲೇಂ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 85/1, 85/2 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.3 ############

183
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ 16/1, ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.76 ############ 9845962211

184
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಸಲಣೆಣೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಕೆಂಪಣಣ 118 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ, ದಾಳಿಂಬೆ 0.57 ############ 9343388217

185
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ 49/6 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.99 ############ 8861470180

186
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಈರೆೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 53 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ, ದಾಳಿಂಬೆ 1.1 ############

187
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 40/4 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ, ದಾಳಿಂಬೆ 0.9 ############ 9663061299

188
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ 70, 49/6 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.65

189
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಅಣೆಣೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 133/3ಪಿ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 2.24

190
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 36 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ, ಸಪ್ಪಪೇಟ 1.36

191
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಮುನಿದಾಸಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಿಮುನಿಶಾಯಮಪಪ 147 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1.39

192
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ವಸಂತಪಪ 58/10, 58/11, 58/13 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2

193
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಎಸ್.ಕೆ.ಮಲಿೂಕಾಜಯನ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 22/1. ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ, ದಾರಕ್ಷ್ 1.15

194
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಗಂಗಯಯ 41/6 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.09

195
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್.ಡ್ಡ.ಸುಬಬಣಣ ಬಿನ್ ದಾಯವಣಣ 95/1, 110/1 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್, ತರಕಾರಿ 2.04

196
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಪರಮೊೇಸ್ ಸ ಬಿನ್ ಚಿನುಸಾಾಮಿ 1/20' ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.09

197
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಲಿಂಗಮಮ ಕೆಲೇಂ ವಿೇರಣಣಗೌಡ್ 57/8 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ಅಡ್ಡಕೆ, ತರಕಾರಿ 2.18

198
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರುದ್ರಪಪ 66/1, 23/2, 23/3 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2

199
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ರಘನಾಥ್ ಸ 65/11 ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.8 646277733821

200
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಎ.ಸದಾಶ್ವಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಅರಸಪಪ 30/2 ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.2

201
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸಾವಿತಿರ 76 ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.58

202
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 22/6' ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.5

203
ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳ ಕ್ತೇಟ ಮತುಿ ರೆಲೇಗ 

ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ ಯೇಜನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣೆ ಔಷ್ಧಿಗಳ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ಮುನಿಬೆೈರಯಯ 87 ಯಶವಂತಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2

204 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಮುನಿಯಪಪ 108 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.80 56960 974028766193 CANARA BANK

205 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಡೆಲಡ್ಿ ಅಕಕಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 82/2 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 41189 925180053648 CANARA BANK

206 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ವಣಣ
12/4, 13/4, 13/9, 

23/4
ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.56 57698 800154178253 STATE BANK OF INDIA



207 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸುಬಬಣಣ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 85/2 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 70556 954988100176 KARNATAKA BANK

208 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 40/1 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 41693 245318837529 BANK OF INDIA

209 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಯಶಲೇಧಮಮ ಕೆಲೇಂ ಶಾಮಣಣ 13 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.10 32962 832641690767 ANDHRA BANK

210 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆಲೇಂ ಪಟ್ರಾಲ್ಪಪ 12/2 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.98 26114 365178855245 BANK OF INDIA

211 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನಂಜಪಪ 82/1 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.30 11448 985060766410 HDFC BANK

212 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಗಂಗಣಣ 5/1 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 53535 400797535632 BANK OF BARODA

213 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ M C ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ಚನುಪಪ 30 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.60 19060 893996737031 CANARA BANK

214 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಅಶಾಥನಾರಾಯಣ 118 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.83 27932 693680084014 CANARA BANK

215 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 12 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.33 14502 428963640492 CORPORATION BANK

216 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮೊೇಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 105 ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.34 8832 899518834984 CENTRAL BANK OF INDIA

217 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ
103/1, 103/3, 

105/2, 102/2
ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 1.63 39529 300619001548 CORPORATION BANK

218 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪದ್ಮ ಸದ್ುಪಪ ಬಳ್ಾಿರಿ ಕೆಲೇಂ ಸದ್ುಪಪ, 45/2, 45/3 ದಾಸನಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳ 0.80 37996 849515751631 SYNDICATE BANK

219 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ N H ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 20/15 ದಾಸನಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.80 58181 882442230692 Kotak Mahindra Bank

220 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ
ಡ್ಡ ಹೆೇಮಾವತಿ ಕೆಲೇಂ ಎಲ್ 

ಹನುಮಂತರಾಜು
117 ದಾಸನಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.40 25976 604033682769 STATE BANK OF INDIA

221 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಜಿ ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ 50/25, 50/25,50/42 ಜಾಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.65 155233 722620718145 BANK OF BARODA

222 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನಂಜಪಪ 82/1 ಜಾಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.32 7773 731484893979 KARNATAKA BANK

223 ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳಗಳಿಗ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮುನಿನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆಲೇಂ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 85/1 ಜಾಲ್ 3 ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.30 31644 601544190580

SUJAY IRRIGATION

PVT LTD BANGALORE

STATE BANK OF INDIA

224 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಸ ಶ್ರೇನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪಪ ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ 6750 661186768422
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

225 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಬಿ ಎ ಚನುನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಮನ್ ಹೆಸರಘಟಿ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 499008172317
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

226 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ನಾರಾಯಣಗೌಡ್ S L ಬಿನ್ ಸಂಜಿೇವಯಯ ಹೆಸರಘಟಿ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 227849353852
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

227 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಂತಯಯ ಹೆಸರಘಟಿ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 398314427917
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

228 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು
ಜಲೇಸಾು ಪಟ್ರಾಿಭರಾಮನ್ ಕೆಲೇಂ 

ಮಧುರನಾಥ್ ಕೆಲನೇಟಿ
ಹೆಸರಘಟಿ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 510868722095

ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

229 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು N S ವಿನಲೇದ್ ಬಿನ್ ಸಲೇಮಯಯ ಹೆಸರಘಟಿ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 403456345804
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

230 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ದಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ದಾಸನಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 729893824582
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

231 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು R ರೆೇವಣಸದ್ುಯಯ ದಾಸನಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ 6750 611086134870
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

232 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಹೆೇಮಲ್ತ ಜಿ ಕೆಲೇಂ ವಿೇರಭದ್ರಸಾಾಮಿ ದಾಸನಪುರ2 ಸಾಮಾನಯ 6750 409267417618
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

233 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ರುದರೇಶ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆಲಸಳಪಪ ದಾಸನಪುರ  2 ಸಾಮಾನಯ 6750 841141316602
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

234 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ುಲಿಂಗಪಪ ದಾಸನಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 326474640749
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

235 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಶ್ವಲಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಸದ್ುಲಿಂಗಪಪ ದಾಸನಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 588754661142
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

236 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು
ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ 

ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಯಯ
ಯಶವಂತಪುರ 1 ಸಾಮಾನಯ 6750 616324318639

ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

237 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು
ರಾಜೇಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ 

ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ
ದಾಸನಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 435985678328

ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

238 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಪುಟಿಮಮ ಕೆಲೇಂ ಗಂಗಬೆೈರಪಪ ದಾಸನಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 678204515835
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

239 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಶ್ವಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ದಾಸನಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 271021590725
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

240 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಭರತ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗರಾಜು ಯಶವಂತಪುರ 1 ಸಾಮಾನಯ 6750 757916852552
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

241 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಬಿ ಕೆ ರಾಘರ್ೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕರಿಯಯ ಯಶವಂತಪುರ 1 ಸಾಮಾನಯ 6750 549694450317
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು



242 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನುಯಯ ದಾಸನಪುರ 3 ಸಾಮಾನಯ 6750 234565140991
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

243 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಗಂಗಾಭಕೆ ಕೆಲೇಂ ಶ್ವಲಿಂಗಯಯ ದಾಸನಪುರ 2 ಸಾಮಾನಯ 6750 456539311203
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

244 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಅಶಾಥನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚನುಪಪ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 6750 595088853949
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

245 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಸಂಜಿೇವಯಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಳ್ಾಮಪಪ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 13500
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

246 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು
ಪರದೇಪ್ ಲಿಂಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ 

ಲಿಂಗಪಪ
ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 13500

ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

247 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಆರ್.ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 6750
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

248 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಆರ್ ಡ್ಡ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 16875
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

249 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 16875
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

250 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿನುಣಣ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 16200
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

251 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಎನ್ ಗಲೇಪಾಲ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 6750
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

252 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು ಅಣೆಣೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 6750
ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

253 ಜೇನು ಸಾಕಣಿಕೆ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ, ಜೇನು ಕುಟುಂಬ, ಜೇನು ಹುಳು
ಎನ್.ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣರೆಡ್ಡಿ
ಹೆಸರಘಟಿ ಸಾಮಾನಯ 16875

ಮೇII ಕನಾಯಟಕ ಏಪಿಯರಿೇಸ್, 

ಬೆಂಗಳಲರು

254
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NEELAMMA 1/*/1 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.41 10247 DBT

255
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ RATHNAMMA 18/*/1 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.25 6248 DBT

256
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Venkataswamy N 106/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.14 3624 DBT

257
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ ERANNA 105/*/2, ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.09 22493 DBT

258
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ ERANNA 112/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 2.01 0 DBT

259
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ MADHU SUDHAN M 86/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1.38 19494 DBT

260
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ APPAYYANNA 88/*/3 ಹೆಸರಘಟಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.45 11246 DBT

261
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ A Narayanappa 62/*/2 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.3 7498 DBT

262
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Prakash S M 31/*/* ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.41 9997 DBT

263
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ PILLAMMA 29/*/2B ದಾಸನಪುರ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.08 1999 DBT

264
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Kalleshwarappa S 14/*/* ದಾಸನಪುರ3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.10 2499 DBT

265
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Dilipa R 146/*/4A ದಾಸನಪುರ3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.07 1749 DBT

266
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ BASAMMA 12/*/5 ದಾಸನಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.18 4499 DBT

267
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NANJAMMA 16/*/3 ದಾಸನಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.17 4249 DBT

268
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SHIVAKUMAR 15/*/1 ದಾಸನಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.14 3499 DBT

269
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ REKHA V N 15/*/1 ದಾಸನಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.10 2499 DBT

270
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ LAKSHMIBAI 102/*/7A ದಾಸನಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.28 6998 DBT

271
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Ramaswamy V 51/*/5 ದಾಸನಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.40 21493 DBT



272
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Ramaswamy V 55/*/4 ದಾಸನಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.46 0 DBT

273
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Rajanna N C 55/*/* ದಾಸನಪುರ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.12 2999 DBT

274
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ GANGA MURTHY 19/*/1 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.28 6873 DBT

275
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ CHANDRAPPA 23/*/5 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.3 7498 DBT

276
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ LAKSHMAMMA 64/*/1 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.11 2749 DBT

277
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ BHAGYAMMA 100/*/4 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.1 2499 DBT

278
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ PRAKASH A 40/*/4 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.2 4998 DBT

279
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ MUNIYAPPA 16/*/3 ಹೆಸರಘಟಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.12 2999 DBT

280
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ M V GOPAL KRISHNA 100/*/2 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.15 3749 DBT

281
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NAJAMMA 100/*/2 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 00.01.1900 6748 DBT

282
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SRINIVAS S 17/*/1 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.37 9247 DBT

283
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SHARADHA 14/*/4 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.04 1000 DBT

284
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ K SAROJAMMA 14/*/4 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.05 1250 DBT

285
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SAVITHRAMMA 14/*/4 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.05 1250 DBT

286
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ CHOWDAPPA 18/*/1 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.50 12496 DBT

287
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ KEMPANNA 50/*/5 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.26 6498 DBT

288
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ K PATALAPPA 12/*/1 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.10 2499 DBT

289
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ K NAAGARAJU 18/*/5 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.14 3499 DBT

290
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ ANJINAPPA 15/*/5 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.15 3749 DBT

291
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ BASAPPA 90/*/1 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.20 4873 DBT

292
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Chandrappa M 109/*/4 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.40 9997 DBT

293
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Nagarajappa D 114/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.10 2499 DBT

294
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ ANJANAMMA 114/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.10 2499 DBT

295
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ KRISHNAPPA 114/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.10 2499 DBT

296
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ MADDAYYAPPA 108/*/* ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.27 6748 DBT

297
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ MUNEGAWDA S 75/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.37 9247 DBT

298
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ RAJANNA K 75/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.25 6248 DBT

299
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ DODDA RAJAPPA 75/*/4 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.37 9247 DBT

300
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ BYATAPPA 67/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.50 12496 DBT

301
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ RAJANNA D 84/*/7 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.11 2749 DBT

302
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ CHIKKAVENKATRAMANAPPA 2/*/4 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.18 4624 DBT

303
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NARAYANA SWAMY 114/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.21 5373 DBT

304
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SATHISH J 27/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.50 12496.00 DBT

305
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ HANUMAKKA 52/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.93 23243.00 DBT



306
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Munegowda C 7/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.05 1250.00 DBT

307
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SADAPPA 109/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.96 23992.00 DBT

308
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ CHIKKA CHINNARAYAPPA 6/*/* ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.80 19931.00 DBT

309
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ KALEGOWDA 114/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.24 5998.00 DBT

310
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ GOPALAPPA D 8/*/3, ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.34 13996.00 DBT

311
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ GOPALAPPA D  8/*/6 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.22 0.00 DBT

312
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ KRISHNAPPA S 12/*/4,13/*/4 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.03 4748.00 DBT

313
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ KRISHNAPPA S 12/*/4,13/*/4 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.15 0.00 DBT

314
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SHARADAMMA 61/*/16 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.08 1999.00 DBT

315
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ V THIMMEGOWDA 61/*/13 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.05 1250.00 DBT

316
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ BHARATHAMMA 12/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.10 2499.00 DBT

317
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ H R SHAKUNTHALA 227/*/4 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.10 2499.00 DBT

318
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ S BANDIYAPPA 77/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.28 6998.00 DBT

319
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ KISHORE M 61/*/3A ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.20 5123.00 DBT

320
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SHAMANNA 9/*/12 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.06 1500.00 DBT

321
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ S JAYALAKSHMI 61/*/4 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.06 1687.00 DBT

322
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NAGARAJU 41/*/* ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.36 9122.00 DBT

323
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ JAYARAMAIAH 20/*/* ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.29 7373.00 DBT

324
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ S BANDIYAPPA 227/*/3 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.08 1999.00 DBT

325
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ LAKSHMAIAH 12/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.10 2499.00 DBT

326
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ PARAVATHAMMA 87/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1.00 25000.00 DBT

327
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ KAMALA 45/*/8 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.06 1500.00 DBT

328
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ S RAMANJINI GOWDA 39/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.32 7997.00 DBT

329
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NARAYANAPPA 36/*/1, ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.07 5748.00 DBT

330
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NARAYANAPPA ,36/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.06 0.00 DBT

331
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NARAYANAPPA ,35/*/6 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.10 0.00 DBT

332
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SATYANARAYAN A CHARI 39/*/7 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.23 5873.00 DBT

333
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SUNANDAMMA 97/*/3 (349) ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.17 4249.00 DBT

334
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SHIVANNA N 49/*/4 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.11 2749.00 DBT

335
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NARAYANAPPA 1/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.29 7123.00 DBT

336
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Shivanna 8/*/* ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.67 25000.00 DBT

337
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Shivanna 9/*/* ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.41 0.00 DBT

338
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Muniyallappa 114/*/8 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.08 1999.00 DBT

339
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NARAYNASWAM Y 39/*/1 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.25 6373.00 DBT



340
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Muniyappa M A 22/*/1 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.25 6248.00 DBT

341
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Nagaraj Gowda T A 56/*/2, ಜಾಲ್2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.16 4499.00 DBT

342
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Nagaraj Gowda T A 56/*/2, ಜಾಲ್2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.01 0.00 DBT

343
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Bachegowda T A 56/*/2, ಜಾಲ್2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.12 3499.00 DBT

344
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Bachegowda T A 56/*/2, ಜಾಲ್2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.01 0.00 DBT

345
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ KENCHAMUNIYAPPA 71/*/* ಜಾಲ್2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.84 21056.00 DBT

346
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Ramesh 78/*/* ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.50 12496.00 DBT

347
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ VENKATASHAMAPPA 108/*/*, ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.27 7997.00 DBT

348
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ VENKATASHAMAPPA 113/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.05 0.00 DBT

349
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ PATALAPPA P 1/*/2 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.23 5748.00 DBT

350
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ YALLAPPA 13/*/8 ಹೆಸರಘಟಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.08 2062.00 DBT

351
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ K N Rajanna 3/*/1D1 ಯಲ್ಹಂಕ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.50 12496.00 DBT

352
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ MUNIRAJ S 225/*/4 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.26 6498.00 DBT

353
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ KRISHNAPPA 2/*/5 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.04 1000.00 DBT

354
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Bhagyamma 20/*/* ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.30 7498.00 DBT

355
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ N SRINIVASA 73/*/17 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.13 3249.00 DBT

356
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ CHIKKAPPANNA P 7/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.32 7997.00 DBT

357
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ KRISHNAPPA 41/*/* ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.20 5123.00 DBT

358
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ K SHIVANNA 227/*/5 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.20 4998.00 DBT

359
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ CHIKKA AKKAYAMMA 108/*/3 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.07 1874.00 DBT

360
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ ANJINAPPA 76/*/* ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.01 375.00 DBT

361
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NANJUNDAPPA 30/*/4 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.45 11371.00 DBT

362
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Kempamma 78/*/4 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.26 6498.00 DBT

363
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Ramakrishnappa 80/*/* ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.07 1874.00 DBT

364
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ MOHAN KUMAR S 74/*/12 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.18 4499.00 DBT

365
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Veerappa B 102/*/7 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.20 5123.00 DBT

366
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ B Hanumanth Raju 46/*/1 ಹೆಸರಘಟಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.10 12496 DBT

367
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ B Hanumanth Raju 46/*/2 ಹೆಸರಘಟಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.10 0 DBT

368
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ B Hanumanth Raju 47/*/9 ಹೆಸರಘಟಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.30 0 DBT

369
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Vijay Kumari 15/*/* ಹೆಸರಘಟಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.80 19994 DBT

370
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Thimmarayappa 24/*/2 ಹೆಸರಘಟಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.04 1195 DBT

371
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ ANJINAPPA 64/*/1 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.30 7498 DBT

372
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Shankara 108/*/* ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.84 20993 DBT

373
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ KEMPANNA 18/*/5 ಯಲ್ಹಂಕ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.13 3249 DBT



374
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ D RAJANNA 227/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.1 2499 DBT

375
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NANJAPPA 114/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.35 5048 DBT

376
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ ERAPPA M 114/*/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.2 5048 DBT

377
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ BYRAPPA 11/*/3 ಯಲ್ಹಂಕ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.35 8747 DBT

378
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NANJEGOWDA D 61/*/5 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.13 3374 DBT

379
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ MUNIYAPPA 236/*/8 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.03 916 DBT

380
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Narayanaswamy n 134/*/* ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1 25000 DBT

381
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Shivaraja K 9/*/2 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.33 8331 DBT

382
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Shamanna S 109/2, ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.28 25000 DBT

383
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Shamanna S 109/3, ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.65 0 DBT

384
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Shamanna S  110/2, ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.34 0 DBT

385
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Shamanna S  110/3 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.37 0 DBT

386
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Nagaraja K 9/*/2 ಹೆಸರಘಟಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.33 8331 DBT

387
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ R Aswathappa 239/*/* ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.40 9997 DBT

388
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ RAMAKKA 61/*/10 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.02 625 DBT

389
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ HANUMANTHAPPA 19/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.76 18994 DBT

390
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ AKKAYYAMMA 115/*/* ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.05 1250 DBT

391
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ P MUNIRAJU 80/*/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.06 1562 DBT

392
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ K Srinivasaiah 242/*/* ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.40 9997 DBT

393
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ RAMAKKA 113/*/1 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.18 4624 DBT

394
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ GOPALAPPA K 58/*/* ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.80 19994 DBT

395
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ M Uma 237/*/* ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.78 19494 DBT

396
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Lakshmamma 105/*/3 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.61 15495 DBT

397
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Lakshmamma 105/*/4 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.01 0 DBT

398
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ PARVATHAMMA 59/*/* ಹೆಸರಘಟಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.15 3749 DBT

399
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Karagappa M 17/*/* ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 2.28 25000 DBT

400
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ V Venkatesh 118 ಜಾಲ್3 ಪ.ಜಾತಿ ಹಲ 0.30 7498 DBT

401
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Mopeerappa 266 ಜಾಲ್1 ಪ.ಜಾತಿ ಹಲ 0.80 19994 DBT

402
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ S P Madhu 194 ಜಾಲ್2 ಪ.ಜಾತಿ ಹಲ 0.24 6107 DBT

403
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Ramesh H 112/1 ಜಾಲ್3 ಪ.ಜಾತಿ ಹಲ 0.60 14995 DBT

404
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ CHANDRAPPA 21/2 ಜಾಲ್2 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.41 10247 DBT

405
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ NAGARAJU K 107/2 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.13 3374 DBT

406
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ MUNISHAMAPPA 56 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.11 2749 DBT

407
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SRIRAMA 84/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.50 12496 DBT

408
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ HOSAMUNIYAPPA 26/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.35 8747 DBT



409
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ ARASAMMA 113 ದಾಸನಪುರ3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.58 14495 DBT

410
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ Padmamma 114/6 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.02 500 DBT

411
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ SHAMANNA M 4 ಜಾಲ್1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.13 3249 DBT

412
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ P BYRANNA 34/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.07 1937 DBT

413
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ P Anjinappa 34/1 ಜಾಲ್3 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.08 1999 DBT

414
ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದು 

ಯೇಜನಯಡ್ಡ
ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರಿಹಾರ UMADEVI B S 6 ಯಲ್ಹಂಕ1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.32 7997 DBT





















































































































































ತಾಲ್ಲೂಕು :ಕೆಂಗೇರಿ

ಕರ.ಸಂ. ಯೇಜನಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೇಯ ನಂ. ಹೆಲೇಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.) ಕರ.ಸಂ.

1 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗಲೇವಿಂದ್ರಾಜು ಕೆ. ಆರ್ ಬಿನ್ 
ರಂಗನಾರಾಯಣಪಪ

62 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ T C ಬಾಳ 0.80 8160.00 528625045727 233505000178 1

2 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪಾವಯತಿದೇವಿ ಕೆಲೇಂ ಆರ್. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 67/1 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ T C ಬಾಳ 1.60 16320.00 858396934701 144301011000920 2

3 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಯಯ. ಕೆ ಬಿನ್ ಲೆೇ.ಕೆಂಚಪಪ 112 ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ T C ಬಾಳ 1.00 10200.00 441526884458 0786101036360 3

4 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಪುಟಿಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ. ಕೃಷ್ಣಪಪ 35/5A ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 0.40 8000.00 267405891501 12428100000528 4

5 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಾಳಮಮ ಕೆಲೇಂ ಹನುಮಯಯ 3 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 0.60 6000.00 383646516985 2970100014545 5

6 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಭಾಗಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ. ತಿಮಮಯಯ 42/10, 42/3B ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 0.40 3800.00 629255677816 4622210001723 6

7 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟ್ರಾರಕಿರ್ ವಿದಾಯ ಸಲೇಮಶೇಖರ 204 ಕೆಂಗೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು, ತಂಗು 1 2.00 100000.00 760988049459 20005443358 7

8 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಮಮ 33/2 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಿೇರೆಕಾಯಿ 0.60 12000.00 226434618466 4622010050090 8

9 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹೆಲಂಬಮಮ ಕೆಲೇಂ ಚಿಕಕಣಣ 33 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 0.40 8000.00 340547450794 263401000002381 9

10 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ರಾಜೇಶಾರಿ ಕೆಲೇಂ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 19/1 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ T C ಬಾಳ 1.00 30600.00 906463043494 54017679402 10

11 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ಪದ್ಮ ಕೆಲೇಂ ನಾಗರಾಜ್ 2/2 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 1.00 16000.00 296582452719 217801001041 11

12 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕೆಂಪರಾಜು ಬಿನ್ ಚನುಹನುಮಯಯ 118/1, 118/2 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 0.40 4000.00 779343334402 64050845680 12

13 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ಬಿ. ಹೆೇಮಲ್ತಾ ಕೆಲೇಂ ಬಿ. ಕೃಷ್ಣಪಪ 97/1 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 1.60 25600.00 897888654406 4623000100005760 13

14 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ವಿ.ಕೆ ಮೊೇಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಿ. 

ಕೃಷ್ಣಪಪ
90/9, 85/6 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 0.32 5120.00 725236692356 62403620153 14

15 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇನರಸಂಹಯಯ 14/1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 0.40 6400.00 440451386632 1229101009668 15

16 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇನರಸಂಹಯಯ 14/1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 1.00 10000.00 440451386632 1229101009668 16

17 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹೆೇಮಲ್ತಾ ಬೆಟಿಸಾಾಮಿ ಕೆಲೇಂ ಬಿ 
ಕೃಷ್ಣಪಪ

97/1 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 1.60 32000.00 897888654406 4623000100005760 17

18 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 150 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 0.80 8000.00 452516787143 319701000001250 18

19 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 175/P1 ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಹಿೇರೆಕಾಯಿ 0.40 8000.00 807861051838 319701000001245 19

20 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಿ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಬಿಡ್ಿ ರೆಡ್ಡಿ 55 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ T C ಬಾಳ 0.58 17748.00 917205962701 62333623743 20

21 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಶ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ. ಮುನಿಯಪಪ 175 ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ T C ಬಾಳ 0.40 12240.00 793922743424 319701000003785 21

22 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಈರಮಮ ಕೆಲೇಂ ರೆೇವಣಣ ಸದ್ುಪಪ 33/3 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 0.30 6000.00 883892300501 836282086 22

23 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಆರ್ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ರೆೇವಣಣ 49/1 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸನಕಾಯಿ 1 0.49 75000.00 700613731516 7822500100103500 23

24 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಆರ್ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ರೆೇವಣಣ 49/1 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 0.30 6000.00 700613731516 7822500100103500 24

25 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಸದ್ುಬಸಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ. ಸಲೇಮಣಣ 66 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನ 0.50 10000.00 356439850064 64145003624 25

26 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೇಂ ನಾಗರಾಜ 114 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 0.50 10000.00 259822696753 64135472907 26

27 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ. ಚಿಕಕವಜರಪಪ 45/3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ (ಕಾನೇಯಷಿಯಾ) 1 0.20 847000.00 364100069305 1229108025678 27

28 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರೆೇವಣಣ 173 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 0.40 8000.00 745970082502 1229101035173 28

29 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 10/1B2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಿೇರೆಕಾಯಿ 0.50 8000.00 905075846160 1229101012515 29

30 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ D H ಕದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮನರಸಯಯ 12/1, 14/2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 1.00 16000.00 466018669486 1229101015567 30

31 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ಗಿಲಾಕನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮುತಾಿನಾಯಕ 74/1, 74/11, 125 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 0.73 11680.00 485398541632 3836101001060 31

32 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಡ್ಡ ವಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ. 
ರ್ೈರಮುಡ್ಯಯ

68, 39/13, 39/6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.60 12000.00 486959992961 1229101018947 32

33 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ದೇವಿಬಾಯಿ ಕೆಲೇಂ ಮುತಾಿನಾಯಕ 140/1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 1.00 20000.00 959611960863 3836101001058 33

ಬೆಳ
ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತಿ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ
ಜಿಲೊ:ಜಿಲೊ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೇಜನಗಳಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುು ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ. ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೇಜನಗಳಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುು ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಭೌತಿಕ



34 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ತಿಮಮಹನುಮೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 3 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ಅಡ್ಡಕೆ 1 0.40 75000.00 367545022060 6732200022041 34

35 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾೂಸಿಕ ಹೆಲದಕೆ ಪದ್ಮಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 35 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 0.40 6400.00 721853864339 263401000004045 35

36 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟ್ರಾರಕಿರ್ ಎಂ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 145, 133 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 1 2.71 75000.00 540720780139 64205510297 36

37 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಎಲ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಆರ್ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ

8/2' ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ T C ಬಾಳ 1.00 30600.00 849404661043 59310200000634 37

38 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಜಿ ಎಸ್ ಚನುಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿರೆೇವಮಮ 19/2 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 0.50 8000.00 422746352310 64119622900 38

39 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ರೆೇವಣಣ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ 32/4 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಿೇರೆಕಾಯಿ, ಬದ್ನ 0.80 12000.00 365004508437 64162386390 39

40 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರ್ಂಕಟಮುತಿಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 58/6 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪ.ಪಂ ಬಿೇನ್ 1 1.00 200000.00 908411718428 1229101017449 40

41 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ 175 ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು, ತಂಗು, ಸಪ್ಪಪೇಟ 1 0.80 75000.00 628320213042 896110510000245 41

42 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನಯಲಿೂ ಸಸಗಳ ನಾಟಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ. ಚಿಕಕವಜರಪಪ 45/3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ (ಕಾನೇಯಷಿಯಾ) 0.20 140000.00 364100069305 1229108025678

43 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ. ಚಿಕಕವಜರಪಪ 45/3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ (ಕಾನೇಯಷಿಯಾ) 1 0.10 18750.00 364100069305 1229108025678

44 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಬಿ. ಕೆ ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 131/2 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 960 ಚ. ಮಿೇ 444730.00 866752125198 410202010010738

45 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ Y S ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ Y N ಶ್ವನಂಜಯಯ
1/2, 2/2, 2/3, 3/2, 

6/2, 7/2
ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ಕೆಲೇಕೆಲೇ 1 2.25 200000.00 662750218031 1146101011231 42

46 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎಲ್ ಪದ್ಮ ಕೆಲೇಂ ಮರಿಯಪಪ 29/2, 37/2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.20 200000.00 765265191006 1146101044244 43

47 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ದವಯ ಎಸ್ ಗೌಡ್ ಕೆಲೇಂ ವಿಕರಂ ಸೇತುರಾವ್ 59 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 1 0.20 75000.00 763743016754 1029102010006750 44

48 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಹೆಲಂಬೆೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾರಯಯ 82/7, 83/7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.31 1067000.00 410023709453 007710100011570 45

49 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹಸರು ಮನಯಲಿೂ ಸಸಗಳ ನಾಟಿ ಹೆಲಂಬೆೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾರಯಯ 82/7, 83/7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.31 190960.00 410023709453 007710100011570 46

50 ರಾಷಿರೇಯ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಶಾಯಮಲ್ ರೆಡ್ಡಿ ಕೆಲೇಂ ಎಸ್ ಪರಭಾಕರ್ 
ರೆಡ್ಡಿ

21/1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.20 875000.00 666391658769 141451000044 47

51 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ ಪವರ್ ವಿೇಡ್ರ್ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 42/7ಸ ಕೆಂಗೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 1 0.18 54000.00 317088707235 64056208191 48

52 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ
ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೆೇಸಾಯದ್ಡ್ಡ ಪಾಲಿಧಿೇನ್ ಶ್ೇಟ್ 

ಬದ್ಲಾವಣೆ
ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 93 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರ 0.13 39000.00 998621554174 9012500101084800 49

53 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ ಪವರ್ ವಿೇಡ್ರ್/ಟಿಲ್ೂರ್ ರೆೇಣುಕಯಯ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ುಪಪ 149/46 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1 0.48 43600.00 353548265350 38244773914 50

54 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಗಿಡ್ಗಳ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ುಪಪ 49 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 0.20 52000.00 917263019275 6732200018040 51

55 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ
ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೆೇಸಾಯದ್ಡ್ಡ ಪಾಲಿಧಿೇನ್ ಶ್ೇಟ್ 

ಬದ್ಲಾವಣೆ
ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ರಾಮಯಯ 18 ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೇವಂತಿಗ 0.20 60000.00 630702635161 54022570906 52

56 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಗಿಡ್ಗಳ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ರಾಮಯಯ 18 ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೇವಂತಿಗ 0.20 50000.00 630702635161 54022570906 53

57 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ
ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೆೇಸಾಯದ್ಡ್ಡ ಪಾಲಿಧಿೇನ್ ಶ್ೇಟ್ 

ಬದ್ಲಾವಣೆ
ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೇಂ ಜಿ ಹೆಚ್ ರಾಮಚಂದ್ರ 31/1A1 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.40 120000.00 247218413160 143510027060009 54

58 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಗಿಡ್ಗಳ ಬದ್ಲಾವಣೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಗುಜಜಲ್ಯಯ
61/1, 61/32, 61/21, 

61/41,  61/42 
ಕೆಂಗೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೇವಂತಿಗ 0.40 100000.00 429645654225 30058922935 55

59 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಗಿಡ್ಗಳ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಚಿಕಕಣಣ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಯಯ 26 ಕೆಂಗೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.40 50000.00 642843560905 2970100010595 56

60 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ
Horticulture Harvesting Aluminium 36 

ft Pole
Y S ಹರಿೇಶ್ ಬಿನ್ Y N ಶ್ವನಂಜಯಯ 1/2, 2/3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.79 1990.00 662750218031 1146101011231 57

61 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಗಿಡ್ಗಳ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಿಬೆೈಯಪಪ 43/1 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.20 24410.00 752233396070 64138510033 58

62 ರಾಷಿರೇಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್ ಯೇಜನ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಗಿಡ್ಗಳ ಬದ್ಲಾವಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 10/1ಬಿ2, 10/1ಬಿ3 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.38 48000.00 905075846160 2970110116180 59

63 SMAM ಚಾಫ್ ಕಟರ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಆಂಜಿನಪಪ 11 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತೇಕಾಯಿ 1 0.40 50000.00 502032938166 1229101018007 60

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಿತಿನ್ ಬಾಬು ಎಸ್. ಜ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮು 14/5, 15/2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 0.90 91190.00 395534525656 20194294816 61

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಜಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಗಂಗಯಯ 23/1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 14773.00 899643702099 520101235140429 62

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಹುಲ್ಲೂರಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಿಮುತಿಯಯ 75 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 0.55 59592.00 613333459015 30977544844 63

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಬೆಂಗಳಲರಯಯ 151/1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲೇಸು 1.00 94755.00 796594346635 30977544844 64



68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನುಪಪ 14/3, 14/7 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 0.70 72890.00 609038754559 520471007220395 65

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ದಲಡ್ಿಮುತಿಯಯ ಬಿನ್ ಕೆ. ಬಿ. ನಂಜಯಯ 15/8, 15/9, 17/2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 0.54 52062.00 528674311570 30977544844 66

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಡ್ಡ ಸ ಮಹೆೇಶ್ ಬಿನ್ ಚನುೇಗೌಡ್ 135, 212/1 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.60 43415.00 889230537538 64015781402 67

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಡ್ಡ ಸ ಮಹೆೇಶ್ ಬಿನ್ ಚನುೇಗೌಡ್ 211, 212/1 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 1.60 78212.00 889230537538 64015781402 68

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನುಪಪ 25/P73, 25/P3 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.60 48288.00 854714616015 35519327361 69

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪುಟಿಚಾರಿ M G ಬಿನ್ ಗುರುಬಸವಾಚಾರಿ 191 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಿೇರೆೇಗಿಡ್ 0.56 56919.00 577579569965 30977544844 70

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ರೆಡ್ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಂಪಂಗಯಯ 71/2 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 0.76 78336.00 363877899775 30977544844 71

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮರಿನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 13 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.60 40103.00 519333875694 30977544844 72

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಎಂ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 113 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.60 46887.00 275091945749 30977544844 73

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪಿ ಎಸ್ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ 32/1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.44 36710.00 511456101628 59310100008060 74

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಸಲಸಪಪ ಬಿನ್ ಸವರಿಮುತುಿ 120 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 28492.00 778377615943 30977544844 75

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ R ರ್ಂಕಟ್ರಾಚಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 6/4 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.50 40474.00 674095879488 30977544844 76

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 
ಉರುಫ್ ರಂಗಪಪ

34/4 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 0.66 62731.00 258553734466 30977544844 77

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಬಿ ಜಿ ಪರಮೇಶ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 62/13 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1.00 101013.00 487331513199 30977544844 78

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಎನ್ ಷ್ಣುಮಗಂ ಬಿನ್ ನಟೇಶನ್ 21 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.95 21659.00 707398996350 30977544844 79

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಜಗದೇಶ ಬಿನ್ ರುದಾರಚಾರ 64/4 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.67 49787.00 371574211051 30977544844 80

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ 30/1 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 2.00 192060.00 426934842977 30977544844 81

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ದೇವಲಿಬಾಯಿ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ. ಮುತಾಿನಾಯಕ 140/1 ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 1.00 101013.00 959611960863 30977544844 82

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಕೆ ಇ ಗಲೇವಧಯನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಟಿ ಈಶಾರಸಾ 21 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.98 135923.00 338166553472 30977544844 83

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ G H ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಹೆಲನುಪಪ 72/1 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 1.20 117668.00 265171089724 64113466332 84

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಜಿ ಸ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಚನುಪಪ 54 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.40 23681.00 301641109553 520101048519878 85

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ವಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಶಾಯಮಪಪ 145/P31 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 0.80 82459.00 499743122877 30977544844 86

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮಹದೇವಯಯ ಬಿನ್ ಚನುಪಪ 161/1 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 0.80 82459.00 709414670189 30977544844 87

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಆರ್ ಸಂಪತ್ ರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 42 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡೆ 0.74 76274.00 742112303661 30977544844 88

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಗಲೇವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ 25 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ 0.40 24258.00 418150444367 64015781402 89

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ. ಗಂಗಯಯ 68/1 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ   1.30 91966.00 212064282117 64015781402 90

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಪಿ ರಾಣಿ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಕೆಲೇಂ ರಾಮಸಾಾಮಿ 5/1 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳ   0.60 44179.00 747650915442 64015781402 91

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ 4 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.00 101013.00 820597637377 30977544844 92

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮಾರಕಕ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ. ತಿಮಮಯಯ 18 ತಾವರೆಕೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೇ 0.60 63904.00 736715603112 30977544844 93

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೇಜನ ಹನಿ ನಿೇರಾವರಿ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್. ತಿರುಮಳಯಯ 35 ಕೆಂಗೇರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತೇಕಾಯಿ 0.50 54627.00 778321274254 30977544844 94

98 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಬಿ. ಶ್ರೇನಿವಾಸಲ್ು ಬಿನ್ ಆರ್.ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ 23/*/2 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 14 2.25 75000.00 303120573634 841330110000067 95

99 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಡ್ಡ. ದೇವರಾಜ್ ಬಿನ್ ದೇರ್ೇಗೌಡ್ 134/*/5 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 14 1.30 75000.00 3556233315037 841330110000067 96

100 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಮಂಜುಳ ಜ.ಪಿ ಕೆಲೇಂ ಎ. ಚೆಲ್ುವರಾಜು 175/*/B35 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 14 2.00 75000.00 673634643539 841330110000067 97

101 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಕೆ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ 
ರಂಗನಾರಾಯಣಪಪ

25/*/ ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 7 2.06 23625.00 530065446820 841330110000067 98

102 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಆರ್. ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗನಾರಾಯಣಪಪ 40/*/ ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 5 1.00 16875.00 969327062832 841330110000067 99



103 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಮಾಳಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ. ಹನುಮಯಯ - ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 - 13500.00 383646516985 841330110000067 100

104 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಗಂಗರಾಜು ಬಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಬೆಟಿಯಯ 18/*/4 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 5 1.08 16875.00 763678684711 841330110000067 101

105 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಕೆ.ಆರ್. ಗಲೇವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ 
ರಂಗನಾರಾಯಣಪಪ

27/*/ ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 5 4.00 16875.00 528625045727 841330110000067 102

106 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಗಲೇವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೆೇ. 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇನಾರಾಯಣಪಪ

8/*/ ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 2.19 13500.00 825218944274 841330110000067 103

107 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಬಿ. ಗಲೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಬೆಟಿಯಯ - ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 - 13500.00 698286842035 841330110000067 104

108 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಎಮ್. ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಪಪ 28/*/4 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 3 1.08 10125.00 688495635021 841330110000067 105

109 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಉಮೇಶ್. ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ - ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 2 - 6750.00 881681862209 841330110000067 106

110 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಶ್ವನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ವಣಣ 205/*/2 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 5 2.00 16500.00 757451796151 841330110000067 107

111 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಶ್ವರುದ್ರಪಪ - ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 - 13500.00 843524294542 841330110000067 108

112 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಎಮ್. ಎಸ್. ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಎಮ್.ಎಸ್ ಗೌಡ್

- ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 3 - 10125.00 364580505579 841330110000067 109

113 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಎಮ್.ಬಿ. ಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಲೇರಯಯ - ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 - 13500.00 917174181733 841330110000067 110

114 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ನಾಗಪಪ. ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೆೇ ರುದ್ರಪಪ 85/*/12 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 5 0.34 16875.00 402833273590 841330110000067 111

115 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ನೇತರೇಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ವರುದ್ರಪಪ - ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 - 13500.00 374725909647 841330110000067 112

116 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿನಂಜಪಪ - ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 2 - 6750.00 501968894924 841330110000067 113

117 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಉಗರಪಪ - ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 3 - 10125.00 867025170419 841330110000067 114

118 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಅರಸಪಪ 78/*/13 ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 1.22 13500.00 337145871648 841330110000067 115

119 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಪರಮಶ್ವಯಯ ಬಿನ್ ಲೆೇ ಭದ್ರಯಯ - ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 2 - 6750.00 745431090507 841330110000067 116

120 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಟಿ.ಎ. ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ - ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 2 - 6750.00 498241512023 841330110000067 117

121 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ನಿಮಯಲಾವತಿ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ ಕೃಷ್ಾಣಚಾರಿ - ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 2 - 6750.00 394603784064 841330110000067 118

122 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಕುಮಾರ್. ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ - ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 2 - 6750.00 446252928345 841330110000067 119

123 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ವಾಸು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 8/*/ ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 5 3.18 16875.00 777624649285 841330110000067 120

124 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ರವಿಕುಮಾರ್. ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 23/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 5 3.21 16875.00 669030270541 841330110000067 121

125 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಮಂಜುಳ್ಾ ಕೆಲೇಂ ಸಂತಲೇಷ್ ಕುಮಾರ್ - ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 2 - 6750.00 648287319660 841330110000067 122

126 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಸ.ಕೆ.ಜಗದೇಶ್ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಾಲ್ಯಯ - ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 4 - 13500.00 676587067011 841330110000067 123

127 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ನಾರಾಯಣಪಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ - ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 - 4050.00 713460898331 841330110000067 124

128 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಗೌತಮ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ವಕುಮಾರ್ - ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 - 8100.00 256142889231 841330110000067 125

129 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಜ. ಎಮ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮೊೇಟಪಪ - ಉತಿರಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ 4 - 16200.00 343208178001 841330110000067 126

130 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಭಾಸಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ 
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ರೆಡ್ಡಿ

5/*/2 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 5 1.17 16875.00 835128228767 841330110000067 127

131 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ರಾಧೆಶಾಯಮ್ ಬಸಂದ್ರ್ ಖಂಡೆೇಲ್ ವಾಲ್ 
ಬಿನ್ ಬಸಂದ್ರ್ ಖಂಡೆೇಲ್ ವಾಲ್

- ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 4 - 13500.00 728708372238 841330110000067 128

132 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಲಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲಿಂಗಯಯ 70/*/4 ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 5 1.70 16875.00 757715291660 841330110000067 129

133 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಸ.ಎ ಐಯಣಣ ಬಿನ್ ಸ.ಬಿ. ಅಚಚಪಪ - ಉತಿರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 3 - 10125.00 878081872804 841330110000067 130

134 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಸುಹಾಸ್ ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್ ರವಿಶಂಕರ್ - ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 - 13500.00 488827665207 841330110000067 131

135 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ರಕ್ಷ್ತ್ ಎನ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ ರಾವ್ - ಕೆಂಗೇರಿ ಸಾಮಾನಯ 4 - 13500.00 781197233275 841330110000067 132

136 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಎಸ್.ಪಿ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಪುಟಿಬಸವಯಯ

- ತಾವರೆಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ 2 - 6750.00 910924964041 841330110000067 133

137 ಜೇನುಕೃಷಿ ಅಭವೃದು ಯೇಜನ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಕ್ತರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಗನಾುಥ್ - ಬೆೇಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 4 - 13500.00 568030949341 841330110000067 134



138 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಾಯಣಣ 57/*/1 ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.30 4500.00 298074594174 64090144086 135

139 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಶಲೇಕ ಕುಮಾರ್ ಪಿ
55/*/*,    

  63/*/3
ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 754068071132 54008074508 136

140 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾವಯನ್ ಅಬುಬೆೇಕರ್ ಎ ಎಂ 109/*/2A ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.45 6750.00 809088395000 54055436214 137

141 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಾಳನರಸಪಪ 57/*/1 ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.32 4800.00 996726879881 64006723642 138

142 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪರಭಾಕರ್ ಎಮ್ ವಿ 29/*/2 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.77 11475.00 933824275448 472101010787 139

143 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಮ್ ಅಂತಪಪ 157/*/A ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.35 5175.00 248227658956 64032957921 140

144 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ಜಗದೇಶ್ 97/*/* ಕೆಂಗೇರಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 340831345926 9022500101292800 141

145 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದ್ಯಾನಂದ್ ಕೆ ಆರ್ 97/*/*,      97/*/* ಕೆಂಗೇರಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.23 3450.00 923416905450 9022500100519400 142

146 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕಣಣಸಾಾಮಿ 13/*/* ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.60 9000.00 386403985489 90225001011280100 143

147 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಸಂಜಿೇವಯಯ ಟಿ 134/*/* ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 439064308136 855483766 144

148 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ ಎನ್ 12/*/2,      61/*/6 ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 552574087598 64140227888 145

149 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚನಿುಗಪಪ 1/*/1 ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.46 6900.00 265786575439 13206024693 146

150 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕವಿೇರಭದ್ರಯಯ 21/*/* ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 807938549321 13206071542 147

151 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ 51/*/P2 ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.80 12000.00 299294130953 64143152658 148

152 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ 135/*/* ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.78 11700.00 618449460751 85024606909 149

153 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತಯಯ ಟಿ 113/*/1 ಕೆಂಗೇರಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 602055806403 263401000000217 150

154 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದೇವರಾಜು ಎಮ್ 28/*/4 ಕೆಂಗೇರಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.48 7200.00 688495635021 3273237787 151

155 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಾಬು ಎಮ್ 30/*/* ಕೆಂಗೇರಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.80 12000.00 903638996245 62003280584 152

156 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್ ನಾರಾಯಣ್ 64/*/16 ತಾವರೆಕೆರೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 473796415060 85013572711 153

157 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮಮಕಕ 16/*/2 ತಾವರೆಕೆರೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.20 3000.00 603815654074 1229101012797 154

158 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್ ಟಿ ಕುಬೆೇರಸಾಾಮಿ 61/*/* ತಾವರೆಕೆರೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 841258412670 111801011002514 155

159 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರವಿೇಂದ್ರ ಆರ್ 32/*/5,      35/*/3 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 476789516668 1229108026588 156

160 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ ಆರ್ ಗಂಗಾಧರಸಾಾಮಿ 34/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.38 5700.00 258549831862 1229101013274 157

161 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಲಡ್ಿನಂಜಪಪ 24/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 903484063377 119000794481 158

162 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚನುಹನುಮಯಯ 36/*/3,      36/*/4 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.80 12000.00 896328130191 1229101027477 159

163 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ರಾಜಣಣ 16/*/7 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 963830872130 19030100006936 160

164 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 31/*/2  ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.45 6750.00 351340288861 1229108024764 161

165 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ ರಾಜಣಣ 35/*/* ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.88 13200.00 417789147094 1229101035080 162

166 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಳರಸಯಯ 62/*/3 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.52 7800.00 261871441258 60205304602 163

167 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸೌಮಯ ಕೆ 32/*/2 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.70 10500.00 275780612515 1229101023291 164

168 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ ಎನ್ ಮಲೊೇಶ 184/*/3 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.57 8550.00 865717642375 119002185424 165

169 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪುಟಿಸಾಾಮಯಯ 36/*/4 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.76 11400.00 166110100056468 288286835656 166

170 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಿೇತಾ 29/*/1  ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 85028782915 229185849835 167

171 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಾನಾಯ್ಕ 59/*/* ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 6732200013128 276424133033 168



172 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್ ನಾಗರತು 47/*/* ಕೆಂಗೇರಿ2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.60 9000.00 214874807981 2970110018774 169

173 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ಸಂಪತುಿ 77/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.80 12000.00 532253235302 64029492776 170

174 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮೊೇಟಪಪ 106/*/1 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.14 2100.00 964689203973 64098412321 171

175 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಮ್ ರಾಮಯಯ 113/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 540720780139 64071262990 172

176 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಳರಸಯಯ 62/*/3 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.52 7725.00 643087251419 119002497400 173

177 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ಎಸ್ ಗುರುದೇವರು 36/*/2 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.20 3000.00 810142265537 6732200020535 174

178 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಕಕಮಮ 14/*/* ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 865646895910 9022500100229100 175

179 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ ವಜರಮುನಿಯಪಪ 7/*/2 ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.13 2000.00 368611547882 37859931949 176

180 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಲೇಸಫ್ ಆರ್ 100/*/15 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ 0.13 2000.00 659102382559 54022564585 177

181 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವಯತಿದೇವಿ ಕೆ ಹೆಚ್ 3/*/* ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.80 12000.00 858396934701 144301011000920 178

182 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭಾರತಮಮ ಕೆ ಎಸ್ 93/*/1 ಕೆಂಗೇರಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.18 2700.00 867483263686 1229101013499 179

183 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರೆೇಣುಕಾ ಪರಸಾದ್ ಪಿ ಎಸ್ 4/*/5 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.26 3825.00 849305220978 6732200008438 180

184 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಎಮ್ 94/*/* ಕೆಂಗೇರಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.22 3300.00 889300711721 2970100004654 181

185 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಂಪಮಮ 11/*/3 ತಾವರೆಕೆರೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.20 3000.00 606725527662 46212250001817 182

186 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪುಟಿಪಪ 92/*/1 ಕೆಂಗೇರಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.27 4050.00 966012461359 6742250004294 183

187 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡ್ಡಿ 55/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.20 3000.00 917205962701 62333623743 184

188 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ ನಾಗರಾಜ 165/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 349825965842 1229101034459 185

189 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ 117/*/1 ಕೆಂಗೇರಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.14 2100.00 435174554042 263401000002383 186

190 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ 142/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.18 2625.00 483188254824 1229101008292 187

191 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜೇಶ್ ಸ ವಿ 22/*/2 ತಾವರೆಕೆರೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.42 6300.00 720304790455 154901011002514 188

192 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭೈಯಪಪ ಜಿ ಎಮ್ 73/*/6 ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.13 2000.00 702740924031 64076012713 189

193 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈಶಾರಯಯ ಕೆ ಎಸ್ 71/*/2  ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.19 2850.00 768895001732 144301011001226 190

194 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವರದ್ರಾಜು 116/*/1 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.80 12000.00 660783489178 119001438398 191

195 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುರಪಪ 115/*/3  ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.60 9000.00 386623815361 64108144184 192

196 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಹದೇವಯಯ 162/*/3 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.19 2850.00 709414670189 319701000001954 193

197 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಿರಿಜಾ 181/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.45 6750.00 259822696753 64135472907 194

198 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮಮ 71/*/2 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.19 2850.00 967853928632 6732610006310 195

199 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಘರ್ೇಂದ್ರ 12/*/2 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.13 2000.00 874293319016 2970100005228 196

200 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜು ಆರ್ 99/*/3 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.37 5550.00 369730841923 6732200013185 197

201 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಲೇಮಶೇಖರ್ ಆರ್ 170/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.13 2000.00 510393185248 319701000003897 198

202 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ ಜಲೇಸಫ್ 159/*/2 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 753640416682 64047406669 199

203 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಿಂಗಪಪ 56/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 484577940328 66732610006994 200

204 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿಲಾೂರೆಡ್ಡಿ ಎಮ್ 55/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 671047003927 54022565873 201

205 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕಚನುಪಪ 3/*/3 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.48 7200.00 734247927651 6732200017351 202

206 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ ಮಹದೇವಯಯ 88/*/1 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.45 6750.00 555704350516 619110015667 203



207 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಯಯ 39/*/5 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 986618473571 2476101027059 204

208 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಜಿ 55/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 357774854926 62334209026 205

209 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕನಾರಾಯಣಪಪ 72/*/5 ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.49 7350.00 680637770811 2970100009568 206

210 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪರಮಶ್ವ ಸ 75/*/3 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 922616386237 319701000000531 207

211 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ 14/*/* ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 419054843425 9022500100858800 208

212 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಂಪಮಮ 18/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.87 13050.00 680427979258 50284747954 209

213 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನರಸಂಹರೆಡ್ಡಿ 55/*/*  ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 768120670311 62334209446 210

214 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ ಆರ್ ಶ್ವರುದ್ರಯಯ 18/*/5 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.23 3375.00 365428581680 119001605622 211

215 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್ ಬಸವರಾಜು 76/*/5 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.38 5700.00 221698498477 62491484193 212

216 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿರುಮಳೇಗೌಡ್ 153/*/2 ಕೆಂಗೇರಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.25 3750.00 925405546654 54055928080 213

217 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲೆಲೇಕೆೇಶ್ 38/*/* ತಾವರೆಕೆರೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.13 2000.00 585888143047 1229108025686 214

218 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುದ್ುಯಯ 13/*/* ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.65 9750.00 728993163255 1229101022822 215

219 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇರಾಮಯಯ 5/*/* ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.61 9150.00 232281204444 119000651545 216

220 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ 7/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.13 2000.00 290315769557 1229101034277 217

221 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಶಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ಎನ್ 44/*/2 ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.60 9000.00 691994910813 319701000003000 218

222 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಮಾರಪಪ 22/*/2 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.20 3000.00 898354657796 319701000001095 219

223 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರೆೇವಣಣ 12/*/*  ತಾವರೆಕೆರೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.80 12000.00 562618227870 1229119002031 220

224 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರೆೇಣುಕಾ ಪರಸಾದ್ ಪಿ ಎಸ್ 22/*/3 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.13 2000.00 659255973064 85028829886 221

225 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಲಡ್ಿಮಾಯಮಮ 156/*/13 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.33 4950.00 437159274070 1229108025670 222

226 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ 54/*/10,   57/*/1 ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 906219787863 64156725434 223

227 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಹಿಮರಂಗಯಯ 160/*/* ಕೆಂಗೇರಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.19 2850.00 297666551624 6742200011628 224

228 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಲೇವಿಂದ್ರಾಜು ಜಿ ಡ್ಡ 29/*/1 ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 240233271438 1229101017331 225

229 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್ ಎಮ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾಾಮಿ 14/*/1B ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 346791647903 64051790081 226

230 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಲೇಭ ಡ್ಡ ಎಲ್ 156/*/5 ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.74 11100.00 548315121364 1172500102066400 227

231 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸರ್ೇಗೌಡ್ 92/*/2 ಕೆಂಗೇರಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.13 2000.00 494718277203 85000155598 228

232 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ ಬಿ ಮುದ್ುಣಣ 22/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.53 7950.00 415112412009 1229110000020 229

233 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಾಜ್ಯ ಎ ಫೆಮಂಡೆಸ್ 84/*/2 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 714538469723 64109408320 230

234 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ ನಾರಾಯಣಪಪ 59/*/2 ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.13 2000.00 569402183400 2643101003498 231

235 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯಣಣ 158/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.20 3000.00 399604010027 62337228183 232

236 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತಯಯ ಡ್ಡ 61/*/* ತಾವರೆಕೆರೆ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 522745849668 64088678002 233

237 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸದ್ುರಾಜು 2/*/11 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.13 2000.00 226771368599 1229101008165 234

238 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಲಯಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಎಮ್ 174/*/* ಕೆಂಗೇರಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 958282652536 10307336745 235

239 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ಜ ಲೆಲೇಕೆೇಶ್ 23/*/2,      23/*/6 ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.52 7800.00 622338395117 64168050410 236

240 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ ಗಲೇವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ 33/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.38 5700.00 591971096797 2512101005429 237

241 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಹೆೇಶ್ ಗಣೆೇಶ್ ಗೌಡಾರ್ 184/*/2 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.57 8550.00 305049503445 119002184770 238



242 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ುರಶೇಖರ್ 38/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.59 8850.00 651414303609 1229101009827 239

243 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಲನುಪಪ 66/*/3 ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.96 14400.00 343417732551 64168072795 240

244 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟ್ರಾಚಲ್ಯಯ ಆರ್ 6/*/4 ಕೆಂಗೇರಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.50 7500.00 674095879488 7822500100156800 241

245 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗರತುಮಮ 11/*/2 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 872774166271 64077524010 242

246 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ ಎ ಮರಿಯಪಪ 78/*/13 ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.34 5100.00 337145871648 64139036239 243

247 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಮಲ್ಮಮ 25/*/3 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.30 4462.00 898738760235 520101028244180 244

248 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್ ವಿ ನಳಿನಾಕ್ಷ್ 122/*/* ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.30 4500.00 318428884226 12206100016432 245

249 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಶಾಂಕ ಮಾದ್ನಹಳಿಿ ಪರಭಾಕರ್ 23/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 602798127631 10235537931 246

250 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು 4/*/6 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.26 3825.00 750996701294 64213526286 247

251 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಟರಾಜ ಬಿ 29/*/2A ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.13 2000.00 623201583080 64108125105 248

252 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ ಹೆಚ್ ರ್ಂಕಟೇಶ್ 184/*/3 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.56 8400.00 995671802161 882101056364 249

253 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಿರಿಜಮಮ 8/*/* ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.31 4650.00 502133592177 122001011005058 250

254 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚನಿುಗಪಪ 36/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.14 2100.00 327032757574 1229101020300 251

255 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇರಾಮ್ ವಿ 41/*/6 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.14 2100.00 820674871011 50100165998500 252

256 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕಲ್ಕಕಯಯ 6/*/3 ಕೆಂಗೇರಿ2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.16 2400.00 799956062699 7822500100085500 253

257 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ ಜಲೇಸಫ್ 101/*/1 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.80 12000.00 761214983045 64047406669 254

258 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್ ಗಲೇಪಿೇನಾಥ ರೆಡ್ಡಿ 156/*/4 ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.29 4350.00 622920131767 149010025001828 255

259 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಾನಕಮಮ 86/*/*,      87/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 453805139538 64025130559 256

260 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್ ರುದ್ರಪಪ
104/*/1, 104/*/2A, 

104/*/2B
ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 438730748150 1229101018207 257

261 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗರಾಜು 120/*/7 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.13 2000.00 327159535427 1875104000012570 258

262 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ಚೌಡ್ಪಪ 121/*/5  ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.20 3000.00 269477324266 1875104000016550 259

263 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟಿ ಎಲ್ ಲಿೇಲಾವತಿ 136/*/1, 136/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.17 2475.00 719138154002 64065819031 260

264 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್
12/*/3 ಎ, 12/*/3 ಬಿ, 

22/*/4A, 22/*/4B
ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.95 14250.00 929187025250 2222000100002800 261

265 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣ ಖಂಡ್ಡಗ 184/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.40 6000.00 416779240593 119003319991 262

266 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆ ನಾರಾಯಣ 74/*/1 ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.33 4950.00 488339561716 64050875397 263

267 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸ್ 120/*/B ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.80 12000.00 269334724528 619110011425 264

268 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಾಂತಮಮ 194/*/2 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.61 9150.00 776030716784 6463539894 265

269 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಾಜ್ಯ ತರಕನ್ 71/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.29 4350.00 706358014901 12347100001558 266

270 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜ್ ಜ ಸ 31/*/1 ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.40 5925.00 562849661268 64047660025 267

271 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿಲಾೂರೆಡ್ಡಿ ಉಮಾಶಂಕರ್ 62/*/1 ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.77 11550.00 687117130852 885101015421 268



272 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಹದೇವಮಮ 80/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.13 2000.00 374283814891 64129324821 269

273 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ ಎಮ್ ನಾಗರತು 111/*/*, 116/*/* ಕೆಂಗೇರಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 15000.00 528634138477 54032159916 270

274 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭೈರಪಪ 112/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.80 12000.00 606736154344 433101016704 271

275 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಮ್ ಆರ್ ಅನುಸಲಯ 48/*/* ತಾವರೆಕೆರೆ3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 1.00 6000.00 744766094599 6732200049782 272

276 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಮತಾ 55/*/* ತಾವರೆಕೆರೆ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.80 12000.00 454372311819 1229101031012 273

277 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಂಪಗಯಯ 94/*/2 ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.47 7050.00 913717716619 319701000000971 274

278 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಗದೇಶ ಜಿ ಜ 23/*/6 ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.20 3000.00 282222625234 38948823368 275

279 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪರಶ್ವ
45/*/16B, 45/*/15C, 

45/*/16E
ಕೆಂಗೇರಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೇಹಣುಣ 0.20 3000.00 844897002522 610541050 276

280 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಣಿಣನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್ ಸ ಕೃಷ್ಣಪಪ 170/*/2, 178/*/1 ಉತಿರಹಳಿಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.71 10650.00 455177569381 31152597852 277

281 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ N.ನರಸಂಹಯಯ 59/*/2 ಉತಿರಹಳಿಿ -2 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಕಡ್ 0.02 500.00 801316550949 64136889431 278

282 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ B. ಹೃದ್ಯರಾಜ್ 158/*/2,158/*/4 ಉತಿರಹಳಿಿ -3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.23 5748.00 347640810324 319701000000906 279

283 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಂಜಪಪ 150/*/* ಉತಿರಹಳಿಿ -3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.20 4998.00 452516787143 319701000001250 280

284 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕನಾಗರೆಡ್ಡಿ 76/*/1 ಬೆೇಗಲರು - 3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.77 19244.00 981710211462 1053100001795 281

285 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ 67/*/-p2 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.80 19994.00 587911969293 2970110057414 282

286 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ವಲಿಂಗಯಯ ಉ||ತಮಮಯಯ 21/*/-p3 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.00 24992.00 950726545222 64137802899 283

287 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರೆೇವಣಣಸದ್ುಪಪ 53/*/8 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 9997.00 912549967052 7822500100179900 284

288 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇ. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶ್ರೇ. 
ಮುತಿಣಣ .

57/*/6 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 9997.00 554158793347 2970100014555 285

289 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ 21/*/* ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.60 14995.00 458999686235 2970110022603 286

290 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ.ಹನುಮಯಯ 53/*/7 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.10 2499.00 602195208332 12206100012210 287

291 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ಚಂದ್ರಪಪ 83/*/2 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.30 7498.00 491769017450 7822500100263300 288

292 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ಸೇನಪಪ 31/*/13 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.28 7123.00 839691432217 520101048515570 289

293 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ 8/*/5 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 9997.00 717268654341 64101473614 290

294 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಪಪ 14/*/* ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 9997.00 579531023784 64135042725

295 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಂಚಮಮ 31/*/13 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.28 7123.00 354545635552 64140017257

296 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಾರ್ೇರಪಪ 24/*/-p7 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 9997.00 736201957736 64209264723

297 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆಂಜಿನಪಪ 24/*/-p7 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 9997.00 687486020271 7822500100146500

298 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ.ರೆೇವಣಣ 32/*/1 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 9997.00 546172855993 90900101004036

299 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗಪಪ 18/*/1 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.57 14245.00 366529317886 836330960

300 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 54/*/10 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.21 5248.00 689067958342 437104000079790

301 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಲೇಡ್ಡ ಉರುಫ್ ಕೆಲೇಡ್ಪಪ 36/*/6 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 9997.00 585548720874 4799101001852

302 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುನಿಯಪಪ 54/*/10 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.10 2499.00 906219787863 64156725434

303 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶ್ರೇಮತಿ. ಚಿನುಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇಟ್ 
ಮಾರಪಪ .

61/7,57/7 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.33 8247.00 514511783735 64165327375

304 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮಯಯಯ 31/*/12 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.71 17744.00 676548436401 520291013493057

305 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಯಯ 32/*/1 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 9997.00 466871414989 4799101001017



306 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟಮಮ 11/*/3 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.15 3874.00 689335436608 7822500100338300

307 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮರಿಯಪಪ 78/*/7 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.05 1250.00 337145871648 64139036239

308 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 43/*/1 ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 9997.00 481759333795 7822500100317000

309 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್,ಲ್ಕ್ಷ್ಮೇನರಸಂಹಯಯ 30/*/* ಕೆಂಗೇರಿ - 2 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.20 4936.00 535413106596 37751935265

310 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸದ್ುಪಪ 3/*/2B1 ಕೆಂಗೇರಿ - 3 ಸಾಮಾನಯ ಕನಾಂಕಬರ 0.25 6248.00 983835028473 2970110034255

311 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ 3/*/2B1 ಕೆಂಗೇರಿ - 3 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಕಡ್ 0.25 6248.00 214568197535 2970110086353

312 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುಜಾಜರಯಯ 25/*/3 ತಾವರೆಕೆರೆ - 3 ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.20 4998.00 936921544120 4272010165205

313 ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಆಭವೃದು ಯೇಜನ ಹಲವಿನ ಬೆಳಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ D.ಪಿಲ್ೂಪಪ 118/*/* ಬೆೇಗಲರು - 3 ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬಿ 0.80 19994.00 366470553825 437101011767



























































































































































ತಾಲ್ಲೂಕು : ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ

ಯೇಜನಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೇಯ ನಂ. ಹೆಲೇಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಸೇಬೆ 1ನೇವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣಣ 90/1,39/4 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 1.2 0.03678
645200173428    

840310110011252,

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಸೇಬೆ 1ನೇವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಬಿನುಮನಿಯಪಪ 193/P16,25 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 1 0.0307
503112183116    

253932`11012436

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಸೇಬೆ 1ನೇವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಿ ಮುನಿಯಪಪ 29/1,35,31 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 1.09 0.0304
283403509977    

8403101000144642,

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಸೇಬೆ 1ನೇವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ನಾರಯಣಪಪ 46/15 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.87 0.02706
487720390604    

840310110008508,

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಸೇಬೆ 1ನೇವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿಕಕತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 81/3,79,8 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.65 0.01976
312515075693    

840310110009306,

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಸೇಬೆ 1ನೇವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ದವರಾಜ್ ಸ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ತಿಮಮಯಯ 82/19 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇಬೆ 0.19 0.00547
464065477955    

840310110004881,

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ತರಕಾರಿ  ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಯರಪಪ 2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಲಟಲ 0.92 0.18 759020609081 840310100015112

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ತರಕಾರಿ  ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಗಲೇಂವಿಂದ್ಪಪ 28/1,28/2,64/3,25 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಲಟಲ 0.90 0.18 205289894098 10238100001280

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ತರಕಾರಿ  ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ನಾಗರಾಜು
24/1,22,28/3,27/1,21 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಲಟಲ 0.57 0.11 596308567522 30124591318

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ತರಕಾರಿ  ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೇಂ ನಾಗರಾಜು 28/7, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಲಟಲ 0.17 0.03 745197310936 20260199440

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ತರಕಾರಿ  ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಬಚೆಚೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಅಕಕಲ್ಪಪ 3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಲಟಲ 0.68 0.14
840776734758

840310110005528

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ತರಕಾರಿ  ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ರತಿಮಮ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪಪ 143/4 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಲಟಲ 0.22 0.04 431362451839 840310110007080

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ತರಕಾರಿ  ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಶಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 145 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಲಟಲ 0.54 0.11 209474862561 840310100010330

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಹರಿಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚನುತಿಮಮಪಪ 59/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇನಂತಿಗ ಹಲ 0.35 0.04 891680070670 8403100110002310

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮುನಿರಾಜು 60/10 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇನಂತಿಗ ಹಲ 0.45 0.05 494223971630 8401101051689

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಮುನಿರತಿಪಪ 17/2C ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇನಂತಿಗ ಹಲ 0.40 0.04 875333905932 840310110012279

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಕಙಷ್ಣಪಪ 69/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇನಂತಿಗ ಹಲ 0.40 0.04 579576200320 840310110001819

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ಲೆಲೇಕೆಶ್ 60/11 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇನಂತಿಗ ಹಲ 0.40 0.04 943858889344 840310110016468

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಬೆಳಯ ಪರದೇಶ ವಿಸಿರಣೆ ರ್ಂಕಟಚಲ್ಯಯ 33, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇನಂತಿಗ ಹಲ 0.50 0.08 976151369256 840310100007418

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪರೆಡ್ಡಿ 93/3,41/2 ವತಲಯರು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1.1 1.08515 987760031333 8409101000950

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ರತಿಮಮ ಕೆಲೇಂ ಶಂಕರಪಪ 143/4 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.2 0.1703 431362451839 21630100004125

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ಶರತ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 142/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ, ಟಮಲಟಲ 2 1.92 691751148383 25390110082881

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಂಪಪ 49/2,33/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 0.6 0.636 330863617710 840310100003590

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ಮರಿಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ಬಸಪಪ 89/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.5 0.3963 903826139669 840310110005372

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 102/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಕ್ಷ್ 0.7 0.25509 926229685747 840310100005992

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ಸುಬಾನ್ ಶರಿೇಫ್ ಬಿನ್ ರಹಿೇಮ್ ಶರಿೇಫ್ 52/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.35 0.2494 750390003039 67160100001201

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬುಸಪಪ 17/1,32/3,37/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.7 0.5077 638116285420 8612101100366

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ಲಡ್ಿಣಣ
20/1,20/2,121/1,50/

1
ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.8 0.58 548130008316 8612101101053

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ಟಿ.ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ತಲೇಟದ್ಪಪ 22/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.49 0.3955 711019075977 840310100005863

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೇಂ ಮುನಿನಂಜಪಪ 57/1,68/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಲಟಲ 1 1.09269 773861203660 840310510002675

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ಬಿ.ಎ.ನಾಜರಾಜು ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯಸಾಾಮಿ 7/2,12/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1.5 1.23 472334373110 840310100012671

PMKSY ಹನಿನಿರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 77,109 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1 0.98892 719229268644 85011538364

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ Pach house ಬಿ.ವಿ.ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 13 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೇನ್ 1
0.00 2.00

99852081989 84030100001081

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತಿ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತಬೆಳ
ಜಿಲೊ:

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೇಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೇಜನಗಳಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುು ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.



RKVY mechanisation ಶ್ರೇನಿವಾಸಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 5/2,6/3,
ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಮಾನಯ ಬಿನ್ , ಟಮಲಟಲ 1

0.00 0.38 269824632277 28910011040050

RKVY mechanisation ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 55/5
ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಜಂಬುನೇರಳ 1

0.00 0.086 12238128209 12238100001089

RKVY mechanisation ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 24/3,
ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ಕಯಪಿ್ಕಂ 1

0.00 0.17 704996821969 840310100015636

RKVY mechanisation ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 24/3,
ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ಕಯಪಿ್ಕಂ 1

0.00 0.29 704996821969 840310100015636

RKVY mechanisation ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 23 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ ಕಯಪಿ್ಕಂ 1
0.00 0.21 802832054369 840310110011232

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ farm pond ಜಯರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪರೆಡ್ಡಿ 41/2. ವತಿರು ಸಾಮನಯ ಬಿನ್ , ಟಮಲಟಲ 1
0.00 0.40186 987760031333 8409101000950

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ farm pond ಬಿ.ವಿ.ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್  ಪಟೇಲೆಾಂಕಟಪಪ 13 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಲಟಲ 1
0.00 0.50113 998572081989 84031010001081

ರಾ.ತಲೇ.ಮಿ ಮಲಲ್ಭಲತ ಸೌಕಐಯ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಬಾಳ ಹಣುಣ 
ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ ಹಣಲಣ ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ

0.00

55metric ton 

capacity

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 70 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1
0.025 302456005932 159301011000052

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ೇಣುಗಲೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಆಂಗಿನಪಪ 18/1,16/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4
0.100 567620817156 840310110002091

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 63/5 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3
0.075 838870619692 840310110007096

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂದ್ಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಿಳಿಪಪ 49/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 297902421316 840310110005752

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾರ್ೇರಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಂಪಪ 69/2, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.34
0.085 977151455026 159301012000275

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಣಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 18/5, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.39
0.098 588144867425 25390110047453

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಡ್ಡ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ಲಡ್ಣಣ 20/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.5
0.125 548130008316 8612101101053

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿಶಾನಾಥಚಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪಚಾರ್
34

ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
0.37

0.093 209664963330 598101003672

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 18 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.72
0.180 648072827220 840310100005968

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಮಾರೆೇಗೌಡ್

10/3,

ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
0.1

0.025 216192566558 2015819510

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಕೆಲೇಂ ಕೃಷ್ಪಪ 53 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.32
0.080 593275121851 840310110005360

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 28,29 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4
0.100 573420297459 840310110009906

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ಪಪ 30/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.5
0.125 925538233958 8612101101049

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಚಿಕಕರಾಮಕಕ ಕೆಲೇಂ ಬತಯಪಪ

66/2

ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
0.44

0.110 545246604086 8612101100812

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಮೇಶ್
78/7

ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
0.2

0.050 850325022452 8612101101404

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದನೇಶ್ 78/7 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 325487880948 30294177218

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿರಶದ್ರಪಪ 7/1ಅ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.33
0.083 329295542170 520221000213425

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪಟ್ರಾಲ್ಪಪ 63/6 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.27
0.068 509471595977 840310110016372

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕನಕ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 177/5 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3
0.075 859578451292 20236046313.00

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೇಂ ಬಾಲ್ರಾಜು 24 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.5
0.125 346951862555 598101026344

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಲ್ಪಪ 38/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3
0.075 297067327063 2727101005738

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ  ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 21/3, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.73
0.183 512893503428 8612101102252

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ಪಪ
54/1,

ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
0.12

0.030 564527004461 2727101003540

ಎಮ್.ಎಮ್.ಫಾಮಯಸ್ 4/7, 19.25 963814797746 144201013000005,

608.96 ಘ.ಮಿೇ



ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 63 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.38
0.095 374409995295 2727101009731

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕಮಮ ಕೆಲೇಂ ಚಿಕಕಮಾದ್ಪಪ 68/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.52
0.130 518786932638 840310110008539

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ರ್ಂಕಟೇಶ್ 100 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 441165500527 1262500100982300

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ವಲಿಂಗಯಯ 28/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.83
0.208 564347152022 840310100008812

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಭದ್ರಪಪ 17/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 932652914727 840310100005000

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಮಮ  ಕೆಲೇಂ ಬಸಪಪ 105/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4
0.100 458831755359 114205201000169

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕಲಟಪಪ 136/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.52
0.130 966071225472 840310100008889

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಲೇಪಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 65/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 781359524485 840310110002001

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದ್ರಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೇಶಪಪ 1/2,1/5,1/4,1/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4
0.100 491467580988 25390110001998

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶರತ್ 147/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4
0.100 691751148383 25390110082881

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ
154

ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
0.3

0.075 258646527871 25390110009857

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಕಕ 81 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 0.26
0.065 336491637432 3219101009914

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 149/9,150/2,150/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.8
0.200 495565883079 25390110001295

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 24/3, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.22
0.055 760165040525 8403100002886

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗೌರಮಮ 39/p4 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.8
0.200 453975853099 21630100011146

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದ್ರಶೇಕರ್ 176/5,138/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3
0.075 997582300252 840310100015034

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಪಪ 28 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4
0.100 581420567179 840310110019065

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿನಂಜಪಪ 75/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 581526201445 840310100006506

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕ ಮುನಿಯಪಪ
75/2

ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
0.4

0.100 762554915190 840310110008639

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಳಿಮಮ 48/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4
0.100 818811361055 216301000068156

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಪಪ 136/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.5
0.125 966071225472 840310100008889

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 128/3,46,39 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1
0.250 876083127088 840310110120646

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಜುಬರಪಪ 21/3a ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 455797047092 25393211035299

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನೇಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪಪ 11 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4
0.100 665321008499 840310100015172

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 133/4 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3
0.075 218405221681 914010029048387

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಕೃಷ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 133/3, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3
0.075 679532834526 25390110046777

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ
133/2

ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
0.32

0.080 432039992977 598101028766

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಿಪಪ

135/20

ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
0.1

0.025 740878238676 840310110012883

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಪ್ಪಪೇಟಪಪ 44/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1
0.025 667752230457 25390110067512

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಗೌರಪಪ 134/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1
0.025 9880488926 25390110002711

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಅನುಸಲಯಮಮ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 16/2, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1
0.025 777286970822 840310100007291

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆೇಮಣಣ ಬಿನ್ ತಿಮಣು 35/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 246540539436 840310110002353

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 75/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 581526201445 840310100006506

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಚೌಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 12/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.67
0.168 814586662063 840310110015283

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 11/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.23
0.058 3047006062880 840310110005228



ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಯಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 149/4 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.43
0.100 850588256957 840310110013258

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಲ್ಕಂಠ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 39/p1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 661994568999 25390110000557

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 85 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 744696593694 840310110018164

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 24/3, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.59
0.148 704996821969 840310100015636

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುಳ್ಾ ಕೆಲೇಂ ಕೃಷ್ಮಲತಿ 53 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.32
0.080 593275121851 840310110005364

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚನುರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಕುಟೇಪಪ 1/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 679429205562 840310110012811

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಕೃಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ

21/1,27,46,46/1a

ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
1

0.250 324292312653 840310110005229

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಣುಗಲೇಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 176/5,4/4,139/4, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.43
0.108 606747044346 25390110043677

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಾಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಚಿನಪಪ 61/p31,70/3,71 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.5
0.125 581840403304 840310110009918

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ 33 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.29
0.073 200351123647 38551529988.00

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 70 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.26
0.065 853587846475 840310100012087

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂದೇಪಪ ಬಿನ್ ಗುಳಿಪಪ 49/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 297902421316 84031010005752

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 149/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.44
0.110 923813070230 840310110006856

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮುನಿಲಿಂಗಪಪ 47/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.61
0.153 557686930491 25390110001257

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಾಜಿನಂಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 39,28 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1
0.250 573420397459 840310110009906

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಟಪಪ 36/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 860158265537 840310110000369

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 28 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 581420567179 840310110019065

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 54/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.18
0.045 935598281542 8612101100906

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಣಣಯಪಪ 80/2,32,82/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1
0.250 640982290272 10235310397

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಮಿತರಮಮ 44,45,46/1,46/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 824718615210 520221000214480

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಲಡ್ಿಭತಯಪಪ 33/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 931914128538 840310110006287

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುರೆೇಶ ಕುಮಾರ್ 78/6 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 0.100 877773927299 8612101100154

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಲಂಡ್ಪಪ 46,39 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 250213394679 840310100015472

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದೇವರಾಜು ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 4/4,4/24 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 0.100 359119506541 8612101102706

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಯಲ್ಪಪ ಬಿನುಮನೇಪ 38/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 849557448443 21630100034148

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಕಾರ್ೇರಪಪ 61/5 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.18 0.045 518951459499 840310100014687

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚೆಲೇಕಕಪಪ 18 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 0.100 223852444067 3149198444

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 21/1,34/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 472204755760 840310110005225

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುರೆೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 79/1,49/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 284557604678 20150162346

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ವಣಣ ಬಿನ್ ತಲೇಟಪಪ 22 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.49 0.125 711019075977 840310100005863

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸದ್ುಪಪ 58/5,58/3b,58/6P ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 638190430955 840310100008955

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿನಂಜಪಪ 33/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.57 0.143 931914128538 840310110006287

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 39/p3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 413552818786 25393211030218

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸತಾರಾಮಪಪ 69 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 0.100 705215779498 840310110013346

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಳಪಪ 152,154 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.68 0.170 92588262866 840310100013985



ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಭದ್ರಪಪ 17/1,61/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 576400726564 30040561421

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸರೆಲೇಜಮಮ ಕೆಲೇಂ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 17/4,17/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 769179832103 840310100014356

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿಕಕಮುನಿಸಾಾಮಪಪ 11/3,14, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 440560311699 840310110015366

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚನುರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 87/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.26 0.065 962663789544 840310100016101

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿನಂಜಪಪ 1326/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.21 0.052 548747322622 840310100004349

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕಡ್ಮಮ ಕೆಲೇಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 159 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 820056434964 840310110016576

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದ್ರಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ುಲಿಂಗಪಪ 56/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.32 0.080 287696594303 8400310100008330

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಸವರಶಜು ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 13/4, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 271655759355 840310110012440

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸತಿೇಶ್ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 154 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.31 0.075 774199924507 25390110007860

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚನುತಿಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 59/2,32/3,60/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 301336293254 8400310100012630

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣು 63/1,58/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.36 0.090 904603795710 840310110005369

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 46,128/3,39 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.050 876083127088 840310100012046

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಚಿನುಪಪ 95,70/3,61/ಪಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 802377116050 840310100007427

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಪರಕಾಶ್ 54/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.42 0.105 938039168307 64166318836

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮ ಕೃಷ್ಪಪ 105 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.25 0.063 631520970110 20313351648

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಪಪ 176/5,138/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 255556914113 21630100031946

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನಾಕರ್ೇರಪಪ 120/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.9 0.225 482132839447 840310110009930

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ಬಾರಪಪ 67/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.7 0.175 692567114392 840310100013327

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರಶಜು ಬಿನಿಗಡ್ಿಪಪ 38/1,38/4 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 709987086038 840310110014754

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಅರಸಪಪ 20/3, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.6 0.150 621104843022 30260910098

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರತುಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 29/3, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.27 0.068 350443814330 21630100026243

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮೊೇಟಪಪ ಬಿನ್ ಗೌಡ್ಪಪ 134/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 537037842626 64212117672

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿೇಲ್ಮಮ ಕೆಲೇಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 81 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.7 0.175 894260526903 132602011000936

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಶಲೇಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಪಪ 176/5,138/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 958722798005 31072466580

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಡ್ಡ. ವಿ.ಗಜೇಂದ್ರಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಜಿ. 

ರ್ಂಕಟೇಶಯಯ 26 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.250 327007673261 20031923570

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಡ್ಡ. ವಿ ಜನಾಧಯನ ಬಿನ್ ಜಿ. ರ್ಂಕಟೇಶಯಯ 15 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 743085126487 54056913447

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿನುಕಕ ಕೆಲೇಂ ರ್ಂಕಟರಮಣಪಪ 38/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 0.100 877309527136 2015797356

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಬಬಣಣ 18 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.250 376987281682 913010044003896

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಶಾಮಪಪ 34/6,33/4,33/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 0.100 522042390730 840310110021241

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ುಲಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 71/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.26 0.065 826583333145 840310100006023

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುರೆೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಯನಪಪ 57/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 961685175340 8612101102472

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎನ್. ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 40/3.40/2.38/1.54 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 972097547898 60265513821

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ಎ. 

ಕೆಲೇದ್ಂಡ್ರಾಮಯಯ 19/2. ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 319197590044 64166529541

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜಮಮ ಕೆಲೇಂ ಲೆೇ.ಸುಜಾಾನಪಪ 64/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
0.2

0.050 368925488792 8612101102319



ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗುಜಜಪಪ 96/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.37 0.093 886081436619 840310110007824

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಬಬಚಾರಿ ಬಿನ್ ಲೆೇ.ರಾಮಾಚಾರಿ 34/1ಬಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 387875384371 840310100013400

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕದ್ರಪಪ 30,29 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.55 0.138 500659844913 2122500100032100

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 13/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 637630876617 439101009602

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಲ್ೂಪಪ 38/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.7 0.180 402835720296 8612101103327

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಡ್ಡ.ಹರಿೇಶ್ಬನ್ ದೇವರಾಜು 32/4 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.23 0.058 429374507007 64143075965

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 71/1,67/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 735991317519 3370291121

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಆನಂದ್ 175 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 903664437365 25393211015437

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನುಂಜಪಪ 25 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 685627231836 840310110003311

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಾಮಣು ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 20/3, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.250 654738701112 64161789572

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೇಂ ನಂಜಪಪ 69/1,68 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 0.100 908401198233 840310110002282

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಲ್ಮಮ ಬಿನ್ ರಾಮಾರೆಡ್ಡಿ 41/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 668084528114 130501010007022

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಯಂಗಾಳಪಪ 70,54/21,12, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 856753522372 59301011000540

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹದೇನಯಯ ಬಿನ್ ಬಿೇರಪಪ 20/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 269380456418 4982010080531

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 25/3,69/1,,68 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 780743734327 840310100005169

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 61/4,89/7,81/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 961904967237 25390110008386

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 38/1,44/1,41/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 998200492200 8612101101804

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಣಣ 72/1,29 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 598584125254 840310110005187

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 138/1,81/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 481739670576 20055385191

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 64/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.250 799922822114 12238100005559

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಜಡ್ಡಯಪಪ 92 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 714008807593 840301100012240

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 216,217 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.250 738756715278 22958213/214

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 2/2,3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.47 0.118 880523288736 840310100012369

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 70 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 302456005932 159301011000052

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಭೈಯಣಣ 47,20 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.15 0.038 272137939536 8612101702704

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಘರ್ೇಂದ್ರ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 46/3b ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.250 249571260364 8612101103136

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ತಿಮಕಕ ಕೆಲೇಂ ಚೆಲೇಳ್ಾರೆಡ್ಡಿ 21/2, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.59 0.148 317204305928 143101011003251

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಂತಲೇಷ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ 37/11 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 288341796928 9132500100851600

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಯಾಮಣಪಪ 61/3,61/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.26 0.065 969618484615 439101122750

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ಮುನಿವಿೇರಪಪ 61/ಪಿ7 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 449618368077 84031011003904

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಪಿಳಿಮುನಿಯಪಪ 64/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 634656481776 840310110005426

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಕಕಯಮಮ ಕೆಲೇಂ ಮುನಿನಂಜಪಪ 87/1,88/ಪಿ4 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 610978536663 25393211004523

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಉಮಾಶಂಕರಶ ಬಿನ್ ಭದ್ರಮಮ 7/3,6 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 258961860569 10235311197

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಣು ಬಿನ್ ಬಂಡ್ಪಪ 136 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 511852058263 8612101100388

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 5/2, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.34 0.085 598796146927 840310100011783



ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಂದೇಯಪಪ 175 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 823295784355 840310110009192

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರತಿುಕೆಲೇಂ ರಮೇಶ್ 75 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.250 383119864553 840310110015049

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಲಡ್ಿಣಣ 27/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 255125028877 85023964138

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ರೇನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಪುಟಿಯಯ 98/1,99/3A ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 386228151121 143101011000066

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಮುರ್ಂಕಟಪಪ 42/7, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 552140629485 159301011000641

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದೇವರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಯನಪಪ 74/13,4/1,4/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.250 462907832176 8612101101240

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 112/6,137 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.19 0.048 798093929628 840310100004091

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರತುಮಮ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ 150/4 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.33 0.083 896311678579 25390110056103

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಮಮ ಬಿನ್ ಮುತಿಪಪ 19/1,37 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 297095224126 1262500100873900

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 74/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 858620646644 840310100006180

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಿನಿಯಪಪ 37/6,37/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 0.100 205551353106 439101007092

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 32/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.27 0.068 384961175609 840310100001420

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜಣು ಬಿನ್ ಪುಟಿಪಪ 66 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 651848499553 25390110010907

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಣೆೇಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 53/3,74/5 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.5 0.125 520111829330 840310110011181

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಲೇಪಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 87/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 926803081324 840310110005360

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಣಕಟಛಲ್ಪತಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 53/5 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.33 0.083 557280509603 598101018025

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮಯಯ 15/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.5 0.125 577682777316 840310100008079

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ 176/5,138/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 434142885234 25390110083413

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾಗಮಮ 27 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.250 804485661169 8612101102220

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಾಂತಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 61/ಪ52 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 847046763447 8403010100007150

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಿಡ್ಿಪಪ 175/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 782168412135 10699476434

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 80/3,28/2, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.250 941930003172 2015799422

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿ ಬಿನ್ ಸಲೇಲ್ರಾಯಪಪ 82/2,80/2,29 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.5 0.125 241161282455 8612101104020

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಮೊೇಟಪಪ 0 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 413191521278 86121011012346

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಂಕರಮಮ ಕೆಲೇಂ ಮುನಿರಾಜು 159/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 0.100 565886367667 439101021276

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಭೇಮಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 139/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 486185258243 439101121053

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಬಾನ್ ಶರಿೇಫ್ 52/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.35 0.088 750390003039 138401010003993

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚೌಡಾರೆಡ್ಡಿ 20/2, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗ 0.3 0.075 317204305928 143101011003251

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 127/5,97/6,91/2ಬಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 498507218827 64157517966

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 3/2, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 262961402499 30083464554

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಗೌಡ್ಪಪ 8/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.29 0.073 541754591200 140001011004158

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 9/4,9/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.7 0.175 880426949534 598101012245

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆಲೇಂ ಜಯರಾಮ್ 56/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 460979054914 8612101101146

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಭೈಯಣಣ ಬಿನ್ ತಂಗಲ್ಪಪ 50/1,58, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 519270254196 20060441854

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 14 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.8 0.200 818190813149 12237100000116



ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಙಾನಮಲತಿ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣಣ 4/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.28 0.070 495190819776 8612101101037

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೇಂ ಮುನಿಯಪಪ 18/3, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.39 0.098 986476727693 840310110009330

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಪುಳಿಪಪ 43/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 0.1 0.025 740352169559 159301011000652

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಬರಮಣೆ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 7/2, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 0.02 0.005 795662585227 793180465

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ಸಲೇಮಶೇಕರ್ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಪಪ 10/3,10/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 862256492787 38650624096

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ದೇವರಶಜುಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 4 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 86890382197 840310100013359

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ
ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ 90 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.1 0.025 313953638803 30784133762

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನಾಂಕಟಪಪ 21/3, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 288408701429 840310110007079

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಚಂದ್ರ ಬಿನ್ 
ಸಲಯನಾರಾಯಣಚಾರ್ 20/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 971374087266 4202030013048

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ

ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 6/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2 0.050 668211830787 840310100001919

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಬಯಪಪ 39/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.4 0.100 319455963050 2015800520

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹಲನುಪಪ 113/2,113/3 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.6 0.150 980622807161 84031011000828

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೇಂ ರ್ಂಕಟಪಪ 140/2,141/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.250 993426803910 840310110002884

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 9/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.26 0.065 572059037282 439101021224

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪಪ 30/3, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.6 0.150 738427938228 2122500100139600

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೇಂ ಬಸಪಪ 8/1, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.24 0.060 430040975200 114205201000170

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಲೇವಿಂದ್ಪಪ 13/2ಬಿ,13/1ಬಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.6 0.150 615545093920 25393211011859

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪಪ 133/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.36 0.090 244047457012 8612101101697

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 60/2, ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.2
0.050 331309905912 159301012000381

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕಟೇಆಪಪ ನಿನ್ ಕೆಂಪಪಣಣ 34/1 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.3 0.075 661581737542 119001870612

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶ್ವರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ುಬಸಪಪ 33/8 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.12 0.030 694497982702 840310110013489

ಸಮಗರ ತಲೇಟಗಾರೆ ಅಭವದು ಯೇಜನ ಹಲ ಭಳಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 77,25/2 ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.6 0.150 403062062582 8612101106061

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಎಸ್.ಎಲ್.ಶ್ರೇನಿವಾಸರೆಡ್ಡಿ ವತಲಯರು ಸಾಮಾನಯ 0 0.135 5.62726E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಮುನಿದಾಯವಪಪ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.135 4.86584E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಟಿ.ಎಂ.ಕಾತಿಯಕ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.0675 5.37919E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಚಂದ್ರಮಲತಿಯ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.135 2.10464E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎನ್ ವತಲಯರು ಸಾಮಾನಯ 0 0.16875 9.55388E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಚೆೇತನ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.0675 7.26205E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಸತಿೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ವತಲಯರು ಸಾಮಾನಯ 0 0.0675 9.23802E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ರಲಪ್ಪೇಶ್ ಟಿ ಕೆ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.0675 5.96961E+11 841330110000067



ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಇ ಸದ್ುಪಪ ಗುಂಜಲರು ಸಾಮಾನಯ 0 0.0675 8.26891E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಎನ್.ಸ.ಪುಟಿಪಪ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 0 0.135 5.45106E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.0675 5.74407E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಪರಣಿೇತ್ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 0 0.135 2.94579E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ರಾಜಶೇಖರ್ ಎಸ್ ಇ ವತಲಯರು ಸಾಮಾನಯ 0 0.0675 4.75064E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಕೆ.ಎಲ್.ಬಾಬು ಗುಂಜಲರು ಸಾಮಾನಯ 0 0.0675 4.21771E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಉಮೇಶ್.ಎಸ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.0675 2.71374E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಜಿ.ಎ.ಮನಲೇಹರ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 0 0.16875 2.50059E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಮನಲೇಹರ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.135 6.68361E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಅಶಾಥರೆಡ್ಡಿ ವತಲಯರು ಸಾಮಾನಯ 0 0.16875 9.40013E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಸರಸಾತಮಮ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.23625 8.41713E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಜಯೇಂದ್ರ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.23625 9.90802E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಚನುಪಪ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.135 8.90248E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಂ ಆರ್ ವತಲಯರು ಸಾಮಾನಯ 0 0.135 4.5228E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಮನಲೇಹರ್ ಗೌಡ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.16875 7.64176E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಶ್ರೇಕಂಠಾಚಾರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ ಸಾಮಾನಯ 0 0.135 2.3029E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಪರವಿೇಣ್ ಎನ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.135 5.17835E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಎಸ್ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.135 4.2922E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಜೇನು ಪ್ಪಟಿಿಗ ಎಸ್.ಕೆ.ಜನಾಧಯನರೆಡ್ಡಿ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 0 0.3375 7.83703E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಸ.ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಾಮಯಯರೆಡ್ಡಿ ವತಲಯರು ಸಾಮಾನಯ 14 0.75 2.62267E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಗುಂಜಲರು ಸಾಮಾನಯ 14 0.75 6.36645E+11 841330110000067

ಜೇನುಸಾಕಣಿ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಜಿ.ಎಸ್.ಸುಂದ್ರ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣಯ ಬಿದ್ರಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 14 0.75 4.7235E+11 841330110000067





























































































































































ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್

ಕರ.ಸೊಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹಸರು ಸರ್ೋಯ ನೊಂ. ಹಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪೊಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(

ಸೊಂಖ್ಯಯ)
ಭೌತಿಕ(ಹ.

)

1 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಧರೋಪ್ಾಾ ಗುರುದೋವ ಬಿದರಹಟಿಿ 32 ತಲ್ಸೊಂಗ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.4 10725

2 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಯಗಲೊಂಡ ರುದರಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 7/1ಬ ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.57 4275

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Banana ಶಶಿಪ್ಾಲ್ ಧನಪ್ಾಲ್ ಕವಟಗಿ 672/6d ಕಾಗವಾಡ ಬಾಳೆ 0.3 9180

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Banana ರಾವಸಾಬ ದತುು ಶಿರದವಾಡಿ 21/2a/+b+c/1 ಕಾಗವಾಡ ಬಾಳೆ 0.4 12240

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Banana ನಭೋರಾಜ ಜಿನನಪ್ಾಾ ನಾೊಂದನಿ 598/1 ಕಾಗವಾಡ ಬಾಳೆ 0.42 12852

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Banana ಸೊಂಜಿೋವ ರಾಮಪಾ ಯಲ್ೂಟಿಿ 41/1a+b/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 30600

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Banana ಬಸವರಾಜ ರಾಮಪಾ ಯಲ್ೂಟಿಿ 41/1ಅ+1ಬ/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 30600

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Banana ಭರಮಾ ಕಲ್ೂಪಾ ನಾಯಕ 69/3B ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 30600

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Banana ಅರವಿೊಂದ ಪರಗೌಡ ವಾಡೋಕರ 95/2A/2 ಅನೊಂತಪೂರ ಬಾಳೆ 0.5 15300

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Banana ಕೆೋಶಪ್ಾಾ ಬಸಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 210/2 ಅನೊಂತಪೂರ ಬಾಳೆ 1 11628

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Banana ದಿನಕರ ದತಾುತರೋಯ ಶಿೊಂಧೆ 270/1/1B ಕಾಗವಾಡ ಬಾಳೆ 0.38 30600

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Banana ಸುರೋಶ ಬಾಬುರಾವ ಪಡನಾಡ 1347/3 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.85 26010

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Pomo ಗಿರಿಮಲ್ೂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಅನೊಂತಪೂರ 37/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1.2 7632

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Pomo ರೋವನಸಿದದಪ್ಾಾ ಸಿೊಂದಗಿ 940/1+2/ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 5088

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Pomo ಸಚೋನಕುಮಾರ ಬಸಪ್ಾಾ ಹಲಸಟಿಿ 475/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.7 7632

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Pomo Paravva Sidaray Kabbur 32/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 5088

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable ಗೌರವಾಾ ಸತುಪ್ಾಾ ಕೆಲರವಿ 806/3ಅ ಅಥಣಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.4 8000

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable ಗೊಂಗವಾಾ ಭರಮಪಾ ಭಜೊಂತಿರ 185/1ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.4 8000

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable ಹಣಮೊಂತ ಭೋಮಾ ಕೆಲರವಿ 806/4ಬ ಅಥಣಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆಕಾಯಿ 0.2 4000

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable ರಾಮಚೊಂದರ ಗೊಂಗಾರಾಮ ಕಾೊಂಬಳೆ 48/8 ಕಾಗವಾಡ ಚವಳಿ ಕಾಯಿ 0.5 10000

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable ಬಾಪು ದಶರಥ ಜಾಧವ 110/1b ಅನೊಂಪೂರ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.4 8000

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable ಭೋಮಪಾ ಶಿವಪಾ ಕಾರ್ೋರಿ 1886/1a ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.2 4000

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable ಸುನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ಯಮನಪಾ ಕಾರ್ೋರಿ 251/2 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಡಲಣಣಮೆನಸಿನ ಕಾಯಿ 0.4 8000

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable ಲ್ಕಕಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ನಾಯಕ 503/4D ಅಥಣಿ ಪ.ಪೊಂ. ದಲನೆಮೆೋನಸಿನ ಕಾಯಿ 0.6 12000

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ಸಿದರಾಯ ಕಾೊಂಬಳೆ 21/2 ಅನೊಂತಪೂರ ಮೆೋನಸಿನ ಕಾಯಿ 0.2 4000

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable ಚೊಂದ್ಾ ಸಲೋನವಾಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 28/2B+2C/2 ಅನೊಂತಪೂರ ಮೆೋನಸಿನ ಕಾಯಿ 0.3 6000

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable Guraling Shivappa Shirol 249/4ಅ ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೊಂಡ 0.67 25460

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable Shanmukh Patil 268/4 ಅನೊಂತಪೂರ ಮೆಣಸಿನ ಗಿಡ 0.84 3000

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ AEP Vegetable ಮರಪ್ಾಾ ಘಲಳಪಾ ನಾಯಿಕ 68/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1.2 24000

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಹೋಮಾ ರ್ೋಮಾ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 1810/1+2 ಅಥಣಿ ಗಾರಮಿೋಣ ದ್ಾರಕ್ಷಿ,ದ್ಾಳಿೊಂಬ 6.4 400000

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಶಿರೋ ಬಸರ್ೋಶಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 35/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 7 400000

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಶಿರೋ ಜಲಯೋತಿರ್ಯೊಂಗ  ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 133/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಅರಿಶಿಣ 10.38 400000

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಶಿರೋ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಣಿರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 67/ಅ7 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 6.6 400000

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಜಲಯೋತಿಬಾ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 553/14 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ,ಅರಿಶಿಣ 5.85 400000

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಕೆೊಂಪವಾಡ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 12.Apr ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ, ಅರಿಶಿಣ ,ಬಾಳೆ 5.18 400000

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ನಾಗನಲರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 190/2 ಅನೊಂತಪೂರ ಅರಿಶಿಣ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 6.4 400000

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 316/1 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಅರಿಶಿಣ, ತರಕಾರಿ 5.8 400000

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಹಲೋನಾನಗಲೋಳ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 90/1ಬ/2 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ ,ದ್ಾಳಿೊಂಬ 6.4 400000

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 519/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 7.8 400000

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಬಿಸಲರಕರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 574/2,579/2,576/3,486/2,574/2,579/2, ಅನೊಂತಪೂರ ಅರಿಶಿನ ದ್ಾರಕ್ಷಿ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 11.93 200000

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಚಗರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ ಅ 483/2ಅ,500/2ಅ,/1500/2ಬಿ/190/13,189 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಕಬುು ಅರಿಶಿಣ 8.25 200000

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಮಾನೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 24/3 ಅನೊಂತಪೂರ ಅರಿಶಿನ ದ್ಾರಕ್ಷಿ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1.92 400000

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಪವಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 544/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.59 400000

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಅವಟಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 523/9 ತಲ್ಸೊಂಗ ಚಕುಕ ಮಾವು ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1.47 400000

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಬಲೋಸಲೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 548/1a ತಲ್ಸೊಂಗ ಕಬುು ಅರಿಶಿಣ 2.02 400000

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಮುಗಗನನವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 495/1ಕೆ,474/1ಬಿ/1,

495/2ಅ,110/1+2+3,

ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ ದ್ಾರಕ್ಷಿ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 10.17 200000

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಶೋಡಬಾಳ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 82/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.72 400000

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಶಿರಗುಪ್ಪಾ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 391/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 3.35 200000

2020-21ನೆೋ ಸಾರ್ನರ್ೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.
ಜಿಲೊ: ಬಳಗಾವಿ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತು (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳರ್ೂ)



47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ  ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 928/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 200000

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಚವಾಾಣ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 271/12 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 200000

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ದಿನಕರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 598/5+6 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.02 200000

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಅೊಂಜನಕರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 597/3 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.4 200000

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಹೊಂಡಲಳಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 357/2B ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 200000

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಕದೊಂ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 602/2 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 200000

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಮೊೋರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 573/1 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.13 200000

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಶಿವಾಜಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 574/1B/2 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.32 200000

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಕಾೊಂಬಳೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 159/1 ಅನೊಂತಪೂರ ಬಾಳೆ 6.9 400000

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 150/1 ಕಾಗವಾಡ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.6 200000

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಹುಚಚಗೌಡರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 288/1+2+3 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.68 400000

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಮಲಾಬಾದ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 206/3 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 300000

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಪವಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 176/1 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 3.29 400000

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಅಪ್ಾಾಸಾಬ  ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 42/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.28 400000

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Community Pond ಪ್ಪಡಶೋಟಿಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 73/2,4,5 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.77 400000

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Computer Operator Salary ದೋಸಾಯಿ ಕೊಂಪೂಯಟರ್ June, july, Aug-2020 24600

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Computer Operator Salary ಅನನದ್ಾತ ಗಾರಮಿೋಣಾಭವೃದಿದ ಸೊಂಸೆ (ರಿ)ಆಲ್ಗಲರSep-Oct-2020 16400

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Computer Operator Salary ಅನನದ್ಾತ ಗಾರಮಿೋಣಾಭವೃದಿದ ಸೊಂಸೆ (ರಿ)ಆಲ್ಗಲರ Nov-Dect-2020 16400

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Computer Operator Salary Computer Operator Salary Jan/Feb-2021 16400

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Computer Operator Salary Computer operator Salary March-2021 8200

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ಅಣಣಪ್ಾಾ ಹಣಮೊಂತ ಸವದಿ 578/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ ದ್ಾರಕ್ಷಿ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1.15 75000

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ಗುರಪಾ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಮಗದುಮಮ 884/5&885/5 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.36 75000

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ಸೊಂಜಯ ಗಲರಕನಾಥ ಚವಾಾಣ 569/2 ಅನೊಂತಪೂರ ಅರಿಶಿಣ ದ್ಾರಕ್ಷಿ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1.67 75000

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ವಿಮಲ್ವಾಾ ಅಜಪ್ಾಾ ತೋರದ್ಾಳ 1092/3 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.3 75000

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ರಾಜಾರಾಮ ವಿಠ್ಠಲ್ ಕುಟವಾಡ 64/17 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.79 75000

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ಗುಲಾಬ ದುೊಂಡಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 64/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 75000

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ಪ್ಾೊಂಡು ಶಿವಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 101/11 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.02 75000

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ಬಾಬಾಸಾಹೋಬ ದಲೊಂಡಿರಾಮ ಸಿೊಂಧೆ 174 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 3.95 75000

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ಶಹಾಜಿ ದತುು ಸಿೊಂಧೆ 153/4 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.75 75000

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಭೋಮಪಾ ಸತಿು 47/1ಇ ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.8 75000

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ಆನೊಂದ ಕೆೊಂಪವಾಡ ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 75000

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ತುಶಾರ ಜ್ಞಾನು ಇರಕರ 164/3 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.15 75000

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Individual Pond ಯಾದಪಾ ಜಿನಪಾ ನೊಂದಶಾರ 224 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.54 75000

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ IPH ಈರಪ್ಾಾ ತಮಮಣಾಣ ಕೆೊಂಪವಾಡ 285/4 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.45 1750000

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ IPH ಮುರಪ್ಾಾ ಶಿೋವಪ್ಾಾ ಅಸಿಕ 70/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.34 1750000

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Banana 1 year ಶಿರೋಪ್ಾಲ್ ಬಾಬುರಾವ ಪಡನಾಡ 1177/2,1342/2 ಅಥಣಿ ಬಾಳೆ 0.8 8160

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಗೊಂಗಪಾ ಸತುಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 71/6 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.66 6600

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಭೋಮಪಾ ಸೊಂತಾರಮ ಬಲೋಸಲೆ 1075/1 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 5000

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಸೌೊಂದಯಯ ಆದಿನಾಥ ಚೌಗಲಾ 924/2 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.48 4800

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಮಹಾವಿೋರ ಬಿೋಮಪ್ಾಾ ಹಣಮಗಲೊಂಡ 924/3 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.48 4800

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಸೊಂಗಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಕೌಜಲ್ಗಿ 1171/ಪ-1 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.6 6000

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಇೊಂದರವಾ ಆದಪಾ ಹನಗೊಂಡಿ 1291/1ಡ ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 5000

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಮಹಾಬಲ್ ಜೊಂಬು ಪಡನಾಡ 1291/11200/2-ಪ-1 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 4000

90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಗಿರಿಮಲ್ೂ ನೊಂದಪಾ ಧರಿಗೌಡ 1152/2+3ಅ-ಪ2 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.25 2500

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಪುೊಂಡರ್ಕ ಚನನಪಾ ಚೌಗಲಾ 67/2ಕ ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 4000

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಬಸಗೌಡ ಅಪ್ಾಾಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 146/1+2 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.7 7000

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಮಾದಗೌಡ ಬಸಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 304/1b ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 4000

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ರಾಜಾರಾಮ ವಿಠ್ಠಲ್ ಕುಟವಾಡ 64/17,64/9 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 4000

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಅಮಮಣಣ ಲ್ಗಮಣಾಣ ಸಮಾಜ 285/1+2/a ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.2 12000

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ಸಿಕೊಂದರ ಮುಮತಾಜರ್ ಮುಲಾೂ  597/12 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.6 6000

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Grapes 2year ವಿಠ್ಠಲ್ ಯಶವೊಂತ ಮೆಟಗುಡ 64/16 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 4000

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Mango 1 year ರಾಜು ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 652/1 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.8 4608

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Mango 1 year ಸೊಂಜಿೋವ ಅರವಿೊಂದ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 127/4 ಅನೊಂತಪೂರ ಮಾವು 0.6 6912



100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Mango 1 year ಅಜುಯನ ನಾಮದೋವ ಕಾಳೆೋರ್ 65/2ಇ ಕಾಗವಾಡ ಮಾವು 0.6 3456

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Mango 1 year ಉಜಾಲಾ ದಿರ್ೋಪ ಸಲಯಯವೊಂಶಿ 14.Jän ಕಾಗವಾಡ ಮಾವು 0.4 2304

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಅಣಣಪೂಣಾಯ ರಾಮಪ್ಾಾ ದರಲರ 33 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.6 2544

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಪರಸಪ್ಪಾ ಸಿದದಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 93 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.3 1272

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಶಿರೋಪ್ಾಲ್ ಮಹಾವಿೋರ ಚಪಾರಗಿ 19/1 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.5 1696

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಪರಮೆೋಶಾರ ನೊಂದಪಾ ದರಲರ 18/1b ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 2120

106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಆನೊಂದ ರಾಜಶೋಖರ ದರಲರ 1711/1 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1 4240

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಸೊಂಜಿೋವ ಅರವಿೊಂದ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 127/4 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1 4240

108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಸದ್ಾಶಿವ ತಮಮಣಾಣ ಕೆಲೋಕಳೆ 154/4 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.8 3392

109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಮುರಿಗವಾಾರೋವಣಣ ಬಿರಾದ್ಾರ 32/3 ಅಥಣಿ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1 4240

110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಜಿನಗೌಡ ಬಾಳಗೌಡ ಸವದತಿು 56/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.8 3392

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ರಾವಸಾಬ ಭಲಪ್ಾಲ್ ವಿೋರಗೌಡ 1128/2b ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.2 848

112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಸುವಣಾಯ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 1223/1B ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.8 3392

113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಎನಕಾಕ ಜಿನಗೌಡ ಸವದತಿು 56/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.8 3392

114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಜಯಪ್ಾಲ್ ಬಾಳಪ್ಾಾಪ್ಾಟಿೋಲ್ 1186/10 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಭರತೋಶ ಬಾಬು ವಿೋರಗೌಡ 592/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.8 3392

116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಈರಪಾ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಬಡಿಗೋರ 126/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.8 3392

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಭರಮಗೌಡ ಗೋನಪಾ ಬಿರಾದ್ಾರ 490/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಸಿದದಪಾ ಮಲ್ಕಪಾ ನಾವಿಾ 210/1A ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಶಿವಶರಣ ಚನನಪಾ ಬಾಬಾನಗರ 519/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.6 2544

120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಕಲ್ೂಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ಮಲಾಬಾದ 522 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಮಲ್ೂಪಾ ದುೊಂಡಪಾ ಆಲ್ಬಾಳ 222/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ರಾಮು ಸಿದದಪಾ ಬಾಣಿ 519/1A ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಮಲ್ೂಪಾ ರಾಮಪಾ ಕಾಶಿದ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಮಹಾದೋವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿರಾದ್ಾರ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.8 3392

125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಮಲ್ೂಪಾ ಗುರಪ್ಾಾ ಒಡಯರ 389/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಮಹಾದೋವ ಬಸಪಾ ಉಟಗಿ 389/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ದ್ಾವಲ್ ಕಮಲ್ಸಾಬ ಮಲಾಬಾದ 271/6 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಮಲ್ೂಪಾ ಚೊಂದರಪಾ ನಿಲ್ಜಗಿ 590/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.8 3392

129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಸಿದಾಪಾ ಗಿರಿಮಲ್ೂ ಬಡವಗಲೋಳ 520/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.8 3392

130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ನಿೊಂಗಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಹಲಸಟಿಿ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಸುಜಾತಾ ಸಿದದಣಣ ಬಡವಗಲೋಳ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಶಿವಾಜಿ ಬಾಳು ಮಮದ್ಾಪುರ 60/3 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಧರಪಾ ದಲಡಮನಿ 328/3A ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.6 2544

134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಚೊಂದರವಾ ಸಲಮಪಾ ಮಾದರ 309/2a ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಮಲ್ೂಮಮ ಬಸಪ್ಪಾ ಮಾದರ 448/1a ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Maintenance Pomo 2 year ಸದ್ಾಶಿವ ಮಾದಪ್ಪಾ ಘೆರಡಿ 66/6 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 1696

137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Out side District Tour 10000

138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Pack House ಸದ್ಾಶಿವ ಚನನಪ್ಾಾ ತಲ್ಸೊಂಗ 548/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.80 200000

139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Pack House ಅಣಣಪ್ಾಾ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಅವಟಿ 523/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 200000

140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Pack House ಗುರಪ್ಾಾ ಶಿವಗೌಡ ಬಿರಾದ್ಾರ 398 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.2 200000

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Pack House ನಾರಾಯಣ ಪೊಂಡಿತ ಸಾವೊಂತ 539/2ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.86 200000

142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Pack House ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ 171/1 ಅನೊಂಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 200000

143 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Pack House ಗುರರ್ೊಂಗ ಗುರಪ್ಾದ ಬಾಳಿಕಾಯಿ 391/2ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.8 200000

144 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Pack House Begam Nadaf 1098/2 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 200000

145 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching ಬಾಪು ಕುಳೆಲಳಿಿ 70/1 ಅನೊಂತಪೂರ ದಲನೆಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 0.4 6400

146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching ದಶರಥ ಶೊಂಕರಪಾ ಕುಳಿಿಳಿಿ 71/5 ಅನೊಂತಪೂರ ಬಾಳೆ 0.4 6400

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching ಧರಪಾ ಭೋಮಪಾ ಬೊಂಡಗರ 57/5 ಅನೊಂತಪೂರ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.4 6400

148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching ಮಹಾೊಂತೋಶ ಬಾಬು ಖ್ಯಲೋತ 158/4 ಅನೊಂತಪೂರ ದಲನೆಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 0.4 6400

149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching ಮಹಾೊಂತೋಶ ದಶರಥ ಕುಳೆಲಿಳಿಿ 99/3 ಅನೊಂತಪೂರ ದಲನೆಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 0.4 6400

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching ಮಲ್ೂಪಾ ಈರಪಾ ಖ್ಯಲೋತ 175/2B ಅನೊಂತಪೂರ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.4 6400

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching ಪರಮೆೋಶಾರ ಸಿದರಾಯ ಯಾದವಾಡ 94/4 ಅನೊಂತಪೂರ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.4 6400

152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching ಅಮಿೋತ ಬಸಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 144/3 ಕಾಗವಾಡ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.8 12800



153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಅಜುಯನ ಉಪ್ಾಾರ 13/1ಕ ತಲ್ಸೊಂಗ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.8 12800

154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ಪುೊಂಡರ್ಕ ಸದಲ್ಗ 397/6 ಕಾಗವಾಡ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.8 12800

155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching Mareppa Gulappa Parasappa Naik 68/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ತರಕಾರಿ 1 16000

156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching ಪರಶುರಾಮ ಪ್ಾೊಂಡು ಸಿೊಂಗ 91/2 ಅನೊಂತಪೂರ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 2 8329

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Plastic Mulching ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಶಟಿವಾ ಭಜೊಂತಿರ 402/1ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.48 6400

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Poly House Anant Govind Kulakarni 855000

159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Poly House ರವಿೋೊಂದರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾೊಂಬಳೆ 641/3 ಕಾಗಾವಾಡ ಹಸಿರು ಮನೆ 0.2 855000

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Poly House Plantining Material Plantining Material 140000

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಬಸಪ್ಾಾ ಬಿ ಅವಟಿ 440/6 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 179283

162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಮಾನಿಕೆೋಶಾರ ಹಮಮರತಾವ ಸಾವೊಂತ 599/1 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 625717

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಗುರಪ್ಾಾ ಮಚಚೋೊಂದರ ನೆೋಮಗೌಡ 181/6+7+8 ತಲ್ಸೊಂಗ ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.47 517555

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ರೋಣುಕಾ ಮಹಾದೋವ ಅವಟಿ 522/10 ತಲ್ಸೊಂಗ ಒಣದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.1 295900

165 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ರಾಜು ಮಾದರ 919/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.75 246505

166 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಸಲೋಪ್ಾನ ತುಕಾರಾಮ ಸಾಠೆ 555/6 ಅನೊಂಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 774754

167 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಆಯಿಶಾ ಶಬಿುೋರ ಸನದಿ 581/8 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.46 483357

168 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಧರೋಪ್ಾಾ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಹಲನಾನಗಲೋಳ 90/7 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.16 465417

169 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಪ್ಾಯಪ್ಾಾ ದೋವಲಾಪೂರ 1308/1ಡ/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.6 221391

170 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಶಿವಾನೊಂದ  ತಾಯಪ್ಾಾ ಕುೊಂಬಾರ 1215/1ಬ ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 775278

171 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಕಾಕಾಸಾಹೋವ ಬಬನ ಕುೊಂಡಲೆ 586/5 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 330000

172 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಪರಶುರಾಮ ರೊಂಗಲೋರಾವ ಮೊೋರ 574/2 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.5 560000

173 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ರಾಮಚೊಂದರ ಬಿಸಲರಕರ 576/2 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.4 710000

174 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಮಹಾದೋವ ಕೃಷ್ಾಣ ಪವಾರ 564/14 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 1000000

175 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ದಶರಥ ಸದ್ಾಶಿವ ದನದಮನಿ 81/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 386439

176 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಕಾೊಂತು ಶಿರೋಮೊಂತ ಮಾದರ 44/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 86395

177 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಮಾರುತಿ ದ್ಾದು ನೊಂದಿವಾಲೆ 926/1+2ಕ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 613605

178 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಕಮಲ್ವಾಾ ಸುರೋೊಂದರ ಮುಗಗನನವರ 482/14 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 5.42 471744

179 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಭಾರತಿ ಬಸವರಾಜ ಬುಟಾಳಿ 633/2ಬ ಅಥಣಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.48 328000

180 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಮಹಾದೋವ ಅವನನ ನೊಂದಗಾೊಂವ 104/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.58 97240

181 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Raisin Shed ಬಾಬಾಸಾಬ ರಾವು ಖ್ಯಲೋತ 591/2 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.38 415016

182 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Tractor Subsidy ರಮೆೋಶ ಶಿವಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 162/4 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.35 100000

183 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Tractor Subsidy ಶಿವರುದರಪಾ ಷಣುಮಖ ಬನಸಲೋಡ 314/3 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.2 100000

184 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Tractor Subsidy ನಾಗಪಾ ರಾಮಪಾ ಸನದಿ 42/2K ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ/ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 100000

185 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Tractor Subsidy ಬಾಳಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಮಾದರ 71/3KC ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.2 100000

186 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Tractor Subsidy ಬಾಳಪಾ ಈರಪಾ ಸನದಿ 20/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ/ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.2 100000

187 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Tractor subsidy ಸುರೋಶ ಯಮನಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 16/12,16/15 ಅನೊಂತಪೂರ ಪೋರಲ್ 0.67 100000

188 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Tractor subsidy ಪರಕಾಶ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ನಿಕಕೊಂ 593/2ಅ ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.38 75000

189 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Tractor subsidy ವಿಜಯ ದಶರಥ ದಲಡಮನಿ 279/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 100000

190 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Tractor subsidy ಅಶಲೋಕ ದಶರಥ ದಲಡಮನಿ 278/1ಕ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 100000

191 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ Turmeric Processing ದಿೋರ್ಪ ರಾಯಪಾ ಸತಾರ 858/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1.21 113563

1 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನೊಂದ ಎಸ್ ಮೊಂಟಲರ 281/1ಅ/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.48 22180

2 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಷಣುಮಖ ವಾರ್ 474/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.3 15562

3 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಬಲ್ ಧರೋಪ್ಾಾ ಕೆಲಬುಯ 422/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.43 17844

4 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ರಾಯಪ್ಾಾ ಹಕಕ 52/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.63 26443

5 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಬಿರಾದ್ಾರ 420/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.23 11931

6 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಾ ರುದರಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 119/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.37 17290

7 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಶಿವಪಾ ಅಥಣಿ 92 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.36 18675

8 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ಬಾಬು ಕಕಮರಿ 123/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.35 18156

9 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರರ್ೊಂಗಪ್ಾಾ ಮಲ್ೂಪಾ ನಾಗರಾಳ 64/2ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 23596

10 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಬಿಸಾಬ ಸಾಹೋಬಲಾಲ್ ಮುಜಾವರ 263 ತಲ್ಸೊಂಗ ಮೆನಸಿನ 
ಗಿಡ/ಬದನೆ ಗಿಡ

1.6 150707

11 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲಾ ಸೊಂಗಯಯ ಪೂಜಾರಿ 367/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.3 14019

12 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಸೊಂಗಪಾ ಶಿರಗಿರಿ 116/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.6 26443

13 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ರುದರಪಾ ಮೆೊಂಡಿಗೋರಿ 81/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.25 11682



14 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಗಪಾ ಪವಾಡಿ ಬಡಚ 278/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.32 14953

15 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿದದಪಾ ಬಿಳಿಕುರಿ 124/4 ಅಥಣಿ ಬದನೆ 0.82 82620

16 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮರಾವ ಸಖಾರಾಮ ಚವಾಾಣ 329/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.66 27616

17 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಸೊಂಗ ಲಾಯಪಾ ಬಿರಾದ್ಾರ 32/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.39 18382

18 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಕಲ್ೂಪಾ ಉಮರಾಣಿ 20/2ಅ/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.54 23799

19 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಸಿೊಂಗ ಅಪಾರಾವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 167/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.44 22825

20 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಾಣ ಭೋರು ಕೆೋಸನರ 324/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.42 21788

21 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಪಾ ಲಾಯಪಾ ಯೊಂಗಾರ @ ಯೊಂಗಾರಗಲೋಳ 1197/1ಗ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 18665

22 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ ಕಲ್ೂಪಾ ಗಲ್ಗರ್ 511/1ಬ/3+2+3+4+5 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.4 37437

23 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮರಾವ ಸಿದರಾಮ ಚಮಮಡ 566/3ಡ ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.3 30927

24 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ಸಿದದಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 1088/1ಬ ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 49872

25 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೆೋಶಾರ ಸಿದ್ಾರಯ ಯಾದವಾಡ 94/4 ಅನೊಂತಪೂರ ಅರಿಶಿಣ 0.4 36119

26 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಸನದಿ 356/6 ಅನೊಂತಪೂರ ಅರಿಶಿಣ 0.4 36119

27 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ದಲಡಪ್ಾಾ ಕುರುಬರ 368/11 ಅನೊಂತಪೂರ ಅರಿಶಿಣ 0.6 63377

28 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಅಣಣಪಾ ಮುಡಸಿ 37/2 ಅನೊಂತಪೂರ ಅರಿಶಿಣ 0.6 63377

29 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಶಾಯಮು ಕಾಗವಾಡ 408/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.6 63346

30 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಮಲ್ಕಪಾ ಅರಗಿ 416 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1.2 116724

31 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾವಸಾಬ ಅಪ್ಾಾರಾಯ ಬಿರಾದ್ಾರ 591/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 37831

32 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರಾಯ ಮಹಾದೋವ ಮಾಳಿ 528/1ಅ+1 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.6 63822

33 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಪ್ಾಲ್ ಪ್ಾರಿಸ್ ಕಾಗವಾಡ 598/2ಬ/1+2ಕ+2ಡ ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 100613

34 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಣಣ ಪರಪಾ ಕುದರಿ 570/2ಬ+2ಅ+2ಕ ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.3 28877

35 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ತಿಪಾಣಣ ಡಮಮಣಗಿ 518/2ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.9 91336

36 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪ್ಾದ ಚನನಬಸಪ್ಾಾ ಅವಟಿ 55/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.4 36834

37 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾವಸಾಬ ಸಿದದಪಾ ಕಾಗವಾಡ 327/9 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.3 29887

38 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನಪಾ ಬಸಪಾ ಶಿರಗಲರ 388/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1.2 118000

39 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಾರಮ ದಶರಥ ಮೊೋರ 268/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ನುಗಗ 0.6 26443

40 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋದ್ಾರಿ ರಾಯಗಲೊಂಡ ವಳಸೊಂಗ 5/2ಬ/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.25 12968

41 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ ನಿೊಂಗಪಾ ಮಳಸಿದದನನವರ 606/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.71 26462

42 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮಮದ ಸಾಹೋಬಲಾಲ್ ಜಲಾಲ್ಗಲೋಳ 244/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.32 16204

43 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಲಾಸ ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ಮೊೋರ 267/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ನುಗಗ 0.96 36318

44 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತುೋಪ್ಾಾ ಕೆೊಂಚಪ್ಾಾ ತಲ್ಸೊಂಗ 138/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 17867

45 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಲರಜಹಾನ ಮೆೈನುದಿದೋನ ಡಲೊಂಗರಗಾೊಂವ 320/6 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.95 35939

46 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಅಡಿರ್ಪಾ ಹಲಕುಕೊಂಡಿ 6/1ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.56 24680

47 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾವು ಸದ್ಾಶಿವ ಹಲಕುಕೊಂಡಿ 44/7 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.3 30101

48 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಸಾಬ ಮಹಾದೋವ ಹಲಕುಕೊಂಡಿ 66/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.94 36538

49 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ದಲೊಂಡಿಬಾ ಸನದಿ 57/9 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.41 20750

50 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೊಂಗವಾಾ ಭೋಮಪಾ ಭಜೊಂತಿರ 185/1ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1.21 54040

51 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿೋಬಾಯಿ ಸದ್ಾಶಿವ ಶಿೊಂಗ 79/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.79 23596

52 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಚಚೋೊಂದರ ಸಿದದರ್ೊಂಗ ಕಾೊಂಧಾರ 170/2ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.78 31334

53 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಶಿವಾಜಿ ಶಿೊಂದ 51/1ಅ+1ಬ+2/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 43361

54 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕಮವಾಾ ಮುತುಪಾ ಮಾದರ 56/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 32137

55 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನೊಂದ ಬಸಪಾ ಮಾದರ 31/6 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.4 29726

56 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾತಲೋಬಾ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಅಜತರಾವ 51 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.2 7351

57 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಸೊಂಗನಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 41/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.7 26089

58 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರನಗೌಡ ಬಾಪುಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 64/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.3 29762

59 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳವಾ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಒಡಯರ 441/2ಅ/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.2 13487

60 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಾ ರಾಮು ಕಲಾಲ್ 551/7 ತಲ್ಸೊಂಗ ನಿೊಂಬ/ಪೋರು 0.8 32137

61 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಾವಾ ಭೋಮಪಾ ಬನಸಲೋಡ 167/2 ಅಥಣಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.6 25063

62 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ ಶಿವರಾಮ ಕಾೊಂಬಳೆ 171/1 ಅನೊಂಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.73 30545

63 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ ಬಾಲ್ು ಭಜೊಂತಿರ@ಕೆೈಕಾಡಿ 276/1ಡ ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.35 11996

64 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪಸ 915/1ಕ/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.8 201746

68 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋಶಪ್ಾೊಂಡ & ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಕೊಂಪನಿ 19758

69 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ನಾಗರಾಜ ಝರಾಕಸ 5360



70 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಭೈರಪ್ಾಾ ಮಾಳಿ 601/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 32137

71 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣಾಣ ಮಲ್ೂಪಾ ತೊಂಗಡಿ 234/2ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.41 19755

72 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಹಲನನಪಾ ಹಲನನಳಿಿ 408/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ಪೋರಲ್&ಸಿೋತಾಫಲ್ 1 37831

73 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಕಾಡಪಾ ಕಲ್ಮಡಿ 88/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.4 37009

74 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದರಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಬಿಳಲಿರ 550/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.2 9636

75 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಡಪಾ ಅಪಾಣಾಣ ಕಾಗವಾಡ 30.Jän ಅಥಣಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 37437

76 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಲಯೋತಿಬಾ ಅನನಪ್ಾಾ ಪವಾರ 425/11 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 22518

77 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾ ಸಾಬು ಬಣಜ 407/2ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.4 36685

78 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಅಜುಯನ ಬಾವಡಕರ 19/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 37831

79 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದರಪಾ ಗಿರಿಮಲ್ೂ ಕೆಲರಬು 275 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 18179

80 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುೊಂಡು ಅಬಾ ಚವಾಾಣ 441/3ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.6 26443

81 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತೊಂಗೋವಾಾ ಬಾಜಿರಾಔ ಶೋಗಾೊಂವಿ 14/1.3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.25 12968

82 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾವತಿ ಪರೋಮಾನೊಂದ ವಾರ್ 98 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.8 28361

83 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾಚನನಬಸು ಸೊಂಖ 493/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.4 16210

84 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ ದುೊಂಡಪಾ ಕುೊಂಬಾರ 1159/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.6 26061

85 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಸದ್ಾಶಿವ ಅೊಂಕಲ್ಗಿ 9/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 17142

86 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಸಲೋಮಣಣ ಮಮದ್ಾಪೂರ 194/4ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.74 21708

87 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಅಡಿರ್ಪಾ ನೆೋಮಗೌಡ 857 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.74 30963

88 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಕರ ಅಣಣಪಾ ಖ್ಯಲೋತ 819/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 28686

89 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಕರ ಶಿೋವಪಾ ಜಗದ್ಾಳ 748/1ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 17489

90 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಕಕಪಾ ಅಪಾಣಾಣ ಚೌಗಲಾ 12/1ಅ ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.22 11412

91 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಲಾಸ ನಾರಾಯಣ ಕಾಳೆ 169/3ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.43 20139

92 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಗೊಂಗಾರಾಮ ತಾಳಿಪೋಟ/ಗೌಳಿ 411 ಅಥಣಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.76 58621

93 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಪರಗೌಡ ಲ್ಕಮಗೌಡರ 288/1 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.42 21787

94 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತವನಪಾ ಯಮನಪಾ ಸವದಿ 10/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.36 16479

95 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಗಲೊಂಡ ರಾಮಾ ತಲ್ಸೊಂಗ 899/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 23596

96 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋರಪಾ ಕರೋಪಾ ಕೊಂಕಣವಾಡಿ 255/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.34 16158

97 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಗಪಾ ರಾಮಪಾ ಬಳೆಲಿೋಳಿಿ 524/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.6 26443

98 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಬಿಸಾಬ ಲಾಡಜಿ ಸನದಿ 243/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.95 35939

99 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಗಪಾ ಶಿವಪಾ ಠ್ಕಕನನವರ 243/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.54 28686

100 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಪಾ ಸಿದದಪಾ ಐನಾಪೂರ 1157/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.36 16479

101 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂವಾ ಗಿರಿಮಲ್ೂ ಜಮಖೊಂಡಿ 100/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.43 16731

102 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೊಂಡು ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಚವಾಾಣ 863/ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

103 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಲಯೋತಿಬಾ ಈಶಾರ ಸಾವೊಂತ 559/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 100167

104 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೊಂಗಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಖ್ಯಲೋತ 485/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.4 36992

105 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುೊಂಡಪಾ ಮಲ್ೂಪಪ ಖ್ಯಲೋತ 485/6 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

106 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋೊಂದರ ದುೊಂಡಪಾ ಆಲ್ಗಲರ 546/1ಹ ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

107 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲ್ಗೌಡ ರಾಮು ಸವದಿ 1015/1ಡ ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

108 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನೊಂದ ಕಲ್ೂಯಯ ಮಠ್ಪತಿ 749/2ಬ/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.8 80391

109 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೌಲಾ ಹುಸೋಣಿ ಸವದಿ 476/6,476/7 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

110 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಪೊಂಡರಿ ಸಾವೊಂತ 559/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

111 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆರಬು ಸೊಂತು ಸಾವೊಂತ 498/7 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.8 82459

112 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಜಾಲಾ ಶಿರೋಮೊಂತ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 90/1 ಅನೊಂತಪೂರ ಪಪ್ಾಯಿ 4.6 104753

113 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರವಿೋಣ ಶಿರೋಮೊಂತ ಜಿಬಾಗಲೋಳ 586/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.81 37831

114 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮಗೌಡ ಅಪಾಗೌಡ ನರಸಗೌಡ/ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 386/2 ಕಾಗವಾಡ ಅರಿಶಿಣ 1.1 102765

115 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕರಪಾ ಬಾಳಗೌಡ ಯರೊಂಡಲೋಳಿ 164/1 ಕಾಗವಾಡ ಪಪ್ಾಯಿ 1.2 60435

116 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಪ್ಾಲ್ ನರಸಪಾ ಭನಾಜ 270/1 ಕಾಗವಾಡ ಬಾಳೆ 0.89 57711

117 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭುಜಬಲ್ ನಾಗಪಾ ಕುದರಿ 1052/3 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆೋನಸಿನ ಕಾಯಿ 0.65 67953

118 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಗೌಡ ಭುಜಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 101 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.6 22555

119 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಗುನಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಮಗದುಮ 283/1ಕ6 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.76 54565

120 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾ ದುೊಂಡಪಾ ಕನಕರಡಿಿ 1884/1 ಅಥಣಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 16913

121 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಗುನಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಮಗದುಮ 283/1ಕ6 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 30062

122 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಮಲ್ೂ ಮುರಿಗಪಾ ಧರಿಗೌಡ 1128/6 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.62 55102



123 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಬಲ್ ಧಲಳಪಾ ಕುದರಿ 1083/4 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.7 27534

124 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರತೋಶ ನಿೊಂಗಪಾ ಗುಣವೊಂತಗಲೋಳ 17/3 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 18742

125 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಮಾರುತಿ ಅಕೆಲಕೋಳ 69/4,69/3ಕ ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.2 9777

126 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಪಾ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಬಡಗ 1135/2ಬ/2 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.2 10357

127 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾಾಸ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಬಡಗ 1135/2ಬ/2 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.2 5810

128 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಸಿದದಪಾ ಹಲಗಾರ 1022/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.47 22180

129 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಪ್ಾಲ್ ನಿೊಂಗಪಾ ದ್ಾದಪಾಗಲೋಳ 496/4 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 32137

130 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಖಟಾವಿ 1127/8 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.2 9777

131 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ರಾಯಪಾ ಹಾಡಕರ 1326/6+ಬ+2+5ಬ+1-4 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.58 23596

132 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿ ಮಾರುತಿ ಮೊೋರ 200/3ಬ ಕಾಗವಾಡ ಪೋರು&ಸಿೋತಾಫಲ್ 0.45 21236

133 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೆೋಶ ನಾಯಕು ಮಾಳಿ 488/5ಇ ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.47 22180

134 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶವೊಂತ ನಾಮದೋವ ಪವಾರ 399/1ಅ ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 65483

135 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದತಾು ಶಿರೋಪತಿ ಕರನಾಳೆ 198/4 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.35 21505

136 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಖದೋವ  ತುಕಾರಾಮ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 43/2 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.2 14020

137 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ವಿಠೆಲೋಬಾ ಕೆಲೋರ 291/2ಬ ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.2 14020

138 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನೊಂದ ದ್ಾದ್ಾಸಲೋ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 382/1ಅ ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.37 22482

139 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೊಂಡುರಾಮ ಶೊಂಕರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 404/2ಕ ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.1 54404

140 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಮದೋವ ದತುು ಸಲಯಯವೊಂಶಿ 324/4ಅ ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.35 15274

141 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಕನಾಥ ದ್ಾದ್ಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 489/2 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 16913

142 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಯಮರಾವ ದತುು ಇೊಂಗಳೆ 387/2ಬ ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 37831

143 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಲಯೋತಿಬಾ ತುಕಾರಾಮ ಸಾವೊಂತ 319/1ಅ/3 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.2 13736

144 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಹರು ದ್ಾದ್ಾ ಭಗತ 93/17 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 37831

145 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಯಾಳು ಬಾಬು ಕೆಲೋಳಿ 336/1ಅ/1 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.35 18156

146 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂದಿೋಪ ನರಸಿೊಂಹ ಮಾಳಿ 284 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.9 34984

147 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಾಕ ವಿಲಾಸ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 542/1ಅ ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 16913

148 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ವಾೊಂಡಕ 409/2ಅ ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 16913

149 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿನಾಥ ರಾಮು ಮಾಳಿ 437/2ಅ-ಪ1 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.3 19065

150 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ರಾಮು ಸಲಯಯವೊಂಶಿ 453/1 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.75 38840

151 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೋಶ ಮಹಾದೋವ ಕತಲುರ 57/2 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.5 23596

152 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಯಾನೊಂದ ಧನಪ್ಾಲ್ ಗದಗ 120/3,126/3 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.3 19065

153 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಮಾಳಿ 284 ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.44 25400

154 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿಬಾ ಮನೆಲೋಹರ ಇೊಂಗಳೆ 387/1ಬ ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.95 35939

155 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಅಣಣಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 386/3+4+5+6ಬ ಕಾಗವಾಡ ಬಾಳೆ 1.19 76618

156 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿನನಪಾ ನರಸಪ್ಾಾ ಭನಾಜ 270/1 ಕಾಗವಾಡ ಬಾಳೆ 0.89 57711

157 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಾಾಜೊಂಬು ಪುದ್ಾಳೆ 319/2 ಕಾಗವಾಡ ಪಪ್ಾಯಿ 0.7 38927

158 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ನಾಮದೋವ ಕಾಳೆೋರ್ 65/2ಇ ಕಾಗವಾಡ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.54 25484

159 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಹುಸೋಣ ನದ್ಾಫ 218/2 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 32137

160 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಕ ಬಾಲ್ಪಾ ಕೆಲರಬು 580/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.4 37437

161 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹದೋವ ಸಿದುದ ಕದೊಂ 747/2ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.4 36828

162 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘು ಮುಖಾಜಿ ಕದೊಂ 798/6 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.4 36828

163 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿೋಪಕ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಚವಾಾಣ 1262/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

164 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಲಯೋತಿಬಾ ರಾಜಾರಾಮ ಪವಾರ 499/6 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

165 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಗುರಪ್ಾದ ಸವದಿ 1015/2ಜ ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

166 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋರಬ ಮಾರುತಿ ಪವಾರ 546/1ಿ ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.8 82000

167 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪೊಂಡರಿ ಬಾಭು ಸಾವೊಂತ 559/6 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

168 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರ್ೊಂಗ ನಾಗಪಾ ಕತಲುರ 353 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

169 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚೊಂದರ ಬಾಭು ಕದೊಂ 746/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

170 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಕೊಂಕಣವಾಡಿ 741/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 1 101013

171 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಲಪ್ಾಲ್ ಗಿರಿಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 56 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.8 80385

172 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಭು ಗಿರಿಮಲ್ ಕೆಲರಬು 421/1ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.68 28453

173 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಬಿಸಾಬ ಜಾಪರಸಾಬ ಕರಿಹಾಜಿ 405/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಶಿಣ 0.8 80203

174 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲೊಂಡಿಬಾ ಸೊಂಗಪಾ ಬೊಂಡಗಾರ 512/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.55 24239

175 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿದಗೌಡ ಯಶವೊಂತ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 394/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1.45 43781



176 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ನಿೊಂಗಪಾ ಗುಡಿಪೂರ 163/3ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ&ನುಗಗ 0.45 20829

180 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಾಯವಾಾ ಪುೊಂಡರ್ಕ ಕಾೊಂಬಳೆ 39/17 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 96582

181 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಕಾಕ ಬಸವೊಂತ ಕಾೊಂಬಳೆ 72/3ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 82458

182 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದತುು ಯಲ್ೂವಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 613/2ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.6 25422

183 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋೊಂದರ ಬಾಭಣಾಣ ಬೋವಿನಗಿಡ 447 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 17489

184 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕೆಲಟಾಯಳ 134/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.78 27652

185 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋಲ್ ಕೆೋಶಪಾ ಪೂಜಾರಿ 58/2ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.72 30127

186 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೆೈನುದಿನ ಮರ್ಕಸಾಬ ಡಲೊಂಗರಗಾೊಂವ 302/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.67 26443

187 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿರ್ೋಪಕುಮಾರ ರಾಮಚೊಂದರ ದೋಸಾಯಿ 734

188 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ Galaxy Industries 79296

189 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ Chandraprabha Offset Printers 36400

190 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ Bothara Agro Equipment PVT LTD 22675

191 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಕೌಜಲ್ಗಿ 1322/2 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 30127

192 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಗುಡಾಿಪೂರ 211/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.4 7447

193 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ಮಲ್ೂಪಾ ಗುಮಚ 78/2 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.84 13560

194 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಪಾ ರುದರಪಾ ಶೋಡಶಾಯಳ 30/3 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 27703

195 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಪರಗೌಡಾ ಬಗರ್ 70/2 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 18826

196 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕುಳೆಲಿಳಿಿ 152/4 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.19 24503

197 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಜಿೋವ ಪ್ಾರಿೋಸ ಲ್ಡಗಿ 117/2 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.63 18474

198 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂತಲೋಷ ಮಲ್ೂಪಾ ಗುರಪ್ಾದಪಾಗಲೋಳ 93/1 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.96 62718

199 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಾಸಾಬ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.8 28361

200 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೈನ ಇರಿಗೋಶನ್ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1.46 80233

201 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ಹಟಿಿ 170/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.58 25560

202 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ರೊಂಗಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 173/5 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 15562

203 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಗೌಡ ರಾಮಪಾ ಮಿಜಿಯ 242/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.53 52690

204 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಲೋತಾರ ಆಗಲರೋ  ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಘೆಲೋಷ್ಾರಲೋಡ 41/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.7 72795

205 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಗಮಣಾಣ ಗುರಪಾ ಗುರಪ್ಾದಪಾಗಲೋಳ 45/5,45/10 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.34 16652

206 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲೋಠಾರಿ ಆಗಿರಟಕ್ ಬಾಬು  ಸಾಹೋಬಲಾಲ್ ಜಲಾಲ್ಗಲೋಳ 244/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 30137

207 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠೆಲೋಬಾ ರಾಮಚೊಂದರ ಕುೊಂಬಾರ 141/3k ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 18826

208 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಯಪಾ ವಣಜಲೋಳಿ 1712/1 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.43 22362

209 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈದ ದ್ಾದ್ಾಸಾಬ ಹಸನ್ 6/6 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.41 21269

210 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಭೋಮಪಾ ಮುಡಸಿ 47/1 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.32 16599

211 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರೋಶ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಮಹಾಜನ 430/6 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.58 25560

212 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಧರಪಾ ಶೋಡಬಾಳ 74/1a+1b+1k/1a+1b ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 16673

213 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರರ್ೊಂಗ ಗುರಪ್ಾದ ಆಜಲರ 137/1+2ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.7 32026

214 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಗಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ನೆೋಮಗೌಡ 857 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.6 26443

215 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೈನ ಇರಿಗೋಶನ್ ರಾಮಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಹಲನವಾಡ 222/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.67 28035

216 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೊಂಬಸ್ ಪೈಪ್ಪ ಬಸಪಾ ಶಿಕರಪಾ ಕಲ್ಶಟಿಿ 130 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 16210

217 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೊಂಗಪಾ ಸೊಂಗಪಾ ಮಾಳಿ 414/2ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 18986

218 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಫಿಕ ಮೃತುಜಾ ಬಾರಗಿರ 706 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.71 28410

219 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಭಾಜಿ ಮಾರುತಿ ಜಾಧವ 146/6,145/7 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.65 27198

220 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ ಭೋಮಪಾ ಖ್ಯಲೋತ 231/4ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.37 16731

221 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಬಸವರಾಜ ರಲೋಡಗಿ 53/2ಡ/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.26 20767

222 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾರ್ೋರಿ ಪೈಪಸ 972/6 ತಲ್ಸೊಂಗ ಅರಿಷ್ಟ್ಣ 0.8 81937

223 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ಬಸಪಾ ಜನವಾಡ 113 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.28 18692

224 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಾಾ ಧರೋಪಾ ಹಾಲ್ಳಿಿ 465/3ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 16898

225 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಈರಪ್ಾಾ ಸನದಿ 20.Feb ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.34 15849

1 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭಗವಾನ ಮದುಕರ ಕಾೊಂಬಳೆ 329 ಕಾಗವಾಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 2076

2 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ಜಯಪ್ಾಲ್ ಬಲೋರಗಾರ್ 557/28 ಕಾಗವಾಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.4 6882

3 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ನೆೋತಾಜಿ ಸುಯಯವೊಂಶಿ 323 ಕಾಗವಾಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1.2 10427

4 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ರಮೆೋಶ ರಡಿಿ 162 ಕಾಗವಾಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.8 9270

ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯಪ್ಾಲ್ ಬಲೋರಗಾರ್ 557/28 ಕಾಗವಾಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.4 4215



ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನೆೋತಾಜಿ ಸುಯಯವೊಂಶಿ 323 ಕಾಗವಾಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1.2 3206

ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಮೆೋಶ ರಡಿಿ 162 ಕಾಗವಾಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.8 6351

ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರೋಖಾ ರಾಘರ್ೋೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ತಲ್ಸೊಂಗ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.28 1397

ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಗಲೋವಿೊಂದರಾವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ತಲ್ಸೊಂಗ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.64 3210

ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಿೋತಾಬಾಯಿ ಗಲೋವಿೊಂದರಾವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ತಲ್ಸೊಂಗ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.4 1980

ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರೋಖಾ ರಾಘರ್ೋೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ತಲ್ಸೊಂಗ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1.33 6640

ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಾವುಸಾಹೋಬ ಸತಯಪ್ಾಾ ಅನುರ ಕಾಗವಾಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.6 2989

ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚೋತನ ಶೊಂಕರ ಮೆಣಶಿ 1563/3 ಅಥಣಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 11669

ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನೆೋತಾಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಸಲಯಯವೊಂಶಿ 323/2ಅ/324 ಕಾಗವಾಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 50000

ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯಪ್ಾಲ್ ಭರಮಪಾ ಭಲೋರಗಾೊಂರ್ 557/6 ಕಾಗವಾಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 2400

ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನೆೋತಾಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಸಲಯಯವೊಂಶಿ 323/2ಅ/324 ಕಾಗವಾಡ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.4 2400

ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ Oil Palm Distribution ತಾಳೆ ಬಳೆ 6574

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಸದ್ಾಶಿವ ಪೊಂಡಿತ ಸಾವೊಂತ 515/7 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.2 300000

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ 300000

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮಾರುತಿ ದ್ಾದು ನೊಂದಿವಾಲೆ 44/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.62 400000

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಉಶಾ ರಾಮಚೊಂದರ ದಲಡಮನಿ 278/1ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 300000

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಬ ಸವರಾಜಕೃದ್ಾರಪ್ಾಾ ಬುಟಾಳೆ 409 ಅಥಣಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 7.95 400000

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ರಲಪ್ಾ ಕವಟಿ 515/3 ಅಥಣಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 4 400000

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಬಸರ್ೋಶಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 33/7ಅ ಅಥಣಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 8.2 400000

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಅಣಾಣಪ್ಾಾ ಗುರಪ್ಾದ ನೊಂದ್ಾಗಾೊಂವ 82/6 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 300000

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಬಸಗೌಡಾ ಶಿವಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 4/3 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.92 400000

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ವೊಂದನಾ ಹಣಮೊಂತ ಪ್ಾೊಂಡರ 163/1+2ಬ ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.86 400000

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಅಣಾಣಸಾಬ ಶಿವಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 133 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 400000

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಚೊಂದರಶೋಖರ ಯಲ್ೂಪಾ ವಳಸೊಂಗ 6/7 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 400000

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕಕಪಾ ಚೊಂತಾಮನಿ ಲೆೊಂಡ 33/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.8 400000

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮಹಾದೋವ ಬಸಪಾ ಪ್ಪಡಶೋಟಿಿ 6/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.54 400000

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ರಾವಸಾಬ ನಿೊಂಗಪಾ ಕತಾರಳ 61/3+4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 400000

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ದ್ಾನೆೋಶಾರಿ ಬಸಪಾ ಹಾಲ್ಳಿಿ 206/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 4.31 400000

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮಲ್ಕಪಾ ರಲೋಡಗಿ 867/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 3.33 400000

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ದಲೊಂಡಿರಾಮ ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ಅವಳೆೋಕರ 28/2 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.88 300000

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕಾಡಗೌಡನನವರ 77/2ಬ ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.64 400000

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಕೆೋದ್ಾರಿ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ನಿವರಗಿ 162/2 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.31 400000

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಅಪಾಣಾಣ ಗರಿಮಲ್ೂ ಕುಳೆಲಿೋಳಿಿ 156/1,162/10 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 3.59 300000

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ರಾವಸಾಹೋಬ ರಾಮಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 306/4 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.67 300000

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಧನಪ್ಾಲ್ ಗುೊಂಡಪ್ಾಾ ಘೆಲೋೊಂಗಡಿ 239/3 ಅಥಣಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 5.63 400000

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಇಶಾಯದಮಮದ ಬಾರಗಿರ 705/1 ಅಥಣಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.39 400000

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಸುಶಾೊಂತ ಕಡಲೋರ್ 1083/1 ಅಥಣಿ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 3.7 500000

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಗುರಪ್ಾಾ ಲ್ಚಚಪಾ ಜೊಂಬಗಿ 116/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.04 400000

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಗುರಪಾ ಲಾಯಪಾ ಸಿೊಂಧಲರ 49 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.78 400000

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ದುೊಂಡಪಾ ಖಾಯಡಿ 34/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 4.51 400000

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮಾರುತಿ ದಲೊಂಡಿಬಾ ಕಾಗವಾಡ 30/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.58 400000

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಚನನಬಸಪಾ ಭೋಮಪಾ ನೆೋಮಗೌಡ 27/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 400000

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಗುರಪಾ ಮಚಚೋೊಂದರ ನೆೋಮಗೌಡ 82 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 5.3 400000

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮಾಳಪಾ ಮಹಾದೋವ ದ್ಾಶಾಯಳ 144/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 5.35 400000

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ರಾವಸಾಹೋಬ ನಾನಾಸಾಬ ನಾಗನಲರ 48/8 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.26 400000

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ವಿಠ್ಠಲ್ ತುಕಾರಾಮ ಹರಪಳೆ 77/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 400000

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಮಹಾದೋವ ಉಮರಾಣಿ 36/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.36 300000

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಅರಹೊಂತ ಶಿರೋಮೊಂತ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 56 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.34 300000

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಚೊಂದರಶೋಖರ ಕಲ್ೂಪಾ ಬಳಗರ್ 160/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 300000

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ದೋರ್ೊಂದರ ಕಲ್ೂಪಾ ಬಳಗರ್ 161/1ಅ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.2 300000

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಸೊಂಗಪಾ ಬಸಪಾ ಐಗಳಿ 116/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.2 300000

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಅರವಿೊಂದ ವಸೊಂತರಾವ ಘಾಟಗ 180/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.8 400000



41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಬೊಂಡು ಕಾಶಿೋರಾಮ ಪವಾರ 683/10 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.29 400000

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜ ಪವಾಡೋಪ್ಾಾ ದಲಡಿನಿೊಂಗಪಾಗಲೋಳ 433/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 4.24 400000

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹಟಿಿ 14/10 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 400000

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಪದ್ಾಮವತಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 654/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 400000

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಮಲ್ೂಪಾ ಅವಟಿ 525/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.89 300000

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಕೆೊಂಚಪಾ ಶಿವಪಾ ದಳವಾಯಿ 41/1+2B ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 300000

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಕುಮಾರ ಮಲ್ೂಯಯ ಹರೋಮಠ್ 46/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 300000

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಕಾಡಪ್ಾಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಬಿರಾದ್ಾರ 382/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 300000

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಖೊಂಡು ಗಣು ಪವಾರ 544/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 300000

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬೈರುಬಾ ಪವಾರ 444/1ಡ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.3 300000

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮಹಾದೋವ ಬಸಪಾ ಮಾನಿೊಂಗಪಾಗಲೋಳ 36/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.2 300000

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮಲ್ೂಪಾ ಮಚಚೋೊಂದರ ಅವಟಿ 526/1ಬ ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.1 300000

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮಲ್ೂಪಾ ಮಹಾದೋವ ಸಲೊಂಡಿ 571/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.5 300000

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಟಿವಾಾ ಶೊಂಕರ ಮಾಕಾಣಿ 182/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 300000

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ರಾಯಪಾ ಬಸಗಲೊಂಡ ಸವದಿ 1252/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.71 300000

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಸಿದ್ಾರಯ ಚನನಪಾ ಬಿರಾದ್ಾರ 473/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.6 300000

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಸಿದುದ ಬಾಬು ಸಿದವಾಡಕರ 452/7 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.85 300000

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಈಶ ಾರಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 410/2 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 300000

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಹರಿಗೋಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ನೆೋಮಗೌಡ 857 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.46 400000

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಈರಣಣ ಅಲ್ಗೌಡಾ ಮೆೋೊಂಡಿಗರಿ 41/4 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.8 300000

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಜಲೋತಿಬಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಜಗತಾಪ 120/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.25 300000

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮಹಾದೋವ ಬಸಪಾ ಹಾರಲಗೋರಿ 487/12 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 300000

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮೌಲಾಸಾಬ ಬುರಾನಸಾಬ ನದ್ಾ ಫ 309 ಅನೊಂತಪೂರ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.99 400000

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಪರಕಾಶ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 448/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.4 400000

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶೊಂಕೆರಪಾ ಚನನಪಾ ಬಿಜಜರಗಿ 37/5 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.48 400000

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಸುರೋೊಂದರ ಬಸಪಾ ಕಲ್ಘಟಗಿ 95/3 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 300000

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಯಲ್ೂಪಾ ಮುರಳಿಧರ ಮಿಜಿಯ 523/4 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 300000

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ದಿರ್ೋಪ ರಾಯಪಾ ಸತಾರ 858/1 ತಲ್ಸೊಂಗ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 300000

1
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ರಾಮಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಖ್ಯಲೋತ 536/2 ಅಥಣಿ ಇತರ ಹಲ 0.24 5998

2
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಮುರಗೋಪಾ ಹಣಮೊಂತ ಹುಲ್ಸದ್ಾರ 532/3ಪ1 ಅಥಣಿ ಇತರ ಹಲ 1 9997

3
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಮಲ್ಗೌಡ ಭಲೋಜಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 101 ಅನೊಂತಪೂರ ಇತರ ಹಲ 1 9997

4
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಸುಶಿೋಮಕುಮಾರ ಕಲ್ೂಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 143/3ಬ ಕಾಗವಾಡ ಪ ಜಾ ಹಲ 0.2 4998

5
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಸುರೋಶ ಹುಜರ 854/3ಡ ತಲ್ಸೊಂಗ ಪ ಜಾ ಹಲ 0.2 4998

6
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ರಾಮಚೊಂದರ ಕದೊಂ 5400

7
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಕೆಲೋವಿಡ್-ತರಕಾರಿ ಬಳರಗಾರರ ಪರಿಹಾರ ಧನ 19100

8
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಕೆಲೋವಿಡ್-ತರಕಾರಿ ಬಳರಗಾರರ ಪರಿಹಾರ ಧನ 4800

9
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ರಾಹುಲ್ ಬಾಳಾಸಾಬ ಪೂಜಾರಿ 15000

10
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಕೆಲೋವಿಡ್-ಹಣುಣ ಬಳರಗಾರರ ಪರಿಹಾರ ಧನ 264375

11
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಕೆಲೋವಿಡ್-ತರಕಾರಿ ಬಳರಗಾರರ ಪರಿಹಾರ ಧನ 107550

12
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಕೆಲೋವಿಡ್-ತರಕಾರಿ ಬಳರಗಾರರ ಪರಿಹಾರ ಧನ 28088

13
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಕೆಲೋವಿಡ್-ತರಕಾರಿ ಬಳರಗಾರರ ಪರಿಹಾರ ಧನ 472569

14
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಕೆಲೋವಿಡ್-ಹಣುಣ ಬಳರಗಾರರ ಪರಿಹಾರ ಧನ 4850

15
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಕೆಲೋವಿಡ್-ಹಣುಣ ಬಳರಗಾರರ ಪರಿಹಾರ ಧನ 530588

16
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ನಿಜವಾಾ ಚೊಂತಾಮಣಿ ಸತಯನಾಯಿಕ 233750

17
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಗೌರವಾಾ ಸತುಪ್ಾಾ ಕೆಲರವಿ 10240

18
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋಮು ಕಾೊಂಬಳೆ 2560

19
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ರಮೆೋಶ ರಾಜಾರಾಮ ತಳಕೆೋರಿ 4480

20
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಬಸಗೌಡ ಶಾತವ ಭಜೊಂತಿರ 160000

21
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಬಸವರಾಜ ಮುರಳಿಧರ ಬನಸಲೋಡ 160000

22
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಚನನಪಾ ಸದ್ಾಶಿವ ಕಾೊಂಬಳೆ 60000

23
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಸದ್ಾಶಿವ ಶಿವರಾಮ ಕಾೊಂಬಳೆ 154270

24
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ರಾಜು ಮಾದರ 213978



1 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ಎಸ್-03) ರಾಮಾ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಚೌಗುಲೆ 265/*/* ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.33 0.28976

2 ಅದೃಶ ಬಾಬು ಯರಗಲಪಾ ಅ/*/1ಅ ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.79484

3 ನಾಗನಗೌಡಾ ಬಸರ್ೊಂಗಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 98/*/3 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.60792

4 ಪ್ಾರಿೋಸ್ ಜಿನನಪ್ಾಾ ದಲಡಿಕಲ್ೂಣಣವರ 72/*/* ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.57164

5 ಬಾಹುಬರ್ ಬಾಬು ಬಡವಣಣವರ 165/*/2 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.49 0.35618

6 ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಬಾಬು ಸನದಿ 40/*/1 595/*/* 605/*/* ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.44 0.35283

7 ಬಾಬು ಜಿನನಪ್ಾಾ ಸೊಂಕೆೋಶಾರ 390/*/2 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.39353

8 ಧಮಯರಾಜ ಅಜುಯನ ಜಕಕಣನವರ 266/*/10 253/*/3 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.43 0.35506

9 ಹನುಮೊಂತ ನಾಗಪ್ಾಾ ಕೆೋದ್ಾರಿಗಲೋಳ 26/*/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.45 0.31359

10 ಚದೊಂಬರ ಚನನಪ್ಾಾ ಪಟಿಣಶೋಟಿಿ 421/*/2 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.3562

11 ನಾರಾಯಣ ಸುಬಾರವ ಬಸರಗ 7/*/1 7/*/7 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.98 0.95999

12 ನೆೋತಾಜಿ ಟಲೋಪಣಾಣ ನಾರ್ಯಕರ 252/*/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.72405

13 ಅನೊಂತರಾವ ಸುಬಾರವ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 120/*/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.75442

14 ಸಚನ ಸುರೋಶ ಶಿವೊಂಗಕರ 14/RS/8 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಕಾಜು 0.60 0.22041

15 ಅಮಿೋತ ರವಿ ಮಠ್ದ 108/*/4 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.80 0.80007

16 ಗುೊಂಡು ದೋರ್ೊಂದರ ದಲಡಿಕಲ್ೂಣಣವರ 509/*/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.47766

17 ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಟಲೋಪಕರ 66/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.35992

18 ಪರಶರಾಮ ಕೆಲೋಣೆರಿ ಬಳಗಾೊಂವಕರ 66/*/2 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.64 0.62753

19 ಮದು ಮಾರುತಿ ಟಲೋಪಕಾರ 85/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.54626

20 ಭೋಮಣಾಣ ಬಸವೊಂತ ಕುರಬರ 67/*/2+3+4+4ಅ 1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.35992

21 ಶಿವಾನೊಂದ ಸದಪ್ಾಾ ಕುೊಂಬಾರ 141/*/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.50 0.52735

22 ಬಾಹುಬರ್ ಪ್ಾರಿೋಸ ಜಕಕಣಣವರ 224/*/10 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.35788

23 ನಾರಾಯಣ ಜಲಯೋತಿಬಾ ಮೊೋಹನಗೋಕರ 34/*/3ಇ ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.36196

24 ಸೊಂಜಿೋವ ರಾಮಪ್ಾಾ ಪಟಾತ 37/*/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.35664

25 ಗುೊಂಡು ರ್ೈಜು ಚೌಗುಲೆ 21/*/21 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.55 0.59597

26 ಶಿವಾಜಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಉಪಯ ಮಲಾೂರಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 180/*/1  ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.70 0.67882

27 ದಯಾನೊಂದ ಭರಮು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 14/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಕಾಯಬಜ 0.80 0.81239

28 ರಾಮು ಶಿವರಾಯಿ ಗುಡಾಜಿ 16/2ಅ ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.63380

29 ಉಮೆೋಶ ರಾಮಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 16/1 ಕಾಕತಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.6 1.51603

30 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (ಡಿ-02) ಮಾರುತಿ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಜಿರರ್ 95/*/2 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಕಾಯಬಿಜ 3.11 1.13545

31 ಚದೊಂಬರ ಚನನಪ್ಾಾ ಪಟಿಣಶೋಟಿಿ 411/*/2 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಕಾಯಬಿಜ 0.6 0.63904

32 ಬಸವನಿ ಸಿದ್ಾರಯಿ ಪ್ಾಕರ 254/*/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಬದನೆ 0.87 0.87659

33 ರಾಜು ಬಾಳಪ್ಾಾ ನಿಲ್ಜಕರ 79/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.80 1.73851

34 ಕೆೋಶವ ದೋವಪ್ಾಾ ಆನೊಂದ್ಾಚ 34/2, 34/7, 34/9, 34/10 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53498

35 ಸಾಗರ ಪರಶುರಾಮ ಬಡವನಾನಚ 16/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63227

36 ರಾಜು ಯಶವೊಂತ ಚೌಗುಲೆ 14/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.55 0.54123

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಗೋರು ಹಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಚೊಂದರ ಯಲ್ೂಪಾ ಶಹಾಪೂಕಯರ 35/*/2 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.80 0.096

38 ನಾಗಲೋ ಸಾತೋರಿ ಕಾೊಂಚದ 36/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.40 0.048

39 ಹಲನನಪಾ ಗೊಂಗಾಜಿ ಪನನಳಕರ 321/*/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.40 0.048

40 ರ್ೈಜು ರಾಮು ಗುರವ 302/*/7 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.40 0.048

41 ಮಲ್ೂಪಾ ಶಟುಿ ಭಾತಕೊಂಡ 29/*/1/3 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.60 0.072

42 ನಾರಾಯಣ ಸುಬಾರವ ಸಾವೊಂತ 238/*/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.40 0.048

43 ಅಶಲೋಕ ದತುು ಹಬಾುಳಕರ 187/*/* 188/*/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.80 0.096

44 ಅಣಣಪಾ ಡಕಕಪ್ಾಾ ಸನಿನ 172/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.70 0.084

45 ಉಷ್ಾ ಜಿನನಪ್ಾಾ ಮುತಗಿ 212/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 2.00 0.24

46 ಬಾಳೆ ಹಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಚೊಂದರ ಹಲವಪ್ಾಾ ಕುಗಚ 69/*/1ಅ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.21420

47 ಮಶನು ಸಾತೋರಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಉಪಯ ಗಾವಡಾ 347/*/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.09180

48 ಪರವಿೋಣ ಶರದ ಬಾವಡಕರ 4/*/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.61200

49 ಸೊಂಜಯ ಶಿವನಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 149/*/3 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ  ಬಾಳೆ 0.80 0.24480

50 ತರಕಾರಿ ಹೈಬಿರಡ್ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಾ ಬಾಳೆಕುೊಂದಿರ 531/*/8ಕ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ ಟಲಮೆಟಲ 0.40 0.08

51 ಬಸಪ್ಾಾ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಬೊಂಗಾರಿ 160/ಪ್ಾೂ ನೊಂ/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಹರಕಾಯಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.40 0.08

52 ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಬಸಪ್ಾಾ ರಾಮನಕಟಿ 81/ಪ್ಾೂ ನೊಂ/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಹರಕಾಯಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.40 0.08



53 ಭರಮಾ ಅಪೂಾೋಜಿ ರಾಯಪಾಗಲೋಳ 111ಪ್ಾೂ ನೊಂ/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಹರಕಾಯಿ 0.20 0.04

54 ಅಪುಾಗೌಡಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 826/*/1ಅ 826/*/1ಬ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಿನಸ 0.60 0.12

55 ಗೊಂಗವಾ ಗಿಡಿಪ್ಾಾ ಗಣಾಚಾರಿ 212/*/4 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಪ.ಜಾ ಟಲಮೆಟಲ 0.40 0.080

56 ಅಶಲೋಕ ಈರಪ್ಾಾ ತಳವಾರ 227/*/2ಅ/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 0.60 0.120

57 ಸಚನಕುಮಾರ ದುಗಯಪ್ಾಾ ತಳವಾರ 152/*/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಪ.ಜಾ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಬದನೆ 1.00 0.200

58 ಸಲಪಣಾಣ ಸಿದ್ಾರಯಿ ಬಸವಣಣವರ 57/*/8 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಪ.ಪೊಂ ಟಲಮೆಟಲ 0.53 0.106

59 ಸಣಣಪ್ಾಾ ಗೊಂಗಪ್ಾಾ ತಲಲ್ಗಿ 56/*/11, 56/*/13 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಪ.ಪೊಂ ಬೊಂಡಿ 0.50 0.10

60 ಬಸಪ್ಾಾ ಬಸಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 76/*/3 ಕಾಕತಿ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.20 0.04

61 ಸಿದದಪ್ಾಾ ಬಸಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 76/*/3 ಕಾಕತಿ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.20 0.04

62 ರಾಮಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 76/*/3 ಕಾಕತಿ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.12

63 ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 76/*/3 ಕಾಕತಿ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.080

64 ಕರಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 76/*/3 ಕಾಕತಿ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.57 0.114

65 ಸಿಬ ಹಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಮೆೋಶ ದಸುರಕರ 159/*/7 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಸಿೋಬ 0.60 0.05472

66 ಶಿವಯಾಯ ಕಲ್ೂಯಾಯ ಗಣಾಚಾರಿ 74/RS/6 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಸಿೋಬ 0.80 0.07296

67 ಬಾಳೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದೋರ್ೊಂದರ ಬಾಬು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 23/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.10200

68 ಗೋರು ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸೊಂಜಿೋವಿನಿ ಅಮಿೋತ ದೋಶಪ್ಾೊಂಡ 186/*/6 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.30 0.0120

69 ಸುಶಾಮ ಅಪ್ಾಾಸಾಹೋಬ ನರಹಟಿಿ 179/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 1.00 0.0400

70 ಬಸವರಾಜ ಜೊಂಬಪ್ಾಾ ಚನನಶಟಿಿ 148/*/6 148/*/7 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 1.20 0.0480

71 ತುಕಾರಾಮ ಜಲಯೋತಿಬಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 245/*/3 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.40 0.0160

72 ಸೊಂಯಜ ಭಾವಕು ರ್ೋತಾಳ
282/*/1ಅ ಉಚಗಾೊಂವ

ಸಾಮನಯ
ಗೋರು 0.40 0.0160

73 ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಭರಮಾ ಬಲೋಗನ 79/6 79/4 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.40 0.0160

74 ಬಸನಗೌಡಾ ಕಲ್ಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 109/3ಬ ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.60 0.0240

75 ವಿಷುಣ ಗುೊಂಡು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 111/*/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.60 0.0240

76 ಬಾಬು ಸುಬಾರವ ಜಲೋಶಿ
298/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ

ಸಾಮನಯ
ಗೋರು 1.00 0.0400

77 ಸಲೋಮಣಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮರುಚ
260/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ

ಸಾಮನಯ
ಗೋರು 0.60 0.0240

78 ಕೃಷ್ಾಣ ಗಾವಡು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 386/*/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 1.00 0.0400

79 ಮಾರುತಿ ಗುೊಂಡು ಮುೊಂಚೊಂಡಿಕರ 367/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 1.00 0.0400

80 ಅಜುಯನ  ಓಮಣಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 180/*/4 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.40 0.0160

81 ಮಾರುತಿ ಭಾವಕು ಪ್ಾವೂಸಕರ 185/*/2ಬ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 1.00 0.0400

82 ವಸೊಂತ ಲ್ಲಮಣಾಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 176/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.40 0.0160

83 ಪರಕಾಶ ಧಾಕಲ್ು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 346/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 1.00 0.0400

84 ಮನೆಲೋಹರ ಪರಶರಾಮ ರ್ೋತಾಳ 107/*/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.80 0.0320

85 ಭರಮಾ ಸಲೋಮಣಾಣ ಮರುಚ 259/*/12 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.40 0.0160

86 ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ತಾನಪ್ಾಾ ಮರುಚ
203/*/1ಅ ಉಚಗಾೊಂವ

ಸಾಮನಯ
ಗೋರು 1.00 0.0400

87 ಮಾರುತಿ ಶೋಟುಿಪ್ಾಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 124/ಅ ಉಚಗಾೊಂವ ಪ.ಜಾ 0.40 0.016

88 ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅೊಂಜರ್ ಸುನಿೋಲ್ ದೋಶಪ್ಾೊಂಡ 268/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಮಾವು 0.40 0.013

89 ತೌಸಿೋಫ ಅಲಾೂವುದಿದನ ಫಣಿಬೊಂದ 122/1, 122/2, 106/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಮುಸಿೂೊಂ ಮಾವು 4.00 0.13

90 ಮೊೋದಿನಸಾಬ ಸರದ್ಾರಸಾಬ ಶೋಖಜಿ 122/6 122/4 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಮುಸಿೂೊಂ ಮಾವು 0.40 0.013

91 ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಪರದಿೋಪ ವಸುಪ್ಾಲ್ ಬಾಗಿ 204/*/ಬ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ತರಕಾರಿ 1200 ಚ.ಮಿೋ 0.75

92 ದೋವಪ್ಾಾ ಕಾಳು ಶೋಳಕೆ 107/*/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ         
ಗೋರು

1600 ಚ.ಮಿೋ 0.75

93 ಹಸಿರು ಮನೆ Planting Material ಸುರೋಶ ಯಲ್ಗೌಡಾ ಹುಬುಳಿಿ 1801/1ಅ ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಸವೊಂತಿಗ 0.10 0.70

94 ದಶರಥ ಮಲ್ೂಸಜಾಯ ಪ್ಾಟಿೋಲ್
605/2 ಬಳಗಾವಿ

ಜೈನ
ಜಬಯರಾ 0.10 0.70

95 ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಮರ್ಚೊಂಗ ಭರಮಾನಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಯಳಗುಕರ 56/*/2ಅ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.35 0.056

96 ಮಹಾದೋವ ಯಶವೊಂತ ಟಲೋಪಕಾರ 75/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.30 0.048

97 ಬಸಪ್ಾಾ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಬೊಂಗಾರಿ 160/ಪ್ಾೂ ನೊಂ/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಹರಕಾಯಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.40 0.064

98 ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಬಸಪ್ಾಾ ರಾಮನಕಟಿಿ 81/ಪ್ಾೂ ನೊಂ/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಹರಕಾಯಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.40 0.064

99 ಭರಮಾ ಅಪೂಾೋಜಿ ರಾಯಪಾಗಲೋಳ 111/ಪ್ಾೂ ನೊಂ/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಹರಕಾಯಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.20 0.032

100 ಅಪುಾಗೌಡಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 826/*/1ಅ 826/*/1ಬ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.096



101 ಮಹಾದೋವ ರಾಮಾ ಬಾಳೆಕುೊಂದಿರ 531/*/8ಕ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ ಟಲಮೆಟಲ 0.40 0.064

102 ಪರವಿೋಣ ಅಣಾಣಸಾಹೋಬ ಕಾಕತಕರ 352/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಬದನೆ 0.40 0.064

103 ಶಿವಾಜಿ ರಾಮಾ ಟಲಪಕರ 380/1+2+3+4/3 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.30 0.048

104 ಸಚನಕುಮಾರ ದುಗಯಪ್ಾಾ ತಳವಾರ 152/*/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ, ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.20 0.192

105 ಗೊಂಗಪ್ಾಾ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ವಾರ್ಕಾರ 270/*/* ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.60 0.096

106 ರಾಮಾ ಶಿವರಾಯಿ ನಾಗಲೋಜಿಚ 71/*/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.37 0.0592

107 ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬೈರು ಮುಕುಯಟ 368/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.30 0.048

108 ಶೊಂಕರ ಭರಮಣಾಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 376/*/ಅ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.30 0.048

109 ರ್ೊಂಕಮಾಮ ರ್ೊಂಕಟರಮಣ ನಾಯಕ 58/*/19 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.38 0.0608

110 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾೊಂತಿರಕರಣ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ರಾಮಚೊಂದರ ಜಾಧವ 345/*/* 346/*/* 264/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 1 0.75

111 ತಾನಾಜಿ ಧಾಖಲ್ು ಕಲೆಯಕರ 246/*/5 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 1 0.75

112 ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ ಶಿವಯಾಯ ಕಲ್ೂಯಾಯ ಗಣಾಚಾರಿ 74/RS/6 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ 1 2.0

113 ಗುೊಂಡು ಧಾಖಲ್ು ನಾಯಿಕ 84/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಪ.ಪೊಂ 1 2.0

114 ಪ್ಾರಥಮಿೋಕ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ರ್ೈದೋಹ ವಿನಾಯಕ ನಾಯಿಕ 69/*/21 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಹಣುಣ ಮತುು ತರಕಾರಿ 1 9.98

115 ಪರಸಾದ ಮಾರುತಿ ಬಲೋಕಡ 372/*/5 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 1 10.0

116 ಅಮಿೋತಾ ಕೃಷ್ಾಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 36/*/2 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 1 10.0

117 ಸಿಮತಾ ಪರವಿೋಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 134/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 1 9.98

118 ತರಕಾರಿ , ಹಲವು, ಹಣುಣ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲ್ು ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಕಷನಸಿೊಂಗ ಜಯಸಿೊಂಗ ರಾಜಪುತ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 1 0.15

119 ಶಿವಪ್ಾಾ ಜಾೊಂಪಣಣ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 1 0.15

120 ಪರತಾಪಸಿೊಂಗ ಜಯಸಿೊಂಗ ರಜಪುತ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 1 0.15

121 ಕೃಷ್ಾಣ ದ್ಾದು ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 1 0.15

122 ಗೊಂಗಾರಾಮ ದ್ಾದ್ಾ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 1 0.15

123 ಮಹಾದೋವಿ ಮುದಕಪ್ಾಾ ಕಲ್ಗುರಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 1 0.15

124 ಮೊಂಜುನಾಥ ಪರಕಾಶ ಜಾದವ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 1 0.15

125 ಶೌಕತರ್ ಡಿ ಹಲನಾನಪುರ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 1 0.15

126 ಸುರೋಶ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕಾಳಣಣವರ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 1 0.15

127 ಸೊಂಜಯ ಪುೊಂಡರ್ಕ ಲ್ಮಾಣಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 1 0.15

128 ರೈತರಿಗ ತರಬೋತಿ ಪರಶುರಾಮ ಜಾಧವ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.0077

129 ವಿನಾಯಕ ಜಾಧವ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.0077

130 ಭರಮಾಣಿ ಯಳಗುಕರ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.0077

131 ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಗುರವ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.00769

132 ಮಾರುತಿ ಟಲಪಕಾರ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.00769

133 ಸುರೋಶ ಟಲೋಪಕಾರ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.00769

134 ಪರಕಾಶ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಟಲೋಪಕಾರ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.00769

135 ಜಲಯತಿಬಾ ರಾಮಾ ಟಲೋಪಕಾರ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.00769

136 ಕೆೋದ್ಾರಿ ಭೋಮಾ ಟಲೋಪಕಾರ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.00769

137 ಮಹಾದೋಔ ಯ ಜಾಧವ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.00769

138 ಬಾಳಪಾ ನಾಗಪಾ ಕುರುಬರ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.00769

139 ರಮೆೋಶ ರಾವುತ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.00769

140 ಸಿದ್ಾರಮ ಯ ಜಾಧವ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.00769

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸೊಂರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಾಯದಡಿ ಪ್ಾರ್ಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಉದಯ ವಾಸುದೋವ ಬಲೋಸಲೆ 129/*/16 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ದಲಡಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1760 0.528

142 ಸಾಗರ ರ್ೊಂಕಟೋಶ ಹುದ್ಾದರ 36/*/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಜಬಯರಾ 1656 0.4968

143 ಮೊಂಗಲ್ ಉಮೆಶ ಹುದ್ಾದರ 36/*/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಜಬಯರಾ 2096 0.6288

144 ಸದ್ಾನೊಂದ ಶೊಂಕರರಾವ ಕಾವಿಳಕರ
155/9 ಕಾಕತಿ

ಸಾಮನಯ
ದಲಡಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1000 0.30000

145 ಪರಶರಾಮ ನಾನು ಗಿರಿಮಲ್ 143/4 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗುಲಾಬಿ 2080 0.43760

146 ಸೊಂರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಾಯದಡಿ ಪ್ಾರ್ಥೋನ್ ಹಲವಿನ ಗಿಡಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮೊಂಗಲ್ ಉಮೆಶ ಹುದ್ಾದರ 36/*/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಜಬಯರಾ 2096 0.52400

147 ಸಾಗರ ರ್ೊಂಕಟೋಶ ಹುದ್ಾದರ 36/*/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಜಬಯರಾ 1656 0.41400

148 ಅಖೊಂಡೋಶಾರ ಅಪಾಯಾಯ ಸಣಣಹುಡಗಣಣವರ 80/1ಕ ಬಾಗೋವಾಡಿ ಪ.ಪೊಂ ಸೋವೊಂತಿ 1000 0.25000

149 ಸೊಂರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಾಯದಡಿ ಪ್ಾರ್ಥೋನ್ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ತಾನಾಜಿ ಅಪಾಯಾಯ ಸೊಂತಾಜಿ 358/*/3 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ದಲಡಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2500 0.31250

150 ಉದಯ ವಾಸುದೋವ ಬಲೋಸಲೆ 129/*/16 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ದಲಡಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1760 0.22000

151 ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಮಹಾಬಲೆೋಶಾರ ನಲರ್ 284/*/1 ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ ದಲಡಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1000 0.12500

152 ಪರಶರಾಮ ನಾರಾಯಣ ಝೊಂಗರುಚ 100/2 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ದಲಡಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1000 0.12500



153 ಪರಶರಾಮ ನಾನು ಗಿರಿಮಲ್ 143/4 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1000 0.12500

154 ಸದ್ಾನೊಂದ ಶೊಂಕರರಾವ ಕಾವಿಳಕರ 155/9 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ದಲಡಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1000 0.12500

155 ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜ ಗಿರಿಯಪ್ಾಾ ಮೆೋಟ 250/2 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ 2916 1.1428

156 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರಕರಣ ಶಿವಾನೊಂದ ಗುರುಜಿ ಅಲೌಕಕ ಧಾಯನ ಮೊಂದಿರ 118/5 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ 0.4 0.18

157 ಶಿವನಗೌಡಾ ಕಲ್ಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 106/2ಬ+3/2 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ 0.4 0.63

158 ಮಹಾದೋವ ಶಿವಪುತರಪ್ಾಾ ಮಾಳಗಿ 34/2 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ 0.4 0.1396

159 ಕಲ್ಗೌಡ ಗೌಡಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 161/2 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ 0.4 0.448

160 ರುದರಪ್ಾಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾನಿ 248/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ 0.4 0.2

161 ಲ್ರ್ತಾ ವಿಶಾನಾಥ ತೊಂಡಲೋಲ್ಕರ 109/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.4 0.1596

162 ಬಾಬು ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಲ್ಟಿಿ 44/4ಬಿ ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ 0.4 0.1

163 ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ಅಶಲೋಕ ಭಗವೊಂತ ಅಕನೆಲೋಜಿ 826/2 826/3 ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.36 0.02700

164 ಪರಶುರಾಮ ಸುರೋೊಂದರ ಚೌಗಲೊಂಡು ಉಪಯ ಬುಡವಿ
597/1 ಬಳಗಾವಿ

ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ
0.60 0.04500

165 ಖನಪಾ ಬಿೋರಪಾ ಕುರಬರ ಉಫಯ ಸೈಬಣಣವರ 603/*, 534/*, 775/* 775/2 ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.99 0.07425

166 ರಾಮನಗೌಡಾ ಬಾಬುಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 243/3 109/3 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಟಲಮೆಟಲ 1.00 0.07500

167 ಸಿದದನಗೌಡಾ ಬಾಬುಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್
29/2, 30/2 ಬಾಗೋವಾಡಿ

ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.07500

168 ಬಾಹುಬರ್ ಅಶಲೋಕ ದೋಸಾಯಿ 2/5, 2/6 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.06000

169 ಬಾಳು ರ್ೋೊಂಕು ಸಾವೊಂತ 30/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 1.00 0.07500

170 ಬಾಳಾರಾಮ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಚೌಗುಲೆ 89/1, 138/1, 123/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.03700

171 ಹಣಮೊಂತ ನಾಗಪ್ಾಾಕೆೋದ್ಾರಿಗಲೋಳ 26/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.07500

172 ಚೊಂದರಪಾ ಚನನಬಸಪಾ ಅೊಂಗಡಿ 284/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ, ಬದನೆ, 

ಟಲಮಾಟಲ
0.99 0.07425

173 ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕೃಷ್ಾಣ ಸಾವೊಂತ 173/ಡ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.80 0.05355

174 ಬಾಳರಾಮ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪೂೋನಜಿ 99/*/* ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಬಟಾಟಿ 0.45 0.03390

175 ನಾರಾಯಣ ಯಲ್ೂಪಾ ಶಿೊಂದಲೋಳಕರ 172/*/ಅ ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.80 0.06000

176 ಶಿವಬಸಪಾ ಸಿದದಪಾ ಚೌಗುಲೆ 25/*/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಬಟಾಟಿ 0.45 0.03390

177 ಅಶಲೋಕ ದತುು ಹಬಾುಳಕರ 124/ಅ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.51 0.03888

178 ಅಶಲೋಕ ಟಲೋಪಣಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 178/*/10ಬ ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.07500

179 ನಾರಾಯಣ ಯಲ್ೂಪಾ ಬಳಗಾೊಂವಕರ 148/*/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.03700

180 ಮೊೋಹನ ಚನನಬಸಪಾ ಅೊಂಗಡಿ 284/*/1ಅ ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಬಾಳೆ, ಬದನೆ, 

ಟಲಮಾಟಲ
1.09 0.08152

181 ಮಾರುತಿ ಫಕೋರಪ್ಾಾ ಚೊಂವಗಲೋಳ 55/*/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.92 0.06900

182 ಭಾರತಿ ಮಾರುತಿ ಚೊಂವಗಲೋಳ 67/*/8 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.06000

183 ವಿಠ್ಠಲ್ ಟಲೋಪಣಣ ಸುತಾರ 142/1, 142/9 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.07500

184 ದಯಾನೊಂದ ಭರಮು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 27/*/2ಬಿ, 26/*/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.07500

185 ಗೊಂಗಾಧರ ಓಮಣಾಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 29/*/1, 15/*/4 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.07500

186 ಕೃಷ್ಾಣ ಓಮಣಾಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 29/*/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.07500

187 ಕಲ್ೂಪಾ ನಾಗಲೋಜಿ ಹುದ್ಾದರ 33/*/2, 175/*/4 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.06000

188 ಗುೊಂಡು ರ್ೈಜು ಚೌಗುಲೆ 21/*/21 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.48 0.03600

189 ಮಾರುತಿ ಬರಮಾ ಚೌಗುಲೆ 123/*/3, 30/*/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.07500

190 ಬಾಳಕೃಷ್ಾಣ ಖಾಚು ತರಸ 328/5 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.60 0.03525

191 ಗಾವಡು ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 322/9 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.62 0.04665

192 ವಿದ್ಾಯಧರ ಶಿರೋಮೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 602/2 ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.60 0.03435

193 ವಸೊಂತ ಭಗವೊಂತ ಅಕನೆಲೋಜಿ 825/6ಅ, 826/2, 825/3 ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.40 0.02761

194 ಮೊೋದಿನಸಾಬ ಸರದ್ಾರಸಾಬ ಶೋಖಜಿ 252/1 ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಮಾವು 0.80 0.06000

195  ಮಾಣಿಕ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಶೊಂಕರಗೌಡ 45/2 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಮಾವು 0.60 0.04500

196 ಇೊಂದಿರಾ ಮಾಣಿಕ ಶೊಂಕರಗೌಡ 45/2 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಮಾವು 0.60 0.04500

197 ಗೊಂಗಾಧರ ಬಾಲ್ು ಗುರವ

56/1

ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಮಾವು 1.00 0.06345

198 ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ರ್ೊಂಕೆಲೋ ಸಾವೊಂತ 173/ಕ, 251/1, 125/6 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 2.00 0.15000

199 ಮಾರುತಿ ಭರಮಾ ಸಾವೊಂತ 22/*, 23/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಗೋರು 0.80 0.06000

200 ಮಹೋಶ ದ್ಾಖಲ್ು ಪ್ಾಟಿೋಲ್
176/*/1

ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.28 0.021

201 ಮಾರುತಿ ಕೆೋದ್ಾರಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 10/1ಬ, 165/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.72 0.054



202 ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಶೊಂಕರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 194/1. 192/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.03

203 ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಈರಪ್ಾಾ ಹುದ್ಾದರ 179/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.075

204 ಬಾಳು ಸಿದದರಾಯಿ ಲೆಲೋಕಳೆ 7/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.05269

205 ಸಾಗರ ಭಾವಕು ಹುದ್ಾದರ 168/13 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

206 ಸೊಂತಾರಾಮ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕುರುಡ 85/12, 95/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

207 ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 134/1A ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

208 ತುಕಾರಾಮ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 154/2 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

209 ಬಾಳು ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 134/1ಅ ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

210 ಗುೊಂಡು ಸುಭಾಣಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 47/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

211 ಪರಶುರಾಮ ರ್ೈಜು ಚೌಗುಲೆ 141/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

212 ದತಾುತರಯ ಸೊಂತಾರಾಮ ಚೌಗುಲೆ 99/4 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

213 ಸೊಂಬಾಜಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 35/2, 35/3 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

214 ಹರಿ ರಾಮು ಬಳಗಾೊಂವಕರ 173/6, 173/7 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

215 ಪರತಾಪ ಗುೊಂಡು ಚೌಗುಲೆ 78/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

216 ನಾಗೋೊಂದರ ಗುೊಂಡು ಚೌಗುಲೆ 78/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ  ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

217 ಪರಶುರಾಮ ಗುೊಂಡು ಚೌಗುಲೆ 78/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02

218 ಮಾರುತಿ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 21/1, 51/16 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

219 ಭಾವಕು ಭರಮು ಚೌಗುಲೆ 89/2 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

220 ಭಾವಕು ಹಮಣಾಣ ಚೌಗುಲೆ 194/2 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ 0.18 0.013

221 ಮಹಾದೋವ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಚೌಗುಲೆ 123/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

222 ನಾಗೋೊಂದರ ಮಹಾದೋವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 49/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

223 ರೋಣುಕಾ ಸಲೋಮನಾಥ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 180/15 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

224 ಬಾಜಿರಾವ ರ್ೈಜು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 56/2 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.41 0.03092

225 ಪರಶುರಾಮ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ನಾರ್ಯಕರ 177/10 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ 0.18 0.013

226 ಗೊಂಗಾಧರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 20/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

227 ಬಾಳು ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 37/3 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.27 0.02

228 ಸಲಮಣಾಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮರುಚ 259/5 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.80 0.06

229 ಬಾಳಕೃಷ್ಾಣ ಮೊನಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 71/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 1.60 0.12

230 ಕೃಷ್ಾಣ ಗಾವಡು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 386/*, 355/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 1.60 0.12

231 ಆನೊಂದ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 134/1ಬ ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

232 ಆನೊಂದ ಗುೊಂಡು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 34/5 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

233 ಶೊಂಕರ ಕೃಷ್ಾಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 39/2 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

234 ಭೈರನಾಥ ಮಹಾದೋವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 49/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

235 ಪರಶರಾಮ ಭಾಪು ಸೊಂಬಾಜಿ 31/2/ ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

236 ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಮಾರುತಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 28/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

237 ನಾರಾಯಣ ಜಲಯೋತಿಬಾ ಮೊಹನಗೋಕರ 34/3ಇ ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

238 ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪರಶುರಾಮ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 51/3 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

239 ಕಲ್ೂಪಾ ಈರಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 38/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

240 ಸಲಮನಾಥ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 180/5 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

241 ದೋವಪ್ಾಾ ಭೋಮರಾವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 150/8, 150/9 ಹೊಂದಿಗನಲರ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

242 ಪರಕಾಶ ದ್ಾಕಲ್ು ಪ್ಾಠೋಲ್ 176/1 ಹೊಂದಿಗನಲರ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.18 0.013

243 ವಸೊಂತ ಲ್ಲಮಣಾಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 176/* ಬನಕನಹಳಿಿ ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.40 0.03

244 ಪರಶುರಾಮ ಲ್ಲಮಣಾಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 102/1 ಬನಕನಹಳಿಿ ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.40 0.03

245 ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ರಾಮಾ ದೋಸಲರಕರ 180/20 ಬನಕನಹಳಿಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.03

246 ಅಜುಯನ ಓಮಣಾಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 180/4, 180/14   180/21 ಬನಕನಹಳಿಿ ಸಾಮನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.40 0.03

247 ಮೊೋಹನ ಮಹಾದೋವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 79/2 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.03

248 ಧಾಕಲ್ು ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 192/5-ಪ್ಪ1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.03

249 ತಿಪಾಣಾಣ ರಾಮಪ್ಾಾ ಮುದಿಗೌಡರ 67/92 ಕಾಕತಿ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.53 0.04

250 ಹಾಲ್ಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಮುದಗಣಣವರ 113/9 ಕಾಕತಿ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.53 0.04

251 ಸತಯಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಮುದಗಣಣವರ 113/9 ಕಾಕತಿ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.53 0.04

252 ಸಲಯಯಕಾೊಂತ ಸೊಂತಾರಾಮ ಕುರಾಡ 33/10 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.03

253 ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕಡಲೋಲ್ಕರ 150/4 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.03

254 ಮಹಾದೋವ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 106/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.26 0.02



255 ಶಿವಾಜಿ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕುರಾಡ 125/2 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.03

256 ಪರಕಾಶ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 20/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.03

257 ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಗುೊಂಡು ಮಹಾರ ಉಪಯ ಕಾೊಂಬಳೆ 91/*/1 ಕಾಕತಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.60 0.05006

258 ಮನೆಲೋಹರ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕೆಲರ 36/20+17 ಕಾಕತಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.09000

259 ಕೃಷ್ಾಣ ಶೋಟುಿಪ್ಾಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 124/ಅ ಉಚಗಾೊಂವ ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.53 0.04770

260 ಉಮೆೋಶ ರಾಮಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 16/1 ಕಾಕತಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 0.14400

261 ಮಾರುತಿ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 107 ಉಚಗಾೊಂವ ಪ.ಜಾ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.70 0.06300

262 ಪರಶುರಾಮ ಅಣನಪ್ಾಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 92/3 ಉಚಗಾೊಂವ ಪ.ಜಾ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.70 0.06300

263 ಮಾರುತಿ ಲ್ಖಮಣಾಣ ಹರಿಜನ 106/9 ಉಚಗಾೊಂವ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.22 0.01980

264 ಹಲವಪ್ಾಾ ಹನಮೊಂತ ಕಾೊಂಬಳೆ 396/1ಬ ಉಚಗಾೊಂವ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.03620

265 ಮಹಾದೋವ ರಾಮಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 339/3 ಉಚಗಾೊಂವ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.2 0.018

266 ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ತಳವಾರ 57/5 ಕಾಕತಿ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.10 0.09900

267 ಪರಶರಾಮ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಚನಿನಕುಪ್ಪಾ 90/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಪ.ಪೊಂ ಗೋರು 1.13 0.10100

268 ಬಾಳು ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ತಳವಾರ 57/5 ಕಾಕತಿ ಪ.ಪೊಂ ಆಲ್ಲಗಡಿ 1.20 0.10000

269 ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 104/*, 104/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಪ.ಪೊಂ ಆಲ್ಲಗಡಿ 1.00 0.09000

270
ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಿ ರಾಜಯಗಳರ್ೂ ಎಣೆಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
 2019-20 ನೆೋ ಸಾರ್ಗ ಎತುರವಾದ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿೊಂದ ತಾಳೆ 
ಹಣುಣ ಕಟಾವು

ಪುೊಂಡರ್ಕ ಬಾಬುರಾವ ದೋಸುರಕರ 155/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.60 0.01135

271 ರಾಜಕುಮಾರ ನರೋೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 71/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1.09 0.05712

272 ಅರುಣ ತುಕಾರಾಮ ಕುಟರ 286/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.40 0.01977

273 ಆಯಿಷ್ಾ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಫರಾೊಂಡ 214/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 2.69 0.0105

274 ಬೊಂಗಾರಪಾ ಭೋಮಪಾ ಮಳಗರ್ 64/6 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.19 0.0222

275 ಸಿದದಪ್ಾಾ ಭೋಮಪಾ ಮಳಗರ್ 120/-ಬ ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.40 0.01434

276 ಬಾಳಪ್ಾಾ ಭೋಮಪಾ ಮಳಗರ್ 64/3 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.42 0.02442

277
ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಿ ರಾಜಯಗಳರ್ೂ ಎಣೆಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆಹಣುಣಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಹಾಯಧನ (M.Ts) ಪುೊಂಡರ್ಕ ಬಾಬುರಾವ ದೋಸುರಕರ 155/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.60 0.02359

278 ರಾಜಕುಮಾರ ನರೋೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 71/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1.09 0.07305

279 ಅರುಣ ತುಕಾರಾಮ ಕುಟರ 286/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.40 0.02309

280 ಆಯಿಷ್ಾ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಫರಾೊಂಡ 214/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 2.69 0.01415

281 ಬೊಂಗಾರಪಾ ಭೋಮಪಾ ಮಳಗರ್ 64/6 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.19 0.01502

282 ಸಿದದಪ್ಾಾ ಭೋಮಪಾ ಮಳಗರ್ 120/-ಬ ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.40 0.039

283 ಬಾಳಪ್ಾಾ ಭೋಮಪಾ ಮಳಗರ್ 64/3 ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.42 0.03112

284
ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಿ ರಾಜಯಗಳರ್ೂ ಎಣೆಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ Light Weight Alluminium Pole with sickle ಪುೊಂಡರ್ಕ ಬಾಬುರಾವ ದೋಸುರಕರ 155/*/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.60 0.0275

285 ಅರುಣ ತುಕಾರಾಮ ಕುಟರ 286/* ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.40 0.024

286 ರಾಜಕುಮಾರ ನರೋೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 71/* ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ 1.09 0.0275

287 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ರಾ.ತಲೋ.ಮಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹಲದಿಕೆ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕೆ ಮೊತು ಗುೊಂಡು ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 22/1 ಉಚಗಾೊಂವ ಪ.ಜಾ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹಲದಿಕೆ 0.57 0.07296

288 ಮಹಾದೋವ ರಾಮಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 339/3 ಉಚಗಾೊಂವ ಪ.ಜಾ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹಲದಿಕೆ 0.43 0.05504

289 ರಾ.ತಲೋ.ಮಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕೆ ಮೊತು ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಮೆೋರ್ನಮನಿ 598/4,598/2 ಪ.ಜಾ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ 1.0 0.60

290 ಹಲವಿನ ಬಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ  ಮಧಲಸುಧನ ರಾಮಚೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಜಬಯರಾ 0.20 0.04998

291 ಶಾೊಂತಾ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಗಾವಡ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಚೊಂಡು 0.30 0.07498

292 ಪರಶುರಾಮ ನಾನು ಗಿೋರಿಮಲ್ ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 0.09997

293 ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಪರಶುರಾಮ ಶಾಹಾಪೂರಕರ ಬಾಗೋವಾಡಿ ಸಾಮನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.20 0.05030

294 ಬಳಗಾೊಂವಕರ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಭರಮು ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಚೊಂಡು 0.08 0.01999

295 ಗಲೋಡಸ ಅಪ್ಾಾಜಿ ಧೆಲೊಂಡಿಬಾ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಚೊಂಡು 0.05 0.01337

296 ಗಲೋಡಸ ಮಾರುತಿ ವಿಠೆಲೋಬಾ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಚೊಂಡು 0.08 0.01999

297 ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ರವಳು ಈರಪಾ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಚೊಂಡು 0.20 0.04998

298 ಗಲೋಡಸ ವಸೊಂತ ಬಡಕು ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಚೊಂಡು 0.08 0.01999

299 ಜಾನಬಾ ಶಾಹಾಪೂರಕರ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಜಬಯರಾ 0.11 0.02749

300 ದತುು ದಲೋೊಂಡಿಬಾ ಗಲೋಡಸ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಚೊಂಡು 0.08 0.01999

301 ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಹಲವಾನಿ ಕಾಕತಿ ಸಾಮನಯ ಚೊಂಡು 0.20 0.04998

302 ಮಾತೃ ರಾವಜಿ ಫಗರ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ ಚೊಂಡು 0.2.8 0.00625

303 ಮಾರುತಿ ಭರಮು ಬಳಗಾೊಂವಕರ
ಉಚಗಾೊಂವ

ಸಾಮನಯ
0.5.5 0.01337

304 ಮಧು ವಿಠೆಲೋಬಾ ಗಲಡಸ ಉಚಗಾೊಂವ ಸಾಮನಯ 0.5.5 0.01337

305 ರೈತ ಮಹಳೆಯರಿಗ ತರಬೋತಿ ರೈತ ಮಹಳೆಯರಿಗ ತರಬೋತಿ ರೋಣುಕಾ ಬಾಬು ಕಡಲೋರ್ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

306 ಕಾಶವಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004



307 ಗೊಂಗವಾಾ ಪರಕಾಶ ತಳವಾರ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

308 ಮೊಂಗಲ್ ಶಿವಬಸು ತಳವಾರ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

309 ಸುವಣಾಯ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಬೊಂಗಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

310 ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗೊಂಗಪ್ಾಾ ಬೊಂಗಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

311 ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಮಹಾದೋವ ಕಡಲೋರ್ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

312 ಮಾಲಾಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಸನದಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

313 ರೋಷ್ಾಮ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಸನದಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

314 ಕರಮಾಮ ಸಹದೋವ ಇಟಗಿಕರ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

315 ಚೈತಾರ ಬಸವೊಂತ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

316 ರೋಣುಕಾ ಕೃಷ್ಾಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

317 ದಿೋಪ್ಾ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

318 ಚೈತಾರ ದಿೋರ್ಪ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

319 ಅನನಪೂಣಾಯ ವಿರಭದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

320 ರೋಣುಕಾ ಬಾಬಲ ಹನಬರ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

321 ಪೂಜಾ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಬೊಂಗಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

322 ಮೊಂಗಲ್ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಇಡರ್ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

323 ಮಹಾದೋವಿ ನಾಗಪ್ಾಾ ಹಟಿಿಹಲೋಳಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

324 ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಗಾರಾಮ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

325 ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಬಸಪ್ಾಾ ಸನದಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

326 ಮಲ್ಪೂರಿ ಬಿೋಮಾ ಪಟಾತ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

327 ಪ್ಾರವಾಾ ಗೊಂಗಪ್ಾಾ ಪಟಾತ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

328 ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಬೊಂಗಿ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

329 ಮಹಾದೋವಿ ಪರಶರಾಮ ತಳವಾರ ಬಳಗಾವಿ ಸಾಮನಯ 0.004

330 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಣೆ ಅಭವೃದಿಿ ಶಿರೋ ರಾಮಣಣ ಕಲಾೂರಿ 0.008

331 ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಾ ಗುಮಟಿ 0.008

332 ಆರ್.ಸಿ ಯೋಗೋಶ ಜಗಮಾ 0.008

333 ಭೋಮನಗೌಡ ನಾಗಪಾ ಹೊಂಪ್ಪಹಲಳಿ 0.008

334 ಕೆೋದ್ಾರಿ ಮಹಾದೋವ ನಾಗರಾಳೆ 0.008

335 ಯಮನಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ನೆೋಮಗೌಡ 0.008

336 ಅರುಣ ದುೊಂ. ಅೊಂಗಡಿ ಪ.ಜಾ 0.008

337 ಮಹಾದೋವ ತಮಮಣಣ ಗುಮಟಿ 0.008

338 ಬಸಪಾ ರಾಮಪಾ ನಾಯಕ ಪ.ಪೊಂ 0.008

339 ರಸಲಲ್ ಜ. ಮೊೋಮಿನ್ ಅ.ಸೊಂ 0.008

340 ಕೆೋದ್ಾರಿ ಎ. ಮೊೋರ 0.008

341 ಶೊಂಕರ ಡಿ. ಮೆೋತಿರ 0.008

342 ಸೊಂಜು ಮಹಾದೋವ ಕುಲ್ಗುಡ 0.008

343 ರÁಮಣಣ ದತುು ಪ್ಾತಲರೋಟಿ 0.008

344 ಈರಪಾ ಬಸಪಾ ಮಡಿಯ 0.008

345 ಸುನಿೋಲ್ ಗಣಪತಿ ಕಾೊಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ 0.008

346 ಮಹೋಶ ಗಣಪತಿ ಕಾೊಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ 0.008

347 ಸುಭಾಶ ನಿೊಂಗನಲರ 0.008

348 ದುೊಂಡಪಾ ಸಾತರ್ೊಂಗ ಕನನವರ 0.008

349 ರಾಜಕುಮಾರ ಟಿ. ಶಿೊಂದ 0.008

350 ವಿಠ್ಠಲ್ ಬಾಬು ಕಾನಡ ಪ.ಜಾ 0.008

351 ಗೊಂಗಾಧರ ಬೊಂಡು ಕೆಲೋಳಿ 0.008

352 ಸೊಂಜಯ ಮಾರುತಿ ಚವಾಾಣ 0.008

353 ಶಿವಪರಸಾದ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಬುರುಡ 0.008

354 ಪರಭಾಕರ ರಾಮ ಕೆಲೋರ 0.008

355 ಪÁರುಕ ಅಹಮದ ಮುತುಯಜಾ ಜಮಾದ್ಾರ 0.008

356 ಶಿವಾಜಿ ರುದರಪಾ ನಾಯಕ ಪ.ಪೊಂ 0.008

357 ಅನಿಲ್ ಸಿದಿಗೌಡ ಚಕೆಲಕೋಡಿ 0.008

358 ಶಿವಾನೊಂದ ರಾಮಣಣ ಕರಳನಾಯಕ 0.008

359 ಮೊಂಜುನಾಥ ದುೊಂ. ಹುೊಂಜಿ 0.008



360 ಅಪಾಣಣ ಮುತಯಪಾ ಮುತುೋಣಣವರ ಪ.ಪ 0.008

361 ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಈರಪಾ ಕೆಲಚುಚರಕ 0.008

362 ವಿoÀ×ಲ್ ಬಾಳಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.008

363 ಶಿರೋಶೈಲ್ ನಿೊಂಗಪಾ ಕುರಬೋಟ 0.008

364 ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಈgÀ¥Áà ಗಲೋಕಾಕ 0.008

365 ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಕಾೊಂತ ಉದದಪಾ ಸಲಲಾೂಪುರ 0.008

366 ಉದಿಪಾ ವಿಠ್ಠಲ್ ಖಿಲಾರಿ 0.008

367 ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿದಿಪಾ ಗಲರಗುದಿದ 0.008

368 ಕಲ್ೂಪಾ ರಾಮಪಾ ಗಾಡಿವಡಿರ ಪ.ಜಾ 0.008

369 ಶಿರೋಮತಿ ಅನನಕಕ ಶೋಕಪಾ ಮಡಿವಾಳರ 0.008

370 ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಗಲರವರ 0.008

371 ಶಿರೋಮತಿ ಈರವಾ ಶೊಂಕರಪಾ ವಡಿರ 0.008

372 ಶಿರೋಮತಿ ಶಾವಕಕ ಹಣಮೊಂತ ವಡಿರ 0.008

373 ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ನಾಗಪಾ ವಡಿರ 0.008

374 ಶಿರೋಮತಿ ಶಾೊಂತವಾ ಹಣಮೊಂತ ವಡಿರ 0.008

375 ಶಿರೋಮತಿ ಬಸವಾ ಸಲೋಮಪಾ ಸುರೋಬಾನ 0.008

376 ಶಿರೋಮತಿ ಪವಿತಾರ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಅೊಂಗಡಿ 0.008

377 ಬಿ. ಬಿ. ನರಸಗೌಡರ 0.008

378 ಚದೊಂಬರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.008

379 ಲ್ಕÀಿ ಕಪಾ ಹುಣಶಿೋಕಟಿಿ 0.008

380 ರಾಮಕೃಷಣ ಬಾವಿಕಟಿಿ 0.008

381 ಪರಸಪಾ ನಿೋಲ್ಕೊಂಠ್ ಕಾಜಗೋರಿ 0.008

382 ಶಿವಪುತರಯಯ ಅಮೊೋಘಮಠ್ 0.008

383 ಸೊಂಗಮೆೋಶ ನಿ. ಕಾಜಗೋರಿ 0.008

384 ಮರಿಗೌಡ ಶಿ. ರಾಯನಗೌಡರ 0.008

385 ದÉಿಲಡಿಪಾ ಅ. ಹಲರ್ 0.008

386 ಪರಕಾಶ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ ಕುೊಂಬಾರ 0.008

387 ಈರಪÀಿ ಪ ಬಸವಣಿಣ ಲ್ಬಿು 0.008

388 ಬಸವರಾಜ ಶೊಂ. ಮಠ್ಪತಿ 0.008

389 ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷಿ ಶಿ. ಕಾಕೆಲೋಳಿ 0.008

390 ಜೋನುಕೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್ಟ್ ಪರಿಕರಗಳ ಮೆೋಲೆ ಶೋ 90% ಪೂರೋತಾಸಹಧನ ಉಮೆೋಶ ರಾಮಪ್ಾಾ ನಾಯಕ 0.081

391 ಮನೆಲೋಹರ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕೆಲೋರ 0.081

392 ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಗುೊಂಡು ಮಾಹರ 0.081

393 ಕಲೆಮೋಶ ಶಿವಾಜಿ ಹಲ್ಗ 0.028

394 ಅೊಂಕುಶ ಕೃಷಣ ವೊಂಜಾರ 0.081

395 ಮಲ್ೂಪಾ ಗುೊಂಡು ಮಾಹರ 0.081

396 ಸೊಂಜು ಬುದ್ಾಿಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 0.081

397 ಸುರೋಶ ಅಪ್ಾಾಜಿ ಕೆೋರಕರ 0.081

398 ಬಾಬು ಸದ್ಾಶಿವ ಕುಲೆೋಯಕರ 0.081

399 ಮಾರುತಿ ತಾನಪಾ ಮಾಹರ 0.081

400 ಮಹೋಶ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಕಾೊಂಬಳೆ 0.081

401 ಶಿವನಪಾ ಶಿವನಪಾ ಬಟಸಲರ 0.081

402 ಶೊಂಕರ ಗುೊಂಡು ಮಾದ್ಾರ 0.081

403 ಜೋನುಕೃಷ್ಟ್ ಪರಿಕರಗಳ ಮೆೋಲೆ ಶೋ 75% ಪೂರೋತಾಸಹಧನ ಬಸಪಾ ಕೊಂಟಿ 0.03375

404 ಭೈರು ಹನುಮೊಂತ ಕದೊಂ 0.03375

405 ಅಮಿತ ಕೌಸೊಂದಲ್ 0.03375

406 ಗವಿಮಠ್ 0.03375

407 ಬಸಪÀಿ ಪ ಸಿದಿಪಾ ಶಿೊಂದ 0.03375

408 ಪ್ಾರತಯಕ್ಷಿಕೆ ಪರವಾಸ ಕಾಯಯಕರಮ ಕೃಷಣ ರಾಮಚೊಂದರ ದೋಸಾಯಿ 0.012

409 ತೌಫಿಕ ಸೈಯದ 0.012

410 ರಮೆೋಶ ಕೃಷಣ ಡಾೊಂಗ 0.012

411 ಈರಣಣ ಮಲಗಬಸವ 0.012

412 ಬಸಪಾ ಆರ್. ಗೌರಿ 0.012



413 ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಕಮತಗಿ 0.012

414 ವಿಷುಣ ಯ. ಮುತಗೋಕರ 0.012

415 ವಸೊಂತ ಜಾೊಂಬಲೋಟಿಕರ 0.012

416 ಅೊಂಜುಮ ಬಾಗೋವಾಡಿ 0.012

417 ಮಾರುತಿ ಎನ್. ಹರಿಜನ 0.012

418 ಮಾರುತಿ ಕೆ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.012

419 ಉಮೆೋಶ ಚೌಗುಲೆ 0.012

420 ಸುನಿೋಲ್ ಎನ್. ಸಲೋಲೆ 0.012

421 ಸಚನ್ ಎೊಂ. ಪೋಡನಕರ 0.012

422 ದಿೋಪಕ ಎಲ್. ಹೊಂಗರಗೋಕರ 0.012

423 ಕಶಲೋರ ವಿ. ಕನಾರಿ 0.012

424 ಸೊಂಜಯ ಎಸ್. ಕನಗಲಟಕರ 0.012

425 ವಿರೋೊಂದರ ಪವಾಡಿ 0.012

426 ನಾಗರಾಜ ಯಲ್ೂಪಾ ಸಿರಾಯಿ 0.012

427 ಬಸಪಾ ಬಡಕನನವರ 0.012

428 ನಾಮದೋವ ಸಿ. ಸುತಾರ 0.012

429 ಸೊಂಜಯ ಎಸ್. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.012

430 ರಾಜೋೊಂದರ ಎಸ್. ಪ್ಪಳನಕರ 0.012

431 ಕೆೊಂಪಣಣ ತಳವಾರ 0.012

432 ರÁಜೋೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.012

433 ಸಿದಿಯಯನವರ 0.012

434 ಭರಮಣಣ ಯರಗಟಿಿ 0.012

435 ಪರಭಾಕರ ಹಬಾುಳಕರ 0.012

436 ಸುನಿೋಲ್ ಎೊಂ. ಕಾಕತಕರ 0.012

437 ವಿಲಾಸ ಕಾೊಂಬಳೆ 0.012

438 ಮಾರುತಿ ಮಾಹರ 0.012

439 ಭÁವು ಸ. ಕುಲೆೋಯಕರ 0.012

440 ಮಲ್ೂಪÀಿ ಪ ಗುೊಂಡು ಮಾಹರ 0.012

441 ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಣಬರ 0.012

442 ಧಾಕಲ್ು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.012

443 ಮೊಟಪಾ ಹಣಬರ 0.012

444 ಪÁಿೊಂಡುರೊಂಗ ಹಣಬರ 0.012

445 ಜಯವೊಂತ ದೋಸಾಯಿ 0.012

446 ಪರಶುರಾಮ ಕಾಜುಗೋಕರ 0.012

447 ರಾಮಚೊಂದರ ಉಸಬಕರ 0.012

448 ರಾಮಚೊಂದÀಿ ರ ಕೆಲೋರ್ಕರ 0.012

449 ಜಯರಾಮ ಗುರವ 0.012

450 ಸುಧಾಕರ ಬಿಜಯ 0.012

451 ಸುರೋಶ ಬಿಜಯ 0.012

452 ರಾಮಚೊಂದರ ದೋಸಾಯಿ 0.012

453 ಶೊಂಕರ ಲ್. ಘಾಡಿ 0.012

454 ರಾಮಚೊಂದರ ನಾಕಾಡಿ 0.012

455 ರಾಮಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 0.012

456 ಮಾರುತಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.012

457 ಸುರೋಶ ಕೆಲಣಸಕುೊಂಪ್ಪ 0.012

458 ಕೌಶಲ್ಯಭವೃದಿಿ ತರಬೋತಿ ಸಿದÀಿ ಧಪಾ ಬಾಳಪಾ ಮಲಾಜಿ 0.008

459 ಬಸಪಾ ಸಿದಿಪಾ ಶಿೊಂದ 0.008

460 ಮಹಾೊಂತೋಶ ಸಾ. ಮುಸಲಾಮರಿ 0.008

461 ವಿನಾಯಕ ಗಲೋ. ಪತಾುರ 0.008

462 ರವಿ ಬಿ. ಸಿದಿಮಮನವರ 0.008

463 ಈರಣಣ ಸು. ಮಲಗಬಸವ 0.008

464 ಸುರೋಶ ವಿೋ. ಮಲಗಬಸವ 0.008

465 ಹಣಮೊಂತ ಸಿ. ಉಜಿಜನಕೆಲಪಾ 0.008



466 ಗುರುರಾಜ ಮ. ಕಮತಗಿ 0.008

467 ರಾಹುಲ್ ದ್ಾಯ. ಕಲ್ಕುಟಕರ 0.008

468 ಮಾರುತಿ ನಾ. ಹರಿಜನ 0.008

469 ಬಸಪಾ ರು. ಗೌರಿ 0.008

470 ವಿರೋೊಂದÀಿ ರ ಬ. ಪವಾಡಿ 0.008

471 ಸೊಂತಲೋಷ ಶಿವನಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.008

472 ನಾಗರಾಜ ಎಸ್. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.008

473 ಯಲ್ೂಪಾ ಎಚ್. ಪಟಾತ್ 0.008

474 ಮಾರುತಿ ಆರ್. ಕುೊಂಡೋಕರ 0.008

475 ರಲಪೋಶ ಎಸ್. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.008

476 ರಲೋಹನ ಎಸ್. ಚೌಗುಲಾ 0.008

477 ಕೆೊಂಪಣಣ ಎೊಂ. ತಳವಾರ 0.008

478 ನಾಗರಾಜ ರ್ೈ. ಶಿರಾಯಿ 0.008

479 ಬಸಪಾ ಎಸ್. ಖಡನನವರ 0.008

480 ಅಮರ ರ್ೈ. ಕನಬರಕರ 0.008

481 ಉತುಮ ಪ್ಪ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 0.008

482 ಡಿ. ಎಸ್. ಮಲ್ಕಾಯಿ 0.008

483 ಅಜುಯನ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.008

484 ರವಿೋೊಂದರ ಎನ್. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.008

485 ತಾನಾಜಿ ಬಿ. ನಾಯಕ 0.008

486 ರ್ೈ. ಎನ್. ಮಗದುಮಮ 0.008

487 ಶಿರೋಮತಿ ಹೋಮಾವತಿ ಹರೋಮಠ್ 0.008

488 ವಿರ್ೋಕ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.008

489 ಮಲ್ೂಪಾ ಗುೊಂಡು ಮಾಹರ 0.008

490 ಮಾರುತಿ ಮಾಹರ 0.008

491 ಭಾವು ಕುಲೆೋಯಕರ 0.007

492 ಮಧುವನ ಹಾಗಲ ಜೋನುಸಾಕಾಣೆ (S-19) ಜೋನುಪಟಿಿಗ ಕುಟುೊಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯೊಂಡ ಖರಿೋದಿ ರಾಮಣಣ ಕಲಾಾರಿ 0.03375

493 ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಾ ಗುಮಟಿ 0.03375

494 ಆರ್. ಪ್ಪ. ಯಗೋಶ ಜಗಮಾ 0.03375

495 ಭೋಮನಗೌಡ ನಾಗಪಾ ಹೊಂಪ್ಪಹಲಳಿ 0.03375

496 ಕೆೋದ್ಾರಿ ಮಹಾದೋವ ನಾಗರಾಳೆ 0.03375

497 ಯಮನಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ನೆೋಮಗೌಡ 0.03375

498 ಅರುಣ ದು. ಅೊಂಗಡಿ (ಪ.ಜಾ) 0.081

499 ಬಸಪಾ ರಾಮಪಾ ನಾಯಕ (ಪ.ಪೊಂ) 0.033

500 ಸಿದಿರಾಯ ಗೊಂಗಾರಾಮ ಕುರುಬರ 0.03375

501 ಸುಧ್ದೋರ ಬಾಬು ಕರಡಿ 0.03375

502 ಸೊಂತಲೋಷ ಶಿವನಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.03375

503 ದತುರಾಮ ಯಲ್ೂಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.03375

504 ನಾಗರಾಜ ಸಿದಿಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.03375

505 ಯಲ್ೂಪಾ ಹ. ಪಟಾತ್ 0.03375

506 ರಾಜೋೊಂದರ ಅಣಣಪಾಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.03375

507 ಶಿರೋ ಪವಾಡಿ 0.03375

508 ವಿಠ್ಠಲ್ ಬಾ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.02875

509 ಶಿವನಗೌಡ ಶೊಂ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.03375

510 ರಮೆೋಶ ಉ. ಬಬರ್ 0.03375

511 ಬಸವರಾಜ ನಿೊಂ. ತಿಮಮಪಾಗಲೋಳ 0.03375

512 ಮಲ್ೂಪಾ ಹ. ಚಪಾಲ್ಕಟಿಿ 0.03375

513 ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕ. ಕೌಜಲ್ಗಿ 0.03375

514 ಅಪಾಣಣ ಮುತುಪಾ ಮುತುಣಣನವರ(ಪ.ಪೊಂ) 0.081

515 ಕಲ್ೂಪಾ ರಾ. ಗಾಡಿವಡಿರ (ಪ.ಜಾ) 0.076

516 ಗಲೋವಿೊಂದರಡಿಿ ಜಾಯಿ 0.03375

517 ಶಿರೋನಿವಾಸ ದ್ಾಯವನನವರ 0.03375

518 ರಮೆೋಶ ಅರಕೆೋರಿ 0.03375



519 ಶಾೊಂತಾ ಅರಕೆೋರಿ 0.03375

520 ಉಮೆೋಶ ಅರಕೆೋರಿ 0.03375

521 ಶಿವಪಾ ಫಕೋರಪಾ ಮಾದ್ಾರ (ಪ.ಜಾ) 0.034

522 ಫಕೋರಪಾ ತಳವಾರ (ಪ.ಪೊಂ) 0.033

523 ಈರಣಣ ಸು. ಮಲಗಬಸವ 0.03375

524 ಬಸಪಾ ರುದರಪಾ ಗೌರಿ 0.03375

525 ರಾಹುಲ್ ದ್ಾಯ ಕಲ್ಕುಟಕರ 0.03375

526 ಸುರೋಶ ವಿ. ಮಲಗಬಸವ 0.03375

527 ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಗು. ಕಮತಗಿ 0.03375

528 ಮಲ್ೂಪಾ ಚ. ಉಪ್ಾಸಿ 0.03375

529 ಮಾರುತಿ ನಾ. ಹರಿಜನ(ಪ.ಜಾ) 0.076

530 ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಸಾತರ್ೊಂಗಕನನವರ 0.03375

531 ರÁಜಕುಮಾರ ಟಿ. ಶಿೊಂಧೆ 0.03375

532 ಗೊಂಗಾಧರ ಬೊಂಡು ಕೆಲೋಳಿ 0.03375

533 ಸೊಂಜಯ ಮಾರುತಿ ಚವಾಾಣ 0.03375

534 ಮಹಾದೋವ ಭೋಮಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 0.03375

535 ಪರಭಾಕರ ರಾಮು ಕೆಲೋರ 0.03375

536 ವಿಠ್ಠಲ್ ಬಾಬು ಕಾನಡ(ಪ.ಜಾ) 0.076

537 ಶಿವಾಜಿ ರುದರಪಾ ನಾಯಕ (ಪ.ಪೊಂ) 0.033

538 ಅನಿೋಲ್ ಸಿದಿಗೌಡ ಚಕೆಲಕೋಡಿ 0.03375

539 ಶಶಿಕಾೊಂತ ಮಲ್ಗೌಡ ನೆೋರ್ಯ 0.03375

540 ಆನೊಂದ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ನೆೋರ್ಯ 0.03375

541 ಸಿದಿಪ್ಾಾ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಮಲಾಜ 0.03375

542 ಮಹಾೊಂತೋಶ ಸಾತಪ್ಾಾ ಮುಸಲಾಮರಿ 0.03375

543 ಶಿರೋಮತಿ ಹೋಮಾವತಿ ಹರೋಮಠ್ 0.03375

544 ಶಿರೋ ನಾಯುಿ 0.03375

545 ದಯಾನೊಂದ ಮಲ್ಕಾಯಿ 0.03375

546 ಮಹಾೊಂತೋಶ ದೋವರಮನಿ 0.03375

547 ಪ್ಪರಾಜಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಕದೊಂ 0.03375

548 ಮಹಾದೋವಿ ಗಲಳಪಾ ಭಾವಿಕಟಿಿ 0.03375

549 ದಲಡಿಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ಹಲರ್ 0.03375

550 ಲ್ಕಕಪಾ ಹುಣಶಿಕಟಿಿ 0.03375

551 ಪರಸಪಾ ನಿೋಲ್ಕೊಂಠ್ ಕೌಜಗೋರಿ 0.03375

552 ಶಿವನಗೌಡ ದ್ಾಯವನಗೌಡ ರಾಯನಗೌಡರ 0.03375

553  ಶಿವಪುತರಯಯ ಅಮೊೋಘಮಠ್ 0.03375

554 ರಸಲಲ್ ಜ. ಮೊೋಮಿನ್ 0.03375

555 ಕೆೋದ್ಾರಿ ಎ. ಮೊೋರ 0.03375

556 ಶೊಂಕರ ಡಿ. ಮೆೋತಿರ 0.03375

557 ಸೊಂಜು ಮಹದೋವ ಕುಲ್ಗುಡ 0.03375

558 ರÁಮಣಣ ದತುು ಪ್ಾತಲರೋಟ 0.03375

559 ಈರಪಾ ಬಸಪಾ ಮಡಿಯ 0.03375

560 ಸುಭಾಶ ನಿೊಂಗನಲರ 0.03375

561 ಸುನಿೋಲ್ ಗಣಪತಿ ಕಾೊಂಬಳೆ (ಪ.ಜಾ) 0.081

562 ಮಹೋಶ ಗಣಪತಿ ಕಾೊಂಬಳೆ (ಪ.ಜಾ) 0.076

563 ಜೋನುಕೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ಜೋನುಪಟಿಿಗ ಕುಟುೊಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯೊಂಡ ಖರಿೋದಿ ಉಮೆೋಶ ರಾಮಪ್ಾಾ ನಾಯಕ (ಪ.ಜಾ) 0.081

564 ಮನೆಲೋಹರ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕೆಲೋರ (ಪ.ಜಾ) 0.081

565 ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಗುೊಂಡು ಮಾಹರ (ಪ.ಜಾ) 0.081

566 ಪರಶುರಾಮ ರಾಮು ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ (ಪ.ಜಾ) 0.081

567 ಅೊಂಕುಶ ಕೃಷಣ ವೊಂಜಾರ (ಪ.ಜಾ) 0.081

568 ಕಲೆಮೋಶ ಶಿವಾಜಿ ಹಲ್ಗ(ಪ.ಜಾ) 0.028

569 ಬಸಪÀಿ ಪ ಸಿದಿಪಾ ಶಿೊಂದ 0.0340

570 ಮಾರುತಿ ತಾನಾಪ್ಾಾ ಮಾಹರ (ಪ.ಜಾ) 0.081

571 ಮಹೋಶ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಕಾೊಂಬಳೆ (ಪ.ಜಾ) 0.081



572 ಶಿವನಪಾ ಶಿವನಪಾ ಬಟಸಲರ (ಪ.ಜಾ) 0.081

573 ಶೊಂಕರ ಗುೊಂಡು ಮಾದ್ಾರ (ಪ.ಜಾ) 0.081

574 ಸೊಂಜಯ ಬುದಿಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ(ಪ.ಜಾ) 0.081

575 ಸುರೋಶ ಅಪ್ಾಾಜಿ ಕೆರಕರ (ಪ.ಜಾ) 0.081

576 ಬಾಬು ಸದ್ಾಶಿವ ಕುಲೆಯಕರ (ಪ.ಜಾ) 0.081

577 ಬಸಪಾ ಕೊಂಚ 0.03375

578 ಭೈರು ಹನುಮೊಂತ ಕದೊಂ 0.03375

579 ಅಮಿತ ಕೌಸೊಂದಲ್ 0.03375

580 ಗವಿಮಠ್ 0.03375

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಶಿವಾನೊಂದ ಪರಪಾ ಹರ್ಕ 180/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.35 0.0357
ಶಿರೋ ಉಳವಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ಕಲ್ಭಾವಿ 67/5 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.65 0.0663

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆ 5X5 ಶಿರೋ ರುದರಗೌಡಾ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 304/2, 304/3 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.7 0.08856

ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪಾ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಾ ಉಪಯ ಈರಪಾ ಮುಶನನವರ 51/116 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.0328
ಶಿರೋ ಶಿವಾನೊಂದ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಾ ಬುಡರಕಟಿಿ 305/4, 306/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.0328
ಶಿರೋ ಅಜಜಪಾ ಶಿವನಪಾ ಬುಡರಕಟಿಿ 303/*/7 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.8 0.02624

ಶಿರೋ ಚೊಂಬಣಣ ಉಪಯ ಚೊಂಬಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ಬುಡರಕಟಿಿ 303/6, 303/5 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.0328
ಶಿರೋ ಗಿರಿೋಶಬಾಬು ನೊಂಜುೊಂಡಪಾ 323/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.0328
ಶಿರೋ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ರಾಮಪಾ ಮುಶನನವರ 16/4. ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.2 0.03936
ಶಿರೋ ರಲೋಹನ ರ್ೊಂಗರಾಜ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 280/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.7 0.08856
ಶಿರೋ ರುದರಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ಬುಡರಕಟಿಿ 303/5, 303/10 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.8 0.02624
ಶಿರೋಮತಿ ಶಾರವಾ ಮಲೊೋಶಪಾ ಬುಡರಕಟಿಿ 303/9, 303/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.8 0.02624

ಶಿರೋ ವಿೋರಭದರಯಯ ಶಿವಯಯ ಮಾವಿನಕಟಿಿ ಉಪಯ ಆಸೊಂಗಿಮಠ್ 238/1ಅ/3 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.0328

ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ತಾಯಿ ಬೊಂಗಾರವಾ ರ್ೊಂಗಮೆೋತಿರ 15 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.0328

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆ 10X10 ಶಿರೋ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ನರಸಿೊಂಹರಾವ್ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 108/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.5 0.03
ಶಿರೋ ಬಸಯಯ ಕಲ್ೂಯಯ ಪೂಜೋರ 137/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 3.4 0.068

       ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಅತಿುಮರದ 90/2ಬಿ/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.1 0.022
ಶಿರೋ ಮಡಿವಾಳಪಾ ಶೊಂಕರಪಾ ಕಡಮನಿ 261/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 0.08

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೋರು ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಮೊಹಮಮದ ಆರಿೋಫ್ ಮೊಹಮಮದ ಯುಸಲಪ್ಪ ಘೋವಾಲೆ 178/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1 0.04
ಶಿರೋ ಮೊಂಜುನಾಥ ಬಾಬು ದೋಮಟಿಿ 414/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 2.5 0.1
ಶಿರೋ ಈಶಾರಯಯ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಯಯ ಹರೋಮಠ್ 391/1+2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 2.5 0.1
ಶಿರೋ ಪರಶುರಾಮ ವಿಠ್ಠಲ್ ಬುಚಡಿ 362/5 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 0.4 0.016
ಶಿರೋ ಅೊಂಬಣಣ ಕಲ್ೂಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 124/1ಅ ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡೊಂಬಿ 1 0.04

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಹೋಮಲ್ತಾ ಮಹೋಶ ಹರೋಮಠ್ 147/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.22 0.06732
ಶಿರೋ ಮಹೋಶ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಯಯ ಹರೋಮಠ್ 147/5 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.52 0.15912
ಶಿರೋ ಅದೃಶಯಪಾಈರಪಾ ಗಣಾಚಾರಿ 223/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 0.2448
ಶಿರೋ ಬಸಯಯ ಗುರುಸಿದದಯಯ ಹರೋಮಠ್ 105/1ಅ/3 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.1224
ಶಿರೋ ಕಲೆಮೋಶ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಸೊಂಗಲಳಿಿ 149/1ಕ ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.1224
ಶಿರೋ ದುೊಂಡಪಾ ನಾಗಪಾ ಪಟಿಣಶಟಿಿ 202/6 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 0.1224
ಶಿರೋ ಗುರುಸಿದದಯಯ ಬಸಯಯ ದಲಡಿಯಯನವರ 93/50 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 0.2448
ಶಿರೋ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ದೋಮಪಾ ಇೊಂಚಲ್ 337/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 0.3672
ಶಿರೋ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ದೋಮಪಾ ಇೊಂಚಲ್ 337/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.26 0.07956
ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಾ ತುಳಜನನವರ 13/1. ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.1224
ಶಿರೋಮತಿ ಯೋಗಿತಾ ರವಿೋೊಂದರ ಹುಣಶಿೋಕಟಿಿ 347/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 0.3672
ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಬಲಳಗೌಡರ 14/2ಬ+7 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.2 0.1224

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೋರು ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಧಾ ಶಾಯಮ ಕಾದಲರಳಿಿ 120/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡೊಂಬಿ 1 0.12
ಶಿರೋಮತಿ ದಿೋಪ್ಾ ಜಯರಾಮ ಕಾದಲರಳಿಿ 121/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡೊಂಬಿ 1 0.12



ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಹುಕೆಕೋರಿ 161/1ಅ+3+3ಅ/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡೊಂಬಿ 0.92 0.1104
ಶಿರೋ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಗುರುಪುತರಪಾ ಕಮತಗಿ 209/2ಡ ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡೊಂಬಿ 1.2 0.144
ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಚೊಂದಪಾ ಉಪ್ಾಶಿ 255/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡೊಂಬಿ 1 0.12
ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ರ್ೊಂಕಪಾ ಜಕುತಿ 129/4 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡೊಂಬಿ 0.5 0.06
ಶಿರೋ ರಲೋಹನ ರ್ೊಂಗರಾಜ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 280/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 2 0.24

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಬಿರೋಡ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಬಾಳಪಾ ತಳವಾರ 278/1+2 ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಪೊಂ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.6 0.12
ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಮಿಜಿಜ 6/2ಹ, 6/3+6ಬ ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಪ.ಪೊಂ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.5 0.1
ಶಿರೋಮತಿ ಯಲ್ೂವಾ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಕೆಲರಿಕೆಲಪಾ 231/* ಕತಲುರ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 0.5 0.1
ಶಿರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ವಾ ನಾಗಪಾ ರ್ೊಂಗಮೆೋತಿರ 15/* ಕತಲುರ ಪ.ಜಾ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.5 0.1
ಶಿರೋ ಕರಪಾ ಸೊಂಗಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 62/2 ಕತಲುರ ಪ.ಜಾ ಟಲೋಮೆಟಲ 1 0.2
ಶಿರೋ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಬಸರ್ೊಂಗಪಾ ಚಬಿು 020/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.4 0.08
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ವಿೋರಣಣ ಕಾಡನನವರ 151/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 1.13 0.226
ಶಿರೋ ರವಿೊಂದರ ಅಡಿರ್ಪಾ ಹುಣಸಿಕಟಿಿ 347/1 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.5 0.1
ಶಿರೋ ನಿೊಂಗಪಾ ರುದರಪಾ ಹುದರ್ 56/5 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.8 0.16
ಶಿರೋ ಸಲೋಮಶೋಖರ ಚನನಪಾ ಚಬಿು 156/4 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡಿ 0.22 0.044
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಶಿವನಪಾ ಪತಲರೋಟ 194/7 ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 0.72 0.144
ಶಿರೋ ನಿೊಂಗಪಾ ಸಿದದಪಾ ಬುಗಡಿಕಟಿಿ 32/3+2A ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.16
ಶಿರೋ ಸದಪಾ ಛಾಯಪಾ ನಾವಲ್ಗಟಿಿ 35/1 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಪ.ಪೊಂ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.4 0.08
ಶಿರೋ ಖೊಂಡು ಯಲ್ೂಪಾ ಹೈಬತಿು 65/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.12 0.0245
ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಫಕರಪಾ ಕೆಳಗಿನಮನಿ 76/2ಅ ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಜಾ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.28 0.056

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಿೋಬ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ತಿಪಾವಾ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಕಣಬರಗಿ 253/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1.2 0.10944

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 20ಎಚ್.ಪ್ಪ.  ಟಾಯಕಿರ ಖರಿೋದಿ ಶಿರೋ ಮತಿ ನಿೋಲ್ವಾ ನಾಗಪಾ ರ್ೊಂಗಮೆೋತಿರ 15 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಾಯಾಕಿರ್ ಸಹಾಯ ಧನ 1.00 1
ಶಿರೋ ಈರಪಾ ರುದರಪಾ ಶಿರೋಪತಿ 71/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಾರಯಕಿರ 20HP 2.2 0.75
ಶಿರೋ ಫಕೋರಪಾ ಸಲೋಮಪಾ ಕಡಕೆಲಳ 153/1ಅ ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಾರಯಕಿರ 20HP 1 0.75

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರ್ ಹೌಸ ನಿಮಾಯಣ (Spill over) ಶಿರೋ ಸರ್ೋಮ ಮಕುುೊಂಹುಸೋನ ಉಡಿಕೆೋರಿ 28+29/3 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 1.31 15.1872

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾರ್ ಹೌಸ ಬಳೆಗ ಸಹಾಯಧನ (Spill over) ಶಿರೋ ಗುರುರಾಜ ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ಮಠ್ದ 64 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವೊಂತಿ 0.2 1.4
ಶಿರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ರಾವ ಪ್ಾಗಾದ 5 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವೊಂತಿ 6.2 1.4
ಶಿರೋ ಸರ್ೋಮ ಮಕುುೊಂಹುಸೋನ ಉಡಿಕೆೋರಿ 28+29/2 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 1.31 2.688

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವಕಕ ರಾಮಪಾ ಅರಕೆೋರಿ 11/1. ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2
ಶಿರೋ ಸೊಂಗಪಾ ಸಣಣರಾಮಪಾ ನರಗುೊಂದ 3/2ಅ ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 2
ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಬಸಪಾ ಉಳೆಿಗಡಿಿ 53/1, 101/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1.71 2

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಈರುಳಿಿ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ವಿೋರಪಾ ಕಾರಿಮನಿ ಉಪಯ ಜಲೋಗಮೆೋಳ 372/1ಕ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.23 0.875
 ಶಿರೋ ಬಾಬು ಈರಪಾ ಕುರಿ 46/4 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.56 0.875
ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಸಲೋಮಪಾ ಸಿದದಮಮನವರ 70/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875
ಶಿರೋ ಬಸರ್ೊಂಗಪಾ ಶಿವರುದರಪಾ ಶಿದದಬಸಣಣವರ 258/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.52 0.875

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ವಯಕುಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ಫಕೋರಪಾ ಸಲೋಮಪಾ ಕಡಕೆಲೋಳ 153/1ಅ ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1.2 0.75

15  ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು  ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಈಶಾರಪಾ ಪಟಾತ 92/2,92/9,94/4 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿೋಜ, ಟಲೋಮೆಟಲ 1 0.075
ಶಿರೋ  ಈಶಾರಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಪಟಾತ 98/6 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.075
ಶಿರೋ ಸಚೋನ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಾ ಪಟಾತ 94/5 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.06474
ಶಿರೋ ಚೊಂದರಶೋಖರಯಯ ಶೊಂಕರಯಯ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 127/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.06228



ಶಿರೋಮತಿ ಸಾವಿತಿರ ಬಸಪಾ ಸಿದದಮಮನವರ 70/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.07207
ಶಿರೋಮತಿ ಗೊಂಗವಾ ಮಾರುತಿ ಕೆಲೊಂಕಣಿ 277/1 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಾಯ 0.6 0.045
ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ವಾ ಕಣಣಪಾ ತಳವಾರ 277 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.6 0.045
ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಪಾ ರುದರಪಾ ಕಲ್ಭಾವಿ 19/4, 19/5 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.6 0.045
ಶಿರೋ ಮೆಹಬಲಬಸುಬಾನಿ ಗೌಸಸಾಹೋಬ ಬಾಗವಾನ 129/5 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.045
ಶಿರೋ ಅಶಲೋಕ ಶೊಂಕರಪಾ ದೋಶನಲರ 93/1 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿೋಜ 0.6 0.045
ಶಿರೋ ಧಲಳಪಾ ಕೊಂಟಪಾ ಬಣಿಣ 72/2+3, 73/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.045
ಶಿರೋ ಶಿವಪಾ ದುೊಂಡಪಾ ದಿವಾನದ 368/1ಅ/2ಬ,368/1ಅ/2 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿೋಜ 0.6 0.045
ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ಗೌಡರ 42/1ಬ ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು / ತಾಳೆ 0.6 0.02293
ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಚನಬಸಪಾ ಕಲ್ಭಾವಿ 23/2. ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು / ತಾಳೆ 0.6 0.045
ಶಿರೋಮತಿ ಪ್ಾವಯತವಾ ಸಲೋಮರ್ೊಂಗಪಾ ಗುತುಪಾನವರ 129/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.045
ಶಿರೋ ಷಣುಮಕಪಾ ವಿರಕುಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 223/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.48 0.03591
ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣಸಿೊಂಗ್ ಕೆಸರಸಿೊಂಗ್ ಬುಲಾಕೆ 5 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.05144
ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಪತರಯಯ ಚಕಕಮಠ್ 53/4 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.32 0.02167
ಶಿರೋ ಶಿವರುದರಯಯ ಪತರಯಯ ಚಕಕಮಠ್ 53/2+3/2 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.42 0.0315
ಶಿರೋ ಪತರಯಯ ಗುರುಶಿದದಯಯ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 242/6 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 0.04441
ಶಿರೋ ರಾಜಶೋಖರ ಶಿವಪುತರಪಾ ಮೊರಬದ 115/1ಅ ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 1 0.06105
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ವಿೋರಣಣ ಕಾಡನನವರ 151/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.075
ಶಿರೋ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಯಲ್ೂಪಾ ಪಟಿಣ 79/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.051
ಶಿರೋ ಗೌಡಪಾ ರುದರಗೌಡ ಪವಯತಗೌಡ 140/4, 140/3ಬ ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.68 0.051
ಶಿರೋ ಮೃತುಯೊಂಜಯ ಕೆೊಂಚಪಾ ತುರಮರಿ 230/1 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿೋಜ, ಟಲೋಮೆಟಲ 0.7 0.05
ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ಬಸಪಾ ದ್ಾೊಂಡಿಗಾಯಗಲೋಳ 262/1 ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಜಾ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.62 0.05528
ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಗದಿಗಪಾ ಮಾದರ 13/1ಅ/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.05742
ಶಿರೋಮತಿ ಯಲ್ೂವಾ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಕೆಲರಿಕೆಲಪಾ 231/2 ಕತಲುರ ಪ.ಜಾ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.68 0.0513
ಶಿರೋ ಶೊಂಕರಪಾ ಸಿದದಪಾ ಕೆಲರಿಕೆಲಪಾ 208/2 ಕತಲುರ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 0.4 0.036

16 ರಾಷ್ಟ್ಿೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಶಿವಪುತರ ಶೊಂಕರಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 185/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.4 0.50000
ಶಿರೋ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಹೊಂಪಣಣ ಪೊಂಟದ 3HP 64/2ಅ ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ 2 0.24000
ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಸಕೆರಪಾ ಹತುಲ್ಮನಿ  9HP 7/2. ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 1.33 0.63000
ಶಿರೋ ತುಕಾರಾಮ ಈರಪಾ ಚವಟಗುೊಂಡಿ  9HP 59/9 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.32 0.45000
ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಕಮತಗಿ 26/2ಬ+3ಅ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆ ಕೆಲೋಸು 1.23 0.19200
ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಹೈಬತಿು   9HP 47/1ಬಿ+2+3+5+1 ಕತಲುರು ಸಾಮಾನಯ ಹೋರಕಾಯಿ 1 0.63000
ಶಿರೋ ಬಸನಗೌಡ ಫಕೋರಗೌಡ ಸಣಣನಾಯಕರ 176/1+2ಅ/5 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 1.2 0.63000
ಶಿರೋ ಮಡಿಯಯ ದುೊಂಡಯಯ ಮಾನಯದಮಠ್ 9HP 123/1ಕ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.25 0.63000
ಶಿರೋ ಸದಪಾ ಛಾಯಪಾ ನಾವಲ್ಗಟಿಿ 34/1 ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಪೊಂ ಟಲೋಮೆಟಲ 1.1 0.10000
ಶಿರೋ ಶಿವಶೊಂಕರ ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ 390/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಪ.ಪೊಂ ಟಲೋಮೆಟಲ 3.35 0.14000
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಅಣಣಪಾ ಬಾಳನನವರ 112/2 ಕತಲುರ ಪ.ಪೊಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 4.2 0.14000
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಅಣಣಪಾ ಬಾಳನನವರ 112/2 ಕತಲುರ ಪ.ಪೊಂ ಮೆ.ಕಾಯಿ 4.2 0.61750

0.07375

17 ರಾಷ್ಟ್ಿೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪ್ಾರ್ಥೋನ ರಿಪೂಸಮೆೊಂಟ ಶಿರೋ ರವಿೊಂದರ ಅಡಿರ್ಪಾ ಹುಣಸಿಕಟಿಿ 347/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.2 3

ರಾಷ್ಟ್ಿೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ರ್ೊಂಗರಾಜ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 304/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.46 3

18 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಿ ರಾಜಯಗಳರ್ೂ ಎಣೆಣ ತಾಳೆ 
ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ

ಎತುರವಾದ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿೊಂದ ತಾಳೆ ಹಣುಣಗಳನುನ ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಬಸಪಾ ಹುಬುಳಿಿ 293/2ಬಿ ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.76 0.13786
ಶಿರೋಮತಿ ಶಾೊಂತಾ ಲ್ಕಕಪಾ ಒಡಯರ 213/14 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1.7 0.04743
ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ಗೌಡರ 42/18 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.8 0.05419
ಶಿರೋ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಮಡಿವಾಳಪಾ ಎಣಗಿ 20/5ಅ/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.43 0.10196
ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಚನಬಸಪಾ ಕಲ್ಭಾೊಂವಿ 23 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.07665
ಶಿರೋ ಮಲ್ೂನಗೌಡ ಶೊಂಕರನಾಯಕ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 213/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1.4 0.16459
ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಬಸಪಾ ಹುಬುಳಿಿ 293/2ಬಿ ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.8 0.05448



ಶಿರೋಮತಿ ಶಾೊಂತಾ ಲ್ಕಕಪಾ ಒಡಯರ 213/14 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1.7 0.0689
ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ಗೌಡರ 42/18 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.8 0.02175
ಶಿರೋ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಮಡಿವಾಳಪಾ ಎಣಗಿ 20/5ಅ/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.43 0.066
ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಚನಬಸಪಾ ಕಲ್ಭಾೊಂವಿ 23 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.04122
ಶಿರೋ ಮಲ್ೂನಗೌಡ ಶೊಂಕರನಾಯಕ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 213/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1.4 0.12

ಕಟಾವು ಉಪಕರಣಕೆಕ ಸಹಾಯಧನ (ಸೊಂ.) ಶಿರೋ ಶೊಂಕರಗೌಡ ಕರಿಬಸನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 168 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.84 0.024
ಶಿರೋಮತಿ ಶಾೊಂತಾ ಲ್ಕಕಪಾ ಒಡಯರ 213/14 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 2 0.024
ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ಗೌಡರ 42/18 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.8 0.024
ಶಿರೋ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಮಡಿವಾಳಪಾ ಎಣಗಿ 20/5ಅ/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.024
ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಚನಬಸಪಾ ಕಲ್ಭಾೊಂವಿ 23 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.024
ಶಿರೋ ಮಲ್ೂನಗೌಡ ಶೊಂಕರನಾಯಕ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 213/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 2 0.0275

ತಾಳೆ ಹಣುಣಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಸಹಾಯಧನ (M.Ts)  ಅಗಲರೋಟಕ್ ಪರೈ.ರ್ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.07002
 ಅಗಲರೋಟಕ್ ಪರೈ.ರ್ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.40252

ನಾಲ್ಕನೆೋ ವಷಯದ ಬೋಸಾಯ ಸಹಾಯಧನ (ಹ.) ಶಿರೋ ಯಕಕಪಾ ಕರಪಾ ಚಕಕಣಣವರ 384/1 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.69 0.03455
ಶಿರೋ ಮೊಂಜುನಾಥ ಬಸಪಾ ಬಲರಣಣವರ 230/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.98 0.04876
ಶಿರೋ ಸಲೋಮರ್ೊಂಗಪಾ ಶಿವಬಸಪಾ ಹರೋಹಲಳಿ 31/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.56 0.02793
ಶಿರೋ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ ವಿೋರಪಾ ಗರಜಲರ 28/2ಕ ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.04998

ಡಿೋಸಲ್ ಪೊಂಪ್ಪ ಸಟ್ ಕೆಲಳಿಲ್ು ಸಹಾಯಧನ(ಸೊಂ.) ಶಿರೋ ಸಲೋಮರ್ೊಂಗಪಾ ಶಿವಬಸಪಾ ಹರೋಹಲಳಿ 31/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.5 0.225

19 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಹಲ ಬಳೆಗಾರರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಿಲಾವರಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಹುಡೋದ 140/*/6 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.4.0 0.01
ಶಿರೋ ರಾಯಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಕಮತಗಿ 85/*/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.13.0 0.03249
ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪಾ ಎಚ್. ಯಳಲಿರ 63/*/- ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.20.0 0.04998
ಶಿರೋ ರವಿೊಂದರ ಅಡಿರ್ಪಾ ಹುಣಸಿಕಟಿಿ 347/*/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 1.4.11.53 0.11177
ಶಿರೋ ಮುಗುಟಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಹುಡದ 140/*/6 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.4.0 0.01
ಶಿರೋ ಮೌಲಾಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಹುಡದ 140/*/6 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.4.1 0.01
ಶಿರೋ ಇರಸೊಂಗಪಾ ಗಾಣಗಿ 134/*/2 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.39.0 0.09747
ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಬಸಪಾ ಅಡಿಕರ 80/*/* ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 2.20.0 0.24992
ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಹುಣಸಿಕಟಿಿ 3/*/7 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.10.0 0.02499
ಶಿರೋ ಮನೆಲೋಹರ ಬ. ದೋಸಾಯಿ 80/*/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 2.20.0 0.24992
ಶಿರೋ ಮಡಿವಾಳಪಾ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಹಲಗಾರ 100/1ಬ ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.3.4 0.00812
ಶಿರೋ ಅಬುದಲ್ಕಯುಮ ದಸುಗಿರಸಾಬ ಜಿೊಂದುನವರ 124/*/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.4.0 0.04998
ಶಿರೋ ಫಕರಪಾ ಕಮತಗಿ 85/*/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.13.0 0.03249
ಶಿರೋ ಗಿರಪಾ ನಾಗಪಾ ಕುರಗುೊಂದ 31/*/9 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 1.0.0 0.09997
ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ಯರಗುದಿದ 98/*/3 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.5.0 0.0125
ಶಿರೋ ನರಸಿೊಂಹ ನಾಯಕ 36/*/* ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.6.0 0.015
ಶಿರೋ ಕೆೋಶವ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 21/*/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 1.0.0 0.09997
ಶಿರೋ ರುದರಪಾ ಕುರುಬಗಟಿಿ 10/*/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.17.0 0.04249
ಶಿರೋ ರುದರಪಾ ನಾಗಲಾಪುರ 245/*/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.16.0 0.03999
ಶಿರೋ ಈರಪಾ ಪದದನನವರ 251/*/7 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.8.0 0.01999
ಶಿರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ವಾ ಪದದನನವರ 251/*/8 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.8.1 0.01999
ಶಿರೋ ಗೊಂಗಪಾ ಮುರ್ಮನಿ 11/*/1+2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 0.10.0 0.02499

20 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ 2019-20 ನೆೋ ಸಾರ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ದಲಡಿಮಲ್ೂಪಾ ಕಾತಾರಳ ಉಫ್ಯ ಹರಿಜನ 192/3 ಕತಲುರ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಮರ್ಿೊಂಗ 1.2 0.1536
ಶಿರೋಮತಿ ಶಿೋತವಾ ತಾಯಿ ಮಲ್ೂವಾ ಪ್ಾತಲರೋಟ 194/7,6,8/4 ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಮರ್ಿೊಂಗ 0.8 0.1024

21 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (ಹನಿ ಶಿರೋ ರುದರಪಾ ಶಿವರುದರಪಾ ತಿಮಾಮಪೂರ 128/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.4 0.45349
ಶಿರೋ ಮೆಹಬಲಬಸುಬಾನಿ ಖಾದಿರಸಾಬ ಜಮಾದ್ಾರ 31/1+4ಬ+5+6/2 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  1.4 1.3532
ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪಾ ಈರಪಾ ಹೈಬತಿು 205/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.6 0.63809
ಶಿರೋ ಅದೃಶಯಪಾ ಫಕಕೋರಪಾ ಕೆಲೋಣಸಿ 298/2ಬ ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.5 0.54559



ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಹೈಬತಿು 289/7ಅ ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.6 0.63809
ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ವಾಸುದೋವ ಹಲಸಟಿಿ 322/10 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.5 0.54388
ಶಿರೋ ಶಿವಪುತರ ರುದರಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 237/2ಅ ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.8 0.81703
ಶಿರೋ ಮೊಂಜುನಾಥ ಈರಪಾ ಕುಸಲಜಿ 220/6 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.79 0.81268
ಶಿರೋ ದಲಡಿಪಾ ಬಸಪಾ ತಿಗಡಲಳಿಿ 269/2, ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಬಳಿಿ 0.8 0.81923
ಶಿರೋ ಈರಪಾ ನಾರಾಯಣ ಹೈಬತಿು 260/8,12/3,12/4 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಚೊಂಡ ಹಲ 0.78 0.80394
ಶಿರೋ ನಿಜಗುಣಿ ಈರಪಾ ಹೈಬತಿು 228/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.46 0.50255
ಶಿರೋ ಈರಪಾ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಹುಬುಳಿಿ 115/1+2+4 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.8 0.81702
ಶಿರೋ ಆನೊಂದ ಮಲ್ೂಪಾ ಹೈಬತಿು 288/2+3ಬ ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.96 0.94805
ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪಾ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಾ ಕಾದಲರಳಿಿ 189 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.5 0.54559
ಶಿರೋ ಈರಪಾ ರುದರಪಾ ದೊಂಡಿನ 207/4 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.46 0.50255
ಶಿರೋ ಶಿವಬಸಪಾ ಸದಪಾ ಬಾಡನನವರ 110/1+2+2 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬೊಂಡಿ,ಟಲೋಮೆಟಲ 1.38 1.35469
ಶಿರೋ ಶಿವಶೊಂಕರ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಬಾಳಿಗಟಿಿ 49/1+2+3+4+5 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.5 0.54474
ಶಿರೋ ರುದರಪಾ ಲ್ಕಕಪಾ ಜುಟಿಪಾನವರ 237/3 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  1 1.0019
ಶಿರೋ ಗೊಂಗಪಾ ಬಸವೊಂತಪಾ ಕಲ್ಲೂರ 22/5. ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.4 0.3602
ಶಿರೋ ಬಾಳಪಾ ಬಸಪಾ ಬನಲನರ 226/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  1.2 1.19222
ಶಿರೋ ತವನಪಾ ಧರಪಾ ಬಿಲ್ 92/4 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  2 1.90295
ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ತವನಪಾ ಬಿಲ್ 262/2, 271/12 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ, ಟಲೋಮೆಟಲ 1 1.0019
ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಬಿಲ್ 142/1+2ಬ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  2 1.90295
ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಶಿದದಪಾ ಕುರುಬರ 72/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.47 0.51349
ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪಾ ಚೊಂದರಪಾ ಪ್ಾಗಾದ 42/4 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.47 0.51349
ಶಿರೋ ಶಿವರುದರಪಾ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಹಾದಿಮನಿ 14/1,14/2,14/3 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ,ಬದನೆ 1.2 1.18396
ಶಿರೋ ಶೊಂಕರ ಬೈಲ್ಪಾ ಕೆಲಪಾದ 312/4 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬೊಂಡಿ 1.2 1.16773
ಶಿರೋ ವಿಜಯ ಸೊಂಬಾಜಿ ಹರಕ 63/9, 63/4 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.45 0.44387
ಶಿರೋ ಶೊಂಕೆರಪಾ ನಾಗಪಾ ನೆೋಸರಗಿ 310/1ಬ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.44 0.48072
ಶಿರೋ ಚನನಪಾ ಚೊಂಬಣಣ ಮಹಾರ್ೊಂಗಪೂರ 143 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ,ಬದನೆ 2 1.89582
ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ನಾಗಪಾ ಮಲಾೂಪೂರ 226/2 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  1.2 1.18382
ಶಿರೋ ವಿದ್ಾಯದರ ಧಮಯಪಾ ದಿಬುದ 116/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.4 0.37197
ಶಿರೋ ದರಮಪಾ ಜಿನನಪಾ ದಿಬುದ 151/1, 85/3 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.6 0.63904
ಶಿರೋ ಅಡಿವಯಯ ಸಾತಯಯ ಸುರಗಿಮಠ್ 324/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65824
ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಜಯಪ್ಾಲ್ ಮೆರ್ನಮನಿ 22/6ಅ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.6 0.63904
ಶಿರೋ ಅಶಲೋಕ ತಮಮಣಣ ಕಡಕೆಲೋಳ 14/3. ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆ.ಕಾಯಿ, ಟಲೋಮೆಟಲ 0.8 0.82458
ಶಿರೋ ಶೊಂಕರ ಅಣಣಪಾ ಮುದದನನವರ 34/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.6 0.63904
ಶಿರೋ ಪರಶಾೊಂತ ಬಾಳಾಸಾಹೋಬ ಜಕಾತಿ 226/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬೊಂಡ 0.6 0.63904
ಶಿರೋಮತಿ ಮಲ್ೂವಾ ಬಸಪಾ ದಿಬುದ 19/4. ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬೋಜ, ಟಲೋಮೆಟಲ 1.2 1.18583
ಶಿರೋ ಗೊಂಗಾಧರ ರಾಚಯಯ ಕಾಳಚರೊಂತಿಮಠ್ 87/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  0.5 0.53618
ಶಿರೋಮತಿ ಅಮೃತಾ ಲ್ಗಮೆೋಶ ಮಾವನಲರಿ 76/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.85 0.56956
ಶಿರೋ ಶಿವಬಸಪಾ ಸೊಂಗಪಾ ಹುಬುಳಿಿ 171/9 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.4 0.45349
ಶಿರೋ ಮಡಿವಾಳಪಾ ಸೊಂಗಪಾ ಹುಬುಳಿಿ 170/6 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.4 0.44484
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಚೊಂದರಪಾ ಕಡಮನಿ 167/1ಅ+1ಬ ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬೋಜ 1.55 1.41652
ಶಿರೋ ಶೊಂಕರ ರವಳಪಾ ಬಟಗಾರ 0.4. ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.4 0.52685
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಬಸವೊಂತಪಾ ಯರ್ಗಾರ 72/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.0039
ಶಿರೋ ಬಸವಣೆಣಪಾ ರುದರಪಾ ಪರಮನಾಯಕರ 119/3/1 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.4. 0.44618
 ಶಿರೋ ಚನನಬಸಪಾ ಮಡಿವಾಳಪಾ ಮಡಿವಾಳರ 144/2ಕ ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.24 0.25698
ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಗೊಂಗಾಳದ 247/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6. 0.62441
ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ಬಸಪಾ ಸಣಮನಿ 158 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80. 0.62796
ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣಸಿೊಂಗ ಕೆೋಸರಸಿೊಂಗ ಬುಲಾಕೆ 5 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.3. 0.84405
ಶಿರೋಪ್ಾರಿೋಶ ಜಯಪ್ಾಲ್ ಇೊಂಚಲ್ಕಟಿಿ 149/1 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.6. 0.62919
ಶಿರೋ ಶಿವಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ರಲಟಿಿ 150/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8. 0.82458
ಶಿರೋ ರಾಯಪಾ ಸಣಣಭೋಮಪಾ ಹುಲ್ಮನಿ 26/1ಇ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.7. 0.73181
ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಬಸಪಾ ತಳವಾರ 146/11 ಕತಲುರ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8. 0.81702
ಶಿರೋ ಮಡಿವಾಳಪಾ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಹಕಕರಕ 122/4ಬ ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 1.2. 1.19223
ಶಿರೋ ವಿಜಯ ಬಾಳಸಾಹೋಬ ಜಕಾತಿ 20/7. ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬೊಂಡ 1.2 1.18382



ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪಾ ಈರಪಾ ನಿೋರಡಿ 50/2ಬ/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬೋಜ 1 1.01013
ಶಿರೋಶಿವಾನೊಂದ ಅಣಣಪಾ ಮುದದನನವರ 34/2ಬ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.01 0.98622
ಶಿರೋ ಪತರಪಾ ಪಕೋರಪಾ ಹಣಿಣಕೆೋರಿ 61/1ಅ+1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5. 0.54474
ಶಿರೋ ನೆೋಮಿನಾಥ ಬಸಪಾ ಬಿಲ್ೂ 118/36/2ಬ    ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.80397
ಶಿರೋ ಸದ್ಾಶಿವ ಶಿವಬಸಪಾ ಜಕಾತಿ 9/4. ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 1 0.99973
ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಸಿದದಪಾ ಚಕಕಲ್ದಿನಿನ 145/7+,145/18 ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಪೊಂ ಬದನೆ 0.43 0.42765
ಶಿರೋ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಶಿವಯೋಗಪಾ ಜಲೋತಿ 1/5+6+7+ಅ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬೋಜ 0.47 0.51348
ಶಿರೋ ಹುಸೋನಸಾಬ ಕಾಶಿೋಮಸಾಬ ಕಾಶಿಮನಲರ 139/1ಅ ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.51017
ಶಿರೋ ಬಾಬು ಅನೊಂತ ಕೆಳಗಿನಮನಿ 27/3+5 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.89 0.85139
ಶಿರೋ ಬಸರ್ೊಂಗಪಾ ನಾಗಪಾ ಮಡಿವಾಳರ 144/14 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.4 0.4322
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಬಲಮಮಪಾ ಮಡಿವಾಳರ 24/2/1+2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 1 1.0019
ಶಿರೋ ಪರಶಾೊಂತ ರಾಯಪಾ ಹನಮನನವರ 15/2ಬ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಶತಾವರಿ 2 1.8714
ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಬಸಪಾ ಶಿಗಿಹಳಿಿ                         71/2 ಕತಲುರ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.48888
ಶಿರೋ ನಿೊಂಗಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ತಳವಾರ                 149/1+2+3+4/1ಅ ಕತಲುರ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63904
ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ತಳವಾರ                         22/1. ಕತಲುರ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.82458
ಶಿರೋ ಶಿವನಪಾ ಬಾಳಪಾ ತಳವಾರ 39/2ಬ+1ಬ ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.01013
ಶಿರೋ ಶಿವಪುತರಯಯ ಈರಯಯ ಮಾವಿನಕಟಿಿಮಠ್ 81/2+3 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 1.44 1.4261
ಶಿರೋ ಸಾಗರ ವಿೋರನಗೌಡ ಗಿರಪಾಗೌಡರ 76/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54627
ಶಿರೋ ಶೊಂಕರ ಬಸಪಾ ನಾವಲ್ಗಟಿಿ 277/1ಅ+2ಬ/1+2 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.66 0.68999
ಶಿರೋ ರುದರಪಾ ಬಸಪಾ ಕಮಾಮರ 162/5 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 0.34459
ಶಿರೋ ಗೌಡಪಾ ಚೊಂದರಪಾ ಚನನಪಾಗೌಡರ 173/7+8+9 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1.117 1.16242
ಶಿರೋ ಶಿವಾನೊಂದ ಕರಪಾ ಭೈರನನವರ 113/1ಎ/2 ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.36569
ಶಿರೋ ಶಿವಶೊಂಕರ ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ 390/3 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.2 1.15236
ಶಿರೋ ಬಸಯಯ ರುದರಯಯ ಗಲರವ 5/2+3 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.50506
ಶಿರೋಮತಿ ಶಕುೊಂತಲಾ ರಾಯನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 347/4 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.5 0.50506
ಶಿರೋ ಪ್ಾಶಾಯನಾಥ ಯಲ್ೂಪಾ ಇೊಂಚಲ್ 298/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 0.36466
ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಪಾ ಸೊಂಗಪಾ ಚೌಡನನವರ 458/2 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.8 0.8081
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಭೋಮರಾಯಪಾ ತಲರಣಗಟಿಿ 20/1+2/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.8 0.8081
ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ನೆೋಮಿಚೊಂದ ಅಕಕ 33/3 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.6 0.60607
ಶಿರೋ ಪತರಯಯ ಗುರುಸಿದದಯಯ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 242/6 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 0.52032
ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪಾ ಚನನಪಾ ಚಟಿಿ 312/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63206
ಶಿರೋ ಚನನವಿೋರಯಯ ಚರೊಂತಯಯ ಕಾಠಾಪುರಮಠ್ 352/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.01013
ಶಿರೋ ಅಶಲೋಕ ದುೊಂಡಪಾ ಮರಕಟಿಿ 103/3 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 0.35815
ಶಿರೋ ಅಡಿರ್ಪಾ ಗದಿಗಪಾ ಶಹಾಪೂರ 187/4 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.14 1.12734
ಶಿರೋ ಶೊಂಕರಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ಹಲೋಳೆಚ 251/3 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.31 0.29006
ಶಿರೋ ಹನುಮೊಂತ ದುೊಂಡಪಾ ಹೈಬತಿು 57/8 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.82459
ಶಿರೋ ನೊಂದಕುಮಾರ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 87/2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63904

22 ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಗಲೋವಿೊಂದಪಾ ತಮಮಣಣ ನಿಕಕಮಮನವರ 265/1+2 ಕತಲುರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6. 0.51017
ಶಿರೋ ಮಡಿವಾಳಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 168/1+8ಅ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 1.88 0.91736
ಶಿರೋ ಮಡಿವಾಳಪಾ ಈರಪಾ ಮಡಿವಾಳರ 144/5 ಬೈಲ್ಹಲೊಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 0.4. 0.37437
ಶಿರೋ ಕೆೋಶವರಾವ ಹನಮೊಂತರಾವ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 164/1 ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2 1.86461

23 ತಾಲ್ಲಕು ಪೊಂಚಾಯತ ವಲ್ಯ ರೈತ ಮಹಳೆಯರಿಗ ತರಬೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ ಪ್ಾವಯತಿ ಚೊಂ. ಗಲೋಟಡಕ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ವಾ ಸಾ. ಸೊಂಗಲಳಿಿ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾನೊಂದ ಶೊಂ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಚನನವಾ ಈ. ಕಾಚಗಾರ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಅಶಿಾನಿ ಮ. ಪರಗಲನನವರ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಬ. ಪರಗಲನನವರ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಶಿರೋದೋವಿ ಮ. ಶಹಾಪೂರ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398



ಶಿರೋಮತಿ ನಾಗವಾ ಶ. ಪರಗಲನನವರ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಶಾೊಂತಾ ಸೊಂ. ಡಿೊಂಗ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಬಸವಣೆಣವಾ ಬ. ರಲಟಿಿ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಗೌರವಾ ಸ. ಚೊಂದರಗಿ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಸುರೋಖಾ ಯ. ಬೈಲ್ವಾಡ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಗೊಂ. ದಯನನವರ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಬಸವಾ ಯ. ಪೂಜೋರ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಸೊಂಗಿೋತಾ ಮ. ಸಬರದ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಗೌರಮಮ ಅ. ಆನಿಗಲೋಳ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಕಾರ್ೋರಿ ಮ. ದಯನನವರ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ರತನವಾ ಅ. ಕೆಲೋಟಿ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕಕವಾ ಪ. ಮಿಸಿನಾಯಕ ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಜಾ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ರಾ. ಕೆೊಂಚನನವರ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ರೋಣುಕಾ ದ್ಾಯ. ಕರಬನನವರ ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಜಾ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಸುರೋಖಾ ಕ. ನೆೋಸರಗಿ ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಜಾ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಅನುಸಲಯಾ ಈ. ಯದದಲ್ಗುಡಿ ನೆೋಸರಗಿ ಪ.ಜಾ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಕಲ್ೂವಾ ಯ. ದಳವಾಯಿ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398

ಶಿರೋಮತಿ ಸೊಂಗಿೋತಾ ನಾ. ಹಳೆಮನಿ ನೆೋಸರಗಿ ಸಾಮಾನಯ 0.00398
1 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರ ಗಣಪತಿ ಗಲಜಗಲಜ 865/2, 857ಅ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.35 0.33578

2 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಅರಿಕೆೋರಿ 875/2ಕ/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.85 0.87097

3 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ತುಕಕಪ್ಾಾ ಖ್ಯಲೋತ 871/6, 871/7 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.37437

4 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಲ್ಕಕಪ್ಾಾ ಅರಕೆೋರಿ 875/1ಬ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.37221

5 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಹಾದಿಮನಿ 717/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.90 0.88311

6 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋರಪ್ಾಾ ಹಲನನಪ್ಾಾ ಶಿರಗಪಾಗಲೋಳ 849ಬ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.81866

7 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿೋರ್ಪ ಅಪ್ಾಾ ಬಲೋಸಲೆ 46/7, 46/9 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 0.34148

8 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಡಕಪ್ಾಾ ದೋವಪ್ಾಾ ಖ್ಯಲೋತ 853/7ಬ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.45 0.49988

9 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಪ್ಾಾ ಹಲನನಪ್ಾಾ ಕರಗಾೊಂರ್ 880/3ಡ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.50 0.54626

10 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳು ಪುೊಂಡರ್ಕ ಘಾಟಗ 181 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.50 0.54626

11 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಕರ ಶಿವರ್ೊಂಗ ಸಲಲಾೂಪೂರ 624/2/1, 625/2/1 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಹರೋಕಾಯಿ 1 0.80 0.79495

12 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿೋತಾ ಅಣಾಣಸಲೋ ಇೊಂಗಳೆ 65/3 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಡಲಣಣ ಮೆಣಸು 1 0.70 0.72253

13 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚರೊಂಜಿೋತ ಇೊಂದರಜಿೋತಶಿೊಂಗ ನಿೊಂಬಾಳಕರ 183 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 0.74728

14 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಜಯರಾವ ಶಹಾಜಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 5/3. ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.60 1.35770

15 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅೊಂಕುಶ ರಾಮು ಖ್ಯಲೋತ 244/2ಬ/2, 244/3, 254/1ಬಿ ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.60 1.23774

16 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಲ್ಠೆಠ 343/3 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.41798

17 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಗೌಡಾ ಬಾಬಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 73/3ಎ ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.60 0.63904

18 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋಲ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಖ್ಯಲೋತ 199/1 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.98 0.98992

19 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಶಿವರಾಮ ಜಲಲೊ 415/3 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.78 1.87507

20 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರಾಜ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಜಲಲೊ 114/1ಬ, 478/3 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.90 0.91736

21 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಮಾರುತಿ ಜಡಪಾಗಲೋಳ 179/3ಬ ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಹರೋಕಾಯಿ 1 0.40 0.36478

22 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಲೆೊಂಕೆಪ್ಾಾ ಗಡಗಡಿ 33/6 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.37437

23 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರೋಪ್ಾಾ ಮುತುಪ್ಾಾ ಡಲೋಣಿ 74/4 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.40 1.37432

24 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರೋೊಂದರಶಿೊಂಗ ಅಪ್ಾಾಸಾಹೋಬ ನಿೊಂಬಾಳಕರ 206/1ಅ ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 1.15 1.12776

25 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪ್ಾಾ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಕವಡ 27/10. ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.40 0.34795

26 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಗೊಂಗಾಧರ ಮಡಿವಾಳ 133/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.45 0.31022

27 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಶಿೊಂಧೆ@ ಮರಾಠೆ 223/ಎ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.75 0.75696

28 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಈಶಾರಪಾ ಹುಕೆಕೋರಿ 29 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.35117

29 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪ್ಾದ ಶಿವಪ್ಾಾ ಗಿರಗಾೊಂರ್ 93/1+2/ಅ, 93/1+2/ಬ ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.80 0.76747

30 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲ್ ಇಬಾರಹೊಂ ತಾೊಂಬಟ 160/2, 160ಅ/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.60 1.50642

31 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾರ್ೊಂಗಪ್ಾಾ ಬಸಪ್ಾಾ ಕಾಮಗೌಡ 184/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.40 0.37221

32 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸೊಂತ ಅಪಾಣಾಣ ಕಲೊೋದ್ಾರ 660 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.50 0.54625

33 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಬಿೋರಪ್ಾಾ ಪೂಜೋರಿ 140/2+3+4/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.50 0.54625

34 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಶಿವಪ್ಾಾ ಬಲೋರಗಲೊ 450/3 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.38 0.32996

35 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾವಸಾಹೋಬ ಶೊಂಕರ ಮಗದುಮಮ 174/10 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.25 0.21236



36 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಾ ಈರಪ್ಾಾ ಕುೊಂಬಾರ 106/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.30 0.28009

37 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೊಂಗೌಡಾ ಮಲ್ಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 387/30 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಚೊಂಡು ಹಲ 1 0.40 0.36156

38 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಭೋಮಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 173 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.90 0.56337

39 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೋತನ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 109/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 1.50 0.67835

40 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಜಲಯೋತಿಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 110/2/3 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 1.20 0.57821

41 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಗಣಪತಿ ತಳೊಂದಗ 52/8+9 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.30 0.29334

42 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಶೊಂಕರ ಮಗದುಮಮ 179/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.60 0.63904

43 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಉದಗಟಿಿ 88/1ಬ ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.20 0.21637

44 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ ರಾಯಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 88/1ಅ ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.40 0.37437

45 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ತುಕಾರಾಮ ಚೊಂದುಗಡ 84/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 1.60 1.55461

46 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ರಾಮು ಉದಗಟಿಿ 73/4ಎ ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.20 0.21637

47 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪವನ ಬೊಂಡು ಉದಗಟಿಿ 75/1, 75/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.42 0.4707

48 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಾಸಾಹೋಬ ಮಿೋರಾಸಾಹೋಬ ತಶಿೋಲಾದರ 19/3, 19/8, 19/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.30 0.28707

49 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನಮೃತಾ ನಿೋತಿನ ಲೆಲೋಕರ 45/6, 46/15 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋತಾಫಲ್ 1 1.75 0.58570

50 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದರಿ ನಾಯಕು ಖ್ಯಲೋತ 269/1, 279, 280, 281, 

282, 282
ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.66 1.60869

51 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾ ಬಾವುಸಲೋ ಪವಾರ 45 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋತಾಫಲ್ 1 1.30 0.46126

52 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿೋಕೆೋತ ನಿೋತಿನ ಲೆಲೋಕರ 45/1, 45/2 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 1.78 0.79847

53 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಪರಸಪ್ಾಾ ಹಣಮನನವರ 47/5 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.49 0.49988

54 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಚನನಪ್ಾಾ ವಠಾರ 728/1+2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.37437

55 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಾಾ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಪೂಜೋರಿ 18/8, 17/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.37437

56 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಸಿದದ ಮಾರುತಿ ಕುರುಬರ 877/7, 877/9 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.80357

57 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಯಮ ಬಸವಣಿಣ ಕಮತ 114 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.80 1.72831

58 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಗಣಪತಿ ಮುರಗಜನನವರ 56/4 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.10 1.08118

59 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಲತಪ್ಾಾ ವಿಠ್ಠಪ್ಾಾ ವಡೋರ 721/9 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.60 0.63904

60 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಾಾ ಹಲನನಪ್ಾಾ ಶಿರಗಪಾಗಲೋಳ 878/1ಬ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.60 0.63904

61 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಘವೊಂದರ ಬಾಳಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 96/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.00 0.96613

62 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೈನಲಲ್ ಶಾಬು ಪ್ಪೊಂಜಾರ 547/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.5287

63 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಾ ಹಣಮನನವರ 72/1, 72/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.90 1.82955

64 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚೊಂದರ ಕೆೊಂಚಪ್ಾಾ ಹಣಮನನವರ 33/9 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.20 1.17126

65 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಯವಾಾ ಭರಮಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 298/3 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.82458

66 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉದದಪ್ಾಾ ಪರಸಪ್ಾಾ ಕರಿಕಟಿಿ 172/6, 118/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.50 0.51095

67 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೊಂಚಪ್ಾಾ ದಲಡಭೋಮಾ ಹಣಮನನವರ 138/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.00 1.01013

68 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ ಹಣಮೊಂತ ವಗಗನನವರ 219/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.82458

69 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಾಾ ಲ್ೊಂಕೆೋಪ್ಾಾ ಖ್ಯಲೋತ 808 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.82458

70 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಬಾಗೋವಾಡಿ 851/2ಕ, 855/1ಬ/3 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲಸು 1 0.80 0.79007

71 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಪುಕಾಟ 116/4ಬ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.45 0.49987

72 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೊಂಗಪ್ಾಾ ನಾಗಪ್ಾಾ ನಿಪ್ಾಾಣಿೋ 220/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.37437

73 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಸಿದದರ್ೊಂಗ ಖ್ಯಲೋತ 579/2+3, 579/5, 702/4 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.50 0.5277

74 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಯಾಯ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಹುಕೆಕೋರಿ 76/3 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.37437

75 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪ್ಾಾ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಖಾನಾಪೂರ 206/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.82458

76 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೊಂಕಪ್ಾಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಅರಭಾೊಂವಿ 729/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.90 0.91736

77 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಪಾ ರಾಮಪ್ಾಾ ಚಪಾಲ್ಕಟಿಿ 139/1ಬ, 139/1ಬ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.85 0.85009

78 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿದರಾಮ ಕೆೊಂಚಪ್ಾಾ ಹುಡದ 583/6ಬ+8+9/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.82458

79 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉದದಪ್ಾಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಡಲೋಣಿ 74/3 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.37437

80 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುೊಂಡರ್ಕ ಹಣಮೊಂತಪ್ಾಾ ಮಸಗುಪ್ಪಾ 54/1, 63/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 2.00 1.92060

81 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾನಪ್ಾಾ ಸಿದದರ್ೊಂಗ ಖ್ಯಲೋತ 702/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.37437

82 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಾಾ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಹನಜಾನಟಿಿ 189/1ಅ, 189/4 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.60 0.63904

83 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಸಿದ್ಾರಮ ಹರೋಕುರುಬರ 59/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.79907

84 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ರಾಯಪ್ಾಾ ಕಪಾಲ್ಗುದಿದ 129/5, 129/9 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.45 0.49987

85 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಖಾನಪ್ಾಾ ರಾಮಪ್ಾಾ ಹುಲೆಲೂೋಳಿಿ 894/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.44 0.49987

86 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲ್ೂಪ್ಾಾ ರಾಘು ನಾಯಿಕ 299/4, 297/8, 298/12 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.00 1.01013

87 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿದರಾಮ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಕಲಕನಲರ 948/1ಎ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.37437

88 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪ್ಾಾ ಅಪಾಯಾಯ ಹಣಮನನವರ 38 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.20 1.18122



89 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ಜಲಯೋತಿರಾಮ ಧಲಮಾಳೆ 151/1, 151/2 ಸದಲ್ಗಾ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.79 0.52317

90 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿೋರ್ಪ ಕೊಂಟಪ್ಾಾ ಸನದಿ 102/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಮೆಣಸು 1 0.40 0.36441

91 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಸಾತವಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 17/5, ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಮೆಣಸು 1 0.40 0.3738

92 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಾಾ ರಾಮಪ್ಾಾ ಮಾದರ 22/1/3. ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 0.20 0.21816

93 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ನಜರ 98/3 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಮೆಣಸು 1 0.80 0.77819

94 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪ್ಾಾ ಗೊಂಗವಾಾ ಮಾದರ 16/2ಬ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.36536

95 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಹಣಮೊಂತ ಮಾೊಂಗ 21/2ಎ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 0.45 0.49987

96 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಜಯ ರಾಮಪ್ಾಾ ಮಾದರ 22/1/3. ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 0.20 0.21816

97 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬಾಸಾಬ ಲ್ಹುಜಾಧವ 421 ಸದಲ್ಗಾ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.60 0.62048

98 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಲೋಹತ ಸುಖದೋವ ಜಾಧವ 54/13 ಸದಲ್ಗಾ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.70 0.47334

99 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಲ್ಕಾ ಸುಖದೋವ ಜಾಧವ 54/1 ಸದಲ್ಗಾ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.35 0.26832

100 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಾಸಾಬ ತುಕಾರಾಮ ಕುರಾಡ @ ಚಾೊಂಬಾರ 35/16 ಸದಲ್ಗಾ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.40 0.3588

101 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಶಿರೋಪತಿ ಇೊಂಗಳೆ 110/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಮೆಣಸು 1 0.48 0.5277

102 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಸನದಿ 552/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಮೆಣಸು 1 1.20 1.18526

103 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿದರಾಮ ದುರಗಪ್ಾಾ ಘಾಡಿವಡಿರ 136/6, 136/8 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಮೆಣಸು 1 0.50 0.54528

104 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಾರ್ೋರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕುೊಂಬಾರ 288/16 ಸದಲ್ಗಾ ಪರಿಶಿಷಿ ಪೊಂಗಡ ಚೊಂಡು ಹಲ 1 0.38 0.35894

105 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D0-2) ಕಲೆಲೂೋಳೆಪ್ಾಾ ಭರಮಪ್ಾಾ ಮಸಗುಪ್ಪಾ 48/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.00 1.01013

106 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D0-2) ಸಿದದಪ್ಾಾ ಸತಯಪ್ಾಾ ಮಮದ್ಾಪೂರ 192/11 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.82458

107 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D0-2) ಶಿರೋಶೈಲ್ ಬಸವಣಿಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 176/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.75 0.77819

108 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D0-2) ಶಿವಾನೊಂದ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಡುಮಮನನವರ 559/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.82458

109 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D0-2) ಮಲ್ಕಾರಿ ಕಟಿಪ್ಾಾ ಪೂಜೋರಿ 792/1ಕ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.00 1.01013

110 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D0-2) ಈರಪ್ಾಾ ಶಿವರಾಯಿ ಕೆಲೊಂಗನೆಲಳಿಿ 205/1+2ಬ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.10 1.10118

111 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D0-2) ಅಣಣಪ್ಾಾ ಸಿವಪ್ಾಾ ಇೊಂಗಳೆ 111/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.50 0.54561

112 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D0-2) ಶಿರೋಮತಿ, ಭಾರತಿ ಸೊಂಜಯ ಮಾನೆ 50 ಸದಲ್ಗಾ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ನಿೊಂಬ 1 1.00 0.37831

113 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D0-2) ಶೋಟಿಪ್ಾಾ ಗೊಂಗಪ್ಾಾ ಮಾದಿಗ 177/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.50 0.54452

114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ಶೊಂಕರ ಬಾಬುರಾವ ಲಾಟಕರ 162/7, 162 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.16 6.72560

115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ಮಾರುತಿ  ದರೋಪ್ಾಾ ಕರಲೋಶಿ 110/8 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.11 4.92854

116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಅಪಾಣಾಣ ಫರಾಳೆ 176/3 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.10 4.70152

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ಮಹಾದೋವ ಪರಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 69/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು, ತರಕಾರಿ 1 0.20 8.52540

118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ಪವನ ಬೊಂಡು ಉದಗಟಿಿ 75/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.09 4.47579

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ರಾಮು ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಉದಗಟಿಿ 12/2+3 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.09 4.47500

120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ಗಜಾನನ ಮಹಾದೋವ ಮಾಳಿ 80/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.10 4.90000

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ರಲೋಹನ ರಾವಸಲೋ ಜಿಫರ 495/4 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.10 4.81000

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ಶಿವಗೌಡಾ ಗಿರಿಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 188/2ಅ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.11 4.97000

123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಬಸವರಾಜ ಶೊಂಕರ ಮಗದುಮಮ 178/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.20 1.40000

124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಅಪಾಣಾಣ ಫರಾಳೆ 173/3 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.10 0.70000

125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಪವನ ಬೊಂಡು ಉದಗಟಿಿ 75/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.10 0.67200

126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಮಹಾದೋವ ಪರಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 69/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು, ತರಕಾರಿ 1 0.20 1.40000

127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಸೊಂಗಮೆೋಶಾರ ಶಟಿಪ್ಾಾ ಮಗದುಮಮ 180/5 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.20 1.40000

128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಬೊಂಡು ಭೋಮಾ ಉದಗಟಿಿ 75/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.18 1.28800

129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಶೊಂಕರ ಬಾಬುರಾವ ಲಾಟಕರ 162/7 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.150 1.08500

130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ರಾಮು ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಉದಗಟಿಿ 12/2+3 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.10 0.67200

131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಮಾರುತಿ  ದರೋಪ್ಾಾ ಕರಲೋಶಿ 110/8 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.106 0.73000

132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಸತಿೋಶ ರಾಯಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 88/1ಅ ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.10 0.70000

133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ರಲೋಹನ ರಾವಸಲೋ ಜಿಫರ 495/4 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.10 0.70000

134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಗಜಾನನ ಮಹಾದೋವ ಮಾಳಿ 80/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.10 0.70000

135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  (ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಶಿವಗೌಡಾ ಗಿರಿಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 188/2ಅ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ವಿಳೆಿದಲೆ 1 0.106 0.70000

136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ್ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆ ದ್ಾದ್ಾಸಾಹೋಬ ಶೊಂಕರ ಕಲೊೋದ್ಾರ 294/4 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.04080

137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ್ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯಶಿರೋ ಕಲ್ಗಲೊಂಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 72, 73, 74, 75 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.30 0.03060

138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ್ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆ ಮಿೋರಾ ಸಲಯಯಕಾೊಂತ ಘಾಟಗ 47/1ಡ ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.30 0.03060

139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುೊಂದರ ಬಾಬಾಸಾಹೋಬ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 92/3 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.12240

140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಾೊಂತಗೌಡ ಬಾಳಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 17/1ಅ ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.18360

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಉಮೆೋಶ ವಿಜಯ ಅೊಂಕರ್ 359/1ರಿೊಂದ18/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.18360



142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚವಗೌಡ ಪ್ಾಯಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 107/1, 106/1 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.12240

143 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಗೌಡ ಬಾಳಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 287/1 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.18360

144 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಡಪ್ಾಾ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಬೊಂಬಲ್ವಾಡ 88/2, 88/6 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.42 0.12852

145 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಾಳಗೌಡ ವಿೋರಭದರ ಗುೊಂಡಾಳೆ 23/2. ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.70 0.21420

146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕೆಲಟರ 109/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.28 0.08568

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚದ್ಾನೊಂದ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಹಳಿದ 264/2ಬ/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.20 0.06120

148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಶಿವರಾಮ ಡುಮಮನನವರ 264/2ಬಿ/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.12240

149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವರಾಜ ಸುಬುರಾವ ಕಾಮಗಲೋಳ 175/3 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 0.15300

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಾಬು ಮಾರುತಿ ಬಳೆಲಿಳಿಿ 136/2 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಹರೋಕಾಯಿ 1 0.60 0.12000

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿರೋೊಂದರ ರಾಮಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 582/2+3+4+5+6 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 1.00 0.20000

152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಶಿವಪುತರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 876/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 1.00 0.20000

153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಶಿವಪ್ಾಾ ಇೊಂಗಳೆ 111/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.10000

154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುರೋಶ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ನಜರ 98/3 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 0.20000

155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸನಮತಿ ಸತಯಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 118/1 ಸದಲ್ಗಾ ಪರಿಶಿಷಿ ಪೊಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.08000

156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ ಹಲೋದಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ. ತೋಜಶಿಾನಿ ಸಹದೋವ ಚಮಮಟ 722/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 1.00 0.16000

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ ಹಲೋದಿಕೆ ಭರತ ಕೃಷ್ಾಣ ಕಚರ 92/1ಬ ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.50 0.08000

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ ಹಲೋದಿಕೆ ಉತುಮಮ ಶೊಂಕರ ಮುೊಂಡ 59/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.50 0.08000

159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ ಹಲೋದಿಕೆ ಸುರೋಶ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ನಜರ 98/3 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 0.16000

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಸಮಲದ್ಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ವಿತರಾಗ ಏತ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಘ 116 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.00 4.00000

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಸಮಲದ್ಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ನರಸಿೊಂಹ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 411/3 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.00 4.00000

162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ವಯಯಕುಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಬಸಪ್ಾಾ ಕುರಣೆ 78/6 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 0.75000

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಅರಿಶಿಣ ಕುದಿಸುವ ಯೊಂತರ ಯಮನಪ್ಾಾ ರಾಮಪ್ಾಾ ದೋಸಾಯಿ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 2.04000

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾಯಕಹೌಸ್ ಅಣಾಣಸಾಹೋಬ ವಿರಪ್ಾಕ್ಷಿ ಮಗದುಮಮ 325/4ಬಿ ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 2.00000

165 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಈರಪ್ಾಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲೊೋದ್ಾರ 144/2, 149/2, 149/20 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ಮೆಣಸು 1 1.00 0.06181

166 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅಪಾಣಾಣ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕಲೊೋದ್ಾರ 150/1, 149/2, 149/23 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ
ಬಾಳೆ

ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 1.00 0.05939

167 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅಬಾುಸ ಕುತುಬ ಕಲೊೋದ್ಾರ 27/7. ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.80 0.05460

168 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅರವಿೊಂದ ಧನಪ್ಾಲ್ ಬಾಳಿಕಾಯಿ 573/7, 573/8 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 1.20 0.07500

169 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಾಬು ಮಾರುತಿ ಬಳೆಲಿಳಿಿ 136/2 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.60 0.04500

170 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಹಾನೊಂದ್ಾ ಬಾಬು ಕೆಲಟಬಾಗಿ 227/2, 79/2, 80/1, 80/3 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.05726

171 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ದ್ಾನಪ್ಾಾ ಬಾಬು ಕೆಲಟಬಾಗಿ 78/2, 79/2, 80/1, 80/3 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 0.07500

172 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಅಕಕಪ್ಾಾ ಸನದಿ 54/1, 53/3ಬ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.05354

173 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಧನಯಕುಮಾರ ನೆೋಮಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 472/3 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಕೆಲಸು 1 0.55 0.04125

174 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಪದಮಣಾಣ ಸಿದದಣಾಣ ಹಗಡ 96/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.06000

175 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ವಾಸುದೋವ ಬಸವಪರಭು ಯಕಣೆ 35, 101/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.06000

176 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಸಚೋನ ಸುಭಾಷ ಮಾಳಿ 215/3 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗೊಂಧರಾಜ 1 0.40 0.03000

177 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಬಾತಾರ 37/4, 37/3, 35/15 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.90 0.06750

178 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಸಿೋತಾರಾಮ ಕಾೊಂಬಳೆ 52/ಕ ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.06000

179 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅರುಣ ಜಯಪ್ಾಲ್ ಭಲೋನೆ 381/3, 68/4 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ಮೆಣಸು 1 0.80 0.06000

180 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿವಾನೊಂದ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಪ್ಾಟಿೋಲ್@ಶಿರಹಟಿಿ 943/2ಎ, 943/2ಬಿ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೆಲಬಿಜ 1 0.80 0.06000

181 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಮೆೋಶ ಮಾರುತಿ ವಗಗರ @ ಅಲ್ಕನಲರ 191/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.40 0.10500

182 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಾಲ್ುತಾಯಿ ಪರಕಾಶ ಚೊಂಚಣೆ
410/2ಎ, 410/2ಬ/2, 

410/2ಬ/ಅ, 444/4
ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 1.17 0.08775

183 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಮೆೋಶ ಪ್ಾಯಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 690/16, 649 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.80 0.06000

184 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅಶಲೋಕ ನಿೋಲ್ಪ್ಾಾ ದೊಂಡಿನನವರ 76/15, 77/15, 75/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.05224

185 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ. ದುಗಯವಾಾ ಮ ಮಾದರ 795/ಎ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 0.75 0.06300

186 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅನೊಂರ ಮಹಾವಿೋರ ಮೊೋಹತ 14/2. ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಮೆಣಸು 1 0.80 0.05500

187 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಆನೊಂದ ಮಹಾರ@ ಕಾೊಂಬಳೆ 195/1 ಸದಲ್ಗಾ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಮೆಣಸು 1 0.40 0.03600

188 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಆನೊಂದ ಖ್ಯೋಮಣಾಣ ಘಸು 274/3 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಮೆಣಸು 1 0.50 0.04500

189 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಸೊಂತಲೋಷ ಸತಯಪ್ಾಾ ಸನದಿ 431/3, 431/12, 431/10 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಪೊಂಗಡ ಮೆಣಸು 1 1.10 0.09900

190 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ರಾಯಪ್ಾಾ ಡುಮಮಪ್ಾಾ ಶಿರಗುಪಾ 811/1 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.20 0.28000

191 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮಪ್ಾಾ ಹಲನನಪಾ ಶಿರಗಪಾಗಲೋಳ 849/ಬ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.22000

192 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಕೆೋದ್ಾರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಿಕ 164/4 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬೋಜ 1 0.20 0.48800

193 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಅಮರ ಬಾಬಾಸಾಹೋಬ ವಡೋರ 229/1, 246/1,246/4, 246/5 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.20 0.44800

194 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮೊಂತ ರಾಮು ಮಾಳಿ 213/1 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.20 0.55000



195 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮತಿ. ಭಾಗಯಶಿರೋ ರಾಜಾರಾಮ ರಾಯಜಾಧವ 210 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.20 0.42000

196 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಈರಗೌಡ ಉಮಡಾಳೆ 12/11, 18/8, 19/7ಬ ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.20 0.55000

197 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಬಸಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 18/30, 18/23 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.20 0.44800

198 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಸೊಂಭಾ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಕಮತ 198/12, 198/32 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.20 0.48800

199 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಸೊಂಜಿೋತ ರಾಮಚೊಂದರ ದೋಸಾಯಿ 483/1ಅ ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.20 0.48800

200 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶೊಂಕರ ಗೊಂಗಪ್ಾಾ ಪವಾಡಿ 114/1ಅ, 114 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1 0.40 0.39000

201 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ರಾವಸಾಬ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ವೊಂಟಮಲರ 124/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.40 0.39000

202 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಗಿೋತಾ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಖ್ಯಲೋತ 1038/1ಅ+2ಬ+1ಕ+2/3 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.40 0.11700

203 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮಚೊಂದರ ಶಿವಮಲತಿಯ ಶಿತಲೋಳೆ 142/3ಅ, 147/6ಡಿ ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.46 0.11700

204 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಶಿವಮಲತಿಯ ದೋವನಗಲೋಳ 39/1, 39/1, 40/1, 41/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.40 0.44800

205 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಅಜಿೋತ ರಾಮು ಕಲೊೋದ್ಾರ 276/3 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಹರೋಕಾಯಿ 1 1.38 0.11700

206 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವರಾಜ ಅರವಿೊಂದ ಚೌಗಲೆ 209/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಚೊಂಡು ಹಲ 1 0.80 0.11700

207 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಮಚೋೊಂದರ ಮಹಾದೋವ ಹಟನೋ 564/1ಅ, 564/1ಡಿ, 564/3 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.11700

208 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಮಹಾದೋವ ಪರಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 69/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.40 0.44800

209 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವಗೌಡ ಮಹಾದೋವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 28/3ಬ ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 0.30 0.55000

210 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಸಚೋನ ಬಾಪು ಶಿತಲೋಳೆ 46/2ಎ ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.40 0.48800

211 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ವಿರ್ೋಕಾನೊಂದ ಬಸವಣಿಣ ಹುದ್ಾದರ 32/2, 25/2 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.20 0.11700

212 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶೊಂಕರ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಪೊಂಚಗಾೊಂರ್ 151/10 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.40 0.44800

213 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ರಾವಸಾಹೋಬ ಶೊಂಕರ ಮಗದುಮಮ 166/4, 166/9, 172/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಬಳಿಿ 1 1.78 0.35800

214 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಭೋಮಾ ಗುೊಂಡು ಖ್ಯಲತ 96/24 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.19 0.11700

215 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋಮತಿ. ಸವಿೋತಾ ಮಹಾದೋವ ಪಟಗುೊಂದಿ 82/6 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 3.00000

216 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದದಪ್ಾಾ ರ್ೊಂಗಪಾ ಚೌಗಲಾ 138/4 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.50 0.09775

217 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸುಜಾತಾ ಉಲಾೂಸ ಚೌಗಲಾ 138/4 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.50 0.01046

218 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಣಗೌಡಾ ಶಿವಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 128/2 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.40 0.03054

219 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ರಾಚಪ್ಾಾ ದಲನವಾಡ 151 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.40 0.03768

220 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಕಮಲಾ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಸೌೊಂದಲ್ಗಿ 309/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.40 0.05107

221 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಗುರುನಾಥ ನಾಗಪ್ಾಾ ಮಗದುಮಮ 170 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.82 0.03742

222 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸೊಂಜಯ ಬಾಳಾಸಾಹೋಬ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 495 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.05 0.03273

223 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಅಣಗೌಡಾ ಶಿವಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 128/2 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.40 0.03950

224 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ರಾಚಪ್ಾಾ ದಲನವಾಡ 151 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.40 0.06252

225 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಗುರುನಾಥ ನಾಗಪ್ಾಾ ಮಗದುಮಮ 170 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.82 0.04791

226 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಕಮಲಾ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಸೌೊಂದಲ್ಗಿ 309/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.40 0.06685

227 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸೊಂಜಯ ಬಾಳಾಸಾಹೋಬ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 495 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.05 0.02081

228 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಿದದಪ್ಾಾ ರ್ೊಂಗಪಾ ಚೌಗಲಾ 138/4 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.50 0.22500

229 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸುಜಾತಾ ಉಲಾೂಸ ಚೌಗಲಾ 138/4 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.50 0.09372

230 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ವಿರ್ೋಕಾನೊಂದ ಅಪ್ಾಾಸಾಹೋಬ ಸೌೊಂದಲ್ಗಿ 309/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.00 0.05547

231 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಹೋಲ್ ದಿೋರ್ಪ ಸಾಹ 84 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.80 0.03969

232 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಪುಷಾರಾಜ ವಿಕಾಸರಾವ ಸಾವೊಂತ 57/1 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.12 0.05583

233 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಶಹದಭ ಬಾಬಾಸಾಹೋಬ ನಾಯಿಕವಾಡ 368 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.87 0.04361

234 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾಕರ ಕೃಷ್ಾಣ ಜಾೊಂಗಟ 193/3 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.10 0.02730

235 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಗುರುನಾಥ ನಾಗಪ್ಾಾ ಮಗದುಮಮ 170/2 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.40 0.04977

236 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಅನಗಲೊಂಡ ಶಿವಗಲೊಂಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 128/2 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.40 0.02800

237 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಗುರುನಾಥ ನಾಗಪ್ಾಾ ಮಗದುಮಮ 170/1 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.00 0.02800

238 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಪರವಿೋಣ ಪರಲಾದದ ಜಲೋಶಿ 200/2 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.45 0.02800

239 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಕಮಲಾ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಸೌೊಂದಲ್ಗಿ 309/1 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.00 0.02800

240 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ರಾಚಪ್ಾಾ ದಲನವಾಡ 151/1 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.40 0.02800

241 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಮೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಮೃದಿಿ ಯೋಜನೆ (ವಯತಾಯಸ ಮೊತು) ಬಾಪು ರಾಮಾ ಕದೊಂ 144/2, 143/5 ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.00 0.12800

242 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಮೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಮೃದಿಿ ಯೋಜನೆ (ವಯತಾಯಸ ಮೊತು) ಮಹಾದೋವ ಕೃಷ್ಾಣ ಸಮಗಾರ @ ಪವಾರ 310/ಬ/2 ಚಕೆಲಕೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ 1 0.40 0.60000

1 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂದಿೋಪ ಮಹಾದೋವ ನಲಲೆ 145/1 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 0.36262

2 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದಗಲೊಂಡಾ ಹರಿ ಶಿರಗಾೊಂರ್ 110/2 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.45 0.49988

3 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾವು ನರಶಿೊಂಗ ಖ್ಯಲೋತ 255/5 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.5287

4 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಜಯರಾವ ಶಿವಾಜಿ ಮಗದುಮಮ 153/1ಬ ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಚೊಂಡು ಹಲ 1 0.80 0.54626

5 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಗರ ಶೊಂಕರ ದೋಸಾಯಿ 106/2 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಡಲಣಣ ಮೆಣಸು 1 1.50 1.32879



6 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಜಯ ಬಾಪು ದೋಸಾಯಿ 104/1 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಡಲಣಣ ಮೆಣಸು 1 0.80 0.82458

7 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದತಾುತರೋಯ ಸುರೋೊಂದರ ವಡಗಾೊಂರ್
192/2, 195/2, 195/5, 

197/3
ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.00 1.00935

8 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಯಯಕಾೊಂತ ಬಾಬುರಾವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 94/2 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.00 1.01013

9 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾದು ಹರಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 38/1ಅ, 38/2ಬ ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.00 1.01013

10 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚೊಂದರ ಶಾಯಮರಾವ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 189/20, 146/2ಡ, 145/1 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಡಲಣಣ ಮೆಣಸು 1 1.17 1.16473

11 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಾ ಬಾಳು ಹಳಿಜಾಾಳೆ 31/1, 31/1 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.45 0.49988

12 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾದ್ಾಸಾಹೋಬ ಶಿವಗಲೊಂಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 6 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಕೆಲಸು 1 0.90 0.91736

13 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋವಾಜಿ ನಾನಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 68/1, 68/2 ನಿಪ್ಾಾಣಿೋ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.80 0.82458

14 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಾಾ ಸುರೋೊಂದರ ಸನದಿ 9/6. ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಪೊಂಗಡ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.40 0.36795

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಪ್ಾಾಸಾಹೋಬ ದಲಳಪ್ಾಾ ಹಜಾರ 365/2ಎ+3ಬ ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 0.15300

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಣಾಣಸಲೋ ಮಲ್ಗೌೊಂಡ ಹವಾಲಾದರ 98/1 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಹರೋಕಾಯಿ 1 1.00 0.20000

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿವಾಜಿ ನಾನಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 68/2 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 0.20000

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ ಹಲೋದಿಕೆ ಶಿವಾಜಿ ನಾನಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 68/2 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 0.16000

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ವಯಯಕುಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ವಿಜಯ ಗಲೊಂವಿದರಾವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 12, 113 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 0.75000

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ವಯಯಕುಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಮಸು ಅಪ್ಾಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 446/1 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 0.75000

21 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಾಜೋೊಂದರ ಭರಮು ಉಪ್ಾದಯ 220/2, 220/3 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.90 0.06750

22 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅಭಯ ನೆೋಮಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 472/2 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಕೆಲಸು 1 0.55 0.04125

23 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಸುವಣಾಯ ದೋವಗಲೊಂಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 725/5 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.80 0.06000

24 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅಶಲೋಕ ಭಲಪ್ಾಲ್ ಹರಳೆ@ಧನಗರ 33 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.80 0.06000

25 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ನೊಂದಕುಮಾರ ಬೊಂಡು ನಾಗರಾಳೆ 380/1, 380/1ಬ ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.80 0.06000

26 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಾಜೋಶ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ನಾಗರಾಳೆ 380/1, 380/1ಬ ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.50 0.03750

27 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಅಶಲೋಕ ಪುೊಂಡರ್ಕ ಐಹಲಳೆ 310/2ಬ ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 0.09000

28 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಭೋವಾಜಿ ನಾನಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 68/1 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಪರಿಶಿಷಿ ಜಾತಿ ನುಗಗ ಕಾಯಬೋಜ 1 1.00 0.09000

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಕೃಷ್ಾಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಸುವಾಡ 212, 196 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.40 0.20000

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಬೊಂಡಾ ದ್ಾದು ಮಜಗ 134/1 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 0.20000

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಮಲ್ಗಲೊಂಡಾ ದ್ಾದು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 39/1ಅ ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 0.09950

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ನೆೋಮಗೌಡಾ ಶಿವಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 472/4 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.20 0.44800

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಜಿೋತನಾಥ ಬಲೋಮಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 129/2ಅ ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.12240

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಧನಯಕುಮಾರ ಮಾಯಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 352/ಎ/2 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ಡಲಣಣ ಮೆಣಸು 1 0.40 0.08000

35 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಕಲ್ಾನಾ ಭರಮಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 815/3 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.00 0.08598

36 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಕಲ್ಾನಾ ಭರಮಗೌಡಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 815/3 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.00 0.09657

37 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸುರೋೊಂದರ ಅಣಾಣಸಾಹೋಬ ಗಲೋರವಾಡ 78, 79 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.21 0.01029

38 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಶುಭಾೊಂಗಿ ರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 507/21 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.00 0.02800

39 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಬೊಂಡು ಮಹಾದೋವ ಮಾಳಿ 630 ಸದಲ್ಗಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.80 0.02800

40 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಮೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಮೃದಿಿ ಯೋಜನೆ (ವಯತಾಯಸ ಮೊತು) ಅಶಲೋಕ ಪುೊಂಡರ್ಕ ಐಹಲಳೆ 310/ಬ/2 ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.40 0.0512

41 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಮೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಮೃದಿಿ ಯೋಜನೆ (ವಯತಾಯಸ ಮೊತು) ಪರಶುರಾಮ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 38/1ಬಿ ನಿಪ್ಾಾಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.60 0.07680

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದ್ಾಳಿೊಂಬ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪೊಂಚಪಾ ಕರಪಾ ಹಲಸಮನಿ 169/4 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1 0.40 0.05088

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗಪಾ ಬ ಕಾಪಶಿ 63/3 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.20 0.01824

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಧನಕುಮಾರ ಭಲ ಕಸಲುರಿ 256/3 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.40 0.03648

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರಯಯ ಸಿ ಮಠ್ಪತಿ 128/1+2+3/2 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.40 0.03648

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಆನೊಂದ ಸತುಪಾ ನೊಂದಿ 18/** ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.25 0.05

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸಪಾ ಬಾಳಪಾ ಗುಡದಳಿಿ 7/*/4 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಹಲಕೆಲೋಸು 1 0.23 0.046

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾರುತಿ ಭೋಮಪಾ ಕೆಲಪಾದ 8/*/3 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಬೊಂಡಿ 1 0.3 0.06

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಲ್ಕಕಪಾ ರ್ೊಂಕಪಾ ಡಲೊಂಬರ 33/*/2A ಅರಭಾೊಂವಿ ಪ.ಪೊಂ ಎಲೆಕೆಲಸು 1 0.6 0.11728

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಣಮೊಂತ ಮಾ ಹರಿಜನ 34/*/2 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 1 0.20 0.04

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಜ ಕೆಲಣಲಣರ 387/p ಅರಭಾೊಂವಿ ಪ.ಜಾ ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.08

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭೋಮಪಾ ದುಗಯಪ್ಾಾ ಮೆತಿರ 269/1 ಅರಭಾೊಂವಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 1 1 0.08

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸರಲೋಜ ಭೋಮಪಾ ಹರಿಜನ 43/*/3 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾ ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 0.08

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದುೊಂಡಪಾ ಬಸಪಾ ಹರಿಜನ 14/5 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾ ಸವತಕಾಯಿ 1 0.40 0.08

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಅಶಲೋಕ ಪ. ಹೊಂಜಿ 150/2ಬ/2ಬ/2 ಅರಭಾೊಂವಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 1 0.20 0.04

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸತುಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಸತುನನವರ 463/*/2 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಜಾ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.40 0.08

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಮನಪಾ ಲ್ ವಾರ್ಕಾರ 58/3 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಪ.ಪೊಂ ಕಾಯಬಿೋಜ 1 0.40 0.08

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಭೋಮಪಾ ಬಾ ಹುಕೆಕೋರಿ 158/2 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಪ.ಪೊಂ ಕಾಯಬಿೋಜ 1 0.40 0.08

ಪೋರಲ್ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

ಹೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಫಕೋರಪ್ಾಾ ಸತುಪಾ ಮುತುನನವರ 357/** ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ,ಟಲ
ಮಾಯಟಲ

1 0.5 0.1

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಡಿರ್ಪಾ ಬಾಳಪಾ ಗುಡದಳಿಿ 734/*/2 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಹಲಕೆಲೋಸು 1 0.23 0.08

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಲ್ೂಪಾ ಬಸಪಾ ನಿಪ್ಾಾಣಿ 7/** ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಬೊಂಡ 1 0.26 0.03

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಟಿಪಾ ಬಸಪಾ ನಿಪ್ಾಾಣಿ 7/*/1 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಬೊಂಡ 1 0.15 0.03

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅರವಿೊಂದ ಮ ದಳವಾಯಿ 107/7 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 0.306

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚಣಣಬಸಪಾ ಅಪಾಣನ ಬನಲನರ 198/*/1 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.25 0.07373

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಲ್ಚೊಂದರ ಹನಮೊಂತಪ್ಾಾ ಸೊಂಕನವರ 419** ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.2448

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸೊಂಗಪಾ ಬಸವನೆಪಾ ಚೊಂದರಗಿ 12/1 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65 0.1989

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಡಿರ್ಪ್ಾಾ ಶಿ ನಾವಲ್ಗಟಿಿ 415/2 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.306

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗೋಶ ಶಿ ನಾವಲ್ಗಟಿಿ 415/3 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.306

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಚೊಂದರಪ್ಾಾ ತು ಹರಿಜನ/ಶಿವಕಕಗಲಳಿ 82/1 ಪ್ಪ-2 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.2448

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಮ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 607/* ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.72 0.22489

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತಮಮಣಾಣ ಲ್ ಸಣಣಪಾನವರ 24/*/5+6+7+8 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1224

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುರೋಶ ಶಿ ಬಡಿೂ 119/2 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.2934

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಅಭನವ ಗುರುರ್ೊಂಗಜೊಂಗಮ ರಾಮರ್ೊಂಗೋಶಾರ ಮಹಾರಾಜರು ಬಸರಗಿ 18/*/1 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.076

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ssಶಿದಗಿರಪಾ ಸಿ ಸಿದದನನವರ 404/* ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.48 0.14883

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಾಲ್ಚೊಂದರ ಮ ಅಕಕ 103/1 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.14 0.35067

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸನಗೌಡ ಭೋಮಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 110/*/* ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.2812

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಪವಾಡಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 28/*2/2,30/*/2/2 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.2448

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶೈಲಾ ಅ ಮೊೋದಿ 257/*/5 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.0612

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರ್ೊಂಕಪಾ.ಲ್.ಮಾಸರಡಿಿ 16/*1 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.0408

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಾಗೋಶ ಹನಮೊಂತಪಾ ಪೂಜೋರಿ 356/1 ಗಲೋಕಾಕ ಪ ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.08043

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಶಿವಮಲತಯಪ್ಾಾ ರಾ ತಿಪ್ಪಾಮನಿ 460/3 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.16

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ಮೊಂಜುಳಾ .ಬ.ನಾವಿ 199*/1 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.064

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ .ಪು. ದುರದುೊಂಡಿ 208/*/1 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.75 0.12

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ರಾಜು .ಶ. ಭಲಮನನವರ 116/*/1 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.28 0.0448

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪಾ ಶ ಭಲಮನನವರ 116/*1 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.28 0.0448

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ .ಗಲೋ. ನಾವಿ 114/5+6/ಕ ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.064

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಅಜಜಪಾ .ಬಾ. ಹರೋಕಲಡಿ 116/*/2,116/*/3,116/*/4,116/*/5 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.67 0.1072

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಯ. ಸಲರಣಣವರ 33/*/2 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.4 0.064

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಲ್ಕಕಪಾ ಯ. ಬಳಗರ್ 169/*/1 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.4 0.064

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಭೋಮಶಪ್ಾಾ .ತ. ಸಾರಮೊಂಡಳ 463/*2ಅ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 1.00 0.16

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋ ಅಶಲೋಕ ಪ. ಹೊಂಜಿ 150/2ಬ/2ಬ/1 ಅರಭಾೊಂವಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 1 0.20 0.032

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಕಕವಾ ರಾಮಪ್ಾಾ ಯರಗಟಿಿ 433/2 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.80 0.128

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರಮೆೋಶ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ  ಅಡಿನವರ 5 94/*/1/2,94/*/3/1 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.20 0.032

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಣಪಾ ಬಸಪಾ ಮದನನವರ 155/*/4 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.064

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸೊಂರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಾಯದಡಿ   ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ ಸಿದದಪಾ ಬಸವಣೆನಪಾ ಹಲಳೆಯಾಚ 8/*/1,9/*/2 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾರ್ಹೌಸ 1 0.2 10.292

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಶಲೋಕ ಯ ಬೊಂಗಾರಿ 212/2 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 3.90 0.75

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊಂಜುನಾಥ ಸ ಬೈರುಗಲೋಳ 99/2 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು/ಪೋರಲ್ 1 0.62 0.61875

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಲ್ೂಪಾ ಶಿವಪಾ ಮಾಳವಾಡ 32/ಪ2 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 9.75 0.75

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಡಿರ್ಪಾ ರಾಮಪಾ ಹಲಸಮನಿ 723//*/1 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಮಾವು,ಟಲಮಾಟಲ 1 1.14 0.75

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೋರಿ 625/*/1ಬ ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಮಾವು,ನೆೋರಳೆ 1 0.78 0.75

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಪೂಜಾ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 567/*/2 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಾಯಿ 1 4.2 3.65

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಹಾಲ್ಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಾ ಹಳಲಿರ 63/*/1 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 2.00 2.00

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ sಸಿದದಪಾ .ಬಸಪಾ.ಪೂಜೋರಿ 238/*/1 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 1 1.61 0.875

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಸವರಾಜ ಈರಪಾ ತಿಮಾಮಪೂರ 925/*/3 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 1 1.20 0.875

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಿದದಪಾ ಅಪಾಣಣ ಪೂಜೋರಿ 685/*/1A+B+2+3/2A ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 1 1.60 0.875

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಶಿರೋಮತಿ ರಲಪ್ಾ ಮಹಾದೋವ ಪ್ಾಲ್ಭಾವಿ 110/7,111/7ಡ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.8 1.8568

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲಳಪಾ ಬಸವಣಿಣ ನೆೋಸಲರ 123/4,125/3 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.81 1.8568

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಹಾದೋವ ಕಲ್ೂಪಾ ಕೊಂಕಣವಾಡಿ 218/3ಬ+4/2ಅ/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.61 0.9706

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹನಮೊಂತ ಈರಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 16/2/3,409/1ಬ,32/4 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.01 0.9706

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ರ ಹಲರಟಿಿ 159/1 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 2.00 0.75

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲ್ೂಪಾ ನಾಗಪಾ ಸನದಿ 580/*/k ಗಲೋಕಾಕ ಪ ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.80 1.00

ರ್ೈಯಕುಕ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ

ಹೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

ಬಾಳೆ ಮೊದಲ್ನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ

ಸೊಂರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಾಯದಡಿ   ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ

ಈರುಳಿಿ ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ

ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ

20ಅಶಾಶಕುಗಿೊಂಗ ಕಡಿಮೆ ಟಾರಕಿರಗ ಸಹಾಯಧನ



ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲಡೊಂಬಿ ಮೊದಲ್ನೆೋಯ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಸತುಪಾ ಡಬುನವರ 661/2 ಗಲೋಕಾಕ ಪ ಪೊಂ ಗಲಡೊಂಬಿ 1 0.4 0.016

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ರ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಕಾಟಯ ಕೆೊಂಪವಾ ಗಿರಪಾ ಅೊಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೊಬೈಲ್ ರ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಕಾಟಯ 1 0.15

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ರ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಕಾಟಯ ರುಕಮವಾ ಈರಣಾಣ ಜಾಗನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಮೊಬೈಲ್ ರ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಕಾಟಯ 1 0.15

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ರ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಕಾಟಯ ಯಲ್ಗಲೊಂಡ ಯಲ್ೂಪಾ ಪೂಜೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೊಬೈಲ್ ರ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಕಾಟಯ 1 0.15

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ರ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಕಾಟಯ ಹನಮೊಂತ ಸಿದ್ಾರಯಿ ಬಾಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೊಬೈಲ್ ರ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಕಾಟಯ 1 0.15

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮೊಬೈಲ್ ರ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಕಾಟಯ ಮಾರುತಿ ಬಸವರಾಜ ತಳವಾರ ಸಾಮಾನಯ ಮೊಬೈಲ್ ರ್ೊಂಡಿೊಂಗ್ ಕಾಟಯ 1 0.15

0.15

ಒಟುಿ 71 63.57 36.55461

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Sprayer pump ತಾಯವಾ ಬಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 141/*/3ಅ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.40 0.099

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Organic Debres Choffer ಅಪ್ಾಾಸಾಹೋಬ ಭ ನೆೋಗಿನಾಳ 358/1ಅ,359/2/ಬ ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಾಯ 1 2.00 0.200

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) coconut climbing &Brush Cutter ಜಯಸಿೊಂಗ ಹ ರಜಪೂತ 646 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು,ಟಲಮೆಟಲ 1 0.52 0.160

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Powerd knapsack sprayer ಕೃಷಣಪಾ ಬಸಪಾ ಮದನನವರ 155/*/4 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.0796

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Powerd knapsack sprayer ಬಾಳಪಾ ನಾಗಪಾ ಗಲೋಸಬಾಳ 339/*/2A ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.53 0.0995

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Sprayer Engine ಸುಲಾುನಸಾಬ  ಮ ನದ್ಾಫ 54/*/5 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.80 0.1

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Brush Cutter ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮುದುಕಪಾ ಹಲಸಮನಿ 87/1+2 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಿಗ 1 0.40 0.3

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Sprayer pump ಮುದಕಪಾ ಬ ಮೆಳವೊಂಕ 123/2,123/4 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.23 0.0796

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Sprayer pump  ಹನಮೊಂತ ಮಾರುತಿ ಹರಿಜನ 34/*/2 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.0995

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Sprayer pump  ವಿೋರಭದರ ನಿೊಂಗಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 541/** ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.2 0.1

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) coconut climbing &Brush Cutter ಪರಕಾಶ ಸಿ ಹಳಿಿಗೌಡರ 481/* ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು,ತರಕಾರಿ 1 2.00 0.38

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Sprayer pump ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಶೋಶಪಾ ಪೊಂಚಗಾೊಂವಿ 313 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ &ತೊಂಗು 1 4.40 0.08

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Sprayer pump  ಪೊಂಚಪಾ ಕರೋಪಾ ಹಲಸಮನಿ 169/*/4 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1 0.40 0.1

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Organic Debres Choffer ಬಾಳೆೋಶ ಅಪಾಣಾಣ ಜನಕಟಿಿ 35/*/ಪ್ಪ1 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.96 0.2

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Power weeder ಸಾಗರ ಮ ಅರಳಿಕಟಿಿ 531/*/10z1+2 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1 1.60 0.24

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Power weeder ಬಸವರಾಜ ಸ ಖಾನಾಪುರ 371/*/5 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65 0.35

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Power weeder ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ರಾ ದುರದುೊಂಡಿ 235/*/3ಬ ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.48

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Sprayer pump ಹನಮೊಂತ ರುದರಪಾ ಕೌಜಲ್ಗಿ 178/*/4 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಾಯ 1 0.52 0.0995

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Power weeder ದತುು ಯಲ್ೂಪಾ ಕರಿಗಾರ 173/2,173/4 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.85 0.545

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Petrol pump sprayer ಲ್ಗಮಪಾ ದುೊಂಡಪಾ ಗೌರಾಣಿ 188/1A/2B/1H ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.40 0.0995

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Sprayer pump  ಉದದಪಾ ಕರವಾ ಮರಪಾಗಲೋಳ 649/*/1/5 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 6.06 0.0995

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Tiller attach Brush cutter  ಲ್ಕ್ಷೆಪಾ ಸತುಪಾ ಗಡಗಿ 288/*/6,288/*/10 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.3000

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ(RKVY Mech) Chaff cutter  ಹನಮೊಂತ ಶಿವಪಾ ಪುೊಂಜಗ 698/*/1 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ,ಮಾವು,ಪೋರಲ್ 1 3 0.2000

ಒಟುಿ 4.49070

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹನಾ ಘಟಕ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಹನಮೊಂತಗೌಡ .ದೋ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 521/*/1,/2 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 1.20 4.000

SMAM ಅಡಿ “ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದರ್ೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ 
ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ”

HTP SPRAYER ಚೋತನ ಗಣಪತಿ ಕರಿಗಾರ 172/3 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಾಯಿ 1 3.34 0.1

SMAM ಅಡಿ “ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದರ್ೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ 
ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ”

HTP SPRAYER ರಾಮಪಾ ಹನಮೊಂತ ಉಪ್ಾಾರ 181/*/13A ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಾಯಿ 1 2.20 0.1

SMAM ಅಡಿ “ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದರ್ೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ 
ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ”

organic debres choffer ಮಲ್ೂಪಾ ಸಿದಿೂೊಂಗಪಾ ಮಲ್ಕನನವರ 255/* ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿ,ತೊಂಗು 1 2.19 0.16

SMAM ಅಡಿ “ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದರ್ೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ 
ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ”

Power weeder ಅಜಿೋತ ಬಾಳಪಾ ಹಡಕಲ್ 231/*/3P1 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಚಕುಕ,ತೊಂಗು 1 3.3 0.63

ಒಟುಿ 4 0.99

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ನಿೊಂಗಪಾ ಗಿ ಬೊಂಗಾರಿ 178/*/3ಅ/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.36629

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಇಬಾರಹಮ ಬು ನಧಾಪ 213/*3ಅ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.52 0.56482

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಅ ಹುಲ್ಕುೊಂದ 159/*/1+2+3 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.36337

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಭೋಮಪಾ ಹುಲ್ಕುೊಂದ 163/*/1ಬ/2 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.35 0.32757

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸಿದದಪಾ ರಾಮಪಾ ಹಾಲ್ಟಿಿ 141/*/2 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.70 0.73181

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಹಮಮನವರ 224/*/2C ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.24 0.22462

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಾಮಪಾ ಸಿದದಪಾ ಹಮಮನವರ 50/*/1+2/ಕ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.36337

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ತಿಪಾಣಣ ಬಬರ್ 407/*/1+2ಅ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.50 0.53888

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಮಹಾದೋವ ಹುಲ್ಕುೊಂದ 186/*/1ಬ/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.60 0.63904

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪ್ಾವಯತಿ ಸಿದದಪಾ ನಿಡಸಲೋಶಿ 309/*/1+2/p2 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.82459

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಾಯಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಮದಿಹಳಿಿ 27/*/2,104/*/9 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.54 0.58162

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಬಿೋರಪಾ ಅಪಾಯಯ ಡಬಾಜ 38/*/2 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.78 0.79705

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಗುರುಸಿದಿ ಭ ನಾಗರಮುನೆಲನೋಳಿ 20/*/2 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.68 0.70531

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಪರಸಪಾ ಬಸವಣಿಣ ಮದಿಹಳಿಿ 20/*/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.55 0.59025



ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ sಶಿರೋ ಶಿವನಗೌಡ ಬ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 202/*/1+2ಅ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.35 1.32879

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಸಿ ಸೊಂಪಗಾರ 76/*/2 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.93 0.92864

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ  ಶಿರೋ ಸತುಪಾ ಕ ಹಣಮನನವರ 18/*/3A+B/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.80 0.81421

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮುತುಪಾ ಸಿದದಪಾ ಶಾಬಾನಿ 100/*/1 ಮಲಡಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.6 0.62713

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕರಣ ಶೊಂಕರ ಹಲಸಮನಿ 14/*/1ಬ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.10 1.09627

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಕೆೊಂಪಣಣ ಸಿದ್ಾರಮ ಡಬಾಜ 38/*/3 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.15 1.12297

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಜಾರವತಿ ದೋರ್ೋೊಂದರ ಮೆಳವೊಂಕ 177/*/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.6 0.63149

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅವಾಪಾ ಮ ಮದಿಹಳಿಿ 20/*/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.46 0.50853

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೊಂಕೆರಪಾ ಸತುಪಾ ಕಾಮರ್ 365/*/6 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.51 0.55397

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿರ್ೋಕರಾವ ಮಾರುತಿ ಪೊಂಡಲರಳಿಿ 90/*/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.6 0.63904

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಣಪಾ ಸಾತಪಾ ಬಿೋರಗೌಡರ 31/*/4 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.6 0.63904

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಣಪತಿ ಗಲವಿೊಂದ ಪ್ಾಯಪಾಗಲೋಳ 63/*/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 1.01013

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾರುತಿ ನಿೊಂಗಪಾ ಹಲನಕುಪ್ಪಾ 62/*/1A+2B/1+2+ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.35 0.32757

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಸಪಾ ಶಿದ್ಾರಮ ಜಲೋಕಾನಟಿಿ 13/*3B/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.3651

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇೊಂದರವಾ ಚಲನಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 144/*/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.3651

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಿೊಂಗಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ನಿೋರಲ್ಗಿ 43/*/2 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.7 0.73181

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಾ ಸಿದದಪಾ ಢಬಾಜ 54/*/4 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.6 0.63904

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಾ ದ್ಾನಪಾ ದೊಂಡಿನ 184/*/3 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.25 1.23775

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ೂಪಾ ಕಮತಿ 229/*/8 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.2 0.18718

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹಾಲ್ಪಾ ಹನಮೊಂತ ಕೆಲೋಳಿ 192/*/1C ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.45 0.49988

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಭೋಮಪಾ ಕೆಲೋಳಿ 192/*/1C ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.3 0.28077

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೊಂಕರ ಲ್ಕಕಪಾ ಪರಧಾನಿ 109* ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.46 0.50915

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗರ್ೊಂಗ ಅಪಾಯಯ ಬಡಿಗೋರ 12* ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.70 0.73181

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭರಮಪಾ ದಲಡಿಪಾಬಿೋರಪಾ ಢಬಾಜ 219* ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.58 0.62048

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಾಳವಾ ಜಿೋವಪಾ ಭೊಂಗಿ 210* ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.90 0.91736

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಲೋತಪಾ ಭೋರಪಾ ಡಬಾಜ 39* ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.39 0.3651

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಕಕಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಪಾ ನಿಲ್ಜಗಿ 49* ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.41 0.46276

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಣಣತಮಮ ಮಿಜಯಪಾ ಹುಣಶಾಯಳ 147* ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.42 0.47204

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಲ್ಗಮಪಾ ಶಿವಪಾ ಹಬಾುಳ 233* ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.20 1.1728

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಬಸಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 18* ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.25 1.23565

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪಾ ಕೆೊಂಚಪಾ ಕಡಾಡಿ 101* ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.37437

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿವಪಾ ಸಾಬಪಾ ಉಪ್ಾಾರ 171/*/2A/1ಕ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 0.37437

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈರಪಾ ಅಲ್ಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 139/*/1ಬ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.60 0.63904

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಶಿಮ .ಪ. ಹರ್ಗೌಡರ 49/*/2 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.63334

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಶಲೋಕ .ಸಿದ್ಾರಮ ಬಾಗೋವಾಡಿ 68/*/3,267/*/6,267/*/32 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.1 1.01013

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಜುಯನ .ಕಲ್ೂಪಾ ಕರಿಹಲಳಿ 37/*/2/4 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.71381

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಾಮಸಿದದ .ಬಸಪ್ಾಾ. ಅರಭಾವಿ 80/*/1ಕ,80/*/1ಕ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.74 0.76892

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶಿವಾನೊಂದ .ದುೊಂಡಪ್ಾಾ. ಚೌಕಾಶಿ 14/*/1ಬ/3 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.5 0.54627

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ .ಸಿದದಪ್ಾಾ.ಅರಭಾವಿ 43/*/6 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.8 0.82458

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಬಾಳಪ್ಾಾ .ಭೋಮಪ್ಾಾ ಗಡಾದಿ 166/*/2A+2B+2C+3,166/*/3ಬ+4/2ಬ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.5 0.54627

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ನಾಗಪ್ಾಾ .ಸಿದ್ಾರಮ. ಅರಭಾವಿ 82/*/2ಬ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.37437

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಬಸಪ್ಾಾ  .ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ. ಕರಿಶಟಿಿ 30/*/1A/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.6 0.63904

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸಿದ್ಾರಮ  .ಸಿದದಪ್ಾಾ. ಸನದಿ 82/** ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.8 0.82458

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ .ಕರಿವಿೋರಪ್ಾಾ. ಕವರ್ 153/*/2 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.55 0.59265

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ರತನವಾಾ  .ರಾಮಪ್ಾಾ.ಹಳಲಿರ 134/*/6 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.6 0.63904

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸಿೊಂಗದಪ್ಾಾ  .ಲ್ಕಕಪ್ಾಾ. ಸಲೊಂಟಲ್ಕಕಪಾಗಲಳ 204/ಅ1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.2 0.18673

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ .ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ. ವಗಾಗ 195/** ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.3 0.28077

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭಲತಪ್ಾಾ .ಸಿದದಪ್ಾಾ. ಹರೋಕುರಬರ 50/** ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.33 0.30885

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಾಮಪ್ಾಾ .ಬಿೋರಪ್ಾಾ.ರಾಜಾಪುರ 149/*/3ಬ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.37437

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಪಾಯಾಯ .ಭೋಮಪ್ಾಾ.ಶಿವಾಪುರ 200/*/4 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.37437

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ತಮಮಣಾಣ  .ಬಸಪ್ಾಾ. ದಬಾಜ 48/*/1ಡ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.6 0.63904

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಶಿವಪುತರ  .ಯಲ್ೂಪಾ.ಒಬುಟಗಿ 155/*/1,155/*/7 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1,2 1.17956

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಲ್ಗಮಪ್ಾಾ .ಭೋಮಪ್ಾಾ. ಬಮಮನನವರ 218/*/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 2 0.95014



ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಪ್ಾಾ .ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ.ಅೊಂತರಗಟಿಿ 9/*/2 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.37437

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಗಲೋವಿೊಂದಪ್ಾಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ. ಹಲರ್ಕಟಿಿ 76/*/1ಡ,76/*/1ಕ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.37347

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರವಿೋೊಂದರ .ಶಿದದಪಾ. ಗುಡಗುಡಿ 2/*/1ಬ ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.37437

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಭೋಮಪ್ಾಾ ರಾಜಾಪೂರ 8/4ಬ+5 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಜಪ್ಾನಿ ಪುದಿನಾ 1 0.4 0.36757

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇೊಂದರವಾ ಕೆೊಂಪಣಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 66 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.37035

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಸಿದದಪಾ ಪೂಜೋರಿ 138/*/4 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.5 0.50506

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗಪ್ಾಾ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಬಿೋರನಗಡಿಿ 217/*/1ಅ+1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.45 0.49988

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದ್ಾರಮ ಮಲ್ೂಪಾ ಹುಕೆಕೋರಿ 73/*/1 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 0.52003

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಡಿರ್ಪ್ಾಾ ಶಿವಪುತರಪ್ಾಾ ನಾವಲ್ಗಟಿಿ 415/*/2 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2 1.23561

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಬಸರ್ೊಂಗಪ್ಾಾ ಹಟಿಿಗೌಡರ 337/*/* ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೆಟಲ 1 2 1.85196

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನಾಗೋಶ ಶಿವಪುತರಪ್ಾಾ ನಾವಲ್ಗಟಿಿ 415/*/3 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 1.23561

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸುಮಿತಾರ ಬಾಳಪಾ ಪೊಂಡಲರೋಳಿಿ 149/*/1,75/*/3 ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.37 0.34629

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಣಪಾ ಸಾತಪಾ ಬಿೋರಗೌಡರ 410/*/* ಅರಭಾವಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.4 0.37444

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಜಿೋತ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹಲಲೆೋರ 55/*/1,55/*/3/55/*/5 ಅರಭಾವಿ ಪ.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ 1 0.85 0.87097

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವ ಗೊಂಗಪಾ ಕುರಬೋಟ 178/*2ಆ ಅರಭಾವಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.26 0.218

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಾಜಶೋಖರ ರಾಯಪಾ ಬೊಂಡಿವಡಿರ 101/5ಅ ಅರಭಾವಿ ಪ.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ 1 0.50 0.53981

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ರಾಮಪಾ ಭೋಮಪಾ ತಳವಾರ 5/*/28 ಅರಭಾವಿ ಪ.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ 1 0.44 0.48071

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಸತುಪಾ ಮರಗಪಾ ಭಜೊಂತಿರ 146/*/2 ಅರಭಾವಿ ಪ.ಜಾ ಅರಿಶಿಣ 1 0.38 0.35565

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಣಪತಿ ಪರಭು ಕೆಲಡತ 70/1ಬ ಅರಭಾವಿ ಪ.ಜಾ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.60 0.63904

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗೌರವಾಾ .ಭಗೊಂತ. ತಳವಾರ 10/*/4,10/*/3 ಅರಭಾವಿ ಪ ಪೊಂ ಅರಿಶಿಣ 1 0.6 0.63904

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಅಡಿರ್ಪಾ .ರಾಮಪಾ. ಹಲಸಮನಿ 723/*/1 ಗಲೋಕಾಕ ಪ ಪೊಂ ಅವರಕಾಯಿ 1 0.75 0.7661

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿದ್ಾರಮಪ್ಾಾ. ಕಪರ್ 721/*/2+3+4ಕ ಗಲೋಕಾಕ ಪ ಪೊಂ ಬದನೆ 1 0.8 0.62054

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ .ನಾಗಪಾ.ಸನದಿ 580/*/K ಗಲೋಕಾಕ ಪ ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.35 0.26058

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಚೊಂದರಪ್ಾಾ .ಶಿವಪ್ಾಾ. ಖಲಾರಿ 730/*/2ಆ,730/*/2ಆ ಗಲೋಕಾಕ ಪ ಪೊಂ ಬದನೆ 1 0.6 0.55389

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋ ಭರಮಪ್ಾಾ .ಶಿವಪ್ಾಾ.ಬುಳಿಿ 203/*/2 ಗಲೋಕಾಕ ಪ ಪೊಂ ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 1 1.3 1.28327

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿದದವಾಾ ಹಲಳೆಪಾ ಜಗನವರ 53/*/-p2,55/**,54/*/3 ಗಲೋಕಾಕ ಪ ಪೊಂ ಟಲೋಮಾಯಟಲ 1 0.62 0.45349

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಫಕಕೋರಪಾ ಪೂಜೋರಿ 86/*/1,109/*/1 ಗಲೋಕಾಕ ಪ ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.84 0.52755

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹನಮೊಂತ ನಿೊಂಗಪಾ ದಲಡಿರಾಮನನವರ 46/1 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಪ ಪೊಂ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 1 0.72539

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಬಿೋರಪ್ಾಾ ಕುರಣಿ 230/*/1 ಅರಭಾವಿ ಪ ಪೊಂ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.36757

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಕೋರಪ್ಾಾ ರಾಮಪ್ಾಾ ಜಗಮೆೈನವರ 116/*/1,116/*/3 ಗಲೋಕಾಕ ಪ ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.42 0.65746

ಒಟುಿ 97 62.57                     60.82 

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಡಿ-002 ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ಚಪಾಲ್ಕಟಿಿ 194/1+2/ಬ ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.50 0.57481

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಡಿ-003 ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ವಿಠ್ಠಲ್ ಸನದಿ 121/*12 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.8 0.8241

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಡಿ-004 ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಚಲನಪಾ ಗೌಡರ 145/*/13 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.45 0.34325

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಡಿ-005 ಶಿರೋ ಉದದಪಾ ಭೋಮಪಾ ಕೆಲೊಂಗನೆಲಳಿಿ 230/*/1 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.57 0.51843

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಡಿ-006 ಶಿರೋ ನಿೊಂಗಪಾ ಗದಿಗಪಾ ಹಲರ್ಕಟಿಿ 33/*/5 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.25 0.23398

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಡಿ-007 ಶಿರೋ ಹನಮೊಂತ ಶಿವಪುತರಪ್ಾಾ. ಉಪ್ಾಾರ 184/*/3/3,183/*/3 ಅರಭಾವಿ ಪ ಪೊಂ ಅರಿಶಿಣ 1 0.5 0.36337

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಡಿ-008 ಶಿರೋ ಚನನಬಸಪಾ .ಬಸಪಾ.ಚನನಬಸಪಾಗಲೋಳ 164/** ಅರಭಾವಿ ಪ ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.4 0.28234

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಡಿ-009 ಶಿರೋ ಧನಪ್ಾಲ್ .ಜಿೋನಪ್ಾಾ. ಬಳವಿ 165/*/3 ಅರಭಾವಿ ಪ ಪೊಂ ಅೊಂಗಾೊಂಶಬಾಳೆ 1 1.4 0.87523

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಡಿ-010 ಶಿರೋ ರೊಂಗಪಾ .ರಾಮಪಾ. ಮಡಿವಾಳರ 30/** ಅರಭಾವಿ ಪ ಪೊಂ ಅರಿಶಿಣ 1 1.4 1.35902

ಒಟುಿ 6.27 5.3745

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಈರಪಾ ಶಿ ಪಟಗುೊಂದಿ 566/2 ಅರಭಾೊಂವಿ ಪ.ಪೊಂ ತೊಂಗು 1 0.4 0.09

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಯಲ್ೂಪಾ ಫ ಪುಜೋರಿ 110/-P2 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.7 0.063

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಅವಾನನ ಕಲೊೋದ್ಾರ 38 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಪ.ಪೊಂ ಬದನೆ 1 0.4 0.036

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಬಸವಾ ರಾಮಸಿದದ ಮಿೊಂಡಲಳಿಿ 159/1 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಟಲಮೆಟಲ 1 0.4 0.0193

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಬಸವಾ ರಾಮಸಿದದಪಾ ಖನಗಾರ 423 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಟಲಮೆಟಲ 1 0.4 0.036

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಹನಮೊಂತ ಗುೊಂಡಪ್ಾಾ ದಳವಾಯಿ 402/*/1 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಟಲಮೆಟಲ 1 0.4 0.036

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ರಾಮಸಿದದ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಮಿೊಂಡಲಳಿಿ 159 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಟಲಮೆಟಲ 1 0.4 0.036

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ರಾಮಸಿದದ ಯಲ್ೂಪಾ ಮೆಲ್ಮಟಿಿ 348 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಟಲಮೆಟಲ 1 0.2 0.018

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಭೋ ಕುೊಂಟಗಲಳ 362/*/* ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಟಲಮೆಟಲ 1 0.4 0.0297

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಶಿವಪ್ಾಾ ಖನಗಾರ 52/6 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಪೊಂ ಬದನೆ 1 0.4 0.036

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಕಲ್ೂಪಾ ರಾ ಗಾಡಿವಡಿರ 144/ಪೈ.ಕ ಅರಭಾೊಂವಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ/ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 0.036

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಸ ಪೂೋಳ 20/1B ಅರಭಾೊಂವಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.4 0.0324



ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಉದದಪಾ ಕ ಮರಪಾಗಲೋಳ 649/1/5 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 0.4 0.036

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ರೋಣವಾಾ ಶಿ ಹರೋಮೆೋತಿರ 559/7 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 1 0.60 0.0456

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಯಮನವಾ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹಲಸಮನಿ 243/2/11 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಜಾ ಟಮೆಟಲ 1 .80 0.0486

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಮಾಹಾದೋವಪ್ಾಾ ರಾಜಪ್ಾಾ ಭಲವಿ 265/2,266/2 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಪ.ಜಾ ಪೋರಲ್ 1 0.40 0.036

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ 11/4 ಅರಭಾೊಂವಿ ಪ.ಜಾ ತೊಂಗು 1 0.40 0.036

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ರಾಮಪ್ಾಾ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಹರಿಜನ 577/*/* ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 1 0.40 0.036

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಗಣಪತಿ ಪರಭು ಕೆಲಡತ 70/ಬ/1 ಅರಭಾೊಂವಿ ಪ.ಜಾ ಟಲಮೆಟಲ 1 0.80 0.0714

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಿದದಪ್ಾಾ ರಾ ಹಲಲೆೋರ 74/*/P1 ಗಲೋಕಾಕ ಪ.ಜಾ ಟಲಮೆಟಲ 1 0.40 0.022

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪಾ .ನಿ.ಕಡಿಿ 13/3ಬ ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲಸು 1 0.4 0.02

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಅಡಿರ್ಪಾ .ಬ.ಬಿಲ್ಕುೊಂದಿ 168/3ಹ ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲಸು 1 0.4 0.02

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಶೊಂಕರ .ಅ. ಬಿಲ್ಕುೊಂದಿ 168/3ಕ ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲಸು 1 0.4 0.02

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ರಮೆೋಶ .ಭ. ಸೊಂಪಗಾೊಂವಿ 162/2ಬ ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲಸು 1 0.4 0.02

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪಾ ಉದದಪಾ ರಡರಟಿಿ 156/3 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 0.01119

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ದುೊಂಡವಾ .ಬ. ಬಿಲ್ಕುೊಂದಿ 136/3ಬ ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲಸು 1 0.4 0.0256

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಫಕೋರಪಾ .ದು. ಕಡಾಡಿ 124/ ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಾಯಿ 1 0.4 0.059

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ದುೊಂಡಪಾ .ಅ.ಕಮತಿ 103/1 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಮುತುಪಾ ಸ ಕುಳೆಲಿೋರ 276 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲಸು 1 0.4 0.02155

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಅಜುಯನ .ಬ. ಚಕೆಲಕೋಡಿ 250 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಾ .ಹ. ಉಪ್ಾಾರ 181/10 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ  .ಹ. ಉಪ್ಾಾರ 181/5 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಾಯಿ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಲ್ಕಕಪಾ  .ಹ. ಉಪ್ಾಾರ 181/4 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಾಯಿ 1 0.4 0.06

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಕರಣ   .ಶ. ಹಲಸಮನಿ 79/5 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1 0.04446

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಭರಮಣಾಣ .ಸೊಂ. ಕೆಲೊಂಕಣಿ 409/3 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 1 2 0.06

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪಾ  .ಮ. ಕಳಸನನವರ 409/3 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 1 2 0.06

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ  .ಚಲ.ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 144/1 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಕೆೊಂಪಣಾಣ  .ದುೊಂ. ಗೌರಾಣಿೋ 188/1 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆೋಶ .ನಾ. ಗಲೋಸಬಾಳ 322/2+3ಅ,339 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಈಶಾರ ಮ ಪ್ಾಶಾಚಪೂರ 19/*/5ಅ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಗಲಳಪ್ಾಾ ಈ ಪ್ಾಶಾಚಪೂರ 19/*/9 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 1 0.4 0.012

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ರಾಮಗೌಡ ಸಿದದನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 15.Aug ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 1 0.4 0.02528

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಮಾಹಾದೋವ ಮಾ ರಾಜಾಪುರ 78/1 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಮಹಾೊಂತೋಶ ದು ಹುದ್ಾದರ 77/6 ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 1 0.63 0.02397

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಶಾಬನಾನ ನಿ ಹಲನಕುಪ್ಪಾ 247/9 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಉಮೆೋಶ ಕ ಲ್ಕಾಕರ 130/5 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 1 0.6 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ಕ ಕುಬುನನವರ 20/4ಅ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ತಾಯವಾ ಬ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 141/3ಅ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಾ ಮಾ ಕುೊಂದರಗಿ 686/1+2ಅ ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬೊಂಡಿ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಬಸಪ್ಾಾ ದು ಕುೊಂದರಗಿ 691/1 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ನಿೊಂಬ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸದ್ಾಶಿವ ಅ ರಲಗಿ 84/3 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ರಾಮಚೊಂದರ ಕುೊಂದರಗಿ 686 ಕೌಜಲ್ಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಕುಕ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಾ ಅ ಜಡಕೋನ 290/7 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.4 0.0276

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಾ ಉ ಬೊಂಡಾರಿ 209/ಆ+1ಬ/2 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.4 0.0225

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ಮ ಕಡಕೆಲೋಳ 15/5/1,15/5/2 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.4 0.01867

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಸತುೋಪಾ ಕೆಲೋಳಿ 171/* ಗಲೋಕಾಕ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಕೊಂಬಳಿ 108 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ಸೊಂಗಟಿ 149/5 149/*/5 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 1 0.4 0.02726

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾ ಶಿವಾಪೂರ 381/1 381 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಹಲಳೆಪಾ ಬಾ ಶಿವಾಪೂರ 381/3 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆಟಲ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಶಿವಪ್ಾಾ ಅ ಅಳಗುೊಂಡಿ 430/10 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆಟಲ 1 0.4 0.03

ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ಸಸಯ ಸೊಂರಕ್ಷ್ಣಾ(ಸಮಗರ ಪೂೋಷಕಾೊಂಶ ನಿವಯಹಣೆ) ಯೋಜನೆ ದುೊಂಡಪಾ ರಾ ಚವರದ್ಾರ 275/2 ಅರಭಾೊಂವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆಟಲ 1 0.8 0.06

ಒಟುಿ 62 26.73 2.10

1 ಶಿರೋ ರಾಜಶೋಖರ ಚೊಂದರಶೋಖರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 390/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.48 51018.00

2 ಶಿರೋ ರಾಯಪ್ಾಾ ಬಸಪ್ಾಾ ಗಿೋರಗಾವಿ 11/*/8, 13/*/8 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.31 29417.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



3 ಶಿರೋ ಬಸವಣಿಣ ಅವಣಾಣ ಗಲೋಣಿ 113/*/4 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.35 32378.00

4 ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಕರಿಗಾರ 154/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಜಜರಿ 0.60 63904.00

5 ಶಿರೋ ಪದಮಣಣ ಜಿನನಪ್ಾಾ ಹರಾರಿ 153/*/12, 153/*/21 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಜಜರಿ 0.20 22675.00

6 ಶಿರೋ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಜರಳಿ 243/*/6 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.65 63904.00

7 ಶಿರೋ ಪರಭಾವತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶಿರಲೋಶಿ 33/*/4 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.45 45296.00

8 ಶಿರೋ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಹಾಲ್ಪ್ಾಾ ಪೂಜೋರಿ 168/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಜಜರಿ 0.45 51018.00

9 ಶಿರೋ ಸಲರಜ ಪರಭಾಕರ ಬಲ್ೂದ 302/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.40 51018.00

10 ಶಿರೋ ಪರವಿೋಣ ಸಾತಪ್ಾಾ ಚೌಗಲಾ 198/*/7 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.38 25826.00

11 ಶಿರೋ ದತುಪ್ಾಾ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ರಾವಲೆಲೋಜಿ 66/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.40 30816.00

12 ಶಿರೋ ಅವಪ್ಾಾ ರಾಮಪಾ ಭೊಂಗಿ 97/*/4ಬ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.65 67207.00

13 ಶಿರೋ ಅಪಾಣಾಣ ತವನಪ್ಾಾ ತೋರದ್ಾಳ 218/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.30 26941.00

14 ಶಿರೋ ಬಸನಗೌಡ ಹಣಮೊಂತ ನಾಯಿಕ 190/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.40 36106.00

15 ಶಿರೋ ಸಾತಪ್ಾಾ ವಾಸಪ್ಾಾ ಕುರುಬರ 191/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.40 35470.00

16 ಶಿರೋ ಮಾಯಪ್ಾಾ ಸಿದದಪ್ಾಾ ವೊಂಟಮುರಿ 478/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.52 54626.00

17 ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಯಮನಪ್ಾಾ ಹಣಬರಟಿಿ 97/*/7 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.45 51018.00

18 ಶಿರೋ ರಾಮಪ್ಾಾ ಗೈಬು ಬಾಗಿ 6/*/4 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅವರಕಾಯಿ 0.40 63904.00

19 ಶಿರೋ ಮೆೈಬಲಬಸಾಬ ಶಿರಾಜಸಾಬ ನೆೋರ್ಯ 296/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಮುಸಿೂೊಂ ಬಾಳೆ 0.40 27577.00

20 ಬಾದಶಾಹ್ ಮಹಮಮದಸಾಬ ಜಮಖೊಂಡಿ 94/*/3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಮುಸಿೂೊಂ ಸೋವೊಂತಿಗ 0.40 32378.00

21 ಶಿರೋ ಹನಮೊಂತ ದ್ಾದ್ಾಪ್ಾಾ ಮಗದುಮಮ 13/*/7 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅವರಕಾಯಿ 0.80 82195.00

22 ಶಿರೋ ರಾಜಶೋಖರ ಚನನಬಸಪ್ಾಾ ಚಕೆಲಕೋಡಿ 318/1+2/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಜಜರಿ 0.40 35777.00

23 ಶಿರೋಮತಿ ಕಾರ್ೋರಿ ಬಾಳಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 41/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಯ 0.25 20301.00

24 ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಜಾರಕಹಲೋಳಿ 486/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.28 118317.00

25 ಶಿರೋ ಕೆೊಂಚಪ್ಾಾ ಈಠ್ಠಪ್ಾಾ ಏಗನನವರ 241/*/3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 82458.00

26 ಶಿರೋ ಎಗಪ್ಾಾ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಎಗನನವರ 239/*/3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.80 54521.00

27 ಶಿರೋ ಶೊಂಕರ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಹೊಂಚನಾಳ 23/*/6 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 23820.00

28 ಶಿರೋ ಕೆೊಂಚಪ್ಾಾ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಪೂಜಾರಿ 37/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54626.00

29 ಶಿರೋಮತಿ ರತನಪ್ಾಾ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಓಮಕಾರ 593/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.60 63904.00

30 ಶಿರೋ ಶೊಂಕರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪಟಿದ 223/*/2,4 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 123091.00

31 ಶಿರೋ ಭರಮು ಸಿದದಪ್ಾಾ ತೊಂಗಡಿ 68/*/11,19/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82458.00

32 ಶಿರೋ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚೊಂದರನಾಥ ಚೌಗಲಾ 261/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಜೈನ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 63904.00

33 ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ಶಿವಪ್ಾಾ ಸನದಿ 80/*/14,18/*/ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.50 54626.00

34 ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ಚೌಗಲಾ 80/*/2-p1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಜೈನ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.80 82458.00

35 ಶಿರೋ ಜಿನನಪ್ಾಾ ಹಣಮೊಂತ ಬಳವಿ 46/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಜೈನ ಅರಶಿನ 0.80 82458.00

36 ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ಭರಮಪ್ಾಾ ಮುನೆಲನೋಳಿ 60/*/5 ಹುಕೆಕೋರಿ ಜೈನ ಅರಶಿನ 1.20 118327.00

37 ಶಿರೋ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಸುರೋೊಂದರ ಚೌಗಲಾ 226/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಜೈನ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.80 82458.00

38 ಶಿರೋ ಈರಗೌಡ ಬಸಗೌಡ ಮಾಳಗಿ 158/*/1,8ಬ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.60 63904.00

39 ಶಿರೋ ಬಸವಣಿಣ ಶಿವಪ್ಾಾ ಅಮಮಣಿಣ 53/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 82458.00

40 ಶಿರೋ ಶಿವರ್ೊಂಗ ಕಾಶಪ್ಾಾ ಹುಕೆಕೋರಿ 71/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.44 48519.00

41 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಸಾತಪ್ಾಾ ಹುಕೆಕೋರಿ 108/a+b/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.50 54332.00

42 ಶಿರೋ ಈರಣಾಣ ಚೊಂದರಪ್ಾಾ ಭಲಶಿ 133/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 0.50 54626.00

43 ಶಿರೋ ಶಿವರ್ೊಂಗ ಕಾಶಪ್ಾಾ ಹುಕೆಕೋರಿ 29/1ಬ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಚೊಂಡಲ ಹಲ 0.80 82458.00

44 ಶಿರೋ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಜಿನನಪ್ಾಾ ದುಪಾದ್ಾಳಿ 77/1 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.00 101013.00

45 ಶಿರೋ ರಾಯಪ್ಾಾ ಲ್ಗಮಪ್ಾಾ ಕಬುುರಿ 85/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.70 73181.00

46 ಶಿರೋ ಮಹಾರ್ೊಂಗ ಬಾಬು ಕುರಬೋಟ 96/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.50 54626.00

47  ಶಿರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ ಭರಸಿದದ ವಾಳಕ 103/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.80 82458.00

48  ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ಬಾಬುಪರಸಾದ ಚರಾಟ 60/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.90 59713.00

49 ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ರಾಮಪಾ ದತುವಾಡ 99/19,99/24 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.60 46887.00

50 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ರಾಮಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 28/*/ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.27 22511.00

51 ಶಿರೋ ಉದಯಕುಮಾರ ರಾಮಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 65/*/ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.31 22511.00

52 ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಶಿದ್ಾರಮ ಮುನಲನಳಿಿ 178/*/ ಹುಕೆಕೋರಿ ಜೈನ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.60 63904.00

53 ಶಿರೋ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ನಾಯಿಕ 215/1,1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 74214.00

54 ಶಿರೋ ಕರಣಕುಮಾರ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಹಲ್ಕಣಿಯ 16/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಜೈನ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.44 36102.00

55 ಶಿರೋ ಮಹಾವಿೋರ ನೆೋಮಣಾಣ ಮುನೆಲನೋಳಿಿ 60/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಜೈನ ಅರಶಿನ 0.40 154930.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



56 ಶಿರೋ ಕಾಡಪ್ಾಾ ಪ್ಾರೋಶ ಮುನೆಲನೋಳಿಿ 176/3,4 ಹುಕೆಕೋರಿ ಜೈನ ಬಾಳೆ 0.60 50203.00

57 ಶಿರೋ ಪರವಿೋನ ಶಿವಾಜಿ ಬಾಗೋವಾಡಿ 7/1+2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 38038.00

58 ಶಿರೋ ಬಾಳಗೌಡ ಬಸಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 75/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕರಬಲಜ 0.80 82458.00

59 ಶಿರೋ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಶಟಿಪ್ಾಾ ಘಸಿು 280/*/1 ಯಮಕನಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.40 45349.00

60 ಶಿರೋ ಬಾಬು ಗುೊಂಡಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 279/*/6 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 0.53 38855.00

61 ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಸದ್ಾಶಿವ ಭಜೊಂತಿರ ಉಫಯ ಕೆಲರವ 304/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಶಿನ 0.40 35480.00

62 ಶಿರೋ ನಾಮದೋವ ಬಸಪ್ಾಾ ಹಲಳೆಿಪಾಗಲೋಳ 14/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬ 0.40 39552.00

63 ಶಿರೋ ಶಿವರ್ೊಂಗ ನಾಗಪ್ಾಾ ಬಲ್ೂದ 324/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43595.00

64 ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಗಮವಾಾ ರಾಮಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 28/*/ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.27 26320.00

65 ಶಿರೋ ಚೊಂದುರ ರಾಮಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 6/5ಅ,6/2ಬ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಚೊಂಡಲ ಹಲ 0.38 35979.00

66 ಶಿರೋ ಶಿವರ್ೊಂಗ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಮದಕರಿ 36/1ಬಿ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.50 54626.00

67 ಶಿರೋ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಗುರುಸಿದದ ಹುರ್ಮಣಿ 40/1ಬಿ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.40 37126.00

68 ಶಿರೋ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಸೊಂಪಗಾರ 134/3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಶಿನ 0.98 98993.00

69 ಶಿರೋ ಕುತಬು ಇಮಾಮಸಾಬ ಅಮಮಣಗಿ 6/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಮುಸಿೂೊಂ ಅವರಕಾಯಿ 0.60 63904.00

70 ಶಿರೋ ಅಣಾಣಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಅಮಮಣಗಿ 6/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಮುಸಿೂೊಂ ಅವರಕಾಯಿ 0.60 63904.00

71 ಶಿರೋ ಸಾತಪ್ಾಾ ವಾಸಪ್ಾಾ ಕುರುಬರ 191/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 43595.00

72 ಶಿರೋ ಮಣಿಕೊಂಠ್ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಜಾರಕಹಲೋಳಿ 342/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 1.10 96832.00

73 ಶಿರೋ ದಲೊಂಡಿಬಾ ಸತುುರಾಮ ಕುರಾಡ 178/*/4 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಬಳೆ 0.20 800.00

74 ಶಿರೋ ರಾಮಚೊಂದರ ನಾಗಲೋಜಿ ಕವಳಿಕಟಿಿ 10/*/1 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಬಳೆ 0.80 3200.00

75 ಶಿರೋ ಶೈಲೆೋೊಂದರ ಪ್ಾರೋಶಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 62/*/5, 62/*/7 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ ಬಳೆ 1.00 9120.00

76 ಶಿರೋ ಮಹೋಶ ಶೊಂಕರ ನಾಡಗೌಡ 52/*/4 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ ಬಳೆ 1.00 9120.00

77 ಶಿರೋ ರಾಮಪ್ಾಾ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಖಿಚಡಿ 248/*/1+2/ಅ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 16000.00

78 ಶಿರೋ ತುಕಾರಾಮ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ತಲಳಿ 139/*/1A ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.88 14080.00

79 ಶಿರೋ ಈರಗೌಡಾ ಬಸಗೌಡಾ ಮಾಳಗಿ 158/*/1, 158/*/8ಬ ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 14400.00

80 ಶಿರೋ ಆನೊಂದ ಕೃಷ್ಾಣ ಸಾಳುೊಂಕೆ 57/*/3 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.45 7200.00

81 ಶಿರೋ ಶಿವಾನೊಂದ ಶಿವರ್ೊಂಗಯಾಯ ಕಮತ 240/*/1 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 6400.00

82 ಶಿರೋ ಗುರುರ್ೊಂಗಯಾಯ ಬಸಯಾಯ ಹರೋಮಠ್ 94/3, 94/2ಬ, 93/1+3 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 8800.00

83 ಶಿರ ಸೊಂಬಾಜಿ ಬಾಳೆೋಶ ಕನಸಿ 24/*/6 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 8800.00

84 ಶಿರೋ ಸದ್ಾಶಿವ ಶಟಿಪ್ಾಾ ಗುೊಂಡಿ 222/*/5,246/*/* ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.09 17440.00

85 ಶಿರೋ ಸೊಂಜು ಕೆೊಂಪಾಣಾಣ ದೋಸಾಯಿ @ ವಾಸೋದ್ಾರ 153/*/4 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 19200.00

86 ಶಿರೋ ಜೈಕುಮಾರ ರಾಮಗೌಡಾ ಮಲ್ಗೌಡನವರ 289/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.59 8850.00

87 ಶಿರೋ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಸೊಂಪಗಾರ 134/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 6000.00

88 ಶಿರೋ ಬಸಪ್ಾಾ ಅಪಾಣಾಣ ಕರಿಬಾಳಪಾಗಲೋಳ 691/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 6000.00

89 ಶಿರೋ ಕೆೊಂಪಣಾಣ ಅಪಾಣಾಣ ಕರಿಬಾಳಪಾಗಲೋಳ 691/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12000.00

90 ಶಿರೋ ಸಾತಪ್ಾಾ ಬಾಬು ಸಪುಸಾಗರ 22/*/4 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 6000.00

91 ಶಿರೋ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಅಪರಾಯಿ ಗಟಕರಿ 10/*/1 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

92 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ  ಶಿವಪ್ಾಾ ಬಿಚಗತಿು 52/*/1, 51/*/13 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 14400.00

93 ಶಿರೋ ಆನೊಂದ ಬಸವಣಿಣ ಪಶಾಚಪೂರ 259/*/A1, 29 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

94 ಶಿರೋ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಬಸಪ್ಾಾ ಹನಿನಕೆೋರಿ
85/1ಕ,4ಅ,6ಅ,6ಕ,6ಇ,7ಅ,85/12,85/

13ಅ,85/1ಅ
ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 3200.00

95 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಪರಗೌಡ ನೊಂಜನವರ 161/*/3ಅ+2ಬ/2 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 5600.00

96 ಶಿರೋ ಈರಪ್ಾಾ ಬಸವಣಿಣ ಲ್ಬಿು 38/17,38/18,38/19 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 5600.00

97 ಶಿರೋ ಯಮನಪ್ಾಾ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಆಲ್ಲರಿ 34/*/1 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

98 ಶಿರೋ ಬಾಬು ರೋವಪ್ಾಾ ಮಲ್ಕಾರ 42/*/3 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

99 ಶಿರೋ ಸಾತಪ್ಾಾ ಸಿದದರ್ೊಂಗಪ್ಾಾ ಮುಸಲಾಮರಿ 191/*/* ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

100 ಶಿರೋ ಕೆೊಂಪಾಣಾಣ ಸಾತಪ್ಾಾ ಬಿಸಿರಲಟಿಿ 68/1,68/5,68/8 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

101 ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜಶಿರೋ ಆನೊಂದ ಚನನಪಾಗಲೋಳ 55/*/3 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 8800.00

102 ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ಭಸಪರಭು ಚರಾಟ 60/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 14400.00

103 ಶಿರೋ ಕೆೊಂಚಪ್ಾಾ ಈಠ್ಠಪ್ಾಾ ಎಗನನವರ 241/*/3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 9600.00

104 ಶಿರೋ ಕರಣಕುಮಾರ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಹಲ್ಕಣಿಯ 16/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 8000.00

105 ಶಿರೋ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಚೊಂದರನಾಥ ಚೌಗಲಾ 261/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.98 15680.00

106 ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಚೌಗಲಾ 87/*/2-p1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.98 15680.00

107 ಶಿರೋ ಗಲೋವಿೊಂದ ಭಗವೊಂತರಾವ ನಾಡಗೌಡ 86/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 19200.00

108 ಶಿರೋ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಿ ಶಿವರಾಜ ಕಾಕೆಲೋಳಿ 266/*1,266/*/6 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 6400.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

D-02

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ

ಮೊದಲ್ ವಷಯದ ನಿವಯಹನೆ ಗಲೋಡೊಂಬಿ

ಹಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುಣೆಯ ಪೋರಲ್

ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ



109 ಶಿರೋ ಸುಬುಣಾಣ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಪವಾರ 46/6,46/8,46/11 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

110 ಶಿರೋ ಸದ್ಾನೊಂದ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಯಳತಿು 261/3ಅ+3ಕ+3ಬ+3ಡ+3ಇ ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 8000.00

111 ಶಿರೋ ಸಿದದೋಶಾರ ಸಲೋಮಶೋಖರ ಹರೋಮಠ್ 209/*/* ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

112 ಶಿರೋ ನಿರೊಂಜನ ಜ್ಞಾನದೋವ ಅಜರೋಕರ 82/*/*, 73/*/* ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 8000.00

113 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಶಟಿಪ್ಾಾ ಗುೊಂಡಿ 96/*/9, 96/*/11, 96/*/7ಅ ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

114 ಶಿರೋ ಕರಣ ಪರಪ್ಾಾ ಕಾಡಗಿ 76/*/7ಅ ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 6400.00

115 ಶಿರೋ ಸಿದದೋಶಾರ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಪನಾನಳಿ 187/*/* ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 16000.00

116 ಶಿರೋ ಶಿವಗಲೊಂಡ ಭರಮಪಾ ಹಬಾುಳ 74/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

117 ಶಿರೋ ಜಿನನಪಾ ಹಣಮೊಂತ ಬಳವಿ 46/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 8000.00

118 ಶಿರೋ ನೆೋಮಣಾಣ ತಿಪಾಣಣ ಬಳವಿ 76/*/1+2+3+4 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 9600.00

119 ಶಿರೋ ಶೋಖಪ್ಾಾ ಲ್ಗಮಪ್ಾಾ ಮಗದುಮಮ 45/*/4 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.38 6080.00

120 ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ಶಿವಪ್ಾಾ ಸನದಿ 80/*/14,80/*/18 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.49 7840.00

121 ಶಿರೋ ಚೊಂದರಶೋಖರ ಬಸಗೌಡ ನಾಗೌಡ 57/*/2,49/*/1A ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

122 ಶಿರೋ ಗುರುಸಿದದ ಶಿವಪ್ಾಾ ಭಲಷ್ಟ್ 113/*/2 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 6400.00

123 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ರುದರಪ್ಾಾ ಮಗದುಮಮ 517/*/*,518/*/1 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

124 ಶಿರೋ ಶೊಂಕರಗೌಡ ರುದರಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 212/*/* ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 12800.00

125 ಶಿರೋ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಅಪ್ಾಾಸಾಹೋಬ ಜಿರಳಿ 243/*/6 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.56 8960.00

126 ಶಿರೋ ಸಿದದಪ್ಾಾ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಮುಗಳಖ್ಯಲೋಡ 67/*/4 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 6400.00

127 ಶಿರೋ ನಾಗರಾಜ ಚಾಮರಾಜ ಹುನಡೋಕರ 319/*/3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 19200.00

128 ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಹಣಮೊಂತ ಮಾದರ @ ಶಿರಹಟಿಿ 208/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 6400.00

129 ಶಿರೋ ಧನಪ್ಾಲ್ ರಾಮಪ್ಾಾ ಚೌಗಲಾ 440/5,441/2, 440/3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.47 7520.00

130 ಶಿರೋ ಕೆೊಂಪಾಣಾಣ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಚೌಗಲಾ 77/*/2 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.10 17600.00

131 ಶಿರೋ ಸತಯಪ್ಾಾ ಗುರುಸಿದದ ಕಡಲ್ಗಿ 28/*/2 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 19200.00

132 ಶಿರೋಮತಿ ನೆೈದಿಲಾ ಮಿೋರ್ೊಂದ ದೋಶಪ್ಾೊಂದ 41/*/1,41/*/18 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.80 28800.00

133 ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಹಾದೋವಿ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 45/*/* ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.60 25600.00

134 ಶಿರೋ ಮಹೋಶ ಶೊಂಕರ ನಾಡಗೌಡ 52/*/4 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.65 26400.00

135 ಶಿರೋ ಶೊಂಕರ ಅಡಿರ್ಪ್ಾಾ ಚೊಂಟಿ 294/*/* ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.32 5140.00

136 ಶಿರೋ ರಿಯಾಜಖಾನ ಇಸಾಕ ಬಾಳೆಕುೊಂದಿರ 46/*/4 ಯಮಕನಮರಡಿ ಮುಸಿೂೊಂ ಮಾವು 1.80 3600.00

137 ಶಿರೋ ಮೊೋಶಿನಖಾನ ಹನಿಫ ಬಾಳೆಕುೊಂದಿರ 46/*/4 ಯಮಕನಮರಡಿ ಮುಸಿೂೊಂ ಮಾವು 1.80 3600.00

138 ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಶಶಿರಾಜ ಬಾಬು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 239/*/* ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 10200.00

139 ಶಿರೋ ಶೊಂಕರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪಟಿೋದ 223/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00

140 ಶಿರೋಮತಿ ಛಾಯಾ ರಾಜಶೋಖರ ಹರೋಕೆಲಡಿ 93/*/1 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00

141 ಶಿರೋ ಗಣಪತಿ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಗಾಯಕವಾಡ 422/*/5, 426/*/1B ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00

142 ಶಿರೋ ಶಿರೋಪ್ಾದ ಶಾಮರಾವ ನೆೋರ್ಯಕಾರ 56/*/2 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00

143 ಶಿರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಶಶಿಕಾೊಂತ ನಾಯಿಕ 41/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.95 29070.00

144 ಶಿರೋ ಬಾಳಪ್ಾಾ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಶಿರಲರ 126/2ಬ, 126/3ಬ, 121/10,121/12, 

126/21
ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 30600.00

145 ಶಿರೋ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಮಲಾಜ 75/*/* ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 18360.00

146 ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಗೊಂಗಾಜಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 183/*/* ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00

147 ಶಿರೋ ಪ್ಾರೋಶಗೌಡ ಹ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 119/*/23,119/*/24 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 24480.00

148 ಶಿರೋ ಅಶಲೋಕ ತುಕಾರಾಮ ಕಮತ 23/*/8 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 24480.00

149 ಶಿರೋ ಶಿವರ್ೊಂಗ ಕಾಶಪ್ಾಾ ಹುಕೆಕೋರಿ 29/*/1ಬ ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 12240.00

150 ಶಿರೋ ರಾಮಪ್ಾಾ ಗಣಪತಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 343/*/2 ಯಮಕನಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ ಬಳೆ 0.80 16000.00

151 ಶಿರೋ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಸಣಣಪ್ಾಾ ಗುರವ 404/*/3,404/*/4 ಯಮಕನಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ ಬಳೆ 0.55 11000.00

152 ಶಿರೋ ಗೊಂಗಪ್ಾಾ ಸಿದಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 225/*/1+2/ಕ ಯಮಕನಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ ಬಳೆ 0.80 16000.00

153 ಶಿರೋ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಬಸಪ್ಾಾ ಹನಿನಕೆೋರಿ 85/*/6ಆಯ, 85/*/12, 85/*/13ಆಯ ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆ 0.30 6000.00

154 ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಕುರಬೋಟ 253/*/3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆ 0.80 16000.00

155 ಶಿರೋ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಜಕಕಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 52/*/1+2+3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆ 0.40 8000.00

156 ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ ಅಲ್ೂಪ್ಾಾ ಢೊಂಗ 84/*/* ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆ 0.60 12000.00

157 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 45/*/* ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆ 0.80 16000.00

158 ಶಿರೋ ಈರಪ್ಾಾ ಬಸವಣಿಣ ಲ್ಬಿು 38/*/18, 38/*/17, 38/*/19 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆ 0.35 7000.00

159 ಶಿರೋಮತಿ ತಾಯವಾಾ ಭರಮಪ್ಾಾ ಬಾರಿಮನಿ 118/*/3 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆ 0.40 8000.00

160 ಟಾರಯಕಿರ್ 20hp ಶಿರೋ ಬಾಬುಗೌಡ ಮಲ್ಗೌಡ ನೆೋರ್ಯ 189/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಾರಯಕಿರ್ 20hp 1.00 75000.00

161 ಶಿರೋ ಶಿವರ್ೊಂಗ ಕಾಶಪ್ಾಾ ಹುಕೆಕೋರಿ 29/*/1ಬ ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆಗಳು 1.00 75000.00

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ

ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ

ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷಯ ನಿವಯಹಣೆ

ಹಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುಣೆಯ ಬಾಳೆ

ಹಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುಣೆಯ ತರಕಾರಿ

ರ್ೈಯಕುಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ



162 ಶಿರೋ ರಾಜೋೊಂದರಕುಮಾರ ಬಾಳಗೌಡ ಮಗದುಮಮ 297/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆಗಳು 1.00 75000.00

163 ಶಿರೋ ಭರಮಪ್ಾಾ ನೆೋಮಣಾಣ ಮುನೆಲನೋಳಿ 179/*/3, 224/3ಅ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆಗಳು 1.00 75000.00

164 ಶಿರೋ ಸಾತಪ್ಾಾ ಭೋಮಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 24/*/3 ಯಮಕನಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ ಬಳೆಗಳು 1.00 75000.00

165 ಶಿರೋ ರೈತ ಸಮೃದಿದ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 83/*/2 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆಗಳು 1.00 338730.00

166 ಶಿರೋ ಭಲದೋವಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ 220/*/3,220/*/4,192/*/1,221/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆಗಳು 1.00 138000.00

167 ಶಿರೋ ಮೊಂಜುನಾಥ ಕಾಡಪ್ಾಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 53/*/*,129/*/*,165 ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆಗಳು 1.00 200000.00

168 ಶಿರೋ ಕರಣ ಶೊಂಕರ ಕಲ್ೂಟಿಿ 215/*/3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬಳೆಗಳು 1.00 200000.00

169 ಶಿರೋ ಕೆೊಂಪಾಣಾಣ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಬಿಸಿರಲಟಿಿ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 10000.00

170 ಶಿರೋ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಮಲಾಜ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

171 ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪ್ಾಾ ಬಸಪ್ಾಾ ವಾರ್ೋಕಾರ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

172 ಶಿರೋ ಬಾಬು ಮಲ್ೂಪ್ಾಾನ ನಾಶಿಪುಡಿ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

173 ಶಿರೋ ರಾಜು ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಿ ಪೂಜೋರಿ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

174 ಶಿರೋ ಸತುೋಪ್ಾಾ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಹರಗಿ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

175 ಶಿರೋ ಆನೊಂದ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಹರಗಿ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

176 ಶಿರೋ ಅರಬ ಪರಸಪ್ಾಾ ವಾರ್ಕಾರ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

177 ಶಿರೋ ಯಮನಪ್ಾಾ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಆಲ್ಲರಿ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 10000.00

178 ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ವಾಾ ಸಿದದಣಾಣ ವಾರ್ಕಾರ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

179 ಶಿರೋಮತಿ ಚೊಂದರವಾಾ ಬಲೋರಪ್ಾಾ ತಳವಾರ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

180 ಶಿರೋ ಪರಮೆೋಶಾರ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಖ್ಯಲೋತ - ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

181 ಶಿರೋ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಪೂಜೋರಿ - ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

182 ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿೋತಾ ಶಿವಾನೊಂದ ಶಿರಾಯಿ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

183 ಶಿರೋಮತಿ ಅವಕಾಕ ಸತುೋಪ್ಾಾ ಬನೆನಪಾಗಲೋಳ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

184 ಶಿರೋಮತಿ ನಿೊಂಗವಾಾ ಅಶಲೋಕ ಕುಟಿಪಾಗಲೋಳ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

185 ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಗಮವಾಾ ಕೆೊಂಪಣಾಣ ಕೆೊಂಪಾಣಣವರ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

186 ಶಿರೋ ಅಶಲೋಕ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಮಾವನಲರಿ - ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

187 ಶಿರೋ ಮಹೋಶ ಸೊಂಬಾಜಿ ಬಡಿಗೋರ - ಯಮಕನಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 10000.00

188 ಶಿರೋ ತುಕಾರಾಮ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಬಾಗಡಿ - ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಪ.ಪೊಂ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 10000.00

189 ಶಿರೋ ನಾಗಪ್ಾಾ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಕೆಲೋಚರಿ - ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 10000.00

190 ಶಿರೋ ಸಲಾೂವಿದಿದೋನ ಕಲ್ೊಂದರ ಬಾಗವಾನ - ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 10000.00

191 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಪರಪ್ಾಾ ಖ್ಯಲೋತ - ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತಳುಿವಗಾಡಿ 1.00 15000.00

192 ಶಿರೋ ರಾಜೋೊಂದರ  ಅಪುಾಗೌಡ ಮಲ್ಗೌಡನವರ 227/16,227/10 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.00 7500.00

193 ಶಿರೋ ಜಿನಗೌಡ ಆದಗೌಡ ಇಮಗೌಡನವರ 194/1ಅ+1ಬ9+1ಕ+1ಡ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.00 7500.00

194 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಪರಪ್ಾಾ ಖ್ಯಲೋತ 162/*/7 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂವರ 1.00 7500.00

195 ಶಿರೋ ಬಸವಣಿಣ ಸಾತಪ್ಾಾ ಲ್ಬಿು 68/*/1 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಗಿಡ 1.00 7500.00

196 ಶಿರೋ ಲ್ಗಮಾ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಗಲೋವಿೊಂದಪಾಗಲೋಳ 128/*/2,27/*/* ಯ,ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 6000.00

197 ಶಿರೋ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಸನದಿ 56/*/2 ಯ,ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೆಟಲೋ 0.80 6000.00

198 ಶಿರೋ ಲ್ಕಕಪ್ಾಾ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಸನದಿ 56/*/* ಯ,ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.95 7000.00

199 ಶಿರೋ ಬಸಪ್ಾಾ ದುಗಯಪ್ಾಾ ಪೂಜಾರಿ 53/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.38 2850.00

200 ಶಿರೋ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷಿ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ನೊಂದಗಾವಿ 61/*/4 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1.00 7500.00

201 ಶಿರೋ ಸತಿೋಗೌಡ ಪ್ಪೋರಗೌಡ ಇಮಗೌಡನನವರ 210/*/3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 6000.00

202 ಶಿರೋ ಸತುೋಪ್ಾಾ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬನನನನವರ 164/12,152/5,30/1,30/1ಬ ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.85 6375.00

203 ಶಿರೋ ಈರಗೌಡ ಬಸಗೌಡ ಮಾಳಗಿ 183/4,185/2,158/8,158/1 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.92 6900.00

204 ಶಿರೋ ಅಶಲೋಕ ತುಕಾರಾಮ ಕಮತ 23/*/8 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.10 8225.00

205 ಶಿರೋ ರಾಘರ್ೋೊಂದರ ಕರುಣಾಕರ ಶಟಿಿ 264/14,264/10 ಯ,ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 7500.00

206 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಶಿವಪ್ಾಾ ಮರಡಿ 105/*/2 ಯ,ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 7500.00

207 ಶಿರೋ ಸೊಂಜಯ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಹುಲೆಲೂೋಳಿ 63/*/4 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.80 7200.00

208 ಶಿರೋ ರಾಮಪ್ಾಾ ಹಣಮೊಂತ ಮಾದರ ಉಪಯ ಶಿರಹಟಿಿ 220/*/*, 216/*/* ಹುಕೆಕೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 0.60 5400.00

209 ಶಿರೋ ಸೊಂತಲೋಷ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಸನದಿ 44/7 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.67 6000.00

210 ಶಿರೋ ಸುನಿೋಲ್ ಬಸವಣಿಣ ಹಲಸಮನಿ 44/6 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.80 9000.00

211 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಶಿವಪ್ಾಾ ಬಿೋಚಗತಿು 52/1,51/3 ಯ,ಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ 0.92 8200.00

212 ಶಿರೋ ರಾಮಚೊಂದರ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಜಬನನವರ 31/*/15 ಯ,ಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ 0.33 2700.00

213 ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಭರಮಾ ಮೆೋಖರ್ 259/*/1ಅ ಯ,ಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ 0.46 4100.00

214 ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಅಪಾಯಾಯ ಸಾವಿನಾಯಿಕ 48/*/1A ಯ,ಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ 1.00 9000.00

ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ

ತಳುಿವಗಾಡಿ

ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ

ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ

ರ್ೈಯಕುಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ

ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ



215 ಶಿರೋ ವಾಸೊಂತಿ ಶಿರೋಧರ ದೋಶಪ್ಾೊಂಡ 275/*/*42 ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 2.40 17349.00

216 ಶಿರೋ ಪುರುಶಲೋತುಮ ಮ ದೋಶಪ್ಾೊಂಡ 226/*/3 ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.80 1594.00

217 ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಮಹಾತೊಂಪಾ ಉದಲೋಶಿ 227/*/2 ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 2.22 10710.00

218 ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಹಾದೋವಿ ನಾಗಪ್ಾಾ ಸದಲ್ಗಿ 228/*/1/2 ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.80 12588.00

219 ಶಿರೋಮತಿ ಸವಿತಾ ನಿರೊಂಜನ ನಾಡಗೌಡ 246/*/* ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.94 13310.00

220 ಶಿರೋ ನಿರೊಂಜನ ಶೊಂಕರ ನಾಡಗೌಡ 246/*/* ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1.79 15469.00

221 ಶಿರೋ ವಾಸೊಂತಿ ಶಿರೋಧರ ದೋಶಪ್ಾೊಂಡ 275/*/*42 ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 2.40 10250.00

222 ಶಿರೋ ಪುರುಶಲೋತುಮ ಮ ದೋಶಪ್ಾೊಂಡ 226/*/3 ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.80 1276.00

223 ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಮಹಾತೊಂಪಾ ಉದಲೋಶಿ 227/*/2 ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 2.22 10907.00

224 ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಹಾದೋವಿ ನಾಗಪ್ಾಾ ಸದಲ್ಗಿ 228/*/1/2 ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.80 11063.00

225 ಶಿರೋಮತಿ ಸವಿತಾ ನಿರೊಂಜನ ನಾಡಗೌಡ 246/*/* ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.94 6084.00

226 ಶಿರೋ ನಿರೊಂಜನ ಶೊಂಕರ ನಾಡಗೌಡ 246/*/* ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1.79 9120.00

227 ಶಿರೋ ನಿರೊಂಜನ ಶೊಂಕರ ನಾಡಗೌಡ 246/*/* ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 0.79 2400.00

228 ಸೋವೊಂತಿಗ, ಹಲೋಸ ಗಿಡಗಳು ನೆಡುವುದು ಶಿರೋಮತಿ ಮೊಂಗಲ್ ಕೆೊಂಪಾಣಾಣ ಯಮಕನಮರಡಿ 35/*/*, 36/*/* ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವೊಂತಿಗ, ಹಲೋಸ 
ಗಿಡಗಳು ನೆಡುವುದು

0.20 25000.00

229 ರ್ೈಯಕುಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ಅಪ್ಾಾಸಾಹೋಬ ಗುೊಂಡು ಚೌಗಲಾ 80/*/*, 86/*/* ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ರ್ೈಯಕುಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ 1.00 3.00

230 ಶಿರೋ ರಾಮಪ್ಾಾ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಓಬಣಣವರ 31/*/15 ಯ.ಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ 1.00 24000.00

231 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಲ್ಕಕಪ್ಾಾ ಸನದಿ 219/*/* ಯ.ಮರಡಿ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ 1.00 24000.00

232 ಶಿರೋ ಸೊಂಜು @ ಸೊಂಜಿೋವ ತು ದಲಡಮನಿ 16/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 0.35 4480

233 ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ ತುಕಾರಾಮ ದಲಡಮನಿ 96/*/2 ಹುಕೆಕೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 0.25 3200

234 ಶಿರೋ ಹಲಳೆಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಸಮಗಾರ 129/*/1 ಹುಕೆಕೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 0.25 3200

235 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವ ತುಕಾರಾಮ ಸಮಗಾರ @ ದಲಡಮನಿ 129/*/3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 0.15 1920

236 ಶಿರೋಮತಿ ರೊಂಜನಾ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಮಾದರ 151/*/2 ಯ.ಮರಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 0.22 2816

237 ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಬಾ. ಕೆಳಗಡ 79/8,79/20ಬ,79/10 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 0.78 9984

238 ವಯಕುಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ  Matching Grant ಶಿರೋ ಬಸವಣಿಣ ಶಿವಪ್ಾಾ ದಲಣವಾಡ 238/*/3 ಹುಕೆಕೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ವಯಕುಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ 1.00 48000

239 ಶಿರೋ ಸಿದದಗೌಡ ಬೈರಪ್ಾಾ ದೋಸಾಯಿ 43/*/1 ಯ.ಮರಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೋಯರಾ, ಚೊಂಡು ಹಲ 2.11 22743.00

240 ಶಿರೋ ನಜಿೋರುದಿದನ ಮುಲಾೂ 388/*/-p1 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಮುಸಿೂೊಂ ಚೊಂಡು ಹಲ 1.00 9997.00

241 ಶಿರೋ ಸದ್ಾಶಿವ ಬಸವಣಿಣ ಗುರವ 32/*/12 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವೊಂತಿಗ 0.15 3749.00

242 ಶಿರೋ ಶಶಿಕಾೊಂತ ಬಸವಣಿಣ ಗುರವ 32/*/12 ಸೊಂಕೆೋಶಾರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವೊಂತಿಗ 0.15 3749.00

243 ಶಿರೋ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಲ್ಗಮಪ್ಾಾ ನಾಯಿಕ 636/*/5 ಹುಕೆಕೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವೊಂತಿಗ 1.00 9997.00

1 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಸಾತೋರಿ ಕೆೋರಕರ 206*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ.ಜಾ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1.60 0.12000

2 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಳು ಚಮನಪ್ಾಾ ಬಿಜಯ 49/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 2.00 0.15000

3 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಪ್ಾವಲ್ು ಫಿಲಾಾ ಫನಾಯೊಂಡಿಸ್ 1/3, ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 2.00 0.15000

4 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಭಾಕರ ಬಾಲ್ಕೃಷಣ ಘವಾರಿ 31/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 2.00 0.15000

5 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಧಾಕಲ್ು ಚೋಮಾಜಿ ಬಿಜಯ 49/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 2.00 0.15000

6 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ರುಕಮಣಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಕೆೋರಕರ 206*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ.ಜಾ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1.00 0.09000

7 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಮುಕುೊಂದ ಸಾತೋರಿ ಕೆೋರಕರ 206*/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ.ಜಾ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1.00 0.09000

8 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಬಳಿರಾಮ ರಾಮನಿೊಂಗ ಗಾವಡಾ 105*/4 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆಗಿಡ 1.20 0.09000

9 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಸುನಿೋಲ್ ಗಲೋಔ ೊಂದ ದೋಸಾಯಿ 350*/*,413*/2,352 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1.20 0.09000

10 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಯಶವೊಂತ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣರಾವ್  ಬಿಜಯ 2*/ಬ ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆಗಿಡ 2.00 0.15000

11 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಬು ಈಶಾರ ಶಟಿಿ 207*/4 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1.20 0.09000

12 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಸುರೋಖಾ ಬರ್ರಾಮ ಗಾವಡಾ 105*/5 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1.20 0.09000

13 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಹೊಂಬಿರಾವ ದೋವಾಜಿರಾವ್  ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 11/3,95/1,96/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1.60 0.09000

14 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಳು ಅಜುಯನ ಚೊಂಬಾರ 73/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ.ಜಾ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1.73 0.15570

15 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಅಪ್ಾಾಜಿ ಸಾತೋರಿ ಕೆೋರಕರ 60/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ.ಜಾ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1.60 0.14400

16 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಯಶವೊಂತ ಬಳವೊಂತ ದೋಸಾಯಿ 117/3 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.03393

17 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹೋಶ ಯಾದು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 91/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 0.60 0.04500

18 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಅಣಣಪಾ ಸಾತೋರಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 3/4, 3/2 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1.00 0.05662

19 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಮಧುಕರ ಮರಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 9/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 2.00 0.15000

20 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬುುರಾವ ಮರಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 9/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 2.00 0.15000

21 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶೊಂಕರ ಕೃಷ್ಾಣ ದೋಸಾಯಿ 116/2 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.33930

22 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಬಳವೊಂತ ದೋಸಾಯಿ 117/3 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.33930

23 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಸಮಗರ ರಲೋಗ / ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಮದೋವ ದತುು ಸುಳಕರ 54/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1.00 0.59690

24 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ/ರಲೋಗ ನಿವಯಹಣೆ ಜೈವಿಕ ಗಲಬುರ ಖರಿೋದಿ ಜೈವಿಕ ಕೆೋೊಂದರ, ಬಳಗಾವಿ 0.43650

Oil Pam

Oil Pam

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ 2401-00-113-

0-02

Chaff Cutter 3HP

ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಯೋಜನೆಯ

ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ Matching Grant

ಹಲವಿನ ಬಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ



1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ ಧನಾಜಿ ಚಲೆಲೋಬಾ ಅೊಂಬೋವಾಡಕರ 40/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್  
(ದಪಾ 

1 1.40 2.00000

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ ಪರಭು ರುದರಪಾ ಬಿಳಕ 69/* ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್  
(ಮಾವು)

1 2.00 2.00000

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ ಮೊಂಜುಳಾ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಕಾಪಸ 52/*/* ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್  
(ಮಾವು)

1 2.00 2.00000

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್  ಮೊಂರ್ಚೊಂಗ್ ಜವಾಹರ ಬಾಬು ಅನಿಗಲೋಳ 62/6,62/4 ಖಾನಾಫೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್  
ಮೊಂರ್ಚೊಂಗ್  

1.20 0.19200

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್  ಮೊಂರ್ಚೊಂಗ್ ಬಾಬು ಮಾಣಿಕ ಅನಿಗಲೋಳ 60/2 ಖಾನಾಫೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್  
ಮೊಂರ್ಚೊಂಗ್  

0.80 0.12800

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮನೆನಪಾ ಸತುಪಾ ಖ್ಯಲೋತ 110*30 ಗುೊಂಜಿ ಪ. ಪೊಂ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.60 0.07200

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮರಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಮಗಧುಮ 110/*/43 ಗುೊಂಜಿ ಪ. ಪೊಂ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.60 0.07200

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಫಕೋರಾ ಭೋಮಾ ನಾವಗೋಕರ 151/*/3 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ. ಪೊಂ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್  ಮೊಂರ್ಚೊಂಗ್ ಮಲ್ೂವಾ ಯಲ್ೂಪಾ ತಳವಾರ 44/4-p1 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್  
ಮೊಂರ್ಚೊಂಗ್  

0.40 0.06400

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಳವೊಂತ ಕೃಷ್ಾಣ ನಾಯಿಕ 123/*/3 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ. ಪೊಂ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಾಹುಸಾಬ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 84/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಣಪತಿ ಹೊಂಗಿರಗೋಕರ 63/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪ್ಾವನು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 66/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹಾದೋವ ಕಲೊಕರ 115 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಘನಶಾಯಮ, ರಾಜಪುರಲಹತ 21/*/7 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.70 0.08400

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಜಲ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 113/*5,112/*/8 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.20 0.14400

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರತಾನಕರ ಜಾೊಂಬಲೋಟಕರ 23/*/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನೆಸಬಾ ನಾವಲ್ಕರ 143/*/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.20 0.14400

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುನೊಂದ್ಾ ಗುರವ 165/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗೋೊಂದರ ದೋಸಾಯಿ 388/*/3 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಜಯ ಮೊೋರ 82/*/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

2.00 0.24000

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯರಾಮ ದೋಸಾಯಿ 204/*/3 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.00 0.12000

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಶಿಕಲಾ ವಡಿಿನವರ 72/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.20 0.14400

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭಮಾಯಜಿ ಮೊೋಟಾರ 33/*/5,33/*/7 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾರಾಯಣ ಗಾವಡಾ 59/*/ ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.43 0.05160

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದಿೋಪಕ ದೋಸಾಯಿ 35/*/B ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.71 0.08520

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಬಟಯ ಡಿಸಲೋಜಾ 9/B ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೊಂಕರ ಕೆಲೋಟಿಬಾಸಕರ 171/*/2P ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಶಲರ ಜಾೊಂಬಲೋಟಿಕರ 366/*/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಶಲೋರ ರಾವುತ 178,145 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ೊಂಕಪಾ ಹೊಂಟೊಂಗಿ 66/*/0 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.20 0.14400

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯವೊಂತ ದೋಸಾಯಿ 97/*/3 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದ್ಾಮೊೋದರ ಕೆಲೋಟಿಬಾಸಕರ 170/*/ ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮರೋಪಾ ಕಲೆೋಯಕರ 173/*/1A ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಗಪಾ ಸಡೋಕರ 209/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಾರ್ನಿ ಕರವಾಡಿ 285/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸೊಂಜಯ ಮಲ್ೂಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 47/*/8.47/*/5 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.00 0.20000

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಫಕೋರಪಾ ಕಮಲ್ವಾ ಮೆೋದ್ಾರ 44/3ಅ+ಬ+ಸಿ+ಡಿ/1ಬ ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.08000

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ೋಣುರಾಜ ದೋರ್ೊಂದರ ಹೊಂಚನಮನಿ 170ಡ ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.88 0.10560

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭೋಮರಾವ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಚಲ್ವಾದಿ 34 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಶಾನಾಥ ಪರಭು ಭಜೊಂತಿರ 29/*/10 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.60 0.07200

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜಾರಮಿೋಜ ನಾಸಿರುದಿದೋನ  ಬಾಗವಾನ 167 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.48000

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಸಿಗಳ ರ್ಚಚ (ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ) ನಾಗಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಹಲಸಮನಿ 247/3 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಸಸಿಗಳ ರ್ಚಚ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.70000

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಸಿಗಳ ರ್ಚಚ (ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ) ಶಿವಾಜಿ ಬಸಪಾ ಮಾದ್ಾರ 34ಆರ್  ಎಸ್ ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಸಸಿಗಳ ರ್ಚಚ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.70000

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್  ಮರ್ಚೊಂಗ್ ಗಣಪತಿ ವಿಷುಣ ದೋಸಾಯಿ 14/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್  
ಮರ್ಚೊಂಗ್  

0.44 0.07040

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಾಮದೋವ ಯಶವೊಂತ ವಾಡಕರ 211/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮರ್ೊಂಗ ವಿಠ್ಠಲ್ ನಾವಲ್ಕರ 143 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.20 0.14400

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಕೃಷಣ ವಸೊಂತ ಕೆಲೋಟಿಬಾಸಕರ 405/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.40 0.16800

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೃಷ್ಾಣ ನಾನಾ ದಳವಿ 21 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮೊಂಜುನಾಥ ಮಾರುತಿ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 96 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.16000

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜೋೊಂದರ ಗಣಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 31/1 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.08000

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿವಾಜಿ ಶೊಂಕರ ಮಾದ್ಾರ 93ಪೈಕ ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ. ಜಾತಿ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600



53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಾದ್ಾರ 164/3 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ. ಜಾತಿ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶೋಟಪಾ ಮುತುಪಾ ಅಣಿ 84/*/* ಗುೊಂಜಿ ಪ. ಪೊಂ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.00 0.04000

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಜಿರಾವ ಮಹಾದೋವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 77/ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.55 0.02200

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ರಾಜಾರಾಮ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 43/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಕದಮ 38/*/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗಣಪತಿ ಹಣಮೊಂತ ದೋವಲ್ತುಕರ 71/8 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.38 0.01520

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮಿಲಾಗಿರಣ್ ವಾಲೆೊಂಟಿ ಡಾರಗಲೋ 37/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅೊಂಜರ್ನ್  ಇಶಾೊಂತಿ ಫೋರರಾ 81/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅೊಂತಲೋನ ರುಜಾಯ  ಸಲೋಜ 106/*/ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಾದೋವ ಗೌಡಪಾ ಗೌಡಪಾಗಲೋಳ 50 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ತುಕಾರಾಮ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಗುರವ 649 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.60 0.02400

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗಿೋರಿಶ ಅಣಣಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.60 0.06400

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿವಾಜಿ ಕಲ್ೂಪಾ ಬಾತಕಾೊಂಡ 306/3 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.80 0.03200

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಷುಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 66/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪರವಿೋಣ ರಾಮಚೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 13/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪರುಶರಾಮ ತುಕಾರಾಮ ಚೌಗಲೆ 47/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.80 0.03200

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹೋಶ ಉಮಾಣಿ ಗಾಡಿ 55/1+2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.60 0.02400

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಲಶರಾಮ ರಾಮು ಕೊಂಗಾರಳಕರ 315/3 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.90 0.07600

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯೊಂನ ರಜಣಿ ಚವಲ್ಗಿ 1/ಪ್ಪ11 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಲ್ಚೊಂದರ ನರಸಿೊಂಹ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 41/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.80 0.03200

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರವಿೊಂದರ ನರಸಿೊಂಹ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 41/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.60 0.02400

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬೈಲ್ಪಾ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಸೊಂಪಗಾೊಂವಿ 110 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

2.00 0.08000

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಕಾಶ ಶಿವರಾಯ ಬಸಾಪೂರ 48/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.60 0.06400

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಬನ ನಾಗಪಾ ದೋಸಾಯಿ 55 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.20 0.04800

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಯಲ್ೂಪಾ ರಾಮು ಜುೊಂಜವಾಡಕರ 33/*/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.80 0.03200

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅನೊಂತ ಪ್ಾೊಂಡು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 104/*/2A ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.20 0.00800

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮನೆಲೋಹರ ನಾರಾಯಣ ಗಾವಡಾ 71/*/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.60 0.02400

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾಲ್ಕೃಷಣ ಈರಪಾ ಟಲೊಂಬರ 122/8,125*/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.80 0.03200

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಮಧು ಹೊಂಡಿ 64*/6 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.80 0.03200

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಖ್ಯೋಮು ಕಸಲೆೋಕರ 31*/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.20 0.04800

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಶಾನಾಥ ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ಡಿಚಲೋಲ್ಕರ 56/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.20 0.04800

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮೊೋಹನ ಕೃಷ್ಾಣ ಶಾಸಿರೋ 56/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜಾರಾಮ ವಸೊಂತ ಸಾಬಳೆ 109*/7 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣ  ಅಣಣಪಾ ಶಾಸಿರೋ 56/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.80 0.03200

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬುರಾವ ಮರಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 9/*/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.20 0.04800

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗೋೊಂದರ ನಾರಾಯಣ ಗುೊಂಜಿಕರ 51/*/3 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.20 0.04800

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮಧುಕರ ಮಾರಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 9/*/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.20 0.04800

90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪ್ಾಶಾಯನಾಥ  ದೋವಪಾ ಅನಗಲೋಳಕರ 161/*/1 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.60 0.06400

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಮಮದ ರಫಿೋಕ ಇನಾಮದ್ಾರ 13/*/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.60 0.02400

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮೊೋಟಪಾ ಸಲೋನಪಾ ಗಾವಡಾ 49/*/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.36 0.01440

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದಿರ್ೋಪ ಸತುಪಾ ಜಾನರ್ೋಕರ 54/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಧಾಮ ನಾರಾಯಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 8/*/24 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.23 0.00920

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಳು ಚೌಗಲೆ 1/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗೊಂಗಾರಾಮ ಮರಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 26/*/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿೋರಲೋನ ಪ್ಾಸುಕ ಪ್ಪರೋರಾ 8/*/5 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.70 0.02800

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಧನಾಜಿ ಚಲೆಲೋಬಾ ಅೊಂಭವಾಡಕರ 40/2A ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

2.00 0.08000

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರುದರಪಾ ರಾಮಪಾ ಚವಲ್ಗಿ 49/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.89 0.03560

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ) ಬಾಬು ಬಸಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 60*/4ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

0.80 0.16000

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ) ರಮೆೋಶ ಮಲ್ೂಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 47/8,47/5 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

0.80 0.16000

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ನಾಗಪಾ ಇಟಗಿ 129*/2ಅ/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಡಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.60 0.06120

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಚನನಬಸಸಯಾಯ ಚನನಯಯ ಪೂಜಾರ 6*/1+2+3+/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಡಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.04080

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಾದೋವ ಮರಪಾ ಮಾದ್ಾರ 171/2A ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.00 0.04000

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಹಮತಬಿ ದಿಲಾವರಸಾಬ ಕುೊಂಬಾರಗನವಿ 22/*/1 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.48 0.14688



106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 31*/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭುಜೊಂಗ ಮಹಾದೋವ ಪವಾರ 331*/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹಾದೋವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಭರನಕರ 26*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.00 0.12000

109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ರಾಮಚೊಂದರ ದೋಸಾಯಿ 185*/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಾಸುದೋವ ವಿಠೆಲೋಬಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 57*/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸಹದೋವ ಬಾಜಿರಾವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 77/*6 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.55 0.02200

112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕುಸಾುಸ ಬಾವತಿೋಸ ಅೊಂದ್ಾರದ 80/*/2,66/2ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮೊಂತ ಕೆೊಂಚಪಾ ನಿೋಲ್ಜಕರ 26/*/2,26/*/7,26/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.20 0.04800

114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನೆೋಮಾನಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕದೊಂ 33/*/*,140/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.80 0.03200

115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಬಳವೊಂತ ಕೃಷ್ಾಣಜಿ ಕಾೊಂಬಳೆ 49/*/4,17/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜುಜ ಮಸೋಸ್  ಪ್ಪರೋರಾ 45/*/4 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಶುರಾಮ ಗಲೋವಿೊಂದ ಸುತಾರ 92/*/1 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಜುವಾೊಂವ ಕಾಮಿಲ್ ಫನಾಯೊಂಡಿಸ 72/*/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

2.00 0.08000

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಧನೊಂಜಯ ನಾರಾಯಣ ದೋಸಾಯಿ 60/*/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.20 0.04800

120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಾರ್ೋರ ಡುಮಿೊಂಗ್  ಶರಾವ 50/*/2 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.80 0.03200

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಮದೋವ ದೋವಪಾ ಮೆರವಾ 55/*/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.36 0.01440

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸುರೋಶ ವಿಷುಣ ರಾವುತ 83/*/*,139/2+3+4+7+8+9 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

1.60 0.06400

123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ತಾನಾಜಿ ಭರಮಪಾ ದೋವಲ್ತುಕರ 90/*/4 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.80 0.03200

124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮೆೋಧಾ ಶಿರೋಪ್ಾದ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 29/1+2 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

3.00 0.12000

125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗಲೋಜಿ ಯಶವೊಂತ ಭುತುವಾಡಕರ 47/*/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.36 0.01440

126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆೊಂಪಣಾಣ ಬಸವಣಿಣ ಉಪ್ಾಶಿ 110/8/2 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.60 0.02400

127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ  ನಾಮದೋವ ಪರಶುರಾಮ ಭುತುವಾಡಕರ 46/*/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಚನೆನವಾಡಕರ 31/*/3 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

2.03 0.04120

129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಭಗವೊಂತ ನಾಗಪಾ ಗಾವಡಾ 25/*/1 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮೊೋಹನ ಪರಶುರಾಮ ಭುತುವಾಡಕರ 46/*/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶೊಂಕರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ  ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 294*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮೌಲಾರ್ ಯಾಕಲಬ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 43/*/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.66 0.07920

133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜಾರಾಮ ತುಕಾರಾಮ ಗುರವ 148*1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

2.00 0.24000

134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾರಮೆೋರ್ನ ಆೊಂತಲೋನ ಸಲೋಜ 3/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.60 0.07200

135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಯಲ್ೂಪಾ ರ್ೊಂಕಪಾ ಕೆೋಸರಕರ 95*1,95*3,29*7ಆ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.40 0.16800

136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹಮಮದ  ಶರಿೋಪ್ಪ  ಅಬುದಲ್  ರಹಮಾನ 24/*/2 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.72 0.08640

137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭೈರು ಮರಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 3/*/4,26/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಳವೊಂತ ಮಾಣಿಕರಾವ ದೋಸಾಯಿ 31/*/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.25 0.03000

139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದತುಪರಸಾದ ರ್ೊಂಕಟೋಶ ಗಿಝರ 90/*/1,90/*/2 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

3.20 0.38400

140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜಶಿರೋ ರಾಜಾರಾಮ ಗುರವ 148/*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹಾದೋವ ರವಳು ಬರಗುಕರ 214/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.38 0.04560

142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸಿಸಿರ್ಯಾ ಗಲೋಸಿಿನ್  ಫನಾಯೊಂಡಿಸ್ 60/*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.29 0.03480

143 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಾರುತಿ ಮರಪಾ ಪವಾರ 331/*/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

144 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಬಾಬು ಜಾಧವ 7/*/1/2,62/*/2 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.60 0.07200

145 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಶುರಾಮ ಮಹಾದೋವ ಪವಾರ 229/*/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04848

146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಾಸುದೋವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪವಾರ 67/*/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹೋಶ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ದೋಸಾಯಿ 411/*/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಕಾಶ ದ್ಾನಪಪ್ಪ  ದೋಸಾಯಿ 389/*/3 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುರೋಶ ದೋವಪಾ ಕೆೋಸರೋಕರ 152/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.58 0.06960

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ಕಲ್ೂಪಾ ಗುರವ 354/*/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.38 0.04560

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಕದಪಾ ಮುಕುೊಂದ ಸಾಖಳಕರ 150/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹಾದೋವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಝರಬೋಕರ 1/ಅ/1ಡ-p2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಾಲ್ಕೃಷಣ ಗಾವಡು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 30/*/*,57/*/1 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.36 0.01320

154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜೊಂಗಿೂಸಾಬ ಮರ್ಕಸಾಬ ನದ್ಾಫ 40/ಕ/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.60 0.07200

155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬೊಂಡು ಬಾಳು ಗಾವಡ 1/ಅ/1ಡ-p1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸೊಂಜಯ ಅಜುಯನ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 10/*/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಾರಕು ಬಾಬು ಗಾವಡ 79/*/ಅ/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಧ್ದೋರ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಮಳಗ 106*2 ಗುೊಂಜಿ ಪ. ಜಾತಿ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.20 0.14400



159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಾಬುರಾವ ಗಲೋವಿೊಂದರಾವ ಶಿೊಂದ 45/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

2.00 0.24000

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೃಷ್ಾಣ ರಾಮು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 23/3 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜಾರಾಮ ಸಲೋಮನನ ಕುೊಂಬಾರಳಕರ 4/1. ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.70 0.08400

162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಷುಣ ಸಿೋತಾರಾಮ ಪವಾರ 330/*, 330/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.00 0.12000

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮೊಂಜುನಾಥ ಈಶಾರ ಮುತಗಿ 228/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.20 0.14400

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸೊಂಜಯ ಈಶಾರ ಮುತಗಿ 20/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.38 0.04560

165 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಕೃಷ್ಾಣಜಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 254/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.20 0.14400

166 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಾರುತಿ ಜಲಯೋತಿಬಾ ನೆವಗಿರ 135/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.40 0.04800

167 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಾಹು ಸದ್ಾಶಿವ ಕುಲೆೋಯಕರ 164/4 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ. ಜಾತಿ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

168 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಾರುತಿ ಧಾಖಲ್ು ನಾಯಿಕ 20/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ. ಪೊಂ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

169 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಸೊಂದಿೋಪ ದೋವಪಾ ಗುರವ 6/4. ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ 
(ಜಬಯರಾ)

1 0.91 0.75000

170 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ದತುು ಅಜುಯನ ಬಳಜಿ 374/3 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ 
(ಗಲೋಡೊಂಬಿ)

1 2.00 0.75000

171 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಸುರೋಶ ಮಹಾದೋವ ತಳವಾರ 120/2, 21/2 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

172 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಭೋಮಪಾ ಮಹಾದೋವ ಗೌಡನನವರ 138/2 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

173 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಫಕೋರಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಗೌಡನನವರ 175/1 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

174 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಸಲೋಮನಿೊಂಗ ರುದರಪಾ ಗೌಡನನವರ 181/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

175 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮೊಂಜುನಾಥ ರುದರಪಾ ಗೌಡನನವರ 181/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

176 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಅಶಲೋಕ ರುದರಪಾ ಗೌಡನನವರ 181/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

177 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರಾಮಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಗೌಡನನವರ 175/2 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

178 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಾದೋವ ಗೌಡನನವರ 138/2 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

179 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಹಾದೋವ ಹಣಮೊಂತ ತಳವಾರ 128/1 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.20 0.19200

180 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶಣುಮಖ ಚದ್ಾನೊಂದ ಭರಮಣಣವರ 31/6 ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.30 0.04800

181 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಬಲಮಮನಾಥ ಸದಪಾ ಚವಳಗಿ 149/2 ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

182 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಅಬಯಟಯ ಜಾನ್  ಅಬಾರಹೊಂ ಬನೆಲೋನಿ 30/1 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ತರಕಾರಿ)

1.80 0.28800

183 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಷುಣ ಅನನಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 9/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

184 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಅಶಲೋಕ ಪ್ಾರಿೋಸ ಶೋಷನನವರ 32/6 ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

185 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಸೊಂತಲೋಷ ಬಾಬು ದೋಶನಲರ 8/1+2 ಖಾನಾಫುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.59 0.09440

186 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರತಾನಕರ ಬಲಪ್ಾಲ್ ಅನಿಗಲೋಳ 57/5, 57/11, 57/7ಡಿ, 57/12 ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

187 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಹಣಮೊಂತ ರುದರಪಾ ಹುಣಶಿಕಟಿಿ 138/4 ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

188 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಸುಜಾತಾ ರಾಜೋೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 122/1 ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.90 0.14400

189 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ವಿಶಾನಾಥ ರುದರಪಾ ಅಕಕ 227/1 ಖಾನಾಫುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

190 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ನಿಮಯಲಾ ಶಾೊಂತಪಾ ನೆೋಮಣಣವರ 25/4 ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

191 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಬಸಪಾ ಬಾಬು ಕೊಂಚ 78/1ಬ ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

192 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪ್ಾಸುಕ ಡುಮಿೊಂಗ ಮಿನೆೋಜಸ 89/2 ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.48 0.05760

193 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಲೋವಿೊಂದ ಕೃಷ್ಾಣ ಗಾೊಂವಕರ 117/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.20 0.14400

194 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ ಸಿದದಪಾ ಯಮನಪಾ ಬಗಲೆನನವರ 73/1ಅ ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್  
(ಮಾವು)

1 1.20 2.00000

195 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಬಸಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಹೊಂಚನಮನಿ 165/2, 165/11 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.26 0.04160

196 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಾರುತಿ ಮುದುಕಪಾ ತಳವಾರ 72/6 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.60 0.25600

197 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಪರಶುರಾಮ ಭರಮಪಾ ಗೌಡನನವರ 138/1ಬ ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.33 0.05280

198 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಜಕಕಪಾ ರುದರಪಾ ಗೌಡನನವರ 144/1 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.36 0.05760

199 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಹಣಮೊಂತ ರುದರಪಾ ವಾರ್ಕಾರ 158/4 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

200 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಸುರೋಶ ಫಕೋರಪಾ ಮಾಯಗೋರಿ 57/3 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

201 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಗೊಂಗಪಾ ಬಸಪಾ ವಾರ್ಕಾರ 155/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

202 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರುಕಮವಾ ಅಜುಯನ ಹೊಂಚನಮನಿ 165/3, 165/10 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

203 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಸುರೋಶ ಗಿರಪಾ ವಾರ್ಕಾರ 155/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

204 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಪರಶುರಾಮ ರುದರಪಾ ಗೌಡನನವರ 138/2 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.00 0.16000

205 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಚೊಂದರಪಾ ರಾಮಪಾ ಹೊಂಚನಮನಿ 165/11ಬ ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

206 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಜಯವೊಂತ ಸಹದೋವ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 87/* ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

207 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಯಲ್ೂಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಪಾ ತಳವಾರ 44/1 ಖಾನಾಫುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.60 0.25600

208 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಚನನಪಾ ನಾಗಪಾ ತಳವಾರ 44/1 ಖಾನಾಫುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

209 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಕಲ್ೂಪಾ ಮುದುಕಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 25/17ಆ ಖಾನಾಫುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.56 0.08960

210 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ನಾಗಪಾ ಹಣಮೊಂತ ಮಾದಿಗರ 146/ಸಿ ಖಾನಾಫುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

211 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರುದರಪಾ ಮರಪಾ ಮಾದರ 15/8+9ಆ/2, 23/1ಆ ಖಾನಾಫುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.93 0.14880



212 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಅಜುಯನ ಯಲ್ೂಪಾ ಮಾದರ 17/2, 5, 40/*, 47/1 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.82 0.13120

213 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಅಶಲೋಕ ರುದರಪಾ ಮಾದರ 5/6. ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.81 0.12960

214 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಗೊಂಗಪಾ ದೋಮವಾ ತಳವಾರ 105/1, 14, 20, 24 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

215 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಪ್ಾವಯತಿ ಹಣಮೊಂತ ಮಾದಿಗರ 146/ಸಿ ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

216 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ದೋಮಪಾ ಪರಶುರಾಮ ಮಾದರ 17/7, 47/3, 6, 8 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.74 0.11840

217 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ನಾಗಪಾ ಶಿವಪಾ ಚಲ್ವಾದಿ
26/1, 2, 3, 4, 5, 33/8, 38, 

39ಪ೨, 33/19ಪ್ಪ೨, 39/ಪ್ಪ೨, 
ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 

(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)
0.24 0.03840

218 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಈಶಾರ ರಾಮಪಾ ಮಾದರ 20/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.00 0.16000

219 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರಾಜೋೊಂದರ ಗೊಂಗಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 31/1 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.59 0.09440

220 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶಿವಾಜಿ ಬಸಪಾ ಮಾದರ 34/ಆರ್  ಎಸ್ ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.82 0.13120

221 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಕಲ್ೂಪಾ ರುದರಪಾ ತಳವಾರ 9/4, 9/6 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.77 0.12320

222 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಪರಮೆೋಶ ಶೋಷಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 25/17ಬ, 25/17 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.20 0.19200

223 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶಟಿಪಾ ಸಿದದಪಾ ತಳವಾರ 45/1 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

224 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ತಮಮಣಣ ಫಕೋರಪಾ ವಿೋಭಲತಿ 166/2, 3ಅ, 5ಅ ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.32 0.05120

225 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮೊಂಜುನಾಥ ಗೊಂಗಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 26/2 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

226 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶೊಂಕರ ಗುರಪಾ ಮಾದರ 159/3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.90 0.14400

227 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಭರಮಪಾ ಯಮನಪಾ ಹರಿಜನ 15/ಅ ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

228 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಅಶಲೋಕ ಬಸವೊಂತ ಚಲ್ವಾದಿ 25/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

229 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಬಸವಾ ಸುಭಾಷ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 85/6 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.72 0.11520

230 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಹಾದೋವ ಕಲ್ೂಪಾ ಚಲ್ವಾದಿ
29/*, 22/4, 22/7, 11, 20, 

1, 185/2, 3, 4/1, 7, 8, 9, 
ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 

(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)
0.41 0.06560

231 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಪ್ಾರವಾ ಮಲೊೋಶ ತಳವಾರ 164/3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

232 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರುದರಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಮಾದರ 159/3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.75 0.12000

233 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಹಾದೋವ ಮರಪಾ ಮಾದರ 40/6 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

234 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ ನಾಗರ್ೊಂಗಪ್ಾಾ ಸಾಬಣಾಣ ಕುರೋರ 54/3 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್  
(ಮಾವು)

1 0.00013 2.00000

235 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಹಣಮೊಂತ ರುದರಪ್ಾಾ ವಾಲೆಕಾರ 158/4 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

236 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಬಸಸಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ರೊಂಗಣಣವರ 174/* ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

237 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೋಟಿಪ್ಾಾ ಸಿದದಪಾ ತಳವಾರ 45/1 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.00 0.16000

238 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಸಪಾ ಶಟಿವಾ ತಳವಾರ 24/1+2ಬ ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

0.8 0.16000

239 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪುತಳವಾ ದಯಾನೊಂದ ಮುೊಂಡರಗಿ 61/* ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

0.6 0.12000

240 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹಾದೋವಿ ಬಸಪಾ ಹೊಂಚನಮನಿ (ಹರಿಜನ) 114/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

1 0.20000

241 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೊಂಕರ ಮಾರುತಿ ತಳವಾರ 27/* ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

0.8 0.16000

242 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಹಣಮೊಂತ ಮಹಾದೋವ ತಳವಾರ 21/2 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.43 0.06880

243 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರಾಮಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ರೊಂಗಣಣವರ 174/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.8 0.12800

244 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರುದರಪಾ ಫಕೋರಪಾ ವಣುಣರ 148/38, 41, 51, 1/2, 2/9 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.45 0.07200

245 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಹಾದೋವ ಮುತುಪಾ ಸತಯನನವರ 142/10ಅ ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.41 0.06504

246 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶಿವಾನೊಂದ ರುದರಪಾ ವಣಲಣರ 180/4, 10, 2/12 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.43 0.06814

247 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ದಲಡಿಪಾ ಬಸಪಾ ವಣಲಣರ 162/6, ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.70 0.11200

248 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಲ್ೂಪಾ ಭೋಮಪಾ ಕೆೋಶಪಾನಟಿಿ 178/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.20 0.19200

249 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರುದರಪಾ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಗೌಡನನವರ 142/22, 23 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

250 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಕಲ್ೂಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ರೊಂಗಣಣವರ 174/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.33 0.05280

251 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಲ್ೂಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ವಣಲಣರ 149/1, 149/1ಅ, 4ಅ, 4ಡಿ ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.20 0.19200

252 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರಾಮಾ ಬಾಳಪಾ ವಣಲಣರ 180/11, 148/23, 59, 1ಬ/1 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.45 0.07200

253 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಹಾದೋವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 7/11,23,72,6/1 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.38 0.06080

254 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರುದರಪಾ ಮಾದರ
15/6ಅ+ಬ, 15/7, 

15/8+9ಅ/2, 22/12, 22/13, 
ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 

(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)
0.97 0.15520

255 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶಿವನಪಾ ಫಕೋರಪಾ ಬಡಸಲರ 203/2, ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

256 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮೊಂಜುನಾಥ ಮಾರುತಿ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 96/* ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

257 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ದಶರಥ ಚಲ್ವಾದಿ 331/4 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

258 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ತೊಂಗವಾ ದಶರಥ ಚಲ್ವಾದಿ 331/3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

259 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರ್ೋಣುರಾಜ ದೋರ್ೋೊಂದರ ಹೊಂಚನಮನಿ 170/ಡ ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

260 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ನಿಮಯಲಾ ದೋರ್ೋೊಂದರ ಹೊಂಚನಮನಿ 164/ಬ ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

261 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಯಲ್ೂಪಾ ರುದರಪಾ ತಳವಾರ 14/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.65 0.10400

262 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಬಿಷಿಪಾ ರವಿೋೊಂದರ ಗಲಗ 45/2 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

263 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಬಾಳಪಾ ತುಳಜಾರಾಮ ಪ್ಾಗದ 33/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.58 0.09280

264 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮನೆಲೋಹರ ರಾವನ ಭಲೋಸಲೆ 51/5 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.00 0.16000



265 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಲಾೂರಿ ತುಳಜಾರಾಮ ಪ್ಾಗದ 38/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.67 0.10720

266 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಸೊಂಜು ಬಾಳಪಾ ಪ್ಾಗದ 38/3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

267 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಹಾದೋವಿ ಬಸಪಾ ಹೊಂಚನಮನಿ (ಹರಿಜನ) 114/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.00 0.16000

268 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶಾರದ್ಾ ಭರಮೆೋಶ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 166/8 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

269 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಹಾದೋವ ಮರಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 85/3, 5, 13/7, 77/10 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.50 0.08000

270 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಗುರುನಾಥ ಯಲ್ೂಪಾ ಮಾದರ 101/5, 11, 166/6 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.38 0.06080

271 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಜುಯನ ಕಲ್ೂಪಾ ಗೌಡರ 213/3, 233/3 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

0.40 0.08000

272 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರುದರಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಸುರತಿ 66/* ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

0.40 0.08000

273 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಣಣಪಾ ಮರಪಾ ಮಾದರ 172/1, 40/2, 40/5, 171/3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

0.61 0.12200

274 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ನಿೊಂಗಪಾ ಕರಪಾ ತಳವಾರ 108/2 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.77 0.12375

275 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರುದರಪಾ ಹುಚಚಪಾ ಕೆೋಶಪಾನಟಿಿ 178/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.20 0.19200

276 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶೊಂಕರ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಗೌಡನನವರ 142/9, 11, 12, 19, 20, 21 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.53 0.08480

277 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಹಣಮೊಂತ ಯಲ್ೂಪಾ ಗೌಡನನವರ 142/3, 7 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.32 0.05120

278 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಅಜುಯನ ನಿೊಂಗಪಾ ಗೌಡನನವರ 142/1 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

279 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಪರಶುರಾಮ ನಿೊಂಗಪಾ ಹೊಂಚನಮನಿ 165/4, 6, 7, 8, 9, 10, 2 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.33 0.05280

280 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ನಾಗಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ವಣಲಣರ
180/2ಅ, 14, 18, 27, 30, 

35, 148/57
ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 

(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)
0.51 0.08160

281 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರುದರಪಾ ನಿೋಲ್ಪಾ ಸನದಿ 120/2ಬ ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.77 0.12375

282 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಸಾತಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ಈರಗಾರ 148/13 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.41 0.06608

283 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶಿವಪಾ ಬಾಬು ಬಡಸದ 47/2 ಖಾನಾಫುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.77 0.12375

284 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರುದರಪಾ ಬಸವಣಿಣ ಸನದಿ 29/2, 3, 6 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.35 0.05600

285 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಲ್ೂಪಾ ದ್ಾಯಮಪಾ ನಾಯಿಕ 165/11ಅ, 2 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.46 0.07360

286 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಭರಮಪಾ ಸಿದದಪಾ ತಳವಾರ 94/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

287 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರಾಜು ಕಲ್ೂಪಾ ತಳವಾರ 108/1, 3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.74 0.11840

288 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಬಸಪಾ ಮುತುಪಾ ಸತಯನನವರ 62/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.50 0.08000

289 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಹಾದೋವ ಮುತುಪಾ ಸತಯನನವರ 73/2, 70/2 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

290 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಅಶಲೋಕ ಭರಮಪಾ ಮಾಯಗೋರಿ 152/1, 154/2 ಖಾನಾಫುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

291 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಸಿದದಪಾ ತಳವಾರ 94/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

292 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಾರುತಿ ಮುತುಪಾ ಸತಯನನವರ 69/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

293 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರಾಮಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಬುಡಿವಾಗಲೋಳ 7/1. ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

294 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶಿವಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ರೊಂಗಣಣವರ 174/* ಖಾನಾಫುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.99 0.15840

295 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಸೊಂಗಯಯ ಚನನಯಯ ಪೂಜಾರ 6/1+2+3+/1, ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

296 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಅಡಿಪವಾ ರಾಮಪಾ ತಳವಾರ 103/2ಬ ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.97 0.15520

297 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ನಾಗಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಹಲಸಮನಿ 246/1, 247/3 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.50 0.08000

298 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಟಲೋಪಣಣ ಈರಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 85/1, 114/2, 13/2 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.41 0.06560

299 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಚನನಬಸಪಾ ರಾಮನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 75/8ಅ ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

300 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ದುೊಂಡಪಾ ನಾಗಪಾ ವಡಿೋಬೈಲ್ 34/8 ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.00 0.16000

301 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಬಸವರಾಜ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಾ ಬರಡಲರ 143/* ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

302 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಚೊಂದರಪಾ ವಿೋರಭದರಪಾ ತಳವಾರ 67/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.38 0.06080

303 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರಾಜು ರಾಮಪಾ ತಳವಾರ 44/15 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

304 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಲ್ೂಪಾ ರಾಮಪಾ ಚಲ್ವಾದಿ 33/13-ಪ೨, 15/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.22 0.03520

305 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಬಸಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ತಳವಾರ 43/1 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

306 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ನಿೊಂಗಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಮಾದರ 19/5, 78/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.58 0.09280

307 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಯಲ್ೂಪಾ ಮಾದರ 159/3, 4 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

308 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಿೊಂಗಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಮಾದರ 19/5, 78/* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

0.58 0.11600

309 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗೊಂಗಪಾ ದೋಮವಾ ತಳವಾರ 105/1, 14 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

0.40 0.08000

310 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿವಾಜಿ ಬಸಪಾ ಮಾದರ 34/ಆರ್  ಎಸ್ /* ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

0.80 0.16000

311 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಯಲ್ೂಪಾ ಮಾರುತಿ ಚಲ್ವಾದಿ 325/2 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

312 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರುದರಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಮಾದರ 21/2, 4, 8 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.64 0.10240

313 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರುದರಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ತಳವಾರ 59/1ಅ ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

314 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮೊಂಜುಳಾ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಮಾದರ 48/6 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.63 0.10080

315 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ತುಕಾರಾಮ ನಾಗರ್ೊಂಗ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 16/1 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

316 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಸುರೋಶ ಈರಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 40/1 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.46 0.07425

317 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಹಾದೋವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 7/11,23,72,6/1 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ 

0.48 0.07600



318 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ನಾಗಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ವಣಲಣರ
180/1ಅ, 5, 8ಅ, 9ಅ, 32, 

34, 149/1ಅ, 4ಅ, 4ಡ
ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 

(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)
0.82 0.13189

319 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಅರವಿೊಂದ ರುದರಪಾ ಖನಗಾರ 18/2 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಪೊಂ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.00 0.16000

320 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಬಸಸಪಾ ಭರಮಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 25/24,25,32,46,52 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.48 0.07655

321 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಬಸಸಪಾ ತಳವಾರ 122/2 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.43 0.06880

322 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ ಸುದಿೋಪ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 199/2 ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸವತಕಾಯಿ 9*6*3 ಮಿೋ 2.00000

323 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಅಶಲೋಕ ಕಲ್ೂಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 48/7, 14, 16 ಖಾನಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

324 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರಾಮನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 28/8 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

325 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ನಿೊಂಗಪಾ ಬಾಳಪಾ ಕರಮಳನವರ 67/1ಅ, 1ಬ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.53 0.08480

326 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಯಲ್ೂಪಾ ನಾಗಪಾ ಫೊಂಡಿ 5/4, 65/11 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.70 0.11200

327 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಹಾದೋವಗೌಡ ಸದಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 40/5, 4 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

328 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರಾಮಪಾ ದಲಡಿಯಲ್ೂಪಾ ಕತಲುರ 48/* ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.00 0.16000

329 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಕೃಷ್ಾಣ ದೋಮಣಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 66/* ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.00 0.16000

330 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ರಾಮಚೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 124/1, 2 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.00 0.16000

331 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರಾಜಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಸೊಂಭಲೋಜಿ 41/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.80 0.12800

332 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋಧರ ಭಲಪ್ಾಲ್ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 49/* ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.90 0.14400

333 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಸುಭಾಶಚೊಂದರ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 266/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

334 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಜವಾಹರ ಬಾಬು ಅನಿಗಲೋಳ 62/6, 64/3, 62/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.21 0.19360

335 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಸಲಯಯಕಾೊಂತ ನೆಲ್ಗರ್ 59/4, 1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

336 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮೊಹಮಮದ ಯುಸಲಫ್  ಮಿೋರಾಸಾಬ ಕತಲುರ 364/ಅ, 1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

337 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ನಾಗಪಾ ರಾಮರ್ೊಂಗಪಾ ಗರಶನನವರ 60/3, 59/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.77 0.28320

338 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಪರದಿೋಪ ಈಶಾರ ಬರಡಲರ 158/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

339 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಭರಮಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ತಲೋಲ್ಗಿ 15/11 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.30 0.04800

340 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಸೊಂಜಯ ಯಲ್ೂಪಾ ಸನದಿ 46/1ಖ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

341 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಗೌಡಪಾ ರಾಮಚೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 159/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1.00 0.16000

342 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಚೊಂದರಗೌಡ ಯಲ್ೂಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 313/2 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.40 0.06400

343 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಾರುತಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಕಮತಗಿ 71/1, 10 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.50 0.08000

344 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ನಾಮದೋವ ಗಣಪತಿ ಕುಡಸೋಕರ 3/6. ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ 
(ಗಲೋಡೊಂಬಿ)

1200 ಮಿೋ 0.75000

345 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಕಾಶ ಕಲ್ೂಪಾ ಮಾರಿಹಾಳ 37/3 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.00 0.12000

346 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗಣಪತಿ ಕೃಷ್ಾನ ದೋಸಾಯಿ 60/*, 56/*, 1/*, 12/*, 15/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.51 0.04080

347 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮೆೋಧಾ ಶಿರೋಪ್ಾದ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 29/1+2 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.01 0.00400

348 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರೋಣುಕಾ ಸತಯಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 336/2 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.60 0.02400

349 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಅನಿೋಲ್ ಬಾಬಾಸಾಹೋಬ ಬಳಗಾೊಂವಕರ 24/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.60 0.02400

350 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕುಸಾುಸ ಬಾವತಿೋಸ ಅೊಂದ್ಾರದ 66/26, 80/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.60 0.02400

351 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗೊಂಗಾರಾಮ ನಾರಾಯಣ ಕದಮ 42/19 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1ನೆೋ 
ವಡಯದ ನಿವಯಹಣೆ

0.40 0.01600

352 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಲ್ೂಪಾ ಸದಪಾ ಹಣಬರ 23/1ಅ/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.06 0.09600

353 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ರಾಮಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಹಲನಸಕುೊಂಪ್ಪ 151/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

0.60 0.09600

354 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಾ ಸೊಂಗಪಾ ಹಲಸಳಿಿ 42/3 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.47 0.17640

355 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹಲನನಪಾ ರಾವಜಿ ನಿೋಲ್ಜಕರ 51/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

0.80 0.09600

356 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ನಜಿಮಾಬಾನು ಫಯಾಜಹಮದ  ಪಟೋಲ್ 26/2 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1.20 0.14400

357 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟಾರಯಕಿರ ನಾರಾಯಣ ಹಣಮೊಂತ ಗೌಡರ 213/1, 233/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಾರಯಕಿರ 1 0.99 0.75000

358 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಬ ಕೊಂಚ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಮೆೋಳ 

1 0.01000

359 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ದೋರ್ೋೊಂದರ ಬಾ ಜಲೋಳ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಮೆೋಳ 

1 0.01000

360 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಸುರೋಶ ಅ ಬಮಮಗಲೋಳ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಮೆೋಳ 

1 0.01000

361 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಶಿೋತಲ್ ನೆೋಮಣಣವರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಮೆೋಳ 

1 0.01000

362 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಸೊಂಜಯ ಹಸಿಕೆೋರಿ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಮೆೋಳ 

1 0.01000

363 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ರಾಮಪ್ಾಾ ಸಾತಪಾ ಮಸಿು ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಮೆೋಳ 

1 0.01000

364 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಆದೋಶ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಬಳೆಗಾರ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಮೆೋಳ 

1 0.01000

365 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಆನೊಂದ ಸುಭಾಸ ಗೌಡರ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಮೆೋಳ 

1 0.01000

366 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಹಣಮೊಂತ ರುದರಪಾ ಗಲಸಗೌಡರ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಮೆೋಳ 

1 0.01000

367 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ವಿನೆಲೋದ ರಾಖಲ್ು ಬಿಜಯ ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಮೆೋಳ 

1 0.01000

1 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲ್ಗೌಡ ನ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 11/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.0 0.81787

2 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾರಿಸ ಕಗಲಗೋಡಿ 19/1B ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.0 0.53538



3 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಾ ಮುದಕನಗೌಡ 11/*/1A/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.0 0.53955

4 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಸರನಾಯಕ 334/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.0 0.63391

5 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದಿೋಪ ಬರಡಲರ 158/*/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.0 0.63393

6 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಶ ಚವಾಣವರ 25/1A ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.0 1.01013

7 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೊಂದರ ತಿಪಾನನವರ 286/*/11 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.0 0.53605

8 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಪಾ ಬಾಲ್ನನವರ 60/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.0 0.8197

9 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಂಜುಳಾ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಮಾದ್ಾರ 48/*/6 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.63273

10 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಯಲ್ೂಪಾ ಮಾದರ 40/* ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.54203

11 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಾ ರುದರಪಾ  ತಳವಾರ 67/* ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.43458

12 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಮಹಾದೋವ ಗೌಡಣಣವಾರ 138/2 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53186

13 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ತಳವಾರ 41/*/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 1.00134

14 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೊಂಗವಾಾ ರಾಮಾ ತಳವಾರ 120/2 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.5031

15 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಮುತುಪಾ ಸತಯನಣವರ 70/02 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.43 0.46971

16 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋಣುರಾಜ ದೋರ್ೋೊಂದರ ಹೊಂಚನಮನಿ 170/D ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.90 0.68232

17 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ರೊಂಗಣಣವರ 108/*/1/1 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.58727

18 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಯಲ್ೂಪಾ ನಾಯಿಕ 183/* ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.82459

19 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡಿರ್ಪಾ ರಾಮಪಾ ತಳವಾರ 103/*2 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 0.91363

20 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ರುದರಪಾ ಬಸುವಾಡ 382/*/5 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.81605

21 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಾೂರಿ ತುಳಜಾರಾಮ ಪ್ಾಗಾದ 38/*/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.67 0.6995

22 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಮಲಾೂರಿ ಪ್ಾಗಾದ 39/*/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.80148

23 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಸಲೋಮಪಪ್ಪ  ಚಲ್ವಾದಿ 181/*/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.62626

24 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೊಂಗಾರಾಮ ಹಣಮೊಂತ ಬಕವಾಡ 36/* ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.7 0.70579

25 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂವಾಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ 125/*/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.53208

26 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ ಬಸಪಾ ಹೊಂಚನಮನಿ 114/*/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81446

27 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಾಾ ಶಿವಬಸಪಾ ಮೆಳವೊಂಕ 87*/2ಅ,ಬ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54548

28 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪಾ ತಲೋರಲೋಜಿ 43/1,2/3,4/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.51124

29 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ವಿಠ್ಠಲ್ ಚವಲ್ಗಿ 139/8 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.48 0.51717

30 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಕೆೊಂಚಪಾ ಇಟಗಿ 89/2ಆ,215/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81303

31 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ಚೊಂಬಪಾ ಕುೊಂಬಾರ 165/2+3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.62846

32 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಪೂಣಾಯ ಬಸವರಾಜ ಹರೋಮಠ್ 154/6 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.12 1.09124

33 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಪ್ಾಾ ರಾಮಪಾ ಬಾಬಜಿ 49/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54203

34 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಕಾರಾಮ ಶಿವಪಾ ಪಜಲೋಳಿ 46/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63273

35 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಪ್ಾಾ ಅಪಾಯಯ ಕೆಲಡಲಳಿಿ  109/*/1B ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.52776

36 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋೊಂದರ ರವಳಪಾ ಕೆಲಡಲಳಿಿ 132/*/5 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54203

37 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋೊಂದರ ಮಹಾದೋವ ಬನೆಲೋಶಿ 314/*/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54261

38 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ ಮಹಾದೋವ ಬನೆಲೋಶಿ 50/*/24 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54203

39 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂವಾ ನಾಗಪಾ ಕಾಶಟಿಿ 54/*/4B ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54203

40 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಕಲ್ೂಪಾ ಕೆಲೋಟಿ 42/*/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.60867

41 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಮಲ್ೂಪಾ ನೊಂದಿಹಳಿಿ 342/*/3 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.7 0.73136

42 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಕಲ್ೂಪಾ ನಾಗನನವರ 45/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63273

43 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯವೊಂತ ಪ್ಾರಿೋಸ ಗಲೋಶಾಯನಟಿಿ 201/*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54203

44 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶವೊಂತ ರವಳಪಾ ಕೆಲಡಲಳಿಿ 132/*/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54203

45 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಶಿವಾಜಿ ಬಲೋಕಡೋಕರ 63/*/2 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63225

46 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ರಾಮಪಾ ಕೆಲೋಡಲಳಿ 51/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.52776

47 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೊಂದರಶೋಖರ ರಾಮನಿೊಂಗಪಾ ಎಮಿಮ 292/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54203

48 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಂಜು ಯಲ್ೂಪಾ ಮಾಲ್ನನವರ 55/*/6 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54203

49 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಂಜುನಾಥ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಹೋರಮಠ್ 85/*/2B ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54203

50 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಬಡಬಸಣಣವಾರ 7/*/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.57 0.60708

51 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಗದಿಗಪಾ ಯಮಕನಮರಡಿ 135/*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63393

52 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುೊಂಡಪಾ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಯಮಕನಮರಡಿ 183/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.46032

53 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂನಗೌಡ ಬಲಮಮನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 51/*/8 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63391

54 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕುೊಂತಲಾ ಮಹಾರುದರಪಾ ಪಟಿಣಶಟಿಿ 137/*/7 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.53 0.56315

55 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನೊಂದ ಕಲ್ೂಪಾ ಮಲರ್ಮನಿ
161*1,161*3ಬ,161*7,161*

9
ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.74 0.75785



56 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಾಣಣ ಜಿನನಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 135*3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.53538

57 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಪ್ಾಾ ಗದಿಗಪಾ ಖಾತಗಾರ 232*7 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.53442

58 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಗೌಡ ನಾಗನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 17/1/17/11 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81917

59 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಾಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 16/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63393

60 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವೊಂತ ಮಲ್ೂಪಾ ಶಿರಗಾೊಂವಿ 22/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.44 0.44313

61 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪ್ಾಾ ಠ್ಕಕಪಾ ಫೊಂಡಿ 208*1ಬ/1,210*1ಬ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.46032

62 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ರುದರಪಾ ಸಣಣಮಟಲೋಳಿಿ 81*2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.54627

63 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಸದ್ಾನೊಂದ ಮಲರ್ಮನಿ 158*4ಬ,364*1ಬ,364*2ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.46032

64 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧರಿರಾಜ ಸಿದದಪಾ ದೋವಗಿ 149*5 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.46387

65 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಾ ರುದರಪಾ ಗಲೋಲೆಕರ 57*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.46387

66 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಿಣಿ ದೋಮಪಾ ಬಡಿಗೋರ 32*4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53577

67 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕೋರಗೌಡ ನಿೊಂಗನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 64*17 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.42 0.40875

68 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಣ ಹಲನನಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 38*1ಬ+ಆ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53197

69 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಮಾರುತಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 65*4ಬ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53202

70 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಮಾಮಹುಸೋನ ಕತಾಬಸಾಬ ಜಮಾದ್ಾರ 119*2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53208

71 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವರದರಾಜ ಕೃಷ್ಾನಜಿ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 8*5 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.46387

72 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಟಲೋಪಣಣ ಕದಮ 132*7ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.52863

73 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ದಲಡಿಕಲ್ೂಪಾ ಕದಮ 132*7ಬ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53028

74 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಸಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ  ದಬಾರ್ 27/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.36272

75 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಪರಪಾ ಬಣಿಣ 65** ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.81605

76 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರ ರಾಮಣಣ ಮಿಟಗಾರ 56*1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.87609

77 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ನಾಗಪಾ ಕಲಾರಿ 247*3 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.83 0.84144

78 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಶರಥ ಕಲ್ೂಪಾ ಸಲೋಣಣಪಾನವರ 305*1ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.62734

79 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನೊಂದ ಪ್ಾರಿೋಸ ಬಡಸದ 13*6 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53285

80 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶವಾ ನಿೊಂಗಪಪ್ಪ  ಕುರಬರ 281*2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.82 0.82338

81 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಕಾಶಟಿಿ 13*1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.81778

82 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೋತನ ಈರಪಾ ಅರಳಿಕಟಿಿ 255*2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.81778

83 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕಕರಪ್ಾಾ ಪ್ಪೋರಪಾ ಮುರಗಲೊಂಡ 110*1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.81778

84 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಂಜುನಾಥ ಈಶಾರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 57*7 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.49 0.48721

85 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ರುದರಪಾ ತಳವಾರ 04.Sep ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.74 0.49076

86 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಬಲೋಮಪಾ ಬಡಸದ 21/*/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.48 0.51969

87 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾೊಂತಿನಾಥ ಪ್ಾರಿೋಸ ಬಡಸದ 20/*/2 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.48905

88 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿನನಪಾ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಹುರ್ಕವಿ 138/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.46 0.50225

89 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾತಿ ಪರಶುರಾಮ ವಾೊಂದರ 47/*/2 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.82459

90 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೊಂಪಾನಾನ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 53/*/1ಬ,53/*/4 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63273

91 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ದುೊಂಡಪಾ  ವಕುಕೊಂದ 43/*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.82289

92 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಧರ ಮಹಾದೋವ ಬನೆಲೋಶಿ 78/*/6 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.5426

93 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶುಕರಹಮದ ಮಕುುಮಸಾಬ ಅಳವಾಡ 51/*/2,51/*/3 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.41 0.45767

94 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರವಿೊಂದ ರುದರಪಾ ಖನಾಗರ 18/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.1 1.08435

95 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಶ ಪರಶುರಾಮ ಗುರವ 150/*/*,83/*/2 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.539

96 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪ್ಾಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಇಟಿಪಾನವರ 246*2A,251*2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.53442

97 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಭುಜಬರ್ ಬಸುವಾಡ 85*2,87*5 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.53543

98 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ತಿಪಾಣಣ ಕಕಯ 49*4 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.49 0.53228

99 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೊಂದರ ಸಣಣಯಲ್ೂಪಾ ಕತಲುರ 17*5 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.82268

100 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ ಬಸವರಾಜ ನೆೋಗಿನಹಾಳ 83*5 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.62825

101 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಾಣಣ ಈರಪಾ ನೊಂದ್ಾಯಳಕರ 72*1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63391

102 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಬಸನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 339/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.83608

103 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರ ಸತುಪಾ ಪದಮನನವರ 161/*/4 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.2 1.00764

104 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಲೆಪ್ಾಾ ಫಕೋರಪಾ ಬಳಗಪಾನವರ 36/*/1,36/*/4,36/*/14 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.46955

105 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ಸಾತಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 6/*/16,47/*/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.48129

106 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾಜಿ ರುದರಪಾ ದವತಾರ 108/*/1+2+3/B/2,14/*/4 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.62734

107 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಕರ 232/*/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.86884

108 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ ತುಕಾರಾಮ ದವಲ್ತುಕರ 7/*/1,7/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81605



109 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮೊಂತ ರಾಮಪಾ ಕಲೆಲೋಜಿ 334/*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.48895

110 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಹುಲೆಪಾ ಬಾಳಗಪಾನವರ 37/*/6 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.20 0.20103

111 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಕೊಂಠ್ ಬಪ್ಾಾ ದಲೊಂಡಪಾನವರ 171/*/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.48129

112 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಪ್ಾಾ ಸಡಲೋಬಾ ಅೊಂಬವಾಡಕರ 38/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.35279

113 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಚನನಬಸಪಾ ವಾರ್ 45/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.83777

114 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಾ ದೋವಪಾ ಕೆಲೋಲೆಕಾರ 153/*/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.81889

115 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾಜಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಕಾತಗಾರ 68/*//2 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.81889

116 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಾ ಸಲೋಮನಿೊಂಗ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 183/*/* ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.84144

117 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂವಾ ಸಲೋಮನಿೊಂಗಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 184/*/* ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.84144

118 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಗೊಂಗಾರಾಮ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 42/*/1ಬ,42/*/1ಬ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.62734

119 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ  ತುರಮರಿ
119*2ಅ,120*1ಬ/2,120*2,1

20*10,137*1ಅ
ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.83777

120 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಾಣಣ ಸದಪಾ ಮಜಗಿ 118/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.87724

121 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನೊಂತ ಮಲ್ೂಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 54/*/1ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.83777

122 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ ರಾಮಪಾ ಚವಣಣವರ 21/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81605

123 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನನಪಾ ಹಣಮೊಂತ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 70/*/7 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.62734

124 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಕುೊಂದ ಗೊಂಗಾರಾಮ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 28/RS/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2 1.78247

125 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರವಿೋಣ ಆದಿನಾಥ ಚೌಗಲೆ 9/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.48864

126 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೊಂಗಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ನಿೊಂಬಲೋಜಿ 54/*/2ಬ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81605

127 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡಿರ್ಪಾ ಈರಣಣ ಪ್ಪಸಣಣವರ 52/*/2,315/*/5 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.48864

128 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಈರಪಾ  ಕಲೆಲೋಜಿ 284/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.4 0.35147

129 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಈರಪಾ ಶಿವನಗೌಡರ 34/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.83777

130 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ದತಾುತರೋಯ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 291/*/* ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.6 1.45324

131 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಕಾರಾಮ ಕಲ್ೂಪಾ ಝೊಂಡ 62*2ಅ,76*1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.78144

132 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ ಬಸನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 66/*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.83777

133 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ನಿೊಂಗಪಾ ತುರಮರಿ 140/*/1/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.49618

134 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಬಸಪಾ ಕುರಬರ 287/*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.87609

135 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರವಿೋರ ಶಿವನಿೊಂಗಪಾ  ಅೊಂಗಡಿ 216/*/1ಅ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.2 1.00764

136 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಾ ರಾಯಪಾ ಕಾಶಿೋಲ್ಕರ 50/*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81065

137 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೊೋಶ ಕಲ್ೂಪಾ ಸೊಂಪಗಾವಿ 251/ಅ/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.83777

138 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗನಾನಥ ಚನನಪಾ ಸಾರ್ಮನಿ 87/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.62734

139 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾತಿಯಕ ಭೋಮಪಾ ಕಡಮನಿ 258/*/*,257/*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.62734

140 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೊಂಗಾಧರ ಬಾಳಪಾ ನಣಲಣಚ 19/*/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81605

141 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾ ಸದಪಾ ಕುೊಂಬಾರ 17/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.43 0.4794

142 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋೊಂದರ ಕೆೋದ್ಾರಪಾ ನಿೊಂಗಲೋಜಿ 48/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 3.2 1.36096

143 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಈರಪಾ ಬಾಗೋವಾಡಿ 129/*/2/1a,129/*/2ಅ/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.64 0.66817

144 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಈರಪಾ ಹನಗಲೋಜಿ 107/*/3,137/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.53605

145 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಬೋರ ಚನನಬಸಪಾ ಹಟಿಿಹಲಳಿ 38/*/3,38/*/15 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.65 0.67268

146 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರ ಸಿದದಪಾ ಕುೊಂಬಾರ 289/*/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.92 0.90868

147 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಂಜುನಾಥ ನಿೊಂಗಪಾ ಅಗಸಿಮನಿ 145/*/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.81303

148 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಂಜುನಾಥ ಅಡಿರ್ಪಾ ಚೌಗಲಾ 33/*/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.64 0.66817

149 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಮಾಣಿಕ ಚವನನವರ 52/1A,165 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53605

150 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮೊಂತ ಬಸವಣಿಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 7/2B ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.41 0.45105

151 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ರುದರಪಾ ಜಾಧವ 93/12 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.41 0.37437

152 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಣ ರುದರಪಾ ತಲೋರಲೋಜಿ 1*1A+2ಡ,31*2B ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.63904

153 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ವಿೋರಭದರ ಗಾಣಗಿ 197/*/ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.78122

154 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಣಿಕ ನೆೋಮಿನಾಥ ಜಿನಗಲೊಂಡ 14/*/2/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.62613

155 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಿತ ಶಾೊಂತಪಾ ಜಿನಗಲೊಂಡ 16/*/1ಕ/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.48387

156 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ಶೊಂಕರಪಾ ಕಮತಗಿ 233/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.53341

157 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಾದ ಶೊಂಕರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 216/2ಡ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81605

158 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ ಶಟಿಪಾ ಕಲಾರಿ 235/1+2ಬ/1,1+2ಬ/2 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81605

159 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಿ ಅಶಲೋಕ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 71/3ಬ,33/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.39 0.53577

160 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೋೊಂದರ ನೆೋಮಪಾ ಕಡಮನಿ 2ಅ/18+19 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.40692

161 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋದ್ಾರಿ ಗೊಂಗಪಾ ಕೆಲಡಲಳಿಿ 105/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.62742



162 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದೋಪಾ ಚನನಪಾ ಜುೊಂಜನನವರ
207*3,207*8,207*11,207*

27,207*35,212*16
ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.48129

163 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೆೋಶ ಶೋಷಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 25/17 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.69 0.63585

164 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಜಯ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 47/5,5,5,,7,8 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.42 0.46428

165 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಜು ಬಾಳಪಾ ಪಗಾದ 38/3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.67 0.69469

166 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ಬಾಹುಬರ್ ಖಾನಾಪುರ 83/4, 6, 78/6, 79/4, 78/7 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.82458

167 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಶಿವಪಾ ಬಿಸರಲಳಿಿ 70/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.54217

168 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಬಸಪಾ ಹಳದುಕರ 137/6, 8 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.39 0.36665

169 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಸಾುಕ್  ಬಾಬುಸಾಬ ಕತಲುರ 176/3 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 1 0.22799

170 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಪುಸಾಬ ಬಿಚುಚನವರ 3/2ಅ+ಬಿ+ಸಿ+ಡಿ+ಇ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.53269

171 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ ನಾವಲ್ಗಟಿಿ 54/5, 5 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.66 0.64138

172 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದವಪಾ ಬಾಳಪಾ ಬಲೋಕಡೋಕರ 210/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.53266

173 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಯಯ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 40/7, 37/9, ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.85 0.85178

174 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಭಶೋಕ ಈಶಾರ ಹಲೊಂಡಪಾನವರ 178/9, ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.85 0.87032

175 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಪ್ಾಲ್ ತವನಪಾ ಜಿನಗಲೊಂಡ 55/1ಕ, 1ಡ, 3ಬ, 3ಕ, 5ಇ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.67 0.64604

176 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಾ ಜಿನನಪಾ ಮುನವಳಿಿ 26/*, 43/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63432

177 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತವನಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಮರಡಿ 70/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81779

178 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ಯಲ್ೂಪಾ ಬಟಗೋರಿ 33/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81704

179 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋೊಂದರ ಗೊಂಗಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 31/1 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63304

180 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋೊಂದರ ಅಜುಯನ ತಳವಾರ 44/3, 44/8 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.7 0.29217

181 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ತಳವಾರ 44/1 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.58029

182 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುತುಬುದಿದನ್  ತಾಲಾಬರ್ ಬಿಚುಚನವರ 25/1ಬ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.77 0.78804

183 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಾ ಈರಪಾ ನೆೋಗಿನಹಾಳ 131/1ಸಿ, 84/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.59 0.62503

184 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಲರಸಾಬ ಫಕುರಸಾಬ ತಹಶಿೋಲಾದರ 4/1ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.37 0.30594

185 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಪರಸಪಾ ಹಟಿಿಹಲಳಿ 106/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.47 0.50385

186 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಯಯ ಬಸಯಯ ಹರೋಮಠ್ 83/3 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.48 0.50943

187 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಕಲ್ೂಪಾ ದೋಶನಲರ 55/1ಬ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.45868

188 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಹುಬರ್ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಅನಿಗಲೋಳ 159/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.53965

189 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಕರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 22/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.82291

190 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಜೊಂಬು ಕೆಲೋಚೋರಿ (ಪ್ಾಟಿೋಲ್) 82/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.53923

191 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜವಾಹರ ಬಾಬು ಅನಿಗಲೋಳ 62/6, 64/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.77 0.70451

192 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನೊಂತ ಜಯಪ್ಾಲ್ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 41/7, 11, 58/7, 10/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.63 0.65883

193 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋೊಂದರ ನಿೊಂಗಪಾ ಭೋಮಣಣವರ 141/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.81735

194 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಾ ದೋವಪಾ ಬಸುವಾಡ 52/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.5341

195 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಬಾಳಪಾ ಇಟಿಪಾನವರ 253/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.82459

196 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ರುದರಪಾ ಅರಳಿಕಟಿಿ 44/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.51466

197 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಮಾಣಿೋಕ ಅನಿಗಲೋಳ 60/2, 60/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.93 0.94427

198 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ ಪ್ಪೋರಪಾ ಬಾಗೋವಾಡಿ 43/3, 43/5ಬ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.54479

199 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಾ ಬರಡಲರ 143/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.81668

200 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋಲ್ ನೆೋಮಿನಾಥ ಹುಡೋದ 95/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.69 0.71924

201 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಮಸು ಪರಶುರಾಮ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 44/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.82136

202 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಣ ಗಲೋವಿೊಂದರಾವ ಗಾವಡ 157/ಅ ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 1.01013

203 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಗೊಂಗಾಧರ ಪ್ಾಳೆೋಕರ 120/2+3 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.8173

204 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಬಾಬು ಹಟಿಿಹಲಳಿ 38/1, 3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53905

205 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ಅಣಣಪಾ ಕೆಲೋಚೋರಿ (ಪ್ಾಟಿೋಲ್) 5/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.82291

206 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಜಯ ದೋರ್ೋೊಂದರ ಕುೊಂಟನನವರ 8/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 1.17232

207 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋೊಂದರ ಕಲ್ೂಪಾ ಕೆಲಲೆೋಕರ 24/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.52759

208 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಸದಪಪ್ಪ  ನಾಗನಲರ 16/3, 36/1ಅ+1ಬ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.42 0.46454

209 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ ರಾಮರ್ೊಂಗಪಾ ಗರಶನನವರ 59/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.87 0.88878

210 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಗಣಪತಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 46/ಆರ್  ಎಸ್2 , 47ಆರ್  ಎಸ್//* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.35 0.32991

211 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಪರಶುರಾಮ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 88/1ಪೈಕ-ಪ್ಪ೨, 88/1ಪೈಕ-ಪ್ಪ೨ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.46 0.49648

212 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅದೃಶ  ಮಾಣಿಕ ಕಗಲಗೋಡಿ 19/1ಸಿ ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.48 0.49708

213 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಕುಮಾರ ಮಲ್ೂಪಾ ಯಳಲಿರ 95/2, 95/7 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.97 0.94566

214 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಶರಥ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಕಾಶಿೋಲ್ಕರ 12/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.54564



215 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ಚನನಬಸಪಾ ವಡಿೋಬೈಲ್ 130/2 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.37178

216 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುದಲ್ ಖಾದರ ಮುಜಾವರ 158/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.49224

217 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಸಾುಕ್ ಬಾಬುಸಾಬ ಕತಲುರ 176/3 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.91102

218 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋೊಂದರ ಪ್ಾರಿೋಸ ಗಲೋಶಾಯನಟಿಿ 266/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.46 0.50167

219 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೆಹಬಲಬ ಸನದಿ 82/2ಅ, 73/23 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.42 0.46393

220 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿನನಪಾ ಅಶಲೋಕ ಹೊಂದಲರ 49/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.48 0.52055

221 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ನಾಗಪಾ ಗಲೋಶಾಯನಟಿಿ 45/ಅ+3+5ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53926

222 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಶಿವಾನೊಂದ ಸಾನಿಕೆಲಪಾ 19/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.61372

223 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಹಣಮೊಂತ ಸನದಿ 179/1+2ಸಿ ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.47 0.50476

224 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಂಜುನಾಥ ಕಲ್ೂಪಾ ತಳವಾರ 71/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.54 0.57327

225 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಕಲ್ೂಪಾ ತಳವಾರ 108/1, 3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.74 0.76761

226 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲಾ ನಾಗನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 28/1ಬ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.82251

227 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿೋಫ್  ಖಾದಿರಸಾಬ  ತಲ್ಲೂರ 149/1, 169/1, 46/6 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.48 0.5212

228 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುದತು ಭಲಪ್ಾಲ್ ಅನಿಗಲೋಳ 62/10 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.73874

229 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಲಾಸ ಬಿ ಠ್ಕೆಕೋಕರ 129/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.82139

230 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ಚನನಪಾ ಚವಲ್ಗಿ 71/1, 72/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.29 1.26093

231 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಚನನಬಸಪಾ ಸಿದದನನವರ 93/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.97 0.98227

232 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ೂಪಾ ಉಳವನನವರ 8/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.82291

233 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಯಲ್ೂಪಾ ನಾಗಣಣವರ 22/14, 16, 18, 20, 27 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.49 0.53061

234 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುನಾಥ ದೋರ್ೋೊಂದರಪ್ಾಾ ಬಡಿಗೋರ 93/1+2+3+4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.44 0.48342

235 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಕುಡಚ 21/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.62 0.64723

236 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸನಗೌಡ ಅಣಾಣಸಾಹೋಬ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 218/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.55664

237 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಧರ ತಿಪಾನಗೌಡ ಹಟಿಿಹಲಳಿ 90/2, 3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.48 0.52094

238 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಈರಪಾ ಬನೆಲೋಶಿ 148/2, 149/* ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.48113

239 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಜಯನ್  ಬಬುರವಾಹನ ಹಾರಲಗಲಪಾ 162/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53923

240 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಶಿವಪಾ ಬಿೋಡಿ 45/1, 2, 19 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.47492

241 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ಅಜುಯನ ಬಡಸದ 230/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.52 0.54624

242 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವೊಂತ ದುೊಂಡಪಾ ವಡಿೋಬೈಲ್ 170/1/ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.4929

243 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಣಣ ಜಿನನಪಾ ಅನಿಗಲೋಳ 18/3, 5, 10, 12ಬ, 13, 20ಬ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.56 0.54153

244 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಕೆೋದ್ಾರಿ ಮಲ್ೂಪಾ  ನಾಗಣಣವರ 47/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53923

245 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗನಗೌಡ ಮಲ್ೂಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 17/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.82317

246 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೊಂಗಾಧರ ನಾಗಪಾ ನೆೋಗಿನಹಾಳ 83/4 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.82312

247 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾಜಿ ಕಲ್ೂಪಾ ಪ್ಾಯಣಣವರ 114/1ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.56 0.59664

248 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಂಜುನಾಥ ಬಲಪ್ಾಲ್ ಗೌಡರ 236/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53409

249 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಸಲುರಿ ಶಾೊಂತಪಾ ತಲೋಪಗಾನೆ 11/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.81624

250 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ ಶಿವರಾಯಿ ನಿೋಲ್ಜಕರ 165/ಸಿ ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.77873

251 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿನೆಲೋದ ಗೊಂಗಾರಾಮ ಗೌಡರ 313/3 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.76 0.77965

252 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ ಬಸಪಾ ತಳವಾರ 105/26, 24, 28 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.43 0.47681

253 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಭೋಮಪಾ ತಳವಾರ
105/5, 11, 18, 21, 13, 

1/6, 9
ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.52 0.49419

254 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಪಾ ಪರಶುರಾಮ ಮಾದರ 47/3 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.53 0.57394

255 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ಭರಮಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 25/24, 25, 32, 46, 52 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.49 0.53617

256 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಕಲ್ೂಪಾ ಚಲ್ವಾದಿ
29/*, 22/7, 11, 20,1, 

185/2, 4/1, 7, 8, 9, 10, 
ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.47 0.462

257 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಬುಡಿವಾಗಲೋಳ 7/1 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.74621

258 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತೊಂಗವಾ ದಶರಥ ಚಲ್ವಾದಿ 331/3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 1.01013

259 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಮಾದರ 159/3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.70 0.72161

260 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿಷಿಪಾ ರವಿೋೊಂದರ ಗಲಗ 45/2 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.53895

261 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾರವಾ ಮಲೊೋಶಿ ತಳವಾರ 164/3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.63332

262 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಾ ಮರಪಪ್ಪ  ಮಾದರ 23/1ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.6355

263 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಾ ಭರಮೆೋಶ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 166/8 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.82216

264 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಯಲ್ೂಪಾ ಮಾದರ 159/3 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.70 0.72783

265 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ಫಕೋರಪಾ ಬಸುವಾಡ 382/2, 7, 12, 14, 16 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.76 0.78737

266 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ದೋಮಪಾ ಜುೊಂಜನನವರ
206/4, 207/6, 14, 16, 21, 

26, 31, 32, 34
ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.54 0.57963

267 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಡಿವಾಳಿ ಸನದಿ 179/1+2ಸಿ ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.47 0.51356



268 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಾ ಸಲೋಮಪಾ ಮಾಡಮಗೋರಿ 202/1, 2, 4, 5 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.68 0.65459

1 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ವಸೊಂತ ಬಳವೊಂತ ಚವಾಾಣ 52*/5 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 1.02 0.07685

2 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ಉದಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 64*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 0.83 0.01860

3 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ಪರಮೊೋದ ರ್ೊಂಕಟರಮಣ ಕಾಮತ 21/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 3.30 0.09627

4 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ಭರಮಣಣ ಅೊಂಧಾರಿ 37rs/8,19,2,38RS/6 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 0.92 0.07646

5 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ದಿೋಪಕ ಅಜಿೋತ ಉಪ್ಾಧೆಯ 46/*/5 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 1.4 0.01387

6 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ಮೊತಿೋರಾಮ ರಾಮರ್ೊಂಗ ಬಸಟಕರ 43/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 0.95 0.03088

7 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ಪರಮೊೋದ ರ್ೊಂಕಟರಮಣ ಕಾಮತ 21/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 3.30 0.11815

8 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ಉದಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 64*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 0.83 0.05586

9 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ದಿೋಪಕ ಅಜಿೋತ ಉಪ್ಾಧೆಯ 46*/5 ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 1.42 0.00782

10 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ವಸೊಂತ ಬಳವೊಂತ ಚವಾಾಣ 52*/5 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 1.02 0.07228

11 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ಭರಮಣಣ ಅೊಂಧಾರ 37RS/8,19,2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 0.92 0.11815

12 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಹಣುಣ ಕಟಾವು ಮೊೋತಿರಾಮ ರಾಮರ್ೊಂಗ ಬಸಟಕರ 43/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 0.95 0.01643

13 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆಗ ಗಲಬುರ ವಿತರಿಸಿರುವುದು ಸರಳಾ ಪ ಮುರಗಲೋಡ 34*/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಗಿಡ 2.83 0.14137

14 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಅೊಂತರಬಳೆ ಸರಳಾ ಪ ಮುರಗಲೋಡ 34*/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಅೊಂತರಬಳೆ 2.83 0.14000

15 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ ಸಾಧನ) ವಿಷುಣ ಶೊಂಕರ ದೋಸಾಯಿ 1/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ
ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ 

ಸಾಧನ)
1 1.21 0.02750

16 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ ಸಾಧನ) ಅನಿೋಲ್ ಹರಲೋಜಿ ಲಾಡ್ 80/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ
ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ 

ಸಾಧನ)
1 4.40 0.02750

17 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ ಸಾಧನ) ಪರಮೊೋದ ರ್ೊಂಕಟರಮಣ ಕಾಮತ 21/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ
ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ 

ಸಾಧನ)
1 3.90 0.02400

18 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ ಸಾಧನ) ಮೊೋತಿರಾಮ ರಾಮರ್ೊಂಗ ಬಸೋಟಕರ 43/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ
ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ 

ಸಾಧನ)
1 1.54 0.02400

19 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ ಸಾಧನ) ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ಭರಮಣಣ ಅೊಂದ್ಾರ
38/3ಬ, 37ಆರ್  ಎಸ್/2 , 8, 

38/ಆರ್  ಎಸ್ /5, 6, 13
ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ

ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ 
ಸಾಧನ)

1 0.58 0.02400

20 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ ಸಾಧನ) ಉದಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 64/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ
ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ 

ಸಾಧನ)
1 3.11 0.02750

21 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ ಸಾಧನ) ಮಾರುತಿ ಮಷುಣ ಬಾಳೆಕುೊಂದಿರ 60/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ
ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ 

ಸಾಧನ)
1 1.39 0.02750

22 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ ಸಾಧನ) ವಸೊಂತ ಬಳವೊಂತ ಚವಾಾಣ 62/1, 63/1 (ಪ್ಪ) ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ
ಚಸಲ್  (ಕೆಲಯುೂ 

ಸಾಧನ)
1 0.34 0.02400

23 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಬಲೋರರ್ಲ್  (ಕೆಲಳರ್ ಬಾವಿ) ಮೊೋತಿರಾಮ ರಾಮರ್ೊಂಗ ಬಸೋಟಕರ 43/3, 50/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ
ಬಲೋರರ್ಲ್  

(ಕೆಲಳರ್ ಬಾವಿ)
1 2.01 0.50000

24 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಸುರೋಶ ಬಸಪಾ ಹುಬುಳಿಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ

25 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಗುರುಪುತರಪಾ ಬಸಪಾ ಹುಬುಳಿಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ

26 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಸಿದದಪಾ ಯಮನಪಾ ಮಾಸನನವರ ಸಾಗಾಣಿಕೆ

27 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ವಸೊಂತ ಬಳವೊಂತ ಚವಾಣ 62/1, 63/1p ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 0.34

28 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಉದಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 64/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 0.8

29 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಪ್ಾೊಂಡುರೊಂಗ ಭರಮಣಣ ಅೊಂದ್ಾರ 37/RS/8, 19, 5, 6 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 0.41

30 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಪರಮೊೋದ ರ್ೊಂಕಟರಮಣ ಕಾಮತ 21/1. ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 1.34

31 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಮೊತಿೋರಾಮ ರಾಮರ್ೊಂಗ ಬಸಟಕರ 43/3, 50/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 2

32 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಮಹಾೊಂತೋಶ ವಿೋರಣಣ ಪರೊಂಡ ಉಚಗಾೊಂವ್ ಸಾಮಾನಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ

33 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಅಮರದಿೋಪಸಿೊಂಗ್ ಪರಶುರಾಮ ಮುರಗಲೋಡ ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ

34 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಅರುಣ ತುಕಾರಾಮ ಕುಟರ 286/* ಉಚಗಾೊಂವ್ ಸಾಮಾನಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 0.4

35 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಗಣಪತಿ ರಾಮಾ ಮಾಹುತ್ ಸಾಗಾಣಿಕೆ

36 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಸತಯಪಾ ಭಮಾಯ ಜಿೊಂದ್ಾರಳಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ

37 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಬಾಬುರಾವ ದೋಸುರಕರ 155/1 ಉಚಗಾೊಂವ್ ಸಾಮಾನಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 0.6

38 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ಅನಿಲ್ ಹರಲೋಜಿ ಲಾಡ್ 80/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 2.32

39 ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ (3F Oilpalm Agrotech Private Limited) ರಾಜಕುಮಾರ ನರೋೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 71/1 ಕಾಕತಿ ಸಾಗಾಣಿಕೆ 1.09

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್  ವಿೋಡರ್ ಯಲ್ೂಪಾ ಕರಪಾ ಕರಪಾನವಾರ 217/*1* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 
(ಪವರ್  ವಿೋಡರ್)

1 1.2 0.63000

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್  ವಿೋಡರ್ ಸೊಂತಲೋಷ ಈರಪಾ ದಲಡವಾಡ 239/*/1 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ   
(ಪವರ್  ವಿೋಡರ್)

1 6.4 0.63000

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್  ವಿೋಡರ್ ಸದಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಗುದಿಗೋನವಾರ 243/*/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  
(ಪವರ್  ವಿೋಡರ್)

1 4.0 0.63000

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್  ವಿೋಡರ್ ಅಡಿವಯಾಯ ವಿೋರಯಯ ವಣಲಣರ 49/*/8 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  
(ಪವರ್  ವಿೋಡರ್)

1 0.8 0.63000

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರಲೋಟಾರ್ೋಟರ್ ಅಡಿರ್ಪಾ ರಾಮಪಾ ತಳವಾರ 103/*/2B ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 
(ರಲೋಟಾರ್ೋಟರ್)

1 1.54 0.44800

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರಲೋಟಾರ್ೋಟರ್ ಕರಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಪೂಜೋರ 207/*/2 ಖಾನಾಪೂರ ಪ. ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  
(ರಲೋಟಾರ್ೋಟರ್)

1 1.35 0.44800

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ ನಿೋಲಾ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಚಲ್ವಾದಿ 60*/B ಬಿೋಡಿ ಪ.ಜಾ ಮಾವು (ಪವರ 
ವಿೋಡರ್  <2ಬಿ 

1 1.87 0.15800

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬಡ್  ಮೆೋಕರ್ ಅದೃಶ ಕೃಷ್ಾಣ ಪ್ಾಗದ 276*ಅ/1 ಬಿೋಡಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 
(ಬಡ್  ಮೆೋಕರ್)

1 1.95 0.17500

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚೈನ್  ಸಾ ಶಿವಾಜಿ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಕೆಲೋಲೆಕಾರ 86/*/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ.ಜಾ ಚಕುಕ (ಚೈನ್  ಸಾ) 1 1.90 0.08950

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರಲೋಟಾರ್ೋಟರ ಬಸಸಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಶಿೋರ್ 252/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 
(ರಲೋಟಾರ್ೋಟರ)

1 0.79 0.44800

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ ಬಸವರಾಜ ಸತಯಪಾ ಪುೊಂಡಿ 139/*/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲ 
(ಪವರ ವಿೋಡರ 9 

1 0.69 0.63000

0.45780



12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ ಸುಜಾತಾ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 230/*/* ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 
(ಪವರ ವಿೋಡರ 9 

1 1.28 0.63000

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ್ ರ್ೊಂಕಪಾ ಚಮನಪಾ ಬಿಜಯ 114/*/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ 
(ಸರೋಯರ್)

1 0.96 0.09500

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚೈನ್  ಸಾ ಬಾಳಪಾ ಚೋಮಾಜಿ ಬಿಜಯ 49/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ (ಚೈನ್  
ಸಾ)

1 3.29 0.07160

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ  ಕಟಿರ ಪರೋಶ ಸುರೋಶ ದೋಶಪ್ಾೊಂಡ 147/*/1 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡೊಂಬಿ (ಬರಶ  
ಕಟಿರ)

1 4.03 0.10240

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಶ  ಕಟಿರ ರೊಂಜಿತ್  ಕೃಷಣರಾವ ನಾಯಿಕ 83/*/5 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು (ಬರಶ  
ಕಟಿರ)

1 1.90 0.16200

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚೈನ್  ಸಾ ರೊಂಜಿತ್  ಕೃಷಣರಾವ ನಾಯಿಕ 83/*/6 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಪೂೋಟ (ಚೈನ್  
ಸಾ)

1 1.90 0.08950

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್  ವಿೋಡರ್ ದೋವಪಾ ಜಿೋವಪಾ ಗಲರನನವರ 7/*/* ಖಾನಾಪೂರ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 
(ಪವರ್  ವಿೋಡರ್)

1 3.22 0.63000

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್  ವಿೋಡರ್ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಯಲ್ೂವಾ ಮಾದಿಗರ 428/1 ಖಾನಾಪೂರ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ  
(ಪವರ್  ವಿೋಡರ್)

1 0.82 0.63000

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್  ವಿೋಡರ್ ಸೊಂಜಯ ಮಲ್ೂಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 47/*/8 ಖಾನಾಪೂರ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 
(ಪವರ್  ವಿೋಡರ್)

1 0.47 0.63000

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರಲೋಟಾರ್ೋಟರ ಮೊೋಜಪಾ ಸನನಪಾ ಮಾದ್ಾರ 32*1ಅ ಖಾನಾಪೂರ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (೬ 
ಫಿೋಟ್  

1 0.40 0.44800

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರಲೋಟಾರ್ೋಟರ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಾಜಿ ಮಾದರ 99/ಅ/2 ಬಿೋಡಿ ಪ.ಜಾ ಮಾವು 
(ರಲೋಟಾರ್ೋಟರ)

1 0.40 0.41450

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ್ ಬಳವೊಂತ ಕೃಷ್ಾಣ ನಾಯಿಕ 152/2 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ. ಪೊಂ ಸರೋಯರ್ 
(ಗಲೋಡೊಂಬಿ)

1 0.00 0.09920

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್  ಶಿೋಟ್  ರಿೋಪೂೋಸಮೊಂಟ್ ರೋಖಾ ಸುರೋಶ ಸಾವಳೆೋಕರ 153/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್  ಶಿೋಟ್  
ರಿೋಪೂೋಸಮೊಂಟ್ 

1 0.30 0.66720

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್  ಶಿೋಟ್  ರಿೋಪೂೋಸಮೊಂಟ್ ರಾಜೋಶ ದತಾುತರೋಯ ಸಾವಳೆೋಕರ 238/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್  ಶಿೋಟ್  
ರಿೋಪೂೋಸಮೊಂಟ್ 

1 0.23 0.69000

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 4500 ಕುಯಬಿಕ್  ಮಿೋ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಣುಮಖ ಚದ್ಾನೊಂದ ಭರಮಣಣವರ 31/6 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 4500 ಕುಯಬಿಕ್  
ಮಿೋ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ

1 4500 ಕಲಯ ಮಿೋ 3.00000

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 4501 ಕುಯಬಿಕ್  ಮಿೋ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಮಲ್ೂಪಾ ಅರವಿೊಂದ ಕಲ್ೂಪಾಗೌಡರ 198/2 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 4501 ಕುಯಬಿಕ್  
ಮಿೋ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ

1 4501 ಕಲಯ ಮಿೋ 3.00000

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 4502 ಕುಯಬಿಕ್  ಮಿೋ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಬಸವರಾಜ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಾ ಯಡವಣಣವರ 19/* ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ 4502 ಕುಯಬಿಕ್  
ಮಿೋ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ

1 4502 ಕಲಯ ಮಿೋ 3.00000

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ 4503 ಕುಯಬಿಕ್  ಮಿೋ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ರಾಜೋಶಾರಿ ಧ್ದೋರಜ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 4/11. ಗುೊಂಜಿ ಸಾಮಾನಯ 4503 ಕುಯಬಿಕ್  
ಮಿೋ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ

1 4503 ಕಲಯ ಮಿೋ 3.00000

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಸಿಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ರೋಖಾ ಸುರೋಶ ಸಾವಳೆೋಕರ 153/* ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಸಿಗಳ 
ಬದಲಾವಣೆ 

1 0.30 0.17750

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ್ ಸುದಿೋಪ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 199/3 ಖಾನಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಸರೋಯರ್ 
(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)

1 0.40 0.07560

1
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಪ್ಾರ್ಮನೆ ಶಿವಾಜಿ ಬಸಪಾ ಮಾದರ 34/ಆರ್  ಎಸ್ ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾರ್ಮನೆ (ಸವತ, 

ದಪಾ 
1 1008.00 3.77200

2
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಪ್ಾರ್ಮನೆ ನಾಗಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಮಾದಿಗರ (ಹಲಸಮನಿ) 246/1, 247/3 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾರ್ಮನೆ (ದಪಾ 

ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ)
1 1040.00 3.77200

3
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ ರಾಜಾರಾಮ ಮಾರುತಿ ಕಾೊಂಬಳೆ 87/4 ಜಾೊಂಬಲೋಟಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್  

(ಹಲವು)
1 9*6*3 1.60000

4
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ ನಿೊಂಗಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಮಾದರ 34/ಆರ್  ಎಸ್ ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ 

 (ಸವತ)
1 9*6*3 1.60000

5
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್  ಅನಿತಾ ಸುರೋಶ ದೊಂಡಗಲ್ 147/6 ಗುೊಂಜಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ 

 (ಗಲೋಡೊಂಬಿ, 
1 9*6*3 1.60000

6
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಮಹಾದೋವ ಮರಪಾ ಮಾದರ 40/6 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ 

(ಮಾವು , ತರಕಾರಿ)
1 2.04 0.60000

7
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಯಲ್ೂವಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾದರ ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 

(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)
0.80 0.10200

8
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಮಹಾದೋವ ಮರಪಾ ಮಾದರ 40/6 ಬಿೋಡಿ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 

(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)
0.40 0.05120

9
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃಧ್ದದ (ಮಾಯಚೊಂಗ್ 

ಗಾರಯೊಂಟ್ )
ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ ಕಲ್ೂಪಾ ರುದರಪಾ ಕೆಲೋಲ್ಕಾರ 25/176 ಖಾನಾಪುರ ಪ. ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ ಹಲದಿಕೆ 

(ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ)
0.60 0.07680

1
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ಮ. ಗಡಿ 279/4 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.21420

2
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಸಚನ ಭರಮಾ ಪೂಜೋರಿ 792/6 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.09180

3
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ತ. ಗಲೋಡಿ 88/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 0.30600

4
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಭಗವೊಂತ ರಾ. ನಿಡಗುೊಂದಿ 193/10, 

194/7
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.30600

5
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಅಶಲೋಕ ಸತಯಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 136/ಅ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.16830

6
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಗುರುಪ್ಾದ ಮ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 136/ಅ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 0.15300

7
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಜು ದ್ಾದು ಹೊಂಡಗ 498/2ಬಿ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.70 0.21420

8
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಶಿರೋಮೊಂತ ಹಾ. ಪೂಜೋರಿ 253/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.30600

9
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಯ. ಪ್ಾತಲರೋಟ 7.5 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.20000

10
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಗುಲ್ಜಾರವಾ ಸಿೋ. ಗುಡಿಮನಿ 197/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 1.00 0.20000

11
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಶೊಂಕರ ಅ. ಕಾೊಂಬಳೆ 7.2 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.40 0.08000

12
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ನಾಗವಾಾ ಮ. ಕಾೊಂಬಳೆ 142/3 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.16000

13
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮಚೊಂದರ ಬ, ಸರಿಕರ 392/2, 394/16 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.16000

14
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಪರಪಾ ದ್ಾನಿಹಾಳ 111/2, 111/5 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.80 0.16000

15
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ರಾ. ದಡಿಿಮನಿ 140/8 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.40 0.08000

16
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಭರಮಾ ಸ. ಪೂಜೋರಿ 793//6ಅ+6ಬಿ,

793/7
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.70 0.16000

17
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಳೆೋಶ ಮ. ಮೊಂಟಲರ 15/4, 16/10 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1 0.80 0.14000

18
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಶೊಂಕರ ಮ. ಪೂಜೋರಿ 18/1, 16/1, 

26/4
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 1.00 0.20000

19
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಸಿದದಪಾ  ನಾಯಿಕ 43/ಅ/8 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಬದನೆ 1 1.00 0.16000

20
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಪರಶುರಾಮ ನ. ಭಲತಪಾಗಲೋಳ 390/*, 387/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.75 0.12000

21
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಬವಾ ರಾಮಚೊಂದರ
 ಗಾಯಕವಾಡ

391/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1 0.40 0.08000

22
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಶಿವರ್ೊಂಗ ಡಲೊಂಬರ 71/7 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುು ಮೆಣಸು 1 0.80 0.16000

23
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸಾತಿ ನಾಗಪಾ ಡಲೊಂಬರ 71/7 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುು ಮೆಣಸು 1 0.80 0.15000



24
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ನಾಗರಾಜ ಸಿದದಪಾ ನೊಂದಿ 97/4ಬ,

 103/4
ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.50 0.09394

25
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪೋರಲ್ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಬಿ. ಉಮರಾಣಿ 97/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.60 0.06000

26
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪೋರಲ್ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಪರಪಾ ಪ್ಪ. ಬೊಂಗಿ 114/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.60 0.06000

27
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪೋರಲ್ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಸ. ಉಳಾಿಗಡಿಿ 329/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.80 0.08000

28
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಅಮಸಿದದ ಸ. ವಡಯರ್ 16/5 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.06120

29
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ವಷಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪದಮಣಣ ಮ. ಪೂಜೋರಿ 248/1ಎ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.04080

30
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ಜಲಯೋತಿೋಬಾ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ 

ಸೊಂಘ ರಾಯಬಾಗ
223/1, 223/6 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1 6075 ಮಿೋ 4.00000

31
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ಬಸರ್ೋಶಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ

 ಸೊಂಘ  ಹುಬುರವಾಡಿ
49/1, 49/6 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6075 ಮಿೋ 4.00000

32
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ ಕೆಲೋಳಿಗುಡಿ 43/4, 43/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6075 ಮಿೋ 4.00000

33
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ಬಸರ್ೋಶಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ

 ಸೊಂಘ ಮರಾಕುಡಿ
36/2, 39/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 6075 ಮಿೋ 3.25000

34
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ವಿಠ್ಠಲ್ ಬಿೋರದೋವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ  ಆನೆಭಾವಿಕೆಲೋಡಿ

775/1+2ಅ,

775/3
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 6075 ಮಿೋ 2.00000

35
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ 

ಸೊಂಘ ಬಾಯಕಲಡ
188ಅ/6 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6075 ಮಿೋ 4.00000

36
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ವಿೋರಭದರೋಶಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ ಆನೆಭಾವಿಕೆಲೋಡಿ 752/8, 785/3 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 6075 ಮಿೋ 2.00000

37
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ 

ಸೊಂಘ ಮೆೋಖಳಿ
756/9 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6075 ಮಿೋ 4.00000

38
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ಕರಿಸಿದದೋಶಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ ಆನೆಭಾವಿಕೆಲೋಡಿ 80/5 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6075 ಮಿೋ 4.00000

39
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ಕೆಲೋಟಮಾಮದೋವಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ  ಮೆೋಖಳಿ 247/1, 247/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 6075 ಮಿೋ 4.00000

40
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ಬಸರ್ೋಶಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ

 ಸೊಂಘ ಬಸುವಾಡ
136/2 136/8 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6075 ಮಿೋ 4.00000

41
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ರೋವಣಸಿದದೋಶಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ ಕಟಕಭಾವಿ

138/1, 22/3

12/7, 6/3
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6075 ಮಿೋ 4.00000

42
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರ ಶಿರೋ  ಸಾಾಮಿ ವಿರ್ೋಕಾನೊಂದ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸೊಂಘ ಸವಸುದಿದ 255/2ಅ, 25/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 6075 ಮಿೋ 4.00000

43
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ಅಶಲೋಕ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಪ್ಾಥಯನಳಿಿ 209/1, 270/8 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

44
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಸಿ. ನಾಯಿಕ 43ಅ/8, 43ಬಿ/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

45
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ತುಕಾರಾಮ ಮ. ಕಾೊಂಬಳೆ 142/2 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

46
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ಬಾಸಕರ ನಿ. ಕಾೊಂಬಳೆ 142/3 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

47
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ರಾಮಪಾ ಈ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 37/ಅ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

48
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ಆನೊಂದ ರ್. ಕಲೆಲೂೋಳಿ 337/2B, 

336/1A/2/2
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

49
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಯ. ಜಾಗನಲರ 331/4ಬ+5ಬ, 

331/1ಬ
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

50
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ಬಸವೊಂತ ಶೊಂಕರ ರಾಯಮಾನೆ 149/1ಅ/2 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುುಮೆಣಸಿನಕಾ

ಯಿ
1 1200 ಮಿೋ 0.75000

51
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಸತಯಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 24/9 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

52
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಶಿವುಬಾಯಿ ಹರಿಜನ 157/2ಅ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

53
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ಶಿವರ್ೊಂಗ ಬಸಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 69/2 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

54
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಿತಾರ ಸ. ಮಾೊಂಗ 47/2 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

55
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋಮತಿ ಸಖವಾಾ ತಾಯಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 29/2A ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

56
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ದುಯೋಯಧನ ಹಲನನಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 256/10, 239/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

57
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡ ಶಿರೋ ಗಜಾನನ ರಾಮಾ ಮಾನೆ 772/3, 772/2ಅ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1200 ಮಿೋ 0.75000

58
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಗಜಾನನ ಪರ. ಗುರವ 587/2ಇ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.20 8.13960

59
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಅಣಣಪಾ ಬಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 2/1ಕ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.10 4.71500

60
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಮಹಾರ್ೊಂಗ ಚನನಪಾ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 69/2, 68/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.20 8.13960

61
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಅಲ್ೂಪಾ ಬಾ. ಹುಳಾಯನಟಿಿ 87/2ಅ/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಡಲಣಣ 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1 0.20 4.41324

62
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಶಿರೋ ಸೊಂಗಿೋತಾ ಬ. ನಾಯಿಕ 32/2ಕ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಡಬುು 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1 0.20 0.51081

63
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಶಿರೋ ಮಧುಕರ ಗ. ಸಣಣಕಕ 388/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ವಿಳೆಯೋದಲೆ 1 0.20 1.40000

64
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಶಿರೋ ಶಾೊಂತಾರಾಮ  ಸ. ಸಣಣಕಕ 388/6 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ವಿಳೆಯೋದಲೆ 1 0.20 1.40000

65
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ರ. ಕುಡಿನನವರ 84/1ಅ/2 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಸೋವೊಂತಿ 1 0.10 0.70000

66
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  

(ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್)
ಶಿರೋ ಗಜಾನನ ಪರ. ಗುರವ 587/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ ಕಾಯಿ 1 0.20 1.33280

67
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  

(ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್)
ಶಿರೋ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಅಣಣಪಾ ಬಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 2/1ಕ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ ಕಾಯಿ 1 0.10 0.70000

68
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  

(ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್)
ಶಿರೋ ಮಹಾರ್ೊಂಗ ಚನನಪಾ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 69/2, 68/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ ಕಾಯಿ 1 0.20 1.33280

69
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  

(ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್)
ಶಿರೋ ಅಲ್ೂಪಾ ಬಾ. ಹುಳಾಯನಟಿಿ 87/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.10 0.65520

70
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ನೆರಳು ಪರದ ಶಿರೋಮತಿ ಅಶಿಮೋತಾ ಶಿವರುದರ ಕಲೆಲೂೋಳಿಕರ 65/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 7.88000

71
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ನೆರಳು ಪರದ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವುಬಾಯಿ ಕೃಷ್ಾಣ ಕಲೆಲೂೋಳಿಕರ 66/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 7.88000

72
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ನೆರಳು ಪರದ ಶಿರೋ ಮಹೋೊಂದರ  ಕಲ್ೂಪಾ ತಮಮನನವರ 48/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುು ಮೆಣಸು 1 0.40 7.88000

73
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ನೆರಳು ಪರದ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಕಲ್ೂಪಾ ತಮಮನನವರ 61/6 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 7.88000

74
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ನೆರಳು ಪರದ ಶಿರೋ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಶಿ. ಹಳಿಜಲೋಳೆ 28/11 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಡಬುು ಮೆಣಸು 1 0.40 7.88000

75
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್

ನೆರಳು ಪರದ 
(ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಶಿರೋ ಮಹೋೊಂದರ  ಕಲ್ೂಪಾ ತಮಮನನವರ 48/1 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ದಪಾ 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1 0.40 2.80000

76
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್

ನೆರಳು ಪರದ 
(ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಕಲ್ೂಪಾ ತಮಮನನವರ 61/6 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ದಪಾ 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1 0.40 2.80000

ಪ್ಾರ್ಹೌಸ್  
(ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) (2019-20 ನೆೋ ಸಾರ್ನರ್ೂ ಸಹಾಯಧನ 

ನಿೋಡಲಾಗಿರುತುದ.



77
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್

ನೆರಳು ಪರದ 
(ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಶಿರೋ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಶಿ. ಹಳಿಜಲೋಳೆ 28/11 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಡಬುು ಮೆಣಸು 1 0.40 2.75973

78
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್

ನೆರಳು ಪರದ 
(ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಶಿರೋಮತಿ  ಶಿವುಬಾಯಿ ಕ. ಕಲೆಲೂೋಳಿಕರ 66/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 2.80000

79
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್

ನೆರಳು ಪರದ 
(ಪ್ಾೂೊಂಟಿೊಂಗ ಮಟೋರಿಯಲ್) ಶಿರೋಮತಿ ಅಶಿಮೋತಾ ಶಿ. ಕಲೆಲೂೋಳಿಕರ 65/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 2.80000

80
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ನಾಗವಾಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 142/3 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.80 0.11200

81
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಯಲ್ೂಪಾ ಶಿೊಂಗಾಡಿ 142/14,

142/9
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 0.80 0.09280

82
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ನಾಮದೋವ ಸಿ. ದಲಡಮನಿ 140/4ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.70 0.11200

83
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ಗೌಡಪಾ ಬಿ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 89/2, 91/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.95 0.15200

84
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ಶಿವಪಾ ಹಾಲ್ಪಾ ಅೊಂಕಲ್ಗಿ 185/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.16000

85
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಶಕುೊಂತಲಾ ನರಸಿೊಂಗ ಘೆಲೋಪಯಡ 204/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.50 0.12800

86
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ಸುಭಾಸ ಕೃಷ್ಾಣ ಕೆಲೋಟವಾಲೆ 274/4 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.40 0.05600

87
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವ ಕೃಷ್ಾಣ ಕೆಲೋಟವಾಲೆ 371/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.20 0.06400

88
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಸಿದದರಾಯ ಬೋಡಿಕಾಳೆ 243/3 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.12800

89
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ಸಿದದಪಾ ಅಲ್ಗೌಡ ಹೊಂಜಿ 71/4ಬ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.12800

90
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ರಾಮಪಾ ಬಾಬು ಕೆಲರವಿ 423/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುು 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1 1.00 0.16400

91
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ಸಿದ್ಾರಮ ಗು. ನರಗಟಿಿ 74/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.60 0.09760

92
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಿ. ಗದ್ಾಡಿ 281/4 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಡಬುು 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1 0.80 0.09800

93
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾೂಸಿಿೋಕ್  ಹಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ಹಣಮೊಂತ ದು. ಮೆೋತಿರ 40/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸು 1 0.80 0.10740

94
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಸದ್ಾಶಿವ ಕೃಷಣಪಾ. ಕಾೊಂಬಳೆ 135/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 0.40 1.00000

95
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಸುಬುರಾವ್ ಪ್ಪ. ಗಲೋಸಾವಿ 95/3 ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1 1.28 1.00000

96
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಉದಯ ರತನವಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 205/9,

245/3+4/ಬ
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 0.48 1.00000

97
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಅಡಿರ್ಪಾ ಗುರುಪ್ಾದಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 134/3 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.56 1.00000

98
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಹಾ. ಲೆಲೋಕನನವರ 571/8 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 2.40000

99
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಭದರಶೋಟಿಿ 586/5 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 2.24000

100
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಮುತುಪಾ ಕರೋಪಾ ಅೊಂಗಡಿ 622/2, 

619/2
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 2.40000

101
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ರಾಜಪಾ ದುಗಯಪಾ ಮಾೊಂಗ 112/1ಬ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1 2.10000

102
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ರವಿೋೊಂದರ ಭಗವೊಂತ ಸರಿಕರ 395/2 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1 2.10000

103
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಧರೋಪಾ ಗಲೋಕಾರ 312/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 2.24000

104
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಸತುೋಪಾ ರಾಮಪಾ ನಾಯಿಕ 100/6 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 1.98000

105
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಬಾಳಪಾ ಭೋ. ನಾಯಿಕ 126/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 2.40000

106
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆೊಂಪವಾಾ ಬ. ಹಲೋಳಿ 92/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 2.19999

107
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ರಾಯಪಾ ಶಿ. ಡಾೊಂಗ 130/2ಬ/2, 

130/3
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 2.00400

108
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ತುಕಾರಾಮ ದ, ಮೆೋತಿರ 40/1C ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1 2.20000

109
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ರಾಮಾ ಹಣಮೊಂತ ಕೆಲರವ 422/3, 422/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1 1.34000

110
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಶೈಲೆೋೊಂದರ ಮ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 161/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 54 ಮಿೋ 2.00000

111
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ರಾಮಚೊಂದರ ಬಿ. ಸರಿಕರ 393/10, 

395/2
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 54ಮಿೋ 2.00000

112
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಕುಮಾರ ಕ. ಕಾೊಂಬಳೆ 396/14, 

395/9
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 55 ಮಿೋ 2.00000

113
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಸಿದದಪಾ ಸೊಂಕಪಾ ಸುಣದಲೋಳಿ 94/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 54ಮಿೋ 2.00000

114
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ರಾಮಣಣ ದತುು ಪ್ಾತಲರೋಟ 36/1 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 56 ಮಿೋ 2.00000

115
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಪ್ಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ತುಕಾರಾಮ ಮರೋವಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 142/2 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 54ಮಿೋ 2.00000

116
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
ಬಾಳೆ ಹಣುಣ ಮಾಗಿಸುವುದು

ಶಿರೋ ನಿಸಾರಅಹಮದ ಪಕುರದಿಿನ್
ಮುಜಾವರ

14/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 16 MT 5.60000

117
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
HRD ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸಿದಿೂೊಂಗ ಹಗಡ _ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ _ 1 _ 0.01000

118
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
HRD ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಅಮರ ಪೂಜೋರಿ _ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ _ 1 _ 0.01000

119
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
HRD ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಮುತುಪಾ ಯಾದಗುಡ _ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ _ 1 _ 0.01000

120
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
HRD ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿವಪಾ ಪಟೋಗಾರ _ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ _ 1 _ 0.01000

121
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
HRD ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಮಾಳಪಾ ಹಡಕಲ್ೂ _ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ _ 1 _ 0.01000

122
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
HRD ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಯಪಾ ಶಿವಪಾ ಡಾೊಂಗ _ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ _ 1 _ 0.01000

123
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
HRD ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಮಹೋಶ ಚೌಗಲಾ _ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ _ 1 _ 0.01000

124
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
HRD ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸೊಂಗಪಾ ಚನನಣಣವರ _ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ _ 1 _ 0.01000

125
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
HRD ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಯಲಾೂರ್ೊಂಗ ಬರಾಜ _ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ _ 1 _ 0.01000

126
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿೋಷನ್
HRD ಒಳ ರಾಜಯ ತರಬೋತಿ ಶಿರೋ ಸಚನ ಸಿೊಂಗಾಡಿ _ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ _ 1 _ 0.01000

127 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಲ ಬಳೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ ರಾಮಚೊಂದರ ನಾಯಿಕ 37/2ಜಿ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಸೋವೊಂತಿ 1 0.20 0.04998

128 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಲ ಬಳೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ ಶಿರೋಮೊಂತ ಸಪುಸಾಗರ 624/6 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 0.07498

129 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಲ ಬಳೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ ಅಣಾಣಸಾಬ ಸಿದದಪಾ ಸಸಾಲ್ಟಿಿ 178/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವೊಂತಿ 1 1.00 0.09997



130 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹಲೊಂಡಕೆಕ 
ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ

ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ರಾಮಚೊಂದರ ಗಾಯಕವಾಡ 386/*, 387/*,

393/*
ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 20*20*3 0.60000

131 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕದ
ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚ್ಚ

ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಜಾಗನಲರ 331/1ಬಿ, 331/2ಬಿ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 - 1.50000

132 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ ಅರಿಶಿಣ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕದ
ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚ್ಚ

ಶಿರೋಮತಿ ಸಲೋನವಾಾ ಭಜೊಂತಿರ 133/4 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 - 1.50000

133 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ
ಹಸಿರು ಮನೆಯ ಘಟಕದರ್ೂ

ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮದ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಮಧುಕರ ಗ. ಸಣಣಕಕ 388/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ವಿಳೆಯೋದಲೆ 1 0.20 1.12000

134 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ
ಹಸಿರು ಮನೆಯ ಘಟಕದರ್ೂ

ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮದ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಶಾೊಂತಾರಾಮ  ಸ. ಸಣಣಕಕ 388/6 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ವಿಳೆಯೋದಲೆ 1 0.20 1.12000

135 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ
ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕದರ್ೂ

ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮದ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ಕಲ್ೂಪಾ ಮಾೊಂಗ 161/6 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುು 
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 3900 ಚ.ಮಿೋ 2.18400

136 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ
ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕದರ್ೂ

ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮದ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಸಿದದಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಮಾೊಂಗ 161/12 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುು 
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 4000 ಚ.ಮಿೋ 2.24000

137 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ
ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕದರ್ೂ

ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮದ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಬಸವೊಂತ ಭೋಮಾ ಭಜೊಂತಿರ 2/1ಅ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುು 
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 4000 ಚ.ಮಿೋ 2.24000

138 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ
ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕದರ್ೂ

ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮದ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಧನಪ್ಾಲ್ ಹರಕೊಂಗಿ 359/2 ಫ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುು 
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 3840 ಚ.ಮಿೋ 2.15400

139 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ
ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕದರ್ೂ

ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮದ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪಾ ತಮಮಣಣ ಗುಪು
543/10,

543/6
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುು 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 4000 ಚ.ಮಿೋ 2.24000

140 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಸಿರು ಮನೆಯ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮದ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಮಧುಕರ ಗ. ಸಣಣಕಕ 388/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ವಿಳೆಯೋದಲೆ 1 0.20 1.12000

141 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ ಹಸಿರು ಮನೆಯ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮದ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಶಾೊಂತಾರಾಮ  ಸ. ಸಣಣಕಕ 388/6 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ವಿಳೆಯೋದಲೆ 1 0.20 1.12000

142 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ
ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ

ಕಾಯಯಕರಮದ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ಕಲ್ೂಪಾ ಮಾೊಂಗ 161/6 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುು 
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 3900 ಚ.ಮಿೋ 1.45422

143 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ
ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ

ಕಾಯಯಕರಮದ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಸಿದದಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಮಾೊಂಗ 161/12 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುು 
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 4000 ಚ.ಮಿೋ 6.30400

144 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯ
ನೆರಳು ಪರದ ಘಟಕ

ಕಾಯಯಕರಮದ ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಬಸವೊಂತ ಭೋಮಾ ಭಜೊಂತಿರ 2/1ಅ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಡಬುು 
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 4000 ಚ.ಮಿೋ 6.30400

145 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ರಾಮಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಗದ್ಾಡಿ 281/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 2.00 0.04000

146 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ ನಾಗವಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಗದ್ಾಡಿ 281/10 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1.20 0.03000

147 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಸಿದದಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಗದ್ಾಡಿ 113/4, 

113/8
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಡಬುು 

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ
1 2.00 0.04000

148 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಭೋಮಪಾ ಗದ್ಾಡಿ 281/4 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 2.00 0.04000

149 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ
ಶಿರೋ ಕುಮಾರ ಮಾಹಾದೋವ 
ಹಲಸಕೆಲೋಟ

227/12 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 0.05197

150 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ
ಶಿರೋ ಭರಮಾ ಮಹಾದೋವ 
ಹಲಸಕೆಲೋಟ

227/8 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 0.04500

151 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಯಿ ಸಿದದಪಾ ಧನಗರ 76/5, 77/7 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 3.00 0.09000

152 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವ ಸತಯಪಾ  ಧನಗರ 76/2, 77/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿೋಜ 1 3.00 0.07500

153 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಬು  ಕಡಹಟಿಿ 26/*, 27/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 4.00 0.09000

154 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ನಾಗಪಾ ಹುಲೆಲೂೋಳಿ 178/2, 

178/8ಅ+11+12/1
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 3.00 0.04500

155 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ದೋವಪಾ ಅಜುಯನ ಯಲ್ೂಟಿಿ 163/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 3.00 0.07500

156 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ದ್ಾಸನನವರ 180/1/2,

181/2/2
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 3.00 .0.04000

157 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವ ತಮಮಣಣ ಹಲಸುರ 725/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 3.00 0.04000

158 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವ ಸಿದದಪಾ ಮಾರಾಪೂರ 197/2/5 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 2.00 0.05000

159 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ವಿರ್ೋಕ ಸಿದದಪಾ ಮಾರಾಪೂರ 196/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.20 0.05000

160 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ರಾಮಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ಸದಲ್ಗಿ 129/1B ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 3.20 0.05000

161 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಭೋಮಪಾ ಬಿದರಿ 77/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿೋಜ 1 2.20 0.05000

162 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಭೋಮರಾವ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಬಿದರಿ 78/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.20 0.05000

163 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಚೊಂದರವಾ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಬಿದರಿ 61/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆ ಕೆಲೋಸು 1 2.20 0.05000

164 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಸುರೋಖಾ ಮ. ಕುರಿ 99/5+6/2 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1.20 0.03600

165 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಜಾತಾ ದ. ಕಾೊಂಬಳೆ 17/1ಬ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಬಿೋಜ 1 1.20 0.09900

166 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ
ಶಿರೋ ಗುಲ್ಜಾರವಾ ಸಿೋತಾರಾಮ 
ಗುಡಿಮನಿ

197/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ
1 1.35 0.13950

167 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಸ. ಹರಿಜನ 157/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 2.00 0.07200

168 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ ನಾಗವಾ ನಾಗಪಾ ವಡಿರ 197/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಬೊಂಡ 1 2.09 0.08000

169 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ಮರೋಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 6/7, 7/7 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಬೊಂಡ 1 1.22 0.05400

170 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಅರಬಣಾಣ ಲ್. ನೊಂದಿ 290/2 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಡಬುು
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

1 2.25 0.09131

171 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ
ಶಿರೋಮತಿ ವಿಮಲಾ ರಮೆೋಶ 
ಗಾಯಕವಾಡ

370/* , 371/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ
1 2.00 0.09750

172 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮು ಪ್ಾತಲರೋಟ 383/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಚವಳಿಕಾಯಿ
1 2.35 0.08000

173 ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ರಲೋಗ ಮತುು ಕೋಟಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಶೊಂಕರ ಜಾಧವ 358/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 3.00 0.10530

174 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಸಿದದಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 41/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 6500 CMT 4.00000

175 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ರಾಮಚೊಂದರ
 ಕೆಲೋಟವಾಲೆ

252/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 6500 CMT 4.00000

176 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಬಸರ್ೊಂಗ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ. ಮೆೋತಿರ 837/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 6500 CMT 4.00000

177 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಮಹಾದವ ರ್ೊಂಕಪಾ  ಸುತಾರ 802/6A ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 6500 CMT 4.00000

178 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಕರೋಪಾ ಶಿವರಾಯಿ ಚೌಗಲಾ 99/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 6500 CMT 3.90000

179 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಈರಪಾ ಮಡೋಪಾ ಹಾಲ್ಳಿಿ 200/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 6500 CMT 3.90000

180 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಉದಯಕುಮಾರ ಸಿದಗೌಡ 
ಉಮರಾಣಿ

510/3ಎಚ, 

515/3ಅ
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 6500 CMT 3.50000

181 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ವಸೊಂತ ಶಿವಪಾ ಪೂಜೋರಿ 80/12 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 6500 CMT 3.90000

182 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ರಾಮಪಾ ಬಸಪಾ ಬಳಿಗಾರ 232/1ಬ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 6500 CMT 3.90000



183 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಕಾಳಿಕಾದೋವಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ 
ಸೊಂಘ ಕೆಲೋಳಿಗುಡಿ

19/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 6500 CMT 4.00000

184 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಅೊಂಭಾಭವಾನಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ
ಸೊಂಘ ನೊಂದಿಕುರಳಿ

256/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 6500 CMT 4.00000

185 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಬರಹಮದೋವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ 
ಸೊಂಘ ಮಾರಡಿ

77/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 6500 CMT 4.00000

186 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ 
ಸೊಂಘ ಸವಸುದಿದ

257/3 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 6500 CMT 3.90000

187 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ  ಶಿರೋ ಸುನಿೋಲ್ ಪರಭಾಕರ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್
327/8, 327/9

327/9+10+11+12
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1 0.19175

188 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಹಣಮೊಂತ ಮರಾರಿ. ಗದ್ಾಡಿ 73/3 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 1 1 0.19175

189 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಅಣಾಣಸಾಬ ಶಿವರ್ೊಂಗ. ಘೆೋಣಣನನವರ 264/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.19175

190 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಶಿವರ್ೊಂಗ. ಬೊಂತ 160/7 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.19175

191 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಮಲ್ಗೌಡ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 171/1, 168/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.19175

192 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ  ಶಿವರ್ೊಂಗ. ಘೆೋಣಣನನವರ 264/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.19175

193 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ವಿರ್ೋಕಾನೊಂದ ಬಸವರಾಜ. ಯಮಕನಮರಡಿ 82/3 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.19175

194 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ನಿೊಂಗಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 36/13 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.19175

195 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಭೋರಪಾ ಹಾಲ್ಪಾ. ಕರಿಹಲಳೆ 108/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.19175

196 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ದ್ಾದ್ಾಗೌಡ ಮಲ್ಗೌಡ. ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 194/2, 168/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.19175

197 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಅಶಲೋಕ ಲ್ಗಮಾ. ನಾಗರಾಳೆ 36/2, 36/7 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1 0.30875

198 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಜಕಕಪಾ ಸಿದ್ಾರಮ ಮಗದುಮಮ 51/2ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.19175

199 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ಕಲೆಮೋಶಾರ  ತಿಗಡಿ
27/1ಅ+2+3+4A+5A/1, 

51/2ಬ
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.19175

200 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಕರೋಪಾ ರಾಮಾ  ಗಡಿೋನನವರ 60/21 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1 0.15975

201 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಬಸಪಾ ಕಟಾವಿ 35/4,36/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಡಬುು 
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

1 1 0.19175

202 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಚನನಬಸಪಾ ಪರಪಾ  ಉಳಾಿಗಡಿಿ 148/1ಸಿ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯಿ 1 1 0.19175

203 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಭೋಮಾ ಕಲ್ೂಪಾ  ಧನಗರ 55/3 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1 0.22000

204 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಜಿತೋೊಂದರ ವಿಠ್ಠಲ್  ಕಾೊಂಬಳೆ 164/12 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.19175

205 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಜಿಜಾಬಾಯಿ ನಾಮದೋವ  ಕಾೊಂಬಳೆ
180/2, 11/8,

205/12
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 1 0.19175

206 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಶಿೋವಾನೊಂದ ಭೋಮಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 6.2 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 1 0.19175

207 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಬಾಸಕರ ನಾಗವಾಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 142/3 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1 0.19175

208 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಭರಮಾ ಸುಲಾುನ. ಪೂಜೋರಿ 791/11ಅ, 793/6A+6ಬ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಸವತಕಾಯಿ 1 1 0.19175

209 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಸಿದದಪಾ ಶಿವರಾಯಿ ಅರಭಾೊಂವಿ 52/7, 52/1ಬ/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.19175

210 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಲ್ಗಮಾ  ಪೂಜೋರಿ 557/ಬ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.30000

211 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಶಿವಾಜಿ ರಾಮಾ  ಶಿರೋಖೊಂಡ 18/2 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.29700

212 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಸಿದದಗೌಡ ಅಲ್ಗೌಡ  ಖ್ಯೋತಗೌಡರ 264/1A ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.54500

213 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ  ರಾಮು ಶಿವರ್ೊಂಗ ಬೊಂಡ 51/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.11700

214 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ರಾಮಚೊಂದರ  ಕಲ್ೂಪಾ  ಇಟಕರಿ 12/A+B ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1 0.63000

215 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಸಿದದಗೌಡ ಜಿನನಪಾ ನಾಗನಲರ 96/1+2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.48000

216 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಬಾಬು ತಗಿಗನಮನಿ 93/2/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.54500

217 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಅಣಣಪ್ಾಾ  ನಾಗನಲರ 81/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.48000

218 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಕರೋಪಾ ಶಿವಪಾ ಕನಕಕೆಲೋಡಿ 94/13 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.54500

219 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಾಬು ನಾಗನಲರ 56/1ಬಿ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.54500

220 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಅಜಜಪಾ ಕರೋಪಾ ಸನದಿ 213/4ಅ/1 ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.50000

221 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿೋ ಮಹಾದೋವ ಭೋಮಾ ಗದ್ಾಡ 278/3ಬ, 267/1ಡ/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1 0.04500

222 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಶಿರೋಮೊಂತ  ಮಹಾದೋವ ನಾಗರಾಳೆ 156/4 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.04500

223 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಫರಭಾಕರ  ರಾಮಚೊಂದರ  ಶಿೊಂಧೆ 27/9ಬಿ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 1 0.38000

224 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವ ಅಣಣಪಾ ಹಲಸಮನಿ 277/1+2+3/1,

279/ಪೈ
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.03600

225 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ವಿಶಾನಾಥ ರಾಜು ಅಳಾಜ 225/4 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.09900

226 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಸೊಂತಲೋಷ ವಸೊಂತ ಮಳವಾಡ 159/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.63000

227 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಸಚನ ಶಾೊಂತಿನಾಥ ಮನಗುರ 38/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.09950

228 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಸಿದ್ಾರಮ. ಲೆಲೋಕುರ 136/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.38000

229 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಅಣಾಣಸಾಬ ಸುಭಾಷ  ಮಾನೆ 66/ಅ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.20000

230 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಸದ್ಾಶಿವ ಮಲ್ೂಪಾ ಹಳಲಿರ 171/1ಅ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.19175

231 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಬಸಗೌಡ ಶಿವಗೌಡ  ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 153/ಬ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1 0.19175

232 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಪವಾಡಿ  ಕಾಲ್ತಿಪ್ಪಾ 123/18 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1 0.19175

233 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಬಾಳಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ  ಹಳಲಿರ 171/1ಬ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಹರೋಕಾಯಿ 1 1 0.19175

234 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ರಾಮಚೊಂದರ ಚನನಪ್ಾಾ. ಬಲರಗಾೊಂವಿ 95/2+3+4,

135/4C
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.63000

235 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಜಲಯೋತಿಬಾ ಬಾಳೆೋಶ  ಹಾರಲಗೋರಿ 223/6 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1 1 0.29500



236 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಗುಲ್ಜಾರವಾ ಸಿೋತಾರಾಮ  ಗುಡಿಮನಿ 197/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.48800

237 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ವಿಠ್ಠಲ್  ಕಾೊಂಬಳೆ 166/4 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.48800

238 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಪರಪಾ ಭೋಮಗೌಡ  ಖ್ಯೋತಗೌಡರ 737/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.50000

239 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಅರಿಹೊಂತ ಭರಮಪಾ. ನಾಗನಲರ 98/1/1, 96/1+2/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.48000

240 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಸೊಂಜಯ ಕಲ್ೂಪಾ. ನಾಗನಲರ 97/1, 43/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.48000

241 Unspent Power tiller ಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ರಾ. ಕುಡಿನನವರ 84/1A/2 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಸೋವೊಂತಿಗ 1 1 1.00000

242 Unspent Power tiller ಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಸ. ಚವಾಾಣ 280/B ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಬದನೆ 1 1 1.00000

243
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ೂಪಾ ನಾಯಿಕ 37/1ಅ, 37/2ಕ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಡಬುು 
ಮಣಸಿನಕಾಯಿ

1 1 0.69000

244
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ರಾಮಚೊಂದರ ಕಲ್ೂಪಾ ನಾಯಿಕ 26/2ಡ, 37/1ಡ
37/1ಎಮ, 37/2ಜಿ

ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1 0.91000

245
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ವಿಶಾನಾಥ ಕಮಲಾಕರ ಬಿ  
 ಪ್ಾಟಿೋಲ್

2812, 28/13

29/12, 29/44
ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.69000

246
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಅಣಣಪಾ ಯಮನಪಾ ಸನದಿ 213/4ಬಿ ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.69000

247
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ರಾಜಪಾದುಗಯಪಾ ಮಾೊಂಗ 112/1ಬ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.19175

248
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಕಾೊಂಬಳೆ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ 1 1 0.76325

249
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಕರೋಪಾ ಅಣಣಪಾ ಸನದಿ 212/4 ಬಿ ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.69000

250
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಯಮನಪಾ ರಾಮಚೊಂದರ  
ಪ್ಾಟಿೋಲ್

26/4, 26/5

27/4
ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.91000

251
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಬಾಳಪಾ ಯಮನಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 28/4, 29/32,

29/37
ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.69000

252
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಮೊಂಜುನಾಥ ಕಮಲಾಕರ
 ಪ್ಾಟಿೋಲ್

29/20, 28/13,

28/12, 29/44
ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.69000

253
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಶಿವಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನೊಂದಿ 93/1, 93/5

99/5, 126/2
ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1 0.19175

254
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಹಣಮೊಂತ ದುೊಂಡಪಾ ತಳವಾರ 38/3ಅ, 38/2,

38/3ಬ
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.22000

255
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕಕವಾ ಸಿದ್ಾರಮ ಬಸುವಾಡ 189/5 ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.91000

256
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ ಚನನಮಲ್ೂ ಲ್ಗಳಿ 3/ಅ ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1 0.91000

257
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಯಲ್ೂವಾ ದಶರಥ 
ಜಮಖೊಂಡಿ

15/2ಡಿ ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1 0.91000

258
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಕಣಣಪಾ ಭೋಮಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 17/2, 17/3 ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1 1 1.02025

259
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ರಾಮಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನೊಂದಿ 93/1, 95/1

99/5, 126/2
ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1 0.72800

260
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜಶಿರೋ ರಾಮಚೊಂದರ 
ನಾಯಿಕ

37/2ಜ, 37/2ಅ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1 2.00000

261
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ನಾಗರಾಜ ಸಿದದಪಾ 
ಮಾಯಯಾಯಗಲೋಳ

97/4ಬಿ, 103/4 ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 2.00000

262
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಸತಯಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 392/15, 392/20ಬಿ
391/11, 393/34

ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1 2.00000

263
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ರಾಮಕೃಷಣ 
ಪ್ಾಥಯನಳಿಿ

268/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1 2.00000

264
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ  
ಜಾಗನಲರ

331/2ಬ, 331/1ಬ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.54500

265
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾೊಂಗ 129/2ಅ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1 0.70000

266
ಕೆೋೊಂದರ ಪುರಸಕೃತ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ 
ಉಪಅಭಯಾನ (SMAM) ಯೋಜನೆಯ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಸುಬುರಾವ ಗಲೋಸಾೊಂವಿ 95/3 ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1 1 0.37000

267 ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಹರೋಕೆಲೋಡಿ 123/6, 123/5 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.90 182269.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಸೊಂಗಪಾ ಹುದ್ಾದರ 381/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 91289.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಾರಮ ನಾಗಪಾ ಹುಳೆಲಿಳಿಿ 263/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 81605.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಟಿಪ್ಾಾ ಭೋಮಪಾ ಮೆಕಕಳಕ 43/1ಬಿ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.60 62498.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಾಾ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಾ ಜೊಂಬಗಿ 222/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 153938.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷಡಕ್ಷ್ರಿ ಗುರುರ್ೊಂಗಯಯ ಗವಿಮಠ್ 481/3ಬ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 82459.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಾಾ ರಾಮಪ್ಾಾ ಯರಡತಿು 221/1ಅ/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 100548.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಿೊಂಗವಾಾ ಗಿೋರಪ್ಾಾ ಮಲಡಲ್ಗಿ 93/1,94/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 133134.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಗುರುರ್ೊಂಗ ಬಾಳೆಲೋಜಿ 123/7 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.900 87841.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಿಗೋಪ್ಾಾ ನಿೋಲ್ಪ್ಾಾ ಕುಲ್ಗಲೋಡ 470/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಳುಿಳಿಿ 2.00 181557.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಾಾ ರಾಮಪ್ಾಾ ಪಟಿಣಶಟಿಿ 148/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.90 82459.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಭೋಮಪಾ ಹಲ್ಕ 733/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.70 63904.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನೊಂದ ಗುರಪಾ ಬಳಿಗಿ 463/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.75 62786.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಬಸವಾ ರಾಮಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 359/2ಕ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.50 52537.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಾಾ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಕೆಲನಲನರ 406/5 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 79378.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಬಲರವಾಾ ರಾಮಪಾ ಕುರ್ಗಲೋಡ 531/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 79613.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಲಾುನ ಭೋಮಪಾ ಕುರಿ 179/1N,179/1I ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 35423.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಮಾಯಪ್ಾಾ ಹಳಿೊಂಗಳಿ 222/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.60 62430.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಚೊಂದರಪ್ಾಾ ದ್ಾಸನನವರ 181/1C ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 81605.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಹಲಗಾರ 340/1ಬ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 98908.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತುಪ್ಾಾ ಮಾಯಪಾ ದ್ಾಸನನವರ 180/1,180/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.50 53360.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಗಪ್ಾಾ ರಾಯಪ್ಾಾ ಗಲೊಂಡಿ 179/2ಎ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 35908.00



ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚೊಂದರ ಸಿದದಪಾ ಚಗರಿ 93/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.70 162686.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ೂಪಾ ಯರಡತಿು 405/2ಅ/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 0.60 62517.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೊಂಗಪ್ಾಾ ಚಕಕಪಾ ಗಸಿು 693/6 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.30 28514.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋರಪ್ಾಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾರಾಪೂರ 198/3A ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 35908.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ದುೊಂಡಪ್ಾಾ ಗಲೋಕಾಕ 501/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 81489.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರತಕುಮಾರ ಅಕ್ಷ್ಯಕುಮಾರ ಮಲಡಲ್ಗಿ 29/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.55 153444.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾನಲರ ನಾಮದೋವ ಪಕಾೊಂಡಿ 101/6 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.75 171093.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಈರಪ್ಾಾ ಬಾಗೋವಾಡಿ 9.1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.98 100000.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಶೊಂಕರ ಪೂಜೋರಿ 192/3ಕ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.90 182269.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾ ರಾಮಪಾ ವಾರ್ 56/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.58 122385.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣಪ್ಾಾ ಶಿವಪ್ಾಾ ಖ್ಯಲೋತ 46/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 51390.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೊಂಗಪ್ಾಾ ಭರಮಾ ಪೂಜೋರಿ 71/1A/4,73/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ 1.80 173013.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನೊಂತ ಬಾಹುಬರ್ ಕಣಯವಾಡಿ
251/1A/2+1ಬಅ/1

251/1A/2+1ಬBಅ
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 155641.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪರಪ್ಾಾ ತೋರದ್ಾಳ 74/1+2A/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.35 134873.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತುಪ್ಾಾ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಬೋಕೆಕರಿ 70/1,70/9ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.55 60895.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ ಈರಪ್ಾಾ ಬಡಿಗೋರ 48/1+2A ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 51390.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರತೋಶ ಶಿರೋನಾಥ ಕಣಯವಾಡಿ 248/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 82458.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಗೌಡ ಸಿದಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 56/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.85 180611.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಪ್ಾಲ್ ನೆೋಮಣಾಣ ಕಣಯವಾಡಿ 276/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.50 145352.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಗೊಂಗಪ್ಾಾ ಕಮತಗಿ
108/2,112/3ಬ,

113/3ಬ/2
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 82458.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಹುಬರ್ ಪ್ಾರಿೋಸ ನಾಗನಲರ
81/2ಅ,337/1A+B+2A/1

337/1A+B/2/5
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.55 154581.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಮದೋವ ಪಕಾೊಂಡಿ 101/5 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.70 164534.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕಶಟಿಿ 116/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.75 80955.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪುತರ ಭಲಪ್ಾಲ್ ಬಕೆಕೋರಿ
119/3,119/4,

119/5
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.55 154581.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಗೌಡ ಭಲಪ್ಾಲ್ ಕುಸನಾಳೆ 68/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.28 126338.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ಸಿದ್ಾರಮ ಯಡುರ 54/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.45 50976.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೊಂದರವಾಾ ಸಿದದಪಾ ಡಲೊಂಬರ 91/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.20 118798.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಹಲವಣಣ ವಡಿರ 64/2ಇ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.60 147339.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಯಲ್ೂಪ್ಾಾ ಜಾಗನಲರ
331/1B,331/2ಬ,

331/4ಬ+5ಬ/1
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 2.00 186756.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಗರ ಪುರೊಂದರ ಕುರಬೋಟ 226/4ಆ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.10 90624.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಗಪ್ಾಾ ವಿಠ್ಠಲ್ ನಡುವಿನಕೆೋರಿ 656/*,661/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.00 91355.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತುಕಾರಾಮ ರಾಮಪ್ಾಾ ಸೊಂತಗಲೋಳ
10/2+3/ಬ,189/2,

189/3
ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191497.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾತಿ ನಾಗಪಾ ಡಲೊಂಬರ 71/7 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.45 141652.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ದ್ ರೌಪದಿ ಕುರಾಡ 658/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.80 81842.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾವಿೋರ ನರಸಪಾ ದೋವನನವರ 664/5 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.00 100792.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಕರ ಅಪಾಣಾಣ ಮಾನೆ 45/2 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.59 141985.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ರಾಮಪಾ ಮಾೊಂಗ
162/5C,162/5D

164/1ಬ,164/4ಅ/5
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.55 58323.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚತುರಾ ಆನೊಂದರಾವ ಕದಮ 800/7 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.80 80548.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂತರಾಮ ಮಹಾದೋವ ಹಳಕಲ್ 162/2,163/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 2.00 186884.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸದ್ಾಶಿವ ಯಲ್ೂಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ 
ಉಪಯ ಪ್ಾತಲರೋಟ

127/1ಬ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.60 151759.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ರಾಮಚೊಂದರ ಹಳಿದಮನಿ 22/7 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 2.00 162355.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಶಿವಪ್ಾಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 161/8 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.80 81842.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಕರ ರೋವನಪ್ಾಾ ಹಳಿದಮನಿ 117/5,120/5 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 2.00 153154.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಪ್ಾಾ ಸದ್ಾಶಿವ ಗಾಯಕವಾಡ 37/7,47/4 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.70 73181.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಾಾ ಶಿವಪ್ಾಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 161/8 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.8 81842.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ರೋವನಪ್ಾಾ ಹಳಿದಮನಿ 120/6,121/6 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 2.00 162564.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂವಾ ಸಿದದಪಾ ಕೆಲಳೆಕಾರ 50/3 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.50 144121.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪ್ಾಾ ಪರಪಾ ಚನಗುೊಂಡಿ 268/5,268/6 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.70 72235.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಅವಟಿ 11/5B/2,14/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 180955.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಾ ಸತಯ ಪ್ಾಾ ಚನಗುೊಂಡಿ 280/1ಅ,280/3ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 189258.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಗಿರಿಮಲ್ೂ ಬಳಿಗಾರ 51/3,51/5ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.70 72235.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಿಗಪಾ ಭರಮಪಾ ಪೂಜೋರಿ 80/1,80/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.50 143920.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಯರಗಾಣಿ 270/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 189625.00



ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾ ಪುೊಂಡರ್ಕ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 149/1,149/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 144168.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಕರ ಪರಪಾ ಬುದಿನ 133/3ಬ,133/4ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 81388.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ಸಿದದಪಾ ಚಗರಿ 90/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 177428.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮೆಳವೊಂಕ
337/1A2,344/1ಸಿ,

344/2
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.90 182018.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ರೊಂಗಪಾ ಬಿದರಿ 5/2A,79/1ಕ/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 90422.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರೋಪಾ ಭೋಮಪಾ ಗುಜನಟಿಿ 26/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 180842.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪಾಯಾಯ ಕರೋಪಾ ಪೂಜೋರಿ 5/1,374/2,375/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.76 169097.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಧರೋಪಾ ಮೊಂಗಳಲರ 139/2ಅ,45/*,45/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.50 99766.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಸಾಾಮಿ ನಾಯಿಕ 36/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 143846.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತಾ ಶಿವಾಜಿ ಖಿಲಾರಿ 01.Feb ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 106929.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಲ್ಗಮಪಾ ನಾಯಿಕ 36/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.10 106381.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಜಲೋಡಟಿಿ
40/6+7+8+9/3,

50/10,41/1A+1ಬಿ
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.70 128327.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ರಾಜಾಪೂರ 84/2,85/10 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 179583.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮೆೋಳವೊಂಕ
337/1A2,344/1A

344/2
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190748.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕಣಣ ಹಾಲ್ಪ್ಾಾ ಚಗರಿ 85/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 180303.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಜಿೋವ ಬಸಪ್ಾಾ ಅಳಗುೊಂಡಿ 34/4,34/9 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 180842.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಬಾಪು ಗುಜನಟಿಿ 27/4,24/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 162259.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ರೊಂಗಪಾ ಬಿದರಿ 5/2ಸಿ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.10 99781.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಸಣಣಭೋಮ ಮೆಳವೊಂಕ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.20 18718.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾ ಶಿವಮಲತಿಯ ಕುಡಭೋಮಗಲೋಳ 16/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 35378.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಖದೋವ ಸಿದದರ್ೊಂಗ ಗುಜನಟಿಿ 109/2ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 1.20 106737.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೊಂಗಪಾ ಸಣಣಭೋಮಪಾ ಮೆಳವೊಂಕ 22/6 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 91656.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರೋಪ್ಾಾ ಕೆೊಂಚಪ್ಾಾ ಶಿವರಾಯಿಗಲೋಳ 223/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.30 117525.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾ ಕರೋಪ್ಾಾ ಕರಗಾೊಂರ್ 68/69/7 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.87 172000.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋರಪ್ಾಾ ಕೃಷಣಪಾ ಹಾಡಕರ
78/2,78/6,79/3,

78/5ಅ
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 152581.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಾಕುಬ ಕುತುಬುದಿದನ ಡಾೊಂಗ 524/A/3,523/2/1+2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.70 45567.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಪ್ಪತಾೊಂಬರ 295/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.90 87919.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಜಿೋವ ಮಾಯಪಾ ಕರಿಹಲೋಳೆ 136/3 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 99000.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಈರಪ್ಾಾ ಪಡತಾರ 136/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 152000.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಗಣಪತಿ ಶೋಲಾರ 430/3ಬ,430/3ಡ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.49 48444.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಸಣಣಕರೋಪಾ ಪೂಜೋರಿ 53/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.95 61762.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಾ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ನಾವಿಾ 40/1,34/8,34/6 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.83 80746.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಹುದುದರ ಬೊಂಡು ಡಾೊಂಗ 99/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 117203.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಅಪಾಣಾಣ ಮಾಳಿ 79/10,82/*,83/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190000.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಬೊಂಡು ಡಾೊಂಗ 99/4 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೆಟಲ 1.20 116145.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಾರುತಿ ತಲೋಡಕರ 565/ಪೈ,417/2ಸಿ/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.44 135000.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಿೋತ ಗಣಪತಿ ಮೊೋರ 01.Mär ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190000.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಮಲ್ೂಪ್ಾಾ ಮಾಳಿ 84/A ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.98 180000.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪ್ಾಾ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಪೂಜೋರಿ 67/*,80/6 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1.10 108436.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಪ್ಾಾ ಮಹಾದೋವ ಘೆೋಣಣನವರ 687/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 79728.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮೊಂತ ರಾಯಪಾ ಪೂಜೋರಿ 310/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 110476.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉತುಮ ಕೃಷ್ಾಣ ಕೊಂಟಿಕಾರ 13/12 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅವರಕಾಯಿ 0.90 89502.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರ್ೊಂಗವಾಾ ಕೆೊಂಪಣಾಣ ದೊಂಡಿನ 36/4 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.40 136000.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಲಪಶಿರೋ ಕೆೊಂಪಣಾಣ ದೊಂಡಿನ 36/6 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.40 137432.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದಗೌಡ ರಾಮಪಾ ನಾಗೌಡ 123/1,84/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 81605.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಗೌಡ ಭಲಪ್ಾಲ್ ಕುಸನಾಳೆ 68/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 75614.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಾಣಣ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಅಥಣಿ 82/5,150/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 76534.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಭಲಪ್ಾಲ್ ಅಸಿಕ 45/6,44/6 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 180000.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿೋತಲ್ ರಾಮು ಅಸಿಕ 362/1ಅ,362/2ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.50 116433.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿನನಪ್ಾಾ ಬಾಳಪ್ಾಾ ಹಳಿೊಂಗಳಿ
305/2,307/2,318/1,

319/*
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191498.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ದುೊಂಡಪಾ ಮುಧೆಲೋಳ 514/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 72233.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪುತರ ದುೊಂಡಪಾ ಗುಗಗರಿ 226/6,98/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 90860.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಲಳಪಾ ಸಿದದಪಾ ಕಲೆಲೂೋಳಿ 742/1ಅ/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 99338.00



ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಲೋಭಾ ಬಸಪ್ಾಾ ಕುರ್ಗಲೋಡ 670/1ಡ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.90 79761.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಾ ಈರಪಾ ಯಡವನನವರ 350/13 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.60 61645.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಸಲುರಿ ಪರಕಾಶ ಯರಡತಿು 403/7ಅ/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 78639.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಜಾನನ ಜಗನಾನಥ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 391/5ಬ,392/1ಬ/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.90 88865.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಮಹಾದೋವ ಕುರ್ಗಲೋಡ 13/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 73181.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ ಕಾಡಪಾ ಕಾಯಬಾನಿ 48/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 73181.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಭುರ್ೊಂಗಯಾಯ ಅಲ್ೂಯಾಯ ಹರೋಮಠ್ 482/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 50606.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಬಸಪಾ ಹಳಿೊಂಗಳಿ 729/9 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.43 35978.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಾ ಹಾಲ್ಪಾ ಹುಲೆಲೂೋಳಿ 178/7+8ಬ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.90 90431.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಚೊಂದರವಾಾ ಮಾರುತಿ ಶಿರಗಾೊಂವಿ 682/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 117252.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಟಿಪ್ಾಾ ಸಿದರಾಮ ತಲಗದರ್ 49/2+3+6ಬ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 35908.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಭೋರಪಾ ಹಪಾರಗಿ 289/2+3/ಇ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.60 62734.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಶಿವಪಾ ಗಲೋಕಾಕ 507/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 151000.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮಿನಾಥ ಪ್ಾರಿಸ ಕಣಯವಾಡಿ 223/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 81154.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಮಾರಾಪೂರ 182/2,182/5+6+7 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 35908.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಡರ್ಪಾ ಮಾಯಪಾ ಹಲಸಟಿಿ 55/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.50 144000.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ಲೆಲೋಕಪಾ ಗಲೋಕಾಕ 493/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 154553.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರತೋಶ ಭುಜಪಾ ಸಪುಸಾಗರ 625/1ಅ,629/1ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.50 50470.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಗವೊಂತ ಲ್ಕಕಪಾ ಸಪುಸಾಗರ
625/1ಫ,625/1ಬ,

625/1ಇ/ಕ
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 97759.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರ್ೊಂಗ ಮುರಗೋಪಾ ಬಾಳೆಲೋಜಿ 370/1ಅ+1,370/3ಬ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 78885.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಾ ತಮಮಣಣ ಕಾಡಶೋಟಿಿ
5/2,182/2,54/2A/1,

11/4
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 35796.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಪ್ಾದ ಶಿವಪಾ ಬಾಗಲೋಜಿ 576/1+2ಬ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 117636.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಾ ಶಿವಪಾ ಹುಬುಳಿಿ 328/1,320/1+2/ಕ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 188466.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಶಿವಪಾ ಅೊಂಗಡಿ 602/4,602/5 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 81889.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾ ಗುರುಪ್ಾದ ಖ್ಯೋತಗೌಡರ 33/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 78885.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮನಪಾ ಸಿದದಪಾ ಹಲಸತಲೋಟ 333/1ಅ,333/1/ಬ2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191471.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮೊಂತ ಲ್ಕಕಪಾ ಆಲ್ಗಲರ 86/1B,86/1F,87/1C ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 78885.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಧಾನಿ ರಾಮಪಾ ಸೈದ್ಾಪೂರ 371/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.95 90860.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಾ ಗೊಂಗಪ್ಾಾ ಚಗರಿ 54/2+3+4/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 99263.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸತಯವಾಾ ಶಿರಕಪಾ ಕೆಲಪಾದ 187/2ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.50 34416.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಿಗಪಾ ಶಿವರುದರ ಹಲಸಪೋಟ 457/5,493/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.20 35796.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಗಿರಪಾ ಮರಡಿ 25/1+2+3+4/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 35776.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಾ ರಾಯಪಾ ಕೊಂಕಣವಾಡಿ 34/2,36/2B,37/12 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 97543.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಲಳಪಾ ರಾಮಪಾ ಮಾನೆಲೋಜಿ
104/4,104/8,

104/10ಪೈ
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 35796.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮೊಂತ ಚನನಪಾ ತುಗದರ್ 503/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191471.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಲ್ೂ ಮಲ್ೂಪಾ ಹಲಸಪೋಟ 233/2A ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 97759.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಮುಗಳಿ
325/1ಅ,

325/3ಬ/1
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191471.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ ಶೊಂಕರ ಯರಡತಿು 328/2ಬ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 81889.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರಕಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಕೆಲಪಾದ 187/2ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.40 28579.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಗಲೋಲ್ಭಾೊಂವಿ 493/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 28579.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವಾನೊಂದ ಸಾಾಮಿೋಜಿ ಸಿದದೋಶಾರ ಮಠ್ 16/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 81309.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಸಿದದರ್ೊಂಗಪಾ ಪಡಿ 167/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 100189.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರ ಮಹಾದೋವ ಬಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 23/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 35423.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಬಸರ್ೊಂಗಪಾ ಗಲಳನನವರ 8/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 154118.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಾ ಬಸಪಾ ತುಪಾದ 159/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.90 182112.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರ್ಕಸಾಬ ಕಾಸಿಮಾಸಬ ಪೊಂಜಾರ 218/2,247/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 182241.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ದಲಡಿವಾಾ ದುೊಂಡಪಾ ಕಾಪ್ಪಸ 46/4,46/6,52/1ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 117480.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಸಿದದಪಾ ಮೊಂಟಲರ 185/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 154118.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಾನವಾಾ ಹಣಮೊಂತ ರಾಜಾಪೂರ 02.Feb ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.40 135708.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ಶೊಂಕರ ತೋರದ್ಾಳ 88/4,91/7ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 100548.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಕರ ದರೋಪಾ ಗಲೋಕಾರ 315/3ಬಿ,267/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.94 81673.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಾಸಾಬ ಸೈದುಸಾಬ ನದ್ಾಪ್ಪ 218/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 100548.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ ಕಾಡಪಾ ಸಿದದನನವರ 219/*,222/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190625.00



ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಕುುಲ್ ಸಾಬ ಕಾಸಿಮ ಸಾಬ ಪೊಂಜಾರ 235/2,247/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190625.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಡಪಾ ರಾಮಪಾ ತಳವಾರ 246/1ಅ,253/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.88 173012.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪೊಂಚಾಕ್ಷ್ರಿ ಸಿದದಪಾ ಅೊಂದ್ಾನಿ 91/4,245/* ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190625.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರೋಪಾ ಸಿದದಪಾ ಕಾಡಶಟಿಿ 226/5,92/2,93/2ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190625.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಮಲಡಲ್ಗಿ 92/1ಅ/1,92/1ಬ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 117480.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಮಲ್ೂಪಾಉಳಾಿಗಡಿಿ 326/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.50 52594.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 48/2ಅ/1,45/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.32 126709.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಬಿಳಿಕುರಿ 20/5,21/5 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.79 163783.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಾ ಪರಪಾ ಮಿಜಿಯ 316/*,319/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.70 53331.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೊಂಗಪಾ ರಾಮಪಾ ಶಿರಲೋಳ 2231/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 100548.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷಣುಮಖ ಶೊಂಕರ ತೋರದ್ಾಳ 88/5ಅ,99/1ಡ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.10 107637.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಚನನಪ್ಾಾ ಹಣುಮೊಂತಗಲೋಳ 165/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೆಟಲ 1.00 101013.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಲ್ಟಿಿ 84/8 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.90 91110.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲ್ೂಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಳಕಲಡ 187/2,187/5 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 182269.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಕುರಬೋಟ 20/14,20/3,20/4 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 37437.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಲ್ಟಿಿ 84/9 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.87 81700.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾ ಚನನಪಾ ಬನಾನಳ 42/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.10 109611.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪ್ಾಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕರಗಾೊಂವಿ 58/6 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 154581.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಪರಸಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ 384/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 1.80 173854.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಕರ ಯಲ್ೂಪಾ ಜಾಧವ (ಪ್ಾತಲರೋಟ) 378/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 1.60 155641.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಧಮಯಣಾಣ ಪ್ಾತಲರೋಟ 370/*, 371/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.80 173851.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉತುಮ ಮನೆಲೋಹರ ಕಾಳೆ 392/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 1.00 101013.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಕರ ಕಲೆಲೂೋಳಿ ಗಾಯಕವಾಡ 366/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 1.60 155641.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋರಿೋಶ ಬಸಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ 376/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 1.70 164746.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರತಾಪ ಮಾರುತಿ ತಳದಮನಿ 384/*, 385/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 2.00 192060.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಾ ಕಲೆಲೂೋಳಿ ಗಾಯಕವಾಡ 389/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 1.90 182955.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಯಮರಾವ ಮಾರುತಿ ಕಾೊಂಬಳೆ 253/2ಅ,354/1 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಚೊಂಡು ಹಲವು 1.50 145324.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸೊಂತ ರಾಯಪಾ ಕದಮ 718/4 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.50 53863.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಮಾರುತಿ ಕೆಲರವಿ 38/1ಕ, 38/1ಇ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.80 80786.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ ಭೋಮಪಾ ಘೊಂಟಿ 49/3 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 0.90 86172.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಗೌಡ ರಾಮು ಠೆಲೋಮರ 78/4ಅ+4ಬಿ+4ಸಿ+4ಡಿ+4ಇ
79/2ಅ+2ಸಿ+4ಇ

ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.90 182457.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕುೊಂತಲಾ ಶಿವಗೌಡ ಠೆಲೋಮರ 187/5, 80/4ಅ+4ಬಿ+4ಸಿ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.30 127371.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾತವಿೋರ ನಿೊಂಗಲೊಂಡ ಠ್ಕಕನನವರ 14/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.80 173851.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಚೊಂದುರ ಠೆಲೋಮರ 20/5ಅ+5ಬ+5ಕ, 20/5ಬ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 192060.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಪಾ ಕರೋಪ್ಾಾ ಲ್ಠೆಠ
51/11, 53/2/2ಬಿ/1,

 51/16+17ಅ
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಏಲ್ಕಕ 2.00 191733.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಮದೋವ ಪರಸಪಾ ಭಜೊಂತಿರ 63/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.70 73181.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೆೋಶ ಶಿವರಾಯಿ ಕದಮ 123/1 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 0.30 29719.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಸಾವೊಂತ ಗಾಯಕವಾಡ 47/2ಅ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 2.00 146481.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋದ್ಾರಿ ಸಿದ್ಾರಮ ಮೆೋತಿರ 73/1ಬ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 2.00 192060.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದತುು ಕಲೆಲೂೋಳಿ ಕುಸಿು (ಪ್ಾತಲರೋಟ) 378/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 2.00 192060.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಶರಥ ಕಲ್ೂಪಾ ಗಾಯಕವಾಡ 386/*, 391/*, 392/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 2.00 192060.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತುವಾ ನಾಮದೋವ ಭಜೊಂತಿರ 20/2ಅ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.90 91736.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರ್ನಿ ಮುದುಕಪಾ ಮೆಲ್ಗಡ 4/1ಕ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 1.00 101013.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ರಾಮಪಾ ಪ್ಾತಲರೋಟ 383/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಎಲೆ ಕೆಲೋಸು 1.80 110118.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸೊಂತ ಬಾಬು ಕಾಳೆ 378/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅವರಕಾಯಿ 1.20 118793.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿರ್ೋಪ ಜಾನ್ ಕಲಾರಕೆಲಪಾ 
100/1ಅ, 101/5, 101/10

101/17, 120/4
ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.40 137290.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾವೊಂತ ಗಾಯಕವಾಡ 47/2ಬ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಎಲೆ ಕೆಲೋಸು 1.30 128327.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಡಲೊಂಬರ 90/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.10 110118.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರ್ೊಂಗ ಹಣಮೊಂತ ಮುನಾಯಳ 40/1ಬ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 0.70 72705.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಸಲೋಮಯಾಯ ಪ್ಾತಲರೋಟ 14/2, 14/8, 14/9 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.60 155641.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಕರ ಕಾಶಪಾ ಮಾೊಂಗ
108/5, 108/8

114/9, 115/6
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.61 63772.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಮಾರುತಿ ಪ್ಾಥಯನಳಿಿ 268/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.81 82562.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ಅಣಣಪಾ ಹಳೆಿಪಾಗಲೋಳ 42/4ಅ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.49 53534.00



ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಭರತ ಘೊಂಟಿಚಲೋರ
226/1ಅ, 226/1ಕ, 

226/2ಅ/1
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.48 52442.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣೆಣೋಶ ಭರತ ಘೊಂಟಿಚಲೋರ 226/1ಕ, 226/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.51 54318.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಭರತ ಘೊಂಟಿಚಲೋರ 226/1ಕ, 226/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.51 54318.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಿೊಂಗ ಭರತ ಘೊಂಟಿಚಲೋರ
226/1ಅ, 226/1ಕ, 

226/2ಅ/1
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.48 52442.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೊಂಕಪಾ ವಿಠ್ಠಲ್ ದ್ಾಸರ 120/3, 120/4 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.39 136450.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕಮವಾ ರ್ೊಂಕಪಾ ದ್ಾಸರ 120/1ಅ, 120/3 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.20 118841.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರೋಪ್ಾಾ ರಾಯಪಾ ಗುಣದ್ಾಳ 95/2ಅ/3, 94/4 ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1.08 99176.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಬಸಪಾ ಬಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್
96/1ಅ, 97/8ಬಿ,

97/11ಬಿ
ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 0.92 92932.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಾ ಗೊಂಗರಾಮ ನಾಯಿಕ 95/2ಅ/3, 94/4 ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 0.54 57514.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೊಂಗಪಾ ಭೋಮಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 26/1, 27/1, 95/2ಅ/3 ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 0.65 67954.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಾ ಮಾಯಪಾ ಗಸಿು 55/2, 14/2 ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 0.55 57514.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಕಲೆಲೂೋಳಿ 86/5, 298/6 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 2.00 192060.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಯಮನಪಾ ಮಗದುಮಮ 42/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 100582.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ಭರಮಪಾ ಶೋಗುನಸಿ 53/2/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 100476.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಹಣಮೊಂತ ರಬಕವಿ 90/1ಬ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 99262.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಸಿದದಪಾ ಬಳೆಲೋಜಿ 52/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 154553.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಾರಯಿ ಉಪಯ ಸಿದ್ಾರಮ ಹರೋಪಾ  
ಹುಲೆಲೂೋಳಿ

115/5 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.30 126384.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಯವಾಾ ಮುತುಪಾ ಹಲೋಸಟಿಿ 73/8, 73/5, 73/11 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 154792.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ಸತುೋಪಾ ಗಲೊಂಡಿ 100/1+6 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 100071.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಾ ದಲಡಿಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಾಯಿಕವಾಡಿ 152/4, 178/9ಅ ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 100368.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಉಪ್ಾಾರ 67/1ಅ, 63/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಡಬುು ಮೆಣಸು 0.80 81327.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಲಪ್ಾಲ್ ಗೊಂಗಪಾ ಬಾಬನನವರ 751/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.80 173159.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿದ್ಾರಯಿ ಭಲತಾಳಿ ಪೂಜೋರಿ 42/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 99774.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಮಹಾರ್ೊಂಗಪಾ ಗಲೋಕಾಕ 736/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.90 90828.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ರಾಮಪಾ ಮಾರಾಪೂರ 86/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.20 117741.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಆದಪಾ ನೆೋಜಕರ 64/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 155750.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತುೋಪಾ ಭೋಮಾಪ ಹಲೋಸಟಿಿ 72/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.70 73181.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತುೋಪಾ ಕರಗಲಳಿ ಮೊಂಟಲರ 78/2ಅ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.10 109365.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಾಯಪಾ ಹಲೋಸಟಿಿ 73/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.50 145694.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಮಲ್ೂಪಾ ಶೋಗುನಸಿ 757/1+2/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.70 72853.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋಮಣಣ ದೋವಪಾ ವಡಾರಳೆ
671/ಅ/1, 671/ಅ/10,

 672/1, 668/*, 672/10
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 192060.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಅಲ್ೂಪಾ ಬಳಗರ್
224/3ಬ/1,  224/3ಬ/2ಬ

224/4ಬಿ/1+2+3/1
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.70 164746.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇೊಂದರವಾ ಗಿರಿಮಲ್ೂ ಜೊಂಬಗಿ 341/3, 221/2ಬ/2, ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.60 151091.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಗಪಾ ಪರಪಾ ಮಾನಶಟಿಿ
213/1+2+3/1ಅ, 

 213/1+2+3/1ಬಿ
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.10 110118.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಮಾುಜ ದಸುಗಿೋರಸಾಬ ಚೌದರಿ 458/6, 458/1ಬ/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.70 70774.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ ಈರಪಾ ಯಡವನನವರ
350/10, 350/11, 351/12

350/16
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 80241.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಸಪಾ ನಿೊಂಗನಲರ 69/3ಕ, 70/3ಅ, 71/3ಕ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.10 107695.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಅಪಾಣಾಣ ಪವಾರ
4/1+2/1, 24/4ಬ
65/4ಬ, 65/8ಬ

ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆ ಕೆಲೋಸು, 
ಬದನೆ

1.50 143924.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್  ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹರೋಕುರುಬರ
114/2, 71/9, 72/7

71/1
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆ ಕೆಲೋಸು 1.05 101013.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖವಾಾ ರಾಮಚೊಂದರ ಚೌಗಲೆ 153/2ಅ ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.90 91471.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಭೋಮಪ್ಾಾ ಸನದಿ 87/1, 88/1ಬಿ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಬಿೋಜ 1.80 173851.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪ್ಾಾ ನಿೊಂಬವಾಾ ಭರಮಪಾಗಲೋಳ 660/*, 661/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.75 71671.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಪ್ಾಾ ರಾಮಪಾ ಕಾೊಂಬಳೆ 120/* ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.40 132953.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಮಹಾದೋವ ಹಳಕಲ್ 163/1, 162/2 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಉಳಾಿಗಡಿಿ 1.50 146537.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಾ ಮಹಾದೋವ ಕಲೆಲೂೋಳಿ 129/1 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.50 54217.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಶಿವಪುತರ ಬಾವಚ 387/*, 390/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 1.10 109564.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚೊಂದರ ರೋವನಪಾ ಹಳದಮನಿ
120/3, 121/3, 122/5

123/2ಬ, 117/3, 123/1
ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅವರಕಾಯಿ 1.70 162564.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಾಾ ಸೊಂತರಾಮ ನಾಯಿಕ 87/2ಅ, 88/2ಅ, 87/4 ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 0.60 62191.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಸಿದದಪ್ಾಾ ಮಾಯರಿಗಲೋಳ 97/4ಬಿ, 103/1ಅ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 0.80 82458.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಸಿದದಪಾ ನಾಯಿಕ
108/3, 88/2ಅ, 

87/2ಅ, 87/8, 87/1ಬ
ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅವರಕಾಯಿ 1.10 110118.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮೊಂತ ಶೊಂಕರ ಸನದಿ 126/1 ಕುಡಚ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1.10 107723.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜಶಿರೋ ರಾಮಚೊಂದರ ನಾಯಿಕ 35/2ಬ ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.80 82459.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೈರಪಾ ನಾಗಪಾ ನಾಯಿಕ 26/13 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.30 25545.00



ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದರಾಮಯಾಯ ರೋವಯಾಯ ಮಠ್ಪತಿ 105/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.90 182241.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ಚನನಪಾ ಕಾಡಶಟಿಿ 95/2ಬಿ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.30 126709.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯವೊಂತ ಯಮನಪಾ ಮಾೊಂಗ 
ಉಪಯ ತೋರದ್ಾಳ

65/3, 57/9 ಕುಡಚ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 0.60 62610.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೊಂದಕುಮಾರ ಅರಬನಾನ ನೊಂದಿ 95/6 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಪೊಂಗಡ ಅರಿಶಿಣ 1.30 126893.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ  ಶಾಬವಾಾ ರಾಮಚೊಂದರ 
ಗಾಯಕವಾಡ

391/* ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 2.00 191291.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುೊಂಡು ರಾಮಜಿ ಜಾಧವ 303/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 137432.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಶಿರೋಮೊಂತ ಹುಕೆಕೋರಿ 56/1ಸಿ, ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191248.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೆೋಶ ಬಾಳಪಾ ಕುೊಂಬಾರ
190/1ಬಿ, 180/2, 

190/2, 204/1
 ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.40 136412.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರೋಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಹರಕೆಲೋಡಿ 17/9, 17/12, 17/3 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191289.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುರೊಂದರ ರಾಮಪಾ ಚನಗೌಡರ 104/2, 98/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190966.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ  ಬಾಳಪಾ ಮೆೋತಿರ
34/24, 833/2ಅ, 34/48

34/49
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬಿೋಜ 0.60 63041.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಮಹಾದೋವ ಹಲಸಮನಿ 15/7, 15/9 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.50 53059.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕಪಾ ಸುಲಾುನ ಪೂಜೋರಿ
688/2ಅ, 688/2ಬ,

ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.90 91355.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಯವಾಾ ಮುತುಪಾ ಕಾಲ್ತಿಪ್ಪಾ 147/5ಇ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.58 151727.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚೊಂದರ ತಮಾಮನಿ ಬೊಂತ 2/2ಬಿ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 81482.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ರೋವನಸಿದದ ನಿವರಗಿ 344/6 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 100129.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾೊಂತವಾಾ ಮಲ್ಗೌಡ ಶೋಗುನಸಿ 48/1ಬ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.98 98171.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಧರೋಪಾ ಬದಿನಕಾಯಿ
73/2ಬಿ/2, 82/2ಬಿ/1, 

93/3
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190966.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನೊಂದ ಮಾಯಪಾ ಕರಿಹಲಳೆ 136/3 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.00 100328.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ವಾಲ್ಪಾಗಲೋಳ 37/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.15 90057.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಧರೋಪಾ ಬದಿನಕಾಯಿ
73/2ಬಿ/1, 82/2ಬಿ/3, 

93/3
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190966.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದತಾುತರೋಯ ರಾಮಚೊಂದರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 80/11, 72/1, 1/1, 1/5 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190966.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶುಭಾೊಂಗಿ ಶಿವಾಜಿ ಕುಡಚ 15/11 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.37 33945.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ದುೊಂಡಪಾ ಸೊಂಗಟಿಿ 47/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅವರಕಾಯಿ 1.35 130998.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಅಪರಾಯ ಚೌಗಲಾ 181/2+3/ಬಿ, 181/1ಕ ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.71 72246.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುರೋಖಾ ಆನೊಂದ ಸರವರ 131/3, 131/7 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190966.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಅಪಾಯಾಯ ಕುೊಂಬಾರ
190/1ಬಿ, 190/2ಬಿ, 

180/2, 204/1ಅ
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191274.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿಧರ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಹೊಂಜಿ 119/3 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.60 63041.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಪಾ ಭೋಮಪಾ ಬೊಂತ
140/1ಬಿ+2+2ಬಿ/1ಬಿ/4,

140/2ಬಿ/1ಅ
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.00 100328.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ ರಾಮಾ ಕೆಲೋಳಿ 11/*, ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190966.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಾ ಹಾಲ್ಪಾ ಅೊಂಕಲ್ಗಿ 185/1 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 190960.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಬೊಂಡು ಪ್ಪತಾೊಂಬರ
285/2ಬಿ/4, 285/2ಬಿ/9,

264/2ಅ/15
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 81851.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಸತುೋಪಾ ಬನಹಟಿಿ 604/3 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಎಲೆಕೆಲೋಸು 0.80 81912.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಸಿದದಪಾ ಪ್ಪಡಾಯಿ
37/2, 37/1ಅ/4, 

39/1ಬ/2
ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.25 122524.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ನಾಯಿಕ
49/*, 52/7, 39/1ಬಿ

53/8, 175/6ಡ, 185/1
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.80 173040.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಾರಮ ಸುಬುರಾಯ ಹಳಲಿರ 163/6 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಹೋರಕಾಯಿ 1.10 108435.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಕಾಸಾಬ ದೋವಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 168/8, 171/5 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.90 90949.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಹಾಸ ರಾಮಚೊಂದರ ಜಾಧವ 354/4 ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 1.20 117622.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ನಾವಿಾ 31/12, 31/13 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191498.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ಭರಮಾ ಪೂಜೋರಿ 72/2, 72/8, 73/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಸವತ/ಬದನೆ 1.70 164784.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠ್ಠಲ್ ಸಿದದಪಾ ನಡಹಟಿಿ 194/1A ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191471.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೊಂಗಪಾ ಕರೋಪಾ ಪೊಂಡಾರಿ 21/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191498.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಕುಲ್ಗುಡ 16/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191498.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಳಪಾ ಅಪಾಣಾಣ ಹರೋಕೆಲೋಡಿ 289/11 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.90 84260.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಕಾರಿ ಸಿದದಪಾ ಮಿಸಿ 69/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1.20 119223.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸಿದದವಾಾ ಸಿದದಪಾ ಬಲೋರಗೌೊಂಡ 30/4K ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ   0.80 80720.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಾಸಾಬ ಶಿರೋಮೊಂತ ಕಲಗ
58/8+9/2,

105/9, 87/6
ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.55 149757.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋರಪಾ ಸಿದದಪಾ ಕುರಿ 294/* ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191498.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಾ ಸೈದ್ಾಪೂರ 376/4 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಬಳುಿಳಿಿ 1.00 100764.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರಮಣಣ ಕರೋಪಾ ಪೂಜೋರಿ 252/6 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 189201.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದಪಾ ಪರಪ್ಾಾ ಛಿಟಿಿ 217/A/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.40 37437.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಪರಪಾ ಬುದಿನ 208/1+2/4+5 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 82459.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಘಾಟಾಯಗಲೋಳ 205/1A ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 101194.00



ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾಜಿ ಅಲ್ೂಪಾ ಬನಾಜಿ 238/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.10 110118.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೊಂಗಪಾ ನಾಮದೋವ ಪಕಾೊಂಡಿ 101/3 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.80 173851.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಾ ಮಲ್ಕಾರಿ ಮಳವಾಡ 148/1 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ಸ 2.00 187804.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತುೋಪಾ ರಾಮಪಾ ಉಪ್ಾಾರ 57/2 ರಾಯಬಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1.10 71599.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಗಲೊಂಡ ದುೊಂಡಪಾ ಬಾಗಲೋಜಿ 215/2A, 215/2K ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 0.80 82459.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಪದಮಣಣ ಆದಪಾಗಲೋಳ 518/2 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 2.00 180850.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಾಣಸಾಬ ಮಲ್ಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 134/5,135/3 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.90 181859.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಮಲ್ೂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಗಲೋಕಾಕ 353/6 ಕುಡಚ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ 1.90 182533.00

ಪರಧಾನ ಮೊಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿೊಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷ್ಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ನಿೊಂಗಪ್ಾಾ ಭಲತಪಾಗಲೋಳ 390/*, 387/*, ರಾಯಬಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ 2.00 191291.00

1 NHM ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಮರ್ಚೊಂಗ್ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ರ್ೊಂಕಪಾ ಚವಲಾರ 218/ಎ ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.90 0.304

2 NHM ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಮರ್ಚೊಂಗ್ ತಿಮಮಣಣ ರ್ೊಂಕಪಾ ಉದಪುಡಿ 58/1A,59/6 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 0.30 0.045

3 NHM ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಮರ್ಚೊಂಗ್ ಕೃಷಣಪಾ ರ್ೊಂಕಪಾ ಬಿ.ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 76/2,171/1 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 0.40 0.062

4 NHM ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಮರ್ಚೊಂಗ್ ರೊಂಗಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಬಿೋಸನಕೆಲಪಾ 224/2 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1.15 0.18

5 NHM ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಮರ್ಚೊಂಗ್ ಹಣಮೊಂತ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ಬಿರಾದ್ಾರ 42/1 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 0.35 0.0508

6 NHM ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಮರ್ಚೊಂಗ್ ಪರವಿೋಣಗೌಡ ಮಲ್ೂನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 46/2,46/1+2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1.00 0.11

7 NHM ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಮರ್ಚೊಂಗ್ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಮಲ್ೂಪಾ ಕೆರಲರ 20/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮೆಟಲೋ, ಬದನೆ 1.00 0.16

8 NHM ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಮರ್ಚೊಂಗ್ ಅರುಣಕುಮಾರ ವಿಜಯ ಹಲಾಯಳ 124/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.50 0.08

9 NHM ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ  ಬಾಳೆ ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಾರುತಿ ಹನಮೊಂತ ಬಳಗೊಂಟಿ 99/2ಅ ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.0816

10 NHM ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ  ಬಾಳೆ ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಧರ ಭೋಮರಡಿಿ ಸಲೋಮರಡಿಿ 96/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.0406

11 NHM ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ  ಬಾಳೆ ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಗಿರಿಯಪಾ ರಾಮಪಾ ಬನಲನರ 33 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.0306

12 NHM ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ದ್ಾಳಿೊಂಬ ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪ್ಪರಮಾ ಹುಸೋನಬಾದಶಹಾ ಮಾಲ್ದ್ಾರ 22/3 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 0.72 0.02925

13 NHM ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ದ್ಾಳಿೊಂಬ ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗವಾ ಬಿೋರಪಾ ನರಸನನವರ 171/4 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1.87 0.02095

14 NHM ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ದ್ಾಳಿೊಂಬ ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಹನಮೊಂತ ವಿಠ್ಠಲ್ಪಾ ಬದಲನರ 169/4 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 2.00 0.0848

15 NHM ಮಿನಿ ಟಾರಯಕಿರ ಖರಿೋದಿ ಬಸವರಾಜ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಉರಳಿೋಗಡಿಿ 167/2 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.75

16 NHM  ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಫಕೋರಪಾ ರ್ೊಂಕಪಾ ತಳವಾರ 86/2+3 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ಸವತ,ಬೊಂಡ 1.00 0.2

17 NHM  ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಫಕೋರಪಾ ಗಲೋವಿೊಂದಪಾ ತಳವಾರ 40/9/2,106/7 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ಬದನೆ,ಬೊಂಡ 1.00 0.2

18 NHM  ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಶಿವಪಾ ಪೂಜೋರ 166/5 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ 1.00 0.2

19 NHM  ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹಣಮೊಂತಪಾ ತಳವಾರ 79/2ಎ ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.2

20 NHM  ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಮಲ್ೂಪಾ ಕೆರಲರ 20/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ,ಟಲೋಮೆಟಲೋ 1.00 0

21 NHM  ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ಕೆೋಶಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 93/7 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, 

ಟಲೋಮೆಟಲೋ
0.80 0.16

22 NHM  ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಮೆೋಶ ಕೆೋಶಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 93/10,93/9 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.2

23 NHM  ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಯಯ ಶೊಂಕರಯಯ ಮಠ್ಪತಿ 79/1 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.16

24 NHM  ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ sಬಸನಗೌಡ ಚನನಪಾಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 72/6,72/9 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಚವಳಿಕಾಯ 0.89 0.1742

25 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಭೋಮಪಾ ಭೋಮಪಾ ಕಾಮನನವರ 211/2, ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

26 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಈರಪಾ ಕಳಿಿ 161/3 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

27 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಲ್ೂಯಯ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಯಯ ಹರೋಮಠ್ 68/1 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

28 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸೊಂಗಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಸಾರ್ 531/8 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

29 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿದದಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ಇೊಂಚಲ್ 54/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

30 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಧಾಬಾಯಿ ಕೃಷ್ಾಣಜಿ ದೋಶಪ್ಾೊಂಡ 173/2,174/2 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

31 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಯಮನಪಾ ಬಸಪಾ ನೆಲ್ಗುಡಿ 14/1,16/2ಡ,16/2ಕ ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

32 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸನಗೌಡ ಗೌಡಪಾಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ .14/3 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

33 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರೋವಣಸಿದದಪಾ ಲ್ಕಕಪಾ ಕುಳಲಿರ 347/4 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

34 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ವಿಠ್ಠಲ್ ಭೋಮಪಾ ತುರನಲರ 128 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

35 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಾನೊಂದ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ದಲಡವಾಡ 700/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

36 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಹಾದೋವಪಾ ಪುೊಂಡರ್ೋಕಪಾ ಬಳವಣಕ 183/3 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

37 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮೆೈಲಾರಪಾ ಹನಮೊಂತಪಾ ಶಿರಯನನವರ 25 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

38 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಹಾದೋವಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಾ ಕಾಮನನವರ 80/3 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

39 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ sಸೊಂಗಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಗಡದ್ಾರ 11/4,11/1,41/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

40 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ತಲೋಟದ 46/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

41 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸದ್ಾಶಿವ ಹನಮಪಾ ಪೂಜಾರ 119/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

42 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅಜುಯನ ಯಲ್ೂಪಾ ಜಾಧವ .10/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

43 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕೆೋಶಪಾ ನಾಮದೋವ ಲ್ಮಾಣಿ 95/2, 22 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

44 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಯಲ್ೂಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಕಾಡರಕೆಲಪಾ 200/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875



45 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹನಮೊಂತಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ತಿಪಾಮನಿ 211/2ಎ ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

46 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸಪಾ ಶಿವರುದರಪಾ ಗಾಣಿಗೋರ 221/3,52/3 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

47 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸಪಾ ದ್ಾಯಮಪಾ ದಲಡಮನಿ 1.57 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

48 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ sಶಿವನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಲ್ಕಕನಗೌಡರ 207/9 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

49 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸಪಾ ಭೋಮಪಾ ಕಲಾದಗಿ 364/1 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

50 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸಪಾ ಹನಮಪಾ ಹುಚಚನನವರ 355/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

51 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಗನಪಾ ಗದಿಗಪಾ ಹರನಟಿಿ 9/7,9/8,7/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

52 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ರಾಮದುಗಯ .15/7 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

53 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಕೆಲಪಾದ 95/2 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

54 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪರವಿೋಣ ಮೊೋತಿಲಾಲ್ ಪೂಜಾರ 36/2 ಚೊಂದರಗಿ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

55 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸುರೋಶ ಗುರುಪ್ಾದಪಾ ಹರಗಲೋಲ್ 16 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

56 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಮಪಾ ದ್ಾಯಮಪಾ ಜಲೋಗಲ್ೂಪಾನನವರ 110/4 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

57 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ sಶಿವಾನೊಂದ ಮಲ್ೂಪಾ ದ್ಾನರಡಿಿ 78 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

58 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ವಾಸುರಾಮ ರಾಮಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 87 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

59 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಯೊಂಕಪಾ ಹನಮಪಾ ವಾರ್ಕಾರ 223/3ಎ ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

60 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಮೆೋಶ ಗದಿಗಪಾ ಕಳಿಿ 101/4 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

61 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಾ ಫಕೋರಪಾ ಪೂಜೋರ 67/2ಎ ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

62 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಲ್ೂನನಗೌಡ ಯಲ್ೂಪಾಗೌಡ ಕೆೊಂಚನಗೌಡರ 45/1ಎ,25/4 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

63 NHM  ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಚೊಂದರಶೋಖರ ಹನಮಪಾ ದೋಸಾಯಿ 339/3 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.875

64 NHM ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ರಮೆೋಶ ಕೆೋಶಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 93/10,93/2 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಪಪಯಾ 1 2

65 NHM ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ರಾಘರ್ೋೊಂದರ ಕೃಷಣಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 206/2P ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಕುಕ 1 2

66 NHM ಬಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಾರುತಿ ಬಾಳಪಾ ಕುೊಂಬಾರ 92/5 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.1224

67 NHM ಬಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸನಗೌಡ ರ್ೊಂಕನಗೌಡ ಪ್ಾಯಟಿಗೌಡರ 69/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.612

68 NHM ಬಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಲಾೂಭಕ್ಷ್ ಕುತಬಸಾಬ ಖರ್ೋಫ್
207/5,207/1+2,206, 

209/1,207/3+4
ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 0.2752

69 NHM ಬಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭೋಮಪಾ ಶಿವಪಾ ಲ್ಕಕನನವರ 54/4, ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.30528

70 NHM ಬಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮುತುಣಣ ಶಿವಪಾ ನೊಂದಿ 361 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.37332

71 NHM ಬಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿವಯಯ ಬಸಯಯ ಹರೋಮಠ್ .1/17 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.38 0.11628

72 NHM ಬಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಹನಮೊಂತಪಾ ತಳವಾರ 79/2ಎ ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.2

73 NHM ಗೋರು ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ ಸಾತರ್ೊಂಗಪಾ ಕಾಯಿ 157 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.75 0.07

74 NHM ಗೋರು ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ರಿೊಂದವಾ ರೊಂಗಪಾ ಜಾಯಿ 39/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.82 0.0728

75 NHM ಗೋರು ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ರೊಂಗಪಾ ಲ್ಕಕಪಾ ಜಾಯಿ 18 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.82 0.0728

76 NHM ಗೋರು ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಗಲೋವಿೊಂದರಡಿಿ ರೊಂಗಪಾ ಜಾಯಿ .19/3 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.45 0.058

77 NHM ಗೋರು ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಅಪಾಣಣ ಶಿವನಪಾ ಹಲಸಕೆಲೋಟಿ 20/4ಬ ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.90 0.036

78 NHM ಗೋರು ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿವಾನೊಂದ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಾ ದಲಡವಾಡ 700/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 0.08

79 NHM ಗೋರು ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ರೊಂಗನಗೌಡ ಭೋಮನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 68/6 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.40 0.016

80 NHM ಗೋರು ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಾ ಮಹಾರ್ೊಂಗಪಾ ಕೃಷಣಗೌಡರ 45 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.70 0.028

81 NHM ಗೋರು ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಹನಮಪಾ ರಾಮಪಾ ಕೃಷಣಗೌಡರ 15/65 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.66 0.0264

82 NHM ಗೋರು ಬಳೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಭಾಸ ಶಿವನಗೌಡ ನಾಡಗೌಡರ 197/2 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.37 0.0948

83 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೋಖಪಾ ಸಿದದಪಾ ಕಾಯಿ 255/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.90 0.108

84 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹುಸೋನಸಾಬ ಮುಲಾೂಸಾಬ ಅತಾುರ 375/2 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.35 0.042

85 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ೊಂಕಟೋಶ ನಿೊಂಗಪಾ ಹಲಸಕೆಲೋಟಿ 97/4,22/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 0.12

86 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭೋಮಪಾ ಶಿವಪಾ ದಲಡಮನಿ 122/2 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.35 0.042

87 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರೊಂಗಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಹಕಾಟಿ 53/1,53/2 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.70 0.084

88 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿವನಗೌಡ ದ್ಾಯಮನಗೌಡ ಪವಾಡಿಗೌಡರ 124/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.35 0.042

89 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಯಯ ಶೊಂಕರಯಯ ಮಠ್ಪತಿ 79/1 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.90 0.108

90 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶೊಂಕರಯಯ ಈರಯಯ ಮಠ್ಪತಿ 113/2 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.90 0.108

91 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಚಯಯ ಶೊಂಕರಯಯ ಮಠ್ಪತಿ 79/1 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.90 0.108

92 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸಪಾ ಗಲೋವಿೊಂದಗೌಡ ಗೌಡರ 102/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.80 0.216

93 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭಾರತಿ ಸಿದದನಗೌಡ ಚಗದಮಮನನವರ 25/2 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.98 0.1176

94 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಆನೊಂದ ನಿೊಂಗಪಾ ಹಕಾಟಿ 50/2 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.90 0.108

95 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿವನಗೌಡ ಕಲ್ೂನಗೌಡ ಚಕಕದ್ಾಯಮಮನನವರ 328/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.35 0.042

96 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಭೋಮಪಾ ಹರೋಮಾನಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 25/1,25/5 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1.00 0.12

97 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಜಯನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ್ ಲ್ಮಾಣಿ .26/1 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.60 0.072



98 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಚೊಂದರ ಗಣಪತಿ ಲ್ಮಾಣಿ 95/7 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಗೋರು 0.60 0.072

99 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಾ ಲ್ಕಕಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 24/3 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಪ.ಜಾ ಗೋರು 2.00 0.24

100 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಸಿದದಪಾ ದಡಿಿ 154/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.5 0.06

101 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಶಿವನಪಾ ಹಲಸಕೆಲೋಟಿ 20/ಬ/5 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4 0.048

102 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ಅಪಾಣಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 20/ಬ/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.39 0.0468

103 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ೊಂಕಟೋಶ ಹಲಸಕೆಲೋಟಿ 103/4 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.4 0.048

104 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಸುೊಂಕದ .39/12 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.90 0.108

105 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸದ್ಾಶಿವ ಸೊಂಗಪಾ ಮಾತನವರ 408 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 0.24

106 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪೈಗೊಂಬರಬಾಷ್ಾ ಸೈದುಸಾಬ ಅತಾುರ 375/2, 160/1, 158/4 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.60 0.192

107 NHM ಗೋರುಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಸವಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಸಲರಿ 164 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.80 0.198

108 NHM  ದ್ಾಳಿೊಂಬ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಚೊಂದರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಾ ಕಾಮನನವರ 376/2,386/2ಬ/2ಅ, 386/2ಬ ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 2.10 0.26712

109 NHM  ದ್ಾಳಿೊಂಬ ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲ್ಚಚಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಾ ಕಾಮನನವರ 386/1 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1.90 0.24168

110 NHM ಪೋರು ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಹಕಾಟಿ .31/3 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1.31 0.11947

111 NHM ಪೋರು ಬಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಭಾಷ ನಾಡಗೌಡರ .197/2 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1.20 0.10944

112 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಬದದಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ .22/6 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.63904

113 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೋಣಪಾ ಲ್ಚಚಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 80/4 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.80 0.52031

114 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೊಂಕಪಾ ರಾಮಪಾ ಮಾಯಗೋರಿ 117/3 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.80 0.50578

115 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಸತುೋವಾ ಮಾಯಗೋರಿ 44/1+2 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.80 0.50578

116 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮು ಶಟವಾಜಿ ಕದೊಂ .54/5 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.82459

117 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮು ಶಟವಾಜಿ ಕದೊಂ 54/6 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.82459

118 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಗವಾ ಹನಮೊಂತ ಮಾದರ 42 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಸೋವೊಂತಿಗ 0.40 0.37437

119 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೈಲ್ಶಿರೋ ಯಮನಪಾ ಮಾದರ 42 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಸೋವೊಂತಿಗ 0.40 0.37437

120 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ದೋನಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 18 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 1.20 1.18684

121 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಲೋಭಾ ನರಸಪಾ ಭಲೋವಿ 78/1,78/2 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.96 0.59887

122 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಹನಮಪಾ ತಳವಾರ 155/1+2+3+4ಎ ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 0.35 0.2675

123 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪಾ ಹನಮಪಾ ಹನಸಿ 219 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 1.91341

124 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪತರವಾ ಬಸವರಾಜ ಭಗವತಿ 53/1 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 0.80 0.81737

125 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೊಂಗಪಾ ಭೋಮಪಾ ಶಿರಸೊಂಗಿ .11/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.34143

126 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಾ ಮಾಹಾನಿೊಂಗಪಾ ಮೆೋಟಿ 340/3 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1.00 1.00491

127 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಾ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ಜಕರಡಿಿ 102/8 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.16 0.51437

128 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೊಂಗಪಾ  ಮಲ್ೂಪಾ ಪೂಜಾರ 53/3 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಯಾ 1.20 0.76196

129 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಫಿೋಕ ಹಬಿೋಬಸಾಬ ಕಾಜಿ .5/4 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.51437

130 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನಗೌಡ ಹನಮೊಂತಗೌಡ ತಿಮಮನಗೌಡರ 258/2 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.71 1.05064

131 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಗೌಡ ತಿಪಾನನಗೌಡ ಹಬಸಲರ 264/5,264/11 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.82 0.532

132 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಗೌಡ ಕಲ್ೂನನಗೌಡ ಚಗದಮಮನನವರ 328/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.63 0.36924

133 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಯಯ ಶಿವಾನೊಂದ ಮಠ್ಪತಿ 39/2 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.90 1.22863

134 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯವಾ ಫಕೋರಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 178 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಯಾ 0.54 0.38038

135 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಾಗೌಡ ರ್ೊಂಕನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 69/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.47 0.29813

136 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಣಣ ಯಲ್ೂಪಾ ವಜರಮಟಿಿ 88/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 0.59 0.62827

137 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾಜಿ ಗಲಡಾಜಿ ಕಲಾಲ್ 49/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.50 0.88919

138 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತಿರ ಹನಮೊಂತ ಕುೊಂಬಾರ 157/3+4 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 0.54 0.24319

139 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ವಾ ಮಹಾದೋವ ಬಿರಡಿ 458 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1.22 0.43361

140 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅೊಂಬವಾ ಜಿ ಬಲೋಪನನವರ 356/3 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.62766

141 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾವತಿ ಹನಮೊಂತಪಾ ಉತಲುರ 34/4 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.80 0.81917

142 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಭೋಮನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 36/4 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.2578

143 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಭೋಮನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 36/4 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 0.50 0.52372

144 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ ಮಾಲೆಲೋಜಿರಾವ ಸಲಯಯವೊಂಶಿ 196/6 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.5055

145 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಯಯ ಶಿವರುದರಯಯ ಹರೋಮಠ್ 176/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.80 0.80841

146 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಸುಪಾ ಜಿಲಾನಿ ಹುದ್ಾದರ 95/5 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಯಾ 1.00 0.58411

147 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ವಾ ರಮೆೋಶ ಅವರಾದಿ 66 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.70 0.57187

148 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಾ ಸುಭಾಸ ಹಲಸಕೆಲೋಟಿ 100/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1.60 1.54553

149 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮನಗೌಡ ನಾಡಗೌಡರ 49/3 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 2.00 1.90652

150 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮೊಂತಪಾ ತಿಮಮಣಣ ದ್ಾಯವನನವರ 109/2 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.08 0.63239



151 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಗಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಗಡದ್ಾರ .11/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.29133

152 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ಅರಕೆೋರಿ 4/3.4/4,4/6,4/7,4/8 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಚೊಂಡು ಹಲ 2.00 1.91498

153 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾಜಿರಾವ ಬಾಪುಸಾಹೋಬ ಇೊಂದಲಲ್ಕರ 393/2ಎ ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.35 0.84856

154 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬನಜಿೋರ ಸಿಕೊಂದರ ಮೊರಬ 52/4 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.35 0.47145

155 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ ಮಾರುತಪಾ ಪೂಜಾರ 44/2 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 1 1.00235

156 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ಈರಪಾ ಸುರೋಬಾನ 191/3 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.38 0.29

157 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮರೋಶ ಸೊಂಗಪಾ ಅೊಂಗಡಿ 531/6 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.62766

158 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣಣ ಗದಿಗಪಾ ಹಗಲಗರ 11/1+2G/1ಅ ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1.23 0.37831

159 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಜಾಬೋಗೊಂ ಜಿಲಾನಿ ಹುದ್ಾದರ 67/8/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಯಾ 1.6 0.87363

160 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ ಸಾತರ್ೊಂಗಪಾ ಕಾಯಿ (SSE) 157/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.60 38557

161 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ದೋವಪಾ ಚಕಲಕರ 223/3 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸು 0.5 0.54264

162 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ ಮಹಾರ್ೊಂಗಪಾ ಹಲಗಾರ 92/5 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.8 0.82396

163 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೊಂಗಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಬಿೋಸನಕೆಲಪಾ 224/2 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1.3 1.01664

164 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುರಗಪಾ ಭೋಮಪಾ ಮಡಿಿ 76/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1

165 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಬಾಳಪಾ ಕುೊಂಬಾರ 92/5 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 0.3791

166 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಲನನಕೆೋರಪಾ ಹನಮಪಾ ಬಲಮಮನಾಳ .11/3 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಶತಾವರಿ 0.47 0.52743

167 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಸಲುರಿ ಸೊಂಗಪಾ ಸಾವಳಗಿ 630/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.6 1.50142

168 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಯಪಾ ಕೆೊಂಚಪಾ ಬಸರ್ಗುೊಂದಿ 76/1 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.4 0.29617

169 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಯಮವಾ ಹನಮಪಾ ಕಾಟಗಲೋಳ 76/3 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.4 0.44621

170 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕಕವಾ ಸದ್ಾಶಿವ ಕಳೆಿನನವರ 160/3ಬಿ ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 0.78 0.72443

171 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಗಿೋತಾ ಚೊಂದರಶೋಖರಯಯ ಜಡಿಮಠ್ 5 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.29247

172 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಧರ ಚೊಂತಪಾ ಪತುೋಪೂರ
202/1+2ಎ+2ಬಿ,220/3,220/4,222/

2, 223/1, 223/2
ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.63942

173 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಮಲ್ೂಯಯ ಈರಯಯ ಮಠ್ಪತಿ 204/1,205/1 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ Chilli 2 1.89745

174 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ತುಳಸಿಗೋರಿಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 95 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.2 1.17322

175 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಯಯ ಈರಯಯ ಮಠ್ಪತಿ 204/1,205/1 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2 1.89745

176 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶಗೌಡ ಭೋಮನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ .251/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6336

177 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿಲಾಾ ಸಲ್ಾರಾಜ ಗೌೊಂಡರ್ 49 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.70957

178 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಂಜುನಾಥ ತಮಮಣಣ ರಾಚಪಾನನವರ .107/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.73 0.41284

179 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮಿರಬಿ ಗೌಸಮೊದಿದೋನ ಅತಾುರ .37/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.63942

180 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಾ ಬಸಪಾ ಶಿರಿ 68 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.41285

181 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳವಾ ಬೊಂಡಪಾ ಬಾವಿಕಟಿಿ .60/4 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.37 0.87502

182 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುವಾಯಸಪಾ ಬುದವೊಂತಪಾ ಹಬುಳಿಿ .35/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.50 1.46372

183 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲಾೂಭಕ್ಷ್ ಕುತುಬಸಾಬ ಕರ್ೋಫ್ 206,209/1,207/1,207/5 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.86 0.41285

184 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಹರಗನನವರ .53/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.29413

185 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ಶೊಂಕರಪಾ ಮುದಲನರ .301/2 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 0.65483

186 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಾಶನ್ ಪತುೋಆಧಮ ರಡಿಿ 17 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2 1.91498

187 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಚುೊಂಚನಲರ .22/1 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.99 0.62199

188 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೊಂದರಕಾೊಂತಗೌಡ ಹನಮೊಂತಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ .422/4 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 2 0.65483

189 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಷಪಾ ರಮೆೋಶ ಅವರಾದಿ 66 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.37831

190 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಂಜುಳಾ ಬಸವರಾಜ ಹೊಂಜಿ 25/1,25/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.98 0.64828

191 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರವಿೊಂದ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಗುಡಿ .160/4 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.63385

192 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣಯ ಮುದಕಪಾ ಯರಗಟಿಿ 193/1+2/ಅ ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.1 0.71532

193 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಲನನಪಾ ಪತರಪಾ ಐನಾಪೂರ 200/ಅ/7 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.3031

194 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವೊಂತಪಾ ದ್ಾನಪಾ ಕೆಲಟಿಲ್ಗಿ 37/1,37/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.62 1.00466

195 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಸಪಾ ಕಟಿಿ .77/4 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.39958

196 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ ರೊಂಗಪಾ ಅರಳಿಕಟಿಿ .55/1 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2 1.91471

197 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೊಂಗಪಾ ಹಲಳಬಸಪಾ ಛಬಿು .119/3 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಯಾ 0.7 0.45235

198 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ರ್ೊಂಕಪಾ ಚವಲಾರ 218 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪ್ಪಸಕಮ 2 1.82302

199 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮೊಂತಗೌಡ ರ್ೊಂಕನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ .167/2 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 1.23561

200 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕೋರಪಾ ಫಕೋರಪಾ ಕಾಮನನವರ .273/1 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.3 1.28327

201 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಸಿದದಪಾ ಭಾಗಪಾ ಕೋರ್ಕೆೈ .191/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.28

202 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಯಲ್ೂಪಾ ಹನಮಪಾ ಪೂಜೋರ 13/3,122/5ಬಿ ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.2

203 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಮಹೋಶ ಹನಮಯಯ ಚತಾುಪೂರ .30/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.225



204 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಹನಮೊಂತ ಪರಸಪಾ ಬಾರಕೆೋರ 213/1ಎ ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.28

205 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ನಾಗಪಾ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಾ ಕುೊಂಬಾರ .28/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.28

206 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಪರುಶುರಾಮ ಸಣಣಭೋಮಪಾ ಚುನಾಮದ್ಾರ .713/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.28

207 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಈರಪಾ ಶಿವಬಸಪಾ ಹಾಲೆಲಳಿಿ .122/1 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.035

208 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಬಾಷಕರ ಭೋಮಪಾ ರಜಪೂತ .24/2 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 1 0.0995

209 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಅನನಪೂಣಯ ರಾಮರಡಿಿ ಜಾಯಿ 354 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಅೊಂಗಾೊಂಶ ಬಾಳೆ 1 0.63

210 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಮಹೋಶ ಹನಮಯಯ ಚತಾುಪೂರ .30/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.0995

211 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವಾನೊಂದ ರಾಚಪಾ ಅಮರಶಟಿಿ .53/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.08

212 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಮಹೋಶ ಮಹಾದೋವಪಾ ಉಜಿಜನಕೆಲಪಾ 206/1+2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.155

213 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮು ಶಟವಾಜಿ ಕದೊಂ .54/6 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.2

214 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಸುಭಾಷ ಶಟವಾಜಿ ಕದೊಂ .54/4 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.28

215 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಹನಮೊಂತ ಬಡಕಪಾ ಭಜೊಂತಿರ .181/2 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.225

216 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವಪಾ   ಫಕೋರಪಾ ಮಾದರ .147/2 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 1 0.28

217 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಕರಿಯಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ತಳವಾರ .92/2 ಮುದಕವಿ ಪ.ಪೊಂ ಸೋವೊಂತಿಗ 1 0.2

218 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಕರಿಯಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ತಳವಾರ .92/2 ಮುದಕವಿ ಪ.ಪೊಂ ಸೋವೊಂತಿಗ 1 0.0945

219 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಗಲಳಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ದ್ಾಯಮನನವರ .183/3 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ 2 0.4

220 SMAM ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವನಗೌಡ ರಾಮನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 87/6ಅ ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ 1 0.3

221 RKVY ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಬಾಲಾಜಿ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ಕೃಷಣ ಪತುೋಪೂರ .46/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು ಹುಣಸ 1 2

222 RKVY ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಪರಕಾಶ ಬಾಲ್ಪಾ ಹಕಾಟಿ .26/4 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1 4

223 RKVY ಸೊಂರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಾಯದಡಿ ಪ್ಾರ್ಥನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಹೋಶ ಬಸಪಾ ಉಜಿಜನಕೆಲಪಾ 67/1 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪ್ಪಸಕಮ 0.40 1

224 RKVY ಸೊಂರಕ್ಷಿತ ಬೋಸಾಯದಡಿ ತರಕಾರಿ ಗಿಡಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಹೋಶ ಬಸಪಾ ಉಜಿಜನಕೆಲಪಾ 67/1 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪ್ಪಸಕಮ 0.40 0.5

225 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಗಲಳಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ದ್ಾಯಮಣಣವರ 193/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಸವತಕಾಯಿ, ಬೊಂಡಕಾಯಿ 1 0.2

226 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಭೋಮಪಾ ಫಕೋರಪಾ ಮುಧೆಲೋಳ 252/1 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.2

227 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ತಲೋಟದ 127/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.2

228 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಪೂಣಿಯಮಾ ಈರಪಾ ಕೆಲಳದುಗಿಯ 236/3 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ,ಮೆಣಸು 1 0.2

229 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ದ್ಾಯವಪಾ ರಾಮಪಾ ಜಲೋಗಲ್ೂಪಾನನವರ 108/1 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ರ್ೊಂಬ 1 0.2

230 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಪೂಣಿಯಮಾ ಈರಪಾ ಕೆಲಳದುಗಿಯ 236/3 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.0995

231 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಸಲೋಮರ್ೊಂಗಯಯ ಸಿದದಯಯ ಉಪ್ಾಾರಗುರು 29/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.0995

232 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಹನಮೊಂತ ತಿಮಮಣಣ ದ್ಾಯವನನವರ 76/18 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.0995

233 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಯಲ್ೂಪಾ ಹನಮಪಾ ಪೂಜಾರ 13/3,122/5ಬಿ ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.0995

234 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಹನಮಪಾ ನಾಗಪಾ ಹಳಿಿ 0.93 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.0995

235 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ನಾಗನಗೌಡ ದಲಡಿಕಾಳನಗೌಡ ಕೆೊಂಚನಗೌಡರ 29/2,43/4,45/1ಬಿ/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.0796

236 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಸೊಂಗಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಗಡದ್ಾರ 41/1,11/4 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.0796

237 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ತಲೋಟದ 46/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.0995

238 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ನಿೊಂಗನಗೌಡ ಶಿವನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 6/1ಕ,51/3+ಅ+2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.0995

239 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಭೋಮನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 36/4 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.2

240 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಈರಪಾ ದಲಡಿಗಿರಿಯಪಾ ಕುೊಂಬಾರ .12/8 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಯಾ 1 0.2

241 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ನಿೊಂಗಪಾದಲಡಿಗಿರಿಯಪಾ ಕುೊಂಬಾರ 12/6,12/10 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಗಿಡ 1 0.2

242 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಸೊಂಗಪಾದಲಡಿಗಿರಿಯಪಾ ಕುೊಂಬಾರ ,12/7 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಗಿಡ,ಬದನೆ,ತೊಂಗು 1 0.2

243 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಕಸಲುರಿ ಸೊಂಗಪಾ ಸಾವಳಗಿ 630/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಗಿಡ 1 0.1

244 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಈರಪಾ ದಲಡಿಗಿರಿಯಪಾ ಕುೊಂಬಾರ .12/8,12/4 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಯಾ,ತೊಂಗು 1 0.4995

245 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ನಿೊಂಗಪಾದಲಡಿಗಿರಿಯಪಾ ಕುೊಂಬಾರ 12/6,12/10 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಗಿಡ 1 0.4995

246 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಜಿನತ ಅಜಿಜ ಕಲಾದಗಿ 82/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.3

247 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮತಿ ತಾಯವಾ ತಿಮಮನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 16 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ಮಾವು, ತಾಳೆ 1 0.4

248 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಪರುಶುರಾಮ ಸಣಣಭೋಮಪಾ ಚುಕಾಮದ್ಾರ 713/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಗಿಡ 1 0.35

249 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ನಾಗಪಾ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಾ ಕುೊಂಬಾರ .28/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಗಿಡ 1 0.35

250 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಪ್ಾವಯತವಾ ಅಪಾಣಣ ಬಿಡಿಕ 125/3, 132/1ಬಿ ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ರ್ೊಂಬ 1 0.2

251 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಸೊಂತಲೋಷ ರಾಮಪಾ ಜಾಯಿ 35/3 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಗಿಡ 1 0.5

252 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಸುರೋಶ ಅಪಾಣಣ ಬಿೋಡಿಕ 125/5 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು 1 0.0995

253 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಸೊಂಗಪಾದಲಡಿಗಿರಿಯಪಾ ಕುೊಂಬಾರ ,12/7 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆನಸಿನಗಿಡ,ಬದನೆ,ತೊಂಗು 1 0.0995

254 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಭೋಮಪಾ ಫಕೋರಪಾ ಮುಧೆಲೋಳ 252/1 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.099

255 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ರಾಮಪಾ ದ್ಾಯಮಪಾ ಜಲೋಗಲೊೋಪಾನನವರ 108/1 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ರ್ೊಂಬ 1 0.099

256 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ತಾಯವಾ ತಿಮಮನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 16 ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ಮಾವು, ತಾಳೆ 1 0.199



257 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಫಕೋರಪಾ ರ್ೊಂಕಪಾ ತಳವಾರ 86/2+3 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ಈರುಳಿಿ 1 0.63

258 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಶಿವನಗೌಡ ರಾಮನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ .87/66 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ತರಕಾರಿ 1 0.1

259 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಬಾಲಾಜಿ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ಕೃಷಣ ಪತುೋಪೂರ .46/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು ಹುಣಸ 1 2.00

260 RKVY ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯರ್ೂ ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ ಪರಕಾಶ ಬಾಲ್ಪಾ ಹಕಾಟಿ .26/4 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1 4.00

261 Unspent Power tiller ಗಲಳಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ದ್ಾಯಮನನವರ 183/3, 193/2 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ಬೊಂಡ, ಸವತ 1 1.00

262 CHD ಮಾಯಚೊಂಗ್ ಗಾರಯೊಂಟ್ ರಲಪಲೆಪಾ ಭೋಮಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ .34/4 ಚೊಂದರಗಿ ಪ.ಜಾ ರ್ೊಂಬ 1.00 1.65

263 CHD ಮಾಯಚೊಂಗ್ ಗಾರಯೊಂಟ್ ಲ್ಚಚಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ .191/3 ಕಟಕೆಲೋಳ ಪ.ಜಾ ರ್ೊಂಬ 1 1.6

264 CHD ಮಾಯಚೊಂಗ್ ಗಾರಯೊಂಟ್ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ಕೆೋಶಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ .93/7 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಪಪಯಾ 1 0.19

265 CHD ಮಾಯಚೊಂಗ್ ಗಾರಯೊಂಟ್ ಭೋಮಪಾ ಹರೋಮಾನಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ .25/5 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಗೋರು 1 0.195

266 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಸುಭಾಷ ತಮಮಣಣ ಜಾಧವ 55/5 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.048

267 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಕಸಲುರವಾ ಸೊಂಗಪಾ ಸಾವಳಗಿ 430/2 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.12

268 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿವಾನೊಂದ ಸಿದದಪಾ ಪೂಜೋರ 66/4ಎ+4ಬಿ,5 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.89 0.5779

269 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಮಹಾದೋವಪಾ ಅಯಯಪಾ ಪೂಜೋರ 66/4ಎ+4ಬಿ, 2/3ಎ ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.87 0.06354

270 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಈರಪಾ ಶಿವಪಾ ಪಟಿಣಶಟಿಿ 206/1 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.15

271 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿವಾನೊಂದ ಚನನಪಾ ಲ್ಗಳಿ 117/4 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.06

272 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಚನನಪಾ ರ್ೊಂಕಪಾ ಲ್ಗಳಿ 133 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.09

273 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿವಬಸಪಾ ಈರಪಾ ಹಾಲೆಲಳಿಿ 131/1 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.035

274 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಈರಪಾ ಶಿವಬಸಪಾ ಹಾಲೆಲಳಿಿ 122/1 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.03

275 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಈರಪಾ ಹಾಲೆಲಳಿಿ 185/1 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.035

276 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಈರಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಮಾಳಶಟಿಿ 42 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.79 0.029

277 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಕೃಷ್ಾಣ ಶಿವಪಾ ಲ್ಕಕನನವರ 59/4 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 2.00 0.118

278 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಮೊಂಜುಳಾ ಕೃ. ಲ್ಕಕನನವರ 59/3,58/3 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 2.00 0.1

279 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಯಲ್ೂಪಾ ಸಲೋಮನಗೌಡ ಯಲ್ೂಪಾಗೌಡರ 175/2ಕ,164/ಬ ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ,ಬಾಳೆ 1.60 0.12

280 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಕೃಷಣ ಶಿವರಾಯಪಾ ಬಡಕಪಾನನವರ .9/3 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.49 0.033

281 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಈಶಾರ ಕೃಷಣಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 145/3 ಕಟಕೆಲೋಳ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.036

282 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಈಶಾರ ಕೃಷಣಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 145/3 ಕೆ.ಚೊಂದರಗಿ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.064

283 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ನಾಗಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಚಲ್ವಾದಿ 179/2ಎ/1/1, 178/2ಬಿ/1/2 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 3.54 0.18

284 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ದ್ಾನಪಾ ಉಮಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 126/2ಕ ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1.60 0.14

285 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ತಲೋಟದ 46/1 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.08

286 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಗಿರಿಮಲ್ೂಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ತಲೋಟದ 46/1 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.14 0.1

287 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ದಲಡಿಮಲ್ೂಪಾ ಭೋಮಪಾ ವಡಿರ 59/1,59/6 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.77 0.1593

288 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಸಚನ ಮುತುಪಾ  ಶಿಪ್ಪರ 184/1 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.09535

289 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಪರಕಾಶ ನಾಗಪಾ ಶಿಪ್ಪರ 182/2 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.60 0.09535

290 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಟವಾಜಿ ತಿಪಾನನ ಕದೊಂ 54/1 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಟಲೋಮೆಟಲೋ 0.66 0.058

291 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ರಾಮು ಶಟವಾಜಿ ಕದೊಂ 54/6 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.072

292 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಬಸವರಾಜ ಶಟವಾಜಿ ಕದೊಂ 54/3 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 0.80 0.072

293 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಸುಭಾಸ ಶಟವಾಜಿ ಕದೊಂ 54/4 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಟಲೋಮೆಟಲೋ 0.80 0.072

294 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಶಿರೋಶೈಲ್ ಶಟವಾಜಿ ಕದೊಂ 54/2 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.072

295 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ನಾಗಪಾ ಸಕರಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 275/2ಬ/1 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಮಾವು 2.00 0.18

296 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಭೋಮು ಶಟವಾಜಿ ಕದೊಂ 54/5 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.72

297 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಫಕೋರಪಾ ಗಲೋವಿೊಂದಪಾ ಕಲ್ೂನನವರ 8/2,106/7 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.15

298 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಗಿರಿಯಪಾ ಹನಮಪಾ ಹನಸಿ 06.Aug ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ಈರುಳಿಿ 2.00 0.15

299 INM/IPM ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗ ನಿಯೊಂತರಣ ಫಕೋರಪಾ ರ್ೊಂಕಪಾ ತಳವಾರ 86/2+3 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಪೊಂ ಈರುಳಿಿ 1.70 0.16

300 PMKSY (Zp) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಪೋರಪಾ ಬದದಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ .92/4 ಮುದಕವಿ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.70 0.46949

301 PMKSY (Zp) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ದಲಡಿಮಲ್ೂಪಾ ಭೋಮಪಾ ಬೊಂಡಿವಡಿರ 59/1,59/6 ಸುರೋಬಾನ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.77 1.04939

302 PMKSY (Zp) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೊಂಕನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಭರಮಸಾರ್ 171/5,16/1ಅ+1ಬ,89/4,89/6 ಮುದಕವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.26 0.56273

303 PMKSY (Zp) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಬಲೋಜಿ ಗೊಂಗಪಾ ಜಲೋರಾಪೂರ 455 ಕಟಕೆಲೋಳ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2.00 0.65077

304 PMKSY (Zp) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂಜುರಡಿಿ ಶಿವರಡಿಿ ಹಲರ್ಕಟಿಿ 112/1A ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.40 0.76195

305 PMKSY (Zp) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾನಿೊಂಗಪಾ ಈರಪಾ ಹಲಳೆನನವರ 10/2A ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.51437

306 PMKSY (Zp) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೊಂದ್ಾಬಾಯಿ ಈರಪಾ ಕೆಲಣುಣರ 37/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1.95 1.63739

307 PMKSY (Zp) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೊಂಗಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಮಲರ್ಮನಿ .28/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.29314

308 PMKSY (Zp) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಕೆರಪಾ ಈರಪಾ ಸುರೋಬಾನ 191/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.29858

309 PMKSY (Zp) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೊಂತಲೋಷ ವಿಷುಣ ಗುದಗಾಪೂರ 62/ಕ ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.63942



310 PMKSY (Zp) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಮೊಂತಗೌಡ ಯಲ್ೂಪಾಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 77/2,3/3,3/5,70/1 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.52 0.93189

311 PMKSY (Zp) ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೊಂಕರಪಾ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಮದಕಟಿಿ 65/2 ಸುರೋಬಾನ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.40048

1 ಶಿರೋ ಗಿರಿಯಪಾ ರಾ ಹಲಸಮನಿ 531/*/3 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘಮಿೋ 87500.00

2 ಶಿರೋ ಈರಪಾ ಜಲಯೋತಪಾ ರುದರಪಾನವರ 32/3 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘಮಿೋ 87500.00

3 ಶಿರೋ ಗದಿಗಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಜಟಗಲೊಂಡ 311/*/ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘಮಿೋ 87500.00

4 ಶಿರೋ ರ್ೊಂಕಪಾ ರಾಮಪಾ ಗಲಡದಲರ 685/*/1+2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘಮಿೋ 87500.00

5 ಶಿರೋ ಜಗದಿೋಶ ಕೃಷಣಪಾ ಹನಸಿ 305/*/3 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘಮಿೋ 87500.00

6 ಶಿರೋ ಶಿವಾಜಿ ಹನಮೊಂತ ಶಿೊಂಧೆ 482/*/2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘಮಿೋ 87500.00

7 ಶಿರೋ ಶಿವಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಜಕಾತಿ 319/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘಮಿೋ 87500.00

8 ಶಿರೋಮತಿ ಪ್ಾವಯತವಾ ಪವಯತಗೌಡರ 32/*/2 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘಮಿೋ 87500.00

9 ಶಿರೋ ಈರಪಾ ಸಲೋಮಪಾ ದೋಗಾನಟಿಿ 121/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘಮಿೋ 87500.00

10 ಶಿರೋ ಶೋಖನಗೌಡ ಪರಪಾಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 62/*/7 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘಮಿೋ 87500.00

11 ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಮಾಯಕಲ್ 87/*/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘಮಿೋ 87500.00

12 ಶಿರೋ ಹನಮೊಂತ ಮ ಮೆೋಟಿ 291/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

13 ಶಿರೋ ಬಿೋರಪಾ ನ ಸಲರನನವರ 195/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

14 ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಸಿದದಪಾ ಮೊಕಾಶಿ 500/*/2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

15 ಶಿರೋ ಚೊಂದರಯಯ ಬಸವೊಂತಯಯ ಪೂಜೋರಿ 397/17 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

16 ಶಿರೋ ಹುಚಚಪಾ  ಮಲ್ೂಪಾ ತಳವಾರ 24/*/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

17 ಶಿರೋ ರಾಮರ್ೊಂಗಪಾ ಈರಪಾ ಬನಕಟಿಿ 435/*/ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

18 ಶಿರೋ ಹನಮೊಂತ ರಾಣೆಲೋಜಿ ಶಿೊಂಧೆ 430/*/2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

19 ಶಿರೋ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಹನಮೊಂತ ನಾಯಕರ 1/*/1ಅ+1ಬ+1ಸಿ/5 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

20 ಶಿರೋ ಬಸವೊಂತಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಸಾಣಿಕೆಲಪಾ 107/2ಬಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

21 ಶಿರೋ ಶಿವಯಯ ಗುರುಶಿದದಯಯ ಸತಿುಗೋರಿಮಠ್ 481/2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

22 ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ಫ ಮದಲೂರ 160/*/, 161/*/1, 174/*1+2/ಕ ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

23 ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಚಲ್ಕವಾಡ 253/*/2/ಕ2 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

24 ಶಿರೋ ರಾಚಯಯ ಸೊಂಗಯಯ ಪೂಜೋರ 473/5 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

25 ಶಿರೋ ಸಣಣಬಸಪಾ ಕಲ್ೂಪಾ ಮರರ್ೊಂಗನನವರ 501/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

26 ಶಿರೋ ಮಹೋಶ ಸಿದದಪಾ ಗಲರವನಕೆಲಳಿ 246/*/1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

27 ಶಿರೋ ಫಕಕೋರಪಾ ಮುದಕಪಾ ವರವನನವರ 825/*/4 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

28 ಶಿರೋ ಪರಸಪಾ ನಿೋಲ್ಕೊಂಠ್ ಕೌಜಗೋರಿ 374/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

29 ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಅ ಬಣಿಣ 75 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 90 ಘ.ಮಿೋ 87500.00

30 ಶಿರೋ ಅಡಿರ್ಪಾ ಬಿ ತಲೋಟಗಿ 230/2, 194 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 15200.00

31 ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಭೋ ಯಡವನನವರ 348/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 19200.00

32 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಚ ಯಡವನನವರ 238/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 16000.00

33 ಶಿರೋಮತಿ ಅಶಿಾನಿ ರಾಜೋೊಂದರ ಚೌಗಲೆ 236/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 19200.00

34 ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ರಾಮಪಾ ಕುರಿ 201 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 12800.00

35 ಶಿರೋಮತಿ ಗೊಂಗವಾ ಸಿದದಪಾ ಕೆಲೋರಿಶಟಿಿ 128 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.68 10880

36 ಶಿರೋ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಸ ಸಾತಪಾನವರ 295ಅ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.8 12800

37 ಶಿರೋ ಬಿೋರಪಾ ಬ ಸಿದದಕಕನವರ 419 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 16000.00

38 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಪಾ ದ ಹೊಂಪಣಣವರ 145 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.52 8320.00

39 ಶಿರೋ ಚನನಪಾ ಭೋಮಪಾಯಡವನಮವರ 513/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 16000.00

40 ಶಿರೋ ಗದಿಗಪಾ ದ್ಾಯಮಪಾ ಕುರಿ 104/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 8000.00

41 ಶಿರೋ ಮೆೈಲಾರಪಾ ಮ ಸವದತಿು 80/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 19200.00

42 ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಮಹಾದೋವಪಾ ಸವದತಿು 72/*/, 78/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 19200.00

43 ಶಿರೋ ಗದಿಗಪಾ ಮಹಾದೋವಪಾ ಕಾರಿ 187/*/7 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 8000.00

44 ಶಿರೋ ಕೃಷಣಪಾ ಶಿವಪಾ ಮೊಂಗಾರಣಿ 43/3 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 8000.00

45 ಶಿರೋ ಫಕೋರಪಾ ಗದಿಗಪಾ ಚಪಾಲ್ಕಟಿಿ 59/*/2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 7000.00

46 ಶಿರೋಮತಿ ಕಾಶವಾ ವಾಲೆಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 61/1 ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಜಾ 1 1.00 16000.00

47 ಶಿರೋಮತಿ ರುಕಮವಾ ರಾಮಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 71/*/1 ಸವದತಿು ಪಜಾ 1 0.50 8000.00

48 ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪಾ ವಾಲೆಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 61/ಅ/3 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ 1 0.50 8000.00

49 ಶಿರೋ ರಾಮಪಾ ವಾಲೆಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 78/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ 1 1.00 16000.00

50 ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ಶೊಂಕರ ಲ್ಮಾಣಿ 235 ಮುರಗಲೋಡ ಪಜಾ 1 1.00 16000.00

51 ಶಿರೋ ಟಿೋಕಪಾ ಯೊಂಕಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 616 ಮುರಗಲೋಡ ಪಜಾ 1 1.00 16000.00

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಈರುಳಿಿ ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಈರುಳಿಿ ಸೊಂಗರಹಣಾ 
ಘಟಕ

ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹಲದಿಕೆ

ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹಲದಿಕೆ



52 ಶಿರೋ ಹನಮೊಂತ ಮಲ್ೂಪಾ ಹಾಸಟಿಿ 468/2 ಸವದತಿು ಪಜಾ 1 0.60 9600.00

53 ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ಫಕಕೋರಪಾ ಮಾಳೆೈಯನವರ 56/5 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ 1 0.40 6400.00

54 ಶಿರೋ ದಲಡಿಮರಪಾ ಯ ಆಲ್ದಕಟಿಿ 268/1ಬಿ ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ 1 0.40 6400.00

55 ಶಿರೋ ಫಕಕೋರಪಾ ಕರಪಾ ಮುರಗಲೋಡ 242/2 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ 1 1.20 19200.00

56 ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ಅಶಲೋಕ ತಳವಾರ 389/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ 1 1.00 16000.00

57 ಶಿರೋ ಪಕೋರಪಾ ಮಡಿವಾಳಪಾ ತಳವಾರ 78/*/14 ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ 1 1.20 19200.00

58 ಶಿರೋ ನಿೊಂಗಪಾ ರಾಮಪಾ ಗಲೋಟಿ 244/1ಬಿ ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ 1 0.60 8200.00

59 ಶಿರೋ ಹುಚಚಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ತಳವಾರ 24/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ 1 0.8 12800.00

60 ಶಿರೋ ಗುರಪಾ ರಾಮಪಾ ಗಲೋಟಿ 245/*/3 ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ 1 0.8 12600.00

61 ಶಿರೋ ಮುದಕಪಾ ರಾಮಪಾ ಗಲೋಟಿ 245/*/2 ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ 1 0.4 6400.00

62 ಶಿರೋ ಶಿವಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಕುೊಂಟಿರಪಾಗಲೋಳ 128/*/* ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ 1 0.8 12600.00

63 ಶಿರೋ ಪವಯತಗೌಡ ಬಾಳನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 246/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ 1 0.69 9400.00

64 ಶಿರೋ ಚದ್ಾನೊಂದ ಅಡಿರ್ಪಾ ಹಮಮನನವರ 340/*/17 ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ 1 0.75 12000

65 ಶಿರೋ ಬಾಳಪಾ ಹನಮಪಾ ಪೂಜೋರ 302/*/*, 303/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ 1 1.15 18400

66 ಶಿರೋ ಶಿವಪುತರಪಾ ಹಲಳೆಪಾ ಮುಚಚೊಂಡಿ 43/*/* ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.75 22950.00

67 ಶಿರೋ ರವಿಶೊಂಕರ ರಾಚಪಾ ಅಡಕ 7/*/* ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 15300.00

68 ಶಿರೋ ಫಕೋರಪಾ ಕರಪಾ ಸಲರಪಾನವರ 24.Feb ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 21420.00

69 ಶಿರೋ ಬಳೆಿಪಾ ಲ್ ಕೊಂಬಳಿ 97/*/* ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 24480

70 ಶಿರೋ ಪವಯತಗೌಡ ರು ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 743/*/* ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 30600.00

71 ಶಿರೋ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಶಿ ತುರಮರಿ 110/2ಅ ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 0.8 24480.00

72 ಶಿರೋ ಶೊಂಕರಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಬಾಡಗಿ 73/1ಸಿ ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 0.45 13770.00

73 ಶಿರೋ ರುದರಪಾ ಬಸರ್ೊಂಗಪಾ ಕಡಕೆಲೋಳ 152/*/1 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 30600.00

74 ಶಿರೋ ರವಿ ಯಲ್ೂಪಾ ಖಾನಪಾನವರ 164/7 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.75 22950.00

75 ಶಿರೋ ಸುಭಾಸಿೊಂಗ್ ಹೋರಾಸಿೊಂಗ ರಜಪೂತ 921/*/1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 30600.00

76 ಶಿರೋ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಶೊಂ ಬಾಡಗಿ 73/1ಅ+1ಬಿ ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 0.2 6120.00

77 ಶಿರೋ ವಿೋರಯಯ ಚನವಿೋರಯಯ ಹರೋಮಠ್ 197/*/* ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 4000

78 ಶಿರೋ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ದೋಸಾಯಿ 235/*/* ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 4000

79 ಶಿರೋ ಗುರುಶಿದದಪಾ ಸಲೋ ಚಳಕೆಲಪಾ 367/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 8000

80 ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪಾ ಗುರುಸಿದದಪಾ ಚಳಕೆಲಪಾ 372/2 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 8000

81 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಗಲಳಪಾ ಬಾವಿಕಟಿಿ 175/* ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 8000

82 ಶಿರೋ ಸುಭಾಷ ಅಡಿರ್ಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 222/*/5 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 4000

83 ಶಿರೋ ಗಲಳಪಾ ಪ್ಾೊಂಡಪಾ ಬಾವಿಕಟಿಿ 176/1 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.9 3600

84 ಶಿರೋ ಮೌನೆೋಶಾರ ಶ ಸುಳಿದ 271/2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 8000.00

85 ಶಿರೋ ಅಮೃತ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಸುಳಿದ 270/24, 20/1+2, 21/2ಅ+2ಬಿ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.40 9600.00

86 ಶಿರೋ ಕೃಷಣಪಾ ಶಿವಪಾ ಮೊಂಗಾರಣಿ 43/3 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.65 13000.00

87 ಶಿರೋ ಸೊಂಗಪಾ ದೋರ್ೊಂದರಪಾ ಜೈನರ 161/1+2+3+ಬ ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 0.7 14000.00

88 ಶಿರೋ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ವಿೋರಪಾ ಪಟಿಣಶಟಿಿ 147/3 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 0.75 15000.00

89 ಶಿರೋ ದ್ಾನಪಾ ಗುರುಬಸಪಾ ಗೌಡರ 282/*/3 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 16000.00

90 ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ಯರಗಣವಿ 306/*/2 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 8000.00

91 ಶಿರೋ ರಾಮಪಾ ವಾಲೆಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 78/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ 1 0.60 12000.00

92 ಶಿರೋ ತುಳಸವಾ ವಾಲೆಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 75/*/2 ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಜಾ 1 0.40 8000.00

93 ಶಿರೋ ರ್ೊಂಕಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ@ ರಾಠೆಲೋಡ 276/ಪ-1 ಸವದತಿು ಪ.ಜಾ 1 0.40 8000.00

94 ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಶಿವಪಾ ದಲಡಮನಿ 245/2, 246/3 ಸವದತಿು ಪ.ಜಾ 1 0.80 12000.00

95 ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಕೆೊಂಚಪಾ ಮಾದರ 61/6 ಸವದತಿು ಪಜಾ 1 1.00 20000.00

96 ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪಾ ವಾಲೆಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 61/ಅ/3 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ 1 0.50 10000.00

97 ಶಿರೋ ಅನಸಲಯಾ ಸಲೋಮಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 71/1 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ 1 1.10 10000.00

98 ಶಿರೋಮತಿ ರೋಣವಾ ಹನಮೊಂತ ಭಜೊಂತಿರ 114/6 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ 1 0.33 6600.00

99 ಶಿರೋಮತಿ ದುರಗವಾ ಗ ಭಜೊಂತಿರ 114/*/11 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ 1 0.40 6800.00

100 ಶಿರೋ ಸುಭಾಸ ಶಿವಪಾ ಹಾಸಟಿಿ 151 ಸವದತಿು ಪಜಾ 1 0.14 2800.00

101 ಶಿರೋಮತಿ ಇೊಂದರವಾ ಫ ಮಾದರ 142/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ 1 0.40 8000.00

102 ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸಾತಿ ಬ ಭಜೊಂತಿರ 114 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ 1 0.46 8800.00

103 ಶಿರೋಮತಿ ಬಸವಾ ಶಾೊಂತಪಾ ಭಜೊಂತಿರ 114/2 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ 1 0.20 4000.00

104 ಶಿರೋ ಯಮನಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ತಳವಾರ 119/1 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ 1 0.80 16000.00
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105 ಶಿರೋ ಗುರಪಾ ರಾಮಪಾ ಗಲೋಟಿ 245/3 ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ 1 0.80 16000.00

106 ಶಿರೋ ಫಕೋರಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಆಲ್ದಕಟಿಿ 305/*3, 293/*3,208/4 ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ 1 1.0 20000.00

107 ಶಿರೋ ಮುತುಪಾ ಹನಮೊಂತ ಪೂಜೋರ 80/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 12000.00

108 ಶಿರೋ ದಲಡಿಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ಹಲರ್ 25/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 12000.00

109 ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಗಲಳಪಾ ಬಾೊಂವಿಕಟಿಿ 277 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 12000.00

110 ಶಿರೋ ಸೊಂಬಾೊಂಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಶಿೊಂಧೆ 427, 428 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 24000.00

111 ಶಿರೋ ಗೊಂಗಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಬುಡಶಟಿಿ 67/2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.8 8160.00

112 ಶಿರೋ ಶಿವಪರಭು ಇ ದೋಸಾಯಿ 302 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.8 8160.00

113 ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಬಿೋಮಪಾ ಜಿೊಂಗಿ 144, 146 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.4 4060.00

114 ಶಿರೋ ಸೊಂಗಪಾ ಚನನಮಲ್ೂ ಯಡವನನವರ 178/5 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮನಯ 1 20*20*3 75000.00

115 ಶಿರೋ ದಲಡಿಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ಹಲರ್ 26/*/ಅ5 ಸವದತಿು ಸಾಮನಯ 1 20*20*3 73100.00

116 ಶಿರೋ ರತಾನ ಭಜೊಂತಿರ 37 ಮುರಗಲೋಡ ಪಜಾ 1 20*20*3 75000.00

117 ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲ್ೂಪಾ ನಾಯಕರ 77/*/1 ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ 1 20*20*3 75000.00

118 ಪೋರಲ್ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಅರುಣ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ಸುಳಿದ 13/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುರಣೆ

1 1.00 9120.00

119 ಬಾಳೆ ಹಣುಣ ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಹನಮೊಂತ ಬೋರಗುಡಿ 32/*4 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಹಣುಣ 
ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ

1 - 280000.00

120 ಶಿರೋಮೌಲಾಸಾಬ ಖಾನಸಾಬ ಹರ್ೋಮನವರ 362/*/*/, 83/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 - 15000.00

121 ಶಿರೋ ಬಾಪುಸಾಬ ಖಾನಸಾಬ ಹರ್ೋಮನವರ 49/*/1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ 1 - 15000.00

122 ಅರಿಶಿನ ಸೊಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಚ ಯಡವನನವರ 238/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ
ಅರಿಶಿನ ಸೊಂಸಕರಣಾ 

ಘಟಕ
1 1.00 185680.00

123 ಸಣಣ ಟಾರಯಕಿರ್ ಶಿರೋ ಅಪಾಣಣ ಪ್ಾರೋಶ ಚೌಗಲೆ 36/*/1,62/*/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಸಣಣ ಟಾರಯಕಿರ್ 1 - 75000.00

124 ಶಿರೋ ಶಿವನಗೌಡ ದ್ಾಯವನಗೌಡ ರಾಯನಗೌಡರ 357/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 200000.00

125 ಶಿರೋ ಅನಿೋಲ್ಕಮಾರ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ದೋಸಾಯಿ 55/*/1 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 200000.00

126 ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಬಸಪಾ ಹಲಲೆೋರ 181/3 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಜಾ 1 20*20*3 60000.00

127 ಶಿರೋ ರಾಮಪಾ ವಾಲೆಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 78/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ 1 - 160000.00

128 ಶಿರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ವಾ ದಲಡಿಹನಮೊಂತ ಭಜೊಂತಿರ 576/*/* ಸವದತಿು ಪಜಾ 1 1.00 12800.00

129 ಶಿರೋಮತಿ ರುಕಮವಾ ರಾಮಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 71/*/1 ಸವದತಿು ಪಜಾ 1 1.00 12800.00

130 ಶಿರೋ ಅನಸಲಯಾ ಬ ಪಟಿಣಶಟಿಿ 82/*/4 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.10 35510.00

131 ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಕೃ ಬೊಂಟನಲರ 18/*/2 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.56 38452.00

132 ಶಿರೋ ಭೋರಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಕುರುಬರ 32/*/3 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.45 91789.00

133 ಶಿರೋ ದುೊಂಡಯಯ ಬ ಹರೋಮಠ್ 926/*/ಬ ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 41219.00

134 ಶಿರೋ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಸಲೋಮಪಾ ತಲೋಟಗಿ 191/*/5 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಡಲಣಣ 
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

1 0.80 82458.00

135 ಶಿರೋ ಸಿದ್ಾದರಲಡ ಸದಪಾ ಕೊಂಬಳಿ 129/*/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 63942.00

136 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಸಲೋಮಪಾ ಜಮನಲರ 76/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 52613.00

137 ಶಿರೋ ತಿಪಾಣಣ ಬ ಹುೊಂಡೋಕಾರ 14/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 41285.00

138 ಶಿರೋ ಸಿದದಪಾ ಬ ಜಿೊಂಗಿ 448/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 63942.00

139 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾಳಿಕಾಯಿ 29/*/2 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.80 82458.00

140 ಶಿರೋ ಅರವಿೊಂದ ಯಲ್ೂಪಾ ಮುತುಣಣವರ 293/*/3ಕ ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 52032.00

141 ಶಿರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ ಹ ಚುೊಂಚನಲರ 141/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.09 69921.00

142 ಶಿರೋ ಚೊಂದರಶೋಖರ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಸರದ್ಾರ @ ಕಾಶಪಾನವರ 296/*/, 298/*/, 299, 302 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 121568.00

143 ಶಿರೋ ಇಮಾಮಸಾಬ ಮುಗುಟಸಾಬ ಸನದಿ 480/*/10 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 52457.00

144 ಶಿರೋ ಶಾನಲರಸಾಬ ಅ ಸನದಿ 480/*/9 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 52613.00

145 ಶಿರೋ ಹುಸೋನಸಾಬ ಖಾದಿರಸಾಬ ಕೆಲೋಟುರ 806/*/2 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 63786.00

146 ಶಿರೋ ದುೊಂಡಪಾ ತಲೋಟಪಾ ಮೊಂತರಣಣವರ 373/*/4 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 63942.00

147 ಶಿರೋ ಚನನಮಲ್ೂಯಯ ಮುಗಯಯ ಕೆಲರಿಕೆಲಪಾ 235/*/2 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 63942.00

148 ಶಿರೋಮತಿ ಶಾೊಂತವಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಕೊಂಬಳಿ 97/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 63942.00

149 ಶಿರೋ ಸದಪಾ ಮಹಾನಿೊಂಗಪಾ ಕರಾಡ 106/2 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 77372.00

150 ಶಿರೋ ವಿಶಾನಾಥ ಶೊಂಕರಪಾ ಮೊಂತರನನವರ 130/*/2 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 77372.00

151 ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಪಡನನವರ 4/*/ಪ2 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 41285.00

152 ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಸಿದದಪಾ ಜಕಾಕನಟಿಿ 71/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 101013.00

153 ಶಿರೋ ಈರಣಣ ಅಡಿರ್ಪಾ ಹುಬುಳಿಿ 12/*/2 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 63942.00

154 ಶಿರೋ ಕಾಡಪಾ ಸಿದದಪಾ ಸಿದದಯಯನವರ 123/*/1ಅ ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನಸ 1 0.60 63904.00

155 ಶಿರೋ ಶೊಂಕರಯಯ ಚನನಬಸಯಯ ಜೊಂಗಮ 430/*/5 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿೋನ 1 0.50 54824.00

156 ಶಿರೋ ಸಲೋಮರ್ೊಂಗಪಾ ಗು ಚಳಕೆಲಪಾ 372/*/3 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ನಿೊಂಬ 1 2.00 65483.00

157 ಶಿರೋ ಗುರುಸಿದದಪಾ ಚಳಕೆಲಪಾ 367/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ನಿೊಂಬ 1 2.00 65483.00
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ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ 
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ 
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ 
ಹಲೊಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



158 ಶಿರೋ ಚನನಬಸಪಾ ಲ್ ಬಾಳಿಕಾಯಿ 29/*1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.00 101013.00

159 ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ದ್ಾಯಮಪಾ ಮೆೋಟಿ 184/*/1,5 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1 1.19 42638.00

160 ಶಿರೋ ಆನೊಂದ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ನುಗಾಗನಟಿಿ 666/*/2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.17 63895.00

161 ಶಿರೋ ಈರಪಾ ಶಿದದಪಾ ಜಕಕಮಮನವರ 344/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.20 117589.00

162 ಶಿರೋ ರೊಂಜಾನಸಾಬ ಫಕೋರಸಾಬ ನಧಾಪ 60/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 29436.00

163 ಶಿರೋ ಮೆೈಲಾರಿ ಚನನಬಸಪಾ ಹುಚಗುೊಂಡಿ 132/*/*, 133/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲ 1 0.53 57566.00

164 ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಧರಪಾ ಹಲರ್ 163/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 41285.00

165 ಶಿರೋ ಗಲೋವಿೊಂದ ಬಸಪಾ ಹಲರ್ 163/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 41285.00

166 ಶಿರೋ ಬಸವಣೆಣಪಾ ಬಸಪಾ ನರಗುೊಂದ 46/*/2 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 1.60 155641.00

167 ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ಗಲೋವಿೊಂದಪಾ ಗುಲ್ಯಹಲಸಲರ 162/*/9 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 63548.00

168 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಪಾ ಶಿವಮಲತಯಪಾ ತಗಿಗ 658/*/2 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.80 82458.00

169 ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಶಿರೋಪ್ಾದರಾವ ಸಬನಿೋಸ 268/*/2, 268/7 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 63942.00

170 ಶಿರೋ ಸಿದದನಗೌಡ ಬಸಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 315/*/3 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 82458.00

171 ಶಿರೋ ಚನನಪಾ ಶಿವಪಾ ಯರಝವಿಯ 127/*/* ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 29418.00

172 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಅೊಂಚ 343/*/* ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 50959.00

173 ಶಿರೋ ಮುತುಪಾ ಶಿವಪಾ ಮುತುಣಣವರ 293/*/3ಬ ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 77372.00

174 ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಗುರನಗೌಡರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 50959.00

175 ಶಿರೋ ಈರಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಹಡಪದ 520/*/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲ 1 0.80 82452.00

176 ಶಿರೋ ರಾಯಪಾ ಫಕಕೋರಪಾ ಕುರಿ 352/*/1 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವೊಂತಿಗ 1 0.50 54627.00

177 ಶಿರೋ ಅಪಾಣಣ ಫಕಕೋರಪಾ ಪಚಚನನವರ 189/*/2 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವೊಂತಿಗ 1 0.60 63904.00

178 ಶಿರೋ ಆನೊಂದ ನಿೊಂಗಪಾ ಅೊಂಚ 202/*/2 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 35573.00

179 ಶಿರೋ ಈರಪಾ ಶಿವಮಲಗಪಾ ಹುೊಂಡೋಕಾರ 444/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 38038.00

180 ಶಿರೋ ದ್ಾಯಮನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 289/*1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 54710.00

181 ಶಿರೋ ಉಳವಪಾ ಸಲೋಮಪಾ ಬಲದಿಹಾಳ 31/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 43595.00

182 ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ಕುಸಲಾಪೂರ 125/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 65824.00

183 ಶಿರೋ ವಿೋರಭದರಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 283/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 54710.00

184 ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಹನಮೊಂತಪಾ ಕಲಾರಿ 466/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.80 54710.00

185 ಶಿರೋ ಶರಿೋಪ ಗಲೋರಸಾಬ ಬಾರಿಗಿಡದ 507/*/1+2+7 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಚೊಂಡು ಹಲ 1 0.80 80458.00

186 ಶಿರೋ ಧಮಯಪಾ ದ್ಾ ಕಾಲ್ವಾಡ 579/*/4 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಚೊಂಡು ಹಲ 1 0.80 54122.00

187 ಶಿರೋ ಶೊಂಕರಗೌಡ ರೋಣಕೆಗೌಡ ಹರಳಕಟಿಿ 208/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಚೊಂಡು ಹಲ 1 1.00 101013.00

188 ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ ಬಸವರಾಜ ಹಾದಿಮನಿ 253/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಚೊಂಡು ಹಲ 1 0.80 82458.00

189 ಶಿರೋ ಬಿೋಮಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಹಲರ್ 163/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.66 44683.00

190 ಶಿರೋ ತುಕಾರಾಮ ಬಿೋಮನಗೌಡ ಏಗನಗೌಡ 66/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 1.75 169391.00

191 ಶಿರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ ಯ ಹಲರ್ 163/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಚೊಂಡು ಹಲ 1 0.67 68310.00

192 ಶಿರೋ ಶಿವಾನೊಂದ ಫಕಕೋರಪಾ ಜಡಗನನವರ 284/*/3 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.42 45042.00

193 ಶಿರೋ ಚನನಬಸಪಾ ಸಿ ಸಾತಪಾನವರ 12/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 1.00 72539.00

194 ಶಿರೋ ಗೊಂಗಪಾ ಬಸಪಾ ಪವಾಡಿ 15/*/4 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.47 33918.00

195 ಶಿರೋ ರುದರಪಾ ಕೆಲಟರಪಾ ಕಟಬಿ 628/*/ಅ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.54 57438.00

196 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಾರುತಿ ಚಲ್ಮಲರ 21/*/, 4/*/1, 4/*/7 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.48 33875.00

197 ಶಿರೋ ರಘುಪತಿ ಕೃಷ್ಾಣ ಚಲ್ಮಲರ 3/*/6 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.44 32221.00

198 ಶಿರೋ ನಾಮದೋವ ಹನಮಪಾ ಹುರಳಿ 658/*/2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.90 56754.00

199 ಶಿರೋ ಗದಿಗಪಾ ಫಕಕೋರಪಾ ಮಾಗನಲರ 100*/1+2, 101/*/2, 327/*/5 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.92 59411.00

200 ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪಾ ಲ್ ಕುರಿ 373/*/1, 373/*/*, 366/*/2 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.18 71552.00

201 ಶಿರೋ ಶಿವನಪಾ ಫಕೋರಪಾ ಕೆಲಪಾದ 79/*/2 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.48 31042.00

202 ಶಿರೋ ಗೊಂಗಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಣಣ ಆಲ್ದಕಟಿಿ 133/*/3 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.61 41238.00

203 ಶಿರೋ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಯಯ ಶಿವರ್ೊಂಗಯಯ ಹರೋಮಠ್ 81/*/1, 82/*/2 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.46 32174.00

204 ಶಿರೋ ಬಿೋಮಪಾ ನಾಗಪಾ ಸಿದ್ಾನಳ 182/*/3, ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 32740.00

205 ಶಿರೋ ಲ್ಕಕಪಾ ಫಕೋರಪಾ ಪಚಚನನವರ 189/*/1 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವೊಂತಿಗ 1 0.60 63904.00

206 ಶಿರೋಮತಿ ಸುವಣಯ ಗುರುನಾಥ ಬೊಂಟನಲರ 37/*/ ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 35573.00

207 ಶಿರೋಮತಿ ಬಸವಾ ಗುರುರ್ೊಂಗಯಯ ಕಟಿಿಮನಿ 239/*/4 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.55 40816.00

208 ಶಿರೋ ಚನನಬಸಪಾ ಹ ಭಜೊಂತಿರ 630/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಜಾ ದ್ಾಳಿೊಂಬ 1 0.60 26082.00

209 ಶಿರೋ ಹಲೋಬಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ರಾಠೆಲೋಡ 255/*/* ಸವದತಿು ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 1.48 88872.00

210 ಶಿರೋ ಬಾಬು ದೋನಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 93/*/, 94/*/* ಸವದತಿು ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.41 30474.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



211 ಶಿರೋ ಸರಸಾತಿ ಬಸಪಾ ಭಜೊಂತಿರ 114/*/10 ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.46 48803.00

212 ಶಿರೋ ಹನುಮೊಂತಪಾ ಭೋಮಪಾ ಮಾದರ 182/*/2 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.5 30310.00

213 ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಬ ಮಾದರ 181/*/3 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.5 30310.00

214 ಶಿರೋಮತಿ ರತಾನ ರಾಜು ಭಜೊಂತಿರ 37/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 1.97 117788.00

215 ಶಿರೋ ಶಿವರಾಯಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಹನಮೆೈನವರ 178/*/ ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.60 34496.00

216 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಯ ತಳವಾರ 296/*/4 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.80 52803.00

217 ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ದಲಡಿಬಸಪಾ ನಾಯಕರ 193/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.80 52615.00

218 ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ದೋಮಪಾ ವಕುಕೊಂದ 75/*ಪೈ ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 1.60 88920.00

219 ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಹನಮಪಾ ಪೂಜೋರ 495/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಪಪ್ಾಯ 1 0.80 52836.00

220 ಶಿರೋ ಸಲೋಮರ್ೊಂಗಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ತಳವಾರ 119/*/1 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.14 57513.00

221 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಪಾ ಬ ಪಕಾರ್ 215/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಟಲೋಮಾಯಟಲ 1 1.10 54531.00

222 ಶಿರೋ ಶಿವಪಾ ಹನಮೊಂತ ನಾಯಕರ 57/*/ಕ ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.80 52822.00

223 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ದಲಡಿಫಕೋರಪಾ ತಳವಾರ 437/*/ ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಹರೋಕಾಯಿ 1 1.05 49163.00

224 ಶಿರೋ ಮುದಕಪಾ ರಾಮಪಾ ಗಲೋಟಿ 245/*/2 ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಪಪ್ಾಯ 1 2.2 63898.00

225 ಶಿರೋಮತಿ ಹಣಮವಾ ಹಲವಪಾ ತಳವಾರ 36/*/2ಬ1, 35/*/4, 5,6,7,8 ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 1.1 72018.00

226 ಶಿರೋ ಗುರಪಾ ರಾಮಪಾ ಗಲೋಟಿ 245/*/3 ಸವದತಿು ಪ.ಪೊಂ ಪಪ್ಾಯ 1 1 63895.00

227 ಶಿರೋಮತಿ ಗೊಂಗವಾ ದುರಗಪಾ ಬೊಂಗಾರಿ 514/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.88 57043.00

228 ಶಿರೋ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಕಲ್ೂಪಾ ಬಳವಡಿ 135/*/1 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.8 50013.00

229 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಬಸಪಾ ವಕುಕೊಂದ 76/*/1 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.8 50013.00

230 ಶಿರೋ ಬಾಳಪಾ ಹನಮಪಾ ಪೂಜೋರ 302/*/*, 303/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬದನೆ 1 0.85 62452.00

231 ಶಿರೋ ಪವಯತಗೌಡ ಬಾಳನಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 246/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಕಲ್ೂೊಂಗಡಿ 1 0.59 46090.00

232 ಶಿರೋಮತಿ ರೋಣುಕಾ ದ ತಳವಾರ 7/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 1.2 78212.00

233 ಶಿರೋ ಗೊಂಗಪಾ ಯ ತಳವಾರ 296/*/5 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.8 42003.00

234 ಶಿರೋ ಶಿವಪಾ ನಿೊಂಗಪಾ ಕುೊಂಟಿರಪಾಗಲೋಳ 128/*/* ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 1.3 83081.00

235 ಶಿರೋ ಪರವಿೋಣ ಮರಪಾ ಆಲ್ದಕಟಿಿ 193/ಬ/* ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ  ದಲಡಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.44 47599.00

236 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಪಾ ಎಸ್ ಮಾಳಗಿ 528/*/* ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.36 26203.00

237 ಶಿರೋ ಬಸರ್ೊಂಗಪಾ ಚ ಹನಸಿ 700/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.6 40899.00

238 ಶಿರೋ ಸಲೋಮರ್ೊಂಗಪಾ ಬಸಪಾ ಕೆೊಂಚನನವರ 72/*/1 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.8 51318.00

239 ಶಿರೋ ಮುತುಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಆಲ್ದಕಟಿಿ 133/*/5 ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.62 41238.00

240 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಯಲ್ೂಪಾ ಪೂಜೋರಿ 51/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.4 36003.00

241 ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಬ ಕೆೊಂಚನನವರ 72/*/2 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.8 51318.00

242 ಶಿರೋ ಬಸರ್ೊಂಗಪಾ ಚನಬಸಪಾ ಹನಸಿ 700/*/ ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.6 40899.00

243 ಶಿರೋ ಚದ್ಾನೊಂದ ಬಸಪಾ ಖಾನೆಲಜಿ 11/*/6 ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.80 52506.00

244 ಶಿರೋ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ ಚೊಂದರಕಾೊಂತ ದೋಸಾಯಿ 235/*/* ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಮಾವು 1 1.40 42814.00

245 ಶಿರೋ ಈರಪಾ ಮಹಾದೋವಪಾ ಸಣಣಮನವರ 311/*/* ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.80 52566.00

246 ಶಿರೋ ರೋಣುಕಾ ಯಲ್ೂಪಾ ನಿೋಲ್ಸಾಗರ 40/*/* ಸವದತಿು ಪ.ಪೊಂ ಪಪ್ಾಯ 1 0.80 50824.00

247 ಶಿರೋ ರೋಣಪಾ ಈರಪಾ ಮೊಂಗಳಾರತಿ 46/*/* ಸವದತಿು ಪ.ಪೊಂ ಚೊಂಡು ಹಲ 1 0.50 53530.00

248 ಶಿರೋ ಫಕೋರಪಾ ಸಿದದಪಾ ಮಾತಾರಿ 192/*/* ಸವದತಿು ಪ.ಪೊಂ ಪಪ್ಾಯ 1 1.20 77325.00

249 ಶಿರೋ ಶಿವಪಾ ಹನಮೊಂತಪಾ ದೊಂಡೈಯಪಾಗಲೋಳ 21/*/* ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಸೋವೊಂತಿಗ 1 0.90 91736.00

250 ಶಿರೋ ಸುವಣಯ ಗುರುನಾಥ ಬೊಂಟನಲರ 37/*/* ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಸಿೋಬ 1 0.60 35229.00

251 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಬಸಪಾ ಹಾರುಗಲಪಾ 57/*/2 ಮುರಗಲೋಡ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.38 51630.00

252 ಶಿರೋ ತಾರಮತಿ ಮರ್ೂಕಾಜುಯನ ಪೂಜೋರ 43/*/1+2 ಸವದತಿು ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 1.20 41285.00

253 ಶಿರೋ ಬಿೋರಪಾ ಭರಮಪಾ ಸಿದದಕಕನನವರ 107/1, 638 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 11781.00

254 ಶಿರೋಮತಿ ಬಸವಾ ಬ ರೋವಣಣವರ 118/1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 3000.00

255 ಶಿರೋ ಈರಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ಕಗದ್ಾಳ 426/2 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.40 9495.00

256 ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪಾ ಬಸಪಾ ಕವಲಾಪೂರ 138/*/2 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 6000.00

257 ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಾ ರ್ೊಂಕಪಾ ಮುನಾಯಳ 413, 28 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.95 5583.00

258 ಶಿರೋ ಬಾಬು ದ ಲ್ಮಾಣಿ 957/*/* ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.80 3075.00

259 ಶಿರೋ ಚನನಪಾ ಬಸಪಾ ಇಟಾನಳ 94/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.41 5736.00

260 ಶಿರೋ ರ್ೊಂರಾಜ ಹನಮೊಂತಪಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 72/*/7ಬಿ ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.98 14685.00

261 ಶಿರೋ ಶಿರೋಕಾೊಂತ ಶಿವಪುತರಪಾ ಶಿರಕೆಲೋಳ 255/*/ ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.30 2250.00

262 ಶಿರೋ ಶಿವಪುತರಪಾ ಗುರಪಾ ಶಿರಕೆಲೋಳ 422/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.30 2250.00

263 ಶಿರೋ ಹನಮೊಂತ ಹೊಂಚನಾಳ 306/*/3 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.30 2250.00

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ 
ಯೋಜನೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ



264 ಶಿರೋ ಸಹದೋವಪಾ ಅಡಿರ್ಪಾ ಹೊಂಚನಾಳ 308/*/5 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 2092.00

265 ಶಿರೋ ಮೊಂಜುರಡಿಿ ನಿೊಂಗರಡಿಿ 351/*/2 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 2205.00

266 ಶಿರೋ ಸೊಂಗಪಾ ಯಲ್ೂಪಾ ಮಡಿವಾಳರ 581/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.25 1875.00

267 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಿ ಸೊಂಗಲಳಿಿ 582/*/1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.30 2250.00

268 ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ ವಿಶಾನಾಥಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 1084/*/1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.30 2250.00

269 ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಮಲೊೋಶಪಾ ಕಟದ್ಾಳ 1094/*/2ಅ+3ಅ ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.30 2250.00

270 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಪ ಕರಿೋಕಟಿಿ 114/*/4 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.30 2250.00

271 ಶಿರೋ ಅಮರೋಶ ಚನಬಸಪಾ ನಾವದಗಿ 494/*/1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಚಕುಕ 1 0.30 2250.00

272 ಶಿರೋ ಸಾವಕಕ ವಿಠ್ಠಲ್ ಕೆಲನನನವರ 1104/*/1+2 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.20 1500.00

273 ಶಿರೋ ಗುರುರ್ೊಂಗಪಾ ಈಶಾರಪಾ ಗಲೋರಾಬಾಳ 565/*/4 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 5700.00

274 ಶಿರೋ ಅರ್ೂಸಾಬ ದಿಲಾವರಸಾಬ ನಲಲ್ಗಿ 43/*/2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 3861.00

275 ಶಿರೋ ಹನಮರಡಿಿ ಭೋಮರಡಿಿ ನಿೊಂಗರಡಿಿ 308/*1 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 7327.00

276 ಶಿರೋ ಗಿರಿೋಶ ತಿಮಮರಡಿಿ ಭೋಮರಡಿಿ 604/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 1743.00

277 ಶಿರೋ ದೋವರಾಜ ಶೊಂಕರಾವ ಇನಾಮದ್ಾರ 100/*/4 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 2279.00

278 ಶಿರೋ ಹನಮರಡಿಿ ತಿಮಮರಡಿಿ ಸಲಪಾಡೂ 517/*/2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 2025.00

279 ಶಿರೋ ಮತಾಜಸಾಬ ದಿಲಾವರಸಾಬ ಖ್ಯಲೊಂದಣಣವರ 824/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 2819.00

280 ಶಿರೋ ಅಪ್ಾಾಸಾಹೋಬ ಶೊಂಕರಾವ ಇನಾಮದ್ಾರ 100/*/10 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.30 2250.00

281 ಶಿರೋ ಗೊಂಗಪಾ ಪರಪಾ ಸಲಗಲ್ದ 137/*/1ಅ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.37 2775.00

282 ಶಿರೋ ಚದ್ಾನೊಂದ ಕಲ್ೂಪಾ ನಿೋಲ್ಪಾನವರ 266/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 3000.00

283 ಶಿರೋ ರ್ೊಂಕಪಾ ದೋರ್ೊಂದರಪಾ ಇೊಂಚಲ್ 76/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 3457.00

284 ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ರುದರಪಾ ಚುಳಕ 829/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 3680.00

285 ಶಿರೋ ರಾಚಯಯ ಸ ಪೂಜೋರ 473/*/5 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 1191.00

286 ಶಿರೋ ಹನಮೊಂತ ಗಿರಪಾ ಭೋಮರಡಿಿ 530/*/2 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.80 2996.00

287 ಶಿರೋ ಕೃಷಣಮಲತಿಯ ರೊಂಗಪಾ ಗೊಂಗನನವರ 326/*/2 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 2.00 7500.00

288 ಶಿರೋ ರ್ೊಂಕರಡಿಿ ಕೆೊಂಚರಡಿಿ ಮೆೋಟಿ 239/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 4425.00

289 ಶಿರೋಮತಿ ರೋಣುಕಾ ರ್ೊಂಕರಡಿಿ ಮೆೋಟಿ 227/*/4 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 2458.00

290 ಶಿರೋ ಗಲಳಪಾ ರೋವಣಣವರ 8/*/* ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.60 4500.00

291 ಶಿರೋ ನಾಗಪಾ ಈರಪಾ ನಾಯಕರ 146/*/*, 136/*/ ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 3000.00

292 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ೂಪಾ ಹಾರ್ೋರಿ 454/*/1+2+2+ಅ2 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 7500.00

293 ಶಿರೋಮತಿ ವನಿತಾ ಕಲೆಮೋಶ ರಲಗಿ 55/*/1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 7500.00

294 ಶಿರೋ ಮಹಾೊಂತೋಶ ಸಲೋಮಯಯ ಹರೋಮಠ್ 85/*/2 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಸೋವೊಂತಿಗ 1 0.29 2175.00

295 ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ಬಸಪಾ ಪೂಜೋರ 29/*/3 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.31 2325.00

296 ಶಿರೋ ಬಿೋಮಶಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ದಳವಾಯಿ 54/*/3 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.60 4500.00

297 ಶಿರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ ಇೊಂಚಲ್ 54/*/3 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ ತೊಂಗು, ಬಾಳೆ 1 1.20 4500.00

298 ಶಿರೋ ಕರಪಾ ದಲಳಪಾ ರವದಿ 323/*/1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.40 3000.00

299 ಶಿರೋ ರಾಮಪಾ ವಾಲೆಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 78/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ ಬದನೆ 1 1.20 6859.00

300 ಶಿರೋಮತಿ ರುಕಮವಾ ರಾಮಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 71/*/1 ಸವದತಿು ಪಜಾ ಬದನೆ 1 1.00 8141.00

301 ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಶಿವನಪಾ ಮಾದರ 62/*/6, 63/*/4 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.70 6300.00

302 ಶಿರೋಮತಿ ಯಲ್ೂವಾ ಹನಮೊಂತಪಾ ಹುಣಶಿಕಟಿಿ 187/*/5 ಯರಗಟಿಿ ಪಜಾ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 0.40 7200.00

303 ಶಿರೋ ಸದಪಾ ಹನಮೊಂತ ಹರಿಜನ 340/*/2 ಯರಗಟಿಿ ಪಜಾ ತರಕಾರಿ 1 0.75 6484.00

304 ಶಿರೋಮತಿ ಯಲ್ೂವಾ ಮೆಳೆಪಾ ಮಾದರ 47/*/* ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.30 1916.00

305 ಶಿರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ ಸದಪಾ ಹರಿಜನ 340/25 ಯರಗಟಿಿ ಪಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 8100.00

306 ಶಿರೋಮತಿ ರೋಣವಾ ಹನಮೊಂತ ಭಜೊಂತಿರ 114*/6 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 3600.00

307 ಶಿರೋಮತಿ ದುರಗವಾ ಗೊಂಗಪಾ ಭಜೊಂತಿರ 114/*/11 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 3600.00

308 ಶಿರೋ ಫಕೋರಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ದಲಡಮನಿ 332/*/2 ಸವದತಿು ಪಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 8750.00

309 ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪಾ ದಲಡಮನಿ 332/*/1 ಸವದತಿು ಪಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 1.08 7938.00

310 ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ಬಿೋ ಲ್ಮಾಣಿ 47/*/2ಬ2 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 0.70 6300.00

311 ಶಿರೋಮತಿ ಫಕೋರವಾ ಅ ಬಡಪಾನವರ 684/*/1 ಸವದತಿು ಪಜಾ ತರಕಾರಿ 1 0.80 4815.00

312 ಶಿರೋಮತಿ ಸುವಣಯ ರ ಬುಳಿನನವರ 684/1 ಸವದತಿು ಪಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 0.87 2973.00

313 ಶಿರೋ ಭೋಮಪಾ ಕಾಳಿ 330/*/3 ಸವದತಿು ಪಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 0.55 2376.00

314 ಶಿರೋ ಅಭಷೋಕ ವ ಸಮಾಮರ 256 ಸವದತಿು ಪಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.40 3600.00

315 ಶಿರೋಮತಿ ಅನಸಲಯಾ ಸಲೋಮಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 71/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ ಟಲೋಮಾಯಟಲ 1 1.20 10800.00

316 ಶಿರೋಮತಿ ಕಾಶವಾ ವಾಲೆಪಾ ಲ್ಮಾಣಿ 61/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ ಟಲೋಮಾಯಟಲ 1 1.20 10800.00

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ 
ಯೋಜನೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ



317 ಶಿರೋಮತಿ ತುಳಸವಾ ಲ್ಮಾಣಿ 75/2 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ ಬದನೆ 1 0.40 3600.00

318 ಶಿರೋಮತಿ ಮೊಂಜುಳಾ ಪುೊಂಡರ್ೋಕ ಲ್ಮಾಣಿ 75 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ ಬದನೆ 1 0.80 7200.00

319 ಶಿರೋ ಸುಭಾಸ ಶಿ ಹಾಸಟಿಿ 151 ಸವದತಿು ಪಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 0.14 1260.00

320 ಶಿರೋ ರ್ೊಂಕಪಾ ಗೊಂಗಪಾ ರಾಠೆಲೋಡ ಉಫಯ ಲ್ಮಾಣಿ 250 ಮುನವಳಿಿ ಪಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.69 2576.00

321 ಶಿರೋ ಅಜಜಪಾ ಕರಪಾ ಕಳಸಿ 233/*/* ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.63 5000.00

322 ಶಿರೋ ಬಸಪಾ ಕ ಕಳಸಿ 233/*/1 ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 0.74 5000.00

323 ಶಿರೋ ಹುಚಚಪಾ ಮಲ್ೂಪಾ ತಳವಾರ 328/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಪ.ಪೊಂ
ಈರುಳಿಿ, ಪೋರಲ್ 
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ

1 1.00 9000.00

324 ಶಿರೋ ಸಿದದಪಾ ಸದಪಾ ಗುೊಂಡಪಾನವರ 431/*/* ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬಾಳೆ 1 1.00 7000.00

325 ಶಿರೋ ಲ್ಕಕಪಾ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಜಗಮೆೈನವರ 386/*/1 ಯರಗಟಿಿ ಪ.ಪೊಂ ಬದನೆ, ಬಾಳೆ 1 1.00 7362.00

326 ಶಿರೋ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಾ ಶಿವಪಾ ನರಗುೊಂದ 243/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
S.R Agrotech 

Chaff Cutter  
1 19200.00

327 ಶಿರೋ ಶಿವಪುತರಯಯ ರಾ ಅಮೊೋಘಮಠ್ 453/1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ
S.R Agrotech 

Chaff Cutter  
1 24000.00

328 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಮ ಮಾಯಪಾನವರ 48 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
S.R Agrotech 

Chaff Cutter  
1 24000.00

329 ಶಿರೋ ವಸೊಂತಗೌಡ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 46/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ
S.R Agrotech 

Chaff Cutter  
1 24000.00

330 ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ರ ದೋಗಾೊಂವಿ 153/*/* ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ
ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 7 

TO 9HP
1 36000.00

331 ಶಿರೋ ಆತಾಮನೊಂದ ಬಾಳೆೋಕುೊಂದರಗಿ 79/*3 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ
ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 7 

TO 9HP
1 36000.00

332 ಶಿರೋ ಈರಸೊಂಗಪಾ ಬ ಮಾರಿಹಾಳ 68/*, 148/1,3 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ
S.R Agrotech 

Chaff Cutter  
1 24000.00

333 ಶಿರೋ ನಿೊಂಗಪಾ ಬಿ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 878/*/4 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ
S.R Agrotech 

Chaff Cutter  
1 22000.00

334 ಶಿರೋ ಶಿವರ್ೊಂಗಪಾ ಸ ಕರರ್ೊಂಗನನವರ 859/*/1 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ
S.R Agrotech 

Chaff Cutter  
1 22000.00

335 ಶಿರೋ ಬಾಬಾಸಾಹೋಬ ಹವಾಲಾದರ 142/*/2, 197/*/7 ಯರಗಟಿಿ ಸಾಮಾನಯ
S.R Agrotech 

Chaff Cutter  
1 16000.00

336 ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ಚಲ್ವಾದಿ 960/*/2 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ
S.R Agrotech 

Chaff Cutter  
1 24000.00

337 ಶಿರೋಮತಿ ಚೋತನಾ ಅಜಿೋತ ದೋಸಾಯಿ 166/*/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ
Improved Weed 

Glass Cutting 
1 15800.00

338 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಪರಮೆೋಶಾರ ಕರಿೋಕಟಿಿ 114/*/4 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ
Fortune Agro 

Impex 4Stroke 
1 8000.00

339 ಶಿರೋಮತಿ ಉಮಾ ಶಿವಪಾ ಸತಿುಗೋರಿಮಠ್ 467/*/4 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
3HP  Chaff 

Cutter  
1 19175.00

340 ಶಿರೋ ರುದರಗೌಡ ಗ ಬಿಕಕನಗೌಡರ 735/*/1 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
3HP  Chaff 

Cutter  
1 19175.00

341 ಶಿರೋ ಗದಿಗವಾ ಹ ಮಾನಮಿಮ 48/*/10 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
3HP  Chaff 

Cutter  
1 19175.00

342 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ನ ಮೆೋಟಿ 25/*/1ಅ ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
3HP  Chaff 

Cutter  
1 19175.00

343 ಶಿರೋ ಶಟಿಪಾ ರ ಬಸಳಿಗುೊಂದಿ 71/*4 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
3HP  Chaff 

Cutter  
1 15340.00

344 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಮ ವಗಗರ 242/*/12 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
Mechanical 

Reversible 2MB 
1 39000.00

345 ಶಿರೋ ಅಜಜಪಾ ನ ಗಲೋಕಾಕ 715/*3 ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
3HP  Chaff 

Cutter  
1 19175.00

346 ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ ಸ ದಲಡಮನಿ 86/*/1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ
Power Sprayer 

20ltr Knapsack
1 4500.00

347  ಶಿರೋ ವಾಲ್ಪಾ ಹ ಪಮಾಮರ 240/*/1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ
Power Sprayer 

20ltr Knapsack
1 4500.00

348 ಶಿರೋಮತಿ ಯಲ್ೂವಾ  ಹಲ್ಗಿ 232/*1+2+3ಅ1 ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ
3HP  Chaff 

Cutter  
1 7435.00

349 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಾ ಗದಿಗಪಾ ತಳವಾರ 384/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
3ಹಸಚ.ಪ್ಪ ಪವರ್ 

ಟಿಲ್ೂರ್
1 19175.00

350 ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ಗೊಂಗಪಾ ಮುದದನಗೌಡ 252/2ಪ್ಪ ಸವದತಿು ಸಾಮಾನಯ
3ಹಸಚ.ಪ್ಪ ಪವರ್ 

ಟಿಲ್ೂರ್
1 19175.00

351 ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಚ ನಾಯಕರ 791/*/2 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ
ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 20 

ಹಚ್.ಪ್ಪ
1 100000.00

352 ಶಿರೋ ಸೊಂಭಾಜಿ ಶಿವಾಜಿ ಶಿೊಂಧೆ 428/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ 

ಘಟಕ
1 400000.00

353 ಶಿರೋ ಮುತುಪಾ   ಪೂಜೋರ 80/*/* ಮುನವಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ 
ಘಟಕ

1 300000.00

354 1 2.00 4800.00

355 1 1.60 13475.00

356 1.60 12000.00

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ 
ಯೋಜನೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯೊಂತರಣ ಯೋಜನೆ

RKVY-ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ RKVY-ಯಾೊಂತಿರೋಕರಣ

RKVY ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ RKVY ನಿೋರು ಸೊಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ

ತಾಳೆ ಬಳೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಶಿರೋ ಅರವಿೊಂದ ಬಾಳಪಾ ಏಣಗಿ 395/1 ಮುರಗಲೋಡ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ











































638868015870 1069101027661

457959915041 17188560509

980699888311 5948101000096

417954655004 54052072610

365893911645 1003310010003130

681500534958 82960500000396

631961226618 82960100002012

234680985877 59250100000660

577025868752 62346092512

940501945814 192500102452501

574468533051 10809618141

981051219142 289201500445

917508182142 89048963227

236680217858 89084564537

652083662153 89007826971

534766495618 89079460909

595437172127 1069101013984

579067776818 3864101002036

402416233062 374502010008302

652250248782 17130021620

587327918392 89100512470

645278033867 1069101021715

694690644522 36363780581

340847304465 3191360171

304866527063 89087569893

509504120532 192500101003201

700785627633 520221001663777

942068786375 17188060765

652730888188 17218462669

951313502306 374501010033201

389920487876 89115122804

813966985488 3864101006009

837134670668 89113975184

788073937529 1165110110052090

991416313049 5362250037876

828395246866 1069101027933

795942930344 374402010017047

484391204076 89118400325

387940049184 89117940634

347376523319 374402010017007

664397831556 15070200003396

499373169992 5362250041081

799613879148 89108113445

752031689220 89123336666

483158277081 3864101006624

311075079883 8911763366

909608926025 39069972457

806113057180 89113404201

ನೆೋ ಸಾರ್ನರ್ೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ

ಆಧಾರ್  ಸೊಂಖ್ಯಯ ಬಾಯೊಂಕ್  ಖಾತ



375595524153 1165110110053010

991773932253 89113876490

98394530572 1165110110052750

369628278723 1165110110052740

759252048559 374402010016991

857292752525 1165110110052750

738826491285 1165110110052740

304927214337 1165110110052740

553579704677 1069101028342

375201010280159

827586467939 89118465792

514585058602 89128530680

966757618312 89128540270

626674198291 1069101028455

609954468709 10699101029397

8183070001216

506127621091 89110108703

642249415967 11157113287

809396067806 15070100059753

619748868545 32700101039447

311706553859 17175543249

266950822399 11157072340

770286559535 17218452673

454162531201 374402010004829

534969306553 374402010009893

266566458147 1069119000815

17168514579

620547770587 374402010011609

3105251408

991416310349 5368190000020

430521665366 89128491312

330546621654 650501704318

612829060430 520101239751988

856319470136 05362250004723

558282715967 05362200150519

822209878695 05362210003531

893176438417 05362200031507

512716170727 289201500378

318974346120 5362200037358

933270994576 1069101012957

570982444974 2732500100144900

449386172083 1003410010001246

796970030094 1003410010004894

311706553859 17175543249

805382768051 10809617523

788351870751 17175518520

957547755345 17175529166

325863120571 192500100270901

209026489442 15070100077227



587347432577 11157113979

958005385941 375202010320188

725619415419 89067962506

595765113882 32702101000528

441022930273 327702101000319

525925338436 520101239717070

529192262228 32700101001151

209026489442 15070100077227

360176494451 192500102499901

841336192261 32702101002810

578891769167 11157034485

403891734261 17189030977

603411076678 89099845523

345015271066 89087718804

808807713803 89044858706

361496780479 17189031766

916313517228 17189587509

934026851086 89045015345

719420680235 89005695814

655104898513 89009567162

675632606057 89020879007

447899544101 17189532898

717365671467 17189546562

793666418500 31489392375

414985757494 35805841917

829229968677 89063450194

451767128835 89017260040

246843645333 89058774374

940826293293 32310001003056

89006194453

89028728084

89079461062

864202309413 375202010001391

401785542380 89030667375

818835818260 17189540901

412762139734 89023854105

559618742471 89049446345

546589714694 3864101000986

544808072669 89044877853

459609338795 3864101000954

854808184827 52010253492637

490124428427 89064803504

742062213215 17189573947

962317402603 536220145515

552642339824 89018240793

419822104240 89069173803

427504958474 192500102730601

713462891776 17188131127

500928759065 89057094877

604622039304 89111605115

428276114743 89061034458

218009935388 31700622039



325651438266 17189011933

270831670246 17175532667

652730888188 17218462669

266742297634 34321618759

592682390794 30125904693

886340550463 9980110036839

237523460421 30303030041

652164899133 520101265708504

966187175506 89068059909

562496088471 89123434824

752031689220 520101268976258

816137797196 89035356478

387755450872 50100368641420

214223952208 50100308404268

392923819521 50100265041723

466532801180 33566165103

461856037458 50100056284997

550451503444 50100216949787

985618187321 17217059400

347376523319 89081936000

693756352477 89063954497

970644631404 50100368642357

252087727466 89016310505

863080964132 50100368637995

50100323676100

650505030950

726793288492 89112800238

581544648012 17217062402

366660293367 192500102617301

340087021332 11157110424

721691052489 89014055589

625384432958 17218493631

797153799544 19250010229780

893357359706 17188089106

667732009886 89049660437

300846168407 1069101021985

646789062143 1069101015520

260553302097 89082832443

682566728810 17218481659

229553277108 89063376435

706355437432 89056920374

999068479554 17190541559

947150365467 89054774924

703420353205 17188115208

315510109108 17188103075

642882878079 17188043401

989699667726 17189618314

251413740084 89107849464

727335613426 9144108001744

366832936397 17218492322

466197304630 17218454206



516227342108 9144108001616

390988724038 1069101002846

525198711012 89051385670

858781769825 89058099976

905917218276 9144108000766

725002538055 1000349

643127347053 3864101001530

831093121740 35797274237

707785963373 36682106731

977615646598 1069101027654

513530982922 32700101039390

428276114743 8906132258

917535736087 17188130292

744610293979 11157043557

436947332441 17188059716

770266918836 33276947995

682461334298 520291020706915

309533611252 11157028595

390875576837 520291020691713

472917897820 520291020726533

594026996115 32700101033189

275198094015 520101239643441

251846498240 33955826505

796278186991 520291020690873

476197015383 323100101002801

864864170397 17189552554

470783866875 9144101000433

595452501027 89012305486

830967606339 89016696361

689083115126 17189578436

903459799454 3864101000725

715325065547 3864101001821

679873550504 192500102876101

368754736623 106910102437

377581308669 34241335666

709742872108 89064087589

579067776818 384101002036

350720085181 89076444437

376812485220 17189566248

245685740497 70110001192

880949832283 8906489923

355731408649 89054343251

661304924307 9144108000877

361388037402 5201012369291

486362006512 17218444516

867933534532 70110001192

432535579469 30603444723

335915492131 17188539328

490124428427 89064803504

709624658654 17175514387

863080964132 64015781402

560131000129343

59250100002662



906188999786 17189561035

259338617847 89057712987

895613275758 31933786388

961734446488 650501502003

676192887256 17189541994

831709004983 17188547078

256508114730 35783805095

530672841591 70110001192

450596436307 89097413265

654741604074 17189597743

658782840497 17189055461

229795473659 89055113963

270151915059 89056536524

67005767517 37143202820

699656615122 35797696408

357234156076 3864101000142

236777348595 890101467877

849448628617 89025369536

337355912251 64130564439

619072219201 89093525723

247729844085 17188097505

650620654392 89018739086

972331637517 192500102005301

274770414554 192500101692701

564691285743 38641010756

326461387854 17189065286

247632779537 17189041210

979612085861 17189602960

887975774845 17189035273

285915327661 5362200084080

514249330348 89098846276

252557995881 89062057432

434985725033 64015781402

447099001574 64015781402

955521558452 64015781402

875236683982 64015781402

719898600034 64015781402

923065922376 64015781402

984147411319 64015781402

555064173055 64015781402

238554075154 64015781402

436971877244 64015781402

563623811760 5082200328503

550081709683 520291020701506

212572630769 560101000090161

171390024451

969329982520 17148540841

64143244212

209492649533 17188043241

581672931605 17217062388

489117893018 9218900139131110

581672931605 17217062388

769151964844 9218900139131110



657636756171 9218900139131110

906632705231 9218900139131110

784264032034 9218900139131110

920904711335 9218900139131110

413110182661 9218900139131110

423975285645 9218900139131110
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4406 86423525 5081400001104
5302 9279 6442 5081400001104
5019 3543 1679 5081400001104
2460 0895 9908 5081400001104
8946 8157 3255 5081400001104
3411 8624 5992 10551444740
9933 3470 4633 5081400001104
9191 8463 0535 6202500100318500
7434 5988 3270 6202500100318700
9292 9569 6363 20049502018
4083 2898 0228 5142200036806
7592 9480 6161 17062074589
6297 0646 7270 89068208874
2937 3386 3661 17177542595
2985 7318 4044
9955 9117 0600
4177 6395 9144 5192200013542
3426 4896 1953 110210110000414
7040 7768 8060 17028047716
3342 1786 8154
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6729 8095 6525
5635 3022 6269 17028064720
7667 4305 0798

6271 6452 6979 520101226705540
4484 0607 3583 17028021866
3603 4514 5594
8206 1460 1479 9242500100002700
9165 6494 6510 17015059158
8038 0239 7141 17028022145
2416 4825 5282 520101257526753
3235 1664 3984

6000 6067 0139
4630 8365 2280 36231144080
9684 7663 4739 30977544844
7728 3011 7947 30977544844
9969 5840 1593 35550334210
5374 8181 7877 5081400001104
4607 7918 9210 5081400001104
9318 2762 1471 5081400001104
6473 1554 1664 5081400001104
2606 2778 7953 5081400001104
9175 6582 8052 7460200000215
3749 2817 0273 NILIN4055
3460 4055 3813 7460200000215
5632 8097 7137 10551444740
7680 9967 1003 10551444740
4098 6867 3133 35550334210
9059 7019 9352 35550334210
6208 5086 5771 35550334210
5317 2995 5589 510101005086751
9331 0197 8807 510101005086751
6032 9932 0978 510101005086751
8142 0290 7279 510101005086751
2672 1982 0177 36231144080
7385 6509 7926 36231144080
7072 0457 8513 36231144080
8489 7288 1990 36231144080
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577943034340 05081400001104

876519911883 05081400001104

532193441744 05081400001104

826164030195 05081400001104

918737437189 05081400001104

761289850726 05081400001104

726949924458 05081400001104

220764259667 NILIN4050

950791997235 NILIN4050

804420276400 NILIN4050

442767960055 NILIN4050

697014187780 89067310979

593903622169 17174060954

571044414178 17174059326

388049643946 89111507763

452439454194 3058101010003022

666718179123 8908939337

440708954713 17174044922

667575003408 17174032020

916473956259 89038532511

201403121501 17174058447

812567366222 89044741210

659651427338 1003910010004280

648774571205 89031100906

691837763124 89046255820

985851064458 17174052105
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913626145324 17174113921

776305078538 17174036524

863571480429 62349160296
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727383454093 6202500100351301

519104551879 89003351579
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588155707434 50200013955757

978208898750 00362320012310

657742854621 00362320012310

597977502824 89077355283

263613518892 17174042142

324773274259 33015068628

310249385756 89005063033

839926334017 89100620258

418737850347 17174075440

658200183402 5632250012648

937722680119 50200013955757
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377884249358 00362320012310

456724995723 17186581102

284555646932 89054567566
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430700899000 17186693702

761289850726 89055143750
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402547084073 05072200037090

915532772448 0507220002707

642818864068 17192018059

274566286228 17174039569

428422378827 374762010113116

702052545092 17174074967
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586361560285 0541101022029

287209035131 05092200214481
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324950560500 89124545126

462608046149 520101266130922

254334042457 3035101008104

450829073043 89118479089

656758237271 89036854246

691387143381 32990100000216

557198049365 17186627274
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239065369282 89009812037
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395582676325 89016561741

688192548917 651001700718

991247186873 37667428413
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462107766953 37470210114431
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472170570424 1007065671

981765922677 89094774586

667575003408 17174032026

389076610572 916020049495502

792531640451 916020049495502

496879072920 916020049495502



208163903779 916020049495502

953716704729 916020049495502

622477294770 916020049495502

664291644281 916020049495502

772151106623 916020049495502

746601240753 916020049495502

554640294938 916020049495502

505953956001 916020049495502

887329399127 916020049495502

261424395410 916020049495502

834097604424 916020049495502

354293335631 916020049495502

623269791468 916020049495502

430700899000 916020049495502

477960021248 916020049495502

584101298185 916020049495502

939795855997 916020049495502

681836802657 916020049495502
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372224520326 3008101010009698
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7190883507358 3037101010001046
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360037076860 89052553226
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532982214493 200603130001136



825760580283 200603130001137

306440219309 200603130001156

220427396309 200603130001165

962067998767 200603130001333

670964436193 200603130001061
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348433575874 200603130001040
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312136538153 50200013955757
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479979585792 89033913148

927279510371 89108214557

543930163631 89047927519

910866037932 3039101010006080

937497958841 17175063251

8644111655564 89033950805

866171973316 520101252404374

865503183270 17175119354

756322432198 200620011000517

5957245651171 2006200110001321

994457633925 2006031300001336

470938137441 916020049495502

760928468642 89065908175

719533026162 17154013849

946577240404 89006203130

946577240404 89006203130

913020037367933

686332347829 89065098125

834502783342 31053020402

866171973316 520101252404374

370938347026 5052210001967

496541516046 520101250298438

704206817136 52010100010117

758953182094 05032200005743

452067617854 013500101013556

804963745570.00 10186061160

624380473432.00 89026280204

700204850541.00 89063135808

937678312541.00 36324407478

614090067623 1832101009861

788263452332 3052101010005840

78822322043 6188249131

735237459672 1832101020213

1832101005185

771947180702 10062191032595

935248786540 3046101010003720

654686689646 3047101010011311

492625797067 3047101010021501



220148483406 17180054023

779191698062 89026280146

875138909449 89029748996

595341216336 3046101010013614

274348020619 10818235044

251318020759 *3054101010005634

272441164679 17207572877

624515391798 *3054101010002971

858120307250 3046101010001700

795783712933 3046101010002010

203080850739 89048164587

705776416583 110310110001961

904530135362 5112200118483

650357765540 2763101005658

322585242019 17181035974

587245246894 3054101010001330

579534148463 89097773704

541002515796 89056385620S

281214105091 677101011749

687749289900 17180568379

884343568347 17181011691

353495110875 2763108010254

217683759425 3053101010002800

588307674831 520101260733718

974027218741 374802010358926

477696705539 89099561540

637177209808 33640164579

931135376500 374802010354337

432869571774 1720104000071910

956118684436 2763101004430

921219760986 183210800199

921943516672 677101000460

771947180702 10062191032595

17186081711

3049101010006340

619026313654 369601000001646

369473145496 89057901316

424139107735 1992775426

382507939193 2763101015206

206845576998 17178511554

249028104021    17180082448

727318826048    3.0511E+15

739261684223    10062766592
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240360316530 89056594768
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261425957455 2763108010063

791487187157 3056101010003310

737836242619 10817982519

547766131598 2763108009764

614090067623 1832101009861

563064790516    89031874585

217275371274 0676101013186*

882582759122 *

496541516046 520101250298438    

213750582594 17180019102    

882613923449 89045737359    

888990878469 776975984    

607693276138 374802010354314    

633938502194 3049101010000440    

468712218625 33906850070    

57471351 3049101010010730    

466696369721 17180031038

260902257695    31940033117

581516854908    17180054476

590283654660 11127336811

991504810935 302501003060

935789541908 35095326386

628723682470 1992778802

922743780309 1006219102917

408615041803 17178584273

372866576506 17178545528

353624525330 3049101010009050

813395812851 17178520137

324250361725 3049101010011920

364363250167 89038059007

868023232164 17173563835

549009563277 17178543950

824076558242 3049101010010190

406883611893 89108942155

218520461654 5632250006898

311041120141 1240104000054030

894224400168 1240104000017850

555198401774 1720104000070600



803539345624 911010002672667

466000675907 1720104000070720

929697491248 1720104000070670

437746481476 5102200127164

365447413818 302501006570

492687825033 1720104000070680

303812046615 89023101183

789049462881 5030020042193

765412583849 3047101010016950

690613155403 89069222854

923753622545 5802200024459

795900520625 89008884514

946708593255 17173625919

323577488879 89056157569

430636756890 89049694581

785271647169 3047101010006310

994307170011 520101198902294

463380895733 5632200024390

670308250664 31796414039

428814473612 5632200000828

851875650741 5122210018550

31991502626

38304088855

5632200004921

5030020051503

5122200060009

3050101010007090

5632200007816

364017513235 89020344727

2600 4390 0986 17178534220
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8171 9534 7506 1240104000032110.00

7811 4270 3312 200703130000055.00

4008 8796 8892 30977544844

6509 4356 1630 200703130000041

200703130000044

8916 3441 6500 200703130000049

200703130000054

7867 3652 4181 362320012310.00

9608 2770 4529 362320012310.00

369881067214 362320012310.00

2093 9543 7903 362320012310.00

362320012310.00

8665 9833 6870 362320012310.00
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858120307250 3046101010001700
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956520646073
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551981788442 64015781402
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444918619233 30977544844
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244271696647 89070843265
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484991719538 369601000001503

895792951375 1240104000014395*
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377726273450 89016539942
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937260559753 89015568919

457234958395 89064854221

758603409095 36489046055

273365841361 3751020001988

988544201803 17174077935

957409987785 3058101010004969

660576388000 17192011531

982721740790 17056532005

677151537834 38584898868

599138791253 35550334210

654255888678 0581400001104

755662858209 0581400001104

377472803818 62349160296

888335283126 0036230012310

644538413688 38584898868

394355807043 08043070002371

807125600833 0036230012310

2601954014261 08043070002371

732501863777 08043070002371

428533465416 08043070002371

439576968248 08043070002371

475878874752 08043070002371
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1112078279 1003800004294

524394881080 17199617090

980539420037 375802010010039

263488472350 560931000601711

780157993030 11120432852

954374655812 17215039032

956741644907 17191541162

423387774356 520291019988813

436611998611 30262737065

642820036662 1706020620

876014296478 5152210094420

- 6202500100153701

561075778448 030354569980

489306046498 652401502476

970606232662 62025001003337010

249828765146 6202500100317401

685254329057 6202500100317701

618067366677 6202500100154401

435939596375 652401502452

743411942549 6202500100316301

817949440476 652401502354

366624088312 00000030977544844

856221962908 650014071853

731045294702 650014071853

630941271990 650014071853

708389085023 650014071853

861750522018 650014071853

856688177298 652401502447

9101209186591748 652401502477

901041279786 6202500100316201

581313310419 6202500100316901

921861929520 6202500100317001

929487578963 6202500100316401

889256550951 652401502462

828123119261 510101005086751

91425787562 510101005086751

342172401268 00000010551444740

308897827845 3082101010001305

737725423693 3082101010000474



758765504111 652401502363

804797955811 00000030977544844

937030466294 00000030977544844

624197802696 00000030977544844

927222403950 00000030977544844

219977555246 00000030977544844

352161969870 38584898868

641563024993 38584898868

670843180256 38584898868

402105265044 38584898868

353457673076 38584898868

312701020935 38584898868

- 652401502345

206748095672 00000010551444740

508443557194 00000010551444740

270355346999 00000010551444740

845647169008 00000010551444740

997971081139 000035550334210

298188476987 00000030977544844

972242035900 00000030977544844

583807412926 00000030977544844

656756735957 00000030977544844

842897658361 00000030977544844

312166849799 00000030977544844

485352794672 00000030977544844

348075002858 00000030977544844

774955674831 00000030977544844

887044077597 38584898868

567115141595 38584898868

642207343456 38584898868

70215116393 38584898868

732921588580 38584898868

692478762277 38584898868

805994109948 38584898868

515945757505 510101005086751

703474389129 510101005086751

803823946249 510101005086751

655991145896 510101005086751

499425723796 510101005086751

339248131878 510101005086751

364579823773 510101005086751

732912506484 510101005086751

490485211795 00000030977544844

697480038404 00000030977544844

629095550397 00000030977544844

208108668678 00000030977544844

526087641405 00000030977544844

462566057657 00000030977544844

817528028589 00000030977544844

487795350580 00000030977544844

924290134988 00000030977544844

714244855097 00000030977544844

394080545172 00000030977544844



381988204049 510101005086751

686999144723 510101005086751

423387774356 510101005086751

390365392406 510101005086751

766739167459 00000030977544844

675567384864 6202500100317901

225266794140 520101230060486

850188159156 6202500100316501

893359737202 030354569980

466660804254 6202500100030101

626469923298 510101005086751

647751727033 00000030977544844

268980037658 00000030977544844

295493174205 00000030977544844

493407519801 00000030977544844

652847680994 00000030977544844

571463239501 00000030977544844

59268503136 00000010551444740

254492274027 00000010551444740

932589078970 510101005086751

280550906942 00000030977544844

248987330327 00000030977544844

439378160391 00000030977544844

786549736586 00000030977544844

864347005603 00000010551444740

470377303613 00000030977544844

926687331503 510101005086751

279395206471 000035550334210

500774528085 00000030977544844

236555714394 000035550334210

661552784217 000035550334210

510101005086751

878745424714 00000030977544844

956741644907 00000030977544844

706219148753 00000030977544844

560879570770 00000030977544844

471641442518 00000030977544844

670972867928 00000030977544844

551762223635 00000030977544844

817528028589 00000030977544844

6090238157505 652401502444

425352474023 030354569980

965267071060    8901905086-8

971449956792    34537140457

835302281508    05152200153970

495749625377    17199533414

787555728611    89071616968

394080545172    31870547520

755975559075    520101218933076

562043975450    1719961384-5

957189083274    05152210071689

337249859110    3085101010008003

695453030215    05152200041183



664839547007    89003804882

773422608622    30319353044

977681970430 34492113942

403565590812 3085101010018613

218928603231    89003804882

21568530043 36815038636

528191351141 2917011042816

474678031226 375802010008265

839374596407 375802010008265

856549962206 34836362628

829169322619 375802010008265

468541351712 069101023276

350540180737 520101197164451

929006504381 3085101010019600

912387614315 17056043332

643687564069 17055027366

352689443370 3085101010019665

529513031391 11120371422

474964278242 520101197164230

917021208977 3085101010019631

952052882418 05912200000900

830212685239 89114114442

912387614315 17056043332

421317969298 520101218905889

677488956214 001000004494

228190930686 89061676769

921565655144 17217297468

785305457693 0691101026963

819571370986 30881439927

659566065970 89035907824

839744277839 11120428993

839744277839 05152250022207

5.31943E+11 20247699949

447475919200 17217297264

943646211817 64209250812

436611998611 30262737065

876014296478 5152210094420

467117021455    89085601615

- 89088371121

- 05172200100863

- 4639101006571

447985980193 0517220010844

929621051289 89024401471

913079998815 89035152736

230232562393 05152250037512

540062515221 05152230004763

514152448001 171800101002538

227329782586 17056048692

229099884954 17056032342

414704560426 0691101026921

909799072110 89100626501

483294359060 34885742806

375474480863 35814184416



342844060097 1719963505-3

363135914394 36096168171

608190298569 31529494920

290886809330 17210547960

375636690973    3088101010009057

711532311607    3088101010016345

460688727009    89049862183

715151774053    05952610000015

360764001860    64170703054

810311858453 64158374651

217889216377 64158374651

575241779178 64158374651

519211051909 64158374651

211979395722 64158374651

279092369117 64158374651

931235437966 64158374651

710028787400 64158374651

931116545021 64158374651

637162451160 64158374651

933102362483 64158374651

560831425695 652401502032

528191351141 3393633614

628239288849 916020049685695

569167645824 916020049685695

855671475554 916020049685695

454275103710 916020049685695

310021755703 916020049685695

582000014335 916020049495502

372768300758 916020049685695

451869068042 916020049495502

884431881258 916020049495502

399946967612 916020049495502

842228116856 916020049685695

205924756912 916020049685695

334749777673 520101230060893

971589935909 30228009933

532593843552 6.91101E+11

37602010009142

17014503856556847440487











































ತಾಲ್ಲೂಕು : 

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟು

ವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 115/2,115/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.54 0.52325 9856 6914 0119 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 22 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 0.69439 8999 6707 2218 1190 0217 4400

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಟಿ.ಧನಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಂ ಜಿ 19 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗ್ಗೆ 0.40 0.21400 3609 4630 9727 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮಮಯಯ 30/2,30/6,30/7,30/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.60 0.48450 .2519 2294 7500 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ 60 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 0.77 0.74900 3263 2728 4948 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಭಾಗಮಮ ಕೆಲಂ ಶಿವಶ್ಂಕರಯಯ 173/4A2,173/4A3 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.17 0.12800 3702 0006 5797 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ 100/7,100/11 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.78 0.39320 8166 0334 5077 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ 100/6 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.58 0.35400 8202 0375 2013 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 76/6,75/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.82000 7856 4880 1388 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಯಯ ಟಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 85 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 1.60 1.55000 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್.ಬಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ 81 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.20451 8855 9622 3780 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 191/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.45 0.45400 5532 5521 8500 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.60 0.63900 9378 4526 7067 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಹುಚಚಣ್ಣ 13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.95 0.95000 6393 3614 2633 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 25 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.40 0.40000 9832 3661 3685 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಲೋಕ್.ಎನ್.ಜೆ ಬಿನ್ ಜಗನಾನಥ 83/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 1.02986 3604 0499 2357 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 103/4B1A ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 1.20 1.19233 6663 8434 2513 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಗಂಗಯಯ  ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 37/1,25/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 0.73000 7133 3979 7160 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬೆೈಲ್ಪಪ 81/1,32/1,32/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹಲ 0.35 0.38500 4439 2517 4032 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮೋಗೌಡ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಹನುಮಯಯ 61/1,61/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.77000 7081 9383 0953 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿರೋರ್ೋಣಿ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ 145/1,138/2,138/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.37 1.14433 xxxx xxxx 1910 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಮಹಂತಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 16/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.60 0.55408 3396 3940 4815 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಸ ತಿಮಮಯಯ 30/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.44 0.45000 2769 3352 4264 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್.ಬಿ.ಸ ಬಿನ್ ಚನನರಾಯಪಪ 2/6,2/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.57 0.17957 6406 0958 3663 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗವಿೋರಯಯ 42/1,49/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.22 0.39900 4651 6965 2164 4562 5001 0095 0001

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಂಗಯಯ 4/13,4/14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.75800 2908 2057 3816 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸ 59/1,59/2,119/1.119/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.47 1.41600 2396 2592 4225 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೈಲೋಂದರ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ 49 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಶಿರೋಗಂಧ 2.33 1.05250 9166 5578 6074 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 26/5,26/4,26/2,26/7,22/10,22/12 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 0.82 0.27000 6108 7293 4455 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್.ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯಪಪ 11 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ  ಬಿೋನ್ 0.60 0.62332 5245 9285 0112 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 29/1,184/2,182/3 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.07 1.01000 6394 0077 5485 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೋಗೌಡ್ 27/3,183/1B,188/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.66 0.66500 6580 4462 0728 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್.ಟಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 63/9 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.67 0.67300 4603 6014 5381 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರಲಂಗ್ಗೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಬೆೈರೋಗೌಡ್ 85/4,85/5 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.43 0.33606 3743 2390 2837 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಬಸವರಾಜು 9*/3 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.49 0.53530 2691 8813 6198 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ 233 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 1.19000 58454 2464 6940 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಜೆಲೋಗಪಪ 10/1,1/11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.90 1.82900 9967 0316 0279 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನನಗಂಗಯಯ 69/1,70/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.64483 4405 7762 0801 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋನಜಗದೋಶ್ ಕೆಲೋಂ ಜಗದೋಶ್ 8/3,8/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 2.00 1.33860 7815 9488 7478 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂದಾನಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಬೆೈರಪಪ 4*/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.32184 7611 7082 5695 1122 5001 02456401

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಷಾ ಕೆಲೋಂ ವಿಶ್ವಂತರ್ 16/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.19330 5016 5196 2541 2008 7743 082

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ 90/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.25 0.23726 7225  3945 9208 0436 1080 2333 5

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ 22/5 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.45295 4913 3623 9951 1435 1040 0001 9549

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 79/1,80 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.41000 9167 0764 4315 0445 1012 40093

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸುಬಬರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಶಿರೋಕಂತ್ 71/6,70/3,41/4,43/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.90 0.43976 6753 3960 4742 6238 0495 746

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡ್ಡಚಿಕಕಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 81/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 0.30724 6928 9822 6324 1221 1100 03226

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಮಲ್ೂಯಯ 123/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.63900 8648 8266 7319 6190 03538 420

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಯಯ 4/1,4/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.53300 8304 2367 0408 4433 1010 00056

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕಣ್ಣ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ 61/3 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹಲ 0.50 0.54000 3295 8162 5799 0436 1010 3496 8

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಸುನಂದ ಬಿನ್ ರಾಮಮಲತಿಯ 61/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.43800 8957 0157 2837 0690 1010 43906

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಶೋಖರಯಯ 150/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.63900 9372 1475 5251 4562 5001 0003 5901

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದರಾಜು ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ 84,95 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.65 0.65970 4570 8500 2350 6406 3993 861

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜು.ಡಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ 112/1,115/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.44800 8740 5987 3685 3285 1010 03742

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 20/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.45380 2027 2162  0533 6254 101 0001 16

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಗಂಗಸಾವಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 17/1,14/2,13/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.50 0.30142 4600 1101 5468 0436 1010 15613

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 85/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.50 0.53520 9028 6308 7646 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ 24 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.31 0.93000 9225 4711 6565 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡ್ಡಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಯಯ 103/1,110/3 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.08 0.99274 6756 3506 0345 3285 1010 05402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಯಯ 45/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.29563 7288 3536 5718 1217 5100 000 110

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಶಿರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 94/3,93/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.11 0.96800 8478 4253 4998 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಯಯ 53/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗ್ಗಡ್ಡಡ 0.70 0.73000 7045 1342 9363 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮಣಿ.ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ 2*/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.50000 6702 8772 4353 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ 36/2,99/2,100/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 0.73000 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 309 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.83000 6655 5254 3794 64015781402

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡ್ಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲೂ:ಬೆಂಗಳಲರು ಗಾರಮಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ

I . ಕೆೋಂದರ ನೆರವಿನ ಯೋಜನೆಗಳು



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ 6/1,6/3 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.82400 8498 6821 1243 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗಂಗರಾಮಯಯ 164/2 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.80 1.70000 3893 1872 7940 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 70/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.82400 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು.ಡಿ.ಇ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 16/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.84 0.82000 8837 6063 2631 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮು.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 2*/11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.95 0.96700 5944 0626 5342 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ್  ಬಿನ್ ಚಿಕಕಗಂಗಪಪ 4*/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.52400 6395 9748 8804 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ 107/1,107/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.30 1.24600 6310 4076 4244 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಬೆೈಲ್ಪಪ 9*/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.61500 2178 7874 1904 2025 3427 659

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಂಬಯಯ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ಯಯ 145/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.51000 6718 0100 0133 01

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಮಲತಿಯ 42/1,42/5,42/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.10 0.22740 2170 0963 4269 1011 0100 0015 33

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಪಯಯ 48/2,37/7,38 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್,ಕೆಲೋಸು 0.45 0.49000 8764 5948 2072 4419.10100 0473

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಪಣ್ ಣ 39/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.53800 8227 6815 8169 4419.10100 0116

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲಂಬಕಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟಶಾಮಯಯ 61/2 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 0.73000 3587 4109 2801 4419 10100 1513

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲ್ನೆೋತರ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 60/5 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.69660 6473 9757 2260 0477 1010 15675

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ 40/11 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.32100 7303 7736 3569 0436 1010 28707

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಮಂಜುರಾಜು  ಬಿನ್ ಟಿ ರಾಮಯಯ 17/4,19 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.10 0.90360 4555 6009 3051 4562 5001 00022 201

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡ್ಡತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸದಪಪ 3*/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 0.71354 3952 6412 3194 1919 1010 15071

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋರ ಹಂಜಾಲ ಕೆಲೋಂ ಮೋರಾ ಸೈಯದ್ ಆಲ 14/1A ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.40 0.37126 4436 9450 4953 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ 64/1,64/2A1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 1.20430 9012 2327 7271 6717 0100 013436

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್.ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 31 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.65880 7937 9629 0187 3780 4407 124

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಚಲ್ಯಯ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 124 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.41200 7522 4647 3453 2419 2010 0007 08

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆಲೋಂ  ತಿಮಮಪಪ 21/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.50540 4138 9572 0417 1190 0136 9149

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಂಬಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 214/2,216/2,217/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.99534 5762 9911 9589 1190 0182 6404

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದದಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 98/1,109/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 1.00150 8907 8000 6849 0445 1010 25196

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ 14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.10 1.08900 3888 0959 1591 4734 1010 01963

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 16/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.97809 2692 4764 1158 6254 1010 00719

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಸುರೋಶ್ 202/2,202/3,202/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.54000 7524 4193 5561 2456 1015 07661

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಪಿ.ಜಯಶ್ಂಕರ್ ಬಿನ್ ಪಾತಯಯ 34/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.40 0.64500 7779 7533 4159 8401 1010 52568

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್.ಎಂ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಮಾರಯಯ 27/6 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು, ಸೋಬೆ 3.20 0.49000 2627 3373 8275 0436 1010 22360

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಕಮಮ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 43/6 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.31361 5587 1171 7702 0436 1010 34504

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಶ್ಕುಂತಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ 4/3,7/7,7/8,9/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.70 1.63926 6189 8505 9966 5201 0231 589367

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಪಪಲ್ತಾ.ಜಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮ್ಮೋಗೌಡ್ 13/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.40 0.33576 7163 5828 4109 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 263 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.85 0.87342 9857 8064 0594 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟನಂಜಮಮ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 20,96/2,19/2,101/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 1.50 1.44000 6587 5416 0084 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 87/4,87/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.87 0.54790 5998 7831 8108 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಕರಗಯಯ 9/*1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.55 0.22395 5103 2351 2013 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ 173/4A,173/B ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹಲ 0.16 0.12310 6146 9958 2740 0436 1010 38218

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಾಮಯಯ 2/*1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1.21 0.85400 6972 6480 5800 3887 6943 968

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಷಾ.ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ವಿಶಾವನಾಥ್ 16/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.60 0.30529 5016 5196 2541 2008 77430 82

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ನಾಗರಾಜು 204/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.46511 9847 3415 1924 4734 1010 02043

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ 237/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.60 0.45000 3861 2061 6384 9150 1000 6093 947

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಯಯ 32/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.38000 6530 5202 7721          2006 0158 172

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ.ಜೆ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನಸರಯಯ 118/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.36713 4830 6361 9819 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಯಾನಂದ್ ಬಿನ್  ಎಸ್ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ 120/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.35 0.39500 9597 7669 4033 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ನಾರಯಣ್ಪಪ 61/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.70 0.70709 4329 6768 6193 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗ್ಗೋಗೌಡ್ 76/1,76/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.10 1.05600 7817 5473 8266 64015781402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 39/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 2.00 1.53600 6005 0417 5103 5020 004762 1595

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಮಹಿಮಣ್ ಣ 43,40/6,44/8 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.65 1.16055 0436 1010 22918

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕವಿತಾ ಲ್ಂಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಂಕೆೋಶ್ 40 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.80 0.31680 5327 8861 2671 54021 27409 1

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಆರ್.ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಿ ರಾಜಶೋಖರಯಯ 17/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.60 0.61415 3518 9849 3924 6718 0100 0055 34

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ 83/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.10 0.57610 3266 5378 4095 0436 1010 32453

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 83/2,83/5 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.60071 6129 7694 5054 6748 1010 00864

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 11/7,4/4,4/3 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.60 0.26612 8864 3557 1761 12203 1000 01258

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಹನುಮಯಯ ಪುಟಟಯಯ 56/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.53632 9679 4688 3276 5572 50010 1648 601

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಶ್ಂಕರಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಡ್ವಿೋರಪಪ 188/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.39655 5707 3248 6845 0436 1010 29318

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು.ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 225/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.98 0.86223 7250 0776 5982 4894 10100 2995

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 110/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.97 0.52594 6223 7161 4611 5572 5001 0013 5601

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಮ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 70/5 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.43867 2286 7835 2191 5403 5653 584

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 55 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.40 0.12282 7905 0151 0523 4734 10100 2077

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.39 0.39681 4065 2795 3209 4433 101000 177

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮೃತ್.ಎನ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಎ ಪಿಳಳಪಪ 157/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.39 0.28632 7565 2478 9693 6272 0101 0022 81

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 115/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.95 0.62510 3073 3234 0261 8551 10130 0215

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಯಯ ಬಿನ್ ಹೆಲಸಳಯಯ 100/10,100/9 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.76 0.73181 8202 1858 3626 0436 1010 27451

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರಯಯ ಗಂಗ್ಗೋಗೌಡ್ 2/*2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1.20 0.63942 2601 9980 7494 19191 0100 4238

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಲೋಲಾವತಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 116, 56, 58/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 0.53239 3911 1185 6279 6413 3623927

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭಧರಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 90 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 0.40997 3011 0735 9008 0436 1010 14173

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 67/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.60608 4584 6308 5594 4734 10100 3702

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡ್ು ರಂಗ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ 188/5,188/6A,188/9,188/9b,188/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.45 0.50841 8228 1668 4080 520101 25676 1264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಪಪ ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ 18/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಶಿರೋಗಂಧ 1.00 0.43804 5642 3401 9509 21311 014000 32468

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 8/*2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.60608 9529 7265 7078 0436 1010 15289

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜು 5/*1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 0.53832 2744 4651 1507 6254 1010 01502



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ 67/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.57564 5577 3729 2344 11610 10100 19779

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೋರಕಾಯತಯಯ 30/9 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.70394 7124 0302 1505 04582 1800 00234

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರೋಗೌಡ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾರಣ್ಣ 209/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.37437 2595 53605094 0436 1010 18558

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್ 59/5 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ ,ಸೋಬೆ 2.00 0.77986 4365 2601 9810 0490 22000 04264

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವಮ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 49/2,52/8,52/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ,ಬಾಳೆ 1.03 0.80880 9368 1930 7717 4419 10100 3702

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಲೋಭ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜೆೋಶ್ 73/8 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟಲೋ,ಬಾಳೆ 0.42 0.33239 9185 6518 8573 1146 10193 2882

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿೋರ್ ಬಿನ್ ಅಸೋನ ಸಾಬ್ 141 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 0.98980 6953 2525 1687 4419 10100 0833

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಮುನಿರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ಬೆೈಲ್ಪಪ 186 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.63 1.42149 8409 5323 0228 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿ . ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 17/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.17 0.97045 3436 1441 4888 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 66/6,66/1A ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.65 0.43756 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 64/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.46 0.45105 6016 1125 2283 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಾಮಣ್ 57/2,58/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.49 0.48870 9933 4694 5272 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ಗರುಡ್ಪಪ 85/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.42 0.35165 3234 5578 2432 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡ್ಡಲ್ಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಎಲಕಯಪಪ 90 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.19 0.14996 8390 1138 1757 31690 500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ.ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಚೌಡ್ಯಯ 13/3,15/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.80 0.84940 7275 6840 3162 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ.ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಚೌಡ್ಯಯ 13/1c ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.45 0.45990 7275 6840 3162 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ದಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 53/5,53/15,53/27 ಸಲೋಂಪುರ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.36 0.39000 4473 0184 5441 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡ್ಡಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ಸದದಯಯ 120,122,131 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.72 0.73000 2795 9949 3086 3887 69439 68

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಯಯ 57 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.45 0.25419 8904 3075 0572 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಜಿ ನರಸಯಯ 57 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00 0.19480 6204 0238 9604 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 90/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.45 0.24400 6203 6636 7631 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 132/p7 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.50 0.54000 3061 9793 1550 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಳಿಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 72/1A,72/1B,71 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಜಾ ಎಲ ಕೆಲೋಸು 0.85 0.85800 4862 8919 0713 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 93/1,97/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.80 0.78000 9942 0700 7981 6401 5781 402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 33 ಸಲೋಂಪುರ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.34 0.34000 8452 0948 5053 6401 5781 402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಬೆೈರಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ 40/3 ಸಲೋಂಪುರ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.70 0.18171 4047 5836 2286 0477 1080 14813

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರತಿಮಮಯಯ 10 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಟಮಾಯಟಲೋ 0.30 0.34576 7508 0884 0086 6401 5781 402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ ಬಿನ್ ಯಲ್ಕಪಪ 90 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.20 0.14996 9580 9681 8984 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಯಲ್ಕಪಪ 90 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.19 0.20294 2878 1970 0950 31690500073

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 37/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 0.75 0.77484 5581 0482 5382 1553 01000 29064

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಶಿರೋಧರ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಪಾಟಲ್ಯಯ 41/3,41/4,41/5,41/6,41/7B ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಜಾ ಸೋಬೆ 0.80 0.32137 5201 01262 703571

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದರಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 117/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 1.20 0.40409 7273 1706 2986 1199 2010 1000 634

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 72/2,8/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.52 0.54600 2557 5359 5317 6401 5781 402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲಸಳಯಯ 89/4,31,31/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.45 0.50000 5898 3225 5006 6401 5781 402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಪಪ 20/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.85 0.87000 9849 8335 0157 6401 5781 402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ 20/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.85 0.44000 7413 1121 8232 6401 5781 402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 106/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.40 0.44000 2879 4337 1809 6401 5781 402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಪಪ 20/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.85 0.87600 2099 0422 3190 6401 5781 402

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ 105 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.79 0.81000 8518 7850 1292 6401 5781 402

2 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಶಿರೋ ಹನುಮಂತರಾಜು ಕೆ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕರಿಯಪಪ 94/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1 0.24192 4734101003433

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು 21/2 ಸಲಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.75000 9279 7248 2232 64030935034

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಜಯಮಮ ಬಿನ್ ಪುಟಟಹೆಲನನಯಯ 64 ಸಲೋಂಪುರ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ ಬಾಳೆ ಬಿೋನ್ 1 0.75000 3492 1820 0100 477101007461

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಪಾಲ ಹೌಸ್ ನಲೂ ಬೆಳೆ ಪದದತಿ ಗಿೋತಾ ಎಂ ಗೌಡ್ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ಮಹದೋವಗೌಡ್ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.40 2.80 6133 2407 8300 527101043094

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಹನುಮಂತರಾಜು ಟಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 9.1 6694 6434 2639 67180100013874

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್,
ಸ ಹೆಚ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು (ಭಲಮಕ ಆಗ್ಗಲರೋ 
ಬಯೋಟಿಕ್) 77/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 78.14 1047001800160200

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಟಿ ಜಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ *5/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.1200 4326 2202 9401 436101023382

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ 117 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.2448 4653 6930 8848 12211100009147

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 44/2.62/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.3060 5365 1378 3236 12211100009489

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಚಿಕಕಣ್ ಣ ಬಿನ್ ಗಂಗಹನುಮಯಯ 51 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.3060 6828 7740 1881 9532500100073701*

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಸ ಪಿ ನಂಜುಂಡ್ಯಯ ಬಿನ್  ಪುಟಟಶಾಮಯಯ *8/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.0918 3637 5762 1576 67180100002871

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಕೆ ಆರ್ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಗನಾಥ್ 57/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.40 0.1224 7236 8832 9616 5572500102842300

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಸ ಪಿ ಸದಾಶಿವಯಯ ಬಿನ್  ಪುಟಟಶಾಮಯಯ *8/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.0918 9429 1474 7754 2737101009439

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಲ್ಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 38 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.2400 5427 0421 7807 436101018544

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಯಯ 143/2.154/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.2400 2905 9217 3797 6748101000972

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಜಯಮಮ ಬಿನ್ ಪುಟಟಹೆಲನನಯಯ 64 ಸಲೋಂಪುರ ಪ.ಪಂ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.60 0.1170 3492 1820 0100 477101007461

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಮೊೋಹನ್ ಕುಮಾರ್  ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 6 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.0780 4806 1751 2937 436101033641

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಸಂಪಂಗಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 24/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1.00 0.1950 4950 8258 5019 4902200102969

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ *7/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.0780 4122 3812 5407 20297196877

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 48/P5 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.0780 7363 5877 4309 436101030597

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುತತಹನುಮಯಯ 31 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.60 0.1170 5983 3328 2569 436101030827

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಪಾಪಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರಾಮಸಂಜಿೋವಯಯ 120/2.120/3 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.0780 2521 8996 5775 4514101000382

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 75/3.74/10 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.70 0.1365 4260 6640 6998 64105146571

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 69/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.80 0.1560 9593 1701 6758 436101015241

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಬಿ ಸ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಗಂಗಯಯ 277 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.80 0.1560 8868 0585 9103 38570432495

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಎ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಅಂದಾನಪಪ 32/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.80 0.1560 7586 6597 5029 520101021744536

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಡಾ.ಕೆ ಶಿರೋನಿವಾಸಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಕೆಂಪಯಯ 101/4.101/3 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಜಾ ಮಾವು, ತಂಗು 1 2.00 6804 7237 1512 1026102010005804*

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ನರಸಮಮ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ತಿಮಮಯಯ *7/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1 2.00 4194 9090 8658 9532500100062501*

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಕೆಂಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಚಿಕಕವಿರೋಗೌಡ್ 79/1A1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು ತರಕಾರಿ 1 2.00 8686 0192 7876 54035634899

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ದಲಡ್ಡಯಯ ಬಿನ್ ಈರಸದದಯಯ 6 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಮಾವು, ತಂಗು 1 2.00 2600 9202 9376 64035353585

ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ್

ಪಾರಸಾಾವನೆ ಆಧಾರಿತ ಕಾಯಯಕರಮ

ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

 ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್



ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ 14 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಗಿಡ್ 0.30 0.04800 2518 5920 4497 4419101000623

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಅಂದಾನಪಪ 69/5,67/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 0.90 0.14400 8127 7702 1690 85016844560

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅಂದಾನಪಪ 69/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 0.70 0.11200 4146 6935 5430 4734101007237

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಶಿವಣ್ಣ 12.13/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.65 0.10400 5548 9122 1967 1919101000930

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ರವಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದರಾಮಯಯ 173/2.165/7.165/8 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 0.67 0.08125 2433 8674 4403 12392100001911

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕಬೆೈರಯಯ *11/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.80 0.12800 7420 3892 7825 436101030893

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಚನನರಾಯಪಪ 85/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.16000 7398 0862 5373 436101016870

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 164/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 0.40 0.06400 7715 8178 1856 64043706269

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮಾರಯಯ 3 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1.00 0.16000 4207 5434 6845 436101014793

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಗಂಗನರಸಯಯ 14 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹಲ 0.80 0.12800 9272 8435 9194 4419101001007

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಸದದಗಂಗಯಯ 119 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 0.12800 5345 4582 0938 4419101000965

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಮರಿಶಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುದದವಿೋರಯಯ 128/2.38/2ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.12800 4438 0754 8629 119001504996

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಚಿಕಕಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಚಿಕಕಯಯ 73 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.25 0.04000 9258 0465 6689 119003629255

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಗಂಗಬೆೈಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ 60/4.60/5 ಸಲೋಂಪುರ ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.75 0.12000 8078 5198 0444 477108016145

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದರಾಮಯಯ 173/4ಬಿ.173/4ಎ.165/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹಲ 0.55 0.05500 6146 9958 2740 436101038219

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಸದದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದರಾಮಯಯ 165/19.165/7.173/2.173/4ಎ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.75 0.12000 5202 9938 0459 4734101001180

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್,  ಟಿ ಕೆ ರಾಮಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಖಾದರಪತಿ 35/6 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಹಲ 0.35 0.05600 6121 6211 8540 436101019300

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಸದದಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುವಯಯ 102/4.104/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.70 0.11200 2236 2243 0639 4734101001180

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಚಿಕಕಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ 19/10.73 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.45 0.07200 9258 0465 6689 119003629255

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 48/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.55 0.08800 3939 6146 5077 64077499184

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 59 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1.00 0.10000 4212 4612 2075 6254101000219

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ರುದರಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 22/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.40 0.04500 9227 7167 2906 445108039426

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್,
ಅಧಿಕ ರ್ಚಚದ ಹಸರು ಮನೆ 

ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿರೋ ಪಿ ವಿದಾಯ ಶ್ಂಕರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಪುಟಟಯಯ 40/10.40/11.40/6 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 2590 ಚ.ಮೋ 10.24000 50100340857042

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಆಂಜಿನಪಪ 33 ಸಲೋಂಪುರ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 1.00000 8452 0948 5053 4514101002724

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಮುನಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಬಳಾಯಯ 35 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 1.00000 12211100009921

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 13 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.40 0.08000 5548 9122 1967 1919101000930

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಮುನಿೋರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಹಸನ್ ಸಾಬ್ 141 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 0.60 0.12000 6953 2525 1687 4419101000833

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಶಿರೋನಿವಾಸಮಲತಿಯ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 32 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 0.40 0.08000 5947 8740 4341 89310100005618

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಗಂಗಬೆೈಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಗಪಪ 33/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.60 0.12000 9838 7434 6518 445101025501

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಹೆಚ್. ಸ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 18 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.02600 8781 7163 6764 4419101001515

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಚನೆನೋಗೌಡ್ 88/3 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.02600 8418 0801 1211 4419101000358

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ವರದರಾಜು ಬಿನ್ ಮುದದಯಯ 83/3ಬಿ,84/12.83/7 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.02600 7344 2840 5368 445101238142

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಗಂಗಯಯ 20/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1.00 0.06500 2027 2162 0533 6254101000116

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಬಿ ಕೆಂಪಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಬಾಳಯಯ 45/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.02600 7288 3536 5718 12175100000110

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಹನುಮಯಯ 109 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.80 0.05200 8909 2066 8630 6254101000398

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಟಿ ರಂಗಸಾವಮ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 52/8 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.02600 9368 1930 7717 4419101000124

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ದಾಳಿಗಯಯ 19 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.60 0.03900 9592 2711 2962 54035674752

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ರುದರಮಲತಿಯ H S ಬಿನ್ HR  ಸದದಲಂಗಪಪ 83/3 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.79 0.05135 2217 0422 2614 4419101000552

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ರಮ್ೋಶ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 6/1.8/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1.00 0.065 6065 4220 1906 6254101000210

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 31/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1.00 0.065 4078 0898 4566 119001296271

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಬಿ ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ನರಸಂಹಯಯ 34/1ಎ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.04084 3878 4217 2493 10918169359

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಿ ರಂಗಸಾವಮಯಯ 44/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 0.10210 9513 3728 1765 886101019906

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಪುಟಟಬೆೈಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 42/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 0.10210 6541 4870 2772 445101033793

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಯಯ 32/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.50 0.05100 6530 5205 7721 20060158172

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಕೆಂಪರಾಮಕಕ ಬಿನ್ ರಾಜಮಮ 20/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.04080 5142 1133 6952 4419101001713

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, ಕುಮಾರ್ ಇ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 87/3 ಸಲೋಂಪುರ ಪ.ಜಾ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.30 0.03060 7612 1240 8961 4419101001464

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಶ್ಕುಂತಲಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆರ್ 9/1.7/5.7/6ಎ.4/3.7/8.7/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನಿಂಬೆ 26 6189 8505 9966 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಎನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಚೌಡ್ಯಯ 13/1C2.13/3.15/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 12 7275 6840 3162 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಗಂಗರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮ್ೋಗೌಡ್ 19/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 7 4595 2368 6910 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) G H  ಹನುಮ್ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 19/8.33/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 4 8632 6240 7318 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಕಾಂತ ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದಪಪ 59/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡ್ಡ 6 3069 0012 5378 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಚೋತನ ಸ ಬಿನ್ ಚಿನನಶಾಮಯಯ 195/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 5 6480 4777 2307 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಮಹಿಮಣ್ ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 107/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೋಕಾಯಿ 5 3605 9768 3236 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು 28/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 10 9279 7248 2232 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಲ್ಕಕಣ್ ಣ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 38 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 12 5427 0421 7807 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಸುನಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿಶ್ 25/7.25/6.24/ಸ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 12 8418 2323 8887 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಮುದದಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 81/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 6 8907 8000 6849 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಬಿ ತಮಮಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಟಟೋಗೌಡ್ 8/1.242/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 12 7839 4044 5868 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ರ್ಂಕಟಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ *6/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 6 9756 5601 7152 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಕ ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಕೆಂಪಯಯ 47/1.46/5 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡ್ಡ 6 7845 6620 1235 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) K R  ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ ರುದರಪಪ 113 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 9 3073 3234 0261 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಚಿಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯಪಪ 20 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 5 6269 2448 7732 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಕೆ ತಿಮಮಪಪ 92/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 8 6496 5634 6152 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಪುಟಟತಾಯಮಮ  ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪಯಯ 60 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 5 6178 7809 5608 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಎಂ ಮುನಿನಾಗ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 190/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 5 2310 1505 7785 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಅಂದಾನಪಪ *4/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 8 5571 0341 7243 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅಂದಾನಪಪ 67/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 6 4146 6935 5430 ~

1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 
ನಿವಯಹಣೆ

ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್

ಬಿಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರಕರಣ್

ಹೆೈಬಿರಡ್ ರ್ಜಿಟಬಲ್

1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ಕಂದುಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣೆ



ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಎಂ ಎನ್ ನಂಜರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ನಂಜಪಪ 61/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೋಕಾಯಿ 8 5245 6784 5749 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಪರಭಾ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಬಿ ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ *2/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗ್ಗೆ 7 5067 2018 6723 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಎಸ್ ಶಿರೋನಿವಾಸರಾವ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 33/1.54/5 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 9 3586 1816 3839 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಶಿರೋನಿವಾಸರಾವ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಸದಲದೋಜಿರಾವ್ 16/3.26/4 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 8 6287 1018 9788 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಬಿೋರದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ 58/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 5 9524 9908 5079 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಪುಟಟರಾಮು ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ 8/4.16/6.17/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 6 6768 8845 8464 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ರುದರಚಾರ್ ಎಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಚಾರ್ 26/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 3 9952 4341 9279 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) S G  ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ 20/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 12 8441 9011 7685 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಯಯ 28/2.11/102 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 6 7386 4242 9195 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ತಿರುಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 60/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 26 6240 6522 1312 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಕವಿತಾ ಲ್ಂಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಲ್ಂಕೆೋಶ್ 40 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 16 5327 8961 2671 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರಾಮಯಯ 1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 10 2767 3635 6855 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಪಿ ವಿಮಲ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 98/1ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 18 9285 6730 8172 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಚೌಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರಂಗಯಯ 107/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 8 6468 1886 1987 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಣ್ಣ 116 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 10 4813 5910 2562 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟಹನುಮಯಯ *8/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 7 5753 4439 1437 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಚನೆನೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚನಿನಗಯಯ 37/1A ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 6 5615 7134 0696 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಆನಂದ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ *11/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡ್ಡ 12 4759 1193 7080 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಶಿವರುದರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ ಣ 151/3 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗ್ಗಡ್ಡಡ 12 7030 2760 2335 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ನಾಗ್ಗೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 138/6.138/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 8 5596 9548 9631 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಶಾಲನಿ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ 118 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 9 3300 4593 8522 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) K A ಉಗರಸಂಹರಾವ್ ಬಿನ್ ಆನಂದಸಂಹರಾವ್ 5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 6 6790 5928 0054 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಬಿ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಲೋ ಬಿ ಸ ಬೆೈಲ್ಪಪ 34/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 10 2087 2257 6738 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಟಿ ತಿಮ್ಮೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಅರಸಯಯ 94/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 3 5142 7778 0290 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಗಂಗಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಶಾಮಯಯ 29/1.25/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 10 2024 0737 5920 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 8471 2029 4280 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 193 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 6 6761 2877 3747 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 87/1ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 9621 9960 8916 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಮರಿಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ *2/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 5003 9736 1535 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಸವಯಮಂಗಳ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಗಂಗಯಯ 25/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 5831 7581 3457 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ 22/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 5834 9221 9143 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 124/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 9212 1571 4968 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಕೆ ಶಿರೋನಿವಾಸಭಟ್ಟ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ 16/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 7669 7749 9923 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಬೆಲೋಲಾರಾಂ ಬಿನ್ ಅಸಲರಾಂಚಿ 58 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 6 6423 7524 8437 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಕಾಂತ ಬಿನ್ ಲೋಬೆಲೋರೋಗೌಡ್ 119/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 10 6834 5639 3107 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಕೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಕಲ್ೂಪಪ 58/2.63/1.31/2 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 22 7105 5451 5543 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಕಾಂತ ಬಿನ್  ಬೆಲೋರೋಗೌಡ್ 119/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 9 6834 5639 3107 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕನರಸಂಹಯಯ 104/3.104/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 4207 1070 9665 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಹನುಮಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಬೆೈಲ್ಪಪ 80/1.78/1.78/6.78/2.78 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 10 2843 1755 1421 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಗುರುಸಾವಮ ಬಿನ್ ಲೋ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ 104/1.104/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 17 4847 1505 3271 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಹುಚಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ನರಸಯಯ 78/5.78/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 6 5410 3392 7348 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಸಂಜಿೋವಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಯಯ 12.56/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 2728 5508 6750 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಕೃಷ್ಣಪಪ 139/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 5671 4279 5149 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಪುರುಷಲೋತತಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಕೆಂಪಯಯ 94/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 6 2089 6242 0670 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಸ ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನರಾಯಪಪ 118/2.119/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 6 5957 5898 4088 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 42/3.86/2.85/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 6 6759 0403 4065 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) H S ಬೆೈರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ 76/1ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 9089 3940 1492 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) K S ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಸದದಪಪ 83/1D1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 5571 0341 7243 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ವರಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ಬಿನ್ ಮಾಸಪಪ 64/1.72/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 8095 5299 3262 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ನರಸಂಹರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ *3/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 3061 2126 6724 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ 23/2.24/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 10 5550 1154 3436 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) M ರಾಮಯಯ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 23/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 7893 9870 0418 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಅಂದಾನಗೌಡ್  ಬಿನ್ ಲೋ ನರಸಂಹಯಯ 8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 6 7069 8930 4057 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 86/1.85/1.84 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 2705 29499725 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ರಾಧಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಜನಾಧಯನ್ 107/5.107/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 6 7712 2357 5457 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಎಸ್ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಶಿವಣ್ಣ 39/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 6 4046 537 9213 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಆರ್ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 39 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 18 5821 6212 8308 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಲಂಗಯಯ 98/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 9 4553 7873 0319 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 14/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 7249 1672 1782 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) D ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ದಲಡ್ಡಯಯ 82/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 4211 4023 4282 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಣ್ಣ 7.6.4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 8 3889 9099 8591 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಗಂಗಪಪ *12/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 4811 2160 0943 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 120/1A ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 8 2136 7374 4818 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 24/10.75/3.74 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 7 9666 2022 4933 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) H M  ಸದದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿದೋವರು 20/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 9 3613 8927 2088 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಗಂಗಯಯ 23/3 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 3802 9647 7424 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಗೌರಮಮ  ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ 120/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 8 9950 6072 3932 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ತಿಮ್ಮೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಟಿ ಅಪಪಯಯ *7/1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 5 7219 5093 9972 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯ 55/1a ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2 5281 3694 1097 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಸುಮ ಡಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 57/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 8 8676 1727 8936 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ರ್ಂಕಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ *7/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 16 8966 2915 7159 ~



ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಆನಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಲೋಪಯಯ 55/5 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 6027  5639 5685 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಪುಟಟರಾಜು  ಬಿನ್ ಲೋ ನರಸಯಯ 47/2.72 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 8621 0934 8231 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕಬೆೈಲ್ಪಪ 41 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 8 7530 0955 2006 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ರಂಗಶಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 45/4 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 7 8442 5551 1640 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ 40/11 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 7 7303 7736 3567 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ *7/5 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 3 9762 9936 1151 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಮಹಾವಿೋರ್ ಬಿನ್ ರತನರಾಜಯಯ 16/6.16/9 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 5491 9503 7906 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಬೆೈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ರುದರಯಯ 38/6 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 6567 6244 9884 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಷ್ಡ್ಕ್ಷ್ರಿ ಬಿನ್  ಬಸವರಾಜು *3/3 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 9 6322 9059 0147 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಶಿವಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮುದದಣ್ಣ 73 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 8 9251 7214 3841 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 30/3 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 8 6735 8635 0413 ~

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್, INM / IPM (ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ) ಗಿರಿರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ 30/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 3699 4209 3583 ~

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಜಿ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ 19/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.40 1.15000 3515 1508 9327 54059730936

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕನರಸಮಮ *7/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.40 1.20000 4194 9090 8658 9532500100062501*

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕನರಸಮಮ *7/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.40 0.50000 4195 9090 8658 9532500100062501*

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹುಚಚಗಂಗಯಯ *1/3 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ,ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.73660 2178 3063 0790 4562500100990501*

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರ್ ಇ ಬಿನ್ ಈರಪಪ *87 ಸಲೋಂಪುರ ಪ,ಜಾ ತಂಗು 1 0.26340 7612 1240 8961 64056208191

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಜೆ ಪುಟಟಸಾವಮ *88/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ತಂಗು 1 0.35500 4482 1168 0811 10356589405

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 88/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.50000 6600 2536 1668 13211027621

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಾರದಮಮ 20/3ಎ5.20/3ಎ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.43000 4065 9075 7029 886101066772

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸುನಿತಾ ಗಿರಿೋಶ್ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿೋಶ್ 24/1C.25/6.25/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಫಿ ಮ್ಣ್ಸು 1 0.47500 8418 2323 8887 1152500101275501*

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಚಿಕಕವಿೋರೋಗೌಡ್ 79/1A1 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.13500 8686 0192 7876 54035634899

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಅನಿತಾ ಎಂ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಪರಭಾವತಿ 30/1.30/2.30/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.47500 7508 7524 2386 2529101024914

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಹೆಚ್ ರುದರಯಯ 67/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಹುರುಳಿ ಮಾವು 1 0.38000 7312 7272 5073 4420101000426

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಹರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮಮಯಯ *8/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 1 0.07500 2217 4101 4942 64056208191

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ *105 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1 0.42500 8518 7850 1292 9532500100383401*

4
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ತಮಮಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಟಟಗೌಡ್ *8/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 2

~
7839 4044 5868

~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸಂಪಂಗಿ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 24/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 3 ~ 4950 8258 5019 ~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 60/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1
~

2700 1930 7132
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಕಾಂತ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ 43/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3
~

6720 1706 2606
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ 43/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3
~

4926 7006 6441
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ಸದದಗಂಗಯಯ 43/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 3
~

8863 2883 8668
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 49 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 2
~

5142 7714 0756
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಟಟಳಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 49 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1
~

8551 9149 1197
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಣ್ಣ 47.49 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1
~

3923 0606 4426
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಾನಯಯ 26 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3
~

7251 9003 8544
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಗಂಗಪಪ 41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1
~

2214 9491  2320
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ *7/2 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 2
~

7946 9380 2424
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಾನಯಯ 13/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 6
~

759 4007 1983
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ 16 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 2
~

8966 2915 7159
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಅನಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಲೋಪಯಯ 49 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

6027 5639 5685
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ತಲೋಪಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ 76/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 2
~

5231 8914 8638
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಡ್ನವಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಟಲಟೋಜಿರಾವ್ 120 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 2
~

5301 6048 7137
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ವರಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾರಪಪ 72 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 2
~

8095 5299 3262
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಯಯ 24/6 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

8386 7509 5066
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ 122 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 2
~

7240 6072 1042
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ 97.93 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

6584 6071 0565
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ 93 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

2641 7214 6440
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಪಯಯ *2/6 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 1
~

7738 5700 0970
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸಲೋಮಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 169/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 2
~

2021 3905 3587
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಕಾಶ್ 18/15 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 1
~

2183 1997 2645
~

ಹಸರು ಮನೆಯಲೂ ಹಳೆಯ / 
ಅನುತಾಪದಕ ಗಿಡ್ಗಳನುನ 

ತಗ್ಗಯುವುದು ಮತುತ 
ಹೆಲಸಗಿಡ್ಗಳನುನ ನೆಡ್ುವುದು

ಯಾಂತಿರಕರಣ್

SMAM

II . ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು



ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರೋವಣ್ಣ 15/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1
~

4970 5078 3526
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 11/4ಎ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 2
~

7249 1007 4607
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿಹುಚಚಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನನಯಯ 11/4ಎ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1
~

8272 1607 6662
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಜು ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಹನುಮಯಯ 1/1.10/2 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 4
~

4741 6174 4172
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 89 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 1
~

2913 1816 7811
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 48/7.6/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

7363 5877 4309
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ 39 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

3983 9339 6478
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಹನುಮಯಯ 89 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 5
~

6132 1603 1907
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 50 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

2809 5197 0198
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ 96/84 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3
~

5625 7265 6514 
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಜು ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 58/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

2967 5844 2432
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರ್ಂಕಟೋ ಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 15/14 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1
~

2366 2419 1637
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಜು  ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 69 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1
~

4202 9229 8380
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ 02.Apr ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

3776 2897 6598
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಂಗಸಾವಮಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ 45/3.48/2 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

7365 0755 9101
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ 59/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1
~

9655 5667 3206
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 40/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 4
~

9755 5667 3206
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 9 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

9902 5688 5906
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 14 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

5548 9122 1967
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿವಣ್ ಣ ವಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 46/1.33/4 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 2
~

7669 0125 5339
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಂಗಶಾಯಮಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 46/4 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 4
~

8442 5881 1620
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿತತಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 111.112 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 3
~

9584 7684 4510
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 79.112 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 3
~

4708 8875 5851
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 42.49 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 2
~

6416 5492 9579
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆಂಪಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಹನುಮಯಯ 38/3 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 1
~

9972 1672 1606
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಯಶಲೋಧ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 68/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 2
~

7206 6602 1467 
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 70/8 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

3574 0355 0040 
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 48/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

3939 6146 5077
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬಚಚೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 47/2 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

7249 1607 1772
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 69/3 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 1
~

4202 3229 8380
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಅನಂತರಾಮ ಶಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಶಟಿಟ 39/2 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 2
~

4138 9002 9606 
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶೈಲ್ಜಾ ಬಿನ್ ರೋಣ್ುಕರಾಧಯ 45.64 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 2
~

6156 7576 8438
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಜೆಲೋಗಪಪ *1/11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 3
~

9967 0316 0279
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ 14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 6
~

3888 0316 0279
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾಗ್ಗೋಶ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 44/5 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 1
~

5395 5473 9467
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುವಯಯ 19/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 2
~

8147 0640 3401
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಹನುಮಯಯ *1/4 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 1
~

9844 1620 7210
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಹನುಮಯಯ 147 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 2
~

4623 5685 9552
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ 44/5 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 1
~

2716 1720 1226
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ  ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 55/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ 1
~

2706 1672 1406
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ವಿೋರಣ್ ಣ ಬಿನ್ ಲೋ ವಿೋರಣ್ಣ 63/3 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1
~

2809 5197 1406
~



ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆಲೋಂಲೋ ಮುದದರಂಗಯಯ 128/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3
~

8914 9514 3724
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಅನುಸಲಯ  ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತೋಗೌಡ್ 51/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

4543 7225 6402
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾಗ್ಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ರಾಮಯಯ 26/3.56/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

8640 4680 0126
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟಪಪ 52/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2
~

3553 9340 9164
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈಲ್ಪಪ 52/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 4.20
~

6826 0901 0834
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರೋಣ್ುಕಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟರೋವಯಯ 64/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 4
~

5223 2070 1287
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಯಯ *57 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 7 ~ 8904 3075 0572 ~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಜು ಜಿ ಬಿನ್ ನರಸಯಯ *57 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 7 ~ 4950 8258 5019 ~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 93/1.97/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 4 ~ 2700 1930 7132 ~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 02.Feb ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 4 ~ 6720 1706 2606 ~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 132/P7 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 3 ~ 3061 9793 1550 ~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿವರುದರಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 117/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಬಿೋನ್ 8
~

7273 1706 2986
~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 106/4 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಪಂ ಟಮೊಟಲ 2.50 ~ 2879 4337 1809 ~

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ

ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ 105 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಪಂ ಟಮೊಟಲ 5
~

8518 7850 1292
~

5 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಮಧುವನ ಸಾಾಪನೆ ಕವಿತಾ ಲ್ಂಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಂಕೆೋಶ್ 40 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 14 0.75000 5327 8861 2671 664201006025

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ
ಜಾನಕಿ ರಾಮ ನೆಟ್ಾಟರ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರನಾರಾಯಣ್ 
ಭಟ್ಟ 156/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.00800 7827 2269 1234 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಕೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಭಟಟ ಕೆ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಕೆ 16/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1 0.00800 7669 7749 9923 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ H N  ಅನುಸಲಯಮಮ  ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮಯಯ 156/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.00800 8915 7427 8417 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಹೆಚ್ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 170/6.170/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ತರಕಾರಿ 1 0.00800 3795 9768 7907 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಶಾಲನಿ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ 118/1.118/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ , ಹಲ 1 0.00800 3300 4593 8522 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಹೆಚ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 13/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ , ತಂಗು 1 0.00800 7462 8924 2934 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಅನಿತಾ ಎಂ  ಬಿನ್ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ 28/1.28/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ತರಕಾರಿ 1 0.00800 7508 7524 2386 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ M S ಸದದಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಯಯ 106/1.12/1.74/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1 0.00800 7737 0748 1191 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ 86.87 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1 0.00800 3331 1695 0651 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಎನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚೌಡ್ಯಯ 13/3.15/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1 0.00800 7275 6840 3162 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 64 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.00800 2959 1186 7443 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 31/3 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.00800 XXXX XXXX 0187 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ M N  ನಂಜರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ನಂಜಪಪ 61/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಮಾವು 1 0.00800 5245 6784 5749 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಸದದಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುವಯಯ 102/4.104/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1 0.00800 2236 2243 0639 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 59 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1 0.00800 4212 4612 2075 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಬಿ ಕೆಂಪಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ಬಾಳಯಯ 45/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.00800 7288 3536 5718 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಹನುಮಯಯ 109 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.00800 8909 2066 8630 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ರಮ್ೋಶ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 6/1.8/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.00800 6065 4220 1906 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 31/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.00800 4078 0898 4566 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಸ ಪಿ ಸದಾಶಿವಯಯ ಬಿನ್  ಪುಟಟಶಾಮಯಯ *8/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.00800 9429 1474 7754 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಲ್ಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 38 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.00800 5427 0421 7807 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಯಯ 143/2.154/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.00800 2905 9217 3797 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 93/1,97/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 0.00800 9942 0700 7981 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 33 ಸಲೋಂಪುರ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 0.00800 8452 0948 5053 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಯಲ್ಕಪಪ 90 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 0.00800 2878 1970 0950 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 37/2 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 1 0.00800 5581 0482 5382 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ತಿಮಮಪಪ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 55 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1 0.00800 7905 0151 0523 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.00800 4065 2795 3209 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಅಮೃತ್.ಎನ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಎ ಪಿಳಳಪಪ 157/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.00800 7565 2478 9693 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ತರಬೆೋತಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 115/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.00800 3073 3234 0261 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ
ಜಾನಕಿ ರಾಮ ನೆಟ್ಾಟರ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರನಾರಾಯಣ್ 
ಭಟ್ಟ 156/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 4 0.13500 7827 2269 1234 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಕೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಭಟಟ ಕೆ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಕೆ 16/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 4 0.13500 7669 7749 9923 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ H N  ಅನುಸಲಯಮಮ  ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮಯಯ 156/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4 0.13500 8915 7427 8417 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಹೆಚ್ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 170/6.170/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ತರಕಾರಿ 4 0.13500 3795 9768 7907 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಶಾಲನಿ ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ 118/1.118/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ , ಹಲ 4 0.13500 3300 4593 8522 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಹೆಚ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 13/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ , ತಂಗು 4 0.13500 7462 8924 2934 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಅನಿತಾ ಎಂ  ಬಿನ್ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ 28/1.28/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ತರಕಾರಿ 4 0.13500 7508 7524 2386 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ M S ಸದದಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಯಯ 106/1.12/1.74/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 4 0.13500 7737 0748 1191 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ 86.87 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 4 0.13500 3331 1695 0651 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಎನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚೌಡ್ಯಯ 13/3.15/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 4 0.13500 7275 6840 3162 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ರವಿಕುಮಾರ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 64 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 4 0.13500 2959 1186 7443 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 31/3 ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 4 0.13500 XXXX XXXX 0187 2830201000585

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಅಭಿವೃದಿ, ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ M N  ನಂಜರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ನಂಜಪಪ 61/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಮಾವು 4 0.13500 5245 6784 5749 2830201000585



6 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ್ಗ ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಣ್ಣ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುದದರಂಗಯಯ 56/2.57/1 ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ, ಬಾಳೆ 0.99 0.60720 5863 6652 5604 904250010 0786801

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ್ಗ ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗ್ಗೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 56/2.56/3.56/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.39 0.31132 8640 4680 0126 12392100000380

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ್ಗ ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕಕ  ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗೌಡ್ 47 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 0.63800 4304 0935 6805 445101022022

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ್ಗ ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಸಾವಮಯಯ  ಬಿನ್ ಮುದದವಿೋರಯಯ 38/2B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 0.64400 4438 0754 8629 24420110020708

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗ್ಗ ವಿಶೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ GC  ನರಸಂಹಮಯಯ ಬಿನ್ GT ಚನನಯಯ 145/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊಟಲ 0.50 0.45586 5198 4631 0695 445101020885

7 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಕೆ ಟಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 651823057240 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಪಡ್ವಿೋಶ್ರಾವ್ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 530160487137 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 805224205811 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಉಮ್ೋಶ್ ಟಿ ~ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 453205740141 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಗಂಗಸಾವಮಯಯ ~ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 783741487892 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಜಿ ಎಂ ತಿಮ್ಮೋಗೌಡ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 343150144979 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಜಿ ಆರ್ ಧನಂಜಯಯ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 971894908179 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ K H ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 775126484461 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 388809591591 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ರಂಗಮಮ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 575940071983 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಮರಿಹೆಲನನಯಯ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 367886573889 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಮನೆಲೋಜ್ ಜಿ ಜಿ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 931262146345 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಸುರೋಶ್  ಎನ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 414466817126 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಿ ಜವರಯಯ ~ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 503659649711 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಪಿ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 650940996640 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 390601448909 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಮುದದೋಗಂಗಯಯ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ನಂಜಪಪ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಸತಿೋಶ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 951704521695 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಸಲೋಮಸುಂದರ್ ~ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 202139053587 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ರೋವಯಯ ~ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 497050783526 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಅನುಸಲಯ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 959228851383 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಸೌಮಯ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 789257073121 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ವಿನೆಲೋದ ಕೆ ಎಸ್ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 491760782678 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ನಿಖಿಲ್ ಎ ಅರ್ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 451946340615 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಟಿ ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ~ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 451943640615 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ರಮ್ೋಶ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 864717581377 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಪರಮ್ೋಶ್ ~ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 500514489236 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 347628976598 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 736507559101 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ K R ರಂಗಸಾವಮಯಯ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 853249391505 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಆನಂದಕುಮಾರ್ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 896629157159 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ಪಪ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 794693802424 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ತಲೋಪಯಯ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 602756395685 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಅನಂತಮಮ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 602756395685 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಸದದಗಂಗಯಯ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 291795401826 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಮನೆಲೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 630221249778 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಜಿ ಎಸ್ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 383547210973 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ವಿ ಎಲ್  ಶಿವಣ್ಣ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 766901255339 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 420292298380 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 776672602914 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ರಘು ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 512887887084 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಕೆಂಪರಾಜು ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 462356859552 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ನರಸಂಹಯಯ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 280951970198 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ವಿೋರಣ್ಣ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 709978897717 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ರೋಣ್ುಕಾರಾಧಯ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 707427970217 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ G R ಬಸವರಾಜು ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 920996009521 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಎಂ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 809532076268 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿ ಎನ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 734939315642 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಪವನ್ ಮಲತಿಯ ಎನ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 803503373248 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ನಾಗರಾಜು ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವಶ್ಂಕರ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 843041552720 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ರಾಜಶೋಖರ್ ~ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಸುನಿೋಲ್ ~ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 992361351354 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ನಟರಾಜು ಹೆಚ್ ~ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 376093603411 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಚಿಕಕಣ್ಣ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 460436820710 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ರಾಮಾಂಜಿೋನಯಯ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 859641459414 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಸವರಾಜು ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 393961465077 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 809532078268 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಯಯ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 613216031957 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 613216031957 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 221494912320 ~

III. ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ



ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 787154210989 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಜಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 236624191637 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ನಾಗ್ಗೋಶ್ ಮಲತಿಯ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 357403556040 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಚಿತತಯಯ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 958476844510 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಬಿ ಎನ್ ಕೃಪೋಶ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 815886794030 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತರಾಜು ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 975598155295 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಜಗದೋಶ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 614699582740 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಜಯರಾಂ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 384152603099 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ವಿನೆಲೋದ್ ಕುಮಾರ್ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಸೋತರಾಮು ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಕೆಂಪರಾಜು ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 512887887084 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಕೆ ಟಿ ನರಸಂಹಯಯ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 462356859552 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ರಮ್ೋಶ್ ~ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಶಿವರಾಜು ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 641654929579 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಕೆ ವಿ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 296758442432 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಜಗದೋಶ್ ~ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 658460710565 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 734996694393 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಅನಂತರಾಮಶಟಿಟ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 413890029606 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಗಿರಿಜಮಮ ~ ತಾಯಮಗ್ಗಲಂಡ್ುೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 218319972645 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ನಟರಾಜು ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 888275639356 ~

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರಿಗ್ಗ ತರಬೆೋತಿ ಹನುಮಂತಪಪ ~ ಸಲೋಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04000 291318167811 ~





















































































































ತಾಲ್ಲೂಕು :

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂ

ಖ್ಯಯ)
ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 168 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.20 0.24 545437052170 0499101017699

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ , 168, 77 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.95 0.19 749615575027 0499101015826

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್   ಪ್ಟಾಲಪ್ಪ 168 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.60 0.12 979401335389 4436101003342

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಕೆ.ಬಿ ರಾಮಯಯ  ಬಿನ್   ಭೈರಪ್ಪ 193/1, 95 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.85 0.17 588429551154 0499101015614

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್  ಕೆ.ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 168 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.40 0.28 371630560504 0499101023065

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಪಾವವತಮಮ  ಕ ೆಂ  ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ 57/2, 59/4  ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.80 0.16 988324621164 7102500102632701

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಬಿ.ಕೆೆಂಪೇಗೌಢ ಬಿನ್ ಬೈರಪ್ಪ 173  ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.80 0.16 820198791635 0499101027660

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಯರವಮಮ  ಕ ೆಂ ಚನ್ನ ಪ್ಪ ಯಯ 14, 4/P1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.80 0.36 611489908092 7102500101141701

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ನಾಗಮಮ  ಕ ೆಂ  ಎ.ಸಿ.ತಿಪ್ಪ  ಗೌಡ 21/3, 23 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.95 0.19 977849022333 7102500101810201

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಚನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲಲ ಪ್ಪ 24/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಕ್ಯಯ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.20 0.04 622163964715 1875101004447

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಯಳಪ್ಪ 69 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಕ್ಯಯ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.80 0.16 228778523966 0598108029136

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ 176/1, 158/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಕ್ಯಯ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.50 0.10 367455421116 3372500100584501

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಬಿನ್  ರಾಮಯಯ 40/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕ್ಯಯಿ 0.20 0.04 281374831542 67160100004679

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ರಾಜಮಮ  ಕ ೆಂ ಸೆಂದರಪ್ಪ 48/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.20 0.04 869273775693 0823101016673

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಚಿಕಕ  ಆೆಂಜಿನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿೆಂತಲೇಗೌಡ , 26/4A , 34/1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.05 0.21 352751102289 12184100001591

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಭತಾ ಪಪ  ಬ್ನ್   ಹುಚ್ಚ ಪಪ 131/3 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಹೀರೆಕಾಯಿ 0.55 0.11 613225000648 12178100004007

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್  ಚೊಕಕ ಪ್ಪ 103/2, 74/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.88 0.16 263595573731 64123639236

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಕೆೆಂಪ್ಮಮ  ಕ ೆಂ ಮುನಿಯಪ್ಪ 9 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.8 0.16 868376607004 50100099884916

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಮಹೇಶ್ ಎನ್.ವಿ. ಬಿನ್ ವೆಂಟಕರಾಮಯಯ , 32/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕ್ಯರಿ 0.94 0.16 711782276605 67160100005667

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಸೈಯದ್ ಬಿಕ್ಷು ಸಾಬ್ ಬಿನ್  ಸೈಯದ್ 
ನ್ನ್ನನ ಸಾಬ್ 152/3, 152/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕ್ಯಯಿ 0.65 0.13 939994255137 3372500100523401

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ರಾಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್  ಡ್ಡ.ವಿ.ವಿ ರಾರೆಡಿ್ಡ 79 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 1.35 0.27 424739058663 2132500100372001

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ನಂಜಮಮ  ಕ ೆಂ   ಎೆಂ.ಆರ್.ವಿಜಯದೇವೇಗೌಡ 120 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಕ್ಯಯ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.93 0.1488 807485464007 20457550422

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಕರಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ    48/P1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಪ.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.00 0.20 962738306821 64052534752

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಬಿ.ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಚಚ ಪ್ಪ 16/2 ನಂದಗುಡಿ ಪ್.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.00 0.20 266982793992 67160100004911

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಮಲಲ ಮಮ  ಕ ೆಂ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ 168 ನಂದಗುಡಿ ಪ್.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.80 0.16 339076250791 0499101015513

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್  ಪ್ಸಳಳ ಪ್ಪ 168 ನಂದಗುಡಿ ಪ್.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.80 0.16 955453585018 0499101022207

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಕರಗಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ 4/8, 51 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ್.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.23 0.046 804775022330 0499101017707

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಮುನಿಅಕಕ ಯಯ ಮಮ  ಕ ೆಂ  ಚಿಕಕ ಪ್ಪ 4/8, 51 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ್.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.71 0.142 283008648856 0499101031628

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್  ವೆಂಕಟಮಮ 69 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ್.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.40 0.08 804775022330 37246345341

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ ಯಯ  ಬಿನ್   ಪಾಪ್ಣ್ಣ 168 ನಂದಗುಡಿ ಪ್.ಪಂ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.00 0.20 817887449877 0499101014967

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ವೊಂಕಟೇಶಪಪ  ಬ್ನ್  ತಿರುಮಳಪಪ 45 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ್.ಪಂ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 1.00 0.20 919547480808 0499101013851

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಟಿ.ಮುನಿರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪ ಣ್ಣ 36 ನಂದಗುಡಿ ಪ್.ಪಂ ತರಕ್ಯರಿ 1.28 0.26 296294624995 0499101010083

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಹೈಬ್ರ ೀಡ್ ಗೌರಮಮ  ಕ ೆಂ  ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ 15/3, 33/1 ನಂದಗುಡಿ ಪ್.ಪಂ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.69 0.14 407615942146 0499101015402

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ಿಂಗ್ ಜಿ ವನ್ ಬಿನ್ 8 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಕ್ಯಯ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.80 0.128 708130715455 7102500102627500

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 15/1, 38/4, 44/4 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 1.00 0.160 995830104733 0499101015659

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ 175 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.80 0.128 437569024102 0499101024890

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಎನ್ ಸಂಜಯ್ ಬಿನ್ 42/P2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.80 0.128 287792341460 0499101012581

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಪ್ಟಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ 116/1 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.90 0.144 995892338316 0499101002355

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಎ ಮಂಜುನಾಥ  ಬಿನ್ 51/2 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.40 0.064 468169531064 0499101019332

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಪ್ಟಾಲಪ್ಪ  ಬಿನ್ 168/P3 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 1.00 0.160 967610117653 4436101001784

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಕೆ.ಎೆಂ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 140 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.80 0.128 779807705443 0499101025455

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಅಶಾ ಥಪ್ಪ  ಬಿನ್ 50/3 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.80 0.128 426784365156 0499101016384

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ 166 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 1.00 0.160 606708166702 0499101005307

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಡ್ಡ.ಸಿ ರಾಘವೇೆಂದರ  ಬಿನ್ 45/2 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಕ್ಯಯ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.80 0.128 641368413465 520101019721451

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಭಾರತಮಮ  ಕ ೆಂ 23/4 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಕ್ಯಯ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.70 0.112 459477018395 5456101001242

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಮಿ ನಾಕ್ಷಮಮ  ಕ ೆಂ 23/2 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಸೌತೇಕ್ಯಯಿ 0.70 0.112 681974270894 293901000002951

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ವೆಂಕಟಮಮ  ಬಿನ್ 33/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಕ್ಯಯ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.80 0.128 300647233772 049910103372

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ದೇವರಾಜ್ ಬಿನ್ 89/6, 94/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ  ಬಿ ನಿ್ 0.63 0.101 982292544438 54054184119

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಎ ದೇವರಾಜ ಬಿನ್ 13/2  ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಕ್ಯಯ ಪಿ್ಸ ಕಂ 
ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.57 0.091 537754640135 12196100008255

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ನಾಯ ನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 68/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ , ಸಾ ಬಿ ನಿ್ 0.60 0.096 971149221459 1875108013223

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ 9/1, ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 1.20 0.192 406229521822 3372500101813700

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಸೆಂಮರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ 11 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಬಿ ನಿ್ 0.78 0.125 937210614501 20141423696

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್ 4/2, ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಬಿ ನಿ್ 0.80 0.128 867511609573 64145451930

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ನಂಜುೆಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ 84/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಹಾಗಲಕ್ಯಯಿ 0.40 0.064 985786625270 12178100010028

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಮುನೇಗೌಡ ಬಿನ್ 29/1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.41 0.066 735370662368 0499101022285

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ರಾಮಕಕ  ಬಿನ್ 33/2, 28/3, 28/5 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಬಿ ನಿ್ 0.38 0.061 924636697460 0499101018967

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಮುನಿಶಾಮಿ ಬಿನ್ 99 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.80 0.128 747738481332 12429100027131

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಅನಿತಮಮ  ಕ ೆಂ 112/2 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 1.00 0.160 752954013596 823101099893

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ವೇಣುಗ ಪಾಲ್ ಬಿನ್ 40 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಯ ಟೊ 0.80 0.128 705224961342 40350100000160

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಮಲ್ಚ ೆಂಗ್ ಪಾಪ್ಣ್ಣ  ಕೆ ಬಿನ್ 30/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಬಿ ನಿ್ 0.20 0.032 306004746571 1875101001683

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡ್ಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲೂ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ



ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ದ್ರರ ಕ್ಷು  ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಚನ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪ್ಚಚ ಪ್ಪ  , 80 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ದ್ರರ ಕ್ಷು 1.00 0.2784 735583422432 598101029337

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ V ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಲೇ.ವೆಂಕಟಪ್ಪ 32/2, 8/2, 9/2, 9/3, 9/4 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬಿ 1.20 0.12 612309425169 64068333322

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಅಣೆಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿನಾಗಪ್ಪ 43/2, 41 ಕಸಬಾ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.80 0.08 991753272253 0598101020328

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಆರ್ ಈಶಾ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರಾಣ ಜಿರಾವ್ 34/2, 33/12 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬಿ 0.99 0.1584 939370375644 10699468162

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಕೆ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್  ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ 213/2, 201/2 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬಿ 0.40 0.064 939201408869 2201978078

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಎೆಂ.ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಮುನಿಹುಲ್ಲೂ ರಪಪ 115 ಕಸಬಾ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 1.60 0.256 845738124004 5981012001145

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮಹೇೆಂದರ ಗೌಡ ಬಿನ್   ಆೆಂಜಿನ್ಪ್ಪ 64/14 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬಿ 0.50 0.08 344118869681 1322155000055980

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಆೆಂಜಿನ್ಪ್ಪ 64/14 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬಿ 0.51 0.0816 230285639238 0598101205746

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಪ್ಸ.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಪ್ಸಳಳ ಪ್ಪ 59/1, 59/10, 4/6, 59/11 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬಿ 0.80 0.08 597368179339 20277091710

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಎೆಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ ,
51, 54/1, 55/2, 50/4B, 112/1, 

50/4A, 50/5, 50/6
ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬಿ 1.20 0.12 957242270267 4039706068

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಕೆ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಬೈರಪ್ಪ 157/2 ಕಸಬಾ ಸಾ ಸಗಂಧರಾಜ 0.37 0.13875 447819525868 12373100008823

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಪ್ಸ.ವಿ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್  ವೆಂಕಟಶಾಮಪ್ಪ 32/2 ಕಸಬಾ ಸಾ ಸಗಂಧರಾಜ 0.23 0.08625 371574431047 6602210002618

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡ್ಡ ಹೂ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಎ.ಗ ವಿೆಂದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣ ಯಯ ಪ್ಪ 130/4 ಕಸಬಾ ಸಾ ಸಗಂಧರಾಜ 0.38 0.1425 774602756953 6255101000323

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೇರು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ವ ನಿವವಹಣೆ ಗ ಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಗೌಡ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾ ಮಿಗೌಡ 44 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಗೇರು 0.95 0.038 763200123364 64150973594

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಗೇರು ಮೊದಲನೇ ವಷ್ವ ನಿವವಹಣೆ ಪ್ಸ.ಹೆಚ್.ರಾಮ್ಯೆಂಜಿನಿಗೌಡ ಬಿನ್   
ಹನುಮಂತೇಗೌಡ 38 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಗೇರು 2.00 0.08 2737101000384

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಕೃಷಿ ಹೆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ  90/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.2 0.75 693164673387 67160100003367

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಕೃಷಿ ಹೆಂಡ ಅರುಣ್ ಕುಮ್ಯರ್ ಬ್ನ್ ಮುನಿಸಾಾ ಮಿ 17/4 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.2 0.75 204083103938 74160100009833

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಕೃಷಿ ಹೆಂಡ ಆೊಂಜಿನಪಪ  ಬ್ನ್ ಮೀಟಪಪ  131 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.2 0.75 416307423747 895576210000002

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಕೃಷಿ ಹೆಂಡ ದಾಸಪಪ  ಬ್ನ್ ಕಂಬಪಪ  66, 68 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.2 0.75 337048538913 06602200078309

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಟಾರ ಯ ಕಟ ರ್ B T ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬ್ನ್  ತಿಮಮ ರಾಯಪಪ 2/2, 2/1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.26 0.75 589123115178 64148307857

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ J ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬ್ನ್ BN ಜಯರಾಮಯಾ  34 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಹಣ್ಣಣ  & ತರಕಾರಿ 2.00 2.00 200433538784 849810110010417

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ M ಮುನಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡಮುನಯಪಪ  6/1, 6/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಪ.ಜಾ ಹಣ್ಣಣ  & ತರಕಾರಿ 1.35 2.00 714053333725 54025834629

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಆೊಂಜಿನಪಪ  ಬ್ನ್ ಮೀಟಪಪ  57/4, 5p9 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.80 2.00 416307423747 895576210000002

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಪಾಪಣ್ಣ  168, 77, 75 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.00 2.00 749615575027 0499101015826

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಪಾಲ್ಹೌಸ್ Spill over work ನೇತರ  ಬ್ನ್ ಶಾಮಣ್ಣ  2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.39 2.7944 358058712889 7102500101822100

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಪಾಲ್ಹೌಸ್ Spill over work ಎೊಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್  ಮುನಿಯಪಪ  90/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.40 2.8000 693164673387 67160100003367

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ NHM ಪಾಲ್ಹೌಸ್ Spill over work ಕೊಂಪಯಾ  ಬ್ನ್ ಮುನಿವೊಂಕಟಪಪ  18/3 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.20 1.3388 452344380212 3372500102137100

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಶ್ೀಟ್ ಬದಲಾವಣೆ BT. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬ್ನ್  ಲೇ.ತಿಮಮ ರಾಯಪಪ 2/2, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.60 1.50 589123115178 64148307857

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಶ್ೀಟ್ ಬದಲಾವಣೆ K T ನಾಗರಾಜು ಬ್ನ್ ತಮ್ಮಮ ಗೌಡ 197/1 ಕಸಬಾ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.40 1.20 942199106113 50100029572255

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಶ್ೀಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ವಸಂತಮಮ  ಕೀೊಂ ಮರಿಯಪಪ  79/2, 82/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.40 1.20 391412884919 0598101207033

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಶ್ೀಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ದೊಡಡ ವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಪೆದದ ತಿಮಮ ಯಾ 78/3 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಪಂ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.40 1.20 738413754094 7102500102113401

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಶ್ೀಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಪಾಪಣ್ಣ  168, 77 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಪಂ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.40 1.20 749615575027 0499101015826

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಶ್ೀಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ದೊಡಡ ವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಪೆದದ ತಿಮಮ ಯಾ 78/3 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಪಂ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.40 1.00 738413754094 7102500102113401

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹಳೆ ಗಿಡ ತೆಗೆದು ಹೊಸಗಿಡ ನಾಟಿ KT ನಾಗರಾಜು ಬ್ನ್ ತಮ್ಮಮ ಗೌಡ 197/1 ಕಸಬಾ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.40 1.00 942199106113 50100029572255

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹಳೆ ಗಿಡ ತೆಗೆದು ಹೊಸಗಿಡ ನಾಟಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಪಾಪಣ್ಣ  168, 77 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಪಂ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.40 1.00 749615575027 0499101015826

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹಳೆ ಗಿಡ ತೆಗೆದು ಹೊಸಗಿಡ ನಾಟಿ ವಸಂತಮಮ  ಕೀೊಂ ಮರಿಯಪಪ  79/2, 82/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.40 0.50 391412884919 0598101207033

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸ್ಪಪ ರೀಯರ್ ಮುನಿಸೊಣ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿದಾಸಪಪ   92/2, 93/3, 93/1, 93/2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ತರಕಾರಿ 2.00 1.00 233076704338 7102500100295900

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವೀಡರ್ BT ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬ್ನ್ ತಿಮಮ ರಾಯಪಪ 2/2, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.06 0.31 589123115178 64148307857

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬೂಮರ್ N ನಾಗರಾಜ ಬ್ನ್ ಎ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 977/4, 151/3, 74/1 ಕಸಬಾ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.2 0.28 257628228013 0598101010338

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸ್ಪಪ ರೀಯರ್ ಉತತ ನಳಿಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿವೊಂಕಟಪಪ 295 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.4 0.10 502719305257 0499101001851

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ಸ್ಪಪ ರೀಯರ್ BT ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬ್ನ್ ತಿಮಮ ರಾಯಪಪ 2/2, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.06 0.94 589123115178 64148307857

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ಸ್ಪಪ ರೀಯರ್ ವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿವೊಂಕಟಪಪ 125/8, 125/5 ಕಸಬಾ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.24 0.08 386910688968 20180557362

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಫ್ ಕಟರ್ ಶಾೊಂತಮಮ  ಕೀೊಂ ಲೇ.ಬೈರಪಪ  36/4 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.92 0.128 377556284305 39773680894

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೀರು ಸಂಗರ ಹಣಾ ಘಟಕ ಚಂದರ ಕಲಾ ಕೀೊಂ ನಾಗರಾಜಪಪ  46, 47/1, 285, 45/4 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 2.56 3.00 391634205765 37190824764

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ C .ರಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ಲೇ.ಗೂನು ಚಿನನ ಪಪ 126/1, 27, 6/P14 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾ ಬ್ೀನಿ್ 1.00 0.983 205230779787 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟೇಶ್ ಬ್ನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  2/5, ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.50 0.529 497758240269 293901000000322

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ತಿಮಮ ಕಕ  ಕೀೊಂ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  139/2, 139/3 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾ ಬ್ೀನಿ್  1.11 0.970 907694546203 4029101002340

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟೇಶ್ ಬ್ನ್ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಪಪ  32/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.40 0.363 568474677004 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟಮಮ  ಕೀೊಂ ವೊಂಕಟಶಾಮಿ 11/1, ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.80 0.809 778273806807 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ವೊಂಕಟಪಪ 40/9 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.20 0.201 663384289781 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್  ದೇಶ್ೀವೊಂಕಟಸಾಾ ಮಿ 14/1, 20/2, ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.70 0.710 667995823601 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಮಸಾಾ ಮಿ ಬ್ನ್ ದೊಡಡಮ್ಯರಪಪ  56 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  2.00 1.870 623925903175 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಈರಪಪ  ಬ್ನ್  ಕುರಿವೊಂಕಟಸಾಾ ಮಿ 57/2A ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.60 0.619 530553332840 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ  92/1, 39/7, 37/10 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.60 0.624 988493545759 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಜಿ.ಕ ಬ್ನ್  ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  122/2, 29/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  1.10 1.069 518576093968 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸಾವತರ ಮಮ  ಬ್ನ್ ಗುೊಂಡಪಪ 15/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.60 0.606 427753178327 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಂದರ ಮಮ  ಕೀೊಂ  ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  8 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.80 0.805 502163116078 840430110000015



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ 233/2, 235, 149/3 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಕಾಾ ರೆಟ್ 0.80 0.743 928344785316 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಂಜುೊಂಡಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ  13/1, 19/5, 16/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.60 0.628 375497998425 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ರಾಮಯಾ  18/7, 18/9 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.80 0.808 470171177875 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಬೀಡಪಪ  ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 22/1C ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.35 0.325 780524771513 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಈರಣ್ಣ  ಉ ವೀರಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ನಂಜಪಪ 88/3, 89/3, 2/5 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.80 0.554 734056246443 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೌರಮಮ  ಕೀೊಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  153/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಹೂ ಕೀಸು 0.80 0.787 565841129924 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಾನಂದ ಬಾಬು ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  62/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.40 0.381 823992287769 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ AM ರವ ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಿಗೌಡ 142/1, 140/2A, 140/2B ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಆಲ್ಲಗೆಡ್ಡಡ 1.00 1.010 726861285778 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಜೈರಾಜ್ ಬ್ನ್ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ 2/9, ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.80 0.808 783413599988 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬ್ನ್ ಪಾಪರೆಡಿಡ 108/4 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.80 0.803 818083890595 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀೊಂ ರಾಮಯಾ  109/1, 22, 85 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.80 0.805 907974765891 293901000001022

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೀವೊಂದಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ 98, 21/6 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.70 0.520 747929232094 598101018763

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ವ ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟಪಪ  116/2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಗೇರು 1.60 0.216 935443018309 1322155000007550

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮ್ಯರ್ ಬ್ನ್ ಹೆಚ್.ಪ್ಸ .ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ 42/3, 43/3 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.60 0.888 874951316160 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಪ  ಬ್ನ್  ದೊಡಡ ಕಾಾ ತಪಪ 157/1, 168/1 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.90 0.643 791792962112 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ C ಹನುಮಂತರೆಡಿಡ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಪಪ ಯಾ ಣ್ಣ  30/1 ಕಸಬಾ ಸಾ ಶೊಂಠಿ 1.10 1.068 535882156134 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ GL ಜಯರಾಮ್ ಬ್ನ್ ಲಕ್ಷ್ಯಾ  263/6, 263/3, 263/7 ಕಸಬಾ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.70 0.719 647202414328 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸೊಣ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿವೊಂಕಟಪಪ 56/2 ಕಸಬಾ ಸಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.40 0.380 495606917269 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಶಾೊಂತಪಪ  ಬ್ನ್ ರಾಮಣ್ಣ  129/1, 159/1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 1.20 1.161 391222781075 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಶ್ರ ೀಧರ್ ಬ್ನ್ ಅಪಪ ಣ್ಣ 17 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.20 1.171 448248811048 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬ್ನ್ ಬೈರಪಪ 51/4, 71/3 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.60 0.452 515679267016 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಪಟಾಲಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಕಾಾ ತಪಪ 56/2 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.90 0.231 909454067570 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರುಕ್ಮಮ ಣಿ ಬಚ್ಚ ೀಗೌಡ  ಕೀೊಂ ವ ಬಚ್ಚ ೀಗೌಡ 57/3 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.90 0.648 643488708310 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನರಸೊಂಹಪಪ  ಬ್ನ್ ಪೂಜಪಪ  6/P11 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಹೂ 0.40 0.373 812779676517 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ನ್ ಬೈಯ್ಯಾ ರೆಡಿಡ 35/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.60 0.527 801463285726 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವಜಯಕುಮ್ಯರ್ ಬ್ನ್ ಪಾಪಣ್ಣ  41/2, 57/2, 26/10 ಕಸಬಾ ಸಾ ಆಲ್ಲಗೆಡ್ಡಡ 0.75 0.766 428088358617 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಜಯಮಮ  ಕೀೊಂ ರಾಜಪಪ  105, 34 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಆಲ್ಲಗೆಡ್ಡಡ 1.00 0.971 861273082586 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಿಕಕ ತಿಪಪ ಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ನರೇಪಪ  65, 70/2 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.55 1.464 413254833836 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸನಾಉಲಾೂ  ಖಾನ್ ಬ್ನ್ ಅಮಿೀರ್ ಖಾನ್ 40/1, 40/2 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.70 0.722 914510769288 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್  ಲೇ.ಚಿಕಕ ಪಪ ಯಾ 119/3, 167/2, 198/2 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.35 1.264 426216946932 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕೊಂಪಮಮ  ಕೀೊಂ AC ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  37/5, 38/2, 47/1 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.00 0.982 785611041233 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ಸವಾರಪಪ  S 21/1 , 15/5 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.62 0.614 833320466090 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಂಗಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ರಂಗಪಪ  26/4, 50/1, 51/1, 51/5 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.00 0.986 435060864051 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್್ಮ ಮ ೀದೇವ ಕೀೊಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  82/2 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.50 0.513 933609388823 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ತಿಪಪ ಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುನಿಯಪಪ  1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.90 0.825 629932465724 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ದೊಡಡಮುನಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡಮುನಿಶಾಮಪಪ 12/3, ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.45 0.453 623020983365 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಜಗದೀಶ ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  211, 212, 193 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.80 0.770 368624270183 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಪ್ಸಳಿಪಪ  ಬ್ನ್ ಗಂಗಪಪ  16/2, ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 1.10 1.042 802537144370 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸುಬರ ಮಣಿ ಬ್ನ್ ಲೇ.ಬಸಪಪ 44/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.20 1.113 953959916560 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಅಫೀಜುಲಾೂ  ಬ್ನ್ ಯೂಸುಫ್ ಖಾನ್ 45/1, 47, 48 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.60 0.700 950064518652 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸೌಭಾಗಾ ಮಮ  ಕೀೊಂ  ಜಯದೇವಪಪ 141/5 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.79 0.774 383790605899 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮಲಾೂ ರೆಡಿಡ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ತಿಮ್ಯಮ ರೆಡಿಡ 77, 34/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.92 0.888 664106985291 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರತನ ಮಮ  ಕೀೊಂ ನಾಗರಾಜಪಪ  13, 86 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 1.50 1.327 997638574071 64142484324



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಂಜಮಮ  ಕೀೊಂ ಪ್ಸ.ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ 196 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.80 0.745 382315042363 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುತ್ತತ ರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ರಾಜಪಪ  33/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.80 0.801 669016846825 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ   C ಬ್ನ್ ಪೂಜಾರಿ ಚ್ನನ ಪಪ 130, 126/1, 125/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಆಲ್ಲಗೆಡ್ಡಡ 0.80 0.790 433516851195 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚ್ನನ ಮರಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಬಸಪಪ  16/7, 18/5 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 1.00 0.900 675422477516 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಬಾಬುರಾಜು ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 1/P103 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.75 0.750 839540405096 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾಾ ನಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ವೀರಣ್ಣ  68/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  1.00 1.101 971149221459 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಬಾಾ ಟರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ತಿಮಮ ರಾಯಪಪ 81/1, 126/4 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಆಲ್ಲಗೆಡ್ಡಡ 1.00 1.027 984569793713 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಿನನ ಪಪ   ಬ್ನ್ ಆೊಂಜಿನಪಪ  221 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.50 0.401 287651769879 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಪಪ  ಬ್ನ್ ಪ್ಸಳಿಪಪ  19/1, 41/1 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.60 0.546 406471220831 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಪರ ಕಾಶ ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಗೌಡ 128/2 ಕಸಬಾ ಸಾ ಹೂಕೀಸು 0.60 0.631 961084006095 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಪಪ  109/8, 109/10 ಕಸಬಾ ಸಾ ಹೂಕೀಸು 0.39 0.427 695117386946 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಬತಾ ಪಪ 38/2, 48/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.52 0.419 401625620501 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಕಾರಮಲಪಪ 126/2 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.55 0.592 818036028129 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸುಶ್ೀಲಮಮ  ಕೀೊಂ ರಾಮ್ಯೊಂಜಿನಪಪ  50/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.80 0.786 908040654449 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮಯಾ  172/3, 122/5 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.49 0.395 700851065600 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬ್ನ್ ಚ್ನನ ರಾಯಪಪ 128/3 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.52 0.514 830454613370 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಹುಚ್ಚ ೀಗೌಡ ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಬತಾ ಪಪ 38/5, 40/6, 39/4 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.62 0.482 387259535072 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾಗಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ 16, 17 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.20 1.134 415252381622 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡಮುನಿಯಪಪ 31 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.70 0.500 894859621259 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ HC ರವೀೊಂದರ  ಬ್ನ್ ಚ್ನನ ರಾಯಪಪ  91/4, 89/3 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.73 0.713 907712072965 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟಶಾಮಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  109/3 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.59 0.509 740038659264 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಷ್ಣ್ಣಮ ಗ ಬ್ನ್ ಮುನಿಮ್ಯರಪಪ 96/1, 96/11 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1.20 1.086 738853830736 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಲಕಕ ಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ಶಂಕರಪಪ 26/1, 27/4, 27/10 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.20 0.168 283444573098 3725441384

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಹುಲೂ ಮಮ  ಕೀೊಂ  ಕೊಂಪಣ್ಣ 90/3 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.30 0.227 585941363267 64158357411

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಇಲಿಯ್ಯಸ್ ಖಾನ್ ಬ್ನ್ ಖಾಲೇ ಖಾನ್ 12/2, ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.80 0.746 739632590049 54054183829

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಜಿ ವ ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟರಮಣ್ಪಪ  19/3 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.60 0.918 491989470775 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೌರಮಮ  ಕೀೊಂ ಗುರಪಪ  ರೆಡಿಡ 135/6 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಹೂ ಕೀಸು 1.00 0.981 544384842492 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ  ಬ್ನ್ ಕರಿಯಪಪ 133/2 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 1.20 0.804 794336778459 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ನ್ ರಾಮ್ಯೊಂಜಿನಪಪ  60/2, 11/2, 11/6, 42/8 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 1.20 0.977 898641475226 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೀಪಾಲಪಪ  ಬ್ನ್  ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 16/2, 30, 51 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  1.20 1.147 582700077017 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟರಮಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಾಕ ಲಿಪಪ 139/4, 123/4, 122/4 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.60 0.625 905780397280 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  19/6, 13/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  1.00 0.980 222064867524 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟೇಶಪಪ  ಬ್ನ್ ಲಿೊಂಗಪಪ  64 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  1.10 1.067 917386141322 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೀಪಾಲಪಪ  ಬ್ನ್  ಮುನಿವೊಂಕಟಪಪ  113, 121 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.50 0.511 303170276138 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ 
MR ರಾಜಗೀಪಾಲರೆಡಿಡ  ಬ್ನ್ 

ಚಿಕಕ ರಾಮಯಾ ರೆಡಿಡ 4 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 2.00 1.860 489471002388 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟೇಶಪಪ  ಬ್ನ್ ಬೀಡಪಪ 127/1, 54/7 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಕೀಸು 0.70 0.730 604275893433 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೂವಪಪ  ಬ್ನ್ ಬಾಲಪಪ 90 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.80 0.793 462571264387 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನರಸೊಂಹಯಾ  ಬ್ನ್ ಗಂಗಪಪ  179, 48 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಕಾಾ ರೆಟ್ 1.10 0.970 936164363384 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ  ಬ್ನ್ ಕರಿಯಪಪ  22/7 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಬ್ೀನಿ್  0.90 0.881 787066087938 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರತನ ಮಮ  ಕೀೊಂ ಶ್ರ ೀರಾಮಪಪ  187, 24 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.60 0.616 889942304848 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸೊಣ್ಣ ಮಮ  ಕೀೊಂ ಭೈರಪಪ  88 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.60 0.620 658338213155 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮ್ಯರಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿದಾಸಪಪ  21/3A, 193 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಬ್ೀನಿ್  0.80 0.793 641456376619 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ  ಕೀೊಂ ಗಂಗಪಪ 179 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಶೊಂಠಿ 0.80 0.744 822440432933 0499101021599



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ  191 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಬ್ೀನಿ್  1.20 1.154 682810023477 0499101012810

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ T C ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬ್ನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ  20, 49 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾ ಆಲ್ಲಗೆಡ್ಡಡ 0.90 0.861 687323801481 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟಲಕ್ಷ್ಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುನಿಯಪಪ 44 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾ ಬ್ೀನಿ  0.70 0.732 686232121836 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಉತತ ನಳಿಪಪ  ಬ್ನ್ ಹೊನ್ನನ ರಪಪ  118 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.75 0.773 936744610952 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟರಾಯಪಪ  2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾ ಶೊಂಠಿ 0.40 0.450 376759871714 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ  ಬ್ನ್ ಬಂಡಿಚಿಕಕ ಪಪ  71/1 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 1.00 1.006 778559191206 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಪ  ಬ್ನ್  ಬೈರಪಪ 168/p37, 34/4, 31/5 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.40 0.450 516792315672 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡಡ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಗಂಗಪಪ  160/2 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.64 0.669 342144345790 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ S D ರಾಜಬಾಬು ಬ್ನ್ ದಂಡಪಪ 31 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.40 0.450 409372013039 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ  ಕೀೊಂ ನಾಗರಾಜು 206 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಬ್ೀನಿ್  0.60 0.639 717572285700 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ C D ವೊಂಕಟೇಶಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ವೊಂಕಟಪಪ 42 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಪಂ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1.20 1.190 469775536723 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಆೊಂಜಿನಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುನಿಯಪಪ 201/2 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಪಂ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.40 0.450 250251541741 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರತನ ಮಮ  ಕೀೊಂ ಮೀಟಪಪ  170 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಪಂ ಬ್ೀನಿ್  1.20 1.184 226646383407 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜಪಪ  ಬ್ನ್  ನರಸೊಂಹಯಾ 13/1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಪಂ ಬ್ೀನಿ್  0.50 0.528 207093889256 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಆೊಂಜಿನಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಬಂಡಪಪ 208 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಬ್ೀನಿ್  0.50 0.607 356344229663 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಬಸಪಪ  ಬ್ನ್ ಮೀಟಪಪ  35/1 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಬ್ೀನಿ್  0.57 0.586 982737926686 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮನೀರಾಜ್ M E ಬ್ನ್ DP ದಾಸಪಪ 97/2, 7 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 1.00 1.010 700114551950 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಜಯಮಮ  ಕೀೊಂ ಚೌಡಪಪ 4/5, 39/1 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.51 0.557 377531791523 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ  H M ಬ್ನ್ ಸದದ ಪಪ  133, 18 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.90 0.917 324381638346 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ DT ಬ್ನ್ ತಿಮಮ ರಾಯಪಪ 9/2, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾ ಗೆಡ್ಡಡ  ಕೀಸು 0.70 0.700 542237257866 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಧಮಮ  ಕೀೊಂ  ವೊಂಕಟಸಾಾ ಮಿ 193/3 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.66 0.619 260876535389 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ  ಕೀೊಂ ಪಾಪಯಾ  75/4 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.73 0.763 657739198534 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬ್ನ್ ಕುಳಿಪಪ 80/1, 80/2 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1.40 1.268 921756751696 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಮಕಕ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ತಿಮಮ ರಾಯಪಪ 57/P33 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.450 230781734405 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಣ್ಣ 31 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.70 0.730 205919732849 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ K P ಆಯಿಪಪ  ಬ್ನ್ ಪಾಪಣ್ಣ  5/4, ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.70 0.703 462964425804 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ B ವೊಂಕಟರಮಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ಬೈರಪಪ  71/3, 59/7 ಕಸಬಾ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.50 0.546 961192044158 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ತಿಮಮ ರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟಪಪ 20/2, 22/1, 14/6 ಕಸಬಾ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.40 0.340 822070035977 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸರಿತಾ H ಕೀೊಂ ಹುಕ್ಮಮಚಂದ್ 90/1, 94/4, 90/3 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 1.00 1.010 249196660866 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ HM ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ನ್ ಪೂಜಾರಿ ಮುನಿಯಪಪ 101/1 ಕಸಬಾ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.26 0.221 690374622196 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ J V ರಮೇಶ್ ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟರಾಯಪಪ 238 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.90 0.949 859494924506 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ತಿಮಮ ರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 73 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 1.20 1.192 506112445720 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೀವೊಂದಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮಯಾ 112/4, 112/5 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.60 0.639 654582454059 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಘುನಾಥ ಬ್ನ್ ರಾಮಯಾ  7/2A, 62/1, 47 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.80 0.825 399645348259 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸೊಣೆಣ ಗೌಡ ಬ್ನ್ ಮುದದ ಪಪ  82/1, 45/1 ಕಸಬಾ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  1.00 1.010 486569938215 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸೊಣೆಣ ೀಗೌಡ L N  ಬ್ನ್ ನರಸೊಂಹಯಾ 6/7, ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.26 0.213 716679030245 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ದೊರೆಸಾಾ ಮಿಗೌಡ H K ಬ್ನ್ H ಕರೇಗೌಡ 121 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.44 0.333 597508268829 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಂದರ ಕಲಾ ಕೀೊಂ ರಾಜಣ್ಣ  206 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 1.20 0.855 914111537191 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮರಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಬುಸಿ ಣ್ಣ 68, 65 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.52 0.420 277874338071 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮಹೇೊಂದರ  D ಬ್ನ್ ದೇವಣ್ಣ 8/1, 167/3, 7/4, 2/25, 9/4 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 1.52 1.049 373618044923 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ H K ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ ೀಗೌಡ ಬ್ನ್ ಕರೇಗೌಡ H 67, 68 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಹೂಕೀಸು 2.00 1.917 659575866458 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಶಂಕರ್ ಬ್ನ್ ಆೊಂಜಿನಪಪ 111 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.80 0.153 373692947607 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಜನಾದಿನ್ A ಬ್ನ್ ಆೊಂಜಿನಪಪ  113 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.397 769971545708 650014071853



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ K N ರಮೇಶ್ ಬ್ನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  65 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಹೂಕೀಸು 0.80 0.820 871042019013 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೀಪಾಲಪಪ  ಬ್ನ್  ದೊರೆಗೌಡ 9/5, ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಕುೊಂಬಳ 0.58 0.460 509875124798 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾಬು ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟೇಶಪಪ  14/2, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.80 0.825 809725250900 64032990356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ  ಮುನಿಅಕಕ ಯಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುನಿಯಪಪ  29/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ನೇರಳೆ 2.00 0.376 777417324526 64150203944

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮಮತಾ ಕೀೊಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ 88 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 1.20 1.192 420148425072 3372500100637300

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟೇಶಪಪ  ಬ್ನ್ ಪ್ಸಳಿಪಪ 77/1 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಬ್ೀನಿ್  0.95 0.960 582229174847 64032990356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬ್ನ್ ಲಗುಮಪಪ  52 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬ್ 0.63 0.469 621302646527 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  77/2, 77/3, 77/4 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 1.50 1.517 867015047509 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೊಂ ಆೊಂಜಿನಪಪ  126/2, 131/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಆಲ್ಲಗೆಡ್ಡಡ 0.54 0.575 802148769364 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ K M ಮುನಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  115/1, 16/1, 18/14, 74/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಸಟರ ನೆಲಾೂ  ಹುಲ್ಲೂ  1.20 1.218 377238897220 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೀಪಾಲಗೌಡ ಬ್ನ್   ವ ಪ್ಸಳಿಪಪ 1/12, ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಕಾಾ ರೆಟ್ 1.20 1.192 621043559077 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೇದಾವತಿ  ಕೀೊಂ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ 89/2, 55/1 ಕಸಬಾ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.40 0.453 344481224495 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕ ನಾಗರಾಜು ಬ್ನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  201/2, 213/2 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.339 939201408869 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಿಕಕ ಪಪ ಯಾ  ಬ್ನ್ ಜೀಗಪಪ  52/2 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 1.20 1.188 431014005463 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ BM ಮುನಿರಾಜು ಬ್ನ್ ಮುನೇಗೌಡ 126 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಶೊಂಠಿ 0.80 0.824 612081444933 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸುಬರ ಮಣಿ  N ಬ್ನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 24/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.45 0.370 997511385305 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕಲಾವತಿ SK ಕೀೊಂ V ನಾಗರಾಜ 96 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಸೊಪ್ಪಪ 0.66 0.689 933569212977 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನರಸೊಂಹಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ದಾಸಪಪ  170 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 1.60 1.114 995110720724 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ N C ರಾಜಕುಮ್ಯರ್ ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ರಾಮಯಾ  172/7 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.32 0.272 320300177467 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಮಮ  ಕೀೊಂ ವೊಂಕಟಾಚಾರಿ 37/5 ಕಸಬಾ ಸಾ ಶೊಂಠಿ 0.80 0.825 644121500898 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಪರ ಸನನ  ಕುಮ್ಯರ್ S ಬ್ನ್  ಶ್ರ ೀನಿವಾಸಪಪ 126/1 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.24 0.204 755747177930 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮೀಟಪಪ  61/1 ಕಸಬಾ ಸಾ ಹೂಕೀಸು 1.60 1.556 301616361716 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿನಂಜಪಪ  M ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  12/7, ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.60 0.469 476880121271 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಅಣ್ಣ ಯಾ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಕಾಾ ತಪಪ  69/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 1.20 1.240 617716964407 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್ನ್ ಅಬಬ ಯಯಪ ಪ 18/3, ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.70 0.509 405184342796 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರಾಜು ಬ್ನ್ ನರಸರಾಜು 156/2, 156/4, 156/5 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.82 0.835 607147833471 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಿಕಕ ವೀರಪಪ  ಬ್ನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  64, 39/2 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  1.60 1.556 826826024157 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜಪಪ  ಬ್ನ್  ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  78/1 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.80 0.820 229975859271 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಶೇಕ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬ್ನ್ ಶೇಕ್ ಐದರ್ 126/2 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.80 0.825 807336778778 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್್ಮ ಮ ೀನಾರಾಯಣ್ ಬ್ನ್ ರಾಮಯಾ  282/2, 29/2B ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಶೊಂಠಿ 1.20 1.180 394063366365 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸಾದಕ್ ವುಲಾೂ  ಖಾನ್ ಬ್ನ್ ಸನಾವುಲಾೂ  ಖಾನ್ 32/1 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಆಲ್ಲಗೆಡ್ಡಡ 0.40 0.450 945221970683 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಅಣೆಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 24 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.90 0.917 295994614448 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಕಾಳಪಪ  12/6, ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.55 0.580 459821247953 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಅಕಕ ಯಾ ಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  14/4 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.60 0.639 973568210404 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಂದೀಶ್ H K ಬ್ನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  199/2, 200/4 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಆಲ್ಲಗೆಡ್ಡಡ 0.80 0.820 867949209441 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ  V ಬ್ನ್ ವೀರಣ್ಣ  159/3 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಶೊಂಠಿ 1.00 1.010 599901096806 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ H M ಸುನಿೀಲ್ ಬ್ನ್ ಮಂಜುನಾಥ 9/2, ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.40 0.450 947656518042 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸನಾಉಲಾೂ  ಖಾನ್ ಬ್ನ್ ಅಮಿೀರ್ ಖಾನ್ 36, 41, 42/3 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಆಲ್ಲಗೆಡ್ಡಡ 0.40 0.450 914510769288 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  75/3, 75/4, 75/5 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.90 0.910 450259006921 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುಜಿೀಬ್ ಪಾಷಾ ಬ್ನ್ ಅಬುದ ಲ್ ಬಷೀರ್ 101, 143 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.80 0.820 508066030154 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ  S ಬ್ನ್ ಸೊಣ್ಣ ಪಪ  9/1, ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.40 0.450 809601221975 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನವೀದ್ ಪಾಷಾ ಬ್ನ್ ಮಸಾಾ ನ್ ಸಾಬ್ 234/2, 121/16 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.70 0.730 740334065284 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಕುಮ್ಯರ್ H ಬ್ನ್ ಹನುಮಂತಪಪ  18/1, 17/3, 17/4 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಂ 0.70 0.730 822947661206 916020048850847



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ RM ಮುನಿರಾಜು ಬ್ನ್ ಮುನಿಕೊಂಪಣ್ಣ  6/1, 6/2 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಶೊಂಠಿ 0.40 0.453 811605818550 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಪಪ  V ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟಪಪ  48/3 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಪನಿನ ೀರು 0.40 0.341 307324452316 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಮಪಪ  ಬ್ನ್ ಪಾಪಣ್ಣ  1P64 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.70 0.679 340185492575 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ M ಭತಾ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ  2/1, 1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಕಾಾ ರೆಟ್ 0.80 0.755 263426470255 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ RM ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  30/2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.60 0.620 916579283846 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ PH ರಾಮ್ಯೊಂಜಿನಗೌಡ ಬ್ನ್ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ 38 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಗೇರು 2.00 0.459 536316682717 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ PH ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ 38 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ಗೇರು 0.40 0.172 333468210424 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ನ್ ಸೊಣ್ಣ ಪಪ  105/1, 76/2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.70 0.730 925441246159 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಈರಮಮ  ಬ್ನ್ ಸೀತರಾಮಯಾ 41, 42/1, 43/1, 44/3 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.40 0.450 778373548349 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಹರಿೀಶ್ HN ಬ್ನ್ ನಂಜುೊಂಡಪಪ  116 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.80 0.820 762009587681 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಿನನ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 38/4 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.90 0.917 995830104733 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸಂಜಯ್ N ಬ್ನ್ ನಂಜೇಗೌಡ 42 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.80 0.820 287792341460 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ H K ಮುನಿರಾಜು ಬ್ನ್ ಕೊಂಚ್ಪಪ 89/4, 69/2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಶೊಂಠಿ 0.55 0.586 260628918013 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೀವೊಂಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  96/3 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಸೊೀರೆಕಾಯಿ 0.50 0.540 936134764213 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿನಾಗಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  6 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.80 0.825 997350569915 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  15/2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.80 0.824 554057727452 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  HT ಬ್ನ್ ದಾಾ ವಪಪ  1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.40 0.450 480268827120 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಿಕಕ ನಂಜುೊಂಡಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಸೊಣ್ಣ ಪಪ 22 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.80 0.820 426725684940 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕಾವೇರಿಗೌಡ ಬ್ನ್ ಸೊಣ್ಣ ಪಪ 17, 87 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.65 0.639 731884559001 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನೇಗೌಡ B G ಬ್ನ್ ಗೀಪಾಲ 78 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.40 0.450 596354318078 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಬ್ೀಮೇಶ ಬ್ನ್ ಗಂಗಪಪ  19 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಚ್ೊಂಡು ಹೂ 0.40 0.450 916351328782 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ SB ಮುನಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಭತಾ ಪಪ  145 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.10 1.081 658406593420 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟೇಶಪಪ  ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 63, 156/2 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.86 0.874 586652000103 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟೇಶ ಬ್ನ್ ಗುರಪಪ 115 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.40 0.363 950646547502 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ತೀಟಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಬಬ ಯಾ 155/2, 155/3 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.90 0.903 736040587674 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ ಬ್ನ್ A M ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  1/p12, 65/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.60 1.504 922382728047 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಶ್ವಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 30/2, 60/P1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.00 0.951 486275863067 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿಡ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ  83/1, 85/8, 83/3 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.35 1.214 371410310565 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೌರಮಮ  ಕೀೊಂ ವೊಂಕಟಸಾಾ ಮಿ 9 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.45 1.223 608411044367 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಯಲೂ ಪಪ  ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟಚ್ಲಪಪ 55/2 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.00 0.977 936462889568 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಿಕಕ ಯಲೂ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮರಿಯಪಪ 195/3 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.64 0.551 706918174575 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ್  ಬ್ನ್ ರಾಮರೆಡಿಡ  131/4 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.34 0.294 488804610869 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರತನ ಮಮ  ಕೀೊಂ ನಂಜಪಪ 21/21 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.80 0.809 468793595019 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಪ  ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 64/2, 69/3 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  1.20 1.167 546573612819 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಅಕಕ ಯಾ ಮಮ  ಕೀೊಂ ವೊಂಕಟಗಿರಿಯಪಪ 4/8, 51 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ.ಜಾ ಬ್ೀನಿ್  0.60 0.639 283008648856 64032990356

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರವ ಬ್ನ್ ಗಿಡಡ ಪಪ 92/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಪ.ಜಾ ಹೂಕೀಸು 0.70 0.720 831747909724 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ದೇಕಪಪ 92, 48/8 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಪ.ಜಾ ಬ್ೀನಿ್  0.75 0.793 848097234511 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟರಮಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ಲಕ್ಷ್ಯಾ  126/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಪ.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.60 0.639 389981318164 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸಾವತರ ಮಮ  ಕೀೊಂ ಪಾಪಣ್ಣ  109/5 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಪ.ಜಾ ಹೂಕೀಸು 0.40 0.445 309706461774 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಚ್ನನ ರಾಯಪಪ  79 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.80 0.825 519388425568 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕೃಷಾಣ ರೆಡಿಡ  ಬ್ನ್  ಮುನಿಯಪಪ , 126/3, 126/4, 125/1  ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.30 1.192 385686083895 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಡಿ.ಎೊಂ ಬ್ನ್  ಪ್ಸ. ಮುನಿಯಪಪ 224/1, 31/P1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.33 1.280 401795151907 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಡ್ಡ.ಸಿ.ರಾಘವೇೆಂದರ  ಬಿನ್  ಚಂದ್ರ  ಗೌಡ 203 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.52 0.550 641368413465 NILIN4055



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಿ ಲಮಮ  ಕ ೆಂ   ಅಣ್ಣ ಯಯ ಪ್ಪ 22/1, 22/2 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.00 1.010 771309252691 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಮಮ  ಕ ೆಂ ಪಾಪ್ಣ್ಣ , 134/1 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.72 0.760 515629058738 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಪ್ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ರತನ ಪ್ಪ 91 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.38 0.354 667459265105 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್  ವೆಂಟಸಾಾ ಮಿ 81/2 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.68 0.639 520372954876 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೆಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್  ವೆಂಕಟರಮಣ್ಪ್ಪ 88/1, 96/1 96/13 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.90 1.829 471651350438 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಹಂಸ್ ಕ ೆಂ   ವಸಂತಪ್ಪ 107/6 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.50 0.846 866718697295 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಮೇಶ  ಬಿ. ಎೆಂ. ಬಿನ್  ಮುನಿಶಾಮಿ, 38 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.80 0.824 482058028498 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮಿೀನಾಕ್ಷ್ಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುನಿರಾಮಯಾ , 23/2 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.70 0.732 681974270894 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟಗಿರಿಯಪಪ  ಬ್ನ್  ಮುನಿಶಾಮಪಪ 20/2 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.71 0.728 514972495329 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ತಿಮಮ ರಾಯಪಪ   ಬ್ನ್ ಬಜಜ ಪಪ 100/6 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.30 0.340 524334499049 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್.ವ. ಬ್ನ್  ವೊಂಟಕರಮಣ್ಪಪ 63, 64, 65 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.80 0.824 975586902152 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೊಂಕಟೇಶಪಪ  ಬ್ನ್  ಜೀಜಪಪ 26 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.50 0.546 227664310433 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಬ್.ಎೊಂ.ಶೇಖರ್ ಬ್ನ್ ಪಟೇಲ ಮೂಗಪಪ 55, 66/1, ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 2.00 1.823 345700586766 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್  ವೆಂಕಟಮಮ 92/2, 99/2. 96/9 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.40 1.374 827543272960 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೌರಮಮ  ಕ ೆಂ ದೊಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ 162 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 2.00 1.920 825236673558 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಜಯಪ್ರ ಕ್ಯಶ ಕೆ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚೌಡರೆಡಿ್ಡ 75/2, 75/3, 75/5 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.60 1.536 850404311502 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗೌರಮಮ  ಕ ೆಂ  ಚಿಕಕ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ 146/2, 146/3 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 2.00 1.920 229596865928 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಚಿಿ್ಕಕ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ   ಬಿನ್ ಯಲಲ ಪ್ಪ 51, 52/1 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.03 1.010 883737441712 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮ ಣ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಬಾಲಪ್ಪ 229 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 2.00 0.825 973039723934 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸನಂದಮಮ  ಕ ೆಂ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ 119/1 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.450 543952080596 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಎನ್.ವೆಂಕಟಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ 16/2, 30, 51 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.34 1.320 530584855230 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಎನ್ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ 11/2, 12/2 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.60 1.600 259276118077 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ವೆಂಕಟಸಾಾ ಮಿ 45/3, 45/4 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.35 0.396 267565096551 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾ ಮಿ 19 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.71 0.770 849147913947 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ನಂಜಪ್ಪ 82/1, 82/2, 82/3, 83/1 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.88 1.738 712712174828 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ 235 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.29 1.260 454077864302 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ 36/4 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.45 0.503 211866525010 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾ ಮಿ 19 ಅನುಗೆಂಡನ್ಹಳ್ಳಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.45 1.010 704110439095 0499101002932

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಚಿಕಕ ಪ್ಪ ಯಯ 185, 198/2 ನಂದಗುಡ್ಡ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.70 1.647 426216946932 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಶ್ರ ೀರಾಮಪಪ  ಬ್ನ್  ಮುನಿಹನುಮಪಪ  168 ನಂದಗುಡಿ ಪ್.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.453 643402880082 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ  ಬ್ನ್ ಉತತ ನಳಿಪಪ  22/P2 ನಂದಗುಡಿ ಪ್.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.80 0.824 532719240895 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ಗುಟಟ ಪಪ  11, 12, 34 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ್.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.59 0.628 784497927181 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುನಿಯಪಪ  126 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ್.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.70 0.730 720003087482 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ  ಕೀೊಂ ಪ್ಸಳಿಪಪ 128 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ್.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.35 0.396 957749247663 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟಪಪ  22 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಪ್.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.450 538557273561 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಅಪಪ ಯಾ ಣ್ಣ  119/1 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.80 0.824 739964687897 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ 44 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.50 0.546 414370073100 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಯ್ಯಸಮ ೀನ್ ತಾಜ್ ಕೀೊಂ ಚಾೊಂದ್ ಪಾಷಾ 8/4, ನಂದಗುಡಿ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 1.20 1.190 648661272506 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಕೂಲಿಪಪ  130, 126/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.60 0.618 469097393434 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ರಾಮೇಗೌಡ 262/2 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 2.18 1.850 854818700492 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಲೀಕನಾಥ ರೆಡಿಡ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಸಾಾ ಮಿ 57, 58 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.30 1.241 593151230890 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಕ ಬ್ನ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  21 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.74 0.770 864693618384 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಜಯಮಮ  ಕೀೊಂ ಮೂಗಣ್ಣ  102/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.74 0.770 754691855559 840430110000015



ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಅಮಮ ಯಾ ಮಮ  ಕೀೊಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಪ  134/4 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.70 0.730 477280267255 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಕಾೊಂತಮಮ  ಕೀೊಂ ಅಪಪ ಯಾ ಣ್ಣ  63/2 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.35 1.283 663978250637 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ತಿಮಮ ಪಪ  ಬ್ನ್  ತಿಮಮ ರಾಯಪಪ 65 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಪ್.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.80 0.824 487225234419 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಪ್ಸಳಿಪಪ  43/1, 42/3 ನಂದಗುಡಿ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 2.00 1.920 858738060077 840430110000015

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಚಿಕಕಮ್ಯರಪಪ  ಬ್ನ್ ಮ್ಯರಪಪ 1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.00 1.01013 435327003368 7102500101517801

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಪಾವಿತಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುನಿವೊಂಕಟಪಪ 83/1, 37/2A ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.00 1.01013 497758240269 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಬೈರಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  20/11, 20/12 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 0.8 0.82459 935810261864 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ದಾಾ ವಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ಸೊಣ್ಣ ಪಪ  105/1, 17 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಕೀಸು 0.8 0.82459 698295674104 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ನಂಜಪಪ  ಬ್ನ್ ಗೀಪಾಲಪಪ  9/6, 8 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊೀ 1.05 1.05565 844794997192 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಸುರೇಶ್ ಟಿ.ಕ ಬ್ನ್ ಕೊಂಚ್ಪಪ  21/1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಕತತ ೊಂಬರಿ 0.6 0.63904 333717011362 916020048850847

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಮುನಿಚ್ನನ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಪತೆತ ೀಗೌಢ 33 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಹೂಕೀಸು 1.2 1.17103 516265552008 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಮುನಿರಾಜಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಣ್ 230/4, 27/4 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಕೀಸು 0.8 0.80399 710764715674 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಸರಸಾ ತಮಮ  ಕೀೊಂ ಜಿ.ಸ.ಯಲಾೂ ರೆಡಿಡ  53/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ಬ್ೀನಿ್  0.4 0.45349 520071043681 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) AM ಪರ ವೀನ್ ಕುಮ್ಯರ್ ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ 64/1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.2 1.17103 492107469529 62192868623

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಗುರುಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ  85/2B ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1 0.98244 921151700725 64142484324

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಬಚ್ಚ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  212 ಕಸಬಾ ಸಾ ಗುಲಾಬ್ 0.45 0.3642 243884386460 138401010006627

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) AR ಹೇಮಲತ ಕೀೊಂ ಶಶ್ಕುಮ್ಯರ್ 9/1, ಕಸಬಾ ಸಾ ಹೂಕೀಸು 0.9 0.9057 576978668424 2727101000992

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಚ್ನನ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್  ದೊಡಡ ಪಪ ಯಾ 2/2, ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.6 1.17079 376750098787 57500000029329

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಸುಜಾತಮಮ  ಕೀೊಂ ಪರ ಕಾಶ್ ಕ 13/4, 25/7 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.8 0.78909 316975339486 57500000029329

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಮುನಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ರಾಯಪಪ  19/2, 92/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.2 1.06377 262325379984 57500000029329

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಕೊಂಪೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ಮುನಿವೊಂಕಟಪಪ  79, ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.23 0.23108 908011014893 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) SR ದೊಡಡಮುನಿರಾಮಯಾ  ಬ್ನ್  ರಾಮಣ್ಣ  42, 40 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.00 0.99305 699176314411 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ದೇವರಾಜು ಬ್ನ್  DM ರಾಮಯಾ  9/1, ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 1.00 0.91736 761379559886 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಕಮಲಮಮ  ಕೀೊಂ ದೇವರಾಜ 9/2, ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.80 0.824 972800670303 650014071853

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಅಶಾ ಥನಾರಾಯಣ್ ಬ್ನ್  ಚಿಕಕ ರಾಯಪಪ  15/7, 15/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.70 0.69184 525587569329 57500000029329

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ . ಪ್ಸ ಬ್ನ್ ಸ.ಪ್ಸಳಿಪಪ 15/7, 15/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ ತರಕಾರಿ 0.70 0.69184 929310600588 57500000029329

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ  ಯೋಜನೆ (PMKSY ) ಹನಿನಿೀರಾವರಿ (ZP) ವಜಯಕುಮ್ಯರ್ ಬ್ನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  193/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬ್ 0.20 0.17 281110256047 650014071853

4 ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಟಿ.ಎ.ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್    ಅಪ್ಪ ಯಯ ಣ್ಣ 1/22, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.20 0.135 280878970633 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಸಮಿತ್ರರ ದೇವಿ ಬಿನ್    ರಾಧಕೃಷ್ಣ 71/2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.40 0.135 394456485032 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಮರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್   ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ 25/2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.40 0.135 663560410783 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಬಸ್ವರಾಜ ಬಿನ್   ಈರಣ್ಣ 36/5 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.24 0.135 633555810999 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಶಿರ  ರಾಮಯಯ  ಬಿನ್  ನಾಗಪ್ಪ 33/3 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.38 0.135 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ರವಿ ೆಂದರ  ಬಿನ್  ರಾಮಯಯ 35/3 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.80 0.135 493506919208 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಬಿ.ವಿ.ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್  ಈರಣ್ಣ 131 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.40 0.135 363420804887 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ)
ಪ್ಸ.ಹೆಚ್.ರಾಮ್ಯೆಂಜಿನ್ಗೌಡ ಬಿನ್  

ಲೇ.ಹನುಮಂತೇಗೌಡ 38 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 2.00 0.135 536316682717 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ನ್ವಿ ನ್ ಕ್ಷಮ್ಯರ್ ಬಿನ್  ಚಂದರ ಪ್ಪ - ನಂದಗುಡಿ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ - 0.135 550877418353 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ)
ಎೆಂ.ವಿಜಯಕ್ಷಮ್ಯರ್ ಬಿನ್  

ಲೇ.ಮುನಿಚೆನ್ನ  ಗೌಡ 58/2 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.29 0.135 299774300486 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಶಿರ   ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಗುಟಟ ಣ್ಣ 26 ಸೂಲ್ಬೆಲೆ ಸಾ ಮಧುವನ ಸಾಾ ಪನೆ 5.35 0.75 762757681424 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಮುರಳ್ಳಧರ  ಬ್ನ್  ನಾಗಪಪ 69/1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ ಮಧುವನ ಸಾಾ ಪನೆ 3.00 0.75 938668765029 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ)
ರಾಮ್ಯೆಂಜಿನಿ ಪ್ಸ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್  ಹನುಮಂತೇಗೌಡ 

ಐ.ಎೆಂ 0  ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.135 690660249459 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಶಿರ  ನಿವಾಸ್ ರೆಡಿ್ಡ   ಬಿನ್  ವೆಂಕಟರೆಡಿ್ಡ 19/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.00 0.135 825885197580 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಎಸ್.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ 97/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.20 0.135 258853389420 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಪ್ರ ಕ್ಯಶ ಪ್ಸ.ಎ ಬಿನ್  ಆೆಂಜನ್ಪ್ಪ 83/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.80 0.135 489413591239 2830201000585



ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್   ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 38/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.27 0.135 346772979581 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ರಾಮಯಯ 16/4 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.00 0.135 862701047584 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) LN ವಿಜಯಕ್ಷಮ್ಯರ್ ಬಿನ್   ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ 193/7, 193/8 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.40 0.135 281110256047 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ದ್ರಯ ವಮರಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್  ನಂಜುೆಂಡಪ್ಪ 27/5  ಕಸಬಾ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.80 0.135 668089377882 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಮುನಿರಾಜು SN ಬಿನ್   ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ  SN 191, 198 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.20 0.135 383373866206 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) PA ಲ್ ಲಾವತಿ ಕ ೆಂ ಆೆಂಜಿನ್ಪ್ಪ 95/1  ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.00 0.135 867744278271 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಅಭಿಷೇಕ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ B ತಮೆಮ  ಗೌಡ 14/B5 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.60 0.135 375955318650 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) B ತಮೆಮ  ಗೌಡ ಬಿನ್  ಲೇ.ಭೈರೇಗೌಡ 154 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.60 0.135 609977253774 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) SM ಸಣೆಣ  ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇ.ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ 84/1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.40 0.135 721821513703 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) G ಅರುಣಾಕ್ಷು  ಕ ೆಂ  PH ದೇವರಾಜು 5 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.80 0.135 670920409700 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಚನ್ನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಗಂಗಪ್ಪ 22/P2 ನಂದಗುಡಿ ಪ್.ಜಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.80 0.135 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಅಶಾ ಥ ಬಿನ್   ಪಾಪ್ಣ್ಣ 1374, ಕಸಬಾ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.06 0.135 790217912268 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) BM ಮ್ಯರಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಮುನಿಯಪ್ಪ 1/2, ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.23 0.135 713485771979 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ನಾರಾಯಣ್ಮಮ  ಕ ೆಂ  ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ - ನಂದಗುಡಿ ಪ್.ಜಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ - 0.135 484619376653 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) SP ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಚಿಕಕ ಪ್ಸಳಳ ಪ್ಪ 88/3 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.26 0.135 349815970019 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) HD ರಾಮ್ಯೆಂಜಿನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್  HB ಆೆಂಜಿನ್ಪ್ಪ 11/2, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.40 0.135 364114986011 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಮುೆಂಜುಳಮಮ  ಕ ೆಂ  ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ 35/7 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.38 0.135 594961218194 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) HA ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ HB ಆೆಂಜಿನ್ಪ್ಪ 11/1, ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.40 0.135 615303643272 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) D ನಂಜಪ್ಪ  ಬಿನ್  ದ್ರಯ ವಪ್ಪ 35, 286/2 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.30 0.135 602327838079 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ನಾಗಮಮ  ಕ ೆಂ ರಾಮಚಂದರ ಪ್ಪ 16/2, ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.20 0.135 440746677094 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) M ಕವಿತ ಕ ೆಂ ಅರುಣ್ - ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 2 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ - 0.0975 657929048880 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಸಂಪಂಗಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಭೈರಪ್ಪ 153 ಕಸಬಾ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.135 877396924657 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ವೆಂಕಟರಮಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ 235 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.20 0.135 454077864302 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) B S ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಬಿನ್  ಕೆ. ಬಾಸ್ಕ ರಯಯ 200 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.07 0.135 325961751477 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) SN ಶಿರ  ನಿವಾಸ್ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ 238/1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.10 0.135 735768455774 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ರತನ ಮಮ  ಕ ೆಂ ಈರಪ್ಪ 53/1, 53/2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.26 0.135 814500150452 64190408275

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ರಾಜಯವಲ್ಯ) ಪ್ಸಳಳ ಣ್ಣ  ಬಿನ್  ಬಚಚ ಣ್ಣ - ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ - 0.135 383443226922 2201963935

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಮುನಿಯಪ್ಪ  ಬಿನ್    ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ 47/2, 47/3 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.20 0.135 721994772401 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್  ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ 133/1 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.10 0.135 626320487640 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಎೆಂ .ವನ್ಜಾಕ್ಷಮ ಮಮ  ಕ ೆಂ   ಹೆಚ್.ಕೆೆಂಪೇಗೌಡ 18/2 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.20 0.135 605211442238 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಸಿ. ಅಶಾ ನಿ  ಬಿನ್  ಚಂದೇಗೌಡ 74 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.08 0.135 733254272492 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಆೆಂಜಿನ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್   ಬೈರಪ್ಪ 10/1, 10/3 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.20 0.135 369115983828 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಎಎಸ್. ನೇತರ  ಬಿನ್   ಶಿರ  ನಿವಾಸ್ 1/2 , ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 2.00 0.135 358058712889 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್  ವೆಂಕಟರಮಣ್ಪ್ಪ 2/4, ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.33 0.135 974671544736 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್   ರಾಮಯಯ 40/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.24 0.135 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಶಿರ  ನಿವಾಸ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್   ನಾರಾಯಣ್ಪ್ಪ 18/6 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.02 0.135 533803933079 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಶಿರ  ರಾಮ ಬಿನ್  ಯಲಲ ಪ್ಪ 36/4 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.12 0.135 862601642060 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಕೆ. ಭೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಸ್ಣ್ಣ ಹೂಡ್ಡ ಕೆೆಂಪ್ಯಯ 1/1 , ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಪ್.ಜಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.00 0.135 938219774767 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಮುನಿನಂಜಪ್ಪ 62/1, ನಂದಗುಡಿ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.14 0.135 931586385868 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಎಸ್.ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್   ಚಿನ್ನ ಪ್ಪ 51/2, ನಂದಗುಡಿ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.17 0.135 324689895701 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಪ  ಬಿನ್  ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ 124/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.27 0.135 239954016078 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಉತತ ನ್ಳಳ ಪ್ಪ  ಬಿನ್   ಸಣ್ಣ ಪ್ಪ 70/2 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.20 0.135 785101909566 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಬಾಲಾಜಿ ಬಿನ್  ಶಿರ  ನಿವಾಸ್ ಗುಪ್ತ 37/4, 37/1 ಕಸಬಾ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.27 0.135 254777513887 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ವೆಂಕಟರಮಣ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್   ಮುನಿಯಪ್ಪ 114/2 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.14 0.135 935070170520 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್   ರಾಮಯಯ 64/4 ನಂದಗುಡಿ ಸಾ 2 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.32 0.0675 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಶಿರ  ಧರ್ ಬಿನ್  ಮ್ಯರಪ್ಪ - ನಂದಗುಡಿ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ - 0.135 692577772872 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಸರೇಶ್ ಬಿನ್  ವೆಂಕಟೇಶ - ಕಸಬಾ ಸಾ 3 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ - 0.09 255222301326 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಸಧಾ ಬಿನ್   ಸರೇಶ್ - ಕಸಬಾ ಸಾ 2 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ - 0.0675 219589412720 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) KN ರಾಜಣ್ಣ  ಬಿನ್   ನ್ರಸಿೆಂಹಪ್ಪ - ಕಸಬಾ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ - 0.135 479317847644 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಭೈರಪ್ಪ  ಬಿನ್   ಕೆೆಂಪ್ಣ್ಣ 30/4 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.20 0.135 522646309687 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಮಂಜುಳ ಕ ೆಂ   ರಾಮಚಂದರ ಪ್ಪ 30/1 ಜಡಿಗೇನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.20 0.135 284747840222 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ವೆಂಕಟೇಶ SV ಬಿನ್   ಉತತ ನ್ಳಳ ಪ್ಪ 9/2, ನಂದಗುಡಿ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.20 0.135 319784647287 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) AM ಚಂದರ ಪಪ  ಬ್ನ್  ಮುನಿಯಪಪ  79/6 ಸೂಲಿಬೆಲೆ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.39 0.135 816144445513 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಪ್ಸಳಳ ಮಮ  ಕ ೆಂ  ಮುನಿಶಾಮಪ್ಪ 48/2 ಕಸಬಾ ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.00 0.135 851736696384 2830201000585

ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ಶಾತಮಮ  ಕ ೆಂ  ಚಂದರ ಶೇಖರ 86/3 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 0.20 0.135 881924455646 2830201000585



ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಕೃಷಿ ಅಭಿವೃದದ  ಯೋಜನೆ ( ZP) ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್  ಮುನಿಯಪ್ಪ 83/1 ಅನುಗೊಂಡನಹಳಿ್ಳ  ಸಾ 4 ಜೇನು ಪೆಟಿಟ ಗೆ 1.00 0.135 371410310565 2830201000585





















































































































ತಾಲ್ಲೂಕು :

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)(ಕೆ.ಜಿ)

ಭೌತಿಕ (ಹೆ.)

1 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರತನಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ 23/4, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್

ಸಾಮಾನಯ
ತರಕಾರಿ 0.20 0.1949 668620481870 62192868623

2 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕರಗಪಪ 29/2, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.45 0.4654 419080155507 3972500100094200

3 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 57/2, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.38 0.0985 446415760304 4421101001026

4 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 57/3,57/5 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.35 0.1293 740579658507 119000763349

5 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 57/4 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.38 0.0985 371052339601 842410110000929

6 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಹೆಚ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 97/1,97/3 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.60 0.6100 688200951517 326401000000244

7 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಾಥ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ 1/7,47/4,43/2,42/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.41 0.4479 889111331426 31690500073

8 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಶ್ವಥಪಪ 49/3,49/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 0.9165 256989886334 520101200968331

9 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಎನ್ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಸುಬರಮಣಿ 28/3, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.40 0.4250 479568546124 000035550334210

10 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಜಿ ಮಹೆೋಶ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಎ ಎಂ 511/1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.05 0.4630 728505927078 000035550334210

11 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 20 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.80 1.1780 510213991388 000035550334210

12 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥಮಮ ಎಂ ಬಿನ್ ಎ ಎನ್ ಮರಿಯಪಪ 49 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.30 1.2800 841098117956 1812101006261

13 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.90 0.9000 677476809884 119001712770

14 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ 7/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 0.7240 859538334521 119001712769

15 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಹೆಚ್ ಬೆೈಲೋಗೌಡ್ ಬಿನ್  ಹನುಮಂತೋಗೌಡ್ 56/1,56/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.6350 829108821920 4434101002104

16 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 0 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್  ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ 71 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.9839 737026824351 000035550334210

17 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನಾಗಪಪ 14 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.9856 432281663028 000035550334210

18 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಆರ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ 33/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 0.7222 509703463195 000035550334210

19 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಪಪ 54/1,59/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.9832 410248627304 000035550334210

20 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಶಾಮ 13/3,13/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.07 0.5580 286789555445 000035550334210

21 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ಪರಕಾಶ್ರಡಿಡ ಬಿನ್ ವಿೋರತಿಮಮಯಯ 1/3,3/13,3/15 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 0.5890 223992205956 000035550334210

22 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಚಿನನಪಪ 21 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.20 0.5890 783344895112 000035550334210

23 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಉಗರಪಪ 88/1B,112/P4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.48 0.4500 893857071495 000035550334210

24 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 64/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.4400 256745936015 000035550334210

25 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾಯಕಲ್ಪಪ 25/P1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 1.0100 476417799178 000035550334210

26 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸಮಲತಿಯ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ 39 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.27 0.2550 766522283617 000035550334210

27 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಷ್  ಬಿನ್ ಟಿ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ 109 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.80 0.7700 721074536241 000035550334210

28 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರವಿಂದ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಸಾವಮ ಜೆ 50,66,76/1,.76/2,76/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ದಲಣೆಣಮ್ಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.64 1.6470 507537422869 000035550334210

29 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಮುದದಪಪ 19/2, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.91 0.6473 969038934947 000035550334210

30 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ 63 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.50 0.5460 903792771912 000035550334210

31 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮಯಯ 43/2,71 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.10 1.0800 303440018178 000035550334210

32 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಸ ನಾಗ್ಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೋಖರ್ 105/4,70/8 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 0.5761 560840209420 0050200047621595

33 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮರೋಂದರಜಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 33, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.35 0.3276 742748372059 31690500073

34 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಂ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 38/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.10 1.0668 573881981391 31690500073

35 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 160/1,160/1,160/2,160/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 2.00 1.8293 356026252676 31690500073

36 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಪಪ 80/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.41 0.3744 562703699749 31690500073

37 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣ 80/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.42 0.3744 810026245934 31690500073

38 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡ್ಡರಂಗಪಪ 33/9,34/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 0.6000 436017475729 0050200047621595

39 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿ ಜಿ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಗಂಗಾಧರಯಯ 34/1A ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.1623 717782598787 0050200047621595

40 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ 43/11,43/6,4/15 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.3942 242647432593 31690500073

41 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 278/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.70 0.8500 909593646579 31690500073

42 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ಅಶ್ವಥ್ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 37/4,38/7,38/8,38/10 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 1.1530 904918248741 31690500073

43 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನನಪೂಣ್ಯ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ 146/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.73 0.7318 31690500073

44 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ ಹೆಚ್ ಎನ್  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ 42/7,42/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.31 0.2917 31690500073

45 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 28/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 0.7297 31690500073

46 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 195/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚಿಲೂ 0.53 0.5463 31690500073

47 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಯಯ  ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 116/1A,116/1B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.65 0.6758 31690500073

ಜಿಲೂ:ಬೆಂಗಳಲರು ಗಾರಮಾಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ



48 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತತರಸಯಯ ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ 53/1,67/12 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.6175 514348741648 0050200047621595

49 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು 4/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.20 0.2262 31690500073

50 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬಚಚಣ್ಣ 30/5, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.40 0.3744 205287615995 31690500073

51 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿನನಪಪ 31/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.32 1.1598 04381010008936

52 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸಮಲತಿಯ ಟಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 70/1194/2A194/5 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 0.5705 381586594509 04381010008936

53 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕವಿತಶ್ಂಕರ್  ಬಿನ್ ಬಿ ಶ್ಂಕರ್ 116/2 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.95 0.5460 445366930598 04381010008936

54 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಿರಣ್ ಬಿ ಓ ಬಿನ್ ಓಬೊೋಶ್ 66/1,67/1,67/2,63/1,65/2 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.50 0.9277 536536552505 04381010008936

55 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮುತತಯಯ ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ 69/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.8179 827488014820 62192868623

56 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಆರ್ ಬಿೋಮರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 47/10 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.3748 783557144224 62192868624

57 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಬೆೋಟಯಯ 6/P2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.30 0.2043 668395265670 62192868625

58 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಆರ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 21/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.4302 765433912620 62192868626

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ 7/1D ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.3577 758738729424 62192868627

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಪತಿ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ 7/16,7/2B,7/1D ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.3564 335576583158 62192868628

61 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಪತಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 13/3, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.85 0.4500 653026748132 62192868629

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ.ಆದಪಪ 113/4 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.4100 673745543381 62192868630

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ.ಭದರಯಯ 33 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.6100 715671827312 62192868631

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಮುತತಯಯ ಬಿನ್ ನಾಗಯಯ 16/21 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.4410 555312541832 62192868632

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಪಿ ಶಿರೋದರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟನರಸಪಪ 61/3 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.8156 851308980163 62192868633

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 72,81/3,71/17 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 0.9002 845259414258 62192868634

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮಲ್ೂಯಯ 54/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.3619 874302491007 62192868635

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 50/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.9248 553192597328 62192868636

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ಎನ್ ಸತಿೋಶ್ಕುಮಾರ್ 13/2,13/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.80 0.8484 391989516793 62192868637

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 110/1,110/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.10 1.0938 783108284440 62192868638

71 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೆೈರೋಗೌಡ್ 11/1,135 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.80 0.7797 868439734061 62192868639

72 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪರಭ ಕೆಲೋಂ ಎ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 17/2, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.3926 619175856427 50100015970112

73 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 109/1,109/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.3602 328291239052 119000531737

74 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 122,161,123 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2.40 0.2708 438635386603 1199101001632

75 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ತಾ ವಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಜಿ ಎ 157,150/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 2.00 0.4594 489494735377 2476101015500

76 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ 47/3,47/6,48/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.8112 822621926598 520101196171322

77 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉದದಪಪ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕಕದಲಡ್ಡಯಯ 44/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.3198 245633514037 520101196211741

78 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡ್ಡಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡನಾಗಪಪ 86/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.9863 661255655704 520101196167554

79 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಯಯ ಬಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬಸಪಪ 1/1p1A,1/2A,1/2B,216,213,3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.3890 380807697645 119000956386

80 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 37/2,38/7 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.60 0.2264 543461191477 520101196218639

81 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಸುಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಪಪ 354 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.60 0.2264 885113424731 619002043416

82 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಸೋನಪಪ 56/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 0.4156 897657403099 520101196261208

83 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಸೋನಪಪ 56/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.53 0.3389 502290613434 520291016459658

84 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ವಿೋರಭದರಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 22/2, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 1.1524 889335948093 520101196100638

85 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿರಂಜಿೋವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಓ ಎಲ್ 34/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.50 0.5532 703826615403 04381010008936

86 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಭೈರೋಗೌಡ್ 151,204 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.27 1.1696 04381010008936

87 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 92/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.2436 254564931676 04381010008936

88 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವಪಪ 88/4,83/2,88/4 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.59 0.4851 522998896564 04381010008936

89 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನಮಂತಪಪ 74/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.8190 398241095421 04381010008936

90 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆಲಮಮರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ 33/3,33/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.70 0.7308 549630668196 04381010008936

91 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕೃಸಾಬ್ ಬಿನ್ ದಾಬು ಸಾಬ್ 48 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.83 0.5471 224332476837 04381010008936

92 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುತತಪಪ 3/6, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.35 0.3203 957431364241 04381010008936

93 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಬೆಬೋಗೌಡ್ 75/1,76/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.60 1.5410 658193577307 04381010008936

94 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದರಾ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ 92/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.3744 546065691124 04381010008936

95 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 20/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 1.0101 339695449852 04381010008936

96 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಪಪ 61/2,61/6,105/2,106/7 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 1.0101 701328145138 04381010008936

97 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಣ 249/1B,245/1A ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.50 0.3020 04381010008936

98 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗ್ಗಲೋಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನಾಗಪಪ 61,61/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 0.9090 795046929623 36971641647

99 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಚಚೋಗೌಡ್  ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ಪಪ 26 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.30 1.2570 888549662765 840430110000015



100 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ (ಚಿಕಕತುಮಕಲರು) ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 81/2,13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ು ಬಿೋನ್ 1.40 1.3464 755904530631 840430110000015

101 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪಪ 155/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 0.7709 912581971887 840430110000015

102 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಹುಚಚಯಯ 57/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.5419 885122465729 840430110000015

103 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ಎಂ ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಯಯ 227/1,228/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.41 0.4479 239033656977 840430110000015

104 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 51 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.15 1.1187 380295630830 840430110000015

105 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಯಯ 79/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.3780 308056625966 840430110000015

106 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 79/4C ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.3744 338857772589 840430110000015

107 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 48/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.90 0.9065 303370608789 840430110000015

108 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಎ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 65 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.5125 428355684634 840430110000015

109 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 37/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.4384 778267882852 840430110000015

110 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣ 91/2,66/2 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.70 0.7209 409379791702 840430110000015

111 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಡಿ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 170/2,171/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.9916 255936565251 840430110000015

112 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಯಯ 25/1, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.4544 897548665952 840430110000015

113 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಎಸ್ ಗಂಗಾಧರಚಾರ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಚಾರ್ 16 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಹುರುಳಿಕಾರಿ 1.40 1.3526 645513347458 840430110000015

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ದಾಯವಣ್ಣ 17/9, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.8045 835390573156 840430110000015

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 33,35/1,35/2,38/5 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಸಲೋರೋಕಾಯಿ 0.80 0.5715 921333342483 840430110000015

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಲೋ. 101 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 1.1485 274530606933 840430110000015

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸಮಲತಿಯ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 94/5 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 0.8787 308279662655 840430110000015

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ 46/3F,47/3,46/7 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.5396 907041866395 840430110000015

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ಸ ಶ್ಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸ ಚನನರಸಯಯ 68/1,119/5 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.10 1.0722 735192283129 840430110000015

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ52/3,52/4,53/4,53/5.48/10,57/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.48 0.4610 408759784919 04381010008936

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 20 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.18 1.1000 765720567908 04381010008936

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 29/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.79 0.5193 931884056833 04381010008936

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಣ್ರ್ೋಪಪ 54/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 0.3455 744818991839 04381010008936

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 372/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.76 0.5842 406521074012 04381010008936

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಲ್ೂಪಪ 8/P2,185/p4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.10 1.0016 232454730862 04381010008936

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಕದರಪಪ 130/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.85 0.7990 869736677053 04381010008936

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಟಿ 54/5,54/6,62 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.42 1.1610 705837169798 04381010008936

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ  ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 295/1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.61 0.4680 790964008666 04381010008936

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್  ಬಿನ್  ನರಸಂಹಮಲತಿಯ 74/4 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.60 0.4400 265659416092 04381010008936

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಮಮಮ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 16/5, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 0.5760 483533642314 04381010008936

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕಅಪಪಯಯ 84/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.69 0.6770 749759738978 62192868623

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದರನಾಥ್ ಎನ್  ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 27/5, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.50 0.9300 997265019028 62192868623

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಯಯ ಬಿ ಬಿನ್ ಭದರಯಯ 32, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.29 0.2399 755368448937 62192868623

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡ್ಡವಿೋರಮಮ ಬಿನ್ ಮುತತಯಯ 45 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.13 0.3630 574174470256 62192868623

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮಳ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಿೋರಡಿಡ 21 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.4140 606541518456 62192868623

136 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಎಲ್ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಲ್ಕಕಮುತತಯಯ 10, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 0.7700 654708711164 62192868624

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಕೃಷ್ಣರಡಿಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮರಡಿಡ 32/7,4/7 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 0.4100 478934526810 62192868625

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪಪ 6/1,6/1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.39 0.3324 941670865833 62192868626

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಯಯ 40,41 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಹುಣ್ಸ 2.20 0.3286 627584649678 62192868627

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 7/1C,7/2c ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.2750 386787844932 62192868628

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಹನುಮಯಯ 23/13 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.1710 218590456437 62192868629

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡದಲಡ್ಡಯಯ 32/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.78 0.4141 691962367927 62192868630

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಷಾಚಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮದಾಸಯಯ 121/1,121/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 1.1667 529976738461 31690500073

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಎನ್  ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಸ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ 2/1B ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.21 0.3786 907387099099 62192868630

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಸ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಬಿ ಚಿಕಕಣ್ಣ 22/3,12/12 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.90 0.3034 979604720157 62192868631

146 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಯಯ ಬಿ ಬಿನ್ ಭದರಯಯ 29, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 0.3800 565382590373 62192868632

147 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕಪಪ ಬಿ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಕೆಂಪಯಯ 53/2,60/6,60/7,60/8,61/10,61/12ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.90 0.4538 429289695422 916010062807053

148 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಸಲಣೆಣೋಗೌಡ್ 86/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.6390 829425090004 009100101016723

149 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜಿನಮಲತಿಯ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸೋನಪಪ 56/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.5273 371262355257 64101204120

150 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 51/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.3116 889335948093 520101196100638

151 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಂದರಬಾಬು ಬಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 81/18 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.29 0.3280 836405239538 16310100024467



152 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 225/1,225/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.4915 484860968611 009100101003688

153 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂಜಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ 69/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.7967 641486666707 119000755907

154 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದದಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 22 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.00 1.6868 476493198157 4561101000432

155 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಿಳಳಪಪ 12 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.50 1.3476 405828298960 520191039892359

156 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 37/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.8042 479089443676 3826101001967

157 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಲಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ಬಿನ್ ಭದರಯಯ 23 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.30 0.1030 234423720425 3826101001893

158 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವ್  ಬಿನ್ ಲೋ. ಭದರಪಪ 21/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.55 0.1788 707162948987 16310100004923

159 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 25/1, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.3619 778498980116 04381010008936

160 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಮಧುಸಲಧನರಡಿಡ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನರಡಿಡ 54/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.67 0.9870 766285540205 04381010008936

161 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ರಡಿಡ ಬಿನ್ ನಲಾೂರಡಿಡರಾಮಯಯ 25/1, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.52 0.4179 219889875657 04381010008936

162 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 127/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.02 0.7600 656297265293 04381010008936

163 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಅಪಪಣ್ಣಪಪ 9/p1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.50 1.6590 620278026585 04381010008936

164 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ 65/7,20/6,20/13 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.59 0.5640 950161503903 04381010008936

165 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಕಕ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 28 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 1.0955 597335096128 04381010008936

166 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ನಂಜೆೋಗೌಡ್ 130/2A2,130/6 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.00 1.0022 882740613758 04381010008936

167 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಮುನಿಯಪಪ 26/1,26/2B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.33 1.4449 452857799297 04381010008936

168 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಚನನರಾಯಪಪ 15/3, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.79 0.6966 999747051864 04381010008936

169 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ 59/1,76/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.9990 777418628342 04381010008936

170 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೈಲ್ಜ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಣ್ಣ 45, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ದಲಣೆಣಮ್ಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.40 0.3485 522527556142 04381010008936

171 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕನಲ್ೂಯಯ 31/2,31/2,32/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 0.9590 975880954554 04381010008936

172 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಾದ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ಪಪ 82/2,81/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.75 0.7700 895768573170 04381010008936

173 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 19/1,19/1,28 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.93 0.8530 807330730548 04381010008936

174 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಟೋಲ್ಪಪ 16, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.64 0.6390 413322102024 04381010008936

175 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 21,34 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.80 1.7166 904917321107 04381010008936

176 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮ್ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 79/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.33 0.2848 602285607212 64082180682

177 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೆೋಗೌಡ್ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 79/4A ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.43 0.4390 329755124977 0664101041644

178 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಲಂಗಪಪ 29/3, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 1.20 1.1795 554046560653 520101200915009

179 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 57/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 0.9000 962958084619 32294100499

180 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಪಪ 35/4,9/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.8160 272615459257 520101200928607

181 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 49/p15,45/2,21/9 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.35 1.2668 536158086503 36971641647

182 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಮಲತಿೋಯ ಬಿನ್ ಮುತಾತಂಜಿನಪಪ 80/6,120/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.95 0.9174 376402228619 04381010008936

183 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 69/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1.70 1.8178 752406187932 04381010008936

184 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 8, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.7598 381970332605 04381010008936

185 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 3/2,18 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 0.4133 373190807538 04381010008936

186 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿಕಕತಿಪಪಯಯ 20/7, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.60 0.3558 342103318948 04381010008936

187 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕತಿಪಪಯಯ 80/18 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.60 0.6900 560116415540 04381010008936

188 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದದೋಗೌಡ್ 32 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.3434 385999154713 04381010008936

189 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಣ್ರ್ೋಪಪ 51/2,54/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.60 0.5921 744818991839 04381010008936

190 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣ್ಣ 26/2A ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.27 0.1856 250857139780 840430110000015

191 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಾಕಂಜಿನಪಪ 4/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.05 1.0500 843452797625 840430110000015

192 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ವಿ ಮೊೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 158/1,158/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.30 1.1922 826945813157 840430110000015

193 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡ್ಡನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬಿೋರಪಪ 91/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.85 0.8050 687208434263 840430110000015

194 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 180/7,179/6,180/6,46/2A,70,65/3ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.80 1.7385 204096085049 840430110000015

195 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಪಪ 39/1,40/2,39/13 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.20 1.0926 823036050507 840430110000015

196 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕಟಶಾಮಯಯ 196/2,202/1,96/1 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.6157 622240782478 840430110000015

197 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ವಿ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಶಾಮಯಯ 134/4, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.85 0.8590 953909277721 840430110000015

198 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಪದಮನಾಭ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪಪ 7/5,7/20 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.42 0.4388 686113280603 840430110000015

199 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 42/2, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.5120 597904612415 840430110000015

200 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಆರ್ ಮುನಿರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ 67,14/5 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 0.5695 875734346490 840430110000015

201 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪಪ ಉ.ಮೊೋಟಪಪ 166/1,165/1 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.9955 984482641506 840430110000015

202 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರೋಶ್ ಬಿನ್ ಉಗರಪಪ ಡಿ 78/3 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.95 0.8687 701504520074 840430110000015

203 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕಕಪಪ 161/3,161/4,161/10 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.5400 702726993989 64196960470



204 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಪಪ 31/1,31/3,32/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.60 1.5500 625029307380 1982500101128901

205 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳಳಪಪ 39/2,13/24 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.8246 400975111664 3972500100103701

206 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಉಮ್ೋಶ್ ಕೆಲೋಂ ಬೆೈರಪಪ 12/11, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.6250 908807973705 520101196134941

207 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 7,7/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಣ್ಸನಕಾಯಿ 1.20 1.1465 876980528872 36570716936

208 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಕೆಂಪೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಕೆಂಪೋಗೌಡ್ 151/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.45 0.6628 373200745385 4434101004786

209 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮತರ ಎಂ  ಕೆಲೋಂ ರವಿಕುಮಾರ್ 79/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.40 0.3606 895792536884 326401000000225

210 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 163/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.41 0.3698 499926070802 119001182898

211 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಾಕಂಜಿನಪಪ 74/10,22/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.42 0.4303 292672507374 257801000001071

212 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಬಿ  ಬಿನ್ ಬೆೈರೋಗೌಡ್ 57/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.4470 269620688073 4434101000421

213 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ದೋವರಾಜು 285/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.9908 716602135037 1321155000074861

214 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಪಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಪಿಳಳಣ್ಣ 274 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.50 1.3569 491820331067 3252500100210001

215 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಣ್ಣ 25/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.2445 396096329421 4434101001045

216 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಪಪ 22/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.67 0.6500 213077255866 30135359156

217 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾಂತರಡಿಡ ಕೆಲಂಡ್ ಬಿನ್ ಕಿಶಲೋರ್ ಕೆ 124/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.8246 901136600309 NILIN4055

218 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾಂತರಡಿಡ ಕೆಲಂಡ್ ಬಿನ್ ಕಿಶಲೋರ್ ಕೆ 124/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಜಲರ 0.50 0.1129 901136600309 NILIN4055

219 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದರಪಪ(ಗಂಗಯಯ) 134/1,134/2,134/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.9996 702610692960 26200500009555

220 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ 79/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.10 1.0613 549852314264 0664101040422

221 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 8, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.8470 914776261426 309008750086

222 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 17, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 0.6835 613528253977 4561101002417

223 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರಘುರಾಮ್ 61/4,62/1,62/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.4447 307609832337 21630100010684

224 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಹನುಮಂತಪಪ 20,20 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.2900 710929634646 4561101003852

225 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು 8/3, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.4273 467572895249 009300101010846

226 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಬಿನ್ ಸಂಜೆೋವಪಪ 179 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.60 0.2264 06592200056824

227 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 11/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.5542 834599061212 520101207132883

228 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಆರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 12/2,15 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.85 0.8510 790997302795 4561101003550

229 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 63/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.70 0.6970 627698133070 520101200937320

230 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನವನಿೋತ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಬಿ ರಾಜಣ್ಣ 37/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2.00 0.5760 497320951487 543202010011194

231 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಮಮ  ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹಯಯ 26/9,64/2 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಲದಗುಂಬಳ 0.80 0.7053 511146782716 33581216195

232 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಯಯ ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.2685 219537318290 3826119000511

233 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೆೋಗೌಡ್ ಕೆ ಎಸ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.5990 983924084143 67190100007757

234 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಹೆಚ್ ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.4000 872189193932 12177100010248

235 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಾಬು ಎ ಬಿನ್  ಅಪಪಣ್ಣ ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.4000 771441318529 64167799108

236 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಶಾಸಿ ಬಿನ್  ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.4000 282579182476 12177100001866

237 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಮುತತರಾಯಪಪ ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.4500 826577541427 15632610002402

238 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಸ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಆಂಜಿನಪಪ 12/2, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.85 1.7700 380207540609 520101216328000

239 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದರಾಮಯಯ 57,58,49,65 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.80 1.7300 790209717931 520101253330054

240 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಮುನೆೋಗೌಡ್ 75/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 0.6300 704716784551 04381010008936

241 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೋಗೌಡ್ ಜಿ 56/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.49 0.4688 730310842615 04381010008936

242 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 81,139/2,138/1,99 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.60 1.5564 969538159574 04381010008936

243 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 75/4,75/5 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.62 0.6390 227920519015 04381010008936

244 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 44/1,44/2,46,52/3,52/4,48/10 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 0.6390 04381010008936

245 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕಕಯಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹಯಯ 77 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.50 1.4584 472705499311 04381010008936

246 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ 50 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 0.2000 661789356226 10637602897

247 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ರಘು ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 13/2,106/4,8/5,57/3 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.30 0.2490 212423874663 520101216223438

248 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಮಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ . 13/2,8/4 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.30 0.2230 905844236560 520101216346721

249 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಶ್ಂಕರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗ್ಗೋಗೌಡ್ 110/4C,110/10 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.42 0.2520 604623432384 3972500100171701

250 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಎ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 79/14 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.87 0.4317 738508013625 520101250591371

251 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 176/1,165/P5 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.90 0.8001 203620339376 520101216262042

252 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಾಡಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 1,5,265,266,120/1 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.3702 274613935629 520101216313852

253 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 85 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.43 0.4060 645366207240 520101216275233

254 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಪಪಯಯಣ್ಣ 69/2,69/3B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.15 1.1010 510495786937 31690500073

255 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್  ಗುಡ್ಡಣ್ಣ 18/2A,19/1B,23/2A ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.9630 996353111146 31690500073



256 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವಥಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯಪಪ ಕೆ ಹೆಚ್ 20/2,20/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.60 1.5000 691002932174 31690500073

257 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 19/3,19/2,15/6,20/17 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.10 1.0600 326414521380 31690500073

258 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 24/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.30 0.2898 710391062967 520101212719031

259 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿಲ್ ಆರ್ ಬಿನ್  ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 139/3,24/3,29/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.80 0.7840 800940704586 848410110012282

260 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.49 0.4900 491882129388 4561101001976

261 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 31/p1,32 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.60 0.5450 468749568187 119001096395

262 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ  ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ಣ 84/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.3132 836995883566 6945843832

263 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜು ಡಿ ಕೆ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 115/7,113/1,55/5,55/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.34 1.2830 925820681779 62192868632

264 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿಳೆಖೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಹನುಮಪಪ 30/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.95 0.9600 439623490026 62192868632

265 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಸ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 81/5,81/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.4500 839909832692 62192868632

266 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೋಖರ್  ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ 25/1,25/2B,25/2B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.06 0.8664 730741282424 62192868632

267 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ 35/13,49/11,49/15 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.75 0.7290 320339441587 62192868632

268 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ  ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡನರಸಂಹಯಯ 76/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.8236 213586800984 62192868632

269 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮುತತಯಯ  ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ 15, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 0.6360 827488014820 62192868632

270 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಆರ್ ಗಂಗಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನೆೋಯ 12/1,21/1,6/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.8220 413730431941 62192868632

271 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿತಾ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಡಿ ನಾಗರಾಜು 211/4,211/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.8246 878682941716 62192868632

272 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಡಿ  ಬಿನ್  ದಲಣೆಣಯಪಪ 15/p30 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.10 1.1000 821393546847 62192868632

273 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಆಲ್ಪಪ 10/4, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.05 1.0600 211554416573 62192868632

274 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 18 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.70 0.6900 413726515334 62192868632

275 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್  ಲ್ಕಕಮುತತಯಯ 3/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.20 1.0400 639432814219 62192868632

276 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡ್ಡಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡರಾಮಯಯ 8, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.30 0.2854 239878273860 119002189031

277 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ 65/2 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.6500 476606712632 33581215385

278 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಣೆಣೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 52/4,53/1,53/2,53/6,53/7,54/1,54/ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.86 1.7900 963856758620 1982500100204101

279 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಯಯ 13 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.7450 760927686786 520101260103980

280 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗೌಡ್ 24,65/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.60 0.6095 560884824352 4434101003538

281 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪಪ 13/5, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.30 0.2900 774957520090 50070100008265

282 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 12/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.50 0.5100 338819216143 3826101002767

283 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಯಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮುನಿಸುಬಬಯಯ 53/5,53/6 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.60 0.2600 316120890283 520101200942685

284 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 7/1B,7/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.40 0.3269 834599061212 520101207132883

285 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 10/2,10/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 0.5800 701355105499 520101196160606

286 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗ್ಗಲೋಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 7, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.30 0.2850 230711122639 4434101005391

287 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ 34/2, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.25 0.2464 447369322596 520101196212959

288 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 45/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.30 0.2820 319605409765 119001883346

289 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 11/2, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.30 0.2634 901270005827 9682500100011301

290 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಬದರಣ್ಣ 60/1,39/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 1.0101 310165744501 840430110000015

291 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸ. ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 49/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.58 0.6020 341749086914 840430110000015

292 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸ. ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 49/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.3960 918943451999 840430110000015

293 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸ. ನಾಗ್ಗೋಂದರ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 49/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.4500 310899154187 840430110000015

294 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಸ. ರಾಮ್ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚನನರಸಯಯ 104/4,127/4,119/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.30 1.2830 651296908403 840430110000015

295 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ. ಮಧು ಬಿನ್ ಗಂಗರಾಜು 54/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.60 0.8470 239317588605 840430110000015

296 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 64/1 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 1.0017 935083992914 840430110000015

297 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಕರ್ ಟಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 99/3,99/4,99/7,189/3 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.55 0.5347 519605374636 840430110000015

298 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿಳಳಪಪಬಿನ್ ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ 38/1,37/4 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.05 1.0500 767923995043 840430110000015

299 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಷಿೋರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಬಾರಿ 47/1 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.55 0.5729 746468273686 840430110000015

300 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಮಲಪ ಬಿನ್ ಜಯರಾಜ್ ಮಲಪ 12/9,12/10 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 0.2826 304984104203 32680100006380

301 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡ್ಡಮುತತಯಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ 43/10,43/12,43/13,42/5,4/14 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.58 0.3073 815648084556 64042148590

302 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಮುನಿಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 19/9, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 0.5000 377271901468 54046664901

303 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಸ ಮುನಿಶಾಮರಡಿಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪಯಯ 90/1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.5470 654120658306 12177100001978

304 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುರಂದರನಾಯುಡ ವಿ  ಬಿನ್ ಬಾಲ್ರಾಮನಾಯಕ 25/1, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.92 0.8200 921853364267 12208100002336

305 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರಪಪ 7/4, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.44 0.3024 434588996522 64079614822

306 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜಪಪ 28/1,27/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 1.1374 04381010008936

307 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ  ಕೆಲೋಂ ಲೋ.ಚಂದರಶೋಖರ್ 51/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.00 0.2659 563749991961 119000779144



308 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋಣ್ುಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಗೌಡ್ 47/3,46/8,11/13 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.73 0.7300 814052610670 0664101027405

309 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ರಂಗಯಯ 37/3,37/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.05 1.0300 918597943146 32272423767

310 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವತಿ ಆದನಾಥ ನಾರ್ಯ ಬಿನ್ ಆದನಾಥ ನಾರ್ಯ 10, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.20 1.0950 490146908809 201110034617

311 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 13/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.20 1.8200 548505508013 04381010008936

312 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನೆೋಗೌಡ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 139/2,25/4,24/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.80 0.7800 380274194317 04381010008936

313 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ವಿ ಬಿನ್ ಟಿ ಜಿ ವಾಸುದೋವ್ 80/3,21/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.85 0.8200 740894968944 04381010008936

314 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಕಲಲ್ಯಪಪ 26, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.45 0.4950 312405078910 04381010008936

315 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ 39/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಶ್ುಂಠಿ 0.49 0.5300 606844279673 840430110000015

316 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ್ವತಮಮ ಕೆಲೋಂ  ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 85/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.49 0.5176 204096085049 840430110000015

317 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ 20/4,39/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.52 0.5463 721554211762 840430110000015

318 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪಪ 155/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.78 0.7731 219251467211 840430110000015

319 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಅಪಾಪಜಪಪ 82/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.96 0.9697 618384690661 840430110000015

320 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ ಎ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 284/7,284/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.66 0.6795 606487401487 840430110000015

321 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 39/5,39/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.85 0.8660 977870534028 840430110000015

322 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಬೆೈರಪಪ 46/2A,65/2,69/4,69/5,70/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಣ್ಸನಕಾಯಿ 2.36 1.1426 218029867561 840430110000015

323 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಆಂಜಿನಪಪ 50,49 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.50 0.4700 346017928127 119001271530

324 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 84/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.3483 394107132964 89340100002346

325 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಾರಯ ಗಣ್ಪತಿ ಹೆಗ್ಗಡ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪತಿ ಹೆಗ್ಗಡ 34/4,33/23,33/25,33/24,33/21,33/ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.6300 657910530524 122002282876

326 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆಲಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 3/5, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 1.0100 506160945950 520101196238176

327 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಕಕ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ 1/1C ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.44 0.4500 580493887662 520101200940445

328 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನಿರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮ್ೋಗೌಡ್ 7/3,7/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 1.11 0.9968 880452946709 04381010008936

329 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸೋಬಣ್ಣ 84/7 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.80 0.7540 731226438499 04381010008936

330 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಸದದಪಪ 19/8,19/12,25/4,50/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.62 0.6390 974066465841 04381010008936

331 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 45/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.73 0.6500 247028426673 04381010008936

332 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು 61/5 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.20 0.5400 864473548496 04381010008936

333 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 13/3A,13/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.90 0.9100 352711137261 31690500073

334 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ರವಿಕಿರಣ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ನಾಗರಾಜು 3/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.8200 374083699720 31690500073

335 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 2/7,16/1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 0.6250 565666138068 0050200047621595

336 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಅರಸೋಗೌಡ್ 40/5,40/8 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.60 0.6100 328200630054 0050200047621595

337 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎನ್ ಇಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ಣ 63/4,61/2A1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.78 0.3800 333174392216 0050200047621595

338 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಹನುಮಪಪ 83/2,83/4,67/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.40 1.3400 645143352225 671102010002117

339 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮ್ೋಗೌಡ್ 69 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.50 0.3014 283203602350 50100060224710

340 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಪಟೋಲ್ 90/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.00 0.9754 539172794007 094010100382724

341 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಗಿರಿಜ ಕೆಲೋಂ ಡಿ ಎಸ್ ನಿೋಲ್ಕಾಂತಯಯ 21/p2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.80 0.7850 823008807270 913010051927215

342 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ವಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 21/p2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.70 0.6900 933223507808 913010051914211

343 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನು ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗೌಡ್ 4/2,5/1,5/3,4/1B,4/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.00 0.9598 558621184897 12198100022724

344 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 9/3,9/4,13/5,13/6,13/3B,13/16 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.2550 287140597526 12177100003944

345 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಪ ಟಿ ಹೆಚ್  ಬಿನ್ ಉಗರಪಪ 8/1,28/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಶ್ುಂಠಿ 0.50 0.4584 296536762093 119000982102

346 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪೂಜಾ ಪರಶಾಂತ್ ಲಾಂಡ್ಡೆ ಬಿನ್ ಪರಶಾಂತ್ ಲಾಂಡ್ಡೆ 15/3, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.20 0.2250 964682007821 843610310000652

347 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದಲಂಗಪಪ 36,99/1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.5180 410584910349 000035550334210

348 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ 36/7,36/8,37/2,36/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.37 1.3252 704993704620 000035550334210

349 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಹನುಮಂತಪಪ 129/1,129/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.65 1.5560 381486265124 000035550334210

350 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಾಕಂಜಿನಪಪ 55/1D1, 22/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.51 0.5463 610862030679 000035550334210

351 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 76/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.43 1.3740 458887263334 000035550334210

352 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಎ ಶಾಮಣ್ಣ 35/7,35/8,35/11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.20 1.1922 467188221136 000035550334210

353 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ಣ 54/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.67 0.6390 233749383953 000035550334210

354 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಜಿ ಲಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ 254/5,254/6,254/7,254/11 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.6090 321713331461 20017726739

355 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ಸುಬೆಬರಾವ್ 29/1, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.3140 378898310509 38340022786

356 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂಬರಲ್ಪಪ 113/5,113/6,2/3,114/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.00 1.0608 931765432758 67190100000263

357 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 292 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.4248 674342224610 15632250016505

358 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗರಾಜು ಡಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ 33/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.10 0.9596 757926625543 9042500101174001

359 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕಹನುಮಂತಯಯ 493/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.6580 384177084030 12182100000913



360 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿನರಸಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡದಾಸಪಪ 64 ಕಸಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.30 1.2565 980369139299 840430110000015

361 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 22 ಸಾಸಲ್ು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 0.6394 614748093176 840430110000015

362 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಸಾವಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 35/p3 ಸಾಸಲ್ು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.90 0.8900 947009774764 04381010008936

363 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಮದಲದರಪಪ ಉ.ಕಾಕಪಪ 85/P8,8/P2 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 0.80 0.8200 737026824351 000035550334210

364 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಸಾವಮ ಬಿನ್ ಲೋ. ಪಾಪಯಯ 4/4,4/4,10/1A1,6/3 ಸಾಸಲ್ು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.20 0.3366 13177019946

365 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿೋರಪಪ 113/4,113/6,113/7,113/8 ಕಸಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 1.05 1.0400 NILIN4055

366 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪಾತಯಯ 74/5 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.49 0.4430 791337138118 520101196253175

367 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 9
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.48 0.4500 567450270445 04381010008936

368 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 26 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 1.60 1.4654 418250248748 04381010008936

369 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಲೋಟಮುನಿಯಪಪ 160/1 ಕಸಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಲಕೆಲೋಸು 1.27 1.2330 308542402607 04381010008936

370 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕಕಯಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 1/p9 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.60 1.4640 713291408345 04381010008936

371 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗಂಗಬೆೈಲ್ಪಪ 1/1, ಕಸಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.58 0.5858 492667157906 840430110000015

372 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡ್ಡನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ 54/3,24 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.10 1.0990 241778740953 62192868623

373 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದರಪಪ 81/2 ಸಾಸಲ್ು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.4448 505698692478 62192868623

374 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 71/3B,71/1A2 ಕಸಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.98 0.9890 813276629895
31690500073

375 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ 13/p8 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.8200 378715059022
31690500073

376 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕನರಸಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 25/p1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.50 0.4900 725812195227 04381010008936

377 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಗುಳಳಪಪ 79 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.8100 247629867544 62192868623

378 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 145/2,41/p5 ಕಸಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.10 1.1000 642259361006 840430110000015

379 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 126 ಕಸಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.78 0.7840 378988732042 04381010008936

380 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಡ್ಪಪ 180 ಕಸಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.70 0.7300 645851474703 840430110000015

381 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹಪಪ 50 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.60 0.6350 658392895578 520101212775101

382 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಾಮಯಯ 324 ಸಾಸಲ್ು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.50 0.3733 743470530688 12182100005709

383 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಪಪ 61/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.20 1.0000 459143414966 000035550334210

384 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ ಬಿನ್ ನರಸೋಯಪಪ 14/p2 ಸಾಸಲ್ು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 0.3499 889770541323 12182100008572

385 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಮುನ ವಿ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 50 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 1.55 1.5000 04381010008936

386 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಾನಾಯಕ 77/p3 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 1.20 1.1900 892706020902 04381010008936

387 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಪೂಜಪಪ 16, ಕಸಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 1.20 1.1900 927131782910 840430110000015

388 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ 12/p3,19/1SA ಸಾಸಲ್ು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.60 0.3230 439041709190 000035550334210

389 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 90/6,91/4,96/2,90/7 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.74 0.7318 833238114393 000035550334210

390 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕದರಪಪ 10/1, ಕಸಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.33 0.3700 215151025143 000035550334210

391 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮುತತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಯಯ 9/p5 ಸಾಸಲ್ು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.40 0.2404 225919175304 15632250010952

392 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನರಸಯಯ 10/1, ಸಾಸಲ್ು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1.47 1.3600 278128240436 520101196194195

393 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 97/13B,121/1 ಮಧುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.3100 321910704040 520101216253991

394 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ 84/2 ಮಧುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.4732 389605490877 520191051911538

395 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಆರ್ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟರಾಮಯಯ 121/2,121/3,121/4 ಮಧುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.70 0.3524 808720533353 520101216255895

396 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕಚೌಡ್ಯಯ 130 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.40 0.4530 407669317276 62192868623

397 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಹನುಮಯಯ 130,242 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.29 1.1922 636876324715 62192868623

398 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹಯಯ 23/6,23/8 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.59 0.6283 640572079384 62192868623

399 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚನನಹನುಮಯಯ 130 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.00 1.0100 393784230396 62192868623

400 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಚೌಡ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ 128 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.29 0.2443 317882907249 62192868623



401 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ 55/3,28/p13,65/1,64/5 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 1.00 1.0100 849080473015 62192868623

402 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಜಿ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಗುರಪಪ 58/4,58/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.50 0.5000 771614881361 520101210833900

403 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ಸ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನರಸಯಯ 205 ಸಾಸಲ್ು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 0.5400 406174634666 00362320012310

404 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಲೋಟಮುನಿಯಪಪ 134/3,163,167,149 ಕಸಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.6767 308542402607 04381010008936

405 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪಕಕ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 8/4,8/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.90 0.9100 467118467787 04381010008936

406 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 164/p2,163 ಕಸಬಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.52 0.4910
31690500073

407 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಯಯ 186/2 ಮಧುರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.60 0.5680
31690500073

408 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ 23/ಪೈಕಿp2 ಸಾಸಲ್ು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮ್ಣ್ಸನಕಾಯಿ 0.80 0.8000 38876943968

409 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 112/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಸೌತಕಾಯಿ 0.37 0.4190 38876943968

410 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 35/4, ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಈರುಳಿಳ 0.40 0.4570 00362320012310

411 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 35/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಬಿೋನ್ 0.40 0.3696 361285862602 00362320012310

412 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ವಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಯಪಪ 35/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.40 0.4500 942275694019 00362320012310

413 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಪಪಯಯ 27/2, ತಲಬಗ್ಗರ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ್ ಬಿೋನ್ 1.00 1.0019 865617405878 39270100014906

414 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಕಲಲ್ಯಪಪ 21/1, ತಲಬಗ್ಗರ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ್ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.90 0.9076 357694134820 39270100015605

415 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮಲ್ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಪಪಯಯ 27/1, ತಲಬಗ್ಗರ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ್ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.00 1.0000 975243299768 009300101013249

416 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಕಕ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ 38 ತಲಬಗ್ಗರ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ್ ಬಿೋನ್ 1.10 1.0756 293354477125 04381010008936

417 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಪಪಯಯ 38 ತಲಬಗ್ಗರ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ್ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.00 1.0008 584641575003 04381010008936

418 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ 91/2,91/3,91/18 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ 3.20 0.7190 923513002148 840430110000015

419 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಚಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಗಪಪ 28 ತಲಬಗ್ಗರ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ್ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.8240 900692764635 04381010008936

420 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಘುಮಯಯ ಬಿನ್ ಮ್ದೂಪಪ 28 ತಲಬಗ್ಗರ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ್ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.10 1.1000 900692764635 4561101002490

421 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ರಂಗಯಯ 18/1,18/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ್ ಬಿೋನ್ 1.00 0.9750 235123911874 04381010008936

422 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 103 ಮಧುರ
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ್ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.70 0.7300 472076656891 840430110000015

423 ಪರಧಾನಮಂತಿರಕೃಷಿಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟರಾಮಪಪ 73 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್
ಪರಿಶಿಷ್ಟ 
ಪಂಗಡ್ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.10 1.2989 725655092401 119000377398

424 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸ ವೊಂಕಟೇಶ್  ಬ್ನ್ ಲೇ. ಚ್ನನ ಪಪ 44/1 ಮಧುರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.44 0.1000 786711274685 664108041390

425 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ರಸಯಾ 13/p3 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ, ಅಡಿಕ, ಬಾಳೆ 0.82 0.5500 278128240436 119000709824

426 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ರಸಯಾ 13/p4 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ, ಅಡಿಕ, ಬಾಳೆ 0.82 0.2200 278128240436 119000709824

427 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯಾ  ಬ್ನ್ ಸದದ ಪಪ 63/1 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.18 0.1300 567986269092 520191038988417

428 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟಿ ಚಂದರ ಮಮ  ಕೀೊಂ ಹನುಮಂತರಾಜು 1/1, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕ 1.23 0.7500 326037698149 8401101052739

429 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಂಜಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ನಾಗಪಪ 6/1, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ 0.79 0.0793 823453702733 520101207130856

430 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕ ಎೊಂ ಮಲೂ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 20, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1.17 0.6608 474649718079 4434101000586

431 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪೂಜಾ ಪರ ಶಾೊಂತ್ ಕೀೊಂ ಪರ ಶಾೊಂತ್ ಲಾೊಂಡೆ್ಡ 15/3, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಪಪಾಪ ಯ 0.20 0.2000 964682007821 843610310000652

432 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯಮಮ  ಕೀೊಂ ಲೇ. ನರಸೊಂಹಯಾ 7, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ, ತರಕಾರಿ 0.60 0.4100 263748282696 12177100004541

433 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅಶಾ ಥಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುತತ ಯಾ 164/2 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಹೂಕೀಸು 0.52 0.3280 12182100004212

434 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲಕ್್ಮ ಮ ೀನರಸಮಮ  ಕೀೊಂ  ಹನುಮಂತಯಾ 292 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 1.58 0.4450 12182100006879

435 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ;ಚಿಕಕ ಮಹದೇವಯಾ  ಬ್ನ್ ಸುಬಬ ರಾಯಪ ಪ 248/2,248/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ದಾರ ಕ್್ಮ 1.20 0.3024 502030850053 31776453639

436 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನರಸೊಂಹಯಾ  ಬ್ನ್ ತಿಮಮ ಯಾ 96/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ದಾರ ಕ್್ಮ 1.41 0.3024 825830416610 119001844140

437 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಡಿ ಸಾಹತಿ ರೆಡಿಡ  ಕೀೊಂ ಆದತಾ ರೆಡಿಡ 23 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 6000 1.8000 547748045657 41101003030

438 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಎೊಂ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ರಾಮ್ಯೊಂಜಿನಪಪ 12/1, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 2800 0.8400 588673751077 50070100006711

439 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಟಿ ಬ್ ಆನಂದ ಬ್ನ್ ಲೇ. ರಾಮಯಾ 84/1 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 4000 0.6000 838773220934 520101200938823

440 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಡಿ ಆರ್ ಚ್ನನ ಬೈರೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ಲೇ. ರಾಮಯಾ 127/3A,129/1 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 4000 1.2000 898886115360 119001032885

441 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸ ರವಕುಮ್ಯರ್ ಬ್ನ್ ಡಿ ಆರ್ ಚ್ನನ ಬೈರೇಗೌಡ 15/6, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 4000 1.2000 405233763431 0445101237422

442 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ರಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ತಿಮಮ ಣ್ಣ 207/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 1900 0.5700 854179796821 4434101002126

443 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಜಾತ ಕೀೊಂ ಟಿ ವ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ 31/1,9/6 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 1280 0.3840 415068284357 85059952427

444 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸ ರಾಜು ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ  ಆೊಂಜಿನಪಪ 82 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 1.2000 974291325377 17451000008207

445 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಹೇೊಂದರ  ಆರ್ ಜೆ ಬ್ನ್ ಜಯರಾಮಯಾ 11/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 1.2000 547830152463 2085057102

446 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಮೈಲಾರಪಪ 90/p2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಿರಾ 4000 1.2000 671643355099 2010754190

447 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಭಾಸಕ ರ್ ಎೊಂ ಆರ್ ಬ್ನ್ ರಾಮಚಂದರ ಪಪ 2/2, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 1.2000 573046046351 35603544696

448 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಎೊಂ ಆರ್ ರಾಮಚಂದರ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ರಾಮ್ಯೊಂಜಿನಪಪ7 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 1.2000 934298806491 520101007461603

449 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮೈಲಾರಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 36/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 3900 1.1700 502675982243 3826101001886

450 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸುಜಾತ ಕೀೊಂ ಟಿ ವ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ 31/1,9/6 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 1280 0.7800 415068284357 85059952427

451 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ವ ವೀರೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ಅಪಾಪ ಜಪಪ 4, ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 4000 1.0800 667329123357 3972500100022201

452 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಚ್ನೆನ ೀಗೌಡ ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ 212 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ 4000 1.2000 264082636912 4464101001383

453 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಟಿ ಕ ಗೌಡ ಬ್ನ್ ತಿಮಮ ಯಾ 98/1B ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 4000 1.2000 530792402004 0664101006493

454 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸ ಲೀಕೇಶ್ ಬ್ನ್ ಚ್ನನ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ 249/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 6000 1.8000 461486008158 16310100061790

455 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮುನಿಯಲೂ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ದೊಡಡ ವೊಂಕಟಪಪ 194 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 1.2000 344618832601 0664101045673

456 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ನಿಮಿಲ ಸುಧಾರಾಣಿ ಕೀೊಂ ರಾಮ್ಯೊಂಜನೇಯ 2/1, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಆಕ್ಮಿಡ್ 10000 3.0000 405881271013 039211100003077

457 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸುರೇೊಂದರ ಶೆಟಿಟ  ಬ್ನ್ ತಾಾ ೊಂಪಣ್ಣ ಶೆಟಿಟ 39/1, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 6000 3.0000 782906502722 54044839840

458 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸೂಯಿಕುಮ್ಯರಿ ಕೀೊಂ ಸೀತಾರಾಮ್ಯೊಂಜನೇಯ 3/1, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಆಕ್ಮಿಡ್ 6000 1.8000 939820213575 039230100009868

459 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಶಾಾ ಮಕುಮ್ಯರ್ ಡಿ ಥ್ಯಾ ನಿಕ  ಬ್ನ್ ದರೇೊಂದರ ಕುಮ್ಯರ್ಥ್ಯಾ ನಿಕ13/2, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 4000 1.2000 415068284357 54060100005267



460 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಹನುಮೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ಚ್ನನ ಪಪ 14/5, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 4000 1.2000 508126349266 10635019325

461 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಹೇೊಂದರ  ಆರ್ ಜೆ ಬ್ನ್ ಜಯರಾಮಯಾ 9/1,44/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 1.2000 547830152463 2085057102

462 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ತಮಮ ಣ್ಣ ಪಪ 54/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 4000 1.2000 229878313644 2085033487

463 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಥೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣೆ ಸದದ ಗಂಗಮಮ  ಕೊಂ ವೊಂಕಟರಾಯಪಪ 54/2 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 4000 1.2000 54046676519

464 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಮೈಲಾರಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 36/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 3900 0.4875 502675982243 3826101001886

465 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಚಿಕಕ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಅಕಕ ಲಪಪ 9/2, ತೂಬಗೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 0.5000 865830992495 1982500102720001

466 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಸ ವೊಂಕಟೇಶ್ ಬ್ನ್ ಲೇ. ಚ್ನನ ಪಪ 44/1 ಮಧುರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 2080 0.2600 786711274685 0664108041390

467 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ರಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ಆೊಂಜಿನಪಪ 102,103 ಮಧುರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 2080 0.2600 472076656891 520101216226224

468 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಅಲವೇಲಮಮ  ಕೀೊಂ ವೊಂಕಟೇಶಾ ರಲ್ಲ 314/1 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಸೇವಂತಿಗೆ 1920 0.3300 957867602715 16310100077671

469 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಭಾಸಕ ರ್ ಎೊಂ ಆರ್ ಬ್ನ್ ರಾಮಚಂದರ ಪಪ 2/2, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 0.5000 573046046351 35603544696

470 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಎೊಂ ಆರ್ ರಾಮಚಂದರ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ರಾಮ್ಯೊಂಜಿನಪಪ7 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 0.5000 934298806491 520101007461603

471 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಡಿ ಆರ್ ಚ್ನನ ಬೈರೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ಲೇ. ರಾಮಯಾ 127/3A,129/1 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 4000 1.0000 898886115360 119001032885

472 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಸ ರವಕುಮ್ಯರ್ ಬ್ನ್ ಡಿ ಆರ್ ಚ್ನನ ಬೈರೇಗೌಡ 15/6, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 4000 1.0000 405233763431 0445101237422

473 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ರಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ತಿಮಮ ಣ್ಣ 207/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 1900 0.4750 854179796821 4434101002126

474 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಆರ್ ಹನುಮಂತಯಾ  ಬ್ನ್ ರಾಮ್ಯೊಂಜಿನಪಪ 68 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 4000 1.0000 384822545818 520101212762911

475 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಸುಜಾತ ಕೀೊಂ ಟಿ ವ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ 31/1,9/6 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 1280 0.3200 415068284357 85059952427

476 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಸ ರಾಜು ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ  ಆೊಂಜಿನಪಪ 82 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 0.5000 974291325377 17451000008207

477 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಸ ರಾಜು ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ  ಆೊಂಜಿನಪಪ 98/4,101/1 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 0.5000 974291325377 17451000008207

478 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಮುನಿಯಲೂ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ದೊಡಡ ವೊಂಕಟಪಪ 194 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 0.5000 344618832601 0664101045673

479 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಮಹೇೊಂದರ  ಆರ್ ಜೆ ಬ್ನ್ ಜಯರಾಮಯಾ 11/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 0.5000 547830152463 2085057102

480 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಮೈಲಾರಪಪ 90/p2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ.ಜಾತಿ ಜಬೆಿರಾ 4000 1.0000 671643355099 2010754190

481 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಟಿ ಬ್ ಆನಂದ ಬ್ನ್ ಲೇ. ರಾಮಯಾ 84/1 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 4000 1.0000 838773220934 520101200938823

482 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಆರ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ರಾಮಯಾ 12/1, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 4000 1.0000 300077592064 912010055292112

483 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ವ ವೀರೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ಅಪಾಪ ಜಪಪ 4, ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 4000 1.0000 667329123357 3972500100022201

484 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಡಿ ಸಾಹತಿ ರೆಡಿಡ  ಕೀೊಂ ಆದತಾ ರೆಡಿಡ 23 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 6000 1.0000 547748045657 41101003030

485 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಎೊಂ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ರಾಮ್ಯೊಂಜಿನಪಪ 12/1, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 2800 0.7500 588673751077 50070100006711

486 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಸ ಲೀಕೇಶ್ ಬ್ನ್ ಚ್ನನ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ 249/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 6000 1.5000 461486008158 16310100061790

487 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಶಾಾ ಮಕುಮ್ಯರ್ ಡಿ ಥ್ಯಾ ನಿಕ  ಬ್ನ್ ದರೇೊಂದರ ಕುಮ್ಯರ್ಥ್ಯಾ ನಿಕ13/2, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 4000 1.0000 415068284357 54060100005267

488 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಸುಜಾತ ಕೀೊಂ ಟಿ ವ ಹನುಮಂತೇಗೌಡ 31/1,9/6 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 1280 0.6500 415068284357 85059952427

489 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಸುರೇೊಂದರ ಶೆಟಿಟ  ಬ್ನ್ ತಾಾ ೊಂಪಣ್ಣ ಶೆಟಿಟ 39/1, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 6000 2.5000 782906502722 54044839840

490 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಟಿ ಕ ಗೌಡ ಬ್ನ್ ತಿಮಮ ಯಾ 98/1B ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 4000 1.0000 530792402004 0664101006493

491 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ತಮಮ ಣ್ಣ ಪಪ 128/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 0.5000 229878313644 2085033487

492 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಗಿಡ್ ನಾಟಿ ಮಹೇೊಂದರ  ಆರ್ ಜೆ ಬ್ನ್ ಜಯರಾಮಯಾ 11/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಾ ಪಿ್ಸ ಕಮ್ 4000 0.5000 547830152463 2085057102

493 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ಸಾಕಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ಹನುಮಯಾ 56, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 39*39*3 3.0000 640122330632 30779536677

494 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಟಿ ಎನ್ ಅೊಂಜನೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ 49/2,48/2,47,47/2,47/3 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 6300 4.0000 347247695539 1982500101198701

495 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ವೀರತಿಪಪ ಯಾ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಚ್ನನ ಪಪ 21,29/14,39/19,17/6,24/1 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ 6000 4.0000 783344898112 12177100000928

496 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಗಣೇಶಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ಟಿ ಮುನಿಯಪಪ 55/6,55/3,55/2 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತೆೊಂಗು 39*39*3 3.0000 962476336332 20192505172

497 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಹೆಚ್ ಅಪಪ ಯಾ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಹನುಮಂತಯಾ 164/1,164/2,156/2 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ 40*45*3 3.1300 900407817839 119001512275

498 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಟೋಲ್ ಟ್ಾಯಂಕ್ ಬ್ ಎನ್ ವೊಂಕಟೇಶ್ ಬ್ನ್ ಬ್ ಎೊಂ 

ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ 351/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ, ತೆೊಂಗು, ತರಕಾರಿ 1.05 3.2500 648404307824 0664101051677

499 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಯತಬಿಡ್ಡಪಪ 8, ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.4450 230210594629 1217700003216

500 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಲೂ ಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಮೈಲಾರಪಪ 90/ಪ್ಸ2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ.ಜಾತಿ ಸೇವಂತಿಗೆ 1.20 0.1000 973835204066 914010010590565

501 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶ್ವಕುಮ್ಯರ್ ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ವೊಂಕಟಪಪ 1/ಪ್ಸ7 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.35 0.4450 952672578026 3826101002416

502 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶ್ವು ಬ್ನ್ ಚಿನನ ಪಪ 65/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.60 1.4000 302632866189 4421108000961

503 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನರಸೊಂಹಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಪಪ ಯಾ 8/ಪ್ಸ5 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ ತರಕಾರಿ 0.80 0.2500 589618084621 12177100005537

504 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪದಮ ಮಮ  ಕೀೊಂ ನಾರಾಯಣ್ಮೂತಿಿ 119 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.82 0.4450 797861661349 12177100002631

505 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೊಂಪರಾಜು ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 45 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.80 0.4450 328092154147 520101250146311

506 SMAM ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾರಾಯಣ್ಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 55 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ ಹೂ 0.80 0.4450 325169931652 64103029370

507 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಯತಬಿಡ್ಡಪಪ 1/P6 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ, ಹಲ 7 0.85 0.2363 230210594629 664201006025

508 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಓಬಳಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 7/2B ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 7 0.24 0.2363 425840881588 664201006025

509 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಯರಣ್ಣ 5/16, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ, ಹಲ 7 0.27 0.2363 634777251035 664201006025

510 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಅಜೆಜೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 24/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 7 0.27 0.2363 530916154114 664201006025

511 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ನರಸೋಯಪಪ ಬಿನ್ ಯರಣ್ಣ 5 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ, ತರಕಾರಿ 7 1.20 0.2363 544851032658 664201006025

512 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಡಿಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 43/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ, ಹಲ 7 1.40 0.2363 341796437613 664201006025

513 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ 32/1D ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಹಲ 7 0.32 0.2363 323912201705 664201006025

514 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಂಗಣ್ಣ 44 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ, ಹಲ 7 0.97 0.2363 449989837214 664201006025

515 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಕಲಲ್ಯಪಪ 8/P20 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ, ಹಲ 7 0.80 0.2363 605083610696 664201006025

516 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ನಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 1/P3 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ, ಹಲ 7 0.75 0.2363 702005712061 664201006025

517 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಹುಸೋನ್ ಷ್ರಿೋಫ್ ಬಿನ್ ಗುಲಾಬ್ ಹುಸೋನ್ ಷ್ರಿೋಫ್ 50/3 ಮಧುರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 1.00 0.1350 276947969545 664201006025

518 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ದಲಡ್ಡಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನರಸಯಯ 12/3, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಮಾವು 4 1.20 0.1350 436691772558 664201006025

519 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಆಂಜಿನಮಮ  ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 17/2, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೋಬೆ 4 0.18 0.1350 806335102881 664201006025

520 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಸ ಚನೆನೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚನನರಾಯಪಪ 50/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 1.00 0.1350 277803545382 664201006025

521 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 9/2, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಮಾವು 4 1.35 0.1350 240770608137 664201006025

522 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಸ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನನರಾಯಪಪ 38/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಮಾವು 4 2.00 0.1350 564736817245 664201006025

523 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಸ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚನೆನೋಗೌಡ್ 15/3, ಮಧುರ ಸಾಮ್ಯನಾ ಮಾವು 4 1.00 0.1350 995078619250 664201006025

524 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಬಸವರಾಜಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಅಶ್ವಥಚಾರ್ 102 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.56 0.1350 646887694367 664201006025

525 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈಯಣ್ಣ 19/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.48 0.1350 310262978825 664201006025

526 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಆರ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 76/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮ್ಯನಾ ಮಾವು 4 1.25 0.1350 740245539593 664201006025

527 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಸ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 15/4, ಮಧುರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.27 0.1350 300152535596 664201006025

528 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಹನುಮಂತಪಪ 20, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.60 0.1350 710929634646 664201006025

529 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 18/3, ಮಧುರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.91 0.1350 323681734076 664201006025

530 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಭದರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 18/4, ಮಧುರ ಸಾಮ್ಯನಾ ಹಲ, ಮಾವು 4 1.29 0.1350 873392781864 664201006025

531 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್ ಪುರುಷಲೋತತಮ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 9/16, ಮಧುರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.51 0.1350 852417015006 664201006025

532 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 293 ಮಧುರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ, ಬಾಳೆ 4 0.49 0.1350 812900164158 664201006025

533 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಕೆ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 54/4, ಮಧುರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.22 0.1350 556738461204 664201006025

534 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 32 ಮಧುರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ, ಬಾಳೆ 4 2.00 0.1350 284758500114 664201006025

535 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಮಾರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಪಿಳಳಪಪ 39/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ, ಸೋಬೆ 4 0.51 0.1350 406323080503 664201006025

536 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಜಿ ಹೆಚ್ ಮಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 105/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.23 0.1350 797163082800 664201006025

537 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಆರ್ ಹನುಮಂತೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 49/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮ್ಯನಾ ಮಾವು 4 0.93 0.1350 809982795347 664201006025

538 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಅಂಬರಿೋಷ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ 50/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ, ಹಲ 4 0.76 0.1350 276333242228 664201006025

539 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ವಿೋರಬದರಯಯ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 41 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ, ತರಕಾರಿ 4 0.76 0.1350 677315749053 664201006025

540 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಆರ್ ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಿಕಕರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 33/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮ್ಯನಾ ಮಾವು 4 0.61 0.1350 378618422118 664201006025

541 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 20/3, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.54 0.1350 248053630397 664201006025



542 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ರತನಮಮ ಇ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ರಾಮಚಂದರಪಪ 89 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ, ಹಲ 4 2.00 0.1350 608444203500 664201006025

543 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಚನನಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಚನನರಾಯಪಪ 104/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.10 0.1013 664201006025

544 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಸ ರಾಮಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಸಾವಮ 1/5, ಮಧುರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.23 0.1350 754720390429 664201006025

545 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್ ಎ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 16/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.37 0.1350 420260372120 664201006025

546 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಟಿ ಎಂ ದೋರ್ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಯಯ 47/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಮಾವು 4 1.30 0.1350 588706229920 664201006025

547 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 60/1A ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 1.00 0.1350 738743514657 664201006025

548 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಕಾಂತಿಕಿರಣ್ ಗುಂಗುರಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ವರಲ್ು 5/5, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಮಾವು 4 1.00 0.1350 961066451122 664201006025

549 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಸ ಸರಸವತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಯಯ 52/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.29 0.1350 894899060299 664201006025

550 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡ್ಡಹನುಮಂತಪಪ 28/p17 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.55 0.1350 267098624877 664201006025

551 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಟಿ ಎ ಚನನಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ಎನ್ ಆಂಜನೆೋಗೌಡ್ 50/1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಹಲ 4 0.65 0.1350 483656507013 664201006025

552 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಹನುಮಂತಪಪ 23/1,24/7 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.40 0.1350 338308108743 664201006025

553 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಬಾನುಮತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 71/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮ್ಯನಾ ಮಾವು 4 0.68 0.1350 803339306235 664201006025

554 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗ್ಗ ವಿತರಣೆ ಎನ್ ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಜಿ ವಿ ನಾಗರಡಿಡ 82/1A ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮ್ಯನಾ ಹಲ ಬಾಳೆೋ 4 0.92 0.1350 556417980330 664201006025

555 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಖಾಸಗಿಮಧುವನ ಚಂದರ ಪರ ಭ ಕೀೊಂ ಎ ಸತಾ ನಾರಾಯಣ್ 17/2, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ ಹೂ 1 0.75 619175856427 664201006025

556 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಖಾಸಗಿಮಧುವನ  ಕೆ ಆರ್ ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಾಮಾಂಜಿನಪಪ, 89/1 ತೂಬಗೆರೆ
ಸಾಮ್ಯನಾ

ಮ್ಯವು 1 0.75 742659229202 664201006025

557 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಖಾಸಗಿಮಧುವನ ರಂಗನಾಥ ಸಂಪತ್ ಬಿನ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ 33/1 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಹೂ 1 0.75 204252080902 664201006025

558 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಾಗಪಪ 43/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.80 0.0520 727143890212 0664101039558

559 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಎಲ್ ಚಿಕಾಕಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 25/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.80 0.0520 509939936719 3284470221

560 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಾಯನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 43/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.35 0.0228 250282539436 119000328001

561 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿೋರಭದರಯಯ ಬಿನ್ ನಾಗಯಯ 25/3, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.70 0.0455 677315749053 64100880132

562 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡನರಸೋಗೌಡ್ 10,9/22,39/3,16/12 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1.00 0.0650 912493179577 12177100002187

563 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 2/52,2/53,2/57,11/12 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.60 0.0390 529957453954 12177100004367

564 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ 47/2,47/3, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.80 0.0520 714091435503 15632200001264

565 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ದಲಡ್ಡನರಸಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 48/5 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.60 0.0390 246404970585 85016352169

566 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆಂಪರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 45/9 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.70 0.0455 328092154147 520101250146311

567 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ.ನಾಗರಾಜು 10/p1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.80 0.0520 12177100004745

568 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಷಾಮ ಎಸ್ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ವಿ ಸುಭಲೋದ್ 45/5,45/4 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1.00 0.0650 638665462771 20229261873

569 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ 43/p3,65/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1.60 0.1040 941484463650 520101196156048

570 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮುತತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತಯಯ 161/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.60 0.0390 607062301587 12182100001799

571 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್ ಗಂಗನರಸಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 75 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1.00 0.0650 742970503913 1190000834095

572 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕಟಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ 36 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.50 0.0510 361238017644 2699101004105

573 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿೋರತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಚಿನನಪಪ 21 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.40 0.0408 783344898112 1217710000928

574 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಎನ್ ಪರಕಾಶ್ರಡಿಡ ಬಿನ್ ವಿೋರತಿಮಮಯಯ 26/7, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.40 0.0408 223992205956 12177100000332

575 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮಮತ ಕೆಲೋಂ ಪರಕಾಶ್ರಡಿಡ 20/2, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.40 0.0408 580629191324 12177100004352

576 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಡಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಯಯ 76/1, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.70 0.0714 827006175948 520101266206809

577 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ  ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 11/1,11/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 1.20 0.1224 811891036812 35334224478

578 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ರಂಗ್ಗೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ತಮಮಣ್ಣಪಪ 48/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.80 0.0816 420782316818 119000777170

579 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಪಪಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 36/p15 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.60 0.0612 541087145377 520191038954423

580 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಸ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಆರ್ ಮುನಿಶಾಮ 13/2,13/3 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.50 0.0510 286789555445 12177100002211

581 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 22 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.80 0.0816 614748093176 04242010068852

582 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ಮುತತರಸಯಯ ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ 67/16,67/17 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.60 0.0612 514348741648 520101196112075

583 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ಪಪ 32 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.55 0.0561 307917865196 520101207136889

584 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗಮಮಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವಪಪ 7/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 1.20 0.1224 533525912108 12177100008410

585 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 3/p19 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.80 0.0816 326130221042 3826101001994

586 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಶ್ವನಾಥನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾಯನಾಯಕ 8/p6,18/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.80 0.0816 547159248868 31024896214

587 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 14/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.20 0.1016 119002753691

588 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಭದರಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 44/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.90 0.0762 9538178129 520101207138369

589 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ಎಸ್ ಜಗನಾನಥ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಸುಬಬಯಯ 124/6,124/7124/8 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.90 0.0762 9342919617 119001484038

590 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪಪ 61 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಗ್ಗೋರು ಸಸ 0.70 0.028 760247706778 520101209651365

591 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ.ಮುನಿಶಾಮಪಪ 174/2,174/4,187/p9 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಗ್ಗೋರು ಸಸ 1.10 0.044 368309664887 520101200940992

592 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಚೌಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿಯಪಪ 122/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಗ್ಗೋರು ಸಸ 0.40 0.016 580902498075 04732010024691

593 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಾವಿತಿರ ಕೆಲೋಂ ಅನಂತನಾರಾಯಣ್ 48/3,48/4,47/4 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಗ್ಗೋರು ಸಸ 1.60 0.064 364528751765 52010121368096

594 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಕಾಶ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 173/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಗ್ಗೋರು ಸಸ 1.00 0.04 560741587910 64125087429

595 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಸದದಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗಂಗಪಪ 47/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಗ್ಗೋರು ಸಸ 1.00 0.04 412779310240 4561101001435

596 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಯಯ 37/18 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆಕಾಯಿ 0.60 0.0960 437283860234 4894101002006

597 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಡಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ 15/3, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1600 942276741654 36534545645

598 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ಆರ್ ಕರಗಪಪ 16/1,13/2 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.55 0.0880 357294905556 119001708059

599 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಟಿ ಆರ್ ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಟಿ ಆರ್ ರಾಮಸಯಯ 8 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.1250 381970332605 32072259500

600 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಆರ್ ಸ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ಬಿನ್ ಆರ್ ಬಿ ಚಂದರಣ್ಣ 128/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಡ್ವಲ್ಕಾಯಿ 0.37 0.0592 2085031571

601 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನನಪಪ 4/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.58 0.0928 319217838336 520101212729825

602 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ ಲೋ. 100 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೋಗಿಡ್ 0.80 0.1280 252960857388 520191041501744

603 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಮರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ 52/p1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.50 0.0797 730527059998 520101210641254

604 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 52/p5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೋಗಿಡ್ 1.00 0.1600 584174420650 520101207112580

605 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಕದರಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 98/492/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೋಗಿಡ್ 0.80 0.1280 465810907879 520101207163622

606 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಆರ್ ಪರಕಾಶ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎ ರಾಮಪಪ 23/1,19 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.98 0.0960 743213357211 0664101028863

607 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 10, 8/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1.70 0.2720 656893757269 16310100062236

608 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಲ್ೂಪಪ 45/4,45/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.70 0.1120 809854292467 4051462401

609 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಸಾವಮಯಯ 4/2,37/2,38/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್, ಬದನೆ 1.00 0.1600 896892503646 64107410422

610 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ರುದರಯಯ(ಸಣ್ಣ) 2/11,2/13 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.90 0.1440 360343082940 119000530948

611 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ(ಸಣ್ಣ) 11/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.80 0.1280 811891036712 119000991423

612 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಲೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ರಂಗಯಯ(ಸಣ್ಣ) 88/3,88/2A ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1.10 0.1760 802383097364 520101060806431

613 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ(ಇ) 79/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1.00 0.1000 886352308173 0664101027986

614 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಮ್ೈಲಾರಪಪ(ಇ) 90 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.60 0.0600 973835204066 914010010590565

615 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಪಪ(ಇ) 22/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.60 0.0600                        30135359156

616 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನರಸಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ(ಇ) 48/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.50 0.0500 610385490523 12182100003398



617 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣ(ಇ) 10, 8/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1.70 0.1700 656893757269 16310100062236

618 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎನ್ ಆನಂದಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ನರಸಪಪ 30/1A2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.40 0.0400 730307755615 0664101028723

619 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಸ್ ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ಎನ್ ಆಂಜನೆೋಗೌಡ್ 77 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.50 0.1284 520101007495362

620 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಾಯಮಸುಂದರ್ ಟಿ ಡಿ ಬಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಆಂಜನೆೋಹೌಡ್ 48/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.2054 646210322899 1321194000000184

621 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 42/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.70 0.1798 492096000314 119001451557

622 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಪ 46/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.70 0.1798 505698452191 33714513485

623 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಪ 52/2,52/3,52/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.20 0.3082 632160691789 16310100044358

624 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪಿಳಳಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 61/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.2784 835916537814 0664101026895

625 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಎ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಸುಬಬಯಯ 300/2,68/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.2784 988685558845 32470009011

626 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಮತರ ಕೆಲೋಂ ದೋವರಾಜ್ 148/2A ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.2568 452286120940 31767152713

627 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವಪಪ 224,225/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.2784 790132680276 3825101003929

628 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣಪಪ 15 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 1.34
0.4100 844024795517 64191966976

629 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ 64/2,64/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.75 0.2295 917220915989 119000530585

630 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 56 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.40 0.1224 565343975480 520101007376746

631 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಯಯ 15/2,15/7 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.80 0.2448 745989785973 331601000002606

632 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಆಂಜಿನಪಪ 17/p12 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.80 0.2448 737194829586 119002601058

633 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಬಾರಯಗಣ್ಪತಿ ಹೆಗಡ್ಡ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪತಿ ಹೆಗಡ್ಡ 34/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.50 0.1530 657910530524 122002282876

634 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಡಿ ಸ ಶ್ಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಡಿ ಸ ಚನನರಸಯಯ 68/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.41 0.1255 735192283129 520291016459291

635 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ 51 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.40 0.1200 509484025771 1982500101322501

636 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ ಎನ್ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಗಂಗಯಯ 81/1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 0.65 0.1989 786146401703 06592200008134

637 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಸ್. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿನ್. ಎನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ್, 81/3, 81/4 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1.39 0.2340 436848226991 342301000000068

638 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಬೆೈಲ್ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 38 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.60 0.1170 506865189259 50070100008981

639 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ಪಪ 32,33/4,33/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.60 0.1170 307917865196 119001467125

640 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 86/1 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.36 0.0702 569350311248 0850118000058

641 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ..ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 248,297/2,239/5 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.0780 344640185000 12182100004226

642 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪೂಜಪಪ 16/1,3/10,3/7 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.0780 380275750212 36684607861

643 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚಿಕಕನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸದದಪಪ 33/2A ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.60 0.1170 792389828192 64117989915

644 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸದದೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 35 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.50 0.0975 219226132262 12177100003410

645 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕರಿಯಪಪಬಿನ್ ಲೋ. ಆಂಜಿನಪಪ 45 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.80 0.1560 922427006913 15632200016879

646 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಶ್ವಥಮಮ ಕೆಲೋಂ ಯರದಪಪಯಯ 47/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.80 0.1560 312437210078 12177100001075

647 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಂಜಾರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 87,88/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1.10 0.2145 943901372112 119001158402

648 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸಾಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಣಿವಪಪ 54/2,51/3,21/1B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 2.00 0.4896 744818991839 06592200034342

649 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಮ್ೈಲಾರಪಪ 40/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.0780 460714315288 85006515343

650 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಾಯಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪ 424/p12 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.60 0.0975 371637644827 12182100007681

651 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 15/p23 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಳಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.40 0.0780 285084665652 520101196195779

652 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ 79/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಳಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.80 0.1560 886352308173 0664101027986

653 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಂಗಧಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮ್ೋಲ್ುಕುಂಟಪಪ 424/p22 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.50 0.0975 223316231177 12182100008750

654 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತಯಯ 164/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 0.50 0.0975 203022107902 12182100004212

655 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಶ್ವಥಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನರಸಪಪ 13/9, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.25 0.2500 268213658702 15632200002266

656 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮದಲದರಪಪ 81/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 0.1600 354165717418 106001011003179

657 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗನರಸಯಯ 24/p3,54 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.20 0.2400 213945791325 119000796647

658 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸದಾಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮರಿಲಂಗಯಯ 5/p3 ಮಧುರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.90 0.1800 998390156396 520101007410278

659 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 63/5,63/3A ಮಧುರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 0.2000 869291860847 20115190366

660 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 3/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.60 0.1200 859929533897 119001707566

661 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಣ್ಣ 12/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.60 0.1200 657328469667 06641027000112

662 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚಿಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಅಕಕಲ್ಪಪ 8/2,9/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.70 0.1400 1982500102720001

663 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಗಂಗಪಪ 47/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 0.2000 412779310240 4561101001435

664 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಅಲ್ರ್ೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ವರಲ್ು 314/1 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಜಾತಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 0.1600 16310100077671

665 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಪಪ 31/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 0.1600 402241802278 520101200925039

666 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಅಶ್ವತಪಪ ಬಿನ್ ಮ್ದೂಪಪ 38 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.60 0.1200 858574248056 4434101003027

667 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಆದನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗಂಗಪಪ 72,73 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.10 0.2200 416674518225 520101212734985

668 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮುನಿಶಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ನರಸಂಹಯಯ 79 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.60 0.1200 744122589764 30467321894

669 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ತಪಟಪಪ 234,113,138,135/3, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.90 0.1000 417536433291 0475101081080

670 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಟಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತರಾಜು 1/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 0.1584 326037698149 8401101052739

671 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಾಮಯಯ 324 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಜಾತಿ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 0.1872 KT/9/97/015191 12182100005709

672 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಕಲಲ್ಯಪಪ 8/p20 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.8 0.4800 605083610696 20222905000

673 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ 8/p4 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.4 0.2400 517254646480 12177100003801

674 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ನಾಯತಪಪ 8/p70 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.5 0.3000 656028511334 12177100001944

675 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಓಬಳಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 7/2B ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.5 0.1440 425840881588 12177100003282

676 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣರಡಿಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 43/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.5 0.3000 341796437613 30494856011

677 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಾಯತಬಿಡ್ಡಪಪ 8 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.5 0.3000 230210594629 12177100003216

678 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ತಿಪಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುದದಲಂಗಪಪ 126/3 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.4 0.1500 421354376413 64023091837

679 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅಶ್ವಥಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 62,63 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.49 0.1838 443975676196 12182100005698

680 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸೋಯಪಪ 99/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.5 0.1875 599942445005 12182100005763

681 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 67/3 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.2 0.0750 241318306180 15632200011122

682 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹನುಮಂತರಡಿಡಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 72/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.65 0.2438 655352253687 12182100002198

683 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸದದರಾಜು ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ 3 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.4 0.1500 243028521000 12182100004528

684 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹನುಮಕಕಕೆಲೋಂಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ 3 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.3 0.0938 569672943554 12182100003473

685 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 1/p3 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.35 0.2100 702005712061 12177100002547

686 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಪಪ 1/P7 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.35 0.2100 952672578026 3826101002416

687 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮರಿಯಪಪ 15/2, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.45 0.1688 606443427659 12177100002539

688 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ತಿಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ನರಸೋಯಪಪ 5 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.5 0.1875 741328185716 12177100003804

689 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಪದಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಮಲತಿಯ 119 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.8 0.3000 797861661349 20482428812

690 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ನರಸಂಹಯಯ 33/2A ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.5 0.1875 263748282696 12177100004541

691 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎ.ಹೆಚ್. ಹನುಮಂತರಡಿಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಣ್ಣ 60/1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.8 0.1500 610336502254 12182100000501

692 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಗುರುಲಂಗಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ಲೋ . ನಂಜುಂಡ್ಯಯ (ಇ) 120/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.3 0.1125 831421011310 520101007368182

693 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 28/8,28/6 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.6 0.1500 12177100002391



694 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ 188/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗ್ಗೋರು ಸಸ 0.9 0.036 566003673702 163101100078331

695 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಯಯ 188/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗ್ಗೋರು ಸಸ 0.4 0.016 978622691636 16310100082937

696 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿ ಎಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 52/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗ್ಗೋರು ಸಸ 0.4 0.016 508283402189 67190100009522

697 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 52/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗ್ಗೋರು ಸಸ 0.4 0.016 879246592072 67190100012625

698 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬೆಳೆಪದದತಿ ಚೌಡ್ಪಪ ಪಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮರಿಯಪಪ 122/2,122/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಮ್ 2080 1.4560 580902498075 04732010024691

699 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬೆಳೆಪದದತಿ ಮಂಜುಳ ಎಂ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು 109/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಜಬೆಯರಾ 4000 2.8000 461624836860 4561101000030

700 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬೆಳೆಪದದತಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 75/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಮ್ 3300 2.3100 306008762205 166210100039896

701 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬೆಳೆಪದದತಿ ಡಿ ಎಸ್ ಮಥುನ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ 173/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಮ್ 3864 2.7048 687160393841 309007600535

702 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬೆಳೆಪದದತಿ ಪಿ ದೋಪಕ್ ಬಿನ್ ಪುರುಷಲೋತತಮ್ 46/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಮ್ 4000 2.8000 344565914043 68000834644

703 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಪುಟಟಶಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 168/7,168/8,168/10 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1323 0.7500 465401231114 0664101034774

704 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 75/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಮ್ 1200 0.7500 306008762205 166210100039896

705 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಅಶ್ವಥಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಎ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 21*21*3 0.7500 570069887656 04892600000160

706 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 116/1A  116/1B, 186/4, 142/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 21*21*4 0.7500 783038202040 50010100005223

707 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ದಯಾನಂದಸಾವಮ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 8 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಜಾತಿ ನುಗ್ಗೆ 20*20*3 0.7500 516507603617 54059421237

708 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಚಿಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಅಕಕಲ್ಪಪ 9/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ ದಲಣೆಣಮ್ಣ್ಸನಕಾಯಿ 20*20*3 0.6769 865830992495 1982500102720001

709 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಾಯತಪಪ 1/p6 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಜಾತಿ 20*20*3 0.7500 230210594629 12177100003216

710 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಂಬಣ್ಣ 362 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 20*20*3 0.7500 763552801910 16310100083216

711 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಶಿರೋ ಜಿನಾನಗದರಮಮ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ 15/6,8,9,14,18/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ, ತಂಗು 8000 5.3200 0445101249954

712 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಸಂಧು ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಸಂಘ 5,87/1,87/2 ಮಧುರ ಪ.ಪಂಗಡ್
ತರಕಾರಿ, ಬಿೋನ್ , 

ಟಲಮಾಯಟಲ
6000 3.5976 0050022010000669

713 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಶಿರೋ ಮಹಾಯಾನ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಸಂಘ
133,138,175,173,174/150/2,15

0/3,150/4
ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಸಪೂೋಟ , ಮಾವು, ತರಕಾರಿ 6000 4.0000 005022010000565

714 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಶಿರೋ ಮಲೂೋಶ್ವರ  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಸಂಘ 1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ, 6000 2.1198 338322010000028

715 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್
ಶಿರೋ ಕಾಡ್ುಮಲೂೋಶ್ವರ ಸಾವಮ ಸಮುದಾಯ 
ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಸಂಘ

29/4,77/2,75,50,3,70/11 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು, ಸಪೂೋಟ, ತಂಗು, 
ಸೋಬೆ, ಬಾಳೆ ಅಡಿಕೆ, ತರಕಾರಿ

6000 4.0000 520101270113038

716 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮನಿಟ್ಾರಕಟರ್ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮಾರಚಿಕಕಯಯ 24/5,24/16 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ ಹಲ 0.60 1.00 737543171923 119001195705

717 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮನಿಟ್ಾರಕಟರ್ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಣ 248/1A,248/1B,250/1B,31/1,24

1/22,241/21,241/11
ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ

ತಂಗು,ಪಪಾಪಯ
1.18 0.75 841528758970 520101216274253

718 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮನಿಟ್ಾರಕಟರ್ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಂಬಣ್ಣ 52 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 2.00 1.00 763552801910 16310100083216

719 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮನಿಟ್ಾರಕಟರ್ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 4/2,141/p16,92/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.75 552747742018 520101210839089

720 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಮನಿಟ್ಾರಕಟರ್ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 7/1c,7/2c,7/1g ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ 1.05 0.75 512648407185 12134100012248

721 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶಿೋತಲ್ಗೃಹ ಚಾಮುಂಡ್ಡೋಶ್ವರಿ ಕೆಲೋಂ ಎನ್ ಉದಯ 17, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 24*20*11 5.25 810761090761 520101067020492

722 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶಿೋತಲ್ಗೃಹ Ashoka Farm Aids 171,172,173,174 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 6937 5.25 857484985029 00090120000128

723 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರುಮನೆ ಸಯದ್ ಅಲ ಅಬಾಬಸ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಖಾದರ್ ಅಲ 11 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 4000 15.59 16310100089734

724 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಹಸರುಮನೆ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ದಾಯರ್ೋರಪಪ 104/3 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 4000 15.64 547485480311 172105500084

725 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಿೋಜ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ Ashoka Farm Aids 171,172,173,174 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 22.155 857484985029 90120000128

726 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತಳುಳವ ಗಾಡಿ ಎನ್ ಎಂ ಶಿರೋನಿವಾಸಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಣ್ಣ ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.1435 486820713603 499100050301095

727 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತಳುಳವ ಗಾಡಿ ಆರ್ ವಿ ತಿಮಮರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.144 820230666123 520101196223284

728 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಶಿೋತಲ್ ವಾಹನ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಯಪಪ 8/2, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 1.40 3.31 477721918198 20210100052746

729 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟಪಪ 1/p7 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ, ತರಕಾರಿ 1.35 2.00 952672578026 3826101002416

730 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಸ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚನನಪಪ 44/1 ಮಧುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿ್ಕಮ್ 2080 2.00 786711274685 0664108041390

731 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಜಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ಗುಂಡ್ಪಪ 17 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 7800 2.00 520101007342779

732 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 102,103 ಮಧುರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಕಾಯಪಿ್ಕಮ್ 2080 2.00 472076656891 520101216226224

733 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಪುಟಟಶಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 168/7,168/8,168/10 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 8000 2.00 465401231114 0664101034774

734 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಂಬಣ್ಣ 362 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಪಂಗಡ್ ಕಾಯಪಿ್ಕಮ್ 2.08 2.00 763552801910 16310100083216

735 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳಯಯ 48 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಕಾಯಪಿ್ಕಮ್ 1.14 2.00 439958933498 50070100001653

736 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ ಪರಯೋಗಾಲ್ಯ ವಾಣಿ ಸಂತಲೋಷ್ ಕೆಲೋಂ ಸಂತಲೋಷ್ ರಾಜು 224/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿಬಾಳೆ 1.19 76.10 84563159

737 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಶ್ವಶಂಕರ ಬ್ನ್ ಗಂಗೇಗೌಡ 110/4c ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 604623432384 3972500100171701

738 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬ್ನ್ ಗಂಗೇಗೌಡ 10/4c ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015

739 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಎೊಂ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 21/7.60/2.61/1 ತಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 238821785105 52010100729852

740 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಏ.ಆರ್.ರಾಜೇಶ್ ಬ್ನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 72/4.58/5.55/1.61/2 ತಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 624780217894 520101007498833

741 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಸುನಂದಮಮ  ಕೀೊಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 61/4.10/4.64 ತಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 506244904763 520101007502989

742 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಹನುಮೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 44/5.49/9 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 469143650161 119001874775

743 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಬ್.ಸ.ನರಸೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ಚ್ನೆನ ೀಗೌಡ 1/2,5/3 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 572850772373 572850772373

744 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಮ್ಯರವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್ನ್ ಹುಚ್ಚ ಗಂಗಯಾ 142/3 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 520101021669771

745 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಆೊಂಬುಜಾಕ್್ಮ  ಬ್ನ್ ಮ್ಯರವೊಂಕಟಪಪ 142/4 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 693268079559 445101249073

746 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ವ.ವೊಂಕಟೇಶ ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟಪಪ 142 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 930590694354 520441006460521

747 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಗಂಗಪಪ  ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 76 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 856131498262

748 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಏಚ್.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣ ಮುತಿಿ ಬ್ನ್ ಗೀವೊಂದೆಗೌಡ 16.Feb ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 399693227080 520101261315626

749 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಲಿೊಂಗಪಪ 43/2a ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 926159758172 119001210289

750 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಟಿ.ಸ.ಮುತತ ರಾಜು ಬ್ನ್ ಚಿನನ ಪಪ 25.Mär ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 427509336179 15632200000986

751 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಹೊನನ ಮಮ  ಕೀೊಂ ದೊಡಡದೊಡಡ ಯಾ 76/1 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 827006175948 520101266206829

752 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ವೀರಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ಅೊಂಜಿನಪಪ 50/1 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 736705994807 4434101002017

753 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ಗುೊಂಡಪಪ 32,33/2,33/4 ತಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030

754 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ರಾಮಚಂದರ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಅೊಂಜಿನಪಪ 79/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045

755 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಗಂಗಮಮ  ಕೀೊಂ ಗಂಗನರಸಯಾ 24/p3,54 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 213945791325 119000796647

756 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಏಚ್.ಏನ್.ಗುರುಲಿೊಂಗಾರಾದಾ  ಬ್ನ್ ನಂಜುೊಂಡಯಾ120/1 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 831421011310 520101007368182

757 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಸುಬಾರ ಯ್ ಗಣ್ಪತಿ ಹೆಗೆಡ್ಡ ಬ್ನ್ ಗಣ್ಪತಿ ಹೆಗೆಡ್ಡ 34/4 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 657910530524

758 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿನರಸಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ದಾಸಪಪ  (SC) 64/2 ಕಸಭಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 3 0.0045 980369139299 119001249505

759 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ರಂಗಮಮ  ಕೀೊಂ ಹನುಮಂತಯಾ  (SC) 158/3.151 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 2 0.0030 687239827020



760 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿತಾಯಮಮ  ಕೀೊಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  (SC) 121 ಕಸಭಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 2 0.0030 735556862502 119001145528

761 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಏನ್.ಗಂಗನರಸಯಾ  ಬ್ನ್ ನರಸಪಪ 50,75 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 742970503913 209100101000841

762 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ತಿಮಮ ಯಾ  ಬ್ನ್ ಹನುಮಂತಯಾ 77/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 851266227669 119002696132

763 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಡಿ,ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಬ್ನ್ ದಾಸಪಪ 3 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 237281307813 52001196219082

764 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೊಂಪೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ತಿಮಮ ಯಾ 36/3 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 697165177716 009101001015132

765 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಈರಕೊಂಚ್ಮಮ  ಕೀೊಂ ತಿಮಮ ಯಾ 32 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 541252451868 1190016501176

766 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೊಂಪಯಾ  ಬ್ನ್ ಕದರಪಪ 76 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 520101196186818

767 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಚ್ನನ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ನಂಜಪಪ 8/8,5 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 902862195779 4434101001992

768 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಸುಜಾತ ಬ್ನ್ ನಂಜಪಪ 11.Feb ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 282896670066 119002494272

769 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಎೊಂ.ವಶಾ ನಾಥ ಬ್ನ್ ಮುತೆತ ೀಗೌಡ 12.Jän ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 935090810717 520381000451124

770 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಲಿೊಂಗಪಪ 43/2A ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 926159758172 119001210259

771 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ 46/3 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 918533586724 009100101021085

772 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಗೀವೊಂದರಾಜು ಬ್ನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 44/4 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 245861481832 4434101002182

773 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ನಾಗೀಜಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ನಾಗಪಪ 53/3,53/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 795046929623 520101196133765

774 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಪ್ಪಟಟ ವೀರಪಪ  ಬ್ನ್ ಕುರಿಲಿೊಂಗಪಪ 49/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 663296148361 0664101051689

775 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಬ್,ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಬ್ನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 15 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 5 0.0075 844024795517 64191966976

776 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಬ್,ಲಿೊಂಗದೇವರು ಬ್ನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ 14/4A ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 868890886703 54035672971

777 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ರಂಗಧಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ರಂಗಪಪ 349/1 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 453782213910 20227287656

778 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ರಸಯಾ  (SC) 13 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 3 0.0045 278128240436 119000709824

779 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಏನ್.ನಂಜಪಪ  ಬ್ನ್ ನಂಜುೊಂಡಪಪ 29.Apr ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 931884056833 45046666760

780 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ರಂಗಪಪ  ಬ್ನ್ ಗೀವೊಂದಪಪ  (ST) 91/1,91/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 2 0.0030 923513002148 64149914442

781 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಉಮ್ಯದೇವ ಕೀೊಂ ಚ್ನೆನ ೀಗೌಡ 66/3 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 577835812388

782 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ರಮೇಶ ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ  (SC) 125/2 ಕಸಭಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 3 0.0045 439264837249

783 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುತಿಿ ಬ್ನ್ ಬಜಜ ಪಪ 10.Mär ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 742350468486

784 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಚಿಕಕ ರಂಗಪಪ  ಬ್ನ್ ನಂಜುೊಂಡಪಪ 75/3,98/3 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 831896922781

785 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಕ ಏಸ್.ರಮ್ಯಮಣಿ ಕೀೊಂ ನಂಜುೊಂಡಪಪ 07.Mär ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 493305727163

786 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ರಾಜಶೇಖರಯಾ  ಬ್ನ್ ರಂಗಪಪ 100/1,101/4 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 340230101044

787 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಡಿ.ಚಂದರ ಶೇಖರ ಬ್ನ್ ದೇವಪಪ 106 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 5 0.0075 277969437622 1321155000060946

788 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಚಿಕಕ ಹನುಮಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಬೈಲಪಪ 01.Nov ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 543081121120 443101003364

789 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 75/6 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 786668719045 4434101000208

790 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ನಂಜಮಮ  ಕೀೊಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 32/3 ತಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 426280385541 119001876568

791 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಬೈಲಮುತಿ  ಿಬ್ನ್ ಲೇ,ಚಿಕಕ ಹನುಮಪಪ 33/1,35/4,36/2,1/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 954319892687 4434101002012

792 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಬ್.ಏನ್.ವೊಂಕಟೇಶ್ ಬ್ನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ 351/1 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 5 0.0075 648404307824 0664101051677

793 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ನರಸೊಂಹಮುತಿಿ ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ನರಸಯಾ  (SC) 205/p19 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 6 0.0090 406174634666 12182100100441

794 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಗಂಗಾಧರ ಬ್ನ್ ಆಶಾ ಥಪಪ 04.Feb ತಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 353699406890 520101200980805

795 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಭಾಗಾ ಮಮ  ಕೀೊಂ ಹನುಮಂತಯಾ 15/2,15/7 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 745989785973 331601000002606

796 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಅಯಾ ಣ್ಣ ಯಾ 32/1b ತಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 871793525400 4561101003084

797 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಏ,ಸ,ಹರಿೀಶ ಕುಮ್ಯರ್ ಬ್ನ್ ಚ್ಕಕ ಣ್ಣ 546 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 474869078734 13182031354

798 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಅರ್,ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ರಾಮಯಾ 168 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 5 0.0075 420807478599 04232010011632

799 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಸುನಂದಮಮ ಕೀೊಂ ಮುನೇಗೌಡ 53/2 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 360435794894 06592200086576

800 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮರಿಯಪಪ 72/4 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 301197976062 119000152502

801 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ರಾಮ್ಯೊಂಜಿನಪಪ  ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟಪಪ  (SC) 163/P12,164/P2 ಕಸಭಾ ಪ ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 6 0.0090 907080156540 0664101029270

802 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಸಂಜಿೀವಪಪ 123/7,125/3 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 5 0.0075 516469697749 3972500100231501

803 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ವೀರಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಅಪಾಪ ಜಪಪ 82/1 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 618384690661 119000801764

804 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಶಾೊಂತಮಮ  ಕೀೊಂ ಲೇ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 39/6 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 6 0.0090 977870534028 0664101030598

805 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಆನಂತಪದಮ ನಾಭ ಬ್ನ್ ರಾಮಚಂದರ 2 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 936793291952

806 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಅೊಂಜಿನಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುನಿಕೊಂಪಣ್ಣ 36/6 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 539094984996 04434101001007

807 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಬಸವರಾಜು ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟಪಪ 54/3.54/7 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 365057310037 520191000544491

808 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ನ್ ಲೇ ನರಸಪಪ 34/1 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 8 0.0120 497975795919 16310100005011

809 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ವೀರಹನುಮಕಕ   ಕೀೊಂ ಲೇ ಮುದದ ಪಪ 41/8 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 855332075442 12198100013969

810 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಅರ್.ಸ.ನಾಗರಾಜು ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಅೊಂಜಿನಪಪ 54/1 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 785294126537 520101007462391

811 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಅರ್ ಸ. ಅನಂದಮುತಿಿ ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಆೊಂಜಿನಪಪ 45/3 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 565733410520 06592200065859

812 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಸರಾಜುಬಾಬು ಬ್ನ್ ಲೇ ರೆಹಮ್ಯನ್ 39/2b ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 472358577480 520101007509592

813 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಈರನಾಗಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ ಮುದದ ಯಾ 04.Nov ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 904576915422 12198100013697

814 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುತತ ರಾಜು ಬ್ನ್ ಲೇ ಮುನಿರಾಜು 01.Feb ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 536416227316 85016720087

815 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಮೈಮಕಕ  ಕೀೊಂ ಚ್ನನ ರಾಯಪಪ 23/1,23/3 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 447080708508 64010834870

816 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಜಿ.ಮ್ಯರೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ಲೇ ಗಂಗಯಾ 172.173 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 437190997201 009200101020319

817 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಏಚ್ ,ಏ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬ್ನ್ ಅೊಂಜಿನಪಪ 16/3,18/1 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 420260372120 0664101030597

818 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಪ್ಸಳಿೆೀಗೌಡ ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಹನುಮಪಪ 30/13 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 5 0.0075 439623490026 3950119000180

819 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ರಂಗಶಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ರಂಗಪಪ 14.Jän ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 798630910058 5201010083463

820 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಯಡಿಯುರಪಪ  ಬ್ನ್ ಪರ ಭುವಯಾ 126/3.126/1A ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 684898351108 0664101008346

821 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ ರಂಗಯಾ 118/6.120/4 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 417967795983 12177100000909

822 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಅಮಮ ದ್ ಸಮಿ ಬ್ನ್ ಅಬುದ ಲ್ ಬಾರಿ 51 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 8 0.0120 472543812131 4421101000424

823 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಅೊಂಜಿನಪಪ 128 ಕಸಭಾ ಪ,ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 5 0.0075 798208193624 4434101002807



824 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಜಯಮಮ  ಕೀೊಂ ವಜಯಕುಮ್ಯರ 12/6, ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 841867432961 12198100009375

825 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ರಾಮಕಕ  ಕೀೊಂ ಲೇ ತಿಮ್ಮಮ ೀಗೌಡ 15 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 6 0.0090 373533775718 0664101028262

826 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಏಸ್, ಪದಾಮ ವತಿ ಕೀೊಂ ಅನಿಲ್ ಕುಮ್ಯರ್ 61/2A ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 394612842661 54034614921

827 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ರವಕುಮ್ಯರ ಬ್ನ್ ಸದದ ಲಿೊಂಗೇಗೌಡ 13/5, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 475996960096 12182100002004

828 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಟಿ,ವಜಯಲಕ್್ಮ ಕ  ಕೀೊಂ ಬ್.ಚಂದರ ಮುನಿ 51/10 ತಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 6 0.0090 326345618718 1982500101559301

829 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಜಯಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ಪ್ಪಟಟ ಣ್ಣ 130/1 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 404232677797 4434101003251

830 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ರಸಯಾ 10/1, ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 6 0.0090 278128240436 197100101293

831 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಯಲೂ ಮಮ  ಕೀೊಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 67/1 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ,ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 6 0.0090 861479209744 53632210006664

832 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮುತಿಿ ಬ್ನ್ ಗರವಗೌಡ 50/2 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 692929125697 1982500100058901

833 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಲಕ್್ಮ ಕ ೀನಾರಾಯಣ್ ಬ್ನ್ ಮುತತ ರಾಯಪಪ 25/3, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 515055347319 15632200001191

834 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಡಿ,ಶೆಾ ೀತ ಕೀೊಂ ಕೃಷ್ಣ ಮುತಿಿ 9/1, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 461629104330 1982500101693801

835 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಚ್ನನ ಮ್ಯರಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ ಶ್ವಣ್ಣ 19/2, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 10 0.0150 437043025117 10634996028

836 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಅಚ್ಚ ಮಮ  ಕೀೊಂ ನರಸೊಂಹಪಪ 28/1, ತಬಗೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 4 0.0060 752736836184 520101211475528

837 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಲಕ್ಷ್ನಾಯಕ  ಬ್ನ್ ಕಡಿಮ್ಮ ನಾಯಕ 4/2, ತಬಗೆರೆ ಪ,ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 4 0.0060 525001952437 10635001442

838 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 20/3, ತಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 248053630397 06592250024221

839 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಎಲ್.ಮುತೆತ ೀಗೌಡ ಬ್ನ್ ಲಿೊಂಗಪಪ 67/1B ತಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 8 0.0120 500287998818 4561101000397

840 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ಪಾತಪಪ 12/1, ತಬಗೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 12 0.0180 296597972397 009300101007202

841 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಕ,ಏಮ್.ರಾಮಚಂದರ ಪಪ  ಬ್ನ್  ಮಲೂ ಯಾ 92/4b1 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 3 0.0045 204482361505 1217710000055

842 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಟಿ.ಕ ಕೊಂಪಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ಕಾಳಪಪ 97/6 ಕಸಭಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 931786637242 3184714605

843 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿರಾಜು ಬ್ನ್ ಲೇ ಆೊಂಜಿನಪಪ 50/7 ತಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 10 0.0150 698884996940 040800101005257

844 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ ಸಂಜಿೀವಪಪ 125/3 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 5 0.0075 516469697749 3972500100231501

845 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಜಯಮಮ  ಕೀೊಂ ಲಕಕ ಮುತತ ಯಾ 26 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 6 0.0090 926061614993 15632200007882

846 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಪೊಜಪಪ 15/1, ಸಾಸಲ್ಲ ಪ,ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 6 0.0090 519989988587 06592200043097

847 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಹುಲಿಯಪಪ 18/1, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 10 0.0150 753283596899 15632250008394

848 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಆರ್ ಸುರೇಶ ಬ್ನ್ ಲೇ ರಂಗಯಾ 105/6 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 8 0.0120 383560413379 009200101014809

849 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಪ್ಪಟಟ ರಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ರಂಗಯಾ  121/1 ಮಧುರೆ ಪ,ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.0015 321910704040 520101216253991

850 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಏ ,ರಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ಆೊಂಜಿನಪಪ 103 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 472076656891 520101216226224

851 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ನಾಗರಾಜಪಪ  ಬ್ನ್ ನಂಜುೊಂಡಪಪ 155/2 ತಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 276456785250 38994188433

852 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಹನುಮಪಪ  ಬ್ನ್ ಅೊಂಜಿನಪಪ 38/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 2 0.0030 247028426673 1982500100273300

853 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಜಯರಾಜು ಬ್ನ್ ಲೇ ಬಸವರಾಜು 12 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 1 0.0015 333682718793 15632250014608

854 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುತತ ರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ರಂಗಪಪ 15/1, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ಬಾಳೆ 4 0.0060 455098065509 15632200001057

855 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಪ್ಪಟಟ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮಮ  ಕೀೊಂ ಲೇ.ಮ್ಯರೇಗೌಡ 128/2 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 5 0.0075 821667467783

856 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ಗೀವೊಂದೇಗೌಡ 16/5, ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 399693227080

857 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಬ್ ಎೊಂ ನಂಜಮಮ  ಕೀೊಂ ಬ್ ಸ ಪಟಾಲಪಪ 44 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 613469009734

858 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿನರಸಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ದಾಸಪಪ  (ಪ.ಜಾ) 64/2 ಕಸಬಾ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 5 0.0075 980369139299

859 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿತಾಯಮಮ  ಕೀೊಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  (ಪ.ಜಾ) 121 ಕಸಬಾ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 736556862502

860 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಎನ್ ಗಂಗನರಸಯಾ  ಬ್ನ್ ನರಸಪಪ 75,50 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 6 0.0090 742970503913

861 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬ್ನ್ ನಂಜಪಪ 130/4 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 575266258305

862 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಎೊಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 59/2,59/1 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 746576075331

863 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ನಾಗರಾಜು ಬ್ನ್ ತಿಮಮ ಪಪ 35/7,74/1 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 287904039533

864 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಈರಕೊಂಚ್ಮಮ  ಕೀೊಂ ತಿಮಮ ಯಾ 36/3, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 697165177716

865 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೊಂಪೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ತಿಮಮ ಯಾ 35 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 541252451868

866 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಎ ಶ್ಲಪ  ಕೀೊಂ ಕ ರಮೇಶ್ (ಪ.ಪಂ) 1/1,1/4,1/7 ತೂಬಗೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 745738838211

867 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಲಿೊಂಗಣ್ಣ 43/2ಎ ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 926159758172

868 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಶ್ರ ನಿವಾಸ್ ಡಿ ಬ್ನ್ ದಾಸಪಪ 3, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 5 0.0075 237281307813

869 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಸ ಎೊಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ 46/3 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 918533586724

870 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಎೊಂ ವಶಾ ನಾಥ್ ಬ್ನ್ ಮುತೆತ ೀಗೌಡ 12/1, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 905090810717

871 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೊಂಚ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ತೀಟಿಮುನಿಯಪಪ  (ಪ.ಜಾ) 160/1 ಕಸಬಾ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 308542402607

872 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ (ಪ.ಜಾ) 173 ಕಸಬಾ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 752162691558

873 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬ್ನ್ ಲೇ. ತಿಮಮ ಯಾ  (ಪ.ಜಾ) 169/7 ಕಸಬಾ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 236079852656

874 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬ್ನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ (ಪ.ಜಾ124/4,154/2 ಕಸಬಾ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 781660471080

875 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್  ಎಸ್ ಕ ಲಿೊಂಗಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ಕೊಂಚ್ಪಪ 59/7,37/2,54,59/2ಬ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 375480288722

876 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಭಾಗಾ ಮಮ  ಬ್ನ್ ತಮಮ ಣ್ಣ ಪಪ 9/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 702493225623

877 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ವ ರಮೇಶ್ ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟರಮಣ್ಗೌಡ 60/7, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 600724105843

878 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ರಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ತಿಮಮ ಣ್ಣ 207/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 854179796821

879 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಎೊಂ ಕಾೊಂತರಾಜು ಬ್ನ್ ಮ್ಯರಪಪ  (ಪ.ಜಾ) 80 ತೂಬಗೆರೆ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 761397609448

880 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಸ ಲೀಕೇಶ್ ಬ್ನ್ ಲೇ. ಚ್ನನ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ 249/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 461486008158

881 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಚಿಕಕ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಅಕಕ ಲಪಪ  (ಪ,ಜಾ) 8/2,9/2 ತೂಬಗೆರೆ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 865830992495

882 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಆೊಂಜಿನಮಮ  ಕೀೊಂ ಆೊಂಜಿನಪಪ  (ಪ.ಜಾ) 34/1 ತೂಬಗೆರೆ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 328792861382

883 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಆರ್ ಹೆಚ್ ಸಂದೀಫ್ ಬ್ನ್ ಲೆ. ಹನುಮಂತಪಪ 28/8,30/3,32/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 897535165056

884 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಗೀವೊಂದರಾಜು ಬ್ನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 44/4 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 245861481832

885 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ನಂಜಪಪ  ಬ್ನ್ ಚ್ನನ ಪಪ 11/1,11/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 811891036812

886 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ನಾಗೀಜಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೆ. ಚಿಕಕ ನಾಗಪಪ 53/2,53/3 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 795046929623

887 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಆನಂದ ಬ್ನ್ ಲೇ. ತಮಮ ಣ್ಣ ಪಪ 103/2 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 834599067039



888 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮಿೀನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೀೊಂ ರಾಜಣ್ಣ 61/2ಬ್2 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 675412587589

889 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಕ ವ ಗಂಗಾಧರಯಾ  ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟಪಪ 4 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 953995628453

890 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಹೆಚ್ ಸ ರಂಗನಾಥ ಬ್ನ್ ಹೆಚ್ ಸ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 27/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 933439196734

891 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೊಂಪಯಾ  ಬ್ನ್ ನರಸಪಪ 32 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 533168200576

892 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಪ್ಪಟಟ ಗಂಗಮಮ  ಕೀೊಂ ನಾಗರಾಜು 43/2 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 834599337039

893 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮೀತಿಬಾಯಿ ಕೀೊಂ ರಾಮಸಾಾ ಮಿನಾಯಕ (ಪ.ಜಾ)2/3, ತೂಬಗೆರೆ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 403653826445

894 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಚಂದರ ಮಮ  ಕೀೊಂ ಸೊೀಮ್ಯೂ ನಾಯಕಕ  (ಪ.ಜಾ) 8, ತೂಬಗೆರೆ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 416871850201

895 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಆೊಂಜಿನಮಮ  ಕೀೊಂ ಆೊಂಜಿನಪಪ  (ಪ.ಪಂ) 34/1 ತೂಬಗೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 328792861382

896 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ನರಸೊಂಹಯಾ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಯಲೂ ಪಪ ಯಾ 78,118/3 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 863041219505

897 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ವ ಎನ್ ಸೌಭಾಗಾ  ಕೀೊಂ ಎಲ್ ಎನ್ ಕೊಂಪೇಗೌಡ 73/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 208265451826

898 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್  ಪ್ಸ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜು ಬ್ನ್ ಹುಚ್ಚ ಬಸವಯಾ (ಪ.ಜ52/2 ಮಧುರೆ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 840299185007

899 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಗಂಗಾಧರಯಾ  ಬ್ನ್ ಮೈಲಾರಪಪ 125/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 623220356939

900 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿರಾಜು ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ  (ಪ.ಜಾ) 125/2 ಕಸಬಾ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 623237131079

901 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ವೊಂಕಟಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ರಸಯಾ  (ಪ.ಜಾ) 13, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 278128240436

902 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಯಾ  ಬ್ನ್ ಸದದ ಪಪ  (ಪ.ಜಾ) 63/1 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 567986269092

903 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ರಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ಆೊಂಜಿನಪಪ  (ಪ.ಪಂ) 103, ಮಧುರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 472076656891

904 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಗಂಗಯಾ  ಬ್ನ್ ಹುಚ್ಚ ಬಸವಯಾ  (ಪ.ಜಾ) 52/1 ಮಧುರೆ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 996574123380

905 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಚಿನನ ಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಮರಿಯಪಪ 55/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 313746516349

906 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಲಕ್್ಮ ಮ ೀನಾರಾಯಣ್ ಬ್ನ್ ಮುನಿಚ್ನನ ಪಪ 37, ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 770672973905

907 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಅನನ ಪೂಣ್ಿಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುನಿಚ್ನನ ಪಪ 37 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 530898603612

908 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೇಶವಮೂತಿಿ ಆರ್ ಬ್ನ್ ರಾಮಚಂದರ ಪಪ 33 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 6 0.0090 837634133860

909 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಪದದ ಮಮ  ಕೀೊಂ ನಾರಾಯಣ್ಮೂತಿಿ (ಪ.ಪಂ) 119 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 797861661349

910 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ನಾರಾಯಣ್ಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ಲೇ. ವೊಂಕಟರಮಣ್ಪಪ  ಪಪಂ55 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 325169931652

911 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಪಟಾಲಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ> ಕೊಂಪಣ್ಣ 59/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 426262535405

912 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಎನ್ ನಂಜಪಪ  ಬ್ನ್ ನಂಜುೊಂಡಪಪ 29/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 931884096833

913 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಸುಬಬ ಯಾ 58/2ಬ್ ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 958233618445

914 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಗಂಗಾಧರಯಾ  ಬ್ನ್ ರಂಗಪಪ 83/3,8/6 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 374141881079

915 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಟಿ ಆನಂದ ಬ್ನ್ ತಮಮ ಣ್ಣ ಪಪ 138/5 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 834599061212

916 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಡಿ ಚಂದರ ಶೇಖರಯಾ  ಬ್ನ್ ದೇವಪಪ 106 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 5 0.0075 277969437622

917 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಚಿಕಕ ಹನುಮಪಪ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಬೈಲಪಪ 1/11, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 543081121120

918 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ನಂಜಮಮ  ಕೀೊಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ 32/3, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 466280385541

919 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಪ್ಸಳಿಮಮ  ಕೀೊಂ ಲೇ. ವೊಂಕಟರಾಮಯಾ  (ಪ.ಜಾ) 10/3,1/14 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 497897684752

920 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಬೈಲಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ಲೇ. ಚಿಕಕ ಹನುಮಪಪ 36/2,35/4,1/22,53/1 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 6 0.0090 954319892687

921 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ತಿಮಮ ಯಾ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ತಿರುಮಳಯಾ 117/5,130/1ಎ ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 8 0.0120 966558926130

922 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 75/6 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 786668719045

923 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ರಾಜಶೇಖರಯಾ  ಬ್ನ್ ರಂಗಪಪ 101/1,101/4 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 340230101044

924 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಕ ಎಸ್ ರಮ್ಯಮಣಿ ಕೀೊಂ ನಂಜುೊಂಡಪಪ 7/3, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 453305727163

925 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಚಿಕಕ ರಂಗಪಪ  ಬ್ನ್ ನಂಜುೊಂಡಪಪ 75/6,98/3 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 831896922781

926 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ಬಜಜ ಪಪ 10/3, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 742350468486

927 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಎೊಂ ಆರ್ ರಾಮಚಂದರ ಪಪ  ಬ್ನ್ ರಾಮ್ಯೊಂಜಿನಪಪ 7 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 934298806491

928 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಬ್ನ್ಅಶಾ ಥಪಪ 4/2, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 6 0.0090 353699406890

929 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ನಾಗರಾಜು ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ವೀರನಾಗಪಪ 29/2,27/3.27/6 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 389860619118

930 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಗಂಗರಾಜು ಡಿ ಬ್ನ್ ಗೀವೊಂದಯಾ 33/1, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 6 0.0090 757926625543

931 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಎೊಂ ರಾಮಚಂದರ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಸುಬಬ ಯಾ 53/5,53/6 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 8 0.0120 316120890282

932 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ನರಸೊಂಹಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ನರಸಯಾ (ಪ.ಜಾ) 205/ಪ್ಸ19 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 10 0.0150 406174634666

933 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ 45/1,47/2,46/2 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 977007528422

934 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಶಾರದಮಮ  ಕೀೊಂ ಅಶಾ ಥಪಪ 114/2,114/3 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 711467267893

935 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ನ್ ಮುನಯಾ 99/2 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 712992939001

936 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಎ ಸ ಹರಿೀಶ್ ಕುಮ್ಯರ್ ಬ್ನ್ ಸ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 546 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 474869078734

937 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ರಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ತಿಮಮ ಣ್ಣ 207/2 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 854179796821

938 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುನಿರಾಜು ಬ್ನ್ ಲೇ. ಕೊಂಪಣ್ಣ 28/1, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 874442092620

939 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಸುನಂದಮಮ  ಕೀೊಂ ಲೇ. ಮುನೇಗೌಡ 53/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 360435794894

940 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ನ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ರಾಮಯಾ 168 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 420807478599

941 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮರಿಯಪಪ 72/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 301197976062

942 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ರಾಮ್ಯೊಂಜಿನಪಪ  ಬ್ನ್ ವೊಂಕಟಪಪ  (ಪ,ಜಾ) 163/ಪ್ಸ12,164/ಪ್ಸ2 ಕಸಬಾ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 907080156540

943 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ರಾಜಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ಲಕಕ ಪಪ 31/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 682299539141

944 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಬಸವರಾಜಮಮ  ಕೀೊಂ ಶ್ವಪಪ 155/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 219251467211

945 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಸಂಜಿೀವಪಪ 123/7,125/3 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 516469697749

946 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ವೀರಣ್ಣ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಅಪಾಪ ಜಪಪ 82/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 618384690661

947 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಟಿ ಸ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಚ್ನನ ಪಪ 92/2 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 883173593528

948 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಶಾೊಂತಮಮ  ಕೀೊಂ ಲೇ. ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 39/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 977870534028

949 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ  ಬ್ನ್ ಗಂಗಬೈಲಪಪ  (ಪ.ಜಾ) 1/1. ಕಸಬಾ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 492667157906

950 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಆೊಂಜಿನಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುನಿಕೊಂಪಣ್ಣ 36/6, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 936793291952

951 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಹೆಚ್. ಮುನಿರಾಜು ಬ್ನ್ ಹನುಮಯಾ  (ಪ.ಜಾ) 179/3, ಮಧುರೆ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 358106046515



952 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಬ್. ಲಿೊಂಗದೇವರು ಬ್ನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಪ 14/4ಎ, ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 868890896703

953 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಬ್. ಶ್ರ ೀನಿವಾಸ್ ಬ್ನ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಪ 15, ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 6 0.0090 844024795517

954 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಅನಂತಪದಮ ನಾಭಚಾಯಿ ಬ್ನ್ ರಾಮಚಂದರ 2, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 539094984996

955 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಸರಸಾ ತಿ ಕೀೊಂ ಕ.ಆರ್. ಹನುಮಂತರಾಜು 216/5,216/6 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 835973169200

956 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಜಿ. ಮ್ಯರೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ಲೇ. ಗಂಗಯಾ 172,173, ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 6 0.0090 437190997201

957 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಎೊಂ. ಮಲೊ ೀಶ್ ಬ್ನ್ ಮೈಲಾರಪಪ 94/2,94/3 ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 6 0.0090 850669041505

958 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮೈಮಕಕ  ಕೀೊಂ ಚ್ನನ ರಾಯಪಪ 23/1,23/3, ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 447080708508

959 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮುತತ ರಾಜು ಬ್ನ್ ಲೇ. ಎೊಂ.ಡಿ. ಮುನಿರಾಜು 1/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 536416227316

960 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಗೀವೊಂದರಾಜು ಬ್ನ್ ಸುಬಬ ರಾಯಪಪ 105/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 853122884391

961 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಶಾೊಂತಮಮ  ಕೀೊಂ ರೇವಣ್ಣ 26/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 835041790920

962 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಈರನಾಗಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ಮುದದ ಯಾ 41/11, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 904576915422

963 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಸರಾಜ್ ಬಾಬು ಬ್ನ್ ಲೇ. ರೆಹಮ್ಯನ್ 39/2ಬ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 472358577480

964 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಆನಂದಮೂತಿಿ ಬ್ನ್ ಚಿಕಾಕ ೊಂಜಿನಪಪ 45/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 5 0.0075 565733410520

965 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಜಾಜಪಪ  (ಪ.ಜಾ) 47/1, ಕಸಬಾ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 992656888518

966 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಉಮೇಶ ಬ್ನ್ ಚಿಕಾಕ ೊಂಜಿನಪಪ 54/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 862970633695

967 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಗೀವೊಂದಪಪ  ಬ್ನ್ ನರಸೊಂಹಯಾ 95, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 6 0.0090 467685767798

968 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಆರ್.ಸ. ನಾಗರಾಜು ಬ್ನ್ ಚಿಕಾಕ ೊಂಜಿನಪಪ  (ಪ.ಜಾ) 54/1, ಕಸಬಾ ಪ,ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.0015 785294126537

969 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ವೀರಹನುಮಕಕ  ಕೀೊಂ ಲೇ. ಮುದದ ಯಾ 41/8, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 855332075442

970 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ನ್ ಲೇ. ನರಸಪಪ  34/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 6 0.0090 497975795919

971 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಟಿ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬ್ನ್ ತಮಮ ಣ್ಣ ಪಪ 10, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 5 0.0075 505505906556

972 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಬಸವರಾಜು ಬ್ನ್ ಲೇ. ವೊಂಕಟಪಪ 54/3,54/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 365057310037

973 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಪ್ಸಳಿೆೀಗೌಡ ಬ್ನ್ ಲೇ. ದೊಡಡ ಹನುಮಯಾ 30/13, ಕಸಬಾ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 4 0.0060 439623490026

974 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಟಿ.ಆರ್. ನಾಗರಾಜು ಬ್ನ್ ಟಿ. ರಾಮಯಾ 69/5ಬ್ ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 653285286027

975 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಹೆಚ್.ಎ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾ ಮಿ ಬ್ನ್ ಲೇ. ಆೊಂಜಿನಪಪ 16/3,18/1, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 2 0.0030 420260372120

976 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಗೌರಮಮ  ಕೀೊಂ ಪರ ಕಾಶ್ 96/2, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 3 0.0045 832584995051

977 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಷ್ನ್ ತರಕಾರಿ ಸಪಷ್ಲ್ ಪ್ಪಟಟ ಮಮ  ಕೀೊಂ ಲೇ. ಮ್ಯರೇಗೌಡ 125/2, ಮಧುರೆ ಸಾಮ್ಯನಾ ತರಕಾರಿ 5 0.0075 821567427783

978 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Lakshmana M 71/6 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.19 0.11746

979 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramamurthy 21/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

980 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PURUSHOTHAM 94/2,94/3,94/4 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.33 0.20493

981 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Uppala Chandrasekhar 99/4, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.16 0.10122

982 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIKRISHNAPPA 87/1A,87/1C,87/1B,87/2 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.40 0.24992

983 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Naraysana Swami G A 56/2 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.32 0.19994

984 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B Raga Sravanthi 9/1,9/2,9/3,9/4,9/5,26/1426/15 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.24992

985 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAPPA 130/2 Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.10247

986 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Aravind T M 128/8 Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.24992

987 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAPPA 92 Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

988 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PILLAPPA S 2/2A Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.05 0.02999

989 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIRAJAIAH K S 19/2, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

990 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ REVAIAH 12/1C Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.04 0.02499

991 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VENKATASWAMY 29/1A,29/1B Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.21 0.12996

992 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T C ANJINAPPA 20/2, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.02 0.01450

993 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T Raghu 8/5, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.10 0.06373

994 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANASWAMY 31/5, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಚ್ೊಂಡು ಹೂ 0.12 0.07498

995 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA 132/3 Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.08 0.05248

996 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Thammegowda 109/3 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

997 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ THIMMARAYAPPA D C 6/3, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07498

998 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGESH 62/4 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.05 0.02999

999 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DEVARAJU A 67/2 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1000 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIKRISHANAPPA 31, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07498

1001 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAMURTHY 16/3, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1002 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAMURTHY 22/4, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1003 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ THAMME GOWDA 22/4, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1004 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DEVAMMA 31 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1005 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANJINAPPA 48/1 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1006 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagaraja M 22/2, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1007 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIRAJA 102/p2 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.05 0.03249

1008 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ AMARENDRA G K 33 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.28 0.17494

1009 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VENU 146 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1010 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Devarajappa 52/2B1 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1011 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narayanaswamy 37/1 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1012 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJU 1/4,8/2 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07498

1013 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H A JAGADEESHA 103/16 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.06 0.03999

1014 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIANJINAPPA 1/9, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.04 0.02499



1015 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHANTHAMMA 24/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1016 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASHWATHAMMA 32/5, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1017 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PILLA MUNIYAMMA 29/3, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07498

1018 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA 21/3, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.26 0.16245

1019 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANANDA R 85/1 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1020 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VIJAYAKUMAR 26/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.04 0.02499

1021 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ YALLAPPA 27/10, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.02 0.01250

1022 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Manjunatha 26/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕನಕಾೊಂಬರ 0.04 0.02499

1023 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANASA A 5/2, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1024 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA 29/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.04 0.02374

1025 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Vasantha kumari 34/1 Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.24 0.14995

1026 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Hanumegowda 14/5, Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.32 0.19994

1027 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJEGOWDA T 13/2, Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.04 0.02499

1028 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Siddaraju 92/6 Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಕನಕಾೊಂಬರ 0.16 0.09997

1029 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SAKAMMA 49/4 Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1030 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DODDAMUTHA CHARI 434/3 Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.02 0.01250

1031 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIYALLAPPA 195/1,195/3 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.24992

1032 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sharadamma 86/4 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07748

1033 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNEGOWDA 223/2 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಚ್ೊಂಡು ಹೂ 0.16 0.09997

1034 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VISHANATHA 17/2, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.22 0.13996

1035 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANURADHA 90/1, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.11 0.06748

1036 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAIAH 63/1, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.25000

1037 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H M Gopalakrishna 31/13, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1038 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ravikumar C 15/6, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.24992

1039 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K RAJANNA 27/2, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.05 0.02999

1040 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMAKKA 22 DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.24 0.14995

1041 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAGOWDA 127/7, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.10 0.06498

1042 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SINGI REDDY MADHAVI 227/3, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.32 0.19994

1043 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gangadhar v p 57/4, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.12 0.07498

1044 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T Anand 111/5, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.32 0.19994

1045 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PUTTAGANGAPPA 57/4, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.16 0.09997

1046 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MAHALAKSHMI 63/2, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.12 0.07498

1047 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMESH K 61/4, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.06 0.03749

1048 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJULU A 54/1, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಕನಕಾೊಂಬರ 0.02 0.01000

1049 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BYLAPPA 43/1, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.08 0.04998

1050 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ AANANDAMMA 209/1, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.40 0.24992

1051 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Pillamma 59/2, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1052 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DEVARAJA 68 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07498

1053 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SANDHYA M D 103/9, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.02 0.01000

1054 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASEGOWDA T 28 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.10 0.06248

1055 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S T Tayappa 75/7, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.04 0.02499

1056 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAMURTHY 40/2, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.20 0.12496

1057 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Bachchappa 84/4, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1058 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K Manjunath 194 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.24 0.14995

1059 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJANNA P 56/1,57/3 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07498

1060 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMAKRISHNAPPA 40/8, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.03 0.01749

1061 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOVINDARAJU 154/5, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.03 0.01774

1062 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMANTHARAYAPPA 83 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.07 0.04499

1063 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PURUSHOTHAMA M 86/5, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.05 0.02999

1064 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ARUN KUMAR S R 73/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1065 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T N MANJUNATHA 84/2, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.08 0.04998

1066 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAVI G B 110/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.04 0.02249

1067 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANJUNATHA B M 44/6, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1068 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SOMASHEKARA 44/12, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.15 0.09497

1069 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPANARASAMMA 67/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.11 0.06998

1070 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANJUNATH 98/10, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.07 0.04499

1071 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Kantharaju T N 31/3, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.20 0.12496

1072 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Govindappa 31/4, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1073 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narayanaswamy 35/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.05248

1074 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVA KUMAR 61/2A TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.06 0.03749

1075 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasegowda 42/3, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.28 0.17494

1076 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PARVATHAMMA 69/5, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.01 0.00500



1077 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ C NARASIMHAPPA 82/5, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.16 0.09997

1078 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANJINAPPA 66/7, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.04 0.02249

1079 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHANTHAMMA 103/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1080 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANASWAMY 157, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.04 0.02499

1081 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S M NAGARAJ GOWDA 74 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.15 0.09497

1082 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DODDAHNUMAIAH 46/4, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.01 0.00500

1083 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJAMMA 57/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.04 0.02499

1084 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K VISHWANATH 183 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.04 0.02749

1085 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PRAKASH K 183 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.04 0.02749

1086 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA 100 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.14 0.08747

1087 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAMURTHY 117/3 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.11 0.06998

1088 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DODDAHANUMAPPA 117/1 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.18 0.11496

1089 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJANNA 18/2, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.04 0.02582

1090 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIKRISHNAPPA 349/2A Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಚ್ೊಂಡು ಹೂ 0.07 0.04249

1091 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T G Vijaya Kumar 34/5,34/6,34/7,34/9 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.26 0.16495

1092 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KIRTHIPRAKASH 137/5 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.01 0.00500

1093 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJINAMMA 174/4 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.23 0.14495

1094 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G M NAGAPPA 160/1 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.13 0.08247

1095 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ D M SEENAPPA 160/2 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07498

1096 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJEGOWDA 80 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಚ್ೊಂಡು ಹೂ 0.05 0.02999

1097 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R S PUNITH 90/3 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04748

1098 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANUSUYAMMA 418 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.24 0.14995

1099 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJANNA 18/3A Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.15 0.09247

1100 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LOKESH M 91/6 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.03 0.02124

1101 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Manjunatha D S 160/5 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.07 0.04124

1102 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Krishnappa 97/P3 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.22 0.13746

1103 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIANJINAPPA 14 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.23 0.14370

1104 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOVINDARAJU T N 132/3 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.10 0.05998

1105 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PARVATHAMMA 19/5, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.35 0.21993

1106 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ERAPPA 5/14, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1107 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOURAMMA 75/1 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.13 0.07997

1108 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYAMMA 5/8, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.02 0.01500

1109 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ V C DEVARAJU 5/3A1 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.02 0.01250

1110 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ C CHANDRA 5/3A1 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.01 0.00750

1111 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA 29/6, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.09 0.05748

1112 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Channegowda K R 85, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.06 0.03999

1113 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ THIMMEGOWDA 51/2, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.02 0.01250

1114 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Thimmarayappa 108/9 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.05 0.02999

1115 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Krishnappa 83/4 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಚ್ೊಂಡು ಹೂ 0.14 0.08997

1116 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMEGOWDA B K 12/1, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಚ್ೊಂಡು ಹೂ 0.19 0.11871

1117 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ A B KEMPANNA 80 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಚ್ೊಂಡು ಹೂ 0.05 0.02999

1118 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N Prabhavathi 205 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.24992

1119 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PATTALPPA 59 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1120 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sanjeevamma 53/1, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.18 0.11246

1121 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munirajappa 109/12 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.03 0.01749

1122 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Siddamma 105/1 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.18 0.10996

1123 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chennegowda 137/1 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.26 0.16245

1124 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K S CHANNARAMAYYA 152/2,151/3 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.25 0.15495

1125 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SURESHA 46/4 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಕನಕಾೊಂಬರ 0.03 0.01749

1126 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MADHUKUMAR 48/1 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಕನಕಾೊಂಬರ 0.24 0.14995

1127 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G H Mallesha 83/5 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.12 0.07248

1128 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B Shivanna 96/8 Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.24 0.14995

1129 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SIDDA BEERAMMA 151/2 Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07498

1130 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shama Sundar T D 131/2 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.05 0.03332

1131 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BASAVARAJU K 122/2 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07498

1132 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LOKESH N 58/3B TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.04 0.02499

1133 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJAPPA 97 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1134 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B KRISHNAPPA 66 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.06 0.03499

1135 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASHWATHAMMA 72/4, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.05248

1136 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJAPPA 72/6 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.07 0.04499



1137 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R.Hanumanthaiah 129/1 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1138 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramesh Gowda A 86/3,86/4 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.16 0.09997

1139 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Uppala Sailaja 99/2 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.16 0.09997

1140 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chamundeswari 17 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.24992

1141 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shashi Kiran N U 14 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.24992

1142 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYAMMA 7/3, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.28 0.17494

1143 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nithun N 86/2 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.32 0.19994

1144 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Brundha K 71/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.20 0.12496

1145 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RATHNAMMA 38/3p1 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.05248

1146 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANJANAPPA 2/3, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1147 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramachandre Gowda R l 11/17, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.24 0.14995

1148 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Riyas Beig 148/5, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.24 0.14995

1149 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Mohan C 1/8, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.17 0.10497

1150 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Channa Bairegowda D R 127/3A DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.24992

1151 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H A Narayanaswamy 18/1, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.10 0.05998

1152 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Siddagangamma 33/2B DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.13 0.07997

1153 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R.T.NANJAPPA 15/3, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.14 0.08560

1154 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RATNAMMA 225,40/2 DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.39 0.24117

1155 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMAIAH 207/2, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.08 0.04748

1156 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramya M 84,86 Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.22 0.13996

1157 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PAPARAJU 41/3, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್ 0.04 0.02499

1158 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T KRISHNAPPA 128/4, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಚ್ೊಂಡು ಹೂ 0.40 0.24992

1159 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M.LOKESH 43/2, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.20 0.12496

1160 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANJUNATHA C M 46 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1161 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Harish K 2 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1162 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJANNA M 21/3, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1163 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BHAGYAMMA
4/10, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ

ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್
0.04 0.02499

1164 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ FAKHRUDDIN SAB 128/1, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಮಲಿೂ ಗೆ 0.03 0.02124

1165 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VIDYA A PATIL 255/2, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.20 0.12496

1166 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Krishnamurty
4/7, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ

ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್
0.03 0.02124

1167 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJANNA 199/4, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.03 0.01999

1168 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHINATHAYAMMA
131/1, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ

ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್
0.05 0.03249

1169 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Mandava Krishna Kumari 37/3, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.25 0.15745

1170 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Dandamudi Venkata Krishnarao 34 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.24992

1171 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHANNEGOWDA A R
81/1A2 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ

ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್
0.02 0.01250

1172 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sharadamma 19/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.05248

1173 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAGHAVENDRA 20/1, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.14 0.08997

1174 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T Muniraju 65/1, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.09 0.05498

1175 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ashwthamma 53/4C,53/5 Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.05 0.02999

1176 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIYAPPA 48/7, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1177 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LOKESHA T C 20/2, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07498

1178 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Venkateshaiah 88/4, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ ಕಾನೇಿಷ್ನ್ 0.04 0.02499

1179 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJANNA 11/2, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07498

1180 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVASHANKARAYYA 1/4, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಮಲಿೂ ಗೆ 0.03 0.01749

1181 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MAILARAPPA 31/4, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.11 0.06748

1182 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagaraju P 56/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.05 0.03124

1183 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gowrneni Ravi Kumar 3/2, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.36 0.22493

1184 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Channaraju 36/3, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.24992

1185 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ V Manjunath 28/2, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.28 0.17494

1186 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M Nagasurya Narayana Raju 28/3, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.20 0.12496

1187 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DAKSHINAMURTI
9/3, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ

ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್
0.02 0.01250

1188 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIKRISHNAPPA 44/2, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.12 0.07498

1189 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Srinivasa S 137/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.02 0.01500

1190 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munegowda
161/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ

ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್
0.04 0.02499

1191 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAGOWDA G B 13/3, Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಕನಕಾೊಂಬರ 0.08 0.04998

1192 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Kamalamma 81/4,81/3 Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.32 0.20244

1193 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Devegowda T M 47/2, Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.05 0.02999

1194 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Amjad Pasha 60/6, Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.40 0.24992

1195 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shaheena begum 60/11C2 Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.16 0.09997

1196 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Surendra t shetty 39/1, Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.40 0.24992

1197 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagaraju 25/4, Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಸೇವಂತಿಗೆ 0.06 0.03749

1198 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Vijaya Kumar R 25/2,25/4 Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.20 0.12621



1199 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BASAPPA 186/2A, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1200 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasimhamurthy S 123/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.03 0.01749

1201 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Anjinamma 104/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.32 0.19744

1202 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Dinesh kumar 44/3, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.10 0.06248

1203 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R arun kumar 44/11, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.02 0.01250

1204 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munivenkatamma 44/1A TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.28 0.17494

1205 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Jayalakshmamma 9/6, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1206 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shivakumar 14/2, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.20 0.12746

1207 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MAHESH KUMAR T M 100/4A TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.16 0.10247

1208 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Bhadramma 32/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.16 0.09997

1209 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAMURTHY
2/13B TUB ಸಾಮ್ಯನಾ

ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್
0.02 0.01250

1210 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANASWMY 130/2 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.09 0.05748

1211 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUBBAMMA 40/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.04 0.02499

1212 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGADHARAIAH S H
18/6, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ

ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್
0.04 0.02249

1213 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMANTARAYAPPA
32/5, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ

ಕಾಕಡ/ಸಾಟ ರ್ ಜಾಸಮ ನ್
0.16 0.09997

1214 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Rathnamma 164/1, ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.10 0.06248

1215 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R krishnappa 168 ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.32 0.19994

1216 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gowramma 90/2, ಸಾಮ್ಯನಾ ಗುಲಾಬ್ 0.08 0.04998

1217 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nargis Fathima 10 Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ 0.40 0.24992

1218 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUTTAPPA 63/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.12 0.07498

1219 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Channakehava 131/2, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ ಜಬೆಿರಾ 0.05 0.03332

1220 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOWDA T K 98/2a,98/2b Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ 0.40 0.24992

1221 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N SRINIVASA 58/2, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ 0.10 0.06248

1222 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIANJINAPPA 35/1, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ 0.11 0.06748

1223 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VEERANNA 25/2, Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ 0.12 0.07498

1224 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Madhukumar N U 18,35 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.40 0.25000

1225 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasappa 18/2, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.01 0.00500

1226 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Puttaraju M 44/2, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.01 0.00750

1227 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BHAGYAMMA 168/5, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ 0.01 0.00750

1228 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKAPPAIAH 164/1, Kasaba ಸಾಮ್ಯನಾ 0.15 0.09497

1229 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANJUNATHA 40/3 DBV ಸಾಮ್ಯನಾ 0.05 0.02999

1230 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJU 71/9 DBV ಸಾಮ್ಯನಾ 0.04 0.02499

1231 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYARAMEGOWDA 2/7, DBV ಸಾಮ್ಯನಾ 0.05 0.03249

1232 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ TIMMAPPA 54/2, Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ 0.08 0.04998

1233 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANJUNATHA G 75/5ಎ Sasalu ಸಾಮ್ಯನಾ 0.04 0.02624

1234 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUINIGOPALAIAH 301b Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ 0.22 0.13746

1235 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RATHANAMMA 42/2, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ 0.26 0.15995

1236 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PUTTAMMA 24/8, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ 0.24 0.14995

1237 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPEGOWDA 131/1 Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ 0.16 0.09997

1238 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shakira Kathun 53/2, Madhure ಸಾಮ್ಯನಾ 0.04 0.02499

1239 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KAMALAMMA 35/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.08 0.05248

1240 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHOBHA 32/4, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.08 0.04998

1241 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANANDAMURTHY 82/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.04 0.02499

1242 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA H 101/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.04 0.02499

1243 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMAKKA 26/1, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.15 0.09310

1244 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA K K 22/1,20/4,20/5 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.20 0.12496

1245 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIKRISHNAPPA 118/2, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.04 0.02499

1246 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIRAJU 39/4, TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.05 0.03249

1247 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJA 75/1 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.01 0.00639

1248 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N RAMAIAH 116 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.05 0.03249

1249 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ P NARAYANASWAMY 47/1 TUB ಸಾಮ್ಯನಾ 0.04 0.02499

1250 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANJINAPPA 349/6 ಸಾಮ್ಯನಾ 0.02 0.01250

1251 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANNAYAPPA 96/8 ಸಾಮ್ಯನಾ 0.08 0.05248

1252 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ APPAYANNA 61 ಸಾಮ್ಯನಾ 0.08 0.04998

1253 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PATALAPPA 63/4 ಸಾಮ್ಯನಾ 0.05 0.02999

1254 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMANTHEGOWDA B H 60/2 ಸಾಮ್ಯನಾ 0.04 0.02499

1255 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BHAGYAMMA 32/3, ಸಾಮ್ಯನಾ 0.05 0.03124

1256 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PILLA VENKATAPPA 131/9 ಸಾಮ್ಯನಾ 0.08 0.05248

1257 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANNA 45/2 ಸಾಮ್ಯನಾ 0.03 0.01874

1258 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANNAYAPPA ಸಾಮ್ಯನಾ 0.13 0.08247

1259 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOPALAKRISHNA T R ಸಾಮ್ಯನಾ 0.12 0.07748

1260 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DASAPPA ಸಾಮ್ಯನಾ 0.03 0.01999

1261 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIYAMMA ಸಾಮ್ಯನಾ 0.04 0.02499



1262 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M Shivanna ಸಾಮ್ಯನಾ 0.15 0.09622

1263 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KOTHAPALLI VENKATA NAGA DURGA 

PANDU RANGA RAJU ಸಾಮ್ಯನಾ 0.40 0.25000

1264 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Penmetsa Kalyan Varma ಸಾಮ್ಯನಾ 0.40 0.25000

1265 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Pericharla Rama Soma Raju ಸಾಮ್ಯನಾ 0.40 0.25000

1266 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Bhoopathiraju Venkata Subba Raju ಸಾಮ್ಯನಾ 0.40 0.25000

1267 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Vasanthakumar b ಸಾಮ್ಯನಾ 0.15 0.09497

1268 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Keshavamurthy K C ಸಾಮ್ಯನಾ 0.09 0.05436

1269 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Basavaraja ಸಾಮ್ಯನಾ 0.05 0.02999

1270 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BYLANJINAPPA ಸಾಮ್ಯನಾ 0.24 0.14995

1271 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Kishore Varma G ಸಾಮ್ಯನಾ 0.40 0.25000

1272 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasamma 398 Kasaba ಪ.ಜಾತಿ 0.02 0.0125

1273 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIDASAPPA 32/1, Tubagere ಪ.ಜಾತಿ 0.24 0.1500

1274 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Anjulamma 33/p8 Tubagere ಪ.ಜಾತಿ 0.04 0.0250

1275 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chandramma 32/1 Tubagere ಪ.ಜಾತಿ 0.12 0.0750

1276 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ OBALAPPA 75/1, Tubugere ಪ.ಜಾತಿ 0.01 0.0064

1277 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMANTHARAYAPPA 117 Kasaba ಪ.ಜಾತಿ 0.08 0.0500

1278 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAMURTHY 118 Kasaba ಪ.ಜಾತಿ 0.16 0.1000

1279 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Bailamma Madhure ಪ.ಜಾತಿ 0.16 0.1000

1280 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸರಸಾ ತಿ Sasalu ಪ.ಜಾತಿ 0.6000

1281 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ashwathappa 14/1,14/2 Kasaba ಪ.ಪಂಗಡ 0.24 0.1525

1282 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ashwathappa M 38 Tubagere ಪ.ಪಂಗಡ 0.16 0.1000

1283 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KADIRAPPA 96/p3 Tubagere SC 0.08 0.0300

1284 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA 10/2, Tubagere SC 0.16 0.0600

1285 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHALUVA HANUMAIAH 98 Kasaba SC 0.40 0.1500

1286 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narayanamma 19/6.19/7 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1287 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Naresh kumar 39/1, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1288 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H Ramakrishnaiah 3/2,3/3 Madhure Gen 0.40 0.1500

1289 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Mangala M N 2/1A1 Tubagere Gen 0.24 0.0911

1290 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B J LOKESH 157 Madhure Gen 0.32 0.1200

1291 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOPALAYYA A 85/3 Madhure Gen 0.16 0.0585

1292 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HARISH K N 1/5, Tubagere Gen 0.06 0.0240

1293 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H M ANANDA 8/1, Tubagere Gen 0.39 0.1470

1294 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N LAKSHMAN 40/2, Sasalu Gen 0.23 0.0855

1295 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKAPPAYYA T 133, Tubagere Gen 0.26 0.0990

1296 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M SURESH KUMAR 15/2, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1297 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SURESH T 18/4, Tubagere Gen 0.05 0.0200

1298 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIKRISHNAPPA 44/2 Tubagere Gen 0.40 0.1500

1299 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T NARAYANASWAMI 133 Tubagere Gen 0.11 0.0420

1300 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIRAJU K 91/5 Tubagere Gen 0.16 0.0600

1301 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G MANJULA 18/3, Tubagere Gen 0.10 0.0390

1302 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSMIPATHAAH C V 32 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1303 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAPPA 95/3 Madhure Gen 0.26 0.0960

1304 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Davaraju 18/2, Tubagere Gen 0.24 0.0900

1305 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chandrappa 43/1 Tubagere Gen 0.16 0.0600

1306 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramadevi S P 130/2A2,130/6 Tubagere Gen 0.40 0.1500

1307 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M Ramakrishnappa 21/7, Tubagere Gen 0.21 0.0780

1308 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chandramurthy M 96/1 Tubagere Gen 0.36 0.1335

1309 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K B MANJUNATHA 127/2, Kasaba Gen 0.40 0.1500

1310 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K BYRE GOWDA 78/3, Tubugere Gen 0.23 0.0870

1311 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPAMMA 164/1, Tubugere Gen 0.21 0.0795

1312 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAVEEN KUMAR K N 136/2, Tubugere Gen 0.15 0.0555

1313 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHARADAMMA 11/4, Tubugere Gen 0.17 0.0630

1314 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAMURTHY K N 8/3, Tubagere Gen 0.16 0.0600

1315 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUSHEELAMMA 62 Tubugere Gen 0.33 0.1230

1316 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJAPPA 34/4, Tubugere Gen 0.20 0.0765

1317 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANJINAPPA 46/2, Kasaba Gen 0.24 0.0885

1318 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T M MUNIRAJU 8/4, Kasaba Gen 0.35 0.1305

1319 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYASHANKAR K 34/4, Tubagere Gen 0.10 0.0360

1320 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANJINAPPA R H 62/2, Kasaba Gen 0.40 0.1500

1321 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ A RAVINDRKUMAR 51/4, Tubugere Gen 0.40 0.1500

1322 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANJINAPPA 16/2, Tubugere Gen 0.22 0.0840

1323 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ AKKALAPPA R 67/2, Tubugere Gen 0.34 0.1260

1324 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNITHAYAMMA 50/1, Tubugere Gen 0.40 0.1500

1325 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGAMMA 61/5, Tubugere Gen 0.21 0.0780



1326 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHOBHA 83/2 Tubugere Gen 0.13 0.0495

1327 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMANTHARAYAPPA 127/p3, DBV Gen 0.40 0.1500

1328 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANASWAMY 134, Tubugere Gen 0.34 0.1290

1329 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJINAPPA 3/3, Kasaba Gen 0.26 0.0975

1330 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SAROJAMMA 37/2b Tubugere Gen 0.31 0.1155

1331 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KAMALAMMA 34/2, Tubugere Gen 0.16 0.0585

1332 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JANARDHAN M 161/4,10/1 Tubagere Gen 0.40 0.1500

1333 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SRINIVAS R 11/1, DBV Gen 0.16 0.0600

1334 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAMMA 101/2, Tubugere Gen 0.05 0.0200

1335 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVAMURTHY 5/3, Tubagere Gen 0.32 0.1200

1336 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PARVATHAMMA 92/1, Tubugere Gen 0.16 0.0600

1337 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHANMUKANANDA N 11/7, DBV Gen 0.20 0.0735

1338 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BHAGYAMMA 43/1, Tubugere Gen 0.32 0.1200

1339 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAVEENDRA S 239/1, Kasaba Gen 0.17 0.0630

1340 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPANNA 79/1,78/2 Tubugere Gen 0.33 0.1245

1341 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R S RAJANNA 166/3, Kasaba Gen 0.25 0.0938

1342 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R NARAYANAPPA 11/2, DBV Gen 0.16 0.0600

1343 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJINAPPA 18/4, Tubugere Gen 0.23 0.0855

1344 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAMURTHY H M 1/8, Kasaba Gen 0.16 0.0585

1345 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ THIMMEGOWDA 15/2, DBV Gen 0.17 0.0630

1346 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIKRISHNAPPA
199/11, Tubugere Gen 0.09 0.0330

1347 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASHOKA T M
199/13, Tubugere Gen 0.10 0.0390

1348 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNEGOWDA
31 Tubugere Gen 0.16 0.0600

1349 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGESH P
83/3,83/5 Tubugere Gen 0.23 0.0848

1350 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S SRINIVASA MURTHY
239/1, Kasaba Gen 0.21 0.0795

1351 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narayanaswami
54/2, Kasaba Gen 0.34 0.1260

1352 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ V S RAVIKUMAR
146/1, Kasaba Gen 0.15 0.0563

1353 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H VENKATESHAPPA
53/2, Tubugere Gen 0.35 0.1320

1354 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VISHWANATHA M
11/14, DBV Gen 0.18 0.0675

1355 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARATHNAMMA
28/5, DBV Gen 0.40 0.1500

1356 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RANGAMMA
131/1, Kasaba Gen 0.08 0.0296

1357 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNISHAMAPPA
115/1B Tubugere Gen 0.16 0.0615

1358 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJASHEKARAIAH
160/10, DBV Gen 0.38 0.1425

1359 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKANANJAMMA
145 Tubugere Gen 0.18 0.0660

1360 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K B SHIVANANDA
19/2, Kasaba Gen 0.23 0.0855

1361 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUNITHA
128/8, Kasaba Gen 0.06 0.0225

1362 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHANNARAYAPPA C M
111/1 Tubugere Gen 0.16 0.0615

1363 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIRAJAPPA M
80 Kasaba Gen 0.38 0.1410

1364 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIKRISHNAPPA
199/6, Tubugere Gen 0.05 0.0200

1365 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAIAH K
10/3, Tubugere Gen 0.21 0.0795

1366 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMESHA
26/3, DBV Gen 0.40 0.1500

1367 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOVRAMMA
41/2, Tubugere Gen 0.16 0.0600

1368 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DEVARAJ R C
59 Kasaba Gen 0.28 0.1050

1369 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUJATHA
61/10, Kasaba Gen 0.27 0.1005

1370 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGENDRA KUMAR G R
36/8, Kasaba Gen 0.40 0.1500

1371 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJAMMA
7 DBV Gen 0.40 0.1500

1372 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RANGAMMA
27/1, DBV Gen 0.16 0.0600

1373 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMAKKA
145 Tubugere Gen 0.40 0.1500

1374 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMAIAH D
48/3, Kasaba Gen 0.38 0.1425

1375 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ A DEVARAJ
11/2,11/11 DBV Gen 0.40 0.1500

1376 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T RAMEGOWDA
29 Tubugere Gen 0.28 0.1065

1377 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ THIMMARAYAPPA
7/1a, Tubugere Gen 0.08 0.0315

1378 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MITHUN M
120 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1379 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Vijaya Kumari S N
25/p6 DBV Gen 0.40 0.1500

1380 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K T Krishnappa
26/1, DBV Gen 0.40 0.1500

1381 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M Suresh
62, DBV Gen 0.40 0.1500

1382 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Somashekar g
76/5,77/1 DBV Gen 0.40 0.1500

1383 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Krishnappa
67/2, Kasaba Gen 0.28 0.1050

1384 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M SHIVARANMAIAH
101/1, Kasaba Gen 0.40 0.1500

1385 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Pradeep N P
11/3, DBV Gen 0.40 0.1500

1386 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B K INDIRA
19/3, DBV Gen 0.15 0.0555

1387 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMEGOWDA V
21/7, DBV Gen 0.05 0.0200

1388 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ V RAJANNA
22/14, DBV Gen 0.05 0.0200

1389 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R SREENIVASAMURTHY
142/p3 Kasaba Gen 0.32 0.1200



1390 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIRAJA
17/3, Tubugere Gen 0.13 0.0505

1391 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munishamappa
79 Tubagere ST 0.32 0.1200

1392 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munishamappa
67/1, Tubagere Gen 0.35 0.1320

1393 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Siddaramaiah D
28/8,28/12,28/13 DBV Gen 0.40 0.1500

1394 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chikanna
80/4, DBV Gen 0.40 0.1500

1395 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Baiyyanna
48/1,24/3 Tubugere Gen 0.40 0.1500

1396 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gangamma
34/2, Tubugere Gen 0.26 0.0990

1397 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Srinivasa S
137/2, Tubugere Gen 0.06 0.0225

1398 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJINAMMA
52/2A1,47/4 Tubugere Gen 0.40 0.1500

1399 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNEGOWDA
155/5B Tubugere Gen 0.06 0.0225

1400 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ AKKAYAMMA
104/2,108 Tubugere Gen 0.40 0.1500

1401 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munishamappa
30/4, Kasaba Gen 0.08 0.0296

1402 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G N Rangappa
3/1A Tubugere Gen 0.16 0.0600

1403 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Basavaraju C
121 Tubugere Gen 0.40 0.1500

1404 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramachandrappa C M
10/2,10/3,10/4 Tubugere Gen 0.18 0.0690

1405 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHAMANNA
52/1, Tubugere Gen 0.40 0.1500

1406 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shivaraj R
73/3, Tubugere Gen 0.26 0.0975

1407 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJANNA R H
29/3, Kasaba Gen 0.34 0.1275

1408 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RATHNAMMA
123/2, Tubugere Gen 0.32 0.1200

1409 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narayanappa
49/2, Kasaba Gen 0.22 0.0840

1410 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K A Chandrappa
125 Tubugere Gen 0.14 0.0540

1411 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Divya
83/1, Tubugere Gen 0.15 0.0570

1412 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MOHAN KUMAR
52 Kasaba Gen 0.35 0.1320

1413 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ J Narasimhaswamy
38,47 Tubugere Gen 0.40 0.1500

1414 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Dr S Ramanjinappa
63/3, Tubugere Gen 0.07 0.0266

1415 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R CHANDRAKUMAR
142/p3 Kasaba Gen 0.32 0.1200

1416 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNISHAMAPPA R S
242/2, Kasaba Gen 0.31 0.1178

1417 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramanjinappa
67/1 Kasaba Gen 0.27 0.1005

1418 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVAKUMAR R C
57/3, Kasaba Gen 0.32 0.1200

1419 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BAIRAPPA
147 Kasaba Gen 0.16 0.0600

1420 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ A Narasimhaiah
12 Tubugere Gen 0.40 0.1500

1421 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sandeep R S
58 Kasaba Gen 0.16 0.0600

1422 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nanjegwoda K
91/5, Tubugere Gen 0.16 0.0600

1423 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Anjinamma
113/1, Tubugere Gen 0.40 0.1500

1424 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Venkateshappa
46/2, Kasaba Gen 0.40 0.1500

1425 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chandrashekara
106 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1426 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Hanumappa
53/2, Tubugere Gen 0.40 0.1500

1427 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sunandamma
189/9, Kasaba Gen 0.25 0.0945

1428 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G Jayaramaiah
7 Tubugere Gen 0.16 0.0600

1429 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G N Ashwathappa
109 Tubugere Gen 0.33 0.1230

1430 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Prakash G K
90/1, Tubugere Gen 0.40 0.1500

1431 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagaraju
49/p23 Tubugere Gen 0.18 0.0690

1432 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M Chandrashekar
62/2, Kasaba Gen 0.18 0.0675

1433 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Manjunatha V M
3/3, DBV Gen 0.24 0.0900

1434 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Manjunatha
54/1, Kasaba Gen 0.40 0.1500

1435 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramakrishna
64 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1436 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Savitha
21 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1437 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Lakshminarayana K M
14 Tubugere Gen 0.27 0.1020

1438 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ananda
138/4, Tubugere Gen 0.23 0.0855

1439 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANA SWAMY
87/2, Kasaba Gen 0.27 0.1020

1440 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMACHANDRAIAH M
53/5,53/6,54/13 Tubugere Gen 0.40 0.1500

1441 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G M MUNIRAJAPPA
126/3,103/2,100/1 Tubugere Gen 0.40 0.1500

1442 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANJANAPPA
52/1,52/2,52/3 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1443 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHELUVAMURTHY G M
87/2, Tubugere Gen 0.12 0.0450

1444 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUBBARAYAPPA T
122/3, Tubugere Gen 0.40 0.1500

1445 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BHAGYAMMA
11/7, Tubugere Gen 0.20 0.0735

1446 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MALLAIAH
250/1, DBV Gen 0.40 0.1500

1447 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BALACHANDRA G M
87/1, Tubugere Gen 0.26 0.0975

1448 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKABACHHEGOWDA G M
128/1, Tubugere Gen 0.34 0.1275

1449 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M LAKSHMINARAYANA GOWDA
149 Kasaba Gen 0.14 0.0525

1450 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M VENKATAPPA
80/1, Tubugere Gen 0.40 0.1500

1451 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K ANANDHAPPA
36 Tubugere Gen 0.28 0.1050

1452 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANJULA
80 Kasaba Gen 0.16 0.0600

1453 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVANNA M
10/2,9 Tubugere Gen 0.30 0.1110



1454 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M MUNINARAYANAPPA
59/2, Tubugere Gen 0.24 0.0900

1455 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ YASHODAMMA
54,55/1 Tubugere Gen 0.40 0.1500

1456 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RATHNAMMA
78/4, Kasaba Gen 0.32 0.1200

1457 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOWDAPPA
47/4, DBV Gen 0.40 0.1500

1458 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHANTHA KUMAR
85/2, Tubugere Gen 0.16 0.0600

1459 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIRAJU
25/1, Tubugere Gen 0.40 0.1500

1460 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHOWDAPPA
30/1, Tubugere Gen 0.13 0.0495

1461 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MAHESH S V
160/3, DBV Gen 0.16 0.0600

1462 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ P PRAKASH BABU
83/3,83/5 Tubugere Gen 0.23 0.0848

1463 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHANPPA A
23 Tubugere Gen 0.28 0.1065

1464 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAMURTHY
131/1, Tubugere Gen 0.12 0.0465

1465 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KANTHAMMA
54/1,54/2,54/3 Tubugere Gen 0.12 0.0465

1466 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNINARAYANA SWAMY
1/1, Tubugere Gen 0.24 0.0900

1467 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJANNA N
47/6, Tubugere Gen 0.12 0.0450

1468 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANANDA
131/1, Tubugere Gen 0.12 0.0465

1469 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA M
156/2, Tubugere Gen 0.22 0.0810

1470 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNISHAMAYAIAH
154/3, Tubugere Gen 0.14 0.0525

1471 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RATHNAMMA
149/1, Tubugere Gen 0.07 0.0255

1472 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNI LAKSHMAMMA
17 Tubugere Gen 0.32 0.1200

1473 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPANNA
116/1, Tubugere Gen 0.25 0.0945

1474 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHANDRU
47/6, Tubugere Gen 0.12 0.0450

1475 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GIRIJAMMA
66/6, DBV Gen 0.16 0.0600

1476 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOWRAMMA
76/1, Kasaba Gen 0.40 0.1500

1477 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYAMMA
39/10,39/11 Madhure Gen 0.10 0.0390

1478 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPARAJU K
63/2,62/2 Madhure Gen 0.19 0.0720

1479 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Prakashmurthy K C
173/3 DBV Gen 0.40 0.1500

1480 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ V n veerakrishna reddy
37/2,37/7 Sasalu Gen 0.18 0.0660

1481 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Venkategowda B R
32/2 DBV Gen 0.40 0.1500

1482 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagaraju h e
3, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1483 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sreenivas
36/6D Sasalu Gen 0.13 0.0480

1484 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Vijay Kumar
6/4, Sasalu Gen 0.21 0.0780

1485 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DEVARAJU
5/20, Sasalu Gen 0.15 0.0555

1486 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B p nagaraj
434 Sasalu Gen 0.13 0.0495

1487 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasappa p
14/2, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1488 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Govindappa
41/p7,99/3 Sasalu Gen 0.23 0.0855

1489 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Krishnnachar
10/p1 Sasalu Gen 0.36 0.1350

1490 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gangamma
71/2 Sasalu Gen 0.16 0.0600

1491 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Mallarajareddi
7/1, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1492 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VENKATESHAPPA
1, Sasalu SC 0.34 0.1275

1493 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nallaiah
1, Sasalu Gen 0.30 0.1125

1494 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUNANDAMMA
74/4,74/12 Sasalu Gen 0.25 0.0930

1495 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAMURTHY
20/1, Sasalu Gen 0.14 0.0510

1496 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Mutharayappa M
17/1, Sasalu Gen 0.24 0.0885

1497 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Harish
36/1,36/2 Sasalu Gen 0.36 0.1358

1498 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramachandrappa
79/2 DBV Gen 0.16 0.0600

1499 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chinnappa
56/1 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1500 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munegowda V
17/1,15/1 Tubagere Gen 0.28 0.1035

1501 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVANNA
29 Sasalu Gen 0.11 0.0405

1502 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPAYYA
42/4 Sasalu Gen 0.11 0.0405

1503 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VEERATHIMMAYYA
24/7, Sasalu Gen 0.08 0.0300

1504 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ EERANNA
49/2 Sasalu Gen 0.05 0.0200

1505 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PILLANNA
60/10,61/3 DBV Gen 0.40 0.1500

1506 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUTHURAYAPPA D B
12/1, DBV Gen 0.09 0.0330

1507 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIYAPPA
102/1 Tubagere Gen 0.29 0.1080

1508 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BHARATH S C
6/3,6/4 Tubagere Gen 0.38 0.1410

1509 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAVINDRANATH N
29/7,27/5 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1510 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B K LALITHA
44/1,44/2 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1511 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Puttamma S
195/10 Tubagere Gen 0.05 0.0200

1512 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHUNCHEGOWDA G
46/2 Madhure Gen 0.33 0.1245

1513 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K C SHANTHAMMA
67 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1514 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KUSUMA K R
10/2, Madhure Gen 0.32 0.1200

1515 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chandrashekharaiah Venkatappa
2 Madhure Gen 0.40 0.1500

1516 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muthahanumakka
44/5 Sasalu Gen 0.11 0.0405

1517 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chikkahanumaiah
12/p3 Sasalu Gen 0.15 0.0570



1518 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MARIGOWDA
202,206 Madhure Gen 0.32 0.1215

1519 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Hanumappa
55/2,38/2 DBV Gen 0.33 0.1238

1520 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Arasamma
46/3 Tubagere Gen 0.19 0.0705

1521 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJU
7 Sasalu Gen 0.20 0.0765

1522 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Papakka
38/3 DBV Gen 0.16 0.0600

1523 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N Lakshmanappa
20,21 Tubagere Gen 0.40 0.1500

1524 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Bachchappa
33/1A,63/1B,63/4A,63/4B Tubagere Gen 0.36 0.1335

1525 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJINAPPA
47/7 Madhure Gen 0.40 0.1500

1526 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NADIPAMMA
33/1 Sasalu Gen 0.16 0.0600

1527 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H B GOPALAGOWDA
36 DBV Gen 0.05 0.0203

1528 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ C KRISHNAMURTHY
60/2A DBV Gen 0.05 0.0200

1529 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RANGAMUTTAIAH
71/4 DBV Gen 0.18 0.0660

1530 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANJUNATHA D R
20/2, DBV Gen 0.40 0.1500

1531 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIYAPPA R
4/1, Madhure Gen 0.05 0.0200

1532 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMIPATHI P
14/2, DBV Gen 0.16 0.0600

1533 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N KRISHNAPPA
4/11,17/5,16/2 DBV Gen 0.12 0.0435

1534 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAPPA
52/1 DBV Gen 0.05 0.0200

1535 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASHWATHAMMA
63/1C Tubagere Gen 0.06 0.0240

1536 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHARADAMMA
2/2, Tubagere Gen 0.26 0.0960

1537 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAMMA
39, Tubagere Gen 0.31 0.1170

1538 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ APPAJAPPA
149/1B Madhure Gen 0.40 0.1500

1539 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VEERAKENCHAMMA
33 DBV Gen 0.16 0.0600

1540 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SONNEGOWDA N B
78/1C,78/1D,78/3 Madhure Gen 0.39 0.1470

1541 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SATHISH J
31/5, Tubagere Gen 0.05 0.0200

1542 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHRINIVASA REDDY M
69,76/3,70/5 Madhure gen 0.27 0.1028

1543 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Giddappa
74,75 Madhure Gen 0.40 0.1500

1544 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munikrishnappa
24/2, Tubagere Gen 0.38 0.1410

1545 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Byarappa
80/1, Tubagere Gen 0.37 0.1380

1546 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N kalpana
91/1,13/2 Tubagere Gen 0.32 0.1215

1547 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T Anand
12, Tubagere Gen 0.40 0.1500

1548 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJAMMA
181/2B Tubagere Gen 0.40 0.1500

1549 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nyatharajareddi
18,24/5 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1550 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Obalappa
7/9, Sasalu Gen 0.11 0.0405

1551 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Suresh N
64/1 Madhure Gen 0.40 0.1500

1552 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA
4, Sasalu SC 0.16 0.0600

1553 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Geetha
31/4 Sasalu SC 0.16 0.0600

1554 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSMAYYA
223/6,208/4 Sasalu SC 0.14 0.0510

1555 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIRANJEEVI S
34/2 Sasalu Gen 0.16 0.0600

1556 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R M Venkataramayya
8/3,8/5 DBV Gen 0.06 0.0240

1557 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RUDRAPPA
13/4, Sasalu Gen 0.32 0.1200

1558 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVASHANKARAPPA
42 Tubagere Gen 0.20 0.0765

1559 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GADDAMAYYA
35 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1560 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANNASWAMI
19/1, Tubagere Gen 0.24 0.0885

1561 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANASWMY
166 Tubagere Gen 0.36 0.1365

1562 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMAIAH T
71/1,71/3 Madhure Gen 0.40 0.1500

1563 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RATHNAMMA
5/2, Tubagere Gen 0.10 0.0360

1564 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANA GOWDA G
57/2 Sasalu Gen 0.20 0.0765

1565 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KAMALAMMA
41/2 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1566 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNINARAYANAPPA
33/2,33/4 Tubagere Gen 0.13 0.0495

1567 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMAYYA
8/1A1 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1568 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPANNA
30/3, Tubagere Gen 0.16 0.0611

1569 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASHWATH GOWDA G M
100/2 Tubagere Gen 0.12 0.0450

1570 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ V VEERAKYATHARAYAPPA
70/3A DBV Gen 0.15 0.0555

1571 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPAKKA
14/p3 Sasalu SC 0.40 0.1500

1572 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPEGOWDA
89/6A Madhure Gen 0.40 0.1500

1573 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ YANJARAPPA
88/2B DBV Gen 0.12 0.0450

1574 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B KANTARAJU
36/2,36/5,36/7 Madhure Gen 0.09 0.0345

1575 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHANTHAMMA H
59,60/7 DBV Gen 0.08 0.0300

1576 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGENDRA RAO K
8/1C Sasalu Gen 0.40 0.1500

1577 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJANNA M
33/14,33/15,33/16 DBV Gen 0.40 0.1500

1578 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMACHANDRA M
74/4 DBV Gen 0.07 0.0278

1579 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOWRAMMA
22/2,22/2 DBV Gen 0.16 0.0600

1580 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MOHAN KUMAR S
9/6, DBV Gen 0.34 0.1290

1581 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sonne Gowda T R
26/2,27/2,31/9 DBV Gen 0.40 0.1500



1582 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Prabhu N A
60/1 DBV Gen 0.40 0.1500

1583 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munishyamagowda
26/4, DBV Gen 0.40 0.1500

1584 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Girijamma
92/4 Madhure Gen 0.06 0.0240

1585 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Beerappa
63/1 Madhure Gen 0.22 0.0840

1586 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Venkatamma
9/1, Madhure Gen 0.24 0.0900

1587 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAVEEN N A
78/5,78/6 DBV Gen 0.40 0.1500

1588 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B Rangaswamaiah
30/4, DBV Gen 0.32 0.1200

1589 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S Kavitha
3/9, DBV Gen 0.05 0.0200

1590 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chandraprabha R
103/2 DBV Gen 0.26 0.0960

1591 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Dinesh Kumar M K
54 Tubagere Gen 0.40 0.1500

1592 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Pramod N P
35/1B Tubagere Gen 0.40 0.1500

1593 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N V Chandru
26/5A DBV Gen 0.21 0.0795

1594 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Rajalakshmi
8/3, Tubagere Gen 0.16 0.0585

1595 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Venkatachalapathi M
8/1,8/2 Tubagere Gen 0.28 0.1065

1596 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munirajappa
56/1 Madhure Gen 0.22 0.0810

1597 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sham Sundar T D
128 Kasaba Gen 0.20 0.0765

1598 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMAIAH M
39/5, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

1599 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMANTHARAJU K N
228/2, Madhure Gen 0.17 0.0630

1600 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muddaramappa
16/2, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1601 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasimhamurthy Y
6/6, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1602 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAREDDY
25/1, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1603 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N Bhyanna
27/1, Sasalu Gen 0.32 0.1200

1604 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G V TIMMAYYA
74/5b,78/2,78/8,78/11a Sasalu Gen 0.40 0.1500

1605 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Somashekar
10/2, Sasalu SC 0.16 0.0585

1606 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nataraj S
12/2, Kasaba Gen 0.07 0.0278

1607 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shankarappa N S
12/3, Kasaba Gen 0.25 0.0945

1608 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ratnamma
10/4, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1609 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMIDEVAMMA
493/2 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1610 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasiyappa
4/1, Sasalu Gen 0.20 0.0750

1611 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Siddagangamma
29/4, Tubugere Gen 0.40 0.1500

1612 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SAKANNA
54/2, Kasaba Gen 0.40 0.1500

1613 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munegowda B M
93/1, Madhure Gen 0.22 0.0810

1614 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H omkarappa
1 Sasalu SC 0.16 0.0600

1615 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Venkatesh ekambaram
7/3, Sasalu Gen 0.23 0.0855

1616 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Madhusudan reddy
43/2,54/2 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1617 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Krishnappa
10 Sasalu Gen 0.08 0.0300

1618 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Jayaramaiah
3/2, Sasalu Gen 0.36 0.1350

1619 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAGHAVAYYA
68/1,68/2a,68/4 Kasaba Gen 0.16 0.0615

1620 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ A Leelavathi
7/1a,8/1,9/4 Kasaba Gen 0.20 0.0735

1621 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Channegowda K R
63/1,81/2 Kasaba Gen 0.36 0.1365

1622 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Hanumakka
90/2, Madhure Gen 0.40 0.1500

1623 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Aruna C
13/2, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1624 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K C Venugopal
143 Tubugere Gen 0.19 0.0713

1625 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKMUNISHAMAYA
57/4 Kasaba Gen 0.25 0.0930

1626 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H m somashekharaiah
10/p1. Sasalu Gen 0.40 0.1500

1627 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANATHAPADAMANABACHARYA
2 Kasaba Gen 0.18 0.0675

1628 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANNA
78/1, Kasaba Gen 0.34 0.1275

1629 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Varalakshmamma
44/3, Kasaba Gen 0.22 0.0840

1630 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Raghunath narasimha murthy
36/3, Sasalu Gen 0.24 0.0900

1631 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagarajappa
15 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1632 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Venkatesh Babu
58/p5,57 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1633 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANJUNATHA N
10/1B2 Sasalu ST 0.16 0.0600

1634 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Vanajakshamma
5/1, Kasaba Gen 0.25 0.0930

1635 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ananda s n
14/p2 Sasalu SC 0.24 0.0900

1636 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHANNABASAVAYYA
20/1, Kasaba Gen 0.32 0.1200

1637 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASAMMA
5/4, Sasalu Gen 0.14 0.0510

1638 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Krishnamurthy
8 Sasalu Gen 0.16 0.0600

1639 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Rangaswamy
11/3b Madhure Gen 0.21 0.0795

1640 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GURUMURTHI
9/13, Sasalu SC 0.40 0.1500

1641 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SANJIVAYYA
5/1, Doddabelavangala Gen 0.08 0.0300

1642 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUSHEELAMMA
80/3, Kasaba Gen 0.06 0.0240

1643 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Manjunath
5/3, Tubugere Gen 0.20 0.0735

1644 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramanjinappa D
91/9 Kasaba Gen 0.05 0.0203

1645 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Radhakrishna
24/11b Sasalu Gen 0.32 0.1200



1646 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Parimala
21 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1647 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S Muniyappa
4/1, Kasaba Gen 0.12 0.0450

1648 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHINNASWAMI
10/1A1 Sasalu SC 0.16 0.0600

1649 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G A Gopalakrishna
94/1, Kasaba ST 0.07 0.0248

1650 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Dodda Anjinappa
1,266 Madhure Gen 0.18 0.0675

1651 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKAGANGAPPA
14/3, Doddabelavangala Gen 0.20 0.0735

1652 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Jayaramaiah
8 Madhure Gen 0.14 0.0540

1653 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Yaradipayya
18/2, Sasalu Gen 0.31 0.1170

1654 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Venkatalakshamma
26/6, Sasalu Gen 0.27 0.1020

1655 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shivappa s
98/2, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1656 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Mahesh
1/4, Kasaba Gen 0.20 0.0750

1657 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K B UMESH
45/5, Kasaba Gen 0.15 0.0555

1658 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ UMESH
53/2 Kasaba Gen 0.32 0.1200

1659 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Siddalingappa J Y
4/1, Kasaba Gen 0.22 0.0810

1660 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ C NARAYANA REDDY
2/4, Sasalu Gen 0.25 0.0945

1661 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MOHAN KUMAR G N
79/5a Sasalu Gen 0.09 0.0342

1662 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RATNAMMA
22/9, Doddabelavangala Gen 0.16 0.0600

1663 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SREERAMAIAH
49/1, Sasalu Gen 0.12 0.0450

1664 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASAMMA
5/2, Sasalu Gen 0.14 0.0510

1665 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAPPA
8 Madhure Gen 0.16 0.0600

1666 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJAREDDY
17/2, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1667 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJAPPA
18 Sasalu Gen 0.36 0.1350

1668 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VIJAYAKUMAR A
20/4, Sasalu Gen 0.05 0.0200

1669 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PUTAMMA
33/2,34/3 Sasalu Gen 0.16 0.0615

1670 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANJUNATHAREDDI
18 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1671 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PATELAPPA
47/4A47/4B,47/5,47/6 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1672 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LIMGAPPA
12/3, Sasalu Gen 0.12 0.0450

1673 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAMURTHY
91 Sasalu Gen 0.17 0.0638

1674 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUDDUKRISHNA T H
16/3, Kasaba Gen 0.40 0.1500

1675 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAVI B G
34/1a, Sasalu Gen 0.13 0.0495

1676 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ UMADEVI
146/1, Saslu Gen 0.20 0.0750

1677 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K A NARAYANAPPA
70/1B,70/1C Kasaba Gen 0.12 0.0465

1678 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SURYANARAYANA RAO H N
17/3, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1679 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANJUNATH H E
2/5,2/9 Sasalu Gen 0.28 0.1050

1680 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VENKATACHALAYYA
30/1, Sasalu Gen 0.19 0.0705

1681 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VIJAYA KUMARA C
7/1, Madhure Gen 0.17 0.0645

1682 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA
51/3b Sasalu Gen 0.16 0.0600

1683 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASAMMA
2/2, Sasalu Gen 0.22 0.0810

1684 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MALLAPPA C
18/7, Sasalu Gen 0.20 0.0750

1685 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHANKAR
6/3, Kasaba Gen 0.15 0.0570

1686 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K B CHIKKAVEERANNA
58/6 Kasaba Gen 0.15 0.0555

1687 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGRAJU
30/3, Kasaba Gen 0.34 0.1290

1688 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MURTHAPPA
48/3a2 Kasaba Gen 0.12 0.0450

1689 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ YANJARAPPA
24/p4 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1690 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASHWATHNARAYANA GOWDA K T
7/1, Madhure Gen 0.05 0.0200

1691 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KIDOOR BHAGAVANDAS BHANDARY
20/2, Madhure Gen 0.16 0.0600

1692 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIRAJU
196/7, Madhure Gen 0.19 0.0720

1693 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R MANJUNATHA
4/1, Madhure Gen 0.05 0.0200

1694 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M MURTHY
80/6, Doddabelavangala Gen 0.14 0.0533

1695 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SURESH G
36/1, Madhure Gen 0.12 0.0450

1696 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VIRUPAKSHAIAH
178/7, Doddabelavangala Gen 0.06 0.0210

1697 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KARIYANNA
87/2, Madhure Gen 0.05 0.0200

1698 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANAMEGOWDA
49/9, Doddabelavangala Gen 0.11 0.0405

1699 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMESH H K
54/1, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

1700 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANGAMMA
62/9, Doddabelavangala Gen 0.07 0.0255

1701 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PREMA KUMAR N B
32/5, Kasaba Gen 0.23 0.0866

1702 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAPPA
64 Kasaba Gen 0.05 0.0200

1703 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKEGOWDA
15/4, Madhure Gen 0.40 0.1500

1704 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BASAVRAJU N C
40/3 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1705 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DODDEGOWDA R
92/1,92/2 Kasaba Gen 0.20 0.0735

1706 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KARAGEGOWDA
109/2, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

1707 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SIDDAGANGAPPA
2/2, Kasaba Gen 0.18 0.0660

1708 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHANNAGIRIYAPPA
42/1, Doddabelavangala Gen 0.08 0.0300

1709 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ TIMMEGOWDA
76/9, Kasaba Gen 0.08 0.0300



1710 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S R RENUKESHWARA
76/4, Madhure Gen 0.15 0.0555

1711 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PARVATHAMMA
40/1, Doddabelavangala Gen 0.09 0.0345

1712 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMANTHAIAH C
9/1, Madhure Gen 0.05 0.0200

1713 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MAHADEVAIAH
67/2, Madhure Gen 0.05 0.0200

1714 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ THIMMARAYAGOWDA G
2/4, Madhure Gen 0.14 0.0525

1715 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHANNAKESHAVAMURTHY C N
88/6, Doddabelavangala Gen 0.18 0.0675

1716 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASAMMA
98/2, Tubugere Gen 0.06 0.0225

1717 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAIAH
30/4, Tubugere Gen 0.05 0.0200

1718 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASAPPA
29/2, Tubugere Gen 0.25 0.0930

1719 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ AMBAREESH G R
85/1, Tubugere Gen 0.11 0.0413

1720 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYAMMA
55/1, Tubugere Gen 0.11 0.0420

1721 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASWATHAMMA
42/5 Kasaba Gen 0.12 0.0435

1722 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYAMMA
24/1b2 Tubugere Gen 0.21 0.0795

1723 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKA ANJINAPPA
209 Doddabelavangala Gen 0.15 0.0578

1724 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYAMMA
49/1, Tubugere Gen 0.32 0.1200

1725 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VENKATARAMANAPPA
75/4, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

1726 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMANTHARAYPPA
66/1, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

1727 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VENKATESHAPPA T S
28 Tubugere Gen 0.27 0.1005

1728 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMAKRISHNAIAH
49/13, Doddabelavangala Gen 0.11 0.0405

1729 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T M TIMMEGOWDA
8/2,9/3,9/5 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1730 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MALLIGAMMA
173/1, Madhure Gen 0.10 0.0390

1731 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIDANADA
31/1, Kasaba Gen 0.20 0.0750

1732 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANJINAPPA K A
8/2, Kasaba Gen 0.23 0.0855

1733 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMEGOWDA B
25/1, Kasaba Gen 0.07 0.0255

1734 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOPAMMA
61/2, Tubugere Gen 0.16 0.0615

1735 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUAMAKKA
41/1, Sasalu Gen 0.12 0.0450

1736 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJINAMMA
11 Tubugere Gen 0.10 0.0375

1737 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJAMMA
46/2 Kasaba Gen 0.13 0.0480

1738 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RANGAPPA
88/3 Kasaba Gen 0.20 0.0750

1739 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARESH BABU N B
38/3 Kasaba Gen 0.10 0.0375

1740 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMAKRISHNAPPA
1/13, Sasalu Gen 0.05 0.0200

1741 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SARASWATHAMMA
97/p4 Tubugere Gen 0.06 0.0225

1742 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHREEKANTAPPA
51/8, Kasaba Gen 0.05 0.0200

1743 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LINGAIAH
29 Sasalu Gen 0.16 0.0600

1744 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RUDRAPPA
32/6, Madhure Gen 0.16 0.0600

1745 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S BEEMESH KUMAR
36/5, Sasalu Gen 0.05 0.0200

1746 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VEERAPPA
173/3, Madhure Gen 0.24 0.0885

1747 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ TIPPAKKA
56/5, Sasalu Gen 0.12 0.0465

1748 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PUTTAIAH B
28 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1749 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MANJUNATH R
70/1, Sasalu Gen 0.32 0.1200

1750 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MURARAMMA
39/4,45/2 Doddabelavangala Gen 0.25 0.0945

1751 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA
97/p12 Tubugere Gen 0.12 0.0450

1752 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ REEVANASIDDAPPA
19/8, Madhure Gen 0.07 0.0270

1753 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGAVENI
51 Madhure Gen 0.11 0.0400

1754 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PUTTARUDRAMMA
62/2, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1755 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA
45/2, Kasaba Gen 0.09 0.0345

1756 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SOWBHAGYA S
40/4, Doddabelavangala Gen 0.18 0.0690

1757 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VIJAYA KUMAR R
16/8, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1758 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA
21/1, Sasalu Gen 0.18 0.0683

1759 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VENKATAMMA
131/4, Kasaba Gen 0.07 0.0255

1760 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K B RAMESH
19/1,60/4 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1761 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYARAMEGOWDA K S
61/2B, 39/3 Kasaba Gen 0.12 0.0450

1762 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SANJEEVAMMA
61/1 Kasaba Gen 0.08 0.0300

1763 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MALLIKARJUNAIAH
102 Kasaba Gen 0.08 0.0300

1764 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BHEEMANAIK
31 Tubugere Gen 0.31 0.1165

1765 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARENDRAKUMAR R
36/3 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1766 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PRAKASH T
39/5, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

1767 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VASUDEVAMURTHI D G
116/1D Doddabelavangala Gen 0.17 0.0630

1768 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ APPAYANNA
6/1, Kasaba Gen 0.09 0.0345

1769 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNISHAMAPPA
1/7, Kasaba Gen 0.24 0.0900

1770 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DODDAYYA
38/1, Kasaba Gen 0.40 0.1500

1771 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VEMKATASHAMAIAH
42/p2 Sasalu Gen 0.32 0.1200

1772 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VENKATASWAMY
44/1, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1773 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAPPA
41/1, Sasalu Gen 0.19 0.0705



1774 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMIKANTHAMMA
5/7, Sasalu Gen 0.16 0.0615

1775 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPA
49/1, Sasalu Gen 0.32 0.1200

1776 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKHSHMAMMA
45 Sasalu Gen 0.16 0.0600

1777 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMACHANDRAPPA T V
3/1, Tubugere Gen 0.26 0.0975

1778 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M LAKKAPPA
38/8, Kasaba Gen 0.06 0.0210

1779 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA
33/8, Sasalu Gen 0.09 0.0338

1780 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DEVARAJU M R
51/1, Kasaba Gen 0.17 0.0645

1781 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BYREGOWDA
163/1 Kasaba Gen 0.16 0.0600

1782 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJAMMA
7/2, Kasaba Gen 0.20 0.0765

1783 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJINAMMA
98/2, Tubugere Gen 0.12 0.0450

1784 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MALLIKARJANAPPA
89/2 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1785 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B P MUNISHAMAPPA
15/13, Kasaba Gen 0.29 0.1095

1786 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYAMMA
37/1 Sasalu Gen 0.12 0.0450

1787 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NATRASHIMHA MURTHI
20 Sasalu Gen 0.24 0.0900

1788 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA
48/1p1 Kasaba Gen 0.08 0.0300

1789 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASAMMA
13/3B Sasalu Gen 0.06 0.0225

1790 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PUTTARAJU
28/1, Kasaba Gen 0.09 0.0345

1791 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSMI NARAYANAPPA
10/1, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1792 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B N PRABHAKARA
41/4, Kasaba Gen 0.39 0.1470

1793 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VIRUPAKSHIAH S
12/2, Kasaba Gen 0.21 0.0791

1794 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K P KRISHNAPPA
80/2 Kasaba Gen 0.18 0.0660

1795 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAYYA
13/5, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1796 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SAROJAMMA
42/3, Madhure Gen 0.23 0.0855

1797 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K B KEMPAIAH
155/2, Kasaba Gen 0.32 0.1200

1798 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SARASWATI
4/6, Doddabelavangala Gen 0.06 0.0240

1799 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPAIAH
50 Madhure Gen 0.40 0.1500

1800 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA N
88/1, Kasaba Gen 0.15 0.0555

1801 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H V VENKATESH
21/p1, Kasaba Gen 0.16 0.0600

1802 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ROOPA B
149/6, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

1803 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA
147 Doddabelavangala Gen 0.16 0.0600

1804 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DODDEGOWDHA
39/5 Kasaba Gen 0.19 0.0698

1805 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHRINIVAS
70/2, Kasaba Gen 0.14 0.0510

1806 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJU
32 Sasalu Gen 0.15 0.0555

1807 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHA MURTHY
12 Sasalu Gen 0.20 0.0750

1808 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ UGRAPPA N
4 Sasalu Gen 0.10 0.0360

1809 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOPALAPPA
122/1, Kasaba Gen 0.25 0.0945

1810 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHASHIKALA M
15/16, Sasalu Gen 0.20 0.0750

1811 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LALITHAMMA
16 Doddabelavangala Gen 0.30 0.1125

1812 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVAPPA
7/1, Sasalu Gen 0.13 0.0480

1813 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPANARASAIAH
40/9, Sasalu Gen 0.14 0.0525

1814 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JANARDANA R
31/3, Tubugere Gen 0.32 0.1200

1815 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKKAMMA
2/3, Doddabelavangala Gen 0.07 0.0255

1816 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANJINAPPA K
41/1, Sasalu Gen 0.19 0.0705

1817 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ P NAGARAJU
50 Madhure Gen 0.23 0.0870

1818 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANNAYYAPPA
13/3b Sasalu Gen 0.28 0.1035

1819 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAMURTHI
12/7, Sasalu Gen 0.18 0.0675

1820 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA
18/1, Sasalu Gen 0.28 0.1050

1821 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KANAMAPALLI SAMBA MOORTHY NAVEEN KUMAR
84/4, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1822 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DEVARAJU M D
32/7 Sasalu Gen 0.05 0.0200

1823 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SAMBA MURTHY K R
84/9, Sasalu Gen 0.05 0.0200

1824 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJANNA
86/6, Doddabelavangala Gen 0.12 0.0450

1825 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LALEETHA
12/5, Sasalu Gen 0.10 0.0390

1826 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAMMA
13/2,13/8 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1827 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKARANGAPPA
15/16, Sasalu Gen 0.14 0.0525

1828 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKANARASAMMA
9/1, Doddabelavangala Gen 0.25 0.0945

1829 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJAPPA
17 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1830 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUBRAMANYA BHAT
207/2, Doddabelavangala Gen 0.21 0.0795

1831 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G V USHADEVI
25/5, Sasalu Gen 0.09 0.0330

1832 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUBRANMANYA B V
430/3, Sasalu Gen 0.05 0.0200

1833 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RANGANATHA GOWDA B
26/1, Madhure Gen 0.32 0.1200

1834 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJAPPA
13/4, Kasaba Gen 0.26 0.0990

1835 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA
44/3B Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

1836 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T N INDIRAMMA
63/4, Kasaba Gen 0.24 0.0885

1837 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMAMMA
118/2, Sasalu Gen 0.08 0.0300



1838 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G RATHAMMA
62/6, Sasalu Gen 0.18 0.0660

1839 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CNANDRA SHEKAR
19/2, Kasaba Gen 0.40 0.1485

1840 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAGANNATH
5/5, Madhure Gen 0.20 0.0750

1841 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAMURTHY
5/8, Madhure Gen 0.18 0.0668

1842 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMAMMA
92/3 Sasalu Gen 0.20 0.0750

1843 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RADHAKRISHNA
37/5, Tubugere Gen 0.10 0.0375

1844 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVANANDAREDDY S
17/1, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1845 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIHAMURTHY
20/7a Sasalu Gen 0.14 0.0525

1846 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHANAPPA
42/4, Tubugere Gen 0.05 0.0200

1847 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VEERANNA
50/1, Doddabelavangala Gen 0.16 0.0600

1848 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJASHEKHAR A
120/5, Doddabelavangala Gen 0.40 0.1500

1849 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MARUTHI B H
42/4, Tubugere Gen 0.05 0.0200

1850 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SIDDALINGAMMA
12/6, Kasaba Gen 0.26 0.0990

1851 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUTHANNA
14/2, Sasalu Gen 0.20 0.0750

1852 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N NAGARATHNAMMA
105/5 Madhure Gen 0.08 0.0300

1853 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAYYA
99/2, Sasalu Gen 0.17 0.0630

1854 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA
42/4, Tubugere Gen 0.36 0.1350

1855 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYALAKSHMAMMA
26/6, Tubugere Gen 0.34 0.1260

1856 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMIDEVAMMA R
101/1, Madhure Gen 0.25 0.0945

1857 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUNANDAMMA
36/3, Madhure Gen 0.10 0.0375

1858 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMAIAH
182/3, Madhure Gen 0.08 0.0300

1859 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJAMMA
48/5, Madhure Gen 0.16 0.0600

1860 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHARAJU B L
430/4, Sasalu Gen 0.05 0.0200

1861 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SAKAMMA
57/2, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1862 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K R KEMPARAJU
6/5, Doddabelavangala Gen 0.06 0.0240

1863 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASAMMA
13/1, Sasalu Gen 0.12 0.0450

1864 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHOODAMANI
198/2, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

1865 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SIDDAGANGAMMA
98/6, Madhure Gen 0.05 0.0200

1866 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RANGAPPA
23/2, Sasalu Gen 0.38 0.1433

1867 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T LAKSHMI
60/2, Kasaba Gen 0.05 0.0200

1868 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M NAGARAJU
3/6, Sasalu Gen 0.08 0.0300

1869 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GAYATHRI B T
53/6, Sasalu Gen 0.11 0.0420

1870 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ UMASHANKAR
198/2, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

1871 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sumithra G S
27 Doddabelavangala Gen 0.06 0.0212

1872 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Hanumantharayappa
33/1, Kasaba Gen 0.24 0.0900

1873 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Kalavathi G
7/2, Tubugere Gen 0.18 0.0660

1874 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Kiran B O
68/1,68/2 Madhure Gen 0.07 0.0270

1875 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ajoy Raj Malpe
12/9,12/10 Sasalu Gen 0.25 0.0945

1876 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Fakruddin Sab
48 Tubugere Gen 0.33 0.1245

1877 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Rajanna
84/6, Doddabelavangala Gen 0.28 0.1050

1878 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Y Prasad
27/12,27/13 Madhure Gen 0.32 0.1215

1879 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Lakshmi Devi
28 Sasalu Gen 0.26 0.0990

1880 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S R Radhika
29/2, Tubugere Gen 0.14 0.0510

1881 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gangadharappa
182/p3 Kasaba Gen 0.16 0.0600

1882 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ hanumantharayappa
83/1,83/2 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1883 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Syed Arif
106/2, Madhure Gen 0.15 0.0570

1884 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Anjinappa
75/5, Kasaba SC 0.11 0.0420

1885 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagaraju
46/1 Kasaba Gen 0.24 0.0900

1886 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Purushottama
28/1, Kasaba Gen 0.29 0.1080

1887 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramachandra T M
10/2B Kasaba Gen 0.17 0.0645

1888 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ananda Kumar B K
36/1 Kasaba Gen 0.32 0.1200

1889 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Madhu K V
58/2 Kasaba Gen 0.14 0.0510

1890 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Vikas T V
33/3, Tubugere Gen 0.12 0.0450

1891 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASHVATHAPPA
2/3, Sasalu Gen 0.17 0.0630

1892 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIDDAGANGAMMA
201/3 Sasalu Gen 0.26 0.0990

1893 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGOJIRAO D J
16/10, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1894 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VEERANNA N
142/2,142/3,128/7 Kasaba Gen 0.18 0.0690

1895 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJAIAH
64/2, Doddabelavangala Gen 0.35 0.1313

1896 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MALLESH M
94/2,94/3 Madhure Gen 0.40 0.1500

1897 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMIKANTHA B M
93/2,95/5,95/10 Madhure Gen 0.17 0.0630

1898 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KUMAR
62/1, Madhure Gen 0.19 0.0720

1899 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGAMANI R
3/1, Kasaba Gen 0.40 0.1500

1900 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMESH B M
95/10, Madhure Gen 0.05 0.0200

1901 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SURESHA C
49/2, Madhure Gen 0.08 0.0300



1902 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KAMENAHALLAPPA
103/3, Sasalu Gen 0.12 0.0450

1903 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M SRINIVASA MURTHY
17/1, Sasalu Gen 0.32 0.1200

1904 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Mohan Kumar
33/1,36 Tubugere Gen 0.23 0.0870

1905 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muttakka
42/1, Sasalu Gen 0.20 0.0735

1906 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Venkateshappa
62 Sasalu SC 0.10 0.0360

1907 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Naga Naik
1/6, Tubugere SC 0.05 0.0200

1908 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chikkayallappa
52/3, Sasalu Gen 0.26 0.0960

1909 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Bylamma
34/1, Madhure Gen 0.40 0.1500

1910 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muthegowda
35/3, Sasalu Gen 0.31 0.1170

1911 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Manjunath
34/1, Kasaba Gen 0.32 0.1200

1912 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Dasamma
170/2, Madhure SC 0.10 0.0360

1913 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Govindaiah
43 Doddabelavangala Gen 0.32 0.1200

1914 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sampath ram M R
34/2, Madhure Gen 0.40 0.1500

1915 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M MUNINAGAPPA
208/2, Madhure Gen 0.14 0.0510

1916 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Kempamma
27/5, Madhure SC 0.17 0.0645

1917 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Lakshmidevamma
44/6, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1918 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Mutharayappa
53/2, Sasalu Gen 0.32 0.1200

1919 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Siddarajappa
80/18, Sasalu Gen 0.32 0.1200

1920 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Mallamma
56 Madhure SC 0.26 0.0990

1921 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Thimaiah
170/1B Madhure SC 0.12 0.0465

1922 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narayanappa A
280 Madhure SC 0.16 0.0600

1923 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H P Sanjeeva Reddy
51/p4, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1924 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VEERAHANUMAKKA
41/8, Kasaba Gen 0.16 0.0600

1925 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUNANDAMMA
59 Sasalu Gen 0.32 0.1185

1926 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PRABHU
10/p1, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1927 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shashidhara
100 Kasaba Gen 0.12 0.0450

1928 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B P Dharmapalaiah
11/1b Sasalu Gen 0.26 0.0960

1929 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S Veerarangaiah
34,10/1 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1930 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ D Muniyappa
57/3, Sasalu Gen 0.16 0.0615

1931 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sathya narayanarao
29/1, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1932 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Veeramurthi
1/2, Sasalu ST 0.36 0.1350

1933 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Krishnamurty
48/3, Doddabelavangala Gen 0.08 0.0285

1934 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Bhagyalakshmi s
63 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1935 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ashwathamma
13/6, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1936 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Venkataramaiah
79 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1937 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R devaraju
125/6,120/3,120/4 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1938 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ A c harish kumar
546 Sasalu Gen 0.32 0.1185

1939 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VEERAPPA
44/3, Kasaba Gen 0.05 0.0200

1940 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Srinivas K A
48 Kasaba Gen 0.13 0.0495

1941 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Rajanna A
128/1, Tubugere Gen 0.28 0.1035

1942 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Govindaraju
66/1A Tubugere Gen 0.16 0.0600

1943 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SWAMY
188/3,188/4,192/2 Doddabelavangala Gen 0.22 0.0810

1944 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHA MURTHY M
6/2, Kasaba SC 0.36 0.1350

1945 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chikkavenkatappa
17 Sasalu SC 0.32 0.1200

1946 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ A N Chandrashekar
101 Doddabelavangala Gen 0.28 0.1050

1947 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muniraju K
5/3, Tubugere Gen 0.30 0.1140

1948 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Jayamma
5/5, Tubugere Gen 0.13 0.0495

1949 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Rudramma
40/p13 Madhure SC 0.29 0.1080

1950 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Bharath V
19/1, Sasalu SC 0.40 0.1500

1951 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K Gangamuthaiah
41/1, Sasalu Gen 0.27 0.1005

1952 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Siddappa
41/p1, Sasalu SC 0.16 0.0600

1953 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ashwathamma
56/p1 Sasalu ST 0.32 0.1200

1954 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Lakshminarasamma
260/72 Sasalu Gen 0.17 0.0630

1955 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Padmamma
119 Sasalu ST 0.33 0.1230

1956 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R narayana
17/6, Sasalu ST 0.32 0.1200

1957 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Lakshiminarayanappa
8/1b2 Sasalu Gen 0.14 0.0525

1958 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S N Murthy
33/1, Doddabelavangala Gen 0.10 0.0375

1959 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gangaiah
24/5, Doddabelavangala ST 0.05 0.0200

1960 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJU K
56/3, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

1961 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Govindaraju
15/7,17/2 Doddabelavangala Gen 0.08 0.0285

1962 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Venkamma
64/2 Kasaba Gen 0.11 0.0428

1963 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasamma
92/1, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1964 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H k prasannamma
51/p3 Sasalu Gen 0.32 0.1200

1965 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muthurayappa
51/1, Sasalu Gen 0.40 0.1500



1966 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PARVATHAMMA
8/1ap1 Sasalu Gen 0.32 0.1215

1967 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagarathna m c
59/5, Doddabelavangala Gen 0.32 0.1200

1968 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Rangegowda
29 Sasalu Gen 0.08 0.0285

1969 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DEVARAJU S
56/2, Doddabelavangala Gen 0.21 0.0795

1970 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Veerathippaiah K M
3/7,3/8 Sasalu Gen 0.28 0.1050

1971 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MALLAPPA
20 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1972 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munegowda
22/1b,22/2 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1973 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ravisutha
18/2, Sasalu Gen 0.24 0.0900

1974 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagaraja
85/7, Sasalu Gen 0.07 0.0255

1975 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagaraju d l
2/5, Sasalu Gen 0.32 0.1200

1976 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramya
30/3, Sasalu Gen 0.16 0.0600

1977 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Lakshmamma
35/5a Doddabelavangala Gen 0.33 0.1245

1978 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shanthamma K
13 Kasaba Gen 0.40 0.1500

1979 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasimhamurthy k g
2 Sasalu Gen 0.32 0.1200

1980 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Mallamma
2 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1981 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasimhamurthy
8 Sasalu ST 0.16 0.0600

1982 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Veerachannamma
25/2, Sasalu Gen 0.28 0.1035

1983 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ashwathamma
75/1,72/1 Sasalu Gen 0.34 0.1283

1984 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Bommaiah
32 Tubugere Gen 0.40 0.1500

1985 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Hanumatharayappa
37/1B Sasalu Sc 0.36 0.1350

1986 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gangadevi
42 Sasalu Gen 0.40 0.1500

1987 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narayanamma
1/6, Tubugere Gen 0.17 0.0645

1988 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ P Rajashekar
99/2, Madhure Gen 0.24 0.0900

1989 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ P Lakshminarayana
99/3, Madhure Gen 0.24 0.0900

1990 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Lakshmi narasappa
48/2, Sasalu Gen 0.22 0.0810

1991 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Thimmaraju M
46/2, Tubugere Gen 0.13 0.0495

1992 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagamma
127/1, Sasalu Gen 0.40 0.1500

1993 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K h siddagangaiah
200/1, Sasalu Gen 0.11 0.0420

1994 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Anand kumar K C
143 Tubugere Gen 0.19 0.0713

1995 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHANNAKRISHNAPPA
5,36/3 Doddabelavangala Gen 0.15 0.0559

1996 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasimha murthy
222 Sasalu SC 0.16 0.0600

1997 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Rajanna
154/2, Madhure SC 0.12 0.0450

1998 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Vijayalakshmi
107/1, Madhure Gen 0.13 0.0480

1999 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S B Kempegowda
54 Tubugere Gen 0.16 0.0600

2000 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muniraju
42/7, Madhure Gen 0.19 0.0705

2001 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Anjinamurthy S B
99/4, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

2002 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N T Nagaraju
139 Tubugere Gen 0.30 0.1140

2003 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K s Rajyalakshmi swetha
15/7,15/8 Doddabelavangala Gen 0.40 0.1500

2004 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Lingarajappa
134 Sasalu Gen 0.40 0.1500

2005 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Lakshmi Narashimaswamy N
63/3, Sasalu Gen 0.24 0.0900

2006 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMINARAYANA
16 Sasalu Gen 0.40 0.1500

2007 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Yashodhamma
53/2, Madhure Gen 0.40 0.1500

2008 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shailaja K Y
61/2, Sasalu Gen 0.08 0.0300

2009 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M Murthy
94/4,93 Madhure Gen 0.26 0.0990

2010 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VIRANNA
34/2,33/2, Kasaba Gen 0.17 0.0645

2011 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Mallaiah
47/12, Madhure Gen 0.07 0.0255

2012 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Veeranna m
33/1, Sasalu Gen 0.16 0.0600

2013 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PADMINI GOWDA
13/6, Madhure Gen 0.06 0.0225

2014 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narayanappa
28/2, Madhure Gen 0.07 0.0278

2015 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Srinivasa M
149/2, Madhure Gen 0.25 0.0945

2016 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K c ramaiah
26/2, Sasalu Gen 0.40 0.1500

2017 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ AKAYAMMA
34/2, Sasalu Gen 0.16 0.0600

2018 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ D G Srinivasa Murthy
123/3, Doddabelavangala Gen 0.08 0.0308

2019 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Veerabhadraiah B
1/2a,216 Doddabelavangala Gen 0.14 0.0510

2020 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RENUKAMMA
51 Madhure Gen 0.30 0.1110

2021 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGARAMAYAH
34/1B1 Madhure Gen 0.26 0.0975

2022 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chinnamma
31/2, Tubugere ST 0.32 0.1200

2023 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASHOMHAYYA
30/2, Tubugere Gen 0.32 0.1200

2024 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Susheelamma
57/2, Sasalu SC 0.24 0.0900

2025 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shivanna
165/p5, Madhure Gen 0.32 0.1200

2026 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Bhimaraju T R
47/10, Doddabelavangala Gen 0.11 0.0413

2027 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K N Ashwatha
38/8, Sasalu Gen 0.28 0.1050

2028 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHETAN R C
27/6A3 Madhure Gen 0.05 0.0200

2029 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOVINDAPPA K
30/2, Doddabelavangala Gen 0.35 0.1305



2030 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RATNAMMA
40 Tubugere Gen 0.05 0.0200

2031 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAMURTHY
294/1, Sasalu Gen 0.16 0.0615

2032 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G N NARASAPPA
24/2D,42/1 Tubugere Gen 0.40 0.1500

2033 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJANNA
33/2A Doddabelavangala Gen 0.06 0.0240

2034 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMAIAH
47/4,47/10 Madhure Gen 0.34 0.1290

2035 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ A S ASHWATHAMMA
493/1, Sasalu Gen 0.12 0.0450

2036 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SAKRAPPA
11/p1, Sasalu Gen 0.18 0.0675

2037 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SIDDAPPA L
6/5E, Sasalu Gen 0.19 0.0705

2038 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SIDDAIAH
58 Madhure Gen 0.20 0.0750

2039 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMASWAMY
14/1, Sasalu Gen 0.05 0.0200

2040 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPANNA
32/p3 Tubugere Gen 0.38 0.1425

2041 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ TIMMAPPA
54/2, Sasalu Gen 0.10 0.0375

2042 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SIDDHARAJU H
77/1, Doddabelavangala Gen 0.10 0.0375

2043 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA
41/1, Sasalu Gen 0.19 0.0705

2044 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K N RAJASHEKARAYYA
175/1, Kasaba Gen 0.16 0.0600

2045 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KUCHCHANGAPPA
84 Madhure Gen 0.11 0.0405

2046 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H C MUNISHAMIREDDY
90/1, Sasalu Gen 0.32 0.1200

2047 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJU
54/4,54/5,55/6 Sasalu Gen 0.26 0.0975

2048 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMANTARAYAPPA
75/4, Sasalu Gen 0.05 0.0200

2049 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PANDURANGAIAH
29/2, Doddabelavangala Gen 0.16 0.0600

2050 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NATARAJU
143 Madhure Gen 0.16 0.0600

2051 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVAKUMARA R
71 Doddabelavangala SC 0.40 0.1500

2052 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Dhanunjaya S
30/1A1,30/3 Tubugere Gen 0.40 0.1500

2053 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPAMUTTAIAH
36/2, Sasalu Gen 0.12 0.0450

2054 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASHA M
27/3, Sasalu Gen 0.16 0.0600

2055 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KANTHA RAJU
53 Sasalu Gen 0.16 0.0600

2056 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BASAVARAJU R
51/2, Kasaba Gen 0.17 0.0645

2057 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA
81/3, Madhure Gen 0.35 0.1305

2058 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HONNAMMA
34/1, Madhure Gen 0.24 0.0900

2059 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKAPILLAPPA
42/p2 Tubugere Gen 0.40 0.1500

2060 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAMURTHY K V
52/7 Doddabelavangala Gen 0.09 0.0340

2061 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ APPANNAIAH
38/1a Doddabelavangala Gen 0.15 0.0555

2062 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJEGOWDA
56/7, Madhure Gen 0.40 0.1500

2063 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMESH S
56/1, Doddabelavangala Gen 0.22 0.0825

2064 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PADMA
8/p20 Tubugere Gen 0.24 0.0900

2065 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIKRISHNAPPA
59/2,88 Tubugere Gen 0.22 0.0810

2066 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R P NAGARAJU
7/7, Madhure Gen 0.32 0.1200

2067 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ AVALAPPA
98/1, Tubugere Gen 0.24 0.0900

2068 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARATHNAMMA
25/11, Sasalu Gen 0.19 0.0720

2069 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SANTHOSH KUMAR N
29 Tubugere Gen 0.17 0.0645

2070 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPEGOWDA
43/2a Sasalu Gen 0.15 0.0555

2071 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJU S
69/2a,69/2b Madhure Gen 0.17 0.0645

2072 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKA NARASIMHAYYA
65 Tubugere Gen 0.08 0.0300

2073 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNEGOWDA
36 Tubugere Gen 0.15 0.0555

2074 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ P JAYA KUMAR
173/2, Madhure Gen 0.24 0.0885

2075 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K R PANCHAKSHARII
46/2, Kasaba Gen 0.05 0.0200

2076 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA
67/8,69/6 Doddabelavangala Gen 0.16 0.0600

2077 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJINI GOWDA H
169/2, Madhure Gen 0.10 0.0375

2078 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGARAJU N
10/7, Doddabelavangala Gen 0.09 0.0330

2079 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KUCHHANGAPPA
10/7, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

2080 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGARAJU
80/2, Doddabelavangala Gen 0.08 0.0300

2081 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G N SUNANDAMMA
33/2, Doddabelavangala Gen 0.16 0.0600

2082 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagaraju h p
53/p1 Sasalu Gen 0.40 0.1500

2083 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KADARAPPA
38/1, Tubugere Gen 0.22 0.0810

2084 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMINARAYANAGOWDA T S
192/2, Doddabelavangala Gen 0.10 0.0360

2085 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KADHARAMMA
10/1, Kasaba SC 0.16 0.0585

2086 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHANNAPPA
63/3b Madhure Gen 0.40 0.1500

2087 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJINAPPA
64 Madhure Gen 0.40 0.1500

2088 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Karikala Sadashiva Ashok Kumar
88 Doddabelavangala Gen 0.40 0.1500

2089 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramakrishnappa
81/5, Doddabelavangala Gen 0.08 0.0300

2090 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BHAGYAMMA
50/2,50/3 Madhure Gen 0.40 0.1500

2091 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOVINDARAJU
64/1, Doddabelavangala Gen 0.40 0.1500

2092 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Maregouda P
39/4, Doddabelavangala Gen 0.06 0.0225

2093 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAIAH
96/5, Kasaba Gen 0.40 0.1500



2094 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VIJAYAKUMAR D
1/4, Tubugere Gen 0.16 0.0600

2095 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAYARANASWAMY
40/2, Doddabelavangala Gen 0.05 0.0200

2096 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJINAMMA
129,130/1,130/3, Tubugere Gen 0.40 0.1500

2097 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LEELAVATHI T E
34/4,34/6 Doddabelavangala Gen 0.20 0.0735

2098 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ THIMMAKKA
432/2, Sasalu Gen 0.13 0.0495

2099 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASWATHAPPA
102/1, Tubugere Gen 0.33 0.1245

2100 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOPAL RAJ N
17/4, Doddabelavangala Gen 0.31 0.1170

2101 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVAKUMARA
40/5, Doddabelavangala Gen 0.06 0.0225

2102 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N R ARAVINDA
23/2, Doddabelavangala Gen 0.36 0.1350

2103 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Swami Advaitananda
35/1A Sasalu Gen 0.10 0.0375

2104 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Krushnappa B
165/1, Tubugere Gen 0.40 0.1500

2105 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ARASAMMA
76 Madhure Gen 0.40 0.1500

2106 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAMURTHY V L
205/p15, Sasalu Gen 0.24 0.0900

2107 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RUDRAMMA
42/2b,42/7 Sasalu Gen 0.06 0.0221

2108 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MARUTHI C
12/p3, Sasalu Gen 0.08 0.0300

2109 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MAYIGAPPA
182/3, Madhure Gen 0.26 0.0990

2110 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ACCHAMMA
69/1, Tubugere Gen 0.40 0.1500

2111 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAPPA
32/1c1 Sasalu Gen 0.05 0.0200

2112 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHRINIVASA
1 Sasalu Gen 0.22 0.0825

2113 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SIDDAPPA
11/11, Sasalu Gen 0.07 0.0270

2114 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA
55/1, Sasalu Gen 0.27 0.1005

2115 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ESHWARREDDY
40/23, Sasalu Gen 0.28 0.1050

2116 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ISMAIL SHARIFF
5/1, Kasaba Gen 0.33 0.1238

2117 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MYLARAPPA
205/p23, Sasalu Gen 0.26 0.0975

2118 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJINAMMA
129/11, Kasaba Gen 0.05 0.0200

2119 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ OBHAMALAMMA
2 Sasalu Gen 0.08 0.0300

2120 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VENKATAPPA
99/3,99/13 Sasalu Gen 0.20 0.0758

2121 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAIAH
52, Kasaba Gen 0.08 0.0285

2122 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Maravenkatappa
142/3, Madhure Gen 0.10 0.0390

2123 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Maddurakka
33/5, Sasalu SC 0.32 0.1200

2124 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKA SONNAPPA
28/1, Tubugere Gen 0.24 0.0900

2125 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Prabhu
22 Sasalu Gen 0.40 0.1500

2126 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M SHIVANNA
112 Tubugere Gen 0.22 0.0825

2127 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M C ASWATHANARAYANAGOWDA
65/4, Madhure Gen 0.26 0.0960

2128 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMAKKA
28/4, Tubugere Gen 0.36 0.1350

2129 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gangappa L
57/1, Doddabelavangala Gen 0.40 0.1500

2130 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Madheswaran N
80/2,80/3 Doddabelavangala Gen 0.20 0.0750

2131 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gangamma
68/2A,68/9 Doddabelavangala Gen 0.14 0.0525

2132 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOWDA T K 80/*/2
Kasaba 0.40 0.1500

2133 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R Ravikumar 93/*/*
Kasaba 0.40 0.1500

2134 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasimhamurthi n
4 Sasalu 0.08 0.0300

2135 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMINARAYANA T V 17/*/3
Kasaba 0.40 0.1500

2136 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Eshvraiah 125/*/2
Kasaba 0.32 0.1200

2137 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GOWRAMMA 125/*/*
Tubugere 0.08 0.0315

2138 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPAIAH 37/*/5,37/6,37/8
Sasalu 0.38 0.1414

2139 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S B Hanumantharayappa 60/*/1,60/3
Madhure 0.40 0.1500

2140 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muninarayanappa 57/*/*
Tubugere 0.40 0.1500

2141 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Malleshiah m 86/*/*
Sasalu 0.24 0.0900

2142 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYAMMA 37/*/5
Doddabelavangala 0.08 0.0315

2143 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K S SHIVAKUMAR 42/*/5
Kasaba 0.06 0.0210

2144 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Devegowda T M 47/*/2
Sasalu 0.40 0.1500

2145 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ C babu reddy 9/*/9
Tubugere 0.30 0.1140

2146 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ambujakshi 142/*/4
madhure 0.10 0.0390

2147 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shanthamma 5/*/*
Doddabelavangala 0.40 0.1500

2148 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Balaraj N J 6/*/7
Doddabelavangala 0.10 0.0368

2149 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMKRISHANAPPA 16/*
Sasalu 0.32 0.1200

2150 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Umashankara 16/*/18
Sasalu 0.09 0.0345

2151 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Kalavathi L 61/*/*
madhure 0.23 0.0863

2152 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NETHRAVATHI H C 112/*/3
Doddabelavangala 0.12 0.0450

2153 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramakrishnappa 20/*/2
Sasalu 0.32 0.1200

2154 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gopalaiah D R 15/*/7
Sasalu 0.22 0.0810

2155 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BYLAPPA K 87/*/2
Madhure 0.05 0.0200

2156 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagaraju C 60/*/1
Doddabelavangala 0.05 0.0200

2157 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Yamuna 39/*/*
Sasalu 0.36 0.1350



2158 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ AKKAMMA 39/*/1,39/2
Doddabelavangala 0.40 0.1500

2159 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HEMANTH KUMAR K C 22/*/8
Doddabelavangala 0.32 0.1215

2160 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Naganna 52/*/1,52/2
Doddabelavangala 0.13 0.0473

2161 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M Ashwathaiah 60/*/1
Doddabelavangala 0.05 0.0200

2162 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GIRISH KUMAR H G 23/*/3
Doddabelavangala 0.40 0.1500

2163 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gangadharaiah 60/*/2A
Doddabelavangala 0.05 0.0200

2164 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVA KUMAR 49/*/14
Doddabelavangala 0.05 0.0200

2165 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANAND KUMAR M J 65/*/2
Doddabelavangala 0.15 0.0578

2166 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SIDDALINGAYYA 52/*/2
Doddabelavangala 0.40 0.1500

2167 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shivakumara M V 15/*/2,15/6,16/2
Doddabelavangala 0.21 0.0795

2168 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K C Rudramurthy 167/*/*,169/2,170/2
Doddabelavangala 0.40 0.1500

2169 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sunil V 195/*/4B, 8/3
Tubugere 0.24 0.0900

2170 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VASANTH GOWDA 60/*/3,61
Doddabelavangala 0.10 0.0390

2171 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVAKUMAR 212/*/2
Doddabelavangala 0.08 0.0300

2172 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gopal L 60/*/5
Doddabelavangala 0.05 0.0200

2173 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Basavaraja 198/*/3
Doddabelavangala 0.14 0.0540

2174 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Satish D A 60/*/2
Doddabelavangala 0.14 0.0540

2175 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M Kempegowda 39/*/2
Kasaba 0.20 0.0735

2176 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ D C PRASANNAKUMAR 112/*/1
Doddabelavangala 0.07 0.0281

2177 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMESH V S 146/*/3
Kasaba 0.15 0.0563

2178 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B RAMAIAH 61/*/1
Doddabelavangala 0.10 0.0375

2179 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKANARASAPPA 19/*/
Sasalu 0.22 0.0810

2180 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muthamma 25/*/13,25/21
Sasalu 0.40 0.1500

2181 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Aravinda R G 98/*/*
Doddabelavangala 0.08 0.0300

2182 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Marappa B C 22/*/1,22/13
Doddabelavangala 0.25 0.0923

2183 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nandini kumari k g 35/*/*
Sasalu 0.36 0.1350

2184 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Anjinappa 6/*/4
Sasalu 0.09 0.0345

2185 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M Muniyappa 8/*/-p3
Kasaba 0.32 0.1200

2186 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gangayya 16/*/*
Sasalu 0.32 0.1200

2187 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Siddppa 62/*/*
Sasalu 0.16 0.0585

2188 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shanthamma 26/*/4
Kasaba 0.40 0.1500

2189 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gangappa 52/*/-p2
Kasaba 0.32 0.1200

2190 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muniraju 23/*/*
Sasalu 0.20 0.0765

2191 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shivakumar 1/*/*
Sasalu 0.40 0.1500

2192 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narayanamurthy 55/*/*
Sasalu 0.32 0.1200

2193 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Hanumakka 54/*/*
Sasalu 0.16 0.0600

2194 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sujatha 502/*/*
Sasalu 0.16 0.0600

2195 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SREERAMAREDDY K C 21/*/*
Sasalu 0.16 0.0600

2196 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SATHISH K B 57/*/3
Kasaba 0.16 0.0615

2197 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VENKATA KRISHNAIAH 57/*/3
Kasaba 0.40 0.1500

2198 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANA REDDY 1/*/20
Sasalu 0.17 0.0645

2199 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RENUKAMMA 82/*/3
Kasaba 0.19 0.0728

2200 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVAKUMAR 7/*/1
Kasaba 0.36 0.1350

2201 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHANKARAPPA 35/*/2
Kasaba 0.08 0.0300

2202 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJANEYA M 9/*/2
Kasaba 0.06 0.0240

2203 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RATHNAMMA 3/*/*
Kasaba 0.08 0.0300

2204 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PARAM JYOTHI ABBIGERE M 17/*/3
Kasaba 0.05 0.0200

2205 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANANDA A 6/*/4
Kasaba 0.16 0.0600

2206 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNA REDDY 54/*/1
Sasalu 0.05 0.0200

2207 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M SHARAVATHI 64/*/4
Kasaba 0.05 0.0200

2208 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chikkamuttaiah 61/*/3
Kasaba 0.06 0.0225

2209 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munishamappa 159/*/6,159/9
Kasaba 0.11 0.0420

2210 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Uma K N 70/*/2,70/3,70/4
Kasaba 0.40 0.1500

2211 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muniratnamma 262/*/2,263/4
Doddabelavangala 0.40 0.1500

2212 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAPPA 262/*/2,263/4
Doddabelavangala 0.32 0.1200

2213 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIYAPPA V 263/*/3
Doddabelavangala 0.32 0.1200

2214 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAPPA 30/*/2
Doddabelavangala 0.11 0.0420

2215 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Vasanthakumar 124/*/1,77/*/1
madhure 0.33 0.1230

2216 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ V Shanthakumar 36/*/1
Sasalu 0.40 0.1500

2217 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munirathnamma 52/*/2
Sasalu 0.23 0.0870

2218 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMANAIK 1/*/2,1/7
Tubugere 0.22 0.0840

2219 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANAIKA 17/*/,
Tubugere 0.32 0.1200

2220 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMIBAI 17/*/,
Tubugere 0.24 0.0900

2221 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PARVATAMMA 39/*/*
Tubugere 0.33 0.1230



2222 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIYAPPA 17/*/*
Tubugere 0.34 0.1275

2223 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIRAJU 49/*/*
Tubugere 0.05 0.0200

2224 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASHWATHAPPA 40/*/4
Doddabelavangala 0.09 0.0330

2225 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G B PATALAPPA 82/*/4
Tubugere 0.08 0.0300

2226 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KARIYANNA 39/*/3
Doddabelavangala 0.07 0.0270

2227 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYAMMA 41/*/3
Tubugere 0.24 0.0900

2228 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PUSHPALATHA S 24/*/-p2
Sasalu 0.39 0.1470

2229 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PILLAMMA 166/*/*
Tubugere 0.32 0.1200

2230 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASHVATHAMMA 124/*/2
Tubugere 0.26 0.0975

2231 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ D Muniraju 76/*/1
madhure 0.32 0.1215

2232 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAPPA 15/*/3
Doddabelavangala 0.06 0.0210

2233 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Suma A 142/*/2
madhure 0.10 0.0390

2234 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ G Gayathri 34/*/2
Doddabelavangala 0.18 0.0690

2235 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJA R 21/*/2
Doddabelavangala 0.05 0.0200

2236 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Chikkahanumaiah 105/*/*
Doddabelavangala 0.40 0.1500

2237 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVAPRASAD H G 117/*/2
Doddabelavangala 0.22 0.0810

2238 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ K B DODDAVEERANNA 58/*/3
Kasaba 0.14 0.0510

2239 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANNAYAPPA 43/*/2,43/3
Kasaba 0.18 0.0675

2240 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIYAPPA 14/*/1
Kasaba 0.16 0.0600

2241 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DEVARAJAMMA 58/*/2B
Kasaba 0.05 0.0200

2242 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SADASHIVAIAH 75/*/3
Kasaba 0.23 0.0855

2243 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Veena T B 31/*/8
Doddabelavangala 0.05 0.0200

2244 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMAIAH C 61/*/2,61/3 0.40 0.1500

2245 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ D SHAMANNA 133/*/1
madhure 0.20 0.0750

2246 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Rama narasaiah 28/*/1
madhure 0.40 0.1500

2247 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Govinda nayak 10/*/*
Sasalu 0.32 0.1200

2248 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M ESHWARIAH 26/*/6
Kasaba 0.18 0.0660

2249 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Jayamma 59/*/2
Tubugere 0.10 0.0375

2250 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sushilamma 57/*/1
madhure 0.40 0.1500

2251 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSMANAGOWDA B L 42/*/6
Sasalu 0.13 0.0495

2252 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGADHARA D M 32/*/2,32/4,32/5
Tubugere 0.23 0.0855

2253 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASAPPA 36/*/2A
Doddabelavangala 0.32 0.1185

2254 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MYLARAPPA 2/*/2
Tubugere 0.14 0.0525

2255 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAGDESH 24/*/14
Doddabelavangala 0.05 0.0203

2256 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPEGOWDA 55/*/1
Doddabelavangala 0.40 0.1500

2257 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUNANDAMMA 61/*/7
Tubugere 0.05 0.0200

2258 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SAHADEVAIAH 90/*/3B
madhure 0.05 0.0200

2259 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMAIAH 107/*/*
Doddabelavangala 0.07 0.0270

2260 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BAILAPPA 44/*/10
Doddabelavangala 0.05 0.0200

2261 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMIDEVI 24/*/3B
Doddabelavangala 0.07 0.0255

2262 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHANTHARAJU 13/*/14
Kasaba 0.16 0.0600

2263 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMANTHAPPA D 99/*/*
Tubugere 0.35 0.1320

2264 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RUDRAMMA 61/*/*
Doddabelavangala 0.25 0.0945

2265 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Devaraju H M 83/*/18,83/4
Doddabelavangala 0.20 0.0765

2266 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Gowramma K V 28/*/1
Tubugere 0.16 0.0600

2267 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Aswathayya 71/*/4,71/7
madhure 0.34 0.1275

2268 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M Narayana 15/*/2
madhure 0.26 0.0983

2269 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramakrishnappa N 32/*/2
Tubugere 0.22 0.0810

2270 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Sharadamma 27/*/*
Doddabelavangala 0.05 0.0200

2271 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Y Jagadeesh 328/*/*,329,387/2
Sasalu 0.40 0.1500

2272 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T Ramayya 41/*/*
Doddabelavangala 0.16 0.0600

2273 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Hanumante Gowda M V 32/*/ಪೈಕಿ-p2
Tubugere 0.24 0.0900

2274 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Yaradippamma 48/*/*
Sasalu 0.14 0.0510

2275 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BHADRAIAH GANDHI 56/*/3/A
Kasaba 0.06 0.0240

2276 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PRASANNA 4/*/3
Kasaba 0.34 0.1290

2277 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAIAH 27/*/*,27
Doddabelavangala 0.05 0.0200

2278 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMAMMA 15/*/3
Tubugere 0.06 0.0240

2279 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Channakrushnamma 83/*/3
Kasaba 0.26 0.0990

2280 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Swamynandaganesha 69/*/4
Doddabelavangala 0.08 0.0300

2281 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Vanajakshi H 21/*/2
Doddabelavangala 0.16 0.0600

2282 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ashwathappa 2/*/1
Sasalu 0.05 0.0200

2283 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVAKUMAR N 7/*/1
Sasalu 0.40 0.1500

2284 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GURUMURTHY 2/*/6
Sasalu 0.10 0.0375

2285 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUTHANARASAYYA 49/*/*
Sasalu 0.16 0.0600



2286 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NATARAJU B 10/*/10
Sasalu 0.15 0.0570

2287 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PUTTAMALLAPPA R 10/*/*,45/8,45/9
Sasalu 0.21 0.0773

2288 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAMMA 3/*/1C
Sasalu 0.25 0.0945

2289 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ TYAGARAJU B 10/*/9
Sasalu 0.15 0.0570

2290 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BALANAGAREDDY 26/*/6
Sasalu 0.06 0.0210

2291 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHEERAZ BABU 39/*/2B
Kasaba 0.23 0.0855

2292 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASAMMA 15/*/5,8/3
Sasalu 0.40 0.1500

2293 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramanarasaiah 8/*/2
Sasalu 0.24 0.0900

2294 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B K Revathi Kumar 75/*/1,76/5
Kasaba 0.40 0.1500

2295 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Lakshmamma 33/*/*
Sasalu 0.24 0.0900

2296 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ N Shamanna 15/*/2,94/3
madhure 0.40 0.1500

2297 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Govindamma 61/*/*,68/2,68/3,68/4,68/5
madhure 0.40 0.1491

2298 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Nagaraju H M 61/*/*,68/2,68/3,68/4,68/5
madhure 0.40 0.1491

2299 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H M Ramesh 61/*/*,68/2,68/3,68/4,68/5
madhure 0.40 0.1491

2300 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ C Chunchegowda 67/*/4,68/3
madhure 0.40 0.1500

2301 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPANNA H S 71/*/2
Kasaba 0.40 0.1500

2302 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NIRMALA R C 8/*/P3
Kasaba 0.16 0.0600

2303 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAIAH 36/*/*
Sasalu 0.21 0.0780

2304 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASAMMA 86/*/3
madhure 0.12 0.0450

2305 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VENKATAPPA 23/*/-p1
Sasalu 0.40 0.1500

2306 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narayanaswamy 49/*/-p20
Tubugere 0.17 0.0630

2307 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Siddappa 203/*/*
Tubugere 0.08 0.0308

2308 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ JAYAMMA 37/*/1
Doddabelavangala 0.12 0.0450

2309 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANASWAMY M 166/*/1
madhure 0.18 0.0660

2310 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Appayyanna 19/*/2
Tubugere 0.34 0.1283

2311 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJU K 52/*/1
Sasalu 0.19 0.0720

2312 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Munirathna 8/*/6
Sasalu 0.24 0.0915

2313 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMAMMA 31/*/1
Sasalu 0.15 0.0563

2314 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMANTHARAYAPPA 76/*/3 Sasalu 0.05 0.0200

2315 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SANJEGOWDA 0.40 0.1500

2316 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramesh Babu N 0.16 0.0600

2317 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muddegowda 0.10 0.0375

2318 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA 0.13 0.0480

2319 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Kantharaju T N 0.06 0.0210

2320 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Krishnappa 0.40 0.1500

2321 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SRIRAMAPPA 0.07 0.0255

2322 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGAMMA 0.12 0.0465

2323 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SOMASHEKAR 0.18 0.0675

2324 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ S Ravi 0.21 0.0780

2325 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ravikumar M H 0.25 0.0930

2326 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Thayappa 0.28 0.1050

2327 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ramanjinappa 0.27 0.1005

2328 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Suresh N 0.17 0.0630

2329 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VISHVESHWARAYYA 0.27 0.1005

2330 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Muniraju G N 0.15 0.0555

2331 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Adinarayanaswamy 0.17 0.0630

2332 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Ugrappa 0.32 0.1200

2333 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Kempegowda 0.40 0.1500

2334 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Manu M 0.40 0.1500

2335 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAPPA 0.40 0.1500

2336 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAGOWDA 0.32 0.1200

2337 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUTHAMMA 0.32 0.1200

2338 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MYLARAPPA 0.32 0.1200

2339 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PADMAMMA 0.14 0.0525

2340 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ M BASAVARAJU 0.10 0.0375

2341 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHIKKANALLAIAH 0.14 0.0518

2342 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMANTHARAYAPPA 0.12 0.0450

2343 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHINNAPPA 0.16 0.0585

2344 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMINARAYANAPPA 0.21 0.0795

2345 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BYLEGOWDA G H 0.26 0.0960

2346 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KRISHNAPPA 0.40 0.1500

2347 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SURESH NAGAPPA PANIGATTI 0.05 0.0200

2348 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJANNA 0.08 0.0300

2349 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVAPPA S 0.05 0.0200



2350 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H C ARUN 0.16 0.0600

2351 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ H C NAGENDRA 0.16 0.0600

2352 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SHIVAKUMAR 0.32 0.1215

2353 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAVIKUMAR M 0.16 0.0600

2354 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PANDURANGAPPA N 0.05 0.0200

2355 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NIKIL K V 0.07 0.0244

2356 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NANJUNDAPPA 0.36 0.1350

2357 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MARIYAMMA 0.20 0.0750

2358 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ GANGARATHNAMMA 0.08 0.0300

2359 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAJAMMA 0.07 0.0255

2360 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SARASWATHAMMA 0.08 0.0300

2361 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAMURTI 0.20 0.0735

2362 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAPPA 0.13 0.0480

2363 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VENKATAPPA 0.07 0.0255

2364 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HANUMAKKA 0.28 0.1050

2365 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ HUCHHEGOWDA R K 0.24 0.0885

2366 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ASHWATHNARAYANAPPA R M 0.28 0.1050

2367 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NAGARAJU M 0.24 0.0900

2368 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ PRABHAKAR T M 0.17 0.0645

2369 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMINARAYANA 0.20 0.0750

2370 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BULLAPPA 0.16 0.0600

2371 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RAMANNA T 0.15 0.0578

2372 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHANDRASHEKHAR D 0.34 0.1260

2373 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIKRISHNAPPA 0.19 0.0720

2374 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ DYAVANNA T R 0.16 0.0596

2375 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BALKRISHNAPPA 0.16 0.0600

2376 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ APPAYANNA 0.16 0.0600

2377 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T GOVINDA RAJU 0.10 0.0390

2378 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ KEMPANARASAMMA 0.32 0.1200

2379 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ B C CHANDRASHEKARAIAH 0.05 0.0200

2380 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ RATNAMMA 0.15 0.0548

2381 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARAYANAPPA 0.13 0.0495

2382 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ VEERANNA 0.05 0.0200

2383 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ BAIRAPPA 0.13 0.0503

2384 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ CHINNAMMA 0.12 0.0450

2385 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Venkate gowda 0.05 0.0200

2386 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Prakasha T 0.20 0.0765

2387 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SUBBAMMA 0.11 0.0413

2388 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ LAKSHMAMMA 0.15 0.0555

2389 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ T NARAYANASWAMY 0.28 0.1050

2390 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ R J NARAYANA 0.31 0.1178

2391 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ ANJINAMMA 0.21 0.0780

2392 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIRATHNAMMA 0.40 0.1500

2393 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNIYAPPA 0.16 0.0615

2394 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ SIDDALINGAPPA 0.05 0.0200

2395 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Shwetha Aravinda 0.06 0.0240

2396 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ MUNEGOWDA M 0.06 0.0210

2397 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAYYA 0.20 0.0765

2398 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ NARASIMHAMURTHY 0.40 0.1500

2399 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Narasimhamurthy 0.06 0.0240

2400 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗ್ಗ ಪರಿಹಾರಧನ Jayamma 0.16 0.0600

2401 ಸಮಗರತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದದ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಸರಸವತಿ ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಜಾತಿ 0.600 1.63101E+13

2402 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಎನ್ ಪೂವಯಾ  ಬ್ನ್ ನಂಜಪಪ 58, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ೀನಿ್ 1.1 0.61304 323030478400 62192868623

2403 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಬ್ನ್ ಬೈರಪಪ 55/3A,97/1,74/4 ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.8 1.73851 000035550334210

2404 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬ್ನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ 34/2B,52/9,50/p1 ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.9 1.79977 435707917647 000035550334210

2405 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ ರಾಮ್ ಭಟ್ ಬ್ನ್ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ್ಭಟ್ 13/5, ತೂಬಗೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಸೀಬೆ 1 0.32906 457274684813 520101044554271

2406 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೊಂಪಮಮ  ಕೀೊಂ ಲೇ. ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 61/1, ದೊಡಡ ಬೆಳವಂಗಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 0.8067 778261675483 520101196120711

2407 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ತಳಸಮಮ  ಬ್ನ್ ನರಸೇಗೌಡ 21/1, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.20897 783796282910 15632250005959

2408 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತತ ರಾಯಪಪ  ಬ್ನ್ ಲೇ. ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 29/2A29/9 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 0.32332 541022883979 15632210005547

2409 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾ ತಮಮ  ಕೀೊಂ ಲಕ್್ಮ ಮ ೀನರಸಪಪ 13 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.41167 268213658702 15632200002266

2410 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪಪ  ಬ್ನ್ ಮುನಿಯಪಪ 18/1, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 0.74934 768697487649 15632200010767

2411 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಿಲ ಎಸ್ ಜಂಬಗಿ ಕೀೊಂ ಸದಾನಂದ ಜಿ ಜಂಬಗಿ25/4, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 0.425 10461868831

2412 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುನಿವೊಂಕಟಪಪ 20/11,20/7A ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.35 0.28 905979271939 12177100003373

2413 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಮಂಜುಳ ಕೀೊಂ ಕ ರಾಜಣ್ಣ 17/2, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 0.398 471130124384 119002859304

2414 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೀಪಾಲಕೃಷ್ಣ  ಬ್ನ್ ಜಯರಾಮರೆಡಿಡ 51, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಹೂ 0.4 0.26558 823229283766 12177100002976

2415 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ನ್ ಭಗವಂತಪಪ 22 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.3 0.34 773733268111 12177100003102



2416 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕಿ ಮ ಮಮ   ಕೀೊಂ ವೊಂಕಟೇಶ್ 16/4, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.36 483533642314 85004907433

2417 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಧಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ರಂಗಯಾ 26/8, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.1 0.55 453782213910 20227287656

2418 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸವಿಮಂಗಳ ಕೀೊಂ ಸೂಯಿನಾರಾಯಣ್ರಾವ್61/2 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 0.32 310595555491 54000722832

2419 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೀಜಮಮ  ಕೀೊಂ ಮುತತ ರಾಯಪಪ 292 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 0.382 573972246342 4561101001534

2420 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್್ಮ ಮ ೀನರಸಯಾ  ಎನ್ ಬ್ನ್ ನರಸೊಂಹಯಾ 27 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಸೀಬೆ 1.6 0.444 706167482654 12182100007678

2421 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜು ಬ್ನ್ ರಂಗಯಾ 120/3,125/6 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.367 590983985042 12177100000800

2422 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಪ್ಸ ಸತಿೀಶ್ ಬ್ನ್ ಸ ಎೊಂ ಪಾಪಣ್ಣ 6/2, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 0.275 336041588637 520101060809023

2423 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯರಪಪ  ಬ್ನ್ ನರಸಪಪ 30/4, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.36 845627602051 12177100003302

2424 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್್ಮ ಮ ೀನರಸೊಂಹಸಾಾ ಮಿ ಬ್ನ್ ನರಸೊಂಹಯಾ 63/3, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.36 210737066292 12177100000879

2425 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಮಮ  ಕೀೊಂ ಪ್ಪಟ್ಟ ೀಗೌಡ 25/11, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 0.2388 656477433721 15632200003345

2426 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದದ ಪಪ  ಬ್ನ್ ನರಸಪಪ 27/5, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 0.36 313860994289 12177100005984

2427 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಮುನ ಕೀೊಂ ವೊಂಕಟನಾರಾಯಣ್ 39/2, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.85 0.39593 977943351135 2615101013038

2428 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಪಪ  ಬ್ನ್ ನರಸೊಂಹಯಾ 3/3, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಹೂಕೀಸು 0.45 0.42 869648000954 15632250002244

2429 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮೇಗೌಡ ಬ್ನ್ ಚ್ನನ ಪ ಪ 14/5, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ್ 0.35 0.232 508126349266 10635019325

2430 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್್ಮ ಮ ೀನರಸಮಮ  ಕೀೊಂ ಅರಸಪಪ 25/12,25/20 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಹೂಕೀಸು 0.65 0.677 973532852672 15632200012240

2431 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಿೀವಯಾ (ರಮೇಶ್ ಜಿ ಎಸ್) ಬ್ನ್ ನರಸೊಂಹಯಾ43/4,56/2,58/5 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.1 0.72 922843030951 0664101050894

2432 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಪಪ  ಬ್ನ್ ನರಸೊಂಹಯಾ 2/6,2/8 ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.35 0.1468 869648000954 15632250002244

2433 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮ ಕಕ  ಕೀೊಂ ಕೃಷ್ಣ ಪಪ 26/5, ಸಾಸಲ್ಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 0.4193 990103773039 4434101001378

2434 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ  ಕೀೊಂ ವೊಂಕಟಾಚ್ಲಯಾ 45/1 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.2 1.42000 04381010008936

2435 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಯಪಪ  ಬ್ನ್ ದಾಸಪಪ 36/P1 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.7 0.70000 960861564885 62192868623

2436 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶ್ೀಲಮಮ  ಕೀೊಂ ಗಂಗಯಾ 57/2 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.2 0.41986 567780829377 62192868623

2437 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ  ಕೀೊಂ ಗಂಗಪಪ 49/p1 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.32 0.20052 62192868624

2438 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತತ ಮಮ  ಕೀೊಂ ದೊಡಡ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 163,56/p1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.15 1.10435 306067324915 62192868625

2439 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಾ  ಬ್ನ್ ಹನುಮಂತಯಾ 284 ಮಧುರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ೀನಿ್ 0.34 0.29107 225344303133 3972500100100001

2440 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಮ್ಯರುತಿ ಬ್ನ್ ಚಿಕಕ ಹನುಮಯಾ 12/p3,19/1A ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಜಾತಿ ಟೊಮ್ಯಾ ಟೊ 0.8 0.79000 000035550334210

2441 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೀಟಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ರಂಗಪಪ 1, ತೂಬಗೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ೀನಿ್ 0.8 0.78900 728323813574 62192868623

2442 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಚಾಮ ನಾಯಕ್ ಬ್ನ್ ಕದಮಮ  ನಾಯಕ್ 20/3A,20/5,35 ತೂಬಗೆರೆ ಪ.ಜಾತಿ ಬ್ೀನಿ್ 1.6 1.54600 525001952437 04381010008936

2443 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ರ ೀರಾಮಪಪ  ಬ್ನ್ ದೊಡಡ ಪಪ ಯಾ 28,34 ತೂಬಗೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹೂಕೀಸು 1.25 1.12458 009300101007409

2444 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಪಟಟ ಣ್ಣ  ಜಿ ಬ್ನ್ ಗಂಗಪಪ 69/2 ಸಾಸಲ್ಲ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಬಾಳೆ 0.4 0.382 659675911604 15632200000841

2445 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬೆೈಲ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಿಕಕಹನುಮಪಪ 36/2,34/4.1/22,33/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 954319892687

2446 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 55,43/7,33/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00637 543081121120

2447 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಸ ಮಧುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನೆನೋಗೌಡ್ 79/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 648627980403

2448 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮಕೆಲೋಂ ಚನೆನೋಗೌಡ್ 79/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 750224388949

2449 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಲಣ್ಣಪಪ (ಪ.ಪಂ) 52/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 542156181953

2450 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಆರ್  ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 3/3,53 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 588673751077

2451 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಂಜೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಪ 114/2,114/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 711467267893

2452 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ 138/41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 308827028882

2453 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ಪಪ 80/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 920122098097

2454 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಬಿ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬಚಚಪಪ 31/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 799104102987

2455 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಆರ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 6,7 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 934298806491

2456 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಆರ್ ಭಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ 2/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 573046046351

2457 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪಯಯ 28/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 899068875101

2458 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಬಿ ಬಚಚೋಗೌಡ್ 19/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 343655300158

2459 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಣ 26/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 835041700920

2460 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುತತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೆೈರಮುನಿಶಾಮಪಪ 13/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 346314783890 4561108000973

2461 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಡಿ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಎ ನಾಗರಾಜ್ 109/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 461624836860 198500102618701

2462 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್ ಎ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಅಪಪಯಯ 161/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 468983524340

2463 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮಹೆೋಂದರ ಆರ್ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಯಯ 11/2,9/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 547830152463

2464 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮಕೆಲೋಂ ಚನೆನೋಗೌಡ್ 75/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 750224388949 119002642744

2465 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಲ್ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ 81/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 895768573170 0664101025400

2466 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ 82/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 405497540140 119002642744

2467 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆರ್ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 68, 119, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 384822545818 520101212762911

2468 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರ್ಂಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ 145,8,117 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 483776587668 005000101017840

2469 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕಪಟೋಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ 56 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 768822724211

2470 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಶ್ವತನಾರಾಯಣ್ಪಪ 13/1, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 388044383824 12182100000939

2471 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚನನಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಂಜಪಪ 102/10,36/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 902862195779 4434101001992

2472 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 36/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 736705994807 119001414106

2473 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಜಿ ವಾಸುದೋವ್ 21/4, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 740894968944 520101214776767

2474 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಸ್ ವಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಯಯ 160/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 888835915216

2475 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಈರಹನುಮಯಯ 55/1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 559581382735 10634999018

2476 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕೆಂಪಣ್ಣ 18/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 426262535405 0664107039781

2477 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಮಾರೋಗೌಡ್ 23/5, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 371296708178 30656174615

2478 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಅಪಾಪಜಪಪ 82 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 618384690661 119000601763

2479 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬಿ ವಿೋರಭದರಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 216 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 380807697645

2480 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 59/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 446576075351 040800101007785

2481 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 130/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 575266218305 520101211537991

2482 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮಕೆಲೋಂ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ 188/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956

2483 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾರಣ್ಣ 74/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319

2484 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 52 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 620532838694

2485 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ಣ 54/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 233749383953 443410101003252

2486 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ನರಸಪಪ 31/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 871844577911

2487 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ೂಕಕ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ 150/ಪಿ6,150/ಪಿ19,150/ಪಿ18 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 536155030931 520191038929577

2488 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಶಾಮಪಪ 52/ಬಿ,21/1 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 419090607740 33581215307

2489 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 24/1,36/7,34 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 667018613320 0664101027520

2490 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬಿ ಬಚಚೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣ 69/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00637 404938664623 54071600293

2491 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 138/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 834599061213 520101207132883

2492 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎ ಬಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ಅಪಪಣ್ಣ 11/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 655238768161 0664101042333

2493 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಅಪಪಣ್ಣ 101 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 906284980326 0664101042333

2494 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಂಜೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಅಪಪಣ್ಣ 109 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319

2495 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಅಮಮಯಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಚಚಪಪ 11/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319

2496 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಅಕಕಯಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸತಯಪಪ 1/ಪಿ9 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 713291408345 520101200922277



2497 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ 79/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 886352308172

2498 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 13/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956

2499 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುದುದಕೃಷ್ನಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 134 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 16310100044861 16310100044861

2500 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 21/7, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 238821785105 520101007298052

2501 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 29/7,29/6, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 545452495355

2502 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನವನಿೋತ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಿಗೌಡ್ 62 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00637

2503 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸುಜಾತ ಬಿನ್ ಚಿನನನಾಗರಡಿಡ 502 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 291346072856

2504 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬೆೈರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 12/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319

2505 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾಗ್ಗೋಂದರ ಬಿನ್ ವಿೋರಕಾಯತಯಯ 37/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319

2506 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ 19/6, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 617438453434 520101207096969

2507 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಸಪಪ 80/5, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 321551454967

2508 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್ ಮರಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮ್ೋಗೌಡ್ 77 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 593563743270

2509 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 76 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 856131498262 520101216208447

2510 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಈರಮುದದಪಪ ಬಿನ್ ಆವಲ್ಪಪ 19/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 611106611244 009300101010141

2511 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಮಯಯ 1/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 926891715528 1982500100880301

2512 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 54/ ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 966576081755 119001025142

2513 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಂಗಸಾವಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 42 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 884670321534 119001512294

2514 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 78/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 356611144052 00920010109488

2515 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಲಂಗಪಪ 38/14 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 531946518234 4434101006193

2516 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಣ 248/1ಅ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00637 541528758970 520101216274253

2517 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 21/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 717250525372

2518 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 19/8,17/2,15/7, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 245861481832 4434101002182

2519 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗೌಡ್ 45/4, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 925168265319

2520 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸತಿೋಶ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೋಗೌಡ್ 19/5, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 648025029431 10635025362

2521 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕವಿತ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ರ್ೋಣ್ುಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ 49/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 787602340006

2522 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಬೆೈಯಪಪ 2/1, 23/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 686705228789 040800101001493

2523 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕವಿತ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ರ್ೋಣ್ುಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ 51/6, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 787602340006 520101007502970

2524 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಿಳಳಮಮಕೆಲೋಂ ಆಂಜಿನಪಪ 174/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 851786182929 1321155000022853

2525 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸತಿೋಶ್ ರಡಿಡ ಬಿನ್ ಆದತಯರಡಿಡ 23 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 5447748045657

2526 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಶಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಪ 54/1ಬಿ ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319

2527 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 9/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 702493225623

2528 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಿ ಸ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 205/ಪಿ11 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 734185307664 85042116425

2529 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬಿ ಸ ನರಸೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗೌಡ್ 1/2, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 572850772373 520101216275522

2530 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಅಂಜನೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮನಿಶಾಮಪಪ 19/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 541274402404 520101196136616

2531 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 91/5,102/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00637 803618526626 119002538391

2532 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸದಾನಂದ ಬಿನ್ ಸೋತಾರಾಮಯಯ 44/7, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 946063426701 520101196158164

2533 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಾಮಯಯ 324/ಪಿ1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 743470530688 12182100005709

2534 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಮಾರೋಗೌಡ್ 125/2, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 821567427783 009200101005542

2535 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 371205000867 0664101045194

2536 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಟಿ ಸ ಮುತತರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನನಪಪ 25/3, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 427509336179 1563220000986

2537 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 138/5, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 834599061213 520101207132883

2538 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 61/2ಬಿ ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 675412587589

2539 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶ್ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಚಂದರಶೋಖರ್ 12/1, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 269824648442

2540 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಸದದನಂಜಯಯ 7 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 638448165618

2541 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಿೋಳಳಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 61/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 835916537814

2542 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸುಬಾರಯ ಗಣ್ಪತಿ ಹೆಗ್ಗಡ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪತಿ ಹೆಗ್ಗಡ 34/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 657910530524

2543 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗುರುಲಂಗಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಯಯ 120/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 831421021310 502101007368182

2544 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪಯಯ 69/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 681624552892 119001707497

2545 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎ ಬಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ಅಪಪಣ್ಣ 12/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 655238768161

2546 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಪಿ ನಾಗ್ಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ 138 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 000882702882 06292200041557

2547 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಸ್ ಕೆ ಲಂಗಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 59/7,37/2,42/9,59/2ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 375480288722

2548 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬೆೈಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 27/6, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 518983242282 85052194037

2549 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಂಗಸಾವಮಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 728838773373 12198100005839

2550 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎನ್ ಗಂಗನರಸಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 75,50 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 742970503913 209100101000841

2551 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 77/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 851266227669 119002696132

2552 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯನಸಾವಮ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 130/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 575266218305 520101211537991

2553 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 59/2,59/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 746576075331 040800101007785

2554 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 35/7,74/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 287404039533 4561101003107

2555 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಿ ಬೆೈಲೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಬೆೈಲ್ಯಯ 70/11 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 372056493501 21210112653

2556 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿಿ್ನ ಲೋ.ಕದರಪಪ 76 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 520101196186818

2557 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚನನಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಂಜಪಪ 8/8,5 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 902862195779 4434101001992

2558 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸುಜಾತ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಂಜಪಪ 11/2, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 282896670066 11900249472

2559 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ತಿಮಮಣ್ಣ 207/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 854179796821 520101007540244

2560 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ 43/2ಎ ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 926159758172 119001210259

2561 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎ ಶಿಲ್ಪ ಕೆಲೋಂ ರಮ್ೋಶ್ 1/5,1/4,1/7 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 745738838211 520101210641319

2562 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲ. ದಾಸಪಪ 3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 237281307813 520101196219882

2563 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿನ್ ಮುತತೋಗೌಡ್ 12/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 935090810717 560381000451124

2564 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 46/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 918533586724 009100101021085

2565 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 9/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 702493325623

2566 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಟಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 1/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 334404342835

2567 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ತಿಮಮಯಯ 35/12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 553349889217

2568 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 49/11 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 488680102013

2569 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ವಿ ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಗೌಡ್ 60/7 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 600724105843

2570 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಕೃಷ್ಣಯಯ 249/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 461486008158

2571 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸಂದೋಪ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 29/8,30/3,32/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 897535165056

2572 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 11/1,11/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 811891036813

2573 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪುಟಟಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು 43/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 203799337039

2574 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 103/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 834599061212

2575 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮೋನಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ಣ 61/2ಬಿ2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 675412587587

2576 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಂಜಮಮಕೆಲೋಂ ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ 64 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 613469009734

2577 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ವಿ ಗಂಗಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 953995678457

2578 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್ ಸ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 27/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 933439186734

2579 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 32 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 533168200576



2580 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಯಲ್ೂಪಪ 78,118/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 6 0.01912 863041219505

2581 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸೌಭಾಗಯ ಕೆಲೋಂಕೆಂಪೋಗೌಡ್ 73/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 208265451826

2582 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಜಗಧಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗೌಡ್ 17/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 979939330372

2583 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮ್ೈಲಾರಪಪ 9/6,8/1,5 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 562855919374

2584 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 83/3,8/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 371341881079

2585 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ 63/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 567986269097

2586 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 582ಬಿ ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 958233688445

2587 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಮರಿಯಪಪ 55/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 313746516349

2588 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಚನನಪಪ 37 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 770672973905

2589 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಅನನಪೂಣ್ಯಮಮಕೆಲೋಮ ಲೋ. ಮುನಿಚನನಪಪ 37 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 530898603612

2590 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆರ್ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ 33 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 837634133860

2591 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕೆಂಪಣ್ಣ 59/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 426262535405

2592 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಿಳಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ 10/3,1/14 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 497897684751

2593 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬೆೈಲ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಿಕಕಹನುಮಪಪ 36/2,35/4,1/22,33/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 954319892687

2594 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ 32/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 426280385541

2595 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕಹನುಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬೆೈಲ್ಪಪ 1/11, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 543081121120

2596 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಡಿ ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ದಾಯವಪಪ 106 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 5 0.01594 277969437622

2597 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಿಕಕಣ್ಣ 75/6, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 786668719045

2598 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳಯಯ 117/5,130/12 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 966558926530

2599 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 100/1,101/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 340230101044

2600 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆಎಸ್ ರಮಾಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 7/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 493305727163

2601 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 75/6,98/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 831896972781

2602 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ 10/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 713528479600

2603 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಮುನಿಶಾಮಯಯ ಬಿಿ್ನ ಮುನಿಹನುಮಯಯ 96/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 742350468486

2604 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 7 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 934298806491

2605 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿಿ್ನ ಅಶ್ವಥಪಪ 4/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 353699406890

2606 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕವಿೋರನಾಗಪಪ 27/2,27/3,27/6 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 389660619118

2607 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ 33/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 757926625544

2608 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 12/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 338819216143

2609 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಸುಬಬಯಯ 53/5,53/6 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 316120890282

2610 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 45/1,46/2,47/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 977008528422

2611 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಾರದಮಮಕೆಲೋಂ ಅಶ್ವಥಪಪ 114/2,114/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 715467267893

2612 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರುದರಪಪ 8/1ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.01275 517323632636

2613 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆರ್ ಕೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಯಯ 90/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 260184011661

2614 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯಪಪ 32/1ಬಿ ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 871793525400

2615 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಮುನಯಯ 99/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00956 712992939001

2616 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪುಟಟರುದರಮಮ ಕೆಲೋಮ ನಂಜುಂಪಪ 62/2, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.00319 508134910103

2617 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನೆೋಗೌಡ್ (ಪ.ಜಾತಿ) 75/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 3 0.0115

2618 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸುನಂದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ರಾಮಕಷ್ಣಪಪ (ಪ.ಪಂ) 61/1,193/4,64 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ,ಪಂಗಡ್ 5 0.0191

2619 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಶ್ವತಪಪ 18/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ 3 0.0115

2620 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಟಿ ಎನ್ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 31/3, ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0038

2621 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಲೋಟಿ ಮುನಿಯಪಪ 160/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0153

2622 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 173 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 5 0.0191

2623 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ತಿಮಮಯಯ 169/7 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0038

2624 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ 122/4,154/2, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0038

2625 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 80 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0038

2626 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಅಕಕಲ್ಪಪ 8/2,9/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0153

2627 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆಂಜಿನಪಪ 34/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ 3 0.0115

2628 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮೊೋತಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಮ ರಾಮಸಾವಮನಾಯಕ 2/3, ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ 3 0.0115

2629 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ 8, ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0038

2630 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಟಿ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಹುಚಚಬಸವಯಯ 52/2 ಮಧುರ ಪ.ಜಾತಿ 3 0.0115

2631 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಜಗಧಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗೌಡ್ 17/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0038

2632 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಆರ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 26 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0153

2633 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 125/2, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0153

2634 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಸಯಯ 13, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 3 0.0115

2635 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 103 ಮಧುರ ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.0153

2636 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಬಸವಯಯ 52/1 ಮಧುರ ಪ.ಜಾತಿ 3 0.0115

2637 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 55 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.0076

2638 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪದಮಮಮಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಮಲತಿಯ 119 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.0076

2639 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ 91/1,91/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ 1 0.0038

2640 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಲಾಂಬಾಡ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಯಪಪ 125/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 3 0.0115

2641 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬೆೈಲ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಿಕಕಹನುಮಪಪ 36/2,34/4.1/22,33/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2642 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 55,43/7,33/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2643 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಸ ಮಧುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನೆನೋಗೌಡ್ 79/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2644 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮಕೆಲೋಂ ಚನೆನೋಗೌಡ್ 79/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2645 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಸ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಲಣ್ಣಪಪ (ಪ.ಪಂ) 52/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2646 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಆರ್  ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 3/3,53 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2647 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಂಜೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಪ 114/2,114/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2648 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ 138/41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2649 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಪಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ಪಪ 80/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2650 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಬಿ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬಚಚಪಪ 31/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2651 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಆರ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 6,7 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2652 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಆರ್ ಭಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ 2/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2653 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪಯಯ 28/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2654 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಬಿ ಬಚಚೋಗೌಡ್ 19/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2655 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಣ 26/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2656 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುತತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೆೈರಮುನಿಶಾಮಪಪ 13/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2657 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಡಿ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಎ ನಾಗರಾಜ್ 109/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2658 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್ ಎ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಅಪಪಯಯ 161/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2659 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮಹೆೋಂದರ ಆರ್ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಯಯ 11/2,9/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2660 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮಕೆಲೋಂ ಚನೆನೋಗೌಡ್ 75/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2661 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಲ್ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ 81/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2662 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ 82/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027



2663 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆರ್ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 68, 119, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2664 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರ್ಂಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ 145,8,117 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2665 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕಪಟೋಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸದದರಾಮಯಯ 56 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2666 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಶ್ವತನಾರಾಯಣ್ಪಪ 13/1, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2667 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚನನಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಂಜಪಪ 102/10,36/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2668 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 36/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2669 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಜಿ ವಾಸುದೋವ್ 21/4, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2670 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಸ್ ವಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಯಯ 160/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2671 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಈರಹನುಮಯಯ 55/1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2672 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕೆಂಪಣ್ಣ 18/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2673 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಮಾರೋಗೌಡ್ 23/5, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2674 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಅಪಾಪಜಪಪ 82 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2675 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬಿ ವಿೋರಭದರಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 216 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2676 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 59/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2677 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 130/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2678 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮಕೆಲೋಂ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ 188/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2679 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಮಾರಣ್ಣ 74/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2680 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 52 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2681 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ಣ 54/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2682 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ನರಸಪಪ 31/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2683 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ೂಕಕ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ 150/ಪಿ6,150/ಪಿ19,150/ಪಿ18 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2684 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಶಾಮಪಪ 52/ಬಿ,21/1 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2685 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 24/1,36/7,34 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2686 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬಿ ಬಚಚೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣ 69/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2687 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 138/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2688 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎ ಬಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ಅಪಪಣ್ಣ 11/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2689 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಅಪಪಣ್ಣ 101 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2690 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಂಜೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಅಪಪಣ್ಣ 109 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2691 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಅಮಮಯಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಚಚಪಪ 11/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2692 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಅಕಕಯಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸತಯಪಪ 1/ಪಿ9 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2693 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ 79/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2694 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 13/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2695 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುದುದಕೃಷ್ನಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 134 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2696 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 21/7, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 6 0.0162

2697 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 29/7,29/6, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2698 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನವನಿೋತ ಬಿನ್ ಅಪಾಪಜಿಗೌಡ್ 62 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2699 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸುಜಾತ ಬಿನ್ ಚಿನನನಾಗರಡಿಡ 502 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2700 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬೆೈರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 12/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2701 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾಗ್ಗೋಂದರ ಬಿನ್ ವಿೋರಕಾಯತಯಯ 37/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2702 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ 19/6, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2703 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಸಪಪ 80/5, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2704 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್ ಮರಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮ್ೋಗೌಡ್ 77 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 6 0.0162

2705 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 76 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2706 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಈರಮುದದಪಪ ಬಿನ್ ಆವಲ್ಪಪ 19/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2707 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಮಯಯ 1/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2708 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 54/ ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2709 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಂಗಸಾವಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 42 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2710 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 78/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2711 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಲಂಗಪಪ 38/14 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2712 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಣ 248/1ಅ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2713 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 21/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2714 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 19/8,17/2,15/7, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2715 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗೌಡ್ 45/4, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2716 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸತಿೋಶ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮೋಗೌಡ್ 19/5, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2717 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕವಿತ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ರ್ೋಣ್ುಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ 49/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2718 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಬೆೈಯಪಪ 2/1, 23/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2719 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕವಿತ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ರ್ೋಣ್ುಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ 51/6, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2720 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಿಳಳಮಮಕೆಲೋಂ ಆಂಜಿನಪಪ 174/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2721 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸತಿೋಶ್ ರಡಿಡ ಬಿನ್ ಆದತಯರಡಿಡ 23 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2722 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಶಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಪ 54/1ಬಿ ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2723 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 9/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2724 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಿ ಸ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 205/ಪಿ11 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2725 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬಿ ಸ ನರಸೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗೌಡ್ 1/2, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2726 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಅಂಜನೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮನಿಶಾಮಪಪ 19/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 6 0.0162

2727 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 91/5,102/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2728 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸದಾನಂದ ಬಿನ್ ಸೋತಾರಾಮಯಯ 44/7, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2729 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಾಮಯಯ 324/ಪಿ1 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2730 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಮಾರೋಗೌಡ್ 125/2, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2731 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2732 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಟಿ ಸ ಮುತತರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನನಪಪ 25/3, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2733 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 138/5, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2734 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 61/2ಬಿ ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2735 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶ್ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಚಂದರಶೋಖರ್ 12/1, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2736 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಸದದನಂಜಯಯ 7 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 6 0.0162

2737 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಿೋಳಳಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 61/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2738 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸುಬಾರಯ ಗಣ್ಪತಿ ಹೆಗ್ಗಡ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪತಿ ಹೆಗ್ಗಡ 34/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2739 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗುರುಲಂಗಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಯಯ 120/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2740 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪಯಯ 69/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2741 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎ ಬಿ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ಅಪಪಣ್ಣ 12/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2742 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಪಿ ನಾಗ್ಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ 138 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2743 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಸ್ ಕೆ ಲಂಗಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 59/7,37/2,42/9,59/2ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2744 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬೆೈಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 27/6, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2745 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಂಗಸಾವಮಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027



2746 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎನ್ ಗಂಗನರಸಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 75,50 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 6 0.0162

2747 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 77/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2748 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯನಸಾವಮ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 130/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2749 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 59/2,59/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2750 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 35/7,74/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2751 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಿ ಬೆೈಲೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಬೆೈಲ್ಯಯ 70/11 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2752 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿಿ್ನ ಲೋ.ಕದರಪಪ 76 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2753 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚನನಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಂಜಪಪ 8/8,5 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2754 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸುಜಾತ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಂಜಪಪ 11/2, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2755 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ತಿಮಮಣ್ಣ 207/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2756 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ 43/2ಎ ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2757 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎ ಶಿಲ್ಪ ಕೆಲೋಂ ರಮ್ೋಶ್ 1/5,1/4,1/7 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2758 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲ. ದಾಸಪಪ 3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2759 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿನ್ ಮುತತೋಗೌಡ್ 12/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2760 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 46/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2761 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 9/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2762 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಟಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 1/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2763 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ತಿಮಮಯಯ 35/12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 6 0.0162

2764 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 49/11 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 6 0.0162

2765 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ವಿ ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಗೌಡ್ 60/7 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2766 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಕೃಷ್ಣಯಯ 249/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2767 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸಂದೋಪ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 29/8,30/3,32/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2768 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 11/1,11/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2769 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪುಟಟಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು 43/2 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 6 0.0162

2770 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 103/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2771 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮೋನಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ಣ 61/2ಬಿ2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2772 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಂಜಮಮಕೆಲೋಂ ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ 64 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2773 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ವಿ ಗಂಗಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2774 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಹೆಚ್ ಸ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 27/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2775 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 32 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2776 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಯಲ್ೂಪಪ 78,118/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 6 0.0162

2777 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸೌಭಾಗಯ ಕೆಲೋಂಕೆಂಪೋಗೌಡ್ 73/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2778 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಜಗಧಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗೌಡ್ 17/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2779 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸದದಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮ್ೈಲಾರಪಪ 9/6,8/1,5 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2780 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 83/3,8/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2781 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ಸದದಪಪ 63/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2782 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 582ಬಿ ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2783 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಮರಿಯಪಪ 55/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2784 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಚನನಪಪ 37 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2785 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಅನನಪೂಣ್ಯಮಮಕೆಲೋಮ ಲೋ. ಮುನಿಚನನಪಪ 37 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2786 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆರ್ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ 33 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2787 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕೆಂಪಣ್ಣ 59/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2788 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪಿಳಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ 10/3,1/14 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2789 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಬೆೈಲ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಿಕಕಹನುಮಪಪ 36/2,35/4,1/22,33/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2790 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ 32/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2791 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕಹನುಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬೆೈಲ್ಪಪ 1/11, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2792 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಡಿ ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ದಾಯವಪಪ 106 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2793 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಿಕಕಣ್ಣ 75/6, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2794 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳಯಯ 117/5,130/12 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2795 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 100/1,101/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2796 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆಎಸ್ ರಮಾಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 7/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2797 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಪಪ 75/6,98/3 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2798 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ 10/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2799 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಮುನಿಶಾಮಯಯ ಬಿಿ್ನ ಮುನಿಹನುಮಯಯ 96/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2800 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 7 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2801 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿಿ್ನ ಅಶ್ವಥಪಪ 4/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2802 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕವಿೋರನಾಗಪಪ 27/2,27/3,27/6 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2803 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ 33/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2804 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 12/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 4 0.0108

2805 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಸುಬಬಯಯ 53/5,53/6 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 6 0.0162

2806 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 45/1,46/2,47/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2807 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಾರದಮಮಕೆಲೋಂ ಅಶ್ವಥಪಪ 114/2,114/3 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2808 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರುದರಪಪ 8/1ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0135

2809 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆರ್ ಕೆ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಯಯ 90/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2810 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯಪಪ 32/1ಬಿ ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0027

2811 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಮುನಯಯ 99/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.0081

2812 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪುಟಟರುದರಮಮ ಕೆಲೋಮ ನಂಜುಂಪಪ 62/2, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 2 0.0054

2813 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನೆೋಗೌಡ್ (ಪ.ಜಾತಿ) 75/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5 0.0162

2814 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಸುನಂದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ರಾಮಕಷ್ಣಪಪ (ಪ.ಪಂ) 61/1,193/4,64 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ,ಪಂಗಡ್ 6 0.0194

2815 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಶ್ವತಪಪ 18/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ 4 0.0130

2816 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಟಿ ಎನ್ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 31/3, ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0065

2817 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಲೋಟಿ ಮುನಿಯಪಪ 160/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0130

2818 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 173 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 5 0.0162

2819 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ತಿಮಮಯಯ 169/7 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0065

2820 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ 122/4,154/2, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0032

2821 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಎಂ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 80 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0032

2822 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಿಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಅಕಕಲ್ಪಪ 8/2,9/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0130

2823 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಆಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆಂಜಿನಪಪ 34/1 ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0130

2824 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮೊೋತಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಮ ರಾಮಸಾವಮನಾಯಕ 2/3, ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0130

2825 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ 8, ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0032

2826 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಟಿ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಹುಚಚಬಸವಯಯ 52/2 ಮಧುರ ಪ.ಜಾತಿ 3 0.0097

2827 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಜಗಧಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗೌಡ್ 17/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.0032

2828 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಕೆ ಆರ್ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 26 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0130



2829 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 125/2, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0130

2830 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಸಯಯ 13, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0130

2831 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 103 ಮಧುರ ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.0065

2832 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಬಸವಯಯ 52/1 ಮಧುರ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0130

2833 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 55 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಪಂಗಡ್ 3 0.0097

2834 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಪದಮಮಮಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಮಲತಿಯ 119 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಪಂಗಡ್ 3 0.0097

2835 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ 91/1,91/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.0065

2836 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಕಾ್ಕೆಲೋನಾಜೆಲೋಲ್  ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಯಪಪ 125/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 4 0.0130

2837 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮೆಟಾಲಕಿ್ಸ  + ಮ್ಯ ಾಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷಧಿ ವಿತರಣೆಟಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಟಿ ರಾಮಯಯ 67/1,69/5ಬಿ ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 653285286027 520101079303826

2838 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 65/7 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 807660806233 520101200921270

2839 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 105/3 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 505505906556 52010216322908

2840 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಚಿಕಾಕಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಡೋಗೌಡ್ 138 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 769780463460 31679515167

2841 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಮುನಿಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಬಿನ್ ಕೃಷಲಜೋಜಿರಾವ್ 8/5, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 297644290766 64139080915

2842 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 49/11 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 488680102013 12177100000258

2843 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಯಯ 4/2,38/2,37/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 896892503646 64107410422

2844 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಟಿ ರಾಮಯಯ 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 454388567706 4561101000729

2845 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಎಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಾರಣ್ಣ 38/3 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 901907120417 520331005023305

2846 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಹನುಮಂತಗೌಡ್ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಪಿಳಳಪಪ 56 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 612762447790 066411933447

2847 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಮ ಎನ್ ಎಲ್ ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ 28 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 527995707573 10699501870

2848 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ 22 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 752235149526 434101004798

2849 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 9/2, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 214377382920 4434101000362

2850 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಟಿ ತಿಪಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಡಿ ತಿಪಪೋಸಾವಮ 119/1,119/2,120 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 480065120467 20020646122

2851 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಯೋಗಿೋಂದರಪಪ 28/2,28/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 751037650144 0664101084732

2852 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಡಿ ಎಸ್ ಮಥುನ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ 173/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 687160393841 5206125483678

2853 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಇ ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಡಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ 164/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 285707904482 64058634278

2854 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಪಿ ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳಳನಂಜಪಪ 39/7,39/11 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 786060733488 520101200941494

2855 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 33/2,35/7 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 287904039533 4561101003107

2856 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಅಶ್ವಥಮಮಕೆಲೋಂ ಲ. ಚಿಕಕಬಸಪಪ 31/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 934113247038 106009991000332

2857 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 31/3, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 345669747278 4561101002334

2858 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂನಾಗಪಪ 9/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 974881149280 4561101001993

2859 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಚಿಕಕನಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 52 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 643992465073 009302101001576

2860 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಅಶ್ವತಪಪ 4/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 353699406890 520101200930305

2861 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಅಂಜನೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಪ 19/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3.000 0.0188 541274402404 520101196136616

2862 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಬಿಎನ್ ಸದಾನಂದ ಬಿನ್ ಸೋತಾರಾಮಯಯ 4/2,, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 946063426701 520101196158164

2863 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 54, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 966576081755 119001025142

2864 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆರಮಗಸಾವಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಹನುಮಯಯ 47/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 884670321524 520101196272935

2865 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 91/5,102/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 803618526626 119002538391

2866 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬಸಪಪ 35/1,36/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 796749649456 3826108001358

2867 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಜಿ ಆರ್ ಗಂಗಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 21/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 413730431941 520101196178564

2868 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಆನಂದ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 138/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 675412587589 0475101080764

2869 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆನರಸಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಪಪ 34/2ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 964281171229 13198028537

2870 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಬಿ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ 23/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 622061199559 500500101021182

2871 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಜಿ ನರಸಂಹಮಲತಿಯಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 41/5,41/6,41/7,46/5 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 961195021341 119000974768

2872 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಾಕಂಜಿನಪಪ 92/3,92/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 367349476431 20145739923

2873 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಪಾಚಾಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 81/1,86 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 801067404217 4434101001112

2874 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮಲ್ೂಯಯ 6 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 673598121824 20205507441

2875 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಟಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲ. ದಲಡ್ಡತಿಮಮಯಯ 267/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 293152870285 85021436972

2876 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂಚನೆನೋಗೌಡ್ 66/3,68/1,64,14/1ಎ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 0.600 0.0038 577835812388 4421101001050

2877 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಪಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಪುಟಟಣ್ಣ 57/8,56/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 840478720011 20226561121

2878 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 49 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 753283596899 15632250008394

2879 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಅನನಪೂಣ್ಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಚನನಪಪ 37, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 530898603612 005000101039893

2880 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಆರ್ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ 33 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 837634133860 4421101003529

2881 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಆರ್ ಎಲ್ ಮುರುಳಿಧರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ 11/6,11/7,11/9 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 342106608202 1982500101344201

2882 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 1/ಪಿ8 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2.000 0.0125 625507535374 52010100643892

2883 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಸ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಕೃಷ್ಣಯಯ 249/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 461486008158 16310100061790

2884 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಗಾಯಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ರಡಿಡ 154/6,154/10 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 312492524018 520101259435786

2885 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಅನಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 32/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 450485403118 3825101003945

2886 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಜಯಶ್ಂಕರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 131/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 741091486458 20155375688

2887 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಚನನಪಪ 84,84 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 794826671692 5201010058438215

2888 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಉಗರಪಪ 87/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.000 0.0063 873121622061 331801000001752

2889 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಗಂಗಮಮಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಂಜಿನಪಪ 44/1 ಮಧುರ ಪ.ಜಾತಿ 1.000 0.009 729574186697 009200101017262

2890 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚನನಪಪ 44/2 ಮಧುರ ಪ.ಜಾತಿ 0.500 0.005 786711274685 0664108041399

2891 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನನಪಪ 44/3 ಮಧುರ ಪ.ಜಾತಿ 0.500 0.005 009200101009818

2892 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಪಾತಯಯ 74/5 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1.000 0.009 791337138118 520101196253175

2893 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಮುತತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ರ್ಂಕಟಹನುಮಯಯ 16 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಜಾತಿ 0.500 0.005 598797380030 12198100021439

2894 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಮ್ೈಲಾರಪಪ 90/ಪಿ2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1.000 0.009 973835204066 0664101041712

2895 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಟಿ ಹೆಚ್ ಸಾಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 56 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 0.500 0.005 640122330632 30779536677

2896 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಟಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ತಪಟಪಪ 234/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 0.500 0.005 417536463291 3243566206

2897 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಮ್ೈಲಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 36/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1.000 0.009 502675982243 3826101001886

2898 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಅಡ್ವಿೋಶ್ಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಚೌಡ್ಯಯ 129/ಪಿ7 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 0.500 0.005 369232810954 52010100834681

2899 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಚೌಡ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ 130, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 0.500 0.005 393784230396 6441010086413

2900 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಚಿಕಕಚೌಡ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ 128, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1.000 0.009 317882907249 52010100834693

2901 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 242,130 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 0.500 0.005 636876324715 64081278401

2902 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹಯಯ 23/6,23/8 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1.000 0.009 640572079584 520101004386916

2903 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಸದದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ 28,55/3,65 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 0.500 0.005 849080473015 4421101004839

2904 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆನರಸಮಮಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಮಲತಿಯ 57/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಪಂಗಡ್ 1.000 0.0038 813228748332 0475101080765

2905 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 288 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ್ 1.800 0.0069 865855085225 3312809198

2906 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಅಶ್ವಥಪಪ 18/2, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ 2.000 0.0076 235123911874 119000944665

2907 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆಟಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತರಾಜು 1/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ 2.000 0.0076 326037698149 8401101052739

2908 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ ಮ್ಮಟಾಲಕಿ್ಮ  + ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುತತರಾಯಪಪ 69/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಪಂಗಡ್ 1.000 0.0038 666878511238 5201010083634821

2909 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯ ಾಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷಧಿ ವಿತರಣೆಟಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಟಿ ರಾಮಯಯ 67/1,69/5ಬಿ ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 653285286027 520101079303826

2910 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 65/7 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.00162 807660806233 520101200921270

2911 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 105/3 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 505505906556 52010216322908



2912 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಚಿಕಾಕಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಡೋಗೌಡ್ 138 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 769780463460 31679515167

2913 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಮುನಿಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಬಿನ್ ಕೃಷಲಜೋಜಿರಾವ್ 8/5, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 297644290766 64139080915

2914 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 49/11 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 488680102013 12177100000258

2915 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಯಯ 4/2,38/2,37/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00972 896892503646 64107410422

2916 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಟಿ ರಾಮಯಯ 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 454388567706 4561101000729

2917 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಎಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಾರಣ್ಣ 38/3 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 901907120417 520331005023305

2918 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಹನುಮಂತಗೌಡ್ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಪಿಳಳಪಪ 56 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 612762447790 066411933447

2919 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಮ ಎನ್ ಎಲ್ ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ 28 ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1.5 0.00486 527995707573 10699501870

2920 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಟಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ 22 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮ್ಯನಾ 1 0.00324 752235149526 434101004798

2921 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 9/2, ಮಧುರ ಸಾಮ್ಯನಾ 1.5 0.00486 214377382920 4434101000362

2922 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಟಿ ತಿಪಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಡಿ ತಿಪಪೋಸಾವಮ 119/1,119/2,120 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 480065120467 20020646122

2923 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಯೋಗಿೋಂದರಪಪ 28/2,28/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 751037650144 0664101084732

2924 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಡಿ ಎಸ್ ಮಥುನ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ 173/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 687160393841 5206125483678

2925 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಇ ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಡಿ ಎ ಸತಿೋಶ್ 164/4 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 285707904482 64058634278

2926 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಪಿ ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳಳನಂಜಪಪ 39/7,39/11 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 786060733488 520101200941494

2927 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 33/2,35/7 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.5 0.00486 287904039533 4561101003107

2928 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಅಶ್ವಥಮಮಕೆಲೋಂ ಲ. ಚಿಕಕಬಸಪಪ 31/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 934113247038 106009991000332

2929 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 31/3, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 345669747278 4561101002334

2930 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂನಾಗಪಪ 9/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 974881149280 4561101001993

2931 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಚಿಕಕನಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 52 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 643992465073 009302101001576

2932 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಅಶ್ವತಪಪ 4/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 353699406890 520101200930305

2933 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಅಂಜನೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಪ 19/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00972 541274402404 520101196136616

2934 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಬಿಎನ್ ಸದಾನಂದ ಬಿನ್ ಸೋತಾರಾಮಯಯ 4/2,, ಸಾಸಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 946063426701 520101196158164

2935 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 54, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 966576081755 119001025142

2936 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ರಮಗಸಾವಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಹನುಮಯಯ 47/3, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 884670321524 520101196272935

2937 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 91/5,102/6 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 803618526626 119002538391

2938 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬಸಪಪ 35/1,36/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 796749649456 3826108001358

2939 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಜಿ ಆರ್ ಗಂಗಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 21/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 413730431941 520101196178564

2940 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಪಪ 138/4 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 675412587589 0475101080764

2941 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ನರಸಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಪಪ 34/2ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 964281171229 13198028537

2942 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಬಿ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ 23/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 622061199559 500500101021182

2943 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಜಿ ನರಸಂಹಮಲತಿಯಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 41/5,41/6,41/7,46/5 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 961195021341 119000974768

2944 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಾಕಂಜಿನಪಪ 92/3,92/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00972 367349476431 20145739923

2945 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಪಾಚಾಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 81/1,86 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00972 801067404217 4434101001112

2946 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಎಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮಲ್ೂಯಯ 6 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.5 0.00486 673598121824 20205507441

2947 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಟಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲ. ದಲಡ್ಡತಿಮಮಯಯ 267/1 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00972 293152870285 85021436972

2948 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ  ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂಚನೆನೋಗೌಡ್ 66/3,68/1,64,14/1ಎ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.00162 577835812388 4421101001050

2949 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಪಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಪುಟಟಣ್ಣ 57/8,56/5 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 840478720011 20226561121

2950 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 49 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 753283596899 15632250008394

2951 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಅನನಪೂಣ್ಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಚನನಪಪ 37, ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 530898603612 005000101039893

2952 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಆರ್ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ 33 ಮಧುರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 837634133860 4421101003529

2953 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಆರ್ ಎಲ್ ಮುರುಳಿಧರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ 11/6,11/7,11/9 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 342106608202 1982500101344201

2954 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ 1/ಪಿ8 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 3 0.00972 625507535374 52010100643892

2955 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಸ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಕೃಷ್ಣಯಯ 249/2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 461486008158 16310100061790

2956 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಗಾಯಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ರಡಿಡ 154/6,154/10 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 0.5 0.00162 312492524018 520101259435786

2957 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಅನಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 32/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 450485403118 3825101003945

2958 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಜಯಶ್ಂಕರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 131/2 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 741091486458 20155375688

2959 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಚನನಪಪ 84,84 ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 794826671692 5201010058438215

2960 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಉಗರಪಪ 87/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.00324 873121622061 331801000001752

2961 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಶಾಯಮಕುಮಾರ್ ಥಾಯಂಕಿಬಿನ್ ಧಿರೋಂದರಕುಮಾರ್ ಥಾಯಂಕಿ 13/2, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.00648 823780479676 115010002558

2962 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯ ಾಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷಧಿ ವಿತರಣೆಗಂಗಮಮಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಂಜಿನಪಪ 44/1 ಮಧುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0032 729574186697 009200101017262

2963 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚನನಪಪ 44/2 ಮಧುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0032 786711274685 0664108041399

2964 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನನಪಪ 44/3 ಮಧುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0032 009200101009818

2965 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಪಾತಯಯ 74/5 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0032 791337138118 520101196253175

2966 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಮುತತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ರ್ಂಕಟಹನುಮಯಯ 16 ಸಾಸಲ್ು ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0065 598797380030 12198100021439

2967 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಮ್ೈಲಾರಪಪ 90/ಪಿ2 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0065 973835204066 0664101041712

2968 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಟಿ ಹೆಚ್ ಸಾಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 56 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0065 640122330632 30779536677

2969 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಟಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ತಪಟಪಪ 234/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0032 417536463291 3243566206

2970 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಮ್ೈಲಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 36/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0032 502675982243 3826101001886

2971 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಅಡ್ವಿೋಶ್ಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಚೌಡ್ಯಯ 129/ಪಿ7 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0032 369232810954 52010100834681

2972 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಚೌಡ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ 130, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0065 393784230396 6441010086413

2973 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಚಿಕಕಚೌಡ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಯಯ 128, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0032 317882907249 52010100834693

2974 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 242,130 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 3 0.0097 636876324715 64081278401

2975 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಹಯಯ 23/6,23/8 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1.5 0.0049 640572079584 520101004386916

2976 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಸದದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಯಯ 28,55/3,65 ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 2 0.0065 849080473015 4421101004839

2977 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ನರಸಮಮಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಮಲತಿಯ 57/1, ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.0065 813228748332 0475101080765

2978 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 288 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ್ 1 0.0032 865855085225 3312809198

2979 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ. ಅಶ್ವಥಪಪ 18/2, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ 2 0.0065 235123911874 119000944665

2980 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ಟಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತರಾಜು 1/1, ದಲಡ್ಡಬೆಳವಂಗಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ 3 0.0097 326037698149 8401101052739

2981 ಕಿೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ  ಮ್ಯಾ ೊಂಕೀಜೆಬ್ ಔಷ್ಧಿ ವತರಣೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುತತರಾಯಪಪ 69/2, ತಲಬಗ್ಗರ ಪ.ಪಂಗಡ್ 1.2 0.0039 666878511238 5201010083634821



























































ತಾಲ್ಲೂಕು:

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ/ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಕೃಷ್ಣಪಪ 28 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಮರಡಿಅಣೆ ಸಾಮಾನಯ ಶ್ುಂಠಿ 0.56 0.57051 886351320859 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, Cantonment

2 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಬಿ.ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಚಿಕಕಬೆೈರಪಪ 19/1, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಮಲೂೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.04 0.72539 716437870908 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, Cantonment

3 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 25/1, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಲೋಮತತನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.90 0.64843 776142576591 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, Cantonment

4 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್.ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ಗೌಡ್158,159 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.10 0.40596 616067153410 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, Cantonment

5 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ತಿಮ್ಮೋಗೌಡ್ 26/8,92 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಹೆಲಸಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 0.42390 258017362196 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, Cantonment

6 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಂಜುಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯಪಪ 94 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ದೋವನಾಯಕನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 0.87 0.45000 985674293386 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ
7 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 23 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕೆಲಣ್ಗಿನಬೆಲ ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.40 0.16500 464593461030 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ
8 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 23/p8 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕೆಲಣ್ಗಿನಬೆಲ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.70 0.63900 381779641543 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ
9 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 23/p15 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕೆಲಣ್ಗಿನಬೆಲ ಪ.ಜಾತಿ ಕೆಲೋಸು 0.40 0.45000 248398336360 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ
10 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಯಪಪ 23/p11 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕೆಲಣ್ಗಿನಬೆಲ ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.80 0.82400 386260985611 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ
11 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿರ್ಂಕಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ನರಸಂಹಯಯ35/1 ವಿಜಯಪುರ ಚಿನುವಂಡ್ನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.80 0.82000 503912217697 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ
12 ವಿಶೋಷ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸ.ಆಂಜಿನಪಪ 25/2, ಕುಂದಾಣ್ ಚಿಕಕಗ್ಗಲಲ್ೂಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.40 0.44500 475311434796 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆಲಯಿರಾ
13 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಟಿ.ಬಚಚೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣ 40/6,74/1 ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.32 0.29563 995282759371 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
14 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸಾಕಪಪ 64,69/2 ವಿಜಯಪುರ ಗಡ್ಡದನಾಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.40 0.27695 668625411308 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
15 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಮಯಲರ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜು 7/8,91/5 ವಿಜಯಪುರ ಮಂಡಿಬೆಲ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.64 0.18270 691745902153 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
16 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕಬೆೈರಪಪ 55/5,58/1 ವಿಜಯಪುರ ಗಡ್ಡದನಾಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.56 0.24539 523161805848 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
17 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 25, ಕುಂದಾಣ್ ಜೆಲೋಗಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.96 0.89443 299889747765 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
18 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್.ನಾಗರಾಜ 27/2, ಕಸಬಾ ಲಾಲ್ಗ್ಗಲಂಡ್ನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.54 0.36617 692495981925 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
19 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಕೆ.ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 41/3 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ದೋವನಾಯಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋಟ್ ರಲೋಟ್ 0.57 0.59266 661198030291 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
20 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯಪಪ(ತಿಮಮಣ್ಣ) 51/19,64/3,51/9 ಕಸಬಾ ಸಾವಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.31 0.28078 452584932117 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
21 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಮದಲದರಪಪ 59/5,59/7,59/8,59/9,59/10ವಿಜಯಪುರ ಚನನಸಂದರ ಸಾಮಾನಯ ಶ್ುಂಠಿ 0.31 0.28866 973566705676 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
22 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಮುನಿಬೆೈರಪಪ(ಮುನಿಚನನಪಪ18 ವಿಜಯಪುರ ಚಿನುವಂಡ್ನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.14 0.29294 591426736501 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
23 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಬಿ.ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಬೆೈರಪಪ 56/2 ವಿಜಯಪುರ ಗಡ್ಡದನಾಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.52 0.33402 354172393847 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
24 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿೋರಪಪ 25/5, ವಿಜಯಪುರ ಮಂಡಿಬೆಲ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.75 0.36052 444627024810 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
25 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೆೈರಪಪ 2, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.75 0.26200 821375009299 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
26 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್.ಎಸ್.ಸುಧಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ಕೆ.ಚಂದರಶೋಖರಯಯ143/1 ವಿಜಯಪುರ ಬುಳಳಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.43 0.14838 996049282353 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
27 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ವಿ.ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 111/1 ವಿಜಯಪುರ ಹುರುಳಗುಕಿಯ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.26 0.10758 698756407122 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
28 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನನ್ ಅಶ್ವಥಪಪ 61 ವಿಜಯಪುರ ಗಡ್ಡದನಾಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.30 0.27106 224482702111 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
29 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಶಿರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 49/1 ಕುಂದಾಣ್ ಮಲಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.59 0.57629 398653077619 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ
30 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 30,16/2 ಕುಂದಾಣ್ ಮಲಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.28 0.99574 958122488718 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ
31 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 112/1,4 ಕುಂದಾಣ್ ದಲಡ್ಡಗ್ಗಲಲ್ೂಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.00 1.00640 688083568260 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
32 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ಪಪ 23/4,47/2,48/2 ಕುಂದಾಣ್ ಚಿನನಕೆಂಪನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.91400 827525125301 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
33 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ಪಪ 23/4,47/2,48/2 ಕುಂದಾಣ್ ಚಿನನಕೆಂಪನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.95256 571928131913 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
34 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್.ಆರ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ5/5,87/1 ಕುಂದಾಣ್ ರಾಮನಾಥಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.89 0.73000 437158705215 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
35 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಕೆ.ಮುನೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 11/1,11/1,21/18 ಕುಂದಾಣ್ ಚಪಪರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.02 0.99634 362174378256 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
36 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 12,32 ಕಸಬಾ ಮಡ್ಡೋರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.63 0.62666 494250069762 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
37 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್.ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ಪಪ 44/1, ಕುಂದಾಣ್ ಚಿನನಕೆಂಪನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.62 0.62549 522507522311 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
38 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 21/3,26 ಕುಂದಾಣ್ ಚಿಕಕಗ್ಗಲಲ್ೂಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.00 0.98880 239213837948 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
39 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ.ಮುನಿಶಾಮಪಪ 25/3,19/6,19/2,18 ಕುಂದಾಣ್ ಮಾಯಸಂದರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.97 0.95499 259902997563 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
40 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡ್ಡಸಲಣ್ಣಪಪ 13/5,60/1ಬಿ,67/1ಎ ಕಸಬಾ ದಾಸರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.87 0.69948 834920237587 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
41 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 21/1,24/13 ಕುಂದಾಣ್ ಮಾಯಸಂದರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.71 0.73181 310422369237 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
42 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ತಂಗಮಮ ರಾಮರಾವ್ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್. ಸುಬಬರಾವ್ ರಾಮರಾವ್7/2, ಕುಂದಾಣ್ ರ್ಂಕಟ್ಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.00 1.00229 421913439014 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
43 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ದಲಡ್ಡನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಪಿಳಳಪಪ 53/1 ಕಸಬಾ ಯಂಬರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.51 0.40400 517865467745 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
44 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 30,32 ವಿಜಯಪುರ ಹುರುಳಗುಕಿಯ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.65 0.23129 421494805133 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
45 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್.ಎಂ.ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಎನ್.ಟಿ.ಮುನಿಯಪಪ39/ಪಿ4 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.31198 936881874367 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
46 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ದೋಪ.ವಿ ಕೆಲೋಂ ಎ.ಶ್ಂಕರ್ ಬಾಬು 31/1, ವಿಜಯಪುರ ಹುರುಳಗುಕಿಯ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.80 0.19507 465086815606 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
47 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎ.ಶ್ಂಕರ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 21/2,32,35/2 ವಿಜಯಪುರ ಹುರುಳಗುಕಿಯ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.95 0.30459 456414467732 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
48 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಲಣ್ಣಪಪ 7/4,31/4 ಕುಂದಾಣ್ ಮಲಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.69 0.2226 525924825994 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
49 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸೋತಪಪ 34/5 ಕಸಬಾ ಚಿಕಕಸಣೆಣ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.28 0.22754 753925596656 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
50 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಬಿ.ಎಂ.ಬಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಮುನಿಶಾಮಪಪ 212/5,212/6 ಕುಂದಾಣ್ ಬೆಟಟೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.80 0.36000 347898055717 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
51 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಕಪಪ 148/9,148/6,16,33/4 ಕಸಬಾ ಸಾವಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 0.71300 454814119420 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
52 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವ್ 16/1, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.21 0.22600 384581734157 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
53 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟ್ಾಮಯಯ 82 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.48 0.52000 391354170280 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
54 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಸೈಯದ್ ಅಬುದಲ್ ಸತಾತರ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಪಿೋರ್ ಸಾಬ್40/P2 ಕಸಬಾ ದಲಡ್ಡಪಪನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.53 0.50900 209646122246 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
55 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್.ಕೆ.ಮುನೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಕಾಳಪಪ 18/1,73/4 ವಿಜಯಪುರ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.38 0.32000 349263165814 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
56 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಬಚಚಣ್ಣ 18/4, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.21 0.22600 266207937186 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
57 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಕೆಂಪಯಯ 44/1 ವಿಜಯಪುರ ಹುರುಳಗುಕಿಯ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.50 0.18500 579718108166 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
58 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಮಾರಪಪ 123 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಗಂಗವಾರಚೌಡ್ಪಪನಹಳಿಳಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.20 0.37800 288119948356 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
59 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಡಿ.ಎನ್.ನಂದಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 33/2A,33/2B,64/2 ವಿಜಯಪುರ ದಂಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.12 0.30300 691515678399 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
60 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಪಿಳಳನಂಜೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಅಕೂಪಪ 84/1 ವಿಜಯಪುರ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.38 0.34700 707491420626 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
61 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 9/4,146/4 ವಿಜಯಪುರ ಮಂಡಿಬೆಲ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.78 0.23590 310531736148 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
62 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾಗರ್ೋಣಿ ಕೆಲೋಂ ವಿ.ಎಸ್.ಅಶ್ವಥಪಪ 20/2, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ವರದೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.68 0.67028 263685984000 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ 
63 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಮುದದಪಪ 45,48/5 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಪಾಳಯ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.94 0.37885 604464234349 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ
64 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಸ್.ಆರ್.ರ್ೋಣ್ುಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ31/2,26,22 ಕಸಬಾ ಸಾದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ .ಬಿೋನ್ 0.81 0.73800 279437971135 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾವಕನಹಳಿಳ
65 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರ್ೈ.ಸ.ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಚಿನನಪಪ 55/1B ಕಸಬಾ ಹಿರೋಅಮಾನಿಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.18 0.13226 971212875755 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
66 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಚಂದರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಜಿ.ಮುನೆೋಗೌಡ್ 51,52 ಕಸಬಾ ಪೂಜೆೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.83 0.52344 357858093204 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸ ಬಾಯಂಕ್, ಸಾದಹಳಿಳ
67 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಡಿ.ವಿ.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ 38,39,40,101/2 ಕಸಬಾ ಅಕುಕಪೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.73 0.73461 236762973551 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ.

68 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಮಲ್ೂಪಪ 53/p58,85,42/6,140 ಕಸಬಾ ಸಾವಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1.00 1.01000 623898124599 (ವರುಣಾ ಕಂಪನಿಗ್ಗ) ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಸಾವಕನಹಳಿಳ
69 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಅಕಕಯಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 45/2 ಕುಂದಾಣ್ ದೋವಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 0.80946 688441960587 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ
70 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 76 ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.45 0.19198 365065180365 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ
71 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿರಾಮಯಯ 28/p24,39/3 ಕಸಬಾ ದಲಡ್ಡಸಣೆಣ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.36 0.46079 894286930155 ದೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ
72 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 5381,53/2 ವಿಜಯಪುರ ತಿಮಮನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.83 0.19113 963655005799 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ
73 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಅಶ್ವತಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಕಾಳಪಪ 108/1,107/3 ವಿಜಯಪುರ ಹೆಲಸಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.67 0.22185 209059790113 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ
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74 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಕಾಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ.ಚಿಕಕನಾರಾಯಣ್ಪಪ 84,92/2 ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕಕಮರಳಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.55 0.12477 821576219663 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
75 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎ. ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 78/1,79/2 ವಿಜಯಪುರ ರ್ಂಕಟಗಿರಿಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.83 0.32137 386304820439 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ
76 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 1/3, 76/1 ಕುಂದಾಣ್ ಸಲಲ್ಕುಂಟ ಸಾಮಾನಯ ನವ್ ಕೆಲೋಲ್ 2.06 0.78475 984747767114 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಗಿೋತಂ ಯಲನಿವರ್ ಸಟ ಕಾಯಂಪ್ ದಲಡ್ಡಬಳಾಳಪುರ
77 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 16/2,18/2,19/2 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಇರಿಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3.23 0.85490 806072317675 (ಎವರಿಗಿರೋನ್ ಕಂಪನಿಗ್ಗ) ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
78 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟಶಾಯಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ.ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 3/3p3 ವಿಜಯಪುರ ಬುಳಳಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.40 0.12102 555151588464 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ
79 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ 433,199 ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.15600 917740688720 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ
80 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಪಿ.ನಂಜುಂಡ್ಡೋಗೌಡ್51/1,51/4 ವಿಜಯಪುರ ಯಲ್ುವಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.40 0.11810 790298618240 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಧಾಯರಣ್ಯಪುರ, ಬಿ.ಇ.ಎಲ್ ಲೋಔಟ್ ಬೆಂಗಳಲರು
81 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಪಿ.ಅಮರೋಂದರನಾಥ್ ಬಿನ್ ಎನ್.ಪಿಳಳಪಪ 32,33,34,35,36,37,38 ವಿಜಯಪುರ ಹರಳಲರು ನಾಗ್ಗೋನಹಳಿಳಸಾಮಾನಯ ಗ್ಗಲೋಡ್ಂಬಿ 1.60 0.21200 468502736652 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಜಯಪುರ
82 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿೋಂದರ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಪಿಳಳಪಪ 8/1,8/8,8/9,8/10,8/11,11/1Aವಿಜಯಪುರ ಚಿಕಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.85 0.26830 849604987764 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ
83 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಜಿ.ಎಂ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಬೆೈರಪಪ 1/3,55/2,57/1 ವಿಜಯಪುರ ಗಡ್ಡದನಾಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.10 0.37830 256160717821

84 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬಚಚೋಗೌಡ್ 84/3 ವಿಜಯಪುರ ಗ್ಗಲಡ್ುೂಮುದದೋನಹಳಿಳಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.77 0.26443 973384717725 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ
85 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಪರಮ್ೋಶ್ಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 96/4,101/12,101/4,24/10ಕುಂದಾಣ್ ತೈಲ್ಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.36 0.39780 408854775917 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ
86 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ಚಿಕಕಣ್ಣ 14/1, ಕುಂದಾಣ್ ಸಲೋಲ್ಲರು ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.57 0.44500 860865608876 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ
87 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಬಿ.ಎನ್.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 47/1 ವಿಜಯಪುರ ಗ್ಗಲಲ್ೂಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.61 0.23200 694702784155 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನಾರಾಯಣ್ಪುರ
88 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಗೌಡ್ ಎಸ್ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ 103/1,103/2 ಕಸಬಾ ಹಿರೋಅಮಾನಿಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.31 0.26390 675197180624 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ
89 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಮುನಿವಿೋರಪಪ 9/2, ಕಸಬಾ ಬಿದಲ್ಲರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.76 0.70825 791517780151 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಸಾವಕನಹಳಿಳ
90 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ವಿ.ಎಂ.ಸುಮ ಕೆಲೋಂ ಟಿ.ಕೆ.ಮೊೋಹನ್ 60/2 ವಿಜಯಪುರ ಗಡ್ಡದನಾಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.25½ 0.15677 500389467919 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ
91 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಡಿ.ಎನ್.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 5/1, ವಿಜಯಪುರ ಕೆಲೋರಮಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.40 0.20394 425558094856 ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಯ, ದೋವನಹಳಿಳ
92 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಡಿ.ಎನ್.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 5/1, ವಿಜಯಪುರ ಕೆಲೋರಮಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.15415 425558094856 ಓರಿಯಂಟಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಯ, ದೋವನಹಳಿಳ
93 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳಳಪಪ 77/2,78/1 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.87 0.33700 924151836764 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ
94 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಬಿ.ಎಂ.ಮೊೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎನ್.ಮುನಿರಾಜು23/7, ಕಸಬಾ ಬೆೈಚಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.26 0.18515 736239725518 ದೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ
95 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 138/p41 ಕುಂದಾಣ್ ಕುಂದಾಣ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.55 0.54600 430961583922 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕುಂದಾಣ್
96 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 97 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.74 0.73000 735460711178 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
97 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಡಿ.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡದಾಸಪಪ 80/3,81/1 ವಿಜಯಪುರ ಹುರುಳುಗುಕಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.85 0.82000 615690428575 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
98 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮಾರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪಯಯ 139 ವಿಜಯಪುರ ಹುರುಳುಗುಕಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.20 1.19000 569810762937 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
99 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಚಂದರೋಗೌಡ್.ಡಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ.ಡಿ.ವಿ 97/2 ವಿಜಯಪುರ ದಂಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1.20 0.63904 792280173070 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
100 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ವಿ.ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 92/2,92/3 ವಿಜಯಪುರ ಮಂಡಿಬೆಲ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.26400 533731834679 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
101 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಹನುಮಂತಗೌಡ್ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 131/11,145/4 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಚೌಡ್ಪಪನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.10 1.10000 805362492609 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
102 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎ. ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 44/6,119/1,122/2,38/5,58/5ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಸಲೋಮತತನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.30 1.27000 661956905641 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
103 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಬಿ.ಎನ್.ಹನುಮ್ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ7/1,13/3,14/3 ವಿಜಯಪುರ ಗುರುರಾಯನಹೆಲಸಲರುಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.10 0.34000 819830697176 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
104 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೆೈರೋಗೌಡ್ 39/2 ವಿಜಯಪುರ ದಲಡ್ಡಸಾಗರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.26400 488068517503 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
105 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎ.ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಅಶ್ವಥಪಪ 61/31 ವಿಜಯಪುರ ಗಡ್ಡದನಾಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.40 0.14500 594922051809 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
106 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 145/3 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಗಂಗವಾರಚೌಡ್ಪಪನಹಳಿಳಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.52 0.23500 877914919101 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
107 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಕೆಂಪಣ್ಣ 2/5, ವಿಜಯಪುರ ಧಮಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.38 0.42000 885437002713 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
108 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಆರ್.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ131 ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಅಮಾನಿಕೆರಸಾಮಾನಯ ಬಿೋಟಲರೋಟ್ 1.00 1.00000 333532131507 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
109 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ದಾಯವಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಪಪಯಯ 133 ವಿಜಯಪುರ ಮಂಡಿಬೆಲ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1.50 0.42200 732164187537 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
110 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಬಿ.ವಿೋರಣ್ಣಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ಬೆೈರಪಪ 54/2 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಯಲಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಶ್ುಂಠಿ 0.40 0.44500 686160147028 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
111 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ಆಂಜಿನಪಪ 40,27/1,3/21b ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.62 0.63900 886791807686 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
112 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಶ್ಂಕರ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ಶಾಮಣ್ಣ 2/p3 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.80 0.82000 851105635297 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
113 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮಾಚಪಪ 68/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ದೋವನಾಯಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.00 1.01000 548752063359 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
114 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್.ವಿ.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಖಟರಾಯಪಪ69 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.20 1.19000 841172978904 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
115 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಶಿವರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಯಯ 2 ವಿಜಯಪುರ ಮಂಡಿಬೆಲ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1.60 0.47700 209758323092 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
116 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ತಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 90,89/5,89/4,89/2,89/3 ವಿಜಯಪುರ ಗ್ಗಜೆಜಗುಪಪ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.90 0.34200 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
117 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ಪಪ 49,52 ವಿಜಯಪುರ ಗಡ್ಡದನಾಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 0.85 0.30000 7.63437E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
118 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಆರ್.ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ವಿ. ರಾಮಪಪ 78/6 ವಿಜಯಪುರ ಮಂಡಿಬೆಲ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.40 0.44000 362734758932 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
119 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಮುನಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ 101/1 ವಿಜಯಪುರ ಧಮಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.80 0.82000 613191909607 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್
120 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 3/1,3/2 ವಿಜಯಪುರ ಮುದಗುಕಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.70 0.68000 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

121 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್.ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ನಾರಾಯಣ್ಪಪ160/4,160/5,160/6 ವಿಜಯಪುರ ದಲಡ್ಡಸಾಗರಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ದಾರಕ್ಷ್ 0.52 0.23500 498980766252
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

122 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಮೊೋಸನ್ ತಾಜ್ ಕೆಲೋಂ ಸ. ಸಜಾಜದ್ 126 ವಿಜಯಪುರ ಹುರುಳುಗುಕಿಯ
ಮುಸೂೋಂ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.69 0.68800 728284011249
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

123 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಸ.ಬೆೈರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನಾರಾಯಣ್ಪಪ 25/8, ವಿಜಯಪುರ ಮಂಡಿಬೆಲ
ಸಾಮಾನಯ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.40 0.44000 244283935986
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

124 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಾನಕಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂಗಾರಡಿಡ 77/1,133/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಪೂೋಲ್ನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.60 0.57450 945767476583 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, BTM-Bangalore

125 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಟಿ. ಚಂಗಾರಡಿಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನನತಂಬಿರಡಿಡ 134/1,135/1,136/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಪೂೋಲ್ನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.96 0.91700 976014591855 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹರಾಷ್ಟ, MICO LAY-OUR, 

126 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಜಿ.ಎಂ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ
131/27 ವಿಜಯಪುರ ರಂಗನಾಥಪುರ

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.51
0.23500 882071162658

ಪರಗತಿ ಕೃಷಾಣ ಗಾರಮೋಣಾ ಬಾಯಂಕ್

127 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಗುಬಿಬನಂಜಪಪ
3/6,10/p6,36

ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್
ಎಸ್.ತಲಲೂೋಹಳಿಳ

ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.30
0.37860 796225855188

ಅಲ್ಹಾಬಾದ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

128 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಎಂ.ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ
6,7/1 ವಿಜಯಪುರ ಚಿನನಪಪನಾಯಕನಹಳಿಳ

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 0.98
0.30280 354787504409 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

129 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್.ಆಂಜಿನಪಪ
77/2 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಯಲಯಲರು

ಸಾಮಾನಯ ನುಗ್ಗೆ 0.37
0.15624 584341217466 ಕೆನರಾ ನಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

130 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಮುನಿನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ
5/p6

ಕಸಬಾ
ಕೆಲೋಡಿಮಂಚೋನಹಳಿಳ

ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.74
0.43597 733698245766

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

131 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಜಿ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಎನ್.ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ಪಪ
77

ಕಸಬಾ
ಸಣೆಣಅಮಾನಿಕೆರ

ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.80
0.59713 910666276358

ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೋವನಹಳಿಳ

132 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಶ್ವತಪಪ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ
138 ಕುಂದಾಣ್ ಕುಂದಾಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45

0.32200
453859323246 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕುಂದಾಣ್

133 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನರಾಯಪಪ
25/2,88/31,100/10 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ

ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.00
1.00000 602248869292

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ

134 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾರದಮಮ ಕೆಲಂ ರಾಮಯಯ 110/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಭಟರಮಾರೋನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಗುಲಾಬಿ 0.50 0.37000 855869227812 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

135 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿಶಾಮಪಪ 245/3,230/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಬಲದಗ್ಗರ
ಸಾಮಾನಯ

ಗುಲಾಬಿ 0.25 0.20545 953950196338 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

136 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ. ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 59/4,125/1,125/3 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಬಲದಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.10 0.91730 285963996196 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ



137 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್.ಬಿ.ಮುನಿಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಬೆೈರಪಪ 80,83 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ನಲ್ಲೂರು
ಸಾಮಾನಯ

ಗುಲಾಬಿ 0.41 0.34000 828982735795 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

138 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ. ರವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಬೆೈರಪಪ 81/3 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ನಲ್ಲೂರು
ಸಾಮಾನಯ

ಗುಲಾಬಿ 0.20 0.17030 822757306763 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

139 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮಾದವಯಯ 144/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್
ಸಾಮಾನಯ

ತರಕಾರಿ 0.34 0.21280 330117312708 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

140 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಬಿ.ಎ.ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಬೆೈರಪಪ 91,94/3,131 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಐಬಸಾಪುರ
ಸಾಮಾನಯ

ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1.07 1.55640 978909393092 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

141 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಿ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 105,39,160,112/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ನಲ್ಲೂರು
ಸಾಮಾನಯ

ದಾಳಿಂಬೆ 3.12 0.82435 460908657263 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್, ರ್ೈಟ್ ಫಿೋಲ್ಡ, ಬೆಂಗಳಲರು

142 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ 112 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಗಂಗವಾರಚೌಡ್ಪಪನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಬಿೋನ್ 0.71 0.73000 967583024251 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

143 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎ.ಪಟ್ಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಆಂಜಿನಪಪ 73/5 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಹಂದರಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಗುಲಾಬಿ 0.80 0.57100 396694117980 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

144 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 19/2, ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ನಾಗನಾಯಕನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಗುಲಾಬಿ 0.51 0.40400 751184759314 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

145 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಂಕುಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕಮೊೋರ್ ಚಾಂದ್ 127 ಕಸಬಾ ದೋವನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ತರಕಾರಿ 2.00 1.92000 302375972075 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

146 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 97/p1 ಕುಂದಾಣ್ ದಲಡ್ಡಗ್ಗಲಲ್ೂಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.20 1.19000 417913515662
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

147 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಆರ್.ಎನ್.ರಾಮಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸ.ನಾರಾಯಣ್ಪಪ148 ಕುಂದಾಣ್ ರಾಮನಾಥಪುರ
ಸಾಮಾನಯ

ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.00 1.01000 265307517536
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

148 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಟಿ.ಎಸ್.ಮಾರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಟಿ.ಎಸ್.ಶಾಮಣ್ಣ 25/1, ಕುಂದಾಣ್ ತೈಲ್ಗ್ಗರ
ಸಾಮಾನಯ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.20 1.19000 540616884530
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

149 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್. ನಾಗರಾಜು 60 ಕುಂದಾಣ್ ದಲಡ್ಡಚಿೋಮನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಬಿೋನ್ 1.20 1.19000 258442365387
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

150 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಆರ್.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ರಾಮಯಯ 114 ಕುಂದಾಣ್ ಕಾಮ್ೋನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.00 1.01000 308831001012
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

151 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 100/B3 ಕುಂದಾಣ್ ರಾಮನಾಥಪುರ
ಸಾಮಾನಯ

ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.80 0.82400 764179297691
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

152 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಆರ್.ಕೆ.ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ಕೃಷ್ಣಪಪ 101 ಕುಂದಾಣ್ ರಾಮನಾಥಪುರ
ಸಾಮಾನಯ

ಬಿೋನ್ 1.60 1.55600 364457890190
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

153 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಮುನಿಯಪಪ 159/1,159/2 ಕುಂದಾಣ್ ಕೆಲಯಿರಾ
ಸಾಮಾನಯ

ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.20 1.19000 487912676850
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

154 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಭಗವಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 112/2,112/3 ಕುಂದಾಣ್ ರಾಮನಾಥಪುರ
ಸಾಮಾನಯ

ಬಿೋನ್ 1.00 1.01000 277743864171
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

155 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಂಬುಜಮಮ ಉ: ಆಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪಪ108/2 ಕುಂದಾಣ್ ರಾಮನಾಥಪುರ
ಸಾಮಾನಯ

ನವಿಲ್ುಕೆಲೋಸು 0.85 0.87600 838159210682
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

156 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಆಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದರಪಪ 101/p1-p1 ಕುಂದಾಣ್ ರಾಮನಾಥಪುರ
ಸಾಮಾನಯ

ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.80 0.82400 485107996047
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

157 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ 104/1 ಕುಂದಾಣ್ ತೈಲ್ಗ್ಗರ
ಸಾಮಾನಯ

ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.10 1.10000 660762073234
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

158 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಎಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ149 ವಿಜಯಪುರ ಗ್ಗಲಡ್ುೂಮುದದೋನಹಳಿಳಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.77 0.78400 654087624765 ಸುಜಯ್ ಕಂಪನಿಗ್ಗ

159 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶಿೋತಪಪ 59/3,64/5,64/4,64/3,65 ವಿಜಯಪುರ ಹೆಲಲೋರಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.94 0.53500 919161874505 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

160 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ಣಪಪ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ.ಎಂ 126/5,59/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಬಲದಗ್ಗರ
ಸಾಮಾನಯ

ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1.10 0.54620 880738116566 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

161 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಸ.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುತತಪಪ 219/6,219/2,219/25,219/7,ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಬಲದಗ್ಗರ
ಸಾಮಾನಯ

ಗುಲಾಬಿ 0.68 0.57249 898778117845 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

162 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಪಿ.ಕೆ.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಕಲವಣ್ಣ 5/5, ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಪಾಪನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.28 0.31700 221885049430 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

163 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರಾಜೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಪೂೋರ್ ಚಾಂದ್ ಜೆೈನ್130/2 ಕಸಬಾ ದೋವನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ತರಕಾರಿ 0.21 0.22675 847118655899 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

164 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 146/1,147/2 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್
ಸಾಮಾನಯ

ಬಿೋನ್ 1.20 1.07000 349543956199 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

165 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಸುಬಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ಗುರಪಪ 26/4.26/2.224/13 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕೆಲಟನತವರು
ಸಾಮಾನಯ

ಹುಕೆಲೋಸು 1.00 1.00000 351113952062 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

166 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಕೆ.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸ. ಕೆಂಪಣ್ಣ 79/3,54/1,43/1 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.20 1.10118 379947012747 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

167 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎ. ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 123/p2 ಕುಂದಾಣ್ ರಬಬನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಬದನೆ 1.50 1.38151 775669639348 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

168 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಸ.ಕೆಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ಚನನರಾಯಪಪ 91/2,63/2,95/2 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.10 1.10118 241599388540 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

169 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಬೆೈರಪಪ 311,33/8,68,69,96 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ನಲ್ಲೂರು
ಸಾಮಾನಯ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 2.00 1.92000 976734569332 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

170 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಕೆ.ವಿ.ರಮ್ೋಶ್ ಿ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ವಿೋರಣ್ಣ 59/130/5,30/11,30/10 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ದಲಡ್ಡಕುರುಬರಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.80 0.82459 369829999192 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

171 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಟಿ.ಎಸ್.ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಟಿ.ಎಂ.ಶಾಮಣ್ಣ 79 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.60 1.43056 755150749321 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

172 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಜಿ.ಎಸ್.ಸಂಪಂಗಿಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 34,6/6,8/1 ಕುಂದಾಣ್ ದಲಡ್ಡಗ್ಗಲಲ್ೂಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ

ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.60 1.46537 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

173 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಹನುಮಂತಗೌಡ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 14, ಕುಂದಾಣ್ ಬಿೋರಸಂದರ
ಸಾಮಾನಯ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.50 1.37432 876600683482 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

174 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ
171/4 ಕುಂದಾಣ್ ಜುಟಟನಹಳಿಳ

ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 0.54
0.32941 643898126437

ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ

175 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಗಿಡ್ಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯಪಪ
117

ಕಸಬಾ
ಯಂಬರಹಳಿಳ

ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.80
0.76487 287676427573

ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ

176 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ
70/p20 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ

ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 0.18
0.09623 638648982551

ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹಾರಲೋಹಳಿಳ

177 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ತಿರುಮಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 176/1 ಕುಂದಾಣ್ ತೈಲ್ಗ್ಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.80 0.82000 777704684190

BANK OF INDIA, CANTONMENT 

ST

178 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಅಂಬರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಸೋರಪಪ 51/2 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.31 0.33900 773395250705

BANK OF INDIA, CANTONMENT 

ST



179 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 93/11, ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಚನನಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ಹಲಕೆಲೋಸು 0.65
0.40000

820720327290 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

180 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಗಪಪ 23 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕೆಲಣ್ಗಿನಬೆಲ
ಪ.ಜಾತಿ

ಕೆಲಸು 0.80 0.82000 406798698223 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

181 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಿ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 258 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಗಂಗವಾರಚೌಡ್ಪಪನಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 0.81600 208236133438 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

182 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್.ವಿ.ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟರಾಯಪಪ108/p2,108/p9 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ದಾರಕ್ಷ್ 0.66 0.32000 579917311250 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

183 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟೋಶ್.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಯಪಪ 74 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ದಾರಕ್ಷ್ 1.20 0.43360 635126821595 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

184 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಶಾಯಮಪಪ 61 ವಿಜಯಪುರ ಗಡ್ಡದನಾಗ್ಗೋನಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.80 0.81953 917874432070 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

185 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ 17/1,122/4,72 ವಿಜಯಪುರ ಕೆಲೋರಮಂಗಲ್
ಪ.ಜಾತಿ

ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.90 0.63620 776294700078 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

186 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಆರ್.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 127,139 ವಿಜಯಪುರ ಗ್ಗಲೋಣ್ಲರು
ಪ.ಜಾತಿ

ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.40
0.44500

632450625467 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

187 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಮುನಿಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 80 ಕಸಬಾ ಕೆಂಪತಿಮಮನಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.80
0.78700

450385161698 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

188 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಗಪಪ 23/p6,23 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕೆಲಣ್ಗಿನಬೆಲ
ಪ.ಜಾತಿ

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.80
0.82400

466637358260 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

189 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಅಣೆಣಪಪ 58/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ದೋವನಾಯಕನಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ಗುಲಾಬಿ 0.85
0.57000

715891158217 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

190 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್. ಮುನಿಯಪಪ 23/p16 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕೆಲಣ್ಗಿನಬೆಲ
ಪ.ಜಾತಿ

ಹಲಕೆಲೋಸು 0.80
0.82400

856730064424 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

191 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಯಪಪ 108 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ದಾಳಿಂಬೆ 0.40
0.20750

302799308836 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

192 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್.ವಿ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಿ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರ್ಂಕಟರಾಯಪಪ 108,90/1 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ದಾರಕ್ಷ್ 0.58
0.25550

419021433864 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

193 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 74 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ಸೋಬೆ 0.40
0.20750

895065070720 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

194 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಪಾಪಯಯ 15/11,72,121/1 ವಿಜಯಪುರ ಕೆಲೋರಮಂಗಲ್
ಪ.ಜಾತಿ

ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.69
0.49790

356787410786 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

195 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಚಿಕಕನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಪೂಜಪಪ 36/p13 ಕಸಬಾ ಅಣೆಣೋಶ್ವರ
ಪ.ಜಾತಿ

ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.60 0.82400 443186289745 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

196 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಮುನಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 93.58/6 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಚನನಹಳಿಳ
ಪ.ಜಾತಿ

ಬಿೋನ್ 0.80 0.82400 625158785004 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

197 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ 76/5,36/2 ಕಸಬಾ ಅಣೆಣೋಶ್ವರ
ಪ.ಜಾತಿ

ತರಕಾರಿ 1.20 1.12830 247899015203 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಜೆಪಿ.ನಗರ

198 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಡಿ.ವಿ.ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ
160 ವಿಜಯಪುರ ದಲಡ್ಡತತತಮಂಗಲ್

ಪ.ಪಂಗಡ್ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.40 0.36000
875615367543

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

199 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ತಲೋಟೂಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 5/1,5/4
ಕಸಬಾ

ಸಣೆಣಅಮಾನಿಕೆರ
ಪ.ಪಂಗಡ್ ಶ್ುಂಠಿ 1.00 0.63700

274346719065
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ.

200 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಚಿಕಕ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ
53/p55

ಕಸಬಾ
ಸಾವಕನಹಳಿಳ

ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ 0.48 0.49164
528923696202 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಸಾವಕನಹಳಿಳ

201 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಮಂಜುಳಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ
11/6, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಅಗಲ್ಕೆಲೋಟ

ಪ.ಪಂಗಡ್ ಗುಲಾಬಿ 0.33 0.28099
414749074658

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

202 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಪರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ
2,44/2 ವಿಜಯಪುರ ಕೆಲಂಡ್ಡೋನಹಳಿಳ

ಪ.ಪಂಗಡ್ ದಾರಕ್ಷ್ 0.93 0.27000
844516524230

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

203 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯಪಪ
104/2 ಕುಂದಾಣ್ ಇಲ್ತಲರ

ಪ.ಪಂಗಡ್ .ಬಿೋನ್ 0.57 0.58000
947018879941

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

204 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ
138/7

ಕಸಬಾ
ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ

ಪ.ಪಂಗಡ್ .ಬಿೋನ್ 1.00 1.01000
980842114793

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

205 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಬಿ.ವಿ.ಮಾಚಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಣ್ಚಪಪ
9/1, ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕಕತತತಮಂಗಲ್

ಪ.ಪಂಗಡ್ ಚಂಡ್ುಹಲ 1.19 1.08000
540783537015

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

206 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ 52 ಕುಂದಾಣ್ ಮುದದನಾಯಕನಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂಗಡ್

ನೆೋರಳೆ 1.11
0.33402

600123243947
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

207 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಟಿ.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡತಿಮಮಯಯ 42/1,75/p16 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂಗಡ್ .ಬಿೋನ್ 0.70 0.76349

688833608449
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

208 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಮಲತಿಯ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 22/4,18/10,22/8,39/23 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂಗಡ್

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.58 0.61700 572471462482
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

209 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ಹನುಮಪಪ 1/2,43/1,55/1 ಕುಂದಾಣ್ ಸಲಣೆಣೋನಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂಗಡ್

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.00 0.91700 985266464062
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

210 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಿಳಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕನಾಗಪಪ 145/1 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂಗಡ್

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 0.80 0.82400 232028473885
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

211 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ತಿರುಮಳಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 55/4,60,50 ಕುಂದಾಣ್ ಸಲಣೆಣೋನಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂಗಡ್

ಆಲ್ಲಗಡ್ಡಡ 1.00 1.01000 514786475683
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

212 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಓಬಳಪಪ
139 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಜೆಲನನಹಳಿಳ

ಪ.ಪಂಗಡ್ ಗುಲಾಬಿ 1.00
0.72000 908717799511

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

213 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆರ್.ಎ.ಮುನೆೋಗೌಡ್ 136 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಜೆಲನನಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂಗಡ್

ದಾರಕ್ಷ್ 1.00 0.37800 662429018348
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

214 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಎನ್. ನಾರಾಯಸಾವಮ ಬಿನ್ ಟಿ.ನಾಗಪಪ 11/1, ವಿಜಯಪುರ ಕೆಲಕಕರಪಡಿಯಾ
ಪ.ಪಂಗಡ್

ಗುಲಾಬಿ 0.65 0.32310 493509818695
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

215 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಅಣೆಣಪಪ 1,56 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕೆಲಂಡ್ಡೋನಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂಗಡ್

ತರಕಾರಿ 0.50 0.54600 645128322023
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

216 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಅಣೆಣಪಪ 1,52 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕೆಲಂಡ್ಡೋನಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂಗಡ್

ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.57 0.57600 354371277943
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

217 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಅಣೆಣಪಪ 01, ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕೆಲಂಡ್ಡೋನಹಳಿಳ
ಪ.ಪಂಗಡ್

ತರಕಾರಿ 0.30 0.25545 292921234989
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕಟಲರೋಲಮಂಟ್ ಎಸ್.ಟಿ ಮಾಕ್ ಯ ರಲೋಟ್ ಬಾರಂಚ್

218 ಪರ.ಮಂ.ಕೃ.ಸ.ಯೋಜನೆ(PMKSY) ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ರಾಮಯಯ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ
22/4,103/2 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ

ಪ.ಪಂಗಡ್ ಚಂಡ್ುಹಲ 0.96
0.88740 886852980521

ಆಕಿ್ಸ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

219 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಎಂ.ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 9 ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕಕತತತಮಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.80 0.22240 754419281034 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ
220 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಎನ್.ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪರಡಿಡ 234 ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.76 0.19456 635986698509 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ
221 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕೆ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಮುನಿಕೆಂಪಯಯ 27/2 ವಿಜಯಪುರ ಕೆಲೋರಮಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 1.20 0.33360 873940672046 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್,



222 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ.ರ್ಂಕಟಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 40 ವಿಜಯಪುರ ಬುಳಳಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.97 0.24832 322607632697 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

223 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಮುನಿಯಪಪ 9/9 ವಿಜಯಪುರ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.70 0.17920 522429964572

224 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್ಪಪ 87/1 ಕುಂದಾಣ್ ತೈಲ್ಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.78 0.21684 437158705215 ಕಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೋವನಹಳಿಳ
225 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಪಾವಯತಮಮ 84/2 ಕುಂದಾಣ್ ತೈಲ್ಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 1.00 0.25550 672604819781 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ

226 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು 26/1 ಕುಂದಾಣ್ ಆಲ್ಲರುದುದದನಹ
ಳಿಳ

ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.55 0.14080 279637157777

227 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮುನಿಯಪಪ 23/1 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಚಿಕಕನಹೆಲಸಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 1.10 0.28160 223683365670 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

228 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ದಲಡ್ಡಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 78/1,77/3,84/1 ಕುಂದಾಣ್ ಕಾಮ್ೋನಹಳಿಳ
ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.90 0.09000

229 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೋಗೌಡ್ 101 ಕುಂದಾಣ್ ಕಾರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 1.00 0.10000

230 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡ್ಪಪ 141,26 ವಿಜಯಪುರ ಇರಿಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 1.00 0.25600 931546675646 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೋವನಹಳಿಳ
231 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕೆ.ಆನಂದ ಬಿನ್ ಕಾಟೋರಪಪ 4,106,109/1,109/1 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 1.36 0.34816 828712349205 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ
232 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನೆೋಗೌಡ್ 136 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಹರಳಲರು ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.80 0.20480 662429018348 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ
233 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಟಿ.ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣ 24/2,54/11 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಚಿೋಮಾಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.55 0.14080 320694746618 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್
234 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 26/1, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಬಿದಲ್ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.92 0.23552 262011894920 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ
235 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಬೆೈರಪಪ 89/1 ವಿಜಯಪುರ ಚ.ರಾ.ಪಟಟನ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.40 0.11120 234213667609  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ , ದೋವನಹಳಿಳ
236 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಮುನಿನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 44/2 ವಿಜಯಪುರ ಮಲೂೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.30 0.07680 542423598866 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವಹಳಿಳ
237 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಎನ್. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪರಡ್ಡ 24/1,24/2 ವಿಜಯಪುರ ರಂಗನಾಥಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.70 0.19460 443313176656 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ

238 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 3 ಕುಂದಾಣ್ ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.20 0.05568 828194242389 ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಾಜಘಟಟ

239 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಾಣಿಕಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಡಿ.ರಾಜಣ್ಣ 24 ಕುಂದಾಣ್ ಮಂಡಿಬೆಲ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 1.00 0.25650 731673214873 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್, ದಲಡ್ಡಬಳಾಳಪುರ
240 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಜಿೋಯಪಪ 13/2,8/2p1 ವಿಜಯಪುರ ರಲೋಡ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.33 0.08448 853104064118 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸ ಬಾಯಂಕ್, ಬಿಜಜವಾರ
241 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಪಪ 52 ವಿಜಯಪುರ ದಲಡ್ಡತತತಮಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.52 0.05120 431683422460 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ
242 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮುನಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ವರದಪಪ 144/1 ವಿಜಯಪುರ ರ್ಂಕಟಗಿರಿಕೆಲಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.21 0.05560 873317508536 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ
243 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಸಲಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಲಕಕಪಪ 47 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.20 0.05560 598364262825 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ
244 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಸ.ಎಸ್.ಪಿಳೆಳೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 141/4,141/3,141/2 ವಿಜಯಪುರ ಹೆಲಲೋರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.40 0.11120 567880367770 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ
245 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಚಿಕಕಮುನಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ.ರಾಮಣ್ಣ 19/1, ವಿಜಯಪುರ ಹೆಲಲೋರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.20 0.05560 705129693000 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ
246 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಜಿ.ಕೆಂಪಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಎನ್.ಪಿ.ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ 14/2,16/3,16/2 ವಿಜಯಪುರ ಇರಿಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.60 0.16680 605764827082 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ
247 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಸ.ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹುಚಚಪಪ 20/5,21/2 ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.40 0.11120 416205906334 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ
248 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿೋಣಾ.ಆರ.ಕೆ ಕೆಲೋಂ ನಾಗ್ಗೋಶ್ ಿ್ 30/2 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.40 0.10240 904280611153 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್, ನಲ್ಲೂರು
249 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 145/3 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಹಾಯಡಾಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.52 0.13312 877914919101 ಆಂಧ ರ ಬಾಯಂಕ್, ಸಂಗಹಳಿಳ
250 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ. ಚನನಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 3,24/1 ವಿಜಯಪುರ ಹೆಲಸಹುಡ್ಯ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.40 0.25600 573844480571 HDFC Bank, Devanahalli

251 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತ. ಭಾಗಯಮಮ ಕುಂದಾಣ್ ಕಾರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.05082 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ
252 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಕುಂದಾಣ್ ಕುಂದಾಣ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.05082 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕುಂದಾಣ್

253 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚನನಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.03388 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಖ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸಾದಹಳಿಳ

254 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್ ಕುಂದಾಣ್ ಕಾರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.06776 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ
255 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಕಸಬಾ ದೋವನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.05082 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ
256 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಡಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಕುಂದಾಣ್ ಇರಿಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.08470 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ
257 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಂ. ರಾಜಣ್ಣ ಕುಂದಾಣ್ ಇರಿಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.05082 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆಲೋಯಿರಾ

258 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಲ್.ಕೃಷ್ಣಪಪ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.06776 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಖ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಜಯಪುರ

259 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಕರಗಮಮ ಕಸಬಾ ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.06776 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ
260 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಎ.ರಾಜಣ್ಣ ಕಸಬಾ ದೋವನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.06776 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ.

261 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟಶಾಮ ಕಸಬಾ ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.0338 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ
262 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ರಡಿಡ ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.6776 ಕೆಲೋಟಕ್ ಮಹಿೋಂದರ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ
263 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 1ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ವಿಜಯಪುರ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ ಬೆಳೆ 0.0338 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನಾರಾಯಣ್ಪುರ

264 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಹೆಲನೆನೋಗೌಡ್ ಬಿನಿಿ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 12/1, ವಿಜಯಪುರ ಧಮಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.48 0.04065 446776954898 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

265 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ 407/5 ವಿಜಯಪುರ ವಿಜಯಪುರ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.8 0.06776 764261227356 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

266 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಸಲಣ್ಣಪಪ 90/2,149/2 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಹಾಯಡಾಳ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

1.4 0.10260 849888405688 Canara Bank, Yaliyur

267 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪಿ.ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 9/2,9/3,8/1 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.6 0.05082 Canara Bank, Devanahlli

268 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಂ.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್
ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್

ಸಾಮಾನಯ

ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.6 0.05568

269 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರವಿ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್
ಕಗೂಹಳಿಳ

ಸಾಮಾನಯ

ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.33 0.03062

270 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಂ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 12/2,15/1,12/1 ವಿಜಯಪುರ ಹೆಲಸಹುಡ್ಯ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.42 0.03557 588854271770 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಖ್, ಆವತಿ

271 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಎನ್.ಕೆಂಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ. ಕೆಂಪಣ್ಣ 56/1,52/5 ವಿಜಯಪುರ ಗ್ಗಲಲ್ೂಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.65 0.05505 343710907288 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

272 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜಾರಡಿಡ 86 ವಿಜಯಪುರ ಗ್ಗಲಲ್ೂಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

1.2 0.10164 575740892002 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನಾರಾಯಣ್ಪುರ

273 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ.ನಾಗ್ಗೋಶ್ ಿ್ ಬಿನ್ ಎನ್. ಕೃಷ್ಣಪಪ 219 ವಿಜಯಪುರ ಕೆಲೋರಮಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.7 0.05922 423436540585 ಫಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್, ಚಿಕಕಬಳಾಳಪುರ

274 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 52/2 ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕಕತತತಮಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.26 0.02412 740778433384 ಫೆಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ



275 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಆಂಜಿನಪಪ.ವಿ.ಎ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯಣ್ಣ 42/2 ವಿಜಯಪುರ ಚಿಕಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.8 0.07416 424238733697 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

276 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಬಚಚಪಪ 45/2 ವಿಜಯಪುರ ಕೆಲೋರಮಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.47 0.04357 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹಾರಲೋಹಳಿಳ

277 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಸ್.ಪರಕಾಶ್ ಿ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 129/2 ವಿಜಯಪುರ ಬುಳಳಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.2 0.01694 919641480701 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ

278 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಿ.ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ 50/3ಪಿ2 ವಿಜಯಪುರ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.8 0.06776 484260946524 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಜಯಪುರ

279 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬೆೈರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 13/2 ವಿಜಯಪುರ ಕೆಲೋರಮಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ
ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.5 0.04634 887297676244 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ

280 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ.ಎಂ. ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 42/2,43/2

ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್
ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ

ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.94

0.07961

672140020704

ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

281 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)

ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಆರ್. ವಿ.ಕೆಲಂಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 52/1,52/2,51/1,51/2,133/2,

ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್
ಜೆಲನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ

ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.6

0.05082

486259689170

ದೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಲದಗ್ಗರ

282 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)

ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರವಿಶ್ಂಕರ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲಣ್ಣಪಪ 9/1

ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್
ಹಾಯಡಾಳ ಸಾಮಾನಯ

ದಾರಕ್ಷ್ 2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣೆ

0.9

0.07623

442117048512

ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಜಯಪುರ
283 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ, 90,67/2 ಕುಂದಾಣ್ ಆಲ್ಲರುದುದದನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.20000 488184972864 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ
284 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ, 178 ಕುಂದಾಣ್ ತೈಲ್ಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.20000 625438857321 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ
285 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ನಾಗಪಪ 48/4,48/3,48/2 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಾಯಮೊಯೋಟಲ 0.50 0.10000 845685830923 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್, ಬಲದಗ್ಗರ
286 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ನಾಗಪಪ 55/1,55/3 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.50 0.10000 273973831305 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್, ಬಲದಗ್ಗರ
287 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 178 ಕುಂದಾಣ್ ತೈಲ್ಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಯಮೊಯೋಟಲ 1.00 0.20000 625438857321 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ

288 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ. ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡವಿೋರಪಪ 36/p2 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಹರಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.70 0.14000 609732565554 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ

289 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ. ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 90,67/2 ಕುಂದಾಣ್ ಆಲ್ಲರುದುದದನಹ
ಳಿಳ

ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.93 0.18600 488184972864 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ

290 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ. ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗರಪಪ 34/p4 ಕುಂದಾಣ್ ಚಿಕಕನಹೆಲಸಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಾಯಮೊಯೋಟಲ 0.70 0.14000 843415018973 ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಾಜಘಟಟ

291 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಆನಂದ್ 134 ಕಸಬಾ ಅಣೆಣೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 0.20000 361691946355 ದೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

292 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ 75 ವಿಜಯಪುರ ಗಡ್ಡದನಾಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸಲೋರೋಕಾಯಿ 0.40 0.08000 574192952199 State Bank of India, Vijayapura

293 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಮುನಿಜೆಲೋಗಪಪ
43/4,43/5,43/6,36/2,49/

5
ವಿಜಯಪುರ ಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಾಯಮೊಯೋಟಲ 0.40 0.08000 597482449270 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

294 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಎಂ.ರಾಜೆೋಶ್ ಿ್ 10 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಚಿೋಮಾಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಯಮೊಯೋಟಲ 1.00 0.20000 264699496323 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆಲೋಯಿರಾ
295 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) AEP ಹೆೈಬಿರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ.ಚಿಕಕವಿೋರಪಪ 11/4 ವಿಜಯಪುರ ಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಾಯಮೊಯೋಟಲ 0.20 0.04000 708361780459 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

296 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋ.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ 74 ಕಸಬಾ ಯತಿಯಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.00 0.16000 294574780752 ಕೆನಾರಾ ಬಾಯಂಕ್,

297 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋ.ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 12 ಕಸಬಾ ಅಣಿಘಟಟ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.00 0.16000 603447655100 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಸಾವಕನಹಳಿಳ

298 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋಮತಿ.ಗೌರಮಮ ಬಿನ್ ಗ್ಗಲೋವಿಂದಪಪ 65 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಬಿದಲ್ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.00 0.16000 416810332875 ದೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ನಲ್ಲೂರು

299 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋ.ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬೆೈರಪಪ 19/1 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಚ.ರಾ.ಪಟಟನ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.00 0.16000 716437870908 ದೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ನಲ್ಲೂರು

300 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ 69/4 ಕಸಬಾ ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.90 0.09000 351513736308 ಸಂಢಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

301 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP)
ಶಿರೋ.ದಲಡ್ಡಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ, 

ಕಾಮ್ೋನಹಳಿಳ 78/1,77/3, 84/1 ಕುಂದಾಣ್ ಕಾಮ್ೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.90 0.09000 991800539466 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ

302 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP)
ಶಿರೋ.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಮತೋಗೌಡ್, 

ದಲಡ್ಡಗ್ಗಲಲ್ೂಹಳಿಳ 101 ಕುಂದಾಣ್ ದಲಡ್ಡಗ್ಗಲಲ್ೂಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1.00 0.10000 474140015775 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆಲಯಿರಾ

303 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋಮತಿ. ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆಂಜಿನಪಪ 42/4 ಕುಂದಾಣ್ ಪಂಡಿತಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡ್ುಹಲ 1.00 0.16000 376705796554 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆಲಯಿರಾ

304 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋ. ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 89/1 ಕುಂದಾಣ್ ನರಗನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.00 0.16000 367387677118 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆಲಯಿರಾ

305 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP)
ಶಿರೋಮತಿ.ಆಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದರಪಪ, 

ರಾಮನಾಥಪುರ
101/p1 ಕುಂದಾಣ್ ರಾಮನಾಥಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 1.00 0.10000 485107996047 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆಲಯಿರಾ

306 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋ. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 15/6 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಮಲೂೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.27 0.16200 792739464663 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ

307 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋಮತಿ. ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಜಿ.ಗಣೆೋಶ್ಪಪ 163/1 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಬಲದಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.24000 846064367561 ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಾಜಘಟಟ

308 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರ. ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 62/15 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.24000 886852980521 Axis Bank, Devanahalli

309 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋ. ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 102/3 ಕುಂದಾಣ್ ಯಂಬರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.24000 960534182200 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ

310 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋ. ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕತಿರುಮಳಪಪ 79, ಕಸಬಾ ದೋವನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.24000 805373770847 IDBI Bank, Devanahalli

311 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋಮತಿ. ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಪಿಳಳಪಪ 16/2, ಕಸಬಾ ಶಟಟೋರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.12000
475732721036

ಸಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಾಜಘಟಟ

312 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟಪಪ 31/6,28/4,28/2 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಬಿದಲ್ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.50 0.18750 283020089085 ಸಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಾಜಘಟಟ

313 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋಮತಿ. ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್. ಕೃಷ್ಣಪಪ 28/2, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಪೂೋಲ್ನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.50 0.18750
3825101002595

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆಲಯಿರಾ

314 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋ. ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ 2/9, ಕುಂದಾಣ್ ಚಪಪರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.15000
903303844505

ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರಾಜಘಟಟ

315 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಬಿಡಿಹಲ ಪರದೋಶ್(AEP) ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪಪ 32/p16 ಕುಂದಾಣ್ ಅಣೆಣೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.22500 341203754491 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್, ದೋವನಹಳಿಳ
316 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) TC ಬಾಳೆ ಶಿರ. ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ರಲದದಮಮ ಬಿನ್ ಸುರೋಂದರ ರಲದದಮಮ273 ಕುಂದಾಣ್ ಆಲ್ಲರುದುದದನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.61200 882211912068

317 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) TC ಬಾಳೆ ಶಿರ. ಚೋತನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 136 ಕುಂದಾಣ್ ಆಲ್ಲರುದುದದನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 0.24480 642104455712



318 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋಮತಿ.ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವ್ 16/1 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 0.20 0.03200 384581734157 ದೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಲದಗ್ಗರ

319 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಮಹದೋವ್ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ 13/9 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.30 0.04800 320726308399 ದೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಲದಗ್ಗರ
320 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಸುಪಿರೋತ್ ಬಿನ್ ಸಲಣ್ಣಪಪ 15/1,15/2,15/3,15/4 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.50 0.08000 776591309930 ದೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಲದಗ್ಗರ
321 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಕಾಟೋರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿೋರಪಪ 19/2,19/3,6/4 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.40 0.06400 429633928128 ದೋನಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಲದಗ್ಗರ

322 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ವಿ.ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಶಾಮಪಪ 19/1,16/4,16/3,20/3 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.50 0.08000 456850622171 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮ್ೈಸಲರು, ಬಲದಗ್ಗರ

323 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಕೆ.ಆನಂದ ಬಿನ್ ಕಾಟೋರಪಪ 109/2,109/1,106,4 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.55 0.08000 828712349205 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ
324 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋಮತಿ.ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 42/2 ಕುಂದಾಣ್ ಚಿಕೆಲಕೋಬನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.00 0.11760 950084326678 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ
325 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಅಶ್ವಥನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ 68/2 ಕುಂದಾಣ್ ಬೆೈರದೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1.00 0.16000 472009344272 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

326 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಅಪಪಯಯಣ್ಣ 55 ಕಸಬಾ ಯತಿಯಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.80 0.12800 462220974041 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

327 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ರಡ್ಡಪಪ 49/1C,49/1A ಕಸಬಾ ದಾಸರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 0.11760 779459541606 ಕಾರ್ೋರಿ ಕಲ್ಪತರು ಗಾರಮೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ

328 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ 154/3 ಕಸಬಾ ಸಾವಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.30 0.04800 506802152448 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಸಾವಕನಹಳಿಳ

329 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ 53/B17 ಕಸಬಾ ಸಾವಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.12800 749178099714 ಆಯಕಿ್ಸ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

330 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 1/2 ವಿಜಯಪುರ ಮಂಡಿಬೆಲ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.40 0.06400 773073353582 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಜಯಪುರ

331 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಚನನರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಯಪಪ 5/4 ವಿಜಯಪುರ ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.20 0.03200 912203325774 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

332 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಮುನಿಶಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಲ್ೂಪಪ 10/1 ವಿಜಯಪುರ ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.40 0.06400 755646804015 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

333 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಮಂಜುನಾಥ 20/3,14/7 ವಿಜಯಪುರ ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.20 0.03200 279866623914 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

334 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಎಂ.ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ 156 ವಿಜಯಪುರ ರಂಗನಾಥಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.40 0.05027 498981185642 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಜಯಪುರ

335 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋಮತಿ.ಎಂ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ 18/1,19/1 ವಿಜಯಪುರ ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.40 0.06400 962514797525 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

336 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 37 ಕಸಬಾ ಗ್ಗಲಳೆಲಳೋಬನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.06400 279989156223 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

337 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾೂಸಟಕ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುತಲತರು ಮುನಿಶಾಮಪಪ 11/4 ಕುಂದಾಣ್ ಕಾರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 0.40 0.06400 382520693105 IDBI ಬಾಯಂಕ್, ದವನಹಳಿಳ

338 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಕೃಷಿ ಪರಯೋಗ ಶಾಲ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ.ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋ. ರಾಮಯಯ 60/3 ಕುಂದಾಣ್ ಲಂಗಧಿೋರಗ್ಗಲಲ್ೂಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.00 85.50844 ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

339 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ.ವಿ.ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 166,92/2,92/3 ವಿಜಯಪುರ ಮಂಡಿಬೆಲ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 

ಬೆಳೆ
1.8 0.75000 533731824679

ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಜಯಪುರ

340 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಆನಂದ. ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಟೋರಪಪ 4,106,109/1,109/2 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 

ಬೆಳೆ
1.36 1.00000 828712349205

ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಲದಗ್ಗರ

341 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 43,40/2 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಬಾಲೋಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ

1.38 0.75000 259864951423 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

342 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರ. ಮುನೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 37/1,27/2,34/2,5/3 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ

1.13 0.75000 836060514437 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್, ನಲ್ಲೂರು

343 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋಮತಿ. ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟಪಪ 37 ವಿಜಯಪುರ ರಲೋಡ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ

0.93 0.75000 993345945983 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನಾರಾಯಣ್ಪುರ

344 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಎನ್.ಬಿ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 33/5 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ನಲ್ೂಪಪನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ

0.4 0.75000 784632019868 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮೋಣ್ ಬಾಯಂಕ, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್

345 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 157,170/6,103 ವಿಜಯಪುರ ದಲಡ್ಡತತತಮಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ

1.5 0.75000 665227749583 ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

346 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ.ಎ.ಎನ್.ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ್ಪಪ30 ಕುಂದಾಣ್ ಅರದೋಶ್ನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ

0.79 0.75000 781921687154 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್. ಅರದೋಶ್ನಹಳಿಳ

347 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಸ.ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಗಂಧಮಪಪ 102/3,102/2,80/2,20/5,19/1ವಿಜಯಪುರ ರ್ಂಕಟಗಿರಿಕೆಲಟ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ

0.45 1.00000 614464176769 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್, ರ್ಂಕಟಗಿರಿಕೆಲೋಟ

348 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋಮತಿ. ಮುನಿರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ಸಾವಮ 13/2, ಕುಂದಾಣ್ ಜುಟಟನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ

0.41 1.00000

349 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಿ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 53 ಕುಂದಾಣ್ ಸಾವಕನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ

0.8 1.00000 971141870014 ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

350 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ 6/A ಕುಂದಾಣ್ ಚಿಕಕನಹೆಲಸಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ
ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ 0.36 1.00000

351 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಯರಪಪ 85/1A
ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ

ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ 0.58 1.00000

352 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ.ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪಯಯ 26,25,117,34/1,29/1,27/1ವಿಜಯಪುರ ಹೆಲಲೋರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ

0.84 1.00000 663153850883 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ

353 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಮನಿಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್.ಎಂ.ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 35/3 ವಿಜಯಪುರ ಹೆಲಲೋರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ & ಹಲ 
ಬೆಳೆ

0.65 1.00000 441059247713 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ

354 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿರೋ.ಕೆ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 39,160 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಬಾಲೋಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.16 0.75000 1.29201E+14 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್, ರ್ೈಟ್ ಪಿೋಲ್ಡ

355 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿರ. ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ರಲದದಮಮ ಬಿನ್ ಸುರೋಂದರ ರಲದದಮಮ273 ಕುಂದಾಣ್ ಆಲ್ಲರುದುದದನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ
1.60 

(21*21*3mtr) 

1200q.m

0.75000 882211912068 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಸಹಕಾರ ನಗರ, ಬೆಂಗಳಲರು

356 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಸಾಮಲಹಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿರೋ. ಸಂಜನಾ ಸಾಮಲಹಿಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಸಂಘ 142/2,143 ಕುಂದಾಣ್ ತೈಲ್ಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 8000ಘ.ಮೋ 5.32000 12191100045076ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ

357 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ 21/4,22/5,24/1 ವಿಜಯಪುರ ಇರಿಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ
1.82, 

20*20*3ಮೋ
0.75000 863106234907

ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, 

ಚಿಕಕಬಳಾಳಪುರ

358 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್  ನಿಮಾಯಣ್
ಶಿರೋ. ಭಾಗಯಶಿರೋ ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಸಂಘ 
(ಆರ್.ಶಿರೋನಿವಾಸರಾಜು & ಎನ್.ಆರ್.ರಾಜು)

38,39 ಕಸಬಾ ಬಲದಹಾಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ
4.00, 

3600ಘ.ಮೋ
2.37000 583195029258 ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

359 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್  ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 64 ವಿಜಯಪುರ ಚನನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ
0.75, 

5*5*3ಮೋ
0.42000

360 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ (ಕಾಯಪಿ್ಕಂ) ಶಿರೋ. ಬಿ.ಕೆ.ರಮ್ೋಶ್ ಿ್ ಬಿನ್ ಸ.ಕೆಂಪಣ್ಣ 45/1 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಬಿೋಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
0.47, 

2000ಚ.ಮೋ
8.42000 590557787568 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

361 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ. ಸರಸವತಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋವರಾಜ್ 179 ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಹಾಯಡಾಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ
0.70 

(9*6*3ಮೋ)
2.00000 ~ ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಯಲಯಲರು

362 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ. ಎ.ಶಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯಣ್ಣ 74/2,80/2,61 ವಿಜಯಪುರ ಗಡ್ಡದನಾಗ್ಗೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ
2.20 

(9*6*3ಮೋ)
2.00000 879400591603 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ



363 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ. ಡಿ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಿ್ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ 30 ಕುಂದಾಣ್ ಬಚಚಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ
0.80, 

(9*6*3ಮೋ)
2.00000 926403660120 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ

364 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ. ಅಬೆಲೋಳಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 26/2, ಚನನರಾಯಪಟಟಣ್ ಯಲಯಲರು ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ
1.30, 

9*6*3ಮೋ
2.00000 476188911887 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ವಿಜಯಪುರ

365 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 36/2 ಕಸಬಾ ಅಣೆಣೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.40 2.00000 247899015203 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

366 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM) ಶಿೋಥಲ್ವಾಹನ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್.ಪಿ.ಚಂದರಶೋಖರ್, ಬಿನ್ ಎಂ.ಪಿಳಳಪಪ 78/3 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.70 3.86750 649220177674 ಫಡ್ರಲ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

367 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಈರಪಪ ಲೋಟ್. ಚಿಕಕಗಂದಮಪಪ 102/2,102/3 ವಿಜಯಪುರ ರ್ಂಕಟಗಿರಿಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.16 - - -

368 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಮರಿತಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ಬಚಚೋಗೌಡ್ 63 ವಿಜಯಪುರ ಗ್ಗಲ.ಮುದದೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.96 - - -

369 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಜಿ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ63/1 ವಿಜಯಪುರ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.27 - - -

370 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ತಿಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್. ಪಾಪನಯೋಯಿ 3, ಕಸಬಾ ಕುರುಬರಕುಂಟ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.20 - - -

371 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ತಿರುಕಪಪ 55/1,148/6,16,33/4 ಕಸಬಾ ಸಾವಕನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.20 - - -

372 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯಪಪ 51/19,51/9,64/3 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.60 - - -

373 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ರ್ೈ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 108.85,86 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.20 - - -

374 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಹೆಚ್.ಸ.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬೆೈರಪಪ 97 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಪಾಪನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.17 - - -

375 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಎಂ. ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಪೋಟ ಮಾರಪಪ 27,30 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಪಾಪನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.84 - - -

376 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಎಂ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ನಂಜಪಪ 27/3, ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಪಾಪನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.54 - - -

377 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 27/1, ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಪಾಪನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.43 - - -

378 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ 43/2 ಕುಂದಾಣ್ ಚಿನನಕೆಂಪನಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.43 - - -

379 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಮುನಿಜೆಲಗಪಪ ಬಿನ್ ಮದಲದರಪಪ 48/1,38/2 ವಿಜಯಪುರ ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.06 - - -

380 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಕೆ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಯಪಪ 44/2 ವಿಜಯಪುರ ರಂಗನಾಥಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.11 - - -

381 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ 44/1 ವಿಜಯಪುರ ರಂಗನಾಥಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.84 - - -

382 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕಮುನಿಶಾಮಪಪ 17 ಕಸಬಾ ಬೆೈಚಾಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.54 - - -

383 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 82 ವಿಜಯಪುರ ಬಿಜಜವಾರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.41 - - -

384 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಸುಧಿೋದರಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮತಯಯ 59/3 ವಿಜಯಪುರ ಗ್ಗಲೋಣ್ಲರು ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.46 - - -

385 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ಮುನಿರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್. ರ್ಂಕಟೋಶ್ 192 ಕಸಬಾ ಗ್ಗಲೋಕರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.40 - - -

386 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರ. ಮುನಿಯಪಪ.ಜಿ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಗಂಗಪಪ 118 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಚಿೋಮಾಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.22 - - -

387 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್. ಮುನಿಕದರಪಪ 2/p21 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.03 - - -

388 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್. ಆಂಜಿನಪಪ 65/6 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.04 - - -

389 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಸ.ಬಿ.ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಬೆೈರಪಪ 9928/4 ವಿಜಯಪುರ ದಂಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.27 - - -

390 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ನಂಜುಂಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಯಯ 65/1 ವಿಜಯಪುರ ಗ್ಗಲೋಣ್ಲರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.40 - - -

391 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಚನನಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 26/1 ವಿಜಯಪುರ ಹಾರಲೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.03 - - -

392 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಹೆಚ್.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 26/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಬಿೋಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.92 - - -

393 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಗ್ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 59 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಬಿೋಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.55 - - -

394 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಮಂಜುನಾಥ.ಜಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಸ.ವಿ.ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯ97/2 ಕಸಬಾ ಉದಯಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.50 - - -

395 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಡಿ.ಕೆ.ಚಂದರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಡಿ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ 78/1 ವಿಜಯಪುರ ದಂಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.76 - - -

396 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ಂಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್.ರಂಗಣ್ಣ 30/5.30/4.30/11.31.59/

1
ಕಸಬಾ ಬಿದಲ್ಲರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.41 - - -

397 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಕೆ.ವಿ.ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ವಿೋರಣ್ಣ 28/5.29 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ದಲಡ್ಡಕುರುಬರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.27 - - -

398 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಸ.ಎಂ.ಬಸರ್ೋಗೌಢ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 28/4.55/2.34/11 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಚಿೋಮಾಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.41 - - -

399 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
Mango & Vegetable Special 

ವಿತರಣೆ
ಶಿರೋ. ಶ್ಂಕರ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಾಯಮಣ್ಣ 42/1B ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕಗೆಲ್ಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.93 - - -

400 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿಶಾಮಪಪ 141/4 ಕಸಬಾ ಅಕುಕಪೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.26 - 285612399375 -

401 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಲಕಲ್ ರಾಮಯಯ 100/1A ಕಸಬಾ ಅಣೆಣೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.20 - 453040205192 -

402 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಬಿ.ಎನ್.ವಿಧ ಾಯಧರ ಬಿನ್ ಎನ್.ಎಸ್.ಬಿದಲ್ಲರು 55/1 ಕುಂದಾಣ್ ಮುದದನಾಯಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.83 - 409019367806 -

403 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಚಿಕಕಶಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಿ.ಮುನಿಶಾಯಮಪಪ 26/2 ಕಸಬಾ ಅಣೆಣೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.50 - 350874784340 -



404 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಲಣ್ಣಪಪ 250/4 ಕಸಬಾ ದೋವನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.30 - 678937183458 -

405 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಸ.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕಕಮುನಿಸಲಣ್ಣಪಪ 21/2 ವಿಜಯಪುರ ಗ್ಗಲಲ್ೂಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.41 - 725459857359 -

406 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಬಿ.ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 93/2,18/2 ಕಸಬಾ ಯಂಬರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.45 - 826570708662 -

407 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಬಿ.ಸ.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಿಪಪ 18/1,19/5 ಕಸಬಾ ಬೆೈಚಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.62 - 391367791646 -

408 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 18/5 ಕಸಬಾ ಬೆೈಚಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.15 - 535002567759 -

409 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಹನುಮ್ೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಆಂಜಿನಪಪ 76 ಕುಂದಾಣ್ ಅರುವನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.86 - 830996710921 -

410 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 97/2 ಕಸಬಾ ಅಣೆಣೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.48 - 950573801824 -

411 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಸೋತಪಪ 18/13 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಜೆಲನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.16 - 336937528121 -

412 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಮಾಂಜಿನಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಸೋತಪಪ 18/14 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಜೆಲನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.16 - 520106009554 -

413 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕೆ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಕೆಂಪಣ್ಣ 68/p49 ವಿಜಯಪುರ ರಂಗನಾಥಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.60 - 639409919299 -

414 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ.ವಿಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್.ಕೆಂಪಣ್ಣ 213,68/p26 ವಿಜಯಪುರ ರಂಗನಾಥಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.85 - 999148400934 -

415 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಗ್ಗಲೋಪಾಲ್.ಸ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 5,27/2 ವಿಜಯಪುರ ನಾಋಆಯಣ್ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.20 - 983333283815 -

416 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಗೌರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 8/1,7/1 ವಿಜಯಪುರ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.75 - 394543851204 -

417 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಜಿ.ನಾಗರಾ ಬಿನ್ ಪ.ಗುಂಡ್ಪಪ 65 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ದೋವನಾಯಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.37 - 392423102330 -

418 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮುನಿಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 44/2 ಕಸಬಾ ಸಣ್ಣಅಮಾನಿಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.70 - 272012334244 -

419 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಗ್ಗಲೋಪಾಲ್ಪಪ 77/1,58 ವಿಜಯಪುರ ಜಿ. ಹೆಲಸಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.80 - 358423967750 -

420 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಜಿ.ಪಿ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಿಳಳಪಪಯಯ 39/7 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಗ್ಗಲೋಪಸಂದರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.29 - 873863674003 -

421 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ೈ.ಎಂ.ಶಿರೋರಾಮ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮುನಿಚನನಪಪ 74/8,73/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಯಲಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.82 - 807205809790 -

422 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕೆ.ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 48,119/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಹಾಯಡಾಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.07 - 813032295527 -

423 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಪಿಳಳಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 42/2 ಕಸಬಾ ಸಣ್ಣಅಮಾನಿಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.36 - 860392051762 -

424 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 43/3,39/3 ಕುಂದಾಣ್ ಸಲೋಲ್ಲರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.21 - 680115731165 -

425 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಚನನಪಪ 222/5 ಕಸಬಾ ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.43 - 524888268510 -

426 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶ್ ್ರೋ.ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಕಣಿಯಪಪ 44/1 ಕಸಬಾ ಸಣ್ಣಅಮಾನಿಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.17 - 836132414659 -

427 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 45/1 ಕಸಬಾ ಸಣ್ಣಅಮಾನಿಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.81 - 240956038539 -

428 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 14/4,14/3 ಕಸಬಾ ಚಿಕಕಸಣೆಣ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.20 - 858693972670 -

429 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶ್ ್ರೋ.ವಿ.ಪರಕಾಶ್ ಿ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ರ್ಂಕಟಪಪ 6/1, ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ನಲ್ೂಪಪನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.42 - 545432224053 -

430 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಡಿ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 22/2, ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ದನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.99 - ~ -

431 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಚೌಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಬಚಚಣ್ಣ 209/2A ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಸಲೋಮತತನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.00 - ~ -

432 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಆನಂದ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 97/2 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಯಲಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.80 - ~ -

433 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಎ.ಮುನಿಶಾಮಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 207 ಕಸಬಾ ಸಣ್ಣಅಮಾನಿಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.20 - 389090717319 -

434 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಹೆಚ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿಿ್ ಬಸಪಪ 26, ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಬಿೋಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.92 - 262011894920 -

435 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಶಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪಿಳೆಲಳೋಜಪಪ 10,19 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಬಿೋಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.20 - 258058275225 -

436 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 49/1 ಕುಂದಾಣ್ ಮಲಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.59 - 398853077618 -

437 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 30, ಕುಂದಾಣ್ ಮಲಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.23 - 958122488718 -

438 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮುನಿನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 100/2 ಕುಂದಾಣ್ ಕೆಂಪತಿಮಮನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.41 - 258932750812 -

439 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಎಂ.ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಪ.ಮುನಿಶಾಮಪಪ25, ಕುಂದಾಣ್ ಮಲಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.47 - 583300252590 -

440 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ರವಿಕುಮಾರ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ 20/6,18/5,89 ಕಸಬಾ ಅಕುಕಪೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.27 - 894512892955 -

441 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಆರ್.ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಣ್ಣ 78/1,78/2 ಕಸಬಾ ಬಿದಲ್ಲರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.52 - ~ -

442 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ. ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಪಿಳಳಪಪ 63,72/2 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ದೋವನಾಯಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.40 - 491037902368 -

443 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಆರ್.ಎನ್.ರ್ಂಖಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 60/3 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಜೆಲನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.49 - 299231635068 -

444 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪಯಯಣ್ಣ 44/4,38/5 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಜೆಲನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.76 - 241723944713 -



445 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಅಶ್ವಥಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಖಟರಾಯಪಪ 125/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.14 - 242624526408 -

446 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿ.ಅಶ್ವಥಪಪ 39/p1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.00 - 930362663258 -

447 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕೆಂಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕರಂಗಪಪ 36,57,18/3 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಮಲೂೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.75 - 471556869058 -

448 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ನಂಜೆೋಗೌಢ ಬಿನ್ ದಾಯವಪಪ 47/10,4/2,86/3 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಬಿದಲ್ಪುರಅಮಾನಿಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.44 - 955304312290 -

449 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ.ಗಾಯತಿರ ಕೆಲೋಂ ರಾಜ 15, ಕಸಬಾ ಬೆೈಚಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 2.23 - 788851275667 -

450 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮುನಿಯಪಪ ಉ:ಪರುಮಳಪಪ ಬಿನ್ ಯಾಂಗಪಪ 129/2a ಕಸಬಾ ಅಕುಕಪೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.34 - 987697434794 -

451 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಆರ್.ಜೆ.ರವಿಕುಮಾಋಿ್ ಬಿನ್ ಆರ್.ಡಿ.ಜಯರಾಮ್ೋಗೌಡ್49/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ರಡಿಡಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.30 - ~ -

452 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 207/6 ಕಸಬಾ ಅಣೆಣೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.22 - 524987091401 -

453 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ.ಶಿರೋಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಬರಡಿಡ 207/5 ಕಸಬಾ ಅಣೆಣೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.20 - 518118496997 -

454 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ನಾಗಪಪ 143/2 ಕಸಬಾ ಅಕುಕಪೋಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.14 - 942246142172 -

455 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಚಂದರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ದಲಡ್ಡಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 80/1 ಕಸಬಾ ದೋವನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.23 - 494787706133 -

456 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮುನಿನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಹನುಮಪಪ 44/2,45 ಕಸಬಾ ಕುರುಬರಕುಂಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 2.18 - 542423598866 -

457 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ರಮ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕಟಪಪ 491 ಕಸಬಾ ದೋವನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.18 - 713698379743 -

458 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 80/3 ಕಸಬಾ ದೋವನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.24 - 588972847081 -

459 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಭದರಯಯ 21/2 ಕಸಬಾ ಹಿರೋಅಮಾನಿಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.14 - 752303549530 -

460 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮುನಿಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಹನುಮಪಪ 44/2 ಕಸಬಾ ಕುರುಬರಕುಂಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.09 - 994145559579 -

461 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ದೋವರಾಜು.ರ್ೈ.ಎ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 70/7 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಯಲಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.10 - 252756643730 -

462 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ.ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಿ.ಕೆ.ಆಂಜಿನಪಪ 77/2 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಯಲಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.37 - 58434217466 -

463 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಟಿ.ಎಸ್.ಮಾರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಆರ್.ಶಾಮಣ್ಣ 10/1 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.40 - 540616884530 -

464 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಚನನಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 25/2 ವಿಜಯಪುರ ಹುರುಳುಗುಕಿಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.17 - 573844480511 -

465 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮಂಜುನಾಥ.ಆರ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 119/2 ಕುಂದಾಣ್ ರಾಮನಾಥಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.44 - 217923980509 -

466 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 44 ಕುಂದಾಣ್ ಕೆಂಪತಿಮಮನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.73 - 824881143508 -

467 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ 184/p52 ಕುಂದಾಣ್ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.80 - 204116276245 -

468 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಮುನಿಶಾಮಪಪ 15 ಕುಂದಾಣ್ ಬಚಚಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.80 - 417536433291 -

469 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಎಂ.ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 9 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.62 - 908098492943 -

470 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕೆ.ಟಿ.ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 171/10 ಕುಂದಾಣ್ ಕಾರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.45 - 632780967156 -

471 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 101/1 ಕುಂದಾಣ್ ತೈಲ್ಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.10 - 705725201206 -

472 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಲಣ್ಣಪಪ 82 ಕುಂದಾಣ್ ಅರುವನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.60 - 204904080318 -

473 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ.ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 21/11 ಕುಂದಾಣ್ ಚಪಪರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.30 - 675770999589 -

474 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ.ಬೆೈರೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 69/2 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.73 - 580011347426 -

475 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಮುನೆೋಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 110 ಕುಂದಾಣ್ ಚಪಪರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.80 - 362174378256 -

476 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ. ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿರಾಜು 119/2,119/2,103,102 ಕುಂದಾಣ್ ರಾಮನಾಥಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.60 - 217923900509 -

477 ರಾ.ತಲೋ.ಮ.ಯೋಜನೆ (NHM)
ಕಿೋಟ & ರಲೋಗಗಳ ಸಂರಕ್ಷ್ಣಾ ಔಷ್ಧಿ ವಿತರಣೆ ಶಿರೋ. ಆರ್. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ಶಾಮಣ್ಣ121/2 ಕುಂದಾಣ್ ತೈಲ್ಗ್ಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.52 - 71441240376 -

478 ಸ.ತಲೋ.ಅ.ಯೋ(CHD) ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಘಟಕದಲೂ ಬೆಳೆ ನಾಟಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ 
ಲೋಟ್.ದಲಡ್ಡಬಚಚಪಪ

181 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 3520ಚ.ಮೋ 1.97120 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

479 ಸ.ತಲೋ.ಅ.ಯೋ(CHD) ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಘಟಕದಲೂ ಬೆಳೆ ನಾಟಿ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ 37/3 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಜೆಲನನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 2000ಚ.ಮೋ 1.12000 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ

480 ರಾ.ಕೃ.ವಿ.ಯೋಜನೆ (RKVY) ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಘಟಕದಲೂ ಬೆಳೆ ನಾಟಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ನಾರಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ 
ಲೋಟ್.ದಲಡ್ಡಬಚಚಪಪ

181 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 3520ಚ.ಮೋ 1.97120 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ

481 ರಾ.ಕೃ.ವಿ.ಯೋಜನೆ (RKVY) ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಘಟಕದಲೂ ಬೆಳೆ ನಾಟಿ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್.ಚಿಕಕಮುನಿಯಪಪ 37/3 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಜೆಲನನಹಳಿಳ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 2000ಚ.ಮೋ 1.12000 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಆವತಿ

482 ರಾ.ಕೃ.ವಿ.ಯೋಜನೆ (RKVY) ಬಲಮರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡನಾಗಪಪ 79 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.52 0.37000 712201684008 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕಾರಹಳಿಳ
483 ರಾ.ಕೃ.ವಿ.ಯೋಜನೆ (RKVY) ಬಲಮರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 22/6,22/4 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.90 0.37000 788488758411 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆಲಯಿರಾ

484 ರಾ.ಕೃ.ವಿ.ಯೋಜನೆ (RKVY) ಬಲಮರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಆರ್.ವಿ.ಕೆಲಂಡ್ಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 52/1,54/16,133/2,51/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಜೆಲನನಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹಲ ಬೆಳೆ 0.60 0.37000 486259689170 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್, ಬಲದಗ್ಗರ

485 ರಾ.ಕೃ.ವಿ.ಯೋಜನೆ (RKVY) ಬಲಮರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಿಳಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕನಾಗಪಪ 145 ಕುಂದಾಣ್ ಮೋಸಗಾನಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.80 0.37000 232028473885 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆಲಯಿರಾ
486 ರಾ.ಕೃ.ವಿ.ಯೋಜನೆ (RKVY) ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ್ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಪಮಮರಡಿಡ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 180,136/1,178 ಕಸಬಾ ಕೆಲಡ್ಗುಕಿಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.58 (47*47*3ಮೋ) 3.38000 893137171431 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಕೆಲಡಿಹೆೋಹಳಿಳ
487 ರಾ.ಕೃ.ವಿ.ಯೋಜನೆ (RKVY) ಹೆಲಸ ಬೆಳೆನಾಟಿ ಶಿರೋಮತಿ ಎಂ. ಮಂಜುಳಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ81 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಚನನಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಸೋವಂತಿಗ್ಗ 0.40 (4000ಚ.ಮೋ) 1.00000 474749074658 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್, ದೋವನಹಳಿಳ
488 ರಾ.ಕೃ.ವಿ.ಯೋಜನೆ (RKVY) ಹೆಲಸ ಬೆಳೆನಾಟಿ ಶಿರೋ. ವಿ. ಅಶ್ವಥಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಯಯ 7/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಟಿ.ಅಗರಹಾರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಕಾಯಪಿ್ಕಂ 0.15(1500ಚ.ಮೋ0 1.00000 615887257990 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಯಲಯಲರು
489 SMAM ಬಲಮರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 43,41/1,42/2 ಚಂದೋನಹಳಿಳ ವಿಜಯಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.86 0.37000 819954192932 KEERTHI TRADERS, STATE BANK OF INDIA,



490 SMAM ರಲೋಟರ್ೋಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ 21/p6, 23/11 ಕುಂದಾಣ್ ದಾಯವರಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.80 0.60000 310384794996 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಫಿಯರಲ್ ಪಾಕಯ ದಲಡ್ಡಬಳಾಳಪುರ
491 SMAM ರಲೋಟರ್ೋಟರ್ ಖರಿೋದ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ, ಅಣಿಘಟಟ 2,42/p2 ಕಸಬಾ ಆಣಿೋಘಟಟ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹಲ ಬೆಳೆ 0.55 0.60000 625438857321 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದೋವನಹಳಿಳ
492 SMAM ಬಲಮರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಆಣ್ಣಪಪ 1,55 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಕೆಲಂಡ್ಡೋನಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.50 0.37000 682240319482 ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, BGS Nagar, ಬಿೋರಸಂದರ
493 SMAM ಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಖರಿೋದ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನೆೋಗೌಡ್ 136 ರಾಮನಹಳಿಳ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 2.00 2.50000 662429018348 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬಲದಗ್ಗರ
494 SMAM ಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 17 ಮಟಟಬಾಲ್ುಯ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಪ.ಪಂಗಡ್ ಹಲಬೆಳೆ 0.80 2.50000 470767036671 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಯಲಯಲರು
495 SMAM ಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಚಿಕಕ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 23/p55 ಕಸಬಾ ಸಾವಕನಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.58 2.50000 528923696202 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಸಾವಕನಹಳಿಳ
496 RKVY (Unspint) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಮದಲದರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಮಲ್ೂಪಪ 47/1 ಕುಂದಾಣ್ ಮಲಡಿಗಾನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.84 1.00000 569924183671 ಕಾಪೂೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ದೋವನಹಳಿಳ
497 RKVY (Unspint) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಪಿಳಳಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್. ರಾಮಣ್ಣ 57/p1,117/11,117/12 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಯಲಯಲರು ಪ.ಪಂಗಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 0.60 1.00000 365833328846 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಯಲಯಲರು

498 INM & IPM ಸಮಗರ ಕಿೋಟನಾಶ್ಕ ರಲೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ Pest Control Nidustries
~

Chelekere Post Arkavathi Layout ಸಾಮಾನಯ
~ ~

0.99981
~

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ರ, ಬನಸವಾಡಿ, 

ಬೆಂಗಳಲರು

499 INM & IPM ಸಮಗರ ಕಿೋಟನಾಶ್ಕ ರಲೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ Pest Control Nidustries
~

Chelekere Post Arkavathi Layout ಪ.ಜಾತಿ
~ ~

0.18979
~

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ರ, ಬನಸವಾಡಿ, 

ಬೆಂಗಳಲರು

500 INM & IPM ಸಮಗರ ಕಿೋಟನಾಶ್ಕ ರಲೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ Pest Control Nidustries
~

Chelekere Post Arkavathi Layout ಪ.ಪಂಗಡ್
~ ~

0.05964
~

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ರ, ಬನಸವಾಡಿ, 

ಬೆಂಗಳಲರು

501 INM & IPM ಸಮಗರ ಕಿೋಟನಾಶ್ಕ ರಲೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ Pest Control Nidustries
~

Chelekere Post Arkavathi Layout ಸಾಮಾನಯ
~ ~

0.99979
~

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ರ, ಬನಸವಾಡಿ, 

ಬೆಂಗಳಲರು

502 INM & IPM ಸಮಗರ ಕಿೋಟನಾಶ್ಕ ರಲೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ Pest Control Nidustries
~

Chelekere Post Arkavathi Layout ಪ.ಜಾತಿ
~ ~

0.74970
~

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ರ, ಬನಸವಾಡಿ, 

ಬೆಂಗಳಲರು

503 INM & IPM ಸಮಗರ ಕಿೋಟನಾಶ್ಕ ರಲೋಗ ನಿಯಂತರಣ್ Pest Control Nidustries
~

Chelekere Post Arkavathi Layout ಪ.ಪಂಗಡ್
~ ~

0.24942
~

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ರ, ಬನಸವಾಡಿ, 

ಬೆಂಗಳಲರು

504 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ
ಶಿರೋ.ಕೆ.ಅಮೃತಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 101/1 ಕುಂದಾಣ್ ಮನಗ್ಗಲಂಡ್ನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬೆಳೆ 0.25 0.13500 760123647540 ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

505 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಚನನಕೆೋಶ್ವಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 51/2 ಕೆಲಯಿರಾ ಮನಗ್ಗಲಂಡ್ನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ಹಲ ಬೆಳೆ

1.47 0.13500 596256846896
ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

506 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಮುನಿಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಸಲಣ್ನಪಪ 148/p47 ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಪ.ಜಾತಿ
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ

0.8 0.16200 275442941013
ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

507 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಮಧುಕರ ಸ ಬಿನ್ ಚನನರಸಪಪ 4/3 ವಿಜಯಪುರ ಪುರಸಭ ಕೆಲಕಕರಪಡಿಯಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹಲ ಬೆಳೆ

1.19 0.16875 829923848073
ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

508 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋಮತಿ. ವಸಂತ ಬಿ ವಿ ಕೆಲೋಂ ಅನಂತಶ್ಯನ 543/1 ಆವತಿ ದೋವನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ಹಲ ಬೆಳೆ

0.09 0.13500 316119664200
ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

509 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ದಲಡ್ಡಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 1 ಆಲ್ಲರುದುದದನಹಳಿಳ ಬನಿನಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ

0.90 0.12150 276476291351
ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

510 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಿಳಳಪಪ 85 ಕನನಮಂಗಲ್ ಉಗನವಾಡಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹಲ ಬೆಳೆ

0.23 0.13500 564504501920
ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

511 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋಮತಿ. ಮುನಿರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯಲ್ೂಪಪ 69/2 ವಿಜಯಪುರ ಗುಡ್ುನವನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ಹಲ ಬೆಳೆ

1.01 0.10125 803602360818
ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

512 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 19/2 ಕಸಬಾ ಬೆಲಮಮವಾರ ಸಾಮಾನಯ
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ

0.2 0.10125 656327596262
ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

513 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 25/2 ಕಸಬಾ ಜೆಲೋಗಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ಹಲ ಬೆಳೆ

0.97 0.10125 624463456851
ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

514 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಮುನಿನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 5 ಕಸಬಾ ಕೆಲೋಡಿಮಂಚೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ಹಲ ಬೆಳೆ

1.10 0.10125 733698245766
ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

515 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಎಂ.ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 120/1 ಕುಂದಾಣ್ ರಬಬನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ

0.35 0.10125 615988517912
ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

516 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಪಿ.ಅಜಯ್ ಬಿನ್ ಪಿಳಳರಾಜು ~ ಕಸಬಾ ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹಲ ಬೆಳೆ

~ 0.13500 553048764439 ಸರಿಧರಾ ಇಂಡ್ಸರೋಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕುರುಬರಹಳಿಳ ಬೆಂಗಳಲರು

517 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ರುದರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯಪಪ ~ ಕಸಬಾ ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹಲ ಬೆಳೆ

~ 0.13875 214900383235 ಸರಿಧರಾ ಇಂಡ್ಸರೋಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DB Pura

518 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಮಲ್ೂರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪರಡಿಡ ~ ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಯಲಯಲರು ಸಾಮಾನಯ
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ

~ 0.13500 454114240742 ಸರಿಧರಾ ಇಂಡ್ಸರೋಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DB Pura

519 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಜಿ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮ ಬಿನ್ ಶಾಯಮಣ್ಣ 74/2 ವಿಜಯಪುರ ಮಂಡಿಬೆಲ ಸಾಮಾನಯ
ಹಲ ಬೆಳೆ

0.6 0.10125 482828360437 ಸರಿಧರಾ ಇಂಡ್ಸರೋಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DB Pura

520 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ. ಬಿ ಪಿ ಚನನಗೌಡ್ ಬಿನ್ ಪಿಳಳಪಪ 85 ಕಸಬಾ ಕನನಮಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ
ಹಲ ಬೆಳೆ

0.75 0.20250 411712949517 ಸರಿಧರಾ ಇಂಡ್ಸರೋಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DB Pura

521 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ
ಶಿರೋ. ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಭಲಷ್ನ್ ಒಡ್ಡಯರ್

63
ಕುಂದಾಣ್ ಕಾರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ 1.14 0.13875 414471228204

ಸರಿಧರಾ ಇಂಡ್ಸರೋಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DB Pura

522 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ
ಶಿರೋ. ಪಿಳಳಯಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ

~
ಕಸಬಾ ಅಣೆಣೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬೆಳೆ ~ 0.13500 690219950771

ಸರಿಧರಾ ಇಂಡ್ಸರೋಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DB Pura

523 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ
ಶಿರೋ. ಗುರುಸಾವಮ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ

~
ಕಸಬಾ ಅಣೆಣೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬೆಳೆ ~ 0.13500 294488089253

ಸರಿಧರಾ ಇಂಡ್ಸರೋಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DB Pura

524 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಜೆೋಪಟಿಟಗ್ಗ, ಕುಟುಂಬ & ಸಾಟಂಡ್  ಖರಿೋದ ಶಿರೋ ಎ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 55/1 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ

0.45 0.13500 902151339990 ಸರಿಧರಾ ಇಂಡ್ಸರೋಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DB Pura

525 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಮಧುವನ & ಜೆೋನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಶಿರೋ.ಸ.ಎಂ.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, 118 ಚ.ರಾ.ಪಟಟಣ್ ಚಿೋಮಾಚನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಹಲವಿನ ಬೆಳೆ

0.80 0.75000 579594330129 ಸರಿಧರಾ ಇಂಡ್ಸರೋಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

526 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture) ಮಧುವನ & ಜೆೋನು ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿ ಶಿರೋ. ಗೌಡ್ರ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶಾಮಪಪ 32/1 ಕಸಬಾ ಬಿದಲ್ಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಹಣ್ುಣ & ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ

0.49 0.75000 281272487503 ಸರಿಧರಾ ಇಂಡ್ಸರೋಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

527 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture)
Sugar, C.F.sheet & Feeding Cups ~ ~ ~ ಸಾಮಾನಯ

ಹಲ ಬೆಳೆ
~ 0.04000 ~

ಗೌರಿ ಎಂಟರ್ ಪರೈಸಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

528 ಜೆೋನುಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ (Apiculture)
Sugar, C.F.sheet & Feeding Cups ~ ~ ~ ಸಾಮಾನಯ

ಹಲ ಬೆಳೆ
~ 0.04000 ~ ಸರಿಧರಾ ಇಂಡ್ಸರೋಸ್, ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, DBpur

Maintanance of Bee-Keeping 

Unit Office Narsary 







































































































ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲ್ಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಾ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಾ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಜೋರಬೋ ತಂ. ಜಬರಾಖಾನ 203/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ನಿಂಬೆ 1 1 31198 254915860377 362320012310

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಯುಬಖಾನ ತಂ. ಮಹಮದಖಾನ 137/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 101013 863160003654 362320012310

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾತಾಾರಾವ ತಂ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ 190/* ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಅಲ್ಾೂ 1 1 101013 850113181207 362320012310

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಬೃವಾನ ತಂ. ರಘುರಾಮ 21 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.6 46887 6729106330318 362320012310

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಶಿವಶರಣಪಪ 200 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಸೋಬೆ 1 1 31198 620106353549 362320012310

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದ ತ. ಬಾಬುರಾವ 198/6 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.9 91736 937815721247 362320012310

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈಜನಾಥ  ತಂ. ಮಾದಪ್ಾಪ 117,118 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಅಲ್ಾೂ 1 0.9 91736 402316077573 362320012310

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂ. ಶಾಂಕರೆಪ್ಾಪ 67/* ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 101013 584118784676 362320012310

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಾಪ ತಂ. ಭಲೋಜಪ್ಾಪ 75/*/2 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 95000 576230793642 362320012310

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂ. ನಾಗಶೆಟಿಿ 333 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 101013 385057135549 362320012310

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್ ತಂ. ಶಂಕರೆಪ್ಾಪ 71 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.6 60607 406193130689 362320012310

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ ತಂ. ಅಣ್ಾಣರಾವ 4/ ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.3 34012 393899538132 362320012310

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಚಂದರ ತಂ. ಶಿವರಾಯ 143/2 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾರೆ 1 1 27481 344949854308 362320012310

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರ ತಂ. ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ 2/*/1 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 101013 596510696440 362320012310

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾವತಿ ಗಂ. ಮಾಧವರಾವ 332 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.4 34061 255434510467 362320012310

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾಜ ತಂ. ಸದ್ಾರಮ 43 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ, ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1.2 119223 386041413250 362320012310

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಖಾಜಾಖಾನ ತಂ. ಮಹಮದಖಾನ 137/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 2 137296 569905215327 362320012310

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋಲ್ ತಂ. ಪಂಡಿತರಾವ 62/2 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಶಿರೋಗಂಧ 1 0.6 22804 725465721232 362320012310

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಣಿರಾಮ ತಂ. ಸಲೋಮಲ್ಾ ರಾಠಲೋಡ 385 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟಲೋ 1 1.6 155641 200565319166 362320012310

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭದರಪ್ಾಪ ತಂ. ವಿೋರಶೆಟಿಿ 318/*/ ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 2 137296 282558573252 362320012310

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ ತಂ. ಪ್ಾಂಡುರಂಗ 356/* ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 971308749983 NILIN4055

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರಮಾಮ ಗಂ. ಅಂಬಣ್ಾಾ 137/*/3 

137/*/4
ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಟಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.1 73181 335096219698 1156101010559

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಾಪ 35 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.9 64843 266205006322 NILIN4055

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರ ತಂ. ಮಲ್ೂಶೆಟಪ್ಾಪ 202 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.8 57148 768261038374 NILIN4055

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಸಾೂಂಬೋ ಗಂ. ರಸುಲ್ಪಟೋಲ್ 192/*/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 847560134081 NILIN4055

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೆಶ ತಂ. ಬಸವಣಪ್ಾಪ 192,197 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.9 91736 559076426480 NILIN4055

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಪರಾವ ತಂ. ರಾಮಚಂದರ 1/*/3 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 0.2 19625 775074448864 NILIN4055

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಶೆಟಪ್ಾಪ ತಂ. ಶಿವಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 203 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಅರಶಿಣ 1 1 101013 956407832950 NILIN4055

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ ತಂ. ನಾಗಪ್ಾಪ 148/12 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 1 101013 463847258980 NILIN4055

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕುಂತಲ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಜ್ಞಾನದೋವ 258 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.7 49273 610979229533 NILIN4055

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದರಾವ ತಂ. ಗಣಪತರಾವ 141/8 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 2 192060 463763545095 NILIN4055

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲ್ಲೋಲ್ಾ ಗಂ. ಶಿವಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 585/ ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು 1 0.4 17186 262422365854 NILIN4055

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರಮಂತ ತಂ. ಶರಣಪ್ಾಪ 31/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಗಲೋಬ 1 0.8 82459 672586465020 NILIN4055

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂ. ವಿೋರಪ್ಾಪ 492 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1.8 173851 203287942952 NILIN4055

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಾಮಮ ಗಂ. ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 80/3 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.4 45349 845270570854 NILIN4055

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗನಾಥ ತಂ. ದೋವಾನಂದ 32/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ನುಗೆ 1 2 121838 618743138226 NILIN4055

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ಞಾನದೋವ ತಂ. ಮಾರುತಿ 260 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.4 26729 845036533608 NILIN4055

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆಲೋಜರೆಡಿಿ ತಂ. ಶಿವಾರೆಡಿಿ 240/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 717535471637 NILIN4055

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರಾಜ ತಂ. ದ್ಾದ್ಾರಾವ 154,155 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಟಿ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.4 38820 775040638399 2010100018454

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾನಂದ ಗಂ. ಉಮೆಶ 92/10 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಶಲಂಠಿ 1 0.8 82459 882676229760 62230721756

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿಲ್ಲಂದ ತಂ. ಜಯರಾಮ 223/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 0.4 40000 331406437495 7677000600014500

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಿವಪುತರಪ್ಾಪ 52/*/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.50 38038 248727631622 2070100009100

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪ್ಾಪ ತಂ. ಮಲ್ೂಶೆಟಪ್ಾಪ 110/*/2 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.6 43594 976577229559 2070100008002

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಡಿತ ತಂ. ಶಿವಶರಣಪ್ಾಪ 178/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಗುಲ್ಾಬ 1 0.8 82459 288333474431 11560000.00

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾರಮ ತಂ. ದೋವಿಂದರಪ್ಾಪ 32/ ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಅರಶಿಣ 1 0.8 82459 808257285955 2070100961844

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮನಾಥ ತಂ. ಕಲ್ಾಾಣಪ್ಾಪ 11/*/* ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 1 65824 632698026703 50100201435991

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಪರಾವ ತಂ. ಬಸಸಣ್ಾಣ 1/*/2 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ 1 1 65824 760770036440 2070100958971

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ತಂ. ಮಹಾರುದರಪ್ಾಪ 16/*/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 1 65824 550298343607 2070100007191

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಯ್ಾಾ ತಂ. ಗುರುಲ್ಲಂಗಯ್ಾಾ 11/*/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.8 40233 992825878196 2070100002565

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪುತರ ತಂ. ರಾಮಚಂದರಪ್ಾಪ 15/7, 15/9 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.9 60307 5.65447E+11 NILIN4055

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಹೆೋದಖಾನ ತಂ. ಫರಿೋದಖಾನ 147/3/7 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.9 91736 7.72413E+11 2010100013774

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮಮ ತಂ. ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ 99/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.6 58967 480865864340 145801011005495

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಜಲೋದ್ದಿನ್ ತಂ. ಮಹೆೋಬಲಬಸಾಬ 19/*/* ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಟಲೋ 1 1 101013 787609700968 2020100010952

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಜಾಯನ ಬೋ ಗಂ. ಮಹಮದ್ 76/1 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಟಲೋ 1 1 101013 389679185666 2020100012928

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾನಂದ ತಂ. ಗಣಪತರಾವ 35/*/ ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಟಲೋ 1 1 101013 291064963631 2.0201E+12

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಜೋತಾ ಗಂ. ಶಿರೋಧರ 105/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 0.4 45349 8549928496 7.45217E+11

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದತುು ತಂ. ಸಲಯಯಬಾನ 230/* ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 323466809539 2020100006071

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನರಾವ ತಂ. ಮಾರುತಿರಾವ 107/5 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 72500 989625149061 10990502565

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ತಂ. ನಿೋಲ್ಕಂಠರಾವ 16 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1 101013 9901803068 11108100001

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಾಗಳನುಾ ಪಡೆದ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.
ಜಲ್ಲೂ: ಬೋದರ ಫಲ್ಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತು (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಾ ಬಾಾಂಕ  ಖಾತೆ



60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭು ತಂ. ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ 30/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 784295308449 NILIN4055

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಲಪೋಶ ತಂ. ವಿಠಲ್ರಾವ 32 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.6 58968

62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಛಾಯ್ಾ ಗಂ. ವಸಂತ 127/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 72539 950280975466 7022250043111

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ ತಂ. ತೆರೈಂಬಕ 127/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 72539 384294248182 2010100007696

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶವಂಬರ ತಂ. ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ 1 101013

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಗದಗಪ್ಾಪ 50/ ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1.2 119223 231229210791 62358121868

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರ ತಂ. ಬಾಬುರಾವ 331 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.6 63900 527468352692 2020100015452

67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಡರಿ ತಂ. ಯಶವಂತರಾವ 31 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1.2 119223 858436688172 2050190000583

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋರಬಾ ತಂ. ರಾಗಲೋಬಾ 32/8 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.4 41515 371599676048 7022250037169

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜೋವ ತಂ. ಶಿರೋಪತರಾವ 109/2 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 101013 9.73562E+11 2.0501E+12

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯುವರಾಜ ತಂ. ರಮೆೋಶ 35/*/3 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1.6 155641 791430861641 438301000112

71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂ. ಬಾಬುರಾವ 213/4 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 1.6 102986 643991708245 11090100000527

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಸವರಾಜ 7/*/2 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಬಾಳೆ 1 0.4 32172 3.03566E+11 32560506011

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕ ತಂ. ಅಂಬಾರಾವ 78/2 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಚಂಡು ಹಲ 1 1 96200 447741228520 31000123545

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶವನಾಥ ತಂ. ಮಸಾಜ 164/* ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಭಂಡೆಕಾಯಿ, ಮೆಣಣಸನಕಾಯಿ 1 2 192060 325067111515 64132389

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂ. ನಿವೃತಿ 133/1 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟಲೋ 1 2 192060 210814384639 520101263063090

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಹೆೋರಲ್ಲ ತಂ. ಇಸಾಮಯಿಲ್ಖಾನ 177/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.4 34061 489216968337 2010100013367

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಮಾರನಖಾನ ತಂ. ಬಾಬು ಪಟಾನ 142/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು 1 0.8 26447 394436442609 1156101025754

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಖಾ ಗಂ. ರಾಜೋಂದರ 231/3,231/4 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಟಿ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 811143646924 62144648399

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈಜನಾಥ ತಂ. ವಿೋರಣ್ಾಾ 233/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಟಿ ಶುಂಠಿ 1 1.2 119223 873025921518 31690500073

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಹೆೋರಖಾನ ತಂ. ಬನಿಯ್ಾಸಖಾನ 142/1, 145 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು 1 0.8 26447 422573839403 169300101003437

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ತಂ. ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 27 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಪಯ 1 1.6 85395 788300944073.00

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣಪತಿ ತಂ. ಹಾಸಪಪ 12/*/3,12/*/12,12/1ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 6.13703E+11 31690500073

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬರಮಿಯ್ಾಾ ತಂ. ಚಾಂದಸಾಬ 371/6 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.5 54627 744407331284 31690500073

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುನಾಥ ತಂ. ಮಲ್ಕಪ್ಾಪ 117/*/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1.4 128327 633419657383 62195917737

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕುಕ ತಂ. ನಾಮದೋವ 182/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 797616551188 31690500073

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುಿಲ್ಖಾದರ ತಂ. ಮಹಮದನವಾಜ 524/9 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.4 45349 371632050836 KSCB0018001

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಮಾಣಿಕಪಪ 14//* ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 2 192060 720298480004 10551444740

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂ. ವಿಶವನಾಥ 122/* ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 72539 414876517724 70130110000084

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಕಾಶ ತಂ. ಗುರುಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 151/*/2 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.4 45349 674498087037 70130110000084

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಾಪ 216/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 2 192060 64037568226

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆಲೋಭಾವತಿ ಗಂ. ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ 151/*/4 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 101013 567162036480 70130110000084

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕಮಲ್ಪ್ಾಶಾ ತಂ. ರಜಾಕಸಾಬ 112 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.5 54627 716716525786 9.1201E+14

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಚಯ್ಾಾ ತಂ. ಬಸಯ್ಾಾ 137/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 101013 370129366477 916020027593554

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರರತಮ ತಂ. ಮೊೋಹನರಾವ 216/2,4,10,11 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಗಲೋಬ 1 1.5 128327 361090926017 NILIN4055

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ ತಂ. ಮೊೋಹನರಾವ 216/10,8,11 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1.5 128327 392618492771 NILIN4055

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದರಾವ ತಂ. ತುಳಸರಾಮ 177/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1 137432 857291471293 1458010110007680

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರೆಗಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಗುರಪ್ಾಪ 316 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 101013 797298108543 9010032883150

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಬರಮಾಮ ತಂ. ರ್ಂಕಪ್ಾಪ 24/*/3 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.6 111393 666119392953 NILIN4055

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಲ್ರಾವ ತಂ. ಅನಂತರಾವ 51/4 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 101013 756914935650 31188527634

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಣ್ಾಣ ತಂ. ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ 231/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 411464153507 2010100028487

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದತಾುತೆರೋಯ್ಾ ತಂ. ರಘುರಾಮ 274 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಪಯ 1 0.8 54790/- 741698496679 2010100008104

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದನಕರ ತಂ. ರ್ಂಕಟರಾವ 49/68 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 71068/- 492225686183 2030100004364

103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದರೆಡಿಿ ತಂ. ವಿಠಲ್ರೆಡಿಿ 84/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ನುಗೆ 1 1 54059/- 258464695119 2010100003358

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ. ರಾಜಣಪ್ಾಪ 138/1, 160/2 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.1 79015/- 9.03411E+11 31621253694

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮಂತ ತಂ. ಶಿವರಾಮ 60/6 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459/- 345892049814 2010100011337

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಲ್ಾಾದ ತಂ. ಮಾಣಿಕ 70/6 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.5 54627/- 727723663786 2010100013452

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ತಂ. ರಾಮಚಂದರ 11/*/6, 11/*/7 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಗಾವಾ 1 1.5 51657 583999660342 31020577074

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ. ನಾಗಶೆಟಪ್ಾಪ 5/*/ಎ ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 101013 246821102180 918030025947372

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುಿಲ್ರೌಫ್ ಖಾಜಾಮಿಯ್ಾಾ ಶೆೋಖ 124 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 481786718675 918030025947372

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಕಲ್ಾ ಗಂ. ಗುಂಡಪ್ಾಪ 476/ಎ ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1 96000 9240071390 7677000600014500

111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲ್ಾ ಗಂ. ಕಾಶಿನಾಥ 8/* ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಬದನೆ 1 1 70709 440417061266 2010100012942

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಾಜವಂತಿ ಗಂ. ಜ್ಞಾನರೆಡಿಿ 205 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 851608367688 64015781402

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಿಜವಾನ  ಹೆೈದರ ಮಹಮದ ಸದ್ದಕ ಮಹಮದ
69/2

ಮಂಠಾಳ
ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಪಯ 1 1 65824

335413111811 2050100010913

114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿಲ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಕಾಶಪ್ಾಪ 130 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಗಲೋಬ 1 0.8 82459 740173578680 2010100020852

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾರಮೆೋಶವರ ಶರಣರು ಬೆಲ್ಾಿಳ 216/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 0.8 81073 998176394390 7677000600014500

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ಮೊೋಳಕೆೋರಿ ಕಾಶಿನಾಥ 68/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ನುಗೆ 1 1.2 62929 652460041775 2010100029588

117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕಾ ಗಂ. ಕಾತಿಯಕಯ್ಾಾ 166/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.4 44500 241292858411 62197438458

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋವಿ ಗಂ. ತುಳಾಜ ಬಸವರಾಜ 18/*/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 1 89775 638359469245 31682160490

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಯಯಕಾಂತ ತಂ. ಬಸಪ್ಾಪ 105/*/ ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.8 80846 491591417890 145801011005376

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಡಿವಾಳಪ್ಾಪ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಾಪ 58/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1.6 101013 5.48682E+11 2.0101E+12

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಶಂಕರೆಪ್ಾಪ 138 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.7 73181 405619657590 NILIN4055

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆಲೋಬಾ ಗಂ. ಸಲೋಮಶೆೋಖರ 153/4 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಕೆರೈಸನ್ ಥೈಮಾಮ್ ಹಲವು 1 0.45 45349 396476694315 NILIN4055



123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಡಿತ ತಂ. ಶಿರೋರಂಗರಾವ 11/*/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 101013 533706645308 NILIN4055

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂ. ರಾಮಶೆಟಿಿ 10/*/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಅವರೆಕಾಯಿ 1 0.9 91736 380837575820 NILIN4055

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪುತರ ತಂ. ಭೋಮಣ್ಾಣ 189/11 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 760147747965 NILIN4055

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪರಸಾದ ತಂ. ನಾಗಣ್ಾಣ 138 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.7 73181 274640187919.0 NILIN4055

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಜರಂಗಸಂಗ ತಂ. ಧರಂಸಂಗ 194/*/4 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 503820829282 NILIN4055

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಮಾಮ ಗಂ. ಸುಭಾಷ್ 212 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.6 63904 282006204663 NILIN4055

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುದ್ಾಕರ ತಂ. ವಿಠಲ್ 192 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.4 40500 947278362889 31690500073

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಶಾ ಗಂ. ಪ್ಾಂಡುರಂಗರೆಡಿಿ 127/3 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 101013 914420027717 31690500073

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದತಾುತಿರ ತಂ. ಅಂಗದರಾವ 103 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 101013 451992541460 70130110000084

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾವಯತಿ  ಗಂ. ನಾಗಪ್ಾಪ ಚಂಕಾಪೂರೆ 151/*/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1.9 182000 500447313962 70130110000084

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಯ್ಾಗಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಿರೋಮಂತರಾವ 11/*/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಎಲ್ಲಕೆಲೋಸು 1 0.4 39226 977464190638 70130110000084

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ತಂ. ಮಾಧವರಾವ 87/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಸೋತಾಫಳ 1 1 32906 986525968017 70130110000084

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂ. ಶಿರಪತಿ 26/*/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 101013 5.31181E+11 70130110000084

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈಶಾಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂ. ಆನಂದರಾವ 24/*/3 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 0.6 63904 622481333979 70130110000084

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿೋಲ್ ತಂ. ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 188/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಸ ಶುಂಠಿ 1 0.9 91700 370743064432 31690500073

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಸುಗೋರ ತಂ. ಖುತುಬ 401 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.8 82459 397795239782 362320012310

139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮನಬಾಯಿ ಗಂ. ಸಂಬಾಜ 52/*/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಪಯ 1 2 60986 654325675758 362320012310

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಷ್.ಬರ.ಅಭನವ ಘನಲ್ಲಂಗ ರುದರಮುನಿ 
ಶಿೋವಾಚಾಯಯರು

153/*/* ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಬೋನಸ 1 2 192000 487891121660 362320012310

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಜಲ್ತಾ ಗಂ. ನಬಸಾಬ 24/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 908188337973 362320012310

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ತಂ. ಶಂಕರೆಪಪ 178/3 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಗುಲ್ಾಬ 1 1 82000 397795239782 362320012310

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗನಾಥ ತಂ. ಗುಂಡಾರೆಡಿಿ 261/*/2 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1 82459 973549925449 362320012310

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲ್ಬೋಮ ತಂ. ಗುಂಡಾಜ 30/old 38 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1.6 155641 981356148492 362320012310

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ಾವತಿ ತಂ. ನಾರಾಯಣ 26/*/2 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.6 111393 981699283414 362320012310

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಾಬುನಾಯಕ 16/*/6 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಬಾಳೆ 1 0.6 43756 807150788967 NILIN4055

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂ. ತುಕಾರಾಮ 49 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಸ ಶಲಂಠಿ 1 0.6 63900 425297781747 362320012310

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ ಗಂ. ಶರಣಪ್ಾಪ 18 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 101013 304078584696 362320012310

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರುಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಿರಪತಿ 392/*/3 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.8 77000 854106115035 362320012310

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್ ತಂ. ಸಾಯಿಬಣ್ಾಣ 78/1 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಬಾಳೆ 1 0.8 42050 249169923451 NILIN4055

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಚಂದರ ತಂ. ಶಿವರಾಯ 143/* ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಸೋತಾಫಳ 1 1 31198 344949854308 36230012310

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ ತಂ. ಸಲಯಯಕಾಂತ ಕಡಕೆ 288/1 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1.2 119000 936715960294 36230012310

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾನುಪರಸಾದ ತಂ. ವಿಠಲ್ ಪರಸಾದ 57/3 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 101013 777678574082 36230012310

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಲ್ಾುನ ತಂ. ಮಹಮದಖಾನ 170/4 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.6 63900 461133333658 36230012310

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಸಾಮಯಿಲ್ಶಾ ತಂ.ನಲರನಶಾಾ 46/*/3 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.5 45349 910379377150 36230012310

156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರುಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಿವಶರಣಪ್ಾಪ 133/*/1 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಸೋತಾಫಳ 1 0.6 22804 478176654496 36230012310

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ದಲ್ಲಪ ತಂ. ತುಕಾರಾಮ 117/*/2 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.8 57148 803261770774 36230012310

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ MD ಮುಸಾುಕಂ ತಂ. ಮಹೆೋಬಲಬಸಾಬ 352/*/1 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1.2 119223 964899788042 36230012310

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಯುಬಖಾನ ತಂ. ಮಹಮದಲ್ಲ 137/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 95500 863160003654 36230012310

160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಗಂ. ಸುಭಾಷ್ 74/* ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಸೋವಂತಿ ಹಲ 1 0.6 63904 392830885427 30354569980

161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಾಮ ಗಂ. ಶಾಂತಕುಮಾರ 165/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 1.7 164746 747288746482 30354569980

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಣಿಕ ತಂ. ಭೋಮಣ್ಾಣ 302 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.6 46887 294821687005 30354569980

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಾಕರ ತಂ. ತಿಪಪಣ್ಾಣ 48 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1 0.7 52017 835098124103 30354569980

164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗನಾಾಥ ತಂ. ರಾಮಚಂದರ 88/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಆಶಾಗಲೋಲ್ಿ 1 0.9 79015 917369232339 30354569980

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ತಂ. ಧಲೋಂಡಿಬಾ 93/ಬ ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 569874819840 30354569980

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬುರೆಡಿಿ ತಂ. ವಿೋರಾರೆಡಿಿ 84 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1.1 110118 225377365954 30354569980

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರಾಜ ತಂ. ದೋವರಾಜ 151/2 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.6 59067 234509836664 30354569980

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಯಯಕಾಂತ ತಂ. ವಿಠಲ್ರೆಡಿಿ 3/*/7 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಮಸಕಮಿಲ್ನ 1 2 192000 31690500073

169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬುರಾವ ತಂ. ರಾಮರಾವ ಮುಸಾುಪೂರೆ 38/10 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1.6 155641 686669628883 NILIN4055

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮರಾವ ತಂ. ರ್ಂಕಟ ಸಂದ 107/6 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 0.5 54620 539896638519 64015781402

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಾಾನಪ್ಾಪ ತಂ. ಹಣಮಂತ 190/3 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 487973046798 31690500073

172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂಪ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಪ್ಾಂಡುರಂಗರೆಡಿಿ 257/*/* ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಅಲ್ಾೂ 1 1 101013 841073258905 362320012310

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಶೆಟಿಿ ತಂ. ಶೆಂಕರೆಪ್ಾಪ 126/4/1 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1.2 85490 226622706597 362320012310

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುನೆಾೋಮಾಮ ಗಂ. ಶರಣಪ್ಾಪ 222/*/2 ಹುಲ್ಸಲರ ¸ÁªÀiÁ£Àå ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.8 72539 672535183211 362320012310

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಲ್ ತಂ. ತುಕಾರಾಮ 92/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಅಲ್ಾೂ 1 0.8 82459 296934106918 362320012310

176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌತಮ ತಂ. ಯ್ಾದವ 110/*/3 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಸ ಅಲ್ಾೂ 1 0.6 63904 799410879044 362320012310

177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ತಂ. ನರಸಾರೆಡಿಿ 98/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಅಲ್ಾೂ 1 1 101013 220538653644 362320012310

178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಾಷ್ ತಂ. ಹುಸೋನಿ 76/*/* ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಅಲ್ಾೂ 1 1 101013 281740004290 362320012310

179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಾಬಸಸಯ್ಾಾ ತಂ. ಶಂಕರಯ್ಾಾ 15/*/4 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಅಲ್ಾೂ 1 0.8 82459 784015851371 362320012310

180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕುಂತಲ್ಾ ಗಂ. ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 100/*/* ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಅಲ್ಾೂ 1 0.8 82459 973622810519 362320012310

181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪ್ಾಪ ತಂ. ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 20/*/4 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಗುಲ್ಾಬ 1 0.6 37232 336360497711 362320012310

182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ತಂ. ಶಾಮರಾವ 85/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಅಲ್ಾೂ 1 0.8 82459 4.17949E+11 362320012310

183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಂಕಮಾಮ ಗಂ. ತುಕಾರಾಮ 91/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಅಲ್ಾೂ 1 0.8 82459 796579718531 362320012310

184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರಾಮ ತಂ. ಲ್ಾಲ್ಪ್ಾಪ 348/*/ A1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಅಲ್ಾೂ 1 0.6 63903 564924078273 362320012310



185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಶಂಕರಯ್ಾಾ 62/*/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಅಲ್ಾೂ 1 1.4 119223 364959047638 362320012310

186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಲಳಪ್ಾಪ ತಂ. ಸದಿಪ್ಾಪ 345/*/2 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.8 57148 219645268821 362320012311

187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಡಿತರಾವ ತಂ. ಗುರುಲ್ಲಂಗಯ್ಾಾ 68/*/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಗುಲ್ಾಬ 1 1 101013 936788879461 362320012311

188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಗರ ತಂ. ಗಜೋಂದರ 11/*/* ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 8.85582E+11 70130110000084

189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಪ್ರೋಲ್ ತಂ. ಅಶೆಲೋಕ 8/*/3 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಗಲ್ಾಡಿಯಯ್ಾ 1 0.2 22675 484111095376 70130110000084

190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕ ತಂ. ಸಲಯಯಕಾಂತ 64/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 852046365509 70130110000084

191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ತಂ. ಹುಸೋನಿ 60/*/* ಹುಲ್ಸಲರ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟಲೋ 1 1.2 119000 208202212558 70130110000084

192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪ್ಾಲ್ಗರ ತಂ. ಧನರಾಜಪ್ಾಲ್ 219/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 750405755304 70130110000084

193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮರೆಡಿಿ ತಂ. ವಿೋರಾರೆಡಿಿ 172/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 236134575960 70130110000084

194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ಾ ಗಂ. ಸಂತೆಲೋಷ್ 439/5 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 101013 920296741617 70130110000084

195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಚಲ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಮಹಾದೋವರೆಡಿಿ 103/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.9 91736 716039236591 70130110000084

196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜನಾಬಾಯಿ ಗಂ. ನಾಮದೋವ 41/* ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.8 82459 509112360487 70130110000084

197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಳಿರಾಮ ತಂ. ಗಲೋವಿಂದರೆಡಿಿ 12/01/* ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.1 110118 5.88557E+11 70130110000084

198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌಸಲೋದ್ದಿನ್ ತಂ. ಇಸಾಮಲ್ಸಾಬ 278/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1.2 119223 4.90706E+11 70130110000084

199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ತಂ. ಬಾಗಸರಿ 88/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 992075740839 70130110000084

200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ತಂ. ಚಂದಪ್ಾಪ 242/4 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.6 63904 985595055522 70130110000084

201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಭರತಲ್ಾಲ್ 63/*/* ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಅಲ್ಾೂ 1 0.6 63904 5.59667E+11 362320012310

202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಬಾಯಿ ತಂ. ಗಾಳೆಪ್ಾಪ 40/3 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 101013 993720463935 31690500073

203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಚಂದರ ತಂ. ಗಲೋವಿಂದರೆಡಿಿ 48/1, 11,8 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ 1 1.5 146537 949292051141 31690500073

204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ನಾಗಪ್ಾಪ 103/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1 101013 7768915392 31690500073

205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕರ ತಂ. ವಿಠಲೋಬಾ 192/* ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ 1 0.6 43765 947278362889 31690500073

206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಾಮ ಗಂ. ಹುಲ್ಲಪ್ಾಪ 163/* ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಟಿ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 101013 735388274896 31690500073

207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಪಂದರ ತಂ. ಮಸಾುನಪ್ಾಪ 239/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 672451312951 31690500073

208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲ್ಲತಾ ಗಂ. ಗಲೋಪ್ಾಲ್ಕರೋಷ್ಣ 93 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು 1 0.2 45941 734989978036

209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಭಲೋಜರೆಡಿಿ ತಂ. ಶಿವಾರೆಡಿಿ 240/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 717535471637 64037568226

210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ತಂ. ಹಣಮಂತ 225 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಟಿ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82450 410937860663 64015781402

211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಬಾದ್ಾಸ ತಂ. ಶಂಕರ 248/5 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಟಿ ಗಲೋಬ 1 1 101013 408610592228 64015781402

212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಮಹಾರುದರಪ್ಾಪ 203/3 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45340 257302291002 64015781402

213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಸುುರಬಾಯಿ ಗಂ. ರಾಮಚಂದರ 138/4 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಶಲಂಠಿ 1 0.4 45273 209634441134 64015781402

214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಪ್ಾಪ ತಂ. ಶರಣಪ್ಾಪ 132 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಶುಂಠಿ 1 1.2 114384 362556559164 64037568226

215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷಯ್ಾಾ ತಂ. ಶಿವಪ್ಾಪ 441 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟ 1 2 192060 301737756393 64037568226

216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ತಂ. ಬಸವರಾಜ 107/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 845778708003 64037568226

217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖ ನಸೋರಮಿಯ್ಾಾ ತಂ. ಶೆೋಖ ಅಹೆಮದ 144/*/3 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 722193198254 64015781402

218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲ್ಾ ಗಂ. ಕಾಶಿನಾಥ 8/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಸಪಯಗಂಧ 1 0.4 40512 440417061266 64015781402

219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನರಾಜ ತಂ. ರಾಮಕರಷ್ಣ 5/*/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.6 63904 278954772516 362320012310

220 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಬಸಣ್ಾಣ ತಂ. ಶಾಮರಾವ 65 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 3 10125

221 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಅನಾಪೂಣ್ಾಯಬಾಯಿ ಅಂಬಾರಾವ 78/7 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಶುಂಠಿ 3 10125

222 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಅಶೆಲೋಕ ತಂ. ಅಂಬಾರಾಯ 78/2 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟ 3 10125

223 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ ತಂ. ರೆೋವಣಸದಪ್ಾಪ 8/*/3 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 3 10125

224 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಸುಖದೋವ ತಂ. ಕೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ 12/*2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 3 10125

225 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋಮಂತ ತಂ. ಶಿರೋಗಣೋಶ 31/* ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮಾಟ 3 10125

226 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಾಪ 35/*/* ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 4 13500

227 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಪರಕಾಶ ತಂ. ಶಂಕರೆಪ್ಾಪ 40/7 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 3 10125

228 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಬಸಪ್ಾಪ ತಂ. ಮಾಣಿೋಕಪ್ಾಪ 20.Apr ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಅಲ್ಾೂ 3 10125

229 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಖ್ಯೈರುನಿಸಾ ಗಂ. ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಪಟೋಲ್ 252/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಅಲ್ಾೂ 3 10125

230 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ರಾಜೋಂದರ ತಂ. ಗುರುಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 160/*/ ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟ 3 10125

231 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶರಣಮಾಮ ಗಂ. ಬಸವಣಪ್ಾಪ 16/*/* ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ತರಕಾರಿ 4 13500

232 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ರುಕಮಣಿ ಗಂ. ಸಂತೆಲೋಷ್ 25/*/* ಮಂಠಾಳ ಎಸ್.ಟಿ ಅಲ್ಾೂ 3 10125

233 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಜಗನಾಥ ತಂ. ಕಲ್ೂಯ್ಾಾ 49/*/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಅಲ್ಾೂ 5 16875

234 TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಬಬ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗ Maximum 25 crets ಪಂಡಿತ ತಂ. ಶಿವಶರಣಪ್ಾಪ ನಾಟಿಕಾರ  ಚಕಕನಾಗಾಂವ ಮುಡಬ ಎಸ್.ಟಿ 25.00

235 TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಬಬ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗ Maximum 25 crets ಜಗದೋವಿ ತಂ. ಶಿವಾನಂದ ಜಮಾದ್ಾರ ಚಕಕನಾಗಾಂವ ಮುಡಬ ಎಸ್.ಟಿ 25.00

236 TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಬಬ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗ Maximum 25 crets ಶಿವಶರಣಪ್ಾಪ ತಂ. ಸದಿಪ್ಾಪ ನಾಟಿಕಾರ  ಚಕಕನಾಗಾಂವ ಮುಡಬ ಎಸ್.ಟಿ 25.00

237 TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಬಬ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗ Maximum 25 crets ದಶರಥ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಾಪ ಅವಟಿ    ಚಕಕನಾಗಾಂವ ಮುಡಬ ಎಸ್.ಟಿ 25.00

238 TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಬಬ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗ Maximum 25 crets ಕುಪೋಂದರ ತಂ. ಕಾಶಣ್ಾಣ ಅವಟಿ  ಚಕಕನಾಗಾಂವ ಮುಡಬ ಎಸ್.ಟಿ 25.00

239 TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಬಬ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗ Maximum 25 crets ಹಣಮಂತ ತಂ. ಸದಿಪ್ಾಪ ಹಿಪಪರಗಾ ಬಾಗ್ ಮುಡಬ ಎಸ್.ಟಿ 25.00

240 TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಬಬ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗ Maximum 25 crets ಅಂಬಣ್ಾಣ ತಂ. ಶರಣಪ್ಾಪ  ಹಿಪಪರಗಾ ಬಾಗ್ ಮುಡಬ ಎಸ್.ಟಿ 25.00

241 TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಬಬ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗ Maximum 25 crets ಗುಂಡಪ್ಾಪ ತಂ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ   ಹಿಪಪರಗಾ ಬಾಗ್ ಮುಡಬ ಎಸ್.ಟಿ 25.00

242 TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಬಬ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗ Maximum 25 crets ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಚಂದರಪ್ಾಪ  ಹಿಪಪರಗಾ ಬಾಗ್ ಮುಡಬ ಎಸ್.ಟಿ 25.00

243 TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಬಬ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗ Maximum 25 crets ಭಾರತಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಿವರಾಜ  ಹಿಪಪರಗಾ ಬಾಗ್ ಮುಡಬ ಎಸ್.ಟಿ 25.00

244 TSP ಯೋಜನೆಯಡಿ ಒಬಬ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗ Maximum 25 crets ನಾಗಮಾಮ ಗಂ. ನಾಗಪ್ಾಪ    ಹಿಪಪರಗಾ ಬಾಗ್ ಮುಡಬ ಎಸ್.ಟಿ 25.00

245 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ನಿಮಯಲ್ಾ ಹೆಲಲ್ಕರ ಗಂ. ಚಂದರಕಾಂತ 11/*/10 ಮಂಠಾಳ ಎಸ್.ಸ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.4 44500 242321890988 11125100001312

246 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ನಬಸಾಬ ತಂ. ಅಬುಿಲ್ಸಾಬ 24/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು 1 0.4 13450 30820313484

247 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ಬಸಮಲ್ಾೂ ತಂ. ಮೊೋದ್ದನಸಾಭ 4/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 0.2 40375 30820313484

248 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ತೆೋಜಮಾಮ ಗಂ. ವಿಠಲ್ರಾವ 462/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 4 53825 30820313484

249 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ರಾಮ ತಂ. ವಿಠಲ್ ಜಾದವ 198/3 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 390307175643 7022200056295

250 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಕುಪೋಂದರ ತಂ. ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ 45/*/* ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 2070100000378

251 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿವರಾಜ ತಂ. ಕಾಶಪ್ಾಪ 252/*/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 805494188087 2010100011240



252 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ಅಂಬಾದ್ಾಸ ತಂ. ಕೆಲೋಂಡಿಬಾ ಸಂದ 197/*/7 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಶುಂಠಿ 1 0.4 40375 924336271549 1156101016009

253 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ವಿಶವನಾಥ ತಂ. ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 30/*/2 ಮರಖಲ್ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 1.2 87500 604696778578 4040100006102

254 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ಮರೆಪ್ಾಪ ತಂ. ಹಣಮಂತ 223/12 ವಡಗಾಂವ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟಲೋ 1 50000 656908473648 11167101010837

255 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ ತಂ. ಕಾಶಪ್ಾಪ 134/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಶುಂಠಿ 1 0.8 40000 286061885178 30820313484

256 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ನಾರಾಯಣ ತಾರಾಸಂಗ 115/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 0.8 87500 518540036344 62197298420

257 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಬಸಪ್ಾಪ ತಂ. ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 24/*/4 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 336360497711 2040100009985

258 ಸಾಮಮ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ಪವರ ವಿೋಡರ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂ. ಬಕಕಪ್ಾಪ 110/*/1 ಮಂಠಾಳ ಎಸ್.ಸ ಶುಂಠಿ 1 1.2 48000 419621477405 10973101014037

259 ಮಾಾಚಂಗ್ ಗಾರಾಂಟ ಯೋಜನೆ  ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಸವರಾಜ 7/*/2 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 1 70000 303565576863 32560506011

260 ಮಾಾಚಂಗ್ ಗಾರಾಂಟ ಯೋಜನೆ  ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಮಿಲ್ಲಂದ ತಂ. ಜಯರಾಮ 223/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 1 69350 331406437495 50100019337690

261 ಮಾಾಚಂಗ್ ಗಾರಾಂಟ ಯೋಜನೆ  ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಜಯವಂತ ತಂ. ಪ್ಾಂಡು 72/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 1 69350 664122543434 2070100009266

262 ಮಾಾಚಂಗ್ ಗಾರಾಂಟ ಯೋಜನೆ  ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಸೋನಾಬಾಯಿ ಗಂ. ನಿೋಲ್ಲೋಶ 220/2 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 1 69350 987182856670 2070100008165

263 ಮಾಾಚಂಗ್ ಗಾರಾಂಟ ಯೋಜನೆ  ಎಸ್.ಸ ಪ್ಾಲ್ಲಮನೆ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂ. ಜಯರಾಮ 199 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.2 365000 424218724668 11067100

264 ಮಾಾಚಂಗ್ ಗಾರಾಂಟ ಯೋಜನೆ  ಎಸ್.ಸ ಪ್ಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಅಧಿಕ ಮೊತುದ ಬೆಳೆ ಪ್ಾವಯತಿ ಜಯರಾಮ 199 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.2 56000 424218724668 11067100

265 ಮಾಾಚಂಗ್ ಗಾರಾಂಟ ಯೋಜನೆ  ಎಸ್.ಸ ಪ್ಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಅಧಿಕ ಮೊತುದ ಬೆಳೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಬಾಯಿ ಗಂ. ರ್ಂಕಟ 13/*/5 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಎಸ್.ಸ ಡೆಲಣಣ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.2 56000/- 417659238169 11090100001169

266 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣ ರಂಗರಾವ ತುಕಾರಾಮ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 281 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.40 4080 10607518431

267 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣ ಅಶೆಲೋಕ ತಂ. ಶಿರೋಮಂತ 267 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.60 6120 11090100002089

268 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣ ಬಾಬುರಾವ ತಂ. ಗುಂಡಪಪ 42 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.40 4080 2050100001657

269 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣ ಬಲ್ಭೋಮ ತಂ. ಸಕಾರಾಮ 53 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.40 4080 2050100001657

270 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣ ಜ್ಞಾನೆೋಶವರ ತಂ. ಕಾಮಾಜ 84 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200 313289068802 2030100006465

271 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ ಶಿವಮಮ ತಂ. ಬಸಣ್ಾಣ 207/4 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು 1 0.80 2624 241212603501786 11125101014754

272 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ ಶಾಮಲ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಮಾಣಿಕ 174 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು 1 0.80 2624 707794093567 4982500100387100

274 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂ. ಗಣಪತಿ 100 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 1 10000 644310828149 2050100005546

275 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ದತುಪ್ಾಪ ತಂ. ರಾಮಚಂದರಪ್ಾಪ 73/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಯ 1 1 11000 402741542328 2010100012420

276 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ರುಕಮಣಿ ಗಂ. ಸಂತೆಲೋಷ್ 117/*1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 1 16000 582599929430 2050100011249

277 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ವಿಠಲ್ರಾವ ತಂ. ಗುಂಡಾಜ 40/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 16000 482673968280 7002030003561

278 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಸುನಿತಾ ಗಂ. ರಾಜಶೆೋಖರ 24/*/5 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಯ 1 0.6 6600 989502763231 11096101018246

279 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಮುಕೆೋಶ ತಂ. ವಿಠಲ್ರಾವ 37/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 16000 936810434269 7002200120653

280 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ರಾಜಬೆೋಗಂ ಗಂ. ಸುಲ್ಲಮಾನಸಾಬ 19 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 15000 587036354544 2020100006215

281 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ರಾಹುಲ್ ತಂ. ಗುಂಡು 112 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಸ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.4 6400 713394839666 1156101022201

282 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ವಿದ್ಾಾಸಾಗರ ತಂ. ಬಸಪ್ಾಪ 19/*/1 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 20000 787609700968 2020100010952

283 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಅಂಬೋಕಾ ಗಂ. ಗರಿೋಶ 217/3 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 20000 864922968607 2020100015609

284 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಯ್ಾಶಿೋನಶಾ ತಂ. ಮಲ್ಂಗಶಾ 364/3 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 12800 803642336957 34681857365

285 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಮಲ್ೂಮಾಮ ಗಂ. ರಾಜಕುಮಾರ 116/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 1 16000 634321018103 2050100010718

286 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ರಮೆೋಶ ತಂ. ಮನೆಲೋಹರ 164/5 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 1 8000 816575583519 11169101006755

287 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ದತಾುತೆರಯ್ಾ ತಂ. ಬಸವಂತ 32/*/9 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.6 3200 897333384664 1116900000022

288 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಖಾಜಾಸಾಬ ತಂ. ಹೆೈದರಸಾಬ 300 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.8 12800 522771438466 33799029163

289 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಎಂ. ಡಿ. ಮುಸಾುಕಮ್ ತಂ. ಮಹೆಬಲಬಸಾಬ 352 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 16000 560200151379 2030100008489

290 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಘುಡುಮಾಬೋ ಗಂ. ಮಹೆಬಲಬಸಾಬ 352/*/1 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 16000 560200151009 2030100006341

291 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ವಿೋರಣ್ಾಣ ತಂ. ಭೋಮಾಶಂಕರ 21 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1.2 19200 330107961988 2030100008303

292 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಲ್ಲಹೌಸ್ ರಾಜಶೆೋಖರ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಾಪ 282/7 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಗುಲ್ಾಬ 1 0.2 910000 614711056909 62214432007

293 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಾಪ 96/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.80 8000 380543256449 20204414784

294 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟ ತಂ. ಮಾಣಿಕ ರಾವ 29 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.80 15600 530446799819 2030100006502

295 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ನಿವಯಹಣ ಗಣೋಶ ತಂ. ಹಣಮಂತ 56/5 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 1.20 23400 319096306006 62452247432

296 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ತಂ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ 203/1,207/3 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1.2 32000 583871142527 7022250043984

297 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಮನೆಲೋಜಕುಮಾರ ತಂ. ವಿಠಲ್ 26,27 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಯ 1 1 11000 893446056491 7002200075893

298 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಪಂಚಫುಲ್ಾ ಗಂ. ಯ್ಾದವರಾವ 133 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 15000 216206759692 33988251435

299 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಮಹಾಂತಪ್ಾಪ ತಂ. ಅಣ್ಾಣರಾವ 76/ಎ ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.4 24000 370031057682 31021965997

300 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ ತಂ. ನಿೋಲ್ಕಂಠ 16 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.6 36000 398023352160 11108100001289

301 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ದಯ್ಾನಂದ ತಂ. ಬಸವಣಪ್ಾಪ 91 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.4 24000 563211724998 11108100000017

302 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಭಾಸಕರ ತಂ. ನಿೋಲ್ಕಂಠರಾವ 17/*/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.4 24000 691706220920 11108101003402

303 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರು ಧನಾಜ ತಂ. ದೋವರಾವ 371/* ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.6 16000 839282602161 11096101015726

304 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಬಾಲ್ಾಜ ತಂ. ಧಲೋಂಡಿಬಾ 137/*/12 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 1 17000 349939341397 2010100017706

305 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಲ್ಾಲ್ಮಹೆಲಮದಿ ತಂ. ಅಯುಬಸಾಬ 358/*/8 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 0.6 9000 496865363145 30280668869

306 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಶರಣಮಾಮ ಗಂ. ಬಸವಣಪ್ಾಪ 17/*/ ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 1.6 32000 400296432666 11096100000319

307 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಹಿಕಯನಬಾಯಿ ಗಂ. ವಿಠಲ್ 45/*/2 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 20000 732860868450 2030100009567

308 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಅರವಿಂದ ತಂ. ಚಂದರಬಾನ 24/*/2 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.8 16000 511576353077 62507938632

309 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಾದ ಬೆಳೆ ಪ್ಾಲ್ಲಹೌಸ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂ. ಜಯರಾಮ 199/*/10 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.1 70000 424218724668 11067100300285

310 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಧನಾಜ ತಂ. ದೋವರಾವ 371/* ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.6 8000 839282602161 11096101015726

311 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಫಜಾಯನಬೋ ಗಂ. ಮಹಮದ್ ಸಾಬ 76 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 20000 389679185666 2020100012928

312 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಟಮಾಟ ಪಂಡಿತ ತಂ. ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 288//1 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.44 8000 648537470425 2020100008471

313 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ ಮಾರುತಿ ತಂ. ಶಂಕರೆಪ್ಾಪ 100 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 0.6 8000 571426978950 2060100001426

314 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತಾಜಲೋದ್ದಿನ್  ಮಹೆೋಬಲಬಸಾಬ 19/*/* ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 18000 787609700968 2020100010952

315 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಅಶೆಲೋಕ ತಂ. ಕೃಷ್ಾಣ 153,179 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.4 12240 405538330200 2030100005060

316 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡಾ ರಾಜಶೆೋಖರ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಾಪ 282/7 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಗುಲ್ಾಬ 1 0.2 42187 614711056909 62214432007

317 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಅನಂತ ತಂ. ಮಸಾಜ 57/1 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.95 12800 931999305526 2020100008818

318 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ದುಶಂತ ತಂ. ಮಾರುತಿ 266 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಯ 1 1 11000 888090884206 2010100012546

319 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಸುನಿಲ್ ತಂ. ಶಿವಾಜ 119 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.6 9600 792591135590 33466206430

320 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ದತಾು ತಂ. ಬಸವಂತರಾವ 32/9 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.6 5300 89733384664 11169100000022

321 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಪರಮೊೋದ ತಂ. ತಾನಾಜ 154/3 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಯ 1 0.6 6600 710585491613 7022200051726

322 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಪರವಿೋಣ ತಂ. ತಾನಾಜ 154/4 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಯ 1 0.4 4400 453907192701 7022200043302

323 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಸುಮನ ಗಂ. ಸಂಬಾಜ 52/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 16000 654325675758 2050100004029



324 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಖಾಜಾಖಾನ ತಂ. ಮಹಮದಖಾನ 137/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 1 20000 569905215327 2010100013527

325 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಹಮಿೋದಖಾನ ತಂ. ಮಹಮದಖಾನ 137/*1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 1 20000 945272378424 2010100017099

326 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಬಲ್ಭೋಮ ತಂ. ದತಾುರಾವ 4 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.4 8000 749430417656 2040100003626

327 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಸುಖದೋವ ತಂ. ಕರಷ್ಾಣ ರೆಡಿಿ 12/*/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 0.8 16000 277757347798 2040100006165

328 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋನಾಥ ತಂ. ಶಿರೋಗಣೋಶ 31/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 0.8 16000 672586465020 62453400423

329 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಚನಾವಿೋರ ತಂ. ಬಸಸಯ್ಾಾ 94/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 0.8 16000 508294288623 2040100000884

330 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಚಂಡು ಹುವು ಸಂಜೋವಕುಮಾರ ತಂ. ಶರಣಪಪ 123/4 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 1 10000 938156764797 2040100007304

331 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಚಂಡು ಹುವು ನಿಂಗಮಾಮ ಗಂ. ಚಂದರಪ್ಾಪ 18/*/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.8 9600 216008122139 62295099817

332 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಚಂಡು ಹುವು ಅಮರೆೋಶವರ ತಂ. ಧಲಳಪ್ಾಪ 18/*/4 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.4 6400 755739219971 62319653685

333 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಚಂಡು ಹುವು ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ ತಂ. ಕಾಶಪ್ಾಪ 134/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.6 9600 286061885178 2010100018868

334 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಚಂಡು ಹುವು ತುಕಾರಾಮ ತಂ. ಅಭಂಗರಾವ 18/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.4 6400 606887918060 62124097705

335 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಗುಲ್ಾಬ ಹು ಅಂಬಾರಾವ ತಂ. ಸಾಯಿಬಣ್ಾಣ 79 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಗುಲ್ಾಬ 1 0.4 16000 803996001733 31052573902

336 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಗುಲ್ಾಬ ಹು ಅಶೆಲೋಕ ತಂ. ಅಂಬಾರಾವ 78/2 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಗುಲ್ಾಬ 1 0.4 8000 447741228520 2010100009032

337 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಇಂದುಬಾಯಿ ಗಂ. ಮಾಧವರಾವ 243 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 14000 318260838781 2010100029835

338 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಮುನಾವರಬೋ ಗಂ. ಯ್ಾಶಿನ 174/2 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 16000 942622575367 31724973397

339 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಕೆೋಶವರಾವ ತಂ. ಉದಿವರಾವ 377/1 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 16000 934593830202 11169100000788

340 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಗುಲ್ಾಬ ಹು ಬಸಣ್ಾಣ ತಂ. ಶಾಮರಾವ 65/5 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಗುಲ್ಾಬ 1 0.4 16000 727347044412 11108101025699

341 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂ. ಯ್ಾದವರಾವ 253/1 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 1 20000 900288060604 10607515418

342 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಪಪ್ಾಪಯ ರ್ಂಕಟ ತಂ. ಲ್ಾಲ್ಸಂಗ ಚವಾಾಣ 101/2 ಮಂಠಾಳ ಎಸ್.ಸ ಪಪ್ಾಯ 1 1 11000 816909209307 11096100000315

343 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಯುಸುಫ ಪಟೋಲ್ ತಂ. ಬಾಶಾಪಟೋಲ್ 31/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 1 20000 293786658045 7002200118747

344 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಶಿಲ್ಾರಸಾಬ ತಂ. ಶೆೋಖ ಹೆೈದರಸಾಬ 31 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಸಲೋರೆಕಾಯಿ 1 1 12000 840840900308 62167139929

345 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಚಂಡು ಹುವು ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ ತಂ. ಮಾದಪ್ಾಪ 183 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.6 9600 509891634342 31808965417

346 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಚಂಡು ಹುವು ಕಲ್ಾಾಣರಾವ ತಂ. ಮಾದಪ್ಾಪ 18/*/2 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.6 6400 652421855897 2030100011640

347 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಬಾಳೆ ಜ್ಞಾನದೋವ ತಂ. ಬೋಮರೆಡಿಿ 23 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.6 18360 317299784478 2030100004026

348 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಬಾಳೆ ಚತಾರ ಗಂ. ಬಾಬುರಾವ 84/*/2 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.4 12240 291213888499 30977537439

349 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಬಾಳೆ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಸವರಾಜ 7/*/2 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.4 12240 303565576863 32560506011

350 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಬಾಳೆ ವಿರೆೋಂದರ ತಂ. ಮಾದಣ್ಾಣ 8/*/2 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.4 12240 298952367197 11090101031131

351 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಚಂಡು ಹುವು ಶಾಂತಕುಮಾರ ಗಂ. ಸುಭಾಷ್ 165/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.6 6000 392830885427 2010100012529

352 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಚಂಡು ಹುವು ನಿಜಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ ತಂ. ಚನಾಪ್ಾಪ 74/*/ ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.6 4000 251695346085 2010100008182

353 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂ. ರಾಮಶೆಟಿಿ 10/*/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.4 8000 380837575820 11166459055

354 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಗಲೋವಿಂದರಾವ ತಂ. ಗಣಪತರಾವ 141/8 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2 40000 463763545095 11155100002208

355 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಬಬೃವಾಹನ ತಂ. ರಘುರಾಮ 21 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 0.6 12000 672906330318 2030100001781

356 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ವಿಲ್ಾಸ ತಂ. ಭಾನುದ್ಾಸ 357/*/2 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ತರಕಾರಿ 1 1 16000 825769285809 11169100000208

357 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಅಲ್ಾೂಮಾಬೋ ಗಂ. ಇಸಾಮೊೋದ್ದಿನ್ 38/2 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 1 16000 538750364147 2020100013350

358 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ವಸಂತ ತಂ. ರಘುರಾಮ 214/*/1,214/5 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ತರಕಾರಿ 1 0.8 16000 657843998492 11169101008470

359 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ರಾಮಹರಿ ತಂ. ಬಲ್ಭೋಮ 297 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 961745239042 7022200041347

360 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಲ್ಲಲೋಕೆೋಶ ತಂ. ವಸಂತ 43/*/2 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 652250837346 11125100003231

361 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ತಂ. ನಿೋಲ್ಕಂಠರಾವ 16 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 398023352160 11108100001289

362 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಅರುಣ ತಂ. ಮಾಣಿಕ 78/2, 98/3 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 677356101402 2050100003627

363 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ ಶಿವರಾಜ ತಂ. ಶಣುಮಖಪ್ಾಪ 46/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು 1 0.40 2059 288328294787 2010100012275

364 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಆಯುಬಖಾನ ತಂ. ಮಹಮದಖಾನ 137/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಬದನೆ 1 1 20000 863160003654 2010100013968

365 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಸುಭಾಷ್ ತಂ. ಶೆಂಕರೆಪ್ಾಪ 71 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 406193130689 62113029012

366 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂ. ಕೆೋಶವರಾವ 68/*/2 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 520655431865 33182203327

367 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಮಹಾದೋವ ತಂ. ಜಗನಾಥ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 218 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 737515101167

368 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಗಂ. ಕಾಳಿದ್ಾಸ 6/*/2 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.95 18000 629165567516 30875032228

369 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಬಸಮಲ್ಾೂಸಾಬ ತಂ. ಮೊೋದ್ದನಸಾಬ 4/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 0.2 4000 927570870633 63280100008996

370 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ ತಂ. ಗುರುಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 36/*/2 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 16000 324964388212 34165910453

371 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಬಾಬು ತಂ. ಜಟಪ್ಾಪ 92/2, 7 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.9 19000 327816932845 2010100011818

372 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂ.  ಗುರುಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 197/2 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 20000 809811133607 2050100003209

373 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಬಾಬುಖಾನ ತಂ. ಇಮಾಮಖಾನ 61/, 61/2 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 20000 5.05437E+11 2020100008977

374 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಅನಾಪೂಣ್ಾಯ ಗಂ. ಅಂಬಾರಾವ 78/7 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 712813917831 31729457357

375 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಮಧುಕರ ತಂ. ಬಲ್ಭೋಮ. ಗಾಯಕವಡ 85 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 854656522745 11090100002763

376 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಉಧಧವ ತಂ. ದಯ್ಾನಂದ 99/*/4 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 690621359786 2050100005315

377 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಾಕಹೌಸ್ ಕಲ್ಾವತಿ ಗಂ. ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ 492 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1 1 200000 498732412539 169300101004324

378 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪರಕಾಶ ತಂ. ನಿೋಲ್ಕಂಠರಾವ 3 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 1 20000 541981747026 920020033315839

379 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಬಸಪ್ಾಪ ತಂ. ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 20/*/4 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 0.8 16000 336360497711 2040100009985

380 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪಂಡಿತ ತಂ. ಶಿರೋರಂಗರಾವ 11/*/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 1 20000 533700645308 2010100029331

381 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಕಲ್ಪನಾ ಗಂ. ರಾಜಕುಮಾರ 3/*/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 265327471766 30443858905

382 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಅನಂತ ತಂ. ಮಹಾದೋವರಾವ 383/1 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 1.05 21000 620620912116 11169100000630

383 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ರಾಮರಾವ ತಂ. ನಿವತಿಯರಾವ 1/*/1 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 0.8 16000 430816905089 2020100004693

384 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಸದ್ಾರಮ ತಂ. ರಾಮಣ್ಾಣ 5/*/3 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 651065474774 2010100014945

385 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ರವಿ ತಂ. ವಿಠಲ್ರಾವ 123/5 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 209658919174 11155100001897

386 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ದ್ದಗಂಬರ ತಂ. ನಾಗಪ್ಾಪ 108/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 0.8 87500 203758433833 11067100000928

387 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಾಂಗಲೋ ರಿಜವಿನೆೋಶನ್ ವಿಶವನಾಥ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಾಪ 424/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1 1 20000 707563671473 2010100003366

388 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಬಸಮಲ್ಾೂಸಾಬ ತಂ. ಮೊೋದ್ದನಸಾಬ 4/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಗಲೋಬ 1 1 16000 927570870633 63280100008996

389 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ N.K ಸಂಗಾರೆಡಿಿ ತಂ. ನಾಗರೆಡಿಿ 49/8 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.8 12800 799689948683 31759109233

390 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಧನರಾಜ ತಂ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ 5/*/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.6 9600 278954772516 35509878615

391 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ವಿಶವಂಬರ ತಂ. ಪ್ಾಂಡುರಂಗ 80/*/6 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 16000 384294248182 2050100010710

392 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ತಾಹೆೋರಬೋ ಗಂ. ಖುತುಬ 65/4,25/*/3 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 16000 305070496364 2050100008564

393 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಚಂಡು ಹುವು ಪರೋಮನಾಥ ತಂ. ಹಣಮಂತರಾವ 67 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.4 4000 565631766984 30243344838

394 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ಇಂದರಜೋತ ತಂ. ಪ್ಾಂಡುರಂಗ 5 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.8 18360 892207901738 3693441569



395 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ಭಾಗರತಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಲ್ಭೋಮ 79/*/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 1 30600 365309633858 2030100006457

396 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ಜ್ಞಾನೆೋಶವರ ತಂ. ಕಾಮಾಜ 84 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600 313289068802 2030100006465

397 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸೋಬೆ ಶಬಬರ ತಂ. ಇಸಾಮಯಿಲ್ 141 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಸೋಬೆ 1 0.6 10500 506653270692 2010100028589

398 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಜಗದೋವಿ ಗಂ. ಶಿವಾನಂದ 184/2 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1 12000 684557493436

399 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಾಂಗಲೋ ರಿಜವಿನೆೋಶನ್ ಅಹೆಮದ ಸಾಬೆೋರಲ್ಲ 33/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ  ಮಾವು 1 1 20000 906907876266 20101000

400 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಗರು ರಿಜುವಿನೆಶನ ಜಗನಾಥ ತಂ. ದೋವಾನಂದ 32/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಗೋರು 1 1 20000 618743138226

402 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಾಕಹೌಸ್ ಸರುಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಿರೋಪತಿ 392/3 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಮಾವು 1 0.4 200000 854106115035 11155101012279

403 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ರಮೆೋಶ ತಂ. ಕಾಶಪ್ಾಪ 82/1 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 910320510759 11067100000623

404 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಲ್ಲ ಹೌಸ್ ಅಧಿಕ ಮೊತುದ ಬೆಳೆ ರಾಜಶೆೋಖರ ತಂ. ಗುಂಡಪ್ಾಪ 282/7 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಗುಲ್ಾಬ 1 0.2 140000 614711056909 62214432007

405 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಉಮಾದೋವಿ ಗಂ. ಮಹಾಂತಪ್ಾಪ 31/*/2 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 512232786715 39616477953

406 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ದತಾು ತಂ. ಜಟಿಂಗರಾವ 381/*/1 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 16000 503808792091 11169101034819

407 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಧಲಳಪ್ಾಪ ತಂ. ಸದಿಪ್ಾಪ 345/*/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.8 16000 219645268821 2040100009907

408 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ದಶರಥ ತಂ. ಸದಿಪ್ಾಪ 345/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.8 16000 971890468078 2040100010860

409 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ರೆಡಿಿ ತಂ. ಯಲ್ಾೂರೆಡಿಿ 61/*/2 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಬದನೆ 1 1.2 24000 889073978320 2050100000457

410 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಗುಣ್ಾಜ ತಂ. ದೋವರಾವ 386/13, 386/14ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.8 16000 898129079700 2020100011001

411 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಜ್ಞಾನರೆಡಿಿ ತಂ. ಬಾಬುರೆಡಿಿ 66/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕರಬಲಜ 1 1.6 25600 733398329941 2040100004792

412 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ಗುರುಸದಿಪಪ್ಾಪ 38/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 0.8 12800 978097177769 11155101012659

413 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಅಶೆಲೋಕ ತಂ. ಸಂಬಾಜ 43/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಕರಬಲಜ 1 1 14400 918544785217 2010100017583

414 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಗುಂಡೆರಾವ ತಂ. ಧಲೋಂಡಿಬಾ 137/13 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1.4 19200 373089335799 62351337921

415 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ರಲಪ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಮದನ 28/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 16000 562288092185 2010160002530

416 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಬಾಲ್ಾಜ ತಂ. ವಾಮನರಾವ 76/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಕರಬಲಜ 1 1 16000 612250657849 2010100010355

417 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ದತುು ತಂ. ಶಿರೋಪತಿ 54/24 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.4 7800 745752622469 2050100008272

418 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಬಸಣ್ಾಣ ತಂ. ಶಾಮರಾವ 62/4 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.6 12000 727347044412 11108101025699

419 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಜಯಶಿರೋ ಗಂ. ಬಾಲ್ಾಜ 76/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಗಲೋಬ 1 1 20000 257984355353 2010100021767

420 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಸದ್ಾರಮ ತಂ. ರಾಮಣ್ಾಣ 5/*/3 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಗಲೋಬ 1 1 20000 651065474774 2010100014945

421 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ತುಕಾರಾಮ ತಂ. ಸಂಭಾಜ 94/3 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 0.6 12000 570360643999 7022200041780

422 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಸುನಿೋತಾ ಗಂ. ಗಲೋಪ್ರನಾಥ 97/1 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 1 20000 597223570491 2050100011250

423 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಚಮಣ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಸಲೋಮಲ್ಾ 385/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಸ ಗಲೋಬ 1 1.6 20000 625252392796 2010100030446

424 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂ. ಬಸವಣಪ್ಾಪ 32/4 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 507097870014 912010040267464

425 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಪ್ಾವಯತಿಬಾಯಿ ಗಂ. ಶಿವಶರಣಪ್ಾಪ 63/2 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 814932011220 2030100007471

426 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ಸುಧಿೋರ ತಂ. ನಾಮದೋವ 59/*/1 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಬಾಳೆ 1 0.8 11700 302947889086 11090101038648

427 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಕಾಮಿನಿ ಗಂ. ಭಾನುಪರಸಾಧ 57/*/5 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಪಪ್ಾಯ 1 1 12000 707412823419 11096101009983

428 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಇಂದರಜೋತ ತಂ. ರಾಣಬಾ 25/5, 25/4 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಕರಬಲಜ 1 0.65 10400 412395271678 11066101012206

429 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂ.  ಗುರುಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 197/2 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 75000 809811133607 2050100003209

430 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಸದಿಮಾಮ ಗಂ. ಪರಕಾಶ 40/3,40/7 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2 8000 477117439551 2040100005881

431 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂ. ಸಂಗಪ್ಾಪ 35 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.3 6000 266205006322 145801011006821

432 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಸುರೆಖಾ ಗಂ. ತಾತೆೋರಾವ 194/4 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 12000 993801196461 2010100016872

433 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಶೆೋಷ್ಪ್ಾಪ ತಂ. ನರಸಪ್ಾಪ 41/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.4 8000 721891490846 2040100008389

434 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪರಕಾಶ ತಂ. ಶೆಂಕರೆಪ್ಾಪ 40/*/5 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.2 4000 714121820996 915010050859159

435 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ರಾಮಣ್ಾಣ ಶೆೋಖರ ರೆಡಿಿ 7/*/3 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.3 6000 525718536907 2040100005399

436 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಶರಣಮಾಮ ಗಂ. ಬಸವಣಪ್ಾಪ 17/*/ ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 12800 400296432666 11096100000319

437 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ರಾವ ಭೋಮಣ್ಾಣ 73 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.8 28800 302864689311 2040100000220

438 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಶಿರಮಂತ ಶಿರೋಗಣೋಶ 31/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.8 12800 672586465020 62453400423

439 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಸಂಗೋತಕುಮಾರ ಮನೆಲೋಹರ 202/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.99 15840 300321268619 63280100003258

440 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂ. ಕಾಶಿನಾಥ 68/*/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು 1 1 3280 652460041775 2010100029588

441 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ವಿಠಲ್ ಕಾಶೆಪ್ಾಪ 90/*/ ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 0.6 12000 293501615856 2040100008067

442 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಬೋಮಣ್ಾಣ ಕಾಶಪ್ಾಪ 132/*/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.4 8000 359125025025 30957011320

443 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಚಂದರಕಾಂತ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 40/*/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.2 24000 512865426586 2040100005860

444 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಸಂತೆಲೋಷ್ ತಂ. ಹಣಮಂತ 41/*/3 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 0.4 8000 907308065007 2040100008924

445 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಸುಮಿತಾರ ಗಂ. ಶಂಕರೆಪ್ಾಪ 40/*/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.8 16000 720131643339 2040100008862

446 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಬಾಲ್ಚಂದರ ಶೆಶಿಕುಮಾರ 345/*/* ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.4 6400 644355622666 2020100007134

447 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ದಸುಗೋರ ಇಸಾಮಯಿಲ್ 236/*/1 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.4 6250 761650799272 11169100000705

448 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಬಸಮಾಮ ಗಂ. ಬಸವರಾಜ 400/8 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.6 7000 261938146523 2020100007795

449 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ರಾಮಹರಿ ತಂ. ಬಲ್ಭೋಮ 297 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 20000 961745239042 7022200041347

450 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಗಣೋಶ ತಂ. ಹಣಮಂತ 56/5 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1.20 20000 319096306006 62452247432

451 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಚನಾಮಲ್ೂಪ್ಾಪ ಸಲಯಯಕಾಂತ 387 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 20000 532229731257 2030100006050

452 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಭಾನುದ್ಾಸ ತಂ. ದತಾುತಿರ 185/*/3 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 884943686658 2020100011238

453 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮನಿಶಾ ಗಂ. ಮನೆಲೋಜಕುಮಾರ 13/*/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 2.8 200000 778008341470 2010100020340

454 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತಳುಿವ ಬಂಡಿ District Hop com Vending cart bill 1 45000 4080110000091

455 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತಳುಿವ ಬಂಡಿ District Hop com Vending cart bill 1 180000

456 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ವಿಜಯ ಚೌವಾಾಣ ತಂ. ಗಲೋಪ್ರನಾಥ 39/*/2 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 891371515821 4982000100017700

457 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಸುನಿತಾ ಗಂ. ಮಾರುತಿ 59/*/1,8,9 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 16000 657670737793 30670705583

458 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ ಕಣಿೋರಾಮ ತಂ. ಸಲೋಮಲ್ಾ 385/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಸ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.6 21500 200565319166 2010100004887

461 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತಳುಿವ ಬಂಡಿ ಶಿರೋ ಧನಾಜ ತಂ. ವಿಠಲ್ರಾವ ಹುಲ್ಸಲರ ತರಕಾರಿ 1 15000 62394408098

462 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತಳುಿವ ಬಂಡಿ ಬಾಬುಶಾ ತಂ. ಇಸಾಮಲ್ಶಾ ಹುಲ್ಸಲರ ತರಕಾರಿ 1 15000 39853689217

463 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತಳುಿವ ಬಂಡಿ ಅರುಣ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಭಾರತಬಾಯಿ ಹುಲ್ಸಲರ ತರಕಾರಿ 1 15000 39519778972

464 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತಳುಿವ ಬಂಡಿ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ತಂ. ಬಾಬು ಹುಲ್ಸಲರ ತರಕಾರಿ 1 15000 63280100008728

465 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತಳುಿವ ಬಂಡಿ ಭಲಜಂಗ ತಂ. ರೆಲೋಹಿದ್ಾಸ ಹುಲ್ಸಲರ ತರಕಾರಿ 1 15000 63280100020963

467 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಾಕಹೌಸ್ ಸದಿಮಾಮ ಗಂ. ಪರಕಾಶ 40/3,40/7 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2 200000 477117439551 2040100005881

468 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಬಾಯಿ ಗಂ. ಚಂದರಶಾ 276 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 1 8000 385738881522 2070100009711

469 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಪರೋಮಿಳಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಗಲೋಪ್ಾಲ್ರಾವ 2/*/4,15/*/2 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 1.4 24000 351578430328



470 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ರವಿಂದರಕುಮಾರ ತಂ. ಮಲ್ೂಶೆಟಪ್ಾಪ 10/*/1 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1.2 8000 753972781328

471 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಮಡಿವಾಳಯ್ಾಾ ತಂ. ಬಸಸಯ್ಾಾ 245 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 20000 755053716595

472 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ರಾಮಣ್ಾಣ ತಂ. ನರಸಪ್ಾಪ 357/*/4 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 20000 936351542589

473 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ರಾಜಪ್ಾಪ ತಂ. ಅಪ್ಾಪರಾವ 76/ಬ ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1 8000 775815065215

474 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಾರಾಕಿರ ಶಿವಾಜ ತಂ. ರ್ಂಟರಾವ 5/*/* ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು 1 0.8 75000 415727312891 2020100002267

475 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದ ಸತಾವಾನ ತಂ. ಸುಬಾಷ್ರಾವ 90/*/4 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.2 390000 907829435442 2020100014594

476 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ವಿಶವನಾಥ ತಂ. ಲ್ಕಕಪ್ಾಪ 199/*/13, 1995 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 751402076317 2070100959872

477 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಾಕಹೌಸ್ ತುಳಸಾಬಾಯಿ ಗಂ. ನಾರಾಯಣ 85/*/4 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 200000 772724229556 2070100960223

478 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಾರಾಕಿರ ಲ್ಲಂಬಾಜ ತಂ. ಕೃಷ್ಾಣಜ 38 ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ನಿಂಬೆ 1 1 75000 299157663509 11090101016512

479 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂ. ರಾಜಣ್ಾಣ 61/2 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 1 20000 715854785059 2040100008235

480 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡಾ ತಮಾಮರೆಡಿಿ ತಂ. ಗುರುನಾಥ ರೆಡಿಿ 74/*/1 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 48000 437780192545 2010100012950

482 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಾರಾಕಿರ ಹರಿಶಚಂದರ ತಂ. ಗುರುನಾಥ 533/*/* ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 1 75000 625614475019 9182500101383500

483 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದ್ಾಯಕೆರೆ ಡಾ: ಬ.ಆರ ಅಂಬೆೋಡಕರ ಚಾರಿಟೋಬಲ್ ಟರಸಿ 
ಸಮುದ್ಾಯಕೆರೆ

68/2,68/7,68/

8,9/4,32/5
ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಈರುಳಿಿ 1 6000 300000 520655431865 145801011001679

484 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಾಕಹೌಸ್ ಲ್ಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂ. ರಾಮಚಂದರ 209/1,224,225 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಮಾವು 1 0.6 200000 237646670470 7002200043780

487 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ನೆರಳು ಪರದ ಸತಾವಾನ ತಂ. ಸುಬಾಷ್ರಾವ 90/*/4 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1 0.2 140000 907829435442 2020100014594

489 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಟಾರಾಕಿರ ರ್ೈಜನಾಥ ತಂ. ವಿಶವನಾಥ 7/*/2 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 100000 815573303941 2040100007046

490 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಾಕಹೌಸ್ ವಿಠಲ್ ತಂ. ನಿಂಗಪ್ಾಪ 39 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಸ ಟಮಾಟಲೋ 1 1 200000 950793347546 2040100000978

491 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಾಕಹೌಸ್ ರವಿಂದರ ತಂ. ಭಾಸಕರರಾವ 3/*/2, 3./*/2 ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಎಸ್.ಸ ಮಾವು 1 1 200000 691352987736 1156101010102

492 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡಾ ಬಸಸಪ್ಾಪ ತಂ. ಶಂಕರೆಪ್ಾಪ 253/*/* ಬಸವಕಲ್ಾಾಣ ಸಾಮಾನಾ ಶುಂಠಿ 1 0.8 75000 751684449654 2010100007736

493 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿವರಾಜ ತಂ. ಶಿರೋಮಂತ 577 ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.8 87500 787328577701 11155100001938

494 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಕಾಶಪ್ಾಪ ಪ್ರೋರಪ್ಾಪ 89/*/* ರಾಜೋಶವರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.8 87500 680934254362 2040100002433

495 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಬಾಯಿ ಗಂ. ಚಂದರಶಾ 276 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 385738881522 2070100009711

496 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ರಮೆೋಶ ತಂ. ನಾರಾಯಣ 84/4 ಮುಡಬ ಎಸ್.ಸ ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 835450321505 33242080124

497 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ ನರಸಮಾಮ ಗಂ. ಮಾರುತಿ 228 ಮುಡಬ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.4 6000 325457549551 2070100004410

498 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಾಕಹೌಸ್ M.D. ಫಾರುಕ ಅಬುಿಲ್ ಖಯುಮ್ 104/ ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮಾನಾ ಮಾವು 1 4 200000 259556311540 2040100009199

499 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದ್ಾಯಕೆರೆ ರಾಮಲ್ಲಂಗೋಶವರ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಕೆಲೋಹಿನಲರ
387/*/2,387/*

/3,74, 404
ಕೆಲೋಹಿನಲರ ಸಾಮಾನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 17 400000 532229731257

2030100006050

501 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ವಾಮನ ತಂ. ಬಳಿರಾಮ 286/6 ಹುಲ್ಸಲರ ಸಾಮಾನಾ ಸೋಬೆ 1 0.8 7000 721755635798 2020100009837

502 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಾಂಗಲೋ ರಿಜವಿನೆೋಶನ್ ಅಂಜನಬಾಯಿ ಗಂ. ಕಾಶಪ್ಾಪ 134/1 ರಾಜೋಶವರ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1 1 20000 207715030588 2040100007719

503 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾಾಂಗಲೋ ರಿಜವಿನೆೋಶನ್ ಚಂದರಕಲ್ಾ ಗಂ. ರಾಜಶೆೋಖರ 49 ಮಂಠಾಳ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1 2 40000 769346469604 2050100005006

504 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ತುಕಾರಾಮ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 12 ಜಾನಾಪೂರ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.21 1029 913020037367933

505 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ರುಕಮಣಿಬಾಯಿ ಗಂ. ಬೆಲೋಂಡಗ 68 ಮಾಚನಾಳ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.11 546 913020037367933

506 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ದಯ್ಾನಂದರೆಡಿಿ ತಂ. ಈರಣ್ಾಣ ರೆಡಿಿ 256 ಗಡಿಗೌಂಡಗಾಂವ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.66 3318 913020037367933

507 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 76/2 ಉಮಾಪೂರ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.85 4242 913020037367933

508 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಪರಭುರೆಡಿಿ ತಂ. ತುಕಪ್ಾಪ ರೆಡಿಿ 248 ಯರಬಾಗ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.21 1029 913020037367933

509 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಅನಿಲ್ರೆಡಿಿ ತಂ. ಮಾಣಿಕರೆಡಿಿ 11 ಯರಬಾಗ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 1.68 8379 913020037367933

510 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಬಾಬುರಾವ ತಂ. ಗಣಪತಿ 246 ಗಡಿಗೌಂಡಗಾಂವ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 1.46 7287 913020037367933

511 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ರುಕಮಣಿಬಾಯಿ ಗಂ. ಬಾಬುರಾವ 12 ಮಾಚನಾಳ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 1.39 6951 913020037367933

512 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ದಯ್ಾನಂದರೆಡಿಿ ತಂ. ಈರಣ್ಾಣ ರೆಡಿಿ 216 ಗಡಿಗೌಂಡಗಾಂವ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 1 4998 913020037367933

513 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಮಹಾದೋವ ರಡಿಿ ತಂ. ಜೈಹಿಂದರಡಿಿ 256 ಗಡಿಗೌಂಡಗಾಂವ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.59 2919 913020037367933

514 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಸಂತೆಲೋಷ್ ತಂ. ತಾತಾಾರಾವ 102 ಅಂಬೆವಾಡಿ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 1 4998 913020037367933

515 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಯಶವಂತರಾವ ನಾಗನಾಥರಾವ 35 ಜಾನಾಪೂರ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 1.43 7119 913020037367933

516 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ವಿಜಯ ತಂ. ಏಕನಾಥರಾವ 35 ಜಾನಾಪೂರ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 1.43 7119 913020037367933

517 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಷ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಮದನರಾವ 12 ಜಾನಾಪೂರ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.55 2751 913020037367933

518 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ತುಕಾರಾಮ ಮದನರಾವ 246 ಜಾನಾಪೂರ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 2.23 11151 913020037367933

519 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಬಾಬುಮಿಯ್ಾಾ ತಂ. ಮಸಾುನಸಾಬ 84 ಮುಡಬ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 1.11 5544 913020037367933

520 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 244 ರಾಜಲೋಳಾ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 1.05 5229 913020037367933

521 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 4ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ತುಕಾಕರೆಡಿಿ ತಂ. ವಿಠಲ್ರೆಡಿಿ 248 ರಾಜಲೋಳಾ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.41 2058 913020037367933

522 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 4ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂ. ಚಂದರಕಾಂತ 108 ಯರಬಾಗ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 2.02 10101 913020037367933

523 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 4ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಅನಿಲ್ರೆಡಿಿ ತಂ. ಮಾಣಿಕರೆಡಿಿ 11 ಯರಬಾಗ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 2.44 12201 913020037367933

524 ತಾಳೆೋ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆಯ 4ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಪರಭುರೆಡಿಿ ತಂ. ತುಕಕಪ್ಾಪ ರೆಡಿಿ 246 ರಾಜಲೋಳಾ ಸಾಮನಾ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.41 2058 913020037367933

ತಾಲ್ಲೂಕು : ಭಾಲ್ಲಕ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲ್ಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಾ
ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯಾ) ಭೌತಿಕ (ಹೆ.)

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲೋಂಡಿಬಾ ಬನ್ ಗಲೋವಿಂದ 27 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.50 49790 6781 7169 9954 03090100001607

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ತಿೋಫ್ ಬನ್ ಚುನುಾಮಿಯ್ಾಾ 161 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 0.80 82459 7122 6704 5489 31690500073

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಾನಾಜರಾವ ಬನ್ ನಾರಾಯಣರಾವ 14 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.40 45349 7482 5739 1905 31690500073

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಗರಾವ ಬನ್ ಬೋಮರಾವ 21 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.20 119220 6656 4395 9463 31690500073

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಬನ್ ಬಾಬುರಾವ 201 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.00 101013 9643 9234 8163 31690500073

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ 151 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.00 101013 2420 5048 2391 31690500073

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಯಯಕಾಂತ ಬನ್ ಬಸವರಾಜ 146 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕತುಂಬರಿ 0.90 91736 4029 3790 4724 31690500073

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದತಾುತಿರ ಬನ್ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ 34 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.20 119220 5924 1160 9511 31690500073

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪ್ಾಲ್ಸಂಗ್ ಬನ್ ಶಂಕರಸಂಗ್ 49 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 5850 9900 5107 31690500073

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶರಣಪ್ಾಪ ಬನ್ ಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 18 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 3684 5201 0707 31690500073

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬನ್ ವಿೋರಶೆಟಿಿ 197 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.30 128320 3171 5048 3268 070130110000084

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತವಿೋರ ಬನ್ ಹೌಗರಾವ 12/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 2.00 192060 7877 6384 0535 03040100002350

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಬುಿಲ್ ಹಮಿೋದ ಬನ್  ಶೆೋಖ ಚಂದ 1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.80 80810 942808809597 62126203383

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆಲೋಹರ ಬನ್ ಪಂಡರಿನಾಥ 16/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ,ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.40 137432 9055 0888  9459 03030100001392

ಜಲ್ಲೂ: ಬೋದರ ಫಲ್ಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ
ಬಾಾಂಕ  ಖಾತೆ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತು (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಾ



15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುಕಮಣಿಬಾಯಿ ಬನ್ ದೋವಿದ್ಾಸ 90/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 0.80 80810 4346 3018 4162 03030100006538

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಭಾಷ್ ಬನ್ ಪಂಡರಿನಾಥ 15/*/1C ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಿ 1.00 101013 6048 2864 4067 03030100006326

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮಂತ ಬನ್ ಶಾಮರಾವ 361/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.00 101013 070130110000084

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಾಜ  ಬನ್ ಮಧುಕರ 48/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.30 128327 070130110000084

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಾಜರಾವ ಬನ್ ಮಾಣಿಕರಾವ 39/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.20 119222 070130110000084

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯ್ಾ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ  ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ 17/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 070130110000084

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾಕರ ಬನ್ ಏಕನಾಥರಾವ 50/*/3 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.60 63904 070130110000084

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿರಾವ ಬನ್ ಭೋಮರಾವ 66/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 0.60 63904 070130110000084

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಧರ ಬನ್ ವಿಠಲ್ರಾವ 21/*/4 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 0.60 63904 070130110000084

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸುಭಾಷ್ 1/*/ಆ ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 070130110000084

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆಲೋಹರ ಬನ್ ಬಾಬುರಾವ 1 ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.70 73181 070130110000084

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಲ್ಲಕಾ ಕೆಲೋಂ ಮಾಧವರಾವ 84/*/4 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.60 63904 070130110000084

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಬನ್ ರಾವಸಾಹೆೋಬ 35/*/2,35/*/4 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.20 119222 070130110000084

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಮನಾಥ ಬನ್ ಶಿವರಾಜ 37/*/1,37/*/3 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 0.80 80810 070130110000084

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಂಸರಾಜ ಬನ್ ನರಸಂಗರಾವ 8/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 070130110000084

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಕಾಂತ ಬನ್ ರಾಚಯ್ಾಾ 26/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 070130110000084

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಬನ್ ಸಂಗಾರಮ 70/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 070130110000084

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ಬನ್ ಶಾಂತಪ್ಾಪ 121/*/1, ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.40 137432 070130110000084

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪದ್ದಮನಿಬಾಯಿ ಬನ್ ರಾಮರಾವ 23/* ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 2.00 192060 070130110000084

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಏಕನಾಥ ಬನ್ ಗಲೋವಿಂದರಾವ 57/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.00 101013 50100047915431

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ಾಣ ಬನ್ ದತಾುತಿರ 172 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯ 0.80 54710 4040210647

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಾನುಬೆೋಗಂ ಕೆಲೋಂ ಹಾಜಬೆೋಗ 441/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.40 45349 03010100019081

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಷ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತರಾವ 104/*/6 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.20 137432 03010100013821

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಶಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ನಂದರಾಜ 164/*/5 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.00 99013 4923 9126 4867 070130110000084

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧನರಾಜ ಬನ್ ದೋಶಮುಖಪ್ಾಪ 349/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 2.00 192060 8976 7063 9973 070130110000084

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಲ್ಲವಾನ ಬನ್ ಅಭಂಗರಾವ 89/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.00 101013 2947 3162 2386 070130110000084

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸತಾವಾನ ಬನ್ ಅಭಂಗರಾವ 89/*/9 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.00 101013 7877 9739 2799 070130110000084

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದರಾವ 63/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.60 155641 7877 9439 2799 070130110000084

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಯುವರಾಜ ಬನ್ ಶಂಕರ 257/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.60 58849 8315 3661 6355 070130110000084

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬನ್ ಪ್ರೋರಪ್ಾಪ 298/*/60 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯ 0.80 54710 2782 0150 2848 070130110000084

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಬನ್ ಘಾಳೆಪ್ಾಪ 227/*/1,235/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 4536 7298 7888 070130110000084

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ ಮಾರುತಿ 13 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 7130 8373 3736 NILIN4055

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದ್ದಗಂಬರ ಬನ್ ರಾಮಜರಾವ 51/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.70 70701 5711 2591 3718 NILIN4055

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ತಾತೆರಾವ 87/*/6 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.80 80801 2810 2766 5105 NILIN4055

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮಯಲ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಪರಭುಶೆಟಿಿ 20/*/3 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 2218 2093 0829 NILIN4055

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಕಾಂತ ಬನ್ ರೆೋವಣಪ್ಾಪ 143 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 80801 5152 2757 4109 00000010551444740

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತೆೋಜಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಅಂಕುಶ 33/*/1,32 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 7779 4558 9014 00000010551444740

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಪನರಾವ ಬನ್ ಶಾಾಮರಾವ 66/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.20 119222 2226 6481 5170 00000010551444740

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದಿಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಚನಾಬಸಪ್ಾಪ 120/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.80 80801 6096 5920 2806 00000010551444740

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕಂಟಪ್ಾಪ 13 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 9955 5580 1778 00000010551444740

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಧವರಾವ ಬನ್ ರ್ಂಕಟರಾವ 31 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1.00 101013 7439 4960 3495 00000010551444740

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ ಬನ್ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ 138 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 95000 8180 3169 9473 57500000029329

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅರವಿಂದ ಬನ್ ಶಿವರಾಜ 51/*/2 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.40 34061 2459 5199 3627 57500000029329

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿಠಲ್ರಾವ 116/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.60 38480 2510 0670 1400 03040100020792

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಯ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಠಲೋಬಾ 70/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 9057 4067 8229 11148101000733

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದರ ಬನ್ ಅಜುಯನ 33,37/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 6119 5389 1740 6587084478

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಲ್ಾಾದ ಬನ್ ತುಳಸರಾಮ 10/*/2 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ 0.40 34012 5798 4420 8224 00000010551444740

62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಶೆಟಿಿ ಬನ್ ಸದಿಪ್ಾಪ 100 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ 1.20 119222 3697 9509 9714 00000010551444740

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭಕುರಾಜ ಬನ್ ಅಣ್ಾಣರಾವ 63/*/6 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ 1.20 119222 3050 2389 5711 00000010551444740

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂತೆಲೋಷ್ ಬನ್ ಘಾಳೆಪ್ಾಪ 231 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.20 119222 9483 7069 9927 62497405704

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾಕಾಂತ ಬನ್ ಕಲ್ಾಾಣರಾವ 46 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 5976 4675 1851 11148100003332

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗನಾಥ ಬನ್ ಅಂತೆೋಶವರ 114/*/ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.20 119223 9513 0257 8913 03040100006725

67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬನ್ ಮಲ್ೂಯ್ಾಾ 234 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013 5174 6045 7253 00362320012310

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಜಗದ್ದೋಶ 160/*/5 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ, ಟಮಾಾಟಲೋ 1.60 182955 7734 8778 2440 00362320012310

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರದ್ದೋಪಕುಮಾರ ಬನ್ ಪರಭುರಾವ 208/*/ ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ 0.80 82320 4692 5649 5314 03020100002054

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಮಾಣಿಕ 18 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.00 101013 6972 1151 5364 04140260000126

71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಜಾತಾ ಕೆಲೋಂ ವಿಠಲ್ರಾವ 105/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 80810 7137 4913 1878 04140100002572

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚತರಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಝರೆಪ್ಾಪ 136/*/4 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.40 43819 00000010551444740

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧನರಾಜ ಬನ್ ಶಿವರಾಜ 206/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 59242 7693 3696 2191 00362320012310

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾಕಾಂತ ಬನ್ ಕಲ್ಾಾಣರಾವ 47/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.40 41624 5976 4675 1851 00362320012310

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ಬನ್ ವಿಶವನಾಥ 12/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 3853 0133 7336 00362320012310

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಂಡಿಬಾ 67/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.40 128327 9246 5343 3413 00362320012310

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಮೆೋಶ ಬನ್ ರ್ಂಕಟರಾವ 153 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 2.00 137296 9521 4807 4753 00362320012310

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಟಕರಾವ 274/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.60 45349 6093 9986 5056 00362320012310

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ ಮಾರುತೆಪ್ಾಪ 61/*/9 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 80810 2361 5191 0563 00362320012310

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬನ್ ಆನಂದರಾವ 56/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 8076 5704 9878 00362320012310

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಗೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ 160/*/4 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.40 134442 2905 3078 2363 00362320012310

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗೋರಥಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರುದರಪ್ಾಪ 4/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 2.00 192060 9280 8704 8536 00362320012310

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಯ್ಾಾ ಬನ್ ಶಾಂತಯ್ಾಾ 26/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 2.00 192060 9251 6014 5271 279805000495

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುರು ರಾಜೋಶವರ ಸಾವಮಿಜ ರಾಚಲೋಟಿ ಶಿವಚಾಯಯ 30/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 2.00 192060 4678 1133 8773 50100120872771

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂತೆಲೋಷ್ ಬನ್ ಗುರುನಾಥ 17/*/8 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 6951 3157 7788 03050100013944



86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಖಾಜಾಪಟೋಲ್ ಬನ್ ಮಹಮದ 25/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 9603 5118 0426 62297139500

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಮಾಮ ಬನ್ ಬಾಬುರಾವ 71/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.40 45349 7526 0824 0639 070130110000084

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಜೋವಕುಮಾರ ಬನ್ ಬಾಬುರಾವ 189/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 118220 2786 3322 9145 070130110000084

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧಲಂಡಿಬ ಬನ್ ಬಾಬುರಾವ 45 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ,ಟಮಾಾಟಲೋ 0.80 80810 070130110000084

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಬುರಾವ ಬನ್ ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ 92/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 0.60 60607 9718 3903 3743 070130110000084

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೈವತಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಾಜರಾವ 43/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ,ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 4375 9132 9389 070130110000084

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮರಾವ ಬನ್ ಪರೋಮನಾಥ 78/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 3665 0177 4160 00000010551444740

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಬುರಾವ ಬನ್ ಗಲೋವಿಂದರಾವ 87/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಶಿರೋಗಂಧ 0.60 26082 6688 6476 9502 00000010551444740

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂತೆಲೋಷ್ ಬನ್ ರ್ಂಕಟರಾವ 363/*/4 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ, ಚಂಡು ಹಲ 1.20 119222 2123 9020 1597 00000010551444740

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಣ್ಾಣ ಬನ್ ಕಂಟಪ್ಾಪ 106/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.60 60610 9780 8711 8063 00000010551444740

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಶೆೋಖರ ಬನ್ ರೆೋವಣಪ್ಾಪ 384/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 2.00 192060 8066 0326 8707 00000010551444740

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಿಂದರ ಬನ್ ಮಡೆಪ್ಾಪ 200/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.20 119220 7473 9325 9025 00000010551444740

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಪ್ಾಪ ಬನ್ ಸದಿೋಶವರ 84 ಸದಿೋಶವರ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 2.00 192060 3494 1803 1087 00000010551444740

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಬನ್ ಗುರಪ್ಾಪದಪಪ್ಾ 246 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.00 101013 5734 9550 3322 00000010551444740

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವನಮಾಲ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಯ್ಾಾ 8/*/3 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.80 80810 NILIN4055

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿಲ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶರಣಪ್ಾಪ 18/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 2.00 192060 1.10911E+13

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೆಲೋಹಿಣಿ ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಂದರ 184/*/7 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 119222 03050100010980

103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುನಾಥ ಬನ್ ಶರಣಪ್ಾಪ 18/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 80810 1.10911E+13

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಾರಮ ಬನ್ ನಾಗಪ್ಾಪ 87/*/1 ಲ್ಖಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 192060 03050100010980

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕವಿರಾಜ ಬನ್ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 22/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.60 63904 01050100012590

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ಬನ್ ಪ್ರೋರಪ್ಾಪ 87/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.00 101013 8144 1065 7112 00000010551444740

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾಕರ ಬನ್ ಪಂಡರಿನಾಥ 47 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ' 0.80 80801 9777 6746 1980 35519327361

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಶನರಾವ ಬನ್ ಏಕನಾಥರಾವ 80/*/2 ಲ್ಖಗಾಂವ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.40 45349 3698 8959 9768 35519327361

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಶರಣಪ್ಾಪ ಬನ್ ಗುರಪ್ಾಪ 24/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.80 80810 4816 6975 3086 35519327361

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮನೆಲೋಹರ ಬನ್ ವಿಠಲ್ರಾವ 238/*/2,338/*/7 ಲ್ಖಗಾಂವ ಇತರೆ ಸೋಬೆ 0.90 51657 9738 4802 4253 35519327361

111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಬನ್ ವಿಠಲ್ರಾವ 238/*/4 ಲ್ಖಗಾಂವ ಇತರೆ ಸೋತಾಫಲ್ 0.60 43361 2667 9484 9518 35519327361

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬನ್ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ 115/*/2 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.60 60607 7887 0623 4317 03010100014747

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಜನಾಥ  ಬನ್ ಕರಬಸಪ್ಾಪ 28 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ' 0.80 78742 7810 4121 6314 03040100001493

114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ ಸಂಗಪ್ಾಪ 252/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 58031 8168 9542 1227 03040100006634

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಪ್ಾಪ ಬನ್ ನಾಗಶೆಟಿಿ 109/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 58310 8490 3112 9205 31292997791

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಾಕಾಂತ ಬನ್ ದ್ೌಲ್ತರಾವ 39 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಮಾವು 0.40 16947 9059 9225 3891 62501581664

117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಣಮಂತ ಬನ್ ವಿಠಲ್ರಾವ 105/*/4 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.40 40512 6225 5516 6724 03040100015573

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಸಂತರಾವ ಬನ್ ದತುುರಾವ 14 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 0.20 22675 4367 6099 6769 03050100008876

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಮತಿ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮನಾಥ 186/*/10 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1.00 101013 2555 8746 6110 00070110001192

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರಾಜ 5/2/1,5/2/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮಾವು 0.60 35606 6131 9278 5449 00070110001192

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತಕುಮಾರ 297 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.20 85490 8203 7399 3074 5750000029329

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಕಾಂತ ಬನ್ ಬಸಪ್ಾಪ 86/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಅರಶಿಣ 1.20 115236 6694 6799 4878 62330267707

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಬನ್ ಅಣಣಪ್ಾಪ 125 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 4130 5765 3812 01012560004942

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬನ್ ಬಸವಣಪ್ಾಪ 38 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 000035550334210

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಬನ್ ಮಾದವರಾವ 115 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯ 1.10 72018 000035550334210

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗನಾಥ ಬನ್ ಶೆೋಷ್ರಾವ 51/*/4 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.10 105633 11070100000141

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಳಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಮರೆಪ್ಾಪ 81/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.90 90911 00362320012310

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ 69/*/2 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.60 155641 918030025947372

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧಲಳಪ್ಾಪ ಬನ್ ರಾಮಚಂದರ 45/*/6 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಪಂಗಡ ಅವರೆಕಾಯಿ 1.00 101013 00000010551444740

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ ಗರ ಬನ್ ಪದಮಗರ 47/*/1 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 2.00 192060 57500000029329

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪುಂಡಿೂಕ ಬನ್ ಜ್ಞಾನದೋವ 5/*/1 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.00 101013 57500000029329

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಕುಂತಲ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಶಾಾಮ 564 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 57500000029329

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದ್ದಗಂಬರಾವ ಬನ್ ಮುಕುಂದರ 25/*/2 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.60 45349 32775004085

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿಲ್ಾಪ ಕೆಲೋಂ ಬಲ್ಭೋಮ 70/*/7 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ನುಗೆಕಾಯಿ 0.80 31956 03050100012898

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟ ಬನ್ ನಾಮದೋವರಾವ 135/*/4 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.60 153648 00362320012310

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪುಂಡಿೂಕ ಬನ್ ಹಣಮಂತರಾವ 57/*/8 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 0.60 63904 03040100016543

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 0.60 45349 03040100011922

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಮನಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮರಾವ 70/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ನುಗೆಕಾಯಿ 0.80 31956 03050100000269

139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧಲಂಡಿಬಾ ಬನ್ ಧಲಳಾಜ 45/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.60 63904 32761110760

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದರ ಬನ್ ನರಸಂಗ್ ರಾವ 36/*/4, 38/*/ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.90 91736 32761110760

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಗರಾವ ಬನ್ ಭೋಮರಾವ 31/ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 74969 32761110760

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಯಯಕಾಂತ ಬನ್ ನರಸಂಗರಾವ 38/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 0.90 91736 32761110760

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮರಾವ ಬನ್ ರಾಜಪ್ಾಪ 119/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ, ಈರುಳಿಿ 0.80 82458 32761110760

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶವಂಬರ ಬನ್ ರಾಮಚಂದರ 40/*/* ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.20 119222 32761110760

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಣ ಬನ್ ಬಲ್ವಂತ 46/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 0.70 73181 32761110760

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನವನಾಥ ಬನ್ ನರಸಂಗರಾವ 38/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 0.90 91735 32761110760

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬನ್ ಬಾಬುರಾವ 251/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 2.00 192060 32761110760

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಲ್ಾಸರಾವ ಬನ್ ಭೋಮರಾವ 14/*/3, 15/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ,ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 82458 32761110760

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಶೆಟಟಿ 85 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.70 64796 32761110760

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶುಭಂ ಬನ್ ಬಾಲ್ಾಜ 24/*/5 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 1.00 72539 57500000029329

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಕುಮಾರ 116 (145/*/3 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ' ಇತರೆ ಕಲ್ೂಗಂಡಿ 0.90 90901 NILIN4055

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೈವತಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾವಗರಿ 12/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 2.00 192060 3276110760

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದಲಂಡಿಬಾ ಬನ್ ಬಳಿರಾಮ 75/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.40 37861 3276110760

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಬನ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ 40/*/* ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.40 45349 3276110760

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಧುಮತಿ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜೋವಕುಮಾರ 120/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 6306 7575 3442 00070110001192



156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಾಮರಾವ ಬನ್ ರಾಮರಾವ 70/*/10 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.70 73181 3108 9389 7396 00070110001192

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧನರಾಜ ಬನ್ ಮಾಧವರಾವ 84/*/4 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.20 119222 9166 5048 6247 00070110001192

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋವಿಂದ ಬನ್ ತುಕಾರಾಮ 5/*/2 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.20 119222 3153 9282 0574 52139416461

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮರಾವ ಬನ್ ದ್ದಗಂಬರಾವ 72/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.20 119222 2041 9099 9250 32761110760

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಶೆಟಿಿ 123 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 119222 32761110760

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸರೆಲೋಜನಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರಾವ 79 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 82458 32761110760

164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತುಕಾರಾನ ಬನ್ ನಾರಾಯಣರಾವ 9/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.90 91736 32761110760

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದಲಂಡಿಬಾ ಬನ್ ನಾಮದೋವರಾವ 142/6 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.20 119222 32761110760

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಿೋನಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಅಂಕುಶ 45/*/6 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 32761110760

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉದಯಕುಮಾರ ಬನ್ ಗದಗಪ್ಾಪ 193/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.60 155641 32761110760

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟರಾವ 75/*/5 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.90 91736 ಸ
169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಶಿಧರ ಬನ್ ಸಂಗಶೆಟಿಿ 275/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 54790 32761110760

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಯಾ ಬನ್ ಸದ್ಾರಮಯಾ 4/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.20 119222 32761110760

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ೈಜನಾಥ 10/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.60 155641 32761110760

172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಪ್ಾಪರಾವ ಬನ್ ಪುಂಡಾಜಜ 71/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 32761110760

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸತಾಭಾಮಾ ಕೆಲೋಂ ವಿಠಲ್ರಾವ 71/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.20 119222 32761110760

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜನಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಮದೋವರಾವ 21 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 32761110760

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಾಫ್ ಮಿಯ್ಾಾ ಬನ್ ಪ್ಾಶಾಮಿಯ್ಾಾ
151/*/.. 

152/*/ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 32761110760

176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಶಿೋಲ್ಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಶೆಟಿಿ 48/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 36783 00362320012310

177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭಗವಂತ ಬನ್ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 1*/3,48,49 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 146823 00362320012310

178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಶೆಟಿಿ ಬನ್ ಭೋಮಣ್ಾಣ 48/*/1,48/1ಬ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.80 132867 00362320012310

179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆೋಮಾವತಿ ಬನ್ ಅಶೆಲೋಕರಾವ 48/*/2 ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 63623 00362320012310

180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಾರಮ ಬನ್ ಗುರಪ್ಾಪ 233/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 2.00 192060 00362320012310

181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಾಮರಾವ ಬನ್ ರಾಮರಾವ 70/*/9 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.40 39844 00070110001192

182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋಪ್ರಕಾ ಕೆಲೋಂ ಗಣಪತಿ 23/*/3 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 80176 00070110001192

183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬನ್ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ 212 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 070130110000084

184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತುಕಾರಾನ ಬನ್ ನಾರಾಯಣರಾವ 50 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 070130110000084

185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಶೆಟಿಿ ಬನ್ ಶಿವರಾಯ 103/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 070130110000084

186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಠಲ್ರಾವ 134 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.90 182955 32761110760

187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಗಮೆೋಶ ಬನ್ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ 40/1/ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2.00 192060 32761110760

188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ಬನ್ ಅಜುಯನರಾವ 37/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.40 45349 32761110760

189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಗಲ್ಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೋಂದರ 236/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 32761110760

190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಂಡರಿನಾಥ ಬನ್ ಮಹಾದು 77/*/3 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 32761110760

191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ ಬನ್ ಪ್ರೋರಪ್ಾಪ 82/*/1,84/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 070130110000084

192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸರೆೋಶ ಬನ್ ಉಮಲ್ಾ 60/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆಕಾಯಿ 0.80 45226 32761110760

193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪದ್ಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಶೆಟಿಿ 53/*/6 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 0.70 73181 070130110000084

194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಲ್ಭೋಮ ಬನ್ ಖಂಡು 195/*/4 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 070130110000084

195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿವೃತಿು ಬನ್ ಸದ್ಾಬಾ 80/*/15 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 070130110000084

196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನೆೋತಾಜ ಬನ್ ಸಂಗಾರಮ 35/*/5 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2.00 192060 00070110001192

197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಾಾಣರಾವ ಬನ್ ರಾಚಪ್ಾಪ 334/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 82458 00070110001192

198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಲ್ಾಾದರಾವ ಬನ್ ದೋವರಾವ 46/*/3 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.80 82458 00070110001192

199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಾಮ ಬನ್ ಪರಲ್ಾಾದರಾವ 46/*/2,47/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.60 155641 00070110001192

200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ ಚಂದರಪ್ಾಪ 108/*/6 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 82458 279805000495

201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿೋಲ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ 255 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 119222 279805000495

202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದತಾುತೆರಯ ಬನ್ ತಾನಾಜ 48 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 00070110001192

203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ ಮಾದವರಾವ 243/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013 00070110001192

204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅವಿದ್ಾಾ ಕೆಲೋಂ ಶಾಾಮ 70/*/8 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ 0.80 76724 00070110001192

205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶರದಕುಮಾರ ಬನ್ ತಾನಾಜ 12/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 00070110001192

206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಪ್ಾದ ಬನ್ ಗಲೋವಿಂದ 13/*/4 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 00070110001192

207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಧವರಾವ ಬನ್ ವಿಶವನಾಥ 242/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013 00070110001192

208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಾಜರಾವ
65/*/5, 

6/*/1,6/*/9 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.40 137432 32761110760

209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂತೆಲೋಷ್ ಬನ್ ತುಳಸರಾಮ 4 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 100847 070130110000084

210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಶೆಟಿಿ ಬನ್ ಕಂಟಪ್ಾಪ 63/*/2 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಸೋತಾಫಲ್ 1.60 54422 070130110000084

211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಭಗವಾನ  ಬನ್ ದ್ದೋಲ್ಲಪರಾವ 65/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 119222 070130110000084

212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಜಗನಾಾಥ 530/2/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 070130110000084

213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜ್ಞಾನೆಲೋಬಾ ಬನ್ ಶಿರೋಪತಿ 92/*/2,92/*/ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 070130110000084

214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಬನ್ ಕಾಳಿದ್ಾಸ 68/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.60 155641 070130110000084

215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗರಥಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಪ್ಾಂಡುರಂಗರಾವ 18/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಭಂಡಿ 1.00 101013 070130110000084

216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಚೋನ ಬನ್ ಬಾಲ್ಾಜ 68/*/4 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 070130110000084

217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ ಬನ್ ಲ್ಲಂಬಾಜರಾವ 266/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 82458 070130110000084

218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವ ಬನ್ ತುಕಾರಾಮ 5/*/6 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013 070130110000084

219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶರಣಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ 95 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 070130110000084

220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಸಂತರಾವ ಬನ್ ಬಳಿರಾಮ 18/*/ ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 82459 070130110000084

221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಲ್ಗಂಗಾಧರ ಬನ್ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ 6/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.30 128327 070130110000084

222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಲ್ಾಸ ಬನ್ 41/*/4 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಭಂಡಿ 0.80 82458 00070110001192

223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಸೋದ್ ಬನ್ ನವಾಜ 77/*/5,77/*/6 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 1.00 101013 070130110000084

224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಗಮೆೋಶ ಬನ್ ಶಿವರಾಜ 102/*/4, ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.40 45349 070130110000084

225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಲ್ಾಸ ಬನ್ ರಮೆೋಶ 198 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 070130110000084

226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಜಾಕಬೆೋಗ್ ಬನ್ ಅಜಜ್ ಬೆೋಗ್ 432/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.40 45349 070130110000084

227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾವಸಾಹೆೋಬ್ ಬನ್ ವಿಠಲ್ರಾವ 107 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.40 45349 070130110000084



228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ ಬನ್ ಗುಡಪ್ಾಪ 11/*/6 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಹಲ ಕೆಲೋಸು 0.80 82458 070130110000084

229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಾಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಧರ 21/*/4 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 82459 070130110000084

230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ ಬನ್ ಪುಂಡಿೂಕ 18/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.40 45349 070130110000084

231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುಡುಸಾಬ ಬನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ 29 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.40 45349 070130110000084

232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬನ್ ವಿಶವನಾಥ 145/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2.00 192060 070130110000084

233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬನ್ ಸಂಗಪ್ಾಪ 33/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 070130110000084

234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲ್ಲತಾ ಕೆಲೋಂ ರವಿ 355/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಸೋತಾಫಲ್ 2.00 42581 070130110000084

235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗವತ ಬನ್ ಅಂಗದರಾವ 47/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.20 119222 070130110000084

236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತಕುಮಾರ 47/*/1ಎ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.20 119222 070130110000084

237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪದ್ಾಮವಿ ಕೆಲೋಂ ರಮೆೋಶ 105/*/5 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 0.40 45349 070130110000084

238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗನಾಥ ಬನ್ ಶಹಾಜ 30/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.60 155641 070130110000084

239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಜೋವಕುಮಾರ ಬನ್ ನಿವೃತಿರಾವ 17/*/1 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.80 82459 070130110000084

240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮುಂದ್ದರಕಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಮರಾವ 63/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.10 110118 070130110000084

241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಶೆಟಿಿ 159/*7 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 119222 070130110000084

242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭರತ ಕೆಲೋಂ ನರಸಂಗ 2/*/8/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.20 119222 070130110000084

243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತೆಜಲೋದ್ದಿನ ಬನ್ ಖಾಜಾಸಾಬ್ 78/*/6 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 82450 070130110000084

244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಬನ್ ಭೋಮಣ್ಾಣ 158 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 070130110000084

245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಬತಾ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಲ್ಕಂಠ 224/*/3 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.80 100843 070130110000084

246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಶೆಲೋಕ ಬನ್ ರಾವಣ 62/*/2,61*/6 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 119222 070130110000084

247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ೈಜನಾಥ 107/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 2.00 192060 36971641647

248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬನ್ ರ್ೈಜನಾಥ 4/*/9 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 2.00 192060 36971641647

249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿಮಲತೆಯಸಾವಮಿ ಬನ್ ಸುಭಾಷ್ಸಾವಮಿ 82/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.90 91736 32761110760

250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋರಖನಾಥ ಬನ್ ರತಾಪ್ಾಪ 60 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.80 80810 00000010551444740

251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶವನಾಥ ಬನ್ ವಿೋರಪ್ಾಪ 167/*/3 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 2.00 190438 00000010551444740

252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜೈಹಿಂದ ಬನ್ 20/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.40 136812 00000010551444740

253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗರಿರಾಜ ಬನ್ ಧನರಾಜ 87/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 00362320012310

254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಕಲ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬುರಾವ 8*/2 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಿ 1.20 119222 NILIN4055

255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬನ್ ಧಲಳಪ್ಾಪ 7/1/6,8 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 1.20 119222 NILIN4056

256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜೈವಂತ ಬನ್ ರಾಜರಾಮ 172/*/3 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.90 182955 NILIN4057

257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾರಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಶರಣಪ್ಾಪ 14/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 82450 513001010036418

258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವರಾವ ಬನ್ ಶಾಮರಾವ 28/, 21/*/5 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.40 45349 513001010036418

259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಧವರಾವ ಬನ್ ಧನಾಜ 65 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.40 45349 57500000029329

260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರ ಬನ್ ಬಲ್ಭೋಮ 31/A/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.60 63904 57500000029329

261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮೆೈನೆಲದ್ದಿನ ಬನ್ ಮಸಾುನಸಾಬ 97/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 57500000029329

262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಣಮಂತ ಬನ್ ಶಿವರಾಜ 20/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 57500000029329

263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಲ್ಭೋಮ ಬನ್ ರಾಮರಾವ 70/*/4 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 00070110001192

264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಗದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಕಾಂತ 86/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.40 45349 070130110000084

265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಘುನಾಥ ಬನ್ ಭೋಮಶಾಾ 75/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 100416 00000010551444740

266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಬನ್ ಶಿವರಾಜ 136 ಭಾಲ್ಲಕ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1.00 100852 070130110000084

267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಕುಮಾರ ಬನ್ ಬಸಪ್ಾಪ 63/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.60 63414 00000038007334366

268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಗಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಲ್ಲಂಗ 20/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.40 43717 00000038007334366

269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಸದಧಪ್ಾಪ 87/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 00000038007334366

270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಗಶೆಟಿಿ ಬನ್ ಕಾಶಿನಾಥ 11/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.80 82458 070130110000084

271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕಾಂತ ಬನ್ ನಾಗಶೆಟಿಿ 37/*/2 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಸೋಬೆ 0.80 31756 070130110000084

272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುವಣ್ಾಯ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿದರಾವ 103 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 82458 070130110000084

273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬನ್ ವಿಶವನಾಥ 137/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 070130110000084

274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬನ್ ವಿಠಲ್ರಾವ 27/*/2 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.30 34012 070130110000084

275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ ಬನ್ ರೆೋವಣಪ್ಾಪ 109/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 81895 00000010551444740

276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಣ್ಾಣರಾವ ಬನ್ ಜ್ಞಾನೆಲೋಬಾ 116 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 82262 00000010551444740

277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟರಾವ ಬನ್ ವಿಠಲ್ರಾವ 124 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 2.00 188824 00000010551444740

278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಘಾಳೆಪ್ಾಪ ಬನ್ ಬಸವಣಪ್ಾಪ 31/*/7 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 82458 32761110760

279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶರಣಪ್ಾಪ ಬನ್ ಬಸವಣಪ್ಾಪ 62/*/8 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 32761110760

280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಶಾಂತ ಬನ್ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ 138/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 32761110760

281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರತಾಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಯ್ಾಾ 25/*/1 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.80 173851 00362320012310

282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಾಜ ಬನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣರಾವ 166/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.60 63451 03010100025383

283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಾಣಿಕರಾವ 44 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.40 38538 32761110760

284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಬನ್ ಗುರುನಾಥ 15 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 00000036985072996

285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧಲಂಡಿಬಾ ಬನ್ ನಿವೃತಿುರಾವ 280/*/ 281/ ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 00000036985072996

286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಗಾರಮಪ್ಾಪ ಬನ್ ಬಸವಂತರಾವ 14/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 82458 00000036985072996

287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ
252/*/3, 

254/*/
ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 0.80 82458 00000036985072996

288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭಾರತಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಪ್ಾಪ 69/*, 69/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬೋಟರಲಟ್ 1.60 153342 NILIN4057

289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಹುಲ್ ಬನ್ ಮಾಣಿಕರಾವ 85/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.70 73181 070130110000084

290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಾಾವತಿ ಬನ್ ಬಸವರಾಜ 8/*/4, 8/*/5 ಭಾಲ್ಲಕ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 82458 070130110000084

291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶರಣಪ್ಾಪ ಬನ್ ಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 89/*/2, 89/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತೆಕಾಯಿ 2.00 192060 36971641647

292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಠಲ್ ಬನ್ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 82/*/8 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.40 42655 279805000495

293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪ್ಾಪ ಬನ್ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 3/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.40 42655 279805000495

294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧನರಾಜ ಬನ್ ರಾಮಚಂದರ
133/*/10, 

133/*/12, 

133/*/6

ನಿಟಲಿರ
ಪ.ಜಾತಿ

ಟಮಾಾಟಲೋ 0.80 82459 32761110760

295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಗಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಾಪ 151/* ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.40 45349 00000038007334366



296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ಬನ್ 70/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.10 119061 00000038007334366

297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚತರಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಕಾಂತ 19/*/1 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1.60 155641 00362320012310

298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬನ್ ರಾಮಣ್ಾಣ 19/*/1 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಾಟಲೋ 1.35 128327 00362320012310

299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಹುಲ್ ಬನ್ ಸದಿಪ್ಾಪ 88/*/2 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1.95 155641 32761110760

300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಾಿಥಯ ಬನ್ ಬಾಬುರಾವ 409/*/3 ಭಾಲ್ಲಕ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1.00 72539 32761110760

301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ಬನ್ ಜಟಪ್ಾಪ 61/518 ಭಾಲ್ಲಕ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.30 34012  

303.70 29272031

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಲ್ಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬುರಾವ 176/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 101013 9557 4730 2765 32761110760

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಾಪ 71/*/2 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1.80 173851 6457 2074 0135 32761110760

274864

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆ ಪರಚಾರ 19800

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಂಪೂಾಟರ ಆಪರೋಟರ ಸಂಬಳ 82193

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಛೋರಿ ಸವಚಛತೆ 18000

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಫೋಸ್ ಟೋಬಲ್ 8000

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗರ 7300

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗರ 9840

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಂಪೂಾಟರ ಆಪರೋಟರ ಸಂಬಳ 41926

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಂಪೂಾಟರ ಆಪರೋಟರ ಸಂಬಳ 20963

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲೋಖನ ಸಾಮಗರ 10978

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 219000

ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್
1 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಬಾಲ್ಾಜ ಕೆಲೋಂ  ರಾಮರಾವ 10/*/12 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಟಲಾಬರೆಲೋಜ 0.60 36000 9121 8742 5929 07072200025482

2 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದರಾವ 63/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.80 12800 02020100015815

3 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಘುನಾಥ ಬನ್ ನಿವೃತಿುರಾವ 61/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 02020100005361

4 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕೆರುಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಠಲ್ 64/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.80 12800 02020100008723

5 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಗಲೋವಿಂದ ಬನ್ ವಿಠಲ್ 63/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 02020100012127

6 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅನಿರುದಿ ಬನ್ ಸಂಜೋವ 52/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 02020100012602

7 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಂಗಶೆಟಿಿ ಬನ್ ಶಿವರಾಯ 214/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡಾ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 75000 03020100000229

8 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರೆೋಣುಕಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೋಂದರ 26/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 0.80 12800 2192 8012 6375 03010100022434

9 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅಣ್ಾಣರಾವ ಬನ್ ಬಾಜರಾವ 20 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 1.00 16000 3156 2140 0196 62388916383

10 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಂತೆಲೋಷ್ ಬನ್ ವಿಠಲ್ 19/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 0.80 12800 3950 7205 9360 0869101016098

11 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅನಂತ ಬನ್ ಮಾರುತಿರಾವ 27.01.1900 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 0.50 5000 7580 5473 1259 03040100019709

12 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ಬನ್ ಅಣ್ಾಣರಾವ 1/*/1 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 24000 4262 1718 9940 03050100011677

13 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ಬನ್ ಅಣ್ಾಣರಾವ 7/*1 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 1.50 24000 4262 1718 9940 03050100011677

14 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಬನ್ ಅಮೃತ 137 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 0.90 14400 8179 4060 9137 35288634291

15 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಬನ್ ಸಲೋಮನಾಥ 37/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.80 12800 3912 6002 2812 0504010001509

16 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಲಯಯಕಾಂತ ಬನ್ ಸಂಗಶೆಟಿಿ 156 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಚಛೋತನ 1.00 20000 5000000100017800

17 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಿವಪುತರ ಬನ್ ಸುಭಾಷ್ 255 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 03060100003959

18 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕಲ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ೈಜನಾಥ 185 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 0.50 5000 03010101002945

19 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಲಯಯಕಾಂತ ಬನ್ ಅಣ್ಾಣರಾವ 264/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 1.00 16000 62211682551

20 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಿವಶಂಕರ ಬನ್ ಬಾಲ್ಾಜ 24/*/4 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಚಛೋತನ 1.50 30000 7351 1406 4580 03090100002591

21 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಬಾಲ್ಾಜ ಬನ್ ಯ್ಾದವರಾವ 26/*/1 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಚಛೋತನ 1.00 20000 5721 2653 4540 03090100000798

22 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮುಕಾುಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜೋವ 63/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 8388 2334 1065 36447838142

23 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಂಜೋವ ಬನ್ ವಿಠಲ್ರಾವ 63/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 6483 4947 4391 35718236068

24 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಂತೆಲೋಷ್ ಬನ್ ಮಾರುತಿರಾವ 71/*/3 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.80 16000 7675 3540 8134 36675504141

25 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರ್ೈಜನಾಥ ಬನ್ ಬಸವರಾಜ 157 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಚಛೋತನ 1.00 20000 6119 5031 6815 52173648221

26 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಇಂದುಮತಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ೈಜನಾಥ 194 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 62452458873

27 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಿವಕುಮಾರ  ಬನ್ ರ್ೈಜನಾಥ 122 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 2.00 32000 03020100001303

28 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಭಾಗರಥಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರುದರಪ್ಾಪ 4/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 5230 8704 8536 03050100009518

29 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ನಾಗಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶವರಪ್ಾಪ 28/*/9 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.40 12800 4731 2202 8747 03040100009309

30 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಯುವರಾಜ ಬನ್ ಶಂಕರರಾವ 257/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 8315 3661 6355 03040100008784

31 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ಬನ್ ಹಣಮಂತ 265/*/* ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಬಾಳೆ ಗಡೆಿ 1.00 19500 2009 5262 5225 03040100014875

32 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಬಾಲ್ಗಧವಯ ಬನ್ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ 6/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.60 9600 8003 7866 5391 03010100008587

33 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ಬನ್ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ 60/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 8933 3841 6507 2900000100023032

34 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್  ಮಾರುತಿ ಬನ್  ಮಾಣಿಕರಾವ 176/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.20 19200 8226 8799 9759 0448101046871

35 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶೆೋಷ್ರಾವ ಬನ್ ಅಪ್ಾಪರಾವ 287/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಗುಲ್ಾಬ 1.00 20000 2766 2679 7452 05040100011150

36 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರ 120/*/5 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಗುಲ್ಾಬ 20000 7021 0039 2463 37167500501

37 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ವಿಲ್ಾಸರಾವ ಬನ್ ಯ್ಾದವರಾವ 126 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 07082200016165

38 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬನ್ ರಂಗರಾವ 55 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಚಛೋತನ 1.00 20000 03010101001900

39 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬನ್ ಆನಂದರಾವ 56/5/ಸ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 876 5704 9878 03040100018552

40 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಫುಲ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವಂಬರ 79/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 0.80 8000 03010160000798

41 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಗಣಪತಿ 13/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 3608 4434 0895 0869101018317

42 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ವಿಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ 40/*/2 ತುಗಾಂವ (ಸ) ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 19500 6929 0667 3107 05040100008795

43 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್  ರಮಾಕಾಂತ ಬನ್ ಪರಕಾಶ 52/*/2 ಅಂಬೆೋಸಾಂಗವಿ ಇತರೆ ಸೋಬೆ 1.00 17520 03010100021056

44 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ವಿಶವನಾಥ ಬನ್ ಗಲೋವಿಂದ 104/*/2 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ 1.00 16000 07082200003781

45 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಆದ್ದತಾ ಬನ್ ವಿಶವನಾಥ 119/*/10 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ 1.00 16000 07082200010777

46 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಾರುತಿರಾವ ಬನ್ ದ್ಾದರಾವ 17/*/5 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ 1.00 16000 03040100015246

47 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸುಗಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರಾಜ 252/*/ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಬಾಳೆ ಟಿಸ 0.90 27540 5709 9547 1305 38241266523

48 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ ಸಂಗಪ್ಾಪ 252/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಬಾಳೆ ಟಿಸ 0.90 21420 8168 9542 1227 38241266385

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (ZP)

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ 059



49 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಶಿಕಲ್ಾ ಕೆಲೋಂ ರಮೆೋಶ 35/*/2 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ  ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 03040100019946

50 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಪುಂಡಿೂಕ ಬನ್ ಜ್ಞಾನದೋವ 5*/*1 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ  ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 35274500217

51 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕೆೋರುಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಾರುತಿರಾವ 17/*/5 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ  ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 03040100016993

52 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಾರುತಿರಾವ ಬನ್ ಜ್ಞಾನೆಲೋಬಾ 37/*/1, 37/*/2 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ  ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 2.00 32000 03040100012936

53 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಗಲೋವಿಂದ ಬನ್ ತುಕಾರಾಮ 5/*/2 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ  ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.50 24000 03040100009724

54 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ಬನ್ ಸುಭಾಷ್ 118 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ  ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.80 12800 320001000005455

55 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಬಳಿರಾಮ ಬನ್ ಬಾಜರಾವ 88/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ  ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.80 12800 03010100020781

56 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಭಕುರಾಜ ಬನ್ ನಾಗಶೆಟಿಿ 100/*/8 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ  ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.80 12800 92192774358

57 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 108/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ  ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 9901 4077 3556 11148100004393

58 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ ಶಿರೋಪತರಾವ 36/*/* ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ  ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 7509 4791 1140 03010100011207

59 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಂಕರ ಬನ್ ಕಾಶೆಪ್ಾಪ 26/*/2 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 1.00 10000 3054 3222 8635 03050100009294

60 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅನುಷ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮೊತಿರಾಮ 82/*/3 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 4655 3913 3237 03010100004698

61 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮುರಳಿಧರ ಬನ್ ರ್ಂಕಟರಾವ 84/1/ಎ ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 8409 7158 5604 03010100019716

62 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಂಜೋವ ಬನ್ ಹಣಮಂತ 189/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 2786 3322 9145 0869101018311

63 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಗರಿರಾಜ ಬನ್ ಧನರಾಜ 87/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 30600 5917 8354 7933 11148100004649

64 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಿಲ್ಾಪ ಕೆಲೋಂ ಬಲ್ಭೋಮ 70/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.80 12800 03050100012898

65 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ವಿಷ್ುಿ ಬನ್ ಪರಶುರಾಮ 38/*/3 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 03050100008865

66 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸುಮನಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮರಾವ 70/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 03050100011269

67 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ನಾಗಶೆಟಿಿ ಬನ್ ಭೋಮಣ್ಾಣ 48/*/1, 48/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಬಾಳೆ ಸಕಕರ 1.80 35100 03090100001505

68 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಭಗವಾನ ಬನ್ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 48/*/1, 49/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 48960 03090100002340

69 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸುಶಿೋಲ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಶೆಟಿಿ 48/*/9 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 12240 0304010001099

70 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅಜುಮೊೋದ್ದಿನ್ ಬನ್ ಬಸರೆಲದ್ದಿನ್ 175/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 5359 5085 3849 03050100001946

71 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಂತೆಲೋಷ್ಕುಮಾರ ಬನ್ ಬಾಬುರಾವ 204/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶೆಡ್ ನೆಟ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 194000 9799 5998 8948 32776707768

72 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಪರಸನಾ ಬನ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ 329 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 200000 3950 4844 1073 03010100012591

73 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕಮಲ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾಶೆಪ್ಾಪ
126,126,126/

*/3
ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಪ್ಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 420000 8887 3456 5228 36687749586

74 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಯುಸುಫ್ ಅಲ್ಲ ಬನ್ ನಜೋರಸಾಬ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 03030100003133

75 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಂತೆಲೋಷ್ ಬನ್ ಬಾಬುರಾವ 204/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಶೆಡ್ ನೆಟ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 70000 9793 5998 8948 32776707768

76 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕಮಳಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾಶಪ್ಾಪ 126,126/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಪ್ಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 70000 8887 3456 5228 36687749586

77 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಂತೆಲೋಷ್ ಬನ್ ಬಾಬುರಾವ 204/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಪ್ಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 420000 9793 5998 8948 32776707768

78 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಂತೆಲೋಷ್ ಬನ್ ಬಾಬುರಾವ 204/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಪ್ಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 70000 9793 5998 8948 32776707768

79 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಜೈಭವಾನಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆ ದ್ಾರರ ಸಂಘ ಜಾಯಗಾಂವ
54,255,53,2,

532
ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯಕ ಕೆರೆ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 400000 03010111000018

80 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಮೆೋಶ ಬನ್ ಶಾಂತಪ್ಾಪ 98/*/3 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 0303200001311

81 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಭಾಗಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಶೆಟಿಿ 269/*/2 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 03020100003493

82 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಜ್ಞಾನೆೋಶವರ ಬನ್ ಭಾವುರಾವ 30/*/3 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 30498616326

83 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ತೆೋಜಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಅಂಕುಶ 33/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 35646242233

84 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಬಾಬುರಾವ ಬನ್ ಗಲೋವಿಂದ 87/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 11150387095

85 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಪೃಥಿವರಾಜ ಬನ್ ಹೆೋಂಮತ 14 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 03010101002465

86 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರ್ಂಕಟರಾವ ಬನ್ ಮಾಧವರಾವ 135/*/4 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 03010100009465

87 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಫ್ೂೋಕಸ ಫ್ೂೋಕಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 20000

88 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಬಾಬುರಾವ ಬನ್ ರುದರಪ್ಾಪ 146/*/4 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 03010101003802

89 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಾಮಚಂದರ ಬನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ಪ್ಾಪ 129/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಾಾಾಕಿರ 1ಸಂಖ್ಯಾ 41950 9387 3348 1333 03040100007227

90 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಬನ್ ಮಾಣಿಕರಾವ 73/*/2 ಖಟಕಚಂಚಲಳಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1ಸಂಖ್ಯಾ 87500 4436 5184 9502 03020100002041

91 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಪಂಡರಿನಾಥ ಬನ್ ಮಾಧವರಾವ 69/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1ಸಂಖ್ಯಾ 87500 4795 3592 8015 11148101000548

92 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮುರುಳಿಧರ ಬನ್ ಮಾಧವರಾವ 77/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1ಸಂಖ್ಯಾ 87500 9417 2678 2641 03090100000457

93 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಬನ್ ಶಂಕರಾವ 153/*/3 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1ಸಂಖ್ಯಾ 87500 0809101022616

94 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಲಯಯಕಾಂತ ಬನ್ ಅಪ್ಾಪರಾವ 11/*/18 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1ಸಂಖ್ಯಾ 87500 03040100014948

95 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೋಂದರ 171/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲಳಿ ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ 1ಸಂಖ್ಯಾ 400000 50100056777394

96 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅಂಬಾದ್ಾಸ ಬನ್ ಶಿರೋಮಂತರಾವ 32/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲಳಿ ಇತರೆ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1ಸಂಖ್ಯಾ 200000 03010101002160

97 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಧಲೋಂಡಿಬಾ ಬನ್ ನಿವೃತಿುರಾವ 280/*/2,281/2 ಖಟಕಚಂಚಲಳಿ ಇತರೆ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 3451 3559 0030 36367587889

98 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಇಂದುಮತಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ೈಜನಾಥ
194 ಖಟಕಚಂಚಲಳಿ ಇತರೆ

ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಹೆೈಬರಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.00
20000 3805 5697 9984 6245248873

99 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ನಾಗರಾಜ ಬನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ 327 ಖಟಕಚಂಚಲಳಿ ಇತರೆ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 6351 5861 4732 848810110003928

100 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಿೋನಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಲ್ಾಸರಾವ 126 ಖಟಕಚಂಚಲಳಿ ಇತರೆ ಬದನೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 8996 1380 2829 05040100008426

101 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ನಿವೃತಿುರಾವ ಬನ್ ಧಲಂಡಿಬಾ 264/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲಳಿ ಇತರೆ
ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ ಹೆೈಬರಡ್ 

ತರಕಾರಿ 1.00 20000 9622 8753 4085 07082200003340

102 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಂತೆಲೋಷ್ ಬನ್ ವಿಲ್ಾಸರಾವ 126 ಖಟಕಚಂಚಲಳಿ ಇತರೆ
ಮೆಣಸನಕಾಯಿ ಹೆೈಬರಡ್ 

ತರಕಾರಿ 1.00 20000 9898 5567 7141 07082200011914

103 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದರಾವ 63/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ
ಟಲಮಾಾಟಲೋ ಹೆೈಬರಡ್ 

ತರಕಾರಿ 0.48 9600 7656 9841 9542 02020100015815

104 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಫಯ್ಾಬ ಕೆಲೋಂ ಅಬಾಬಸ 52/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ
ಟಲಮಾಾಟಲೋ ಹೆೈಬರಡ್ 

ತರಕಾರಿ 1.00 20000 9166 9616 1313 02020100005766

105 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕೆರುಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಠಲ್ 64/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ
ಟಲಮಾಾಟಲೋ ಹೆೈಬರಡ್ 

ತರಕಾರಿ 0.80 16000 8177 7101 0108 02020100008723

106 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅನುಶಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮೊತಿರಾಮ 82/*/ ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ
ಟಲಮಾಾಟಲೋ ಹೆೈಬರಡ್ 

ತರಕಾರಿ 1.00 20000 4655 3913 3237 03010100004698

107 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ದೋವಿದ್ಾಸ ಬನ್ ವಾಮನರಾವ 40/*/3,41/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.90 18000 4077 4577 4044 62163254674

108 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಜಾಾತಿರಾಮ ಬನ್ ಏಕನಾಥರಾವ 22/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 8608 1920 0624 0869101014521

109 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ಬನ್ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ 60/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 8933 3847 6507 2900000100023032



110 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಧನರಾಜ ಬನ್ ದೋಶಮುಖಪ್ಾಪ 379/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 8976 7063 9973 03010100008045

111 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಚಂದರಕಾಂತ ಬನ್ ರ್ೈಜನಾಥ 72 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 7393 9897 0449 03010100023088

112 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ದತಾುತಿರ ಬನ್ ಶಿವರಾಜ 26/*/1 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 0869101023165

113 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸದಿಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಕಾಶೆಪ್ಾಪ 50/*/8 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 03090100000337

114 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮನೆಲೋಹರ ಬನ್ ಭೋಮರಾವ 53/*/4 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 03090100000434

115 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಚಂದರಪ್ಾಪ ಬನ್ ಮಾರುತೆಪ್ಾಪ 45/*/3 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 03090100000902

116 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠ ಬನ್ ಚಂದರಪ್ಾಪ 25/*/2 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 03010101004078

117 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಉಷ್ಾ ಬನ್ ತಾತೆರಾವ 70/*/2 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 320001000004900

118 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ಬನ್ ನಾಗಲರಾಮ 41/*/4 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 1.40 28000 03040100007587

119 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅಂಗದರಾವ ಬನ್ ನಾಮದೋವರಾವ 09.Feb ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.79 15800 03010100015156

120 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅರುಣ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಅಂಗದರಾವ 8/*/2 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 03010100018749

121 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬನ್ ಆನಂದರಾವ 56/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 0.60 12000 8076 5704 9878 03040100018552

122 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಬನ್ ಸಲೋಮನಾಥ 37/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 3912 6002 2812 0504010001509

123 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಾಂತಕುಮಾರ ಬನ್ ಕಲ್ಾಾಣರಾವ 47/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 6633 8529 9025 11148100000127

124 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮುರಹರಿ ಬನ್ ಮಾಧವರಾವ 91 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 9417 2678 2641 03090100000457

125 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ಪ್ಾಪ 32 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 0.30 6000 03060100001734

126 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಬಾಲ್ಗಧವಯ ಬನ್ ಶಂಕರಪ್ಾಪ 6/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 0.60 12000 03010100008587

127 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಚಂದರಕಾಂತ ಬನ್ ಬಸವಣಪ್ಾಪ 86/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 03040100009643

128 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕೃಷ್ಾಣ ಬನ್ ಪಂಡರಿ 12/*/5 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 03040100025591

129 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರ್ಂಕಟರಾವ ಬನ್ ನಾಮದೋವರಾವ 135/*/4 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 3610 8129 1655 03010100009465

130 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಪೃಥಿವರಾಜ ಬನ್ ಹೆೋಂಮತ 14 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 2634 7935 2889 03010101002465

131 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಭಾವರಾವ ಬನ್ ಭೋಮರಾವ 185 ತಳವಾಡ (ಎಂ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 8878 9270 1033 03010100002948

132 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ವಿಶವನಾಥ ಬನ್ ಬಾವಜ 250/*/4 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1ಸಂಖ್ಯಾ 200000 9241 3224 1311 5347101002332

133 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅಶೆಲೋಕ ಬನ್ ಕಾಶಿನಾಥ 194/*/3 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 0.60 12000 3047 2561 6062 03040100022110

134 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಭಾಗರಥಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರುದರಪ್ಾಪ 4/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 9280 8704 8536 03050100009518

135 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಭೋಮರಾವ ಬನ್ ಕಾಶೆಪ್ಾಪ 109/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 2874 1554 7980 0869101018389

136 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಪರಭಾಕರ ಬನ್ ರ್ೈಜನಾಥ 6/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 4311  5332 5345 39692537968

137 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಪರಶುರಾಮ ಬನ್ ಜಯಮಾಲ್ಾ
151/,151/1,1

51/4
ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 3762 7266 7032 03010100007214

138 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸದ್ಾರಮ ಬನ್ ನಾಗಪ್ಾಪ 75 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 3474 3940 0321 32594878297

139 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಖಂಡು ಬನ್ ಸದ್ಾರಮ 59/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 4818 8902 8314 0303010005193

140 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ನಾಗನಾಥ ಬನ್ ಝಟಿಂಗ 101 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 7403 5722 5452 02020100005836

141 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರೆೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಗಣಪತಿ 51/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 2695 0339 7808 33653081256

142 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಂಗಾರಮ ಬನ್ ಲ್ಾಲ್ಪ್ಾಪ 25 ಬೆಲಳೆಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 3753 8899 6834 36474874428

143 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 108/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 9901 4077 3556 11148100004393

144 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅಜಯಕುಮಾರ ಬನ್ ವಿೋರಣ್ಾಣ 97/*/4 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 03040100022237

145 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಪರದ್ದೋಪ ಬನ್ ರಾಜಶೆೋಖರ 25/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 4241 1266 1323 52139471308

146 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ನಾಗಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶವರಪ್ಾಪ 28/*/9 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 03040100005309

147 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ವಿಮಲ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾಶೆಪ್ಾಪ 104/*/6 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 200000 7201 7394 5094 0869101018266

148 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ದ್ದೋಲ್ಲಪಕುಮಾರ ಬನ್ ವಿಠಲ್ರಾವ 92/*/ಬ ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 7110 4991 9864 03040100001801

149 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕಸುುರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೆೋಖರ 107 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 0302010000116

150 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್  ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತಕುಮಾರ 47/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 11148101012491

151 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಹಾವಿೋರ ಬನ್ ರ್ೈಜನಾಥ 306/*/2 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.80 12800 4341 9232 9398 36685489448

152 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಬಾಲ್ಾಜ ಬನ್ ಮಾಣಿಕರಾವ 73 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 5721 2665 4540 070722200023325

153 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅನಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಾಜ 64/*/6 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 0.60 12000 0305010014154

154 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಹಾವಿೋರ ಬನ್ ರ್ೈಜನಾಥ
306/*/1,306/*

/2
ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 0.80 16000 4341 9232 9398 36685489448

155 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಬಾಬುರಾವ ಬನ್ ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ 228 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 9248 0866 7000 5347101001444

156 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಾಂತಪ್ಾಪ ಬನ್ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ 82//1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 0.40 8000 2356 7109 8832 03040100012345

157 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅಶೆಲೋಕ ಬನ್ ಮಹಾದಪ್ಾಪ 438/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 03010100014898

158 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ನಾಗಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ 69/*/2 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 03020100001966

159 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್  ಶಾಮಗಲಂಡ ಬನ್ ರ್ೈಜನಾಥ 67/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 03040100024547

160 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಲಯಯಕಾಂತ ಬನ್ ಪುಂಡಿೂಕ 34 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 03010101002024

161 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಭಾಗಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಾಪ 71/*/2 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಾಾಾಕಿರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 100000 6457 2074 0135 0304010005674

162 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅಯೋಧಾಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟರಾವ 84/*/1 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 2712 5969 7311 03010100019724

163 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ಬನ್ ಗಣಪತರಾವ 65/*/3 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 2.00 32000 32724677675

164 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಭಾವರಾವ ಬನ್ ಶಂಭು 80/*/7 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 6976 6355 1399 03010100011693

165 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಾರುತಿ ಬನ್ ಜ್ಞಾನೆಲೋಬಾ 137/*/1 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 200000 6079 0525 4355 03040100012936

166 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಾಲ್ಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬುರಾವ 176/*/ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 03040100015790

167 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕಂಟಪ್ಾಪ ಬನ್ ಸುಬಾನಿ ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 5560 4791 9038 03010100014295

168 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಚಂದರಕಾಂತ ಬನ್ ಮಾರುತಿರಾವ 36 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 93864773 6001 11112879425

169 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕಮಲ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು 54 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 5523 5209 2353 030100018330

170 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ ಬನ್ ಬಸಪ್ಾಪ 73/*/1 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 31619733980

171 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಭಾಗಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಾಪ 71/*/2 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 03040100025674

172 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಾಲ್ಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬುರಾವ 176/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 03040100015790

173 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಾಮಚಂದರ ಬನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ೂಪ್ಾಪ 150 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 9387 3348 1333 03040100007227

174 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶರಣಪ್ಾಪ ಬನ್ ನಿಂಗು ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 2.00 32000 7544 3591 6185 03040100012138

175 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮೊೋಹನ ಬನ್ ಗಣಪತಿ 16/*/4,6/*/8 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 2439 8893 0905 03030100002546

176 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಲೋಮವಂಶಿ ಬನ್ ಅಕ್ಷಯ 164 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 1.00 20000 5160 1590 2549 0869101035006

177 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಾಮರಾವ ಬನ್ ಪರೋಮನಾಥ 78 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 0869101024613

178 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ದತಾುತೆರಯ ಬನ್ ನಾಗನಾಥ 99/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.80 12800 02020100013288

179 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ನಾಗನಾಥ ಬನ್ ಝಟಿಂಗ 101 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.60 25600 02020100005836



180 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಾಮಚಂದರ ಬನ್ ಶಿವರಾಮ 114/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 6238 3339 7877 35652838984

181 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ನಂದಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಕಾಂತ 25/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 2280 3990 6446 03010101002080

182 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಈರಪ್ಾಪ 45 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 9391 9549 9682 03050100006059

183 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್
ಹಣಮಂತ ಬನ್ ಶಂಕರ (ಮಾನ್ ಸಲನ್ ಕೆರೆ  ಬಳಕೆದ್ಾರರ 
ಸಂಘ ತೆೋಗಂಪೂರ)

72/*/,72/*/6 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಸಮುದ್ಾಯಕ ಕೆರೆ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 400000 9962 1762 4146 3891195945

184 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಭಂಡು ಬನ್ ರ್ೈಜನಾಥ 80/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 200000 7126 0452 55333 02020100012864

185 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್
ಅಜಯ ಬನ್ ವಿಶವಂಬರಾವ (ಹುಪಳಾ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ 
ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ)

42/*/5,77/*/ಬ,

 13/*/*
ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯಕ ಕೆರೆ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 400000 4140 5361 5707 03040120000567

186 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್
ಸಂಗಪ್ಾಪ ಬನ್ ರೆೋವಣಪ್ಾಪ (ಸಂಗಮೆೋಶವರ ನಿೋರು 
ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಸಾಯಗಾಂವ)

44/*/3, 12/*/3 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯಕ ಕೆರೆ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 400000 8912 2245 3760 03060110000019

187 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಬೆಲಮಮಗಲಂಡೆಶವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಚಳಕಾಪೂರ 256/1/ ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯಕ ಕೆರೆ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 400000 05040110000125

188 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಪರಕಾಶ ಬನ್ ಝರೆಪ್ಾಪ 147/*/2 ತೆೋಗಂಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 4897 7938 5510 03040100019665

189 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಲಯಯಕಾಂತ ಬನ್ ಪುಂಡಿೂಕ 34/*2 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 200000 5394 5030 9662 03010101002024

190 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ಬನ್ ಗಣಪತರಾವ 65/*/3 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 200000 7684 4437 1257 32724677675

191 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕಂಟಪ್ಾಪ ಬನ್ ಸುಬಾನಿ 15/*/1, 15/*/2 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 5560 4791 9038 03010100014295

192 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ನರಸಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬುರಾವ 100/*/1 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 0869101029355

193 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅಜುಯನ ಬನ್ ಮಸಾುನ 18/*/6 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 8023 0506 4358 50100244469491

194 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ ಭೋಮಣ್ಾಣ 177 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 69500 7233 0238 7820 03010100009127

195 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಂಗಮೆೋಶವರ ಕೆರೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ ಏಣಕಲರ ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯಕ ಕೆರೆ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 400000 03020110000036

196 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ನಿೋರು ಬಳೆಕದ್ಾರರ ಸಂಘ ದನಲಾರ 122,231, 323 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯಕ ಕೆರೆ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 400000 8680 5904 6458 03040120000568

197 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರ್ೈಜನಾಥ ಬನ್ ಬಾಬುರಾವ 306/ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 200000 3436 8662 4867 03040100006282

198 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಗುರುಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ ಕೆಲೋಂ ನರಸಪ್ಾಪ 301 ಭಾಲ್ಲಕ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 6176 3115 3931 03040100006369

199 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕಮಲ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು 54 ನಿಟಲಿರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 5523 5209 2353 03010100018330

200 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಹಣಮಂತ ಬನ್ ಶಂಕರ 72/*/5 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 9962 1762 4146 09721690000598

201 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 218/*/4 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 03010101003760

202 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಆಕಾಶ ಬನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠ 133/*/7 ಭಾಲ್ಲಕ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 200000 35169965333

203 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ ಭೋಮಣ್ಾಣ 177 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 18000 7233 0238 7820 03010100009127

204 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಗಲೋವಿಂದ ಬನ್ ಪರೋಮಸಂಗ್ 116/*/1, 3/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.40 22400 2558 5247 5287 3515684687

205 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಹಮದ ಸಾದ್ದಕ ಬನ್ ಶೆೋಖಮಹಮದ 54/ ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ತರಕಾರಿ 0.90 18000 9160 9923 4476 03010100025412

206 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಷಿೋದ ಬನ್ ನವಾಜ ಪಟೋಲ್
77/*/5, 

776/*/6
ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 1.00 16000 3520 9146 7203 11063100002051

207 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸತಾಬಾನುರಾವ ಬನ್ ಮಾದಪ್ಾಪ ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಲ್ಲಹೌಸ್ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 359500 1230101007884

208 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಭವರಂಗ ಬನ್ ಸದ್ಾರಮ 83/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 1.00 16000 5768 1931 5845 320001000006553

209 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ಬನ್ ರ್ೈಜನಾಥ 60 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಮಲ್ಲಚಂಗ್ 0.90 14000 3988 7143 2314 03050100004508

210 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶರಣಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ 95 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 83250 11064100001461

211 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಾಹುಲ್ ಬನ್ ರ್ೈಜನಾಥ 113 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 83250 4296 0440 7666 62074586667

212 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರುಕಮಣಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತುಳಸರಾಮ 16/*/5 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 62409058989

213 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ತಳುಿವ ಬಂಡಿ ಇತರೆ ತಳುಿವ ಬಂಡಿ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 240000

214 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ತಳುಿವ ಬಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಳುಿವ ಬಂಡಿ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 60000

ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ Total 70 140.27 13253530

1 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಪಂಡರಿ ಬನ್ ಮಹಾದು 77/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಪವರ ವಿೋಡರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 42446 03090100000470

2 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಬನ್ ಸಲೋಮನಾಥ 37/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಚಾಾಪ್ ಕಟರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 36000 3912 6002 2812 05040100015091

3 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ರಮಾಕಾಂತ ಬನ್ ಪರಕಾಶ 52/*/1 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 03010100021056

4 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ನಾಗಪ್ಾಪ ಬನ್ ಬಾಬುಗಲಂಡ 100/*/2 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 919010043459223

5 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕೆೋರುಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಠಲ್ 64*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಪವರ ವಿೋಡರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 42446 8177 7101 0108 02020100008723

6 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಅನಿರುದಧ ಬನ್ ಸಂಜೋವ 51/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಪವರ ವಿೋಡರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 42446 5991 5459 6903 02020100008723

7 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಹಾವಗರಾವ ಬನ್ ಸುಭಾಷ್ 118/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಪವರ ಸರೋಯರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 8000 6010 8732 5515 03040100011615

8 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಬನ್ ಈಶವರಪ್ಾಪ 28/*/4 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಪವರ ವಿೋಡರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 42446 7153 4062 2822 03040100004195

9 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಿವರಾಜ ಬನ್ ಶಿರೋಪತರಾವ 12/*/13 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಪವರ ವಿೋಡರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 42446 7509 4791 1140 03010100011207

10 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ಬನ್ ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ 18 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಪವರ ಸರೋಯರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 10000 5221 8742 3731 03010100007126

11 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಚಂದ್ಾರ ಬನ್ ಅಮೃತ 137 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಪವರ ವಿೋಡರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 9800 5769 9006 7605 36687754846

12 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ದತಾುತೆರಯ ಬನ್ ನಾಗನಾಥ 99 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಪವರ ಟಿಲ್ೂರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 100000 02020100013288

13 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಪುಂಡಿೂಕ ಬನ್ ಜ್ಞಾನದೋವ 5/*/1 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಪವರ ವಿೋಡರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 42446 35274500217

14 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಮಾರುತಿರಾವ ಬನ್ ದ್ಾದರಾವ 17/*/5 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ ಪವರ ವಿೋಡರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 42446 9596 5591 4555 03040100015246

15 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶರಣಪ್ಾಪ ಬನ್ ನಿಂಗು
89/*/2, 

88/*/10
ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಪವರ ವಿೋಡರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 30000 03040100012138

16 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಲಯಯಕಾಂತ ಬನ್ ವಿಶವನಾಥ 106 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಪವರ ಸರೋಯರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 8000 03010100007108

17 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ವಾಲ್ಲಮಕ ಬನ್ ರಾಮಜ 49/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 03040100000813

18 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಗಲೋವಿಂದ ಬನ್ ಪರೋಮಸಂಗ್ 3/*/1 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 3515684687

19 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ತೆೋಜಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರ 389/*/3 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಪವರ ಸರೋಯರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 10000 62038911776

20 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಸಲಯಯಕಾಂತ ಬನ್ ವಿಠಲ್ರಾವ 53 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಪಂಗಡ ಪವರ ವಿೋಡರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 40000 11084101008957

21 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಕಮಲ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಠಲ್ರಾವ 387/*/4 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 11084101020922

22 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶುಭಂ ಬನ್ ಬಾಲ್ಾಜ 24/*/5 ನಿಟಲಿರ ಇತರೆ
ರ್ೈಯಕುಕ ನಿೋರು 
ಸಂಗರಹಣ ಘಟಕ

1 ಸಂಖ್ಯಾ 300000 07032600003067

23 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಬಾಲ್ಾಜ ಬನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 13 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 11150371776

24 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿೋಷ್ನ್ ಶಿವಶಂಕರ ಬನ್ ಸಲಯಯಕಾಂತ 459 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 87500 32772689935

1461422

1 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಕೆ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ  ಬನ್ ನರಸಂಗ್ ರಾವ 52 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 70000 35523839612

2 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಕೆ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಗುರುಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ ಬನ್ ನರಸಪ್ಾಪ 301 ಭಾಲ್ಲಕ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 70000 03040100006369

ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಕೆ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ



3 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಕೆ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಬಾಬು ಬನ್ ಖುಬಾ 202 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 70000 03010100013662

4 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಕೆ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಮೊೋಹನ ಬನ್ ಗಣಪತಿ 16 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ ಘಟಕ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 70000 03030100002546

5 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಕೆ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದರ ಬನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ಪ್ಾಪ 150 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಾಾಾಕಿರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 157000 03040100007227

6 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಕೆ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರ ಬನ್ ಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 107 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಾಾಾಕಿರ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 157000 62039519918

594000

1 ಶಿವಾಜ ಬನ್ ಕೃಷ್ಾಣಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

2 ಶಕುನಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

3 ಲ್ಕ್ಷಮಂ ಕೆಲೋಂ ಬಳಿರಾಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

4 ಸಂದ್ದೋಪ್ ಬನ್ ನರಸಂಗರಾವ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

5 ಬಾನುದ್ಾಸ ಬನ್ ಮಾಧವರಾವ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

6 ಸಾಗರಬಾಯಿ ಬನ್ ಗಲೋವಿಂದರಾವ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

7 ಸುಗಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

8 ಬಂಡೆಮಾಮ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಷ್ಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

9 ಕಲ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

10 ಸತಾಕಲ್ಾ ಕೆಲೋಂ ವಿಠಲ್ರಾವ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

11 ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ ಬನ್ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

12 ಪ್ಾವಯತಿ ಕೆಲೋಂ ಭೋರಣ್ಾಣ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

13 ಸುಶಿೋಲ್ಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶರಣಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

14 ಜಗದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಜಗನಾಥ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

15 ಕಲ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

16 ಭೋಮಣ್ಾಣ ಬನ್ ನರಸಗಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

17 ರ್ೈಜನಾಥ ಬನ್ ಕಪ್ರಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

18 ಸಂಜು ಬನ್ ಶರಣಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆರಟ್ಸ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325 07072200036338

1 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಸಲೋಮನಾಥ ತಂದ ಕಾಶಪ್ಾಪ 127 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ 1.00 7500

2 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಸಂಗಶೆಟಿಿ 124 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ 1.00 7500

3 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಸದಿರಾಜ ತಂದ ಬಸವರಾಜ 197/*/ಬ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ 1.00 7500

4 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಸಲ್ಲಮೊದ್ದಿನ್ ತಂದ ಪ್ಾಶಾಮಿಯ್ಾಾ 165 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ 1.00 7500

5 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಶಿವಾಜ ತಂದ ದತಾುಜರಾವ 113 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ 1.00 7500

6 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಅನಂತ ತಂದ ಮಶನಾ 100 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ 1.00 7500

7 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಅನಿರುದಿ ತಂದ ಸಂಜೋವರಾವ 57/*/1 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ 1.00 7500

8 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಕೆೋರುಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ್ 64/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ 1.00 7500

9 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಏಕನಾಥ ತಂದ ಗಲೋವಿಂದ 57 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ 1.00 7500

10 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಪರಲ್ಾಾದ ತಂದ ತುಳಸರಾಮ 10/*/2 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ 1.00 7500

11 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ದೈವತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವವಾಜರಾವ 43/*/1 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ 1.00 7500

12 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಹಣಮಂತ ತಂದ ವಿಠಲ್ರಾವ 105/*/4 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ 1.00 7500

13 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಮಾಧವರಾವ ತಂದ ರ್ಂಕಟರಾವ 31 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ 1.00 7500

14 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಅಣ್ಾಣರಾವ 1/*/1 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ 1.00 7500

15 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ 60/*/1 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ 1.00 7500

16 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಅಶೆಲೋಕ ತಂದ ಮಹದಪ್ಾಪ 438/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ 1.00 7500

17 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಸುಭಾಷ್ 118 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ 1.00 7500

18 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಧಲೋಂಡಿಬಾ ತಂದ ನಿವೃತಿು 280/*/2, 28/*/2 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ 1.00 7500

19 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಮಿೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಲ್ಾಸರಾವ 126 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ 1.00 7500

20 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದ ರ್ೈಜನಾಥ 122 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ 1.00 7500

21 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ವಿಲ್ಾಸ ತಂದ ಯ್ಾದವರಾವ 126 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ 1.00 7000

22 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ರಾಮಚಂದರ ತಂದ ಇಸಾಮಯಲ್ಪ್ಾಪ 150 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ 1.00 9000

23 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ವಿಶವನಾಥ ತಂದ ಭಾವಾಜ 250/*/4 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ 1.00 9000

24 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ದತಾುಜ ತಂದ ನಾಗನಾಥ 99/*/12 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ 1.00 9000

25 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಚತರಮಾಮ ಗಂಡ ಝರೆಪ್ಾಪ 136/*/1 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಪ.ಜಾತಿ 1.00 9000

26 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಭಾಗಾವಂತಿ ಗಂಡ ನಾಗಪ್ಾಪ 71/*/2 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಪ.ಜಾತಿ 0.40 4000

27 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಶಾಂತಪ್ಾಪ ತಂದ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ 82/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 9000

28 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಬಾಲ್ಾಜ ತಂದ ಪ್ರೋರಪ್ಾಪ 21 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 9000

29 ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ಭಂಡು ತಂದ ರ್ೈಜನಾಥ 80/*/2 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಪಂಗಡ 0.20 2000

27.60 217000

1 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಶಾಂತಲ್ಲಂಗಯ್ಾಾ 64/* ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 1 ಸಂಖ್ಯಾ 3325

2 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ದ್ದನಕರ ತಂದ ಸದ್ಾಶಿವರಾವ ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

3 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಮನಾಥ ತಂದ ಕಾಶಪ್ಾಪ 127 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

4 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಸಂಗಶೆಟಿಿ 124 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

5 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದರ ತಂದ ಇಸಾಮಯಲ್ಪ್ಾಪ 150 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

6 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸದಿರಾಜ ತಂದ ಬಸವರಾಜ 197/*/ಬ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

7 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋವಿಂದ ತಂದ ಪರೋಮಸಂಗ್ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

8 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ತಂದ ಬಾಬುರಾವ 20 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

9 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ತಂದ ನಾಗುರಾಮ 144 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

10 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶಂಬರ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 13 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

11 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ತಂದ ಶಂಕರ 156 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

12 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಅಣ್ಾಣರಾವ ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

13 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾದೋವ ತಂದ ಸದ್ಾರಮ ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ

ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ

ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ



14 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಾರಮ ತಂದ ಅಣ್ಾಣರಾವ ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

15 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಬುರಾವ ತಂದ ಗಣಪತಿ 99/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

16 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಶಕುಂತಲ್ಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ 20/*/2 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

17 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಶೆಲೋಕ ತಂದ ಬಾಬುರಾವ 64/*/1 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

18 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜೋಖರ ತಂದ ಬಾಬುರಾವ 64/*/2 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

19 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಶಂಕರ ತಂದ ಶಿವಲ್ಲಂಗಯ್ಾಾ 289 ಖಟಕಚಂಚಲೋಳಿ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

20 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಮಾರುತೆಪ್ಾಪ 44/*/16 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

21 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕಸಲುರಬಾಯಿ ತಂದ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ 44/*/17 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

22 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ದತಾುತಿರ ತಂದ ಅಣ್ಾಣರಾವ 256 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

23 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಅಣ್ಾಣರಾವ ತಂದ ಬಾಜರಾವ 20 ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

24 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಮೊೋಹನ ತಂದ ಗಣಪತಿ 99 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

25 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ರ್ೈಜನಾಥ ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

26 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸಂತೆಲೋಷ್ ತಂದ ಬಾಬುರಾವ ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

27 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಜಲಾೋತಿ ಗಂಡ ಅಣಣಪ್ಾಪ 90 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

28 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಶಪ್ಾಪ ತಂದ ಅಣ್ಾಣರಾವ 77 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

29 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ 355 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

30 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಪ್ಾಪ ತಂದ ಹಣಮಂತರಾವ 82/*/3 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

31 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಭರತ ತಂದ ಬಾಜರಾವ ಸಾಯಗಾಂವ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

32 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸವಿತಾ ಗಂಡ ಶಾಂತಕುಮಾರ 47/*/1b ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

33 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜ ತಂದ ರಾಚಪ್ಾಪ 100/*/2 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

34 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 59/*/A ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

35 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಶಪ್ಾಪ ತಂದ ಕಂಟಪ್ಾಪ 27 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

36 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ತಂದ ಮಹೆೋಶ 70/*/a ಹಲ್ಬಗಾಯ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

37 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಾರಮ ತಂದ ಸಂಗಪ್ಾಪ 16/*/* ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

38 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಹಾವಗರಾವ ತಂದ ಸುಭಾಷ್ 118/*/1b ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

39 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದ ಈಶವರಪ್ಾಪ 28/*/14 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

40 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜ ತಂದ ಈಶವರಪ್ಾಪ 72/*/13 ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

41 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಬಾಬು 100/*/2 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

42 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ರಮಾಕಾಂತ ತಂದ ಪರಕಾಶ 52/*/B ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

43 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಲ್ಾಜ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣರಾವ 13/*/2 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

44 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಶಂಕರ ತಂದ ಸಲಯಯಕಾಂತ 459/*/ ಭಾಲ್ಲಕ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

45 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ವಾಲ್ಲಮಕ ತಂದ ರಾಮಜ 46/*/4 ಹಲ್ಬಗಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

46 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಕಪ್ರಲ್ ತಂದ ವಿಶಂಬರಾವ 12/*/3 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

47 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಶುಭಂ ತಂದ ಬಾಲ್ಾಜರಾವ 24/*/5 ನಿಟಲಿರ (ಬ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

48 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ದತಾುತೆರಯ ತಂದ ನಾಗನಾಥ 99/*/12 ಸಾಯಗಾಂವ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

49 ಜೋನು ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಯಯಕಾಂತ ತಂದ ವಿಶವನಾಥ 389/*/3 ಲ್ಖಣಗಾಂವ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 3325

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಹುಮನಾಬಾದ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲ್ಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಾ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಾ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಭಾವರಾವ ತಂದ ರಾವುಜ 134 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.8 82459 248321119285

2 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಜ ತಂದ ತಿಪಪಣಣ 59/3 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಮೆೋ.ಕಾಯಿ 0.8 82459 955782365789

3 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಾಯಕಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ಮ.ಚಾಂದಸಾಬ 340/5Pa ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಹಲಕೆಲೋಸು 1.2 119223 392496553548

4 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪುತಳಮಾಮ ಗಂಡ ಯಲ್ೂಪಪ 58/* ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲ 0.9 91736 657703675317

5 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜೋಶಿರೋ ಗಂಡ ಹಣಮಂತರೆಡಿಿ 175/3 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲ 0.8 82459 519739210789

6 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಶಿಕಾಂತ ತಂದ ಪಂಚಪಪ 275/3 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲ 0.4 45349 304901427447

7 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರೋಮಸಂಗ ತಂದ ಹರಜು 384/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.4 45349 547172420062

8 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸವತಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 377/2 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.2 119223 895374480797

9 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ದ್ ವೌಪತಿ ಗಂಡ ರೆೋವಣಪ್ಾಪ 86 ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 27481 968243874519

10 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಭೋಮರಾವ ತಂದ ತುಳಜಪ್ಾಪ 67 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 101013 479253528597

11 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಿಂಬವವ ಗಂಡ ಈಶವರಪಪ 233 ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 94222 797969894603

12 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಗಣಪತರಾವ ತಂದ ಸಂಗಾರಮ 51/6 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 0.6 63904 572064113732

13 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕಮಲ್ಾಕರ ತಂದ ತಿರಂಬಕರಾವ 21/4 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.4 45349 948149579939

14 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕಾಶಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಂಕೆರೋಪ್ಾಪ 148/2 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಗಲೋಬ 1 101013

15 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸಲ್ಲಮಾಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ತಾಹೆೋರಮಿಯ್ಾಾ 85/2 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1.1 110118

16 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿನೆಲೋದಕುಮಾರ ತಂದ ವಿಜಯಕುಮಾರ 240/*ಬ ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 2 45941 572126921581

17 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಲೋಪು ತಂದ ಹಿೋರು 38/A ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 72539
556862349950

18 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಇಂದಮಮ ಗಂಡ ಈರಪ್ಾಪ 120/3 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.8 82459
685492037819

19 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ರೆಡಿಿ ತಂದ ಲ್ಚಚಪಪ 139/9 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.8 82459
954389925211

20 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶಿರೋ ಬಾಬು ತಂದ ಶಿವಪ್ಾಪ 05.Feb ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶಿರೋಗಂಧ 0.8 28361
858836753741

21 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಜರೆಡಿಿ ತಂದ ನಾಗರೆಡಿಿ 166/2 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.5 54349
446374522045

22 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಿೋತಾ ಗಂಡ ರ್ೈಜನಾಥ 98/B ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1.2 119223
677186356776

23 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶಿರೋ ನಾಗರೆಡಿಿ ತಂದ ಗುಂಡರೆಡಿಿ 139/3 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.6 63904
462112141942

24 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮತಿ ಸಲ್ಲಮಾಬ ಗಂಡ ಮೆೈನಲಲ್ 51 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಮಾನಾ ಬದನೆ 0.4 45349
758362771254

25 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದ ಕಾಶೆೋಪ್ಾಪ 115 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.4 45349
338927368891

26 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ತುಕರಾಮ ತಂದ ಶಿವಪ್ಾಪ 184/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.6 63904
429155727629

ಜಲ್ಲೂ:ಬೋದರ ಫಲ್ಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತು (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಾ ಬಾಾಂಕ  ಖಾತೆ
ಭೌತಿಕ



27 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಮಶೆಲೋದ್ದಿನ ತಂದ ಮ.ಶಬೋರ 249 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.6 63904
882019650472

28 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ರ್ಂಕಟರೆಡಿಿ ತಂದ ಶಿವಾರೆಡಿಿ 127/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.4 45349
306719864071

29 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸದ್ದಿಕ ಪಟೋಲ್ ತಂದ ಮಹಮದ 224 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲ 1 101013
438674743323

30 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಈರಮಾಮ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಾಪ 28/* ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 2 22971
634219746020

31 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಗುರಲ್ಲಂಗಪಪ 284 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1.6 38557
324822638767

32 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶಿರೋ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಗುರಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 284 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1.6 38557

33 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಶಾಂತ ತಂದ ಜಗನಾಾಥ 200/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1.6 38557
324767559988

34 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ತಂದ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ 287 ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 101013
361151112045

35 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶೆೈಲ್ಶಿರೋ ಗಂಡ ಸಂತೆಲೋಷ್ 177 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ ಸಮಾನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.8 75904
486674472153

36 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ದಶರಥ ತಂದ ನರಸಪ್ಾಪ 284 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲ 2 192060
545324445990

37 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂತೆಲೋಷ್ ತಂದ ಶವಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 179 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ ಸಾಮನಾ ಚಂಡುಹಲ 1.2 121215
445324445990

38 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸದಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುರುಪ್ಾದಪ್ಾಪ 83/*/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 0.8 20643
451864033594

39 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ತೆೋಜುಸಂಗ್ ತಂದ ಖುಬಾ 69/4 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 101013

40 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪರತಾಪಸಂಗ್ 36/3 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 54627
614378015674

41 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಧನಸಂಗ್ ತಂದ ಶೆೋಉಳಾ ಲ್ಮಾಣಿ 37/55 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 101013
467218761065

42 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ರ್ಂಟಕರಾವ 33/1 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013
657518652067

43 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ನರಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಭೋಮಶಾ 22/* ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1.6 155641
845871957713

44 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಭು ತಂದ ಶಿವಪ್ಾಪ 137/3 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013
819031066864

45 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ನಾಗರೆಡಿಿ ತಂದ ಸಂಗಾರೆಡಿಿ 115/4 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 101013

46 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮೆೈನೆಲೋದ್ದನ್ ತಂದ ಉಸಮನಅಲ್ಲ 267 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಹೆಲಕೆಲೋಸು 0.4 45349/-

47 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಜರೆಡಿಿ ತಂದ ಬಕಾಕರೆಡಿಿ 94 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.4 80810
834928115525

48 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದ ಅಶೆಲೋಕ 64/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.6 60607
533763812167

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿರೆೋಂದರ ತಂದ ವಿಶವನಾಥ 24/*/3 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 56831 429012521545

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ವಿಶವನಾಥ 24/*/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.8 82459 784306635492

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ಮಾಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ 268 ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 27480 911553507266

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಲ್ಲಂಬು ನಾಯಕ ತಂದ ವಿಠಲ್ ನಾಯಕ 22 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.2 119223 307566684549

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಗಮಾಮ ಗಂಡ ಅಶೆಲೋಕಕುಮಾರ 28/*/3 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1.2 42814

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಶಾಮರಾವ 35,37/5 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1.2 119223/- 549166985912

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಈರಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 141/4 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.6 63904/- 831968344976

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸಾಬಯಂಶಾಹಿೋನ್ ಗಂಡ ಮ.ಯಲಸನ 98/2 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.9 91736/- 314990518947

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದ ಕಂಟೋಪ್ಾಪ 171/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಗುಲ್ಾಬ 0.7 73181/- 409343936009

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಂಗಲ್ಾ ಗಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ 243/* ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಪಪ್ಾಯ 1.6 111393/- 939616936139

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಗಂಡಪ್ಾಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 303/6 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1.2 119223 739851909163

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಾಣಿಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಘುವಿೋರ 130/4 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಹಲಕೆಲೋಸು 1.1 110118/- 904824242233

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಜಶೆೋಖರ ತಂದ ಮಡಿವಾಳಪ್ಾಪ 60/*/9 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಆಲ್ಲೂಗಡೆ 2 192060/- 836839239851

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ R. ಗಾಯಿತಿರ ಗಂಡ R. ಹರಿಪರಸಾದರೆಡಿಿ 166/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 3961

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕಲ್ಾಾಣರಾವ ತಂದ ಗುರಪ್ಾಪ 26/1,3 25/2,4 24/24 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಟಮಾಟಲೋ 1.3 128327/- 739865787395

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಚೋಂದರ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ 41/4,3 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ, ಟಮಾಟಲೋ 1.3 128327/- 446910629652

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರವಿ ತಂದ ಜಗನಾಾಥ 19.Feb ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಹಲಕೆಲೋಸು 1 101013/- 765373331498

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ವಿಶವನಾಥ 291/4 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.6 63904/- 963884685543

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕರಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಂಕರ 303/1,4 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಬನ್ಸ 1 101013/- 963170460726

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ಹೆೋಮಸಂಗ್ 85/4 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.6 63904/- 603991990763

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಾಣ ತಂದ ಘಾಳೆಪ್ಾಪ 174/1 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಲಕೆಲೋಸು 1 101013/- 492943325141

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮ.ಚಾಂದಸಾಬ ತಂದ ಜಮೊೋರೆಲೋದ್ದನ್ 284/1,283/2 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಮಾಟಲೋ 2 192060 690004040118

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿಠಲ್ ತಂದ ತರಂಬಕರರಾವ 232/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಕರಿ ಬೆೋವು 2 192060 695377502101

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸುಭಾಷ್ ತಂದ ವಿೋರಪಣ್ಾಣ 194 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 487956728335

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಶೆಟಿಿ ತಂದ ಚನಾಪ್ಾಪ 117 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1.2 119223/- 348081116766

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕರಡಿಿ ತಂದ ಹಣವಂತರಾವ 44 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 101013/- 331364122361

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಶೆಟಿಿ ತಂದ ಚನಾಪ್ಾಪ 117 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 348081116766

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸಾಬೋರ ಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ಮಸಾುಫಾ 39 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1.2 119223/- 925924307749

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪರೋಮಿಲ್ಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 53 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/-

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಧಿಕಾ ಗಂಡ ಈಶವರ ರೆಡಿಿ 110/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.6 63904/- 684975070230

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಂದರರೆಡಿಿ ತಂದ ಶಂಕರರೆಡಿಿ 85/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1.2 119223/- 803553913483

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಾಮರಾವ 67/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 864486875219

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಾರುತಿ 130/6 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 559548918187

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಣಣೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 120/4 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 358074046374

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದ ನಿಂಗಪ್ಾಪ 24/*/3 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.6 63904/- 824952867842

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ತುಕಕಪ್ಾಪ ತಂದ ಲ್ಚಚಪ್ಾಪ 139/10 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.6 63904/- 869427246764

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಗದೋವಿ ಗಂಡ ಗರಾರೆಡಿಿ 157/4 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.6 63904/- 4223320112250

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲ್ೂಮಾಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ 81/* ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013/-

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಡೆೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಮೌಲ್ಪ್ಾಪ 43/*/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 305224357611

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ತುಕಕಮಾಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ 120/2 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 715908178770

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದರಮಾಮ ಗಂಡ ಬಕಕಪ್ಾಪ 101/2 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 749699197476

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶೆವೋತಾ ಎಂ.ಜ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ 66/3 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಸೋಬೆ 2 57676/- 765371380766

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಹಣಮಂತರಾವ 115 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1.2 119223 927833151554

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ರಾಮಶೆೋಟಿಿ 672/5 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1.2 101013 549259213720

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ನಿೋಲ್ಕಂಟಪ್ಾಪ ತಂದ ನಾಗಪ್ಾಪ 6/*/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಆಲ್ಲೂಗಡೆ 0.6 63904/- 560449109471

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪುತಾಲ್ಬೋ ಗಂಡ ತುರಾಬಲ್ಲ 89/3 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.4 45349 537868146662



47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಾಬು ತಂದ ಅಣಣೋಪ್ಾಪ 239 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 892252455820

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಿೋತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಹಾದೋವಿ 455/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.6 155641/- 688501404842

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಜು ತಂದ ಶಿರೋಪತಿ 25/*/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 511893468890

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶೆೋಷ್ಬಾಯಿ  ಗಂಡ  ದ್ದಗಂಬರ 267/*/7 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 0.6 20618/- 888965297756

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶರಣಮಾಮ ಗಂಡ ರಾಜಪ್ಾಪ 140/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.4 45349/- 313068314554

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ತಂದ ತುಕಕಪ್ಾಪ 569/*/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 438379055534

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ನಿೋಲ್ಣ್ಾಣ ತಂದ ಶಂಕೆರೋಪ್ಾಪ 115/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 252765305519

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಧಮಯಣ್ಾಣ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 201/*/3 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 792017176402

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂತೆಲೋಷ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಈರಪ್ಾಪ 121/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 701472263661

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿೋರಪ್ಾಪ ತಂದ ಸಂಗಪ್ಾಪ 28/*/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.8 82459 547478244961

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಭಾಗರಥಿ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 112/*/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 795232251505

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಹೆಬಲಬ ಪಟೋಲ್ ತಂದ ಜಂಗ ಪಟೋಲ್ 153/3 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲ 0.4 65800 989625495995

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ರತಾಮಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ 571/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.4 41545 916218381932

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸುಭಾರೆಡಿಿ ತಂದ ತಿಪ್ಾಪರೆಡಿಿ 66/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.8 82459 920708427532

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಂಕೆರೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ 93/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ ,ಮ.ಕಾಯಿ 0.8 79264 273682054111

62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಭೋಮರಾವ ತಂದ ತುಳಜಪ್ಾಪ 67 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 101013/-

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ದ್ ರೌಪತಿ ಗಂಡ ಜಟಪ್ಾಪ 189/*/ಅ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 6*6 23285/- Kothari AgriTech Pvt Ltd
240892422887

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸೈ ರಫೋಕ ತಂದ ಇಸಾಖಮಿಯ್ಾ 313/*/2 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1 27481/- 656721360894

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಚಾಂದಸಾಬ ತಂದ ಇಸಮಲ್ಸಾಬ 323/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲ 0.6 63904/- 576817860615

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸದ್ದಿಕ ಪಟೋಲ್ ತಂದ ಮಹಮದ 224 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲ 1 438674743323

67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಕಾಂತ ರೆಡಿಿ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 111/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 487137038280

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಲ್ೂಪಪ 91/*/A ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಪಪ್ಾಯ 0.4 34061 699158100286

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ಉಪ್ಾಪರಲ್ಕ್ಷಮಯಾ ತಂದ ದಶರಥ 33/4 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 865273219022

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಜೋವರೆಡಿಿ ತಂದ ಮಾರುತಿರೆಡಿಿ 165/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 101013/- 359820801399

71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ತಂದ ಗುಂಡಗಲಂಡ 132/ ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂಗಡ ಬೋನ್ಸ 1 101013/- 227929183302

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸವತಿ ಗಂಡ ವಿನಾಯಕ 272/*4 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 445318089466

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 308/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಜಾಪಳ 1 32906/- 379113545971

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಭಾವತಿ ಗಂಡ ಮಹಾರುದರಪ್ಾಪ 16/*/1 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಮಾವು 0.4 18607/- 444118796274

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಗುರುನಾಥ ತಂದ ಫಕರಪ್ಾಪ 252/6 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಪಪ್ಾಯ 1.2 85490/- 596767732645

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಜಗನಾಾಥ ತಂದ ಗುರಪ್ಾಪ 13/*/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.9 91736/- 743035452419

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕಂಟೋಪ್ಾಪ ತಂದ ರಾಮಶೆೋಟಿಿ 101/* ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 583006876432

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿೋರೆೋಂದರ ತಂದ ವಿಠಲ್ 187/*/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1.8 173851/- 718823740009

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 135/* ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 800338260378

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ನಾಗೋಂದರ ತಂದ ಚಂದರಶೆೋಟಿಿ 36/* ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲೋ 1.4 137432/- 471470467985

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಜ ತಂದ ಸಾಯಬಣ್ಾಣ 170/*/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.9 105457/-

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿೋತಾ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ 198/8

ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ

ಪ.ಪಂಗಡ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.6

63904

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಸಾಯಬಣ್ಾಣ 197/5 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.2 119223/- 878838019421

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಚಂದರಶೆೋಖರ 34/* ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಟಲೋ 1.2 119223/- 865465042169

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಗಣೋಶ ತಂದ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ 289/* ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 881962029797

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದ  ಸಲಯಯಕಾಂತ 246/4 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1.2 119223/- 599774341623

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಬಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿರೋಮಂತ 32/*/3 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.7 73181/- 398373171475

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರ್ೈಜನಾಥ ತಂದ ರಾಮಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 495/19,12 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 690483987905

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ನಾಮದೋವ ತಂದ ಶಿವರಾಜ 456/*

ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 998112094310

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಾಮಣ್ಾಣ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 104/*/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 767697949740

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿವಾಸ ತಂದ ಮಾರುತಪ್ಾಪ 130 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 959055410046

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ಾಣ 71/*/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 793369334568

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲ್ೂಮಾಮ ಗಂಡ ವಿಶವನಾಥ 40/*/8 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 357327348949

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕಶೆಲೋರ ತಂದ ಮಾಧವರಾವ 114/*/6 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.8 82459/- 554721636375

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿಠಲ್ ತಂದ ಝರಣಪ್ಾಪ 8/*/5 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.6 63904/- 708129183176

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಭುಲ್ಲಂಗಯ್ಾಾ ತಂದ ಗುರುಪ್ಾದಯ್ಾಾ 508/*/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 309441827034

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ಉಮೆೋಶ ತಂದ ರ್ೈಜನಾಥ 495/*/5 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 260167671087

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋಕಾಂತ ತಂದ ವಾಸುದೋವ 76/*/4 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1.8 173851 944849091229

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪಷ್ಾಪವತಿ  ಗಂಡ ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ 363/1 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲೋ 1.6 155641/- 303639462215

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಧುಸುಧನರಾವ ತಂದ ಕಲ್ೂಪ್ಾ 365/1 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲೋ 1.6 155641/- 911055856299

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಝರೆೋಮಾಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ 159/2 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 658916420910

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಲ್ಮಾಮ ಗಂಡ ನಾಗನಾಥರಾವ 187 ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 101013/- 891722147008

103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರವಿೋಂದರಕುಮಾರ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 256/* ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 513722577897

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 39/1 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 721274398547

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ಮಾಮ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ಾಪ 30.Jän ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1.6 155641/- 417241675550

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಲ್ಗಲೋಂಡಾ 96/*/4 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 525903463184

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಾಮರಾವ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣರಾವ 34/ಪ್ರ1 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಸೋಬೆ 1.2 18806/- 310563160905

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ತಂದ ಮಡೆೋಪ್ಾಪ 43/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 101013/- 880857459028

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸುಬಣಣ ತಂದ ಮಲ್ಕಪ್ಾಪ 43/*/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.8 82459/- 999152631625

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ಪುಂಡಲ್ಲಕ ತಂದ ಶಿವಪ್ಾಪ 30.Jän ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1.6 155641/- 992532309341

111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಶಿವಪ್ಾಪ 43/* ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರಳಿಿ 1.3 128327/- 671319767830

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಾಣಿಕ ತಂದ ಲ್ಕಮುನಾಯಕ 2/*/2 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 595063123852

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಮನಮಥ 33/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.9 91736/- 957457800197

114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅ.ಸಮದ ತಂದ ರ್ೈಜಲೋದ್ದಿನ್ 273/*/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 0.6 20618/- 961585856636

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿಠಲ್ ತಂದ ಮಡೆಪ್ಾಪ 245/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013/- 822425370083

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸುನಿೋಲ್ಕುಮಾರ 159/*/2 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 2 192060 916069481069



117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಜಗನಾಾಥರೆಡಿಿ 91/*/2 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 2.1 110118 505637384901

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂದ್ದೋಪ ತಂದ ಕೆೋಶವರಾವ 47/*/11 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1.3 128327 923150354902

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ನಿೋಲ್ದ್ದೋಪ ತಂದ ಕೆೋಶವರಾವ 48/*/2 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.8 57148 551919909987

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಂಜಲ್ಾ ಗಂಡ 47/*/1 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.8 85459 887269321718

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರೆೋಖಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕೆೋಶವರಾವ 47/*/3 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.9 91736 217559496195

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 47/*/3 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಮೆ.ಕಾಯಿ 2 192060 636089387867

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟರೆಡಿಿ 110/*/11 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1.4 137432 681002571229

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಘುಡುಪಟೋಲ್ ತಂದ ಮಹತಾಸಾಬ 7*/3 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಎಲ್ಲಕೆಲೋಸು 1.2 119223 259345214705

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ದ್ದಲ್ಲೋಪರೆಡಿಿ ತಂದ ಮನೆಲೋಹರರೆಡಿಿ 154/*/2 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.3 128327 983085428732

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿೋರಭದರಪ್ಾಪ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ 232/*/2 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1.2 119223 477862982638

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ತಂದ ರಾಮರೆಡಿಿ 105/*/ ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲೋ 1.6 155641 331119370390

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಬಸಮಾಮ ಗಂಡ ಅಡೆೋಪ್ಾಪ 450/* ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 101013 824266496430

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಚಂದರಮಾಮ ಗಂಡ ಮನೆಲೋಹರ 154/*/2 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.35 128327 243101442141

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮನೆಲೋಹರರಾವ ತಂದ ರಾಮರಾವ 103/*/3 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.8 82459 846001464222

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಭಾಸಕರರಡಿಿ ತಂದ ತಿಪಪರೆಡಿಿ 44/*/* ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.8 124345 352605454021

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗರತಿ ಗಂಡ ರೆೋವಣಸದಿಪ್ಾಪ 50/*/* ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಮೆ.ಕಾಯಿ 2 192060 807474642677

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಸಾುನಸಾಬ ತಂದ ಇಸಾಮಲ್ಲಯಲ್ಸಾಬ 500/*/5 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1.1 110118 676374332665

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತಮಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತರೆಡಿಿ 249 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 0.9 91736/- 914623631927

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸಂಗಯ್ಾಾ ತಂದ ಬಸಸಯಾ 174/3 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1.3 128327/- 978090305419

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ತೆೋಜುಸಂಗ್ ತಂದ ಖುಬಾ 36/3 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 101013 416306718021

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಾಣಿಕ ತಂದ ನರಸಪ್ಾಪ 260/*/13 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1.7 164746 614657025538

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ದೋವಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬನಸರಾಮ 21/*/1 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.7 73181/- 831297588130

139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಾಣಿಕ ತಂದ ಲ್ಚುಚ 141/1 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 697830051896

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಮೃತಾ ಗಂಡ ಕರಣ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ 20/* ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲೋ 2 192060/- 369943509311

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸಲ್ಲಲೋಚನಾ ಗಂಡ ನಾಗೋಂದರ 124/*/28/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 101013/- 687035103289

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಶೆೋಟಟಿಿ 40/*/5 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1.5 146537 851763702555

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಂಕರ ತಂದ ನಾಗಪ್ಾಪ 147/1 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1.6 155641/- 525407468098

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸುಭಾಷ್ ತಂದ ರತನಸಂಗ್ 151/* ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1.6 155641/- 895608699451

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರವಿೋಂದರ ತಂದ ಮಾಣಿಕ 5/*/1 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1.5 146537/- 514943400630

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದ ಗಲೋವಿಂದ 47/* ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1.3 128327/- 864312796573

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಧುಳಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಿವರಾಮ 116/6 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 957330878680

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ರತಾಮಾಮ ಗಂಡ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 104/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.8 82459/- 960910578781

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಪ್ರೋರಪ್ಾಪ 54/5 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 0.4 45349/- 357993949366

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ  ಪರೋಮಸಂಗ್ ತಂದ ಜಗನು 142/*/6 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 0.9 91736/- 287119112000

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಲ್ಾವತಿ ಗಂಡ ಮಚಂದರ 312/3 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 101013/- 648088778644

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ತಾಜಲೋದ್ದಿನ್ ತಂದ ದ್ಾವುದಲ್ಲ 262/*/4 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಕರಬಲಜ 0.7 73181 571605540295

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಸಲಕ್ಷಮ  ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪದ್ಾಮವತಿ ಗಂಡ ವಿಶವನಾಥ 24/*/2 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.4 39896 653295495860

1 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ  ನಾರಯಣರಾವ ತಂದ ನರಸರೆಡಿಿ 270/1 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 16000 05080100001859 415268028933

2 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ವಸಂತರೆಡಿಿ  ತಂದ ವಿಠಲ್ರೆಡಿಿ 530/* ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ದಲಣಣ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.5 24000 62445227378 978158628516

3 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಿೋತರ ಗಂಡ ಜಗನಾಾಥರೆಡಿಿ 41/3 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಪಪ್ಾಯ 0.7 11200 05080100008380 652476410849

4 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಬಕಾಕರೆಡಿಿ ತಂದ ಬಸಾರೆಡಿಿ 94/* ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಪಪ್ಾಯ 1 16000 0503010002819 653640750389

5 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಮನೆಲೋಹರ ತಂದ ಶೆೋಷ್ಪಪ 44 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.8 12800 33415836519 341213721534

6 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ತಾರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮಶೆೋಟಿಿ 40/5 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 16000 1352500102123601 851763702555

7 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಧನಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ನವಸರಾಮ 6/* ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 16000 05080100004857 723660392434

8 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ರವಿೋಂದರ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 256 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 62241875319 513722477897

9 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಕಲ್ಾಾಣರಾವ 26 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.99 14400 05010100037404 632761321971

10 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಬಸವಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ 104 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 16000 05030100002065 601745660844

11 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ದಯ್ಾನಂದ ತಂದ ಗುರುಪ್ಾದಪ್ಾಪ 92 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 16000 11092101053647 407729173687

12 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಎಂ.ಡಿಖಮರೆಲೋದ್ದಿನ್ ತಂದ ಶಫಯೋದ್ದಿನ್ 32 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 33387994348 458331298658

13 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಸಾಯಿನಾಥ ತಂದ ಪಂಡಿತ 156/3 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.8 12800 30448358929 484829987480

14 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಘಾಳಪ್ಾಪ ತಂದ ಲ್ಾಲ್ಪ್ಾಪ 263/2 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.6 9600 11150100000390 271045753993

15 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಮಾಣಿಕ ತಂದ ಲ್ಾಲ್ಪ್ಾಪ 263/1 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.8 12800 1230101023361 326174251113

16 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಎಂಡಿ ಆದ್ದಲ್ ತಂದ ಶುಕುರ 37/2 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಚಂಡು ಹಲ 0.6 9600 1230101012495 592390429379

17 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ತಂದ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 308 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 16000 05030100007235 675471266479

18 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ 21 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 16000 62144657574 93925759498

19 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಮಾಣಿಕರೆಡಿಿ ತಂದ ರಾಮರೆಡಿಿ 88 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 16000 34389665926 233732270776

20 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಭೋಮಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ 24 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 16000 35532789023 734978398139

21 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ 21 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1.4 22400 939257529483 62144657574

22 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ರಾಜರೆಡಿಿ ತಂದ ನಾಗರೆಡಿಿ 165/2 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 05080100003580 446374522045

23 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ  ಗೌಸಖಾನ ತಂದ ಘುಡುಸಾಬ 166/3 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 16000 62024056080 759695156447

24 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿೋತಾ ಗಂಡ ಗಾಾನೆಲೋಬಾ 72/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.6 9600 05070100008117 648495822866

25 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಸಂಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಕರೆೋಪ್ಾಪ 143/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 16000 05010100005367 412829363298

26 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ನಿೋಜಮೊೋದ್ದಿನ್ ತಂದ ಸಮಿೋಯೋದ್ದಿನ್ 27.Aug ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಪಪ್ಾಯ 1 16000 52139427111 364992667603

27 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಗಣಪತಿ ಗಂಡ ಕಟೋಪ್ಾಪ 311/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.4 6400 05070100004391 437758383696

28 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ  ಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 310/3 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.4 6400 05070100061212 685846743551

29 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಬಾಬು ತಂದ ಸಂಗಪ್ಾಪ 314/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.4 6400 05070100003631 226123074208

30 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಇಸಮೋಯಿಲ್ಮಿಯ್ಾಾ ತಂದ ಘುದುಸಾಬ 166/6 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.6 9600 1882500100764601 543776567945

31 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗೋರಥಿ ತಂದ ಕಾಶಪ್ಾಪ 27.Feb ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಬನ್ಸ 0.6 9600 11157100001495 885572324143

32 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಕೋರಣ ತಂದ ಭಾವರಾವ 66/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 16000 05070100005000 252783924035



33 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ  ನಾಗರೆಡಿಿ ತಂದ ಹಣಮಂತರೆಡಿಿ 93/4 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಸೋಬೆ 1 16000 32279150654 941608376998

34 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ  ತುಳಜರಾಮ ತಂದ ಶಂಕರ 164/3 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 16000 05030100009052 955809718559

35 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸಲೋನಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 31 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.5 8000 05060100004555 700852566077

36 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ  ಮಹೆಬುಬ ತಂದ ಶಫೋಯೋದ್ದನ್ 33/10 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 62213937473 84807361304

37 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಅಕಕನಾಗಮಾಮ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 259,260 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 22400 05010100020902 354793957158

38 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಂಜಲ್ಾ ಗಂಡ ಸಂದ್ದೋಪ 47/1 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.8 12800 62457086352 887269321718

39 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ತಂದ ಶಂಕೆರೋಪ್ಾಪ 22.Mär ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 12800 05040100008682 462267871578

40 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಕಾಶಮಾಮ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಾಪ 197/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 16000 153000101003508 451620579695

41 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಬಬೋತಾ ಗಂಡ ಅಭಮನುಾ 96/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡ 1 16000 156901011000806 973262525849

42 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಅಭಮನುಾ ತಂದ ತುಳಸರಾಮ 96/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡ 1 16000 05090100002192 832525799052

43 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ರವಿೋಂದರಕುಮಾರ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 256/* ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಗುಲ್ಾಬ 0.4 16000 62241875319 513722577897

44 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಅರವಿಂದ ತಂದ ಶಿವರಾಜ 199/3 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.8 12800 05010100036876 772975074450

45 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಚಲ್ಕಮಾಮ ಗಂಡರಾಮರೆಡಿಿ 93/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಮೊಸಂಬ 1 16000 4660101002827 263668299056

46 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 254/2 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಚಂಡುಹಲ 1 20000 620949190545 466591939463

47 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ  ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 152 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 05060100004291 961234955249

48 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಮಾಮ ಗಂಡ ಘಾಳೆೋಪ್ಾಪ 321 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.5 16000 05060100003525 271165992331

49 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ  ರಾಮರೆಡಿಿ ತಂದ ಯಂಕರೆಡಿಿ 120 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.6 9600 05020100006938 264642910536

50 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಭದರಪ್ಾಪ ತಂದ ಬಾಬಣ್ಾಣ 119 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.6 9800 11050100005007 554301245970

51 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 89/2,3 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಬಾಳೆ (ಟಿ.ಸ) 3.02 30600

52 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಬಾಬು ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 252/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.9 14400 35347822086 469889261705

53 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸವಿೋತಾ ಗಂಡ ರವಿಚಂದರ 160/2 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 16000 11147100001016 591072806331

54 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ರವಿಚಂದರ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ 160/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 16000 11147100001017 994077842809

55 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಪದ್ಾಮವತಿ ಗಂಡ ವಿಶವನಾಥರಾವ 24/*/2 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 16000 05030100006942 653295495860

56 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ರಾಮಶೆೋಟಿಿ 67/5 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 16000 2959008800013827 549259215720

57 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಶಿರೋಮಂತ ತಂದ ತುಕಾರಾಮ 326/* ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 16000 05060100005241 355501547971

58 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ತೆೋಜಮಾಮ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ 280/* ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 16000 05060100011449 547765650997

59 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಬನಸ ತಂದ ಲ್ಲಲೋಕು 83/6 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 12800 05080100006463 386754760031

60 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ರಲಪಲ್ಾ ತಂದ ಸಲೋಮಲ್ಾ 87/5 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 16000 05080100006474 350320266301

61 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಪರಭು ತಂದ ದೋವಲ್ಾ 83/5 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 12800 05080100006592 315125679746

62 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ತಂದ ಶಿವರಾಮ 146/* ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 16000 4660101002815 706350267798

63 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ತಾರಾಸಂಗ್ ತಂದ ಶಂಕರ 62/3 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.60 9600 05080100004673 742694953126

64 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಶಂಕರ ತಂದ ನಾಗಪ್ಾಪ 147/11 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.40 6400 05080100001061 525407468098

65 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ  ಭೋಮರಾವ ತಂದ ವಿೋರಪ್ಾಪ 213 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 13819 05070100003468 408197321943

66 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲ್ಲೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರವಿೋಂದರ 41/1 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 1230101006494 785497845995

67 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿರೋ ಜಯವಂತ ದ ಶಿವರಾಜ 468 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000

68 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಝರೆೋಮಾಮ ಗಂಡ ನಾರಾಯಣರಾವ 87,89 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ, ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 20000 05030100004853 792177076635

69 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಪದ್ಾಮವತಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತರಾವ 63/P10 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000 05080100003368 794883529973

70 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಭೋಮಣ್ಾಣ 535 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 20000 05100100000830 223527177315

71 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಝರಣಮಾಮ ಗಂಡ ಝರಣಪ್ಾಪ 648/8 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000 05100100000802 876588981355

72 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಈರಪ್ಾಪ ತಂದ ರಾಮಣ್ಾಣ 531/2 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 20000 05100100003066 258319262138

73 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ರ್ಂಕರೆಡಿಿ ತಂದ ಝರಣಪ್ಾಪ 593/* ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ 1 20000 05100100006420 828794898764

74 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಪರಹಾೂದ ತಂದ ಝರಣಪ್ಾಪ 594 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ 1 20000 05100100004036 759690621677

75 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅಂಬವಾವ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ 509 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 20000 05100100001101 631821675726

76 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಝರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 532 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 20000 05100100001138 627455829420

77 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹಣಮಕಾಕ ಗಂಡ ತಿಪಪಣ್ಾಣ 501/2 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ 1 20000 05100100004841 609276157954

78 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಜ್ಞಾನದೋವ ತಂದ ಧಲಂಡಿಬಾ 38/2 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 20000 05040100002100 306563893336

79 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಜಗನಾಾಥ ತಂದ ಸಂಗಪ್ಾಪ 08.Apr ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 20000 05040100005643 833791992195

80 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ರಾಜಶೆೋಖರ ತಂದ ಬಸವಂತರಾವ 02.Jul ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಬದನೆಕಾಯಿ 0.8 16000 0506010003817 279529400848

81 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ರವಿ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 68/8 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.8 16000 05060100012808 743976791493

82 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ರೆೋವಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಿವರಾಮ 265/13 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.4 8000 30330202282 255622196053

83 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ 28.Jän ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಬದನೆಕಾಯಿ 0.4 8000 33719448895 923110678769

84 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಎಸುದ್ಾಸ ತಂದ ಶಂಕರ 79/* ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 0.6 12000 62351269529 692629683383

85 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ ತಂದ ಲ್ಾಲ್ಪ್ಾಪ 260/2 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಟಮಾಟಲೋ 0.8 16000 1230101023361 326174251113

86 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಬಾಬುರಾವ ತಂದ ದೋವರಾವ 27/* ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಟಮಾಟಲೋ 0.8 16000 62461062212 297126386594

87 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಭೋಮಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲ್ಾಲ್ಸಂಗ್ 31 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.4 8000 74003247616 713444131152

88 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದ ಪರಭು 95/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 0.7 14000 05090100001864 665998190731

89 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ತಿರರ್ೋಣಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭಾವರಾವ 59/*/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 20000 05070100006810 923513194749

90 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಹಣಮಂತ ತಂದ ಕಾಶಪ್ಾಪ 459/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.7 14000 0507010007338 21396930470

91 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಸದಧಪರಭು ತಂದ ಕಲ್ಾಾಣರಾವ 31 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.6 12000 05010100037405 327568187595

92 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಸಲೋಮನಾಥ ತಂದ ವಿೋರುಸಾಕ್ಷಪ್ಾಪ 282 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 10000 62062641985 792053715002

93 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಶಿವಾನಂದ ತಂದ ನರಸಪ್ಾಪ ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಬದನೆಕಾಯಿ 1 20000 34849162170 246611617927

94 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ವಿಠಲೋಬಾ ತಂದ ಸಾಯಬಣ್ಾಣ 36 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000 05010100005658 722770933077

95 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಜ ತಂದ ವಿಠಲ್ರಾವ 152 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000 30328256969 341748727842

96 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಶಿವಕಾಂತರೆಡಿಿ ತಂದ ಶಿವಾನಂದ ರೆಡಿಿ 349 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000 62142913712 369119482232

97 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ  ಕಲ್ಾಾಣರಾವ ತಂದ ಪವಡಶೆೋಟಿಿ 24/2, 25/2 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000 11056100004036 739865787325

98 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸವಂತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ 164/2 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000 05030100009053 462810243636

99 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ  ಮನೆಲೋಹರ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 85/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ 0.8 16000 05010200000621 627989229105

100 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಎಸ್. ಕೆ ಅಯುಬ ತಂದ ಉಸಮನ 81/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 0.7 14000 05010100038876 333593956450

101 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಲ್ಾವತಿ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 203 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.8 16000 05010100004905 503986816518

102 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಿವರಾಜ 81 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಹಿೋರೆಕಾರಿ 0.8 16000 05010100009023 577170924349

103 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಪುಂಡಲ್ಲಕ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 50/1 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ 1 20000 0502010016530 541237654777



104 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ  ಎಮ್. ಮಾಜೋದ ತಂದ ಸದ್ದಿಕಮಿಯ್ಾಾ 306/p2 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000 05030100013468 577766166417

105 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಎಮ್. ಅಜಮದ ತಂದ ಸದ್ದಿಕಮಿಯ್ಾಾ 306/p1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000 05030100013469 832332079945

106 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುರುನಾಥ 07.Feb ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಹಲಕೆಲಸು 0.8 16000 5040160001950 964575581970

107 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಉಮಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಹಣಮಮಂತ 114/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000 5070100007038 544300312537

108 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಿೋತಾ ಗಂಡ ಅಪಪರಾವ 454/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 0.5 10000 11062101010891 611567547639

109 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಎಮ್.ಡಿ ನಜರೆಲೋದ್ದಿನ್ ತಂದ ನಿೋಜಾಮೊದ್ದಿನ್ 27.Jän ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000 33657768346 556650360310

110 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಖರಮರೆಲೋದ್ದಿನ ತಂದ ಗಫರಸಾಬ 51/3 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1.6 28000 05030100012560 386112657313

111 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ತಂದ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 308 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಮೆ.ಕಾಯಿ 1 20000 05030100007235 675471266479

112 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ದಶರಥ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 151/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1.4 24000 11131962424 862107910917

113 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಗಲೋವಿಂದ ತಂದ ತುಳಸರಾವ 103/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 20000 05090100001181 801059310172

114 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದ ಭೋಮಣ್ಾಣ 256 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 0.4 8000 64206055451 571362391165

115 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕರುಣ್ಾದೋವಿ ತಂದ ಸದಿಯ್ಾಾ 303 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಮೆ.ಕಾಯಿ 0.8 16000 0705220051220 851893862248

116 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಲ್ಕಕ ಸುಧಶಯನ ತಂದ ಬಕಕರೆಡಿಿ 92 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ದಲ. ಮ.ಕಾಯಿ 1 20000 50100032602654 723840284008

117 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಘಾಳೆೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಭೋಮಣ್ಾಣ 174 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 20000 05080100001909 429538386282

118 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ ತಂದ ದುರೆಪ್ಾಪ 174 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ 1 20000 33319734379 522969463649

119 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ರಾಮಣ್ಾಣ ತಂದ ಘಾಳೆೋಪ್ಾಪ 174/4 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 20000 05080100002082 492943325141

120 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಕುಂತಲ್ಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಂತುರಾಮ 15/ಪ1 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000 4660101000863 876798984191

121 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಉಲ್ಾಪಪತಿ ತಂದ ಭೋಮರಾವ 249/3 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 20000 11056101007471 834825666584

122 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ AEP ಹೆೈಬರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ಬಸವರಣಣಪ್ಾಪ 24 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 20000

123 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಕಮಲ್ಕಾರ ತಂದ ಶಾಮರಾವ ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ 1 15000 1352500102005601 200411747498

124 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದ ನಾಗೋಶ ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ 1 15000 2959000100086046 591953437274

125 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕವಿತಾ ಗಂಡ ರೆೋವಣಯ್ಾಾ ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ 1 15000 62380488820 602418690898

126 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಈರಯ್ಾಾ  ತಂದ  ಚಂದರಯ್ಾಾ ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ 1 15000 62198393605 552505002421

127 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ವನಿತಾ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 15000 64202695062 876414023557

128 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ರಾಹುಲ್ ತಂದ ಅಣಣೋಪ್ಾಪ ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 15000 36442525270 900876838184

129 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಈರಪ್ಾಪ ತಂದ ಚಂದರಪ್ಾಪ ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 15000 05010100020672 200839306443

130 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ  ನಾಗಯ್ಾಾ ತಂದ ಪಂಚಯ್ಾಾ ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ 1 15000 10738176530 231783974653

131 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋಮತಿ  ಇಂದುಮತಿ ತಂದ ಮಲ್ೂಯ್ಾಾ ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ 1 15000 3410108002106 775510520960

132 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಜಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಶೆಲೋಕ ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ 1 15000 11150100300213 466586179229

133 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಗಂಡ ಬಾವುರಾವ 79 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 15000 62456947858 567748589489

134 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಯುವರಾಜ ತಂದ ಬಸವರಾಜ ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 15000 24111000001119 77816853774

135 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಶಿವಾನಂದ ತಂದ ಧರಮರಾಜ ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 15000 62122664281 640865657547

136 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಮಹಮದ ರಫೋಕ ತಂದ ಇಮಾಮ್ ಪಟೋಲ್ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ 1 15000 11056181569 304156851774

137 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ನಾಗೋಶ ತಂದ ಶಂಕರ ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ 1 15000 36442523793 751045357862

138 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ  ಇಲ್ಾಯಿ ತಂದ ಮಹೆತಬಸಾಬ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ 1 15000 0509010000483 648124061833

139 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ತಂದ ಸಂಬಣ್ಾಣ ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 15000 153002101000474 566165226192

140 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಸಲೋಮನಾಥ ತಂದ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ 1 15000 11157101010730 966301995496

141 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ವಿಜಯಕುಮಾರ ತಂದ ಚಂದರಪ್ಾಪ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ 1 15000 0507010001344 283573128125

142 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಾಜ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ 1 15000 62430639490 627701959682

143 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ನಿೋಲ್ಕಂಠ ತಂದ ಕಾಶಿನಾಥ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ 1 15000 07072610004525 518337321467

144 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ  ಭೋಮಣ್ಾಣ ತಂದ ರಾಮಶೆೋಟಿಿ ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ 1 15000 33872082090 272456634066

145 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಸದಧಪ್ಾಪ ತಂದ ರ್ೈಜನಾಥ ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 15000 520101203586073 952660517454

146 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ತಂದ ವಿೋರಪ್ಾಪ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 15000 11062100001922 951767203365

147 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ದುಲ್ೂಪ್ಾಪ ತಂದ ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 15000 05090100002997 366172662532

148 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ ತಂದ ರಾಮಚಂದರ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 15000 05090100004382 973188184728

149 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಬಾಬುರಾವ ತಂದ ನಾಗಪ್ಾಪ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 15000 05090100004553 496534906432

150 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದ ಮಾಣಿಕ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 15000 1882500101606801 331377768285

151 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಿವ ಗಾಡಿ ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 15000 33568852489 408928696555

152 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ತಂದ ಬಸವರಾಜ 254/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 05010100019844 731820372867

153 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ ಯಮುನಬಾಯಿ ಗಂಡ ರ್ೈಜನಾಥ 141/10 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 05010100012823 631566174140

154 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ ಅಕಕನಾಗಮಾಮ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 257 ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 05010100020902 354793957158

155 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಈಶವರ ತಂದ ವಿೋರಪ್ಾಪ 32/3 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 87500 32516901026 487244274006

156 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಅಮೃತಪ್ಾಪ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 83/3 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 05010100013044 790195606977

157 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ತಂದ ಸಂಬಣ್ಾಣ 93/* ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 05010100004698 969593663596

158 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ರೆೋವಪ್ಾಪ 104/3 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 4660101006641 880991348065

159 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ ಜಗದೋವಿ ಗಂಡ ಅಜುಯನ್ 57/2 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 05040100016535 831085369587

160 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಶೆೋಖ ಅಯಾಬ ತಂದ ಉಸಮನಸಾಬ 81/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 05010100038876 333593956450

161 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಮಾಚರೆಡಿಿ ತಂದ ಮಲ್ಕರೆಡಿಿ 184/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 3110101002983 320341915231

162 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದ ಸಲಯಯಕಾಂತ 246/4 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 62370761675 599774341623

163 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಶಂಭುಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಭೋಮಣ್ಾಣ 518/* ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 87500 934593748612

164 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಈಶವರಮಾಮ ಗಂಡ ಕಾಶಪಪ 504/1 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 050100100000312 706772535538

165 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ವಿೋರೆೋಶ ತಂದ ನಾಗಯ್ಾಾ 175/3 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 31590462777 440307776614

166 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಅಂಬಣ್ಾಣ ತಂದ ಭೋಮಣ್ಾಣ 529 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 050100100002033 962960029032

167 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ರಾಜರೆಡಿಿ ತಂದ ಬಕಾಕರೆಡಿಿ 94/* ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 5030100008309 834928115525

168 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಚನಾಬಸಯ್ಾಾ ತಂದ ನಿರಂಜಯ್ಾಾ 15/*/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 05070100000228 299866758823

169 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಯ್ಾಾ 112/4 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 05070100010483 321629936235

170 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕುಮಾರ ತಂದ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 257/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 87500 1882500100873301 259803459144

171 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ನಾಮದೋವ ತಂದ ಗುಂಡಾಜ 567 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 05070100000490 905365859903

172 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಪರೋಮಸಂಗ್ ತಂದ ಜಗನು 142/6 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 05080100002728 287118112000

173 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ ಈರಮಾಮ ಗಂಡ ಬಾಬಣ್ಾಣ 122/* ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 87500 30279776323 273214708926

174 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಕಾಶಪ್ಾಪ ತಂದ ತುಕನಾಯಕ 32/4 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 31172028350 820308370665



175 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಮೆೈನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ತಾರಾನಾಯಕ 21/*/4 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 05080100005113 234760090737

176 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ತಂದ ಬಸವರಾಜ 264/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1 200000 05010100019844 731820372867

177 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟೋಶ ತಂದ ಕಾಶಿನಾಥ 570/4 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಮಾವು,ಪಪ್ಾಯ 1 200000 11095101038091 654129860069

178 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಬಸವರೆಡಿಿ ತಂದ ಗುರಾರೆಡಿಿ 253/* ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1 200000 05010100008205 238747430501

179 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಣ್ಾಾವತಿ ಗಂಡ ಪರಭು 141 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 200000 05080100002593 475191970812

180 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಈರಮಾಮ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಾಪ 28/*/6 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಗಲೋಡಂಬ 1 200000 05030100002963 634219746020

181 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ರಂಗಮಾಮ ಗಂಡ ಭೋಮಣ್ಾಣ 126/2 ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಯ 1 200000 05030100001648 648971318823

182 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಿೋತಾ ಗಂಡ ಜಗನಾಾರೆಡಿಿ 41/3 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 200000 05080100008380 652476710849

183 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಸದಧಣ್ಾಣ ತಂದ ಬಂಡೆೋಪ್ಾಪ 250/1 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಸಾಮನಾ 1 200000 05010100006062 590127512593

184 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಿೋತಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರಾವ 132/8 ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 200000 32529211062 673030847535

185 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಶಿರೋಮಂತ ತಂದ ಪ್ರೋರಪ್ಾಪ 3/*/1 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 200000 295900010008454 950468444164

186 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ತಂದ ಸಾಯಬಣ್ಾಣ 536/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಾವು 1 200000 05070100004160 779061541431

187 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ ತಂದ ರಾಮಣ್ಾಣ 305/* ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 200000 05010100004629 665724400265

188 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಈಶವರ ತಂದ ರಾಮಶೆೋಟಿಿ 41/1A ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 200000 05080100007197 890133348610

189 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಲ್ಮಾಮ ಗಂಡ ನಾಗನಾಥ 187 ಹುಮನಾಬಾದ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 200000

190 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಪುತಲ್ಲಬಾಯಿ ಗಂಡ ನಾಮದೋವ 167 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 200000

191 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ರಾಹುಲ್ ತಂದ ಶಿವರಾಜ 176/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 200000

192 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಭಾವಸಂಗ್ ತಂದ ವಿಠಲ್ ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 200000

193 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಬಾಬು ತಂದ ಮಾರುತಿ 223 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 200000

194 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ನಾಗನಾಥ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 68/6 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 75000 05060100007997 459860543480

195 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಾಜ ತಂದ ಕೆೋಶವರಾವ 109/1 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 75000 3410101001720 733232395663

196 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋಮತಿ ಸೋವಂತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರರಾವ 164/5 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಜಾತಿ ಗಲೋಬ 1 75000 11131958430

197 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಭೋಮರಾವ ತಂದ ಥಾವರು 178/6 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 75000 6580663542 588073658463

198 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಪರೋಮಸಂಗ್ ತಂದ ಜಗನು 142/6 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 75000 05080100002728 287118112000

199 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಾರಾಕಿರ ಶಿರೋ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ರೆಡಿಿ ತಂದ ಸುಬಣ್ಾಣ 691/* ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಮೊೋಸಂಬ 1 75000 62250090474 225613565994

200 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಟಾರಾಕಿರ ಶಿರೋ ರೆೋವಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 116/181 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 75000 05060100006328 352821456681

201 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರೋಮತಿ ಭೋಮಮಕಾಕ ಗಂಡ ಬಕಾಕರೆಡಿಿ 130/2 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1 400000 05020110000085 347201477976

202 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ  ನಿವಯಹಣ ಕೆರೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ 49/*,46/5 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಮ 1 400000 0501010120002669 439327391702

203 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ವಿೋರಭದರೋಶವರ ಕೆರೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ 112/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 1 200000 3020110000037 612368791198

204 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಲ್ಲಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ತಂದ ತಾನಾಜರಾವ 168/3 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ದಲಣಣ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.20 840000 920010073346399 677884005153

205 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬೆಳ ಪದಿತಿ ಶಿರೋ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ತಂದ ತಾನಾಜರಾವ 168/3 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ದಲಣಣ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.20 140000 920010073346399 677884005153

206 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಲ್ಲಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಗಣೋಶ ತಂದ ಅಭಮನುಾ 19/12 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ದಲಣಣ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.10 420000 11062101032103 281667476484

207 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬೆಳ ಪದಿತಿ ಶಿರೋ ಗಣೋಶ ತಂದ ಅಭಮನುಾ 19/12 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ದಲಣಣ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 70000 11062101032103 281667476484

208 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಲ್ಲಹೌಸ್ ಶಿರೋಮತಿ ಕರುಣ್ಾದೋವಿ ಗಂಡ ಸದಿಯ್ಾಾ 303/* ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ದಲಣಣ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.10 456000 07052200051220 851893862248

209 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬೆಳ ಪದಿತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕರುಣ್ಾದೋವಿ ಗಂಡ ಸದಿಯ್ಾಾ 303/* ಹುಮನಾಬಾದ ದಲಣಣ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 70000

210 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನೆರಳು ಪರದ ಶಿರೋ ಶಾಲ್ಲನಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಚಂದರಶೆೋಖರ 37/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಚಂಡು ಹಲ 0.20 388000 05070100007202 495900179882

211 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನೆರಳು ಪರದ ಶಿರೋ ಬಕಕರೆಡಿಿ ತಂದ  ಪಂಟರೆಡಿಿ 93/3 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ದಲಣಣ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.1 192000 5020100001314 765239836159

212 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಶಂಕೆರೋಪ್ಾಪ ತಂದ ರುದರಪ್ಾಪ 582/2 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1.00 16000 5040100001568 739649748637

213 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಜಗನಾಾಥ ತಂದ ಗೋರೆೋಪ್ಾಪ 626/2 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1.00 10000 05100100000872 532947102095

214 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವಮಾಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ 85 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1.00 10000 05010100017144 772288383045

215 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವಮಾಮ ಗಂಡ ತಿಪಪಣ್ಾಣ 510/9 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1.00 16000 11095101038064 605379989603

216 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಹಣಮಂತ ತಂದ ವಿೋರಶೆೋಟಿಪ್ಾಪ 14/1 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಚಂಡು ಹಲ 0.80 12800 05080100000550 874991636208

217 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಬೋರಪ್ಾಪ ತಂದ ಸಾಯಬಣ್ಾಣ 36/1 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಸೋಬೆ 0.80 17500 4660108000368 530571785778

218 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಬಾಬು ತಂದ ರ್ೈಜಪ್ಾಪ 61/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.50 30000 31282234979 522396840785

219 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಖಾಜಾ ಮೆೈನೆಲೋದ್ದಿನ ತಂದ ಮಖಬೆಲಲ್ಮಿಯ್ಾ 137/* ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.50 30000 11147101002494 404952697794

220 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 89/2,3 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಬಾಳೆ (ಟಿ.ಸ) 3.02 30600

221 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋಮತಿ ನಿಮಯಲ್ಾ ಗಂಎ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 165 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಗುಲ್ಾಬ 0.60 16924 5060100011837 801865923152

222 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ರಾಮಲ್ಲಂಗ ತಂದ ಅಜುಯನ 218 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 36000 10947 723802341139

223 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಉಮರ ಪಟೋಲ್ ತಂದ ಮಹಮದ ಪಟೋಲ್ 178/* ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಗುಲ್ಾಬ 1.00 40000 05020100012532 321446521627

224 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃ ಶೆಚೋತನ ಶಿರೋ  ರಾಜೋಂದರ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ 544/2 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1.00 20000 0510010005406 596921373488

225 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃ ಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಗಂಡ ಪರಭುದ್ಾಸ 89/7 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1.40 28000 05010100019511 230625686633

226 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃ ಶೆಚೋತನ ಶಿರೋ  ಶಿವರಾಜ ತಂದ ರುದರಪ್ಾಪ 55/17 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1.00 20000 05080100000970 478108554164

227 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನಃ ಶೆಚೋತನ ಶಿರೋ ಲ್ವದಕುಮಾರ ತಂದ ದ್ಾದರಾವ 404/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಗೋರು 1.00 20000 1882500101000301 894560360373

228 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾವು ಪುನಃ ಶೆಚೋತನ ಶಿರೋ ನಾಗೋಶ ತಂದ ಸುಭಾಷ್ 311/2 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1 20000 62110935029 224594737571

229 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಝರೆೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 48 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಚಂಡು ಹಲ 0.4 6400 62006419388 369944877868

230 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ದಯ್ಾನಂದ ತಂದ ಲ್ಾಲ್ಪ್ಾಪ 28/*/2 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 10000 32886499325 467578874586

231 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಶಂಕರ ತಂದ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ 116 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ ಚಂಡು ಹಲ 1 16000 0503010005639 902907926647

232 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ಎಂ.ಡಿ ಆಸಫ ತಂದ ಶುಕುರ 37/2 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ ಚಂಡುಹಲ 0.6 9600

233 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಕವಿೋತಾ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ 197/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಚಂಡುಹಲ 1 16000 05090100004467 818950875645

234 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋ ವಿಠಲ್ ತಂದ ಸಂಬಾಜ 365/5 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ ಚಂಡುಹಲ 1 16000 11062101026412 928162138690

235 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಶರಣಮಾಮ ಗಂಡ ಚನಾಯ್ಾಾ 94 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಚಂಡುಹಲ 1 10000 11092100000402 748110449662

1 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಜಗನಾಾಥ ತಂದ ಸಂಗಪ್ಾಪ 8/*/4 ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ 1 35800 05040100005643 833791992195

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಗಂಡ ಸಾಯಿರೆಡಿಿ 531/1 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ 1 45000 11069101008188 239438176339

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 213/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 38400 520101203714721 259356418194

4 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲ್ಲೋತಾ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 104/1 ಚಟಿಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ 1 46250 4660101002887 791945440695

5 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಪರೋಮನಾಥ ತಂದ ರಾವಸಾಬ 49/2 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 35600 914010007254663 654256123962

6 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಪರಮೆೋಶವರ ತಂದ ಸಂಬಣ್ಾಣ 105/3 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 16250 05060100011225 423497791202

7 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಶಶಿರೆೋಖಾ ಗಂಡ ನಾಗೋಂದರರಾವ 205/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 27600 05010100037364 546479686349

8 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಸಲೋನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 31/* ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 16250 05060100004555 700852566077

9 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಸದಿಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 276/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 16250 05060100010036 459295385077



10 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಜ ತಂದ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 276/1 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 16250 050601000010592 942308394492

11 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಭೋಮಣ್ಾಣ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 534/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ 1 21000 520101203632059 576690060595

12 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ರಾಜಪ್ಾಪ ತಂದ ಲ್ಕಕಪ್ಾಪ 75/2 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ 1 40000 35244536136 764537560102

13 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಗುಂಡಪ್ಾಪ ತಂದ ಸೈಬಣ್ಾಣ 128/10 ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ 1 54500 11062100002060 779061541431

14 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ತಂದ ಪರಣುರೆಡಿಿ ತಂದ 566/8 ಬೆೋಮಳಖ್ಯೋಡಾ ಸಾಮನಾ 1 87500 0510010000696 774907384593

15 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲ್ೂಮಾಮ ಗಂಡ ಕರೆೋಪ್ಾಪ 53/* ದುಬಲ್ಗುಂಡಿ ಸಾಮನಾ 1 87500 05070100009251 527777960352

16 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಗುರುನಾಥ ತಂದ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 67/* ಹಳಿಿಖ್ಯೋಡ(ಬ) ಸಾಮನಾ 1 87500 11150100001649 792054149239

17 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ ಸುರೆೋಖಾ ಗಂಡ ಕಾಶೆೋಪ್ಾಪ 46/6 ನಿಣ್ಾಯ ಸಾಮನಾ 1 87500 3263 204863313053

18 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಪರವಿೋಣ ತಂದ ಶಿವರಾಜ 166/* ಚಟಿಗುಪ್ಾಪ ಸಾಮನಾ 1 87500 4660101002602 757418327190

19 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ 21/* ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ 1 87500 62144657574 939257529498

20 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವಯಕುಕ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರೋ ಬಲ್ರಾಮಸಂಗ್ ತಂದ ಹರದೋವಸಂಗ್ 30/2 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಪಪ್ಾಯ 1 300000 50100269233945 884609088162

21 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವಯಕುಕ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರೋ ಹರದೋವಸಂಗ್ ತಂದ  ಕೆೈಪ್ಾಲ್ಸಂಗ್ 31/*/5 ಹುಮನಾಬಾದ ಸಾಮನಾ ಸೋಬೆ 1 300000 30138929884 600913031073

22 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವಯಕುಕ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರೋ ತುಳಜರಾಮ ತಂದ ದ್ದ.ಶಂಕರ 164/3 ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 300000 4660101003179 955809718559

23 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ವಯಕುಕ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರೋ ರಾಮಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ಮೆೋಘು 62/* ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಜಾತಿ ಪಪ್ಾಯ 1 300000 05080100001869 348233520224

1 ಅನುಸಲಚತ ಬುಡಕಟುಿ ಜನಾಂಗದ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋಮತಿ ಈರಮಾಮ ಗಂಡ ಬಾಬಣ್ಾಣ 122/1 ನಿಣ್ಾಯ ಪ.ಪಂಗಡ Power Tiller 1 100000 30279776323 273214708926

2 ಅನುಸಲಚತ ಬುಡಕಟುಿ ಜನಾಂಗದ ಯ್ಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ತಂದ ಹಣಮಂತ 417/* ಚಟಗುಪ್ಾಪ ಪ.ಜಾತಿ Power Tiller 1 100000 050301000005569 779192255651

1 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಮಾಮ ಗಂಡ ಚನಾರೆಡಿಿ 220 2.00

2 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಪುಂಡಲ್ಲಕ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 22 1.20

3 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪ್ಾರಮಾಮ ಗಂಡ ಪರಭುರೆಡಿಿ 294 4.20

4 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಪರಭುರೆಡಿಿ ತಂದ ರಾಮರೆಡಿಿ 90 2.20

5 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ವಿೋರಣಣ ತಂದ ಭೋಮಣಣ 218 1.50

6 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ರಾಜರೆಡಿಿ ತಂದ ಮಾಣಿಕರೆಡಿಿ 10 3.20

7 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಶೆೋಷ್ಪ್ಾಪ ತಂದ ರಾಮಣಣ 77 4.00

8 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಇಸಾಮಯುಲ್ಸಾಬ ತಂದ ಉಸಾಮನಸಾಬ 24 1.20

9 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಬಸವರೆಡಿಿ ತಂದ ಗುರಾರೆಡಿಿ 253 2.00

10 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಸುಭಾಸ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ 291 1.00

11 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಧಮಾಮ ಗಂಡ ನಿಂಗಪ್ಾಪ 205 1.20

12 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ವಿಠಲೋಬಾ ತಂದ ಸಾಯಬಣಣ 37 2.00

13 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಲ್ಾವತಿ ಗಂಡ ವಿೋರಣ್ಾಣ 220 1.00

14 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ರವಿಂದರಕುಮಾರ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 256 2.20

15 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವಮಾಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ 84 2.00

16 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಶಿವರಾಮ 53 3.00

17 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಸುಬಬಮಾಮ ಗಂಡ ಬಂಡೆೋಪ್ಾಪ 72 1.00

18 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಬಸವರೆಡಿಿ ತಂದ ಗುರಾರೆಡಿಿ 254 2.20

19 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ನಾಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ 17 1.00

20 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಕಾರಣಣ 19 2.00

21 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಿಮಲ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 15 3.00

22 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಕಾಶಪ್ಾಪ ತಂದ ಸಂಗಪ್ಾಪ 3/*/1 ಸಾಮನಾ 2.20 998459942958

23 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ನಾಗಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಾರುತಿ 10/*/ ಸಾಮನಾ 1.20 526599245936

24 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಲ್ೂಮಾಮ ಗಂಡ ತುಕಪ್ಾಪ 47/3 ಸಾಮನಾ 4.50 687791453934

25 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಲ್ಾಲ್ಪ್ಾಪ 2/*/1 ಸಾಮನಾ 3.00 460082406746

26 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಎಂ ಡಿ ಖಾಜಮಿಯ್ಾಾ 233/1 ಸಾಮನಾ 1.20 644819502888

27 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಶಂಕೆರೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಜ್ಞಾನಪ್ಾಪ 78/20 ಪ.ಜಾತಿ 1.40 334721002957

28 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಎಸುದ್ಾಸ ತಂದ ಶಂಕರ 79 ಪ.ಜಾತಿ 1.20 692629583383

29 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಸಂಜೋವಕುಮಾರ 22/* ಸಾಮನಾ 1.50 219880059634

30 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಭೋಮಶಾ ತಂದ ಪ್ರೋರಪ್ಾಪ 61/16 ಸಾಮನಾ 2.20 203002194196

31 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅಂಜನಾಬಾಯಿ 68/3 ಸಾಮನಾ 2.20 424050989448

32 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕುಶಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಂಕರ 65/* ಸಾಮನಾ 2.10 736415341034

33 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸಾವಿತಿರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿರೋಮಂತರಾವ 115/ ಸಾಮನಾ 1.30 860299047385

34 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಬಾಬುರಾವ ತಂದ ದೋವರಾವ 27/* ಸಾಮನಾ 2.10 297126386594

35 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ದರ್ೋಂದರ ತಂದ ಶಂಕರೆೋಪ್ಾಪ 68/9 ಪ.ಜಾತಿ 1.20 342071662494

36 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ರಾಜಶೆೋಖರ ತಂದ ಬಸವಂತರಾವ 5/*/7 ಸಾಮನಾ 1.30 279529400848

37 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲ್ಲೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 10/*/1 ಸಾಮನಾ 2.00 785497845995

38 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಶಿವಪಪ 9/*/2 ಸಾಮನಾ 2.40 412333889119

39 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸದಿಮಮ ಗಂಡ ಶಿವಪ್ಾಪ 10/*/4 ಸಾಮನಾ 2.00 412333889119

40 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಕೆೈಲ್ಾಸ ತಂದ ಪರಭುಶೆೋಟಿಿ 27 ಸಾಮನಾ 2.20 498537401446

41 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಚಲ್ಕಮಮ ಗಂಡ ರಾಮರೆಡಿಿ 93/1 ಸಾಮನಾ 4.20 263668299056

42 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ನಾಗರೆಡಿಿ ತಂದ ಹಣಮಂತರೆಡಿಿ 93/3 ಸಾಮನಾ 3.00 32575830434

43 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಾಶಮಾಮ ಗಂಡ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ 131 ಸಾಮನಾ 2.20 980599274412

44 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ 40/9 ಸಾಮನಾ 3.20 519476818684

45 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಉದಯಕುಮಾರ ತಂದ ಶಿವರಾಜ 33 ಪ.ಜಾತಿ 2.20 597819277663

46 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ವಿರಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ಗುರಪಪ 115/2q ಪ.ಜಾತಿ 3.00 762416178721

47 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಪ್ರೋರಪ್ಾಪ 2/*/2 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 367870473108

48 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಣಿಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೋಮಶಾ 159 ಪಪಂಗಡ 20.00 535847157551

49 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ದಶರಥ ತಂದ ಮಾಣಿಕ 151 ಪಪಂಗಡ 2.30 862107910917

50 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ತುಕಾರಾಮ 51 ಪಪಂಗಡ 2.00 84389079987

51 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಕರಬಸಪಪ ತಂದ ಶಂಕೆರೋಪ್ಾಪ 51 ಪಪಂಗಡ 1.20 963170467746

52 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಗಂಡ ಸಾಯಿರೆಡಿಿ 531/1 ಸಾಮನಾ 2.13 239438176339

53 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಸಾಯಪ್ಾಪ ತಂದ ರಾಮಚಂದರ 508/2 ಸಾಮನಾ 1.00



54 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಗಲೋಪಲ್ ತಂದ ರಾಮಚಂದರ 642 ಸಾಮನಾ 1.00 622440316287

55 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ವಿಠಲ್ ತಂದ ಝರಣಪ್ಾಪ 532 ಸಾಮನಾ 1.15 777248971348

56 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಈರಪ್ಾಪ ತಂದ ರಾಮಣ್ಾಣ 531/2 ಸಾಮನಾ 4.00 258319262138

57 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ತಂದ ಪುಂಡಲ್ಲಕಪ್ಾಪ 545 ಸಾಮನಾ 3.31 980599274412

58 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅಂಬವಾವ ಗಂಡ ಝರಣಪ್ಾಪ 41 ಸಾಮನಾ 3.00 480116255568

59 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಗೋರೆಪ್ಾಪ ತಂದ ಬೋರಪ್ಾಪ 571/8 ಸಾಮನಾ 1.02 486927537709

60 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ಸದಪ್ಾಪ 543 ಸಾಮನಾ 4.00 815456697771

61 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತಮಾಮ ಗಂಡ ಸದಿಪ್ಾಪ 543 ಸಾಮನಾ 3.10 751884311409

62 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಗೈಬಣ್ಾಣ ತಂದ ಪ್ರರಪ್ಾಪ 70/*/3 ಪ.ಜಾತಿ 3.00 899343049411

63 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪ್ಾರಮಾಮ ಗಂಡ ಬಕಕಪ್ಾಪ 124/1 ಪ.ಜಾತಿ 4.38 919739397851

64 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಕಾಶೆೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 440 ಪ.ಜಾತಿ 4.00 420756344865

65 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಗದೋವಿ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಾಪ 118/3 ಪ.ಜಾತಿ 2.02 807243349315

66 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಮಾಣಿಕ ತಂದ ಬಾಬಣ್ಾಣ 530/7 ಪ.ಜಾತಿ 1.01 992993625658

67 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಯ ತಂದ ರಾಮಣಣ 501 ಪ.ಪಂಗಡ 4.00 432363210383

68 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ತುಕರಾಮ ತಂದ ಸನಾಮುಪ್ಾಪ 556/*/4 ಪ.ಪಂಗಡ 1.31 428294586464

69 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಗಂಗಾರಾಮ ತಂದ ಅಜುಯನ 64/3 ಸಾಮನಾ 2.00

70 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ತಾರಾಸಂಗ್ ತಂದ ಶಂಕರ 62 ಪ.ಜಾತಿ 3.00 954808096149

71 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಚಂದರಶೆೋಖರ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ಾಣ 62 ಸಾಮನಾ 5.00 742694953126

72 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಅಜುಯನ ತಂದ ನಿಂಗಪ್ಾಪ 30 ಸಾಮನಾ 2.36 794258166510

73 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಚಂದರಶೆೋಖರ ತಂದ ತೆೋಜು 20/*/3 ಪ.ಜಾತಿ 3.00 677888816007

74 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಓಂನಾಥ ತಂದ ರಾಮು 9 ಸಾಮನಾ 3.05 262774895453

75 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ನರಹರಿ ತಂದ ರಾಮಶೆೋಟಿಿ 155 ಸಾಮನಾ 2.27 574073895453

76 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ 84/3 ಪ.ಜಾತಿ 4.13 375921510475

77 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಶಾಮರಾವ ತಂದ ಲ್ಚಚಪಪ 31/31 ಪ.ಜಾತಿ 3.30 912420575847

78 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ತಂದ ನರಸರೆಡಿಿ 270/1 ಪ.ಜಾತಿ 4.30 415268028933

79 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ದ್ದೋಪಕರೆಡಿಿ ತಂದ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 290/1 ಪಪಂಗಡ 3.20 486643060270

80 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ 28.Mär ಪಪಂಗಡ 1.39 541282339080

81 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಮಾಮ ಗಂಡ ತುಕಕಪ್ಾಪ 85 ಪ.ಜಾತಿ 1.00

82 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಬಾಬುರಾವ ತಂದ ಪೂೋರು ರಾಥಲೋಡ 337 ಪ.ಜಾತಿ 1.00

83 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ರೆೋವು ತಂದ ರಲಪಲ್ಾ 376 ಪ.ಜಾತಿ 1.00

84 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಘಾಳೆೋಪ್ಾಪ ತಂದ  ನರಸಪ್ಾಪ 59/2 ಸಾಮನಾ 1.00 740741700858

85 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಮುನಾಬಾಯಿ ಗಂಡ 338 ಪ.ಜಾತಿ 2.00 882368227121

86 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ರಾಮು ತಂದ ಬಾಬುಶೆೋಟಿಿ 97/4 ಸಾಮನಾ 1.00 747121153256

87 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಅಮೃತ ತಂದ ರಾಮಚಂದರ 102 ಸಾಮನಾ 1.00 450670744384

88 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ರಘುನಾಥ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 116 ಪ.ಜಾತಿ 1.00 253724081203

89 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ನರಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 195 ಪ.ಪಂಗಡ 1.00

90 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಬಸಪ್ಾಪ ತಂದ ನರಸಪ್ಾಪ 56 ಸಾಮನಾ 1.00 467609701230

91 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಈರಪ್ಾಪ ತಂದ ಹುಲ್ಲೂಪ್ಾಪ 89/1 ಸಾಮನಾ 1.00 379708422779

92 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಾಗಮಾಮ ಗಂಡ ಕರೆೋಪ್ಾಪ 20/1 ಸಾಮನಾ 1.00 683867050457

93 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತರ ಔಷ್ಧಿ ಶಿರೋ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಸಾಯಿಬಣ್ಾಣ 197/*/5 ಸಾಮನಾ 1.00 878838014921

1 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋ ಪರವಿೋಣ ತಂದ ವಿೋರಪಪ 123/4 ಸಾಮನಾ ಮಾವು 5 312687672650

2 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋ ವಿೋರಪ್ಾಪ ತಂದ ಅಮೃತಪ್ಾಪ 83/10 ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 5 831143698773

3 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ ತಂದ ಮಲ್ೂಪಪ 308 ಪ.ಪಂಗಡ ಜಾಪಳ 3 675471266479

4 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋಮತಿ ಗೌರಮಮ ಗಂಡ ಪ್ಾಂಡುರಂಗ 133 ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪ್ಾಯ 3 884202743286

5 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋ ಸದಿಪಪ ತಂದ ಅಂತಪಪ 125 ಸಾಮನಾ ಸೋವಂತಿ 4 870472126434

6 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋ ತಿಪಪಣಣ ತಂದ ಸಂಬಣಣ 93 ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 2 566165226192

7 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ ತಂದ ಬಸವಣಪ್ಾಪ 118/7 ಸಾಮನಾ ಪಪ್ಾಯ 2 981803950924

8 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿರೋದೋವಿ ಗಂಡ ಅಜುಯನ 7*/2 ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 3 831085369587

9 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋ ಬಾಬು ತಂದ ಹಣಮಂತ 164/1 ಸಾಮನಾ ಪಪ್ಾಯ 2 879866455116

10 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋ ಚನಾಯ್ಾಾ ತಂದ ಹಣಮಂತ 95/1 ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 4 874262394501

11 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ ಶಿರೋ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದ ಗಲೋವಿಂದ 47/2 ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 2 364312796573

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಔರಾದ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲ್ಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಾ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಾ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಿನೆಲೋದಕುಮಾರ ಶಿರೋವಲ್ೂಭ 210/*/4 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 2 32000 628903311224 01050100125668

2 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಧನರಾಜ ಗುಂಡೆರಾವ 199/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 16000 632517856096 62203420832

3 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಕುಶ ಲ್ಕ್ಷಮಣರಾವ 88/*/1 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 16000 864504798063 01060100009797

4 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗಲೋವಿಂದ ಜೋವನರಾವ 30/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.3 4800 930900911422 11097101019810

5 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊೋತಿರಾವ ಈಶವರರಾವ 53 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ 1 16000 384178735496 01060100009684

6 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪರಬತರಾವ ಪ್ರೋರಾಜ 40/*/5 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 16000 682360753588 01060100003893

7 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಿಲ್ಾಸರಾವ ದಶರಥರಾವ 219/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 16000 334014107863 52192795793

8 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶಿವರಾಜ ಕಂಡೆಪ್ಾಪ 21/*/1/ಕೆ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 16000 814709800773 01010100023273

9 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಕುಶ ರಘುಬಾ 83/*/2 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ & 

ಟಲಮಾಾಟಲ
1 16000 705680880089 5347101002801

10 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅರವಿೋಂದ ಗಂಗಾಧರ 15/*/1/4 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 16000 912277211593 62169849008

11 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಜೋಶ ಉಮಾಕಾಂತ 89/*/1 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 16000 765372472242 01050100005326

12 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾದವರಾವ ತುಕಾರಾಮ 44/*/5 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 16000 6942599132888 01060100005488

ಜಲ್ಲೂ: ಬೋದರ ಫಲ್ಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತು (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಾ ಬಾಾಂಕ  ಖಾತೆ

ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ



13 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾರುತಿ ಶೆಷ್ರಾವ 184/ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 16000 666236598108 62374013161

14 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಲ್ಲಮುನಿಸಾ ಬೆಗಂ ಅಯುಭಖಾನ್ 73/*/1 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ & 

ಟಲಮಾಾಟಲ
1 16000 329588611022 01040100003075

15 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅನಿತಾ ಸಂತೆಲೋಷ್ 58/*/2 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 16000 216009059825 01040100054489

16 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಜಾಬಾಯಿ ತುಳಸರಾಮ 82/*/1ಬ ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.8 12800 587571651333 01040100004423

17 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಾಗಮಮ ಅಮೃತಗಲಂಡ 50/*/* ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 16000 982361769579 11109100003384

18 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಸಲುರಬಾಯಿ ಸಲಯಯಕಾಂತ 7/*/1 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 16000 261759048167 5347101001479

19 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಂತೆಲೋಷ್ಕುಮಾರ ಸಲಯಯಕಾಂತ 7/*/4 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 16000 365735364072 5347101001315

20 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಮರಡಿಿ ವಿೋಠಠಲ್ರಡಿಿ 4/*/4 ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ 1 16000 52166132410 01010100013175

21 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಹಮಮದ ಹುಸೋನ ಕಾಲ್ಲಸಾಬ 58/*/ಬ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.8 12800 233200923565 33071873070

22 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಫ್ೂರೋಜ ಶಫಯೋದ್ದನ್ 10/*/4 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.4 6400 756743375467 33241487812

23 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಜಮತ ಶಫಯೋದ್ದನ್ 10/*/3 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.4 6400

24 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶಿವರಾಜ ಕಂಡೆಪ್ಾಪ 19/*/6 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 814709800773 01010100023273

25 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಿಶಾಲ್ ನರಸಂಗರಾವ 16/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.4 6400 778702412791 01010101002616

26 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತುಳಸರಾಮ ತುಕಾರಾಮ 46/*/5 ಔರಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000

27 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಜೋಂದರ ಆನಂದರಾವ 20/*/1 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 2 32000 228910582770 01050100006525

28 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸುಜಾತಾ ಉಮಾಕಾಂತ 1/*/3 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 16000 729175092560 01050100010241

29 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶಂಕರ ನಾಗನಾಥ 13/*/ ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.8 12800 945465573289 01020100011780

30 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸುಜಾತಾ ಭಗವಾನರಾವ 51/*/6 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.6 9600 544702837601 01060100008426

31 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮನೆಲೋಹರ ಗಲವಿಂದರಾವ 45/* ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.4 6400 685088069579 01060100008426

32 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನರಸಂಗ ಧಲೋಂಡಿಬಾ 44/*/ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.4 6400 767287538131 01060100011617

33 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಸಕಾಬಾಯಿ ದ್ಾದರಾವ 39/*/ಈ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 16000 707444829099 01020100012499

34 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಿರಪ್ಾಪ ಮಾದಪ್ಾಪ 14/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 285900881748 01020100002465

35 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾಣಮಾಮ ಮಾರುತಿ 4/*/2 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 559437894861 11109100000852

36 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರೆಲೋಹಿದ್ಾಸ ಧನಾಜ 142/1/1ಬ ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 16000 250317788689 62010171676

37 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೃಷ್ಾಣ ಅಣ್ಾಣರಾವ 120/*/2ಎ ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 287554262773 01050100005757

38 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಲ್ಾಜ ಮಾರುತುಪ್ಾಪ 39/*/1/1 ಚಂತಾಕ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.4 6400 903439854376 3433033136

39 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಿರಶೆೋಟಿಿ ಪರಭುರಾವ 8/*/1 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.8 12800 908925898665 5347101000027

40 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋತಿನಕುಮಾರ ಶಿರೋವಲ್ೂಭ 210/*/3 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 2 32000 591046904124 01050100125669

41 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾಧವ ವಿರಪ್ಾಪ 41/*/ಬ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 2 32000 701744389822 01020100018232

42 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾಧವರಾವ ತುಕಾರಾಮ 44 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ 0.8 12800

43 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಸಲುರಬಾಯಿ ಸಲಯಯಕಾಂತ 5/*/ಸ ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 261759048167 5347101001479

44 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶಾಂತೆಲಪ್ಾಪ ಮಹಾರುದರಪ್ಾಪ 7/*/5 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 16000 98467322078 8347101000012

45 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಭವರಾವ ವಿಠಲೋಬಾ 2/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.8 12800 897062111337 3868108003054

46 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಿರಶೆೋಟಿಿ ಶೆೋಂಕೆರಪ್ಾಪ 42/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 16000 401193015556 3868101005548

47 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶೆೈಯದ ಇಸಾಕ ಶೆೈಯದ ಇಬಾರಹಿಮ್ 26/*/5ಅ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.6 9600 965791555823 01010100003376

48 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಾಸುದೋವರಾವ ವಿಠಲ್ರಾವ 22/*/* ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.8 12800 521708114574 01040100001254

49 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಮ ರಾಜೋಂದರ 180/*/ಬ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಖರಬುಜ 0.5 8000 279843704301 01020100008669

50 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸುಭಾಷ್ ವಿಠಲ್ರಾವ 134/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಹಲಕೆಲೋಸು 1.00 20,000 210848603460 52166417893

51 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಮೆೋಶವರ ಸಲಯಯಕಾಂತ 11/*/4 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 20,000 980143364727 62252694997

52 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಜತ ಜ್ಞಾನೆಲೋಬಾ 43/*/5 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.6 12,000 317425367425 3868101008620

53 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶೆಲೋಭಾ ಮನಮಥಪ್ಾಪ 30/*/3 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಮಾಾಟಲೋ 0.6 12,000 336631943233 1060100003540

54 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಿಶಾಲ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ 133 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 20,000 337268783374 01020100012286

55 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗಣಪತಿ ಮಾಧಪ್ಾಪ 14 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ, ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 20,000 331778017700 30304672851

56 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಸಗಲಂಡ ತಿಪಗಲಂಡ 69/*/ಎ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ 0.4 8,000 632102611374 3868101003235

57 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಜಕುಮಾರ ಗಲೋಪ್ಾಳರೆಡಿಿ 32/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.4 8,000 256897439930 3868101000457

58 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರೆೋವಮಾಮ ನಾಗಯ್ಾಾ 72/*/2ಎ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.8 16,000 614204330897 62070428089

59 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಡಿವಾಳಪ್ಾಪ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ 34/*/ಬ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಮಾಾಟಲೋ 1 20,000 730001767665 01020100003109

60 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದ್ದಗಂಬರ ಕೆೋರಬಾ 180/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 20,000 714384987010 01020100000594

61 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾಧವರಾವ ನಾರಾಯಣರಾವ 134/*/3 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.8 16,000 718589176172 62050969440

62 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹಣಮಂತ ಹಾವಪ್ಾಪ 209/*/7 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 20,000 394066088190 11157319618

63 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಂಜಯ ಗಲೋಂವಿದ 18/*/3 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.4 8,000 828126631401 01020100015336

64 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಮಾಕಾಂತ ಶಂಕರ 33/*/ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.8 16,000 531003954816 01050100003973

65 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದೋವಿದ್ಾಸ ಭಾನುದ್ಾಸ 62/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಾಟಲೋ, ಬದನೆ 1 20,000 293813660716 01020100014934

66 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಆನಂದರಾವ ಯಶವಂತರಾವ 79/*/2 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಮಾಾಟಲೋ, ಬದನೆ 0.4 8,000 963272433509 35553265378

67 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊೋತಿರಾಮ ಈಶವರರಾವ 53/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಹಲಕೆಲೋಸು 0.4 8,000 384178735496 01060100009684

68 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಕುಶ ಲ್ಾಲ್ು 2/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.6 12,000 860333280018 01020100013411

69 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶಿವಕಾಂತ ಚನಾಬಸಪ್ಾಪ 111/*/ಬ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಬೆಂಡಿ 1 20,000 828045490420 01050100127604

70 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪರಮಿೋಳಬಾಯಿ ತುಕಾಕರಡಿಿ 6/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.4 8,000 264822671574 0150100005242

71 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಆತಮರಾಮ ಮಾಣಿಕರಾವ 131/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 20,000 978631445855 11179100000129

72 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಂತಬಾಯಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣರಾವ 29 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ, ಬದನೆ 1 20,000 614408904419 01010100008916

73 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾರುತಿ ಕಾಮಶೆೋಟಿಿ 41/*/3 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.4 8,000 848826191088 01010100000697

74 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರೆೋಣುಕಾ ಆತಮರಾಮ 117/*/1ಬ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.8 16,000 795844842376 01010100023554

75 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸುರೆೋಖಾ ಸುರೆೋಶ 170/*/ಬ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 20,000 476796467839 11179101023062

76 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಮೆೋಶ ಗಣಪತಿ 71/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ , ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.9 18,000 512730640004 01010100006100

77 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನರಸವವ ಲ್ಚಾಚರಡಿಿ 139/*/3 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 20,000 491839889817 01010100016527

78 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನರಸಾರಡಿಿ ಲ್ಚಾಚರಡಿಿ 131/*/* ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 20,000 980087110473 52166543758

79 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಸಗಲಂಡ ಮಾದಗಲಂಡ 42/*/* ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ 0.8 16,000 641407925315 11157284265

ಪ್ಾೂಸಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ

ತರಕಾರಿ



80 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಹಾತಂಯ್ಾಾ ಸಂಗಯ್ಾಾ 76/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 20,000 954705669609 01020100005114

81 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಾಯಿನಾಥ ಮನೆಲೋಹರ 39/*/2 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.4 8,000 308195034151 13015

82 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶಾರುಬಾಯಿ ತುಳಸರಾಮ 96/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಬದನೆ 0.8 16,000 779755853540

83 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹಣಮಂತ 41/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಬೆಂಡಿ, ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 20,000 908430090913 32110617624

84 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾರುತಿ ಭೋಮರಾವ 23/*/* ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.8 16,000 560100139001 01010100004716

85 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದೋವಿದ್ಾಸ ರಾಮಚಂದರ 31/*/* ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ , ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 20,000 432605252938 01010101003918

86 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಮಚಂದರ ಮಲ್ಗಲಂಡ 3/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ , ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 20,000 969884861593 01010101000353

87 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪರಮಿೋಳಬಾಯಿ ತುಕಾಕರಡಿಿ 6/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಆಲ್ಲಗಡೆಿ, ಪೂಟಾಾಟಲೋ 0.8 16,000 26422671574 01050100005242

88 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತಿರಮುಖ ಗುಣವಂತರಾವ 45/*/3 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.4 8,000 01050100013391

89 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿಮಯಲ್ಾ ಬರಪ್ಾಪ 30/*/3 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಆಲ್ಲಗಡೆಿ 1 20,000 920336502723 0447101018343

90 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾಬಯತಿಬಾಯಿ ಮಾಧವರಾವ 3/*/ಎ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.4 8000 967375476496 01010100023493

91 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಚಂದರಕಾಂತ ಬಾಬುರಾವ 24/*/7 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.6 12,000 575944351897 3868101001712

92 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾಣಿಕರಾವ ವಿೋರಭದರಪ್ಾಪ 7/*/4 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.6 12,000 341427211189 01010100003538

93 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉತುಮಬಾಯಿ ಶಿರೋಪತಿ 37/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಬದನೆ 0.4 8000 414820252671 01040100055234

94 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶಿವಾಜ ಮಾಣಿಕ 68/*/ಸ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ, ಎಲ್ಲಕೆಲಸು 1 20,000 354915222142 01050100005473

95 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಮರಡಿಿ ವಿಠಲ್ರಡಿಿ 4/*/4 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಬನಸ 0.4 8000 52166132410

96 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಾಗೋಂದರ ಚಂದರಕಾಂತ 48/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 20000 634779182306 01050100009805

97 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಶನ ಗಂಗಾರಾಮ 82/*/2ಕ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಆಲ್ಲಗಡೆಿ 0.8 16000 226553617970 01040100004191

98 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಮತಾ ನಾಗೋಂದರ 47/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ 0.8 16000 244100289428 0447101015644

99 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊೋಜಾಬಾಯಿ ಭಮರಾವ 173/*/4 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ 0.8 16000 788647350916 01020100004028

100 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಲ್ಹು ಲ್ಕ್ಷಮಣರಾವ 65/*/3 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.6 12000 315377127310 01060100009798

101 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ಂಕಟ ಬಾಬು 32/*/2 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.6 12000 310403771605 01020100013896

102 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಭಗವಂತ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 40/*/4 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.6 12000 207036277226 01010101004862

103 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗಲವಿಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 3/*/1ಡಿ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ 0.4 8000 559231782720 1105310003249

104 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶೆೋಷ್ರಾವ ಮಾಧವರಾವ 35/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಬೆಂಡಿ 0.4 8000 418408741933 01060100002857

105 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಿರಶೆೋಟಿಿ ಶಂಕೆರೋಪ್ಾಪ 24/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.6 12000 715358096231 3868101005548

106 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಕುಶ ಲ್ಾಲ್ು 2/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.6 12000 860333280018 01020100013411

107 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಂತೆಲೋಷ್ ಮಾರುತಿ 70/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.4 8000 399954016810 3868101003311

108 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತಾನಾಜ ರಘುನಾಥರಾವ 17/*/2ಎ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.4 8000 278949339316 01010100016771

109 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸುರೆೋಕಾಂತ ನಾಗಶೆೋಟಿಿ 9/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ 1 20000

110 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಶೆಲೋಕ ಮಾಣಿಕರಾವ 68/ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ 1 20000

111 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಪುರಾವ ಮಾಣಿಕರಾವ 248/*/2ಬ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ , ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 20000 365446133225 01020100010971

112 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದೋವಿದ್ಾಸರಡಿಿ ತಿಪ್ಾಪರಡಿಿ 41/*/3 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 20000 593395855920 31349268746

113 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರತಾಮಾಮ ಮಾರುತಿ 4/*/5 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 20000 472671650342 01030100011819

114 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಂದಕುಮಾರ ವಿಶವನಾಥ 158/*/ಸ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ 0.8 16000 776408690989 01020100008450

115 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋವನರಾವ ಭಗವಂತರಾವ 43/*/ಸ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.8 16000 1060100002336

116 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಿಯ್ಾಜಲೋದ್ದಿನ್ ಇಮಾಮಸಾಬ 96/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.8 16000 1020100001096

117 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹಣಮಂತ ಮಾಣಿಕ 25/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.5 30000

118 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಂತೆಲೋಷ್ ಮಾರುತೆಪ್ಾಪ 4/*/5 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಸವಂತಿ 0.60 9,600 01010101003174

119 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶಿವಕುಮಾರ ಶಾಂತಯ್ಾಾ 49 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಸವಂತಿ 0.4 6400 36368247682

120 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಾಯಿನಾಥ ಮನೆಲೋಹರ 39/*/2 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 0.4 4000 01050100013015

121 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಂಡಿಬಾ ಗುಣವಂತ 51/*/1 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 1 10000 693085476546 01050100010620

122 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಉಮಕಾಂತ ಶಂಕರಾವ 33 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 0.8 8000 531003954816 01050100003973

123 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಭರತ ಗುಂಡೆರಾವ 199/*/2 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 1 16000 752503188360 62358645408

124 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹಂಸರಾಜ ಅಣಣರಾವ 79/*/* ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 1 16000 928434140491 01060100012872

125 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಿದ್ಾಾವತಿ ಈರಪ್ಾಪ 22/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 0.4 6000 237778329097 3868101008774

126 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಂಜವ ಅಂಬಾದ್ಾಸ 84/*/ಎ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಗುಲ್ಾಬ 0.4 16000 228770021940 215100023602

127 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಬುರಡಿಿ ಬಾಲ್ರಡಿಿ 54/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 0.2 3200 262547329250 01010100023091

128 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಯೋಧಾಾ ರವಿಕಾಂತ 31/*/8 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 0.4 6400 593623380057 62095655717

129 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋ ಬಸವರಾಜ 34/*/4 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 0.4 6400 546238827919 01010100032479

130 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗಜಾನನ ಹಾವಗರಾವ 140/*/ಎ ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಗುಲ್ಾಬ 0.4 16000 347196179836 11179022269

131 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸನಾಬಾಯಿ ಗಲಂವಿಂದರಾವ 39/*/2 ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 0.4 6400 233554876755 01030100006465

132 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಬುರಡಿಿ ರುಕಾಕರಡಿಿ 50 ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 0.2 3200 258192704414 01030100003599

133 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ಂಕಟ ಮಡಿವಾಳಪ್ಾಪ 142/*/2ಎ ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 0.4 6400 203316373927 01050100003375

134 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪರದ್ದಪ ತಾತೆೋರಾವ 98/*/2 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾ ಚಂಡಲ ಹಲ 1 16000 353579986238 0447101015224

135 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಬುರಾವ ವಿಠಲ್ರಾವ 120/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ 0.4 24000 900362136980 01020100008224

136 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 67/*/4 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ 0.6 36000 239881117857 01010101000357

137 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಬುರಾವ ವಿಠಲ್ರಾವ 120/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಗುಲ್ಾಬ 0.2 8000 900362136980 01020100008224

138 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಾಬುರಾವ 301/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಬಾಳೆ 2.00 61,200 461558777927 01020100004784

139 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಚಂದರಕಲ್ಾ ನಾಗನಾಥರಡಿಿ 9/*/2 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಬಾಳೆ 1 30600 854957287978 01050100125913

140 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರುಕಮಿಣಿಬಾಯಿ ಸಲೋಮಲ್ಾ 31/*/ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಬಾಳೆ 0.8 24480 874249356542 01010101002352

141 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಲ್ಾಜ ತುಳಸರಾಮ 208/*/2 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ 1 17200 699727290380 1020100004795

142 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಹಮದ್ಾಬ ಜಾಫರ 84/*/4 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ 1 30600 339965292782 01020160000313

143 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸುಖದ್ಾ ಸುಭಾಷ್ 105/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1.00 20,000 320424770691 14159

144 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲ್ಬಾ ಮಾಧವರಾವ 39/*/3 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 0.8 16000 687312274884 01020100006175

145 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದಯ್ಾನಂದ ನಿವತಿಯ 49/*/ಭ ಕಮಲ್ನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 20000 449320254301 62115416362

ತರಕಾರಿ

ಹಲ

ಬಾಳೆ

ಮಾವು



146 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಂಜಯ ದ್ದಗಂಬರ 179/*/3 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1 20000 680275516905 01020100015795

147 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಭಗವಾನ ಬಾಬಾರಾವ 307/*/3 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 1 20000 389183219839 62251950726

148 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಮರಾವ ಚಮಮಣ್ಾ 56/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 2 40000 718569437635 11097101018422

149 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಚಂದರ ಮಂಗು 113/*/3 ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 20000 706575720319 3868101001601

150 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅನುಪಕುಮಾರ ಕರಿಬಸಯ್ಾಾ 58/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಮಾವು 0.58 11600 837078510227 62237329127

151 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದೋವಿದ್ಾಸ ಭಾನುದ್ಾಸ 62/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 200000 296813660716 1020100014934

152 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸದ್ಾರಮೆೋಸವರ ಸಂಗಪ್ಾಪ 53/*/5 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಗುಲ್ಾಬ 1.00 200000 488629225712 848810110005170

153 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಧನಾಜ ರೆಲೋಹಿದ್ಾಸ 142/*/ಬ1 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 200000 250317788689 62010171676

154 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಚಂದರಕಲ್ಾ ದೋವಿದ್ಾಸ 72/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 200000 838519034945 52166422144

155 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಮತಾ ನಾಗೋಂದರ 47/*/1 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 200000 418076461184 52166125458

156 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಂತೆಲೋರಡಿಿ ತಿಪ್ಾಪರಡಿಿ 41/*/1 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1.00 200000 715097825689 01050100011703

157 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹರಿಚಂದರ ಲ್ಚಮಾ 33/*/1 ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 200000 418076461184 52166125458

158 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ರೆವಪ್ಾಪ 17/*/ಸ ಸಂತಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ , ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 200000 11157304384

159 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಶಿನಾಥ ಶಿವಾಜ 28/*/1 ಔರಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 200000 3868101004490

160 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಾಗರ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 11/*/ಸ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 200000 01010101003719

161 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಬುರಾವ ಧೌರಾವ 40/*/1 ಸಂತಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 200000 01040100005962

162 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಾಗಪ್ಾಪ ಹಾವಪ್ಾಪ ಸಂತಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 32875455875

163 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮೊೋಜಬಾಯಿ ಭೋಮರಾವ 173/*/4 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 788647350916 01020100004028

164 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸರಸವತಿ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ 137/*/4 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 367844895909 01030100066170

165 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಾಗೋಂದರ ಚಂದರಕಾತ 48/*/1 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 634779182306 0447101011752

166 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾರುತಿ ಗುಂಡೆರಾವ 19/*/9 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 785808888724 01020100005777

167 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಭಾರತಬಾಯಿ ಜೋವನರಾವ 43/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 457168974238 01060100003981

168 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಭೋಮರಾವ ಕಶನ 200/*/4 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 507030860151 31678884839

169 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗಲೋಪ್ಾಳಡಿಿ ವಿಠಲ್ರಡಿಿ 77/*/ಎ ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 811978573130 01040100005144

170 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಥೌವರಾವ ದೋನಾ 40/*/1 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 749012650329 01040100007849

171 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಭಾಸು ಮಾಣಿಕ 150/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 279779557763 01020100003179

172 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದೋವಿದ್ಾಸರಡಿಿ ತಿಪ್ಾಪರಡಿಿ 29/*/7 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500

173 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ವಿರಾಜ ವಿಜಯಕುಮಾರ 133/*/2 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 57826407735 01020100012284

174 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂಚನಾಬಾಯಿ ಬಸವರಾಜ 37/*/* ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 978507579694 33126046777

175 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ ಅಣಪ್ಾಪ 14/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 872009192688 01020100009826

176 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಲ್ತಾಬಾಯಿ ಬಾಬುರಾವ 52/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 626308801486 0102010001626

177 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಚಂದರಕಲ್ಾ ಕಾಶಿನಾಥ 92/*/3ಬ ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 661794843178 0447101009375

178 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಶೆಲೋಕ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 61/*/1 ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 216508373282 01010100023710

179 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಸುುರಬಾಯಿ ಜಗನಾಥ 6/*/*/ಬ ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 87500 258544303503 01050100010338

180 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಕಂದರಬಾಯಿ ಗಣಪತಿ 43/*/* ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 329030862781 10972101019856

181 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಶನ ಗಂಗಾರಾಮ 82/*/2 ಸಂತಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 226553617970 01010101002537

182 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಚಂದರಕಲ್ಾ ಹಣಮಂತ 77/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 283447527969 1020100010673

183 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗುರುನಾಥ ದೋವಿದ್ಾಸ 41/*/2 ಕಮಲ್ನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 88871704021 34204546070

184 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ದೋವರಾವ ಘಾಮಾ 71/*/1 ಸಂತಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 11109100004514

185 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾರುತಿ ನಿಲ್ಕಂಠ 239/*/ಅ2 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 87500 866090719107 11179026285

186 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಾರುತೆೋಪ್ಾಪ ಹುಲ್ಗಲಂಡ 39/*/1 ಚಂತಾಕ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 87500 849599044065 11157283443

187 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಶಿವದ್ಾಸ ಶಂಕರ 36/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 0.7 87500 430216489408 62311709842

188 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರಾಮ ಹಣಮಂತ 86/*/ ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ 1 75000 30967386333

189 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸುಲ್ಾಬಾಯಿ ಚಂದರಕಾಂತ 38/*/5 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಶುಂಠಿ 1 75000 871640765056 01010100018189

190 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬೋಮರಾವ ದೋವರಾವ 365/*/ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 75000 849883575625 62015092778

191 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ರ್ಂಕಡೆೋಶವರ ಕೆರೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ 86/*/ ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ 400000 01060110000055

192 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ರ್ಂಕಡೆೋಶವರ ಕೆರೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ 67 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ 400000 10972111000353

193 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಅನಸಾರಿ & ಸನ್ಸ ಕೆರೆನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ 22 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ 400000 01010220000270

194 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಯ್ಾಚವಡ & ಸನ್ಸ ಕೆರೆನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ 27/*/6 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ 400000 01060110000056

195 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ವಿಜಯಶಾಂತಿ ಕೆರೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ

202/*/4

ತೆಲೋರಣ್ಾ ಸಾಮಾನಾಾ 400000

345910116970 01020110000121

196 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್
ಟಾರಾಕಿರ ನಾಗಮಾಮ ಬಸವರಾಜ

16.02.1900
ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 75000 356371100174 35653114472

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಜತ ಗಾಾನೆಲೋಬಾ 43/*/5 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 317425367425 Kothari '070130110000084

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಮಾಮ ಬಸಪ್ಾಪ 20/*/1 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.90 182955 625312695728  Farmer '0447101002812

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಕಲ್ಾ ನಾಗನಾಥರಡಿಿ 9/*/2 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 854957287978 Farmer '01050100125913

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಇಂದರಬಾಯಿ ಗುಂಡಾರಡಿಿ 71/*/4 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 0.40 37440 346178474718  Dolphin '01012560004942

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಕಂಟಪ್ಾಪ 63 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 0.60 57704 236699217222  Vedhant  31690500073

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ನಾಗಪ್ಾಪ 19/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1.20 119223 524092923704 Kothari '070130110000084

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮಿಳಬಾಯಿ ತುಕಕರಡಿಿ 6/*/2 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.50 54627 264822671574  Dolphin '01012560004942

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿೋನಾಬಾಯಿ ಗಲೋವಿಂದರಾವ 39/*/2 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 82459 233554876755  Dolphin '01012560004942

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಮೆೋಶ ಗಣಪತರಾವ 71/*/2 ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.20 119223 512730640004 Netafim NILIN4055

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಬುರಡಿಿ ಬಾಲ್ರಡಿಿ 54/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಚಂಡು ಹಲ 0.30 35354 262547329250  Farmer '01010100023091

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂತೆಲೋಷ್ ರಾಮಚಂದರ 6/*/2 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಅರಶಿನ 1.20 119223 277239270879 Farmer '01050100125927

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿೋವಾಜ ರಘುನಾಥರಾವ 18/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಬದನೆ 0.80 82459 557801243289 Farmer  11157311926

ಮಾವು

ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್

 ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ

ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡಾ

ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ ದ್ದಗಂಬರರಾವ 22/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ನೆರಳೆ 0.80 26926 425718845340 Farmer '01060100002765

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅರುಣ್ಾಬಾಯಿ ಅಶೆಲೋಕ 30 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013 523387725988 Farmer  '01060100012805

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ ಮಧವರಾವ 7/*/3 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 100000 5819015851206 Kothari '070130110000084

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಮಾಮ  ಬಂಡೆಪ್ಾಪ 34/*/ಸ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಶಿರೋಗಂದ 1.60 80607 839112068994 Kothari '070130110000084

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದ್ದಪಕ ನಾರಾಯಣರಾವ 13/*/2 ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಬದನೆ 1.90 182955 564077996562 Farmer '01040100004568

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಲೋತಿ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ 104/*/2ಎ ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಶಿರೋಗಂದ 1.00 63942 728276172575 Signet '0036230012310

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಶಾಂತ ಮಡಿವಾಳಪ್ಾಪ 72/*/ಇ ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಅರಶಿನ 2.00 192060 316611700766 Farmer '0447101011907

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಂದರ ಗಣಪತರಾವ 85/*/4 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಪಪಯ್ಾ 2.00 137296 374050220285 Farmer 62059523613

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜ ಕಂಟಪ್ಾಪ 21/*/1/ಬ ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಬದನೆ 2.00 192060 814709800773 finolex 36971641647

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಭಾಷ್ ವಿಠಲ್ರಾವ 134/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013 210848603460 Kothari '070130110000084

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಗಣಪತರಾವ 104/*/1/ಬ ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಶಿರೋಗಂದ 2.00 140313 574112552838 Signet '0036230012310

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿರಶೆಟಿಿ ಶೆೋಕೆರಪ್ಾಪ 24/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.60 63904 715358096231 Kothari '070130110000084

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿನೆಲೋದ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ 22/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ನೆರಳೆ 0.80 26926 700584383632 Farmer '01060100011489

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋ ಶೆೋಷ್ರಾವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 1/*/3 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ, ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 551470536299 Kothari '070130110000084

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಮದೋವ ಬಾಲ್ಾಜ 95/*/ಎ ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 0.80 82459 841804654171 Kothari '070130110000084

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋವತಿಯ ಬಳಿ 3/*/3ಎ ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 497962080114 Kothari '070130110000084

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಮತ ಶಫಯೋದ್ದಿನ್ 10/*/3 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.40 45349 23320923565 Kothari '070130110000084

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಬೆರಾ ಬೆಗಂ ಸೈಯದಸೈಲ್ಾನಿ 10/*/3 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಬದನೆ 0.90 91736 745707999235 Kothari '070130110000084

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಇಜಾಬಾಯಿ ಗಾಾನೆಲೋಬಾ 13/*/ಬ ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013 565889952016 Kothari '070130110000084

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಜಾಬಾಯಿ ತುಕಾರಾಮ 31/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.40 45349 989177867160 Kothari '070130110000084

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಲ್ಭೋಮ ರ್ಂಕಟರಾವ 63/*/1/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಅರಶಿನ 0.40 45349 577766749792 Kothari '070130110000084

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆನಂದರಾವ ಪಂಡರಿನಾಥ 40/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 235992809409 Kothari '070130110000084

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾದವರಾವ ತುಕಾರಾಮ 44/*/5 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.50 54627 694259913288 Kothari '070130110000084

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಗ ದಲಂಡಿಬಾ 44/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 767287538131 Kothari '070130110000084

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಕಲ್ಾ ಯ್ಾದವರಾವ 18/*/2 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 0.40 45349 754009075159 Kothari '070130110000084

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತುಕಾರಾಮ ಬಾಲ್ಾಜ 95/*/ಅ ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಮಾವು 1.00 27481 868152460892 Kothari '070130110000084

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಜರಾವ ಶಂಕರಾವ 82/*/* ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 489413429375 Kothari '070130110000084

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವಂತರಾವ ಯಶವಂತರಾವ 41/*/* ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಶುಂಠಿ, ಈರುಳಿಿ 1.20 119223 669228381758 Kothari '070130110000084

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಕಾಂತ ಹಣಮಂತ 77/*/ಡಿ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013 283447527969 Kothari '070130110000084

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಮೊೋದರ ವಿಠಲ್ರಾವ 114/*/3 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 948736786791 Kothari '070130110000084

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಚಂದರಕಾಂತ 213/*/4 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಆಲ್ುಗಡೆಿ 1.50 146537 248122267257 Kothari '070130110000084

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿವತಿಯ ಕಾಶಿರಾಮ 13/*/4 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಆಲ್ುಗಡೆಿ 1.20 119223 875886722870 Kothari '070130110000084

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ನಾಗಲೋರಾವ 2/*/1 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ, ಟಲಮಾಾಟಲೋ
1.00 101013

526700607744 Kothari '070130110000084

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾತಂಯ್ಾಾ ಸಂಗಯ್ಾಾ 76/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಅರಶಿನ, ಈರುಳಿಿ 1.20 119223 954705669609 Kothari '070130110000084

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆನಂದರಾವ ಯಶವಂತರಾವ 79/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 963272433509 Kothari '070130110000084

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜೋವನರಾವ ಶಂಕರಾವ 82/*/* ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 603965941095 Kothari '070130110000084

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಕುಶ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 58/*/1 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1.20 119223 864504798063 Kothari '070130110000084

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಿಯ್ಾಜಲೋದ್ದಿನ್ ಇಮಾಮಮಸಾಬ 96/*/1 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 297315964354 Kothari '070130110000084

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮ ಚಂದರಶೆೋಖರ ರಾಜೋಂದರ 180/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಖರಬುಜ, ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.30 128327 279843704301 Kothari '070130110000084

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಯ ಚಂದರಾವ 176/*/3 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.70 73181 778774538332 Kothari '070130110000084

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿಮಾ ಬಾಲ್ಾಜ 27/*/1 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ, ಖರಬುಜ 1.70 164746 830594112720 Kothari '070130110000084

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಪ್ಾನರಾವ ಸಖಾರಾಮ 180/*/6 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 0.80 82459 975864771503 Kothari '070130110000084

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸರಸವತಿ ಶೆೋಷ್ರಾವ 26/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013 862503828354 Kothari '070130110000084

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಖದ್ಾ ಸುಭಾಷ್ ಮುಳೆ 107/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಅರಶಿನ 1.00 101013 320424770691 Kothari '070130110000084

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾಕಾಂತ ಹಾವಗಸಾವಮಿ 179/*/ಅ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಅರಶಿನ, ಶುಂಠಿ 1.00 192060 886567483889 Kothari '070130110000084

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಮೆೋಶ ಕೆೋಶವ 3/*/* ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.90 91736 930893432828 Kothari '070130110000084

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಜನಾತಪ್ಾಪ ಹಾವಗರಾವ 241/*/2 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಹಿರೆಕಾಯಿ 0.50 54627 809128247185 Kothari '070130110000084

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟ ಬಾಬುರಾವ 32/*/2 ಸಾಮನಾಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1.00 101013 310403771605 Kothari '070130110000084

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಠಲ್ರಡಿಿ ಪುಂಡಲ್ಲಕರಡಿಿ 27/*/4 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2.00 192060 732710861369 Kothari '070130110000084

62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಲ್ಬಾಯಿ ನಾಗನಾಥರಾವ 12/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 101013 704134630518 Kothari '070130110000084

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ಮಾರುತೆಪ್ಾಪ 21/*/6 ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾಾ ಶಿರೋಗಂಧ 1.00 37830 739778982163 Kothari '070130110000084

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶವನಾಥ ಚನಾಬಸಪ್ಾಪ 19/*/3/3 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 0.40 45349 838229348159 Kothari '070130110000084

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ ಗಣಪತಿ 230/*/2 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ 1.00 101013 296644698504 Kothari '070130110000084

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ ಮದುಕರ 169/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 974218405806  Vedhant 3169500073

67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಮಾರುತಿ 348/*/4 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಅರಶಿನ, ಶುಂಠಿ 1.00 101013 539872701019  Vedhant 3169500073

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಗರಾಮ ಹಾವಗರಾವ 241/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 304565345864  Vedhant 3169500073

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮದುಕರ ರಾಮರಾವ 21/*/4 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.60 155641 563658278059  Vedhant 3169500073

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮರಾವ ನಾಮದೋವ 169/*/1/ಬ ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಬೆೋಂಡಿ 1.70 164746 534572174473  Vedhant 3169500073

71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ ವಿೋರಭದರಪ್ಾಪ 7/*/1 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.80 82459 341427211189  Vedhant 3169500073

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗನಾಥ ಕೆೋಶವರಾವ 14/*/1 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.40 137432 310875017109  Vedhant 3169500073

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆನಂದ ಗುಡಪ್ಾಪ 23/*/ಎ ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.40 45349 432584287905  Vedhant 3169500073

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ ಸಂಗಾರಮ 273/*/1 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ, ಹಲ 1.00 101013 515616624369  Vedhant 3169500073

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಈರಡಿಿ ಬಸರಡಿಿ 131/* ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1.00 101013 228736735824  Vedhant 3169500073

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸಂಗಶೆೋಟಿಿ 190/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಖರಬುಜ 1.00 101013 469329880024 Kothari '070130110000084

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಾಾನೆಲೋಬಾ ಸಂಗಾರಮ 50/*/1, 4 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಶುಂಠಿ 1.00 101013 573113480521 Kothari '070130110000084

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಂದಕುಮಾರ ವಿಶವನಾಥ 158/*/ಸ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 119223 776408670989 Kothari '070130110000084

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವರದ್ಾಶಂಕರ ಕರಿಬಸಯ್ಾಾ 52/*/* ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಅರಶಿನ 1.00 101013 358401011993 Kothari '070130110000084

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಬೆಲದ್ದಿೋನ ಹೆೈದರಸಾಬ 9/*/7 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.80 82459 982857706965 Kothari '070130110000084

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಗಯ್ಾಾ ಶಂಕರಯ್ಾಾ 5/*/3 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಶಿರೋಗಂಧ 0.40 43360 697451253588 Kothari '070130110000084

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುಜಮಾಮಬಾಯಿ ಅಣ್ಾಣರಾವ 90/*/ಬ ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಅರಶಿನ 1.00 101013 Kothari '070130110000084

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧನರಾಜ ರಾಮಶೆೋಟಿಿ 7/*/2 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಶುಂಠಿ 0.80 82459 477522813899 Kothari '070130110000084

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಣಮಾಮ ಮಾರುತಿ 4/*/2 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 101013 559437894861 Kothari '070130110000084

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ಸಂಗಶೆೋಟಿಿ 158/*/3 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಶುಂಠಿ 2.00 192060
623636861521 finolex 36971641647

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಸಮಬೆಗಂ ಖಮರುಲ್ಾೂ 54/*/1 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ನುಗೆ 1.00 37831 545975727958  Vedhant 3169500073

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಮುನಾಬಾಯಿ ಕಶನ 200/*/1 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.60 60607 874627698618 Signet '00362320012310

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಬಾಯಿ ಮಾರುತಿ 45/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.8 82459 268489185367  Farmer '01020100014825

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಗಾರಮ ಕಶನ 207/*/2ಎ ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.6 60607 Signet '00362320012310

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರ ಧಮಾಯ 124 ಔರಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.8 82459 743577867929  Farmer '01010100014744

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಮಾರುತಿ 71/*/7ಸ ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಬದನೆ 1 101013 Kothari '070130110000084

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಾನು ಖುಬಾ 46/*/ಎ ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ, ಈರುಳಿಿ 2 192060 Kothari '070130110000084

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಕುಶ ಲ್ಾಲ್ು 2/*/* ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1.2 119223 Kothari '070130110000084

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ತಾಬಾಯಿ ಬಾಬುರಾವ 52/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 2 192060 Kothari '070130110000084

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಝರೆಪ್ಾಪ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 386/*/*  ಸಂತಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 0.4 45349 651169384519 finolex 36971641647

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋವರಾವ ಘಾಮಾ 71/*/ಕ ಸಂತಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಪತಾಗಲಬ 1 101013 377308151017  Vedhant 3169500073

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಪ್ಾನ ರಾಮಜ 86/*/1ಬ ಔರಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 101013 436462374542  Vedhant 3169500073

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೌತಮ ನಿವೃತಿ 49/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1.2 119223 479981134139 Kothari '070130110000084

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರುಬಾಯಿ ತುಳಸರಾಮ 96/*/1 ಔರಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 0.8 82459 779755853540 Kothari '070130110000084

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಮದೋವ ಸಖಾರಾಮ 217/*/2 ಚಂತಾಕ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 101013 203012267393 Kothari '070130110000084

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಶಿನಾಥ ಫತುು 58/*/2ಬ ಚಂತಾಕ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 101013 233696756055 Kothari '070130110000084

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಲ್ುಬಾಯಿ ಚಂದರಕಾಂತ 38/*/5 ಔರಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1.5 146537 871640765056 Kothari '070130110000084

103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧಮಾಯಬಾಯಿ ಶಂಕರ 41/*/1 ಔರಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 101013 547033996132 Kothari '070130110000084

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಾಮ ಅಮೃತಗಲಂಡ 50 ಸಂತಪೂರ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 0.80 82459 98236179579 Farmer 11109100003384

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾದರಾವ ಮಾಣಿಕರವ 9/*/1 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಾವು 2.4 52306 707313289979  Premier  380007334366

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೆಲಹಿದ್ಾಸ ಧನಾಜ 142/*/1/ಬ1 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 1 101013 250317788689  Vedhant 3169500073

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಮಾರಿತಿಗಲಂಡ 1/*/2 ಚಂತಾಕ ಪ.ಪಂಗಡ ಬದನೆ 1 101013 919499915788 Kothari '070130110000084

ಮಾರುತಿ ಹುಲ್ಗಲಂಡ 39/*/1 ಚಂತಾಕ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.60 63904 849599044065 R M Drip 00000010551444740

1 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪ್ಾಪ ಹಾವಪ್ಾಪ ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500

2 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ ಸುಭಾಷ್ ಬಸಪ್ಾಪ 57/*/2ಬ ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 710801589480 01030100008806

3 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ ನರಸಂಗ ಶರಣಪ್ಾಪ 50/*/9 ಸಂತಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 255919887838 01030100004258

4 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ ಶೆೋಷ್ರಾವ ಭೋಮರಾವ 214/*/* ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 429950045541 01020100003581

5 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ ಉಮಾಕಾಂತ ಶಂಕರರಾವ 33/*/* ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 531003954816 01050100003973

6 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ ಹಣಮಂತ ಭೋಮಗಲಂಡ 85/*/* ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500 793287975279 01050100001037

7 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ ಗಂಗುಬಾಯಿ  ಶಂಕರ 83/*/3 ಸಂತಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 688225434023 01040100007654

8 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ ಸಂತೆಲೋಷ್ರಡಿಿ ತಿಪ್ಾಪರಡಿಿ 41/*/1 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 1 87500

9 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ ಮಾರುತಿ ನಿಲ್ಕಂಠ 239/*/1 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 40000 866090719107 11179026285

10 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ  ಯೋಜನೆ ನರಸಂಗ ಶರಣಪ್ಾಪ 50/*/9 ಸಂತಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 40000 255919887838 01030100004258

1 ಭೋಮಪ್ಾಪ ಹಾವಪ್ಾಪ ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 8986

2 ಶಿವದ್ಾಸ ಶಂಕರ 36/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 5500 430216489408 62311709842

3 ರಾಮಚಂದರ ಮಲ್ಗಲಂಡ 3/*/2 ಚಂತಾಕ ಪ.ಪಂಗಡ ಬದನೆ , ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 5,500 969884861593 01010101000353

4 ಸಂತೆಲೋಷ್ ಮಾರುತಿ 70/*/1 ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 8981 399954016810 3868101003311

5 ಅಂಕುಶ ಲ್ಾಲ್ು 2/*/* ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 9000 860333280018 01020100013411

6 ರುಖು ಧನಸಂಗ್ 97/*/1 ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 7000 354435751748

7 ತುಳಸರಾಮ ತುಕಾರಾಮ 46/*/5 ಔರಾದ ಪ.ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 7500

8 ದೋವರಾವ ಘಾಮಾ 71/*/1 ಸಂತಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 7500

9 ಮೊೋಜಬಾಯಿ ಭೋಮರಾವ 173/*/4 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 7500 788647350916 01020100004028

10 ಭಾರತಬಾಯಿ ಜೋವನರಾವ 43/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾಾ ಈರುಳಿಿ 7500 457168974238 01060100003981

11 ಬಾಪುರಾವ ಮಾಣಿಕರಾವ 248/*/2ಬ ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಬದನೆ , ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 7000 365446133225 01020100010971

12 ರಾಮರಡಿಿ ವಿಠಲ್ರಡಿಿ 4/*/4 ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾ ಬನಸ 7000 52166132410

13 ಮಾದವರಾವ ತುಕಾರಾಮ 44/*/5 ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 7500 6942599132888 01060100005488

14 ವಿಲ್ಾಸರಾವ ದಶರಥರಾವ 219/*/2 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 7500 334014107863 52192795793

15 ಅರವಿೋಂದ ಗಂಗಾಧರ 15/*/1/4 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 7500 912277211593 62169849008

16 ಅನಿತಾ ಸಂತೆಲೋಷ್ 58/*/2 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 7500 216009059825 01040100054489

17 ರಾಜಾಬಾಯಿ ತುಳಸರಾಮ 82/*/1ಬ ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 7000 587571651333 01040100004423

18 ಶಿವರಾಜ ಕಂಡೆಪ್ಾಪ 21/*/1/ಕೆ ಔರಾದ ಸಾಮನಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 7000 814709800773 01010100023273

19 ಮಹಾತಂಯ್ಾಾ ಸಂಗಯ್ಾಾ 76/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಅರಶಿನ, ಈರುಳಿಿ 7500 954705669609

20 ರ್ೈಜನಾತಪ್ಾಪ ಹಾವಗರಾವ 241/*/2 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಹಿರೆಕಾಯಿ 7000 809128247185

21 ಸಂಗರಾಮ ಹಾವಗರಾವ 241/*/1 ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಶುಂಠಿ 7500 304565345864

22 ಕಾಶಿನಾಥ ಮಾರಿತಿ 71/*/7ಸ ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಾಟಲೋ, ಬದನೆ 7500

23 ಮಾಣಿಕರಾವ ನಾಗಲೋರಾವ 2/*/1 ದ್ಾಬಕಾ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ, ಟಲಮಾಾಟಲೋ 7500 526700607744

24 ಶರಣಬಸಪ್ಾಪ ಗಣಪತಿ 230/*/2 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ 7000 296644698504

25 ನಾಗನಾಥ ಮಾಳಪ್ಾಪ 228/*/ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಟಲೋಮಾಾಟಲೋ 7000 523986311596 11098101025060

26 ಉಮಾಕಾಂತ ಹಾವಗಸಾವಮಿ 179/*/ಅ ಕಮಲ್ನಗರ ಸಾಮನಾ ಅರಶಿನ, ಶುಂಠಿ 7500 886567483889

27 ಎಕನಾಥ ಗಾಮಾ 33/*/ ದ್ಾಬಕಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 7500 462240822915 01060100008119

28 ಅನಿತಾ ಸಂತೆಲೋಷ್ 58/*/2 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 7370 216009059825 01040100054489

29 ದೋವಿದ್ಾಸರಡಿಿ ತಿಪ್ಾಪರಡಿಿ 41/*/3 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 7000 593395855920 31349268746

ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

 ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ

ಕೋಟ ಮತುು ರೆಲೋಗಗಳ ನಿಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ ಔಷ್ಧಿ ಕಟ್



1
ನರಸಂಗ ಶರಣಪ್ಾಪ 50/*/9 ಸಂತಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 255919887838 01030100004258

2 ಜೈಪರಕಾಶ ರ್ೈಜನಾಥ 58 ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ
3 ಶಿವಾಜ ಮಾನಿಕ 68/*/ಸ ಠಾಣ್ಾಕುಶನಲರ ಸಾಮನಾಾ ಬದನೆ, ಎಲ್ಲಕೆಲಸು 354915222142 01050100005473

4 ದೋವಿದ್ಾಸ ರಾಮಚಂದರ 31/** ಚಂತಾಕ ಸಾಮನಾಾ ಬದನೆ , ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 432605252938 01010101003918

5 ಸಂತೆಲೋಷ್ರಡಿಿ ತಿಪ್ಾಪರಡಿಿ 41/*/1 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 715097825689 01050100011703

6 ಮಮತಾ ನಾಗೋಂದರ 47 ಸಂತಪೂರ ಸಾಮನಾಾ ಟಲಮಾಾಟಲೋ 418076461184 52166125458

7 ಬಾಬುಗಲಂಡ ತುಕಾರಾಮ 25/*/5 ಔರಾದ ಪ.ಪಂಗಡ
8 ಪಂಢರಿನಾಥ ಮಾಧವರಾವ 28/*/3 ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ
9 ಶೆೈಯದ ಇಸಾಕ 26/*/ಎ ಔರಾದ ಸಾಮನಾಾ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 965791555823 01010100003376

ತಾಲ್ಲೂಕು : ಬೋದರ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ /ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲ್ಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಪ.ಜಾ/ ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಾ ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಾ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ
ಸೈಯದ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ತಂದ ಸೈಯದ 

ಮೆೋಹಬುಬಸಾಬ
43/143/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಸಬೆ-1st 1 2 10,200 284429 006390 11068 016320

2 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ಭೋಮರೆಡಿಿ ತಂದ ರಾಮರೆಡಿಿ 122/1/3 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ-1st 1 2 20,000 96255 2034278 11067 999412

3 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ಪದ್ಾಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ 123/ಅ/123/

ಅ/2
ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಸಬೆ-1st 1 1 6,800 228137 323901 11700 71255

4 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ತಂದ ನರಸಂಗರೆಡಿಿ 122/A ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1 1 12,000 21745 1376624 4030100 009881

5 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ವಿಜೋಯಕುಮಾರ ತಂದ ಅಡೆಪ್ಾಪ 29/*/3 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಸಬೆ-1st 1 1 2,920 8001 89757438 040501 00003119

6 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 31/*/4 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಸಬೆ-1st 1 0 2,336 7654 37650930

7 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ಮಹಾದವಿ ಗಂಡ ಮಡಿವಾಳಯ್ಾಾ 218 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ-1st 1 1 8,000 5316 73545251 0406010000 5420 

8 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ದೋವಿಂದರಕುಮಾರ ತಂದ ಗರೆಪ್ಾಪ 63/3 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಸಬೆ-st 1 2 8,700 9766 88024364 14052 413000634

9 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ಬಸಸಮಾಮ ಗಂಡ ಸದಿಣ್ಾಣ 57/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ-1st 1 1 25,092 84693889 3960 40301000 00626

10 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿೋವಲ್ಲಲ್ಾ ಗಂಡ ವಿರಯ್ಾಾ 68/*/5 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ದ್ಾಳಿಂಬೆ-2nd 1 1 3,850 6792 10060134 1945 101011565

11 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋದ್ಾವರಿ ಗಂಡ ಗುರುಲ್ಲಂಗಯ್ಾಾ 68/*/3 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ದ್ಾಳಿಂಬೆ-2nd 1 1 3,850 6102 12453393 1945 101009117

12 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ರಘುನಾಥ ತಂದ ಮಾಣಿಕರಾವ 4/*/4 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಬಾಳೆ-1st 1 1 12,300 4291 34641297 040201 00000080

13 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ಗಣಪತರಾವ ತಂದ ಕಾಶಪ್ಾಪ 51/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಸಬೆ-1st 1 1 5,840 4565 20195449 599 40201005125

14 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿವಯಹಣ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಅಮೃತಪ್ಾಪ 44/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಸಬೆ-1st 1 1 3,504 422927 650561 041401 00001320

15 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಭೋಮಣ್ಾಣ ತಂದ ಗುರಪ್ಾಪ 74/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ 1 1 12,480 9937 38725577 40201 00006057

16 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಸನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ಾಣ 32/5 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ 1 1 12,480 9434 18907094 84881 0110000378

17 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ರವಿೋಂದರ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ಾಣ 55/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ 1 1 9,600 7582 78239909 40201000 14021

18 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಾಂತಮಾಮ ತಂದ ವಿಶವನಾಥ 5/*/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ 1 1 16,000 3189 17183287 624139 10250

19 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಗುರುದೋವಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ 68/4 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲೋದ್ದಕೆ(ಚಂಡು ಹಲ)

1 0 6,400 3878 75548724 040201 00009928

20 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಪ್ಾಂಡಪ್ಾಪ 48 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲೋದ್ದಕೆ(ಮೆೋಣಸಕಾಯಿ)

1 1 12,800 4359 69547439 040201 00004608

21 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಕಮಳಮಾಮ ತಂದ ಭಮಣ್ಾಣ 69/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ
ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 

ಹೆಲೋದ್ದಕೆ(ದಲಡೆಿ 
ಮೆೋಣಸಕಾಯಿ)

1 1 12,800 7726 30327947 19451 08011413

22 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಮರೆೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಲ್ಚಮಣ್ಾಣ 174/3 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲೋದ್ದಕೆ(ಟಲೋಮಾಟಲ)

1 1 12,800 3869 69243471 040101 00009771

23 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಮಾಧವರಾವ ತಂದ ನಿೋಲ್ಕಂಠರಾವ 48 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲೋದ್ದಕೆ(ಟಲೋಮಾಟಲ)

1 1 12,800 5013 81698024 402010 0005063

24 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ರೆೋಣುಕಾ ಗಂಡ ಮಲ್ೂಯ್ಾಾ 31/*/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ 
ಹಿರೆಕಾಯಿ

1 1 12,800 8489 5966 2058 402010 0008207

25 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಜಗದ್ದೋಶ ತಂದ ಮಲ್ೂಯ್ಾಾ 67/*/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ 
ಹಗಲ್ಕಾಯಿ

1 0 6,400 4676 87764488 040201000130 15

26 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಸುನಿೋತಾ ಗಂಡ ಗೋರಪ್ಾಪ 197/*/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲೋದ್ದಕೆ(ಮೆೋಣಸಕಾಯಿ)

1 0 6,400 5592 56103737 040201 00010781

27 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ವಿಠಲ್ ತಂದ ನರಸಪ್ಾಪ 63/*/1 ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲೋದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 12,800 9093 28453864 0402010000 5923

28 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ತೆೋಜಮಾಮ ಗಂಡ ಗುರಪ್ಾಪ 214/*/ ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲೋದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 11,200 9806 27420160 0402010000 9345

29 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿೋವಕುಮಾರ ತಂದ ತೆಲೋಟಪ್ಾಪ 98/*/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲೋದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 16,000 2251 06728101 040201 00008920

30 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಬಸವಂತ ತಂದ ಶೆೋಷ್ಪ್ಾಪ 8/*/3,8/*/2 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ 1 2 25,600 9791 52425957 52074219770

31 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ರ್ೈಜನಾಥ 5/*/1 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಮಲ್ಚಂಗ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 16,000 765098 462665 040501 00003052

32 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಪರಶಾಂತ ತಂದ ಶಶಿಕಾಂತ 4/*/5 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಮಲ್ಚಂಗ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 16,000 337838 66 9644 6233 070637

33 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ರಫೋಕ ಅಹಮದ ತಂದ ಫತರಸಾಬ 137/1 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 16,000 23282852 5740 62098 675026

34 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ನರಸಾರೆಡಿಿ ತಂದ ಬಾಲ್ರೆಡಿಿ 251/ಆ ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 16,000 725952081 6445 309049922 34

ಬಾಾಂಕ  ಖಾತೆ

ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲ್ಲನಲ್ಲೂ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲ್ಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಾಗಳನುಾ ಪಡೆದ ಫಲ್ಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ .

ಜಲ್ಲೂ: ಬೋದರ ಫಲ್ಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ/ಘಟಕ

ಭೌತಿಕ
ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತು 

(ರಲ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲ್ಲೂ )
ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಾ



35 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಗುರುನಾಥ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 243/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಟಲಮಾಟಲೋ)

1 1 16,000 3548 22973051 04070100 001899

36 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಅಮೃತ ತಂದ ರಾಮಾ 117/*/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 28,800 6246 9470074

37 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ತಂದ ಬಾಬುರಾವ 125/*3 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 20,800 040601 00008074

38 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಗಂಡ ಶಿೋವಕುಮಾರ 246 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 12,800 040601 00009382

39 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ರುಕ್ಷಮಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ್ರಾವ 289/*1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 8,000 4676 87764483 6249 3991406

40 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 237/3 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 16,000 5592 56156737 040601 00008027

41 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಅಮೃತ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 89*/3 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 9,600 9093 28453864 040601 00002836

42 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಮನೆಲೋಹರರಾವ ತಂದ ಮಾರುತಿರಾವ 58*/2/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 16,000 9806 27420162 040601 00000171

43 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ರಾಜಮಾಮ ಗಂಡ ಶಿೋವರಾಜ 31 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ 1 2 28,800 3509 49075287

44 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದ ಅಮೃತ 178 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 9,920 6949 01466950 62472182 106

45 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಪ್ರರೋಯ್ಾ ಗಂಡ ದತಾುತಿರ 217/*/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 12,480 6282 82028288 040 60100008744

46 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ತಿೋಪಪಣ್ಾಣ ತಂದ ಚಂದರಪ್ಾಪ 212/*/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 0 7,040 7453 22083564 41 60100001015

47 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಮಲ್ೂಮಾಮ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ 178 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 9,920 4016 67500451 040601 00006615

48 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿೋವರಾಜ ತಂದ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ 31/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 19,200 8536 69859313 040601 00000022

49 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ಶಿೋವರಾಜ 31/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 2 32,000 9195 50615222 040601 00001278

50 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿೋವರಾಜ ತಂದ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ 31/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 19,200 8536 69859313 040601 00000022

51 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ ತಂದ ಧಲಳಪ್ಾಪ 12/*/1 ಬಗದಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲೋದ್ದಕೆ(ಟಲಮಾಟಲೋ)

1 0 6,400 8717 4693 7845 11541 01003323

52 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ನರಸಂಗರಾವ ತಂದ ರಾಮದ್ಾಸ 186/*/ ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲೋದ್ದಕೆ(ಟಲಮಾಟಲೋ)

1 1 8,000 1107710000 1193

53 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಸುಚತಾರಬಾಯಿ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ 22/*/1 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 9,600

54 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಬಾಲ್ಾಜ ತಂದ ಬಾಬುರಾವ 22/*/2 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2 32,000

55 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ನರಸಂಗ ತಂದ ಮನೆಲೋಹರರಾವ 22 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 12,480 7370 16095566 040401 00005647

56 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಸಂಜೋವರೆಡಿಿ ತಂದ ರಾಮರೆೋಡಿಿ 164/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಟಲಮಾಟಲೋ)

1 1 8,000 7139 85786592 10973 101023558

57 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಮಾಣಿಕರಾವ ತಂದ ಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 71/* ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 16,000 7715 69380749 37091 485654

58 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಮಾಣಿಕ 81/* ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಹಿರೆಕಾಯಿ)

1 1 16,000 3764 04397472 50201 00014570

59 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ರತಾಮಾಮ ಗಂಡ ಅಪ್ಾಪರಾವ 82/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 2 32,000 6829 42587909 11137 100001330

60 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಚಂದರಮಾಮ ಗಂಡ ಮಡೆಪ್ಾಪ 81/*/3 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಹಿರೆಕಾಯಿ)

1 1 19,200 2040 48739736 140520 31000217

61 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶಿೋವರಾಜ ತಂದ ಸದ್ಾರಮಪ್ಾಪ 207 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 0 6,400 4030 16696305 1106800 3105

62 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಭಾರತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಘಾಳೆಪ್ಾಪ 26/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 16,000 2852 79551077 403010 0004669

63 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ವಿಜೋಕುಮಾರ ತಂದ ಬಕಕಪ್ಾಪ 179/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 19,200

64 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಬಕಕಪ್ಾಪ ತಂದ ಸಂಗಪ್ಾಪ 179/*/2 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿೋಕ 
ಹೆಲದ್ದಕೆ(ಕಲ್ೂಂಗಡಿ)

1 1 19,200

65 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ವಿಜೋಕುಮಾರ ತಂದ ಬಸವರಾಜ 1/*/* ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 20,000 4666 63789160 040201 00015256

66 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಗುಣವಂತ ತಂದ ಈರಪ್ಾಪ 16/*/ಆ ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಹಲ ಕೆಲೋಸು 1 0 8,000 4602 47564666 07625 00102885701

67 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಮಾಧವರಾವ ತಂದ ಅಣ್ಾಣರಾವ 48/*/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1 20,000 6393 72307480 0405010000 1328

68 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸೈ. ಆಸೋಫ ತಂದ ಇಕಾಬಲ್ಸಾಬ 83/*/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ , 
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ

1 1 20,000 32304511 1715 040201000 14952

69 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಮಡೆಪ್ಾಪ 118/*/5 ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1 20,000 9340 30061143 040501 00005033

70 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಜ್ಞಾನದೋವಿ ಗಂಡ ರಮೆೋಶಕುಮಾರ 297/6 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 16,000 695525 676882 39216 842242

71 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶಶಿಕಾಂತ ತಂದ ಬಸವಂತರಾವ 17/*/1 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 16,000 948781 560377 6233 3231643



72 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಜಗನಾಾಥ ತಂದ ಬಾಬುರಾವ 21 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 0 8,000 311135 230450 040501100013 766

73 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಕಂಟೋಪ್ಾಪ ತಂದ ರಾಜಪ್ಾಪ 59/1ಈಇ ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಹಿರೆಕಾಯಿ 1 1 12,000 850860 325904 040501 00004915

74 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಮಾರುತಿ ತಂದ ನರಸಂಗ 21/*/2 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1 16,000 6026278 51650 0409010000 2934

75 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ತೆೋಜಮಾಮ ಗಂಡ ನಾಗಸೋಟಿಿ 32/3 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ 
ಹಲಕೆಲಸು,ಭಂಡಿ

1 1 20,000 2938 13066914 0405010 0006260

76 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶಂಕರಾವ ತಂದ ಅಣ್ಾಣರಾವ 48/1 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ಬದನೆ 1 1 20,000 242133 53908 0405010000 1379

77 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಬಕಕಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುರಪ್ಾಪ 37/*/3 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ
ಹೆೈಬರೋಡ , ಟಲಮಾ 

ಟಲೋ, 
ಮೆೋಣಸನಕಯಕಾಯಿ

1 1 16,000 67638100211 6 40501000 01734

78 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಗಣಪತರಾಮ ತಂದ ಅಣಣರಾವ 49/2 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 20,000 6709 94173205 040501 00001388

79 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಚಂದರಕಲ್ಾ ಗಂಡ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ 3/*/3 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 20,000

80 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ದರ್ೋಂದರ ತಂದ ಸಂಗಪ್ಾಪ 90/1 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 16,000

81 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ರಘುನಾಥ ತಂದ ರಾಮಣ್ಾಣ 79/1,2,3 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 20,000 6989 59061435 040601 00003263

82 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದ ಅಮೃತಪ್ಾಪ 127/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 12,000 8332 20541155 040601 00010008

83 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಅಂಜನಾ ಗಂಡ ಶಿೋವಾಜರಾವ 26 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 2 40,000 6568 95101139 040601 00006268

84 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶಿೋವಕುಮಾರ ತಂದ ಅಣ್ಾಣರಾವ 40/ಇ/ಆ ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 24,000 7678 59814815 040601 00004345

85 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶಿೋವಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಅಣ್ಾಣರಾವ 10/*/8 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 24,000 4647 90882928 040601 0000322

86 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಜಲಾೋತಿ ಗಂಡ ಶಿೋವರಾಜ 114,114/4c ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ 1 1 12,000 6876 77862182 04070 100009655

87 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ನರಸಂಗರಾವ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 115 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 1 1 12,000 7522 72081096 4071 100209685

88 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಅಶೆಲೋಕರಾವ ತಂದ ಮಾರುತಿರಾವ 196 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1 14,000 3660 14472455 6248640 2831

89 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಪದ್ಾಮವತಿ ಗಂಡ ಪರಕಾಶರೆಡಿಿ 164/6 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 10,000 4635 59020337 040601 00004909

90 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಅಮೃತರಾವ 44 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ದಪಪ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1 16,000 4229 27650561 414010 0001320

91 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ವಿಶವನಾಥ ತಂದ 35,36,40 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ 1 12,000

92 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ರತಾಮಾಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಾಪ 11/*/2 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 20,000 3449 60093597 59940 2120001594

93 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಕಲ್ಾವತಿ ಗಂಡ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ 79/K ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 12,000 6128 42755146 5043 6068257

94 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶಿವರಾಜ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 5/* ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1 16,000 2505 16096750 109881 01025398

95 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸನಮುಖಯ್ಾಾ ತಂದ ಕರಬಸಯ್ಾಾ 143/*/ಪ್ರ-2 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಭಂಡಿ 1 0 2,400 2575 78108214 0407010000 3296

96 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಯುಸುಫ ತಂದ ಪ್ಾಾರೆಸಾಬ 83/*/2 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 12,000 9896 35298166 62133364 976

97 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಕಸಲುರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಮೃತಪ್ಾಪ 52/*/3 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 0 8,000 0407010000 7533

98 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಕಾಶಿೋನಾಥ ತಂದ ಫಾಳೆಪ್ಾಪ 166/*/ ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 0 8,000 0407010000 1263

99 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸೈಬಮಾಮ ಗಂಡ ನರಸಪ್ಾಪ 124/*/ ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 0 8,000 0407010000 7009

100 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಜನಾಧಯನ ತಂದ ಗಾಾನೆಲೋಬಾರಾವ 3 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಹಲಕೆಲಸು 1 1 16,000 76001 36521158 404100 003551

101 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಖಾಜಾಮಿೋಯ್ಾ ತಂದ ಸೈಯದಸಾಬ 42 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0 8,000 4306 69149396 404100 003521

102 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಪ್ಾವಯತಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 305/2 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1 20,000 4087 09844594 110511 01024070

103 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಝರೆಪ್ಾಪ ಜಟಗಲಂಡ 36/*/1 ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಹೆೈಬರಡ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0 8,000 2439 20854190 299401 000002228

104 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಪುಂಡಲ್ಲಕ ತಂದ ಅಜುಯನ ರಾಯಗಲಂಡ 122/*/2 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 20,000 7269 01084415 040401 00002267

105 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಕಲ್ಾವತಿ ಗಂಡ ತುಳಸರಾಮ 73 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 20,000 5900 05949676 040401000 12180

106 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ವಿಶವನಾಥ ತಂದ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ 10/*/2/1 ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಹೆೈಬರಡ ಟಲಮಾಟಲೋ, 

ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ
1 1 12,000 8070 64575605

107 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದ ಗುಣವಂತರಾವ 292/*/2 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಹೆೈಬರಡ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 16,000 30095 0685686 040401 00002888

108 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸಂಗಶೆಟಿಿ ತಂದ ಘಾಳೆಪ್ಾಪ 178/*/2 ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಹೆೈಬರೋಡ 
ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ

1 1 12,000 90189 1427172 110541 00000839

109 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶಿರೋಪತಿ ತಂದ ಸದ್ಾನಂದ 205/1 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 16,000 5283 71868950 040401 00000555

110 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸದಿಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 34/1 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 16,000 2241 53352160 6223 3921708

111 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸೋದ್ಾರಮ ತಂದ ಬಸವರಾಜ 16/*/2 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1 16,000 9049 40574451 356979 46975

112 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಯುಸುಫಖಾನ ತಂದ ಫತೆಖಾನ 20/*5,19/*/

6
ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1 16,000 9368 46725009 021510000 16122

113 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸದಿಣ್ಾಣ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 57/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ಬದನೆ 1 1 12,000 2136 41759207 04030 100000200

114 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಹಮಿೋದ ಅಹಮದ ತಂದ ನಲರ ಅಹಮದ 143/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ಬದನೆ 1 1 12,000 4979 37455952 361 94631890

115 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಪುಣಾವತಿ ಗಂಡ ಲ್ಕ್ಷುಮಣ 52/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬರೋಡ 

ಟಲಮಾಟಲೋ,ದಲಣಣ 
ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ

1 1 16,000 3376 22951873 6247 9384922

116 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಮಿೋರಾ ಗಂಡ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರೆಡಿಿ 118 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 12,000 9023 00698549 3541 7386016



117 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ನರಸಾರೆಡಿಿ ತಂದ ರಂಗಾರೆಡಿಿ 111/ಅ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 12,000 73438064 4446 040301 00006012

118 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸಂಜೋವರೆಡಿಿ ತಂದ ರಾಮರೆೋಡಿಿ 4/*/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 12,000 7139 85786592 10973 101023558

119 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಸಮಿಯೋದ್ದಿನ ತಂದ ಮೆೈನೆಲೋದ್ದಿನ 197/*/4 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ, 

ಎಲ್ಲಕೆಲಸು
1 0 8,000 8811 84908358 4030 100011851

120 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಲ್ಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ 86/* ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ಬದನೆ 1 1 12,000 2530 38383290 040301000 10539

121 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಮೆೈನೆಲೋದ್ದಿನ ತಂದ ಮಸಾುನಸಾಬ 212/*/ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ, 

ಹಲಕೆಲಸು
1 1 16,000 3240 66380914 04030100000 204

122 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಘಾಳೆಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದಿಗಲಂಡ 26/*/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ 
ಟಲಮಾಟಲೋ, ಭಂಡಿ

1 1 16,000 3489 77088209 403010 0002725

123 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ವಿಠಲ್ ತಂದ ಅಜುಯನಪ್ಾಪ 306/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ  ಎಲ್ಲಕೆಲಸು 1 1 18,000 543212 190499 040301 00006686

124 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಭಾರತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಘಾಳೆಪ್ಾಪ 26/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ 
ಟಲಮಾಟಲೋ, ಗಲಬ

1 1 16,000 2852 79551077 403010 0004669

125 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶಶಿೋಕಲ್ಾ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕ 53/ಕ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 24,000 2161 72228892

126 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಮಹೆೋಶ ತಂದ ಮಾಣಿಕರಾವ 55/*/ಬ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ 
ಹಿರೆಕಾಯಿ,ಟಲಮಾಟಲೋ

1 1 20,000 3704 42222571 0502 20100014569

127 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ವಿಜೋಕುಮಾರ ತಂದ ಸಂಗಾರಮಪ್ಾಪ 194/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಭಂಡಿ 1 1 16,000 6198 73432748 109 73101054637

128 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಹಣಮಂತರಾವ ತಂದ ಸದಿಪ್ಾಪ 5/*/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ಬದನೆ 1 1 8,000 8728 13756252 040301 00000415

129 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ವಿಶವನಾಥ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 32/*/ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬರೋಡ ಎಲ್ಲಕೆಲಸು 1 1 8,000 8446 29690609 10973101021 383

130 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಬಕಕಪ್ಾಪ ತಂದ ನಾಗಪ್ಾಪ 174 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಹೆೈಬರೋಡ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 20,000

131 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಶಿರೋದವಿ ಗಂಡ ಕುಶಾಲ್ರಾವ 6/*/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ(ಸಣಣ) 1 0 6,400 6971 18821300 69711 8821300

132 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ನಿರಂಜನ ತಂದ ಚಂದರಪ್ಾಪ 94/4 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ(ಸಣಣ) 1 1 9,600 3881 60959464 3469 446847

133 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ರ್ೈಜನಾಥ ತಂದ ಸದಿಗಲಂಡಾ 42/*/ಬ ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ(ಸಣಣ) 1 1 16,000 9225 28205642 0405010000 6574

134 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ ತಂದ ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ 304/1 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಚಂಡು ಹೆೈ/ಸಣಣ ರೆೈತ 1 1 9,600 301897 40 3890 6240 3121176

135 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ತಂದ ವಿಠಲ್ 193/1 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಚಂಡು ಹೆೈ/ದಲಡಿ  
ರೆೈತ

1 1 10,000 523791 157967 0405010 0008150

136 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಕಂಟೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಂಕರೆಪ್ಾಪ 9/*/1 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಚಂಡು ಹೆೈ/ಸಣಣ ರೆೈತ 1 0 6,400 3123 00619781 405010 0014442

137 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ನಾರಾಯಣ ತಂದ ದ್ದೋಪಲ್ು 230/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ/ಸಣಣ ರೆೈತ 1 1 12,800 7456 25144294 04060 100003791

138 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಅಶೆಲೋಕರಾವ ತಂದ ಮಾರುತಿರಾವ 196 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ/ದಲಡಿ 
ರೆೈತ

1 1 10,000 3660 14472455 6248 6402831

139 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ನಾಗರಾಜ ತಂದ ಶಂಕರರಾವ 115 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ/ಸಣಣ ರೆೈತ 1 1 9,600 2505 60718809 040601 00008856

140 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಜಗನಾಾಥ ತಂದ ಸದಿಲ್ಲಂಗಯ್ಾಾ 204/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ/ಸಣಣ ರೆೈತ 1 1 9,600 040601 00004782

141 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಅಜೋಜಾಬೆೋಗಂ ಗಂಡ ಸೈ.ಮಕಲಸದ 139/2/6 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ/ಸಣಣ 1 0 6,400 2193 90428582 

142 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಶೆೋಷ್ರಾವ ತಂದ ಗಾಾನೆಲೋಬಾರಾವ 3/* ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ(ಸಣಣ) 1 1 9,600 2610 82732493 0404010 0006767

143 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಸರಸವತಿ ಗಂಡ ಲ್ಾಲ್ಪ್ಾಪ 73/*/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ 1 1 16,000 3049 29403401 040301 00001920

144 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಘಾಳೆಪ್ಾಪ ತಂದ ಭಮಣ್ಾಣ 45/*/B ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹಲ/ದಲೋಡಿ 1 1 10,000 304848 74510

145 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಬಸವಂತ ತಂದ ಶೆೋಷ್ಪ್ಾಪ 9/*/ ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಸಕಕರ) 1 2 61,200 9791 52425957 52074 219770

146 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಲ್ಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿಠಲ್ರಾವ 27/* ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಸುಬೆ 1 1 17,520 4011 52792096 0401010000 4028

147 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಬೋಮಗಲಂಡ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷುಮಣ 52/4 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಸಗಂಧರಾಜ ಹಲ 1 0 24,000 5114 26130183 3894 7886182

148 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಸಂತೆಲೋಷ್ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷುಮಣ 31/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಸಗಂಧರಾಜ ಹಲ 1 1 36,000 5115 26130183 3895 7886182

149 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಮೊೋಹಮದ ಸಲ್ಾರ್ೂೋದ್ದಿನ ತಂದ ಮೆೈನೆಲದ್ದಿನ 102/* ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ ಹೆಲೋಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುಣಯ

1 1 36,720 6068 67185639 04020100000 3015

150 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ರುಕಾಮರೆಡಿಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕರೆಡಿಿ 122/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ ಹೆಲೋಸ ಪರದೋಶ 
ವಿಸುಣಯ

1 1 27,450 6777 50153371 10973101 020296

151 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಈಶವರಮಾಮ ತಂದ ಸಂಗಾರೆಡಿಿ 88,128/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಟಿಸ) 1 2 48,960 7228 28914847 1097 3101025918

152 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ತಂದ ನಾಗೋಶವರರೆಡಿಿ 82/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಸಕಕರ) 1 1 23,400 8207 39814489 10973 101021365

153 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಶಶಿೋಕಲ್ಾ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 53 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಸಕಕರ) 1 1 15,600 2161 72228892 0502010000 9067

154 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಜಗನಾಥರೆಡಿಿ ತಂದ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 82/*/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಟಿಸ) 1 1 39,780 7809 80796302 109731 01030576

155 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ರಾಮರಾವ ತಂದ ದ್ಾದ್ಾರಾವ 18/*/7 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಸಕಕರ) 1 0 7,800 9497 28101619 040 30100004669

156 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಲ್ಲ್ಲತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ರಾಮರಾವ 18/*/7 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಸಕಕರ) 1 1 11,700 8640 06548068 040301 00009661

157 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ನರೆೋಶರೆಡಿಿ ತಂದ ರ್ಂಕಟರೆಡಿಿ 75,76,77 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಸಕಕರ) 1 2 39,000 6872 23282668 621265 71517

158 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಪದ್ಾಮ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜರೆಡಿಿ 122/1,123,

123
ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಸಕಕರ) 1 2 39,000 2218 37323901 5220641 8600

159 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ಅಭೋಶೆೋಖರೆಡಿಿ ತಂದ ಜಗನಾಾಥರೆಡಿಿ 83/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಸಕಕರ) 1 1 17,550 7162 27757483 1097 3101021356

160 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹೆಲೋಸ ಪರದಶ ವಿಸುರಣ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ ತಂದ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 85/4 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ (ಸಕಕರ) 1 1 15,600 8207 39814489 1097 31010213 65

161 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ತಂದ ಚಂದರಕಾಂತ 2/*/* ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಗಲಡಂಬ, ಶಿರೋಗಂಧ 1 2 200,000 040201 00013363

162 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಭೋಮಣ್ಾಣ ತಂದ ಮಾರೆತೆಪ್ಾಪ 93,95 ಬೋದರ (ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 9937 38725577 0402010000 6057

163 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಸುನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ತಂದ ತಿೋಪಪಣ್ಾಣ 32/*/5 ಬೋದರ (ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 9434 18907094 040201000 13599



164 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ತಂದ ಜತೆಪ್ಾಪ 87/3 ಬೋದರ (ದ)
ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 

ಘಟಕ
1 1 87,500

165 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಅವಿನಾಶ ತಂದ ನಾಗಮುತಿಯ 100/*/ ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ನೆೋರಳು ಪರದ 1 0 2,66,000 7249 79285137 041 40100002715

166 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ವಿಶವನಾಥ ತಂದ ಸುಭಾಷ್ ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ Processing unit 1 998,000 3007 16643693 5344 296000001

167 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಬಸವಂತ ತಂದ ಶೆೋಷ್ಪ್ಾಪ 9/*/ ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಹಣುಣ ಮಾಗಸುವ 
ಘಟಕ

1 2 1,000,000 9791 52425957 52074 219770

168 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಶಂಕರ ತಂದ ಬೋರಗಲಂಡ 70/1,68/4 ಬೋದರ(ಉ) ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 875,000 3922 33129283 0405010 0001526

169 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ವಿೋರಶೆಟಿಿ ತಂದ ಸಂಗಾರಮಪ್ಾಪ 17/*/2 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 8766 90582288 0405010000 7763

170 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಭಮಣ್ಾಣ ತಂದ ಶಮಣ್ಾಣ 62/1 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 8865 40646764 07625 00102750301

171 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಗಂಗಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ರಾಜಪ್ಾಪ 59/*/1 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 7340 74861373 30967679034

172 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಸಾಯಿರೆಡಿಿ ತಂದ ವಿಠಲ್ರೆಡಿಿ 15/*/2 ಬೋದರ (ಉ) ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 4136 02610243 040501 00009288

173 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ನಾಗನಾಥ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪ್ಾಪ 3/*/ps/2 ಬೋದರ (ಉ) ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 5319 19851031 5344 101001220

174 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಶುಶಿೋಲ್ಾ ಗಂಡ ನರಸಂಗರಾವ 17/*/1 ಬೋದರ (ಉ) ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳು ಪರದ 1 0 140,000 2862 36333944 0448101 013990

175 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ ತಂದ ನಾಗಪ್ಾಪ 100 ಬೋದರ (ಉ) ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 5244 19973377 041401 00001966

176 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ನಾಗನಾಥ ತಂದ ವಿೋರಭದರಪ್ಾಪ 3/*/ps/2 ಬೋದರ (ಉ) ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 5319 19851031 5344 101001220

177 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಶುಶಿೋಲ್ಾ ಗಂಡ ನರಸಂಗರಾವ 17/*/1 ಬೋದರ (ಉ) ಪ.ಜಾತಿ ನೆರಳು ಪರದ 1 0 394,000 2862 36333944 0448101 013990

178 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಶುಶಿೋಲ್ಾ ಗಂಡ ನರಸಂಗರಾವ 17/*/1 ಬೋದರ (ಉ) ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 0 200,000 2862 36333944 0448101 013990

179 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಬಗುೆ ತಂದ ಕೆೋಸು 235 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 5090 17924301 040601 00003794

180 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಪರಭು ತಂದ ಬಾಬು 233 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 6354 05605429 040601 00003798

181 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ನಾರಾಯಣ ತಂದ ದ್ದೋಪಲ್ು 230/*/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 7456 25144294 040601 00003791

182 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಸಚೋನಕುಮಾರ ತಂದ ಮನೆಲೋಹರ 44/*/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 6480 63070669 6240 7351139

183 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಶಿೋರೆಲಮಣಿ ತಂದ ಮೊಹಿತ ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 1 200,000

184 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ರತಾಮಾಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಾಪ ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 3449 60093597 5994 02120001594

185 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ ತಂದ ಧಲಳಪ್ಾಪ ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 8717 46937845 111540101 003323

186 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಝರೆೋಪ್ಾಪ 36/*/1 ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 2 87,500 2439 20854190 299 401000002228

187 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣರಾವ 96 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 6350 9285 0595 040401 00002726

188 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಬೋಸಮಿಲ್ಾೂಖಾನ ತಂದ ಹಯ್ಾದಖಾನ 19/*/1 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 7139 89219993 02151 000024886

189 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಮಾರುತಿ ತಮಗಲಂಡಾ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 146/*/,146/

*/7
ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 

ಘಟಕ
1 1 87,500 4959 09665314 040701 00002477

190 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಪರಶಾಂತ ತಂದ ಮನಮಥಪ್ಾಪ 214/*/7 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 4316 71881746 040401 00007064

191 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಪರಭು ತಂದ ಬಾಬು 48/* ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 1 200,000 8747 88981195 040401 00010317

192 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ  ಪರದ್ದೋಪಕುಮಾರ ತಂದ ಕಾಶಿೋನಾಥ 12/*/2 ಜನವಾಡಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 9306 37708434 84881011 0006755

193 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಅಶೆಲೋಕ ತಂದ ರ್ೈಜನಾಥ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500

194 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ತಂದ ಮಾರುತಿರಾವ 10 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 7368 02452845 04481 01045065

195 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಪರಭು ತಂದ ಬಾಬು 48/* ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಲ್ಲ ಮನೆ 1 2 1,050,000 8747 88981195 040401 00010317

196 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಪರಭು ತಂದ ಬಾಬು 48/* ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 2 100,000 8747 88981195 040401 00010317

197 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಪುಣಾವತಿ ಗಂಡ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 52/*/2 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹಲ 1 1 22,500 6247 9384922

198 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಕರುಣ್ಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ 46/*/2 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ, ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 200,000 8618 20550489 3971 312855

199 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಚಕರಪ್ಾಣಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 356 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 1 200,000 9817 94753041 84881011 0003130

200 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಕಲ್ಾವತಿ ಗಂಡ ಭೋಮಣ್ಾಣ 28 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 200,000

201 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಅಜೋಕುಮಾರ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 73/2 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 2 200,000 2644 68498740 109731 0102691

202 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಬಕಕಪ್ಾಪ ತಂದ ನಾಗಪ್ಾಪ 174/*/2 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 8874 57585840 1097 3101026971

203 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ತಾಜಲೋದ್ದಿನ ತಂದ ಅಬುಿಲ್ ಸತಾುರ 116/*/115/ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 8329 67628309 110633 72420

204 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಶಾಮರಾವ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 128/ಆ,125/ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 9435 70349841 10988 101003305

205 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಶಾಮರಾವ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ 67 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 7376 35223827 10988 101003280



206 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ವಿೋರಪ್ಾಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 153 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 050201 00003554

207 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಯೂೋತುರ ನಿವಯಹಣ ಬಕಕಪ್ಾಪ ತಂದ ನಾಗಪ್ಾಪ 174/*/2 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 8874 57585840 1097 3101026971

208 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ಧನರಾಜ ತಂದ ಅಣೋಪ್ಾಪ ಬೋದರ (ಉ) ಪ.ಪಂಗಡ ಟಾರಕಿರ  ನುಗೆ 1 2 100,000 8356 32736558 04481010 58801

209 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ರುಕಕಮಾಮ ಗಂಡ ಭಮಣ್ಾಣ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಟಾರಕಿರ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 2 75,000 3208 42586339 040401 00006487

210 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ಪರಭು ತಂದ ಬಾಬು ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಾರಕಿರ ನಿಂಬೆ, 

ಟಲಮಾಟಲೋ
1 2 100,000 8747 88981195 040401 00010317

211 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ಜೈಭೋಮ ತಂದ ರ್ೈಜನಾಥ ಜನವಾಡಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಾರಕಿರ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 100,000 71323579 5220 41301 00003006

212 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ಭಗವಂತರಾವ ತಂದ ಮಾಧವರಾವ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಟಾರಕಿರ , ಮಾವು 1 1 75,000 111891 00004306

213 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ ತಂದ ಸದಿಪ್ಾಪ ಜನವಾಡಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಾರಕಿರ , 1 1 100,000 7987 39229261 1999

214 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ಆಶಾ ಗಂಡ ಅಜೋಕುಮಾರ 47/7 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಾರಕಿರ , 1 2 100,000 4858 82764204 6410360 7149

215 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯ್ಾಂತಿರಕರಣ ಸುಭಾಷ್ ತಂದ ಗಂಗಾರಾಮ 128/124 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಾರಕಿರ , 1 1 100,000 8406 67438780 848810110 009617

216 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋರಿನ ಮಲಲ್ಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಜಾಫರ ಹನೆಲ ಬೋ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 43/*/1 ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ 1 1 4,00,000

217 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋರಿನ ಮಲಲ್ಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಸದಿೋಶವರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 89/,96/*/5 ಜನವಾಡಾ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ 1 1 4,00,000

218 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋರಿನ ಮಲಲ್ಗಳ ನಿಮಾಯಣ ಮಾಂಜಾರ ನದ್ದ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ
18/*/2, 

36/*/5
ಜನವಾಡಾ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ 1 1 400,000

219 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋರಿನ ಮಲಲ್ಗಳ ನಿಮಾಯಣ
ವಿೋರಭದರಶವರ ಕೃಷಿ ಮತುು ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ
134,135 ಮನಾಳಿಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೆರೆ 1 1 400,000

220 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋರಿನ ಮಲಲ್ಗಳ ನಿಮಾಯಣ
ಮೆಡಪಲ್ಲ ಕುಮುದ್ಾ ವಲ್ಲೂ ಗಂಡ ಎಮ್.ವಿ 

ನರಸಂಗರಾವ
81/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡಾ 1 1 75,000 6698 24303317 306536 85396

221 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋರಿನ ಮಲಲ್ಗಳ ನಿಮಾಯಣ ವಿಜೋಕುಮಾರ ತಂದ ಬಕಕಪ್ಾಪ 110/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡಾ 1 1 75,000 4196 21477405 1097 3101014037

222 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಮಂತ ತಂದ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ಕೃಷ್ಣ 342 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಗೋರು ಪುನಶೆಚೋತನ 1 1 20,000 4968 74467708 040609 00005158

223 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನಶೆಚೋತನ ಸಾಯಿನಾಥ ತಂದ ಭಾವರಾವ 7 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಶೆಚೋತನ 1 1 20,000 7821 39009703 3384 862498

224 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಾಾಮರಾವ ತಂದ ಗಲೋವಿಂದರಾವ 124/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಶೆಚತನ 1 1 20,000 31249851 7318 040201000049 88

225 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನಶೆಚೋತನ ಉದಯಕುಮಾರ ತಂದ ಬಸವರಾಜ 190 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಶೆಚತನ 1 2 30,000 4616 4350 5177 33622 040283

226 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನಶೆಚೋತನ ಧನರಾಜ ತಂದ ಅಂಜರೆಡಿಿ 228/ಅ2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಶೆಚತನ 1 2 30,000 5709 80604310 040301 00004224

227 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನಶೆಚೋತನ ವಿಷ್ುಣವಧಯನ ತಂದ ಅಂಜಾರೆಡಿಿ 228/ಆ2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಶೆಚತನ 1 2 30,000 9088 74603246 04 030100011563

218 ರಾಷಿರೋಯ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪುನಶೆಚೋತನ ವಿಷ್ುಣವಧಯನ ತಂದ ಅಂಜಾರೆಡಿಿ 228/ಆ2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಮಾವು ಪುನಶೆಚತನ 1 2 30,000 9088 74603246 04 030100011563

219 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಮೆೈಕಲ್ ಜಾನಸನ್ ತಂದ ಶಿೋರೆಲೋಮಣಿ 14 ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 1 1
0

220 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಶಿೋವಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಅಣ್ಾಣರಾವ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 10/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 2 1
0

221 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಅಪ್ಾಪರಾವ ತಂದ ಸದಿರಾಮಶೆೋಟಿಿ ಜಾಂತೆ 36/1 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 1 1
0

222 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಪರಶಾಂತ ತಂದ ಶಶಿೋಕಾಂತ 4/* ಬೋದರ (ಉ) ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 1 1
0

223 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಪರಭು ತಂದ ಬಾಬು 48/* ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 1 1
0

224 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಾ ಗಂಡ ಶಿೋವಾಜರಾಮ ಪ್ಾಟಿೋಲ್ 26/*/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 2 1
0

225 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದರಯ್ಾಾ ತಂದ ಮಾದಯ್ಾಾ 67/* ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 1 1
0

226 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಶಿೋವಾನಂದ ತಂದ ಶಿೋವಾಚಾಯಯ 6 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 1 1
0

227 ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಅಭವೃದ್ದಧ ಯೋಜನೆ ರಮೆೋಶ ತಂದ ನರಸಪ್ಾಪ 50 ಬೋದರ (ದ) ಪ.ಜಾ ಜೋನು ಪಟಿಿಗ 2 1
0

228 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭೋವೃದ್ದಧ ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ಮೊೋತು ಜಗನಾಾಥ ತಂದ ಅಮೃತ 199 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 1 160,000

229 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭೋವೃದ್ದಧ ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ಮೊೋತು ಶಂಕರ ತಂದ ಮಾರುತಿ 25/*/1 ಜನವಾಡಾ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಾಕ ಹೌಸ್ 1 1 160,000 040401 00001560

230 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭೋವೃದ್ದಧ ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ಮೊೋತು ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಝರೆಪ್ಾಪ 36/8 ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ 1 1 70,000 2439 20854190 299401 000002228
231 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭೋವೃದ್ದಧ ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ಮೊೋತು ವಿಠಲ್ ತಂದ ನರಸಪ್ಾಪ 63/1 ಬೋದರ (ದ) ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ 1 1 70,000 9093 28453864 4020100005923
232 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭೋವೃದ್ದಧ ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ಮೊೋತು ಸುಗುಮಾ ಗಂಡ ಶಿೋವಕುಮಾರ 127 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ 1 1 70,000
233 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭೋವೃದ್ದಧ ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ಮೊೋತು ಸುಮಿೋತಾರ ಗಂಡ ರಾಮಲ್ು 284/ಅ ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ 1 1 70,000

234 ಸಮಗರ ತೆಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭೋವೃದ್ದಧ ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ಮೊೋತು ರಾಮಚಂದರ ತಂದ ಹಾವಜ 452,453 ಬಗದಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಾರಕಿರ 1 1 157,000 050201 00008261

235 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weede KK1C350-D ಜಗದೋವಿ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಾಪ 62 ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ Power Weede 

KK1C350-D
1 1 40,000 960671767298 4020100011616

236 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weede KK1C350-D ರವಿೋಂದರ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ಾಣ 55/1 ಬೋದರ (ದ) ಪ.ಪಂಗಡ Power Weede 

KK1C350-D
1 1 40,000 758278239909 30820313484

237 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ಜಗದ್ದೋಶ ತಂದ ಮಲ್ೂಯ್ಾಾ 67/1 ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87500 467687764488 4020100013015

238 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಲ್ಲಥಿೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲ್ಾವಣ ಬಾಬುರಾವ ತಂದ ಮಾರುತೆಪ್ಾಪ 108/1 ಬೋದರ (ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಲ್ಲಥಿೋನ್ ಶಿೋಟ್ 
ಬದಲ್ಾವಣ

1 1 40,000 793542264775

239 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Tiller 130DI ಹಷ್ಾಯ ಗಂಡ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಬಗದಲ್ ಇತರೆ Power Tiller 130DI 1 1 85,000 703143217480

240 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weede FAI 820 ದೋವಿದ್ಾಸ ತಂದ ಸೋಮನ್ ಬಗದಲ್ ಇತರೆ Power Weede 

FAI 820
1 1 48,000 248039448966 36708662909

241 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ನಿೋಲ್ಕಂಠರಾವ ತಂದ ವಿಠಲ್ ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87,500 649242861910 5020100116779

242 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
Power Sprayer FAI 825 ECO 

Green
ಬಸಮೋಲ್ಾೂಖಾನ ತಂದ ಹೆೈಯ್ಾತಖಾನ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ

Power Sprayer 

FAI 825 ECO 

Green

1 1 11500 713989219993 2151000024886



243 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
Power Sprayer FAI 825 ECO 

Green
ಯುಸುಫಖಾನ ತಂದ ಫತೆುಖಾನ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ

Power Sprayer 

FAI 825 ECO 

Green

1 1 11500 936846725009 2151000016122

244 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weeder ಧಮೆೋಯಂದ ತಂದ ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ ಜನವಾಡಾ ಪ.ಜಾತಿ Power Weeder 1 1 40000 719547252662 62139702615
245 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weeder ಮಾಣಿಕೆೋಶ ತಂದ ರಾಜಪ್ಾಪ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ Power Weeder 1 1 38400 301677154340 448101062128

246 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ವಿೋಶವನಾಥ ತಂದ ಮಾಣಿಕ ಜನವಾಡಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87500 604696778578 4040100006102

247 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಲ್ಲಥಿೋನ್ ಶಿೋಟ್ ಬದಲ್ಾವಣ ವಿಮಲ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ್ಾಲ್ಲಥಿೋನ್ ಶಿೋಟ್ 
ಬದಲ್ಾವಣ

1 1 120000 336700829224 4040100006245

248 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ ಘಟಕ ವಿಶವನಾಥ ತಂದ ಜಗನಾತ 60,61 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ ಶೆೋಖರಣ್ಾ 
ಘಟಕ

1 1 87500 8875 23298534 4070100009637

249 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power weeder KK1c350dd ಚಂದರಮಾಮ ಗಂಡ ಮಡೆಪ್ಾಪ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ Power weeder 

KK1c350dd
1 1 40375 20404 8739736 14052031 000217

250 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power weeder KKIC 350D ಈಶವರಮಾಮ ಗಂಡ ಸಂಗಾರೆಡಿಿ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ Power weeder KKIC 350D 1 1 40375 7228 28914847 1097 3101025918
251 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weeder ಶಿೋವಾನಂದ ತಂದ ಸುಭಾಷ್ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ Power Weeder 1 1 47000 4969 25809194 110633 53292
252 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Sprayer ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದ ಅಡೆಪ್ಾಪ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ Power Sprayer 1 1 11500 9967 48298871 111611010487 97
253 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weeder FAI820 ಶಿರೋದವಿ ಗಂಡ ರವಿೋಂದರರೆಡಿಿ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ Power Weeder FAI820 1 1 48000 8475 46493716 040201000 14359
254 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weeder FAI820 ವಿಜೋಕುಮಾರ ತಂದ ಬಕಕಪ್ಾಪ ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ Power Weeder FAI820 1 1 480000 4196 21477405 10 973101014037
255 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Power Weeder FAI820 ಶಾಂತಕುಮಾರ ತಂದ ಶಿೋವಪ್ಾಪ ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ Power Weeder FAI820 1 1 48000 5040 10066669 1097 3101011237
256 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣ್ಾ ಘಟಕ ಶಿೋವಕುಮಾರ ತಂದ ವಿಠಲ್ ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣ್ಾ ಘಟಕ 1 1 300000 6309 57463020 620650 82217
257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್.ಡಿ.ಶಕೋಲ್ ತಂದ ಮೊೋಮಯನೆಲೋದ 75/16 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಮಾವು 1 0.8 27001 7436 30683535 Vedanta Irrigation

258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತೆಲೋಷ್ಕುಮಾರ ತಂದ ಗುರಯ್ಾಾ 31/*/6 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 3375 73349411 Signet/Krishi

259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿೋಲ್ಲಂಗ ತಂದ ವಿೋರಯ್ಾಾ 67/*/3 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.2 119223 7111 06471523 Signet/Krishi

260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಾರೆಡಿಿ ತಂದ ಹಣುಮಂತರೆಡಿಿ 12/*/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 0.7 73181 4326 71011361 Signet/Krishi

261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಾಯ್ಾಾ ತಂದ ಗುರಯ್ಾಾ 31/*/7 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 7220 19481620 Signet/Krishi

262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ ತಂದ ನಾಗಶೆೋಟಪ್ಾಪ 51/*/3 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 8554 10593739 Signet/Krishi

263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಂತ ತಂದ ಶೆೋಷ್ಪ್ಾಪ 8/*/3 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1.3 128327 979152 425957 Signet/Krishi

264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಾಮ ಗಂಡ ವಿಶವನಾಥ 5/*/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 0.4 45349 5016 18962357 Vedanta Irrigation

265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಹಣುಮಂತರಾವ 43 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 2 192060 5016 18962357 Signet/Pragnya

266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನರಾಜ ತಂದ ಭೋಮಣ್ಾಣ 7 ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಕರಿೋಬೆವು 1 0.8 57148 9171 48173561 Signet/Krishi

267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 58/2 ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 6643 01978647 Signet/Krishi

268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋವಿ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಾಪ 62/6 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.4 137432 9606 71767298 Signet/Krishi

269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಎ ಖಲ್ಲೋಲ್ ತಂದ ರಜಾತ 7/*/3 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 2487 79198286 Signet/Krishi

270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಟಿಯನ ತಂದ ಸಮುಮನ 209/5 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.5 146537 8184 40708380 Signet/Krishi

271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುದೋವಿ ಗಂಡ ಬಸವರಾಜ 68/4 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.4 137432 3878 75548724 Signet/Krishi

272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ತಂದ ಹಣುಮಂತಪ್ಾಪ 15/*/4/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 7229 37662044 Premier Irrigation

273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಝರೆೋಪ್ಾಪ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 124 ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 1.1 110118 3869 69243471 Signet/Krishi

274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನ ತಂದ ಚಂದರಪ್ಾಪ 94/4 ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.9 91736 3881 60959484 Mahanandi/finolex
275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯ್ಾ ಗಂಡ ಅನಿೋಲ್ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 12/*/5 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಆಲ್ಲ ಗಡೆಿ 1 1.1 2874 05936062 Mahanandi/finolex
276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗಲೋವಿಂದಪ್ಾಪ 72/*/2 ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 0.7 73181 8470 60014856 Mahanandi/finolex
277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ ತಂದ ವಸಂತರಾವ 69/*/3 ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 156648 7303 06366789 Mahanandi/finolex
278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರಾಜ ತಂದ ಅಡರ್ಪ್ಾಪ 194 ಬೋದರ (ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಆಲ್ುಗಡೆಿ 1 1 101013 8438 18351625 Premier Irrigation

279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗತಾ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ 113 ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 0.4 46612 5997 52450481 Mahanandi/finolex
280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭುಶಟಿಿ ತಂದ ಚನಾಪ್ಾಪ 197 ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 5359 82443107 Mahanandi/finolex
281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಯ್ಾಯಕಾಂತ ತಂದ ಸಲೋಮಣಣ 24 ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯ 1 1.9 192060 4703 06366786 Mahanandi/finolex
282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಾಮ ಗಂಡ ನಗೋಂದ್ಾರಪ್ಾಪ 105 ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.9 92998 8755 03403370 Mahanandi/finolex
283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜುಯನ ತಂದ ಮರೆೋಪ್ಾಪ 3 ಬೋದರ (ದ) ಪ.ಜಾತಿ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1.1 119223 8926 72912822 Pragnya Enterprises

284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯುಸುಫಖಾನ ತಂದ ಫತೆುಖಾನ 19/620/9 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1 101013 936846725009 Vedanta Irrigation

285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಲ್ಾುನಖಾನ ತಂದ ಫತೆುಖಾನ 5 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1.1 110118 384895924826
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಪ್ಾಪರಾವ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣರಾವ 122 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.2 119223 888831283615 Vedanta Irrigation
287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೆೋಶವರ ತಂದ ಬಸವರಾಜ 97 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 872893789362 Vedanta Irrigation
288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಣವಂತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಭೋಮರಾವ 6/ಬ3 ಜನವಾಡಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 0.7 73182 4241 84539110 Vedanta Irrigation

289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಮಾಮ ಗಂಡ ಭೋಮರಾವ 27/* ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 638831423628 Vedanta Irrigation
290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಷ್ಮಿೋಲ್ಾೂಖಾನ 20 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.6 146537 7140 89219993 Signet/Krishi Samrudhi kendra

291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಶಿೋವರಾಯ 97/* ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.2 63904 4101 93157592 Finolex/Mahanadi Agro

292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಲ್ಾುನಬೆಗಮ್ ಗಂಡ ವಾಲ್ಲ ಮೊೋಹಮದ್ ಖಾನ 9 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 63904 4629 46510637 Vedanta Irrigation

293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಶಂಕರ ತಂದ ಮಾಣಿಕ 21 ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 9243 96904134 Rivulis irrigation

294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಯ್ಾಾ ಗಂಡ ಸದಿಯ್ಾಾ 127 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯ್ಾ 1 0.6 63904 84976701 2534 Finolex/Mahanadi Agro

295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮರಾವ ತಂದ ಘಾಳೆಪ್ಾಪ 28 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.7 73181 2261 48363363 Finolex/Mahanadi Agro

296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಶಿೋವಯ್ಾಾ 135 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.5 54627 410193157592 Finolex/Mahanadi Agro

297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಾಜ ತಂದ ಗಾಾನೆಲೋಬಾ 60 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.2 119223 8807 90654807 Finolex/Mahanadi Agro

298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣರಾವ ತಂದ ಗಲಂಡಪ್ಾಪ 80 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 2666 83548338 Finolex/Mahanadi Agro

299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಗರಬಾಯಿ ಗಂಡ ತತಾರಾವ 89/* ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.5 54627 9618 5870 0251 Finolex/Mahanadi Agro

300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಕೆೋತ ತಂದ ಶಿರೋಕಾಂತ 5/*/1 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ನುಗೆ 1 0.4 36713 4190 54466743 Finolex/Mahanadi Agro

301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೋರಗಲಂಡ ತಂದ ಮಲ್ಗಲಂಡ 21/*/1 ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 0.9 91736 2220 53382161 Signet/Krishi Samrudhi kendra

302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಮೆೋಶ ತಂದ ನವನಾಥ 96 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.8 155641 3072 27845198 Finolex/Mahanadi Agro

303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾಂತ ತಂದ ಕೆೋಶವರಾವ 5 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಸೋತಾಫಲ್ 1 0.4 41049 6541 02690167 Finolex/Mahanadi Agro

304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಾಕರ ತಂದ ಸಂಗಪ್ಾಪ 38 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 9984 91633093 Finolex/Mahanadi Agro

305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲ್ಲೋತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಾಶಪ್ಾಪ 24 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 6737 31932462 Finolex/Mahanadi Agro

306 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ತಂದ ಶಂಕರರಾವ 12 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 8523 66361237 Finolex/Mahanadi Agro



307 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಣಿಕೆೋಶ ತಂದ ರಾಜಪ್ಾಪ 5 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.3 137432 3016 77154340 Signet/Krishi Samrudhi kendra

308 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕಮಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪಂಡರಿನಾಥ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 6482 40248520 Signet/Krishi Samrudhi kendra

309 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಲಾೋತಿಭಾ ಗಂಡ ವಾನನರಾವ 187/*/1 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.2 119223 8969 15714300 Signet/Krishi Samrudhi kendra

310 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟರಾವ ತಂದ ಭೋಮರಾವ 12 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 6802 19378464 Signet/Krishi Samrudhi kendra

311 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆಲೋಬಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಧನರಾಜ 171/*/ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 9739 63646088 Signet/Krishi Samrudhi kendra

312 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿೋತಾ ಗಂಡ ದತಾುರಾಯ 161 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 37 3342376667 Signet/Krishi Samrudhi kendra

313 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋರಕ ತಂದ ಧನಾಾಜ 171 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.7 63904 74 6747723602 Signet/Krishi Samrudhi kendra

314 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಖಂಡೆಲಬಾ ತಂದ ಲ್ಲಂಗಪ್ಾಪ 16 ಜನವಾಡಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 79 5135333689 Signet/Krishi Samrudhi kendra

315 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕ ತಂದ ರ್ೈಜನಾಧ 30/ಅ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.8 87500 6969 15714352 Finolex/Mahanadi Agro

316 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪ್ಾಪ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ 100 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 6390475* 226148363363 Finolex/Mahanadi Agro

317 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್.ಡಿ ಯುಸುಫ ತಂದ ಪ್ಾಾರೆಸಾಬ 83/2 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಡೆಲ 1 9896 35298166 Mahanandi/ Finolex
318 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಣಿಕಮಾಮ ಗಂಡ ಬಾಬುರೆಡಿಿ 1/* ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಗಲೋಬ/ಈರುಳಿಿ 1 1.2 119223 2440 11188382 Signet/ Pragnya

319 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕುಂತಲ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಶಾಮಣ್ಾಣ 183/*/2 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 6132 31667067 Nimbus pipes

320 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಷ್ಮಿೋಲ್ಾೂಬೋ ಗಂಡ ಮೆೈನಲಖಾನ 65/* ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 2039 52564372 Nimbus pipes

321 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೆೈನೆಲೋದ್ದಿನ ತಂದ ಇಮಾಮಸಾಬ 130 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.5 54627 2933 48497743 Nimbus pipes

322 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಸಲುರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಅಮೃತರಾವ 52 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.2 128327 6186 37367933 Nimbus pipes

323 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಗರಾವ ತಂದ ರಾಮರಾವ 186/ ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಅರಶಿೋಣ 1 2 192060 8909 09811576 Rivulis irrigation

324 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೋಂದರ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 139 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.4 45349 2909 36532929
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
325 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಅಜೋಜ್ ತಂದ ಸೈಯದ್ ಅನವರ 117 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 101013 3650 11188462 Signet

326 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಮಿೋದಸಾಬ ತಂದ ಚಾಂದಸಾಬ 133 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 4664 82298818 Signet

327 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋಬಾಯಿ ಗಂಡ ರೆೋವಣಪ್ಾಪ 225 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 9223 41578534 Signet

328 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಖೋಯ್ಾಬೆಗಂ ಗಂಡ ಛಲೋಟುಮಿಯ್ಾ 88 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.2 137432 8954 57903442 Signet

329 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಭೋಮಣ್ಾಣ 58 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 25887782 6742 Signet

330 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಭೋಮರಾವ 21 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಬೆಂಡೆ 1 1 101013 6637 09746300 Signet

331 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ಾವತಿ ಗಂಡ ಭೋಮಷ್ಾ 186 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 0.4 45349 8858 94016679 Signet

332 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಾಪ 169 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.9 91736 4171 71990194 Signet

333 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಾಮಾಮ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ 16 ಬಗದಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 2610 94366414 Finolex/Mahanadi Agro

334 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪ್ಾಪ ತಂದ ಚಂದರಪ್ಾಪ 136 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 54627 2281 01186421 Signet

335 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಸಲುರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ 3 ಬಗದಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1 101013 6186 37367933 Nimbus pipes

336 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುನಾಥ ತಂದ ರಲಪಸಂಗ 180 ಬಗದಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1 101013 6050 50465990 Nimbus pipes

337 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ 3 ಬಗದಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1 101013 8625 09746456 Nimbus pipes

338 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫತುಸಂಗ ತಂದ ಬನಸಲ್ಾಲ್ 221 ಬಗದಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 1.2 128327 6856 29495785 Nimbus pipes

339 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ ಜಾನಿಮಿಯ್ಾಾ ತಂದ 427 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.5 155641 58775 6794041 Nimbus pipes

340 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫತುರಖಾನ ತಂದ ಭಕುಕಖಾನ 65/* ಬೋದರ (ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 8893 94151876 Nimbus Pipes

341 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಮ್.ಡಿ.ಸಲ್ಾರ್ೂೋದ್ದಿನ ತಂದ ಎಮ್.ಡಿ. 

ಮೆೈನೆಲೋದ್ದಿನ
102 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.6 155641 6068 67185639 Vedanta Irrigation

342 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶುಶಿೋಲ್ಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪರೋಮಸಂಗ 178/3 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 4206 51116052 Vedanta Irrigation

343 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಟಾರೆಡಿಿ ತಂದ ರಾಮರೆಡಿಿ 16/ಆ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 3605 37459566 Mahanandi/ Finolex

344 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಜಟಪ್ಾಪ 54 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 2 119223 3607 91226117 Mahanandi/ Finolex

345 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರುಣ್ಾ ಗಂಡ ಬಾಬುರಾವ 46/2 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 101013 8618 20550489 Mahanandi/ Finolex

346 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಮುಬೋನಪ್ಾಶಾ ತಂದ ಅ. ಕರಿೋಮಸಾಬ 69/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಿ 1 1.6 155641 9103 45215992 Vedanta Irrigation

347 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 84/1,84/4 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಿ 1 1.2 119223 68401478 0862 Mahanandi/ Finolex

348 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಮಾಮಬೋ ಗಂಡ ಹಕೋಮಸಾಬ 123/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 92666 1477957 Mahanandi/ Finolex

349 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರವಣಕುಮಾರ ತಂದ ಶಂಕರ 65/* ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 Mahanandi/ Finolex

350 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಶಿವರಾಜ 188/4 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಮಾವು 1 2.4 65483 Mahanandi/ Finolex

351 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದಕುಮಾರ ತಂದ ಪರಭುರಾವ 155/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ್ುಗಡೆಿ 1 2 192060 Mahanandi/ Finolex

352 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕಾ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ 48/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಲೋಮಟಲೋ 1 1.6 155647 Vedanta Irrigation

353 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೋತನಾ ಗಂಡ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ 120/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಮಾವು 1 1.2 31173 Vedanta Irrigation

354 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಫರೆಲೋಜಖಾನ ತಂದ ಉಷ್ಾಮನಖಾನ 48/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಮಾವು 1 0.8 45941 Vedanta Irrigation

355 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಾಮ ಗಂಡ ಅಡರ್ೋಪ್ಾಪ 48/* ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 2 192060 Mahanandi/ Finolex

356 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಶಿರೋ ಗಂಡ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ 48/*/* ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 843379 729153 Signet/Krishi Samrudhi kendra

357 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಕಂಟಪ್ಾಪ 25/*/ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ್ಲಗಡೆಿ 1 0.9 91736 Signet/Krishi Samrudhi kendra

358 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಾನಂದ ತಂದ ಹಣುಮಂತಪ್ಾಪ 216/*/2 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 6169 24928958 Signet/Krishi Samrudhi kendra

359 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನೆಾಮಾಮ ಗಂಡ ದೋರ್ೋಂದರ 31/*/ ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪ್ಾಯ್ಾ 1 0.6 65824 5738 01423417 Signet/Krishi Samrudhi kendra

360 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋರಾ ಗಂಡ ಶಿರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ 11 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯ್ಾ 1 0.7 78212 9023 00698549 Mahanandi/ Finolex

361 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕರೆಡಿಿ ತಂದ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 29 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 92713 7205452 Signet/Krishi Samrudhi kendra

362 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನಪ್ಾಪ ತಂದ ಅಜುಯನಪ್ಾಪ 98*/1 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಿರೆಕಾಯಿ 1 0.8 82459 3145 11875658 Mahanandi/ Finolex

363 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋಠಲ್ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ 50 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.8 85490 386749624573 Mahanandi/ Finolex

364 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಕುಂತಲ್ಾ ಗಂಡ ಬಕಕಪ್ಾಪ 92/*2 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 496099736 883 Mahanandi/ Finolex

365 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಕಕಪ್ಾಪ ತಂದ ನಗಪ್ಾಪ 174/* ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.8 87500 Mahanandi/ Finolex

366 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೋಕಮಾಮ ಗಂಡ ಜಟಪ್ಾಪ 124 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1.3 137432 Mahanandi/ Finolex

367 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾದ್ಾಮವತಿ ಗಂಡ ಶಾಮಮಣಣ 154 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.5 155641 3293 22328479 Signet/Krishi Samrudhi kendra

368 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮೊಹಮದ ಅಬುಿಲ್ ಸಲ್ಮಾನ ತಂದ ಅಬಲಿಲ್ 

ಪಟೋಲ್
18//19 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1.5 155641 2250 55797591 Signet/Krishi Samrudhi kendra

369 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾವನಾಥ ತಂದ ವಿೋರಶಟಿಿ 42 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1.1 119223 Signet/Krishi Samrudhi kendra

370 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರೆೋಶರೆಡಿಿ ತಂದ ರ್ಂಕಟಶರೆಡಿಿ 76/7 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.9 192060 6872 23282668 Signet/Krishi Samrudhi kendra

371 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಗರರೆೋಡಿಿ ತಂದ ಗುಂಡಾರೆಡಿಿ 42 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1.9 119223 5153 33070978 Signet/Krishi Samrudhi kendra

372 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಗಂಡ ಹಣಮಂತ 145 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1 101013 9296 56756886 Signet/Krishi Samrudhi kendra

373 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ತಂದ ನರಸಾರೆಡಿಿ 78/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಹಿರೆಕಾಯಿ 1 0.8 82459 2276 99274830 Signet/Krishi Samrudhi kendra

374 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಮಿೋದ ಪಟೋಲ್ ತಂದ ಇಸಾಮಲ್ ಪಟಲ್ 17/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲ 1 1.4 155641 3978 84675909 Signet/Krishi Samrudhi kendra



375 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ 130/ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಮಾಟಲ 1 1.4 146537 3931 91388235 Signet/Krishi Samrudhi kendra

376 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗನಾಥ ತಂದ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 82/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.4 146537 7809 80796302 Signet/Krishi Samrudhi kendra

377 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುರುಬಸಪ್ಾಪ 128/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಮಾಟಲ 1 0.4 39180 3891 71634924 Signet/Krishi Samrudhi kendra

378 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತೆಲೋಷ್ ತಂದ ಗಂಗಾರಾಮ 124 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಟಲ 1 1.2 119223 3678 29637269 Signet/Krishi Samrudhi kendra

379 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನಸಲರಮಿೋಯ್ಾ ತಂದ ಮೆೈನೆಲೋದ್ದಿನ 69 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಬೆಂಡೆ 1 0.7 63904 5997 21734899 Vedanta Irrigation

380 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಬಾಯಿ ಗಂಡ ಘಾಳೆಪ್ಾಪ 26 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮಾಟಲ 1 1.2 119223 2852 79551077 Signet/Krishi Samrudhi kendra

381 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಾಳೆಪ್ಾಪ ತಂದ ಚಂದರಪ್ಾಪ 35 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 1.8 182955 55718107 1557 Signet/Krishi Samrudhi kendra

382 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಡಿತ ತಂದ ಚಂದರಗಲಂಡಾ 125 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 5102 87701334 Vedanta Irrigation

383 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭು ತಂದ ಅಜುಯನ 306/* ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಿರೆಕಾಯಿ 1 0.9 91736 8245 32232451 Mahanandi/ Finolex

384 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್  ತಂದ ಗಂಗಾರಾಮ 124/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಟಲ 1 1.4 137432 8406 67438780 Signet/Krishi Samrudhi kendra

385 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತೆಲೋಷ್ ತಂದ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ 41/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಮಾಟಲ 1 1.4 137432 6271 96009003 Signet/Krishi Samrudhi kendra

386 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಟಾರೆಡಿಿ ತಂದ ಬಾಲ್ರೆಡಿಿ 251/ಆ ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1.2 119223 7826 94913008 Kothari Agritech

387 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮೃತರಾವ ತಂದ ಮಲ್ಶಾಟಿಿ 31/* ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 0.8 80810 Kothari Agritech

388 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿೋವಾಸ ತಂದ ಬಸಾರೆಡಿಿ 25/ಎ ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 101013 Finolex

389 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣಮಂತಪ್ಾಪ 304/* ಬೋದರ(ಉ) ಪ.ಪಂಗಡ ಗುಲ್ಾಬ 1 1 101013 Signet/Krishi Samrudhi kendra

390 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕಶೆಯ ತಂದ ಶಿರೋಮಂತ 247/*/2 ಬೋದರ (ಉ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.6 15348 Signet/Krishi Samrudhi kendra

391 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗನಾತ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 180/*/1 ಬೋದರ (ಉ) ಪ.ಪಂಗಡ ಸವಂತಿ 1 0.8 57148 9303 41269565 Signet/Krishi Samrudhi kendra

392 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭು ತಂದ ಭಮಗಲಂಡ 13/*/2 ಬೋದರ (ಉ) ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 101013 3381 50711669 Signet/Krishi Samrudhi kendra

393 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ ತಂದ ಮಾಹಾರುದರಪ್ಾಪ 12 ಬೋದರ (ಉ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 56602 92686917 Finolex

394 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಂಟಪ್ಾಪ ತಂದ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ 9 ಬೋದರ (ಉ) ಇತರೆ ಗುಲ್ಾಬ 1 1 101013 3123 00619781 Rivulis

395 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ ತಂದ ಬಾಬುರಾವ 294/*/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.3 91966 538540400476 Vedanta Irrigation

396 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ತಂದ ಚಂದರಪ್ಾಪ 212/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 745322083864 Vedanta Irrigation
397 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದ ಸಂಗಶೆೋಟಿಿ 126/*/ಆ ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82458 888013234431 Vedanta Irrigation
398 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸವಯಂಪರಭಾ ಗಂಡ ಅನಿೋಲ್ಕುಮಾರ 110/*/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.6 155641 4898 63439332 Vedanta Irrigation
399 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕಮಣಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ವಿೋಠಲ್ರಾವ 215/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.8 17385 490798729765 Vedanta Irrigation
400 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಾಮವತಿ ಗಂಡ ಪರಕಾಶರೆಡಿಿ 165,164/6 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.4 45349 463559020337 Vedanta Irrigation
401 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಶಿೋವರಾಜ 154/3 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.4 137432 558571150879 Vedanta Irrigation
402 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರರೋಯ್ಾ ಗಂಡ ದತಾುತಿರ 217/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 101013 628282028288 Vedanta Irrigation
403 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಾಮಾಮ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ 63/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.2 119223 301224496895 Vedanta Irrigation

404 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಲಾೋತಿ ಗಂಡ ಶಿೋವರಾಜ 114/4D, 

114/4C
ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.2 119222 687677862182 Vedanta Irrigation

405 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮೃತರಾವ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ 125 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ, ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1.2 119223 569540604000 Vedanta Irrigation
406 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ತಂದ ವಿಠಲ್ರಾವ 122/5 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 919940647032 Vedanta Irrigation
407 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತೆಲೋಷ್ ತಂದ ನರಸಂಗರಾವ 118/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.25 123775 773550413912 Vedanta Irrigation
408 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿೋಕುಮಾರ ತಂದ ಸುಭಾಷ್ 13/*/3,13/7 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 101013 790349508593 Vedanta Irrigation
409 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಏಕನಾಥರಾವ ತಂದ ರಾಮರಾವ 13/*/4, 11/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2 192060 634172388314 Vedanta Irrigation
410 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮರಾವ ತಂದ ಬಸವರಾಜ 50 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 2 192060 638618384364 Vedanta Irrigation

411 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಕಾಶಿನಾಥ 112/16 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.8 134442 Vedanta Irrigation
412 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕುಕಬಾಯಿ ಗಂಡ ಸತಾರಾಮ 160/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 0.8 70708 Vedanta Irrigation
413 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಜ ತಂದ ಮಾಣಿಕ 179 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 Vedanta Irrigation
414 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಾಮ ಗಂಡ ವಿಶಾವನಾಥ 131/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶಿರೋಗಂಧ 1 0.6 52659 Mahanandi/Finolex
415 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿದ್ಾಾವತಿ ಗಂಡ ವಿೋರಸಂಗಪ್ಾಪ 40/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.6 153648 Mahanandi/Finolex
416 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮಾಮ ಗಂಡ ಸಂಗಯ್ಾಾ 40/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.2 34606 Mahanandi/Finolex

417 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಶಾಲ್ರಾವ ತಂದ ನಾಗಶೆೋಟಿಿ 160/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 44600
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

418 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 1/*/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 80810
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

419 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬರಮಾಂಬಕಾ ಗಂಡ ಮನಮಂತ 41/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 80810
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

420 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ತಂದ ಸಂಗಾರೆಡಿಿ 142/*/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
421 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ರ್ೈಜನಾಥ 17/*/3 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಮಾವು 1 0.8 61571 premier

422 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದರಕುಮಾರ ತಂದ ಶಿವಶರಣಪ್ಾಪ 367/*/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 73181 premier

423 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫುಲ್ು ತಂದ ಧಾವಜ 2/*/9 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 0.6 54627 premier

424 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರವಣ ತಂದ ಶಿೋವರಾಮ 149/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 Vedanta Irrigation

425 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ಾವಯತಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾಣಿಪ್ಾಪ 154 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶಿರೋಗಂಧ 1 0.8 84021 9835 6299 2991 Vedanta Irrigation

426 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಶರಥ ತಂದ ಮಾರುತಿ 41/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.2 128327 6808 7993 4937 Vedanta Irrigation

427 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಭಲಷ್ಣ ತಂದ ಮಾದಪ್ಾಪ 21 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಗುಲ್ಾಬ 1 0.8 84021 3128 4855 0538 kothari 

428 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಝಂಪ್ಾ ಪಂಟಾರೆಡಿಿ ತಂದ  ಮಲ್ಾೂರೆಡಿಿ 20/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 9624 9935 9705 finolex

429 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿೋವಶರಣಪ್ಾಪ ತಂದ ಅಡೆಪ್ಾಪ 16 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 2 192060 7938 8739 7409 finolex

430 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದರ್ೋಂದರ ತಂದ ಗರೆೋಪ್ಾಪ 63/*/ ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಹಲಕೆಲೋಸು 1 1.7 173851 9766 8802 4364 finolex

431 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಿ ಗಂಡ ಪರಭಾಕರ 27 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 7561 7322 9895 finolex

432 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈಜನಾಥ ತಂದ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 47/48 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ನಿಂಬೆ 1 0.4 37860 9766 8802 4664 finolex

433 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಲ್ಗಲಂಡಾ 241 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 6738 9049 0745 finolex

434 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದ್ದನಾಬೋ ಗಂಡ ಘಲಡಸಾಬ 5 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಮೆಣಸು 1 1.3 73181 5701 6712 6135 Vedanta Irrigation

435 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಸಲುರಿಬಾಯಿ ಗಂಡ ಮಾರುತಿ 3 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1 101013 2651 5775 6441 Signet/Krishi Samrudhi kendra

436 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ತಂದ  ಬಸಪ್ಾಪ 3 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1 101013 2555 9986 7059 Signet/Krishi Samrudhi kendra

437 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಸಾವಮಿ ತಂದ ಚನಾವಿರೆೈಯ್ಾಾ 467 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1 101013 6429 3208 5597 Signet/Krishi Samrudhi kendra

438 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನಸಾವಮಿ ತಂದ ಶೆೋಖರಸಾವಮಿ 32 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1 101013 Signet/Krishi Samrudhi kendra

439 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಪ್ಾಟಿೋಲ್ ತಂದ ಶಂಕೆರೋಪ್ಾಪ 467 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.92 192060 Signet/Krishi Samrudhi kendra

440 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಪ್ಾಪ ತಂದ ಗುರುಪ್ಾಪ 64 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.9 192060 5541 1382 8843 Signet/Krishi Samrudhi kendra



441 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗತಾ ಗಂಡ ಪಂಡಿತ 286 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶಿರೋಗಂಧ 1 0.7 71376 6281 9784 7802 kothari 

442 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲಮಳಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಗುಂಡಪ್ಾಪ 211 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಕರಬಲಜ 1 1.3 73181 5410 3941 9285 Vedanta Irrigation

443 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನಾಸಾ ಗಂಡ ಪಂಡಿತ 286 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶಿರೋಗಂಧ 1 0.3 37831 7840 7464 2243 kothari 

444 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿೋನಾಥ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ 125/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.2 119223 2194 3211 1236 Signet/Krishi Samrudhi kendra

445 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಾಮಾಮ ಗಂಡ ಶಂಭು 48 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಟಲ 1 0.8 82459 9119 5033 7122 Signet/Krishi Samrudhi kendra

446 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಅಲ್ಬಣ್ಾಣ 468*/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮಾಟಲ 1 0.4 45349 6725 6227 9700 Signet/Krishi Samrudhi kendra

447 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲರೋಪತಿ ಗಂಡ ವಿಶವನಾಥ 43 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಮೆೋಣಸು 1 1 101013 7182 8376 6355 Primier Irrigation

448 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ ತಂದ ರಾಮಣ್ಾಣ 81 ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 0.4 34730 65959 1563865 Finolex/Mahanadi

449 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭಾಷ್ ತಂದ ನಾಗಶೆಟಿಿ 23/*/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.2 119223 74576750 0056
Priya Irrigation/Vardhan 

Irrigation

450 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರಣಮಾಮ ಗಂಡ ರವಿೋಂದರ 90/2/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಗಲಡಂಬ 1 1.6 43801 639961360552
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

451 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಲ್ಲಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 132/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 86068956 2929
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

452 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪ್ಾಪ ತಂದ ಸಾಯಣ್ಾಣ 16/*/1/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.7 70709 943520703124
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

453 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 8*/4 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 60608 593613633010
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
454 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿೋವಕುಮಾರ ತಂದ ತೆಲೋಟಪ್ಾಪ 98 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 225106728101 Mahanandi/finolex

455 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಾಮ ಗಂಡ ಹಾವಪ್ಾಪ 197/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.7 70709 804972073578
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

456 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಣುಮಂತಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 58/5 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.5 144045 494838031558
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

457 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾರಮ ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 111/* ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1.3 128327 947366042658
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

458 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿೋತಾ ಗಂಡ ಸಂಜವರೆಡಿಿ 13/4,13/5,1

3/6
ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 425961360580

Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
459 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಾಮ ಗಂಡ ನಾಗಂದರಪ್ಾಪ 105/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 875503403370 Mahanandi/finolex
460 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗತಾ ಗಂಡ ರಾಜಕುಮಾರ 113/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 101013 599752450481 Mahanandi/finolex
461 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ 197/1/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 0.9 91736 911910372788 Mahanandi/finolex
462 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಮಾಮ ಗಂಡ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 110/ಆ ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1 101013 700718190053 Mahanandi/finolex
463 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಡಿತ ತಂದ ಜಟಪ್ಾಪ 69/7 ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 1.9 182955 526328700526 Mahanandi/finolex

464 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಯುಷ್ಾ ತಂದ ಸಜಯ್ಾವುದ್ದಿನ 80/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಭಂಡಿ 1 0.6 60608 544335437372
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

465 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಪ್ಾಂಡಪ್ಾಪ 48 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 80810 435969547439
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

466 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಳಮಾಮ ಗಂಡ ಭಮಶಾ 69/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.9 90912 772630327949
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

467 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪಣ್ಾಣ ತಂದ ಅಂಬಣ್ಾಣ 84 ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 0.4 45349 716625695636
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

468 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಲ್ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ಾಣ 25/*/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.3 34011 407996918151
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
469 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದವಿ ಗಂಡ ಸಂಗಪ್ಾಪ 62 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 9606 71767298 Krishi Samrudhi/Signet

470 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಮಣ್ಾಣ ತಂದ ಮಾರೆತೆಪ್ಾಪ 74/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1 101013 9137 38725577 Krishi Samrudhi/Signet

471 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲ್ಲಮಾಬ ಗಂಡ ಉಸಾಮನ ಸಾಬ 19/*/1 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 0.4 45349 6739 04628529 Krishi Samrudhi/Signet

472 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಲರುದ್ದಿನ ತಂದ ಅಹಮದಸಾಬ 46/*/* ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 4878 23829767 Krishi Samrudhi/Signet

473 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜವಕುಮಾರ ತಂದ ಪರಭಣ್ಾಣ 221/ಪ್ರ2 ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಪಂಗಡ ಸೋವಂತಿ 1 1.1 110117 4517 56597176 Krishi Samrudhi/Signet

474 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಮಾರುತಿ 33/*,29* ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.5 50506 3045 98207417 Siddeshwar/Kothari

475 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಶರಥ ತಂದ ಲ್ಾಲ್ಪ್ಾಪ 298/*/6 ಬೋದರ(ದ) ಪ.ಜಾತಿ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 0.7 63903 8242 7867 9067 Krishi Samrudhi/Signet

476 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಹಾದವಿ ಗಂಡ ಶಿೋವರಾಜ 65/*/2 ಬೋದರ(ದ) ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 2 192060 3157 17886473 Pragnya/ Signet

477 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದರ ತಂದ ವಸಂತರಾವ 13/*/3 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಆಲ್ುಗಡೆಿ 1 0.4 44500 317666512686 Finolex/Mahanadi Agro

478 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶಕುಮಾರ ತಂದ ಶಿೋವರಾಜಪ್ಾಪ 97/ಆ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.2 115236 764658988650
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
479 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಾಜ ತಂದ ಗಾಾನೆಲೋಬಾ 60/ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 80810 800790654807 Finolex/Mahanadi Agro

480 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಣಿಕೆೋಶ ತಂದ ರಾಜಪ್ಾಪ 5 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 60601 301677154340 Finolex/Mahanadi Agro

481 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉದಯರಾವ ತಂದ ಶಂಕರರಾವ 4/ಬ,5/*/4,6/

*/4
ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.2 115236 464997454531

Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

482 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಧರ ತಂದ ಲ್ಕ್ಷಮಣರಾವ 71 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 60608 863084462729
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

483 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಶಿೋವಶೆೋಟಿಿ 24/*/1 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 806728350495
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

484 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಠಲ್ ತಂದ ಲ್ಲ್ಕ್ಷಮಣರಾವ 24/*/1 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 972648088750
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

485 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಪತಿರಾವ ತಂದ ಸದ್ಾನಂದ 205/ಆ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 80810 528371868950
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

486 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಾಮ ತಂದ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ 335 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 807580453171
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

487 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲರಕ ತಂದ ಧನಾಜರಾವ 171 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 746747723602
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

488 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ನಿಂಗಪ್ಾಪ 49/*/ ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 697107844207
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra



489 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ಾಾಣ ಮೊೋಹರಿ ತಂದ ಅರುಣೋಶ ಮೊಹರಿರ 70/*/2 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 101013 683378154832
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

490 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶಿನಾಥ ತಂದ ಶಿೋವಶೆೋಟಿಿ 135/*/1 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ Capsicum 1 2 192060 958804311261
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

491 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಿೋರ ತಂದ ದೋವಿಂದರ 153/*/2 ಜನವಾಡಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 63904 878144420959
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
492 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಷ್ಾ ಗಂಡ ಚಂದರಕಾಂತ 230/3 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 608405380917 Priya Irrigation

493 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತಾಮಾಮ ಗಂಡ ಬಸಪ್ಾಪ 11/*/2 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಡೆಲ 1 1 101013 Finolex/Mahanadi Agro

494 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ MD.ಅಕುರಮಿಯ್ಾ ತಂದ MD ಹುಸನ 220/1 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಪಪ್ಾಯ್ಾ 1 0.8 54790
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

495 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಡೆಪ್ಾಪ ತಂದ ರಾಜಪ್ಾಪ 7/* ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.25 28343
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

496 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 81/1 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 60608
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

497 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಮಾಮ ಗಂಡ ಚನಾಪ್ಾಪ 137/8 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಭೋಂಡಿ 1 6 60607
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

498 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕುಂತಲ್ಾ ಗಂಡ ಮಲ್ೂಣ್ಾಣ 126/4 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 80810 367004295000
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

499 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿೋರೆಲೋಮಣಿ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 98/* ಬಗದಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 2 192060 754386202729
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

500 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್.ಡಿ ಸರವರೆಲದ್ದಿನ ತಂದ ಎಮ್.ಡಿ ಸರಾಜಲದ್ದಿನ98/1,97/3,2

36/2
ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.5 144045 220313811905 Mahanandi/ Finolex

501 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಾ ಗಂಡ ಶರಣಪ್ಾಪ 102/1 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ನಿಂಬೆ 1 0.8 20022 885091192280
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

502 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ ಲ್ಕುಕ ಜಾಧಾವ 224/2 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.85 85861 290582079503
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

503 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಸಾಯ್ಾಬಣ್ಾಣ 46/*/2 ಬಗದಲ್ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 931468198391
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

504 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೆೋಹಾಜ ಬೆಗಂ ಗಂಡ ಅಬುಿಲ್ ಗಫಾರ 102/*/2 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.7 60607 264805200257
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

505 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈಜನಾಥ ತಂದ ನಾಗಶೆೋಟಿಿ 23/*/ಆ ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಡೆಲ 1 0.2 18949 370067785713
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

506 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರ ತಂದ ಕಾಶಿನಾಥ 69/*/4 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಡೆಲ 1 0.4 40600 737678311514
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

507 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಕಾಶಿನಾಥ 69/*/1 ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಡೆಲ 1 0.8 80810 529397171694
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
508 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮರಾಬಾಯಿ ಗಂಡ ಪ್ಾಂಚಯ್ಾಾ 463/* ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಡೆಲ 1 1.4 134442 760554075429 Pragnya/ Signet

509 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜಾ ಗಂಡ ಅಮರೆೋಶವರ 126/2,126/

3
ಬಗದಲ್ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಡೆಲ 1 1.5 144045 722554001802

Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

510 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಯ್ಾಾ ತಂದ ನುರಂದಯ್ಾಾ 57/3 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 423978760711
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
511 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭುಶೆೋಟಿಿ ತಂದ ಶಂಕೆರಪ್ಾಪ 62 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2 137295 Premier

512 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಾಮ ತಂದ ಮಾಣಿಕ 215/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 417027178508
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

513 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ತಿಪಪಣ್ಾಣ 256/*/ ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 230145132924
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
514 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಮಿದ್ಾ ಬೆಗಂ ಗಂಡ ಎಮ್.ಡಿ ಶರಿೋಫ 44/5 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 961217497750 Mahanandi/ Finolex

515 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆಲೋಭಾವತಿ ಗಂಡ ಸಂಜೋವರೆಡಿಿ 14/*ಆ ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 1 101013 575181692043 Mahanandi/ Finolex

516 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜು ತಂದ ಮಾಣಿಕಪ್ಾಪ 54/2 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 617908063025 Mahanandi/ Finolex

517 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮದ ಇಬಾರಹಿಮ ತಂದ ಮಹಮದ ಶರಿಫ 11/*/3 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.1 105633 636188077853 Mahanandi/ Finolex

518 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಶಿಯ್ಾ ಅಂಜುಮ ಗಂಡ ಸೈಯದ ಅಹಮದ ಮುದಿ 39/A ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 80810 836220579206 Mahanandi/ Finolex

519 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಕಾಂತ ತಂದ ಶಿೋವರಾಜ 1/*/4 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.8 82459 758976336900 Pragnya/signet

520 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಾಮ ತಂದ ವಿಶವನಾಥ 31/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 0.8 82459 651415149442
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

521 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಣಿಕರೆಡಿಿ ತಂದ ಚಂದ್ಾರರೆಡಿಿ 10/*/2 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 0.7 73181 932721432295
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

522 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣಯ ಗಂಡ ಚಂದರಯ್ಾಾ 265/* ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.6 63904 670490661001
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

523 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕರೆಡಿಿ ತಂದ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 31/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 0.6 63904 927137205452
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

524 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಣಾವತಿ ಗಂಡ ಲ್ಕ್ಷಮಣ 52/*/5 ಮನಾಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹಲ 1 0.8 82459 337622951878
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
525 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವರಮಾಮ ಗಂಡ ಸಂಗಾರೆಡಿಿ 88/*,95/* ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.9 182955 722828914847 Siddeshwara/Kothari

526 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ತಂದ ಬಸೋಟಪ್ಾಪ 80/*/1 ಮನಾಳಿಿ ಇತರೆ ಟಲಮಾಟಲೋ 1 0.6 63904 329553097628
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

527 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಾಮ ಗಂಡ ಶಿವರಾಜ 111/1 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 0.4 45349
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

528 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ತಂದ ಶರಣಪ್ಾಪ 297/*/8 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 0.8 82459 434177544322
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

529 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿೋವರಾಜ ತಂದ ಹಣುಮಂತಪ್ಾಪ 111/*/1 ಬೋದರ(ಉ) ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲ 1 1.6 155641 612325749917
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra



530 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ಲೂಕಾಜುಯನ ತಂದ ಶಿವಶೆಟಿಿ 10/*/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.3 34012 Priya Irrigation

531 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದಿಮಾಮ ಗಂಡ ಗಂಗಶೆೋಟಿಿ 123/*/1,12

3/*4
ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1 101013 Shiva Enter/Premier

532 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾರಮ ತಂದ ಹುಸಸನಿ 273/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1 101013 Shiva Enter/Premier

533 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾವಪ್ಾಪ ತಂದ ಮಡೆಪ್ಾಪ 157 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.4 134442 437306911930
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

534 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದ ಕಾಶಿೋನಾಥ 159/3 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಅರಶಿೋಣ 1 0.9 90911 622695300114
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

535 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ತಂದ ಅಮೃತರಾವ 44 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಗಲಡಂಬ 1 1 70268 422927650561
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

536 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಶುರಾಮ ತಂದ ತುಕಾರಾಮ 2/*/3 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 1 101013 740294555535
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

537 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂದ್ದೋಪ ತಂದ ಗಲವಿಂದರಾವ 272/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಟಲೋಮಾಟಲೋ 1 0.4 45349 795234807773
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

538 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಮಾಣಿಕ 34/*/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 656103078059
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

539 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳಾ ಗಂಡ ತುಕಕಣ್ಾಣ
132/*/2,13

2/*/3,132/*/

4

ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1.1 105633 980674352959 Mahanandi/Finolex

540 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ತಂದ ಅಂಬಣ್ಾಣ 468/2ಪ್ರ ಕಮಠಾಣ್ಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 672562279700
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

541 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ತಂದ ವಿಠಲ್ರಾವ 122/*/5 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 1 101013 919981617032
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

542 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿೋತಾ ತಂದ ದೋವಿಂದರಪ್ಾಪ 52/* ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಮಾವು 1 0.4 34325 38134800189
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra

543 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮೃತಪ್ಾಪ ತಂದ ಬಸಪ್ಾಪ 79/*/ ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.4 45349 569540644000
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
544 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ ತಂದ ಗುರುನಾಥಯ್ಾಾ 81/*/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಶುಂಠಿ 1 0.6 60607 288208164188 Ayush Agro/Vedanta

545 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನರಾಜ ತಂದ ಬಾಬುರಾವ 14/*/1 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಇತರೆ ಮೆೋಣಸನಕಾಯಿ 1 1 101013 746571225165
Signet/Krishi Samrudhi 

kendra
546 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಶಾದುಲ್ಮಿೋಯ್ಾ ತಂದ ಮಸಾುನಸಾಬ 68/*/2 ಬೋದರ (ಉ) ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 5195 79586878 3346 9034590

547 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಎಮ್ ಅಲ್ಲ ಆಕರಂ ತಂದ ಎಮ್ ಎ ಹಫೂಜ್ 63/*/21 ಬೋದರ (ಉ) ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 2212 7458646 623 45772463

548 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಬಸವಂತರಾವ ತಂದ ಶೆೋಶಪ್ಾಪ 15/*2. ಬೋದರ (ದ) ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 9791 52425957 6043 08248

549 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ರಶಿೋದಮಿೋಯ್ಾ ತಂದ ಖಮರೆಲೋದ್ದಿನ 69 ಬೋದರ (ಉ) ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 5283 31860806 3414432 6890

550 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಸತಿೋಷ್ ದ್ದೋಗವಾಲ್ ತಂದ ಬಸಂತ 8/*/2 ಬೋದರ (ದ) ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 7914 89459107 8398

551 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದ ಕಾಶಿೋನಾಥ 2/*1 ಜನವಾಡಾ ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 7118 51265375 11561010 31283

552 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಮೊೋಹಮದ ಅಮಿೋರ ತಂದ ಶಾದುಲ್ಮಿೋಯ್ಾ 18/*4 ಬೋದರ (ಉ) ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 6594 79913922 396 79431969

553 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಮಲ್ೂಪ್ಾಪ 43/* ಬೋದರ (ಉ) ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 7589 94184305 362281 00001021

554 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಅಹಮದ ತಂದ್ ತಂದ ಮೆೋಹಬಲಬಾಸಬ 53/*/2 ಬೋದರ (ಉ) ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 5100 07860507 72240 504156

555 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ನಜೋರ ಅಹಮದ ತಂದ ಬಸರೆಲೋದ್ದಿನ 54/*/5/2 ಜನವಾಡಾ ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 2528 42777648 621 00674544

556 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಹಮಿೋದಖಾನ ತಂದ ಆಲ್ಮಖಾನ 15/*/2 ಕಮಠಾಣ್ಾ ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 8098 97753636 6238 7039718

557 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಮೊೋ ಅಬುಿಲ್ ಹಫೋಜ್ ತಂದ ರಹಮಾನ 25/ ಬೋದರ (ಉ) ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 9695 8386 3112

558 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಮಲ್ೂಯ್ಾಾ ತಂದ ಸಲೋಮಯ್ಾಾ ಸಾವಮಿ 18/*/2 ಜನವಾಡಾ ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 6363 71338860 040 40100012963

559 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಪರಶಾಂತ ತಂದ ರಾಜಕುಮಾರ 89/ ಬೋದರ (ದ) ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 4136 30305481 044810 1056174

560 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ರಾಜಕುಮಾರ ತಂದ ಶಂಕರರಾವ 96 ಬೋದರ (ದ) ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 5389 38857175 044 8101053454

561 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಮಚೋಂದರ ತಂದ ಸೈದಪ್ಾಪ 28 ಜನವಾಡಾ ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 8421 40279011 040401 000003606

562 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಪರಭು ತಂದ ಬಾಬು 76 ಜನವಾಡಾ ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 8747 8898 1195 040401 00010317

563 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ನಾಗಮಾಮ ಗಂಡ ಸಂಜುಕುಮಾರ 58/*/9 ಜನವಾಡಾ ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 4378 7104 1752 110541 00300322

564 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಸಂಜುಕುಮಾರ ತಂದ ವಿೋರಸಂಗಪ್ಾಪ 60/*/11 ಜನವಾಡಾ ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 8981 88899375

565 ಮಾರುಕಟಿ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಅಶೆಲೋಕ ತಂದ ಹಣುಮಂತ 73/*/2 ಜನವಾಡಾ ಸಾಮಾನಾ ತಳುಿವ ಗಾಡಿ 1 1 0.15 4315 26130069 3313 1022589









































ತಾಲ್ಲೂಕು : ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಕರ ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ

1 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

2 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

3 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

4 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

5 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

6 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

7 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

8 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

9 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

10 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

11 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

12 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

13 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

14 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

15 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

16 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

17 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

18 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

19 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

20 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

21 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

22 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

23 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

24 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

25 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

26 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

27 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

28 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

29 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

30 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ
ಜಿಲ್ಲೂ : ಚಾಮರಾಜನಗರ



31 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

32 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

33 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

34 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

35 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

36 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

37 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

38 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

39 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

40 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

41 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

42 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

43 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

44 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

45 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

46 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

47 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

48 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

49 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

50 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

51 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

52 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

53 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

54 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

55 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

56 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

57 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

58 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

59 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

60 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

61 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

62 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

63 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

64 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



65 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

66 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

67 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

68 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

69 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

70 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

71 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

72 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

73 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

74 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

75 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

76 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

77 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

78 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

79 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

80 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

81 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

82 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

83 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

84 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

85 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

86 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

87 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

88 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

89 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

90 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

91 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

92 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

93 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

94 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

95 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

96 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

97 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

98 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



99 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

100 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

101 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

102 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

103 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

104 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

105 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

106 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

107 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

108 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

109 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

110 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

111 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

112 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

113 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

114 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

115 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

116 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

117 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

118 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

119 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

120 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

121 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

122 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

123 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

124 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

125 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

126 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

127 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

128 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

129 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

130 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

131 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

132 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



133 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

134 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

135 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

136 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

137 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

138 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

139 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

140 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

141 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

142 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

143 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

144 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

145 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

146 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

147 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

148 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

149 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

150 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

151 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

152 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

153 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

154 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

155 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

156 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

157 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

158 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

159 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

160 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

161 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

162 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

163 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

164 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

165 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

166 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



167 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

168 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

169 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

170 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

171 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

172 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

173 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

174 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

175 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

176 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

177 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

178 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

179 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

180 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

181 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

182 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

183 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

184 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

185 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

186 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

187 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

188 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

189 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

190 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

191 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

192 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

193 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

194 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

195 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

196 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

197 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

198 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

199 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

200 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



201 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

202 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

203 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

204 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

205 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

206 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

207 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

208 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

209 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

210 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

211 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

212 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

213 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

214 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

215 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

216 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

217 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

218 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

219 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

220 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

221 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

222 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

223 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

224 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

225 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

226 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

227 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

228 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

229 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

230 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

231 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

232 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

233 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

234 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



235 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

236 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

237 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

238 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

239 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

240 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

241 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

242 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

243 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

244 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

245 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

246 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

247 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

248 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

249 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

250 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

251 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

252 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

253 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

254 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

255 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

256 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

257 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

258 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

259 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

260 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

261 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

262 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

263 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

264 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

265 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

266 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

267 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

268 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



269 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

270 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

271 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

272 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

273 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

274 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

275 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

276 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

277 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

278 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

279 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

280 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

281 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

282 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

283 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

284 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

285 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

286 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

287 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

288 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

289 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

290 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

291 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

292 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

293 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

294 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

295 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

296 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

297 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

298 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

299 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

300 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

301 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

302 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



303 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

304 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

305 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

306 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

307 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

308 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

309 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

310 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

311 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

312 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

313 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

314 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

315 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

316 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

317 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
318 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
319 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

320 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

321 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
322 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
323 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
324 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
325 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
326 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
327 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
328 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
329 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
330 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
331 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
332 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
333 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
334 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
335 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
336 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
337 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
338 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
339 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
340 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
341 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



342 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
343 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
344 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

345 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

346 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
347 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
348 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
349 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
350 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
351 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
352 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
353 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
354 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
355 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
356 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
357 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
358 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
359 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
360 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
361 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
362 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
363 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
364 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
365 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
366 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
367 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
368 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
369 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
370 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
371 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
372 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
373 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
374 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
375 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
376 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
377 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
378 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

379 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

380 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
381 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
382 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
383 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
384 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



385 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
386 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
387 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
388 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
389 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
390 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
391 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
392 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
393 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
394 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
395 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

396 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

397 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
398 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
399 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
400 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
401 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
402 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
403 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
404 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
405 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
406 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
407 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
408 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
409 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
410 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
411 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
412 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
413 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
414 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
415 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
416 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
417 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
418 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
419 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
420 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
421 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
422 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
423 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
424 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
425 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
426 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
427 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
428 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



429 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
430 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
431 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
432 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
433 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
434 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
435 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
436 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
437 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
438 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
439 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
440 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

441 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

442 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
443 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
444 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
445 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
446 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
447 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
448 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
449 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
450 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
451 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
452 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
453 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
454 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
455 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
456 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
457 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
458 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
459 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
460 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
461 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
462 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
463 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
464 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
465 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
466 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
467 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
468 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
469 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
470 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
471 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



472 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
473 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
474 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
475 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
476 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
477 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
478 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
479 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
480 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
481 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
482 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
483 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

484 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

485 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
486 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
487 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
488 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
489 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
490 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
491 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
492 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
493 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
494 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
495 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
496 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
497 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
498 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
499 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
500 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
501 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
502 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
503 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
504 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
505 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
506 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
507 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
508 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
509 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
510 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
511 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
512 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
513 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
514 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
515 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ



516 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
517 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
518 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
519 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
520 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
521 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
522 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
523 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
524 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
525 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
526 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
527 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
528 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
529 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
530 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
531 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
532 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
533 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
534 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
535 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
536 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
537 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
538 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
539 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
540 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
541 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
542 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
543 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
544 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
545 ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
546 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
547 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್
548 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
549 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
550 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
551 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
552 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
553 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
554 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
555 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
556 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
557 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
558 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
559 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
560 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ



561 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
562 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
563 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
564 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
565 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
566 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
567 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
568 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
569 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
570 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
571 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
572 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
573 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
574 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
575 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
576 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
577 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
578 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
579 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
580 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
581 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
582 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
583 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
584 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
585 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
586 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
587 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
588 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
589 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
590 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
591 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
592 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
593 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
594 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
595 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
596 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
597 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
598 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
599 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್
600 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
601 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
602 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
603 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
604 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
605 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ



606 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
607 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
608 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್
609 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
610 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ನಿೋರಿನ ಕೆರೆ

611 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ

612 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
613 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ

614 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ

615 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
616 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
617 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
618 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
619 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್
620 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
621 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
622 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
623 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
624 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
625 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
626 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
627 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
628 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
629 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
630 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
631 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್
632 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
633 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
634 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
635 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
636 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
637 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
638 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
639 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
640 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
641 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
642 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
643 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
644 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
645 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
646 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
647 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
648 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ



649 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
650 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
651 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
652 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
653 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
654 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
655 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
656 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
657 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
658 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
659 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
660 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
661 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
662 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
663 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
664 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
665 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
666 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
667 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
668 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
669 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
670 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
671 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
672 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
673 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
674 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
675 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್
676 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
677 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
678 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
679 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
680 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
681 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
682 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
683 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
684 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
685 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
686 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
687 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
688 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
689 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
690 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
691 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
692 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
693 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ



694 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
695 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
696 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
697 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
698 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್
699 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
700 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
701 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
702 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್
703 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
704 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
705 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಣ್ುು ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ
706 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹಣ್ುು ಮಾಗಿಸುವ ಘಟಕ
707 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
708 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
709 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
710 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
711 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
712 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
713 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
714 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
715 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
716 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
717 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
718 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
719 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
720 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
721 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
722 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
723 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
724 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
725 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
726 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
727 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
728 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
729 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
730 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
731 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
732 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್
733 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
734 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
735 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
736 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
737 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
738 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ



739 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
740 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
741 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
742 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
743 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
744 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
745 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
746 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
747 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್
748 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
749 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್
750 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್
751 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್
752 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
753 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್
754 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್
755 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
756 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
757 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
758 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್
759 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
760 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
761 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ

762 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ

763 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
764 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
765 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
766 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
767 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
768 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ಬೆಳೆಪ್ದದತ್ರ
769 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
770 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
771 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
772 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
773 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
774 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
775 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
776 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
777 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
778 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
779 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
780 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬ್ರರಡ್ ತರಕಾರಿ
781 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
782 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ



783 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
784 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
785 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
786 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
787 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
788 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
789 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
790 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
791 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
792 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
793 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
794 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
795 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
796 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
797 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
798 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
799 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
800 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
801 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
802 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್
803 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕಂದು ಬಾಳೆ
804 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್
805 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
806 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
807 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
808 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
809 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
810 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
811 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
812 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
813 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
814 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
815 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
816 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
817 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
818 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
819 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
820 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
821 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
822 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
823 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
824 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
825 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್
826 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
827 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ



828 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
829 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
830 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
831 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ

832
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

833
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

834
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

835
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

836
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

837
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

838
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

839
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

840
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

841
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

842
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

843
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

844
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

845
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

846
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

847
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

848
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

849
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

850
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

851
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ



852
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

853
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

854
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

855
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

856
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

857
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

858
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

859
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

860 ಸಮಗ್ರ  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ೀ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ -ಸ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್  
ಮಾಯಚಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್

861 ಸಮಗ್ರ  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ೀ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ -ಸ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್  
ಮಾಯಚಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್

862 ಸಮಗ್ರ  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ೀ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ -ಸ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 
ಬೆಳೆಪ್ದದತ್ರ ಮಾಯಚಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್

863 ಸಮಗ್ರ  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ೀ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ -ಸ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 
ಬೆಳೆಪ್ದದತ್ರ ಮಾಯಚಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್

864 ಸಮಗ್ರ  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ೀ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ -ಸ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 
ಬೆಳೆಪ್ದದತ್ರ ಮಾಯಚಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್

865 ಸಮಗ್ರ  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ೀ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ -ಸ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್  
ಮಾಯಚಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್

866 ಸಮಗ್ರ  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ೀ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ -ಸ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್  
ಮಾಯಚಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್

867 ಸಮಗ್ರ  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ೀ ಆರ್ ಕೆ ವಿ ವೈ -ಸ ಹೆಚ್ ಡಿ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್  
ಮಾಯಚಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್

868 ಸಮಗ್ರ  ತೀಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ ೀ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ -ಸ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮಾಯಚಂಗ್ 
ಗಾರಯಂಟ್

869
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

870
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

871
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

872
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

873
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ



874
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

875
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

876
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

877
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

878
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

879
ಉತಾಾದನೆ ಕಾಯಯ ಸುಧಾರಣೆ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ 

ಸಂಯೋಜಿತ ಬೆೋಸಾಯ
ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ

880 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್
881 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ಪ್ವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್
882 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್
883 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ
884 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ಪ್ಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಬ್ದಲಾವಣೆ
885 ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
886 ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
887 ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
888 ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
889 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ
890 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ
891 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ
892 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ
893 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ
894 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ
895 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ತಂಗು ಪ್ುನಶಚೋತನ
896 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ ಮತುು ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್
897 ರಾಷ್್ಟ ರೀಯ ಕೃಷ್ಟ ವಿಕಾಸ ಯೀಜನೆ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್
898 ಮಧುವನ ಮತ್ತು  ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನುಪೆಟ್್ಟ ಗೆ
899 ಮಧುವನ ಮತ್ತು  ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನುಪೆಟ್್ಟ ಗೆ
900 ಮಧುವನ ಮತ್ತು  ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನುಪೆಟ್್ಟ ಗೆ
901 ಮಧುವನ ಮತ್ತು  ಜೇನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೇನುಪೆಟ್್ಟ ಗೆ
902 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
903 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
904 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್-ಡಿೋಸೆಲ್ ಪ್ಂಪ್ ಸೆಟ್
905 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್-ಡಿೋಸೆಲ್ ಪ್ಂಪ್ ಸೆಟ್
906 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್-ಡಿೋಸೆಲ್ ಪ್ಂಪ್ ಸೆಟ್
907 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್-ಡಿೋಸೆಲ್ ಪ್ಂಪ್ ಸೆಟ್
908 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
909 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
910 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
911 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
912 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ



913 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಬೆಲೋರ್ ವಲ್
914 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಬೆಲೋರ್ ವಲ್
915 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್-ಡಿೋಸೆಲ್ ಪ್ಂಪ್ ಸೆಟ್
916 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
917 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
918 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
919 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
920 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಬೆಲೋರ್ ವಲ್
921 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಬೆಲೋರ್ ವಲ್
922 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಬೆಲೋರ್ ವಲ್

923 ಅನುಸೂಚಿತ ಜಾತಿ ಮತ್ತು  ಬುಡಕಟ್್ಟ  ಯೀಜನೆ unspent

924 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

925 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

926 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

927 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

928 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

929 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

930 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

931 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

932 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

933 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

934 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

935 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

936 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

937 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

938 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

939 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

940 ಪ್ರ ಧಾನಮಂತಿರ  ಕೃಷ್ಟಸಿಂಚಯಿ ಯೀಜನೆ ಹನಿ ನಿೀರಾವರಿ (ಜಿ.ಪಂ. ಅನುದಾನ)

941 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
942 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಬೆಲೋರ್ ವಲ್
943 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಬೆಲೋರ್ ವಲ್



944 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್-ಡಿೋಸೆಲ್ ಪ್ಂಪ್ ಸೆಟ್
945 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
946 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
947 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
948 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಆಂತರಿಕ ಬೆಳೆ
949 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಬೆಲೋರ್ ವಲ್
950 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಬೆಲೋರ್ ವಲ್
951 ತಾಳೆ ಎಣೆ್ಣ  ಬೇಸಾಯ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಾಮ್ ಬೆಲೋರ್ ವಲ್



ಫಲಾನುಭ್ವಿಯ ಹೆಸರು ಸವೋಯ ನಂ ಹೆಲೋಬ್ಳ್ಳ

ಗುರುಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ದಲಡಡಸದದಯಯ 176/3 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 58/2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ದಲಡಡಯಯ ಬ್ರನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ 87/2 ಕಸಬಾ

ಗುರುಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದಲದರಯಯ 146/2 ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 134/2, 282 ಕಸಬಾ

ಗಲೋವಿಮದನ್ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಯಯ 172 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಎಮ್ ಜಿ ನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮುನಿಯ ನಾಯಕ 110 ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಾಗಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯನಾಯಕ 110 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಪ್ುಟಿರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಯಯ 1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಚನುಂಜಯಯ ಬ್ರನ್ ಕರಿಯಯಯ 369, 261 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 292/2ಎ,2ಎ2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟರಾಮು 24 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 289/7 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಭೈರಯಯ ಕಸಬಾ

ಶವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಟಯಯ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹದೋವ ಬ್ರನ್ ಮಾರಯಯ ಕಸಬಾ

ಬೆಳಿಯಯ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಲ್ೂಯಯ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಕಾಳಯಯ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಪ್ುಟಿರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 177/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಯಯ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಗುರುಸದದಯಯ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ದುಂಡಯಯ ಕಸಬಾ

ಶವಕುಮಾರ್ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಾಣಿಕಯಮ್ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವಣ್ು ಸ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಯಯ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಯಯ ಕಸಬಾ

ಮಾದಯಯ ಬ್ರನ್ ಶರಮಾದಯಯ ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ ಕಸಬಾ

ರಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ ಕಸಬಾ

ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಲಿಂಗಯಯ 115 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ
ಫಲಾನುಭ್ವಿಯ ವಿವರ



ಕೃಷ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ 140/6 ಕಸಬಾ

ಚನುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 16 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಗಲೋಪ್ಾಲ್ಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯ 3/11,12 ಚಂದಕವಾಡಿ

ವರದರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯ 29 ಕಸಬಾ

ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಚಕಕಣ್ು 3/47-ಸ-ಪಿ1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಪ್ುಟಿರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 262/6 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಚೌಡಯಯ ಬ್ರನ್ ಬೆಳಿಯಯ 27,28 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಪಿ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಯಯ 147/5 ಚಂದಕವಾಡಿ

ದುಂಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಯಯ 109/ಪಿ52 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹೆೋಶ್ ಸ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವ 27/4,27/10 ಚಂದಕವಾಡಿ

ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 80/2,86/4 ಕಸಬಾ

ಗುರುಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸದದದಯಯ 125/2 ಕಸಬಾ

ಮಾದಯಯ ಬ್ರನ್ ಚಕಕರಾಮಯಯ 186,494 ಕಸಬಾ

ಚೆಲ್ುವಯಯ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಲ್ೂಯಯ 445/ಪಿ-77 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ನಂಜಯಯ 177/1ಎ,1ಬ್ರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯ 230/4 ಕಸಬಾ

ಪ್ುಟಿಮಾದಯಯ ಬ್ರನ್ ಸಣ್ುಮಾದಯಯ 97/5 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಶವಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಯಯ 16/4 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಎ ಸ ಬ್ರನ್ ಚನುಂಜಯಯ 57/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಅಮಾಸೆಯಪ್ಾನು ಬ್ರನ್ ಸೆಡಿಯಪ್ಾನ್ 537/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಭೋಮಣ್ು ಬ್ರನ್ ಶವಮಲ್ೂಯಯ 109/ಪಿ52. ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಪ್ರಶವಯಯ ಬ್ರನ್ ಚನುಮಲ್ೂಯಯ 87/1 ಕಸಬಾ

ದಾಸನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ 123/2 ಕಸಬಾ

ಕಿಟಿನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಾಚನಾಯಕ 173/2© ಚಂದಕವಾಡಿ

ಬ್ಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮನಾಯಕ 286 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಾಗರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ 10/1, 8/2 ಕಸಬಾ

ಮರಿಚಕಕನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಾದನಾಯಕ 137/2 ಕಸಬಾ

ದಾಸನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ 124/2ಬ್ರ,307/3,4 ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟನಾಯಕ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶಲೋಭ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶನಾಯಕ ಚಂದಕವಾಡಿ

ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸೆಲೋಮನಾಯಕ 520/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ವರದನಾಯಕ 498/ಪಿ123 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಚಕಕದಾಸನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಬ್ರಳ್ಳಗಿರಿನಾಯಕ 43/3 ಕಸಬಾ

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿರಂಗನಾಯಕ 239/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ



ಸುರೆೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಸದಲದರನಾಯಕ 83/1,2 ಕಸಬಾ

ಸುವಣ್ಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕತ್ರುನಾಯಕ 586/1,587/2,587/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಬ್ರನ್ ಮರಿದೋವನಾಯಕ 82/1,63/1, ಕಸಬಾ

ಸುಧಾ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಂಗಾರನಾಯಕ 209/11-1,209/1-2 ಕಸಬಾ

ಯಶಲೋದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಕರನಾಯಕ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ರಳ್ಳಗಿರಿನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಸದದನಾಯಕ 217/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಹನುಮನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟನಾಯಕ 89/5 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಂಡಿಮಾದನಾಯಕ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವ ಬ್ರನ್ ಸಣ್ುನಾಯಕ 66/1 ಕಸಬಾ

ರಾಮನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗನಾಯಕ 217/2-ಪಿ1,218/2 ಕಸಬಾ

ರಂಗಸಾಾಮಿನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿರಂಗನಾಯಕ 55/2ಎ,57/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವರಾಜು 92,93/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶಾಂತನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಕೆಲಂಗಳಿನಾಯಕ 107/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ರಳ್ಳಗಿರಿನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಸದದನಾಯಕ 142 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಚಕಕರಂಗನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಕುಂಡರಂಗನಾಯಕ 100/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದರಂಗನಾಯಕ 210/3 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಚನುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ನಿಂಗನಾಯಕ 134/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಾದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವನಾಯಕ 565/1ಎ,565/1ಬ್ರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ರಾಜಣ್ುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿರಂಗನಾಯಕ 22/ಪಿ10 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಲಿಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದಲದರನಾಯಕ 21/1,91/2,90/3 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲೋದಂಡರಾಮ 228/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಕೃಷ್ುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂನಾಯಕ 9/3. ಕಸಬಾ

ಸುಬ್ಬಣ್ು ಬ್ರನ್ ರಾಮನಾಯಕ 323 ಕಸಬಾ

ಚನುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಮಾದನಾಯಕ 105/4ಎ,105/4ಬ್ರ,110/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸೆಲೋಮನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮುದುದಮಾದನಾಯಕ 373 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸದದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ತ್ರರುಪ್ತ್ರನಾಯಕ 271/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಾಗನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ 323,336/2 ಕಸಬಾ

ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕರಿಯಪ್ಾ ಕೌದರ್ 557/6 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಲಿಂಗಣ್ು ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸದದವಿೋರಪ್ಾ 99/2 ಕಸಬಾ

ಷ್ಫೋಖಾನ್ ಬ್ರನ್ ಉಸಾಮನ್ ಸಾಹೆೋಬ್ 48 ಕಸಬಾ
ಉಸಾಮನ್ ಸಾಹೆೋಬ್ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಹುಸೆೋನ್ ಖಾನ್ 

ಸಾಹೆೋಬ್
49/2 ಕಸಬಾ

ಸೆಲೋಮಶೋಖರ ಡಿ ಬ್ರನ್ ದೋವಪ್ಾ 81/1,171/2,1ಎ1/4 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ರ ಆರ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರಾಮಚಂದರಯಯ 109/2 ಕಸಬಾ

ಪ್ುಟಿರಾಜು ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಪ್ಾ 289 ಕಸಬಾ



ಮಹೆೋಶ್ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶವಣೆುೋಗೌಡ 33/2ಎ ಕಸಬಾ

ಬ್ಸವಣ್ು ಜಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ 62/1ಎ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ವೈ ಎಂ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವಣ್ು ಜಿ 24/2,62/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ಸುರೆೋಶ್ 638 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಗಣೆೋಶನ್ ಎಂ ಕೆ ಬ್ರನ್ ಕೃಷ್ು 300 ಕಸಬಾ

ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಪ್ಾ 115/2,115/3,4,5 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ನಂಜೋದೋವರು 205/2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಸದದಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ದಲಡಡವಿೋರಶಟಿಿ 120/13 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸದಾನಂದಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಶರೋಕಂಠಸಾಾಮಿ 335,336,337 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ 221/1,221/1ಬ್ರ,2ಬ್ರ1 ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 47/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮದನ್ ಶಟಿಿ ಪಿ ಆರ್ ಡಿ ಬ್ರನ್ ದುಂಡುಮಾದೋವ 538 ಕಸಬಾ

ಶವಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಪ್ಾ 556/1ಎ,571/1 ಕಸಬಾ

ರಾಜಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ 139/3 ಕಸಬಾ

ಎ ಎಸ್ ಕೃಷ್ು ಬ್ರನ್ ಶವನಂಜಶಟಿಿ
271/1,193/3,293/4,294,296/12

96/2,297
ಚಂದಕವಾಡಿ

ಶರೋಕಂಠಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ 510,524/2 ಕಸಬಾ

ನಿತಯನಿಮಯಲಾ ಕೆಲೋಂ ಶವಣ್ು 32/2,27/2 ಕಸಬಾ

ಶಂಕರ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ 11/3. ಕಸಬಾ

ಗುರುಸದದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕಾಳಪ್ಾ 129/1

ನಂಜಪ್ಾಗೌಡುರ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟರಾಮೋಗೌಡುರ 514/2,545 ಕಸಬಾ

ವಂಕಟೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಕುನೆುೋಗೌಡ 53/1,2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 2/2,94 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಹಂತಪ್ಾ 107/1ಬ್ರ,95/4,146/3 ಕಸಬಾ

ಚಕಕರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಶಟಿಿ 264/1ಎ ಕಸಬಾ

ಮಹೆೋಶ್ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗಣ್ು ಪಿ 33 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಶಾಂತಪ್ಾ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಪ್ಾ 4/2,3,10/1,12/2,1,26/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ವೈ ಬ್ರ ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ವಿೋರತು ದೋವರು 19/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಮಮಕೆಲೋಂ ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ 59/3 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಶವರಾಜಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ದಲಡಡಶಟಿಿ 457 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ವಂಕಟರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಶಟಿಿ 417/2,434/2,434/7 ಕಸಬಾ

ನಾಗೋಂದರ ಯು ಪ್ರಮೋಶಾರ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜಚಾರ್ 29/5,29/6,29/7 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ರಂಗಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 335,340/1,339/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ರ ಎಸ್ ಶವಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ 491 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಕೆ ಎಮ್ ಪ್ಳನಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮರಿಸಾಾಮಿಗೌಂಡರ್
337/1,336/1,336/2,336/3,336/

4,337/4
ಚಂದಕವಾಡಿ



ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 98/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಭ್ುವನೆೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತಮಲ್ೂಪ್ಾ 47/ಪಿ3-ಪಿ3. ಚಂದಕವಾಡಿ

ಕರಗಮಾದಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಶಟಿಿ 64/1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ದಲಡಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಯಯ 430/ಪಿ-10 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ರವಿ ಬ್ರನ್ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಾ 140/1 ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಸದದಗೌಡ 18 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸದದಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಗೌರಪ್ಾ 4,5/2,6/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಲ್ಲೂೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 199/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ರಮೋಶ್ ಡಿ ವಿ ಬ್ರನ್ ವಿಜಯಪ್ಾ 323 ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ರಾಚಶಟಿಿ 303 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶೈಲ್ಜಾ ಕೆಲೋಂ ಚನುಬ್ಸವೋಗೌಡ 433/2 ಕಸಬಾ

ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಸೆಲೋಮಣ್ು ಎಸ್ 306/2 ಕಸಬಾ

ಇಬಾರಹಂ ಖಲಿೋಲ್ ಬ್ರನ್ ಅಬ್ುದಲ್ ಖಲಿೋಲ್ 96,96 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಕಾಳಪ್ಾ  ಬ್ರನ ಪ್ುಟಿಸದದಪ್ಾ 202/8,203/1,204/1 ಕಸಬಾ

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಶಂಕರಪ್ಾ 9/1ಬ್ರ,9/3 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕಪ್ಾನಂಜಪ್ಾ 119/ಪಿ3,ಪಿ4 ಕಸಬಾ

ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ರೆೋವಣ್ು 244,245/4 ಕಸಬಾ

ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸದದಶಟಿಿ 83 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಕರಿವರದೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದೋಗೌಡ 102/1,282/1, ಕಸಬಾ

ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮರಿಗೌಡುರ 52/1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಶವಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 99/1ಎ3,99/1ಬ್ರ2,112/1 ಕಸಬಾ

ನಾಗರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಈರಪ್ಾ 110/3 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಂಜುಂಡಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಲಿಂಗಪ್ಾ 173 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ 52/2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹದೋಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಾ 172 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ದೋವಪ್ಾ 16/3,288/2ಬ್ರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ವಸಂತಮಮ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು ಆರ್ ಎಸ್ 7/2,7/6 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಭಲೋಜರಾಜ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟೋಶಾರಯಯ 390/1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಾದೋಶ ಕೆ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜು 23/1ಎ ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಿಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕಾಳಪ್ಾ 99/4,99/5,113/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬಾಲ್ುಸಾಾಮಿ ಆರ್ ಬ್ರನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 117,118,119,124,125 ಕಸಬಾ

ಚನುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 116/1,116/2ಬ್ರ ಕಸಬಾ

ಗುರುಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವಣ್ು 97/1,97/2ಎ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಜಾನ್ ಕಿರಸೆಲಿೋಫರ್ ಡಿ ಬ್ರನ್ ದೋವದಾಸಪ್ಾ 109/ಪಿ14 ಹರದನಹಳ್ಳಿ



ಸಂತಲೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಸ ಬ್ರನ್ ಚಕಲಕಸಪ್ಾ 33/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಾಗಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಶಟಿಿ 70/1ಎ,71/1 ಕಸಬಾ

ಸಣ್ುಕಿಕಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಸಣ್ುಕಿಕಗೌಡ 28/1ಎ,29/2,32/2 ಕಸಬಾ

ರತುಮಮ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಹೆಚ್ ಪಿ 365,366/1,363/4 ಕಸಬಾ

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ನಿಂಗಪ್ಾ 322/2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಪ್ರಜಾಲ್ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ರಕಾಶ್ 26/3,115 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಶಟಿಿ 578/-ಪಿ1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಜಡೆಯಶಟಿಿ 11/4ಬ್ರ ಕಸಬಾ

ಶಾೋತ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ 174/ಎ-ಪಿ1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸದದಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಮುದದಶಟಿಿ 129 ಕಸಬಾ

ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಚಪ್ಾ 156/2ಎ ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 212/1 ಕಸಬಾ

ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ನ್ ಎಸ್ ಎ 16 ಚಂದಕವಾಡಿ

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಕೆ ಬ್ರನ್ ಕರುಪ್ಾಗೌಂಡರ್ 121,122 ಕಸಬಾ

ರಾಮಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಶಟಿಿ 23/3ಬ್ರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಕೆ ಎನ್ ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಾ 399 ಕಸಬಾ

ಬ್ಂಗಾರು ಸ ಬ್ರನ್ ಚೆನಿುಗಶಟಿಿ 846/1 ಕಸಬಾ

ಗುರುಸದದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ 511 ಕಸಬಾ

ಜಯಶೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವಣ್ು 37/2,38/2 ಕಸಬಾ

ಬ್ಸುಮರಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 96/1, ಕಸಬಾ

ಶವಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪ್ಾ 175/3 ಕಸಬಾ

ರಂಗಸಾಾಮಿಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ರಂಗಶಟಿಿ 247/1,252/1 ಕಸಬಾ

ನಿಜಗುಣ್ ಎ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜಸಾಬಮಿ ಎ ವಿ 145/1,2,146/1,2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ವಿಶಾಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 415 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವಣ್ು ಆರ್ ಎಲ್ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಪ್ಾ 4/2,5/6,5/7 ಕಸಬಾ

ಮಹೆೋಶಾರಿ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೋಂದರ ಆರ್ 206/2ಸ1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಸಂಪಿಗಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸದದಶಟಿಿ 62 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ 44/1ಎ ಕಸಬಾ

ಪ್ುಷ್ಾಲ್ತಾ ಪಿ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ಮಂಜುನಾಥ 267/1 ಕಸಬಾ

ವಾಜಿೋದ್ ಅಹಮದ್ ಬ್ರನ್ ಮಹಮಮದ್ ಇಬಾರಹಂ 353 ಚಂದಕವಾಡಿ

ರುದರೋಶ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಭ್ದರಪ್ಾ 95/2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸಪ್ಾ 38/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಂಜೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 20/3ಬ್ರ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಬ್ರ ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 21/2 ಕಸಬಾ



ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನುಬ್ಸಪ್ಾ 30/ಪಿ28 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಹಂತದೋವರು 182 ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಾಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಾಗಪ್ಾ 1/69-ಪಿ3,1-69ಡಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸದದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಸದದಶಟಿಿ 82/4ಬ್ರ,82/7 ಕಸಬಾ

ಮೊಹಮಮದ್ ಅಲಾುಫ್ ಬ್ರನ್ ನಲರ್ ಉಲ್ ಹಕ್ 12/1,2 ಕಸಬಾ

ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 20/3ಬ್ರ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹದೋವೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಸದದಗೌಡ 5 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿನಂಜೋಗೌಡ 56/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ವಸಂತ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಲಲೋಕೆೋಶ 200 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಪ್ುಟಿಲಿಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಪ್ಾ 16/1ಎ,1ಬ್ರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಂದಿೋಶ ಬ್ರನ್ ಚೆನುಬ್ಸಪ್ಾ 199,286/2,377 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸುರೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುರುಷಲೋತುಮ್ ಸ ಎಸ್ 275,276/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸಪ್ಾ 80/3,105,106,114/1,2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಲಿಂಗಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪ್ಾ 117/1ಎ,117/3ಎ117/4 ಕಸಬಾ

ಪ್ರಸಾದಪ್ಾ ಕೆ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ ಕೆ ಎಂ 119,123/1,124/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸದದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಶಟಿಿ 21/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶೋಖರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದ 290/3 ಕಸಬಾ

ವಿೋರತುಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ 329/2,330/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಯೋಗೋಶ್ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಣ್ು 87/4 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಕಪ್ಾಣ್ು 98 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಶವನಂಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ 43/2-ಪಿ1,43/1 ಕಸಬಾ

ಕೆ ಸುಮಿತಾರ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಶಟಿಿ 17 ಕಸಬಾ

ಶುಭಾ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ 247/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಮುದದಶಟಿಿ 322/1 ಕಸಬಾ

ಮಲಿೂಕಾ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ರಶವಪ್ಾ 220 ಕಸಬಾ

ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಸಾಾಮಿ
282/2,282/3,282/4,282/6ಬ್ರ,28

2/7ಬ್ರ,282/7ಸ,25/3,25/5
ಕಸಬಾ

ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಾಾಮಿ 855/1,2ಎ1,855/3 ಕಸಬಾ

ಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವನಂಜಪ್ಾ 211/1ಎ,ಬ್ರ,212/2ಬ್ರ,2ಬ್ರ2,212/2ಬ್ರ ಕಸಬಾ

ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಾ 211/1ಎ,1ಬ್ರ,212/2ಬ್ರ,2ಬ್ರ2,213/3 ಕಸಬಾ

ಗಿರಿಯಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕುನುಮಾದೋಗೌಡ 579/1ಎ ಚಂದಕವಾಡಿ

ರಾಮಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ನರಸಂಹಯಯ 110/2,112/2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ರಂಗರಾಮು ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಶಟಿಿ 582,61/2 ಕಸಬಾ

ಮಾಲ್ತ್ರ  ಕೆಲೋಂ ಶೋಖರ್ ಪಿ 186/1,186/3 ಕಸಬಾ

ಉಮೋಶ್ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 70/3 ಕಸಬಾ



ಪ್ುಟಿದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರ ಪಿ 31/9,33/4,105/1,105/2,106/5 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವಣ್ು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ 74/3 ಕಸಬಾ

ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 436 ಕಸಬಾ

ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಪ್ಾ 32/3 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶೋಖರ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 13/1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಕಾತ್ರಯಕ್ ಬ್ರ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶವಮಲ್ುೂ 58/3,59/4 ಕಸಬಾ

ಸೆಲೋಮಶೋಖರ್ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ 59/3 ಕಸಬಾ

ಶವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಪ್ಾ 138 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶಾಂತಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚನುಪ್ಾ 67 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಎ ಎಂ  ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 70/2,74/4 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರಾಮಶಟಿಿ 3/24/2ಎ2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಾ 188/2,190/2 ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 159 ಕಸಬಾ

ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ 49 ಕಸಬಾ

ಶಾಂತಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 84 ಕಸಬಾ

ಸುನಿೋಲ್ ಎ ಜ ಬ್ರನ್ ಜಗದಿೋಶ್ 123/1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಪ್ುಟಿಬ್ಸಪ್ಾ ಎಮ್ ಬ್ರನ್ ಮುದದಬ್ಸಪ್ಾ ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಾಗೋಂದರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಸದದಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದಶಟಿಿ ಕಸಬಾ

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಶವಣ್ು ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸದದಪ್ಾಾಜಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಶಟಿಿ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಸುಬ್ಬಣ್ು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಪ್ಾ ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸುಬ್ಬಪ್ಾ ಕಸಬಾ

ನಟರಾಜು ಬ್ರನ್ ಹೆಲನುಪ್ಾ 36/1 ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ಾವಯತಪ್ಾ 51/7 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 1/8,9 ಚಂದಕವಾಡಿ

ರಾಜೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಪ್ಾ 118,10/1ಎ,120/2 ಕಸಬಾ

ನಂಜಪ್ಾ ಎ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು ಎ ಎಂ 155/16 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಚಕಕಮಾದಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ದುಂಡುಶಟಿಿ 256 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಶವೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಈರೆೋಗೌಡ 106/1ಬ್ರ,107/1,109/2ಎ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವರುದರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಪ್ಾ 130/1ಎ,3/3,130/1ಬ್ರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 430/ಪಿ2,428/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಬ್ಸಪ್ಾ 99 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಗಂಗಾಧರ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಪ್ಾ



ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುರೆೋಶ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ದಲಡಡಯಯ ಬ್ರನ್ ದುಂಡಪ್ಾ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಗೌಡ ಬ್ರನ್ ವಿೋರೆಗೌಡ ಕಸಬಾ

ವನಜಾಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಕಕಮಾದಶಟಿಿ ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಾ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬಾಬ್ು ಎನ್  ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜು ಎಮ್ ಕಸಬಾ

ಮೊಹಮಮದ್ ಮಿೋರಾ ಕೆಲೋಂ ಅಬ್ುದಲ್ ಗಫಾರ್ ಚಂದಕವಾಡಿ

ರಾಚೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ರಾಚೆೋಗೌಡ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಕಾಳೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಸುಬ್ಬಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶರೋನಿವಾಸ ಕಸಬಾ

ಸದದಲಿಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು ಕಸಬಾ

ಲಿಂಗರಾಜೋ ಅರಸ್ ಬ್ರನ್ ದೋವರಾಜೋ ಅರಸ್ ಕಸಬಾ

ಮಲ್ಲೂೋಶ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಕುಳಿಪ್ಾ ಚಂದಕವಾಡಿ

ವೈ ಬ್ರ ಚನುಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಲಿಂಗಪ್ಾ 17/2ಬ್ರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸ ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಲಿಂಗಪ್ಾ 316/3,316/4 ಕಸಬಾ

ಕೆಲಂಗಾಳಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಟರಾಜು ಡಿ ಕಸಬಾ

ಅಬ್ುದಲ್ ವಾಜಿೋದ್ ಬ್ರನ್ ಅಬ್ುದಲ್ ಗಫಾರ್ 393/2,402/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 554/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ರಾಚಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಭ್ದರಪ್ಾ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವಶಂಕರಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಕಸಬಾ

ಶವನಾಕರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಕಸಬಾ

ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ತಮಮಯಯಪ್ಾ 5% ಕಸಬಾ

ಸ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಪ್ಾ ಕಸಬಾ

ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚನುಂಜಪ್ಾ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ರ ಕೆ ರೆೋವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಪ್ಾ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಪ್ರಕಾಶ ಬ್ರನ್ ದಲಡಡಮಾದಪ್ಾ 286 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಾಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚನುಬ್ಸಪ್ಾ 14/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಪ್ುಟಿಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 29/3ಎ,3ಎ2,3ಬ್ರ. ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶಂಕರಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಜಗುುಲಿಸದದಶಟಿಿ 439/14 ಕಸಬಾ



ಕರಿಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಹಳಿಮಾದಶಟಿಿ 71 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಣಿಕಂಠ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ 44 ಕಸಬಾ

ನಾಗರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮೋಗೌಡ 318/4,317/1ಬ್ರ,323/3 ಕಸಬಾ

ಉಮಾಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 66 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಾಗಭ್ಲಷ್ಣ್ ಆರಾಧಯ ಬ್ರನ್ ಸೆಲೋಮಾರಾಧಯ 226/2 ಕಸಬಾ

ಲಿಂಗಣ್ು ಬ್ರನ್ ಗುರುಸಾಾಮಪ್ಾ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಲಿಂಗಪ್ಾ 153/1,157 ಕಸಬಾ

ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಪ್ಾ 260/1 ಕಸಬಾ

ರಾಮಕೃಷ್ು ಬ್ರನ್ ಜಡೆಮಾರೆೋಗೌಡ 160 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಸೆೈಯದ್ ಇರ್ಾಯದ್ ಬ್ರನ್ ಸೆೈಯದ್ ಖಾಸೋಂ 4/2,3,4,,11/1ಎ,1ಬ್ರ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಚನುತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಣ್ು 193/3,4ಎ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಣ್ು ಆರ್ ವಿ 193/2,4ಬ್ರ ಚಂದಕವಾಡಿ

ರಾಜಶೋಖರ ಎ ಸ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಪ್ಾ 314/5,511/3,311/4 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಸುರೆೋಶ ಬ್ರ ಸ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಪ್ಾ 117/1 ಕಸಬಾ

ಕೆ ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಬ್ುದಿದ 63 ಹರವ
ಗೌಡಿಕೆ ಗುರುಸಾಾಮಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚನುಬ್ಸಪ್ಾ 518,426/6 ಹರವ

ನಾಗಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಶಟಿಿ 423/1 ಹರವ

ಜಮುನ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಪ್ಾ 88 ಹರವ

ಮಹೆೋಂದರ ಕೆ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಕೆ ಎಂ 35/2,35/3,35/4 ಹರವ
ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋವಪ್ಾ 209/3 ಹರವ

ಪ್ುಟಿಬ್ಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದೋಗೌಡ 105/1ಎ,1ಬ್ರ ಹರವ
ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ರಂಗಶಟಿಿ 13/1 ಹರವ

ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಾ 223/2ಬ್ರ ಹರವ
ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಗುರಲಿಂಗಪ್ಾ 593 ಹರವ
ರಘು ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶವಮಾದಪ್ಾ 61/2 ಹರವ
ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 58/3 ಹರವ

ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ 47/1 ಹರವ
ನಾಗರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಪಿ 114/1,101/1,103/2 ಹರವ

ಮಹದೋವಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಶಟಿಿ 75/2 ಹರವ
ಎಂ ಜಗದಿೋಶ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 241/4,241/5,156/2 ಹರವ
ಚನುಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ 207/5 ಹರವ

ಎಸ್ ಶವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ದೋವಿರಮಮ 435 ಹರವ
ಗುರುಪ್ಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಪ್ಾ 207/3,207/9 ಹರವ
ನಾಗಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ 455/1 ಹರವ

ಪಿ ಸತ್ರೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸುಬ್ಬಣ್ು 96/2 ಹರವ
ಮಧುಸಲದನ್ ಎಂ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಎಂ ಬ್ರ ಬ್ಸವರಾಜು 51 ಹರವ

ಮಾದಪ್ಾ ಹೆಚ್ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಬೆಲೋಗಪ್ಾ 164/1,164/1,288/2ಬ್ರ,288/4 ಹರವ
ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ 170/3 ಹರವ

ಸುರೆಶ್ ಎಂ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು ಎಂ ಎಸ್ 60/1 ಹರವ



ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 5/1,2 ಹರವ
ಗುರುಸದದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕಾಳಪ್ಾ 129/1

ರಾಜೋಂದರಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರನ್ ಸುಗುಣ್ಯಯ 197 ಹರವ

ಸೆಲೋಮಶೋಖರ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶವಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಯು ಎಂ 14/4 ಹರವ

ಜಗದಾಂಬ್ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡನಾಗಪ್ಾ 198/2 ಹರವ
ಜಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಗುರುಪ್ಾದಪ್ಾ 113/1 ಹರವ

ಚೆೋತನ್ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗಪ್ಾ 198 ಹರವ
ಕೆಂಪ್ಣ್ು ಬ್ರನ್ ದೋವಣ್ು 394/7,380/4 ಹರವ
ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಸದದಶಟಿಿ 84/1ಎ,86/1 ಹರವ

ಗಣೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ 170/1 ಹರವ
ಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಶವಮಲತ್ರಯ 42/1ಎ2,43/1ಬ್ರ,42/3 ಹರವ
ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಹಂತದೋವರು 61/1 ಹರವ
ಚಂದರಪ್ಾ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿನಂಜಪ್ಾ 215/2ಎ,215/1ಬ್ರ2,215/3ಬ್ರ2 ಹರವ

ಸದಾಶವಪ್ಾ ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಕುಮಾರಪ್ಾ ಚಾರ್ 207/2 ಹರವ
ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನುಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ 3/1. ಹರವ
ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಪಿ 404/2 ಹರವ
ಡಿ ಶವಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ದೋವಪ್ಾ 465 ಹರವ

ಸುಲ್ಲಲೋಚನ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಪ್ಾ 131/6,166/4,165/4,380/2 ಹರವ
ಸುಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಾ 223/1 ಹರವ
ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ 70 ಹರವ

ರಮೋಶ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಮಮ 57/2 ಹರವ
ನಾಗರಾಜು ಕೆ ಬ್ರನ್ ಕಲಸಪ್ಾ 375/3 ಹರವ

ಮಹೆೋಶ ಎಂ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 221/1ಎ,222/4 ಹರವ
ಉಪಿಾನಹಳ್ಳಿ ಮಾದೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 4/2ಎ ಹರವ

ನಂಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕಿಳಲಿೋಪ್ುರ 202/3 ಹರವ
ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನುಬ್ಸವಯಯ 30/2 ಹರವ
ಸದಶವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 178/4,166/1,170/1 ಹರವ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬೆಲೋಗನಂಜಪ್ಾ 92/3 ಹರವ
ಯು ಜಿ ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಾ 232 ಹರವ

ಸೆಲೋಮಶೋಖರ್ ಜಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಯಯ 244 ಹರವ
ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಪಿ 19,20/2,29/2 ಹರವ

ದೋಶಲಿಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 249/1,250/2 ಹರವ
ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚನುಪ್ಾ 18/4 ಹರವ

ಪ್ುಟಿಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ 123 ಹರವ
ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಕಕಮಾದಪ್ಾ 91/1 ಹರವ

ಎಂ ಶವನಂಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 18/5,18/6, ಹರವ
ಮಾದಲಾಂಬ್ರಕ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಬ್ಸಪ್ಾ 199/1 ಹರವ

ಆನಂದ್ ಎಂ ಎಲ್ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಪ್ಾ 16/1 ಹರವ

ಶಾಂತಮಲ್ಲೂೋಶ ಬ್ರನ್ ಶವನಂಜಪ್ಾ 46/1 ಹರವ
ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 479/2ಎ2 ಹರವ

ಕೆ ಎಲ್ ಮಧುಚಂದರ ಬ್ರನ್ ಬ್ರ ಎನ್ ಲಿಂಗಣ್ು 20 ಹರವ
ನಾಗಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಾ 411/2 ಹರವ

ಚಕಕಮಾದಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದಶಟಿಿ 101/2 ಹರವ



ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿನಂಜಪ್ಾ ಎಂ ಬ್ರ 134,155 ಹರವ
ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ ಎನ್ 69 ಹರವ
ನಂಜುಂಡಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವನಂಜಪ್ಾ 447/3 ಹರವ
ಸುಬ್ಬಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಾ 447/2 ಹರವ
ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸಪ್ಾ 479/2ಬ್ರ ಹರವ

ಎಂ ವಿ ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ವಿೋರತುಪ್ಾ 91 ಹರವ
ಲಿಂಗರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ 3 ಹರವ
ಸಣ್ುಮಾದಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ನಂಜಶಟಿಿ 25/1 ಹರವ

ಮಹದೋವ ಬ್ರನ್ ನಂಜಶಟಿಿ 25/1 ಹರವ
ಪ್ುಟಿಸುಬ್ಬಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸದದಲಿಂಗಪ್ಾ 112/1 ಹರವ

ಸೆಲೋಮಶೋಖರ್ ಕೆ ಜಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸಾಾಮಪ್ಾ 62/1,65/4,65/5 ಹರವ

ಪ್ುಟಿಸುಬ್ಬಣ್ು ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ ಹೆಚ್ ಎನ್ 102/3 ಹರವ

ಗುರುಕಾಂತ್ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರ 384/2 ಹರವ
ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಂಕಶಟಿಿ 73/2 ಹರವ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಎಂ ಸ 397/1,3 ಹರವ
ಮಲ್ಲೂೋಶ್ ಕೆ ಬ್ರನ್ ಕೆಲಂಗಾಳಪ್ಾ 579/2 ಹರವ

ಸುಲ್ಲಲೋಚನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದೋಗೌಡ 56/2,107/5 ಹರವ
ಜಗದಿೋಶ್ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗಪ್ಾ 112/2 ಹರವ

ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 41/1 ಹರವ
ಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 202/1 ಹರವ

ಜವನಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚನುಬ್ಸಪ್ಾ 135/1 ಹರವ
ಚನುಮಮಕೆಲೋಂ ಚನುಬ್ಸಪ್ಾ 15/2 ಹರವ

ಶವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸೆಲೋಮಪ್ಾ 23/1ಎ ಹರವ
ಸವಯಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜವನಪ್ಾ 240/3,247/4 ಹರವ

ಗುರುಸಾಾಮಪ್ಾ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಾ ಹರವ
ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಎಂ ಹೆಚ್ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಹರವ

ನಂದಿೋಶ್ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ ಹೆಚ್ ಸ 389/1 ಹರವ
ನಿಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 15/1 ಹರವ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ ಹರವ
ಜಯಪ್ದಾಮ ವಿ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ಸುರೆೋಶ ಎಂ ಎಸ್ ಹರವ

ಮಾದಪ್ಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪ್ಾ ಹರವ
ನಾಗೋಶ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ರಮಣಿಯನ್ 319/1,2,4.517/2,3 ಹರವ

ಸೆಲೋಮೋಶಾರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸೆಲೋಮಪ್ಾ 143/1,143/3 ಹರವ
ಗಂಗಾಧರ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಪ್ಾ

ನಾಗೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವೋಗೌಡ ಹರವ
ಉಮೋಶ್ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ ಹರವ
ರೆೋವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ 242,243,251/2 ಹರವ

ಪ್ರಕಾಶ್ ಯು ಜಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ ಯು ಎಂ 87/ಪಿ3 ಹರವ
ಸದದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ ಹರವ

ಮಹೆೋಶ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ ಹರವ
ಗುರುಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವಪ್ಾ ಹರವ

ಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ ಹರವ
ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಹರವ

ಪ್ುಟಿಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 92/1,2.91/2ಸ ಹರವ



ಟಿ ಎಂ ಮಹೆೋಂದರ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 529/4,235/2 ಹರವ
ನಾಗಣ್ು ಸ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ ಹರವ

ಪ್ುಟಿದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಂಕಟಶಟಿಿ ಹರವ
ರಾಜು ಎಸ್ ಜಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ ಹರವ

ವಿಶಾನಾಥ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 317/4 ಹರವ
ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ 3/41-ಪಿ3 ಹರವ

ಗುರುಸಾಾಮಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 58/1 ಹರವ
ಮಹೆೋಂದರ ಬ್ರನ್ ಕರಿಯಪ್ಾ 20,21 ಹರವ

ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಾ ಹರವ
ದಾರಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಹರವ
ಗುರುಸದದಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಕಾಳಶಟಿಿ ಹರವ

ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸಾಾಮಪ್ಾ 156/1ಎ ಹರವ
ಮೊಹಮಮದ್ ನಲರ್ ಅಹಮದ್ ಬ್ರನ್ ಮೊಹಮಮದ್ ಷ್ಫೋ 

ಅಹಮದ್
54,54/1 ಹರವ

ಡಿ ಶಾಂತಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ದೋವಪ್ಾ 466 ಹರವ
ನಟರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದಶಟಿಿ 166/2,227/2 ಹರವ
ಶಂಕರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 67 ಹರವ

ಮಹೆೋಶ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವರಾಜಪ್ಾ 96/1 ಹರವ
ಗುರಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 82/1 ಹರವ

ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 107/1,,107/3 ಹರವ
ನಾಗಮಣಿ ಎಮ್ ಕೆಲೋಂ ಸದದರಾಜು ಎಮ್ ಹರವ

ರಾಜೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಶವಣ್ು 7/4. ಹರವ
ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಕುಳಿಯಯ 584,586 ಹರವ

ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ದೋವರಗುಡಡಮಾದಯಯ 191/1,192/1,193 ಹರವ
ಚಂದರಯಯ ಬ್ರನ್ ಕುಮಾರಯಯ 118 ಹರವ
ದೋವರಾಜು ಕೆ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಯಯ 455 ಹರವ

ಮಲಿೂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಗಂಡಯಯ ಹರವ
ನಾಗರಾಜು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬ್ರನ್ ರಾಮಯಯ 266/3 ಹರವ
ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸದದಯಯ 231, 230/1 ಹರವ

ದಾಸಯಯ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಬ್ಸವಯಯ 178/1, 177/4 ಹರವ
ಗುರುಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಸದದಯಯ 139/2 ಹರವ

ಗುರುಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಮನಿಯಯಯ 214/6,213/3 ಹರವ
ಮಹೆೋಶ್ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜು 137/2 ಹರವ
ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 177/2,178/2 ಹರವ
ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 53/8 ಹರವ

ಕೃಷ್ುಯಯ ಬ್ರನ್ ನಂಜಯಯ 47 ಹರವ
ಪಿಣ್ುಮಾದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಯಯ 246/1 ಹರವ
ಮರಂಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗನಾಯಕ 64/5, 53/13, 308/2 ಹರವ

ಮಹೆೋಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶಂಭ್ನಾಯಕ 334/1J ಹರವ
ರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ 125 ಹರವ

ರಂಗನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಬೆಳಿನಾಯಕ 53/1 ಹರವ
ವಂಕಟನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸವನಾಯಕ ಹರವ

ಶಂಕರನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಗುಜಜನಾಯಕ 205/1 ಹರವ
ಶಂಭ್ುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸದದನಾಯಕ 334/3 ಹರವ



ರಾಜೋಶಾರಿ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ರವಿ 299/2,295/1 ಹರವ
ಚಕಕರಾಮನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವನಾಯಕ 97/2,95/3 ಹರವ
ಬ್ಂಗಾರನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸದದನಾಯಕ 83/1,83/2,83/3 ಹರವ
ನಂಜನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಾದನಾಯಕ 52/5,52/3 ಹರವ
ಅಂಕನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಬೆಳಿನಾಯಕ ಹರವ

ಮಹದೋವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಗುಜಜನಾಯಕ 233/2 ಹರವ
ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಜಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸದದಪ್ಾ ಎಂ 29/5ಬ್ರ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಎಂ ಚನ್ ಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 37/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ವಿಶಾನಾಥ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಪ್ಾ 13/ಪಿ1,15/2,3,4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮರಿಸಾಾಮಿಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಪ್ಚೆಚೋಗೌಡ 42/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಹೆೋಮಾವತ್ರ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು 27 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ನಾಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಂಜದೋವರು 67/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಅನಂತ್ ಕಾತ್ರಯಕ್ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸದದವಿೋರೆಗೌಡ ಆರ್ ಎಂ 454/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಪ್ರದಿೋಪ್ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ 268/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಭಾಗಯರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಾದೋವಪ್ಾ 336/1,2,4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಮಾದೋಗೌಡ 413/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಪೆರೆಯಸಾಾಮಿಗೌಂಡರ್ 82/1ಎ,82/1ಬ್ರ,83/5 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರಾಜಶೋಖರ್ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 68/5,6,7,8,9.72/2ಎ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರುದರಪ್ಾ 224/2,227/2ಎ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಬ್ಸವಶಟಿಿ 103/1,104/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ವಿಜೋತ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಶಲೋಭ್  ಪ್ರಶವಮಲತ್ರಯ 13 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚೆನುಬ್ಸವಣ್ು 248/ಪಿ3,249/2ಬ್ರ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಪ್ಾ ಎಂ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸುಬ್ಬದೋವರು 28/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಶವಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು 308 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ರಾಜಣ್ು ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿೋಗೌಡ 58/2,111/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಪ್ೂಣಿಯಮಾ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಹೆಚ್ ಎಂ 151/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 2/1ಎ2,1ಎ3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್ ಸ ಬ್ರನ್ ಚಕಕರಂಗೋಗೌಡ 56/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದೋಗೌಡ 110/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿಗೌಡ ಬ್ರನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 167/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮನು ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ 19/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಶವರಾತರಪ್ಾ 139/3ಎ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಷ್ರಿೋಫ್ ಬ್ರನ್ ರಸಲಲ್ ಸಾಬ್ 139/3ಬ್ರ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚನುಂಜಪ್ಾ 13/1,2. ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 251,205/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ದೋವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಶವಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ 251 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರೆೋಣ್ುಕ ಬ್ರ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತರಾಜು 22/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರನ್ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಎ 18/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ವಸಂತ ಕೆಲೋಂ ಯೋಗೋಶ ಹೆಚ್ ಎಂ 318 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಪೆರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ 85/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರ ಜಿ 505/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ ಜಿ 267/2,3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಪ್ಾ 449/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಂಗಾಳಪ್ಾ 58/1,59/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ



ಬ್ಸವಣ್ು ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 123/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ರವಿ ಎ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಟರಾಜು ಎ ಎಸ್ 78/1,85,88/1ಎ,87/5,44/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರಾಮಚಂದರರಾವ್ ಬ್ರನ್ ಶರನಿವಾಸ ರಾವ್ 297/2,275/5,303/5 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣ್ು 49/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕೆಲಂಡೆೋಗೌಡ 54/6 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಂಜು ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವೋಗೌಡ 103/1,4,5,7. ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ನಟರಾಜು ಎ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸದದಲಿಂಗಪ್ಾ 82/2,3,4,5,7. ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ವಿೋರಣ್ು ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಪ್ಾ 13 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ 54/6 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರಂಗಸಾಾಮಿಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿಗೌಡ 26/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ರಾಜೋಶಾರಿ ಕೆ ಆರ್ ಬ್ರನ್ ನಟರಾಜು ಎ ಎಸ್ 23/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಪ್ುಟಿಮಾದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ರ ಬ್ಸವೋಗೌಡ 92/2,97/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ರಾಜು ಬ್ರನ್ ತಲೋಟದಯಯ 145/12 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಕೆ ಎಂ ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 233/1,2,,235/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವು ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 37/1ಎ1,37/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ನಟರಾಜು ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸದಲದರಪ್ಾ 11/4,3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಾದಯಯ ಬ್ರನ್ ಮರಯಯ 217/1,217/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಶವಯಯ ಬ್ರನ್ ಗಂಗಯಯ 44/5,115/2,115/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಯಯ 12/7. ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಪ್ುಟಿಯಯ 54/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಸದದರಾಮಯಯ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮಲ್ೂಯಯ 252 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಈರಯಯ 17/5 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ನಾರಾಯಣ್ನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿರಂಗನಾಯಕ 36/3ಎ,3ಬ್ರ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮರಿನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ನಂಜನಾಯಕ 384/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ನಾಗರಾಜು ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವನಾಯಕ 420/3, 424/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚನುಂಕನಾಯಕ 51/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರಂಗಸಾಾಮಿನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಹನುಮನಾಯಕ 125,122 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಕೃಷ್ುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಾದನಾಯಕ 172/1,174/1,174/4,6/7 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಾದೋಶನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಚಾಮುಂಡನಾಯಕ 115/2,115/3ಬ್ರ,115/3ಎ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಚಂದುರ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟರಂಗನಾಯಕ 413/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಲಿಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಾರಯಯ ಕಸಬಾ
ಸುಬ್ಬಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಚಂದಕವಾಡಿ
ಚನುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 84/3,169/ಎ4 ಚಂದಕವಾಡಿ
ವರದರಾಜು ಬ್ರನ್ ವರದಶಟಿಿ 113/8 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಆರ್ ಕೃಷ್ು ಬ್ರನ್ ರಾಚಯಯ 198,199 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಉಮಾಪ್ತ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 129/6,129/8,129/16 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಪ್ೃಥಾಕುಮಾರ್ ಎ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶವಕುಮಾರ 82/1 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಪ್ರಮೋಶಾರ ಬ್ರನ್ ಶಂಕರಪ್ಾ 67 ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯ 167/12ಎ ಚಂದಕವಾಡಿ
ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕುಳಿಪ್ಾ 63 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಶಲ್ಾ ಕೆಲೋಂ ರವಿಕುಮಾರ್ 336/4,336/5 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹೆೋಶ ಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದನಾಯಕ 565/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಹೆಚ್ ಎಂ 142 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಯಯ 41/2,87/4,88/3 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಚಕಕಮಹದೋವ ಬ್ರನ್ ಮಾರಶಟಿಿ 115/3 ಚಂದಕವಾಡಿ



ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಮನಿಯಯಯ 3/19ಪಿ1,3/10ಪಿ2 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 9 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಾರಯಯ 31/1 ಕಸಬಾ
ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ವಿ ಸ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಪ್ಾ 198/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸದದಮಾದೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ದುಂಡೆಗೌಡ 666 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಹುಚಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಕಕಮಾದಯಯ 35/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಬ್ಳೆಿೋಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 270 ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಾಗೋಂದರ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಾ 158/2 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಶವರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಾಚಯಯ 337 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಸದದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಶಟಿಿ 354/1,353/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ನಾಗೋಂದರ ಬ್ರನ್ ನಾಗಣ್ು 44/3,2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಶವಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 151/1 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಬ್ಸವರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 3/1. ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಪ್ುಟಿನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಸದದಯಯ 82 ಕಸಬಾ
ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವಣ್ು 17 ಚಂದಕವಾಡಿ

ವಾಯಿೋದ್ ಖಾನ್ ಬ್ರನ್ ಸತಾುರ್ ಸಾಹೋಬ್ 15 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ವಿೋರಪ್ಾ 41 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಚನುಂಜಯಯ ಬ್ರನ್ ಕರಿಮಾದಯಯ 281 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಉಮೋಶ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 68/1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಾಗರಾಜು ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ 43 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಅಂಕಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 71 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ರ ಚನುಬ್ಸವಯಯ ಬ್ರನ್ ಮೊಳೆಿಬ್ಸವಯಯ 3/1-ಪಿ11 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಯಯ 3/75-ಪಿ4 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ 3/ಪಿ-10 ಚಂದಕವಾಡಿ

ರಂಗಯಯ ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯ 3/133,210 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯ 209 ಚಂದಕವಾಡಿ
ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರನ್ ಮಾರಯಯ 29 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಲಾೂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಮಮ 118 ಚಂದಕವಾಡಿ
ರಂಗದಾಸ ಬ್ರನ್ ನಂಜಯಯ 3/37-ಪಿ5,3/75-ಪಿ1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಕೃಷ್ುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮುನಿಯನಾಯಕ 47 ಚಂದಕವಾಡಿ
ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ 64/6,54/4ಎ2,54/3 ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಯಯ 589/2 ಕಸಬಾ
ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿಮಲ್ೂಮಮ 38/2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ವಿೋರಭ್ದರಪ್ಾ 30 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 324/1 ಕಸಬಾ

ಚೆನುಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಕುಮಾರ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿನಂಜಯಯ ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವೋಗೌಡ ಎಂ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ನಂಜೋಗೌಡ ಕಸಬಾ
ರಾಜಶೋಖರ ಬ್ರನ್ ಶವನಂಜಪ್ಾ 94 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಚಕಕರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಶಟಿಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಚಕಕಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಣ್ು ಕಸಬಾ

ಸುರೆೋಶ್ ಬ್ರ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶವನಂಜಪ್ಾ 297,29,8/1 ಕಸಬಾ
ಶವನಾಕರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಲ್ೂಪ್ಾ 4/1ಎ,1ಬ್ರ,3/2 ಕಸಬಾ
ಸುಶೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೆಳಿನಾಯಕ 22 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲಂಗಯಯ 446 ಕಸಬಾ



ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ು 122/1,2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಪ್ಾ 183/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮುತುುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟಸಾಾಮಿಗೌಂಡರ್ 123 ಕಸಬಾ
ಶವಕುಮಾರ್ ಜ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಾ 126/1,214/1 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಶರೋ ವಿಘ್ುೋಶಾರ ತಲೋಟದ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮೊಹಮಮದ್ ಮುದಾಸೋರ್ ಬ್ರನ್ ಮುಕಾುರ್ ಷ್ರಿೋಫ್ 39/1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಚಂದಕವಾಡಿ
ಹಜಾರ್ ಹಸೋನ್ ಬ್ರನ್ ಮುಕಾುರ್ ಷ್ರಿೋಫ್ 26 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಎನ್ ಎಮ್ ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ಟೋಲ್ ಮಾದೋಗೌಡ 8/4. ಚಂದಕವಾಡಿ

ಎ ವಿ ನಾಗರಾಜಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಭ್ದರಸಾಾಮಿ 70/2 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಸ ಕೆ ಇಬಾರಹಂ ಖಲಿೋಲ್ ಬ್ರನ್ ಅಬ್ುದಲ್ ಖಲಿೋಲ್ 96 ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವನಾಯಕ 96/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಕೃಷ್ುಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಈರಶಟಿಿ 17 ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಾಗೋಂದರ ವೈ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ 126/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ದಲಡಡಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ 430/ಪಿ-11 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಕಾಳ್ಳಯಪ್ಾನ್ ಬ್ರನ್ ಅಮಾಸೆ ಗೌಂಡರ್ 214 ಚಂದಕವಾಡಿ
ವರದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಶವಣ್ುಶಟಿಿ 275/4,3,280/2,275/7 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವಣ್ು ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿನಂಜೋಗೌಡ 56/1,18 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಬ್ಸವಣ್ು ಪಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 51 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸದದದೋವರು 214/4 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 326/1,3 ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಟೋಶ್ ಎ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶಾಂತಮಲ್ೂಪ್ಾ 159,163/1ಬ್ರ,164/1,2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಸ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಯಯ 589/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಪ್ುಟಿನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ದುಂಡುಮಾದಯಯ 167/4ಪಿ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಚನುಕೆೋಶವಮಲತ್ರಯ ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 104/2,56/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಬ್ಸವಣ್ು ಸ ಬ್ರನ್ ಹುಚಚಮಮ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 210/1 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಮುನಿಯನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮುತುುನಾಯಕ 133 ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಾಗನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಬೆಳಿನಾಯಕ 538 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಶವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಾದನಾಯಕ 147,149,152 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಬಾಸುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮುತುುನಾಯಕ 127 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶಾಕಯನಾಯಕ 523 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಪ್ರಶುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಬೆಲೋದಯನಾಯಕ 144 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಗುರುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಶಾಕರನಾಯಕ 157/ಪಿ1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಜಡೆಮಾದಯಯ 116/9 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಲಿಂಗೋಶ್ ನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ವಾಳಯನಾಯಕ 200/550 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಶವರಾಮು ಬ್ರನ್ ರಾಚಯಯ 202/7 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 3/36-ಪಿ6 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಶವರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಾಚಯಯ 377 ಚಂದಕವಾಡಿ

ತಮಮಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 85 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಸರೆಲೋಜಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು ನಾಯಕ 538 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಜು 133/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಪ್ರಕಾಶ ನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ದೋವುನಾಯಕ 118 ಚಂದಕವಾಡಿ



ಪ್ರವಿೋಣ್ ನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 267/269 ಚಂದಕವಾಡಿ
ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುದದಯಯ 271 ಚಂದಕವಾಡಿ

ರೆೋವುಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಮೊಳೆಿಸದದಯಯ 3/70ಪಿ-ಎಸ್ ಚಂದಕವಾಡಿ
ಚಂದರಶೋಖರಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಯಯ 208/3 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಾದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಕಕಮಾದಯಯ 460 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಮಾದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಯಯ 445 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯ 3/7ಎ-ಪಿ3,3/72-ಪಿ2 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಪ್ುಟಿಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವಯಯ 3/67-ಪಿ3 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಮಲ್ೂಯಯ ಬ್ರನ್ ಮರಯಯ 240 ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಾಗರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಂಗಾರು 116/11ಬ್ರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಪ್ುಟಿಬ್ಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನುಯಯ 594/1,619 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ತುಳಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಮಾಸೆಮಾದಯಯ 390 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ 244 ಕಸಬಾ
ಪ್ುಟಿರಾಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ 333/2,94/2 ಕಸಬಾ

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಯಯ 589/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಯಯ 48/1ಬ್ರ,48/2 ಕಸಬಾ
ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ 24 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಕಾಥವರಾಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ ಪಿ 3/1-ಪಿ10 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವಲಿಂಗಮಲತ್ರಯ ಎಲ್ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಯಯ 81 ಕಸಬಾ
ಶವಕುಮಾರ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಲಿಂಗಯಯ 116/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಲಿಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚೆಲ್ುವಯಯ 56/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಚಕಕರಂಗಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 207 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಚನುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಯಯ 369/3 ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಯಯ 323 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಚನುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಯಯ 369/3 ಕಸಬಾ

ನಾಗರತು ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಮೋಶಾರ 416/3 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕರಿಯಯಯ 591 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಲಿಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚೆಲ್ುವಯಯ 56/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಮನಿಯಯಯ 4 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹಾಲಿಂಗು ಬ್ರನ್ ರಾಚಯಯ 87/1,87/2 ಕಸಬಾ
ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುದದಯಯ 271 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ರುದರಯಯ 167/ಪಿ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಹನುಮಂತಯಯ ಬ್ರನ್ ಚಲ್ುವಾದಿ ನಂಜಯಯ 382/2 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಬ್ಸವಯಯ ಬ್ರನ್ ನಂಜಯಯ 222 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಶಂಕರಲಿಂಗಯಯ 167/53 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 71,79 ಚಂದಕವಾಡಿ

ರುಕಿಮಣಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸಕುರನಾಯಕ 50 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಸರಸಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವನಾಯಕ 162 ಚಂದಕವಾಡಿ

ದುಂಡಯಯ ಬ್ರನ್ ನರಸಂಹಯಯ 167 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಈಶಾರ ಬ್ರನ್ ಅಮಾಸೆಮಾದಯಯ 299 ಚಂದಕವಾಡಿ

ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವಣ್ು 184/52ಪಿ ಚಂದಕವಾಡಿ
ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಚನುಯಯ 3/2,3/3-ಪಿ2,3/84-ಪಿ2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಾಮಯಯ 167/14 ಚಂದಕವಾಡಿ
ತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಯಯ ಕಸಬಾ
ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಅಂಕಯಯ ಹರದನಹಳ್ಳಿ



ಕಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಯಯ ಕಸಬಾ
ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿರಂಗಯಯ ಚಂದಕವಾಡಿ
ಚಂದರಶೋಖರ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ ಕಸಬಾ

ಶಂಭ್ುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ನಿಂಗನಾಯಕ 84/1ಎ,1ಬ್ರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಮಮ 38 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಾದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವನಾಯಕ ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಮಹೆೋಂದರ ಆರ್ ಬ್ರನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿನಾಯಕ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಪ್ದಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣ್ುನಾಯಕ ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಶವಲಿಂಗನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವನಾಯಕ ಕಸಬಾ
ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವನಾಯಕ 356/1,2,3 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹೆೋಶ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಂಗಾರು 369/1,2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಭ್ರತ್ ರಾಜ್ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 481/2 ಕಸಬಾ

ಭರತ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ 481/2 ಕಸಬಾ
ಎಂ ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮುದದಪ್ಾ 229,77 ಹರವ

ಮಹದೋವೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 205/1,208/2 ಹರವ
ಪ್ರಸಾದ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ ಉರುಫ್ ಅಪ್ಾಣ್ು 54/3 ಹರವ

ಬ್ಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ವರದನಾಯಕ 71/3 ಹರವ
ಮಹದೋವ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 440/2,439/1 ಹರವ

ರಾಮಣ್ು ಬ್ರನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ 207/1 ಹರವ
ಜಗದಿೋಶ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 302/2 ಹರವ

ಪ್ರಶವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ರಾಮಪ್ಾ 62/3 ಹರವ
ಗುರುಸಾಾಮಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ 223 ಹರವ
ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಾ 89/2ಬ್ರ ಹರವ
ಶವನಂಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ 24/2 ಹರವ
ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಗುರಪ್ಾ 12/1. ಹರವ

ಜಗದಿೋಶ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 302/3 ಹರವ
ನವಿೋನ ಎಂ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 144/2 ಹರವ

ಮಾದಪ್ಾ ಯು ಜಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಾ 23/2 ಹರವ
ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 142/1 ಹರವ

ಪ್ರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜು 143/3 ಹರವ
ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸಾಾಮಪ್ಾ 141 ಹರವ
ಸುವಣ್ಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಪ್ಾ ಯು ಜಿ 136/3 ಹರವ

ಗುರುಸಾಾಮಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 140/2 ಹರವ
ಶಾಂತಮಲ್ಲೂೋಶ ಬ್ರನ್ ಶವನಂಜಪ್ಾ 46/1 ಹರವ

ಶವಯಯ ಬ್ರನ್ ಚಕಕದುಂಡಯಯ 143 ಹರವ
ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಾಚನಾಯಕ 72/1 ಹರವ
ಕೆಂಪ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವನಾಯಕ 276/2 ಹರವ
ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಬ್ರನ್ ತಂಕಯಯ 52 ಹರವ

ಸೆಲೋಮಲಿಂಗಪ್ಾ ಕೆ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸದದಮಲ್ೂಪ್ಾ 434/3,485/2,478/3 ಹರವ
ಮಹೆೋಂದರ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಬ್ಸಪ್ಾ 109/2,109/5ಸ,109/3 ಹರವ
ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 25 ಹರವ

ಮಹದೋವೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 205/1,208/2 ಹರವ
ಶವಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಮಲ್ೂಯಯ ಹರವ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ ಹರವ
ಚೆನುಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 2/2. ಹರವ



ನಾರಾಯಣ್ನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಹುಚಚನಾಯಕ 270/2 ಹರವ
ಚೆಲ್ುವಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಾಸನಾಯಕ 70/2 ಹರವ
ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 233,222/2 ಹರವ
ಮಹೆೋಶ ಜಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ 65/2 ಹರವ

ಬಾಲ್ಚಂದರಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 240/1,229/9 ಹರವ
ಶಾಂತಮಲ್ಲೂೋಶ ಬ್ರನ್ ಶವನಂಜಪ್ಾ 46/1 ಹರವ
ಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಕುಂಟನಮಾದಯಯ 53/1 ಹರವ
ಶಂಭ್ುಲಿಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವಬ್ಸಪ್ಾ 32 ಹರವ
ಬ್ಸವಣ್ು ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ ಎ 141/1,398/2 ಹರವ

ಆರ್ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಾ 199/1 ಹರವ
ನಂಜುಂಡನಾಯಕ ಟಿ ಆರ್ ಬ್ರನ್ ರಾಮಚಂದರನಾಯಕ 106/1,104,105 ಹರವ

ಶರೋಕಂಠಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಮರಮಮ 445/1,2ಎ1,2ಎ2,2ಬ್ರ ಹರವ
ಶವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಯಯ ಹರವ

ಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಕುಂಟನಮಾದಯಯ 53/1 ಹರವ
ಬ್ಸವರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 301/3,2ಎ,2ಬ್ರ,1ಎ ಹರವ

ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ದೋವರಗುಡಡಯಯ 191/1,192/1,193 ಹರವ
ಶರೋನಿಧಿಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 3/19-ಪಿ1,3/16-ಪಿ2 ಹರವ
ಬ್ಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರನಾಯಕ 71/3 ಹರವ
ಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದನಾಯಕ ಹರವ

ಅನುಪ್ೂಣ್ಯಸಾಾಮಿ ಕೆಲೋಂ ಚನುವಿೋರಯಯ 25/7 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವೋಗೌಡ 328/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಹೆಚ್ ವಿ ಚಂದುರ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟರಂಗನಾಯಕ 412/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 28 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಪ್ರಸಾದ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜು ಹೆಚ್ 
ಎಂ

98 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರಾಜು ಕೆ ಸ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸಪ್ಾ 101/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚನುಬ್ಸವಯಯ 392/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಶವನಂಜಪ್ಾ 386 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಶಶಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಪ್ಾ 15/1ಬ್ರ,1ಎ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ದೋವಿರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವಣ್ು 656/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಅನುಪ್ೂಣ್ಯಸಾಾಮಿ ಕೆಲೋಂ ಚನುವಿೋರಯಯ 15/1ಎ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಶೋಖರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ 288/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿೋಗೌಡ 476/2,419/3ಎ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಶಶಕಲಾ ವಿ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ 422/4,422/1,1ಎ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜು 100/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯ 97/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹೆೋಶ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವರಾಜಪ್ಾ 29/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಚನುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ 295/3,295/4,296/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಪ್ುಟಿರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿನಂಜಶಟಿ 836/1ಬ್ರ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಪ್ುಟಿಮಾದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಕಕರಂಗಶಟಿಿ 752/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕಮಮಣಿರಂಗಯಯ 211/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಶವಶಂಕರ ಕೆ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮರಿಸಾಾಮಿ ಎಂ ಎಸ್ 27/2,27/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಶಾಂತರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದರಾಜು ಉರುಫ್ ಮಲ್ೂಯಯ 535 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಾದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಜವರನಾಯಕ 500/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಕೆ ಎಂ ವಿೋರತುಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ 134 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ



ಸುಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಎಂ ವಿೋರಪ್ಾ 101/2,101/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ವಿೋರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮರರಿಸಾಾಮಪ್ಾ 23/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಚಕಕಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ 227/1,228/1,2229/6 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 430/3,429/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದನಾಯಕ 498/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಶವಕುಮಾರ ಬ್ರನ್ ಶವಲಿಂಗಪ್ಾ 236,240/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ನಾಗೋಂದರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವೋಗೌಡ 145/7,145/5 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಬ್ಸವಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 300/2,303/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಬ್ಸವಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 54/8 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಹಂತದೋವರು 21/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಶಂಕರ್ ಎಂ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸುಬ್ಬಪ್ಾ 22 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ನಾಗರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ದೋವಪ್ಾ 65 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಜಯರಾಮಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಶಟಿಿ 449/3,4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಪ್ುಟಿಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮರಿಸಾಾಮಪ್ಾ 100/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಪಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ 31 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಜ ಸ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚನುಬ್ಸಪ್ಾ 335 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಶಟಿಿ 628/2,630/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ 80 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಡಿ ಸ ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚನುಸಾಾಮಿ 79/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಶವನಾಗಪ್ಾ ಕೆ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 16,267/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಕೆಲಟಲಿರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸದಲದರಪ್ಾ 91 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ದಾಸ 54/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಭ್ಟಿರಾಜು ಬ್ರನ್ ಬೆಲೋಗಯಯ 549/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚಕಕನಂಜಯಯ 82/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಶವಯಯ ಬ್ರನ್ ಗಂಗಯಯ 115/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ದಲಡಡತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಯಯ 39/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಯಯ 421/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯ 537/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಶವಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗಯಯ 40/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಧನಂಜಯ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 135/2,1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಚನುಬ್ಸವಯಯ ಡಿ ಬ್ರನ್ ದಲಡಡಕೆಂಚಯಯ 116/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಚನುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಸದದಯಯ 148 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ರಂಗಸಾಾಮಿ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 133 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಸಣ್ುಯಯ 226,49/3,134/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಯಯ 84/1,3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಗುರುಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದಲದರಯಯ 125/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಪ್ುಟಿಯಯ 69/3ಎ,3ಬ್ರ,72/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರುದರ ಬ್ರನ್ ನಿಂಗಯಯ 127/3,369 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಬ್ರನ್ ನಂಜಯಯ 350/1,390/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಯಯ 187/3,187/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರಂಗಯಯ ಬ್ರನ್ ನಂಜಯಯ 10.03.1974 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಯಯ 525/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಾದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಿಣ್ುನಾಯಕ 185/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವನಾಯಕ 74/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು ಹೆಚ್ ಎಮ್ 96/7 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ



ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚನುನಾಯಕ 98/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ನಂಜನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ನಂಜನಾಯಕ 12/1. ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಸದದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಶವನಾಯಕ 45/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಾದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ 144/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಗಣೆೋಶನ್ ಎಂ ಕೆ ಬ್ರನ್ ಕೃಷ್ು 300 ಕಸಬಾ

ಶಾಂತಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಲ್ೂಪ್ಾ 83,84 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವಪ್ರಸನು ಬ್ರನ್ ಶಾಂತಮಲ್ೂಪ್ಾ ಎ ಪಿ 165, 158/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ವಿ ಸ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಪ್ಾ 110/3, 111/1, 109/1, 109/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಟೋಶ್ ಎ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶಾಂತಮಲ್ೂಪ್ಾ ಪಿ
164/1, 159/1, 164/1ಬ್ರ, 

163/2
ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ವರದರಾಜು ಬ್ರನ್ ವರದಶಟಿಿ 8/1ಎ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಚಕಕರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಶಟಿಿ 12/2ಸ, 12/2ಡಿ, 29/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಣಿಯಯಯ 319/-ಪಿ1,ಪಿ2 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಜಡೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವೋಗೌಡ 9/7,37/1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಾಗರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸದದವಿೋರಪ್ಾ 152/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ರಾಜೋಂದರಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 147/3 ಕಸಬಾ

ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವನಾಯಕ 96/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಅಂಕಯಯ 324/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದೋಶ 26/7 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸೆಲೋಮನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಾದನಾಯಕ 75/2ಎ1ಎ2,2ಎ1ಎ1,2ಎ ಚಂದಕವಾಡಿ

ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುದದಯಯ 271 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಾಗಪ್ಾ 72/3 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಕುಂಟನಮಾದಯಯ 53/1
ಹರವ

ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ 157/1
ಹರವ

ಶರೋ ಕಂಠಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಮರಮಮ 402/3,403/2
ಹರವ



ಮಲ್ಲೂೋಶ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 179/2,178/3
ಹರವ

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವನಾಯಕ 227/2
ಹರವ

ರಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ 227/1
ಹರವ

ಪ್ುಟಿ ಅರಸ್ 210/2
ಹರವ

ಕೆ ಸ ರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸಪ್ಾ 300 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಕೆ ಎಂ ರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಾರಪ್ಾ 83,84 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಆರ್ ಜಿ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಗುರುಬ್ಸಪ್ಾ 165, 158/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜು 100/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕರಿಯಯಯ 591 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಯಯ 589/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕರಿಯಯಯ 591 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಯಯ 589/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಾಗರತು ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಮೋಶಾರ 416/3 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 56/1, 104/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹೆೋಶ್ ಸ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವ 27/4, 27/10 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಎಂ ಸ ರಾಜಣ್ು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬೆಲೋಗಯಯ 422 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಹುಚಚಮಮ 42/1ಎ,1ಬ್ರ ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಕುಂಟನಮಾದಯಯ 53/1
ಹರವ

ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ 157/1
ಹರವ

ಶರೋ ಕಂಠಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಮರಮಮ 402/3,403/2
ಹರವ

ಮಲ್ಲೂೋಶ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 179/2,178/3
ಹರವ

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವನಾಯಕ 227/2
ಹರವ



ರಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ 227/1
ಹರವ

ಪ್ುಟಿ ಅರಸ್ 210/2
ಹರವ

ಕೆ ಸ ರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸಪ್ಾ 300 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಕೆ ಎಂ ರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಾರಪ್ಾ 83,84 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಆರ್ ಜಿ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಗುರುಬ್ಸಪ್ಾ 165, 158/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜು 100/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ನಾಗರತು ಕೆಲೋಂ ದಲರೆಸಾಾಮಿ 161/13ಎ ಚಂದಕವಾಡಿ
ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸುಬ್ಬಪ್ಾ 118/2 ಹರವ

ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ು ಪಿ 90/2ಎ, 90/2ಬ್ರ, 91/1 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಜಯಶಂಕರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವರಾಜಪ್ಾ 202/2, 173/1 ಕಸಬಾ

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಯಯ 589/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ಶವನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವಪ್ಾ 69/2ಬ್ರ ಚಂದಕವಾಡಿ
ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ು 1/4,1/2,1/1 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಸಾಕಮಣಿ ಎಂ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು ಕಸಬಾ
ಜಲಯೋತ್ರ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಶವಮಲತ್ರಯ ಕಸಬಾ
ಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಕುಂಟನಮಾದಯಯ 53/1 ಹರವ

ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ 157/1 ಹರವ
ಶರೋ ಕಂಠಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಮರಮಮ 402/3,403/2 ಹರವ

ಮಲ್ಲೂೋಶ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 179/2,178/3 ಹರವ
ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವನಾಯಕ 227/2 ಹರವ

ರಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ 227/1 ಹರವ
ಪ್ುಟಿ ಅರಸ್ 210/2 ಹರವ

ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಪ್ಾ 77/5 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮರಿಮಲ್ೂಪ್ಾ 62/1, 62/2, 62/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಬ್ದುರನಿುಸಾ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಫ ಉಲಾೂ ಖಾನ್ 157 ಚಂದಕವಾಡಿ

ಚಂದರಶೋಖರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 152/1 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವಯಯ 152/2 ಚಂದಕವಾಡಿ
ಸದದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಶಟಿಿ 435/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ವಂಕಟನಾಗಪ್ಾಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟರತುಮ್ ಶಟಿಿ ಹರದನಹಳ್ಳಿ
ನಾಗೋಂದರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾದೋವರು ಚಂದಕವಾಡಿ
ಪ್ರಶವಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ ಚಂದಕವಾಡಿ
ನಾಗೋಂದರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾದೋವರು ಚಂದಕವಾಡಿ

ರಾಜೋಂದರ ಸ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮುದದಶಟಿಿ ಚಂದಕವಾಡಿ
ಅಶಾನ್ ಆರ್ ಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ರಾಜೋಂದರ ಸ ಎಂ ಚಂದಕವಾಡಿ

ರಾಜೋಂದರ ಸ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮುದದಶಟಿಿ ಚಂದಕವಾಡಿ
ಅಶಾನ್ ಆರ್ ಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ರಾಜೋಂದರ ಸ ಎಂ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಸುಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ
ಮಂಜುಳ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಲಲೋಕೆೋಶ 48/1 ಹರವ

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 54/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ



ಪ್ುಟಿದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಯಯ 63/7 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಉರ್ಾ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಕಿರಣ್ ಡಿ 21/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರುದರೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 16/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಚನುಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 19/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಸದದಲಿಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರಾಜಶೋಖರಪ್ಾ 115/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ 179/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ರುದರೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 54/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ದಲರೆಸಾಾಮಿ 16/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರವಿಶಂಕರ್ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸುಬ್ಬಪ್ಾ 9/3. ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಪ್ರಭ್ುಶಂಕರ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಬ್ಸಪ್ಾ 21/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಅಕಕಮಹಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಶವಕುಮಾರ್ ಚಂದಕವಾಡಿ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 25/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಶವಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹಂತದೋವರು 18/1,2.19/1,2,3. ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹಂತದೋವರು 24/4ಎ,4ಬ್ರ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವಣ್ು 8,13/2 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹಂತದೋವರು 24/5 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಚಕಕತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಶಟಿಿ 515 ಹರದನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಹೆಚ್ ಬ್ರ 29/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರೆೋವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ 175/ಪಿ37 ಕಸಬಾ

ಸುಮತ್ರ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಹೆೋಮಚಂದರ 244/2,245/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ರಾಚೆೋಗೌಡ 216/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಉಮಾ ಸ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಸ ಎಸ್ 59,60 ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಶಟಿಿ 12/2,13/2,56/2 ಕಸಬಾ

ಸೆಲೋಮಶೋಖರ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 550/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಲಿೂಕಾಜುಯಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ನಾಗಣ್ು ಜಿ 290/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸದದಮಲ್ೂಪ್ಾ ಸ ಬ್ರ 260/2 ಹರವ

ಚನುಮಾದಯಯ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 100/3 ಹರವ

ದುಂಡುಮಾದಯಯ ಬ್ರನ್ ನಂಜಯಯ 102/3,4ಎ ಹರವ

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 54/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಪ್ುಟಿದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಯಯ 63/7 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಉರ್ಾ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಕಿರಣ್ ಡಿ 21/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ



ರುದರೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 16/3 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಚನುಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 19/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ಸದದಲಿಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರಾಜಶೋಖರಪ್ಾ 115/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ 179/4 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ರುದರೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 54/1 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ದಲರೆಸಾಾಮಿ 16/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರವಿಶಂಕರ್ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸುಬ್ಬಪ್ಾ 9/3. ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಪ್ರಭ್ುಶಂಕರ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಬ್ಸಪ್ಾ 21/2 ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ



ಪ್.ಜಾ./ಪ್.ಪ್ಂ./ಸಾಮಾನಯ ಭೌತ್ರಕ (ಸಂಖೆಯ) ಭೌತ್ರಕ (ಹೆ)

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.76

ಪ್.ಜಾ. ಅರಿಶನ,ಬಾಳೆ 1 0.6

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 1.3

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 2

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 1.2

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.4

ಪ್.ಜಾ. ಬ್ರೋನ್  ಬಾಳೆ 1 0.8

ಪ್.ಜಾ. ಮಣ್ಸ ಬಾಳೆ 1 0.77

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 1.4

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.8

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.75

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.5

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ
ಫಲಾನುಭ್ವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ
ಭೌತ್ರಕ



ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.8

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ ಮಣ್ಸ 1 0.6

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.4

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.8

ಪ್.ಜಾ. ಮಣ್ಸ ಬಾಳೆ 1 1.4

ಪ್.ಜಾ. ಬ್ರೋನ್ 1 0.6

ಪ್.ಜಾ. ಮಣ್ಸ 1 0.55

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8

ಪ್.ಜಾ. ಬ್ರೋನ್ 1 0.2

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 1.3

ಪ್.ಜಾ. ಮಣ್ಸ ಬಾಳೆ 1 0.74

ಪ್.ಜಾ. ಮಣ್ಸ ಬಾಳೆ 1 0.9

ಪ್.ಜಾ. ಮಣ್ಸ ಬಾಳೆ 1 0.9

ಪ್.ಜಾ. ಮಣ್ಸ 1 0.75

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.32

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.2

ಪ್.ಜಾ. ಬ್ರೋನ್ 1 0.8

ಪ್.ಜಾ. ಬ್ರೋನ್ 1 1.2

ಪ್.ಜಾ. ಬ್ರೋನ್ 1 1

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶನ 1 0.39

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶನ 1 0.4

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬ್ರೋನ್ 1 1.4

ಪ್.ಪ್ಂ. ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.7

ಪ್.ಪ್ಂ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65

ಪ್.ಪ್ಂ. 1 0.63

ಪ್.ಪ್ಂ. 1

ಪ್.ಪ್ಂ. 1

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2

ಪ್.ಪ್ಂ. ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.97

ಪ್.ಪ್ಂ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ 1 0.58



ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ 1 1.37

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬ್ರೋನ್ 1 0.9

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶನ 1 0.55

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶನ 1 0.85

ಪ್.ಪ್ಂ. 1

ಪ್.ಪ್ಂ. 1 0.8

ಪ್.ಪ್ಂ. 1 0.3

ಪ್.ಪ್ಂ. 1

ಪ್.ಪ್ಂ. ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.5

ಪ್.ಪ್ಂ. ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.4

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶನ,ಮಣ್ಸ 1 0.95

ಪ್.ಪ್ಂ. ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.7

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶನ 1 0.8

ಪ್.ಪ್ಂ. ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.8

ಪ್.ಪ್ಂ. ಮಣ್ಸ 1 0.8

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶನ,ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.68

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶನ 1 0.8

ಪ್.ಪ್ಂ. ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 1.2

ಪ್.ಪ್ಂ. ಮಣ್ಸ,ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2

ಪ್.ಪ್ಂ. ಮಣ್ಸ 1 1.2

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬ್ರೋಟ್ ರೆಲೋಟ್,ಬಾಳೆ 1 1.6

ಪ್.ಪ್ಂ. ಮಣ್ಸ 1 0.79

ಪ್.ಪ್ಂ. ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.34

ಪ್.ಪ್ಂ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 1

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.65

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ,ಬ್ರೋನ್ 1 0.29

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.64

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 1.09

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 1.35

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50



ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ,ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.84

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ,ಮಣ್ಸ 1 1.28

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.30

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.95

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ,ಮಣ್ಸ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.59

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.57

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಮಣ್ಸ 1 2

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ, 1 1.55

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.98

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ,ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.39

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.88

ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಬಾಳೆ 1 0.55

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.15

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 2.00



ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಮಣ್ಸ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.40

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.90

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.79

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.77

ಸಾಮಾನಯ ಮನಸ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.32

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.58

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.38

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ ,ಬಾಳೆ 1 1.15

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.56

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ ,ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ ,ಬಾಳೆ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 3.00

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಬ್ರೋನ್ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 1.60



ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಬ್ರೋನ್ 1 0.74

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.45

ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 0.74

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ,ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.91

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ,ಬಾಳೆ 1 0.77

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.92

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ,ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 1.35

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ ಬ್ರೋನ್ 1 1.75

ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ,ಮಣ್ಸ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಯಟಲೋ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.97

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.97

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.98

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಮಣ್ಸ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಮಣ್ಸ 1 1.10

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 0.35

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ ,ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 1.80

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ,ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ ಬ್ರೋನ್ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.35

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.07



ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ,ಬಾಳೆ 1 0.53

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 1.49

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಬ್ರೋನ್ 1 0.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.28

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.57

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ ,ಬಾಳೆ 1 0.67

ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ,ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.05

ಸಾಮಾನಯ
80/3,105,106,114/1,11

4/2
1 1.95

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.87

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ,ಬಾಳೆ 1 0.95

ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 0.39

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 1.48

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.78

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.87

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.55

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.58

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.30

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ,ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.33



ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಬಾಳೆ ಮಣ್ಸ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.67

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ ಬಾಳೆ 1 0.73

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ ಬಾಳೆ 1 0.48

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ ಬಾಳೆ 1 1.90

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55

ಸಾಮಾನಯ ಕುಂಬ್ಳಕಾಯಿ 1 1.39

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.98

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.25

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.20

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.77

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.10

ಸಾಮಾನಯ 1



ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ ಬಾಳೆ 1 1.10

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.40

ಸಾಮಾನಯ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ ಕೆಲೋಸು 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20



ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ ಕಾಯಿ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಮಣ್ಸ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ 1 0.95

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಮಣ್ಸ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಮಣ್ಸ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 1.13

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.59

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.75

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ,ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 55.00

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ,ಅರಿಶನ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.75

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.38

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ,ಬ್ರೋನ್ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.38

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.53

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.95

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ದನೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.47

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.20

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ,ಬಾಳೆ 1 0.59

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.29

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಬ್ರೋನ್ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 1.20



ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ,ಬಾಳೆ 1 1.55

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.98

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.25

ಸಾಮಾನಯ ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ,ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ,ಬ್ರೋನ್ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ,ಮಣ್ಸ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.66

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.10

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.40

ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ,ಬಾಳೆ 1 1.75

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ,ಅರಿಶನ 1 0.75

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.98

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.18

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ,ಮಣ್ಸ 1 0.57

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.66

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.36

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ ,ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಬ್ರೋನ್ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.30

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ
ಟಲಮಾಯಟಲ ಮಣ್ಸ 

ಗಡೆಡಕೆಲೋಸು
1 0.95

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 1.45

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.30

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.90



ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ ಬ್ರೋನ್ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ,ಅರಿಶನ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.58

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 0.57

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.05

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.63

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಬ್ರೋನ್ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.22

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಮಂಗಳಲರು ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.15

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ,ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 1.14

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ,ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.95

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.77

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.40

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.87



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ ಮಣ್ಸ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ,ಪ್ಪ್ಾಾಯ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.80

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6

ಪ್.ಜಾ. ಮಣ್ಸ 1 0.36

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.55

ಪ್.ಜಾ. ಮಣ್ಸ 1 0.56

ಪ್.ಜಾ. ಮಣ್ಸ 1 1.1

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.8

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 1.1

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20.

ಪ್.ಜಾ. ಮಣ್ಸ 1 0.5
ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.4

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ ಮಣ್ಸ 1 0.48

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8

ಪ್.ಜಾ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.27

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ,ಅರಿಶನ 1 0.8

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬ್ರೋನ್ 1 0.98

ಪ್.ಪ್ಂ. ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.65

ಪ್.ಪ್ಂ. ಚೆಂಡು ಹಲ 1 0.95

ಪ್.ಪ್ಂ. ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.8

ಪ್.ಪ್ಂ. 1

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ 1 0.7

ಪ್.ಪ್ಂ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6



ಪ್.ಪ್ಂ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶನ ಬ್ರೋನ್ 1 0.6

ಪ್.ಪ್ಂ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.4

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶನ 1 0.85

ಪ್.ಪ್ಂ. 1

ಪ್.ಪ್ಂ. ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.43

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ,ಬಾಳೆ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.84

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.23

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಲ್ಲ 1 0.55

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.40

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.52

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 1.31

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.45

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ,ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.53

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್  ಬಾಳೆ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.74

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋಟ್ ರೆಲೋಟ್ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.08

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಮಣ್ಸ 1 0.55



ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.83

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ 1 0.31

ಸಾಮಾನಯ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶನ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ 1

ಸಾಮಾನಯ 1

ಪ್.ಜಾ. ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 0.4

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 1.16

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.4

ಪ್.ಜಾ. 1

ಪ್.ಜಾ. 1 0.80
ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.78

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ 1 0.9

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ 1 0.5

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶನ 1 0.7

ಪ್.ಪ್ಂ. 1

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ 1 0.8

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶನ 1 0.4

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ 1 0.44

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ 1 0.63

ಪ್.ಜಾ
ಸಾಮಾನಯ
ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಸಾಮಾನಯ 0.80

ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಪ್.ಜಾ. 0.80

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಸಾಮಾನಯ 0.40

ಪ್.ಜಾ. 0.80

ಪ್.ಜಾ. 0.40

ಸಾಮಾನಯ 0.55

ಪ್.ಪ್ಂ. 1.00

ಪ್.ಜಾ. 0.80

ಪ್.ಜಾ. 0.80

ಸಾಮಾನಯ 0.80



ಪ್.ಜಾ. 0.85

ಸಾಮಾನಯ 0.60

ಸಾಮಾನಯ 0.80

ಸಾಮಾನಯ 0.80

ಸಾಮಾನಯ 0.80

ಪ್.ಜಾ. 0.60

ಸಾಮಾನಯ 0.40

ಸಾಮಾನಯ 0.40

ಪ್.ಜಾ. 0.40

ಸಾಮಾನಯ 0.40

ಸಾಮಾನಯ 0.40

ಸಾಮಾನಯ 0.30

ಸಾಮಾನಯ 0.40

ಪ್.ಜಾ. 0.50

ಸಾಮಾನಯ 0.40

ಸಾಮಾನಯ 0.40

ಸಾಮಾನಯ 0.89

ಪ್.ಜಾ. 0.39

ಸಾಮಾನಯ 0.40

ಸಾಮಾನಯ 0.37

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಪ್.ಜಾ. 1.20

ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಪ್.ಜಾ. 0.54

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಸಾಮಾನಯ 0.80

ಪ್.ಜಾ. 0.80

ಪ್.ಪ್ಂ. 0.60

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಸಾಮಾನಯ 0.80

ಸಾಮಾನಯ 1.15

ಸಾಮಾನಯ 0.60

ಸಾಮಾನಯ
ಪ್.ಜಾ.

ಸಾಮಾನಯ
ಸಾಮಾನಯ 1.87

ಸಾಮಾನಯ
ಸಾಮಾನಯ
ಸಾಮಾನಯ
ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಪ್.ಪ್ಂ. 1.00

ಪ್.ಜಾ. 2.00



ಸಾಮಾನಯ 0.80

ಸಾಮಾನಯ 1.20

ಸಾಮಾನಯ 1.20

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಸಾಮಾನಯ

ಸಾಮಾನಯ 0.80

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಸಾಮಾನಯ 0.80

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಸಾಮಾನಯ 0.40

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಪ್.ಪ್ಂ. 1.00

ಸಾಮಾನಯ 0.80

ಸಾಮಾನಯ 1.20

ಸಾಮಾನಯ 0.80

ಸಾಮಾನಯ 0.50

ಸಾಮಾನಯ 1.78

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1.60

ಸಾಮಾನಯ 0.43

ಸಾಮಾನಯ 0.72

ಸಾಮಾನಯ 0.66

ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಪ್.ಜಾ. 1.30

ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಪ್.ಜಾ.
ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಪ್.ಜಾ. 0.90

ಪ್.ಜಾ. 0.40

ಪ್.ಜಾ. 0.40

ಪ್.ಜಾ. 0.80

ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಪ್.ಜಾ. 0.70

ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಪ್.ಜಾ. 0.80

ಪ್.ಜಾ. 0.80

ಪ್.ಜಾ. 0.40

ಪ್.ಜಾ. 1.20

ಪ್.ಜಾ. 0.40

ಪ್.ಜಾ. 0.80

ಪ್.ಜಾ. 0.40

ಸಾಮಾನಯ 0.35

ಪ್.ಜಾ. 1.60



ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಪ್.ಜಾ. 1.13

ಪ್.ಜಾ. 0.82

ಪ್.ಜಾ. 0.50

ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಪ್.ಜಾ. 0.60

ಪ್.ಜಾ. 0.60

ಪ್.ಜಾ. 1.20

ಪ್.ಜಾ. 0.80

ಸಾಮಾನಯ 0.60

ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಪ್.ಜಾ. 1.00

ಸಾಮಾನಯ 0.80

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಸಾಮಾನಯ 0.40

ಸಾಮಾನಯ 1.20

ಪ್.ಜಾ 1.20

ಪ್.ಜಾ 1.00

ಪ್.ಜಾ 0.60

ಪ್.ಜಾ 1.00

ಪ್.ಜಾ 0.80

ಪ್.ಜಾ 0.60

ಪ್.ಜಾ 1.60

ಪ್.ಜಾ 0.60

ಪ್.ಜಾ 1.60

ಪ್.ಜಾ 1.00

ಪ್.ಜಾ 1.00

ಪ್.ಜಾ 1.60

ಪ್.ಜಾ 1.00

ಪ್.ಜಾ 1.13

ಪ್.ಜಾ 0.40

ಪ್.ಜಾ 0.34

ಪ್.ಜಾ 0.80

ಪ್.ಜಾ 0.40

ಪ್.ಜಾ 0.34

ಪ್.ಜಾ 1.00

ಪ್.ಜಾ 0.80

ಪ್.ಜಾ 1.20

ಪ್.ಜಾ 0.70

ಸಾಮಾನಯ 1.00

ಪ್.ಜಾ 1.00

ಪ್.ಜಾ 1.00

ಪ್.ಜಾ
ಪ್.ಜಾ



ಪ್.ಜಾ
ಪ್.ಜಾ
ಪ್.ಜಾ
ಪ್.ಪ್ಂ. 1.00

ಸಾಮಾನಯ 2.00

ಪ್.ಪ್ಂ.

ಪ್.ಪ್ಂ.

ಪ್.ಪ್ಂ.

ಪ್.ಪ್ಂ.

ಪ್.ಪ್ಂ. 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1.20

ಪ್.ಪ್ಂ. 1.00

ಪ್.ಪ್ಂ. 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.40

ಪ್.ಪ್ಂ. ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 1.00

ಪ್.ಜಾ. ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.50

ಪ್.ಪ್ಂ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಪ್.ಪ್ಂ. ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.60

ಪ್.ಜಾ, ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1 1.20

ಪ್.ಜಾ, ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1 1.00

ಪ್.ಜಾ, ಬಾಳೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00



ಪ್.ಪ್ಂ. ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.75

ಪ್.ಪ್ಂ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.38

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00

ಪ್.ಜಾ, ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.39

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1 2.13

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ 1 1.28

ಸಾಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1 2.80

ಪ್.ಜಾ, ತೆಿಂಗು 1

ಪ್.ಜಾ, ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.82

ಪ್.ಜಾ. ತೆಿಂಗು 1 1.00

ಪ್.ಜಾ. ತೆಿಂಗು 1 1.45

ಪ್.ಪ್ಂ. ಈರುಳಿ್ಳ 1 1.20

ಪ್.ಪ್ಂ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.40

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 1.00.

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40

ಪ್.ಪ್ಂ. ಬಾಳೆ 1 0.70

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.98

ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.40

ಪ್.ಜಾ. ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.50

ಪ್.ಜಾ, ಕೀಸು 1

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.40

ಪ್.ಜಾ. ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.34

ಪ್.ಜಾ, ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.58

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.26

ಸಾಮಾನಯ ಟೊಮಾಯ ಟೊೀ 1 0.40

ಪ್.ಪ್ಂ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60



ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.64

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಪ್.ಪ್ಂ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.32

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 0.60

ಪ್.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.43

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.48

ಸಾಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.72

ಸಾಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1

ಪ್.ಜಾ. ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.93

ಪ್.ಜಾ. ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.24

ಪ್.ಜಾ. ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.80

ಪ್.ಜಾ. ಸೌತೆಕಾಯಿ 1 0.40

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.70

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.80

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.80

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.80

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 1.60

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 1.20

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.80

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 1.00

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.68

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.90

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.95

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.80

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60

ಪ್.ಜಾ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.40

ಪ್.ಪ್ಂ. ಅರಿಶಿನ 1 1.20

ಪ್.ಪ್ಂ. ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.60



ಪ್.ಪ್ಂ, ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.40

ಪ್.ಪ್ಂ, ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 1.00

ಪ್.ಪ್ಂ, ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 0.40

ಪ್.ಪ್ಂ, ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00.

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.20

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.20

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.20

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.18

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.20

ಪ್.ಜಾ. ತಂಗು 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.49

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00

ಪ್.ಪ್ಂ. ತಂಗು 1 0.40

ಪ್.ಜಾ. ತಂಗು 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00

ಪ್.ಪ್ಂ. ತಂಗು 1 1.00

ಪ್.ಜಾ. ತಂಗು 1 13.00

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.71

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00



ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.57

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.57

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80.

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.60.

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00.

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.95

ಪ್.ಜಾ.
1

3328 ಚ ಮಿೋ

ಪ್.ಜಾ.
1

2000 ಚ ಮಿೋ

ಪ್.ಜಾ.
1

3328 ಚ ಮಿೋ

ಪ್.ಜಾ.
1

2000 ಚ ಮಿೋ

ಪ್.ಜಾ.
1

3000 ಚ ಮಿೋ

ಪ್.ಜಾ.
1

1.25.

ಪ್.ಜಾ.
1

1.40.

ಪ್.ಜಾ.
1

1.18.

ಪ್.ಜಾ.
1

0.83

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.71

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.57



ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.57

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80.

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.60.

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00.

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.95

ಸಾಮಾನಯ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.60.

ಸಾಮಾನಯ 1 1.60.
ಪ್.ಜಾ. 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.47

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00.

ಸಾಮಾನಯ 1 0.50.

ಪ್.ಜಾ. ತೆಿಂಗು 1 0.85.

ಸಾಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1 0.71
ಸಾಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1 1.00
ಸಾಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1 1.00
ಪ್.ಪ್ಂ. ತೆಿಂಗು 1 0.57
ಪ್.ಜಾ. ತೆಿಂಗು 1 0.57

ಸಾಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1 1.00
ಸಾಮಾನಯ ತೆಿಂಗು 1 1.02

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20.

ಸಾಮಾನಯ 1 0.60

ಪ್.ಜಾ. 1 1.00

ಪ್.ಜಾ. 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.20

ಸಾಮಾನಯ 1 23600.00

ಸಾಮಾನಯ 1 12168.00

ಸಾಮಾನಯ 1 22500.00

ಸಾಮಾನಯ 1 22500.00

ಸಾಮಾನಯ 1 22500.00

ಸಾಮಾನಯ 1 22500.00

ಸಾಮಾನಯ 1 14000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 12000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 8000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.20. 3540.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 10500.00



ಪ್.ಜಾ. 1 1.00. 50000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 50000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 22500.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 6500.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 4000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 3500.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 5000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 50000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 50000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 50000.00

ಪ್.ಜಾ./ಪ್.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ 1 1.00. 100000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.95 67442.00

ಸಾಮಾನಯ 1 2.20 127229.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 23615.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.70 117905.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 50940.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 57743.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.57 37519.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 65824.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 56276.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.74 48051.00

ಸಾಮಾನಯ 1 3.00 145531.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.17 66965.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.74 48532.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 52659.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.55 32608.00

ಪ್.ಜಾ. 1 0.80 57148.00

ಪ್.ಜಾ. 1 0.40 32166.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 10500.00

ಪ್.ಜಾ. 1 1.00. 50000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 50000.00



ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 22500.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 6500.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 4000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 3500.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 5000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 50000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 50000.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00. 50000.00



63289.00 12043100004736

35315.00 11900030288

36269.00 599302010011019

43523.00 30977544844

40621.00 37756541844

85571.00 784171235

124855.00 30977544844

63129.00 30977544844

29535.00 30977544844

80810.00 31690500073

54316.00 797101030623

96802.00 599302010010128

57148.00 64015781402

62953.00 64173299142

19575.00 30901000010116

72144.00 37756541844

115186.00 37756541844

25991.00 64037568226

49368.00 650014071853

22519.00 30977544844

12531.00 30977544844

72324.00 31690500073

47875.00 64037568226

65658.00 37756541844

60607.00 37756541844

92829.00 30977544844

38742.00 30977544844

77530.00 30977544844

28224.00 30977544844

86769.00 54013077423

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ

ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತು (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ ರಲಗಳಲಿೂ)
ಆಧಾರ್ ಸಂಖೆಯ ಬಾಯಂಕ್ ಖಾತ ಸಂಖೆಯ



80810.00 31690500073

51805.00 31690500073

26445.00 31690500073

52659.00 30977544844

93859.00 37756541844

60607.00 37756541844

39896.00 31690500073

57148.00 70110001192

13404.00 37756541844

80601.00 650014071853

55365.00 650014071853

64088.00 64015781402

80088.00 64015781402

53576.00 37756541844

100945.00 NILIN4055

56133.00 72600100014004

24545.00 6200841748

22674.00 17063070003455

77954.00 37756541844

82378.00 37756541844

71939.00 840430110000015

36269.00 30977544844

35521.00 31690500073

44186.00 38007567845

134259.00 70110001192

43065.00 650014071853

47150.00 650014071853

45699.00 1798119006173

152745.00 6544001700006420

32888.00 520191041322610

81696.00 37756541844

70141.00 37756541844

38053.00 37756541844

38177.00 31690500073



92369.00 38007567845

90109.00 6544001700030180

55557.00 72600100002935

81589.00 599302120016336

94664.00 11900029559011

57962.00 650014071853

24045.00 650014071853

52659.00 64015781402

36269.00 64037568226

31265.00 650014071853

67582.00 650014071853

70709.00 650014071853

80810.00 650014071853

58031.00 650014071853

56864.00 650014071853

49932.00 650014071853

79398.00 650014071853

115236.00 650014071853

83316.00 650014071853

115236.00 650014071853

105786.00 650014071853

52494.00 650014071853

28975.00 37756541844

47619.00 64015781402

72144.00 64015781402

65658.00 64037568226

19591.00 37756541844

95738.00 429100050302182

58896.00 911010010150315

47310.00 31690500073

76005.00 31690500073

118443.00 31690500073

91883.00 64015781402

36269.00 64015781402



58031.00 64015781402

83598.00 650014071853

124880.00 650014071853

84147.00 650014071853

108136.00 650014071853

90028.00 650014071853

39602.00 650014071853

48654.00 650014071853

135835.00 650014071853

68912.00 650014071853

133318.00 650014071853

80810.00 650014071853

37729.00 64037568226

41347.00 64037568226

134487.00 64037568226

134593.00 64037568226

102220.00 64037568226

70709.00 31690500073

63531.00 31690500073

188952.00 31690500073

52659.00 37756541844

40831.00 37756541844

80810.00 37756541844

60607.00 64037568226

88561.00 64037568226

98962.00 17062200166202

80326.00 64209613120

63333.00 6200114895

63767.00 37756541844

60607.00 37756541844

39896.00 37756541844

78038.00 37756541844

32742.00 37756541844

188312.00 64037568226



60060.00 64037568226

82326.00 6585753329

64843.00 30977544844

85655.00 64015781402

83316.00 64015781402

116709.00 64015781402

56580.00 30977544844

54404.00 30977544844

82585.00 30977544844

25545.00 30354569980

44794.00 30354569980

32439.00 30354569980

153648.00 30354569980

72144.00 520101038115571

84053.00 13043036736

117048.00 599302010001746

74330.00 599302010018855

189837.00 429100080201112

43523.00 11900030296

111398.00 12088100010842

51997.00 54013125639

36474.00 3337870233

190094.00 11900030079011

35958.00 12088100004082

146097.00 11900030080011

65550.00 10693532872

89935.00 64042633541

60607.00 64116352763

58215.00 100401010005605

47150.00 12043100009694

270278.00 429109443052432

109911.00 54013078777

152171.00 83830100003395

152538.00 52035442744



73950.00 57500000029329

35807.00 57500000029329

74749.00 57500000029329

90911.00 57500000029329

53919.00 57500000029329

115122.00 57500000029329

90932.00 57500000029329

90436.00 57500000029329

130135.00 57500000029329

29504.00 147810032353

45929.00 797101035373

99324.00 79710128200

165787.00 20024524519

212477.00 429109443052632

55869.00 64053648748

113745.00 21900029655011

62023.00 17062200062591

69574.00 1798101003458

67640.00 21900029656011

54793.00 1798101006390

97547.00 79710124075

91177.00 13014025594

57148.00 30901920410

45080.00 123200101009046

73103.00 54013078813

39494.00 12461100003709

80265.00 12043100000627

35680.00 31690500073

80810.00 31690500073

162649.00 2102000067546

28485.00 64037568226

64701.00 64037568226

24924.00 64037568226

69802.00 64037568226



53536.00 64037568226

63942.00 64037568226

110984.00 64037568226

40347.00 64037568226

100129.00 64037568226

13449.00 64037568226

79331.00 35519327361

50777.00 57500000029329

41347.00 57500000029329

63288.00 57500000029329

189590.00 57500000029329

104754.00 57500000029329

184982.00 57500000029329

82743.00 64015781402

60607.00 64015781402

52659.00 64015781402

63108.00 64015781402

62231.00 64015781402

27521.00 64015781402

82350.00 31690500073

141099.00 31690500073

65285.00 38007567845

80810.00 650014071853

64473.00 650014071853

116545.00 650014071853

135429.00 650014071853

87881.00 650014071853

52765.00 37756541844

51453.00 37756541844

44759.00 64037568226

65658.00 10693492930

34011.00 520101038102354

29557.00 37004946427

36566.00 118846355



133912.00 12000030936

69571.00 54052400213

78518.00 54052400213

66387.00 37517394960

85188.00 30977544844

52953.00 1798101007852

32637.00 64079817764

128407.00 599302010017766

27321.00 85035945768

68532.00 30977544844

39896.00 30977544844

95253.00 30977544844

68762.00 923707272

59152.00 3627641476

46906.00 797101024221

19835.00 100401011003698

11636.00 100401010000146

19728.00 604065236

33997.00 100401010004622

36269.00 64107803047

69039.00 6544001700006220

168668.00 31301000001890

24388.00 797101032957

26254.00 1798101003509

51908.00 797101032375

77780.00 12105100012478

171487.00 54052400213

39494.00 30977544844

32912.00 30977544844

46675.00 64015781402

49284.00 83830100009022

82139.00 6544000100024080

77635.00 64063115026

38250.00 64080684160



73998.00 31000110023693

103425.00 6544001700008120

72327.00 11900029184011

81091.00 650014071853

37437.00 650014071853

79015.00 37756541844

59239.00 NILIN4055

39494.00 30977544844

78397.00 37756541844

31514.00 37756541844

43523.00 11800028347011

22254.00 297601000001263

108631.00 1632110060053240

40404.00 30977544844

50506.00 30977544844

79317.00 38007567845

76315.00 31690500073

42300.00 64081016179

98369.00 4701396

85717.00 611678835

44893.00 1240010110001380

68722.00 13043010413

55926.00 37022153119

53328.00 54013078697

43523.00 6136506633

5681.00 64079869676

22068.00 38007567845

66879.00 NILIN4055

46743.00 31690500073

80810.00 57500000029329

143083.00 362320012310

110458.00 362320012310

43523.00 362320012310

73673.00 37756541844



57360.00 147810040670

52659.00 52010254895458

74584.00 599302010013793

95962.00 1629110010052690

89771.00 538285734

102224.00 33900167167

128361.00 64157586736

83770.00 37756541844

124334.00 31690500073

136434.00 NILIN4055

52506.00 64015781402

20637.00 64015781402

43523.00 54052400213

144222.00 54052400213

74938.00 1798108010988

41005.00 31690500073

53797.00 31690500073

108449.00 64015781402

80304.00 64015781402

82435.00 64015781402

54404.00 64015781402

31262.00 650014071853

50777.00 650014071853

58031.00 650014071853

31580.00 650014071853

38445.00 650014071853

67587.00 650014071853

126647.00 840430110000015

71131.00 840430110000015

33034.00 840430110000015

17030.00 840430110000015

38691.00 840430110000015

32831.00 840430110000015

43250.00 64037568226

65655.00 64037568226

134593.00 64037568226

85571.00 64037568226

50777.00 64037568226

116669.00 31690500073



106403.00 31690500073

63531.00 31690500073

117585.00 31690500073

99117.00 31690500073

75291.00 37756541844

65424.00 37756541844

109475.00 37756541844

47150.00 64037568226

47150.00 64037568226

50777.00 64037568226

66668.00 64037568226

50324.00 64037568226

71463.00 1629110010052380

105633.00 1629110010052380

57761.00 13038030174

62987.00 843180244

53511.00 17062200013624

64037.00 915010053340522

48610.00 64037568226

97518.00 37517394960

80249.00 64015781402

82288.00 64015781402

41347.00 64015781402

47875.00 64015781402

43523.00 30354569980

41794.00 9562500100903100

132616.00 12038100000714

56645.00 12038100000911

127295.00 1802500100383300

58031.00 17062200035807

78135.00 12014100008819

55976.00 118140783

15961.00 13014017414

133891.00 85004461885

43523.00 13038052348

28958.00 12014100006002

77330.00 12046100009775

68536.00 5432108000214

38365.00 17172010013471

43410.00 31690500073

41754.00 64037568226

21363.00 64037568226

64616.00 916020048850847



29681.00 650014071853

102971.00 64015781402

58586.00 57500000029329

54020.00 57500000029329

37789.00 31690500073

51451.00 31690500073

66825.00 31690500073

45699.00 38007567845

27729.00 38007567845

81540.00 38007567845

41220.00 72600100024787

15666.00 13014098494

33121.00 840430110000015

80826.00 64037568226

72073.00 64037568226

78098.00 797101035316

56044.00 38692015495

82562.00 54052400213

102961.00 38007567845

62532.00 54052400213

32094.00 37517394960

68687.00 37517394960

47150.00 37517394960

30979.00 37517394960

105218.00 31690500073

94869.00 31690500073

42989.00 33702181111

50777.00 104301011005158

74213.00 17062180005767

61796.00 5432108001866

65285.00 13038040365

86220.00 171720100 11068

26989.00 64037568226

38250.00 64080684160

65285.00 11800028347011

52360.00 650014071853

114503.00 104301010014353

39424.00 34013081724

55041.00 31690500073

30312.00 37756541844

98503.00 85009980907

72327.00 10551444740

94872.00 10551444740

114471.00 38007567845



78834.00 54052400213

81159.00 5432108002679

115236.00 840430110000015

60063.00 840430110000015

41672.00 12046100000107

100220.00 64166774388

89138.00 136401010002243

89527.00 9100100030106860

36231.00 797101042889

98962.00 1629110010052710

70337.00 31690500073

52581.00 13014057898

77691.00 64004277213

97808.00 13038028698

72539.00 12000031013

32912.00 1798101003361

120166.00 38007567845

44264.00 4787 9568 8738

33693.00 2394 4222 9492
53846.00

38681.00 5489 4821 8848

40621.00 3279 3295 4932

76610.00 8807 0496 4105

43098.00 7578 7539 9560

70834.00 2027 6437 7502

50777.00

39896.00 6727 8432 6439

78752.00

36269.00

86492.00

30276.00 2795 4481 9871
79850.00

39626.00

57389.00

22203.00

58031.00 8716 5745 9758

68848.00 8941 2607 0618 31690500073

64464.00 5284 0448 7446 31690500073

66913.00 5789 5403 1551 31690500073

57148.00 9743 4589 6789 31690500073

57148.00 136401010003776

51314.00 9519 8756 7632 12000030965

37984.00 3386 353 18174 31690500073



81370.00 7444 6234 0618 840430110000015

150684.00 5842 9132 4611 31690500073

93124.00 7338 2986 1840 31690500073

84880.00 8089 3319 9930 31690500073

74673.00 10551444740

55283.00 4126 9264 0681 64037568226

42785.00 30901000018837

28322.00 37756541844

99608.00 40360100000138

50777.00 64037568226

55292.00 12049100000298

17511.00 30977544844

39494.00 37517394960

32554.00 37517394960

84890.00 64078094721

33286.00 30977544844

158735.00 538320076

71485.00 57500000029329

34437.00 326601000004991

33099.00 30901000008603

48082.00 896410110000003

53888.00 64037568226

34367.00 840430110000015

75257.00 57500000029329

105804.00 64037568226

45462.00 64167235073

36599.00 64053407100

32912.00 797101035892

64664.00 64019359815

28409.00 37517394960

42785.00 37517394960

41659.00 37517394960

102208.00 37517394960

32912.00 30977544844

58486.00 662101035665

32600.00 415053000010939

58980.00 30977544844

49889.00 30977544844

52659.00 64156292103

49326.00 64150786731

51153.00 34698743675

71089.00 37517394960

37920.00 37517394960

39896.00 30977544844



36846.00 797101027425

111191.00 72490100004296

116903.00 30308057728

51862.00 30901000016780

40645.00 12049100000193

40416.00 100401011003415

10368.00 100401010002208

47779.00 64144877174

55545.00 641414600788

28098.00 64046684446

24344.00 100401010003568

57925.00 158622010000138

95958.00 297601000009478

39494.00 64013875961

27249.00 37756541844

52659.00 37517394960

15369.00 64135906742

98910.00 64089280986

29474.00 30977544844

96954.00 NILIN4055

50201.00 30977544844

51342.00 1030901000019630

46235.00 9815 3078 0590 30977544844

31971.00 3842 9841 6766 30977544844

65063.00 3316 3157 3893 38007567845

23122.00 1802500100042700

52659.00 6765 8484 2039 64101329376

37267.00 2125 5200 3267 64143261736

32451.00 2465 3342 7532 100401010026769

40283.00 5967 6312 3434 30977544844

9600.00 104301011002644

75000.00 3613161144

19500.00 6276475546

24480.00 124001010008354

15500.00 538307420

12000.00 6067973139

16000.00 124001011002884

6400.00 124001011000434

12800.00 604068475

6400.00 83830100002244

11000.00 38670165026

20000.00 915010060354565

15600.00 83830100016834

15600.00 124001011003125

15200.00 64107752262



17980.00 124001011002036

9600.00 30432306570

12000.00 797101040666

16000.00 64128763789

16000.00 64129147986

12000.00 124001010009494

12240.00 6544001700008380

12240.00 64194220358

12240.00 64137672835

12240.00 17062250022338

12240.00 969824427

9180.00 64117515377

8000.00 31015857902

10000.00 12038100002225

8000.00 83830100009605

8000.00 83830100012768

17800.00 83830100015266

7840.00 83830100014889

8000.00 83830100005410

7400.00 297601000002738

20000.00 599302010017776

19200.00 17062030004800

16000.00 38802360132

16000.00 64162487059

16000.00 3441942642

8750.00 797101035051

16000.00 83830100011605

12640.00 83830100000165

12800.00 38054244830

9600.00 83830100001666

16000.00 6653652950

16000.00 797101026937

12800.00 599302120022002

75000.00 36947875119

11700.00 32557565211

17100.00 124001010006025

13600.00 104301011006788

11700.00 32557565211

200000.00 3387473500

80000.00 64081580171

19000.00 31479135319

19000.00 1798108006068

80000.00 797101023053

16000.00 12043100004831

70000.00 1798101002540



24480.00 896410110000740

80000.00 6544000100028660

75000.00 2976010000011

19500.00 538302342

320000.00 12043100128803

12800.00 912010043732057

16000.00 124001011001156

12800.00 867770224

16000.00 612100095930

6400.00 100401010000446

16000.00 326040100012642

19500.00 6544000100010450

12800.00 6544000100024920

75000.00 6544000100010690

12800.00 6544000100010790

8000.00 538293926

80000.00 429100050301401

80000.00 64054263132

80000.00 64053648840

8400.00 520101201887408

14000.00 520291039538848

12880.00 3762584408

70000.00 797101026937

80000.00 6235174182

80000.00 83830100007081

50000.00 83830100008931

16000.00 797101019329

14400.00 83830100011867

6400.00 31000110031650

6400.00 83830100005188

12600.00 83830100009999

16000.00 83830100005559

11200.00 83830100002284

16000.00 83830100009807

12800.00 33568678907

12800.00 83830100005369

6400.00 6061205981

19200.00 37987277477

6400.00 64137672835

12800.00 64201635062

6400.00 83830100019954

5600.00 34560635644

25600.00 83830100008260



16000.00 31795426602

18200.00 6117642398

13275.00 797101018662

8000.00 3067196346

16000.00 17062200090263

9600.00 64077074477

9600.00 34675374839

19200.00 12088100006152

12400.00 4055803765

9600.00 64029994345

16000.00 83830100012794

16000.00 11000011873

12800.00 12105100012671

16000.00 599302120008134

16000.00 797101026937

6400.00 64114064437

80000.00 64162487059

80000.00 83830100013989

16000.00 64104504255

9600.00 599302120060163

20000.00 34616558556

16000.00 297601000010700

11700.00 1798101004094

87500.00 34888120188

10000.00 1798101004094

75000.00 31000110016589

200000.00 39156271237

12800.00 34616558556

70000.00 124001011002036

20000.00 17062200072802

5500.00 6117642398

6400.00 9915445999

5516.00 838301000009783

12800.00 640554941114

6400.00 12088100004279

5500.00 11600024510

16000.00 124001050200345

12700.00 64130967212

19200.00 6426078255

11200.00 12105100005548

16000.00 1802500100191300

16000.00 1802500100191000

16000.00 797101034836

19500.00 599302010017781

10000.00 64114925943



16000.00 520101213200151

12800.00 12088100006564

7649.00 72600100013868

80000.00 64168030379

200000.00 124001011007688

9600.00 896410510000317

14400.00 896410110003679

25600.00 6544001700035430

50000.00 797101024164

16000.00 64121982448

19200.00 896410110004252

1396500.00 599302010020220

598500.00 599302010020220

15600.00 5432101000919

14000.00 13014027909

6400.00 5432101000933

14000.00 64154878154

24480.00 64042406121

18360.00 797101041253

24480.00 83820100005112

12240.00 12038100007320

12240.00 12038100000786

12240.00 12038100000735

24480.00 6544000100033120

24480.00 297601000000785

19200.00 83820100005112

9600.00 33382280883

9600.00 1802500100383300

12800.00 31301000007705

9600.00 254701000001536

9600.00 13038041541

9600.00 429100050302613

9600.00 64191109365

20000.00 17172010013471

10000.00 136401011002897

18360.00 10212409510

12000.00 3422340651

14000.00 12038100009030

200000.00 10693494472

72000.00 29760100000135

7800.00 72600100027590

80000.00 13014027909

7800.00 896410310000137

5850.00 5432108004339

50000.00 147810036217



12000.00 83820100004730

6000.00 83820100002525

9600.00 39869731478

9600.00 599302120020980

9600.00 6544000100009740

19500.00 17172010013471

7900.00 12038100006149

12800.00 85041617092

75000.00 189010101628

9600.00 897574177

200000.00 6544000100012720

200000.00 896410110000386

100000.00 5432108003049

12800.00 12038100006149

200000.00 12014100001152

100000.00 12014100006769

70000.00 30881606399

80000.00 64213405331

16000.00 72900100002261

866320.00 39452040439

7800.00 64045644856

10920.00 37098930541

15600.00 17062200108310

8000.00 3397010345

6400.00 64115882894

16000.00 54043923336

14000.00 12049100001141

19890.00 64024591216

10000.00 797101022217

140000.00 39452040439

6400.00 64182196509

16000.00 12049100132749

22000.00 72600100008378

8000.00 30901000017367

8000.00 64057787845

18360.00 33213811731

27540.00 64133392308

8000.00 520101254784243

6400.00 520101038096771

11700.00 30901000051730

75000.00 64027686275

8000.00 64172318157

9600.00 64119432646

9600.00 326601000001433



14000.00 886527051

12800.00 820467620

16000.00 326601000000802

9600.00 13049084071

6400.00 64122700804

16000.00 64197189324

9600.00 100401010025234

11700.00 64130581896

11700.00 64130581896

12000.00 64126222506

13650.00 64019820541

15600.00 797101044227

12800.00 12049100001131

7000.00 326601000000532

9600.00 34608292650

16000.00 32240141927

9600.00 599302120005292

19200.00 64075027269

7670.00 762522577

75000.00 70252111880

14000.00 2971101008351

100000.00 599302010000112

15000.00 64078710572

3840.00 599302120011798

12800.00 64089280986

6400.00 54043923813

11200.00 64200611948

12800.00 12049100003584

6400.00 64192752125

12800.00 38961893512

12800.00 5432101000679

25600.00 64183530894

19200.00 12105100003323

12800.00 6400794705

16000.00 32660100001728

10800.00 7971029384

9600.00 64045233186

14400.00 64132460790

15200.00 36914519591

12800.00 64168849683

9600.00 30901000009177

6400.00 120491000009096

50000.00 30901000017112

9600.00 64142883271

12800.00 64076193407



9600.00 1802500100042700

8000.00 12049100002582

16000.00 5993032901189

8000.00 12049100003248

42030.00 50100296710937

42030.00 6544001700010110

8750.00 64023396748

8750.00 64128763789

8750.00 3762584408

7875.00 124001010008354

8750.00 64081580171

42030.00 124001011002036

20975.00 64182580133

42030.00 124001010009276

42030.00 297601000006833

17020.00 6544000100010450

21015.00 64114925943

42030.00 6544000100016070

42030.00 33438515930

5500.00 6117642398

42030.00 910010020169302

34040.00
2514 6549 6542

12038100006149

29880.00
2514 3625 1452

797101043020

42030.00
2514 5847 6954

896410110000386



42030.00
5425 3625 1452

64116264026

23970.00
451 2 1454 6526

5432108003497

23970.00
6562 3625 5421

12014100005177

42030.00
2145 3652 2563

12105100003343

33640 4512 6585 9632 64115882894

24850 5465 2563 2013 64050663348

42030 2014 2035 3055 30901000000697

40000 2054 2056 2466 30901000017367

1068200.00 39156271237

727000.00 797101026937

112000.00 797101026937

186368.00 39156271237

168000.00 31000110016589

160000.00 83830100016872

160000.00 3534258667

160000.00 538329206

28830.00 83830100008931

34040.00
2514 6549 6542

12038100006149

29880.00
2514 3625 1452

797101043020

42030.00
2514 5847 6954

896410110000386

42030.00
5425 3625 1452

64116264026

23970.00
451 2 1454 6526

5432108003497



23970.00
6562 3625 5421

12014100005177

42030.00
2145 3652 2563

12105100003343

33640 4512 6585 9632 64115882894

24850 5465 2563 2013 64050663348

42030 2014 2035 3055 30901000000697

40000 2054 2056 2466 30901000017367

12950.00 850616805

51500.00 1802500100646800

19960.00 64191167373

266400.00 33460444499

19500.00 797101026937

51500.00 30993355201

51500.00 30993355201

60900.00 64191167373

12800.00 64191167373

34040.00 2545 6589 3254 12038100006149

29880.00 2546 4575 9685 797101043020

42030.00 2145 2516 5478 896410110000386

42030.00 6596 5488 3254 64116264026

23970.00 4585 9687 5241 5432108003497

23970.00 5412 2563 2541 12014100005177

42030.00 2514 3625 1425 12105100003343

93000.00 2514 3698 6547 917020019950476

15960.00 2598 6354 5642 64191167373

20250.00 6593055993

33750.00 12105100001359

33750.00 30901000027560

6750.00 17062250022338

64076936524

604065236

1706220010040

6004065236

100693513995

797101044746

100693513995

797101044746

22810029564

4565 5841 5425 10693494631

2546 5841 5896 34698741599



2514 5469 8574 54014004612

5545 5847 6586 54014004612

2515 2546 2634 29711001007673

2541 2574 6584 5201012001866110

6585 2514 6541 797101044708

5485 6985 8574 1304900820960

5465 5896 5241 29711001007673

5246 5632 2514 29711010006824

5462 3254 3256 540013986756

2514 2563 2541 540013991096

64090233023

37756541844

37756541845

37756541846

37756541847

37756541848

37756541849

37756541850

7977101025652

520101043778271

NILIN4055

NILIN4055

100401011001365

797101043688

64106076951

5425 6321 5021 31690500073

1425 2536 1425 840430110000015

2514 2563 2514 64037568226

2546 5841 5896 34698741599

2514 5469 8574 54014004612

5545 5847 6586 54014004612



2515 2546 2634 29711001007673

2541 2574 6584 5201012001866110

6585 2514 6541 797101044708

5485 6985 8574 1304900820960

5465 5896 5241 29711001007673

5246 5632 2514 29711010006824

5462 3254 3256 540013986756

2514 2563 2541 540013991096



ತಾಲ್ಲೂಕು :

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ/

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭ್ವಿಯ ಹೆಸರು

1 PMKSY Drip ಸೆಲೋಮಶೋಖರ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ
2 PMKSY Drip ಶಲ್ಾ ಹೆಚ್.ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಶರೋಕಂಠಪ್ಾ

3 PMKSY Drip ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿರಾಜಪ್ಾ

4 PMKSY Drip ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ.ವಿೋರತುಪ್ಾ
5 PMKSY Drip ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ನಿಿಂಗ್ಪ್ಪ

6 PMKSY Drip
ಕಾಳಮಾದಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಕಾಳೇಗೌಡೆ

7 PMKSY Drip ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗ್ಪ್ಪ

8 PMKSY Drip ಕಾಿಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಹುರಿಶೆಟ್್ಟ

9 PMKSY Drip ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗ್ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ
10 PMKSY Drip ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ
11 PMKSY Drip ಕಾಳಶೆಟ್್ಟ  ಬಿನ್ ಚನನ ಶೆಟ್್ಟ
12 PMKSY Drip ಶಿಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬೆಳಿಪ್ಪ

13 PMKSY Drip
ಬಿ.ಎಸ್.ಪ್ರಶಿವಮೂತಿಿ ಬಿನ್ 
ಸದದ ಪ್ಪ

14 PMKSY Drip
ರವಿಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಬಿ ಬಿನ್ 
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ

15 PMKSY Drip ಮಾದಪ್ಪ  ಬಿ ವಿನ್ ಬಸಪ್ಪ

16 PMKSY Drip ಶಿವಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿ.ನಾಗ್ರಾಜು
17 PMKSY Drip ಪುಟ್ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿೀರತು ಪ್ಪ

18 PMKSY Drip ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಜವನಪ್ಪ

19 PMKSY Drip ರೇವಣೆ್  ಬಿನ್ ಲ್ಕೆಕ ೀಗೌಡ

20 PMKSY Drip ಪುಟ್ ಯಯ  ಬಿನ್ ತಿಬಬ ಯಯ

21 PMKSY Drip
ಮಣಿಕಂಠ ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಸಾಾ ಮಿ

22 PMKSY Drip ಶಿರ ೀಕಂಠಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟ್ಮಾದಪ್ಪ

23 PMKSY Drip
ಎಸ್.ಪಿ.ಶಯ ಮ್ ಬಿನ್ 
ಪ್ರಶಿವಮೂತಿಿ

24 PMKSY Drip ಶಿರ ೀನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ

25 PMKSY Drip ಡಿ.ಎಿಂ.ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದಪ್ಪ

26 PMKSY Drip ಶಿವಮಲ್ಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೀರತು ಪ್ಪ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ
ಜಿಲ್ಲೂ: ಫಲಾನುಭ್ವಿಯ ವಿವರ



27 PMKSY Drip ಮಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಗುರುಸದದ ಪ್ಪ

28 PMKSY Drip ಮದಾದ ನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ

29 PMKSY Drip ಮಾದಪ್ಪ  ಬಿ.ಎಿಂ ಬಿನ್ ಮಾದಪ್ಪ

30 PMKSY Drip ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಪ್ಪ
31 PMKSY Drip ನಾಗ್ವೇಣಿ ಕೀಿಂ ನಾಗ್ಪ್ಪ

32 PMKSY Drip
ಗುರುಶಿಂತಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಮಹದೇವಪ್ಪ

33 PMKSY Drip
ಮಂಜು ಜಿ ಬಿನ್ 
ಗುರುಪಾದಸಾಾ ಮಿ

34 PMKSY Drip ನಾಗ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ

35 PMKSY Drip
ಗುರುಮಲ್ಲ ಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಬಸವಲಿಂಗ್ಪ್ಪ

36 PMKSY Drip ಮಹದೇವಯಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ

37 PMKSY Drip
ನರಸಿಂಹಚಾರ್ ವಸುಿಂದರಮಮ  
ಕೀಿಂ ಭದರ ನಾಥ್

38 PMKSY Drip ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದಪ್ಪ

39 PMKSY Drip ಜಯಮಮ  ಬಿನ್ ಗುರುಮಲ್ಲ ಮಮ

40 PMKSY Drip ಲೀಲಿಂಬಿಕ ಕೀಿಂ ಪ್ರ ಭುಸಾಾ ಮಿ

41 PMKSY Drip
ವಿಂಕಟರಾಮಣ್ ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಯಯ

42 PMKSY Drip ನಾಗ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ
43 PMKSY Drip ಬಸವಣೆ್  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಪ್ಪ
44 PMKSY Drip ಶಿವಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜಪ್ಪ
45 PMKSY Drip ಮಹೇಶಮಮ  ಕೀಿಂ ಮಹೇಶ

46 PMKSY Drip
ಕೆ.ಎಲ್.ಪ್ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಎನ್.ಲಿಂಗ್ಪ್ಪ

47 PMKSY Drip
ಕೆ.ಎಿಂ.ಜಯಪ್ರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ 
ಕೆ,ಎಸ್.ಮಾದಪ್ಪ

48 PMKSY Drip ಬಸವನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಸದದ ನಾಯಕ

49 PMKSY Drip ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟ್ ಸಾಾ ಮಪ್ಪ

50 PMKSY Drip
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಂಕರಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಶಿಚಬಸಪ್ಪ

51 PMKSY Drip ಶಿವರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಾದಪ್ಪ



52 PMKSY Drip ಡಿ.ನಾಗ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ

53 PMKSY Drip
ಕೆ.ಎಸ್.ನಾಗ್ರಾಜು ಬಿನ್ 
ಶಿವರುದರ ಪ್ಪ

54 PMKSY Drip
ಆರ್.ಆನಂದ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಜಣೆ್

55 PMKSY Drip ಮಹದೇವಮಮ  ಕೀಿಂ ಬಸವಯಯ

56 PMKSY Drip
ಚಿಕಕ ತಾಯಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಮಲಯಯಯ

57 PMKSY Drip
ಮಹದೇವು ಬಿನ್ 
ದೊಡಡಮಾದಯಯ

58 PMKSY Drip ನಂದ್ೀಶ ಎಿಂ. ಬಿನ್ ಮಲ್ಲ ಣೆ್  ಎ,

59 PMKSY Drip ಸದದಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ

60 PMKSY Drip ಎಸ್.ಧನಂಜಯ ಬ್ರನ್ ಕೆ.ಶರೋಕಂಠಮಲತ್ರಯ

61 PMKSY Drip ಶಿವಣೆ್  ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ
62 PMKSY Drip ರಾಜಮಮ  ಕೀಿಂ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ

63 PMKSY Drip
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಸವಣೆ್  ಬಿನ್ 
ರಾಜಪ್ಪ

64 PMKSY Drip ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೀರಪ್ಪ

65 PMKSY Drip
ಸದದ ಲಿಂಗ್ಮಮ  ಉ. ಬೆಳಿಮಮ  
ಕೀಿಂ ನಾಗ್ಪ್ಪ

66 PMKSY Drip ವಿಂಕಟಮಮ  ಕೀಿಂ ಮಾದೇಗೌಡ

67 PMKSY Drip ಸುನಂದ ಕೀಿಂ ಬಸವರಾಜಪ್ಪ

68 PMKSY Drip
ಜಿ.ವಿ.ಬಾಬು ಗುರುರಾಜು ಬಿನ್ 
ಜಿ.ವಿ.ವಿಂಕಟಸುಬಬ ಯಯ

69 PMKSY Drip
ಜಿ.ಜಗ್ದಾಿಂಬ ಕೀಿಂ 
ಗುರುಸಾಾ ಮಿ

70 PMKSY Drip
ಎಸ್.ಗೀಪಾಲ್ ಬಿನ್ 
ಸಂತಾನನಾಯಕ

71 PMKSY Drip ರಾಮನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗ್ನಾಯಕ

72 PMKSY Drip ಕಳಸಮಮ  ಕೀಿಂ ಮಹದೇವಪ್ಪ

73 PMKSY Drip
ಮಲಲ ಕಾಜುಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಕಿಂಗ್ಳಪ್ಪ

74 PMKSY Drip ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಗೌಡ

75 PMKSY Drip
ಶಿಂತದೇವರು ಬಿನ್ 
ಮಹದೇವಸಾಾ ಮಿ



76 PMKSY Drip ನಾಗ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ

77 PMKSY Drip ಗುರುಲಿಂಗ್ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸದದ ಪ್ಪ

78 PMKSY Drip
ಸೀಮನಾಯಕ  ಬಿನ್ 
ಪಾಪ್ನಾಯಕ

79 PMKSY Drip ಲಿಂಗನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಕರಿನಾಯಕ
80 PMKSY Drip ನಿಿಂಗ್ಯಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ
81 PMKSY Drip ಅರುಣ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪ್ಣೆ್
82 PMKSY Drip ಗುಿಂಡಪ್ಪ  ಬಿನ್ ನಂಜುಿಂಡಪ್ಪ
83 PMKSY Drip ನಾಗ್ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ
84 PMKSY Drip ನಾಗ್ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ರವಿೀಶ

85 PMKSY Drip ಎನ್.ಸ.ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿನನ ಪ್ಪ

86 PMKSY Drip ಮನು ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ್

87 PMKSY Drip ಚನನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸದದ ಪ್ಪ

88 PMKSY Drip
ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಕೆಿಂಪ್ಣೆ್

89 PMKSY Drip ರತನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಜಪ್ಪ

90 PMKSY Drip ರಾಜೇಿಂದರ  ಬಿನ್ ಚನನ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ

91 PMKSY Drip ಅನುಪ್ಮ ಕೀಿಂ ಪ್ರ ಕಾಶ್

92 PMKSY Drip
ಶಿವರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಮಹದೇವೇಗೌಡ

93 PMKSY Drip
ಶಿವಮಲ್ಲ ಪ್ಪ  ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿವಪ್ಪ

94 PMKSY Drip ರಾಜಪ್ಪ  ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಬಸಪ್ಪ

95 PMKSY Drip ಸುಧಾ ಕೀಿಂ ಪ್ರ ಭುಸಾಾ ಮಿ

96 PMKSY Drip
ಮಾದಲಿಂಬಿಕ ಕೀಿಂ 
ಮೃತ್ತಯ ಿಂಜಯಪ್ಪ

97 PMKSY Drip
ನಾಗ್ಮಣಿ ಕೀಿಂ ರಾಜಶೇಖರ 
ಮೂತಿಿ

98 PMKSY Drip ಬಸಮಣ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೆಳಿಪ್ಪ

99 PMKSY Drip
ವಿ.ಗೀಪಾಲ್ವರ್ಿನ್ ಬಿನ್ 
ವರದಗೀಪಾಲ್

100 PMKSY Drip ಡಿ.ಪಿ.ಜಗ್ದ್ೀಶ ಬಿನ್ ಪ್ರ ಭುಸಾಾ ಮಿ

101 PMKSY Drip ಗ್ವಿಯಮಮ  ಕೀಿಂ ಶಿವಪ್ಪ
102 PMKSY Drip ರವಿ ಬಿನ್ ದೊಡೆಡ ೀಗೌಡ



103 PMKSY Drip ಆರ್.ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಚಪ್ಪ

104 PMKSY Drip ರವಿ ಬಿನ್ ಕಾಡಶೆಟ್್ಟ

105 PMKSY Drip ಸುಬಬ ಮಮ  ಹೆಚ್. ಕೀಿಂ ರಾಜಪ್ಪ

106 PMKSY Drip ಕಾಳಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೆಳಿಶೆಟ್್ಟ

107 PMKSY Drip
ಜಿ.ಆರ್.ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಪಿ.ರಾಜಪ್ಪ

108 PMKSY Drip ಆರ್.ರಮೇಶ ಬಿನ್ ಜಿ.ರಂಗ್ಶೆಟ್್ಟ

109 PMKSY Drip ಎಲ್.ನರಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲ್ಕೆಕ ೀಗೌಡ

110 PMKSY Drip ಮಾದೇಶ ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಜಪ್ಪ

111 PMKSY Drip
ಬಿ.ಎನ್.ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಕೆ.ನಾಗ್ಪ್ಪ

112 PMKSY Drip
ಕೆ.ಗೀಪಾಲ್ ಬಿನ್ 
ಪಿ.ಆರ್.ಕರಿಶೆಟ್್ಟ

113 PMKSY Drip ಶೈಲ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣೆ್

114 PMKSY Drip
ಸುವಣ್ಿಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಬಸವರಾಜಪ್ಪ

115 PMKSY Drip
ಗುರುಮಲ್ಲ ಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಚನನ ಬಸಪ್ಪ

116 PMKSY Drip ಎಲ್.ಕೃಷೆ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲ್ಕೆಕ ೀಗೌಡ

117 PMKSY Drip ಗೀಪ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ವಿಂಕಟಯಯ

118 PMKSY Drip ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟ್ಮಾದಪ್ಪ

119 PMKSY Drip
ಕೆ.ಎಲ್.ಪ್ರ ಭುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಲಿಂಗ್ಪ್ಪ

120 PMKSY Drip ಕಲಯ ಣ್ಮಮ  ಬಿನ್ ನಾಗ್ಮಮ
121 PMKSY Drip ಲೀಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಣೆ್ ಪ್ಪ

122 PMKSY Drip
ಶಿವಮಲ್ಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಪುಟ್ಮಾದಪ್ಪ

123 PMKSY Drip ರಶಿೀದ್ ಬಿನ್ ಅನಾ ರ್ ಪಾಷ

124 PMKSY Drip
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಾಗ್ರಾಜು ಬಿನ್ 
ಶಿವಣೆ್  ಹೆಚ್.ಎನ್

125 PMKSY Drip
ಬಿ.ವಿ.ರಮೇಶ ನಾಯ್ಡಡ  ಬಿನ್ 
ವಿಂಕಟಪ್ಪ

126 PMKSY Drip ದೊರೆಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗ್ರಾಜಪ್ಪ

127 PMKSY Drip ಡಿ.ಎನ್.ಮಹೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗ್ಣೆ್

128 PMKSY Drip ದೇವಮಮ  ಕೀಿಂ ನಾಗ್ಶೆಟ್್ಟ
129 PMKSY Drip ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಚಿನನ ಪ್ಪ



130 PMKSY Drip
ಕೃಷೆ ಶೆಟ್್ಟ  ಬಿನ್ ಗೀಪಾಲ್ 
ಶೆಟ್್ಟ

131 PMKSY Drip ಮಹೇಶ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗ್ಪ್ಪ
132 PMKSY Drip ರುದರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಚನನ ಪ್ಪ

133 PMKSY Drip
ಮಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಮಹದೇವಪ್ಪ

134 PMKSY Drip ಮಲ್ಲ ೀಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ

135 PMKSY Drip ಕಿಂಗ್ಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸದದ ಲಿಂಗ್ಪ್ಪ

136 PMKSY Drip ಜಗ್ದ್ೀಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗ್ಶೆಟ್್ಟ

137 PMKSY Drip
ಪುಟ್ ಮಲ್ಲ ಮಮ  ಕೀಿಂ 
ದೊಡಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ

138 PMKSY Drip
ಎಿಂ.ಮಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ 
ನಾಗೇಗೌಡ

139 PMKSY Drip ರಾಜೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೀಳೇಗೌಡ

140 PMKSY Drip ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಪ್ಪ
141 PMKSY Drip ಶಿಂತಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪ್ಪ

142 PMKSY Drip
ಮಹದೇವಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಶಿವಕುಮಾರ್

143 PMKSY Drip ಗುರುಸದದ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ

144 PMKSY Drip ನಿೀಲಿಂಬಿಕ ಕೀಿಂ ಪ್ರ ಭುಸಾಾ ಮಿ

145 PMKSY Drip ಮಾದೇಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವೇಗೌಡ

146 PMKSY Drip
ನಟರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಪುಟ್ ರಾಮಪ್ಪ

147 PMKSY Drip ಗ್ಣೇಶ ಬಿನ್ ಸದದ ಮಲ್ಲ ಶೆಟ್್ಟ
148 PMKSY Drip ಪುರಿೀಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ವಿೀರಪ್ಪ

149 PMKSY Drip ಶಿವರುದರ ಪ್ಪ  ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವಣೆ್

150 PMKSY Drip ಮಹದೇವಮಮ  ಕೀಿಂ ಸುಬಬ ಪ್ಪ

151 PMKSY Drip ಶಿವಣೆ್  ಬಿನ್ ಮಾದೇಗೌಡ
152 PMKSY Drip ಸದದ ಮಮ  ಕೀಿಂ ಬಸಪ್ಪ

153 PMKSY Drip
ಮಹದೇವಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಮಹದೇವಪ್ಪ

154 PMKSY Drip ನಾಗ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚನನ ವಿೀರಾರರ್ಯ

155 PMKSY Drip ಪ್ರ ಸನನ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣೆ್



156 PMKSY Drip
ಮಹದೇವೇಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಜವನೇಗೌಡ

157 PMKSY Drip
ವಿೀರಭದರ ಶೆಟ್್ಟ  ಬಿನ್ 
ಪುಟ್ ವಿೀರಶೆಟ್್ಟ

158 PMKSY Drip
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸವಣೆ್  
ಬಿ.ಎನ್

159 PMKSY Drip
ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಸದದ ಪ್ಪ

160 PMKSY Drip ಚಂದರ ಶೇಖರ್ ಬಿನ್ ಮರಪ್ಪ
161 PMKSY Drip ನಾಗ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ

162 PMKSY Drip ರೇವಣೆ್  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ ದೇವರು

163 PMKSY Drip ಮಾದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸೀಮಪ್ಪ

164 PMKSY Drip ಕಿಂಗ್ಳಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕರಿಬಸವಯಯ

165 PMKSY Drip
ಮಹದೇವಸಾಾ ಮಿ.ಎಿಂ ಬಿನ್ 
ಮಹದೇವಪ್ಪ

166 PMKSY Drip ಬಿ.ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ

167 PMKSY Drip
ಕುಮಾರಸಾಾ ಮಿ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸುಬರ ಮಣ್ಯ ಯಯ

168 PMKSY Drip ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ
169 PMKSY Drip ಮದಾದ ನಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ

170 PMKSY Drip
ಹೆಚ್.ಎಿಂ.ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ದೊಡಡ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ

171 PMKSY Drip ಮಹೇಶ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ

172 PMKSY Drip
ಮಂಗ್ಳಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಸದದ ಲಿಂಗ್ಪ್ಪ

173 PMKSY Drip
ರಾಚಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಚಿಕಕ ನಾಗ್ನಾಯಕ

174 PMKSY Drip ಕರಿನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಹುಲುಗ್ನಾಯಕ

175 PMKSY Drip
ಕೆ.ಬಿ.ಪ್ರಶಿವಮೂತಿಿ ಬಿನ್ 
ಬಸಪ್ಪ

176 PMKSY Drip
ಜಿ,ಮಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಗುರುಸಾಾ ಮಿ

177 PMKSY Drip ಚಿನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಶಿವಪ್ಪ

178 PMKSY Drip ಎಸ್.ನಾಗ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣೆ್ ಯಯ

179 PMKSY Drip ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಹೆತು ಪ್ಪ

180 PMKSY Drip ನಾಗ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ರಾಚನಾಯಕ

181 PMKSY Drip ಮಧು ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸವನಾಯಕ

182 PMKSY Drip
ಸುಬಬ ಶೆಟ್್ಟ  ಬಿನ್ 
ಪುಟ್ಮಾದಶೆಟ್್ಟ



183 PMKSY Drip
ಮೀಹನ್ ಬಿನ್ ರಾಘವೇಿಂದರ  
ರಾವ್

184 PMKSY Drip ಬಸವಯಯ  ಬಿಬನ್ ಬಸವಯಯ

185 PMKSY Drip ಸವಿತ ಕೀಿಂ ಗೀವಿಿಂದನಾಯಕ

186 PMKSY Drip
ನಂಜುಿಂಡನಾಯಕ  ಬಿನ್ 
ಚಿಕಕಮಾದನಾಯಕ

187 PMKSY Drip ಎಸ್.ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಶಿವನಾಯಕ

188 PMKSY Drip ಗುರುಮಲ್ಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಮಪ್ಪ
189 PMKSY Drip ಶೀಭ ಕೀಿಂ ಮಹದೇವಪ್ಪ

190 PMKSY Drip ಗುರುಮಲ್ಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಭೀಗ್ಪ್ಪ

191 PMKSY Drip ಮಹದೇವಯಯ  ಬಿನ್ ಮಾದಯಯ

192 PMKSY Drip ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯಯ

193 PMKSY Drip
ದೊಡಡ ಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ದೊಡಡ ನಾಯಕ

194 PMKSY Drip
ಜಿ.ಆರ್.ಮಹೇಶ ಬಿನ್ 
ರಂಗ್ಸಾಾ ಮಿ

195 PMKSY Drip
ಎಿಂ.ಬಿ.ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಬೆಳಿಪ್ಪ

196 PMKSY Drip
ಮಲಲ ಕಾಜುಿನಪ್ಪ  ಬಿನ್ 
ಮಹದೇವಪ್ಪ

197 PMKSY Drip
ದೊರೆಸಾಾ ಮಿನಾಯಕ  ಬಿನ್ 
ರಂಗ್ನಾಯಕ

198 PMKSY Drip ಸದದ ನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಜೀಗ್ನಾಯಕ

199 PMKSY Drip ಬೆಳಿಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೀರತು ಪ್ಪ

200 PMKSY Drip ಮಹದೇವಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿನನ ಪ್ಪ

201 PMKSY Drip ಮಹೇಶ ಬಿನ್ ಮಹದೇವಪ್ಪ
202 PMKSY Drip ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟ್ ಪ್ಪ
203 PMKSY Drip ಚನನ ಬಸಪ್ಪ  ಬಿನ್ ರಾಚಪ್ಪ
204 PMKSY Drip ಮಹೇಶ ಬಿನ್ ಬಸಪ್ಪ

205 PMKSY Drip ಸುಬಬ ಶೆಟ್್ಟ  ಬಿನ್ ವಿಂಕಟಶೆಟ್್ಟ

206 PMKSY Drip
ತ್ತಳಸ ಬಾಯಿ ಕೀಿಂ ನರಸಿಂಹ 
ರಾವ್

207 PMKSY Drip ನಾಗ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಮಹದೇವಶೆಟ್್ಟ

208 PMKSY Drip ಶಿಂತಮಲ್ಲ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗ್ಪ್ಪ



209 PMKSY Drip ಡಿ.ಗುರುಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ದೇವಪ್ಪ

210 PMKSY Drip ಬಸವಣೆ್  ಬಿನ್ ಲಿಂಗ್ಪ್ಪ

211 PMKSY Drip ಬಿ.ಎಿಂ.ಚನನ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮುದದ ಪ್ಪ

212 PMKSY Drip ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ

213 PMKSY Drip ನಿಿಂಗ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಚಿಕಕ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ

214 PMKSY Drip ಗೀಪ್ಮಮ  ಕೀಿಂ ಗುರುಸದದ ಯಯ

215 PMKSY Drip
ಮಾದಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಕುನನ ವಿಂಕಟಯಯ

216 PMKSY Drip
ಮುನಿಯಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಪುಟ್ನಂಜಯಯ

217 PMKSY Drip ಮಣಿಯಮಮ  ಕೀಿಂ ದೇವಯಯ

218 PMKSY Drip ಮುದದ ಯಯ  ಬಿನ್ ಬಿಳ್ಳಗಿರಯಯ

219 PMKSY Drip ಪುಟ್ ಲಿಂಗ್ಯಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ

220 PMKSY Drip ಶಿವಚನನ ಮಮ  ಕೀಿಂ ನಂಜಯಯ

221 PMKSY Drip ಚೌಡಯಯ  ಬಿನ್ ಚೌಡಯಯ

222 PMKSY Drip
ಮಹದೇವಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಮರಿಯಯಯ

223 PMKSY Drip ದೊರೆಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ ದೇವಯಯ
224 PMKSY Drip ಗೌರಮಮ  ಕೀಿಂ ಚನನ ಪ್ಪ

225 PMKSY Drip ಮಾದಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಪುಟ್ ಸಾಾ ಮಪ್ಪ

226 PMKSY Drip
ವಿವೇಕಾನಂದ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿವಬಸಪ್ಪ

227 PMKSY Drip
ಪಿ.ಎಸ್.ಶಿಂತಮಲ್ಲ ೀಶ ಬಿನ್ 
ಶಿವನಂಜಪ್ಪ

228 PMKSY Drip
ಎಿಂ.ಸ.ಚನನ ಬಸವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ಎಿಂ.ಎಸ್.ಚನನ ಬಸವದೇವರು

229 PMKSY Drip
ಸುನಿೀಲ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ 
ರಾವ್

230 PMKSY Drip ಮಾದಯಯ  ಬಿನ್ ಪುಟ್ನಂಜಯಯ

231 PMKSY Drip ರಾಜು ಬಿನ್ ದೇಶಯಯ
232 PMKSY Drip ರಾಚಯಯ  ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ
233 PMKSY Drip ಮಾದಮಮ  ಕೀಿಂ ಪುಟ್ ಯಯ



234 PMKSY Drip ಕರಿಯಯಯ  ಬಿನ್ ಚೌಡಯಯ

235 PMKSY Drip ಚನನ ಕೇಶವಯಯ  ಬಿನ್ ಚೆನನ ಯಯ

236 PMKSY Drip
ಶಿವಶಂಕರ್ ಬಿನ್ 
ಪುಟ್ ಹನುಮಯಯ

237 PMKSY Drip ಶಿವಯಯ  ಬಿನ್ ನಿಿಂಗ್ಯಯ

238 PMKSY Drip
ಭಗಿೀರಥಮಮ  ಕೀಿಂ 
ಗೀಪಾಲ್ಯಯ

239 PMKSY Drip ರಂಗ್ಯಯ  ಬಿನ್ ತಗ್ಡೂರಯಯ

240 PMKSY Drip ಮಹದೇವಮಮ  ಕೀಿಂ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪ

241 PMKSY Drip
ಮಹದೇವಸಾಾ ಮಿ ಬಿನ್ 
ದೊಡಡ ಕಾಳಪ್ಪ

242 PMKSY Drip ಲೀಲವತಿ ಕೀಿಂ ಉಮೇಶ

243 PMKSY Drip
ಗೀವಿಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ 
ಅರುವಶೆಟ್್ಟ

244 PMKSY Drip ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ವಿೀರಪ್ಪ
245 PMKSY Drip ಗೌರಮಮ  ಬಿನ್ ಗೌರಮಮ

246 PMKSY Drip
ಸ.ನಾಗ್ಲಿಂಗ್ಮೂತಿಿ ಬಿನ್ 
ಚಿನನ ಸಾಾ ಮಪ್ಪ

247 PMKSY Drip ಬಸವರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಲಿಂಗ್ಪ್ಪ

248 PMKSY Drip ರಾಜಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹೊನನ ಪ್ಪ

249 PMKSY Drip ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಸದದ ಪ್ಪ
250 PMKSY Drip ಶಿವಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಗುರುಮಲ್ಲ ಪ್ಪ
251 PMKSY Drip ಬೆಳಿಮಮ  ಕೀಿಂ ಬೆಳಿೆೀಗೌಡ
252 PMKSY Drip ಸದದ ರಾಮಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಕುಳಿಪ್ಪ
253 PMKSY Drip ಪ್ರಶಿವಶೆಟ್್ಟ  ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಶೆಟ್್ಟ

254 PMKSY Drip
ಸುನಿೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಎ.ನಾಗ್ಪ್ಪ

255 PMKSY Drip 5% 8-ಫಲನುಭವಿಗ್ಳು
256 PMKSY Drip 5% 12-ಫಲನುಭವಿಗ್ಳು
257 PMKSY Drip 5% 9 -ಫಲನುಭವಿಗ್ಳು
258 PMKSY Drip 5% 14 -ಫಲನುಭವಿಗ್ಳು
259 PMKSY Drip 5% 12 -ಫಲನುಭವಿಗ್ಳು
260 PMKSY Drip 5% 20 -ಫಲನುಭವಿಗ್ಳು
261 PMKSY Drip 5% 3 -ಫಲನುಭವಿಗ್ಳು

262 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
ಜಿ.ಆರ್.ಮೊೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ 
ಟಿ.ರಾಮಚಂದರ ಎ

263 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಬ್ರ.ಎಸ್.ರಮೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಅಂಗಡಿ ಸದದಣ್ು

264 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ



265 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ ಬ್ರನ್ ರೆೋವಣ್ು

266 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಡಿ.ಎಸ್.ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ

267 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಮಹದೋವು ಬ್ರನ್ ವಳಿಕಿಕ ದಾಸೆೋಗೌಡ

268 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಪ್ುಟಿದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿೋಗೌಡ

269 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಬೆಳಿಯಯ ಬ್ರನ್ ಚಲ್ುವಯಯ

270 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಲಿಂಗರಾಜನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಶವನಾಯಕ

271 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಪ್ಣ್ು
272 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ಗಾಯಿತ್ರರ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಬ್ರ.ಬ್ಸವಣ್ು
273 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪ್ಾ
274 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸಪ್ಾ
275 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ಲ್ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು
276 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಜ.ಬ್ಸವಣ್ು
277 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಸ.ಹರಿೋಶ ಬ್ರನ್ ಸ.ಚಂದರಶೋಖರ್
278 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಬ್ರ.ಎಂ.ನಾಗರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವಣ್ು
279 NHM ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಎಂ.ರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಾಲ್ಲೋಗೌಡ

280 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ
ಎ.ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ 
ಟಿ.ಹನುಮೋಗೌಡ

281 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಮಹದೋವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸದದನಾಯಕ

282 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಮರಿನಿಂಗಯಯ ಬ್ರನ್ ನಿಂಗಯಯ

283 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಗುರುಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ

284 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಪ್ುಟಿದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿೋಗೌಡ

285 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ

286 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಮಣ್ಸ ರಾಮಕೃಷುೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಚೌಡೆೋಗೌಡ
287 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಮಣ್ಸ ಸದದಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಕಾಳಸೆಟಿಿ

288 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ನಾಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಾಗಪ್ಾ

289 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ



290 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ

291 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಮರಿಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ

292 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಶವಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕರಿಬ್ಸಪ್ಾ

293 NHM
ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ, 

ಟಮೊಟಲ
ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮರಪ್ಾ

294 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ರಾಚಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ

295 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ನವಿೋನ್ ಬ್ರ.ಕೆ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಣ್ು

296 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಶಶಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಪ್ಾಪ್ಣ್ು

297 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಜಿ.ಕೃಷ್ುಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ಯಯ

298 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಅನುರಾಧ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ಲೂೋಶ ಎನ್

299 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಮಲ್ಲೂೋಶ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗನಾಯಕ

300 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ ಚಂದರಶೋಖರ ಬ್ರನ್ ಜಯಣ್ು

301 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ
ಕೆ.ಎನ್.ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ 
ವಿ.ಪಿ.ಜಯಣ್ು

302 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಮಣ್ಸ ಎಂ.ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ

303 NHM
ಹೆಲದಿಕೆ-ಮಣ್ಸ, 

ಟಮೊಟಲ
ವಿೋರತುಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚನುಬ್ಸಪ್ಾ

304 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ ಪ್ರಮೋಶಾರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮರಪ್ಾ
305 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ
306 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ ಶವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಪ್ಾ

307 NHM
ಹೆಲದಿಕೆ-

ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ
ಶಂಕರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ ಉ|| ಕರಿಯಪ್ಾ

308 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಡಿ.ಮಲ್ೂಯಯ ಬ್ರನ್ ದೋವಪ್ಾ
309 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಶವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಾ

310 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಪಿ.ನಾಗೋಂದರಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಪ್ರಶವಮಲತ್ರಯ

311 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಪ್ಾ



312 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಮಹೆೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗಪ್ಾ

313 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಆಲ್ಮಾದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಕರಿಗಂಡನಾಯಕ

314 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ಕುನುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಮಾದಯಯ

315 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ನಾಗೋಶನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸವನಾಯಕ

316 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ವಿರಲಪ್ಾಕ್ಷ ಬ್ರನ್  ಚಕಕಮಲ್ೂಪ್ಾ

317 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಕೆ.ಎನ್.ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕೆ.ಎನ್.ನಾಗಪ್ಾ

318 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಎಂ.ಸಂಪ್ತುು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ
319 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಸುಬ್ಬನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ವಿೋರನಾಯಕ
320 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಉಮಮತಲುರಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದಶಟಿಿ
321 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸವಯಯ

322 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ
ಬ್ರ.ಎನ್.ಪ್ರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್  ಬ್ರನ್ 
ನಾಗಪ್ಾ

323 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವರುದರಪ್ಾ
324 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಕೆ.ಶವಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಕಲಸಪ್ಾ
325 NHM ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಮಹೆೋಶ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ರ.ಬ್ಸವನಾಯಕ

326 NHM
ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್-ಮಿನಿ 

ಟ್ರಾರಯಕಿರ್
ನಂಜುಂಡಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ

327 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಕೆ.ಎಂ.ಸೆಲೋಮೋಶ ಬ್ರನ್ ಬ್ರ.ಮಹದೋವಯಯ

328 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಗಲೋಪ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಂಕಟಯಯ

329 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಗೌರಮಮ ಕೆಲಂ ವಿೋರಭ್ದರಪ್ಾ

330 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ವಿೋರಭ್ದರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಗುರುಬ್ಸಪ್ಾ

331 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ರಾಜಯಯ ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯ

332 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಮುದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ರಳ್ಳಗಿರಯಯ

333 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನುಬ್ಸಪ್ಾ

334 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಾಳ್ಳಗಯಯ

335 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ



336 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ

337 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಮಣ್ಸ ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಕಲಸಪ್ಾ

338 NHM
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಮಣ್ಸ, 

ಟಮೊಟಲ
ವಂಕಟರಾಜು ಬ್ರನ್ ವಂಕಟಯಯ

339 NHM
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಮಣ್ಸ, 

ಟಮೊಟಲ
ಚಂದರಶೋಖರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಪ್ಾ

340 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ವಂಕಟರಾಜು ಬ್ರನ್ ವಂಕಟಯಯ

341 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ

342 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಮಾದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುನುವಂಕಟಯಯ

343 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಹುಲ್ುಗಾದಿರ ಬ್ರನ್ ಬೆಳಿಯಯ

344 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ

345 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ರವಿೋಶ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಲ್ೂಯಯ

346 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಮಂಜು ಬ್ರನ್ ನಾಗಮಲ್ೂಪ್ಾ

347 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ

348 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ದಲರೆಸಾಾಮಿನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಶವನಾಯಕ

349 NHM
ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ, 

ಕಲ್ೂಂಗಡಿ
ಕೆ.ಎನ್.ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರನ್ ಕೆ.ಎಂ.ನಾಗಪ್ಾ

350 NHM
ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ, 

ಕಲ್ೂಂಗಡಿ
ಬ್ಸವಯಯ ಬ್ರನ್ ಬೆಳಿಯಯ

351 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಚನುಪ್ಾ

352 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ
ವೈ.ಎಂ.ಸವೋಯಶ್ ಬ್ರನ್ 
ವೈ.ಪಿ.ಮುದದಬ್ಸಪ್ಾ

353 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ ಪ್ರಮೋಶಾರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ
354 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ ಕೆ.ಎಸ್.ರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ು ಕೆ.

355 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ ರೆೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಪ್ಾ



356 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ
ಜಿ.ಬ್ರ.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರನ್ 
ಜಿ.ಎನ್.ಬ್ಸವರಾಜು

357 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ ವಿ.ಆರ್.ಮಂಜು ಬ್ರನ್ ನಾಗಮಮ

358 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ ಎಸ್.ಮನು ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ರಸಾದ್
359 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸವಯಯ
360 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಮಣ್ಸ ಎನ್.ಮಹೆೋಶ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗಮಲ್ೂಪ್ಾ
361 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಎಂ.ಮಾದಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ
362 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಂಗಳಪ್ಾ
363 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ನಿರಂಜನಸಾಾಮಿ ಎನ್. ಬ್ರನ್ ನಾಗಪ್ಾ
364 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಗಂಗಾಧರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಲಿಯಪ್ಾ
365 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಗಂಗಪ್ಾ
366 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ

367 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮಲಾೂರಾಧಯ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸೆಲೋಮಾರಾಧಯ

368 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮಹದೋವೋಗೌ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ

369 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಹದೋವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರನ್ 
ಸದದರಾಜು

370 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶರೋಕಂಠಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ

371 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸಣ್ುಯಯ

372 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸವಯಯ

373 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ಬ್ಸವಯಯ ಬ್ರನ್ ಕಾಡಬ್ಸವಯಯ
374 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ುಟಿತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವರುದರಪ್ಾ
375 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ಮಂಜು ಎನ್.ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿೋಗೌಡ
376 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ಬ್ರ.ಆರ್.ಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರುದರಪ್ಾ
377 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ಷ್ಣ್ುಮಖಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಶವಣ್ು
378 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ಜಿ.ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಾ
379 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸಪ್ಾ
380 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಜಿತೋಂದರ ವಮಯ ಬ್ರನ್ ಜ.ಎಸ್.ವಮಯ
381 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಮಧುಶಂಕರ ಬ್ರನ್ ಶವಾನಂದಸಾಾಮಿ
382 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಗಲೋಪ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಯಯ

383 NHM ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕೆ.ನರಸಂಹಯಯ

384 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಜಿತೋಂದರ ವಮಯ ಬ್ರನ್ ಜ.ಎಸ್.ವಮಯ

385 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಹೆಲಣ್ಕಾರನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಜಲೋಗನಾಯಕ



386 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಸ.ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಂಡಯಯ

387 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಸುಮತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವನಾಯಕ

388 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವನಾಯಕ

389 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಎಸ್.ಮಹೆೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಶವದೋವಪ್ಾ

390 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಡಿ.ಎನ್.ಮಹೆೋಶ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗಣ್ು

391 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ರೆೋಖಾ ಬ್ರನ್ ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ

392 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಚಕಕಬ್ಸವಯಯ ಬ್ರನ್ ಗಲೋಪ್ಯಯ

393 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಪ್ುಟಿಬ್ಸವಯಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ

394 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ರ.ಎಸ್.ಸಾಾಮಿ

395 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಪ್ುಟಿಮಾದಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಂಕಟಯಯ

396 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕುಳಿಪ್ಾ

397 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಎನ್.ಸ.ರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚನುಪ್ಾ

398 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ರ.ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶವಣ್ು

399 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಸದದರಾಜನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಹೆಲಣ್ಕಾರನಾಯಕ

400 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ

401 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಮಣಿಯಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ

402 NHM
ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ, 

ಬಾಳೆ
ಸಣ್ುಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ

403 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ

404 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಮಲ್ಲೂೋಶ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ

405 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಜಲೋಸ ಕೆ ಸಮೊೋನ್ ಬ್ರನ್ ಸಮೊೋನ್



406 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಹೆಲಣ್ಕಾರನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಜಲೋಗನಾಯಕ

407 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಶವರಾಜಮಮ ಬ್ರನ್ ದೋವಮಮ

408 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಎಂ.ಜಿ.ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ

409 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ನಂದಿೋಶ ಎಂ. ಬ್ರನ್ ಎ.ಮಲ್ೂಣ್ು

410 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ರಾಜನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಬೆಳಿನಾಯಕ

411 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಮಹದೋವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ನಂಜನಾಯಕ

412 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಕರಿನಾಯಕ

413 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಮಾದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸದದನಾಯಕ

414 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಮಾದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಹೆಲಣ್ಕಾರನಾಯಕ

415 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಜವರನಾಯಕ

416 NHM
ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ, 

ಕಲ್ೂಂಗಡಿ
ಬ್ಸವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ದೋವನಾಯಕ

417 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಮಣ್ಸ ಕೆ.ಬ್ರ.ಪ್ುಟಿಬ್ಸವಯಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ
418 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಮಣ್ಸ ಬ್ಸವಯಯ ಹೆಚ್.ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ
419 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ ಶರೋಕಂಠಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ
420 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ

421 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ, ಬಾಳೆ ಶಂಕರ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ

422 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಲಿಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ದೋವಪ್ಾ

423 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಲ್ತಾ ವಿಠಠಲ್ ಕೆಲೋಂ ಬ್ರ.ವಿ.ವಿಠಠಲ್

424 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
ಪ್ಟೋಲ್ ಕೆ.ಎಂ.ಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ 
ಮಹದೋವಯಯ

425 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
ಅನುಪ್ೂಣ್ಯಸಾಾಮಿ ಕೆಲೋಂ 
ಚನುವಿೋರಸಾಾಮಿ

426 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಮಹೆೋಂದರ ಬ್ರನ್ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ

427 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ನಾಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸಪ್ಾ
428 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣ್ು
429 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಸ.ಜಿ.ಜಗದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸದದಪ್ಾ



430 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಚನುಬ್ಸವಯಯ

431 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಹೆಚ್.ಮಲ್ೂಪ್ಾ

432 NHM ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಪ್ಶುಪ್ತ್ರ ಬ್ರನ್ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ

433 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ನಾಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕರಿಬ್ಸಪ್ಾ

434 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಸ.ಜಿ.ಜಗದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಗವಿಯಪ್ಾ

435 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಎಸ್.ಪ್ರವಿೋಣ್ ಬ್ರನ್ ಶವಣ್ು

436 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ದಲಡಡಯಯ ಬ್ರನ್ ರಾಚಯಯ

437 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಪ್ುಟಿಬ್ಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಯಯ

438 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಗಲೋವಿಂದಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ

439 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಶವಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ

440 NHM
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 

ಘಟಕ
ಕೆಂಪ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗರಾಮಯಯ

441 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಭ್ದರಪ್ಾ
442 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ಹೆಚ್.ಸ.ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಚನುವಿೋರಪ್ಾ
443 NHM ಕಂದು ಬಾಳೆ ನಟರಾಜು ಬ್ರನ್ ಜಿ.ಎನ್.ಮಾದಪ್ಾ
444 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಜಾನಕಮಮ ಕೆಲೋ ಡಿ.ರಾಜಪ್ಾ
445 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಸುಬ್ಬಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ
446 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಚಕಕವಿೋರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕರಿಯಪ್ಾ
447 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಚಾಮಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ
448 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಬ್ರ.ಚನುಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ

449 NHM ಕಂದುಬಾಳೆ ಬ್ರ.ವಿ.ಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಪ್ಾ

450 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಮುನಿಯಯಯ ಬ್ರನ್ ಅರಸಯಯ
451 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಲ್ಲಿತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ನಾಯಕ
452 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಆಶಾ ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ ಪ್ರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್
453 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ವಂಕಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಾಸೆೋಗೌಡ

454 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಜಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ

455 NHM ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ

456 NHM ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
ಮಾಳವಿಕಾ ಸೆಲೋಲ್ಂಕಿ ಬ್ರನ್ ನಾರಾಯಣ್ 
ಲಾಲ್



457 NHM
ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್-ಮಿನಿ 

ಟ್ರಾರಯಕಿರ್
ಚಕಕಮಾದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಯಯ

458 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಶವಶಂಕರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವೋಗೌಡ

459 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಚೆನಿುಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚೆನುಯಯ

460 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಗಲೋವಿಂದಯಯ ಬ್ರನ್ ಗಲೋಪ್ಯಯ

461 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಕೆ.ವಿ.ಗವಿಯಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಪ್ಾ

462 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಎಸ್.ಪ್ರವಿೋಣ್ ಬ್ರನ್ ಶವಣ್ು

463 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಫಲಾರಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ

464 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಶವಬ್ಸವಯಯ ಬ್ರನ್ ಭಲೋಗಯಯ

465 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ

466 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಷ್ಣ್ುಮಖ ಬ್ರನ್ ಕುಳಿಯಯ

467 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ರಾಜೋಂದರ ಬ್ರನ್ ಚನುಮಲ್ೂಪ್ಾ

468 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಟಮೊಟಲ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಯಯಯ

469 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಬ್ದನೆ ಬೆಳಗಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ರಂಗಶಟಿಿ
470 NHM ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಮಣ್ಸ ಅರುಣ್ ಬ್ರನ್ ರವಿೋಂದರ

471 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಲಿಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದವಿೋರಪ್ಾ

472 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ
ಮಹದೋವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ|| 
ಬ್ಸವಲಿಂಗಪ್ಾ

473 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಲಿಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚನುಬ್ಸಪ್ಾ

474 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಗವಿಯಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚನುಪ್ಾ

475 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಹೆಚ್.ಸ.ಗಂಗರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚನುಪ್ಾ

476 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಸ.ಆರ್.ಲ್ತಾ ಬ್ರನ್ ರಾಜಪ್ಾ

477 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಂದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಸೆಲೋಮಶೋಖರ್



478 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ ದಲರೆಸಾಾಮಿನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ

479 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ ಶವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಹುಚಚಪ್ಾ

480 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ ನಾಗರತುಮಮ ಕೆಲಂ ಬ್ರ.ವಿ.ಮಹದೋವಪ್ಾ

481 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ ಪಿ.ಹಷ್ಯವಧಯನ್ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಯಯ

482 NHM
ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ, 

ಮಣ್ಸ
ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವನಾಯಕ

483 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಬ್ರೋನ್ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ|| ರಾಜಪ್ಾ

484 NHM ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಿೋರಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಸೆಲೋಮಶೋಖರ್

485 NHM
ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ, 

ಬ್ರೋನ್
ಮಹದೋವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ

486 R & R R & R ಸ.ಪಿ.ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ

487 R & R R & R ಶವಶಂಕರ ಬ್ರನ್ ಮರಿದೋವರು
488 R & R R & R ಪಿ.ಎಸ್.ಗಿರಿೋಶ ಬ್ರನ್ ಶವಲಿಂಗಪ್ಾ
489 R & R R & R ಬ್ರ.ರಾಜಶೋಖರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಭ್ುಜಂಗಪ್ಾ
490 R & R R & R ಕೃಷ್ುಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಗಲೋಪ್ಯಯ
491 R & R R & R ಎನ್.ಶಂಕರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಎಂ.ನಂಜಪ್ಾ
492 R & R R & R ಬ್ಸವರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಪ್ಾ
493 R & R R & R ಚಕಕಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಹೆಲನುಪ್ಾ
494 R & R R & R ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವಬ್ಸವೋಗೌಡ

495 R & R R & R ಷ್ಡಕ್ಷರಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಭ್ದರದೋವರು

496 R & R R & R ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಎಸ್.ಮಹದೋವಪ್ಾ

497 R & R R & R ಟಿ.ಎಂ.ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಎಸ್.ಮಹದೋವಪ್ಾ

498 R & R R & R
ಎಂ.ಎಸ್.ಸಪ್ಯಭ್ಲಷ್ಣ್ ಬ್ರನ್ 

ಎಂ.ಎಸ್.ಶವಲಿಂಗದೋವರು
499 R & R R & R ಮಲ್ೂಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಲಿಯಯಯ
500 R & R R & R ಮಹದೋವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ನಂಜನಾಯಕ
501 R & R R & R ಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಯಯ
502 R & R R & R ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ
503 R & R R & R ಕೆ.ಬ್ರೋರೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಕುಮಾರೆೋಗೌಡ
504 R & R R & R ಚನುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಪ್ಾ



505 R & R R & R ಕೆಂಪ್ದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಲೋ.ನಾಗಪ್ಾ
506 R & R R & R ಶವಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಶವಣ್ು
507 R & R R & R ನಾಗರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವಣ್ು

508 R & R R & R ಹೆಚ್.ಆರ್.ರಮೋಶ ಬ್ರನ್ ರಾಮಲಿಂಗಪ್ಾ

509 R & R R & R ಸದದರಾಜು ಸ ಬ್ರನ್ ಚೌಡಯಯ

510 R & R R & R ಎಸ್.ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೋಖರ

511 R & R R & R ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಪ್ಾ
512 R & R R & R ಕೆ.ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕರಿಯಪ್ಾ
513 R & R R & R ಹಷ್ಯವಧಯನ್ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಯಯ

514 R & R Maintenance
R & R 

Maintenance
ಕುನುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಮಾದಯಯ

515 R & R Maintenance
R & R 

Maintenance

ಸಂತಲೋಷ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬೆಟಿಪ್ಾ ಬ್ರನ್ 
ಷ್ಡಕ್ಷರಿ

516 R & R Maintenance
R & R 

Maintenance
ಶವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎನ್.ವಿಷ್ಕಂಠಯಯ

517 R & R Maintenance
R & R 

Maintenance
ಮರಿದಾಸನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ

518 R & R Maintenance
R & R 

Maintenance
ವೋದಾಂಭ್ ಕೆಲೋಂ ಶರೋಕಂಠಪ್ಾ

519 R & R Maintenance
R & R 

Maintenance
ಎಂ.ಎಸ್.ಅಶಲೋಕ ಬ್ರನ್ ಎಂ.ಶರೋಕಂಠಪ್ಾ

520 R & R Maintenance
R & R 

Maintenance
ಶಂಭ್ುಲಿಂಗು ಬ್ರನ್ ಸೆಲೋಮೋಶಾರಪ್ಾ

521 R & R Maintenance
R & R 

Maintenance
ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಜವರಯಯ

522 R & R Maintenance
R & R 

Maintenance
ಷ್ಣ್ುಮಖ ಬ್ರನ್ ಕುಳಿಯಯ

523 S-12 S-12 ಬ್ರ.ಎಸ್.ಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ

524 S-12 S-12 ಬ್ರೋರೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮರಿಗಂಡೆೋಗೌಡ

525 S-12 S-12 ಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರುದರಪ್ಾ

526 S-12 S-12 ಸದದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಜವರನಾಯಕ

527 S-12 S-12 ರಂಗಯಯ ಬ್ರನ್ ತಗಡಲರಯಯ

528 S-12 S-12 ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ದೋವಯಯ

529 S-12 S-12 ಎ.ಸ.ಶಶಧರ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಯಯ



530 S-12 S-12 ರಾಜಮಮ ಟಿ.ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಚಕಕಮಾದಯಯ

531 S-12 S-12 ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಯಯ
532 S-12 S-12 ರಮೋಶ ಬ್ರನ್ ಆಂಜನೆೋಯ
533 S-12 S-12 ಮಣಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆಂಜನೆೋಯ

534 S-12 S-12
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ 
ಶವನಂಜಪ್ಾ

535 S-12 S-12 ಶವನಂಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶಾಂತಪ್ಾ

536 S-12 S-12 ಶವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ

537 S-12 S-12 ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ
538 S-12 S-12 ಶಂಕರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ
539 S-12 S-12 ಶವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಅಪ್ಾಯಪ್ಾ
540 S-12 S-12 ಪಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ಾ
541 S-12 S-12 ಕಾಡಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ
542 S-12 S-12 ರಾಚಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ
543 S-12 S-12 ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು
544 S-12 S-12 ಚೆನುಯಯ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟಯಯ
545 S-12 S-12 ವಂಕಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಂಕಟಸಾಾಮಿಗೌಡ
546 S-12 S-12 ಎಸ್.ಮಹದೋವು ಬ್ರನ್ ಸಣೆುೋಗೌಡ
547 S-12 S-12 ಮಂಜು ಬ್ರನ್ ನಾಗಮಲ್ೂಪ್ಾ
548 S-12 S-12 ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಾಾಮಿ ಬ್ರ.ಎಸ್
549 S-12 S-12 ನಂಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಾಗಪ್ಾ
550 S-12 S-12 ಮಾಲ್ಲೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮಾಲ್ಲೋಗೌಡ
551 S-12 S-12 ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ
552 S-12 S-12 ತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಗೌಡ
553 S-12 S-12 ಮಹೆೋಶಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರ
554 S-12 S-12 ಬೆಳಿಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೆಳೆಿೋಗೌಡ

555 S-12 S-12 ಪ್ುಟಿಬ್ಸವೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಸದದೋಗೌಡ

556 S-12 S-12 ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕರಿಯಪ್ಾ
557 S-12 S-12 ರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ
558 S-12 S-12 ಅಮಮಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ
559 S-12 S-12 ದೋವರಾಜು ಸ.ಸ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸವಯಯ
560 S-12 S-12 ಮಹೆೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಮುದದನಾಯಕ
561 S-12 S-12 ಮಹದೋವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸದದನಾಯಕ
562 S-12 S-12 ಹೆಲಣ್ಕಾರನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಚಕಕನಾಯಕ
563 S-12 S-12 ಕೆ.ಶವಯಯ ಬ್ರನ್ ಕಾಳಯಯ
564 S-12 S-12 ಚನುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಅರಸಯಯ
565 S-12 S-12 ದಲಡಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಚಯಯ



566 S-12 S-12 ಕೆಂಪ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗರಾಮಯಯ
567 S-12 S-12 ರಾಜೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೋಂದರ
568 S-12 S-12 ಡಿ.ರಮೋಶ ಬ್ರನ್ ಡಿ.ದಲಡಡಲಿಂಗ

569 S-12 S-12 ರಾಚಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ

570 S-12 S-12 ಚಂದರಶೋಖರಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಗುರುಶಾಂತಪ್ಾ

571 S-12 S-12 ಗುರುಶಾಂತಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬೆಳಿಪ್ಾ

572 S-12 S-12 ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ

573 S-12 S-12
ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ 
ಹೆಚ್.ಸ.ಪ್ುಟಿಮಾದಯಯ

574 S-12 S-12 ಸದದಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕುನುಂಕಪ್ಾ
575 S-12 S-12 ಶವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಲಿಂಗಪ್ಾ

576 S-12 S-12 ಮಹೆೋಂದರಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಸದದಮಲ್ೂಪ್ಾ

577 S-12 S-12 ಕೆ.ಜಿ.ಲ್ಲಲೋಕೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಗುರುಬ್ಸಪ್ಾ

578 S-12 S-12 ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ

579 S-12 S-12 ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ
580 S-12 S-12 ಶವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಣ್ು
581 S-12 S-12 ಶಂಕರೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿೋಗೌಡ
582 S-12 S-12 ಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬೆಳಿಮಮ
583 S-12 S-12 ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೆಳಿಪ್ಾ
584 S-12 S-12 ಶವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ
585 S-12 S-12 ಬೆಳಿಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಪ್ಾ
586 S-12 S-12 ಕಾಳೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವೋಗೌಡ
587 S-12 S-12 ಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ
588 S-12 S-12 ಸದದರಾಮೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ
589 S-12 S-12 ಎಸ್.ವಿೋರನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸದದನಾಯಕ
590 S-12 S-12 ಪ್ರಕಾಶನ್ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ
591 S-12 S-12 ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕೆಲಂಗಳಪ್ಾ
592 S-12 S-12 ರೆೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಬ್ಸಪ್ಾ
593 S-12 S-12 ಜಿ.ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಾ
594 S-12 S-12 ನಿಂಗಯಯ ಬ್ರನ್ ಬೆಳಿಯಯ
595 S-12 S-12 ರಾಜೋಂದರ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟಯಯ
596 S-12 S-12 ವಂಕಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಯಯ
597 S-12 S-12 ಬ್ರ.ಪ್ುಟಿರಾಜು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ



598 S-12 S-12 ಎಸ್.ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸಣ್ುಯಯ

599 S-12 S-12 ಭಲೋಗಯಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ
600 S-12 S-12 ಮಲಿೂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜವರಯಯ
601 S-12 S-12 ಜವರಯಯ ಬ್ರಿ್ ಸದದಯಯ
602 S-12 S-12 ಗಲೋಪ್ಯಯ ಬ್ರನ್ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ಯಯ
603 S-12 S-12 ಮಾದಮಮ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಯಯ

604 S-12 S-12 ಬ್ರ.ಎಂ.ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಲಿಯಯಯ

605 S-12 S-12 ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಪ್ಾ
606 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ
607 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ದಲಡಡಸದದಪ್ಾ
608 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ
609 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಭ್ುಜಂಜೋಶಾರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ
610 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪ್ುಟಿತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವರುದರಪ್ಾ

611
 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್-

RKVY

ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 
ಖರಿೋದಿ

ಚೌಡ ಬ್ರನ್ ಜವರ

612
 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್-

RKVY

ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 
ಖರಿೋದಿ

ವೈ.ಎನ್.ಸವಯಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ 
ಬ್ಸವರಾಜು

613
 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್-

RKVY

ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 
ಖರಿೋದಿ

ಪಿ.ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ 
ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಪ್ಾ

614
 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್-

RKVY

ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ

ಮಲ್ಲೂೋಶ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ

615
 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ್-

RKVY

ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ

ಮಲ್ಲೂೋಶ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ

616 UNSPENT ಯೋಜನೆ
ಪ್ವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 

ಖರಿೋದಿ
ಹೆಲಣ್ಕಾರನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಜಲೋಗನಾಯಕ

617 SMAM ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್ ಸಾಗರ್ ಬ್ರನ್ ನಂದಿೋಶಾರ

618 SMAM ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಪ್ಾ

619 SMAM ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್ ಆಶಾ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್

620
NHM-CHD-

Matching grant

NHM-CHD-

Matching grant
ಚನುಸಾಾಮಿನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ







































































































































































ಸವೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬ್ಳ್ಳ
ಪ್.ಜಾ/ 

ಪ್.ಪ್ಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತ್ರಕ(ಸಂಖೆಯ)

196 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್
121/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ

77/1ಎ, 

77/1ಬ್ರ, 106/1
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಟಲ

82/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋಟಲರಟ್
255/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

89/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

193 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

153, 8/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ, 
ಕೀಸು

81/1, 81/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್
105/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ
133/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

67/1, 67/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

68 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

51/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

39/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, 
ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

82/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀನ್್
196/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

32/1, 32/4, 
43/4

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್
64, 65/1, 

65/2
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, 

ಟಮಟೊ
78/ಪಿ40 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತಿ ಈರುಳಿ್ಳ

3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

110/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

3/2. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

127 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

102/1ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

335/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ
ಫಲಾನುಭ್ವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ
ಭೌತ್ರಕ



57/2ಎ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

161/1, 
161/2, 162/4

ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

33/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

34 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ
284/1 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

5/3, 8/3, 8/1 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, 
ಟಮಟೊ

262/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

215, 216/1ಎ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

112 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ

99/1 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಈರುಳಿ್ಳ

170/3, 
204/1, 
175/7, 

175/1, 172/1

ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಕೀಸು

68/3, 69/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

149/4 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

14/1. ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

435/1 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

119 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್
28/1, 28/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

3/2, 38 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್
85/2, 857 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

360/3 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ, 
ಮೆಣ್ಸ

114 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

229 ಬೇಗೂರು ಪ್.ಪಂ ಎಲ್ಕೀಸು

317/1 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

180 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ

36/3 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್



310, 380/1, 
383/1

ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

8/3. ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ

102 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ, 
ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

86/1 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

102 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

12/1c ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

194 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

90/3,90/4 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್

79/2 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್

20/1, 21/ಬಿ ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ
124/2 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

136/2, 136/3 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

134/2 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

77/2 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

4/1. ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

80/1ಬಿ ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

13/2. ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

33/3 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀನ್್

19/1, 19/2 ಹಂಗ್ಳ ಪ್.ಪಂ ಟಮಟೊ

36 ಹಂಗ್ಳ ಪ್.ಪಂ ಈರುಳಿ್ಳ

65/2 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

134/2, 
131/1, 

133/3, 132/5
ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

25/2. ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

7/1. ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ



21/2, 22/3ಎ ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

77 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ, 
ಟಮಟೊ

297/1, 
297/2, 297/3

ಬೇಗೂರು ಪ್.ಪಂ ಮೆಣ್ಸ

40/3 ಹಂಗ್ಳ ಪ್.ಪಂ ಈರುಳಿ್ಳ
277 ಬೇಗೂರು ಪ್.ಜಾತ್ರ ಈರುಳಿ್ಳ

232/2 ಬೇಗೂರು ಪ್.ಜಾತ್ರ ಈರುಳಿ್ಳ
28 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

246/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ
274/3 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

397 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಮಂಗ್ಳೂರು 
ಸೌತೆ

137/2ಬಿ, 
137/2ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ

25/4, 25/5, 
25/6, 25/7, 

7/5
ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

134/1 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ

5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ

89/1 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ, 
ಟಮಟೊ

181/1 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

115 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ, ಬಾಳೆ
84/4, 

211/ಪಿ96, 
266

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, 
ಈರುಳಿ್ಳ

29/3. ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

67/1 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ, 
ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

18 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

49/2, 50/3 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀನ್್

27/2. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

43 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

352/1ಬಿ ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ

25/1ಎ ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ
88/1 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ



133/2, 133/3 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀನ್್

231 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

227/1 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

5/2. ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

227/1 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

211/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ, 
ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

86/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

40/2, 40/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

113 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

98/2, 99/1 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

42/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

153/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

74/1 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ

86/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

235/2, 236/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ - ಅರಿಶಿಣ್

132/2 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

29/1. ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

43 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ
279 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

57/1 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, 
ಈರುಳಿ್ಳ

520 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್
238, 

244/2ಎ, 
244/2ಬಿ

ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, 
ಈರುಳಿ್ಳ

47/2, 72/1, 
72/3

ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, ಬಾಳೆ

27/4. ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೀಸು

255/1 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ

231 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್
10, 11/1 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್



24, 25 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

43/1, 57/1 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್
63/1 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

347/1, 
347/2, 347/5

ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

141/1, 141/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

40 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

211/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

72/1 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

278/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ

283/2, 283/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ

204/1ಪಿ23 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ
26/4, 67/3 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

245/3 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

211/4, 
212/1, 212/3 

ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, 
ಟಮಟೊ

351 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ, 
ಮೆಣ್ಸ

117/1 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ, 
ಟಮಟೊ

5/3, 8/3 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

80/5 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ
189/3 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

20/2, 39/1 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

335/2, 342/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

20/3, 19/1 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ
35/1, 35/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

11/2. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

85/2 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

180 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ



138/ಪಿ47 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ
139/19, 
139/ಪಿ27

ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ
61/3, 60/2, 

59/3
ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

52/2, 52/3 , 
51/3

ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

74/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ
97 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

12/3, 14/2, 
14/3

ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

293 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

1/3. ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

8/2. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

5/2. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

29/3. ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

120 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ
4/2. ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

10/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

47/4 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

40/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

251/1 ಹಂಗ್ಳ ಪ್.ಪಂ ಈರುಳಿ್ಳ

490 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಪಂ ಈರುಳಿ್ಳ

70/1, 70/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ

34, 95/1 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

73/1 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

161/1, 161/2 ಬೇಗೂರು ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ

64/5, 31/3ಎ ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

181/1ಎ ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಪಂ ಕೀಸು, 
ಈರುಳಿ್ಳ

173 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಪಂ ಅರಿಶಿಣ್

7/2. ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ



97 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

160/1 ಬೇಗೂರು ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್

114/2, 114/4 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಪಂ ಈರುಳಿ್ಳ

225/1 ಬೇಗೂರು ಪ್.ಪಂ ಅರಿಶಿಣ್

138/27 ಬೇಗೂರು ಪ್.ಪಂ ಟಮಟೊ

29/1. ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್
13/3. ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

29 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

237/1 ಬೇಗೂರು ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ

112/1 ಬೇಗೂರು ಪ್.ಜಾತಿ ಬಿೀನ್್

247/1 ಕಸಬಾ ಪ್.ಪಂ ಅರಿಶಿಣ್

23/2. ಹಂಗ್ಳ ಪ್.ಪಂ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

80/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

19 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

345 ಹಂಗ್ಳ ಪ್.ಪಂ ಟಮಟೊ

237 ಬೇಗೂರು ಪ್.ಪಂ ಅರಿಶಿಣ್

322/1 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

10 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

168 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್
186/2 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ
7/2. ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ
39 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

395/1 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, 
ಈರುಳಿ್ಳ

87, 88/2 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ
65/RS1, 
66/RS2

ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

67, 56 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್



164/1ಎ1, 
164/1ಎ2, 
164/1ಬಿ

ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

25/1ಬಿ, 26/1, 
27/1ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

18/1. ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

138/1ಪಿ12 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ, 
ಆಲೂಗೆಡೆಡ

70/1, 71/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕೀಸು

693/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ

369/2, 238 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಚಿಲಲ

693/3 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ

101/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ

156/1 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಅರಿಶಿಣ್

41 ಹಂಗ್ಳ ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ

182 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ

242/ಪಿ41 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ

48/6 ಹಂಗ್ಳ ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸ

111/1 ಬೇಗೂರು ಪ್.ಜಾತಿ ಬಿೀನ್್
252/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

37/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

81 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ, 
ಅರಿಶಿಣ್

61/1 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ

114/1 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

86/3 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀನ್್

401/ಪಿ75 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ

344 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ
10/ಪಿ53 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸ

92 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಕೀಸು



93/2 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ, 
ಈರುಳಿ್ಳ

59 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ

13/1. ಹಂಗ್ಳ ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸ

194 ಹಂಗ್ಳ ಪ್.ಜಾತಿ ಬಿೀನ್್

221/1, 291 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತಿ ಟಮಟೊ

287 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಪ್.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸ

90/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸ

24 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ಲ ಿಂಗ್ಡಿ, 
ಬಾಳೆ

285 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀಟ್ರರ ಟ್

662/2 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ

27/1, 27/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್
87 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಬಿೀನ್್

133 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

12 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

49 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್, ಬಾಳೆ

59/ಪಿ42 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ಮೆಣ್ಸ
49/3, 50/1 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ

173/2 ಹಂಗ್ಳ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ, ಮೆಣ್ಸ
147 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಟೊ
212 ಬೇಗೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಿಣ್

8/2, 9/2, 10/1 ತೆರಕಣಿಂಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಕೀಸು

- - ಸಾಮಾನಯ
- - ಸಾಮಾನಯ
- - ಸಾಮಾನಯ
- - ಸಾಮಾನಯ
- - ಸಾಮಾನಯ
- - ಸಾಮಾನಯ

ಸಾಮಾನಯ

51/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

13/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

111 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ



138/1b, 

138/1a
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

59/ಪಿ42 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

105 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

41/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

115 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

146/2, 146/3 ಕಸಬಾ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
211/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ
222/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ
235/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ

36 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ
14/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ
34 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ

45/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ
6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

16/1, 16/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್

27/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

443/2 ಕಸಬಾ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

19 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

295 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

41/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

49/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ
142/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಮಣ್ಸ
388/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಮಣ್ಸ

157/1ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

121 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ



8/4. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

73 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

54/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆಲದಿಕೆ-

ಕಲ್ೂಂಗಡಿ, 

ಟಮೊಟಲ

10/ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

35/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

75 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

98/1, 102/1 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

35/2 ಕಸಬಾ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

87/1, 277, 

21/1
ಕಸಬಾ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

75/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ

70 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ

11/2. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಮಣ್ಸ

75/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆಲದಿಕೆ-ಮಣ್ಸ, 

ಟಮೊಟಲ
15/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ
24/1ಬ್ರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ
108/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ

9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆಲದಿಕೆ-

ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ
68/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
85/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

123/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

279/2, 

282/2, 278/2
ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ

ಈರುಳ್ಳಿ 
ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ



22/1. ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

107/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
107/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಕಂದು ಬಾಳೆ

54/3 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಕಂದು ಬಾಳೆ

273 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ

136/2, 137/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ

61/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ
433/3 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಕಂದುಬಾಳೆ
130 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ
797 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಕಂದುಬಾಳೆ

13/3. ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ

1/2. ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ
69/1, 30/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

150/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್

250/1, 252/3 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ
ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್-

ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್

91/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

235/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

103/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

11/1. ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

165/3 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

156/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

58/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

56/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

270/3 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ



418/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ
16/3. ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಮಣ್ಸ

150 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಮಣ್ಸ, 

ಟಮೊಟಲ

97/4 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಮಣ್ಸ, 

ಟಮೊಟಲ

150 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

91/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

369/2, 238 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

440/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

18/2. ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

126/3ಬ್ರ ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

6/2. ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

77, 78 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

91 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

87/3, 89/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆಲದಿಕೆ-

ಟಮೊಟಲ, 

ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

402/ಪಿ41 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆಲದಿಕೆ-

ಟಮೊಟಲ, 

ಕಲ್ೂಂಗಡಿ
98/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ

278/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ

28 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ
4 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ

36/1, 37/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ



39/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ

180/4, 179/4 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ

40 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ
ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ

6/1. ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಮಣ್ಸ
187/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
101/2 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
15/2. ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

249/1A1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
242/3 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

244/1A ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

165/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

43/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

70/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

247/6 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

161, 162/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

98/RS ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
54/2, 55/2 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ ಕಂದು ಬಾಳೆ

446 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ
137/2A ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ
15/1. ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ
45 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ

114/2 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ
103 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ

109/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ
428 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
119 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

27/2, 32/ಪಿ18 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್

109/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

237 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ



325/4 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

331 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

339/3 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

120/2 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

255/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

33/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

280/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

110/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

27 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

118 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

573 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

397/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

44 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

238/4 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

237/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

202/2 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

345/2 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ
ಹೆಲದಿಕೆ-

ಕಲ್ೂಂಗಡಿ, ಬಾಳೆ

68/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

358/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

313/2 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ



237/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

17/2. ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

17/1. ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

194 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

241 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

368/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

341/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

308/2, 

304/2, 194/2
ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

426/2 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

245/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ

179/2, 181/2 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ
ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ, 

ಕಲ್ೂಂಗಡಿ
110/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಮಣ್ಸ
157/2 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಮಣ್ಸ
81/2 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ

357/12 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ

345/3 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂಗಡ
ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ, 

ಬಾಳೆ
161, 162/1 ಸಂತೋಮರಹಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

176/3, 

176/2, 175
ಸಂತೋಮರಹಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

37/1. ಸಂತೋಮರಹಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

163/3, 163/1 ಸಂತೋಮರಹಳ್ಳಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

249/1 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

4 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ
87/2 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

192/2 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ



73/2 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

23/4. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

259 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

193 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

28 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

29/1, ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

30/3, ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

405, 406 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

307 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

144 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

417 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
72 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ

231/2 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ
76/2 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ
298 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ
31/3. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ
91 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ

253/3b ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ
40 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ

72/1A, 72/1B ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದುಬಾಳೆ

203 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
40/2 ಹಂಗಳ ಪ್.ಪ್ಂ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
95/1 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
4/1. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

142/1, 142/3 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

60/1 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್

3/1, 3/3, 3/4 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್



123 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್-

ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್

7/4. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

47 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

34/4 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

283/1 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

29/1. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

559 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

383/2 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

320 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

13/3. ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

89/1 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ

419 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
ಹೆೈಬ್ರರಡ್-

ಟಮೊಟಲ
40/4,40/3 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಬ್ದನೆ

58/1 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆೈಬ್ರರಡ್-ಮಣ್ಸ

32 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

72/2 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

16/3. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

99/3 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

69 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

191 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

21/3. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ



345 ಹಂಗಳ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ ಹೆಲದಿಕೆ-ಟಮೊಟಲ

54/2, 55/2 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ
9/4, 79/3, 

69/5, 4
ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ

409/2 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ

11/12. ಹಂಗಳ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ
ಹೆಲದಿಕೆ-ಬಾಳೆ, 

ಮಣ್ಸ

136/2 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಬ್ರೋನ್

21/2. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲದಿಕೆ-ಸೌತ

9/2. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆಲದಿಕೆ-

ಟಮೊಟಲ, ಬ್ರೋನ್

1142/2, 

113/ಪಿ
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ R & R

242/ಪಿ-16 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತ್ರ R & R

23/2. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ R & R

14 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ R & R

408 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ R & R

250/1, 24/3 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ R & R

300 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ R & R

66/2ಎ ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ R & R

56/2, 55/2 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ R & R

40/1ಎ, 40/1ಬ್ರ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ R & R

431/1, 432/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ R & R

432/2 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ R & R

13 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ R & R

18/4. ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ R & R

268/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂ R & R

52/1, 524 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ R & R

144/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ R & R

247 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ R & R

243/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ R & R



452/2 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ R & R

12 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ R & R

- ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ R & R

243 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ R & R

12/2. ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತ್ರ R & R

548 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ R & R

86/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ R & R

50/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ R & R

409/2 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ R & R

106/3, 107/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ
R & R 

Maintenance

25/1, 25/2, 

26/2
ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ

R & R 

Maintenance

117/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ
R & R 

Maintenance

14/1. ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂ
R & R 

Maintenance

138 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ
R & R 

Maintenance

137/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ
R & R 

Maintenance

8/1ಬ್ರ, 8/1ಎ ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ
R & R 

Maintenance

28/2. ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
R & R 

Maintenance

13/3. ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ
R & R 

Maintenance

7 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

67/3, 76/4, 

101
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ S-12

15/1. ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

125/1ಎ2, 

124/2, 

125/1ಬ್ರ
ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ S-12

287/2 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

25/1ಬ್ರ, 25/2ಬ್ರ ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

97/1 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12



97/2 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

121 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

11/3. ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

8/2, 8/3 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

119 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

274/2 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

5/1ಎ2, 11/1ಬ್ರ ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

5/1ಸ, 2/2ಎ ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

6/2. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ S-12

66/3, 69/1 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ S-12

37/1, 38/2 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ S-12

274/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

32/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

238 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

435/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

5 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

11/2, 12/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ S-12

17/1. ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

27 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

111/ಪಿ2ಬ್ರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ S-12

62/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

62/2 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

14/3. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ S-12

4/2. ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ S-12

173/2 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ S-12

42 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ S-12

50/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ S-12

169/1 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ S-12

18 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

86 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

15/ಪಿ19 ಹಂಗಳ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ S-12

443/2 ಕಸಬಾ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ S-12

92/1ಬ್ರ, 92/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ S-12

287 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

407/2 ಕಸಬಾ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

38/P14 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12



417 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

402/1 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

272 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

32/1, 32/10, 

32/2
ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

85/4 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

4/1, 11/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

17/1. ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

71/1, 106/3, 

70/1ಎ
ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

77 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

207/1, 95/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

37/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

104 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

102/4, 106/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

367/ಪಿ1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

31/3. ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

72/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ S-12

54/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ S-12

41/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ S-12

136/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ S-12

25/1, 20/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ S-12

121/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ S-12

55/3, 37/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ S-12

246 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಪ್ಂಗಡ S-12

98/2 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ S-12

34 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

33/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

123/1 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ S-12

130 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

316 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

478 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

216/5 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12



161, 162/1, 

31
ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

305/1 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

298 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

93/1, 47 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

222/1 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

324/2 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

48/10 ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

6/1. ಹಂಗಳ ಪ್.ಜಾತ್ರ S-12

163/1 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
41/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
148 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

107/4 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
446 ಬೆೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

15/1. ಹಂಗಳ ಪ್.ಪ್ಂ
ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 

ಖರಿೋದಿ

91/3 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ
ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 

ಖರಿೋದಿ

19 ತರಕಣಾಂಬ್ರ ಸಾಮಾನಯ
ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 

ಖರಿೋದಿ

362/3, 358/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

362/3, 358/1 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂ
ಈರುಳ್ಳಿ 

ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ

237 ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂ
ಪ್ವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ 

ಖರಿೋದಿ
74/3 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

4 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

95/1 ಹಂಗಳ ಸಾಮಾನಯ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

447/3, 

456/3, 

506/4, 502/1

ಬೆೋಗಲರು ಪ್.ಪ್ಂ
NHM-CHD-

Matching 

grant







































































































































































ಭೌತ್ರಕ(ಹೆ.)

2.00 191366

0.50 34756

1.80 172854

0.40 34060

0.80 80810.00

0.70 61226.00

2.00 192060.00

1.10 105633.00

1.15 110434.00

0.80 58031.00

1.00 99792.00

0.80 75615.00

1.60 148626.00

0.60 60608.00

0.95 95962.00

0.40 36454.00

0.85 85860.00

0.90 90912.00

1.55 144045.00

0.80 72838.00

0.80 76305.00

1.50 96326.00

1.00 91047.00

0.70 66691.00

0.75 75759.00

0.95 92827.00

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ.

ಭೌತ್ರಕ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತು 
(ರಲ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲಿೂ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖೆಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ



1.65 153640.00

1.45 139243.00

0.65 61225.00

2.00 191513.00

0.60 57618.00

1.00 72083.00

0.20 14242.00

1.00 93962.00

0.80 58031.00

0.55 55557.00

2.00 192060.00

0.80 73336.00

0.65 47150.00

0.90 90912.00

0.85 80718.00

0.40 35172.00

1.85 177655.00

2.00 191974.00

0.80 75759.00

0.80 58031.00

1.30 89242.00

1.55 148846.00

0.60 60608.00

0.80 69887.00

0.60 60608.00



2.00 136347.00

0.40 28094.00

2.00 136347.00

0.80 80810.00

2.00 191405.00

0.80 80810.00

2.00 191405.00

0.70 70709

1.65 101013

0.75 75760.00

0.80 80810.00

0.90 85152.00

1.50 144045.00

1.00 100615.00

1.40 134442.00

0.80 80810.00

1.60 153640.00

0.70 65658.00

2.00 192060.00

0.65 65658.00

1.00 99946.00

0.80 80810.00

1.50 102200.00

0.80 80810.00



0.85 85860.00

1.20 82378.00

1.20 77553.00

0.60 60608.00

0.80 75063.00

0.50 50506.00

1.80 172854.00

0.70 62736.00

0.60 53632.00

1.20 79221.00

1.15 82378.00

1.20 111250.00

1.00 65387.00

0.80 48338.00

1.35 92674.00

0.40 31631.00

0.90 90912.00

0.60 60608.00

0.50 50508.00

1.20 114185.00

1.00 64902.00

0.60 59094.00

1.10 105633.00

1.20 115236.00

1.00 71215.00

0.50 50506.00

0.58 55875.00



1.20 57348.00

2.00 191436.00

0.50 46922.00

1.40 134442.00

0.50 50506.00

0.55 52581.00

0.95 87272.00

0.90 90912.00

1.30 89242.00

1.90 163251.00

1.00 72539.00

0.40 30948

1.75 120133.00

0.80 80810.00

0.80 80810.00

1.25 120037.00

0.95 95461.00

2.00 190515.00

1.00 100344.00

1.10 105971.00

1.20 115236.00

2.00 191405.00

2.00 177655.00

0.60 56712.00

1.00 101013.00

0.80 76390.00

0.60 60608.00



1.05 100831.00

0.75 75750.00

0.90 84890.00

1.15 105633.00

1.20 115236.00

0.60 58454.00

0.80 80810.00

1.60 153640.00

0.90 60703.00

0.45 32642.00

0.80 101013.00

1.15 78945.00

0.80 58031.00

1.40 134442.00

2.00 136346.00

1.20 60608.00

1.20 115236.00

0.90 90912.00

1.60 153648.00

0.95 95962.00

1.00 101013.00

0.80 68036.00

0.80 80810.00

0.70 70708.00

1.10 105633.00

2.00 181405.00



0.80 80810.00

1.05 100831.00

1.35 129640.00

1.20 115236.00

1.30 124839.00

1.25 123220.00

1.10 100791.00

1.00 101013.00

1.00 99946.00

0.75 75596.00

1.00 99384.00

2.00 187724.00

1.20 115236.00

0.57 57577.00

1.10 105633

1.60 153640.00

0.85 80724.00

0.80 76147.00

1.20 115236.00

0.90 65285.00

1.60 153640.00

0.80 76392.00

0.90 82449.00

0.80 80810.00

0.85 85860.00

1.30 128327.00

0.59 59598.00



0.80 188674.00

1.40 134442.00

0.85 80810.00

0.60 58456.00

0.80 80810.00

1.00 115236.00

0.94 85148.00

0.60 57618.00

1.10 105633.00

0.75 75760.00

0.80 80810.00

1.10 144045.00

1.20 115236.00

0.60 22722.00

1.20 115236.00

0.40 30948.00

1.20 115236.00

0.60 57949.00

1.30 124839.00

0.90 82378.00

0.80 58031.00

0.80 75177.00

0.70 70709.00

1.20 111294.00

1.80 172854.00

0.80 75636.00



1.00 99461.00

0.90 90446.00

0.60 58454.00

0.90 90910.00

1.00 94271.00

0.60 60608.00

0.60 60608.00

0.60 56589.00

0.80 58031.00

0.95 88286.00

0.60 60608.00

0.80 80810.00

1.20 115236.00

1.00 98205.00

0.80 80810.00

0.65 61419.00

1.20 115236.00

2.00 191405.00

1.20 72974.00

1.70 116700.00

0.90 90912.00

0.75 75760.00

1.00 101013.00

0.80 80810.00

1.40 134403.00



1.00 100798.00

0.80 80810.00

1.50 100225.00

0.60 60608.00

1.00 71216.00

1.20 109474.00

0.80 78885.00

0.80 52547.00

2.00 157313.00

0.80 80810.00

1.20 115236.00

1.70 122178.00

0.80 76392.00

2.00 191325.00

1.86 99738.00

1.40 134442.00

0.75 75759.00

0.80 52772.00

1.20 57746.00

1.20 112520.00

0.80 80810.00

27593.00

34279.00

37074.00

63117.00

37976.00

57699.00

16547.00

0.40 12240.00

0.80 24480.00

0.40 12240.00



0.52 15699.00

1.40 80000.00

2.00 80000.00

1.20 80000.00

0.90 80000.00

0.86 80000.00

0.40 7790.00

0.40 7797.00

0.40 7797.00

0.40 7790.00

0.60 11696.00

0.60 11696.00

0.40 7797.00

2.00 70000.00

2.20 200000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 7600.00

0.40 8000.00

0.40 7600.00

0.40 7200.00

0.40 7600.00

0.40 6400.00

0.40 6400.00



0.40 6400.00

0.40 6400.00

1.00 16000.00

1.00 16000.00

0.80 12800.00

0.60 9600.00

1.00 16000.00

0.80 12800.00

1.00 9600.00

1.00 9600.00

0.90 14400.00

0.90 14400.00

0.40 6400.00

0.80 12545.00

0.40 6400.00

0.40 6400.00

0.60 9600.00

0.80 12800.00

0.40 12240.00

0.40 12240.00

1.74 80000.00

1.56 80000.00



1.11 80000.00

2.23 80000.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

0.60 11685.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

2.00 70000.00

1.53 200000.00

1.50 75000.00

0.40 7420.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00



0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.60 9600.00

0.80 12800.00

0.80 12800.00

0.80 12150.00

0.40 6400.00

0.60 9550.00

0.60 9600.00

1.00 16000.00

0.80 12800.00

1.00 12800.00

1.00 16000.00

0.80 12800.00

1.00 16000.00

0.40 5550.00

1.00 16000.00

1.00 16000.00



0.60 9600.00

0.75 12000.00

1.00 16000.00

0.80 12800.00

0.60 9600.00

0.99 30290.00

0.60 18360.00

0.40 12240.00

1.00 30600.00

0.70 21420.00

0.55 16829.00

0.60 17150.00

0.40 12240.00

1.40 80000.00

1.94 80000.00

1.00 80000.00

1.43 80000.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

0.40 7795.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

2.68 70000.00

1.16 75000.00

1.17 200000.00

0.40 7376.00

0.40 8000.00



0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 7800.00

0.40 8000.00

0.40 12724.00

0.40 8000.00

0.25 3750.00

0.50 7500.00

0.40 6400.00

0.80 12800.00

0.60 9600.00

0.50 8000.00

1.00 15015.00

0.60 9035.00

0.40 6400.00



0.60 8400.00

1.00 16000.00

1.00 16000.00

1.00 16000.00

0.80 12800.00

0.79 12640.00

1.60 25600.00

1.00 15850.00

0.40 6400.00

0.80 12800.00

1.40 22400.00

0.80 12800.00

0.80 12800.00

1.00 16000.00

0.40 6400.00

1.20 19200.00

1.51 68341.00

1.91 70000.00

2.13 70000.00

1.28 70000.00

0.80 19686.00

0.60 18360.00

0.60 18360.00

0.80 24480.00



0.40 12240.00

0.20 6120.00

0.80 19686.00

1.00 80000.00

1.00 80000.00

1.00 80000.00

0.94 80000.00

1.00 80000.00

1.00 80000.00

0.77 80000.00

0.78 80000.00

0.60 11696.00

0.40 7362.00

0.40 7790.00

0.40 7790.00

0.60 11038.00

0.40 7362.00

0.60 11690.00

0.40 7790.00

0.60 11696.00

1.60 75000.00

1.09 70000.00

1.00 70000.00

1.00 70000.00

1.00 75000.00

1.67 200000.00

1.00 75000.00



1.20 100000.00

0.40 7800.00

0.40 8000.00

0.40 7800.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.40 7280.00

0.40 7800.00

0.80 15350.00

0.40 8000.00

0.40 8000.00

0.60 9600.00

0.60 9600.00

0.45 6400.00

0.55 8800.00

0.60 9600.00

0.60 9600.00

1.00 16000.00



1.00 15670.00

1.00 16000.00

1.00 15000.00

0.80 12500.00

1.00 15670.00

0.90 14400.00

0.80 12800.00

1.00 16000.00

0.40 17020.00

1.00 42030.00

0.40 17020.00

1.00 41870.00

0.40 17020.00

1.00 42030.00

0.40 15980.00

0.80 33040.00

0.60 25250.00

1.00 8750.00

0.60 26050.00

0.40 17020.00

2.00 84060.00

0.75 32062.00

0.75 32600.00

1.00 35734.00

0.40 17020.00

1.40 59130.00

0.40 17020.00



1.00 31605.00

0.40 17540.00

1.00 42350.00

0.80 34400.00

0.40 3500.00

1.00 42350.00

0.40 16700.00

0.90 35955.00

0.40 17020.00

1.00 8750.00

1.00 8750.00

0.60 5250.00

0.60 5250.00

1.00 8750.00

1.00 8750.00

1.00 8750.00

0.80 7000.00

0.40 3500.00

0.80 6000.00

1.00 7500.00

0.80 6000.00

1.00 9000.00

1.00 9000.00

1.00 9000.00

1.00 9000.00



1.00 9000.00

0.80 7200.00

0.40 3600.00

0.40 3600.00

0.80 6000.00

0.60 6000.00

0.40 3000.00

0.40 3000.00

0.57 4275.00

1.00 6620.00

1.00 7500.00

0.80 6000.00

0.30 2250.00

1.00 7500.00

0.50 1700.00

1.00 7500.00

1.00 7500.00

0.80 6000.00

0.80 6000.00

1.00 7500.00

1.00 7500.00

0.60 4500.00

1.00 7500.00

0.45 3375.00

0.80 6000.00

0.80 6000.00

0.90 6750.00

1.00 7500.00

1.30 9750.00

0.80 7200.00

1.00 9000.00

1.00 9000.00

1.00 9000.00

1.00 9000

1.00 9000

1.00 9000



0.70 6300

0.80 7200

1.00 9000

0.80 6000

0.90 6750

1.00 7500

1.00 7500

1.00 7500

1.00 7500

1.00 7500

0.90 6750

1.00 7500

1.00 7500

0.75 5625

0.75 5625

1.00 7345

0.70 5250

0.80 6000

0.65 5280

1.00 7500

1.00 7500

1.00 7500

1.00 7500

1.00 9000

1.00 7038

0.80 5000

0.40 2500

1.00 7500

0.80 7000

1.00 9000

1.00 9000

1.00 4700



1.00 9000

0.80 6900

0.80 6900

1.00 6900

0.60 5300

1.00 9000

1.00 9000

1.00 6700

0.86 33750

1.00 33750

1.49 6750

0.44 10125

2.24 33750

1.00 40375

1.76 40000

1.60 60000

1.65 87500

1.65 87500

1.23 100000

1.00 40000

1.00 47320

1.00 40375

97261







































































































































































ತಾಲ್ಲೂಕು: ಕೆಲಳೆಿೋಗಾಲ್

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ/ಚಟುವಟಿಕೆ

1 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
2 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
3 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
4 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
5 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

6 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

7 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
8 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
9 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
10 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
11 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
12 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
13 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
14 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
15 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
16 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
17 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
18 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

19 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

20 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
21 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

22 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

23 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

24 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

25 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

26 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
27 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ
ಜಿಲ್ಲೂ:ಚಾಮರಾಜನಗರ



28 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
29 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
30 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
31 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
32 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
33 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
34 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
35 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
36 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
37 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

38 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

39 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
40 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
41 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
42 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
43 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
44 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
45 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

46 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

47 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

48 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
49 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
50 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ RKVY-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
51 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
52 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ದಲಾವಣೆ
53 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ದಲಾವಣೆ

54 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಬ್ದಲಾವಣೆ

55 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ

56 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ

57
ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜೋನು ಪೆಟಿಿಗ ಮತುು ಜೋನು ಕುಟುಂಬ್



58
ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜೋನು ಪೆಟಿಿಗ ಮತುು ಜೋನು ಕುಟುಂಬ್

59
ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜೋನು ಪೆಟಿಿಗ ಮತುು ಜೋನು ಕುಟುಂಬ್

60
ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜೋನು ಪೆಟಿಿಗ ಮತುು ಜೋನು ಕುಟುಂಬ್

61
ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜೋನು ಪೆಟಿಿಗ ಮತುು ಜೋನು ಕುಟುಂಬ್

62
ಮಧುವನ ಮತುು ಜೋನು 

ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜೋನು ಪೆಟಿಿಗ ಮತುು ಜೋನು ಕುಟುಂಬ್

63 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

64 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
65 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
66 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
67 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

68 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

69 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
70 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
71 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
72 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
73 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
74 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
75 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
76 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

77 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

78 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
79 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
80 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
81 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
82 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
83 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
84 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
85 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
86 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್



87 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
88 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
89 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
90 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
91 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್
92 ಕೃಷಿವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತ್ರರೋಕರಣ್

93
ಎಣೆುತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆಲಳವ ಬಾವಿ ಕಾಯಯಕರಮ

94
ಎಣೆುತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆಲಳವ ಬಾವಿ ಕಾಯಯಕರಮ

95
ಎಣೆುತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆಲಳವ ಬಾವಿ ಕಾಯಯಕರಮ

96
ಎಣೆುತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆಲಳವ ಬಾವಿ ಕಾಯಯಕರಮ

97
ಎಣೆುತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿೋಸೆಲ್ ಪ್ಂಪ್ ಸೆಟ್

98
ಎಣೆುತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಕಾಯಯಕರಮ

99
ಎಣೆುತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ಕೆಲಳವ ಬಾವಿ ಕಾಯಯಕರಮ

100
ಎಣೆುತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತಾಳೆ ಹಣ್ುು ಕಟ್ರಾವು ಯಂತರ

101
ಎಣೆುತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಅಭವೃದಿಿ 

ಯೋಜನೆ
ತಾಳೆ ಹಣ್ುು ಕಟ್ರಾವು ಯಂತರ

102
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

103
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

104
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

105
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

106
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ



107
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

108
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

109
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

110
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

111
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

112
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

113
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

114
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

115
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

116
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

117
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

118
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

119
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

120
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

121
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

122
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

123
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

124
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ



125
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

126
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

127
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

128
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

129
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

130
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

131
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಜನೆ
S-11 ರೆಲೋಗ ಮತುು ಕಿೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ಕಾಯಯಕರಮ

132 UNSPENTಯೋಜನೆ UNSPENT ಕಾಯಯಕರಮ

133
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

134
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

135
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

136
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

137
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

138
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

139
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

140
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

141
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

142
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

143
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



144
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

145
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

146
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

147
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

148
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

149
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

150
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

151
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

152
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

153
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

154
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

155
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

156
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

157
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

158
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

159
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

160
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

161
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



162
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

163
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

164
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

165
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

166
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

167
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

168
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

169
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

170
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

171
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

172
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

173
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

174
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

175
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

176
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

177
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

178
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



179
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

180
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

181
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

182
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

183
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

184
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

185
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

186
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

187
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

188
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

189
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

190
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

191
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

192
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

193
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

194
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

195
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



196
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

197
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

198
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
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452
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

453
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

454
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

455
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

456
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

457
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

458
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

459
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

460
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

461
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



462
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

463
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

464
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

465
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

466
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

467
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

468
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

469
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

470
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

471
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

472
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

473
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

474
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

475
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

476
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

477
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

478
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

479
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



480
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

481
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

482
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

483
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

484
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

485
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

486
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

487
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

488
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

489
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

490
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

491
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

492
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

493
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

494
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

495
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

496
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

497
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



498
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

499
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

500
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

501
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

502
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

503
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

504
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

505
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

506
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

507
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

508
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

509
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

510
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

511
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

512
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

513
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



514
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

515
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

516
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

517
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

518
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

519
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

520
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

521
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

522
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

523
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

524
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

525
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

526
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

527
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

528
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

529
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

530
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

531
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



532
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

533
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

534
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

535
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

536
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

537
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

538
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

539
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

540
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

541
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

542
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

543
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

544
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

545
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

546
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

547
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

548
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

549
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರರ ಕೃಷಿ 
ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ZP - ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



550
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

551
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

552
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

553
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

554
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

555
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

556
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

557
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

558
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

559
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

560
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

561
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

562
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

563
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

564
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

565
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

566
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

567
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ



568
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

569
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

570
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

571
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

572
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

573
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

574
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

575
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

576
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

577
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

578
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

579
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

580
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

581
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

582
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

583
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

584
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

585
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ



586
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

587
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

588
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

589
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

590
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

591
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

592
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

593
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

594
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಂದು ಬಾಳೆ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

595
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

596
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

597
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

598
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

599
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

600
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

601
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

602
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

603
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ



604
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

605
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

606
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

607
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

608
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

609
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

610
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

611
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

612
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

613
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

614
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

615
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

616
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

617
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

618
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

619
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

620
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

621
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ



622
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

623
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

624
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

625
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

626
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಹೆೈಬ್ರರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ

627
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

628
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

629
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

630
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

631
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

632
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

633
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

634
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

635
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

636
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

637
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

638
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

639
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ



640
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

641
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

642
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

643
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

644
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

645
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

646
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

647
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

648
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

649
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

650
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

651
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

652
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

653
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

654
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

655
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

656
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ



657
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

658
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

659
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

660
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

661
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

662
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

663
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

664
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

665
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

666
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

667
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

668
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

669
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

670
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

671
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

672
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

673
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

674
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ



675
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

676
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

677
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

678
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

679
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

680
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

681
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

682
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

683
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

684
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

685
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

686
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

687
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

688
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

689
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

690
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

691
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

692
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ



693
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

694
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

695
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

696
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

697
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

698
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

699
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

700
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

701
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

702
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

703
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

704
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

705
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

706
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

707
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

708
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

709
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

710
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ



711
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

712
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

713
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

714
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

715
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

716
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

717
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

718
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

719
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

720
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

721
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

722
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ

723
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

724
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

725
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

726
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

727
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

728
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ



729
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

730
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

731
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

732
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

733
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

734
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

735
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

736
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

737
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

738
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

739
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

740
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

741
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

742
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

743
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

744
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

745
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ

746
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್



747
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್

748
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್

749
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್

750
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್

751
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಮಿನಿ ಟ್ರಾರಯಕಿರ್

752
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

753
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

754
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

755
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

756
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

757
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ಪ್ದದತ್ರ

758
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್

759
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್

760
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್

761
ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್

762
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆ

CHD-NHM Matching Grants

763
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆ

CHD-NHM Matching Grants

764
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆ

CHD-NHM Matching Grants



765
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆ

CHD-NHM Matching Grants

766
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಅಭವೃದಿಿ  ಯೋಜನೆ

CHD-NHM Matching Grants

767
ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿವಿಕಾಸ 

ಯೋಜನೆ
CHD-NHM Matching Grants





ಫಲಾನುಭ್ವಿಯ ಹೆಸರು ಸವೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬ್ಳ್ಳ

ಮಾಲ್ತ್ರ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ಲೂೋಶ್ 606 ಪ್ಾಳಯ
ಬ್ರ ಎಸ್ ರಾಧ ಬ್ರನ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬ್ರ ಎಲ್ 103/1 ಪ್ಾಳಯ
ಕೆಂಪ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಲೋ, ಚನುಸಾಾಮಿ 294/ಎ ಪ್ಾಳಯ
ಭಾಗಯವತ್ರ ಕೆಲೋಂ ಚನುಸಾಾಮಿನಾಯುಡ 372/ಎ,372/ಸ ಹನಲರು
ಕಣ್ುಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ನಾಯುಡ 162/ಸ ಹನಲರು
ಜಲೋಯೆಲ್ ನಿವಾಸ್ ಬ್ರನ್ ಪ್ರಮಭಾಗಯ 
ನಿವಾಸ್

70/1 ಹನಲರು

ಶಶಧರ್ ಬ್ರನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 127/3 ಪ್ಾಳಯ
ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದೋಗೌಡ 58/1 ಪ್ಾಳಯ
ಎಂ ತನುಜ ಕೆಲೋಂ ಅಯಯಣ್ುರಾವ್ 765/1 ಪ್ಾಳಯ
ಕೆ ಶಶಧರ್ ಬ್ರನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 127/3 ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ಾಳಯ
ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ಾಳಯ
ಪ್ಾಳಯ

ಶರೋ.ಮಹದೋವಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಕರುಗಶಟಿಿ 62/2 ಪ್ಾಳಯ
ಶರೋ.ಎನ್.ಮನು ಬ್ರನ್ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ 407 ಪ್ಾಳಯ
ಪ್ಾಪ್ತ್ರು ಕೆಲೋಂ ರಾಮಸಾಾಮಿ 379 ಹನಲರು
ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ಂಪ್ಾಪ್ತ್ರ 324/2 ಹನಲರು

ಕಣ್ುಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಾಯಮಮ 162/ಸ ಹನಲರು

ಮಹದೋವ ಬ್ರನ್ ಚನುಯಯ 792,798,799/1 ಪ್ಾಳಯ
ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ಾಳಯ

ಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಗಾಳ್ಳಸದದಯಯ 301/ಎ ಹನಲರು

ಕಮಲಿೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಚುನಾಯಕ 119/2 ಪ್ಾಳಯ

ಎಸ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 43/ಬ್ರ1 ಪ್ಾಳಯ

ಚಕೆಕಂಪ್ಯಯ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಯಯ 641/1 ಪ್ಾಳಯ
ನಂದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ 817/3 ಪ್ಾಳಯ

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ
ಫಲಾನುಭ್ವಿಯ ವಿವರ

ಮರಿಗೌಡ ಬ್ರನ್ ದೋವೋಗೌಡ 39/ಎ/ಎ1,42/1

ಮಂಜುನಾಥ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 223/ಎ1,223/ಎ2,223/ಎ

ಜಯರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 250/2



ಗಲೋವಿಂದ ಬ್ರನ್ ನಂಜಯಯ 60/2 ಕಸಬಾ
ಲ್ಲಿತ ಕೆಲೋಂಮಾದೋಶ 321/4 ಕಸಬಾ
ಶರೋಕಂಠಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಪ್ಡಗಯಯ 380 ಕಸಬಾ

ಪ್ಾಳಯ
ಪ್ಾಳಯ

ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಸದದ 890/1 ಪ್ಾಳಯ
ಸದದನಂಜಯಯ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಬ್ಸವಯಯ 814/2 ಪ್ಾಳಯ
ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 34/2 ಪ್ಾಳಯ
ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಸದದಯಯ 890/1 ಪ್ಾಳಯ
ಸಕಿರಯಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಾದುನಾಯಕ 118/2 ರಾಮಾಪ್ುರ

ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದನಾಯಕ 103/c ಪ್ಾಳಯ

ಮಲ್ೂನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಾದನಾಯಕ 37/1 ಕಸಬಾ
ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಗಿರಿನಾಯಕ 194/2 ಕಸಬಾ

ಪ್ಾಳಯ
ಪ್ಾಳಯ

ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾರನಾಯಕ 103/c ಹನಲರು
ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಗಿರಿನಾಯಕ 194/2 ಕಸಬಾ
ಸೋಗಮಲ್ೂನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸೋಗನಾಯಕ 176/2 ಪ್ಾಳಯ

ಸೋಗಮಲ್ೂನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸೋಗನಾಯಕ 176/2 ಪ್ಾಳಯ

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವರಾಜು 844/ಬ್ರ3 ಪ್ಾಳಯ

ಮಂಜುದಾಸ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಚನಾಯಕ 86/2,344/1 ಪ್ಾಳಯ
ಪ್ಾಳಯ
ಪ್ಾಳಯ

ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೋಗಮಲ್ೂನಾಯಕ 176/2,176/2 ಪ್ಾಳಯ
ವಾರಿಮಾದಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 471/1 ಪ್ಾಳಯ
ಎಂ. ಲ್ಲಲೋಕೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಮಾದನಾಯಕ 463 ಪ್ಾಳಯ

ಬ್ರಳ್ಳಗಿರಿರಂಗನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ 128/2,30/3b,30/3a ಪ್ಾಳಯ

ಚನಾುಳು ಬ್ರನ್ ತ್ರಮಮೋಗೌಡ 693/2,145/a1,147/a3 ಪ್ಾಳಯ

ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಡ ಬ್ರಒನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ರೆಡಿಡ203/b1a,203/a1,203/b2,204/b2,ಹನಲರು

ಚನುಬ್ಸವರಾಧಯ ಬ್ರನ್ ಚನುವಿೋರಣ್ುರಾಧಯ 308/3 ಕಸಬಾ

ಪ್ುಟಿಮಾದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಯಯ 541/2

ಹರಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವರಾಜು 848/1

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ದಲ. ಮಲ್ೂಯಯ 934/2



ಮುತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ತ್ರಮಮಯಯ 1042 ಪ್ಾಳಯ

ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯಪ್ಾ 69/3 ರಾಮಾಪ್ುರ

ಕೆಲೋಟಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವನಪ್ಾ 4/b3 ರಾಮಾಪ್ುರ

ನಂದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಕೆಲೋಟಬ್ಸಪ್ಾ 380/1 ರಾಮಾಪ್ುರ

ಎಲ್. ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಡ ಬ್ರನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ರೆಡಿಡ 203/b1a ಹನಲರು

ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ಾಳಯ
ಮದಲ್ಲೈ ಮುತುು ಬ್ರನ್ ಸಬಾಷಿಿಯನ್ 795/2 ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ಾಳಯ
ಪ್ಾಳಯ

ಎಂ.ಎಸ್.ಧನಂಜಯ ಬ್ರನ್ ಷ್ಣ್ುಮಖಸಾಾಮಿ 157/1 ಕಸಬಾ

ಭಾಗಯವತ್ರ ಕೆಲೋಂ ಚನುಪ್ಾನಾಯುಡ 372/ಎ ಹನಲರು
ಕಸಬಾ
ಕಸಬಾ

ಓಂಕಾರಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಹಂತದೋವರು 118/1 ಕಸಬಾ
ಕಸಬಾ
ಕಸಬಾ

ಪ್ಲ್ೂವಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಧ 343 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ
ಕಸಬಾ

ಕಸಬಾ

ಇಂದರಮಣಿ ಕೆಲೋಂವಿೋರೆೋಂದರಪ್ರಸಾದ್ 714/ಬ್ರ,714/ಎ,716/ಎ ಪ್ಾಳಯ
ಜಯಲ್ಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸೌಂದರರಾಜನ್ 145 ಹನಲರು
ಸದದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗವಿಶಟಿಿ 231/2 ಪ್ಾಳಯ
ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಪ್ಳನಿಸಾಾಮಿ 1053/2ಬ್ರ1,1054/2ಸ ಹನಲರು
ಮಲ್ಲೂೋಶ್ ಬ್ರನ್ ರಾಚಪ್ಾ 162/ಎ  ಹನಲರು
ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಬ್ರ.ಎಂ.ಮಲತ್ರಯ 38/1,38/ಎ2 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ
ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಶಟಿಿ 129/3 ಪ್ಾಳಯ
ಸುಶೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಣ್ುಮಖಸಾಾಮಿ 27 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ
ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ 131/1, 251/1 ಪ್ಾಳಯ

ನಾಗರಾಜುಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಶಟಿಿ 541/5

ಸಂದಲ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ರಸಾದ್ 274/2

ಓಂಕಾರಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಹಂತದೋವರು 118/1

ಲ್ಲಲೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜುಗೌಡ 95/r

ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಆಶಾ ಕೆಲೋಂ ವಿನಿತ್ 128/2,128/4



ಪ್ಾಳಯ
ಪ್ಾಳಯ
ಹನಲರು
ಹನಲರು

ಮಂಜುದಾಸ್ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಚನಾಯಕ 344/1,86/2 ಪ್ಾಳಯ
ಮಹದೋವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾನಾಯಕ 326/ಎ/ಪಿ ಹನಲರು

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟಶಟಿಿ 466 ಹನಲರು

ಜಯಸುಂದರನಾಯುಡ ಬ್ರನ್ 
ರಂಗಸಾಾಮಿನಾಯುಡ

132,134/1 ಹನಲರು

ಕೆ ಎ ಪ್ದಾಮವತ್ರ ಕೆಲೋಮ ಕೆ. ಎಸ್ 
ಅನಂತಪ್ದಮನಾಭ್ಶಟಿಿ

253,253 ಪ್ಾಳಯ

ಕಲಸೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಶವರಾಮೋಗೌಡ 438/1,389/3c ಹನಲರು

ರಾಮಸಾಾಮಿಗೌಂಡರ್ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. 
ಪ್ಳನಿಗೌಂಡರ್

357/3 ಪ್ಾಳಯ

ರಾಮಸಾಾಮಿಗವಂಡರ್ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. 
ಪ್ಳನಿಗೌಂಡರ್

357/3 ಪ್ಾಳಯ

ಜಯಸುಂದರನಾಯುಡ ಬ್ರನ್ 
ರಂಗಸಾಾಮಿನಾಯುಡ

133/b1,132,13

1/6,

135/1,130/b,1

34/1

ಹನಲರು

ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟರಮಣ್ಶಟಿಿ 466, ಹನಲರು

ಎಸ್ ಷ್ಣ್ುಮಖಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಶಂಭ್ುಲಿಂಗಪ್ಾ 92/1 ಕಸಬಾ

 ಜಗದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಶಾಂತಬ್ಸಪ್ಾ 149,150 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಅಂಕಪ್ಾಗೌಂಡರ್ 345/1 ಪ್ಾಳಯ

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಬೆಲಮಮಯಯ 646/ಎ,647/ಬ್ರ,744/ಬ್ರ2,54 ಬ್ರಪ್ಾಳಯ

ಎಸ್.ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಣ್ುುಗಸುಂದರಂ 783  ಪ್ಾಳಯ

ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ನವಿೋನ 72 ಪ್ಾಳಯ

ಜಯಸುಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷುೋಗೌಡ 89/2, 90/2

ಎಸ್.ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಸದದನಾಯಕ 828/2,831/2ಬ್ರ



ಷ್ಣ್ುುಗಸುಂದರಂ ಬ್ರನ್ ಕಾಳ್ಳಯಣ್ುನ್ 784/2 ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಾ 390 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ದಲಡಡಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ರಾಚಯಯ 378/2ಎ ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಆರ್ ಪ್ಾಪ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರಾಮಣ್ುಗೌಂಡರ್ 771/1 ಪ್ಾಳಯ

ಆರ್ ವಂಕಟೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ.ಸದದೋಗೌಡ 1410/1 ಪ್ಾಳಯ

ಸಾವುಕಯಯ ಬ್ರನ್ ಬೆಲಮಮಯಯ 170/2,170/2,168 ಪ್ಾಳಯ

ಮನಾುರೆೋ ಕೃಷುೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮನುದೋಗೌಡ 541/1 ರಾಮಪ್ುರ 

ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲಂಗಯಯ 252/1 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 84/ಬ್ರ,90 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಂಕಟದಾಸ 174/2,173/2 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡ ಸದದಯಯ 209/2,211/ಬ್ರ,280/1 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಚನುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಯಯ 871/1 ಪ್ಾಳಯ

ಎಸ್. ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 830/2ಬ್ರ,830/2ಎ,830/2ಸ ಪ್ಾಳಯ

ವಂಕಟೋಶಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಹುಚಚಯಯ 79/ಎ4,79/ಎ5,81 ಕಸಬಾ

ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ 298/2 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಹುಚಚಯಯ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಯಯ 783/2,774/2,364/b,782/2ಪ್ಾಳಯ

ನಿಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಣ್ು 336/1 ಹನಲರು

ಸುಂದರರಾಜ್ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 15/b,22/b2,22/b3 ಹನಲರು



ನಟರಾಜು ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗರಾಜು 336/2 ಹನಲರು

ಶವಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗರಾಜು 346/1 ಹನಲರು

ರಾಜಣ್ು ಬ್ರನ್ ಗಿರಿಮಲ್ೂನಾಯಕ 527/3 ಪ್ಾಳಯ

ಮಲ್ುೂ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂನಾಯಕ 975,974/ಎ ಪ್ಾಳಯ

ಎಸ್.ಹುಚಚನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಶೋಗನಾಯಕ 606/3,603/ಸ ಪ್ಾಳಯ

ಹೆಚ್. ಶರೋಧರನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಹುಚಚನಾಯಕ 603/ಸ ಪ್ಾಳಯ

ಮಹೆೋಶನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಹುಚಚನಾಯಕ 510/ಎ ಪ್ಾಳಯ

ಬ್ರ. ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವನಾಯಕ 716/1,716/2 ಕಸಬಾ

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಅಂಗಶಟಿಿ, 77/5 ಹಲಗಯಂ

ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ 8/5,111/5 ಭ್ಟಗುಪೆಾ

ಕೆಂಚಪ್ಾ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ, 1/b1,1/b2  ಶಾಗಯಂ

ನಾಗೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಅವಲ್ಯಯ 1166/3,1166/4 ಕೌದಹಳ್ಳಿ

ಸುರೆೋಶ ಕೆ ಬ್ರನ್ ಕೃಷುೋಗೌಡ 33/c ಭ್ಟಗುಪೆಾ

ಮಲ್ೂಣ್ು ಬ್ರನ್ ಬೆಲಮಮೋಗೌಡ, 121/4  ಮಣ್ಗಳ್ಳಿ

ಭಳ್ಾಿಲ್ಲೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಜಜೋಗೌಡ, 59/2 ಹಲಗಯಂ

ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚಣೆುೋಗೌಡ 132/1,132/1 ಹಲಗಯಂ

ಶವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಪ್ಾ 146/a1 ಹನಲರು

ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 8/6,111/6 ಭ್ಟಗುಪೆಾ

ವಂಕಟೋಶ್ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟಸುಬ್ಬನಾಯುಡ, 193 ಹನಲರು



ತ್ರಮಮಯಯ ಬ್ರನ್ ಕದರಯಯ, 110/1 ಎಲ್ಲೂೋಮಾಳ

ಬ್ರ. ಬೆಟಿೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಬೆಟಿೋಗೌಡ 38/b1,39/1 ಭ್ಟಗುಪೆಾ

ಎಂ ಮಹಾದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ 60/a2,63 ಭ್ಟಗುಪೆಾ

ಗಲೋವಿಂದ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಸಣೆುೋಗೌಡ 185/2 ಹಲಗಯಂ

ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಮಾದಯಯ 770/1,770/2 ಕೌದಹಳ್ಳಿ

ನಾಗೋಂದರ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ 111/2,8/3 ಭ್ಟಗುಪೆಾ

ದೋವರಾಜು ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾಗೌಂಡ
121/b,306/a,3

08
ಉದಿನಲರು

ಕನಕ ಬ್ರನ್ ಅಜುಯನಶಟಿಿ 44/1 ಹಲಗಯಂ

ಸುನಂದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಣ್ು 190/1 ಶೋರಗಲೋಡು

ಐಯಯಣ್ು ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿರಗೌಂಡರ್ 66/p3 ವಡಕೆಹಳಿ

ಅಜುಯನಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಪೆರುಮಾಳಶಟಿಿ 45/c ಹಲಗಯಂ

ಚಂದರನ್ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ಲ್ಚುಮಮಶಟಿಿ, 17  ಹಲಗಯಂ

ಮಾದರಾಜ್ ಬ್ರನ್ ಮಾರಶಟಿಿ 225/3,451/1,451/3a ಹಲಗಯಂ

ಮನಾುದೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಚಪೆಾೋಗೌಡ 1292, ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ರಾಜೋಶ್ ನಾಯುಡ ಬ್ರನ್ ಕೃಷ್ುನಾಯುಡ 281/7,281/9 ಹನಲರು

ಮಹಾದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ಲೂೋದೋವರು 76/1 ಚಂಚಳ್ಳಿ

ಪ್ರದಿೋಪ್ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 105/b,105/a1 ಕೆಲಂಗರಹಳ್ಳಿ

ಜಡೆೋಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಲಿಂಗಪ್ಾ 254/a ಶಾಗಯ



ತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದುಂಡೆೋಗೌಡ
172/a1s,172/b

2,172/c1
ಹಂಪ್ಾಪ್ುರ

ಪ್ರಶವಮಲತ್ರಯ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹಾಂತದೋವರು, 212/2  ಬ್ಂಡಹಳ್ಳಿ

ಆರ್. ರಾಜೋಶ್ ಬ್ರನ್ ರಾಚಪ್ಾ 146/c3 ಹನಲರು

ಚಕಕವಂಕಟಯಯ ಬ್ರನ್ ಚನುತ್ರಮಮನಾಯಕ 259/a2 ಎಲ್ಲೂೋಮಾಳ

ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ, 382/a2,383/b  ಮೊೋಡಹಳ್ಳಿ

ಗುಣ್ಶೋಖರ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗಶಟಿಿ, ಹಲಗಯಂ 136/3 ಹಲಗಯಂ

ಬ್ುಳಿ ಎಂಬ್ ವಂಕಟಯಯ ಬ್ರನ್ ಪಿಳಿಯಯ 
ಎಂಬ್ ವಂಕಟಯಯ

294 ಎಲ್ಲೂೋಮಾಳ

ಕೆಂಚಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವಲಾಂಕರಪ್ಾ 64 ಬೆೈರನತು

ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಸನುಮಲತ್ರಯ
280/5,282/1,2

82/2
ಲಿಂಗಣಾಪ್ುರ

ಕೆ. ಬ್ರ ರಾಜಶೋಖರಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 
ಕೆ.ಬ್ರ,

299/a2,300/2,

299/3
ಲಿಂಗಣಾಪ್ುರ

ಎಂ. ನಾಗಲಾಂಬ್ರಕ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಲೋ. ಬ್ರ 
ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ,

58/a  ಪ್ಾಳಯ

ಡಿ ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ದೋವಪ್ಾ
191/a1,191/a2

,191/b,191c1,

193/c1,191/a3

ಬೆೈರನತು

ದಕ್ಷ್ಮಣ್ಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಕೆ.ಪಿ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ, 288/5,286/2 ಮೊೋಡಹಳ್ಳಿ

ಲಿಂಗೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗೋಗೌಡ, 46,49/d ಚಕಕಲ್ಲೂರು

ಎಲ್. ದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಪ್ಾ, 292/a ಮುಡಿಗುಂಡ

ಆಶಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೋಶ್ 260/d1, ಕಣ್ಲುರು

ಪ್ರಮೋಶ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪ್ಾ
373/2,374,380

/4,381/1
ಮುಡಿಗುಂಡ



ಕರುಪ್ಾಣ್ುನ್ ಬ್ರನ್ ಶರೋರಂಗಗೌಂಡರ್ 999,971/1,970 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ಕುಪ್ುಾಸಾಾಮಿಗೌಂಡರ್ ಬ್ರನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ 347/1,347/2 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ಈಶಾರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಚಮುತುು 46/2 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ಸಾಾಮಿದಲರೆ ಬ್ರನ್ ನಾಚಮುತುು 46/1 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

¦. ªÀÄtÂ ©£ï ¥À¼À¤AiÀÄ¥ÀàUËAqÀgï 45 CfÓÃ¥ÀÄgÀ

ªÀÄ®ètÚ f ©£ï UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà 39/a3,39/b2aUÉÆgÉAiÀÄÆgÀÄ

²ªÀªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀ£ÀAd¥Àà59/b2,60/c2 aAZÀºÀ½î

²ªÀªÀÄ®è¥Àà PÉÆÃA aPÀÌtÚ¥Àà 56/1,85/1a aAZÀºÀ½î

¹zÉÝÃUËqÀ ©£ï £ÀAeÉÃUËqÀ 84/a ºÀÄ¯ÉèÃ¥ÀÄgÀ

ಎಂ. ನಾಗರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕೆ.ಆರ್ ಮಾದಪ್ಾ, 24/1,25/2 ಜಕಕಹಳ್ಳಿ

ಎಲ್. ಲಿಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗೋಗೌಡ, 140/2  ಉಗನಿೋಯ

ಕೃಷ್ುಮೊದಲಿಯರ್ ಬ್ರನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 90/2  ಕಂಡಯಯನಪ್ಾಳಯ

ವೋಲ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚನುಣ್ುಗೌಂಡ 106/b ಆಂಡಿಪ್ಾಳಯ

ಕಣ್ುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುತುುಸಾಾಮಿ, 14/b,26/b ಕಂಡಯಯನಪ್ಾಳಯ

¸ÀÄ¤ÃvÀ J¸ï PÉÆÃA gÀWÀÄ£ÀAzÀ£ï
261/1a,261/1c

,
267/b3,261/3

¨sÀlÖUÀÄ¥Éà

ಎಸ್ ಸತ್ರುೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಕೆ. ಶವಲಿಂಗಯಯ266/1,279/1b2,266/3 ಭ್ಟಗುಪೆಾ

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪೊನುುಸಾಾಮಿ, 237/1 ರಾಮಾಪ್ುರ



ಬೆಲೋಳಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ಮಾದೋಗೌಡ, 93/3  ಚಕಿಕಂದುವಾಡಿ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರನ್ ನರಸಂಹ, 363/a  ಚಕಕಮಾಲಾಪ್ುರ

ಸೆಲ್ಾರಾಜ್ ಎ ಬ್ರನ್ ಅಂತಲೋಣಿಯಪ್ಾನ್ 10/2, ಮಾಟಯಳ್ಳಿ

ಸದದೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ದೋವೋಗೌಡ 60/d2,60/e ಭ್ಟಗುಪೆಾ

²ªÀtÚ ©£ï ªÀiÁzÉÃUËqÀ 390/d ªÉÆÃqÀºÀ½î

²ªÀ£ÀAdªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄlÖ±ÉnÖ 125,126/a §AqÀºÀ½î

ಮಲ್ೂಣ್ು ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಪ್ಾ,
310/1,305/4,1

62/e
ಲಿಂಗಣಾಪ್ುರ

ಬ್ಸವಲಿಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವರುದರಪ್ಾ, 300/3 ಲಿಂಗಣಾಪ್ುರ

ಶರೋನಿವಾಸ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 1168/2 ಕೌದಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವರಾಜು
22/1,28/2b,28/

3,28/5
ಭೈರನತು

¨sÁ£ÀÄªÀÄw PÉÆÃA ªÀÄÄvÀÄÛ¸Áé«Ä 674 r.JA.¸ÀªÀÄÄzÀæ

J¯ï ¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï ¯ÉÃ J¯ï °AUÉÃUËqÀ7/2,8/a2 ºÀ£ÀÆgÀÄ

ಎನ್. ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಕೆ. ನಂಜಪ್ಾ, 290/c3,291/1  ತೋರಂಬ್ಳ್ಳಿ

ಕೆಂಪ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ 184/c ಉದಿನಲರು

ಪ್ಾಪ್ನಾಯುಡ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟರಮಣ್ನಾಯುಡ 368/1 ಹನಲರು

ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಸದದೋಗೌಡ 394/1,395/2 ಮೊೋಡಹಳ್ಳಿ

ವೋಲ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಅಪ್ುಾಸಾಾಮಿ 998/4,1017/4 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಾ, 37/2,37/3 ಟಗರಪ್ುರ



ಪ್ಚಚಮಲ್ಲೂಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಪ್ೂವೋಗೌಡ 87/a2,88/3 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ಹುಚೆಚೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿೋಗೌಡ, 375/a1,374/3 ಮೊೋಡಹಳ್ಳಿ

ದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ಪ್ುಟಿಬ್ಸಪ್ಾ 368/1 ಮುಡಿಗುಂಡ

ಪ್ುಟಿರುದರೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. 
ಪ್ುಟಿಮಾದೋಗೌಡ

392/3 ಮೊೋಡಹಳ್ಳಿ

ªÀÄtÂ ¹ ©£ï a£ÀßvÀA©UËqÀ 588,592/1,592/2,210/1r.JA.¸ÀªÀÄÄzÀæ

ªÀiÁzÀÄ¸Áé«Ä ©£ï ¥ÉÆ£Àß¥Àà 622/1,603/1 r.JA.¸ÀªÀÄÄzÀæ

ಕೆಂಪ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದೋಗೌಡ, 68/5 ಉಗನಿೋಯ

ಸರಸಾತ್ರ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಲೋ. ವಂಕಟಸಾಾಮಿ,

1/k2,1/3,31/a1

a,31/a1b,31/a

2,31/a3b

ಗಂಗಾಧರನಕಟಿ

ಚಂದುರ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದೋಗೌಡ 390/2 ಮೊೋಡಹಳ್ಳಿ

ಎಸ್. ಸೆಲೋಮಸುಂದರಂ ಬ್ರನ್ 
ಸುಬ್ಬಣ್ುಗೌಂಡರ್

678/2 ತಳಿನಲರು

ಸದದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 39/b ಧನಗರೆ

ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವಪ್ಾದೋವರು 744/3 ಪ್ಾಳಯ

ಬ್ಸವೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ರಾಚೆೋಗೌಡ, 52/1 ಉಗನಿೋಯ

ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವಣ್ು, 75/7  ತೋರಂಬ್ಳ್ಳಿ

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ಮಹದೋವಪ್ಾ, 8/3, ಧನಗರೆ

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ರಸಾದ್, 307/1,28/2  ಚೆಂಗದಾರಹಳ್ಳಿ

ಮಹಾದೋವ ಬ್ರನ್ ಪ್ಚೆಚೋಗೌಡ 39 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ



ಶವಮಾಧು ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ, 243/b2 ಸರಗಲರು

ನಟರಾಜ್ ಬ್ರನ್ ಮರಿಸಾಾಮಿ 94 ಶೋರಗಲೋಡು

ಬ್ರ ಬ್ರ ಸಗಿೋರ ಬ್ರನ್ ಅಕರಂಪ್ಾಷ್

160/b,161/2,1

63/1a,163/2,

163/3,159/2,1

60/a2,173/1

ಧನಗರ

ಪಿ ನಾಗಸುಂದರ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದೋಗೌಡ 356/a ಮೊೋಡಹಳ್ಳಿ

ರಾಚಪ್ಾಚಾರಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ ಚಾರಿ,ಭೈರನತು 59/1,59/3,211 ಭೈರನತು

ಮಷ್ಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವಣ್ು, 232/1 ಕಣ್ಲುರು

ಕಂದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಯಯಗೌಂಡರ್, 47/3  ಹಲಗಯಂ

ಮುತುುಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಸಲ್ೂಪ್ಾಗೌಡರ್ 66 ಶೋರಗಲೋಡು

ನಿಂಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ,
96/a1,96/a2,9

6/a3
 ಕೆಲಂಗರಹಳ್ಳಿ

ಮೊೋಹನ್ ಬ್ರನ್ ಕೆ.ಕೆ ನಟರಾಜು, 189/a,189/b ದಲಡಿಡಂದುವಾಡಿ

ವಿಶಾೋಶಾರಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರನ್ ವಂಕೆಲೋಜಿರಾವ್ 432 ಹುಲ್ಲೂೋಪ್ುರ

ಮುನಿಗೌಡ ಬ್ರನ್ ವಿೋರೆೋಗೌಡ 368/2,349/a1, ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ದಾಸೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ವಿೋರೆೋಗೌಡ 302/a ಚಕಕಮಾಲಾಪ್ುರ

ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಕುಳೆಿೋಗೌಡ 283/3 ಚಕಕಮಾಲಾಪ್ುರ

ರಾಧ ಬ್ರ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಸುರೆೋಶ ಬ್ರ ಎಲ್ 103/1 ಕೆಲಂಗರಹಳ್ಳಿ

ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದೋಗೌಡ 195/4 ಚಕಕಲ್ಲೂರು



ಸ ಪೆರುಮಾಳ್ ಬ್ರನ್ ಚನಿುಯಪ್ಾಗೌಂಡರ್ 17 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ರಹಮಣ್ಯ 212/1 ಸಂಗನಲ್ಲೂರು

ನಯೋಮ ಆಗುೋಸ್ ಬ್ರನ್ ರಾಜೋಶ್ ಆಂಟಲೋ 94/5 ಗಲರೆಯಲರು

ಎಸ್.ಪಿ ಲಿಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿಗೌಡ 144, ಕುಣ್ಗಳ್ಳಿ

ಶಾಂತಮೋರಿ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ಎಸ್. ಮೈಕಲ್ 189/b ಸಂಗನಲ್ಲೂರು

ಪ್ಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಪ್ಾ 196/b ಕಣ್ಲುರು

ಪಿ ರಮೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಎಸ್ ಪ್ಳನಿಸಾಾಮಿ 197/b2,204/b4 ಹನಲರು

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚಲ್ುವೋಗೌಡ 197/a2,197/c2 ಹನಲರು

ಬ್ರ ಎಂ ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 911 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ದಲಡೆಡೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿೋಗೌಡ 272/3 ಹಲಗಯಂ

ಶವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಾ 504/1 ಮುಡಿಗುಂಡ

ಶವಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗಶಟಿಿ 136/2 ಹಲಗಯಂ

ಶವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ಾವಯತಪ್ಾ 13/1, ಗಂಗನದಲಡಿಡ

ಆರ್ ಮಾದೋಶ್ ಬ್ರನ್ ರೆೋವಣ್ು 125/b ಮಿೋಣ್ಯಂ

ಆರ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ರೆೋವಣ್ು 301/4 ಲಿಂಗಣಾಪ್ುರ

ಶವಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ 221/3a ಬೆೈರನತು

ನಾಗರಾಜೋ ಅರಸ್ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ಬ್ಸವರಾಜೋ ಅರಸ್ 203 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ಗಲೋವಿಂದ ಬ್ರನ್ ಪೆರುಮಾಳ್ 88/1 ಹಲಗಯಂ



ನಾಗರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವನಂಜೋದೋವರು 184/a2 ಕೆಲಂಗರಹಳ್ಳಿ

ಕೆ ಪೊನುಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕಾವೋರಿಶಟಿಿ 100 ಹಲಗಯಂ

ಜ ರಾಮು ಬ್ರನ್ ಜಡೆೋಗೌಡ 178/b2,179/2 ಹಲಗಯಂ

ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಲೋ. ಮಹಾದೋವಪ್ಾ 301/1 ಲಿಂಗಣಾಪ್ುರ

ಈಶಾರಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಚನುರಾಜಶಟಿಿ 604/1,605/7 ಹಲಗಯಂ

ಸುಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರಶವಪ್ಾ 170/b1 ಮಣ್ಗಳ್ಳಿ

ನಿರಂಜನಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಶಮಯ 480/3 ಮೊೋಡಹಳ್ಳಿ

ಸಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ 47/6 ಹಲಗಯಂ

ಹುಚಚಯಯ ಬ್ರನ್ ಪ್ುತಲುೋರೆೋಗೌಡ 173/1 ಹಲಗಯಂ

ಲ್ಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾರಶಟಿಿ 239/a4 ಹಲಗಯಂ

ಚನೆುೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಣೆುೋಗೌಡ 150/2 ಹಲಗಯಂ

ರಾಚಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಪ್ಾ 643/a ಬ್ಂಡಹಳ್ಳಿ

ದಾರಕ್ಷಯಿಣಿ ಕೆಲೋಂ ಶವಾನಂದ 300/4,301/3 ಲಿಂಗಣಾಪ್ುರ

ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬ್ರನ್ ನಾರಯಣ್ಶಟಿಿ 156/b1 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ಕೆ ಎಮ್ ರಾಮು ಬ್ರನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿಶಟಿಿ 128/3 ಹಲಗಯಂ

ಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಶವಣ್ು 9/a1,9/b2,23/a2,23/a3ಗಂಗಾಧರನಕಟಿ

ಮಹಾದೋವ ಬ್ರನ್ ಬೆಲಮಮೋಗೌಡ 121/2 ಮಣ್ಗಳ್ಳಿ

ಪ್ಳನಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಪ್ಾ 630/1 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ



ಚನೆುೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಚನೆುೋಗೌಡ 192/1 ಹಲಗಯಂ

ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚನೆುೋಗೌಡ 83,84/a2,89/b3b ಮಿೋಣ್ಯಂ

ಗುರುಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಕರುಗೋಗೌಡ 439/2 ಹುಲ್ಲೂೋಪ್ುರ

ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಕರುಗೋಗೌಡ 439/2 ಹುಲ್ಲೂೋಪ್ುರ

ಕಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ುಮಾದೋಗೌಡ 421/6 ಚಕಕಲ್ಲೂರು

ಬ್ರಹೆಮೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಪ್ರಾಜು 332, ಡಿ ಎಂ ಸಮುದರ

ವಿೋರಪ್ಾನ್ ಬ್ರನ್ ಚನುಪ್ಾಗೌಡ 12/a ಹಲಗಯಂ

ಮಾದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೆಲಮಮೋಗೌಡ 177 ಮಣ್ಗಳ್ಳಿ

ಚನುಪ್ಾನಾಯುಡ ಬ್ರನ್ ಕೆಲಂಡಯಯನಾಯುಡ 286,293/bp1 ಹನಲರು

ಕೃಷ್ುಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ರಾಜಪ್ಾಶಟಿಿ 47/5 ಹಲಗಯಂ

ಶರೋನಿವಾಸ ಬ್ರನ್ ಮದನ್ 1168/2 ಕೌದಳ್ಳಿ

ಮಹೆೋಶ್ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಾ 139/1 ಉದಿನಲರು

ಶಂಕರ ಬ್ರನ್ ಕೃಷ್ುಯಯ 1166/5,1166/6 ಕೌದಳ್ಳಿ

ಮಹಾಂತಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ರುದರಪ್ಾ 340/b1 ಉದಿನಲರು

ಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾದೋವಪ್ಾ 93 ಶೋರಗಲಡು

ಮಾದೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಹಲಟಿೋಗೌಡ 222/b2,222/b3 ಹಲಗಯಂ

ಉಪೆೋಂದರಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಬ್ರ ಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ 12,13 ಗಂಗಾಧರನಕಟಿ

ಹುಚಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಳಿಮಾಳ್ಳಗೌಡ 265/3d ಹಲಗಯಂ



ಮಾಳ್ಳಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಕರುಮಲಿಗೌಡ 265/3b ಹಲಗಯಂ

ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಸದದಯಯ 46/2 ದಲಡಡಲ್ತಲುರು

ಮಾದೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಣೆುೋಗೌಡ 433/1 ಹಲಗಯಂ

ಎನ್ ಮಾದೋಶ ಬ್ರನ್ ನಂಜಶಟಿಿ 19, ಹಾರುವನಪ್ುರ

ಆರ್. ರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 141/a1,141/a2 ಸರಗಲರು

ಎಂ.ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಮಧು 369/3 ಪ್ಾಳಯ

ಎನ್ ಆರ್.ಮುತುು ಬ್ರನ್ ರಾಜುಶಟಿಿ 369/1 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ನಾಗೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಚನುರಾಜುಶಟಿಿ 39/ಎ3 ಹಲಗಯಂ

ಸುಬ್ಬಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಂಕಶಟಿಿ 156 ಹಲಗಯಂ

ಅರುಮೈ ನಾಥನ್ ಬ್ರನ್ ಸೆಲ್ಾಪ್ಾನ್ 333, 340/1 ಹಲಗಯಂ

ರಾಧ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರ 72/ಬ್ರ,702/1 ಬ್ಂಡಹಳ್ಳಿ

ಪ್ಾವಯತ್ರ ಕೆಲೋಂ ಅರುಮುಗಂ 81/ಬ್ರ ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಧು 147/2ಎಫ್,147ಎ3ದಲಡಡಲ್ತಲುರು

ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಸಂನಮುಗಂ ಗೌಂಡರ್ 223/1ಎ,222/2 ಗಂಗನದಲಡಿಡ

ಮಹದೋವಮಮ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 271,270/1ಎ ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ಬ್ರನ್ ಪೆರುಮಳ್ 269/1 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಾಗಪ್ಾ 122/ಎ,124/1ಬ್ರ ಕಣ್ಲುರು

ವಂಕಟಚಲಾ ಬ್ರನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಯಯ 78/ಎ,80/ಬ್ರ,80/ಸ ಎಲ್ಲೂೋಮಾಳ



ನಾಗೋಶ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 224/ಎ1 ಕಣ್ಲುರು

ಅರುಮುಗಮ್ ಬ್ರನ್ ಜಗನಾಥ ಗೌಂಡರ್ 78/ಎ/2,78/ಬ್ರ ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಕೆಂಪೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಸದದೋಗೌಡ 70/A,70/1 ಚಕಕಮಾಲಾಪ್ುರ

ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ನಾಚಯಪ್ಾಗೌಂಡರ್ 671/4,1202/3 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ಬ್ಸವರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾದೋವರು 137/a2,137/b, ಅನಾಪ್ುರ

ಕೆಲೋಟಬ್ಸಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವನಪ್ಾ 4b1,4/b3 ಪೊನಾುಚ

ಪ್ಾವಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪೆರುಮಳ್  270/ಬ್ರ ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ರಾಮನಾಯುಡ ಬ್ರನ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯುಡ 266/1 ಹುಲ್ಲೂೋಪ್ುರ

ಪ್ಳನಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚೆಲ್ೂಪ್ಾಗೌಂಡರ್ 403/1 ಕೌದಹಳ್ಳಿ

ಯುವರಾಜ ಬ್ರನ್ ಪ್ಳನಿಸಾಾಮಿ 227 ಹಲಗಯಂ

ಪ್ಳನಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸನ್ ಮುಗಮ್ 348/ಎ1,349/ಬ್ರಪಿ1 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಪ್ಾ 342/ಎ,342/1 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಚಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾಳಚಾರಿ 211 ಭೈರನತು

ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 168/5 ಕಣ್ಲುರು

ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 207/ಬ್ರ3 ಭೈರನತು

ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 168/1,168/4 ಕಣ್ಲುರು

ಮಜಿರ ಬಾನು ಕೆಲೋಂ ಮಜಿೋದ್ ಶಾರಿೋಫ್ 129/ಎ2,236/ಎ 237/ಎ1ಬ್ರಶರಗಲೋಡು

ಪೆರೋಮ ಕೆಲೋಂ ಮುದದೋಗೌಡ 412 ಮೊಡಹಳ್ಳಿ



ಮಹದೋವ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 171/1 ಉಗನಿೋಯ

 ಮುತುಮಮ ಬ್ರನ್ ಮುನಿಯಪ್ಾ 320 ಡಿ ಎಂ ಸಮುದರ

ಜಿ.ವಿೋಣಾ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರ್ 190/3 ಶರಗಲೋಡು

ಮಾದದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 171 ಹಲಗಯಂ

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಚನೆುೋಗೌಡ 57/ಸ2ಬ್ರ,57/2 ಭ್ಟಿಗುಪೆಾ

ಬ್ಲ್ರಾಮ ಬ್ರನ್ ಪೆರುಮಳ್ ಶಟಿಿ 45/ಸ0 ಹಲಗಯಂ

ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ 425/ಬ್ರ ಹನಲರು

ಆನಂದ ರಾಜು ಬ್ರನ್ ಪ್ಳನಿಸಾಾಮಿ ನಾಯುಡ427/1,427/2,427/3,427/4,427/5ಹನಲರು

ಶವಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಸದದಪ್ಾ 4/ಬ್ರ1,48/ಬ್ರ2,14/1, ಉದಿನಲರು

ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನಿುಯಪ್ಾ 140/3 ಹಲಗಯಂ

ಕೃಷ್ು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಣೆೋಗೌಡ 222/ಬ್ರ1,239/ಎ4 ಹಲಗಯಂ

ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕೃಷ್ು 573/1,573/2 ಹಲಗಯಂ

ನಂದ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 99,100/1,7/ಎ2,7/2 ಶರಗಲೋಡು

ಅಂನಬಳಗನ್ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ಳನಿಸಾಾಮಿ 175/1 ಮಣ್ಗಳ್ಳಿ

ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋಶಗೌಡ 281/1ಬ್ರ,280 ಭ್ಟಗುಪೆಾ

ವಿೋರಭ್ದರ ಗೌಡ ಬ್ರನ್ ದುಮಮೋಗೌಡ 495/3,517/2,518/4 ಹಲಗಯಂ

ಕೃಷ್ು ನಾಯುಡ ಜಿ ಬ್ರನ್ ಗಲೋವಿಂದ ನಾಯುಡ 87/ಬ್ರ288/ಎ4,88ಬ್ರ3 ಭ್ಟಗುಪೆಾ

ಭಾಗಯ ಬ್ರ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಪ್ಾ 110/4,24 ಭೈರನತು



ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ನಂಜೋದೋವರು 665/1,656,643/ಬ್ರ, ಮೊಡಹಳ್ಳಿ

ಸಣ್ುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನುಬ್ಸವೋಗೌಡ 240/2,241,3,242/1 ಆಲ್ಹಳ್ಳಿ

ಜಿ.ಶವಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ 268 ಡಿ ಎಂ ಸಮುದರ

ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಹಂತದೋವರು 68/ಬ್ರ2,68/ಬ್ರ2 ಅನಾಪ್ುರ

ನಿಮಾಯಲ್ಕಾಲ್ಲೈಸೆೋಲ್ ವಿ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಸೆೋಸುರಾಜು ಪಿ 300 ತ್ರಮಮರಾಜಿಪ್ುರ

ಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾದೋವಪ್ಾ 24/ಎ,24/ಬ್ರ, ಅನಾಪ್ುರ

ಸದದಪ್ಾ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮೊಳೆಗೌಡ 174/3, ಹಲಗಯಂ

ವಿನಯಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ ಬ್ರನ್  ರಾಜಶೋಖರಮಲತ್ರಯ260/ಎ,260/ಬ್ರ,261/ಎ ಕಣ್ಲುರು

ಮುರುಗೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಕೆಲಳಂದೈಗೌಂಡರ್ 91/2,92/3, ಗಲೋಪಿನಾಥಂ

ಮಾದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಪ್ಾ 142/ಎ,152/ಎ1,168/2 ಭೈರನತು

ಶಾಬ್ರೋನ್ ತಾಜ್ ಕೆಲೋಂ ಸೆೈದ್ ನಾಸೋರ್ 544,545/2 ಬ್ಂಡಹಳ್ಳಿ

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಚಮುತುು ಗೌಂಡರ್ 75/ಎ ಗಲರೆಯಲರು

ಸುಧಾಕರ ಜಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ ನಾಯುಡ 45/5,45/6 ಹನಲರು

ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪೆರಿಯಣ್ುಗೌಡ 567/1, ಡಿ ಎಂ ಸಮುದರ

ಗಣೆೋಶ ಬ್ರನ್ ತಾಮಮಯಯ 22/ಸ2 ಎಲ್ಲೂೋಮಾಳ

ಆರ್.ಸೆಲ್ಾರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ 612/1,612/2, ಡಿ ಎಂ ಸಮುದರ

ಚಕಕತಮಮಯಯ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಲಿಂಗೋಗೌಡ 60 ಹನಲರು

ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಶೋಖರ್ ಬ್ರನ್ ಸೆಲೋಮಶೋಖರ್ 480/2 ಹುಲ್ಲೂೋಪ್ುರ



ವಿ ಸೆಲೋಮಶೋಖರ್ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟಶೋಟಿಿ 480/3, ಹುಲ್ಲೂೋಪ್ುರ

ಗುಲ್ಲೋಜ ಬಾನು  ಬ್ರನ್ ಅಬ್ುದಲ್ ಜಮಿೋಲ್ 189/3 ಬ್ಂಡಹಳ್ಳಿ

ವಡಿವೋಲ್ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪೊೋನುಸಾಾಮಿ 222/3 ಗಂಗನದಲಡಿಡ

ಎನ್ ಗಣೆೋಶನ್ ಬ್ರನ್ ನಾಚಯಪ್ಾ 352/ಬ್ರ ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ಅಲ್ೂ ಬಾಕಸ್ ಬ್ರನ್ ಅಬ್ುದಲ್ ರೆೋಹೆಮಾನ್411/ಸ1,411/ಸ2,411/ಸ3ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ಎಂ ಲ್ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಬ್ರ ಮಾದೋಗೌಡ 49 ಹುಲ್ಲೂೋಪ್ುರ

ಹೆಲನುಪ್ಾ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹಣ್ತದೋವರು 122/4 ಕಣ್ಲುರು

ಪ್ರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಚಪ್ಾ 193/1 ಮಣ್ಗಳ್ಳಿ

ತ್ರಮಮಯಯ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮಾದಯಯ 147/3 ಎಲ್ಲೂೋಮಾಳ

¤gÀAd£ï ªÀÄÆwð ©£ï PÉ. ªÀÄºÁgÀÄz

207/1¹, 214/1, 
215/1©, 
207/1©2
213/2J2

¨sÀlUÀÄ¥Éà

eÉ ªÀÈµÀ¨ÉÃAzÀæ ©£ï dÄAdÄ«ÃgÀz284/©2, 284/¹¹AUÀ£À®ÆègÀÄ

PÉA¥ÀtÚ ©£ï £ÀAdÄAqÀ±ÉnÖ 76/J2 ¨É¼ÀvÀÆÛgÀÄ

£ÀAdÄAqÀ±ÉnÖ ©£ï ªÉAPÀl±ÉnÖ 75 ¨É¼ÀvÀÆÛgÀÄ

¸ÀÄ«ÄvÀæ PÉÆÃA Dgï r ²æÃ¤ªÁ¸À 295/1 aPÀÌªÀiÁ¯Á¥ÀÄgÀ

D±Á ºÉZï. J¸ï PÉÆÃA ¤w£ï 128/2, 128/4wªÀÄägÁfÃ¥ÀÄgÀ

¥ÀÄmÉÖUËqÀ ©£ï PÉA¥ÉUËqÀ 376/2 aPÀÌ®ÆgÀÄ

²ªÀtÚ ©£ï ¯ÉÃmï aPÀÌ«ÃgÀ¥Àà 382 ªÀÄÄrUÀÄAqÀA



²ªÀ°AUÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï ZÉ£Àß§¸ÀªÀ134/©1, 134/©2 C£Á¥ÀÄgÀ

£ÀÁUÀgÁdÄUËqÀ ©£ï ¨ÉÆÃgÉUËqÀ 1391/3 ¸ÀvÉÛÃUÁ®

ಉಮಾಪ್ತ್ರ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಪ್ಾ 8/6 ಮುಳಲಿರು

ಶವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಗುರುಸಶಾಂತಪ್ಾ 169/1ಎ,169/1ಬ್ರ,169/3ಎಉಗನಿೋಯ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ 252/b, ಕಣ್ಲುರು

ವಂಕಟೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಹೆಲನೆುೋಗೌಡ 269/3 ಕಣ್ಲುರು

ಕೆ. ಎಸ್ ಶಾಂತಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಲಿಂಗದೋವರು 219/b ಕಣ್ಲುರು

ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ 331, ಕಣ್ಲುರು

ಮುನಿಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಬ್ಳ್ಳಗೌಡ 53/1 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಶವಲ್ಂಕಾರಪ್ಾ 85/4 ಡಿ ಎಂ ಸಮುದರ

ನಂಜೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ 151/a,156/b3 ತಳಿನಲರು

ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾ 495, ಬ್ಂಡಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ 131, ಹನಲರು

ನಾಗೋಂದರ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗರಾಜು 378/2,377/1 ಮುಡಿಗುಂಡ

ಸ.ಮಿಲ್ಿನ್ ಕಿರಸೆಲಿೋಫರ್ ಬ್ರನ್ ಕಿರಸೆಲಿೋಫರ್ ಲ್ಲಥರ್196/ಬ್ರ,197/2 ಸಂಗನಲ್ಲೂರು

ಟಿ ಜಿ ರಾಘವೋಂದರ ಬ್ರನ್ ಟಿ ಆರ್ ಗಲೋವಿಂದರಾಜು741/ಎ2,346,532/ಬ್ರ ಇಕಕಡಹಳ್ಳಿ

ಸೆಲೋಮಣ್ು ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ 33/ಎ ಅನಾಪ್ುರ

ಬ್ರ ಪಿ ರಲಪ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗೋಂದರ ಬ್ರನ್ ಸ ನಾಗೋಂದರ 100/ಎ,102 ಚೆನಾುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ



ಷ್ಣ್ುಮಖ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮಾದೋಗೌಡ 418/2,420/2 ಮುಡಿಗುಂಡ

ಸುರೆೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಚೆೋಗೌಡ 307/1,308/2 ಕಣ್ಲುರು

ನಾಗರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ 34/2,36/ಬ್ರ1,249/1 ಪ್ಾಳಯ

ಶವಕುಮಾರ್ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 323/2 ಆಲ್ಹಳ್ಳಿ

ಗುರುರಾಜು ಎಂ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 267/3,268/1,267/2 ಆಲ್ಹಳ್ಳಿ

ವಂಕಟಚಲ್ಚಾರಿ ಬ್ರನ್ ಕೃಷ್ುಚಾರಿ 715/1 ಕೌದಹಳ್ಳಿ

ತುಂಗಬೆಲೋವಿ ಬ್ರನ್ ಕಟಮಾರಬೆಲೋವಿ 631/3,631/4 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ರುಕಿಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಚಕಕಪ್ುಟಿಯಯ, 7/a2 ಮಂಗಲ್

ಕುಮಾರ ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಯಯ 325/i ಬ್ಲದಬಾಳು

ವೋಲ್ನ್ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಪ್ಾನ್, 307/2  ಹಲಗಯಂ

ಕೆಂಪ್ರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ
124/2,140/2,1

47/2
ದಲಡಿಡಂದುವಾಡಿ

ಕೃಷ್ುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸಕಿರೋಯಾನಾಯಕ 454/1,454/3 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ಹೆಲನುಯಯ ಬ್ರನ್ ಕಾಯತಯಯ 615/2,614/3 ಹುಲ್ಲೂೋಪ್ುರ

ಲಿಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ದಲರೆಸಾಾಮಿ ನಾಯಕ 1154/4 ಕೌದಹಳ್ಳಿ

ಸಕೃನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಬ್ದಯನಾಯಕ 881/1 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ಮಹೆೋಂದರ ಬ್ರನ್ ಸಣ್ುಯಯ 68/2 ಹನಲರು

ಕರಿಯನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಬ್ದಯನಾಯಕ 881/1 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರನ್ ಮರುಹುಚಚಯಯ 261, ಚೆನಾುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ



ಶವಮಲ್ುೂ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವ 510/2 ಮಂಗಲ್

ಕೆೈಲಾಸ್ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ, 278/2  ಡಿ.ಎಂ ಸಮುದರ

ನಾಗರಾಜು ಪಿ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟಯಯ 603/b,629/1 ತಳಿನಲರು

ಎಸ್. ಪ್ದಾಮವತ್ರ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್. 

ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ,
269/1,269/2 ತೋರಂಬ್ಳ್ಳಿ

ಎಂ ಸನಾಮನ ಬ್ರನ್ ಬ್ರನ್  ಎಸ್ 
ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ,

269/3,269/4 ತೋರಂಬ್ಳ್ಳಿ

ಮಲ್ೂಯಯ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ಮಲ್ೂಯಯ
511/1b1,513/b

,674/3
ಮಂಗಲ್

ದಲಡಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಮಲತ್ರಯ 316/2,317 ಅಲ್ಗುಮಲಲ್ಲ

ಕಾಳಕೆಂಪ್ಯಯ ಬ್ರನ್ ಗಲಳಯಯ 199/2a ಮಣ್ಗಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವ ಬ್ರನ್ ದಲಡಡರಂಗಯಯ, 393/b ಮೊೋಡಹಳ್ಳಿ

ಮುತುುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ತಲಲ್ಚಯಯ ನಾಯಕ 860/1 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ಗೌರಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಶವಮಲ್ುೂ 510/3,505/5 ಮಂಗಲ್

ಕೆ ಮಹದೇವ ಬಿನ್ ಕೆಿಂಪಿರುಗ್ಯಯ 284, ºÀÄ¯ÉèÃ¥ÀÄgÀ

J£ï £ÀAdAiÀÄå ©£ï £ÀAdAiÀÄå 140/1,141,142zÉÆrØAzÀÄªÁr

GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¯ÉÃ. ¥ÀÄlÖAiÀÄå865/1 aPÀÌ®ÆègÀÄ

a£ÀßªÀÄÄvÀÄÛ ©£ï vÀ¯ÉªÀiÁj ZËqÀAiÀÄå297/b2 §ÆzÀ¨Á¼ÀÄ

ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಚೆನುಯಯ, 223/1 ದಲಡಿಡಂದುವಾಡಿ

¸ÀÄ²Ã®ªÀÄtÂ PÉÆÃA ºÉZï.Dgï £ÀAd¥Àà111/2 ªÀÄtUÀ½î

ಲ್ಲೈಲಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ದಲರೆೈಸಾಾಮಿ 218/1 ಸತುೋಗಾಲ್



ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಲ್ಲೋ. ಅಂತಲೋಣಿ 326/4 ಕಾಮಗರೆ

ಸಂಜಿೋವ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟಯಯ 326/5 ಬ್ಲದಬಾಳು

ಕೃಷ್ುಯಯ ಡಿ ಬ್ರನ್ ದಲಡಡನಂಜಯಯ 631 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ಸರಸ ಬಾಯಿ ಬ್ರನ್ ಧಮಯನಾಯಕ 690/1 ಕೌದಹಳ್ಳಿ

ಜಡೆೋಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 118/2 ಚಕಕಮಾಲಾಪ್ುರ

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಾಮನಾಯಕ 1156/2 ಕೌದಳ್ಳಿ

ವಂಕಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯಬೆಲೋವಿ 711/2 ಕೌದಹಳ್ಳಿ

ವಂಕಟರಾಮ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟಶಟಿಿ 449/2, ಶಾಗಯಂ

ಮಾದೋಶ ಬ್ರನ್ ಅಣ್ುಮಲ್ಲೈ 19 ಚೆಂಗದಾರಹಳ್ಳಿ

ಕಾಳ್ಳಯಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮುತುಲಿಬೆಲೋವಿ 351 ರಾಮಾಪ್ುರ

ಜಗದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಯಯ 605 ಬ್ಂಡಹಳ್ಳಿ

§¸ÀªÀÄä PÉÆÃA gÁZÀAiÀÄå 535 ªÀÄAUÀ®

¥ÀÄlÖ°AUÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï UÀ«¹z
470/1, 470/3, 

470/4
ªÉÆÃqÀºÀ½î

¸ÀÁPÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ ªÀiÁzÀAiÀÄå 73 ºÀ£ÀÆgÀÄ

£ÀAdªÀÄä PÉÆÃA °AUÀgÁdÄ 306/1 PÀtÆÚgÀÄ

C¤¯ïgÁeï ©£ï ¹zÀÝgÁdÄ 494/©1, 494/©2 ªÀÄAUÀ®

ªÀÄzsÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¤AUÀgÁdÄ 250/2 PÀtÆÚgÀÄ

ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA PÁAvÀgÁdÄ155/J PÀtÆÚgÀÄ



°AUÀgÁdÄ ©£ï PÀgÀUÀAiÀÄå
169/5, 279/2 
280/2, 279/3

PÀtÆÚgÀÄ

ಮಂಜುಳ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ಹುಚಚಯಯ 167/5 ಕುಣ್ಗಳ್ಳಿ

ಎಂ. ರೆೋವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 101/4 ಟಗರಪ್ುರ

ಸೆಲೋಮಶೋಖರ್ ಡಿ ಬ್ರನ್ ದುಂಡಯಯ 167/3 ಕುಣ್ಗಳ್ಳಿ

ಆನಂದರಾಜ್ ಎ ಬ್ರನ್ ಆನಂದ ಎಂ ಎಲ್ 732/1 ಮೊಡಹಳ್ಳಿ

ಮುದದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಾವುಕಯಯ 250/1 ಆಲ್ಗಮಲಲ್ಲ

ಜಲಯೋತ್ರ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದ 81/ಬ್ರ ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ತುಳಸನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಾಜುನಾಯಕ 820/1 ಅಜಿಜೋಪ್ುರ

ಭಾರತ್ರರಾಜು ಆರ್ ಬ್ರನ್ ರಾಜೋಂದರ ಎಂ 370/2 ಕೌದಹಳ್ಳಿ

ಆರ್ ನವಿೋನ ಬ್ರನ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೋಂದರ 328/4 ಕೌದಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವರಾಜು ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಶಾಂತರಾಜು 464/2 ಚೆನಾುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ

ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಹೆ.ಎಮ್.ದೋವರಸ್ 404/2,404/3 ಹುಲ್ಲೂೋಪ್ುರ

ರಾಚಯಯ ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯ 1324 ಬ್ಂಡಹಳ್ಳಿ

ನಾಗಮಮ ಬ್ರನ್ ಕುಪ್ಾಶಟಿಿ 346/7 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಶ 324/1 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ನಾಗರಾಜು ಕೆ ಬ್ರನ್ ಕಪ್ನಯಯ 417 ಹುಲ್ಲೂೋಪ್ುರ

ಕಾಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಯಯ 611/ಎ ಪ್ಾಳಯ

ಆನಂದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸಾಮುವೋಲ್ 100/3 ಗಂಗನದಲಡಿಡ



ನಿಂಗಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 13/2 ತಳಿನಲರು

ಎಚ್ ಪ್ುಟಿಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಹುಚಚಯಯ 835/ಎ1ಎ ಇಕಕಡಹಳ್ಳಿ

ರಾಚಪ್ಾ ಜ ಬ್ರನ್ ಜಯರಾಜ್ 450/2,474/ಬ್ರ ಮಂಗಲ್

ಕೆ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಸಾಾಮಿ  ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಕುನುಮಲ್ೂಯಯ123/ಬ್ರ3,126/1,127/ಎ ಬ್ಸುಪ್ುರ

ರಲಪ್ಶರೋ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ 302/3 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ರಾಚನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಲನಯ ನಾಯಕ 1148/4,1155/3,1154/3ಕೌದಹಳ್ಳಿ

ಕೆಂಪ್ಯಯ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಯಯ 204/ಎ2,204/ಬ್ರ ತಳಿನಲರು

ಮಲ್ೂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದಯಯ 136/2 ಬ್ಂಡಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಮಮ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋವಯಯ 462/4 ಇಕಕಡಹಳ್ಳಿ

ಕೆ ವಾರಿ ಮಾದಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 471/1 ಇಕಕಡಹಳ್ಳಿ

ಮಲ್ೂ ಬ್ರನ್ ಸದದರಾಜು 136/1 ಬ್ಂಡಹಳ್ಳಿ

ಗಿೋತಾ ಬ್ರನ್ ಆನಂದಮಲತ್ರಯ 328 ಮಂಗಲ್

ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವರಾಮು 434/b ಹುಲ್ಲೂೋಪ್ುರ

ಎಸ್. ನಂಜನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ಸದದನಾಯಕ,
310/2,175/2,3

11/2
 ಉದಿನಲರು

ನಂಜುಂಡನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಕಪಿನಿನಾಯಕ, 48/a3 ಉದಿನಲರು

ತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಂಕಟೋಶ 103, ಉದಿನಲರು

ಚಕಕಮಲ್ೂನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂನಾಯಕ 685, ಪ್ಾಳಯ

ಮಂಜುದಾಸ ಕೆ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಚನಾಯಕ, 86/2,87/c2  ಪ್ಾಳಯ



ಶವನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಕಕಮಲ್ಲಯಪ್ಾ 667/a,  ಪ್ಾಳಯ

ಸದದಮಹದೋವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಾದನಾಯಕ, 123/b2  ಪ್ಾಳಯ

ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ರಳ್ಳಗಿರಿರಂಗಯಯ 780/b1,785/b ಇಕಕಡಹಳ್ಳಿ

ಸದದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಗವಿರಾಯನಾಯಕ, 744/b  ಪ್ಾಳಯ

ಸದದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಜಲೋಗಿಸದದನಾಯಕ 32/b ದಲಡಿಡಂದುವಾಡಿ

ಗಣೆೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾಧು,

16/a,16/b,16/c

,17/a,17/b,17/

c,18/a,18/b,19

/b,20/b,21/b

ಜಕಕಹಳ್ಳಿ

ರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 1035/a,1035/2 ಬ್ಂಡಹಳ್ಳಿ

ದಾಸನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಾಮನಾಯಕ 143/c1,146/1 ಶಾಗಯಂ

ಮಹೆೋಶ ಎಂ ಬ್ರನ್ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ, 44206  ಸರಗಲರು

ಮಷ್ಣ್ನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ಲಯನಾಯಕ 1052/1b ಪ್ಾಳಯ

ಬ್ರ.ಭಾಗಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಡಿ.ಬ್ಸವರಾಜು 841/2,841/1 ಪ್ಾಳಯ

ವಿೋರಭ್ದರನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂನಾಯಕ 602/2,601/ಬ್ರ2ಬ್ರ ಪ್ಾಳಯ

ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಕೃಷ್ುಪ್ಾ ಡಿ 467/1 ಇಕಕಡಹಳ್ಳಿ

ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಲೋಗಿನಾಯಕ ಬ್ರ 82/ಬ್ರ2,82/ಸ1,82/ಸ2 83/ಸ ಸಪ್ಾಳಯ

ºÀjÃ±ï © ©£ï r §¸ÀªÀgÁdÄ

844/J2, 
844/J3 

,844/©2, 
844/©3

¥Á¼Àå

gÁdtÚ ©£ï VjªÀÄ®è£ÁAiÀÄPÀ 527/3 ¥Á¼Àå



ªÀÄºÁzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA zÁ¸À£ÁAiÀÄPÀ720 ±ÁåUÀåA

ªÀÄÄvÀÛªÀÄä PÉÆÃA UÉÆÃ«AzÀ£ÁAiÀÄPÀ418 ±ÁåUÀåA

ಚಕಕಮಲ್ೂಯಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸ ಮಲ್ಲೂೋಯಪ್ಾ 841/3,842/2 ಪ್ಾಳಯ

ಹರಿೋಶ್ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ ಡಿ. ಬ್ಸವರಾಜು 844/ಬ್ರ1,850/2,848/1 ಪ್ಾಳಯ

ಸದದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಲಿಯನಾಯಕ 850/1 ಪ್ಾಳಯ

ಸೋಗನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸೋಗನಾಯಕ 447/1,769 ಇಕಕಡಹಳ್ಳಿ

ಶಶಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಪ್ಣ್ು 14/1,14/2 ಮುಡಿಗುಂಡಂ

ಸದದಪ್ಾ ಆರ್ ಬ್ರನ್ ಕೆ ರಾಚೆೋಗೌಡ

3/b9,3/b11,3/b

16,189/1b1
ಗಲರೆಯಲರು

ರಾಜೋಂದರನ್ ಬ್ರನ್ ಅಯಯನ್ ದಲರೆ 572/2 ಹಲಗಯಂ

ಅಣ್ುಕುಡಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ 224/b2b ಎಲ್ಲೂೋಮಾಳ

ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಾ 198/b ಹಾರುವನಪ್ುರ

ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿೋಗೌಡ 371 ಚಕಕಲ್ಲೂರು

ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿನಾಯುಡ 147/3 ಉದಿನಲರು

ಮಾದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಕದರನಾಯಕ 18, ಎಲ್ಲೂೋಮಾಳ

ಮಹಾದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಜಡೆೋಮಾದಪ್ಾ 775/2 ಬ್ಂಡಹಳ್ಳಿ

ಜ ಮಲ್ೂಯಯ ಬ್ರನ್ ಜವರೆೋಗೌಡ 235, ತ್ರಮಮರಾಜಿೋಪ್ುರ

ಸರಿಲ್ ಜಲೋನಸ್ ಬ್ರನ್ ಜೋಸುರಾಜ್ 840/a ಕುಣ್ಗಳ್ಳಿ

ನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ನಾರಾಯಣ್ 82/4 ಉಗನಿೋಯ



ಸೆಲೋಮೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ಬೆಲೋಳಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ
58/2,93/1,113/

2b
ಚಕಿಕಂದುವಾಡಿ

ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ರುದರಪ್ಾ
14/a,14/b,15/1

,14/1,14/2
ಶೋರಗಲೋಡು

ರವಿೋಂದರ ಬ್ರನ್ ರಾಚಶಟಿಿ 137/b ಧನಗರೆ

ಎನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ. ನಾಗಪ್ಾ 190/a,190/b1 ಮುಡಿಗುಂಡಂ

ಬ್ಸವರಾಜಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದಶಟಿಿ 105b1,264/5 ತಳಿನಲರು

ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗೋಗೌಡ 85/2,77/5,82/6 ಉಗನಿೋಯ

ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಶವರುದರಪ್ಾ 299/2 ಲಿಂಗಣಾಪ್ುರ

ಎನ್. ಶವನಾಗಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಎಂ ನಾಗಪ್ಾದೋವರು 302/3,300/6 ಕಣ್ಲುರು

ಬ್ಸವಣ್ು ಪಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ಳನಿಗೌಂಡರ್ 2/2, ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ವಡಿವೋಲ್ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ರಹಮಣ್ಯಂ
172/2a2,173/1

a2
ಶೋರಗಲಡು

ಪ್ುಟಿಬ್ಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಲೋಗಿರಾಮೋಗೌಡ 170/2 ಉಗನಿೋಯ

ರಂಗಸಾಾಮಿ ಡಿ ಬ್ರನ್ ದಾಸಶಟಿಿ

83/b2,83/b3,8

5/b4,110/b1a
ಬೆಳತಲುರು

ಸುಬ್ಬಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ಲೂದೋವರು 215/a ಹೆಲಸಮಾಲ್ಂಗಿ

ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹಾದೋವಪ್ಾ 176, ಇಕಕಡಹಳ್ಳಿ

ಶವಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಎಸ್ ಲಿಂಗರಾಜು 304/2 ಕಣ್ಲುರು

ಬ್ಸವಲಿಂಗಯಯ ಬ್ರನ್ ಶವನಯಯ 276,277 ಚೆನಾುಲಿಂಗನಹಳ್ಳಿ

ಕೆ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಕುಮಾರ ನಾಯಕ 230/2,232/1 ಸಲಳೆೋರಿಪ್ಾಳಯ

ಚಂದರಕಲಾ ಟಿ. ಜ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು
114,498/b1,49

8/b2
ಇಕಕಡಹಳ್ಳಿ



ಸಾಾಮಿನಾಥನ್ ಬ್ರನ್ ಚನುಯಯಗೌಂಡರ್ 35/ಬ್ರ ಪ್ಾಳಯ

ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ು 130/ಬ್ರ1 ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ಳನಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಅಣಾುಮಲ್ಲಗೌಂಡರ್ 73/ಡಿ,73/ಸ,73/ಬ್ರ ಪ್ಾಳಯ

ರಾಜುಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಈರಶಟಿಿ 181/ಬ್ರ1 ಪ್ಾಳಯ

ಜಗದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಶಾಂತಬ್ಸಪ್ಾ 149 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಶೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ಉಮೋಶ್ 244/2 ಕಸಬಾ

ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮೋ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗರಾಜು 209/1 ಕಸಬಾ

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಾ 130 ಕಸಬಾ

ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜುಗೌಡ 210/a1, ಕಸಬಾ

ಕೃಷ್ುಯಯ ಬ್ರನ್ ಕಾಟಯಯ 412/4 ರಾಮಪ್ುರ

ಸೆಲೋಮಶೋಖರ್ ಬ್ರನ್ ಗುರುಮಲ್ೂಪ್ಾ 137/2,44/ಬ್ರ,45/1 ಹನಲರು

ನಾಗರತು ಕೆಲೋಂ ಚಾಮೋಗೌಡ 36/2 ಹನಲರು

ದಲಡಡಮಾರಯಯ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿ ದಲಂಗಯಯ 330/2 ಹನಲರು

ಸದದರಾಮಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ 49/2 ಹನಲರು

ವಂಕಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗೋಗೌಡ 90 ಹನಲರು

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಶವಪ್ರಸಾದ್ 28/2 ರಾಮಪ್ುರ

ಸುಲ್ಲಲೋಚನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶರೋನಿವಾಸಮಲತ್ರಯ 83 ಕಸಬಾ

ಶವರುದರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಪ್ಾದೋವರು 93/2 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ



ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ 321/2 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ 123/2 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಕೆ.ಅವನಾಸಯಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಕರುಪ್ಾಗೌಂಡ 827/14 ಪ್ಾಳಯ

ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಣ್ು 270/1 ಪ್ಾಳಯ

ಎಸ್. ರಾಚಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಸದಲದರದೋವರು 314/ಎ1 ಪ್ಾಳಯ

ವಿಜಯಲ್ಲಿತ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರನ್ 821/ಎ ಪ್ಾಳಯ

ಶವರಾಜು ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾಗೌಡ 774/1 ಪ್ಾಳಯ

ವಿಜಯ ಕೆಲೋಂ ನಟರಾಜು 770/3 ಪ್ಾಳಯ

ಗಂಗಾಧರನ್ ಬ್ರನ್ ಮಾರಪ್ಾಗೌಂಡರ್ 821/ಬ್ರ ಪ್ಾಳಯ

ಪೆರೋಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪ್ಾ 277/3 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಕುನೆುೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದೋಗೌಡ 373 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ನಾಗೋಶಚಾರಿ ಬ್ರನ್ ಚನುಸಾಾಮಿಚಾರಿ 666/1 ಹನಲರು

ವಂಕಟಚಲ್ ಬ್ರನ್ ಅಮಾಸೆನಾಯಕ 525/2 ಹನಲರು

ಲಿಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 644 ರಾಮಪ್ುರ

ಚನುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚಂಗಲೋಡಗೌಡ 582 ಹನಲರು

ಎಂ ರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮುತುಯಯನಾಯಡ 95 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಪ್ಾ 340/ಎ,339 ಕಸಬಾ

ಎಂ.ಪ್ುಟಿಣ್ು ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ.ಮಹಾಂತದೋವರು
201/ಸ,200/ಬ್ರ.2

03/ಎ,

204,205ಬ್ರ
ಕಸಬಾ



ವಿ. ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ವಿೋರತುಪ್ಾ 196/ಎ1ಬ್ರ ಕಸಬಾ

ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರಾಮಶಟಿಿ 761/5,761/3 ಕಸಬಾ

ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜುಗೌಡ 150/4 ಕಸಬಾ

 ಸದದರಾಜುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ ನಾಯಕ 686/1,642/6,686/2 ಹನಲರು

ಶರೋನಿವಾಸಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಪ್ಚೆಚೋಗೌಡ 175/5 ರಾಮಪ್ುರ

ಶರೋನಿವಾಸ ಬ್ರನ್ ಕಾಟಯಯ 415/3 ಹನಲರು

ಲ್ಲದುಯಮೋರಿ ಕೆಲೋಂ ಮದಲ್ಲೈ ಸಗಾಯರಾಜು 75/ಎ ಕಸಬಾ

ವಂಕಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ಲ್ೂಕಿಗೌಡ 100/ಸ2 ಹನಲರು

ಸದದಪ್ಾಾಜಿ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗಯಯ 607 ಹನಲರು

ನಂದಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ 118/ಎ1ಎ4 ಹನಲರು

ಮಣಿಮೋಘಲಾ ಕೆಲೋಂ ಮುರುಗೋಶ್ 249.333 ರಾಮಪ್ುರ

ಚಾಮೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಚಾಮೋಗೌಡ 264/1 ಕಸಬಾ

ಪ್ುಟಿಮಾದ ಬ್ರನ್ ಮಂಗಲ್ದ ಮಲ್ೂಯಯ 25/3 ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಸದದಯಯ 280/1 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರನ್ ಮರುಚಚಯಯ 261 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ರಾಮಣ್ು ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ಬಯಯ 93/2,109/ಬ್ರ3,108/3 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಸೆಲ್ಾಂ ಬ್ರನ್ ನಲ್ೂಪ್ಾಗೌಂಡ 602/1 ಹನಲರು

ಚನುತಂಬ್ರ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ 599/1,599/2 ಹನಲರು



ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ 331 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕರುಪ್ಾಣ್ು ಗೌಂಡರ್ 208 ಹನಲರು

ಮುತುುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ 239/ಎ1 ರಾಮಪ್ುರ

ಗೌ.ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 52/ಬ್ರ4 ಹನಲರು

ಬ್ಸಪ್ಾ ದೋವರು ಬ್ರನ್ ಭಲೋಗದೋವರು 9/ಬ್ರ ಪ್ಾಳಯ

ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾದೋವರು 28/ಟಿ1 ಪ್ಾಳಯ

ದಾರಕ್ಷ್ಮಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪ್ಾ 39/ಬ್ರ1 ಪ್ಾಳಯ

ಚನುಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಾಗಬ್ಸವಯಯ 420 ಪ್ಾಳಯ

ಚನುಪ್ಾ  ಬ್ರನ್ ಅಯಯಣ್ು 346/ಎ1 ಕಸಬಾ

ನಂಜ ಬ್ರನ್ ಮುನಿಯ 734/1 ರಾಮಪ್ುರ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಣ್ು 28/ಹೆಚ್3ಎ1ಎ1 ಪ್ಾಳಯ

ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ 100/1 ಪ್ಾಳಯ

ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮೋಗಲ್ಹಟಿಿ ಬ್ಸಪ್ಾ 5/ಬ್ರ ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ಾಪ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ರಾಮಣ್ುಗೌಂಡರ್ 771 ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ಾಪೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಬೆಟಿೋಗೌಡ 645 ಕಸಬಾ

ಪ್ರಶವಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಮಹಂತದೋವರು 283/2 ಕಸಬಾ

ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಹಾಂತದೋವರು 246/ಬ್ರ,246/ಎ ಕಸಬಾ

ದಲರೆಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಭ್ದರಬೆಲೋವಿ 329/2 ರಾಮಪ್ುರ



ಅಯಯಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ರಾಜಮಲ್ುೂ 908/1 ಹನಲರು

ಶವಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಹಾಂತದೋವರು 136 ಕಸಬಾ

ಶವನಂಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾ 24 ಪ್ಾಳಯ

ಬ್ಸವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಪ್ಾ 50/ಸ3,50/ಸ1 ಪ್ಾಳಯ

ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವಣ್ು 42ಬ್ರ1 ಪ್ಾಳಯ

ಮಹದೋವಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರನ್ ಶಾಂತಬ್ಸಪ್ಾ
382/ಎ2 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಎಸ್. ಜಗದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಶಾಂತಬ್ಸಪ್ಾ 148 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಎಂ. ಮಲ್ುೂ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 31/2,31/4,31/6 ಹನಲರು

ಸೆಲ್ಾರಾಜ್ ಬ್ರನ್ ಕುಟಿಿಯಗೌಂಡರ್ 583/ಬ್ರ2,585,583/ಎ    ಹನಲರು

ಪ್ವಯತಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಪಿ ನಾಗಣ್ು 196/ಎ2,197/3 ಕಸಬಾ

ಎಂ ಸುರೆೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಮುನಿಗೌಡ 335/5 ಹನಲರು

ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಪ್ಾ 211/ಬ್ರ2,195/3,5/1 ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 142/1 ಕಸಬಾ

ಪ್ುಟಿಮಾದೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ 273/ಬ್ರ3 ಕಸಬಾ

ಬ್ರ ಎಂ ಸೆಲೋಮಶೋಖರ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ 193/ಸ ಕಸಬಾ

ಎಂ ಫರಭ್ುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹಂತದೋವರು 408/5 ಕಸಬಾ

ಗಣೆೋಶಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರನ್ ಚಂದರಶೋಖರಮಲತ್ರಯ 272 ಕಸಬಾ

ವಿನೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ನಟರಾಜು 293/ಸ ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ



ಚನುಪ್ಾನಾಯುಡ ಬ್ರನ್ ಕೆಲಂಡಯಯನಾಯುಡ 293/ಸ ಹನಲರು

ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಬ್ರನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಗೌಂಡರ್ 797/3 ಪ್ಾಳಯ

ನಾಗೋಂದರ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜುಗೌಡ 426/2 ಪ್ಾಳಯ

ಸದದಲಿಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಶಾಂತಮಲ್ಲೂೋದೋವರು 147  ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಈಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಣ್ುಮಗಂ 878/3 ಹನಲರು

ಚೆನಿುಗಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಚೆನಿುಗಶಟಿಿ 714.712/ಎ,713/1 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಪ್ಾದೋವರು 163 ಕಸಬಾ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ 70 ಪ್ಾಳಯ

ಚನುಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗೋಗೌಡ 168/ಬ್ರ ಪ್ಾಳಯ

 ಪ್ಳನಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಅಣ್ುಮಲ್ಲೈಗೌಂಡರ್ 71/1,71/2 ಪ್ಾಳಯ

ನವಾಜ್ ಖಾನ್ ಬ್ರನ್ ಯಲಸಯಫ್ ಖಾನ್

114/ಬ್ರ,114/ಸ2,

114/ಡಿ,

115,117/ಬ್ರ1,1

14/ಬ್ರ2

ಪ್ಾಳಯ

ಮಹದೋವ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವ 77/ಎ1,77/1,71/1 ಪ್ಾಳಯ

ಕೆಂಪೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಕರುಗೋಗೌಡ 632 ಕಸಬಾ

ಓಂಕಾರಯಯ ಉ || ನಟರಾಜು ಬ್ರನ್ 
ಮಹಂತದೋವರು

118/1 ಕಸಬಾ

ತನುಜ ಕೆಲೋಂ ಅಯಯಣ್ ರಾವ್ 765/1 ಪ್ಾಳಯ

ಶವಕುಮಾರ ಬ್ರನ್ ಶವನಂಜಪ್ಾ 334,356/3 ಪ್ಾಳಯ

ತ್ರಮಮೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟೋಗೌಡ 746/1,748/1,748/3 ಹನಲರು



ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಬ್ರನ್ ಪ್ಳನಿಯಪ್ಾಗೌಂಡರ್ 38/ಎ3 ಹನಲರು

ನಟರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚನುಸಾಾಮಿನಾಯುಡ 589/2 ಹನಲರು

ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಫರಭ್ುಸಾಾಮಿ 320/ಬ್ರ ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ಲ್ೂವಿ ಬ್ರನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 343 ಪ್ಾಳಯ

ಮಂಜುನಾಥ್ ಬ್ರನ್ ಕೃಷುೋಗೌಡ 341/ಬ್ರ,341/ಎ1 ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ಳನಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಗೌಂಡರ್ 43/ಬ್ರ1 ಹನಲರು

ಶಾಂತರಾಜು ಬ್ರನ್ ಕೆಲಪ್ಾಳ ನಾಯಕ 814/1 ಪ್ಾಳಯ

ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚನುಬ್ಸಪ್ಾ 144/3,140/ಎ2 ಪ್ಾಳಯ

ಆರ್.ಸುಹಾಸ್ ಬ್ರನ್ ರಮೋಶ್ 42/2,43/ಎ,43/ಬ್ರ ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ರವಿ ಬ್ರನ್ ರಾಚಪ್ಾ
176/ಬ್ರ2,183/1,

176/ಬ್ರ3,176/1
ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ 183/ಬ್ರ2ಸ ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ದಲಡಡಹೆಲಂಗಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾರಯಯ 409/ಬ್ರ2,405,409/ಎ2ಬ್ರ ಹನಲರು

ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾರಯಯ 407/2,406 ಹನಲರು

ಎಸ್.ಮರಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 84/ಬ್ರ ಕಸಬಾ

ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರನ್ ಮರುಹುಚಚಯಯ 261 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಸುಂದರರಾಜು ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ 198/3 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ನಂಜುಂಡಯಯ ಬ್ರನ್ ಶರೋಕಂಠಯಯ 269 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಕೃಷ್ುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸಕಿರೋಯನಾಯಕ 454,454 ರಾಮಪ್ುರ



ನಂಜ ಬ್ರನ್ ಮುನಿಯ 734/2 ರಾಮಪ್ುರ

ವಿ ಸಂಗಿೋತ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೋಖರ್ 455/2 ಹನಲರು

ದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡರಂಗಯಯ 404 ಹನಲರು

ರಾಚಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 215/ಎ1,214/ಸ ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಮಾದಯಯ ಬ್ರನ್ ತ್ರಪ್ೂಾರಯಯ 208 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸಮಮಕೆಲೋಂ ಸಂಬ್ನರಾಚ 535 ಹನಲರು

ಮಾದೋಶ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 39/ಬ್ರ,39/ಎ3 ಪ್ಾಳಯ

ಸರಸಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಾವರಿಯನಾಯಕ 229/4 ರಾಮಪ್ುರ

ಕಮಲ್ನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸಕಿರಯನಾಯಕ 200,203/2,230/3 ರಾಮಪ್ುರ

ಆಲ್ುಗಲೋಡಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ
331/ಜಿ2,295/ಎ

2
ಹನಲರು

ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಗಲಳ್ಳಮಾದಯಯ 312/ಸ2 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಮಹದೋವ ಬ್ರನ್ ಮನೆಯಯಯ 40,41 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಚಕಕತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು 14/ಬ್ರ,14/ಎ ಪ್ಾಳಯ

ಚೌಡಯಯ ಬ್ರನ್ ಚೌಡಯಯ 505 ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ರಶವಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ಚೌಡಯಯ
504/ಎ2,504/ಎ

3,

506/ಎ 506/ಬ್ರ
ಪ್ಾಳಯ

ನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗರಾಜು 306/1 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಎಲ್. ಶವಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಲಿಂಗರಾಜು 304/2 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಬ್ಸವಲಿಂಗಯಯ ಬ್ರನ್ ಸಂಗಯಯ 183/2 ಪ್ಾಳಯ



ಫಲಿೋಪ್ ಬ್ರನ್ ಅಂತಲೋಣಿ 350/ಸ ಪ್ಾಳಯ

ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ದಲಡಡಸದದಯಯ 335 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಜಯಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮ್ ಜಿೋನಾಯುಡ 812/1 ಹನಲರು

ವತ್ಲ್ ಕೆಲೋಂ ಸದದರಾಜು 140 ಹನಲರು

ಸದದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದಯಯ 416/1 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಚನುಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ದಾಯನಾಯಕ 451/2 ಹನಲರು

ಸೆಲೋಮಾಣಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸೆಲೋಮನಾಯಕ 476/5 ಹನಲರು

ಜಯಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಂದನಾಯಕ 478/2 ರಾಮಪ್ುರ

ಕೃಷ್ುಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಅಣ್ುಯಯಶಟಿಿ 648/3 ರಾಮಪ್ುರ

ದಲರೆಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಭ್ದರಬೆಲೋವಿ 329/2 ರಾಮಪ್ುರ

ಕಮಲಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಚುನಾಯಕ 119/2 ಹನಲರು

ರಾಚುನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯನಾಯಕ 181/1ಬ್ರ,145 ರಾಮಪ್ುರ

ಜಗದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಯಯ 605 ಹನಲರು

ಎಂ ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮುಣಿಶಟಿಿ 374,373 ರಾಮಪ್ುರ

ನಲ್ೂ ಬ್ರನ್ ಕರುಪ್ಾ 470,176/4 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

 ಕೆ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಕುನುಮಲ್ೂಯಯ
127/ಎ,123/ಬ್ರ2,

126/1
ಕಸಬಾ

ಪ್ುಟಿಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಯರಗನಶಟಿಿ 371/3   ಹನಲರು

ರವಿ ಬ್ರನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು 288/ಎ ಕಸಬಾ



ಮಾದೋಶ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 307/5 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಎಂ ಪ್ುಷ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವ 787/ಎ1 ಪ್ಾಳಯ

ಕೆ ಮಹದೋವ ಬ್ರನ್ ಕೆಲಪ್ಾಾಳ್ಳನಾಯಕ 815/2 ಪ್ಾಳಯ

ಎಸ್ ಮಹದೋವ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ
119/1,267/ಎ1,

261/ಬ್ರ2
ಪ್ಾಳಯ

ಕುನುನಾಯಕ  ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂನಾಯಕ 706/ಬ್ರ,697/3 ಪ್ಾಳಯ

ಶವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು 529/ಬ್ರ2,520/ಎ3 ಪ್ಾಳಯ

ಹರಿೋಶ್ ನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ದುಂಡಮಾದನಾಯಕ 181/4 ಪ್ಾಳಯ

ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ 218/ಎ2 ಪ್ಾಳಯ

ಸುರೆೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಈರಯಯನಾಯಕ 543/ಎ2ಬ್ರ2ಎ1 ಪ್ಾಳಯ

ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಲೋಗಿನಾಯಕ
82/ಬ್ರ1,82/ಬ್ರ2,

82/ಸ1,82/ಸ2
ಪ್ಾಳಯ

ಮುಕುಂದನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಲ್ಯನಾಯಕ 522/ಬ್ರ3 ಪ್ಾಳಯ

ಎಸ್. ಶೋಗನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ನಾ. ಶೋಗನಾಯಕ 558/ಎ2 ಪ್ಾಳಯ

ಚಾಮೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಬೆಟಿೋಗೌಡ 38/5,39/2 ಹನಲರು

ಎಂ ಮಹಾದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹಾಂತದೋವರು 209/4,2089/3 ಕಸಬಾ

ಶವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಶವಣ್ು 110/3 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ರಾಧಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ದಲರೆಸಾಾಮಿ 746 ಪ್ಾಳಯ

ಎನ್ ಶವರಾಜು ಬ್ರನ್ ನಂಜಪ್ಾಗೌಂಡರ್ 774/1 ಪ್ಾಳಯ

ಮಾರುಕುಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಸನಿುಮಲ್ಲೈಗೌಂಡರ್ 766/2ಎ,927/1,927/2,857 ಪ್ಾಳಯ



ನಾತ್ರಕ್ ಪ್ಾಷ್ ಬ್ರನ್ ಅಬ್ುದಲ್ ಬ್ರನ್ ಕಯಲಂ 531, ಹನಲರು

ಹರಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಗಲೋವಿಂದ 808/1 ರಾಮಾಪ್ುರ

ಜಡೆೋಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಲಿಂಗಪ್ಾ 254/ಎ ಹನಲರು

ಪೆರೋಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಶೋಖರರಾಧಯ 156/a,156/b ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ 29,30/1 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಷ್ಣ್ುಮಗಸುಂದರಂ ಕೆ ಬ್ರನ್ ಕಾಸ ಅಣ್ುನ್ 784/2 ಪ್ಾಳಯ

ಹೆಚ್.ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಹೆಲನುಪ್ಾ 372 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಎಸ್.ನಟೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಶವರುದರಪ್ಾ 482,472/ಬ್ರ ಪ್ಾಳಯ

ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 46/2 ಹನಲರು

ಮುನಿನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ದುಂಡಮಾದನಾಯಕ 115 ಹನಲರು

ವಿಜಯಲ್ಲಿತ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಗಂಗಾಧರನ್ 821/ಎ ಪ್ಾಳಯ

ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ ಬ್ರನ್ ಹಟಿಿನಾಯಕ 899/2,900/2 ಪ್ಾಳಯ

ವಸಂತಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಎನ್.ಮುತುುಸಾಾಮಿ 388, ಪ್ಾಳಯ

ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಂಕಟದಾಸ 173/2,174/2 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಎನ್ ಮಾದೋಶ್ ಬ್ರನ್ ನಂಜಯಯ 147/3,140/3,147/d ಪ್ಾಳಯ

ಎಂ ಮಹದೋವ ಬ್ರನ್ ಸ ಮಾದಯಯ 387, ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ನಂಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ನಂಜನಾಯಕ 202,203/4,204/1 ಹನಲರು

ಎಸ್.ಎನ್ ಸಂತಲೋಷ್ ಬ್ರನ್ ಟಿ.ಎಸ್ ನಟೋಶ್ 344, ರಾಮಾಪ್ುರ



ಸದದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ
166/a,166/b,

167,168/b
ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಕೆಂಚಪ್ಾ 185 ಹನಲರು

ಬ್ರ.ಎಸ್.ಸೆಲೋಮಶೋಖರ್ ಬ್ರನ್ ಸುಬೆಬೋಗೌಡ 378/ಎ ಹನಲರು

ಎಂ. ಶವಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಎನ್ . ಮಂಟಯಯ 1789/a,189/b ಕಸಬಾ

ಶೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪ್ಾ 281/ಎ ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಪ್ೃಧಿಾರಾಜ್ ಬ್ರನ್ ಎಸ್.ರುದರಸಾಾಮಿ 134,138/ಎ1 ಲ್ಲಲಕಕನಹಳ್ಳಿ

ಎಸ್.ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ. ರಾಮಚಂದರ 1128/3 ಪ್ಾಳಯ

ಮಣಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷುೋಗೌಡ 399/1 ಪ್ಾಳಯ

ಜವರ ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ 289/3,289/1,229/ಬ್1 ಕಸಬಾ

ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವನಾಯಕ 716/2,716/1 ಕಸಬಾ

ಹೆಲೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ಚಕಕ ತಮಮಡಯಯ 412 ಹನಲರು

ಶರೋನಿವಾಸ್ ಬ್ರನ್ ಕರಚನಾಯಕ 405 ರಾಮಾಪ್ುರ

ಸೆಲೋಮಶೋಖರ್ ಬ್ರನ್ ವೃಷ್ಬೆೋಂದರಪ್ಾ 709 ಪ್ಾಳಯ

ನಾಗಯಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 344/a15 ಕಸಬಾ

ಟಿ.ಜ ಮಹೆೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಜವರನಾಯಕ 344/a15 ಪ್ಾಳಯ

ವಿಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಪ್ರವಿೋಣ್ 68/1 ಕಸಬಾ

ಹಲವಯಯ ಬ್ರನ್ ಚಕಕತಮಮಡಯಯ 412 ಹನಲರು

ನಟರಾಜು ಬ್ರನ್ ಕೆಂಪ್ಯಯ 224/a,236 ಪ್ಾಳಯ



ವಾರಿಮಾದಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 471/1 ಪ್ಾಳಯ

ಪ್ುಟಿಬ್ಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಾಸಯಯ 77/a7,71/2 ಪ್ಾಳಯ

ಬ್ರಳ್ಳಗಿರಿರಂಗನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕ 77/a7,71/2 ಪ್ಾಳಯ





ಪ್.ಜಾ/ ಪ್.ಪ್ಂ./ಸಾಮಾನಯ ಭೌತ್ರಕ(ಸಂಖೆಯ) ಭೌತ್ರಕ(ಹೆ.)

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಚಾಫ್ ಕಟಿರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಚಾಫ್ ಕಟಿರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ
ಅಲ್ಲಯಮಿನಿಯಂ 

ಲಾಯಡರ್
1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಅಲ್ಲಯಮಿನಿಯಂ 
ಲಾಯಡರ್

1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಗುಂಡಿ ತಗಯುವ ಯಂತರ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ  ಪೆಟಲರೋಲ್ ಸೆರೋಯರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ
ಫಲಾನುಭ್ವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ
ಭೌತ್ರಕ



ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಕಟಿರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಚಾಫ್ ಕಟಿರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಸೆರೋಯರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಗುಂಡಿ ತಗಯುವ ಯಂತರ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಲಾಯಡರ್ ಕಿರಂಪ್ಾನ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ  ಪೆಟಲರೋಲ್ ಸೆರೋಯರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ  ಪೆಟಲರೋಲ್ ಸೆರೋಯರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಹಲವಿನ ಬ್ದಲಾವಣೆ 1 0.40

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಹಲವಿನ ಬ್ದಲಾವಣೆ 1 0.40

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ 
ಬ್ದಲಾವಣೆ

1

ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ 1

ಸಾಮಾನಯ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ 1

ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಪೆಟಿಿಗ ಮತುು 
ಜೋನು ಕುಟುಂಬ್

2



ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಪೆಟಿಿಗ ಮತುು 
ಜೋನು ಕುಟುಂಬ್

5

ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಪೆಟಿಿಗ ಮತುು 
ಜೋನು ಕುಟುಂಬ್

5

ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಪೆಟಿಿಗ ಮತುು 
ಜೋನು ಕುಟುಂಬ್

5

ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಪೆಟಿಿಗ ಮತುು 
ಜೋನು ಕುಟುಂಬ್

5

ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಪೆಟಿಿಗ ಮತುು 
ಜೋನು ಕುಟುಂಬ್

8

ಸಾಮಾನಯ  ಪೆಟಲರೋಲ್ ಸೆರೋಯರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಸೆರೋಯರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲೋಲ್ ಡಿಗುರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ್ ಮಿಷ್ನ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲೋಲ್ ಡಿಗುರ್ 
ಕಿರಂಪ್ಾನ್

1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ವಿೋಡ್ ಕಟಿರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲೋಲ್ ಡಿಗುರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1



ಸಾಮಾನಯ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರಷ್ ಕಟಿರ್ 1

ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ 1

ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಕೆಲಳವ ಬಾವಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ಕೆಲಳವ ಬಾವಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ಕೆಲಳವ ಬಾವಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ಕೆಲಳವ ಬಾವಿ 1

ಸಾಮಾನಯ ಡಿೋಸೆಲ್ ಪ್ಂಪ್ ಸೆಟ್ 1

ಸಾಮಾನಯ ಅಂತರ ಬೆಳೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ಅಂತರ ಬೆಳೆ 1

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಹಣ್ುು ಕಟ್ರಾವು 
ಯಂತರ

1

ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಹಣ್ುು ಕಟ್ರಾವು 
ಯಂತರ

1

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ



ಸಾಮಾನಯ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ 1 1.40

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ 1 1.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ 1 0.64

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ 1 1.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ 1 0.92



ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ 1 1.40

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ 1 0.25

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಮಿನಿ ಟ್ಟಲ್ಲ ರ್ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.30



ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.25

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.10

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.80

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.25

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.10



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.95

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.95

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.25

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 3.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.00

ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.75

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.90

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 0.35

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.00



ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 4.00

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 1.05

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ Cj²t 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ Cj²t 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ Cj²t 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ ªÉÄt¹ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 0.45

ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ Cj²t 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.90

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.65



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.30

ಸಾಮಾನಯ Cj²t 1 1.90

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.10

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.55

ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 0.75

ಸಾಮಾನಯ Cj²t 1 1.55

ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 1.55

ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 1.90

ಸಾಮಾನಯ ಕೆಲೋಸು 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.45

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.15

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.15

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.55

ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 0.75

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2.15

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.31

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.75

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ, ಬಾಳೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.44

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.36

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.2

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.55

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.98

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.6



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.5

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.2

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ, ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.7

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.15

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.4

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.9

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.2

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.9

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.8

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.2

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.44



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.55

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.92

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.6

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.45

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆಲೋಸು 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.80



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.70

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.20

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.35

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.45

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.96

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.15

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.45

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.40



ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.85

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ದನೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.80



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.43

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.26

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.95

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.90

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರನ್ 1 1.35

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.90

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರನ್ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.45

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರನ್ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.10

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.40



ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರನ್ 1 0.75

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರನ್ 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರನ್ 1 1.05

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.89

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊಟಲ 1 0.93

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.90

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.05

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.75

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.90



ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 73.00

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 40.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.75

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.85

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.75

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.05

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.45

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.96

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆಹಣ್ುು 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.18

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.26

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.35

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.55

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.90

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 1.65

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 1.60



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ UÉÆÃqÀA© 1 4.60

ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 0.78

ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ Cj²t 1 0.68

ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 1.08

ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 0.70



ಸಾಮಾನಯ FgÀÄ½î 1 1.06

ಸಾಮಾನಯ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1 1.10

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊಟಲ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.65

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.95

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.10

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.70

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.10

ಸಾಮಾನಯ ಎಲ್ಲಕೆಲೋಸು 1 0.45

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.95

ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.90

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.37

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.50

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.55

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.90

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 2.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.63

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.10

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಮಣ್ಸ 1 0.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.65

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಬ್ರೋನ್ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 1 0.65

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.50

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.50

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.70



ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 1 0.65

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.25

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಬಾಳೆ & ಮಣ್ಸ 1 2.35

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಬಾಳೆ & ಮಣ್ಸ 1 2.35

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.95

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.85

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.45

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 1 1.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.45

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.44

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.16



ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 1 0.95

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಮಣ್ಸ 1 1.15

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಮಣ್ಸ 1 0.50

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.35

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.10

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.55

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ FgÀÄ½î 1 1.30

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ FgÀÄ½î 1 1.10

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ FgÀÄ½î 1 1.16

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ FgÀÄ½î 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ FgÀÄ½î 1 1.99

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ FgÀÄ½î 1 1.19

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ Cj²t 1 1.34



ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ FgÀÄ½î 1 2.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.30

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.30

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.35

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.88

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.25

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.54

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.86

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.94

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.15

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.48

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 1 0.90



ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಅರಿಶಣ್ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.26

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಮಣ್ಸ 1 0.90

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.45

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.40

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.68

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1 0.38

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಮಣ್ಸ 1 0.90

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಮಣ್ಸ 1 0.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.05

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಣ್ 1 0.70

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00



ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.70

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.55

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.40

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.90

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.85

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸ,ಬ್ರೋನ್ 1 2.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.35

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.70

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಮಣ್ಸ 1 0.75

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.98

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 2.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ FgÀÄ½î 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ FgÀÄ½î 1 1.05



ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ FgÀÄ½î 1 0.35

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ FgÀÄ½î 1 0.40

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.92

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.40

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.65

ಪ್ರಿಶಿಷ್ ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.68

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.95

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.10

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅರಿಶಣ್ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರೋನ್ 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.30

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊಟಲ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊಟಲ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.95



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.40

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ದನೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊಟಲ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮೊಟಲ 1 0.85

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.40

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.45

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳ್ಳಿ 1 0.63

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಮಣ್ಸ 1 1.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಬ್ರೋನ್ 1 2.00



ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.30

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.40



ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಅಿಂಗಾಿಂಶ ಕೃಷ್ಟ 
ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.60



ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 1.00



ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.30

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.32

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.30

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.20

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.20

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.60



ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಹೈಬಿರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ 1 0.50

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.30

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.30

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80



ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.70

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.60

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.40

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.20

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.60

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 2.00



ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 2.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.75

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಸಾಮಾನಯ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 2.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.90

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.15

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.80



ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.90

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.50

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.25

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.84

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.48

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.40



ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.40

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 2.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.95

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.85

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 2.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.90

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.60



ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.20

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 1.00

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.54

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.48

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.60

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.64

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪ್ಾೂಸಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ 1 0.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80



ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ 
ಘಟಕ 1 9*5*1.80 ಮಿೋ

ಸಾಮಾನಯ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ ರ್ 1 20 HP



ಸಾಮಾನಯ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ ರ್ 1 20 HP

ಸಾಮಾನಯ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ ರ್ 1 20HP

ಸಾಮಾನಯ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ ರ್ 1 20HP

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ ರ್ 1 20 HP

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ರ ಯ ಕ್ ರ್ 1 20 HP

ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ 1 20*20*3

ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ 1 20*20*3

ಸಾಮಾನಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ 1 20*20*3

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ 1 20*20*3

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ 1 20*20*3

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಕಳೆದ ಸಾಲನ ಬೆಳೆ 
ಪ್ದದ ತಿ 1 2448 ಚ.ಮಿೋ

ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1 9*6*3 ಮಿೋ

ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1 9*6*3 ಮಿೋ

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1 9*6*3 ಮಿೋ

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1 9*6*3 ಮಿೋ

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪಾಲಹೌಸ್ ಬೆಳೆ 
ಪ್ದಧ ತಿ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪಾಲಹೌಸ್ ಬೆಳೆ 
ಪ್ದಧ ತಿ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಮಿನಿ ಟ್ರ್ರ ಕ್ ರ್ 1



ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಜಾತಿ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1

ಪ್ರಿಶಿಷ್  ಪಂಗ್ಡ ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ 1





34950.00 805508320868

49500.00 369263340839

34950.00 363220377360

34950.00 262196350051

34950.00 779279264506

27960.00 660958677097

34950.00 363118476953

34950.00

63000.00 411646939241

30000.00 363118476953

50400.00

24000.00

63000.00

28800.00

34950.00 425846148701

34950.00 453328987736

34950.00 417024154034

34950.00 566418157344

13840.00 779279264506 917020019950476

63000.00 800729825392 917020019950476

30000.00

14950.00

63000.00 406668138620

28950.00 983949572103

9950.00 280788776066

63000.00 546579462997

63000.00 250640379257

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭ್ಯಗಳನುು ಪ್ಡೆದ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ.
ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತು 

(ರಲ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲಿೂ)
ಆಧಾರ್  ಸಂಖೆಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ

919020033261729

917020019950476

434189264903

639430392609 40340100019524

917020019950476

919020033261729

919020033261729

365000891232
917020019950476



49500.00 428481031614 919020033261729

49500.00 478119103695 1546104000059370

34950.00 699803391076 919020033261729

30000.00

9950.00

63000.00 818334159795 17870010100367

63000.00 660877842104 917020019950476

63000.00 728429180810 68032614328

30000.00 818334159795

63000.00 962554293557

28950.00

14950.00

30000.00

63000.00

30000.00

63000.00

34950.00         

34950.00 684769630947

9950.00 684769630947 917020019950476

11750.00 802739031757 3839101003040

63000.00 564207756850 3839101003873

63000.00

30000.00

87500.00 305267333332 40340100007803

100000.00 481103069873 60240628217

100000.00 571254771138 60239556276

26250.00 964972540791 17062200011510

400000.00 650527228505 54045394467

300000.00 74310100001247

6750.00 801573630133 797201000827

355508606005 917020019950476

917020019950476

919020033261729

590980478184

917020019950476

959769252332 917020019950476



16875.00

16875.00

16875.00

16875.00

27000.00 797201000827

7960.00

24000.00

50400.00 655786430037

30000.00

34950.00

38500.00 427164914832

9950.00 262196350051

28950.00

30000.00

28250.00 666420944896 17712200089382

30000.00

63000.00

63000.00 805720865434 12025100002810

30000.00

28950.00

34950.00 354686704001

63000.00 368144531136

34950.00 666743998660

34950.00 595773471720

50400.00 405662866806

63000.00 388855549401

34950.00 865147828053

27450.00 976948958541 17092200048650

63000.00 934894548171 64212085285

841330110000067

877710967187

91702001 9950476
844035885001

91702001 9950476

91702001 9950476

666420944896

582903376851 462108015116

874952761655 91702001 9950476



63000.00

30000.00

30000.00

63000.00

30000.00 564207756850 3839101003873

63000.00 864183043635 919020033261729

50000.00 709952755135 64046252007

50000.00 985404970737 414241525

50000.00 564791770951 795101017626

50000.00 866141512183 122010038500

22500.00 315800211026 12025100002409

6250.00 315800211026 12025100002409

14300.00 985404970737 414241525

10000.00 709952755135 64046252007

3000.00 64117735891

7500.00 799790758840 122010030325

7500.00 864646536555 64085061297

11250.00 714798366113 34564875184

5250.00 431194579697 60240099304

7500.00 223961689284 415101012459

694369716957 64109121030

424848345628 917020019950476



7500.00 599240148222 60295772824

7500.00 436666391521 64099732091

6000.00 463211024120 17092200073741

7500.00 771233007975 795101007701

7500.00 393596517308 12004100002027

7500.00 428504065493 64201732225

6750.00 718335659805 12232100000290

6000.00 498568578236 17092200056534

9000.00 239005341322 2005295993

12600.00 671736178876 17092200061113

16200.00 795101035461

6278.00 516788861438 40340100000488

5760.00 662132770211 64116560411

9000.00 730404424144 462101010442

9000.00 708456360670 17092210003376

14400.00 340519558589 12025100000650

9000.00 806065695720 520291027172101

8280.00 485257850630 178700101002914



9000.00 648742955377 64094424821

9000.00 983993568065 33418654366

9000.00 710909434788 3839101000172

9000.00 932977607283 3839101001616

12600.00 925266259518 3839101002764

7200.00 236975975050 3839101000123

2202.00 837564792642 383910100085

100000.00 419557620547 37187449685

89019.00

42176.00

153616.00

60607.00

60607.00

50506.00

134210.00

124239.00

60608.00

50506.00

124056.00

10551444740



98924.00

120037.00

105349.00

189079.00

170874.00

42178.00

190132.00

65658.00

70650.00

70709.00

89193.00

98062.00

115202.00

117266.00

80810.00

118755.00 640800357835

150967.00 178700101003810

106666.00 64125472488

37756541844

10551444740

30977544844



95590.00

94239.00

79134.00

89605.00

117963.00

60607.00

115178.00

36245.00

65658.00 112301011000284

75759.00 12117100006657

116199.00 3839101004656

146477.00 64101736722

115236.00 64097476311

144045.00 36621762672

42219.00 37756541844

39556.00 35550334210

134963.00 650014071853.00

37756541844



216629.00 650014071853.00

190021.00

102263.00

56058.00

188137.00

85031.00

123948.00

98985.00

47426.00

60572.00

103578.00

80810.00

180955.00

80810.00

127875.00

118755.00

65658.00

36971641647

30977544844



33890.00

180955.00

105634.00 10551444740

148004.00 35519327361

70650.00 36971641647

148846.00 54014593481

62457.00 17712200078894.00

37385.00 17712200094536.00

80189.00 10551444740

80810.00 31690500073

147191.00 35519327361

180955.00 35519327361

73237.00 33089731295

134442.00 64015781402

85861.00 30977544844

45455.00 36971641647

60607.00 64015781402

115236.00
30977544844



114174.00

110117.00

55557.00

75759.00 36971641647

191972.00 122010002215.00

125301.00 64098532785

100344.00 795101023033.00

190021.00 31690500073

75759.00 36971641647

50531.00 912010008850976.00

47768.00 3839101003606.00

39454.00 3839119002445.00

100340.00 3839101000473.00

19866.00 178700101007535.00

55557.00 3839101008384.00

145520.00 54003163096.00

151859.00 12232100000692.00

30977544844

37756541844



46646.00 3952500101051901

115236.00 12295100002316.00

189707.00

70709.00

98062.00

110434.00

98067.00

43592.00 64055123444

90911.00 64107919880

115236.00

182457.00

190650.00 64136693368

90911.00 64012815299

79349.00 64123026682

80853.00 120201011000763.00

41180.00 64185542071

36971641647

10551444740

NILIN4055



185003.00 64115008460

188417.00

55557.00

87198.00

98905.00

60607.00

41380.00

60766.00

98924.00

79137.00

40356.00

55428.00

37437.00

88725.00

36734.00

65658.00

79129.00

58031.00

37756541844



65658.00

158743.00

144045.00

18391.00

36981.00

80307.00

42116.00

65655.00

115236.00

60607.00

60607.00

60607.00

60607.00

94710.00

50777.00

110434.00

36217.00

134211.00

10551444740



98929.00

156180.00

36642.00

37437.00

186668.00

123090.00 20192877185

60607.00 64187593294

55379.00

190021.00

60607.00

80483.00

37437.00

60607.00

70709.00

153648.00

134442.00

144045.00

79963.00

37756541844

916020048850847.00

10551444740



40244.00

80405.00

80405.00

120153.00

70709.00 64037568226

175254.00

182454.00

123930.00

147074.00

181507.00

151859.00

61255.00

115236.00

139243.00

75292.00

105633.00

124839.00

134232.00

37756541844

916020048850847.00

36971641647



75759.00

85861.00

100835.00

179529.00

65654.00

93892.00

80810.00

171635.00

80810.00

122366.00

181501.00

100831.00

36123.00

55578.00

75617.00

60206.00

153648.00

90908.00 64148366267

36971641647

36971641647

10551444740



118719.00 112301012000368.00

115131.00

63856.00

41285.00

50506.00

41350.00

167343.00 64015781402

176590.00 31690500073

70709.00

153648.00

54404.00

41427.00

91630.00

189259.00

100831.00

97149.00

80135.00

98996.00

37756541844

10551444740

10551444740



137128.00

94416.00

126550.00

73144.00

112843.00

103860.00

129245.00

146172.00

84717.00

180898.00

157944.00

90279.00

70709.00

151372.00

65655.00

153177.00

159707.00

152523.00

37756541844

10551444740

36971641647



38307.00

153386.00

80810.00

109998.00

80810.00

189837.00

38181.00

85861.00

117407.00

60686.00 918030025947372

131316.00 54014012170

80810.00 64120222997

75318.00 844410110008595

69781.00 10005032239

67341.00 4313025316

94892.00

66794.00

36971641647

35550334210



98400.00 10551444740

98729.00 35519327361

64901.00 64145343797

135976.00 3839101002206

70709.00

47606.00

65658.00

95537.00 36971641647

103889.00

159197.00

128715.00

60463.00

104009.00

45455.00 20212011128

66213.00 54016118584

65349.00 64060697978

33953.00 37756541844

98921.00 64216058406

35550334210

35550334210



60491.00 30977544844

144045.00 35550334210

147656.00 3839101001015

36269.00 17272200001012

32623.00 64181614542

85861.00 36971641647

60607.00

105865.00

60607.00

60607.00 37756541844

65658.00 36971641647

170936.00 37756541844

113442.00 64039000067

65658.00

46917.00

80399.00

50506.00

70708.00

37756541844

37756541844



65658.00

80019.00

120037.00 36971641647

120202.00 129601010010029.00

120268.00 121601011002618.00

95665.00 283901000006287

114650.00 840434110000015

83114.00 916020048850847.00

45455.00 10551444740

116881.00 35550334210

134895.00 10551444740

115236.00 10551444740

80810.00 36971641647

139027.00 36971641647

80810.00 795108034705

80810.00 64093278110

44445.00 916020048850847

111394.00 795101033255

10551444740



80810.00 916020048850847

80209.00 916020048850847

94058.00 10551444740

188417.00

110204.00

50506.00 37756541844

129546.00

106248.00

51033.00

96982.00

109836.00 30177661976

123878.00

100287.00

105633.00

80633.00

187273.00

110446.00 36971641647

115236.00 35550334210

37756541844

10551444740

37756541844



189802.00 36971641647

23671.00

23324.00

26721.00

87219.00

80019.00

118569.00

97012.00 37756541844

142285.00

86871.00

94094.00

190674.00

109303.00

79963.00

60607.00

191129.00 10551444740

48486.00

89120.00

30977544844

10551444740

64015781402

36971641647

916020048850847

30977544844



79100.00 64129145377

113170.00 64138395734

123878.00 37756541844

90235.00 918030025947372

79764.00 916020048850847

137130.00 64037568226

101062.00

76703.00

153648.00

115236.00

43272.00

161330.00

36332.00 30977544844

89605.00

60607.00

101432.00

70709.00

100344.00

30977544844

 

30977544844



70709.00

55557.00

132611.00 54021144346

89759.00 30977544844

85861.00 37756541844

162264.00 2.83901E+14

190021.00 35519327361

114401.00 916020048850847

70709.00 30977544844

75000.00 70110001192

98374.00 30977544844

80810.00

80810.00

129492.00

100344.00 3839101000608

103229.00 3839101000172

30977544844

30977544844



39680.00

43270.00

85656.00

134442.00

61455.00 70110001192

68469.00 64093282933

68864.00

109541.00

41428.00 10551444740

189718.00

60607.00

137804.00

124137.00

152649.00

123993.00

114014.00 112301010013690

58427.00 112301011005902

77024.00 8551101303534

37756541844

30977544844

30977544844

36971641647



50506.00 64136944347

136908.00 17402200027610

118062.00 30968481612

80810.00 844410100001275

65270.00 64147929427

118755.00 795101028802

49593.00 17712250013191

70709.00 64051240072

85861.00 54045552266

100298.00 64054406092

118712.00 53200000314005

117772.00 64068682206

85861.00 35550334210

44341.00 64117531070

45349.00 10551444740

60607.00 35550334210

102208.00 31690500073

190491.00 30977544844



17500.00
941512996245

64031114982

12240.00
277203989436

64195191200

17500.00
489758788777

3839101003870

12240.00
860573520846

64161964986

12100.00
799790758840

122010030325

12240.00 867043779603 825010017641

12240.00 588498771810 825010013426

15300.00 324687312987 795101022695

9125.00 477968703942 844410110000230

12240.00 614365943328 12010100006105

18360.00 546667934699 40340100012477

18360.00 918257329678 17402610003844

12240.00 789641587813 64077515266

12240.00 878765184777 64108631712

18360.00
410574318740

64022210008

15300.00
543848787174

54003163096

21580.00
987025988326

3315988338

12240.00
778385421598

54034028368



12240.00
283051954927

60201996094

12240.00
571195352895

12025100003945

19890.00
217287003196

112301011000641

15600.00 868160520930 54034042598

9750.00 566090657585 12055100009127

15600.00 305274588803 64088584588

11700.00 578579164078 68011666495

7800.00 987938351846 64021480622

10380.00 273336811388 795101022455

15600.00 934013970351 844410110008441

15600.00 798896624700 12055100008220

15600.00 443816894170 64038809670

15600.00 485908371743 17403070000932

15600.00 226478506804 844410610000694

15600.00 508571116358 122010002550

15600.00 963425117302 64052993046

9750.00 403114769974 462101009805

11700.00 613942569567 40340100017707



9750.00 960463239804 40340100016295

15500.00 988734981982 40340100010047

7200.00 477968703942 844410110000430

10728.00 270100790116 64040492883

11700.00 577437594407 12232100001032

11700.00 457676938324 64108085002

4942.00 958226287485 40340100014448

7800.00 403443917915 64108755502

11700.00 503562711928 641108368017

18260.00 894052322573 122010006053

14400.00 394557523189 64143602564

7956.00 502319588664 32290400225

6728.00 642588833019 112301010011564

16000.00 567348987506 795101035461

16000.00 290011369082 64076784172

14600.00 413218545071 6401747786

18380.00 672894695256 64083654315

19500.00 973797925058 12055100000799



11500.00 829065298059 12025100003922

14560.00 521972240947 64177745729

16000.00 483453355633 85009357664

11200.00 846968743972 13055065797

8000.00 538388287164 3839101003507

6000.00 774163592818 3839101002968

8000.00 385274331834 844410510000533

8000.00 779692944360 3839101003845

7560.00 546123928803 40340100014135

16700.00 735949807593 64180769346

8000.00 213776821483 64045692583

8000.00 888579257295 3839101001105

6400.00 284959549448 795101030572

16000.00 771233007975 795101007701

2256.00 317311698671 40340100016691

3720.00 431692810279 177112250011521

3720.00 410962377447 40340100017508

12000.00 241879240049 85010154184



11640.00 434069207644 64077675322

7680.00 379237486701 20176405383

8000.00 325258736884 795101024644

8000.00 563993075713 795101033362

5000.00 362623808795 795101021040

16000.00 290562244042 64071393274

11020.00 799790758840 122010030325

9600.00 704052934954 64043781113

16000.00 426512807390 795101035589

9600.00 688624831741 40340100021913

6400.00 402127604299 12232100000130

6400.00 921465085946 64206042124

4800.00 965948001349 64094868663

4800.00 779368357349 283901000007287

9600.00 471833782377 795101017897

6400.00 664724780168 17712250011502

6400.00 378677455424 20126157393

10620.00 908730437639 64043686537



12800.00 851802356855 64038742921

19200.00 320081511310 60276632201

6400.00 330367614518 12025100000356

11200.00 291467332362 54034028460

16000.00 900568636464 37015909674

16000.00 608940423587 64012668661

9600.00 676186524343 64026717750

6400.00 229911840639 64124900108

12800.00 252405426458 12025100003794

6400.00 489758788777 3839101003870

25600.00 904090768365 386301000014177

6400.00 757254248579 64163367332

19200.00 926667405889 795101017803

6400.00 666420944896 17712200089382

19200.00 411646939241 64144017118

9600.00 697856976115 112301011003075

32000.00 527461548082 20176774054



32000.00 983896810286 64039325677

16000.00 468501904290 64043760249

16000.00 845843600445 64132241510

16000.00 805720865434 12025100002810

16000.00 549348420376 3952500100053900

16000.00 873231999047 64078556245

16000.00 773939175512 1546104000025830

12800.00 216160566284 12025100004402

12000.00 824842488162 20276647374

12127.00 386406380430 64114388317

16000.00 988729925783 64081045735

30000.00 718799863150 54034024341

30400.00 782047252242 64048270261

12800.00 239005341322 2005295993

12800.00 290011369082 64076784172

18400.00 985022776223 64115810534

16000.00 620177556224 844410100000200

28800.00 986752804179 12232100000220



25600.00 735949807593 64180769346

16000.00 561885598116 39735158146

30100.00 532121703907 64086037762

8000.00 475099995641 64109810326

12800.00 807860640639 64110011976

20000.00
733072173781

64022307306

13440.00
595311449548

64108298656

13080.00
674144514391

64078851570

16000.00
890222560274

64031260728

12800.00 209562305643 64078248899

19200.00 594188035115 54034027932

16000.00 460999927340 64182046803

19200.00
478882389491

37208421964

19200.00
251885163196

3839101003232

19200.00 841724024163 795101022178

12800.00
489975614642

64112161091

7200.00
794776701077

64115331947

6400.00
462915939329

64201808810



19200.00
4055086540628

33575497150

22400.00
946299819586

64080698571

32000.00
263294209906

12232100005642

16000.00
882918225150

64087448682

15200.00
665016839728

64084521101

19200.00
595177050077

64108356472

13600.00
592604963169

612150022510

16000.00
948850632325

7036200686

19200.00
485231856415

64129824596

16000.00
241879240049

64185382457

28800.00
983949572103

64080996189

9600.00
925441182923

64151101953

32000.00
845160289641

30177661976

19200.00
677809846037

64155788010

12800.00
870281260415

64181642309

14400.00 670356924701 795101027857

16000.00 492230330412 64206558126

9600.00 884809193203 795101033834



3200.00
851769027097

64114576343

16000.00
537022703264

914010008511280

16000.00
713688679879

912010003953164

16000.00
849927372154

844410100000815

12800.00
566195879424

40340100001378

8640.00
832560779814

844410110009110

9600.00
644399088053

52010131648882

7680.00
495549686853

3839101002215

9600.00
528348373525

3839101000208

12800.00 804694300641 3839119001058

10240.00
336104671672

38391010001867

12800.00
803048970865

3839101000113

80000.00 484025028877 12055100000642

80000.00 687091165644 17712250011459

80000.00 416033720723 64206533020

80000.00 446828228985 64085987251

80000.00 578579164078 68011666495

80000.00 339821761838 112301010014180



80000.00 466608340103 54034035068

80000.00 414964205712 12010100006532

80000.00 443944432372 64125472488

80000.00 627251061590 64157087283

80000.00 822768078129 64015828589

80000.00 599240148222 60295772824

80000.00 375675262211 795101029192

80000.00 359034899143 40340100018591

80000.00 264212696773 64196879205

80000.00 211640686233 12026100006110

80000.00 305274588803 64088584388

80000.00 298243869075 3839101003867

80000.00 286892426799 60198807588

80000.00 671736178876 17092200061113

80000.00 578509816080 112301011003633

80000.00 685466465825 64111089386

80000.00 352316499739 64100714175

75000.00 655843827597 29360100008069



75000.00 544945706629 64133059898

75000.00 713535273045 64128250869

75000.00 863045450629 461101013860

100000.00 262245044441 40340100013980

100000.00 261874273191 38333362371

70000.00 297551788484 840510110006909

70000.00 627579873665 12025100006982

70000.00 561749992491 13026033599

70000.00 217766933356 17702200012641

70000.00 419557620547 40340100018136

171360.00 305211898507 108010058062

200000.00 391322603172 64043515196

200000.00 787583562093 64051918322

200000.00 531452233836 520101031655102

200000.00 463891062154 60352784735

108000.00 556381480678 795101039555

137000.00 305211898507 3952500100084100

157000.00 634438955869 795101039568



160000.00 481103069873 60240628217

160000.00 524004371062 64181005197

160000.00 964972540791 17062200011510





ಕರ.
ಸಂ

ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ಹೆಸರುವಗಯ ಗಾರಮ ಹೆಲೋಬ್ಳ್ಳ
ಸವಯ 

ನಂಬ್ರ್
ವಿಸುೋಣ್ಯ 

(ಹೆ)
ಬೆಳೆ

ಸಹಾಯ 
ಧನ
(ರಲ.ಗಳಲಿೂ
)

1 ಕೆ ಎಸ್ ಸತ್ರೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಸಾಾಮಿ 106 ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ
135/2,13

6/2
1.70 ಬಾಳೆ 105026

2 ಮಲ್ೂಣ್ು ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ ಅಯಯನ್ ಸುಬ್ಬಪ್ಾ106 ಮಳಿಹಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 85/3 0.60 ಬಾಳೆ 38365

3 ಹೆಚ್ ಆರ್ ವಿನೆಲೋದ್ ಬ್ರನ್ ಹೆಚ್ ಸ ರಾಜು106 ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ 87/2 0.70 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 50777

4 ಸೆಲೋಮೋಶ ಬ್ರನ್ ಸದದಪ್ಾ 106 ಅಂಬ್ಳೆ ಕಸಬಾ 528/7 0.60 ಬಾಳೆ 39494

5 ಎ ಎಂ  ಶವನಂಜಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾ106 ಅಂಬ್ಳೆ ಕಸಬಾ 598/6 0.40 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 28440

6 ಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಶರೋ ಕಂಠಪ್ಾ106
ಮಲಾರಪ್ಾ
ಳಯ

ಅಗರ
104/1,35/

2
1.00 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 65824

7 ರಾಜೋಂದರ ಬ್ರನ್ ತ್ರರುಮಲ್ಲೋಗೌಡ106 ಗುಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 134/3 0.45 ಅರಿಶಣ್ 42116

8 ಎ ರೆೋವಣ್ು ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ106
ಮಲಾರಪ್ಾ
ಳಯ

ಅಗರ
106/3ಬ್ರ,1

10/1,110/
0.65 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 41562

9 ಎಂ ಯೋಗೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಮರಣ್ು106 ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಅಗರ 183/1, 1.15 ಈರುಳ್ಳಿ 109862

10 ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುದದೋಗೌಡ106 ವಡಗರೆ ಅಗರ
18/5, 

135/*
0.90 ಈರುಳ್ಳಿ 88675

11 ಶವಬ್ಸಪ್ಾ ಎ ಬ್ರ  ಬ್ರನ್ ಬ್ಸಲಿಂಗದೋವರು106 ಅಂಬ್ಳೆ ಕಸಬಾ 704/1, 0.45 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 32642

12 ಮರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಲಿಂಗಪ್ಾ106 ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ
171/2,24

1/4
0.65 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 47150

13 ಹೆಚ್ ಎಂ ಸಂತಲೋಷ್ ಬ್ರನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮಾದಪ್ಾ106 ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ
205/2ಎ,2

05/2ಬ್ರ,22

3/1

0.89 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 31831

14 ಎಂ ವಿಕಾಯತ್ ಬ್ರನ್ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಸಾಾಮಿ106 ದುಗುಹಟಿಿ ಕಸಬಾ 127/3, 2.00 ಬಾಳೆ 120467

15 ಪ್ರಭ್ ಕೆಲೋಂ ರಂಗೋಗೌಡ106 ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 484/2, 1.20 ಟಲಮಾಯಟಲೋ 81671

16 ವಂಕಟೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಬ್ಂದಿಗಗೌಡ106 ಗುಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 313/2, 0.60 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 60607

17 ರುದರೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡ106 ಗುಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 285/1, 0.60 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 43523

18 ರತುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನುಸಾಾಮಿಗೌಡ106 ಗುಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 129/2, 0.40 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 28226

19 ವೈ ಸ ನಂದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ವೈ ಎನ್ ಚಂದರಶೋಖರಪ್ಾ106 ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 507/* 0.80 ಮಂಗಳಲರು ಸೌತ53181

20 ನಂಜಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಸವಣ್ು106 ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ 224/1, 0.60 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 43523

21 ಕೆಂಪ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶವರುದರಪ್ಾ106 ಅಂಬ್ಳೆ ಕಸಬಾ 541/5, 0.45 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 32642

22 ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ಲೂೋಗೌಡ 106 ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಅಗರ
42/1,42/1

0,42/11,
0.75 ಬಾಳೆ 49368

23 ಯೋಗೋಶ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬ್ರನ್ ರಾಜು106 ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ 208/3, 0.50 ಬಾಳೆ 32912

24 ಮಲ್ೂಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಮಾದಪ್ಾ106 ಯಲ್ಕಲಕರು ಕಸಬಾ
147/*,108

/1,
1.47 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 64260

25 ಶರೋಧರ್ ಜ ಬ್ರನ್ ಜಾನಕಿರಾಮಶಟಿಿ106 ಹೆಬ್ಲ್ರು 423/*, 1.85 ಬಾಳೆ 118180

26 ಎಸ್ ಸತ್ರೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಶವಣ್ು106 ಉಮಮತಲುರು
497/1,16

3/*
0.52 ಬಾಳೆ 34228

27 ಎಂ ಕರುಣಾಕರ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ ಎಂ ಪಿ ಮಲ್ೂಪ್ಾ106 ಮದಲದರು ಅಗರ 915/3, 0.60 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 60607

28 ಪ್ಾಪ್ಣ್ು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ 422 ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಅಗರ 181/1, 0.80 ಬಾಳೆ 52659

2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಕೆೋಂದರ ಪ್ುರಸಕೃತ  ಸಲಕ್ಷಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ
ಜಿಲ್ಲೂ : ಚಾಮರಾಜನಗರ 



29 ಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯ 422 ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ
176/2,38

0/2,
0.80 ಬಾಳೆ 30295

30 ಬ್ರ ಕೆ ರಾಜಣ್ು ಬ್ರನ್ ಕಾರಯಯ422 ಅಂಬ್ಳೆ ಕಸಬಾ
525/4,52

6/4
0.85 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 85415

31 ಪ್ರಶವಮಲತ್ರಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬ್ರನ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸದದರಾಜು422 ಕೆಸಲುರು ಅಗರ 669/* 1.00 ಬಾಳೆ 65824

32 ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರಯಯ422 ಅಂಬ್ಳೆ ಕಸಬಾ
557/8,10

8/2
0.48 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 34818

33 ಕೃಷ್ು ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯ422 ವಡಗರೆ ಅಗರ 15/3,10/1 0.50 ಈರುಳ್ಳಿ 50506

34 ಪಿ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋಟ್ ಪ್ುಟಿಯಯ422 ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಅಗರ
175/2,17

5/7,
0.60 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 43523

35 ಆರ್ ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯ422 ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ
323/2,32

3/3,
0.60 ಬಾಳೆ 39494

36 ನಿಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ422 ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ
383/2,3,3

79/1,2ಬ್ರ,
2.00 ಟಲಮಾಯಟಲೋ 134200

37 ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ ನಂಜುಂಡನಾಯಕ 423 ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 798/* 0.80 ಬಾಳೆ 52659

38 ರಂಗಸಾಾಮಿ ನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ ದಲಡಡರಂಗನಾಯಕ423 ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 517/2 0.40 ಬಾಳೆ 18793

39 ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ ಚಕಕರಂಗನಾಯಕ423 ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ
460/3,46

1/1
0.57 ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 41347

40

ಸೆಲೋಮನಾ
ಯಕ ಆರ್ 
ಬ್ರನ್ 
ರಂಗಯಯ 
U/O  

ಚಾಮನಾಯ
ಕ

423 ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ
246/1,25

1/1,251/2

,253/3

0.70 ಬಾಳೆ 46076

41 ರಾಚನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮುದದಲಿಂಗನಾಯಕ423 ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ 308/3, 0.92 ಬಾಳೆ 60558

42 ರಾಚನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮುದದಲಿಂಗನಾಯಕ423 ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ
290/1,29

0/2,290/4

,290/5,

1.47 ಬಾಳೆ 78967

43 ಮಾದೋಶ್ ಗೌಡ ಬ್ರನ್  ಕಂಡೆೋಗೌಡ ಸಾಮಾನಯ ಬ್ನಿುಸಾರಿಗ ಅಗರ 22/3 0.80 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 24480

44 ಬ್ಸವಯಯ ಬ್ರನ್ ನಂಜಯಯಸಾಮಾನಯ ಗಣೆಗನಲರು ಅಗರ
339/4,33

9/3,
0.80 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 24480

45 ಲಿಂಗದಾಸಯಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯಸಾಮಾನಯ ಯರಿಯಲರು ಕಸಬಾ
361/2,25

6/2,556/2

,540/2

0.80 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 24480

46

ಕಮಲ್ಮಮ 
ಕೆಲೋಂ 
ಮಹದೋವೋ
ಗೌಡ

ಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 381/1, 0.40 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 12240

47 ವಾಸು ಬ್ರನ್ ತ್ರಮಮೋಗೌಡಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 383/1 0.40 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 12240

48 ಬ್ರ ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಬ್ರ ಎಂ ಬ್ಸವಣ್ುಸಾಮಾನಯ ಬ್ಲದಿತ್ರಟುಿ ಅಗರ
913/1,91

3/2,913/3

,913/4

0.80 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 24480

49 ವಿನೆಲೋದಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿಸಾಮಾನಯ ಅಂಬ್ಳೆ ಕಸಬಾ 707/*,709/3,735 ಎ0.60 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 18360

50 ಸೆಲೋಮಣೆುೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ತ್ರರುಮಲ್ಲೋಗೌಡಸಾಮಾನಯ ಟಿ ಹೆಲಸಲರುಅಗರ 49/*, 0.40 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 12240

51 ಪ್ವಿತರ ಕೆಲೋಂ ಅಂಕಶಟಿಿಸಾಮಾನಯ ಕೃರ್ಾುಪ್ುರ ಕಸಬಾ 107/1 1.00 ಕಂದು ಬಾಳೆ 19500

52 ದಾಸೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ರಾಮೋಗೌಡಸಾಮಾನಯ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಅಗರ 79/4,105/6 1.00 ಕಂದು ಬಾಳೆ 19500



53 ಶವಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ
113/2,11

5/2,115/1
0.60 ಕಂದು ಬಾಳೆ 11700

54 ಅಂಕಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಮರಂಕಶಟಿಿಸಾಮಾನಯ ಕೃರ್ಾುಪ್ುರ ಕಸಬಾ
106,105/

5
1.00 ಕಂದು ಬಾಳೆ 19500

55 ಲ್ಲಿತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನುಸಾಾಮಿಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 324/1 0.60 ಕಂದು ಬಾಳೆ 11700

56 ಸೆಲೋಮಣ್ು ಬ್ರನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯಸಾಮಾನಯ ಗಂಗವಾಡಿ ಕಸಬಾ 4/ಪಿ63 0.40 ಕಂದು ಬಾಳೆ 7800

57 ಲ್ಲಿತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಂತದೋವರುಸಾಮಾನಯ ಕೆಸಲುರು ಅಗರ 689/1, 0.40 ಕಂದು ಬಾಳೆ 7800

58 ಮಹದೋವಯಯ ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯಪ್.ಜಾ
ಯರಿಯಲ
ರು

ಕಸಬಾ 384/* 0.40 ಕಂದು ಬಾಳೆ 7800

59 ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾಸಾಮಾನಯ ಗುಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 286/4 0.45 ಮಣ್ಸ 8800

60

ನವಿೋನ 
ಕೆಲೋಂ 
ನಟರಾಜು

ಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 191/3 0.40 ಟಲಮಾಯಟಲ 7100

61 ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡಸಾಮಾನಯ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಅಗರ
1038/6,1

039/3,10

37/6

0.75 ಮಣ್ಸ 14200

62

ಮಹದೋವ
ಸಾಾಮಿ 
ಬ್ರನ್ 
ಮಾದೋಗೌಡ

ಸಾಮಾನಯ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಅಗರ
117/3,10

2/2,102/1
0.75 ಮಣ್ಸ 14200

63 ಬ್ರ ಪಿ ಪ್ುಟಿಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಪ್ರಶವಮಲತ್ರಯಸಾಮಾನಯ ಬ್ಲದಿತ್ರಟುಿ ಅಗರ
896/3,89

6/4,896/1
0.75 ಬ್ದನೆ 14200

64
ವೃಷ್ಬೆೋಂದರ
 ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 463/3 0.70 ಟಲಮಾಯಟಲ 13600

65 ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಶಟಿಿಸಾಮಾನಯ ಗಣೆಗನಲರು ಕಸಬಾ 314/2 0.60 ಟಲಮಾಯಟಲ 12000

66 ಪಿ ಮಹೆೋಶ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಣ್ುಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 205/3 0.80 ಟಲಮಾಯಟಲ 16000

67 ಮಹದೋವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಮಹಾಂತದೋವರುಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ
166/5,23

0/1,
0.80 ಟಲಮಾಯಟಲ 16000

68 ಶವಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ವಿೋರಣ್ುಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ
220/2,18

6
0.80 ಟಲಮಾಯಟಲ 16000

69 ಕಮಲ್ಮಮ  ಕೀಿಂಪುಟ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಪಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂ
ಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ 164/1, 0.40 ಟಲಮಾಯಟಲ 8000

70 ರಾಜೋಶ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಣ್ುಸಾಮಾನಯ ಗುಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 286/1 0.40 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 6000

71 ಹೆಚ್ ಎಂ ಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಮಾದಪ್ಾಸಾಮಾನಯ ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ 227/4 0.60 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 7020

72
ಸುಂದರಮಮ 
ಕೆಲೋಂ 

ಸಾಮಾನಯ ಅಂಬ್ಳೆ ಕಸಬಾ
692/10,6

97/3,744/
0.50 ಬಾಳೆ 8000

73 ಎ ಎಂ ಶವನಂಜಯಯ ಬ್ರನ್ ಮಾದಯಯಸಾಮಾನಯ ಅಂಬ್ಳೆ ಕಸಬಾ
694/10,5

98/6,
0.80 ಬಾಳೆ 12500

74 ಪ್ರಶವಮಲತ್ರಯ ಬ್ರನ್ ರಾಚಪ್ಾ ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ 213/1 0.80 ಸೌತಕಾಯಿ 12800

75 ರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ರಾಚಪ್ಾಸಾಮಾನಯ ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ 92/2 0.80 ಸೌತಕಾಯಿ 12800

76 ಎಂ ಎ ಇಬಾರಹಂ ಬ್ರನ್ ಅಮಿೋರ್ ಸಾಹೆೋಬ್ ಸಾಮಾನಯ ಯಳಂದಲರು ಕಸಬಾ 46/8,46/9,75/1.00 ಮಣ್ಸ 16000

77 ಎಂ ಪಿ ಸುಂದರಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಲ್ಲೋ ಪ್ುಟಿಬ್ಸಪ್ಾಸಾಮಾನಯ
ಮಲಾರಪ್ಾ
ಳಯ

ಅಗರ
28/1,20/2

,
1.00 ಸೌತ 16000

78 ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ತ್ರಮಮೋಗೌಡಸಾಮಾನಯ ಗುಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 272/1, 0.60 ಟಲಮಾಯಟಲ 9600

79 ಯಶಲೋಧ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಸದದಪ್ಾಸಾಮಾನಯ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಅಗರ 12/1, 0.60 ಟಲಮಾಯಟಲ 9600

80 ದಲರೆಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಲ್ೂಪ್ಾಸಾಮಾನಯ
ಮಲಾರಪ್ಾ
ಳಯ

ಅಗರ 241/1, 0.80 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 12800

81 ಸ ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚಕಕಮಾದಪ್ಾಸಾಮಾನಯ
ಕೆಲಮಾರನ
ಪ್ುರ

ಕಸಬಾ 81/1 0.40 ಟಲಮಾಯಟಲ 6380



82 ಕೆ ಎಂ ನಂದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾಸಾಮಾನಯ
ಕೆಲಮಾರನ
ಪ್ುರ

ಕಸಬಾ 77/*,76/* 0.80 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 12800

83 ವೈ ಸ ನಂದಿೋಶ್ ಬ್ರನ್ ಚಂದರಶೋಖರಪ್ಾಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 507/* 0.80 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 12800

84 ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಾದೋಗೌಡಸಾಮಾನಯ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಅಗರ
1038/6,1

039/3,10
0.80 ಟಲಮಾಯಟಲ 12800

85 ತ್ರಮಮೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟೋಗೌಡಸಾಮಾನಯ ಗುಂಬ್ಳ್ಳಿ ಅಗರ 131/1, 0.40 ಟಲಮಾಯಟಲ 6400

86 ಜಿ ಕೆ ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಕಪ್ನಿೋದೋವರುಸಾಮಾನಯ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಅಗರ 926/* 0.80 ಟಲಮಾಯಟಲ 12800

87 ರವಿ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾಸಾಮಾನಯ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಅಗರ
272/6,27

2/2,44/1,
0.80 ಸೌತ 12800

88 ಸುಶೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಯಯಪ್.ಜಾ ವಡಗರೆ ಅಗರ 119/2, 0.90 ಬಾಳೆ 14400

89 ನಾಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಚೌಡಯಯಪ್.ಜಾ ವಡಗರೆ ಅಗರ
20/9,20/1

,43/5,
1.00 ಬಾಳೆ 16000

90 ಪಿ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ಪ್ುಟಿಯಯಪ್.ಜಾ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ ಅಗರ 175/2,17 1.00 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 16000

91 ಮಹದೋವಮಮ ಬ್ರನ್ ಚೌಡಯಯಪ್.ಜಾ ಹೆಲನಲುರು ಕಸಬಾ 218/* 1.00 ಬಾಳೆ 15950

92 ಸದದರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯಪ್.ಜಾ ಅಗರಹಾರ ಅಗರ
162/3,34/

6
1.00 ಟಲಮಾಯಟಲ 12800

93 ನಿಂಗರಾಜು ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯಪ್.ಜಾ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ
379/2ಬ್ರ,3

79/1,383/
2.00 ಬಾಳೆ,ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 32000

94 ಲಿಂಗದಾಸಯಯ ಬ್ರನ್ ಬ್ಸವಯಯಪ್.ಜಾ
ಯರಿಯಲ
ರು

ಕಸಬಾ
361/2,25

6/5,256/2
0.80 ಬಾಳೆ 12800

95 ಮನೆಯಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯಪ್.ಜಾ
ಕೆಲಮಾರನ
ಪ್ುರ

ಕಸಬಾ
100/4,10

0/5
0.60 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 9600

96 ನಿಂಗಯಯ ಬ್ರನ್ ಚೌಡಯಯಪ್.ಜಾ ವಡಗರೆ ಅಗರ 21/*, 0.80 ಬಾಳೆ 12800

97 ಮಹದೋವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಸದದನಾಯಕಪ್.ಪ್ಂ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ
245/*,148

/1,136/4
1.00 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 16000

98 ನಟರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವನಾಯಕಪ್.ಪ್ಂ
ಯಳಂದಲ
ರು

ಕಸಬಾ 15/*,16/* 1.00 ಬಾಳೆ 16000

99 ಮಹದೋವನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಮಾದನಾಯಕಪ್.ಪ್ಂ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ 217/3, 1.00 ಬಾಳೆ 16000

100 ಕೆ ಎಂ ಮಾದಪ್ಾ ಬ್ರನ್ ಪ್ಟೋಲ್ ಮರಿಸಾಾಮಪ್ಾಸಾಮಾನಯ ಕಿನಕನಹಳ್ಳಿ ಅಗರ
437/4,48

8/1
1 75000

101 ವರದರಾಜು ಬ್ರನ್ ರಂಗಯಯಪ್.ಜಾ ಮಲ್ೂಯಯನಪ್ುರ 29/*,17/2 1 100000

102 ಹರಿೀಶ ಆರ್ಬಿನ್ರಂಗ್ಸಾಾ ಮಿಪ್.ಪ್ಂ ಗುಿಂಬಳಿ್ಳ ಕಸಬಾ
308/1,30
8/2,62/2,
62/4

1 ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ 97010

103 ಶಿವಬಸವಯಯ ಬಿನ್ಮೂಗೂರಯಯಪ್.ಜಾ ಆ.ಅಗ್ರ
ಹಾರ ಅಗ್ರ 179/1,18

5/1
1 ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ 200000

104 ನಿಿಂಗ್ಯಯ  ಬಿನ್ಜಂಗಿಲ ಸದದ ಯಯಪ್.ಜಾ ಮದ್ದದ
ರು ಅಗ್ರ

47/1,716/
6,49/3,49
/10,49/5,

1 ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ 200000

105 ಎಿಂ ನಿಿಂಗ್ಯಯ ಬಿನ್ಮರಯಯಪ್.ಜಾ ಬೂದ್ತಿ
ಟ್್ಟ ಅಗ್ರ 979/2, 1 ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ 200000

106 ಪುಟ್ ಸದದ ಮಮ ಕೀಿಂ ಬಿಳ್ಳಗಿರಯಯಪ್.ಜಾ ಗ್ಣ್ಣಗ್ನೂ
ರು ಕಸಬಾ

103/2,12/
5ಎ,9/7,1
90/1,350/

1 ಪ್ಾಯಕ್  ಹೌಸ್ 200000

107 ವಂಕಟೋಶ್ ಬ್ರನ್ ನಿಂಗಶಟಿಿಸಾಮಾನಯ ಕೃರ್ಾುಪ್ುರ ಕಸಬಾ 375/* 1 80000

108 ಅಂಕಶಟಿಿ ಬ್ರನ್ ಮರಂಕಶಟಿಿಸಾಮಾನಯ
ಕೆಲಮಾರನ
ಪ್ುರ

ಕಸಬಾ
106/*,105

/5
1 80000

109 ಎಂ ವಿಕಾಯತ್ ಬ್ರನ್ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಸಾಾಮಿಸಾಮಾನಯ ದುಗುಹಟಿಿ ಕಸಬಾ 127/3, 1 80000

110 ಜಿ ಕೆಂಪೆೋಗೌಡ ಬ್ರನ್ ಗುಡೆಡೋಗೌಡಸಾಮಾನಯ ಅಗರ ಅಗರ 883/1, 1 80000

111
 ಪಿ 
ಮಹದೋವ

,051 ಕೆಸಲುರು 802/3, 0.60 5 168755508 5307 3272

112
ಸದದರಾಜು 
ಬ್ರನ್ 

,051 ಹೆಲನಲುರು 286/2 0.69 10 337504009 8534 9869

113 ಹೆಚ್ ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬ್ರನ್  ವಿೋರಣ್ುಸಾಮಾನಯ ಹೆಲನಲುರು 106/3. 0.25 ಸುಗಂಧರಾಜ 6248

114 ಎಸ್ ಉಮಾಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಸುಂದರಮಲತ್ರಯಪ್.ಜಾತ್ರ ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ 869/2. 1.00  ಜಬೆಯರಾ 24992

115 ಎನ್ ಸತ್ರೋಶ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗಸುಂದರಮಲತ್ರಯಪ್.ಜಾತ್ರ ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ 870/5 0.40 ಜಬೆಯರಾ 9997



116 ವಂಕಟರಂಗನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ರಂಗನಾಯಕಪ್.ಪ್ಂ ಮದಲದರು 826/4 0.15 ಕಾಕಡ 3749

117 ಪ್ುಟಿನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುತುನಾಯಕಪ್.ಪ್ಂ ಮದಲದರು 826/3 0.15 ಕಾಕಡ 3749

118 ಆತಮರಾಮ ಪ್.ಪ್ಂ ಅಗರ 1193 0.10 ಗುಲಾಬ್ರ 2499

119 ಪ್ುಟಿರಂಗನಾಯಕ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಮಮಪ್.ಪ್ಂ ಮದಲದರು 826/6. 0.15 ಕಾಕಡ 3749

120 ಪ್ವಯತಯಯ ಬ್ರನ್ ಅಂಬ್ಲಿ ಮಾದಯಯ422 ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ 274/* 3600sqm ಕಾಯಪಿ್ಕಮ್ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 201600

121 ಹುಲ್ುಗಾದಿರ ಬ್ರನ್ ಬೆಳಿಯಯ422 ತರಕಣಾಂಬ್ರ 440/2, 1.10 ತರಕಾರಿ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 160000

122 ಪ್ವಯತಯಯ ಬ್ರನ್ ಅಂಬ್ಲಿ ಮಾದಯಯ422 ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ 274/* 1.97 ಕಾಯಪಿ್ಕಮ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 160000

123 ಡಿ ರಮೋಶ ಬ್ರನ್ ದಲಡಡಲಿಂಗ422 ಚಕಕಯಲ್ಚಟಿ2ಿ72/* 1.90 ಅರಿಶಣ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 160000

124 ಶವಶಂಕರ ಬ್ರನ್ ಮರಿದೋವರು422 ಮುಂಟಿಪ್ುರ 242/ಪಿ16 2.00 ಟಲಮೊೋಟಲೋಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ 160000

125 ಶವಬ್ಸವಯಯ ಬ್ರನ್ ಬೆಲೋಗಯಯ422 ಬ್ರೋಚಹಳ್ಳಿ 383/2 1.08 ಟಲಮೊೋಟಲೋಕೃಷಿಹೆಲಂಡ 56000

126 ವಂಕಟರಮಣ್ ಬ್ರನ್ ವಂಕಟಯಯ422 ಹೆಗುವಾಡಿ 476/* 1.97 ಟಲಮೊೋಟಲೋಕೃಷಿಹೆಲಂಡ 56000

127 ಪ್ವಯತಯಯ ಬ್ರನ್ ಅಂಬ್ಲಿ ಮಾದಯಯ422 ಕಬ್ಬಹಳ್ಳಿ 274/* 1.00 ಕಾಯಪಿ್ಕಮ್ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ 60000

128 ಕರಿಸದದಯಯ ಬ್ರನ್ ಸದದಯಯ422 ಸದದಯಯನಪ್ುರ309/* 1.60

ಟಲಮೊೋ
ಟಲೋ,ಅರಿಶ
ಣ್

ಮಿನಿ 
ಟ್ರಾರಯಕಿರ್
20 HP

157000

129 ಬ್ರ. ಕೆ ರಾಜಣ್ು ಬ್ರನ್ ಕಾರಯಯ422 ಅಂಬ್ಳೆ ಕಸಬಾ
526/1,52

6/4
1.00 ಮಣ್ಸ ಪ್ವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್

130

ಜ 
ಯೋಗೋಶ್ 
ಬ್ರನ್ ವೈ 

200
ಯರಿಯಲ
ರು

ಕಸಬಾ
1106/1,1

106/2,11

06/6,110

2.00 ಬಾಳೆ 15000

131
ಆರ್ ವಿೋಣಾ 
ಕೆಲೋಂ 

200
ಯರಿಯಲ
ರು

ಕಸಬಾ
208/5,20

7/1,207/8
1.69 ಬಾಳೆ 12675

132
ನಿಂಗಯಯ 
ಬ್ರನ್ 

422 ವಡಗರೆ ಕಸಬಾ 21/* 1.00 ತರಕಾರಿ 9000

133
ಮಹದೋವ
ಪ್ಾ ಬ್ರನ್ 

422 ಮದಲದರು ಅಗರ 0.60 ತರಕಾರಿ 5400

134
ನಿಂಗರಾಜು 
ಸದದಯಯ

422 ಗಂಗವಾಡಿ ಅಗರ
383/2,38

3/3,379/1
1.52 ತರಕಾರಿ 13641

135
ನಂಜನಾಯಕ
 ಬ್ರನ್ 

423 ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ
120/*,121

/1,121/2,
0.90 ಬಾಳೆ 8000

136
ರಂಗಸಾಾಮಿ 
ನಾಯಕ 

423 ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ ಕಸಬಾ
517/2,52

1/1,518/1
0.90 ಬಾಳೆ 8000

137
ರಾಮಚಂದರ 
ಬ್ರನ್ 

423 ಮದಲದರು ಅಗರ
857/3,85

7/2
0.45 ಬಾಳೆ 4000

138
ದೋವಮಮ 
ಕೆಲೋಂ 

423 ಮದಲದರು 1204/* 3000 ಜಬೆಯರಾ 90000

139
ಈರನಾಯಕ 
ಬ್ರನ್ 

423 ಮದಲದರು
940/3,94

0/2
3000 ಜಬೆಯರಾ 90000

140
ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ
 ಕೆಲೋಂ 

423 ಮಲಾರಪ್ಾಳಯ96/4, 2000 ಜಬೆಯರಾ 60000

141
ಸತ್ರೋಶ್ 
ಬ್ರನ್ 

422 ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ
870/5,87

0/2ಎ
480 ಜಬೆಯರಾ 12531

142
ಪ್ುಪ್ಾಲ್ತಾ 
ಕೆಲೋಂ 

422 ಮಳಿಹಳ್ಳಿ 44/5
4000 

ಚ.ಮಿೋ
ಜಬೆಯರಾ 116820

143 ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಯಯ
422

ಮದಲದರು
841/3,1092/5,608/20.37 ಮಣ್ಸ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 63000

144 ಬ್ಸವರಾಜು ಬ್ರನ್ ಮಲ್ೂಯಯ
422

ಮದಲದರು
841/3,1092/5,608/20.37 ಮಣ್ಸ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ 30000



145

ಮಹದೋವ
ಯಯ ಬ್ರನ್ 
ಮನೆಯಯಯ

422

ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ
643/* 0.66 ಬಾಳೆ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ 30000

146
ಶವಸದದ
ಯಯ ಬ್ರನ್ 

422 ಚೆನುವಡೆಯನಪ್ುರ157/2,127/1, 1.00 ತರಕಾರಿ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 50000

147 ಪ್ುಟಿನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದದನಂಜಯಯ422
ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ 16/1, 0.19 ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ 30000

148 ಕಿೋತ್ರಯಕೃಪ್ಾನಿಧಿ ಬ್ರನ್ ಸದದಮಾದಯಯ422
ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ 873/1, 0.8 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 63000

149 ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ನಂಜಯಯ422
ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ 545/* 1.14 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 63000

150 ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಸಾಾಮಿ ಬ್ರನ್ ನಂಜಯಯ422
ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ 545/* 1.14 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ 30000

151 ಜಯಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್  ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ
106

ಚಾಮಲಾಪ್ುರ
296/2,299/4, 1.00 ಬಾಳೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 63000

152 ಜಯಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್  ಪ್ುಟಿಸಾಾಮಿ
106

ಚಾಮಲಾಪ್ುರ
296/*,299 1.00 ಬಾಳೆ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ 30000

153 ಪೆರೋಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದರಾಜು
106

ವಡಗರೆ
83/1 1.25 ಬಾಳೆ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 34950

154 ಪೆರೋಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದರಾಜು
106

ವಡಗರೆ
83/1 1.25 ಬಾಳೆ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ 30000

155 ಶವಕುಮಾರ್ ವೈ ಬ್ರನ್ ವೈ ಎನ್ ವಂಕಟೋಶ್
106

ಅಂಬ್ಳೆ
204/*,207/2,200.25 ಬಾಳೆ ಚಾಪ್ ಕಟರ್ 49500

156 ವಿೋರನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಚಕಕವಿೋರನಾಯಕ
106

ಕೆಸಲುರು
575/1, 0.88 ಬಾಳೆ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ 30000

157 ವಿೋರನಾಯಕ ಬ್ರನ್ ಚಕಕವಿೋರನಾಯಕ
106

ಕೆಸಲುರು
575/1, 0.88 ಬಾಳೆ ಹೆಲೋಲ್ ಡಿಗುರ್28950

158 ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುಡೆಡೋಗೌಡ
106

ಅಗರ
1012/2, 0.55 ಬ್ರೋನ್ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ 30000

159 ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುಡೆಡೋಗೌಡ106

ಅಗರ 1072/2 1.15 ಟಮೊೋಟಲೋ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 63000

160 ಪ್ರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬ್ರನ್ ಮಹದೋವಪ್ಾ106

ಕೆಲಮಾರನಪ್ುರ87/2,45/4,45/0.70 ಟಮೊೋಟಲೋ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 50400

161 ಭಾಗಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ
423

ಅಗರ
107/1,10/2 0.90 ಬ್ರೋನ್ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ 30000

162 ಭಾಗಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ
423

ಅಗರ
107/1,10/2 0.90 ಬ್ರೋನ್ ಪ್ವರ್ ವಿೋಡರ್ 63000

163
ಮಹದೋವೋ
ಗೌಡ ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ 385/1, 1.12 ತಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ19440

164
ಪ್ಾಥಯ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ 483/2 0.48 ತಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ7560

165
ಮಹದೋವೋ
ಗೌಡ ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ 385/1, 1.12 ತಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ20400

166
ಪ್ಾಥಯ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ 483/2 0.48 ತಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪ್ರದೋಶ ವಿಸುರಣೆ6600

167
ಮಹದೋವೋ
ಗೌಡ ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ 385/1, 1.12 ತಾಳೆ
1ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 

1542

168
ಪ್ಾಥಯ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ 483/2 0.48 ತಾಳೆ
1ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 

600



169
ಸುಶೋಲ್ಮಮ 
ಕೆಲೋಂ 

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರ ಆರ್ ಹಲ್ 4/78, 1.34 ತಾಳೆ
2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 

6993

170 ಪ್ರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎನ್ ಬ್ರನ್ ನಾಗರಾಜಪ್ಾ ಬ್ರಸಾಮಾನಯ ಕೆಸಲುರು 55/2 0.35 ತಾಳೆ
2ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 

1748

171
ಸುಶೋಲ್ಮಮ 
ಕೆಲೋಂ 

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರ ಆರ್ ಹಲ್ 4/78, 1.34 ತಾಳೆ
3ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 

15734

172
ನಾಗರಾಜ
ಪ್ಾ ಬ್ರ ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಕೆಸಲುರು 54/1 0.52 ತಾಳೆ
4ನೆೋ 
ವಷ್ಯದ 

2622

173

ಡಿ ಜಿ 
ರಾಜೋಶ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ದುಗುಹಟಿಿ
79/*,80/*,

81/*
2.24 ತಾಳೆ

 ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುು 
ಕಟ್ರಾವು

14020

174

ಎಂ ಡಿ 
ಪ್ರತಾಪ್ ವಿ 
ಅರಸ್ ಬ್ರನ್ 
ಎಂ ಎಸ್ 
ದೋವರಾಜ್ 
ಅರಸ್

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲನಲುರು
94/6,94/7

,21/4,22/*

,21/2

0.84 ತಾಳೆ
 ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುು 
ಕಟ್ರಾವು

12587

175
ಗಂಗಾಧರ
ಸಾಾಮಿ 

ಸಾಮಾನಯ ದುಗುಹಟಿಿ
64/*,406/

*
1.00 ತಾಳೆ

 ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುು 

4300

176
ಪ್ರಭ್ುಶಂಕರ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ದುಗುಹಟಿಿ 74/2, 0.92 ತಾಳೆ
 ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುು 

1730

177
ರವಿಶಂಕರ್ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ದುಗುಹಟಿಿ 131/4, 1.14 ತಾಳೆ
 ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುು 

2140

178
ಶರೋನಿವಾಸ 
ಬಾಬ್ು ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ದೋವರಹಳ್ಳಿ10/*,11/1 2.10 ತಾಳೆ
 ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುು 

859

179
ಶರೋನಿವಾಸ 
ಬಾಬ್ು ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ದೋವರಹಳ್ಳಿ10/*,11/2 2.40 ತಾಳೆ
 ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುು 

40910

180
ರವಿಶಂಕರ್ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ದುಗುಹಟಿಿ 131/4, 0.78 ತಾಳೆ
 ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುು 

17098

181
ಗಂಗಾಧರ
ಸಾಾಮಿ 

ಸಾಮಾನಯ ದುಗುಹಟಿಿ 5/1, 1.00 ತಾಳೆ
 ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುು 

5150

182
ಪ್ರಭ್ುಶಂಕರ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ದುಗುಹಟಿಿ 75/3, 0.93 ತಾಳೆ
 ತಾಳೆ 
ಹಣ್ುು 

11840

183
ಮಹದೋವೋ
ಗೌಡ ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ 385/1, 1.12 ತಾಳೆ ಡಿೋಸೆಲ್ ಪ್ಂಪ್ ಸೆಟ್22500

184
ಪ್ಾಥಯ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ 483/2 0.48 ತಾಳೆ ಡಿೋಸೆಲ್ ಪ್ಂಪ್ ಸೆಟ್22500

185
ಸುಶೋಲ್ಮಮ 
ಕೆಲೋಂ 

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರ ಆರ್ ಹಲ್ 4/78, 1.34 ತಾಳೆ ಡಿೋಸೆಲ್ ಪ್ಂಪ್ ಸೆಟ್22500

186
ಡಿ ಜಿ 
ರಾಜೋಶ 

ಸಾಮಾನಯ ದುಗುಹಟಿಿ 80/*, 0.86 ತಾಳೆ ಬೆಲೋವಯಲ್ 50000

187 ರಾಜೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಸದದಪ್ಾಸಾಮಾನಯ ದುಗುಹಟಿಿ 79/*,80/* 2.00 ತಾಳೆ ಬೆಲೋವಯಲ್ 50000

188

ಎಂ ಡಿ 
ಪ್ರತಾಪ್ ವಿ 
ಅರಸ್ ಬ್ರನ್ 
ಎಂ ಎಸ್ 
ದೋವರಾಜ್ 
ಅರಸ್

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲನಲುರು
94/6,94/7

,21/4,22/*

,21/2

2.00 ತಾಳೆ ಬೆಲೋವಯಲ್ 50000

189
ಶರೋನಿವಾಸ 
ಬಾಬ್ು ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಕೆ ದೋವರಹಳ್ಳಿ10/1,11/1 2.10. ತಾಳೆ ಬೆಲೋವಯಲ್ 50000

190
ಸುಶೋಲ್ಮಮ 
ಕೆಲೋಂ 

ಸಾಮಾನಯ ಬ್ರ ಆರ್ ಹಲ್ 4/78, 3.14 ಬಾಳೆ ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆೋಸಾಯ15000



191

ಎಂ ಡಿ 
ಪ್ರತಾಪ್ ವಿ 
ಅರಸ್ ಬ್ರನ್ 
ಎಂ ಎಸ್ 
ದೋವರಾಜ್ 
ಅರಸ್

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲನಲುರು
94/6,94/7

,21/4,22/*

,21/2

3.00
ಕಾಳುಮಣ್
ಸು

ಅಂತರ ಬೆಳೆ ಬೆೋಸಾಯ15000

192
ಮಹದೋವ
ಮಮ ಕೆಲೋಂ 

ಸಾಮಾನಯ ಅಗರ 1039/2, 1.00 ಬಾಳೆ 65424 ಜತ್ರನ್ ಟರೋಡಸ್ಯ

193
ಎಂ 
ರಾಜೋಂದರ

ಸಾಮಾನಯ ಮಲಾರಪ್ಾಳಯ139/3, 1.00 ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 70703 ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ ಗೌತಮ್

194
ಹೆಚ್ 
ಮಹದೋವ

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲನಲುರು
96/5,184/

3,
0.40 ಈರುಳ್ಳಿ 28154 ಮಘಾ ಕಂ

195
ಮಮತ 
ಹೆಚ್ ಇ 

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲನಲುರು 208/1, 1.10 ಬಾಳೆ 60165 ನೆಟ್ರಾ ಫಮ್

196
ನಿಮಯಲ್ 
ಕೆಲೋಂ 

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲಂಗನಲರು134/2, 0.52 ಬಾಳೆ 32912 ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ ಗೌತಮ್ ಅಗಿರ ಸವಿಯಸ್

197
ಸುಬ್ಬಪ್ಾ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಕಟುವಾಡಿ
45/2,46/2

,
0.89 ಬ್ರೋನ್ 61658 ವೋದಾಂತ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

198
ಗುರುಸದದ
ಪ್ಾ ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಕಿಲ್ಗರೆ
58/2,60/2

ಎ
0.90 ಬಾಳೆ 61845 ಪ್ಾವಯತ್ರ ಡಿರಪ್ ಏಜನಿ್ೋಸ್

199
ಬೆಳೆಿಗೌಡ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಸದದಯಯನಪ್ುರ
123/1,12

4/2,
1.40 ಅರಿಶಣ್ 95344 ಹಮಾದಿರ

200
ಹೆಚ್ ಎಸ್ 
ಮಹದೋವ

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲಮಮ 78/1ಎ 0.80 ಬಾಳೆ 52659 ಫನೆಲೋಲ್ಲಕ್  ಲಿಮಿಟಡ್ ಪ್ವನ್ ಟರೋಡಸ್ಯ

201
ಮಹದೋವ
ಸಾಾಮಿ 

ಸಾಮಾನಯ ಅಯಯನಪ್ುರ 11/3, 0.68 ಬಾಳೆ 43635 ಫನೆಲೋಲ್ಲಕ್  ಲಿಮಿಟಡ್ ಪ್ವನ್ ಟರೋಡಸ್ಯ

202
ಕಾಳಪ್ಾ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಬ್ಲ್ರು
152/1ಬ್ರ,1

52/1ಎ
0.80 ಬ್ರೋಟ್ ರಲಟ್80172 ಅಂಬ್ರಕಾ ಡಿರಪ್ಇರಿಗೋಷ್ನ್

203

ಗೌರಮಮ 
ಕೆಲೋಂ 
ನಾಗರಾಜು

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಬ್ಲ್ರು

427/1,42

7/2,447/1

,448/1,45

0/*,511/*,

1.50 ಅರಿಶಣ್ 184552 ಅಗಲರೋ ಪ್ಾೂಸ್

204

ಮಹದೋವ
ಪ್ಾ ಬ್ರನ್ 
ಸದದಪ್ಾ

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಗುವಾಡಿ 89/2ಎ,2ಬ್ರ,2ಸ0.27 ಬಾಳೆ 22990 ಗೌತಮ್

205

ನಿಂಗಶಟಿಿ 
ಬ್ರನ್ 
ಸದದಶಟಿಿ'

ಸಾಮಾನಯ ಮಲ್ಲೂೋದೋವನಹಳ್ಳಿ37/2,37/1, 0.40 ಅರಿಶಣ್ 44249 ರಾಯಲ್ ಟರೋಡಸ್ಯ

206

ಬ್ುಜೋಗೌಡ 
ಬ್ರನ್ 
ಪ್ುಟಿೋಗೌಡ

ಸಾಮಾನಯ ಚಂದಕವಾಡಿ

179/5,19

0/7,190/8

ಎ,193/1,1

7/3

0.50 ಬಾಳೆ 32912 ವಿನಯ ಡಿರಪ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

207
ಪ್ರಶಾಂತ್ 
ಹೆಚ್ ಎನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ನವಿಲ್ಲರು 196/1, 1.20 ಬಾಳೆ 73803 ನೆಟ್ರಾ ಕಂ, ವಿನಾಯಕ ಡಿೋಲ್ರ್

208

ಪ್ುಟಿಣ್ು 
ಬ್ರನ್ 
ಚಕಕಮಾದ
ಪ್ಾ

ಸಾಮಾನಯ ಕಾಡಹಳ್ಳಿ

133/4,13

3/3,137/3

,136/2,13

6/1,135/2

,135/1,13

4/2,134/1

1.90 ಮಣ್ಸ 121941 ಪಿರೋಮಿಯರ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

209
ಕಮಲ್ಮಮ 
ಕೆಲೋಂ 

ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡರಹಳ್ಳಿ 299/3, 0.45 ಟಲಮೊೋಟಲೋ32642 ವಾಹನಿ ಇರಿಗೋಷ್ನ್



210
ಮಹೆೋಶ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಗುರುನವಿನಪ್ುರ12/1, 0.45 ಟಲಮೊೋಟಲೋ32642 ಚೆೈತಾರ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

211
ಶವಮಮ 
ಕೆಲೋಂ ಕೆ 

ಸಾಮಾನಯ ಹುತಲುರು 5/1, 1.20 ಈರುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಣ್115230 ವೋದಾಂತ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

212
ಶವಶಂಕರ
ಪ್ಾ ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಹುತಲುರು 5/2,5/3, 0.80 ಈರುಳ್ಳಿ, ಅರಿಶಣ್80810 ವೋದಾಂತ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್

213
ನಾಗಮಮ 
ಕೆಲೋಂ 

ಸಾಮಾನಯ 11/3, 0.50 ಅರಿಶಣ್ 48224 ಅಂಬ್ರಕಾ ಡಿರಪ್ಇರಿಗೋಷ್ನ್

214
ಬ್ರ 
ಮಹದೋವ

ಸಾಮಾನಯ ಕೆಂಗವಾಡಿ 7/*, 1.20 ಟಲಮೊೋಟಲೋ82378 ಅಂಬ್ರಕಾ ಡಿರಪ್ಇರಿಗೋಷ್ನ್

215
ಚಕಕಣ್ುಪ್ಾ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಹೆಲನೆುೋಗೌಡನಹಳ್ಳಿ73/*, 0.56 ಬ್ರೋಟ್ ರಲಟ್36269 ಅಂಬ್ರಕಾ ಡಿರಪ್ಇರಿಗೋಷ್ನ್

216
ಗುರುಪ್ರಸಾ
ದ್ ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಗುರುವಿನಪ್ುರ
93/1,93/3

,
1.40 ಬ್ರೋಟ್ ರಲಟ್134442 ಅಂಬ್ರಕಾ ಡಿರಪ್ಇರಿಗೋಷ್ನ್

217
ಗುರುಸಾಾಮಿ
ಚಾರಿ ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಬೆೋರಂಬಾಡಿ 215/2, 0.45 ಬ್ರೋಟ್ ರಲಟ್45455 ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಎಂಟರ್ ಪೆರೈಸಸ್

218
ಚನುಮಮ 
ಕೆಲೋಂ 

ಸಾಮಾನಯ ಕಮಂಹಳ್ಳಿ
399/2,38

4/2
1.00 163251 ನೆಟ್ರಾಫಮ್

219
ವಿ ನಾಗಪ್ಾ 
ಬ್ರನ್ 

ಸಾಮಾನಯ ಹಂಗಳ 261/1, 1.00 ಅರಿಶಣ್ 93539 ಮಂಗಳಂ ಡಿರಪ್



ಕಂಪ್ನಿ
ಕಂಪ್ನಿ/

ರೆೈತರಿಗ(ಪ್ಾ
ವತ್ರ ವಿವರ)

ಆಧಾರ್ 
ನಂಬ್ರ್

ಬಾಯಂಕ್ 
ಖಾತ ಸಂಖೆಯ

ಬಾಯಂಕ್ 
ಹೆಸರು

ಶಾಖೆ

ಮಘಾ COM  ಗೌತಮ್ ಡಿೋಲ್ರ್ರೆೈತರಿಗ 3859 2461 7206######## SBI ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ಮಘಾ COM  ಗೌತಮ್ ಡಿೋಲ್ರ್ರೆೈತರಿಗ 5706 1291 8261######## SBI ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ
ನೆಟ್ರಾಫಮ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ ಡೆಕಕನ್ ಡಿೋಲ್ರ್ರೆೈತರಿಗ 2881 2477 4962########## IOB ಹೆಲನಲುರು
ಮಘಾ COM  ಗೌತಮ್ ಡಿೋಲ್ರ್ರೆೈತರಿಗ 6265 8251 1491######## SBI ಹೆಲಂಗನಲರು
ಮಘಾ COM  ಗೌತಮ್ ಡಿೋಲ್ರ್ರೆೈತರಿಗ 5023 4118 0291######## SBI ಅಂಬ್ಳೆ
ನೆಟ್ರಾಫಮ್ ಕಂ ಪ್ವನ್ ಟರೋಡಸ್ಯರೆೈತರಿಗ 7884 6970 5040######## ಕೆನರಾ ಮದಲದರು
ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ ಕಂಪ್ನಿಗ 2015 2475 9634

ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ ರಾಯಲ್ ಟರೋಡಸ್ಯಕಂಪ್ನಿಗ 5577 9164 4449

ಅಂಬ್ರಕಾ ಡಿರಪ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ಕಂಪ್ನಿಗ 9459 5293 2086######## SBI ಕೆಲೋಲಾರ್,

ಅಂಬ್ರಕಾ ಡಿರಪ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ಕಂಪ್ನಿಗ 9415 1151 6565######## SBI ಕೆಲೋಲಾರ್,

ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ ವಿನಾಯಕ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ಕಂಪ್ನಿಗ 2962 7835 4368

ಕಾವೋರಿ ಪೆೈಪ್ ,Dರೆೈತರಿಗ 3035 9886 4166######## IOB ಹೆಲನಲುರು

ಕಾವೋರಿ ಪೆೈಪ್ ,Dರೆೈತರಿಗ 3622 1502 2388 ######## SBI ಯಳಂದಲರು

ಅಂಬ್ರಕಾ ಡಿರಪ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ರೆೈತರಿಗ 5597 9462 3577########## ಯಲನಿಯನ್ ಯಳಂದಲರು

ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ ವಿನಾಯಕ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ಕಂಪ್ನಿಗ 7066 7333 7618

ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ ರಾಯಲ್ ಟರೋಡಸ್ಯಕಂಪ್ನಿಗ 3428 9207 5544

ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ ರಾಯಲ್ ಟರೋಡಸ್ಯಕಂಪ್ನಿಗ 2173 1927 5292

ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ ರಾಯಲ್ ಟರೋಡಸ್ಯಕಂಪ್ನಿಗ 7132 3535 5206

ಮಾಂಗಲ್ಯಂ ಪೆೈಪ್ಕಂಪ್ನಿಗ 8957 9946 4363

ಕಾವೋರಿ ಪೆೈಪ್ ,Dಕಂಪ್ನಿಗ 2762 4653 1650

ಅಂಬ್ರಕಾ ಡಿರಪ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ರೆೈತರಿಗ 6908 0441 9627######## ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ಚಾ.ನಗರ

ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ಕಂಪ್ನಿ 4121 2576 7246

ನೆಟ್ರಾಫಮ್  ಏಳುಮಲ್ಲಕಂಪ್ನಿಗ 2425 0096 3005 ######## IOB ಹೆಲನಲುರು
ಅಂಬ್ರಕಾ ಡಿರಪ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ಕಂಪ್ನಿಗ 7122 1210 6001

ಶಾಂ ಡಿರಪ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ರೆೈತರಿಗ 6393 6526 0821

ಗೌತಮ್ ಅಗಿರ ರೆೈತರಿಗ 3645 1213 7061######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಚಾ.ನಗರ
ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ಕಂಪ್ನಿಗ 5750 9402 3535

ಮಘಾ COM  ಗೌತಮ್ ಡಿೋಲ್ರ್ರೆೈತರಿಗ 8291 9493 6216######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ 

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಕೆೋಂದರ ಪ್ುರಸಕೃತ  ಸಲಕ್ಷಮ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಫಲಾನುಭ್ವಿಗಳ ವಿವರ
ತಾಲ್ಲೂಕು : ಯಳಂದಲರು



ಮಘಾ COM  ಗೌತಮ್ ಡಿೋಲ್ರ್ರೆೈತರಿಗ 4975 4993 9903######## ಯಲನಿಯನ್ ಯಳಂದಲರು

ಮಘಾ COM  ಗೌತಮ್ ಡಿೋಲ್ರ್ರೆೈತರಿಗ 805 8119 1525######## IOB ಕಾಗಲ್ವಾಡಿ

ಮಘಾ COM  ಗೌತಮ್ ಡಿೋಲ್ರ್ರೆೈತರಿಗ 4631 7929 4005######## IOB ಹೆಲನಲುರು

ಮಘಾ COM  ಜನಯ ಕೃಷಿ 6405 9711 5220######## CKGB ಯಳಂದಲರು

ಅಂಬ್ರಕಾ ಡಿರಪ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ಕಂಪ್ನಿಗ 6160 3226 3021######## SBI ಕೆಲೋಲಾರ್,ಗೌರಿಪೆೋಟ

ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ಕಂಪ್ನಿಗ 3147 0001 1350

ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ಕಂಪ್ನಿಗ 2624 3249 4783######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

ಎವರ್ ಗಿರೋನ್ ಇರಿಗೋಷ್ನ್ರೆೈತರಿಗ 5551 0599 4026######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು

ಮಘಾ COM  ಗೌತಮ್ ಡಿೋಲ್ರ್ರೆೈತರಿಗ 7848 8434 4072######## SBI ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ

ಆಗಲರೋ ಪ್ಾೂಸ್ರೆೈತರಿಗ 7702 3138 8221######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

ಮಘಾ COM  ಗೌತಮ್ ಡಿೋಲ್ರ್ಕಂಪ್ನಿಗ 6973 5059 6710######## SBI ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ

ನೆಟ್ರಾಫಮ್ ಏಳುಮಲ್ಲರೆೈತರಿಗ 8272 0847 6908######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಯಳಂದಲರು

ನೆಟ್ರಾಫಮ್  ಏಳುಮಲ್ಲರೆೈತರಿಗ 7997 0336 5705 ######## MDCC ಯಳಂದಲರು

ಮಘಾ ಆಗಲರೋಟಕ್ಕಂಪ್ನಿಗ 7997 0336 5705 ######## IOB ಹೆಲನಲುರು

6353 0760 4036######## ಕೆನರಾ ಅಗರ ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ

6480 6626 3420######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಯಳಂದಲರು

5379 2126 3951######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

2870 6661 6087######## ಯಲನಿಯನ್ ಯಳಂದಲರು

4553 6350 0136######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

8139 8416 6687######## ಕೆನರಾ ಮದಲದರು

4315 3201 5609######## ಯಲನಿಯನ್ ಯಳಂದಲರು
######## ಕೆನರಾ ಅಗರ ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ

2634 7954 4844######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು
5902 1154 5030######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ



7646 3235 9920######## ಪಿಕೆಜಿಬ್ರ ಯಳಂದಲರು

7243 1631 6277######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

7467 4896 7666######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು

4615 6307 1914######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು
6560 3503 0251######## ಪಿಕೆಜಿಬ್ರ ಕೆಸಲುರು

9183 6906 2560######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು

8627 4514 5583######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯರಗಂಬ್ಳ್ಳಿ

6951 6669 0564######## ಯಲನಿಯನ್ ಯಳಂದಲರು

3013 9650 9621######## ಸಕೆಜಿಬ್ರ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ

3961 2183 9751######## ಸಕೆಜಿಬ್ರ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ

9755 1433 3546######## ಕೆನರಾ ಮದಲದರು
2875 3771 7680######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು
7498 5929 0124######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು
6452 0868 1323######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು
9278 1243 9848######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು
9519 4995 0485######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಯಳಂದಲರು
6109 5405 2490######## ಯೂನಿಯನ್ಯಳಂದ್ದರು
8687 8823 2910######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು
3084 7100 7550######## ಐ ಓ ಬ್ರ ಹೆಲನಲುರು
4232 5689 8409######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಅಂಬ್ಳೆ
5023 4118 0291######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಅಂಬ್ಳೆ
6248 6476 0019######## ಐ ಓ ಬ್ರ ಹೆಲನಲುರು
8032 9235 7818######## ಐ ಓ ಬ್ರ ಹೆಲನಲುರು
6102 6363 3371######## ಐ ಓ ಬ್ರ ಹೆಲನಲುರು
8480 8630 1796######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ
6100 0556 0557######## ಯಲನಿಯನ್ ಯಳಂದಲರು
4080 3411 4097######## ಯಲನಿಯನ್ ಯಳಂದಲರು
5173 5585 4516######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ
5046 2597 6519



5047 9447 0379######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು
8957 9946 4363######## ಯಲನಿಯನ್ ಯಳಂದಲರು
3013 9650 9621######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ
7804 0083 4569######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ

######## ಕೆನರಾ ಅ,ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ

9735 7197 3916######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಗೌಡಹಳ್ಳಿ

3587 7299 4347######## ಯಲನಿಯನ್ ಯಳಂದಲರು
4085 1854 3626######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು
3147 0001 1350######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು
7207 5649 6829######## ಐ ಓ ಬ್ರ ಹೆಲನಲುರು
2775 7123 1184######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು

5551 0599 4026######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು

######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

5355 3967 4692######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು
5798 2523 5176######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು
9255 1045 7090######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು
8853 3628 4591######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು
6702 5883 9912######## ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ಯಳಂದಲರು
7157 4156 4599######## ಕೆನರಾ ಅ.ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ

######## ಯೂನಿಯನ್ಯಳಂದ್ದರು

2635 4298 6630######## ಕಾರ್ೀಿರೇಷನ್ಕಳಿೆೀಗಾಲ್

8699 6018 6945######## ಯಲನಿಯನ್ ಯಳಂದಲರು

######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

5597 9462 3577######## ಯಲನಿಯನ್ ಯಳಂದಲರು
9181 2236 4862######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಕೆಲಳೆಿೋಗಾಲ್

07 3272

34 9869

FID27030009.6E+09

7316 7491 62FID27030009E+09

5482 3263 25FID27030009E+09



7671 1562 12FID27030001E+10

3659 3511 24FID27030008.7E+09

4453 6715 0013 9.6E+09

8228 8648 1640 7.3E+09

8088 9184 35####### ಯಲನಿಯನ್ ಗುಂಡುೂಪೆೋಟ

2287 5302 603.5E+10 ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಗುಂಡುೂಪೆೋಟ

8088 9184 35####### ಯಲನಿಯನ್ ಗುಂಡುೂಪೆೋಟ

2110 3385 78####### ಕೆನರಾ ಗುಂಡುೂಪೆೋಟ

9902 9631 039902 9631 0311

7567 4107 246.4E+10 ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಗುಂಡುೂಪೆೋಟ

3923 9017 426.4E+10 ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಗುಂಡುೂಪೆೋಟ

8088 9184 35####### ಯಲನಿಯನ್ ಗುಂಡುೂಪೆೋಟ

8422 7939 801.3E+10 ಕೆಜಿಬ್ರ

100000 8095 8119 15####### ಐಒಬ್ರ ಕಾಗಲ್ವಾಡಿ
8976 

8198 

1086

####### ಸಂಡಿಕೆೋಟ್
ಯರಿಯಲ
ರು

9811 

2039 
####### ಸಂಡಿಕೆೋಟ್

ಯರಿಯಲ
ರು

####### ಕೆನರಾ
ಯಳಂದಲ
ರು

####### ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ
ಯಳಂದಲ
ರು

####### ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ
ಯಳಂದಲ
ರು

2715 

1999 
####### ಕೆಜಿಬ್ರ

ಯಳಂದಲ
ರು

7702 

3138 
####### ಕೆನರಾ

ಯಳಂದಲ
ರು

3695 

1208 
####### ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ

ಯಳಂದಲ
ರು

2106 7431 10####### ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು
4834 2695 70######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಯಳಂದಲರು
8259 1203 50####### ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು
5482 3263 25####### ಕೆನರಾ ಅ.ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ
9524 2068 93####### ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬೆಂಗಳಲರು

Dr.Jason's

The 

Complete 

Farming 

2010 2410 793.8E+10 ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು

krimpon 

Machine 

Tools pvt 

2010 2410 793.8E+10 ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು



krimpon 

Machine 

Tools pvt 

4073 5738 5348

BTL EPC Ltd 

krimpon 

Machine 
2435 1733 1948

krimpon 

Machine 
9545 7122 8175

krimpon 

Machine 
7825 2830 1631

krimpon 

Machine 
7825 2830 1631

krimpon 

Machine 

Tools pvt 

3232 6578 5336

krimpon 

Machine 

Tools pvt 

3232 6578 5336

Dr.Jason's

The 

Complete 

krimpon 

Machine 

Tools pvt 
Dr.Jason's

The 

Complete 
krimpon 

Machine 

Tools pvt 

4846 6263 0909

krimpon 

Machine 

Tools pvt krimpon 

Machine 

Tools pvt 

6530 8571 9527

krimpon 

Machine 

Tools pvt 

6531 8571 9527

krimpon 

Machine 

Tools pvt krimpon 

Machine 

Tools pvt 

4864 6833 5779

krimpon 

Machine 

Tools pvt 

4864 6833 5779

8523 9755 2448######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಯಳಂದಲರು

2172 8343 6462######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

8523 9755 2448######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಯಳಂದಲರು

2172 8343 6462######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

2142



8741

3442 6657 0105######## ಕೆನರಾ ಮದಲದರು

4838 5736 5178######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು

5108 5434 46666.41E+10 ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು

4364 2222 2638######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು

5743 1258 3013######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

4196 5014 2290######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು ಸೆಪ್ಿಂಬ್ರ್ ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ

4289 5501 7823 ಸೆಪ್ಿಂಬ್ರ್ ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ

5150 1419 5366######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು ಸೆಪ್ಿಂಬ್ರ್ ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ

8117 1402 8400######## HDFC ಮೈಸಲರು ಸೆಪ್ಿಂಬ್ರ್ ನಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ

8118 1402 8400######## HDFC ಮೈಸಲರು ಮಾಚ್ಯ ನಿಂದ ಆಗಸ್

5150 1419 5366######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು ಮಾಚ್ಯ ನಿಂದ ಆಗಸ್

4196 5014 2290######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು ಮಾಚ್ಯ ನಿಂದ ಆಗಸ್

4289 5501 7823 ಮಾಚ್ಯ ನಿಂದ ಆಗಸ್

8523 9755 2448######## ಕೆಜಿಬ್ರ ಯಳಂದಲರು

2172 8343 6462######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

4838 5736 5178######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು

4364 2222 2638######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು

2873 5799 6531######## ಯಲನಿಯನ್ ಯಳಂದಲರು

5743 1258 3013######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

8118 1402 8400######## HDFC ಮೈಸಲರು

4838 5736 5178######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು



5743 1258 3013######## ಕೆನರಾ ಯಳಂದಲರು

ರೆೈತರಿಗ 2363 0768 4181######## ಕೆನರಾ ಅ.ಮಾಂಬ್ಳ್ಳಿ

ರೆೈತರಿಗ 9295 3948 7833######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಯಳಂದಲರು

ಕಂಪ್ನಿ 4425 5434 7742

ಕಂಪ್ನಿ 2190 0614 4060######## ಐಒಬ್ರ ಹೆಲನಲುರು

ಕಂಪ್ನಿ 9807 7653 2410######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಹೆಲಂಗನಲರು

ಕಂಪ್ನಿ 4973 8086 9143

ರೆೈತರಿಗ 4705 5890 4759######## ಟಿಎಂಬ್ರ ಚಾ.ನಗರ

ರೆೈತರಿಗ 2578 0295 3978######## ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ಚಾ.ನಗರ

ಕಂಪ್ನಿ 9809 2039 3697

ಕಂಪ್ನಿ 7751 4967 6401

ಕಂಪ್ನಿ 7834 1457 3031

ಕಂಪ್ನಿ 3144 8156 0074

ರೆೈತರಿಗ 9524 5316 87376.4E+10 ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಸಂತೋಮರಳ್ಳಿ

ರೆೈತರಿಗ 5490 3347 86796.01E+09 ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾ.ನಗರ

ರೆೈತರಿಗ 3936 5537 1873######## ಐಒಬ್ರ ಚಾ.ನಗರ

ರೆೈತರಿಗ 7373 1830 4309######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ಚಾ.ನಗರ

ಕಂಪ್ನಿ 4309 2530 9546

ಕಂಪ್ನಿ 8233 5946 5701######## ಕೆನರಾ ಚಾ.ನಗರ



ಕಂಪ್ನಿ 5228 1758 6520

ಕಂಪ್ನಿ 6501 7121 9362

ಕಂಪ್ನಿ 8686 3325 8809

ಕಂಪ್ನಿ 5844 9125 4644######## ಕೆಜಿಬ್ರ

ಕಂಪ್ನಿ 8563 1229 1239######## ಎಸ್ ಬ್ರ ಐ ತರಕಣಾಂಬ್ರ

ಕಂಪ್ನಿ 8369 0625 2652

ಕಂಪ್ನಿ 6396 1701 8332

ರೆೈತರಿಗ 9646 3888 6722######## ಸಂಡಿಕೆೋಟ್ ಗುಂಡುೂಪೆೋಟ

ರೆೈತರಿಗ 2280 1332 7197######## ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ಗುಂಡುೂಪೆೋಟ

ರೆೈತರಿಗ 1.3E+10 ಕೆಜಿಬ್ರ ಅಂಗಳ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಈರಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ
64/2

64/3
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0 1 0.80 0.07 259686135466- 25831910002249-

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಮುರಳಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಕೆೋಶವಪಪ, ಗುಡಿಬಂಡೆ 10/2. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0 1 1.25 0.11 754482492347- 64140295087-

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಗಂಗಾನಹಳಿಿ 24 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಾವು 0 1 1.20 0.02 560162204008- 10825100000520-

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ವಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ, ಶಂಗನದಿನೆೆ 14,20 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸೋಬೆ 0 1 1.30 0.04 769696636903- 30842830452-

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಪುಳ್ಿಪಪ, ಸದ್ಾಶವನಹಳಿಿ 31/4,29/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸೋಬೆ 0 1 1.80 0.05 438482506768- 11222010023810-

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಕಾಟೈಗಾರಹಳಿಿ 28/2. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 0.20 506067468246- 1294101012376-

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಕೆ ಪಪಕಾಟೋನಹಳಿಿ

80/14

80/12

80/10

74

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.62 0.12 619648941872- 1294101002780-

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ದಿವಾಕ್ರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ

80/6

80/7

80/

80/9

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.57 0.10 573116883096- 01571140056922-

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾಗರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ
384

385/3
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.18 857547800948- 10825100004798-

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ, ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ 30/1. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 0.20 345201772472- 1950101002379-

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೋ.ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಪಸಪಲ ೋಡು
457/11

15/11
ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.12 281559506866- 10612100018330-

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶವಣಣ ಬಿನ್ ಲೋ.ಎಸ್.ಈರಪಪರೆಡಿಿ,ಚೌಟತಿಮಮನಹಳಿಿ 10/4. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.08 256096973039- 64062568770-

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಇ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಈರಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ
43/2

82/4
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.08 861065669008- 64131349659-

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಈರಬೆೈರಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ
17/4

8/1

43/8

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.52 0.10 820458834667- 64113556431-

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ
ಆರ್ ಮುದ್ುುಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಲೋ.ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ, 

ಇಡರಹಳಿಿ
57/4

57/5
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.08 496095377006- 1929101007568-

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪ ೋತಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಈರಪಪ,ಬಾರಹಮಣರಹಳಿಿ 49/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.12 503709138766- 64139508851-

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಟಿ ಬಿ ಪಾಪಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಟಿ ಎಂ ರಾಮಕ್ೃಷಣಯಯ, ತಟಟಹಳಿಿ 206/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 0.12 531946281055- 10612100016918-

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶವಪಪ ಬಿನ್ ಪದ್ುಪಪಯಯ,ಕ್ಡೆೋಹಳಿಿ 21/p1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.10 328534949108- 10612100010553-

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಆರ್ ರಾಮಪಪ,ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 267- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 0.15 240735619510- 64158912965-

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಸತಯನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 122 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.10 599826328863- 64074879861-

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ೈ ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು 73/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.15 742058530350- 64120666444-

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮ ತಿಯ,ಮಾಯಳ್ಕೆರೆ 278/p3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.08 826313675158- 10860100004281-

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ೈ ಎ ನಂಜರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು
107

233/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 0.30 305262264008- 10860100001003-

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ 32- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.08 547495604782- 10612100016832-

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಕೆ ಬಿ ಶರೋನಿವಾಸಲು ಬಿನ್ ಬೆ ಡಿಣಣ ,ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ 32- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.08 668896216624- 10612100012984-

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಬಾವನೆ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 52/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.14 746796478898- 10612100016441-

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುೆ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ತಾಲ ಿಕ್ು : ಗುಡಿಬಂಡೆ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಆದಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ,ಅಮಾನಿಬೆೈರಸಾಗರ 488- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.12 744186233290- 10612100010506-

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಎಂ ಎನ್ ಮದ್ುರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ತಿರುಮಣಿ 17/1. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 0.18 474791508830- 64084579683-

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ
ಮುದ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುದ್ುರೆಡಿಿ, 

 ಎಂ ಎಂ ಹಳಿಿ
70/2

48/14
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.14 605188212179- 64172083495-

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ, ಕೆ ಂಡವಾಬನಹಳಿಿ 26/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 0.10 974811887119- 1294101006360-

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಡಿ ಎ ಮಾರಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ, ಧ ಮಕ್ುಂಟಹಳಿಿ 2/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 0.15 849903220482- 1294101006940-

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಎಂ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ, ನಿಲುಗುಂಬ 22/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.10 367143394611- 10612100000251-

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಮುನಿಶ್ಾಯಮಿ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ, ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ
66/5

3/1
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.09 977002418955- 1294101007503-

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಕೆ ಟಿ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪರೆಡಿಿ,ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ 40/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.09 333190948796- 125000434921-

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಪಪರೆಡಿಿ ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ 41/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.09 355395377297- 125000439146-

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ, ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ
38/3

19

53/1

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.09 395593790859- 10825100007242-

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ
ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ದ ಡಿನಾರಾಯಣಪಪ,ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ
91- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.09 932686612369- 1294101008071-

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ
ಬಿ ಎನ್ ಭಾನುಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ, 

ಬಾರಹಮಣರಹಳಿಿ

64/1

33/4

66/4

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.08 417359898355- 64117347219-

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್,ಬತತಲಹಳಿಿ

41/2

18/2

11/4

11/6

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.09 225252389231- 10612101010022-

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಪಣಣ, ಗುಡಿಬಂಡೆ
62

130
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.09 742225325543- 520101266196423-

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷಣಚಾರಿ, ಪ ೋಲಂಪಲಿಿ 38/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.08 719537100991- 1294101005391-

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಪುಲಸಾನಿಹೆ ಡುಿ 39- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.08 921969666814- 520101262222228-

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಮುದ್ುಣಣ  ಬಿನ್ ಪಾಪಚಚಮಮ, ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ
11/1

11/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.45 0.06 250420460255- 1294101005078-

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ
71/1

72
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.08 792577026240- 520291020544656-

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಸ ೋಮೆಶಾರ 207- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.16 816764915037- 10825100004801-

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಚಿಕ್ಕಯಲಿಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ 330/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.12 273504549940- 10825100004910-

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬುಡಿಪಪ, ಪುಲಸಾನಿಹೆ ಡುಿ 31- ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 0.16 673728785651- 64147983101-

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಈಗೆೋನಹಳಿಿ 29/2. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.14 309502128725- 40034344387-

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ
109/2

419/3
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ. ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 0.20 441998491916- 10825100004240-

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ, ಕಾಟೈಗಾರಹಳಿಿ 42/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.20 624379503791- 10612100012467-

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ

129/4

129/3

129/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.78 0.11 339128674836- 64141117423-

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋರಾಮಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 122/p38 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ. ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.20 0.18 915452818530- 64191573077-

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ,ಬೆಣೆಣಪತಿಯ

36/2

122
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ. ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.90 0.15 295088493130- 10612100011245-
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54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಮಾಂಜಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, 

ಪುಲವಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
4/p3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.00 0.16 561879661727- 64141043232-

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಮತಾ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, ತಟಟಹಳಿಿ

218/1

210/4

41/1

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.00 0.14 782731124818- 64069695837-

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಟಿ ಜಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ, ಚಂಡ ರು 213/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.00 0.16 825456396486- 50100011069839-

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ,ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 139 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.20 0.10 247467221145- 1294101010950-

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ

128/7

128/4

127/2

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.00 0.10 503744667376- 64024895282-

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ೈ ಎನ್ ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಂಜಪಪ,ಎಲ ಿೋಡು

91/1

38/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.00 0.16 848819673971- 10860100002170-

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಜೆ ನಾಗಪಪ, 

ಬಿೋಚಗಾನಹಳಿಿ
110/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.40 0.08 343668102245- 64115126019-

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ,ಧ ಮಕ್ುಂಟಹಳಿಿ 53- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.90 0.18 581688698415- 1294101012255-

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ,ಚಂಡ ರು

240/2

22/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.80 0.12 800624845458- 10612100002516-

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಸಂತಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, 

ಎಲ ಿೋಡು
272- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.20 0.14 293623792439- 917010084758677-

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ ಆರ್ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, 

ಸದ್ಾಶವನಹಳಿಿ
31/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.20 0.14 710110202534- 64119823935-

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ೈ ಎ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಬೆಣೆಣಪತಿಯ
154/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.80 0.12 516185437076- 10860100006384-

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಪಿಪರೆಡಿಿ,ನಿಲಗುಂಬ 7/5. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.00 0.13 217431414819- 10612100017064-

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ೈ ಎ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮಿದಿು ಆದೋಪಪ,ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 122- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.16 0.13 985944061947- 10860100007081-

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ,ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 122- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.00 0.13 888065108054- 10612101026971-

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ ಆರ್ ನರೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಪಿ ಎನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, 

ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ
30/9. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 1.20 0.14 258943965996- 1929101003718-

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ,ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ

3/5

1/6

2

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.60 0.08 847253443248- 54022893995-

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮರೆಡಿಿ,ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ 27/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.60 0.08 792865214290- 1294108016693-

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ 42/5 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.60 0.08 430020813979- 1294101014629-

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಆದಿರೆಡಿಿ,ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 151- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.60 0.08 492004120731- 315600101000925-

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಬಾವನೆ,ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ

32/2

20/1
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.60 0.08 684130649761- 64031123544-

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜೆ ಕೆ ನಿಮಾಯಲಾ ಕೆ ೋಂ ಎ ಬಾಬು, ಗುಡಿಬಂಡೆ 189- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.60 0.08 380942977606- 10612100010123-

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಹ ಸ ರಪಪ,ಬೆಣೆಣಪತಿಯ

122

14/3

62/14

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.60 0.08 775435572600- 64154027850-
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77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ, 

ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ
56/3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಲಿಚಂಗ 0 1 0.60 0.08 845544589606- 32380479433-

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಇ ನಾಗರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಈರಪಪರೆಡಿಿ, ಇಡರಹಳಿಿ 86/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಚಂಡ  ಹ 0 1 1.20 0.06 223204872476- 64136112091-

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅಶಾತಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ
40/2

40/1A
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಚಂಡ  ಹ 0 1 0.64 0.06 365484626113- 1929101006684-

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಈರಪಪರೆಡಿಿ, ಇಡರಹಳಿಿ
10/3

105/
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಚಂಡ  ಹ 0 1 0.80 0.06 634119626608- 64097038821-

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಎಂ ಕೆೋಶವಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ ಮುನಿಲಕ್ಷಮಯಯ, ವಾಬಸಂದ್ರ 

ಅನುಪಾನಹಳಿಿ
9/3. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ

ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
0 1 1.2 2.00 939426125883- 9/3-

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ವಿ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,ಜಂಟಿಬೆ ೋಯಿನಹಳಿಿ 9/3. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ.
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

0 1 0.8 2.00 923622051805- 1082510103320-

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ, ಕ್ದಿರಿಶಟಟಹಳಿಿ 13/1Ap2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್

0 1 1.6 2.00 304586081442- 10825101003138-

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ುಪಪ,ತಿರುಮಣಿ 106- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ.
ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್

0 1 1.17 1.00 337450773476- 10825100006708-

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೋ.ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ, ಪಸಪಲ ೋಡು
457/1

15/11
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ.

ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್
0 1 0.60 1.00 281559506866- 10612100018330-

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಎಸ್ ವಿ ಶಶಧರ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ, ಸ ೋಮೆಶಾರ
192/1

158/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ.

ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್
0 1 0.48 1.00 946839572314- 520101260566754-

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ
89/10

88,

87/7

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ. ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ( 0 1 0.8 0.75 771207347278- 10825100004794-

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಮುನಿರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶವಶಂಕ್ರ, ಜಂಬಿಗೆೋಮರದ್ಹಳಿಿ 138/7, 138/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

0 1 2 4.00 541641160333- 10825101055511-

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ನಿೋರಜಾ ಯು ಕೆ ೋಂ ಶರೋನಿವಾಸಲು ಯು ಎಲ ಿೋಡು

87/1

87/2

87/3

87/4

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 

ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್
0 1 1.00 0.88 225819512716- 10860101031511-

90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪ ೋತಲಪಪ, ಜಂಟಿಬೆ ೋಯಿನಹಳಿಿ 10/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 

ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್
0 1 0.80 0.88 656701314560- 10825100008084-

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಅಶಾತಥನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮದ್ುಯಯ,ತಿಮೆಮೋನಹಳಿಿ 78/5 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 

ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್
0 1 0.80 0.88 986577695179- 10825100006826-

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಮಕ್ಬಲುನಿೆಸಾ ಕೆ ೋಂ ಅಮಾನುಲಾಿ ಪಲೈಗಾರಹಳಿಿ 8/3. ಕ್ಸಬಾ ಮುಸಿಂ
ಈರುಳಿಿ 

ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್
0 1 0.59 0.88 704222345682- 64040291529-

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸುಬಬಪಪ, ವಾಬಸಂದ್ರ 97- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 

ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್
0 1 1.30 0.88 486424366351- 64208097909-

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಆದಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ, ಅಮಾನಿಬೆೈರಸಾಗರ 488- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 

ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್
0 1 0.60 0.88 744186233290- 10612100010506-

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ರ್ೈ ಎ ನಂಜರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಅಪಿಪರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು 15/1. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 

ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್
0 1 0.78 0.60 578835041861- 10860100000062-
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96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಪಿ ಆರ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೋ.ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡಿ ,ಿ 

ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ
19/3. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್

0 1 1.70 0.88 297623090011- 125000175067-

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮರಾಯಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ
135/2

128/4
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್

0 1 1.00 0.88 845437952470- 10825100006870-

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಚಿಕ್ಕಯಲಿಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ 330/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ.
ಈರುಳಿಿ 

ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್
0 1 0.60 0.47 273504549940- 10825100004910-

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕ ಆದೋಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ 426,336/9 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ.
ಈರುಳಿಿ 

ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್
0 1 0.50 0.47 850866549824- 10825100008241-

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಕೆ ೋದ್ಂಡರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ 109/4 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ.
ಈರುಳಿಿ 

ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್
0 1 0.60 0.42 654462762826- 10825100005388-

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋಧರ್ ಬಿನ್ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ, ಪಸಪಲ ೋಡು
11/1

88/6

66/2

ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ.
ಈರುಳಿಿ 

ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್
0 1 0.60 0.36 320478076168- 10612101019768-

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ, 

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ
53/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ.

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್

0 1 1.20 0.42 888166775107- 10825100005388-

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಎಸ್ ಎನ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಯಯ, 

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ
103/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್

0 1 1.14 0.68 992898994598- 10825100001116-

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಬಿ ಎನ್ ಮುನಿಶ್ಾಯಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ
44/8 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್

0 1 0.97 0.88 875237052837- 10825100007786-

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಕೆ ಎಂ ಅಶಾತಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆನಂದ್, ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ 31/1. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 

ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್
0 1 0.90 0.46 713172001857- 1294101015357-

106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಮಹಮಮದ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಫಕ್ೃದಿಿನ್ ಸಾಬ್, 

ಮಾಯಕ್ಲಹಳಿಿ
9/7. ಕ್ಸಬಾ ಮುಸಿಂ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣೆ ಘಟಕ್

0 1 0.90 0.88 363184948440- 64011764707-

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಿೋಣಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ಕ್ಮಮಡಿಕೆ 149- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ

ಪಾಲಿಹೌಸ್ 
ಘಟಕ್ದ್ಲಿಿ 

ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದಿು
0 1 0.20 1.40 868751747082- 10825101050598-

108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಿೋಣಾ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ಕ್ಮಮಡಿಕೆ 149- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ

ಪಾಲಿಹೌಸ್ 
ಘಟಕ್

0 1 0.20 7.91 868751747082- 10825101050598-

109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ 109/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
0 1 0.82 0.16 441998491916- 10825100004240-

110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಎಂ ಎ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೋ.ಆನಂದ್ಪಪ, ಎಲ ಿೋಡು 278 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ. Rotavator 0 1 1.20 0.41 367623261240- 10860100006520-

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಅಮರನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಈರಪಪ. ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ
77/3

77/1

77/2

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ
Power 

Weeder
0 1 0.80 0.37 855610937608- 315600101001538-

112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಬಿೋರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿೋರಪಪ,ದಿನೆಮೆೋಲಿನಹಳಿಿ 125/3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ
Power 

Weeder
0 1 0.60 0.32 727840729511- 10825100004999-

113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಓಬಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ವರದ್ರೆಡಿಿ, ನಡುವನಹಳಿಿ
121/6

121/7
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ

Seed Bed 

Maker
0 1 0.70 0.16 503398279033- 1929101004288-

114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪ, 

ಕೆ ಪಪಕಾಟೋನಹಳಿಿ
29/9. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ.

POWER 

TILLER
0 1 0.60 0.90 427582152687- 1294108012639-



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ
89/10

87/7
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ.

Brush 

Cuter
0 1 0.80 0.10 771207347278- 10825100004794-

116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಸ ೋಮೆಶಾರ 207- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ.
Power 

Weeder
0 1 0.80 0.47 816764915037- 10825100004801-

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ, ಮಾಚಹಳಿಿ 481/1A ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ.
Brush 

Cuter
0 1 1.00 0.12 543085845231- 64108890370-

118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ಬಾರಹಮಣರಹಳಿಿ
52/4

52/7
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ.

Power 

Weeder
0 1 0.24 0.47 557486467069- 64154792913-

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ ಜಯಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ
250/10

250/11
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ. Power tiller 0 1 0.60 0.89 774003340264- 64019341660-

120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಬಾರಹಮಣರಹಳಿಿ 77/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ 85- ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ, ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ 156/11 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಟಿ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.1

123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಾಬಯಯ, ಉಪಾಪರಹಳಿಿ
10/2

102/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.6

124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಬಾಬಯಯ ಉಪಾಪರಹಳಿಿ 10/3. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆೋಶವಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ ಮುನಿಲಕ್ಷಮಯಯ, ವಾಬಸಂದ್ರ 

ಅನುಪಾನಹಳಿಿ
9/3. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.2

126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮುರಳಿ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವಪಪ, ವಾಬಸಂದ್ರ ಅನುಪಾನಹಳಿಿ 10/2. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಸಾದ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಗೌಡ, ಎಲ ಿೋಡು 253 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.5

128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 160/3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.4

129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಶಾತಥನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಪಪ, 

ಬಾರಹಮಣರಹಳಿಿ
34/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.9

130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ ಡಿ ಗೆ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ, ಗವಿಕ್ುಂಟಹಳಿಿ 11/3. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿಕ್ಕಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಪಪ, ಜಂಬಿಗೆೋಮರದ್ಹಳಿಿ
63/1

62/4
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಿಮೋನರಸಪಪ, ಗುಡಿಬಂಡೆ 123- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.5

133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಆದೋಪಪ,ಪ ೋಲಂಪಲಿಿ 11- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.56

134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ ವಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆ ೋಣಪಪ, 

ಪ ೋಲಂಪಲಿಿ
1/3

18/3
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎ ಡಿ ಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಪಿಪರೆಡಿಿ, ದ್ಪಪತಿಯ 35/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಈರಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಬಚಚನೆ, ಇಡರಹಳಿಿ 60/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.7

137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದ ಡಿ ಆದೋಪಪ, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ 64/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.15

138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಎನ್ ರಾಜಶೋಖರ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ 66- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.28

139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಣಣ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 30/5. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.15

140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ, ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 551- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 2

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪ ೋತಲಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ, ಬಾರಹಮಣರಹಳಿಿ 49/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಎನ್ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ 132/7 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.4

143 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಲಿಪಪ, ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ 135- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

144 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ 11/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

145 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದ ಡಿಮುನಿಶ್ಾಯಮಿ ಬಿನ್ 

ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ
133/3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಸ್ ವಿ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಸ ೋಮೆಶಾರ
152/1

152/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶಾತಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ 13/1. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.9

148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಸ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪಯಯ, ಕೆ ಂಡವಾಲಹಳಿಿ 336/6 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.55
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149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ 43/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.3

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆರ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ರಾಮಯಯ, ಕ್ರಿಗಾನತಮಮನಹಳಿಿ
15/b

14/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.4

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ ಎ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ.ಅಪಿಪರೆಡಿಿ, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ 23- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಣಣ,ಸ ೋಮೆಶಾರ 177- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.45

153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ 22/12. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.1

154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ, ವಲಯಕೆ ಂಡ
5/p3

7
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಬುಬಕ್ರ್ ಸದಿುಕ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಹುಸೋನ್, 

ಗುಡಿಬಂಡೆ
35/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.7

156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಮಮದ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಲೋ.ಫಕ್ೃದಿಿನ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ 9- ಕ್ಸಬಾ ಮುಸಿಂ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.9

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜುಬೆೋದ್ಾಬಿ ಕೆ ೋಂ ಮಹಮಮದ್ ಹುಸೋನ್ ಗುಡಿಬಂಡೆ 11- ಕ್ಸಬಾ ಮುಸಿಂ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.7

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಹಸೋನ್ ಗುಡಿಬಂಡೆ 32/5 ಕ್ಸಬಾ ಮುಸಿಂ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.24

159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ, ಇಡರಹಳಿಿ 15/1b ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.2

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಯಯ, ಬಾರಹಮಣರಹಳಿಿ 38/7 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.32

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಪತಿ, ಬಾರಹಮಣರಹಳಿಿ 35/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.49

162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಮಮ, ಮಾಚಹಳಿಿ
100/1

95/7

92/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.1

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ 113/3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.3

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಹಮತುನಿೆಸಾ ಕೆ ೋಂ ಅಮಾನ ಲ ಫರಿೋಫ್, ಗುಡಿಬಂಡೆ 136/2 ಕ್ಸಬಾ ಮುಸಿಂ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.3

165 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎನ್ ಪರಭಾಕ್ರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ,ಚದ್ುಮನಹಳಿಿ 44- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.6

166 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ, ಮರರ್ೋನಹಳಿಿ
148/2

124/3
ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

167 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಮಮ, ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 57/5 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.65

168 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಕೆ ಂಡಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ
132/3

24/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.48

169 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಯಾಮಯಯ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ

132/1

24/4

24/1

160/1

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.29

170 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, 

ಇಡರಹಳಿಿ
75/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 2

171 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ೈ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಪಪ, 

ಯಲಕ್ಲರಾಳ್ಿಹಳಿಿ

66/1

66/4

24/1

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.14

172 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ೈ ಎ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ವಿ ಅಶಾತಥಪಪ 

ಯಲಕ್ಲರಾಳ್ಹಳಿಿ
53/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.3

173 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ ವಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ಪ ೋಲಂಪಲಿಿ
1/1. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

174 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಿ ವಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಪ ೋಲಂಪಲಿಿ 13- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.77

175 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ,ಇಡರಹಳಿಿ 53/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.34

176 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಿೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ 57/19 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.15
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177 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಕ್ೃಷಣಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ

57/9

57/8

53/1

2/p3

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.98

178 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ಚಂಡ ರು 240/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.57

179 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಓಬಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ವರದ್ರೆಡಿಿ ನಡುವನಹಳಿಿ 115/5 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.4

180 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎನ್ ವರದ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿನಾರಾಯಣಪಪ, 

ನಡುವನಹಳಿಿ
131- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.17

181 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ, 

ಪಸಪಲ ೋಡು
91/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

182 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮುದ್ುರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ, ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ 15- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

183 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಆದೋಪಪ, ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ 9/6A ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.57

184 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಆದೋಪಪ, ಚಂಡ ರು 11/6. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.56

185 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ
87/3

40/6
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

186 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಇಡರಹಳಿಿ 88/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.77

187 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎನ್ ದೋರ್ಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸರೆಡಿಿ, ಇಡರಹಳಿಿ
13/10

13/9
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

188 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವ ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 46- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.35

189 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಿ ಮಹದೋವ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ
42/1

42/3
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.26

190 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ, ಮಿಂಚನಹಳಿಿ
151/1

124/6

110

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

191 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಂಜನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ,ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ 129/5 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

192 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್,ಗುಡಿಬಂಡೆ

41/2

11/2

11/4

11/6

18/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

193 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಮಮ,ಮಿಂಚನಹಳಿಿ 13- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.31

194 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆದಿಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನಾರೆೋಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 59/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.4

195 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿನೆಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ, ಕೆ ಂಡವಾಬನಹಳಿಿ 17/1. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.54

196 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ, 

ಕೆ ಂಡವಾಬನಹಳಿಿ
55- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.6

197 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎ ಎಸ್ ಶರೋರಾಮ ಬಿನ್ 

ದ ಡಿಸ ಣಣಯಯ,ಅಪಿಪರೆಡಿಹಳಿಿ
21/4. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

198 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸ ಎಸ್ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ, 

ಅಪಿಪರೆಡಿಹಳಿಿ
56/3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.36

199 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ, ಪ ೋಲಂಪಲಿಿ 2/7. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

200 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗೆ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಆವುಲಪಪ, ದ್ಪಪತಿಯ 42/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

201 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಆದಿಮ ತಿಯ, ದ್ಪಪತಿಯ 475/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

202 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ 6/3. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.5

203 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ
23/3

1/1

29/3

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

204 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸನೆ ಉಲ ಿೋಡು 55- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.4

205 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ
103

198
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.6

206 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎ ಅಮರನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ,ಇಡರಹಳಿಿ 21- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.6
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207 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ 2- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.4

208 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಡಿ ಎನ್ ಜಯರಾಮಪಪ ಬಿನ್ 
ಲೋ.ನಾರಾಯಣಪಪ,ಇಡರಹಳಿಿ

9/1. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.66

209 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ
22/3. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.58

210 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಬಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈಯನೆ, 

ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ
78/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.6

211 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಎಸ್ ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ 

ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ,ಕ್ರಿಗಾನತಮಮನಹಳಿಿ
60/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.45

212 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ೈ ಡಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ದೋವಯಯ, 

ಯಲಕ್ಲರಾಲಹಳಿಿ
60/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

213 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಎನ್ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, 

ಕ್ರಿಗಾನತಮಮನಹಳಿಿ
12/3. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

214 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ೈ ಡಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ, ದ್ಪಪತಿಯ
299/2

292/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

215 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ನಡುವನಹಳಿಿ 109/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

216 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ 7- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

217 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ 52/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.6

218 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಎನ್ ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣಪಪ, ನಿಲಗುಂಬ 26/4. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

219 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ ರವಿೋಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ, ನಿಲಗುಂಬ 50/10 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.29

220 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಅಶಾತಥಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ 47/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

221 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅದ್ುಲರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,ಇಡರಹಳಿಿ 356/8 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

222 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗೆ ೋಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಹಳೆೋಯರಯಹಳಿಿ 70/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

223 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್  ಪಾಪಣಣ,ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ

9/3

8

148/2

9/1

9/5

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.9

224 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಂಜನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚೌಡಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 23/10. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.4

225 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್  ಎನ್  ಅಂಜಿನಪಪ, ಗುಡಿಬಂಡೆ 238/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.9

226 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ ಎನ್  ಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಗೆ ಲಯನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ಎಲ ಿೋಡು
29/1. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.15

227 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ, ಎಲ ಿೋಡು
116/1

11
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.46

228 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ,ಎಲ ಿೋಡು 325/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

229 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರಾಜು, ಮಾಚವಲಹಳಿಿ 26/3. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.56

230 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ ಎಸ್ ಶರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಆಂಜಿನಪಪ, 

ಗುಡಿಬಂಡೆ
238/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.34

231 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು 316/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.45

232 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ, ಕ್ರಿಗಾನತಮಮನಹಳಿಿ 64- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.4

233 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ನರಸಂಹಪಪ, 

ಸಂಜಿೋವರಾಯನಹಳಿಿ
16/5

15/2c
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

234 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ನರಸಂಹಪಪ, ಸಂಜಿೋವರಾಯನಹಳಿಿ
9/1

10/5
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

235 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಕಾಟೋನಹಳಿಿ 85- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.4

236 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಆದಿರೆಡಿಿ, ನಿಚಚನಬಂಡಹಳಿಿ 25- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2
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237 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬೆೈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ಕೆ ಪಪಕಾಟೋನಹಳಿಿ
50/1A4 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.6

238 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಮಮಯಯ, 

ಕೆ ಪಪಕಾಟೋನಹಳಿಿ
50/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.48

239 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಣೆೋಶ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಕೆ ಪಪಕಾಟೋನಹಳಿಿ 129/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

240 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ
214/2

198/2

200/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.4

241 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 82/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

242 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಓಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ
280

197/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.6

243 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಂಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 82/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

244 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 471/2b ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

245 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಮಮ, ದ ಡಿನಂಚೋಲುಯ 359/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

246 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ ವಿ ಗಿೋರಿಶ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಲಪತಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ 198/1cb ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.25

247 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ, ವಾಬಸಂದ್ರ 63/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

248 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ, ವಾಬಸಂದ್ರ
64

65

66/7

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

249 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡಿ ವಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ
28/3b

43/1a
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

250 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಜಿ ನಂಜರೆಡಿಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ 99/2b ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.4

251 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ,ಗುಡಿಬಂಡೆ 20- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.45

252 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿ ಎ ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಿ ಆದಿರೆಡಿಿ, ನಡುವನಹಳಿಿ 78/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.4

253 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪದ್ಾಮವತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ,ನಡುವನಹಳಿಿ 2/1. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

254 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯಯ, ನಡುವನಹಳಿಿ 3- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

255 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ ಎನ್ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಗುಡಿಬಂಡೆ 82/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.6

256 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಲ್ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಮಯಯ,ಗುಡಿಬಂಡೆ 197/1a ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.3

257 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎನ್ ಎ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಅಶಾತಥಪಪ, 

ಗುಡಿಬಂಡೆ
112/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

258 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಎನ್ ಜಯ ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, 

ಕ್ಡೆೋಹಳಿಿ
203/1

203/5
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.45

259 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮಲಗಪಪ, ಗುಡಿಬಂಡೆ 99/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

260 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ
125

106
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

261 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ,ಶಂಗನದಿನೆೆ 18- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

262 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮದ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ಕೆ ಪಪಕಾಟೋನಹಳಿಿ 129/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

263 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಆವುಲಪಪ, ಮಾಚಹಳಿಿ 475/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.4

264 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿಕ್ಕಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕನಂಜಪಪ, ಮಾಚಹಳಿಿ 31- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.6

265 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಂ ಕೆೋಶವಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿಲಕ್ಷಮಯಯ, ವಾಬಸಂದ್ರ 

ಅನುಪಾನಹಳಿಿ
9/3. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

266 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮುರಳಿ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವಪಪ, ವಾಬಸಂದ್ರ ಅನುಪಾನಹಳಿಿ 10/2. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.4

267 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಪರಸಾದ್ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ, ಎಲ ಿೋಡು 252/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.1

268 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆರ್ ಎನ್ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಎಲ ಿೋಡು 81/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 2

269 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಸದ್ಾಶವನಹಳಿಿ
7/1

795
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

270 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಟಿ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನಡಿಪಿಮದ್ುಯಯ, ತಟಟಹಳಿಿ ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ

271 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯಯ, ಶಂಗನದಿನೆೆ 24- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.4

272 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿ ಶವಣಣ ಬಿನ್ ಬಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, ಇಡರಹಳಿಿ 76/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1

273 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಾಲನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ, ವಾಬಸಂದ್ರ 

ಅನುಪಾನಹಳಿಿ
79- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

274 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಂ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ, ವಾಬಸಂದ್ರ 

ಅನುಪಾನಹಳಿಿ
8/5. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.6

275 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ೈ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಪಪ, 

ಯಲಕ್ಲರಾಳ್ಿಹಳಿಿ
1/3. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.24

276 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ,ಯಲಕ್ಲರಾಲಹಳಿಿ
53/2

80/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.4

277 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಚಿಕ್ಕಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,ಯಲಕ್ಲರಾಲಹಳಿಿ 25/1. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.36

278 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಮುದ್ುರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ, ಕಾಟೋಗಾರಹಳಿಿ 10- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

279 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ, ವಾಬಸಂದ್ರ 

ಅನುಪಾನಹಳಿಿ
8/2. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.8

280 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ್ಾಕೋರಾ ಕೆ ೋಂ ಐ ಎಂ ಫಕ್ೃದಿಿನ್ ದ್ಪಪತಿಯ 2/2. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

281 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ದ್ಪಪತಿಯ 28/2. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 1.2

282 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ಕಾಯಯಕ್ರಮ ವಿ ಎನ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ನರಸಂಹಪಪ,ದ್ಪಪತಿಯ 78- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 0 1 ತರಕಾರಿ 0.7

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ , ಪಸಪಲ ೋಡು 40/p2 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.60 1.550 532785377145- 35550334210-

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ, ಎಲ ಿೋಡು 278/p6 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 422367827628- 64064799681-

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜಿನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೆ ೋವಿನಾರಾಯಣಪಪ, ಎಲ ಿೋಡು 91/2A ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.630 469160404193- 64064799681-

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಾಧರ, ಇಡರಹಳಿಿ 156- ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 623950757958- 64064799681-

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಬಿನ್  ಸ ಂಟಪಪ, ದ ಡಿಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 96/p1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 823469820554- 916020048850847-

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಯವಪಪ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ, ಕಾಟೋನಹಳಿಿ 19/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 512500480813- 00070110001192-

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುತುತರಾಯಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ 431- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 488673514603- 00070110001192-

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಸಾಾಮಿ, ತಿಮೆಮೋನಹಳಿಿ 105/3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.452 499555676264- 00070110001192-

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಆದಿಮ ತಿಯ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 122- ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.731 549867257530- 846320110000155-

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್  ಹನುಮಯಯ, ಕಾಟೈಗಾರಹಳಿಿ 31/2 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 641499378242- 846320110000155-

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 122- ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.40 1.374 896981962256- 846320110000155-

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ .ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, 

ಚಂಡ ರು
49/3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 896038550723- 846320110000155-

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಪಪ, ಪಸಪಲ ೋಡು
79

94/2

94/4

ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 1.50 1.460 379608470097- 846320110000155-

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಎಂ ಎನ್  ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಎಲ ಿೋಡು
325/1 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 713529564798- 846320110000155-

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಮಯಯ, ಇಡರಹಳಿಿ
14/3

44/5

86/3

ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 749231136900- 846320110000155-

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ಬೆ ೋಗೆನಹಳಿಿ 156/3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.95 0.908 525757550343- 916020048850847-

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಣಣ ಬಿನ್  ಲೋ.ಮುನಿಯಪಪ, ಚಂಡ ರು 245/3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.406 533611550625- 916020048850847-

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪನೆ ಬಿನ್  ದ .ನರಸಂಹಪಪ, ಕೆ ಂಡವಾಬನಹಳಿಿ 56- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 247002716357- 916020048850847-



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,ಅಮಾನಿಬೆೈರಸಾಗರ
229/1

29
ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 683589691281- 916020048850847-

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ, ದ್ಪಪತಿಯ 49- ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 851399204432- 916020048850847-

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಯನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಕೆ ೋಡಿಗಪಪ, ಚಂಡ ರು

5/1A

5/1A2

5/2b

5/3

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 525775325054- 50200047621595-

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,ಅಮಾನಿಬೆೈರಸಾಗರ 445 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 375601850804- 916020048850847-

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಿೋರಕ್ಟಟಪಪ, ಚೌಟಕ್ುಂಟಹಳಿಿ
9/4

43
ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.730 958215149676- 916020048850847-

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುದ್ುನೆ, ಕಾಟೈಗಾರಹಳಿಿ 3/2a ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 447521209773- 916020048850847-

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನೆರಾಮಪಪ, ಕಾಟೈಗಾರಹಳಿಿ 4- ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.820 210868868850- 916020048850847-

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮನೆ ಬಿನ್  ಅಂಜಿನಪಪ, ಧ ಮಕ್ುಂಟಹಳಿಿ
42/p3

42/p6
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 0.974 395371838525- 916020048850847-

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 256 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.30 1.280 640102046810- 916020048850847-

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಪಸಪಲ ೋಡು 40/p4 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 212629647442- 916020048850847-

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪನೆ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಪಪ, ನಿಲುಗುಂಬ 174/1 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.430 465914765596- 916020048850847-

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಂಚಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 

,ಕಾಟೈಗಾರಹಳಿಿ
55/1 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.450 322533650655- 916020048850847-

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬನೆ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಸುಬಬರಾಯಪಪ, ಪಲೈಗಾರಹಳಿಿ 12- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.40 1.374 795725107714- 50200047621595-

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಉಲ ಿೋಡು
31/2

93/2A2

31/3

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.917 774787723465- 50200047621595-

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಾಹೋನ್ ತಾಜ್ ಬಿನ್ ಬಾಬಜಾನ್, ಮಾಯಕ್ಲಹಳಿಿ 27/3. ಕ್ಸಬಾ ಮುಸಿಂ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.731 297669547033- 50200047621595-

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗುಡಿಿಪಿಳ್ಿಪಪ, ಕ್ದಿರಿಶಟಟಹಳಿಿ
17/1

12/3

16/4

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 897727963190- 50200047621595-

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸ ಜಿ ಗಂಗನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ತಿರುಮಣಿ
30/1

205/4
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 816411463615- 50200047621595-

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಬಾಲಪಪ, ರಾಮಗಾನಹಳಿಿ 12/3. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 221725137751- 50200047621595-

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಿರೆಡಿಿ, ಅಮಾನಿಬೆೈರಸಾಗರ
293/4

289/1

43/5

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.917 604847064065- 50200047621595-

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದೋಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಚನೆರಾಯನಹಳಿಿ
16/4

5/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 517281541280- 50200047621595-

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಆರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ,ನಿಲುಗುಂಬ

6/1

7/4

79/2

80/8

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 884018488860- 50200047621595-

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿನೆಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ

87/10

99/1

101

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 720802266611- 50200047621595-

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 160/3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.453 275544836957- 50200047621595-

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ನೆಯಯ, ದ ಡಿಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ
115/2

116/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 249784166212- 50200047621595-

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಜಿ ಸ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಗೆೋರುಮರದ್ಹಳಿಿ
31/1

30/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 312548252300- 50200047621595-
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44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಓಬಳ್ಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ
24/2

24/5

132/3

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.49 0.535 620882780985- 50200047621595-

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮೊಹಮಮದ್ ಮುಸಾತಫಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲಾಿಖಾನ್, 

ಬಾರಹಮಣರಹಳಿಿ

59/1

27/1A

25/3

ಕ್ಸಬಾ ಮುಸಿಂ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 630944150548- 50200047621595-

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ, ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ
30/1

36/1
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 345201772472- 1294101014378-

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, ಅಮಾನಿಬೆೈರಸಾಗರ

444/5

53/27

41/8

8/6b

1/15

24/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 731549991903- 315600101000798-

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಈರಬೆೈರಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ
17/4

82/1

43/8

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 820458834667- 64113556431-

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲಾಚನೆ, ಇಡರಹಳಿಿ 76/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.900 94994713214- 10612101055803-

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿನಾರಾಯಣಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 247/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.900 532189031014- 10612100014105-

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಆದಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಪಪ, 

ಅಮಾನಿಬೆೈರಸಾಗರ

488

489/9

487/10

14/7

13

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 744186233290- 10612100010506-

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಪಪ, ಅಮಾನಿಬೆೈರಸಾಗರ 274/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.917 486424366351- 64208097909-

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ, ಪುರದ್ಹಳಿಿ 6/3. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 488888168390- 35550334210-

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್ ಪರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್ ಸ ಟಿ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ಚದ್ುಮನಹಳಿಿ
44

41/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 842043740906- 35550334210-

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ
51/5

75/4
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.730 726037532493- 35550334210-

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ಪುಲಸಾನಿಹೆ ಡುಿ

28/17

28/18

29/15A

29/15B

7/3

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 705810898568- 35550334210-

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ, ಕ್ಂತಾಲಯಹಳಿಿ 61/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 778934222044- 35550334210-

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸೋತರೆಡಿಿ, ಅಮಾನಿಬೆೈರಸಾಗರ 296/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 867159468447- 35550334210-

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ, ದ್ಪಪತಿಯ 28/1. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 764683664395- 35550334210-

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮಿದಿು ಆದೋಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ
122

7/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.40 1.370 985944061947- 35550334210-

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಬುಡಿಸಾಬಿ ಬಿನ್ ಮಮುಮಸಾಬಿ, ಧ ಮಕ್ುಂಟಹಳಿಿ 65/* ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಮುಸಿಂ ತರಕಾರಿ 0 1 1.70 1.640 462011055720- 35550334210-

62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯರಯಪಪ ಬಿನ್ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ 24/1. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.05 1.055 808014524487- 35550334210-

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ ಆರ್ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಎಲ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣರಾವ್, 

ಗಿಡಿಪಪನಹಳಿಿ
17/1. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 897168133502- 35550334210-

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ಉಲ ಿೋಡು
31/2

37/2

31/16

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.731 277616314463- 846320110000155-

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈಯಣಣ,ಬುಳ್ಿಸಂದ್ರ
30/4

30/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.730 400844133494- 846320110000155-

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಆದೋಪಪ, ಬುಳ್ಿಸಂದ್ರ 63/p9 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 888682441386- 846320110000155-
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67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ, ಪುಲಸಾನಿಹೆ ಡುಿ 16/3. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.453 872919097235- 846320110000155-

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೋತಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಳ್ಪಪ, ವಲಯಕೆ ಂಡ 233/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 905107480071- 846320110000155-

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜೆ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ಜಂಬಿಗೆೋಮರದ್ಹಳಿಿ

48/2

6

6

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.90 1.820 679592312217- 846320110000155-

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬರೆಡಿಿ, ಪುಲಸಾನಿಹೆ ಡುಿ 46/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 425587690326- 846320110000155-

71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಬಿ ಅಮೃತ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ,ಊಚಲಹಳಿಿ 33 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.731 265915977486- 846320110000155-

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಬಿ ಲಲಿತ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ, ಊಚಲಹಳಿಿ 10/1. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 575670881007- 846320110000155-

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ದ ಡಿನಂಚೋಲುಯ 361- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 846448037544- 846320110000155-

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಪಪ, ವಲಯಕೆ ಂಡ 146- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.374 440878714397- 846320110000155-

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ, ಮರರ್ೋನಹಳಿಿ
25/1

2/12
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 522512553570- 846320110000155-

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಪಪ, ಬುಳ್ಿಸಂದ್ರ 65/9 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 795456737685- 846320110000155-

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ,

ಪಸಪಲ ೋಡು
39- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 921969666814- 846320110000155-

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಚಾಲ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ, ವಲಯಕೆ ಂಡ 179/4 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.55 0.590 952935177295- 846320110000155-

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನಲಿಚಿನೆಪಪ, ವಲಯಕೆ ಂಡ
122/1

223/1

236/6

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 497218930163- 846320110000155-

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ವಲಯಕೆ ಂಡ 229/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 471969512270- 846320110000155-

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮರೆಡಿಿ, ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 46/p6 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.40 1.370 439716268843- 846320110000155-

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ದ ಡಿ ಆದೋಪಪ, ವಲಯಕೆ ಂಡ

125/2

133/3

136/7

139/2

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.15 1.140 506331419322- 846320110000155-

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ಗಂಗಾನಹಳಿಿ
28/1

35/5
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.05 1.050 220077887079- 846320110000155-

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಎದ್ುುಲ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ
142/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.85 0.870 404487800651- 846320110000155-

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಮುನಿಬಚಚೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ.ತಮಮಣಣ, ಸದ್ಾಶವನಹಳಿಿ
3/3

7/3

12/1

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.900 292953533630- 15022200054583-

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ದ ಡಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ, 

ಕ್ರಿಗಾನತಮಮನಹಳಿಿ,

32/2

57/2

61/1

61/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 768549338324- 64064799681-

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ುರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ, ವಡುಿಮರರ್ೋನಹಳಿಿ 1/3. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 746619471254- 64064799681-

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮದ್ಾಸ್, ಬುಳ್ಿಸಂದ್ರ

49/2

43/4

49/3

50/5

50/6

47/7

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.140 713516190874- 64064799681-

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ, ಉಲ ಿೋಡು 39/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.50 1.460 730736278068- 64064799681-

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬೆೈಯಪಪ, ಕ್ರಿಗಾನತಮಮನಹಳಿಿ
60/1

60/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.730 349350521782- 64064799681-

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮುದ್ುಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ,ಕ್ಮಮಡಿಕೆ
121/1

80/4

81/6

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.55 1.510 704869955175- 64064799681-
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92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ,ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 31/2A ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 219250990392- 64064799681-

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮನೆ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ
445

127/4

127/5

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.30 1.280 304429344725- 64064799681-

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ರವಿಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ, ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 44/3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.95 0.960 318593888597- 64064799681-

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ.ಬಾಲಕ್ೃಷಣಪಪ, ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ
68/8

56/3
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.75 0.770 527829735280- 64064799681-

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ, ಕ್ಮಮಡಿಕೆ 82/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 512401558639- 64064799681-

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 57/6 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 562091422735- 35550334210-

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ,ಕ್ಂತಾಲಯಹಳಿಿ
68/4

55/5
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 860483827292- 520101266655670-

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಚೌಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, ಕ್ಮಮಡಿಕೆ
113/1

2/3
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.95 0.960 375082818046- 64064799681-

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ, ಕ್ಮಮಡಿಕೆ

4/18

4/16

4/17

4/5

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 735270604397- 64064799681-

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮಿೋಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ನಂದಿೋಶಾರಪಪ, ಗಾಜಲಬಿಸಲಹಳಿಿ 15/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 389719058516- 64064799681-

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಾಗಪಪ, ದ ಡಿನಂಚೋಲುಯ 211- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.30 1.280 671201637815- 64064799681-

103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿನಾರಾಯಣಪಪ, ತಿರುಮಣಿ
36

68/5
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 690914485203- 64064799681-

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಲ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಣ,ಕ್ಮಮಡಿಕೆ
59/2

62/3
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.75 0.770 963758738458- 64064799681-

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ಪುರದ್ಹಳಿಿ
3/1

3/7

10/2

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 503040444994- 64064799681-

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶವಾರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು
58/2

58/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 329584799328- 64064799681-

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು
95/10

95/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 621966996234- 64064799681-

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಿ ಎ ನಾಗರಾಜರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಸ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ಬುಳ್ಿಸಂದ್ರ

21/1

22/2

19/3

20/13

86/3

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 283182341400- 64064799681-

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಯರ ಸಾಬಿ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಸಾಬಿ, ಶಂಗಾನಹಳಿಿ
75

76
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಮುಸಿಂ ತರಕಾರಿ 0 1 0.77 0.790 302435442557- 64064799681-

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಚೌಟಕ್ುಂಟಹಳಿಿ
10/2b

11/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.548 614056631782- 10860100002836-

111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ಎ ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಆದಿರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು
156/1

74/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 522885242648- 10860100001604-

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮದ್ುರೆಡಿಿ, ಚಿಕ್ಕನಂಚೋಲುಯ 21/6. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 812928162256- 10825100003848-

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ಎನ್ ಆದಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ವಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು

146/3

164

279

165/4

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 926523781365- 10860100006545-
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114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಆದಿಮ ತಿಯರೆಡಿಿ, ನಿಲುಗುಂಬ
3/2

115/1

193/1

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 423006638705- 10860101010712-

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸದ್ಾಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ೈ ಎಲ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ಎಲ ಿೋಡು

15/3

29/3

59/1

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 717204919823- 10860100000620-

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ,ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ
50

61/1
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.75 0.770 619989077634- 10612100002992-

117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಎಲ ಿೋಡು 153/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.730 322279898556- 10860100005797-

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ೈ ಎನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಂಜರೆಡಿಿ, 

ಚೌಟಕ್ುಂಟಹಳಿಿ

57/7

78/4

81/p1

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.000 860753838858- 10860100000113-

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರೆೋಪಪ, ಈಗೆೋನಹಳಿಿ 24/p2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 820521941662- 64145213702-

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನೆೋಯ ಬಿನ್ ನಾನೆೋಪಪ, ಗುಡಿಬಂಡೆ
49/2

49/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.639 626768335374- 64064799681-

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿರುಮಲಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಲಪಪ,ರಾಮಗಾನಹಳಿಿ
12/2

47/3
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 473008908502- 64064799681-

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು
221/3

154/8
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 243541399280- 64064799681-

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಧರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶವಾರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು

11

12/1

13

30

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 614909002248- 64064799681-

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಪ ೋತಲಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ, ಪುರದ್ಹಳಿಿ 6/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 474779635341- 64064799681-

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಯರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ, 

ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ
62/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 537028874085- 64064799681-

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಾಲಪಪ, ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ 32/p4 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.39 0.440 624794070529- 64064799681-

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ, ಪಸಪಲ ೋಡು

100/1

62/1

95/2

95/7

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 521228103518- 64064799681-

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಕ್ಮಮಡಿಕೆ
44/2

31/1
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 292945140521- 64064799681-

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ,ವಾಬಸಂದ್ರ 1/4. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 645587507425- 64064799681-

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ, ರಾಮಗಾನಹಳಿಿ
25

3/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 64064799681-

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಣಣ, ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ
47/p11

47/p12
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 239229009519- 64064799681-

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಗಾಜಲಬಿಸಲಹಳಿಿ 8- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 914394872590- 64064799681-

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಬ ದಿಲಪಪ, ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ
16/1b

129/1

129/6

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 959431046599- 64064799681-

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಜೆ ೋಗನೆ,ದ ಡಿಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 104/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 445776820606- 64064799681-

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಯಯ, ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 62/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.68 0.710 964786858796- 64064799681-

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಆದಿಮ ತಿಯರೆಡಿಿ, 

ಬುಳ್ಿಸಂದ್ರ
50/10

50/12
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 613408650483- 64064799681-

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಸ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ, ದ ಡಿನಂಚೋಲುಯ
357/11

357/12
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 444777176172- 64064799681-

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ಕ್ುರುಬರಹೆ ಸಹಳಿಿ
2/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 366861042454- 64064799681-
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139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ, ವಡುಿಮರರ್ೋನಹಳಿಿ 1/2. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 621999263417- 64064799681-

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಎನ್ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಪಸಪಲ ೋಡು
11/3

97/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.730 379297741684- 64064799681-

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪದ್ುರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಕ್ಮಮಡಿಕೆ 58- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 749445787860- 64064799681-

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈಯಣಣ, ಕ್ರಿಗಾನತಮಮನಹಳಿಿ 64- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 325369021234- 64064799681-

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ, 

ಹಂಪಸಂದ್ರ

208/2

208/3

209/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 568548357727- 916020048850847-

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಬುರುಡ/ಗುರುಡ ಗುಂಟಪಪ, 

ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ

34/1

43/3

124/9

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.50 1.460 703829291275- 916020048850847-

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ಪಟೋಲ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ
39/2

39/1

122

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 272053732179- 916020048850847-

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ನಿಲುಗುಂಬ 164 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.30 1.280 500572151476- 916020048850847-

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬರೆಡಿಿ, ವಲಯಕೆ ಂಡ

4/7

44/7

44/8

45/4

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.95 0.960 984438108377- 916020048850847-

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಮದ್ುನೆ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 141/P6 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.75 0.770 354722354516- 916020048850847-

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕೋರ ಕೆ ೋಂ ಫಕ್ೃದಿುೋನ್, ಕಾಟೈಗಾರಹಳಿಿ 2/2. ಕ್ಸಬಾ ಮುಸಿಂ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 924333903533- 916020048850847-

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದೋಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದೋಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ
87/1

87/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.30 1.210 489746389355- 916020048850847-

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬರೆಡಿಿ, ವಲಯಕೆ ಂಡ

44/3a

44/5

44/6

45/1

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.55 1.510 557801654054- 916020048850847-

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ,ಶಂಗಾನಹಳಿಿ 79/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.728 919589275515- 916020048850847-

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಆರ್ ಜಗನಾೆಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ, ಕ್ಡೆೋಹಳಿಿ 52/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.30 0.340 892676047200- 916020048850847-

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಜೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಜಾಾಲಪಪ, ಹಂಪಸಂದ್ರ
57/1

206/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.453 213412101999- 916020048850847-

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ಕ್ಡೆೋಹಳಿಿ
31/3

150/1

27/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 3660933072208- 916020048850847-

156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಚನೆರಾಯಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 104/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 382002979523- 916020048850847-

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಆದಿಮ ತಿಯ,ನಿಲುಗುಂಬ 42/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 918787833326- 916020048850847-

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ,ಚಂಡ ರು
236/2a

192/1
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.75 0.778 738307983212- 916020048850847-

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮರೆಡಿಿ, ಇಡರಹಳಿಿ
81/8

81/5

81/6

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.730 945381137755- 64064799681-

160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶರೋನಿವಾಸ,ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 60- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.98 0.990 617185137834- 64064799681-

161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ, ಕ್ಮಮಡಿಕೆ
131/4

123/3

118/4

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 856252924574- 64064799681-

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಲಪತಿ,ಶಂಗಾನಹಳಿಿ
4/2

19
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 909393869212- 64064799681-

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎನ್ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ಕ್ಮಮಡಿಕೆ 134/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.60 1.540 298486494620- 64064799681-
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164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಚೌಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, ಕ್ಮಮಡಿಕೆ

115/2

74/2

20/6

74/9

74/4

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.917 713190989358- 64064799681-

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ, ಕ್ಮಮಡಿಕೆ
129/2b

131/3A

132/1

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 406680464494- 64064799681-

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ, ಶಂಗಾನಹಳಿಿ
4/3

4/4
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 87702990235- 64064799681-

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು 290/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 827753768640- 64064799681-

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮದ್ುಯಯ,/ 

ಚಿಕ್ಕ ಚೌಡಪಪ ವಿೋರರಾವುತನಹಳಿಿ
25

28/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 549321517508- 64064799681-

169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನೆ, ಅಮಾನಿಬೆೈರಸಾಗರ
383/1

122/18

23/12

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.30 1.280 675364641933- 10612100018348-

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ನಿಲುಗುಂಬ 129/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.50 1.550 10860100006504-

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ

1/7A

38/5A

38/6

57/6

64/2

56/5b

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 263705420692- 64062580414-

172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿಕೆ ಂಡಪಪ, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ 130/736/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.820 758227826342- 54036761510-

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶವರೆಡಿಿ,ಎಲ ಿೋಡು
16

17

43/1

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 560094989768- 10860100003338-

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ  ಅಶಾತಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆನಂದ್, ದ ಡಿಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ
31/1

48/4
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 713172001857- 1294101015357-

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ುಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ
14/2

414
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.40 1.356 992948020242- 10825100004867-

176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕ ಆದೋಪಪ, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ
28/2

116

144

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.900 686251817959- 10860100006504-

177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ 70/4 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 833665241065- 10612101036367-

178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ನಿಚಚನಬಂಡಹಳಿಿ 16/2. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.731 923007293439- 520101262214136-

179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ
83/2

35/1b
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.30 0.306 570313794208- 070130110000084-

180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಂಡಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ನಿಚಚನಬಂಡಹಳಿಿ
69/1

1/8

30/3

ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 279932495530- 070130110000084-

181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ 

ದ ಡಿಹನುಮಂತಪಪ,ನಿಚಚನಬಂಡಹಳಿಿ
31/2

36/4
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.160 360720093121- 070130110000084-

182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಲಿಪಪ,ತಿರುಮಣಿ 254- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 1.15 1.142 227496302009- 00070110001192-

183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ,ಊಚಲಹಳಿಿ 6- ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 1.40 1.370 739147990502- 000035550334210-

184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ಪಪ,ಎಲ ಿೋಡು 278/p9 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.428 213630054565- 64172631681-

185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಶಾತಥಪಪ ,ನಿಚಚನಬಂಡಹಳಿಿ
34/3

5/1
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.730 802914504023- 070130110000084-
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ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ, ವಲಯಕೆ ಂಡ 323- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.85 0.870 299798887153- 1294101008101-

187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಆದೋಪಪ,ಎಲ ಿೋಡು 356- ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 749098753588- 5020004761121595-

188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ, ಕಾಟೈಗಾರಹಳಿಿ 14/1. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.92 0.917 379674832688- 00070110001192-

189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯರಯಪಪ,ಊಚಲಹಳಿಿ
31/2

30
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 1.18 1.101 485639152385- 00070110001192-

190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕ ಆದೋಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, ಗುಮಮರೆಡಿಹಳಿಿ
18/3

4/4

16/3

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.453 490335800214- 1011612683-

191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಾರಚಾರಿ,ಗೆಗಿಿಲರಾಳ್ಿಹಳಿಿ 75- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.18 1.170 432422396381- 10825100004778-

192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ದ ಡಿಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ
66/3

19
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.645 483799539510- 1294101006422-

193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ ಎನ್ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ಹಂಪಸಂದ್ರ

107/3

103/2

103/3

128/1b

35/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 880327058154- 10612100001351-

194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಡಿ ಎಂ ಚಿನೆಪಪ ಬಿನ್ ಮದ್ುಲೋಟಪಪ, ಕಾಟೋನಹಳಿಿ
173/1

173/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.575 814417358919- 1294101008981-

195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ, ಇಡರಹಳಿಿ
47/2

64/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.80 1.730 699668792409- 64064799681-

196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ನ ರಪಪ, 

ಮಾಚಾವಲಹಳಿಿ

20/1

20/2

8/6

8/7

8/8

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.192 610588950716- 54036757649-

197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಿೋನಾ ಗಿೋರಿಶ್ ಕೆ ೋಂ ವಿ ಗಿೋರಿಶ್ ಕ್ುಮಾರ್, 

ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ
27/3. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.95 0.929 23189885030- 1294101016367-

198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಎನ್ ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ಚಂಡ ರು 209/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 738882238182- 64132338523-

199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದ್ುಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ
72/5

73/4
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 312176784120- 125001294799-

200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಸ ಬೆೈಯಪಪ, ಕಾಟೋನಹಳಿಿ 127/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.730 324404441037- 1293101007199-

201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 138/p11 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.95 0.968 652397851654- 846320110000155-

202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಸಾಾಮಿ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 19/3. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.180 329984809925- 846320110000155-

203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ
90/2

90/7
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 643054026180- 846320110000155-

204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 24/6. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.448 574356517163- 846320110000155-

205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿರುಮಲಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 90/4 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.45 0.505 779427822263- 846320110000155-

206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಆದೋಪಪ,ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 11/7. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.55 1.049 976990768351- 846320110000155-

207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ
7/4

7/6
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.448 798807725551- 846320110000155-

208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಯಾಮಪಪ, 

ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ
132/1

131/3
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.85 0.867 487450599521- 846320110000155-

209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ಜಿ ರಾಜಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 61/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.30 0.336 651840786361- 846320110000155-

210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ, ಇಡರಹಳಿಿ 77/p1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.191 523154696386- 35550334210-



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
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ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಹನಮಂತು, ಪಾಲೈಗಾರಹಳಿಿ
9,

13/4
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.05 1.060 757175782702- 35550334210-

212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಪಿಪರೆಡಿಿ,ನಿಲುಗುಂಬ 7/5. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 217431414819- 35550334210-

213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಹಮಮದ್ ಗೌಸ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಗನಿ 

ಸಾಬ್,ಭತತಲಹಳಿಿ
18/1. ಕ್ಸಬಾ ಮುಸಿಂ ತರಕಾರಿ 0 1 0.82 0.823 888462549825- 35550334210-

214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪದ್ುಪಪಯಯ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 122- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.08 1.040 888065108054- 35550334210-

215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್ ವಿ ಹನುಮಂತು ಬಿನ್ ಗುಲಾಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, 

ನಿಚಚನಬಂಡಹಳಿಿ

69/2

70/2

15/5

4,

3/3A2

ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.191 682878173196- 35550334210-

216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ, ಚೌಟತಿಮಮನಹಳಿಿ
25

22/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.65 1.600 978108085938- 35550334210-

217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯುಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಿಮೋಪತಿ 

ನಾಯುಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ
63/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.38 1.306 617562024132- 35550334210-

218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಕಾಟೈಗಾರಹಳಿಿ 28/2. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.60 1.552 506067468246- 35550334210-

219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ಎ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಆದೋಪಪ, ಕೆ ೋರೆನಹಳಿಿ
70/2A

32
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.080 309538834856- 916020048850847-

220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬುರಡಗುಂಟಪಪ, ದ ಡಿಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 106/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 745052094183- 916020048850847-

221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ, ನಿಲುಗುಂಬ
58/1

22/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 367143394611- 916020048850847-

222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್  ನರಸಂಹಪಪ,ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 85- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.30 1.280 404143193091- 916020048850847-

223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್  ನಾಗಯಯ, ಹಂಪಸಂದ್ರ
201

210
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 688218452839- 916020048850847-

224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 90/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.190 646890438407- 916020048850847-

225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ರಾಮಯಯ,ಎಲ ಿೋಡು 293/1 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.37 0.393 898143864397- 916020048850847-

226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್  ಆದೋಪಪ, ಎಲ ಿೋಡು 201/1 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 749098753588- 916020048850847-

227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ, ಪುಲಸಾನಿಹೆ ಡುಿ 8- ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ತರಕಾರಿ 0 1 1.80 1.730 445964383094- 916020048850847-

228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಂಹಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ
18/2

19/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 884994651217- 916020048850847-

229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕ್ಕಲಪಪ ಬಿನ್  ಸುಬಬನೆ,ಕ್ಂತಾಲಯಹಳಿಿ
64/2

64/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.60 1.550 628370330946- 916020048850847-

230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ,ಕ್ಡೆೋಹಳಿಿ 192- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.731 660737291733- 916020048850847-

231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಚಿನೆಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ 133- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.917 861635128349- 916020048850847-

232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ವಿ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ

3/5

12/2

99/7

105/4

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.75 0.770 234926300419- 916020048850847-

233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಂಗಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ಕೆ ಂಡಪಪ, ಶಂಗಾನಹಳಿಿ 54/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.55 1.510 720812061821- 916020048850847-

234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ದ ಡಿನಂಚೋಲುಯ 284/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.50 1.460 644290660013- 916020048850847-

235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಕ್ದಿರಪಪ,ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ
2/5

94/1

94/2

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.65 0.685 714548814919- 916020048850847-

236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಬಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬೆೈಯಣಣ,ಕ್ಡೆೋಹಳಿಿ 74/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 700305131741- 916020048850847-

237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಯಯಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಾರೆೋಪಪರೆಡಿಿ, ನಿಲುಗುಂಬ 160/p1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.30 1.250 249054120423- 916020048850847-

238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ, ಕ್ಡೆೋಹಳಿಿ
102/2

32/4
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 437421829463- 916020048850847-
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ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ
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ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆ ಎಸ್  ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್  ಸುಬಬಣಣ, ಜಂಬಿಗೆೋಮರದ್ಹಳಿಿ 143- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.65 0.680 257135968494- 916020048850847-

240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ,ನಲ ಿೋಜನಹಳಿಿ 2/3. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.630 792424357778- 916020048850847-

241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಎ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್  ಆದಿಮ ತಿಯ, ಚಂಡ ರು
27

31
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 756554504681- 916020048850847-

242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಪ ಬಿನ್  ಪಾಪಣಣ,ಚಂಡ ರು
28/1

33/12
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.60 0.639 901466044362- 916020048850847-

243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಆದಿನಾರಾಯಣ ಬಿನ್   ಡಿ ನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ
45/4 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.917 900804476118- 916020048850847-

244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆ ಸ ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್  ಚಿನೆಪಪ, ಜಂಬಿಗೆೋಮರದ್ಹಳಿಿ

26/2

41/2

42

3/8

7/4

1/6

14/8

14/6

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.917 325284392321- 916020048850847-

245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗುಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ
135/5

135/14
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 660803016692- 916020048850847-

246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರಾಜು, ಮಾಚಾವಲಹಳಿಿ 26/3. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.900 385930391871- 070130110000084-

247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಮಮಣಣ.ಈಗೆೋನಹಳಿಿ 12/1. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.731 363994455574- 070130110000084-

248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ಈರಪಪ, ಪುಲವಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
39/1

40/1

39/4

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.546 305567968074- 070130110000084-

249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿಸಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 109/6 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.69 0.696 873811174200- 00000030977544844-

250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಟಿ ಆರ್  ಪಾಪಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಟಿ ಎಂ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ, 

ಚಂಡ ರು
206/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.917 531946281055- 00000030977544844-

251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ, ಎಲ ಿೋಡು 221/2 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 475802797360- 00000030977544844-

252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್  ಹನುಮಂತಪಪ, ಎಲ ಿೋಡು 297/2 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.731 971779732412- 00000030977544844-

253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಎನ್  ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ, ಚೌಟಕ್ುಂಹಳಿಿ 45/p14 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.814 603336183272- 00000030977544844-

254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈಶಾರಯಯ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ 367/4 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 809868820678- 00070110001192-

255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್  ಮಲಗಪಪ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ
93/4

93/5
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 0.965 546984475507- 00070110001192-

256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ,ದ ಡಿನಂಚೋಲುಯ 343- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 316863480475- 00070110001192-

257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಎನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಊಚಲಹಳಿಿ
15/2

15/3

95/8

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.14 1.140 599534679192- 846320110000155-

258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಇಡರಹಳಿಿ 65/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.95 0.949 474858923205- 846320110000155-

259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆ ಎನ್ ಬೆೈರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಂಜರೆಡಿಿ, ಜಂಬಿಗೆೋಮರದ್ಹಳಿಿ

126

6

47/4

28/3

28/5

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.30 1.283 706794406899- 846320110000155-

260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ,ಹಂಪಸಂದ್ರ 125/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.86 0.885 622819359977- 846320110000155-

261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ, ಜಂಬಿಗೆೋಮರದ್ಹಳಿಿ 152- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.67 0.693 869528999562- 846320110000155-
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262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಚೌಡಪಪ, 

ಕೆ ಂಡವಾಬನಹಳಿಿ
23- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 976488418571- 070130110000084-

263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಅಶಾತಥನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಆದಿಮ ತಿಯರೆಡಿಿ, 

ಪುಲಸಾನಿಹೆ ಡುಿ
34/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.30 1.280 474468567418- 070130110000084-

264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ ಎನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, 

ಕ್ರಿಗಾನತಮಮನಹಳಿಿ

52/4

48/2

15/1b

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 613612436220- 070130110000084-

265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಅಕಾಕಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿನರಸಂಹಪಪ, 

ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ
117/1

117/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 233346580371- 070130110000084-

266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಜೆಂತಿರ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ, 

ಕಾಡೆೋನಹಳಿಿ ದಿನೆೆ
35/p1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.192 256778207688- NILIN4055

267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಂಜುಂಡಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ

102/2

7/1

38/3

181

193/3

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.90 1.829 984217890122- NILIN4055

268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ, ಅಮಾನಿಬೆೈರಸಾಗರ
241/2

21
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 429011974082- NILIN4055

269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ ಎನ್ ನಾಗರಾಜರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ನಿಲುಗುಂಬ
13/1

17/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 553224591999- NILIN4055

270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ ಎನ್ ಅಶಾತಥನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಿ 

ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಯರಯಹಳಿಿ
55/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 756965869913- NILIN4055

271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ ಆರ್ ಸುರೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಪಿ ಎನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ, 

ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ
3/2

31/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 710110202534- NILIN4055

272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆ ೋಣಪಪ, ಭತತಲಹಳಿಿ 53/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 868162195380- NILIN4055

273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ಕೆ ಅಂಜಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು
277

155/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 560670816872- NILIN4055

274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಪ ಜಪಪ,ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 111- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.917 924592329063- NILIN4055

275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿಕ್ಕಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ, 

ನಿಚಚನಬಂಡಹಳಿಿ

31/6

36/1

31/8

ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 1.40 1.374 547655596749- 070130110000084-

276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ನಿಚಚನಬಂಡಹಳಿಿ

81/1B

86/2

1/1

40/1

40/10

40/13

ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 770691652285- NILIN4055

277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವಾರ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, 

ಬಾರಹಮಣರಹಳಿಿ

40/6

30/1

30/2

ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0 1 1.00 1.010 547980578768- NILIN4055

278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ೋಡುರು ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣಣ, ಅಮಾನಿಬೆೈರಸಾಗರ

71/1

71/3A

71/3B

72/1

72/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.79 0.812 766294908648- NILIN4055

279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಆರ್ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ, ಬೆಣೆಣಪತಿಯ
271/1

271/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 984263800983- 070130110000084-

280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ೈ ಎ ಹರಿೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ಎಲ ಿೋಡು

7/2

14/1

14/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.85 0.875 696203886800- 846320110000155-
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281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ಎ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು

66/2

68/4

68/5

7/1

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.64 0.679 720277590585- 846320110000155-

282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ, ಹಂಪಸಂದ್ರ
205

206/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.38 0.420 243099074946- 846320110000155-

283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಹಂಪಸಂದ್ರ 202- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.23 0.229 976957776669- 846320110000155-

284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಅಚಚಣಣ,ಲಕ್ಷಮಣಪುರ 47/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.50 0.546 484527199841- 846320110000155-

285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಲ್ ಆರ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ, 

ಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ
88- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 1.192 782398734325- 846320110000155-

286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ವಿ ಸ ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಿನೆಸಾಾಮಿನಾಯುಿ, 

ಶಂಗಾನಹಳಿಿ
71/11 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.824 281217904434- 846320110000155-

287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಆದಿನಾರಾಯಣಹಳಿಿ
7/3

17/6

67/3

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 1.920 484794690030- 846320110000155-

288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಪಸಪಲ ೋಡು
1

2/1

54/4

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 329559607820- 846320110000155-

289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು 251- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.98 0.998 209339858222- 846320110000155-

290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಸುಮಿತರ ಕೆ ೋಂ ಬಸವರಾಜು,ಜಂಬಿಗೆೋಮರದ್ಹಳಿಿ 146/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.70 0.731 237421587648- 846320110000155-

291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜೆ ಎಂ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ, 

ಜಂಬಿಗೆೋಮರದ್ಹಳಿಿ

10/1

50

130

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.10 1.100 228044319995- 846320110000155-

292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ುಪಪ,ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 60/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.36 0.400 936403158736- 846320110000155-

293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣ,ಕಾಡೆೋನಹಳಿಿ 

ದಿನೆೆ
35- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.18 1.160 235544564007- 846320110000155-

294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚೌಡಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ
58/2

58/3
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.05 1.054 908395830555- 846320110000155-

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
Power Weeder, 

ಸುರೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ, ಚಿಕ್ಕತಮಮನಹಳಿಿ 31/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 0.32 710110202534- 64119823935-

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
Power Sprayer 

ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ, ಹಳೆೋಗುಡಿಬಂಡೆ
129/2

129/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.06 339128674836- 64141117423-

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 Power Sprayer 

ಆದಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ, 

ಗೆೋರುಮರದ್ಹಳಿಿ
1/5. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.07 205946314031- 10612101004252-

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಯಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕಾಯಯಕ್ರಮ 
 Power Sprayer 4 

Stroke petrol Engine 

ಪಿ ಎನ್ ರಾಮಾಂಜಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋ.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, 

ಪುಲವಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ

4

29/2

29/5

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.20 0.06 561879661727- 64141043232-

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 Power Sprayer 

ಪಾಪಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, ತಟಟಹಳಿಿ 206/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 2.00 0.06 531946281055- 10612100016918-

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 Power Sprayer 

ಗಂಗನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ
39/2

39/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.40 0.06 523124501125- 1929101004198-

RKVY-Mechnastion
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7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 Power Sprayer 

ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೋ.ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ, ಪಸಪಲ ೋಡು
457/1

14/11
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.58 0.06 281559506866- 10612100018330-

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 Power Sprayer 

ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿತಿಮಮಯಯ, ಧ ಮಕ್ುಂಟಹಳಿಿ 54/p5 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಪ.ಜಾ. ತರಕಾರಿ 0 1 1.60 0.06 681022844467- 10612100016068-

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 Power Sprayer 

ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ, ಕಾಟೈಗಾರಹಳಿಿ 28/1. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.90 0.07 408708672141- 1294101001852-

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 Power Sprayer 

ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ, ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ 30/1. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.60 0.06 345201772472- 1950101002379-

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 Power Sprayer 

ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಆದೋಪಪ, ನಿಚಚನಬಂಡಹಳಿಿ
8/6

7/3
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.04 233116041269- 64171276647-

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Sprayer ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಈರಪಪ, ಪ ೋಲಂಪಲಿಿ
70/5

3/5

70/2

ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.80 0.06 463329498575- 1294101010593-

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 

Power Sprayer
ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಕಾಟೈಗಾರಹಳಿಿ 28/2. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.60 0.07 506067468246- 1294101012376-

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  Power Tiller.
ಮುದ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮದ್ುರೆಡಿಿ, 

ಎಂ.ಎಂ ಹಳಿಿ
19/2

19/4
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 0.97 0.85 605188212179- 64172083495-

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  Cultivater
ಪಿ ಆರ್ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲೋ.ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡಿ ,ಿ 

ಸದ್ಾಶವನಹಳಿಿ
19/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0 1 1.90 0.39 297623090011- 64077592252-

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ   boomer ಎನ್  ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ, ನಡುವನಹಳಿಿ 105/4 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0 1 1.40 0.28 853188686699- 10612101002634-

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  power weeder ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದಿರೆಡಿಿ, ಎಲ ಿೋಡು 265/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಾವು 0 1 0.46 0.40 429675662386- 10860100001737-

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
Boomer Sprayer

ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ, ದಿನೆೆಮೆೋಲಿನಹಳಿಿ 64/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0 1 0.78 0.28 259686135466- 25831910002249-

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
Boomer Sprayer

ಸ ಎ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಆದೋಪಪ, ತಿಮೆಮೋನಹಳಿಿ 78/1A ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0 1 0.60 0.28 220008768164- 10825100005011-

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
Boomer Sprayer

ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈಶಾರಪಪ, ಮಲಿೋನಹಳಿಿ 282/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0 1 0.39 0.28 242065632098- 10825100007040-

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 Petrol Engine

ಜಿ ಎಸ್ ಶ್ಾಂತಲ ಬಿನ್ ಜಿ ಎ ಶಂಕ್ರ್ ವಾಪಸಂದ್ರ 107/1b ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ದ ಣೆಣ 

ಮೆಣಸನಕಾಯಿ
0 1 0.51 0.16 622643999112- 125001418569-

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ ಹೆಚ್ ವಿ ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ವಿ ರೆಡಿಿ,ಬೆಣೆಣಪತಿಯ

21

23/3

24/1

25/3

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ ತರಕಾರಿ 1 4.00 933413764227- 04220020000971-

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ ನಾಯಮತ್ ಸಾಬಿ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಸಾಬಿ, ಪುಲವಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 12/4. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಹಸರು ಮನೆ ಬೆಳೆ 
ಅಭಿವೃದಿಿ

0.20 50000.00 425968356044- 64050426056-

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ

ಸ ಎನ್ ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, 

ಪುಲವಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
28/4. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ

ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನ 
ಶೋಟ್ ಹಾಗ  
ಹೆ ಸದ್ಾಗಿ 

ಗಿಡಗಳ್ನುೆ ನಾಟಿ.

0.32 110000 944182088416- 64151648758-

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ

ಸ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ, ಪುಲವಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 28/2. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ

ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನ 
ಶೋಟ್ ಹಾಗ  
ಹೆ ಸದ್ಾಗಿ 

ಗಿಡಗಳ್ನುೆ ನಾಟಿ.

0.2 110000 807540921205- 10612101004207-

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ

ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಈಶಾರಯಯ, ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ 367/4 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ

ಪಾಲಿಹೌಸ್ ನ 
ಶೋಟ್ ಹಾಗ  
ಹೆ ಸದ್ಾಗಿ 

ಗಿಡಗಳ್ನುೆ ನಾಟಿ.

0.2 110000 809868820678- 10825100001700-

RKVY-Water Fond

RKVY-Sheet change and crop 



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

1 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಆದಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ, ಎಂ ಎಂಹಳಿಿ 96/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ
ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ-

3.
0.66 0.101 382326901250- 10825100006688-

2 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ, 

ಗರುಡಾಚಾಲಯಹಳಿಿ
36- ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ

ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ-

3.
0.4 0.101 317768570229- 10612100016662-

3 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಸ ವಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಚಂಡ ರು 23- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ-

3.
0.8 0.101 344105977435- 10612101019351-

4 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಜೆ ಎ ರಮೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ, ಚಂಡ ರು 59- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ-

2.
0.66 0.068 615841674241- 10612101043349-

5 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಬಿ ವಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ, ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ
28/3b

43/1a
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ-

2.
1 0.068 414320966421- 1294101012984-

6 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಬಯಯಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, 

ಎಂ ಎಂ ಹಳಿಿ
26/p10 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ

ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ-

4.
0.8 0.135 365423895975- 10825100008054-

7 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಎಲ ಿೋಡು 325/2 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ
ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ-

3.
0.8 0.101 207366994370- 64136111790-

8 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಪಿ ಆರ್ ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣಚಾರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣಚಾರಿ, 

ಗಿಡಿಪಪನಹಳಿಿ
28/1. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ-

4.
1.2 0.135 373637685252- 10612100013462-

9 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಟಿ ವಿ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ತಿರುಮಣಿ
48/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಟಿ

ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ-

2.
0.8 0.068 736161661479- 1294108013909-

10 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ,ಪುರದ್ಹಳಿಿ
189/1

189/3
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ-

4.
1.5 0.135 278349148909- 10825100003808-

11 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ ೋತಲಪಪ, ದ ಡಿನಂಚೋಲುಯ
186/2

186/1
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ

ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ-

5.
1.2 0.169 644017472953- 10825101024335-

12 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಸದ್ಾಶವನಹಳಿಿ 29/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಟಿ
ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ-

5.
0.4 0.169 220003633169-

1 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ.ರಾಮಪಪ, ಗರುಡಾಚಾಲಯಹಳಿಿ 122- ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ 0.8 0.101 995621547576- 125000957271-

2 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ಬಿ ಜಿ ರಾಜರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಆರ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ, ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ 25/2. ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ 0.75 0.101 854348678246- 1294101015833-

3 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ,ತಿರುಮಣಿ 256/2 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ 0.57 0.068 911228222924- 10825100008385-

4 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ಪಾತಪಾಳ್ಯಂ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಯರಯಲಕೆಕೋನಹಳಿಿ 91/p3 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ 0.4 0.068 700597834469- 1294108017693-

5 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ಅತಾವುಲಾಿ ಬಿನ್ ಪಾಚಾಸಾಬಿ, ಭತತಲಹಳಿಿ 67 ಕ್ಸಬಾ ಮುಸಿಂ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ 0.4 0.068 485696699527- 64039453371-

6 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ಸಂಜಿೋವರಾಯನಹಳಿಿ
16/5

15/2c
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ 0.8 0.135 724679253027- 10612101000706-

7 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ಬಿ ಸ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನೆರಾಯಪಪ, ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ
101/4

101/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಟಿ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ 0.6 0.068 732599425998- 137500101002457-

8 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ, ಕಾಲುವಗಡಿಹಳಿಿ
404

230/2
ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ 0.9 0.034 861236040657- 10825101031681-

9 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ಕೆ ವಿ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ಕೆ ಂಡರೆಡಿಹಳಿಿ
40 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ 0.4 0.068 574375969263- 10612100016184-

10 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ, ಎಂ ಎಂ ಹಳಿಿ 96/1 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ 0.66 0.101 797067800324- 1294101013430-

11 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ಆವುಲಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಆವುಲಪಪ, ಕೆ ಪಪಕಾಟನಹಳಿಿ 75 ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ 1.1 0.068 401946820673- 315600101001519-

12 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ, ಭ ೋಗೆನಹಳಿಿ 168- ಸ ೋಮೆನಹಳಿಿ ಎಸ್.ಸ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ 0.8 0.101 662787769641- 20210100033860-

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

0.00

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಮದಿುರೆಡಿಿ.ಮಂಡಯಂಪಲಿಿ 4,144 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

2.00 2.00 0.40 860164578111 10574100012293

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಲಿಮದ್ುನೆ.ಸ ೋಮನಾಥಪುರ 127/1, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

1.00 1.00 0.20 218987693276 131010026352

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ
ವಿ ಬಯಾಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 
ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ.ದೋವಳ್ವಾರಪಲಿಿ

9/p1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

1.20 1.20 0.24 673595967384 131010119021

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಮದ್ುನೆ.ಸ ೋಮನಾಥಪುರ 128 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

2.00 2.00 0.40 340330785418 64090107236

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ನರೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣರೆಡಿಿ. ದೋವಳ್ವಾರಪಲಿಿ 62 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

1.00 1.00 0.20 257161015294 0925101126268

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮದಿುರೆಡಿಿ.ಮಂಡಯಂಪಲಿಿ 10/1,36 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

2.00 2.00 0.40 842050224434 412097317

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಪಿ.ಸ.ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ.ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ 233 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

2.00 2.00 0.40 293978731411 10574100012771

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋಮತಿ ಸುಜಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಾರೆಡಿಿ.ಗ ಳ್ ರು 396 ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

0.40 0.40 0.08 764659786985 54050338404

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ
ಶರೋ ಚಿನೆಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. 

ಎಮ್.ಚಲ ೋಯಪಲಿಿ
76,159 ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ಟಮೊೋಟ
0.80 0.80 0.16 297756780417 15852610020924

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ಶವಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ.ನಲಿಪರೆಡಿಿಪಲಿಿ 6/3, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

0.80 0.80 0.16 807117768848 925101121283

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ.ಗುಂಡಿಪಲಿಿ 171/3b ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

0.80 0.80 0.16 982706811355 64038382332

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ.ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 157, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

1.00 1.00 0.16 268400477545 64135051161

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ.ರಾಮನೆ ಡಿಂಪಲಿಿ 25, ಗ ಳ್ ರು ಎಸ್.ಸ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

1.00 1.00 0.20 403757772712 10738100006167

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ಗಂಗುಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಕ್ದಿರಪಪ.ಸ ೋಮನಾಥಪುರ 297/2, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

1.00 1.00 0.20 306255900828 131010064158

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ರಾಮೆೋನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಜೆೋನಾಯಕ.ಗ ಳ್ ರು 414 ಗ ಳ್ ರು ಎಸ್.ಸ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

0.80 0.80 0.16 978834847386 64136331283

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜೆೋನಾಯಕ.ಗ ಳ್ ರು 414/p11 ಗ ಳ್ ರು ಎಸ್.ಸ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

0.80 0.80 0.16 411318066438 64116699206

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ
ಶರೋ ಚಿನೆರ್ಂಕ್ಟರೆ ೋಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 

ರಾಮಪಪ.ಬುಟಿಟವಾರಪಲಿಿ
46, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ

ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

0.80 0.80 0.16 794988742034 1950101114314

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ಈಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರೆಡಿಿ.ಮಲಿಸಂದ್ರ 192, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

0.80 0.80 0.16 216518562836 9250101114314

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ
ಶರೋ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. 

ಸ ೋಲಿಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ
18/1, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ಟಮೊೋಟ
0.40 0.40 0.08 946967893480 64205685270

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ
ಶರೋ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. 

ಸ ೋಲಿಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ
56/4, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ಟಮೊೋಟ
0.30 0.30 0.06 632225863594 1950101002609

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ.ಕಾನಗಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ 129/2a, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

0.80 0.80 0.16 946222413029 520101030328302

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ಚಿನಿೆೋರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ.ಬುಟಿಟವಾರಪಲಿಿ
20/10,20/4,20/6

,20/9
ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ಟಮೊೋಟ
0.60 0.60 0.12 912267702139 1950101004014

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ಶವಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ.ಮೆೈನಗಾನಪಲಿಿ 44, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

0.40 0.40 0.08 425527264915 925101112644

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುೆ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ತಾಲ ಿಕ್ು : ಬಾಗೆೋಪಲಿಿ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ
ಶರೋ ಕೆ ಆರ್ ಶವಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ರಾಮಸಾಾಮಿ. 

ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಪಲಿಿ
91, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ಟಮೊೋಟ
0.40 0.40 0.08 794726105861 64210569562

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ವಡಿರ ಉತತನೆ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನೆ.ಲಕ್ಕಸಂದ್ರ 23/p7 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

1.00 1.00 0.20 819762269258 64036544295

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ಎನ್ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ. ಅರಿಗೆೋಪಲಿಿ 27 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

0.60 0.60 0.12 432902521401 10748100015583

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ
ಶರೋ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ 

ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ.ಮ ಗಚಿನೆೆೋಪಲಿಿ
20/5, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ಟಮೊೋಟ
0.40 0.40 0.04 632225863594 1950101002609

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ಭಾಸಕರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರೆಡಿಿ.ಮಾಚನಪಲಿಿ 67 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

1.80 1.80 0.32 942029037706 10574101019810

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ಮಧುಸ ದ್ನರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮದಿುರೆಡಿಿ.ಮಂಡಯಂಪಲಿಿ 4/p13 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

0.70 0.70 0.14 216913228938 6811892100

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ
ಶರೋ ಮುತಿತರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 
ಪಾರೆೋಶಪಪ.ದೋವಳ್ವಾರಪಲಿಿ

62,33 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

1.60 1.60 0.32 287118178156 2112038001

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ
ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ 

ಪದ್ುಗಂಗಪಪ.ನಲಿಪರೆಡಿಿಪಲಿಿ
55 ಗ ಳ್ ರು ಎಸ್.ಟಿ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 

ಟಮೊೋಟ
0.80 0.80 0.16 583621342293 925119000073

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶರೋ ಲಕ್ಷಿೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶವಪಪ.ನಲಿಪರೆಡಿಿಪಲಿಿ 10/1, ಗ ಳ್ ರು ಎಸ್.ಟಿ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

0.40 0.40 0.08 948886280734 925119000539

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ.ಮಾಯಕ್ಪಲಿಿ 52, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

1.00 1.00 0.20 266364571706 1519108012640

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಟಮೊೋಟ ಶವಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ.ಮೆೈನಗಾನಪಲಿಿ 35, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ಟಮೊೋಟ

1.00 1.00 0.13 425527264915 925101112644

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಭಾಸಕರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರೆಡಿಿ.ಮಾಚನಪಲಿಿ 67 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1.00 1.00 0.75 942029037706 10574101019810

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಈಶಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪದ್ು ನಂನಪಪರೆಡಿಿ.ಮಂಡಯಂಪಲಿಿ
13/6,13/7,13/8,

13/10
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1.20 1.20 0.75 948955892680 10574100016205

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಎಮ್.ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 

ಮದಿುರೆಡಿಿ.ಪದ್ ುರು
36/4 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1.00 1.00 0.75 842050224434 6412097317

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಶರೋಮತಿ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ.ಬ ದ್ಲಪಲಿಿ
138/5b ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1.00 1.00 0.75 707053316417 131010114912

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಎಮ್ ಎಸ್ ಸುನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 

ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ.ಮಲಿಸಂದ್ರ ಗಾರಮ,ಚೋಳ್ ರು ಹೆ ೋಬಳಿ
30/1,342/2, 

130/2,
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1.00 1.00 0.75 412093220259 520101030279298

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಶರೋ ಆರ್.ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ (ಶರೋ ಗಂಗ ರೆೈತರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಕ್ರ 

ಸಂಘ )ರಾಗಿಮಾಯಕ್ಲಪಲಿಿ, ಚೋಳ್ ರು

97,32,83,26/1,2

8/1,29,24/2,59/

6

ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

2.00 2.00 4.00 417249059837 10574101097678

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಶರೋ ಮುನಿಸಾಾಮಿ (ಶರೋ ಚೌಡೆೋಶಾರಿ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಕ್ರ ಸಂಘ) 

ಇದಿುಲವಾರಪಲಿಿ ಗಾರಮ ,ಚೋಳ್ ರು ಹೆ ೋಬಳಿ
47,70,21,205/2,

21,21,124/5
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯ 

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ
2.00 2.00 2.69 996461483875 1519101017822

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಶರೋ ಮಾತೃಶರೋ ಸಂಘ" ರಾಮೊೋಜಿಪಲಿಿ ಚೋಳ್ ರು 

ಹೆ ೋಬಳಿ
190,188/2, 39/3 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯ 

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ
2.00 2.00 4.00 470260634449 10574101109399

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಶರೋ ಲಕ್ಷಿಮೋರ್ಂಕ್ಟೋಶಾರಸಾಾಮಿ  ರೆೈತರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಕ್ರ 

ಸಮಘ"ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ ಗಾರಮ
84/1, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯ 

ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ
1.60 1.60 5.15 568146796161 10574101109414

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ಮಾತೃಶರೋ ಸಂಘ" ರಾಮೊೋಜಿಪಲಿಿ ಗಾರಮ,ಚೋಳ್ ರು 190,188/2,39/3 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

2.00 2.00 5.15 928544181796 105741011093999

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಿ.ವಿ.ಶರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ.ಗೆ ಲಿಪಲಿಿ 97/2 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ 0.67 0.67 0.42 234292425390 925101021275

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಜಿ.ಎನ್.ಲಕ್ಷಿಮೋಪತಿನಾಯಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 

ನಾನೆಪಪ.ಗೆ ಲಿಪಲಿಿ
23, ಚೋಳ್ ರು ಎಸ್.ಟಿ 0.80 0.80 0.65 268400477545 64108693076

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಾರೆಡಿಿ. ನಲಿಪರೆಡಿಿಪಲಿಿ 30/4,30/2 ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ 0.47 0.47 0.36 203066448605 64015730592

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಿರೆಡಿಿ.ಯಲಿಂಪಲಿಿ 214/3, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 1.20 1.20 0.36 561811053542 1950101001254

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಂಗಿರೆಡಿಿಬಿನ್ ನರಸಂಹಾರೆಡಿಿ.ರಾಮನೆ ಡಿಂಪಲಿಿ 42/1, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ 1.00 1.00 0.38 677034562513 10738100006645



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಾಮೆೋನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಜೆೋನಾಯಕ.ಗ ಳ್ ರು 414, ಗ ಳ್ ರು ಎಸ್.ಸ 1.00 1.00 0.25 978834847386 64136331283

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಗಂಗುಯಯ.ಪ ೋತೋಪಲಿಿ 55, ಗ ಳ್ ರು ಎಸ್.ಟಿ 1.00 1.00 0.30 583621342293 925119000073

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗೌತಮಿ ಕೆ ೋಂ ಸಹದೋವರೆಡಿಿ.ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ
78,78,75,73,74,

77,
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ 1.00 1.00 0.43 575904440926 10574101085521

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಶಶಶೋಖರರೆಡಿಿ.ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ 113, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ 1.00 1.00 0.21 552758131287 10574101108293

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್  ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗೌತಮಿ ಕೆ ೋಂ ಸಹದೋವರೆಡಿಿ.ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ
78,78,75,73,74,

77,
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ 1.00 1.00 0.11 575904440926 10574101085521

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ರಾಜಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ. ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ 172 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 2.00 2.00 2.00 740775009968 10574100014852

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋ ಪಿ.ಎಸ್.ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ. 

ಇದಿುಲವಾರಪಲಿಿ
111/p2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 3.00 3.00 2.00 654823642680 155010005196

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಬಿ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಯಯನೆ.ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 29/1,29/12,27/1 ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.20 1.20 2.00 273227975327 64055765936

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಎಮ್.ಎಸ್.ಅಮರನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 

ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ.ಮಲಿಸಂದ್ರ
249/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 1.00 2.00 262747308479 170811100000867

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಎನ್.ವಿ ಬಯಯಪಪ ಬಿನ್ ರೆಡಿಿವಾರಿರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ. 

ನಲಿಗುಟಟಲಪಲಿಿ
47/1, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 2.00 2.00 2.00 510878999473 64154415276

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಗಂಗುಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಬಯಾಯರೆಡಿಿ. 

ನಲಿಗುಟಟಲಪಲಿಿ
367/2,47/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.60 1.60 2.00 396019260211 10574100005001

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಗೆ ಲಯ ಗಿಡಿಪಪ.ಮುದ್ುಲಪಲಿಿ 4/2,4/4,22 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.00 1.00 2.00 78895354331 1422500103862300

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕಚಚಪಪ.ಸ ೋಮನಾಥಪುರ 141 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.96 1.96 2.00 382053411219 131010095628

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಬಿ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ.ಕಾರಕ್ ರು 162/5, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1.20 1.20 2.00 357381532400 64056207426

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ಶರೋರಾಮ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ. ಮೊಟಕ್ಪಲಿಿ 40/1,41/1 ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.18 1.18 0.88 746268500247 54048351328

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋಮತಿ ಗೌತಮಿ ಕೆ ೋಂ ಸಹದೋವರೆಡಿಿ. ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ 73,79,78 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.20 1.20 0.88 411373069828 10574101085521

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ. ದ್ುಗಿಿನಾಯಕ್ನಪಲಿಿ 72/p13 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

0.80 0.80 0.88 724734651310 10574101041526

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋಮತಿ ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. ಷೋರ್ 

ಖಾನ್ ಕೆ ೋಟ
2/1, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

0.80 0.80 0.88 612535334037 1519101003880

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರೆಡಿಪಪ. 

ವಂಟಿೋರವಾಂಡಿಪಲಿಿ
32 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 541709054953 10574101094565

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡಪಪ.ನಲಿಸಾನಂಪಲಿಿ 225 ಚೋಳ್ ರು ಎಸ್.ಟಿ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 294421302311 520101030331230

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. 

ದೋವಳ್ವಾರಪಲಿಿ
41 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.20 1.20 0.88 371199075017 358301000005887

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋಮತಿ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಣೆೋಶ್.ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ 42/2,28/3,31/3 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

0.87 0.87 0.88 575534333344 10574100014035

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಈರಮದಿುರೆಡಿಿ. 

ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ
69/7 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

0.80 0.80 0.88 384043086691 10574100011643



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಗಿಡಾಿರೆಡಿಿ.ಗ ಳ್ ರು 273/3 ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.60 1.60 0.88 231280402408 1805608235

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋಮತಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ಉತತಮರೆಡಿಿ.ಷೋರ್ 

ಕಾನ್ ಕೆ ೋಟ
67,28/1,29 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 925397587241 10574100014404

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಚಿನೆರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. 

ಪದ್ುರಾಜುಪಲಿಿ
10 ಚೋಳ್ ರು ಎಸ್.ಟಿ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

0.80 0.80 0.88 646104869058 10574100032145

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ಕೆ ಬಯಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ.ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಂಡ 23/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 929451118325 10574101045833

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ.ಗ ಳ್ ರು 259/10, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 835909528356 10536101050214

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ಸ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ.ಚೋಳ್ ರು 98/10,98/8 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 423259096479 10574100010235

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ.ಜಿಂಕ್ಪಲಿಿ 22, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.40 1.40 0.88 603782477695 10574100010553

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋ ಪಿ.ವಿ.ಸುಧಾಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ. 

ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ
7, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.40 1.40 0.88 788077864795 10574100012371

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋ ಬಯಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 
ಬಯಯರೆಡಿಿ.ಡಬಬರವಾರಪಲಿಿ

39/p4 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.20 1.20 0.88 764042519654 10574100010086

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋಮತಿ ಪಾಪುಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಿಪಪ.ಬೆಲಾಿಲಂಪಲಿಿ 19/p33 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

0.60 0.60 0.88 643434399523 10574100010723

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಿ.ವಿ.ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ. ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ 149,153 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.55 1.55 0.88 885771211368 1422500103888500

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ. 

ಗುಟಿಪಲಿಿ
74/2, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.60 1.60 0.88 894140250721 10574100005001

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಿ.ಎಸ್.ರೆಡಿಪಪ.ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ 336 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

0.80 0.80 0.88 578385343423 155010053211

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋಮತಿ ಗಂಗುಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಶವಾರೆಡಿಿ. 

ನಲಿಗುಟಟಲಪಲಿಿ
47/2,49/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 517632034819 10574100015728

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ. 

ಪದ್ುರಾಜುಪಲಿಿ
76, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

0.80 0.80 0.88 729218919132 131010085299

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಗಿತತ ಸುಬಬರಾಯಪಪ. ರಾಮೊೋಜಿಪಲಿಿ 38 ಚೋಳ್ ರು ಎಸ್.ಟಿ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

0.60 0.60 0.88 764042519654 10574101060656

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನೆಗಂಗುಲಪಪ. 

ಗೆ ೋತ ೋರುಪಲಿಿ
7/4,49 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 663537302195 54041518740



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ಉಗಿಲಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ.ಮಲಿಿಗುಕಯ 1/2,18 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.20 1.20 0.88 831562479152 10748100018388

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ಪಾಪಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ.ಗ ಳ್ ರು 257/3, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 842752653655 64052888703

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶರೋ ಶವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪದ್ುಪಪಯಯ.ಪದ್ುರೆಡಿಿಪಲಿಿ 203, ಚೋಳ್ ರು ಎಸ್.ಸ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.20 1.20 0.88 975907576545 10549101003518

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಶರೋ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ. 

ಇದಿುಲವಾರಪಲಿಿ
37, ಚೋಳ್ ರು ಎಸ್.ಸ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 658761177285 155010043554

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ.ನಕ್ಕಲಪಲಿಿ 270/1, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 720467616587 358301000003591

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಪಿಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ.ಮಲಿೋಪಲಿಿ 104/2, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 777199699567 10549101026856

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ವಿ ರಘುವಿೋರಶಮಯ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ. 

ಕ್ನಂಪಲಿಿ
8/3, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.20 1.20 0.40 929451118325 10748101027369

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಕೆ ಎಸ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬನೆ.ಯಲಿಂಪಲಿಿ 211/2, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

2.00 2.00 0.40 637140729554 1950101004926

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದಿರೆಡಿಿ.ಕೆ ಂಡರೆಡಿಿಪಲಿಿ
95/2,96/10,96/4

b, 
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 482633428330 10536100003147

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಎಮ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಮೊೋಪುರಪಪ. 

ಬುಟಿಟವಾರಪಲಿಿ
41/2, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 447977060024 925101019007

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಚನಾೆರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ನಂಜಿರೆಡಿಿ.ಏಟಿಗಡಿಪಲಿಿ
26/13,11/5,14/2

b
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 401648661871 10536100002533

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ.ಮದ್ುಲಖಾನೆ 25, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 568724629552 1950101001048

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಪ ೋತುಲಪಪ.ಯಲಿಂಪಲಿಿ 14/2, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 571464154682 1950101002681

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. ಮಾಚನಪಲಿಿ 11/1, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 3811902245655 64196281762

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ.ಬೆ ೋಯಿಪಲಿಿ 100/1, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.50 1.50 0.88 763897794607 64095089200

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಜಿ.ವಿ. ನರಸಂಹನಾಯಕ್ರ್ ಬಿನ್ 

ಚಿನೆರ್ಂಕ್ಟಪಪನಾಯಕ್ರ್. ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ
45, ಚೋಳ್ ರು ಎಸ್.ಟಿ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

2.00 2.00 0.88 709839516476 64185586030

106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್ ಪದ್ು ಗಂಗಪಪ.ಕೆ ತ ತರುಪಲಿಿ 308, ಚೋಳ್ ರು ಎಸ್.ಸ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 828092941770 10574100011943



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. ಮಂಡಯಂಪಲಿಿ 5/2, ಚೋಳ್ ರು ಎಸ್.ಸ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 824082765356 10574100011948

108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಗೆ ೋಳೆನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ ಡಿ ಬೆ ೋಜೆೋನಾಯಕ. 

ಮಾಕರೆಡಿಿಪಲಿಿ
35/1, ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್.ಸ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 743810738999 925101020033

109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶವಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ. ನಲಿಸಾನಂಪಲಿಿ 1/1,6/1,9/1 ಚೋಳ್ ರು ಎಸ್.ಟಿ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 807117768848 925101121283

110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಪದ್ುಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ. ಬೆ ಮಮಯಯಗಾರಿಪಲಿಿ 53/6,53/11 ತಿಮಮಂಪಲಿಿ ಎಸ್.ಟಿ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 344689744294 64030889712

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಚಿನೆಬಯಯಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ.ತಿಮಮಂಪಲಿಿ 53/2. ತಿಮಮಂಪಲಿಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 461165114180 54048349411

112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ. ನಲಿಪರೆಡಿಿಪಲಿಿ 85, ತಿಮಮಂಪಲಿಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 938659279291 925101126464

113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಪದ್ುರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ.ಕ್ನಂಪಲಿಿ 12, ತಿಮಮಂಪಲಿಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 709839516476 10536101023600

114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಟಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಸಾನಿ ತಿಪಪನೆ. 

ನಲಿಗುಟಟಲಪಲಿಿ
41,133 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 422892531955 155010049959

115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಸತಿೋಶ ಬಿನ್ ಮದಿುರೆಡಿಿ. ನಲಿಗುಟಟಲಪಲಿಿ 42, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 599490088341 10574101085105

116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಬಯಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ.ಮದ್ುಕ್ವಾರಪಲಿಿ 184, ತಿಮಮಂಪಲಿಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 261115608188 64077488220

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನೆ. ಸ ೋಮನಾಥಪುರ 205, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 416992780731 2113094884

118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಗಾಯಿತಿರ ಕೆ ೋಂ ಶರನಿವಾಸ.ಬಿ ಕೆ.ಯರಯಗುಡಿ 77, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

2.00 2.00 0.88 84338817382 437101122088

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಈಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಮ ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ.ಮಲಿಸಂದ್ರ 192, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 743810738999 925108022164

120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ವಿ ರಾಮರೆಡಿಿ.ಲಗುಮದುೋಪಲಿಿ 21/2, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.46 1.46 0.88 422841647190 1950101002413

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಬಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡಪಪ.ಬುಟಿಟವಾರಪಲಿಿ 21/2, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 283742883719 15852610011980

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ನಂಜಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಪಪನೆ.ಮೆೋರುವಪಲಿಿ 212, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 773806284749 10748100011347

123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಪುಲಗಂಟಿಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಪುಲಗಂಟಿ 

ಮುತತಪಪ.ರಾಮಾನುಪಡಿ
87/p5, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 700218535027 1519108013033



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 
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ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟರಾಮರೆಡಿಿ. 

ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಕೆ ೋಟ
47/2, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 896181920770 1519101005884

125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ. ನಲಿಪರೆಡಿಿಪಲಿಿ 16, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 449720099016 1950101002347

126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಬಾಸಕರ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ.ಮದ್ುಕ್ವಾರಪಲಿಿ 102/1, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 461165114180 64121620782

127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಬಯಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ.ಮುದ್ುಲಪಲಿಿ 67,78/30, 78/33 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 900317352158 54048349670

128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ.ಮದ್ುಕ್ವಾರಪಲಿಿ 81/1, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.40 280911315563 925101114880

129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ
ಎಮ್ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ನಿೋತಿ 

ಮಾರಪಪ.ನಕ್ಕಲಪಲಿಿ
269, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 794870924092 131010023390

130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯಿತತರ ನಿವಯಃಹಣೆ ಆರ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ವಿ ರಾಮರೆಡಿಿ.ಪದ್ುತುಂಕೆೋಪಲಿಿ 75/5,78 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.88 929451118325 10536100001278

131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ. ನಲಿಸಾನಂಪಲಿಿ 28/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 2.00 2.00 0.32 863771332635 1519108014131

132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಸ್.ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದೋವರಬಯಯಪಪ. 

ಸ ೋಮನಾಥಪುರ
211, 219/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 374287902593 131010025225

133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ.ಮಾಚನಪಲಿಿ 168/9 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 2.00 2.00 0.32 798962813297 10574100014639

134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸ.ಆರ್.ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿನೆರಾಮರೆಡಿಿ. ಷೋರ್ ಖಾನ್ 

ಕೆ ೋಟ
29,30, 28 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 0.60 0.60 0.10 707334592369 10574100010347

135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಡಿಪಿ ಕ್ರಿಯಪಪ.ಮಾಚನಪಲಿಿ 136/1, 2/5 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 259412918703 8013156080

136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮದಿುರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಉರುಫ್ ಮುದ್ುಲಪಲಿಿ 

ನಾರಾಯಣಪಪ.ಕ್ುಂಟಿಪಲಿಿ
16 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 410536297915 107481010110013

137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆ ೋಣಪಪ. ಯಲಿಂಪಲಿಿ 215/4a/p1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Mulching 0.80 0.80 0.13 965148231530 10536101013436

138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ ಸುಬಬಯಯ.ಕ್ುಂಟಿಪಲಿಿ 12/1., ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 987977023356 4441101000678

139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ.ಕ್ುಂಟಿಪಲಿಿ 24,11 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ Mulching 0.80 0.80 0.13 912390339801 10748100015910

140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎ.ಗೆ ೋಪಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಆವುಲಪಪ. 

ಶರೋನಿವಾಸಪುರ
18/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Mulching 0.80 0.80 0.13 944725773700

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ.ವಿ.ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. ಪ ಲಕ್ುಂಟಿಪಲಿಿ 61/3 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 936017444413 10748100002078

142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ.ಸ.ಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಪಿ.ಸ.ಚೌಡರೆಡಿಿ. ಪ ಲಕ್ುಂಟಿಪಲಿಿ

8/7,6/12,8/8,11

/3,11
ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ Mulching 0.80 0.80 0.13 505419892833 10748101032626

143 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಾಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಚೌಡಪಪ.ಮಿಟಟೋಮರಿ 237 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ Mulching 0.80 0.80 0.13 341322182311 10748101059137

144 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮುತತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಮುನೆಪಪ.ಮಿಟಟೋಮರಿ 241 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ Mulching 0.80 0.80 0.13 755229803928 10748100018921

145 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾಗರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಂಗಪಪ. ಸ ೋಲಿಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ 56/6 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ Mulching 0.80 0.80 0.13 255546952564 358301000002501
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146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋಮತಿ ಗೌತಮಿ ಕೆ ೋಂ ಸಹದೋವರೆಡಿಿ. ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ 74,73,77,78 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.19 575904440926 10574101085521

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋಮತಿ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಶಶೋಖರರೆಡಿಿ. 

ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ
113, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 552758131287 10574101108293

148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾರಪರೆಡಿಿ.ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ 4, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 986174934262 10574100012195

149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಕೆ ಸಹದೋವರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಂಡಾರೆಡಿಿ. 

ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ
72/2,72/4,72/7,

72/8
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 897982935029 1057410014577

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಶಶಶೋಖರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡಾರೆಡಿಿ.ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ 1/1,2/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 462663920642 10574101019193

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಮರನಾಥ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ. 

ಮಲಿಸಂದ್ರ
104/1,116/28,1

16/7, 257/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Mulching 2.00 2.00 0.32 262747308479 916010055534511

152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಸುನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಶಂಕ್ರೆಡಿಿ.ಮಲಿಸಂದ್ರ

193/1,342/2,19

0/2,
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Mulching 1.40 1.40 0.28 412093220259 0925101113943

153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋಮತಿ ಈಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಶಂಕ್ರೆಡಿಿ.ಮಲಿಸಂದ್ರ

252/14,194/2,1

94/3,
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 0925108022164

154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಶವಪಪ ಬಿನ್ ಬಯಯಪಪ.ಮುದ್ುಲಪಲಿಿ 100/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Mulching 0.80 0.80 0.13 256989681645 10536101042094

155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋಮತಿ ಅಶಾನಿ ಕೆ ೋಂ ರವಿಕಾಂತ.ದ್ಾಸಯಯಗಾರಿಪಲಿಿ 30/1, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Mulching 0.40 0.40 0.06 891561321774 20489731739

156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ. 

ನಲಿಪರೆಡಿಿಪಲಿಿ
16, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.60 1.60 0.13 935090264036 1950101002347

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಈಶಾರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಯಯಪಪ.ಮಾಕರೆಡಿಿಪಲಿಿ 66/4, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Mulching 0.50 0.50 0.08 770019166090 925101114562

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋಮತಿ ನಾಗಲಕ್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ೋಟರೆಡಿಿ. 

ರಾಮನೆ ಡಿಂಪಲಿಿ
45/1, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 690955494316 10738100301502

159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ. ರಾಮನೆ ಡಿಂಪಲಿಿ 42/1, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 677034562513 10738100002852

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಸ.ಎನ್.ಗೆ ೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಾರೆಡಿಿ. 

ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿಕೆ ೋಟ
9/2, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 882830468159 10738100002852

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಸುಬರಮಣಯಂ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಯರಯಪಪ. 

ಜಿಗಿನಿವಾಂಡಿಪಲಿಿ
156/p3 ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 659999009962 10536101050905

162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಚಿಕ್ಕ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ. 

ಐವಾರಪಲಿಿ
386, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 337225440946 64008909318

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ನರಸಂಹಾರೆಡಿಿ. 

ಮುದ್ುಲಪಲಿಿ
45/1, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 677034562513 10736101050905

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಸ.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋತಿ ಯರಯಪಪ. 

ಸ ೋಮನಾಥಪುರ
281/p1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 940847444206 925101015574

165 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮನೆ.ಮಂಡಯಂಪಲಿಿ 4/p8 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 2.00 2.00 0.32 470352002480 10574101060063

166 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ.ಸುಜಾಾನಂಪಲಿಿ 102/p23 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ Mulching 0.50 0.50 0.08 246381613145 10548101040096

167 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಿರೆಡಿಿ.ಯರಯಗುಡಿ 32/1, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ Mulching 2.00 2.00 0.32 720677780396 64070219604

168 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. 

ಮಾಮಿಡಿಕಾಯಲಪಲಿಿ
64,63 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ Mulching 2.00 2.00 0.32 381621300640 1519101005724

169 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋ ಎಮ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ನೆೋತಿಮಾರಪಪ. 

ನಕ್ಕಲಪಲಿಿ
268/6 ,269/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ Mulching 2.00 2.00 0.32 794870924092 131010023390

170 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಮರನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 

ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ.ಮಲಿಸಂದ್ರ
104/1,116/28,1

16/7, 257/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Mulching 2.00 2.00 0.32 983025439569 916010055534511



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

171 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಮ್.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 

ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ.ಮಲಿಸಂದ್ರ
193/1,342/2,19

0/2, 194/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Mulching 2.00 2.00 0.28 216518562836 925101113943

172 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಈಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ.ಮಲಿಸಂದ್ರ 252/4, 134/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Mulching 1.00 1.00 0.16 837648547226 925108022164

173 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶವಪಪ ಬಿನ್ ಬಯಯಪಪ.ಮುದ್ುಲಪಲಿಿ 100/1, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Mulching 0.80 0.80 0.13 583621342293 10536101042094

174 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ.ಪ ೋತೋಪಲಿಿ 55,56 ಗ ಳ್ ರು ಕ್ಸಬಾ Mulching 1.15 1.15 0.18 773783831070 925119000073

175 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
Pree cooling unit 

(mpm)

ಶರೋಮತಿ ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಜೆರಾಮಪಪ. 

ನಿೋರಗಂಟಿಪಲಿಿ
462, ಕ್ಸಬಾ ಕ್ಸಬಾ

Pree 

cooling 

unit (mpm)

1.40 1.40 10.00 415443588206 195089100004

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬನೆ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ.ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 319/ಪಿ21.45/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 796561857631 6219286823

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್  ನಲಿ ಗಂಗಪಪಲಕ್ಕಸಂದ್ರ 42 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.344 807235689478 6219286823

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರವಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನೆರಾಯಪಪ                 ಬೆೈರೆ 

ಗೆ ಲಿಪಲಿಿ
50/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 205121473081 6219286823

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ,ಟಿ.ಕೆ. ಬಿನ್  ನಾಗಪಪ ತ ೋಳ್ಿಪಲಿಿ 91/ಪಿ15 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 537681961210 6219286823

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಆದಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ 

ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣಪಪದ್ುಗಿಿನಾಯಕನಪಲಿಿ
51/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 780592488871 6219286823

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿನೆ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಯಪಪ 

ಎಂ.ಚಲ ೋಯಪಲಿಿ
76 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 297756780417 15852610020924

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆಪಪ ಬಿನ್  ಚಿನಾೆಯಪಪ ಎಂ.ಚಲ ೋಯಪಲಿಿ 60/4 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.445 416980989690 916020048850847

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ದೋವರಾಜಪಲಿಿ 65 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.606 555267506605 916020048850847

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗುಲಪಪ  ಬಿನ್  ಯರಯಪಪ ಅಬಕ್ವಾರಪಲಿಿ 18/10 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.604 640717956803 916020048850847

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್  ಗಂಗುಲಪಪ ಹೆ ಸಹುಡಯ 222/ಪಿ3 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.797 608648450148 916020048850847

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್  ಕ್ೃಷಣಪಪ ದ್ುಗಿಿನಾಯಕನಪಲಿಿ 72/ಪಿ28 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 582939958478 916020048850847

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಚಿನೆೆೋಪಲಿಿ 85/4 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.866 380697166863 916020048850847

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಆದಿಗಾನಪಲಿಿ 44/4,48/ಪಿ4 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 546180777398 916020048850847

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ರಾಮಯಯ ಪರಗೆ ೋಡು 98 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.959 496188783621 846320110000155

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಂದ್ರ,ವಿ.ಕೆ. ಬಿನ್  ಕ್ೃಷಣಪಪ ಪರಗೆ ೋಡು
191/2,192,194,

235,159/1,193/

1,193/2

ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 964759174245 846320110000155

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 

ಟಂಕಾಯಿಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ
4/8.16/2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.546 954288061556 846320110000155

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಚಲಪತಿ ಗುಳ್ ರು 192/1 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.731 675174602501 846320110000155

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆರಂಗಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಪಪ ಪಸಲಪತಿಯ 75/7 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.730 295841945680 846320110000155

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಬಿನ್  ಗುರಯಪಪ ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಕೆ ೋಟ 3 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 989241223864 846320110000155

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮನೆ ಬಿನ್  ಕ್ಡಲ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಯಪಪ ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಕೆ ೋಟ 111/1,110/1,110/3 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 328130232904 846320110000155

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಚೌಡಪಪ  ರಾಚವಾರಪಲಿಿ 46,46/ಪಿ4 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 131010106140 131010106140

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ದಿರಪಪ  ಪುಲಿಗಲುಿ 57 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.948 953964060037 916020048850847

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕಕರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬದುೋನಾಯಕ ಮಲಿೋಪಲಿಿ 27/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.707 320678514775 916020048850847

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್  ಯಾಮಾನಾರೆಪಪ  ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 159/ಪಿ23 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.725 400228192834 916020048850847

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಡಮಲಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಬಾಗಾದಪಪ ತಿಮಮಂಪಲಿಿ 201/1,201/2 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.731 494634386557 916020048850847

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿೋರೆೋನಾಯಕ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕನರೆೋಸಾಯಕ  ಉಗಾರಣಂಪಲಿಿ 36 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 343548567261 916020048850847

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್  ಮುನೆೋನಾಯಕ,ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 257/1 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.976 802715993389 916020048850847

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ  ನರಸಾಪುರ 46/ಪಿ12 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.190 829289302874 00003555033421

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿನೆನರಸಪಪ ಬಿನ್  ಯನುಮಲ 
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪಚಿಂತಮಾಕ್ಲದಿನೆೆ

31 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.100 303656209355 00003555033421



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾವನೆ  ಮಾಗಾಯನುಕ್ುಂಟ 225/1 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.730 203894122887 00003555033421

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮೆೋನಾಯಕ  ಗುಳ್ ರು 414 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 340185735568 00003555033421

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಪಪನೆ ರಾಮನೆ ಡಿಂಪಲಿಿ 47/2 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.100 432632012048 00003555033421

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ು ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಯಲಿಪಪ ನಾರೆೋಪಲಿಿ 67 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.596 307061987192 916020048850847

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್  ಬಿಕೆನಾಯಕ  ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 135/5 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.147 835078006468 916020048850847

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಅರ್.ವಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ  

ಡಬಬರವಾರಪಲಿಿ
26/2 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 721297324687 916020048850847

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ತತ ಲಕ್ಷಮಣಣ  ಪದ್ ುರು 20 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 865967289469 916020048850847

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ವಂಟಿೋರವಾಂಡಿಪಲಿಿ 27/2,37/3 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.858 851144639127 30977544844

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮಾದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ  ವಂಟಿೋರವಾಂಡಿಪಲಿಿ 37/5 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.686 561305761521 30977544844

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೆೋನಾಯಕ ಬಿನ್  ರಾಜೆೋನಾಯಕ  ಗುಳ್ ರು 414 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.910 575407308007 30977544844

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ ಹೆ ಸಹುಡಯ 253/2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.576 749827347767 30977544844

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗುಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ  ಸ ೋಮನಾಥಪುರ 297/2.315 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 306255900828 00003555033421

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಡಿ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಸ ೋಮನಾಥಪುರ 232/3 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 953831771819 62192868623

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಗಂಗುಲಪಪ  ದೋವರಾಜಪಲಿಿ 48/2,96/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.150 349806433091 62192868623

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಂದ್ರಶೋಖರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ  

ದಿಗವಗೆ ಲಿಪಲಿಿ
68 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.056 927439801062 62192868623

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್  ನಾಗಪಪ ಬಿಳ್ ಿರು 134/1,134/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.150 889087622789 62192868623

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯರಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಸಂಗಪಪಗಾರಿಪಲಿಿ 26/5,54/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 850813103021 62192868623

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ಬಿನ ಬಾಗಾದಪಪ  ಗುಂಡಂವಾರಪಲಿಿ 50 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.42 1.42 1.152 976576910054 62192868623

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಪಲಿಿ ಪಾಪನೆ ಕಾಂಸಾನಪಲಿಿ 62,104 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.150 808715724587 62192868623

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬಯಯಪಪ ಪಾತಕೆ ೋಟ 135/5,134/ಪಿ1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.190 469101911480 62192868623

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ  ರೆೋಚನಾಯಕನಪಲಿಿ 39/3 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.340 602954691733 62192868623

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶವರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಉಗಾರಣಂಪಲಿಿ 34/1,45/3,46/3 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.190 572274078948 62192868623

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್  ಸೋತನೆ  ಪಾತಪಾಳ್ಯ
209,224/1,224/

3,333/1
ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 300996387764 62192868623

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರಪಪರೆಡಿಿ,ಜೆ.ಅರ್.  ಬಿನ್  ರಾಮಪಪ ಕೆ ಳ್ಿವಾರಪಲಿಿ 4,5,65 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 470283983625 62192868623

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ೋನಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ  ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 345/1,198/3 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 460349098220 62192868623

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ ಬೆ ೋಮಮರೆಡಿಿ ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 143/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 583556102902 62192868623

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ.ಎಂ.ರಾಮಾಂಜಿನೆೋಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಮಾರಪಪ 

ನಿಮಮಕಾಯಲಪಲಿಿ
63 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 560710789975 62192868623

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಯಪಪ  ಎಂ.ಚಲ ೋಯಪಲಿಿ 54 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.820 750596785281 30977544844

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಮಂಜುಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಯಯಪಪ ಜಿ.ಚಲ ೋಯಪಲಿಿ 80/15 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.375 611284226844 30977544844

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಮೊಟಕ್ಪಲಿಿ 159 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.546 516646859911 30977544844

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ಗಂಗಪಪ  ಮೊಟಕ್ಪಲಿಿ 56/1,158 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.816 955103672115 30977544844

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಪಪ  ಮೊಟಕ್ಪಲಿಿ
9,28/2,32,23/1,

151
ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.546 516673695836 30977544844

62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸ ಯಯನಾರಾಯಣ .ಎಂ.ಎಂ. ಬಿನ್  ಮದಿಗಿರಿಯಪಪ  

ಕೆ ಕ್ುಕಲವಾರಪಲಿಿ
28 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 892073997993 30977544844

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ಯಾಮನೆ  ಎಂ.ಚಲ ೋಯಪಲಿಿ 46 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.730 340761723474 30977544844

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ಚೌಡಪಪ ಬೆಲಾಿಲಂಪಲಿಿ 17/1,21 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.585 689951742693 916020048850847



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ.ಪಿ.ಬಯಯಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಇ.ಪರಮೆೋಶಾರರೆಡಿಿ 

ರಾಮಾನುಪುಡಿ
41/5,41/6 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.666 360560571581 916020048850847

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮರೆಡಿಿ.ಜಿ,ರ್ೈ ಬಿನ್  ಯರಯಪಪರೆಡಿಿ  ಗುಂಡಿಪಲಿಿ 33/ಪಿ11 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.344 604934026541 916020048850847

67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಯಾರೆಡಿಿ ಕೆ.ಎಸ್  ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ ಗುಂಡಿಪಲಿಿ 23/2,20/3 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 732823282333 916020048850847

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಯನೆ ಬಿನ ಗೆಜಜಲಪಪ  ಡಬಬರವಾರಪಲಿಿ 42 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.60 1.60 1.728 426574658827 916020048850847

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶವಾರೆಡಿಿ ,ಬಿ.ಅರ್  ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ 37/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 463383944876 916020048850847

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಚೋಳ್ ರು 77,81 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 836484048577 916020048850847

71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ  ಪುಟಟಪತಿಯ 242 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 223006808508 916020048850847

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ,ಬಿ ಬಿನ್  ಬೆೈಯನೆ  ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ
121/2,135/8,19

0/4,191,192/1
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.60 1.60 1.536 542236283295 916020048850847

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾವನೆ  ಪಸಲಪತಿಯ 75/ಪಿ1 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.735 781344755347 846320110000155

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣಣ ಬಿನ್  ಈರಪಪ  ಗುಳ್ ರು 461 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.720 334177683425 846320110000155

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪನೆ ಬಿನ್  ತಿಮಮನೆ  ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 93/ಎ2 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.453 886782933052 846320110000155

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರನಾಯಕ  ಬಿನ್  ಮಂಗೆೋನಾಯಕ  ಬತತಲವಾರಪಲಿಿ 68 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.440 205343033341 362320012310

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಪದ್ುನೆ  ಬೆಲಾಿಲಂಪಲಿಿ 20/ಪಿ7 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 343447045915 38876943968

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನೆ ಬಿನ್  ಲೋಟ್  ತ ೋಟ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ  

ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ
31 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 615756847975 30977544844

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಾಮಲೋನಾಯಕ  ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಂಡ 114/1,159/3 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.536 494617510158 7677000600014500

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ವಿ.ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ನಾರೆೋಪಲಿಿ 50,36/2,35/2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.406 307061987192 925101011883

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಕೆ.ಎನ್.  ಬಿನ್  ನಾಗಪಪ  ಮದ್ುಲಖಾನೆ
35/2,35/5ಬಿ,35/

5ಡಿ,35/5ಇ
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 0.999 415105023501 64036863471

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ತತ ಚಿನೆಪಪ ಬಿನ್  ಗಂಗಪಪ  ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಕೆ ೋಟ 4/ಪಿ2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.60 1.60 1.010 295930836563 846320110000155

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ು ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ  ನಲಿಪಪರೆಡಿಿಪಲಿಿ 164/1ಎ ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.100 516066560542 846320110000155

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ಬಿನ್  ಚಿನೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ರಾಮೊೋಜಿಪಲಿಿ 38/ಪಿ6 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.000 509314387813 846320110000155

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್  ಚಿನಾೆಯಪಪ  ಮೊಟಕ್ಪಲಿಿ 73/ಪಿ1 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.190 895194560180 846320110000155

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಪದ್ುಪಲಿಿ 227/2 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.820 232552120461 846320110000155

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಂಹಪಪ  ದ್ುಗಿಿನಾಯಕನಪಲಿಿ 1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 1.056 288083278046 520101030329732

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಣಮಮ  ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ವಯಂಗಯಗಾರಿಪಲಿಿ 69,69 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.344 589564473118 62192868623

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮೆೋನಾಯಕ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕ ಸ ೋಮೆೋನಾಯಕ  ಬಿಳ್ ಿರು
24/3,91/2,63/ಪಿ

1
ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.530 619254990997 62192868623

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ದ್ಾಸನೆ  ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 102/ಪಿ1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.340 427266152187 62192868623

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್  ಚಿನಾೆಯಪಪ  ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 159/ಪಿ17,160 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.025 271769620781 916020048850847

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣನಾಯಕ ಬಿನ್  ರಾಮೆೋನಾಯಕ  ಬ ರಗಮಡಗು 75/ಪಿ1,161,163 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.546 677401126820 916020048850847

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣನಾಯಕ ಬಿನ್  ಸಂದೋನಾಯಕ ಪನುಮಲ
54/2,98/16,113/

1
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.777 430903057768 916020048850847

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್  ಲಕ್ಷ್ಮೋನಾಯಕ  ಪನುಮಲ 118/11 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.560 509197164104 916020048850847

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣನಾಯಕ  ಪನುಮಲ 75,161 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 217276562034 916020048850847

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಬುಟಟಪಪ  ತುಮೆಮೋಪಲಿಿ 17/3,70 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.907 435956348873 916020048850847
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ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಬಾವನೆ ಗುಟಟಪಾಳ್ಯ 147 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.515 723690611368 916020048850847

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ತುಮೆಮೋಪಲಿಿ 43 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.208 422618563119 916020048850847

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್  ಯಲಿಪಪ  ಗುಟಟಪಾಳ್ಯ 136/2 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 934121248852 916020048850847

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗುಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗುಲಮಮ  ಚಂಚುರಾಯಮಪಲಿಿ 107/ಪಿ3 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.789 907700136388 916020048850847

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ  ಮಲಕ್ಚರುವುಪಲಿಿ 35 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.690 782348457381 916020048850847

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕ್ರೆಂಟ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ  

ಪುಟಟಪತಿಯ
199/ಪಿ12 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.690 308889522130 916020048850847

103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರ್.ಆನಂದ್ ಬಿನ್  ರಂಗಪಪ  ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 51 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.965 940915571393 916020048850847

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಅಂಜಿನಪಪ  ಘಂಟಂವಾರಪಲಿಿ 3/3,5/2,4/1, ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.774 793558771294 916020048850847

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕಕರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣೋನಾಯಕ  ಪನುಮಲ 49/ಪಿ1 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.736 543936835526 916020048850847

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ  ಪಿಚಚಲವಾರಪಲಿಿ 12/2. ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.965 395241604461 916020048850847

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಾಮವತಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ  ಬೆಸತಲಪಲಿಿ 46,45/2,47/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 643434399523 4101019893

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ  ಸಡಿವಾರಪಲಿಿ 2/1,20/ಪಿ2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.800 206069633117 31690500073

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿೋರೆೋನಾಯಕ ಬಿನ್  ಲಕ್ಷ್ಮೋನಾಯಕ   ಗುಳ್ ರು 691 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.992 302966198403 31690500073

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಾಮವತಿ.ವಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್    ಚೋಳ್ ರು 46,45/2,47/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 617729154104 4101019893

111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಯಯ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 319/ಪಿ14 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 786363728558 62192868623

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕಕರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ೋಮೆಿೋನಾಯಕ   ಪನುಮಲ 153 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 0.990 470283983625 916020048850847

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನೆ ಮಲಿಸಂದ್ರ 23/3,61/2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.490 460349098220 30977544844

114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟನರಸಪಪ 165/1 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.530 583556102902 30977544844

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಪಪ ಬಾಗೆೋಪಲಿಿ 371/1 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.080 560710789975 30977544844

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಬುಡಿನೆ  ಕೆ ಂಡಿರೆಡಿಿಪಲಿಿ
123/3,123/9,79/

2
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.640 750596785281 30977544844

117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ  ಕೆ ಂಡಿರೆಡಿಿಪಲಿಿ 272 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.085 611284226844 30977544844

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ವಿಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 

ಯಾಲಕಕವಾರಿದಿನೆೆ
4 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 0.535 216684694651 30977544844

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಂಹಪಪ  ಕೆ ಂಡಿರೆಡಿಿಪಲಿಿ
21/2,106/3ಬಿ,31

2,53/2
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.80 1.80 1.738 334028372312 30977544844

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್  ಈರಪಪ  ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ 35/11ಬಿ ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 897882935029 846320110000155

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್  ಗಂಗುಲಪಪ  ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ 35/4ಬಿ ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 677963961332 846320110000155

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನಾೆಯಪಪ ಬಿನ್  ಪದ್ುನಾರಾಯಣ  ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ 51 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 251878006095 846320110000155

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿಕ್ಕನಂಜುಂಡಪಪ ,ರ್ೈ, ಬಿನ್  ಯಲಿಪಪ  

ಪದ್ುತುಂಕೆಪಲಿಿ
73/ಪಿ3,79/5,79/

6,127/2
ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 818496688346 .000035550334210.

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಲೋಟ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ  

ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಕೆ ೋಟ
166 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.150 571429340422 .000035550334210.

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ರಮೆೋಶ್  ಮುಸಿಗಾನಪಲಿಿ 53/2 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.606 508587640093 .000035550334210.

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ್  ,ವಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ  ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಕೆ ೋಟ
115/3,115/4,53/

1
ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.240 721103689766 .000035550334210.

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪದ್ು ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 

ರೆೋಚನಾಯಕನಪಲಿಿ
77,78 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 341424877451 .000035550334210.

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ಪಿ.ಗಂಗಪಪ  ಪದ್ುಪಲಿಿ 178/2,268 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.707 639655123252 .000035550334210.

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಆದಿಮ ತಿಯ ಪಿಚಚಲವಾರಪಲಿಿ 20 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.546 251336412690 .000035550334210.

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ  ಕೆ ಟಟಂಪಲಿಿ 144/2,143/ಪಿ1 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.707 296409065213 .000035550334210.

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್.ಬಿ.ಕೆ ೋಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಎನ್.ಬಿ.ಬಯಯಪಪ  

ನಲಿಸಾನಂಪಲಿಿ
75/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 666196324589 .000035550334210.



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಪ ಬಿನ್  ಗೆ ೋಪನೆ  ಪರಗೆ ೋಡು 62/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.917 998271338524 .000035550334210.

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್  ಮಾರಪಪ  ರಾಮಾನುಪುಡಿ 26,86 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.707 897668890021 .000035550334210.

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟನರಸರೆಡಿಿ  ಪಿಚಚಲವಾರಪಲಿಿ 40,67,76 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.90 1.90 1.920 600405527882 .000035550334210.

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ  ಬಿನ್  ಆದಿರೆಡಿಿ  ಪಾತಬಾಗೆೋಪಲಿಿ 44/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.980 670843029355 .000035550334210.

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್  ಟಿ.ರಾಮಪಪ  ರೆೋಚನಾಯಕನಪಲಿಿ 17/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.450 680174483148 .000035550334210.

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ ಚಿನೆಬಯಯರೆಡಿಿ ಮಾಚನಪಲಿಿ 177,176/ಪಿ88 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.248 370046451659 .000035550334210.

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ  ದ್ುಗಿಿನಾಯಕನಪಲಿಿ 74 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 534276923210 .000035550334210.

139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮಪತಿಬಿನ್  ರಾಮಯಯ  ಬೆೈರೆ ಗೆ ಲಿಪಲಿಿ 47/ಪಿ4 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 942610573464 .000035550334210.

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ೈ.ಬಿ.ಬಯಯಪಪ ಬಿನ್  ಯರಬಯಯಪಪ 

ಚಂಚುರಾಯನಪಲಿಿ
95/1 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.374 466215784455 35519327361

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್  ಪ ಲನಾಗಪಪ  ಮಾಗಾಯನುಕ್ುಂಟ
183,184/8,210,

182/1
ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.556 528969132878 35519327362

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಂಹಪಪ  ದಿಗವಬಂಡಿಕೆರೆ 4/1. ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.330 730236751088 35519327363

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣಪಪ ಮಲಿೋಪಲಿಿ
191/5,12,13,14,

30,34/1
ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 369862658445 7677000600014501..

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಸನಾ ಬಿನ್  ಹುಸೋನ್  ಸಾಬ್   ಪುಲಿಗಲುಿ 10 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 292184722027 7677000600014501..

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಯಯಪಪ ಕೆ.ವಿ.ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನೆ   

ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಕೆ ೋಟ
161 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 528280596833 7677000600014501..

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಲೋಟ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ರಾಮಾನುಪುಡಿ 45 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 887713256547 7677000600014501..

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಸೋನಾ ಸಾಬ್  ಬಿನ್  ದ್ಸುತಸಾಬ್   ಮುಕ್ಕವಾರಪಲಿಿ 27/ಪಿ ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 666691852772 7677000600014501..

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಪಿ.ವಿ. ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ  ಕೆ ೋಂಡೆ ೋರಪಲಿಿ 52 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.720 416745782399 7677000600014501..

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್  ಕ್ದಿರಪಪ  ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ 171 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.150 879884752020 362320012310

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಸತನರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ  ಚಾಕ್ರ್ೋಲು
250/2,302/2,30

2/5,447/1,
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.470 901130583636 362320012310

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗುಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ  ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲಿಿ 64 ಬಾಿಕ ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 732770965111 362320012310

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್  ಲಕ್ಷಮಣಣ ಪರಗೆ ೋಡು
153,222/2,154/

3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 434607631278 362320012310

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿ.ಕೆ. ಬಿನ್  ಕ್ದಿರಪಪ  ಪಾಳ್ಯಕೆರೆ 171 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 526481403562 362320012310

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸ,ಎ ಬಿನ್  ಆವುಲಪಪ ಜಿಲಾಜಲುಯ 47/5,47/6 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 526199879743 362320012310

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮಿೋಳ್ ಕೆ ೋಂ ಅಂಜಿನಪಪ  ಜಿಲಾಜಲುಯ 64/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.100 672597723837 362320012310

156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಲುರ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ  ಕ್ನೆಂಪಲಿಿ 16/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.600 979665742128 362320012310

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುಗಯ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಪಪ  ತ ೋಳ್ಿಪಲಿಿ 91/ಪಿ15 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.344 745735831067 .000035550334210.

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಯಾಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ  ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 146/3 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 806420066926 .000035550334210.

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಪಪ  ಆಚೋಪಲಿಿ
24/1,103/1,107/

2
ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.556 869160467270 .000035550334210.

160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದಿುರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ  ರೆೋಚನಾಯಕನಪಲಿಿ 80,24/1,38/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.056 345403108776 .000035550334210.

161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ  ಜ ಲಪಾಳ್ಯ 22,312/1 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.190 867140946606 .000035550334210.

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಗಂಗುಲಪಪ  ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 92/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.453 421459791047 .000035550334210.

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬ ಮನೆ. ನರಸಾಪುರ 48/2 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.140 355432651605 .000035550334210.

164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರೆಡಿಿ ಬಬಿನ್  ಕೆ ಂಡಪಪ  ಆಚೋಪಲಿಿ 14 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.90 1.90 1.920 979277385898 .000035550334210.

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿನಾರಾಯಣ,ವಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 92/1,30/1,35/1, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 823764701772 .000035550334210.

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ.ರೆೋಚನಾಯಕನಪಲಿಿ 38 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 932526924494 .000035550334210.



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಗಂಗುಲರೆಡಿಿ.ಉಗಾರಣಂಪಲಿಿ 51/3,31/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 836760034333 .000035550334210.

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸುನಿೋತಮಮ .ಬಿ.ಎನ್.  ಕೆ ೋಂ 

ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ.ನಿಮಮಕಾಯಲಪಲಿಿ
55/1,55/2,55/3 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 929063061845 .000035550334210.

169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆಡಿಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ .ತಿರುಮಲದೋವರಪಲಿಿ 10/2. ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.731 686274134969 .000035550334210.

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮನೆ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣಣ.ಬಂದ್ಾಯಲಪಲಿಿ 3/2,3/3, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.150 920392099858 .000035550334210.

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆಶಾತಪಪ.ಬಂದ್ಾಯಲಪಲಿಿ 19/4 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 872844173405 .000035550334210.

172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬನೆ.ಮಲಿಸಂದ್ರ 153/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.546 701261175503 .000035550334210.

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಂಜುನಾಥ ,ವಿ.ಎಂ ಬಿನ್  ಮುನಿಶ್ಾಮಿರೆಡಿಿ ಎಸ್.ವಿ. 

ವಡಿಗಿರೆ
77,84/2,93,129 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.90 1.90 1.920 929066318537 .000035550334210.

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಮುನಿಯಪಪ.ನಡಿಂಪಲಿಿ 68,58/1 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.90 1.90 1.190 388487693900 .000035550334210.

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ.ಸುಧಾಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  

ಬಿ.ಮಸಾತನರೆಡಿಿ.ಕೆ ಳ್ಿವಾರಪಲಿಿ
10/1,25/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 925109074383 .000035550334210.

176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರಾಮಪಪ.ಕೆ ಳ್ಿವಾರಪಲಿಿ 4,5 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 499596964168 .000035550334210.

177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಡಿ.ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  

ಚಿನೆಬಯಯರೆಡಿಿ.ದೋವಳ್ವಾರಪಲಿಿ
91 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.050 571614706544 131010021555

178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಮವತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ೋನಪಪರೆಡಿಿ.ದೋವಳ್ವಾರಪಲಿಿ 128 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.150 616937418786 131010104431

179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬುಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುತತರೆಡಿಿ.ಬತತಲವಾರಪಿಲಿ 83/1,83/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 491235380379 155010054668

180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರಪಪ .ಉದ್ುವಾರಪಲಿಿ 131/2 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.450 860164578111 1519101010666

181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್  ರೆಡಿಪಪ.ಬತತಲವಾರಪಿಲಿ 71 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.60 1.60 1.536 956887333609 10697101035632

182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ ಜಿ.ಪಿ ಬಿನ್  ಪಾಪಿರೆಡಿಿ .ಕೆ ಂಡಂವಾರಪಲಿಿ 92/5 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 427087479132 1519101005393

183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವನಾಯಕ್ ಬಿನ್  ನಾನೆೋನಾಯಕ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಂಡ 111 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.60 1.60 1.536 643434399523 30977544844

184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ರಾಮಪಪ .ವಂಟಿೋರವಾಂಡಿಪಲಿಿ
26,35/1,27/4,35

/5
ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.60 1.60 1.536 337164540454 30977544844

185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ.ಗುಂಡಿಪಲಿಿ 20/1,89/ಪಿ15 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 494634386557 30977544844

186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬದುೋನಾಯಕ ಬಿನ್  ಬಗಸೋನಾಯಕ.ಪದ್ ುರು 20 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 484138058601 30977544844

187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್  ದ ಡಿ ಮುನಿಯಪಪ.ಪದ್ ುರು 41 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.60 1.60 1.536 251878006095 30977544844

188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ.ಕಾನಗಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ 38/16 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.190 872937143856 846320110000155

189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲಿತಮಮ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯನಾಯಕ.ಗುಮಾಮಳ್ಪಲಿಿ 69/2 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.465 282894517703 846320110000155

190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ಪದ್ುಲಗಂಗಪಪ. 

ದ್ುಗಿಿನಾಯಕನಪಲಿಿ
27/ಪಿ4 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 647564894279 846320110000155

191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ತಲಾರಿ 
ನರಸಂಹಪಪ.ಪ ೋಲನಾಯಕ್ಪಲಿಿ

45,8/2ಪಿ8 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.556 517299379343 846320110000155

192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಅಂಜಿನಪಪ.ಕಾನಗಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ
40/ಪಿ2,8/12,38/

14,38/15
ಮಿಟಟೋಮರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.000 881397837458 846320110000155

193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನೆಯಲಿಪಪ.ಕೆ ಟಟಂಪಲಿಿ 163 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 505458140462 846320110000155

194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಬಯಾಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ.ಪಾತಪಾಳ್ಯ
238/ಪಿ12,258/3,

278/2
ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.152 545077676745 846320110000155

195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಾರೆಪಪ.ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 124/1, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 539905183449 846320110000155

196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ಪರಭಾಕ್ರ ಬಿನ್  ಯಾಮನೆ.ಅರಿಗೆೋವಾರಿಗುಟಟ
40,41,44,52,56,

35/3ಬಿ
ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.150 753689493551 846320110000155

197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್  ರಂಗಪಪ.ಅರಿಗೆೋವಾರಿಗುಟಟ 53,35/3ಬಿ ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.150 386154341676 846320110000155

198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕಬಯಯನೆ.ಪಾತಪಾಳ್ಯ
252/2,252/3,25

2/6,255
ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 368356514330 846320110000155

199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲಿಪಪ ಬಿನ್  ಚಿನೆಯಲಿಪಪ.ಕೆ ಟಟಂಪಲಿಿ 166,79 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 368356514330 846320110000155



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ವಿ.ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಓಬಳ್ರೆಡಿಿ.ದ ಡಿಿವಾರಪಲಿಿ 15/2,46/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.738 833635145170 846320110000155

201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಜಿೋರ್  ಭಾಷ ಬಿನ್  ಕಾಸೋಮ್  ಸಾಬ್. ರಾಮಾನುಪುಡಿ 140/1,140/4 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 833635145170 846320110000155

202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸರೆಡಿಿ ವಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ.ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಕೆ ೋಟ 221,43/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 251878006095 846320110000155

203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಂಹಪಪ.ರಾಮಾನುಪುಡಿ 97/2, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 251878006095 846320110000155

204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ೋಮಶೋಖರಶೋಖರ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ. ಪಾತಪಾಳ್ಯ 246/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.404 938861762175 846320110000155

205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಪಪ.ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ 36 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.150 699399980940 846320110000155

206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ನಾಯಕ ಜೆ.ಎನ್.  ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣನಾಯಕ.ಪದ್ ುರು 61/1,653,41 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 699399980940 362320012310

207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಂಜಿನಪಪ.ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 116 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.450 717325815123 362320012310

208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್  ಹನುಮಂತಪಪ.ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 119/8,165 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.585 356586486912 362320012310

209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ಬಿನ್  ಯಾಮನೆ .ಪದ್ ುರು 13/ಪಿ8 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 656866283106 362320012310

210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಗಂಗಪಪ.ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 117/1ಎ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.719 764103498469 362320012310

211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಂಪಿನಾಯಕ್ ಬಿನ್  ಮೊೋಟಿನಾಯಕ್.ಪದ್ ುರು 13/ಪಿ15 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 724161459804 362320012310

212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಗೆ ೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ.ಮೆೈನಗಾನಪಲಿಿ 2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 0.996 647564894279 30977544844

213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಟಿ.ಎನ್.ರವಿೋಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  

ಟಿ.ಎಲ್.ನರಸಂಹಾರೆಡಿಿ.ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲಿಿ
7/6,7/7,134/2,1

35
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 799446580889 30977544844

214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮಯ ಕೆ ೋಂ ಪರಶ್ಾಂತಿ.ನಾರೆೋಮದುೋಪಲಿಿ 237 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.536 329487640687 30977544844

215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಪಪ.ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಪ 36/3,102 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.807 361345289541 30977544844

216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್  ಪದ್ು ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ.ಮಲಿಸಂದ್ರ
143/2ಎ1,164/3,

172/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.450 456145087405 30977544844

217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಭ ಷಣ ಡಿ.ಎನ್.ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ.ಮಲಿಸಂದ್ರ
177/1,185/1,18

6/5
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.190 338216899405 30977544844

218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ.ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಪಲಿಿ 35/ಪಿ2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.009 371968059476 30977544844

219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಸುಬಬನೆ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ.ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಪಲಿಿ 72,272 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.750 472761610096 30977544844

220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಿ.ನಂಜಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈಯಪಪರೆಡಿಿ.ಚಿನೆೆೋಪಲಿಿ 171 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.750 396973376825 30977544844

221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನರಸಂಹರೆಡಿಿ.ಜಿಲಾಜಲುಯ 91/1,132 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 473013866300 30977544844

222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಎಸ್.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ.ಸಡಿವಾರಪಲಿಿ 51 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.970 543642818706 30977544844

223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜಿರೆಡಿಿ.ಪಸಲಪತಿಯ 84/2ಬಿ ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.283 957175946099 30977544844

224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಒಬಳ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಪಾಪಿರೆಡಿಿ.ಹೆ ನೆಂಪಲಿಿ 49/2,49/3 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 772628113719 30977544844

225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ.ಶರೋನಿವಾಸಲು.ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 195 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.283 697137097605 30977544844

226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರರೆಡಿಿ ಶವರಾಮರೆಡಿಿ.ಗುಳ್ ರು
50/4ಬಿ,52/1ಎ,52

/1ಬಿ,52/2,52/3,5

2/4,235,264/2

ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 0.730 303950402052 30977544844

227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಯಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಪದ್ು ಬಯಯನೆ.ಜಿ.ಮದುೋಪಲಿಿ 121/3 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.628 346400800004 30977544844

228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. ನರಸಾಪುರ 28/10 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.534 780326313902 30977544844

229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಗಣ ಕೆ ೋಂ ಮೊೋಹನರೆಡಿಿ. ಕೆ ಲಿಂಪಲಿಿ 27/1,33/2 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.713 981941423054 30977544844

230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಿರೆಡಿಿ,ವಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ.ನರಸಾಪುರ 95,96,99/5 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.738 753977508304 30977544844

231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ ಲ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್  ಲಕ್ಷಮಣ.ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 162/2 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.728 316304558347 30977544844

232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ಯಯನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ.ಕೆ ಲಿಂಪಲಿಿ 41/7 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.080 358198690297 30977544844

233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶ ೋಧ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಪಡಿಿ.ಬಾಗೆೋಪಲಿಿ 290/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.850 732597599120 30977544844

234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್  ಬೆೈಯಪಪರೆಡಿಿ.ಮಲಿಸಂದ್ರ 40/3,338,47/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 551085066113 30977544844
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ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ
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(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
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ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋಣುಗೆ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಂಜುಂಡರೆಡಿಿ.ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 117 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.917 405459002935 30977544844

236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ನಂಜುಂಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ೋಮಾರೆಡಿಿ.ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲಿಿ 132 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 798155463403 30977544844

237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವನಾರಾಯಣ ಬಿನ್  ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ.ಕ್ನೆಂಪಲಿಿ 29/3 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.60 1.60 1.609 324089620694 30977544844

238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಕೆೋಶವರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ.ಅರಿಗೆೋಪಲಿಿ 8,69/2ಬಿ,80 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.556 994037091092 30977544844

239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಪದ್ುಚೌಡಪಪ.ಸ ೋಲಿಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ 52/3 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.137 337546246850 30977544844

240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್  ವಾಸುದೋವಯಯ.ಗಿರಿಯಪಪಪಲಿಿ 27/12 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.829 245265433885 30977544844

241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ.ಚಿನೆ ೆಬಯಯಗಾರಿಪಲಿಿ 82/ಪಿ5,58/2 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 1.050 467915601917 30977544844

242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ.ಮಿಟಟೋಮರಿ 224/1 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.980 359992865107 30977544844

243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಂಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಕೆ ಂಡಾರೆಡಿಿ.ಅರಿಗೆೋಪಲಿಿ 3/1,77/3,4/2 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.830 388519709266 30977544844

244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಂಜಿರೆಡಿಿ.ಪಸಲಪತಿಯ 88/3 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.100 860982718616 30977544844

245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಬಿೋನಾಬಿೋ ಬಿನ್  ಅಲಿಸಾಬ್ .ಕಾಂಸಾನಪಲಿಿ 32 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.340 265503652855 30977544844

246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬಯಯಪಪ.ಪಾತಕೆ ೋಟ
64/13,40/4,46/2

,238/1
ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.060 853840387766 30977544844

247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಯಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ.ಪಾತಕೆ ೋಟ 25/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 245620521550 30977544844

248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಸುಬಬನೆ.ಸಂಗಪಪಗಾರಿಪಲಿಿ
52/ಪಿ4,52/ಪಿ6,34

/3
ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 542580612030 30977544844

249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹನುಮೆೋನಾಯಕ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕ 
ರಾಮೆೋಜೆನಾಯಕ.ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಂಡ

114/1,159/3 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.152 385377812842 155010062138

250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ.ವಿ.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ಲೋಟ್  
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ.ರಾಮನೆ ಡಿಂಪಲಿಿ

46/2 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 0.546 713466117934 35519327361

251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನೆಪಪರೆಡಿಿ.ಪುಟಟಪತಿಯ 36,47 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.854 526349402513 916020048850847

252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೆೋಹರಾಬಿೋ ಕೆ ೋಂ ಅಜಿೋದ್  ಸಾಬ್ .ಶರೋನಿವಾಸಪುರ 15/ಪಿ24 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.917 865366894059 916020048850847

253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್  ಶವನೆ.ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 124/ಪಿ ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.813 974691837462 916020048850847

254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಯಯ ಬಿನ್  ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ.ಶರೋನಿವಾಸಪುರ 17/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 714314041466 916020048850847

255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಬಿನ್  ಸದ್ುಪಪ.ಅಬಕ್ವಾರಪಲಿಿ 25/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.450 567960172043 916020048850847

256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಗಿತತರೆಡಿಿ.ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 172 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 958782295519 916020048850847

257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ಬಯಯಪಪ. ಆಚೋಪಲಿಿ 31 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.415 661643988544 846320110000155

258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ ೋಳ್ಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಾತಿರೆಡಿಿ.ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ 68 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.90 1.90 1.920 821689015579 846320110000155

259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಸುಬಬನೆ.ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ 45 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 360007713952 846320110000155

260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇನಾಯತ್  ತುಲಾಿ ಬಿನ್  ಟಿಪುಪಸಾಬಿ.ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ 28/1,28/6 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.150 989815804899 846320110000155

261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ,ಅರ್  ಬಿನ್  ರಾಮಪಪ.ರಾಮನುಪುಡಿ 133/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 359226192555 846320110000155

262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬೆೈಯಪಪ.ರಾಮನುಪುಡಿ 77 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 918447602950 846320110000155

263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬಯಯರೆಡಿಿ.ರಾಮನುಪುಡಿ 108/ಪಿ2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 484184706123 846320110000155

264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರಾಮರೆಡಿಿ.ರಾಮನುಪುಡಿ 7 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 539012283263 846320110000155

265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ.ಪ ೋಕ್ಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ 94 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 325987729438 846320110000155

266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್  ತಿಪಪನೆ.ಕಾನಗಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ
111/8,65/8,119/

3
ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.283 304096311199 846320110000155

267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪದ್ು ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  

ಚಿನೆಮಲಿಪಪ.ಕಾನಗಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ

141/1,158/1,17

6/7,182/4,182/4

,96/1,132/3,116

/1,132/9,158/7,

ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.729 449997744634 846320110000155

268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಲಿಂಗಪಪ ಬಿನ್  ದ ಡಿನಾರಾಯಣಪಪ. 

ಕಾನಗಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ
61/4,61/8,63/7 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 0.917 647661929247 846320110000155
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269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ .ಎ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕ ನರಸಪಪ.ಕಾನಗಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ 124 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.374 680731022315 846320110000155

270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಅರ್.ವಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ.ರೆಡಿಿವಾರಪಲಿಿ 35,9/4 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.230 359992865107 846320110000155

271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ.ಕೆ ಕ್ುಕಲವಾರಪಲಿಿ 14 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.90 1.90 1.900 796605456886 846320110000155

272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣಚಾರಿ ಬಿನ್  

ರಾಮಚಂದ್ರಚಾರಿ.ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ
56,56 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.010 785415069613 846320110000155

273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಬಿನ್  ಸುಬಬನೆ.ಪುಲಿಗಲುಿ 348/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 394519261578 916020048850847

274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಈರಮದಿುರೆಡಿಿ.ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ
11,69/7,29,30/1

,28/1
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 597832192981 916020048850847

275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೆೋಶಾರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಈರಪಪ.ರಾಮನುಪುಡಿ 41/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.666 531933798609 916020048850847

276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್  ಅರ್.ವಿ.ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ.ಪ ೋತಪಲಿಿ 80/1,80/2,103/4 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.804 914878764441 916020048850847

277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ.ಪಾತಬಾಗೆೋಪಲಿಿ 104,106/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.935 546221595899 916020048850847

278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮದ್  ಗೌಸ್  ಬಿನ್  ಖಾಸೋಂ ಸಾಬ್ .ಚೋಳ್ ರು 66/3 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.606 249837118753 916020048850847

279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿಂದ್ು ಶರೋನಾಥ ಬಿನ್  ಶರೋನಾಥ.ಕೆ ಟಟಂಪಲಿಿ
95,97,102,101/

2
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.60 1.60 0.163 461751885209 916020048850847

280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ.ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ
65,116,319/1,3

36
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 670096887836 916020048850847

281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ವಿ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬಿರ್ಂಕ್ಟಶವಾರೆಡಿಿ 93/4 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.556 533756664739 30977544844

282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ,ಬಿ ಕೆ ೋಂ ಬಯಯಪಪ .ಕೆ  ಆಚೋಪಲಿಿ
137/1,139/3,73/

1
ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 319223177649 30977544844

283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಮದ್ುಯಯ  ಗುಜೆಜೋಪಲಿಿ
111/1,96/6ಬಿ,10

7/1
ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.212 782731124818 62192868623

284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್  ಗಂಗುಲಪಪ  ಕ್ಮಮವಾರಪಲಿಿ 51/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.555 379633341295 91602008850847

285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್   ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಮಲೋಪಲಿಿ 45 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.720 33148784136 10549100002517

286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ.ಅಮಿೋರ್  ಸಾಬ್  ಬಿನ್  ಮಹಬ ಬ್  ಸಾಬ್  

ಬಂದ್ಾಯಲಪಲಿಿ
3/1. ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 746942054730 10549100000023

287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,  ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ 94 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 838866977283 10574100012352

288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರವಿಚಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರವಣರೆಡಿಿ 

ಅರ್.ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಂಡ
10 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 351493773750 155010008494

289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತತನೆ ಬಿನ್  ಬೆೈಯನೆ  ದೋವಲವಾರಲಪಲಿಿ 95 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.150 860091811513 131010088520

290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಂಜುನಾಥ, ಎಂ,ವಿ ಬಿನ್  ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ.ವಿ 

ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ
27/1. ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.150 679632102874 1519101006237

291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಕ್ಕಲ ಪದ್ುನೆ ಬಿನ್  ಪದ್ುನೆ ದಿಗವಗೆ ಲಿಪಲಿಿ 5 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.820 676105773264 10549100002956

292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಪದ್ುನೆ  ಅರಿರ್ೋವಾರಿಗುಟಟ 34/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 0.984 814976150407 1519101008588

293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ  ನಿಮಮಕಾಯಲಪಲಿಿ 288,81,7/5,9/4 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 959066293851 10574100016160

294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಾರಪಪರೆಡಿಿ  ಷೋರೆ ಖಾನ್  ಕೆ ೋಟ 13.17 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.150 619868174189 10574101054099

295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಜಶೋಖರೆಡಿಿ ಅರ್.ವಿ. ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಮಣರೆಡಿಿ 

,ಅರ್.ವಿ
1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 214333495594 4913025228

296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರಪಪರೆಡಿಿ ಕೆ ಬಿನ್  ಕೆ ಂಡಪಪ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಂಡ 166/1 ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.503 816076708963 54048350903

297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಪಪ  ನರವಾರಲಪಲಿಿ 44/ಪಿ16,80 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 803711640796 916020048850847

298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆಚೌಡಪಪ ಬಿನ್  ಮದಿುಲೋಟಪಪ  ಮೊಟಕ್ಪಲಿಿ 156 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.874 249233379416 916020048850847

299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮದೋವಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಶವಪಪ  ವಂಟಿೋರವಾಂಡಿಪಲಿಿ 46 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.248 583266447622 1519101010488

300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ಬೆೈಯಪಪ   ಡಬಬರವಾರಪಲಿಿ 46/1,20/2,84 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.530 578156554493 10574100011241
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ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎನ್.ಬೆೈಯಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಂದಪಪ,  ಸ ೋಮನಾಥಪುರ 194/ಪಿ5 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.465 646104869058 62192868623

302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ಕೆ ಂಡಪಪ,  ಸ ೋಮನಾಥಪುರ 220 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.515 609884218003 62192868624

303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ರಾಚವಾರಪಲಿಿ 73 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.515 29235127554 62192868625

304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ಬಬನೆ ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 158/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 967135121663 131010077517

305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಪಪ,ದ್ುಗಿಿನಾಯಕನಪಲಿಿ 25/ಪಿ6 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 338317246186 131010077047

306 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶರೋರಾಮಪಪ ಬಿ.ಎನ್.  ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ  

ಡಬಬರವಾರಪಲಿಿ
40/ಪಿ4 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 499238574920 1519101008318

307 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶರೋರಾಮಪಪ  ಡಬಬರವಾರಪಲಿಿ 20/3 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 956146621607 1519101013591

308 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮನಾಯುಿ  ಅರಿಗೆೋವಾರಿಗುಟಟ 81/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.100 50017142776 62192868623

309 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್  ಪದ್ುನೆ  ನಾರೆೋಮದುೋಪಲಿಿ 171/ಪಿ2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.909 928385107221 916020048850847

310 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಿೋಸಾಬ್  ಬಿನ್  ಲಾಲು ಸಾಬ್   ಶರೋನಿವಾಸಪುರ 15/ಪಿ25 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.606 323668172512 916020048850847

311 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ುನಾಗಪಪ ಬಿನ್  ಚಿನೆಪಪ  ಹೆ ಸಹುಡಯ 268/1,268/1, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 582868839689 916020048850847

312 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ  ಘಂಟಂವಾರಪಲಿಿ 25/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.490 728591869367 916020048850847

313 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್  ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಘಂಟಂವಾರಪಲಿಿ 60/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.585 791398382724 916020048850847

314 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ,  ತಿಮಮಂಪಲಿಿ 169 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.810 553114230459 916020048850847

315 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಶವಾರೆಡಿಿ 

,ನರವಾರಲಪಲಿಿ
11,12,40/1 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.967 615018112046 916020048850847

316 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಿರೆಡಿಿ ,ರ್ೈ,ಎನ್ , ಬಿನ್  ನರಸರೆಡಿಿ ರ್ೈ ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 89/5.96/2.93/4 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.800 382734606772 916020048850847

317 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮರಾವತಿ ಬಿನ್  ಶವಾರೆಡಿಿ, ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 89/7 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.900 334177683425 916020048850847

318 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ಎಸ್  ರಾಮರಾವ್  ಚಲ ೋಯಪಲಿಿ 67 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.718 853645052791 916020048850847

319 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಜಯಪರಕಾಶರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ವಿ,ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಕೆ ಲಿಂಪಲಿಿ 36/2 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.280 583711732973 .000035550334210.

320 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ
275/8.300/7.21

7/1
ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 409853381912 .000035550334210.

321 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಅಶಾತಪಪ, ಚಂಚುರಾಯನಪಲಿಿ 231 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 950089254628 .000035550334210.

322 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ನಾಗಪಪ  ಪ ೋಕ್ಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ 61/ಪಿ5 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.730 229546181586 .000035550334210.

323 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ,ಕೆ ಬಿನ್  ಕೆೋಶವರೆಡಿಿ  ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 76/1.154/.68/3 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.100 757980304676 .000035550334210.

324 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ,ಪಿ.ಬಿ ಬಿನ್  ಬೆೈಯಪಪ ಪ ೋಕ್ಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ 61/ಪಿ7 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 256846919162 .000035550334210.

325 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ, ನರಸಾಪುರ 28/9.22/2.10/17 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 879077297939 .000035550334210.

326 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯರಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬೆೈಯಪಪಪ ನಲಿಸಾನಂಪಲಿಿ 29/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.150 483062689423 .000035550334210.

327 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧುಗಿರಿಈರಪಪ ಬಿನ್  ರಾಮನೆ ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 151/ಪಿ6 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.100 480848289295 .000035550334210.

328 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್  ನಾಗಪಪ  ಹೆ ನೆಂಪಲಿಿ 120 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.731 630747517218 .000035550334210.

329 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆ.ಲಕ್ಷಿಮನರಸಪಪ ಬಿನ್  ಗಂಗಪಪ ಮದ್ಕ್ವಾರಪಲಿಿ 13.53 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.190 712189618953 .000035550334210.

330 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಿೋಸಾಲು ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  

ದ್ಾಸಪಪ,ಮಾಕರೆಡಿಿಪಲಿಿ
48.49/ಪಿ2 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.546 355258518325 .000035550334210.

331 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನರಸಂಹಾರೆಡಿಿ,ಹೆ ನೆಂಪಲಿಿ 68/12.118 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.453 715370807672 .000035550334210.

332 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಹೆ ನ ೆರುಪಪ ,ನರಸಾಪುರ 4.45 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.917 958447766520 .000035550334210.

333 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಂಜಿರೆಡಿಿ ,ಬಿ ಹೆ ನೆಂಪಲಿಿ 8/1.48/2.61/3 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 74142998876 .000035550334210.

334 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಾರೆಪಪರೆಡಿಿ  ಹೆ ನೆಂಪಲಿಿ 68/3 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.453 735711963131 .000035550334210.

335 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ವಿ.ನಾಗೆೋಶ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ  ಪಿಚಚಲವಾರಪಲಿಿ 56/4 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.453 913091274137 .000035550334210.
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336 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ  ಪಿಚಚಲವಾರಪಲಿಿ 56/5 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.453 630881683193 .000035550334210.

337 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ಸುಬಬನೆ ದಿಗವಗೆ ಲಿಪಲಿಿ 72/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 798962813297 .000035550334210.

338 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಲ್.ರವಿೋಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಪಿ.ಎನ್.ಲಕ್ಷಿಮಪತಿರೆಡಿಿ, 

ಪ ೋತಪಲಿಿ
22.153/1 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.370 956887333609 .000035550334210.

339 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಗೆ ಲಿಪಲಿಿ 35/2,42 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.995 484259891255 1950101111388

340 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಿ,ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್  ಬೆೈಯಪಪ ,ಮಾಕರೆಡಿಿಪಲಿಿ 100 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.546 709610087529 358301000004647

341 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಾಂಜಿಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ನಿೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ 

,ಗುಜೆಜೋಪಲಿಿ
31/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 1.150 984109826274 358301000004647

342 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ,ಗುಜೆಜೋಪಲಿಿ 31/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 378965001298 131010101378

343 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗುಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಕ್ುಲಪಪ ,ಮಾಗಾಯನುಕ್ುಂಟ 198/1.20/1ಎ ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.917 948331571939 10738100002555

344 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ ಕೆ.ವಿ. ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ,ಪದ್ುಪಲಿಿ 26,45 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.344 235804511621 10574100010561

345 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ುನೆ ಬಿನ್  ಕೆ ಂಡಪಪ, ಗುಂಟಿಪಲಿಿ 1/2. ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.718 326703163660 916020048850847

346 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಹೋಧ ಬಿನ್  ಪಖೃದಿುೋನ್  ಸಾಬ್  ಹೆ ಸಹುಡಯ 201/8 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.45 0.45 0.453 860164578111 916020048850847

347 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಂಡಪಪ  ಪರಗೆ ೋಡು 96/9 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 924485029405 916020048850847

348 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋಕ್ಷವಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗೆ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ ,ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 284/2 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 0.119 218014293116 916020048850847

349 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಯಿತ್  ಖಾನ್  ಬಿನ್  ಹುಸೋನ್  ಖಾನ್  ,ಬಿಳ್ ಿರು 118/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 519098397113 1054910006145

350 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತಿತರೆಡಿಿ,ಎಂ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ , ಸ ೋಮನಾಥಪುರ 192 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.453 720677780396 131010087839

351 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ವಿ.ವಿಜಯಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ನಟರಾಜ್  ,ಬಿಳ್ ಿರು 174 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.532 361355604738 10549100001314

352 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಹರಿೋಶ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ,ಸಂಗಪಪಗಾರಿಪಲಿಿ 70 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 432427646428 131010126667

353 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ,ಕೆ.ಎಂ. ಬಿನ್  ಮದಿುರೆಡಿಿ ಗುಜೆಜೋಪಲಿಿ 47/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.340 469431290603 155010041409

354 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರೆಡಿಿ  ಬಿನ್  ಪದ್ು ಲಕ್ಷಮನೆ ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ 18,53 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.150 540462970506 155010040365

355 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಸ.ಮಾರಪಪ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ 51 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.707 629673804454 36199655873

356 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಸೋನ್  ಖಾನ್  ಬಿನ್  ಬುಡಿನ್  ಖಾನ್  ,ಜಿ ಗುಟಟಪಾಳ್ಯ
137/7.135/8.13

5/9.135/10.135/

11.186/1.186/4

ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.704 794726105861 6137195690

357 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬಯಯಪಪ  ಕ್ನೆಂಪಲಿಿ
2/2ಎ,2/2ಬಿ,2/2ಸ,

2/3
ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.615 637088223715 916020048850847

358 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಚಿನೆ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 93/1,93/6 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.280 890344886812 846320110000155

359 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಗೆ ಲಿಪಲಿಿ 44,45/1 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.60 1.60 1.647 73653973982 846320110000155

360 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನೆರಾಯಪಪ,ಕೆ ಲಿಂಪಲಿಿ 63 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.730 830137295413 846320110000155

361 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್  ಲೋಟ್  ಅಧೆಪಪ, ಸಡಿವಾರಪಲಿಿ 34 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 940343859218 846320110000155

362 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಪ,ವಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,ಕಾರಕ್ ರು 48/2.48/4.48/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 589917062358 846320110000155

363 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್  ರ್ೋಮನೆ ಬುಟಿಟವಾರಪಲಿಿ 99/4,99/6 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 523952045500 846320110000155

364 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ಅನೆಪಪ,ತಿೋಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ 52 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.456 905855866782 846320110000155

365 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಎನ್.ಮುನಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ನಾಯತಪಪ ಬುಟಿಟವಾರಪಲಿಿ 26,31/1,30/1 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.90 1.90 1.920 917437060852 846320110000155

366 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾೋರಪಪ ಬಿನ್  ನಂಜಪಪ, ಹೆ ಸಹುಡಯ 85/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 949524969034 846320110000155

367 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ,ಸಡಿವಾರಪಲಿಿ 37 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.735 245381864074 846320110000155

368 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನರಸಂಹಪಪ ,ನಲಿಮಲಿೋಪಲಿಿ 4,64 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.396 712825622206 846320110000155

369 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸ.ಎಸ್.ಮದಿುರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಚಿನೆ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 

,ಪಾತಪಾಳ್ಯ
253/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.545 550916434941 846320110000155

370 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ಚಿನೆರಾಮಪಪ, ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 270/3 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.600 570820863140 846320110000155

371 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜಿನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭದ್ರಪಪ,ಡಬಬರವಾರಪಲಿಿ 41/ಪಿ2 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 585401103557 30977544844
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ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

372 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಾರ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್  ರಾಮಪಪ ,ತ ೋಳ್ಿಪಲಿಿ 91/ಪಿ8,91/ಪಿ8 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.010 235804511621 30977544844

373 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಪಪ ಬಿನ್  ಹನುಮಂತಪಪ,ಮಂಡಯಂಪಲಿಿ 4/ಪಿ32 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 644845402882 30977544844

374 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಲಪಪ ಬಿನ್  ಚಿನೆಪಪ ,ಯಲಿಂಪಲಿಿ
243/4,241/1,26

1/4,
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.546 943497317050 1950101112652

375 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ,ಪರಗೆ ೋಡು 56/2,169/2ಎ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.567 645428693724 520101030301579

376 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದಿುರೆಡಿಿ ಬಿನ್   ತಿಪಪನೆ, ಪರಗೆ ೋಡು 43/3,43/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.560 965148231530 520291026895264

377 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಮದಿುರೆಡಿಿ ,ಷೋರೆ ಖಾನ್  ಕೆ ೋಟ 7/3. ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 441305538098 38876943968

378 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್  ಚಿನೆಯಪಪ ,ತ ೋಳ್ಿಪಲಿಿ 17/ಪಿ16 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 221006299933 38876943968

379 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ಪಾಪನೆ ನಲಿಚರುವು 66/6 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 424440672699 38876943968

380 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರೆಡಿಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,ಚಿೋಟಗಲಗುಟ್ಟ 39,39,40, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 9645815323334 38876943968

381 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪನೆ ಚೋಳ್ ರು 39 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.917 655326633031 38876943968

382 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಕ್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪದ್ುನೆ ಪದ್ುರಾಜುಪಲಿಿ 140,131 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.340 707334592369 38876943968

383 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬೆೈರೆಡಿಿ ಪದ್ುಪಲಿಿ 3/4,172 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 658200131579 38876943968

384 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ,ಇ.ಕೆ. ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 

,ಇದಿುಲವಾರಪಲಿಿ
116/4 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.720 643434399523 38876943968

385 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರಪಪ ತಾತನೆಗಾರಿದಿನೆೆ 10/3. ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.715 733690456590 30977544844

386 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಗಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಮರಪಪ ,ಬಾಗೆೋಪಲಿಿ 373/3,371/3 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.635 340330785418 30977544844

387 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಗಂಗುಲಪಪ ,ದೋವಿಕ್ುಂಟ 64/ಪಿ2 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.731 750284691586 30977544844

388 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ  ನರಸಾಪುರ 10/10,6/4,6/5 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 293978731411 30977544844

389 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಂಹಪಪ ಕೆ ಲಿಂಪಲಿಿ 52 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.080 990815469018 30977544844

390 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಯಯ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಎಂ.ಚಲ ೋಯಪಲಿಿ 58 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.283 218987693276 30977544844

391 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ನಾರೆಪಪ ಎಂ.ಚಲ ೋಯಪಲಿಿ 54/ಪಿ3 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.283 913242311662 30977544844

392 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ಬಾವನೆ ಕಾನಗಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ 104/1,36/2,82 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.80 1.80 1.738 621112659720 362320012310

393 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ರ್ೋಮನೆ ,ದ ಡಿಿಪಲಿಿ 33 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 244889540993 362320012310

394 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಚಿನೆರಾಮಪಪ ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ
235,245/3ಬಿ,29

9/1
ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.505 960467358953 916020048850847

395 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪದ್ುಪ ೋತಲಪಪ ,ಸಡಿವಾರಪಲಿಿ 46/2ಎ2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.120 27414087725 362320012310

396 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ಬಿನ್  ನಾಗ ಸುಬಬನೆ ,ರಾಮನುಪುಡಿ 48/3 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.152 333901385212 362320012310

397 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್  ರಾಮಪಪ ,ಪದ್ುರಾಜುಪಲಿಿ 29,52/1 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.556 221833251298 38876943968

398 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜಿನೆೋಯಪಪ ಬಿನ್  ತಲಾರಿ ಈರಪಪ ಷೋರೆ ಖಾನ್  ಕೆ ೋಟ 135 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 337164540454 38876943968

399 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ .ಕೆ.ಅರ್.  ಬಿನ್  ಕೆ.ರಾಮಪಪ,ಉದ್ುವಾರಪಲಿಿ 217,64/ಪಿ4 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.340 438599134033 30977544844

400 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆಡಿಿಪಪ ಬಿನ್  ರೆಡಿಿಪಪ ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಂಡ 2,35/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 842050224434 30977544844

401 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪಸಂಗಪಪಗಾರಿಪಲಿಿ 50 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.056 913346100875 30977544844

402 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್  ಮಾರಪಪ ಜಿಂಕ್ಪಲಿಿ 42,35/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.156 456519510832 30977544844

403 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟರವಣ ಬಿನ್  ಬೆೈಯನೆ ರಾಮನುಪುಡಿ 15/2ಪಿ1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 956887333609 30977544844

404 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಾಬುರೆಡಿಿ ,ಡಿ.ಎಸ್.  ಬಿನ್  ಚಂದ್ರಶೋಖರರೆಡಿಿ 

,ದ ಡಿಿವಾರಪಲಿಿ
2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.056 798962813297 30977544844

405 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದ್ುಮಮ ಮಾರಪಪರೆಡಿಿ ,ಗುಂಡಿಪಲಿಿ 22/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.505 217266845413 30977544844

406 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ಉಯಯಲ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಚಾಕ್ರ್ೋಲು 484/1ಎ,509/3 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 221833251298 30977544844

407 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ವಿ.ಪಾಪಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಸ ೋಮನಾಥಪುರ 127/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 337164540454 62192868623

408 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಸಂಗಪಪಗಾರಿಪಲಿಿ 56 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 438599134033 62192868623

409 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರಾಮರೆಡಿಿ ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 76/1,76/4 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 842050224434 62192868623

410 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಸಾಾಮಪಪ ಪಾತಕೆ ೋಟ 170/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 913346100875 62192868623



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

411 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದಿುರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬೆೈಯಪಪ ಕೆ ಳ್ಿವಾರಪಲಿಿ 19/ಪಿ3 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 456519510832 62192868623

412 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ು ಬಯಯಪಪ ಬಿನ್  ಗಂಗಯಯ,ತಿಮಮಂಪಲಿಿ 168/ಪಿ8,114/1 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.180 956887333609 62192868623

413 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ಆದಪಪ ,ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿಪಲಿಿ 10/1,10/2, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.340 798962813297 62192868623

414 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,ಬತತಲವಾರಪಿಲಿ 3/2. ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 571464154682 62192868623

415 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಡಿ.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ಪದ್ುಮುನಿಯಪಪ  

ನಲಿಸಾನಂಪಲಿಿ
65/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.190 755673632631 62192868623

416 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎನ್.ರಾಮನೆ,ದಿಗವಗೆ ಲಿಪಲಿಿ 106/21 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.907 871221690966 62192868623

417 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಸ್.  ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್   ಸುಬಬನೆ,ಅರಿಗೆೋವಾರಿಗುಟಟ 112 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.010 803824814548 62192868623

418 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ.ಪಿ.ನಾಗಪಪ ಬಿನ್  ಪಾರೆೋಶಪಪ,ಚಂಚುರಾಯನಪಲಿಿ 106 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 447828517372 64114389183

419 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಪಿಪರೆಡಿಿ ,ಕೆ ಂಡಿರೆಡಿಿಪಲಿಿ
92/4,95/1,95/2,

150/3,153/3ಬಿ,9

6/4ಬಿ,96/10

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.80 1.80 1.730 665120979260 10536100003147

420 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಚಂದ್ರಪಪಕೆ.ವಿ  ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 

.ಕೆ.ಅರ್,ದ್ುಗಿಿನಾಯಕನಪಲಿಿ
70 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 825257362542 15852200006600

421 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಅರ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್  

ಅರ್.ಮಂಜುನಾಥ,ಕೆ ಳ್ಿವಾರಪಲಿಿ
8,33/1,33/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.150 920595726117 .358301000004980.

422 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಂಹಪಪ ,ಚಂಚುರಾಯನಪಲಿಿ
171/3ಎ,171/3ಬಿ,

171/3ಬಿ,200/9,1

70/2

ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.917 250554197764 64038382332

423 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್  ಮಂಜುನಾಥ ಪ ೋತಪಲಿಿ 20 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.90 1.90 1.900 800537240143 15852600000532

424 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಆದಿರೆಡಿಿ ,ಪುಟಟಪತಿಯ 80,130/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.673 705245625412 1375001006657

425 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್  ಬಿನ್  ರಾಮರೆಡಿಿ ರೆೋಚನಾಯಕನಪಲಿಿ
9/1ಎ,9/5,15/3,1

5/4,6/2
ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.150 673893038320 131010117304

426 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆಕ್ಕ .ಎಸ್  ಕೆ ೋಂ ಅಶಾತಪಪ ,ಪರಗೆ ೋಡು 135/1,42/4, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.985 808038746021 64100252324

427 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬುರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಮಸಾತನರೆಡಿಿ ,ಕೆ ಳ್ಿವಾರಪಲಿಿ 10/2,32/ಪಿ1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 812038352451 358301000001225

428 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಸೋತಾಂಗಾರಿ ಬೆೈಯಾರೆಡಿಿ ,ಯರಯಗುಡಿ 44/5.99 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.374 285074806090 1519101012419

429 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರವಣರೆಡಿಿ ಚೋಳ್ ರು 10/7.28/6 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.010 92151188009

430 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ವಿ.ರಘುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ,ಚೋಳ್ ರು 1/1,106.107 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.340 325206742039 54041498154

431 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಬಿ,ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ಬೆೈಯಪಪ,ಪಾತಪಾಳ್ಯ 247 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 802875159273 131010037407

432 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ. ಬಿನ್  ಬೆೈಯಪಪ ,ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ 42 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.010 59949008341 10574101085105

433 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ .ಕೆ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ ,ಯರಯಗುಡಿ 9,65,110/5 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.530 854282462594 62192868623

434 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಮನೆ ಬಿನ್  ಪಾಪನೆ  ,ತ ೋಳ್ಿಪಲಿಿ 86/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.000 540183928250 62192868623

435 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬನೆಗಾರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ಸುಬಬನೆ ಪಾತಪಾಳ್ಯ 232/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.606 556998653632 62192868623

436 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ಪದ್ುನೆ , ದೋವರಾಜಪಲಿಿ 156 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.707 924992041906 62192868623

437 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜಿನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಸ ೋಮನಾಥಪುರ 1/1,330 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 49272538318 62192868623

438 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತಿತರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಂಜಿರೆಡಿಿ ರೆೋಚನಾಯಕನಪಲಿಿ 10 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 981233635221 62192868623

439 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಕೆ ಂಡಪಪ ದೋವಲವಾರಲಪಲಿಿ 93/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 880377272842 62192868623

440 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಟಕ್ರವಣಪಪ ಬಿನ್  ಮಟಕ್ ರಂಗಪಪ,ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 323/ಪಿ3 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.530 556457342964 62192868623

441 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮನರಸಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಬಾಗಾದ್ಪಪ ಕ್ನೆಂಪಲಿಿ 35/5,39/9 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.731 654898389667 62192868623

442 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ತಲಾರಿ ರಾಮನೆ  ವಂಗಾಯರಪಲಿಿ 58 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.344 50581734159 62192868623
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ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
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ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

443 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನೆೋಯ ಬಿನ್  ಕೆ ಂಡಪಪ ನಾರೆೋಮದುೋಪಲಿಿ 256/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.505 954321222019 62192868623

444 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಂಡಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ ಷೋರೆ ಖಾನ್  ಕೆ ೋಟ
29,30/1,28/1,72

/3,
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 334960045176 1057410001577

445 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಬಿನ್  ಉತತಮರೆಡಿಿ ಉದ್ುವಾರಪಲಿಿ 81/3,45/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.240 897982935029 1519101011346

446 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮದೋವಿ ಬಿನ್  ಗಣೆೋಶ್  ಷೋರೆ ಖಾನ್  ಕೆ ೋಟ 31/3 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 661679964945 10574100014035

447 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೋನಪಪ ಬಿನ್  ಹನುಮಂತಪಪ ನಿೋರಗಂಟಿಪಲಿಿ 43 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.546 909894785369 31690500073

448 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ುಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬೆೈರಪಪ ಗುರಾಲದಿನೆೆ 61/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.520 738868007426 31690500073

449 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಂಜುಂಡಪಪ,ಸ,ಎನ್ , ಬಿನ್  ನಾರೆಪಪ  

ಚಂಚುರಾಯನಪಲಿಿ
279/1,278/1,26

3/4,263/4
ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.670 911887334665 31690500073

450 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈಯನೆ ಗುರಾಲದಿನೆೆ 61/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.520 28555491562 31690500073

451 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲಿಿ 91 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.344 279812946130 30977544844

452 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಪಾಳೆಯಕೆರೆ 159/2 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.700 281707985940 38876943968

453 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗರಿ ಸುಬಬಮಮ ಸಂಗರಿ ನಾರಾಯಣಪಪಪದ್ುರಾಜುಪಲಿಿ 71 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 572270673562 38876943968

454 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪನೆ,ಎಂ ಬಿನ್  ಚಿನೆ ಮಲಿಪಪ ಉದ್ುವಾರಪಲಿಿ 202/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 451620239778 38876943968

455 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧುಸ ದ್ನರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬಕ್ಕರಾಮಪಪ ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 186/7 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 558753443306 38876943968

456 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ಲೋಟ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 

,ನಿಮಮಕಾಯಲಪಲಿಿ
86/1ಸ,87 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.707 213347955400 38876943968

457 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಪದ್ುರಾಜುಪಲಿಿ 76 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.707 683533666217 38876943968

458 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜಿನೆೋಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಬನೆ ಪಾತಪಾಳ್ಯ 177/2,1773,86, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 887318583615 38876943968

459 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಕಾಮಸಾನಪಲಿಿ 231/1ಎ ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 577598867524 38876943968

460 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್  ಪದ್ುನೆ ರಾಚವಾರಪಲಿಿ 80/1,80/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 975825996490 38876943968

461 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ.ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ಪದ್ು ನಾರಾಯಣಪಪ 

,ರಾಚವಾರಪಲಿಿ
46/ಪಿ3 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 634484519005 38876943968

462 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆ ಬಿೋರಪಪ ಬಿನ್  ಚಿನೆ ಸಂದಪಪ ,ರಾಚವಾರಪಲಿಿ 79 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.340 234524646549 38876943968

463 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸ.ಎನ್.ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಪದ್ು ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಯಪಪ, 

ಪದ್ುರಾಜುಪಲಿಿ
62 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.150 960309531726 38876943968

464 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಈರಪಪ ,ಪದ್ುಪಲಿಿ 58/ಪಿ1,26 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.050 855565764641 38876943968

465 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್  ನಂಜುಂಡಪಪ ,ಹೆ ಸಹುಡಯ 57/5 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.128 815715745109 10536100005741

466 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಕೆ ಂಡಾರೆಡಿಿ 

,ನಿಮಮಕಾಯಲಪಲಿಿ
71/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 861848058014 10574101094273

467 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಬೆ ೋಯಿಪಲಿಿ 124 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.726 985883050275 15852200005145

468 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ   ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ,ಬೆ ೋಯಿಪಲಿಿ 295 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.730 832364584816 64006946342

469 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋರಾಮ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ,ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 220 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.460 956887333609 54048351328

470 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಚಿನೆಗಂಗಿರೆಡಿಿ ,ಬೆ ೋಯಿಪಲಿಿ 91,92, ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.370 773783831070 64036695686

471 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಅರ್.ಅಮರನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ 

,ಬೆ ೋಯಿಪಲಿಿ
109,74,96 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.80 1.80 0.569 699399980940 64036695450

472 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಮುನಿರೆಡಿಿ ,ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 100/2 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.726 251878006095 54048351180

473 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ,ಸಡಿವಾರಪಲಿಿ 55/78 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.100 809094756362 54055911189

474 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಈಶಾರೆಡಿಿ ,ಮದುೋಪಲಿಿ 215 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.541 456519510832 54048350652

475 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯರಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ,ಯಲಿಂಪಲಿಿ 262 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 2.00 2.00 1.920 897982935029 1585261000793

476 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋವಾಣಿ ಕೆ ೋಂ ಈಶಾರರೆಡಿಿ ,ಮದುೋಪಲಿಿ 220 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.499 718438313915 5408351340

477 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಗುರುನಾಥ ಎನ್.  ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ ಟಿ.ಅರ್   

,ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಂಡ
17 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 712604913693 918030025947372

478 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬುರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಂದಪಪ ,ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿ ಕೆ ೋಟ 137 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 895382428136 918030025947372

479 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಯಯಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪದ್ುರೆಡಿಿಪಪ ,ರಾಮನುಪುಡಿ 49,51/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 862396972618 918030025947372
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ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

480 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಂದ್ರಶೋಖರೆಡಿಿ ಅರ್.ವಿ. ಬಿನ್  ಅರ್.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 

,ಚಾಕ್ರ್ೋಲು
673/2,360/3,43

6/5
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.344 729367859165 918030025947372

481 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿ ಬಿನ್  ಎ.ಬಯಯಪಪ ,ವಂಟಿೋರವಾಂಡಿಪಲಿಿ 18/2,42/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 452832538356 918030025947372

482 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್  ಟಿ.ಎಂ.ಬಯಯಪಪ ,ಚಾಕ್ರ್ೋಲು 632/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 389375134365 918030025947372

483 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್  ರಾಮಪಪ ,ಚಿೋಟಗಲಗುಟ್ಟ 28 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.340 91317973384 918030025947372

484 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ ,ಗುಳ್ ರು 73/2 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 753259367378 30977544844

485 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ ,ಜಿಲಾಜಲುಯ 78/3 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.410 221833251298 30977544844

486 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕ ನಾರಾಯಣಪಪ ಗುಳ್ ರು 324/2 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.556 964581533334 30977544844

487 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ,ಜಿ ಬಿನ್  ಗುರಯಪಪ ,ಪುಟಟಪತಿಯ
37/2,38/ಪಿ6,51/

1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.45 0.45 0.453 604934026541 30977544844

488 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನುರಾಧ ಬಿನ್  ಮಂಜುನಾಥ ,ಕೆ ಂಡಿರೆಡಿಿಪಲಿಿ 106/4,107/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.085 923359847605 30977544844

489 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಾರೆಡಿಿ ,ಜಿಲಾಜಲುಯ 83/2 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.731 395583885573 30977544844

490 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸರೆಡಿಿ ,ಎಂ ಬಿನ್  ಮಲಿರೆಡಿಿ ಮಾರಗಾನುಕ್ುಂಟ 20/1 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.730 607390616465 30977544844

491 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ರ್ೋಮಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರಾಮಿರೆಡಿಿ ಲಗುಮದುೋಪಲಿಿ 26/3,29,31,69/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.890 415443588206 30977544844

492 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ, ಕಾರಕ್ ರು 156 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.892 683951457591 30977544844

493 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಂಜಿರೆಡಿಿ, ಮುತಿತನಪಲಿಿ
109,110/6,111/

1,111/3,158
ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.280 480088288797 30977544844

494 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಪಪ ಬಿನ್  ಬೆೈರಪಪ, ಗುಳ್ ರು 398/2 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.718 458131380688 30977544844

495 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆ.ರವಿೋಂದ್ರಚಾರಿ ಬಿನ್  ಜನಾದ್ಯನಚಾರಿ ,ಮಾರಗಾನುಕ್ುಂಟ 21/1,21/2 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.739 913242311662 30977544844

496 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಚಾರಿ ಹೆಚ್  .ಇ. ಬಿನ್  ಈಶಾರಚಾರಿ,ಹೆ ಸಹುಡಯ
200/2,200/3,19

8/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.757 259412918703 30977544844

497 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬಿ ಬೆೈಯಪಪರೆಡಿಿ,ಬಾಲರೆಡಿಿಪಲಿಿ 52,53,54 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.750 969874436996 30977544844

498 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ ಹೆ ಸಹುಡಯ 275/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.260 892955768014 30977544844

499 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಲ್.ಶರೋಧರ್  ಬಿನ್  ಲೋಟ್  ವಿ.ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 

,ಎಟಗಡಿಪಲಿಿ
29/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.757 842233262312 30977544844

500 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ,ಪದ್ುತುಂಕೆೋಪಲಿಿ 74/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.060 664434400759 30977544844

501 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಲ್.ಅಶ ೋಕ್ ಬಿನ್  ವಿ.ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 

,ಎಟಗಡಿಪಲಿಿ
29/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.757 318971091596 30977544844

502 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡರೆಡಿಿ ಜಿ.ವಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ , 17/3,23/2,14/6 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.080 523606632505 30977544844

503 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರಾರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಚಿನೆ ಈರಪಪರೆಡಿಿ,ಆಚೋಪಲಿಿ
2/1,23/9,43/1,4

3/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.000 621112659720 30977544844

504 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ನಂಜಯಯ ,ಲಗುಮದುೋಪಲಿಿ 9,109/3,110/2, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.080 949527681308 30977544844

505 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ,ಅರ್  ಬಿನ್  ರಾಮರೆಡಿಿ ,ಪದ್ುತುಂಕೆೋಪಲಿಿ 97/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.757 275516042849 30977544844

506 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಿರೆಡಿಿ,ಕೆ ಬಿನ್  ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ ,ಕೆ ಲಿಂಪಲಿಿ 58,11 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.100 248299054467 30977544844

507 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಗೆ ೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ,ಸ,ಎನ್  ಬಿನ್  ನರಸಂಹರೆಡಿಿ 

,ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿಕೆ ೋಟ
2… ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.730 635383080818 30977544844

508 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  

ಸುಬಬರಾಯಪಪ,ಕೆ ಂಡಿರೆಡಿಿಪಲಿಿ
74/ಪಿ4,259/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 962440759109 31690500073

509 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ ,ಮಲಿಸಂದ್ರ 10/1,10/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.730 369036690230 31690500073

510 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಷುಣವದ್ಯನರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನಾಗಿರೆಡಿಿ ,ಪಸಲಪತಿಯ 72/2 ಗುಳ್ ರು  ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.626 487916521912 916020048850847



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

511 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್  

ನಾರಾಯಣಪಪ,ಚಂಚುರಾಯನಪಲಿಿ
26/ಪಿ16 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 271037230552 916020048850847

512 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬಾಲಪಪ ,ದೋವಿರೆಡಿಿಪಲಿಿ 32/2,33/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 216913228938 916020048850847

513 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ವಿ.ಪುಲಾಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 

,ಸಡಿವಾರಪಲಿಿ
50/4,50/6,80,14

2/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.976 669609566801 916020048850847

514 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್  ಚನೆರಾಯಪಪ ,ಮಿಟಟೋಮರಿ 31,32,33,34,58 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 670096887836 916020048850847

515 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಯಪಪ ಬಿನ್  ಚೌಡಪಪ ,ಗುಟಟಪಾಳ್ಯ
159/4,159/7,16

1/2,10
ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.976 391935459838 916020048850847

516 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್  ರಂಗಪಪ ,ಮರಸನಪಲಿಿ 36/2,54/4 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.720 782919267018 916020048850847

517 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಾಯರಿೋಮಾ ಬಿೋ ಕೆ ೋಂ ಖಾಸೋಂ ಸಾಬಿ  

,ದಿಗವನೆಟಟಕ್ುಂಟಪಲಿಿ
89/3 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 273033192943 916020048850847

518 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಬೆೈಯಪಪ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕ ರಂಗಪಪ ,ಮರಸನಪಲಿಿ 15/ಪಿ6 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.720 318634088396 916020048850847

519 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಮುನಿರೆಡಿಿ ,ಪಸಲಪತಿಯ 74,81/1,72/1 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.100 470608527087 916020048850847

520 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಸಾತಫ್  ಬಿನ್  ಪಕ್ೃದಿುೋನ್  ಸಾಬಿ ,ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 54/1ಪಿ1 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.900 736626087710 916020048850847

521 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನೆನಾರಾಯಣಪಪ ,ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 123/3 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.545 325081672491 846320110000155

522 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್  ಗಂಗಪಪ ,ಮಾಗಾಯನುಕ್ುಂಟ 35/1 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.788 746736351324 846320110000155

523 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ,ಬುಟಿಟವಾರಪಲಿಿ
105/2,110/8,21/

1,24/1,28/4ಎ
ಮಿಟಟೋಮರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.80 1.80 1.850 439360964036 846320110000155

524 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸುಬಬಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಬಿ.ವಿನಾರಾಯಣರಡಿಿ 

,ನಿಮಮಕಾಯಲಪಲಿಿ
40/1,46/4,48/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.900 456604135158 38876943968

525 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ುಕ್ಕ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಚಿನೆ ಬೆೈಯನೆ ಪಾತಪಾಳ್ಯ 238/5 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.60 1.60 1.616 209951723925 38876943968

526 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ವಿ.ಬಿ.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್   ಬುಡಗಪಪ 

,ಪದ್ುರಾಜುಪಲಿಿ
2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 93325570590 38876943968

527 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಸುದೋವರಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ,ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ 72/7,14,25 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 705637055323 38876943968

528 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ಚಿನೆ 
ರಾಮನೆ,ದ್ುಗಿಿನಾಯಕನಪಲಿಿ

25/ಪಿ48 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 869902980828 916020048850847

529 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಪಿ.ವಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ,ಪುಲಿಗಲುಿ 138,139 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 233925863149 916020048850847

530 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ,ಪಿ.ವಿ. ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಾಧರ ರ್ೈ  ,ಪಾಳೆಯಕೆರೆ 291/2 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 857874773452 916020048850847

531 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶರೋನಿವಾಸ ಡಬಬರವಾರಪಲಿಿ 25/6 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 56270750713 916020048850847

532 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶರೋನಿವಾಸ ,ಪಿ,ಜಿ ಬಿನ್  ನಿೋರಗಂಟಿ ಗಂಗುಲಪಪ 

,ಡಬಬರವಾರಪಲಿಿ
25/1,25/4 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.150 688089248076 916020048850847

533 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲರಾಜ ಬಿನ್  ಸಪ ರ್  ಪಮಮಯಯಗಾರಿಪಲಿಿ 35/ಪಿ45 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.455 707929076795 916020048850847

534 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ನರಸಪಪ ,ಪುಲಿಗಲುಿ 66/ಪಿ10 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.248 739574518258 916020048850847

535 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರೆಡಿಿಪಪನಾಯಕರ್   ಬಿನ್  ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕರ್  

,ಯರಯಯಯಗಾರಿಪಲಿಿ
10,33,34/1 ಚೋಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 643128062309 916020048850847

536 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸುಧಾಕ್ರ್  ಡಿ.ಎನ್  ಬಿನ್  ನರಸಂಹಪಪ 

ದ್ುಗಿಿನಾಯಕನಪಲಿಿ
1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.152 246968592214 916020048850847

537 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ 

,ದ್ುಗಿಿನಾಯಕನಪಲಿಿ
51/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 620074227597 916020048850847

538 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಣಿ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ ,ದ್ುಗಿಿನಾಯಕನಪಲಿಿ 50/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 702292481218 916020048850847

539 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್  ಕೆ ಂಡಪಪ ,ಗುಂಡಂವಾರಪಲಿಿ 21/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.344 511352497710

540 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಸಾಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಮದಿುರೆಡಿಿ ನಿಮಮಕಾಯಲಪಲಿಿ 4/1,4/2,16/3, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 435491769554 7677000600014501..

541 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ಶವರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಲೋಟ್  ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ 

,ಸಜುಜಪಲಿಿ
30 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.599 707053316417 0425101022271



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

542 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ರಾಮರೆಡಿಿ ,ಯರಯಗುಡಿ 34/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 438330160342 10536101054743

543 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ದ್ಸತಗಿರಿ ಸಾಬ್  ಬನ್  ಅಬುುಲ್  
ಸಾಬ್ ,ರಾಮನೆ ಡಿಂಪಲಿಿ

32/ಪಿ1 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.734 548450043485 64180940462

544 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಈರಮದಿುರೆಡಿಿ,ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ 12/1.. ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 597832192981 38876943968

545 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್  ನಂಜುಂಡಪಪ ,ನರವಾರಲಪಲಿಿ 44/ಪಿ8,24/2 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.40 0.40 0.394 97786367579 916020048850847

546 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್  ಕ್ೃಷಣಪಪ ,ಅಬಕ್ವಾರಪಲಿಿ 14/1,14/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.816 250504293805 916020048850847

547 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡರೆಡಿಿ ,ಮದ್ುಲಖಾನೆ
1/1,1/2ಬಿ,1/5,1/

8,1/17,2/1
ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.278 316235665684 916020048850847

548 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣರರೆಡಿಿ 

,ಪುಟಟಪತಿಯ
30,42, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.776 617729154104 916020048850847

549 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ,ಪುಟಟಪತಿಯ 47 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.878 288083278046 916020048850847

550 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವನೆ ಬಿನ್  ತಿಮಮಣಣ ,ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 134/1 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.766 472755852258 916020048850847

551 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್  ಬೆಸತನಾರಾಯಣಪಪ ,ಜಿ.ಮದುೋಪಲಿಿ 220/3,221/3 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 0.522 535271860011 916020048850847

552 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ,ಹೆ ಸಹುಡಯ 222/ಪಿ,222/ಪಿ2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.798 342993128391 916020048850847

553 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಯಪಪ ,ಜಿ.ಚಲ ೋಯಪಲಿಿ
70/6,77/2ಎ,77/

2ಬಿ
ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.731 315116116873 916020048850847

554 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಕ್ೃಬಿೋ ಕೆ ೋಂ  ಸಾಬ್  ಜಾನ್  ಸಾಬ್  ,ಬಿಳ್ ಿರು 215/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 20219113473 916020048850847

555 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಿರೆಡಿಿ ,ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 173/2 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 882776961157 916020048850847

556 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ ,ಚಾಕ್ರ್ೋಲು
175/4,156/2,15

7/1,732/2,71/2
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 450504052012 38876943968

557 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಈರಪಪರೆಡಿಿ ,ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಂಡ 164,8/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 962472699515 38876943968

558 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಲಕ್ಷಿಮದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಎನ್.ಎಂ 

,ಗುಂಡಿಪಲಿಿ
26/ಪಿ5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.340 314095793783 38876943968

559 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಂ.ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಮಲಿಿರೆಡಿಿ ,ದ ಡಿಿವಾರಪಲಿಿ 51 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 732963472516 38876943968

560 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ,ಬತಿತನಪಲಿಿ 3/2ಬಿ,40/2, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 290693354349 38876943968

561 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆಕ್ುಲಾಿಯಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ,ತ ೋಳ್ಿಪಲಿಿ 80/2,97/ಪಿ14 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.340 401648661871 38876943968

562 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ಎನ್ .ರ್ಂಕ್ಟರವಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ನರಸಂಹರೆಡಿಿ 

,ಯರಯಗುಡಿ
50 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 296856910015 38876943968

563 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ಞಾನಮಮ ಕೆ ಂ ನರಸಂಹಪಪ ,ಮಂಡಯಂಪಲಿಿ 4ಪಿ7 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.150 68676783604 38876943968

564 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಸಾತನರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರಾಮರೆಡಿಿ ,ವಂಟಿೋರವಾಂಡಿಪಲಿಿ 14/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 395992617065 38876943968

565 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಪಿ.ವಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ,ಪಾಳೆಯಕೆರೆ 32,32,171 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 535357457892 38876943968

566 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್  ದ ಡಿಸೋನಪಪ ,ಕಾನಗಮಾಕ್ಲಪಲಿಿ 180 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.050 47828517372 10748100016511

567 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,ಮಿಟಟೋಮರಿ 206/2,10 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.700 777199699567 10748100014771

568 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ 

,ಪ ಟಿವಾರಪಲಿಿ
9,25 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 791398382724 10748100015826

569 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎ.ಎನ್.ಪರಭಾಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಎ.ವಿ.ನಂಜಿರೆಡಿಿ 

,ಗೆ ಲಿಪಲಿಿ
37 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.550 438330160342 1950101000497

570 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎ.ರವಿ ಬಿನ್  ಅಂಜಪಪ ,ಕ್ದಿರನೆಗಾರಿಕೆ ೋಟ 237 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 548450043485 358301000004771

571 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಪಿ.ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಕೆ.ಪಾಪಿರೆಡಿಿ,ಚಾಕ್ರ್ೋಲು 256,255/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 897534310028 1519101003632

572 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾಗಭ ಷಣ,ಡಿ,ಸ ಬಿನ್  ದ್ಾಸರಿ ಚನೆಪಪ 

,ಕೆ ಂಡಂವಾರಪಲಿಿ
60/7,56/5,62/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 226238854519 1519101006168

573 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರಾಮರೆಡಿಿ ,ಪುಲಿಗಲುಿ 408 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 320719399125 1519101006729

574 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಅನಿಲ್  ಕ್ುಮಾರ್  ಬಿ.ಜಿ ಬಿನ್  ಲೋಟ್  ಬಿ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ 

,ಜಿಲಾಜಲುಯ
75/1 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.228 356922254369 137500101003444
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ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

575 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈಯಪಪರೆಡಿಿ ,ಮಲಿಸಂದ್ರ
192,194/1,194/

2,194/3
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.80 1.80 1.820 216518562836 0925108022164

576 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ,ಚಾಕ್ರ್ೋಲು 392/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 357166229469 30977544844

577 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್  ಕ್ುರಯ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ,ಪದ್ುರಾಜುಪಲಿಿ 49,130,76 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 391491915466 30977544844

578 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಯರಪಪರೆಡಿಿ ,ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ 116/1,19/3 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 503645360366 30977544844

579 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್  ಪಟೋಲ್  ಗಂಗುಲರೆಡಿಿ,ಗುಂಡಿಪಲಿಿ 62 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 548174518649 30977544844

580 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ೋನಪಪ ಬಿನ್  ರಂಗಪಪ,ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ 320 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 611140084147 30977544844

581 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮದ್ುನೆ ,ನಲಿಸಾನಂಪಲಿಿ 59 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 325526963918 30977544844

582 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಮದಿುರೆಡಿಿ ,ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಂಡ 49 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.357 462663920642 30977544844

583 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ಮದ್ುನೆ ,ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ 5,367/1 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 334734487748 30977544844

584 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಚಿನೆ ಮುನೆಪಪ ,ಕೆ ಂಡಿಕೆ ಂಡ 8/1,8/4 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.40 1.40 1.440 986174934262 30977544844

585 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈಯಾರೆಡಿಿ ಕೆ.ವಿ.ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಯಪಪ ,ಪದ್ುಪಲಿಿ 125/3 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 409220984903 30977544844

586 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಿ,ಮದಿುರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಯಪಪ 

,ಪಮಮಯಯಗಾರಿಪಲಿಿ
33/ಪಿ2,35/ಪಿ47 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.606 620074227597 30977544844

587 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಚಾರಿ 

,ರಾಮೊೋಜಿಪಲಿಿ
38 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 338317246186 30977544844

588 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ ,ಪದ್ುಪಲಿಿ
27,37,39,44,25

3
ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 929063061845 30977544844

589 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮದಿುರೆಡಿಿ ,ನಿಮಮಕಾಯಲಪಲಿಿ 4/1,37/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 658200131579 30977544844

590 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಅಮರನಾಥರೆಡಿಿ,ಪಿ.ವಿ. ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಮಣರೆಡಿಿ 

,ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ
5,12/2 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.808 644845402882 30977544844

591 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ಸೋತಾರೆಡಿಿ ,ಬೆೈರಪಪನಪಲಿಿ 13 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 216684694651 30977544844

592 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಲೋಟ್  ಚೌಡಪಪ ,ಮಾಚನಪಲಿಿ
83/ಪಿ2,196,13/ಪಿ
36,174/ಪಿ69,17

7/ಪಿ89

ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.70 1.70 1.728 334028372312 30977544844

593 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಬೆೈಯಪಪ ,ಪಮಮಯಯಗಾರಿಪಲಿಿ 25 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.152 897882935029 30977544844

594 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಟಿ.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್  ಲೋಟ್  ತಿಪಪನೆ 

,ನಲಿಗುಟಿಪಲಿಿ
17,41,131, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 677963961332 30977544844

595 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಚಿನೆಪಪಯಯ ,ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 99/4,69 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 251878006095 846320110000155

596 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್  ಬೆ ಮನೆ ,ಗುಳ್ ರು 437/3 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 860164578111 846320110000155

597 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ,ಗುಳ್ ರು 540 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.449 956887333609 846320110000155

598 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ ,ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 123/1,123/6 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.546 643434399523 846320110000155

599 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಗಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರ,ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 123/5 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.50 0.50 0.546 589155933722 846320110000155

600 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಬಿನ್  ಮದಿಗಿರಿಯಪಪ ,ಕೆ ಕ್ುಕಲವಾರಪಲಿಿ 26 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.536 483211899897 846320110000155

601 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಯಲಿಪಪ ,ಮಾಗಾಯನುಕ್ುಂಟ 234/2 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 729327043079 846320110000155

602 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಿ ಕೆ ೋಂ ರಂಗಪಪ ,ಕೆ ಲಿಂಪಲಿಿ 64 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.60 0.60 0.639 468667828218 846320110000155

603 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ,ನರವಾರಲಪಲಿಿ 44/ಪಿ4 ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.953 808281421897 846320110000155

604 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮದಿುಲೋಟಪಪ ,ಮುಮಮಡಿವಾರಪಲಿಿ
34/1,45/1,45/2,

35/1,30/4
ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 334028372312 846320110000155

605 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆಗಂಗಪಪ ಬಿನ್  ತಿಮಮನೆ ,ಮುಮಮಡಿವಾರಪಲಿಿ
26/2,16/2,133/1

,133/2
ಗುಳ್ ರು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.20 1.20 1.280 548450043485 846320110000155

606 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯರಪಪರೆಡಿಿ ,ತಿಮಮಂಪಲಿಿ
37/8,105/8,106/

1,106/3
ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.813 414399085755 916020048850847

607 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿತ ಕೆ ೋಂ ರವಿೋಂದ್ರರೆಡಿಿ ,ಗುಳ್ ರು 421/5 ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.70 0.70 0.799 987006035435 916020048850847



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

608 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಯರಿೋಮಾ  ಕೆ ೋಂ ಪಾಯರಿೋಮಾ  ,ಪಾತಬಾಗೆೋಪಲಿಿ 40/9,40/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.100 258311528250 916020048850847

609 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷರಿೋಪ  ಉನಿೆಸಾ ಕೆ ೋಂ ಹುಸೋನ್  ಸಾಬ್  ,ಬಾಗೆೋಪಲಿಿ 636/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.090 961503245124 916020048850847

610 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶರೋರಾಮಪಪ ,ಅಬಕ್ವಾರಪಲಿಿ 22/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.864 548450043485 916020048850847

611 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬತತಲ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್  ಬತತಲನರಸಂಹಪಪ ,ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 118/1ಬಿ ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.023 832808331231 916020048850847

612 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಾಬಾಜಾನ್  ಬಿನ್  ಅಬುುಲ್  ಅಜಿೋದ್  ಸಾಬ್ , 

ಶರೋನಿವಾಸಪುರ
32 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 619041780825 916020048850847

613 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಟರಾಜನ್  ,ಕೆ ತತಕೆ ೋಟ 118/1ಸ ಗುಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.010 559525448492 916020048850847

614 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಯಸಂಹಾರೆಡಿಿ,ರ್ೈ.ಎನ್.  ಬಿನ್  ನಾರೆಪಪರೆಡಿಿ 

,ಯಗವಬಂಡಿಕೆರೆ
282,9/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 0.990 732963472516 916020048850847

615 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ,ಚಿನೆೆೋಪಲಿಿ 124/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.80 0.80 0.824 845832010605 916020048850847

616 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್   ಆಚಚಪಪ ,ಪುಟಟಪತಿಯ 174/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.190 387678560309 916020048850847

617 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಪಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಪದ್ುರಂಗಪಪ.ತ ೋಳ್ಿಪಲಿಿ 91/p30,201 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.917 324479474727 38876943968

618 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. ಜಲಿಪಿಗಾರಪಲಿಿ 91, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.30 1.30 1.344 279812946130 30977544844

619 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಆರ್ ನರಸಂಹಪಪ.ಗೆ ತಯಪಲಿಿ 194/p4, ಗ ಳ್ ರು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.100 207740567303 000035550334210

620 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ.ಸುಜ್ಞಾನಂಪಲಿಿ 188/1a, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 0.90 0.90 0.909 409314675952 000035550334210

621 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ುಕಟಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ. ಚಂಚುರಾಯನಪಲಿಿ
32/8,53/1,53/4,

53/5,53
ಗ ಳ್ ರು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.50 1.50 1.556 344689744294 000035550334210

622 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸನೆ.ರೆೋಚನಾಯಕ್ನಪಲಿಿ 12/3, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.10 1.10 1.152 762721909691 000035550334210

623 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಈರಪಪ. 

ಪದ್ುರಾಜುಪಲಿಿ
79, ಚೋಳ್ ರು ಎಸ್.ಸ ಟಮೊೋಟ ೋ 1.00 1.00 1.010 891644352626 918030025947372

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಟಿ.ಲಕ್ಷಿಮೋಪತಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ತಿಮಮಯಯ. 20/7 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ು 0.55 0.55 0.334 987977023356 1950101112288

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಮೊೋಪುರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ. 163/1, 95/1 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ು 0.80 0.80 0.334 912390339801 1950101115476

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ. 129/2a2 ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ು 1.20 1.20 0.334 944725773700 520101030328302

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಅಶಾತಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಕೆ ಂಡಪಪ. 4/1, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ು 1.50 1.50 0.334 936017444413 1950101001920

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಪಿ.ಎಸ್.ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಪದ್ು ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ. 111 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ು 1.60 1.60 0.36 505419892833 155010005196

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಅಜಜಪಪ. 131 ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ು 0.80 0.80 0.56 341322182311 10574101047442

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸ.ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ. 118/2, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ು 1.20 1.20 0.28 755229803928 137500101004602

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ಟಿಲಿರ್ ಶರೋಮತಿ ಲಲಿತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ. 129, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ು 2.00 2.00 0.85 416992780731 64052559029

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ಟಿಲಿರ್ ಶರೋಮತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಸ ೋಮಶೋಖರೆಡಿಿ. 59/p17 ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ು 1.60 1.60 0.85 84338817382 15852610023972

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಷ್ ಕ್ಟರ್ ಎಮ್.ಎಸ್.ಸುನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ. 252/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ು 1.00 1.00 0.138 743810738999 520101030279298

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಶರೋಮತಿ ಈಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ. 192 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ು 1.00 1.00 0.4175 422841647190 0925108022164

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಶರೋಮತಿ ವನಜಾಕ್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ.ಎನ್.ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ. 143/2 ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳ್ು 0.43 0.43 0.204 900317352158 925119000157

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 

ನಿಮಾಯಣ ಘಟಕ್
ಎಲ್.ಶರೋದ್ರ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ. 74/2, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ

ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 
ನಿಮಾಯಣ 
ಘಟಕ್

4.00 4.00 4.00 548742023689 925101121512

RKVY-Mechnastion

RKVY-Water Fond

RKVY-Onion Storage Structure



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಯಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಚೌಡಪಪ. 10/6, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.875 216701848386 10574100012138

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. 128, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.875 906691631829 10574101014160

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನೆರ್ಂಕ್ಟಪಪ. 38/2, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 1.00 0.875 380830162886 131010022775

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಆರ್.ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ. 97, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ 1.00 1.00

0.875 996461483875 1519101009804

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಯಯಪಪ. 58, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ 1.00 1.00

0.875 131010023198

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಬೆ ೋವಿ.

161,

ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಎಸ್.ಸ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್ 1.00 1.00 0.875

357436741739 10574100014461

1 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. 260/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 0.79 0.79 0.135 375742156523 0664201006025

2 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಶರೋ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ. 45, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1.00 1.00 0.135 821347815624 510101006673554

3 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಶರೋ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ. 12/1, ಮಾಗಾಯನುಕ್ುಂಟ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1.20 1.20 0.135 383705054124 510101006673554

4 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಶರೋ ಚಿನೆನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮನೆ. 33, ಮಾಗಾಯನುಕ್ುಂಟ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 0.80 0.80 0.135 401587432977 510101006673554

5 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಶರೋ ಗೆಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ. 85, ಗ ಳ್ ರು ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 0.90 0.90 0.135 677034562513 510101006673554

6 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಶರೋ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ. 26, ತಿಮಮಂಪಲಿಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1.00 1.00 0.135 253742636018 510101006673554

7 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಶರೋ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ. 89, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1.60 1.60 0.135 760810335844 510101006673554

8 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಷರಿೋನಾ ಬೆೋಗಂ ಬಿನ್ ವಾಜಿೋದ್ ಬೆೋಗಂ. 85 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1.00 1.00 0.135 294863018850 510101006673554

9 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ. 56, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1.00 1.00 0.101 484138058601 510101006673554

10 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ರಾಧ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲರೆಡಿಿ. 14/3, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1.00 1.00 0.135 391263860622 510101006673554

11 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಉತತಮರೆಡಿಿ. 24, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1.00 1.00 0.135 399648329358 510101006673554

12 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಂಜನರೆಡಿಿ 185, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 0.80 0.80 0.135 680771856550 510101006673554

13 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಸುರೆೋಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮಸಾತನ್ ರೆಡಿಿ. 306, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1.30 1.30 0.135 396838460772 510101006673554

14 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಗಂಗುಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಯಾಯರೆಡಿಿ. 367, ಚೋಳ್ ರು ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2.00 2.00 0.135 396019260211 510101006673554

15 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಚಿನೆಬಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನೆರಾಮನೆ. 42, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 0.60 0.60 0.135 288090566199 510101006673554

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

1 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ. 25, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 0.80 0.80 0.101 791398382724 510101006673554

2 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ಶರೋ ಸ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ನಾರಾಯಣಪಪ. 78, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1.00 1.00 0.135 791398382724 510101006673554

3 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ಶರೋ ರವಿೋಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ. 41, ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1.20 1.20 0.135 367943464631 510101006673554

4 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ಶರೋ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. 1/1, ಮಿಟಟೋಮರಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1.60 1.60 0.135 851745400907 510101006673554

5 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ
ಶರೋ ಎಮ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 

ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ.
260 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 0.79 0.79 0.129 331150772150 0664201006025

6 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ಶರೋ ಚಿನೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನೆರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. 444/3,239/1 ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 0.54 0.54 0.135 241813483549 0664201006025

7 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ. 260, ಪಾತಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 0.79 0.79 0.129 537953428638 510101006673554

8 ಜೆೋನುಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಪಟಿಟಗೆ ವಜಿೋದ್ ಬೆೋಗಂ ಕೆ ೋಂ ಅಹಮದ್ಾಬೆೋಗಂ. 8/4, ಬಾಗೆೋಪಲಿಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 0.24 0.24 0.101 243434558516 510101006673554



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

0.00

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 82/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 2.00 7041-8030-0794 10548101082603-

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶ ೋಭ.S.N ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಜೆೈಪರಕಾಸ್ 8/1- ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಕಾಯಪಿಿಕ್ಂ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 
ಘಟಕ್

0.4 2.80 2406-2275-3643
64080819767-

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ S.ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶೋತಪಪ 35 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಕಾಯಪಿಿಕ್ಂ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 
ಘಟಕ್

0.4 2.80 5008-3963-0220
0490101019114-

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ K.V.ಶರೋನಿವಾಸಚಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಚಾರಿ 129/ಪಿ1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್
1

12X6X3 ಮಿೋ 
2.00ಹೆ

0.88 3635-3029-6218
520101042617193-

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈರಪಪ 163 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
0.49ಹೆ

0.88
64101614976-

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ K.V.ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 87/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.36ಹೆ

0.88
64033613140-

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ K.R.ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ.S.M 159,188 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
137ಹೆ

0.88
0490108012889-

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ J.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ.S 204 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.36ಹೆ

0.88
54050899493-

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಪ ೋತಲಪಪ 2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.13ಹೆ

0.88 5723-5448-8359
64145287276-

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಗಮಮ ಬಿನ್ ಅಚಚಮಮ 138/2- ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.36ಹೆ

0.88 6942-8966-8253
10825100008719-

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಹಂಷ್ಾಧ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಖಲಿೋಲ್  ಸಾಬಿ 24/4 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.36ಹೆ

0.88 8456-2336-8142
54050896196-

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಬಚಚಣಣ 37, 11 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
0.80ಹೆ

0.88 7128-9200-9256
5772500100494601-

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ A.K.ನಾರಾಯಣಪಪ 10, 10/A ಸಾದ್ಲಿ ST ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.00ಹೆ

0.88 4432-6163-3260
64101752359-

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಬಾವನೆ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಲಪಪ 72/p5 ಸಾದ್ಲಿ ST ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
0.33ಹೆ

0.88 9456-7551-0037
64093780450-

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿಕ್ಕಸ ಣ ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 22 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ ಘಟಕ್ 2016 ಚ.ಮಿೋ 8.61 075222010000046-

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ R.ಲಕ್ಷಮಣ ಬಿನ್ G.ರಾಮಯಯ 83/7 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.36ಹೆ

0.88 7236-2014-4694
39896265855-

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ 18 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.36ಹೆ

0.88 6465-1349-2103
0368101010586-

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 76, 96/3 ಕ್ಸಬಾ SC mulching 1.6 0.24 2207-0805-3685 54052769949-

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 86, 89/1, 87/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ 
ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ

1.05 0.50 7539-0141-0606
125000204668-

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬೆೈಯಣಣ 85/1, 85/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Cashew 1st Year 1 0.04 3875-6035-0877 10571101064500-

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಲಪಪ 8 ಕ್ಸಬಾ SC Cashew 1st Year 0.6 0.02 9189-8698-4003 1081110002488-

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟೋಶ್  ಉ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ.K.M   ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ ಉ 
ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ

214/ಪಿ4 ಕ್ಸಬಾ SC Cashew 1st Year 1.2 0.03 6906-2967-6659
0486101199979-

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 101/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.36ಹೆ

0.88 9933-0290-2212
10659100007412-

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ A.K.ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನಲಿಪ ಜಪಪ 91 ಕ್ಸಬಾ SC ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
0.55ಹೆ

0.88 3615-4153-7771
10516100007047-

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
ಶರೋ ಮುನೆಶಾರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 2/ಪಿ10 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 48MX39MX5

m 1.40

4.00
10516101055672-

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಮುನಿಕ್ೃಷಣಮಮ ಕೆ ೋಂ S.V.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 21 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ 4000 ಚ.ಮಿೋ 1.00

10516100008640-

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
ಶರೋ ಆಂಜನೆೋಯಸಾಾಮಿ  ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 12, 55/1, 45/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 48MX39MX5

m 1.40

5.00
125002304694-

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುೆ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ತಾಲ ಿಕ್ು : ಶಡಿಘಟಟ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
ಶರೋ ತಿರುಮಳ್  ರೆೈತ ಸಂಘ  T.S.ಆಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ಲೋ 

ಸೋತಪಪ, ಸದ್ುಹಳ್ಳಿ
22, 29, 61, ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 48MX39MX5

m 1.40

4.00

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ದ ಡಿಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಲಪಪ 70, 117, 71/5 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.78ಹೆ
0.88 5911-0360-1991

64054191201-

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬಾವಣಣ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 94, 3/b2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.09ಹೆ
0.88 261-1211-4077

049010101114-

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸರಸಾತತಮಮ ಕೆ ೋಂ K.S.ಮುನಿನರಸಂಹಯಯ 105/2, 80/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.52ಹೆ
0.88 2666-4481-5243

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ 19/3, 2/3 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

2.02ಹೆ
0.88 4785-3322-9927

0490101008596-

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ.ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 149/1, 98/6, 

79/3, 79/7, 79/9

ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
0.88ಹೆ

0.88 7419-7618-8547
0490101016094-

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
K.N.ಆವುಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ 152/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.36ಹೆ
0.88 7064-9953-7568

0490101016063-

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿನಾರಾಯಣಪಪ 74/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.04ಹೆ
0.88 8413-6700-9772

0490101015521-

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟಮಮA.M ಕೆ ೋಂ  ಅಕ್ಕಲರೆಡಿಿ 15, 24/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.36ಹೆ
0.88

0490108016347-

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಪವನ್ ಕ್ುಮಾರ್ .R ಬಿನ್ ರಮೆೋಶ್ ಬಾಬು 209/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.36ಹೆ
0.88 8486-4708-2158

10548101082630-

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ T.S.ಬಿನ್  ಸ ಣಣಪಪ 36 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.80ಹೆ
0.88 8305-299-4524

0490101007486-

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾರಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಕ್ೃಷಣಪಪ 8/6,37 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.90ಹೆ
0.88 3248-3233-0032

54050896855-

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷಣಪಪ.K.N ಬಿನ್ K.H.ನಾರಾಯಣಪಪ 92,93/3 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.17ಹೆ
0.88 6648-3520-8295

64038636865-

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಈರಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ 52 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.00ಹೆ
0.88 5372-7560-1743

4069108000978-

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
ಪಿಳ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 90 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 20X20X3m 

2.00

0.75 5764-5072-9636
0490108017406-

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
D.M.ಜಗದಿೋಶಾರ ಬಿನ್ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷಪಪ 111 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 20X20X3m 

2.00

0.75 2032-1693-1238
10811100022532-

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
ಸುಜಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಲೋ ಚನೆರಾಯಪಪ 63/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 20X20X3m 

2.00

0.75 3497-4119-3122

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 159/ಪಿ30 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.00ಹೆ
0.88 9640-7313-8467

0490101016942-

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನಳಿನ.B.N ಕೆ ೋಂ B.L.ನಾರೆಪಪ 67/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.00ಹೆ
0.88 558-6199-8842

20413561323-

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 33 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.60ಹೆ
0.88 2931-9150-7546

4441101002478-

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
C.ಚಿನೆಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ 50 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.00ಹೆ
0.88 8195-5486-5217

4441101002870-

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
C.ಅಮರೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚನೆಪಪ 45 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.70ಹೆ
0.88 4434-6709-6520

10571101061822-

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಶರೋಧರ್ M.J ಬಿನ್ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ 22/24, 21/14 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.60ಹೆ
0.88 6610-8138-1799

0434101014584-

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 33/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಹ 0.08 4441101002478-

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ T.ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮಮಯಯ 90/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಹ 0.08 78432237361-

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಲಕ್ಷಮಮಮ.B ಕೆ ೋಂ B.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 20/3 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ Cashew 1st Year 0.4 0.02

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ T.M.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 19 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ hybrid veg 1 0.00 9765-5203-0667 50100337121021-

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ

R.D.ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಪಪ 26/3,20/4, 92, 

89/3, 77

ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
0.80ಹೆ

0.88 5041-8629-1810
10659100003301-



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
M.ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಯಮಪಪ 10/1,47/ಪಿ6 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 20X20X3m 

0.8

0.75 2988-6708-2724
64122863532-

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಶವಮಮ ಕೆ ೋಂ D.N.ಮಲಿಪಪ 1 ಕ್ಸಬಾ SC 422 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
0.20

560101000100523-

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಪಿಳ್ಿಪಪ 92 ಜ-ಕೆ ೋಟ SC 422 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.34ಹೆ
0.88 2428-2746-0009

10659100008747-

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಂದ್ಪಪ 74 ಜ-ಕೆ ೋಟ SC 422 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.28ಹೆ
0.88 5287-2096-7110

1932711859-

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
T.M.ಮಾರಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ 61/13 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.00ಹೆ
0.88

5772500100814601-

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
M.ನಂಜರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 76/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.28ಹೆ
0.88

0490101008417-

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ಲೋ ಮುನಿಯಪಪ 3/1, 3/6, 3/2, 3/3 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.6 0.40

1932718378-

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
B.M.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್  ಲೋ ನಾರಾಯಣಪಪ 3/1, 3/6, 3/2, 3/3 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.6 0.40

1932718378-

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಬೆ ೋವಿ ನಾಗಪಪ 86/2 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 20X20X3m 

0.8

0.75 9312-6480-2124
0490108013004-

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಶರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ 98, 71 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9X6X3 1.00 2.00 3999-2044-5436

0368108007990-

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ 90/p7 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.28ಹೆ
0.88 6939-5341-7530

64158192322-

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
S.K.ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ೋನಪಪ 11/p4 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.28ಹೆ
0.88 3745-3864-2749

0490119014499-

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ವರಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಪಪ 90/1 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9X6X3 2.00 9616-5053-3829

0490101009244-

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ B.N.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ  ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ 30 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಬ ಮಾರ್ 1.3 0.32 4229-0261-3776 919010007525384-

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
B.T.ಚಿಕ್ಕರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ತ ೋಟಣಣ 11, 71- ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.28ಹೆ
0.88

10659100008126-

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರಜಿೋಯಾ ಕೆ ೋಂ ರಜಾಕ ಸಾಬಿ 179 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.28ಹೆ
0.88

0490108016906-

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
D.A.ಕ್ವಿತ ಕೆ ೋಂ ಲೋ K.Nಸತಯನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 50/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ 2016 ಚ.ಮಿೋ 1.41 7812-9000-5358

0490101018389-

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
D.A.ಕ್ವಿತ ಕೆ ೋಂ ಲೋ K.Nಸತಯನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 50/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಪಾಲಿಹೌಸ್ 2016 ಚ.ಮಿೋ 8.50 7812-9000-5358

125001589181-

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ ಕಾಯವಕರ ಮ
K.N.ರವಿಚಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ K.N.ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 25/5, 25/6, 25/7, 

25/8

ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಕಾಯಪಿಿಕ್ಂ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 
ಘಟಕ್

2800 ಚ.ಮಿೋ 1.96 5333-0054-9652
0490101008691-

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ ಕಾಯವಕರ ಮ

K.N.ಸೋತಾರಾಮರೆಡಿಿ  ಬಿನ್ K.N.ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 27/1, 27/2., 

27/3, 28/1, 26/1, 

28/8, 28/18

ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಕಾಯಪಿಿಕ್ಂ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 
ಘಟಕ್

2800 ಚ.ಮಿೋ 1.96 8307-9189-4805

0490101016903-

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
V.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ K.P.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 62 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 mulching 1 0.16 4287-7510-8493

0434101017832-

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 59/ಪಿ26 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 20X20X3m 

1.20

0.75 6536-9429-4764
0368108009387-

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
ಶರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನೆಬೆ ೋವಿ  19/p4, 59 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 20X20X3m 

1.60

0.75 4981-0755-0260
125001726072-

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ V.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ K.P.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 32 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 hybrid veg 1 0.20 4287-7510-8493 0434101017832-

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಕಾಕ್ನೆ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ 38/ಪಿ6 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 hybrid veg 1.2 0.24 3402-6397-7763 10548100000193-

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ದ್ಾಯವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಕಾಯಕ್ಪಪ 58 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 hybrid veg 0.8 0.16 8139-8103-1668 10548100005641-

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ 239 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ 

ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ
1.6 0.50 7519-0613-0322

111300101009406-

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 33/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಚಂಡ  ಹ 1 0.08 2931-9150-7546 4441101002478-

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ.T ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮಮಯಯ 90/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಚಂಡ  ಹ 1 0.08 6379-4871-7466 54035941481-



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ಣಣಪಪ 44, 45 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 133 ಚಂಡ  ಹ 0.8 0.13 2127-9048-5727 1061500017774-

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 101/1 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 133 ಚಂಡ  ಹ 0.8 0.13 9933-0290-2212 10659100007412-

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್  ನಾರಾಯಣಪಪ 40/3, 9 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 133 ಗುಲಾಬಿ-ಹ 0.4 0.06 6645-2061-9192 1932748937-

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ.ವಿ  ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 79 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 133 hybrid veg 0.66 0.11 3109-0617-0573 21690100003758-

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಲಕ್ಷಮಪಪ ಬಿನ್  ಮುನಿಶ್ಾಯಮಪಪ 92 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 133 hybrid veg 1 0.16 6403-0701-2182 10946101000982-

90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ .S ಬಿನ್  ಸ ಣಣಪಪ 19/14 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 133 hybrid veg 1 0.16 8958-0732-4658 0434101012946-

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 22/1 ಜ-ಕೆ ೋಟ SC 422 hybrid veg 0.96 0.19 2497-9908-1227 10659100007043-

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ 13, 16/2 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 mulching 2 0.32 8658-3373-1499

125001679586-

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಶವಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ 61/ಪಿ14 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 mulching 1.2 0.16 5650-4254-2437

125001564326-

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಬಜಜಪಪ 37/2, 11, 34 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 mulching 1.2 0.16 7128-9200-9256

5772500100494601-

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಸೋನಪಪ 38/3 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 mulching 1.6 0.16 9234-6617-1617

125001860926-

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಕ್ರಿಯಣಣ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 68 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಟ ಮಾಯಟ 2 0.20 2875-2758-6224- 5772500100578901-

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಕೆ ೋನಮಮಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ 21/1, 18/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಟ ಮಾಯಟ 2 0.20 5511-3471-5618 125001731683-

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬನೆ 43, 71/3 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಟ ಮಾಯಟ 2 0.20 3857-3934-3830 0490101012511-

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿಚನೆಪಪ 44/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಟ ಮಾಯಟ 1.17 0.20 7562-0118-9108 125001679632-

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 99, 98/5 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಟ ಮಾಯಟ 1 0.20 3374-1834-9438 4441101000361-

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 48/p3 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಟ ಮಾಯಟ 1 0.20 2701-8439-0030 125001726345-

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಮುನೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಣಣ 19/ಪಿ9 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಟ ಮಾಯಟ 1.2 0.20 2445-1698-6902 125001726232-

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶರೋನಿವಾಸ. B.N ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 10/ಪಿ13 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 1.2 0.05 4166-9449-7236 1924101000884-

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಆಂಜಿನಪಪ 7/1, 1, 19/2d ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 0.9 0.04 9965-9924-9357 125000265791-

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ.K ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ಲಿೋಗೌಡ 115/ಪಿ52 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 1.2 0.05 2295-3908-2215 10811100016459-

106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಕ್ಕಲಪಪ.M.S ಬಿನ್ ಮಲಿೋಶಪಪ 208 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 1.2 0.05 4595-0129-6076 4069108001984-

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಸವರಾಜ K.C ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ 104/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 0.4 0.02 5686-6362-3813 10811100000285-

108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ T.C.ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗೆ ೋಪಾಲಪಪ 1/ಪಿ5, 1/ಪಿ6 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 0.58 0.02 3609-4616-5361 520101042530128-

109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಶರೋರಾಮಯಯ 54/3, 53/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 0.9 0.04 4411-9716-3833 0486101199093-

110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂಜುಳ್.M ಕೆ ೋಂ A.M.ರಾಜಣಣ 15/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 0.2 0.01 6818-9865-5311 520331002354351-

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ.N ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 21/6, 43/3, 37 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 0.8 0.03 3423-6540-1958 4069101001138-

112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿೋರಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಮಲಿಪಪ 68 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 1 0.04 8792-4726-2018 105711000016738-

113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ 55 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 1.2 0.03 2865-3791-7212 10571100003183-

114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುನಿರಾಜು.G.M ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಪಪ.D.N 17/1, 19/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 0.8 0.03 7573-7620-0892 0486101194138-

115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪವಿತರ.M.N  ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಜು 17/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 0.6 0.02 5560-6336-0373 10571101069736-

116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ K.ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ 110/2- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 0.4 0.02 8717-0092-1246 10811101030178-

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ 76/ಪಿ23 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 1.4 0.05 7110-5239-2555 0486101206078-

118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 147/1, 147/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 1.3 0.05 8494-3682-3866 0486101194747-

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ M.ದ್ಾಯವಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 75/2, 32/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ059 Cashew 1st Year 0.6 0.02 4583-7671-8285 10811100007679-

120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 76/2- ಕ್ಸಬಾ SC 422 hybrid veg 1 0.20 2207-0805-3685 54052769949-

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ 87/ಪಿ12 ಕ್ಸಬಾ SC 422 hybrid veg 1 0.20 9721-8771-0003 10516100009352-

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ನಾನೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 46/2 ಕ್ಸಬಾ SC 422 hybrid veg 1 0.20 9412-6459-1987 520191030014391-

123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಕ್ದಿರಪಪ.M ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ 26/ಪಿ26 ಕ್ಸಬಾ SC 422 hybrid veg 1 0.20 7475-5094-6102 125001097462-

124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 46/1 ಕ್ಸಬಾ SC 422 hybrid veg 1 0.20 4365-0782-8089 0486101192236-

125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಮುನಿತಿರುಮಳ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಪ 42/ಪಿ52, 42/ಪಿ6 ಕ್ಸಬಾ SC 422 hybrid veg 1 0.20 9644-6342-3690 10571100015634-

126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 71/1, 71/4 ಕ್ಸಬಾ SC 422 hybrid veg 0.8 0.20 8405-5713-7426 10571100015598-

127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಆವುಲಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ 19 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ST 423 ಚಂಡ  ಹ 1 0.16 9033-5696-5846 10548100004392-

128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುರೆೋಶಪಪ 4/ಪಿ8 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 0.8 0.16 7463-3236-9984 0490108013789-

129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್  ಸೋನಪಪ 38/3 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1 0.20 9234-6617-1617 125001060926-

130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ A.K.ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 61/ಪಿ11 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 0.5 0.12 4412-2352-3207 125001670775-

131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ A.K.ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಣಪಪ 63/ಪಿ5 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 0.8 0.16 9304-1968-5250 125001670719-

132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಬಸವನಬೆ ೋವಿ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ 11/ಪಿ11 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1 0.20 5221-6201-0733 125001670902-



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 48/ಪಿ3 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1 0.20 125001726345-

134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್ ಜುಡುಮುಡುಗಪಪ 125 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 0.64 0.13 9500-0640-1127 125001573136-

135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಪದ್ುಣಣ 40/ಪಿ21 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1 0.20 7788-3682-4465 125001726016-

136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಣಣ 19 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1 0.20 125001726232-

137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಸೋತರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 121/2 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1 0.20 125001564291-

138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಪ ೋತಲಪಪ 99/ಪಿ3 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1.18 0.20 5587-0861-9559 125001726389-

139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಹನುಮಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸನಬೆ ೋವಿ 99/ಪಿ6 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1.24 0.24 5553-7081-1206 125001739637-

140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ  ಬಿನ್ ದ ಡಿಸೋತಪಪ 61/1- ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 0.8 0.16 4286-9737-2767 125001571809-

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ 24/2 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 0.4 0.08 7553-0053-8711 4441101000717-

142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಕೆ ೋಟಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 69/2 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 0.8 0.16 4639-4100-5900 125001726185-

143 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ.G ಕೆ ೋಂ ಲೋ ನರಸಂಹಪಪ 62 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1 0.20 9492-7037-0367 125001739659-

144 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 40/ಪಿ19 ಸಾದ್ಲಿ ST 423 hybrid veg 1.6 0.20 2685-0136-6251 125001578667-

145 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 38/2 ಸಾದ್ಲಿ ST 423 hybrid veg 1 0.20 7025-0607-2232 125001573136-

146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ 

ಪಾಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ೋನಪಪ 44/2,78/1, 16, 

12/3

ಸಾದ್ಲಿ ST 423 hybrid veg 0.8 0.16 2323-2144-2091
125001731661-

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 61 ಸಾದ್ಲಿ ST 423 mulching 0.4 0.03 6287-4111-2046

0490108017173-

148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 165/3, 162/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 133 ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ 

ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ
1.17 0.50 6017-0870-2837

10659100003733-

149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ 66/3 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 133 ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ 

ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ
0.68 0.50 9159-7539-0392

105711000000072-

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಯಯ 2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 133 ದ್ಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ 

ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ
1.48 0.50 5428-3863-3811

64095368818-

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 76/ಪಿ16 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
1.18 0.20 6907-0668-5199

10811100025714-

152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 76 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
1.6 0.20 2207-0805-3685

54052769949-

153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಶರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಬೆೈರೆೋಗೌಡ ಉ ದ ಡಿಬೆೈರೆೋಗೌಡ 46/3 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ 

ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ
0.56 0.50 4580-5553-4866

6362500100107501-

154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಪರಕಾಶ್M.K ಬಿನ್ D.ಕ್ೃಷಣಪಪ 39/3 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ 

ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ
0.8 0.50 3290-2728-2779

0434101013886-

155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಕ್ದಿರಪಪ 1/ಪಿ38, 1/ಪಿ94 ಕ್ಸಬಾ SC 422 ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪುನ:ಶಚೋತನ 1 0.20 9034-6779-6217 4069108001507-

156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ದ್ಾಯವಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಯಟಪಪ 1/ಪಿ31 ಕ್ಸಬಾ SC 422 Cashew 2nd Year 0.6 0.02 3235-8739-2779 10811100025184-

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆಪಪ 9/ಪಿ8 ಕ್ಸಬಾ SC 422 Cashew 2nd Year 1.2 0.05 7790-0710-1763 0486101199213-

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ  ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪಪ 77/ಪಿ53 ಕ್ಸಬಾ SC 422 Cashew 1st Year 1.58 0.06 5614-6268-5547 10811100025738-

159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ M.C.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 10/ಪಿ44 ಕ್ಸಬಾ SC 422 Cashew 2nd Year 0.5 0.02 8598-1829-3300 64138813684-

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 372,375 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.85ಹೆ
0.88 8794-1615-8921

64033269707-

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
S.G.ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿಗುರಯಪಪ 109 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.20ಹೆ
0.88 5772-2977-3374

54050895535-

162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ K.H.ನಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಹನುಮಪಪ 114 ಕ್ಸಬಾ ST 423 hybrid veg 1 0.20 5403-8796-0761 4069108002078-

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಕ್ುರಿ.ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಂಹಯಯ 143 ಕ್ಸಬಾ ST 423 hybrid veg 1 0.20 4378-3624-9382 105711000015692-

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಶ್ಾಂತಮಮ.G ಕೆ ೋಂ ಲೋ ನರಸಂಹಪಪ 62/1 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 mulching 1.2 0.19 9492-7037-0367

125001739659-

165 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 70 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 1.8 0.29 6637-6322-2910

125001679575-

166 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನಾರಾಯಣಪಪ.G ಬಿನ್ ಬಯಯಣಣ 61/ಪಿ15 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 1.2 0.19 7700-2160-3513

125001726118-

167 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಚೌಡರೆಡಿಿ.K.V. ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 87/3, 87/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 0.55 0.16 3353-3904-2698

125001726425-

168 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಪುಲಿಪಪ 38/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 1.92 0.31 4695-3901-3440

125001564315-

169 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 114/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 0.95 0.15 3572-0723-7724

125001573169-



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

170 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗನಬೆ ೋವಿ 24/17 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 1.6 0.26 3257-5438-2683

125001726016-

171 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ.S.V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ 115/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 2.21 0.33 9476-0006-3084

125001726050-

172 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 129/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 2 0.32 7681-6926-1588

125001726334-

173 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಪ 62/2, 61/ಪಿ3, 

63/ಪಿ22

ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 2.8 0.32 9550-8210-1404
125001573136-

174 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 13, 16/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 2 0.32 5084-3100-2968

0490108012771-

175 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬನೆ 189/ಪಿ1, 189/ಪಿ17 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 1.6 0.26 7057-0403-7284

125001670753-

176 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ 7 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 2 0.32 9629-1661-6635

125001670764-

177 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುವನಬೆ ೋವಿ 2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 1.6 0.26 3222-6861-6362

125001670833-

178 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 69/p24 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 1 0.16 2043-3343-8456

125001727112-

179 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ 61/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 1.2 0.19 5359-6331-1716

125001726038-

180 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಚಿಕ್ಕನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ದಿರಪಪ 74 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 2 0.32 4145-9764-9891

125001726390-

181 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 32/ಪಿ1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 2 0.32 7788-3682-4465

12500173180-

182 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಚನೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿನಾಗಪಪ 2/5, 125/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 mulching 2 0.32 2072-8083-1140

125001792783-

183 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಕ್ಸ ತರಿರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 61/13 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 hybrid veg 1.2 0.24 8531-7926-7838 125001726414-

184 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟಚಾರಿ.K.C ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪ 28/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 hybrid veg 1.3 0.26 9343-9940-3034 12500164279-

185 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಬೆ ೋವಿ 19/ಪಿ7 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 hybrid veg 1.2 0.24 9157-9243-8163 125001670888-

186 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ  ಬಿನ್ ಕೆ ೋನಪಪ 24, 99,117 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 hybrid veg 2.5 0.40 8310-0214-4516 125001670786-

187 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪಯಯ 99 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 hybrid veg 0.8 0.13 7948-2137-6192 125001670899-

188 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಶರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನೆಬೆ ೋವಿ 19/ಪಿ4 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 hybrid veg 1.6 0.32 4981-0755-0260 125001726072-

189 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ಟ್ ತರಕಾರಿ ಚೌಡಪಪ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 158 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 133 hybrid veg 1.45 0.24 6018-9922-0114 125001670708-

190 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ತಿರುಮಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಪ ಜಪಪ 98/ಪಿ15 ಕ್ಸಬಾ ST 423 ಪಾಲಿಹೌಸ್ 98/ಪಿ15 9.95

125001507141-

191 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಚೌಡಪಪ 43 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 1.18 0.02 2861-0895-6880

192 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
B.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 36 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.87 0.02 4654-4874-1330

193 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ

ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ಟಪಪ 61/ಪಿ9 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.4 0.02 8856-2240-5641

194 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 19/ಪಿ5 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.8 0.02 3078-8513-9419

195 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಮುನಿರೆಡಿಿ.N.S ಬಿನ್ ಸುಬಬಾರಯಪಪ 27/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.8 0.02 2936-9095-8766

196 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಪ ೋತಲರೆಡಿಿK.V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 15/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.6 0.02 7489-6616-7458

74078309166-

197 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ 71/26 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 1.2 0.02 6441-4855-1700

198 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
K.V.ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 71/ಪಿ10 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.8 0.02 7398-3302-8150

199 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿನಾರಾಯಣಪಪ 57/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.46 0.02 8767-5611-9830

64156647680-

200 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಾದ್ಪಪ 23 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 1.47 0.02 4297-7577-2027

0490101014358-
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ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

201 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಆಂಜನಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 61/ಪಿ8 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.8 0.02 5118-8742-8715

4441101001084-

202 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
B.ದೋವರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ 21/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.6 0.02 2394-6296-7088

4441101001574-

203 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
K.N.ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲೋ ನಾರಾಯಣಪಪ 332/4 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.74 0.02 8794-1878-9895

204 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 1, 18, 19- ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
0.6 0.24 9404-4470-6391

0368101008229-

205 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
N.ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 5/ಪಿ2, 4 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
1.3 0.24 8133-2070-5451

0368108005788-

206 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ನಾರಾಯಣಪಪ.B.K ಬಿನ್ ಕ್ುಂಠಪಪ 28/ಪಿ1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
1.2 0.24 7444-4622-2771

10516100008495-

207 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಗೆ ೋವಿಂದ್ರಾಜು.B.N ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ.B.K 48/ಪಿ2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
1.2 0.24 9000-5810-3790

10516100008509-

208 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 6/4- ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9X6X3 1.10 2.00

0490101015614-

209 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 56/4 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.45ಹೆ
0.88

0490101015614-

210 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ 18 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9X6X3 1.60 2.00 6465-3149-2103

0368101010586-

211 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 1, 18, 19- ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.45ಹೆ
0.88 9404-4470-6391

0368101008229-

212 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
N.ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 5/ಪಿ2, 4 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.30ಹೆ
0.88 8133-2070-5451

0368108005788-

213 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಪಿಳ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 90/ಪಿ4 ಸಾದ್ಲಿ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.80

0.88 5764-5072-9636
0490108017406-

214 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ.T.N ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ 41/2, 42/ಪಿ2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಚಂಡ  ಹ 1 0.10 3391-0358-0277 10571100003840-

215 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 38/2,61/1, 130 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಚಂಡ  ಹ 1 0.20 7978-9585-6573 10571100016117-

216 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
P.C.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 156, 87/2, 157 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.80

0.88

217 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
D.S.ನಂಜೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸ ಣೆಣೋಗೌಡ 49/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 20X20X3m 

1.60

0.75 6267-6595-6058
0486101021441-

218 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ದ್ುಗಿಪಪ 7/4- ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 H.T.P ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.51 0.24 4371-6582-4395

0490101019341-

219 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ 278/ಪಿ6 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 H.T.P ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 1.6 0.24 7519-0613-0322

111300101009406-

220 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ.C ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ 38/4 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.75ಹೆ
0.88 8711-3628-6563

4441101000720-

221 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
S.V.ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ 218/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.53

0.88 7720-3797-9660

222 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಅಕ್ಕಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಚಚಪಪ 1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.20ಹೆ
0.88 6851-4008-0886

0368108007787-

223 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಂಜುಳ್  ಬಿನ್ ಲೋ ಜಲಿೋಲ್ ಸಂಗ 11/ಪಿ15 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ST 423 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.00ಹೆ
0.88 2857-9258-6319

31453022484-

224 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
K.P.ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 31 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 22X6.0X4.85

m 1.60

0.75 9340-3996-5077
520101042564448-

225 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಉದ್ಯ್ ಕ್ುಮಾರ್.M ಬಿನ್ M.ಮುನಿಶ್ಾಮಿರೆಡಿಿ 97, 96/2, 105 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.97ಹೆ
0.88 4606-6758-8096

0368108101006863-

226 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
Y.M.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 18, 15/1, 22/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X7X3 ಮಿೋ 

1.07ಹೆ
0.88 9221-5200-4556

0368101005523-

227 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ.D.V ಬಿನ್ P.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 59/3 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X7X3 ಮಿೋ 

1.60 ಹೆ
0.88 5524-5202-4237

0368101004205-



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
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ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

228 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಚಿಕ್ಕಪದ್ನೆ ಕೆ ೋಂ ನಲಿಮುನಿಶ್ಾಮಿ 60, 63/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X7X3 ಮಿೋ 

1.56 ಹೆ
0.88 7501-0682-6348

036810101005389-

229 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಂಜುಳ್ಮಮB.S ಕೆ ೋಂ S.R.ಶರೋನಿವಾಸ 171/3,20/6 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X7X3 ಮಿೋ 

0.20 ಹೆ
0.88 7192-2501-4183

1293101026367-

230 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 59/9 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X7X3 ಮಿೋ 

0.40 ಹೆ
0.88 2595-4684-0017

0490101013833-

231 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ.B.C  ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಾಲಪಪ 27 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X7X3 ಮಿೋ 

1.10ಹೆ
0.88 8799-5284-4622

125002052689-

232 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
K.R.ಅಶಾಥನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ K.ರಾಮಪಪ 17 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X7X3 ಮಿೋ 

1.01 ಹೆ
0.88 5783-4804-5447

0368101005751-

233 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಶೋತಾರಾಮಪಪ.D.M ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 83 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X7X3 ಮಿೋ 

0.38 ಹೆ
0.88 8545-4971-1915

0490101018954-

234 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಲಕ್ಷಿಮೋಪತಿ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ 10/G ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.20ಹೆ
0.88 7183-8414-3316

10548100002998-

235 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಯರಯಪಪ ಬಿನ್ ಯರಯಪ ಜಪಪ 418 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 mulching 0.9 0.14 2501-6612-7052

10548101021329-

236 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ 49/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 mulching 1.2 0.19 7062-9527-7786

0368101004212-

237 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
N.ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 5/ಪಿ2, 4 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 mulching 1.3 0.21 8133-2070-5451

0368108005788-

238 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 2/ಪಿ6 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 mulching 0.75 0.12 9900-0456-8713

0368101007449-

239 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನಾರಾಯಣಪಪ.B.K ಬಿನ್ ಕ್ುಂಠಪಪ 28/ಪಿ1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 mulching 1.2 0.19 7444-4622-2771

10516100008495-

240 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಗೆ ೋವಿಂದ್ರಾಜು.B.N ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ.B.K 48/ಪಿ2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 mulching 1.2 0.19 9000-5810-3790

10516100008509-

241 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 48/ಪಿ4 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 mulching 1.2 0.19 2015-7878-4456

10811100023995-

242 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಪದ್ಮ.K.N ಕೆ ೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ.N.A 25/3, 24/3 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.35ಹೆ
0.88 7347-0168-0513

64191543702-

243 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಶುಭಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ 154/1A ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 mulching 1 0.16 7308-1246-4852

0490101021473-

244 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಆನಂದ್.ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಪಪ 14/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.20ಹೆ
0.88 4736-1386-0521

20311132000348-

245 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
K.L.ಶರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಣ 42 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.20ಹೆ
0.88 5875-5937-9444

0490101013927-

246 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮದ್ುಣಣN.R ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 85/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.20ಹೆ
0.88 4628-2383-3840

0490101009439-

247 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಗಂಗಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋ ನಾರಾಯಣಪಪ 124 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.58ಹೆ
0.88 4498-9085-1649

64068699015-

248 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 89, 75/3, 120/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.15ಹೆ
0.88

36933566059-

249 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟಮಮK.G ಕೆ ೋಂ ಲೋ K.G.ಗೆ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ 18/3, 8/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.95ಹೆ
0.88 9313-9421-8731

64041728173-

250 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಕೆ.ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಕಾಮಪಪ 113/3,16/4 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.98ಹೆ
0.88 5014-1465-0390

36937794355-

251 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಚೈತರ.B.M ಕೆ ೋಂ B.L.ಮಂಜುನಾಥ 66 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.59ಹೆ
0.88 7063-1778-6836

64182403255-

252 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಆನಂದ್ರೆಡಿಿ.K.N ಬಿನ್ ಲೋ K.H.ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 41/2, 27, 32 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.96ಹೆ
0.88 3607-3085-8843

125001695430-

253 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ.B.M ಬಿನ್ 64 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.89ಹೆ
0.88 9566-8165-3802

125001694822-

254 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಮಂಜುಳ್  ಬಿನ್ ಲೋ ಜಲಿೋಲ್ ಸಂಗ 11/ಪಿ15 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ST 423 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
0.8 0.24 2857-9258-6319

31453022484-



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

255 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರಂಗಪಪ 50/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ST 423 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
0.9 0.24 6025-8976-8821

0368101006622-

256 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ನರಸಂಹಪಪS.N ಬಿನ್ ದ ಡಿನರಸಪಪ 46 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ST 423 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
0.94 0.24 7018-7775-6782

10516100001093-

257 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಚಲಪತಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿನರಸಪಪ 61 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ST 423 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
1 0.24 7690-9298-5417

10516100006489-

258 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ದ್ಾಯವಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 25/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ST 423 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
0.9 0.24 7094-7902-8096

10516100008096-

259 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 76/2- ಕ್ಸಬಾ SC 422 mulching 1.6 0.24 2207-0805-3685

54052769949-

260 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ
ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 178/2, 21/6, 21/2 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1.1 0.00 8177-7580-1123

261 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಪಪ 44 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1 0.20 5436-5735-2950 125001810023-

262 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ D.M.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 28/2 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 0.8 0.00 4894-1136-1506

263 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
V.ಮುನಿರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 48 ಸಾದ್ಲಿ ST 423 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.57ಹೆ
0.88 5005-6339-7507

0490101008835-

264 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ.D  ಬಿನ್ ದ ಡಿನರಸಪಪ 118/3 ಸಾದ್ಲಿ ST  423 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.23 0.02 9061-7034-8705

10748100010810-

265 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ 18 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
1.6 0.24 6465-1349-2103

0368101010586-

266 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 48/ಪಿ4 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
1.2 0.24 2015-7878-4456

10811100023995-

267 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 2/ಪಿ6 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
0.76 0.24 9900-0456-8713

0368101007449-

268 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ

ರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ 49/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 
ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)

1.23 0.24 7062-9527-7786
0368101001212-

269 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನಲಿಪ ಜಪಪ 91 ಕ್ಸಬಾ SC 422 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
0.45 0.25 3615-4153-7771

270 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಪ ಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ುಪಪ 98 ಕ್ಸಬಾ SC 422 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
0.4 0.25 5513-2156-0855

10516101003819-

271 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ 26 ಕ್ಸಬಾ SC 422 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
1.2 0.25 7475-5094-6102

125001097462-

272 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ T.M.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 19 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 hybrid veg 1.2 0.15 9765-5203-0667 50100337121021-

273 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
N.ಚೌಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 15/3, 16 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.97ಹೆ
0.88

1422500102617101-

274 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಅಶಾತತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸೋತಬೆೈರಪಪ 73/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.56

0.88
125001175931-

275 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ

ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ 18 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 20X20X3m 

1.20

0.75 6465-1349-2103
0368101010586-

276 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ 239 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.73ಹೆ
0.88 7519-0613-0322

111300101009406-

277 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿಬಜಜಪಪ 85 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.73ಹೆ
0.88

278 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ದೋಶಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಚನೆಪಪ 21 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.73ಹೆ
0.88 4929-8771-2581

921010002705447-

279 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಚೌಡಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಬಜಜಪಪ 37 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.73ಹೆ
0.88

280 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಬಾಬಾಜಾನ್ ಬಿನ್ ಪಕ್ೃಂಸಾಬಿ 90/p7 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.73ಹೆ
0.88

281 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಯಾಮಣಣ 32 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.73ಹೆ
0.88

282 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ದೋಶಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಚನೆಪಪ 21 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9X6X3 1.10 2.00 4929-8771-2581

921010002705447-



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

283 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ 13 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
0.49 0.24 4452-3147-2479

9017101000782-

284 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಮಂಜುನಾಥ.M ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿಗೌಡ 39/1 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
0.94 0.12 3681-5171-9393

21690100009136-

285 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಜಯರಾಮ.K.M ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 244 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.8 0.10 3457-6684-0237

10897101005552-

286 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ದ ಡಿಪಿಳ್ಿಪಪ 13/5, 13/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪಕ್ಷಿ 

ನಿರೆ ೋಧಕ್ ಬಲ
0.87 0.50 2242-0667-7484

0486101025676-

287 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
ಶರೋಲಕ್ಷಿಮೋನರಸಂಹಸಾಾಮಿ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಆಸಕ್ತ ಸಂಘ K.N.ಆವುಲರೆಡಿಿ 

ಬಿನ್ ಲೋ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ
153/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 57MX18MX7

m 0.68

4.00 7064-9953-7568
0490101022998-

288 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
S.N.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿನರಸಂಹಯಯ 435/2 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 1.08 0.02 3440-6653-4197

0490201000154-

289 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
A.R.ಅಶಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ  ರಂಗಪಪ 73 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಚಾಪ ಕಾಟರ್ (ಮೆೋವು 

ಕ್ತತರಿಸುವ ಯಂತರ)
0.78 0.55 2914-2717-2134

0486101206549-

290 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 76, 96/3 ಕ್ಸಬಾ SC 422 mulching 1.6 0.26 2207-0805-3685

54052769949-

291 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 76/ಪಿ16 ಕ್ಸಬಾ SC 422 hybrid veg 1 0.20 6907-0668-5199 10811100025-

292 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ 14/1 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1 0.20

293 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 44 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1 0.20

294 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ D.M.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 28/1 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1 0.20

295 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ  ಲೋ ಕ್ೃಷಣಪಪ 1 ಕ್ಸಬಾ ST  423 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 1.1 0.02

632100140221203-

296 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ
ಶರೋನಿವಾಸ.D.N ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ.D.N 30 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ  133 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 0.8 0.02

0486101201402-

297 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ

ರ್ಂಕ್ಟಮಮ  ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ 73 ಜ-ಕೆ ೋಟ SC 422 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಂತರ 1.3 0.09
3870932098-

298 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 2-3 Min Success Story Videos ಇತರೆ 106 0.84 04401400000240-

299 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
ಲ ೋಕೆೋಶ ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 119 ಕ್ಸಬಾ ST 423 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 20X20X3m 

1.20

0.75
520101042528662-

300 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 38/2 ಸಾದ್ಲಿ ST 423 ಬೆೋಡ್ ಮೆೋಕ್ರ್ 1.2 0.20 7025-0607-2232 125001573136-

301 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 38/2 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9X6X3 1.10 2.00 7025-0607-2232

125001573136-

302 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 2/1- ಸಾದ್ಲಿ ST 423 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.92

0.88 5342-7196-2748
0490101016945-

303 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
ತಿಪಪಣಣ ಬಿನ್ ಪ ಜಪಪ 91 ಕ್ಸಬಾ ST 423 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 20X20X3m 

1.20

0.75 4272-3727-0871
10516100008486-

304 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೀರು ಸಂಗ್ರ ಹಣಾ ಘಟಕ
ಮುನಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ 41/ಪಿ19,23 ಕ್ಸಬಾ ST 423 ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 20X20X3m 

1.20

0.75 4194-3914-2019
10516101012747-

305 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 40/ಪಿ19 ಸಾದ್ಲಿ ST 423 ಟ ಮಾಯಟ 1.6 0.20 2685-0136-6251 125001578667-

306 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 38/2 ಸಾದ್ಲಿ ST 423 mulching 1.2 0.19 7025-0607-2232

125001573136-

307 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಮುದುಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬನೆ 189/p23 ಸಾದ್ಲಿ ST 423 mulching 0.8 0.13 2807-9324-5330

125001670822-

308 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ತಿಮಮನೆ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 39/1, 24/1 ಸಾದ್ಲಿ ST 423 mulching 1 0.16 6309-9934-4480

125001670797-

309 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ ಉ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 8/2- ಸಾದ್ಲಿ ST 423 mulching 1 0.16 4240-4099-9549

125001810023-

310 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಅಕ್ಕಲಪಪ 72, 69 ಜ-ಕೆ ೋಟ ST 423 hybrid veg 1 0.20 2597-3834-2112 0438101191177-

311 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ದ್ಾಯವಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ 10 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 mulching 0.8 0.13 3540-1108-6373

10548100002538-

312 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
A.S.ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್ ಸೋತಪಪ 11/3, 82/3 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 mulching 1 0.16 9023-5967-6207

10548100004491-

313 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ.A.S. ಬಿನ್  ಸೋತಪಪ 1/4- ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 mulching 1.2 0.19 3142-1923-0125

10548100002702-



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

314 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
ಆನಂದ್.L.N. ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 68/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 mulching 1 0.16 3350-5496-7820

0368101006463-

315 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ ದ್ಾಯವಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ 10 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 hybrid veg 0.8 0.16 3540-1108-6373 10548100002538-

316 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ ಆನಂದ್.L.N. ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 68/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 hybrid veg 1 0.20 3350-5496-7820 0368101006463-

317 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ 10/a ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 hybrid veg 1 0.20 4320-0378-9664 10548100006388-

318 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ.A.S. ಬಿನ್  ಸೋತಪಪ 1/4- ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 hybrid veg 1 0.20 3142-1923-0125 10548100002702-

319 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ A.S.ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್  ಸೋತಪಪ 11/3, 82/3 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 hybrid veg 0.7 0.14 9023-5967-6207 10548100004491-

320 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ ದೋವರೆಡಿಿ.M.R.ಬಿನ್ ಡಿ.ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ 1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ See Bed Maker 1.15 0.46 4308-6383-8544 4441101001186-

321 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
M.V.ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 97/1, 98/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.36ಹೆ
0.88 4000-0029-8334

5772500100054201-

322 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಜಗದಿೋಶ್.M ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗೌಡ 116/1b, 116/1a, 

116/2

ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 0.65 0.03 2636-9821-5560
843610110012280-

323 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 105/1, 105/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 1.2 0.05 9505-3854-8460 10659100005484-

324 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 83, 84 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 0.76 0.02 7702-6381-2089 9017108001607-

325 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಹನುಮಪಪ 158/3, 159, 

158/2

ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 1.3 0.03 8588-5302-1087
6362500100045901-

326 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶ್ಚ ೀತನ C.R.ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 111 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪುನ:ಶಚೋತನ 1 0.20 3830-0091-3613 0486101191816-

327 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕ್ಕತಿರುಮಳ್ಪಪ 39/4 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಗುಲಾಬಿ-ಹ 0.7 0.10 4009-3866-1275 10548100006897-

328 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ನರಸಂಹಪಪ T.N.ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 67 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಗುಲಾಬಿ-ಹ 1 0.16 9906-7993-2375 10548101058882-

329 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಪ 485/1, 

472/pD4,120/1 

ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 
0.93ಹೆ

0.88 8173-1692-7319
10659100007589-

330 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ.N.V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 162/1, 162/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

0.86ಹೆ
0.88 6017-0870-2837

10659100003733-

331 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಮಾರಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ 61/13 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.60ಹೆ
0.88 8107-4184-4394

5772500100814601-

332 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
M.ನಂಜರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 76/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ 12X6X3 ಮಿೋ 

1.20ಹೆ
0.88 4510-2214-9611

049101008417-

333 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ ವರಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷಣಪಪ 90 ಸಾದ್ಲಿ ST 423 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ 1 0.20 9616-5053-3829 0490101009244-

334 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ 90/ಪಿ7 ಸಾದ್ಲಿ ST 423 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ 1.2 0.20 6939-5341-7530 64158192322-

335 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 38/2 ಸಾದ್ಲಿ ST 423 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ 1.2 0.20 7025-0607-2232 125001573136-

336 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ ಮುನೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಣಣ 19/15 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ 1.2 0.10 2445-1698-6902

337 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶ್ಚ ೀತನ ತುಳ್ಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗೆ ೋಪಾಲಕ್ೃಷಣ 178 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಮಾವು ಪುನ:ಶಚೋತನ 1.2 0.24 7015-7614-7503 1081110171087-

338 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ ಕಾಯವಕರ ಮ
ಜುಬೆೋದ್ಾ ಕೆ ೋಂ  ಲೋ  ಹುಸಾಮನ್ ಸಾಬಿ 56/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಕಾಯಪಿಿಕ್ಂ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 

ಘಟಕ್
2912 ಚ.ಮಿೋ 2.03 5283-1079-0969

0490101017066-

339 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ ಕಾಯವಕರ ಮ
D.M.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 7/2- ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಕಾಯಪಿಿಕ್ಂ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 

ಘಟಕ್
2000 ಚ.ಮಿೋ 1.40 7825-4725-0048

125000186422-

340 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತ್ರ ೀಕರಣ ದೋವರೆಡಿಿ.M.R. ಬಿನ್ D.ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ 1- ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 ರೆ ೋಟರ್ೋಟರ್ ಯಂತರ 1.15 0.46 4308-6383-8544 4441101001186-

341 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ನರಸಂಹಪಪ 62 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1.2 0.24 9492-7037-0367 0490101008513-

342 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ ಅಮರನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ದ ಡಿನಾರಾಯಣಪಪ 61/ಪಿ16 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1.2 0.24 6750-8730-3041 0490101010564-

343 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ ದೋಶಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಚನೆಪಪ 21 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 hybrid veg 1.1 0.22 4929-8771-2581 921010002705447-

344 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶ್ಚ ೀತನ G.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 118 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಮಾವು ಪುನ:ಶಚೋತನ 1.8 0.36 3976-6408-2389 10571100000066-

345 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶ್ಚ ೀತನ C.R.ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 184, 11, 12/1, 

3/1, 2/1

ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಮಾವು ಪುನ:ಶಚೋತನ 2 0.40 2857-7763-5607
64054214209-

346 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ ಕಾಯವಕರ ಮ
ನಿಮಾಯಲ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮಯಯ 222 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಕಾಯಪಿಿಕ್ಂ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 

ಘಟಕ್
2030 ಚ.ಮಿೋ 1.42 6094-1863-8832

10811101067118-

347 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೊಯ್ಲು ತತ ರ ನಿರ್ವಹಣೆ
K.ಮಾಹಾದೋವ ಬಿನ್ ಮಾದೋಗೌಡ 5/5- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9X6X3 0.39 2.00 9467-5028-0985

64008824796-

348 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್

ನಿರ್ವಹಣೆ

ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ.T.A ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ 101/5b1, 

101/5b2, 

101/5b3, 

101/5b4

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 0.6 0.02 9144-3157-0527

0486101017223-

349 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 65/3, 1/ಪಿ54 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 0.5 0.02 9948-3726-4529 520101042541243-

350 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ.N ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 66/2- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 0.6 0.02 7637-8696-8850 0486101018693-
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351 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯಶ ೋದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ.H.V 60/2- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 0.4 0.02 6704-8464-4363 520101042600509-

352 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 97/5, 105/1a, 

106/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 0.8 0.03 8876-0843-1466
10811100000468-

353 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ 85- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 0.37 0.01 3053-1746-9918 10811100025716-

354 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ಆದಪಪ 45/ಪಿ9 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 0.4 0.02 9542-8386-5860 10811101039993-

355 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ H.M.ಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ 3/1- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 0.6 0.02 6423-0549-9428 10811100001558-

356 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ H.B.ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರೆೋಗೌಡ 82/ಪಿ43 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 0.35 0.01 4496-8029-3281 0469108001243-

357 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುನಿರಾಜುH.M ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ 19/2ಡಿ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 0.4 0.02 5340-6499-0080 125000138944-

358 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ 3 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 hybrid veg 1.2 0.24 6425-8680-9457 10615101045693-

359 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕಿ್ಷತ ಬೇಸಾಯ 

ಕಾಯವಕರ ಮ
M.ಮುನಿರಾಜು  ಬಿನ್  ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 47 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 mulching 1 0.16 2988-6708-2724

0499101025411-

360 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 10/ಪಿ10 ಕ್ಸಬಾ SC 422 Cashew 1st Year 1 0.04 2672-6235-5459 520191030021452-

361 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ತಿರುಮಳ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 51/ಪಿ25, 35/1 ಕ್ಸಬಾ SC 422 Cashew 1st Year 0.9 0.04 3149-7753-9428 4069108001441-

362 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆೋಶವಪಪ 276/2, 276/1 ಕ್ಸಬಾ ST 423 Cashew 2nd Year 0.47 0.02 5198-6182-2508 10811100023638-

363 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಹನುಮಪಪ 79/1- ಕ್ಸಬಾ ST 423 Cashew 2nd Year 0.4 0.02 9370-4914-5733 0496101234221-

364 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೈಬ್ರರ ೀಡ್ ತರಕಾರಿ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 3/1, 3/2, 3/3, 

3/4, 22/1, 3/6

ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 hybrid veg 1.2 0.24 6848-7805-3936
1932718378-

365 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶ್ಚ ೀತನ ಮುನೆೋಗೌಡ.M.L ಬಿನ್ DS.ಲಕ್ಷಮಯಯ 30/1,28 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪುನ:ಶಚೋತನ 1.2 0.24 6352-9850-5005 043410101085-

366 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶ್ಚ ೀತನ ಶರೋನಿವಾಸ್.A ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 20 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಗೆ ೋಡಂಬಿ ಪುನ:ಶಚೋತನ 1.5 0.30 7809-4339-8505 520221000208073-

367 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶ್ಚ ೀತನ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 21 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಮಾವು ಪುನ:ಶಚೋತನ 1 0.20 2277-8266-4361 10831100014028-

368 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶ್ಚ ೀತನ ಮುನೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ನಾರಾಯಣಪಪ 113 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಮಾವು ಪುನ:ಶಚೋತನ 1 0.20 2921-6574-0398 10571100014978-

369 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶ್ಚ ೀತನ ಯಶ ೋದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 89 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಮಾವು ಪುನ:ಶಚೋತನ 1 0.20 3325-5362-9059 64079048402-

370 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶ್ಚ ೀತನ G.ಚನೆರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಗುಮಮಣಣ 235 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಮಾವು ಪುನ:ಶಚೋತನ 1 0.20 2080-5329-2711 10571100002682-

371 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶ್ಚ ೀತನ ಬಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ 1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಮಾವು ಪುನ:ಶಚೋತನ 0.8 0.16 8431-0957-7354 1081110047248-

372 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶ್ಚ ೀತನ ಕೆಂಪೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗೌಡ 23/2, 23/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಮಾವು ಪುನ:ಶಚೋತನ 2 0.40 2597-6589-8761 10811101027776-

373 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ರಂಗನಾಥ  ಬಿನ್ ಲೋ  ಸುಬಬಣಣಯಯ 61, 62 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 1st Year 2 0.06 5275-1936-3142 125001430369-

374 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ನಿರ್ವಹಣೆ

A.M.ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ A.ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 15/1, 15/4, 

120/1,73/3,73/2

A2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 0.8 0.03 7229-9679-7806

520101042531647-

375 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶರೋನಿವಾಸ.S.K ಬಿನ್ ಚನೆಕ್ೃಷಣಪಪ 21 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Cashew 2nd Year 1.2 0.05 9402-9960-6035 185910033559-

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಂಜಿನಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 94 ಜ-ಕೆ ೋಟ SC 422 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 2 0.280

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 136/1, 136/2, 

137/1,137/2, 

138/1, 138/2, 

138/3, 138/4, 

147/ಪಿ3

ಸಾದ್ಲಿ SC 422    Potato  1.2X0.6 1 0.909 7274-5511-6694 916020048850847-

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 62, 28/p28 ಸಾದ್ಲಿ SC 422    Potato  1.2X0.6 2 1.816 7166-9183-9863 916020048850847-

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 252, 249/2 ಸಾದ್ಲಿ SC 422    Potato  1.2X0.6 1 0.592 2546-7517-0317 916020048850847-

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ D.V.ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ 16 ಸಾದ್ಲಿ SC 422    Potato  1.2X0.6 1 0.650 4866-7872-5876 916020048850847-

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೋತಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 304, 309,56 ಸಾದ್ಲಿ SC 422    Potato  1.2X0.6 2 1.917 7907-6388-2693 916020048850847-

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮರಾಯಪಪ 8/ಪಿ1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422    Potato  1.2X0.6 0.5 0.546 1199256005137-

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡೆೋಗೌಡ.K.T ಬಿನ್ K.ತಿಮಮರಾಯಪಪ 44/2A, 44/8 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ    Guava   12X12 1 0.319 4970-4160-5378 0434101007651-

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡೆೋಗೌಡ.K.T ಬಿನ್ K.ತಿಮಮರಾಯಪಪ 2/1, 2/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Cashew 1 0.216 4970-4160-5378 0434101007651-

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಚಚರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 110/5, 20/ಪಿ10 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 1 0.460 64080366929-

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಪಿಳ್ಿಪಪ 21, 22/2, 19/1, 

20/1

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ    Guava   12X12 2 0.469 0434101013950-

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕ್ುಮಾರ್.G.N  ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ.G.P 88 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.860 4627-6507-3670 10548101079894-

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರ್.G.S  ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣಿನಾಯ್ಿ 104 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 2 0.650 3456-1901-8139 185910033107-

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ T.C.ಅಶಾತತಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗೆ ೋಪಾಲಪಪ 1/P5, 1/P6,70/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106    Guava   12X12 0.4 0.364 520101042530128-

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶ್ಾಮಿಗೌಡ 19/4, 19/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106    Guava   12X12 0.6 0.207 2028-0858-5358 10571100015917-



ಕ್ರ.
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ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ
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ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ B.C.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ B.K. ಚಂಗಲ್ ರಾವ್ 3/1- ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.600 10811100011923-

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ.S.M 158 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.4 0.730 125001670708-

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ T.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ತಾತಪಪ 77 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 0.8 0.310 125000238246-

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ.K.P ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 31/P5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 1.6 0.400 111300101004473-

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ.A.V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ 1/p9,3/p3, 

20/p13

ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 0.8 1.556 000035550334210-

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ.G.M ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮದ್ುಣಣ 17/1, 17/36 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 1 1.416 64015781402-

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ K.M.ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಕೆಂಪಣಣ 64/3 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 0.4 0.453 840430110000015-

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮ್.J ಬಿನ್ ಲೋ ಲಕ್ಷಮಯಯ 45/1 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 0.8 0.824 840430110000015-

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣಪಪM.K ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ದಿರಪಪ 229 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 Cashew 0.3 0.147 0434101002463-

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ.H ಬಿನ್ ಲೋ ಹನುಮಂತಪಪ 115/6 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 Grapes  0.55 0.242 4192-4297-6203 8092500100490101-

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 162/1, 165/3 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 Grapes  0.543 0434101007818-

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 73, 74, 75,46/1, 

46/2, 46/3

ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Beans  1.2X0.6 1.2 1.180 000035550334210-

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಣಣ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 7/2- ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 vegetables 1.2X0.6 1 0.453 000035550334210-

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಗೌಡ.K.V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಪಪ 15/2,  15/3A, 

15/3B

ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 Ginger 1.4 0.490 000035550334210-

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲ.A ಬಿನ್ ಅಶಾತತಪಪ 14/1, 95/5 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.3 0.546 000035550334210-

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
C.ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಚೌಡಪಪ 35/2,37/1A1,35/

8,39,40/2, 38/1A

ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 vegetables 1.2X0.6 1.3 1.268 000035550334210-

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ 61/1,61/4,61/5, 

61/6,24/4

ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Guava   12X12 0.88 0.349 000035550334210-

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ.T 12/2- ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಸೋವಂತಿಗೆ ಹ 0.6 0.637 000035550334210-

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಪಪ.M ಬಿನ್ ಮ ಗಪಪ 92 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 1.2 1.180 000035550334210-

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ K.N.ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ K.ನಂಜೆೋಗೌಡ 45/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Beans  1.2X0.6 0.7 0.731 000035550334210-

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣುಕಾದೋವಿ.H.V ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 42,19/1 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.6 0.638 000035550334210-

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ T.L.ಅಂಬರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ 1/ಪಿ8 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Grapes  1.2 0.840 000035550334210-

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ H.P.ವಿಶಾನಾಥ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿನಂಜುಂಡಪಪ 13,8/1, 8/3, 8/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Pomegranate  1.2 0.980 000035550334210-

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧ ಕೆ ೋಂ K.N.ಅನಿಲ್  ಕ್ುಮಾರ್ 45/1 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Beans  1.2X0.6 0.8 0.824 000035550334210-

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ T.L.ಅಂಬರಿೋಶ್ ಬಿನ್ T.B.ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ 87 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 2 1.890 000035550334210-

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ G.P.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ 17/2,18/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 1 0.800 8929-7316-3106 520101042557492-

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕದ್ಾಯವಪಪ.T.M ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 160/3, 49 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 3 1.370 2069-7033-9919 10548100000901-

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ B.L.ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ.S 20/6, 257 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1 0.603 54050901254-

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆವುಲಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಚಿನೆಪಪ 70, 126/4 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Onion 1.2X0.6 0.6 0.450 2260-2291-4092 54050893989-

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ.K.V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 86 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 Vegetable1.2X0.6 0.7 0.730 6779-4710-6685 54050900806-

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬವರಾಜು.C.V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 21/2, 

19/10,19/11,130/

4

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Babana 2 0.437 5487-2441-2323 1051610005339-

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿಳ್ಿನಾರಾಯಣಪಪ.M ಬಿನ್ ಮೊೋಟಪಪ 13/1, 12/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Ginger 1 0.870 20860100000028-

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿಳ್ಿನಾರಾಯಣಪಪ.M ಬಿನ್ ಮೊೋಟಪಪ 4/1, 4/2, 

3/2,4/3A2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106    Guava   12X12 1 0.320 10571100015875-

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗೌಡ 78/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 2 0.820 10571100015875-

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 81,82 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1 1.100 37756541844-

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 1/2, 10/1, 46/5, 

49/10

ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 1.2 1.190 37756541844-

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಂದ್ನ.C.M ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 92 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 1.7 1.738 37756541844-

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋಣುಗೆ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸರೆಡಿಿ 14 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.65 1.690 37756541844-

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ T.K.ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ 29/2, 36/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.9 0.959 37756541844-

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ.K ಬಿನ್ ಲಿೋಲಾವತಮಮ 11, 12 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 1 1.140 37756541844-
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56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶ್ಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ 293 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.824 37756541844-

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ G.M.ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿರೆಡಿಿ 17/3, 83, 69 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.2 1.233 37756541844-

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗುಲಪಪ 68/p5 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.2 1.192 37756541844-

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಪಣಣ 3/3, 3/4, 3/5 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.4 0.453 37756541844-

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಪ 155/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.824 37756541844-

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋಪತಿ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ 10 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 3 1.190 7183-8414-3316 916020048850847-

62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ B.ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 18/3, 16/7, 25 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.5 0.824 6984-1281-9427 916020048850847-

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ N.ನಂದ್ಗೆ ೋಪಾಲ ಬಿನ್ M.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 118/6, 118/8 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.5 0.639 3777-8087-7035 916020048850847-

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ K.S.ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ 358/2, 359, 83/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.2 1.190 2569-3715-4156

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಶೋಖರ್  ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ K.ಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ 1/3, 39/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.2 1.190 7504-5218-6770

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ B.N.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕ್ಕನಾಗಪಪ 128/d2, 127/8, 

127/5, 36, 1/p1

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Vegetable1.2X0.6 1 0.824 6763-2478-3547 916020048850847-

67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜನಾಧಯನ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 176/1, 177/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1 0.820 6825-9967-7971

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ K.R.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 16 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.2 1.010

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಿೋಲಕ್ಂಠಯಯ 119/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.2 1.190 4088-9977-8103 916020048850847-

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ D.ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 99 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.4 0.340 6759-2674-0954

71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ 341, 360/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.56 0.546

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 27/1, 351/10, 

181/p49

ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.43 1.530

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 341, 350/3, 

359/1

ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.6 0.639

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕ್ಕಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 350/2, 181/p51 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.56 0.546

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಪಪ 141 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.450

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ 24/2A, 346/1, 

347/8, 80/1

ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.84 0.824

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 51/2, 131/3 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.95 0.990

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದ್ಬೆೋಗಂ ಕೆ ೋಂ ಸೈಯದ್ ಅಹಮದ್ 273 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.6 0.600

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಶಂಕ್ರಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ 142/2,149/1150/

2,157/1

ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.2 1.190

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ್  ಕ್ುಮಾರ್ T.G ಬಿನ್ ಗುರಯಪಪ 28 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.3 0.340

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 4/10, 4/11, 4/14, 

4/15, 4/16, 4/3, 

4/4, 4/5, 4/9, 

4/18

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Tomato 1.2X0.6 1 1.080

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 158 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.7 0.730 6018-9922-0114 125001670708-

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜನಾದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಪಪ 245/4, 245/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.4 0.152

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ 89 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 2 1.870 125001670811-

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್ ಶೋತಪಪ 76/2, 89/P2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.6 1.550 125002169835-

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಲ ಿರಪಪ 1 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Beans  1.2X0.6 1 0.540 3692210441-

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ M.N.ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ M.ನಾರಾಯಣಪಪ 331/1, 331/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 Grapes  1 0.260 10897101010183-

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ರಾಮಣಣ ಬಿನ್ ರಾಮಣ ಣ 47/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.2 1.000 64167200129-

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ D.V.ಚಂದ್ರಶೋಖರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 11 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1 1.240 5772500100029201-

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಾರೆಡಿಿ B.V. ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 34/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 2 0.820 10548100001012-

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತ ೋಷ್.C ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪ 116/1 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಸೋವಂತಿಗೆ -ಹ 0.36 0.396 000035550334210-

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿೋರಪಪ 42, 35/1,7,8 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Beans  1.2X0.6 1.5 1.439 000035550334210-

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 28/3, 28/4 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Beans  1.2X0.6 0.7 0.730 000035550334210-

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 46 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1 1.010 000035550334210-

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶ್ಾಮಣಣ 4/1, 4/4, 5/1,59/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ನುಗೆಿ 0.74 0.309 000035550334210-

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ K.ಅಶಾತಥಪಪ 123 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಬಿೋಟ್ ರ ಟ್ 0.8 0.824 000035550334210-

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 120 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಶುಂಠಿ 1.2 1.180 000035550334210-
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98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 52/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಪಪಾಪಯಿ 0.6 0.471 000035550334210-

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ 28/2, 27/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.88 0.599 000035550334210-

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್  ಈರಪಪ 180/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.4 0.453 000035550334210-

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಪ ೋತಲಪಪ 200/3 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 0.4 0.453 000035550334210-

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಮಮ ಕೆ ೋಂ M.ನಾಗರಾಜಪಪ 23/1, 21/3,47 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 2 1.883 000035550334210-

103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಚಚರೆಡಿಿ 50/1,505,50/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.2 1.192 000035550334210-

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರಾಜಪಪ.M ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 47 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 1.2 1.183 000035550334210-

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

ಶರೋರಾಮಯಯ.S.M. ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 132/1,132/6,132/

7, 133, 137, 

138/2, 138/3, 

139/1, 139/2

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.6 0.639 4195-9514-5415 64043036587-

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾಂಜಿನೆೋಯ.ಕೆ.ಪಿ  ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 31/ಪಿ5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106     Mango  6X6 0.4 0.400 9340-3996-5077

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ T.C.ಅಶಾತತಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗೆ ೋಪಾಲಪಪ 1/ಪಿ5,70/4 1/ಪಿ6, 

20/4, 70/1

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106   Cashew 3X3 1 0.364 3609-4616-5361

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗನಬೆ ೋವಿ 30/p1 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 1.2 1.190 101161900001158-

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪY ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 54/2, 56/2 SC 422 1 0.712 101161900001158-

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 44/1 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 0.4 0.450 37756541844-

111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 89/PI3, 43 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 1.2 0.800 54052400213-

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 44/1 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 Tomato 1.2X0.6 0.4 0.450 7256-6849-0117 37756541844-

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ V.ಉಷ್ಾ ಕೆ ೋಂ N.ಶವಪಪ 33/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 Tomato 1.2X0.6 1.45 1.400 3820-2741-7964 101161900001158-

114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 89/P3 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 Vegetable1.2X0.6 1.2 0.800 9131-1948-5132 54052400213-

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗನಬೆ ೋವಿ 30/P1 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 Vegetable1.2X0.6 1.2 1.190 6999-8056-6095 37756541844-

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ.Y.M ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 54/2, 56/2 ಸಾದ್ಲಿ SC 422 Vegetable1.2X0.6 0.7 0.712 7250-8700-6406 37756541844-

117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ V.ಉಶ್ಾ ಕೆ ೋಂ N.ಶವಪಪ 33/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 1.2 1.400 916020048850847-

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಭ ಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 10/p4, 80 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422    Potato  1.2X0.6 1.12 1.100 37756541844-

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಪಂಗಿರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 35/3,37/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422    Potato  1.2X0.6 1.2 1.554 37756541844-

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್.N ಬಿನ್ ನಾಯತಪಪ 14/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422    Potato  1.2X0.6 0.78 0.773 37756541844-

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಓಬಳ್ಾಪಪ 100/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422    Potato  1.2X0.6 0.38 0.430 37756541844-

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ರಾಮಲಿಂಗಾಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 14 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422    Potato  1.2X0.6 0.9 0.917 37756541844-

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಚಪಪ 11 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422    Potato  1.2X0.6 0.9 0.910 37756541844-

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಯಯ 208/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.824 916020048850847-

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 64 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Vegetable1.2X0.6 0.8 0.850 916020048850847-

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ N.V.ರ್ೋಣು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 115 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.4 1.514 916020048850847-

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 78, 76/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 2 1.820 916020048850847-

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬರಮಣಿ.B ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 17 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.8 1.820 916020048850847-

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುತತರಾಯಪಪ 98/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.9 0.560 916020048850847-

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ 204 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.7 0.730 916020048850847-

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಪಪ.V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 21/1, 24/1, 24/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 2 1.460 916020048850847-

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ K.R.ಮಧು ಬಿನ್ K.H.ರಾಮರೆಡಿಿ 24/1,24/2,25/2,6

1,80/1

ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.5 1.840 916020048850847-

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ K.V.ಪ ೋತಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 1/4,15/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.710 916020048850847-

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ೋಲಪಪ 57/ಪಿ10 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.2 1.180 916020048850847-

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾಥಪಪ.K.B ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 26/3,26/4,31 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.8 1.820 916020048850847-

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕದ್ಾಸಪಪ 82/4,83/1,87/1,1

0/4,3/2

ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.5 0.550 916020048850847-

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ D.N.ಜೆೈಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 61 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 2 1.920 916020048850847-

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ P.ಸುಗುಣ ಕೆ ೋಂ G.ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ 93 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 1.6 1.500 916020048850847-

139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ D.B.ನವಯಶರೋ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಸುಬರಮಣಯಂ 81 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1 1.080 916020048850847-

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಪಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈರಪಪ 39/p12 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.2 1.190 916020048850847-

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 189/p4 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.2 1.100 916020048850847-

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ N.ನಟೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ M.V.ಸೋತಾರಾಮಯಯ 30,31 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 1 1.000 916020048850847-

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 28/1,28/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.5 0.550 916020048850847-
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144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 278/ಪಿ32,89,90 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 2 1.920 37756541844-

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 202/1,207/3 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.9 0.898 37756541844-

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಜಜಪಪ 112/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 0.6 0.639 37756541844-

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರೆಡಿಿ 26 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.800 37756541844-

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮದ್ುಣಣ 26/ಪಿ25, 26 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.800 37756541844-

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯಣಣ 280/ಪಿ1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Vegetable1.2X0.6 1.5 1.429 37756541844-

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೆೈರೆಡಿಿ.B.M ಬಿನ್ ಮದ್ುನೆ 18, 84, 85, 34/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.4 1.480 37756541844-

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ Y.ರವಿ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ 65 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.824 37756541844-

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣಪಪ 31/C ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.810 37756541844-

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರೆಡಿಿ  ಬಿನ್ ಪಾಟಿೋಲ ಕೆಂಪರೆಡಿಿ 207/1, 113/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.2 1.280

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ.R.V ಬಿನ್ ವಾಸುದೋವರಾವ್ 202 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.8 0.812

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಜಜಪಪ 186/ಪಿ10 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.4 0.450 37756541844-

156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡಿಿ S.B ಬಿನ್ ಬಯಯಣಣ 155/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.2 1.470

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರೆಡಿಿ.B ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 58/1, 11, 9 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.9 0.980

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಶಾಥಪಪ 50/2 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.8 0.844

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ T.S.ಗೆ ೋಪಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸೋತಾಪಪ 21, 278/ಪಿ49 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.2 1.010

160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿತಾ.D.M ಬಿನ್ ಶರೋಧಾರ್.G 28 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ Vegetable1.2X0.6 2 1.190

161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 173, 192, 35 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.2 1.180

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ.V.C ಬಿನ್  ಚಿನೆಪಪ 1/1, 2/ಪಿ1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 2 1.918

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ.V.S ಬಿನ್  ಸದ್ುಪಪ 10/1, 7/3 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 2 1.920

164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ಡಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ 153, 161 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ Vegetable1.2X0.6 0.8 0.770

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ      ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಬರೆಡಿಿ 15/10A, 40/2, 

8/5

ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.6 1.630

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ.B.S ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ 9/2- ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.5 1.550

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ.N ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 67 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1 1.100

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡರೆಡಿಿ.T.C ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ 17/2, 17/6 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1 1.040

169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ 64/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1 1.050

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈರಪಪ 69 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.8 0.800

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಿಪಾಪಯಯ 69/1,78/2, 81 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.2 1.051

172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ.M.L ಕೆ ೋಂ K.N.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 3 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.5 0.540 916020048850847-

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕದ್ಾಸಪಪ 97/3, 87/3,10/2, 

12/1, 16/2, 8/1, 

8/2

ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.5 0.530 916020048850847-

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕತಿರುಮಳ್ಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಕೆ ೋನಪಪ 74/4, 114/4 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ Tomato 1.2X0.6 1.3 1.370 916020048850847-

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ 14/2, 13/1, 13/3 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.1 1.190 916020048850847-

176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ 134 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.8 1.829 916020048850847-

177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿರಾಮಯಯ 160/1,160/2,161/

3,161/4

ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.9 0.917 916020048850847-

178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ 177/1, 177/2 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.2 1.190 916020048850847-

179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 181/5 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.6 0.630 916020048850847-

180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಪ ೋತಲಪಪ 4/2, 4/3, 

174,176, 200/2

ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 1.9 1.920 916020048850847-

181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಮಮ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 74/5 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ    Potato  1.2X0.6 0.4 0.470 916020048850847-

182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮದ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 22 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.9 0.930 916020048850847-

183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ S.P.ದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಪ ೋತಲಪಪ 13/1, 4/1, 

4/3,161,167

ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.2 1.370 916020048850847-

184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಚನೆರಾಯಪಪ 1/2,14/1,8, 1/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.9 1.920 916020048850847-

185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ S.M.ಮಲಿಪಪ 151, 342 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.9 0.917 916020048850847-

186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ 83/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 1.2 1.280 916020048850847-

187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮೆೈಲಿಪಪ  ಉ ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ 98 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.5 1.550 916020048850847-

188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಪದ್ುಮಲಿಪಪ 21/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.1 1.010 916020048850847-
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189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 14/2, 167/2, 

174, 17/11

ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 1.2 1.280 916020048850847-

190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೋತಾರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 104/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.840 916020048850847-

191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ.D.V ಬಿನ್ ದ್ಾಸರಿರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ 146/1, 

158/2,158/3

ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 Vegetable1.2X0.6 0.5 0.580 916020048850847-

192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಪಪ .B.V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 12 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.9 0.900 916020048850847-

193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ B.ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಯಟಪಪ 72,75/3 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.5 1.550 916020048850847-

194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ 2/3, 111/2, 111/5 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 Tomato 1.2X0.6 1.5 1.550 916020048850847-

195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ್.C.K ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 16/1 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.4 0.410 916020048850847-

196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಾಣ.D.V ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ.D.L 13 ಸಾದ್ಲಿ ಇತರೆ 106 Vegetable1.2X0.6 0.4 0.430 916020048850847-

197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಪ 1/13, 35/4, 

35/5ಬಿ
ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Vegetable1.2X0.7 0.4 0.440 37756541844-

198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲನಾಗಪಪ 67/ಪಿ1, 15/3 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.824 37756541844-

199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಬಿೋರಪಪ 30 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.2 1.182 37756541844-

200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಿಪಾಪಯಯ 69/1, 78/2, 81 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.7 1 1.051 37756541844-

201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸದ್ುಪಪ 10/1, 7/3 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.9 1.920 37756541844-

202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿೋರಪಪ 38/9-ಪಿ1, 41/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Vegetable1.2X0.6 0.4 0.770 10548100003864-

203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ.T.M. ಕೆ ೋಂ ಲೋ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 109 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 Vegetable1.2X0.6 1.1 1.100 10548101080207-

204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ.D ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 99 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.3 0.340 10548100000745-

205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಲಿಕಾತಯಯ 119/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1.2 1.190 4088-9977-8103 64193375450-

206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ K.R.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 16 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 1 1.010 9528-3362-4668 0368101009406-

207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ B.N.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾಗಪಪ 128/d2, 127/8, 

127/5,36,1/ಪಿ1

ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 Vegetable1.2X0.6 0.8 0.824 6763-2478-3547 0486101007712-

208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜನಾಧಯನ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 176/1, 177/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106    Potato  1.2X0.6 0.8 0.820 6825-9967-7971 125001182870-

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್  ಬೆೈರೆಗೌಡ.ಟಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ತಮೆಮಗೌಡ.ಬಿ.ಎಂ 23/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.33 0.28 5441-1320-9182 10897101011067-

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ.ಆರ್.ಡಿ  ಬಿನ್ ದ ಡಿಪಪ.R 26/3,23, 103/4 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.81 0.28 5041-8629-1810 10659100003301-

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಿ ಗೆ ೋವಿಂದ್ ರಾಜು 324/3,326/4 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.83 0.28 8972-5020-9882 0434101014716-

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ಶವಕ್ುಮಾರ್.P.R ಬಿನ್ ರಂಗಣಣ.P 47/4,27/28,27/29 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.07 0.28 6770-3604-6336 10897101001918-

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮರಿಯಣಣ 294,293/1 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.15 0.28 7946-4713-5140 10897101000131-

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ನಾಗರಾಜು.A ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ 140 ಕ್ಸಬಾ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.7 0.28 2244-8270-2111 0434108017518-

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ D.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ  ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಪಪ 11/2, 117/3 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.07 0.28 8841-4612-8976

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ಗೌರಮಮ.B.R. ಕೆ ೋಂ B.M.ಮುನೆೋಗೌಡ 30/3 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ಮಾವು 0.77 0.3 6797-3484-5604 6362500100277101-

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ N.ಬೆೈರೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 6 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.97 0.192 5222-7535-1947 10897101000326-

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ ಪಿಳೆಿೋಗೌಡ.M.R ಬಿನ್ P.ರಂಗಣಣ 39/4 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.07 0.128 7372-6092-1603 1089710128623-

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ ಶರೋನಿವಾಸ್.K.S ಬಿನ್ ಕೆ.ಸ ಯಯನಾರಾಯಣಪಪ 228/6 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.42 0.128 8290-1436-6846 0434101006962-

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ ರಾಜೆೋಶಾರಿ.K.B ಕೆ ೋಂ ನಾಗೆೋಶ.M.V 200/15 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.4 0.16 7876-5260-1401 10897101006481-

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾಗಪಪ 264/5 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.4 0.128 2865-9951-6075 10897101062502-

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ ಅಶಾಥನಾರಾಯಣಪಪ.P.R.ಬಿನ್ P.ರಂಗಣಣ 15/13 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.6 0.128 3418-2519-4393 10897101003882-

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ಗೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ 243 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 0.375 4922-9526-1879 1089101021356-

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ನಂಜುಡೆೋಗೌಡ.T.M ಬಿನ್ B.M.ತಮೆಮೋಗೌಡ 27/19, 27/24, 31/36 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 0.3 2759-0257-8123 10897101008491-

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ M.P.ಶರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ 47/18, 47/18 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.9 0.375 2326-1651-8215 0434101012237-

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ಕಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ 211/6 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.4 0.375 5795-3503-4032 10897101012552-

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ N.ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 6/24- ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.97 0.3 5222-7535-1947 10897101000326-

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ.T.M ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 44/4 ಕ್ಸಬಾ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.54 0.3 6563-1258-9571 125000206417-

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ.T.M ಬಿನ್ ತತತನ ರು ಮುನಿಯಪಪ 44/5 ಕ್ಸಬಾ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.76 0.3 9420-6885-6572 0486101015319-

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ T.S.ಆಂಜಿನಪಪ 74 ಕ್ಸಬಾ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.55 0.37 3832-2902-8010 111300101008810-
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ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಿವರ್ ರಾಮಯಯ.M ಬಿನ್ ಮುತುತರಾಯಪಪ 17/1, 74 ಕ್ಸಬಾ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1.19 1.2 8433-8154-4600 64114074218-

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಿವರ್ ಪರಕಾಶ್M.K ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ 39/3 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 0.3 3290-2782-2779 0434101013886-

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಿವರ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರಾಜು.P ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ 39/2, 15/40 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.75 0.3 3132-8027-5648 10897101014444-

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜ.M.N ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪH.G 158/4 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.4 0.1 7712-3492-1201 10897101010271-

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಿವರ್ ಕೆಂಪೋಗೌಡ.M.T ಬಿನ್ ತಮೆಮೋಗೌಡ.B.M 24/19 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ, ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.7 0.3 5727-1729-7154 10897101013038-

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮಾರ್ ದ್ಾಯವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿN.V 172/ಪಿ8, 79/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 0.375 5589-9976-6811 10659100003734-

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ K.M.ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ 138/1A ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ಚಂಡು ಹ 1.32 0.1 6733-4531-8705 043410101382-

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿವಿೋರಪಪ 7, 8, 35/1 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ಬಿೋನ್ 1 0.5 4917-3524-5940 10659100005203-

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ತ ೋಪಣಣ 71/ಪಿ1 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY    SC   422 ನುಗೆಿ 0.4 0.6 2960-1425-8204 10659100005126-

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬೆೋಡ್ ಮೆೋಕ್ರ್ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಹೆ ನೆಪಪ 38/3 ಸಾದ್ಲಿ RKVY SC 422 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 1.6 0.2 9234-6617-1617 125001860926-

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 78/1 ಕ್ಸಬಾ RKVY SC 422 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.47 0.24 5222-7535-1947 10897101000326-

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾದ್ಪಪ 74 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY SC 422 ಆಲುಗಡೆಿ 0.28 0.137 5287-2096-7110 10659100007656-

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ ಕ್ೃಷಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ 92 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY SC 422 ಆಲುಗಡೆಿ 0.33 0.137 2215-3447-3268 3272497237-

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 20/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY SC 422 ಶುಂಠಿ 0.58 0.137 5465-0955-4212 64118442204-

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕಾಟರ್ ಯಂತರ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 470 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY SC 422 ಟ ಮಾಯಟ ೋ 0.65 0.137 8870-3015-7893 9017108000036-

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ L.ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣಪಪ  ಬಿನ್  ಜಿ.ಲಕ್ಷಮಯಯ 47/1A ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106

ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ ಬೆಳೆ
4000 ಚ.ಮಿೋ 0.00 3796-2354-2399 1932743869-

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ ಮುನಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ S.V.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 21 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ SC 422 ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ ಬೆಳೆ 

&ಶೋಟ್ ಬದ್ಲವಣೆ

4000 ಚ.ಮಿೋ 1.00 5695-8229-4661 10516100008640-

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ.T.V ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 34/1 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ ಬೆಳೆ 

&ಶೋಟ್ ಬದ್ಲವಣೆ

4000 ಚ.ಮಿೋ 1.20 3566-9053-9614 10548100006478-

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 90/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ 

ಶೋಟ್ ಬದ್ಲವಣೆ
2000 ಚ.ಮಿೋ 0.50 7281-5258-9271 10571100015667-

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ರಗಪಪ 202/2 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ 

ಶೋಟ್ ಬದ್ಲವಣೆ
2700 ಚ.ಮಿೋ 0.60 2286-0600-4705 10897101012765-

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ ಕ್ುರಿ.ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಂಹಯಯ 143/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ 

ಶೋಟ್ ಬದ್ಲವಣೆ
2000 ಚ.ಮಿೋ 0.50 4378-3624-9382 10571100015692-

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ ದ್ಾಯವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಿ.ವಿ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 17/3 ಬಶಟಿಟಹಳಿಿ ಇತರೆ 106 ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ 

ಶೋಟ್ ಬದ್ಲವಣೆ
2000 ಚ.ಮಿೋ 0.50 6211-8145-2697 125000632898-

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ C.M.ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 151 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ 106 ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ ಬೆಳೆ 

&ಶೋಟ್ ಬದ್ಲವಣೆ

2000 ಚ.ಮಿೋ 2.20 9393-6782-2358 6362500100384601-

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹ  ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಉತತೋಜನ ಪರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 19/4 ಜ-ಕೆ ೋಟ ಇತರೆ 106 ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ ಬೆಳೆ 

&ಶೋಟ್ ಬದ್ಲವಣೆ

4000 ಚ.ಮಿೋ 1.20 6673-8432-2354 64061151907-

1 RKVY ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ ನಂಜಪಪ 93 ಜ-ಕೆ ೋಟ RKVY ಇತರೆ 106 ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ
45MX45MX3

m 1.20
4.00 9594-5577-3517 10659100006436-

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಪಪ.J ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 181 ಸಾದ್ಲಿ RKVY ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿ್ಳ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.45ಹೆ

0.875 9780-1337-0064 0490101004224-

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 96/2 ಸಾದ್ಲಿ RKVY ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿ್ಳ 12X6X3 ಮಿೋ 
0.44ಹೆ

0.875 7817-5214-5829 0490101008245-

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆವುಲಪಪ 23, 31/7 ಸಾದ್ಲಿ RKVY ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿ್ಳ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.55ಹೆ

0.875 4297-7577-2027 0490101014358-

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಬೆೈರಪಪ 79/1, 79/2 ಸಾದ್ಲಿ RKVY ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿ್ಳ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.36ಹೆ

0.875 8934-9427-3800 64049993574-

RKVY-Onion Storage Structure

RKVY-Sheet change and crop 

RKVY-Water Fond



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಮದಿುರೆಡಿಿ.K.M ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 50 ಸಾದ್ಲಿ RKVY ಇತರೆ 106 ಈರುಳಿ್ಳ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.72ಹೆ

0.875 9692-0239-3857 54050897962-

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ V.ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 48 ಸಾದ್ಲಿ RKVY ST  423 ಈರುಳಿ್ಳ 12X6X3 ಮಿೋ 
1.00ಹೆ

0.875 0490101008835-

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಕ್ರಣಾ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್  ಲೋ  ಮಾರಪಪ 19/1- ಸಾದ್ಲಿ RKVY SC 422 ಈರುಳಿ್ಳ 12X6X3 ಮಿೋ 
0.80ಹೆ

0.875

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ್ (ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಮಾಲತಿ ಆರ್   ಶರೋಧರನ್ ಬಿನ್ ಶರೋಧರ್ ಆರ್ ಗೌಡಗೆರೆ 129 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಪಾಲಿಹೌಸ್ 

ಬೆಳೆ
4000 ಚ ಮಿೋ 2.80 21940680 2005 10530610017906

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶರೋಧರ್ ಆರ್  ಬಿನ್ ಎ ರತೆಂ ಗೌಡಗೆರೆ 127/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಪಾಲಿಹೌಸ್ 

ಬೆಳೆ
4001 ಚ ಮಿೋ 2.80 96535540 3478 10530110003244

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಾಲತಿ ಆರ್   ಶರೋಧರನ್ ಬಿನ್ ಶರೋಧರ್ ಆರ್ ಗೌಡಗೆರೆ 129 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 4000 ಚ ಮಿೋ 15.71 21940680 2005 10530610017906

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋಧರ್ ಆರ್  ಬಿನ್ ಎ ರತೆಂ ಗೌಡಗೆರೆ 127/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 4001 ಚ ಮಿೋ 15.71 96535540 3478 10530110003244

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಮಾಲತಿ ಆರ್   ಶರೋಧರನ್ ಬಿನ್ ಶರೋಧರ್ ಆರ್ ಗೌಡಗೆರೆ 129 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ
20x20x3 

ಮಿೋ
0.75 21940680 2005 10530610017906

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಟಿ ಎ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 42/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಗೆೋರು

1.40 0.05 71687586 5634 14820119100 0424

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ ಅಲಿಿೋಪುರ 34/2,28,58,1/8 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಗೆೋರು

2.50 0.08 32905264 0783 11680100 008761

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ
ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಸ ಆರ್  ಬಿನ್ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡಿಿ, 
ಚಂದ್ಣದ್ ರು

116/2B,76 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಗೆೋರು 1.00 0.04 25666506 3406 1352155000 010792

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಅಜುಯನ್ ಚಲವದಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಶವಲಿಂಗಪಪ,ತರಿಧಾಳ್ು 224/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಗೆೋರು 1.30 0.05 90149344 3258 1482010110 03099

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಜಯಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, 

ಸಾದೋನಹಳಿಿ
169 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.85 0.05 74576338 3722 14940101100 1940

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, 

ಸಾದೋನಹಳಿಿ
160/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 0.75 0.04 84503674 4161 1073010 0019228

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಂಜಪಪ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ 196 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಮಾವು 0.80 0.02 49657426 0137 116801000 00820

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆಬಸವಯಯ, ಹಳೆೋಹಳಿಿ 62/13,62/6,62/5 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಗೆೋರು 1.90 0.08 44914368 7226 1073010101 1304

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ದ್ಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಸದ್ಾಶವಯಯ, ಹಳೆೋಹಳಿಿ 211/3 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಗೆೋರು 0.65 0.03 31828165 5642 1073010109 2187

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜೆೋಶಾರಿ  ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಸದ್ಾಶವಯಯ, ಹಳೆೋಹಳಿಿ
210/3,211/1,21

1/2
ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಗೆೋರು 0.49 0.02 34722065 3946 107301000 12120

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ, ಸ ನಗಾನಹಳಿಿ 338 ಹೆ ಸ ರು ST
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.4 0.08 96942869 6175 4444119000476

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪರೆಡಿಿ, ಬಾಲರೆಡಿಿಹಳಿಿ 23/4 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.2 0.08 43372947 2367 1454101007 235

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮರೆಡಿಿ, ಬಾಲರೆಡಿಿಹಳಿಿ 30/4 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.2 0.08 51180752 2077 14541190102 46

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ ಎನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಎನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, 

ಬಾಲರೆಡಿಿಹಳಿಿ
34,35/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.2 0.08 32026070 6560 14541010119 85

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಿಮೋಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ, ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ 35/1,35/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.27 0.10 34660405 3985 6721010000 6195

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚಿನೆನೆ ಬಿನ್ ದ ಡಿನಂಜಯಯ , ಚಿಕ್ಕಮಲಿೋಕೆರೆ 16/5B ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.27 0.10 30541398 1171 6721010000 4577

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಟಿ ಎನ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಟಿ ಎಂ ಕ್ದಿರೆೋಗೌಡ, 

ಬೆಳೆತ ರು
99/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.36 0.14 45652072 4431 64052780185

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಯಮಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 243 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.27 0.10 73513382 6355 11680100012 669

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮುತುತನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಶಾತಥಪಪ, ಕೆ ತ ತರು 160 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.27 0.10 319481468 449 64058060727

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮುತತಪಪ ಬಿನ್ ಯರಯತಿಪಪಯಯ, ಚಿಕ್ಕಹೆ ಸಹಳಿಿ 80/5 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.17 0.06 650835898 922 64163378402

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುೆ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ತಾಲ ಿಕ್ು : ಗೌರಿಬಿದ್ನ ರು



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಟಿ ಎಂ ಜಗಧೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ, ತರಿಧಾಳ್ು 103/4 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.27 0.10 84596936 0616 11680100013 833

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ, ಮಾಚೋನಹಳಿಿ 174 ಹೆ ಸ ರು SC ಸುಗಂಧರಾಜು 0.35 0.13 87428843 4631 0772108021052

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಎನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸರೆಡಿಿ, ಬಾಲರೆಡಿಿಹಳಿಿ 101 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.50 0.24 360943678 4139 1454101006 018

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಪರಭಾಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ, ಚಿೋಗಟಗೆರೆ 22/7,22/10,22/9 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.00 0.16 98366100 2136 0770101021449

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಜೆ ಹೆಚ್ ಲಕ್ಷಿಮೋಪತಿ ಬಿನ್ ಹರೆೋಚಂದ್ರಪಪ, ಜಕೆಕೋನಹಳಿಿ 339/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 0.13 93927696 5490 54049382436

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಗುಯಯಲಹಳಿಿ 211 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.8 0.13 84215915 9107 1073010100 4854

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ, ಶ್ಾಯಂಪುರ 73/8 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.40 0.08 43609130 9995 67200100010 1358

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು, ಸ ೋಮಶಟಿಟಹಳಿಿ 166 ಹೆ ಸ ರು ST
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

1.60 0.32 93161144 0272 1168010000 9887

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ
ಮಲಿಿಕಾಜುಯನರೆಡಿಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ 
ಶವರಾಮರೆಡಿಿ, ದ ಡಿಕ್ುರುಗೆ ೋಡು

133/1A1,133/1

B1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ

ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.40 0.08 73111251 3442 32195164774

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ, ದ ಡಿಮಲಿೋಕೆರೆ 34/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ST
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 64189004 2292 672105000 00193

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಎಂ. ರೆೋಣುಕಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ಮಲಿಯಯ,ಕಾದ್ಲರ್ೋಣಿ 216/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 467742436 954 0770101020478

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ
ಬದ್ಲಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ನಾನೆೋನಾಯಕ, ರಾಯಲಗಡಿ 
ತಾಂಡ

178 ನಗರಗೆರೆ SC
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.40 0.08 74481133 7387 64097775901

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಳ್ಪಪ,ಕಾಟನಕ್ಲುಿ
50/1A1,50/181,

50/11,22/6,49/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ

ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 29477274 9646 10660100008 221

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಳ್ಪಪ,ಕಾಟನಕ್ಲುಿ
50/3,49/3,80/21

,50/7
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ

ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 515285227 696 1066010101 9999

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಗಂಗರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಸಾರಗೆ ಂಡುಿ 241 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.90 0.18 70543954 9769 1454101008 905

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಗಂಗರೆಡಿಿ, ನಗರಗೆರೆ 206/3 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 88208412 6992 64095693189

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಮುನಿರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು, ಉಪಾಪರಹಳಿಿ 85/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 82445148 0553 10730101003 703

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಎಸ್ ಸ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ, ಶ್ಾಯಂಪುರ 61/1,46,52/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.60 0.12 75909273 1098 672001000 08931

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಗಂಗಣಣ, ಕ್ುಮಾಲಯಹಳಿಿ 7/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.40 0.08 52574859 0746 67210100001 933

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ವಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿಲಿಪಪ, ಕ್ುಮಾಲಯಹಳಿಿ 41 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.70 0.14 21724575 5822 6721010000 5737

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಪಿಳ್ಿಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಕ್ುಮಾಲಯಹಳಿಿ 38 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.8 0.16 69495112 0864 6721010000 4970

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಉಪಾಪರಹಳಿಿ 108/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.4 0.06 26666640 0011 10730100000 969

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ, ಶ್ಾಯಂಪುರ 221/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.5 0.08 36211577 8589 10730100000 1504

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ, ಉಪಾಪರಹಳಿಿ 66/3 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.39 0.06 43256032 8434 1073010002 3166

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸದ್ಾಶವರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,ಗುಯಯಲಹಳಿಿ 211 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.7 0.11 21563381 9930 1073010001 1228

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, ಶ್ಾಯಂಪುರ 251/3 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.29 0.06 80241998 2329 672001000 02598

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಎಂ ಪಿ ಲತಾ ಕೆ ೋಂ ಸುಧಾಕ್ರ ವಿ ಎಸ್, ಪುರ 61/2,95/4 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 0.16 75182735 7764 672001000 07045

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಲಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪ, ಚರಕ್ಮಟಟೋನಹಳಿಿ 54/6,54/5 ,60 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 0.13 67577020 5176 54047554421

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಡಿ ಪಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ, ದ್ಂಡಿಗಾನಹಳಿಿ 35/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 0.16 26463522 5459 12501001 5247

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಚಿನೆಮಮಯಯ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬರೆಡಿಿ, ಗುಂಡಿಹಳಿಿ 146 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 0.13 68196181 9477 145410100 5752



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಬಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ, ಗುಂಡಿಹಳಿಿ 162/5 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 0.13 2225891 55423 145410100 4523

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮವಿರ್ೋಕಾನಂದ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಓಬಳ್ರೆಡಿಿ, ಚಪಪರದ್ಹಳಿಿ 11 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.00 0.16 47769772 6337 31327522074

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಂಚುರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಓಬಳ್ರೆಡಿಿ, ಚಪಪರದ್ಹಳಿಿ 12/1 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.00 0.16 96466211 4195 64031205778

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಪ, ಗೆ ಟಿಕ್ುಂಟ 61/3 ನಗರಗೆರೆ SC ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.78 0.12 35489464 4093 8613107833

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಜಿ ಎನ್ ಅವುಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ಗುಂಡಿಹಳಿಿ
127/1,127/2B,1

21/1
ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.09 0.14 43949396 5421 1454101004 562

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ  ,ಹುಲಿಕ್ುಂಟ 56/3,61/6 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ SC ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.00 0.16 85100255 5617 269250010032 0401

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಂಗಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಾಲಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, ಬಾಲರೆಡಿಿಹಳಿಿ 1/3B ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.60 0.06 35069460 0995 1454101009 492

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಚಿನೆನರಸಂಹಪಪ, ಕೆ ಂಡಾಪುರ 28/P7 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.70 0.07 83372488 6315 116801000 03677

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸುನಂದ್ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಯಪಪ, ತರಿಧಾಳ್ು 104/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.04 89910698 3446 116801000 12141

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾತಯಪಪ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ 12/2 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.20 0.08 80477787 6733 6721010000 6169

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕೆ ೋಬರಾವ್ ಬಿನ್ ಸಂತ ೋಜಿರಾವ್, ದ್ಾಯವಸಂದ್ರ 60/5 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.40 0.10 48027061 2373 67210100002 094

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಣಣ, ಗುಂಡಾಪುರ 51 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.4 0.15 88430120 6329 64051714375

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, ಶ್ಾಯಂಪುರ 126/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.2 0.08 64313978 3731 1073010001 5414

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಮೆಕೆಗಂಗಪಪ, ಮಲಿಸಂದ್ರ 138/P26 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ST ಸುಗಂಧರಾಜು 0.27 0.10 27097532 2400 1098910101 5902

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಚಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ, 

ಹರೆೋಬಿದ್ನ ರು
20/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.64 0.10 49980861 5928 4449101000157

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಲಿಪಪ, ಬೆಳ್ತ ರು 108 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.80 0.20 52717794 4684 64146054283

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರವಿಚಂದ್ರ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಳಿನರಸಂಹಪಪ, ಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 192/3 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC Rotavtor 0.46 0.45 37196159 7610 1073010108 7884

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಆರ್ .ಒ ಚಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಒಬಳ್ಪಪ, ರಮಾಪುರ 227/1 ಹೆ ಸ ರು ST
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.20 0.04 82445148 0553 10785100011 016

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ
ಹೆಚ್ ವಿ. ಶವರುದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ, 
ಹಳೆೋಹಳಿಿ

62/9A1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.40 0.08 28323004 4902 54040045114

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಮಯಯ, ಕೆಂಕ್ರೆ 100/1 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.90 0.18 50360096 9449 3149232748

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ 73/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ SC
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 87609988 4308 11680100007 639

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಕೆ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಮೆೈಲಪಪ, ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ 76 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.40 0.08 42359778 0740 54047554352

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಬಾಬಣಣ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ 57,58,92/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.40 0.08 45148636 6864 10871100 001004

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ, ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ 105/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.60 0.12 35076891 3341 1087110101 6558

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ 90/3,90/7 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.30 0.06 415617210 380 108711000 00608

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಆದಿಮ ತಯಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 87/6 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 95429955 8485 116801000 04647

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ುಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 92/P1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 323179529 92 116801000 10347

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ
ಮನ ಪಿರೋತ್ ಸಂಗ ರಾಥ ೋಡ್ ಬಿನ್ 
ಧನಿರಾಮ್,ಅಲಿಿೋಪುರ

16/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 95726696 1981 6772101000 08212

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಸದ್ುರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ಗಂಗಪಪ, ಮಾಚೋನಹಳಿಿ 161/P1 ಹೆ ಸ ರು SC
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.40 0.08 65833210 1532 444410100 1720

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ
ಜಯಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಬಂದ್ಾಲಯಹಳಿಿ
21/5B,39/5 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ

ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 99228458 6392 64061377 458

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಗಂಗರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮಲಿಯಯ, ಚಿೋಲಂನಹಳಿಿ 27/1 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 978236070 336 64169689069

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವಿ ಬಿ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಭದ್ರಪಪ, ವರವಣಿ 88/3 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.15 0.06 67211064 3699 67200100000 7097



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಚಲಪತಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ, ರಾಯನಕ್ಲುಿ 8/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.04 59330199 5590 520101028 063844

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ, ಮಾಚೋನಹಳಿಿ 60/2 ಹೆ ಸ ರು ST ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.04 82470866 2907 0772101023325

90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸುಭದ್ರಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ಬಿ ಎಂ ಗೆ ೋಪಾಲರಾವ್, ಬೆಳ್ತ ರು 15/4,17/1, 38/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.80 0.20 67804688 7345 54047555 334

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುರಿ ಗಂಗಪಪ, ಇಡಗ ರು 681 ಕ್ಸಬಾ SC ಗೆೋರು 0.70 0.03 27208273 1461 64030333970

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಣಣ, ವಿೋರಮಮನಹಳಿಿ 113 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.80 0.13 46568694 0827 11680100000 956

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಟಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ, ಹಾಲಗಾನಹಳಿಿ
98/1,98/2,98/7,

98/9
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.20 0.19 70056291 7968 108561000 10558

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಕೆ ಎನ್ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ
122/3,125 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.44 0.07 30786295 6020 64084224518

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ, ಜಿ.ಕೆ ತ ತರು 207/1 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 1.00 0.16 88963433 2239 20236431973

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ತಿಪಪಣಣ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ 54 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ST
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

1.30 0.26 5398964 7975 52010102807 2101

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಗಂಗಾದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿರುಮಲೋಶಪಪ,ಕ್ುರ ಡಿ 13/4,13/2 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 39818353 9353 64117029783

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ,ದ್ಂಡಿಗಾನಹಳಿಿ 178 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.38 0.08 20040420 1737 6720010000 8459

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮುದ್ುಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಲಪಪ, 

ಜಿೋಲಾಕ್ುಂಟ
134 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.30 0.43 80788666 8953 64102035759

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆ ನೆಪಪ, ತರಿಧಾಳ್ು 223/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.04 417022161 021 67210100003 189

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮೆೈಲಾರಪಪ, ರ್ೋದ್ಲರ್ೋಣಿ 136/2B2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.55 0.06 24980070 3925 6724010000 0941

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ
ಆರ್ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ ಎನ್ ಎಸ್ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ, 

ದ ಡಿಕ್ುರುಗೆ ೋಡು
134/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ

ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.40 0.08 90796506 4841 108561000 23268

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸಂಜಿೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ಜಿ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ, ತರಿಧಾಳ್ು 7/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.27 0.10 42263464 8916 6721010000 3800

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮುನಿಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, ಪುಲಗಾನಹಳಿಿ 46 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.27 0.10 51227578 2634 12130036 306

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಟಿ ಸ ಚನೆಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಚನೆಬಸಪಪ, ತರಿಧಾಳ್ು 81/3 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.20 0.08 57032869 0187 67210100004 415

106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ನಂದಿಗಾನಹಳಿಿ 119 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 78987260 8363 50100005219 547

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಪರತಾಪ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ 142 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

1.00 0.20 47997640 3323 106121010 26645

108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ಸಾದೋನಹಳಿಿ 233/1,216 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.70 0.14 32309061 7083 6720050000 0581

109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ M L ನವಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ, ಮಿಣಕ್ನಗುಕಯ 47/1C ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST
Power 

Tiller
0.40 0.85 20711320 1431 106121010 24052

110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ತುಳ್ಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಈರಪಪ, ಮಾಚೋನಹಳಿಿ 192/5B ಹೆ ಸ ರು ST ಸುಗಂಧರಾಜು 0.40 0.15 78319785 1621 444410 8000428

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ ಡಿ ಬಿನ್ ಜಿ ದ್ಾಸಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 76/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.40 0.15 25336675 1140 116801000132 33

112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಪಪ  ಬಿನ್ ಮದುೋವಪಪ, ನುಲುಗುಮಮನಹಳಿಿ 16/3 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.20 0.08 28618765 4299 1073010001 0820

113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಡಿ ಎಂ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮದುೋವಪಪ, ದಿನೆೆೋನಹಳಿಿ 15/3B ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.20 0.08 23574793 3362 10730100001 1392

114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಹೆ ಸಕೆ ೋಟ 162/1 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.40 0.06 54242490 7722 0772101018119

115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ
ಪಾವಯತಮಮ ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, 

ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ
49/1c,49/2,31/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ

ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.40 0.08 25578465 3022 10871101030 187

116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಭಿೋಮಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸ ೋಮಣಣ, ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ 144 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.70 0.14 28525256 8450 64197894234

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ ಕ್ಮಲಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂರ್ಂಕೆ ೋಬರಾವ್ , ದ್ಾಯವಸಂದ್ರ 61/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

0.40 0.08 39295273 7337 1168010000 1345

118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಪಿ ಪರಸನೆಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಚೌಡಪಪ, 

ಕ್ುಮಾಲಯಹಳಿಿ
42/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.80 0.08 92764466 8692 10785101043 792

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಿಮಯಲ ಎ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು ಎಸ್, ಜಕೆಕೋನಹಳಿಿ 269/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.04 83988182 8773 64122770 769

120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವಿ ಎಸ್ ಚನೆಸ ೋಮಣಣ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಣಣ, ವರವಣಿ 53,87/4 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.04 88720646 3376 6720010000 8261



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆಚ್ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 20/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.80 0.08 26528426 1025 116801000 00616

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ
139/3,49/5,19/2

,10/2
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.70 0.07 3880961 05440 64103983 500

123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪದ್ುನೆ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ 49/5,160/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.04 65718633 6445 10871100000 121

124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅಶಾಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ 19/3,160/3 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.50 0.05 84676994 2708 10871101013 075

125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಮರಳ್ ರು 195/4,195/10 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.10 0.32 72686144 8302 1078510001 1276

126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಮ ಗಿಗಂಗಪಪ, ಹನುಮೆೋನಹಳಿಿ 133/4 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.80 0.20 24527576 7980 3127734493

127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮಿಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮಿಗೌಡ, ಪುರ 218/1, 118/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.40 0.10 438775 3061 106111010209 77

128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶಚೋತನ ಪಿ ವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ರ್ೋಣುಗೆ ೋಪಾಲ್ ರಾವ್, ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ 63/2,64/2,65/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಮಾವು 

ಪುನಶಾೋತನ
1.00 0.20 87479767 9835 10607774697

129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶಚೋತನ J  ಜೆೈ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಯಯ, ಬೆಳ್ತ ರು 138/2A,138/2B ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಮಾವು 

ಪುನಶಾೋತನ
1.00 0.20 57297662 4270 64023564045

130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶಚೋತನ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಗೌಡ, ಬಿಸಲಹಳಿಿ 71/2,192 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ
ಮಾವು 

ಪುನಶಾೋತನ
2.00 0.40 33426775 2857 0770101201988

131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್  ಲಕ್ಷಮಯಯ, ಹೆ ನೆಪಪನಹಳಿಿ 211/6, 214/4 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಸುಗಂಧರಾಜು 0.20 0.08 729802792 4157 67200100 010355

132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಜಗೆ ೋಪಾಲ್, ಅಲಿಿೋಪುರ 60/12 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.40 0.15 35384014 4464 1168010000 4010

133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 91 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.40 0.15 29084658 7827 11680100010 251

134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವಸಂತಪಪ, ರಮಾಪುರ 27/1 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 1.00 0.10 70802368 1063 10785100 011850

135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಆರ್ ಯು ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಉಗರಪಪ, ಪಾಪಗಾನಹಳಿಿ 8/7A ಹೆ ಸ ರು ಇತರ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.60 0.10 5220284 76768 1078510001 0647

136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಅಕ್ಕಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮೆೋಗೌಡ, ಉಪಾಪರಹಳಿಿ 33 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.60 0.10 59763248 3046 107301000 15331

137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕ್ರಮಪಾಪಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ, ಶ್ಾಯಂಪುರ 130/5 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರ ಪಾಿಸಟಕ ಹೆ ದಿಕೆ 0.40 0.06 34734847 3336 672001000 08231

138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶಾೋತನ ನರೆೋಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸೋತಾರಾಮರೆಡಿಿ , ಮೊೋಪುರಹಳಿಿ 14/1 ನಗರಗೆರೆ ಇತರ
ಮಾವು 

ಪುನಶಾೋತನ
1.00 0.20 9332269 26388 3432010000 01420

139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, 
ಹುಣಸೋನಹಳಿಿ

36/16 ನಗರಗೆರೆ ಇತರ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.85 0.26 74039765 4823 108561000 03013

140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಅಶಾತಥನಾರಾಯಣಗೌಡ, 

ಹನುಮಂತಪುರ
64/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರ ಗುಲಾಬಿ 0.80 0.20 33254295 1864 1073010001 5475

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗೆೋಂದ್ರ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ವಿ ಎನ್, ವರವಣಿ 395/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.40 0.04 73839983 1091 54039326 085

142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನರಸಂಹರಾಜು ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿರಾಮರೆಡಿಿ, ಗೆದ್ರೆ 9/4 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.32 0.12 98423289 2090 6724010000 5726

143 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ರಹಮತ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಮಿೋರಾನ್ ಸಾಬಿ 
ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ

52/2A,52/2 ಕ್ಸಬಾ ಮುಸಿ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ
20x20x3 

ಮಿೋ
0.75 63801543 4546 444910100 3099

144 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಆದಿಲಕ್ಷಿಮೋಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಶಾತಥಪಪ, ಸಬಬನಹಳಿಿ 55/5,55/6 ನಗರಗೆರೆ SC ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9x6x3 ಮಿೋ 2.00 550423094 253 64076933635

145 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ, ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 83 ಕ್ಸಬಾ SC Chaff catter 0.45 0.28 80672780 2474 444918002 398

146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಂಟಿ ಬಾಬಣಣ, ಬೆೈಚಾಪುರ 89,90 ಕ್ಸಬಾ SC Chaff catter 0.97 0.28 99137181 5144 108991010 12668

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆಚ್ ವಿ ಮುದ್ುುಕ್ೃಷಣ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ಆನ ಡಿ 183,184/2 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 1.00 0.08 48988961 9579 0772101024877

148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಲಿಗಿ ಚೌಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, ಗೌಡಗೆರೆ 129 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.95 0.10 62085129 6504 951292 8475

149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುತತರಾಯಪಪ, ಸ ನಗಾನಹಳಿಿ 212 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಬಿಡಿ ಹ 0.80 0.08 30464909 0613 4444119000264

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಸಪಪನಾಯಕ್, ಜೆ ೋಗಿರೆಡಿಿಹಳಿಿ 27/2,23/2 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ST ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9x6x3 ಮಿೋ 2.00 99031073 4434 524602010009 875

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಪದ್ಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಂಪಪಪ, ಹಂಪಸಂದ್ರ 251 ಹೆ ಸ ರು ST ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ
20x20x3 

ಮಿೋ
0.75 6785557 0238 64171730070

152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಹಳೆೋಹಳಿಿ 36/4,31/2 ,60/5 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9x6x3 ಮಿೋ 2.00 69365438 3008 0770101017225
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153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಹಳೆೋಉಪಾಪರಹಳಿಿ
68/3B,68/3A,69

/2,68/2,68/1,10

8/7,68/4

ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.48 37418144 6680 0772101019171

154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಲಪತಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ, 
ರಾಯನಕ್ಲುಿ

8/3,7,8 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.48 59330199 5590 5201010028 063840

155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಸ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ, ಪುಲಗಾನಹಳಿಿ 29/4 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.48 51435572 4206 168810000 0419

156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಿ ಎನ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ನರಸಪಪ, ರ್ಳ್ಪಿ 200/,85/9 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಮಿನಿಟ್ಾರಕ್ಟರ್ 1.40 0.75 23315221 6275 0770101032809

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್
M H ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ M S  ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ, 

ಮಲಿೋನಹಳಿಿ
64/1,56/2 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.48 70613047 2232 39271857092

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯರಾಮೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಗೌಡ, ಸಾರಗೆ ಂಡುಿ 159/4,106/1 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.48 67240801 0280 14541010 04025

159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಸಾರಗೆ ಂಡುಿ 241,13 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.48 70543954 9769 1454101008 905

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ
M H ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ M S  ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ, 

ಮಲಿೋನಹಳಿಿ
64/5,63/3,55 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.48 3498 99838155 64068821309

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಎಲ್ ಶವರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ, ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ 70,71,44/1 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.48 80896839 9324 54052559669

162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ಬಂದ್ಾಲಯಹಳಿಿ 57,65/4,66/2A ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.48 67628417 1790 269250010191 7701

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಧಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರರೆಡಿಿ,ಚಿೋಲಂನಹಳಿಿ 23/4,11/2 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.88 55270051 7991 64073665715

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್ ಹೆಚ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮೆೋಗೌಡ, ತರಿಧಾಳ್ು 115/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.88 70788279 9833 67210100 006290

165 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ
ಮಿೋರ್  ಷ್ಾರಿೋಕ ಅಲಿ ಬುನ್ ಸೈಯದ್ ಮಹೋಬ್ 
ಹುಸೋನ್, ಅಲಿಿೋಪುರ

223 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಮುಸಿ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.88 20856130 8988 116801000 01407

166 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಭಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಂದ್ಾಲಯಹಳಿಿ
112/1,112/2,11

3,177,247
ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

20x20x3 

ಮಿೋ
0.75 88327386 8891 1120110100 8601

167 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಜಿ.ಶವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಚಂಚಗೆ ೋಪಾಲಪಪ, 

ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ
5,210,187/1 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

20x20x3 

ಮಿೋ
0.75 89012904 1704 84801010000 7145

168 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಮುತುತರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ, ಅಗರಹಾರಹೆ ಸಹಳಿಿ 10/2A ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.48 32297042 5125 11680100 010150

169 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ
ಆರ್ ಎನ್ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಯಯರೆಡಿಿ, 

ರಾಯನಕ್ಲುಿ
67/1,89/A ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.48 1073010001 004

170 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ವಿೋರಣಣ ಸಾಾಮಿ ರೆೈತರ ಕ್ಷ್ೋಮಾಭಿವೃದಿು ಸಂಘ, 

ಕಾದ್ಲರ್ೋಣಿ
262/2ಎ,264/4,2

64/5
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ

ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡಾ

45x45x3 

ಮಿೋ
4.00 77775222 4660 88361 01004358



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

171 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ಎನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ಬಳ್ಗೆರೆ
13/8,13/9,7/2ಎ

2
ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.88 73391603 6902 54055545371

172 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ 122/1,122/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC

ಪಾಲಿಹೌಸ್ 
ಬೆಳ್ಗೆ 

ಸಹಾಯಧನ
4000 ಚ.ಮಿೋ 2.80 53879635 7607 456110100 3579

173 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ಜನನಿ ರೆೈತ  ಕ್ಷ್ೋಮಾಭಿವೃದಿು ಸಂಘ, ಜಿ.ಕೆ ತ ತರು
207/1,225/3A1,

25/A3,225/3B6/

1,242,241,225/

ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ
ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡಾ

75x30x3 

ಮಿೋ
4.00 ಇಲಾಿ 10860101054 479

174 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್
ಶರೋ ಜಲಾಮೃತ ನಿೋರಿ ಬಳ್ಕೆದ್ಾರರ ರೆೈತರ   
ಕ್ಷ್ೋಮಾಭಿವೃದಿು ಸಂಘ, ಚ ೋಳ್ಶಟಿಟಹಳಿಿ

14/P3,15,2418

1,25,14,11,12
ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ

ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡಾ

46x46x3 

ಮಿೋ
4.00 ಇಲಾಿ 1086010 1054503

175 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಜಿ.ಕೆ ತ ತರು 442 ನಗರಗೆರೆ SC ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ
20x20x3 

ಮಿೋ
0.75 3735797 73281 10860100 005577

176 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ P N  ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಪಿಡಚಲಹಳಿಿ 21/1,,15/4 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9x6x3 ಮಿೋ 2.00

177 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಂಗಮಮ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಇಡಗ ರು 582 ಕ್ಸಬಾ SC ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.40 0.60 68879474 0962 64034423501

178 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋಸರಿ ರೆೈತರ  ಕ್ಷ್ೋಮಾಭಿವೃದಿು ಸಂಘ, ಜಿ.ಕೆ ತ ತರು
266/1,267/4,26

8/1,268/2,268/2

,272/2,272/3,27

ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ
ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡಾ

75x30x3 

ಮಿೋ
4.00 ಇಲಾಿ 108601010 54530

179 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ
ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಆದಿಮ ತಿಯ ರೆಡಿಿ, 

ವಾಟದ್ಹೆ ಸಹಳಿಿ
173/1,173/3,17

3/5,174/1,174/3
ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.48 84689342 2671 641116314 35

180 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ

ಜೆ ಎ ಮಂಜನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜೆ ಎ ಗಂಗಪಪ, 

ಗುಯಯಲಹಳಿಿ
217 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC Chaff catter 1.23 0.17 84561714 2118 64027812 428

181 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಟಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುತತರಾಜ, ತರಿಧಾಳ್ು
172/1,168/4B,1

68/6,168/4A
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ST ಸುಗಂಧರಾಜು 0.32 0.12 72887864 9929 1168010001 5408

182 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎನ್ ಚಿಕ್ಕಸದ್ುಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ, ಯರಯಗುಂಟ 20/9 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜು 0.35 0.13 883201060 191 1168010000 7981

183 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ ಪರಭು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮ, ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ 74/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ SC ಸುಗಂಧರಾಜು 0.35 0.13 45387955 0482 6721010000 5664

184 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶರೋನಿವಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪಪ, ಹೆಚ್ ನಾಗಸಂದ್ರ 125/7 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಬಿಡಿ ಹ  

AEP
1.00 0.10 54167119 7436 52029102311 5799

185 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಟ್ ತರಕಾರಿ
ಎನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಸ ನರಸಂಹಯಯ, 
ಹೆ ಸ ರು

14/1,15/2,14/2,

12/3
ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ

ಹೆೈಬಿರಟ್ 
ತರಕಾರಿ

1.00 0.20 43283988 3835 0772101000049

186 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಬೆೈರಾಣಣ ಬಿನ್ ಬೆೈಯಣಣ, ಗಂಗಸಂದ್ರ 50/2,51/2, 51/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.88 7245368 98546 0770101031524

187 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ರತೆ ಎಂ.ಕೆ ೋಂ ಕೆೋಶವರೆಡಿಿ ಕೆ ಎಂ,ಜಿ.ಕೆ ತ ತರು 297/1 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.88 30670592 6384 64113080960

188 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ 122/1,122/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC ಪಾಲಿಹೌಸ್ 4000 ಚ.ಮಿೋ 15.78 53879635 7607

189 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸಾಕೋಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ನಲಯಹಳಿಿ 413,912 ನಗರಗೆರೆ SC
SAPARYE

R 
0.44 0.10 68789046 6255 1086010000 6869

190 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಜಿ.ಕೆ ತ ತರು 475 ನಗರಗೆರೆ SC Chaff catter 0.20 0.10 94861312 2472 1352173000 00582

191 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ವರವಣಿ 229 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.80 0.54 65594732 5654 1073010001 5484



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

192 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬಿ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಯಯ,ಮಂಚೋನಹಳಿಿ 77/4,88 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ
20x20x3 

ಮಿೋ
0.75 84358053 9863 848010110 006057

193 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಆರ್ .ಒ ಚಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಒಬಳ್ಪಪ, ರಮಾಪುರ 227/1 ಹೆ ಸ ರು ST ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 0.20 0.61 82445148 0553 10785100011 016

194 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಆರ್ .ಒ ಚಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಒಬಳ್ಪಪ, ರಮಾಪುರ
227/1,230/2,22

21/1
ಹೆ ಸ ರು ST

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1.00 0.88 82445148 0553 10785100011 016

195 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಮಲಿಗಿ ಚೌಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, ಗೌಡಗೆರೆ 129 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 9x6x3 ಮಿೋ 2.00 62085129 6504 951292 8475

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಿ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬೆ ೋವಿ ರಾಮಪಪ, 

ಮಲಿೋಗೌಡನದಿನೆೆ
27,29/3 ನಗರಗೆರೆ SC ಟ ಮೊಟ 0.78 0.803 60916716 3403 64064799 681

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ, ಬಂದ್ಾಲಯಹಳಿಿ 98 ನಗರಗೆರೆ SC ಬಿೋನ್ 0.70 0.730 60830067 7982 64064799 681

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ, ವಾಟದ್ಹೆ ಸಹಳಿಿ 379 ನಗರಗೆರೆ SC ಟ ಮೊಟ 0.60 0.630 97920738 6545 640647 99681

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ರೆೋ ತಿಮಮಯಯ, ಗುಯಯಲಹಳಿಿ 160 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC ಟ ಮೊಟ 1.20 1.187 81667491 9255 91602004885 0847

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುರುಮ ತಿಯ, ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ 17 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ SC ಅಲ ಗಡೆಿ 0.75 0.679 95270061 3614 400804040 35547

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬದ್ಲಿಬಾಯಿ ಕೆ ೋಂ ನಾನೆೋನಾಯಕ, ಚ ೋಳ್ಶಟಿಟಹಳಿಿ 43/1,178 ನಗರಗೆರೆ SC ಪಪಾಪಯ 2.06 0.990 744811 337387 640977 75901

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದೋನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ ೋಕೆನಾಯಕ, ಚ ೋಳ್ಶಟಿಟಹಳಿಿ 54 ನಗರಗೆರೆ SC ಅಲ ಗಡೆಿ 0.60 0.648 33487000 8540 8463201100 00155

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ, ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ
26/1,139/2Balc

k
ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ SC ಟ ಮೊಟ 1.00 1.010 39892183 7807 1011619000 01158

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ, ಗುಯಯಲಹಳಿಿ 18/4,18/5,22,23 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಟ ಮೊಟ 0.90 0.916 68343889 1172 91602004885 0847

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ, ನೆೋಲಯಹಳಿಿ 5/1,5/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಟ ಮೊಟ 0.90 0.910 58134889 5789 91602004885 0847

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ದಿರಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುದ್ುನಾಗಪಪ, ಕ್ೃಷಣರಾಜಪುರ 29/P63 ನಗರಗೆರೆ ST ಟ ಮೊಟ 0.90 0.917 87140878 6083 64064799 681

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿಮ ತಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಬಣಣ, ಬಂದ್ಾಲಯಹಳಿಿ 131 ನಗರಗೆರೆ ST ಟ ಮೊಟ 1.20 1.190 62215704 4062 64064799 681

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಕ ಬಿನ್ ತಲಾರಿ ಮುನಿಯಪಪ, ರಾಯನಕ್ಲುಿ 20 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಬಿೋನ್ 0.54 0.520 56628121 831 1011619000 01158

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಯತಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ, ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ 46,135 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ST ಟ ಮೊಟ 0.77 0.730 21155605 2258 3472261 000197

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಂಗಪಪ, ಸ ನಗಾನಹಳಿಿ 385 ಹೆ ಸ ರು ST ಟ ಮೊಟ 0.80 0.824 68398531 1042 3472261 000197

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ, ಅಲಕಾಪುರ & 

ಹನುಮೆೋನಹಳಿಿ
226/2,226/4,30,

166
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ST ಟ ಮೊಟ 0.42 0.450 7982192 21005 3472261 000197

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೆೋ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮೆೋನಾಯಕ, ಚ ೋಳ್ಶಟಿಟಹಳಿಿ 54 ನಗರಗೆರೆ SC ಆಲ ಗಡೆಿ 1.00 1.010 74414287 2897 8463201100 00155

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್ ನಾಗೆೋ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮೆೋನಾಯಕ, 
ಚ ೋಳ್ಶಟಿಟಹಳಿಿ

54 ನಗರಗೆರೆ SC ಟ ಮೊಟ 0.67 0.700 34828483 0565 8463201100 00155

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಜೆೋಶಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ಬಿ  ಷಡಕ್ಷರ ಆರಾಧಯ, 
ದ ಡಿಮಲಿೋಕೆರೆ

112 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ST ಟ ಮೊಟ 0.90 0.800 33765800 3514 31690500073

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನ ಕ್ಲ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ನಗರಗೆರೆ 332/1 ನಗರಗೆರೆ ST ಟ ಮೊಟ 0.70 0.730 45117116 2343 64143278490

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ಚಿೋಗಟಗೆರೆ 28/5 ಕ್ಸಬಾ ST ಟ ಮೊಟ 0.85 0.860 35355004 0104 5010034262 1944

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಚ ೋಳ್ಶಟಿಟಹಳಿಿ 70/1 ನಗರಗೆರೆ ST ಟ ಮೊಟ 0.66 0.689 87344189 6158 8463201100 00155

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಸ ೋಮಣಣ, ತಿಮೆಮೋನಹಳಿಿ 8/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ST ಬಾಳೆ 1.14 0.800 64716534 4789 54052400213

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಲಿಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಬೆ ೋಡಪಪ, ದ್ಂಡಿಗಾನಹಳಿಿ 54,188 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಟ ಮೊಟ 0.99 1.000 27023370 9792 54052400213

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, 

ರಾಯನಕ್ಲುಿ
58,58/P-12 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಟ ಮೊಟ 0.80 0.820 20261693 7629 31690500073

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ,ರಾಯನಕ್ಲುಿ 96/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಟ ಮೊಟ 0.80 0.807 74974746 3693 31690500073

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ುಂಟಿರಾಜಪಪ,ವಾಟದ್ಹೆ ಸಹಳಿಿ
147,165,199,16

6/1
ನಗರಗೆರೆ ST ಟ ಮೊಟ 1.60 1.550 96925793 2496 64064799 681



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆಪಪಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾರಾ ಮಾದ್ಪಪ,ವಾಟದ್ಹೆ ಸಹಳಿಿ 147,162 ನಗರಗೆರೆ ST ಟ ಮೊಟ 0.65 0.630 2078379 32379 64064799 681

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ರ್ಳ್ಪಿ 217 ನಗರಗೆರೆ ST ಟ ಮೊಟ 0.50 0.513 5576223 46235 1011619000 01158

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಲಿಪಪ, ಗಂಗಸಂದ್ರ 341/4 ಕ್ಸಬಾ SC ಟ ಮೊಟ 0.80 0.825 57420896 9118 00070110001192

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವಪಪ, ಸಾಗಾನಹಳಿಿ 93 ಕ್ಸಬಾ SC ಬದ್ನೆ 1.20 1.180 83512475 8060 00070110001192

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಗಂಗಪಪ, ಗುಂಡಿಹಳಿಿ 132/P2 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ SC ಟ ಮೊಟ 1.20 1.190 85764308 5318 5101010012 44735

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ 11/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ SC ಟ ಮೊಟ 0.28 0.573 47504779 3744 5020004761 121595

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ಡಿಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ, ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ 84 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ SC ಟ ಮೊಟ 0.28 0.596 29232731 5935 5020004761 121595

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ ಎಸ್ ಸುಜಾತ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಗೌಡ. 

ಪ ೋತೋನಹಳಿಿ
28/6 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬದ್ನೆ 1.20 1.190 39348221 4627 5101010012 44735

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಕೆ. ಎನ್ 
ಬಾಲರೆಡಿಿಹಳಿಿ

31/8 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.32 0.362 94557689 5593 5101010012 44735

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಸಾಾಮಿ, ಬೆಳ್ತ ತರು 112/4 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.50 0.546 89801249 5833 5101010012 44735

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ಟಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ, ಗೆ ಟಕ್ನಾಪುರ 145/6 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.80 0.917 64171849 6578 5101010012 44735

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ಚಿೋಗಟಗೆರೆ 23/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.80 0.824 24305855 4637 5101010012 44735

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ, ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ 201/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.99 1.000 63841304 9793 5101010012 44735

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ರವಿಶಂಕ್ರ ರೆಡಿಿ, ಚಿೋಗಟಗೆರೆ
152/2,152,183/

1B
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.88 0.896 28258777 2118 5101010012 44735

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣಣ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ , ಹಳೆೋಹಳಿಿ
136/2,137/2,13

9/1
ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.55 1.500 43246422 5970 5101010012 44735

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಶ್ಾಯಮಪಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪ, ಚಿನೆನಾಗೆೋನಹಳಿಿ 44/4 ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.85 0.866 5804582 56780 31690500073

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ,ಜಿ.ಕೆ ತ ತರು
94/2,96/1,96/2,

120
ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 1.98 1.879 54331469 9362 31690500073

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗಂಗರೆಡಿಿ, ನಕ್ಕಲಹಳಿಿ 120/4 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.75 1.660 9243734 43750 31690500073

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಅಂಜದ್ ಬಾಷ್ ಬಿನ್ ಶೋಕ ಮಹಬ ಬ್ ಬಾಷ್ , 
ಕಾದ್ಲರ್ೋಣಿ

373/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.010 46402699 2424 31690500073

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಮಲಿಪಪ, ಭ ಮನಹಳಿಿ ;29/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 0.60 0.639 90603492 8923 31690500073

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ ಎನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, 

ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ
137/1 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.36 0.408 77380788 0654 31690500073

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ, ಹಳೆೋಹಳಿಿ 84 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.80 0.820 97651186 3714 31690500073

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಹಳೆೋಹಳಿಿ 74/2,162 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 0.90 1.010 96416415 1928 31690500073

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಧು ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಹೆಚ್ ಆರ್ 
ಚಿೋಲೋನಹಳಿಿ

28/1,28/2,28/3,

28/4
ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1.99 1.900 45745961 9464 31690500073

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಸ ೋಮೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಭಿೋಮೆೋಗೌಡ, ಸಾರಗೆ ಂಡುಿ 20/1 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.70 0.730 23177898 8455 31690500073

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಯಮಪಪ, ಬಿಸಲಹಳಿಿ 2/2A ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.00 1.000 8838 8350357 31690500073

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪರೆಡಿಿ, ರಾಯನಕ್ಲುಿ 17/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.60 0.639 34109786 0215 31690500073

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜುಯಯ, ಶ್ಾಯಂಪುರ 147 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.80 0.820 69253174 2323 31690500073

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಯಯಮಮ  ಕೆ ೋಂ ಗಂಗರೆಡಿಿ, ರಾಯನಕ್ಲುಿ 5/1,62/1,5/4,91 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.26 1.300 78469806 9845 31690500073

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಅವುಲಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಪಪ, ಗೌಡಗೆರೆ, 

ಅದುೋಕೆ ಪಪ
126,159,111/1,

111/2
ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 2.00 1.900 50637631 9654 31690500073

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿನಂಜಪಪ, ಮಂಚೋನಹಳಿಿ 236,238 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.66 1.113 35231421 7478 00362320012310

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ, ಮರಿಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 28/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.60 0.639 95108587 4139 00362320012310

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಮಮ ಡಿ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, ರಾಯನಕ್ಲುಿ 73/2,73/3 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.70 0.730 86089485 8679 00362320012310

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ಂ ಲೋಟ್ ಮಹದೋವಚಾರ್, 

ಗುಯಯಲಹಳಿಿ
153,154 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 1.00 1.010 82151473 1808 91602004885 0847
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62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕೆಂಪನಂಜುಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಂಜುಡಂಪಪ, 

ಉಪಾಪರಹಳಿಿ
50/1,54/2B ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1.00 1.010 266212 516977 91602004885 0847

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ, ಅಲಾಸ್ ತಿಮಮನಹಳಿಿ 10/2,103 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.20 1.190 34797889 0577 91602004885 0847

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುತುತರಾತಪಪ, ಮಲಿಸಂದ್ರ 30 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.16 1.180 47715935 2066 38876943968

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ ಎಸ್ ಪದ್ಾಮವತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎನ್ ಆರ್ ದ್ಾಸಪಪ, 

ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ
64/2,64/4 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.73 1.280 4798040 99133 38876943968

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ  ಬಿನ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, ಅಲಕಾಪುರ 201/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.99 1.010 7497115 09527 38876943968

67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋರಾಮೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮಪಪ, ಪ ೋತೋನಹಳಿಿ 125/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 2.00 1.920 33302492 8114 38876943968

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ುಪಪ, ಕೆ ಂಡೆೋನಹಳಿಿ 7/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.50 1.460 49810590 8881 38876943968

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಯಯ, ಶಂಗಾನಹಳಿಿ 199/2 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಬದ್ನೆ 0.80 0.824 645900 771125 38876943968

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಯಯ,ಶ್ಾಯಂಪುರ 147 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.00 1.010 4281643 53326 38876943968

71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಾಮಕ್ೃಷಣರಾವ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, 

ನುಲುಗುಮಮನಹಳಿಿ
27/3 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗೆ 0.40 0.453 40037057 1408 38876943968

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ನರಸಪಪ, ಬೆ ೋಡಬಂಡಹಳಿಿ 85,95/2, 3/9 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಬದ್ನೆ 1.58 0.989 43138224 8717 8463201100 00155

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುುಲಾಿ ಬಿನ್ ಕಾದ್ರ್ ಸಾಬ್, ಅಲಕಾಪುರ
176/1,304/4,30

4/5,176/4
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಅಲ ಗಡೆಿ 1.02 1.070 60473771 0254 8463201100 00155

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಎನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾಗಯಯ, ತ ೋಕ್ಲಹಳಿಿ 56/1 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.20 1.190 97517888 8138 8463201100 00155

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಕ್ೃಷಣರಾಜಪುರ 27 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.80 0.820 91616650 8692 8463201100 00155

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ಎಸ್ ಗಂಗರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವರೆಡಿಿ, ಮೊೋಪ ರಹಳಿಿ
19/3B,19/3C,22

,21/1
ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.11 1.010 91738173 5559 8463201100 00155

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನರೆೋಂದ್ರಬಾಬು ಜಿ ಎಸ್ ಕೆ ೋಂ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ, 

ಗುಟಟೋನಹಳಿಿ
57/2,57/3 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 0.60 0.590 34819283 7508 8463201100 00155

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಂದ್ರಶೋಖರ ರೆಡಿಿ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, 

ಗುಟಟೋನಹಳಿಿ
26/5,29 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 0.60 0.639 25001164 6607 8463201100 00155

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದಿೋಪ  ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗರೆಡಿಿ,ಗೆ ಟಿಕ್ುಂಟ 62/8 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.65 0.679 87188077 8157 8463201100 00155

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಯಯ, 
ಪಿಡಾಿರಹಳಿಿ

10/1B2 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.40 1.400 48354401 0733 1011619000 01158

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮುನಿಕ್ೃಷಣೋಗೌಡ ಪಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, 

ಪಿಡಚಲಹಳಿಿ
42/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.88 1.650 85947608 4897 1011619000 01158

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ ಬಿ ಕೆ ೋಮನೆ, ಹೆ ಸಹಳಿಿ
4/1,7/3,185,48/

2
ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.85 0.870 50079511 4911 1011619000 01158

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್ ಎ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್  ಚಿಕ್ಕ ಅವುಲಪಪ, ಪಿಡಾಿರಹಳಿಿ 10/1A2 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.85 1.400 46815135 7618 1011619000 01158

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅವುಲಮ ತಿಯ, ತೋಕ್ಲಹಳಿಿ 3/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.10 1.050 96130088 4692 1011619000 01158

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ನಗರೆಗೆರ 55/4,55/7 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.77 0.917 54645758 6039 54052400213

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ನಗರಗೆರೆ 55/1 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.55 0.585 76535491 4260 54052400213

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಯಯ, ಮಲಿಸಂದ್ರ 8,9/1,9/2,65 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.10 1.100 80414966 1655 54052400213

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ುಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ, ಯರಯಗುಂಟ 13/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 0.450 2109401 10391 54052400213

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಿಕ್ಕಕ್ುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಕ್ುಮಾರಪಪ, ಅಲಾಸ್ 
ತಿಮಮನಹಳಿಿ

69/1,70/7,38 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC ಟ ಮೊಟ 1.28 1.260 46409317 1392 5101010012 44735

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಶರತ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿರಾದ್ಾರ್  ಬಿನ್ 
ಚನೆವಿೋರಣಣ,ಕಾಚಮಾಚೋನಹಳಿಿ

91/7 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.00 1.010 40432727 3342 54052400213

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಸ.ಎಸ್  ಬಿನ್ ಸುಬಬರೆಡಿಿ, ಚಿೋಗಟಗೆರೆ
91,93/1,94/1,51

/1,57/1
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.98 1.879 94356164 7098 5010034257 3816

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸುಧಾಕ್ರ ರೆಡಿಿ  ರ್ೈ ಎ ಬಿನ್ ಪಿ ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ, 

ಹುದ್ುಗ ರು
268/1 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಎಲ ಕೆ ೋಸು 1.40 1.190 8017381 90536 1066010000 3076
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93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮುನಿಶ್ಾಯಮಪಪ ಪಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಪಿಡಚಲಹಳಿಿ
18/1,8/5A ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಎಲ ಕೆ ೋಸು 0.95 0.959 3894992 27240 50100347321 997

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ ಕೆ ಂಡಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪ, ಚಿೋಗಟಗೆರೆ 71/1B,79/2A2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 0.90 0.917 57993879 9412 5020004761 121595

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎನ್ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ಬಿ ನಂಜುಂಡಪಪ, 

ವಾಟದ್ಹೆ ಸಹಳಿಿ
255/1 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.68 0.702 48506687 1393 5020004761 121595

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂದಿೋಶಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಪುಲಗಾನಹಳಿಿ 4/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.450 71086199 3833 5020004761 121595

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸುಬಾಯಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ದ್ಾಯವಸಂದ್ರ 39/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.735 45937690 3079 5020004761 121595

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟೋಶರೆಡಿಿ ಪಿ ವಿ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, 

ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ
209/4 ,209/4 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.40 0.453 29753709 4241 5020004761 121595

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ುರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮಪಪ, ವಿೋರಮಮನಹಳಿಿ 46/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.480 43394352 7274 5020004761 121595

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆ ೋಜರೆಡಿಿ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ 207 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.77 0.770 76428448 0798 5020004761 121595

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚನಿೆೋಗರಾಯಪಪ ಜಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ರಿಯಣಣ, 

ಶಂಗಾನಹಳಿಿ
138 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 0.710 76245498 3928 5020004761 121595

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ 137/1 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.37 0.419 21812607 8389 5020004761 121595

103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ 193/1, 194/5 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.16 1.160 3105334 69019 5020004761 121595

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಂಜನರೆಡಿಿ, ಜೆ ೋಗಿರೆಡಿಿಹಳಿಿ
18/17,18/19,21/

11,21/26
ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಹರೆೋಕಾಯಿ 1.01 0.990 27938387 2496 5020004761 121595

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವಿೋರೆೋಗೌಡ, ಸಾರಗೆ ಂಡುಿ 8/1,8/4,8/5 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಎಲ ಕೆ ೋಸು 0.70 0.730 65866497 1704 5020004761 121595

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ರ್ೋಮಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, ಕ್ಂತಾಲಯಹಳಿಿ 1 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 0.607 9734554 54639 106111000 16749

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ವಿ ರ್ೋಮಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, ಕ್ಂತಾಲಯಹಳಿಿ 2 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಮೊೋಸಂಬಿ 1.20 0.302 9734554 54639 106111000 16749

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಿ ಎಸ್  ನಾಗೆ ೋಜಿ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಸ ೋಟ ಟೋಜಿರಾವ್, 

ಯರಯಗುಂಟ
33/6 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸೋಬೆ 0.55 0.200 94430727 4913 2011225006 067

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟೋಶಾರ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮಯಯ, 
ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಗೆ ೋಡು

182/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.30 0.245 2241037 0373 31662692306

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶವಶಂಕ್ರ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ, ಬಸವನಹಳಿಿ 41/3 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸೋಬೆ 0.50 0.235 97096523 3728 0425101015036

111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ಮುದ್ುಲ ೋಡು 20/1,20/4 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.9 0.917 65712532 8190 64064799 681

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ, ಬಂದ್ಾಲಯಹಳಿಿ 85/3,85/3 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.4 0.453 482093 756028 64064799 681

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ, ಬಂದ್ಾಲಯಹಳಿಿ
85/1A,85/1B,85

/2A,85/2C
ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.4 0.453 44094292 3507 64064799 681

114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ಬಂದ್ಾಲಯಹಳಿಿ 56 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.92 0.917 81573150 4519 64064799 681

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಬೆ ಗಆದಪಪ, ಬಂದ್ಾಲಯಹಳಿಿ
7/3B,8/P11,8/,

P14
ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 1.3 1.280 56877161 7250 64064799 681

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ಕ್ಂತಾಲಯಹಳಿಿ 69/2 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.95 0.917 2789843 37469 64064799 681

117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಪಿಲಿಗುಟಟಹಳಿಿ 12/1 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.50 0.546 8070885 27969 64064799 681

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕ್ುಟಟಲ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ುಟಟಲ ರಾಮಯಯ, 
ಚನೆರಾಯಹಳಿಿ

12,11/P1 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.09 1.100 68181992 9526 64064799 681

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಸೋಖಾನ್ ಬಿನ್ ನ ರ್ ಜಾನ್, ಪಿಡಾಯಲಹಳಿಿ 27/1 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮುಸಿಂ ಟ ಮೊಟ 1.2 1.190 31384328 5696 64064799 681

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬುಖಾನ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಖಾನ್,ಪಿಡಾಯಲಹಳಿಿ 17/1 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮುಸಿಂ ಟ ಮೊಟ 0.8 0.820 78573186 8990 64064799 681

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಡಿ ಎನ್ ಗಂಗಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, 

ದ ಡಿಮಲಿೋಕೆರೆ
4/16,4/17,4/18,

4/19
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.9 0.600 9789334 48946 000035550334210



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಕೆ ಬಿ ಕೆ ೋಂ ಮಲಿಿೋಕಾಜುಯನಯಯ, 
ಮಿಂಡೆೋನಹಳಿಿ

39 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.6 1.110 6532629 62358 000035550334210

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, 

ಸ ೋಮಶಟಿಟಹಳಿಿ
192/1 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.5 0.960 80949778 1402 000035550334210

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಎ ಬಿನ್ ಆಶಾತಥಪಪ,ಆಕ್ುಯಂದ್ 138 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.5 0.910 5359635 83283 000035550334210

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ ಗೆ ೋಪಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ
111/4,105/12,1

05/14
ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 0.50 0.520 83148893 5340 1011619000 01158

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹನುಮೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮೆಮೋಗೌಡ, ಹನುಮಂತಪುರ 4/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 0.95 0.916 22880671 8796 91602004885 0847

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನಿೆೋಗರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಚನೆಪಪ, ಕೆ ೋನಾಪುರ 149/1,96 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1.2 1.190 73370341 9146 00070110001192

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ವಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮಪಪ, ಪ ೋತೋನಹಳಿಿ 126/2, 128/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.2 1.010 80096901 8040 35519327361

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ಾರರೆಡಿಿ , ರ್ೋದ್ಲರ್ೋಣಿ 89/6,89/7,121/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಎಲ ಕೆ ೋಸು 2.00 1.920 22468742 3776 36971641647

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗಂಗರೆಡಿಿ, ತೋಕ್ಲಹಳಿಿ
59,71/1,71/3,61

/2
ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 2.06 1.920 95851918 5475 1454101004 641

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡಪಪ, ನಾಮಗೆ ಂಡುಿ 362 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ SC ಟ ಮೊಟ 0.8 0.820 4098196 65606 8463201100 00155

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ, ಮಿಣಕ್ನಗುಕಯ 257 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC ಆಲ ಗಡೆಿ 2 1.920 6753115 41080 31690500073

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್ ಟಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಎಚ್ ಟಿ ತಿಮಮಯಯ, 
ಹೆಚ್.ನಾಗಸಂದ್ರ

73/3,81/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.4 0.430 99742987 9287 108561 00011613

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಕಾದ್ಲರ್ೋಣಿ 142/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.29 0.209 3146505 55031 883610100 3105

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಣಣ, ಇಡಗ ರು
310/7,311/2,31

2/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 0.35 0.396 69138965 2445 64077052790

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಟಿ ಶವಪರವಿೋಣ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ರೆಡಿಿ 
ಟಿ, ಇಡಗ ರು

40/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಸೋಬೆ 1.6 1.029 30807087 4318 3811878677

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭದ್ರಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಂ ಗೆ ೋಪಾಲರಾವು, ಬೆಳ್ತ ರು 38/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.4 0.378 6780468 87345 54047555334

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಕೆಂಪಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ, ಉಪಾಪರಹಳಿಿ 31/2,31/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 0.8 0.283 72725264 8508 1073010001 0006

139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಮಮ  ಬಿನ್ ರಾಜಶೋಖರ್, ಕೆ ಂಡಾಪುರ 26/P1 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಕ್ನಕಾಂಬರ 0.53 0.410 449952 319208 1482011910 0339

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ಾರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಚಿಮಕ್ಲಹಳಿಿ
11/1,24,11/3,11

/4
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.65 0.596 44219130 0313 000035550334210

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಗಂಪಪ, ನರಸಾಪುರ 170 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಎಲ ಕೆ ೋಸು 0.55 0.585 75425487 1089 000035550334210

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕೆಂಪುನಂಜುಂಡಯಯ, ಚಿಕ್ಕನಂಜುಂಡಪಪ, 

ಹಳೆೋಹಳಿಿ
154/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 0.85 0.856 26621251 6977 91602004885 0847

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೆೋಶ್ ರಾವು ಹೆಚ್ ಜಿ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ, ವರವಣಿ
155/3A2,155/3

A4
ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಗಿಡ 1.40 1.225 94738030 0385 91602004885 0847

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಂ ಪಿ ಶಶಧರ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಪಿ ದ ರೆಸಾಾಮಿ ಅಯಯರ್, 

ಗುಯಯಲಹಳಿಿ
41/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.80 0.820 87707165 5037 91602004885 0847

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿನಾಗಪಪ, ಹಂಪಸಂದ್ರ 166/P6 ಹೆ ಸ ರು ST ಟ ಮೊಟ 0.80 0.824 33352395 5064 1078510000 2627

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪಪ,ಕಾಚಮಾಚೋನಹಳಿಿ 202 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 0.80 0.959 97467763 0206 00000037756541844

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತತಣಣ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪಪ, ಕಾಚಮಾಚೋನಹಳಿಿ 137,138 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.87 0.959 34252507 8968 00000037756541844

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿ  ಬಿನ್ ಬಿೋಮಣಣ, ಬಳ್ಗೆರೆ 16/4 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.90 0.917 28351599 0002 00000037756541844

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಣಣ, ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ
1/16,25/5,25/6,

25/7
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.690 90035540 8341 6721010000 4969

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ, ಕಾಚಮಾಚೋನಹಳಿಿ 63 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.82 0.917 45380164 3219 64060569638

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕನರಸಯಪಪ, ಬಳ್ಗೆರೆ 75 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 2.00 1.910 77063941 2525 1078510100 7444



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)
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ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ, ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 70/1,69/1,69/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.73 0.752 78256452 6105 38876943968

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸಂಜಿೋವರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ, 

ಮಾದ್ನಹಳಿಿ
81 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.8 0.824 59059004 3280 38876943968

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ, ಗುಂಡಿಹಳಿಿ 146 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.8 0.876 68196181 9477 38876943968

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ, ಜಕೆಕೋನಹಳಿಿ 57/P10,43/4 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಕೆ ೋಸು 1.49 1.465 73922013 8029 38876943968

156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸ ಎಂ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಚಿೋಗಟಗೆರೆ 152/2,152,35/2 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.39 1.360 79864844 7757 38876943968

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ, ಯರಯಗುಂಟ 32/6 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.93 0.909 70922782 5425 50200047 621595

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ದ್ಯಾನಂದ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಎ ಸ ೋಮಯಯರೆಡಿಿ, 

ಹಾಲಗಾನಹಳಿಿ
83/2,85/1,86/1,

88/1,88/2,89/2
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.39 0.956 48002635 1162 50200047 621595

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಂಜುಂಡರೆಡಿಿ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ
212/9,212/10,2

13/4B
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬದ್ನೆ 0.87 0.968 56602838 0633 50200047 621595

160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸೋಗೌಡ, ಚಿಕ್ಕಮಲಿೋಕೆರೆ 43 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.57 0.585 74291648 1816 50200047 621595

161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ 49,50 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.75 0.773 25899502 3726 50200047 621595

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ, ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ
52/P2,43/13,43

/14,54/7
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗೆ 0.98 0.989 24115492 1594 50200047 621595

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಕೆ ಸ  ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ, ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ 158 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.55 0.585 60541118 0544 50200047 621595

164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಜ ಲಪಪ, ರ್ೋದ್ಲರ್ೋಣಿ 136/5 ಕ್ಸಬಾ SC ಕ್ರಬ ಜ 0.8 0.824 61387040 2796 38876943968

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ, ನಾಚಕ್ುಂಟ 6/10 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ SC ಟ ಮೊಟ 0.4 0.453 77535237 1872 38876943968

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ, ಚಿೋಲಂನಹಳಿಿ 61 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC ಟ ಮೊಟ 0.83 0.824 20012001 2085 38876943968

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘುಬಾಬು ಬಿನ್ ಗಂಗರೆಡಿಿ ಎನ್ , ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 52/3.67/6 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.00 1.010 96184925 2714 00362320012310

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ ಸ  ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗಂಗರೆಡಿಿ, ಚಿೋಗಟಗೆರೆ
172/10,124/1,1

59/3,19/11
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.1 1.100 74615076 0208 00362320012310

169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಚಿೋಗಟಗೆರೆ 33/2,57/6 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.9 0.917 92244726 6252 00362320012310

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಶಮರವಿೋಂದ್ರನ್ ಕೆ ೋಂ ಪರಮಿೋಣ್ ಕ್ುಸುಮ 
ರಾಮಸಾಾಮಿ, ದ್ಂಡಿಗಾನಹಳಿಿ

42/3 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.9 0.917 35321282 9513 00362320012310

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗರೆಡಿಿ ಕೆ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ಚಿೋಗಟಗೆರೆ 26/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.5 1.465 62070481 3737 00362320012310

172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ, ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 38/4,71 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.05 1.050 22790917 8327 00362320012310

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ, ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 55/2,70/5 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.38 0.430 29316330 5208 00362320012310

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ,ಗಂಗಸಂದ್ರ 318 ಕ್ಸಬಾ SC ಟ ಮೊಟ 1.18 1.140 46536753 3405 31690500073

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸ ಅಶಾತಥನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ದ ಡಿಚೌಡಪಪ, 

ದ ಡಿಕ್ುರುಗೆ ೋಡು
226,228/1 ಕ್ಸಬಾ SC ಟ ಮೊಟ 1.28 1.190 84018699 7079 31690500073

176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ ಪ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಪಪ, ಚಿೋಲಂನಹಳಿಿ 7/2,30/1 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.09 1.100 50662555 5914 38876943968

177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ  ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪ, ನಾಮಗೆ ಂಡುಿ 164 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ST ಟ ಮೊಟ 0.43 1.436 97787379 6161 38876943968

178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ, ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 64/2,55/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.60 0.639 55559918 7768 31690500073

179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನೆಪಪ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ 1/3 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.65 0.678 769249170 630 91602004885 0847

180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಸದ ುೋಜಿ ರಾವ್ , ದ್ಾಯವಸಂದ್ರ
10/4B,77/2,77/

3,55/7
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.13 0.716 62486102 7068 91602004885 0847

181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಪಪಣಣ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಯಯ, ತರಿಧಾಳ್ು 98/6 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.4 0.448 42885498 5772 91602004885 0847
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ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪೋಗೌಡ, ಬುಡಗತಿಮಮನಹಳಿಿ 17/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.43 0.450 97334577 8813 91602004885 0847

183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ುಮಾರಪಪ ಹೆಚ್ ಸ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪ ಹೆಚ್ ಎ, ಹಳೆೋಹಳಿಿ 209/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 1.15 1.120 86757126 5834 91602004885 0847

184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎ ಶರೋರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ
21/1P1,55,178/

2B
ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1.36 1.320 79930712 8002 91602004885 0847

185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್ ವಿ ಲ ೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ವಿ. ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, 

ಹೆ ಸ ರು
57 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.56 0.584 36982154 2690 91602004885 0847

186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಕೆ ೋಂ ಮಲಿಪಪ, ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ 54,76 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.75 0.773 42359778 0740 50200047 621595

187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸಾತಮಮ ಎನ್  ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 87/5 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.89 0.866 88034463 3909 50200047 621595

188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ ಡಿಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಯಯ, ಚಿಕ್ಕಮಲಿಕೆರೆ 21/2ಬಿ ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.35 1.325 58207075 7103 50200047 621595

189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸೋಗೌಡ, ಚಿಕ್ಕಮಲಿೋಕೆರೆ 43 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.1 0.453 95153936 3748 50200047 621595

190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸೈಯದ್ ಮಹಮದ್  ಹನಿೋಫ್ ಬಿನ್ ಇಬಾದ್ದ್ 
ಅಲಿ.ಅಲಿಿೋಪುರ

19/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.2 1.010 62485009 6400 50200047 621595

191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ ಹೆಚ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ, 

ಕ್ುಡುಮಲಕ್ುಂಟ
176/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ

ಕ್ರಿಬೆೋವು  
Curry lef

2.00 1.130 65259082 3078 50200047 621595

192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪಪ, ಹಾಲಗಾನಹಳಿಿ
126/5,126/6,12

7/1,127/3,126/9
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಬದ್ನೆ 0.83 0.846 62250905 9853 50200047 621595

193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾತಿೋಯಕ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಶವಶಂಕ್ರ್ , ಕ್ುಡುಮಲಕ್ುಂಟ 158/1,159 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಬದ್ನೆ 0.6 0.639 494116597 866 50200047 621595

194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 20/2,60/14 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 1.31 1.283 26528426 1025 50200047 621595

195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 20/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.94 0.949 66720350 6669 50200047 621595

196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜ ಲಪಪ , ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ 88 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ SC ಸುಗಂಧರಾಜ 0.8 0.824 42366401 3065 50200047 621595

197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 92,259 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ SC ಸುಗಂಧರಾಜ 2 1.920 22743262 3447 50200047 621595

198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವರಲಕ್ಷಿಮೋಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಳ್ಪಪ, ಕ್ದಿರದೋವರಹಳಿಿ 98/P3 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ SC ಟ ಮೊಟ 0.8 0.824 36876192 5826 50200047 621595

199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಪಪ, ಯರಯಗುಂಟ
39/3,39/4B,39/

8
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ SC ಸುಗಂಧರಾಜ 1.16 1.142 29648980214 50200047 621595

200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು  ಕೆ ಇ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ 40/4,39/7 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.57 0.607 28674352 6919 50200047 621595

201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸದ್ುಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ, 

ನಾರಾಸಂಹನಹಳಿಿ
22/8,14/10 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.08 1.081 49084124 3880 50200047 621595

202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡಾರೆಡಿಿ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ 67/4, ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1.37 1.340 26715272 8630 50200047 621595

203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸ ೋಮಶೋಖರಪಪ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ 41 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.86 0.886 97629703 4756 50200047 621595

204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭದ್ರಪಪ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ 45/3 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.53 0.578 42848320 3730 50200047 621595

205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಿ ವಿ ಅಶಾತಥನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, 

ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ
233/1, 226/3 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.56 0.585 29634733 4676 50200047 621595

206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಪಿಳ್ಿಣಣ, ಅಲಿಿೋಪುರ 87/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 1.010 958616 422767 50200047 621595

207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪಪ, ನಾಚಕ್ುಂಟ 11/1,16/8 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.75 0.773 788518094 592 50200047 621595

208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ, ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ 233/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.56 0.585 57483744 8116 50200047 621595

209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 195 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬದ್ನೆ 0.80 0.824 89180262 7740 50200047 621595

210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಆರ್ ಜಯರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ, ಕ್ುಡುಮಲಕ್ುಂಟ 51,52/2 ಕ್ಸಬಾ ST ಬದ್ನೆ 0.37 0.419 83793340 2258 50200047 621595

211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ, ದ ಡಿಮಲಿೋಕೆರೆ
85/1,87,86/2,86

/3,86/5,86/6,86

/7,86/8,

ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ST ಸುಗಂಧರಾಜ 0.72 0.731 63750543 3359 50200047 621595

212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಾಲಪಪ ಟಿ ಆರ್ ಬಿನ್  ರಾಮಪಪ, ಅಗರಹಾರಹೆ ಸಹಳಿಿ 10/3 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ST ಸುಗಂಧರಾಜ 1.56 1.507 95576514 9544 50200047 621595

213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ೋಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಪ, ಅಲಾಸ್ ತಿಮಮನಹಳಿಿ 38/27 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC ಟ ಮೊಟ 0.9 0.917 27490000 7649 91602004885 0847
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ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹ ಎನ್ ಬಿನ್ ಎ ಕೆ ನರಸಂಹಪಪ, ಚನೆಬೆೈರೆೋನಹಳಿಿ 13,14 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC ಟ ಮೊಟ 2.00 1.920 79525512 8658 91602004885 0847

215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಗಂಗಸಂದ್ರ 312/P1 ಕ್ಸಬಾ SC ಕೆ ೋಸು 0.78 0.773 32691833 5946 91602004885 0847

216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಎನ್ ಮುದ್ುಪಪ, ಶ್ಾಯಮಣಣಕೆರೆ 10 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ST ಹರೆೋಕಾಯಿ 0.80 0.824 79147308 5058 91602004885 0847

217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಚಚರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಡಿ ರಾಮರೆಡಿಿ, ನಾಮಗೆ ಂಡುಿ
23,26,30/2,31,3

2,33,35/1
ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 2.00 1.890 63997467 9180 91602004885 0847

218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್ ಬಿ ರಾಮಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಬೆ ೋಗಿ ನಂಜುಂಡಯಯ 
ಶಟಿಟ, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ

169/6,169/7,16

9/5
ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 2.00 1.920 61202189 0772 91602004885 0847

219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ  ಎ ಬಿನ್ ಡಿ ಅಚಚರೆಡಿಿ, 

ನಾಮಗೆ ಂಡುಿ
30/1,6/3 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಬದ್ನೆ 1.00 1.007 88940496 3149 91602004885 0847

220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ, ರ್ೋದ್ಲರ್ೋಣಿ 140/6 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 0.81 0.824 85817433 1779 91602004885 0847

221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಎ ಬಿನ್ ಮುದ್ುಣಣ, ತರಿಧಾಳ್ು
77/6A,95,96,98

/1
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.55 1.504 40819881 1288 91602004885 0847

222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಪಪ ಕೆ ೋಂ ಕೆಂಚಪಪ, ಅಲಿಿೋಪುರ 77/1,83/7,20/4 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.85 0.856 75353869 5461 91602004885 0847

223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನ್ ಪಿರೋತ್ ಸಂಗ ರಾಥ ೋಡ್,ತಿಮೆಮೋನಹಳಿಿ 16/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.18 1.128 95726696 1981 91602004885 0847

224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗರೆಡಿಿ, ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 52/5,53/2,53/9 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ 1.95 1.870 72666859 9066 91602004885 0847

225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರಾವ್  ಬಿನ್ ನಾಗೆ ೋಜಿ ರಾವ್, ದ್ಾಯವಸಂದ್ರ 72/1C ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಕೆ ೋಸು 1.64 1.550 21427124 4516 91602004885 0847

226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ ಆರ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಣಣ, ತರಿಧಾಳ್ು 61/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.55 0.583 52607399 8676 91602004885 0847

227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ, ಅಲಿಿೋಪುರ 197 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.6 1.556 32731813 2909 91602004885 0847

228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಈರಪಪ, ಹಳೆೋಹಳಿಿ 189/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 1.32 1.290 42425140 2811 38876943968

229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿನರಸಂಹಪಪ, ಗುಯಯಲಹಳಿಿ 128/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.57 0.575 35963745 1613 38876943968

230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ದ್ಂಡಿಗಾನಹಳಿಿ
42/6,203/2B,20

3/2C,
ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 0.41 0.461 43517682 0219 38876943968

231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ದ್ಂಡಿಗಾನಹಳಿಿ 27/1,77/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.82 0.840 32002923 8706 38876943968

232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಳ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ನುಲುಗುಮಮನಹಳಿಿ 7/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.48 0.509 99643971 1118 00362320012310

233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ B ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಮಂಚೋನಹಳಿಿ 190/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.93 0.925 69893103 7142 00362320012310

234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಬಂಗಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಂಗಿ ಗುಂಡಪಪ, 

ಉಪಾಪರಹಳಿಿ
179 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1.00 1.000 36246431 6570 00362320012310

235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಯರಾಮಪಪ, ದ್ಂಡಿಗಾನಹಳಿಿ 15/P6,15 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 0.40 0.453 21644976 8710 00362320012310

236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ, ಪಿಡಚಲಹಳಿಿ 6 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 0.65 0.678 56795812 0829 00362320012310

237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯಯ, ದ್ಂಡಿಗಾನಹಳಿಿ 30/4a, ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಹ ಕೆ ೋಸು 0.39 0.447 38273524 0653 00362320012310

238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕ್ರಗೌಡ ಪಿ  ಬಿನ್ ಎಂ ಪುಟಟಪಪ, ಮಿಣಕ್ನಗುಕಯ 355 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1.51 1.465 95635344 7760 00362320012310

239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ  ಬಿನ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ , ಆದುೋಕೆ ಪಪ 29,78/3 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಾರಿಗೆ ೋಲ್ 0.70 0.731 68263569 3479 00362320012310

240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಭಿೋಮೆೋಗೌಡ, ಬಿಸಲಹಳಿಿ 23 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 2.00 0.820 47561057 9769 31690500073

241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ ಕೆ ಪುಷಪ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಪಪ, ತೋಕ್ಲಹಳಿಿ 123/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಟ ಮೊಟ 0.77 0.793 78134244 9607 00362320012310

242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ದ್ಂಡಿಗಾನಹಳಿಿ 16 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಬಿೋನ್ 0.80 0.824 94362899 0381 00362320012310

243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಶವಪಪ, ಗೌಡಗೆರೆ 139 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಸೌತಕಾಯಿ 0.55 0.574 50912975 7762 38876943968

244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ, ಮಿಣಕ್ನಗುಕಯ 363/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.55 0.585 24562484 2755 31690500073

245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ  ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕ್ಪಯಣಣ, ಗೌಡಗೆರೆ 18/1,18/3, ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 2.15 0.845 85923734 6369 00362320012310

246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಮ ಲಮನೆ ರಂಗಾಧಮಯಯ, 
ಸಾರಗೆ ಂಡುಿ

82/4 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.22 1.190 22766455 4163 00362320012310

247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ, ವರವಣಿ 560,560 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 0.9 0.564 23282138 9293 00362320012310

248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಹೆಚ್ ಸ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಚನೆರಾಯಗೌಡ, 

ಗೆ ಲಿಹಳಿಿ
19/8,19/9 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬಿೋನ್ 0.96 0.917 38993582 8226 00362320012310
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249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿಳ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಸಾಾಮಿ, ಮಂಚೋನಹಳಿಿ 206/3 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಹ ಕೆ ೋಸು 0.49 0.510 31617878 6533 00362320012310

250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಿೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ, ಉಪಾಪರಹಳಿಿ 155/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1.09 1.000 78547377 0028 00362320012310

251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಗುಯಯಲಹಳಿಿ 201/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 1.03 1.000 97864040 1813 00362320012310

252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ, ಗೌಡಗೆರೆ 151,152/4 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಬದ್ನೆ 0.5 0.585 77498270 8481 00362320012310

253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಚಿಚರೆಡಿಿ, ನಾಮಗೆ ಂಡುಿ
120/1,121/1,12

2
ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.42 1.370 76944705 8811 00362320012310

254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಬಚಚರೆಡಿಿಹಳಿಿ
19/2,25/1,28/4 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.28 1.239 98643936 8641 00362320012310

255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಸರೆ ೋಜ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ನಾಗರಾಜ, ಗೌಡಗೆರೆ
19/1A,19/2,19/

3
ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಆಲ ಗಡೆಿ 0.42 0.460 85923734 6369 00362320012310

256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸತಯವತಿ ರಾಮಯಯ ಕೆ ೋಂ ಶವಕ್ುಮಾರ್ ಜಿ ಎಸ್, 

ಇಡಗ ರು
83/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಮಾವು 1.3 0.257 78610893 9693 14180 1509960

257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಟಪಪಣಣ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಣಣ, ಇಡಗ ರು 60/1A ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 2 0.468 26751630 7773 54049385368

258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ, ಚಿೋಗಟಗೆರೆ 22/9,22/10 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.12 0.600 98366100 2136 0770101021449

259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಸ ಎನ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಚಿಮಕ್ಲಹಳಿಿ 11/1,14 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.95 0.939 72186867 8132 00362320012310

260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೆೋಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ, ವದುೋನಹಳಿಿ 32 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.45 0.486 30222103 0245 64037568226

261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ, ವದುೋನಹಳಿಿ 51 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.40 0.453 47560384 1698 64037568226

262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶಂಕ್ರನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಎಸ್ ಆರ್, 

ಮಂಚೋನಹಳಿಿ
45/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸೋಬೆ 0.40 0.540 95618463 2584 JAINIR900135001110

263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸುಧಾಕ್ರ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣ 
ರೆಡಿಿ, ಹುಣಸೋನಹಳಿಿ

262/2,262/3 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.48 1.370 61578657 8751 JAINIR900135001110

264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್ ಬಿ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 
ಹುಣಸೋನಹಳಿಿ

262/1 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.51 0.546 70957088 9949 JAINIR900135001110

265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪರಭಾಕ್ರರೆಡಿಿ ಎ ಬಿನ್ ಎನ್ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ಜಿ.ಕೆ ತ ತರು
225/3B,225/8 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.92 0.950 66647001 8527 0064216058406

266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮರಾಯಪಪ, , ಜಿ.ಕೆ ತ ತರು 207/1 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.0 1.920 62583959 6849 0064216058406

267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಹಮತ್ ಬಿೋ ಕೆ ೋಂ ಸೈಯದ್ ಮಿೋರ್ ಸಾಬಿೋ, 
ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ

52/8 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.98 0.902 63801543 4546 36971641647

268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಯತಪಪ, ಚಿೋಗಟಗೆರೆ
93/2,86/1,85/1,

29/4
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಹ ಕೆ ೋಸು 2.0 1.920 86194481 6493 36971641647

269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಲರೆಡಿಿ, ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ
66/2,66/3,67/1,

67/5
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.6 0.639 76595721 9874 36971641647

270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಲಲಿತಾಂಭ ಹೆಚ್ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯಶಂಕ್ರ ಹೆಚ್ ಎಸ್, 

ಹಳೆೋಉಪಾಪರಹಳಿಿ
58 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1.89 1.750 81449407 2286 91602004885 0847

271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಕಾಮಗಾನಹಳಿಿ
176/3,176/2,32/

4,33/1,34/1
ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.74 1.330 44036303 6489 91602004885 0847

272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಳ್ಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, ನಾಮಗೆ ಂಡುಿ
316/5,332/3,34/

2,35/8,35/9,34/

5

ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.48 1.326 57719122 8649 91602004885 0847

273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಪಪ, ಕೆ ನಗಾನಹಳಿಿ 31 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಕ್ನಕಾಂಬರ 1.0 1.010 8070885 27969 91602004885 0847

274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅವುಲರೆಡಿಿ, ಜಕೆಕೋನಹಳಿಿ 42/1 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಚಂಡು ಹ 1.18 1.140 68181992 9526 91602004885 0847

275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸುರೆೋಶ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತಪಪ, 

ಮಿಣಕ್ನಗುಕಯ
297/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.72 0.730 57111655 4694 38876943968

276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ, ಮಂಚೋನಹಳಿಿ 60/1,60/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ST ಟ ಮೊಟ 0.36 0.907 82470866 2907 91602004885 0847

277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ, ನಾಮಗೆ ಂಡುಿ 126 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ SC ಟ ಮೊಟ 0.82 0.840 22451022 1894 00362320012310

278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಲಿಪಪ,ಕೆ ಂಡಾಪುರ 26/P2 ಹೆ ಸ ರು SC ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 0.52 0.544 52367896 4947 91602004885 0847

279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ುಪಪ, ಪುಲಗಾನಹಳಿಿ 26/6,26/8 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.66 0.680 70641433 0281 38876943968



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ ಎಲ್ ಶರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ, ಗಿಡಗಾನಹಳಿಿ 4/1,4/3B1,4/5 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.96 0.979 74316556 6782 38876943968

281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆನೆ ಬಿನ್ ದ ಡಿನಂಜಯಯ, ಚಿಕ್ಕಮಲಿೋಕೆರೆ
16/5B,17/6,12/

8
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.06 1.010 30541398 1171 38876943968

282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಟಿ ಎ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥನಾರಾಯಣಪಪ, 

ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ
59/4,63/1,80/3,

61/4
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬದ್ನೆ 1.33 1.280 78262646 0307 38876943968

283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ, ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ
35/1,35/2,23/1

A3
ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.06 1.192 34660405 3985 38876943968

284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷಿಮೋನರಸಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ, ಚಿಕ್ಕಮಲಿೋಕೆರೆ 11/1,11/5A ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.81 0.824 39699481 1220 38876943968

285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್ ಎನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಅಲಕಾಪುರ

194/2,194/3,22

6/3,229,230/4A

,231/7,239/4,

ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.71 0.730 73380100 7402 38876943968

286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ವಿೋರಮಮನಹಳಿಿ 19/1,28/1 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.11 1.100 46875316 6974 38876943968

287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗೆೋಗೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ುಪಪ,ಬಿಸಲಹಳಿಿ 47/4,47/6B ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.32 0.340 49810590 8881 38876943968

288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯರಯಪಪರೆಡಿಿ,ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ 165/2,195/3 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.12 1.010 76840110 9979 38876943968

289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಯರಯಪಪ,ಉಪಾಪರಹಳಿಿ
101,104/1A,10

5/2
ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 1.04 1.010 75096024 0896 38876943968

290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಲಾಯಣಮಮಕೆ ೋಂ  ಮಲಿಿೋಕಾಜುಯನಪಪ, ರ್ೋದ್ಲರ್ೋಣಿ 128/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.7 0.730 55992342 9626 38876943968

291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್  ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮಪಪ, 

ಹನುಮೆೋನಹಳಿಿ
151 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಬದ್ನೆ 1.00 1.010 32237523 0856 38876943968

292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶಾತಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ, ಗಿಡಗಾನಹಳಿಿ 24/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಸೋವತಿಂಗೆ 0.68 0.710 28013971 7507 38876943968

293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಅಶಾತಥಪಪ, 

ಗುಯಯಲಹಳಿಿ
239/2,223/4 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 0.50 0.546 86095142 1698 38876943968

294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ, ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ,ಚಿೋಗಟಗೆರೆ
65/4,72/1A1A,4

0,31/7
ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಟ ಮೊಟ 2.00 1.920 53789964 1565 38876943968

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ  ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎಂ. ರೆೋಣುಕಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ಮಲಿಯಯ,ಕಾದ್ಲರ್ೋಣಿ 216/4 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
 POWER  

WEEDAR 
1.32 0.475 467742436 954 0770101020478

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ, ಕಾದ್ಲರ್ೋಣಿ 301/3 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
 POWER  

WEEDAR
0.58 0.475 70608208 3355 20231040000 3421

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ, ಹಳೆೋಹಳಿಿ 289 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC
 POWER  

WEEDAR
1.19 0.450 99838281 1245 1073010101 1623

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಕಾಡಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ 277/1 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ SC
BRUSH  

CUTTER   
0.88 0.163 23519281 5267 10730101078813

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ ಎಸ್ ಉಮಾದೋವಿ ಕೆ ೋಂ  ಹೆಚ್ ವಿ ಗಂಗಾಧರಯಯ, 
ಹಳೆೋಹಳಿಿ

31/2,60/5 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
 POWER  

WEEDAR
0.89 0.450 49751392 7103 107301010 01927

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರಾಜಣಣ ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ ಉಳಿರಾಮರೆಡಿಿ, ಶ್ಾಯಂಪುರ 163 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
BRUSH  

CUTTER   
0.8 0.192 75739735 5391 1073010001 5823

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಗುಯಯಲಹಳಿಿ 211 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
BRUSH  

CUTTER   
1.2 0.192 84215915 9107 10730101004 854

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಮುನಿರಾಮಪಪ, ಶ್ಾಯಂಪುರ 97/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
BRUSH  

CUTTER   
1.6 0.240 50331342 4725 107301000 15371

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚನೆಕ್ೃಷಣಪಪ, ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ 245 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ SC
 POWER  

WEEDAR
1.05 0.630 86063 6099174 917020199 50476

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ ಟಿ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ, 

ಗೆ ಟಕ್ಣಾಪುರ
145/6 ಕ್ಸಬಾ ST

BRUSH  

CUTTER   
0.80 0.163 6417184 96578 5201012548253 82

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂಯಪಪ, ದ ಡಿಮಲಿೋಕೆರೆ 34/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ST
 POWER  

TiLLRE
0.80 0.850 64189004 2292 6721050000 0193

RKVY-Mechnastion



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗೆ ೋಪಿ ಬಿನ್ ಕಾಮಯಯ, ಗುಂಡಾಪುರ ,13/3 ಕ್ಸಬಾ ST
 POWER  

WEEDAR
1.5 0.630 34045681 9654 917020199 50476

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಬಿ ಎನ್ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಬಂದ್ಾಲಯಹಳಿಿ 211/1, ನಗರಗೆರೆ ST
CULTIVAT

ER 
1.6 0.200 70333241 0063 6402255 3726

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ನಿರ್ೋವಿತಾ ಬಿನ್ ಶವಶಂಕ್ರ್ , ಗೆ ಡಾಿವಲಹಳಿಿ 211 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
 POWER  

WEEDAR
0.8 0.375 2151939 05451 64117869359

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಡಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ, ಗುಯಯಲಹಳಿಿ 113/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
CHAFF 

CUTTER
0.74 0.192 27280557 8685 64158374651

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ, ಮೆೋಳ್ಾಯ 213/6,212/3 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ
CHAFF 

CUTTER
1.2 0.280 2874574 11216 9190200 3361729

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ, ಗುಟಟೋನಹಳಿಿ 34/4,12/2 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ
POST 

HOLE 

DIGGER

0.8 0.290 23405880 1083 917020199 50476

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಆರ್ .ಒ ಚಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಒಬಳ್ಪಪ, ರಮಾಪುರ 227/1 ಹೆ ಸ ರು ST
Honda 

Sprayer
0.20 0.100 82445148 0553 10785100011 016

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ, ರಮಾಪುರ 186/4 ಹೆ ಸ ರು ST

Electric 

Sprayer 

18L (With 

Batery)

0.31 0.023 30214005 6430 64011004484

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಮೊೋದ್ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ, ಗಂಗಸಂದ್ರ 228/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ
SAPARYE

R
0.82 0.080 30440870 1647 444910 1002873

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂಯಪಪ, ದ ಡಿಮಲಿೋಕೆರೆ 34/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ST
SAPARYE

R
0.80 0.035 64189004 2292 6721050000 0193

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪರಭು ಬಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮಿ, ಅಲಿಿೋಪುರ 74/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ SC
SAPARYE

R
0.4 0.058 45387955 0482 56010100010 0523

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮಪಪ, ಗುಂಡಾಪುರ 81/1 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ Rotavator 0.29 0.660 80508519 5765 077010004421

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಹೆಚ್ ಎಂ ಶವಶಂಕ್ರ ಬಿನ್ ಮಹದೋವ, ಹೆಗೆಿನಹಳಿಿ 12/3 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ Rotavator 0.85 0.509 34099799 9118 6720010000 6519

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಪಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸೋಗೌಡ, ಮಣಿವಾಲ 22 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ
 POWER  

WEEDAR
0.87 0.360 75701105 1262 64117869359

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಎ ಆರ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ರಾಮಯಯ, ಅನ ಡಿ 92/2c, ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ
Power 

Tiller 
2.06 0.650 22925825 8947 10611100 014595

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ, ಶಂಗಾನಹಳಿಿ 81/2 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ
 POWER  

WEEDAR
1 0.250 26840585 7030 1098910102 6096

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುನಿಲ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವರೆಡಿಿ, ಗೆದ್ರೆ 77/5,129/2, ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ
 POWER  

WEEDAR
0.48 0.250 90733207 8644 116801000 1241

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಲಿಂಗಣಣ, ತರಿಧಾಳ್ು 62/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ

ARECANU

T 

DEHUSKE

R  GEAR 

MACHINE 

0.68 0.750 61535313 9573 6721060000 0571

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮರಿಯಪಪ, ತರಿಧಾಳ್ು 104/2 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ

ARECANU

T 

DEHUSKE

R  GEAR 

MACHINE 

1.2 0.750 89910698 3446 1168010001 2141



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ಗೌಡಗೆರೆ
134/3,138/2,13

8/3
ಮಂಚೋನಹಲಿಿ ಇತರೆ

CULTIVAT

OR 
0.9 0.270 511366427 453 6720010000 9823

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರಕ್ರಣ   ಕಾಯಯಕ್ರಮ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ, ಬೆೋವಿನಹಳಿಿ 35/2,35/1, ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ
 POWER  

WEEDAR
0.63 0.465 34660405 3985 67210100 006195

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಹಾಗ  

ಗಿಡಗಳ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ
ರಾಧರುಕ್ಷಿಮಣಿ ಜಿ ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ಎನ್ ಪರಕಾಶ್, ಕ್ಡಬ ರು 61 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ

POLYSHE

ET  

CHANGE

200.ಚ ಮಿೋ 0.60 73104132 5716 0770101016545

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಹಾಗ  

ಗಿಡಗಳ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ
ರಾಧರುಕ್ಷಿಮಣಿ ಜಿ ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ಎನ್ ಪರಕಾಶ್, ಕ್ಡಬ ರು 61 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ

 CROP 

CHANGE  
200.ಚ ಮಿೋ 0.63 73104132 5716 0770101016545

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಹಾಗ  

ಗಿಡಗಳ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ
ಮನಮೊೋಹನರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಬಿ ಎಂ ಸದ್ಾಶವರೆಡಿಿ, 

ನಾರಸಂಹನಹಳಿಿ
43 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ

POLYSHE

ET  

CHANGE

400.ಚ ಮಿೋ 1.05 46828406 5780 0770101205463

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಹಾಗ  

ಗಿಡಗಳ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ
ಟಿ ಹಚ್ ದಿೋಪ ಕೆ ೋಂ ಟಿ ಹೆಚ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಾಬು, 
ಗುಯಯಲಹಳಿಿ

131,129/2 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ
 CROP 

CHANGE  
800.ಚ ಮಿೋ 2.00 83089458 7582 914010004966242

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಹಾಗ  

ಗಿಡಗಳ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಪ, ಗೆ ಟಿಕ್ುಂಟ 61/3 ನಗರಗೆರೆ SC

 CROP 

CHANGE  
400.ಚ ಮಿೋ 0.25 35489464 4093 8613107833

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಹಾಗ  

ಗಿಡಗಳ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ
ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ಹುಲಿಕ್ುಂಟ 55/3 ನಗರಗೆರೆ SC

POLYSHE

ET  

CHANGE

800.ಚ ಮಿೋ 0.60 85102555 617 269250010032 0401

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಹಾಗ  

ಗಿಡಗಳ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ
ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ಹುಲಿಕ್ುಂಟ 55/3 ನಗರಗೆರೆ SC

 CROP 

CHANGE  
800.ಚ ಮಿೋ 1.00 85102555 617 269250010032 0401

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಹಾಗ  

ಗಿಡಗಳ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ
ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ ಎಸ್  ಸ  ಬಿನ್  ಚಂಚರೆಡಿಿ, ಸಬಬನಹಳಿಿ 22 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ

POLYSHE

ET  

CHANGE

200.ಚ ಮಿೋ 0.60 71132559 3073 33021578494

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
 ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಹಾಗ  

ಗಿಡಗಳ್ ಬದ್ಲಾವಣೆ
ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ ಎಸ್  ಸ  ಬಿನ್  ಚಂಚರೆಡಿಿ, ಸಬಬನಹಳಿಿ 22 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ

 CROP 

CHANGE  
200.ಚ ಮಿೋ 0.50 71132559 3073 33021578494

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡಾ ಅಲಿ ಅಬಾಬಸ್ ರೆೈತ ಕ್ಷ್ೋಮಾಭಿವೃದಿು ಸಂಘ, ಅಲಿಿೋಪುರ
236/2,93/14,26

1,241,204/1,19/

6,95  

ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಮುಸಿಂ
ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡಾ

45x45x3m

e
4.00 ಇಲಾಿ 12500242 0247

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡಾ
ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಆದಿಮ ತಿಯರೆಡಿಿ, 

ಚ ೋಳ್ಶಟಿಟಹಳಿಿ
114/3ಸ,94 ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ

ಸಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡಾ

45x45x3m

e
4.00 86947379 4738 1086010000 5402

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಎಸ್ ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 38/ಪಿ30 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.80 0.875 507077837364 10580100006623

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಿ ಆಂಜನೆೋಯಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 17, 18 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.37 0.875 531252363588 10580100002258

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಡಿ ಸ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಚೌಡಪಪ 38 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.3 0.875 964819554731 10580100000471

1 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಗಿೋತಾ ಜಯಂದ್ರ್ ಕೆ ೋಂ ಜಯಣಣ, ಕಾದ್ಲರ್ೋಣಿ 1931/B ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4 0.135 21886671 4643 0664201006025

2 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಸುಧಾ ಬಿನ್ ರಮಣಯಯ , ಗಂಗಸಂದ್ರ 543/6 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4 0.135 815970410206 0664201006025

3 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಹನುಮೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಗೌಡ,ಜರಬಂಡಹಳಿಿ 61 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 6 0.203 358463316037 0664201006025

4 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಪಿ ಎನ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಪಿಡಚಲಹಳಿಿ 21 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 6 0.203 4312059297 25 0664201006025

RKVY-Onion Storage Structure

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

RKVY-Sheet change and crop 

RKVY-Water Fond



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

5 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಎಸ್ ಲತ ಕೆ ೋಂ ರವಿಚಂದ್ರ, ಮಾದ್ನಹಳಿಿ 66 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4 0.135 452392541 927 0664201006025

6 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಸಾಗಾನಹಳಿಿ 120 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4 0.135 63988399 2680 0664201006025

7 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

 ಸುರೆೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಸವಪಪ, ಕಾದ್ಲರ್ೋಣಿ ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4 0.135 41503735 4031 0664201006025

8 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

 ರ್ೈ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ, 

ರ್ೈಚಕ್ ರಹಳಿಿ
26 ಕ್ಸಬಾ ST ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1 0.034 51728826 9280 0664201006025

9 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ನರಸಂಹಗೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ಾಂತಣಣ, ಚಂದ್ನದ್ ರು ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 3 0.101 97627545 7877 0664201006025

10 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

 ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ನಾಮಗೆ ಂಡುಿ ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ
2

0.068 35030154 9647 0664201006025

11 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ, ಹೆಚ್ ನಾಗಸಂದ್ರ ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4 0.135 42150250 5904 0664201006025

12 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

 ಪರಮೊೋದ್ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ, ಗಂಗಸಂದ್ರ ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಗಂಗಸಂದ್ರ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2 0.068 30440870 1647 0664201006025

13 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ವಿ ಎನ್ ಕೆ ೋದ್ಂಡರಾಮ ಬಿನ್ ಪಿ ನರಸಪಪ, ರ್ಳ್ಪಿ ಮನೆಯ ಹತಿತರ ನಗರಗೆರೆ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2 0.068 ಇಲಾಿ 0664201006025

14 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

 ಜೆ ಎಫ್ ಅಬುುಲ್ ಆಫೋಜ್ ಬಿನ್ ಪೋಕ ಪಕ್ೃದಿೋನ್ 
ಸಾಬಿ, ಬೆ ಮಮಶಟಿಟಹಳಿಿ

164 ಹೆ ಸ ರು ಮುಸಿಂ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2 0.068 84631535 8903 0664201006025

15 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

 ಅಸೋಯ ಅಪಿರ್ ಪಾಷ,  ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಮಹಮದ್ 
ಅಪಿರ್ ಪಾಷ, ನಕ್ಕಲಹಳಿಿ

94 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಮುಸಿಂ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 5 0.169 20773174 3757 0664201006025

16 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಎ ಜಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಅಡವಪಪ, ನಾಮಗೆ ಂಡುಿ ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2 0.068 23360703 3045 0664201006025

17 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಹೆಚ್ ಸ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಚನೆಬಸಣಣ, ಹಳೆೋಹಳಿಿ 233 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4 0.135 83147587 9281 0664201006025

18 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ, ಉಚ ಚೋದ್ನಹಳಿಿ ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2 0.068 83698513 0331 0664201006025

19 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ನಿಮಯಲ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜು, ಇಡಗ ರು 269 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 1 0.034 83988182 8773 0664201006025

20 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಕೆ ಎನ್ ಶವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ಕೆಂಕ್ರೆ 88 ಹೆ ಸ ರು ST ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 6 0.203 37641797 7282 0664201006025

21 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಕೆ ಎಲ್  ಮಂಜುನಾಥ್  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣಪಪ, ಕೆಂಕ್ರೆ ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಹೆ ಸ ರು ST ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 6 0.203 47950565 2201 0664201006025

22 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆದಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ನಾಮಗೆ ಂಡುಿ
120/4 ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2

0.068
63988399 2680 0664201006025

23 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುತುತರಾಯಪಪ, ಕ್ುಂಟಚಿಕ್ಕನಹಳಿಿ
30 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2

0.068
0664201006025

24 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

 ಹೆಚ್ ವಿ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ
ಹೆ ಸ ರು.

120 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2
0.068

78889171 7995 0664201006025

25 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಸದ್ಾಶವ ಬಿನ್ ಶವಶಂಕ್ರಪಪ ಎಂ ಹೆ ಸಹಳಿಿ
184 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2

0.068
97091718 2296 0664201006025

26 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಮುದ್ುುಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಆನ ಡಿ
183 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2

0.068
48988961 9579 0664201006025

27 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಕಾರ್ೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗಂಗಯಯ ಹೆ ಸ ಉಪಾಪರಹಳಿಿ ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2
0.068

25544610 6493 0664201006025

28 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ, ಹೆ ಸ ರು
206/4 ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 2

0.068
88229799 6860 0664201006025

29 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ,ವಿೋರಮಮನಹಳಿಿ
32 ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4

0.135
37636769 0454 0664201006025



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

30 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ,ಹುದ್ುಗ ರು ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4
0.135

83067364 3520 0664201006025

31 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ ಮತುತ ಜೆೋನು 
ಕ್ುಟುಂಬ /ಸಾಯಂಡ್

ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ,ಕೆಂಕ್ರೆ
191 ಹೆ ಸ ರು ST ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4

0.135
56229925 3109 0664201006025

32 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಧುವನ ವಿ ಎಸ್ ಶೈಲಜಾ ಕೆ ೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್, ಹಳೆೋಹಳಿಿ 218 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಮಧುವನ 2.00 0.750 46788323 5432 0664201006025

1 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಹೆಚ್  ಜೆ ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯರಪಪ, ಹೆ ಸ ರು ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಹೆ ಸ ರು ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4 0.135 69163248 1170 0664201006025

2 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಚಿತರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್, ನಾಮಗೆ ಂಡುಿ ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4 0.135 38578170 4875 0664201006025

3 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಮುದ್ುಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕ್ಷಮಯಯ, ನಾಮಗೆ ಂಡುಿ ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಡಿ.ಪಾಳ್ಯ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ 4 0.101 59313183 5042 0664201006025

4 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

N M ರವಿನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮದ್ನ್ 
ಗೆ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ, ಹೆಚ್ ನಾಗಸಂದ್ರ

19 ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ
4

0.135 79947483 9705 0664201006025

5 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಚಲುವರಾಜು ಬಿನ್ ಬೆಟಟಯಯ, ವಿೋರಮಮನಹಳಿಿ ಮನೆಯ ಹತಿತರ ತ ಂಡೆೋಬಾವಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ
4

0.135 80881114 5304 0664201006025

6 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಹೆಚ್. ಬಿ ರಂಗೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬದರೋಗೌಡ, 

ಕಾಚಮಾಚೋನಹಳಿಿ
94 ಅಲಿಿೋಪುರ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ

4
0.135 3842703 58651 0664201006025

7 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಕೆ ಎಸ್ ಸ ೋಮಶೋಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಸ ನೆಪಪ, ಮಂಚೋನಹಳಿಿ 383 ಮಂಚೋನಹಳಿಿ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ
4

0.135 93713448 9406 0664201006025

8 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಸ.ಬಿ ಆನಂದ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ಭಿೋಮರಾವ್, ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಗೆ ೋಡು ಮನೆಯ ಹತಿತರ ಕ್ಸಬಾ ಇತರೆ ಜೆೋನು ಪಟಟಟಗೆ
4

0.068 93691825 9413 0664201006025



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ 13 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.85 0.37 401932109625 67220100002471

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಜಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಟಪಪ 111/ಪಿ1 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.98 0.40 252821522569 10580100300669

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 163 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್.ಟಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.20 0.24 587262986548 10563100003619

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪಾಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 85/ಪಿ7 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

0.60 0.12 946035078553 481101006393

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಣಣ 111/1, 38, 20 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.54 0.31 466646184248 10563100005356

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಆಂಜಪಪ
30/1, 9/6, 10/3, 

15/3, 15/7, 28/8, 

14, 15/4

ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.16 0.23 347316608112 8152500100112701,

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಸಾಾತಿರೆಡಿಿ ಕೆ ೋಂ  ರಾಮಣಣ 40 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

0.69 0.14 896645250595 496108035281

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಪದ್ುಸ ೋಣಣಟಪಪ 284 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.54 0.31 458625651167 10563101067817

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿ ಯಲಚಪಪ 110, 79/24 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.20 0.24 895129761593 125000792692

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಸ ಎನ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಉರುಪ ನಾರೆಪಪ
10/5,14,15/7,15/

39,15/51
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

0.97 0.19 592713285423 10762101016442

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 5/pi38 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.20 0.24 977953847850 1422500102083801,

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪದ್ುನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿ ಈರಪಪ 73 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.17 0.23 952042676012 10697100004568

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 70/1 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಟಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

0.20 0.04 890798284891 10697100001415

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಗುಟುಟ ಹನುಮಂತು ಬಿನ್ ಪದ್ು ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಯಪಪ 92/3, 8 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಟಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

2.00 0.40 460266516036 10574100017149

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ 315/6ಬಾಿಕ ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಟಿ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.60 0.32 598317094042 10857101004669

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ೋನಪಪ 74/1 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 249284151624 64139383625

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಸ ಆರ್ ರಘುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಟಿ ರಾಮಪಪ 58, 140 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.40 0.28 400761058662 54049592169

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಎನ್ ಎಸ್ ಮಧುಸ ದ್ನ್ ಬಿನ್ ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ 123/7 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

0.90 0.18 768688741914 1481101056289

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಉಯಾಯಲ ಪಾಪನೆ 162/35, 402 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.87 0.37 949267972635 64048392279

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರಮಿೋಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ಎ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ
10/6, 14, 15/7, 

15/6
ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ

ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

0.90 0.18 917974847604 520181000244097

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ರ್ಂಕ್ಟರಯಪಪ 1/3, 1/24, 43 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.41 0.28 215115482145 64107916528

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಎಮ್ ವಿ ರಾಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ವಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 73, 74/2 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

0.98 0.20 981346011436 64090212479

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ 86 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.02 0.20 690139865878 10697101018334

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುೆ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ತಾಲ ಿಕ್ು :ಚಿಂತಾಮಣಿ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಕ್ುಕಲಪಪ 40/1, 38/2 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1.22 0.24 985950714524 10581101003679

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಮುನಿಯಪಪ 16/ಪಿ17 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 360998156792 1481101004143

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಜಿ ಎಮ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ 88/ಪಿ5, ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

0.80 0.16 549096142775 1481201000086

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಒಬಳ್ಪಪ 200 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ
Loose 

Flowers 

(others)

1.20 0.12 265797296722 10581100026128

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ತ ೋಳ್ಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆರ್ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ 3/3, 3/2 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ
Loose 

Flowers 

(others)

1.00 0.10 966450844788 64192290985

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸನೆಭ ೋವಿ 62 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
Loose 

Flowers 

(others)

0.70 0.09 528437056340 10697100006478

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಒಬಳ್ಪಪ 200 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ
Loose 

Flowers 

(others)

1.20 0.12 265797296722 10581100026128

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ತ ೋಳ್ಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆರ್ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ 3/3, 3/2 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ
Loose 

Flowers 

(others)

1.00 0.10 966450844788 64192290985

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಿ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಟಪಪ 111/2, 111/3 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
Loose 

Flowers 

(SMF)

1.89 0.03 252821522569 67220100002471

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗುಟುಟ ಹನುಮಂತು ಬಿನ್ ಪದ್ು ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಯಪಪ 92/3, 8 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
Loose 

Flowers 

(others)

1.80 0.18 460266516036 10574100017149

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ, ಗಡಿಗವಾರಹಳಿಿ ಗಾರಮ 142/3, 134/2, 

235/2, 238/7
ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 0.90 0.88 213089705049 10580101001097

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಸ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಕೆ ಚೌಡರೆಡಿಿ 114/2, ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 0.89 0.88 734028654674 10580100007195

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಯಮಪಪ
24/1,22/5, 

24/3, 24/6
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 0.85 0.88 806018566710 64118788978

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶ್ಾಮಿ 138/1, 44/ಪಿ44 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.23 0.88 335627477107 10581100027122

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಟಪಪ 111/3 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.09 0.88 252821522569 6720100002471

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ ವಿ ಚಂದ್ನ್ ಬಿನ್ ಜಿ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣ 84/2, ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 0.85 0.88 476250564433 5772500100697601,

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಸ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕ್ುರಿಗಿಂಟಿ ಚೌಡಪಪ 1/2, 82/2, 82/1 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1 0.88 206177790849 32429720072

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಎಮ್ ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಎಮ್ ಮದಿುರೆಡಿಿ
302, 69/2, 

362/4, 362/3, 
ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.09 0.88 423059466195 699130011527



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 51/ಪಿ40, 51/ಪಿ41 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 2.36 0.88 378277144110 8512500100651100

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ ಎನ್ ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 109/4, 110/6 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 0.89 0.88 753132812627 10697100000106

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಆನಂದ್ರೆಡಿಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 32, 34/1, ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.20 0.88 992065105402 699130014324

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ ಎನ್ ದೋವರಾಜರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 24 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.10 0.88 334741136195 30131582600

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಡಿ ಇ  ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಅಪಪಲ ಈರಪಪ 131 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 0.85 0.88 963531401658 1422500101402801,

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಸ ಎನ್ ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ 123 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.20 0.88 828054325927 1481101001819

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸ ಎನ್ ಬಯಯಣಣ 88/12 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.60 0.88 699291617025 105810100002172

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಭೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಸುಬಬನೆ 57/2, 57/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 0.85 0.88 605114447309 10740769604

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಲಗುಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 17/3, 28/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.10 0.88 427173650142 699130000387

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 65 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.56 0.88 294395507958 1480101010908

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 334, 309 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಕ್ಟಣಾ 
ಘಟಕ್

1 2.08 0.88 735050783378 10697100007256

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ ವಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಎಮ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ, 235/2, 13, 21 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 0.40 15.74 666878793406 15842600011106

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಜಿ ವಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಎಮ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ, 13 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹಸರು 

ಮನೆಯಲಿಿ 
ಬೆಳೆ

0.40 2.80 666878793406 15742600011106

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶರೋರ್ೋದ್ಂತಚಾರ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಸಾಾಮಿಚಾರಿ,
51/1, 51/2, 

51/3
ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 0.20 8.55 938035599905 54033579622

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ ಶರೋರ್ೋದ್ಂತಚಾರ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯ ಸಾಾಮಿಚಾರಿ,
51/1, 51/2, 

51/3
ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ

ಹಸರು 
ಮನೆಯಲಿಿ 

ಬೆಳೆ

4000sq

m
2.80 938035599905 54033579622

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಟಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಲೃಟ್ ತಿಮಮಯಯ 144/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಪಾಲಿಹೌಸ್ 
ನಲಿಿ 

ಕಾಯಪಿಿಕ್ಮ್ ಬೆಳೆ
0.40 2.80 505124105726 64030403281

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 127 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಫ್ಾಯಕ 
ಹೌಸ್

1 1.69 2.80 710513418009 67220100006566



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಬಬಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ 78 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ
ಫ್ಾಯಕ 
ಹೌಸ್

1 0.78 2.00 217974651859 10563100006181

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಸ ಎಮ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪದ್ುಮುನಿಯಪಪ 4/1, ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಎಸ್ ಟಿ
ಫ್ಾಯಕ 
ಹೌಸ್

1 1.20 2.00 950146530356 10740770381

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 2/1, ಮುರುಗಮಲಿ ಎಸ್ ಟಿ
ಫ್ಾಯಕ 
ಹೌಸ್

1 0.86 2.00 215778998525 125001172000

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಎಸ್ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಸ ಣಣಪಪ 82/1, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನೆೋರಳ್ು ಪರದ 0.82 7.88 653160678517 10947101000016

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಎಸ್ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಸ ಣಣಪಪ 82/1, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ನೆೋರಳ್ು 
ಪರದಯ ಬೆಳೆ

0.82 2.80 653160678517 10947101000016

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಎಸ್ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪ ೋಲಿಸ್ ಸ ಣಣಪಪ 56/1, 56/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನೆೋರಳ್ು ಪರದ 0.40 7.88 260505143735 30523052860

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಎಸ್ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪ ೋಲಿಸ್ ಸ ಣಣಪಪ 56/1, 56/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ನೆೋರಳ್ು 
ಪರದಯ ಬೆಳೆ

0.40 2.80 260505143735 30523052860

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಟಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಲೃಟ್ ತಿಮಮಯಯ 144/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳ್ು ಪರದ 0.44 7.88 505124105726

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ಎ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪನೆ 57/ಪಿ28 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಎಸ್ ಟಿ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
0.75 0.03 380051402828 496101232088

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರ್ೈ ಬಿ ರಾಮಪಪ(ಬೆೈಯನೆ) 58 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
1.10 0.04 838984042631 1480101014330

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿನರಸಂಹನೆ, 19 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
1.20 0.05 493440477267 10857100004209

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಾಪನೆ 70 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
0.60 0.02 862444435282 10697100006488

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಟೈಲರ್ ಅಪಪಯಯ 58/ಪಿ23 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
1.20 0.05 999622924389 10697100000882

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಿರೆಡಿಿ 118/2, 50 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
1.28 0.05 678145416251.00 494101015139

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಆರ್ ಅಶಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 190 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
0.93 0.04 425129029020 10946101012561

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಆರ್ ಎನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 49/2 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
0.70 0.03 809974470242 107621101024706

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸುವಣಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಶವಲಿಂಗಣಣ 17/4, ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
2.60 0.10 442013399409 10946101021958

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 69 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
0.40 0.02 789845504139 10831100002401

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಯಯಣಣ ಬಿನ್ ಭಿೋರಪಪ 96/2 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
0.80 0.03 362622521477 10697100001628

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಖಲಿೋಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಅಮಿೋರ್ ಸಾಬ್ 58/ಪಿ63, ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
0.80 0.03 969040851244 845510110000189,

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ 24, 104/ಪಿ63 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
0.97 0.04 881533058501 5772500100298201,

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗಾಯಿಂತಿರ ಕೆ ೋಂ ಅಕ್ುಕಲಪಪ 7/2, 7/3 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
2.00 0.08 764141367722 3920370350

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ 334/1, 269 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
1.50 0.06 424788430509 520291013332381

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಟೈಲರ್ ಅಪಪಯಯ 20 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
1.10 0.04 781996004302 10697101037524

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎಮ್ ಸ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 5/8, 77 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
1.39 0.06 516725032218 1480101005755



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಗುಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ 373 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
2.00 0.08 716043430000 10697101018006

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎ ಸ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ಬಚಚಪಪ 34/1 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1ನೆೋ 

ವಷಯ
0.47 0.02 681101075961 699130039756

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅಪಪಯಯಸಾಾಮಿರೆಡಿಿ 90/1 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ 

ವಷಯ
0.80 0.03 479964076765 1422500104015801,

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ವಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್  ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 19/1, 19/4, 19/5 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ 

ವಷಯ
0.80 0.03 703845971298 1422500101327501,

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 26/1ಬಿ, 27 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 2ನೆೋ 

ವಷಯ
1.20 0.05 829516879862 0494101012934,

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ 1/ಬಾಿಕ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2ನೆೋ 

ವಷಯ
0.95 0.06 943345348057 10581100023052

90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಟಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ
72/1,73/7,136/1,

133/2,184/ಪಿ2
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2ನೆೋ 
ವಷಯ

0.50 0.03 259469809743 10581100029954

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸ ರೆಡಿಪಪ 173/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2ನೆೋ 

ವಷಯ
0.6 0.04 637176694487 54033585456

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಎಂ ಮಂಜುಳ್ದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ 92 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ
ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2ನೆೋ 

ವಷಯ
0.95 0.06 2614101009342

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಟಿ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ
166/2, 167/1, 

173/2
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ದ್ಾಳಿಂಬೆ 2ನೆೋ 
ವಷಯ

1 0.06 850187670335 699130006061

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಎಮ್ ವಿ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 55/2, 18 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 2ನೆೋ 

ವಷಯ
1.60 0.03 471537626986 496111011383

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಎಮ್ ವಿ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 55/2, 18 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 2ನೆೋ 

ವಷಯ
1.60 0.03 471537626986 496111011383

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ೋನಪಪ 35/ಪಿ38 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 2ನೆೋ 

ವಷಯ
0.60 0.01 902810696202 496108040770

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸ ಣೆಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 95, 79/11 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 2ನೆೋ 

ವಷಯ
0.43 0.01 637703613965 10581100025885,

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ
9/1, 30/2, 168/1, 

30/3ಬಿ, 43/2
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಮಾವು 2ನೆೋ 
ವಷಯ

0.64 0.01 927955821182 1899108004925

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ ವಿ ಮೊೋಹತ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 134/4 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 2ನೆೋ 

ವಷಯ
1.00 0.02 286426259616 0539101035225,

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಅಮರಾವತಿ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 48/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2ನೆೋ ವಷಯ 0.70 0.02 234186647947 1422500103647401,

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ಸದ್ುನೆಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 48/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 2ನೆೋ ವಷಯ 0.70 0.02 409339960214 1422500102873401,

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ಚನೆಕೆೋಶವಸಾಾಮಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, 15/3, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 0.62 4.00 10947101045189

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ಭೈರರ್ೋಶಾರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಕ್ರ ರೆೈತ ಸಂಘ (ರಿ) 38//ಪಿ5 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 2.40 4.00 1058101037612

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಾರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಕ್ರ ರೆೈತರ ಸಂಘ 27 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1

0.80 

(6720ಘಮಿೋ
)

4.00 372341927819 10580101038754

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ಲಕ್ಷಿಮೋನರಸಂಹಸಾಾಮಿ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಕ್ರ ರೆೈತರ ಸಂಘ 27 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1

1.93 

(6480ಘಮಿೋ
)

4.00 399779175605 10580101038763

106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋಭೈರರ್ೋಶಾರ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಕ್ರ ರೆೈತರ ಸಂಘ 21 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 2.00 4.00 770918759263 1480101014735

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ಶವ ರೆೈತರ ಸಾಸಹಾಯ ಸಂಘ,
120, 85, 315, 

160
ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ

ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 6.00 4.00 539923738743 125002292441

108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಸಾಾಮಿ ಸಮುದ್ಾಯ ಸಂಘ 115, 116, 85 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 4.00 4.00 125002284779
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109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ಚನೆರಾಯನಸಾಾಮಿ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಕ್ರ ರೆೈತರ ಸಂಘ, 231/1, 231/3 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 3.15 4.00 445619143136 494101019911

110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ಬೆೈರರ್ೋಶಾರ ರೆೈತರ ಸಂಘ, 217 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 1.20 4.00 941304743473 125002328399

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ರಾಜಕ್ುಮಾರ್ ರೆೈತರ ಸಾ- ಸಹಾಯ ಸಂಘ 162 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 1.05 4.00 819872148504 125002388097

112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಕೆರೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಸಂಘ 162 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 1.80 4.00 10580100005455

113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ದಿನಾನ್ ರೆೈತರ ಸಾ- ಸಹಾಯ ಸಂಘ
21/59, 22/1, 

22/2, 21/5ಬಿ
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 0.65 4.00 948751633605 125002382970

114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಾರಸಾಾಮಿ ಪಸನೆ ಸಂಘ, 65 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 10 5.32 10857101051250

115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ಮಾರುತಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ರೆೈತ ಸಂಘ 38 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 1 3.00 531252363588 125002399858

116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ಗಂಗಮಮ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 38/ಪಿ26 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ
ಸಮುದ್ಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ

1 1.47 2.70 934418506306 125002399836

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಟಿ ಸ ರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 86 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ SDP ಮಾಲಿಚಂಗ 0.80 0.13 215128669120 64094419583

118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 112 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ SDP ಮಾಲಿಚಂಗ 1.50 0.24 814586512074 64047684161

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಡಿ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸನೆಬೆ ೋವಿ 62/ಪಿ14 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ ಮಾಲಿಚಂಗ 1.50 0.24 528437056340 10697100006478

120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗುಲಪಪ 65 ಮುರುಗಮಲಿ ಎಸ್ ಸ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.76 0.12 265656312472 10857101029783

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಕ್ಕಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯರಯಪಪ 5/1, ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಎಸ್ ಸ ಮಾಲಿಚಂಗ 1.40 0.22 259384584018 5772500100721601,

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
 ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನಡಪಿ ಮಲಿಯಯ 123 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.44 0.07 732544129377 10563100008294

123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಡಿಪಿ ಮಲಿಯಯ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಪ 124, 123 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.45 0.07 526560744481 10563101062946

124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಚಿಕ್ಕಮಲಿಯಯ ಬಿನ್ ಗುರಯಪಪ 123, 124 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.45 0.07 874512414172 10563100008293

125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಿ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 86/, 8/1 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 1.40 0.22 876973253185 54049579396

126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸ ಆರ್ ಶವಣಣ ಬಿನ್ ಸ ವಿ ರಾಮಪಪ 129 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 1.00 0.16 371168594042 1899108005905

127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜೆ ಪದ್ಮವಾತಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಎಸ್ ಆಂಜಿನಪಪ 67/2 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.70 0.11 285374850984 496101244208

128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ರವ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟನರಸಪಪ 61/2 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.59 0.09 831466371459 496101000130

129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ 70, 66/1 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.67 0.11 707450882322 496101025939

130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಸ್ ಶರೋನಿವಸ್ ಬಿನ್ ರ್ೈರಾಮಪಪ 214/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.70 0.11 350624933101 10581100009483

131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶವಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ

29/7, 30/1, 30/3, 

44/19
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.50 0.08 470506584998 64066806304

132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಆರ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 138/4 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.39 0.06 479138177619 10581100023568

133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಸಾಾಮಿ 138/1 ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.80 0.13 335627477107 10581100027122,
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134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಆರ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಮಪಪ 12/6, 12/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.40 0.06 7562806008418 10581100024171

135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಾಾತಿರೆಡಿಿ 64 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.42 0.07 626311571546 496101235430

136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸೋತರಾಮರೆಡಿಿ 18/2, 43/5, 74/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.70 0.11 434859929727 64208806009

137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಈರಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರೆಪಪ 1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.80 0.13 228978361851 347601000002210

138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮಂಜುಳ್ ಕೆ ೋಂ ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ 83 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 2.00 0.32 226574526288 10563101013922

139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷಮನೆ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕ್ಂಬನೆ 198 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.80 0.13 820483067982 64102051657

140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸ ಬಿ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೋಟ್ಾರಯಪಪ, 58/2ಬಾಿಕ ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.80 0.13 909693655316 64098010622

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಚಂದ್ಾರಚಾರಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 171 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.80 0.13 469303220845 64098318955

142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ 74 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.80 0.13 754413610376 64110732976

143 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 85, 76 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 1.71 0.27 857272024073 1480101011834

144 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಿ ಎನ್ ನಾಗರಾಜರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ನಾರೆಪಪ 116, 115 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 1.45 0.23 801554598155 64158916914

145 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ ಎಮ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನೆಪಪ 88/ಪಿ5 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.80 0.13 549096142775 1481201000086

146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಸ್ ಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬರೆಡಿಿ 79, 85 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 1.45 0.23 384181840835 34867001552

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಮ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮದಿುರೆಡಿಿ 85 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.80 0.13 252162951132 10857100006414,

148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಬಿ ವಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 16, 120 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 0.84 0.13 539923738743 30448725719,

149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಭಕ್ತವತಿಲಂ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪರೆಡಿಿ 46 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಮಾಲಿಚಂಗ 1.30 0.21 371362903655 10580100005880

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ದಿರಪಪ 86 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
1.02 0.16 690139865878 10697101018334

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ಎಮ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಯಮಿ 61 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
0.98 0.16 928823472491 125000727361

152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಕೆೈಯಯಪಪ 163, 192 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಎಸ್ ಸ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
0.95 0.15 631365024972 10581100029821

153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸನೆ ಭ ೋವಿ 62 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
1.63 0.26 528437056340 10697100006478

154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಕೆ ೋಟಪಪ 309 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
0.68 0.11 497469860471 10697100001290



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ಆಂಜಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಹನುಮಪಪ 70/11, 113/5 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್ ಸ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
0.99 0.16 379383104780 10581100022877

156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ವಿ ಕೆ ೋನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ
115/, 116/3, 

116/5, 5/1
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಗೆ ೋಡಂಬಿ 
ಪುನಃಶಚೋತನ

0.89 0.16 639085636026 54033550079

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಬನೆ 41/3, 41/2 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 
ಪುನಃಶಚೋತನ

0.70 0.12 755105170506 10697100000145,

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಮಾಪಪ 49/2 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 
ಪುನಃಶಚೋತನ

0.28 0.05 26094644728 10697101043367

159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಎ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 371 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 
ಪುನಃಶಚೋತನ

2.00 0.35 943127823749 1480101011160

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ಕೆ ಎನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 101/2 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗೆ ೋಡಂಬಿ 
ಪುನಃಶಚೋತನ

2.00 0.35 991633081902
913250010017920

1,

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ
ಬಿ ಸ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ 

ಮುನಿಶ್ಾಯಮಿರೆಡಿಿ
277/2 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮಾವು 
ಪುನಃಶಚೋತನ

1.70 0.26 320286259628 1480101010886

162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚೌಡರೆಡಿಿ 301 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
1.60 0.26 948007543496 10697100002231

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ಸುಮಿೋತರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಾಚಾರಿ 14 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
1.00 0.19 861396289754 1481101006172

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ಬಿ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಚಿಚರೆಡಿಿ 217 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
1.00 0.19 649428924874 0496101000145,

165 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ೋನಪಪ 35/4 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
1.60 0.26 902810696202 0496108040770,

166 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ

29/4, 29/5, 

30/1, 53/10, 

53/11, 

53/12, 

53/13,  

53/14, 

53/19, 

11/10, 13/1, 

9

ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
1.09 0.17 829753669884 1481101060336
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ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 
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ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
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ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

167 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ಎನ್ ಪುಷಪ ಕ್ುಮಾರಿ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 9 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
0.80 0.13 978476465003 1481101056369

168 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ವಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 15/3, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
0.65 0.10 424172642493 1899101008179

169 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಃಶಚೋತನ ಸುಭದ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಚಾರಿ 14 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 

ಪುನಃಶಚೋತನ
1.00 0.16 861396289754 1481101006172

170 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ನಾರೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ
127/ಪಿ27, 

127/ಪಿ90
ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್ ಸ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 1.00 0.75 612783737257 10762100003828

171 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಬಿ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಬಚಿಚರೆಡಿಿ
48/3, 48/4, 

48/5
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 1.29 0.75 419088220119 64070043309

172 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಅಶಾಥರೆಡಿಿ ಕೆ ಸ ಬಿನ್ ಚೌಡನೆ 117 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 2.00 0.75 393389028979 1480101012110

173 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ರಮಾದೋವಿ ಕೆ ೋಂ 143/20 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 0.80 0.75 213190196062 37059075769

174 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 1/2, 21 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 0.90 0.75 907908033190 10580100001440

175 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 107/ಪಿ23 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 0.80 0.75 920226664322 520101023556532,

176 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಸುಬಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗೆರಗಿರೆಡಿಿ 442 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 2.14 0.75 467359401748 1480101006243

177 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಪದ್ುಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 162,289 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 0.8 0.75 454272677510 10697100006527

178 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಅಚಚಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿರುಮಯಯ ಉರುಫ್ ಮಾನೆಪಪ 30/2 ಮುರುಗಮಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 1.6 0.75 231649491081 125001078631

179 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 17/1, ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ 0.91 0.62 315370181616 1480108007894

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಬಿಸನಹಳಿಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, 

ನಾರಾಯಣಹಳಿಿ 47/2, 9/2a Ambajidurga S.C
Chrisanthi

mum
0.45 0.731 31690500073

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್.ದ ಡಿಸ ಂಟಪಪ,  ಬುರುಡಗುಂಟ 244/p11
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 0.80 0.824 428642432946 31690500073

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಪ ೋತಲಪಪ, ಏಟಿಗಡಿಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 57/p1
Munganahall

i
S.C Tomato 1.20 1.190 446265343267 31690500073

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್.ಶರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್.ನರಸಪಪ, ಹರಣಯಪಲಿಿ 213 Kasaba S.C Tomato 0.80 0.824 235858515144 31690500073

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್. ಕಾಾರಪಪ, ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿಕೆ ೋಟ 57/p22, 96/p1 Ambajidurga S.C Tomato 0.60 0.639 903811641894 0496101236511

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿೋರಪಪ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಗುಡಿವಾಬನಹಳಿಿ 69/p30, 29/p3 Munganahalli S.C Tomato 1.20 1.190 314186940983 125001658023

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್. ಕೆ ೋಟಪಪ, ಮಿಂಡಿಗಲ್ 309/10
Munganahall

i
S.C Tomato 0.40 0.453 497469860471 6407568226

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಪಪಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಗಂಗಪಪ, ಚಿಕ್ಕಕ್ಟಿಟಗೆೋನಹಳಿಿ 53/p5 Kaiwara S.C Tomato 0.46 0.453 616557188688 6407568226

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ಸುಬಬನೆ, ಗುಟ ಟರು 106, 26/p23
Munganahall

i
S.C Tomato 1.18 0.824 665067999768 54052400213

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಕಾಗತಿ 13/p3
Munganahall

i
S.C Tomato 0.80 0.824 516305364452 916020048850847

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ. ಓಬಳ್ಪಪ, ಕ್ದಿರಪಪನಾಯಕ್ನಕೆ ೋಟ 7/p3 Murugamalla S.C Tomato 0.80 0.824 392019574017 916020048850847

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್.ಮುನಿಶ್ಾಮಿ, ನಿೋಲಪಪಲಿಿ 53/p6 Murugamalla S.C Tomato 0.80 0.824 551278214086 916020048850847



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್.ಮುನಿಯಪಪ, ಸುಜಜನಹಳಿಿ 63 Ambajidurga S.C Tomato 0.80 0.824 716487383108 916020048850847

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ಬಂಡಯಪಪ, ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 61/5, 63/1 Kasaba S.C Tomato 0.40 0.453 681343948816 916020048850847

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್.ಹನುಮಂತಪಪ, ಗುಡಮಾಲಯಹಳಿಿ 180/1 Murugamalla S.C Tomato 0.50 0.545 923762271708 916020048850847

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್. ಗಂಗಪಪ, ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 79/p7 Ambajidurga S.C Tomato 0.40 0.437 686326945528 916020048850847

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ನೆೈನಾರೆಡಿಿ, ಶಟಿಟಹಳಿಿ 136, 253/p30 Ambajidurga S.C Tomato 1.70 1.640 686326945528 916020048850847

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನೆಮಮ ಕೆ ೋಂ.ರಾಮನೆ, ಮ ಡಚಿಂತಲಹಳಿಿ 1/3block Kasaba S.C Tomato 0.60 0.639 810884552037 916020048850847

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪದ್ುರೆಡಿಪಪ ಬಿನ್. ಕೆ ೋನಪಪ, ನಿೋಲಪಪಲಿಿ 15/p5, 53 Murugamalla S.C Tomato 0.85 0.824 924573440342 916020048850847

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕಾಯಪಪ.ಎಂ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಕಾಗತಿ 1335/p2 Kasaba S.C Tomato 0.89 0.824 710513418009 916020048850847

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್. ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶ್ಾಮಿ, ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 146 Ambajidurga S.C Tomato 0.70 0.730 586989081057 845510110000981

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ರ್ೋಗಲಹಳಿಿ 10/4block
Munganahall

i
S.C Tomato 1.90 1.820 473563335347 10697100002987

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಕ್ಕಯಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಯರಯಪಪ, ಕ್ತತರಿಗುಪಪ 170/2, 5/2 Ambajidurga S.C Tomato 1.16 0.890 259384584018 6407568226

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟನಬೆ ೋವಿ, ಗಾಜಲಹಳಿಿ 21/p1, 21/p7 Kasaba S.C Tomato 0.66 0.689 740456129811 30977544844

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ. ಎ.ವಿ. ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ಆನ ರು 160/2, 165/3 Kasaba S.T Tomato 1.04 0.639 819713680011 1058110026332

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹನಾಯಕ ಬಿನ್. ರಂಗನಾಯಕ, ಮಾಡಿಕೆರೆ 11/5. Kasaba S.T Tomato 1.20 1.190 877838896204 1899101007414

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಿಮದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ಯಗವಕೆ ೋಟ 72, 23 Murugamalla S.T Tomato 1.20 1.190 258369354774 070130110000084

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆವುಲ ಕೆ ೋನಪಪ ಬಿನ್. ಆವುಲ ಈರಪಪ, ದೋವಪಪಲಿಿ 58/p19
Munganahall

i
S.T Tomato 0.84 0.824 306204051158 070130110000084

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿನೆ ಆಂಜಪಪ ಬನ್.ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪಪ, ಕೆಂಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ 1, 77/p103
Munganahall

i
S.T Tomato 1.00 1.010 996280036405 070130110000084

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಫಸಲನಾಯಕನಹಳಿಿ 4 Murugamalla S.T Tomato 0.80 0.824 874104709782 916020048850847

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರೆಪಪ ಬಿನ್.ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ, ನಲಿಗುಟಟಹಳಿಿ 31 Kaiwara S.T Tomato 0.53 0.546 333027235851 916020048850847

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಮುನೆಪಪ ಎನ್. ಬಿನ್. ಪೋಟನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿಕೆ ೋಟ
32/p6, 10/p64, Ambajidurga S.T Tomato 1.60 1.550 530351765253 916020048850847

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಣ ಕೆ ೋಂ.ನರಸಂಹಪಪ, ಕ್ನಿಶಟಿಟಹಳಿಿ 35 Murugamalla S.T Tomato 1.60 1.550 6407568226

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಿ.ರಾಜಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಗಂಗಾಧರಪಪ, ಬಾರಹಮಣದಿನೆೆ 7, 49, 54, 50/1 Kasaba S.T Tomato 2.20 1.920 540157125786 30977544844

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್.ಕ್ದಿರಪಪ, ಗುಟ ಟರು 26/p15
Munganahall

i
S.C Tomato 0.80 0.824 54052400213

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಪದ್ುರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್.ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ, 

ಬೆ ೋಡನಮರಿ 97 Ambajidurga S.C Tomato 0.90 0.917 579244119909 916020048850847

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ತುಳ್ುವನ ರು 79/p33
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 1.20 1.190 345525595377 916020048850847

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್.ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಕೆ.ಸ.ಜ್ಞಾನೆೋಶ್, ನಾಯನಹಳಿಿ 174 Ambajidurga S.C Tomato 0.95 0.950 954799561580 916020048850847



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಟಿ.ಜಿ ಬಿನ್.ಗುರಯಪಪ, ತಿನಕ್ಲುಿ 13 Ambajidurga S.C Tomato 0.45 0.453 931597766260 916020048850847

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ.ಎಂ. ಬಿನ್.ಮುನಿನರಸಪಪ, ಕ್ನಿಶಟಿಟಹಳಿಿ 11, 17/p35 Murugamalla S.C Tomato 0.73 0.750 611074330140 916020048850847

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಮುನಿರಾಜು.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸುಬಬರಾಯಪಪ, 

ದೋಶಂವಾರಹಳಿಿ 29
Chilakalaner

pu
S.T Tomato 2.40 1.556 736614268437 0000003807568894

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ತಿಪಪನೆ ಬಿನ್.ನರಸಂಹಯಯ, ವಿೋರಪಪಲಿಿ 4, 44/7, 89 Ambajidurga S.T Tomato 0.57 0.586 943675488756 916020048850847

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪಿಲಿಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್.ಮಾದ್ಪಪ, ಕೆೋತನಾಯಕನಹಳಿಿ 61 Ambajidurga S.T Tomato 1.60 1.550 888222454119 916020048850847

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶವಣಣ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸುಬಬರಾಯಪಪ, ದ್ಂಡುಪಾಳ್ಯ 31/p1 Murugamalla S.T Tomato 0.40 0.430 350176866987 846320110000155

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಬಿನ್.. ಚಿಕ್ಕ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ, ದ್ಂಡುಪಾಳ್ಯ 30 Murugamalla S.T Tomato 0.60 0.630 597033735958 846320110000155

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಮಮ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ, ಕೆ ೋನಪಪಲಿಿ 156/1a1, 

156/1a2
Ambajidurga S.C Tomato 0.43 0.431 290241497886 0000003807568894

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಬಸವಾಪುರ 2 S.C Tomato 0.89 1.556 594896512829 NILI4055

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನಾರಾಯಣಪಪ, ತುಳ್ುವನ ರು 256, 246/19 S.C Tomato 0.80 0.775 807544265326 NILI4055

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಬಿನ್. ಸ ಂಟಪಪ, ಮರಬಹಳಿಿ 88/p4 S.C Tomato 1.20 1.190 10697101000371

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಯಾಮಕ್ಕ ಬಿನ್. ಲೋ.ಪದ್ಾಲು ಪಲಿಪಪ, ರಾಗುಟಟಹಳಿಿ 135, 107, 

5/p47
S.C Tomato 1.20 1.190 760197437314 1480101009420

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್.ನಂಜಪಪ, ಕ್ರಿಜಂಗಾಲಹಳಿಿ 22/p1 Chilakalanerpu Others Tomato 2.00 1.916 465999898367 Gowripet, Kolar

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮೆಹಬ ಬಿ ಬಿನ್. ಖಾಸಂ ಸಾಬ್, ಕ್ದಿರೆೋನಹಳಿಿ 30/2 Chilakalanerpu Others Tomato 1.60 1.529 316394889008 Gowripet, Kolar

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್. ಈರಪಪ, ಎಂ.ಮುದ್ುಲಹಳಿಿ 5/p11 Chilakalanerpu Others Tomato 0.80 0.824 807198781881 Gowripet, Kolar

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮದಿುರೆಡಿಿ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಬಿನ್. ಬೆೈಯಣಣ, ಚಿನೆಪಪಲಿಿ 56/1, Munganahalli Others Tomato 1.25 1.190 547729620808
New Tharagupete, 

Bangalore

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಗೆ ೋಳ್ಿಹಳಿಿ 59, 24 Munganahalli Others Tomato 2.18 1.839 801566141139
New Tharagupete, 

Bangalore

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಕೆ.ಎನ್. ಬಿನ್. ಪಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ
47, 120 Munganahalli Others Tomato 2.13 1.830 415185408473

New Tharagupete, 

Bangalore

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಮದಿುರೆಡಿಿ ಬಿ.ವಿ. ಬಿನ್. ಎಂ.ವಿ.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, 

ಬಿಲಾಿಂಡಿಹಳಿಿ
32/2, 79, 80, 

19/1
Munganahalli Others Tomato 1.81 1.370 591634427950

New Tharagupete, 

Bangalore

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಸುಬಿಬರಡಿಿ, ಬೆ ೋಡಿಗುಂಡಿಹಳಿಿ 48, 50, 28 Munganahalli Others Tomato 0.99 0.917 616043033563
New Tharagupete, 

Bangalore

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಶ ೋಕ್ರಡಿಿ ಟಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್. ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ, ತಿಮಮಸಂದ್ರ 19 Ambajidurga Others Tomato 0.65 0.609
New Tharagupete, 

Bangalore

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್.ಮುನೆಪಪ, ನಿೋಲಪಪಲಿಿ 27/1a Murugamalla Others Tomato 1.60 1.550 864472206955 SBI, J.P. Nagar

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬಿ.ವಿ.ಶವಮ ತಿಯ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ, ಬಂದ್ಾಲಯಹಳಿಿ 36/1, 36/2 Kasaba Others Guava 1.20 0.270 984015734413 SBI, J.P. Nagar

62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ರಾಮಚಂದ್ರಗೌಡ ಬಿ.ವಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಯಯ, 

ಬಂದ್ಾಲಯಹಳಿಿ
28/4 Kasaba Others Guava 0.60 0.214 685523849378 SBI, J.P. Nagar

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಶವರಾಮ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಿನ್.ಮುನಿಶ್ಾಯಮಪಪ, 

ಬೆ ೋಡಂಪಲಿಿ
202, 44/1 Munganahalli Others Tomato 1.40 1.370 930227340064 070130110000084

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಡಿ.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ನಲಿಗುಟಟಹಳಿಿ 16/1, 35, 49/13, 

44
Munganahalli Others Tomato 1.28 1.190 070130110000084

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮದಿುರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಲಕೆಕೋಪಲಿಿ 113 Munganahalli Others Tomato 1.20 1.190 516854508062 070130110000084

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್.ವಿ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಭ ಪನಹಳಿಿ 16 Munganahalli Others Tomato 1.30 1.190 927788557029 070130110000084
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67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಆರ್.ವಿ. ಬಿನ್.ಕ್ಡ ರು ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ರಾಗುಟಟಹಳಿಿ
99/5, 101/2, 

101/8, 110, 110
Munganahalli Others Tomato 1.01 1.010 390740457333 070130110000084

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಸುಬಬರೆಡಿಿ, ಮ ಡಿಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 11/p18 Munganahalli Others Tomato 1.10 1.010 384181840835 070130110000084

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್.ಚೌಡರೆಡಿಿ, ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ 194 Munganahalli Others-OBC Tomato 1.40 1.190 312923139712 070130110000084

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸ.ವಿ.ಶವಣಣ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ಮ ಡಿಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 80, 84/4, 135 Munganahalli Others Tomato 1.31 1.190 424940440964 070130110000084

71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನಾರಾಯಣಪಪ, ಲಕೆಕೋಪಲಿಿ 18, 18 Munganahalli Others Tomato 0.80 0.824 963415659469 070130110000084

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಎನ್.ಸ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ಚಿಕ್ಕಚೌಡರೆಡಿಿ, 

ಮಿಂಡಿಗಲ್
120 Munganahalli Others Tomato 0.83 0.824 781995591050 070130110000084

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್.ರಾಮಪಪ, ಯನಮಲಪಾಡಿ 227 Munganahalli Others-OBC Tomato 0.40 0.453 786527654482 070130110000084

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್.ವಿ.ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಮಿಂಡಿಗಲ್ 117/2, 129, 127/3 Munganahalli Others Tomato 1.60 1.190 215175034067 070130110000084

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜರೆಡಿಿ ಎನ್. ಬಿನ್.ನಾರೆಪಪ, ಲಕೆಕೋಪಲಿಿ 80, 115, 116 Munganahalli Others Tomato 1.52 1.370 801554598155 070130110000084

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಎಸ್. ಬಿನ್.ಸದ್ುಣಣ, ಭ ಪನಹಳಿಿ 18 Munganahalli Others Tomato 1.20 1.190 387016106088 070130110000084

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ನಂಜಪಪ, ಈತಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 64/4, 109 Munganahalli Others Tomato 1.13 1.010 992478256574 070130110000084

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಮ ಡಿಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 141/p17 Munganahalli Others Tomato 0.80 0.824 873944218061 070130110000084

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಕೆ ೋನಾಪುರ 16/p4 Munganahalli Others Tomato 1.60 1.550 750136327661 31690500073

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ಟಿ ಬಿನ್. ತಿಪಪಣಣ, ಅಮಾನಿಕೋಲಕ್ುಂಟಕೆರೆ 40/1, 40/2, 40/3, 

40/4,  40/5
Ambajidurga Others Tomato 1.72 1.640 967790655098 31690500073

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಪಪ ಬಿನ್.ರಾಮಸಾಾಮಿ, ದ ಡಿಿಹಳಿಿ 7/p6 Munganahalli Others-OBC Tomato 0.90 0.917 913772804649 31690500073

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ವಿ.ಜನಾಧಯನಗೌಡ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿಗೌಡ, ಪದ್ ುರು 38, 39, 111/6 Murugamalla Others Tomato 0.78 0.824 274608805249 10607715553

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಇರಗಂಪಲಿಿ
461 Munganahalli Others Tomato 1.20 1.280 567602973034 1480101000636

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎ.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್.ಆಂಜಪಪ, ಕ್ತತರಿಗುಪಪ 133, 226 Ambajidurga Others Tomato 1.35 1.280 309365203754 1351155000011400

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್.ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ, ಅಮಿಟಹಳಿಿ 48 Chilakalanerpu Others Tomato 1.20 1.190 690784275278 1351155000011576

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಣ ಬಿನ್.ಕಾಮಣಣ, ಅಮಿಟಹಳಿಿ 22, 48/p33 Chilakalanerpu Others Tomato 2.07 1.920 694715712216 1351155000011588

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಿ.ಪದ್ಾಮವತಿ ಬಿನ್.ಕೆ.ಎಸ್.ಆಂಜಪಪ, ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 67/2 Ambajidurga Others Tomato 0.70 0.730 285374850984 0496101244208

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸಚಾರಿ ಬಿನ್. ಮುನಿಯಚಾರಿ, ಮಾಡಿಕೆರೆ 3/1. Kasaba Others Tomato 0.97 0.917 886689900208 10581100027506

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 79/p13 Ambajidurga Others-OBC Tomato 0.75 1.460 778246091087 845510110005370

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ಸುಬಬನೆ, ಗೆ ೋಳ್ಿಹಳಿಿ 54/1a, 71 Munganahalli Others Tomato 1.51 1.010 840328576143 916020048850847

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ಕಾಗತಿ 50/1b, 50/2, 51/2, 51/3 Kagathi Others Tomato 0.99 0.824 508777161140 916020048850847

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಎಂ.ಸ. ಬಿನ್.ಚೌಡಪಪ, ಬಿೋದ್ಲಹಳಿಿ 42 Chilakalanerpu Others Tomato 0.78 0.730 850028209700 916020048850847

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪಾಯರಿೋಮಾ ಕೆ ೋಂ.ಶಸಾಶ್ಾಬಿ, ಅಮಿಟಹಳಿಿ 48 Chilakalanerpu Others Tomato 1.20 1.190 691355421355 916020048850847
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94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಬಿ.ಎಂ.ಮಂಜುಳ್ ಬಿನ್. ಬಿ.ವಿ.ಮುನಿರೆಡಿಿ, 

ಪಾಪತಿಮಮನಹಳಿಿ
45/2 Chilakalanerpu Others-OBC Tomato 1.20 1.190 916020048850847

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಆರ್ ಬಿನ್. ರಾಮಯಯ, ಮ ಡಚಿಂತಲಹಳಿಿ 6/1, 1/p1, 70/2 Kasaba Others Tomato 0.73 0.731 609028027418 916020048850847

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್. ಲೋ. ಬಿ.ಸುಬಬರಾಯಪಪ, 

ಬೆ ೋಡಂಪಲಿಿ
188 Munganahalli Others Tomato 0.80 0.824 558562479003 6407568226

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಟಿ. ಬಿನ್. ತಮಮಣಣ, ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿಕೆ ೋಟ 19/4, Ambajidurga Others-OBC Tomato 0.50 0.453 756622437927 6407568226

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಕೆ.ವಿ. ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ, 

ಕೆಂಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ
54, 131, 132 Munganahalli Others-OBC Tomato 0.92 0.824 831639424243 6407568226

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ನಿೋಲಪಪಲಿಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಗುಟಟಪಾಳ್ಯ
57/2a Murugamalla Others Tomato 0.50 0.510 493264295557 6407568226

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಎಸ್.ವಿ.ಅಶಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, 

ಸುಜಜನಹಳಿಿ
98/2, Ambajidurga Others Tomato 1.20 1.190 882010138247 6407568226

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸೋತಾರಾಮರೆಡಿಿ ಜಿ.ವಿ. ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 64 Ambajidurga Others Tomato 1.10 1.100 295108508550 6407568226

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ದ ಡಿನಾರಾಯಣಪಪ, ಕೆ ತತಹುಡಯ 21/1, 8 Murugamalla Others Tomato 0.60 0.639 465080480014 6407568226

103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಟಿ.ಎನ್.ಸುಂದ್ರೆೋಶ್ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಪಪ, ತಳ್ಗವಾರ 138/4, 95/7, 96/4 Kaiwara Others Tomato 0.97 0.917 438759468367 NILI4055

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, ಕೆ ತತಪಲಿಿ 88/p22 Murugamalla Others Tomato 0.50 0.546 809764106960 NILI4055

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಬಿ.ಎನ್.ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಬಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ಪದ್ ುರು
172, 74 Murugamalla Others Tomato 1.00 1.010 264030138303 NILI4055

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ ವಿ. ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣ ವಿ.  ಹುಡಯದ್ದಿನೆೆ 12/6. Murugamalla Others Tomato 0.90 0.917 NILI4055

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ, ದಿಗವಪಲಿಿ 1/3, 1/6, 24/2, 81/4, 

81/6, 83/2
Murugamalla Others Tomato 1.90 1.820 NILI4055

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಆನ ರು 5/1, 189/p13 Kasaba Others Tomato 2.27 1.920 817923346528 NILI4055

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಸಪಪ ಬಿನ್.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಪಣಸಚೌಡನಹಳಿಿ 2/3, 86, 96/1 Kasaba Others Tomato 0.89 0.917 384531116613 NILI4055

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಂ.ಎ.ಶವಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ಅಶಾಥರೆಡಿಿ, ಮುದ್ುಲಹಳಿಿ 58, 61/2, 190, 3 Murugamalla Others Tomato 2.65 1.920 797997776174 159900101003261

111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬಾಬುರೆಡಿಿ ಎ.ವಿ. ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ಗೆ ೋನೆೋನಹಳಿಿ 78, 83/6 Chilakalanerpu Others Tomato 2.61 1.920 396057472814 64158769785

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬೆೈರಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನರಸಪಪ, ಕೆಂಚಾಲಯಹಳಿಿ 231, 15/p73 Chilakalanerpu Others Tomato 2.52 1.920 872989046666 10697100001449

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಪಿ.ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್. ಲೋ.ಪದ್ಾಲು ಪಲಿಪಪ, 

ಪಿಲಿಗುಟಟಹಳಿಿ
20 Munganahalli Tomato 0.70 0.730 614943020980 64159625357

114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆರ್.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್.ಕ್ೃಷಣಪಪ, ದ ಡಾಿಜುಯನಹಳ್ಿ 7/2, Kasaba Others Tomato 2.00 1.920 519538136018 NILI4055

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶವಪಪ ಬಿನ್.ರಾಮಪಪ, ಕ್ರಕ್ಮಾಕ್ಲಗಡೆಿ 22/1 Ambajidurga Others Tomato 1.35 1.283 358011143876 NILI4055

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ರಕ್ಲ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಿನ್.ಟಿ.ಎನ್.ಸುಂದ್ರೆೋಶ್, ತಳ್ಗವಾರ 95/5, 96/3 Kaiwara Others Tomato 0.60 0.639 546641199489 NILI4055

117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಸುಶೋಲ ಸ.ಪಿ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ಎಸ್.ವಿ. 

ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ
408 Munganahalli Others Tomato 1.80 1.738 660285609132 NILI4055

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲೋ.ನಂಜುಂಡಪಪ, ಕ್ುರುಬ ರು 2/1, 8/1, 55/1, 49/1 Kasaba Others Tomato 1.26 1.192 600855840708 NILI4055

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಿ.ಎಂ.ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ಮುನಿಶ್ಾಮಿ, ಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 22/2 Ambajidurga Others Tomato 2.00 1.920 673948673417 NILI4055

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬಚಚರಾಯಪಪ ಬಿನ್.ಮುನಿವಿೋರಪಪ, ಬೆ ಮೆಮೋಕ್ಲುಿ 83/5, 111/7 Ambajidurga Others Tomato 1.03 1.010 845791617695 NILI4055
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121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬಿ.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ಬಯಯಪಪ, ಗಡಿಗವಾರಹಳಿಿ 17/p20 Chilakalanerpu Others-OBC Tomato 1.47 1.374 674159852603 NILI4055

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಗುಂಟ ರು ಚಿನೆ ಚೌಡರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಜಿ.ಸಂಗಪಪ, 

ಗಡಿಗವಾರಹಳಿಿ
142/1 Chilakalanerpu Others Tomato 1.07 1.010 862545430520 NILI4055

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಸ., ಗೆ ನೆೋನಹಳಿಿ 189/4 Chilakalanerpu Others Tomato 0.80 0.824 225207657002 NILI4055

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಚಿಕ್ಕಸುಬಬರೆಡಿಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಬಂಗಿ ಚಿಕ್ಕಸುಬಬನೆ, 

ಕೆ ೋಡೆಗಂಡುಿ
01.Nov Chilakalanerpu Others Tomato 0.84 0.824 610244389926 NILI4055

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಬಿ.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್.ಬಯಯಣಣ, 

ಯರಯಯಯಗಾರಹಳಿಿ
11/1. Munganahalli Others Tomato 1.92 1.283 505812361689 NILI4055

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಕೆ.ವಿ.ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಪದ್ುರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, 

ನಾಗರಾಜಹೆ ಸಹಳಿಿ
55/p2 Munganahalli Others Tomato 1.40 1.374 639796403153 NILI4055

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್.ಪಾಪಿರೆಡಿಿ, ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ 158 Munganahalli Others Tomato 2.00 1.920 403438016831 NILI4055

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್.ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ, 

ಪಮಮಗಾನಹಳಿಿ
18 Murugamalla Others Tomato 1.40 1.374 548761697222 NILI4055

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ಚೌಡರೆಡಿಿ, ಪದ್ ುರು 2, 40/7, 82/2, 82/3 Murugamalla Others Tomato 1.32 1.738 908593047031 NILI4055

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಎನ್. ಬಿನ್.ನರಸಾರೆಡಿಿ, ಯನಮಲಪಾಡಿ 243, 196/2, 188 Munganahalli Others Tomato 2.12 1.920 NILI4055

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಕೆ.ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಯಯನೆ ಜಿ. ಗುಮಮಶಟಿಟಹಳಿಿ 20/1, 20/2, 21/1, 

22/1, 22/2, 49, 50
Munganahalli Others Tomato 2.00 1.920 420819299153 NILI4055

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಬಿ.ಎನ್.ಮುನಿಸಾಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಬಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಕ್ಂಬಾಲಹಳಿಿ
65 Munganahalli Others Tomato 2.00 1.920 486558859215 NILI4055

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಬಿ.ಆರ್.ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆ್ಡಿ ಬಿನ್. ಬಿ.ಪಿ.ರಾಮಸುಬಾಬರೆಡಿ ,ಿ 

ನಾಗರಾಜಹೆ ಸಹಳಿಿ
94, 96, 99, 173 Munganahalli Others Tomato 2.09 1.829 783691988420 NILI4055

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸಲಿೋಂ ಬಿ ಬಿನ್. ದ್ಸತಗಿೋರ್ ಸಾಬ್, ಕೆಂಚನಾಯಕ್ನಹಳಿಿ 77/p47 Munganahalli Others Tomato 1.60 1.550 671784089785 54052400213

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್. ಕೆ ೋನಪಪ, ಮ ಡಿಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 10/p25 Munganahalli Others Tomato 1.98 1.820 774240189860 54052400213

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಆರ್.ವಿ.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ನಾಗರಾಜಹೆ ಸಹಳಿಿ
55/p10 Munganahalli S.C Tomato 0.60 0.639 916020048850847

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋರಾಮಪಪ ಟಿ.ಜಿ ಬಿನ್.ಗುರಯಪಪ, ಮಲಿಿಕಾಜುಯನಪುರ 18 Ambajidurga S.C Tomato 0.21 0.238 966252927688 916020048850847

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
G.L. ಈರೆೋಗೌಡ ಬಿನ್. ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಮಲಿಿಕಾಜುಯನಪುರ
10.. Ambajidurga Others Tomato 0.65 0.678 676565493778 1199256005137

139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್.ಮಲಿಪಪ, ಕ್ನಿಶಟಿಟಹಳಿಿ 37 Murugamalla S.T Tomato 0.80 0.824 550265846036 916020048850847

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ಆನ ರು 173/1 Kasaba Others Tomato 0.76 0.783 637176694487 916020048850847

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗೆ ೋಪಾಲಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್. ವಿೋರಣಣ ಡಿ.ಕೆ., ದ ಡಿಿಹಳಿಿ 87/p1 Kaiwara Others Tomato 1.04 1.008 535167376710 916020048850847

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಟಿ ಬಿನ್. ತಮಮಪಪ, ಆನ ರು
72/1, 72/2, 73/7, 

133/2, 136/1, 

140/3, 184/2p2

Kasaba Others Tomato 2.36 1.920 259469809743 916020048850847

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಂ.ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್. ಮುನಿಯಪಪ, ದ ಡಿಗಂಜ ರು 46, 40/3, 40/4 Kasaba Others Tomato 0.64 0.680 780757238398 916020048850847

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಗೆೋಶ ಬಿ.ವಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, ಕೆ ಂಗನಹಳಿಿ 13, 35/1 Kaiwara Others Tomato 0.71 0.731 983895234442 916020048850847

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಛಾಯಾ ಡಿ.ಎನ್. ಕೆ ೋಂ.ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ, 

ಮರಿಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
88/1, Kasaba Others Guava 0.72 0.410 394687431625 916020048850847

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ಪರಮಾಚನಹಳಿಿ
110/1, 124/4, 

126/2
Kaiwara Others Tomato 0.80 0.824 959553185300 916020048850847

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಹೆಚ್. ಬಿನ್.ಹೆೈದ್ರ್ ಸಾಬ್, ನರಸಾಪುರ 1/p5 Ambajidurga Others Tomato 1.03 0.824 712289343210 916020048850847

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ಆರ್.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ, ಕ್ುರುಟಹಳಿಿ 32 Kasaba Others Tomato 1.13 1.100 890144113281 000035550334210
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149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ಆರ್ ಬಿನ್. ಪಿಳ್ಿಪಪ, ರಾಚಾಪುರ 111, 112/6 Kaiwara Others Tomato 1.20 1.150 970579369844 7677000600014501

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ರ್ೋಣುಗೆ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ ಟಿ.ಆರ್. ಬಿನ್. ರಾಮರೆಡಿಿ,  

ಕೆ ೋಡೆಗಂಡುಿ
109 Chilakalanerpu Others Tomato 1.60 1.550 628564676520 1422500101547101

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ. ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ದ ಡಿಿಹಳಿಿ 65 Ambajidurga S.C Tomato 1.00 0.966 305740104696 916020048850847

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬೆೈಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, ನೆಲಮಾಚನಹಳಿಿ 64 Ambajidurga S.C Tomato 0.80 0.825 513335508043 916020048850847

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ. ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ದ ಡಿಿಹಳಿಿ 57/P1 Ambajidurga S.C Tomato 1.00 1.010 305740104696 916020048850847

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋರಾಮ ಬಿನ್. ಮುನೆಪಪ, ಕೆ ತತಹುಡಯ 105 Murugamalla S.C Tomato 0.70 0.731 438714976915 916020048850847

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್. ಈರಪಪ, ಇರಗಂಪಲಿಿ 435/p10, 549
Munganahall

i
S.C Tomato 0.90 0.917 549758832606 916020048850847

156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ಈರಪಪ, ಮಿಂಡಿಗಲ್ 24, 24/p13
Munganahall

i
Others Tomato 2.14 1.556 916020048850847

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ, ಬಿ. ಬಿನ್. ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ, ಚಿೋಮನಹಳಿಿ 2, 133/1 Kasaba Others Tomato 0.78 0.773 436321031390 916020048850847

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಷೋಕ ಬಷ್ಟ್ೋರ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್. ಷೋಕ ಸಾಬು ಸಾಬ್, 

ಆಲಂಬಗಿರಿ
167/1, 167/2 Kasaba Others Tomato 1.83 1.730 762073965697 916020048850847

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ. ಆರ್ ಬಿನ್. ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ, 

ಆಲಂಬಗಿರಿ
108 Kasaba Others Tomato 1.65 1.599 391780183303 916020048850847

160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಎ.ಎಂ.ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್. ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ, 

ಆಲಂಬಗಿರಿ
134 Kasaba Others Tomato 0.40 0.451 767632777958 916020048850847

161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಆಂಜಪಪ, ಹಾದಿಗೆರೆ 136/p16 Kasaba Others Tomato 0.80 0.824 939702473808 916020048850847

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್. ಹನುಮಪಪ, 

ಕ್ಲಿಹಳಿಿ
15/3, 15/4 Kasaba Others Tomato 0.77 0.773 774005782728 916020048850847

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ವಿಶ್ಾಾನಾಥ ಬಿನ್. ಶರೋನಿವಾಸಪಪ, ಆಲಂಬಿಗಿರ 35/p47, 

35/p48
Kasaba Others Tomato 1.18 1.128 933554607793 916020048850847

164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಹನುಮಪಪ, ಮುನಗನಹಳಿಿ 63/1 Kasaba Others Tomato 0.40 0.453 781388610360 916020048850847

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಟಿ. ಬಿನ್. ತಿಮಮಪಪ, ಕ್ುರುಟಹಳಿಿ
45, 65/2, 

66/2, 126/2, 

12/2, 126/3

Kasaba Others Tomato 1.35 1.231 541166285170 916020048850847

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ಸ.ಎ. ಬಿನ್. ಅಶಾಥಪಪ, ಚಿಕ್ಕಕ್ಟಿಟಗೆೋನಹಳಿಿ 60/1, 61/1 Kaiwara Others Tomato 0.21 0.226 811536052018 916020048850847

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಸೈಯದ್ ಸನಾವುಲಾಿ ಬಿನ್. ಸೈಯದ್ ಪಾಯರ  ಸಾಬ್, 

ಬುರುಡಗುಂಟ
80, 82, 83, 

105

Chilakalaner

pu
Others Tomato 2.26 1.920 261294189432 916020048850847

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, ನಡಂಪಲಿಿ 41/2
Chilakalaner

pu
Others Tomato 0.80 0.824 372009704678 916020048850847

169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಸದ್ುಪಪ, ಕ್ ತಪಪನಹಳಿಿ 151, 130/1
Chilakalaner

pu
Others Tomato 1.28 1.233 743268732054 916020048850847

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್. ಲೋ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ಕ್ುರುಟಹಳಿಿ
36/3, 36/5 Kasaba Others Tomato 0.52 0.546 961232001321 916020048850847

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನಾರೆಪಪ, ಶಂಗಸಂದ್ರ 45/1, 47/1 Kasaba Others Tomato 0.95 0.959 311715993059 916020048850847

172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ, ಕ್ುರುಟಹಳಿಿ 23/1, Kasaba Others Tomato 0.39 0.442 562841286629 916020048850847

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ಎಂ.ಬಚಿಚರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಮುನಿಯಪಪ, ಕ್ಟಮಾಚನಹಳಿಿ 2, 16/3, 45/2a Kasaba Others Tomato 0.76 0.773 466471632568 916020048850847



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಿಮದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಕ್ೃಷಣಪಪ, ಬಂದೋನಹಳಿಿ 7
Chilakalaner

pu
Others Tomato 1.24 1.190 579482178966 916020048850847

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬೆೈರಾಶಟಿಟ ಬಿನ್. ರಾಮಶಟಿಟ, ಕೆ ೋಲಯಪತಿಯ 218/1, 224
Chilakalaner

pu
Others Tomato 0.72 0.731 340751395710 916020048850847

176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್. ಬಿ.ನಾರಾಯಣಪಪ, ಬಾಯಲಹಳಿಿ 17/1, 17/2, 

17/3, 17/4
Kaiwara Others Tomato 1.65 1.590 810549153896 916020048850847

177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ಯಾಮಣಣ, ಗೆ ೋನೆೋನಹಳಿಿ 73/2, 73/2, 

84, 175

Chilakalaner

pu
Others Tomato 1.71 1.647 417346921896 916020048850847

178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ ಸ.ವಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ, ನೆನಯಕ್ಲುಿ 12/p37 Kaiwara Others Tomato 0.40 0.453 809084219268 916020048850847

179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ.ರಾಮಪಪ, ಮಾಡಿಕೆರೆ 31/2a, 31/2b Kasaba Others Tomato 0.62 0.453 765714749822 916020048850847

180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಪಪ ಟಿ. ಬಿನ್.ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ, ಕ್ಂಬಂಪಲಿಿ 3 Kasaba Others Tomato 0.80 0.824 656968010351 916020048850847

181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ರಾಮಪಪ, ಕ್ಂಬಂಪಲಿಿ 3 Kasaba Others Tomato 2.00 1.920 275321204150 916020048850847

182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್. ಟಿ.ರಾಮಪಪ, ಕ್ಂಬಂಪಲಿಿ 7 Kasaba Others Tomato 2.73 1.920 380831448977 916020048850847

183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆಶಯಾ ಬಿ ಬಿನ್. ಸೈಯದ್ ಪಾಯರ  ಸಾಬ್ 149/1b, 149/1c, 149/2, 

242/p6 Kasaba Others Tomato 2.05 1.780 887604171429 916020048850847

184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಂ.ವಿೋರಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, ಮಾಡಿಕೆರೆ 27/2, 61/1 Kasaba Others Tomato 0.91 0.917 694944917466 916020048850847

185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಆಂಜಪಪ, ಹಾದಿಗೆರೆ 79/3A(1), 149/2, 142/6, 

142/7 Kasaba Others Tomato 0.60 0.639 939702473808 916020048850847

186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಬೆೈಯಣಣ, ಗೆ ೋನೆೋನಹಳಿಿ 21/p13
Chilakalaner

pu
Others Tomato 0.80 0.824 563064496182 916020048850847

187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಗಾಜಲವಾರಹಳಿಿ 6/3.
Chilakalaner

pu
Others Tomato 1.38 1.325 989312213844 916020048850847

188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಕೆ.ಆರ್.ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್. ದ ಡಿರಾಮಪಪ, 

ಚಟಿಪಲಿಿಗಡಿ
12/1. 12/7 Kasaba Others Tomato 1.24 1.192 349278294136 916020048850847

189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮ ತಯಪಪ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ರಂಗೆೋನಹಳಿಿ 2/22`
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 1.17 1.142 383114138952 916020048850847

190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್.ಬೆ ೋಡಪಪ, ಗೆ ೋನೆೋನಹಳಿಿ 25
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 0.60 0.639 747374767793 916020048850847

191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ದ್ಾಯವಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಆವುಲಪಪ, ಭಕ್ತರಹಳಿಿ 164 Ambajidurga S.C Tomato 1.30 1.278 506818923169 916020048850847

192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್. ಮುನಿಶ್ಾಮಿ, ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 137, 147, 80 Ambajidurga S.C Tomato 1.04 0.966 454838786085 916020048850847

193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್. ಕೆಂಚಪಪ, ಕೆಂಪದೋನಹಳಿಿ 37/p14, 98/1 Ambajidurga S.C Tomato 0.79 0.824 559198264315 916020048850847

194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್. ಗಂಗಪಪ, ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 80/p26 Ambajidurga S.C Tomato 0.65 0.679 265262812322 916020048850847

195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಗಂಗಪಪ ಬಿನ್. ಗಿಡಿಪಪ, ಮಹಮಮದ್ ಪುರ 75/2 Ambajidurga S.C Tomato 0.80 0.824 932543105001 916020048850847

196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್. ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ, ಶಂಗಸಂದ್ರ 69/p35 Kasaba S.C Tomato 0.50 0.546 632630252632 916020048850847

197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್.ದ ಡಿಮುನಿಯಪಪ, ಶಂಗಸಂದ್ರ 69/p53 Kasaba S.C Tomato 0.60 0.639 253589179039 916020048850847

198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಗಂಗುಲಪಪ, ರ್ೋಗಲಹಳಿಿ 12
Munganahall

i
S.C Tomato 1.56 1.507 604012010015 916020048850847



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಮಿಂಡಿಗಲ್ 65
Munganahall

i
S.C Tomato 1.56 1.507 294395507958 916020048850847

200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಚಿನೆಪಪ, ರ್ೋಗಲಹಳಿಿ 12
Munganahall

i
S.C Tomato 1.56 1.507 498339631770 916020048850847

201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ಬುಡಿಪಪ, ಮಹಮಮದ್ ಪುರ 95/2, 57 Ambajidurga S.C Tomato 0.90 0.917 818861701378 916020048850847

202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್. ಬಾವಣಣ, ಫಸಲನಾಯಕನಹಳಿಿ 39/p8 Murugamalla S.T Tomato 0.80 0.823 504133576497 916020048850847

203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್. ಆಂಜಪಪ, ಕಾವಲಗಾನಹಳಿಿ 49, 11/p4 Ambajidurga S.T Tomato 0.64 0.639 324203035652 916020048850847

204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಕ್ಕಲಪಪ ಬಿನ್. ಈರಪಪ, ಮಹಮಮದ್ುಪರ 11/1, 53 Ambajidurga S.T Tomato 0.79 0.824 843341704045 916020048850847

205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್. ಈರಪಪ, ಮಹಮಮದ್ ಪುರ 11/4, 53 Ambajidurga S.T Tomato 0.79 0.824 843341704045 916020048850847

206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿ ಆಂಜಪಪ ಬಿನ್. ಮುನಿ ಹನುಮಪಪ, ಕ್ತತರಿಗುಪಪ 165 Ambajidurga S.T Tomato 0.80 0.824 375299155147 916020048850847

207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಎನ್.ಜಿ ಬಿನ್.ಗಂಗಪಪ, ಕ್ತತರಿಗುಪಪ 198, 199 Ambajidurga S.T Tomato 1.92 1.920 756493943007 916020048850847

208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಮುನೆಪಪ, ಕೆ ೋನಪಪಲಿಿ 195 Ambajidurga S.T Tomato 0.40 0.453 739728192684 916020048850847

209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್. ಕ್ದಿರಪಪ, ಕ್ತತರಿಗುಪಪ 79/7, 79/8, 79/9, 79/10, 

191 Ambajidurga S.T Tomato 1.92 1.829 559324607827 916020048850847

210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಮರನಾಥ ಬಿನ್. ಈರಪಪ, ಬಿೋದ್ಲಹಳಿಿ 37..
Chilakalaner

pu
Others Tomato 2.00 1.920 867335618123 Gowripet, Kolar

211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನಂಜುಂಡಪಪ, ಕ್ುರುಬ ರು 88/2 Kasaba Others Tomato 1.10 1.101 468482495400 Gowripet, Kolar

212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸಗೌಡ ಕೆ.ವಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ, ಕ್ುರುಬ ರು 138/2, 74, 7, 

30/2
Kasaba Others Tomato 1.60 1.556 773885236470 Gowripet, Kolar

213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗರಾಜು.ಎಂ. ಬಿನ್.ಕೆ.ಮುನೆಪಪ, ಚಂಗವಾರಹಳಿಿ 69/2, 69/3
Chilakalaner

pu
others Tomato 0.95 0.989 600775760321 Gowripet, Kolar

214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್.ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ, ಪ ಟ್ಾಟಲಯಹಳಿಿ 26/2
Chilakalaner

pu
others Tomato 2.00 1.920 505817004420 Gowripet, Kolar

215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, ಜಲದೋನಹಳಿಿ 1/2.. Ambajidurga others Tomato 1.31 1.283 834884940032 Gowripet, Kolar

216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ದ್ಾಸಪಪ ಕೆ.ಎನ್. ಬಿನ್. ಎ.ಕೆ.ನಾರೆಪಪ, ಮೆೈಲಾಂಡಿಹಳಿಿ 23, 23 Kasaba S.C Tomato 0.48 0.524 904146660894 Gowripet, Kolar

217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಮಮ ಕೆ ೋಂ. ರ್ಂಕ್ಟಗಿರಿಯಪಪ, ಜಲದೋನಹಳಿಿ 10/p13 Ambajidurga S.C Tomato 1.98 1.891 696833575024 Gowripet, Kolar

218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣಪಪ, ಆಲಂಬಗಿರಿ 22/2 Kasaba S.C Tomato 1.46 1.426 726307003610 Gowripet, Kolar

219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಸ.ಎನ್ ಬಿನ್. ನರಸಂಹಪಪ, ಚಾಂಡರಹಳಿಿ 150 Ambajidurga S.C Tomato 0.65 0.681 251286293414 916020048850847

220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್. ಚಿಕ್ಕಬಿಡದ್ಪಪ, ಸುಜಜನಹಳಿಿ 63/E block Ambajidurga S.C Tomato 1.20 1.190 783116484321 916020048850847

221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ವಿಜಯಕ್ುಮಾರ್ ಟಿ.ಎಂ. ಬಿನ್. ಟಿ.ಕೆ.ಮುನಿಯಪಪ, 

ತಳ್ಗವಾರ
147/1 Kaiwara S.C Tomato 0.65 0.679 884683872057 916020048850847

222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಈರಪಪ, ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 34
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 0.24 0.272 764468992763 916020048850847

223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ ಬಿನ್. ಸೋತಾರಾಮಯಯ, ದ ಡಿಿಹಳಿಿ 82/2 Kaiwara S.C Tomato 0.63 0.660 208576521980 916020048850847
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224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್.ಪಾಪಣಣ, ಚಿಕ್ಕಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 34/p3
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 0.24 0.272 927323442703 916020048850847

225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಸೋತಪಪ, ಚಿಕ್ಕ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 34
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 1.60 1.550 262535890822 916020048850847

226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್. ಕ್ದಿರಪಪ, ಚಿಕ್ಕ ಕ್ುರುಬರಹಳಿಿ 6/2, 7/19
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 1.20 1.192 279088036920 916020048850847

227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್. ದ ಡಿಸ ಂಟಪಪ, ಬುರುಡಗುಂಟ 244, 244
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 1.10 1.101 458625651167 916020048850847

228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿ.ಆರ್. ಬಿನ್. ರಾಮಯಯ, ಮಾದ್ರಕ್ಲುಿ 47 Kaiwara S.C Tomato 0.39 0.442 301459092133 38254285064

229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕಗುರುಡಪಪ ಬಿನ್. ಗಂಗಪಪ, ಕೆ ಂಗತಿಮಮನಹಳಿಿ 20/p14 Kasaba S.C Tomato 0.89 0.900 569268815252 38254285064

230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ದ ಡಿನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ, 

ನಾಗದೋನಹಳಿಿ
97, 134 Kaiwara S.C Tomato 0.78 0.803 233647062146 38254285064

231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪಿಳ್ಿ ಸ ಣಣಪಪ ಬಿನ್.ಗುರುಮಪಪ, ಪದ್ ುರು 34, 119/3 Murugamalla S.C Tomato 0.45 0.408 321443079265 38254285064

232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರಾಜ ಬಿನ್. ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, ಕೆೈವಾರ 276/2, 36/9, 130, 

88/5
Kaiwara S.C Tomato 1.15 1.140 966480246972 38254285064

233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿನರಸಪಪ ಬಿನ್. ಗಂಪಾಲಪಪ, ಕ್ನಿಶಟಿಟಹಳಿಿ 11 Murugamalla S.C Tomato 0.40 0.453 455182159455 38254285064

234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಹೆಚ್.ವಿ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ಹುಲುಗುಮಮನಹಳಿಿ
45/1, 75 Kaiwara S.C Tomato 1.15 1.140 625188673235 38254285064

235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ರಿಯಪಪ ಡಿ.ಎಂ. ಬಿನ್.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ದ ಡಿಪುರ 6 Kasaba S.C Tomato 0.25 0.283 501229163190 38254285064

236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್. ಕೆ.ನರಸಂಹಯಯ, ತಿಪಪೋನಹಳಿಿ 18 Ambajidurga S.C Tomato 0.95 0.959 685524319811 38254285064

237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ತಿರುಮಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಯರಯಪಪ, ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 41, 43 Ambajidurga S.C Tomato 1.75 1.600 282055115854 38254285064

238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್. ಮೊೋಟಪಪ, ನಾಗದೋನಹಳಿಿ 24 Kaiwara S.C Tomato 0.80 0.824 872490752661 38254285064

239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಹನುಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ. ಪಿ.ಹನುಮಯಯ, ಯರಯಪಲಿಿ 22
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 1.45 1.416 300524040171 38254285064

240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಬೆ ೋದ್ಗ ರು 61/4, 59/3 Kaiwara S.C Tomato 0.96 0.969 802714060165 38254285064

241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ಕ್ುವಪಪ, ಬಾರಹಮಣದಿನೆೆ 53/12, 22/1 Kasaba S.C Tomato 0.74 0.760 943860403494 38254285064

242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪರಮಿೋಳ್ಮಮ  ಕೆ ೋಂ.ಎಂ.ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ, ಸಂತೋಕ್ಲಿಹಳಿಿ 208/3, 62 Kaiwara Others Potato 0.90 0.447 530881340369 10946101023372

243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಎಂ.ಸ.ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ, 

ಮರಿನಾಯಕನಹಳಿಿ
2/2, 2/3, 52/4, 

2/4
Murugamalla Others Tomato 1.54 1.140 872034253946 125000711157

244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ, ಹೆ ಸ ರು 5, 11/3 Kasaba Others Tomato 0.70 0.720 845433574975 10581101002458

245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚನೆರಾಯಪಪ ಬಿನ್.ಕ್ೃಷಣಪಪ, ಮಡಬಹಳಿಿ 5/2, 69/p2, 98 Kaiwara Others Tomato 2.00 1.920 576202407455 38254285064

246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಸ. ಬಿನ್.ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ, ದ ಡಿಪುರ 50/1, 85, 

108/1
Kasaba Others Tomato 1.44 1.192 733270364216 38254285064

247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶವಪಪ ಬಿನ್. ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, ಗುಟಟಹಳಿಿ 8/1, 22/1 Kaiwara Others Tomato 0.90 0.969 38254285064

248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್.ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್.ನರಸಂಹಪಪ, ಸ ೋಮಯಾಜಲಹಳಿಿ 103 Murugamalla Others Tomato 1.60 1.556 38254285064

249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್. ಗಂಗುಲಬೆ ೋವಿ, ಮುಂತಕ್ದಿರೆೋನಹಳಿಿ 4, 43/3 Ambajidurga S.C Tomato 0.69 0.721 38254285064



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸ ವಿ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, ಬೆ ೋಡನಮರಿ 97/2 Ambajidurga S.C Tomato 0.90 0.917 916020048850847

251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣಪಪ, ಅಕಕಮಂಗಲ 216 Kaiwara S.C Tomato 1.00 1.010 00000030977544844

252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚನೆಪಪ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಪಪ, ಅಕಕಮಂಗಲ 217 Kaiwara S.C Tomato 0.80 0.824 00000030977544844

253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪ ಲಪಪ ಬಿನ್. ದ ಡಿಗಂಗಪಪ, ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 76 Kasaba S.C Tomato 0.80 0.824 00000030977544844

254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್. ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪಪ, ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 33 Kasaba S.C Tomato 0.80 0.824 00000030977544844

255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್.ಯಲಿಪಪ, ನಕ್ಕಲಹಳಿಿ 6/p9, 43 Kasaba S.C Tomato 0.82 0.824 00000030977544844

256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟನಬೆ ೋವಿ, ಗಾಜಲಹಳಿಿ 21 Kasaba S.C Tomato 0.80 0.824 00000030977544844

257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಶರೋರಾಮಪಪ, ಗಾಜಲಹಳಿಿ 42 Kasaba S.C Tomato 0.40 0.450 00000030977544844

258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್.ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ, ಗಾಜಲಹಳಿಿ 21/p50, 22 Kasaba S.C Tomato 0.60 0.639 00000030977544844

259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್.ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, ಮ ಡಚಿಂತಲಹಳಿಿ 1, 1 Kasaba S.C Tomato 0.40 0.450 00000030977544844

260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಿಮದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ. ನಾರಾಯಣಪಪ, ಗಾಜಲಹಳಿಿ 40 Kasaba S.C Tomato 0.40 0.450 00000030977544844

261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲೋ. ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ, ಕ್ುರುಟಹಳಿಿ 33 Kasaba Others Tomato 1.30 1.283 00000030977544844

262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್.ಲೋ.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, 

ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ
37, 55, 60 Ambajidurga Others Tomato 1.15 1.010 00000030977544844

263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋಧರ್ ಎನ್. ಬಿನ್.ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, ನಾರವಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 13/1, 2/2 Murugamalla Others Tomato 2.01 1.920 00000030977544844

264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
L Y ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಯರಯಪಪರೆಡಿಿ, 

ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿಕೆ ೋಟ
15/1, 16, 75/1, 

129
Ambajidurga Others Tomato 2.24 1.920 00000030977544844

265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
L Y ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ಯರಯಪಪರೆಡಿಿ, 

ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿಕೆ ೋಟ
13/3, 15/1 Ambajidurga Others Tomato 1.16 1.058 00000030977544844

266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಕೆ.ಸ. ಬಿನ್. ಚನೆಪಪ, ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ 17/2, 17/4, 18/2 Kasaba Others Tomato 1.08 1.010 00000030977544844

267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್.ನಂಜಪಪ, ಭಕ್ತರಹಳಿಿ 5/1, 5/2, 17/4, 

18/2, 8
Ambajidurga Others Tomato 0.99 1.010 00000030977544844

268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, 

ದ ಡಿಗಂಜ ರು
254/2m 254/4 Kasaba Others Tomato 2.59 1.920 00000030977544844

269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಮುನಿರೆಡಿಿ ಎನ್. ಚಿಕ್ಕಗಂಜ ರು 5, 6 Kasaba Others Tomato 1.41 1.010 00000030977544844

270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಜಿ.ಚಂದ್ಾರರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಗೆ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ, 

ಎಂ.ಮುದ್ುಲಹಳಿಿ
5 Chilakalanerpu Others Tomato 1.40 1.374 00000030977544844

271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ ಬಿನ್.ಚಿಕ್ಕನರಸಪಪ, ಉಲಿಪಪನಹಳಿಿ 81/p2 Ambajidurga Others Tomato 1.60 1.550 00000030977544844

272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಹೆಚ್. ಬಿನ್. ಚಿನೆಪಪ, ಬೆ ೋದ್ಗ ರು 37/1, 38, 76/4 Kaiwara Others Tomato 1.44 1.192 00000030977544844

273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲ ೋಕೆೋಶ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆಂಪಣಣ, ಸಂತೋಕ್ಲಿಹಳಿಿ
702, 74/2, 74/3, 

74/4, 100/2, 

74/8, 89/9

Kaiwara Others Tomato 1.02 1.010 00000030977544844

274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ಬೆೈರಪಪ, ದ ಡಿಕೆ ಂಡರಹಳಿಿ 115/4, Ambajidurga Others Tomato 0..36 0.340 00000030977544844

275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ಎ.ಎಂ. ಬಿನ್. ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, ಆಲಂಬಗಿರಿ 1 Kasaba Others Tomato 0.60 0.639 00000030977544844

276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಪಪ ಆರ್ ಬಿನ್.ಕೆಂಪಣಣ, ಬಾರಹಮಣದಿನೆೆ 40/1, 40/2, 41/2, 

39/5, 39/6, 41/6
Kasaba Others Tomato 2.03 1.920 00000030977544844

277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ಪಾಪಣಣ, ಭಕ್ತರಹಳಿಿ 17/2, 21, 30/1, 

30/2, 31/1
Ambajidurga Others Tomato 1.13 1.100 00000030977544844



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬೆ ೋದ್ಗ ರು 21/2, 33 Kaiwara Others Tomato 2.23 1.920 00000030977544844

279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್.ಯರಯಪಪ, ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿಕೆ ೋಟ
56/2b, 58/4, 

58/5, 75/2, 32, 

18/5

Ambajidurga Others Tomato 2.15 1.920 00000030977544844

280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪರಮಿೋಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನಾಗರಾಜ, ಚ ಕ್ಕರೆಡಿಿಹಳಿಿ 70/5, 70/5 Kasaba Others Tomato 0.38 0.197 699130024343

281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿರೆಡಿಿ, ಹೆ ಸ ರು 39/1, 39/3, 47/2, 

47/4
Kasaba Others Tomato 1.00 1.010 38254285064

282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅನಿತ ಎ ಬಿ ಬಿನ್.ರಾಮಮ ತಿಯ, ಮಡಬಹಳಿಿ 69/p8 Kaiwara Others Tomato 1.20 1.192 38254285064

283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಅರುಣ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಜಿ.ವಿ. ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, 

ಬೆ ೋಡನಮರಿ
21 Ambajidurga Others Tomato 1.26 1.240 38254285064

284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲಕ್ಷಮಣ, ಕೆಂಪದೋನಹಳಿಿ 30/2, 37 Ambajidurga Others Tomato 1.73 1.670 38254285064

285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮರೆಡಿಿ ಎ.ಎಂ. ಬಿನ್.ಅಕ್ಕಲಪಪ, ಮಡಬಹಳಿಿ 23/5, 23/7, 55/7, 

55/8, 103/1
Kaiwara Others Tomato 2.17 1.920 38254285064

286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಮೆೋಶ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್. ಸ ಣಣಪಪ, ಗಿಡದ್ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ 56/1, 56/2, 57/3, 

65/1
Kasaba Others Tomato 1.91 1.920 38254285064

287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಕೆ.ಎ ಬಿನ್.ಆಂಜಪಪ, ಕೆೈವಾರ 83 Kaiwara Others Tomato 1,90 1.829 38254285064

288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
Y V ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ರ್ೈ.ವಿ. ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ, 

ಯಂಡಹಳಿಿ
5… Munganahalli Others Tomato 1.33 1.280 38876943968

289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಜಿ ಬಿನ್. ಗೆ ೋಪಾಲರೆಡಿಿ, ಇರಗಂಪಲಿಿ 304 Munganahalli Others Tomato 0.82 0.824 38876943968

290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಜಾತ ಪಿ. ಬಿನ್. ಪ ೋತಲಪಪ, ಇರಗಂಪಲಿಿ 493 Munganahalli Others Tomato 0.80 0.824 38876943968

291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ದ ಡಿಿಹಳಿಿ 60, 94, 100 Ambajidurga Others Tomato 1.02 1.010 38876943968

292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ ಎಂ. ಬಿನ್.ಮುನಿಸಾಾಮಿ, ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ 28, 12/2 Munganahalli Others Tomato 1.24 1.010 38876943968

293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಎಂ.ಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 77/p36, 141/p22 Munganahalli Others Tomato 0.91 0.917 38876943968

294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರವಿ ಆರ್ ಬಿನ್. ರಾಜಣಣ, ಚಂದ್ ರಪಲಿಿ 1/p30 Munganahalli Others Tomato 0.80 0.824 38876943968

295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ, 

ಚಂದ್ದ್ ರಪಲಿಿ
1/p38 Munganahalli Others Tomato 1.00 1.010 38876943968

296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ. ನರಸಂಹಪಪ, ಉಲವಕಾಯಲಹಳಿಿ 11/2 Ambajidurga Others Tomato 0.82 0.824 916020048850847

297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಪರಭಾಕ್ರ್ ರಾವ್ ಮಾನೆ ಬಿನ್. ರಾಮರಾವ್ ಮಾನೆ, 

ಆದೋಪಲಿಿ
48, 40/1, 

42/1c
Ambajidurga Others Tomato 0.84 0.824 916020048850847

298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣಪಪ, ಉಲವಕಾಯಲಹಳಿಿ 32 Ambajidurga Others Tomato 1.20 1.192 916020048850847

299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಕೆ ಂಡಪಪ, ಚಿೋಮರಾಜನಹಳಿಿ 43/2, Ambajidurga others Tomato 0.82 0.824 916020048850847

300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್.ಕೆ ಂಡಪಪ, ಕೆ.ರಾಗುಟಟಹಳಿಿ 22, 42/1, 62, 36/2, 

32/1
Ambajidurga others Tomato 1.86 1.763 916020048850847

301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಲೋ.ದ ಡಿಬಚಿಚರೆಡಿಿ, ತಿಮಮಸಂದ್ರ 21/2, 27/3, 32/3a, 

158
Ambajidurga others Tomato 2.16 1.920 916020048850847

302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಿಮದೋವಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಬಯಯಣಣ, ಪಾಪತಿಮಮನಹಳಿಿ 120, 121
Chilakalaner

pu
Others Tomato 2.17 0.576 916020048850847

303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಆರ್.ಜಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್. ಗೆ ಲಯ ಕೆ ಂಡಪಪ, 

ಕೆ.ರಾಗುಟಟಹಳಿಿ 1/2.. Ambajidurga Others Tomato 0.54 0.446 916020048850847

304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚೌಡರೆಡಿಿ ಆರ್.ಎನ್. ಬಿನ್. ನರಸಂಹಪಪ, ಗೆ ೋನೆೋನಹಳಿಿ 23/1, 27, 

156/5

Chilakalaner

pu
others Tomato 1.13 1.101 916020048850847
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ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಚಂದ್ರಪರಭಾ ಆರ್.ಎನ್. ಬಿನ್. ನಾಗರಾಜ ಆರ್.ಜಿ. 

ಚಿೋಮರಾಜನಹಳಿಿ 43/1 Ambajidurga others Tomato 0.92 0.917 916020048850847

306 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 88 Ambajidurga others Tomato 2.08 1.920 916020048850847

307 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್. ಕೆಂಪಣಣ, ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 77/2 Ambajidurga Others Tomato 0.76 0.773 916020048850847

308 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆರ್.ಸುಬರಮಣಿ ಬಿನ್. ರಾಮಣಣ, ಕೆ ೋನಪಪಲಿಿ 15/1, 51/2 Ambajidurga Others Tomato 1.24 1.192 916020048850847

309 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಣಣ ಜಿ. ಬಿನ್.ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ, ನಾಯನಹಳಿಿ 143/8, 143/7, 72, 75/3, 

76/3, 135, 138/5 Ambajidurga others Tomato 3.04 1.507 916020048850847

310 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್. ನಾಗಪಪ, ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 80/p9 Ambajidurga others Tomato 1.60 1.556 916020048850847

311 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಸೋತಪಪ, ಶರೋನಿವಾಸಪುರ 2 Ambajidurga others Tomato 0.38 0.396 916020048850847

312 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರೆಡಿಪಪ ಎನ್. ಬಿನ್. ಟಿ.ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ತಿಮಮಸಂದ್ರ 17/3, 18/1 Ambajidurga others Tomato 1.06 1.025 916020048850847

313 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕನಾರೆಪಪ ಬಿನ್. ತ ಟಿಪಪ, ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 81/6, Ambajidurga others Tomato 0.43 0.453 916020048850847

314 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಎಸ್.ಜಿ.ಹರಿನಾಥ್ ಬಿನ್. ಗೆ ೋಪಾಲಕ್ೃಷಣಯಯಶಟಿಟ, 

ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 30 Ambajidurga Others Tomato 1.00 1.010 916020048850847

315 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಶಾಥಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಶಂಕ್ರಪಪ, ತಿಮಮಸಂದ್ರ 174 Ambajidurga Others Tomato 0.80 0.824 916020048850847

316 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್.ಮುನೆಪಪ, ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 80 Ambajidurga others Tomato 1.60 1.556 916020048850847

317 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶವಾನಂದ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ, ಉಪಪರಪೋಟ 44, 47, 4/1, 50/1, 50/3, 53 Ambajidurga others Tomato 1.55 1.507 916020048850847

318 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ನಾರೆಪಪ, ಎನ್.ಕೆ ತುತರು 24/3, 30/p10 Ambajidurga others Tomato 1.36 1.325 916020048850847

319 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಜಿ.ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್. ಎಸ್.ಗಿರಿಯಪಪ 

ಕೆ ೋನಪಪಲಿಿ 87, 33/2 Ambajidurga Others Tomato 1.77 1.690 916020048850847

320 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ ಕೆ.ವಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟನರಸಪಪ, 

ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 61/1 Ambajidurga Others Tomato 0.43 0.453 916020048850847

321 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಪ ಿೋಮ ಎನ್. ಬಿನ್. ಆರ್.ಕೆ.ಚನೆರಾಯಪಪ, 

ಕೆ.ರಾಗುಟಟಹಳಿಿ 39/1, 39/2 Ambajidurga Others Tomato 2.75 1.920 916020048850847

322 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಕೆ.ಆರ್.ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ ಬಿನ್. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್, 

ಎನ್.ಕೆ ತುತರು 66, 70 Ambajidurga Others Tomato 1.07 1.030 916020048850847

323 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಆರ್. ಬಿನ್. ಲೋಟ್ ರೆಡಿಪಪ, 

ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ 149, 167
Munganahall

i
others Tomato 1.09 0.219 916020048850847

324 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ವಸಂತಹಳಿಿ 24/p17 Ambajidurga others Tomato 0.60 0.639 916020048850847

325 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್.ಹನುಮಪಪ, ಮ ಡಚಿಂತಲಹಳಿಿ 1/p12 Kasaba Others Tomato 0.62 0.639 38254285064

326 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ ಬಿನ್.ಸುಬಬನೆ, ಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 62/1, 63 Ambajidurga Others Tomato 2.00 1.920 38254285064

327 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್.ಸ ಣಣಪಪ, ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ 88/1, 82/1, 22/1 Kasaba Others Tomato 2.17 1.920 38254285064

328 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬಯಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಮುನಿರೆಡಿಿ, ದ ಡಿಪುರ 53 Kasaba others Tomato 0.64 0.670 38254285064

329 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ.ವಿೋರಭದ್ರ, ದ ಡಿಗಂಜ ರು 41/1, 54/1 Kasaba others Tomato 0.91 0.907 38254285064
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ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

330 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶವಾರೆಡಿಿ ಎಲ್.ಜಿ ಬಿನ್.ಗುಮಮರೆಡಿಿ, ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿಕೆ ೋಟ 15/2 Ambajidurga others Tomato 1.54 1.465 38254285064

331 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಮೆೋಶ ಎಲ್.ಜಿ ಬಿನ್.ಗುಮಾಮರೆಡಿಿ, ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿಕೆ ೋಟ 12/2, 10/1, 131 Ambajidurga Others Tomato 1.79 1.700 38254285064

332 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್. ಮಾರಪಪ, ಮಸತೋನಹಳಿಿ 54 Kaiwara Others Tomato 0.80 0.824 38254285064

333 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಧುಸ ದ್ನ ಕೆ.ಇ ಬಿನ್.ಕೆ.ಈರಪಪರೆಡಿಿ, ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ 14/1 Kasaba others Tomato 0.62 0.660 38254285064

334 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಕೆಂಪಣಣ, ಮಸತೋನಹಳಿಿ 22/4 Kaiwara others Tomato 0.40 0.453 38254285064

335 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿ. ಬಿನ್. ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ, ಚಾಪುರ 16/4, 21/5 Kaiwara others Tomato 0.32 0.362 38254285064

336 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಗೌಡ, ಗುಡಿಸಲಹಳಿಿ 49/1a Murugamalla Others Tomato 0.78 0.798 38254285064

337 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬೆೈರಮಮ ಕೆ ೋಂ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ, ನಾಗದೋನಹಳಿಿ 11/1, 12/3, 12/4 Kaiwara Others Tomato 1.31 1.283 38254285064

338 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್. ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಕೆ ೋಟಗಲ್ 11/p4 Ambajidurga others Tomato 1.00 1.010 38254285064

339 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಶಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ, ಬಳ್ಪಾಲಹಳಿಿ 29/1, 35 Kasaba others Tomato 2.01 1.920 38254285064

340 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಜೆೋಂದ್ರ ವಿ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರವಣಸಾಾಮಿ, ಕೆಂಪದೋನಹಳ್ಿ 12/3, 26/3, 26/8, 

42/2, 20/1, 21/1
Ambajidurga others Tomato 2.10 1.920 38254285064

341 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ರಾಮಪಪ, ಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 21/3, 6 Ambajidurga others Tomato 0.96 0.969 38254285064

342 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಜಿ.ವಿ.ಈಶಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಜಿ.ಎಸ್.ಮುನೆೋಶಾರಚಾರಿ, 

ಗೆ ಲಿಹಳಿಿ
1 Ambajidurga others Tomato 0.88 0.896 38254285064

343 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ರಘುನಾಥರೆಡಿಿ ಕೆ.ಎನ್. ಬಿನ್.ರಘುನಾಥರೆಡಿಿ ಕೆ.ಎನ್., 

ಸದಿುಮಠ
36/3 Kasaba Others Tomato 0.73 0.763 38254285064

344 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಜಿ.ಎನ್.ಪರಭಾಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಜಿ.ಎಂ.ನರಸಂಹರೆಡಿಿ, 

ಗೆ ಲಿಹಳಿಿ
8/3, 22/2 Ambajidurga Others Tomato 1.18 1.160 38254285064

345 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಿೋತಾ ವಿ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ವಿಶಾನಾಥಪುರ 10/6, 4/3 Kasaba others Tomato 1.09 0.924 38254285064

346 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿ್ನ್.ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, ಕ್ೃಷಣಮಮನಹಳಿಿ 34/6, 34/14, 252, 

33/1, 77
Kasaba others Tomato 2.09 1.920 38254285064

347 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಪಪ, ದ ಡಿಪುರ 57/2b, 82/1, 82/2 Kasaba Others Tomato 0.59 0.628 38254285064

348 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಗೌಡ ಎನ್.ಸ ಬಿನ್.ಚಿಕ್ಕಣಣ, ನಾಗದೋನಹಳಿಿ 121/1 Kaiwara Others Tomato 2.07 1.920 38254285064

349 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶವಾರೆಡಿಿ ಎಲ್. ಬಿನ್. ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ, ಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 38, 72, 84/1 Kasaba others Tomato 0.97 0.979 38254285064

350 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶವಣಣ ಹೆಚ್.ಎಮ್ ಬಿನ್. ಮುನಿಯಪಪ, ಹೆ ಸ ರು 4/2, 4/3, 30/1g Kasaba others Tomato 0.57 0.597 38254285064

351 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ ಬಿನ್. ಸ ಣಣಪಪ, ದ ಡಿಪುರ 44 Kasaba Others Tomato 0.45 0.510 38254285064

352 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಲೋ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ಹೆ ಸ ರು
26, 59/2 Kasaba Others Tomato 0.88 0.907 38254285064

353 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 58, 90, 33 Ambajidurga Others Tomato 1.30 1.192 00000030977544844

354 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ.ರಾಮಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, ಗೆ ೋಪಸಂದ್ರ 5/4, 73/3, 

72/3, 72/6
Kasaba Others Tomato 1.38 1.280 00000030977544844

355 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸಾಮಾರಟ್ ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್.ಶರೋರಾಮ ಗುಪಾತ, ಕೆೈವಾರ 251/4 Kaiwara Others Tomato 0.94 0.910 00000030977544844

356 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್.ಶ್ಾರದ್ಮಮ, ಅಕಕಮಂಗಲ
87/8, 87/9, 

113/1, 86/1, 

87/1

Kaiwara others Tomato 0.95 1.010 00000030977544844

357 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಪಿ.ಎನ್. ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಪಪ, ಅಕಕಮಂಗಲ 113/4, 211/1 Kaiwara others Tomato 1.03 1.010 00000030977544844

358 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಗರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಹೆ ನೆಪಪ, ಗುಟಟಹಳಿಿ 74 Kaiwara others Tomato 1.00 1.010 00000030977544844



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

359 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್.ಎನ್.ರಂಗಪಪ, ಪರಮಾಚನಹಳಿಿ 64 Kaiwara Others Tomato 1.51 1.460 00000030977544844

360 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಶರೋರಾಮಪಪ, ಮಾಡಿಕೆರೆ 157/2, 175/2, 

27
Kasaba Others Tomato 2.15 1.920 00000030977544844

361 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ವಸಂತಕ್ುಮಾರ್ ಸ.ಎಂ. ಬಿನ್.ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, ಹಾದಿಗೆರೆ 3 Kasaba others Tomato 1.64 1.556 00000030977544844

362 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬಯಾಯರೆಡಿಿ ಬಿ. ಬಿನ್.ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, ಭಕ್ತರಹಳಿಿ 15/1, 16/2 Ambajidurga others Tomato 1.48 1.374 00000030977544844

363 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಕೆ ಬಿನ್.ಕೆಂಪಣಣ, ಸಂತೋಕ್ಲಿಹಳಿಿ 99/4, 89/10 Kaiwara others Tomato 0.54 0.546 00000030977544844

364 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಆರ್ ಬಿನ್.ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ, ಆಲಂಬಗಿರಿ 217 Kasaba Others Tomato 0.43 0.450 00000030977544844

365 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪರಮಿೋಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನರಸಂಹಪಪ, ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 37 Ambajidurga Others Tomato 1.40 0.639 00000030977544844

366 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್.ದ ಡಿನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 33 Ambajidurga others Tomato 0.80 0.824 00000030977544844

367 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಎಲ್.ರ್ೈ.ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ಯರಯಪಪ, 

ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿಕೆ ೋಟ
32/p7 Ambajidurga others Tomato 0.53 0.540 00000030977544844

368 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಎಸ್.ಎನ್. ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಪಪ, ಕ್ುರುಟಹಳಿಿ 71 Kasaba others Tomato 1.31 0.461 00000030977544844

369 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಮಾರಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ.ರ್ಂಕ್ಟನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 88, 62/3, 33 Ambajidurga Others Tomato 0.83 0.824 00000030977544844

370 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ಕ್ೃಷಣಪಪ, ಗಂಡರಗಾನಹಳಿಿ 74/1, 74/2 Murugamalla others Tomato 1.05 1.010 916020048850847

371 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ, 

ಎನ್.ಕೆ ತ ತರು 33/2, 48 Ambajidurga others Tomato 1.17 1.120 916020048850847

372 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರವಿ. ಕೆ. ಬಿನ್. ಕ್ೃಷ್ಾಣರೆಡಿಿ, ಗಂಡರಗಾನಹಳಿಿ 82/2 Murugamalla others Tomato 0.59 0.585 916020048850847

373 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ಕ್ದಿರಪಪ, ದ್ುಗಿನಾರೆೋಪಲಿಿ 27/2 Murugamalla Others Tomato 1.06 1.010 916020048850847

374 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶಂಕ್ರರೆಡಿಿ ಟಿ.ಎಂ. ಬಿನ್.ಮುನಿಶ್ಾಮಿ, ನಾರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 3, 42/p2, 59, 60/3, 77/1 Murugamalla others Tomato 0.93 0.917 916020048850847

375 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಎಲ್. ಬಿನ್.ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ, 

ಮರಿನಾಯಕನಹಳಿಿ 89 Murugamalla others Tomato 1.60 1.556 916020048850847

376 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಗಾಯತಿರ ಬಿನ್.ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ, ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ 150
Munganahall

i
others Tomato 1.64 1.556 916020048850847

377 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್.ನರಸಪಪ, ಬಾರಹಮಣಹಳಿಿ 43/10, 55/1
Munganahall

i
Others Tomato 1.31 1.283 916020048850847

378 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕಾಳಿದ್ಾಸ್ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಯಪಪ, ಎಂ.ಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 197/2,
Munganahall

i
others Tomato 1.24 1.192 916020048850847

379 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ರಾಮಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಬಿನ್.ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟ್ಾರಯಪಪ, 

ಕಾಮಗುಟಟಹಳಿಿ 9/1,
Munganahall

i
others Tomato 1.02 1.010 916020048850847

380 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ರ್ಂಕ್ಟಶವಾರೆಡಿಿ ಎನ್.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಶಂಕ್ರಪಪ, 

ನಾರಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 74 Murugamalla others Tomato 1.31 1.283 916020048850847

381 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಚೌಡರೆಡಿಿ ಜಿ.ಎನ್. ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ, ಜಿ.ಎ., 

ದ ಡಿಗಂಜ ರು
236, 311/1 Kasaba others Tomato 0.74 0.730 00000030977544844

382 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಶರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿ್.ದ ಡಿನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 89 Ambajidurga others Tomato 0.40 0.450 00000030977544844



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

383 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನಾಗರಾಜಪಪ, ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 34 Ambajidurga Others Tomato 0.60 0.639 00000030977544844

384 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಜಣಣ ಎಸ್ ಬಿನ್.ಶರೋನಿವಾಸಪಪ, ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 33/p14 Ambajidurga others Tomato 0.60 0.639 00000030977544844

385 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಜುರೆಡಿಿ ಬಿನ್.ಶರೋನಿವಾಸಪಪ, ಬ ರಗಮಾಕ್ಲಹಳಿಿ 33/p14 Ambajidurga others Tomato 0.60 0.639 00000030977544844

386 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಯಯಣಣ, ಗೌಡನಹಳಿಿ 48/p3, 172/2, 

223

Chilakalaner

pu
others Tomato 2.02 1.920 10697100002217

387 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆಂಜಪಪ ಬಿನ್.ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, ಆನ ರು 12/3. Kasaba others Tomato 0.90 0.917 38254285064

388 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆಂಜನೆೋಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಬಯಯನೆ, ನಾರಾಯಣಹಳಿಿ 21 Kaiwara others Tomato 0.86 0.870 38254285064

389 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಸ. ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್.ಚಿಕ್ಕ ದ್ಾಸಪಪ, 

ದ ಡಿಕೆ ಂಡರಹಳಿಿ
1/p4 Ambajidurga Others Tomato 0.60 0.639 380307398346 38254285064

390 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ುಮಾರ ಬಾಬು ಕೆ ಬಿನ್.ಕ್ೃಷಣಪಪ, ಮುಂತಕ್ದಿರೆೋನಹಳಿಿ 62/1. Ambajidurga others Tomato 2.58 1.190 1422500102062501

391 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಆಂಜನಪಪ, ನೆಕ್ುಕಂದಿ 53/1, 53/2, 53/3 Kasaba others Tomato 0.99 1.080 32450513068

392 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಟಿ.ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್. ತಿಮಮಯಯ, ರ್ೈ.ಕ್ುರಪಪಲಿಿ 95/8, 2, 25 Murugamalla others Tomato 2.58 1.192 38876943968

393 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪರಕಾಶರೆಡಿಿ ಬಿ.ಸ ಬಿನ್. ಚೌಡರೆಡಿಿ, ಬಿಲಾಿಂಡಿಹಳಿಿ 39, 130, 132
Munganahall

i
others Tomato 1.03 1.010 38876943968

394 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್. ರಂಗಪಪ, ದ್ುಗಿನಾರೆೋಪಲಿಿ 17/1, 72 Murugamalla Others Tomato 1.73 1.647 38876943968

395 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್. ದ್ಾಸಪಪ, ಸ ಲದೋನಹಳಿಿ 93, Kasaba Others Tomato 1.20 1.190 64037568226

396 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋರಾಮಪಪ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಇರಗಂಪಲಿಿ 422
Munganahall

i
Others Tomato 1.05 1.050 64037568226

397 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಚನೆಕೆೋಶವಪಪ ವಿ.ಎಂ. ಬಿನ್. ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, 

ಪರಮಾಚನಹಳಿಿ
38/1, 58/4 Kaiwara Others Tomato 0.70 0.731 64037568226

398 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಲಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣಪಪ ಎನ್.ಎ ಬಿನ್. ಅಪಿಪರೆಡಿಿ, 

ನಲಿಗುಟಟಹಳಿಿ 15/3,,
Munganahall

i
Others Tomato 0.58 0.546 64037568226

399 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಬಿ.ಎಸ್.ಮುನಿಶ್ಾಮಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಚಿಕ್ಕ ಸುಬಬಣಣ, 

ಭತತಲಹಳಿಿ 99 Murugamalla Others Tomato 0.42 0.450 64037568226

400 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಕೆ ತತಹುಡಯ 16/9, 28/2 Murugamalla Others Tomato 0.35 0.396 64037568226

401 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಬಿನ್.ನಾರೆಪಪ, ನಲಿಗುಟಟಹಳಿಿ 49/24.
Munganahall

i
Others Tomato 1.44 1.374 64037568226

402 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಶಟಿಟ, ಗಾಜಲವಾರಹಳಿಿ 7/12..
Chilakalaner

pu
Others Tomato 0.80 0.824 64037568226

403 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಟಿ.ಬಯಯಣಣ ಬಿನ್. ತಿಪಪಣಣ, ಬಂದೋನಹಳಿಿ 4, 10, 21
Chilakalaner

pu
Others Tomato 1.77 1.709 64037568226

404 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿ ಬಿನ್. ಸಾಬ್ ಜಾನ್ ಸಾಬಿ, ದೋಶಂವಾರಹಳಿಿ 30
Chilakalaner

pu
Others Tomato 0.90 0.917 64037568226

405 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ೈ.ವಿ. ಮುಜಾಕರಾ ಬಿನ್. ವಜಿೋರ್ ಅಹಮದ್, ಶಟಿಟಹಳಿಿ 251/1, 251/2, 

252/2
Ambajidurga Others Tomato 0.73 0.536 64037568226

406 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಾಬು ಬಿನ್. ರಾಮಸಾಾಮಿ, ಗಾಜಲವಾರಹಳಿಿ 4/22, 113
Chilakalaner

pu
Others Tomato 0.76 0.731 64037568226

407 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್.ಸುಬಬರಾಯಪಪ, ಶಟಿಟಹಳಿಿ 74, 174/3 Ambajidurga Others Tomato 0.66 0.581 64037568226
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408 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್. ಸುಬಬರಾಯಪಪ, ಶಟಿಟಹಳಿಿ 174/1 Ambajidurga Others Tomato 0.50 0.546 64037568226

409 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್.ರಾಮಸ ೋಮಯಾಜಿ ಕೆ.ಎಂ., 

ಗಾಜಲವಾರಹಳಿಿ 4/22, 113
Chilakalaner

pu
Others Tomato 0.76 0.712 64037568226

410 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಸದ್ುಪಪ, ಯರಮರೆಡಿಿಹಳಿಿ 27, 27, 86/1, 

86/7

Chilakalaner

pu
Others Tomato 1.59 1.556 64037568226

411 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಇಮಾಂಬಿ ಬಿನ್. ಲಾಲ್ ಬಿೋ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬಿ, 

ಗಡಿಗವಾರಹಳಿಿ 264
Chilakalaner

pu
Others Tomato 1.60 1.556 64037568226

412 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಬಿ.ಎನ್.ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್. ಲೋ. ನಾರಾಯಣಪಪ, 

ದ ಡಿಿಹಳಿಿ 93, 65 Ambajidurga Others Tomato 1.80 1.738 64037568226

413 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಸುಬಬರೆಡಿಿ ಜೆ.ಎನ್. ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಕ್ ತಪಪನಹಳಿಿ
44/1, 64/2, 

71/1

Chilakalaner

pu
Others Tomato 1.33 0.939 64037568226

414 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್.ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ, ಗಾಜಲವಾರಹಳಿಿ 2/3, 3/30
Chilakalaner

pu
Others Tomato 1.56 1.465 970199731440 64037568226

415 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್. ಕ್ಂಚಿ ಚಿನೆಪಪ, ಚಂದ್ ರಪಲಿಿ 61/p3
Munganahall

i
S.C Tomato 0.80 0.824 565722642631 38876943968

416 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶ್ಾಮಣಣ ಬಿನ್. ಯಲಿಪಪ, ತಿಮಮಸಂದ್ರ 162/1 Ambajidurga S.C Tomato 1.02 1.010 480221741487 916020048850847

417 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ಅಗರಹಾರಹಳಿಿ 1/4.
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 1.69 0.824 213657697449 916020048850847

418 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ದ ಡಿನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್. ದ ಡಿ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ, 

ಮಸಲಹಳಿಿ 104/p3 Ambajidurga S.C Tomato 1.60 1.550 764773710192 00000030977544844

419 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್. ತುಳ್ಸಪಪ, ಮರಬಹಳಿಿ 88/p7
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 1.20 1.190 953652923266 38254285064

420 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಭಾರತಿ ಎನ್. ಬಿನ್. ಲ ೋಕೆೋಶ್, ಗೆ ಲಿಹಳಿಿ 67/p9, 67 Kasaba S.C Tomato 1.60 1.556 813842762398 38254285064

421 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ಎಂ.ಕ್ದಿಪಪ ಬಿನ್.ಮುನೆಪಪ, ಕ್ುರಟಹಳಿಿ 134 Kasaba S.C Tomato 0.32 0.362 249696129582 38254285064

422 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆ ೋಣಪಪ ಬಿನ್. ಹನುಮಪಪ, ಮಡಬಹಳಿಿ 1/p20 Kaiwara S.C Tomato 1.05 1.050 696525553975 38254285064

423 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಎಂ.ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ಮುನಿಶ್ಾಮಿ, 

ಚಂದ್ ರಪಲಿಿ 65, 61/p19
Munganahall

i
S.C Tomato 2.18 1.920 928823472491 38254285064

424 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಂದ್ರ ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್. ರಾಮಸುಬಬಯಯ, ಅಮಿಟಹಳಿಿ 15, 15, 93/1
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 1.82 1.750 632067592496 38254285064

425 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್. ಜೆ,ಕ್ೃಷಣಪಪ, ಸಂತೋಕ್ಲಿಹಳಿಿ 184/7, 152/4 Kaiwara S.C Tomato 0.52 0.556 634967994279 38254285064

426 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಬಾರಯಪಪ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ, ಬತತಲಹಳಿಿ 40/1 Kasaba S.C Tomato 0.66 0.702 232228395099 38254285064

427 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ದ್ಾಸಮಮ ಕೆ ೋಂ.ಮುನಿಹನುಮಪಪ, ಗ ಬಲಹಳಿಿ 8/p6 Ambajidurga S.C Tomato 0.85 0.876 397196766249 38254285064

428 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಈರಪಪ ಬಿನ್. ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, ಕೆ ೋನಪಪಲಿಿ 196 Ambajidurga S.C Tomato 0.80 0.824 871271011585 38254285064

429 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪ ಜಪಪ ಬಿನ್.ಚಿಕ್ಕಕ್ದಿರಪಪ, ಸ ಲದೋನಹಳಿಿ 73/p12 Kasaba S.C Tomato 0.50 0.546 707095109672 38254285064

430 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ. ಸೋತಪಪಗಾರಿ ಗಂಗಪಪ, ಕೆ ೋಡಿಗಲ್ 124/1
Munganahall

i
S.C Tomato 0.73 0.763 38254285064

431 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರೆಪಪ ಬಿನ್.ಕ್ದಿರಪಪ, ಮರಿನಾಯಕನಹಳಿಿ 155/2 Murugamalla S.C Tomato 0.71 0.742 533891092962 38254285064

432 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್. ಮಲಿಪಪ, ರಾಯಪಪಲಿಿ 62/p8 Ambajidurga S.C Tomato 0.35 0.396 541071858427 38254285064

433 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಗೆೋಶ್ ಎನ್. ಬಿನ್. ದ ಡಿನರಸಂಹಪಪ, ಭಟರದಿನೆೆ 19, 60 Ambajidurga S.C Tomato 0.77 0.783 541071858427 38254285064



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

434 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸ.ಎಂ.ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್.ಮುನಿಯಪಪ, ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿಕೆ ೋಟ 11/2. Ambajidurga S.C Tomato 0.63 0.660 848670716113 38254285064

435 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಈರಪಪ ಬಿನ್. ಚಿಕ್ಕ ಕ್ದಿರಪಪ, ಚಿೋಮಲಗುಟಟ 52
Munganahall

i
S.C Tomato 1.10 1.100 222002752325 38254285064

436 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್. ಮುನಿನರಸಪಪ, ಕ್ನಿಶಟಿಟಹಳಿಿ 17/p29 Murugamalla S.C Tomato 0.80 0.824 530778380551 38254285064

437 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ ಎಂ. ಬಿನ್.ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ, ಕೆ ೋನಪಪಲಿಿ 113/1, 113/3 Ambajidurga S.C Tomato 0.42 0.453 688160115311 38254285064

438 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ದ ಡಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್. ಮುನಿವಿೋರಪಪ, 

ರಾಯಪಪಲಿಿ 62/p12 Ambajidurga S.C Tomato 0.70 0.731 785049276065 38254285064

439 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್. ಓಬಳ್ಪಪ, ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಪುರ 58 Ambajidurga S.C Tomato 0.40 0.453 38254285064

440 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಎನ್. ಬಿನ್. ನಾರೆಪಪ, ಐಮರೆಡಿಿಹಳಿಿ 149, 126/2b Kasaba S.C Tomato 0.74 0.772 262674302787 38254285064

441 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ಎನ್.ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್.ನಾರೆಪಪ, ಕ್ುರುಬ ರು 1/1, 118/3b, 

2/3
Kasaba S.C Tomato 0.81 0.834 201745798672 38254285064

442 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ, ವಿಶಾನಾಥಪುರ 47, 227/2 Kasaba S.C Tomato 1.37 1.250 251141236143 38254285064

443 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗುಲಪಪ ಬಿನ್. ನಲಿಕೆ ೋನಪಪ, ಕೆ ೋಡಿಗಲ್ 14
Munganahall

i
S.C Tomato 0.70 0.639 925562267321 38254285064

444 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ತುಳ್ಸಕ್ೃಷಣ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಬಿನ್. ಹೆಚ್. ನಂಜಪಪ, ಹಾದಿಗೆರೆ 19/2, 19/3 Kasaba S.C Tomato 0.87 0.886 670622706583 38254285064

445 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಕೆ.ಎಂ. ಬಿನ್. ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ, 

ಕೆ ೋಡಿಹಳಿಿ
15/1, 14/3 Kasaba S.C Tomato 0.83 0.824 610047474630 38254285064

446 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ ಬಿನ್.ನಾರಾಯಣಪಪ, ವಿಶಾನಾಥಪುರ 1, 1 Kasaba S.C Tomato 0.40 0.453 638510057912 38254285064

447 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ವಿ ಬಿನ್. ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 

ಚನೆಕೆೋಶವಪುರ

9/1b, 11/3, 11/4, 

72/p1, 72/p2, 5/p8, 

72/p10

Kasaba S.C Tomato 0.80 0.820 656725618972 64037568226

448 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎ.ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್. ಈರಪಪ, ಗಡಿಗವಾರಹಳಿಿ 134/1, 277/1
Chilakalaner

pu
S.C Tomato 1.33 1.283 254094984495 64037568226

449 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, ಗುಂಡಿಹಳಿಿ 47/p8 Murugamalla S.C Tomato 0.60 0.639 295383834915 64037568226

450 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್. ದ ಡಿವಿೋರಣಣ, ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿಕೆ ೋಟ 93, 93 Ambajidurga S.C Tomato 0.99 0.995 390647292962 64037568226

451 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್. ಸ.ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ, 

ಪಣಸಚೌಡನಹಳಿಿ
1/2, 33/2, 55/1, 55/2, 

55/3, 87/3, 99/3 Kasaba ಸಾಮಾನಯ Tomato 1.65 1.550

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ ಪದ್ಾಮವತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ 24/2, ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.50 0.630 474990279221 917020019950476

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸೋದ್ುಬಾವಿ ತಿಮಮಪಪ 65/1, 65/2 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.52 0.500 246068252181 917020019950476

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಸುಧಕ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ 43 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.57 0.500 914584180617 917020019950476

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ 80 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.60 0.500 575908422444 917020019950476

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕ್ಟರ್ ಎ ವಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 48 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.86 0.220 362359856244 919020033261729

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬಿ ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಯಯರೆಡಿಿ 83 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.45 0.220 959583330958 919020033261729

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಚಾಪ ಕ್ಟರ್ ಭಕ್ತವತಿಲಂ ಸ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪರೆಡಿಿ 116 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.32 0.220 371362903655 919020033261729

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶರೋರಾಮಪಪ 109/2 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.48 0.630 599453099378 917020019950476

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ರಾಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 7 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.32 0.620 984438247051 917020019950476

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ಸುಬಬನೆ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 92 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.88 0.500 794803237833 917020019950476

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ಲಚಿಚರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪದ್ು ಕೆ ೋನಪಪ 9 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.80 0.500 854948899928 917020019950476

RKVY-Mechnastion



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ಜಿ ವಿ ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 3 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.57 0.500 321838675016 917020019950476

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  Sprayer ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚನೆಪಪ 58 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.40 0.210 500269105089 1056900000259

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  Sprayer ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಸುಬಬನೆ 57/2, 57/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.40 0.250 605114447309 10740769604

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ ನಾಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪದಿುೋರಪಪ 73 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 1.60 0.590 952042676012 917020019950476

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 27, 33 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 0.61 0.630 605662431447 917020019950476

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ಸದ್ುಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಿಪಪ 17, 53 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 0.40 0.630 435556761009 917020019950476

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ಚನೆರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಚನೆಪಪ 148 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 1.54 0.630 781513775456 917020019950476

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ಪದ್ುವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 18 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 1.60 0.630 963941207536 917020019950476

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 65 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 1.56 0.630 294395507958 917020019950476

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 10 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 0.80 0.630 476100179912 917020019950476

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 70 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 0.79 0.630 396443096048 917020019950476

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ದಿರಪಪ 134 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 1.69 0.630 622624222089 917020019950476

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ತಳ್ಾರಿ ಯರಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 133, ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 1.88 0.630 479612121432 917020019950476

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ಚಿಕ್ಕ ಕೆ ೋನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಯಮಿ 70 ಮುರುಗಮಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 1.39 0.630 917020019950476

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ Sprayer ಹನುಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 38 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 0.4 0.100 460266516036 10574100017149

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಕಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 135 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್ ಸ
ಪಾಲಿಥೋನ್ 

ಶೋಟ್
0.20 0.600 710513418009 67220100006560

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಆರ್ ಹರಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ 231/2 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ
ಪಾಲಿಥೋನ್ 

ಶೋಟ್
0.40 1.200 704952010694 496108031557

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ ಬೆಳೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 127/ಪಿ23 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್ ಸ
ಹಸರು 

ಮನೆಯಲಿಿ 
ಬೆಳೆ

0.40 0.500 920226664322 520101023556532

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ ಬೆಳೆ ಕಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 135 ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್ ಸ
ಹಸರು 

ಮನೆಯಲಿಿ 
ಬೆಳೆ

0.20 0.500 710513418009 67220100006566

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ ಬೆಳೆ ಬಿ ರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಬಚಿಚರೆಡಿಿ 230 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ
ಹಸರು 

ಮನೆಯಲಿಿ 
ಬೆಳೆ

0.4 1.000 649428924874 496101000145

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಹಸರು ಮನೆಯಲಿಿ ಶೋಟ್ 

ಬದ್ಲವಣೆ
ಗೆ ಂವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ 12/2, ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ

ಹಸರು 
ಮನೆಯಲಿಿ 
ಶೋಟ್ 

ಬದ್ಲವಣೆ

0.17 0.500 937454452730 494101013965

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ಟಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ತಿಮಮಪಪ 111/1, 38, 3 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ 1 1.54 4.00 466646184248 10563100005356

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 37/14, 32/1 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ 1 1.00 3.00 497332004628 10580101004368

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ರಾಮಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋಟ್ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ 38/ಪಿ61, 84 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ 1 1.49 4.00 201420357374 10580101015337

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ಜಿ ವಿ ಬಯಯರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ
38/ಪಿ73, 31, 

71/2
ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ 1 1.36 4.00 435537038159 10580100001693

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ಬಿ ಆಂಜನೆೋಯಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 18, 17 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ 1 1.37 3.00 531252363588 10580100002258

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ಶರೋ ಮಹೆೋಶಾರಿ ರೆೈತರ ಸಂಘ 159, 88 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 1 4.00 3.00 524572859967 125002339060

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಎಸ್ ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 38/ಪಿ30 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.80 0.875 507077837364 10580100006623

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಬಿ ಆಂಜನೆೋಯಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 17, 18 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.37 0.875 531252363588 10580100002258

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಡಿ ಸ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಚೌಡಪಪ 38 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.3 0.875 964819554731 10580100000471

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರೆಪಪ 38 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.50 0.875 392045688756 10580100005327

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ಮರಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಚೌಡಪಪ 38 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.2 0.875 954910512099 10580100004551

RKVY-Onion Storage Structure

RKVY-Sheet change and crop 

RKVY-Water Fond
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6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮಿ
16/1, 26, 24/4, 

117/1
ಕೆೈವಾರ ಎಸ್ ಸ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875

1 SMAM ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ಸಾಕ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎನ್ ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ, 123 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.20 0.630 828054325927 1481101001819

2 SMAM ಬರಷ್ ಕಾಟರ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 77, 78 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.13 0.180 870449668875 10607710281

3 SMAM ಬರಷ್ ಕಾಟರ್ ಡಿ ಎನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದೋವಣಣ 4, 7 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.02 0.180 679696740656 1481101001066

4 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 7.5 ಎಚ್ ಪಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 123, 29 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.77 0.500 663364949634 1481101007712

5 SMAM ಚಾಪ ಕ್ಟರ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈಯಪಪ 253/25 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1.98 0.220 977102431933 1422500101950700

6 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 7.5 ಎಚ್ ಪಿ ಎಸ್ ವಿ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ, 19 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.60 0.500 827922097808 64049742452

7 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 7.5 ಎಚ್ ಪಿ ಭಕ್ತವತಿಲಂ ಸ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪರೆಡಿಿ 116 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.80 0.500 371362903655 10580100005880

8 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 7.5 ಎಚ್ ಪಿ ಸುಗುಣಮಮ ಎಚ್ ವಿ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ 19/10, ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.80 0.630 906414519930 64047641944

9 SMAM Post Hole Digger ಬಿ ಆರ್ ಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಸುಬಬರೆಡಿಿ 173 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.55 0.232 783691988420 15842610010129

10 SMAM ಬರಷ್ ಕಾಟರ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಭೈರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 65/3, 41 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.68 0.180 930441260410 1480101005859

11 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 7.5 ಎಚ್ ಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರರೆಡಿಿ ಎನ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಿ 42/4 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.95 0.500 788863417332 1480101002762

12 SMAM 
  ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 7.5 ಎಚ್ 

ಪಿ
ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ುನೆ 90, 91, 92 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.70 0.500 231814931961 64182827730

13 SMAM ಚಾಪ ಕ್ಟರ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮನೆ 34/2 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.88 0.220 464411214979 1480108011721

14 SMAM ಚಾಪ ಕ್ಟರ್ ಬಿ ಪಿ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪನೆ, 134 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.64 0.220 997345683838 54049587160

15 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 7.5 ಎಚ್ ಪಿ ಕಾಂತಮಮ ವಿ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈರೆಡಿಿ 230 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.76 0.630 532852227498 64096586563

16 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 7.5 ಎಚ್ ಪಿ ರ್ಂಕ್ಟರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ 90/ಪಿ27 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.60 0.630 821166943036 10607713317

17 SMAM Post Hole Digger ಲಕ್ಷಮಣರೆಡಿಿ ಎಸ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ೋನಪಪ 158, ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 0.80 0.232 784718817042 1480108013061

18 SMAM ಚಾಪ ಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 19/1, ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.51 0.220 808115191321 10580100000121

19 SMAM ಚಾಪ ಕ್ಟರ್ ಈರಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ 85, ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.60 0.220 326936224218 8512500101009800

20 SMAM Post Hole Digger ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನೆಪಪರೆಡಿಿ 85/2 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.94 0.290 403145444339 10580101025352

21 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 7.5 ಎಚ್ ಪಿ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಿರೆಡಿಿ 25, ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ 1.30 0.587 532159868425 64193279904

22 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 9 ಎಚ್ ಪಿ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಪ
18/1, 16/4, 

13/1
ಮುರುಗಮಲಿ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 0.48 0.482 840215348022 917020083622167

23 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 9 ಎಚ್ ಪಿ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮನೆ 157, ಮುರುಗಮಲಿ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 0.75 0.482 834712128586 917020083622167

24 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 9 ಎಚ್ ಪಿ ಸುಬಬರಾಯಪಪ ಟಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಯಾಮನೆ 78/ಪಿ18 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 1.20 0.482 375145984801 917020083622167

25 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 9 ಎಚ್ ಪಿ ಕೆ ೋನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಯಾಮಾನೆ 58/ಪಿ10 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 1.80 0.482 354409048292 917020083622167

26 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 7.5 ಎಚ್ ಪಿ ದ ಡಿಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ನೆತಿತ ಹನುಮಪಪ 137, ಮುರುಗಮಲಿ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 0.80 0.630 875239683590 1481101007056

27 SMAM ಚಾಪ ಕ್ಟರ್ ನಾನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈರಪಪ 65, ಕ್ಸಬಾ ಎಸ್ ಸ ಮಾವು 0.64 0.200 233141539400 31773590601

28 SMAM ಚಾಪ ಕ್ಟರ್ ಕೆ ೋನಪಪ ಎಚ್ ಸ ಬಿನ್ ಚೌಡೆೋಬೆ ೋವಿ 72, 135 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 1.04 0.280 262497623129 64017444920

29 SMAM ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕ ತಿಮಮನೆ 111/1, 38, 3 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 0.94 0.615 466646184248 10563100005356

30 SMAM Power Weeder ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 5, ಕೆ ೋಲಯಪತಿಯ ಎಸ್ ಸ ಟಮೊೋಟ 0.40 0.350 977953847850 500381502083803

31 SMAM 63000 ಯರಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ 141 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 2.01 0.630 309039817884 8512500100511001

32 SMAM ಪವರ ವಿೋಡರ್ 7.5 HP ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 322 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 1.00 0.630 776159896680 917020019950476

33 SMAM ಪವರ ವಿೋಡರ್ ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ, 179 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 0.58 0.630 723798690967 917020019950476

SMAM
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34 SMAM ಬರಷ್ ಕಾಟರ್
ಎನ್ ಎಮ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್  ಲೋಟ್ ರ್ೈ 

ಮುನಿಶ್ಾಮಿ
17/ಪಿ3 ಮುರುಗಮಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 0.60 0.225 228902728532 917020019950476

35 SMAM ಪವರ ವಿೋಡರ್ 9 HP ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಪಪ, 118 ಮುರುಗಮಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮಾವು 0.41 0.482 327078016487 917020019950476

36 SMAM ಪವರ ವಿೋಡರ್ 9 HP ರಮೆೋಶ್ ಕೆ  ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ 111 ಮುರುಗಮಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 2.00 0.482 514858171680 917020019950476

37 SMAM ಪವರ ವಿೋಡರ್ 9 HP ಚಿಕ್ಕಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 57 ಮುರುಗಮಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 0.80 0.482 404027096502 917020019950476

38 SMAM ಚಾಪ ಕ್ಟರ್ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ 38/ಪಿ50 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 1.05 0.280 314705552037 1058100005449

39 SMAM ಚಾಪ ಕ್ಟರ್ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬರಾಯಪಪ 322 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 0.80 0.280 757528597706 10580100005289

40 SMAM ಪವರ ವಿೋಡರ್ 9 HP ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯಪಪ, 86, 9 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 1.36 0.482 332655874263 917020019950476

41 SMAM Chaff Cuttuer ಹನುಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 38 ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟ 0.4 0.399 460266516036 10574100017149

1 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಎಂ ಎಸ್ ಕೆೋಶವರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಎನ್ ಶರೋರಾಮರೆಡಿಿ 205 ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ 10 0.338 213131498899

2 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಜಿ ಎಂ ಶವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಜಿ ಮುನೆಪಪ 27/1, ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ 3 1.013 781776533360

3 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಎಂ ಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಾಮಿ 28/ ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 10 0.338 389504776122

4 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಎಮ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 85, ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಎಸ್ ಸ 10 0.338 928823472491

5 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಎಸ್ ಆರ್ ವಸಂತಿ ಕೆ ೋಂ ಎಮ್ ಎನ್ ಕ್ೃಷಣರೆಡಿಿ 147, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 2 0.068 606969586333

6 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಎಸ್ ಸ ಸುಬಿಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚೌಡರೆಡಿಿ 142/1, ಚಿಲಕ್ಲನೆೋಪುಯ ಸಾಮಾನಯ 6 0.203 462049074064

7 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಎ ಬಿ ಅನಿತ ಕೆ ೋಂ ಎ ಎಮ್ ರಾಮ ತಿಯ 136, ಕೆೈವಾರ ಸಾಮಾನಯ 2 0.068 697795739675

8 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಮಿೋಥುನ್ ಬಿನ್ ಪದ್ಮನಾಥ್ 138, ಕೆೈವಾರ ಎಸ್ ಟಿ 5 0.169 226645676796

9 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಹರಿ ಬಿನ್ ರಾಮರೆಡಿಿ 231/2 ಅಂಬಾಜಿದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ 5 0.169 704952010694

10 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ನಾಗೆೋಶ್  ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 103/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 5 0.169 509626640825

11 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಮನೆ ೋಹರ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ರ್ಂಕ್ಟರವಣಪಪ 84/1ಬಾಿಕ ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 6 0.203 347395587550

12 ಮಧುವರನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಜನದ್ಯನ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಲಿಪಪ, 100, 10 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 6 0.203 441957783447

13 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ರಾಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಶಾಥರೆಡಿಿ 166 ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 10 0.338 492810824487

14 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸದ್ಾಶವಾರೆಡಿಿ 90/ ಮುರುಗಮಲಿ ಸಾಮಾನಯ 10 0.338 775744783432

15 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ರಘುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಕೆ ೋನಪಪ 107, ಮುಂಗಾನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ 10 0.338 747915547656

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಜ.ಆರ್. ಚನೆಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಜಿ.ಆರ್. ರಂಗಪಪ 13/9, 427/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1 0.20 0.01 676246496470 699070016848

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ.ಕೆ. ಮಾರೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕ್ರಗಪಪ 11/1, 24/3 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1 0.80 0.03 232049265540 520101207095635

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್. ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಲಿಪಪ
100/8, 139/6ಎ, 

131/1
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1 0.80 0.03 783387183206 170810100046063

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ವಿ. ವಿಜಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ ಆರ್. ರಂಗಸಾಾಮಿ 28/2. ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1 1.60 0.06 208351479647 699070017014

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎ.ಎನ್. ಅಕ್ಕಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 88,79/1 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1 1.00 0.04 807844136971 127601011003648

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 3/1, 10/1 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಗೆ ೋಡಂಬಿ 1 0.70 0.03 755687358927 39270100016730

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್. ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ವಿ. ನಂಜಪಪ 24/1.. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 1.00 0.09 10730100023732

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ 113 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.80 0.07 846310410000091

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪುಟಟಪಪ 49,38 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.40 0.03 10730100023666

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎ.ಎನ್. ನಂಜೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ಎಂ. ಚಿಕ್ಕನಂಜಪಪ 66, 69/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 1.00 0.09 64039295867

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಎಂ. ಹನುಮಂತಪಪ 76/1 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.80 0.07 10730100023513

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮದ್ಾಸ್ 108/1 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ.ಜಾ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.20 0.02 370037805282 115300101004665

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ದ ಡಿನರಸಂಹಯಯ 45/4 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪ.ಜಾ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.40 0.03 347585399793 10730100023666

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಯರಯಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ ಉರುಫ್ ರಾಮದ್ಾಸು 108/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪ.ಜಾ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.40 0.03 460384672422 10730100023607

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ. ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರಂಗಪಪ
189/2, 189/3, 

189/4
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 1.95 0.17 846310410000091

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್. ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಶಟಟಪಪ
36/4, 36/2, 

37/1
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 1.25 0.11 1642500100427200

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಶಟಟಪಪ 35/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.40 0.03 31073406788

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಸೋತಪಪ 94/5 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.80 0.07 125001451493

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಹೆಚ್.ವಿ. ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಎಂ. 
ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ

33/5 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.45 0.04 1642500100254700

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎ. ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕ್ುರಿ ಆವಲಕೆ ಂಡಪಪ
57, 56/2ಸ, 

56/2ಎ
ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.65 0.05 258649419308 10730101055405

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಡಿ.ಎನ್. ಮುತಾಯಲಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.80 0.07 314747113402 64192629340

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 97/1, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.94 0.08 729413082744 67230100001625

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮಮಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ಪಿಳ್ಿಪಪ 92/ಪಿ16 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1 1.20 0.04 1642500100778310

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಟಿ. ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಬಿ. ಸ ಣಣಪಪ 14/2, 18/5 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1 0.80 0.02 537196420637 699070012968

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಎ.ಕೆ. ನಾಯತಪಪ
31/1, 29/1, 

27/3
ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1 0.70 0.02 906608358323 125001587843

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಎನ್. ರಾಮಪಪ 232 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1 0.70 0.04 10731100000145

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 54/2 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 0.07 329794718629 39270100011117

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ.ಎಂ. ನಂಜೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮನಿರಾಮಯಯ 7/2, 7/6, 23/1 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 1.21 0.10 952368031816 39270100011117

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವರಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಎಂ ನಂಜೆೋಗೌಡ 7/1, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.50 0.10 724011818328 10548100002866

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡಪಪ 71 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.87 0.10 571194970979 64195893389

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ. ಶವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ವಿ. ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ 122/4 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.40 0.10 852337232960

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿಿ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲಭಯಗಳ್ನುೆ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ತಾಲ ಿಕ್ು :ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎಂ. ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ

18/2, 18/4, 

18/38, 18/3ಎ,
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.42 0.10 596497132996 520101263413514

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಟಿ.ಆರ್. ವಿಜಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 34/3 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.22 0.10 264292071795 0487101027190

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಜಿ.ಆರ್. ಶರೋನಿವಾಸನ್ ಬಿನ್ ಜಿ. ರಾಮಯಯ 195 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.52 0.10 443245331831 20210100005249

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿ. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಪ

67/1, 68/1, 

7/2, 10/3, 68/2,
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.85 0.10 541545824354 20210100002642

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಪಿಳ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 26 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.75 0.10 351332765396 487882000002

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ.ಸ. ಕ್ರಗಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ

99/1, 99/1, 

99/1, 99/1
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 1.14 0.10 708335640036

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 49 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 2.00 0.10 468273986639 487201001297

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 55 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 1.60 0.10 677083666124

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸೋತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಶಾತಥಪಪ 72 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.60 0.10 305471921698

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ 7/10. ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.45 0.10 367711868463

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಚಿಕ್ಕಕಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 15 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.09 0.10 459682152786

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮದ್ುಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 81 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 1.35 0.10 532268692776

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಆವುಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 37/5 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.38 0.10 924723690657

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನೆೋಗೌಡ 10/ಪಿ33 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 1.20 0.10 442064186904 170810100088865

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆಂಜಿನಮಮ 10 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 1.20 0.10 842509630862

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 120 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.80 0.10 216720534560 10605750102

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎನ್. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 43/5 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.80 0.10 326122946933 30053892552 



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ. ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಕೆಂಪಣಣ 2/2, 3, 1/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.73 0.10 274812452395

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಟಿ. ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ 21/3, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 1.02 0.10 542114117756

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 44/4, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.32 0.10 249162102751

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಸ. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ಅಕ್ಕಲಪಪ 48 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಪಕ್ಷಿ ನಿರೆ ೋದ್ಕ್ 
ಬಲ

1 0.82 0.10 247704297198

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶರೋನಿವಾಸ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಕ್ೃಷಣಪಪ 25 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಬರಶ್ ಕ್ಟಟರ್ 1 1.03 0.17 581859289925

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಂ. ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 26/2.. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಛಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ 1 0.62 0.14 953704081735 520101007907660

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 34 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಛಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ 1 0.50 0.28 506243833951 487101026286

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಬಿ.ಸ. ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ 34/ಪಿ5 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಛಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ 1 0.30 0.28 265682886548 10597101033777

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 34/ಪಿ10 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಛಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ 1 0.20 0.28 788292184443 401000004601

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 33/3, ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಛಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ 1 0.63 0.28 835904824143 487101200102

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 34/ಪಿ7 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಛಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ 1 0.70 0.28 632493507334 10731100000277

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ 34/12Block, ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಛಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ 1 0.30 0.28 530264195426 1293101006444

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ 121 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಛಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ 1 0.44 0.28 1293101027388

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಗಂಗಪಪ 34, ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಛಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ 1 0.40 0.28 970885958367 50100146595770

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 56/3, 151/1 ನಂದಿ ಪ.ಪಂ ಛಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ 1 2.15 0.28 377026488855 10731100011590

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸ. ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರುದ್ರಪಪ
155/5, 155/6, 

148/1, 148/3, 

155/4

ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಛಾಫ್ ಕ್ಟಟರ್ 1 0.89 0.13 325194496851 1812101087172

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋ ಸಾಯಿ ರೆೈತ ಸಂಘ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಸುಮುದ್ಾಯ 
ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ

1 1.00 4.00 487101022522

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 105/1 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1 1.06 0.75 224797999127 1293101026852

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಆರ್. ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಗುರಾಲರಾಮಯಯ 21/1ಬಿ, ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಪ.ಪಂ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1 1.15 0.75 557631455969 520101007957501

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಆವುಲಕೆ ಂಡರಾಯಪಪ 5 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1 1.23 0.75 956649198071 487101019909 

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಲಿೋಲಾವತಿ ಬಿನ್ ಚಲಪತಿ ಎಂ 71/1, 37 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1 0.97 0.75 394061738309 39270100000932

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಲರೆಡಿಿ 85/ಪಿ2 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1 1.00 0.75 428638475161 161810032475

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ್ ಸತಿೋಶ್ ಜಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ರ್ೈ ನಾಗರಾಜಲು
16/2, 2/11, 

15/6, 4/4
ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ಹೆ ಂಡ 1 1.33 0.75 474014836102 161810032190

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಬೆೈರಪಪ 121/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.50 0.23 213337981881 161810032497

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎ. ರವಿಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಟಿ. ಆಂಜಿನಪಪ 72 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.21 0.08 608577562057 10777555716

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 10/ಪಿ99 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.80 0.23 488679149916 4447101000354



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎ.ಎನ್. ಸದ್ಾಶವ ಬಿನ್ ಶರೋರಾಮಪಪ 72/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.50 0.15 316163655242 0487101030300

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಿ. ಶವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ವಿ. ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ 122/4, 89/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.64 0.15 852337232960 0487101212132

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಂಡಪಪ 71 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.87 0.08 571194970979 39270100004589

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಯಮಪಪ 129 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.58 0.09 401442156242 487101031402

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 112/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.60 0.23 20210100024950

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅಕ್ಕಲಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ
32/2, 26/2, 

27/4, 27/2A, 

27/2B

ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.24 0.09 0487101007530

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಚನೆಪಪ 19/2. ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.49 0.15 815799238385 54060610899

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಹೆಚ್.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ 
ಕ್ರಗದ್ನಾರಾಯಣಪಪ

12/1. ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.40 0.15 876054806891 54059959445

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 22.Apr ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.39 0.13 813091213697 487101209046

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅಕ್ಕಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 307 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.80 0.06 362401502953 39270100004589

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 16 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 1.20 0.15 435676559173 39270100002798

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚನೆಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ 82, 31, 30/2, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.49 0.18 237991020379 115300101004759

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 17/5, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.41 0.15 583063373496 29410035712

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಂ. ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ
157, 163, 164, 

165
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಗಾಿಡಿಯೋಲ
ಸ್

1 1.11 0.20 10730100001022

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮುನಿಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚನೆಪಪ 50/1, 50/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.14 0.05 10730100014333

90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಣಣಯಯಪಪ 43/ಪಿ4 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 2.40 0.18 223155572775 149401011004449

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ಲೋ. ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 36/8, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.29 0.11 754762926713 185810031044

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳ್ಪಪ 10/ಪಿ107 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪ.ಪಂ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.80 0.30 566738975149 33690335843

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸ.ವಿ. ರಾಮಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸ.ಎನ್. ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 13/1ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 2.22 0.15 667233132496 487101200518

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಪ
79/2, 79/4, 

79/3ಬಿ, 79/3ಎ, 

3/5

ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.40 0.15 845635770139 4447101003751

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟನರಸಂಹಯಯ 143/1, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.38 0.13 980428920456 9887000100005140

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅರುಣಾದೋವಿ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 13/1ಎ2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.40 0.11 298625793022 10516100009348

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ದ ಡಿಚಿನೆಪಪ 25/4, 25/3, 24 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.21 0.08 438898496051 30877977008

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಎನ್. ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪಪ ಕೆ.ಎಸ್ 41/3, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.50 0.19 704236047426 487101200102



ಕ್ರ.
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99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ವಟಟಪಪ 43/1, 62/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.38 0.14 209058671845 297401000004601

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟನರಸಂಹಯಯ 148/6 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.38 0.13 721684694933 487101024828

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ.ಎನ್. ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ
14/1, 12/3, 

14/1, 24/4
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಗಾಿಡಿಯೋಲ
ಸ್

1 0.68 0.15 873570028659 20369181001

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ 79/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.50 0.19 521547045865 109010063726

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಹನುಮಂತರಾವ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ರಾಮರಾವ್
10/2, 12/2, 

62/2, 56/4
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಗಾಿಡಿಯೋಲ
ಸ್

1 0.93 0.30 971149092926 520101007955649

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅಶಥತ್ ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಬಿನ್ ರಾಮರಾವ್ 60/2, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.75 0.19 974969806413 39270100001982 

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ವಿ. ಸ ಣಣಪಪ 114/1, 115/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 0.70 0.15 505201164210 3737123128

106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸ ಣಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 44/6, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಗಾಿಡಿಯೋಲ

ಸ್
1 1.20 0.15 965289279509 39270100024557

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತರಬೆೋತಿ HRD (FAMERS TRAINING) ತರಬೆೋತಿ 1 0.40 39270100014404

108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಯಮಪಪ 109 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 1.53 0.20 957017884044 9887006900001270

109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಕೆ.ಆರ್. ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ರಾಮಪಪ 22/2ಬಿ, 22/2ಎ ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.60 0.12 91950100002104

110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಬಿ.ಪಿ. ಶರೋಧರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬೆೈರಪಪ 64/1 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.80 0.16 843775582074 64134998464

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 64/3 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.75 0.15 713430606158 54060610899

112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಟಿ.ಕೆ. ಧನಂಜಯ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ವಿ. ಕ್ೃಷಣಪಪ 84 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.50 0.10 436481069963 170810100018866

113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಬಿನ್ ಟಿ. ಆಂಜಿನಪಪ 10/ಪಿ129 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 1.20 0.16 842509630862 10597100007635

114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಟಿ. ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ
121/2, 122/1, 

135/5
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 1.35 0.12 542114117756 487101034432

115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್.ವಿ. ಸ ಣಣಪಪ 7/3.. ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.45 0.18 505201164210 10597100000005

116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ 150/1 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.22 0.04 811937307807 31099315029

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ. ನಾರಾಯಣಪಪ 71/1ಬಿ ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.29 0.05 764379982262 6273101001340

118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರೋಮ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್  ಕೆ. ನಾರಾಯಣಪಪ 71/1/1ಎ ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.55 0.10 732830731219 487101034716

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 28/p1 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.60 0.10 368368696231 10577100020885

120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಓಬಳ್ಪಪ ಬಿನ್ ಆವುಲಕೆ ಂಡಪಪ 1 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ.ಪಂ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 1.97 0.16 520333212738 39270100002647

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಕೆ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ 41/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.98 0.12 704236047426 64134998464

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಎಂ.ಕೆ. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪಣಣ 14 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.41 0.08 606890452870 1293101011346

123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಕೆ. ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ 3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.14 0.08 274812452395 1929101001481 

124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ತಿಪಪಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 10/ಪಿ4 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.76 0.12 425908621562 10731100004674



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ವಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ 11/2. ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 1.21 0.16 822101872609 34927326371

126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರಭು ಎನ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ 189, 199/2 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 1.16 0.20 549583782832 10597100006837

127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ದ ಡಿಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಮಮರೆಡಿಿ 16/1, ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 1.46 0.20 983125484032 115302101005917

128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಆದಿಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿರುಮಳ್ಪಪ 15/1, ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 1.08 0.16 308896308242

129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಚಿಕ್ಕಚನೆರಾಯಪಪ ಸ ಬಿನ್ ಚನೆರಾಯಪಪ 102/1 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.67 0.13 593367441492

130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ನಾಗರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಜಣಣ 114/5, 109/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.64 0.10 933923662683 10597100000252

131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 33/3. ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.49 0.20 903346342431 10597100003884

132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಬಿ.ಎಸ್. ಶರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ದ ಡಿಬೆೈರಪಪ 165, ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 1.93 0.20 221838847843 161810032927

133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಡಿ.ವಿ. ನರಸಂಹರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 61/1 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.57 0.10 388523403581 1293101008960

134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಬೆೈರಪಪ 8/3, 19/4, ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 1.17 0.20 730236508418 487101024632

135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಆದಿನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ 262/ಪಿ1, 251/8, ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 0.61 0.10 580569481380 64139822451

136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಯಮಿ 104, 15/5, 27/3 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ 
ತರಕಾರಿ

1 1.08 0.20 735840075690 10731101049839

137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ದಿ ನಸಯರಿಮೆನ್ ಕೆ ೋ-ಆಪರೆೋಟಿೋವ್ ಸ ೋಸೈಟಿ ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 2.34 10597100001703

138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM/IPM ದಿ ನಸಯರಿಮೆನ್ ಕೆ ೋ-ಆಪರೆೋಟಿೋವ್ ಸ ೋಸೈಟಿ ಸಾಮಾನಯ INM/IPM 1 2.00 170810100084665

139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 64/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 1 0.40 0.04 713430606158 170810100062894

140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ವಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ 11/2. ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 1 0.80 0.08 822101872609 10731100010905

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅಕ್ಕಲರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 88 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 1 0.41 0.04 807844136971 1929101003655

142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅನಸ ಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ 253/2, 253/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡಿ ಹ 1 0.39 0.04 735960818603 1929108004787

143 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪುನಶಚೋತನ ಡಿ. ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿದ್ಾಯವಪಪ 102/2 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾವು 

ಪುನಶಚೋತನ
1 3.36 0.40 502589631801 10731100004720

144 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಕೆ. ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ 200/3, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ 1 1.27 0.75 10731101010572

145 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮುನಿರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 24, 4 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ 1 0.67 0.75 277387155436 1929101003082

146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 54/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ 1 1.04 0.75 601129562265 1929101004448

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 37/2, 17/1, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕ್ಟರ್ 1 1.06 1.00 869555898579 297401000000828

148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 97/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ 1 0.44 0.06 437876607927 10577100014297

149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹೆಚ್.ವಿ. ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಎಂ. 
ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ

41/3, 42, 71/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ 1 0.80 0.13 538120381053 1642500100395700

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮುನಿನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ದ್ಾಯವಪಪ 127/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ 1 0.51 0.14 465693147833 127601011002638

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಂಹಪಪ 115/4, 115/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ 1 0.91 0.08 529491367440 149401011002688

152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 297 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಪ.ಜಾ ಮಲಿಚಂಗ 1 1.20 0.16 402253646178 520101007897290



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎ. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ಹನುಮಯಯ 52/3 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ 1 0.81 0.13 292409094559 185810032028

154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಎನ್. ಅಶಾತ್ಥ ಬಿನ್ ಎ. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 79 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ 1 0.85 0.14 485059405645 487101027090

155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಹನುಮೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ 53 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ 1 0.36 0.06 653133907814 487101014787

156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ 28, 23/, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ 1 0.50 0.08 819133513240 161810033087

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಕೆ ವಿ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 57/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ 1 0.70 0.11 727423086726 48710202577 

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮಾರಪಪ

108/2,, 93/4, 

160/4, 108/1, 

106/7, 105/4

ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿಚಂಗ 1 0.87 0.11 769892742622 846310410000434

159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಗೆ ೋಪಾಲಪಪ 128/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳ್ು ಪರದ 1 0.50 5.51 5640108001476

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 168/1 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ನೆರಳ್ು ಪರದ 1 0.22 4.54 10611101036358

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್. ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿನರಸಂಹಯಯ 7/ಪಿ6 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.60 0.88 459396148656 3380658088

162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ. ನಾನೆಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರೆಪಪ 223/3, 351 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1 2.90 0.88 609897067158 64134998464

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜುಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸೋನಪಪ
94, 2/2, 28/1, 

36, 91
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1 3.38 0.52 494895966809 846310510000427

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ವಿ. ನಂಜುಂಡಪಪ 3/1, 9/2, 7 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1 2.20 0.52 213426965145 91950100000461

165 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಅನಿಲ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಪಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ
36/1, 103/1ಬಿ1, 

59/1, 51/4
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.66 0.52 937853436354 31623854570

166 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ
12/3, 50/5, 

50/1, 50/3, 
ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ

ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.31 0.52 822101872600 15822200004799

167 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಪ ಲಿಪಪ 36/1 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.30 0.52 701905155305 10731101031575

168 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 21/ಪಿ1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.20 0.88 387114710819 20210100024950

169 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ನಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಯಯ 30 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.31 0.88 161810031593

170 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಮಧು ಬಿನ್ ಮುನೆೋಗೌಡ 158 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.96 0.88 805000896323 91960100001604

171 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ.ಪಿ. ಸುಮಿತರಮಮ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ
79/7, 76/18, 

67/2, 63/1, 

60/1

ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿಿ 
ಶೋಖರಣಾ 
ಘಟಕ್

1 1.12 0.88 367126126567 32366647669

172 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ.ಎನ್. ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಯತಬಿಡಿಪಪ 501 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.20 2.00 827315675953 487101007530
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ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
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ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

173 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ. ಉದ್ಯ್ ಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್  ಲೋ. ಹೆಚ್. ಮಲಿೋಶಪಪ 8/2.. ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.24 2.00 970257692908 91960100001514

174 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೆ ಯುಿತತರ ನಿವಯಹಣೆ ಚೋತನ್ ನಂದ್ನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 132 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ 1 1.58 2.00 245753920638 520101007972861

175 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ಆರ್.ಎಂ. ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ 148 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 1 1.20 8.71 451796353713 487101034754

176 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ದ ಡಿನರಸಂಹನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ 85/ಪಿ4, ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 1 1.60 9.96 444961128917 487101027375

177 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಿಜಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 17/1. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಪಾಲಿಹೌಸ್ 1 0.53 15.46 54052366305

178 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಸಂರಕ್ಷಿತ ಬೆೋಸಾಯ 

ಕಾಯಯಕ್ರಮ
ವಿಜಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಟಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 17/1. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ

ಪಾಲಿಹೌಸ್ 
ಅಧಕ್ಮೌಲಯದ್

ಬೆಳೆ
1 1.33 2.80 264292071795 64159616331

179 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 34/ಪಿ7 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ
ಪವರ್ 
ಟಿಲಿರ್

1 0.70 0.70 632493507334 5640108001283

180 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 22 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ
ಪವರ್ 
ಟಿಲಿರ್

1 0.33 0.70 351838391504 5640101000821

181 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 33/3, ನಂದಿ ಪ.ಜಾ
ಪವರ್ 
ಟಿಲಿರ್

1 0.63 0.70 835904824143 15822200003479

182 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 56/3, 151/1, ನಂದಿ ಪ.ಪಂ
ಪವರ್ 
ಟಿಲಿರ್

1 2.15 0.70 377026488855 10597100001856

183 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಆರ್ ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ 91, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಪವರ್ 
ಟಿಲಿರ್

1 0.52 0.70 671189109142 185810032112

184 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಶರೋನಿವಾಸ್ ಬಿ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 11/3, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಪವರ್ 
ಟಿಲಿರ್

1 0.21 0.70 817556918883 10597100007562

185 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ
ಬಿ.ಎಸ್. ಮಲಿಿಕಾಜುಯನಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ. 
ಸುಬಬರಾಯಾಚಾರ್

188/2,       ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ
ಪವರ್ 
ಟಿಲಿರ್

1 0.79 0.70 715581654009 10597100008468

186 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ವಿ. ಆನಂದ್ಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 125/5, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಪವರ್ 
ಟಿಲಿರ್

1 0.58 0.70 534311403241 487101022502

187 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ಜಿ. ವಿ ಶರೋನಿವಾಸ್ 51/1ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಪವರ್ 
ಟಿಲಿರ್

1 1.60 0.70 767593794208 10597100007635

188 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 40/2 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.41 0.45 799151120568 10597100004490

189 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಲಕ್ಷಿಮೋನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ದಿನೆೆ ಮುನಿಶ್ಾಮಿ 27/3, ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.42 0.50 784826267336 10597100007267

190 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ 86/1, ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.60 0.50 958336522897 91950100000373

191 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮೊೋಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮದ್ ುರಪಪ 140/3, ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.64 0.50 393128836431 3946101001531

192 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ 21/3, ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.40 0.50 476876109719 918010044845475

193 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಫಕೋರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶ್ಾಯಮಿ 99/2, ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.24 0.50 657050169306 1929101004681

194 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 22, ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.80 0.45 515493794328

195 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಗಂಗರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 8 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಪ.ಪಂ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 1.50 0.50 907418422665 1293108015004

196 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಯಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 40/ಪಿ23 ನಂದಿ ಪ.ಪಂ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.60 0.50 510468204768 64175937548

197 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಜಿ.ಎಂ. ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ 153 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.40 0.45 279544838526 520101007955649



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

198 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 192/5 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.33 0.36 487101035491

199 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಂ.ಆರ್. ಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಪ 119 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.11 0.36 734076837655 1293101008779

200 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 45 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.49 0.36 649660387765 64107850463

201 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಸ.ವಿ. ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕೆ ಂಡಪಪ
48/1, 52/2, 

57/1
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.48 0.45 714095035706 1642500100776100

202 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಬಿ ಬೆೈರಪಪ 95/1, 101/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 0.38 0.50 810292163914 532500102615201

203 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಕೆ ಮಾಸಪಪ 38/2, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 2.00 0.50 271945937524 487101030358

204 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ಜಿ.ವಿ. ಶರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 73/2, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 1.63 0.50 815986335551 9887006900001370

205 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕ್ರಣ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 175/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ 1 1.24 0.43 525524163724 10896101001990

206 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತ ೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಿ.ಎಂ. ರ್ೋಣುಗೆ ೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಜಿ.ಎಂ. ಮುನಿಯಪಪ 4/2. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.08 0.12 276890499568
Punjab National 

Bank, Chikkballapur

1 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆವಲಕೆ ಂಡಪಪ 258/2, 258/3 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.40 1.370 483363473468

2 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಯರಮಳ್ಪಪ 112, 30/1 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 0.60 0.630 691749116959

3 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ
279, 158/5, 

93/2
ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.60 1.550 385336747652

4 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆಂಜಿನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ನಾರಾಯಣಪಪ 39 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 1.54 1.380 233715066015

5 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಪ ೋತಲಪಪ 90/1 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಚಂಡು ಹ 1 0.60 0.639 385319995331

6 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 76 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.453 777314852153

7 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎ.ಕೆ. ಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟಪಪ 19/3. ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.10 1.080 999654109950

8 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆವಲರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ 11/P13 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.76 0.780 475798009269

9 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶವಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪಪ 36/P9, 16/3 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ
ಶುಂಠಿ, 

ಆಲ ಗಡೆಿ
1 1.00 1.000 704022368769

10 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರತೆಮಮ ಎಂ.ಸ. ಕೆ ೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ 22/5. ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸನಗಿಡ 1 0.57 0.600 586308857581

11 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿನೆಪಪ 18/P3 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ
ಗುಲಾಬಿ 
ಚಂಡು ಹ 

1 1.50 1.460 511689162204

12 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ್ಾಸಪಪ 95 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬಿ 1 0.80 0.637 799695600782

13 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಹಲುಿ ಮುನಿಯಪಪ 127 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ
ಆಲ ಗಡೆಿ 
ಟಮೆೋಟ ೋ

1 1.50 1.460 670526042049

14 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಗಂಗಪಪ 36 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 1 0.70 0.730 449505309634

15 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಜಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 10, 44 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.77 0.760 547677888223

16 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಂ. ರ್ೋಣು ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಮುನಿಯಪಪ 22 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 0.327 678716492097

17 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪಿಳ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 22/ಪಿ9, 22 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.80 0.750 340813772137

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ೈ.ವಿ. ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ 24, 37/8, 114/2 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.88 0.850 934810917254

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಆರ್. ರಾಮಪಪ 51/3. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸನಗಿಡ 1 0.74 0.750 921045928580

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಿಮೋನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ದಿರಪಪ 95/1 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಮ ಲಂಗಿ 1 0.70
0.694

497608736305
Vijaya Bank 

Chikkaballapur

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಗುಡಿಕ ನರಸಪಪ 80 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.75
0.694

431312304928
Vijaya Bank 

Chikkaballapur

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ 92 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸನಗಿಡ 1 1.20
1.190

997249401802
Canara Bank 

Nayanahalli

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಮೊೋಟಪಪ 18/2ನೆೋ ಬಾಿಕ ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.87 0.824 708307792141 DCC Bank, CB Pur

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮದ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ 233 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.40 0.520 737131874524 SBI, Gollahalli



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್            ರಾಮಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಶಾತಥಪಪ 9, ಮಂಡಕ್ಲುಿ
ಪ.ಜಾ

ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.60 1.460 428832378290
Pragathi Gramin 

Bank, Chikkaballapur

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ದಿರಪಪ ಬಿನ್ ದೋಕ್ಪಪ 9 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.65 1.230 278238454775
Pragathi Gramina 

Bank, Mandikal

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 82 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.80 0.788 210098001607 DCC Bank, CB Pur

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 35 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.77 0.718 718038299145
Bank of Baroda, 

Patrenahalli

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಮಿತರ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 42, 44/2ಬಿ ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.27 0.283 784797555667 PGB CB Pur

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ಎಸ್.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 30/2, ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.51 0.546 275073783315 Canara Bank, CB Pur

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕ್ದಿರಪಪ 139 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.80 0.817 798304121835

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪರಸನೆ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 44/1 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.40 0.450 830320593024
Andha Bank, 

Chikkaballapur

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 90/1, 100 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.60 1.550 558456789406 IOS CBPUR

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಡಿ.ಸ. ನರಸಪಪ 125/3, ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.44 0.480 440131586471 Canara Bank, CB Pur

35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 86,86 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.450 556806526338
Canara Bank, 

Nayanahalli 

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಗಂಗಪಪ 440/ಪಿ7 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.450 244637221941 PKGB cbpur,

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ುರಲಪಪ ಬಿನ್ ಜಂಗಮಪಪ 36/ಪಿ5 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.20 1.190 643495489335

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ ಬಿನ್ ಮ ಗಪಪ 87, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.32 0.360 443499541675

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಪಪಣಣ ಬೆ ನ್ ಮ ಗೆಪಪ 127, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.80 1.700 877160100197

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರೆ ೋಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 227, 228 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.60 0.639 451533513081

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಾಗಪಪ 95/2. ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.05 1.060 250334846503

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 408, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 1.18 1.170 692225565461

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಕೆ. ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಲಪಪ 172, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 1.45 1.370 363898275691

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 1/2, ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.40 0.440 484574843574

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ 74/2, 113/2ಎ, ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.55 0.580 475550680973

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಿಪಪ 2/3, ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.400 541605805384

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 13/1ನೆೋ ಬಾಿಕ ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.73 0.730 927010740600

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋರಾಮ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 16/5, ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.37 0.340 502495657680

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ದ್ಾಯವಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಲಪಪ 87/3, 91/7 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.390 586390644281

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಮೆೋಶ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 60/2, ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.28 0.310 285922957663

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ದ ಡಿಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಜುಲಪಪ 36, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.05 1.010 255548166055

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಮಮ 33/3, 33/5 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಬಿೋನ್ 1 0.80 0.450 501734352387

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆವುಲಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಣಣ 45, 49 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 0.725 239869918445

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ೋಮಣಣ
60/1, 60/3, 

57/9, 
ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.42 1.010 879215053899

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕಮುತಾಯಲಪಪ ಬಿನ್ ಬೆ ೋಡಪಪ 291, ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.70 0.730 554531650781

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜು ಎಸ್.ಎಂ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳ್ಪಪ
36/1, 36/2, 

36/3, 36/4, 

36/5

ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.11 1.100 446595282780 Canara Bank, CB Pur

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳ್ಪಪ 22/2, ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.20 0.226 318275844732 Andra Bank, CB Pur

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಆವುಲಪಪ 35/1, 39 ನಂದಿ ಪ.ಜಾ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.05 1.050 772444245995
Bank Of Baroda, CB 

Pur

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಜುಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ 151/2ಎ ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಚಂಡು ಹ 1 0.75 0.770 662109928143

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಲಕ್ಷಮಯಯ 16/1, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.35 0.390 721288883307 PKGB Mandikal

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 14/1, 13, 15/1 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.95 0.450 297356767271
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62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಆವುಲಪಪ 118/1 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.68 0.605 842678891614 SBI Gollahalli

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬುಡಿಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ 41/2, 42/4 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಪಂ ಬಿೋನ್ 1 1.59 1.380 746271178145 PKGB Madikal

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆವಲಕೆ ಂಡರಾಯಪಪ 39/1 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಗುಲಾಬಿ 1 0.93 0.870 419522056997 SBI Gollahalli

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಟಿ. ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿತಿಮಮರಾಯಪಪ
10/1, 10/5, 

26/1, 26/2
ನಂದಿ ಪ.ಪಂ ಬಿೋನ್ 1 0.80 0.780 420090692968 CORP CBPUR

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 174 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.99 0.860 359439422647 Syndicate Bank

67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಆವಲ ನರಸಂಹಯಯ 17/1. ನಂದಿ ಪ.ಪಂ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.80 1.130 392238238499 SBI Chikkaballapur

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ 20/2. ನಂದಿ ಪ.ಪಂ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.44 0.430 282442490464
Vijaya Bank 

Chikkaballapur

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಮಾದ್ಪಪ 16, 16/ಪಿ3 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಪಂ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.20 1.190 644013981671

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಪಪ ಗಿನ್ ಪದ್ುಣಣ 182 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.20 0.639 566444989365

71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಭಾಗಯಲಕ್ಷಿಮೋ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಮ ತಿಯ 63 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.40 0.450 929688242568

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶವಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 60 ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1 2.16 1.820 892495134228

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 49/1 ನಂದಿ ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.40 0.434 563354144693
Bank of Barod 

Muddenahalli

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಪದ್ುಣಣ 16 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಪಂ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.20 1.190 244265276398

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಪಾಪಣಣ 8/7, 8/9 ನಂದಿ ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.39 0.770 577648959350
Canara Bank, 

Nayanahalli

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಪಾಪಯಯ 53/1ಎ, 55 ನಂದಿ ಪ.ಪಂ ಚಂಡು ಹ 1 0.62 0.605 319309526286
Canara Bank, 

Nayanahalli

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನಾಯತಪಪ 11, 25/1, 48/6 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಪ.ಪಂ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.04 0.988 234219904725 PGB Mandikal

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ತಿಪಪಣಣ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಯಯ 75, 18 ನಂದಿ ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.48 1.416 992663203862
Bank of Inda, 

Chikkaballapur

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಚನೆಪಪ ಬಿನ್ ಆವುಲನರಸಂಹಯಯ 16/1, ನಂದಿ ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.93 0.917 799773258765 SBI, APMC CB Pur

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 72 ನಂದಿ ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.60 1.556 413088696214 PGB CB Pur

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 73/4 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.40 0.459 429525816594
Vijaya Bank, 

Chikkaballapur

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ 151/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 0.525 664564679352 IOS CBPUR

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಯಪಪ 19 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.80 1.130 459164865907 SBI, Chikkaballapur

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶ್ಾಮಣಣ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಪ 25/2.. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.472 822576995279
Canara Bank, 

Chikkaballapur

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶ್ಾಮಣಣ ಎಸ್.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಪ 24/3.. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 0.40 0.397 822576995279
Canara Bank, 

Chikkaballapur

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಟಿ. ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ 29/2, 28 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಸ ೋರೆೋಕಾಯಿ 1 1.19 1.010 857206943699 CORP CBPUR

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮ ವಿ. ಕೆ ೋಂ ಎಂ.ವಿ. ಸುಬರಮಣಿ 21/1ಎ ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.80 0.983 244249071295
Dena Bank, 

Patrenahalli

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋಧರ್ ಬಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬೆೈರಪಪ 64/1 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.80 0.868 843775582074 HDFC, Chikkaballapur

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕೆ ಂಡಪಪ 105/4ಸ, 75/6 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.57 0.776 348463626050
Canara Bank, 

Nayanahalli

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 162 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 0.80 0.970 632775564729
Vijaya Bank, 

Hosakote

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜಪಪ ಪಿ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಪಿ. ನಾರಾಯಣಪಪ 32 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 0.80 0.950 763043711716 PNB CBPUR

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ 29/3. ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.65 0.595 471000229965
Bank of Inda, 

Chikkaballapur

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ 26/ಪಿ16 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.20 1.130 942727394849 PKGB Chikkaballapur

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರೆ ೋಣಪಪ 143 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.58 0.600 740656081238
Canara Bank 

Chikkaballapur

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಶಾಥಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರಯಪಪ 8/2.. ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.87 0.780 814459627809 PKGB Chikkaballapur
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96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಯಲಿಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿತಾಳ್ಪಪ 7/4, 7/5 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.64 0.600 486727542993
Andha Bank, 

Chikkaballapur

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ 17, 18 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.58 0.605 398790337607
Bank of Inda, 

Chikkaballapur

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 257, 259/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.91 0.860 482687150524 SBI, Gollahalli

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಬಬರೆಡಿಿ ಎ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಎ.ಎಸ್ 8 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1 0.75 0.770 253839314610 SBI Gollahalli

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 82/, 47, 14 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.67 0.457 824323275096
Canara Bank 

Gollahalli

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 20/1ಬಿ ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.20 1.190 455906512661
Karnataka Bank 

Chikkaballapur

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್  ಜಿ.ಹೆಚ್. ಪಾಪಣಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 24, 13/ಪಿ15 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.00 1.000 444691357031
Canara Bank 

Peresandra

103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪುಟಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ

110/1, 110/4, 

110/3, 54/13, 

54/5, 54/3, 

40/5, 40/4, 

40/3, 54/15, 

54/4, 54/1

ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 1.34 1.190 768770616759 SBI Chikkaballapur

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಣಾಣಯಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 16/4, 3/2, 4, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.43 0.730 802685725970
Canara Bank 

Peresandra

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಟಿಟಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ 19/4, 10/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.22 0.820 432907871157
Co-Operative Central 

Bank, Chikkaballapur

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಾಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಪ 71/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.40 0.690 528516272824
Corporation Bank, 

Chikkaballapur

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 24/1.. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.82 0.785 298800853468 SBI, Chikkaballapur

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ
20/1ಎ2, 22/3, 

22/9
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.79 0.780 854255477567

Dena Bank, 

Patrenahalli

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 19/ವಿಬಾಿಕ ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.77 0.785 874779446910 SBI, Sadali

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಕ್ಕಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ 43, 44 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆಟ್ 1 0.87 1.130 691770821726
Pragathi Gramina 

Bank,Chikkaballapur

111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಜಯಪಪ 59/14 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1 0.43 0.450 554074872313
Pragathi Gramina 

Bank , Mandikal

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಯರಯಪಪ ಬಿನ್ ಸೋತಪಪ

38/1, 18/2ಎ, 

18/2ಎ, 18/2ಸ, 

18/2ಡಿ, 19/2, 

19/3, 18/1ಎ

ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.64 0.520 494981837653

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ರಗಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಕ್ುಳ್ಿಪಪ 27, 25/1 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 1.31 1.210 643866877339
Canara Bank 

Peresandra

114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ರ್ೈ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ 146, 156 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.46 0.450 216692269644 SBI, Gollahalli

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಡಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ 6/5, 6/6, 6/9 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.00 0.690 382676591045
Pragathi Gramina 

Bank , Mandikal

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸುಬಬಪಪ 76 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.77 0.785 514368874260
Bank of Inda, 

Chikkaballapur

117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್  ಜಿ.ಎ. ಮುರಳಿ ಬಿ.ವಿ. ಆವುಲಕೆ ಂಡರಾಯಪಪ 69.. ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.20 1.130 295550781590
Bank of Inda, 

Chikkaballapur

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 126/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.45 0.490 989847646040
Kaveri Gramina 

Bank, Mylanahalli
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119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಿ.ಬಿ. ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ
65, 66/2, 67/1, 

67/2, 68/2
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.42 0.453 781227322424

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 15/2.. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.80 1.010 332206376510
Pragathi Gramina 

Bank Chikkaballapur

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಕೆಂಪಮಮ 495/1 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.85 0.840 765369828748
Pragathi Gramina 

Bank Chikkaballapur

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಶಾತಥಪಪ 5 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.60 1.370 931809840131
Canara Bank, 

Nayanahalli

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಆಂಜಿನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಜಜಪಪ 31/6, 8/2(ಎ)3 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.67 0.639 333599326323
Dena Bank, 

Patrenahalli

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 36, 3/1, 3/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.17 1.070 804772942284
Canara Bank, 

Nayanahalli

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜೆ.ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 434/4, 434/5 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.69 0.679 829409964905 Karnataka Bank Ltd

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ
112/1, 128/2, 

129, 128/1, 

128/3

ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.59 0.496 815995829927
Canara Bank 

Nayanahalli

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 128/3ಎ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.40 0.450 306946092710

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ
32/6, 12/3, 

16/5, 16/6, 

85/4, 89/3

ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.90 0.910 296279820686

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಮ್.ಎನ್. ರ್ೋಣುಗೆ ೋಪಾಲ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 8/1, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.63 0.630 926551325401

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಿನ್ ಶೋಖ್ ಸಾದ್ರ್ 9, 10/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.79 0.810 834272522518

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜರಿೋನ್ ಬೆೋಗಂ ಕೆ ೋಂ ಶೋಖ್ ಸದ್ಾಯರ್ 10/3, 11/6 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.41 0.450 762967635987

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಗಿರಿರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಸುಬಬಯಯ 178/3ಬಿ ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.29 0.290 473601518766

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 160/5 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.33 0.340 775369901162

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆಂಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸಂತಪಪ 26/1. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.24 0.272 330222089343

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸತಯನಾರಾಯಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 160/4 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.33 0.370 618737069336

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ 2, 3, 15/10 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.97 0.989 471218138128

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬಾಲಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ
2/3ಎಫ್, 4/5, 

4/7
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.20 0.226 593672358082

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆನಂದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 4/8, 6/7 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.47 0.510 944625524852

139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ 81, 90/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.72 0.630 417739677887

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಜಣಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 78/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.31 0.340 671846507618

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಾಪಣಣ 72/1ಎ3, 72/ಬಿ2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.73 0.730 944740130017

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ವಿ.ಆರ್. ನಾಗಾಜುಯನ ಬಿನ್ ರಾಮಮ ತಿಯ 56/1, 69/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.45 0.490 348471836581

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 68/2, 78/1, 106 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.38 0.450 745644417719

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿವಲಿಪಪ 111 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.20 1.190 431097822442

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 88/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.94 0.860 924464602983

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 64/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.80 0.820 946569862427

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಮಲತಾ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ 102/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.80 1.000 330506709643

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶಂಕ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ 63 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.39 0.390 903981784242

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆಂಜಿನಪಪ 87/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 0.29 0.320 328870907749

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ನಾರಾಯಣಪಪ 20/7. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.30 1.190 364143940336
Karnataka Gramina 

Bank

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸೋನಪಪ ಬಿನ್ ನಡಿಪಣಣ
146/2, 75/1, 

77/2
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.38 0.400 934848562953 SBI, Chikkaballapur

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆವುಲಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪ 66/3 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.79 0.773 838340854668 SBI, Chikkaballapur
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153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 28/ಪಿ1, 19/5 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.20 1.190 368368696231
Bank of Baroda 

Chikkaballapur

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಪಪ 104 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆಟ್ 1 1.20 1.190 State Bank of India

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ವಿ. ಕ್ಮಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಶಾತಥರೆಡಿಿ 391/2, 387/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.25 1.190 565935087150

156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 113/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 0.658

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 104/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.60 0.630 694354220704 SBI, Gollahalli

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಿ. ಬಾಲಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಗುರುಮ ತಿಯ 32, 34 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊಯೋಟ ೋ 1 0.86 0.840 643991464296

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅನಾರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಮಿಯಾ ಸಾಬಿ
210/4, 211/1, 

225/2
ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.02 1.000 676226281336

160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಜಿಯಾ ಬೆೋಗಂ ಕೆ ೋಂ ಸತಾತರ್ ಸಾಬ್ 210/2 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.33 0.917 497341196763

161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನೆೋಗೌಡ
42/1, 42/2, 

72/1, 74, 82/2
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋಬೆ 1 2.69 0.597 703531785447 Canara Bank, Nandi

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಜಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಬಿ. ನಾರಾಯಣಪಪ 24/9, 11/15 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.79 0.790 917408294859

Pragathi Krishna 

Gramina Bank, 

Chikkaballapur

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗೆ ೋಪಾಲಕ್ೃಷಣ ಪಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಪಿ.ಜಿ. ಶರೋರಾಮಯಯ

125/1ಎ, 163, 

164/1, 164/2, 

164/3, 164/4ಎ, 

164/5, 164/6, 

165/2, 164/4ಬಿ

ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.21 0.840 467242424266
Dena Bank, 

Patrenahalli

164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ. ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬೆೈರಪಪ 5 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.40 0.440 462409375974
Corporation Bank, 

Sidlaghatta

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಂದ್ರ ಎನ್. ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 42/1, 42/4 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.69 0.238 542575864666

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನವಿೋನ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಪಿ. ಶರೋರಾಮಯಯ 90/4 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 1.18 0.362 604613725703 Canara Bank, Avathi

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಿ.ಸ. ರಂಗಣಣ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ
27/2, 27/2, 

27/2, 27/2
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2.02 1.230 863942482690 Karnataka Bank Ltd

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ
56/3, 56/16, 

56/17
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.79 0.222 780335653906 Canara Bank, Avathi

169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬಿ.ಸ. ಲಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಚನೆಪಪ 98/4 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.60 0.730 931089327627
Vijaya Bank, 

Chikkaballapur

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ವಿ. ರ್ಂಕ್ಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 39/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.56 0.370 227241834318
Dena Bank, 

Adavigollavarahalli

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕಣಣ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 20/6, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.37 0.162 513717375350
Pragathi Gramina 

Bank, Manchanabele

172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸ.ಆರ್. ಲಿೋಲಾವತಿ ಬಿನ್ ರವಿಕ್ುಮಾರ್ 25, 30/10 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 1.41 0.230 454679486136 Dena Bank, Dibburu

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಶಾತಥಪಪ ಎ.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 134/4, 134/8 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.50 0.546 406843147052 SBI, Peresandra

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಶಾತಥನಾರಾಯಣರಾವ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾರಾವ್ 62/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.57 0.540 974969806413 SBI, Chikkaballapur

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಚಚಪಪ 109 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.53 0.854

176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 196 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.50 0.546

177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಚ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ 122/11 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.64 0.260

178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ ಬಿ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬಚಚಣಣ 18/1.. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 1.15 1.100

179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಂ.ಕೆ. ಮುನಿಆಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ 169/4, 169/5 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.63 0.228

180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುರುಮ ತಿಯಚಾರಿ 12/1. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.89 0.907 307400458106

181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಯಯ ಕೆ ೋಂ ಬುಡಿಯಯ ಆರ್ 20, 22, 27 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2.83 1.920 601215801703 PKGB cbpur,

182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಾರಕ್ಕ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ ಕೆ
52/4, 41/4, 

41/6, 41/7, 

41/8

ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.93 0.917 307400458106



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಹನುಮೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ 1/1, 53 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.65 1.465 653133907814 SBI Chikkaballapur

184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಶೋಲಮಮ ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ಎನ್. ರಾಮಯಯ 92 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.19 0.415 850739313373
Canara Bank, 

Chikkaballapur

185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 18/4. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸನಕಾಯಿ 1 1.66 1.556 226789634845 DCC Bank, CB Pur

186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲಕೆಕೋಗೌಡ 37 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.57 1.507 448249720296 DCC Bank, CB Pur

187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 13/3, 27/1, 9 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.60 0.292 634356136876
BBR & RDCC Bank 

Ltd, Vijayapura

188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿದ್ಾನಂದ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 57/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.60 0.355 874701318243 PKGB dibburu

189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್
ಎನ್.ಎಂ. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎನ್. 

ಮುತತರಾಯಪಪ
12/2. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ್ಕಾಯಿ 1 0.91 0.614 924389453403

Canara Bank, 

Nayanahalli

190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ 30 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.40 1.190 510125158909
Canara Bank, 

Renumakalahalli

191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕನಾರಾಯಣಪಪ 29/2, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.18 1.170 362816161711

192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಶಾಥಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣಣ 22, 32/3 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.98 1.820 288581099439

193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಆವಲಪಪ
34/3, 34/7, 

47/4, 47/11, 

15/3, 17/9

ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.16 1.100 210940729993

194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗೌರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈರಪಪ 20/2. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಕ್ುಂಬಳ್ಕಾಯಿ 1 0.60 0.521 217159358799 Canara Bank, Meluru

195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶೋಖರ್ ಬಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಬಿ ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ
94/1, 94/4, 

94/5, 92/4, 
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 0.61 0.257 252916629033 SBI CB Pur

196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್.ಸ. ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ
45/2, 46, 13/2, 

12/2, 313, 312
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 2.00 0.571 670579694889

Canara  Bank, 

Nayanahalli

197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶಶಧರ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣಣ 2/1, 11, 8/1, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.21 1.192 487233987905
Canara  Bank, 

Nayanahalli

198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಯಮಮ 10/1, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.35 0.396 958612203939 PKGB cbpur,

199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಪದ್ಮನಾಭಯಯ 47/1, 48/1 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.64 0.639 592420446020 SBI, CB Pur

200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 74/4, 73/1 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.79 0.770 279057048802 SBI, Peresandra

201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 27/6, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.56 0.585 567427434105 PGB CB Pur

202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿತಾಯಮಮ ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 17, 18/4 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.53 0.546 446084305378 SBI, CB Pur

203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಿಮಯಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜ 64, 64, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.40 0.450 723581484039 PGB Mandikal

204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶಲಪ ಎನ್ ಕೆ ೋಂ ನಾಗರಾಜಪಪ 27/3, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.40 0.453 555909386640
Canara Bank, 

Chikkaballapur

205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ
19/6, 19/3, 

19/4, 30/3
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.01 1.010 949518082241 PGB CB Pur

206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕಾಂಚನ ಎಲ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 25/2, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.75 0.773 799716980766 SBI, Sidlaghatta

207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪ 7/2, 101/3ಎ ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 1.15 1.100 770822066545 Vijaya Bank, CB Pur

208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ 10 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.74 0.697 382775896995 SBI, CB Pur

209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 33/1, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.33 0.340 236807524818
Canara Bak, 

Peresandra

210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ 78/4, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.68 0.670 915009014245

211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸ ಣಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಗುಲಿಪಪ 1/3, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.41 0.453 663622746322 Canara Bank, CB Pur

212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ. ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಪಿ 51/3, 26/8, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.87 0.786 788894657153 PGB CB Pur

213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುದ್ುುಕ್ೃಷಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ
10/3, 17, 

121/2, 
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.09 1.040 925294205110 PNB CBPUR



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗಪಪ 82, 72/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.76 0.605 500660748519
Canara Bank, 

Nayanahalli

215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 29, 138, 18/3 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೆೋಟ ೋ 1 0.52 0.442 860185164674

216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆಂಪಣಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ
102/2, 26/2, 

44, 146/1, 31/2
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.08 1.060 363192487761

217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ

44, 102/1, 

105/1, 101, 

104/1, 102/3, 

22/1, 44/2

ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚಾವಂತಿಗೆ 1 1.32 0.730 858986114137

218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಡಿಪಿ ಕಾಯತಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿತಮಮಣಣ 17/2, 42 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.75 0.772 627800286901

219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಕ್ಕಲಪಪ 8/2, 81/1, 76/6 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.64 0.680 786241438255

220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 91 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.490 867821664450

221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸರೆಡಿಿ ಎಂ.ಬಿ. ನರಸರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 34 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.33 1.280 477173674056

222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿನರಸಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 143/2, 144/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.30 0.340

223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 35/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.23 0.260 410946078439

224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಮಮ ಕೆ ೋಂ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ
55/3, 67/1, 

81/4, 87/2, 

87/3, 87/4, 

ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.70 0.731 264968254734

225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟ್ಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಾಚಾರಿ 21/2. ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.67 0.679 385974567662

226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶಂಕ್ರಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮೊೋಪ ೋರಪಪ 24/2, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.22 0.226 593628349196

227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುತತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮಹದೋವಪಪ 96,97 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.50 1.460 809289725591

228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ತ ೋಟಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 89/3,92/6, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.20 1.192 255186836771

229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಚನೆಪಪ 22/2.. ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.60 0.639 574546467325

230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಪದ್ುಣಣ 146/4 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.20 0.226 524631123233

231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ 199/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.65 0.679 816323156071

232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ
12/5b,12/4,12/8

,
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.95 0.960 889907380833

233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಶಾತಥನಾರಾಯಣರೆಡಿಿ ಬಿನುಮನಿಶ್ಾಮಪಪ
202,203,2048/1

,
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.80 0.824 673044607626

234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಂ ಎಂ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟಪಪ 185,186/1,187 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.50 0.540 769070159656

235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಂ ವಿ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ 32/5A,32/5C, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.40 0.450 964059109245

236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 80/6, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.14 0.158 955713579967

237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 39/2,39/3,28/3, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.80 0.800 973698830976 DENA BANK

238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸತಿೋಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ 42, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.80 0.824 891861012796 PNB CBPUR

239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಂ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ
8/5,10/2,24/4,7

8/1
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ ೋ 1 0.70 0.730 605365707519

Canara Bank, 

Nayanahalli 

240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ ಟಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಬಿ ಟಿ ಮುನಿಯಪಪ 8/5,84/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 1.010 706764657602

241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ 72/1A ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 0.639 604565459990

242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪರಭು ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 20.. ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.824 830398652357

243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಂ ಆರ್ ಕೆೋಶವಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 11:00 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ ೋ 1 0.23 0.260 803951894122

244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿದ್ಾಯವಪಪ 100/1B ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.45 0.490 877676989667

245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 49/2,53/2, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.20 1.192 545996626293

246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕಾಯತಪಪ ಜಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 108/3,108/4, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.35 0.396 919978110355

247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 187, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ ೋ 1 0.29 0.328 609733245340

248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ 115/2,115/4 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.91 0.910 529491367440 SBI CB Pur

249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ H V ಬೆೈರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪೋಟ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 188, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.29 0.278 609733245340 CORP CBPUR

250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ  ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ, 13/1. ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ ೋ 1 0.78 0.800 469642113799
State bank of india 

gollahalli



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ 49/ಪಿ1,49/5 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.16 1.150 602638662330 PKGB dibburu

252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚನೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಪಪ
95/2,105/1,113,

107/1
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.60 0.639 399802591477 PKGB manachabale

253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ J S ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶರೋನಿವಾಸ 51/1ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.60 1.550 767593794208
DENA BANK 

DIBBURU

254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಎಸ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 9/2,41/1,41/5, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.68 0.710 338776194791 SBI CB Pur

255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್ ಸಂಧು ಬಿನ್ ಟಿ ನಾರಾಯಣ 27/1. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 1.60 1.556 424412411923 PKGB cbpur,

256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ
163/5ಬಿ,163/9,1

64/11,86/8
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.45 0.490 958444034556 PNB CBPUR

257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 478/1,478/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.41 0.450 372553704019 CORP CBPUR

258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶ್ಾಂತಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 93, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ ೋ 1 0.90 0.917 426803236591 Canara Bank, cbpur

259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ಲಕ್ಷಿಮೋನರಸಂಹಯಯ 50, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.40 0.450 764606654587 SBI CB Pur

260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗೆ ೋಪಾಲ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಡಿ
150/2,456/4,53

7/3,
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟ ೋ, 1 0.95 0.915 494473084571

State bank of india 

shidlagatta

261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ ಎಂ ಲಕ್ಷಿಮೋನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಯಮಪಪ 74/2,19/1,20/2, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2.00 1.410 825610070891
State bank of 

india,cbpur

262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಜಶೋಖರ್ ಜಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ ಆರ್ 137/ಬಿ ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50 0.490 613537004417 PKGB Manchanabale

263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 53, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.770 571395446656
Canara Bank 

Peresandra

264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಗರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ತಿಮಮಯಯ 12/3, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.46 0.450 422527639603

265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 46/2, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.14 1.010 658963207107

266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬಚಚರೆಡಿಿ ಹೆಚ್.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆ ೋಣಪಪ 13, 17/3 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2.16 1.735 620654033723

267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಪಪ ಶಟಿಟ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ ಶಟಿಟ 26/2, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.20 1.190 321975158503

268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಡಿ. ದ್ಾಯವಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಪಪ 15/1, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.58 0.610 657151432384

269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಗುರುಮ ತಿಯ 32, 34 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.85 0.840 304953676098

270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿರಾಜು ಜೆ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮುನಿರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 76/2, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.79 0.770 699336635045

271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಂಜಲಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಕ್ೃಷಣಪಪ ಡಿ 36/2, 36/9 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.43 0.450 658935787587
Karnataka Gramina 

Bank, Dibburu

272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಜಿ. ಅನೆಪ ಣಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಜಿ. ಗೆ ೋಪಾಲಕ್ೃಷಣಪಪ 127/ಪಿ12 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.75 0.690 209133376023
Canara Bank, 

Peresandra

273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಡಿ.ಎನ್. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಂಹರೆಡಿಿ 6/5, 6/6, 6/9 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.72 0.690 382676591045

274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸ ಣಣಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 21, 82/1, 135/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.13 1.647 460991619393
Cankara Bank, CB 

Pur

275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ 85, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 1.00 1.010 627566078252
Corporation Bank, 

CB Pur

276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಯಶ ೋಧಮಮ ಕೆ ೋಂ ಕಾಕ್ಪಪ 16, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.60 1.010 424348279622 PKGB Dibburu

277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್. ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 18, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 3.60 0.720 756350552685 SBI, Chikkaballapur

278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಬರಮಣಿ ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಡಿ 18, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.20 0.257 301284300497

279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಡಿ 18, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.20 0.257 204920818757 SBI, Chikkaballapur

280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸರಸಾತಮಮ ಕೆ ೋಂ ನರಸಂಹಪಪ 23, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.80 0.770 798612396171

281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟ ಸುಬಾಬ ಶ್ಾಸರೋ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬರಾಮರೆಡಿಿ 230/2, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.80 0.820 744705608312

282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನೆೋಗೌಡ ಪಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಬಿ. ಮುನಿಯಪಪ 131/3, 40/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.50 0.340 593924147806
Bank of Baroda, 

Patrenahalli

283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆನಂದ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ
2/3, 29/4, 57, 

58
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.46 0.510 908813742966

284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 75, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 1.13 1.100 540533823656 PKGB dibburu

285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಕ್ೃಷಣಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ 39, 41 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.44 0.460 738248256046
Bank of India, 

Sahakara Nagar

286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಆರ್.ಎ. ನರಸಂಹ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಆಂಜಿನಪಪ 174, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.80 0.774 981194021238
Vijaya Bank, 

Gouribidanur
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287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸ.ಎಂ. ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಪಿಳ್ಿಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 19/p6 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.20 1.190 656133574549
Andha Bank, 

Chikkaballapur

288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸೋತರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 50/5, 49/6 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.87 1.497 562481203710

289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನರಸಂಹಚಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವಚಾರ್ 2/4, 145/1 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.82 0.730 341715221267 PKGB dibburu

290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ುಪಪ
201/3, 198/3, 

199/5, 198/7
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.19 1.180 598028075262

291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಗುರಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಾವಣಣ 40/3, 39/1 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.80 0.824 709831617576

292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸೋತಾರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಲಕ್ಷಮಯಯ 51, 93/5 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.77 1.710 620813265558

293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸ ಣಣಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಣಣ 37/ಪಿ1 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1 1.20 1.190 565540576513

294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಕ್ಕಲಪಪ ಬಿನ್ ಮುತಾಯಲಪಪ 77/1, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.60 1.100 422584224684

295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆ ಮುನಿಯಪಪ
190/5, 178/2, 

180/2
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.83 1.779 663259649302

296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಸ್. ಶವಶಂಕ್ರ್ ಬಿನ್ ಸ. ಚಿನೆಪಪ 65/2, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.23 1.190 850997405222

297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪಾಪಣಣ 50, 4/13, 4/9, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.95 0.959 449690933888

298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸ ಣಣಯಯ 32 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಜೆ ೋಳ್ 1 1.20 1.190 372497390814 PKGB Mandikal

299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಶೋಲಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾಗೆೋಶ 24, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.47 1.370 728792291954 PKGB Mandikal

300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ. ಶವಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ
450/1, 450/2, 

451/1,
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.94 0.917 428145482835

Canara Bank, 

Shakarnagar

301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಶಾತಥ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 20/1, 19/1, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.78 0.403 980592555655

302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಲಕ್ಷಮಮ ಕೆ ೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 79/11, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.40 0.403 653528397781

303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್. ಎಂ. ಮುನಿರಾಜು ಬಿನ್ ಜಿ. ಮುನಿಯಪಪ 69/6, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 0.372 474982805970
Kotak Mahindra 

Bank, CB Pur

304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪಿಳ್ಿಮುನಿಯಮಮ ಬಿನ್ ತಮಮಣಣ ಕೆ 16/1, 21/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.55 0.585 411382024174 PKGB CB Pur

305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟಲಕ್ಷಮಮಮಕೆ ೋಂ ಎಸ್. ರಾಮಯಯ

220, 223/3, 

223/4, 223/5, 

223/6, 223/7, 

223/19,

ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.403 212944936528 PKGB CB Pur

306 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮಂಜುಳ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಕೆ.ವಿ. ಮೊೋಟಪಪ 34/ಪಿ4 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 0.639 911134248082 Vijaya Bank, CB Pur

307 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ವಿ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ. ಈರಪಪ
7/3, 7/2, 58/2, 

58/1, 60/5, 
ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.60 0.639 619305973484

308 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸದ್ಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕವಿೋರಪಪ 31/1, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.45 0.490 929497202325

309 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಸುಬಬಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಯರಯಪಪ 37, 90 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.00 1.010 942607018368

310 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಭಿಷೋಕ ಸ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಚಾಮರಾಜ್ ಎಂ 9, 6 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.80 0.820 309669271626

311 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್. ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಆರ್. ನಾರಾಯಣಪಪ 13/4, 13/5 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 0.40 0.450 669003414731

312 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎನ್. ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಎನ್. ನಾಗರಾಜು 80/1, 80/4 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.50 0.546 502184573661 Canara Bank, CB Pur

313 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 175/2, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.80 0.820 368420557234 Dena Bank, CB Pur

314 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಪಿಳ್ಿಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬೆೈರಪಪ 47, 194, 195 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.80 0.580 388328477403 PKGB dibburu

315 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆೋಶವಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ
489/1, 491/1, 

335/5
ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.50 0.546 848999329545 PKGB CB Pur

316 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಟಿ. ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿತಮಮಣಣ 229/2, ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 0.40 0.453 544921159727
Corporation Bank, 

CB Pur

317 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಪಪ 440/ಪಿ4, 440/ಪಿ4 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹ 1 0.80 0.824 377332664522
Corporation Bank, 

CB Pur

318 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಶರೋನಿವಾಸಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 10/1, 7/1 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1 1.00 1.010 268061487943 DCC Bank, CB Pur

319 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ಎನ್. ಶ್ಾಯಮಣಣ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 74/2, 73/4 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾರಕ್ಷಿ 1 1.70 0.502 858819152328
Corporation bank 

chikkaballapur

320 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಕೆ.ಟಿ. ದೋರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿ. ಕ್ೃಷಣಪಪ 146/6 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1 0.55 0.556 495962220744 DCC Bank, CB Pur

321 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ 12/3, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.547 822101872609 SBI, Peresandra

322 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ರ್ಂಕ್ಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 51, 90/3, 103 ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 1.00 1.010 875769297820



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
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323 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ವಿ. ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 58, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.40 0.403 379880149789

324 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಅಶಾತಥನಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಗೆ ರಲರೆಡಿಿ 65/13, ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.17 0.190 379352729126

325 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಸಂಚಾಯಿ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ್ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಎ.ಸ. ಪಾಪಿರೆಡಿಿ 24/ಎ ಮಂಡಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್ 1 1.20 1.140 779285404370

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸ ಲಾಲಪಪ 69 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
1

1.6 0.280 974839245063
ಕಾಪ ೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ, 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಸರೆ ೋಜಮಮ ಬಿನ್ ಬಚಚಪಪ 67/1 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

0.69 0.280 841206109226
ಆಂದ್ರ ಬಾಯಂಕ, 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಟಿ.ಆರ್ ವಿಜಯ್ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 17/1, 34/3 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ
1

0.65 0.280 264292071795
ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಎಸ್. ಪಿಳ್ಿಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣಣ 1/2. ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ
1

0.44 0.280 529246743467
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡ, 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಆರ್. ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರಾಮಯಯ 74/3 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

0.84 0.280 932358361161
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಹನುಮಂತರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಎಂ. ರ್ಂಕ್ಟೋಶಪಪ 41/4, 42 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು
1

0.96 0.280 538120381053
ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಜಿ. ಶವಕ್ುಮಾರ ಬಿನ್ ಗೆ ೋಪಾಲಪಪ 122/4 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು
1

0.4 0.280 852337232960
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸೋಸ್ 
ಬಾಯಂಕ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಸುಗುಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ 372/2 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು
1

1.8 0.280 569624266275

ಸಟೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ 
ಇಂಡಿಯಾ ಎ.ಪಿ.ಎಂ.ಸ. 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಕೆ.ವಿ. ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 84/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

1.8 0.280 257379780127
ಪರಗತಿ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ, 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ
10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಎಂ. ಅಶಾತಥಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಸಾಾಮಪಪ 8/4.. ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.01 0.280 656092996144 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ ಯಲಹಂಕ್

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಯಶ ೋದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಅಪಿಪರೆಡಿಿ 16 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
1

1.6 0.100 424348279622
ಪರಗತಿ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ, 

ದಿಬ ಬರು

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಕಾಳ್ರೆಡಿಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 67/2 Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

0.72 0.370 853259601754
HDFC BANK 

,Chikkaballapur

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಚಿಕ್ಕಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಬೆೈರಪಪ 14/1. Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ
1

0.34 0.280 257839720471
Corporation Bank 

Chikkaballapur

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಕೆ. ಮುನಿರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣಣ 213 Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 1.21 0.280 850301038814 SBI Chikkaballapur

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಸೋತಾರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 50/5 Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
1

1.6 0.280 562481203710
Corporation Bank 

Chikkaballapur

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಬಿ. ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಸ ಣಣಪಪ 11/3, 39/2 Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

1.7 0.280 520298699826
Karnataka Gramina 

bank, Dibburu

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಕೆ.ವಿ. ಪರಭಾಕ್ರ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ 80/2 Kasaba ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.63 0.080 912389762323 SBI Chikkaballapur

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 75 Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ
1

1.96 0.280 540533823656
Pragathi Gramina 

Bank Dibburu

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಚಿನೆಯಯ ಬಿನ್ ಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 19/2. Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

0.56 0.280 543342237774
Indian Overseas 

Bank, Chikkaballapur

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಕ್ರಗದ್ ಮುನಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 59/ಪಿ1 Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.2 0.660 390554209624 State bank Of India

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಎನ್. ಸುಶೋಲಮಮ ಕೆ ೋಮ ಲೋ. ರಾಮಯಯ 92, Nandi ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

1.19 0.100 850739313373
Canara Bank, 

Chikkaballapur

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಟಿ. ವಿ. ರಾಮಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಪಪ 1/3, Nandi ಸಾಮಾನಯ ಬಿೋನ್
1

0.6 0.280 343843662393
Pragathi Gramina 

Bank Chikkaballapur

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಕೆ.ಬಿ. ಮುನೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬಚಚಪಪ 114, Nandi ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
1

0.71 0.350 781728452111
Pragathi Gramina 

Bank Chikkaballapur

RKVY-Mechnastion
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ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಎಸ್. ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಶರೋರಾಮಯಯ 65/8A, 65/8B, 65/1A Nandi ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.59 0.280 529178713941 Bank Of India

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದ ಡಿಪಪ 6/39, 75/1, Nandi ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು
1

0.34 0.100 284163915264
Canara Bank, 

Kothnur Gate

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಅಶ ೋಕ ಕ್ುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಚಾರ್ 5/16, Nandi ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.7 0.280 563873595614 SBI, Chikkaballapur

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಲಕ್ಷಮಯಯ 26, 27/2 Nandi ಸಾಮಾನಯ ಜೆ ೋಳ್
1

0.47 0.280 798581572249
Canara Bank, 

Nayanahalli,

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ್ ಎಸ್.ಸ ನಾರಾಯಣಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ 40/3, ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

0.05 0.067

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಜಿ. ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಗಂಗಪಪ 28 Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

0.8 0.370 438556636456
Canara Bank, 

Chikkaballapur

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ರ್ಂಕ್ಟರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಕೆಂಪಣಣ
32/1, 19/2, 56, 

55
Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ

1
0.82 0.260 220201722584 SBI, Gollahalli

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಜಿ.ಸ. ಚನೆರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕೆಂಪಣಣ 484/5, Nandi ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 0.4 0.280 872883516994 Bank Of Baroda

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಷ್ ಕ್ಟಟರ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪಪ 8/4, 45/1 Mandikal ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
1

0.4 0.173 941507114721
Canara Bank, 

Renumakalahalli

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಮಯಯ 15 Mandikal ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 2 0.500 459682152786 PKGB Mandikal

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಚಿಕ್ಕಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ದ ಡಿಮುನಿಶ್ಾಮಪಪ 39/1 ನಂದಿ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ
1

0.26 0.088 867059450411
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆ ೋಡ, 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ್ ನರಸಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಆವಲಪಪ 39, 35/1
Nandi ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡೆಿ

1 1.06 0.100
772444245995

Bank Of India, 

Chikkaballapur

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ನಲಿಪಪ 84/3
Nandi ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ

1 0.13 0.100
844061695903

SBI, 

Zilladalithabhavan

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಮುನಿಯಮಮ ಬಿನ್ ಲೋ. ಗಿರಿಜಮಮ 6/2. Nandi ಪ.ಜಾತಿ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 0.6 0.370 484482066810

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಬಿ. ದ್ಾಯವಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಬಾಲಪಪ 87/3 Nandi ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

0.47 0.370 586390644281
Corporation Bank, 

Chikkaballapur

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಮುನಿಯಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಂಹಯಯ 84 Nandi ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು
1

1.2 0.100 484482066810 Canara Bank, Nandi 

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಎಂ. ನರಸಂಹಮ ತಿಯ ಬಿನ್ ಮುನಿನರಸಪಪ 137 Kasaba ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 1.18 0.370 782231883533 SBI, Gollahalli

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ್ ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ದ ಡಿನರಸಂಹಪಪ 13/1, Mandikal ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು
1

0.82 0.100 462495002286 Canara Bank, CB Pur

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಸ.ಎನ್. ಸುದ್ಶಯನ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಚಿಕ್ಕನರಸಂಹಯಯ 23, 25/1, 24 Kasaba ಪ.ಜಾತಿ ಆಲ ಗಡೆಿ 1 1.18 0.370 670463905979

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ್ ಚಿಕ್ಕತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ದ ಡಿನರಸಂಹಯಯ 111, 22
Nandi ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡೆಿ

1 0.27 0.370
787093010245

Syndicate Bank, 

Chikkaballapur

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬ ಮರ್ ಸರೋಯರ್ ಶರೋರಾಮ ಬಿನ್ ಕ್ೃಷಣಪಪ 95/2 ನಂದಿ ಪ.ಪಂ ಗುಲಾಬಿ
1

0.13 0.370 617686881974
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ, 

ಕೆ ತತನ ರು ಗೆೋಟ್

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸರೋಯರ್ ಡಿ.ಟಿ. ಗಂಗಾಧರ್ ಬಿನ್ ತಿರುಮಳ್ಪಪ 91/3, Kasaba ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

0.54 0.100
Karnataka Gramina 

bank, Dibburu

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಬರಷ್ ಕ್ಟಟರ್ ಆಂಜಿನಮಮ ಕೆ ೋಂ ಸೋತಪಪ 14 Kasaba ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗೆ
1

1.9 0.160 ICIC Bank, Bangalore

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ & ಬೆಳೆ ಲಕ್ಷಮಮಮ ಕೆ ೋಂ ಪಿಳ್ಿಪಪ 40 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ
1

1 2.20 267226992218 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ, ಕಾಯಲನ ರ್

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ & ಬೆಳೆ ನರಸಂಹರಾಜು ಬಿನ್ ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 1 2.20

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  ಬೆಳೆ ಯಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ಸತಯಪಪ 92/2, Kasaba
ಪ.ಜಾ 

(ಸಾಮಾನಯ)
ಸೋವಂತಿಗೆ

1
1 1.00 379957077179

Karnataka Gramina 

bank, Dibburu

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ & ಬೆಳೆ ನಾಗಲಕ್ಷಿಮೋ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಗೌಡ 91/2, 91/2 Nandi ಸಾಮಾನಯ capsicum
1

2 3.40 622643293751 
Syndicate Bank, CB 

pur

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ ಗಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬುರಯಪಪ 187/2, Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ 1 1 1.20 755227277986 Karnataka Bank Ltd

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ  ಬೆಳೆ ಬಿ.ಎನ್. ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ. ನಾಯತಬಿಡಿಪಪ 501 Mandikal ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ
1

1 1.00 827315675953 
Canara Bank, 

Peresandra

RKVY-Sheet change and crop 



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ & ಬೆಳೆ ಸ. ಲಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ಕೆ ೋಂ ವಿ.ಎನ್. ಲಕ್ಷಮಣಪಪ 126 Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ
1

1 2.20 726789157951 Vijaya Bank, CB Pur

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಿಥೋನ್ ಶೋಟ್ & ಬೆಳೆ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟನರಸಪಪ 51 Kasaba
ಪ.ಜಾ 

(ಸಾಮಾನಯ)
ಸೋವಂತಿಗೆ

1
0.2 1.10 837590020124 SBI Gollahalli

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ಎಂ. ಶ್ಾರದ್ಮಮ ಕೆ ೋಂ ಆರ್. ರ್ಂಕ್ಟರಾಮರೆಡಿಿ 131 Kasaba ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 4 3.00 253650372349 Canara Bank, CB Pur

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಮುದ್ಾಯ ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಹೆ ಂಡ ಸುಬಾಬರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮೆೋಶ್ ರೆಡಿಿ 4/2, 1/3, 422/3, 428/3 Mandikal ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 2.14 4.00 Canara Bank, Avathi,

1 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಎನ್. ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ 85 Nandi ಪ.ಪಂ ಮಾವು 1 0.42 0.47 519042 637131 SBI, Muddenahalli

2 SMAM ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಚಿಕ್ಕಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪ 11/ಪಿ1 Nandi ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

0.40 0.5 649873 667963
Bank of Baroda, 

Muddenahalli

1 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಪಿಳ್ಿಮಮ ಕೆ ೋಂ ಶರೋನಿವಾಸ 219/5 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು

1
3 0.135 10577100982467

2 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಶರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಲೋ. ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ 219/6 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು

1
4 0.135 50100256127917

3 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಶ್ಾಮಿ 193/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು

1
4 0.135 396101001503

4 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಶರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟರಮಣಪಪ 243 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ

1
4 0.135 3946101000080

5 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಎಲ್.ಸ ನಲಿಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಚನೆಪಪ 24/2. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ

1
5 0.169 10597101030141

6 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ನಂದಿೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್  ಲೋ. ನಾರಾಯಣಪಪ 29/5. ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಗುಲಾಬಿ

1
4 0.135 39270100000057

7 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಗೆ ೋವಿಂದ್ಪಪ 44/1, ಕ್ಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಆಲ ಗಡೆಿ

1
4 0.135 39270100012280

8 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ರವಿ ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆ ಸ ರು ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ

1
0.750 0664201006025

9 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಲಕ್ಷಿಮೋನರಸಮಮ ಬಿನ್ ನರಸಂಹಪಪ, ಮಾರಪಪನಹಳಿಿ 75/2, ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ

1
4 0.135 35324010194

10 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನೆಪಪ ಮಾರಪಪನಹಳಿಿ 72/2 ಕ್ಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ

1
4 0.135 30518068196

11 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಹೆಚ್.ಜಿ. ಜಯಪಪ ಬಿನ್  ಎನ್. ಗುಮಮಯಯ, 

ಹರೆೋನಾಗವಲಿಿ
98/1 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ

1
4 0.135 1929101004782

12 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಜಿ. ಚಿಕ್ಕ ಬೆೈರಪಪ ಬಿನ್ ಗುಮಮಯಯ, ಹರೆೋನಾಗವಲಿಿ 45/3, ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ

1
4 0.135 10731100000150

13 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್  ಲೋ. ಹೆಚ್.ಬಿ. ಬೆೈರಪಪ, 

ಹರೆೋನಾಗವಲಿಿ
8/4, 47/2 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ

1
6 0.203 1929101002354

14 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಕೆ ಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಗುಮಮಯಯ, ಹರೆೋನಾಗವಲಿಿ 9/1. ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ

1
6 0.203 1929101006697

15 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ನಾರಾಯಣಮಮ ಕೆ ೋಂ ಲೋ. ತಿಮಮರಾಯಪಪ, 

ಹರೆೋನಾಗವಲಿಿ
11/9, ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ

1
6 0.203 1929108004809

16 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  

ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ು
ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ, ಲಿಂಗಶಟಿಟಪುರ 37, 53 ಮಂಡಿಕ್ಲುಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ

1
7 0.236 125000163607

1 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಜಿ.ಎನ್. ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣಪಪ 21/2. ಓಬಳೆೋನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

4 0.135 0664201006025 Canara Bank

SMAM

ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ

RKVY-Water Fond



ಕ್ರ.
ಸಂ.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ್/ಕಾಯಯಕ್ರಮ / 

ಚಟುವಟಿಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆ ೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ್ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ್ 
(ಹೆ.)

ಜಿಲಿ:  ಜಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ್ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರ . 

ಲಕ್ಷಗಳ್ಲಿಿ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

2 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಎನ್.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು ಎನ್. ನಕ್ಕನಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
1

5 0.169 39270100004983
Bank of Baroda, 

Chikkaballapur

3 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಎನ್. ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಜಿ. ನಾರಾಯಣಪಪ
99/2, 99/1, 

100/2
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ

1
6 0.203 0664201006025 Canara Bank

4 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಜೆ.ಆರ್. ಜಾನ್ ಥಾಮಸ್ ಬಿನ್ ಲೋ. ಜಯರಾಮ್ 12/2. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಾಿಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ
1

4 0.135 0664201006025 Canara Bank

5 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ರತೆಮಮ ಕೆ ೋಂ ಮುನಿರಾಜು 90/3 ಕ್ುಡುವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಆಲ ಗಡೆಿ
1

4 0.135 0664201006025 Canara Bank

6 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಕ್ೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 219/4 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ
1

4 0.135 0664201006025 Canara Bank

7 ಜೆೋನು ಕ್ೃಷ್ಟ್ ಯೋಜನೆ (ZP)
ಜೆೋನುಪಟಿಟಗೆ ಹಾಗ  
ಕ್ುಂಟುಂಬಗಳ್ ಖರಿೋದಿ

ಮುರಳಿ ಎನ್.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕ್ಟಸಾಾಮಿ 219/2 ನಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗೆ
1

3 0.101 664201006025 Canara Bank

1
 ಅನುಸ ಚಿತ ಜಾತಿ ಮತುತ ಬುಡಕ್ಟುಟ 

ಯೋಜನೆ
ಪವರ್ ಟಿಲಿರ್ ಆರ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುನಿನಾರಾಯಣಪಪ 34/ಪಿ2 Nandi ಪ.ಪಂ ಆಲ ಗಡೆಿ

1
0.40 1.00 5074721 03316 PKGB, CB Pur



ತಾಲ್ಲೂಕು :ಚಿಕಕಮಗಳಲರು

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 89/4.68/7 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.449 741988513494 12268100005642

2 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 39/1. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.288 957411328979 1165101008501

3 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಸಾವಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 91.91.92/ಪಿ2,92/ಪಿ2, 87/1, 87/2 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4455 627555888760 1332500101664001

4 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿರಾಟೋಗೌಡ 549/1, 549/2, 510, 513 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2945 997508795165 12270100000005

5 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 493 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.25 0.318 341287875694 09002200003599

6 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿರ್ೋಗೌಡ 15/3 0.50  ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.373 249951470915 12268100003032

7 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿೋಲಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗೌಡ 30/1.  ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.4491 401241572447 1465108004885

8 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಈ ಪರಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 16/2ಪಿ2, 1ಪಿ1  ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.89 0.284 892433614179 1500101004214

9 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಪ್ಪೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 12/ಪಿ15  ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.172 655108009017 1529101001340

10 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ ಎಸ್ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 81.82/2  ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.378 530189877545 0666101006880

11 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 26  ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.65 0.515 707945000303 0666101010863

12 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಾಣಚಾರಿ 83/5  ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.8 563831290015 0666101015644

13 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗೌಡ 259/9  ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.227 556944501040 066610100301

14 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಕೆಕೋಗೌಡ 13/4. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.505 289536963400 066610100519

15 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ / ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 13/1. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.52 663668190259 0666108011484

16 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 52/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.42 949901421421 1465101003774

17 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ / ವಿೋರೋಗೌಡ 10/6. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.41 0.425 418898240843 1465101003773

18 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಶ್ ಬಿನ್ ಸನನಪಪ 213/1, 501 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.335 985475114762 1332500101603001

19 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಾಳಿಪ್ ೋಜಗೌಡ 618.621.620.416 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.226 798374482035 5007110000033

20 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಿ 72/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.98 707945000303 6547000100034970

21 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 36/4. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.275 822717219718 574802010003347

22 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಷ್ಪರಾಜು ಜೈನ್ ಬಿನ್ ಚಂದಜೈನ್ 465/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.33 871089819584 1332500101888701

23 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 50/9ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.25 0.28 728761535638 3757101000111

24 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಮಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ನಗರಶೆಟಿಟ 31 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.283 826804711753 726208813

25 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 576 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 0.189 221936012198 3757101002524

26 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುನಂಜಪಪ 52/1ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.12 469427229759 514053017

27 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 38/1ಪಿ1, 38/1ಪಿ4, 32/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.23768 385948064278 12284100000489

28 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಾರಾಜ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 8/1, 7/7 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.18 0.606 782513511039 3757101003168

29 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಮಮ / ಮಲೂೋಗೌಡ 29 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.58 0.428 209451869204 066610105941

30 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಮಲೂೋಗೌಡ 29 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.59 595162234348 12267100000188

31 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ / ನಂಜೋಗೌಡ 29 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.18 0.192 337714684069 12267100000661

32 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹೆಲನೆನೋಗೌಡ 5/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.72 0.428 486516680531 '791011828

33 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಮಮ / ಶಿವನಂಜೋಗೌಡ 62/3 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.3219 556647273131 73700100002914

34 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 24/1, 24/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.00 1.84 507870920533 30977544844

35 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 30/2, 49/1, 42/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.606 682150018320 916020048850847

36 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಮಮ / ತಲೋಟಪಪ 82/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.8 644681977757 916020048850847

37 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಹಪಪ 27/2ಬಿ3, 26/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.223 404143280207 13269002123

38 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪಶೆಟಿಟ 357/4, 128/3, 241/3 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 0.75 479207571935 1224910000062

39 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 5/ ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.164 559615870225 63720100001421

40 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರವಿಂದ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ 374/ಪಿ2 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.32 237957162109 0522500102151101

41 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಭಿಶೆೋಕ್ ಬಿನ್ ಚಲಡಾಮಣಿ 274, 277/2 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.2635 898599228385 520331004477264

42 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 81/ಪಿ1, 375, 371/ ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.37 447979786502 052250010217161

43 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 41/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1896 625290434585 12268100000326

44 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಲತೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 90/1, 90/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 0.447 708299041509 0666101008159

45 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ / ಭಲತೋಗೌಡ 28/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.387 395966569246 0666101013024

46 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗೌಡ 244/ಪಿ2 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 0.2818 901371417014 514087850

47 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 452/2 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.2774 225585179542 54038217307

48 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮೋಗೌಡ 102/2, 103/1, 135/3, 102/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 0.52955 371915044810 620170017379

49 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹೆಗಗದೋಗೌಡ 49/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.1674 665637416705 54010990061

50 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಶೆಟಿಟ 157* ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.33 0.37 970349383554 85015548889

51 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೋಲ್ಲರೋಗೌಡ 93/ಪಿ68 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.85 0.52 795019269081 12254100000561

52 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕೃತ್ / ಶಾಂತೋಗೌಡ 116/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.16 887837308576 12263100005261

53 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 560/1, 561/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.3183 997587350330 4870101000096

54 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ / ಮಲೂೋಗೌಡ 953/2, 958/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.277 774719952384 12286100000471

55 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋಧ ಕುಮಾರ / ಮಲೂೋಗೌಡ 28/1ಎ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.19795 533139238180 36971641647

56 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಜೋಗೌಡ್ 8/4, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.302 906478108754 36971641647

57 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 69/ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.458 590719602882 36971641647

58 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋಧಮಮ / ಮಲ್ೂಪಪ 66/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.52 707127821498 36971641647

59 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪಪ 26/4, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.358 698420618194 36971641647

ಜಿಲೂ:ಚಿಕಕಮಗಳಲರು
2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡ್ದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ



60 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 82/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.202 473659566058 36971641647

61 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಜುಂಡ್ೋಗೌಡ 65/1, 67 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.52 0.269 875821869187 620140074081

62 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 54/1, 54/2 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.273 240847753821 7222500100423701

63 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮೋಗೌಡ 206/1 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.5729 825344697534 4219101004869

64 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನೆನೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಉದೂೋಗೌಡ 410/2 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 0.4455 748743084495 120000978128

65 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 17/3, 20/2, 19/6, 20/4 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.449 459455659226 35519327361

66 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 61/ಪಿ1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.41 0.371 897064881714 64037568226

67 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ.ಕೆ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಶೆಟಿಟ 398/4, 471/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.45 0.42095 235449489550 64037568226

68 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಜಿ.ತಿಮಮಶೆಟಿಟ 130/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.615 678538550063 64037568226

69 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 455/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.48 0.4848 792977132950 64037568226

70 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ 155 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.75 0.715 276368368864 64037568226

71 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ.ಕೆ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ.ಕೆ.ಕೆ 163 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.8 900705510098 64037568226

72 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡ್ಡೋಗೌಡ 459/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.505 732431188693 64037568226

73 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ರಂಗೋಗೌಡ 22/2, 22/3, 156/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.42 0.42136 410561943219 64037568226

74 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮೋಗೌಡ 459/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.505 813627666097 64037568226

75 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಸಿ.ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 316/2, 361/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.44 0.42705 948615504387 64037568226

76 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರೋಗೌಡ 34/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.45 0.4545 672805275586 64037568226

77 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಪ್ೋಗೌಡ 404/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.45 0.42769 470114991326 64037568226

78 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರುಣಾಕರ.ಕೆ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 139, 138/1, 37/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 0.89378 775864052566 64037568226

79 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂೋಗೌಡ.ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಪ ಜಾರಿ ಸಿದೂೋಗೌಡ 483 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.805 631706587952 64037568226

80 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ.ಹೆಚ್.ಡಿ 105/2, 4/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.54 0.575 931457568023 30977544844

81 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 55/6 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.55 0.585 762713380975 30977544844

82 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಆರ್.ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 37/2, 10/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.65 0.679 201435021455 30977544844

83 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಹನುಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗೌಡ 98 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.209 859466845264 64037568226

84 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಎನ್.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಲ್.ಎನ್.ನಂಜೋಗೌಡ 14/6, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.39 0.41301 304172297283 64037568226

85 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿದ್ಾಯ ಕೆಲೋಂ ಧನಂಜೋಗೌಡ 79/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 0.3164 718428300607 64037568226

86 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಶೆಟಿಟ.ಎ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಶೆಟಿಟ 84/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.12124 464150961540 64037568226

87 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ಗಣೋಶ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಂ.ಮಲ್ೂಪಪಯಯ 47, 48, 49, 50/ಪಿ2, 51 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.66 0.52603 859549187262 64037568226

88 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸವಣಾಯಂಬ.ಜ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಂ.ಗಣೋಶ್ಮಲತಿಯ 52, 53, 54 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.50 0.46982 416844529590 64037568226

89 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ.ಎಸ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ 201/4ಪಿ3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.43 0.38723 803489751871 64037568226

90 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 83/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಸಿಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.48 0.4848 272562652848 00000036971641647

91 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ 71/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.43678 678248803109 00000036971641647

92 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬೋಬಿ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದರ.ಬಿ.ಟಿ 46, 47/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.33529 935958563259 00000036971641647

93 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗರಾಜಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ರಾಮಪಪಶೆಟಿಟ 47/1ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.42 0.38377 905706477085 38876943968

94 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಲಯಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 330, 43/3, 43/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.36986 836417690982 38876943968

95 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಸಿ.ಗಿರಿಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗೌಡ 206/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.48 0.52442 441644650288 38876943968

96 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗೌಡ 40/ಪಿ1ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 1 727125037759 38876943968

97 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 40/ಪಿ24 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.635 322689469482 38876943968

98 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 51/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.60 0.62 765832716560 64037568226

99 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗಿೋಶ್.ಬಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಗೌಡ 6/5, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.613 699043556216 64037568226

100 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್.ಬಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮೋಗೌಡ 46/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.90 0.8 984414707515 64037568226

101 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 156/1ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.796 268888149265 64037568226

102 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿೋರೋಗೌಡ 139/7 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.522 231716900642 64037568226

103 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ ರಾಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 8/6, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.803 302078850735 64037568226

104 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ.ಎ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 26/5, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.75 0.75579 223391439691 0666101008063

105 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟರಾಜು.ಆರ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ರಾಮಯಯ 122/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.16327 933218774480 09002010105676

106 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಧಶ್ರಥೋಗೌಡ 20/4, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.803 888807112883 64037568226

107 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 104/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.803 890373428184 64037568226

108 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸರ್ೋಗೌಡ 37/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.613 419313830410 64037568226

109 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜೋಗೌಡ.ಯು.ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 1/1ಎ3, 5/6 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.41391 377242580339 64037568226

110 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜಪಪಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ತಿಮಮಶೆಟಿಟ 4/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.55 0.567 541481921744 64037568226

111 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 12/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.60 0.60607 662208438771 38876943968

112 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 51/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.50 0.50506 200774790883 38876943968

113 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 39/5, 9/6 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.40 0.43351 719649518839 38876943968

114 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೌಡ್ೋಗೌಡ 23/7, 23/6, 26/6 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.8081 924345289658 38876943968

115 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿರ್ೋಗೌಡ 11 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.00 0.8081 734718847627 38876943968

116 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ರಘು ಬಿನ್ ಶಿರ್ೋಗೌಡ 122 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.42 0.43697 318305157884 38876943968

117 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 31/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.46 0.45455 656169895344 38876943968

118 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಲೋಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಡಿ.ಕೆ.ಚಂದರೋಗೌಡ 35/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.31 0.34 459773027785 38876943968

119 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗೋಗೌಡ.ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 36/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.50 0.50506 984883489512 38876943968

120 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 173/6 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.40 0.44552 995536096213 38876943968

121 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲೋಗೌಡ 15/3, 20/6 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.1312 386366525356 38876943968



122 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತೋಗೌಡ.ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಿ 35/3, 2/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.40 0.4491 237829799957 38876943968

123 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 21/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.39 0.42052 372619544878 38876943968

124 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಲ್ುಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಹನುಮಯಯ 17/3, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.40 0.44552 452979063623 38876943968

125 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಹೆೋಮಾಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 3/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.32 0.36 259824838798 38876943968

126 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 16/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.8081 974135221685 38876943968

127 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗೋಗೌಡ 51/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.50 0.50506 947320658274 38876943968

128 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 3/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.32 0.36 587953711379 38876943968

129 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 320/ಪಿ4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.50 0.50506 696201975028 64037568226

130 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್.ಬಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 85/ಪಿ20 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.00 0.94 453966170175 64037568226

131 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ 31/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.60607 262386209690 64037568226

132 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಪಿ.ಮಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 29/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.60 0.60607 428931807874 64037568226

133 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗೋಗೌಡ 63/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.60 0.60607 981083732387 64037568226

134 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿೋರೋಗೌಡ 14 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.20 0.977 331452674241 64037568226

135 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯು.ಎಲ್.ಯೋಗಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಯು.ಎಸ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 51/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.55 0.55557 664333718438 64037568226

136 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 85/ಪಿ9 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.803 717845586327 64037568226

137 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 108/4 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.85 0.665 971860609882 64037568226

138 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 16/ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.60 0.60607 511267719432 38876943968

139 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 107/ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.40 0.44293 994778445658 38876943968

140 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 49/2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 1.00 0.815 251745597287 38876943968

141 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 10/ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.60 0.613 349940003012 64037568226

142 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯಯ 189/1 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.1725 412658013122 64037568226

143 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ 25/1, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕರಿಮಣ್ಸು 0.50 0.1635 551957730089 38876943968

144 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಳಳಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 24/2, ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ ಕರಿಮಣ್ಸು 0.80 0.3213 333495942707 38876943968

145 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲ್ / ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 250 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.4455 225566261718 1467201000047

146 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಗಣ್ಣಗೌಡ 32/ಎ ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.353 385833517374 12263100005700

147 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 48/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.334 538854167269 12268100000113

148 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಕೆ.ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡ್ೋಗೌಡ 1/26, 88/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.50 0.44 735509963845 0553101019357

149 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಮಮ 88/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.45 0.408 291437266837 12268100003645

150 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತರುಣ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 7/3, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.204 379841957249 50100260688470

151 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಜು 42/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.092 609487628418 35519327361

152 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗೌಡ 61/ಪಿ1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.371 264259869203 64037568226

153 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗೌಡ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಲೋಗೌಡ 147, 150 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.22698 743260816865 120000398079

154 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಬಿ.ನವಿೋನ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜೋಗೌಡ 550/1, 680/1, 680/5 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0.22698 468042719447 520101229013984

155 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಬಿ.ದಲಡ್ಡೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಭದರೋಗೌಡ 77/ಪಿ, 77/3, 202 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.3765 489299818576 0507108332147

156 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬೋಗೌಡ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 115/2, 116/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.292 313767381664 120000387249

157 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಯಯ ಬಿನ್ ಕದರಯಯ 64/P1 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.4491 836423251894 12249100005787

158 ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲನನಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 185 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.317 776575096973 32905577336

159 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಆಯಂಡ್ ಆರ್ ಮಹೆಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಶೆಟಿಟ 50, 51 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 312547324157 1526101001548

160 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶ್ಂಕರಮಮ / ಹಳೆಳೋಗೌಡ 112, 195, 251 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 538322570352 1526101003546

161 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಾಸಲೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ
10PI1, 112/PI, 196/PI1, 

257/PI, 262/P19
ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 236082691441 1526101003847

162 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ 263/1, 576, 575, 260, 261 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 699515687119 152610108070

163 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚನನವಿೋರಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಚನನಶೆೋಟಿಟ 487/2, 487/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 447761427363 120000837303

164 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪರಮೋಶ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 204/5, 205/ಪಿ5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 600210293657 1526101002874

165 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಂಜಪಪ 478/ ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1389 447430155960 '620120007880

166 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹೆೋಮವತಿ / ಗುರುಲಂಗಪಪ 450 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 400026503542 '1526101004012

167 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 161/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1097 779362368047 1526101006772

168 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಿವನಂದ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ 476/ಪಿ5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 425426007449 1526101000606

169 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶ್ಂಭೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿರ್ೋಗೌಡ 137, 141 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 643480880212 1526101004749

170 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಣಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಹಳೆಳೋಗೌಡ 289 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 558278658794 1526101002665

171 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 239/2, 465/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 217457869466 1526101002394

172 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 399/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.36 0.13165 986892952864 1526101006837

173 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ 478/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 403389320965 520591023252613

174 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ 213, 46 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 387399612722 1526101001645

175 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 477 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 351655188470 1526101000246

176 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜನಾಧಯನ ಸಿಂಗ್ ಬಿನ್ ಮನ್ ಸಿಂಗ್ 244, 308, 305 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 351623389456 1526101002277

177 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪಶೆಟಿಟ 25/1, 20 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 819823657460 1526101008059

178 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪಶೆಟಟ 20/* ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 337887141993 1526101008096

179 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 463, 429, 432 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 961791676307 1526101001551

180 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಲತಮಮ / ಸಿದೂಲಂಗಪಪ 138/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 478398224006 1526101000072

181 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಸಿದೂಪಪ 331, 334 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 561049709820 1526108005260

182 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ
10/ಪಿ1, 112/ಪಿ1, 197, 252/ಪಿ, 

262/ಪಿ19
ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 966418753978 1526101000071

183 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಯಯ 462 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 569592613042 1526101001707



184 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ / ಕಾಡಪಪ 87 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1426 237901994868 1526101002490

185 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಣ್ಣಧಲತಯಯ ಬಿನ್ ದಲತಯಯ 262 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 652058684173 15261085628

186 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಲಂಗಯಯ 262/4ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 469305734672 1526101005866

187 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ 223/2, 516/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 667716816673 '15261010026019

188 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಪ್ಪೋಗೌಡ 108, 133, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 981457255620 1526101002354

189 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಾರಯಣ್ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಬಸವಶೆಟಿಟ 11/1ಪಿ2, 11/2ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.26 0.095 425332494430 1526101001636

190 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಯಯ 516/ಪಿ2, 222/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 916086000293 1526101001296

191 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 307, 154, 313 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 928874924185 1526101005916

192 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 43 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 305702268393 1526101000271

193 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ
404/6, 404/5, 404/4, 404/3, 

404/2, 404/1
ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 714619262042 '1526101005415

194 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಲತ / ರಮೋಶ್ 220/1, 221 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 208670527583 1526108005623

195 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಿೋರಮಮ / ಮಲಡ್ೂೋಗೌಡ 91/6, 224 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 810686254460 '15261080057003

196 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಗೌರಮಮ / ಸಿದೂಲಂಗಪಪ 332, 334 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 371525703355 '1526101007452

197 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹರಳೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುಪಪನೆೋಗೌಡ 252/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.23 0.0914 739013727817 1526101005659

198 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಿೋತಾರಾಮಶಾಸಿತ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಶೆೋಟಿಟ
391/2ಬಿ, 564/1, 408/ಪಿ1, 

409/ಪಿ1, 393/1ಪಿ3, 392/3
ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 571726478912 1526101001416

199 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಹೆಲಂಗಯಯ 262/ಪಿ3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 248722617283 1526101005580

200 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಭೃರಪಪ 519 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 88047164322 1526101002814

201 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಾವಮಿೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 313/ಪಿ1, 308/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 513054326029 1526101006434`

202 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಿವಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವಶೆಟಿಟ 349 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 684305870571 1526101003354

203 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಲ್ೂಮಮ / ಬಸಪಪ 429/1ಪಿ2, 463/1, 432/ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 457362982416 1526101002853

204 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 353/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 283087613658 1526101003131

205 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜಗದೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ 445ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 760911365584 1526101000010

206 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 401 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 488695586500 1526101008030

207 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಗೌಡ 465/3, 472 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 896001343741 1526101000185

208 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರಾಮಶೆಟಿಟ 540/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.23 0.0804 702669171282 1526101000339

209 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಶೆೋಟಿಟ 89/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 696172797562 1526101001868

210 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕಮಲ್ಮಮ / ಚನನಪಪ 479 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 267499384895 1526108005705

211 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 31/1. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 786182759369 1526101005925

212 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಲತಿಯಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 15/ಪಿ69 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 235728204758 4186

213 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರವಿಂದರ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 191/1. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.17 0.0579 388444522699 '152610103202

214 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜಯಮಮ / ನಿಂಗೋಗೌಡ 407/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 0.21945 802424562909 '1526101002742

215 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮರಿೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 20/2, 26/2ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 0.21945

216 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಗೌರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 33/8 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 336507908520 1526101002659

217 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲಡಡಮಮ / ಮಲೂೋಗೌಡ 23/3. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 0.21945 209451869204 06661015941

218 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 35 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.45 0.1645 745939493841 321400101001904

219 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 31 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 246775696165 1526101003456

220 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಲೂಗಮಮ / ಮುಳಳಯಯ 124 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.24 0.0877 814548708089 0666101013432

221 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮರಿಯಮಮ / ದಲಡಡಯಯ 104 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 600832037027 620120077575

222 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕೆೋಶ್ವಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 9/4. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.26 0.095 923091162848 '0666101009347

223 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 0.21945 887335364491 0666101008458

224 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕದರಮಮ / ಬಿೋರಯಯ 19/5ೆ 1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.18 0.0695 851017261128 0666101013647

225 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಸಿಯಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 9/3. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.38 0.1389 243058566552 '0666108016464

226 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚಿಕಕಮಮುನಿಯಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಭಲೋವಿ 49 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 0.21945 518721800800 120002296837

227 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗೌಡ 39 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 364685824493 1526101003074

228 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 147/2, 562/2, 150/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 866954122758 1526101000602

229 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ
152, 147/ಪಿ2, 562/ಪಿ, 185/2, 

153/1
ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 564964606133 1526101002105

230 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 111, 159, 147, 562, 153 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 0.21945 621546296834 1526101002623

231 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 34/, 44 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 399060935397 1525101005435

232 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 339ಪಿ2, 407/ಪಿ2, 5532ಎ, 561ಪಿ ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 0.21945 629841293086 1526101003040

233 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಿದೂಲಂಗೋಗೌಡ 15 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 793245365315 1526101005177

234 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 34, 44 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 241348555505 1516101002927

235 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭೈರಮಮ / ಸಿದೂಪಪ 460 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 760428242660 1526101003652

236 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 340 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 0.21945 255760027488 1526101000224

237 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 340, 339 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.60 0.21945 469093391082 1516101005222

238 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದ್ಾಸೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 490/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 668403623019 1526101002790

239 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 161/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.25 0.0914 679934077747 1526101004847

240 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 30/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 577903609097 1526101003122

241 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಇಂದರಮಮ / ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 32/2, 15ಪಿ74 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.1463 695738423096 1526101008083

242 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವಿೋರಣ್ಣಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಚ್ನನಶೆಟಿಟ 487 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.40 0.145 365295686312 1526101000017

243 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 465, 472 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 931979408431 1526101003576

244 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವಿನಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಗದೋಶ್ವರ 18 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 793086972638 1526101004249

245 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 369/4, 370/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 641844954455 1526101000140

246 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹೆೋಮಾವತಿ.ಜಿ.ಸಿ ಕೆಲೋಂ ಜಗದೋಶ್ವರ 242 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 343181633169 1526101001877



247 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹಳೆಳೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 262 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 269747487609 1526101003562

248 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್.ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 550/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 590956720026 1526101002159

249 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ.ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 219 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 760717182013 1526101003094

250 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 475/P2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 408374846073 1526101003087

251 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜುಂಡಪಪ.ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 461/3, 515/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 724947744095 1526101003002

252 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 21/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 323859254618 1526101002716

253 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂಲಂಗೋಗೌಡ 18/4, 24/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 480438709292 1526101002499

254 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಂಜಶೆಟಿಟ.ಬಿ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಶೆಟಿಟ 25/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.18 0.06525 985706148192 1526101006889

255 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ 262/ಪಿ25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 245498633327 1526101004364

256 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲಡಡಚ್ಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್ ಧಲತಯಯ 262 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 812761651305 1526101004947

257 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಣ್ಣಕರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 262 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 357568913837 1526101005963

258 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 262 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 298584229297 1526101005988

259 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪದಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ 468/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 851630185464 1526101002744

260 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ.ಎನ್.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 427 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 746756652180 109501011005916

261 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 306 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 758448168977 1526101002178

262 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 262/1ಪಿ4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 480189267783 1526101001279

263 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜುಂಡಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಚಿಕಕವಿೋರಶೆಟಿಟ 448, 449 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 603779811769 1526101000239

264 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಟಿ.ಎನ್.ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಶೆಟಿಟ 98, 96 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 664521088944 1526101000005

265 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಾಯಮಣ್ಣ 73 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 756742002288 1526101000254

266 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಅಣಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 310/2, 297/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 997909557935 1526101002262

267 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 320, 335/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 255345152555 0531101045545

268 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂೋಗೌಡ 141/2, 52/ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 204785644952 1526101001418

269 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 153 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 587368035858 1526101003530

270 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜುಂಡಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಗೌಡ 445, 441, 437 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 471589365340 1526101002459

271 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ 483 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 341941887112 1526101000006

272 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಿವನಂದ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಗೌಡ 441, 443 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 436855445928 1526101002219

273 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಿದೂಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 320/1ಪಿ4, 335/3ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 972790252930 1526101004172

274 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ದುಷ್ಟಪಪ 183/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.2 0.0725 972941229256 1526101003924

275 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 164/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 557237939473 1526101003316

276 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 534/1ಪಿ3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 833110584472 1526101001626

277 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ 76 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 665750489648 1526108006705

278 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ 109 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 864870076295 120001116234

279 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ದುಷ್ಟಪಪ 100 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 929000338883 1526101003285

280 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 49 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 304935649795 1526101006012

281 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸುಬಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಸಾವಮಿ 409, 393/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 518929117190 1526101002181

282 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ 42/ಪಿ1, 56/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.18 0.06525 842750168065 1526108006385

283 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 519 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 889578898931 1526101002009

284 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 141/2, 137 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 743113139957 1526101002438

285 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 328 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 299993744810 1526108006051

286 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕಮಲ್ಮಮ.ಜ.ಹೆಚ್ ಕೆಲಂ ಚಿಕಕವಿೋರಶೆಟಿಟ 481/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 729406983334 1526101002901

287 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 565/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 914847488605 1526101001770

288 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ೋಗೌಡ 547, 172, 458 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.46 0.145 334806910323 1526101007518

289 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲೋಲಾಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥ 467 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 266875055614 1526101007928

290 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಹಳೆಳೋಗೌಡ 283 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 989740456917 1526101003574

291 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 218, 207 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.3 0.10875 681083472612 1526101007680

292 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಾಂತಮಮಬಿ.ಹೆಚ್ ಕೆಲಂ ಹಿರಿಯಣ್ಣ 64 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 316384252996 1526101001127

293 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 461/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 895856547831 10838720148

294 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು.ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 461 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 883661445370 1526101006031

295 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕೆಕೋಗೌಡ.ಬಿ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 313 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 597484922869 1526101000330

296 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಓಂಕಾರಪಪ.ಬಿ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 169 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 647502682126 1526101001291

297 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಭೈರೋಗೌಡ 323 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 200831502819 1526108005138

298 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಭೈರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 172, 547, 405 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.28 0.058 794543057613 1526101002738

299 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ.ಬಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 7 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 740805077645 1526101004332

300 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲಂ ಬಸಪಪಶೆಟಿಟ 44 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 482977120343 1526101002666

301 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ.ಬಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗೌಡ 206 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 863004945743 1526101002275

302 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ತಿಮಮಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಮರಿಶೆಟಿಟ 12 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.39 0.14135 798149267492 1526101006749

303 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲೋಪ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವನಂದ 167/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 979862432339 1526101006698

304 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪ್ೋಗೌಡ 527, 504 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.46 0.145 727033278108 1526101004044

305 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನನಬಸರ್ೋಗೌಡ 301/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 369965977314 1526101003633

306 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಈಶಾಕ್ ಬಿನ್ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್ 402 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.3 0.10875 506653208935 1526101002731

307 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಹರಳೆೋಗೌಡ 203 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 554553487691 1526101002461

308 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಾಮಶೆಟಿಟ.ವಿ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನಶೆಟಿಟ 481 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 685098927552 54038278836

309 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹರಳೆೋಗೌಡ.ಬಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಳೆಳೋಗೌಡ 10 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 0.145 893726716715 1526101005970

310 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಿರೋನಾಥ ಬಿನ್ ಶ್ಂಭಯಯ 44/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 284188477007 844310100000998



311 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ 47 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 731562080904 0666101009750

312 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಲೋಮಮಮ / ಬಿೋರಯಯ 46 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 236861466916 0666119009148

313 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜಯಮಮ / ಮರಿಯಯಯ 3/16ಬಿ ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 622407833880 '120001120580

314 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ 50 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 599762099128 0666101013320

315 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಯಯ 257 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 692084432677 0666101012580

316 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 175 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 280214023384 0666101011258

317 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 36, 19 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 656630832043 120001488769

318 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕಕಮಮ / ಭೈರಯಯ 123 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 266270198542 12247100006387

319 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಈರಯಯ ಬಿನ್ ಮುಳಳಯಯ 124/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 595385839137 '0666101009731

320 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಳಿಗಯಯ 124/ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 834526804345 620120030728

321 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 124/2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 331926206168 0666101009748

322 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚಿಕಕಮಮ / ಬಿೋರಯಯ 104 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 231702586929 0666101013320

323 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ / ಬೋಲ್ಲರಯಯ 41ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 865000500623 0666101012920

324 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ತಲೋಟಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 104ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 471792804688 0666108013984

325 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಿಂಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 104/ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 958870939437 0666101011655

326 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಜಜಬಿೋರಯಯ 41ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 768078449009 0666101013059

327 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 104/ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 795260752354 0666108013764

328 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರತನಮಮ / ಬಿೋರಯಯ 120 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 231402300716 120002089853

329 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹುಣ್ಸಿಗಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ 80.15 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 441266657410 289301000492

330 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ 70/1, ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 415837450958 0666108012671

331 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚನನಕೆೋಶ್ವಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಬಿೋರಯಯ 3/9. ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 293912002374 620120014785

332 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಳಯಯ 22/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 575885323434 0666101013899

333 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾವವಯಯ 3/143 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 385978607170 12000050594

334 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ಹುಣ್ಸಿಗಯಯ 22/2. ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 521216513374 09002001056644

335 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ 3/15. ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 436255312541 120000500561

336 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಶೆೋಷ್ಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 40 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 965222335589 06661010135324

337 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 38 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 798517328400 '620120038626

338 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾವವಯಯ 35/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 784951382707 0666101012922

339 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 1/ಪಿ9 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 862362320011 0666101004872

340 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಬಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಡಬಿೋರಯಯ 8ಎ, 8/ಬಿ ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 534878653575 620140017272

341 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 19/2. ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 774176725483 620120021736

342 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜವರಯಯ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ 3 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 945478313717 0666101009741

343 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ವಿಜಯಮಮ / ಗಂಗಬಿೋರಯಯ 145/ ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 95900349714 289301000113

344 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 107/1ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 337076707101 0666101014085

345 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಗನಮಮ / ದಲಡಡಬಿೋರಯಯ 49 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 267604498642 0666101015323

346 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ದಲಡಡಕರಿಯಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 262/ಪಿ25 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 817017948464 15261016490

347 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರೋವಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ 262 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 275304216317 1526101004913

348 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಅಣ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 3/ಪಿ11 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 559338465109 120000500549

349 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚನನಬಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 44/2. ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 951456387847 0666101013282

350 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಸಿದೂಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 124 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 680681042160 '0666101013304

351 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 129 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 961070039648 0666108014035

352 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಬೈರಯಯ 3/146 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 713760895632 0666101008950

353 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಜಯಮಮ / ದ್ಾಸಯಯ 46 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 937931802351 0666101016583

354 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಬಿೋರಯಯ 50 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 567060652655 06660101009298

355 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಗಂಗಾಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ನಡಕುಲ್ ಚನನಭಲೋವಿ 3/79. ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 907500596668 '12343100000515

356 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಪ್ದೂಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಭಲೋವಿ 3/ಪಿ4 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 300338882341 '1526101004553

357 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ನಂಜಾಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಭಲವಿ 3 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 973343308213 1526101002414

358 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚೌಡಾಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಪ್ದೂಭಲೋವಿ 3/76. ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 652694356675 0666119009113

359 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರ್ಂಕಟಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಭಲೋವಿ 8/ಪಿ6 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 827402932825 1526101009022

360 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚೌಡಾಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಭಲೋವಿ 3/74. ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 431450462028 12343100025285

361 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡನರಸಿಂಹಭಲೋವಿ 3/ಪಿ ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 724699892013 1526101003893

362 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಮಾಭಲೋಯವಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನರಸಿಂಹಭಲೋವಿ 3/10. ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 511338957961 1526101003176

363 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 3/101. ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 511338957961 1526101003176

364 ಸಿ.ಡಿ.ಬಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಆರ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಯಯ 46. 105 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40 0.1463 717541917522 289301000072

365 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಬಿ.ಆರ್.ಅಪಪಯಯಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ರಂಗಶೆಟಿಟ 203 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 10 0.3375 856538910725 0664201006025

366 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಸಲೋಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 41/1 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 5 0.16875 960051767111 0664201006025

367 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಕುಮಾರ.ಕೆ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಚಾರ್ 83/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 6 0.2025 563831290015 0664201006025

368 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ನಿಖಿಲ್.ಎ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 112/3 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 2 0.0675 576807722374 0664201006025

369 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 389 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 204275707925 0664201006025

370 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 19/4, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 5 0.16875 359855722747 0664201006025

371 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಸತಿೋಶ್.ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮೋಗೌಡ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ 196 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 5 0.16875 926720528553 0664201006025

372 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಈರೋಗೌಡ.ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 24/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 2 0.0675 310798391894 0664201006025

373 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಧಮೋಯಶ್.ಎಂ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 275/6 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 2 0.0675 618598780135 0664201006025

374 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಯೋಗನಂದ.ಎಂ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಶೆಟಿಟ 7 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 10 0.3375 433840856777 0664201006025

375 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ರಾಮಚಂದರ.ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 122 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 5 0.16875 633823627936 0664201006025



376 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ನಾಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 36 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 6 0.2025 260992180241 0664201006025

377 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಲಲೋಕಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಕಯಂಡ್ೋಗೌಡ 63 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 6 0.2025 597671015992 0664201006025

378 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಬಲೋಜಪಪಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಶೆಟಿಟ 365/5 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 468464515764 0664201006025

379 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಹರಿೋಶ್.ಹೆಚ್.ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮೋಗೌಡ 134/1 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 912849333669 0664201006025

380 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಪ ಣೋಯಶ್.ಟಿ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 90/1 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 259921246891 0664201006025

381 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಸುಮಾ.ಎ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪಾಲ್ಶೆಟಿಟ 306 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 600284176794 0664201006025

382 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಸುರೋಶ್ಗೌಡ.ಟಿ.ಈ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 133/2 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 440650922035 0664201006025

383 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ನಾಗರಾಜು.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ 26/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 807447725756 0664201006025

384 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಪರಸನನ.ಜಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗೌಡ 187 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 6 0.2025 325610786142 0664201006025

385 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಸಿದೂೋಗೌಡ.ಎ.ಡಿ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗೌಡ 599 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 905389630957 0664201006025

386 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ವಿನಯ್.ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 407 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 462167264928 0664201006025

387 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಚಂದರಪಪ.ಹೆಚ್.ಇ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 398/2 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 2 0.0675 757236343669 0664201006025

388 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಜಯರಾಂ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಾಚಾರ್ 233 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 3 0.10125 702627216245 0664201006025

389 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಜಗನಾನಥ.ಕೆ.ಜ ಬಿನ್ ಜನನಪಪಗೌಡ 623/2 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 938563759002 0664201006025

390 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಮುಳಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಯಯ 148 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 5 0.16875 313598367107 0664201006025

391 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಶ್ಕುಂತಲ್.ಹೆಚ್.ವಿ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 136/3 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 293263831215 0664201006025

392 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ರುದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುಡಡಯಯ 382 ಆಲ್ಲೂರು ಪ.ಜಾ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 6 0.2025 792447384366 0664201006025

393 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕಗೌಡ 214/3 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 2 0.0675 315288667960 0664201006025

394 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಶ್ಂಕರಯಯ ಬಿನ್ ಪದಮಯಯ 446/ಪಿ17 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 2 0.0675 330156662753 0664201006025

395 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಹೆೋಮಾಕಾಂತ.ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪಶೆಟಿಟ 8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 692303970760 0664201006025

396 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 41/4 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 422462233788 0664201006025

397 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಚಂದರೋಗೌಡ.ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 394 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 525778904174 0664201006025

398 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಚನೆನೋಗೌಡ.ಟಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 22/5, ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 4 0.135 550793574488 0664201006025

399 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಶ್ರದ್ಾೂ.ಹೆಚ್.ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಪರಭಾಕರ್ 40 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 2 0.0675 229343300550 0664201006025

400 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಗೌತಮ್.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರ್ 157/4 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 10 0.3375 337093237288 0664201006025

401 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಸತಯನಾರಾಯಣ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಚಾರ್ 15/ಪಿ1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 5 0.16875 727865627829 0664201006025

402 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ರವಿ.ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾವಮಿಶೆಟಿಟ 123 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 3 0.10125 258553789495 0664201006025

403 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಮಂಜುನಾಥ.ಡಿ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 52/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 3 0.10125 476747783278 0664201006025

404 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿನೆನೋಗೌಡ 83/ಪಿ1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 2 0.0675 980423285501 0664201006025

405 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಭದರನಾಥ್ 449/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 2 0.0675 977749536934 0664201006025

406 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ.ಕೆ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಾರಾಧಯ 15/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 1 3.02 0.75 675885060249 12268100000136

407 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದೂ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಗಲೋವಿಂದೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 253 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣ 1 5.03 0.75 770205404520 12397100000868

408 ಎಣಣ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಂ.ಎಂ.ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ 50 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಣಣತಾಳೆ 0.70 0.0816 843135592484 04032320001193

409 ಎಣಣ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಂಜಪಪ 200, 204, 277 ಆವತಿ ಪ.ಜಾ ಎಣಣತಾಳೆ 0.87 0.102 359844095808 04032320001193

410 ಎಣಣ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಡಿ.ಎನ್.ನಾಗೋಶ್ 25/2, ಆವತಿ ಪ.ಜಾ ಎಣಣತಾಳೆ 1.22 0.1428 385528356510 04032320001193

411 ಎಣಣ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಂ.ಎಂ.ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ 50 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಎಣಣತಾಳೆ 0.70 0.034965 843135592484 04032320001193

412 ಎಣಣ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಂಜಪಪ 200, 204, 277 ಆವತಿ ಪ.ಜಾ ಎಣಣತಾಳೆ 0.87 0.0437063 359844095808 04032320001193

413 ಎಣಣ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಡಿ.ಎನ್.ನಾಗೋಶ್ 25/2, ಆವತಿ ಪ.ಜಾ ಎಣಣತಾಳೆ 1.22 0.0611888 385528356510 04032320001193

414 ಎಣಣ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವರಾಮೋಗೌಡ 307 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಎಣಣತಾಳೆ 0.70 0.034965 401069114250 04032320001193

415 ಎಣಣ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸವಿತ 30 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಎಣಣತಾಳೆ 0.70 0.034965 564177954320 04032320001193

416 ಎಣಣ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಷ್ಮಮ 32 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಎಣಣತಾಳೆ 0.42 0.020979 843979556347 04032320001193

417 ಎಣಣ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ ಮದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ ನಿತೋಶ್ 74 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಎಣಣತಾಳೆ 2.45 0.1223776 285130496061 04032320001193

418 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಂದತಾ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಕೆ.ಮನುಕುಮಾರ್ 373 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ Power sprayer 2.23 0.08 941844107270 73700100005858

419 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಡಿ.ಎಂ.ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರ 4/11P1, 75/2p ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ  Chain saw 1.6 0.1585 924105345090 4219101004339

420 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ದಲಡಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಗೌಡ 44/5, 43/3, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ Swaraj Tractor 0.77 2.5 209451869204 0666101015941

421 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟಿ.ಡಿ.ಸಲೋಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಎ.ದೋರ್ೋಗೌಡ 39 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ
weed cutter, Pole 

Pruner
2.04 0.224 696055360493 137010074294

422 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪುಷ್ಪ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 174 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter, 1.00 0.195 401069114250 332501000006159

423 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪ ಣೋಯಶ್.ಟಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗೌಡ 26/3, ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter, 8.37 0.127 564177954320 120001490563

424 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹಲವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಸಾವಮೋಗೌಡ 68/P1 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,   sprayer, 1.32 0.2575 843979556347 309701000002826

425 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಗದೋಶ್.ಎಸ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 317 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ 4.50 0.6 285130496061 620140016619

426 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ.ಎಂ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದೋಗೌಡ 415 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ Power sprayer 0.22 0.08 600823436543 120000485702

427 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾವಯತಮಮ.ಸಿ.ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಗೌಡ 114, 20/1 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,   sprayer, 1.38 0.259 571839227538 104601011002819

428 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಂ.ಎಂ,ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾದೋರ್ಗೌಡ 303 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,   sprayer, 0.36 0.259 829274577521 12263100001403

429 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಧಮೋಯಗೌಡ.ಎನ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 362 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ  Chain saw 4.38 0.1196 686920440721 64083036137

430 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲಂ ಪುಟಟೋಗೌಡ 3/8, ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter, 1.2 0.08625 545214185357 6201101001781

431 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುಳಳಯಯ 75/2 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter, HTP sprayer 0.32 0.32 589134975194 917020019950476

432 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 373, 359 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Portable sprayer 0.36 0.0796 393814747240 917020019950476

433 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲಂ ಕೆಂಚಯಯ 35 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
3.04 0.3995 960203109437 917020019950476

434 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಂಥನಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಲ್.ಪರಸನನ 422 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 4.00 0.24 555348155029 917020019950476

435 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಾಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಯಯ 211 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
2.00 0.28999 906651389537 083801000007513

436 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಿ.ಇ.ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 0.68 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
0.68 0.23199 321101646499 09002010149506

437 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಲೋಮೋಶ್.ವಿ.ಡಿ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗೌಡ 0.71 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
0.71 0.23199 847832955335 309701000001758

438 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಿ.ಪಿ.ಅಶೆಲೋಕಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಕೆ.ಪುಟಟಸಾವಮಿಗೌಡ 67, 77 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ Fortune agro impax 2.36 0.2 496012982303 09002200027269



439 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕಾಂಚನ.ಕೆ.ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಅಭಿಲಾಶ್.ಕೆ.ಎಂ 1.06 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
1.06 0.28999 814711800231 09230100010331

440 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಿ.ಆರ್,ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 0.39 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter, Digger 0.39 0.2 319814856741 514064541

441 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬೋಬಿ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದರ 46 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter, 0.40 0.14986 935958563259 54026141486

442 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಭಾಗಿೋರಥಮಮ ಕೆಲಂ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ 143 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
0.25 0.3995 868281413858 917020019950476

443 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪ್ರೋಮ ಕೆಲೋಂ ದೋರ್ೋಗೌಡ 446 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Portable sprayer 3.00 0.3995 910345791948 917020019950476

444 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 135 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
0.2 0.3995 881485671938 917020019950476

445 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪ ಜಾ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 66 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter, 0.39 0.3 985663511947 917020019950476

446 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಬೋಬಿ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದರ 46 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter, Portable 

sprayer
1.32 0.3995 935958563259 917020019950476

447 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಾಧಾ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನನಯಯ 86 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ Chain saw 1.02 0.11387 985663511947 917020083622167

448 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 445, 429 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Ladder 2.06 0.066 368505875972 602140032041

449 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿೋಣಾ.ಡಿ.ಕೆ ಕೆಲೋಂ ದನೆೋಶ್ 303 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Chain saw, Brush Cutter 4.00 0.595 778961178537 5392101001036

450 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 12 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ
Chain saw, Brush Cutter, 

Spreyar
2.2 0.5556 811829804352 12397100001145

451 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 79, 119 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter, Spreyar 0.39 0.196 712604021827 309701000002927

452 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ದ್ಾನಪಪಶೆಟಿಟ.ಡಿ.ಟಿ  ಬಿನ್ ತಿಮಮಶೆಟಿಟ 11, 33 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1.00 0.11988 514837725910 917020083622167

453 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆ.ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ
450/2, 451/1, 451/2, 452/1, 

452/2
ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 4.22 0.11988 225585179542 917020083622167

454 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 643 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ Digger 2.4 0.24 322991118129 917020019950476

455 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪವಯತೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 6, 24/3 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter, Chain saw, 

Sprayer
1.18 0.5556 646998160346 63730100007661

456 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲಂಗೋಗೌಡ.ಡಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 18/1, 22/3 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter, Chain saw, 

Sprayer
1.03 0.5556 241544095705 12386100003690

457 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಗನಾನಥ್ ಬಿನ್ ಜನನಪಪಗೌಡ 623/2 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ
Brush Cutter, Digger, 

Sprayer
1.2 0.5512 938563759002 22160110004173

458 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬಳೆಳೋಗೌಡ 123 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter, Chain saw 1.3 0.595 540202208628 63720100006111

459 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಿವರಾಜ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುಳಳಯಯ 55 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.21 0.3995 837139321619 919020033261729

460 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕುಸುಮ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್.ಕೆ.ಸಿ 638/3 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
2.00 0.3995 274470895112 919020033261729

461 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಂಗಾಧರ.ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 24/1, ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
0.35 0.3995 431301558154 917020019950476

462 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 48 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ        Brush Cutter,        

Chain saw
2.1 0.52 272099466689 917020019950476

463 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 388/3 ಆವತಿ ಪ.ಜಾ  Chain saw 2.11 0.2815 980409952733 917020019950476

464 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಂದುರ ಬಿನ್ ಬಾಸಯಯ 27 ಜಾಗರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter, 2.00 0.43936 791682353252 09152200054804

465 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಂಜಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 320 ಆಲ್ಲೂರು ಪ.ಜಾ  Chain saw 2.00 0.3295 475583926130 63730100000550

466 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಉದೂಯಯ 73 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.2 0.3995 799247558529 917020019950476

467 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ 197 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
0.22 0.3995 423021395115 917020019950476

468 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಭೈರಯಯ 25 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ HTP power sprayer, 1.25 0.1 860791406666 917020019950476

469 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಯಯ 291 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ portable sprayer,  0.2 0.0995 662109159661 917020019950476

470 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪ ಣೋಯಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 71 ಆವತಿ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.27 0.4995 973411902677 917020019950476

471 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶೆೋಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಯಯ 30 ಆಲ್ಲೂರು ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
2.04 0.3995 543283603865 917020019950476

472 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮುಳಳಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ 28 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ portable sprayer 1.1 0.0995 839767283078 917020019950476

473 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶೆಲೋಭಾ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ 10 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 0.2 0.3 356894374116 917020019950476

474 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 575 ಆಲ್ಲೂರು ಪ.ಜಾ Brush Cutter 2.00 0.3 424180652996 917020019950476

475 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಶೆಲೋಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದರಯಯ 60/1 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.08 0.3 630159635604 917020019950476

476 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಯಯ 28/ಪಿ1 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಜಾ Chain saw 1.31 0.11387 294002635124 917020083622167

477 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿದೂಯಯ ಬಿನ್ ಪಾರಿ ಚಿಕಕಯಯ 322 ಆವತಿ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 0.20 0.4 974432946306 917020019950476

478 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ದುಗಗಯಯ ಬಿನ್ ಅಮೃತಯಯ 65 ಆವತಿ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.00 0.3 243131618359 917020019950476

479 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರುದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಯಯ 666 ಆವತಿ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.00 0.4 287249075898 917020019950476

480 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹುಚಚಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 27 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.00 0.3 971957586299 917020019950476

481 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಗುಡಡಯಯ 73 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.2 0.3 398668812383 917020019950476

482 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಬಿೋರಯಯ 571 ಆಲ್ಲೂರು ಪ.ಜಾ portable sprayer 0.31 0.0995 705377847452 917020019950476

483 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಜಗಯಯ 61 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.02 0.3995 697580640277 917020019950476

484 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮಾಹಿಲ್ 394 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 2.2 0.3 660845124168 917020019950476

485 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಾಕಯಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ 29 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.00 0.4 646510320969 917020019950476

486 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 48 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Chain Saw 1.15 0.295 923442782013 919020033261729

487 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ 131 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Digger 2.03 0.5775 677276270719 2386108003763

488 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಾಕಯಂಡಯಯ 36 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw
3.00 0.595 564995716728 1239700000373

489 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋವರಾಜು 168 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
2.15 0.6945 854035750801 120001321287

490 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರ್ಾಸು ಬಿನ್ ತುಕಯ 306 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
1.3 0.689 869028923309 12397100000470

491 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಯಯ 62, 518 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ Power Weeder 0.39 0.39 445581074083 083801000011166

492 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 637/2 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Chain saw 0.2 0.11387 224901605484 917020083622167

493 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಭಲದಮೋಸಿತ 368 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಜಾ Chain saw, Sprayer 2.00 0.18611 985691197816 917020083622167

494 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಧಮೋಯಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 38 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 5.0 0.3 403228320295 917020019950476

495 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪದಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ 39 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Digger, Ladder 0.21 0.4495 883358131478 917020019950476



496 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 44 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 2.00 0.3 880570390723 917020019950476

497 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಾಲ್ಚಂದರ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ 42/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.1 0.3 795356711040 917020019950476

498 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ 71, 72, 74 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter, Ladder 1.3 0.4495 374286299932 917020019950476

499 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಯಯ 258 ಆವತಿ ಪ.ಜಾ Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
1.12 0.33597 318086231230 917020083622167

500 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 86 ಜಾಗರ ಪ.ಜಾ Sprayer 1.2 0.1 200597980061 917020083622167

501 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ 386 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Sprayer 2.2 0.2221 689297409151 917020083622167

502 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ 56 ಆವತಿ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Sprayer, 

HTP Sprayer
3.8 0.3221 385528356510 917020083622167

503 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಯಯ 221 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Sprayer 1.00 0.07224 941730830387 917020083622167

504 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪವಯತಯಯ ಬಿನ್ ಮಗಯಯ 74 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Sprayer 1.3 0.07224 238628203897 917020083622167

505 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಲೋಪಾಲ್.ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿ 497 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Sprayer 2.2 0.2221 622450009638 917020083622167

506 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋವಯಯ 390 ಆಲ್ಲೂರು ಪ.ಜಾ Brush Cutter 2.00 0.14986 247267838769 917020083622167

507 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಸಾವಮಿ 30 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ Power Weeder 1.00 0.3864 753872043023 917020083622167

508 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಚೌಡಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 386 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Chain saw 1.6 0.11387 213230713456 917020083622167

509 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 147 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.23 0.14986 979758499743 917020083622167

510 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ದಲಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಸಲರಯಯ 185 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Sprayer 1.00 0.2221 542979331479 917020083622167

511 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಉದೂಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ 55 ಜಾಗರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 2.00 0.14986 638016003237 917020083622167

512 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ 73 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Sprayer 1.13 0.07224 720858631128 917020083622167

513 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 665 ಆವತಿ ಪ.ಜಾ Sprayer 1.00 0.07224 494130586689 917020083622167

514 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರಮೋಶ್.ಸಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 16 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 2.1 0.14986 453228520658 917020083622167

515 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 66 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.5 0.14986 381010348980 917020083622167

516 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವರದಪಪ.ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 13 ವಸಾತರ ಪ.ಪಂ Brush Cutter 4.38 0.21889 490995344129 917020019950476

517 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅಜಜಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರನಾಯಕ 73/1, 43/1, 43/2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಪಂ Brush Cutter 0.26 0.3 571862535274 917020019950476

518 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟನಾಯಕ 83/1 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಪಂ Chain saw 1.22 0.295 511675396861 919020033261729

519 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್.ಟಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 47/24 ವಸಾತರ ಪ.ಪಂ Chain saw, Sprayer 0.24 0.18611 234253919252 917020083622167

520 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ C«ÄvÀ ©£ï ನಂಜುಂqÉÃUËqÀ 103 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 2.19 0.6995 944253920447 917020019950476

521 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ¥ÉæÃªÀÄ PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ 178 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 4.00 0.3 727566118044 917020019950476

522 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ £ÁgÁAiÀÄtUËqÀ ©£ï gÁªÉÄÃUËqÀ 27 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1.39 0.32 505539050340 917020019950476

523 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ¸ÀÆ¯ÉÆÃZÀ£À ©£ï wªÉÄäÃUËqÀ 159 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Chain saw 1.16 0.52 895807672762 919020033261729

524 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ gÀÄzÀæ¥ÀàUËqÀ ©£ï ªÀÄAd¥ÀàUËqÀ 181/2 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 3.00 0.416 240663538876 919020033261729

525 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
« r AiÀÄ±ÉÆÃzÀ PÉÆÃA JA f 

¸ÀwÃ±À.
23/1. ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1.00 0.595 307692985013 12287100003190

526 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ±ÀPÀÄAvÀ® PÉÆÃA ®PÀëªÀÄtUËqÀ 136/6 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
3.35 0.595 293263831215 4219101002435

527 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ PÀ«vÁ PÉÆÃA ZÀ£ÉßÃUËqÀ 12 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1.03 0.5895 694429449490 63720100006296

528 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ FgÀªÀÄä PÉÆÃA ¤AUÀ¥ÀàUËqÀ 362/ಪಿ1 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 2.20 0.595 871974217421 12397100019868

529 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಹಲವಪಪಗೌಡ 395 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ portable sprayer 1 0.556 766819723589 12397100000399

530 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 394 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1 0.5556 525778904174 118801011000723

531 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕಕಪಪ 39 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 3 0.24 960732743540 917020019950476

532 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕಮಲ್ಮಮ / ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 36 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
1.35 0.0995 703627580592 917020019950476

533 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಲೋವಿಂದೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿದೋಗೌಡ 253 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Chain Saw 5.03 0.3196 770205404520 917020019950476

534 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ / ರ್ಂಕಟರಾಮೋಗೌಡ 183/2 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,  Digger 2.21 0.4 259002519487 917020019950476

535 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 268/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,  Chain 

Saw
1.3 0.0796 685488280492 917020019950476

536 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲ್ಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮೋಗೌಡ 83/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
1.29 0.3196 917584431266 917020019950476

537 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕುಂದೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 7P2 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
1.15 0.3196 400545372975 917020019950476

538 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗುರುಲಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗೌಡ 315/P ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ Power Weeder 2.26 0.416 336044726851 919020033261729

539 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಾಕಯಂಡಯಯ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಭಟ್ 293 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Chain saw 5 0.318 750032512320 917020019950476

540 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆ ಎಲ್ ಕುಮಾರಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗಗೌಡ 314/3 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Chain saw, Sprayer 1.39 0.3996 940906411190 917020019950476

541 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಲೋಕಪಪಗೌಡ 13, 85/5 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 2.22 0.32 '845572927080 917020019950476

542 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಲಲೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಉದೋಗೌಡ 52 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Digger, Ladder 3.35 0.24 989500563096 917020019950476

543 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಎಸ್ ಎಮ್ 124 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 3.06 0.395 333605418629 919020033261729

544 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಾಲ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ 29/6. ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 0.37 0.416 947484001725 919020033261729

545 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಲೋಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಯಯ 316 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter, Ladder 4.05 0.62 786248637463 919020033261729

546 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 560 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
0.33 0.396 305702268393 919020033261729

547 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿದೂಮಮ / ದೋವಯಯ 390 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 2.00 0.1 247267838769 917020019950476

548 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪ ಣಿಯಮಾ ಕೆಲೋಂ ಜಗನಾನಥ್ ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 0.37 0.3995 774491092875 917020019950476

549 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 869, 867 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 2.44 0.24 833494131263 917020019950476

550 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆೋಮಾವತಿ / ಹಾಲಾರಾಧಯ 93/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ Chain saw 2.18 0.6495 730082840341 917020019950476

551 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಗನೆೋಗೌಡ 35/3 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1.04 0.0512 294031050810 332501000000067

552 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ವರದೋಗೌಡ 57/4 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1.02 0.0256 989500563096 332501000005207

553 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಿವನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 100 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
2.00 0.24 393907223354 917020019950476

554 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಯಯ 66/1, 66/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 3.21 0.24 454166398452 917020019950476

555 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ / ಪರಕಾಶ್ 138, 202, 522 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1.28 0.0995 355830828577 917020019950476

556 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗೌಡ 99/2 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ portable sprayer 0.27 0.08 373811035328 917020019950476



557 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 56, 1P2 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
0.30 0.32 484996438620 917020019950476

558 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮೈಮುನಾಭಿ / ಮುಷ್ದ್ ಅಹಮದ್ 102 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter 1.12 0.599 545432351342 917020019950476

559 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಗನಯಯ ಬಿನ್ ಸಗನೆೋಗೌಡ 265/3, 230/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ Brush Cutter,  portable 

sprayer, 
3.12 0.3995 842365876952 917020019950476

560 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಾಕಯಂಡ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 402/P1 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ Chain Saw 3.00 0.5161 600179982416 6372010007531

561 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ªÉÆÃºÀ£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï 

gÀÄzÀæAiÀÄå
12/P2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw
1.3 0.345 351245180152 917020019950476

562 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå 292 ಜಾಗರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
4 0.1995 669030686875 917020019950476

563 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå 362/P1 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
1.00 0.52 305187210987 919020033261729

564 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ 48 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ Power Weeder 0.3 0.3995 652718589166 917020019950476

565 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಿಕಕಮುನಿಯಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಭಲೋವಿ 49 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ Chain saw 2.25 0.5495 518721800800 917020019950476

566 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರಮೋಶ್ ವರ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 131 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Chain saw, Sprayer 5 0.3995 989128633608 917020019950476

567 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 49/4 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.05 0.3 520726098858 917020019950476

568 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಹೆೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 32 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Digger, Ladder 2.25 0.4995 953399246621 917020019950476

569 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಿೋಲ್ಮಮ / ಬಿಳಿಯಪಪ 388 ಆವತಿ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 2.13 0.3995 209529580942 917020019950476

570 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 48P3 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 3 0.3995 823442782013 917020019950476

571 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪದಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಯಯ 108/1 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ Brush Cutter, Ladder 3.22 0.499 636369893469 917020019950476

572 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿಳಿಗಯಯ 28/P10 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
3.35 0.4 248896764931 917020019950476

573 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕಮಲ್ / ಚಂದರಶೆೋಖರ್ 62P12 ಜಾಗರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw
2 0.3 300250950528 917020019950476

574 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ದೋವಕಮಮ / ಮಂಜಯಯ 38/1. ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
1.7 0.3995 670408845953 917020019950476

575 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ GzÀÝ£ÀßªÀÄÆwð ©£ï ¨ÉÊgÀAiÀÄå 224/P6 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
0.3995 694171456405 917020019950476

576 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ZÀAzÀæAiÀÄå ©£ï GzÀÝAiÀÄå 22 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Power Weeder 1.04 0.1 692882532868 917020019950476

577 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ¸ÀtÚªÀÄä ©£ï aPÀÌAiÀÄå 11/P3 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Chain saw 2 0.1995 9.4797E+11 917020019950476

578 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
n JA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 

ªÀiÁPÀAiÀÄå
191 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ Chain saw, Sprayer 2 0.3995 747188841726 917020019950476

579 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ¸ÀÄzsÀ PÉÆÃA «gÀÄ¥ÁPÀë 123/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.15- 0.3995 677276270719 917020019950476

580 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ºÉÆ£ÀßªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ®èAiÀÄå 292/P1 ಜಾಗರ ಪ.ಜಾ Digger, Ladder 3.18 0.6 601212559933 917020019950476

581 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ UÉÆÃ¥Á® ©£ï ¥ÀÄlÖAiÀÄå 194/P2 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 2.23 0.4 542592746430 917020019950476

582 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå 199 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.2 0.3995 515038442599 917020019950476

583 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ¤AUÀAiÀÄå 192 ಜಾಗರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter, Ladder 1 0.3995 981460071989 917020019950476

584 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÀÚAiÀÄå 795 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
1.2 0.52 503448050917 919020033261729

585 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ PÉAZÀAiÀÄå ©£ï wªÀÄäAiÀÄå 752/P4 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw
2 0.3495 445270403456 919020033261729

586 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀgÁd 46 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
2 0.295 565750608575 919020033261729

587 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿದೂಯಯ ಬಿನ್ ದಲೋಡಿರಯಯ 169 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
1.20 0.4995 274313193246 917020019950476

588 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 60, 38/3, 58/1 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Power Weeder 0.74 0.5495 3.49223E+11 917020019950476

589 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಉದೂಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 25 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Chain saw 1.29 0.3995 632813045030 917020019950476

590 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಈರಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ 369 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Chain saw, Sprayer 3.00 0.0995 256393792191 917020019950476

591 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 194/P1 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.09 0.52 282592905519 919020033261729

592 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಾಧಮಮ / ಸಿದೂರಾಜ್ 637 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Digger, Ladder 0.20 0.3 716773859974 917020019950476

593 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್ ಈರಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಸಗನಯಯ 273 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.38 0.3995 950453760321 917020019950476

594 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪದಮಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ 39 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 0.21 0.0995 883358131478 917020019950476

595 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 113, 117 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ Brush Cutter, Ladder 1.20 0.032 367351685939 083801000008046

596 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಅಜಜಗಯಯ 62P2 ಜಾಗರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
2.00 0.1495 967104658678 917020019950476

597 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪ್ದೂಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಭಲೋವಿ 3/P4 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw
4.20 0.1995 300338882341 917020019950476

598 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಉದೂಮಮ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 169 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
1.20 0.1 559065352097 917020019950476

599 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಉದೂಯಯ 325 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
2.00 0.249 673886837004 917020019950476

600 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುಧಾರಾಣಿ / ಅಣ್ಣಪಪ 37 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Power Weeder 0.41 0.1 699842358578 917020019950476

601 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪುಟಟಮಮ / ನಿಂಗಯಯ 32, 26, 22, 175 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Chain saw 0.56 0.3 361604825560 917020019950476

602 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 223 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Chain saw, Sprayer 0.12 0.0995 549502974784 917020019950476

603 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾವಯತಮಮ / ಮಂಜಯಯ 178/4, 178/5 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 0.16 0.1995 731180781985 917020019950476

604 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾಗರತನ / ರುದರಯಯ 168 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Digger, Ladder 2.13 0.749 450297250077 917020019950476

605 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಐ.ಎಂ.ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 639 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 2.00 0.3995 720145426726 917020019950476

606 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟಿ.ಕೆ.ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 607 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 2.20 0.1995 462158026402 917020019950476

607 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಉದೂಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 235 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter, Ladder 4.00 0.3 527578098707 917020019950476

608 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಯಯ ಬನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಯಯ 71/8. ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
1.21 0.3 376075816747 917020019950476

609 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿ.ಜ.ಜಗನಾನಥ ಬಿನ್ ಚುಂಚಯಯ 219 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw
2.00 0.3995 296955644485 919020033261729

610 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 169 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw, Spreyar
1.20 0.349 304292666967 917020019950476

611 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಿಳಿಯಪಪ 95/3. ಜಾಗರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
0.34 0.0995 899368858053 917020019950476

612 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪ್ರೋಮಾ / ಬಸವರಾಜ 239/9 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Power Weeder 1.04 0.4995 346297995573 917020019950476



613 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪವಯತಮಮ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 248 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Chain saw 1.03 0.1 400109510914 917020019950476

614 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 72 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Chain saw, Sprayer 1.00 0.2495 949395727065 917020019950476

615 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 604 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.30 0.4 692459730365 917020019950476

616 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ / ರಂಗಯಯ 26P8 ಜಾಗರ ಪ.ಜಾ Digger, Ladder 3.00 0.3 862507139503 917020019950476

617 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಾಧ / ಹೆಲನನಯಯ 86/4. ಜಾಗರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 1.02 0.3 985663511947 917020019950476

618 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶ್ಂಕರಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 4 ಜಾಗರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter 2.00 0.3 885579935812 917020019950476

619 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ 111 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter, Ladder 1.17 0.0995 910100278999 917020019950476

620 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ 190 ಆಲ್ಲೂರು ಪ.ಜಾ Brush Cutter, Chain 

saw, Sprayer
2.00 0.52 270875575029 919020033261729

621 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 369 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ Brush Cutter,  Chain 

Saw
3.00 0.032 725617520569 919020033261729

622 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 2.2 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಪಂ
Brush Cutter,  Digger, 

Spreyar
2.2 0.52 670777734575 919020033261729

623 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್. ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಜಿರಾವ್ 1.00 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಪಂ Power Weeder 1.00 0.3995 441254468313 917020019950476

624 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಲಮಮನಾಯಕ 2.05 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಪಂ Chain saw 2.05 0.3995 560921608901 917020019950476

625 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಲೋಲಾರ್ ಟನಲ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಜಲೋಸೋಫ್ ಬಾಯರಟಲಟೋ ಬಿನ್ ಡ್ೋನಿೋಸ್ ಬಾಯರಟಲಟೋ 185, 187 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 2.85 570327025557 10615537465

626 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ  ತರಕಾರಿ ತಳುಳವ ಕೆೈಗಾಡಿ ಹೆೋಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಯಯ ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.12 272694353974 09002010129794

627 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ  ತರಕಾರಿ ತಳುಳವ ಕೆೈಗಾಡಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಧರಣೋಂದರ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.12 406870215347 64113806904

628 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ (ಕಂದು ಬಾಳೆ) ಬಿ.ಡಿ.ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 22P ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.39 0.0785 891466532492 620140075915

629 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ (ಕಂದು ಬಾಳೆ) ಲ್ಲತ.ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಮಣಿ.ಕೆ 138/141 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.1755 760273616886 118801010005490

630 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ (ಕಂದು ಬಾಳೆ) ಡಿ.ಅನಂತರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದಶ್ರಥೋಗೌಡ 19/2P3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.078 894456612311 12268100005638

631 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ (ಕಂದು ಬಾಳೆ) ಮಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟಮುಳೆಳೋಗೌಡ 50 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.15 0.078 542949730404 6908796575

632 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ (ಕಂದು ಬಾಳೆ) ಡಿ.ಎಸ್.ರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಸಿ.ಸಿ.ಈರೋಗೌಡ 230/1, 29 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.24 0.039 659185570311 100201010010788

633 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ (ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ) ದತಾತತಿರ.ಎಲ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 110/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 8.39 0.064 647352152699 20197986927

634 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ (ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ) ಪರಭುಲಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗೌಡ 20, 55, 112 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.50 0.153 992163816835 844310100002637

635 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ (ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ) ರಾಜೋಗೌಡ.ಎಂ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿಗೌಡ 33/P5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 5.00 0.1224 205701148418 12254100002953

636 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ (ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ) ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಸತೋಗೌಡ 38/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 3.36 0.1224 744010681235 620140044308

637 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ (ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ) ಹೆಚ್.ಕೆ.ನವಿೋನ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 482 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.23 0.0612 783964805043 620140107575

638 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ (ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ) ಹೆಚ್.ಪಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮೋಗೌಡ 17/3, 30/2ಎ, 17/6 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.33 0.1836 680006972207 4219101000242

639 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ (ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ) ಪರಕೃತಿ.ಎಂ.ಜಿ ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಂ.ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ 47/2 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.39 0.306 763260447834 32611982441

640 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಲಚಚಳೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಕರಂಗೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 302783881945 1465101002653

641 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಜಶೆೋಖರ.ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗೋಗೌಡ 43 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 356678819676 0666101011174

642 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗೋಗೌಡ 43 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 610951489793 0666101005981

643 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಿಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 43 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 267412998569 0666101001220

644 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 18 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 915564433571 109501011006967

645 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುರೋಶ್.ಕೆ.ಜ ಬಿನ್ ಜಯಕುಮಾರೋಗೌಡ 27 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 852609938880 1465101003726

646 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರಂಗೋಗೌಡ 11 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 853294740942 1465101003185

647 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 15/5, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 381828699870 0666101010660

648 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹನುಮಂತೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಶಿಡ್ೂೋಗೌಡ 53 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 235628787138 0666101009516

649 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮಗಣ್ಣಗೌಡ 3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 597786214790 0666101009250

650 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶೆೋಷ್ಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಚನಾನಚಾರಿ
195/6, 116/5, 197/3, 197/5, 

197/4
ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 946252530777 12249100005372

651 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಟಿ.ಎನ್.ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗಜಜೋಗೌಡ 103 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 726183837437 4218101001196

652 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕಾಳಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಮಲಾೂಚಾರಿ 410 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 638967026658 12249100002961

653 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹುಲೋಗೌಡ.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 185, 107 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 566431901909 4218101002146

654 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಿ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ 38/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 219186027525 0666101015238

655 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಿ.ಎಸ್.ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ 28/11 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 987997523575 666101005460

656 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಧು.ಡಿ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 93 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 416790355582 12267100004505

657 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿೋರೋಗೌಡ.ಡಿ.ಜ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 36 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 340164761166 12267100004225

658 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಣಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಶಿಡ್ೂೋಗೌಡ 69 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 698356061204 0666101005635

659 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿದೂರಾಮಯಯ.ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ 38/P3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 382291933602 0666101004768

660 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರ್ೋಣ್ುಗಲೋಪಾಲ್.ಜಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 25/P ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 782019823557 0666101009009

661 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬೋಟಗೌಡ ಬಿನ್ ದಲಡಡಸಾವಮೋಗೌಡ 32/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 659848849237 0666101013730

662 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣಣೋಗೌಡ 15/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 887402047330 0666101016603

663 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 11 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 853294740942 1465101003185

664 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂಲಂಗೋಗೌಡ 11 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 635645193030 1465101001772

665 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಾಂತೋಗೌಡ.ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 2/5, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 239829799959 1465101003857

666 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್.ಬಸರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂಂಗೋಗೌಡ 32/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 493197370440 1465101000576

667 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 15/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 327807294341 1465101003124

668 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 30 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 252908077568 1465101003442

669 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಬಿ.ಜಯಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 4/7, 38/12 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 267412998569 1465101002710

670 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂಂಗೋಗೌಡ 3/12, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 604881124502 1465101000923

671 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 18/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 915564433571875 109501011006967

672 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗುರುಮಲತಿಯ.ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಾವಮಿಗೌಡ 29/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 617183968091 12268100004988

673 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 19/3, 21/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 615937190040 64052654560

674 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 7/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 364591828567 1465101003970



675 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮುಳೆಳೋಗೌಡ.ಕೆ.ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗೌಡ 3/10, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 770183494268 1465101001794

676 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿೋರೋಗೌಡ 5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 648209626494 1465101003797

677 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಸಿದೂೋಗೌಡ 29/2, 29/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 938169912503 1465101008572

678 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಗೌಡ 17/P1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 591795732326 1465101002482

679 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 23/3P1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 406419161943 1465101003947

680 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಸಿ.ಧಮೋಯಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಗಪಪಗೌಡ 14/9, 50/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 268563916931 1465101002488

681 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣರಂಗೋಗೌಡ 59/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 452828732147 1465101002609

682 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 21/P2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 610576864647 1465101002579

683 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಸಣ್ನರಂಗೋಗೌಡ 59/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 336991155961 1465101006852

684 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂಲಂಗೋಗೌಡ 41/8 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 832928162526 1465101002567

685 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 11, 16/2P2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 851722481492 1465101002393

686 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಆರ್.ಚಿದ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 58 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 795840961031 1465101002324

687 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 21/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 255503606185 1465101004805

688 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಶಾಂತೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 19 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 316088380891 1465101003139

689 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬಗೌಡ 4/1P2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 836020533173 1465101003173

690 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆಂಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮೋಗೌಡ 217, 218, 221 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.09 0.00875 857343193998 12286100002242

691 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಅಜಜೋಗೌಡ 190/2 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 567124677177 620120047507

692 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 12 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 662208438771 1465108004293

693 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರುಕ್ಕಮಣಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಪಿಳೆಳ 28/P2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 236576879788 1465101001932

694 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 7/3P2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 754947228727 1465101002992

695 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಕುಮಾರೋಗೌಡ 38/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 740879521437 1465101002326

696 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಬಿ.ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 56 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 644819341776 1465101006742

697 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿಜಯ ಬಿನ್ ಸುರೋಶ್ 23/4, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 730675012031 1465101007705

698 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಜಜೋಗೌಡ 17/18 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 653766629165 12268100002811

699 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಅಜಜೋಗೌಡ.ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗೌಡ 14 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 943849368676 12268100000946

700 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯಕುಮಾರೋಗೌಡ 27 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 852609938880 1465101003726

701 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 25P4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 252374660401 666101002521

702 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿವಮಮ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿಗೌಡ 17 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 362567040025 666101009068

703 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 450728046735 666101010981

704 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 245/P4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 751160045529 666101006407

705 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಿಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 48 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 920394760522 666101009723

706 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೋಗೌಡ 41/11, 3/7 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 756463769060 1465101008215

707 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಸಂತೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 21/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 372619544878 1465101002083

708 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 12/2, 173/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 542295697329 146510100965

709 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿಡ್ೂೋಗೌಡ 4/4, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 640602243052 666101012022

710 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 19/4, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 359855722747 2386101005584

711 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 7/4, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 914236338712 1465101000215

712 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದೋಗೌಡ 17 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 812514763313 553101024075

713 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಗಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿಳಿಶಿಡ್ೂೋಗೌಡ 33/P1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 367254103331 6547001700007900

714 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 17/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 296766667603 6547000100031849

715 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಿರಂಜನಮಲತಿಯ.ಎ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 47 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 446716986956 0666101006103

716 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್.ಕೆ.ಮರಿೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 159/9, 160/8 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 699544055912 0666101008945

717 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 84/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 367991094135 0666101010399

718 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಗಲೋವಿಂದಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ 137/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 346358999208 1529101000015

719 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಶ್ಂಕರಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಹನುಮಶೆಟಿಟ 81/1, 490 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 951163914724 1529101000043

720 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ದಲಡಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಗೌಡ 43/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 209451869204 0666101015941

721 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜೋಗೌಡ 43/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 337714684069 12267100000661

722 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 23/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 525288439727 620120031802

723 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕರಿೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣತಿಮಮೋಗೌಡ 32/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 674811687917 0666101007414

724 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಲತೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 39 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 371021153554 12267100004048

725 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದರೋಗೌಡ.ಡಿ.ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 40 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 446817131017 0666108011427

726 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 81 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 382701610183 12267100004806

727 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಡಿ.ಸಿ.ತಲೋಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಡಿ.ಕೆ.ಚಂದರೋಗೌಡ 45 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 459773027785 620120047438

728 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗೌಡ 53/10 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 269433268196 0666101013631

729 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಓಂಕಾರೋಗೌಡ.ಡಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 95/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 671409183930 0666101009582

730 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ 25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 687623623015 666101009365

731 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಕೆಕೋಗೌಡ 43/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 289563963400 0666101009519

732 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 52/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 0.10 0.0095 248764115889 0666101008985

733 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ.ಜಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 34 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 308721262795 0666101004920

734 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜು.ಜಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 26, 14 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 827814855737 0666101014312

735 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪಿರಯದಶಿಯನಿ ಬಿನ್ ಮೋಹನಯಯ 169 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 630322561449 4218101002740

736 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಣ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 169 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 219684472032 4218101000089

737 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 353 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 735041257342 4218101001089

738 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ುಕಾರಜು ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ 64 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 362234591104 4218101001909



739 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜು.ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 72/11 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 713953774620 0666101006083

740 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಚ್ಲ್ುವಯಯ 67 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 765704552687 0666101009043

741 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ 72/4 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 835854283454 666101011240

742 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 21 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 618033941698 666101007304

743 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಯಯ 21p ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 385958961190 666101008284

744 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿಯಯಯ 14 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 452816915420 666101013478

745 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮುರಿಗೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ 48 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 461485887983 666101009689

746 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಗನಪಪ.ಜಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 25/P21 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 458967133301 6547000100023400

747 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್.ಜಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 40, 41 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಹಲವು 0.10 0.0095 642222051894 0666101011021

748 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಹೆಚ್ ಕೆ ಯೋಗಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗೌಡ 145 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.64 941382177367 64108501873

749 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಲ್ಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 38/ಪಿ3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.25 0.875 825346130549 620120031879

750 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕೆಕೋಗೌಡ 165 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.64 288406433434 12267100022001

751 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಕರಿೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣನಿಂಗೋಗೌಡ 103/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.64 363247832736 12267100002189

752 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಶೆೋಖರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕೆಕೋಗೌಡ 39 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.17 0.875 202797305994 3757101005048

753 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 1/P2, 118/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.875 460345041851 12267100000372

754 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 46.49 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.64 601430750459 12267100000528

755 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಭಲದೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 34/3. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.64 779060284601 120001312410

756 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಕಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 11/5. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.30 0.64 450043830562 13560100053345

757 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಸವಿತ ಕೆಲಂ ಶಿವಮಲತಿಯ 102 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.875 920047772960 12267100001006

758 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಮಂಜಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಶೆಟಿಟ 125.83 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.20 0.64 874510286589 '1529101004823

759 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಕೆಲಲ್ೂಪುರದಮಮ ಕೆಲಂ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 39/3. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.60 0.64 952724120174 14651011004222

760 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಂಡಿಮರಿೋಗೌಡ 11/4P1.41/2.15.11/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.875 561831196810 12401100035714

761 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 43 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.875 469607952256 12268100000643

762 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 16/3. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.875 286448749004 13268006842

763 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಮಲಡೂಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಶೆಟಿಟ 72/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 4.00 0.64 361205479723 1226810000122

764 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ನರಸಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ನ ಮಲಡ್ೂೋಗೌಡ 39/1. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.08 0.64 812284359844 1465108004849

765 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ದಳರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಂಗೋಗೌಡ 3/2ಪಿ3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.64 267168131506 12268100000564

766 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣಣೋಗೌಡ 75/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.64 910774117693 12268130000344

767 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಹಾಲೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಗೌಡ 68/1.72/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.64 768885633863 1465101006974

768 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 20/8. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.35 548853705619 12268100000044

769 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಲಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 38 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.64 459704564409 1465108004773

770 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕವರೋಗೌಡ 12/3.10/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.64 615902304777 1465101006182

771 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಶಿರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕೆಕೋಗೌಡ 34/1.34/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.20 0.64 598853513053 1465101007802

772 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ತಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಗೌಡ 38 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.35 655934210487 12268100001808

773 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಈರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 70/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.40 0.64 508458703443 '12268100003768

774 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ (Spill Over) ಅಜಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 4/10. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.00 0.64 586148358826 12268100000669

775 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ರಾಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ 23/2, 23/5, 23/9 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.81 0.35 342999115871 1465101006942

776 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹೆಚ್.ಬಿ.ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 119 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 3.20 0.64 625561631704 1465101000019

777 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪಪ 66/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.34 0.64 299774015422 12267100001316

778 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ.ಕೆ.ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 27 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.19 0.35 834814829007 12268100001658

779 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಿ.ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 35/2A ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 4.32 0.64 463418793176 3757101003312

780 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದ್ಾನೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 36/2P2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.30 0.64 466106693450 12268100003933

781 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ.ಟಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೋಗೌಡ 3/1, 5/6, 4/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.71 0.64 965030301732 12268100004015

782 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 42 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 4.30 0.64 313475039703 12268100000450

783 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಲೋಮಮಮ ಕೆಲಂ ಬಿ.ಟಿ.ಪುಟಟೋಗೌಡ 44/4, 42/5, 30/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.05 0.64 313475039703 12268100002096

784 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹೆಲನೆನೋಗೌಡ.ಎಸ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 142/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.29 0.64 270590974214 1465101006320

785 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದರೋಗೌಡ 25/1, 30/3, 64/1, 58, 25/8 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.05 0.64 553788762065 1465101003624

786 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ.ಎಲ್.ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಲ್.ಲ್ಕಕಶೆಟಿಟ 33/ಪಿ1, 10/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.50 0.64 202388496625 12268100002386

787 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಘುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 36, 37 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 2.53 0.64 736453633079 0666101000252

788 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮುಳೆಳೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತೋಗೌಡ 39 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.10 0.64 356170806125 1465108004915

789 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎಸ್.ಎಂ.ಹುಲಯಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 90/ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 3.17 0.875 366686829754 09002200037016

790 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅಜಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದೂೋಗೌಡ 40, 49, 46 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.17 0.64 589333269393 12267100000522

791 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ.ಟಿ.ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಆರ್.ತಿಮಮಪಪ 10 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 3.19 0.64 415695571810 0507101033870

792 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎಲ್.ಪಿ.ಪರಸನನಚಾರ್ ಬಿನ್ ಎಲ್.ಎಂ.ಪುಟಟಚಾರ್ 118/10, 59/2ಎ2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.40 0.35 289732691081 12267100001752

793 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 172/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.90 0.64 627925523792 120002557223

794 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರೋವಣ್ಣಚಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟ್ಾಟಚಾರ್ 44/4, 59/2ಎ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.62 0.35 287862751045 12267100000552

795 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪುಟಟಸಾವಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಪಪ 16/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.19 0.875 492325016330 122671000005070

796 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಡಿ.ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡಲಂಗೋಗೌಡ 36 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.20 0.64 309276090598 1465108004738

797 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 24/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.75 0.64 717054710185 12260000000123564

798 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಿದೂಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 66 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಳ 1.30 0.35 310755452744 12268100001063

799 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರ್ಂಕಟಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ 90 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಳ 3.23 0.64 367988332672 1465101009070

800 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಿರಿಯಣ್ಣ 45/4 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಳ 2.28 0.35 699365960970 12267100002743

801 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪವಯತಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಬಿೋರಯಯ 22/2, 23/5 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಳ 3.28 0.64 268715795828 12268100000120

802 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮೋಹನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 19/ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಳ 0.70 0.35 351245180152 104601011003444



803 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 25/ಪಿ23ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಳ 4.00 0.64 850158360066 0666101007801

804 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎಲ್.ಸಿ.ಚ್ಲ್ುವಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಂದ್ಾಲ್ಯಯ 141/1 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಳ 1.11 0.64 519003358693 12267100000035

805 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಿದೂಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡನಾಯಕ 85 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 3.00 0.64 272468731544 12268100006704

806 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಲಾೂನಾಯಕ 93/1, 86/3 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.24 0.64 521629961234 12268100000378

807 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅಜಜಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 92/8 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1.01 0.64 832961064355 1465110000020

808 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ (Spill Over) ಮಧು ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 148/2 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.07 0.525 809221828535 20145124002

809 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಪರಕಾಶ್.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಯಯ. 27/2B1, 27/2B2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3.00 0.75 401598833486 54033441301

810 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಡಿ.ಎಸ್.ರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಸಿ.ಸಿ.ಈರೋಗೌಡ 230/1, 29 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 2.24 0.42 659185570311 63730100007271

811 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಅನುಸಲಯ.ಹೆಚ್.ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶ್ವರೋಗೌಡ 121/2 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.33 569645226396 64199069887

812 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ (Spill Over) ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 41ಪಿ3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 2 887335364491 620120037076

813 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ (Spill Over) ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 25/ಪಿ23ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 2 850158360066 0666101007801

814 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ (Spill Over) ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಗಪಪ 29 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.00 2 622872571034 12268100003298

815 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಕೆ.ಪಿ.ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಪಪಣ್ಣಗೌಡ 127/1, 155/3, 155/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.08 2 840026770245 3757101000098

816 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಎಂ.ಎಸ್.ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪಶೆಟಿಟ
144/12, 789/2, 791/1, 791/23, 

827
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.65 2 897141735245 12286100000412

817 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಮಂಜುನಾಥ.ಎನ್.ಡಿ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡೋಗೌಡ 203/9, 198/4 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.21 2 652170764744 4218101000262

818 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಜಿ.ಜಿ.ಪದಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಯಯ 108/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3.20 2 636369893469 008505129028700

819 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ  ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್(matching grands) ಮಂಜಯಯ.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಯಯ 74/8 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 2.00 1.4992 790376455060 13263036678

820 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ  ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್(matching grands) ಮಂಜಯಯ.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಯಯ 74/8 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 2.00 0.09 790376455060 13263036678

821 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಉಮಾಪತಿ 242 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0073 740669118343 0507101034270

822 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಾರದಮಮ / ರುದರಪಪ 14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0088 599920369937 6071814764

823 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಯಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರೋಗೌಡ 236/4, 200/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 992011576104 100100013179

824 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಭದರೋಗೌಡ 32 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 285400943334 12273100002645

825 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹೆೋಮರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ 39/11, 39/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0072 494561044020 09230100002895

826 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಐರಿನ್ ಗಲನಾನಲನ್ ಬಿನ್ ಲಯೋ ಅಂದ್ಾರರೋ 64 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0042 588818237287 09002010044146

827 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲಯೋ ಅಂದ್ಾರರ ಬಿನ್ ಫಿಲಕ್  ಅಂದ್ಾರರ 61, 56, 71/1, 69/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0075 75750121115 0507101325550

828 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಿವಮಮ / ಚಂದರೋಗೌಡ 202 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.009 381603090688 844310110005232

829 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 143 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0051 259162360321 2386101005574

830 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸದ್ಾಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 542 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 371310095634 12286100000166

831 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಿದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಭದರೋಗೌಡ 32, 32/ಪಿ15, 112 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 73606512271 6547000100015221

832 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಂತಲೋಷ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 112, 32 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 30560404701 5389108000108

833 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಂಜುಳ / ಸಿದೂೋಗೌಡ 32 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 490712765634 5389108000106

834 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಭದರೋಗೌಡ 32, 112, 51 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 699103230853 5389101000745

835 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಶೆಟಿಟ / ತಿಮಮೋಶೆಟಿಟ 36/14, 164/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0084 464150961540 514078361

836 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 33/4. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0076 460925659397 12247100000177

837 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಾದೋರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 5/3, 197/1, 470 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 875820770456 12263100000821

838 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪರಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಈಸವರಪಪ 3./1ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 514200361693 64134251605

839 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಧುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 17 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.002 631950390607 0507101332160

840 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಲೋಮಮಮ  / ಶಿವಲಂಗಪಪ 21/6. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0088 473465341171 2386101012122

841 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಗೌಡ 16/4. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0066 588881283250 62010033414

842 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸರ್ೋಗೌಡ 295 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0026 468856607523 0507101325626

843 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುಳೆಳಗೌಡ 59 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 520324220386 620170031520

844 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 58/5, 58/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.008 319814856741 514064541

845 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಹೆೋಶ್ ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಶೆಟಿಟ 144/1, 144/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0042 493541411631 2386101006324

846 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಾವಿತರಮಮ / ಮಾಹಾದೋರ್ೋಗೌಡ 123/4, 186, 189, 303 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 829274577521 12263100001403

847 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 834/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 222003345811 120000794843

848 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲೋಗೌಡ 136/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 653010883235 620170048126

849 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಧಮೋಯಶ್ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಗೌಡ 125 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.009 996957510095 2386108006980

850 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಗನೆೋಗೌಡ 105/20 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 468114988484 09002010006954

851 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 408673203388 5389101333839

852 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ತುಂಗೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 95/2, 96, 69/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 628681985324 31592435753

853 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಟಿಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಶ್ 117/1, 19/5, 19/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 205945981111 5389101000223

854 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 55, 58, 18 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 322321499379 2386108003775

855 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೋರೋಗೌಡ 135 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 865762877892 4870101001868

856 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಂಗಿೋತಾ / ಕಾಂತರಾಜು 48.52 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0074 857411434573 04870101000128

857 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುದೋರ್ ಬಿನ್ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 411 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 257601966516 12263100001026

858 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಾವಿತರಮಮ / ಯೋಗೋಶ್ ಗೌಡ 434, 433/2ಪಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 268067358641 12263100001138

859 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಧನರಾಜ್ ಜೈನ್ ಬಿನ್ ಅಮೃತ ರಾಜ್ 200, 202, 201, 212, 520, 506 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 376595837095 1332000100189201

860 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹರಿೋಶ್ ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧನರಾಜ್ ಜೈನ್ 536 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 441916470776 1332000100135801

861 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಹೆೋಂದರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧನರಾಜ್ ಜೈನ್ 201 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 708172976640 1332000100135601

862 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿನೆಲೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧನರಾಜ್ ಜೈನ್ 200 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 682636837187 1332000100135501

863 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಉಮಾರನ್ ಬಾಯಿ / ಧನರಾಜ್ ಜೈನ್ 200 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 535478896379 1332000100180401

864 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ತಿೋಥಯಶ್ಂಕರ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 103, 119/4, 74/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 673566919565 4870101002669

865 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರವಿ ಬಿನ್ ಭದರೋಗೌಡ 42/5, 65 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 946805304113 0507101326193



866 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋಕ್ಷ್ತ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಗೌಡ 80 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0091 972614784620 09002250011224

867 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪಾವಯತಿ/ ಹಿರಿಯಣ್ಣಗೌಡ 40/1. ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 594871163410 309710100000260

868 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅಂಜನ / ದೋಪಕ್ 19/1. ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.003 897975439379 6201108000562

869 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಸವರಾಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದುಗಗೋಗೌಡ 40/5 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0018 951521260167 0507101332626

870 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ದುಗಗೋಗೌಡ 82/3 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 872009622891 008100101041062

871 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಭದರೋಗೌಡ 42/9, 63/2 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0091 943234087093 0050710327384

872 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 89 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0078 868308920192 620140003439

873 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದರ್ಾಕರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 128 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0048 727814917227 120002534034

874 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪ ಣಿೋಯಮಾ / ಅಂಚ್ೋಗೌಡ 557 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0066 392224116055 844310100003277

875 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಲಲೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಉಮೋಗೌಡ 13, 85/5 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 845572927080 5392101000474

876 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಉದೂಮಮ / ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 94/1, 100/3 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0064 804871965520 120001633706

877 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚನನಪಪ ಬಿನ್ 271 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 977212663549 722250010046101

878 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 57 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.009 235304280079 1467101007321

879 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಾರಿಯಮಮ / ಸುಬಬಯಯ 57/28 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 748015941579 1467101003302

880 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 317 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 285130496091 620140016619

881 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಂಜುಳ ಬಿನ್ ಜಗದೋಶ್ 241 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 336590388101 20145126430

882 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಂದರನ್ ಬಿನ್ ಸಾವಮಿ 244, 55 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 654595264440 1467101004869

883 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಾಬುಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಪ ಜಾರಿ 42 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 455429190342 1469101004181

884 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಮತ / ರೋಣ್ುಕಾರಾಧಯ 7.9 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 486576550010 620170055111

885 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಂದರಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗೌಡ 15, 15/2, 44/1 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 311160590089 13256002829

886 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ 79/5 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 367108904453 54038228841

887 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರೋಣ್ುಕಾ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ 26/3. ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 572204030005 1467101007019

888 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರೋಣ್ುಕಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ಹಾಲಾರಾಧಯ 8.6 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 850114643767 620170048932

889 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ / ಸಗನಾಚಾರಿ 91 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 221807070607 1467101003262

890 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಮಿತರ /  ಉಮೋಶ್ 49/4 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 430631803814 1467101007249

891 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಶೆಖರ್ 49/1ಪಿ ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 306417814990 0507101033825

892 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶ್ೃತಿ / ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ 62/2 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 375955982357 1467101009517

893 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಾರದಮಮ / ಮಲೂಕಾಜುಯನ 59/2, 70, 72 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 342572525996 0507101326547

894 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ರ್ೋಲಾಯುದನ್ 190 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 771739549754 1467101000295

895 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 75.76 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 706728701941 12247100009282

896 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ 45/2, 45/3 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 445494359167 1467101002844

897 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಶೆಟಿಟ 91 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.009 869980440978 1467101003268

898 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅಪಿಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ 91 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.009 363894958468 1467101002073

899 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಗನಾನಥ ಬಿನ್ ಚಂದು ಪ ಜಾರಿ 120 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 9449162491 1467101005745

900 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮೋಹನ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿೋಯಪಪಗೌಡ 219, 165 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 329563326678 332501000000121

901 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪದಮೋಗೌಡ 134/2, 135/ಪಿ1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 429060723689 12263100003835

902 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಭದರೋಗೌಡ 16/2, 16/3, 16/4, 16/7 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 340842548736 620120053779

903 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಇಂದರಮಮ / ಮಗಣ್ಣಗೌಡ 135 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 739117956018 12000774816

904 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದುಗಗಮಮ / ಹುಲಯಪಪಗೌಡ 94/6 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0084 324633537604 120000671888

905 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪಗೌಡ 13/5.  30 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 712287132928 620120007982

906 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ತಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಭದರೋಗೌಡ 28/1. ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 953113220763 120002414207

907 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕಳಾಮಮ / ಭದರೋಗೌಡ 79 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 505538584271 12263100002131

908 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಶೆಲೋಧ / ನಾಗರಾಜೋಗೌಡ 89.58 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 896329253491 332501000001885

909 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಂದೋಪ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜೋಗೌಡ 113 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 713137764272 332501000000792

910 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಮೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪಗೌಡ 175 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0054 241165211270 30376045826

911 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 135 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0096 839263593359 083801000010608

912 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಜಜೋಗೌಡ 135 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 836085863992 0507101333868

913 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕುಳಿೂಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಗೌಡ 876 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0084 977917413431 09002010014539

914 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಜುಂಜೋಗೌಡ 3/3, 169/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 879464949901 120000718579

915 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡೋಗೌಡ 261/7 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 489747918509 33250100000327

916 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪಪಗೌಡ 208 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 588270532801 12263100000310

917 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಆನಂದ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 135 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 446859510779 120001145925

918 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 1674ಪಿ2 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0039 446859510779 332501000000223

919 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋವಮಮ / ಹುಬಬೋಗೌಡ 135 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.00795 715351370459 3325010000005778

920 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕುಮಾರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುಳೆಳೋಗೌಡ 115 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 932401680994 332501000000691

921 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗೌರಮಮ / ಮುಳೆಳೋಗೌಡ 84 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 99243908539 332501000001369

922 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಇಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಜವರೋಗೌಡ 60/91 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0078 704801251456 155601011000279

923 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 172 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 346587475178 120001035659

924 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 180/ಪಿ1 & 180/3 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 579464175744 332501000000227

925 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 158/4, 84/1, 228/2, 57 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 654777161816 332501000000303

926 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಾಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ
215/11, 215/12, 233/1, 233/2, 

239/6
ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 978357825949 332501000001346

927 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪುಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 262/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 794183393414 620120014297

928 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಂತಲೋಷ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 201 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 749990106002 332501000000534

929 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ್ತಾ / ನಾಗಪಪಗೌಡ 58/4, 53/5 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.004 727285760463 12287100002707



930 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗೌಡ 59/1, 43/6 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 420749930406 12287100001209

931 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯಶೆಲೋಧಮಮ / ದೋರ್ೋಗೌಡ 110/1, 258/3 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.005 571766646733 120001837563

932 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಧನರಾಜ್ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗೌಡ 258 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.004 877334682306 0556101009386

933 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಲಂಗಶೆಟಿಟ 555 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 835583389465 0556101002926

934 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶ್ಂಕರಗೌಡ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗೌಡ 6315 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.003 912119100510 09002010163346

935 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಆದಶ್ಯ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ 194 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 957905911100 12397100000883

936 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪುಟಟಸಾವಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 85 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.007 928386115917 185510031373

937 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 132, 240, 110 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.005 871318037130 0556101008320

938 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಾಗೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗೌಡ 75/2 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 495425819432 0556101008920

939 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಶಿೋಲ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ 50 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.004 655713196999 0556119007658

940 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 1/2, 1/8 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.008 798184972347 84431010002441

941 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರ್ೋದ್ಾವತಿ / ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 192/4, 192/4, 303/15 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 276376759681 52029102355515

942 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಈರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 275 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 998934256256 620140036715

943 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 147 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.004 977149351517 620140076769

944 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 304 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 949524513238 0556101004000

945 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 158/1 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 563930497511 620170038677

946 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮೋಹನ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 45.46 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0025 420182975563 4219101000332

947 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 16 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0025 558867307183 6200200344476

948 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕಮಲ್ಮಮ / ಅಣಣೋಗೌಡ 34 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 392244916613 4219101001339ಕ

949 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸತಿೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 6 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 407942417449 4870101002885

950 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 25 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 754403935767 620020069715

951 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ 94/1 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 312600652948 620170075444'

952 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಯರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 44, 74 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 386708168577 0556101007018

953 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಾಂತೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 329 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 944137174431 520101228982673

954 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಲ್ವಿ / ಶಾಂತಪಪಗೌಡ 373/505 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 719946529215 520101229055628

955 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 1/1. ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 526370621668 1332500101100901

956 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶ್ಶಿಧರ ಬಿನ್ ಬಿಲೂೋಗೌಡ 621 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 803929941142 620140100433

957 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭದರಮಮ / ಮಂಜೋಗೌಡ 502 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 849154247632 0556101008882

958 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಗಗಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗೌಡ 76/3, 470/1 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 836257541014 0556101002122

959 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ರಮೋಶ್ 150/1, 128/27 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 871686220501 0556108009054

960 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಂದೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 30, 108 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.004 448891582868 0556101008690

961 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಾರದ / ಈರೋಗೌಡ 27/3, 271/27/2 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.007 362446851263 0556101009528

962 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 346, 205 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 514534546487 5202911023251161

963 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಶೆಟಿಟ 9/3. ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 276822578676 0556101001946

964 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 679/1 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 87772645259 0556101003168

965 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶ್ಶಿಧರ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 94/7, 94/3 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0035 69778614383 0556108008661

966 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅಭಿಶೆೋಕ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರ 26/1. ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 211750891596 12287100003337

967 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 268/2 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0084 685488280482 54010994306

968 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪರದೋಪ್ ಬಿನ್ ಸಗನೆೋಗೌಡ 88 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0054 484328133644 6201101002776

969 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಗನಮಮ / ಸಗನೆೋಗೌಡ 230/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.009 842365876952 6201101001885

970 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಿಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 104 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 228741174515 620120058508

971 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಗಣ್ಣಗೌಡ 145 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 602314518008 332501000000360

972 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದಯಾನಂದ 141 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 676240328808 54057022915

973 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಇಂದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 115 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 378583177903 083801000007433

974 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅಣಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಧಮೋಯಗೌಡ 153, 164/2 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.009 885990619287 '332501000005377

975 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಲಲೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 135.157 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 534205937291 534205937291

976 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗೌಡ 135 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 869590468442 1226310000874

977 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅಶೆಲೋಕ ಬಿನ್ ಹಾಲೋಗೌಡ 17/63. ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0084 567027452856 0838010000007387

978 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪುಟಟಮಮ / ಸಿದೂಪಪ 190 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 445434718437 332501000001122

979 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 752/14 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.009 445270403456 4869108000403

980 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪದಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಯಯ 93/12 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 927801175308 1224710000269

981 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರತನಮಮ / ದಲಡಡಯಯ 93/12 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 927801175308 1224710000269

982 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಅನಂದಕುಮಾರ್ 178 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.008 892689669021 120000818993

983 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮುಳಳಯಯ 162 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 638258930195 1531101005617

984 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸರಿತಾ / ಯೋಗಶ್ 319/4 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0038 609209900333 5392101000320

985 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 34/3 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 331631736122 620170027241

986 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 445 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 300286757013 1531101006382

987 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರುದರಮಮ / ಗುಡಡಯಯ 382 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 792447384336 1531101007750

988 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 21 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 394726862239 1531101008291

989 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ 190 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 270875575029 1531101006135

990 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಜುಂಜಯಯ 231 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 333094665252 1531101004040

991 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 177/4 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.005 741055184545 1467101002642

992 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹೆೋಮಾವತಿ / ರವಿ 57/ಪಿ 31 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 489791403665 1467101003601

993 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮನೆಲೋಜ್ ಬಿನ್ ರಮೋಶ್ ್ 179/3 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 648894692663 0915221004278



994 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗೌರಮಮ / ನಾಗರಾಜ್ 179 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 765161502339 1467108008685

995 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 117/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 367351685939 '1083801000008046

996 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹಿರಿಗಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಉದೂಯಯ 48/7, 44 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 523894642005 083801000007534

997 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ತಿೋಥಯಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪಯಯ 475 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 631234899285 09002010014152

998 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 226 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0086 779632183960 2386108006630

999 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ 629 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.009 474883077510 2386108006990

1000 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 102/01 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 285263120984 2386108003786

1001 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಯಯ 33/ಪಿ4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0067 901647190703 64170059269

1002 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 19/2. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0072 259379459405 85041879744-4

1003 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಯಯ 206/33 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0086 663940646410 620170014243

1004 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 600 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 307396168397 5389101000296

1005 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪುಟಟನಂಜಮಮ / ಚನನಯಯ 206 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.005 201200114692 4870119000587

1006 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 604 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.005 434200499440 5389101000610

1007 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ 123 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0099 404388674602 4870119001775

1008 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಟೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 107 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 833538251029 637300006557

1009 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗೌರಮಮ / ನಂಜೋಗೌಡ 107/2ಬಿ14 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 947885724152 12386100001462

1010 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ತಿಪ್ಪೋಗೌಡ ಬಿನ್  ಸಲೋಮೋಗೌಡ 581 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 948616722166 20201437034

1011 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರ 568 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 909337532149 1332500102517001

1012 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಗಗಣ್ಣಗೌಡ 138, 123 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 804300579129 5392101001299

1013 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕಮಲ್ಮಮ / ಲಲೋಕಪಪಗೌಡ 126/2, 237/8, 32/2, 35/ಪಿ1, ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 842690171547 520101229102901

1014 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮೋಟೋಗೌಡ 211, 257, 126 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 279016075264 63730100005265

1015 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗೌಡ 98/2 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0052 783618680618 531101007712

1016 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪುಟಟಮಮ / ಕಲೂೋಗೌಡ 169, 126, 535, 407 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 489859368112 120001485939

1017 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಿೋತಾ ಮಂಜುನಾಥ / ಮಂಜುನಾಥ 205/1 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.008 799659529338 123886100000058

1018 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕಮಲೋಶ್ ಬಿನ್ ರಮೋಶ್ ಕುಮಾರ್ 107 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 969758095911 620120062241

1019 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹಾಜಿೋರಾ ಮಸಲರೋರ್ ಬಿನ್ ಲಯೋಕತ್ 118/2 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 904387799845 1531101003925

1020 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿಕಾಸ್ ಬಿನ್ ರಮೋಶ್ 107 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 790930038615 120002231461

1021 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕ್ಕಶೆಲೋರ್ ಬಿನ್ ಅಮರ್ ಜೈನ್ 107 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 997881517431 620120062229

1022 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲಯೋಕತ್ ಅಲ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಅಲ 118 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 841466415356 1531101002705

1023 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ 107 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 661483787496 1332500103381101

1024 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯೋಗೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಶೆಟಿಟ 276 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 600300609237 120000970605

1025 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 201 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 755622290808 120001064250

1026 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿಗೌಡ 30/2ೆ , 17/6, 18/3 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0093 680006972207 4219101000242

1027 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಗದೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 325 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 223966608373 15311011002836

1028 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪರತಿೋಮಾ ಬಿನ್ ಜಗದೋಶ್ 483 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 762984924617 1531101008849

1029 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಲಪ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 76 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.005 690538914255 1531101008470

1030 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ್ಲತ / ರಾಮಪಪಗೌಡ 102 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 677457716056 1531101003818

1031 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮೋಹನ್ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗೌಡ
56/4, 300/1, 301/1, 55/2, 

45/1, 42/2
ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 614364898614 6547000100014949

1032 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮುಕಾತರ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಫಕೃದೂನ್ ಸಾಬ್ 138 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0048 715981398502 1531101003144

1033 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಶೆಟಿಟ 193 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0075 734176490051 1531101002862

1034 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪುಟಟಮಮ / ರ್ಂಕಟಶೆಟಿಟ 321 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0037 402709323237 1531101008292

1035 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಛಕುರದೂೋನ್ / ಮುಕಾತರ್ ಹುಸೋನ್ 412 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 601320815150 1531101003089

1036 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಧಾ / ಗಲೋಪಾಲ್ಚಾರಿ 537/3 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0094 329178692906 1531101008283

1037 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೃವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಶೆಟಿಟ 321 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0075 1531101003773 1531101003773

1038 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಶೆಟಿಟ 53, ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 848216267009 1531101002750

1039 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಮಿತರ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 192 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 532236289610 100201010009093

1040 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗೌಡ 154 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 946967878107 100201010002293

1041 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಶೆಟಿಟ 53 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 454060189526 1531101003284

1042 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶ್ಂಕರಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 131/1 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 98537586283 5392101000123

1043 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ್ಲತಮಮ / ಚಂದರೋಗೌಡ 136, 135 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0096 903628291484 30970100002672

1044 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭೈರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 80, 82, 22/5 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 591729089560 120001478727

1045 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮದನ್ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 67/15 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 724453375823 35828539113

1046 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪರದೋಪ್ ಬಿನ್ ಜುಂಜೋಗೌಡ 21/21 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0043 275282770159 844310410000619

1047 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಯೋಗಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 41 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 639233308249 309701000001914

1048 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಮೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 470/2, 5/1 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 246400041590 374802010352790

1049 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಲೋಮೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗೌಡ 507, 66 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 847832955335 104601011001142

1050 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಸರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 4. 95 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 228988043371 620140020251

1051 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪ ಣೋಯಶ್ ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 48/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 611199988101 104601011001327

1052 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸದ್ಾಯರುಲ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಗುಲಮ ದಸತರ್ 792/2 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 250942000728 0507101028860

1053 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಉಮಮ ಸಲಾಮ / ಮಹಮಮದ್ ಸಾದೋಕ್ 805 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 203204356945 4870101000813

1054 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಗೌಡ 67, 8, 91 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 315160403034 309701000000647

1055 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಣ್ಜಿತ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 48/5 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 703484137959 0507101325260

1056 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 20 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0048 868304299697 309701000002473

1057 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 70 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0096 35047300499 309701000002332



1058 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ / ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 2/1. ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 420518314828 309701000002497

1059 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎನ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಎನ್.ಬಿ.ಮಂಜೋಗೌಡ 238/1, 240/8,235/3, 50/5 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 431825665470 63690100001109

1060 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಡಿ.ಕೆ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ 46, 13/1, 14 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 343756012040 63690100002050

1061 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹೆಚ್.ಟಿ.ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಗೌಡ 534/2 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 683706720690 63690100002134

1062 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹೆಚ್.ಆರ್.ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 159/21 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 357185869055 63730100004208

1063 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಡಿ.ಎ.ವಿನಯ್ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 25 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 289827090148 4219101001125

1064 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ.ವಿ.ಎಂ 63/2, 73, 57/2 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 654900513039 73700100008223

1065 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 74/P1 ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 32903845991

1066 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಿ.ಕೆ.ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 73 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 875056831085 620040030998

1067 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಿ.ಎಲ್.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಲೋಕಪಪಗೌಡ 52 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 829166898209 0865101011302

1068 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಲೋವಿಂದೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 253 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 770205404520 12397100000868

1069 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಲಡಾಮಣಿಗೌಡ.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 279 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 777552328585 12397100001338

1070 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಲಲೋಚನ.ಜ.ಎಲ್ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮೋಗೌಡ 178 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.008 895807672762 5391101001162

1071 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುರೋಂದರ ಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಗೌಡ.ಎಂ.ಬಿ 27 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 233630094041 84580100000296

1072 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅನನಪ ಣ್ಯ.ಕೆ.ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪಪಗೌಡ.ಎಸ್.ಎಸ್ 137/3 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 614046181865 0692500100726401

1073 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ತರುಣ್.ಎಸ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪಗೌಡ.ಎಸ್.ಎಸ್ 122/P1 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 535130641809 0692500137076601

1074 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಾಜಪಪಗೌಡ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಸುಬಬೋಗೌಡ 122/1 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 347344234542 0692500100676201

1075 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಂದೋಪ್.ಎಂ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 27 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 937617585961 0865101029048

1076 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 27 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0098 318291770794 620040011240

1077 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೆ.ಬಿ.ಕಲಾಯಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಶೆಟಿಟ 59 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 881938927535 120000757530

1078 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಸ್.ವಿ.ನಂದನಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಬಿ.ಕಲಾಯಣ್ ಕುಮಾರ್ 60 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 743190105043 120002421009

1079 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಸ್.ಎಂ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 122 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 431314634789 120001116802

1080 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 124 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 431314634789 12275100003096

1081 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಸ್.ಎಸ್.ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 223/2 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.004 648244113768 0692500100626101

1082 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಅಭಿಷ್ೋಕ್.ಕೆ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಲಡಾಮಣಿಗೌಡ 274 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 898599228385 520331004477264

1083 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಸ್.ವಿ.ಶ್ುಭತುಂಗ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 251/3 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 437589206517 63730100003551

1084 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಣ್ಣಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಶೆಟಿಟ 243/1 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.004 602614733794 620040024838

1085 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೆ.ಜ.ಸುಬಬೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಜನನಪಪಗೌಡ 362/P1 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 902401102081 0865101007193

1086 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಂ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 160, 154, 143,131, ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0079 365662935160 120001288294

1087 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಚಿನ್ ಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ.ಎಂ.ಎ 245,247,429 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0075 318375597563 35140483215

1088 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಚಿಚನ್ ಕುಮಾರ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ.ಎಂ.ಎ 434, 435 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.007 698771826986 008100101026664

1089 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕಮಲ್.ಟಿ.ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ.ಎಂ.ಎ 250, 236, 230, 255, 237 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 292315678075 1332500104142701

1090 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ದುಗಗೋಗೌಡ.ಎಂ.ಆರ್ 121/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.00375 387746378759 620120041049

1091 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೆ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಭದರೋಗೌಡ 92/2 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0096 798158755571 6201101001495

1092 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವನಿತ.ಹೆಚ್.ಜಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪಗೌಡ.ಡಿ.ಸಿ 149 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0077 889844497692 12287100002611

1093 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಡಿ.ಸಿ.ನಾಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 127 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.005 868659713668 620020031703

1094 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದನೆೋಶ್.ಎಂ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣಗೌಡ 78 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 684622859637 12263100005548

1095 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಾಧ.ಎ.ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರೋಗೌಡ.ವಿ.ಪಿ 130/2, 51/7 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 581669572117 20201438107

1096 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎ.ಎಂ.ಮೋಹನ್ ಬಿನ್ ಮುಳೆಳೋಗೌಡ 74 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 325897011571 12263100000330

1097 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಿ.ಎಲ್.ಸಚಿನ್ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎಸ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 153/1, 149/3, 194/3, 111/2 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 278762240402 120001460378

1098 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜೋಗೌಡ.ಸಿ.ಎಸ್ 124 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.003 674863550126 5392108000210

1099 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಚಿನ್ ಬಿನ್ ದೋವಪಪಗೌಡ 550 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0053 975363346847 4219101000970

1100 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ.ಎಸ್.ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಚಾರಿ 583/3 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0052 551881538032 5392101001499

1101 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಈ.ಎ.ಮಗಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಈ.ಎಂ.ಅಣಣೋಗೌಡ 535 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 461610927036 4219101001265

1102 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಿ.ಎಲ್.ಪಿರೋತಮ್ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎಂ.ಲಲೋಕಪಪಗೌಡ 248/2, 237/4 ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0037 886129670074 0885101039115

1103 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೆ.ಟಿ.ಭೈರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 135, 294 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 577849473373 3531850623

1104 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೆ.ಎಸ್.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 204/2 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 924837627026 0507101331212

1105 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಿ.ಪಿ.ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪವಯತೋಗೌಡ 50/2 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 693595485129 083801000050167

1106 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಾದೋಗೌಡ.ಕೆ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 185 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 893605933523 12263100000542

1107 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿಶಾವಸ್.ಎ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ.ಡಿ.ಸಿ 118 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 759928793780 33391427306

1108 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಿರಿೋಶ್.ಕೆ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 81 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 659645506947 620020023522

1109 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎನ್.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಎನ್.ಬಿ.ದೋರ್ೋಗೌಡ 457, 433 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 609471731651 0556101003098

1110 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಮೋಶ್.ಟಿ.ಈ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 289/P2 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 848395306093 620140027257

1111 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಎಂ.ಎಲ್.ಶ್ಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಯು.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 304/3, 252/2, 341/1 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 391226769888 0556101006801

1112 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸೈಯದ್ ಅಜರ್ ಪಷ್ಾ 81/2 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.008 680210473230 620140119365

1113 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋಪಕ್.ಎ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಗೌಡ 13 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0073 771637033604 6201101002855

1114 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಂಗೋಗೌಡ.ವಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 75/3 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.007 993757032444 309701000002189

1115 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿ.ಎನ್.ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 79/5 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0068 676539412684 620140015071

1116 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಯರಾಂ.ವಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 64/2 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0045 572590459277 31378161004

1117 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭದರೋಗೌಡ 42/2 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0059 759022128293 620140114265

1118 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಉಮೋಶ್.ವಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಶ್ಗೌಡ 49/P1 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.008 971876636434 0507101324041

1119 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿ.ಆರ್.ನಾಗೋಶ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಯಗೌಡ 10/1, ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0045 822219828163 309701000010044

1120 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದನೆೋಶ್.ವಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಶ್ಗೌಡ 90/6P1, 90/6P2 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.003 442301415707 520101229073820

1121 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋವಪಪಚಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಚಾರ್ 37 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 556428703727 520191054325443



1122 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಿ.ಎಲ್.ಶ್ರತ್ ಬಿನ್ ಸಿ.ಎಸ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 124/3, 111/5 ವಸಾತರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.003 681713773366 5392101000088

1123 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 328 ಖಾಂಡಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.007 214699526859 620140027257

1124 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗುರುಲಂಗೋಗೌಡ.ಎಸ್.ಎ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗೌಡ 244/2 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0076 336044726851 7222500100368501

1125 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೃತಿಕಾ.ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಜಯರಾಮ್ 306/28 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 850596666224 520101228999975

1126 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಯರಾಂ.ಎಂ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 151/2 ಆವತಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 531714752479 0556101009376

1127 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲಂ ಪುಟಟಯಯ 386 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 591154382791 620140100375

1128 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋವಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಯಯ 38 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0056 670408845953 09152210015646

1129 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಮಲೂೋಶ್.ಟಿ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಿಳಗಯಯ 28 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 248896764931 309701000001016

1130 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 22 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 615855117049 120000056726

1131 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪ್ರೋಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಸಾವಮಿ 217, 97 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0042 965369921449 0556101005869

1132 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದರ್ಾಕರ್.ಟಿ.ಬಿ ಬಿನ್ ಭೈರಯಯ 103 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0099 212426203633 5392108000133

1133 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದಲಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಸಲರಯಯ 185 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0048 542979331479 12273100000289

1134 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಿಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಉದೂಯಯ 72 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 305449182045 620140031525

1135 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿಜಯ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಗಣೋಶ್ 172/1 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0039 957650848851 514072370

1136 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಸಿದೂಪಪ 69/2 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 535689266964 620120055675

1137 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹೆಲನನಯಯ ಬಿನ್ ಉದೂಯಯ 291 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.005 892786521059 12273100005413

1138 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 485 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0048 680313599704 12303100002454

1139 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸುಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿಡಡಪಪ 75/1B, 156/2, 156/3 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 976972376251 12273100000108

1140 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣಯಯ 68/4 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0036 843788722916 332501000005957

1141 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರವಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯಯ 63/2 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 697132965851 332501000005279

1142 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಿ.ಆರ್.ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 678 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.009 346297995572 309701000000625

1143 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ 74, 73, 72, 71 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 374286299932 507101338023

1144 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್.ಟಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 91/3 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0084 305610503528 083801000005429

1145 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯ 122 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0096 210354709044 84580100003463

1146 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಾರತಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ರಮೋಶ್ 139/4 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 729104241978 120002278193

1147 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಟಿ.ಎಂ.ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 168/4 ಅಂಬಳೆ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0084 987874227048 12290100000625

1148 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಜಾನಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪದಮಯಯ 11/1, 50 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0115 374728989095 73700100001229

1149 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪದಮಯಯ.ಹೆಚ್.ಯು ಬಿನ್ ಉದೂಯಯ 56 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.012 556192833303 120000071007

1150 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಗನಯಯ 65/9, 33 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0056 862909697841 12273100007752

1151 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಸಗನಯಯ 59 ವಸಾತರ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0038 859632304430 520101229075742

1152 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ವಸಂತ.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜು 517/7 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0049 924769706797 120000784097

1153 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಭಾನುಮತಿ.ಟಿ.ಜಿ ಕೆಲೋಂ ಭೈರಪಪ.ಎ.ಎಸ್ 13 ವಸಾತರ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.01 414615044668 008100101018353

1154 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ದೋಜಪಪ ಬಿನ್ ಬೋಡು 122 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0108 392255633617 0865108028211

1155 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಐತಪಪ ಬಿನ್ ಪ ರಲ್ 178 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0062 777728991541 84580100003371

1156 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಯಯ 87 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0094 596726666587 84580100003436

1157 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರುಕಕಯಯ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಯಯ 2, 87 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0106 285808583569 84580100004144

1158 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಿರಿಜ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು 2 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0066 878551704375 84580100002696

1159 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 87 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0108 879749189191 84580100002172

1160 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಚಿೋಂಕರ ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ 2, 1 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0108 366191387351 1245101003139

1161 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ರವಿ ಬಿನ್ ಸುಂದರ 52 ಆವತಿ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.006 998182451803 12287100002837

1162 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಸಲೋಮ ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ 52 ಖಾಂಡಯ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.0072 819072745637 12287100001004

1163 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ INM, IPM ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಯಯ 34/1DP, 108/1 ಆಲ್ಲೂರು ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 0.00 0.008 771103534386 5392108000005

1164 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಮೋಹನ.ಬಿ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 12/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3.27 0.75 551278707129 13560100120722

1165 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಟಿ.ಎನ್.ಆನಂದರಾವ್ ಬಿನ್ ಟಿ.ಎನ್.ರಾಮ್ ರಾವ್ 107/2, 44/2, 181/4, 183/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.57 0.75 537615067628 620170030286

1166 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಯಕಟರ್ (ಮಹಿಳಾ) ಬಿ.ವಿ.ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಸಿ.ಚಂದರಪಪ 128/1, 167/6, 168/6, 134/1, 

134/2
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.36 1 665050470212 12286100005095

1167 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಯಕಟರ್ ಅಣಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದೂೋಗೌಡ 61 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.75 474767456677 0666101014013

1168 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಯಕಟರ್ ಬಲೋಜಪಪಶೆಟಿಟ.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಶೆಟಿಟ 349/6, 365/5, 366/7, 386/13, 

69/12, 370
ಆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.75 468464515764 4219101000072

1169 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಯಕಟರ್(matching Grands) ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು 51 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 1.57 669348332776 4869101002773

1170 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಧುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 631950390607 0507101332160

1171 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ / ಕುಮಾರ್ 12/35. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 523714608859 930176216

1172 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಆನಂದ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 33.266.257.181 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 444237352140 12467100000268

1173 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಿೋಲ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಗಿಡಡರಾಜು 113/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 228259420570 09152200074327

1174 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶ್ಂಕರ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಶೆಟಿಟ 92/2 ಜಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 624271701107 1230310000498

1175 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಿವಶ್ಂಕರ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 594/3/563 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 442893898121 54010978180

1176 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 41.43. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 339757771913 514057590

1177 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 257/7, 37/1, 2644. 254/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 635751286284 514057147

1178 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲೂರಾಜು 113/4, 252/1, 42/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 477119848852 09152210032849

1179 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಂಪಪಶೆಟಿಟ 7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 532696193776 12303100000034

1180 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಾಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 25 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 608221954967 3757101003336

1181 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 16. 34/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 936941131563 12467100000509

1182 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಯೋಗಾನಂದ ಬಿನ್ ಶೆೋಕರಯಯ 62.59 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 749659259469 3757101000046

1183 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ 72/4. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 251595440679 12467100000533

1184 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಸವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 256 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 294751611906 3757101003849



1185 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಾಂತವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 251, 256 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 279308208086 514054328

1186 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಷ್ಣ್ುಮಖ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 221.21 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 236595213180 514061903

1187 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಧನಂಜಯಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 17 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 488899911396 3757101002225

1188 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 51/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 943457249002 37571000030

1189 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಉದೂೋಗೌಡ 37/3. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 771154357035 15273100001523

1190 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ತಿೋಥಯಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 76 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 912595826990 0900201029790

1191 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮೋಗೌಡ 122 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 961640073157 620140071331

1192 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದಲಡ್ಡೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 24 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 948925461562 3757101004184

1193 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 58/5, 248 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 319814856741 514064541

1194 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 31/4. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 521204577109 12303100001060

1195 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 17/6.16/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 460925659398 12247100000177

1196 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಾರದಮಮ / ರುದರಪಪ 131.22 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 599920369937 607184764

1197 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಿದ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 16/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 584001120301 3757101000024

1198 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಪರರಮೋಶ್ವರಪಪ 2/25/121. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 301531385726 301531385726

1199 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಿಳೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 600789550054 514058005

1200 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರೋಣ್ುಕ ಬಿನ್ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ 42/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 561294533120 09230100013634

1201 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 16 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 730324787619 09002610007766

1202 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸದ್ಾಶಿವ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 20 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 251761605514 3757101002288

1203 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 794736501860 514055832

1204 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 20 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 764302206225 3757101005478

1205 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರವಿೋಂದರ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣೋಗೌಡ 44/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 616896803068 1332500103450201

1206 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 41/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 412618975818 09230100002378

1207 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪಯಯ 14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 907867954425 514069061

1208 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 28/6. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.25 0.025 529921883371 12303100001052

1209 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಲೋಮಮಮ / ಶಿವಲಂಗಪಪ 21/6. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 473460341171 2386101012122

1210 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಟಿಕೆಕೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 71/1.71/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 205945981111 5389101000223

1211 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಇಂದರಮಮ / ಮಂಜೋಗೌಡ 5/2. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 587736091385 12343100001306

1212 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕವಿತಾ / ಮಂಜೋಗೌಡ 68 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 458435927557 12343100001307

1213 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಜಜೋಗೌಡ 41/ೆ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 239902134266 12343100000519

1214 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರೋಣ್ುಕಾ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಚನನದೋವಿೋರಪಪ 8, 181, 62 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.10 0.01 775563914866 12467100000634

1215 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಪಪ 20 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 355616747155 3757101001264

1216 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ 29 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 229918302090 514096175

1217 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 175/2, 206/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 934467458005 3757101002130

1218 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿೋರತಪಪ 936/106 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 581594761159 514099427

1219 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ 72/4, 162/1, 142/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 763454762112 514065341

1220 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಆನಂದ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 70 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 431319331227 811308901

1221 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಓಂಕಾರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 94/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.12 0.012 739874860038 3757108001519

1222 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 131 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.12 0.012 640059761307 3757101004928

1223 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಆನಂದೋಗೌಡ 18 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 513299827363 513299827363

1224 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 9/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 267704151895 51405816

1225 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹುಲೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 104, 9/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 951031750282 514082210

1226 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 213 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 352556050697 514099449

1227 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಲೋಮಮೋಗೌಡ 39/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 478426287282 514057679

1228 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ 24 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.15 0.015 263047962552 514069527

1229 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪಂಚಕ್ಷ್ರಯಯ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಯಯ 4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 559770864042 3757101000115

1230 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 29/32, 29 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 798774383515 12268100000316

1231 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಿರಿಜೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 29/427/29 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 728293581484 12268100001586

1232 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಿರಿೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 27, 4029 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 486373214399 12208100002405

1233 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುಳಳಪಪ 75 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 12268100000229 12268100000229

1234 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ತಿೋಥಯಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 72, 73 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 340519742897 1465101009381

1235 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಆನಂದ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 72, 24 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 237133437997 12268100000245

1236 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ 102 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 481055356228 620120057650

1237 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು 102/8 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 529185736581 13268042510

1238 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಂಗಿೋತಾ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶಿವ 21/2. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 386103973885 12268100005421

1239 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಅಶ್ವತ್ ಬಿನ್ ತಿೋಥಯಪಪ 29, 27 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 813497372426 12268100004585

1240 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 27 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 492497377418 1465101007392

1241 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಮಲಡ್ೂೋಗೌಡ 39 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 564595239245 '1465103004825

1242 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣಣೋಗೌಡ 75 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 910774117693 12268100002564

1243 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಂಗಮಮ / ತಿಮಮೋಗೌಡ 61 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 466972427692 8504393107-3

1244 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಧಳರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಗನೆೋಗೌಡ 8 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 267168131506 1465101009047

1245 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 339 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 957411328979 1465101008501

1246 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 46 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 873897540848 12268100002028

1247 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗೌಡ 45/1ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 333104774258 620120001185

1248 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಂಗಾಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 90 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 902342381940 0666108011510



1249 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಿದ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಸಣಣೋಗೌಡ 96 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 393046376828 0666101014363

1250 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 32 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 525288439727 620120031802

1251 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಂದರಮಮ / ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ 25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.29 0.029 393680115432 0666101014616

1252 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 11/4. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 903114125245 574802010006524

1253 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದಲಡಡಮಮ / ಮಲೂೋಗೌಡ 44/1. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 209451869204 066610105941

1254 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಂಗಮಮ / ಈರೋಗೌಡ 59 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.38 0.038 730044817264 0666101007281

1255 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕುಮಾರ್ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 29/5, 4/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 475741281967 0666101009330

1256 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪಾವಯತಮಮ / ನಂಜೋಗೌಡ 9ಎ-9ಬಿ ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 508367904332 0666101006467

1257 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕರಿೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಮಲೂೋಗೌಡ 34/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 595162234348 12267100004783

1258 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 7/2. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 360813763715 0666101008243

1259 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಜಲ್ಜ / ಈರೋಗೌಡ 11 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.18 0.018 459755421570 666101010491

1260 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಾಂತೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂಬಸರ್ೋಗೌಡ 13 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 746580989390 574802010005957

1261 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಸರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 33.2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 368620131875 0666101001901

1262 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದ್ಾಸೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಮಲೂೋಗೌಡ 44/6. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 876896727654 12267100000232

1263 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಅಣಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 17 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 474767456677 0666101014013

1264 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಂದರಮಮ / ನಂಜೋಗೌಡ 44/5. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 337714684069 12267100000661

1265 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪುಟಟಮಮ / ಪುಟಟಸಾವಮಿ 89/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 871649969182 1465101009472

1266 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕೆಕೋಗೌಡ 160 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 383198302092 12267100000011

1267 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮರಿೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗೌಡ 102/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 942833388187 12267100000354

1268 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಜಯಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿ 93/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 244446598197 12267100000684

1269 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 100/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 651373556912 14651010009474

1270 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಂಕಮಮ / ಸಿದೂೋಗೌಡ 1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 793070122248 120000488849

1271 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಅಜಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 921916808139 12267100000225

1272 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಅಜಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 930781414966 12287100001027

1273 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 244736731288 620120048067

1274 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 518068331665 1465101009212ಕೆ

1275 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 13/1. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 642267852863 120000649626

1276 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹನುಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 424476030548 1465101007976

1277 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 13/5. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 390206199918 1465101002690

1278 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 53/1, 10/1, 52 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 914236338712 1465101000215

1279 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 '667067792902 12268100003587

1280 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 947566588885 12268100003277

1281 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸರಲೋಜಮಮ / ರಂಗೋಗೌಡ 22 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 '457737298763 12268100007038

1282 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಲೋಮಶೆೋಕರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 20 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 479118802923 32159221829

1283 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 663476992320 1465108004394

1284 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ರಾಜೋಗೌಡ 188 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 928392505890 64088086605

1285 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪುಟಟಮಮ / ಬಿೋರೋಗೌಡ 139/7. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 231716900642 12267100004885

1286 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 154/2. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 933200613759 12267100000002

1287 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರುದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 14/2. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 636976293475 12267100001607

1288 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶ್ರತ್ ಬಿನ್ ಯೋಗಿೋಶ್ ್ 95 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 977201005053 12267100004179

1289 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗೌಡ 145 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 941382177367 12267100000379

1290 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹರಿಜಿತ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 458550048516 12267100004746

1291 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲೋಲಾವತಿ / ಪುಟಟೋಗೌಡ 4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 540031129562 12267100002470

1292 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಂಗಮಮ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 14/4. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 870596941293 12267100002702

1293 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಹರಳೆೋಗೌಡ 6/2. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 941535238021 12267100002428

1294 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಶೆೋಟಿಟ 80 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 730932181554 1465101006080

1295 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕೆಕೋಗೌಡ 154/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 567592360809 0507108337708

1296 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹುಲಯಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 40/3ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 531348766612 12267100000145

1297 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 15* ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 985340672236 12267100001014

1298 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 11/5* ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 450093830562 13560100053345

1299 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಹೆೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 79 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 772204839977 12267100004090

1300 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮುಳಳಪಪ 3/1. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 464887014778 12267130000449

1301 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 89, 11/ಪಿ1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 249126925539 12267100000126

1302 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಉಮಾಮಹೆೋಶ್ವರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಯಯ 89/137/136 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 933673027907 120000583196

1303 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಉಮಾಮಹೆೋಶ್ವರಯಯ 1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.06 0.006 378241399927 12267100002273

1304 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 53/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 456494858126 20197846414

1305 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣಶೆಟಿಟ 56 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 557557400558 12267100000466

1306 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕಲ್ೂತತಪಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಯಯ 51* ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 830351824684 12267100000521

1307 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಿಣಿ / ಚಂದರಪಪ 79* ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 737722338047 12267100000839

1308 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಂಗಮಮ / ಸಲೋಮಯಯ 79 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 516303273044 12267100002199

1309 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪಪ 89 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 306470951187 12267100000127

1310 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನವಿೋನ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 40 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 693559696372 120001302763

1311 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 51 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 909721546767 12267100002426

1312 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 94 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 552360609964 12267100000520



1313 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದ್ಾವವಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಗನಯಯ 96/1. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 259807400095 1226710000040

1314 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಸವಣ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ 89 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 424698592307 1465101009010

1315 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ 7 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 801247136208 12267100000210

1316 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 40 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 553749182840 12267100001938

1317 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 48 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 963556938751 12267100001132

1318 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಪಪ 16/1. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 202482596844 1465101008436

1319 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪರಮೋಶ್ ವರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಪಪ ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 970119247046 120000735742 

1320 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದಸರಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 90/ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 782612988895 120000732220

1321 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕಮಲ್ / ಚಂದರಶೆೋಖರ್ 6 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 980764555991 12267100001163

1322 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ 40/1, 89/ಪಿ6 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 306904130178 1465110000003

1323 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ಪಯಯ 40 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 139026199410 12267100000964

1324 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪಂಚಕ್ಷ್ರಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 40 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 257343992737 12267100001987

1325 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚನನವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 90ಪಿ ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 974141628955 64175939056

1326 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 98 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 705349216576 12267100000328

1327 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 79/ಪಿ16 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 240056017832 120000734839

1328 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣನಂಜಪಪ 45, 95, 27 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 816752455235 12267100000165

1329 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 3/3. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 912025223011 620120019976

1330 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕಮಲ್ಮಮ / ಬಸಪಪ 3/ಪಿ3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 362493379931 12267100004471

1331 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ / ಸಣ್ಣರಾಜ್ 25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 594232497716 120002261485

1332 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲ್ತಾ / ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ 1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 375100929172 12267100001590

1333 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲ್ಲತಮಮ / ಬಸರ್ೋಗೌಡ 4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 552798584478 120001313866

1334 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 16 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 594336496375 12267100000824

1335 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಾಂತಲ್ / ಉಮೋಶ್ 65/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 798402530938 12267100000715

1336 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 40/4, 33/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.25 0.025 932696516857 12267100000712

1337 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಪಪ 73/6 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 200569880032 155601011001053

1338 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 133 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 780669008668 13326700780-8

1339 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪಾವಯತಮಮ / ವಿೋರಭದರಪಪ 32 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.24 0.024 901073404572 12267100002033

1340 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 43/2, 43/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 709531339776 12267100002485

1341 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 40/4,33/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 903288373104 12267100000877

1342 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಪಪ 51 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 812990393391 12267100002181

1343 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಿವಶ್ಂಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 79/* ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 262399594661 12267100002847

1344 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ತಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 100 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 255141541243 1465101006840

1345 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದಲಡಡನಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಶ್ಂಕರಪಪ 20/13 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 970200193367 1465101005711

1346 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 41/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 625290434585 12268100000326

1347 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಿರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 72* ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 589050747477 12268100000819

1348 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪುಟಟಮಮ / ಹಿರಿಯಣ್ಣ 45/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 699365960970 12267100002743

1349 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶ್ಶಿಕಲ್ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 11 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 758217210914 12267100001445

1350 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 63/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 432460408396 12267100001591

1351 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಈಶ್ವರ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 63/5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 586766179359 12267100004108

1352 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಈರಮಮ / ಈಶ್ವರಪಪ 66 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 299774015422 12267100001316

1353 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 111, 118/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 460345041851 12267100000372

1354 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 42 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 802770067275 1465101008694

1355 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲ್ಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕೆಕೋಗೌಡ 90/2. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 212005916912 12267100000032

1356 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ದಲಡಡನಂಜೋಗೌಡ 9/3. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 753362814099 1465101006709

1357 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಣ್ಣಸಿದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 44/6. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 235934493405 13267018317

1358 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮುದೂಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಪಪ 51 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 307208293371 12267100001015

1359 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಉಮೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ 32/2. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 658987220906 120000731985

1360 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪವಿತರ / ಉಮೋಶ್ ್ 32/3. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 565673193575 120000734056

1361 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪಪ 51 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 2005502007447 1267100002408

1362 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 5* ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 722014009664 12267100001946

1363 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 47 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 '564021811474 12267100000118

1364 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸದ್ಾಶಿವ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 89/2. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 514225237909 12267100000629

1365 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 55 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 270425855900 13560100056868

1366 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಾಮಭದರಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 43/3. ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 805849552219 12267100001012

1367 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದಶ್ರಥೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 79 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 376621528745 12267100002862

1368 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪ್ರಮಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗೌಡ 153, 14 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 482183386303 12267100003085

1369 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ವಿೋರಭದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 127 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 365738036307 32892950470

1370 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಿವನಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 79/ಎ5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 604611761434 20197989156

1371 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮರಿೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕೆಕೋಗೌಡ 80 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 485369454659 620120016691

1372 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹಲೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 194/1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 566431901909 4218101002148

1373 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಗೌಡ 125/2. ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 359377148889 050710103208

1374 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 148/ಪಿ5 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.25 0.025 699407205245 12249100000354

1375 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪರಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 150/2, 112/ಪಿ1, 153 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 878532484840 120000091965

1376 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಈರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪ್ಗೌಡ 145, 142, 144 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 490175568857 120001052619



1377 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಾಗಮಮ / ದೋರ್ೋಗೌಡ 72 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 764838935121 764838935121

1378 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಯಗಗೋಗೌಡ 81/P6 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 789142894438 12267100001021

1379 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹೆಗಡೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 85/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 240202281450 12267100000281

1380 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 85P10 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 485039626916 1465101009011

1381 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಅಜಜೋಗೌಡ.ಬಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 14 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 943849368676 12268100000946

1382 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕೆ.ಆರ್.ಶಿರ್ೋಗೌಡ/ರಂಗೋಗೌಡ 29/3, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 278651779067 1465101006261

1383 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕೆ.ಆರ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 61 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 824726532539 1465101004853

1384 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಿದೂೋಗೌಡ.ಕೆ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 22/3, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 331310087759 54057023339

1385 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನನಯಯ 3/P27 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 887335364491 620120037076

1386 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಯಯ 85/P23 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 708742621204 12268100000907

1387 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಯುವರಾಜು.ಎಸ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುಪಪನೆೋಗೌಡ 103/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 325090424519 1465101006870

1388 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರೋಣ್ುಕ.ಎಸ್.ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 103 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 473459194608 12267100000732

1389 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕಾಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗೋಗೌಡ ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 761034527476 1465101002356

1390 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಸಗನಯಯ 50 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 407228541266 12268100003735

1391 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಜಗದೋಶ್ಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 31 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 374464688660 620140075201

1392 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 135 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 957570082241 12268100001113

1393 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮೋಗೌಡ 0.1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 305652968955 12268100006646

1394 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್.ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮೋಗೌಡ 86 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 362472243936 553101019362

1395 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕೆಲೋಂ ಲೋ// ನಂಜೋಗೌಡ.ಎಲ್.ಎನ್ 82/P16 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 987765326407 12267130000074

1396 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಂದರೋಗೌಡ.ಬಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಗೌಡ 51 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 427374651917 1465101006985

1397 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮರಾಜು 16 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 772753132442 12267100000279

1398 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಮೋಶ್.ಕೆ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗರಾಜು 77/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 359890145300 12267100001486

1399 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹೆಚ್.ಎನ್.ಮರಿೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗೋಗೌಡ 43/5, 43/6 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 625340890172 12267100001866

1400 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಡಿ.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 49 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 601430740459 12267100000528

1401 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹೆಚ್.ಆರ್.ಆನಂದೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 58 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 898151356662 12267100000900

1402 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಭಿೋಮರಾಜು ಬಿನ್ ಜುಂಜರಾಜು 242/3 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 308819399307 9152200044743

1403 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂರಂಗೋಗೌಡ 192/18 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 920755627841 12270100001319

1404 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಯಯ 68/2P1 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 273935045101 4218108000133

1405 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪದಮಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 671/4 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 569756725128 12270100000941

1406 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮರಿಯಯಯ 650 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 732377298347 6547000100015760

1407 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 752 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 445270403456 50482194549

1408 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 213 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 231034359161 12270100000263

1409 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 478/5 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 873334447830 22160110038949

1410 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದ್ಾನೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 25 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.29 0.029 465608739339 12268100004235

1411 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣನೋಗೌಡ 79 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.29 0.029 214079405646 620120001888

1412 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹೆಚ್.ಸಿ.ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 56 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 556704709778 12268100002070

1413 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕುಮಾರಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿಶೆಟಿಟ 46/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.29 0.029 358354485216 120000738539

1414 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಮೋಶ್.ಡಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗೋಗೌಡ 6/3, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.29 0.029 701115579624 12267100000975

1415 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಾಗರತನ.ಜ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಮಗಣ್ಣಗೌಡ 93/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 478736195052 120001874254

1416 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 15/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 483257566783 1465101003775

1417 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡೋಗೌಡ 14 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 602647003841 1465101001750

1418 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹೆೋಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಯಯ 111 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.29 0.029 272694353974 9002010129794

1419 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶೆೋಷ್ರಾಯ ಬಿನ್ ರ್ಾಯಸರಾಯ 41 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.29 0.029 829689613886 1465101002623

1420 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಮೋಶ್.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 177/9 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.29 0.029 903878662586 1465101003529

1421 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 9/P2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 541705735897 1465101007701

1422 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಯು.ಎಸ್.ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶಿವಪಪ 56 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 756341468741 12268100000547

1423 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 16 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 961699551874 1465101007399

1424 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಲೋವಿಂದಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಸಿದೂಶೆಟಿಟ 164/7 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 276373532340 1465101003053

1425 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸುನಂದ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಶೆಟಿಟ 78/9 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.25 0.025 341811884575 1465101008305

1426 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 60 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.29 0.029 444414820632 12267100002687

1427 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಾಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 64/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.29 0.029 214486593557 12268100000636

1428 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗೌರಮಮ.ಜ.ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಉಮಾಮಹೆೋಶ್.ಸಿ.ಎಸ್ 93/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 246656005938 13290021590

1429 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 36 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 762158313036 12268100003705

1430 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಂಗಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಮಲಡೂಗಿರಿಶೆಟಿಟ 77 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 535555193298 12268100001271

1431 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಿ.ಡಿ.ರಂಗಪಪಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಪಪಶೆಟಿಟ 7/1, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 682036123191 12268100000853

1432 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಂದರಪಪ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 33/1P1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 821044148458 12268100003198

1433 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಿ.ಟಿ.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 19 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 708053337429 7482500100069200

1434 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಿ.ಟಿ.ಹೆಲನನಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 105 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 626946009283 0553101019661

1435 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 99/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 492354118633 12268100001379

1436 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ವಸಂತೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 5 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 639934756802 12268100000091

1437 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಿ.ಎಂ.ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 39 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 411783042341 12268100003064

1438 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಾಮಚಂದರಪಪ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಗುನಯಯ 132 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 989310171428 12268100001213

1439 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದೋಗೌಡ 17 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 812514763313 0553101024075

1440 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಂಗನಾಥಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಮಲಡೂಗಿರಿಶೆಟಿಟ 100 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 705381164120 12268100003647



1441 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಲೋವಿಂದೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 17 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 727713668851 0553101020657

1442 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಶೆಟಿಟ.ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪಶೆಟಿಟ 54/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 921442655836 12268100001198

1443 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಎಸ್.ಎಲ್.ಕುಮಾರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 72/1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 468256972335 7482500100308600

1444 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಎಸ್.ಎಲ್.ಮಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 75/P3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 733156525733 12268100003111

1445 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಟಿ.ಎಲ್.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಗೌಡ 5/1A ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 330849133086 12268100002260

1446 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಜನಾಧಯನಚಾರ್.ಎಸ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲಾೂಚಾರ್ 3/3, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 464183099639 12268100000238

1447 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರಿರಂಗಶೆಟಿಟ 62/2P1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 879925284516 12268100001541

1448 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 22/6, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 521242855589 0666101011088

1449 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 72/11 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 713953774620 0666101006083

1450 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ 235/4 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 967268547013 0666101013862

1451 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಾಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 17/2, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 382701610183 12267100004806

1452 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಚಿಕ್ಕಕೋರಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯಯ 72/8 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 732492238222 0666101009404

1453 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಅಣಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿಡ್ೂೋಗೌಡ 32 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 440975672266 12267100003402

1454 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ 25/P23P1 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 895981680466 0666101014434

1455 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 13/4, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 289563963400 0666101009519

1456 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗೌಡ 56 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 269433268196 0666101013631

1457 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಓಂಕಾರೋಗೌಡ.ಡಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 56 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 671409183930 0666101009582

1458 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ತಲೋಟೋಗೌಡ.ಡಿ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ.ಡಿ.ಕೆ 45 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 459773027785 620120047438

1459 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 32/3 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 947600280016 0666101001911

1460 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಗನಪಪ.ಜಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 25/P21 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 458967133301 6547000100023406

1461 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಡಿ.ಜಿ.ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಮಲೂೋಗೌಡ 24 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 866203037830 35657729888

1462 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕುಮಾರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗೌಡ 14/13, ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 938024398904 0666101014158

1463 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಡಿ.ಸಿ.ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 35/2 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 742365879186 64166855258

1464 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಆನಂದ.ಡಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಗೋಗೌಡ 87 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 972136917350 0666101013774

1459 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 59/298/6 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 446896352981 64135351405

1460 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಲೂೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 267 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 530571864437 6168480606

1461 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ 24 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 288062174349 514077447

1462 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 82/2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 865490820814 1465101004961

1463 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲ್ಲತ / ರಾಜು 101/1ಎ ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 447155016273 1465101005102

1464 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕಾಡಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 144 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.20 0.02 852060556560 64170312554

1465 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮುನಿಯಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಯಲಾೂಭಲೋವಿ 39/ಪಿ19 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 932453326153 520101264736014

1466 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶೆೋಷ್ಯಯ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಯಯ 56/3, 57/3 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 419730367389 0666101012269

1467 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಹೆಲನನಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಜೋವಪಪ 56/3, 57/3 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 575642954993 0666101007799

1468 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 19 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 351245180152 104601011003444

1469 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 25ಪಿ23ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 850158360066 0666101007801

1470 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗಂಗಾಧರಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 31 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 658095617632 0666101013660

1471 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಗೌರಮಮ / ಹುಲಯಪಪ 25ಪಿ19 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 365485741633 0666101013251

1472 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಗನಯಯ 26/4. ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 669348332776 066610101185

1473 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರುದರಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾವವಯಯ 40 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 302074756538 0666101008065

1474 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ 246/ಪಿ34 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 841289152061 0666101013598

1475 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 40.41 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 642222021894 0666101011021

1476 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿಯಮಮ 14 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 452816915420 0666101013478

1477 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 34 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 30872126796 0666101004920

1478 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 26.14 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 827814855737 0666101014312

1479 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 58 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 394690005254 146510100703

1480 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ದ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 85ಪಿ2 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.40 0.04 939153113261 13560100108297

1481 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಯಯ 33 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಜಾ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 642665221453 1465101009536

1482 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಬಲಮಮನಾಯಕ 87 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 411283865407 54060449534

1483 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ವಿೋರನಾಯಕ 50 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.30 0.03 442835235807 1465101008663

1484 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಸಿದೂಪಪ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಿಂಗಾನಾಯಕ 82 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 849399654026 14651084719

1485 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ವಿೋರಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಿಂಗಾನಾಯಕ 87 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 991463988876 1226810000217

1486 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 86 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 722172195309 12268100000534

1487 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ(AEP) ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ್ 104 ಲ್ಕಾಯ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.35 0.035 638305669816 1465101008814

1488 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ನೆರಳು ಪರದ  ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ಎಸ್.ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದರಗೌಡ 185 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ದಲಡಡಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.10 1.89 620337601796 73700100007028

1489 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ನೆರಳು ಪರದ ಬಳೆಪದೂತಿ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ಎಸ್.ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದರಗೌಡ 185/4 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ದಲಡಡಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.10 0.67 620337601796 73700100007028

1490 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದರಗೌಡ 185/4 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ದಲಡಡಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.22 4.42 620337601796 73700100007028

1491 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಲಯೋ ಅಂದ್ಾರದ ಬಿನ್ ಫೆಲಕ್  ಅಂದ್ಾರದ 69/1, 61, 66, 71/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಲಡಡಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.13 3.95 757501211115 0507101325556

1492 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 96/1, 80/1ಎ ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ದಲಡಡಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.11 4.25 320705869485 09002010124930

1493 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ಲಯೋ ಅಂದ್ಾರದ ಬಿನ್ ಫೆಲಕ್  ಅಂದ್ಾರದ 69/1, 61, 66, 71/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಲಡಡಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.13 0.7 757501211115 0507101325556

1494 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದರಗೌಡ 185/4 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ದಲಡಡಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.10 0.7 620337601796 73700100007028

1495 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 96/1, 80/1ಎ ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ದಲಡಡಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.11 0.7 320705869485 09002010124930

1496 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಲ ಹೌಸ್(Matching Grands) ಆರ್.ಎಂ.ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಆರ್.ಜಿ.ಮಲೂೋಗೌಡ 96/1, 80/1ಎ ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ದಲಡಡಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.31 4.25 320705869485 09002010124930

1497 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಲ ಹೌಸ್(Matching Grands) ಧಮಯಪಾಲ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಗನಯಯ 31/4, ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ದಲಡಡಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.23 3.4792 241366296408 12249100000371

1498 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಲ ಹೌಸ್(Matching Grands) ಸಣ್ಣತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುಳಳಯಯ 323/10 ಅಂಬಳೆ ಸಾಮಾನಯ ದಲಡಡಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.23 3.456 493394552792 13560100124328



1499 ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಲ ಹೌಸ್(Matching Grands) ಕಾಡಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಂಗಯಯ 106 ಲ್ಕಾಯ ಸಾಮಾನಯ ದಲಡಡಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.13 3.416 508670416355 13560100124237

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಕಡಲರು 0

1 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ 7/4 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 26/1ಪಿ-ಪಿ ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.16 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 14/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 2.34 0.4 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

4 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 50/3ಎ1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 1.07 0.25 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

5 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 46/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 2.08 0.25 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

6 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಿನ್ ಚ್ನನವಿೋರಪಪ 40/1, 8/ಪಿ4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.21 0.5 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

7 SMAM/RKVY ಛಾಫ್ ಕಟಟರ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದರಪಪ 187/5 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 1.39 0.396 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

8 SMAM/RKVY ಛಾಫ್ ಕಟಟರ್ ಪರಸನನಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪಪ 31 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.39 0.386 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

9 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ 3/4 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.33 0.75 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

10 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಎನ್.ಎಸ್ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಂಗಪಪ 7/2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 2.39 0.6 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

11 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ 7/4 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.63 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

12 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 126/1ಪಿ-ಪಿ ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.16 0.63 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ಬಾಯಂಕ್

13 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 14/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 2.34 0.3 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

14 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಸಿೋತಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಗುಂಡನಾಯಕ 40/ಪಿ1-ಪಿ4 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ 1 4.35 0.63 6.90231E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

15 SMAM/RKVY ಸರೋಯರ್ ಮಂಜುಳಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರನಾಯಕ 6/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 2 0.0995 8.20588E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

16 SMAM/RKVY ಡಿಗಗರ್ ಸಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಳಯನಾಯಕ 7/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.09 0.3945 6.40252E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

17 SMAM/RKVY ಸರೋಯರ್ ಮಾನಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ 182 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.2 0.1 5.9757E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

18 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಭಿೋಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲ್ಯನಾಯಕ 62/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.25 0.3 7.08006E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

19 SMAM/RKVY ಸರೋಯರ್ + ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗನಾಯಕ 70 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ 1 3 0.3945 4.37458E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

20 SMAM/RKVY ಸರೋಯರ್ ಶಿವನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ 24/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.32 0.08 5.98602E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

21 SMAM/RKVY ಸರೋಯರ್ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥಪಪ 122/2ಎ ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.26 0.0945 4.40949E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

22 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ರವಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 118/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 2.03 0.5 7.02757E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

23 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಚಿಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ  ಕರಿಸಿದೂಪಪ 41/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 3.32 0.3 6.51552E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

24 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ & ಡಿಗಗರ್ ಗಿರಿರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 114/ಪಿ3 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.31 0.46671 6.3228E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

25 SMAM/RKVY ಸರೋಯರ್ + ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಸಣ್ಣರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 201/ಪಿ4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.25 7.0771E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

26 SMAM/RKVY ಸರೋಯರ್ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ 113 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 2.08 0.0995 4.87862E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

27 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಭಮಾಮರಂಭ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 108/5 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.34 0.3 7.87961E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

28 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ರುಕ್ಕಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಕ್ಕೋತಿಯ ಕುಮಾರ್ 228/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 4.1 0.3 2.37623E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

29 SMAM/RKVY ಛಾಫ್ ಕಟಟರ್ ಗಂಗಿೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಾವರನಾಯಕ 70/79-ಪಿ3 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ 1 3.15 0.495 7.91191E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

30 SMAM/RKVY ಛಾಫ್ ಕಟಟರ್ ಮಂಜು ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 5/1ಪಿ-ಪಿ3 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.31 0.495 9.02847E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

31 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ & ಡಿಗಗರ್ ಸಾಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ 50/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.07 0.589 3.85756E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

32 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಮೋಶ್ಪಪ 76/2, 73/5, 73/6 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.11 0.75 5.8753E+11 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

33 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಬಸರ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗಗೌಡ 976 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.6 3.25309E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

34 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಗವಡ 9/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.6 7.39449E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

35 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿ 39/2, 228/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.6 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

36 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚ್ನನಬಸಪಪ ಬಿ್ನ ಬಸಪಪ 220, 20/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.6 3.19282E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

37 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ 23/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.6 4.04989E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

38 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 107/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.6 2.07069E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

39 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರವಿರಾಜು ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ 134/2,74/5 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 2.13 0.6 6.81881E+11
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ(ಎಸ್.ಜಿ.ಎಂ 

ಟಕಾನಲ್ಜಿೋಸ್)

40 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಂಹುನಥ್ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ 72/1, 89/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.60 0.6 7.29515E+11
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ(ಎಸ್.ಜಿ.ಎಂ 

ಟಕಾನಲ್ಜಿೋಸ್)

41 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 1/9, 6/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 0.6 7.301E+11
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ(ಎಸ್.ಜಿ.ಎಂ 

ಟಕಾನಲ್ಜಿೋಸ್)

42 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 309/ಪಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.16 0.6 7.50871E+11
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ(ಎಸ್.ಜಿ.ಎಂ 

ಟಕಾನಲ್ಜಿೋಸ್)

43 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪುರುಶೆಲೋತತಮ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 812/3, 814/2, 8/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.75 0.75 8.59654E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

44 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮಲಗಣ್ಣ 71/1, 76/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.6 8.74843E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

45 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಇಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದರಪಪ 211/2ಬಿ, 348/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.75 0.75 8.5247E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

46 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 25/2ಪಿ1, 25/2ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.6 4.27693E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

47 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 58 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.6 5.48482E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

48 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಶ್ಣ್ುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 20/17/6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.48 0.6 5.86626E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

49 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಮುಗಗಣ್ಣ 34/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.6 7.7899E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

50 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಎಸ್.ಬಿ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಬಸರ್ೋಗೌಡ 1005, 1006, 1001 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.44 0.38 8.63877E+11 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

51 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ನಿೋಲ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 70/13-ಪಿ2 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ 1 1.30 0.589 26203520314 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

52 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ 1357, 1359 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.45 0.4 9.86508E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

53 SMAM/RKVY ಛಾಫ್ ಕಟಟರ್ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 49/6, 39/1, 202/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.396 6.24366E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

54 SMAM/RKVY ಛಾಫ್ ಕಟಟರ್ ದಕ್ಷಿಣಾ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣಗೌಡ 35/ಪಿ10 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.396 4.3582E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

55 SMAM/RKVY ಛಾಫ್ ಕಟಟರ್ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಪಪ 78 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 2.13 0.495 4.94035E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

56 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಸಣಣಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 77 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ 1 3.21 0.33 2.20529E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

57 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಸಂಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 58/3ಎ ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ 1 1.28 0.589 4.59086E+11

58 SMAM/RKVY ಛಾಫ್ ಕಟಟರ್ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.39 0.395 7.1142E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

59 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರಯಯ 18/ಪಿ7 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.30 0.589 6.86215E+11 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

60 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ತಿಮಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 80/1 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.25 9.98928E+11 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

ಜಿಲೂ:ಚಿಕಕಮಗಳಲರು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಭೌತಿಕ



61 SMAM/RKVY ಛಾಫ್ ಕಟಟರ್ ಗಾಯಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಗೌಡ 60/3, 31/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.36 0.495 99887186919 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

62 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪಪ 16/3,37/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.57 0.6 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

63 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಹಳಳಪಪ ಕೆ.ಎನ್  ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ 5/4,6/ಬಿ,31/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.6 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

64 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ 225/ಪಿ5,33/1,32/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.94 0.70329 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

65 SMAM/RKVY ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಿದೂಪಪ 40/1 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.66 0.6 7.7899E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

66 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಭಿಮನಾಯಕ 3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.00 0.125 3.70974E+11 ಇಂಡಿಯನ್ 'ಬಾಯಂಕ್

67 SMAM/RKVY ಟ್ಾರಕಟರ್ ಟ್ಾರಲ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 8/2, 3/2 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ 1 0.97 0.6 4.6583E+11 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

68 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ & ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 227/4, 227/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.63 0.93 6.57371E+11 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

69 SMAM/RKVY Multipurpose tiller ಪಿಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡರಾಮೋಗೌಡ 56/ಪಿ13, 59/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಪಂಗಡ 1 1.00 0.475 6.6259E+11 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

70 SMAM/RKVY ಛಾಫ್ ಕಟಟರ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಾಮಭಲೋವಿ 70/69ಬಿಕೆ ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ 1 0.78 0.495 5.05849E+11 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

71 SMAM/RKVY ಟ್ಾರಕಟರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅನಂತಪಪ 146 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ 1 1.83 2.5 6.63121E+11 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

72 SMAM/RKVY ಡಿಗಗರ್ & ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಜಗದೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 18 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಪ.ಪಂಗಡ 1 1.50 0.4816 6.57371E+11 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

73 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಮ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ 196 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1 1.00 0.63 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

74 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಅನುಸಲಯಮಮ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪಪ 32/5 ಯಗಟಿ ಪ.ಪಂಗಡ 1 1.60 0.63 ಕನಾಯಟಕ ಗರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

75 SMAM/RKVY ಡಿಗಗರ್ & ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 54/2 ಯಗಟಿ ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.26 0.5895 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

76 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನಗೌಡ 509/1 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.61 0.3 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

77 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಮ ಜಗನಾನಥ 231 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.61 0.3 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

78 SMAM/RKVY ಬರಷ್ ಕಟಟರ್ & ಸರೋಯರ್ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಮ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ 3/1 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.49 0.4 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

79 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕರಲಂಗಪಪ 135/1, 134/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 1.08 0.4595 5.82293E+11 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

80 SMAM/RKVY ಪವರ್ ವಿೋಡರ್ ಪಾವಯತ,ಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದರಪಪ 36 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 1.26 0.4595 5.17028E+11 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

81 SMAM/RKVY ಟ್ಾರಕಟರ್ ಜಿ.ಎಸ್ ಆಶಾ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 213/3, 212/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.7499 3.83462E+11 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

82 SMAM/RKVY  ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಚಿಕಕಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 70/ಪ1-ಪಿ64 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 40*40*10 ಚ.ಮಿೋ 4

83 SMAM/RKVY ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಸಲೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 303/4ಬಿ, 103/12, 91/2ಎ3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 20*20*3 ಚ.ಮಿೋ 0.75

84 SMAM/RKVY  ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಸುಜಾತ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಎ.ಡಿ ಪರಕಾಶ್ 138/2, 17/9, 80/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 36*21*6 3

85 SMAM/RKVY  ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ 14/25 141/25 41 26 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 45*45*3 4

86 CHD (ಬಳೆ ಪದೂತಿ) ಪಾಲಮನೆ ಬಳೆ ಪದಧತಿ ರವಿೋಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜಾನಾಯಕ 92 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 2992 ಚ.ಮಿೋ 1.67552

87 CHD (ಬಳೆ ಪದೂತಿ) ಪಾಲಮನೆ ಬಳೆ ಪದಧತಿ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 17/ಪಿ5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.20 1.12

88 CHD (ಬಳೆ ಪದೂತಿ) ಪಾಲಮನೆ ಬಳೆ ಪದಧತಿ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 17/ಪಿ4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.20 6.32

89 CHD (ಬಳೆ ಪದೂತಿ) ನೆರಳು ಪರದ ಮಂಜುಳಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯಕ 110/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.20 1.08

90 CHD (ಬಳೆ ಪದೂತಿ) ಪಾಲಮನೆ ಬಳೆ ಪದಧತಿ ದೋಶಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಛತರನಾಯಕ 154/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.20 6.21825

91 CHD ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ರಲಪಾೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಧಮಯನಾಯಕ 26/ಪಿ1, 35/ಪಿ ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ 1 2.00ಹೆ 12.487 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್

92 CHD ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ  ಪಾಲಮನೆ ರವಿೋಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜಾನಾಯಕ 92 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 2992 ಚ.ಮಿೋ 9.192  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

93 CHD ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಧರಣಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ 8/ಪಿ, 17/ಪಿ, 16/ಪಿ6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.23 1.57 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

94 CHD ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ನೆರಳುಪರದ ಮಂಜುಳಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯಕ 110/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.20 2.976 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

95 CHD ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಮಲಚಂಗ್ ಬಲೋಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಮದನಾಯಕ 114 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.60 0.06091 ಕಾರ್ೋರಿ ಗರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

96 CHD ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಮಲಚಂಗ್ ಲಾಲ್ಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯಕ 41 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.60 0.1 4.16525E+11 ಕಾರ್ೋರಿ ಗರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

97 CHD ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಮಲಚಂಗ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಚಂದನಾಯಕ 41/ಪಿ2 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.60 0.1 5.58868E+11 ಕಾರ್ೋರಿ ಗರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

98 CDB  R& R ಪಾತಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಭಲೋವಿ 70/ಎ116 ಬಿೋರಲರು ತಂಗು 1 1.02 0.156 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ 

99 CDB  R& R ಮಲೂೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋರ್ಾೂನಾಯಕ 305/2 ಬಿೋರಲರು ತಂಗು 1 1.06 0.1378 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ 

100 CDB  R& R ಶ್ಂಕರನಾಯಕ ಬಿನ್  ರಾಮನಾಯಕ 126 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

101 CDB  R& R ಸಾವಮಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಲಳಚನಾಯಕ 115 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.45 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

102 CDB  R& R ಭಿೋಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ 33/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

103 CDB  R& R ನಾನಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ 123/2ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

104 CDB  R& R ಪರಮೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 14 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

105 CDB  R& R ಹೆೋಮೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಯಾನಾಯಕ 117 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

106 CDB  R& R ಗಂಗಿೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 114 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

107 CDB  R& R ಸಾವಿತಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 125 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

108 CDB  R& R ಯುವರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 119 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

109 CDB  R& R ತಾರಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮನಾಯಕ 32/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

110 CDB  R& R ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 14/1402 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

111 CDB  R& R ಮಲೂೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 122 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

112 CDB  R& R ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವೂನಾಯಕ 112 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 1.00 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

113 CDB  R& R ಯುವರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರನಾಯಕ 14/20/1ಬಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

114 CDB  R& R ಬಾಲಾಜಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ 14 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

115 CDB  R& R ತುಳಸಿರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರನಾಯಕ 14/36ಪಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

116 CDB  R& R ಸಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬುಎಯನಾಯಕ 14/18/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

117 CDB  R& R ಸಾವಮಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬುಡಯನಾಯಕ 14/18/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

118 CDB  R& R ಚಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬುಡಯನಾಯಕ 14/39/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

119 CDB  R& R ರಾಮಚಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶಾಮನಾಯಕ 14/32ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

120 CDB  R& R ಭಿೋಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಯನಾಯಕ 14/33ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

121 CDB  R& R ಸಲೋಮಶೆೋಖರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ 293 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

122 CDB  R& R ರವಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 317 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

123 CDB  R& R ಲಲೋಲಾಕ್ಷಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ 298 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

124 CDB  R& R ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 14/43ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ



125 CDB  R& R ಸಾಮಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದರನಾಯಕ 14/34ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

126 CDB  R& R ಮಲತಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಯನಾಯಕ 14/34/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

127 CDB  R& R ಸಿೋನನಾಯ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಾಯಕ 312 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

128 CDB  R& R ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಮಯನಾಯಕ 394/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

129 CDB  R& R ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬುಡಯನಾಯಕ 14 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

130 CDB  R& R ಭಜಿನಿನಾ್ಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 14 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

131 CDB  R& R ಪಾಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲ್ಯನಾಯಕ 102 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್
ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

132 CDB  R& R ಪುಟಟರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ 102 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

133 CDB  R& R ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲ್ಯನಾಯಕ 98 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

134 CDB  R& R ತಿಮಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅಜಜನಾಯಕ 101, 46/1, 46/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

135 CDB  R& R ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಕೆೋರಳಮಮ 28.50 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

136 CDB  R& R ಕುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 98 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

137 CDB  R& R ಮಲತಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಾವರನಾಯಕ 98 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

138 CDB  R& R ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 98 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

139 CDB  R& R ಶ್ಂಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಉನಯನಾಯಕ 98 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

140 CDB  R& R ಶ್ಂಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಖಂಡಯನಾಯಕ 201/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.25 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

141 CDB  R& R ತಲಳಚಮಮ 200/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

142 CDB  R& R ಕಾಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚೌಡಬಲೋವಿ 180/1ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

143 CDB  R& R ರಲಪೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 45/1ಸಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

144 CDB  R& R ರವಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದರನಾಯಕ 293/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

145 CDB  R& R ರಮೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 200/ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

146 CDB  R& R ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಭೈರನಾಯಕ 37 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.092 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

147 CDB  R& R ಸಣ್ಣನಿಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಲರಾನಾಯಕ 155/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.092 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

148 CDB  R& R ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಈರಾನಾಯಕ 34/4, 134/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.47 0.092 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

149 CDB  R& R ಸಣ್ಣರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹಕ್ಕಕರಂಗನಾಯಕ 21/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.092 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

150 CDB  R& R ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಯಯ 19 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

151 CDB  R& R ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 138, 19/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

152 CDB  R& R ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣರಂಗಪಪ 192/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.50 0.06 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

153 CDB  R& R ದಲಡಡಯಯ ಬಿನ ಭಿೋಮಯಯ 191/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.50 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

154 CDB  R& R ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 116/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.12 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

155 CDB  R& R ದಲಡಿಡೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 209/1ಪಿ6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.50 0.06 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

156 CDB  R& R ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಂಜಿನಾಯಕ 72 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.50 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

157 CDB  R& R ಶ್ಂಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲ್ಯನಾಯಕ 67/23 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.50 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

158 CDB  R& R ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ನಾಯಕ 67/2ಪಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.27 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

159 CDB  R& R ಸುಶಿೋಲ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕರನಾಯಕ 67 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.20 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

160 CDB  R& R ಗಂಗಿೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ನಾಯಕ 67/35 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

161 CDB  R& R ಚಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಯನಾಯಕ 194 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.40 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

162 CDB  R& R ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 47/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.35 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

163 CDB  R& R ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಾಮಿನಾಯಕ 67/38 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.80 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

164 CDB  R& R ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 226 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.80 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

165 CDB  R& R ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 209/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.90 0.06 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

166 CDB  R& R ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 27/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 0.50 0.09 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

167 CDB  R& R ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಗರಹಾರಗೌಡ 48/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 1.00 0.09 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

168 CDB  R& R ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಈರಾನಾಯಕ 200/ಪಿ1,  200/ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ತಂಗು 1 1.00 0.09 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

169 CDB  R& R ಆನಂದಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ 135/10, 135/1ಫಿೋ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಪರಗತಿ ಗರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

170 CDB  R& R ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 72 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

171 CDB  R& R ಯೋಗಾನಂದ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 7/4ಪಿ1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಪರಗತಿ ಗರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

172 CDB  R& R ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 153/3, 158/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

173 CDB  R& R ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂರಾಮಯಯ 8 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

174 CDB  R& R ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 79, 101/4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

175 CDB  R& R ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 6/ಪಿ3, 81/ಪಿ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

176 CDB  R& R ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 29/ಪಿ4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

177 CDB  R& R ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ದೋವರಸಿದೂಪಪ 107 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

178 CDB  R& R ಶಾಲನಿ ಕೆಲೋಂ ರಮೋಶ್ 157/ಪಿ10 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

179 CDB  R& R ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ 158/4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

180 CDB  R& R ಕಲೂೋನಿಂಗೋಗವಡ ಬಿನ್ ನಂಜಗೌಡ 22 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

181 CDB  R& R ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 272 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

182 CDB  R& R ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 272/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

183 CDB  R& R ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 157/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

184 CDB  R& R ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 30/7 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

185 CDB  R& R ಪರಭುಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 278/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

186 CDB  R& R ನಿೋಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 59, 37 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

187 CDB  R& R ಪರಭು ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 83/ಪಿ2, 83/ಪಿ3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್



188 CDB  R& R ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 7/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

189 CDB  R& R ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 53 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

190 CDB  R& R ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 21/2, 21/4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

191 CDB  R& R ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 36/ಪಿ2, 7/7, 7/3ಎ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

192 CDB  R& R ಓಂಕಾರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 101/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

193 CDB  R& R ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 67/ಪಿ1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

194 CDB  R& R ಮರುಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಮೋಶ್ಪಪ 58/4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

195 CDB  R& R ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 153/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

196 CDB  R& R ರವಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 79, 42/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

197 CDB  R& R ರಘು ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಮಲತಿಯ 197, 196 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

198 CDB  R& R ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 39/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

199 CDB  R& R ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರಪಪ 28 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

200 CDB  R& R ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಬದರಪಪ 203/ಪಿ1, 196/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

201 CDB  R& R ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ,ಮರುಳಪಪ 146/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

202 CDB  R& R ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ 280 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಪರಗತಿ ಗರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

203 CDB  R& R ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 138 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

204 CDB  R& R ಪರಸನನಕುಮಾರ ಬಿನ್ ದಲಡಡಲಂಗಪಪ 161 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

205 CDB  R& R ಕಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ 43/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

206 CDB  R& R ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 84/1ಪಿ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

207 CDB  R& R ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 28/14ಪಿ, 132, 14ಪಿ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

208 CDB  R& R ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 44 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

209 CDB  R& R ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 22/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

210 CDB  R& R ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 69/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

211 CDB  R& R ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 25/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

212 CDB  R& R ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 71, 25/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

213 CDB  R& R ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 42/ಪಿ1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

214 CDB  R& R ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 59 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

215 CDB  R& R ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

216 CDB  R& R ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 56 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.11 0.03531 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

217 CDB  R& R ಉಲ್ುಗಾಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಈರಾಭಲೋವಿ 91/10ಪಿ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

218 CDB  R& R ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 210/5, 156/2, 100/4,98/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

219 CDB  R& R ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 42/5, 42/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

220 CDB  R& R ವಿಜಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 28/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

221 CDB  R& R ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 132 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

222 CDB  R& R ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 102/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

223 CDB  R& R ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಮಡಪಪ 28/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

224 CDB  R& R ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ 20/ಪಿ1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

225 CDB  R& R ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 177/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

226 CDB  R& R ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 178 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

227 CDB  R& R ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಉಜಿಜನಪಪ 108/113 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

228 CDB  R& R ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 30 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

229 CDB  R& R ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಮ ಮಲ್ೂಪಪ 32/10 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

230 CDB  R& R ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಪಪ 142 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

231 CDB  R& R ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಗನಾಯಕ 187/5ಬಿ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಪರಗತಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

232 CDB  R& R ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ 198/5, 198/6 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

233 CDB  R& R ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಣ 195/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

234 CDB  R& R ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ 187/8 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

235 CDB  R& R ಶ್ಕುಂತಲ್ ಕೆಲೋಂ ಯಲ್ೂಪಪ 187/8 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

236 CDB  R& R ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 77/ಪಿ, 95/ಪಿ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

237 CDB  R& R ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಭುತಪಪ 20/ಪಿ6 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

238 CDB  R& R ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 159 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

239 CDB  R& R ಜಯದೋವಮುತಿಯ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ 178, 201 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

240 CDB  R& R ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ 284/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

241 CDB  R& R ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಣ್ಣ 15/0, 152/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

242 CDB  R& R ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ 77 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

243 CDB  R& R ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 130/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

244 CDB  R& R ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 39/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

245 CDB  R& R ಕೆಲಟರಮಮ ಕೆಲೋಮ ಬಸಪಪ 127/2ಪಿ1, 84/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

246 CDB  R& R ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 158/1ಎ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

247 CDB  R& R ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 47 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.16 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

248 CDB  R& R ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಮ ಚಂದರಪಪ 1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

249 CDB  R& R ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ 22 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

250 CDB  R& R ರಮೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ನಾಗಲೋಜಿರಾವ್ 135 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

251 CDB  R& R ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 122 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್



252 CDB  R& R ನಿಜಗುಣ್ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 25/3, 52/5 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

253 CDB  R& R ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 249 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

254 CDB  R& R ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಯಯ
97/ಪಿ3, 

58/ಪಿ315/2ಬಿಪಿ3,98/2
ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

255 CDB  R& R ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 136/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.15 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

256 CDB  R& R ಭಟಯ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು 24 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

257 CDB  R& R ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 140 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.16 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

258 CDB  R& R ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 115 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

259 CDB  R& R ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಹನುಮ 5/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

260 CDB  R& R ಶೆೈಲಾ ಕೆಲೋಂ ಪರಕಾಶ್ 107 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

261 CDB  R& R ಶಿವನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 112/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

262 CDB  R& R ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ 119 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

263 CDB  R& R ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 47,152/5,152 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

264 CDB  R& R ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ 119 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋನ ಬಾಯಂಕ್

265 CDB  R& R ವಿೋಣಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ 26 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

266 CDB  R& R ದೋವರಸಿದೂಪಪ ಬಿ್ ರೋವಣ್ಣ 86, 109 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

267 CDB  R& R ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 59/1, 8/ಪಿ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

268 CDB  R& R ಧಮಯರತಾನಕರ ಬಿನ್ ಮರುಲ್ಸಿದೂಪಪ 118/1ಪಿ1, 126/ಪಿ1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

269 CDB  R& R ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಮುತಿಯ 99 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.16 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

270 CDB  R& R ಮರುಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಡಪಪ 33/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

271 CDB  R& R ಮರುಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 83, 84 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

272 CDB  R& R ಪರಸನನ ಬಿನ್ ರ್ೋದಮಲತಿಯ 122 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

273 CDB  R& R ರವಿಕುಮರ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 101 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

274 CDB  R& R ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 79 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

275 CDB  R& R ಮಾಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿಯಪಪ 5 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

276 CDB  R& R ಕೆಲಟಲಟರಯಯ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಯಯ 42 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

277 CDB  R& R ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪಪ 64, 15/2ಬಿಪಿ4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

278 CDB  R& R ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 7/11 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

279 CDB  R& R ಪುಟಟಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 8/ಪಿ3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಪರಗತಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

280 CDB  R& R ನಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮೈಲಾರಪಪ 36/ಪಿ3, 41/1ಎ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

281 CDB  R& R ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ೋದಮಲತಿಯ 24/3ಎ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

282 CDB  R& R ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 154/ಪಿ3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

283 CDB  R& R ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪಪ 37/198 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

284 CDB  R& R ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 118, 10, 54 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

285 CDB  R& R ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 39/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

286 CDB  R& R ಸಿದ್ಾರಮಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 53 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

287 CDB  R& R ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪರಶ್ುರಾಮಪಪ 48, 31/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

288 CDB  R& R ಚೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಮಚಪಪ 7 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

289 CDB  R& R ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 24 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

290 CDB  R& R ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮೋಲ್ಪಪ 89/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

291 CDB  R& R ಚಂದಪಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 38 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

292 CDB  R& R ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 71 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

293 CDB  R& R ಸಂತಲೋಷ್ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 71, 25/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

294 CDB  R& R ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 61/ಪಿ2, 39/ಪಿ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

295 CDB  R& R ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟವಿೋರಯಯ 7, 59 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

296 CDB  R& R ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 197/2ಪಿ2, 76 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

297 CDB  R& R ಧಮಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 169 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

298 CDB  R& R ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಗಟಿೋರಪಪ 6/20, 83/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

299 CDB  R& R ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 170/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

300 CDB  R& R ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 28/17 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

301 CDB  R& R ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 28/12 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

302 CDB  R& R ದೋವಿರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ 33 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

303 CDB  R& R ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 53 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

304 CDB  R& R ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ 33 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

305 CDB  R& R ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ 24/2ಬಿ4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

306 CDB  R& R ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 57/3, 5/8 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

307 CDB  R& R ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 7/5 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಪರಗತಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕಟ

308 CDB  R& R ಮಾದಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 27 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

309 CDB  R& R ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 3/1, 52/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

310 CDB  R& R ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 117/ಪಿ5 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

311 CDB  R& R ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ 129 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

312 CDB  R& R ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಯಯ 82/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

313 CDB  R& R ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 217 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

314 CDB  R& R ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 187/8 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

315 CDB  R& R ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 24/4ಬಿ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್



316 CDB  R& R ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಗ 153 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

317 CDB  R& R ಶಿರೋಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 135/8, 135/12, 135/14 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

318 CDB  R& R ಮರುಳಯಯ ಬಿನ್ ನಿರರಂಜನಮಲತಿಯ 85 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

319 CDB  R& R ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 132 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

320 CDB  R& R ವಿಶಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 133 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

321 CDB  R& R ಆಶಾ ಕೆಲೋಂ ಮನು 161 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

322 CDB  R& R ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 8/1, 1/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

323 CDB  R& R ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 249 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

324 CDB  R& R ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಮ ಮರಿಯಪಪ 6/4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.20 0.0642 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

325 CDB  R& R ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 14/7 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

326 CDB  R& R ಮಾಳಮಮ ಕೆಲೋಮ ಕೆಂಚಪಪ 50, 197/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

327 CDB  R& R ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 39/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

328 CDB  R& R ತೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಕರಪಪ 297 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

329 CDB  R& R ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 157 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

330 CDB  R& R ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 70, 41 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

331 CDB  R& R ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 74, 146 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

332 CDB  R& R ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಕಪಪ 194/ಪಿ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

333 CDB  R& R ಸಿದ್ಾರಮಕಕ ಕೆಲೋಮ ಮಲ್ೂಪಪ 135/13, 259 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

334 CDB  R& R ಕರಿಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 182 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

335 CDB  R& R ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 135, 136 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

336 CDB  R& R ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯದೋವಮಲತಿಯ 268 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

337 CDB  R& R ಮಂಜುನಾಥ 41 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346

338 CDB  R& R ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಕಪಪ 49/2, 42/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

339 CDB  R& R ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 81/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

340 CDB  R& R ಕೆ.ಎಂ ಜಯಮಮ 57/1ಬಿ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

341 CDB  R& R ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 152/4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

342 CDB  R& R ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 213/ಪಿ3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

343 CDB  R& R ಸುದಶ್ಯನ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 68 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಆಕ್ಕ್ಸ್ ಬಾಯಂಕ್

344 CDB  R& R ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ 21 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

345 CDB  R& R ಶೆೈಲಾ ಕೆಲೋಮ ಚಿಗಮಲ್ೂಪಪ 26, 25 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

346 CDB  R& R ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 30/6ಪಿ1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

347 CDB  R& R ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 209/4, 15 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

348 CDB  R& R ಪುಟಟರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಕೆಂಚಪಪ 66 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

349 CDB  R& R ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 38 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

350 CDB  R& R ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಾನಾಭಲೋವಿ 20/ಪಿ15 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

351 CDB  R& R ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 129/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

352 CDB  R& R ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 202 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

353 CDB  R& R ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ 60/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

354 CDB  R& R ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 159 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

355 CDB  R& R ಗವರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ 80/ಪಿ1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

356 CDB  R& R ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 10/3, 60/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

357 CDB  R& R ವಿಜಯ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ 98 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

358 CDB  R& R ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ 39/6 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

359 CDB  R& R ನಂಜುಮಡಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 203/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

360 CDB  R& R ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 47/ಎಎ, 131/4ಎ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

361 CDB  R& R ಲೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪಪ 36/2ಪಿ3, 69 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

362 CDB  R& R ರೋವಣ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟವಿೋರಯಯ 4/36,101/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

363 CDB  R& R ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ 29/ಪಿ6, ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

364 CDB  R& R ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 59/8, 15/9 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

365 CDB  R& R ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 131, 199 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

366 CDB  R& R ರುದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 64/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

367 CDB  R& R ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ 114, 118 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

368 CDB  R& R ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 137 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

369 CDB  R& R ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕುಂಠಪಪ 72/ಪಿ2, 73/ಪಿ3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

370 CDB  R& R ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಮ ಲಂಗಪಪ 44 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

371 CDB  R& R ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಣ 50/3, 50/4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

372 CDB  R& R ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 81/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

373 CDB  R& R ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ,ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 156/2, 25/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

374 CDB  R& R ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 45 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

375 CDB  R& R ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 139 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

376 CDB  R& R ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 248/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

377 CDB  R& R ಶ್ಶಿಧರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 156, 284/4, 218/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

378 CDB  R& R ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 114 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

379 CDB  R& R ಚಂದರಶೆೋಝರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಲ್ಸಿದೂಪಪ 9/5, 34/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್



380 CDB  R& R ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 9/4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

381 CDB  R& R ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ 152 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

382 CDB  R& R ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹುಳಿಯಪಪ 59, 7/6 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

383 CDB  R& R ಓಂಕಾರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 47/4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

384 CDB  R& R ಮರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 79 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

385 CDB  R& R ಯಶೆಲೋಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಪಪ 83 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

386 CDB  R& R ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 211 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

387 CDB  R& R ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ 88/ಪಿ3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

388 CDB  R& R ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 133/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

389 CDB  R& R ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ "28/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

390 CDB  R& R ಶಿರ್ಾನಂದಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ 55/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

391 CDB  R& R ನಾಗರಾಜಪಪಬಿನ್ ತಮಮಪಪ 88/ಪಿ4 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

392 CDB  R& R ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 28/10 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

393 CDB  R& R ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆಲಟಲಟರಪಪ 46/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

394 CDB  R& R ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 40/2ಬಿ ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

395 CDB  R& R ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಡೂಗಿರಿಯಪಪ 10/3ಪಿ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

396 CDB  R& R ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 198/2ಪಿ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

397 CDB  R& R ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 137 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

398 CDB  R& R ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲಳೆಯಪಪ 30/ಪಿ6 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

399 CDB  R& R ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 140 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.05457 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

400 CDB  R& R ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 213/ಪಿ1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

401 CDB  R& R ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗ 29 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

402 CDB  R& R ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 36 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

403 CDB  R& R ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 83/2, 88/ಪಿ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

404 CDB  R& R ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಇಟಿಟ್ಎ ತಿಮಾಮಭಲೋವಿ 131/6 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

405 CDB  R& R ಶ್ಶಿೋಧರ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ 133/5 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.26 0.08346 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

406 CDB  R& R ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 28/1 ಸಿಂಗಟಗರ ತಂಗು 1 0.32 0.10272 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

407 CDB  R& R ಗಾಯಿತಿರ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಗೌಡ 60/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.32 0.10272 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

408 CDB  R& R ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪಪ 1/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.32 0.09706 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

409 CDB  R& R ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ೂಯಯ 17/2 ಸಿಂಗಟಗರ ತಂಗು 1 0.32 0.10272 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

410 CDB  R& R ಕಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 209 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.32 0.10272 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

411 CDB  R& R ಶಿಡೂಪಪ ಬಿನ್ ಕದುರಪಪ 31/1, 31/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.32 0.10272 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

412 CDB  R& R ಕದುರಪಪ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಪಪ 8/2, 28/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.32 0.10272 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

413 CDB  R& R ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 209 ಪಂಚನಹಳಿಳ ತಂಗು 1 0.32 0.10272 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

414 CDB R&R AEP ರಾಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಾಮಗೌಡ 56/ಪಿ1, 25/3ಎಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

415 CDB R&R AEP ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 157/2ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.40 0.128 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

416 CDB R&R AEP ತಿಮಮಪಪಬಿನ್  ಗಲೋವಿಂದಪಪ 22/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

417 CDB R&R AEP ರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 157/2ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.42 0.128 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

418 CDB R&R AEP ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 167/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.40 0.128 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

419 CDB R&R AEP ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 167/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

420 CDB R&R AEP ಯಶೆಲೋದಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ 258 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

421 CDB R&R AEP ಸಣ್ಣರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 144/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

422 CDB R&R AEP ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 42/12, 42/11, 42/13 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

423 CDB R&R AEP ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 58/8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

424 CDB R&R AEP ತಿಮಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 157/2ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

425 CDB R&R AEP ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 15/8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

426 CDB R&R AEP ಶಿವಣ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋವರನಾಯಕ 59/1ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

427 CDB R&R AEP ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 54/2ಪಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

428 CDB R&R AEP ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 157/2ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.14 0.0448 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

429 CDB R&R AEP ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ನಗನಾಯಕ 150/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

430 CDB R&R AEP ವರದಮಮ ಕೆಲೋಂತಿಮಮನಾಯಕ 149/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

431 CDB R&R AEP ಆನಂದಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 24/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

432 CDB R&R AEP ಜಯರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡರಾಮಯಯ 3/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

433 CDB R&R AEP ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಗುಡಡನಾಯಕ 50/1, 49 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

434 CDB R&R AEP ದಲಡಡಜಜಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 24/8, 23/3, 1/2, 1/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

435 CDB R&R AEP ಲ್ಕ್ಷಿಮದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾವಮಿ 24/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.40 0.128 ಕೆನರಾ ನಾಯಂಕ್

436 CDB R&R AEP ಜಟಂಗಿ ರಾಮಗೌಡ ಬಿನ್ ದಲಡಡರಾಮಪಪ 3/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

437 CDB R&R AEP ಜಯರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕುಮಾರಾಮಗೌಡ 64/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ 

438 CDB R&R AEP ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ 24/2ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.40 0.128 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

439 CDB R&R AEP ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ 167/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟ 1 0.41 0.128 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

440 CDB R&R AEP ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್  ರಂಗನಾಯಕ 43/ಪಿ-ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ 1 0.60 0.16 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

441 CDB R&R AEP ಮಂಪಜಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 167/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ 1 0.40 0.12 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

442 CDB R&R AEP ಗುಡಡನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ 41/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ 1 0.60 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

443 CDB R&R AEP ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 200/17 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ 1 0.80 0.16 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್



444 CDB R&R AEP ಕಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 200/1ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ 1 0.80 0.16 ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

445 CDB R&R AEP ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಶ್ರಥ 187/8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ 1 1.00 0.144 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

446 CDB R&R AEP ಗಲೋವಿಂದಪಪ 75/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟ 1 0.90 0.16 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ 

447 CDB R&R AEP ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಗಲವಿಂದನಾಯಕ 180/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 1.00 0.16 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

448 CDB R&R AEP ನಾಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕರಿಯನಾಯಕ 200/ಪಿ4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.80 0.16 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

449 CDB R&R AEP ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ 40/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.80 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

450 CDB R&R AEP ಅಣ್ಣಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ 45/6ಪಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.80 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

451 CDB R&R AEP ಹೆೋಮಾಬಾಯಿ ಕೆಲಂ ಸೋರ್ಾನಾಯಕ 106 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 1.46 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

452 CDB R&R AEP ಮಂಜಾನಾಯಕ ರಲಪಾನಾಯಕ 37/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.68 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

453 CDB R&R AEP ಸಲೋಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 71/1, 82/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.46 0.128 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

454 CDB R&R AEP ಹಜಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕಾರನಾಯಕ 89/1ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.80 0.16 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

455 CDB R&R AEP ಲ್ಲಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 81/1ಪಿ5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.55 0.16 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

456 CDB R&R AEP ಚಿತರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 71/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.26 0.08 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

457 CDB R&R AEP ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 170/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 1.00 0.16 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

458 CDB R&R AEP ಕಮಲಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಾನಾಯಕ 97/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

459 CDB R&R AEP ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲ್ಯನಾಯಕ 200/16 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.80 0.16 ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

460 CDB R&R AEP ಮಿೋಟ್ಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಿೋಮನಾಯಕ 67/18 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.80 0.16 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

461 CDB R&R AEP ಮನಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ 67/1 , 79/392 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.50 0.16 ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

462 CDB R&R AEP ದೋನಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಿಡಡನಾಯಕ 67/37 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.26 0.08 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

463 CDB R&R AEP ತಾವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ 182 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.60 0.16 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

464 CDB R&R AEP ಸುರ್ಾಲ ಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಬಜಾನನಾಯಕ 190/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.60 0.16 ಬಾಯಂಕ್ ಬಾರಲೋಡ

465 CDB R&R AEP ಧನಪಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಾನಾಯಕ 75/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.60 0.16 ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

466 CDB R&R AEP ಸಿದೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ 95/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.37 0.115 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

467 CDB R&R AEP ಬಲದಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 67/39 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.80 0.16 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

468 CDB R&R AEP ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 77/ಪಿ1,76/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.36 0.115 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

469 CDB R&R AEP ಉನಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಾಮಾಯನಾಯಕ 85 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.53 0.15 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

470 CDB R&R AEP ಮಲೂೋಶಾನಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 176/8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 1.05 0.14 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

471 CDB R&R AEP ಸಿದೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋರ್ಾಯನಾಯಕ 198/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.60 0.16 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

472 CDB R&R AEP ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋಶಾಯನಾಯಕ 70 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟ 1 0.80 0.16 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

473 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 71/p4. 1b2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.14995

474 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 76/2 76/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.2766

475 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾವಮಿ 367, 377, 378, 379 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.25

476 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ ್ರೋನಿರ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಟಂಗಪಪ 918 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.16356

477 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 177, 81/1, 81/17 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.1626

478 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 90/3ap2, 109/1p3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1955

479 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘು ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 1/162 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3026

480 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 4/1p4, 41/1p2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.2648

481 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ  ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 114 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.33

482 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಕ್ಷಿಣ್ಮಲತಿಯ 13/4a ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1762

483 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 206/3 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.302

484 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಯಯ 67/p1, 37/2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.17

485 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟವಿೋರಪಪ 75/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.296

486 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 177/1 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.40 0.18

487 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ 18, 18/1 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.355

488 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ 5/12, 5/p2, 6/9 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.349

489 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 34/2, 4/4p57 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1526

490 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 66/1, 66/6, 67/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2989

491 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 122/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.2256

492 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದ್ಾಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಯಯ 25/1, 25/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

493 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 225/3 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.348

494 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 70/pcbk9p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2532

495 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ರಾವ್ 68/2a2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.1773

496 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 43/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

497 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 107/p5, 180/p5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.76 0.76

498 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 14/1, 16/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.52 0.52

499 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪಪ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.216

500 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿಟಿ ರವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 203, 75/5, 74/7, 149 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.29

501 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುದೂಪಪ 7 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

502 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕುಂಟಪಪ 122/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.12643

503 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 122/2, 124 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2268

504 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 117/p7 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.30 0.1063

505 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 726, 70/a52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.169

506 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದರಾಜ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 124/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2268

507 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 6/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3



508 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಯ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 651/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.28035

509 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್  ಸಗುನಪಪ 86/p4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3497

510 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪಪ 413/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.54 0.204

511 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 145/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.264

512 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 403 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2268

513 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧುಸಲಧನ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 901/p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.295

514 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಪಪ 88/p2, 93, 41/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.18

515 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣತಿಮಮಪಪ 70/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2268

516 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 104 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3494

517 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿೋರತಪಪ 1085/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2677

518 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 70/10p-p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.221

519 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ್ಾಸಪಪ 137/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3494

520 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 111 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.33

521 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 14/3p, 100, 120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3024

522 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕಾಯನಾಯಕ 70/b35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3015

523 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ 71/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.347

524 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 616 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.189

525 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 228/p5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.1698

526 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 142/p1, 42/p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.187

527 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 70/44-p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.348

528 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 1089/p, 1088/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.296

529 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 68 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2268

530 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ೆ್ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 10/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2268

531 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಗುರುನಂಜಪಪ 103/4, 83/11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2268

532 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಚ್ಲೋಮಮಮ 6/9, 20/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.223

533 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಪಣಿಯರಾಜ್ 109 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2997

534 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 42/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2268

535 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 18/2, 595/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3493

536 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.349

537 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 126 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.24 0.124

538 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 80, 2, 80, 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2988

539 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 4/2, 21/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2268

540 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 199/2a, 199/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.18915

541 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 1089/p-2, 1085/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2966

542 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 105 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.349

543 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 70/167p, 97 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3635

544 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ NT ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 238/2, 238/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.1556

545 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 207/3, 129/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.169

546 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬಳಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 139/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.302

547 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಪಪ 6/p17 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3014

548 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 167, 420/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.33

549 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 74/1, 72/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.189

550 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದೋಮೋಜಿರಾವ್ 38/4, 38/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.149

551 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್ 38/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.1498

552 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಮೌಳಿ 70/p1-p50 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.349

553 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವರುದರಪಪ 70/a52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.169

554 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 174/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.12 0.189

555 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ್ 125/2, 125/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.06224

556 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 176 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 - 0.33

557 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 70/1p-p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2966

558 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ಬಿನ್ ಮಾದವಮಲತಿಯ 1/bk1129p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.189

559 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 48, 51, 51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.296

560 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಂತ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರಪಪ 52/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

561 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಶೆಟಿಟ 83/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.158

562 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 1796, 172, 187 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3357

563 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದಲರೋಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ಮೈಲಾರಪಪ 72/1b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.21 0.108

564 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ 4/4p4, 4/4p6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1776

565 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಲ್ಒ 455 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.226

566 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 1, 49/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1906

567 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 164/11, 42/23 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

568 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಪಪ 6/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

569 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ 65 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.8079

570 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 42/7, 42/8 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

571 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 24, 60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.361



572 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಹಿತ್ ಬಿನ್ ಮಲತಿಯ 36 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.979

573 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 32/p1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.312

574 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಹಿತ್ ಬಿನ್ ಕಲ್ುಮರುಡಪಪ 80/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.175

575 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ುಮರುಡಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 9/1p1, 61/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0255

576 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.2972

577 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.349

578 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 12/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1765

579 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪ 33/1, 33/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.50 0.205

580 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.156

581 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 9/1p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2269

582 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 70/1p7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3

583 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 21/p1, 55/p2, 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3616

584 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 144/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2885

585 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ್ಾಸಪಪ 143/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2885

586 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 56/2, 57/2p4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.316

587 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 288/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.241

588 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.3649

589 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಲಂಗಪಪ 416, 508, 510 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3309

590 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 420, 456, 476 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.2719

591 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಮೋಯಂದರ ಬಿನ್ ಚಂದರನಾಯಕ 147 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.1948

592 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದಮಲತಯಯಯ ಬಿನ್ ವಿಶ್ವನಾಥಯಯ 491 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.1804

593 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3494

594 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹೆಲಸಳಪಪ 232, 4/3/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.143

595 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪಪ 63/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3434

596 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಮಲ್ೂಪಪ 232/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

597 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಪಪ 30/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2956

598 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪಪ 11/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2956

599 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಪುಂಡಿಲಕ 70/bna4bp ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2956

600 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತವಿೋರೋಗೌಡ 42/1, 311/p-p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.28

601 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 70/b42 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3477

602 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 36 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.296

603 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ 2/1bp3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.296

604 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 159/1, 163/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.26

605 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 19/p8 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 0.90 0.30549

606 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 3/8, 3/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3

607 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2268

608 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಲಂಗಪಪ 196/p7 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.35289

609 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 33/1, 33/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.205

610 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮೋಗೌಡ 775 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

611 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 242/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.32465

612 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು 774 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.52386

613 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2268

614 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.182

615 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪಪ 253/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.173

616 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ ಬಿನ್ ಹೆಲೋಬಳಪಪ 232/4, 233, 232 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

617 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 242/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1855

618 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಕ್ಷ್ನಾಥ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 70/9p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.355

619 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 218/1, 44/10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.25

620 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಪ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 14/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.225

621 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್  ತುಕಾರಾಮ್ 17/p14 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.2055

622 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋರ್ಾಸಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 76, 285, 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.295

623 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಸಲತರಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ 70/BK35 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3125

624 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಪಾಂಡುರಂಗ 1085/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.3477

625 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 14/3a ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1947

626 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ಗವಿಯಪಪ 16/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3

627 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 77/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.155

628 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಥ್ 11/1, 11/4 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸು 1 0.41 0.155

629 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 26/1, 26/2, 34 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1567

630 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.264

631 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 76, 28/3, 29/3, 70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.335

632 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಸಿದೂಪಪ 475/2, 481, 484 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.226

633 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 4/33 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.173

634 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 190/2p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3026

635 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 70/block 12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302



636 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಣ್ಣ 101, 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.166

637 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಶಾಂತೋಗೌಡ 11/1, 11/1, 14 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.2279

638 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುತತೋಗೌಡ 153 / 61/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.25

639 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 181/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.347

640 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 88 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.297

641 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.358

642 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಹಲಾಾದಪಪ 675/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.28475

643 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋ ಕರಿಯಪಪ 676/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.16

644 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 27/1, 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 - 0.35

645 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈರಣ್ ಣ 120 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.364

646 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 70/p-p23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.291

647 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 114/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 - 0.3494

648 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗವಿಯಪಪ 470, 483 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.182

649 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಲಮಮಣ್ಣ 27 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.10 0.193

650 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 676/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.166

651 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 61/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.1638

652 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.175

653 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಫಕ್ಕೋರಪಪ 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.33

654 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಮು 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.349

655 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗವಿರಂಗಪಪ 831 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.2913

656 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಯಯ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.204

657 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 66 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.199

658 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಿಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪ 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.189

659 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕುದುರಪಪ 82 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.173

660 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ ಬಿನ್ ಭೈರಪಪ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.36

661 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.353

662 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಿೋರಥಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಲಂಗಪಪ 68/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

663 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 63/9 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.4198

664 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

665 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 29/1p3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.14 0.545

666 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 15/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2.90 0.76487

667 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 69/9 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 0.422

668 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ನರದಪಪ 164/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2.00 0.8885

669 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಸಿದ್ಾರಮಪಪ 5/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.505

670 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 94/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.7055

671 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 110/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.39 0.7055

672 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಜಿೋವ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 63/8 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2.17 0.422

673 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ 21/1, 32/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2.00 0.808

674 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬಸಪಪ 176 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.10 0.505

675 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಟಯಯ 79/p5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 0.707

676 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲೂೋನಿಂಗಪಪ 161/1b ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.30 0.505

677 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಹಿತ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ 29/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.42

678 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 24 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.8884

679 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 22/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.4232

680 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 10/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.13 0.505

681 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 12/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.36 0.3976

682 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 142/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.21 0.505

683 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲೂೋನಿಂಗಪಪ 161/2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.60 0.606

684 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.5959

685 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 11/1a ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.68 0.6868

686 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಬಿಬೋರ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಲ್ಂಗಡಿಸಾಬ್ 79/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 0.778

687 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟಪಪ 77 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

688 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 46/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.422

689 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯರಾಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 52/2c1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.30 0.43435

690 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 24, 25 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.30 0.7055

691 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಗಪಪ 25/1a ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2.00 0.7972

692 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋಧರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 76/p15 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2.10 0.8885

693 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಭೈರಪಪ 66/17 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.16 0.5656

694 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಚಂದಯಯ 61/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 0.422

695 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 70/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.19 0.5959

696 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗಿೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ _ _ _ _ _ _ _ _ 13/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 0.606

697 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಮಮ 73/2p2, 2p3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.61 0.606

698 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 68/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.28 0.686

699 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 0.705



700 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 21/p2, 55/p1, 65/1, 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 4.06 0.347

701 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 54/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.30 0.251

702 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆವೋತಾ ಕೆಲೋಂ _ _ _ _ _ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.403

703 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 676/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.167

704 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ - 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.14 0.157

705 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 59 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2.00 0.296

706 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ - 5/1p-p10 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.25 0.22698

707 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 10/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 5.20 0.18

708 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕ್ಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 74/3 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 4.27 0.1396

709 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 42/bb, 51/p2, 64/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.92 0.355

710 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 434/p14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.166

711 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 209/1-p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 3.00 0.302

712 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೈರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 16/5p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.18 0.219

713 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 25/4, 5/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.28 0.808

714 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದರಪಪ 131/6 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 2.00 0.808

715 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮದ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಬಾಬಾಸಾಬ್ 19 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 3.14 1.1523

716 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 124/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 2.00 0.1817

717 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 213/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 3.00 1.34069

718 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 16/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.9899

719 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋವಿರಪಪ 183/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.30 0.707

720 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 7/1b, 7/11 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.38 0.7879

721 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 14/1-p1, 26/1, 10/1, 165/1, ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 0.78 0.285

722 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 167/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.44

723 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 31/14, 36/2, 55/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.32 0.27787

724 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಪಪಣ್ಣ 82/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 1.20 0.2269

725 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ 27/2b ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.21 0.606

726 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಳಪಪ 29/p6, 85/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

727 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಾರಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 94/p2, 94/p3, 41 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

728 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಯಯ 53 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

729 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಕತರ್ ಭಗಂ ಕೆಲೋಂ ಸೈಯದ್ ಯಶ್ಕಲ್ 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

730 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 11 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

731 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾತಪಪ ಬಿನ್ ನಲರಲಂದಪಪ 36/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

732 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಪಪ 36/4p3, 36/9 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

733 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.42858

734 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 26/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

735 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲಟಟಪಪ 238 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

736 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 93/2, 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

737 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನ 46/p5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.33 0.374

738 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಮಲ್ೂಯಯ 116/4, 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.5959

739 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 223/4p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.46 0.4645

740 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 19/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.7575

741 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಜಪಪ 63/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.545

742 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 215/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

743 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 37/5p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.4285

744 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 48/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

745 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 35/1p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

746 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 65/1b ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.90 0.909

747 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 66/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.5858

748 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಗಪಪ 8/4p3 ಪ.ಪಂ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

749 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣದೋನಾನಾಯಕ 11/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

750 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಡಡದಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 13 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.454

751 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಗಪಪ 8/4p2 ಪ.ಪಂ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

752 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ ೆ್ಕರಿಯಪಪ 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

753 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 83 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.162

754 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 9/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.87 0.1694

755 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 233/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.8

756 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 70/p1-p64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.808

757 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುದುರಪಪ 70/440 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

758 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪಪ 70/p13-p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

759 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮದ್ ಬಿನ್ ರಶಿೋದ್ ಸಾಬ್ 3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.378

760 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 70/p1-p64 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

761 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 267/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.378

762 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 8/p3, 279/5p3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.61 0.221

763 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 236/p4, 41/6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.158



764 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 236, 242 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.24 0.081

765 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 70/a85 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.378

766 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಲೋಂಮಲೂೋಶ್ಪಪ 67/2p1, 15/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 1.35 0.442

767 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 167/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.8

768 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 19/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.87 0.878

769 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 62/5, 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.46755

770 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 41/p7, 83/p2, ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.27 0.306

771 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 12, 18/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.545

772 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾ ಕೆಲೋಂ ಹರಿೋಶ್ 135, 154 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.00 0.99

773 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 25/3p1, 30/4, 25/1, 25/3p2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.216

774 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಂತ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 204/2, 208/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.40 1.34

775 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 20/1, 21/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

776 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 10/4p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.803

777 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಿ 23/1, 18/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.7575

778 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಲ್ೂಪಪ 31/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.52

779 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.80 0.79313

780 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಗಿರಿಯಪಪ 7/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.8

781 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 17/p6 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.8

782 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ _ _ _ _ _ 4/4, 25/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.378

783 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಯಯಯ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ ವರಪಪ 23/2b-p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3783

784 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಗೌಡ 29/1, 30/1, 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 0.646

785 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾವಮಿ 48/2, 48/9 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.30 0.226

786 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 134/2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.29 0.328

787 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 153/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 0.56 0.21

788 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೈಲ್ಜಾ ಕೆಲೋಂ ನಂದಕುಮಾರ್ 61/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.6548

789 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುೂಲ್ ಖಾದರ್ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ ಕರಿೋಂ 16/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.66 0.65

790 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ _ _ _ _ _ 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3026

791 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ _ _ _ __ 18/8, 18/9 ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಂಡು ಹಲ 1 0.60 0.606

792 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 47 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 0.50 0.1645

793 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ _ _ __ __  ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

794 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ - 45 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

795 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರಾಚಾಯಯ 53/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.165

796 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಪಪ 78/2p3, 125 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.355

797 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 19/2, 19/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.1563

798 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 197/19, 408 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.2754

799 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪಪ 63/1, 64/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.359

800 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಶ್ 10/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1984

801 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಾಂತ ಬಿನ್ ಹೆಳರ್ಾರ್ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.464

802 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕಾಂತ ಬಿನ್ ಹೆಳರ್ಾರ್ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.088

803 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5238

804 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ - 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.32 1.2623

805 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 18/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.88 0.1825

806 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 4/18, 69, 1/4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.70 0.1456

807 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಮನ ಬಿನ್ _ _ _ _ _ 47/1, 16/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.89 0.161

808 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂರಾಮಪಪ 68/1b2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.185

809 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 43/1a ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 0.70 0.2602

810 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಮಡಿರ್ಾಳಪಪ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.536

811 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಕಾಂತ ಬಿನ್ ಹೆಳರ್ಾರ 17/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.536

812 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಜಜ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಶೆಟಿಟ105/2, 105/3, 96/16, 104/2, 105/8 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.355

813 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 12/5, 12/9, 50/4, 50/2, 50/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.2156

814 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಲಟಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಮಲ್ೂಪಪ 50/1-25 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 1.00 0.3783

815 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣ್ಯಮಮ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 46/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.90 0.8491

816 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದೋವರಿಪಪ 35/2, 36/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.70 0.14256

817 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಮತ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ 95/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1822

818 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಾಳಿೋಗೌಡ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3474

819 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 26/3 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 1.00 0.317

820 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 16/11 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.76 0.7677

821 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪಪ 13/2a, 13/2c ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.98762

822 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 27/2, 27/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3239

823 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಪಪ ಬಿನ್ ರೋಣ್ುಕಪಪ 77/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

824 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 44/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.27 0.1254

825 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಯಯ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.00 0.191

826 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 184/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1745

827 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು 158/1, 41/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.2659



828 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 24/4, 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.2646

829 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಲಂಟಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮೈಲಾರಪಪ 34/2ap1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.1692

830 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 14/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

831 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 1/26, 1/12p2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.60 0.1379

832 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನ 6/1, 6/3, 11/3p2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.60 0.1406

833 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 31/2p1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.40 0.56888

834 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 11/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 1

835 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 78/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.4523

836 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶಿಡೂಪಪ 34/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

837 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ್ಲಳಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ 33/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 0.6464

838 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ವರಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸಿದೂಪಪ 100/1ap1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 0.6464

839 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಶ್ಪಪ 122 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

840 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂರಾಮಪಪ 160/3p3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

841 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುಪಿಪನಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 114 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.4545

842 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜನಾಯಕ 72 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

843 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಳಿಧರ್ ಬಿನ್ ನಾಗರತನಮಮ 96/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

844 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಂತೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 108 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

845 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 40 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

846 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 299 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

847 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 38/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

848 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 11 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

849 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 10/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

850 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 19/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

851 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪಬಿನ್ ಚಿಗರಾಮಪಪ 142/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

852 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ 42/4p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

853 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 21/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

854 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 15 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

855 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಪಪ 74/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

856 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 18/p10 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.30 0.34

857 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈರಯಯ 27 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

858 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 35/1p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

859 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಪಪ 185/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 0.434

860 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 41/3p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

861 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 43/p13, 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.30 0.238

862 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 127 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.656

863 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ತಾಯರಪಪ 46/p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

864 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಲೂೋನಿಂಗಪಪ 5/p4, 5/p6 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

865 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.444

866 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 255/1a ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.4848

867 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 9/2p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.4848

868 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 53/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.405

869 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 88, 6 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.5555

870 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 4/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

871 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬನ್ ಬಸಪಪ 52/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.38 0.3854

872 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 222/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

873 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಪಪ 26/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.5959

874 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 18/5p5, 40/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

875 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವಯಯ 35/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

876 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 47/1a ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

877 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಲಡಾೂನಾಯಕ 70/bk76 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

878 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಮಮ 27 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

879 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 70/39-p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.15 0.364

880 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 98/1p1, 3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

881 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 30/2, 52/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 0.6464

882 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 288/3, 256/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

883 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 10/2b2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.32 0.3627

884 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಯಯ 97 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 0.4343

885 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬದ್ಾೂಮಾಯಕ 145/p ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

886 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 59 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

887 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುೂಲ್ ಕಲೋಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ ರಹಿೋಮ್ ಸಾಬ್ 11/p9 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

888 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 46/11 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

889 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮೈಲಾರಪಪ 63/4, 67/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

890 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 111 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

891 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 114 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.505



892 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೈಲಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 79/p, 78/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.76 0.7676

893 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 39/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

894 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 74/4p ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 5.808

895 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 56/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

896 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತುಂಗಭದರಪಪ 14/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

897 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 67/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.68 0.6868

898 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂರಾಮಪಪ 84 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

899 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 44/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.5656

900 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಭೈರಪಪ 15/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

901 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ 113 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.80 0.3102

902 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಪರಕಾಶ್ 1/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.16245

903 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 4/p1-p15 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.90 0.5959

904 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 4/1, 24/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.46195

905 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಯಯ 4/303 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.66 0.56866

906 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಶಿಡೂಪಪ 120/p1, 144/p7 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.4285

907 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪಪ 108/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.367

908 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 26/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.44445

909 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡತಿಮಮಯಯ 169/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.39 0.43

910 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 71/3., 110/2, 110/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.1523

911 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 23/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.501

912 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪ 14/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.90 0.7445

913 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 4/273/1, 274/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.666

914 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 120 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.60429

915 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 88/p2, 89/p1, 90/p2, 10/8 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.93 0.939

916 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 15/9, 30/17, 25/2, 3/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.569

917 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶಿವರುದರಯಯ 24/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

918 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಬುಷ್ ಬಿನ್ ಕರಿೋಂ ಸಾಬ್ 45/p37 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

919 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ 10/4p1, 7/2, 40/1b ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.333

920 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.24

921 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ. ಬಸರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 8/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.68 0.6868

922 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 120/p2-p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.562

923 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿಡೋರಪಪ 3/7a, 25/1, 2/50, 27/1, 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.5959

924 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುದುರಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 45/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

925 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಪಿ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ೋದಮಲತಿಯ 62/p2, 127/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.77 0.777

926 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೈಲಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.41867

927 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 161/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.4537

928 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಹನುಮಯಯ 160/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

929 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಸೋರ್ಾಯಚಾರಿ 41/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.37 0.30498

930 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಾಚಾರಿ 21/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.56625

931 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ 328/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.4998

932 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 51/1a ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.67 0.4545

933 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 16 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.88 0.58078

934 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಯಯ 7 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.19 0.8143

935 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 51/1a ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.67 0.6767

936 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 16 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.89 0.1785

937 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 77 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.40 0.863

938 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ವರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 28/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.344

939 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕ್ಕಕರಪಪ 12/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.8129

940 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 339/1, 42/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.77 0.6553

941 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪಪ 71/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.38 0.418

942 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಅರಿಯಪಪ 4/p1-p15 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.674

943 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 71/4, 110/6, 110/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.1523

944 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರುಶ್ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 80/3p ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 0.878

945 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 34/p ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.53 0.5353

946 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ 53/p15, 1/71p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3266

947 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲರಯಪಪ 4/15p ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.674

948 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 165/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3205

949 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಸಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 86/3p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1634

950 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 22/10 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.63 0.543

951 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 22/10 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.63 0.542

952 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 60/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2413

953 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋನಾ ಬಿ.ಜ ಕೆಲೋಂ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

954 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 63/p3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.185

955 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 21,22 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606



956 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಯಯ 190/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

957 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಗವಿಯಪಪ 11/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

958 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಷ್ಾ ಬಿನ್ ಅಬುೂಯಲ್ 1/10 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.6565

959 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿಳಿರಂಗಪಪ 11/p4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

960 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

961 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪಪ 190/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

962 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 67 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.82

963 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಶೆಟಿಟ 176/4p ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.31 0.2962

964 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜನಪಪಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 53/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.49 0.6217

965 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಬಲಬರಶೆಟಿಟ 201/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.98 0.989

966 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 201/p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.319

967 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಲ್ಪಪ 18/p19 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.665

968 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 201/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

969 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 24/8 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.73 0.737

970 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರಪಪ 30/p ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.9628

971 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹೆಬಲಬರಶೆಟಿಟ 12/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.7677

972 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲ್ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪಪ 478/2, 469/1a, 503/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

973 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ 12/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.83

974 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಭೈಲ್ಪಪ 201/p23 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3198

975 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತಪಪ 201/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.664

976 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಪಪ 80/16p ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.12

977 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪಪ 109/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.435

978 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಮಮ 201/p3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

979 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಲ್ಕೆಲೋಂ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡುರ 1139/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.3148

980 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

981 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತ ವಿೋರಪಪ 63/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.801

982 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 37/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.305

983 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲೂೋನಿಂಗಪಪ 161/1ap1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

984 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣತಿಮಮಪಪ 81 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1929

985 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿಡೂಪಪ ಬಿನ್ ಶಿಡೂಪಪ 203 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.1523

986 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಾಟಯಯ 70/p1-p31 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2696

987 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ - ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.7683

988 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ - ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.656

989 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ,ಟಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ - ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.61 0.51

990 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕುಮರಸಾವಮಿ 178/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.44

991 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ 15/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.41 0.443

992 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪಪ 13/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.41 0.443

993 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 240/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.41 0.443

994 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದೂಪಪ 266/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.429

995 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಾಮ ಕೆಲೋಂ ಅಸಹುಲಾೂ 24.Feb ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.19188

996 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯತಿರಾಜ ಬಿನ್ ಹೆಲಸಳಪಪ 232/4, 232/7, 3/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

997 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ವರಪಪ ಬಿನ್ ಪವಯತಪಪ 57/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3495

998 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 196/p3, 196/p3, 13/2p7 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.35289

999 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಲೋಟಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 115/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.349

1000 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ 87/p-12 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.3718

1001 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಾರಜು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ - ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3387

1002 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಲ್ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 26/p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.4383

1003 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ - ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.3539

1004 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು 126/1p-1p ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.364

1005 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಾಸಣ್ಣ 65/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.1365

1006 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪಪ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.3389

1007 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 25/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.1552

1008 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 4/bl-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3496

1009 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 34 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3583

1010 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪಪ 9/1, 3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.2135

1011 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 24/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.349

1012 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 70/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

1013 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬವಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 72/2p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.29565

1014 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಂದಶೆಟಿಟ 28 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.17

1015 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.70539

1016 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದರಪಪ 429 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.295

1017 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 40/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.42 0.4099

1018 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 174/2, 94/1-p, 170-168 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

1019 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 148/p9 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1855



1020 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ14/1a1, 13/4, 11/2p4, 11/2p1, 11/2p3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.294

1021 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 9/p5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.354

1022 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಲೋರೋಗೌಡ 58/3, 61/6, 60/8 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.81 0.32235

1023 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 26/p5, 26/p6 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3644

1024 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಳಪಪ 26/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.189

1025 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂೋಶ್ ಬಿನ್ ಯರಳಪಪ 201/15 ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.672

1026 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 278/1, 254/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.4453

1027 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಾವರಾನಾಯಕ 70/p1-p42 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0928

1028 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 279/2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.274

1029 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜನಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಂಗಪಪ 47, 118/2, 120, 121 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3594

1030 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನಲ್ರ್ ಬಿನ್ ಹಬಿೋಬಾ ಸಾಬ್ 260/1, 260/7 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 0.41779

1031 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಾಳಪಪ 86/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.3849

1032 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 19/6p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.35289

1033 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 194 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.35289

1034 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ನಂದಶೆಟಿಟ 208/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.196

1035 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಜಟಟಪಪ 10 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.72 0.617

1036 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 26/2, 26/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.189

1037 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 53 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.167

1038 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 94/1, 94/20, 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.94 0.199

1039 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೈರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 19/3p4-p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.428

1040 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪಪ 13/1, 13/2, 13/2p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.378

1041 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕಕಶೆಟಿಟಹಳಿಳ 193/p2, 193/33 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.23 0.16131

1042 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ್ೈತಾರ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಪಪ 29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.2988

1043 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನೆಲೂಡಡನಿಂಗೋಗೌಡ 66/2, 165/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2269

1044 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 21/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.302

1045 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಅಜಜೋಗೌಡ 20 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.25573

1046 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಲ್ಪಪ 125/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.2168

1047 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ುಮರುಡಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ 125/1a2, 125/4, 125/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.279

1048 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು 62/5, 34/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.2259

1049 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಂಗ ಬಿನ್ ಬಲೋರೋಗೌಡ 495/1, 496/1, 496/2, 505/2, 497 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3313

1050 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಶ್ಪಪ 37/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.46 0.359

1051 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಶೆಟಿಟ 316 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.90 0.909

1052 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.272

1053 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವನರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 676/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1668

1054 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬಳಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 20/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.347

1055 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 37/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1544

1056 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 33/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.80445

1057 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಲಂಗಪಪ 54/2b ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.2078

1058 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 236/3 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.173

1059 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 171/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.2044

1060 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಪಾತಪಪ 224 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 2.00 0.23086

1061 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 93/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.92 0.348

1062 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಪ್ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 66/1, 108/2, 108/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.93 0.3323

1063 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಿಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆೋಮಗಿರಿಯಪಪ 53 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.04 0.1943

1064 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಗುಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 1/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

1065 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 144/1p2, 61/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.2383

1066 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 16/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3496

1067 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 3/4, 315 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.3648

1068 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ 26/p1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 0.72 0.259

1069 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 58/1p1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.2279

1070 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುತತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಪಪ 44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2176

1071 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರಪಪ 18/12, 18/10, 18/13 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.84 0.181

1072 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧ ಕೆಕೆ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ 313, 314, 315 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.207

1073 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 89/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2269

1074 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 26/7a, 24/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.189

1075 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿಶ್ವನಾಥ್ 1036/6, 1036/9 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.1037

1076 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 28/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.2572

1077 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 60 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.302

1078 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಯಯ ಬಿನ್ ಹುಳಳಯಯ 413 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 1.00 0.3

1079 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮೈಲಾರಪಪ 68/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.302

1080 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 105/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.32 0.307

1081 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಲೋಂದರ ಮಲತಿಯ 1/13b1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.26

1082 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಳರ್ಾಯಪಪ 109 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.197

1083 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 35/2, 99/4, 100/1 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 1.00 0.35



1084 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪಕರಿಯಪ್ 70/155 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2956

1085 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್  ರಂಗಯಯ 220 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.60 0.3017

1086 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.378

1087 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 129/p-p29 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.315

1088 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 70 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.173

1089 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 246/32 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.42 0.422

1090 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈರಣ್ಣ 112/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.64 0.13824

1091 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 28/2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 0.357

1092 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 23/p4, 33/1p8 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 1.00 0.33858

1093 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ ಎ.ಸಿ. ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 121, 122/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.354

1094 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 38/3b1, 8/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3579

1095 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ.ಟಿ ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ|| ತಿಮಮಪಪ 19/4p1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.4478

1096 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 62/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.38 0.3345

1097 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾನಪಪ 19.Sep ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಗಿಡ 1 0.40 0.4289

1098 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪಪ 34/3 ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ 1 1.00 0.33645

1099 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಯತಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪ 44/1, 47/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.4454

1100 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಪಪ 14/3, 15/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.4456

1101 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ರುಯದರಪಪ 29/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.38 0.1029

1102 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ.ಟಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 1/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.96 0.297

1103 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 3/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.8079

1104 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಬಸರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗೌಡ 62/12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3355

1105 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಕಂಬಪಪ 22/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.427

1106 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 30/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.40 0.1228

1107 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ 10/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.18004

1108 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 416/1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.60 0.446

1109 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಜಿಜನಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 19/3p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3599

1110 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಪುಟಟಪಪ 143/2. 832/1b1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.29

1111 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 59/3, 59/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.355

1112 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡನಂಜೋಗೌಡ 66/2, 165/p1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.2376

1113 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 1/55-p2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.672

1114 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 39/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.57 0.575

1115 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಿಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 52/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.16355

1116 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಕರಣ್ ಬಿನ್ ಭೈರಶೆಟಿಟ 15/4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.671

1117 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 4/40 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.999

1118 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಬಟಿಟ ರಾಮಯಯ 58/1, 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.757

1119 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 80/6p ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.449

1120 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 1108/3, 110/5, 71/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.50 1.438

1121 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 9 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.89 0.909

1122 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 16/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.226

1123 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪಪ 77 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.90 0.909

1124 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಲ್ಪಪ 75/1, 18/p4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.92 0.116

1125 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ 28/2p1, 80/p11 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.4827

1126 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 63/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 3.20 0.537

1127 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 70/a15p ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3265

1128 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ 202/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

1129 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 46 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.218

1130 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 13/2p2, 13/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.499

1131 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಗೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 157/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.449

1132 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 25/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.2511

1133 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 30 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.101

1134 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರ 70 ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 0.449

1135 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಾಜಿ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಾಮಾರನಾಯಕ 14/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.1891

1136 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ್ೋತನ್ ಬಿನ್ ಚಿನನರಾಜು 67/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3783

1137 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ 14/3 ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.707

1138 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಾರನಾಯಕ 313 ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.449

1139 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 6/1p51, 8/3p2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.353

1140 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಬಸಪಪ 24/4, 24/1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.14425

1141 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಟಿ. ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 17/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3494

1142 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 213 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.173

1143 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಶಾಯಮಣ್ಣ79/1a, 79/3b, 72/a1, 72/1b, 79/3a ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

1144 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 214/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.4285

1145 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವನಜಪಪ 78/58 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.00 0.449

1146 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಜ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಜಯಣ್ಣ 127/7. ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.44

1147 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೈ.ಆರ್.ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 18/1. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.42 0.197



1148 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಬಿನ್ ಲೋ||ಬಸವರಾಜಪಪ 30/7. ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.52 0.45

1149 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ 26/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.295

1150 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ  ಗಂಗಾಧರಗೌಡ 318, 319 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.207

1151 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಲಗೌಡ 32/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2957

1152 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಹಿತ್.ಎಸ್.ಟಿ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗೌಡ 5/2. ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.40 0.138

1153 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಂತ್ ಎನ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು 179/3. ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.358

1154 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ||ಹಾಲ್ಪಪ 167 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.18915

1155 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹುಚಚಹನುಮಯಯ 42 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಗಿಡ 1 1.00 0.449

1156 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ುೂಶೆಟಿಟ 17/P3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.449

1157 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್.ಎಂ.ಪಿ ಬಿನ್ ಎಂ.ಪಿ.ಪುಟಟಪಪ 32/5, 32/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.449

1158 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಜಜನೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 184 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.35

1159 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಣ್ಣ 422/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.165

1160 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ.ಜ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 47 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1925

1161 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ 81/1, 17/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.94 0.355

1162 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್.ಪಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ 214, 194/9, 194/10 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.04 0.972

1163 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪಪ 248/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.183

1164 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 380 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.33

1165 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಕ್ಷಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಮಗಿರಿ 43 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.19457

1166 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 70/14, P4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.24949

1167 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಲ್ಯಸಿದೂಪಪ 51 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2443

1168 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 33 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.4285

1169 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರ 70/P1, P2 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.00 0.33

1170 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲ್ತೋಶ್.ಬಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 70/P6, P1, P2, 70/69 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.2268

1171 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ.ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್  ಕೆಂಚಪಪ 75/4. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.296

1172 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್.ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 70/19-P5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.138

1173 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸಾವಮಿ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 75, 76/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2996

1174 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 54/6 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.52 0.112

1175 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಪಪ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 59 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.349

1176 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 79/P1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1544

1177 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 60/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.151

1178 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 315/P4 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.35289

1179 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ.ಬಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 215/120 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.3215

1180 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 358/P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.1

1181 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಎಂ.ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ||ಮಲ್ೂಪಪ427/P1, 488/1, 489/P2, 458/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.295

1182 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ 125/1P1 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.80 0.1244

1183 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ.ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 49/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.249

1184 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ 355 ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಗಿಡ 1 0.60 0.449

1185 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 51, 717/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.347

1186 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ 57/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.50 0.491

1187 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 124/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.4496

1188 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮೈಲಾರಪಪ 117/1, 117/5, 31/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3148

1189 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 19/4. ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.4477

1190 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಗದೂೋಹಳಿಳ 77 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.3144

1191 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಯಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 67/2 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 0.87 0.3155

1192 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಆರ್.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ.ಹೆಚ್.ಆರ್. 95/P4, 96 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.22

1193 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಂ.ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 16/4. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2048

1194 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮೌಳಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬಸಪಪ 70/P2, P26 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.349

1195 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ.ಎಸ್.ರೋಣ್ುಕ ಕೆಲೋಂ ಸಿ.ಎಂ.ಶಿವಶ್ಂಕರಪಪ 70/A, 52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1738

1196 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 65/1. ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.70 0.1595

1197 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಎಂ.ಬಿ.ಮಹದೋವಪಪ275/51, 275/2, 275/P1, 273/P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2956

1198 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪಪ 80/1. ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.15625

1199 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 4/P1, 2/2A1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3137

1200 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಪಪ ಬಿನ್ ಓಚಳಪಪ 33/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.28

1201 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 183/1. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2269

1202 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 41 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.4289

1203 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ 279/1A ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.349

1204 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 252/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.349

1205 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 131/1P1, 123/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808

1206 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಯ್ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 32/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

1207 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಮಲ್ೂಪಪ 134/1. ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.76 0.7676

1208 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಯಯ.ಎಂ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಲಯಯಯ 140, 139, 222 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 2.00 0.3532

1209 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 285/5, 6 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.197

1210 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಮಳಪಪ 136/P1 ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.98 0.989

1211 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವರದಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 237/2. ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.808



1212 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಎಸ್.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪಪ 46/1P1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.5135

1213 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗಲೋವಿಂದಪಪ 135/1P5, 135/3P4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.32054

1214 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ರವಿಶ್ಂಕರ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 125/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.161

1215 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಂಡಿೂಕರಾವ್ ಬಿನ್ ರುದಲರೋಜರಾವ್ 70/44P ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.349

1216 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪಪ 21/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2986

1217 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 233/5, 109/3., 4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

1218 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎ.ಎಸ್.ಹೆೋಳರ್ಾರ 4, 70/BK13 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.378

1219 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಾನಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರ್ 6/3. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.302

1220 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 5/P2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1765

1221 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 69/6P1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.375

1222 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಕೆ.ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 280 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.179

1223 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ 15/2. ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.3

1224 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗುರುಬಸಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 15/3 ಸಾಮಾನಯ ಕುಂಬಳ 1 0.40 0.179

1225 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 208 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2269

1226 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 522/ಪಿ3, 441, 329/ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.257

1227 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ಞಾನೆೋಂದರಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ 508/1, 511/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.2269

1228 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣರಾಧಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 68/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.349

1229 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಲೂೋಗೌಡ 12 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.85 0.449

1230 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಹೆಚ್.ರುದರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 111 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.64

1231 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ 80/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1638

1232 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿಲ್ ಕಾಂತ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಹೆಳರ್ಾರ್ 1039, 1214 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.378

1233 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 107/ಪಿ2, 107/ಪ3, 111/1ಬಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.2458

1234 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಸಿ.ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 48/1ಬಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2957

1235 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ.ಬಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಪಪ 41/1, 41/2, 41/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2965

1236 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 252 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.3495

1237 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗೌಡ 76/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.443

1238 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ.ಎಂ.ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 30/8, 31/1ಎ, 87/ಪಿ-ಪಿ4 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.72 0.1465

1239 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಲೂಗೌಡುರ 79/1ಎ, 15/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.7056

1240 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 44/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 0.7056

1241 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 56/2 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.00 0.1665

1242 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಸಿದೂಪಪ 70/ಬಿಕೆಪಿ-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.188

1243 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 150/ಪಿ3 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.25

1244 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 59/1, 59/2, 25/4 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.035

1245 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಬಿ.ಬಸವರಾಜಪಪ 141/6 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.606

1246 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ಲಕಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ 4/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.80 0.7841

1247 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ.ಎಸ್.ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂರಾಮಪಪ 91/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.42859

1248 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಂ.ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮರುಳಯಯ 123/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.505

1249 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಹೆಲಳಿಯಪಪ 133 ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1 1.20 1.1387

1250 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 18 ಪ.ಪಂ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.1523

1251 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ.ಜಿ.ಮರುಳಸಿದೂಪ್ಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 28/4ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6+1.00 0.4999

1252 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂಬಾಲಾಜಿನಾಯಕ 14/45ಪಿ1 ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.304

1253 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 203/ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.39 0.4275

1254 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಗೌಡ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 443 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.0366

1255 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 14 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.52 0.192

1256 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ುಮರುಡಪಪ.ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 22 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.272

1257 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಎಂ.ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 192/ಪಿ5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.3686

1258 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 23/ಪಿ1, 20/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.449

1259 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ರುದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 4/1ಪಿ1, 41/2ಪಿ2, 64/1ಪಿ, ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.355

1260 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎನ್.ರಮಾಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಲಂಗಯಯ 1002/ಪಿ-ಪಿ1, 1002/ಪಿ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.3026

1261 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ.ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 54, 53 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.192

1262 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ.ಜಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 21/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.38 0.4127

1263 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಪಪ 190/6ಪಿ1, 191/5, 191/9 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1264 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಾಮನಾಯಕ 124/ಪಿ2 ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.6 0.1297

1265 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 19 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.52 0.525

1266 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮುಪಿಪನಪಪ 143/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1267 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹಳ ್ಳಹನುಮಂತಪಪ 88/1ಪಿ1, 89/3ಎಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1268 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 75/3ಪಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1269 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮನಾಯಕ 12/3ಪಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4285

1270 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಗನಿಂಗಪಪ 80 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1271 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 35/3ಎಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1272 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ.ಆರ್.ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 27/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1273 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 114 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1274 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯ 108/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.18

1275 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ್ೋತನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ 72/1ಎ3, 72/1ಬಿ3, 79/3ಎ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.1797



1276 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 19/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.3336

1277 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಯಯ 292/ಪಿ-ಪಿ1, 292/ಪಿ-ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.23

1278 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 195/4, 195/5 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.6 0.1297

1279 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್.ಹೆಚ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 119/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.349

1280 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 58/ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.1797

1281 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 66/ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.2648

1282 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ.ಟಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 36/3 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.444

1283 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಹೆೋಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 55 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.7 0.1495

1284 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ.ಎಸ್.ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಶ್ಂಕರಪಪ 70/ಎ52 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.1729

1285 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 30.Apr ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.2269

1286 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಅಂಬುಜಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದರೋಗೌಡ 5/4, 25/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.2194

1287 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ವಿ.ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಆರ್.ವಿೋರಭದರಯಯ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.1766

1288 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಎಸ್.ಪ್ರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ವಿ.ಶಿವಪರಕಾಶ್ 47 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.15

1289 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ 4, 11 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.1855

1290 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 4/ಪಿ1-ಪಿ15 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.2163

1291 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರವಿಕುಮಾರ್ 70/ಪಿ14-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.2648

1292 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 44 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.2648

1293 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ರೋವಣ್ಣ ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಂ.ಸಿದೂಪಪ 78/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.1743

1294 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಹೆಲನನಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಾರಮಣ್ಣ 41/3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.1733

1295 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ವಿಜಯಮಮಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ 17/ಪಿ12 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.2175

1296 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪಪ 104/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.2847

1297 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಹನುಮಯಯ 82 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.58 0.2153

1298 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಲೂೋಗೌಡ 236 ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1 0.2048

1299 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಸಿ.ನಿಮಯಲ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಶೆೋಖರ 60/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.15

1300 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎ.ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 4/1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.707

1301 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂನಿಂಗಪಪ 236/3ಎಪಿ3, 216/2ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.349

1302 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 94/2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4348

1303 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 31/4, 99/2ಪಿ1-ಪಿ1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.302

1304 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಮಹೆೋಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದೂಪಪ 116 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.226

1305 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ನಂಜೋಗೌಡ 93 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.29 0.269

1306 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಎನ್.ಕಲ್ುಮರುಡಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 292/3, 341 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.186

1307 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕತಿಮಮೋಗೌಡ 39/8ಪಿ3, 58/2ಪಿ, 41/7 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.36

1308 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ.ಎನ್.ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಿ.ಬಿ.ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ 425/4, 3/4, 3/5 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.2849

1309 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಅಜಜಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 5/ಪಿ2, 100/1, 100/2, 101/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.288

1310 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಬಿ ಕೆಲೋಂ ರುದರೋಗೌಎ 425 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 0.6 0.1589

1311 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಯಯ ಬಿನ್ ಹುಳಳಯಯ 413 ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 1 0.3665

1312 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಾರಾಧಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 14/12, 18/5 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.435

1313 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಗಮಲ್ೂಪಪ 8/ಪಿ6 ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.9816

1314 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಅರಿಯಪಪ 129/2, 98, 171 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.05 0.34515

1315 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂಲಂಗಪಪ /1ಪಿ1, 80/1ಪಿ1, 153/6, 29/3, 30/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.91 0.33

1316 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಲಪಾ ಕೆಲೋಂ ನಟರಾಜು 1/4, 1/5, 134/7 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.01 0.33018

1317 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 48/1ಎ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.19

1318 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂ ಕೆ,ಬಿ 62/2, 140/2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.264

1319 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂತತಪಪ 58/1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.165

1320 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಿಶ್ಂಕರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರನಾಯಕ 99/1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.86 0.12339

1321 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 18/1ಪಿ2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.24335

1322 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಪಪ 6/1ಪಿ3, 6/1ಪಿ4, 80/1ಪಿ3 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.248

1323 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಾಮಭಲೋವಿ 49/3ಎ1ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬದನೆ 1 0.9 0.88958

1324 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜ ಬಿನ್ ರಾಮಭಲೋವಿ 16/4 ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.50506

1325 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮಮಯಯ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಭಲೋವಿ 50/2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1326 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಭಲೋವಿ 21/3ಎ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.50506

1327 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಾೂಭಲೋವಿ 46/2ಪಿ5, 45/4ಪಿ5 ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.55557

1328 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್  ಭಲತಬಲೋವಿ 22/1, 27/4 ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.50506

1329 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಯಯನಾಯಕ 70/32-ಪಿ4 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.47854

1330 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ 8/2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.27272

1331 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ 234 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.16 1.14156

1332 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ 218/5ಪಿ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.53 0.53537

1333 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಪಪ 70/ಬಿ26 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.43246

1334 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಬಲೋವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಬಲೋವಿ 70/34-ಪಿ2 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.5974

1335 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 70/175ಪಿ ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.49741

1336 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತವರಾನಾಯಕ 70/9-ಪಿ6 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.27029

1337 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಲಾಯನಾಯಕ 7/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.49 0.4949

1338 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾನಿಕಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾಂತನಾಯಕ 70/19-ಪಿ4 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.35138

1339 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ 52 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.29 0.63495



1340 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಯನಾಯಕ 117 ಯಗಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 0.7878

1341 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಗೌರಪಪ 70/ಪಿ14-ಪಿ5 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.54244

1342 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಾೂನಾಯಕ 70/77 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.52092

1343 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ ಬಿನ್ ಕಳಸಪಪ 44/3ಪಿ2, 43/7 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1344 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜು ಕೆಲೋಂ ಮಂಜು 5/1ಪಿ-ಪಿ3 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.31 0.16758

1345 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮುದಯಪಪ 24/ಪಿ1, 25 ಯಗಟಿ ಪ.ಪಂ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.68 0.6868

1346 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿಣಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ 25/ಪಿ5, 10/6, 10/10 ಯಗಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1347 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ್ಾಭಲೋವಿವ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಭಲೋವಿ 70/ಬಿಕೆ121 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.39 0.8081

1348 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಾಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಯಲಾೂಭಲೋವಿ 70/ಬಿ7 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.05 0.52185

1349 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್  ಪಾಪಾನಾಯಕ 28/2ಬಿಪಿ3 ಯಗಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1350 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮಮಯಯ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಭಲೋವಿ 70/ಎ5 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.32435

1351 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆಲಂ ಸಣ್ಣರ್ಂಕಟಪಪ 204 ಯಗಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1352 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪಪ 163 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1353 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 365 ಯಗಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1354 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮಮಯಯ ಕೆಲೋಂ ಯಲಾೂಭಲೋವಿ 17/1 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.7662

1355 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 70/ಪಿ14-ಪಿ4 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.5 0.62188

1356 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 9/ಪಿ15 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.63 0.63638

1357 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಗುಂಡನಾಯಕ 70/ಪಿ-ಪಿ64 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.95 0.47967

1358 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ 17/ಪಿ69 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.605

1359 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿೋಮಾೂನಾಯಕ 36/ಪಿ3 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.97992

1360 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಮಿ ಬಿ,ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆಟ್ಾಯಭಲೋವಿ 18 - ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.97992

1361 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜುಂಜಾನಾಯಕ 47/ಪಿ5 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.805

1362 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಸತಯನಾಯಕ 78/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.77369

1363 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸಿತಾಯನಾಯಕ 85 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.63 0.63638

1364 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಾನನಾಯಕ 216/4 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1365 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಿೋಮಾನಾಯಕ 107 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.43353

1366 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರನಾಯಕ 77/ಪಿ13 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.43378

1367 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದರನಾಯಕ 89 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.65658

1368 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗಾನಾಯಕ 23, 0/11 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.63 0.41469

1369 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಾಲ್ಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ನಾಯಕ 49/ಪಿ3, 142/ಪಿ ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.68 0.68689

1370 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 215 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.65658

1371 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 6/1, 167/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಪಂ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.74 0.747

1372 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಕ್ಕರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 124/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.46161

1373 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬದಯಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ 80 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.67678

1374 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮನಾಯಕ - ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1375 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿದೂನಾಯಕ - ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.19

1376 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 66/6 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.22 0.24942

1377 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕನಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಾರನಾಯಕ 96/2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 3 1.00487

1378 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ 32/ಪಿ1 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.65658

1379 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 41/ಪಿ17 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1380 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾರಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ 49/ಪಿ7 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.57 0.57577

1381 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿಲ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜನಾಯಕ 77/ಪಿ11 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8081

1382 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಲಪೂನಾಯಕ 176 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.42253

1383 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟ್ಾಭಲೋವಿ 128, 128/ಪಿ1 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.57 0.55445

1384 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಹನುಮಪಪ 216/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ.ಪಂ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.63638

1385 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಭಲೋವಿ 70/ಪಿ ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.45

1386 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಾಮಭಲೋವಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಭಲೋವಿ 70/ಬಿಕೆ6, 70/ಬಿಕೆ7 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.89506

1387 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಭಿೋಮಾನಾಯಕ 70/33-ಪಿ2 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 1.59 0.7429

1388 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 714 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1389 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಒಬಣ್ಣ 4/48-ಪಿ2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8081

1390 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ 369/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1391 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 219/4 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.41 0.41415

1392 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಗುಣ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿ 323/3 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.79 0.798

1393 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಹನುಮಪಪ 110/2ಪಿ3 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1394 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 81 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1395 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 10/3 ಬಿೋರಲರು ಕಾವಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 0.43

1396 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 277/ಪಿ5 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1397 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದರ 69/2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.79 0.798

1398 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 167 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.40264

1399 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 167 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.40264

1400 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಪಪ 16/ಪಿ2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.6262

1401 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 64/2, 64/4, 75/7 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.93 0.35182

1402 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ 152/3ಎ, 511 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.21 0.59538

1403 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಿರಿಯಣ್ಣ 70/52-ಪಿ3 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.01013



1404 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕಕಪಪ 54/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1405 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘು ಕೆಲೋಂ ಯುಮಪಪ 310/6 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.42 0.42426

1406 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 3/4ಬಿ ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.43246

1407 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 8/1ಡಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.42228

1408 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 51/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.70709

1409 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 2/3, 173, 42/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.424

1410 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂದ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ 172/2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.86 0.56145

1411 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶೆವರಪಪ 101/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.56 0.74582

1412 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಪಪ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 24/4 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬ 1 1 0.3783

1413 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 44/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8081

1414 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 8/1ಡಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.101

1415 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 36/14 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.2187

1416 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 13/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1417 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಕುಮಾರಪಪ 20 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1 0.74103

1418 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ,ಕೆ, ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಕಲೂೋನಿಂಗಪಪ 156 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.626

1419 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಸಾವಮಿ 34/4 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8081

1420 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 50/5, 46/4 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1421 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 13/1, 10/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.01791

1422 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಭುಲಂಗಪಪ 42/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.42 0.42426

1423 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 331/2, 41/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1424 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 70/ಬಿಕೆ80 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.77326

1425 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಯಯ 85 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.80077

1426 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 102/2 ಬಿೋರಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1427 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಾಮಭಲೋವಿ 97/ಪಿ19 ಯಗಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.50506

1428 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 130/6 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8081

1429 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 47/2, 48/7, 48/9 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2 0.93852

1430 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ 4/48-ಪಿ2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.43247

1431 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 76/1ಪಿ1 75/1, 76/2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.49 0.72372

1432 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 28/5 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.44219

1433 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 7/1 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.38 0.42326

1434 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಾಮಪಪ 159/9 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1435 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಹಿತ್ ಟಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ ಟಿ.ಆರ್ 28/1ಪಿ1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.59841

1436 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 4/3ಪಿ5 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.7

1437 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಜಗದೋಶ್ಪಪ 44/1, 45/1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.05 0.99658

1438 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜೋಗೌಡ 170/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.9922

1439 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 63/1ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1440 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಗೌರಿಶೆಟಿಟ 19 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.43

1441 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ 49 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.45455

1442 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 41/2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.55557

1443 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ ವರಪಪ 69*3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1444 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಗೌರಿಶೆಟಿಟ 22*3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.35 0.36

1445 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪಪ 16*18 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 0.7828

1446 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪಪ 38*3 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.55

1447 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 22*15, 22*16 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.70646

1448 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 79 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 0.43435

1449 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್  ಬಸಪಪ 28*1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.98703

1450 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪಪ 170*2ಪಿ1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.70534

1451 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 90*ಪಿ18 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1452 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 40 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.44445

1453 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 31 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.79652

1454 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 70*1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.42085

1455 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 112*1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.38797

1456 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಹನುಮಪಪ 17*2ಪಿ3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1457 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ 131*2ಪಿ9, 182*4 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.45455

1458 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪಪ 32, 31 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.98334

1459 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ನಿಂಗಪಪ 143*ಪಿ1 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8

1460 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುರುಗೋಂದರಪಪ 26/1ಬಿ ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.50506

1461 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 190/5, 154/1 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1462 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸಿದೂಪಪ 190/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1463 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಮಲ್ೂಪಪ 58 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1464 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 91/ಪಿ1 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 1.50854

1465 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮುರುಗೋಂದರಪಪ 126/3 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4052

1466 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದನೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ 43/15 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.32 0.33

1467 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ರಾಪಪ 50/7 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.79679



1468 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 24/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.60607

1469 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 190/4 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.49 0.49168

1470 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 202/3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.38 0.39571

1471 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಗೌರಶೆೋಟಿಟ 63/2, 34/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1472 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 42/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1473 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 14/1ಎ, 14/1ಬಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1474 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 14/2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.9797

1475 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 28/4, 28/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.95 0.947

1476 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟರದರಪಪ 6/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.5656

1477 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬಬಲ್ಕಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಸಾವಮಿ 656 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.9848

1478 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪುರದಪಪ 71/2, 59/1 ಕಡಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.5858

1479 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಗಲೋಪಾಲ್ಚಾಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾವಮಿ 657 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.7938

1480 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭುವನೆೋಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 43/2, 43/14 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.4848

1481 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಶ್ಯನ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 47/ಪಿ7, 49/2, 56, 90 ಕಡಲರು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.43

1482 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಮೈಲಾರಪಪ 4/ಪಿ142 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.423

1483 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಲೋಜಿರಾವ್ 34/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.66 0.664

1484 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಲೋಟಪಪ  ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 115/5 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.9915

1485 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 107/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1486 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವನರಾಜ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 107/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1487 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಕರಪಪ 666 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1488 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿಕಲ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಯಯ 97 ಕಸಬಾ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.1957

1489 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ 97 ಕಸಬಾ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.1957

1490 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅಣಾಣನಾಯಕ 49, 11/11 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.1945

1491 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪಪ 17/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.5555

1492 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 121/ಪಿ4 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4274

1493 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬಳಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 129/4, 129/5 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1494 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಪ್ಪೋಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 57/5, 35 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1495 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 7/2ಪಿ1, 24/2ಬಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1496 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ 69/1 ಕಡಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.707

1497 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪಪ 32/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1498 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಮಮ, ಮಲ್ೂಪಪ 25/ಪಿ2, 26/6 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.5959

1499 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 44/ಪಿ3 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4425

1500 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ದಲಡಡಹನುಮಯಯ 63/2ಪಿ1 ಕಸಬಾ Gen ತಂಗು 1 1.5 0.281

1501 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 45/ಪಿ4 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1502 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪಪ 56/ಪಿ12 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1503 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಕರಂಗನಾಯಕ 21/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ st ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.46 0.464

1504 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಭಲೋವಿ 4/ಪಿ7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1505 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ಾಯನಾಯಕ 6/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1506 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಾೂನಾಯಕ 139 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1507 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಿೋಮಾನಾಯಕ 14/35ಪಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1508 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಾನಾಯಕ 293 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1509 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಭಲೋವಿ 4/ಪಿ6, 4/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1510 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 1/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1511 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ೋರಿಯನ್ 142 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1512 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಬಳಯಯ 63/ಪಿ22 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1513 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ 15/1 - Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.2737

1514 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ 46, 22/ಪಿ4 ಕಾರೋಹಳಿಳ ಕಾವಲ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.2878

1515 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 107/2ಪಿ2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.798

1516 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಒಲೋ. ಮುಡಿಮಲ್ೂಪಪ5/4ಬಿಪಿ1, 13/3ಪಿ2, 5/2, 5/3, 5/4ಬಿ - Gen ತಂಗು 1 1 0.2029

1517 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಣಣೋಗೌಡ 1/1 - Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4407

1518 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 99 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.67 0.676

1519 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಪಾಲ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜಾನಾಯಕ 75/1, 75/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಅಡಿಕೆ 1 1 0.37

1520 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಯಲಾೂಭಲೋವಿ 70/ಪಿ ಬಿೋರಲರು sc ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.3784

1521 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿಟ್ಾಯನಾಯಕ 70/ಪಿ1 ಬಿೋರಲರು sc ಅಡಿಕೆ 1 1.4 0.6786

1522 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಲ್ಪಪ 56 ಬಿೋರಲರು sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.45349

1523 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜನಾಯಕ 70/ಪಿ8-ಪಿ7, 70/ಪಿ8-ಪಿ7 ಬಿೋರಲರು sc ಅಡಿಕೆ 1 1.95 0.89245

1524 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 17/ಪಿ69 ಬಿೋರಲರು sc ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.4344

1525 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಾವಮಿಬಲೋವಿ 17/ಪಿ10 ಬಿೋರಲರು sc ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.76948

1526 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಾಮಯನಾಯಕ 140/3 ಬಿೋರಲರು sc ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.4774

1527 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿೂೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 114 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1528 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ವರಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಕರಿಯಪಪ 34/ಪಿ3 ಸಿಂಗಟಗರ sc ಬದನೆ 1 0.68 0.6868

1529 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಭಿೋಮಾನಾಯಕ 104/ಪಿ2 ಸಿಂಗಟಗರ sc ತಂಗು 1 0.8 0.1823

1530 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಾವಮಿ 70/ಬಿ6-ಪಿ2 ಬಿೋರಲರು sc ಅಡಿಕೆ 1 1.38 0.6768

1531 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ೂಯಯ 201/17 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639



1532 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಲಯೋತಿ ಕೆಲೋಂ ಸೋರ್ಾನಾಯಕ 88/1 ಬಿೋರಲರು sc ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.447

1533 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಾನಾಯಕ 70/7-ಪಿ9 ಬಿೋರಲರು sc ಅಡಿಕೆ 1 1.5 0.7299

1534 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 30/ಪಿ6 ಸಿಂಗಟಗರ sc ಬದನೆ 1 0.62 0.6262

1535 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಪಪ 112/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

1536 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಓಬಳಪಪ 144/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.575

1537 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 78/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.524

1538 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಳಪಪ 133/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.32758

1539 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 70/ಪಿ-ಪಿ ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.4398

1540 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲ್ ಕೆಲೋಂ ಭೈರಗೌಡ 28/15, 27 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.4398

1541 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ೋಲ್ಯಯ 70/ಪಿ6-ಪಿ6 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1542 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ 93/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1543 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲತ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹಪಪ 10/2, 10/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1544 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 76/1, 77/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

1545 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 80/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.5134

1546 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರೋಗೌಡುರ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡುರ 70/ಬಿಕೆ-16-ಪಿ2 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.7725

1547 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 70/ಪಿ-ಪಿ1 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.4398

1548 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 184/1, 184/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 0.4942

1549 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪ 70/ಪಿ3 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.6027

1550 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 35/2, 35/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1551 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 115 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.6586

1552 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಲಮಮಲಂಗಪಪ 141/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.99 0.999

1553 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 45/ಪಿ ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1554 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 22/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

1555 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 128/2, 169/2, 80/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1556 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 14/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.6795

1557 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ 4/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

1558 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 32/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.6795

1559 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕವಿತ ಕೆಲೋಂ ಪರಸನನಕುಮಾರ್ 147/2, 106 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.63 0.6586

1560 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಡುಗಲ್ೂಪಪ 230/6 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.539

1561 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಸಾವಮಿ 181/5, 181/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1562 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 199/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.51 0.543

1563 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 42/4, 81/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1564 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಜಜಯಯ 87/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.05 1.0256

1565 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 26/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 0.4697

1566 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಕ್ಕ ತಿಮಮಪಪ 176/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.575

1567 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 74/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.46 0.5025

1568 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ 114/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.53 0.5644

1569 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 44/6 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.773

1570 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 182 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.22 1.1867

1571 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಹನುಮಣ್ಣ 43/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4465

1572 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 65/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.5857

1573 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 6/2ಎ ಬಿೋರಲರು Gen ನಿಂಬ 1 0.72 0.3984

1574 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಓಬಳಪಪ 144/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.94 0.949

1575 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 266/4, 285/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಪಪಾಪಯ 1 0.79 0.43065

1576 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 209/1ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.85 0.858

1577 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣಣರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 255/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.545

1578 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 5/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.09 1.046

1579 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದುದೂೋಗೌಡ 143/1, 40/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.94 0.94

1580 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣಲಂಗೋಗೌಡ 128/2, 128/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.444

1581 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋರ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 16/4, 135 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.41814

1582 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಕರಿಯಪಪ 70/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.998

1583 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ೋಲ್ಯಯ 70/ಪಿ6-ಪಿ6 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.3688

1584 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ 12 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.5222

1585 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧೃಪಪ 59/5 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.73 0.7524

1586 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 53/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.6363

1587 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಲ್ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 285/7, 285/2,227/1, 227/7 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.26 0.6263

1588 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 49/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.72 0.742

1589 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 24/4 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1590 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 18/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.5964

1591 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದರಪಪ 127 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1592 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 160/6, 160/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.57 0.607

1593 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 71/1, 70/4, 70/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.03 1.0294

1594 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 79 ಬಿೋರಲರು sc ಬಾಳೆ 1 0.79 0.2499

1595 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ 139 ಬಿೋರಲರು sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639



1596 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸನಾಯಕ ಬಿನ್ ಉಮಾೂನಾಯಕ 59 ಬಿೋರಲರು sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8183

1597 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 4/5-ಪಿ10 ಬಿೋರಲರು sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.36493

1598 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಲೋಜಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ  ಸಾವಮಿನಾಯಕ 55 ಯಗಟಿ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.5462

1599 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕರನಾಯಕ 79/ಪಿ4 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.45349

1600 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ದೋವಸಿಂಗನಾಯಕ 99/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.822

1601 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಕರಿಯಪಪ 68 ಬಿೋರಲರು sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.5381

1602 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 17/ಪಿ4 ಬಿೋರಲರು sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.987

1603 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಲೂೋದೋವರಪಪಲ್ಕಜ 27 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.443

1604 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಸಿದೂೋಗೌಡ 208/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

1605 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 224 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.596

1606 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಾಯಿತಿರ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದರಪಪ 15/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1607 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ 169 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.199

1608 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಬಸವರಾಜು 351 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1609 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪಪ 29/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.731

1610 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕ್ಕಮಣಿೋ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 78/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.485

1611 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುಳಳಪಪ 108/3ಪಿ8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.45

1612 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಿ 39/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.42 0.0467

1613 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 29/3, 29/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.541

1614 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್. ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಶಿವರುದರಪಪ 110/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.52 0.553

1615 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 9/9 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.541

1616 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿೋಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಬನಾಯಡ್ ಕಾಂತರಾಜು 38/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.16 1.152

1617 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 15/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.9173

1618 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ. ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 298 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.628

1619 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಚಿಚದ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಪ್ೋತರಪಪ 38/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4366

1620 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪಪ 29/4ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.192

1621 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿೋಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಬನಾಯಡ್ ಕಾಂತರಾಜು 38/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.767

1622 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 61/192, 61/ಪಿ4, 80/13 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1623 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ಣ 37/1ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.541

1624 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದಧವಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 51/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.54

1625 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಲಪ್ೋಶ್ ಸದ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಡಾಯನಿಯಲ್ ಬಾಸಕರ್ 9/4, 9/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.86 0.876

1626 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿನ್ನ್ ಬಿನ್ ಸುನಂದರಾಜು 41 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.637

1627 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಲಮಮಯಯ 317/8, 321/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.71 0.731

1628 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲೋಗೌಡ 97/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4428

1629 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಲ್ ಕೆಲೋಂ ಪರಭುಲಂಗಸಾವಮಿ 31/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.822

1630 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಡಲ್ಪಪ 79/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.35 0.3894

1631 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲ್ತಿಮಮೋಗೌಡ 212/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.772

1632 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದರಪಪ 57, 57 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.49 0.535

1633 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕಣ್ಣ 321/8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1634 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದಧಲಂಗಪಪ 108/ಪಿ38 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.45

1635 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪಯಯ 162 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.541

1636 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಪಾರಪಪ 112/ಪಿ-ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.534

1637 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 15/6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.774

1638 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 25/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

1639 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗೌಡ 153/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4438

1640 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚರಣ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 80 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.4916

1641 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 51/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.45

1642 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸಿದಧಮರಿಯಪಪ 24/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.45

1643 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಿ 224 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 1.5564

1644 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಭೋರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಮಲ್ೂಪಪ 106/3ಪಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.523

1645 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗಿೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 57 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.541

1646 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧರಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಯಮಣ್ಣ 57/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1647 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 37/1ಬಿ, 29/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.541

1648 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಶ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಣ 44 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.05 1.041

1649 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಲಮಾಬಿ ಕೆಲೋಂ ಬಷಿೋರ್ ಸಾಬ್ 5/1 ಲಂಗದಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.62835

1650 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 45/1ಪಿ1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1651 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ 159/ಪಿ5 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1652 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಕರಿಯಪಪ 274 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.74 0.717

1653 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್  ಮಾಳಪಪ 144/3ಪಿ4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

1654 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 9 ಯಗಟಿ st ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.15236

1655 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಪಪ 4/2 ಯಗಟಿ st ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

1656 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುಡದಪಪ 9 ಯಗಟಿ st ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1657 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಡಡದಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಪಪ 24/ಪಿ1 ಯಗಟಿ st ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.009

1658 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 114/ಪಿ1 ಯಗಟಿ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.45349

1659 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿೋಥ್ಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 36/1, 39 ಕಸಬಾ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.89 0.898



1660 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ 47/ಪಿ3 ಯಗಟಿ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

1661 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 146/4, 337/3, 160/3, 136/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.92 0.929

1662 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದಮಲಾತ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಮಮಲ್ೂಪಪ 278/1ಪಿ1, 294/4ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.61 0.6377

1663 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಕಂಠಾಚಾರ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಾಚಾರ್ 53/4, 53/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.42 0.458

1664 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗೌಡ 67/4, 16/2, 150/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.381

1665 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌ 154/3, 154/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.524

1666 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌ 87 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1667 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ 46/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.5244

1668 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನೆನೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗೌಡ 208/1ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.9178

1669 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 142/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.42 0.453

1670 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋಣಾ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ 28/1 ಯಗಟಿ Gen ತಂಗು 1 1.07 0.236

1671 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 18/ಪಿ2, 69 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.2298

1672 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 28/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

1673 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 147/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.89 0.907

1674 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು 181/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.5462

1675 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಳಪಪ 4/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

1676 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 11/4, 11/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.96 0.3128

1677 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 75 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1 0.3266

1678 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 7/1d ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.36 1.335

1679 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 3/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.8245

1680 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 33/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.49 0.5288

1681 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 76 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಸೌತ 1 0.5 0.546

1682 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನನಪಪ 30/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಸೌತ 1 0.5 0.546

1683 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸಿ್ದಪಪ 31/1a ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಸೌತ 1 0.61 0.6377

1684 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಧನಪಾಲ್ 42/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.89 0.907

1685 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 9 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.54 0.575

1686 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 36 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಸೌತ 1 0.6 0.63

1687 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಯಮಪಪ 29/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.63 0.658

1688 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 159/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.2367

1689 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 18/9 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.524

1690 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪ 36/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

1691 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಜಿಜನಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 32/5 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.3236

1692 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ವಬಿನ್ ಶಿಡೂಪಪ 75/p9 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.49

1693 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿಡೂಪಪ ಬಿನ್ ಶಿಡೂಪಪ 31 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

1694 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕಕಪಪ 36/4 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.513

1695 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 40/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1696 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹುಚಚಪಪ 44/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1697 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 70/p1-p64 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.2538

1698 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪಪ 66 ಯಗಟಿ Gen ಪಪಾಪಯ 1 1 0.646

1699 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 4/p1-p15 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.6725

1700 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಹನುಮಂತಪಪ 42/10 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1 0.328

1701 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಹನುಮಂತಪಪ 41/p-p4 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1 0.322

1702 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ 53 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.273

1703 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ್ೋತನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಟರಾಜ್ 194/3, 120/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.292

1704 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪಪ 115/1p3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.174

1705 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 201/p3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.544

1706 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 58/p3, ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

1707 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ವರಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 60/p-p1, 60/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.261

1708 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕೆಲೋಂ ಜಗದೋಶ್ 30/3p1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.617

1709 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 98/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

1710 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 201/p3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.278

1711 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 80/p1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ದ್ಾಳಿಂಬ 1 0.63 0.215

1712 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯರಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 154/1p ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

1713 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 150/a ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.909

1714 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪಪ 243/1p1, 243/5p1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.3378

1715 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪಪ 92/1, 61 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.88 0.888

1716 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯರಳಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 154/1p2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 6 0.582

1717 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆಲೋಭ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 80/4p ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.909

1718 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 5/2, 104/20 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.79 0.814

1719 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 62 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1720 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 36 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.585

1721 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪಪ 82 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1722 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್  ಮರುಳಪಪ 61/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಸೌತ 1 0.55 0.585

1723 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 31/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.232



1724 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಪಪ 45/2, 28/9 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.01 0.3266

1725 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 90/p2 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

1726 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 59/12, 64/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.232

1727 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಡಿಹಾಲ್ಪಪ 10/5 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 0.4697

1728 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪಪ 68, 39/2, 65 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.1 1.1

1729 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 72 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.91

1730 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಾಭಲೋವಿ 70/p1-p64 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.9195

1731 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಪಾತಭಲೋವಿ 70/p1-p64 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.46 0.7144

1732 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಭಲೋಫವಿ 70/p2-p2 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.436

1733 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ 70/p1-p64 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.9195

1734 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಾನಾಯಕ 16/7 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.3585

1735 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಸಾವಮಿ 18 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.817

1736 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾಲಾಯನಾಯಕ 17/p1 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1 0.523

1737 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚೌಡಾಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಭಲೋವಿ 149 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

1738 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಮಲ್ೂಯಯ 70/47-p1 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.9 0.8315

1739 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್  ಲಂಗೋಗೌಡ 93/1, 1/3, 28/2 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.6197

1740 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುದೂೋಗೌಡ 73/19, 73 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.9145

1741 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 73 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.936

1742 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲಟಲಟರಯಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಯಯ 70/4-p6 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.88 0.853

1743 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 70/7-p4 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.9 0.8315

1744 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ 16 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.1 0.5458

1745 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕವಿತ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 78/3p1, 78/3p3, 92/3, ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.81 0.40125

1746 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮಮದ್ ಹಸಿೋಫ್ ಬಿನ್ ಆಬುೂಲ್ ರಶಿೋ*ದ್ 3 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1 0.512

1747 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 70/40-p4 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.51 1.4688

1748 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 81/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.51 0.276

1749 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಸಗುನಪಪ 81/4, 80/1, 80/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.08 0.4924

1750 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 106/5 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.31 0.344

1751 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬೋಲ್ಲರು ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೋಲ್ಲರಣ್ಣ 107 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.57 0.574

1752 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿಕಾಯನಾಯಕ 116/p2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.782

1753 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 97/p32 ಯಗಟಿ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.36

1754 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಾೂನಾಯಕ 122/p-3 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.5

1755 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ದುಗಾಯಭಲೋವಿ 17/p32 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.783

1756 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಭಲೋವಿ 18/4 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.6169

1757 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುವಭಲೋವಿ 18/1 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.423

1758 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಂದರಾ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹಂಸರಾಜನಾಯಕ 84/3 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.423

1759 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋರ್ಾಯನಾಯಕ 85 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.67 0.67

1760 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಗಯಭಲೋವಿ 17/p32 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.3398

1761 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಭಲತಾಭಲೋವಿ 70/12-p4 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.6

1762 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕರಾಮೋಗೌಡ 25/3ap1, 25/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ST ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.7978

1763 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜಯನಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 180/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.136

1764 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 62/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.788

1765 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 82/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 1.498

1766 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ|| ವಿೋರಭದರಪಪ 31 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.5

1767 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಪಣಣ 50/9 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.45

1768 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರಪಪ 57 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.4675

1769 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ|| ಈಶ್ವರಪಪ 2/1, 17/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.5 0.5425

1770 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಗುನಪಪ 96/1p-1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.425

1771 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 101/1a, 102/1, 101/6, 101/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.97 1.861

1772 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ನಂಜಂಡಪಪ 157/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.156

1773 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಂತಯಯ 106/4, 108 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.993

1774 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ುಮರುಡಪಪ ಬಿನ್ ಗೌರಶೆಟಿಟ 21 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.7938

1775 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ 41/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.425

1776 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 92/1p4 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.5246

1777 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪಪ 27/1p1 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.46 0.4646

1778 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿದ್ಾನಂದ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 71/3 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.5246

1779 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ 89/7 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1780 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂಬಸವರಾಜಪಪ 69/4p-p1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1781 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಗುಣ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 44/1p1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.3 0.3276

1782 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರರಡಿಡ ಬಿನ್ ಯೋಗಿಶ್ 24/7 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಈರುಳಿಳ 1 0.52 0.5252

1783 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 45/8b ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.8996

1784 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 42, 2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.79 0.791

1785 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 61, 66/p1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.73 0.7097

1786 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದನ್ ಬಿನ್ ನಿರಂಜನ್ 98 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.5244

1787 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುಳಳಪಪ 49/2, 90/p3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.57



1788 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 47/3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.5974

1789 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ 192/3, 193/2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.5 1.4295

1790 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇಲಯಾಜ್ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ ಬಷಿೋರ್ ಸಾಬ್1028, 1027, 1029/p1, 1030ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.97 1.82

1791 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 20/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.6

1792 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಂಕಳಯಯ 73/2, 73/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4167

1793 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು 136 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1794 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 17/8 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.707

1795 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ತಿಮಮಣ್ಣ 99/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.98 0.9674

1796 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್  ತಿಮಮಪಪ 86/p-2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 1.51

1797 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 92/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.7

1798 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 25 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.6

1799 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 4/6-p4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.6

1800 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 30/5 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.4747

1801 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು 7 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.505

1802 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜ್ಞಾನಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 178, 371/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.97

1803 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪಪ 23/2, 23/3, 13/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.8 1.69

1804 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪಪ 143/3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.909

1805 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮಮದ್ ಶ್ರಿಫ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 26 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.1 1.0477

1806 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಬಿನ್ ಶ್ುವಮಲತಯಪಪ 5/p5 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.909

1807 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಸಿದೂಮರಿಯಪಪ 374/1, 48/2a ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.49 0.49

1808 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ೆ್ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 26/5 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.893

1809 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆಲೋರ್ ಜಬಿೋಬ್ ಕೆಲೋಂ ಇಲಯಾಜ್ ಪಾಷ್ 1027, 1028 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.7

1810 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 268/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 1.508

1811 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಬಲಬರಪಪ 158/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.7 1.5975

1812 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 42/1, 68/4, 74/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.0076

1813 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮೋಗೌಡ ಬಿನ್  ಸಣ್ ಣಮಲೂೋಗೌಡ 50/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.96 0.964

1814 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪಪ 15/1p3, 3/2p4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.62

1815 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾಪತಿ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗೌಡ 76/2p1, 4/2p1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.83 0.836

1816 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ 48, 65/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.93 0.925

1817 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಕ್ಷ್ಪಪ 13/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 0.79

1818 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 63/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.97 0.958

1819 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 7/2, 54, 12 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.77 0.78

1820 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 43/5, 11/p2, 59/p2, 60/p2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.5 1.416

1821 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ 27/1, 10 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.57 0.5793

1822 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹಪಪ 43/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.85 0.8586

1823 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 269 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.9 1.7744

1824 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 13/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.99 1

1825 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ 19/1 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1826 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಬಿೋರಪಪ 140/2 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.99 1

1827 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟತಿಮಮಯಯ 153/1, 153/4 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.6565

1828 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 16/5 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.76 0.7676

1829 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಣಯಯ 128/4 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.65 1.584

1830 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಪಾಕ್ಷಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 36/3 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1831 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 11/1p2, 11/b ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.34 0.3816

1832 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ದರಸಾವಮಿ 71/5 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.79 0.798

1833 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ಮುದರಮಲ್ೂಯಯ 15/1p4 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.1917

1834 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 67/1 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.535

1835 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 128/1p2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.67 0.6767

1836 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚನಾಯಕ 125 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.5029

1837 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಾನಾಯಕ 109 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.586

1838 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 38 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1839 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 59/p1 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.95 0.9596

1840 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲ್ಯನಾಯಕ 6/p11 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1841 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 59/3 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.606

1842 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 42/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.84 0.8356

1843 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್  ಬಾಲ್ಮಲ್ೂಪಪ 14 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.5858

1844 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಹರಿಯಪಪ 5/1, 46/p4 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.49 0.4949

1845 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಹಳಳದರಾಮಪಪ 271 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.007

1846 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 53/p4, 133/p1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.5858

1847 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 3/4, 3/5 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.61 0.616

1848 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪ್ಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 19/3p1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.45455

1849 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಭಲೋವಿ 27/7b ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1850 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ ಣ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಸಣ್ಣಮೈಲಾರಪಪ 1/3, 32/2, 32/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.81 0.8182

1851 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 93/1, 92 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.12 1.0755



1852 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 24/p1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

1853 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶ್ವರಪಪ 181/p5 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

1854 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಮುಪಿಪನಯತಯ 194 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.49 0.4949

1855 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 14/7, 8/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.4848

1856 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 42/1, 58/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.86 0.8686

1857 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 48/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.98 0.9545

1858 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿಯಪಪ 202/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.49 0.72

1859 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ತಲೋಟಪಪ 25 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.09 1.091

1860 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 16, 17 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.59 1.52

1861 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 212/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.63

1862 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಲಯಪಪ 64/3, 64/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 0.8039

1863 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 50/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.71

1864 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಯರಳಪಪ 201/p29 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.172

1865 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಗುನಪಪ 155/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 0.4588

1866 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ 44/5, 44/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.71

1867 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಲೋಜಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹರಿಯಾನಾಯಕ 52/a, 125/p8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.67 0.69

1868 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಭಲೋವಿ 301/p14 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.09 1.066

1869 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಮಿನಿಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಪರುಶ್ರಾಮ್ 140 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8234

1870 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಭಲತಪಪ 91, 116/1 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.61 0.637

1871 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂಗಾಭಲೋವಿ 43 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.28 0.317

1872 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಭಲೋವಿ 70/p9-p5 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.24 0.6187

1873 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಭಲೋವಿ 70/p ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.395

1874 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಭಲೋವಿ 18/1 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.6795

1875 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಾಮಭಲೋವಿ 70/32-p5 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.617

1876 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 70/p50 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.6795

1877 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಾಮಭಲೋವಿ 70/p-p4 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1878 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎರಾಮಣ್ಣ 70/3-p5 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.4 0.688

1879 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಮುದುೂರಂಗಯಯ 143/2, 268/14, 268/15 ಯಗಟಿ Gen ಬದನೆ 1 1 1.01

1880 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪುರದಪಪ 48/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.1 1.05

1881 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 17/3 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.71 0.757

1882 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಷ್ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ 1/10 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.88 0.896

1883 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 257/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.86 0.868

1884 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 189/1, 189/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.474

1885 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 290/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.807

1886 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 210/1p2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 1.536

1887 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋರುದರಪಪ ಬಿನ್  ವಿೋರಬದರಪಪ 210/2p3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1888 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 39 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1889 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಮಲ್ೂಪಪ 127/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.636

1890 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 254 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.909

1891 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 260/p5, 290/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1892 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಕ್ಷ್ಣ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 237/p3 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.423

1893 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 144/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.555

1894 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ 251/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1895 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಕ್ಷಿಣ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ ಣ 20/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.177

1896 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬುದಧದೋವ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 37/3p1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.009

1897 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಕ್ಷಿಣ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 5 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.93 0.902

1898 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಮರುಳಯಯ 60 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2 1.91

1899 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಕುಂತಲ್ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪಪ 9 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.82 0.825

1900 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಂಡಿೋಗೌಡ 186/p1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.1918

1901 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 38/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.474

1902 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಪಪ 35/1a2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.86 0.8687

1903 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗವಿಯಪಪ 60/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.437

1904 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 79/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.99

1905 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗವಿರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ 109 ಯಗಟಿ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.625

1906 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಾಕಾಯನಾಯಕ 4142/p2 ಪಂಚನಹಳಿಳ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.565

1907 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದರನಾಯಕ 156/p2 ಪಂಚನಹಳಿಳ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.63 0.8066

1908 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 3/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.524

1909 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 163/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.42 0.458

1910 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಳಪಪ 97/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಬಾಳೆ 1 1.79 0.753

1911 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಗನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 27/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1912 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 206/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.513

1913 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ್ಾನಪಪ 7/a30 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.43 0.7

1914 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಡಗಿ ಬಸಪಪ 47/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.1 1.095

1915 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 70/p4 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.602



1916 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪ್ಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 5/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.592

1917 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 73/1, 73/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.04 1.041

1918 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡಗೌಡ 65/2, 65/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.19 0.639

1919 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಫಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಅಮಿೋರ್ ಪಾಷ್ 70/5 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.442

1920 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ರಮೋಶ್ 14/8, 105/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.53 0.564

1921 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಬನಪಪ 70/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 0.469

1922 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 204/2p, 74/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.3 1.276

1923 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾಬಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 193 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.444

1924 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 6/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.72 0.742

1925 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣ್ಣತಿಮಮಪಪ 22/1, 17/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

1926 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 41 14, 4/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2 1.92

1927 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ 223/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.37 0.416

1928 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ 9/6 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.679

1929 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ 13/6 ಬಿೋರಲರು Gen ತಂಗು 1 0.82 0.196

1930 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 131/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.4 0.6665

1931 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 182/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

1932 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಶೆಟಿಟ 237/2ಪಿ3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1933 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪಪ 185 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.48 1.4165

1934 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡವಪಪ 220/2ಪಿ2, 220/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.5964

1935 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಲ್ೂಯಯ 6 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.51 0.734

1936 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 70/ಪಿ1 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.602

1937 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 70/ಎ48 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.05 0.538

1938 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 4/6 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1939 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 41/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.94 0.501

1940 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 113/3, 138/5 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

1941 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

1942 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ ಣ 10/4, 10/5 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

1943 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧು ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 58, 58 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1944 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣ್ಯಮಮ ಬಿನ್ ಶಿವರುದರಪಪ 30/4, 30/6, 30/23 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.32 0.3627

1945 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 225/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 0.469

1946 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 206/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

1947 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರುದರಪಪ 35/5 ಬಿೋರಲರು Gen ತಂಗು 1 1.21 0.253

1948 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 29/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

1949 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಭಲತಪಪ 23 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.82 0.8358

1950 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 77/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.67 0.7

1951 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಪಪಪ 92/1, 36/3, 24/6 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ತಂಗು 1 1.08 0.238

1952 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿೋವಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 23/2ಎ ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.628

1953 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 142/1, 143/1ಎ1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

1954 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 14/5, 17 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.67 0.7

1955 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಪಪ 208/4, 207/3, 209/8 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.82 0.8358

1956 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 24/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 0.803

1957 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 228/1ಪಿ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.52 0.553

1958 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 204/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

1959 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮದ್ ಹನಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಖಲ್ಂದರ್ ಸಾಬ್ 20 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.679

1960 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 36/5 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.53 0.564

1961 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸದ್ಾಶಿವ ಬಿನ್ ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಿ 54/1, 56/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.46

1962 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪಪ 51, 51 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.524

1963 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿನಬಸಪಪ 173/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1964 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 69/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.617

1965 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 15/ಪಿ1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

1966 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ 203/5ಪಿ1, 210/3ಪಿ1 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

1967 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮರಾಯಪಪ 325 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.679

1968 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 212/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.71 0.731

1969 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾ 27/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.596

1970 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ ವರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 23 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.442

1971 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 187/3ಪಿ3, 315/9, 315 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.12 0.853

1972 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮನಿಯಪಪ 13 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.63 0.658

1973 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ 44/6 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.658

1974 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 21/ಪಿ4 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.66 0.6899

1975 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆಲೋಭಾ ಕೆಲೋಂ ರೋಣ್ುಕಪಪ 363/ಪಿ2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.799

1976 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 1/4 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.496

1977 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುದೂಪಪ 66/2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.607

1978 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 89/ಪಿ10 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.794

1979 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಜಪಪ 33/3ಪಿ ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.17 1.118



1980 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಬಿಕಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ 2/6 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.57 0.5789

1981 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪಪ 95/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.3 1.22

1982 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ|| ನಾಗಪಪ 178/1, 280 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.682

1983 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸಿದೂಪಪ 36/3ಪಿ1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.99 0.964

1984 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಾಮಯನಾಯಕ 140/3 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8245

1985 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 208, 208 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.18 1.117

1986 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಲೋಪಯಯ 89 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 1.498

1987 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 46/3, 115/5 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.47 0.544

1988 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 158/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.16 0.4359

1989 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 47/ಪಿ3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 1.498

1990 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಕುಮಾರ್ 76 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4218

1991 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಶ್ಯನ್ ಬಿನ್ ಜಗದೋಶ್ 104 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.4 1.319

1992 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಿ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪಪ 109 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.192

1993 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 124/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.866

1994 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 6/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

1995 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 64 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.99 1

1996 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ|| ಬಿ. ರಂಗಸಾವಮಿ 20/2, 15/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

1997 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ವಿೋರಭದರಪಪ 4/2, 4/12 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.86 0.876

1998 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಾಸಿತಗೌಡ 67/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

1999 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 45/1, 155/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2000 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 141/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2001 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಶ್ಂಕರಪಪ 118/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

2002 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 43/1ಎ, 42/1, 44/3, 43/2, 35/ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.03 1.03

2003 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 54/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.513

2004 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 16/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.458

2005 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 108/2ಪಿ-2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 0.803

2006 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಪಪ ಬವಿನ್  ಭೈರಪಪ 213/ಎ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2007 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 52/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.38 0.3968

2008 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲೋಒ 97/2, 97/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.958

2009 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿರ್ಾಯಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋದೋವರಪಪ 76/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.491

2010 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲಡೂಪಪ 217/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.68 0.71

2011 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶ್ ವರಪಪ 57 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.94 0.945

2012 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಲಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 121/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2013 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 101/ಪಿ, 110 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.192

2014 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ವಿೋರಭದರಪಪ 4/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2015 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಲ್ಕಂಠಯಯ 65 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.33 1.3056

2016 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 49/10, 49/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.74 0.762

2017 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 273 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2018 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಗಿರಿಯಪಪ 7/4, 7/6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.53 1.488

2019 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 2/23ಪಿ, 40/1 ಬಿೋರಲರು Gen ತಂಗು 1 1.8 0.345

2020 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಭಲೋವಿ 4/4-ಪಿ10 ಬಿೋರಲರು SC ತಂಗು 1 1.71 0.3282

2021 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಳಪಪ 13/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.324

2022 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕಕಪಪ 15/2, 17/1ಎ, 17/1ಎ1 ಬಿೋರಲರು Gen ತಂಗು 1 1.46 0.293

2023 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 100 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.32

2024 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್  ಮಂಜುನಾಥ್ 62/1, 62/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.388

2025 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಮಲ್ೂಪಪ 45 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.95 1.872

2026 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ  ಲೋ|| ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ 4/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.593

2027 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಯನಾಯಕ 16/1 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.5454

2028 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ುಮರುಡಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಹಿರಿಯಣ್ಣ 37 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.72 0.742

2029 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪಪ 103/ಪಿ9 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.41 0.222

2030 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 109/10 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.491

2031 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಭಾಗಯಪಪ 269 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.24 0.2719

2032 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ರಂಣ್ಗಪಪ 60/ಪಿ3 ಕಸಬಾ sc ತಂಗು 1 0.64 0.17

2033 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನನಪ ಣ್ಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 119 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.544

2034 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಪಪ 51 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.242

2035 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣ 67/1 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.5857

2036 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಲೋಳಚನಾಯಕ 58/ಪಿ10 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.5858

2037 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ 56 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.31 0.351

2038 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 55/ಪಿ15 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.433

2039 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್  ರುದರಪಪ 46/2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಸೌತ 1 0.68 0.71

2040 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 21/6 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.22 0.587

2041 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಪಪ 247/1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ತಂಗು 1 0.8 0.198

2042 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 52/6 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ತಂಗು 1 0.39 0.152

2043 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 1/8 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.41 0.263



2044 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಕರಿಒಯಪಪ 99/4 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.32 1.241

2045 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು 105, 108/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2046 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 34 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.585

2047 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 32 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2048 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ 36/6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

2049 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಶಿವಣ್ಣ 443 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.298

2050 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಸಿದೂಪಪ 41/ಪಿ9 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.87 0.878

2051 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಲಪಾೂನಾಯಕ 265 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.99 1

2052 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಕರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 24/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

2053 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ 32 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 0.719

2054 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 44/2ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

2055 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 6/3, 6/4, 8/1, 8/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.06 0.39

2056 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಮಲ್ೂಪಪ 162/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.81 0.825

2057 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ನಾಯಕ 126/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2058 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 155/3ಪಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.546

2059 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 201/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.79 0.814

2060 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ 102 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.173

2061 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತಲೋಷ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅಣಾಣನಾಯಕ 99/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಅಡಿಕೆ 1 1.3 0.639

2062 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 57/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.08 1.077

2063 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕರನಾಯಕ 152/1, 95/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.403

2064 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಯನಾಯ್ 8/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.407

2065 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಾೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹರಿಯಾನಾಯಕ 75/ಪಿ12 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2066 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸೋಗೌಡ 187/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.82

2067 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಗೌಡ 217/2, 217/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.187

2068 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಾಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 71/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.46 0.4395

2069 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಜುರಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲೋ|| ಅಣಾಣನಾಯಕ 192/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.224

2070 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಂಕೆೋಗೌಡ 41/5, 154/2, 341/5, 337/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.33 1.305

2071 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 142/2, 153/6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.02 1.02

2072 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವಲಂಗಪಪ 12, 18/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.575

2073 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ|| ಚನೆನೋಗೌಡ 93 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2074 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಾನಾಯಕ 34 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.99 1

2075 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖ್ಯಪಪ 15/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2076 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 134/2, 131/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2077 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಸಿದಧರಾಮೋಗೌಡ 18/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.885

2078 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 222/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2079 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಾಂತಯಯ 11/3, 36/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.82 0.835

2080 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಳಿಧರ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಕೃಷ್ಣಪಪ 329 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.73 0.752

2081 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪ 223 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.2075

2082 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 43/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.83 0.604

2083 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕ್ಕಮಣಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ|| ಚಂದರಪಪ 73 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2084 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಮಲತಿಯ 440, 440, 440 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 2 0.761

2085 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 57/1, 57/1, 57/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ದ್ಾಳಿಂಬ 1 0.55 0.242

2086 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ 227/1ಬಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.52 0.553

2087 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿೋವನ್ ಕೆ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 43/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2088 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 439 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 2 0.877

2089 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾನುಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮೋಹನರಾಜಪಪ 108/ಪಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.85 0.866

2090 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಗುಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 74/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.84 0.848

2091 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿೋವನ್ ಕೆ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 32/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.34 0.55

2092 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಣ್ಣಯಯ 379 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.33 0.337

2093 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 222/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.35 0.396

2094 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿನಯ್ ಹೆಲಸಮನೆ ಬಿನ್ ನಿಜಗುಣ್ 74/ಪಿ3, 74/ಪಿ4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.33 0.623

2095 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 44/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.48 0.524

2096 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಾಮಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣತಿಮಾಮಬಲೋವಿ 70/44-ಪಿ1 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2097 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 70/ಪಿ-ಪಿ64 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2098 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 216, 217/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ದ್ಾಳಿಂಬ 1 2.79 1

2099 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 17/ಪಿಬಿ12 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.376

2100 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 128/1, 140, 141 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.95 0.915

2101 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಧು ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 16/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.6

2102 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 19/2 ಕಸಬಾ Gen ಬದನೆ 1 0.9 0.917

2103 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 230/3, 71/1, 64/3, 72/6 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.48 1.448

2104 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 61/1 ಕಸಬಾ Gen ಬದನೆ 1 0.8 0.824

2105 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋಪಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್  ಪರಾಮಯಯ 60/3 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2106 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 9/1ಪಿ1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2 1.914

2107 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 21 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01



2108 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಡಪಪ 17/3 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.628

2109 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 71/1 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.605

2110 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 11/8 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.0639

2111 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮುದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚ್ಲ್ುವಮಮ 114/2ಪಿ1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.69 0.721

2112 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣ್ಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 30/1ಎ ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.12 1.112

2113 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಪಪ 34 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 1.55

2114 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋನಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಾನಾಯಕ 312/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.97 0.979

2115 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಾನಾಯಕ 293 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.53 0.56

2116 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂೋಗೌಡ 309/6, 326/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.61 0.637

2117 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಡಪಪ 223/1, 274/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.26 1.209

2118 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 68/* ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.52 0.553

2119 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ೆ ರಮಣ್ಣ 201/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.98 0.989

2120 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸಿದೂಪಪ 58/4, 131/5ಪಿ6, 35/1, 83/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.15 1.117

2121 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 7/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.96 0.969

2122 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆಲೋಭ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಿ 110/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.57 0.605

2123 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿೋರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಲಂಗೋಗೌಡ 201/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.726

2124 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಸುರತ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ರಹಿೋಮ್ ಸಾಬ್ 181 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.86 1.786

2125 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ್ೋತನ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 32/3, 15/1ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

2126 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 211/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.72 0.742

2127 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 5/2, 5/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.74 0.462

2128 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 32, 32 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.638

2129 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 74 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.99 1

2130 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 22/2ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.431

2131 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಬಂಡಿಮಲ್ೂಯಯ265, 268/1ಪಿ1, 276/ಪಿ1, 244/2, 270ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.16 1.118

2132 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.42 0.457

2133 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಗುನಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 167 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.13 1.118

2134 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 68/1ಪಿ1, 78/1ಪಿ1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.1 0.554

2135 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 70/ಪಿ6-ಪಿ4 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.53 0.743

2136 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ 70/92-ಪಿ2 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.52 0.738

2137 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಲಂಗಪಪ 3/62 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.876

2138 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 33 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2139 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಣ 33/ಪಿ47 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2140 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 134/1, 127/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.63 0.658

2141 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಲಂಗಪಪ 66 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.68 0.71

2142 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 73/ಪಿ, 74/ಬಿ ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1

2143 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 25/8 ಬಿೋರಲರು Gen ಬಾಳೆ 1 0.8 0.434

2144 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 197 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2145 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 45/3 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2146 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ 913, 162/4 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.773

2147 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪವಯತಪಪ 13 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.08 0.55

2148 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 70/121 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.585

2149 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಮಮ 56/ಪಿ4 ಯಗಟಿ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.439

2150 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 121 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.05 1.05

2151 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 94/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.67 0.7

2152 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 105/ಪಿ1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.96 0.969

2153 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದರಪಪ 99/6 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2154 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಾಸುದೋವ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ 16/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 2 0.944

2155 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ 70/ಎ19ಪಿ ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.412

2156 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 70/ಪಿ1 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.434

2157 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 224/4 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

2158 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 4/ಪಿ6, 13/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.05 1.05

2159 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ತಿಮಮಪಪ 193/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2160 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 70/ಎ33 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.5 0.73

2161 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ 70/ಪಿ ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2162 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದಪಪ 15/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

2163 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಲೂೋನಿಂಗಪಪ 26 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.05 1.05

2164 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹರಳಪಪ 63 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2165 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಭದರಪಪ 44 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2166 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 9/2 ಯಗಟಿ ST ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2167 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ್ 42/10 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.596

2168 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ತಿಮಮಯಯ 34 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2169 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುನೆನೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದೋಗೌಡ 155 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2170 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 197 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2171 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 62 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.85 0.866



2172 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 72/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.92 0.929

2173 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಲಂಗೋಗೌಡ 16/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.585

2174 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 156/ಪಿ ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.575

2175 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂರಲಂಗೋಗೌಡ 22/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2176 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಲಂಗಪಪ 31 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2177 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 44/ಪಿ5 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2178 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ 89/ಪಿ2 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2179 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ 38/10 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2180 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 11/4 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2181 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಕಲ್ೂಪಪ 28/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2182 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿ 30/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.27 0.306

2183 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರಪಪ 68/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.773

2184 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 16 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2185 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 51/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

2186 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ತೋಜಾನಾಯಕ 236/1, 209/7, 209/6 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.81 0.825

2187 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚನನಬಸವಯಯ 31/10, 45/5 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.92 0.455

2188 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 198/5 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.69 0.72

2189 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ 61/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.01 0.516

2190 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 311/1, 52/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

2191 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಚಿಕಕಶೆಟಿಟ 316 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2192 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪಪ 11/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.679

2193 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 88/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 0.469

2194 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 47/2ಪಿ4, 47/2ಪಿ5, 47/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2195 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 42/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.61 0.637

2196 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 31/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.596

2197 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್  ಮರಿಲಂಗಪಪ 89/ಪಿ11, 87 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.42 1.387

2198 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರ ಕೆಲೋಂ ರವಿಶ್ಂಕರ್ 23 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ದ್ಾಳಿಂಬ 1 1.14 0.411

2199 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್  ರುದರಪಪ 108/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

2200 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಣ್ುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದಮರಿಯಪಪ 108/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2201 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 269 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

2202 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಿೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಭದರಯ 127, 128/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.79 0.814

2203 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಘು ಬಿನ್ ಲೋ|| ಭದರಪಪ 9/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2204 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕೆಲಟಲಟರಪಪ 57/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.513

2205 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟಲಟರಪಪ 117 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.41 1.374

2206 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಮಲ್ೂಪಪ 41/3, 41/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 0.267

2207 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಯಯ 41/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಪಪಾಪಯ 1 0.65 0.397

2208 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 53 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.98 0.989

2209 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪಪ 35 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.36

2210 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 59/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

2211 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋಪಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜಾನಾಯಕ 176/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಬಾಳೆ 1 0.29 0.203

2212 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 22/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.93 0.939

2213 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯಕ 176/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಬಾಳೆ 1 0.27 0.189

2214 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 138 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.93 0.937

2215 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಮಮಯಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ 120/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.513

2216 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ 18/1, 48/8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.628

2217 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 443 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ತಂಗು 1 1.4 0.23

2218 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಜಿಗ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ ಬಿ್ನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 144/ಪಿ1, 179/8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2219 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 20/1ಪಿ3, 36/2ಪಿ1, 36/2ಪಿ2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.68 0.68

2220 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 41/1ಪಿ, 52 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.98 1.84

2221 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪತಿಮಮಪಪ 17/ಪಿ3 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.785

2222 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 29/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.963

2223 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಡಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್  ಶಿವಲಂಗಪಪ 248 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.687

2224 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಂತಿಗಪಪ 237/ಪಿ1 ಯಗಟಿ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2225 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲತಯಪಪ 17/ಪಿ23 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.793

2226 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 4/2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.885

2227 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವನಾಯಕ ಬಿನ್ ರೋಖಾಯನಾಯಕ 77/ಪಿ11 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.6

2228 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪಪ 89/ಪಿ17 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

2229 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ||ನಂದಬಸಪಪ 269/1, 270/2, 271 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2230 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜುಂಜನಾಯಕ 295/1 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.418

2231 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮೋಶ್ವರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದಕ್ಷಿಣ್ಮಲತಿಯ356, 1ಪಿ2, 67/8ಎ, 69/ಪಿ2, 32 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.979

2232 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಬಸಪಪ 94/ಪಿ3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.45

2233 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 74/ಪಿ2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.978

2234 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂಲಂಗೋಶ್ ವರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ 7/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.53 0.53

2235 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೈಲಾ ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ 19/ಪಿ5 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.891



2236 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಸುಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲೋ|| ಕಲಾೂನಾಯಕ 21/3 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.616

2237 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಿರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 185 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.37 0.37

2238 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಉಮೋಶ್ 234/1, 234/2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 0.414

2239 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಯಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಶ್ಂಕರಯಯ 67/9 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.793

2240 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 184/3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.404

2241 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 32/6 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.42 0.404

2242 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 10/ಪಿ7 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 0.606

2243 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅಜಾಜನಾಯಕ 94/1, 95/2, 127/3, 94/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.1 1.0483

2244 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಒಮಲೂೋಶ್ಪಪ 43/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4199

2245 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 158 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

2246 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶ್ವನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕರಿಯಾನಾಯಕ 206/1 ಯಗಟಿ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.28 0.261

2247 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ 28/3ಪಿ3 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

2248 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 33/5 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

2249 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಂಡಾಯನಾಯಕ 45/4 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2250 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 70/18ಪಿ ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.8818

2251 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಧನಂಜಯನಾಯಕ 52/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.7

2252 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 73 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 1.4982

2253 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವರಿಪಪ 16/7 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.798

2254 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಜಜ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 70/11-ಪಿ2 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.781

2255 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 86/ಪಿ3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.798

2256 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 207/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.798

2257 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಲಾಯನಾಯಕ 59/9, 59/2, 59/ಪಿ ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.1437

2258 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 251/3ಪಿ6, 254/4, 270/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.08 1.0255

2259 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 17/1ಪಿ1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2 1.8569

2260 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 146/6ಎ, 1469/6ಬಿ ಯಗಟಿ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.3419

2261 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 239/ಪಿ1, 467/ಪಿ3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.97 0.9468

2262 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಜಡ್ೋಮಲ್ೂಪಪ 38/2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2263 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಭುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 207/4 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.606

2264 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪಪ 143 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8048

2265 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ್ಲೋಳೆಂದರ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ 276/ಪಿ4, 284/2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.559

2266 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿಯಪಪ 2/1ಪಿ1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.72 0.695

2267 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 38/3ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.42

2268 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ 109/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.57

2269 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಪುಟಟಲಂಗೋಗೌಡ 89/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8

2270 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ್ ಬಿನ್ ಲೋ|| ರಾಮಭಲೋವಿ 343 ಯಗಟಿ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2 1.862

2271 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 220/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.26 1.144

2272 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಾೂನಾಯಕ 30/2 ಯಗಟಿ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2273 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮುದ್ಾೂನಾಯಕ 67/26 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

2274 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್ 146 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

2275 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಾೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಿೋಟ್ಾಯನಾಯಕ 72/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.192

2276 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 68/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.24 1.19

2277 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 32/3 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

2278 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 14, 15 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.61 0.616

2279 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ 10/5 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.5 1.44

2280 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮರುಯಳಸಿದೂಪಪ 20/ಪಿ6 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.11 1.0659

2281 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ತಾಯರಪಪ 46/ಪಿ2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.66 0.6666

2282 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 15/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

2283 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಹರಿಯಪಪ 5/1, 60/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.37 0.41

2284 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಾಳಮಲ್ೂಪಪ 14 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

2285 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 6/ಪಿ5 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.37 1.337

2286 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ್ನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ|| ಗಲೋವಿಂದಪಪ 18/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.13 1.122

2287 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಸಗುನಪಪ 9 ಯಗಟಿ ST ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.152

2288 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 25/10, 17 ಯಗಟಿ ST ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.17 1.1235

2289 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನು ಬಿನ್ ಈರಪಪ 45/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.94 0.945

2290 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಮುದೂಪಪ 40/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.7575

2291 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಯಯ 53 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.505

2292 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 262/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.77 0.777

2293 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 23 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.436

2294 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದಪಪ 131/1, 131/4 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.7575

2295 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂರಾಮಪಪ 70/ಪಿ10 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.57 0.5757

2296 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದರಪಪ 55/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.009

2297 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 26/2ಎ ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.3 1.278

2298 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪ 280/ಪಿ3, 255/3 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.18 1.133

2299 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪಪ 16/1ಎ, 47/1, 16/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.26 1.2099



2300 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 9/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.1523

2301 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ರಂಗಶೆಟಿಟ 25 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.707

2302 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಶೆಟಿಟ 8/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.46 0.4646

2303 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸವಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಯಯ 22/1ಬಿ1, 11/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.91 0.919

2304 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಲ್ಬಿನ್ ಮುಳಳಪಗಪ 47/ಪಿ7, 49/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.5656

2305 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ರುದರಪಪ 113/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.39 0.415

2306 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 61/ಪಿ9 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.5454

2307 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 6/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.57 0.59

2308 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 10 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.818

2309 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಿದ್ಏಗೌಡ 14/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.99 1

2310 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಿ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 76 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

2311 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರಪಪ 21/1ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.808

2312 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 80/ಪಿ2, 81/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.61 1.5364

2313 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 69/4, 63 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.773

2314 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 35/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.637

2315 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪಪ 7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.1 1.1

2316 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ್ೋತನ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು 72/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2317 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮೋಗಣ್ಣಶೆಟಿಟ 63/1ಪಿ2, 63/1ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.88 0.896

2318 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಡಪಪ 60/ಪಿ10, 60 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

2319 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಾಮಾಯನಾಯಕ 44/6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.474

2320 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಕೆಂಚಪಪ 1/25ಪಿ2 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.4 1.336

2321 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು 65 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.4147

2322 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 103, 103 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.42 0.43

2323 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 9/5 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.423

2324 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕತಿಮಮೋಗೌಡ 47, 47 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.86 0.863

2325 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 90/1 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.469

2326 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ _ _ _ _ _ 1191/ಪಿ15, 1191/ಪಿ8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.87 1.598

2327 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 61 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.52 0.524

2328 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಖಾಂಡಾಯನಾಯಕ 95/3ಪಿ3, 105/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.8859

2329 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 70/ಪಿ29 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.529

2330 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಾಗಯನಾಯಕ 154/ಪಿ2 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.579

2331 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಕರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಬಲೋವಿ 14/2, 14/5 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1 0.319

2332 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ|| ಶಿವನಂಜಪಪ 63/7 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 0.984

2333 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 60 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1 0.331

2334 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಳಪಪ 4/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.1 1.101

2335 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿಟಬಾಯಿ ಕೆಲಂ ನಿಂಗಾನಾಯಕ 70/ಬಿ57 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1 0.331

2336 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ 59 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.277

2337 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 23/4, 20/14 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.77 0.744

2338 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸಿದಪಪ 192/1ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.746

2339 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಿೋರೋಗೌಡ 157, 102/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.52 0.553

2340 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿದ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 132/1ಪಿ1, 132/7ಪಿ1, 281/ಪಿ2, 282 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.317

2341 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 67/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.29 0.328

2342 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪಪ 67/1ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.51 0.543

2343 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಸಾವಮಿ 201/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.917

2344 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 10/2ಬಿ ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.617

2345 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ 143/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.541

2346 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಧವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹುಚಾಚಚಾರ್ 182 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಬಾಳೆ 1 1.43 0.59

2347 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಣ್ಣ 185 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಬಾಳೆ 1 0.94 0.313

2348 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆಟಿಟ 45/ಪಿ21 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.546

2349 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಂಕೆೋಶ್ ಬಿನ್  ನರಸಿಂಹಯಯ 44/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.632

2350 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮೃತಲಯಂಜಯ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶಿವಪಪ 32/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.76 0.783

2351 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 22/4 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಪಪಾಪಯ 1 0.95 0.47

2352 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 35/4 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2353 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಕೆಂಚಪಪ 80/ಪಿ11 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.72 0.696

2354 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಳಿಳಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಖಿೋರಪಪ 374 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2 1.865

2355 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಮಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 91/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.56

2356 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ| ಕೆಂಚಪಪ 145 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2357 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ದಲಡಡಜಜಯಯ 108/4, 24/2, 15/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.978

2358 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾರ್ೋರಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು 252 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.978

2359 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡೋಗೌಡ 81 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.7037

2360 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡರಾಮೋಗೌಡ 59/ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.545

2361 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಹಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಬಾಕ್ಕೋರಯಯ 205 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.8 1.692

2362 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗಾನಾಯಕ 80/ಪಿ10, 94/3, 91/1, 63/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.29 1.1345

2363 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ|| ರಾಮಯಯ 239 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.9 1.774



2364 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಯಯ ಬಿನ್ ಹೆಲಂಬಾಳಯಯ 161 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.98 1.847

2365 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಾಮನಾಯಕ 201/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.147

2366 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 39/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2367 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಯಯ 46 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2368 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲತಯಪಪ 68 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.634

2369 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 68/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2370 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 149/3 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.05 1.048

2371 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ 49/2, 67/3 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.8 1.738

2372 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 56/15 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.57 0.57

2373 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಹಳಳದ ರಾಮಪಪ 109/ಪಿ1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.634

2374 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಗಮಲ್ೂಪಪ 20/4 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.822

2375 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 2/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.189

2376 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 28/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.79 0.813

2377 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 176/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.752

2378 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 177/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.46 0.491

2379 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಅರವಪಪ 21/6 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2380 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಮಲ್ೂಪಪ 137 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2381 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಪಾಕ್ಷಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 74 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.53 0.559

2382 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 29/ಪಿ3 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.186

2383 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣತಿಮಮಯಯ 61/2, 61/7 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.46 0.494

2384 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 86 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2385 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 24 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.5 1.462

2386 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕತಿಮಮಯಯ 77/9 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.73 0.752

2387 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಹುಕಾರ್ ಮುದೂಪಪ ಬಿನ್ ದಳರ್ಾಯಪಪ 126/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.39 0.427

2388 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 16/9 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.84 0.856

2389 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 135/1ಬಿ1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2390 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 141/2ಎ ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.189

2391 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಮಮಯಯಪಪ 52/1ಎ ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.19

2392 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿಧರ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ 233 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.498

2393 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯಪಪ 100 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.85 0.866

2394 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 25 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.63 0.658

2395 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಂತೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 108 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.635

2396 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮೈಲಾರಪಪ 13/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.0728

2397 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 100 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.525

2398 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪಪ 218/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.534

2399 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲೋಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ2,1, 7/2, 8/2, 9/2, 8/1, 10/1, 9/1, ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 5 1.99825

2400 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕಕ 27/8, 34/1, 7/2ಎ, 7/28 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2401 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಲೋಕಾಯನಾಯಕ 156 ಪಂಚನಹಳಿಳ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2402 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಾಲಾಯನಾಯಕ 141/ಪಿ3 ಪಂಚನಹಳಿಳ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.53 0.564

2403 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದರ್ಾಕರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಶೆೋಖರ 43 ಪಂಚನಹಳಿಳ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 1.555

2404 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಿೋಮಾನಾಯಕ 13 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2405 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಾವಯನಾಯಕ 81 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.546

2406 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮನಾಯಕ 16/1 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 0.585

2407 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾನಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕರನಾಯಕ 121 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

2408 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ 35/ಪಿ16 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

2409 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಾವಯನಾಯಕ 70/9-ಪಿ6 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2410 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಾವರನಾಯಕ 70/79-ಪಿ3 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.656

2411 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಬಲೋವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಭಲೋವಿ 70/ಎ62 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.595

2412 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಾನಯನಾಯಕ 182 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2413 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 63/ಪಿ20 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.45

2414 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಲಳಚನಾಯಕ 178, 180/1, 180/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಅಡಿಕೆ 1 1.63 0.77

2415 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ದೋವರಸಿಂಗನಾಯಕ 99/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.61 0.62

2416 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 12 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

2417 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪರಾಮಾನಾಯಕ 2/2ಪಿ1 ಕಸಬಾ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.294

2418 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋರ್ಾಯನಾಯಕ 238/ಪಿ2 ಯಗಟಿ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2419 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 118/2 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.823

2420 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಅಣ್ಣಪಪನಾಯಕ 5/3 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.68 0.71

2421 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಲಳಚನಾಯಕ 291 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.61 0.637

2422 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಯಕ 184/ಪಿ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2423 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಅನಂತಭಲೋವಿ 140 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.773

2424 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಅನಂತಭಲೋವಿ 151/ಪಿ14 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.23 1.213

2425 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕ್ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಪಪ 2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.26 0.1678

2426 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಪಪ 3/2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.307

2427 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಬಸಪಪ 93/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.773



2428 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮೈಲಾರಪಪ 70-6ಪಿ4 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.445

2429 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಸಣ್ಣತಿಮಮಪಪ 35/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.82 0.835

2430 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 112/2, 113/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 0.803

2431 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಲ್ಪಪ 57/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.52 0.553

2432 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಛಾಯಾಪತಿ ಕೆಲೋಂ ಪನರಸಿಂಹಯಯ 70/447 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.407

2433 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಲ್ೂಪಪ 5/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.42 1.387

2434 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 161/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.617

2435 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 147/3, 147/6, 146/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.596

2436 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 208/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2437 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಲ್ೂಪಪ 65 ಯಗಟಿ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.377

2438 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿರೋಕಂಠಪಪ 78/ಪಿ2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2439 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 14/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.82 0.722

2440 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಮಿೋಉಲಾೂ ಶ್ರಿೋಫ್ ಬಿನ್ ನಲರುಲಾೂ ಶ್ರಿೋಫ್ 116/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.45

2441 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 31/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ತಂಗು 1 0.6 0.18

2442 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ 29/8 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.49

2443 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಗವಂತಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಗಂಗಣ್ಣ 27/4 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.27 0.306

2444 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಏಳುಕೆಲೋಟಿಯಪಪ 213/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2445 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯಪಪ 13/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.68 0.71

2446 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 61/3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2447 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಮಲೂೋನಿಂಗಪಪ 84/ಪಿ1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.7 0.685

2448 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸಿದೂಪಪ 21/6, 21/8 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2449 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 174/3, 240/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.43 1.396

2450 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾದೋವಪಪ 143/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.252

2451 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 70/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.66 0.689

2452 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 64/4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.33 0.935

2453 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆೋಮಗಿರಿ 67/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.49

2454 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಗನಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಪಪ 4/2, 65/2, 65/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.42

2455 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 70/ಬಿಕೆ13-ಪಿ4 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.32 0.362

2456 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕಣ್ಣ 70/ಎ14 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.49 0.715

2457 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 40 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.93 0.939

2458 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 2/1 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 0.803

2459 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 61 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2460 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 209/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.73

2461 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಬಸಪಪ 225/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.478

2462 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 135/5, 9 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.74 0.762

2463 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಮಲ್ೂಪಪ 80/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.193

2464 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಿೋರಭದರಪಪ 50/6 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.86 0.876

2465 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 27/3 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.03 1.02

2466 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 5/1, 60 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.443

2467 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಲಂಗಪಪ 10/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.61 0.637

2468 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 46/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.443

2469 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 19/1ಪಿ1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2470 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 124/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2471 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ 56/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.84 0.856

2472 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 27/1ಪಿ1 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2473 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದ್ಾವಜಯನಾಯಕ 297/6, 320/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2474 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯ 203 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.93 0.939

2475 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 200 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2476 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅಣ್ ಣಯಯ 349 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.33 0.37

2477 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಂಗಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಭಲೋವಿ 82/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2478 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯ 203 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.93 0.939

2479 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲಟಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಾಭಲೋವಿ 63 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2480 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮನಾಯಕ 167/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.453

2481 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 170/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1

2482 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯ 379 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.33 0.374

2483 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚ್ಲೋಟಫಕ್ಕೋರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿಪಪಯಯ 375 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2484 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 176 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2485 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಜಕಣ್ಣನಾಯಕ 181/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.18 1.172

2486 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಲೋಜಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಮಲತಿಯನಾಯಕ 34 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.99 1

2487 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 200 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.91

2488 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬುಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಭಲೋವಿ 70/ಬಿಆರ್98 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.51 0.606

2489 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ್ಾಸಬಲೋವಿ 70/ಪಿ1, 70/ಬಿ7530, 70/ಬ1547 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.43 0.669

2490 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಭಲತಬಲೋವಿ 70/12-ಪಿ4 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.29 0.624

2491 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಬಲೋವಿ 70/ಪಿ2 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.615



2492 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 70/156ಪಿ ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2493 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರನಾಯಕ 70/13181 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 0.96 0.488

2494 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 99/2 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.69 0.721

2495 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 70/15-ಪಿ6 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.3 0.53

2496 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಾಲಾಯನಾಯಕ 77 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.79 0.814

2497 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರನಬಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ 178 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.958

2498 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ 70/1 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.42 0.416

2499 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 93/2ಪಿ-3 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2500 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಸಕರನಾಯಕ 73 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.787

2501 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಾವಯಯನಾಯಕ 307/ಪಿ-ಪಿ1 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 0.878

2502 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ 70/166-ಪಿ1 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.786

2503 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ 178 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.09 1.038

2504 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ  ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಬಯಯ 387 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.978

2505 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರಪಪ 4/ಪಿ124 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.786

2506 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ 55/4 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.59 0.57

2507 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಕಾಳಯಯ 157/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.148

2508 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಧಮಯಯಯ ಬಿನ್ ಹುಳಳಯಯ 4/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.972

2509 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶ್ವನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 4/4, 5/4 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.94 0.919

2510 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 177/2ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 0.978

2511 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯನಾಯಕ 42/3ಎ ಯಗಟಿ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.98 1.835

2512 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಣಿಯಾನಾಯಕ 175/1ಪಪಿ6 ಪಂಚನಹಳಿಳ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 1.497

2513 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಬಿಉನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 45/1ಪಿ2, 45/1ಪಿ3 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.603

2514 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 90/1 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.606

2515 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್  ತಿಮಾಮಭಲೋವಿ 53/1 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.22 0.22

2516 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕ ಬಿನ್ ರಾಮಭಲೋವಿ 72 ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.793

2517 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ 129/ಪಿ7-ಪಿ1 ಪಂಚನಹಳಿಳ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.88 0.867

2518 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪಪ 38/ಸಿ ಕಸಬಾ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.45 0.172

2519 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿರಾಜು ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಂದರ 70/143ಪಿ, 70/152ಪಿ ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.434

2520 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮೋಂದರ ಬವಿನ್ ಪುಝಾರಿ ತಿಮಮಣ್ಣ 70/165 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1 0.4

2521 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಭಲೋವಿ 70/ಬಿಕೆ5 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 0.52 0.24

2522 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈರಾಭಲೋವಿ 17/1 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 1.54 0.74

2523 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಭಲೋವಿ 17/11 ಬಿೋರಲರು SC ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.348

2524 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಭಲೋವಿ 60/2 ಕಸಬಾ SC ಅಡಿಕೆ 1 1 0.426

2525 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ ಪಿ11, 79/ಪಿ35, 81/ಪಿ7-ಪಿ2, 78/3, 78 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 2.62 1.072

2526 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಯರಿ ಫೆನಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಪ್ನಾಯಂಡಿಸ್ 44/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 0.812

2527 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 288/1 ಯಗಟಿ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.3565

2528 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪಪ 11 ಯಗಟಿ Gen ತಂಗು 1 1.07 0.198

2529 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಪಪ 12, 12/1 ಯಗಟಿ Gen ತಂಗು 1 1 0.2159

2530 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 107 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.246

2531 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಂದರಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿನನಯಯ 4/ಪಿ1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.98 1.88

2532 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಪಪ 70/102 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.45 0.677

2533 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾವಮಿ 17/6, 15/6 ಬಿೋರಲರು Gen ತಂಗು 1 1.52 0.3

2534 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸನನ  ಬಿನ್ ಮಲತಿಯ 78/6 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.21

2535 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತಮಮ ೆ ಲೋೆಂ ಮಹಾದೋವಪಪ 56/1, 56/3ಪಿ2 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.348

2536 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 107/1, 32/1, 91/1ಪಿ, 80/3 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 2.17 0.966

2537 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ 243 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ದ್ಾಳಿಂಬ 1 1.6 0.635

2538 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 9/ಪಿ6 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.476

2539 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಯಪಪ 17/4, 18/5, 23/3, 21/6 ಕಸಬಾ Gen ತಂಗು 1 1.56 0.308

2540 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಗೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುದೂಪಪ 97/1ಪಿ2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.3 0.34

2541 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುದೂಪಪ 33/1ಪಿ1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2542 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್  ಮುದೂಪಪ 97/1ಪಿ2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.3 0.34

2543 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮುದೂಪಪ 21/1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.3 0.34

2544 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುದೂಪಪ 97/1ಪಿ2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.3 0.34

2545 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 28/1 ಸಿಂಗಟಗರ ST ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

2546 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲೋಡುಗಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 245/2ಪಿ, 265/5 ಸಿಂಗಟಗರ ST ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

2547 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 28/5 ಸಿಂಗಟಗರ ST ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2548 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪಪ 28/1 ಸಿಂಗಟಗರ ST ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.44 0.48

2549 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಹನುಮಪಪ 216/2 ಸಿಂಗಟಗರ ST ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.37 0.387

2550 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 28/5 ಸಿಂಗಟಗರ ST ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.88 0.896

2551 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 18/ಪಿ2 ಸಿಂಗಟಗರ ST ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.73

2552 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಗವಿರಂಗಪಪ 88 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2553 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಪಪ 22/1 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.67 0.7

2554 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಯಲಾೂಭಲೋವಿ 43 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2555 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರುಶ್ರಾಮ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 110 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.56 0.596



2556 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಲಯಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ತಲೋಳಚಾಚಾರಿ 47/1 ಸಿಂಗಟಗರ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 0.469

2557 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುರುಗೋಶ್ಪಪ 49/1, 50/2, 50/ಬಿ ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು Gen ಬಾಳೆ 1 1 0.352

2558 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಾ ಭಲೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪ 96/ಪಿ3 ಯಗಟಿ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2559 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾನಾಯಕ 192 ಯಗಟಿ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.69 0.697

2560 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೈಮಾಲ್ ಕೆಲೋಂ ಭಲತಾಬಲೋವಿ 213/1 ಯಗಟಿ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.404

2561 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 51/ಪಿ2 ಸರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.143

2562 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರಲೋಜಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ 170 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.794

2563 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯಕ 324 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಅಡಿಕೆ 1 2 0.964

2564 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯನಾಯಕ 100/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.406

2565 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಣ 87/ಪಿ9 ಬಿೋರಲರು Gen ಅಡಿಕೆ 1 1.77 0.83

2566 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 118/4 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.278

2567 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಾದ್ಾಪಿೋರ್ ಬಿನ್ ಆರಿಫ್ ಜಾನ್ 47/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.192

2568 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 204/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.05 1.05

2569 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 7/4 ಪಂಚನಹಳಿಳ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2570 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿತತೋಗೌಡ 187/7ಪಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.639

2571 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 11/7ಪಿ3, 117, 32/1, 1247/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.575

2572 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದೂೋಗೌಡ 32/3, 40/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.54 0.575

2573 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 11/2 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

2574 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲಮಮಪಪ ಬಿನ್  ದಲಡಡಯಯ 59 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2575 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 12/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.69 0.72

2576 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಬಲೋವಿ ಬಿನ್ ಸುಂಕಭಲೋವಿ 17/ಪಿ15ಬಿ4 ಬಿೋರಲರು SC ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2577 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 2/7 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.34 0.362

2578 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 39/4, 26/4, 26/1ಬಿ2 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

2579 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲಯಪಪ 2/3, 2/3 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.679

2580 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಉಮಾಪತಿ 126/1 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.679

2581 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ದಲಡಡರಂಗಯಯ 149/,ಪಿ1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2582 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಪಪ 17 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.82 0.835

2583 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಚ್ನನಪಪ 176/1, 264/5 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.68 0.702

2584 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಮಲತಿಯ 250 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.95 0.959

2585 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶ್ ವರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 41/17 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.51 0.542

2586 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 155/8, 155/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.71 0.73

2587 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಣ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 1/1, 1/1, 7/1 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.92 0.929

2588 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 11 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2589 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 19/2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.02 1.02

2590 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸಿದಪಪ 194 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2591 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಸಿದೂಪಪ 147/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.22 1.203

2592 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 4/3, 4/2, 26 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.93 1.851

2593 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 75/3 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 0.531

2594 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ 18/2 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.19

2595 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ 200/2, 205/1, 224 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.07 1.07

2596 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶ್ಂಭೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಯಯ 136/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.47 0.49

2597 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 110 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.359

2598 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 8/3, 9/1 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.285

2599 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 136/5 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.36 0.406

2600 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂೋಗೌಡ 303/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.73 0.752

2601 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 206 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2602 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 68/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.83 0.846

2603 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 167/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.79 0.814

2604 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಲೋಗೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಲಂಗಪಪ 9/3 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.15 1.14

2605 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ 56, 21/3 ಕಸಬಾ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2606 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಿೋಮಾನಾಯಕ 81 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.35 0.408

2607 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 27 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2608 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪಪ 271/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.01 1.01

2609 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 28 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 0.639

2610 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 16/2 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.62 0.648

2611 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಧಮಯನಾಯಕ 35/ಪಿ5 ಬಿೋರಲರು sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2612 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ 19/ಪಿ5 ಕಸಬಾ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.639

2613 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ 650/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2614 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಹುನಪಪ 5/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.73 0.752

2615 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಅಕ್ಕಕನರಸಪಪ 137/1 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.07 1.02

2616 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ|| ಹೆಲನನಪಪ 29/ಪಿಆರ್,28/3ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.01 1.01

2617 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಬಸವರಾಜಪಪ 37/5, 38/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.02 1.01

2618 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೂರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 94/3 ಬಿೋರಲರು Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2619 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಪಪಣ್ಣ 12/3, 8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.4 1.374



2620 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪಪ 35 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2621 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 22, 24/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 0.803

2622 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿಟೋವನ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಮೃತರಾಜು36/1, 19/6, 36/5, 36/10, 37/1ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.94 0.949

2623 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹುಲಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 22/3, 23/4, 14/11ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2624 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಿೋರಥಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವಲಂಗಪಪ 43/ಪಿ7, 46/2, 11/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.3 1.283

2625 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 174/2, 176, 175/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.37 0.419

2626 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಕರಿಯಪಪ 120/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.18 1.172

2627 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ|| ರಂಗಸಾವಮಿ 32/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.944

2628 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 76/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.7 0.731

2629 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 161/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.16 1.152

2630 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ 23/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 1.01

2631 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿರ್ಾನಂದ 90/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.92 0.348

2632 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಿೋರಥಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾದೋವಗೌಡ 221/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.72 0.742

2633 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 125/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.28 0.317

2634 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 45/ಪಿ2 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 0.98

2635 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 284/ಪಿ3, 199/1, 1993, 284 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 0.669

2636 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 37/1ಪಿ1 ಕಸಬಾ Gen ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.26

2637 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ|| ಹನುಮಂತಪಪ 1/ಪಿ15 ಕಸಬಾ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.8

2638 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮೃಲಾರನಾಯಕ 35 ಸಿಂಗಟಗರ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.793

2639 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರದೋಪಾನಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ 50/8 ಪಂಚನಹಳಿಳ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.443

2640 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜನಾಯಕ 144 ಪಂಚನಹಳಿಳ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2641 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 60/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 1.19

2642 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣ್ಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದರಪಪ 127/ಪಿ2 ಯಗಟಿ Gen ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.443

2643 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 163/ಪಿ2 ಪಂಚನಹಳಿಳ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2644 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಕರಿಯಪಪ 160 ಪಂಚನಹಳಿಳ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 0.824

2645 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಾವರನಾಯಕ 151/ಪಿ3 ಪಂಚನಹಳಿಳ sc ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 0.443

2646 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 32 ಕಸಬಾ Gen ಬದನೆ 1 1.2 1.184

2647 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಯಯ 26/3. 81/5. 20/1ಎ ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 ಹೆ 2 ಎಸ್ ಬಿ ಐ

2648 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 3/4,120/2ಪಿ,8/2ಪಿ2 ಚೌಲ್ಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.10 2 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2649 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 151/3, 151/4 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6*3 ಚ.ಮಿೋ 2 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

2650 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 12/4 .34/3 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6*3 ಚ.ಮಿೋ 2 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2651 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್
eÉÊªÀiÁ¯Á PÉÆÃA ¨sÀÆvÀ¨sÉÆÃ« 213/1,70 ಯಗಟಿ

ಪ ಜಾತಿ 1 9*6*3 ಚ.ಮಿೋ 2 PÁgÉÆàÃgÉÃµÀ£ï ¨ÁåAPï

2652 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 222/2ಪಿ4, 102 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6*3 ಚ.ಮಿೋ 2 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

2653 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ವಿ.ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 34/1, 34/3 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6*3 ಮಿೋ 2 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2654 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಬಲಬರಶೆಟಿಟ 289/ಪಿ1, 17/ಪಿ4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6*3 ಮಿೋ 2 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2655 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಹನುಮಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 145/3ಪಿ3 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6*3 ಮಿೋ 2 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2656 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ 157/ಪಿ10, 197/5 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6*3 ಮಿೋ 2 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2657 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಆಶೆಲೋಕ ಬಿನ್ ಬೈರೋಬೌಡ 54 25 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6*3 ಮಿೋ 2 ಐ,ಡಿ.ಬಿ.ಐ ಬಾಯಂಕ್

2658 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 280/ಪಿ3, 368 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2659 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹುಲಯಪಪ 278/1, 280/ಪಿ7, 380/ಪಿ1 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2660 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 380/ಪಿ2 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2661 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಸಿದೂಪಪ 54/ಪಿ ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2662 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 7/2, 7/4ಬಿ ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2663 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಪಿ.ಎಸ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 52 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2664 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ `ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 1/ಪಿ2, 36/2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2665 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಾಜ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 126, 132 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2666 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಗಲೋವಿಂದಪಪ 75/7, 36/1, 37/1 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2667 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 1/ಪಿ1, 44/11, 131/1 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2668 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 41/3ಪಿ1 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2669 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 15/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2670 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 105/ಎ ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2671 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್  ಮರುಳಪಪ 10/ಪಿ7, 227/ಪಿ ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2672 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸುಡುಗಾಡಪಪ 8 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2673 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕೆ.ಪಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್  ಕೆ.ಬಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 101/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2674 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಹೆಚ್.ಪಿ ತಾರಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 125/7, 188/6, 186/1, 15/6 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2675 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 35/1ಪಿ1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2676 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶಿಡೂಪಪ 34/2, 59/ಪಿ4 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2677 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಎಂ.ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 27/4, 27/1, 63/3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2678 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸಂತಲೋಷ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 185/1, 57/1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2679 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ 120/6ಪಿ1, 178 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2680 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಅಣ್ಣಪಪರಾಧಯ ಬಿನ್ ಮರುಳರಾಧಯ 99 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*6 ಚ.ಮಿೋ 1 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2681 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 24/3, 15/10, 201/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2682 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ತಿಮಮನಾಯಕ ಬಿನ್ಅಜಜನಾಯಕ 101, 46/1, 46/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 1 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್



2683 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï  £ÁUÀ¥Àà 74/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 1 ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï

2684 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà ©£ï  ¸ÉÆÃªÀÄ¥Àà 2/1 ZË¼À»jAiÀÄÆgÀÄ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 1 PÀ£ÁðlPÀ ¨ÁåAPï

2685 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 43, 41, 192 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 1 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2686 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ 32/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 1 ಎಸ್ ಬಿ ಐ

2687 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2688 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮರಿಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 61/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 1 ಎಸ್ ಬಿ ಐ

2689 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪಪ 158/6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 1 ಎಸ್ ಬಿ ಐ

2690 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಂದರಶೆೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 50/ಪಿ2-ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 1 ಎಸ್ ಬಿ ಐ

2691 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಗೌಡ 222/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2692 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಶೆೋಖರಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ 259/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2693 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 1191/ಪಿ8, 1191/ಪಿ19 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.46 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2694 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ 229/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2695 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ 24/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.28 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2696 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಾಮಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 77/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.25 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2697 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಪರಭು ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ 20/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 4.00 1 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

2698 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಹೆೋಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 291/3, 313/3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 3.00 1 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2699 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ 167/11, 162/4 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 2.2 1 ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2700 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಟಿ.ಎಂ ಶಾಂತಮಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುದೂಮಲ್ೂಪಪ 104/1 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 4.00 1 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

2701 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲ್ಯಯ 258/1, 259 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2702 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕೆ.ಆರ್ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ| ರುದರಪಪ
67/1, 66/5, 66/1, 68/5, 

47/2
ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 1 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2703 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಇಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದರಪಪ 18/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 1 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2704 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಕಾನೆೋಗೌಡ 66/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 1 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2705 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ದಶ್ಯನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ 438/ಪಿ8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2706 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 66 .671 66/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2707 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ದಲಡಡರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಆನಂದಪಪ 195/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.99 0.875 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2708 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಾಧಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪಪ 86 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.6 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2709 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 6/2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.6 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2710 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ 66/ಪಿ6, 88/2, 100/5 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2711 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 22/11, 30/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 2 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2712 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಆನಂದಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ 100 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2713 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮನಾಯಕ 207, 83/ಪಿ10, 77/ಪಿ2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 1 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2714 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ   ಉದಯುಕಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 33/4, 19/4, 22/3 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.64 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2715 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ 21/1ಬಿ ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.2 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2716 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗುಡದಪಪ 1/ಪಿ2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.64 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2717 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 110, 46 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2718 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಿಕಕತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮಮೋಗೌಡ 37/3, 18/4ಸಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2719 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಜಯಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 94/1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2720 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಬಲಮಮಣ್ಣ 12/1, 46/1ಬಿ1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2721 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 111/5, 49/2, 75/6 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2722 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 96/1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.875 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2723 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 78/2, 106/1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2724 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದರಪಪ 65/5, 68/6ಪಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2725 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 29/ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2726 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಿಳಿಯಪಪ 127/2ಪಿ, 27/1, 114/2ಪಿ ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಸಿಂಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2727 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 41, 51/3, 30/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2728 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 8/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.875 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2729 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪಪ 1115, 19, 151 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

2730 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ 29/ಪಿ9 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2731 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟರಾಮಪಪ 33/ಪಿ4 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2732 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 109/1 27/1 ನಿಡಘಟಟ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.64 64035872726

2733 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸಣ್ಣರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ಗಿರಿಯಪಪ 73 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.64 54050508525

2734 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿದ್ಾಸಪಪ 36/1 45/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.64 64021992164

2735 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 43 40 40/ಪಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.64 64115614733

2736 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿದ್ಾಸಪಪ 25 79 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.64 64216202860

2737 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸಗನಪಪ ಬಿನ್ ಸಗನಪಪ 164 152 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.64 69101018916

2738 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 36/2 55/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.64 64156363017

2739 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 28/5 37/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ ಪಂಗಡ 1 1 0.64 395410100031432

2740 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 54 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಪಂಗಡ 1 1.00 0.64 64122692521

2741 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಯಪಪ 110/1 110/5 18/11 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.875 222658674934

2742 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 258 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2743 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 154/2ಪಿ1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2744 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 188/13 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಯಂಕ್

2745 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ 70/ಪಿ2 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್



2746 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸಿ.ಆರ್ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 59 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2747 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಟಿ.ವಿ ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 205,84/5 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ. ಬಾಯಂಕ್

2748 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 62,55 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.875 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

2749 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಗಂಗಾದರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಮಮ 73/3, 73/4, 17/1, 17/2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2750 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರೋಣ್ುಕಪಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 29/5 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2751 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಸುಗಯಪಪ 94/5,90/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2752 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 100/1, 73/3, 97/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2753 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 45/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2754 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಅನುಸಲಯ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 97/2, 73/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2755 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಾಮಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 21/1 ಎಂ.ಜಕಕನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2756 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 308,67/7,30/3,39/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2757 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಿ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 33/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

2758 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಾಂತಯಯ 30/5,36/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2759 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 43/1ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2760 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಂಚಕ್ಷ್ರಯಯ 27/3,63 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

2761 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕುಮಾರಿ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮನಾಯಕ 276 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2762 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ತಲೋಳಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬದಯಾನಾಯಕ 35 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2763 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 78/5, 80/7, 80/15, 128/4 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2764 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಪ್ರೋಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದರಪಪ 104/5, 104/3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2765 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 7/1 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2766 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮೈಲಾರಪಪ 204/3ಪಿ2, 102/1, 22, 5/5 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2767 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಹನುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 1/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2768 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಬದರಿನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತರಾಮಚಾರಿ 37/2, 37/ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

2769 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸುಡುಗಾಡಪಪ 73/ಪಿ2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕೆನರಾ  ಬಾಯಂಕ್

2770 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಕಂಚುಗಯಯ 21 ಯಗಟಿ ಪ ಜಾತಿ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2771 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಬಲಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 111/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.3454 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2772 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಬಲಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 111/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.2946 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2773 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ 101, 6/1, 6/3, 6/10 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.875 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2774 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 60/1, 72/10 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2775 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 55, 53/2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2776 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾವಮಿ 38/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2777 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 35/8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2778 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶ್ಂಬುಲಂಗೋಗೌಡ 19/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ,ಐ

2779 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 44, 176/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2780 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ
85/6, 63/1ಎ, 

62/1,41/1ಬಿಪಿ1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.875 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2781 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸಿೋನಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 93/1 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.875 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

2782 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನೆೋತಾರವತಿ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 96 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2783 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಲಲೋಕೆೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಿೋಮನಾಯಕ 14/51 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2784 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಾನಾಯಕ 201/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2785 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಲತಿಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 103 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2786 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 96, 128/2 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2787 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 1/5, 2/1ಪಿ2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2788 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಕಕಹಳಳಪಪ ಬಿನ್ ಪ ಜಾರಿಮುದೂಪಪ 133/1, 2/1, 103/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5 ಚ.ಮಿೋ 0.64 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2789 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಓಂಕಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 207/1, 206/3 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2790 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 53 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2791 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 41/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

2792 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಮನಲರಲಮದಪಪ 118/1ಪಿ-ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

2793 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದಯಯ 51 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2794 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಘು ಬಿನ್ ಗಲವಿಮದಪಪ 117/6ಪಿ1,149/ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2795 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸಿದೂವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 194/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ಬಾಯಂಕ್

2796 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಅರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 25/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.875 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

2797 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ತಮಮಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 19 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಮಕ್

2798 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 152 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಮಕ್

2799 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 8/2 8/2 80/3 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2800 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 279/2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬಾಯಂಕ್

2801 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕಕಪಪ 61/4 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2802 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 19/1 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2803 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸಿದೂವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 194/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರವಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

2804 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಅರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 25/2 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.875 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರವಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

2805 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ತಮಮಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 19 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2806 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 152 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2807 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಲಯಪಪ 68/1 68/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2808 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 44/ಪಿ1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2809 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಪಪ 52/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್



2810 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರಪಪ 12/1 A20/ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2811 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಿಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪಪ 14/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2812 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ನಾಗರ್ೋಣಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 33/, 5/3 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2813 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 36/2, 75/3 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2814 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 33 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2815 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಭೈರಗೌಡ 189/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2816 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 14/2, 3/4, 2/19 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2817 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 192/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಗರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

2818 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪ 191, 192 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಗರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

2819 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ 26/1, 14/11ಬಿ, 4/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿಸಿಸಿ  ಬಾಯಂಕ್

2820 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಹನುಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ 63/4, 63/5, 63/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2821 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 66/2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2822 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮೈಲಾರಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಲ್ೂಪಪ 74 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.64 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

2823 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 19/13 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.64 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2824 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 1/5, 21/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

2825 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಬಲಬರಶೆಟಿಟ 201/ಪಿ3, 12/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2826 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸದ್ಾಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 3/4, 4/ಪಿ, 22/ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2827 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 69/4, 282 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2828 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ 152/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2829 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಮಡಪಪ 8/2ಬಿ, 152/ಪಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

2830 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 244/ಪಿ1ಪಿ2, 201/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2831 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 61/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2832 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 200 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.875 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2833 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 226/ 212/1 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2834 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಶಿಡೂಪಪ ಬಿನ್ ಶಿಡೂಪಪ 60/10 75/ಪಿ13 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2835 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಕೃಷ್ಣಬಲೋವಿ ಬಿನ್ ಈರಬಲೋವಿ 10/ಪಿ3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2836 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಯಶೆಲೋದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿಡೂಪಪ 76 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2837 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಯಯ 30/6 31/ಪಿ4 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2838 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಬಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದಹಳಳಪಪ 19/5 38/5 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2839 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 15/1 126 127 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2840 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡಗೌಡ 27/1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2841 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 79/4 112/3  114/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.875 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2842 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಾದಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪಪ 209/2 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2843 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ 20/2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2844 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 33 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2845 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ರೋಣ್ುಕಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 51, 48/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2846 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸುಧಾಮಣಿೋ ಕೆಲೋಂ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಿ 89/3, 120/4ಬಿ ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.875 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2847 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 67 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.64 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2848 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಸಿದೂಪಪ 66/2ಎ, 65/2, 66/2ಎ, 188/2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.875 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2849 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಸುನಿಲ್ ಬಿನ್ ನಿಜಗುಣ್ 2/13 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.875 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್

2850 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದರಪಪ 26/1ಬಿ2 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.875 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2851 NHM ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣ್ ಘಟಕ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್  ಗವಿಯಪಪ 53/19, 34/34ಎ ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 9*5*3ಮಿೋ 0.875 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2852 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಕೆ.ಪಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಬಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 121/13 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1120 ಚ.ಮಿೋ 4.284 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2853 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಕೆ.ಪಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಬಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 110/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 1120 ಚ.ಮಿೋ 4.914 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2854 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 19 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1120 ಚ.ಮಿೋ 4.126 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2855 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಸುನಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾವಮಿ 706/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 10085.00 4 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2856 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ದೋಶಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಛತರನಾಯಕ 154/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 10085.00 8 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ್

2857 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಮಧು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 31/5 ಆಲ್ಘಟಟ ಸಾಮಾನಯ 1 560ಚ.ಮಿೋ 3 ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ್

2858 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಪಿರಯಾ ಕೆಲೋಂ ಉಮೋಶ್ - ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 560ಚ.ಮಿೋ 5 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2859 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಕುಬೋರಪಪ 35 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 960ಚ.ಮಿೋ 5 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2860 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ತಿರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 40/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1000 ಚ.ಮಿೋ 5 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2861 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಲ್ೂಪಪ 36/7 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 672 ಚ.ಮಿೋ 3 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

2862 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಮ ಕುಬೋರಪಪ 35 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 960 ಚ.ಮಿೋ 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2863 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಲ್ಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಯಯ 18/ಪಿ8 ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 2040 ಚ.ಮಿೋ 8.09638 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2864 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟರಾಜು 71/ಪಿ3 ನಿಡಘಟಟ ಸಾಮಾನಯ 1 1008 ಚ.ಮಿೋ 4 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2865 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 17/ಪಿ4 ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 2000 ಚ.ಮಿೋ 1.4 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

2866 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ಕೆ.ಪಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಬಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 121/13 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1120 ಚ.ಮಿೋ 0.714 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2867 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ಕೆ.ಪಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಬಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 110/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 1170 ಚ.ಮಿೋ 0.819 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2868 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 19 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 100 ಚ.ಮಿೋ 0.65 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2869 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟರಾಜು 71 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 100 ಚ.ಮಿೋ 0.65 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2870 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ದೋಶ್ಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಛತಾಯನಾಯಕ 154/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 100 ಚ.ಮಿೋ 1.01032 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2871 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ದೋಶ್ಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಛತಾಯನಾಯಕ 154/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 100 ಚ.ಮಿೋ 1.2629 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2872 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ಶಿಡೂಪಪ 22/11 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 100 ಚ.ಮಿೋ 0.52 ಪ್ೋಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್

2873 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ಸುನಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾವಮಿ 706/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 100 ಚ.ಮಿೋ 0.65 ಪ್ೋಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್



2874 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ಮಧು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 31/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 560 ಚ.ಮಿೋ 0.364 ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2875 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ತಿರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 40/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.10 0.65 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಾಯಂಕ್

2876 NHM ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆ ಪದೂತಿ ಲ್ಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಹನನುಮಂತಯಯ 18/ಪಿ8 ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 2040 ಚ.ಮಿೋ 1.4189 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2877 NHM ಸಮಲದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಕೆರ ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ 40*40 ಮಿೋ ಸಾಮಾನಯ 1 ಸಿ.r.¹.¹ ¨ÁåAPï 4 120002310172

2878 NHM ಸಮಲದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮರ್ಂಕಟೋಶ್ವರ ಪರಸನನ ನಿೋರು ಬಳಕೆಸಾರರ 

ಸಂಘ
63/ಪಿ9 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್

ಸಾಮಾನಯ 1 45*45*3ಚ.ಮಿೋ 4 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2879 NHM ಸಮಲದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ರಾಮ ಬಳಕೆೋದ್ಾರರ ಸಂಘ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 4 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2880 NHM ಸಮಲದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಸುಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ 70/1ಪಿ5, 1085/1, 108ಸಿ ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 45*45*15ಚ.ಮಿೋ 4 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2881 NHM ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಖರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಯಯ 190/3, 97, 189/3 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 10 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2882 NHM ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಖರಣಾ ಘಟಕ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಗವಿಯಪಪ 11/ಪಿ2, 34/34ಎ ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.0 10 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2883 NHM ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಖರಣಾ ಘಟಕ ನರೋಂದರಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 115/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 10 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2884 NHM ಸಲೋಲಾರ್ ಡರಯರ್ ಕಾಡಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 25/2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 45*45*15 2 ಕನಾಟಯಕ ಬಾಯಂಕ್

2885 NHM ಸಲೋಲಾರ್ ಡರಯರ್ ಕಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ|| ಚಿಕಕಪಪ 14/4,7/ಪಿ1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 45*45*15 2 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2886 NHM ಸಲೋಲಾರ್ ಡರಯರ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 3/3,15/5ಪಿ2 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 45*45*15 2 ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2887 NHM ಸಲೋಲಾರ್ ಡರಯರ್ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 136/3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 45*45*15 2 ಕನಾಟಯಕ ಬಾಯಂಕ್

2888 NHM ಸಲೋಲಾರ್ ಡರಯರ್ ಕೆ.ಬಿ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬಲಮಮಲಂಗಪಪ 52/3, 52/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 45*45*15 2 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2889 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಬಲಬರಪಪ 156 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 4.11 0.2 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2890 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.6 0.256 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2891 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಸದ್ಾಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 47, 491/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 7.1 0.1536 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

2892 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ದನೆೋಶ್ 300/2, 94 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.1495 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2893 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ದನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 439, 96 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.95 0.145 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2894 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಹೆೋಶ್ ಬುಇಇನ್ ಸಿದೂಪಪ 33/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.24 0.0835 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2895 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಹೆೋಮಂತಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 38/ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.45 0.0708 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2896 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಿರಿದ್ಾಸಪಪ 25/2, 179 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.14 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2897 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಬಲಬರಶೆಟಿಟ 12/ಪಿ, 289 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2898 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಹುಚಚಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 40/1ಪಿ5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.2 0.0825 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2899 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರಪಪ 45/2ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.66 0.105 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2900 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 46 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 2.22 0.09 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2901 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 108ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 2.15 0.14 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2902 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹೆಬಲಬರಶೆಟಿಟ 17/ಪಿ4, 12/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.11 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2903 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 13/1, 10/4 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2904 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 53/1, 46 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.56 0.096 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2905 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 20/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2906 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನನಪಪ 30/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2907 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪಪ 68 ಕೆರಹಿಂದನಕಾವಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 1 0.54 0.0864 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

2908 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದರಪಪ 187/4 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2909 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಣ್ಣ 47/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.21 0.0336 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2910 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಓಂಕಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 36 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2911 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ನಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 53/5 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2912 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 37 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2913 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 45/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2914 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 9/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2915 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 62 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2916 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಸೌಭಾಗಯ ಕೆಲೋಂ ಮದಲೂರಂಗಪಪ 29/3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.29 0.0464 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2917 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 185/1, 33/3, 198/ಪಿ3 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2918 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಭಲತಪಪ 116/1, 19 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2919 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ 84/5 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.6 0.096 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2920 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಜಜಪಪನಾಯಕ 84/7 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 4.00 0.096 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2921 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 93/2ಪಿ-3 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.064 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2922 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ತಿೋತಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 36/1, 39 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.89 0.096 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2923 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಮುದೂಪಪ 97/1ಪಿ2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.30 0.048 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2924 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುದೂಪಪ 97/1ಪಿ2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.30 0.048 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2925 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಹೆೋಂದರ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 77/12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.064 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2926 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ 83/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.064 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2927 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 77/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.064 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2928 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಗಾಯಿತಿರ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಗೌಡ 61/3, 31/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.096 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2929 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಲ್ೂಪಪ 1/33ಪಿ4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.096 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2930 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಚನಾನಪುರ 71/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.064 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2931 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ 28/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.08 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2932 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ದಲಡಡನಿೋಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 83/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.064 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2933 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 38/3 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.56 0.0896 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2934 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಬಾಗೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮುದೂಪಪ 97/1ಪಿ2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.30 0.048 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2935 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 13/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.22 0.0352 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2936 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ 33/1ಪಿ2, 97/1ಪಿ2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.30+2.24 0.208 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

2937 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಗೌಡ 84/1, 84/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.14 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ



2938 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು 258 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.10 0.168 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2939 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕರಿಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 182/1 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.096 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2940 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 339/1 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.096 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2941 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಈಶ್ವರಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ 259/1, 257 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.122 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2942 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರಪಪ 126 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.18 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2943 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಅಶೆಲೋಕಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕರಿಸಿದೂಪಪ 14/5ಬಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.08 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

2944 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 44 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.46 0.072 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2945 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಯರಳಪಪ 47 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.083 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2946 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 20/1ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2947 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪಪ 1/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.65 0.1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2948 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 58 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.12 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2949 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಸಾವಮಿ 201/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.12 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2950 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 25 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.27 0.0432 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2951 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಗೌಡ 19 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.12 ಆಕ್ಕ್ೋಸ್ ನಾಯಂಕ್

2952 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಯರಳಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 154 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.12 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2953 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ನಿಂಗಬಲೋವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಬಲೋವಿ 70/25-ಪಿ2 ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 0.5 0.08 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

2954 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 83 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.50 0.24 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2955 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುರದಪಪ ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2956 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆಂಚನಾಯಕ 15/4, 15/3 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2957 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 61 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.8 0.128 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2958 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 14/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2959 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್  ಸಿದೂಪಪ 26 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.8 0.128 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2960 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಸಾವಮಿ 25/3 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096

2961 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ 46/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2962 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 2/1ಪಿ1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2963 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ನಾಗರಾಜಬಿನ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 21/4 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.56 0.0896 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2964 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದಪಪ 17/3 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.45 0.072 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2965 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 27/1 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.4 0.064 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2966 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ 7/4 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2967 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ 49, 48 ಪಂಚನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.096 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

2968 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಲಲೋಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಮ ಹುಚಚಪಪ 45 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.45 0.072 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2969 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕುಬೋರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ 7/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.15 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

2970 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಗೌಡ 14/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.65 0.104 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

2971 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ನಿಡಘಟಟ 33/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.75 0.12 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2972 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 109/ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.8 0.174 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2973 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಿಗನಿಂಗಪಪ 80/ಪಿ5 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.6 0.096 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2974 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಸಾವಮಿ 34/4 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.8 0.128 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2975 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಶೆಟ್ಾಯಬಲೋವಿ 6/ಪಿ6 ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 0.60 0.0992 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

2976 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 17/¦4 ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 0.60 0.096 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2977 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಾದಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 17/¦5 ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 0.60 0.096 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

2978 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಸಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾನಾಯಕ 192 ಯಗಟಿ ಪ ಜಾತಿ 1 0.69 0.096 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2979 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಜಿ.ಟಿ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 75 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.69 0.0565 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2980 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಭಜಿನಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 14/52ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.0565 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2981 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಲೂೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಂಜಿನಾಯಕ 182 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.0565 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2982 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಮರಿಯಪಪ 24 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.044 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2983 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಮಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 55 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.73 0.05 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2984 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 37/1ಬಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.0534 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

2985 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದರಪಪ 68/6ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.128 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2986 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 81 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.55 0.088 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2987 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕೆ.ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪಪ 104 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.128 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2988 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಬಿ.ಆರ್ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 77/6, 86/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.128 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2989 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಈಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಗದತಿಮಮಪಪ 56 ದೋವರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.78 0.1248 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2990 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಯಮಮ 68/10 ದೋವರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.35 0.056 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2991 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರೋಣ್ುಕಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 51 ದೋವರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.128 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2992 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 41/3 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 0.128 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

2993 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಸುರೋಶ್ನಾಯಕಬಿನ್ ಜುಂಜಾನಾಯಕ 75/3ಎ ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 0.71 0.1136 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

2994 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಲೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋ ಬಾಲ್ಯನಾಯಕ 814/10 ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 0.16 ಇಂಡಿಯನ್ ಒವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

2995 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕರನಾಯಕ 84/9 ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 0.16 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

2996 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರಾಜನಾಯಕಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 73/ಪಿ14 ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 0.16 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

2997 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಹನುಮಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 245/3ಪಿ3 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ ಜಾತಿ 1 1.09 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2998 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಲೂೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಂಜನಾಯಕ 33/2ಬಿ2, 122 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 2.00 0.3 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

2999 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯ 379 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3000 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಬಾಯಟಿಗಪಪ 143 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 0.80 0.128 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

3001 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ತಿಮಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 104 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 0.80 0.1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್



3002 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಲೂೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 176 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3003 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಾಮಯನಾಯಕ 300/ಪಿ-12 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 0.80 0.12 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3004 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಭೈರಪಪ 213/ಎ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 0.06 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3005 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಮಲತಿಯ 273 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.06 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3006 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಲಮಮಯಯ 317/8, 321/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3007 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಓಂಕಾರ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 273 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.06 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3008 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಅನುಸಲಯ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರ 276 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.06 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3009 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಗೌಡ 27/1, 20/1, 16/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.06 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

3010 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 35/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.06 ಆಂದರ ಬಾಯಂಕ್

3011 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಶ್ಶಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 59/4, 56/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.53 0.053 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3012 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 49 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

3013 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಮಹೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಿ 24/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3014 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 125/1ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.70 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3015 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ 39/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3016 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 27/2, 40/4, 40/6, 41/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3017 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿರ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 12/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3018 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪನಹಳಿಳ 7/1ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3019 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರ 134 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3020 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಭಿೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಭದರಯಯ 127, 128 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.79 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3021 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ದ್ಾನಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 31/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3022 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ 1/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.021 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3023 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ತಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 38/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.37 0.0587 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3024 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ದನೆೋಶ್ 37/7, 38/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.37 0.0587 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

3025 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಜಯಮಾಲ್ ಕೆಲೋಂ ಬಲತಬಲೋವಿ 213/1 ಯಗಟಿ ಪ ಜಾತಿ 1 0.47 0.0752 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

3026 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಭಲತಬಲೋವಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಬಲೋವಿ 206 ಯಗಟಿ ಪ ಜಾತಿ 1 0.60 0.096 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

3027 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಸಿೋನಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ 312/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 2.16 0.05 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3028 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಿೋಲಾನಾಯಕ 271/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 0.50 0.05 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬಾಯಂಕ್

3029 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 102/1ಬಿ ಕಸಬಾ ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 0.08 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

3030 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಕರಿಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 182/5 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.19 0.03016 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3031 NHM ಟಮೋಟಲ ಮಲಚಂಗ್ ಹನುಮಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 245/3ಪಿ3 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ ಪಂಗಡ 1 1.09 0.16 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3032 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಿಬಿ ಅಶೆಲೋಕ್ ಬಿನ್ ಭೈರೋಗೌಡ 25, 54 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.63 0.44 ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್

3033 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 75 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.29 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3034 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಭೈರಪಪ 22/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3035 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಭುವನೆೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 21-2ಬಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3036 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪುಟಟಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಭದರಪಪ 62/2ಪಿ3, 59/3ಪಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3037 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 28/1, 206/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3038 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 37/10 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಆಂದರ ಬಾಯಂಕ್

3039 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 21 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3040 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 55/5.55/12, 55/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3041 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಯಶೆಲೋದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕರಪಪ 3/3, 3/8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3042 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪ 24/1ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3043 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮೋಗೌಡ 77/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3044 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪ 20/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3045 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಿ 19/3ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3046 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ 21/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.55 0.055 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3047 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಹಾಲೋಗೌಡ 68/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3048 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ಣ 35/2ಬಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3049 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮೋಗೌಡ 3/4, 6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.55 0.055 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3050 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಿ 26/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3051 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ 57/6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3052 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕುಬೋರಪಪ 227 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3053 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮೋಹನ್ ಬಿನ್  ರಾಮಗೌಡ 25, 30 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3054 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪ ಣ್ಯಚಂದರಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಿಯ 6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3055 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಧರಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಯಾಮಗೌಡ 57 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3056 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಿ 24 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3057 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 28/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3058 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 106/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3059 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 201 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3060 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ 158/9 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3061 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮನೆಲೋಹರ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 52/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3062 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಪಪ 7/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3063 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಧಮಯರಾಜ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಗವಡ 18, 42, 43 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಆಂದರ ಬಾಯಂಕ್

3064 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 27, 16/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3065 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 2/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್



3066 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 159/1 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3067 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರವಿ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 38/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಆಂದರ ಬಾಯಂಕ್

3068 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಯಯ 28/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.053 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3069 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಲ್ುರ್ೋಗೌಡ 32/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3070 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 155/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3071 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 125 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.04 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3072 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ದನುಮೋಗೌಡ 21/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.59 0.059 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3073 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 10/1, 14/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.49 0.049 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3074 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 101/ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಆಂದರ ಬಾಯಂಕ್

3075 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಾನಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಲ್ುವಯಯ 98/3, 28/2ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3076 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಹಸಾವಮಿ 21/1ಪಿ, 34/8, 34/9 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3077 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕುಬೋರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವಲಂಗಪಪ 37/1ಬಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.055 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3078 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪಪ 5/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3079 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾವಮಿ 25/1, 24 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3080 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 27/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3081 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 23/1, 38/1, 38/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3082 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 38/1, 38/2, 23/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3083 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 29/2ಪಿ, 29/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.05 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3084 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರೋಣ್ುಕಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಗೌಡ 24 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.85 0.06 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3085 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಚ್ನನಬಸಪಪ 155/10, 158/8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3086 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 59, 61 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3087 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮುದೂಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 21/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3088 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಪಪ 23 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3089 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 15/6, 15/7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3090 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕುಬೋರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 70/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3091 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಭಿೋಮಪಪ 109/1ಬಿ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3092 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 37/6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3093 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 145/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3094 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 96 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3095 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ 49 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3096 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿರ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 154/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3097 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 78/6 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3098 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಜಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 191 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3099 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 9 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3100 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಯಯ 24 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3101 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕರಿಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 182/1 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3102 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ 188, 23 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

3103 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಲೋವಿಂದರಾಜ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 53 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

3104 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿದೂಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 24/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.05 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3105 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಗುಡಡಯಯ 10/8 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0.04 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3106 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರವಿಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 37/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

3107 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರವಿ ಬಿನ್ ಗುಡಡಯಯ 16/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.30 0.03 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3108 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ಂಕರಪಪಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 3/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3109 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ 39/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.06 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3110 NHM ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 80/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.094 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3111 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಭಾನುಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮೋಹನರಾಜಪಪ 90/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.6 0.192 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3112 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರೋಣ್ುಕ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಗೌಡ 158/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.12 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3113 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ 86/2ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.70 0.084 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3114 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 51/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.70 0.084 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3115 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಟಿಟ 52/1ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.70 0.084 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3116 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 113/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.38 0.04 ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3117 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಎಸ್.ಬಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 16 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 21*21*3 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3118 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ರೋಣ್ುಕಪರಸನನ ಬಿನ್ ಮಲೂೋನಿಂಗಪಪ 84/ಪಿ1 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.7 0.75 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

3119 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಚಿಕಕಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 123/ಪಿ1 .37/6 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.75 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

3120 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ರೋಣ್ುಕ ಕೆಲೋಂ ಬಸವಲಂಗಪಪ 23, 64/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.75 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

3121 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಕಲ್ಮರಡಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿದೋವಪಪ 67/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.75 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3122 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಸಲೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ 303/4ಬಿ, 103/12, 91/2ಎ3 ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 20*20*3 ಚ.ಮಿೋ 0.75 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

3123 NHM ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಸಿ.ಜಿ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 54/ ಕಸಭಾ ಸಾಮಾನಯ 1 21*21*3 ಮಿೋ 0.75 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3124 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಶಿರೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಜಿ.ಆರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ 62/1 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 3.37 1 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್

3125 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದರಪಪ 3/2 ಕಸಭಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.ಹೆ 1 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ

3126 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ದಯನಂದ 67/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.ಹೆ 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3127 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ವಿಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್  ರುದರಪಪ 67/2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.ಹೆ 0.75 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3128 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 561 .15 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.ಹೆ 0.75 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3129 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್  ಚಿನೆನೋಗೌಡ 1/1 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.ಹೆ 0.75 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್



3130 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ರುದರಪಪ ಬಿನ್  ಮಲ್ೂಪಪ 7/4 .7/3 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.ಹೆ 1 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್

3131 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಕಾಂತರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 6 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 4.28 0.75 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ

3132 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಮಹೆೋಂದರ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 31 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.ಹೆ 0.75 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

3133 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 124 .122/2 ಕಸಭಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.ಹೆ 0.75 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3134 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಲಲೋಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ 439/4, 54/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.86 1 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

3135 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಿವನಂಜಪಪ 72/1, 89/1 ಕಸಭಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.6 0.75 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

3136 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪ 96, 88/7, 88/10 ಕಸಭಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.23 0.75 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

3137 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಶೆಲೋಭ ಕೆಲೋಂ ರಮೋಶ್ 269, 257, 59, 285/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1 1 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

3138 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಭಾಗಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋ ಪಾಲಾಕ್ಷ್ 46/2 ಕಸಭಾ ಪ ಜಾತಿ 1 1.21 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3139 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ನಿಜಗುಣ್ ಬಿನ್ ಸಗುಣ್ಪಪ 21/8, 16/4, 27/1,235/2 ಕಸಭಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.75 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

3140 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಕುಂಟಪಪ 122/1, 164/1 ಕಸಭಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.75 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3141 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಣ್ಣ 91 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.2 1 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

3142 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸರ್ೋಗೌಡ 122/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.75 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

3143 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ರುದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 31/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.4 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3144 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಜಿ.ವಿ ಅಂಬಿಕಾ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಸಿದೂಪಪ 100/3ಪಿ4 .36/1ಪಿ2 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.3 1 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

3145 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಎಸ್.ಪರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಂ ಸತಯಪಪ 3/5 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಪ ಜಾತಿ 1 1.39 1 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

3146 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ನಾಗರತಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 32 34/1 3/2 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3147 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ಣ 22/ಪಿ, 75/ಪಿ ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.46 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3148 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 1/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.6 1 ಕೆಲೋಟಕ್ ಮಹಿಂದರ ಬಾಯಂಕ್

3149 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ವಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ 2/1 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.6 0.75 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3150 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಜಯಣ್ಣ ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 15, 50/1, 118/2, 210/1 ಕಸಭಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1 0.75 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3151 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಮಂಜಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 14/43ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3152 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಪರಕಾಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಾಮನಾಯಕ 37, 747/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 1 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

3153 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 80/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.20 1 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

3154 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ದೃವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಬಲಬೋಜಿರಾವ್ 70/ಪಿ55 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.60 0.75 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

3155 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಕೆ.ಕೆ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ| ಹಾಲ್ಪಪ 122/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3156 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಮ ರಂಗಪಪ 117/1, 117/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಪ ಜಾತಿ 1 39.00 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3157 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಮಹಮದ್ ಸಫಿ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ ಸಲಾಂ 415 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.97 0.75 ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯಂಕ್

3158 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಆಕಷ್ಯ ಬಿನ್ ಸಲಯಯನಾರಾಯಣ್ 53, 92, 221 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.75 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

3159 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಲಣೋಜಿರಾವ್ 578 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.75 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3160 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 33/2 ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 1.08 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3161 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಶ್ಯಲಾ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕರನಾಯಕ 17 ಬಿೋರಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.58 1 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

3162 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಲಂಗಪಪ 14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.75 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

3163 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಮ ಪ ಜಾರಿ ಮೈಲಾರಪಪ 4, 132/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 1.60 1 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

3164 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಸಲೋಮೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬುಡಾಡನಾಯಕ 154/2 ಕಸಬಾ ಪ ಜಾತಿ 1 0.40 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3165 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ನಾಗೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಾಗನಾಉಕ 150 ಬಿೋರಲರು ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 1 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್

3166 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಆರ್.ಲ್ಲತ ಕೆಲೋಂ ಪಿ.ಎಂ ದ್ಾನಪಪ 8/ಪಿ5 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3167 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 53 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3168 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ದನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 97/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.5 0.5 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3169 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವನಂಜಪಪ 57 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.4 0.4 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ

3170 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 108/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.5 0.5 ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3171 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಎಸ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನಿಿವಲಂಗಪಪ 57 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.4 0.4 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ

3172 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಯತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿರ್ಾನಂದ 90/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.5 0.5 ಆದ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್

3173 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ತಲೋಟಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಮಲ್ೂಪಪ 50/1 50/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ

3174 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹನುಮನಾಯಕ 293 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3175 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಿೋಮನಾಯಕ 141/38ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3176 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಗಂಗಿೂಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 114 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.60 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3177 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾನಾಯಕ 14/20/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 1 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್

3178 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಕಮಲ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸಾವಮಿನಾಯಕ 123/2ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 0.70 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3179 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಡಿ.ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ನಾಗಭಲೋವಿ 31 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 2.00 1 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3180 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಭಿಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಾಲ್ಯನಾಯಕ 162/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 1 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3181 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಲಲೋಕೆೋಶ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ನಾಯಕ 126/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 0.50 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3182 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ  ನಿಂಗಪಪ 7 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 5.11 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3183 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿೋರೋಗೌಡ 201/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.36 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3184 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಉಮಾಶ್ಂಕರ ಬಿನ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ 15/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 2.00 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3185 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ ತಿಮಮೋಗೌಡ 91 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 2.20 1 ಆಂದರ ಬಾಯಂಕ್

3186 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಲಲೋಕೆಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮೋಗೌಡ 209/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 3.00 1 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3187 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 5/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3188 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಮಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಡೋಗೌಡ 18/4ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3189 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಶಿರ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 91 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 2.20 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3190 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ದನೆೋಶ್ ಟಿ.ಎಸ್ 94 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3191 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 47/1-ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3192 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು 108/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3193 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 167/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.40 0 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್



3194 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ದಲಡ್ಡೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದಲಡಡಲಂಗಪಪ 432 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3195 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 3/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3196 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಕ್ಕರಣ್ ಬಿನ್ ಭಯರಶೆಟಿಟ 15/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.80 1 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3197 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರಪಪ 47/1-ಪಿ4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3198 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ರವಿ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 177/3ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3199 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಶಿರೋದರ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 98/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3200 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು 97/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3201 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಭೈರಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 201/ಪಿ26 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3202 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 167/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3203 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ 63 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3204 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ 234/5, 234/4,234/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3205 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 165/ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3206 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ 175/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3207 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಟಿಟೋರಾಮಯಯ 98/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3208 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 151 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

3209 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಜಗದೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಶ್ಪಪ 151 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3210 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಸುಮಿತರ ಕೆಲೋಂ ರವಿಶ್ಂಕರ್ 23/ಪಿ1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3211 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಪಪ 224 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3212 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಗೌಡ 34 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 1 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್

3213 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಪಕ್ಕೋರಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 375 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 2.20 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3214 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ರಕ್ಷಿೋತ್ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚಮಾನಾಯಕ 159/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 1 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್

3215 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಸದಯಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ 438,14,21 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3216 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಮಲೂೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮ್ ಜಿೋನಾಯಕ 33/2ಬಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3217 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಸಾವಿತಿರಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 125 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 0.40 0 ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3218 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಹೆೋಮ ಬಿನ್ ನಾನಯನಾಯಕ 220 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 1.00 0 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

3219 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಈಶ್ವರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಲಪೂನಾಯಕ 265 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 0.50 1 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3220 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ವಿಶೆವೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಮಲ್ೂಪಪ 49/1, 49/2, 49/4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

3221 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಳೆಗೌಡ 260/3, 260/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3222 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 32/3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3223 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 19 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3224 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ 243 ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1 1.60 1 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3225 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಲಂಗಪಪ 15/3 15/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.5 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್

3226 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಮಹೆೋಂದರ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 6/3 37/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.5 620110062209

3227 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಬಸಪಪ 02.Jun ಚೌಳಹಿರಿಯಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0 620110016592

3228 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು 258 ಚಟನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.5 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3229 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಈಶ್ವರಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ 259 ಚಟನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.5 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3230 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಪಿರಯಾ ಕೆಲೋಂ ಉಮೋಶ್ 101/1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3231 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್  ತಿಮಮಪಪ 267/2 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.65 0.5 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3232 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ 33/5 33/3 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 0.5 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3233 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಭಾರತಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾಂತರಾಜು 191/3 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 1 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3234 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 49/1ಪಿ1 ಸಿಂಗಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1 0.60 1 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3235 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಲ್ೂಯಯ 145/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.5 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3236 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 43/ಎ ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.5 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3237 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಯರಳಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ 154 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.5 ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್

3238 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಗೌಡ 187/ಪಿ3 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.5 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3239 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ದ್ಾಸಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೆಕೋಗವಡ 187/5 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.5 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3240 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಪಪಣ್ಣ 82/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.5 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3241 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 209/1 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.5 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3242 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಸಣ್ಣರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 201/ಪಿ4 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.5 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3243 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಜಗನಾನಥ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 144/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.5 ಕನಾಯಟಕ ಗರಾಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3244 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಶೆೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಭಿೋಮಯಯ 255/2, 250 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 1.00 0.5 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್

3245 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಸುರೋಶ್ ಬಿನಿ್ದೂಪಪ 53/ಪಿ2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಸಾಮಾನಯ 1 0.50 0.5 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3246 NHM ಪಕ್ಷಿ ನಿರಲೋದಕ ಬಲ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 40/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0.86 0.5 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್

3247 NHM ನೆರಳು ಪರದ ಮಂಜುಳಬಾಯಿ ಕೆಲೋಮ ಹನುಮನಾಯಕ 110/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 2000 ಚ.ಮಿೋ 4 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್

3248 NHM ನೆರಳು ಪರದ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 183/ಪಿ3 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 3528 ಚ.ಮಿೋ 2 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್

3249 NHM ನೆರಳು ಪರದ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 183/ಪಿ3 ಯಗಟಿ ಸಾಮಾನಯ 1 3528 ಚ.ಮಿೋ 1 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್

3250 NHM ನೆರಳು ಪರದ ಮಂಜುಳಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತನಾಯಕ 110/2 ಸಖರಾಯಪಟಟಣ್ ಪ ಜಾತಿ 1 0.20 1 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್

3251 NHM ತರಕಾರಿ ಗಾಡಿ
ಮಹಮದ್ ಸನಾವುಲಾೂ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್ 

ಸಮಿೋಉಲಾೂ
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

3252 NHM ತರಕಾರಿ ಗಾಡಿ ಸುಹೆೋಬ್ ಬಿನ್ ಮಹಫ ಜ್ ಅಹಮದ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 1 0 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಕೆಲಪಪ 0

1 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎ.ಆರ್. ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 149/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಲ್ವಂಗ 1 1 0.17748 872685256726 620030001119

ಜಿಲೂ:ಚಿಕಕಮಗಳಲರು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಭೌತಿಕ



2 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಬಣ್ಣಯಯ 169 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಲ್ವಂಗ 1 0.4 0.07 963976630630 9092200012731

3 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎ.ಬಿ. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಯಯಗೌಡ 151 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಲ್ವಂಗ 1 0.4 0.07 285888704085 620030021679

4 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಶಿರೋಧರ ಭಟ್ ಬಿ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ದ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ 
ಭಟ್

172/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಲ್ವಂಗ 1 0.4 0.07 974708263937 664101048009

5 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ವಿನಯ್ ಹೆಬಾಬರ್ ಬಿನ್ ದ. ವಿಷ್ುಣಕಾಂತ್ 
ಹೆಬಾಬರ್

171 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಲ್ವಂಗ 1 0.6 0.10745 962746380063 9052200051622

6 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಹೆಚ್.ಆರ್. ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಗಣೋಶ್ 
ರಾವ್

173 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಲ್ವಂಗ 1 0.8 0.14165 669149434432 322250010015550 1

7 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗೋಶ್,ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 110/1, 170/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಲ್ವಂಗ 1 0.4 0.06 776134518955 536250010024970 1

8 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಆರಿೋಫ್,ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಿಂ ಸಾಹೆೋಬ್ 144 ಕಸಬಾ ಇತರ ಲ್ವಂಗ 1 1 0.2 556010509496 620100058136

9 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸತಿೋಶ್ ಬಿ. ಎಸ್. ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಂ. ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 61/2, 332 ಕಸಬಾ ಇತರ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 0.8 0.16 367426334509 2004684577

10 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಸ್.ಎನ್. ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 40 ಕಸಬಾ ಇತರ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 0.8 0.16 4102500110548300

11 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗೋಶ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 110/1, 170/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 0.4 0.06 776134518955 5362500100249700

12 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾವ್ 114/2, 115/2, 263/4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 1 0.144 420914441818 12259100000036

13 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪದ್ಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 91/1, 42/4 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 0.6 0.12 493009572438 052250010160270 1

14 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಮಚಂದರಯಯ,ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪಯಯ 108/1,1082 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 0.4 0.075 655921611442 620150018296..

15 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುಬಾರಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪಯಯ 01-ಎಚಿಟಿ ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 0.4 0.075 804223173494 9042200002242…

16 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಗದೋಶ್,ಹೆಚ್.ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪಯಯ 136 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 0.4 0.075 803486788480

17 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿವರಾಜ್ ಎನ್.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಟೋಶ್ ಎನ್.ಕೆ. 33/2, 33/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.6 0.1836 219302449093 3357101003189

18 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಿಂತನ್ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಟಿ ಪುಟಟಣ್ಣ 175 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.4 0.1224 559197448796 5.3625ಇ+15

19 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನವಿೋನ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪಗೌಡ 21/ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.6 0.117 636790340229 536250010065520 1

20 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಬಳಲಳರಾವ್ ಯಾನೆ ಜನಾಧಯನಯಯ 97 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 1.2 0.234 874347552719 120000756784

21 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎನ್ ಕೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ 75,62 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.4 0.078 449105352515 20151735160

22 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಚ್.ಎನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ನಾಗೋಶ್ಭಟಟ 113 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 0.6 0.117 420265416282 522500102250501

23 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುನಂದ ಕೆಲೋಂ ರಾಘು ಯಾನೆ ರಾಘವ 64 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಗೋರು 1 0.4 0.03985 684129707829 9052250001698

24 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಾನಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣನಾಯಕ 167 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಗೋರು 1 0.4 0.03985 798500687565 12259100001806

25 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ೃಂಗೋಶ್ವರ ವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ರಾವ್ 38 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಗೋರು 1 0.24 0.05975 503565713269 5362500100711901..

26 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ ಹೆಚ್ ಅಶೆಲೋಕ ಬಾಸಿರ ಬಿನ್ ಹರಿಕೃಷ್ಣಬಾಸಿರ 7 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಗೋರು 1 0.4 0.06972 451531722212 5362500100235001..

27 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸದ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಚಿನೆನೋಗೌಡ 19 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಗೋರು 1 0.6 0.03734 557959089159 620150023090

28 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಗಣ್ಪತಿ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪಪನಾಯಕ 14 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಗೋರು 1 0.69 0.04294 348727315778 3357101000093

29 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರ ಗೌಡ 163 ಕಸಬಾ ಇತರ ಗೋರು 1 0.5 0.035 395335557878 31934438443

30 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಹೆಚ್.ಅರ್ ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಟಿ 
ರಾಮಪಪಗೌಡ

1 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಗೋರು 1 0.48 0.0255 295212304454 54009643599

31 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕರಷಿಹೆಲಂಡ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿರೋಕರ,ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 85 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.2 0.5 812177954739 3622500100360200



32 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕರಷಿಹೆಲಂಡ ನಿಮಾಯಣ್ ಎ ಅರ್ ನಾಗೋಶ್ ಹೆಗಗಡ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಹೆಗಗಡ್ 68 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 3.04 0.5 3.49141ಇ+11 3622500100555001..

33 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕರಷಿಹೆಲಂಡ ನಿಮಾಯಣ್ ಯಶೆಲೋದಮಮ ಕೆಲಂ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ 177 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.14 0.5 679320402499 120002424678

34 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ್ ದನೆೋಶ್,ಡಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 74 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 2 812177954739.. 3622500100360201..

35 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ರ್ಂಕಟೋಶ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶಿವಶ್ಂಕರ 65/4,65/3,63/8 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2 6.967 385512473000 40066489348

36 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ
ಪಾರಣೋಶ್,ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಲಚ್ೋಗೌಡ 89,119/1,120/4,164

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2 7.8 835483207923 3227001817088700

37 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಗಲೋಪಾಲ್ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ರುದರನಾಯ್ಕ 90/1

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.01 498534353904 9022200095142

38 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ದ್ಾಮೋದರ,ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಾಧು 178

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.01 456332528535 520101054698657

39 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಪುಟಟಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಲಮಮೋಗೌಡ 37

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.01 806534402235 120001107309

40 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಗುತಿತಯಪಪ 48

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.01 968802134703 6.2015ಇ+11

41 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ರುದರನಾಯ್ಕ 90/1

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.01 371551292795 335710100748

42 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲಂ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ 56

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.15 0.01 368771322368 3622500101078200

43 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಮಂಜಪಪ,ಜಿ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಗೌಡ 31/ಪಿ2

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.51 0.01 661168153332 520101054675606

44 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ವಿಷ್ುಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸಿಂಗೋಗೌಡ 27-ೆಂug

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.01 974992337079 520101054675894

45 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಸತಿೋಶ್,ಎಂ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 251/2

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.01 582615934566 620150023192

46 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಅಶೆಲೋಕ್,ಎ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪಗೌಡ 60

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.01 827342164969 9102200046361

47 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಸುಬರಮಣ್ಯ,ಕೆ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ 141/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.01 754743043500 64044814912

48 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಬಳೆಳಗೌಡ 175

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.01 518283457438 520101262626962

49 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ನಾಯ್ಕ 57

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.01 736201981398 3357101001602

50 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಪಾವಯತಿ ಕೆಲಂ ರಾಮಪಪ 187/1

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.01 746058241772 4102500111156900

51 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲಂ ಶ್ಂಕರನಾಯ್ಕ 65

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.01 910710442757 9022250004829

52 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ 57

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.01 204050911630 6767564609

53 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಳೆಳಗೌಡ ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.01 12260100002454

54 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಜನಾಧಯನ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.01 12260100001419

55 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಕುಟಟ ಬಿನ್ ದಲೋಗು 59 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.01

56 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 214 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.17 0.01 799348707401 3222500100890

57 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ವಿಜೋಂದರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪಗೌಡ 230 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.01 541137622741 3622500101464200

58 ತಾ.ಪಂ ಯೋಜನೆ ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಜಾನಕ್ಕ ಕೆಲಂ ವಿಜೋಂದರ 74/1 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.01 328479745286 3622500101463600

59 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ,ಕೆ.ಎಲ್  ಬಿನ್  ಲಂಗಪಪ 162,163,174/1,164/1

ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.58 0.5173 825946642918 5571101000004

60 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪರಕಾಶ್  ರಾವ್ ,ಕೆ.ಜಿ ಬಿನ್  ಗಲೋವಿಂದ ರಾವ್ 155/1,155/7

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.147 335847052177 4102500100302200



61 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರವಿಶ್ಂಕರ,ಎನ್.ಸಿ ಬಿನ್  ಚಿನನಣ್ಣಗೌಡ 145

ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.175 642395797400 3222500100199700

62 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಈರಮಮ ಕೆಲಂ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 1

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.3026 41025001113119000

63 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಡಾಕಪಪ ಬಿನ್  ಮಂಜಪಪಗೌಡ 15-ಎuಟಿ

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.162 485254415692 120000946265

64 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರವಿೋಂದರ,ಯು.ಎಂ ಬಿನ್  ಮಂಜಪಪನಾಯ್ಕ 148/3

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.1659 943757470570 4102500111647600

65 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ,ಯು.ಎಂ ಬಿನ್  ಮಂಜಪಪನಾಯ್ಕ 148/3

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.169 235512111611 120001084120

66 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ರಮೋಶ್ ,ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್  ಪುಟಟೋಗೌಡ 117,120

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.2005 370455918473 4102500100873800

67 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ದೋವಪಪ,ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್  ಚಿನನಣ್ಣಗೌಡ 21,32/2,33/2,40/5

ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.3026 541569164748 600912200

68 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

ರೋಖಾ,ಎ.ಎಸ್  ಕೆಲಂ ಪರದೋಪ್ ,ಎಂ.ಆರ್ 11-ಈeb

ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.189 578052265668 12825001003911

69 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನುಶಿರೋ ಎಸ್ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಹಮಣ್ಯ 165,167,168,169,170 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 4.06 0.9719 596969247991

70 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಭಲಷ್ಣ್ ರಾವ್,ಜ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರ 
ರಾವ್ 9,899,100,102

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.68 0.714 548828762867 3622500100063300

71  ಜಿ.ಪಂ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದುಗಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಕುಮಾರೋಗೌಡ ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.3026

72 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಆರ್. ವಿಷ್ುಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ. ರಾಮಯಯ 294
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80.00 0.0096 734732965163 362250010010350 1

73 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಾಧು ಬಿನ್ ಕಾಂಪರ ಪ ಜಾರಿ 36
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.68.00 0.0081 291894957333 9102200022634

74 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಉಮೋಶ್ ಕೆ.ವಿ. ಬಿನ್ ಕೆ.ಹೆಚ್. ವಿಜೋಂದರ 60/2
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.40.00 0.0048 790605226349 9022250025358

75 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಬಿ. ಉಷ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಹೆಚ್. ವಿಜೋಂದರ 61/3
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.25.00 0.003 580241957906 9022200086643

76 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ಮೋಸಿರೋ 134
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00.00 0.0048 326535749587 9022200035503

77 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಗೌಡ 60/3

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.39.00 0.0046 775930046510 54047793254

78 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಮುರುಳಿೋಧರ ಬಿನ್ ಕೆ. ಶಿವಶ್ಂಕರ್ ರಾವ್ 131
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00.00 0.009 964961929105 362250010069970 1

79 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುರೋಶ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಬನಾಯ್ಕ 27
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.10.00 0.006 589388272283 146101011001225

80 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 

ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 60/5, 60/3
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.17.00 0.0068 434498113892 12260100001893

81 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋಕರ ಕೆ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 85, 87
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.38.00 0.0128 812177954739 362250010036020 1

82 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕೆ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 87

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.15.00 0.0066 347165869509 1009496841

83 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಾಲನಿ ಎಂ.ಎಲ್. ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಕರ ಕೆ.ಆರ್. 191 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00.00 0.0048 868176447212 262250010061840 1

84 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 49
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.60.00 0.0076 87948525586 120001299125

85 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಪದಮ ಅನಂತ 168

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00.00 0.0048 608569831926 64129425955

86 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಶಿರೋರಂಗ ಜಿ.ಎ. ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಸ್. ಅನಂತ ರಾವ್ 74/3

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.48.00 0.0051 843457990352 54062157302

87 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಚಿನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪನಾಯ್ಕ  22/2

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.00.00 0.0054 809847035348 9022200111147

88 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಧಮೋಯಶ್ ಎಂ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 76

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.0048 465783124833 12302100002090

89 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ರಾಘರ್ೋಂದರ ಕೆ.ಎ. ಬಿನ್ ಕೆ. ಆನಂದರಾವ್ 84, 192

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.80.00 0.0096 709484593941 362250010104810 1

90 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗುಂಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಬೋಗೌಡ 7
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.00.00 0.0048 743823751394 9022200076448

91 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎನ್.ಎಸ್. ಸುಬಬರಾವ್ 43-1

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.0042 21957279 12260100002838

92 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಗೌಡ 196, 89
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0073 290152818377 9102030004360



93 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎನ್.ಎಸ್. ಭಾಸಕರ ನೆೈಬಿ ಬಿನ್ ಕೆ. ಸುಬಬ ರಾವ್ 116-117

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.0054 763243980009 12302100001586

94 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಚನನಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 111

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.008 270757793691 9102200004300

95 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎನ್.ಎ. ಸಂಜಿೋವ ಬಿನ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಅಚುಚತ 
ಪ ಜಾರಿ 244

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 998329661417 620150030176

96 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸಲರಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 111

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.008 466672171751 9102200000673

97 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಾಜಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 111

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.008 568607601166 9102200020867

98 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಗೌಡ 47, 50, 59
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.0064 417381707447 410250010044720 1

99 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಬಿ.ಪಿ. ಪರಗತ್  ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಪರದೋಪ್ 81

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 427072956348 362250010145760 1

100 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ

ಹೆಚ್.ಟಿ. ರತಾನಕರ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಗೌಡ 61/1

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.13 0.008 23021202 12260100000047

101 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಜಿ.ಆರ್. ವರದರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಘುಪತಿ ರಾವ್ ಗಿ.ವಿ. 80, 82

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.97 0.008 488822694425 362250010062790 1

102 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಜಿ.ವಿ. ರಘುಪತಿ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನಾರಾಯಣ್ಪಪ 88, 89

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.83 0.008 335011010324 362250010019860 1

103 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಪಿ. ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ಎಂ. 
ಪುಟಟದೋವರಾಯ 11, 12

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.96 0.008 214125294599 64127602519

104 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಬಿ. ರಾಜೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಜ. 

ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 72, 73
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.93 0.008 518826789332 362250010183040 1

105 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ

ಅನಂತಭಟ್ ಎ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಭಟಟ 50

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.008 283270546363 052250010183310 1

106 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ವಿ. ಪುಟಟಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಟಣ್ಣಗೌಡ 162, 62, 63, 73/2

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.16 0.008 548815235666 6200400063249

107 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಕಳಸಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಂ. 
ಸಲರಪಪಗೌಡ 175, 90/2

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 336862479373 362250010008510 1

108 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎಸ್.ಎಸ್. ಸುರೋಂದರ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಶಾಂತರಾಜಯಯ 56

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.008 762341161525 410250011059210 1

109 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎಂ..ಎನ್. ಪರಶಾಂತ ಬಿನ್ ಎಂ.ವಿ. ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ 33/8, 34/5

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.39 0.008 757446639442 9102200036745

110 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ

ಬಿ.ಎಂ. ಸುದೋವ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪನಾಯಕ 128/2

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.67 0.008 354675457426 64127564865

111 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಶ್ಂಕರಮಲತಿಯ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪಗೌಡ 80/2, 79/5

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.24 0.008 69944099421 9022200026965

112 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ರಘುಪತಿ ಹೆಬಾಬರ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಶಿಂಗಪಪ 
ಹೆಬಾಬರ್ 260/3

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.93 0.008 973664304837 29200101001258

113 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ಬಿ,ಕೆ. ಬಿನ್ ಬಿ.ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 79,21
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.008 963983448176 362250010105080 1

114 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ

ಜಿ.ಎಸ್. ಅನಂತರಾವ್ ಬಿನ್ ಜಿ. ಸುಬಬರಾವ್ 74

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.44 0 245042987578 64130713529

115 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ವಿ. ಕರುಣಾಕರ ಬಿನ್  ಹೆಚ್. ವಿಷ್ಣಪಪಯಯ  1/1

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.25 0 533447016476 362250010068620 1

116 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಅನಂತಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಕೃಷ್ಣಯಯ 178, 259

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.78 0 377853564506 362250010122910 1

117 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಕೆ.ಜಿ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪಗೌಡ 66, 68, 69, 70

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.08 0 628739866558 362250010048900 1

118 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎಂ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಎಂ. ಗಣೋಶ್ಯಯ 254, 199

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.77 0 922873781839 362250010039200 1

119 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಜಯಂತಿ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ ದ. ಸುಬಾರಯ ಎಂ.ಪಿ 22/1, 221, 70/2

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.41 0 420076242343 9102200045114



120 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್ 141

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.51 0 941722680161 052250010139640 1

121 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಶಿರೋರಾಮ ಜಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿ.ಎಸ್. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 7

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0 488342447256 362250010182710 1

122 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಬಿ.ಎಸ್.ಪರದೋಪ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎ. ಸಿಂಗಪಪನಾಯಕ 76

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0 985686100435 362250010075740 1

123 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ

ವಿಜಯ ಜಿ.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 21/4, 21

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0 681822885203 865101012297

124 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ಸಿ. ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಚ್ನನಯಯ 80, 79

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.08 0 671930281329 362250010012150 1

125 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಚ್ನನಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ದ. ಹೆಚ್.ವಿ. 

ಮಹಾಬಲ್ಯಯ 99
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.92 0 767753888608 362250010045400 1

126 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಚಂದರಶೆೋಖರ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪಗೌಡ 214

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0 927802900054 410250010043520 1

127 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ವಿ. ಬಸವರಾಜು 47

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0 801342781517 120000308517

128 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ರಾಜಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 99/3

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0 560191328137 120000186983

129 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ

ಕೆ.ಜಿ.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪಗೌಡ 66,68,70,72

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.07 0 416985339456 52250010126160 1

130 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಉಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದರ 112, 106

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.56 0 256295550547 11012200008745

131 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಬಿ.ಟಿ. ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಎಂ.ಟಿ. ತಿಮಮಪಪಗೌಡ 242

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0 921792264189 520101054693779

132 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ

ಹೆಚ್.ಎನ್. ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ನಾಗೋಶ್ ಭಟ್ 179, 110

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.67 0 420265416282 522500102250501

133 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ

ಚಂದರರಾಜ್ ಹೆಗಗಡ್ ಬಿನ್ ಗಿಣ್ರಾಜ ಹೆಗಗಡ್ 124

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0 828412732456 64162042371

134 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ವಿ. ಪದಮನಾಭಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಸುಬಬಯಯ 249, 340

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.02 0 447266557533 362250010090070 1

135 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ

ಕಾಶಿೋಪತಿ ಹೆಚ್.ಎ. ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಮಯಯ 97

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.24 0 958816493586 64053232343

136 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಬಿ.ಎಸ್. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎ. ಶಿಂಗಪಪ ನಾಯಕ್ 165

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0 596713772379 9102200018873

137 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರ್ಾನಂದ ಹೆಚ್.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟ್ಾಚಲ್ಯಯ 
ಹೆಚ್.ವಿ. 106

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.91 0 586550899408 36225001006053 01

138 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ

ಶಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪಯಯ ಗೌಡ 119, 119/5

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0 674631087601 05220010204390 1

139 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಿದಂಬರ ಹೆಬಾಬರ್ 7

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 4 0 920549044123 516158564

140 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ನಾಗಪಪ ಗೌಡ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 79

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.03 0 701399598568 9022200020390

141 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಕೆ.ಬಿ. ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಲೋಬೋಗೌಡ 82/5

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0 422481857669 362250010119200 1

142 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎ.ಎಸ್. ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮೋಗೌಡ 127

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0 484817514372 120001312513

143 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ರ್ಂಕಟೋಶ್ ರಾವ್ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚನನಪಪಗೌಡ 159/ಪಿ2, 124/ಪಿ2

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.29 0 408074904288 4102500111279600

144 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್,ಹೆಚ್.ಜ ಬಿನ್ ಜನಾಧಯನ ಭಟ್ 24

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0 411592556217 9042200001592

145 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಜಿ. ಮೃತುಯಂಜಯ ಬಿನ್ ಎ ಗಲೋಪಾಲ್ ಭಟ್ 64 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.81 0.008 384325587316 9022200052426



146 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ಮುರುಳಿೋಧರ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 92, 6/ಪಿ ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.09 0.008 345267150388 536250010029260 1

147 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಷ್ಲೋಜಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ರಾಮ 73, 50/ಪಿ ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.33 0.00576 769953381289 3357101002609

148 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಕೆ. ಶ್ುಚಿಂದರ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 27/1, 57/4, 57/5, 57/6 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.5 0.008 899493580244 410250011062020 1

149 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ವಿಜಯೋಂದರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ 32/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.00792 226344721381 120000212881

150 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ವಿ. ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ 82/2, 89, 88/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.57 0.008 341031005612 410250010032200 1

151 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ವಿ. ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ
57/2, 188/4, 188/5, 

186/1, 86/7, 86/8
ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.86 0.008 997076753726 410250010042590 1

152 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಆರ್. ವಿಜೋಂದರ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 

ರಾಮಪಪಗೌಡ
46/1, 41 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.32 0.008 479707028995 9022200011500

153 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಜಿ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ. ಗಣೋಶ್ಯಯ 14/1, 17, 57 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.62 0.008 323167339681 410250010130440 1

154 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಚಂದರ ಬಿ.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾಗಪಪನಾಯಕ 105 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.008 788752964799 12291100002050

155 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎಂ. ಗಲೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. 

ಮಂಜುನಾಥರಾವ್
 1/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.02 0.008 251210735635 3357108000750

156 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಎಸ್. ಶಿರೋಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಎಂ. ಸುಬಬಯಯ ಗೌಡ 15/1, 3/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.16 0.008 660647039620 536250010001130 1

157 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಿ.ಜಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಯಯ 233/1, 133/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.46 0.008 665325831866 64040368389

158 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪನಾಯ್ಕ 115/1, 119/12 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.81 0.008 303718671006 120000195716

159 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಬಬಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋವದ್ಾಸ 148/2, 137, 140, 3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.75 0.008 535457522832 120001507498

160 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಪಪನಾಯಕ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟ್ಾಟ ನಾಯಕ 2, 4/5 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.68 0.008 412182652676 410250011129620 1

161 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾರಾಯಣ್ ಸಾವಮಿ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಿನ್ 
ರಾಮೋನಾಯ್ಕ

119/10, 116/1, 123/4, 

123/6
ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.008 358330796395 410250010075500 1

162 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪ ಜಾರಿ 99 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.03 0.008 739752958158 1528101001257

163 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಲ್. ನವಿೋನ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪನಾಯ್ಕ 122 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.008 941536579000 1528101000472

164 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮೋನಾಯ್ಕ 123/1, 113/9, 119/8 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.008 935350156870 120000932660

165 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುವಣ್ಯ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.34 0.008 952235209876 410250011180310 1

166 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 183/2, 242 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.45 0.008 263762506960 120000212531

167 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಎ..ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾಗಪಪನಾಯ್ಕ
153, 154, 155, 156, 

158, 159
ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 4 0.008 232776943200 31931731613

168 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ಮನು ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ನಾಯಕ 190/2, 189/1, 139/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.77 0.008 341702345207 3357101000047

169 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಿರಿೋಶ್ ಯು.ಡಿ. ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 7/5, 8, 15 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.00516 593155972889 9022200094395

170 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯು.ಎಸ್. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 57/19, 111, 57/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.26 0.00312 568192237744 1200000070456

171 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶ್ವರ 62,64,63 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 4 0.008 368736051402 410250011092020 1

172 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಸನನ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಮಮಯಯನಾಯ್ಕ 208/3, 4/3, 2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.16 0.008 247876226692 1528101001386

173 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಿ.ಎಸ್. ಮಹಾಬಲ್ ಬಿನ್ ಜಿ. ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ 6/6, 9/4, 9/5, 10 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.24 0.008 200379489657 620100036020

174 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ ಬಿನ್ ಬಳಳಯಯ 83/7 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.00684 724446209763 120000191585

175 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲಂಗಪಪ ಎ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿದೂಣ್ಣ 216/1, 170 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.008 501514346492 12291100001651



176 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಯಯ ಗೌಡ 124, 26, 40 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.6 0.008 483203320574 410250010033960 1

177 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎ. ಸುಂದರೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗೌಡ 70 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.14 0.008 414537235109 410250011049830 1

178 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪದ್ಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಗಲೋಪಾಲ್ಕರಷ್ನ
101/ಪಿ2-ಪಿ1, 109, 111, 

112
ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.24 0.008 930536735967 410250010054450 1

179 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ನಾಗೋಂದರ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರ ಭಟಟ 78 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.19 0.00228 758516085476 6069008510

180 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಮೌಳಿ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಾಮಯಯ 15/3, 16/1, 16/5, 18/2ಸಿ ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.69 0.008 441648446265 520101028225471

181 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಕೆ. ಸುಬಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಪಪ 15 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.1 0.008 792739027172 620100012690

182 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 116 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.00384 576718792270 536250010014670 1

183 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಿ.ಎಂ. ಸುಂದರಿ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 81 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 241172514216 12291100004123

184 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿೋತಾಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಣೋಶ್ಯಯ 94/1ಬಿ, 94/1ಅ, 95 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.00636 378837486926 620100056274

185 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯೋಗೋಶ್ ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಅಚುಚತಯಯ 94/ಬಿ ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 885686987198 15281011542

186 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ 94/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.14 0.00168 748719587197 410250011119190 1

187 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಯಯ 213/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.008 355602345629 12291100002935

188 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಾರದ ಕೆಲೋಂ ದ. ಶಿವಪಪ 31/1, 186, 184/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.04 0.00756 688258910304 536250010057610 1

189 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರತಾಪ್ ಜಿ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರತಾನಕರ ಬಿ.ಡಿ. 48/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.27 0.00324 818809818527 410250011109870 1

190 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಶಿಮ ಜಿ.ಡಿ. ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಂದರ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 48/4, 52/4, ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.00444 820645078309 20229000911

191 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥಯಯ 81 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.41 0.008 555026326708 120000204608

192 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆೋಶ್ವ ಕೆ.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚನನಪಪಗೌಡ 178, 92/9, 92/6 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.02 0.00488 224092354694 536250010016430 1

193 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್. ಎಂ. ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯ 139, 145, 174, 175, 18/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.008 216480520560 536250010034770 1

194 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿ. ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿ. ರಾಘರ್ೋಂದರ ಭಟ್ 331 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.008 624563024052 410250010040300 1

195 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕಾಮಿಯನ್ ಗಲನಾ್ಲವಸ್ ಬಿನ್ ರುಜಾರಿಯ 
ಗಲನಾ್ಲವಸ್

66/ಪಿ6 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.97 0.008 290701896139 62010000377

196 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಶೆರೋಯಸಿವರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.

197, 7/2,  4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.1 0.008 596049356538 20164564915

197 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ 81 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.01 0.008 283025386570 620100022960

198 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕರಿಯಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಶೆಟಿಟ 111 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.008 672472047441 9022200014525

199 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಬಿನ್ ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್ 113/4, 146 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.008 256294933886 120000919311

200 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರವಿಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ವಿ. ಮಾನಪಪ 
ಚಂದರಕಾಂತ್

201, 118/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.26 0.008 673028838811 4102500111316100

201 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಆರ್. ರಾಜನ್ ಬಿನ್ ಎ.ವಿ. ರಾಮಯಯ 54, 60/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.17 0.008 572080622655 620100020305

202 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕುಸುಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬುಶೆಟಿಟ 29 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.0066 659700985175 6771742566

203 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಯು.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪನಾಯ್ಕ 14-ಎಚಿಟಿ ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.00387 235512111611 120001084120

204 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಗಣ್ಪತಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಯಯ  2/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 540240887792 620100028474

205 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುತತೋಗೌಡ 130 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 321552099380 120000938719



206 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಪಿ. ಧಮಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ ಮಡರ್ಾಡಿ 174 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.008 933844563154 620100031747

207 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಶ್ಂಕರಭಟಟ 74/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 801607495784 9022200090549

208 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಕೆ. ದೋವಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ 88/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.008 214435605709 410250010040820 1

209 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಟಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ 117 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.83 0.00693 541303810727 120002491442

210 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ವಿ. ದುಗಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗೌಡ 19 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.00576 324286050392 420250010074240 1

211 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ 
ದೋರ್ಾಡಿಗ

176 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.008 349566892180 120001049470

212 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಧೋರ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುರುಷ್ಲೋತತಮ 98/1, 98/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.008 249771645457 1528101004151

213 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಜೋಶ್ವರಿ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಕೆಲೋಂ ಪುರುಷ್ಲೋತತಮ 
ಹೆಚ್.ಪಿ

90/3, 92/1, 92/5 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.13 0.008 701535277302 1528108004115

214 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥಯಯ 108/1, 106/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.27 0.008 566862717117 20193899404

215 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎನ್. ಶ್ರಶ್ಚಂದರ ಬಿನ್ ಬಿ. ನಂಜುಂಡಯಯ 111 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 835508390209 620100002126

216 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಶ್ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಬಿನ್ ಟಿೋಕಣ್ಣಗೌಡ 2/3, 1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.00468 578493321946 120002223755

217 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣ 175, 173 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.008 532630439187 9052200003897

218 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಲ್.ಟಿ. ನರೋಂದರ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ನಾಯ್ಕ 69/3, 72/2, 72/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.44 0.008 254875935388 410250010106970 1

219 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 120/5 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.008 769653947498 620100011415

220 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲೋಲಾವತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪ ಹೆಗಡ 1, 38 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.008 804094865611 64138573638

221 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಆರ್. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯ್ಕ  4/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.008 923935510621 9022200078138

222 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಲತ ಡಿ.ಎಂ. ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ಎಸ್. 1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 6.7 0.00451 998673578455 536250010026830 1

223 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ನಿೋಲ್ಕಂಠ ಬಿನ್ ಶಾಯಮಯಯ 15/2, 16/2, 16/4, 18/2ಬಿ ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.07 0.008 222508883221 420250010001860 1

224 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾರಾಯಣ್ ಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ರಾಜು ಪ ಜಾರಿ 120 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036 654053729855 520101028237656

225 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ಭುಜಂಗಶೆಟಿಟ 72/1, 72/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2.2 0.008 538373778230 120000192001

226 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲಾರನ್  ಸಿಕೆವೋರಾ ಬಿನ್ ಮಾಷ್ಯಲ್ ಸಿಕೆವೋರಾ 60/2 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.00768 657275281719 142301011000924

227 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಲನ್ ಡಿ. ಬಿನ್ ಇನಾಸ್ ಡಿ. ಕೆಲೋಸಾಟ 220 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.008 474485145619 9022200021951

228 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಶಾಂತ್ ಡಿ. ಕೆಲೋಸಾಟ ಬಿನ್ ಇನಾಸ್ ಡಿ. ಕೆಲೋಸಾಟ 216/1, 216/2 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.008 202679559785 410250011051380 1

229 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಇನಾಸ್ ಡಿ. ಕೆಲೋಸಾಟ ಬಿನ್ ಸಾಲ್ವದರ್ ಡಿ. ಕೆಲೋಸಟ 72/2 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.008 765562039701 9022200026517

230 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಿನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಮಮೋಗೌಡ 58/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.15 0.008 399325933697 420250010065310 1

231 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ 111 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 239630972722 620100025723

232 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಫ್. ಸಲೋನ್  ಬಿನ್ ಜಾನ್ ಸಲೋನ್ 133 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.71 0.008 865709029174 9022200000172

233 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಆರ್. ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ 196/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.008 901200837055 620100015997

234 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಜಿ. ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಕೆ. ಗಲೋವಿಂದಯಯ 217, 218 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 541213348142 5362500100283700

235 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯಶೆಲೋಧ ಹೆಗಡ ಕೆಲೋಂ ಬಿ. ಪರಮೋಶ್ವರ್ ಹೆಗಡ 146, 148 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.4 0.008 933353915857 74003591839

236 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 
ಭಟ್ ಎಂ.ಎನ್.

214, 211 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.008 537267191823 120000938764



237 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಜಿ. ರಾಘರ್ೋಂದರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಕೆ. ಗಲೋಪಾಲ್ಯಯ 107, 168 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 64079636607

238 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಇಂದರಾ ಹೆಚ್. ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಷ್ಾದರ ಹೆಚ್.ವಿ. 144 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.008 650664870435 120000220857

239 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅನಂತ ಪದಮನಾಭ ಹೆಚ್.ವಿ. ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ 66, 169/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.008 495816304249 20151739051

240 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ವಿ. ದೋಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಗೌಡ 82,48, 41 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.00504 918558124687 410250011170730 1

241 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 92, 94, 95 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024 395559021447 410250011117040 1

242 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚ್ೋತನ್ ಪರಸಾದ್ ಎಸ್. ಬಿನ್ ಎನ್. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 6 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 298847535936 32468170304

243 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಂದರ ಸಿ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಡಿಯಪಪನಾಯಕ 116, 121 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 337081229146 410250011147270 1

244 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಂ. ಶೆೋಷ್ಾದರ ಬಿನ್ ಮಾಕಾಯಂಡ್ೋಯ 82 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 282429453053 120000195580

245 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್. ವಿ. ನಿತಾಯನಂದ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ 
ಪಂಡಿತ್

59 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 989120515958 6064842247

246 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಕೆ. ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಆರ್. ಕೆಲಲೂೋಗೌಡ 204, 233 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 237340077117 120001650722

247 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯಶೆಲೋಧ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೆಲೋಂ ಟಿ.ವಿ. ಶ್ಂಕರಪಪ ಗೌಡ 96, 101, 208 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.21 0.0025 283777345911 1528108003543

248 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ಇಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಜಿ. 

ರ್ಂಕಟಯಯಗೌಡ
105 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 216308286327 410250011150990 1

249 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಆರ್. ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಗೌಡ 65 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 575148416207 32072135222

250 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮೋಹನ್ ದ್ಾಸ್ ಬಿ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಬಿ. ನಾಗಭಲಷ್ಣ್ 
ಭಟ್

160 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 836610216719 30873040286

251 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ವಿ. ಹನುಮಂತರಾವ್ 29, 34/6, 35 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 402750766779 811458776

252 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಕೆ.ಆರ್. ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ 
ಉಡುಪ

206, 207 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.0067 992722868766 20193898900

253 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಎ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ 21, 294 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 786340955553 536250010001500 1

254 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಎ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಎ.ಪಿ. 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ಯಯ
12 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 420033318534 420250010095070 1

255 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಾಬುಶೆಟಿಟ 35 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.008 610960072212 620100020214

256 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋವತ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿರೋಕಂಠ ಭಟ್ ಹೆಚ್.ವಿ. 92, 95 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 336735452842 362250010067540 1

257 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿಶೆವೋಶ್ವರ ಸಿ.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರಯಯ ಯು.ಎಂ. 14/2, 15/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 776767915872 410250010088850 1

258 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಮಾಕಾಂತ ಎಂ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಯಯ 
ಎಂ.ಜಿ.

14, 15, 16 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.0078 568744850819 9052200048472

259 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಧಾಕರ ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಶೆಟಿಟ  10/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 793804695323 9022200035932

260 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಿ.ಡಿ. ಶೆೈಲಾ ಕೆಲೋಂ ಹಲವಪಪಗೌಡ ಬಿ.ಟಿ. 95/5, 105 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.0038 537602791720 9022200079930

261 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪೃಥ್ವವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ 63, 64, 10, 70/10, 70/11 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.0055 281081272934 9052610002544

262 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದ್ಾಮೋದರ ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ಶೆಟಿಟ 121, 39 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 752061632181 9022200085154



263 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎನ್. ಜ್ಞಾನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಲಯಯನಾರಾಯಣ್ 155, 125 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 805541574850 32368107290

264 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಟಿ. ಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ಬಿ.ಆರ್. ತಿಮಮೋಗೌಡ 106, 105, 165 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 417680335271 536250010015850 1

265 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಂ. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥಯಯ 60, 82 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.96 0.008 919566959868 6002666577

266 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಆರ್. ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 214/1, 4/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0072 390627719030 9022200054299

267 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 32 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.21 0.0025 70875459909 6521282218

268 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಜಿ. ಚಿನನಯಯ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದೋಗೌಡ 71, 86 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.0066 533421280171 142301011001117

269 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಆರ್. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 214, 04 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.76.8 0.008 624439306893 64161351925

270 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಪಿ. ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಪಣಿಯಪಪಯಯ 127ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.008 682375019872 410250011085530 1

271 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಂಜಯ್ ಎ.ವಿ. ಬಿನ್ ದ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಎ.ಆರ್. 86/1, 86/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.27 0.0032 930489062697 142301011003884

272 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಜಿ. ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದೋಗೌಡ 90, 92 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.93 0.008 254190397818 14231011001108

273 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಪಿ. ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 111, 112, 113, 116, 94 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.008 970249256033 9022200081441

274 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಕೆ. ಉಮರಬಾಬ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ ಖಾದರ್ 65 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.008 991502339205 8502651313

275 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಥಲೋಮಸ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ರಲೋಮ್ ಡಿಸಲೋಜ 38 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 742043475696 620100069421

276 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 37 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 412141747199 620100020724

277 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಭಿಲಾಷ್ ಜಿ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರ ಜಿ.ಡಿ. 99 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.008 808020509245 410250011086630 1

278 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಶ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ ಬಿ.ಆರ್ 170, 110, 108 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0072 776134518955 536250010024970 1

279 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶ್ೃಂಗೋಶ್ವರ ಸಿ.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರಯಯ ಯು.ಎಂ. 14/1, 15/2, 16 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.0078 817231184634 410250011044270 1

280 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಲ್ಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ 217 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.008 930157517351 516151943

281 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಜಲೋಯಿೋಸ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ 
ರಾಮಾ ಜಲೋಯ್್

12, 16, 17, 39/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.0078 713898939957 54018266585

282 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಜಿ. ಅನಂತ್ ಬಿನ್ ದ. ಗುಂಡಯಯ 218,219 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 882470139507 1528111000149

283 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಕೆ. ದನಮಣಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಆರ್. ಕೆಲಲೂೋಗೌಡ 114/118/205 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 547995000036 1528101000765

284 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹೆಚ್.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟ್ಾಚಲ್ಯಯ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.

15, 16, 18 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 804410505283 420250010031500 1

285 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಕಟುಟನಾಯಕ 293/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.006 307837379602 1528101004022

286 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಘುನಂದನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಬಿನ್ ಬಿ. 

ಶ್ಂಕರನಾರಾಯಣ್ರಾವ್
269 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 255134554875 32045085941

287 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಟಿ. ಶೆೋಷ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ.ಆರ್. ತಿಮಮೋಗೌಡ 165, 110, 100 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 877446877257 9022200013055

288 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ sಶಾಂತರಾಮ ಹಡಿಯಕರ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಭಟ್ 598/1, 100, 189 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 319187215387 37753425730



289 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಾಲ್ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಕೆ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 
ಉಡುಪ

206, 262 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 517808473180 64006301948

290 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಫಿಲೋಪ್ ಮಚಾದಲ ಬಿನ್ ಸಬಾಸಿಟನ್ ಮಚಾದಲ 191/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.0066 911812694492 3357101000379

291 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದೋರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 70/2, 72 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 70935410878 9022200040173

292 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಾಧುಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟಿಟ 85 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024 225319943396 9022200038662

293 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ಚಂದರ ಬಿ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ಯಯ ಬಿ.ವಿ. 145 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.0063 928944759231 322250010030030 1

294 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಕೆ. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ 8,9,12, 14, 16, 18, 19 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 888417416022 410250010086230 1

295 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ರ್ೈ. ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ. ಎ. ಯೋಗೋಂದರ 
ನಾಯರ್

150 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 483317020643 12291100000106

296 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಆರ್. ಅನಂತಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 223 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036 365002043274 16938421

297 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಎ.ಎಸ್. 

ಶಿವಶ್ಂಕರ್
65, 63 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.008 385512473000 120001488124

298 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ರಾವ್ ಬಿ.ಎಸ್. 172, 173 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 397361403251 620100060789

299 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕಳಸಪಪಗೌಡ ಹೆಚ್.ವಿ. ಬಿನ್ ರ್ಂಕರಮಣ್ಗೌಡ 127, 128/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 974448137694 9022200078441

300 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಜಿ. ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಕೆ. ಗಿರಿಯಪಪಗೌಡ 49/ಪಿ, 45/ಪಿ, 46/ಪಿ ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.0067 748335123817 536250010038040 1

301 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಬಿ. ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ರಾವ್ ಬಿ.ಎಸ್. 155, 156 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 871511102228 120000954345

302 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 168 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.0057 397954720940 410250011162990 1

303 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ sಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಜಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿಯಪಪ 42, 114 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 83421394902 620100032854

304 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಿ.ವಿ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಟಿ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ 105 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 866045630795 142301011002182

305 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಕೆ. ಭರ್ಾನಿ ಬಿನ್ ಜಿ.ಟಿ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ 105 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 663325829772 64022849690

306 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಿ.ವಿ. ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಟಿ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ 105 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 711224796212 410250011154940 1

307 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ಭಲೋಜಯಯ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಗೌಡ ಕೆ.ಸಿ. 90/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.008 732419641645 9052200018007

308 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಲತಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿಯಪಪ 191 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.008 627089573265 620150021162

309 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಪಿ. ಚಿಂತನ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಟಿ. ಪುಟಟಣ್ಣ 158, 177 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 55197448796 620150036361

310 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 306/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.0034 448394952581 410250010065720 1

311 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ದನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯಗೌಡ 37, 38, 42 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 435328024175 620150011325

312 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಮಿತರ ಎಸ್.ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶಿವ ಶೆಟಿಟ 102 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 227051273681 120000199153

313 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಪಿ. ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 119, 121 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.008 543303588529 410250011118180 1

314 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎನ್. ವಿಜಯರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಹೆಚ್. ನಾಗೋಶ್ 308/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 921543356426 9052610001561

315 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಟಿ. ಮಂದ್ಾಕ್ಕನಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಹೆಚ್. ನಾಗೋಶ್ 308/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 714200032657 905220051361



316 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯು.ಡಿ. ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 169, 179, 168 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.008 322057778225 536250010003070 1

317 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಟಿ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪನಾಯಕ 141/3, 220 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 590812556455 410250010088270 1

318 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿದೂಪಪ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪನಾಯಕ 90, 69, 91,96, 95, 75 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 903149495285 410250010067130 1

319 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ 102 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.41 0.0049 948035545642 20229002759

320 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಿಮಯಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಬಿನ್ ಚ್ೋತನ್ 
ಕುಮಾರ್

49 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.0066 478741129328 620100061342

321 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ವಿ. ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಎನ್.ಎಸ್. 

ರ್ಂಕಟ್ಾಚಲ್ಯಯ
45, 82 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 668522825526 620150024775

322 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅವಿನಾಶ್ ಜಿ.ಡಿ. ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 106 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 287254550331 54018300209

323 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದನೆೋಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಗೌಡಹೆಚ್.ಸಿ. 332 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 829605270643 571101025707

324 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದನೆೋಶ್ ಕೆ.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 90 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.008 953251141984 12291100000315

325 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣೋನಾಯಕ ಎ.ಸಿ.  27/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.001 358758378738 120000191835

326 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಎನ್. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಭಟ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್ 4,5,6,10 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 951265910871 120000191904

327 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ ಬಿ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 60/8, 60/9, 951 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.0045 451178331790 3357101002111

328 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎನ್. ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎ. ನರಸಿಂಹಯಯ 9 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 487715090385 362250010098230 1

329 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಾತಿವಕ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ 98/1, 95/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.0064 761861841759 5236101001044

330 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಆರ್. ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ. ರಾಮಯಯ 63,4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.0076 264880503621 536250010039100 1

331 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಹೆಚ್.ಜ. ಬಿನ್ ಜನಾಧಯನಯಯ 92, 73 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.0034 277974300636 142301011000706

332 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಉದಯ ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 41, 43 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.0074 577209507751 53625001001077 01

333 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ವಿಷ್ುಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಿ. ಸುಬರಹಮಣ್ಯ 
ಭಟ್

233 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.0064 738481159282 536250010001100 1

334 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಾನಪಪ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 120 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.18 0.0021 494702359320 120001168067

335 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿ. ಕೃಷ್ಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಭಟಟ 119 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 263065872559 9052200002915

336 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರತನ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಿನ್ ಜನಾಧಯನ ಬಿ.ಟಿ. 98, 92, 88 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 797318650740 410250011132740 1

337 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್. ಅನಂತಮಲತಿಯ ಐತಾಳ್ ಬಿನ್ ಶಿವಶ್ಂಕರ 
ಐತಾಳ್

234, 235 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 217737366831 64058241943

338 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್. 

ಸುಬಬರಾವ್
14, 15, 16, 57 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 776081294614 410250010080300 1

339 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಿ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 88 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 410250010080880 1

340 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮಹಾಭಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎ. 

ಸಿಂಗಪಪನಾಯಕರು
22/1, 22/8 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.008 930808029491 4102500100441300

341 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದೋರ್ೋಂದರ ಬಿ.ವಿ. ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪಗೌಡ 106, 170, 102 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 929481331427 536250010040600 1

342 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ವಿ. ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್. ರ್ಾಸುದೋವ ಭಟ್ 32,33, 36 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 857079520251 120001352512



343 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ಾಣಿಶಿರೋ ಬಿ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಘುನಂದನ್ ಬಿ.ಎಸ್ 232 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 486928188099 536250010069590 1

344 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಡಿ. ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಪಪಗೌಡ 52, 48 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.11 0.0013 576383140147 12000221103

345 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಆಲವನ್ ಮನೆಲೋಹರ ಬಿನ್ ಅಲಗಾ್ಂಡರ್ ಡ್ೋವಿಡ್ 
ಮಾಬನ್

61 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.0034 2082419980962 142301011003618

346 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಾಂತ ಬಿ.ಕೆ. ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 113 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 864096894543 976226031

347 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಪಿ. ಲ್ಕ್ಷಿಮ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಪನಿಯಪಪಯಯ 29, 34, 35 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 828730008886 410250010054400 1

348 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಕೆ. ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 96, 12, 11 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 612884394032 410250010089860 1

349 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ. ಶಿವಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪನಾಯಕ 100 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0072 478867477366 9022200123549

350 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಬಿ. ಕ್ಕಟಟಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪಪಗೌಡ 32/1, 32/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.008 244389602741 410250010095840 1

351 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಲಕಾ್ಂಡರ್ ಡ್ೋವಿಡ್ 
ಮಾಬನ್

61, 59/1 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.0043 878234165632 64099985791

352 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಲಕಾ್ಂಡರ್ 60/3 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.27 0.003 874893835496 64137261371

353 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜೋಮ್  ಬಿನ್ ಅಲಕಾ್ಂಡರ್ ಡ್ೋವಿಡ್ ಮಾಬನ್ 59/3, 61, 167 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 598976765128 54018275363

354 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ಾಸುದೋವ ಕಾಮತ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 
ಕಾಮತ್

28, 29 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.94 0.008 442671586786 3357101001719

355 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಉಪ್ೋಂದರ ನಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ನಾಯಕ್ 25, 27, 23 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.83 0.008 288302413380 620100018331

356 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಆರ್. ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ 59 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 349087456046 410250010079070 1

357 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುದಶ್ಯನ ಎಸ್.ಸಿ. ಬಿನ್ ಎಸ್. ಪಿ. ಚಂದರಶೆೋಖರ 5 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.0054 441613789576 9022200048202

358 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಲ್ೂಪಪ ಕೆ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ ಕೆ.ಜಿ. 85, 68 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 524633189566 41025001006442 1

359 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಸಿ. ಎಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ 116, 203 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.0054 351583179092 620030027252

360 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ಶೆಟಿಟ 38 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 843995883988 9022200136402

361 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಕೆ. ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣ 232, 230 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 792129457705 9052200003902

362 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಗದೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ ಗೌಡ 57 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.0057 538323652503 410250011035040 1

363 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿನುತಾ ಕೆಲೋಂ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 282 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 346530361404 20151739709

364 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎನ್. ಸತಯನಾರಾಯನ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ 217 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 277094599084 20151739710

365 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಜಿ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ. ಗಿರಿಯಪಪಗೌಡ 37, 46, 46 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.0068 711081018222 536250010037990 1

366 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರವಿ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಕೆ.ಹೆಚ್ 34, 35, 36 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.0076 430172543384 536250010036190 1

367 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ sಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕೆ.ಹೆಚ್ 23, 35 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.0057 541402406465 64030439412



368 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಜಿ. ಲ್ಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಎ.ಎಂ. ಗಣೋಶ್ 
ರಾವ್

36,65 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 504881744492 410250010066160 1

369 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದನೆೋಶ್ ಎ.ಒ. ಬಿನ್ ಒಬೋನಾಯಕ 110, 126, 127 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 635414330005 120000972705

370 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುರೋಶ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 81, 79 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.008 901879799439 120002378131

371 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾರಾಯಣ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 74, 31 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.0074 540587111386 410250010024890 1

372 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಕೆ. ಕೃಷ್ಲಣೋಜಿ 
ರಾವ್

57 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.008 233062040752 120000694850

373 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಕಾಶ್ ಯು. ಬಿನ್ ಲೋ. ಉನಿನಕೃಷ್ಣ ನಾಯರ್ 39 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 795724659527 3357101000639

374 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ.ಟಿ. ಗಲೋವಿಂದೋ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮಮೋಗೌಡ 105 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.0034 478197904397 410250010004370 1

375 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾಸಪಪನಾಯಕ 27, 24, 23 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.0052 610330641997 120000197247

376 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪನಾಯಕ 118 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.19 0.0022 860768743701 620100033608

377 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿೋಬಿ ರಹಿೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮಹಿದೂನ್ 
ಬಾಷ್ಾ

137 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 820982146207 64053379635

378 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ವಿ. ಸರಸವತಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 64 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 212386012152 410250011180200 1

379 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ವಿ. ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ ಗೌಡ 76 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024 907185517954 120001424318

380 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಪಿ. ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಪುಚಚಯಯ 
ನಾಯಕ್

125, 124/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.008 497144623051 871933229

381 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ನಾಯಕ 
ಎಂ.ಎಸ್.

126 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.008 629726042065 3357101000043

382 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಎಂ. ಮನುದೋಪ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ 124/3, 125/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 891331035984 20247268742

383 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಉಮೋಶ್ ಬಿ.ಯು. ಬಿನ್ ಉಪ್ೋಂದರಗೌಡ
95/3, 60/5, 60/7, 105, 

90/2, 60/4, 61
ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 462346147834 9022200044017

384 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎನ್. ರಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಯಯ 110/2, 111/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.19 0.0022 480716766727 410250011056800 1

385 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುರೋಶ್ ಎನ್.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಗೌಡ 73 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.25 0.003 545739447140 3357101001890

386 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 152 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.1 0.0012 832690609830 410250011092670 1

387 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಾಣನಂದ ಬಿನ್ ಎ.ಟಿ. ಸುಬಬರಾವ್ 24 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.0056 893283312659 620150021117

388 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿನಯ್ ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 85 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 906157621237 410250011158440 1

389 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಆದತಯ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಹೆಚ್.ಪಿ. 247 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 457877662884 32395762959

390 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಕೆ. ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಬಿ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 140, 127 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.005 459315818882 620100069498

391 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಕೆ.ರ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋನಾಯ್ಕ 98/2, 101/ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 221219338254 410250010091660 1

392 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಚನನಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯಗೌಡ 110, 109 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.008 798161295196 536250010028780 1

393 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯು.ಎಸ್.ರವಿೋಂದರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಯು.ವಿ. 

ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ್ ರಾವ್
16/ಪಿ, 17 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 511698107050 5362500100260100

394 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿೋಣಾ ಕೆಲೋಂ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 22,23ಪಿ,188 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.0067 683399700484 536250010052420 1



395 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎ. ಗಣೋಶ್ಯಯ ಬಿನ್ ಅನಂತಯಯ 47,51 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 674483053508 516150609

396 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಿ.ಎಸ್. ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಿ.ಎಸ್. ಸುಬಬರಾವ್ 50, 51 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.41 0.0049 972342506531 410250010094210 1

397 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಿರಿಜಾ ಎಂ.ಶೆಟಿಟ ಕೆಲೋಂ ದ. ಬಿ. ಮಹಾಬಲ್ಶೆಟಿಟ 158, 220 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.005 549644522260 620100015908

398 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಪಪ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 57, 49, 77 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 843702152094 620100033494

399 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಎಂ. ಅಭಿಜಿತ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಪಿ. ಮಂಜುನಾಥ 124/2, 125/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 252779457134 3011611550

400 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಮೌಳಿ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಮಮೋನಾಯಕ 157/2, 116/7, 175, 179 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 691989765454 620100032264

401 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ 35, 156 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 878982399031 120000221578

402 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚಿನೆನೋನಾಯಕ 120 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.0039 34076879028 536250010030960 1

403 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚಿನನಯಯ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. 

ಸಿದೂಪಪನಾಯಕ
125, 131, 130, 129, 

123, 122
ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 607158122146 536250010009270 1

404 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಭಲಷ್ಣ್ ಬಿ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಭಟಟ ಬಿ. 94 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 471899071804 54004268963

405 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಪಿ. ವಿೋರಭದರಪಪ 182, 182/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 220827074393 410250010079120 1

406 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಲಲೋಹಿತ ಬಿನ್ ಬಿ.ಆರ್. ಸತಯಮಲತಿಯ 80/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.008 547457444552 410250011170900 1

407 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಆರ್. ಸತಯಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಿ.ವಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 183 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 864953179927 410250010084880 1

408 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬಿನ್ 
ಮಂಜಪಪನಾಯಕ

117 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024 588804411031 410250011156300 1

409 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಲಯಾಸ್ ಡಿ.ಸಿಲ್ವ ಬಿನ್ ಮಾಷ್ಯಲ್ ಡಿ.ಸಿಲ್ವ 77 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.25 0.003 984460453662 120001082361

410 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಜಿ. ಅಚುಚತ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎ. ಗುರುಮಲತಿಯ 64 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036 706914504394 620100002002

411 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಲೋಗಿ ಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಪ ಜಾರಿ 14 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024 981214541975 9022200052947

412 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಕೆ. ರಾಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 391, 392 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 231030440484 9052200029238

413 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಎಂ. ಉಬೈದುಲ್ೂ ಬಿನ್ ಎಂ. ಮಹಿದೂನ್ 
ಸಾಹೆೋಬ್

35 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.31 0.0037 802753459905 32030857814

414 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಎಸ್. ತಾಜುನಿನೋಸಾ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಎಂ. 
ಉಬೈದುಲ್ೂ

61 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.0069 664238834293 120000010769

415 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿೋಬಿ ಆಯಿಷ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಹೆಚ್. ಮಹಮಮದ್ 
ಸಾಧಕ್

137, 61 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 399844390755 142301011001648

416 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಂ. ಜಾಹಲರ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ 
ಅಬುಬಕರ್

76/2 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.008 577322107309 3357101002584

417 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 48, 81 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.008 481357491213 410250011138700 1

418 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೌಶ್ಲ್ಯ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪಪಗೌಡ 199 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 410371542085 9022200029550

419 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ. ಶಾಂತ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ಕೆ. ರಾಮಸಾವಮಿ 27, 28 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.004 922322350869 620100014303

420 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಮೋಶ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಗೌಡ 77/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.0067 435634950807 410250011148720 1



421 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಜುಶೆಟಿಟಗಾರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಶೆಟಿಟಗಾರ್ 74/81 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0012 614743753518 9052200030717

422 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜೈನಮಮ ಸಬಾಸಿಟನ್ ಕೆಲೋಂ ಸಬಾಸಿಟನ್ 96, 69 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 298390647058 18950100000088

423 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅನಿ್ ಥಲೋಮಸ್ ಬಿನ್ ಥಲೋಮಸ್ 96, 69 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 298390647058 18950100000088

424 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಥ್ಾಮಸ್ ಸಿ.ಟಿ. ಬಿನ್ ಜಲೋಸೋಫ್ 69/1 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.23 0.0027 298390647058 18950100000088

425 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿಜಲೋ ಟಲಮ್ ಸಬಾಸಿಟನ್ ಬಿನ್ ಜಲೋಸೋಫ್ 
ಥಲೋಮಸ್

50 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 298390647058 18950100000088

426 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವದನ ಬಿ.ಟಿ. ಕೆಲೋಂ ಜಗಧೋಶ್ 187 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 501532767421 410250011115500 1

427 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ಾಮನಭಾಸಿರ ಬಿ.ಪಿ. ಬಿನ್ ದ. ಪದಮನಾಭಭಾಸಿರ 137 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 789262611658 536250010036890 1

428 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪದ್ಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಘವ 68/2, 70/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.0046 869711677330 9022200024884

429 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಎಂ. ಜಾಫರ್ ಬಿನ್ ಎಂ. ಮಹಿದೂನ್ ಸಾಹೆೋಬ್ 98, 94, 92 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 315093327502 12291100002274

430 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ. ಎ.ಬಿ. 

ಮಂಜೋಗೌಡ
54/ಪಿ ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 985177435162 620100016741

431 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ವಿರೋಂದರ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಗೌಡ 88/1, 89 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.0078 361999072948 32212760714

432 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಡಿ. ಸುಬಬರಾವ್ 46, 11, 14 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 606170777938 120001307159

433 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎನ್.ಅನಂತವಿಜಯ ಬಿನ್ ಎ.ಟಿ. ನಾಗರಾಜ್ 39/2, 44/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.0057 909559229088 410250011118430 1

434 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 54635622184 410250011131190 1

435 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಮಮ ಕೆ.ಆರ್. ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪಗೌಡ 30 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 890633310836 410250011129640 1

436 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಶೆಲೋಕ್ ಎಂ.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪಗೌಡ 30/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 790603833371 410250010063570 1

437 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಕಾಶ್ ಬಿ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಗೌಡ 353 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 882456482632 9052210005640

438 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಡಿ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಸ್. ದುಗಗಪಪಗೌಡ 68 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.96 0.008 717895111494 620100021116

439 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಎಲ್. ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪಗೌಡ 11 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 228379951163 9022200027190

440 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಹೆಚ್. ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 88, 219, 83, 104 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 792788244487 620100018772

441 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಹೆೋಶ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 92, 94, 95 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.0075 643344440681 410250011101200 1

442 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಮಾಕಾಂತ ಎನ್.ಜಿ.. ಬಿನ್ ಎನ್. ಗಲೋಪಾಲ್ 
ರಾವ್

240, 243 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 894409756978 516173853

443 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದುರ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಬಿನ್ ದೋವಯಯ 130, 132 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.25 0.003 947933824949 620100063791

444 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿದೂ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಣ್ಣ 115 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 571405673497 620100016253

445 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ದೋರ್ೋಂದರ ಕಾಮತ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಂ. 
ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಕಾಮತ್

28/3, 39/7, 39/2, 36/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 655452192846 64155351682

446 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುನಿೋಲ್ ತೋಲ್ಕರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜರಾವ್ 124 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 455964640267 620100021944

447 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಾರದ ಡಿ. ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪಪ 174 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 214810293903 620100007317



448 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಪಪ ಕೆ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಗೌಡ 164, 167 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 938937544952 620100026181

449 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಿ.ಎನ್. ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಂ. ನಾಗೋಂದರಯಯ 24 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.16 0.002 508394564742 120000931145

450 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಜಿ. ಪರಶಾಂತ್ ಜಿ. ಬಿನ್ 
ನಾಗಭಲಷ್ಣ್ ರಾವ್ ದಂದ

63/1, 63/2, 67, 68 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 508394564742 120000931145

451 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ ಗೌಡ 293 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 778716572867 9022200072792

452 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಶಾಂತ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಎಸ್.ಆರ್. 83, 90 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 652881274515 410250011160590 1

453 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಂದೋಪ್ ಎಸ್.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಎಸ್.ಟಿ. 343 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.0046 793946663707 120000938797

454 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಜಿ. ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಎ.ಎಸ್. ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ 36, 37, 154 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 269521602289 536250010012850 1

455 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ಎಂ. ಬಿನ್ ಎಸ್.ಕೆ. ಮಲೂಕಾಜುಯನ 
ಭಟಟ

216/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 480200205249 410250011107281

456 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಆರ್. ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಎ.ಎಸ್. ರಾಮನಾಯಕ್ 86, 132 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 230870755632 620100033041

457 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಮೋದ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ 63 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 778637392949 142301051000127

458 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 124, 129 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 315802075486 536250010052750 1

459 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಟಿ. ರವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ನಾಯಕ್ 163, 164, 167 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 610670896928 1528101001416

460 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಹೆೋಶ್ಚಂದರ ಟಿ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಲಲೋಕಪಪಗೌಡ 103/7 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.0006 888062032300 120001376984

461 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಘುಪತಿ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ಯಯ ಹೆಚ್.ಪಿ. 56/3, 96/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 985188979189 410250010066280 1

462 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಯು.ಡಿ. ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 67 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.27 0.0032 876296794686 620100011867

463 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪಪಗೌಡ 109 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 373052784103 120001107911

464 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹಯಯ 45 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 498645591190 64043622641

465 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ತಮಮಣ್ಣ 45 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.0035 301922672356 536250010046950 1

466 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್. ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ 23 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 6324185988134 120002493733

467 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಧೋರ್ ಎನ್. ತೋಲ್ಕರ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜರಾವ್ 22 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 488541630128 620100022018

468 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಭರ್ಾನಿ ಶ್ಂಕರ್ ಎನ್. ತೋಲ್ಕರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್. 

ನಾಗರಾಜರಾವ್
48 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 539062830676 620100005207

469 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಲ್ಜ ಕೆಲೋಂ ತುಕರ ಪ ಜಾರಿ 25,26,41 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 330634297533 620100004815

470 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿ. ಸುಬಬರಾವ್ 45 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 586894231070 620100022358

471 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ 119, 189 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 829228573946 120000738324

472 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಎನ್. ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 40 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 410250010091550 1

473 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 

ಮುತುತಪ ಜಾರಿ
62 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 215181992862 620150007330

474 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದ್ಾರವತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಪಪನಾಯಕ 67/2, 83 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 99860160888 620100020236

475 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದರಯಯ 24, 25 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 701991081339 9022250020310

476 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಿ.ಆರ್. ಅಶೆಲೋಕ ಬಿನ್ ಎಂ.ಆರ್. 

ರಾಮಚಂದರರಾವ್
333/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 822011642287 410250011052470 1

477 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದೋಕ್ಷಿತ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ.ಎಸ್ 27, 39 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 411710656711 536250010052920 1



478 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಿೋತ ಕೆಲೋಂ ಸಲಯಯನಾರಾಯಣ್ 128, 16 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 612472179616 54018273172

479 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ವಿ. ಲ್ಲತ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ಅಣ್ಣಪಪ 130, 6 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.93 0.008 437800270267 12291100002270

480 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮದನ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪದಮನಾಭ 205/2, 230/5 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.008 294970232506 1528101003927

481 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಶೆೋಖರ ಹೆಚ್.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ 201, 4/7 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.24 0.0028 982518363756 536250010042300 1

482 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ.ಎಸ್. ಲಲೋಕಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಗೌಡ 101 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0 563469343437 142301011001107

483 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪನಾಯಕ 117 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.00231 908648262214 536250010062140 1

484 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಶಿವರಾಂ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ್ ಹೆಗಡ 30, 31 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 572174987327 362250010047250 1

485 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಜಿ. ಸುಬಾಬಭಟಟ 69, 70, 41 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 699186149557 410250011122450 1

486 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಎನ್. ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 40 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 410250011054830 1

487 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎನ್. ನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಪಿ. 

ನಾಗೋಶ್ಯಯ
96/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 822882775828 410250011115950 1

488 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಟಿ. ಮೋಹನ ಬಿನ್ ಕೆ.ಆರ್. ತಿಮಮಪಪ 76, 82, 83 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 215809384426 410250011135700 1

489 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ.ಕೆ. ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪ ಜಾರಿ 88/3, 90/11 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 782597879696 54058576917

490 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಜಿ. ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ 327/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 903839338282 322250010085030 1

491 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಜಾನನ ಭಟ್ 98, 100, 189 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 208197444023 12291100000538

492 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿಜಲೋ ಥ್ಾಮಸ್ ಬಿನ್ ಥ್ಾಮಸ್ 50 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 298390647058 18950100000088

493 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ  ಎನ್.ಎನ್. ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ 
ಎನ್.ಎಸ್.

47 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.28 0.0033 291963829166 64003537944

494 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಂಕರ್ ರಾಜ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಕೆ. ಶಿರೋಕಂಠ ರಾವ್ 11 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 848341791052 54047794587

495 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೂಮಂಟ್ ನರಲೋನಾ ಬಿನ್ ಎ. ನರಲೋನಾ 160 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.0038 794547709145 620100067865

496 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎನ್.ಪಿ. ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ವಿ.ಎಸ್. ಪರಮೋಶ್ವರ 
ಭಟ್

82 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.0043 236936576834 322250010025340 1

497 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಹಾಬಲೋಶ್ವರ ಹಾಂದ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಿನ್ 
ರಾಮದೋವ ಹಾಂದ ಹೆಚ್.ಆರ್

13/2, 120 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 271085164249 410250010088160 1

498 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಂ. ಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪನಾಯಕ 119 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 962627928748 4202500100405600

499 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಶೆಟಿಟಗಾರ ಬಿನ್ ಓಬಯಯ ಶೆಟಿಟಗಾರ 74 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.008 733026602927 9052200006072

500 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 62, 72, 90 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 850921669118 120001114475

501 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಮೋಶ್ ಟಿ.ಎ. ಬಿನ್ ಕೆ. ಆನಂದಯಯ  5/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 872540650763 4202500100152500

502 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಬಾರಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ 61 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 424935135582 4102500111685200



503 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪಪಯಯ 115,164,49/4,56 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 55447621661 620150043233

504 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಹೆೋಶ್ ಭಟ್ ಎನ್. ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ 63/3, 6/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.008 249077731395 620150012421

505 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಲತಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಶೆಷ್ಗಿರಿಯಪಪ 191 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.008 627089573265 620150021162

506 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯು.ಎಸ್. ಶಿರ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿಯಪಪ 176 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 284433563271 620150043255

507 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಡಿ. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ದ್ಾನಪಪ 286/2, 291/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.00462 466673142606 120001501361

508 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಬಿ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ 217/2, 26 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.00456 642761919188 620100006992

509 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 

ರಾಮಪಪಗೌಡ
40, 39/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.91 0.008 340614548071 620100032037

510 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ವಿ. ನಾಗೋಂದರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ಯಯ 130, 123 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.00468 823567372940 516152709

511 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ.ಜಿ. ಪರಪುಲ್ೂ 116/1, 140 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.16 0.008 776561597643 410250010053930 1

512 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ಗಣೋಶ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ. ಎಂ. ಕೆಲಲ್ೂಪಪ 7 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 209229673857 620100008220

513 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಗುರುಮಲತಿಯ 78 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.23 0.00276 374798519119 64153600723

514 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತಪಪಗೌಡ 120/1, 123, 120/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.00319 864744225183 620100012883

515 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಕರೋಗೌಡ,ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 247 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.008 921206365507 4102500100891200

516 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಿಚಡ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ದ. ಲಾರನ್  ಡಿಸಲೋಜ 40/2 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.00396 985416447349 12291100005656

517 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪನಾಯಕ 115/1, 119/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.00639 684961127098 120000956750

518 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಂಜಭಟ್ 
ಹೆಚ್.ಆರ್.

18/1, 16/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 601230895732 410250010054120 1

519 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕÉ.ಕೆ. ಶಿವರಾಜು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 104, 89/2, 104, 89/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 537400614592 4102500110437800

520 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ.ಕೆ. ರತಾನಕರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಪ ಜಾರಿ 90/12 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.0042 410341700405 120000427794

521 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಸಿ. ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪಗೌಡ  5/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.008 375500958522 410250010054290 1

522 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್. ಶೆೋಖರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 247 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.008 921206365507 410250010089120 1

523 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಕುಮಾರ ಡಿ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ ಡಿ.ವಿ. 215 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 615403244760 620100000128

524 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 70/2, 55/1, 70/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.008 832727962297 536250010041120 1

525 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಜಿ. ನಾಗೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಯಯ 167/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 31 0.00372 451914450787 120002513274

526 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ 59, 62, 72 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.29 0.008 449105352515 20151735160

527 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯು.ಡಿ. ವಿಜೋಂದರ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 149, 148/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.003 345923090908 63660100004542

528 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಿರಿಜ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪಾಲ್ ಶೆಟಿಟ 69/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.008 935927161214 120000948650

529 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಜಿ. ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಗಲೋಪನಾಯಕ 195 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.15 0.0018 287953148767 12291100001285

530 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಚಿದಂಬರ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಹೆಗಡ 28/3, 34/3, 37/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.0067 605994809224



531 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಲೋಸಿ ಸಾಲಾಡನಾ ಕೆಲೋಂ ರತನಸಾವಮಿ 283 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 750677682737 120001316776

532 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟಿಟ 20 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024 971002048804 9022250025251

533 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕಳಸಪಪ ಬಿನ್ ದ. ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 97/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.00576 299402190896 9022200029228

534 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗುರುಮಲತಿಯ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 

ರಾಮಪಪಗೌಡ
46/1ಪಿ2, 41/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.004 272010741691 410250010056650 1

535 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ. ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ಯಯ 12/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.12 0.00144 674430197973 64046142957

536 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0

537 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಂದು ಪ ಜಾರಿ 22 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.21 0.008 238747170557 142301011002205

538 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋವಿಂದೋ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪಗೌಡ 55 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 548177868690 620100002670

539 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ವಿ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಜಿ. ರ್ಂಕಟಯಯ 105, 116/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.008 523980382334 410250011098500 1

540 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ರಾಜು ಬಿನ್ ದ. ಗಾರ ಬಾಬು ಪ ಜಾರಿ 47/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.0066 612841278658 12297100002607

541 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ವಿ. ಪರಮೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗೌಡ 19/5, 15/4, 20/8 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 476151718704 420250010111830 1

542 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್,ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮುತುತಪ ಜಾರಿ 62 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 215181992862 620150007330

543 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಕೆ. ರವಿ ಬಿನ್ ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 88/ಪಿ1, 88, 104 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.008 887282851782 620100038120

544 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎನ್. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ 61 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 #WERT! 435222171718 120000929045

545 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ 61 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 #WERT! 535673698892 120000216783

546 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕುಸುಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಜಿ. ಅನಂತ್ ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 #WERT! 920525722894 1528101001765

547 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಜಿ. ನಂದೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ 176 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 #WERT! 507028394483 4102500100606000

548 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಿಸಾರ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖ್ ಅಕಬರ್ 184 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 #WERT! 415174197303 120002005872

549 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲಲೋಕಪಪಗೌಡ,ಟಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯಗೌಡ 101 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 #WERT! 563469343437 142301011001107

550 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ದ. ಗಣೋಶ್ ಗೌಡ 92/3, 92/5 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 #WERT! 366219689025 410250011180890 1

551 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0

552 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಗಣ್ಪತಿ ಶಾಸಿರೋ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 

ನರಸಿಂಹ ಶಾಸಿರ
22,27, 109 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.008 669837029309 12302100000149

553 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಹೆಚ್. ದೋರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪನಾಯ್ಕ 87, 88 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.0067 493148053563 120000844729

554 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಆರ್. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಗೌಡ 62, 219, 58 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 2371 403250010055110 1

555 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ.ಎಸ್. ಪ್ೈರಲೋಜ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಟಿ.ಎಸ್. 

ಸಲಾೂವುದ್ಈನ್ ಸಾಬ್
276/2, 276/84, 247/2 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.008 813924533889 9052200008038

556 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಕೆ.ಎಲ್. ಬಿನ್. ಕೆ. ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕಾಂತಯಯ 191, 191/11 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.008 630481987928 651101058717

557 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ. ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ 194, 166/2, 179/5 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.008 327271039672 9052200018214

558 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿ.ಪಿ. ದುಗಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣಗೌಡ 156, 157, 158 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 263565674873 620030019795

559 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಶೆಷ್ಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 76, 108, ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 981087228953 410250011134990 1



560 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ.ಪಿ. ಬಿನ್ ವಿ.ಡಿ. ಪುಟಟಣ್ಣ 
ಗೌಡ

153, 106 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 873586915549 620030001493

561 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಇಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎ.ಆರ್. ಸಜಯಪಪನಾಯ್ಕ 101, 105, 106, 108, 221 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 825086493485 32225001008029-01

562 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಜಿ. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ಎ.ಸಿ. ಗಲಪಾಲ್ನಾಯಕ 106, 108, 100 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.008 792900609773 54059458097

563 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಿರೋಧರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಂ. 
ಸುಬಬಣ್ಣನಾಯಕ

132, 14/99 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 305366084980 54018265809

564 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಕೆ. ರವಿೋಂದರ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಕಳಸಪಪಗೌಡ 205, 312, 314 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.0063 331406776773 620030013192

565 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ದನೆೋಶ್ ಜಲೋಯಿೋಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರ 
ಜಲೋಯಿೋಸ್

145 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 711769051328 54047792750

566 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್. ಎ. ಫಜುಲ್ ಹಕ್ ಬಿನ್ ಅಬುಬಕರ್ 323, 11/3, 101, 10/2 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.008 506286770928 322250010050350 1

567 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪಗೌಡ 104, 105, 106 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 4405185756 322250010021930 1

568 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಇ.ಬಿ. ಧಮಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಳಳಯಯಗೌಡ 36, 37, 153, 40, 48 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.008 386033092532 64057869558

569 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋ ಕೆ.ಎನ್. ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 54/47/50/52/55/359 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.81 0.008 324061211175 403250010057790 1

570 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಭಾಸಕರ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ವಿ. ಚಿನನಣ್ಣಗೌಡ 15, 19, 7, 69 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.008 714610918441 403250010092180 1

571 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಆರ್. ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಕೆ. ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ 214/2, 225/15 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.0076 554095677964 322250010053920 1

572 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಶ್ವತಾಾಮ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಗೌಡ 182, 185, 186 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 351386090240 620030017595

573 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಭರ್ಾನಿ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ.ಎ. 157 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 513960174736 250001000000366

574 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ.ಎ. ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 157 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 517572262206 620030015509

575 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋಪಾಲ್ ಎನ್.ಎ. ಅಚಚಣ್ಣಶೆಟಿಟ 73 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.0051 714643402889 30941612206

576 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯು.ಎಸ್. ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ 38/1, 54, 56/4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 3734015720 403250010031240 1

577 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪುತತಲ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 36/3, 38/6 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 990085407016 4102500100518540 1

578 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಎ. ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 142 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 432650591241 9052210007418

579 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ. ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ 195, 257 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 327271039672 9052200018214

580 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಿಯಾಉಲ್ ಹಕ್ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ ಅಜಿೋಜ್ 322/3, 196/7 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 994925738055 9052200032580

581 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿವಪಪಗೌಡ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿದೂಣ್ಣ ಗೌಡ 139, 141, 135, 140 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 519774535176 8265232024

582 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಉಮೋಶ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿವಪಪಗೌಡ 135 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.0067 674226133391 403250010109660 1

583 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಮಿೋಳ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಎನ್.ಎಂ. 105, 106, 107, 108 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 326300967066 620030040625

584 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಆದಶ್ಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ 178 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 407870418754 64011485588



585 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿ. ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿ. ರಾಘರ್ೋಂದರಭಟಟ 53 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.0057 624563024052 410250010040300 1

586 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿಯಪಪ 37, 40, 42 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 923454930816 9052200001020

587 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಬಾಲ್ಚಂದರ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಯಯ 85, 4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.005 455690975232 322250010034320 1

588 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಟಿ. ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯನಾಯಕ 127, 115/5 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.0078 960782174941 120000192034

589 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಲ್. ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಂಕೆೋಗೌಡ 110, 117, 118 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 662695113100 9022200032715

590 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 134/ಪಿ2, 135, 138, 3ಪಿ4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.0056 478183216314 620030026394

591 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ ಗೌಡ 63, 215 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 327804358470 120001374568

592 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಶ್ ಎನ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 149, 35, 32, 31 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.008 237903195344 12276100001919

593 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿವಣ್ಣಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಕ್ಕಟಟಶೆಟಿಟ 20 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0072 422227386658 410250011156640 1

594 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಮಪಪನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪನಾಯ್ಕ 56/8,  56/7 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.0046 226869680202 072250010053080 1

595 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣನಾಯಕ 111, 112, 115, 116 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.008 568814336724 620030001084

596 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಾಯಿತಿರ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪಪ 250, 08 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.0068 869361946479 322250010089220 1

597 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪುಟಟಪಪ ಕೆ.ಒ. ಬಿನ್ ಓಬೋಗೌಡ 55, 46 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.22 0.0026 37914290081 403250010082650 1

598 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಎಂ. ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪನಾಯಕ
123, 

115,122,123,177,176
ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 941484410037 620030002066

599 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜ.ವಿ. ಪಣಿರಾಜ ಭಟಟ ಬಿನ್ ವಿಷ್ುಣಮಲತಿಯ ಭಟಟ 75,76,77 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 235467905565 322250010014160 1

600 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅರವಿಂದ ಜಿ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರರಾವ್ 
ಎಂ.ಎಲ್.

86, 87, 85, 88/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 801235855353 410250011134240 1

601 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜ.ಎ. ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣ ಗೌಡ 179/14, 261, 272 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.008 869006964839 322250010026200 1

602 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ. ರವಿೋಂದರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಿವಿ. ದುಗಗಪಪನಾಯಕ 32/10, 33, 13 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.0064 830639143146 9052200054965

603 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಳಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 106, 107 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.0051 667276175276 620030032013

604 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್. ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಎ. ಸುಬಬಣ್ಣಯಯ 187 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036 779322261639 322250010011610 1

605 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎ. ಸುಬಬಣ್ಣಯಯ 168, 60 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 963976630630 9092200012731

606 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುದೂೋಗೌಡ 24, 21 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.0045 831518845827 9052210012725

607 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ. ಬಸವ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಅಂಗಡಿ ಬಸಪಪ 150/ಪಿ, 151/ಪಿ4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 352512470256 620030002328

608 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಕೆ. ನಯನ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪರವಿೋಣ್ 
ಕುಮಾರ್

72/2, 68/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.0055 323213082026 9052210010606

609 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಆರ್. ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಎ.ಪಿ. ರಾಮಣ್ಣ 149, 152 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 872685256726 620030001119

610 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ.ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚಂದರಯಯ 13, 50, 51 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.008 818029871354 620030007767

611 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಮ ಕೆಲೋಂ ದೋಪರಾಜು ಹೆಚ್.ಎಂ. 288 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024 706805613208 9052250003841

612 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಬಿ. ತಿಮಮಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಳಳಪಪಗೌಡ 146, 217, 118 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.52 0.0062 601940870052 620030000397

613 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ 134, 107 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 323659906557 9052210009069



614 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರೋಣ್ುಕಾ ಉದಯ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಬಿ. ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ 40/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 385376443714 620030026666

615 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದಶ್ಯನ್ ವಿ.ಯು. ಬಿನ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಪಿ. 156, 158/3, 4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 660642027120 120001635487

616 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ.ಒ. ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣಗೌಡ 16, 25/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 503967266040 322250010063450 1

617 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಬಿ. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಯಯಗೌಡ 20, 21, 151 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 285888704085 9052200000719

618 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಗೌಡ 98 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0072 442549004030 64035636030

619 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಂ. ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾನಪಪನಾಯಕ 91, 92, 81, 82 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 543331039416 403250010058170 1

620 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋಶ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಎಂ.ಎನ್. 

ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಭಟ್
84 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.45 0.005 278539712644 577101008804

621 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಕೃಷ್ಣಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಳಸಪಪಗೌಡ 66 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.005 708492194187 322250010026000 1

622 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಬಿ. 

ರಾಮನಾಯಕ
66 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.005 986493821287 20040890176

623 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಪಪ ಕೆ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣಗೌಡ 119,118,131,168 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 533455110286 322250010040870 1

624 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಕೆ. ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ ಗೌಡ 188, 3/4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.0079 889837191977 403250010040370 1

625 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಕ್ ಅಬುೂಲ್ ರಶಿೋದ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಗೌಸ್ 60 ಹರಿಹರಪುರ ಆ.ಶ್ಮ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.005 978755848384 9022200063922

626 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕವಿತ ಟಿ. ಕೆಲೋಂ ಜ.ಡಿ. ಗಲೋಪಾಲ್
76/9, 75/5, 

30,34,36/8,37/2
ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 645182554795 322250010028170 1

627 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಲ್ಲತ  ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಎ. ರತಾನಕರ 11 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.005 910974883873 322250010082100 1

628 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಣಣೋಗೌಡ 11, 23 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 499036580980 322250010052080 1

629 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿವರಾಮ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ತಮಮಯಯನಾಯಕ 107, 110 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 599937070047 64165226004

630 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಪಿ. ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣಗೌಡ 44,132 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.008 968899914364 620030017539

631 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪಗೌಡ 82 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 664878966208 322250010034720 1

632 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಇಮಾಂಸಾಬ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಡಿ.ಇ. ಅಬುೂಲ್ 
ಸತಾತರ್

203 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 416873546100 322250010019400 1

633 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಡಿ.ಇ. ಅಬುೂಲ್ ಸತಾತರ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ಎ. 

ಇಮಾಂಸಾಬ್
44 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.0042 630453685395 322250010019350 1

634 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಜಿ. ರ್ಾಸುದೋವ ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ 140, 147 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 958929895232 866101003234

635 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ sಶಿರೋಕಾಂತ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 82, 83 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.0048 318117824825 120000967456

636 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗನ್ ಗೌಡ ಯು.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುರೋಶ್ ಯು.ಆರ್. 25-ಒಚಿಡಿ ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.16 0.0019 943042202503 2332190030090

637 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಫರಿೋದ ಬೋಗಂ ಕೆಲೋಂ ಟಿ.ಬಿ. ಸಲಾಂ ಸಾಹೆೋಬ್ 31/2, 31/3 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.008 778948662748 322250010054280 1

638 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ರ್ಂಕಟೋಸಯಯ ಬಿನ್ ಬಿಷ್ಾಪಪಯಯ 203, 253 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 851020976322 410250010004420 1

639 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪ ಣಾಯಂಭ ಎಸ್.ಎನ್. ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥರಾವ್ 
ಹೆಚ್.ಎಲ್

22/2, 21/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.0058 884246506434 322250010017040 1



640 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಹೆಚ್. ವಿಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಹಲವಣ್ಣಗೌಡ 104, 106, 108 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.0068 532829077558 9052200051786

641 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಡಿ. ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಎನ್.ಎಸ್. ಧಮಯಯಯಗೌಡ 101,102,108 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.0074 463513792218 322250010025490 1

642 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ವಿ. ಶಿರ್ಾನಂದ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ 
ಪಂಡಿತ್

174, 175 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.0056 730080480640 620030023495

643 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮೋಗೌಡ 113/ಪಿ1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.008 540335718160 90522000500100

644 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋಕಾಂತ ಎಂ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಳಳಯಯನಾಯಕ 13, 45, 46 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 651363645112 620030023789

645 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ರವಿೋಂದರ ಬಿನ್ ಬಿ.ಆರ್. ಸತಯಮಲತಿಯ 
ರಾವ್

163 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.0069 209966073558 322250010006230 1

646 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಆರ್. ಸತಯಮಲತಿಯ ರಾವ್ ಲೋಟ್ ರಾಮರಾವ್ 193 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.0076 515351713462 322250010001900 1

647 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರವಿಶ್ಂಕರ್ ಎನ್.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪಗೌಡ 145, 124 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.23 0.0027 642395797400 9052200007151

648 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿಂಗಪಪಯಯ ರ್ೈ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥಯಯ 60, 60/2, 57, 189 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.008 267354717787 722500100105901

649 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಒ. ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿ. ರ್ಂಕಟಪಪನಾಯಕ 64, 61 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 234869913367 9022200106591

650 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ.ಇ. ಅಬುೂಲ್ ಹಕ್ ಬಿನ್ ಡಿ.ಇ. ಇಮಾಂ ಸಾಬ್ 46, 45, 49, 50 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.008 594105365709 9052210005935

651 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಸುಧಾಕರ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪನಾಯಕ 100/1, 166 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 995725146094 403250010092550 1

652 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸರಲಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಆರ್. ನರಸಿಂಹ ಕಾಮತ್ 170, 255 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 939388304013 9052200035306

653 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 274 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 212571087195 403250010033790 1

654 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ  ಹೆಚ್. ಚಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ 274 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 643845717816 403250010092540 1

655 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಮಾ ಎಂ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಶಿರಕಾಂತ ಎಂ.ಬಿ. 132 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0072 249889092904 620030026010

656 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಪಿ. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣಗೌಡ 227, 221, 218 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 848314927797 322250010001350 1

657 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಕೆ. ಮಾನಸ ಕೆಲೋಂ ಹಿರಿಯಣ್ಣಗೌಡ 281/72, 73 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 680811933332 403250010092580 1

658 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಮಲತಿಯ ರ್ೈ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ 58, 214, 62 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 520990218266 072250010018460 1

659 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಆರ್. ಶಿವಶ್ಂಕರ ಬಿನ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ ರಾವ್ 64 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 916761074087 322250010039170 1

660 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜ.ಎಸ್. ಮಲಕಾಂಬ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಬಣ್ಣನಾಯಕ 36,35 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 358121078439 620030030015

661 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಧೋರ್ ಎ.ಆರ್. ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರಾಮಪಪ ಹೆಗಡ 29, 31 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.0079 993571528294 4102511176860 1

662 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಧಾ ಕೆ.ಸಿ. ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಗೌಡ 87, 89 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 252474268400 64131615125

663 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ಸಿೋನಪಪ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಬಡಿಯಪಪ ಹೆಗಡ 163, 243 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 459039342986 410250010081430 1

664 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಶಿವರಾಂ ಬಿನ್ ಎಸ್.ವಿ. ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 39 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.0058 384538144692 32225001004530 1

665 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಸಿ. ಸುಬಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಂದಯಯ ನಾಯಕ 189, 190 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.52 0.008 982188470606 322250010037580 1

666 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಪಪ ಇ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೆಲಲ್ೂಣ್ಣಗೌಡ 116/1, 98/3, 314 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.0063 391499031365 120000437098

667 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ೈ.ಎಸ್. ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ರ್ೈ.ಎಸ್. ಸುಬಾರವ್ 66,67,68 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 749215864073 9052200055822



668 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಟಿ. ಮೋಹನ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯನಾಯಕ 111, 109, 218 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 353478954189 64058503400

669 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಖ್ ಅಹಮದ್ ಅನವರ್ ಆಲ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಇ. 

ಮಹಮದ್ ದಸತಗಿೋರ್
60 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.005 796930046685 3357101002147

670 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ  ಸತಿೋಶ್ ಎನ್.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ನಾಯಕ 25, 27/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0072 962369650869 620030017211

671 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ವಿ. ಶಿರೋಕಾಂತ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ಯಯ ಕೆ. 1/6, 2/1, 21/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 222067072045 410250010078560 1

672 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಚಂದರಶೆೋಕರ ಬಿನ್ ಸುಬಾರವ್ 53, 60, 61 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 792373454768 620030027310

673 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯಗೌಡ 82, 83, 114 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 978820338860 120001327574

674 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಪಿ. ಸಂತಲೋಷ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯಗೌಡ 120, 74, 114 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 628372252485 620030004620

675 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಣ್ಣ ಗೌಡ 137 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.13 0.0015 634197993241 120000287370

676 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಪಿ. ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣ ಗೌಡ 133 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.22 0.0026 860587532842 620030025652

677 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಪಿ. ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣ ಗೌಡಡ 133 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.22 0.0026 788079712652 620030025663

678 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಹಾಲ್ಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಲಡಯಯ ನಾಯಕ 283 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.0006 559138727587 54027442427

679 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಬುೂಲ್ ಹಕ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಉಸಾಮನ್ 124, 196/1, 198/11, 200 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.008 279758066336 620030038184

680 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಜಿ. ನಟೋಶ್ ಬಿನ್  ಗುಂಡಪಪಗೌಡ 296, 639 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0072 952915470572 12259100001389

681 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ವಿ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟ್ ರಾವ್ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.

6, 25 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 922440751674 403250010104060 1

682 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಶಿರ್ಾನಂದ ಹೆಚ್.ಎಸ್. 

ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯ
112/ಪಿ2, 8/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 962031722810 620030025685

683 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಿರಿಯಪಪ ಜ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣನಾಯಕ 36, 35, 40 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.008 650200351804 62003000769

684 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎನ್. ನಾಗೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ 107, 108, 77, 72 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.008 955125036586 120000049389

685 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ರಾಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಾಬಭಟಟ 126, 38, 127, ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 917320755851 12259100000120

686 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿೋನಪಪ ಗೌಡ 56, 269 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.0045 276206498765 072250010086890 1

687 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಶ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮಯಯ 164ಪಿ3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.0063 444141741368 12276100000594

688 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಬಲ್ ಜಲೋಯ್್ 328 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.008 423596111379 120000195513

689 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯು.ಆರ್. ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಗೌಡ 12, 13, 14 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.96 0.008 256560857365 072250010015240 1

690 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ.ಎ. ಅಬುೂಲ್ ಜಬಬರ್ ಸಾಹೆೋಬ್ ಬಿನ್ 
ಅಬುೂಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಾಹೆೋಬ್

41, 31 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.0063 617680720634 620030017709

691 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥಯಯ 61, 55/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.008 336559026096 072250010020220 1

692 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿ ಭಟ್ 199, 212 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.0078 462348867918 12276100000054



693 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಗಭಲಷ್ಣ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿಭಟ್ 213, 194 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 749403795524 12276100000055

694 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ sಶಾರದ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಚಂದರಪಪಗೌಡ 316, 348 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.004 634447100254 120000193344

695 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಹೆಚ್. ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪನಾಯಕ 88 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.26 0.0031 422479642793 9052200068150

696 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್. ಈಶ್ವರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ ಗೌಡ 75, 46, 40/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.0073 364943629270 403250010033480 1

697 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಬುೂಲ್ ನಿಸಾರ್ ಡಿ.ಆರ್. ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ 
ರಹಿೋಮ್

51, 48 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.24 0.0028 652964785608 620030000137

698 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಂ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಎಸ್. ಮಂಜುನಾಥಯಯ 66 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.0038 275558830365 54018305048

699 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಜ. ವಿಷ್ುಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಿ. ಜನಾಧಯನಯಯ 54, 301 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 630218264422 620030032035

700 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಬುೂಲ್ ಜಬಬರ್ ಬಿನ್ ಬಾಪು ಸಾಬ್ 204 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.84 0.008 240666414184 322250010066780 1

701 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಆನಂದ ಜಿ. ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ದ. ಗಲೋಪಾಲ್ ಶೆಟಿಟ 176 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 976045094176 39185153388

702 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಟಿ. ದೋವಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣಗೌಡ 196, 198 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 265499109302 403250010125200 1

703 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಬಿ. ಅಶೆಲೋಕ ಬಿನ್ ಬಸಪಪಗೌಡ 181, 191, 216, 286 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 286123223369 12368100000255

704 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮನು ಬಿ. ರಾವ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಬಾಲ್ಚಂದರರಾವ್ 176 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.0056 478244275471 620030040772

705 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮಕಾಂತ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಬಾಲ್ಚಂದರ ರಾವ್ 176 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0072 478244275471 620030040772

706 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಶಿರ್ಾನಂದ  ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ 147, 140 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 315793611842 12276100003119

707 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಉದಯ  ಭಾಸಕರ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ 141, 147 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 951392464353 9412200072974

708 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಬಾಲ್ಚಂದರ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ 141 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.005 478244275471 620030040772

709 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಪಪನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪನಾಯಕ 53, 54 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.007 224224901730 620030024126

710 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆ. ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ 195, 186/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.92 0.008 228120932711 9052200000067

711 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ಹೆಚ್. ಮುರುಳಿ ಬಿನ್ ಕೆ. ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ 195, 79/9 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.71 0.008 897901452479 9052200016577

712 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣ ಹೆಗಡ 57, 58 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 654861357474 362250010102090 1

713 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಪಪ ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪನಾಯಕ 403, 432 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.0054 334342311910 9052200015204

714 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಆರ್. ಶಾಯಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪಗೌಡ 139 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 521817271353 620100007667

715 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಂ. ಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ಎನ್. ಬಿಷ್ೋಜ 31/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.25 0.0033 732103229477 12368100000292

716 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸೌಮಯವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ 32/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0024 608336929479 12368100000085

717 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ  3/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.12 0.0014 240097616551 12368100000125



718 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎನ್. ಬಿಷ್ೋಜ ಬಿನ್ ಬಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗರಾಜ 31/1, 31/4, 31/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 905510923445 620030007097

719 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪ ಣ್ಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಜಗದೋಶ್ ಹೆಗಗಡ್ 133 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.93 0.008 509098472106 722500101156301

720 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋಪಿನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯಭಟ್ 106, 102 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.008 812686877437 32225001004676 01

721 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಗಧೋಶ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಎಂ. ಶ್ಂಕರಪಪ ಹೆಗಡ 55/1, 55/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.008 304831678180 722500100205301

722 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಷ್ಾಮ ಟಿ. ಕೆಲೋಂ ದನೆೋಶ್ ಕೆ. 154, 155, 156 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.008 662974404412 250001000000792

723 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದನೆೋಶ್ ಕೆ. ಬಿನ್ ಕಳಸಪಪ ಗೌಡ 157, 154, 154/4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.93 0.008 646936539552 520291021373506

724 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಎನ್.ಸಿ. ಪರಕಾಶ್ 109, 145 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 960841709257 322250010081820 1

725 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎ. ರಾಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯಗೌಡ 27,16 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.91 0.008 718383196840 64119756058

726 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಕೆ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 178, 164 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.005 725581998587 12259100003335

727 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎ. ಅಶ್ಯದ್ ಅಹಮದ್ ಬಿನ್ ಟಿ.ಬಿ. ಅಮಿೋರ್ 
ಅಹಮದ್

27, 41, 115, 06/4 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 477771602968 620030017120

728 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ಹಲವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪಗೌಡ 54/3, 54/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.008 991484939172 5571101001433

729 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಇಂದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಬಯಯ ಗೌಡ 252, 242 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.52 0.0062 839493045231 12368100001183

730 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುನಿೋಲ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 3, 4, 122 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.008 875107704742 322250010073050 1

731 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಇ. ಲಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮನಾಯಕ 50 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 478542514455 403250010057770 1

732 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ವಿ. ಸುಬಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪಗೌಡ 62, 63, 19/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 596704669542 072250010033460 1

733 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಬಿ. ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಕೆ.ಸಿ. ಬಳಳಪಪನಾಯಕ 107, 129, 252 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 653030744554 620030027911

734 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಂ. ಅಣಣೋಗೌಡ 78 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 401530008201 620030015418

735 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ. ಬಿನ್ ಕಳಸಪಪನಾಯಕ 38/3, 38/4, 45 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.008 763314537816 620030011923

736 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಶಿರೋರಮಣ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ 140, 147 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 995586722504 620030000375

737 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.

112, 115, 263 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 998716688853 12259100000321

738 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮನಾಯಕ 180 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.008 980959812443 620030017380

739 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಂ. ಶೆೋಕ್ ಅಮಿೋರ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಶ್ರಿೋಫ್ 176/6 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 630407290140 620030017108

740 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಷ್ಪಪನಾಯಕ
291, 42, 101, 108, 111, 

112
ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 654919569497 9052200053780

741 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಜೋಶ್ ಎಸ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಾನಪಪನಾಯಕ 88/2, 130/10, 126 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 644754786001 3357101000792

742 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಪಿ. ಶಾಯಮ ಭಟಟ 209, 239 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.0046 660270860778 12276100000012

743 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಸಿ. ಸುಬಾರಯ ಬಿನ್ ಚಲಡಣ್ಣಗೌಡ 102, 72/1, 13 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.0063 279970098526 620030025867



744 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಂ. ನಿಜಾಮುದೂೋನ್  ಬಿನ್ ಬಿ.ಇ. ಮಹಮಮದ್ 
ಯಲನುಸ್

17/1,17/5,17/6,55 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 567500454509 120000014844

745 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಂ. ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 75 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 379915868626 32225001004600 1

746 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಸಿ. ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಚಂದೋನಾಯಕ 229 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.008 580717453269 620030030468

747 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದೋವಣ್ಣ ಎಂ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಮಮಯಯನಾಯಕ 115, 116 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.0045 21741314012 13276018021

748 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 269/2, 63, 58 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 263675920207 120002268924

749 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯಶೆಲೋದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ ಕೆ.ಬಿ. 216, 127, 119 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 367753854376 38182720111

750 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಟಿ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಮಮಯಯನಾಯಕ 216, 131 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 594297841739 64151272657

751 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಾನಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಎಸ್. 49, 56 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.008 906025553225 620030013771

752 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಎಂ. ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ 224 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 532080137324 3222500100346900

753 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಬಿನ್ ಎಂ. 
ನಾರಾಯಣ್ರಾವ್

45 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.008 822665797393 620030023428

754 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಜಿ. ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣ ಗೌಡ 108, 138,139,99,109 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 348973675883 620030007698

755 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹರಿೋಶ್ ಜ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 278, 289 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.0034 280517617227 120002158218

756 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರವಿೋಂದರ ಕೆ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಮಮೋಗೌಡ 140/31/6 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 984559602939 620030017856

757 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪಾವಯತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಜಿ. ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 117, 118 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.23 0.0027 396036884725 120001656370

758 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಶಾಂತ್ ಎಂ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ 112,110 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.27 0.0032 902616786528 12291100002334

759 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಟಿ. ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯಗೌಡ ಕೆ. 286, 287, 191 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.0052 979667402675 12259700000909

760 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿ.ಕೆ. ದುಗಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ ಗೌಡ 149/ಪಿ2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.008 657812035245 120001045170

761 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ.ಹೆಚ್. ಬಿನ್ ಹಲವಪಪಗೌಡ 212/3, 212/4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 829661187105 620030028788

762 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ವಿ. ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪಗೌಡ 209 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.52 0.0062 418295576377 12276100000432

763 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ಮಾಧವರಾವ್ ಬಿನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ಪಪ 147 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.008 865338160057 410250010079400 1

764 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಎಸ್. ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ನಾಯಕ 1145, 116 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.83 0.008 734933902919 64154630860

765 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುದೂೋಗೌಡ 21,24 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.004 207898169561 620030003864

766 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿನಯ್ ವಿ. ಹೆಬಾಬರ್ ಬಿನ್ ದ. ವಿಷ್ುಣಕಾಂತ್ 
ಹೆಬಾಬರ್

171 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.71 0.008 962746380063 9052200051622

767 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ 153,330,169 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.0067 573202347686 620030017335



768 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪನಾಯಕ 45, 25, 66 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 303905840755 12259100002229

769 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ. ಜಗದೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪನಾಯಕ 8, 32/7, 11 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.008 252394922374 620030000502

770 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಬಿ. ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪಪ ಗೌಡ 71, 109, 117 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 876582296991 64147940871

771 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಸುಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಟಿ. 

ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ
9,698,100,101,104,100 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 327325015155 322250010080790 1

772 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಟಿ. ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣಗೌಡ 264, 265, 261 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 525830256151 12368100000101

773 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ. ಶ್ಶಿಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಕೆೋಶ್ವ್ ರಾವ್ 55,56 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 563396893187 620030033254

774 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ಾಣಿ ಕೆ.ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ ಕೆ. ಶ್ಶಿಶೆೋಖರ್ 56 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.008 254270091736 322250010023520 1

775 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಶಾಂತ್ ಎ.ಡಿ. ಬಿನ್ ಎ.ಎಸ್. ದುಗಗಪಪ ಹೆಗಗಡ್ 63, 68 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.008 635022141561 64162239651

776 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚ್ೈತರ ಟಿ.ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ ಪೃಥ್ವವ ಕುಮಾರ್ 208 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 917333656250 905261000724

777 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಗೌಡ
155/9,155/22,138/1ಬಿ,14

1
ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 688829288670 403250010099130 1

778 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಸಿ. ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪಗೌಡ 75,76,77,79,80 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 843085829426 620150022531

779 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಲೋಜ ಭಂಡಾರಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಂಡಾರಿ 244 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 452976763765 620030027207

780 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಕೆ. ಮನೆಲೋಜ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ 168/5, 168/6 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.0056 238568316747 64021672440

781 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಎಸ್. ಕವಿರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಸ್. ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ 23, 14, 21 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.0051 239098801538 120002098143

782 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಎಂ. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಎನ್.ಟಿ. ಮಂಜಪಪಗೌಡ 130, 106/1, 104/4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.0064 439049977858 13276012052

783 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಿೋಗ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಹೆಗಡ 88, 186 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 813588430046 410250010085100 1

784 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಚಿನ್ ಮಿೋಗ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ 187, 187/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 791039465009 410250010102800 1

785 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಶೆಲೋಕ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ನಾಗಪಪನಾಯಕ
18, 20, 25, 26, 61/3ಪಿ, 

664/11, 114 115/6, 

116/6, 117/8, 119

ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 386939958941 64153682130

786 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾಗೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ. ಶಿರೋಕಂಠರಾವ್ 1, 249 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 535809314186 120000299454

787 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ sಶ್ಂಕರಪಪ ಶೆಟಿಟ ಡಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಶೆಟಿಟ 30,26,9,2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 719054613581 120000006729

788 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ.ವಿ. ಬಳಳಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಡಿ.ಟಿ. 

ರ್ಂಕಪಪನಾಯಕ
30/1, 123, 11ಪಿ, 26/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 340600292455 322250010002520 1

789 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪುಟಟರಾಜು ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ ಗೌಡ ಬಿ.ಕೆ.

98-2, 185, 180/2, 

276/2, 192/2, 191, 98/2, 

181, 182

ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 929842349013 410250011056040 1

790 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಸಿ. ಸಿದೂಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಜವಳೆೋಗೌಡ 20/ಪಿ9 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.008 237165912872 620100009085

791 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಇ.ಟಿ. ಕುಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿ.ಎ. 107/1, 134/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 821667598493 12368100000323



792 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯೋಗೋಂದರ ನಾಯಕ ಎ.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ನಾಯಕ 114, 102, 102/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.008 677866976044 620030026247

793 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದರ್ಾಕರ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಶೆೋóಪಪಗೌಡ 136/ಪಿ7, 137/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.0069 995403397269 54059457139

794 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಗಿೋಯಸ್ ಕೆಲೋಂ ದ ಮಹಮಮದ್ ಇಸಾಖ್
15/7, 15/2, 15/3, 17/2, 

288/1, 303/3, 97/4ೆಂ,
ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 395960597231 120000963462

795 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನÁಗರಾಜ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮುದೂೋಗೌಡ 21/4, 24/4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.0045 988482149808 9052200043695

796 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಭಾಸಕರ ಬಿನ್ ಬಿ.ಪಿ. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಗೌಡ 190, 95/3, 96, 95/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0072 499172552166 322250010017070 1

797 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಶ್,ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಣ್ಣಗೌಡ 40/5,41/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.006 278391716890 620030024692

798 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ.ಎ. ಕೆ. ಅಬುೂಲ್ ನಜಿೋರ್ 45/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.13 0.00156 516817260730 9052200017714

799 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ. ನಾಗಪಪನಾಯಕ 267/1, 4, 11 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.13 0.0015 254770941881 120000214561

800 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕಮಲಾಕ್ಷ್,ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಣ್ಣ 43,47 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0036 927060900347 3222500100657100

801 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಆರ್. ಪದಮನಾಭ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 102, 103 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 320518598332 9052200007450

802 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಇ. ಮಹಮಮದ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ 
ಇಬಾರಹಿಂ ಸಾಬ್

285, 17/8, 17/7, 18, 

286, 286
ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.91 0.008 721405621851 12368100000408

803 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯಗೌಡ 81/ಪಿ1, 74, 114/ಪಿ2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.79 0.008 485922251911 12368100001477

804 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಟಿ. ಕಳಸಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ನಾಯಕ 115/12, 116/4, 127 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.51 0.00612 861464327080 620030001540

805 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ.ವಿ. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ ನಾಯಕ 8, 19 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.00597 760105214989 12276100001562

806 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಇ. ಮಹಮಮದ್ ಆಲೋಂ ಬಿನ್ ಬಿ. 

ಮಹಮಮದ್ ಇಬಾರಹಿಂ
11/5, 22/1 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.0044 888720172848 620030039993

807 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಹೆಚ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಹಲವಣ್ಣಗೌಡ 163, 157, 151 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.0056 463385234237 620030025787

808 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಸಲಮಶೆೋಖರ್

17/3, 17/2, 19/3, 79/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.008 363378627769 9052200032108

809 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎನ್. ದತಾತತರೋಯ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಭಟಟ 5/2, 6/1, 8 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.00468 699794476562 4102500100491200

810 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎನ್. ರಾಮಚಂದರಭಟಟ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಭಟಟ 5/2, 4/2, 5/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.008 308608016311 4102500111198200

811 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಜಯದೋವ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಭಟಟ 5/2, 2, 3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.008 641765856536 403101055287

812 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಭಟಟ 8 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 468530049720 4102500111014100

813 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಭಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 163 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.0042 990846472432 120001949517

814 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಜಿ. ಕೃಷ್ಾಣನಂದ ಬಿನ್ ದ. ಗಲೋಪಾಲ್ಯಯ 70/3, 61/2, 60/ಪಿ-ಪಿ1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.008 391878935001 64161545933

815 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಇಮಿತಯಾಜ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಎ ಅಬುೂಲ್ ಜಬಾಬರ್ 
ಸಾಬ್

28/1, 30/2 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.0056 414536897753 3222500100242400

816 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಡಿ. ಕ್ಕೋತಯನ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎ. ಧಮಯಪಪ 19, 90, 62, 65, 66 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 609470797795 20151735137

817 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಡಿ. ಅರವಿಂದ ಬಿನ್ ಎ.ಎಸ್. ದೋವಪಪ 19, 90, 62, 65, 66 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 602509527450 410250010071510 1



818 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಅರ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 74,76 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.008 366371199521 620150007147

819 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ,ಕೆ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪಯಯ ನಾಯ್ಕ 74 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.008 410733918808 620030023994

820 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಘರ್ೋಂದರ,ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿ 269/2,63,58 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.008 263675920207 120002268924

821 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಪ್ರ್,ಡಿ.ಎ ಬಿನ್ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಅಬುೂಲ್ ರಹಿಂ 45/5,46/4,46/2ಪಿ1,50/ಬಿ ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.005 510605551419 3222500100351200

822 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದರಯಯ 63/1,52/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.008 12276100001349

823 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋಹಷ್,ಜ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ,ಜ.ಎಸ್ 132 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.0046 858039538604 31930501678

824 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸರಸವತಿ,ಬಿ.ಎಸ್  ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶಿವಭಟಟ,ಬಿ.ಎಸ್ 199/1,198/1,198/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.008 400755579320 54062201783

825 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಷ್ಪಪ,ಕೆ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣಗ್ಔಡ 133/2,134/2,134/4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.12 0.008 495795662679 120000330451

826 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ,ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗ್ಔಡ 121,122,123 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.008 984146068008 3222500100174700

827 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್. ಆನಂದ ಬಿನ್ ನಾದು 120 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 470247231093 54047796211

828 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಟರಾಜ್ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಬಿನ್ ದ್ಾನಪಪ 289/1, 291/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.28 0.00336 673239576489 1528108003691

829 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದ್ಾನಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಣ್ಣ 286/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.21 0.00252 490803870420 620100000480

830 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಂ. ಅಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 244 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.007 263393900472 410250011135360 1

831 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಶಿವನ್ ಹೆಚ್.ಸಿ.  ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯ ಹೆಚ್.ಆರ್. 92, 95 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.009 442472457398 64147652589

832 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ sಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಓ.ಡಿ. ಮಸಿರೋ 65 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.009 692541146963 142301101000627

833 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಪಪ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮಂಜಣ್ಣ 277, 132 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 862422662328 620100005127

834 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 283 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 308191921635 620100033653

835 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 89, 292 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.009 228355756256 1528101004048

836 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಪಿ. ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 358, 86 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2 0.00966 756062063232 120000951729

837 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎನ್. ಬಡಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಂಜಣ್ಣ 89, 89ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 2 0.00966 951275018086 620100020190

838 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಲವಪಪ 264 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.0072 835138106967 12276100000468

839 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಚಿನನಯಯ 
ಹೆಲಲ್ಗಲೋಡು

89/ಪಿ16 ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.008 748342955038 120001184205

840 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ೋದ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಪಿ. ಅಪಪಣ್ಣ
118/9, 118/7, 89/ಪಿ16, 

89
ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.008 991175871197 120000063766

841 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಬಿ. ಸಿೋನಾ ಬಿನ್ ಬಳಳಯಯ 46 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 47539808848 362250010129320 1

842 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಾಂತ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಯಯ 119 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 659764934748 120000937192

843 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ವಿಶ್ವನಾಥ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪನಾಯ್ಕ 74

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 596174838457 9052200004585

844 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿೋನಾ ನಾಯಕ 65

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.05 0.0126 975571313794 142301011002518



845 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
sಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಶ್ಂಕರನಾಯ್ಕ 65

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.0084 910710442457 9022200033630

846 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಕ 96

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.00516 257524673025 9022250012847

847 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ

ಕೆ.ಸಿ. ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ 141/2, 142/2

ಹರಿಹರಪುರ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1 0.012 754743043500 64044814912

848 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಗಲೋಪಾಲ್ ಎಸ್.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ 21

ಹರಿಹರಪುರ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0048 553635026297 120000751913

849 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮೋಗೌಡುೂ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡುೂ
213

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.017 751029355489 142301011002270

850 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಂಜಿೋವ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ
196

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0027 511181732504 3622500100934800

851 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ/ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ. ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುಕುಂದನಾಯ್ಕ

315

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1 0.0144 206691034800 520291023221475

852
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ನಿರಂಜನ್,ಬಿ.ಜ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ 21
ಕಸಬಾ ಇತರ ತಾಳೆ 1 0.6 0.031 228542737329 4102500101019700

853
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ನಿರಂಜನ್,ಬಿ.ಜ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ 21
ಕಸಬಾ ಇತರ ತಾಳೆ 1 0.6 0.225 228542737329 4102500101019700

854
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ಸುಬರಮಣ್ಯ,ಟಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪತಿ ಭಟ್ 216
ಕಸಬಾ ಇತರ ತಾಳೆ 1 1.2 0.037 449241324782 4102500110396900

855
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್,ಬಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಂತರಾಜು 160
ಕಸಬಾ ಇತರ ತಾಳೆ 1 1.2 0.037 637976638649 20124937476

856
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಪರಕಾಸ್ ಕೆಲಂ ಪರಕಾಶ್,ಬಿ.ಕೆ 211
ಕಸಬಾ ಇತರ ತಾಳೆ 1 1.2 0.5 966783576260 20151739663

857
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ
ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 117

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ತಾಳೆ 1 0.8 0.23 622951948879 1226010003790

858
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ಪೃಥ್ವವರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ 34
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ತಾಳೆ 1 0.82 0.22 589995378939 64095600976

859
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ತಾರಾನಾಥ ಬಿನ್ ಮಾನಪಪನಾಯ್ಕ 142
ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ತಾಳೆ 1 3 0.5 255262009346 63660100001948

860
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ತಾರಾನಾಥ ಬಿನ್ ಮಾನಪಪನಾಯ್ಕ 143
ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ತಾಳೆ 1 3 0.02225 255262009346 63660100001948

861
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ-ನಿವಯಹಣ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ-ನಿವಯಹಣ ಪೃಥ್ವವರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ 34,33
ಮೋಗುಂದ ಇತರ ತಾಳೆ 1 0.82 0.02098 589995378939 64095600976

862
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ-ನಿವಯಹಣ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ-ನಿವಯಹಣ ಸುಬರಮಣ್ಯ,ಟಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪತಿ ಭಟ್ 216
ಕಸಬಾ ಇತರ ತಾಳೆ 1 1.2 0.02622 449241324782 4102500110396900

863
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ-ನಿವಯಹಣ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ-ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ
ಕಸಬಾ ಇತರ 1 0.04497 4102500100023600

864
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ಸುಬರಮಣ್ಯ,ಟಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪತಿ ಭಟ್ 216
ಕಸಬಾ ಇತರ ತಾಳೆ 1 1.2 0.18622 449241324782 4102500110396900

865
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ರಾಜೋಶಾರವ್,ಪಿ.ಆರ್
ಇತರ 1 0.10188 4102500100549400

866
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್,ಬಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಂತರಾಜು 160
ಕಸಬಾ ಇತರ ತಾಳೆ 1 1.2 0.31194 637976638649 20124937476

867
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ನಿರಂಜನ್,ಬಿ.ಜ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ 21
ಕಸಬಾ ಇತರ ತಾಳೆ 1 0.6 0.09339 228542737329 4102500101019700

868
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ ಎಣಣ ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ 

ಯೋಜನೆ ತಾರಾನಾಥ ಬಿನ್ ಮಾನಪಪನಾಯ್ಕ 143
ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ತಾಳೆ 1 3 0.05476 255262009346 63660100001948

869
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕಾ ಅಭಿವೃದಧ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕಾ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 161

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.3375 306477770784

870
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕಾ ಅಭಿವೃದಧ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕಾ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ

ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದರಭಟ್ 24
ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.17 0.3375 508394564742 4102500100911800

871
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕಾ ಅಭಿವೃದಧ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕಾ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ

ಕೃಷ್ಾಣನಂದ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 24-ಈeb
ಕಸಬಾ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.3375 893283312659 620150021117

872
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕಾ ಅಭಿವೃದಧ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕಾ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ ಶೆಲೋಬಿಂತ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಶ್ ಹೆಗಡ 187

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.30375 291237951309



873
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕಾ ಅಭಿವೃದಧ 

ಯೋಜನೆ
ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕಾ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ ಸುದೋವ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ನಾಯಕ 135

ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಅಡಿಕೆ 1 5 0.75 354675757426 64127564865

874 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 98 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.6 ಗಿಡ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು 947428160414

875 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವರದರಾಜ್ ಜಿ ಆರ್ ಒನ್ ರಘುಪತಿ ರಾವ್ 122 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2 488826694425

876 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮುರುಳಿೋಧರ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಶ್ಂಕರ ವಿ ಪಿ 131 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.55 964961929105

877 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವಿೋರಸ್ ಬನೆೈಟ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಎಡವಡ್ಯ ರಲೋಡಿರಗಸ್ 57/2 ಮೋಗುಂದ ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2 204854528062

878 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಘುಪತಿ ಹೆಬಾಬರ್ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪಪ ಹೆಬಾಬರ್ 260/3 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.93 973664304837

879 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಅಚಯನಾ ಗದೂ ಕೆಲಂ ಶಿರೋಪಾದ ಗದೂ 26.Jän ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.13 453890969430

880 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋ ಹಷ್ಯ ಬಿನ್ ಅನಂತರಾವ್ 74/4 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.46 323052648641

881 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋರಂಗ ಬಿನನಂತ ರಾವ್ 74/3 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.46 843457990352

882 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಘುಪತಿ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನಾರಾಯಣ್ಪಪ 88 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 355011010324

883 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿ ಕೆ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 74 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 824741027345

884 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿ ಡಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಗೌಡ 242 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 921792264184

885 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಉಮೋಶ್ ಕೆ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಲೋಕಪಪ ಗೌಡ 76 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 956295053387

886 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಂ ಆರ್ ತಾರಾದೋವಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಟಿ ಶ್ಂಕರಪಪ 77 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 693268902410

887 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಚಿನನಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 70 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 831399083056

888 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಾಜಮಮ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಗೌಡ 1 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.1 659828083862

889 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಹೆಗಡ 54 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2 720434302118

890 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಭದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೆೋಖರ 62 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.32

891 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಹೆಗಡ 10/2.. ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.79 271504957279

892 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹಾಲ್ಪಪಬಿನ್ ದೋವಪಪ ಗೌಡ 9 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.51 235648379583

893 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರತನಮಮ ಕೆಲಂ ದೋವಪಪ ಗೌಡ 11/2.. ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.47 289737754570

894 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಿಯಾ ಉಲ್ ಹಕ್ ಬಿನ್ ಅಬುೂಲ್ ಅಜಿೋಜ್ 322/3 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8 994929738055

895 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಗೌಡ 299/2,294/6 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 636891983746

896 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ ವಿ ಶಿರೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ಯಯ 2/1.. ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 3.02 222046072045

897 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ ರ್ಂಕಟೋಷ್ಯಯ ಬಿನ್ ಬಿಷ್ಟಪಪಯಯ 203 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.03 8510209776322

898 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಧಮಯಪಪ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಳಳಯಯ ಗೌಡ 36,40,36 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.3 386033092532

899 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಾಜೋಂದರ ಹೆಚ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 24.Jun ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2.11 718383196840

900 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮಹೆೋಶ್ ಎ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ 108,106 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8 792900609773

901 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ 195 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 228126932711

902 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ 194 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.45 327271039672

903 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮುರುಳಿ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ 195 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 897901452479

904 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕ್ಕಶೆಲೋರ್ ಸುಲಾತನ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಯಲಸಫ್ 309/1 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 996786224357

905 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಿಜಾಮುದೂೋನ್ ಬಿನ್ ಮಹನನದ್ ಯಲನಸ್ 17.Jän ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 567500454509

906 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಧಮಮ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಭಾಬ ಭಟ್ 123 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.11 917320735851

907 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಾಗೋಶ್ ರಾವ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ 77,107 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.18 985123436586

908 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಭಟ್ 53 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 624563424052

909 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಗಿಯಸ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹಮಮದ್ ಇಸಾಕ್ 15/3,17/2,398 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.65 395960597231

910 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮಹಮಮದ್ ಹುಸೋನ್ ಕೆಲೋಂ ಇಬಾರಹಿಂ ಸಾಬ್ 17/7,18 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.49 721405621851

911 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಚಿಂತನ್ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣ 158/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 559197448796

912 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಆಜಿದ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಅಬುೂಲ್ ಅಜಿೋಜ್ ಸಾಬ್ 322 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 3 708115750109

913 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಎ ಪಿ 244 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.53

914 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಮೋಶ್ ಎಎಂ ಬಿನ್ ಮಾನಪಪನಾಯಕ 1/1.. ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.15 372365882105

915 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಾಲ್ಚಂದರ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಯಯ 89/4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 455690975232

916 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸತಿಶ್ ಕೆ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣೋ ಗೌಡ 137/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 517572262206

917 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವಿ ಆರ್ ಸಂದೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಗೌಡ 12.13,14 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2.16 256560857365

918 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 49/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 853487578090

919 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪಾಲ್ ಗೌಡ 153/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.3 532080137324

920 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಲವಪಪ 264 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.2 835128106967

921 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರುಕ್ಕಮಣಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ 89/4 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 560715344686

922 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಭುಜಂಗ ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ನಚಿಜಪಪ ಶೆಟಿಟ 143/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.43 911208021581

923 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸನಮತಿ ವಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಶ್ ಎ ಆರ್ 64 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.27 212386012152

924 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಿಮಯಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ 47/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.79 47841129328

925 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಮಿತಾರ ಎಸ್ ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶಿವ ಶೆಟಿಟ 102/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8 227057273681

926 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಯಮಮ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 89/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.44 792788244487

927 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರವಿ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 88 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 887282851782

928 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 537400614592

929 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್ ಕೆ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 930157517313

930 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಾನಕ್ಕ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವ ಎನ್ ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 220134185982

931 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವಿಜೋಂದರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಗೌಡ 41,46/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 479707028995

932 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿ ಎಸಿಬನ್ ಸುಬಬೋ ಗೌಡ 161/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.78 306477770784

933 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎ ಎನ್ ನಾಗೋಶ್ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಹೆಗಡ 68 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2.33 349140706143

934 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗಣೋಶ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 72/3,71/2,55/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.3 832727962297

935 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುಂಡಯಯ 33/2,14 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.62 676179111530

936 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎ ಎಸ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶಿವಶ್ಂಕರ 65/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.58 385512473000



937 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕೆ ಹೆಚ್ 27,35 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.35 541402400465

938 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಗೌಡ 99/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 71081018222

939 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ ಹಾ¯ಯಯ 76/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 23362772541

940 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಕೆಲೋಂ ಅಣ್ಣಯಯ 209 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.39 709191415100

941 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದÉೆಲಡಡಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯ 214 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2 658252493515

942 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮಹೆೋಶ್ ಭಟ್ ಎನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ 63/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8 249077731395

943 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಾನಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಯಯ 213 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 358324464476

944 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಾಧ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 76 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8 669846517399

945 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೃಷ್ಾಣನಂದ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ ಎ ಟಿ 24.Feb ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.47 893283312659

946 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಲ್ಲತಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಂ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿಯಪಪ 191 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.3 627089573265

947 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಾಗೋಶ್ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 24.Mär ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.43 795612863601

948 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗËರಮಮಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಯಯ 49 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4

949 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪ ಗೌಡ 67 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4

950 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವಿಷ್ುಣಮಲತಿಯ ಹೆಗಗಡ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಹೆಗಗಡ್É 64 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4

951 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಚಂದÀೆ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಹೆಗಡ 19/5.. ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 791972661928

952 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪÀೆ್ರಭಾಕರ ಟಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಪ ಜಾರಿ 88/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 782597879696

953 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ ಹೆಚ್ ದೋರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ ನಾಯಕ 87,88 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2.06 493148053563

954 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರವಿಶ್ಂಕರ ಎನ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಗೌಡ 124/2,145 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.53 642395797400

955 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗಲೋಪಾಲ್ ಎನ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಚಚಣ್ಣ ಶೆಟಿಟ 73 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 714643402889

956 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಂ ಪಿ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣ ಗೌಡ 44,132 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 968899914364

957 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ Àಸಿೋನಪಪ ಹೆಗಗಡ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಡಿಯಪಪ ಹೆಗಗಡ್ 95 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.25 459039302986

958 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕಳಸಪಪ ನಾಯಕ ಎಂ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮ ನಾಯಕ 127 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.38 861464327080

959 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸತಿೋಶ್ ಎನ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ನಾಯಕ 27/2,25 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.5 962369650869

960 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮಯಯ 164 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4

961 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕಳಸಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪಗೌಡ 175 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 336862479373

962 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ ಟಿ ದೋವರಾಜ್ ಕಾಳಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಗೌಡ 89 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8 473385284112

963 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವಿಷ್ುಣಮಲತಿಯ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 294 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8 734732965163

964 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಭದರ ಬಿನ್ ಚನನ 331 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8 841378138479

965 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಾಯಮ್ ರಾಜ್ ವಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ನಾಯಕ 10/1ಎ ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 201589332634

966 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಂ ಬಿ ರಾಜೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ 72 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.32 578826

967 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎ ಜಿ ಅನಂತ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ ಭಟ್ 50 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 3.29 283270546285

968 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಅಂಗಜ ಬಿನ್ ಸಲೋಮ 300 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 593926467257

969 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಎಂ ಜ ಬಿನ್ ಜನಾಧಯನಯಯ 72 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.25

970 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 154 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 3 217565435932

971 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ದೋವಯಯ 118 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 896618637534

972 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತ ಕೆಲಂ ಮಂಜಯಯ 119 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 659764934784

973 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದನೆೋಶ್ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಾಸುದೋವಯಯ 46 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.28 255115362861

974 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 155 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 237073736425

975 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಂ ಡಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪ ಗೌಡ 48 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 23733710270

976 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಮಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 155/1 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 549932654775

977 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ  ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ 116 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 3 5111817323040

978 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಾಗಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟ ನಾಯಕ 100 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.1 767043052437

979 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜನಾಧಯನ ವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಈರಯಯ 242 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 351820047134

980 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಗೌಡ 52 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 932463749124

981 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಂ ಆರ್ ಕೃಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪ ಗೌಡ 40/ಪಿ4 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 461167478383

982 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದೋಪಣ್ಣ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 82/1,48/5 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 918558124587

983 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಾಜೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 96 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2 612884394032

984 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನಮಂಜಪಪ ಗೌಡ 81/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.1 481357491213

985 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕರಿಯ ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟಿಟ 111 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.2 672472047441

986 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಲಣೋಜಿರಾವ್ 57 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.6 233062040782

987 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೃಷ್Àೆ್ಣ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಗೌಡ 82/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.1 299434605001

988 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ ಗಣಶ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆÉ.ಎಂ ಕೆಲಲ್ೂಪಪ 157 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 209229675857

989 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಡಿ ಶಿವಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪನಾಯಕ 100 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 423867477266

990 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಿ ಆರ್ ನರಸಿಂಹ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರಯಯ 88 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.62 352665030810

991 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಛಾಯ ಕೆಲಂ ರಾಮಣ್ಣ ಹೆಚ್ ಪಿ 23 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.35

992 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಿ ಎನ್ ಶೆೋಖರೋ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 247 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4

993 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕಾಮಿಯನ್ ಗಲನಾ್ಲಸ್ ಬಿನ್ ರುಜಾರಿಯಾ ಗಲನಾ್ಲಸ್ 66/ಪಿ ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 4.37

994 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕುಸುಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಶೆಟಿಟ 79/ಪಿ ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.15

995 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ಬಿನ್ 6 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2.17 580791753277

996 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್ ವಿ ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ ಗೌಡ 75 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 3.36 907185517954

997 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಉಮೋಶ್ ಶೆೋಟ್ ಬಿನ್ ಪರಭಾಕರ್ ಶೆೋಟ್ 206 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 4 531719727319

998 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ 48 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 692812335505

999 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಸ್ ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ 10/1.. ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.75 989262950346

1000 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಜಾನನ ಭಟ್ 189 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.38 208192444023



1001 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಬಡಿಯಣ್ಣ 221 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 625565112068

1002 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪರಕಾಶ್ ಎಲ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ನಾಯಕ 185/1ಎ ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 963546475985

1003 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದಲಜ ಬಿನ್ ಗುರುವ 102 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2 594442033834

1004 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಯವಿ 97 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.07 550073943433

1005 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸರಲಜ ಕೆಲೋಂ ಜಗದೋಶ್ 91 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.27 338857052328

1006 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪರಕಾಶ್ ಜೈನ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತರಾಜಯಯ 57/34 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.1 646127449277

1007 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗಣ್ಪತಿ ಎಸ್ ಟಿಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಯಯ 66 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 725979161410

1008 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ 42/ಪಿ2 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 862038316450

1009 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಶೆೋಷ್ಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋ ಗೌಡ 108/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4

1010 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವಿ ವಿ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ ಬಿನಿವಶ್ವನಾಥ ಭಟಟ 61/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.28 469399294613

1011 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿಕೆ ಗಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ 10 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 208118782014

1012 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎ ಸಿ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಚನನಪಪ ಗೌಡ 80 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 5 843085829426

1013 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಎ ಸಿ ಬಿನೂಕ್ಷಿಮೋ ನಾರಾಯಣ್ಯಯ 12 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8 420033318534

1014 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪರಮೋಶ್ವರ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋ ಗೌಡ 20,15 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.19 476151718704

1015 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಣ್ಣ 61 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.6 710949004146

1016 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಎ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 20/6,20/51,20/1,15/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 959800778678

1017 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ ಭುಜಂಗ ಶೆಟಿಟ 72/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8

1018 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 89/ಪಿ ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8

1019 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಭಟ್ 33 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.4

1020 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾರದ ಕೆಲೋಂ ಪಗರಭಾಕರ 124 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2.16 805012951701

1021 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕ್ಕಟಟಪಪ ಗೌಡ ಎಂ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪಪ ಗೌಡ 32/2,32/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.7 244389602741

1022 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಾಗರಾಜ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಶೆಟಿಟ 71/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8 209557562764

1023 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ ಪಿ ಕೃಷ್ಾಣನಂದ ಶೆೋಟ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಪರಭಾಕರ ಶೆೋಟ್ 165 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2.2 208797854916

1024 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದನೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಗೌಡ 332 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 829605270643

1025 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನರೋಂದರ ಎಲ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮೋ ನಾಯಕ 72,69 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.45

1026 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪುಟಟಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ ತಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ 263,262 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4

1027 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಸ್ ಎನ್ ರಮಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಗೌಡ 40 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 5

1028 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಸ್ ಎನ್ ರÁಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಗೌಡ 40 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 5

1029 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ 50 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4

1030 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರÁಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಷ್ೋ ಗೌಡ 163 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 263175762273

1031 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಉಪ್ೋಂದರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಿನೆನೋ ನಾಯಕ 23.Jän ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.64 288302413380

1032 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗಲೋಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪನಾಯಕ 23/1,27/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.34 845793991451

1033 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಜನಾಧಯನಯಯ 28 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 277474300636

1034 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರೋಖಾ ಎ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂಪರದೋಪ ಎಂ ಆರ್ 02-ಓov ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.23 578052265668

1035 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುನಿೋಲ್ ಎನ್ ತೋಲ್ಕರ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ 124 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 455964640267

1036 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಸುಬಬರಾವ್ 46/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.13 606170777938

1037 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸಿದೂಪ ಎಲ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪನಾಯಕಪ 214 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 4 903149495285

1038 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಧರ ಕೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಚಂದರಶೆೋಖರ ರಾವ್ 238 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2

1039 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಂ ಆರ್ ಭಾಸಕರ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 35 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2.03

1040 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಘುಪತಿ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋಕಂಠಯಯ 166 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1

1041 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಕಂಠಯಯ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪಪಯಯ 166,184 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.5

1042 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದು ಗೌಡ 160/ಪಿ-ಪಿ1 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.2

1043 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ಚಂದರ ಕೆ ವಿ 21.Jän ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.62

1044 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ ಟಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ನಾರಾಯಣ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಯಯ 162 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.8

1045 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಶ್ ರಾವ್ 127 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.05

1046 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಾಮೋ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋ ಗೌಡ 213 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.8

1047 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಯಂತಿ ಎಂ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಾರಯ ಎಂ ಪಿ 70 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.09 420076242343

1048 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್ ಕೆ ರ್ಂಕಟನರಸಿಂಹ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ ಹೆಚ್ ವಿ 229 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 3 603911455035

1049 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪಪಯಯ 152,183,154 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4

1050 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸಿೋತಾಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ ರಾಮರಾವ್ ಎಸ್ ಎಸ್ 164 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.23 533247470428

1051 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಸ್ ಆರ್ ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮರಾವ್ 10 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 993141493068

1052 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮಹಾಬಲೋಶ್ವರ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರರಾವ್ 187 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.27 737873301276

1053 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಂ ಸಿ ರಾಮಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ 79 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.31 259694089134

1054 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಬಳೆಳೋ ಗೌಡ 175 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 518283457438

1055 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗಿರಿಯಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 78 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 728710415650

1056 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿವಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟ ನಾಯಕ 71 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.82

1057 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವಿಜಯ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪನಾಯಕ 5/4.. ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2

1058 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದಶ್ಯನ್ ವಿ ಯು ಬಿನ್ ಉದಯಕುಮಾರ್ 158/4,150/2 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.7

1059 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣ ಗೌಡ 15.Mär ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1

1060 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವಿ ಪಿ ದುಗಗಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿ ಬಿ ಪುಟಟಣ್ಣ ಗೌಡ 156,158,158/ಪಿ ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2.05

1061 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪ ಣಾಯಂಭ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ರವ್ ಹೆಚ್ ಕೆ 221/2,221/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 884246506434

1062 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಎನ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಗೌಡ 104/4,105/3 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.25 439049977858

1063 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿ ಎಸ್ ಸುಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಟಿ ಶೆೋಷ್ಪಪ 96,98 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 327325015155

1064 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಆದತಾಯ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ರಾಮಣ್ಣ 247 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.35



1065 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸಂದೋಶ್ ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ ಗೌಡ 57,31 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.17

1066 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಅಣ್ಣಪಪ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 244 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2

1067 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ 21 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.28 786340955553

1068 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 215 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1

1069 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಚ್ನನಪಪ 116 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 351583179092

1070 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಉಮಾ ಕೆಲೋಂ ಸುರದ ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1

1071 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪ್ರೋಮ & ಚಂದರಪಪ ಗೌಡ 57/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.21 777446988385

1072 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಗೌಡ 215 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 615403244760

1073 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಸ್ ಸಿ ಪರದೋಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಗೌಡ 116 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 531322131345

1074 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಗೌಡ 100 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.38 293800734144

1075 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪ 100 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 875541569723

1076 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರುದರಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟ ಗೌಡ 115 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 408786734961

1077 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶೆೋಷ್ಪಪ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮೋ ಗೌಡ 55 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 351666315335

1078 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗಲೋವಿಂದೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪ ಗೌಡ 55 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 548177868696

1079 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಚಿನನಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋ ಗೌಡ 115 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.3 855631762246

1080 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮೋ ಗೌಡ 22,24 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1

1081 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದಯಾನಂದ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋ ಗೌಡ 111 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.1 959429332285

1082 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗಲೋವಿಂದ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪ ನಾಯಕ 117/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 621900408934

1083 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ರತನಮಮ ಕೆಲಂ ಮಂಜಪಪನಾಯಕ 64 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2.37 234869913367

1084 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಾರಾಯಣ್ ಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ರಾಜು ಪ ಜಾರಿ 120 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.1

1085 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ರಾಜು ಪ ಜಾರಿ 155 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 217295945262

1086 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದ್ಾಮೋಧರ ಶೆಟಿಟಬಿನ್ ಮಹಾಭಲ್ ಶೆಟಿಟ 121 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 5 75061637281

1087 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಹೆಗಗಡ್ 84 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.3 572743154834

1088 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹಶ್ ಮತ್ ಜಹಾನಿಬನ್ ಖಾದ್ಾರ್  ಬಾಷ್ ಸಾಹೆೋಬ್ 72 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.3 386189269496

1089 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನಗಣಶ್ ರಾವ್ 65 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.26 504881744492

1090 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ 63 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 922035477080

1091 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪÀೆ್ರಪುಲ್ೂ ಟಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದೋ ಗೌಡ 140 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.76 776561597643

1092 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಯು ಕೆ ಕ್ಕರಣ್ ಬಿನ್ ಯು ಡಿ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ 178 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.22 335316623343

1093 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಯು ಎಸ್ ಶಿರ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿಯಪಪ 176 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 3.3 884433563271

1094 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎ ಟಿ ಗಣ್ಪತಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಯಯ 176 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 491308793683

1095 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎನಿವ ಆಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಗೌಡ 73,74,75 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2 449105352515

1096 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲ್ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಪಿ ವಿೋರಭದರ 182/1,182 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.82 220827074393

1097 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿೋನಪಪನಾಯಕ 93,94 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.2 4102500111170401

1098 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಕನಾಯ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾಸುದೋವರಾವ್ 108/2,107/2 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.37 776525493543

1099 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಾಂತ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಯಾ 147 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.48 407050380631

1100 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೆಆರ್ ನಾರಾಯಣ್ 217 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2 277094599084

1101 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಾಗಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 96 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.6 750503010690

1102 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರವಿೋಂದರ ಎಜಿಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪ ಗೌಡ 123 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.75 861743277019

1103 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಟಿ ತಲೋಮಸ್ ಸಿ ಟಿಇ ಬಿನ್ ಜಲೋಸೋಫ್ 45/1 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 298390647058

1104 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪದಮ ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಂದರ ಗೌಡ 95/1,92/4 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.31 846285532921

1105 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟ್ಾಚಲ್ಯಯ 106 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 586550899408

1106 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್ ಸಿ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯ 149,159,124,104,114 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2 671930281329

1107 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಉಮಾ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದರ 106,112/2 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.46 256295550544

1108 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಂದರ ಪ ಜಾರಿ 112/3 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 305493063520

1109 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತಾಕೆಲೋಂ ದೋವಯಯ 145 ಮೋಗುಂದ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 522548944190

1110 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಿಶಿಚತ್ ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಜಗನಾನಥ್ ಶೆಟಿಟ 75/1 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.21 766018734933

1111 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಫರಿಧ ಬೋಗಂ ಕೆಲೋಂ ಸಲಾಮ್ ಸಾಹೆೋಬ್ 31/2,31/3 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.32 778948662748

1112 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮರಿಯಾಂಬಿಕೆಲೋಂ ಡಿ ಹೆಚ್ ಇಬರಹಿಂ 53 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.26 627665699989

1113 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿವರಾಮಯಯ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ 39 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.3 384538144692

1114 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶೆೋಖ್ ಅನವರ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖ್ ಉಮಮರ್ 55/2 ಹರಿಹರಪುರ ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.16 620298893020

1115 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎನ್ ಕೆ ನಯನ ಕೆಲೋಂಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ 68 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 323213082026

1116 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ 17 ಹರಿಹರಪುರ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.4 363378627769

1117 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪ ಗೌಡ 10/1ಎ ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 593155972889

1118 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮಮಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ಶೆಟಿಟ 20 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.2 971002048804

1119 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕರ ನಾಯಕ 65 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.3 940710442757

1120 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿ ಎಫ್ ಸಲೋನ್  ಬಿನ್ ಜಾನೆಲ್ೋನ್ 133 ಕಸಬಾ ಅ.ಸಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.31 865709029174

1121 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ ಪಿ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋ ಗೌಡ 72 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2 681095769062

1122 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎನ್ ಎನ್ ಜಗದೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ ಗೌಡ 57 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1 538323652503

1123 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿ ಆರ್ ಚಂದರ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 16 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 2.16 25359031129531

1124 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸರಸವತಿ ಎ ಆರ್ ಬಿನ್ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ 80/3 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.71 902304816814

1125 ಎವ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಜೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ ಗೌಡ 71 ಕಸಬಾ ಇತರ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.09 657976629691

1126 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಸ್ ಪಿ ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಎನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 115 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 2.08 60000 458786734961 ಕಂಪನಿ
1127 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಎಸ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರ್ ಭಟಟ 96 ಹರಿಹರಪುರ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 1.09 10000 596152531375 ಕಂಪನಿ
1128 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿಶ್ವ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸಿಂಗಪಪ ಹೆಗಡ 172 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 6.08 60000 690751672625 ಕಂಪನಿ



1129 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಲೋಪಾಲ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥರಾವ್ 112 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 3.22 60000 251210735635 3357108000750

1130 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ ಎಮ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ ವiಹಾಬಲ್ರಾವ್ 42 ಮೋಗುಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 1.25 60000 464058315450 3622500100821701..

1131 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ನಿರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಾಚಾರ್ 21 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 5.04 60000 228542737329 4102500101019701..

1132 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಾರದ ಬಿ ಶಾಸಿರ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸಿರ 35 ಹರಿಹರಪುರ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 1.09 8000 621227689657 3622500101034801..

1133 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ವಿಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ 32 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 1.26 60000 226344721381 4102500111340001..

1134 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ರಂಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 19 ಮೋಗುಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.36 60000 273426249772 0522500101118301..

1135 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಪದ್ಾಮವತಮಮ ಕೆಲಂ ಗಣೋಶ್ಯಯ,ಎಂ.ಬಿ 26 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.67 60000 463939340100 4102500110560800

1136 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರಶೆೋಖರ್,ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲರಯಯ 27/2,27/128/2 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.56 60000 869359708844 5362500100000800

1137 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗಭಲಷ್ಣ್ ರಾವ್,ವಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮರಾವ್ 158/3 ಹರಿಹರಪುರ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.5 2880 922934887775

1138 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಶೆಲೋಕ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಗೌಡ 66/2 ಮೋಗುಂದ ಭತತ 0.63 9900 856503732342 54058578766

1139 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕಟರಾಮ,ಹೆಚ್.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಗೌಡ 79/2 ಮೋಗುಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 1.08 8000 408074904288 410250011279601

1140 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್,ಎಸ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಹೆಬಾಬರ್89 ಮೋಗುಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.83 8000 691507197888 9042200009862

1141 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಪÀೆ್ರಬಾಕರ,ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 190/2 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.6 8000 654343450583 5362500100264900

1142 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ರತಾನಕರ,ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 190/2 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 1.55 2880 460472079829 3357101001646

1143 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲಂ ರಮಾನಂದ 106/2 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.41 28000 630390629494 32459816804

1144 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗರಾಜು,ಹೆಚ್.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ 04-ಈeb ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.56 8000 435554626020 12291100002910

1145 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುನಾಥ,ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ 45/2 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 1.08 8000 311584857574 5401833947

1146 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಜ ಕೆ ಮನರಜ್ ಬಿನ್ ಕರಷ್ಣಪಪಗೌಡ 168 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 168 54860 238568316747 64021672440

1147 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿೋರೋಂದರ ಕಾಮತ್ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಕಾಮತ್ 192 ಹರಿಹರಪುರ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 2 60000 533220712111 ಕಂಪನಿ
1148 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್ ಡಿ ನಾಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 79 ಮೋಗುಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 2.3 3580 701399598568 ಕಂಪನಿ
1149 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಿನನಯಯಗೌಡ,ಹೆಚ್,ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ಗೌಡ 109,110 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 1.18 60000 798161295196 ಕಂಪನಿ
1150 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಶಾ,ವಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ 25-ಈeb ಹರಿಹರಪುರ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.42 9000 430167630070 ಕಂಪನಿ
1151 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್,ಹೆಚ್,ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತಭಟ್ 98/2 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.2 9900 950474188384 ಕಂಪನಿ
1152 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಆಸಿೋಫ್,ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಆರಿಫ್,ಕೆ.ಎಂ 139/7 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಅ.ಸಂ 0.29 9900 318790015491 ಕಂಪನಿ
1153 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುನಾಥ,ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪ ಜಾರಿ 235/2 ಮೋಗುಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.36 9900 595729899046 ಕಂಪನಿ
1154 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುರೋಶ್,ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾಸತೋನಾಯ್ಕ 217/2 ಮೋಗುಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 8 2880 784077889119 ಕಂಪನಿ
1155 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಣೋಶ್ ,ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 20-ಈeb ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.86 9900 932135883685 ಕಂಪನಿ
1156 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುರುಷ್ಲೋತತಮ,ಎಂ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪನಾಯ್ಕ 147,143,149 ಹರಿಹರಪುರ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.97 54000 809226262605 64048296064

1157 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ವನಜಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಂ ಸುರೋಂದರ 110 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.94 8000 234338350561

1158 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಸÁತಿವಕ್,ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪ 92,95 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.64 60000 761861841759 52361010010044

1159 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ Àಪರದೋಪ. ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಎ ಸಿಂಗಪಪನಾಯಕ 76 ಮೋಗುಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 4 42000 985686100435 3600500100757400

1160 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಎನ್ ಕನೆನೋಗವಡ 59 ಮೋಗುಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 59 60000 417381707447 ಕಂಪನಿ
1161 RKVY- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಯಯ ಮೋಗುಂದ 10000

1162 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಎ ರ್ೈ ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಯೋಗೋಂದರನಾಯಕ್ 150 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.8 10000 483317020643 12291100000106

1163 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಎಸ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 176 ಹರಿಹರಪುರ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.65 60000 844293456714 120000953534

1164 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋ/ೆಂ ಮರಿಯಪಪ 19 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.2 48000 660068636415 120000953534

1165 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿತ ಕೆಲೋ/ೆಂ ಪದಮನಾಭ್ 174/5 ಹರಿಹರಪುರ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.6 60000 624355906119 120000316368

1166 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಲರಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 111/1 ಮೋಗುಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 1.27 8000 466672171751 9102200000673

1167 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಭಿಲಾಷ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಮ ಸತಿೋಶ್ 3 ಮೋಗುಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.3 60000 815136125850 32591239616

1168 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಆಶ್ವತ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಅನಂತರಾಮಯಯ 96 ಮೋಗುಂದ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 4.38 48000 815136125850 39067159216

1169 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಜಲೋಯಸ್,ಎಸ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ಜಲೋಯ್್12,16,17 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.8 48000 407952460405 54018266585

1170 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಶ್ ನಾರಾಯಣ್,ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಭಟ್ 84 ಹರಿಹರಪುರ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.45 60000 713898939957 577101008804

1171 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಲಂಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಗೌಡ 224 ಹರಿಹರಪುರ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.6 60000 278539712644 3222500100500000

1172 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋ/ೆಂ ಮುತತಯಯಗೌಡ 130 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.8 8000 275521535454 120000938719

1173 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಯಶೆಲೋದ ಹೆಗಘಡ್ ಕೆಲೋ/ೆಂ ಪರಮೋಶ್ವರ ಹೆಗಗಡ್ 148 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 3.33 10000 321552099380 64009064492

1174 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಿ ಡಿ ಶೆೈಲ್ ಬಿನ್ ದೋವಪಪಗೌಡ ಕೆಲೋ/ೆಂ ಹುವಪಪಗೌಡ 105 ಕಸಬಾ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 3 8000 933353915857 9022200079930

1175 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಟಿ ಸಿ ಪಾಂಡ್ೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪನಾಯಕ 180/5 ಹರಿಹರಪುರ ಅಡಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 2.06 10000 537602791720 3222500100387200

1176 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಬಳೆಳೋಗೌಡ 175
ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.58 15000 518283457438 5201012626962

1177 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ

ಜನಾಧಯನ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 30

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.03 75000 394816481829 13260025400

1178 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಪುಪ 211

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.6 35000 231361484512 362500100782601

1179 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 31/ಪ2 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.11 12500 661168153332

1180 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಕÁರ್ೋರಮ ಕೆಲೋ/ೆಂ ಅಪ್ಪೋಗೌಡ 35/1 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 2 12500 311199254534

1181 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 27-ಎuಟ ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.23 75000 525711947318 120000956987

1182 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಶಿೋಲಾ ಕೆಲೋ/ೆಂ ಸದ್ಾಶಿವ 131/ಪಿ6 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 5 75000

1183 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿಷ್ುಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸಿಗೋಗವಡ 27-ೆಂug ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.05 12500 974992337079

1184 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾರಯಣ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪನಾಯಕ 284 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 2 75000 916989218654

1185 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯ ಕೆಲೋ/ೆಂ ಸಲೋಮಾನಾಯಕ 57 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.3 65000 231683664270

1186 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿೋನಾನಾಯಕ 65 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 2.25 35000 975571313794

1187 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಆಶಾ ಕೆಲೋ/ೆಂ ರವಿೋಂದರನಾಯಕ 24 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 2 70000 926837588074

1188 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋ/ೆಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ನಾಯಕ 57 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.3 70000 20405091630

1189 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಿಡಡಮಮ ಕೆಲೋ/ೆಂ ಸಿಂಗೋಗೌಡ 28 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.21 19000 953397813212

1190 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆಂಪ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 49 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.21 111500 564349941180



1191 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 45 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 4 115000 378027653945

1192 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಲತ ಕೆಲೋ/ೆಂ ಮರಿಗೌಡ 152 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 4.2 29000 386262399755

1193 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಮುಕುಂದ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಿೋನಾನಯಕ 315 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 3 35000 405371257088

1194 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಳೆೋಗೌಡ 37 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 2 111500 806534402235

1195 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 92 ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 2 111500 371253973498

1196 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 92
ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.8 29000 486732836383 520101054665562

1197 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ

ತಂಗಮಮ ಕೆಲಂ ಕಂಪ್ೋಗೌಡ 120

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.2 28750 806141578104 12260100002766

1198 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಚುಚತ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಗೌಡ 31
ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.52 16750 517640950964 520101054670124

1199 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಬಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 30-ಎಚಿಟಿ ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1 16750 274869384285 520101054697995

1200 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಳೆಳೋಗೌಡ 43
ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.63 16750 327236684219 520291004665398

1201 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ

ರತನಮಮ ಕೆಲಂ ಸಿಂಗೋಗೌಡ 43

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.56 16750 751624585526 12260100001144

1202 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ

ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಬೋಗೌಡ 37

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.8 16750 12260100002765

1203 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ

ಕಮಲ್ ಕೆಲಂ ಪುಟಟೋಗೌಡ 48/3

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.35 16750 531032025743 85019829763

1204 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಭಾಸಕರ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ 142
ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.16 16750 331686791211 64076907730

1205 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ

ಬಾಬುಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮಮೋಗೌಡ 76

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.04 16750 645022095401 12260100000625

1206 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಕೆಂಪ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಯಂಕೆೋಗೌಡ 20

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 94250 773484892479 3622500101301300

1207 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ

ಯಂಕೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 48

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.75 70000 601785416835 13260008858

1208 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಸುಶಿೋಲಾ ಕೆಲಂ ರಾಮೋಗೌಡ 43

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.63 90000 317389464108 520101268569261

1209 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕೆಗೌಡ 20

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.4 90000 578119986618 29200101091203

1210 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಲಮಮೋಗೌಡ 35/1

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.8 29250 793937836165 520101054663039

1211 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ

ದುಗಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿನೆನೋಗೌಡ 49/3

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.6 29250 356274087571 12260100001989

1212 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಪಣಿಯಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣಗೌಡ 48/2

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.74 29250 235516823945 362500101844501

1213 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಗೌಡ 40

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.56 29250 799290955736 520101268625576

1214 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 49/2

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.52 25000 959398676414 3622500101849100

1215 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ

ಹಾಲ್ಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದುಗೌಡ 16

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.2 25000 853904062050 12260100001685

1216 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಗಲೋಪಾಲ್ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಲಲೋಕನಾಯಕ್ 47

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.13 29250 793851824025 5362500100290500

1217 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ರತನಮಮ ಕೆಲಂ ಹೆಲನನ 49/3

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.27 29250 340581388588 4102500110435400

1218 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪತಿ ನಾಯಕ 74

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.8 75000 839039113254 620100000424

1219 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಲೋಕನಾಯ್ಕ 48

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.68 29250 943584069890 5362500100326900



1220 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ 142

ಹರಿಹರಪುರ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.16 25000 553370056084 620150026171

1221 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ 142
ಹರಿಹರಪುರ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.16 16750 331901249488 64020739836

1222 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜಯಾ ಕೆಲಂ ಸಲೋಮಾ ನಾಯ್ಕ 57

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.2 12500 231683664270 620100014675

1223 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಡಾಕಪಪ ಬಲನ್ ಸಿದೂ ನಾಯ್ಕ 132

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.2 12500 385284321967 6442413183

1224 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಶಿವಪಪನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪನಾಯ್ಕ 139

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1.2 12500 350328642819 120000758997

1225 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲಂ ಗಲೋವಿಂದ ನಾಯ್ಕ 25-ೆಂಠಿಡಿ

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 1 12500 982862285107 120000214662

1226 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ ಗಾಯಿತಿರ ಕೆಲಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 33
ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.45 16750 900944030520 520191032291351

1227 ಸಾಮಮ್ -ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ SMAM ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ಗಳ ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಕಾಡುಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 91

ಮೋಗುಂದ ಪ.ಪಂ. ಅಡಿಕೆ 1 0.8 12500 433124853752 3622500101711900

1228 RKVY ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯ್ಕ 84/2 ಹರಿಹರಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1 300000 212347802676.. 64050501137

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಮಲಡಿಗರ

1 NHM ಡಿ.ದನಕರ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗೌಡ 336/ಪಿ1 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 2.20 2.00 912477353246 5007101002359

2 NHM
ನಾಗೋಶ್ಗೌಡ ಎ.ಬಿ. ಬಿನ್ 
ಬಸರ್ೋಗೌಡ

28, 49 ತರುರ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 5.00 2.00 957338237501 12269100000595

3 NHM
ಹೆಚ್.ಜಿ.ಸುಮ ಕೆಲಂ 
ಗಜೋಂದರ ಹೆಚ್.ಎಸ್

4/28, 4/17, 24/5 ಬಾಳೆಹೆಲಳೆ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 8.00 2.00 824320955075 4022500101365300

4 NHM
ಎಡಿವನ್ ಅಸಿ್ಲಾೂ ಡಿಸಲೋಜ 
ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎ ಡಿಸಲೋಜ

434/ಪಿ32 ಮಾವಿನಕೆರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 9.34 2.00 776467291314 4022500101643900

5 NHM
ಪ ಣಿಯಮಾ ಜಗದೋಶ್ ಕೆಲಂ 
ಜಗದೋಶ್

85/4, 14, 16 ಹೆಸಗಲ್
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1

6.00

2.00 741603040647 1162101026667

6 NHM
ಭರತ್ ಎಂ.ಜಿ ಬಿನ್ 
ಗುರುವಪಪಗೌಡ

269/1, 269/2 ಹಳೆೋಕೆರ
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1

2.00

2.00 491764582663 1162101011649

7 NHM
ಸುಮನ್ ಪಟೋಲ್  ಬಿನ್ 
ಮಂಜುನಾಥ

315 ಕೆಸವಳಲ್ು
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1

5.00

2.00 702187276829 3632500101164700

8 NHM
ಜಲಯೋತಿ ಕ್ಕರಣ್ ಕೆಲಂ 
ಮಹಾಬಲ್ಭಟ್

566, 1028 ಮಾವಿನಕೆರ
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1

11.21

2.00 980055419875 4022500100892500

9 NHM
ವಿೋರೋಂದರ ಹೆಗಗಡ್ ಬಿನ್ 
ಪದಮರಾಜ ಹೆಗಗಡ್

700 ಮಾವಿನಕೆರ
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1

6.09

2.00 371485738290 85034661302

10 NHM
ಬಿ.ಎಂ.ಮುತುತಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಮಂಜೋಗೌಡ

71/6, 71/2 ಬಟಟಗರ
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1

5.63

2.00 921118218687 85050512064

11 NHM
ಅನಿಲ್ ಗವಿನ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಎಂ 
ಮಾಟಿಯನ್ ಡಿಸಲೋಜಾ

335/2 ಮಾವಿನಕೆರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 3.00 0.75 719088357322 20267322130

12 NHM ವಿ.ಸಿ.ಸುದಶ್ಯನ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 1/ಪಿ26 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 3.00 0.40 329828227155 63710100003147

13 NHM ಎಂ.ಆರ್.ಸುನಿೋಲ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಗೌಡ 51, 56 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 1 0.40 605757114811 5382500100979300

14 NHM ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 36/7 ಜನಾನಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 1.6 0.40 470841766472 507101337317

15 NHM ಎಂ.ಎಂ.ರಾಜು ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 18, 16, 209/3 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 2.19 0.40 582333990247 120001117793

16 NHM ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಬಾಬುಗೌಡ 434/ಪಿ2 ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 1.1 0.75 660312855134 4022500100760900

17 NHM ಕೆ.ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಂ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 160/ಪಿ6 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 1.6 0.40 855334087576 2532500100615700

18 NHM ಬರಹಮಲಂಗೋಶ್ವರ ರೈತರ ಸಂಸಾ 134/3 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 600 ಚ.ಮಿೋ 4.00 834128874252 120002574667

19 NHM ಮಹಾಲಂಗೋಶ್ವರ ರೈತರ ಸಂಸಾ 142/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 600 ಚ.ಮಿೋ 4.00 306859890814 120002574634

20 NHM ಕಾಲ್ಭೈರರ್ೋಶ್ವರ ರೈತರ ಸಂಸಾ 57, 61/1, 81 ದ್ಾರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 600 ಚ.ಮಿೋ 2.80 912477353246 120002619985

21 NHM ಪದ್ಾಮವತಿಯಮಮ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಸಂಘ 93, 94, 99 ಎಡಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 600 ಚ.ಮಿೋ 2.80 624010697635 63710200001047

22 NHM ಸುಬರಹಮಣಯೋಶ್ವರ ರೈತ ಸಂಸಾ 809 ಜಿ.ಅಗರಹಾರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 600 ಚ.ಮಿೋ 2.80 341945804863 30552101000007

ಜಿಲೂ:ಚಿಕಕಮಗಳಲರು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಭೌತಿಕ

ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್

ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ

ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ



23 NHM ಬಲಂಬರ್ ಕಾಡ್ ರೈತ ಸಂಸಾ 269/1 ಹಳೆೋಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 600 ಚ.ಮಿೋ 2.80 611514217149 305521010000010

24 NHM ಹಳಿಳಕೆರ ರೈತ ಸಂಸಾ 15 ಹಳಿಳಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 600 ಚ.ಮಿೋ 2.80 741603040647 30552101000008

25 NHM ಕ್ಕರದ್ಾಯ್ ರೈತ ಸಂಸಾ 413 ಕಲರ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 600 ಚ.ಮಿೋ 2.80 307864900005 305521010000011

26 NHM ಕೆಸವಳಲ್ು ರೈತ ಸಂಸಾ 315, 329, ಕೆಸವಳಲ್ು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 600 ಚ.ಮಿೋ 2.80 702187276829 50200055401812

27 NHM ಬಾಬು ಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಟಿ ಪ ಜಾರಿ 641 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 20.24 9.10 665417114547 864101006684

28 NHM ಕಲಾವತಿ ಆರ್ ಕೆಲಂ ವಿಜೋಂದರ 3, 64, 4, 29 ಕೆ.ಕೆಳಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 10.04 7.02 331138245096 1245840003793

29 NHM ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟದೋವರಯಯ 105, 100, 30 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 17 5.36 646377703289 8648836789

30 NHM ಕೆ.ಆರ್.ದೋವದ್ಾಸ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಗೌಡ 1,3,4,5,6 ಕೆ.ಕೆಳಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 10 7.00 403988520659 1245840003754

31 NHM ಬಿ.ವಿ.ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ 77, 79/2, 79/3, 77/2 ತಲೋಟದಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 11.08 9.84 69271435433 864101016749

32 NHM ದ್ಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕೆಲಂ ವಿಶ್ವನಾಥರಾವ್ 725, 1059 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 12 9.28 747541289176 4022500100303400

33 NHM ಮಹಮಮದ್ ರಫಿೋಕ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎ.ಖಾದರ್ 502, 504 ಮಾವಿನಕೆರ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 17 7.98 483567653535 4022500101088600

34 NHM ಕೆ.ಎಸ್.ಸಾತಿವಕ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎ ಶೆರೋಣಿಕ 233 ಮರಸಣಿಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 4.38 7.98 336419821217 4022500101980000

35 NHM ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲಂ ಪುಟಟೋಗೌಡ 175 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 3.1 10.00 784165816946 3382500100149600

36 NHM
ಎ.ಆರ್.ಸತಿೋಶ್ಚಂದರ ಬಿನ್ ಎ 
.ರಾಮಚಂದರಯಯ

15/1 ಅಂಬಿನಕೆಲಡಿಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 8 10.00 312039308953 1245101003718

37 NHM
ಪರದೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಆದರಾಜಯಯ

587, 268/1 ಸಂಸ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 4.38 9.81 327952360106 4022500101616400

38 NHM ಸದ್ಾನಂದ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 9.81

39 NHM ಕವಿತ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಕೆಲಂ ಪರಕಾಶ್ 4, 64 ಕೆಳಗಲರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ/ಮಣ್ಸು 1 5.00 6.80 836164751144 1245101004335

40 NHM ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 76, 90 ಪಟಟದಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1.00 0.30 915539323880 3632500101022500

41 NHM ಸಾವಿತಿರ ಕೆಲಂ ರಾಮಯಯ 469 ಹಂಡುಗುಳಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.40 0.12 255988147795 9112200047085

42 NHM ಎಂ.ಎನ್.ನಲತನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜು 190/1 ಬಣ್ಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 0.96 0.12 852569338884 3632500101350300

43 NHM ವಿಜೋಂದರ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಗೌಡ 81/3 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 0.59 0.12 604510169177 12269100000960

44 NHM ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಯಯ 63 ಅತಿತಗರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 0.40 0.078 752329563190 120000497966

45 NHM ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಯಯ 442 ಹಳೆೋಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 0.40 0.078 896790764614 3632500100643200

46 NHM ನಂಜುಂಡ ಕೆಲಂ ರಂಗಪಪ 112 ಕುನನಹಳಿಳ SC ಬಾಳೆ ಕಂದು 0.40 0.078 579167540959 9112200040189

47 NHM ಹೆಚ್.ಕೆ.ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಯಯ 21 ಬಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ SC ಬಾಳೆ ಕಂದು 0.40 0.078 950270422289 6453101000536

48 NHM ಜಯಮಮ ಕೆಲಂ ಶಿರ್ೋಗೌಡ 187 ಕನಾನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80 965955575787 64032230420

49 NHM ಶಿರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 186 ಕನಾನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80 544249753722 54047239410

50 NHM
ಕೆ.ಪಿ.ಕಾತಿಯಕ್ ಮರಿೋಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಪರಶಿವಮಲತಿಯ

4/1. ಬಿಳಗಲ ಸಾಮಾನಯ 0.40 2.80 108301012000042

51 NHM ಟ್ಾರಕಟರ್ ಎಂ.ಆರ್.ಪರವಿಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ರಾಮಚಂದರ

409/3, 409/2, 423 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾರಕಟರ್ 1 2.80 0.75 438448059984 64095635693

52 NHM ಹಸಿರು ಮನೆಯಲೂ ಬಳೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಲೋಬಮಮ ಕೆಲಂ ಹಲರ್ೋಗೌಡ 175 ಹೆಲರನಾಡು ಸಾಮಾನಯ ಹಸಿರು ಮನೆಯಲೂ 
ಬಳೆಗ ಸಹಾಯಧನ

2.05 7.00 893194384591 4022500100835800

53 NHM ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 32/1 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 3.05 0.008 283839337971

54 NHM ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 1 ಕುನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 4.00 0.008 365183248310

55 NHM ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಬೈರಯಯ 153 ದ್ಾರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.008 939948175293

56 NHM ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 21/8, 21/5 ಸಂಗಮಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.53 0.008 399768041070

57 NHM ರಂಜಿತ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 59 ನಂದೋಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.74 0.008 663149044483

58 NHM ಜಲಯೋತಿ ಕೆಲಂ ಪರಕಾಶ್ 116/2 ಬಿದರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 536026051261

59 NHM ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 116/1 ಬಿದರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 923079760916

60 NHM ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಪದಮೋಗೌಡ 257, 258 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

61 NHM ಜಯರಾಂ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 77 ಕುನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

62 NHM ದುಗಗಯಯ ಬಿನ್ ದುಗಗಯಯ 49 ಹನುಮನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.35 0.008 216217891684

63 NHM ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 134 ಗೌತಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.34 0.008 833161999246

64 NHM ಅಪಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬೈರಪಪ 103 ಬಿದರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.008 223239575847

65 NHM ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗೌಡ 4/1. ಬಿಳಗುಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 239798821478

66 NHM ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 115 ದ್ಾರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 358673577781

67 NHM ವಿಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 33 ಕಡಿದ್ಾಳು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 993449097866

68 NHM ಸಫಿೋಯಾ ಕೆಲಂ ಮಹಮಮದ್ 358 ದ್ಾರದಹಳಿಳ ಅ.ಸಂ 0.80 0.008 768775009229

ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ

ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ

ನೆರಳು ಪರದಯಲೂ ಬಳೆಗ ಸಹಾಯಧನ

ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ

ನೆರಳು ಪರದಯಲೂ 
ಬಳೆಗ ಸಹಾಯಧನ



69 NHM ಮೋಹನ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 117 ಮಾಕೆಲೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.008 367107322089

70 NHM ಅಶೆಲೋಕ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 103 ಬಿದರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

71 NHM ಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರೋಗ್ಔಡ 127 ದ್ಾರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

72 NHM ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲಂ ದುಗಗಯಯ 49 ಹನುಮನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

73 NHM ಗೌರಮಮ ಕೆಲಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 360/1 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

74 NHM ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಯಯ 1 ಕುನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 239798821478

75 NHM ಕುಮಾರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಲೂೋಗೌಡ 334 ದ್ಾರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 358673577781

76 NHM ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 60 ದ್ಾರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 993449097866

77 NHM ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಉದೂೋಗೌಡ 336 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.55 0.008 768775009229

78 NHM ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಉದೂೋಗ್ಔಡ 370 ಕೆಸವಳಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

79 NHM ಅನಿಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಂ ಬಲೋಬೋಗೌಡ 378 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.008 216217891684

80 NHM ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 18, 39 ಕರಡಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 923079760916

81 NHM ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ದಲಡಡಶೆಟಿಟ 158 ಹಳೆೋಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.008 367107322089

82 NHM ವಿನಂತಿ ಕೆಲಂ ಅಜಿತ್ 179 ಮಲಡಿಗರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

83 NHM ಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 123 ಕನಾನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.59 0.008 216217891684

84 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 80 ಹನುಮನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

85 NHM ಪರತಿಮ ಕೆಲಂ ನಾಗರಾಜು 421 ದ್ಾರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

86 NHM ಯೋಗೋಂದರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 3/2. ಕುನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.008 234259899106

87 NHM ಅಜಿತ್ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಣ್ಣಗೌಡ 195 ಮಲಡಿಗರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

88 NHM ಸಣ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 299/2 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

89 NHM ಗಿರಿೋಶ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ದುಗಗೋಗೌಡ 260 ನಂದೋಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

90 NHM ನಿಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಜಯಕುಮಾರ್ 42/2 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 923079760916

91 NHM ಅರುಣಾ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿಗೌಡ 33 ಕಡಿದ್ಾಳು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

92 NHM ರಂಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 1 ಕೆಲಲೂಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

93 NHM ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 1 ಕುನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

94 NHM ಚ್ೋತನ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 33 ಕಾರ್ ಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.42 0.008 833161999246

95 NHM ಚರಣ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ್ 43 ಕಾರ್ ಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.44 0.008 223239575847

96 NHM ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 15/3 ಕೆಲಲೂಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.28 0.008 234259899106

97 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 1 ಕುನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

98 NHM ಶಾಂತಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದರಪಪಗೌಡ 25 ಸಂಸ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 234259899106

99 NHM ಚಿನೆನೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 25 ಸಂಸ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 216217891684

100 NHM
ಎಂ.ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಯಯ 888, 893 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 833161999246

101 NHM ಸಿೋತಾರಾಮ್ ಬಿನ್ ಹರಿಯಪಪಯಯ 857 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 923079760916

102 NHM ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 189, 168 ತಲ್ಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 367107322089

103 NHM ಗೌರಮಮ ಕೆಲಂ ನಾಗಪಪಗೌಡ 118 ಸಂಸ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 234259899106

104 NHM ಹೆಚ್.ಆರ್.ಬಾಬು ಬಿನ್ ರಾಮಪ ಜಾರಿ 1235 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.27 0.008 216217891684

105 NHM ಬಿ.ಶಾಂತ ಕೆಲಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ 865 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.008 833161999246

106 NHM ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ದೋವಪಪಯಯ 864 ಕಳಸ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 223239575847

107 NHM ಬಾಹುಬಲ ಬಿನ್ ಆದರಾಜಯಯ 106, 107 ಮರಸಣಿಗ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 216217891684

108 NHM ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನೆೋಮಿರಾಜಯಯ 53/2 ಮರಸಣಿಗ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 833161999246

109 NHM ನರೋಂದರ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 115 ತಲೋಟದಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 234259899106

110 NHM ಸುಜಯ ಬಿನ್ ಜಗದೋಶ್ 116 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 216217891684

111 NHM ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 301 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 234259899106

112 NHM ಪಂಪಲ್ಮಮ ಕೆಲಂ ವದಯಮಾನಯಯ 156 ಸಂಸ ಸಾಮಾನಯ 0.14 0.008 216217891684

113 NHM ಅಭಿಜಿತ್ ಬಿನ್ ಬರಹಮದೋವ 155 ಸಂಸ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 923079760916

114 NHM ಹಲವಮಮ ಕೆಲಂ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 118 ಸಂಸ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 367107322089

115 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪಗೌಡ 115 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 234259899106

116 NHM ಕೃಷ್ಣ ಟಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಯಪಪಗೌಡ 120 ಸಂಸ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 216217891684

117 NHM ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಅನಂತಯಯ 107 ತಲ್ಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.59 0.008 833161999246



118 NHM ಬಸರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 304 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 223239575847

119 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಧರಣೋಗೌಡ 309 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 833161999246

120 NHM ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲಂ ಹಾಲ್ಗಯಯ 918 ತನುಡಿ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 833161999246

121 NHM ಜುಬೋಧ ಕೆಲಂ ಇಸಾಮಯಿಲ್ 325 ಕಳಸ ಅ.ಸಂ 1.00 0.008 923079760916

122 NHM
ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರರಾಜಯಯ 120 ಎಡಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.30 0.008 367107322089

123 NHM ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿರಾಮ್ 271 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 234259899106

124 NHM ನಾಗೋಶ್ ಆಚಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಾಣಚಾರ್ 42 ತನುಡಿ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 216217891684

125 NHM
ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಪರಬು ಬಿನ್ 
ಮಂಜುನಾಥಪರಭು

612 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 833161999246

126 NHM ಧರಣೋಂದರ ಬಿನ್ ನೆೋಮಿರಾಜಯಯ 174 ಸಂಸ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 223239575847

127 NHM ರ್ೋದ್ಾವತಿ ಕೆಲಂ ರ್ಂಕಟ್ಾಚಲ್ಯಯ 881 ತಲ್ಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 367107322089

128 NHM ಸುದಶ್ಯನ್ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಜಿೋವನ್ ಹೆಗಡ 106 ಮರಸಣಿಗ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 234259899106

129 NHM ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 549 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 216217891684

130 NHM ಲಲೋಕಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ 118 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 833161999246

131 NHM
ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಯಯ 207 ಹೆಮಮಕ್ಕಕ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 367187322089

132 NHM ಗಿಲ್ಬಟ್ಯ ಪಿರೋರಾ ಬಿನ್ ಜ.ಬಿ.ಪಿರೋರಾ 176 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಅ.ಸಂ 1.00 0.008 923079760916

133 NHM ಶಿರೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪಯಯ 254 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 367107322089

134 NHM ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮಮೋಗೌಡ 198 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 234259899106

135 NHM ಗಜೋಂದರ ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣ್ಯ 20 ತಲ್ಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 216217891684

136 NHM ರಾಜುಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 173 ಕಳಸ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 833161999246

137 NHM
ರಾಜಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಯಯ 208 ಹೆಮಮಕ್ಕಕ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 223239575847

138 NHM ಪರಮೋಶ್ ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪದಮೋಗೌಡ 265 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

139 NHM ಪ ಣೋಯಶ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 41 ಬಿಳಗುಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

140 NHM ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 35/1 ಮಲಡಸಸಿ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

141 NHM ನಾಗೋಶ್ ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 33 ಕಡಿದ್ಾಳು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

142 NHM ಜಿ.ಕೆ.ಉದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 152, 153 ಗೌತಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008

143 NHM ಎಂ.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗೌಡ 11 ಕಾರ್ ಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.55 0.008 923079760916

144 NHM ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲಂ ಉದೂೋಗೌಡ 152 ಗೌತುವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

145 NHM ಜಯರಾಮ್ ಬಿನ್ ಉದೂೋಗೌಡ 158 ಗೌತುಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

146 NHM ಪರಮೋಶ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಉದೂೋಗೌಡ 18, 23 ಸಂಗಮಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

147 NHM ಡಿ.ಆರ್.ವಿಜಯ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 40/2 ಕೆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

148 NHM ಹೆಚ್.ಎನ್.ಪಾವಯತಿ ಕೆಲಂ ವಿಜಯ 40/1 ಕೆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

149 NHM ಗಲೋವಿಂದರಾಜು ಬಿನ್ ದಲಡಡಯಯ 85 ಮುಗರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.008 367107322089

150 NHM ಅಶೆಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 11 ಕುನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

151 NHM ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಯಯ 52 ಹಳೆೋಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

152 NHM ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲಂ ರಾಮೋಗೌಡ 36 ಹೆಸಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.27 0.008 833161999246

153 NHM ಕಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 9 ಗೌತುವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

154 NHM ಗಂಗಮಮ ಕೆಲಂ ಪದಮೋಗೌಡ 301 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

155 NHM ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 144 ಮಾಕೆಲೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

156 NHM
ಅಪ್ ೋಲಯನ್ ಮಿಸಿಕತ್ ಬಿನ್ ಚಾಲ್  
ಮಿಸಿಕತ್

454 ಗಬಬಳಿಳ ಅ.ಸಂ 0.50 0.008 833161999246

157 NHM ಗೌರಮಮ ಕೆಲಂ ಚಂದರೋಗೌಡ 124 ಕಡಿದ್ಾಳು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

158 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 333 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

159 NHM ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಯಯ 52 ಹಳೆೋಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

160 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿಳಿೋಗೌಡ 167 ಕಡಿದ್ಾಳು ಸಾಮಾನಯ 0.78 0.008 216217891684

161 NHM ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 213 ಬಿದರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

162 NHM ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 146 ಮಾಕೆಲೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.50 0.008 367107322089

163 NHM ಪೃಥ್ವವ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶ್ಗೌಡ 138 ಗೌತುವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

164 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 126 ಇಂದರವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684



165 NHM ಜಯರತನ ಕೆಲಂ ಹೆಗಗಡ್ೋಗೌಡ 197 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

166 NHM ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 102 ಬಿದರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

167 NHM
ರಹಮತುಲಾೂ ಬಿನ್ ಗೌಸ್ ಮಹಮಮದ್ 7, 8 ಕರಡಗಲೋಡು ಅ.ಸಂ 0.80 0.008 367107322089

168 NHM ಸುರೋಶ್ ಕೆ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 78, 110 ಕಲ್ಮನೆ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

169 NHM ಶೆೈಲ್ಮಮ ಕೆಲಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 37 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

170 NHM ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲಂ ತಿಮಮಪಪಗೌಡ 56 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

171 NHM ಉತತಮ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 3 ಮಕಯಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 923079760916

172 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 4 ಮಕಯಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

173 NHM ಗೌತಮ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 37 ಮಕಯಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

174 NHM ವಿಜೋಂದರ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 73 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

175 NHM ಶಾರದ ಕೆಲಂ ಗಲೋಪಾಲ್ 7/1, 4 ನಿಡುರ್ಾಳೆ ಸಾಮಾನಯ 0.70 0.008 833161999246

176 NHM ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 202 ಜಾವಳಿ ಸಾಮಾನಯ 0.90 0.008 223239575847

177 NHM ಚನನಕೆೋಶ್ವಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪಗೌಡ 84 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

178 NHM ಲಲೋಕಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗೌಡ 20 ಸುಂಕಸಾಲ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 833161999246

179 NHM ಕೆ.ಕೆ.ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 91, 92 ಕಲ್ಮನೆ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 223239575847

180 NHM ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲಂ ರಾಮೋಗೌಡ 58/4 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.48 0.008 367107322089

181 NHM ಮಂಜೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 122 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 367107322089

182 NHM ನಟೋಶ್ ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 114 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 234259899106

183 NHM ಇಂದರಮಮ ಕೆಲಂ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 37 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 216217891684

184 NHM ಎಂ.ಆರ್.ಸುಧೋರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 56/5 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 833161999246

185 NHM ಪಾವಯತಿ ಕೆಲಂ ರಾಮಚಂದರ 141 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.57 0.008 223239575847

186 NHM ಬಲೋಬಮಮ ಕೆಲಂ ರಾಮಯಯ 150 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 216217891684

187 NHM ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಪಪಗೌಡ 46/5 ಮಾಳಿಗನಾಡು ಸಾಮಾನಯ 0.46 0.008 833161999246

188 NHM ರಮೋಶ್ ಕೆ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 51, 11/ಪಿ ಕಲ್ಮನೆ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

189 NHM ಸುಬಾರಯ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 126 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

190 NHM ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲಂ ಕ್ಕಟಟಯಯ 150 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

191 NHM ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 142 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

192 NHM ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 41, 44 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.57 0.008 216217891684

193 NHM ಚಾಂಧನಿ ಕೆಲಂ ಸುನಿಲ್ 151 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.20 0.008 833161999246

194 NHM ದೋವಕ್ಕ ಕೆಲಂ ಸುರೋಶ್ 69 ಮೋಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.008 223239575847

195 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 32, 71 ಕೆಳಗಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

196 NHM ಅನಿೋತ ಕೆಲಂ ನಟೋಶ್ 148, 115 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

197 NHM ಬಿ.ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 365 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

198 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 255, 111 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

199 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ 40, 42 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

200 NHM ರೋಣ್ುಕ ಕೆಲಂ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ 154 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.008 234259899106

201 NHM ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲಂ ನಾರಾಯಣ್ 205, 127 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

202 NHM ಚಂದ್ಾರವತಿ ಕೆಲಂ ಜಗದೋಶ್ 13 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

203 NHM ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಯಯ 47 ಜಾವಳಿ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

204 NHM ನಟೋಶ್ ಕೆ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 111 ಕಲ್ಮನೆ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

205 NHM ಹೆಚ್.ಕೆ.ಮೈನಾ ಕೆಲಂ ಅರುಣ್ 308/3 ಬಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.39 0.008 833161999246

206 NHM ಎನ್.ಸಿ.ಶ್ುಭ ಕೆಲಂ ದೋವರಾಜು 205, 207 ಹೆಸಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.49 0.008 223239575847

207 NHM ಬಿ.ಕೆ.ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 288 ಬಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.59 0.008 367107322089

208 NHM
ಬಿ.ಎಸ್.ವಿಜಯಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ

43 ಬಟಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

209 NHM ಕೆ.ಆರ್.ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸಾವಮಿ 491 ಫಲ್ುಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

210 NHM ಸದ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 263 ಬಟಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

211 NHM ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 66/3 ತರುರ್ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

212 NHM ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲಂ ಅಣಣೋಗೌಡ 253 ಬಾನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847



213 NHM ಬಳಳಮಮ ಕೆಲಂ ಸುಬಬೋಗೌಡ 329 ಬಣ್ಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.51 0.008 216217891684

214 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 155 ಕುಂದಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

215 NHM ಮಲಸವಿೋರ್ ಬಿನ್ ಸುಲೈಮಾನ್ 170 ಕುಂದಲರು ಅ.ಸಂ 0.80 0.008 223239575847

216 NHM ಅಪಿಯತಾ ಕೆಲಂ ಸಂದೋಶ್ 57 ತರುರ್ ಸಾಮಾನಯ 3.00 0.008 367107322089

217 NHM ಡಿ.ಸಿ.ಮದನ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 190 ಹೆಸಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 923079760916

218 NHM ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಮೋಟೋಗೌಡ 6 ಹಾಯರಗುಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

219 NHM ಅಶೆಲೋಕ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 22 ಮಲಲ್ರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.42 0.008 234259899106

220 NHM ಚ್ೋತನ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನೆನೋಗೌಡ 63 ಕೆಲೋಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

221 NHM ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲಂ ರಾಮಸಾವಮಿಗೌಡ 78 ಬಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

222 NHM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾವಮಿಗೌಡ 127 ಬಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

223 NHM ಬಿ.ಜಿ.ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಯಯ 396 ಸಬಿೂ ಸಾಮಾನಯ 0.66 0.008 223239575847

224 NHM ನಾಗೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 57 ಕೆಲೋಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

225 NHM ಹಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಬತೂಯಯ 45 ಅತಿತಗರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

226 NHM ಶಿರೋದೋವಿ ಕೆಲಂ ಚಂದುರ 57 ಬಣ್ಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

227 NHM ಗೌರಿ ಕೆಲಂ ಸುಬಾರಯಗೌಡ 373 ಬಣ್ಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.008 367107322089

228 NHM ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 186 ಬಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

229 NHM ನರೋಂದರಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 18 ಹೆಸಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

230 NHM ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಪ್ನಯಮೋಸಿರೋ 255 ಬಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

231 NHM ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 145 ಬಕ್ಕಕ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

232 NHM ನಂದೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲೋಗೌಡ 11 ಕೆಲೋಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.44 0.008 223239575847

233 NHM ಅಶ್ವಥ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 249 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.46 0.008 367107322089

234 NHM ಚಂದರಕ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 1 ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

235 NHM ಸುನಂದ ಕೆಲಂ ಮಂಜುನಾಥ 194 ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

236 NHM ವಿಕಾಸ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 49/1 ಅಂಗಡಿ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

237 NHM ಪಾವಯತಿ ಕೆಲಂ ಪ ಣೋಯಶ್ 6 ನಿಡಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

238 NHM ಪ ಣೋಯಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 8  ನಿಡಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

239 NHM ಜಗನಾನಥ ಬಿನ್ ಬೈರೋಗೌಡ 28/4 ಯು.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

240 NHM ಕುಸುಮ ಕೆಲಂ ಉದೂೋಗೌಡ 21 ಕನೆನೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 923079760916

241 NHM ಉದೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 178 ಕನೆನೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

242 NHM ಗಾಯಿತಿರ ಕೆಲಂ ಪುಟಟೋಗೌಡ 246 ಹಳೆೋಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.40 0.008 234259899106

243 NHM ಸಂತಲೋಷ್ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 266 ಬೈದುವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

244 NHM ಸುಬಬೋಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋಗೌಡ 58 ಜಿ.ಅಗರಹಾರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

245 NHM ಪುಷ್ಪಲ್ತಾ ಕೆಲಂ ಲಂಗೋಗೌಡ 91 ಬೈದುವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

246 NHM ತಾರಾನಾಥ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 39 ಕಣ್ಚಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

247 NHM ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಲೋಬೋಗೌಡ 66 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 923079760916

248 NHM ಪ ಣೋಯಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 188 ಕನೆನೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

249 NHM ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿೋಗೌಡ 216 ಗೌಡಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

250 NHM ಅಶೆಲೋಕ ಬಿನ್ ಸಣಣೋಗೌಡ 158 ಹಾಮಯಕ್ಕಕ ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.008 216217891684

251 NHM ಚಿರಾಗ್ ಬಿನ್ ಅಶೆಲೋಕ 15 ಹಾಮಯಕ್ಕಕ ಸಾಮಾನಯ 0.56 0.008 833161999246

252 NHM ರಾಜಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜೋಗೌಡ 241 ಕನೆನೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

253 NHM ಚನನಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪಗೌಡ 243 ಕನೆನೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

254 NHM ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಂ ರಾಜಪಪಗೌಡ 174 ಕನೆನೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

255 NHM ರುದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 109 ಬೈರಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 923079760916

256 NHM ಉಷ್ಾಮಣಿ ಕೆಲಂ ರುದರೋಗೌಡ 111 ಹಳೆೋಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 367107322089

257 NHM ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿಳಿೋಗೌಡ 121 ಹಳೆೋಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 234259899106

258 NHM ರತಾನಕರ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 130 ಊರುಬಗ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

259 NHM ಮಹಿಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 505 ಜಿ.ಅಗರಹಾರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 833161999246

260 NHM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 50 ಹಳೆೋಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 223239575847

261 NHM ರುದ್ಾರಚಾರಿ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರಿ 89/1 ಹಂತಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 216217891684

IPM



262 NHM ವಿರೋಂದರ ಬಿನ್ ಬಿಳಿೋಗೌಡ 123 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 825103228601

263 NHM ತಮಮಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ದಲಡ್ಡೋಗೌಡ 132 ಜಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 340730601359

264 NHM ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 296 ಉದುಸ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 820138022613

265 NHM ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 03.Mai ಹಂತಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 607145285621

266 NHM ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 430/1 ಹೆಲನೆನೋಕೆಲೋಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 8.65412E+11

267 NHM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 807 ಮರೋಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 384807350494

268 NHM ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಯಯ 12 ಜೋನುಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 496529079122

269 NHM ಮಹೆಶ್ ಬಿನ್ ಬೈರೋಗೌಡ 57 ಊರುಬಗ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 708095767246

270 NHM ಜವರ ಬಿನ್ ಹಮಿೋದ್ 43 ಅದಣ್ಜಲರು ಅ.ಸಂ 0.80 0.008 368218170832

271 NHM ಜಯಮಮ ಕೆಲಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರಿ 345 ಗೌಡಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 609251177201

272 NHM ಕೃಷ್ಾಣಚಾರ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಾಚಾರ್ 68 ಗೌಡಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 511285122195

273 NHM ಸುವಣ್ಯ ಕೆಲಂ ಕೃಷ್ಾಣಚಾರ್ 21 ಗೌಡಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.39 0.008 814236226345

274 NHM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕುಮಾರೋಗೌಡ 137 ಹಂತಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 582780147553

275 NHM ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಯಯ 60 ನಿಡಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 537340544888

276 NHM ನಿಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುತತೋಗೌಡ 292 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 314392386701

277 NHM ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲಂ ಮಂಜೋಗೌಡ 143, ಬೈರಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 921640420603

278 NHM ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲಂ ಚಂದರೋಗೌಡ 296 ಉದುಸ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 744323488467

279 NHM ರಾಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 66 ಹಳೆೋಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 800259613627

280 NHM ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲಂ ರಮೋಶ್ 268 ಕಣ್ಚಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 365794309912

281 NHM ಸುಧೋರ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 74 ಗೌಡಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 545437569124

282 NHM ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 21 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 349248991482

283 NHM ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 138 ಗೌಡಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 719120982485

284 NHM ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಳೆೋಗೌಡ ಹಳೆೋಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 384807350494

285 NHM ಬಿಳಿಯಯಯ ಬಿನ್ ಬಟಟಯಯ ಹೆಲಸಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 496529079122

286 NHM ಮಣ್ಸಯಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ 151 ಬಕ್ಕಕ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 708095767246

287 NHM ಸುದೋಪ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ 163 ಹೆಸಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 368218170832

288 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 31, 37 ಹಳಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 609251177201

289 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 329 ಬಣ್ಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 511285122195

290 NHM ಸಾವಿತಿರ ಕೆಲಂ ಸುಬಾರಯ 59 ಕೆಲೋಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 814236226345

291 NHM ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗೌಡ 137/2 ಫಲ್ುಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 0.61 0.008 582780147553

292 NHM ಬಿ.ಪಿ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 315 ಬಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 537340544888

293 NHM ನಾಗೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 300 ಕೆಲೋಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 314392386701

294 NHM ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 156 ಕುಂದಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 921640420603

295 NHM ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಯಯ 151 ಬಕ್ಕಕ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 744323488467

296 NHM ಪ ಣಿೋಯಮಾ ಕೆಲಂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 175 ಹೆಸಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.91 0.008 800259613627

297 NHM
ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ 127 ಪಟಟದಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 365794309912

298 NHM ಜಯಮಮ ಕೆಲಂ ಬಾಸೋಗೌಡ 13 ಗುತಿತ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 545437569124

299 NHM ರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 1/8, 1/9 ಬಣ್ಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.76 0.008 349248991482

300 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 71/3 ಬಿನನಡಿ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 719120982485

301 NHM ಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 51 ಬಂಕೆೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 384807350494

302 NHM ಜಯಮಮ ಕೆಲಂ ಸುಬಬಯಯ 156 ಕುಂದಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 496529079122

303 NHM ಮೋಟಮಮ ಕೆಲಂ ರ್ಂಕಟರಾಮ್ 156 ಕುಂದಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 708095767246

304 NHM ಅಶ್ವಥ್ ಬಿನ್ ಅಶೆಲೋಕ್ 235 ಹೆಗುಗಡುೂ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 368218170832

305 NHM ಶಾಂತಲಾದೋವಿ ಕೆಲಂ ಚಂದರನಾಥ್ 144 ಹಳಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 609251177201

306 NHM ಪಿ.ಎಂ.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಣ್ಸೋಗೌಡ 17 ಬಣ್ಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 511285122195

307 NHM ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 43 ಕುಂದಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 814236226345

308 NHM ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 78 ಬಕ್ಕಕ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 582780147553

309 NHM ಸುದಶ್ಯನ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 68 ತರುರ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 537340544888

310 NHM ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಂ ಗಜೋಂದರ 40 ತರುರ್ ಸಾಮಾನಯ 0.99 0.008 314392386701



311 NHM ಸಲೋಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 0.85 ಬಣ್ಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ 40.00 0.008 921640420603

312 NHM ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಸೋಗೌಡ 190 ಗುತಿತ ಸಾಮಾನಯ 0.69 0.008 744323488467

313 NHM ಕಮಲ್ ಕೆಲಂ ಸತಿೋಶ್ 131 ಬಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.42 0.008 800259613627

314 NHM ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಗೌಡ 264 ಬಗಗಸಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.98 0.008 365794309912

315 NHM ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಗೌಡ 127 ಬಣ್ಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.67 0.008 545437569124

316 NHM ಶಾರದಮಮ ಕೆಲಂ ಚಂದರೋಗೌಡ 24 ದಶ್ಯನ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 349248991482

317 NHM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಭದರೋಗೌಡ 15 ಹಳಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.48 0.008 719120982485

318 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 74 ಔಸನ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 906733570233

319 NHM ನಂಜುಂಡ ಬಿನ್ ಹಾಲೋಗೌಡ 14 ಕೆಲೋಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.62 0.008 704880273350

320 NHM ಸರಲೋಜ ಕೆಲಂ ಮಾಧವಗೌಡ 186 ಹೆಸಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 394526235841

321 NHM ಉದಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 1/2. ಬಟಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 303297317240

322 NHM ಗಜನ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 7 ಕಲಡಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.97 0.008 351524605007

323 NHM ರವಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 61 ಪಟಟದಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 206891526912

324 NHM ಮಾದವಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 17 ಹಳಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 0.87 0.008 505462869474

325 NHM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆಂಚ್ೋಗೌಡ 205 ಗುತಿತ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 949097734445

326 NHM ಪ ಣೋಯಶ್ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 50 ಕುಂದಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 689766743480

327 NHM ಸುಗುಣ್ ಕೆಲಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 157 ಬಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 465037254153

328 NHM ರಾಜು ಬಿನ್ ಭದರೋಗೌಡ 196 ಹಳಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 654773772612

329 NHM ಪ ಣೋಯಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 39, 37 ಹೆಸಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 765711694193

330 NHM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗೌಡ 55, 59 ಕೆಲೋಳಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 909414131835

331 NHM ಸಿಸಿಲಯೋ ಪಿಂಟಲೋ ಬಿನ್ ರಲೋಸಿ ಪಿಂಟಲೋ 27 ಬಿದರಹಳಿಳ ಅ.ಸಂ 1.00
0.008

922089024156

332 NHM ಬಿ.ಆರ್.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲಂ ಪ ಣೋಯಶ್ 121 ಹೆಸಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 320876731661

333 NHM ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ದುಗಗಯಯ 10/9. ಘಟಟದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.60 0.008 774118563679

334 NHM ಪುಟಟಸಾವಮಿಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 453 ದ್ಾರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 207872246466

335 NHM ದನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿೋಗೌಡ 63 ಮುತಿತಗಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.83 0.008 31684706542

336 NHM ಗಾಯಿತಿರ ಕೆಲಂ ಹಿರಿೋಗೌಡ 90 ಮುತಿತಗಪುರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 545437569124

337 NHM ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ 11 ದ್ಾರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 673177184815

338 NHM ಸಲೋಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 33 ಕಾರ್ ಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 827868954002

339 NHM ರಂಗೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 31 ಕಾರ್ ಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 657290286919

340 NHM ಅಣಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 437 ಹಳೆೋಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ 0.74 0.008 890123298556

341 NHM ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 48/2. ಕಾರ್ ಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 658451980435

342 NHM ಚಂದರಮಮ ಕೆಲಂ ಕಾಳೆೋಗೌಡ 42/1 ಕಾರ್ ಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 419728828019

343 NHM ಪುಟಟರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 67/1. ಕಾರ್ ಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 42510090068

344 NHM ರ್ೋಣ್ುಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 252 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 856209688005

345 NHM ಜಲಯೋತಿ ಕೆಲಂ ದಲಡಡಯಯ 173 ಹಾಲ್ಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 376143243217

346 NHM ತಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ತನಿಯಪಪ 289 ಕುನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 284715668630

347 NHM ಪರಹಾೂದ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 117 ಕಾರ್ ಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.53 0.008 476244048992

348 NHM ಯಶ್ವಂತ್ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 135 ಮಾಕೆಲೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 489212044074

349 NHM ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಮಗಗಣ್ಣಗೌಡ 117 ಕಾರ್ ಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 399865421510

350 NHM ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 34 ಕಾರ್ ಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 707883955549

351 NHM ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲಂ ದಲಡ್ಡೋಗೌಡ 37 ನಡುವಿನಮಾಡಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ 0.29 0.008 775734431557

352 NHM ಭೈರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಲಮಮೋಗೌಡ 153 ದ್ಾರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 394353668553

353 NHM ಜಲಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 244 ಜಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 337168196100

354 NHM ಬಿ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಬಾಸಯಯ 56 ಬಿದರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 466361846702

355 NHM ಕಾವಯ ಕೆಲಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 46 ಬಿದರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.30 0.008 858950690885

356 NHM ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜುಂಜೋಗೌಡ 68 ಹಳೆೋಮಲಡಿಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 437517250042

357 NHM ಸೈಯದ್ ಜಮಾಲ್ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಖಾಸಿಂ 169 ಹೆಸಗಲ್ ಅ.ಸಂ 1.00
0.008

293935276906

358 NHM ಶಿರೋನಾಥ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡ್ೋಗೌಡ 41 ಅಬಚಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 378333304663



359 NHM ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಲಮಮೋಗೌಡ 173 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 619928741789

360 NHM
ಮುಕತಮಣಿ ಅಡಯಂತಾಯ ಬಿನ್ 
ಜಯರಾಮ್ ಅಡಯಂತಾಯ

8 ಕೆಲಲೂಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008
708230559598

361 NHM
ಪರಣ್ತಿ ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ರಿತೋಶ್ ಅಡಾಯಂತಯ 29 ಕೆಲಲೂಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008

809398936964

362 NHM ಸುಪಿರೋತ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 66 ಕಾರ್ ಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 200679841708

363 NHM ಮಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಯಯ 558 ಹಂಡುಗುಳಿ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 600784842114

364 NHM ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪದಮೋಗೌಡ 116 ಕನಾನಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.51 0.008 366040986550

365 NHM ಎನ್.ಸಿ.ವಿರ್ೋಕ್ ಬಿನ್ ಚಂದರಹಾಸ್ 25 ಕೆಲಲೂಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 212012255496

366 NHM ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 44 ಬಿದರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 259154676504

367 NHM ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 378 ಹಳೆೋಕೆಲೋಟ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 608140854181

368 NHM ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 11 ಕೆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 301786370656

369 NHM ಜಗನಾನಥ ಬಿನ್ ಉದೂೋಗೌಡ 336 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.65 0.008 635334166099

370 NHM ಕೆ.ಟಿ.ಶಿರೋಧರ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಸವಮಲತಿಯ 85 ಮಲಡಿಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 718865188174

371 NHM ಕೆ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಯಯ 34, 22 ಕೆಂಜಿಗ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 822475549528

372 NHM ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 35 ಕೆಂಜಿಗ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 583425351352

373 NHM ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪದಮೋಗೌಡ 256 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 554951526004

374 NHM ಬಿಳಿಗಮಮ ಕೆಲಂ ಸುಬಬಯಯ 275 ಕಡಿದ್ಾಳು ಸಾಮಾನಯ 0.64 0.008 703747764930

375 NHM ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಜುಂಜೋಗೌಡ 57 ಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.80 0.008 769648782049

376 NHM ಚನನಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ ಪದಮೋಗೌಡ 18 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.008 632690385833

377 NHM ಹೆಚ್.ಕೆ.ರಾಧ ಕೆಲಂ ನಾಗೋಶ್ 139 ಜಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 5.28 0.008

378 NHM ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಗೌಡ 169 ಹಂತಲರು ಸಾಮಾನಯ 5.14 0.008

379 NHM ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಗೌಡ 145 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ 2.23 0.008

380 NHM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲಂ ನಿಂಗಪಪ 240 ಬಟಟದಮನೆ ಸಾಮಾನಯ 2.08 0.008

381 NHM ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 82/1 ಬಟಟದಮನೆ ಸಾಮಾನಯ 2.19 0.008

382 NHM ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 247, 825 ಮರೋಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 4.05 0.008

383 NHM ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಕೆೋಶ್ವಗೌಡ 256 ದೋವರುಂದ ಸಾಮಾನಯ 2.06 0.008

384 NHM ನಾಗೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 40 ಊರುಬಗ ಸಾಮಾನಯ 2.35 0.008

385 NHM ಚಂದರಕಲಾ ಕೆಲಂ ಧಮಯಪಪ 19 ಉದುಸ ಸಾಮಾನಯ 2.22 0.008

386 NHM ಸುಚಿತಾ ಕೆಲಂ ಗಣೋಶ್ 386 ದೋವರುಂದ ಸಾಮಾನಯ 5.09 0.008

387 NHM ಬಿಎಸ್.ರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 39 ಕಡುವಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ 0.78 0.008 963392179188

388 NHM ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮೋಟಯಯ 233 ಬಟಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.008 639707924441

389 NHM ಅಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 65 ಮುತಿತಗಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.008 359956837755

390 NHM ಮಂಜಯಯ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಯಯ 222 ಬಗಗಸಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.008 303873868254

391 NHM ನಂಜುಂಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 112 ಕುನನಹಳಿಳ ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.008 60258763258

392 NHM ನಾರಾಯಣ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಯಯ 143 ಹೆಸಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.008
207691883454

393 NHM ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 525 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.008 757376814403

394 NHM ರುದರಮಮ ಕೆಲಂ ಸುಬಬಯಯ 224 ಬಟಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ 0.98 0.008 330163020192

395 NHM ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲಂ ಪುಟಟಯಯ 164 ಬಟಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.008 706906466128

396 NHM ಬಿ.ಜ.ರವಿ ಬಿನ್ ಜಾಣ್ಯಯ 3 ಬಕ್ಕಕ ಪ.ಜಾತಿ 0.33 0.008 72248142658

397 NHM ಸುನಿೋಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 68, 89 ಪಟಟದಲರು ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.008 358523009818

398 NHM ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲಂ ಬಾಸಯಯ 35 ಕೆಂಜಿಗ ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.008 248896958382

399 NHM ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಯಯ 05.Jän ಬಕ್ಕಕ ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.008 259659575623

400 NHM ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ಂಕರ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 233 ಬಟಟಗರ ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.008 800256912336

401 NHM ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಯಯ 48 ತರುರ್ ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.008 460397949542

402 NHM ಮೋಟಯಯ ಬಿನ್ ಹುಚಚಯಯ 43 ನಂದೋಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.008 952718328523

403 NHM ಕೆ.ಬಿ.ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಬೈರಯಯ 269 ಕೆಸವಳಲ್ಲ್ು ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.008 494851421055

404 NHM ಬಿ.ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ 268 ಬಾಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ 1.00 0.008 882812070457

405 NHM ಬಿ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬುರುಡಯಯ 150 ಹಳಿಳಕೆರ ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.008 85746625521

406 NHM ರಾಮ ಬಿನ್ ಬಾಬು 39 ಮಲಡಿಗರ ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.008 793664516670



407 NHM ರಮೋಶ್ ಬಿ.ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಯಯ 268 ಬಾಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ 0.80 0.008 793886464346

408 NHM
a£ÀßAiÀÄå ©£ï ¸ÀÄ§âAiÀÄå 83 ¨Á¼ÀÆgÀÄ ಪ.ಪಂಗಡ 3.36 0.008

409 NHM gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¨Á§Ä 90/2 ಕುನನಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 0.008

410 RKVY ಬಿ.ಎಮ್ ರತಾನಕರ ಬಿನ್ ಮಣ್ಸೋಗೌಡ 124 ಬಕ್ಕಕ ಸಾಮಾನಯ 4.22 0.12 461034075685 64191167373

411 RKVY
ಅಮರೋಂದರನಾಥ್ ಬಿನ್ ವಿಜಯೋಂದರ 
ಸಾವಮಿ

565 ಜಿ.ಅಗರಹಾರ ಸಾಮಾನಯ 12 0.13 532742254369
64191167373

412 RKVY ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗೌಡ 25 ನಂದೋಪುರ ಸಾಮಾನಯ 0.38 0.07 703495583503 64191167373

413 RKVY ಸುಮಿತರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಗೌಡ 100 ಕುಂದಲರು ಸಾಮಾನಯ 2.06 0.10 533756232099 64191167373

414 RKVY ಉಪ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 268 ಕಲರ್ ಸಾಮಾನಯ 1.25 0.07 993896357118 64191167373

415 RKVY ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 81 ಬಂಕೆೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.26 0.20 563487538290 64191167373

416 RKVY ಕೆ.ಸಿ.ದರ್ಾಕರ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗೌಡ 204/2 ಹಳಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 4.33 0.07 677429074815 64191167373

417 RKVY ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ಬೈರೋಗೌಡ 83 ಹೆಸಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.14 0.07 956545420673 64191167373

418 RKVY
ಹಷ್ೋಂದರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರತನವಮಯ 
ಹೆಗಗಡ್

4 ಬೈದುವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 37 0.20 298140116507
64191167373

419 RKVY ಬಲೋಬಯಯಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಮಂಜಶೆಟಿಟ 213 ಕಲರ್ ಸಾಮಾನಯ 2 0.10 746113772677 64191167373

420 RKVY ಚಿದಂಬರ್ ಬಿನ್ ಭದರೋಗೌಡ 205/2 ಹಳಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 4.05 0.28 493321333839 64191167373

421 RKVY
ಎ.ಆರ್.ಲಲೋಬಲೋ ಬಿನ್ ಎಂ.ಲಲೋಬಲೋ 152 ಅತಿತಗರ ಅ.ಸಂ 0.26 0.10 336937399948

64191167373

422 RKVY ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 198/2 ಕಣ್ಚಲರು ಸಾಮಾನಯ 2.09 0.07 722212168363 64191167373

423 RKVY ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 247 ಜಿ.ಅಗರಹಾರ ಸಾಮಾನಯ 2.1 0.10 522728769092 64191167373

424 RKVY ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿಳಿೋಗೌಡ 386 ಜಿ.ಅಗರಹಾರ ಸಾಮಾನಯ 1.31 0.16 629404089652 64191167373

425 RKVY
ಸಿರಿಲ್ ಲಲೋಬಲೋ ಬಿನ್ ಜಲೋಸೋಫ್ 
ಲಲೋಬಲೋ

33 ಹಳಸ ಅ.ಸಂ 1.12 0.10 399304687001
64191167373

426 RKVY ಶ್ಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 99 ಮಲಡಸಸಿ ಸಾಮಾನಯ 10.22 0.07 319059446668 64191167373

427 RKVY ನಾಗೋಶ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರ 138/2 ಹಂತಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.07 831271218810 64191167373

428 RKVY ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಭೈರೋಗೌಡ 290 ಮಾಕೆಲೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 4.34 0.12 798950183016 64191167373

429 RKVY
ತಾರನಾಥ್ ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 44 ಬಗಗಸಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 0.36 0.10 647553140688

64191167373

430 RKVY ಧಮಯಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 13 ಕುನನಹಳುಳ ಸಾಮಾನಯ 2.1 0.20 511607011223 64191167373

431 RKVY ಸುಬಬೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗೋಗೌಡ 185 ಹಂತಲರು ಸಾಮಾನಯ 12.33 0.23 389885683601 64191167373

432 RKVY ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಭೈರಪಪ 90 ಕಣ್ಚಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.03 0.72 780804648863 64191167373

433 RKVY ಗೌರಮಮ ಕೆಲಂ ಹಲವಣ್ಣ 1 ಲಲೋಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 2 0.09 520303573856 64191167373

434 RKVY ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಂ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 36 ಕಣ್ಚಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.02 0.16 329448927176 64191167373

435 RKVY ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಬಿನ್ ಮಾಧವಗೌಡ 1 ಮಲಡಸಸಿ ಸಾಮಾನಯ 2.34 0.15 492347777540 64191167373

436 RKVY ಮೈತಿರ ಕೆ.ಸಿ  ಕೆಲಂ ಮಹೆೋಂದರ 32 ಕಡಿದ್ಾಳು ಸಾಮಾನಯ 3.15 0.25 322676510870 64191167373

437 RKVY ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲಂ ಪದಮಯಯ 104 ಕಣ್ಚಲರು ಸಾಮಾನಯ 1.07 0.13 748422138889 64191167373

438 RKVY ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 1 ಬಟಟಗರ ಸಾಮಾನಯ 2.07 0.15 640917728889 64191167373

439 RKVY ಎಂ.ಎಸ್.ಭಾರತಿ ಕೆಲಂ ಜಯರಾಮ್ 214 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ 300 0.50 229548225261 64191167373

440 RKVY ಸುನಿತ ಜ ಕೆಲಂ ಉಮೋಶ್ 53 ಹೆಸಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ 6.38 0.15 721842829688 64191167373

441 RKVY ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲಂ ಸುಬಬಯಯ 313 ದೋವವೃಂದ ಸಾಮಾನಯ 2 0.90 64191167373

442 RKVY ವರಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲಂ ಆದತಯ 438/2 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 2.1 0.15 543910646138 64191167373

443 RKVY ತಿೋಥಯ ಕೆಲಂ ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ 127 ಕಡಿದ್ಾಳು ಸಾಮಾನಯ 1.07 0.16 226113858499 64191167373

444 RKVY ರುದರಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 39 ಕಡುವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.38 0.16 889537390410 64191167373

445 RKVY ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯ 177 ಹಳೆೋಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 0.27 0.15 35155293650 64191167373

446 RKVY ಶೆೈಲಾ ಕೆಲಂ ವಿೋರಪಪ 128 ಜಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 60.16 0.31 710784357307 64191167373

447 RKVY ಆರತಿ ಕೆಲಂ ಸುಧೋರ್ 263 ಕಣ್ಚಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.20 902965929862 64191167373

448 RKVY ಯಶೆಲೋಧಮಮ ಕೆಲಂ ಮಗಣ್ಣಗೌಡ 18 ಕಣ್ಚಲರು ಸಾಮಾನಯ 14.23 0.20 829364321872 64191167373

449 RKVY ಅನುಸಲಯ ಕೆಲಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 35 ಹಳೆೋಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 7.25 0.44 782236601096 64191167373

450 RKVY ಅಚಯನಾ ಕೆಲಂ ಮೋಹನ್ 315 ಬೈದುವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 5 0.20 251954214882 64191167373

451 RKVY ದೋಪಿತ ಪಿ.ಸಿ ಕೆಲಂ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ 335 ಮಾಕೆಲೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 2.18 0.09 606856422127 64191167373

452 RKVY ಜಾನಕಮಮ ಕೆಲಂ ಹಿರೋಗೌಡ 286 ಊರುಬಗ ಸಾಮಾನಯ 8.29 0.13 760273265080 64191167373

453 RKVY ರುಕ್ಕಮೋಣಿಯಮಮ ಕೆಲಂ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 307 ಕುಂದಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.13 224934760763 64191167373

RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್



454 RKVY ದೋವಕ್ಕ ಎಂ.ಎಂ. ಕೆಲಂ ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ 159 ಕಣ್ಚಲರು ಸಾಮಾನಯ 1 0.13 451079236531 64191167373

455 RKVY ಇಂದುಮತಿ ಕೆಲಂ ಯೋಗೋಶ್ 251 ಕಣ್ಚಲರು ಸಾಮಾನಯ 2.22 0.22 253505912482 64191167373

456 RKVY ಹೆೋಮಮಾಲನಿ ಕೆಲಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ 10 ಅಣ್ಜಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.3 0.29 384943158636 64191167373

457 RKVY ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಂ ಮಂಜುನಾಥ 299 ಉಗಗೋಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 4 0.09 343357066531 64191167373

458 RKVY ರೋಖಾ ಕೆಲಂ ಅಮರೋಂದರನಾಥ್ 564 ಜಿ.ಅಗರಹಾರ ಸಾಮಾನಯ 5.04 0.35 619283008920 64191167373

459 RKVY ನಟಿನಿ ಕೆಲಂ ಸುಂದರೋಶ್ 3 ಕಲಡಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 0.18 0.25 820407628892 64191167373

460 RKVY ವನಿತಮಮ ಕೆಲಂ ಹನುಮಂತರಾವ್ 5 ಕಮಮರಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 2.17 0.13 272008229685 64191167373

461 RKVY ಗಾಯಿತಿರ ಕೆಲಂ ನಾಗೋಶ್ ಗೌಡ 205 ಕುಂದಲರು ಸಾಮಾನಯ 4.18 0.25 804118367012 64191167373

462 RKVY ಮಂಜುಳ ಕೆಲಂ ಮಹೆೋಶ್ 76 ಕಣ್ಚಲರು ಸಾಮಾನಯ 5 0.13 799955101219 64191167373

463 RKVY ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಂ ಮಲೂೋಗೌಡ 12, 14, 16 ಇಂದರವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 2 0.15 641479837945 64191167373

464 RKVY ಗಂಗಮಮ ಕೆಲಂ ಪದಮೋಗೌಡ 301 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 2.03 0.25 674481701399 64191167373

465 RKVY ಅಕ್ಷ್ತಾ ಕೆಲಂ ಸತಿೋಶ್ 119 ಮಾಕೆಲೋನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.15 0.25 754803020546 64191167373

466 RKVY
ಜಸಿಂತಾ ಸಾಲಾಡನಾ ಕೆಲಂ ನಾಬಯಟ್ 
ಸಾಲಾಡನಾ

85 ಕುಂದಲರು ಅ.ಸಂ 3 0.08 342562258788
64191167373

467 RKVY ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 124 ಹೆಲಸಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 1.27 0.16 661611047671 64191167373

468 RKVY ಅಶೆಲೋಕ್ ಬಿನ್ ಜವರಯಯ 29 ಕಮಮರಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 5 0.33 797360314420 64191167373

469 RKVY ಚನನಯಯ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಯಯ 128 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ 2 0.128 345686607568 64191167373

470 RKVY ಪಿ.ಬಿ.ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಬೈರಯಯ 126 ಫಲ್ುಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 1.25 0.25 339486884919 64191167373

471 RKVY ಸುಧಾ ಕೆಲಂ ದ್ಾಯವಣ್ಣಗೌಡ 77 ಅಣ್ಜಲರು ಸಾಮಾನಯ 2 0.16 709990219291 64191167373

472 RKVY ಪಿರಯಾಂಕ ಬಿನ್ ಪರದೋಪ್ 214 ಊರುಬಗ ಸಾಮಾನಯ 4 0.25 697278008797 64191167373

473 RKVY ಕಾರ್ೋರಿ ಕೆಲಂ ಚಂದರೋಗೌಡ 54 ಹನುಮನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.37 0.09 756140748024 64191167373

474 RKVY ಸಲಯಯಕಲಾ ಕೆಲಂ ಸತಿೋಶ್ 249/2 ಫಲ್ುಗಣಿ ಸಾಮಾನಯ 26.16 0.25 652723809720 64191167373

475 RKVY ಸಾವಿತಿರ ಕೆಲಂ ಸುಬಬೋಗೌಡ 81 ಬಿದರಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.35 0.09 721868883102 64191167373

476 RKVY ಶಿರೋದೋವಿ ಕೆಲಂ ಚಂದುರ 57 ಬಣ್ಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ 1.25 0.35 361265648615 64191167373

477 RKVY ಕೆಂಚಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 43 ನಿಡಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 1.1 0.16 651086558435 64191167373

478 RKVY ಸಲೋಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಗೋಗೌಡ 95 ಹೆಲಯ್ಳಲ್ು ಸಾಮಾನಯ 2 0.12 721361665165 64191167373

479 RKVY ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ರ್ೋಗೌಡ 29 ನಡುವಿನಮಾಡಕಲ್ ಸಾಮಾನಯ 5.33 0.07 461379102583 64191167373

480 RKVY ಸುರೋಂದರ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 75, 79 ಬಾಳಲರು ಸಾಮಾನಯ 0.59 0.10 627026893577 64191167373

481 RKVY ನಂದೋಶ್ ಬಿನ್ ಉದೂೋಗೌಡ 31 ಇಂದರವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 3.38 0.10 921135729581 64191167373

482 RKVY ರ್ಂಕಟೋಶ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜೋಗೌಡ 30 ಮಧುಗುಂಡಿ ಸಾಮಾನಯ 1.34 0.16 268272285589 64191167373

483 RKVY ಅನ್ರ್ ಪಾಷ್ ಬಿನ್ ಬಾಬಜಾನ್ 26 ಕೆಲೋಳಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ 3.33 0.13 867411918165 64191167373

484 RKVY ಅಭಿಲಾಷ್ ಬಿನ್ ರಮೋಶ್ 83 ಅತಿತಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.28 0.10 254794203087 64191167373

485 RKVY ರಾಯಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪಗೌಡ 176/ಪಿ13 ಮಾವಿನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 3.03 0.00 353345025953 120001223586

486 RKVY
ಹೆಚ್.ಎಂ.ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 94 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಸಾಮಾನಯ 4.37 0.56 585139369764

63710100004702

487 RKVY
ಕೆ.ಆರ್.ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಬಿನ್ 
ರಾಮಪಪಗೌಡ

138/3 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಸಾಮಾನಯ 1.02 0.55 917913466418
108301010003552

488 RKVY ವಿೋಣಾ ಡಿ.ಕೆ. ಬಿನ್ ದನಕರ್ 214/1 ಕಡಿದ್ಾಳು ಸಾಮಾನಯ 2 0.59 778961178537 5392101001036

489 RKVY ಪವಿತರ ಕೆಲಂ ಸುಧಾಕರ್ 208 ಹಳಿಕೆ ಸಾಮಾನಯ 1.13 0.24 442624696552 64191167373

490 RKVY ವಸಂತಮಮ ಕೆಲಂ ಈರೋಗೌಡ 70 ಮೋಕನಗದೂ ಸಾಮಾನಯ 2.35 0.09 534865981203 64191167373

491 RKVY ರ್ಾಸುದೋವ ಬಿನ್ ರಾಮ 136 ತಲೋಟದಲರು ಸಾಮಾನಯ 3.00 0.70 339486884919 64191167373

492 RKVY ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 138 ಹೆಲರನಾಡು ಸಾಮಾನಯ 0.30 0.70 709990219291 64191167373

493 RKVY ಚಿನನಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ ಮಾಳಿಗನಾಡು ಸಾಮಾನಯ 0.70 697278008797 64191167373

494 RKVY ವಿಷ್ುಣಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಚುಚಗೌಡ 140 ಹೆಲರನಾಡು ಸಾಮಾನಯ 4.07 0.70 756140748024 64191167373

495 RKVY ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 105, 106 ಹೆಮಮಕ್ಕಕ ಸಾಮಾನಯ 2.28 0.15 652723809720 64191167373

496 RKVY ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 2 ಬಿಳಗಲ ಸಾಮಾನಯ 3.15 0.51 721868883102 64191167373

497 RKVY ಚಿನನಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 83 ಮಾಳಿಗನಾಡು ಸಾಮಾನಯ 3.36 0.51 361265648615 64191167373

498 RKVY ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 77 ಬಿಳಗಲ ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.03 651086558435 64191167373

499 SMAM ವರಾನಿಕ ಫಾರಿಯಾಸ್ ಕಾಯಸತಲನೆಲೋ ಕೆಲಂ 
ರತನ್ ಕಾಯಸತಲನೆಲೋ

172 ಕಳಸ ಸಾಮಾನಯ 4.35 0.1995

500 SMAM ಬೃಂದ ವಿಕರಮ್ ಕೆಲಂ ವಿಕರಮ್ 92 ಮಲಡಸಸಿ ಸಾಮಾನಯ 4.00 0.349

RKVY ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್



501 SMAM ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲಂ ರುದರೋಗೌಡ 42 ಉದುಸ ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.349

502 SMAM ಎ.ಎಲ್.ಶ್ುಭಾ ಕೆಲಂ ಸುಬಾರಯ 57 ಅತಿತಗರ ಸಾಮಾನಯ 0.33 0.409

503 SMAM ನಾಗರತನ ಕೆಲಂ ಮಂಜುನಾಥ 52 ಕ್ಕರುಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ 1.13 0.499

504 SMAM ನಿಹಾರಿಕಾ ಕೆಲಂ ವಿರ್ೋಕ್ 88 ಮಲಡಸಸಿ ಸಾಮಾನಯ 7.22 0.349

505 SMAM ಡಿ.ಆರ್.ಪರಫುಲಾೂ ಕೆಲಂ ಬಟಟೋಗೌಡ 34 ಹೆಗಗರವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.03 0.499

506 SMAM ಸಂಗಿೋತಾ ಕೆಲಂ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ 26 ಉದುಸ ಸಾಮಾನಯ 2.07 0.499

507 SMAM ಜಾನಕಮಮ ಕೆಲಂ ದೋವಪಪಪ ಜಾರಿ 115 ಜಿ.ಅಗರಹಾರ ಸಾಮಾನಯ 2.22 0.349

508 SMAM ಆರತಿ ವಿರ್ೋಕ್ ಕೆಲಂ ವಿರ್ೋಕ್ 88 ಮಲಡಸಸಿ ಸಾಮಾನಯ 4.15 0.1995

509 SMAM ಕೆ.ಆರ್.ಲ್ಲತ ಕೆಲಂ ಕೆ.ಆರ್.ರಾಜಶೆೋಖರ್ 113 ಕ್ಕರುಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ 3.22 0.449

510 SMAM ಕೆ.ಬಿ.ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲಂ ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ 11 ಅಣ್ಜಲರು ಸಾಮಾನಯ 2.37 0.1995

511 SMAM ಟಿ.ಎಸ್.ರ್ಾಣಿ ಕೆಲಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಅಜಿತ್ 295 ಕುಂದಲರು ಸಾಮಾನಯ 24.18 0.1595

512 SMAM ದೋವಮಮ ಕೆಲಂ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 217 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ 2.23 0.0598

513 SMAM ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿಂಗೋಗೌಡ 175 ಉದುಸ ಸಾಮಾನಯ 2.20 0.1

514 SMAM ನಾಗೋಶ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಗೌಡ 138 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.1

515 SMAM ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲಂ ಚಂದರೋಗೌಡ 292/6 ಉದುಸ ಸಾಮಾನಯ 4.06 0.1

516 SMAM ಸುಬಬೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 214/3 ಹಳೆೋಮಲಡಿಗರ ಸಾಮಾನಯ 1.31 0.1

517 SMAM ನಂದೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 12 ಮುತಿತಗಪುರ ಸಾಮಾನಯ 6.22 0.1

518 SMAM ಕೆ.ಜ.ಪರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಜಿನನಪಪಯಯ

29 ಸಂಸ ಸಾಮಾನಯ 3.01 0.0312

519 SMAM ಕೆ.ಟಿ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 112 ಹೆಮಮಕ್ಕಕ ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.2

520 SMAM ಮೋಹನ್ ಬಿನ್ ಚಿನೆನೋಗೌಡ 26 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.6

521 SMAM ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲಂ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿಯಪಪ 34 ಕುಂದಲರು ಸಾಮಾನಯ 2.20 0.75

522 SMAM ಕೆ.ಸಿ.ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದಪಪಯಯ 1/1. ಸಂಸ ಸಾಮಾನಯ 10.07 0.6

523 SMAM ಗಂಗಮಮ ಕೆಲಂ ಜನಾಧಯನಯಯ 110 ತಲೋಟದಲರು ಸಾಮಾನಯ 2.20 0.75

524 SMAM ತಮಮಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ತನಿಯಪಪ 289 ಮಲಡಿಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 0.1495

525 SMAM ರಾಜು ಬಿನ್ ಲಲೋಕಯಯಗೌಡ 709 ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ 7.00 0.1995

526 SMAM ಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕಲರ 104 ತರುರ್ ಪ.ಪಂಗಡ 2.00 0.1995

527 SMAM ಸಿೋನ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲಾ 492 ಫಲ್ುಗಣಿ ಪ.ಪಂಗಡ 1.98 0.1495

528 SMAM ಬಲೋಬಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 84 ಅರಮನೆ ತಲ್ಗಲರು ಪ.ಪಂಗಡ 2.00 0.339

529 SMAM ಕಮಲ್ ಕೆಲಂ ಕೆಲರಗಪಪ 289 ಕುನನಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 0.128

530 SMAM ಗುರುವ ಬಿನ್ ಚ್ಲ್ೂಪಪ 57 ಮೋಕನಗದೂ ಪ.ಪಂಗಡ 1.30 0.289

531 SMAM ಗಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 98 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 1.06 0.75

532 SMAM ಬಲೋಬಮಮ ಕೆಲಂ ಹಲರ್ೋಗೌಡ 175 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 2.05 0.75

533 SMAM ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 166/4 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 4.10 0.75

534 SMAM ಚಂದುರ ಜಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 124, 126 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 6.14 0.75

535 SMAM ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಚನೆನೋಗೌಡ 182 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 3.00 0.75

536 SMAM ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಜನಾಧಯನ 175 ತಲ್ಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ 4.00 0.75

537 SMAM ಜಿನನಪಪ ಬಿನ್ ಈರ 138 ಸಂಸ ಪ.ಪಂಗಡ 3.00 0.75

538 SMAM ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲಂ ಸಿಂಗ 143 ಸಂಸ ಪ.ಪಂಗಡ 4.38 0.1

539 SMAM ಹೆಚ್.ಜಿ ಉದಯ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ 175 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 3.20 0.08

540 SMAM ಗುರುವಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಡು 16 ಅಣ್ಜಲರು ಪ.ಪಂಗಡ 5.00 0.116

541 SMAM ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಲರ್ೋಗೌಡ 12 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 6.00 0.7385

542 SMAM ಶಾರದಮಮ ಕೆಲಂ ತಿಮಮ 121 ಕಳಸ ಪ.ಪಂಗಡ 2.00 0.0895

543 SMAM ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 50/ಪಿ10 ಸಂಸ ಪ.ಪಂಗಡ 2.00 0.75

544 SMAM ಜಯಮಮ ಕೆಲಂ ಅಚುಚತಗೌಡ 141/1 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 2.00 0.75

545 SMAM ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 140 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 0.75

546 SMAM ಹಲರ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬುಡ್ಡೋಗೌಡ 63 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 3.00 0.75

547 SMAM ರತಾನಕರ ಬಿನ್ ಬಲೋಬೋಗೌಡ 163 ಮರಸಣಿಗ ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 0.1

SMAM



548 SMAM ಯಂಕ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಯಯ 183 ಸಂಸ ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 0.3

549 SMAM ಲಲೋಕಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮ 519 ಸಂಸ ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 0.3

550 SMAM ಓಬಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮ 517 ಸಂಸ ಪ.ಪಂಗಡ 4.00 0.3995

551 SMAM ಬಿ.ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಬಾಬುಗೌಡ 434 ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ 1.10 0.75

552 SMAM ಅಚುಚತ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ 135 ತಲೋಟದಲರು ಪ.ಪಂಗಡ 3.00 0.75

553 SMAM ಸಂಜಿೋವ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬಾಬುನಾಯಕ 151 ಮರಸಣಿಗ ಪ.ಪಂಗಡ 4.10 2.5

554 SMAM ಚಂದುರ ಬಿನ್ ಚನನ 175 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 2.20 0.75

555 SMAM ರುಕ್ಕಮಣಿ ಕೆಲಂ ಹಲರ್ೋಗೌಡ ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 0.75

556 SMAM ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 175 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 1.18 0.75

557 SMAM ಎಂ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಪದಮಯಯ 434 ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ 2.00 0.75

558 SMAM ಶೆೋಷ್ಯಯ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಯಯ 150 ಬಾಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ 2.00 0.419

559 SMAM ಶಾರದ ಕೆಲಂ ಅಪಪಣ್ಣ ಕಳಸ ಪ.ಪಂಗಡ 2.00 2.5

560 SMAM ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 550 ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ 2.20 0.145

561 SMAM ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ರಾಯಪಪ ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ 2.20 0.2925

562 SMAM ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ದುಗಗೋಗೌಡ 134/ಪಿ3 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 1.05 0.7

563 SMAM ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 76 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 1.05 0.7

564 SMAM ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪಗೌಡ 42 ತನುಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ 1.30 0.7

565 SMAM ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪ 46/ಪಿ3 ತನುಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ 2.05 0.7

566 SMAM ರತಾನಕರ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣಗೌಡ 76 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 1.30 0.7

567 SMAM ರ್ಂಕಪಪ ಬಿನ್ ಕಳಸೋಗೌಡ 238 ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ 6.00 0.7

568 SMAM ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲಂ ಅನಂತ 612 ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ 1.14 0.7

569 SMAM ಸಿೋನಾ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್ 492 ಫಲ್ುಗಣಿ ಪ.ಪಂಗಡ 2.00 0.2495

570 SMAM ತಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ತನಿಯಪಪ್ 289 ಕುನನಹಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 0.2495

571 SMAM ಡಿ.ಪಿ.ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಪ್ನಯಮೋಸಿರೋ 255 ಬಿ.ಹೆಲಸಳಿಳ ಪ.ಪಂಗಡ 3.00 0.499

572 SMAM ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 108 ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ 2.00 0.2925

573 SMAM ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 306 ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ 0.39 0.2925

574 SMAM ದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 945 ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ 2.26 0.2925

575 SMAM ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 915 ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ 4.00 1.0675

576 SMAM ಲಲೋಕಯಯಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯಗೌಡ 109/ಪಿ12 ಮಾವಿನಕೆರ ಪ.ಪಂಗಡ 4.20 0.75

577 SMAM ಬಾಬು ಬಿನ್ ಪ್ ೋಂಕರ ಮೋಸಿರೋ, 136/2 ತನುಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ 4.38 0.75

578 SMAM ಜಿ.ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಗುರುವ ಮೋಸಿರೋ 137 ತನುಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ 4.32 0.75

579 SMAM ಗಜೋಂದರ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 138/1 ತನುಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ 4.38 0.75

580 SMAM ಚಂದುರ ಬಿನ್ ಮರಿೋಗೌಡ 65/ಪಿ1 ಹೆಲರನಾಡು ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 0.75

581 SMAM ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಡು 289 ಮಲಡಿಗರ ಪ.ಪಂಗಡ 1.00 0.123

582 SMAM ಚಂದರರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಯಯ 98 ಮರಸಣಿಗ ಸಾಮಾನಯ 2.20 0.0675

583 SMAM ಗರಗಲೋರಿ ಡಿ.ಕುನಾನ ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಂ.ಕುನನ 55/2 ಕುನನಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.14 0.135

584 SMAM ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪದಮೋಗೌಡ 536 ಗೌಡಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.00 0.135

585 SMAM ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಈರೋಗೌಡ 97 ಇಂದರವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 1.18 0.10125

586 SMAM ಪ ಣೋಯಶ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರುದರಯಯ 41 ಮೋಗಲ್ಪ್ೋಟ ಸಾಮಾನಯ 2.31 0.135

587 SMAM ರತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 84/1 ಬಕ್ಕಕ ಸಾಮಾನಯ 0.38 0.135

588 SMAM ಮಹಂತ್ ಬಿನ್ ಪ ಣೋಯಶ್ ಮಲತಿಯ 76 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.0675

589 SMAM ಪ ಣೋಯಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 297 ದ್ಾರದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ 2.04 0.0675

590 SMAM ಬಾಸಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ 336 ಜಲೋಗಣ್ಣನಕೆರ ಸಾಮಾನಯ 2.00 0.03375

591 SMAM ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಚ್ಚೋಗೌಡ 164 ಗಲೋಣಿಬಿೋಡು ಸಾಮಾನಯ 1.28 0.0675

592 ಮಧುವನ ಸುದಶ್ಯನ್ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 129/ಪಿ36 ಹಿರೋಬೈಲ್ ಸಾಮಾನಯ 3.00 0.75

593 ಮಧುವನ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕುಮಾರೋಗೌಡ 128/ಪಿ38 ಇಡಕ್ಕಣಿ ಸಾಮಾನಯ 0.15 0.75

ತಾಲ್ಲೂಕು :ನ.ರಾ.ಪುರ

ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ

ಜಿಲೂ:ಚಿಕಕಮಗಳಲರು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಭೌತಿಕ



1

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಪಪ.ಬಿ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 66/3, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.0612 600080258307 1453101010035

2

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 64 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.045 370591683856 5393101000960

3

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಸತಯನಾರಾಯಣ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 64ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.0702 656232843482 1453101017032

4

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 61 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.072 825054965561 520191037291625

5

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ದುಗಗಪಪ.ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 13 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.081 298950697712 420250010066540-1

6

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ಪಿ.ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 19 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.18 0.0162 346252716356 420250010090520-1

7

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಹೆೋಶ್.ರ್ೈ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪನಾಯಕ 7, 45/1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.09 511027191416 420250010055730-1

8

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿೋನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಬನಾಯಕ 5/ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0628 432174300948 420250010029600-1

9

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ಡಿ.ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ದೋವಪಪಯಯ 49 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.06 483829197326 420250010048380-1

10

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಎನ್.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ 
ಎಂ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ 24 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.15 429753427511 420250010038100-1

11

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಎಸ್.ನಾಗೋಂದರ ಬಿನ್ 

ಎಂ.ಸುಬಾಬರಾವ್ 2ಪಿ 16, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.15 612187889555 420250010031050-1

12

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಟಿ.ಬಿ.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಟಿ.ಭಾಸಕರ್ 58 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.04575 246697442803 420250010056420-1

13

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ

ಹೆಚ್.ಕೆ.ನಾಗಭಲಷ್ಣ್ ಬಿನ್ ಕಾಡಯಯ 
(ಜಿ.ಪಿ.ಎ. ಹೆಲೋಲ್ಡರ್ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಶೆೋಷ್ಾದರ 

ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಕಾಡಯಯ) 22 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.0825 966416996543 420250010015460-1

14

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಎನ್.ಲ್ಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ಎಂ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್ 45/ಪಿ-2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.15 699686591642 420250010038080-1

15

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಟಿ.ಬಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಾಸಕರ್.ಟಿ 59 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.051 453172160459 420250010056410-1

16

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಕೆ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಎ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಯಯ 11,  9 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.15 907259077996 420250010065050-1

17

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ಂಕರನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ನಾಗರಾಜರಾವ್ 26/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.15 370963632534 583250010013870-1



18

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ್.ಟಿ.ವಿ 60 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.12 448204782523 420250010085190-1

19

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ
ಕೆ.ಕೆ.ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 

ಎ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಯಯ 12, 9/6, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.15 682995335285 420250010037570-1

20

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ
ಎಂ.ಎಸ್.ನಾಗಭಲಷ್ಣ್ ಬಿನ್ 

ಎಂ.ಸುಬಾರವ್ 16/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.92 0.144 861768422517 420250010030040-1

21

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಟಿ.ಬಿ.ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಟಿ.ಭಾಸಕರ 58/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.04575 511922963613 420250010050950-1

22

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÀ¼À 

gÉÆÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ QÃlUÀ¼À 

¸ÀªÀÄUÀæ ¤AiÀÄAvÀæt 

AiÉÆÃd£É ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷ್ಣ ಔಷ್ಧಗ ಸಹಾಯಧನ ಟಿ.ಬಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಟಿ.ಭಾಸಕರ್ 59/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.051 617321225453 420250010046860-1

23 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಧನಂಜಯ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಿ.ವಿ.ಬಲಮಮೋಗೌಡ 41/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.84 0.01008 762071015131 156001011000089
24 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಪಿ.ಕುರಿಯಾಕೆಲೋಸ್ ಬಿನ್ ಪೌಲ್ಲಸ್ 75/* ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.02376 740519422715 583250010032430-1

25 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ಎನ್.ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ 58ಪಿಪಿ-2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.93 0.01116 329821899273 420250010081650-1

26 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಬಿ.ಎಸ್.ಬಾಲ್ಚಂದರ ಬಿನ್ 
ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಸುಬರಮಣ್ಯ 1/ಪಿ-ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.94 0.02328 586081711758 420250010081360-1

27 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜಪಪಗೌಡ.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 91/ಪಿ23ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0084 786650120239 620190034425
28 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಕೆ.ಡಾಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 81/ಪಿ30 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 364071566879 620190005223
29 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವÉೆ ೈ.ಬಿ.ಪರಮಿೋಳಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಪಾಲ್ 1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.0132 243896598595 120000758078
30 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಶಿರೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನೆನೋಗೌಡ 93 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.15 0.0138 223719048456 620190018040
31 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ.ಆರ್.ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 98 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 249824145213 1453101007880

32 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಂ.ರ್ಾಸುದೋವ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 51 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 560675161023 583250010025640-1
33 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಿ.ಹಜರತ್ ರಡಿಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಡಿಡ 21/1,5/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 442775479086 620190029969
34 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದರ್ಾಕರ.ಜಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 8ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.42 0.01704 407701682376 54028388262

35 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಾಲ್ತಿ.ಐ.ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ಟಿ.ಯೋಗಿೋಶ್ 14/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 612128503248 583250010035300-1
36 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಜನಿೋಸತಯನ್ ಕೆಲೋಂ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 8/ಪಿ2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0192 619717131946 64026132409

37 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ
111, 113, 114, 

111/ಡಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.01164 335274597232 146101011000049
38 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಾಯತಿರ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 200/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.29 0.01548 325303130422 1453101007739

39 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಜಿ.ಎನ್.ರತಾನಕರ ಬಿನ್ 
ಜಿ.ಎಂ.ನಾಗಪಪಗೌಡ 132/1, 96/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 539189953419 54028408406

40 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಂ.ಯೋಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 6/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.00888 665750282795 583250010017680-1

41 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಸಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ.ಸಿ.ಚಿನನಪಪಗೌಡ 89/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.03 0.01236 436646072049 120000280363
42 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹರಿೋಶ್.ಹೆಚ್.ಬಿ ಬಿನ್ ಭಮೋಯಗೌಡ 51/2 , 37/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 726281564712 583250010014840-1
43 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಮುದುೂಪ ಜಾರಿ 2/4, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0144 359564142385 120001151869

44 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಸತಯನಾರಾಯಣ್.ರ್ೈ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ 53/ ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.66 0.01992 835693963875 32132749372

45 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಗೌಡ
37/2ಪಿ-ಪಿ4,38/ಪಿ-ಪಿ4, 

41 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.0132 475614098193 64132642759

46 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಸಿ.ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಗೌಡ 86, 3, 4/ಪಿಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.00696 324275070139 620190060603
47 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಜಿ.ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಯಯ 78 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.98 0.02376 609051548397 0-9132200000871
48 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಶೆಲೋಕ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ.ಎಂ 52/5, 48/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.85 0.0222 368252111501 1453101010438
49 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ 41/2ಪಿ-ಪಿ2 , 37/1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.00456 365394510947 12000592973
50 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಿ.ಟಿ.ತಿಮಣ್ಣ 14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.77 0.02124 616357830736 583250010033090-1
51 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಯಯಪಪಗೌಡ 21/ಪಿ-ಪಿ2, 39 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.36 0.01632 826420309747 120000988513
52 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆಂಪ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 82/* ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 684888291264 583250010055670-1
53 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದ್ಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯಯಯಗೌಡ 35/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 413197019550 620190035928

54 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹÉಚ್.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎನ್.ರಾಮಚಂದರ 115 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.00528 276002394171 64038892751

55 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಂ.ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ
111/1ಸಿ, 111/2ಡಿ, 

117/ಪಿ-ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.53 0.01836 595183113441 1453101007042

56 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಜಿ.ಹÉಚ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 
ಹಿರಿಯಣ್ಣಗೌಡ 38/* ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.05 0.0126 820216470151 64026853170

57 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕಾಳಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪಗೌಡ 10/ಪಿಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 575062928686 305500101001949

58 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎಂ.ಎಂ.ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ 
ಮೃತುಯಂಜಯಶೆಟಿಟ 84/* ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.44 0.01728 250514532053 54028389356



59 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ¸ಸಿ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 103/, 121/7, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.00708 933628101980 0-9132200000664
60 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಒ.ಜಲೋಸ್ ಬಿನ ಕೆ.ಪಿ.ಜಲೋಸಫ್ 106/4, 246/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.0102 759945078056 539310119000837
61 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 54, 37 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 375829646566 64032413593
62 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಚಂದರ.ರ್ೈ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 79/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0144 813798365889 31979988876

63 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಿಶಾಂತ್.ಬಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ 23 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.41 0.00492 432466617073 583250010015230-1

64 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಶಿೋಲ್.ಬಿ.ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಎನ್.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಪಪ 28, 118 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.0108 905965125814 0-9142200022800
65 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಧಾಕರ.ವಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ವಿ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಪಪ 21 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 438887744049 620190035860
66 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ.ಲಲಕೆೋಶ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಢ 54 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.0102 649466436247 620190002357
67 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಂ.ಸುಬಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 38, 41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 790850994727 620190030180

68 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಉಮಾಶ್ಂಕರ ಬಿನ್ 
ಎಂ.ಕಾಳಪಪಗೌಡ 44/3, 50/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.94 0.01128 662500284701 64136954945

69 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಗಲೋವಿಂದಸಾವಮಿ.ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ 
ರಂಗಯಯಗೌಡ 54 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.39 0.01668 234230315325 583250010031490-1

70 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ರಾಜಾರಾಮ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿಂಗಪಪಯಯ 12ಪಿ ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 752233661761 0-9012200042643

71 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 64 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.00804 552286880702 583250010058290-1

72 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಂ.ತಮಮಯಯಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 15, 8, 49,54 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.37 0.01644 737641774121 620190016371
73 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜಪಪ.ಎಂ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ 73 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.63 0.00756 250613096937 39106913026

74 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಎಸ್.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ 70 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.00792 720531445268 120000457333
75 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಎಸ್.ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 122, 137, 231 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.0132 604645761735 0-9132200002484
76 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಆರ್.ಉಮಾ ಕೆಲೋಂ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 38/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.91 0.01092 269166100801 1453101009960

77 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಸಮಥಯಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ವಿ.ಸತಯನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮಿ 38/1, 161/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 651930275842 1453101018512

78 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ.ಎಂ.ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 105, 104, 104 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.81 0.02172 428929657791 1453101001137
79 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 141ಪಿಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 563843007792 120001499667
80 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ವಿ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಲಮಮೋಗೌಡ 78/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.37 0.01644 979135954149 156001011000086
81 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರ್ಾನಂದ.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 66, 64 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.00768 993030387744 420250010059610-1

82 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ವಿ.ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಭಟಟ 82/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.21 0.01452 933106230582 583250010031230-1
83 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಆರ್.ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ರುದರೋಗೌಡ 64 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.0066 956266151547 0-9142200005795
84 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಸನನ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ 77, 5, 4 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.29 0.01548 396830079349 620190007967
85 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ.ಜಿ.ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ 293, 34/2, 35 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 947274370605 1453101004567
86 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಒ.ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಓಬೋಗೌಡ 7 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.00912 903677578423 120000965652

87 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಪಿ.ಬನಿನ ಬಿನ್ ಪೌಲ್ಲಸ್ 34/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.006 584300656710 1453101012042
88 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಾಂಡಿಕುಂಜು ಬಿನ್ ವಗಿಯಸ್ 59 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.00876 541135222102 1453101013738
89 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಿ.ಡಿ.ಸಲೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ದೋವಪಪಗೌಡ 89/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.012 514988965804 583250010035680-1

90 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಬಿ.ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎ.ಜಿ.ಬಳಳಯಯಗೌಡ 110 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.00576 790227160368 1453101017100

91 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪÀೆ್ರಶಾಂತಿ ಕೆಲೋಮ ಎಂ.ಸಿ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ 127 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 567092594850 54028406497
92 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಯಂತಿ.ಎನ್. ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಶ್.ಕೆ.ಎಸ್ 72/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.03 0.01236 960669695238 0-9142200024765
93 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲಲೋಕೆೋಶ್.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ 42 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.17 0.01404 619297614123 1453101010462
94 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕÀೆ್ಷ್ಮಣ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 95, 122,122ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 700127577320 1453101006960

95 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕರುಣಾಕರಶೆಟಿಟ 226 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.00984 274050004353 0-9142200008140

96 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚï.ಸಿ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಂದರೋಗೌಡ 20 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 565611575389 1453101005830

97 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರತಾನಕರ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 8, 13, 75 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.01176 800879589335 420250010043820-1
98 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಕೆ.ಪಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪಗೌಡ 47, 48, 53 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 899471025803 620190015447

99 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 20, 115, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 454484660693 620190057680
100 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 34 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.01188 510146863115 420250010074590-1
101 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮೋಗೌಡ 81ಪಿ-4, 81ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.0132 347325863991 620190042288
102 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಶ್.ಸಿ.ಡಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 116 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.00924 443189773352 620190042299

103 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಚಂದರೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 51, 73 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 576678317984 1453101000649

104 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ಾಸುದೋವ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 104, 105 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.62 0.01944 290409006072 1453101006314

105 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಂದರೋಶ್.ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 86 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 520528533248 64029332846

106 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಸÉೆಲೆ್ೋಮದತತ.ಎನ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸುಬಬಯಯಗೌಡ 34 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.36 0.01632 523047853485 620190017603

107 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿ.ಆರ್.ಬಿಷ್ಟಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 29, 35 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.73 0.00876 804007996514 620190026129
108 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿ.ಎಸ್.ರ್ಾಸು ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 81/41, 81ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.71 0.00852 866002656876 42477110000116

109 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎಸ್.ಆರ್.ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ 
ಸಿ.ಎ.ಧಮಯಯಯ 81ಪಿ-ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.01056 387965136184 64102300627

110 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಮಿೋಳಾ ಕೆಲೋಂ ಹಜರತ್ ರಡಿಡ 12, 13, 14, 15 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 977146412200 620190010415



111 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕರುಣಾಕರಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟಿಟ 225 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.0066 906163691557 0-9142200001224
112 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರತಾನಕರ.ಎ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 17/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 764671155800 1453101016627

113 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎಂ.ಕೆ.ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ 
ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ.ಎಂ.ಎನ್

10,  11 , 16,  70, 

107 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 339777252092 620190033432
114 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿನೆನೋಗೌಡ 70 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.0162 631490826461 620190003565

115 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಪÀೆ್ರಕೃತಿ.ಹೆಚ್.ರ್ೈ ಕೆಲೋಂ 
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಯಶ್ವಂತ್ 57, 62 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.00924 477691927642 620190046974

116 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹಾಜಿರಾಬಿ ಕೆಲೋಂ ಮಹಮದ್ ಖಾನ್ 23, 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.83 0.00996 744783011419 12297100000545

117 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕÉ.ಎನ್.ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 11/2, 77 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.006 909179625226 120001043412

118 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹಷ್ಯ.ಹೆಚ್.ವಿ ಬಿನ್ 
ಎ.ಎಸ್.ರ್ಂಕಟೋಶ್ಮಲತಿಯ 50 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.012 520524494028 120001131387

119 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಸಿ.ಲಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಕೆ.ಚಿನೆನೋಗೌಡ 87/ಪಿ-ಪಿ1, 3 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.0024 788475629051 120000795677

120 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಸಂಭರಮ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸತಯನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮಿ 161, 39/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.0132 398600505317 1453101017058

121 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಬಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 25, 28, 108 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.53 0.01836 846379563027 620190034786
122 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದರ್ಾಕರ.ಎಸ್.ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ 92 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.012 392627186147 620190029051

123 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿ.ಆರ್.ಮಂಜಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 27, 16, 29 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.54 0.01848 205536595956 12477100000005
124 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಪಿ.ಅಂಬರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 82 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.91 0.01092 779556851256 12297100001473

125 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹಿರಿಯಣ್ಣ.ಬಿ.ಜಿ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಗುರುಮಲತಿಯ 87, 3, 3ಪಿ3 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.02 0.01224 853792034875 620190040031

126 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿ.ಆರ್.ಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 81ಪಿ20 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.012 608920247953 1453101008479

127 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಂಜುಎಲಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಟಿ.ವಿ.ಏಲಯಾಸ್ 52/3, 53, 54, 55, 56 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 336832975103 1453101006334
128 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಗೌಡ 25 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.94 0.02328 455444741675 1453101013894
129 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ 86 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.84 0.01008 657322518732 0-9132030002531

130 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ 
ಮಂಜಪಪಗೌಡ 36/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.07 0.01284 286228567501 1453101001792

131 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಟಿ.ನಂದೋಶ್ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯಗೌಡ 43, 46, 40 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 672714410617 54028386810
132 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪರಸನನ.ಎ.ಎ ಬಿನ್ ಆನಂದಗೌಡ 32/2, 31/ಪಿ, 36 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.00576 751234451093 583250010006420-1
133 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಘುಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ನಂದಯಪಪಶೆಟಿಟ 13/ಪಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 463064342763 64038090291
134 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಇ.ಐ.ಶೆೋಷ್ಣ್ಣ ಬಿನ್ ಐಯಯಪಪಗೌಡ 21, 21ಪಿ ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.67 0.02004 694086997564 1453101005896

135 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಕೆ.ಜಾನಕ್ಕೋರಾಮ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 123/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.79 0.02148 312109516757 1453101006804

136 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹÉಚ್.ಟಿ.ಪರದೋಪ ಬಿನ್ 
ಎ.ಟಿ.ತಮಮಯಯಗೌಡ 67/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.33 0.01596 447791015668 120000278229

137 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಂದರೋಶ್.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ
61/2ಬಿ, 83/1, 1/2, 

70/3, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 388270520931 583250010000140-1

138 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಮಮದ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಖಾನ್ 29, 37, 19 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.97 0.02364 390084425517 12297100000839

139 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ರತಾನಕರ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಪಿ.ತಿಮಮೋಗೌಡ 16/2, 44/1,43/4, 89 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 621347534541 64124239816

140 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಪಿ.ರ್ಾಸುದೋವಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 59, 114 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.012 616586275499 1453101011062

141 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ವಿ.ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ರ್ಾಸುದೋವಯಯಗೌಡ 53/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.44 0.01728 934342359222 620190004999
142 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಲೋಮದತತ.ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 54 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.0132 769508016568 1453101006131
143 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎನ್.ರತಾನ ಕೆಲೋಂ ನಿರ್ಾಯಣ್ಪಪ 95 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.59 0.01908 566842034579 1453101005450
144 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಗಿರಿರಾವ್ 62/ಪಿ1, 62/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.01044 430369785556 0-9132200003901

145 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಬಿ.ಎನ್.ಶಿವಶ್ಂಕರ್ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಹೆಚ್.ನಂಜುಂಡಪಪಶೆಟಿಟ 26/2, 6/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.0168 576662050850 1453101008638

146 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಿೋನಾಶಿವಶ್ಂಕರ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎನ್.ಶಿವಶ್ಂಕರ್ 6/5, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 670436643213 1453101013729
147 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿ.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 116 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.00588 743646153854 1453101012047

148 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ೈ,ಟಿ.ಕಸಲತರಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ೈ.ಎಸ್.ತಿಮಮಪಪ 2, 17 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.32 0.01584 777557351317 420250010048730-1

149 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಾಥ್.ರ್ೈ.ಟಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ.ರ್ೈಎಸ್ 1, 3, 5 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.71 0.02052 757043188179 420250010099750-1

150 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರುದ್ಾರಚಾರ್ 177 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0144 400416439580 1453101011076
151 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿ.ಎಂ.ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 27 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.0024 985423016926 1247710000016
152 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ.ಎಂ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯಗೌಡ 70 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.42 0.01704 976996356724 120002176510
153 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 40 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 758306801265 18950100017413

154 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಉಮೋಶ್.ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 38/2, 86ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 592650073551 64160251761
155 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಪುಟಟಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 13, 207 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.01188 575905655544 54028406792
156 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಧುಶೆಟಿಟ. ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣಶೆಟಿಟ 92ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 222211347241 18950100005434

157 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಸಿ.ಕೆಲಲೂೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಗೌಡ 88, 14, 69 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.01536 661094490075 5393101001318



158 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಲ್ಕ್ಷಿಮದೋವಿ ಯಾನೆ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ  
ಮೋಹನ 13ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 85893154286 620190021278

159 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಗದೋಶ್.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 1/2, 10/4, 70/2, 83/1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 754222694345 583250010000230-1

160 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ªವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ 
ಯೋಗಿೋಶ್.ಹೆಚ್.ಎಂ 186 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 691829241018 120001090406

161 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಲಲೋಮಿ ಕೆಲೋಂ ವಗಿಯಸ್ 49, 126, 127 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.00732 283469282124 620190007140

162 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಆಚಾರ್ 45 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.0078 591269332673 1453101010527

163 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಮಹಮಮದ್ ಫೆೈರಲೋಜ್ ಬಿನ್ 
ಸಾಬ್ ಜಾನ್ ಸಾಬ್ 187 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.15 0.0138 228404599025 120001047564

164 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಜೋಶ್.ಎ.ಜಿ ಬಿನ್ ಎ.ವಿ.ಗಣೋಶ್ 87/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.00732 752325803443 0-9132200047132
165 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹರಿೋಶ್.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 51 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.006 562841959939 5393119001027

166 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎನ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 57, 40 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.012 632300537607 583250010009660-1
167 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈರಯಯಗೌಡ 9, 95, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 802930542658 420250010046130-1
168 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ವಗಿಯಸ್ 58, 59 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.0108 619940047715 1453101017405

169 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹÉಚ್.ಎಸ್.ಪರವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ 77, 05, 4 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.97 0.01164 664214832243 62190006279

170 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎ.ಬಿ.ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ 
ಎ.ಜಿ.ಬಳಳಯಯಗೌಡ 199.  35 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.06 0.01272 597077763895 54028394059

171 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ವಿನೆಲೋದ್ ಕುಮಾ.ಹೆಚ್.ಜಿ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಬಿ.ಗಣೋಶ್ 52 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.1188 268404379529 64073944108

172 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಜಿ.ಲ್ಲತ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ 186, 54 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.18 0.01416 699366675293 0-9132200020115
173 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಆರ್.ಆಶಾ ಕೆಲೋಮ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 80 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.01176 221360742608 1453101012045
174 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಕೆ.ಸಲೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 80 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.012 841452175760 145310102046
175 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪಿ.ವಿ.ಮತಾತಯಿ ಬಿನ್ ಪಿ.ಕೆ.ವಗಿಯಸ್ 195 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.47 0.00564 932655001251 1453101004820
176 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಭಾರತಿ.ಕೆ.ಸಿ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ಾಮಕರ 45 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.00468 526437405818 620190010754
177 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 8/1, 16 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 789058649645 620190005110
178 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ 50ಪಿಪಿ1, 54/1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 429597048678 1453101012311

179 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎಸ್.ಎಸ್.ಸಂತಲೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಎಸ್.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ 70/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.00792 619255110607 64024416937

180 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ ಬಿನ್ ಓಬಯಯಗೌಡ 112/1, 109 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.01188 252259919523 583250010013440-1
181 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 91 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.24 0.01488 200479284970 620190001727

182 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ನಾರಾಯಣ್ಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಪುಪಪ ಜಾರಿ 5/7, 8/2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.00672 341736415711 54028389561

183 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಪಿ.ಅವುಸೋಪ್ ಬಿನ್ ಪೌಲ್ಲಸ್ 155/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.12 0.01344 862030403888 620190003350

184 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ವಿಜಯಕುಮಾರ್.ಡಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ 
ಮಂಜಪಪಗೌಡ 71, 79 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.49 0.01788 352971010329 120001794083

185 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪಪಪ ಜಾರಿ 106 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 664301436524 5393119000613
186 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದೋವಸಿ ಬಿನ್ ಅಂತಲೋಣಿ 74 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.00684 949367714734 1453101009727

187 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎಮ್.ಡಿ.ಪ್ ೋಳಿ ಡ್ೋವಿಸ್ ಬಿನ್ 
ಎಮ್.ಓ.ದೋವಸಿ 65/3, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 958167606048 1453101011096

188 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ 110 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 496648778939 64053926873
189 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಮಾಮರ್ 142 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.01176 348868527330 520101264700462
190 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಲಂಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 231ಪಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0144 924162586935 620190009748
191 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 87/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 759097676893 1453108014631

192 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ

ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪಗೌಡ (ಜಿ.ಪಿ.ಎ 
ಹೆಲೋಲ್ಡರ್ ರಾಜಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ 
ರಂಗಪಪಗೌಡ) 11ಪಿ-ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 539088395941 583250010012820-1

193 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ªವಿ.ವಿ.ರಾಜು ಬಿನ್ ಪಿ.ಸಿ.ವಗಿಯಸ್ 160/13, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.17 0.01404 429675436169 5393101001331
194 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪಿ.ಸಿ.ವಗಿಯಸ್ ಬಿನ್ ಚಾಕೆಲೋ 160/6, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.00696 914972095122 1453101004040

195 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಸಿ.ಚರಣ್ ಬಿನ್ ಚಿದಂಬರ್ 11/4, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.0114 620768809140 090250010180850-1
196 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ªವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯಗೌಡ 82, 85 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.17 0.01404 474852826635 1453101012288
197 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹಾಲ್ಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಗೌಡ 77 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 0.0024 792385094540 1453101007592

198 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಮಲತಿಯ.ಎಂ.ಟಿ ಬಿನ್ 
ತಿಮಮೋಗೌಡ 7/1, 7/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.41 0.01692 286206236091 620190030690

199 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸï ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 10/3, 70/1, 1/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.68 0.02016 735696745863 12297100001707

200 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜಫುುಲಾೂಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಹಮಮದ್ ಖಾನ್ 181/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 262449693978 583250010024080-1
201 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸನಿನ.ಪಿ.ಎ ಬಿನ್ ಅಂತಲೋಣಿ 304 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 806378032441 0-9132210004479
202 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಈರನಾಯಕ 101/, 102,103, 53 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.23 0.01476 957687349676 12297100001019
203 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅನಿಲ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕುವರನ್ 50 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.00504 588241248902 583250010024460-1

204 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ವÉೆಂಕಟರಮಣ್.ಎ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಎ.ವಿ.ಶಿರೋನಿರ್ಾಸರಾವ್ 51 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.00732 858514104713 620190003441

205 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಪರಶಾಂತ್.ಎ.ವಿ ಬಿನ್ 
ಎ.ಎಸ್.ರ್ಂಕಟರಮಣ್ 188 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.45 0.0174 824977806634 120000979212

206 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಪÀೆ್ರಕಾಶ್.ಎ.ವಿ ಬಿನ್ 
ಎ.ಎಸ್.ರ್ಂಕಟರಮಣ್ 188 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 983800055363 120000992585

207 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕಮಲಾಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜನಾಯಧನಯಯ 3, 14, 9/2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.13 0.01356 713409976761 120001522213



208 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟಯಯಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 23, 25 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.012 576464963907 583250010025620-1
209 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿಜಯರಂಗ ಬಿನ್ ರಘುಪತಿ 141 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.00696 407194425977 0-91422000003440
210 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವಿಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 4ಪಿ-ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 575648059523 120001512760
211 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಸುಬರಮಣ್ಯ 7 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.00576 882057321926 120000974509
212 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಂ.ರ್ೋದ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ವಿ.ಶಿರೋಕಂಠ 75, 104 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 570371585949 14531010003775

213 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 164 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0192 992690934647 620190004900

214 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಕÉ.ಟಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಎಂ.ತಮಮಯಯಗೌಡ 8, 49 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.31 0.01572 442012401344 620190001171

215 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚಂದÀೆ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 26ಪಿ ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.69 0.00828 967666786132 410250011143730-1

216 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರೋಮರಾಜ್.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ 15, 16 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.00672 401005854930 620190024326

217 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಜ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯಗೌಡ 2/6, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 893625233548 583250010000030-1

218 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗÉೆ್ೋೆಂದರ ಬಿನ್ 
ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 84/, 13/ 75, 76, 8 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.01176 670316193371 420250010014980-1

219 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮನಾಯಕ 178 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 459530029093 12477100000518

220 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 35 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.24 0.00288 797427109821 120000992857

221 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಚ್ೋತನ್.ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋಕಂಠೋಗೌಡ 76/8, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.83 0.00996 524221476314 1453101014536

222 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಮುಮಾತಜ್ ಬೋಗಂ ಕೆಲೋಂ ಅಹಮಮದ್ 
ಖಾನ್ 142/2, 142/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.75 0.021 569211869408 1453101017126

223 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸವಿತ ಕೆಲೋಂ ರತಾನಕರ 66, 68 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.0156 807991954785 64136144465

224 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಬಿ.ಎನ್.ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 
ನಾಗಭಲಷ್ಣ್ ರಾವ್ 24 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 420501222399 0-9142200010799

225 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಡಿ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಆರ್.ಧಮಯಯಯಗೌಡ 184 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0192 785636506671 583250010019690-1
226 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 157, 133 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 256085016676 1453101003758

227 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 26/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.65 0.0198 683335733110 583250010005320-1
228 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರುದರಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 2, 6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.09 0.01308 961643970535 520101265132349

229 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸದ್ಾಶಿವ.ಹೆಚ್.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚಪಪಗೌಡ 28, 39 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 995812135466 420250010005780-1

230 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಯೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 42 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.92 0.01104 898216021358 64046352352
231 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಯೋಹಾನಾನನ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಕೆ.ವಗಿಯಸ್ 114 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 597462119628 64044975866
232 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಸಿ.ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನೆನೋಗೌಡ 70 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.46 0.01752 936150169983 1453101014216

233 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎಸ್.ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 11/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 270384761535 620190020456

234 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 35ಪಿ4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0192 567474434854 620190030792
235 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಷ್ಣ್ುಮಖ.ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಲಮಮಯಯಗೌಡ 46 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.27 0.01524 468543483809 620190015470
236 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಎನ್.ಪರವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ಆನಂದಗೌಡ 32 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.00576 331370998359 1453101017461

237 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಕೆ.ಎಂ.ಹೆಲನನಯಯ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ಎನ್.ಮಂಜಪಪಗೌಡ 72, 122 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.32 0.01584 331690857910 0-9132200005962

238 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಕೆ.ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 70/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0084 603386098216 0-9132200021864
239 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎಸ್.ರವಿರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಕೆ.ಶಿರೋಧರ 99/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.00768 591623538464 0-9132200061532
240 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಧರ 99/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.62 0.01944 285823903340 120001287336
241 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ.ಡಿ ಬಿನ್ ದೋವಪಪಹೆಗಡ 52 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.27 0.01524 782619774165 1453108014590
242 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೆ.ಎನ್.ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಕೆ.ಶಿರೋಧರ 40 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.07 0.01284 511959565180 0-9132200016726

243 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್.ಹೆಚ್.ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಣ್ಣ 34 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.00348 532124857332 420250010098720-1
244 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 35 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.00384 931949095535 420250010028820-1
245 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಗೌಡ 43 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.012 407613742415 620190031435

246 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಕೆ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪಗೌಡ 30/7, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 422532735949 420250010065170-1

247 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ 
ಸಣ್ಣಯಯಗೌಡ 44 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.26 0.00312 751971753750 420250010093970-1

248 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಅಶ್ವತ್ ಬಿನ್ ಬಲಮಮಯಯಗೌಡ 33, 78, 79 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0192 484389235248 64032001579
249 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರಾಮದ್ಾಸ್.ಪಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ 110/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 341355203176 64030977419

250 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎಸ್.ಎಂ.ಸಮಮದ್ ಬಿನ್ ಮಹಿದೂೋನ್ 
ಬಾಯರಿ 109 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.012 847478384278 85043783679

251 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್.ಲ್ಕ್ಷಿಮದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಚಲಡಾಮಣಿ 32/4, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.0036 76189533747 0-9132200006627
252 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 64ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.00936 656232843482 1453101017032
253 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಂದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಯಯ 38, 39, 42 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 0-9142210020479

254 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಟಿ.ಆರ್.ಅನನಪ ಣ್ಯ ಕೆಲೋಂ ಸುಬರಮಣ್ಯ 46 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.0066 416741514637 1453101014390
255 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ 60/2, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 493512353564 1453101002911
256 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಲ್.ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಬಸಿತಲಂಗಪಪ 203 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 851809714682 12297100003259
257 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪದಮಜಾ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಸುರೋಶ್ 1/3, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.16 0.1392 219006165422 1453101009416
258 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 124 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.40 0.0168 603863712259 520101073981547
259 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಪÀೆ್ರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 64ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.006 370591683856 5393101000960



260 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ಜಿ.ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯ 102 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.24 0.01488 437342183273 54028413018

261 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಆರ್.ಗಿರಿೋಶ್ ಕಾತಿಯಕೆೋಯನ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 23 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.0108 929072723747 1453101015742
262 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಬರಮಣ್ಯ.ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಬಿ.ಶಿೋನಪಪ 39, 41, 299, 300 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.63 0.01956 782731237144 156001011000481

263 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಹೆಚ್.ಡಿ.ರವಿಶ್ಂಕರ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎಲ್.ಡಾಕಪಪ 184 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.53 0.01836 548699067983 1453101007504

264 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹಲವಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 259, 217, 278 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 223472484816 120001059295
265 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 163 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.00732 341541506394 120000942726
266 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಆರ್.ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿನ ರಾಮಯಯ 46/2, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0144 614083946891 1453101016079

267 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಬಿ.ಎಸ್.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಜಿ.ಶಾಯಮಣ್ಣ 32 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0084 536267832873 0-9132200008244

268 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ
ಎನ್.ಜಿ.ನಾಗೋಂದರ ಬಿನ್ 
ಕೆ.ವಿ.ಗಣೋಶ್ಮಲತಿಯ 6/1, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.00936 626958182815 410250011052000-1

269 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ವÁಸು ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 37, 125 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.79 0.02148 280482397096 58325001003740-1
270 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮುತತಪಪ 174 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.0192 583250010034430-1
271 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ರೋವಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ 54 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.01176 567917167874 0-9132030000470
272 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ದುಗಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 68 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.00696 709982219088 0-9132030000499

273 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್Àೆ್ಣ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 68 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.0114 279413290507 0-9132200006911
274 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಇ.ನಾಗಯಯ ಬಿನ್ ಈರಯಯ 16 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.024 749109303297 0-9142200013978

275 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 54, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.00888 236875865148 420250010081020-1
276 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 64 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 728628602052 620190007763

277 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಹೆೋಶ್.ರ್ೈ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪನಾಯಕ 7, 45 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.0144 511027191416 420250010055730-1
278 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸಿೋನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಬನಾಯಕ 5 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.0096 432174300948 420250010029600-1
279 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಂ.ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 39 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 655114732361 1453101010974
280 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿೋನನಾಯಕ 27 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.006 232343755911 1453101017184
281 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಸುನಾಯಕ 74 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0084 370976021156 0-9132200015241
282 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಯಯ 37ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.12 0.01344 698944704677 620040032237
283 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎ.ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಅನಂತನಾಯಕ 45/1, 7 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.0072 245175906435 120001290155
284 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪನಾಯಕ 45/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.0048 582630761787 420250010072280-1
285 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 44/4,41/2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.37 0.00444 926081854163 12477100000007

286 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಮಮನಾಯಕ 98 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.47 0.01764 575595236374 1453101006706
287 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮಗರ ಪಿೋಡ್ ನಿವಯಹಣ ಎನ್.ಬಸವರಾಜ್ ಬಿನ್ ನಚಿಜಪಪ 135.  128 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.0084 620698603549 64130638313
288 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿರ್ಾನಂದ.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗೋಗೌಡ 66/2, 64 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.50 0.0975 993030387744 420250010059610-1

289 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ.ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 28 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.55 0.10725 266947687094 420250010125440-1
290 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಣ್ಣಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಬಲೋವಿ 53/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.40 0.078 469467786594 0-9132200015946
291 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ತಾ.ಕೆ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 1.00 0.195 606586549630 12297100004608
292 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪೌಲ್ಲಸ್.ಎಂ.ವಿ ಬಿನ್ ವಕ್ಕಯ 90, 91 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.57 0.11115 442919971894 1453101014123
293 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 59 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.56 0.1092 620643607271 120000753160
294 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಿರಿೋಶ್ ಕಾತಿಯಕೆೋಯನ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 23 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.40 0.078 929072723747 1453101015742

295 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಟಿ.ಆರ್.ಅನನಪ ಣ್ಯ ಕೆಲೋಂ ಸುಬರಮಣ್ಯ 46/1, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.40 0.078 416741514637 1453101014390

296 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎನ್.ಆರ್.ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 46/2, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.40 0.078 614083946891 1453101016079
297 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 57 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.60 0.117 508062181093 0-9132200007088
298 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹನುಂತಪಪ 65 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.60 0.117 279413290507 0-9132200006911
299 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಎಸ್.ಶಿರೋಮತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಕೆ.ಶಿರೋಧರ 99/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 1.00 0.195 285823903340 120001287336
300 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಲಲೂೋ.ಪಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿ.ಪಿ.ಪತಲರೋಸ್ 174 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.33 0.06435 621183957334 1453101009847
301 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಷ್ನಾಯಕ 17 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.40 0.078 245838279658 420250010074950-1
302 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿೋನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಬನಾಯಕ 5 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.60 0.117 432174300948 42025010029600-1

303 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪತಲರೋಸ್.ಪಿ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪೌಲ್ಲಸ್ 174/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.80 0.156 988150848676 52010107378317
304 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಬಿ.ಡಿ.ಮಂಜಪಪಗೌಡ 51/2, 52, 53, 55 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 1.00 0.194 570183368865 0-522500101116501
305 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಚಿನನನಾಯಕ 2/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.40 0.078 955735642879 420250010051150-1
306 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ನಾಯಕ 47 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.60 0.11597 349991773677 420250010093610-1
307 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಲ್ವಂಗ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 64ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಲ್ವಂಗ 1 1.10 0.11 6.56233E+11 1453101017032
308 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಲ್ವಂಗ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ 60/2, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಲ್ವಂಗ 1 0.80 0.08 493512353564 1453101002911
309 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಲ್ವಂಗ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿ.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 66/3, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಲ್ವಂಗ 1 0.60 0.06 600080258307 1.4531E+12

310 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಲ್ವಂಗ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಕೆ.ಡಿ.ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ದುಗಗಪಪನಾಯಕ 6 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂಗಡ ಲ್ವಂಗ 1 1.20 0.12 5.76962E+11 420250010096430-1
311 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಲ್ವಂಗ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿೋನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಬನಾಯಕ 5ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂಗಡ ಲ್ವಂಗ 1 0.80 0.08 432174300948 420250010029600-1

312 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಪದಮಜಾ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕೆಲೋಂ 

ಹೆಚ್.ಜಿ.ಸುರೋಶ್ 1/3, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 1.00 0.1000 2.19006E+11 1453101009416
313 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 61 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 1.00 0.1000 825054965561 520191037291625
314 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪÀೆ್ರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 64ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 0.50 0.0500 370591683856 5393101000960

315 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಕೆ.ಡಿ.ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ದುಗಗಪಪನಾಯಕ 6 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 1.10 0.1100 5.76962E+11 420250010096430-1
316 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ದುಗಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 13 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಜಾಯಿಕಾಯಿ 1 0.90 0.0900 298950697712 420250010066540-1

317 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎನ್.ಎಸ್.ರಂಜಿತ್ ಬಿನ್ ಸುಂದರೋಶ್ 111 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.303 949460067392 583250010012080-1



318 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಫುುಲಾೂಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಹಮಮದ್ ಖಾನ್ 181/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.2424 262449693978 583250010024080-1
319 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸತಿೋಶ್.ಜಿ.ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯಗೌಡ 134 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.2424 904039938227 583250010026930-1

320 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಡಿ.ಎನ್.ಸೌಹಾರ್ಧಯ ಬಿನ್ ಎಲ್.ಡಿ.ನವಿೋನ್ 60/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.3032 531726803867 583250010038780-1

321 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಎಸ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 

ತಿಮಮಯಯನಾಯ್ಕ 98 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1212 575595236374 1453101006706
322 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಅಹಲ್ಯ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ 105 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1212 285936842217 64031309448

323 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಎ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ 

ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ 33/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1212 847923598588 1453101002437
324 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುಂದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಯಯ 38 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.306 951481611498 0-9142210020479

325 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರೋವತಿ.ಕೆ.ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಸಿ.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 15 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.38 0.1162 478441977297 620040033490
326 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಎನ್.ವಿಜಯ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 26 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.75 0.2295 886259736992 0-865101028987
327 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬೋಬಿ ಕೆಲೋಂ ವಕ್ಕಯ 116 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.32 0.097 545543658271 1453101013740
328 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಂ.ಪಿ.ರಾಜು ಬಿನ್ ಎಂ.ಐ.ಪೌಲ್ಲಸ್ 95, 96 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1.60 0.4896 852133370134 18950100014188

329 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರ್ೈ.ಎಸ್.ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪನಾಯಕ 7/2ಪಿಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.306 511027191416 420250010055730-1

330 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಎನ್.ಬಿ.ಚನನಕೆೋಶ್ವ ಬಿನ್ 
ಎನ್.ಜಿ.ಬಿಷ್ಟಯಯಗೌಡ 141/5, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.4 0.1207 711352689226 520291015971630

331 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎನ್.ಬಿ.ಲ್ಕ್ಷಿನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಬಿಷ್ಟೋಗೌಡ 111/9, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1224 293081739690 64027165626
332 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪ 7 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.65 0.19825 419969794216 420250010037220-1

333 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಮಂಜುನಾಥ.ರ್ೈ.ಎನ್ ಬಿನ್ 

ನಾಗಪಪನಾಯಕ 45, 7 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.183 582630761787 420250010072280-1

334 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪನಾಯಕ 6/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 0.26 0.07875 576961697383 420250010096430-1
335 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಾರಕಟರ್ ರಘುಚಂದರ.ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ 15, ರಘುಚಂದರ.ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.75 330714616627 330714616627
336 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಕೆ.ಟಿ.ಪದಮನಾಭ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 87/2, ಕೆ.ಟಿ.ಪದಮನಾಭ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.75 474940086230 474940086230
337 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ 70/6, ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 1.00 847035263212 847035263212
338 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ಪ ಜಾರಿ 18ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ಪ ಜಾರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 4.16 0.75 896878423045 896878423045
339 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ ಜಾರಿ 18ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪ ಜಾರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.75 773373681553 773373681553
340 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಎಸ್.ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ11/1, ಎಸ್.ಕೆ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 6.25 0.75 270384761535 270384761535
341 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಾರಕಟರ್ ರಮೋಶ್.ರ್ೈ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪನಾಯಕ 7ರಮೋಶ್.ರ್ೈ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪನಾಯಕ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 2.30 1.00 338283138221 338283138221
342 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಎನ್.ಪಿ.ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 49ಎನ್.ಪಿ.ಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.75 991980382702 991980382702
343 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಾರಕಟರ್ ನಾಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿನೆನೋಗೌಡ 35/8, ನಾಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿನೆನೋಗೌಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.16 0.75 7487221558122 7487221558122
344 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಹರಿೋಶ್,ಕೆ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪಗೌಡ 78/4, ಹರಿೋಶ್,ಕೆ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪಗೌಡ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.04 0.75 626491510584 626491510584

345 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಬರಹಮಲಂಗೋಶ್ವರ ಫಾಮಯಸ್ಯ
226, 171, 171/6, 

171/8,171/2, 134 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 10 4.00 904039938227 510101007263576
346 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ದುಗಾಂಭ ಫಾಮಯಸ್ಯ 141/1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 13.14 2.80 811290869299 3055210000005

347 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ.ಅನನಪ ಣೋಯಶ್ವರಿ ಫಾಮಯಸ್ಯ
28/3, 29, 113,28/1, 

28/4, 27/1, 33, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 12 2.80 6749008248875 305521010000006

348 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ವಿನಾಯಕ ಫಾಮಯಸ್ಯ
60/4,60,61,58/4,58/

2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 10 2.80 667193761619 305521010000012
349 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ.ಸಾಯಿ ರೈತರ ಫಾಮಯಸ್ಯ 43,203, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 12 2.80 867149530813 3052101000002
350 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶಿರೋನಿಧ ಪಾಮಯಸ್ಯ 94,91,92/2,91 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 13 2.80 305521010000015
351 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಬಿ.ಎಂ.ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಬಿ.ಡಿ.ಮಂಜಪಪಗೌಡ 51/2, 52, 53, 55 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 5.20 0.75 570183368865 0-522500101116501
352 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ವಿಲ್್ನ್.ಎಂ.ಜ ಬಿನ್ ಜಲೋಯಿ 131 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.75 554781242751 64024097453

353 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ
ಮಮಾತಜ್ ಬೋಗಂ ಕೆಲೋಂ ಅಹಮಮದ್ 

ಖಾನ್ 62/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.39 0.75 569211869408 1.4531E+12
354 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ರ್ಾಣಿ.ಎನ್.ಕೆ ಕೆಲೋಂ ನರೋಂದರ 152/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.40 580009807326 63600100001508
355 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಜ.ಎಸ್.ಭಾರತಿ ಕೆಲಂ ಸಿದೂಪಪ 284/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 13.29 0.40 463042115939 1453101004332

356 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಪರಸಾದ್.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿರ್ಾಯಣ್ಪಪ 140/3. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 3.20 0.40 867149530813 1453101010822
357 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ನಾಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮಮೋಗೌಡ 40 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.32 0.40 758306801265 1.89501E+13
358 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 18 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.40 252039202726 8.65101E+11
359 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಹರಿೋಶ್.ಕೆ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪಗೌಡ 81 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.40 415841420646 583250010006410-1
360 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಸಲೋಲಾರ್ ಡಿ ಹೆೈಡ್ರೋಷ್ನ್ ಯುನಿಟ್ ಎನ್.ಡಿ.ಪರಶಾಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಸಿ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ 127/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 6.37 2.85 567992594850 54028406497
361 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಲಸಿ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪು 160,161 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 2.00 892154680045 0-9132200039186
362 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 64ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 2.00 370591683856 5393101000960
363 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಆರ್.ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 64ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.38 2.00 656232843482 1453101017032
364 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಎಂ.ಎನ್.ಲ್ಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜರಾವ್ 46 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 5.39 2.00 699686591642 583250010020670-1
365 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ಂಕರನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜರಾವ್ 25 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 9.09 2.00 370963632534 420250010038160-1
366 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಎಂ.ಆರ್.ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಗೌಡ23/2,, 24/2, 25/6, 25/2,25/9, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 5.11 2.00 252039202726 865101010977

367 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್
ರ್ೈ.ಎಸ್.ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ 50, 48 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.80 2.00 835693663875 32132749372

368 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ರ್ೈ.ಟಿ.ಶಿರೋನಾಥ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ .ರ್ೈ.ಎಸ್ 5/1,3,1ಪಿಪಿ3,2,17 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 2.00 757043188179 420250010099750-1
369 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಕೆ.ಕೆ.ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 43,,71/1,62,68 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 2.00 603386098216 0-9132200021864

370 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ.ರ್ೈ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ 16, 1ಪಿಪಿ4, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 5 2.00 581962527012 42025001001420-1
371 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ವಿ.ಎ.ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪೋಗೌಡ 112/ಪಿ, 35/2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 5 2.00 575279659205 620190025874



372 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಎ.ಹೆಚ್.ಕ್ಕರಣ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ 87/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 4 7.00 878078395623 0-913820001674

373 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮೋಘರಾಜ್ ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್.ಜಿ.ಶಿವಣ್ಣ 180 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 15 9.74 660197470060 520361023068374

374 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ
ನಾಗೋಶ್ ಆರ್ ಕೆಲಳಲ ಬಿನ್ 

ರುದರಪಪ.ಕೆ.ಎನ್ 227,240 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 8 10.00 932190408395 583700080000220-1

375 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ
ಕೆ.ವಿ.ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ 

ರ್ಾಸುದೋವಯಯಗೌಡ.ಜಿ.ಎಸ್ 53/1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 3.24 0.18 934342359222 520101073980133
376 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ರಾಮಚಂದರ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 8.02 10.00
377 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಲಸಿ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪು 160,161 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 10.00 0-9138280001693
378 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 11 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.65 10.00 270384961535 560931000749985

379 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ
ಎಲ್.ಜಿ.ಮಂಜಯಯಗೌಡ ಬಿನ್ 

ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ 92/1,90 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.32 10.00 682987918922 583700500000400-1
380 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಬಲೋವಿ 94 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 10.00 560931000749770-1
381 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ  ಕೆ.ಸುರೋಂದರ ಬಿನ್ ಕೆಲಲ್ೂಪಪ 60, 61 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 5.03 10.00 317484769517 560931000752497
382 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಬೈರಪಪ 38 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 4.00 10.00 383933590959 120002185480

383 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ
ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಗೌಡ.ಎಸ್.ಎನ್ ಬಿನ್ 

ಎಸ್.ಆರ್.ನಾಗಪಪಗೌಡ 72/2,58/4,  58/2,62/4, 73, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 13.22 10.00 667193761619 583700500000420-1
384 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಎಲ್.ಡಿ.ನವಿೋನ್ ಬಿನ್ ದೋವಪಪಗೌಡ 44/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 7.17 10.00 329004812810 583700500000410-1

385 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಾಗಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ 

ಎಂ.ಆರ್.ರವಿಶ್ಂಕರ್ 47/1, 39/1,38/2,47/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 4.04 10.00 454949316163 1453296000001
386 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಚ್ೋತನ್.ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 31 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 7.20 10.00 407715181242 305526040000010

387 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಜಫುುಲಾೂಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಹಮಮದ್ ಖಾನ್ 181/2, 142/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 9.32 10.00 262449693978 560931000750370
388 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಎಂ.ಜ.ವಿಲ್್ನ್ ಬಿನ್ ಜಲೋಯಿ 131, 127 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 4.00 10.00 545781242751 305526010000010

389 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಗಿರಿೋಶ್ ಕಾತಿಯಕೆೋಯನ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ರುದರಪಪ 23 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 2.10 10.00 929072723747 1453101015742

390 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ
ಎಂ.ಆರ್.ಸಲಯಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ರಾಮರಾವ್ 27/5, 27/6 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.23 10.00 473726235800 0-9142200015040
391 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಹೌಸ್ ಎನ್.ಕೆ.ಕ್ಕೋತಯನ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 39 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 8.400 312280239699 583250010032320-1

392 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಿ.ಕೆ.ಜಾನಕ್ಕೋರಾಮ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 123/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 9.125 312109516757 1453101006804
393 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಎನ್.ಕೆ.ಕ್ಕೋತಯನ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 39 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 1.400 312280239699 583250010032320-1

394 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಲಹೌಸ್ ಬಳೆಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಕೆ.ಜಾನಕ್ಕೋರಾಮ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 123/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.20 1.400 312109516757 1453101006804

395 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ.ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 14ಪಿ ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 573521782143

396 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿ.ಎಂ.ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 14ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 372460823960
397 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್.ಇ.ದರ್ಾಕರ ಬಿನ್ ಈರಯಯಗೌಡ 96ಪಿ-ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 639572712933

398 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪÀೆ್ರಕೃತಿ ಕೆಲೋಂ ಯಶ್ವಂತ್.ಹೆಚ್.ಕೆ 67 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 477691927642
399 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ 69 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.10 0.04 49245906644
400 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ 43/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04
401 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸಿಜು.ಇ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕುಂಜುಮೋಹನ್ 1/5, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 773622495949

402 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಾಗಲ್ಕ್ಷಿಮ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ರವಿಶ್ಂಕರ್ 39/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 454949316163

403 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಡ್ೋವಿಡ್ ಕಾಡ್ಲೋಯಜ ಬಿನ್ ಎವರಸ್ಟ 

ಕಾಡ್ಲೋಯಜ 54 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 290856437744
404 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ಶಾಲ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಜ.ಜಲೋಯಿ 76 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 461420136013
405 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಂ.ವಿ.ಪೌಲ್ಲಸ್ ಬಿನ್ ವಕ್ಕಯ 90 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 442919971894
406 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಲೋಬನಾಯಕ 46 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 870921696341

407 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಫುುಲಾೂಖಾನ್ ಬಿನ ಅಹಮಮದ್ ಖಾನ್ 181 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 262449693978

408 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್.ಟಿ.ಸುಬಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಮಮೋಗೌಡ 37/7, 38/3, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 674419574187

409 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಆರ್.ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್.ಟಿ.ರಾಮಣ್ಣ 38/1, 6, 37 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 500594079917
410 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ.ಆರ್.ಚಂದರಶೆೋಖರ್ 58/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04
411 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುತತಯಯ 37ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 936979313692
412 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎ.ಎಂ.ರ್ೋದ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ವಿ.ಶಿರೋಕಂಠ 76/1ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 570371585949
413 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿೋನನಾಯಕ 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 232343755911
414 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್.ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರೋಗೌಡ 42/3, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 619297614123
415 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಯಯ 49 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 684940309947

416 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಯೋಗೋಶ್.ಹೆಚ್.ಎನ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 42 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 898216021358
417 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹಲವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುತತಪಪ 184 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 527021531831

418 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಂ.ಆರ್.ಪರಮೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 135, 136 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 943282847447
419 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ 54 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 429597048678
420 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಿ.ಆರ್.ಗಲೋವಿಂದ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 24ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 474523988082

421 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಮಹೆೋಶ್.ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ 

ಕೆ.ಟಿ.ರ್ಂಕಟನಾರಾಯಣ್ 51 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 701685699580



422 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಜ.ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯಗೌಡ 7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 893625233548

423 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಕೆ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 

ಕೆ.ಟಿ.ರ್ೋದಪಪಗೌಡ 12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 607797027490
424 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರವಿ.ಕೆ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 45/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.10 0.1 704271826944

425 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಲ್ಕÀೆ್ಷ್ಮಣ್.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬೋಗೌಡ 122 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 700127577320
426 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 237 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.4 709900719390

427 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಬಿ.ಎಸ್.ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ 

ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ 33/3 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.4
428 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯಗೌಡ 51/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04
429 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಾದರಯಯ 56/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04
430 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪ್ ಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪಗೌಡ 47/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 899471025803
431 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪತಲರೋಸ್ ಬಿನ್ ಪೌಲ್ಲಸ್ 138 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 728463197222
432 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ.ವಿ.ಬನಿನ ಬಿನ್ ಕೆ.ಸಿ.ವಗಿಯಸ್ 128 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 398858833789
433 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದರ್ಾಕರ.ಎಸ್.ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ 92/1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 392627186147
434 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆಲಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿಷ್ಟಯಯಗೌಡ 92/2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 484597129475

435 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಿ.ಎಸ್.ರತಾನಕರ ಬಿನ್ ಎಂ.ನಾಗಪಪಗೌಡ 132/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 539189953419

436 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಅಮರ್.ಟಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಎನ್.ರತಾನಕರ 98/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 404110432341

437 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹÉಚ್.ಜಿ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ 87/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 795381091042

438 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಎನ್.ರವಿಶ್ಂಕರ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಿರ್ಾಯಣ್ಪಪ 51/1ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 996125597441

439 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಹೆಚ್.ಜಜಿ.ಯೋಗೋಶ್  ಬಿನ್ 

ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ 36, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 218715442633
440 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್.ಬಿ.ಉಪ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಭಮೋಯಗೌಡ 43 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04. 320213648640

441 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ 36/8, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 256077868014
442 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ 76 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 822893933432
443 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 227 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 806080671551

444 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ರ್ೈ.ಎಸ್.ನಾಗಭಲಷ್ಣ್ ಬಿನ್ 
ರ್ೈ.ಎಸ್.ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ 57 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 227001291453

445 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಆರ್.ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 14,15 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 343286663269
446 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಉಷ್ಾ ಕೆಲೋಂ ರವಿಶ್ಂಕರ್ 184 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 872068569023
447 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಲ್ಕÀೆ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 141/ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04

448 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಎಂ.ರ್ೈ.ಎಲಲೂೋಸ್ ಬಿನ್ 

ಎಂ.ಪಿ.ಯಾಕಲಬ್ 80/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 494654999615
449 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ಅಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ಪಾವು 169 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 648194534090

450 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಲ್ಕÀೆ್ಷ್ಮಣ್ನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ 81/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 412836622445
451 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 95/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 539128464576

452 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸೈಫುಲಾೂಖಾನ್ ಬಿನ್ ಅಹಮಮದ್ ಖಾನ್ 294 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 836445275691
453 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ದೋಜುಶೆಟಿಟ 13 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 355212110544

454 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಸೈಯಯದ್ ರಜಾಕ್ ಬಿನ್ ಸೈಯಯದ್ 

ಅಸದುಲಾೂ 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 816427434273
455 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಸ್.ಆರ್.ಚನನಪಪ ಬಿನ ರಾಮಯಯ 111 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 401360875527
456 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ.ಟಿ.ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 12/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 320708123796
457 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 637895908618
458 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಾಸಿೋರ ಾಖನ್ ಬಿನ್ ಅಹಮಮದ್ ಖಾನ್ 293 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 542310954826
459 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 15 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 343286662369

460 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಂ.ಜಜಿ.ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ 73 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 250613096937
461 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 26ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.00 748309464639
462 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 26ಪಿ ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 4.00 967666786130

463 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಬಿ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮಿ ಬಿನ್ 

ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ 13/8, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 761745445886
464 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಮಹೆೋಶ್ 86/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 657322518732
465 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪಗೌಡ 51/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 819602946326

466 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಸ್.ವಿ.ಶಿವಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪಗೌಡ 48ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 956485698085

467 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವಿ.ಹೆಚ್.ಮೋಹನ ಬಿನ್ ಹಲವಪಪಗೌಡ 73/8 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 673731764479
468 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಿ.ಆರ್.ದರ್ಾಕರ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 7ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 407701682376

469 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದÉೆ್ೋರ್ೋಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಲಲೋಕಯಯಗೌಡ 116 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 699437589790
470 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎ.ಬಿ.ಶಿರ್ಾನಂದ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಗೌಡ 37 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 475614098193
471 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಅಶೆಲೋಕ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ 52 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 368252111501
472 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಚಂದÁೆ್ರವತಿ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯಯಯ 35 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 413197019550

473 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಂ.ಪಿ.ವಗಿಯಸ್ 137 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 783922702259



474 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರವಿೋಂದರ 146 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 697211482968
475 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸತಿೋಶ್ 146/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 453977843256
476 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಉಪ್ೋಂದರ 146/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 803337740914
477 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜೈನಬಸಿತಮಠ 35 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 275103835386
478 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 157 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 256085016676

479 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಈಶ್ವರ ಬಿನ್ ಗುತತಪಪ 151 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 635521960127

480 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಸೈಯುಯದ್ ಖಲೋಲ್ ಬಿನ್ ಸೈಯಯದ್ 

ಅಹಮಮದ್ 126, 75 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 712490065687
481 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಸ್.ಜಜಿ.ಲ್ಲತ ಕೆಲಂ ನಾಗರಾಜ್ 186 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 699366675293

482 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 164 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 992690934647
483 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಲ್ಕÀೆ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 57 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 632300537607

484 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿಎಸ್.ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 13ಪಿ-ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 377951891774
485 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಿ.ಎಸ್.ರತಾನಕರ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 13ಪಿ13 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 800879589335

486 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗೋಂದರ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 75ಪಿ-ಪಿ4 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 670316193371

487 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಮಹಮಮದ್ ಫೆೈರಲೋಜ್ ಬಿನ್ 

ಸಾಬ್ ಜಾನ್ ಸಾಬ್ 187 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 228404599025

488 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕÉ.ಪಿ.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 26 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 307917386471

489 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಿ.ಡಿ.ಮಂಜಪಪಗೌಡ 221ಪಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 507388761619
490 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎ.ಪಿ.ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 28/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 266947687094

491 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎನ್.ಕೆ.ಜಲೋಯಿ ಬಿನ್ ಕುರಿಯನ್.ಎನ್.ವಿ 6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 948008684378
492 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಇ.ಡಿನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ದುಗಗಣ್ಣಗೌಡ 39 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 610579577960
493 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವಿ.ಟಿ.ದೋವಕ್ಕ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 129 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 559706492090

494 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಇ.ಎನ್.ದುಗಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 34,33 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 659049433948
495 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರವಿಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಅಯಯಣ್ಣಗೌಡ 21ಪಿ-ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 826420309747
496 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎ.ಪಿ.ಕೆೋಂಪ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 82 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 684888291264
497 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರತಾನ ಕೆಲೋಂ  ಹೆಚ್.ಎಸ್.ನಿರ್ಾಯಣ್ಪಪ 95 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 566842034579
498 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮರಿಯಾರಿನಿ್ ಕೆಲೋಂ ಪೌಲ್ಲಸ್.ಎಂ.ಡಿ 59/3, 19 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 970525146858

499 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಲೋಖಾವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ವಸಂತಕುಮಾರ್ 14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 965089837553

500 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಸುದೋವಯಯಗೌಡ 11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 229607886129

501 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಜಿ.ಡಿ.ಸಲೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ 
ಜಿ.ಆರ್.ದೋವಪಪಗೌಡ 197 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 514988965804

502 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯ 102 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.20 0.12 437342183273
503 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.20 0.12 477887548073
504 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಆರ್.ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದರಪಪ 23 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08
505 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆಲಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಮುಕುಂದಪಪ 44 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 205692712566
506 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಲಲೋಕಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪಬಲೋವಿ 44ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 515912077355
507 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ಯಲಾೂಬಲೋವಿ 44ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 781601638664
508 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ 60 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 493512353564
509 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸಣ್ಣಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಬಲೋವಿ 53/3, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08 469467786594
510 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 124 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08
511 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೃಷ್ಣಪಪ.ಬಿ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 66/3, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.68 0.07 600080258307
512 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 64 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.50 0.05 370591683856
513 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸತಯನಾರಾಯಣ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 64ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.77 0.08 656232843482
514 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 61 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08 825054965561
515 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ.ಎಸ್.ರೋವಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ 62,54 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 567917167874

516 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಂದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಯಯ 38 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08 951481611498
517 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನÁಗೋಂದರ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ ಮಲತಿಯ 6/1, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.60 0.06 626958182815

518 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ
ಪದಮಜಾ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಕೆಲೋಂ 

ಹೆಚ್.ಜಿ.ಸುರೋಶ್ 1/3, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.10 219006165422
519 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪಪ 300, 299, 41 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.60 0.06 782731237144
520 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 59/2, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 620643607271
521 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಅನನಪ ಣ್ಯ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣ್ಯ 46/1, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.55 0.16 416741514637
522 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 46/2, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.20 0.12 614083946891
523 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 163 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08 341541506394
524 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರ್ಾಸು ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 37,125/1,12/3, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.10 280482397096
525 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 57 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08 919389995894
526 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಂಗಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 57 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 508062181093
527 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಉಮಾ ಕೆಲೋಂ ಚನನಯಯ 55 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04
528 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದೋವದ್ಾಸ್.ಕೆ.ಜಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಜಿ.ಗುಂಡಪಪ 43 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02
529 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಜಾನಕ್ಕ ಕೆ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಆನಂದಮಲತಿಯ ಬಿ ಎಸ್ 32/2, 32/4, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.70 0.07 9972296883
530 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಯಯ 37 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08 698944704677
531 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 68ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 837654396981

532 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮನಾಯಕ 178 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 459530029093



533 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಎಸ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ 98 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08 575595236374
534 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಸುನಾಯಕ 74 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 370976021156
535 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಶಿೋನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಬನಾಯಕ 5ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08 432174300948
536 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪನಾಯಕ 17ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08 576961697383

537 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಷ್ನಾಯಕ 17ಪಿಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08 245838279658
538 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಆರ್.ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 25, 33 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08 770731117640
539 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ 74/44, ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.60 0.06 477597601385
540 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಚಂದರಶೆೋಖರ.ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಬುನಾಯಕ 99ಪಿ-ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.02 624130161086
541 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ದುಗಗಪಪ.ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 13 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.90 0.09 298950697712
542 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಬಾಬುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗನಾಯಕ 99ಪಿ-ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 431108162062
543 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಕೆ.ಪಿ.ನಾಗೋಂದರ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 18/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.30 0.03 808114264673
544 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 76ಪಿ-ಪಿ5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.08 949435898748
545 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಸಿೋನನಾಯಕ 27 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04 232343755911
546 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪುನಶೆಚೋತನ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ 48/1, ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.04. 848336083364

547 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗರತನ ಕೆಲಂ 
ರ್ೈ.ಎನ್.ಚಂದರಶೆೋಖರ್ 202 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 727889753856

548 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪರಭಾಕರ.ಕೆ.ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣಗೌಡ 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.16 699158373587
549 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಗಾಯಿತಿರ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 204 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.60 0.12 325303130422

550 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಎನ್.ಎಂ.ಮರುಳಪಪ ಬಿನ್ 

ಮೃತುಯಂಜಯಶೆಟಿಟ 84 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.2 250514532053

551 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಚ್.ವಿ.ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪಶೆಟಿಟ 54 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.2 426275917353

552 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಬಿ.ಎನ್.ಸುಬಲೋದ್ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಎಸ್.ನಾರಯಣ್ಸಾವಮಿ 23/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 377024990015

553 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಘು ಬಿನ್ ಚಂದರಯಯ 8ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.2 287400129401
554 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿ.ಎನ್.ಪರಶಾಚಿತ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 87 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 587178864821
555 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹಲವಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 278 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 223472484816

556 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಪರಸನನ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಪಿ.ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ 5/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 396830079349

557 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪರವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ 5/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 664214832243
558 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 64/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.60 0.12 552286880702
559 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎಂ.ಜಿ.ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ 73 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.60 0.12 250613096937

560 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಮಮದ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಖಾನ್ 19 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.2 390084425517

561 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಹಾಜಿರಾ ಖಾತಲನ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ 

ಖಾನ್ 23 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.04 744783011419

562 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ದಲಡಡನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಪಪ 42/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.2 778895179007
563 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 162 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.04 902345832955
564 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿ.ಎಂ.ರಘು ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 109 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 205613033599
565 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗೌಡ 82/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 865731539708
566 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿ.ವಿ.ರವಿಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಗೌಡ 48 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.04 421111144413
567 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಈರನಾಯಕ 53 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.16 957687349676

568 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಎ.ನಾರಾಯಣ್ಪ ಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಪುಪಪ ಜಾರಿ 5/7, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.60 0.12 341736415711
569 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಸಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ ಜಾರಿ 15 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.16 785930968953

570 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ರ್ೈ.ಎಸ್.ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 

ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ 53 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.2 835693663875
571 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪರದೋಪ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 35 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 292544450112
572 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ±ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 35 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 941567731007
573 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಚಿಜಪಪ 135 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.2

574 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರ್ೈ.ಟಿ.ಕಸಲತರಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ೈ.ಎಸ್.ತಿಮಮಪಪ 56 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.60 0.12 777557351317

575 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರ್ೈ.ಟಿ.ಶಿರೋನಾಥ್ ಬಿನ್ ರ್ೈ.ಎಸ್.ತಿಮಮಪಪ 1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 757043188179

576 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹಿಲಾರಿಪಾಯ್್ ಬಿನ್ ಬಾಯಪಿಟಸ್ ಪಾಯ್್ 27/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.80 0.16 506826932865
577 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿ.ಕೆ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ 84/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.2 910051184424

578 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಎಂ.ರತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜಪಪಗೌಡ 5/4, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.60 0.12 448702301988
579 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಪಿ.ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪಗೌಡ 59 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 556128631360
580 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪಿ.ಆರ್.ಸದ್ಾಶಿವ ಬಿನ್ ರಾಘವನ್ 40ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 358976394925
581 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕಮಲ್ಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಘವನ್ 3, 9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.2 340877578043
582 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿ.ಎಂ.ಅಜುಯನ ಬಿನ್ ಮೋಹನ 28/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.2 389032916592

583 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಬಿ.ಪಿ.ಮೋಹನ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್ 

ಪುಟಟಪಪಗೌಡ 841ಸಿ64, 13, 29ಪಿ-ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 240325699150
584 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಿ.ಟಿ.ಮುಕುಂದ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 71 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.08 861328576264

585 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಹÉಚ್.ಇ .ಜಯರಾಮಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ 

ಈರಯಯಗೌಡ 99 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.20 0.24 760092412249

586 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಚ್.ಪಿ.ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 144 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.2 435104983628



587 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 237 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 1.00 0.20 709900719390
588 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮಣ್ಸು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ªವಿಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ 7/4, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.40 0.008 522073254835

589 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ/ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ
ನಾಗೋಶ್ ಆರ್ ಕೆಲಳಲ ಬಿನ್ 

ರುದರಪಪ.ಕೆ.ಎನ್ 227,240 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 8 4.00 932190408395 583250010012620-1
590 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ/ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 11 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.65 4.00 270384961535 420250010056280-1

591 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಡಿ.ಎಲ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ 18 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.60 0.03 713341233591 0-9132200001739

592 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ
ಎಸ್.ಎಂ.ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪಪಗೌಡ 10/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.30 0.03 702737856027 620190032531
593 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎಸ್.ಡಿ.ರಾಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಧಮೋಯಗೌಡ 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.60 0.03 667961677898 620190017568
594 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಟಿ.ಆರ್.ಅನನಪ ಣ್ಯ ಕೆಲೋಂ ಸುಬರಮಣ್ಯ 46 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.03 416741514637 1453101014390
595 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಭಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 176 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.60 0.03 272749489811 1453101016777
596 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮರಾವ್ 41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.03 222997849066 1453101013624
597 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 129 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.03 643215641230 1453101008969
598 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಕೆ.ಆರ್.ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 81ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.03 874303914040 1453101003748
599 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಬಿ.ಕೆ.ಜಾನಕ್ಕೋರಾಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 123/4, 123/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.60 0.03 312109516757 1453101006804
600 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಕೆ.ಪಿ.ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಆರ್.ನಾಗಪಪಗೌಡ 7,8,9,10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.00 0.03 556128631360 583250010057850-1
601 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎಸ್.ಆರ್.ಶಾಯಮಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯಗೌಡ 158 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.03 504628923788 620190028445
602 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯಯಯಗೌಡ 41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.03 515762827759 583250010019710-1
603 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಥ್ಾಮಸ್ ಪಿಂಟಲೋ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಿಂಟಲೋ 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.03 731900097832 1453101002120
604 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಬಿ.ಎನ್.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗಪಪಗೌಡ 67 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.03 294476909417 583250010020320-1

605 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಭಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 176 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.60 0.27 272749489811 1453101016777
606 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಕೆ.ಪಿ.ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಆರ್.ನಾಗಪಪಗೌಡ 7/2, 8/2, 9/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.00 0.225 556128631360 583250010057850-1
607 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಸುಮಾ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಆರ್.ಶಾಯಮಯಯ 127 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.225 952027244165 620190053528
608 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಹಲವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ 81 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.225 841397239043 1453101012285
609 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ವಸಂತಮಮ ಕೆಲಂ ನಾರಾಯಣ್ಪ ಜಾರಿ 15 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.225 785930968953 1453101000262
610 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಬಿ.ಕೆ.ಜಾನಕ್ಕೋರಾಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 123/4, 123/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.00 0.1 312109516757 1453101006804
611 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಹಲವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ 81/ಪಿ6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.05 841397239043 1453101012285
612 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಪಿ.ಎ.ಎಲಲೂೋ ಬಿನ್ ಐಪು 138 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.05 301933678183 520291015967595
613 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಬಿ.ಕೆ.ರವಿೋಂಧರ ಬಿನ್ ಕುಮಾರೋಗೌಡ 11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.05 818873488948 1453101010473
614 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 129 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.04 643215641230 1453101008969
615 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಕೆ.ಆರ್.ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 81ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.04 874303914040 1453101003748
616 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯಯಯಗೌಡ 41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.04 515762827759 583250010019710-1
617 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಬಿ.ಕೆ.ಜಾನಕ್ಕೋರಾಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 123/4, 123/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.00 0.5 312109516757 1453101006804
618 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎಸ್.ಡಿ.ರಾಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಧಮಯಯಯಗೌಡ 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.5 664961677898 620190017568
619 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಬಿ.ಎನ್.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 68 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.5 297476909417 583250010020320-1

620 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಡಿ.ಎಲ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ 18 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.60 0.04107 713341233591 0-9132200001739

621 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಮಯಯ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.02605

622 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ
ಎಸ್.ಎಂ.ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪಪಗೌಡ 10/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.30 0.067 702737856027 620190032531
623 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎಸ್.ಡಿ.ರಾಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಧಮೋಯಗೌಡ 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.60 0.03793 667961677898 620190017568
624 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಟಿ.ಆರ್.ಅನನಪ ಣ್ಯ ಕೆಲೋಂ ಸುಬರಮಣ್ಯ 46 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.11174 416741514637 1453101014390
625 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಭಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 176 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.60 0.02407 272749489811 1453101016777
626 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮರಾವ್ 41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.07144 222997849066 1453101013624
627 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 129 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.03148 643215641230 1453101008969
628 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಕೆ.ಆರ್.ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 81ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.0542 874303914040 1453101003748
629 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಬಿ.ಕೆ.ಜಾನಕ್ಕೋರಾಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 123/4, 123/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.60 0.17091 312109516757 1453101006804
630 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಕೆ.ಪಿ.ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಆರ್.ನಾಗಪಪಗೌಡ 7,8,9,10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.00 0.20893 556128631360 583250010057850-1
631 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎಸ್.ಆರ್.ಶಾಯಮಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯಗೌಡ 158 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.09168 504628923788 620190028445
632 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯಯಯಗೌಡ 41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.03584 515762827759 583250010019710-1
633 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಥ್ಾಮಸ್ ಪಿಂಟಲೋ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಿಂಟಲೋ 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.00774 731900097832 1453101002120

634 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಬಿ.ಎನ್.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗಪಪಗೌಡ 67 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.01302 294476909417 583250010020320-1
635 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಕೆ.ಆರ್.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.01847
636 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ರಮಾಕಾಂತ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.01751
637 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ನಾರಾಯಣ್ಪ ಜಾರಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.01127
638 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎ.ವಿ.ವಕ್ಕಯ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.01676

639 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಡಿ.ಎಲ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ 141/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.60 0.02512 713341233591 0-9132200001739

640 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಪಿ.ರಾಮಯಯ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.00801

641 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ
ಎಸ್.ಎಂ.ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 

ಮಂಜಪಪಗೌಡ 10/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.30 0.02862 702737856027 620190032531
642 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎಸ್.ಡಿ.ರಾಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಧಮೋಯಗೌಡ 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.60 0.01139 667961677898 620190017568
643 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಭಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 46 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.60 0.0091 416741514637 1453101014390
644 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರಾಮರಾವ್ 176 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.03532 272749489811 1453101016777
645 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎಸ್.ಎಂ.ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.00201 222997849066 1453101013624
646 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಕೆ.ಆರ್.ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 81ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.02243 874303914040 1453101003748
647 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಬಿ.ಕೆ.ಜಾನಕ್ಕೋರಾಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 123/4, 123/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.60 0.09803 312109516757 1453101006804

648 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಕೆ.ಪಿ.ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಆರ್.ನಾಗಪಪಗೌಡ 7,8,9,10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 2.00 0.0816 556128631360 583250010057850-1



649 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎಸ್.ಆರ್.ಶಾಯಮಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯಗೌಡ 158 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.04327 504628923788 620190028445
650 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯಯಯಗೌಡ 41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.00784 515762827759 583250010019710-1
651 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಥ್ಾಮಸ್ ಪಿಂಟಲೋ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎಂ.ಪಿಂಟಲೋ 27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.80 0.00219 731900097832 1453101002120
652 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಬಿ.ಎನ್.ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ನಾಗಪಪಗೌಡ 67 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.00971 294476909417 583250010020320-1
653 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಕೆ.ಆರ್.ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.00623

654 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ರಮಾಕಾಂತ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.00306

655 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಡಿ.ಎಲ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ 141/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.70 0.0816 713341233591 0-9132200001739
656 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಭಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 176 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.45 0.05304 272749489811 1453101016777
657 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ವಸಂತಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ನೆಲೋನೆಶೆಟಿಟ 39 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.70 0.0816 567708889266 420250010063900-1
658 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಬಿ.ಡಿ.ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಡಾಕಪಪಗೌಡ 171, 173 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.20 0.13872 294637877889 410250010106800-1
659 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಎ.ವಿ.ವಕ್ಕಯ ಬಿನ್ ಚರಿಯಾ 27/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 0.45 0.05304 561717880128 64043945979
660 ರಾಜಯವಲ್ಯ ತಾಳೆ ಬೋಸಾಯ ಅಭಿವೃದೂ ತಾಳೆಬೋಸಾಯ ಹಲವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ 81/ಪಿ6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1 1.00 0.0816 841397239043 1453101012285
661 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಕೆ.ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಎ.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಯಯ 10/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1 0.40 0.1375 682995335285 420250010037570-1
662 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎ.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎ.ಜ.ಸುಬಾರಯಗೌಡ 28/ಪಿ, 28/ಪಿ2, 33ಪಿ ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.30 0.4080 747639568752 0-522500101311701
663 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ 117/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕ 1 0.40 0.1630 526572977294 54018292991
664 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ವಸಂತ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 57/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.2630 278831180871 620190022556
665 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎನ್.ರವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 137/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.1980 323756280796 54028408597
666 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸರಲೋಜ.ಎಂ.ಟಿ ಕೆಲೋಂ ದರ್ಾಕರ.ಬಿ.ಡಿ 8/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.4649 7.53678E+11 156001012000093
667 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಎನ್.ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ ನಾಗಪಪ 242, 241/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.40 0.7537 2.45287E+11 724250010094700-1
668 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎ.ಬಿ.ಸರಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ರುದರಪಪ.ಕೆ.ಎನ್ 229 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.60 0.5025 6.6123E+11 0-9142200001837

669 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗೋಶ್.ಆರ್.ಕೆಲಳಲ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್.ರುದರಪಪ 227, 240 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 3.40 0.8273 9.3219E+11 583250010012620-1
670 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 95/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.3760 5.39128E+11 156001011000397
671 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಪರಸನನ.ಹೆಚ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ 5/2, 4/1,77 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.4052 3.9683E+11 420250010055800-1

672 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಘುಚಂದರ.ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ 15 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.23000 330714616627 12297100001623

673 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಎಸ್.ಪರಮೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ 14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.25760 671217814658 1453101004909

674 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಷ್ಣ್ುಮಖ.ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಲಮಮೋಗೌಡ 46/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.27 0.40900 468543483809 0-9132200054410

675 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮೋಘರಾಜ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಶಿವಣ್ಣ 180 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.38920 660197470060 520361023068374

676 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 73 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.21940 841959430431 1453101007876

677 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ.ಜ.ಶೆಬಿ ಬಿನ್ ಜಲೋಸೋಫ್ ಎಂ.ಪಿ 16 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.26800 564184416122 1453101008600

678 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಲೋಮಣ್ಣ.ಹೆಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 92 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.26750 816384875554 64034424991

679 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಎಸ್.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 73 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.26800 397067212422 120001329322

680 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದಸಾವಮಿ 88,86/4,79/3,87/1,65/3 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.28460 990776331541 1453101016423

681 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹಲವಪಪಗೌಡ.ವಿ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 73/7, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.17800 377388401504 64046533484

682 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಲೋಲಾವತಿ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಭರ್ಾನಿಶ್ಂಕರ 14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.37450 581634428759 1453101009136

683 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ವಿಜಯನ್.ಎ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪೌಲಲೋಸ್.ಎ.ಪಿ 198/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.14400 672439315008 1453101008585

684 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಿ.ಸಿ.ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯಗೌಡ 111 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.27000 853329250895 420250010070020-1

685 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹÉಚ್.ವಿ.ಮೋದನಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಎನ್.ಸತಿೋಶ್ 58 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.20700 236875870348 0-9132200039972

686 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಓಂಶಿರೋ.ಜಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರತಾನಕರ 94 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.32380 931043853447 1453101017499

687 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ.ಟಿ.ಪುಟಟಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 85/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.20700 246858073958 12297100003878

688 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಓಂಪರಕಾಶ್ ಜಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರತಾನಕರ 94 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.32380

689 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗೋಂದರರಾವ್ ಎನ್.ಜಿ.ಬಿನ್ ಗುಂಡುರಾವ್ 79/3, 79/4 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.24 0.39370 976847986238 410250011133080-1

690 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಭರಮ ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮಿ 161/9, 39/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.34200 398600505317 1453101017058

691 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಅಂಜಲ.ಕೆ.ಪಿ ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಂದರ ಹೆಚ್.ಎನ್ 85/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.59 0.20400 712002371652 12297100002173

692 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಜಿೋರ್ೋಂದರಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 24/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.32000 695086587606 54028386344

693 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಉದಯಕರ ಬಿನ್ ಕುಮಾರಗೌಡ 12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.58 0.39590 281382530879 64031193590

694 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಬು.ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಪ ಜಾರಿ 29 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.31500 227409959529 120000288261



695 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸವಿತ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 66/5, 68/4, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.12920 360043709120 305500101001431

696 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 66/5, 68/4, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.12350 961582546221 35021302894

697 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ನಾಗಪಪಗೌಡ ಜ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯಗೌಡ 40 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.26800 758306801265 18950100017413

698 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರಂಗಪಪ 170/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.31500 787551203859 5393101001327

699 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಅರವಿಂದ ಎ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 186/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.31100 300721384084 759250010254990-1

700 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜಪಪಗೌಡ ಜಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರತಾನಕರ 94 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.32380 795385696072

701 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸದ್ಾಶಿವ ಜ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯಗೌಡ 214/5, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.26800 742231484592 583250010011430-1

702 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪಗೌಡ 37/1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.18900 909274302615 12297100004706

703 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸುಂದರೋಶ್ ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 86ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.20700 520528533248 64029332846

704 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಅತಿೋಶ್ ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಷ್ಣ್ುಮಖ ಕೆ.ಬಿ 51/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.26800 502138586733 0-9132200054405

705 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸಿ.ರ್ೈ.ಸಿದೂಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪಪಗೌಡ 99/ಪಿ-ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.62 0.21200 416116507312 0-9142200004793

706 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಸವಿತ ಎಸ್.ಸಿ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ರತಾನಕರ 94 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.99 0.32300 807991954785 120000530620

707 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರವಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 98, 260/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.28750 421465289051

708 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ತರಿಯನ್ ಕೆ.ಐ ಬಿನ್ ಐಪು ಕೆ.ಟಿ 84/5, 3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.43300 260906494865 1453101013895

709 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯರಾಮ 16/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.11 0.36200 445457667032 1453101006859

710 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಕೆ.ರವಿೋಂದರ ಬಿನ್ ಕುಮಾರಯಯಗೌಡ 11/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.20250 818873488948 1453101010473

711 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಾಂತ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಹೆಚ್.ಎಸ್ 74, 66/5, 68/4 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.05 0.34300 419309835977 1453101014324

712 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜುನಾಥ.ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಬುನಾಯಕ 99ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.26500 625420752826 64074690659

713 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 73ಪಿ-ಪಿ5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.20700 395234265741 1453101012928

714 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಕಾವಯ.ಕೆ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನೆನೋಗೌಡ .ಕೆ.ಪಿ 99/1, 99/2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.32000 945659620254 5393101001099

715 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಡಿ.ಎಸ್.ಪರದೋಪ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 35/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.20800 293544450112 1453101015808

716 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಭರ್ಾನಿಶ್ಂಕರ.ಜಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ರಂಗಪಪಗೌಡ 8ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.67500 569928803567 64057499256

717 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನಾಯಕ 31 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.04 0.38000 898358248725 120000983682

718 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದರ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯಗೌಡ 20 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.22000 752024356528 120001716480

719 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಗೌಡ.ಎಂ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪಗೌಡ.ಎಂ.ವಿ 11/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.32100 204839923887 620190038872

720 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ 180 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 5.00 0.94000 504776503356 620190027554

721 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ.ಜ.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಾನಕ್ಕೋರಾಮ್ 115 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.29600 662739280327 583250010044230-1

722 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನಿೋರಾವರಿಗ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜು.ಎಂ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪೌಲ್ಲಸ್ ಎಂ.ಐ 95, 96 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.14 0.72500 852133370134 18950100014188

723

ಅನುಸಲಚಿತ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತುತ 
ಬುಡಕಟುಟ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯೂ 2013ರ 

ಅಡಿ ಬಳಕೆಯಾಗದೋ ಇರುವ ಮತತ ಟ್ಾರಕಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈರಯಯ 125/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 1 529494190472 5393119000916

724 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ತಂಗು ಸಸಿ ಮತುತ ನಿವಯಹಣಾ ಬಾಬುತ ಎಸ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ 98 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1 4 0.01 575595236374 1453101006706
725 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ತಂಗು ಸಸಿ ಮತುತ ನಿವಯಹಣಾ ಬಾಬುತ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಸುನಾಯಕ 74 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1 1.2 0.01 370976021156 0-9132200015241
726 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ತಂಗು ಸಸಿ ಮತುತ ನಿವಯಹಣಾ ಬಾಬುತ ಶಿೋನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಬನಾಯಕ 5ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1 2 0.01 432174300948 420250010029600-1
727 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ತಂಗು ಸಸಿ ಮತುತ ನಿವಯಹಣಾ ಬಾಬುತ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪನಾಯಕ 17ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1 2.07 0.01 576961697383 420250010096430-1
728 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ತಂಗು ಸಸಿ ಮತುತ ನಿವಯಹಣಾ ಬಾಬುತ ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಷ್ನಾಯಕ 17ಪಿಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1 2.07 0.01 245838279658 420250010074950-1

729 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದೂ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆಮತತ ಬಿ.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 66/3, ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 1.45 600080258307

730 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದೂ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆಮತತ ಸತಯನಾರಾಯಣ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 64ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 2.38 6.56 656232843482 42297315001920



731 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದೂ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆಮತತ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 61 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 6.525 825054965561 560381004378731

732 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದೂ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆಮತತ ಗಿರಿೋಶ್ ಕಾತಿಯಕೆೋಯನ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ರುದರಪಪ 23 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 2.10 10.00 929072723747 620190049090

733 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಬಿವೃದೂ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಂ ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆಮತತ  ಕೆ.ಸುರೋಂದರ ಬಿನ್ ಕೆಲಲ್ೂಪಪ 60, 61 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1 5.03 2.555 323756280796

734

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಜೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕಾಲಲೋನಿ ಎನ್.ರವಿ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ. 137 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.3375 878078395623

735

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಜೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕಾಲಲೋನಿ ಕ್ಕರಣ್.ಎ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣ, 87 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.3375

736

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಜೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕಾಲಲೋನಿ ಕೆ.ಕೆ.ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ, 68 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.3375

737

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಜೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕಾಲಲೋನಿ

ಶ್ಂಕರನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 
ಎಂ.ಪಿ,.ನಾಗರಾಜರಾವ್, 25 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.3375

738

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಜೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕಾಲಲೋನಿ

ಲ್ಕ್ಷಿಮನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ 
ಎಂ.ಪಿ.ನಾಗರಾಜರಾವ್, 46/2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.3375 619297614123

739

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಜೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕಾಲಲೋನಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ, 42/3 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.3375 418069027117

740

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಜೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕಾಲಲೋನಿ

ಮಹೆೋಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಬಿನ್ ರಮಾನಂದ 
ಭಂಡಾರಿ 20 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.3375 366905651883

741

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಜೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕಾಲಲೋನಿ ಎ.ಡಿ.ಕೆಂಚಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಾನಪಪಗೌಡ, 183 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.0675 447791015668

742

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಜೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕಾಲಲೋನಿ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪರದೋಪ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯಗೌಡ, 73 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.2025 629990984266

743

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಜೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕಾಲಲೋನಿ ಎ.ಟಿ.ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯಗೌಡ, 68 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.2025 310737602156

744

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಜೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕಾಲಲೋನಿ ಸತಿೋಶ್.ಎನ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣಗೌಡ, 290 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.2025 219023790208

745

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಜೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಮತುತ ಕಾಲಲೋನಿ ಕೆ.ಆರ್.ನಾಗೋಂದರ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯಗೌಡ, 46/2, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.3375 450420146823

746

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಉಮಾ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಪಪ, 55 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.75

747

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಡಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದೋವಪಪಗೌಡ 102*1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.75

748

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತುತ 
ಜೋನುಸಾಕಾಣ ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನ ಎಂ.ಆರ್.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ ರಾಮಬಲೋವಿ 25 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.75

749 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಸುಧಾ.ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಜಿ.ಬಿ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ 43/5, 156/5, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.8739 0-865101026764

750 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಕÁತಿಯಕ್.ಸಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಂತರಾಜ್.ಸಿ.ಎಸ್ 142 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.83 0.556 575121974617 0-9142200034565
751 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಅಪಿಯತ.ಕೆ.ಜಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಜ.ಸಚಿನ್ 15/3, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.6895 449741192738 0-9142610002545
752 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಸಂತಲೋಷ್.ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಯಪಪಗೌಡ 43, 42 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.5556 519773178349 1.23971E+13
753 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಗೌಡ 47/6, 105/4, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.556 675313140522 0-522500102066801
754 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಕೆ.ಎಲ್.ರುಕ್ಕಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಜ.ಆರ್.ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 82/12, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.8845 280065846065 0-9142250002204
755 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ರೋವತಿ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪಗೌಡ 51 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.71 0.8845 582437904572 6.2004E+11
756 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ 98 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 4 0.75 575595236374 1453101006706
757 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಮಹೆೋಶ್.ರ್ೈ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪನಾಯಕ 7 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.1 0.75 511027191416 420250010055730-1
758 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಕÉ.ಪಿ.ದುಗಗಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ್ 13 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 2.1 0.75 298950697712 420250010066540-1
759 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಕೃಷ್Àೆ್ಣ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ನಾಯಕ 47 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 2.07 0.7 349991773677 420250010093610-1
760 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಎಸ್.ಸಿ.ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಚಿನನನಾಯಕ 2/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.7 955735642879 420250010051150-1
761 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ 98 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 4 0.35 575595236374 1453101006706
762 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪ 76 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 2 0.35 949435898748
763 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪ 45 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.0895 419969794216 420250010037220-1
764 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪ 45 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.55 419969794216 420250010037220-1
765 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪನಾಯಕ 7 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.1 0.36373 419969794216

766 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಮಂಜುನಾಥ.ರ್ೈ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ.ರ್ೈ.ಪಿ 7 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.61126 582630761787
767 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 73ಪಿಪಿ5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.36373 395234265741
768 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 44/4, 41/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.62513 9.26082E+11
769 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಎ,ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ೈ.ಬಿ.ಅನಂತನಾಯಕ 7 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.36373 245175906435
770 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ 98 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.36373 575595236374
771 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಯಯ 37ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.12 0.60027 698944704677
772 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಸುನಾಯಕ 74 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.53626 370976021156
773 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿೋನನಾಯಕ 27 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.1 0.65013 232343755911
774 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಮಹೆೋಶ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 39 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.36373 655114732361
775 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಶಿೋನನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಬನಾಯಕ 5ಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.65013 432174300948
776 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಮಹೆೋಶ್.ರ್ೈ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪನಾಯಕ 7 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.7 0.36373 511027191416
777 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 64/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.15 0.50027 728628602052
778 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ದುಗಗಪಪ.ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ್ 13 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.36373 298950697712
779 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 54 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.60027 236875865148
780 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಎಂ.ಪಿ.ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 19/4, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.18 0.65013 346252716356
781 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ Àಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಪಿ.ದುಗಗಪಪ 6/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.7 576961697383
782 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಮಂಜುನಾಥ .ಕೆ.ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಬುನಾಯಕ 99ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.6 625420752826

783 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ನರಸಿಂಹನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಕ್ಕೋರನಾಯಕ 8 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.34 0.1 659962580739



784 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ದಲಂಬಯಯ 95 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.35 0.0895 489224994776
785 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ 195 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0895 827841276750
786 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಯಯ 37 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.02 0.53154 698944704677
787 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಬಾಬುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗನಾಯಕ 99ಪಿ-ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.62 0.7 625420752826
788 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಚಂದರಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 48/1, ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.75 848336083364

789 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 44/29 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.7 337644635993
790 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 15 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.75 261145181721
791 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಬಾಬು.ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 23 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.7 968611901979
792 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ 196/1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.7 827841276750
793 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 44, 77 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.7 477597601385
794 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ 20 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 41/1, 0.7 944092622366
795 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ಮಂಜುನಾಥ.ಸಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 87 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.65 855977688195
796 ಸಾಮಯಮ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣ 16/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.65 239678093203
797 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುನಿೋತ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯಪಪಗೌಡ 97/2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.0 0.7500 670045212864 0-865108022751
798 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ತಮಮೋಗೌಡ 14/3, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.6000 440891704654 620190009534
799 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಂ.ಎನ್.ಶ್ಂಕರನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜರಾವ್ 25 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.0 0.6000 370963632534 420250010038160-1
800 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶೆೋಷ್ಣ್ಣ.ಇ.ಐ ಬಿನ್ ಅಯಯಣ್ಣಗೌಡ 21/ಪಿ-ಪಿ4 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.6000 694086997564 1453101005896
801 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಎಂ.ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 104/6, 104/1,105/1ಪಿ1 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.0 0.6000 428929657791 1453101001137
802 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಿ.ಜ.ವಗಿಯಸ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಜ.ಜಲೋಸಫ್ 56/7, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.2260 503438492684 1453101006755
803 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆ.ಜಿ.ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪಗೌಡ 12/1, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.5400 287065740108 0-865101024521
804 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗಪ ಜಾರಿ 34/4, 40/3, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.7500 908492775137 12477100000008

805 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆ.ಎಸ್.ದರ್ಾಕರ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯಗೌಡ 1, 2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.5400 662462666839 480250010024480-1
806 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಎಂ.ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ 110/5, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.6000 529432028018 0-522500101800001
807 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿ.ಎ.ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪೋಗೌಡ 35/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.5800 575279659205 620190025874
808 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆ.ಎಸ್.ಪದಮನಾಭ ಬಿನ್ ಸುಧಾಕರ 1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.9 0.6000 459304541018 0-9132200010108
809 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುಜಯ.ವಿ.ಜಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಸಾವಮಿ 31/5, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.7000 963279236268 120001322882
810 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಗೌಡ 78/3, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.6 0.5800 804930987087 620190038601
811 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹಲವಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಗೌಡ 86 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.5320 938354661978 480250010025560-1
812 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರ್ಂಕಪಪಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪಶೆಟಿಟ 300/2, ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.1 0.6000 860304174835 480250010029060-1
813 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಿ.ಸಿ.ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಚಿನೆನೋಗೌಡ 57/3ಪಿಪಿ2 ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.6000 232177674800 480250010015410-1
814 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಹೌಸ್ ನ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣ ಬಿ.ಜ.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಾನಕ್ಕೋರಾಮ್ 115 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವಿನಬಳೆ 1 0.20 0.60 662739280327 583250010044230-1

815 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಹೌಸ್ ನ ಶಿೋಟ್ ಬದಲಾವಣ
ಎ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ 36/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 0.20 0.60 587903244965 64052337798

816 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಹೌಸ್ ನಲೂ ಗಿಡಗಳ ಬದಲಾವಣ
ಎ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 

ನಾರಾಯಣ್ಗೌಡ 36/1, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಆಂತಲೋರಿಯಂ 1 0.10 0.25 587903244965 64052337798

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಶ್ೃಂಗೋರಿ
1 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಾಸಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 90 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 421234628408 620010020294

2 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪದ್ಾಮವತಿ ರ್ೈ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕೆ 
ಎಸ್

161 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.00876 788630825347 844510110000566

3 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪಗೌಡ
225 226 162 491 

492
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 995849772402 7082500101672900

4 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅನಂತಪದಮನಾಭ ಹೆಚ್ಎಸ್ ಬಿನ್  ಹೆಚ್ 
ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ ಹೆಗಡ

227 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0078 371764630555 120000195670

5 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್

37 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.00552 267371135901 7082500101409300

6 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರವಿರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣರಾವ್

72,73,74 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.00588 669334255679 176300101001550

7 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಪಪನಾಯಕ ಸಿೋತಮಮ ಬಿನ್ ಐನಾಯಕ 
ಯಾನೆ ಅನಂತನಾಯಕ

6 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.00684 443245685166 620010028385

8 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಟಿ ವಿ ಸಾವಿತಿರ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ 
ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಭಟ್

87,208,95 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.00864 650465168406 620010015911

9 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಣ್ಪತಿ ಭಟ್ ಟಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮ 
ಭಟ್

48 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 443037840288 620010034081

10 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 150/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 241746833507 708250010103730(1)

11 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ದನೆೋಶ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಗೌಡ 161 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 922439016076 64026997383

12 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರೋಮ ಬಿನ್ 
ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ

161 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 986195044792 620010015922

13 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್  
ಸುಬಾರಯ ಎಂ ಪಿ

41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 497612781984 520331001977185

14 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿವಪಪಗೌಡ ಟಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣಗೌಡ
98/2, 111/4,48, 

111/3, 98/3
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 427911600611 708250010151430(1)

15 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಂಕರಪಪ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಳಳಪಪಗೌಡ 161,198,203/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 388158724728 9012250000240

16 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಶೆೈಲಾ ಬಿನ್ 
ಸಲೋಮಯಯ ನಾಯಕ

15,22 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.006 904569451497 620010008084

17 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಡಿ ಎಸ್ ಸರಲೋಜಮಮ 
ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ

253, 140, 147, 144, 

166 
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 662562134289 620010001736

18 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ರ್ೈ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 8./2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.00852 214263788064 520291022833922

19 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಎಂ ಸಿ ಯಶೆಲೋದಮಮ  ಕೆಲೋಂ ಕಳಸಪಪಗೌಡ 119/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.00552 840930394495 64026975223

ಜಿಲೂ:ಚಿಕಕಮಗಳಲರು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಭೌತಿಕ



20 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಟೋಶ್ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಳಸಪಪ ಗೌಡ 147/4,199/3,148/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.29 0.00828 992244441447 64045069022

21 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಗೌಡ 6/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 734970224340 120001119756

22 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜಪಪಗೌಡ ಎ ಎಂ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ 267 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 709120332308 64026857153

23 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಯು ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಗೌಡ 29/2,144/1,301/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.03 0.00816 517372111503 708250010151830(1)

24 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ದಲೋಪ್ ಎಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ 87 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 510934753606 (0)864201005291

25 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಂಬಿಕ ಹೆಚ್ ಸಿ ಕೆಲೋಂ  ದಲೋಪ್ 90/2,90/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 932292454220 (0)864101017257

26 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಶ್ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಯಯ 105./2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.01092 587364059153 7082500101130900

27 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದರ ಗೌಡ
41/5,36/8,48/5,150/

3,36/5
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 635068512022 12261100003039

28 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜೋ ಗೌಡ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 6/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 224624705611 54047725400

29 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ತಿಮಮಪಪ ರ್ೈ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಗೌಡ 119/1B,195/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.00552 989539655335 120000183325

30 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಗೌಡ 1/2,1/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 879823982631 (0)722500100345201

31 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುರೋಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪಪಯಯ 57/2, 56/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0084 859011058817 708250010169300(1)

32 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ವಿ ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪಗೌಡ 34,22/2,22/1,24/6 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 702422364302 520291022833523

33 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಿೋತಾರಾಮ್ ಟಿ ಎಸ್ ಭಾಗಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಬಿನ್ 
ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಭಟಟ

86,90,208 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 538633436495 620010003132

34 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಷ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಗೌಡ
194, 195, 198ಮ 

200, 110
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 539755304494

708250010095770(1)

35 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಣ್ಣಗೌಡ 183 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 307330562016 7082500100625300

36 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಾವಿತಿರ ಡಿ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪಗೌಡ ಕೆ 
ಎಂ

64, 105/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.36 0.012 865392056890 7082500101962100

37 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪ್ರೋಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪಪಹೆಗಡ ಎಂ ಎನ್ 102 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 265157437363 708250010101196000

38 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಶೆಲೋಕ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಕಟಟಣ್ಣ ಗೌಡ 327/2, 51, 103 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.00324 734561384321 7082500101219400

39 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಂಜುಂಡ ಭಟಟ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 
ಶಿಂಗ ಭಟಟ

240, 248 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 375366043370 (0)866101000484

40 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 44 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 507921133392 708250010185090(1)

41 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ಭಟ್ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಭಟಟ 153 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 785071802510 7082500100507500

42 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಎಂ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್  ಭಟ್ 153 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0096 865972152512 120000765449

43 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರತಾನಕರ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಹಲವಯಯ ಹೆಗಡ
18/6, 18/8, 23/3, 

23/4
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.17 0.012 238049912797 31507559087

44 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಚಂದರಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಹೆಗಡ 204, 203/2, 203/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.012 658374779049 7082500101946100

45 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಭರತ್ ರಾಜ್ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಭಾಸಕರರಾವ್ ಕೆ 
ಆರ್

340,, 339/2, 339/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 261138427886 7082500101505400

46 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 260,,261 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.00864 814405588959 620010010683

47 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಮೌಳಿ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ಯಯ ಕೆ ಎಸ್
151,152,149,259,15

02,148/2
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 713822860427 (0)9092200022488

48 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಶಾರದ್ಾ ಕೆ ಓ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ ಹಗಡ
41, 20, 24

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 498225070824 620010035143

49 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಾರದ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಹೆಗಡ 30/2,13/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.00264 651347058159 153401011001045

50 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ ಅಣ್ಣಯಯ ಹೆಗಡ 52, 145, 151, 14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.012 310100690081 64080711763

51 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ ಗೌಡ 133/1, 1/6, 119/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.012 634830100801  (0)9012200066907

52 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಶ್ವತ ನಾರಾಯಣ್ ಟಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಟಿ ಎಂ 
ಚಂದರಶೆೋಖರಯಯ

102, 155 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.012 647768439699 120002473524

53 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ್ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ ಕೆ ಎ 119/2, 119/3, 3/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 0.00636 495631433450 34653209779

54 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ೈ ಎಸ್ ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಯಯ 56, 57, 211 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 0.01176 460349967555 (0)86610007999

55 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಿಡಡಯಯ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡ 299 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 750412559307 64027938905

56 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪ ಣಿಯಮಾ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ 129/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.012 897586280764
120002023018

57 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ವಿಶ್ವನಾಥ ವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಸುಬಬಯಯ 51, 36 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.01056 692262569346 708250010169350(1)

58 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಿರಿಯಪಪ ಗೌಡ ಜಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣ ಗೌಡ 120/3. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.00552 814545512757 708250010040210(1)

59 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪಪಯಯ 93, 94, 95 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.012 437255435945 (0)9122200001457

60 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ದರ್ಾಕರ ಕೆ ಎ 177, 183, 3, 4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.012 860475631614 (0)866101013290

61 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಬಿ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 
ಶ್ೃಂಗೋಶ್ವರಯಯ

106, 107, 111, 154 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.012 806417278461 (0)9012200010550

62 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ ಗೌಡ 97, 95, 98 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.012 835943689383 176300101001357

63 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪರಶಾಂತ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್ 225, 226 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.00648 440008706887 (0)9012200088220

64 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪಪ ಗೌಡ 190, 116, 223, 8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.00528 803821578702 520101259578638



65 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗೌತಮ್ ಕೆ ಡಿ ಬಿನ್ ದರ್ಾಕರ ಕೆ ಎ 5, 6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.00288 741121701846 (0)866101013283

66 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪಪಯಯ 60, 20 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 0.0114 396999998083 708250010198180(1)

67 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಡಿ ಎಸ್ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪ ಗೌಡ 24, 25, 49/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.00804 838133320528 (0)9012200047941

68 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಣೋಶ್ ಆಚಾಯಯ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ 
ಶಾಯಮಾಚಾರ್

225, 75, 68 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 558343935018 (0)866108012972

69 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 
ರಾಮಭಟಟ

184 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.00636 393923450694 120000757018

70 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪರಸನನ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಗೌಡ 161 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 0.0096 264968872213 12472100000853

71 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಲಲೋಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಶ್
371/6, 372/1, 

357/1, 297, 295, 

294

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.02 0.01128 333579339498 31785924268

72 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಬಾಲ್ಸುಬರಮಣ್ಯ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಾಯಂಭಟ್

464./1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.00684 434292565566 250001000000101

73 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಪಿಪ 
ಗೌಡ

261, 266, 267, 271 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 617587831701 120000423788

74 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪರಜವಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ 70/2, 6/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.00468 670320963150 708250010248890(1)

75 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಳಸೋಶ್ವರ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎಸ್ 
ರಾಮಭಟಟ

176/1,218 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.00768 771201150672 7082500101735400

76 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಣೋಶ್ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಭಟಟ 176./2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 607790711141 (0)9092200002536

77 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ಪಿ ಸುಬಾರಯ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ
165/3,160/1, 164/3, 

157/1
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.01056 975502313910 (0)8661015910

78 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆೋಶ್ವ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಸಿಂಗಪಪಯಯ ಬಿ 60, 57/1, 17 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.16 0.0114 742954827722 7082500101525900

79 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುರೋಶ್ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಭಟಟ ಜಿ ಎಸ್ 159, 158 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.00348 321493840696 7082500101215900

80 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 255/2, 238/1, 312/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.18 0.01176 273070096592 (0)9092200005661

81 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಾದೋಶ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ 53, 56, 79, 327 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.00816 243140923212 708250010239590(1)

82 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಶ್ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯನಾಯಕ129/2, 129/18, 128/1, 129/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.03 0.00516 476417967218 (0)9122200001404

83 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಯೋಗಪಪ ಕೆ ಸಿ  ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯ ಗೌಡ
129/1, 128/8, 

128/5, 125/1
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.18 0.01176 400062421866 (0)722500100312201

84 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಯೋಗಪಪ ಟಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣಗೌಡ 48,48P, 111, 94 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 565615618660 708250010115100(1)

85 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಲ್ೂಪಪ ಗೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ

161, 226, 231, 60 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.04 0.00982 570109456724 844510110000570

86 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್ ಎಂ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 203/2. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.00552 489208988844 176300101000976

87 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಪಪ ಹೆಗಡ ಕೆ ಎ  ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪ ಹೆಗಡ 58, 58/2, 56, 54/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 880221064361 708250010135530(1)

88 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಂಗಾರಮ್ ಎಸ್ ಬಹದಲೂರ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ್ 160, 162 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 565174977368 120002000975

89 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಶೆಲೋಕ್ ಹೆಗಡ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 
ಹೆಗಡ

179, 120, 181 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 421408116286 708250010091950(1)

90 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿವಕುಮಾರ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿನ್ 
ದುಗಗಪಪನಾಯಕ

8, 9, 10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 542296597182 120001117330

91 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಷ್ಪಪನಾಯಕ ಜಿ ಎನ್
9/1, 9/10, 10/4, 

134/1
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 547765395542 9122200016710

92 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶ್ೃಂಗೋಶ್ವರ ವಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ವಿ ನರಸಿಂಹಯಯ 73/1, 51/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 677096357506 708250010106330(1)

93 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 
ನಾಗಪಪಗೌಡ

5/2, 116/3, 11/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.00744 878777698874 708250010142030(1)

94 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋಪಾಲ್ ಹೆಗಗಡ್ ಕೆ ಎನ್ ಸುಭಾಶ್ ಕೆ ಜಿ 
ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಹೆಗಡ

68 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 846372464050 708250010173890(1)

95 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಶೆೋಖರ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಹೆಗಡ ಕೆ 259, 258,257, 256 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 301349757781 7082500101011901(1)

96 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಡಿ ಎಸ್ ಶಾರದ ಬಿನ್ 
ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ

100, 173, 146 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.00648 512718994351 620010001656

97 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಗದೋಶ್ಗೌಡ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ 49/4, 50/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.00528 632290521562 7082500102321900

98 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಾಂತ ಎನ್ ಟಿ ಕೆಲೋಂ ದೋರ್ೋಂದರ ಹೆಗಡ ಕೆ ಟಿ
22/4, 204/1, 9, 15, 

25, 27/3
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.14 0.01128 791763349920 7082500101680300

99 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುದೋಶ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ 5/2, 5/4 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23 0.00756 338047801297 7082500101597500

100 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ 35./1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.00444 320065680298 (0)866101009098

101 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಆರ್ ವಸಂತಿ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ 
ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ

29/2, 182 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.01104 510629200857 20005212615

102 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುನಂದ ಎ ಕೆಲೋಂ ಎ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಶಾಸಿರ 61, 63, 310 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.38 0.012 405180670269 708250010167400(1)

103 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪಗೌಡ 145/2, 164, 146 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.36 0.01152 820995380642 620010012524



104 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಯು ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋ ಗೌಡ 301/2, 79/3, 29/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.00768 511124648590 (0)9092200004283

105 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಪಪ
113/1, 116/3, 115, 

495
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.00924 519309610273 708250010142140(1)

106 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಾಧವ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 158 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.00432 512373464577 708250010051220(1)

107 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪರಭಾಕರ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಲವಯಯ ಹೆಗಡ 15, 20 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.01152 989495366764 13261002517

108 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮನರಸಿಂಹ ರ್ೈ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುರುಮಲತಿಯ 
ರ್ೈ ಎಂ

1/1,1/5 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.006 432417607712 54009636660

109 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋಧರ ಜಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಗೌಡ
1/1,3/1,1/17,1/9,1/1

0
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 878898071190 708250010086450(1)

110 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ
119/1,130/13,130/1

6
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.006 655475958697 844510110000314

111 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿರಾವ್ 73/1, 74, 269 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.012 556211370365 85053139574

112 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಂಕರಪಪ ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಾಸಪಪಗೌಡ 108, 121 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0084 264594557886 120000204868

113 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಕೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ ಹೆಗಡ 75,83 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.06 0.01032 525186983333 866101002945

114 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಉದಯಕುಮಾರ ಎಂ ಎ ಬಿನ್ 
ಅನಂತರಾವ್ ಎಂ ಎಸ್

69, 72, 75, 76,77, 

78/2, 80, 70
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 974704295930 708250010169860(1)

115 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ 161 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 446164081703 844510110003704

116 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪಗೌಡ 86 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.00516 533447803084 120001414060

117 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಿನನಪಪ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪಗೌಡ 85 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.00516 571326333453 7082500102007800

118 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಭಿಜಿತ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ (ಕೆ 
ಎಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ)

3 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.00612 620010046575

119 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಿಂಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪಪಗೌಡ 45./2, 57/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.012 968031311822 7082500102342100

120 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಿೋತಾ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಆದತಯನಾರಾಯಣ್ 46,47,50/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 364964182444 120000030582

121 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಾವಿತರಮಮ ಸುರೋಶ್ ಎಂ ಸಿ ಬಿನ್ 
ಚಿನನಪಪಗೌಡ

25/2,24/2, 26/1, 34, 

436/1, 41
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.08 0.012 485888745148 620010027154

122 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥಯಯ ಎಂ ಪಿ ಬಿನ್ 
ಪಣಿಯಪಪಯಯ

214, 53/3, 56 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.01188 723370639629 7082500101728100

123 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 75/4, 74 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0.0072 425764866548 7082500101625400

124 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ 1/13, 36/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 466213193291 12261100001857

125 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಭರತ್ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗಹೆಗಡ 328, 234 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.19 0.012 998588831439 7082500101664100

126 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 171172 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 918556503836 12261100000175

127 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ದೋರ್ೋಂದರ ಕೆ ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ
191/2, 178/1.3, 

185,177
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.012 349074425313 620010010388

128 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ದನೆೋಶ್ ಹೆಗಡ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ ಹೆಗಡ 171,133 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.00564 877401039191 708250010160820(1)

129 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಮೋಶ್ ಕೆ ಎ ಬಿನ್ ಅಪುಪ ರಾವ್ 66 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.00216 988683664780 (0)9122200018230

130 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಎ ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣ ಗೌಡ 177,178/2,3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.012 315721998058 (0)866101010144

131 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಡಿ ರ್ೈ ಕೆಲೋಂ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಎ 7/2, 178/3, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.00348 673745448704 (0)866108012007

132 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಎಂ ಡಿ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪಗುಪತ 193, 194/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 647108749262 31689578679

133 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುರೋಶ್ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪಗೌಡ ಕೆ ಎನ್
76,75,79,142/1,142/

3
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0.00492 622320082112 12261100000496

134 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ದೋಕ್ಷಿತ್ ಹೆಗಡ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 
ಹೆಗಡಬಿ ಕೆ

63 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.06 0.01032 778116845637 120001133237

135 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಪಪ ಹೆಗಡ ಬಿ ಕೆ ದೋವಕ್ಕ ಎಂ ಎಸ್ 
ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ ಹೆಗಡ

111/3,253,128/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 569771861489 620010049622

136 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆೋಶ್ವ ಎಸ್ ಆರ್ ಸುಜಾತ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 
ನಾಯಕ

85 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 260825958337 620010009757

137 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಕಟಟಣ್ಣಗೌಡ 57/1, 79/1, 60 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0096 682086852171 (0)9012200007507

138 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ವಿ ವಿಶ್ವನಾಥಭಟ್  ಕೆಲೋಂ 
ವಿಶ್ವನಾಥಭಟ್

103, 104 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.00744 408138660064 7082500100560300

139 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರವಿೋಂದರ ಎಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪಗೌಡ 43 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.00876 999517389657 31654009340

140 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಾಕಯಂಡ್ೋಯ ಬಿನ್ 
ಸುಬಬರಾವ್

230/1,246, 236, 235 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.00876 424394335170 520291022828155

141 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಹೆಚ್ ಸಿ  ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯ ಹೆಗಡ 26/2ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 0.00684 606161539408 54009656122

142 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಅಪುಪ ರಾವ್ ಕೆ 44 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.00336 962652573800 12419100001351

143 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಗದೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪ ಶೆಟಿಟ 1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.00888 120000216568

144 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಎಂ ಸಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಆರ್ 
ಚನನಕೆೋಶ್ವರಾವ್

96 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.08 0.012 563755740310 32646999736

145 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪಗೌಡ 58,66/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.0114 367869773975 64081651258

146 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ನಾಯ್ಕ 6/3, 2/4. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.012 394394742390 (0)722500100364901

147 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಯೋಗಪಪಗೌಡ ಕೆ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬಿನ್ ಕೆ 
ಕಾಡಪಪಗೌಡ

181, 177 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.04 0.01008 655020747915 64029300664

148 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಎಂ ರ್ಾಸುದೋವ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ಎಂ 
ಅಣ್ಣಪಪಯಯ ಪಂಡಿತ್

51 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.00564 718569533752 (0)866101004266



149 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಿತ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ (ಕೆ 
ಎಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ)

175 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 642856691435 (0)518101054788

150 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಳಸಪಪ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಹಾಂಡ 147/1,144,146 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 859766704848 (0)722500100725601

151 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಾದೋಶ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ 4 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.00336 823470547911 12261100001603

152 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 5 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 533516910264 12261100004233

153 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಮೋಶ್ ಟಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪಗೌಡ
108,48,92,104/1,10

4/4,104/5
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 275581719317 (0)9012200082046

154 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಂದರೋಶ್ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಳಸಪಪ ಗೌಡ 51,48,138 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 519919639803 (0)9012200029303

155 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಬಬಣ್ಣ ರತನಮಮ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಗುಂಡ 249,65 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 382366066434 620010018515

156 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ 93 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.19 0.00228 293317346465 120000830498

157 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಂಕರಪಪ ರ್ೈ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 8/3,174/4 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.0102 358923970033 (0)9122210004516

158 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಳಸಪಪಗೌಡ 60 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.06 0.00072 737749027318 64072650696

159 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಮತ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪರಕಾಶ್ 155, 154 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 679629037730 (0)722500100918501

160 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪನಾಯಕ 55 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.00852 324680737323 33946020802

161 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಭಟ್ 89 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.00576 240941104086 844510510000307

162 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮರಿಯಪಪ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಣ್ಣ ನಾಯ್ಕ
136/1, 136/3, 

140/1, 149/1, 80/3
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.0084 653787181836 708250010166720(1)

163 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಾಯತಿರ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಗೌಡ 250264 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.0036 756952543926 85058792881

164 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಕೃಷ್ಣ ಹೆಬಾಬರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ 
ಹೆಬಾಬರ್ 66

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0096 722648791363 120001140563

165 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಹಾಬಲ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ೃಂಗೋಶ್ವರ ಕೆ 132,133/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.06 0.01032 688863332934 708250010096050(1)

166 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ವಿೋಣಾ ಜಿ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಶಾಮಯಯಗೌಡ
262, 184/1, 173/1, 

210
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 977012218934 120000227503

167 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಬಬಣ್ಣ ಗೌಡ ಟಿ ಆರ್  ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 
ಗೌಡ

25/6, 30/1ಎ, 35, 

77/1
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.05 0.0102 326800383270 844510110001417

168 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಂಜಯ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ 77,76/3,77/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 0.00312 720336266769 708250010169550(1)

169 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಣೋಶ್ ಬಿ ಸಿ ರೋಣ್ುಕ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 104/7,104/5 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.00804 280319960279 620010013083

170 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಭಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸುಬರಮಣ್ಯ ಭಟ್

113, 127 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 207709722991 120000171057

171 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಶೆೋಖರ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯಗೌಡ 143, 145, 179 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 0.01116 978062320510 12260100000990

172 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಬಿ ತಮಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ 
ಸಣ್ಣಬಳಳಪಪಗೌಡ

281, 269, 89, 110 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.05 0.0102 208596920951 32692973847

173 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಮಲ್ಮಮ ಕ್ಕರಣ್ ಬಿ ಜಿ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಟಿ 
ಗುಂಡಪಪಗೌಡ

86 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 809587318634 620010012284

174 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶೆೈಲಾವತಿ ಹೆಚ್ ಟಿ ಕೆಲೋಂ ಯೋಗಪಪ 
ಹೆಚ್ ಕೆ

329 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 524350406198 64027665200

175 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಧಾಕರ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಹೆಗಡ 124 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 635141318033 708250010182120(1)

176 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ಜಿ ಶ್ಂಕರಪಪಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಣ್ಣಹೆಗಡ 20 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.33 0.012 905602449259 54009625897

177 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 
ಮರಿಯಪಪಗೌಡ

229/7, 278, 230/1, 

232/1, 229/1, 

229/3, 243/16, 

230/5, 228/7

ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.07 0.01044 535976143701 176300101003061

178 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪರಶಾಂತಿ ಕೆ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಅಣ್ಣಪಪ ಎಂ ಸಿ 157 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.00804 945768570747 85051976127

179 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಆರ್ 
ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟಟ

86,87 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0084 997135179826 620010016131

180 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮೋಗೌಡ 63 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.006 501637090333 (0)9012200021217

181 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಳಸಪಪ ಗೌಡ ಟಿ ಟಿ ತಿಮಮಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ 
ತಿಮಮಪಪಗೌಡ

2/1, 80, 88, 45, 83, 

176, 177
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 732359536079 620010013662

182 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪಪಯಯ 47/1, 46/1, 8, 48 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.14 0.01128 488203852051 (0)9092210007993

183 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ
265, 178/4, 178/3, 

179/2
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.00792 984469273921 620010010286

184 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಳಸಪಪ ಹೆಚ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ
15/1, 12/2, 17/1, 

20/3
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.0054 760436006587 844510110004058

185 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಡಿ ಎ ಸಿಂಗಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪ ಗೌಡ 44, 45/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.0114 961736925685 (0)9012200027130

186 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ಬಿ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿಂಗಪಪ ಗೌಡ 55, 53/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.00636 846791246710 (0)9012200031281

187 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋಗೌರಿ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೆೋಖರ 101 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37
0.00924

235308663484 620010020205

188 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ್ ಕೆ ನೆೋತಾರವತಿ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 
ನಾಯಕ

103 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00
0.0048

280266370870 620010006280

189 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ದೋರ್ೋಂದರ ಎಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಂ 
ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ

20/1, 21/3, 21/6, 23 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18
0.00636

626908477922 844510110000804



190 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರ ಪಂಡಿತ್ 30/1, 30/2, 30/4, 34/4 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.06 0.01008 450496752393 (0)866101005417

191 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಿತಿನ್ ಪಂಡಿತ್ ಎಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ ಪಂಡಿತ್
89, 91, 93, 78/1, 30/5, 

31 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 815380884483 32865105059

192 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ
ಪದ್ಾಮವತಿ ಜ ಡಿ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಗೌಡ ಟಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಟಿ 

ಸಿ ಗಲೋವಿಂದೋ ಗೌಡ 68, 76, 78 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.00468 689835655958 120002488893

193 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋಪಾಲ್ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 119 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0096 940158192260 844510110000070

194 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪಾಲ್ಚಂದರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿ 
ರಾವ್

232, 233, 213 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.23
0.00636

967540757568 708250010045220(1)

195 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ವಿಮಲ್ ಎನ್ ವಿ ಕೆಲೋಂ  ರಂಗನಾಥ್ 90 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.00456 945007351552 844510410000052

196 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಬಿ ಎಸ್ ರ್ಾಮದೋವ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ 
ಯು ಎಂ

107, 106, 105 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24
0.00768

920246677525 7082500100466900

197 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕ್ಕೋತಿಯ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ರಘುನಾಥ್ ಜಿ ವಿ 100 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 451102810748 120001091068

198 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಹಾಬಲ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಭಟ್ 21, 22, 25 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 207388111396 7082500101093000

199 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಣ್ಪತಿ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪಪಯಯ 35/1. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.79 0.00948 697983926975 (0)866101009974

200 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜಪಪಗೌಡ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಎಸ್ ಎಂ 53/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0096 733429793435 620010031262

201 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ S
266/5,267/2, 263/3, 

265/2, 264/2
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.34 0.012 524712088616 (0)9092200002970

202 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿಂಗಪಪಹೆಗಡ

89./2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.00264 311566947900 7082500101019500

203 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯಹೆಗಡ 66/2, 72 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 331853851623 54009638090

204 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹ 15, 19, 25 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 859339002054 (0)9012200044241

205 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚನನಕೆೋಶ್ವ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಭಟ್ ಕೆ 
ವಿ

95 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0066 741953551113 120000287289

206 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಿಡಡನಾಯಕ 136, 133, 125, 124 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.00504 744671757169 (0)9012200013459

207 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಯೋಗಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪಗೌಡ 81, 80/1, 95/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.00756 339382994540 (0)9012200030348

208 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಎಂ ಎನ್ ಶಿವಸಾವಮಿ ಎಂ 
ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಯಯ

61./1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 938984072434 620010006202

209 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಎಂ ಜಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣ 
ಗೌಡ

64 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.00588 971798882354 (0)9122200028716

210 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರತನ ಎನ್ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಯಯ. 
ಎಂ ಆರ್

113, 112, 109/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 258267350184 708250010044720(1)

211 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರವಿ ಎಂ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಗೌಡ 109 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.00588 473956596180 120000212575

212 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಬಳಳಣ್ಣಗೌಡ 264/4, 285, 251/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.00732 262143082837 120000190897

213 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಭಲಷ್ಣ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ ಹೆಚ್ 139, 140 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.00348 454816840319 708250010238601

214 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ ಬಿ ಎನ್ 170, 171 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0054 772823633827 120001468447

215 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಪಪಗೌಡ ರ್ೈ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ 131/2, 128 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.00948 264639527486 (0)866101005598

216 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಲೋಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ ಎಲ್ 171 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.00876 599732913453 (0)866101011118

217 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ನಾಯಕ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ ನಾಯಕ 133, 134, 135 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 389738094158 620010022372

218 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಬಿ ಎಂ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ 
ಮಹಾಬಲ್ಶೆಟಿಟ

262, 261 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.30 0.00936 476956157063 (0)866101004939

219 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರವಿಶ್ಂಕರ್ ಎನ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಣಿಯಪಪಯಯ 99 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.00864 468610729699 7082500101856210

220 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರವಿಶ್ಂಕರರಾವ್ ಕೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ 
ಚಂದರಶೆೋಖರರಾವ್

123, 129 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.04 0.01008 857770740826 866101009791

221 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಮಲತಿಯ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.00408 808902874511 120000340255

222 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರತಾನಕರ ಟಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ 161, 160, 162 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.00768 470176760682 7082500100941400

223 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಳಸೋಶ್ವರ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎಸ್ 
ರಾಮಭಟಟ

176/1,218 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 771201150672 7082500101735400

224 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋಕಂಠ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ಸಿಂಗಪಪಯಯ 114, 108, 109, 113 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 918313954375 176300101001105

225 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪುಟಟಪಪ ಡಿ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 355, 356 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.00276 825837437299 (0)9092210011870

226 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಗೌಡ 396, 397/1, 406 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0096 683568300920 708250010124090(1)

227 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಾಡಪಪ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 175, 177, 176 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.00708 820557854185 120000194020

228 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಪಪಗೌಡ
115, 209/1, 113/3, 

210/1
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 603035352218 (0)866108012550

229 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಂಜಯ ಎ ಎಸ್ ಭಾಗಯ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶಿರೋನಿರ್ಾಸನಾಯಕ ಕೆ ಟಿ

133, 134 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 476890416398 620010020534

230 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಮಮ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣ ಹೆಗಗಡ್ 222/20 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.00744 930305168722 64048232113

231 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಆದಶ್ಯ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣ ಹೆಗಡ 10, 16 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.00576 234419617684 (0)9012210001110

232 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಡಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪಗೌಡ 74/1, 75/2, 119, 72 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 201627183298 (0)9122200001139

233 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟ್ಾಛಲ್ಯಯ 20, 19, 11/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.02 0.00996 720067838485 (0)902200005676

234 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅನನಪ ಣ್ಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಬಿ 214, 218 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 515978993050 (0)9092210005430



235 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಷ್ಾದರ ಹೆಚ್ ಜಿ, ಉಮಾದೋವಿ ಹೆಚ್ 
ಎಸ್ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ಯಯ

182, 184, 185 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 692402282284 620010021866

236 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಎಸ್ ಸುಂದರ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಯಯ 71, 72 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 765581079326 620010019686

237 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಯಯ 71 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.00696 593373885962 64026886774

238 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ವಿನಾಯಕ ಪಂಡಿತ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ 
ಪಂಡಿತ್ 52

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.00696 232164918123 120000140267

239 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜನಾಧಯನ ಗೌಡ ಕೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನೆನೋಗೌಡ 156 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0096 411941528456 12261100000371

240 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗುರುಮಲತಿಯ ಎ ಟಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ತಿಮಮಪಪ 20 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.00948 326189741298 (0)9012030000097

241 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಧಾಕರ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋ ನಾಡವ 97, 100/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.00552 443600647312 620010022258

242 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋದೋವಿ ಹೆಚ್ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ಸುಧಾಕರ 
ಹೆಚ್ ಜಿ

99./5 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 295443233152 120001002901

243 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರವಿೋಂದರ ಎಂ ಕೆ, ಜಲೋಗಮಮ ಬಿನ್ 
ಕಾಡಪಪ ಗೌಡ

97, 98/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 844132933453 (0)9122200011836

244 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಟಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯಕ
118/13, 118/16, 128/2, 

332/2
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 361865573312 7082500102331100

245 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಹೆಗಡ 213 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.00456 225166840830 (0)866101011015

246 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಜಿ 
ಮರಿಯಪಪಗೌಡ 173/4, 173/5B, 179/3

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.00648 751722385192 (0)866101009075

247 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಭದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಶಿವರಾಮಭಟಟ 43,9, 38/1, 14 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 212393983324 7082500100484800

248 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 110 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.00636 690114619926 520191022787212

249 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ 
ಶಿವರಾಮಭಟಟ

42/2,7, 39/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 578005388870 250001000000796

250 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸತಿೋಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಿವರಾಮಭಟಟ 11/1,  42/1, 39/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 312328335960 7082500100971000

251 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪರವಿೋಣ್ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಠಠಲ್ ಕೆ 139,138 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.17 0.01164 963802844076 520101027311542

252 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಖ್ ಅಬುೂಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖ್ 
ಮಹಮಮದ್ 99

ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 725815118471 (0)9122200001110

253 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಗದೋಶ್ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಳಸಪಪ 41, 22, 18 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0084 594000810286 38339831738

254 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಗದೋಶ್ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಳಸಪಪ 6./1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.0114 532308914925 64038564480

255 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಹೆೋಶ್ ಎ ಟಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 
ತಮಮಯಯನಾಯಕ

108,105/1, 102/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.00516 449605592005 322500100332201

256 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಯಯ 67/2, 69/2, 68 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.02 0.012 595381228351 7082500100609700

257 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಚಂದರ ರ್ೈ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸಿೋತಾರಾಮಭಟಟ

217./2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 314699896905 (0)866101010664

258 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂೋಗೌಡ 7,19, 16/2, 17/1B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.05 0.0102 676350363601 620010025011

259 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 51./1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 722837552913 7082500100574300

260 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುರೋಶ್ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪಪಗೌಡ 46/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.00684 297609199133 (0)9122200019642

261 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ದಯಾನಂದ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಗೌಡ 62 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0096 550430186027 7082500102354100

262 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ಬಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ನಾಯಕ 196/2, 301, 236 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.08 0.01056 45758516821 32747702301

263 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಭಿರಾಮ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಟಿ 
ಮಂಜುನಾಥ

55/2, 54 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 560400876116 7082500101843900

264 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಿ ಎಸ್ ಯೋಗಿೋಂದರ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 
ಜಿ ಟಿ

143/2, 174, 143/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 715013846541 (0)902210005092

265 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅನುಸಲಯ ಕೆಲೋಮ ಕೆ ಬಿ ಮಂಜಪಪ 192, 193/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 1200 343823551522 37943426603

266 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟಿಟ ಕೆ ಎ  ಬಿನ್ ಅಪುಪ ಶೆಟಿಟ 45/1, 45/69 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 476260922464 120000189860

267 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಾನಕಮಮ ಎಂ ವಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಗೌಡ 125 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.012 205275349548 (0)866101010915

268 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಎಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಮಲಡಾನೆ ಚಿನನಪಪ 215 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0096 743078748742 (0)9122200009359

269 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಎಸ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 130./1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 962825659266 9122200002444

270 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಯು ಕೆ ಬಿನ್ ಶಿಂಗಪಪಗೌಡ 57, 50 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 210189084133 120000206377

271 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರತನಮಮ ಸುಧ ಬಿ ಎಂ ಕೆಲೋಂ 
ಮರಿಯಪಪಗೌಡ

124, 129, 130, 131 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0084 915097784008 620010039534

272 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಮಲ್ ಟಿ ವಿ ಕೆಲೋಂ ಕಳಸಪಪ ಕೆ ಜಿ 2/1,3/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.00504 974375937226 120000975003

273 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರೋವಣ್ಣ ಟಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಗೌಡ 38, 273, 279, 81, 88 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.01104 442365032649 120000172618

274 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಳಸಪಪಗೌಡ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 1/2, 190, 8/2, 193 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 764463322856 120001129550

275 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಮೋಶ್ ಎ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ
94/1, 99/2, 95/3, 

212, 215//2, 114
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.00804 546032863591 7082500101025400

276 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋಧರ ಎನ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ 173./2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.00588 290192290862 (0)9092210012549

277 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸಿೋನಾನಾಯಕ

169./1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 319322849145 (0)9092200001978

278 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ತಿಮಮಪಪ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ 119, 120, 114 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0084 857102071223 708250010221830(1)

279 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಡಾಕಮಮ ಸುಬರಮಣ್ಯ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಕೆ ಎಸ್ 
ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ

108, 109 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0066 691631770628 120000186881

280 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುರೋಶ್ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 1/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 588343976296 708250010235110(1)

281 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಗಂಧ ಕೆ ಸಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಜಿ ಸುರೋಶ್ 2./3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.0036 565121686509 7082500102456900



282 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಕೆ ಎಸ್  ಶ್ಕುಂತಲಾ ಬಿನ್ 
ಸಲೋಮಯಯನಾಯಕ

15, 22 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.006 937417324142 64061044474

283 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪನಾಯಕ
13/17, 6/1, 12/18, 

13/16
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.01 0.00516 810367253444 120001011694

284 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಪಪ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ
18/1, 4/13, 13/14, 

6/2, 12/17, 2/2
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.012 687322119521 120001004631

285 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮರಿಯಪಪ ಹೆಚ್ ಎಂ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ 
ಮಲ್ೂಪಪ

4/10, 6/4, 13/10, 

15/1, 18/4
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.01056 979291886520 620010018468

286 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯಗೌಡ 156, 157 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.00432 228546686382 (0)9012210005808

287 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಾಡಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಗೌಡ 162/5. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0096 820265249149 (0)722500100655101

288 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಎಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿ 193/3, 173 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 358273632487 7082500101119900

289 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪರವಿೋಣ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಗೌಡ
52/3, 54/2, 50/2, 

50/3, 52/2
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.00792 958305251363 (0)9012250001537

290 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ 
ಮಹಾಬಲ್ಯಯ

16/2, 164, 16/6, 

18/2, 19/2
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.00936 636394095099 708250010037560(1)

291 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ಜಿ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ
101/7,91/7, 119/1, 

91/5, 91/3, 91/4
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.38 0.012 268785221977 560381003311023

292 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಂದರನಾಯಕ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋವಣ್ಣನಾಯಕ 79/11,78 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 801921861302 722500100414301

293 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ತಮಮಯಯ ಗೌಡ,ಯೋಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಳೆಳಗೌಡ 89.257 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.00456 898349309703 620010022361

294 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಯೋಗಪಪ ಗೌಡ ಟಿ ಟಿ ಬಿನ್ 
ತಮಮಯಯಗೌಡ

42, 43, 44 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.00576 817406397369 120000944008

295 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ವಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 
ಭಟಟ

77 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.00372 815072400466 708250010028620(1)

296 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶ್ೃಂಗೋಶ್ವರ 11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 720987885546 (0)9012200054297

297 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಮೋಶ್ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 192, 193, 196 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.00372 969924607273 120000995246

298 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶ್ಂಕರಪಪ ಕೆ ವಿ ಶೆಲೋಭ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪಗೌಡ 85, 90 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.009 629637314279 620010033666

299 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಾಲನಿ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಅನಂತ ಜಿ 26 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.10 0.0108 301253410731 120002018305

300 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಜಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 148, 147, 157 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.09 0.01068 276423713770 120000963597

301 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಾಯಿತಿರ ಕೆ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಪಾಲ್ಚಂದರ 283, 282 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 491135846098 85049678477

302 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರವಿೋಂದರ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 193, 189 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 630278128947 120001089898

303 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಣೋಶ್ಯಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ ಹೆಚ್

87, 86/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.30 0.012 595641113820 7082500100933100

304 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಹರಿೋಶ್ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಾಯಕ 293 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.00708 307475043000 844510110000879

305 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಬಣ್ಣ 54 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 500336732569 12261100000702

306 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಯರಾಮ್ ಟಿ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತಗೌಡ ಟಿ 
ಎಸ್

75/5, 74 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.00648 903179219961 708250010150790(1)

307 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಜಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ
90/3, 101/1, 137/1, 

98, 89/4, 69
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.05 0.012 479718527450 64083186887

308 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ವಿ ಕೆ  ಜಯಮಮ ವಿ ಆರ್ 
ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪಗೌಡ

94/1,95/1,  96/1, 

98/2, 98/1, 108
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5.00 0.00936 830156885240 620010012896

309 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚನನಪಪಗೌಡ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 123, 118 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 0.00492 708250010105990(1)

310 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಉಮೋಶ್ ಹೆಗಗಡ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಹೆಗಡ 142, 144 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.00624 429507696725 (0)866101012081

311 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಮೌಳಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋಂಗಾಭಟಟ 152, 162/1, 153 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 729173385460 7082500100114200

312 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಎಂ ಸಿ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಚಂದರನಾಯಕ 70 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.00588 269502392312 (0)866101008534

313 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಹೆಚ್ ಎ ಬಿನ್ 
ಅಣಣೋಗೌಡ

154, 154/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.00804 384976805699 (0)9012200042923

314 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಭಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸುಂದರೋಶ್ ಬಿ 
ವಿ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟಟ

48 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0054 786599947073 (0)722500100130601

315 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಮೋಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸಿೋತಾರಾಮಭಟ್ 48/.1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.00552 893584974868 (0)722500100086301

316 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಭಟಟ 48./2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0054 966715188755 (0)722500100441701

317 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ

224/1, 213, 212, 

210,195, 175/1, 

170, 164, 473,168 

167

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5.00 0.012 538970059425 64026829793

318 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಇ ಹೆಚ್ ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬಳಳಪಪ ಜಿ 
ಎಮ್

129, 130/1, 130/2, 

130/3, 130/4
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 512312256960 708250010225120(1)

319 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಎಸ್ ಎಸ್ ವಿದ್ಾಯಶ್ಂಕರ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ 
ಶಿಂಗಭಟಟ

115, 117/1, 113, 

114, 14/4
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 671332768708 (0)866101009324



320 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರತಾನಕರ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ನಾಯಕ 42, 43 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.0057 544859537351 708250010132540(1)

321 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಳಸಪಪ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ತಮಮಪಪ ನಾಯ್ಕ 37/5, 37/3, 37/9, 3/4 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.35 0.012 204342082800 120001609116

322 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಉದಯಶ್ಂಕರ ಹೆಚ್ ವಿ ಮಮತ ಬಿನ್ 
ವಿಶ್ವನಾಥಯಯ

139 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.00864 620010006881

323 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಬಿನ್ ಎನ್ ಸಿ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ 103, 92/3,, 92/1, 

96/3, 94/3
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 393351391437 708250010021020(1)

324 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಶೆಲೋಕ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಿಂಗಪಪ ಗೌಡ 39 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 268977210853 120002483179

325 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೆಲಂ 
ಕೆೋಶ್ವಮಲತಿಯ ಎಂ ಜಿ

50/1, 51/1, 50/2, 

52/6, 53/2
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 784912461772 (0)9012200039325

326 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಹಾಲ್ಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಲೋಬೋಗೌಡ 105, 85, 93 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0084 968248212004 120001341000

327 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಎನ್ ಕೆ ಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಭಟಟ 92/3, 94/3, 103 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.00468 440737667767 74028773822

328 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪಪ 270, 262, 261 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 5.00 0.012 621298653913 (0)9122200024776

329 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಉಮೋಶ್ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಳಳಣ್ಣಗೌಡ 272 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 280339736766 54009654771

330 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಯಯ 68, 66/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0084 913834309312 7082500101322300

331 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಲಲೋಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಳಳಣ್ಣ ಗೌಡ 192, 274 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.00912 634674785630 64109067490

332 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕಾಡಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ 161, 235/2, 207 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.00996 668733980338 7082500101976500

333 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ೋದ್ಾವತಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 6/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0.0078 981233913716 34985535636

334 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಭಲಷ್ಣ್ಯಯ ಟಿ ಎಸ್ ಸವಣಾಯಂಬ 
ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಯಯ

133, 131/2, 131/2, 

131/1
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.24 0.00816 718327032397 620010021027

335 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಎ ಎನ್ ರವಿಶ್ಂಕರ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಭಟಟ 68, 69 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.00456 556712841553 (0)9092200002666

336 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರೋಖ ಬಿ ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಗಂಗಾಧರ ಭಟ್ 275, 276, 247 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.04 0.01008 703598522279 708250010110150(1)

337 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ದನೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರ್ಾಣಿ ಬಿನ್ 
ನಾಗಪಪಗೌಡ

10/9, 5/4, 5/7 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.00588 323110298458 620010003176

338 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪ 160 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 583726024433 (0)9122200014662

339 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ಭಟಟ ಎ ಬಿನ್ ದೋವರ ಭಟಟ 70 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.00288 941911893152 620010022145

340 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ೋದ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪಾಲ್ ಡಿ ಬಿ 1, 40, 48 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.00456 955285313524 64089627147

341 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿವಶ್ಂಕರ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಿ ನರಸಿಂಹಯಯ 108/3, 115, 107/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.12 0.012 686566914031 (0)9012200092463

342 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಳಸಪಪಗೌಡ 78, 79 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.00684 353364483983 120001473637

343 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಗೌಡ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 53/3, 51, 53/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.31 0.00852 924683388641 (0)9012200071171

344 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಶ್ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪಪ ಹೆಗಡ 77 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.00216 921741153099 38170289539

345 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ 195, 196, 118 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.00504 712276342657 120000187079

346 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 23/2, 117 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.00816 229778976994 153401011001291

347 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪ ಣೋಯಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆೋಶ್ವಹೆಗಡ 113/2, 115/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.00708 868980337919 7082500101295000

348 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚನನಕೆೋಶ್ವ  ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 44,5, 278,  45/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0.012 318692333520 620010005389

349 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ 
ಬಿನ್ ಕೆ ರ್ಂಕಟರಾವ್

51, 52, 53 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.00528 354721414733 620010010821

350 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆೋಶ್ವಹೆಗಡ ಎ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪಹೆಗಡ 116, 117, 118 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.12 0.01104 642080423605 7082500101993600

351 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಯಯ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಯಯ 86, 97 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 526751577798 620010023987

352 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ 137, 138, 155, 152 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.00684 526189142698 620010009338

353 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿವಶ್ಂಕರ್ ಯು ಎಸ್ ಬಿನ್ ಯು ಎಂ 
ಶಿಂಗಪಪಯಯ

42, 43, 144, 45 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.00804 414929243192 120000749664

354 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುದೋಪ್ ಎಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಎಸ್ ಗಲೋಪಾಲ್ ಹೆಗಡ 133/5, 165 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 818392686378 620010036102

355 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಐಯಣ್ಣ ಗೌಡ ಯು ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ ಗೌಡ 108, 102/2, 103 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.00768 838749843564 620010010774

356 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ವಿ ಎಸ್ ಶಿರೋಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಶ್ೃಂಗೋಶ್ವರಯಯ 144, 139 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0.00444 450554242678 64050578600

357 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಾಂತಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಲೋಪ್ೋಗೌಡ 16, 16/4, 5/18 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0.00588 747079806509 620010011643

358 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋಕಂಠ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಟಿ 
ರಾಮಪಪ ಹೆಗಡ

71/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.00864 219919477925 708250010017530(1)

359 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪುಟಟಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 36/1, 36/3, 36/5 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.00948 781577025393 620010028454

360 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿವಶ್ಂಕರ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಆರ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ 114/1,115,116 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 267378117507 708250010073620(1)

361 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ದನೆೋಶ್ ಟಿ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪ ಗೌಡ 71, 105, 86 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 324769869308 (0)9012200038550

362 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆಂಪಣ್ಣಗೌಡ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 30/14, 30/9,32/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 857983890499 620010019857

363 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಯಯ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ 82 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0096 766203271355 54047721700

364 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಚುಚಯತ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 66/2, 78/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.00564 250659698352 708250010090290(1)

365 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಮೋಶ್ ಎ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ ಭಟಟ 71, 72, 73 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.00744 699229609016 708250010139380(1)

366 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಟಿ ಎ ಮಲ್ೂಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ
68. 81, 59, 89, 59, 

49, 50
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.003 418961464992 (0)9012610003240

367 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಂಜಿತ್ ಕೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿದಂಬರ 166./4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.0024 622486347922 120001920337

368 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಿದಂಬರ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಡಿಯಪಪ ಗೌಡ 152 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 673114300753 54047795922

369 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ೈ ಜಿ ಕಳಸಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಅನಂತಗೌಡ 160 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 671456458159 (0)866101005168



370 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿಂಗಪಪಗೌಡ 6/1, 6/9, 195, 198/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.07 0.01044 596469086176 176300101002238

371 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಬಲೋಜ ಶೆಟಿಟ ಕೆ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಶೆಟಿಟ 200 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.00504 936200817853 120000702295

372 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಡಾಕಪಪ ಹೆಗಡ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಸಿ 
ಗಿರಿಯಪಪ ಹೆಗಡ

73, 74, 75 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 598016100817 620010008391

373 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅನಂತಯಯ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪಪಯಯ 72, 83, 74, 77 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.20 0.012 941211861962 620010012830

374 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಣಣೋಗೌಡ  ಪವಿತರ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪಗೌಡ 140/1, ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.00744 596135009535 620010024539

375 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪಪಗೌಡ 9/1. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.09 0.001068 837317501592 12261100001012

376 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರಯಯ ಟಿ ಎಸ್ ನಾಗರತನಮಮ 132 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0054 690518299734 620010009860

377 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಶ್ 
ನಾಯಕ ಎಂ ಬಿ

107, 108, 109 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 500010103629 844510110001744

378 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರತನ ಜಿ ವಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಮಲತಿಯ ಕೆ ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.00792 455452587386 12261100001948

379 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರವಿ ಎಸ್ ಸಿ,ರ್ಾಣಿ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಚಂದಯಯ ಗೌಡ 130.131.137 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0036 594127716866 620010020169

380 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಮಲತಿಯ ವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಶ್ೃಂಗೋಶ್ವರಯಯ

144 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.00 410518539762 120000198218

381 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ 
ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ

161, 162, 166, 165 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.00768 988473327536 (0)9012200010598

382 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ್ ರ್ೈ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 174 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 490455413941 9012200085302

383 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸಿಂಗಪಾಪಚಾರ್

42 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 712856275571 54057771443

384 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಯೋಗಪಪ ಹೆಗಡ ರ್ೈ ಕೆ ನಾಗರತನ ಜಿ ಎಂ 
ಬಿನ್ ರ್ೈ ಟಿ ಕಳಸಪಪಗೌಡ

245/4, 225/2, 

223/4, 244/2
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.33 0.00876 590282088644 620010016028

385 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಡಿ ಪಿ ಶ್ಶಿಕಲ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎ ಶೆೋಷ್ಪಪ 55/2, 35, 54/7 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 0.01164 526044297582 31893359416

386 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ವಿನಾಯಕ ಶಾಸಿರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶಿವ 
ಶಾಸಿರ

60/3. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 929196641648 620010004089

387 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಎ ವಿೋರಪಪ ಮಾಗಲ್ು 54/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.07 0.01044 314561242951 708250010246600(1)

388 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶಿವ 
ಶಾಸಿರ

59 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 0.00432 413484422328 54009658798

389 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಪಪ ಬಿ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಯಯಗೌಡ 194/2, 234/1, 200 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.05 0.0054 473337359675 7082500100809100

390 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರತಾನಕರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಗೌಡ
7/6, 11/4, 5/6, 7/1, 

7/2
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.09 0.00768 949314554904 13261009158

391 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಲ್ಲತ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಧರಮಲತಿಯ 170 ಮಕಯಲ್ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.28 0.00816 348644994645 708250010222470(1)

392 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಘುಪತಿರಾವ್ ಟಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣದೋವಿೋರಯಯ 50/3,50/2, 49 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 944907175881 (0)9012200017590

393 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಲೋಬಣ್ಣಗೌಡ 45, 47/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.04 0.01008 545216767105 12419100000004

394 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗಲೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 118/1, 123/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 263090852882 120001343835

395 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಗುರುವಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಗೌಡ 115, 119 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 811818139107 844510110002617

396 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೆ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ 
ಶಿರೋಧರಮಲತಿಯ

192 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.00948 709604348756 (0)866101012854

397 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಶ್ ಕೆ ಸಿ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಗೌಡ 50, 51 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.00924 469196272931 708250010053020(1)

398 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಎಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯಹೆಗಡ 230 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.00792 336895332357 620010017168

399 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಸುಬಾಬನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗುಂಡಾನಾಯಕ 77./3 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.03 0.0012 237613352919 54009651849

400 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ
ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಟಿ 

ಶಿರೋನಿರ್ಾಸನಾಯಕ 133 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.012 802161446431 9122200009297

401 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಂಜಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಣ್ಣಗೌಡ
102, 335, 334, 104, 

98, 48, 88, 82
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 775033844400 7082500101851200

402 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಾಮನಾಯಕ 19/3,18/4,16/6,16/4 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.0048 428763389637 12419100002216

403 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪನಾಯಕ 297, 295 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.11 0.01092 860724094305 844510110000049

404 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯರಿ ನಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ 
ನಾಯರಿ

177 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 0.00348 661111462224 620010019314

405 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಜಗಧೋಶ್ ಟಿ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಭಟ್ 58 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.006 644842329899 (0)12200038487

406 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಜಶೆೋಖರ ಹೆಗಡ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 
ಹೆಗಡ ಹೆಚ್ ಸಿ

200, 206 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.39 0.00948 707330559923 120000266938

407 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಲತನ್ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ ಕೆ ಎಂ 38 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.003 232279816412 520101027306697

408 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ತಿಮಮಪಪ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 28, 29, 39, 4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 465791625130 176300101000534

409 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರ್ಂಕಣ್ಣಗೌಡ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ
30/10, 30/1, 

29/5,29/1, 27, 32/1
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 4.35 0.012 313022229570 620010019541

410 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅನನಪ ಣ್ಯ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಗಣ್ಪತಿ 273 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.03 0.00516 630218559498 520291022828716

411 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಬಾಲ್ಗಣ್ಪತಿ ಭಟ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸಲಯಯನಾರಾಯಣ್ ಭಟ್

247, 266, 281 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.00912 669021135885 708250010106320(1)

412 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯ 
ನಾಯಕ

91/3. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.0018 765441623906 120002500388

413 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 83, 84 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.34 0.00888 931383348620 120000432090



414 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಚಂದರಪಪ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ನಾಯಕ 1/13, 116/1, 1/5, 1/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.10 0.00936 202285234509 54009629336

415 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪಗೌಡ 134, 131/4, 258 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.00996 689725288921 120001476560

416 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಎಂ ಸುರೋಂದರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 9/1. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.00792 918836548036 (0)9122200024868

417 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಟಿ ಜಿ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣನಾಯಕ
48,118/21, 3329, 

129/1, 331/1
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.16 0.00972 940169734273 7082500102357500

418 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪರದೋಪ ರ್ೈ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುರೋಂದರಗೌಡ 9/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.07 0.00564 642584018299 12261100001240

419 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ವಿಜಯೋಂದರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಸಿಂಗಪಪಗೌಡ

104, 105 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.00864 341475709680 708250010167830(1)

420 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಧೋಶ್ ನಾಯಕ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ 
ಮಾಧವನಾಯಕ್

66 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 411926198649 (0)866101012269

421 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಅಶೆಲೋಕ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸಿಂಗಪಪ ಹೆಗಡ 79/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.00144 533209226493 54047721585

422 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಮಹೆೋಶ್ ಇ ಬಿನ್ ಈಶ್ವರಪಪ ಗೌಡ 94 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0.01176 769277778007 120002377603

423 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 139 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.00654 916103540281 (0)9122200002260

424 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶೆಲೋಭಾ ಎಂ.ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ, ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 
ಎಸ್.ಟಿ.

95 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.006 219800125317 (0)9122600000431

425 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗರಾಜ ರಾವ್ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಿನ್. 

ಕರಷ್ಣಸಾವಮಿ ರಾವ್
72 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0 373738092957 7082500101060400

426 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಕೆ.ಎಂ.ಬಿನ್, ಮಂಜಪಪಗೌಡ 124 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.01 0 721250452018 7082500101996400

427 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ   ಸುಧಾಕರ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಎಂ.ಜಿ. 

ರಾಮಸಾವಮಿ
41 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19.00 0 254043746847 (0)9012200034460

428 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಪ್ರೋಮ ಎಂ.ಆರ್. ಕೆಲೋಂ ರಾಮಸಾವಮಿ 
ಹೆಗಡ

40 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.13 0 960763730438 708250010106540(1)

429 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಲೋಲಾ ಎಂ.ಆರ್.ಕೆಲೋಂ ರಾಮಸಾವಮಿ ಹೆಗಡ 38 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.04 0 852766213960 708250010057750(-1)

430 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕಾಡಯಯ, ತಲ್ಗಾರ್ 82 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0 542135607707 7082500100887600

431 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 65 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.04 0.005 561334191455 620010008200

432 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಶಿರಂಗೋಶ್ವರ ಟಿ.ಕೆ. ಬಿನ್  ಕಾಡಯಯ 89 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.01 712658355115 708250010059460(1)

433 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ಕೃಷ್ಣಚಾರಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಾಚಾರಿ 10 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.016 737362839813 9122200004076

434 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾಗೋಶ್ ಕೆ.ಎಂ. ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 119 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 809075293296 120000220868

435 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ನಾರಾಯಣ್ ಕೆ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ,113,120,119 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0.0066 21162176918 12419100003697

436 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯ 84 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0096 541526003514 844510510000347

437 NHM ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ನಿವಯಹಣ ರತನ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಬಣ್ನ 84 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.0096 498354374926 9092210008701

438 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜ್ ಡಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ನಾಡವ 170 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ
 ಜಾಯಿಕಾಯಿ

0.20 0.04 662967805300 12261100000827

439 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ವಿನಾಯಕ ಶಾಸಿರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶಿವ 

ಶಾಸಿರ
60/3. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ

 ಜಾಯಿಕಾಯಿ
0.20 0.04 929196641648 620010004089

440 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ನಾಗಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶಿವ 

ಶಾಸಿರ
59 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ

 ಜಾಯಿಕಾಯಿ
0.20 0.04 413484422328 54009658798

441 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆೋಶ್ವ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ 151 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.20 0.04 505177032304 620010007013

442 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಕೃಷ್ಣಪಪ ಗೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಪ್ರೋಮ ಬಿನ್ 

ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ
161 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

 ಜಾಯಿಕಾಯಿ
0.20 0.04 986195044792 620010015922

443 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ ಡಿ ಎಸ್ ಸರಲೋಜಮಮ ಬಿನ್ 

ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ
127 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

 ಜಾಯಿಕಾಯಿ
0.20 0.04 662562134289 620010001736

444 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕಳಸಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ 161 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.20 0.04 674447964066 708250010197900(1)

445 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ರವಿರಾಜ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣ 

ಹೆಚ್ ಎಸ್
73/3. ಚ ಸಾಮಾನಯ

 ಜಾಯಿಕಾಯಿ
0.20 0.04 669334255679 54009645542

446 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಜಶೆೋಖರ ಕೆ ಎನ್ ನಾಗಪಪಹೆಗಡ ಕೆ 262/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.20 0.04 301349757781 7082500101011900

447 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಗಲೋಪಾಲ್ ಹೆಗಡ ಕೆ ಎನ್ ಸುಭಾಷ್ ಕೆ ಜಿ 

ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಹೆಗಡ
219 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

 ಜಾಯಿಕಾಯಿ
0.20 0.04 846372464050 54009631775

448 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದರ 

ಪಂಡಿತ್
30/1. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ

 ಜಾಯಿಕಾಯಿ
0.20 0.04 450496752393 (0)866101005417

449 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಎಂ ಎನ್ ನಿತಿನ್ ಪಂಡಿತ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ 

ಪಂಡಿತ್
31 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ

 ಜಾಯಿಕಾಯಿ
0.20 0.04 815380884483 (0)866101006825

450 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಭಾಸಕರ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಮಣ್ಣಗೌಡ 301/3, 17/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.20 0.04 917162110548 (0)9092200018279

451 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿರಾವ್ 73/1, 74, 269 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.20 0.04 556211370365 85053139574

452 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗೋಶ್ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರಯಯ 105./2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.20 0.04 587364059153 7082500101130900

453 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಮಣ್ಣಗೌಡ 41.50. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.20 0.04 267409805584 120000953205

454 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುದೋಶ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ 5/2, 5/4 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.20 0.04 338047801297 7082500101597500

455 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಅನಂತಯಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ 102/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.20 0.04 264438631980 120000188175

456 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಅನನಪ ಣ್ಯ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಕೆ ಆರ್ 186 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.20 0.04 429868444915 (0)9012200035540

457 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಗಲೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟ್ 

ರಾವ್ ಕೆ
50 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

 ಜಾಯಿಕಾಯಿ
0.20 0.04 354721414733 (0)9092200002087

458 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಣೋಶ್ ಬಿ.ಡಿ. ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪನಾಯಕ 82/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.15 0.03 444997338432 (0)9122200031378

459 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುರೋಂದರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸುಬಬನಾಯಕ 40 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.30 0.03 804591201639 (0)9122200003542



460 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುಬಬನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗುಂಡ ನಾಯಕ 77 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 2.15 0.08 237613352919 54009651849

461 NHM ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ   ಹಲವಪಪ ಬಿನ್ ಬಾಲೋಗೌಡ 172 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ  ಜಾಯಿಕಾಯಿ 0.32 0.06 217796940266 (0)9122200035429

462 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ  ಬಲೋಬಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಗೌಡ 84/1, 90/5 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1.00 0.049 766799188358 12261100000634

463 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂೋಗೌಡ 33/13 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.30 0.0588 482364312190 12261100001749

464 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿಂಗೋಗೌಡ 8/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.30 0.0588 783527842395 38762659942

465 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 35/7 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.23 0.04508 230615394431 12261100001237

466 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟನಾಯಕ 77/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.30 0.0588 518776200657 (0)9122200029978

467 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮರಿಯಪಪ ಗೌಡ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಡ ಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.23 0.04508 675828078853 85034398099

468 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರತನ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಶಿಂಗೋಗೌಡ 4/1. ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.25 0.049 817416973761 12261100004281

469 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕೆೋಗೌಡ 100 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.25 0.049 415720880088 12261100002730

470 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಮೋಶ್ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನೆನೋಗೌಡ 13/1. ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.30 0.0588 214890965134 12261100000249

471 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನೆನೋಗೌಡ 34/5 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.25 0.049 666379669229 38810889632

472 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ  ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 89/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.30 0.0588 563370768408 12261100001109

473 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ತಮಮೋಗೌಡ 33 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.25 0.049 340638648957 12261100002708

474 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿೋತಮಮ ಸುರೋಶ್ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪಗೌಡ 16/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.30 0.049 627374085239 620010003109

475 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಾರದ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪ 34/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.30 0.0588 446863226961 12261100001311

476 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶೆೋಷ್ಗೌಡ ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.30 0.049 530482021974 12261100000084

477 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುಬಬ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗುಂಡನಾಯಕ 77/3. ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.30 0.0588 237613352919 54009651849

478 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುರೋಂದರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸುಬಬನಾಯಕ 48/ಬಿ ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.17 0.03332 804591201639 (0)9122200003542

479 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ತಮಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 129/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.25 0.049 529145776848 12261100000931

480 NHM ಬಾಳೆ ಕಂದು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ತಿಮಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂನಾಯಕ 41 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.27 0.05292 398250823176 (0)9122200001047

481 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ದೋವರಾಜ್  ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾಯ 28 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ. ಬಾಳೆ 0.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 684466639300

482 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿಂದಲೋಡಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡಯಯ ಹೆಲಸಕೆರ 80 ಕ್ಕಗಗ ಪ.ಜಾತಿ. ಬಾಳೆ 0.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 876506349459

483 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಯಯ 9 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 591960441374

484 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಯಯ 84 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 750731086943

485 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 2 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 807445748425

486 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕಾಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಬುರುಡಯಯ 333 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 232585748957

487 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಳಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಮಂಜ 41 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.26 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 871369862117

488 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ಂಕರ ಬಿನ್ ಬಡಿಯಾ 231 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.39 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 615686832535

489 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಮರಿಯಾ 232 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.39 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 388507458100

490 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುರೋಶ್ ಜಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.39 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ

491 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.39 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ

492 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದೂಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.39 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ

493 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಕಟಟ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.39 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ

494 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿದೂಯಯ ಬಿನ್ ಕುಂಬಳಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.39 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ

495 NHM ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ ಜಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಗಿದೂಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.39 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ

496 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶ್ಂಕರಪಪ ಡಿ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಲೋಬಯಯಗೌಡ 18/2. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 487977588471

497 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಟಿ.ರಘುಪತಿರಾವ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣದೋವರಯಯ 50 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 944907175881

498 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನರಸಿಂಹಯಯ ಬಿನ್ ಅನಂತಯಯ 9 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 787588031971

499 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುಜಾತ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ 423/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 694550085794

500 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ನಾಯಕ 160 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 636909880280

501 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಮಚಂದರ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ್ ಭಟ್ 30 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 314699896905

502 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಜಿ.ಶ್ಂಕರಪಪ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಣ್ಭ ಹೆಗಡ 20 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 905602449259

503 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಬಿ. ತಮಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿ.ಐ. ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 

ಐಯಯಣ್ಣ ಗೌಡ
8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 677313417120

504 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯ ಹೆಗಡ 26/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 606161539408

505 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ 9/1. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 837317501592

506 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕಳಸಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಮಮಪಪ ನಾಯಕ 37/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 204342082800

507 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿದ್ಾಯಶ್ಂಕರ ಬಿನ್ ವಿಶೆವೋಶ್ವರ ಭಟ್ 216 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 412834342097

508 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕೆ.ಸಿ. ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿನಯಯಯ ಹೆಗಡ 54 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.10 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 936869802802

509 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಟಿ.ಎಸ್. ಸುರೋಂದರಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಣ್ಣ 

ಗೌಡ
87.82 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.10 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 712678281730

510 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶೆೈಲಾ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯಕೃಷ್ಣ 56 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 508974826952

511 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಚಂದರಶೆೋಖರ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಬಿನ್ 

ಶೆೋಷ್ಗಿರಿಯಪಪ
72/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 2.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 658359687813

512 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 84 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 292773118509

513 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿನೆನೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 876409683788

514 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಭಾಸಕರ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 62 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 567981741083

515 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿವಣ್ಣ ಕೆ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 52 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.20 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 893093938607



516 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರತಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 0.24 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 738100588536

517 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿವಸಾವಮಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ 11/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಗೋರು 1.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ

518 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಎಂ.ಎಸ್. ಬಾಲ್ಸುಬರಮಣ್ಯ ಬಿನ್ ಶಾಯಮ್ 

ಭಟ್
464/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 434292565566

519 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ರಾಮಸಾವಮಿ ಗೌಡ ಎಮ್. ವಿ. ಬಿನ್ 

ರ್ಂಕಟೋಗೌಡ
296 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು 1.00 ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 614734923484

520 NHM ಗೋರು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ
ಎಂ.ಜಿ. ದೋರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ 

ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ
28 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಗೋರು ಗಿಡಗಳ ವಿತರಣ 626908477922

521 NHM ರ್ೈಯಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮಂಜೋಗೌಡ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1.00 0.26 224624705611 54047725400

522 NHM ರ್ೈಯಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ ಚಿನನಯಯ ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1.00 0.2625 876409683788 12261100001413

523 NHM ರ್ೈಯಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1.50 0.295 706667489197 12261100001726

524 NHM ರ್ೈಯಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡ್ೋಗೌಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1.20 0.42 675828078853 85034398099

525 NHM ರ್ೈಯಕತಕ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಪದ್ಾಮಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, ಕಾಳುಮಣ್ಸು 2.00 0.2825 500757579160 12261100001748

526 NHM ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ
ಬಿ.ಡಿ. ರ್ೋದ್ಾವತಿ  ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಎಂ. 

ಶ್ಂಕರರಪಪ ಗೌಡ
183 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

2.00 5.156 457533920671 (0)9012200018217

527 NHM ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ
ಪದಮನಾಭ  ಎಂ.ಡಿ. ಬಿನ್ ಎಂ.ಕೆ. ದೋವಪಪ 

ಹೆಗಡ
42 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

2.00 7.5 687333231766 (0)722500100602201

528 NHM ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಅಪಾಪಚಾರಿ ಬಿನ್ ಚಿನಾನಚಾರಿ 84 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

76.34 8.23  ಗ 120002564988

529 NHM ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಕೆ.ಎಸ್. ರ್ಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 23 ಕಸಬಾ ಪ. ಜಾತಿ
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

0.23 5 229778976994 120000428584

530 NHM ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ
ತುಳಸಮಮ ಬಿ ಡಿ ಕೆಲೋಂ 

ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯನಾಯಕ ಎ ವಿ
42/1,45,46,47,49,48

/6
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

8.70 7.5 947486923861 722500100345901

531 NHM ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಪರವಿೋಣ್ ಬಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ಗೌಡ 138, 139,  162 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

3.38 7.64 963802844076 560941000306680

532 NHM ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಪಾಂಡು ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪಗೌಡ
78/5,77/1,77/3,7/4,7

7/6,77/8,77/9,77/12,

77/16,82/17

ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

9.03 5.26 545090293158 620010025930

533 NHM ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಉಮೋಶ್ ಕೆ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋವಪಪಗೌಡ 136 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

3.36 5.5 455052151901 (0)722500100328701

534 NHM ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಸುಬಬಣ್ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪ ಗೌಡ 22/1, 22/2, 24/6, 

24/7, 34
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

3.00 5.627 520291022833523

535 NHM ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಖರಿೋದ ಪದ್ಾಮಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

2.00
1

500757579160 12261100001748

536 NHM ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಖರಿೋದ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮನಾಯಕ 116 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

1.30 1.00 424593420603 54009640826

537 NHM ಟ್ಾಯಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಪ ಣಿಯಮ ಹೆಚ್ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ 129/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

2.20 1 897586280764 120002023018

538 NHM ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಪರಕಾಶ್ ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣ ಗೌಡ 177 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

2.20 2 315721998058 866101010144

539 CHD ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ )Matching Grants) ಕೆ ಎಂ ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 250, 123 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

2.00 6.33 201960344069 12002388934

540 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಪರಶಾಂತ್. ಬಿ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಮಮೋಗೌಡ 107

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

0.22.

0.60

727301207681 64137375741

541 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಅಣ್ಣಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪ ಗೌಡ 66

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

1.00

0.60

367869773975 64081651258

542 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸುರೋಶ್ ಕೆ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೆ ಎನ್ ಕಾಡಪಪಗೌಡ 142

ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

0.10.

0.60

622320082112 7082500102357700

543 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಬಿನ್ ಚಿನನಯಯ ಹೆಗಡ
26

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

1.17.00 0.58 606161539408 620010003063

544 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್  ಎ.ಎಸ್.

43

ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

1.00 0.50 605575595150 722500100361701



545 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸತಯಭಾಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಪಿ ಸುಬಬರಾವ್
164

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

0.17.00 0.62 775518243305 866101014209

546 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಜಿ. ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಎಸ್       ಗಣೋಶ್ಯಯ
26

ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 
ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ

1.18.08 0.52 659855972768 9012200006581

547 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ ಡಿ.ಎಸ್.ಬಿನ್  ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ 140 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.36.00 0.52 662562134289 620010001736

548 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಶಿರೋ ರ್ಾಸುದೋವ ಬಿನ್  ಗಣೋಶ್ಯಯ 49… ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.35.00 0.50 872442090482 866101007187

549 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ರಾಮಚಂದರಯಯ ಬಿನ್ ಹಲರ್ಾಚಾರಿ 17 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.50 489110223780 (0)9122200002390

550 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಎಂ.ಜಿ. ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣ ಗೌಡ 64 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.32 971798882354 (0)9122200028716

551 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಅಶೆಲೋಕ ಎಂ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕ್ಕಟಟಣ್ಣ ಗೌಡ 103 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.17 0.60 734561384321 708250010121940(1)

552 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಕೆ.ಪಿ. ಗಲೋಪಾಲ್ಕರಷ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ಪುಟಟ ನಾಯಕ 15 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.23 0.60 952564737307 (0)9012200063901

553 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಮರಿಯಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಅನಂತಗೌಡ 169 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.39 0.60 631241315551 (0)9012210007743

554 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪಪ ಹೆಗಡ 249 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.03 0.15 389681098204 708250010223720(1)

555 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಅನುಸಲಯ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಬಿ. ಮಂಜಪಪ 195 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.30 0.70 343823551522 37943426603

556 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ನೆೋಸರ ಎಂ.ಎನ್. ಬಿನ್ ನಟರಾಜ್ ಎಂ.ಎನ್. 50 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.60 438324242776 64144218463

557 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಶೆೋಷ್ಾದರ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ಯಯ 182 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.52 692402282284 620010021866

558 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ವಿ ರಾಜಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಟಿ.ಕೆ. 18 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.20 0.65 645837256685 708250010254640(1)

559 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಣ್ನಪಪ ಗೌಡ 157 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.00 0.52 222768331788 (0)9122200007458

560 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಗಲೋಪಾಲ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ 152 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 7.02 0.11 696687014302 (0)722500100254401

561 State RKVY - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಶಾರದ ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಹೆಗಡ 30 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.15 0.10 651347058159 63610100001247

562 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸುಭದರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ 14 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.30 0.75 212393983324 708250010048480(1)

563 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಕೆಲೋದಂಡ ರ್ೈ.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಗೌಡ 189 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.16 0.50 534068696413 708250010159640(1)

564 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸತಿೋಶ್ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪಹೆಗಡ 140/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.16 0.48 619692363686 33625413629

565 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
 ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್  ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ 161 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 5.20 0.70 986195044792 620010015922

566 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಳಳಣ್ಣಗೌಡ 58 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.15 0.48 526645499531 708250010213140(1)

567 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಮಹೆೋಶ್ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪಗೌಡ 198 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.60 224872471924 620010003959

568 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ತಿಮಮಪಪ ರ್ೈ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪಗೌಡ 195/3 ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.06 0.60 989539655335 (0)9012200017981

569 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅನಲಪ ಕುಮಾರ ಎಸ್. ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 
ಎಸ್ ಎ

291/1 ,269 

,289/1.289/2.288/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1-10 &2-09 0.60 806924450254 708250010146460(1)



570 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ವಿಜೋಂದರ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಧಮೋಯಗೌಡ 61 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.27 0.12 271584957663 708250010214990(1)

571 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಚಂದರಪಪ ಟಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣಗೌಡ 75/4a66/2,89,75 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ 

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.30 0.72 782454637620 844510110001381

572 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.30 0.13 860729116348

573 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಹುಂಡ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ 55 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.10 0.10 768741142183 620010024709

574 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚ್ಲ್ುರ್ೋಗೌಡ 8 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.75 783527842395 38762659942

575 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೆೋಖರ 34/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.32 0.15 903451318143 12261100003246

576 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕೆಲೋಂ ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ 239/7.238 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.03 0.69 919817001403 12261100002719

577 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಾಡಾನಾಯಕ 323 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.75 638194714167 (0)866101006203

578 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 33/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.20 0.13 340982473646 12261100002993

579 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.26 0.85 275455550619 12261100001722

580 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಮರಿಯಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಡ್ೋಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.20 0.09 675828078853 12419100001661

581 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ತಮಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಯಂಕೆೋಗೌಡ 09.38.39 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.10 0.85 497064465780 12261100000354

582 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಯಂಕೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ 24 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.04 0.11 620493027188 12261100000746

583 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ರಾಜು ಬಿನ್ ಕುಟಿಟ 344 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.12 0.90 525518331740 12472100000912

584 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 344 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.12 0.90 505143431015 12472100000166

585 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮನಾಯಕ 221/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.19 0.75 306987018701 (0)9092210004347

586 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಯವಗೌಡ 14 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.02 0.75 630735663599 12261100001423

587 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಹಾಲ್ಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮರಿಯನಾಯಕ 40 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.12 0.75 (0)9122200008464

588 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ರವಿಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕೆೋಗೌಡ 48/28 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 3.08 0.75 215052896494 54058549995

589 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಮೋಹನ್ ಜಿ ಹೆಚ್  ಬಿನ್ ಹುಂಡ 54 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.38 0.10 710262507569 63610100002031

590 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳುಗೌಡ 1 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.25 0.75 333679376263 12261100002343

591 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಶಿರೋಧರ ಎಮ್ ಜಿ  ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ 173/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.09 0.15 290192290862 (0)9092210012549

592 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶ್ವರನಾಯಕ 63/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.31 0.09 865117949305 (0)9122200011600

593 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ವಿನೆಲೋದ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪಾಲ್ 51 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.09 404915957711 (0)9122210003567

594 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ನರಸಿಂಹನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮರಿಯನಾಯಕ 41 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.14 0.15 308266076572 (0)9122200011909



595 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಅನಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೆೋಖರ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 3.17 0.35 (0)866108011777

596 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಅಕಕಯಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಗೌಡ 4 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.24 0.35 317255812546 12261100004344

597 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಕ್ಕಟುಟಗೌಡ 8 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 3.17 0.35 404134690081 (0)722500100650001

598 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಹಾಲ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ೋಗೌಡ 19 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.06 0.35 537535017850 120000742874

599 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸದ್ಾಶಿವ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪಪ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.26 0.35 448575775191 12261100003698

600 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.18 0.35 649257250746 12419100000998

601 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಟಿ ಎನ್ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 18 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.20 0.35 461308193414 (0)722500100650401

602 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ತಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.20 0.35 891146916462 12261100003723

603 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಾಬುಗೌಡ 31/12. ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.00 0.35 734552034473 12261100004099

604 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.35 0.35 218348662770 12261100003370

605 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಭಾಸಕರ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.35 0.35 239305549619 12261100002827

606 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಮಿೋನಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಬಣ್ಣ 90 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.13 0.75 618095832526 (0)9012610000510

607 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 9/3, 9/4 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.32 0.35 668181185164 12261100001693

608 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನೆನೋಗೌಡ 33/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.12 0.88 214890965134 38884570416

609 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನೆನೋಗೌಡ 33/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.21 0.88 666379669229 38810889632

610 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಕೆ ಆರ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.01 0.35 706667489197 64199439545

611 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸುಬರಮಣ್ಯ ಎಂ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತ ನಾಯಕ 88 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.00 0.13 533486988988 520101027317710

612 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ರ್ಾಸುದೋವ ಬಿನ್ ಚಂದರನಾಯಕ 70 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.00 0.88 732016972469 (0)866101009582

613 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಯೋಗಿೋಶ್ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಕಟುಟಗೌಡ 31/15 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.35 533893604076 12261100001579

614 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಹೆಚ್ ಜಿ ಗಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 30/42 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.28 0.35 617751766472 12261100003572

615 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕೆೋಗೌಡ 30/27 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.20 0.35 720459123622 12261100003313

616 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ರಾಮಪಪ ಎ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 14/6. ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.25 0.15 870072890522 12261100001422

617 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸರಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಸಿಂಗಯಯ 109/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.17 0.21 544171347680 12261100001723

618 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಹೆಚ್ ಜಿ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.35 767544812906 12261100003652

619 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಮರಿನಾಯಕ 18 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.35 428205377659 (0)722500100931901



620 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಶೆೋಷ್ಪಪ ಬಿನ್  ಅಣಣೋಗೌಡ 14 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.13 0.25 769828509107 (0)9122200029549

621 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಬಲೋಲೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಲೋಬುಗೌಡ 31/6 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.11 0.35 436816135728 12261100001216

622 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ನಾಗೋಶ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಯರ್ೋ ಗೌಡ 14 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.75 213203417321 12261100001780

623 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಮಂಜೋಗೌಡ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.90 224624705611 54047725400

624 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಗೌಡ 10/07/ ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.28 0.60 507461803787 12261100001910

625 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮನಾಯಕ 116 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.30 0.75 424593420603 54009640826

626 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಎಂ.ಸಿ. ಬಿನ್ ಚಂದರನಾಯಕ 70 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.09 0.15 269502392312 (0)866101010693

627 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಕೆಂಪ್ೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಯಂಕೆೋಗೌಡ 14 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.12 0.75 418124897684 12419100001813

628 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಬಲೋಬಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬುಗೌಡ 84/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 3.25 0.75 766799188358 12261100000634

629 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಪರಸಾದ ಬಿನ್ ದೋವದ್ಾಸ ನಾಯಕ 119 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.20 0.90 608620501406 (0)9122210006543

630 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಯೋಗಶ್ ಬಿನ್ ಕ್ಕಟುಟಗೌಡ 48/5 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 3.33 0.17 501336532137 (0)9122200027077

631 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.17 860729116348

632 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಎಂ.ರ್ೈ. ರಮಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಯಾ 48/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.00 0.29 908624523114 63610100000345

633 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಣ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 24 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.28 0.75 408232240839 120000802530

634 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಬಳಳಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 114/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.75 415297680440 54047724575

635 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಭಾಸಕರ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 62 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.75 567981741083

636 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸಲರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.80 0.29 958789615901 12419100050616

637 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಶಾಂತಾ ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.09 636503553862 31621857211

638 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ರುದರಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳೆಗೌಡ ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.29 529642163268 12261100002323

639 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಲ್ಕ್ಕ್ಷೋ ಕೆಲೋಂ ತಮಮೋಗೌಡ ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.09 241240438703 12261100003007

640 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಪ್ರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ 119 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.15 0.62 253779640528 9122200007983

641 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 33/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.20 0.16 340982473646 12261100002993

642 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಕ್ಕಟಟ ಬಿನ್ ಗುರುವ 32 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.12 0.61 341000011783 12472100001932

643 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸಿಂಗಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮೋಗೌಡ 30 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.38 0.60 472093922164 7082500102314000

644 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ರತಾನಕರ ಬಿನ್ ತಮಮೋಗೌಡ 35/9 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.22 0.60 918779661977 12261100002086



645 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಲೋಮೋಗೌಡ 006/16 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.60 539645759109 12261100003152

646 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಸುರೋಂದರ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 48/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.20 0.15 587797255823 9122200021506

647 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಕೆ ಎಸ್ ಮಹೆೋಶ್ ನಾಯಕ 303,53 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.15 270665946517

648 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಶಾರದಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಗೌಡ 10/2,11/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 2.01 0.60 367924270947 12261100000593

649 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಕಳಸಪಪಗೌಡ 28 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.00 0.60 254587202615 120001475307

650 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಚಂದುರಮೋರ ಬಿನ್ ಕಾಳುಮೋರ 217/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.33 0.62 468924413960 12261100002014

651 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಕೆ.ಬಿ. ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಚಚನ ನಾಯಕ 130 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 1.07 0.60 497651506900 (0)722500100381301

652 State SMAM - ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ನಾಗೋಶ್ ಬಿ.ಎ. ಬಿನ್ ಅಪುಪಗೌಡ 2/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ

ಅಡಿಕೆ, ಕಾಫಿ, 

ಕಾಳುಮಣ್ಸು, ಏಲ್ಕ್ಕಕ, 
ಲ್ವಂಗ 0.10 0.10 448854969168 12261100003678

653 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಗಪಪಗೌಡ ಎಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 105/5.103/1.11/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-35 0 555337027073 708250010214180(1)

654 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ವಿನಯ  ಎಂ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಯೋಗಪಪಗೌಡ್ 107.24/1.14.6/7. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 867064690377 708250010110040(1)

655 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ತಿಮಮಪಪಹೆಗಡ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪಹೆಗಡ 202/2.225/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-21 0 330475178531 (0)866101013197

656 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಅಭಿಲಾಷ್ಾ  ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಹೆಗಡ 225 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.03 503306330889 (0)866101013199

657 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್  ಅಖಿಲಾ ಎಂ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಸಿದೂಪಪ ಹೆಚ್ ಎಂ 57/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-30 0 635926750029 (0)722500100368701

658 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸಿದೂಪಪಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 35/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 279550770423 (0)722500100368601

659 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ್ ವಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪಗೌಡ 152.155. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 595121662233 120000977351

660 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಧಾಕರ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪಹೆಗಡ 124/1. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 635141318033 708250010182120(1)

661 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋಧರ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪಗೌಡ 45/8.45/7. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 8.99513E+11 620010027176

662 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಅಣಣೋನಾಯಕ ಬಿನ್ ದುಗಗಣ್ಣನಾಯಕ 33/4 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-08 0 648909968121 120000952451

663 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 91/2.85/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 660474774916 (0)722500100203601

664 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 467 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 585091819394 7082500100664200

665 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಬಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ರಾವ್ ಬಿ ವಿ 10.11 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 929580628827 (0)722500100724901

666 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಬಿ ವಿ ಗಲೋಪಾಲ್ರಾವ್ ಬಿನ್  ಬಿ ವಿಶ್ವನಾಥಯಯ 9.12. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 706747262511 176300101001124

667 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕೃಷ್ಣದೋವರಾಯ ಎನ್ ಆರ್  ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 119 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 733531815593 (0)722500100105601

668 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ   ಎನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣದೋವರಯಯ 118/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-35 0 329986842013 (0)722500100684401

669 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್
ರಮಾಕಾಂತ್ ಎನ್ ಕೆ ಬಿನ್ಎನ್ ಆರ್ 

ಕೃಷ್ಣದೋವರಯಯ
1181.137/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-35 0 372765788397 (0)722500100256001

670 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸನಾಯಕ 166/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 432053903909 (0)722500100558201

671 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ  ಎ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಯಯನಾಯಕ 70 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 877031841214 (0)722500100363901

672 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ 49.48.41.106. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 627008128987 708250010190590(1)

673 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ತಿಮಮಪಪ  ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪಪಹೆಗಡ 170.172.173.182 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 454288993644 844510510000269

674 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಉಮೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಗೌಡ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-39 0 245272531135 844510110002681

675 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್
ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಪಿ 

ಮಂಜಪಪಗೌಡ
232.276.278.279. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-33 0 804757101631 844510110000312

676 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಹೆಚ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಬಯಯಹೆಗಡ 26/2ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-33 0.03 606161539408 54009656122

677 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸಂಜಿೋವ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯಗೌಡ 147.140.116. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 517025009920 120001469111

678 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ದೋರ್ೋಂದರಗೌಡ  ಎಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 114 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 866407891192 120001359709

679 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುತತೋಗೌಡ 176 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-20 0 976487588964 620010028806

680 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ 1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 784759530160 (0)722500100367901



681 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರತನಮಮ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಹೆಗಡ 7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-10 0 596026400183 120002313661

682 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಜಾತ  ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಿೋರೋಂದರ 46/2.48.45 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 300964856756 54059309474

683 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ವಿಠಲ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್  ಹೆಚ್ 77.80.79. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 690249661301 120000736734

684 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕೆ ಎಸ್ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಿ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ 363 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.03 208997325584 32397131079

685 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್  ಕೆ ಪಿ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಪಣಿಯಪಪಯಯ 345/2.357/2.359/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.03 405808891187 32101132628

686 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಾಮಣ್ಣಗೌಡ 41.50. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 267409805584 120000953205

687 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ದೋರ್ೋಂದರ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಳಳಣ್ಣಹೆಗಡ 41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 758478321357 708250010081690(1)

688 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಾಮಪಪಹೆಗಡ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪಪಹೆಗಡ 69 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-10 0 304326795624 120000787893

689 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಜಲೋಗಿ 164/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 981518885263 (0)722500100835501

690 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶೆೋಷ್ಪಪ  ಎಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಡಿಯಪಪನಾಯಕ 295.299.300/4.301/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 810220752971 844510110000689

691 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಬಬಣ್ಣ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದೂಪಪಗೌಡ 24/1.24/2.25/5.21.263 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 7.32826E+11 7082500102113400

692 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ದರ್ಾಕರ ವಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ 128.161.152 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 3.69215E+11 620010022780

693 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್  ಅಶೆಲೋಕ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪಹೆಗಡ 41 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1-20. 0.09 673672522853 844510110003651

694 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುನಂದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಪ್ಪನಾಯಕ 26/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 861634313492 120000946481

695 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಮೋಶ್  ಎ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ 105.124. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-35 0 642638145718 38352251623

696 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಜಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡಡನಾಯಕ 17/1.137. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 836938793083 (0)9012200043419

697 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಬರಮಣ್ಯಭಟಟ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಯಭಟಟ 60/1. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 961893640902 (0)9122200000551

698 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸಿಂಗಪಪ  ಡಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪಹೆಗಡ 69.69/2.69/5. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-35 0 684160149845 120001054901

699 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕೆಂಪಣ್ಣಗೌಡ ಟಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣಗೌಡ 275.75/6.53 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 381811646046 844510110003277

700 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಘುರಾಮ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ 124/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 269248357938 722500100510701

701 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ  ಎಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಹೆಗಡ 26.35/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 213748177183 620010016801

702 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಪರವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪಗೌಡ 84 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 866101011107

703 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಚಂದರಪಪ ಟಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣಗೌಡ 66.75/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 782454637620 620010002967

704 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಯೋಗಪಪಗೌಡ ಟಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯಗೌಡ 42.43.44 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 817406397369 120000944008

705 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್  ಎ ಜಿ ಸಲರಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ 87 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 502076421165 (0)9012200043963

706 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಆದಶ್ಯ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ 11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 512373869391 32875681021

707 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಧಾಕರ ಹೆಗಡ  ರ್ೈ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಪಪಹೆಗಡ 224/1.228/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 804891971789 620010021822

708 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರವಿೋಂದರಹೆಗಡ ಬಿನ್ ರ್ೈ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಪಪಹೆಗಡ 1/1.224/1.7/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 682817587428 708250010119110(1)

709 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಾಜುಕುಮಾರ್ ರ್ೈ ಆರ್  ಬಿನ್ ರವಿೋಂದರಹೆಗಡ 223/1.223/11. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 433766665684 708250010194450(1)

710 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಮೋಹನುಕಮಾರ್ ರ್ೈ ಆರ್ ಬಿನ್ ರವಿೋಂದರಹೆಗಡ 222 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 344947176721 120000213056

711 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಂದರಹೆಗಡ 244.7.230/2. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-37 0 642458951594 120000173281

712 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರತನಕರ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಗೌಡ 268 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 218343710671 120000175018

713 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮಶ್  ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸನಾಯಕ 43 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 605575595150 (0)9012200039007

714 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋರಕ್ಷ್  ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಎ ವಿ 43.4 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 820406061632 9012200023857

715 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣ 116 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 883381443313 120000953942

716 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸತಿೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪಗೌಡ 140.142.224 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 548854872267 (0)9012200059837

717 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಹೆೋಮಾಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 13/6. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-31 0 229509708172 (0)722500100918701

718 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸತಿೋಶ್ ವಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ 269.152.137. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0 9.98585E+11 620010023171

719 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಎಂ ಬಿ ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ  ಬಿನ್ ಬಲೋಬನಾಯಕ 50.56 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 876598128920 64009863019

720 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಬರಮಣ್ಯಭಟಟ ಬಿ  ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮಭಟ್ 9.8/1.8/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 7.64912E+11 708250010121640(1)

721 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಎಂ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 168 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-20 0 929715332472 866101008308



722 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್
ರಾಮಮಲತಿಯ ಭಟ್  ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ 

ಸುಬರಹಮಣ್ಯಭಟ್
213.216 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 545704225747 7082500101418500

723 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಟಿ ಟಿ ರ್ಾಸಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣಗೌಡ 10/2.71/2.89 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 6.8932E+11 866101012306

724 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸರಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಗಣ್ಪತಿ 50/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.13 0 929195835666 12419100004721

725 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಅಬುಬಲ್ ಲ್ತಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಖಾಜಿ ಹುಸೋನ್ ಸಾಹೆೋಬ್ 225 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 300217593496 912200005136

726 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಜಗದೋಶ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪಗೌಡ 69/1.73 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-35 0 566171252853 64138972826

727 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶ್ಂಕರಪಪಹೆಗಡ ರ್ೈ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯಹೆಗಡ 123/14.223/14 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 967936977883 620010019165

728 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ದುಗಗಪಪಗೌಡ 25 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-35 0 347218782860 722500100723301

729 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಮಧುಕರ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಗೌಡ 52/3.53/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-27 0 562351980456 7082500102103800

730 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪಪಗೌಡ 48.340.341 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0--40 0.03 7082500101066500

731 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಶಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪಗೌಡ 84/4,96/2
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1-00 0.03

352640539457 54047726436

732 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಪಪಗೌಡ 72 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-35 0 855419554801 64165420884

733 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸದ್ಾನಂದ ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 61 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-23 0 496946861897 9122200008560

734 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ತಿಮಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಎಲಾೂನಾಯಕ 33/6 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-23 0 398250823176 9122200001047

735 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಪದೂಯಯ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಯಯ 138 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 210809539197 9122210004930

736 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಮರಿಯ 138 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0-40 0.03 921313579489 9122210004926

737 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಮಾಲ್ತಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮ 138 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 0 46863880955 63610100000617

738 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶ್ಂಕರಪಪಹೆಗಡ ರ್ೈ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ ಹೆಗಡ 123/14,223/14 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 967936977883 620010019165

739 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಆನಂದಮಲತಿಯ  ಸಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ಯಯ 178,182,184,185 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 349085941740 520101027314878

740 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ 02/6. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.36 0 575368771788 12261100000107

741 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಜಲಯೋತಿೋಶ್ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ ಹೆಗಡ 41,29,28/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 930296791063 12419100002343

742 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಹೆಗಡ 41,210,71,27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0.03 344576421142 12419100002337

743 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕೆಲೋದಂಡ ರ್ೈ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪಗೌಡ 190,189,237 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 534068696413 7082500101596400

744 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಚನನಕೆೋಶ್ವ ಬಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ 309,10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 901077177174 7082500102531200

745 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಾರದಮಮ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪಗೌಡ 193,194,195,199 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 303785866095 866101009079

746 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಮಮಯಯಗೌಡ 36,37 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 798308288752 7082500102149100

747 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯಗೌಡ 36,37 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 325444369525 120000452787

748 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರವಿೋಂದರ ಬಿನ್ ತಮಮಯಯಗೌಡ 36,37 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0 982296601497 120000446886

749 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಧಾಕರ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣ ಹೆಗಡ 136,151,144,145 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 467056663239 620010010139

750 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 38/3,37 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 280758166762 9012200075314

751 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯಬಿನ್ ನಾಗಪಪನಾಯಕ 4/4 ,2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 636909880280 620010031364

752 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಹೆಚ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಂಗಣ್ಣಗೌಡ 5,6 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0 737431993362 7082500102329300

753 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ವಿಜೋಂದರ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪಹೆಗಡ 124,128,221 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 935771228994 120001022265

754 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ| ಮಲ್ೂಪಪಹೆಗಡ 123/3,123/1,117/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 830137335412 120000204653

755 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸಿಂಗಪಪ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಹೆಗಡ 52/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 800684465579 7082500102260500

756 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 30,33,26/1,15/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 244070343555 1247210000098

757 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣಗೌಡ 29/2,29/3,30/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 978391141664 9012200057240

758 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಮಹೆೋಶ್ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪಗೌಡ 198 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.03 224872471924 620010003959

759 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕಳಸಪಪ ಎ ಟಿ ಬಿನ್ ತಮಮಪಪ ಗೌಡ 55/1, 56/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.03 92673040959 12261100000554

760 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಯಯ ನಾಯ್ಕ 15 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.03 623743019901 620010026309

761 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪಗೌಡ ಪಿ ಬಿ 151 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10 0 582291070625 (0)866101011362

762 State  ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 
ನಿಯಂತರಣ್

ಉಮೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪ ಗೌಡ 103/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.03 738013149559 33053523184



763 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ತಮಮಯಯ ಆಚಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪ ಆಚಾರ್ 306 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.00408 789554071138 54047727112

764 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್  ಕೆ. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಪರಭು ಬಿನ್  ಕೃಷ್ಣರಾಯ ಪರಭು 115 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.08 0.012 813543749612 9012200004926

765 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಬಸವ ಶೆಟಿಟ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ ಶೆಟಿಟ 167168 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.0042 848366373319 (0)866108011652

766 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸಲಯಯನಾರಾಯಣ್ ಜ,ಸಿ. ಬಿನ್ ಚನನಕೆೋಶ್ವ ರಾವ್ 53 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.0042 625114621990 32828995113

767 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಮಂಜಯಯ ಎನ್.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯ 2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.0048 496474508474 13261030022

768 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನಾಗೋಶ್ ನಾಯಕ್ ಎಂ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಲೋಬಯಯ ನಾಯಕ 50 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.16 0.00576 388686694769 12472100000975

769 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ ಗೌಡ 1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.012 784759530160 (0)722500100367901

770 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಹೆಚ್.ಜಿ.ಬಿನ್ ಗುಂಡಯಯ 295 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16.00 0.012 262318296384 (0)9092200006099

771 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಅನಸಲಯ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ  ಉಪಾಧಯ 130 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.15 0.012 674798654785 (0)9092610000142

772 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಪುಷ್ಪ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ 294 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.13.00 0.012 263534243714 (0)9092200009765

773 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸದ್ಾಶಿವ ಹೆಚ್.ಟಿ. ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಪಿ.ತಮಮಯಯ ನಾಯಕ 52 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.00804 784323868963 620010013038

774 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿವಣ್ಣ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಮರಿಯಣ್ಣ ಹೆಗಡ 115 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.14 0 532999755752 63610100002269

775 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಣ್ಣ 9 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.20 0 591960441374 64129810301

776 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ 1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.00.14 480 748045780896 7082500101942200

777 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಪರಭಾಕರ ಹೆಗಡ ಎಂ.ಆರ್. ಬಿನ್ ರಾಮಸಾವಮಿ ಹೆಗಡ 26 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0 338331080886 (0)722500100389601

778 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಪರಭಾಕರ ರ್ೈ.ಕೆ.ಬಿನ್. ರ್ೈ.ಟಿ.ಕಳಸಪಪ 228 ಕ್ಕಗಾಗ
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.00996 249712810729 120000171035

779 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ 250, 251, 285, 286, 297 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.01176 875504712416 120000197156

780 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕಳಸಪಪ ಕೆ ಆರ್ ರಾಮೋಗೌಡ ಕೆ 35, 34, 37 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 474269116806 708250010113510(1)

781 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಡಾಕಮಮ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಗೌಡ 233 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.0084 801750184447 (0)9122200028118

782 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಗಿಡಡಮಮ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಗೌಡ 11,22, 5, 28, 39, 31 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.00384 357141935215 620010031885

783 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋರಮಣ್ರಾವ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ರಾವ್ ಹೆಚ್ 67/2, 70, 74 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.012 995586722504 7082500100363500

784 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಗಡ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಿರಿಯಣ್ಣಹೆಗಡ 208, 304 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.24 0.01152 346269195064 (0)92210001858

785 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಗುಂಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಿರಿಯಣ್ಣ 202 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 0.00324 (0)9092210001843

786 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಮಹೆೋಶ್ ಇ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಈಶ್ವರಪಪಗೌಡ 94, 100, 101 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.18 0.01176 769277778007 120002377603

787 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮೋಟಪ ಜಾರಿ 128 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.00372 620084705606 64071009855

788 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ದನೆೋಶ್ ಎ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ ಗೌಡ 447/2,267,425,261 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0.00708 266694776669 844510110001142

789 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಲಂಗಪಪ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣನಾಯಕ 321 ಕಸಬಾ
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0.00504 374968549825 (0)9012210007999

790 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್
ಶಿವಶ್ಂಕರ ಎಂ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ಭಟಟ ಎಂ 253, 251/2, 288 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0012 389144945460 7082500101232900

791 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪಗೌಡ ಎಂ ಜಿ 63, 62 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.0072 416726347280 (0)9122200014402

792 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 39./1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0.00654 916103540281 (0)9122200002260

793 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶೆಲೋಭ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ಎಸ್ ಟಿ 95 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.006 219800125317 (0)9122600000431

794 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರ್ೋಣ್ುಗಲೋಪಾಲ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಶ್ಂಕರ 202, 150 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.01 0.012 341001487259 520331001977037

795 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನಾಗರಾಜರಾವ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ನಸಾವಮಿರಾವ್ 75,73, 72 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 0.012 373738092957 7082500101060400

796 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ಣನಾಯಕ 289, 292 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 648 253900340325 844510110003936

797 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ 69, 67/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.31 0.0012 388797407040 9012200092816

798 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಭಿಜಾನನ್ ಬಿನ್ ಸದ್ಾಶಿವ ಹೆಚ್ ಟಿ 51/1. ಕ್ಕಗಾಗ
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.00396 920107881988 120002015075

799 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಆರ್ ಶಿವರಾಮ 116, 93/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0.0012 840833894283 (0)9122200007631

800 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಎಮ್. ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪಯಯ 154,168/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 743462192359 866101007663

801 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿ .ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ 248,247/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.07 0 613287869692 120000206616

802 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸಿಂಗಪಪ ಹೆಗಡ ಕೆ . ಸಿ.  ಬಿನ್ ಚಂದಯಯ ಹೆಗಡ 16/5,16/4,16/1,16/2,16/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0 242329472461 866108011986

803 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಜಯೋಂದರನಾಯಕ ೆ ಮ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮರಿನಾಯಕ 20/1, 23 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0 674894807590 12261100000752



804 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಎ.ಪಿ. ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ ಗೌಡ
266. 263 261, 425 ,447 

,259 , ,267
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 0 924005130544 7082500101357100

805 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಧಾಕರ ಹೆಚ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪಗೌಡ 273/2 ,359 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0 727835755447 20079910849

806 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ ಕೆ ವಿ 102/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 0 957606748683 12261100000063

807 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಲೋಲಾ ಎಂ.ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಸಾವಮಿ ಹೆಗಡ 38/16, 33/5 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0 852766213960 7082500100577500

808 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತ ಯು ಎನ್ 16 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 956597220878 7082500101364900

809 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುದ್ಾಕರ ಹೆಗಡ ಎಮ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಸಾವಮಿ 41/1 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 0 254043746847 9012200034460

810 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಪ್ರೋಮ ಎಂ.ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಸಾವಮಿ ಹೆಗಡ 40/5 ,46/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.19 0 960763730438 708250010106540(1)

811 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಪರಸನನ ಡಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪಗೌಡ 124/4 ,124/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 802290385884 (0)722500100965601

812 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಟಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಡಯಯ 82/1 ,93/1,93/2,79 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.19 0 542135607707 708250010088760(1)

813 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಟಿ.ಕೆ ಶ್ೃಂಗೋಶ್ವರ ಬಿನ್ ಕಾಡಯಯ 89,94/2,88 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 712658355115 708250010059460(1)

814 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನಾಗೋಶ್ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್  ಮರಿಯಪಪ 119 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0 809075293296 120000220868

815 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 113,119/1,120/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 211621766918 12419100003697

816 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಮರಿಯಯಯ 84 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0 541526003514 844510510000347

817 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಬಣ್ಣ 84 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0 498354374926 (0)9092210008701

818 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನರಸಿಂಹಭಟ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಾಯಂಭಟಟ 25,106 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.35 0 678273158664 7082500101148400

819 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುರೋಂದರ ಎಮ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಸಾವಮಿ 100,117 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 417799256784 (0)9012200053909

820 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಭಾಗಯವ ವಿ. ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಭಟ್ 76 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 0 368240194888 64019226579

821 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ಯಯ 302 311 362 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 557786520208 (0)9012200063245

822 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಗೌಡ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ
8/1 ,8/3, 10/2 ,10/7 

13/2,13/3,16/1
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 672631969337 620010030213

823 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಭಟ್  ವಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಭಟ್ 75,78,49,50,52 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 282489478754 7082500101091400

824 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಬಾಲ್ಚಂದರ ಹೆಚ್ .ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪಪಗೌಡ
248/3.47.244.256.270.2

69.235
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.19 0 794123376750 844510110001610

825 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಎಮ್ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ ಗೌಡ 103/3.103/4.12/12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.10 0 374032714261 620010026354

826 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶೆೈಲಾ ಜಿ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಅನಂತರಾಮು ಕೆ ಎನ್ 46 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.21 0 520874818575 64153177137

827 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಪರಕಾಶ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರವ್ 281/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0 654773074805 (0)9012200081396

828 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಬಾರಯ ಎ.ವಿ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ್ಯಯ 52/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.15 0 872498907759 7082500100463900

829 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುನಿಲ್ ಕೆ ಆರ್  ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಗೌಡ 161.162 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0 740445519416 620010049123

830 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ವಿಜಯ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಹೆಗಡ 146.7/7 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.11 0 620010010106

831 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರಾಮಚಂದರ  ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ 64 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 0 381226171779 (0)9122200010410

832 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಗಣೋಶ್ ರಾವ್ ಎ. ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾಧವರಾವ್ 401.74.80 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.18 0 458457343524 (0)9092200003504

833 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾಧವರಾವ್ 73 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.16 0 934075808835 (0)9092210000672

834 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಡ್ಲೋಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಪಪಗೌಡ 105.14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.02 0 442133675112 153401011000342

835 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 126 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0 272828824254 620010032426

836 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಣ್ಣನಾಯಕ 53.45.47 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 995013536118 620010012794

837 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸಣ್ಣಪಪ ಎಮ್, ಕೆ ಬಿನ್ ಕ್ಕಟಿಟ 285.3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 589316912001 620010010729

838 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ದನೆೋಶ್ ಹೆಗಡ ಎನ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಹೆಗಡ 113 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0 918067301718 120000741881

839 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿವಶ್ಂಕರ ಸಿ ಎ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪಯಯ 190.191 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0 506034251626 (0)9092200002690

840 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಅಣ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 125 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 0 889201816926 620010011916

841 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪಗೌಡ 21/5.21/2.26/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.29 0 219926184917 (0)9122200001515

842 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುರೋಂದರ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬನಾಯಕ 33.42.45 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.17 0 804591201639 (0)9122200003542

843 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಪರಕಾಶ್ ಮಲತಿಯ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ೃಂಗೋಶ್ವರಯಯ 270/2.270/1.268 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.36 0 857282944769 250001000000436

844 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕಳಸಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣಗೌಡ 161.220.226.229 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.17 0 674447964066 844510110000563



845 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುಧಾಕರ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪಹೆಗಡ
9/1.9/2.10/2.11/2.273. 

274
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0 695583130256 620010024936

846 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪಹೆಗಡ 4/3.114.153 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 474219297573 620010017124

847 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕೃಷ್ಣಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಪ್ಪೋಗೌಡ 74/p ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0 784202483095 620010026252

848 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ವಿದ್ಾಯವತಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದರಶೆೋಖರಯಯ 53/6.52/1.51/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 715049599810 12261100000697

849 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕೃಷ್ಾಣಚಾರಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಾಚಾರಿ 10 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 0 737362839813 (0)9122200004076

850 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಬಳಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪಗೌಡ 97.98 .100 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.10 0 975393842309 120001474835

851 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯಪಪಹೆಗಡ 10 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.28 0 12419130000266

852 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸರಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಕಳಸಪಪಹೆಗಡ 137 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 0 712118775090 120000182672

853 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿೋನಪಪಗೌಡ 47.269.282 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 0 209486525058 12472100001016

854 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಪರಮಿೋಳ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಚನನಕೆೋಶ್ವ 244.14.270 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 0 550082087659 54009642405

855 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಿಡಡಪಪ 119 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0 823647935694 (0)9092200026861

856 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಅಶಿವನಿ ಕೆ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ಹಿರಿಯಣ್ಣಪಪ 77.65 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 0 528421103152 7082500102188400

857 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪಪಗೌಡ 151 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 200161525941 (0)9092200002762

858 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಉಮರಬಬ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಸನಾಬಾಯರಿ 92.95 ಕಸಬಾ ಸಾಮನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0 715771059451 120000203456

859 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾಸುದೋವಭಟ್ 209/1A   .209/3.208 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0 397745037511 120000191303

860 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್
ರ್ಾಸುದೋವಭಟಟ  ಹೆಚ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ್ವರ 

ಭಟಟ
36 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.21 0 938969344983 (0)866101009099

861 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಪದ್ಾಮ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 115 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0 895065219709 120000180925

862 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಪರಭಾಕರ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 213.216 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 740213388652 12472100001391

863 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಸುರೋಂದರ ಬಿನ್ ಗುಂಡ್ೋಗೌಡ 23/1.24/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.05 0 803555655905 12261100000214

864 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಮುನಿಸಾವಮಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 17 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.36 0 846889158668 12419100001875

865 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುಂಡಣ್ಣಗೌಡ 11/4.11/5.11/7 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.13 0 213465880182 120001912940

866 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ರ್ಾಸುದೋವ ಕೆ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋವಪಪಗೌಡ 163/2.163/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0 339765391695 12472100000880

867 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಾರದ  ಕೆಲೋಂ ಕಳಸಪಪಗೌಡ 161 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0 714188964607 708250010228140(1)

868 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಎಮ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಯಯಗೌಡ 51 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 852646237265 708250010253380(1)

869 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಶಿರೋದರರಾವ್ ಎ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾಧವರಾವ್ 401.74 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0 442002575406 (0)9092200009708

870 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ನಾಗೋಂದರ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯಯ
2/16.12/16.13/16.15/16.

15.5
ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 0 879607003785 (0)866101009319

871 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಧಮಯಪಪ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಹೆಗಡ 4/3.146 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.25 0 509244988701 6200010010377

872 State 
 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಳ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರಲೋಗ ಸಮಗರ 

ನಿಯಂತರಣ್ ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪಗೌಡ 119 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.2 0.012 239251980601 (1)2261100000113

873 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಜಯಂತ ಐ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಗೌಡ ಐ.ಎ 127 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.12 0.101 820490469650

874 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಚಂದರಕಾಂತ ವಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರರಾವ್ 89 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.101 707312363624

875 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಕೃಷ್ಣಚಾರಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರಿಯಾಚಾರಿ 36/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.15 0.101 755917763089

876 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಎಸ್  ಬಿನ್  ಸುಬರಮಣ್ಯ 245/2 ,234 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 0.101 839382338487

877 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಚಂದರಶೆೋಖರ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ ಕೆ ಬಿ 105 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.101 971407789599

878 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ನಾಗರಾಜ ವಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಯಯ 68/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.101 440695274117

879 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಸುಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋವಣ್ಣನಾಯಕ 79/11, 78 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 0.101 801921861302

880 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ರುಕ್ಕಮಣಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹಯಯ ಕೆ ಬಿ 107/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.10 0.101 949758480430

881 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಕಾತಿಯಕ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಶ್ರಾವ್ 9/4… ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 0.101 541915737776

882 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಕೃಷ್ಣಪರಸಾದ್ ಕೆ ವಿ  ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಕೆ 61/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.101 824048272427

883 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್  ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ 312/2,255/2,238/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.101 273070096592

884 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಅಣಣೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 78 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 0.101 397132222711

885 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ವಿನೆಲೋದ ಕೆಲೋಂ ಸಿೋತಾರಾಮ 182 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 0.101 614481984511

886 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ರವಿೋಂದರ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಹಮಣ್ಯ ಭಟಟ 78 ,252 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.101 817285775317

887 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಲೋಬೋಗೌಡ 60 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 0.101 645100621662

888 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಅರವಿಂದ ಡಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಎಂ ಕೃಷ್ಾಣಚಾರಿ 36/4 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 0.101 653908418208

889 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಹುಂಡು ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಯಯ 55 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 0.101 768741142183

890 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಳುಳಗೌಡ 30/1.. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 6.15 0.101 9481270741

891 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ವಿಶ್ವನಾಥ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸಯಯ 35/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.00 0.101 320065680298

892 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಜಗದೋಶ್ ಶೆಟಿಟ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲರಪಪ ಶೆಟಿಟ 240 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.24 0.101

893 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ಯಯ 26/4.. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.101 659855972768



894 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಲರಿಯ 298/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.17 0.101 362557207978

895 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಸತಯಭಾಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಬಾರಯರು 165/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.17 0.101 775518243305

896 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಅಜಿತ್ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ ಅಣ್ಣಯಯ ಹೆಗಡ 151 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.30 0.101 310100690081

897 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ನಾಗಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಿಂಗಣ್ಣ ಗೌಡ 9/1… ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.09 0.101 837317501592

898 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23)
ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್  ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರಪಪಗೌಡ ಹೆಚ್ 

ಜಿ 152/2 ಕ್ಕಗಾಗ
ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ

1.00
1

330363587545

899 State ಮಧುವನ ಅಭಿವೃದಧ ಯೋಜನೆ(ಎಸ್ -23) ಶಿಲ್ಪ ವಿ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ನಟೋಶ್ ಕೆ ಎಂ 162/3, 162/4 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 1 918963825946

900 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಪಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿನ್. ಪಾಲ್ಚಂದರ 129,142 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
1.34

0
267283267932 64079441370

901 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಕೆ. ಎಸ್. ಶಿರೋಧರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ರಾವ್ 411 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 17.13 0 597899285811 54009650313

902 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್.ಎಂ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕಾಂತ ಶ್ಮಯ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ 

ಜಲೋಯಿಸ್ 126 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
1.00 0 670158126952 54047725331

903 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸರಾವ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ಯಯ 72 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
1.22 0 331031905879 7082500100949500

904 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ
ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ 

ಹೆಚ್.ವಿ. 179 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
1.39 0 865177233773 708250010097230(1)

905 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ  ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹೆಚ್.ವಿ. 179 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 0.30 0 655764442157 54047722920

906 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ
ಸಿೋತಾರಾಮ್ ಕೆ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್. 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಭಟಟ 126 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
2.31 0 560675813231 54047723106

907 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಎಲ್. ರಮಾಕಾಂತ ಕೆ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್. 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಭಟಟ 229 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
3.19 0 437857323793 54047722873

908 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಎಲ್. ಅನಂತಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ಯಯ 112 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
0.28 0 760108215203 64017367294

909 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎಂ. ನಾಗೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ಯಯ 82 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
0.30 0 585233664720 64059956154

910 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ
ಸಿೋತಾರಾಮ್ ಕೆ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್. 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಭಟಟ 126 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
2.31 0 560675813231 54047723106

911 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ  ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹೆಚ್.ವಿ. 179 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 0.30 0 655764442157 54047722920

912 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ
ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ 

ಹೆಚ್.ವಿ. 179 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
1.39 0 865177233773 708250010097230(1)

913 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ 128 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
1.20 0 830530019366 620010030687

914 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ 128 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
1.20 0 830530019366 620010030687

915 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎಂ. ನಾಗೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ಯಯ 72, 74 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
0.67 0 585233664720 12472100001182

916 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ  ರಮೋಶ್ ಹೆಚ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಹೆಚ್.ವಿ. 179 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 0.30 0 655764442157 54047722920

917 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್.ಎಂ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕಾಂತ ಶ್ಮಯ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ 

ಜಲೋಯಿಸ್ 126 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
1.00 0 670158126952 54047725331

918 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿರೋನಿರ್ಾಸರಾವ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ಯಯ 72 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
1.22 0 331031905879 7082500100949500

919 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ
ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಹೆಚ್.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ 

ಹೆಚ್.ವಿ. 179 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
1.39 0 865177233773 708250010097230(1)

920 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ
ಸಿೋತಾರಾಮ್ ಕೆ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್. 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಭಟಟ 126 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
2.31 0 560675813231 54047723106

921 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಎಲ್. ಅನಂತಮಲತಿಯ ಬಿನ್ 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ಯಯ 112 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
0.28 0 760108215203 64017367294

922 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಕೆ. ಎಸ್. ಶಿರೋಧರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ ರಾವ್ 411 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 17.13 0 597899285811 54009650313

923 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎಂ. ನಾಗೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ಯಯ 72, 74 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
0.67 0 585233664720 12472100001182

924 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಪಿ.ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿನ್. ಪಾಲ್ಚಂದರ 129,142 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
1.34

0
267283267932 64079441370

925 State ತಾಳೆ ಬಳೆ ಯೋಜನೆ
ಕೆ.ಎಲ್. ರಮಾಕಾಂತ ಕೆ.ಎಲ್. ಬಿನ್ ಕೆ.ಎನ್. 

ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಾರಾಯಣ್ ಭಟಟ 229 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ
3.19 0 437857323793 54047722873

926 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಿ ಯೋಗಪಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಿಡ್ಡೋಗೌಡ 57/1. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.31 0.1573 635771501389 520291021369165

927 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನವಿೋನ ಹೆಚ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ 22 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.3518 403551428466 (0)9122200003860

928 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋಪಾಲ್ಗೌಡ ಯು ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋ ಗೌಡ 301/2, 79/3, 29/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.203 511124648590 (0)9092200004283

929 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಜಿ 19/1, ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.203 810276386421 (0)9122200004467

930 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ ಎ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಗೌಡ 157/1. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.203 315441598046 120001679377

931 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಗಲೋಪಾಲ್ 320 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.203 998848777673 708250010221510(1)

932 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ರಾಜಗಲೋಪಾಲ್ ವಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಶ್ 

ರಾವ್
343 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 0.203 379278072791 708250010215790(1)

933 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಗುಂಡಣ್ಣ ಹೆಗಡ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 

ಹೆಗಡ
17, 147 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 0.2273 571762320941 620010019620

934 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ ಬಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರಯಯ ಗೌಡ 104/3. ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 0.2207 593913014505 (0)722500100457801

935 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣ್ಯ 181/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.08 0.3392 407001319135 708250010153100(1)

936 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಜಿ ಸಿೋತಾರಾಮ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಣೋಶ್ 

ರಾವ್
3/3, 4/3, 7/3, 177, 

178, 213
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.32945 777393939921 120001814068

937 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ಎಸ್ ಸುಬಬಯಯ 176 ಕ್ಕಗಾಗ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.32945 487231244254 (0)9122200002593

938 ZP ವಿಶೆೋಷ್ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ರಾಜೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶ್ಂಕರ್ ರಾವ್ 

ಹೆಚ್  ಕೆ
190/2, 194, 192 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.13 0.35495 909256413444 (0)9092210008850

939 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜಡಿೋ ಗೌಡ 53 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.38 0.005 278495668284 (0)9122200002999

940 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಬಲೋಬಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಗೌಡ 84 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 84.00 0.005 766799188358 1326101205-9



941 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಚಂದರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮರಿಯ ನಾಯಕ 162 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.24 0.005 498480864776 (0)9122210008639

942 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಗಣೋಶ್ ಬಿ ಡಿ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಪ ನಾಯಕ ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.00 0.005 444997338432 (0)9122200031378

943 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಗಲೋಪಾಲ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಪುಪ ಗೌಡ 24 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.05 0.005 565141759098 120000983489

944 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 35 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.23 0.005 230615394431 12261100001237

945 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಹಲವಪಪ ಟಿ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಾಲೋ ಗೌಡ 172 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.32 0.005 217796940266 (0)9122200035429

946 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಮಹದೋಶ್ ಕೆ.ಟಿ. ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ ಗೌಡ 14/3. ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.30 0.005 807950923080 12419100000312

947 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಮರಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಗೌಡ 54 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.00 0.005 907812387036 (0)9122200007366

948 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಮರಿಯಪಪ ಗೌಡ ಎಂ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕಾಡ್ ಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.20 0.005 675828078853 85034398099

949 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಪುಟಟೋಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕೆೋ ಗೌಡ 100 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.33 0.005 415720880088 12261100002730

950 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ್ ನಾಯಕ 61 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.06 0.005 679477293081 (0)9122200025730

951 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ ಎ.ಟಿ. ಬಿನ್ ತಮಮೋ ಗೌಡ 14/6, ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.25 0.005 870072890522 12261100001422

952 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ರುಕ್ಕಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಚಂದರೋಗೌಡ 69/2 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.33 0.005 268762251389 64029973970

953 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ.ಬಿ. ಬಿನ್ ಬಲಮಮ ಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.00 0.005 642918974178 12261100001472

954 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ.ಪಿ . ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 89 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.30 0.005 563370768408 12261100001109

955 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಯಪಪ 16 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 4.16 0.005 704728496856 (0)722500100763201

956 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಸಿೋತಮಮ ಕೆಲೋ ಚಂದರಪಪ 13,/3 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.35 0.005 888531814667 12261100002335

957 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಶಾಂತಾ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪಪ 112 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.09 0.005 636503553862 120001046571

958 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಶೆೋಷ್ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 13 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.16 0.005 12261100000084

959 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಸಿದೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಗಿಡ್ಡೋ ಗೌಡ 24 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.36 0.005 408232240839 120000802530

960 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಸುರೋಂದರ ಕೆ.ಎ. ಅಣಣೋ ಗೌಡ 51 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.00 0.005 851236242563 (0)9122200023253

961 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪ ನಾಯಕ 160 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.20 0.005 583726024433 (0)9122200014662

962 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ತಿಮಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂ ನಾಯಕ 33/6 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.36 0.005 398250823176 (0)912200001047

963 TP ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ ವಿನೆಲೋದ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪಾಲ್ 51 ಕ್ಕಗಾಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.00 0.005 404915957711 (0)9122210003567

ತಾಲ್ಲೂಕು : ತರಿೋಕೆರ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಬಸವರಾಜಪಪ / ನಂಜುಂಡಪಪ 135 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.266 232861619773 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

2
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸುರೋಶ್ H V / ವಿೋರಭದರಪಪ 111/8 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.222 715464636902 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

3
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮರುಳಸಿದೂಪಪ B H / ಹೆಲಳೆಯಪಪ 72/9 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.01 0.167 934384940031 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

4
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ)  G B ಚಂದಪಪ / ಬಸಪಪ

145/1,142/2P, 21/8, 

20/6
ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.289 641961335040

ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಬುಕಾಕಂಬಲದ

5
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗುರುಸಿದೂಯಯ S N / ನಂಜಯಯ 32 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.096 997096568952 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

6
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸರಲೋಜಮಮ / ಓಂಕಾರಯಯ 12/6A ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ+ಅಡಿಕೆ 1 1.48 0.285 529814760590 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಂತರಘಟಟ

7
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮರುಳಪಪ N R / ರುದರಪಪ 64/2CP1 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.17 0.174 609402889142 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

8
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ)  ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ E / M ಈರಪಪ 49/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.18 0.267 578531579128 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

9
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಂಜುಂಡಮಮ N P / ಬಸವಯಯ 41, 44 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 3.00 0.160 999435207268 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

10
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) G T ವಿಮಲ್ / ಸುರೋಶ್ 20/7. ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.145 711364041417 S B I  ತರಿೋಕೆರ

11
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಂಗಾಧರಪಪ B C  / ಚಿಕಕಮಲ್ೂಪಪ

175/1 ಕಸಬಾ
ಸಾಮಾನಯ

ಅಡಿಕೆ
1

2.20 0.274
547492591494 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

12
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರೋವಣ್ಸಿದೂಪಪ / ಪುಟಟಪಪ

143/4 ಕಸಬಾ
ಸಾಮಾನಯ

ಅಡಿಕೆ
1

2.11 0.254
405096761398 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಟಟದಹಳಿಳ

13
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರುದರಪಪ / ಚಂದಪಪ

4/1. ಕಸಬಾ
ಸಾಮಾನಯ

ಅಡಿಕೆ
1

2.20 0.279
227691992442 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಟಟದಹಳಿಳ

14
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶಾರದಮಮ / ಮಲೂಶ್ಪಪ

24/4. 25/5 ಶಿವನಿ
ಸಾಮಾನಯ

ಅಡಿಕೆ
1

2.20 0.340
855694041974 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

15
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ /  ಪಾವಯತಪಪ

45 / 2-P2, 49/3 ಶಿವನಿ
ಸಾಮಾನಯ

ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.256
899545253700 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ , ಬುಕಕಂಬುದ

16
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ)

ಸುನಿೋತ ಪ್ರೋಮನಾಥ / Late ಪ್ರೋಮನಾಥ 
T N 71/ 2, 72/10 , 75/3 ಕಸಬಾ

ಸಾಮಾನಯ
ಅಡಿಕೆ

1
0.44 0.160

924262325498 S B I, ಶಿವಮಗಗ  Main

17
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ B V /  ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ

90* ಶಿವನಿ
ಸಾಮಾನಯ

ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.263
413992433247 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಬುಕಾಕಂಬುದ

18
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮುರುಗೋಂದರಪಪ H B / ಬಸಪಪ

25/4 , 24/1 ಶಿವನಿ
ಸಾಮಾನಯ

ಅಡಿಕೆ
1

0.84 0.225
931088762214 DC C ಬಾಯಂಕ್,  ಅಜಜಂಪುರ

19
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಾಯತಿರ S R /  lLate ರೋಣ್ುಕಪಪ  C S

32/1, 32/2, 34/1, 

33/2, 33/2, 23/2 ಶಿವನಿ
ಸಾಮಾನಯ

ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.280
903885342856 S B I , ಅಜಜಂಪುರ

ಜಿಲೂ: ಚಿಕಕಮಗಳಲರು ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ



20
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಆನಂದ N M / ಮಲ್ೂಪಪ

66/22 ಶಿವನಿ
ಸಾಮಾನಯ

ಅಡಿಕೆ
1

0.40 0.118
716410823632 DC C ಬಾಯಂಕ್,  ಅಜಜಂಪುರ

21
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶಾಂತಮಮ C / ಅಣ್ಣಯಯ

205/3 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.40 0.240
576486382630 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ , ಶಿವನಿ

22
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶ್ಂಕರಪಪ H E /  ಈಶ್ವರಪಪ

34 * ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.50 0.108
560267398964 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಂತರಘಟಟ

23
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಜಯಮಮ /  ವಿೋರಭದರಪಪ

68 / 5 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ ಕಾಯಿ
1

1.00 0.707
814060110838 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಂತರಘಟಟ

24
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) K ಲಲೋಹಿತಪಪ / ಕಳಪಪ

242 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ
1

1.00 0.225
701898337518 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ , ಶಿವನಿ

25
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ / ಬಸಪಪ

51/5B ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.286
714215411239

DC C ಬಾಯಂಕ್,  ಅಜಜಂಪುರ

26
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರುದರಪಪ R K / ಕೆಂಚಪಪ

13/ 2, 13/6 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.287
394099779154 DC C ಬಾಯಂಕ್,  ಅಜಜಂಪುರ

27
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಾಜು T M / ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ N

92/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.30 0.090
776795459309 S B I  ತರಿೋಕೆರ

28
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಭಾರತಮಮ / ಚಂದರಪಪ

78/1A ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.78 0.210
741369965471

ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R 

S

29
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರುದರಮಮ / ಧರಣ್ಪಪ

25/1. ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

2.20 0.340
930022545459 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

30
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ B N / ನಾಗಪಪ

80/4 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

1.14 0.167
515674779850

ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R 

S

31
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ)  ಲ್ಲತಮಮ / ಬಿರೋಗೌಡ

173/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.80 0.233
353924787030 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

32
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ತಿಮಮಯಯ / ಬಸಪಪ

61/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.47 0.173
243880053139 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

33
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮೌನೆೋಶ್ಪಪ / ಮಾನಪಪ

22/2, 22/1P1-P1 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.76 0.090
610294100464 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

34
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪಪ / ಕರಿಯಪಪ

27/8. ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.271
816500034193 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

35
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) B S ರಾಘರ್ೋಂದರ / ನಿಂಗಪಪ

18/6, 18/7 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.48 0.450
663865859021 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

36
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಜಯಪಪ / ಮಹಾಲಂಗಪಪ

36/2 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.277 688376162139 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

37
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) R M ಪುಟಟಪಪ / ಮಲ್ೂಪಪ

32/16 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.63 0.200 955413602285 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

38
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಯೋಗರಾಜ / ಬಸವರಾಜಪಪ

31/1. ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.70 0.200 636752790263 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

39
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಾಜಪಪ / ಗಲೋವಿಂದಪಪ

9 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.40 0.400
279455301879 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

40
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) D ರಂಗಪಪ / ದ್ಾರ್ ಮಾದಯಯ

46/7P5 ಅಜಜಂಪುರ ST ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.85 0.820
747943765578 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

41
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) K ರಾಜಪಪ / ಕೆಂಚಪಪ

40/4 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.80 0.854
332521444439 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

42
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಂಗಪಪ / ನಿಂಗಪಪ

62/2P1 ಅಜಜಂಪುರ ST ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

1.00 0.753
829605670994

ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಬೋಗಲರು

43
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಹಾಲ್ಮಮ / ಹಾಲ್ಪಪ

45/3P1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.270
738076395698

ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಬೋಗಲರು

44
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ವಿೋರಭದರಪಪ / ರಾಮಜಜ

145/4, 146/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.270
646013775519 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

45
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) T H ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ / ಶಿವನಿಹನುಮಯಯ

100/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.58 0.200
295705674197 SBI, SSI   JP  NAGAR

46
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ)  

38/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.48 0.180
584813826468 SBI, SSI   JP  NAGAR

47
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಹೆೋಮಾವತಿ / ದಲಡಡಯಯ

35/1 ಅಜಜಂಪುರ ST ಅಡಿಕೆ
1

2.20 0.270
219937148188

ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಅಜಜಂಪುರ

48
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಾಮಪಪ / ಈರಪಪ

35/P1 ಅಜಜಂಪುರ ST ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.86
0.773 702154864587 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

49
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕರಿಯಮಮ / ಗಲೋವಿಂದಪಪ

26 ಅಜಜಂಪುರ ST ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.75
0.720 943885486947 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

50
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಆನಂದನಾಯಕ / ಗಣಿೋಯನಾಯಕ

26/P65 ಕಸಬಾ ST ಅಡಿಕೆ
1

0.80
0.217 878292371168 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

51
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಬಾಯಿ / ಭಿೋಮಾನಾಯಕ

34/5 ಅಜಜಂಪುರ SC ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.45
0.450 241190631632 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )



52
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸುರೋಶ್ / ಚೌಡಪಪ

35 ಅಮೃತಾಪುರ SC ಅಡಿಕೆ
1

0.70
0.240 911681608429 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

53
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ತಿಪ್ಪೋಶ್ನಾಯಕ / ಕಾಲ್ಯನಾಯಕ

4 ಅಮೃತಾಪುರ SC ಅಡಿಕೆ
1

1.00
0.198 328203081071 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್,ನೆೋರಲ್ಕೆರ

54
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಾಗರಾಜನಾಯಕ /ಟ್ಾಕರನಾಯಕ

28 ಅಮೃತಾಪುರ SC ಅಡಿಕೆ
1

0.60
0.210 273343410271 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಣ್ಸಘಟಟ

55
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಯಲಾೂನಾಯಕ / ಪಿೋಕಾಯನಾಯಕ

28/1, 28/2 ಅಮೃತಾಪುರ SC ಅಡಿಕೆ
1

1.20
0.208

665411120348 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಣ್ಸಘಟಟ

56
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಲಡೂನಾಯಕ / ಚಂದ್ಾಯನಾಯಕ

73 ಅಮೃತಾಪುರ SC ಅಡಿಕೆ
1

1.00
0.294 895421347553 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಣ್ಸಘಟಟ

57
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗೌರಿಬಾಯಿ / ಕಾಳಯನಾಯಕ

101 ಅಮೃತಾಪುರ SC ಅಡಿಕೆ
1

1.00
0.295 933136010119 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಣ್ಸಘಟಟ

58
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಾಗರಾಜನಾಯಕ / ದೋನಾಯನಾಯಕ

57/3 ಲಂಗದಹಳಿಳ SC ಅಡಿಕೆ
1

1.00
0.154 966692049496

ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಲಂಗದಹಳಿಳ

59
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಟರಾಜ / ಚಲಾೂಮುತುತ

31 ಲಂಗದಹಳಿಳ SC ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.233
651809580359 I O B, ಲಂಗದಹಳಿಳ

60
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) L S ಸಿದೂಪಪ / ಕರಿಯಪಪ

105 ಲಂಗದಹಳಿಳ SC ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.240
529593791552 I O B, ಲಂಗದಹಳಿಳ

61
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪಪ / ಕಲ್ೂಪಪ

132/1B ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

2.09 0.246
595118529132 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

62
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಂಜುನಾಥ / ಚಂದರಪಪ

9/1, 34/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.70 0.213
289314484910 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

63
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕೆಲಂತಯಮಮ / ಗಲೋವಿಂದಪಪ

9 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.80 0.600
973363974402 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

64
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಈಶ್ವರಪಪ / ರುದರಪಪ

47/10 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

1.00 0.600
799160324913 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

65
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) A C ಬಸವರಾಜಪಪ / A B  ಚಂದರಪಪ

7/1. ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.54 0.189
920162159125 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

66
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) A B ಪುಟಟಸಾವಮಿ / B R ಬಸವರಾಜಪಪ

36/7 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.85 0.770
759654568598 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

67
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಜಯಣ್ಣ / ಶಿವಣ್ಣ

129/2P8 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.45 0.169
465334580346 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

68
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) A C ನಾಗರಾಜ್ / M  ಚಂದರಪಪ

19/13, 19/9C1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.65 0.198
750424806241 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

69
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) H R ಶಿವಕುಮಾರ / ಬಸಪಪ

126/P6 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.282
832515271913 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

70
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) B N ರುದರಪಪ / ನಂಜಪಪ

69/4C, 14 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.287
896795521640 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

71
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರುದರಮಮ / ಹನುಮಂತಪಪ

49/11 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.80 0.780
795376227792 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

72
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಲತಯಪಪ / ರಾಮೋಗೌಡ

64, 17/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.40 0.393
695938601562 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

73
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಾಗರಾಜಪಪ / ಕರಿಯಪಪ

9 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.40 0.400
268100285573 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

74
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕೃಷ್ಣಪಪ / ತಿಮಮಣ್ಣ

10, 9 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.60 0.605
371185094101 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

75
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಾಜೋಶ್ವರಿ / ಶ್ಂಕರಯಯ

8/5. ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.35 0.144
542818090167 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

76
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) B R ಲಂಗಾರಾಧಯ / ರುದ್ಾರರಾಧಯ

176/2 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.299
737488000764 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

77
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಭಿೋಮಪಪ / ಮರಿಯಪಪ

187/P43 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.70 0.230
358225281507 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

78
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಾಗರಾಜಪಪ / ವಿೋರಭದರಪಪ

8/1C, 8/1C2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.275
797907738329 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

79
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕುಮಾರಮಮ H B / ಕಲೂೋಶ್ಪಪ

44/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.276
667320504591 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

80
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ / ಸಿದ್ಾರಮಪಪ

14/4.                   ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.70 0.186
710439903386 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

81
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಉಮಾದೋವಿ / ಶಿವಮಲತಿಯ

14/3, 14/6 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.70 0.202
514333921682 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

82
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸುಗುಣ್ / ಪರಕಾಶ್

50/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.45 0.165
852686846555 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

83
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಬಿ ಭಾಗಯ / ಸುರೋಶ್

53/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ ಕಾಯಿ
1

0.27 0.260
461414945670 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )



84
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪಪ / ಮಲ್ೂಪಪ

15/7. ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.276
957288194969 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

85
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಭದರಪಪ / ಬಸಪಪ

49/5 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.45 0.164
908576878483 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

86
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ / ರಂಗಪಪ

83/8 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.60 0.595
236820397000 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

87
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) G B ರಾಜಪಪ / ಬಸಪಪ

22 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.275
678134757824 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

88
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಂಗಮಮ / ಶಿವರುದರಮಮ

46/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.80 0.763
395313869084 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

89
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪಾವಯತಮಮ / ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪಪ

50/2B ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.55 0.184
231156811029 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

90
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಲೋವಿಂದಸಾವಮಿ / ತಿಮಮಯಯ

122 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ
1

1.00 0.264
669477153150 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

91
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚನನಬಸಪಪ / ಚಂದಪಪ

26/5. ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.45 0.165
822611690599 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

92
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) B ಚಂದರಮಮ / ಶಿವಮಲತಯಪಪ

36/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.95 0.267
217926094948 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

93
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚಂದರಪಪ / ನಾಗಪಪ

60/2, 53/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.90
0.255 305685283318 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

94
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪರಕಾಶ್ / ಬಸಪಪ

23 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00
0.276 530145939716 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

95
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಂಜಮಮ / ಪಾಪಣ್ಣ

88/4 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.28
0.120 355528131687 S B I ತಿಪಟಲರು ( Agroplast )

96
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರುದರಪಪ / ಬಸಪಪ 154/11, 55/7, 

100/3, 20/4 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.80
0.273 264270174303 S B I CB ರಾಜಾಜಿನಗರ

97
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶಿವಣ್ಣ / ರಾಮೋಗೌಡ

9/P2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ
1

0.60
0.590 650317447677 SBI, SSI   JP  NAGAR

98
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕೆಂಪಮಮ / ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ

38/4, 38/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.298 452432559201 SBI, SSI   JP  NAGAR

99
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ದ್ಾರಕ್ಷ್ಯಣ್ಮಮ K S / ಸಂಗಮೋಶ್ವರಪಪ

228, 84/9 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.87 0.275 835893965970 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ, ಕರಕುಚಿಚ

100
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರವಿ M E / ಈರಣ್ಣ M H

150/4, 156/4 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.79 0.124
344940671011 I O B ಕುಡಲೂರು

101
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) M E ನಟರಾಜ / ಈರಣ್ಣ

22/1. ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

2.20 0.235 639100195866 I O B ಕುಡಲೂರು

102
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ತಿಮಮಣ್ಣ G / ಗಲೋವಿಂದಪಪ 105/4, 105/2, 

43/P26-P2, 43/P86 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.320 435486294915 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

103
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸುರೋಶ್ S V / ವಿೋರಭದರಪಪ

113/3, 113/2P2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.90 0.266 364673023088 S B I ತರಿೋಕೆರ

104
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರುಕ್ಕಮಣಿ K / ಯೋಗಿೋಶ್

16/1. ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

2.00 0.256 646955691297 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

105
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕ್ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್ H M / ಮಲೂಕಾಜುಯನ

21/1. ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

2.20 0.300 659444057359 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

106
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪುಟಟಮಮ / ತಿಮಮಪಪ

67/P52 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.299 651831505125 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

107
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಾಜಪಪ / ಸಣ್ಣಮಲಯಪಪ

53/1, 53/2 ಅಮೃತಾಪುರ-01 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.34 0.072 331652324945 ಬಾಯಂಕ್, ಆಫ್ ಬರಲೋಡ, ಬಿೋರಲರು

108
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪಾವಯತಮಮ / ಗಟಟಪಪ

12/P1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ SC ಅಡಿಕೆ
1

2.00 0.226 618966442222 ಬಾಯಂಕ್, ಆಫ್ ಬರಲೋಡ, ರಂಗೋನಹಳಿಳ

109
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಜಯಸಾವಮಿ A V / ರ್ಂಕಟಪಪ

79/1, 80/2, 80/1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.262
861616171704 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

110
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶಾರದಮಮ / ಶಿವಮಲತಿಯ

24/2, 24/P2 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.275 417509776182 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬಾವಿಕೆರ

111
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚಂದರಶೆೋಖರ D E / ಈರಪಪ

46/1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

2.00 0.256 316990491579 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

112
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಜಯಣ್ಣ E / ಈರಣ್ಣ

110/4, 48/5 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

2.20 0.299
824871738376 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನೆೋರಲ್ಕೆರ

113
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ)  ಮರುಳಪಪ N S / ಸಿದೂಂಗಪಪ

18/5, 19/1 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.30 0.235
951605123830 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನೆೋರಲ್ಕೆರ

114
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಬಸವರಾಜಪಪ / ನಂಜುಂಡಪಪ

183/6, 43/3 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

2.20 0.191
217561797462 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನೆೋರಲ್ಕೆರ



115
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಂಜಪಪ T M / ಮಹಾದೋವಪಪ

61/11 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.160
701978480694 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

116
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ)  ರುದರಪಪ C / ಈರಪಪ

31 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

2.20 0.290
505566861962 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

117
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶ್ಶಿಕುಮಾರ N P / ಪುಟಟಪಪ

151/2, 185/4, 144/9 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

2.11 0.271
491862195811 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನೆೋರಲ್ಕೆರ

118
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಯೋಗೋಶ್ವರಪಪ / ಗುರಮಮನ ಬಸಪಪ

41/1 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.20 0.112
432739827452 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಟಟದಹಳಿಳ

119
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ದ್ಾರಾಕಾರಾಧಯ / ನಂಜುಂಡಯಯ

192/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

2.17 0.267
857713865518 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡಾ ತರಿೋಕೆರ

120
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಅನುಸಲಯಮಮ / ನಂಜಪಪ

16/B2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.00 0.160
957852635176 I O B , ° ಲಂಗದಹಳಿಳ

121
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ವಿೋರಭದರಪಪ / ಚಂದಪಪ

60/1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.30 0.138
684480705952 I O B , ° ಲಂಗದಹಳಿಳ

122
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) C ನಂಜಪಪ / ಚಂದರಪಪ

60/1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

0.30 0.138
262481254093 I O B , ° ಲಂಗದಹಳಿಳ

123
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಿರಿಶ್ ಪಟೋಲಾ N M / ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ

38/4, 40/2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

2.20 0.165
755651743384 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

124
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಜಯಣ್ಣ /  ನಂಜಪಪ

49/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

1.13 0.158
549777826188

ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, 

ಅಮೃತಾಪುರ

125
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಬಸವರಾಜಪಪ B V / ವಿೋರಭದರಪಪ

46/1p2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ
1

2.03 0.063
544392891393 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

126
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಹೆೋಂದರಪಪ /  ಬಸಪಪ 23 \ 3 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.270 606815012605 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಟಟದಹಳಿಳ

127
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಜಯಣ್ಣ N E / ಈರಪಪ 29/2p1 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.122 917815072700 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನೆೋರಲ್ಕೆರ

128
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಂಜಪಪ / ತಿಮಮಪಪ 16/2. ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ 1 0.50 0.484 619128643633 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೋಗಲರು

129
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸುಧಾ / ಉಮಶ್ಂಕರ 30/P18 ಅಜಜಂಪುರ ST ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ 1 1.00 0.750 799872196014 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೋಗಲರು

130
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪಾಪಣ್ಣ / ಚಿಕಕಣ್ಣ 1/1. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.159 373477616926 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

131
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕಲಾಯಣ್ಪಪ / ಈಶ್ವರಪಪ 182 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.226 444604614068 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

132
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಣ್ಪತಿ ಗೌಡ H V / ವಿೋರಪಪ ಗೌಡ 85/P16, 85/P17, 85/P42 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.620 422851845908 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

133
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಓಂಕಾರಮಲತಿಯ / ಕೆಲೋಟಯಪಪ 9/16. ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.284 906799456520 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ, ತರಿೋಕೆರ

134
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಲ್ಲೂಡಿಸಲೋಜ / ಅಸಿೂಂಡಿಸಲೋಜ 23 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.288 790128908840 SBI, ತರಿೋಕೆರ

135
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರವಿಶ್ಂಕರ / ನಿರ್ಾಯಣ್ಪಪ 39 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.620 996125597441 SBI, N R ಪುರ

136
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) G T ಓಂಕಾರಪಪ / ತಿಮಮಣ್ಣ 85/12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.51 0.158 625052534922 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ, ತರಿೋಕೆರ

137
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ S / ಶಿವಲಂಗಪಪ 200, 27/1B, 27/1A1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.68 0.928 239586300239 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

138
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) B ನಂಜುಂಡಪಪ / ಬಲೋಗಿನಂಜಪಪ 61/1A ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ 1 0.39 0.385 324050635380 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

139
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸಿದೂಮಮ /  ಸಣ್ಣ ನಂಜಪಪ 103 / p2-p3, 112/5 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.178 928252948865 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನೆರಲ್ಕೆರ

140
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕರಿಯಮಮ /  H D ರೋವಣ್ಣ 2 \ 7, 67/p22 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 3.34 0.300 691731625574 S B I ತರಿೋಕೆರ

141
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮರುಳಸಿದೂ ಸಾವಮಿ H M / ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ 70 / 7 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.25 0.201 305687776734 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

142
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಉಮಾಶ್ಂಕರ H  G / ಗಂಗಾಧರಯಯ 148/3 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.17 0.253 775759986500 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

143
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರ್ಂಕಟೋಶ್ಪಪ /  late ಕೃಷ್ಣಪಪ 50 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.258 619552685424 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ, ರಂಗೋನಹಳಿಳ

144
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಿರಿಶ್ R K / ಕೃಷ್ಣಮಲತಿಯ 15/1p1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.16 0.210 589327489220 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ, ರಂಗೋನಹಳಿಳ

145
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಬಸವರಾಜಪಪ / ರಾಜಪಪ 87/1 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.270 782664443992 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

146
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪಾವಯತಮಮ  /  ಸಿದೂಪಪ 5 / 1B1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.166 411609894427 ಸಿಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹಿರನಲ್ಲೂರು



147
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸಿದ್ಾರಮಕಕ /  ನಂಜುಂಡಪಪ 82/2C ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.278 414157489007 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಬುಕಾಕಂಬಲದ

148
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) S N ಕಲೂೋಶ್ / ನಾಗೋಂದರಪಪ 23 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.00 0.340 692278668467 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

149
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ತಿಮಮಪಪ / ಬಸಪಪ 66/1B, 64/6 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ 1 2.20 0.170 201431525374 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

150
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶೆೋಖರಪಪ M / ಕರಮಲ್ೂಯಯ 70/1. ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.300 442072436302 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

151
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶಿವಮಲತಿಯ M V / ವಿೋರಪಪ 38/8, 34/7 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.253 789932616216 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

152
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚನನಬಸಪಪ / ದಲಡಡಮಲ್ೂಪಪ 63/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.140 809487483426 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

153
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮರುಳಸಿದೂಪಪ / ಬಸಪಪ 140/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.01 0.232 904022807691 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

154
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ K R / ರಾಮಪಪ 126/1. ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.281 807101696500 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

155
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನರಸಿಂಹಯಯ / ಸವಲೋಗೌಡ 58/2 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.149 824901659425 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

156
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪರತಿೋಮ / ರಾಜು 43/7 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.153 792258423436 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

157
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಅಭಿಜಿತ್ N V / N R ವಿಜಯ 87/P3-P1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.320 696372440910 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

158
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರೋಣ್ುಕಾರಾಧಯ H M / H C ಮಲ್ೂಯಯ 217/1 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.25 0.196 537660966325 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

159
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಾಜಪಪ / ಬಸಪಪ 52 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.227 669318619200 I O B  ಲಂಗದಹಳಿಳ

160
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಿೋತಾ C / ಲಲೋಕೆೋಶ್ 86/9 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.195 456789041087 S B I ತರಿೋಕೆರ

161
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಲೋಲಾ / ಕುಮಾರ್ M T 86/6 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.140 689868693819 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

162
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶಿವಣ್ಣ / ಮಲ್ೂಪಪ 13/2. ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.269 433989800828 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

163
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಜಾನಕಮಮ / G S ಯಲ್ಂಕಪಪ 15 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.279 735851149997 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

164
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚಂದರಮಮ / ಉಜಿಜನಪಪ 13/1. ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.263 835333649559 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

165
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕರಿಯಪಪ T K / ಕಗಗಲ್ಪಪ 2/3, 2/5, 38/5 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.235 502154292339 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ, ತರಿೋಕೆರ

166
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಿರಿಜಮಮ / ಕಗಗಲ್ಪಪ 2/7. ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.268 707193370794 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ, ತರಿೋಕೆರ

167
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) N ಲಲೋಕೆೋಶ್ಯಯ ನಂಜಯಯ 32, 38, 44 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.150 263534559469 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

168
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸಾದಕ್ ಬಾಷ್ಾ / ನಜಿೋರ್ ಅಹಮದ್ 95/2, 95/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.16 0.170 865306519755 S B I ತರಿೋಕೆರ

169
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ M D / ದೋವಿರಪಪ 94/2 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.290 730175499625 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

170
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚಂದರಯಯ S N / ನಂಜಯಯ 84/2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.03 0.220 220765226221 I O B  ಲಂಗದಹಳಿಳ

171
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕೃಷ್ಣಗೌಡ / N K ಪುಟಟಸಾವಮಿ 109/4 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.245 219082176801 I O B  ಲಂಗದಹಳಿಳ

172
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಯಲ್ೂಮಮ / ತಿಮಮಣ್ಣ 23 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.161 539496608908 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಲಂಗದಹಳಿಳ

173
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಉಷ್ಾ S M / ನಾಗರಾಜು 56/4 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.155 339552509599 I O B  ಲಂಗದಹಳಿಳ

174
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ)  ಶಿವಣ್ಣ T / ತಿಮಮಯಯ R 69 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.172 878184144672 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

175
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ)  ಓಂಕಾರಮಲತಿಯ C / ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ 18/9, 18/7, 18 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.72 0.154 258736162677 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಲಂಗದಹಳಿಳ

176
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಬಸವರಾಜಪಪ / ಶಿವಪಪ 18 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.300 369904130304 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

177
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) L M ಬಸವರಾಜ / ಮಲ್ೂಪಪ 170/2P3 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.04 0.155 714498781337 I O B  ಲಂಗದಹಳಿಳ

178
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) T G ಮಂಜುನಾಥ / ಗಲೋವಿಂದಪಪ 43/8 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.282 627243270794 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ



179
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಲ್ೂಪಪ / ರಂಗದ್ಾಸಯಯ 54 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.103 417552599156 S B I ತರಿೋಕೆರ

180
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಾಗರಾಜ K N / ನಂಜುಂಡಪಪ 55/1A-1B ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.135 878689530958 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

181
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಏಳುಮಲೈ / ಪ್ರಿಮಲೈ 38/1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.288 579939435217 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಲಂಗದಹಳಿಳ

182
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸರಲೋಜಮಮ / ಅಜುಯನಪ್ 67/P19 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.288 881317624183 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

183
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪರಶಾಂತ L S / ಸದ್ಾಶಿವಪಪ 1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.284 520671712833 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಲಂಗದಹಳಿಳ

184
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ದೋವಿರಪಪ B / ಬಸಪಪ 33, 281 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.35 0.147 883472576508 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನೆೋರಲ್ಕೆರ

185
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಾಗರಾಜಪಪ B / N ನಿಂಗಪಪ 150/1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.281 254627093617 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

186
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪ ಜಾರಿ ಹನುಮಂತಪಪ / ಗಲೋವಿಂದಪಪ 17/P1 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.274 570618143857 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬಿೋರಲರು

187
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಂಗಪಪ G R / ರಾಮಪಪ 57/1 ಅಮೃತಾಪುರ-01 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.50 0.182 836775797713 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

188
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ)  ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ M C / ಚಿಕಕಣ್ಣ 125/2B ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.255 681716160460 D C C  ಬಾಯಂಕ್,ಬಾಳೆಹೆಲನಲನರು

189
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಆಸಂದ ರಾಮಪಪ / ಗಲೋವಿಂದಪಪ 56/10, 56/1 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.284 304298056688 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

190
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ)  ವಿಜಯಕುಮಾರಿ / ಬಸವರಾಜಪಪ 52/2P, 57/4 ಅಮೃತಾಪುರ-01 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.270 551284987373 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

191
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಿರಿಯಪಪ / ಗಲೋವಿಂದಪಪ 9/4A ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.83 0.248 315994958238 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

192
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) K N ರತನಮಮ / ನಂಜುಂಡಪಪ 99/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.235 416722874791 I O B ಕುಡಲೂರು

193
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸಿದೂಪಪ E / ಈರಪಪ 21.03.1900 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.227 760633384476 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

194
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಉಮಾಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ L N / ನಂಜುಂಡಪಪ 14/1, 14/2, 14/5 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.11 0.193 226734054875 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

195
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಂಜುಳ P  / ಆಮುಯಗಂ 5/2. ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 4.01 0.198 945731019845 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

196
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚಿಕಕಮಮ / ದಲಡಡಯಯ 71/4 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.70 0.260 215566340939 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ, ಕರಕುಚಿಚ

197
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಹೆೋಮವತಿ / ಕೆಂಚಪಪ 5/1, 5/3, 5/14 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.248 829715626838 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ, ಭದ್ಾರವತಿ

198
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸರಲೋಜ H J / ಮಲೂಕಾಜುಯನ 49/6, 49/1A1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.213 861014847508 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

199
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ವಸಂತ ರಾವ್ G B / ಸಿೋತಾರಾಮ ರಾವ್ 6/23P2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 1.20 0.152 935952315249 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಲಂಗದಹಳಿಳ

200
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ವಿೋರಭದರಪಪ N R / ರೋವಣ್ಣ

145/4, 175/7, 145/1, 

131/2, 131/3
ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.10 0.237 770614152821 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನೆೋರಲ್ಕೆರ

201
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಾಜಪಪ / ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 24/2P1, 15/1 ಅಮೃತಾಪುರ-01 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.192 424882442218 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

202
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗುರುಶಾಂತಪಪ S N / ನಂಜುಂಡಪಪ 27 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.202 865717056044 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನೆೋರಲ್ಕೆರ

203
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಾಜಪಪ / ಕರಿಯಪಪ 23/A ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ 1 0.40 0.400 656654580768 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಂತರಘಟಟ

204
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸಿದೂಪಪ G B / ಭೈರಪಪ 43 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.68 0.184 215577884615 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಾಂತರ್ೋರಿ

205
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸಂಗಮೋಶ್ವರಪಪ / ಲಂಗಪಪ

85/P34, 84/P2, 84/P2, 

84/6
ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.433 668087873305 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, M C ಹಳಿಳ

206
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಹೆೋಶ್ವರಯಯ / ನಂಜಯಯ 32/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು 1 1.00 0.155 945364230385 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

207
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶಿವಕುಮಾರ / ಕೃಷ್ಣಪಪ 4/P-P1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.203 729996993265 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ, ರಂಗೋನಹಳಿಳ

208
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ / ಚನನಬಸಪಪ 73/2A ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.235 749556821790 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

209
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶಿರೋ D ಬಸಪಪ / ದ್ಾಯಮಣ್ಣ 289/2P4 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.127 263905486534 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

210
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಬಟಟಮಮ / ಮರಿಸಾವಮಿಗೌಡ 58/4 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.32 0.238 773314662466 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ



211
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಹಮದ್ ಇಲಯಾಜ / ಇಸಾಮಯಿಲ್ 30/2, 30/4 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 3.17 0.273 924327967814 S B I ತಾವರಕೆರ, ದ್ಾವಣ್ಗರ

212
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಂಗಪಪ / ಕೆಂಚಪಪ 85/P1 ಕಸಬಾ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.170 465725791429

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

213
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪ್ರೋಮ / ಕುಮಾರ 32/P2-p2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ST ತರಕಾರಿ 1 0.40 0.182 929507876990

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

214
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಜೋರ್ ಅಹಮದ್ / ಮುದ್ಾಂಸಾಬ್ 66/2A ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.310 521903281792

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

215
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ / ರೋವಣ್ಣ 49/3, 50/2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.90 0.300 621639663917

S B I ,NCC Basavanagudi Branch 

(Kaveri Pipes)

216
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಲತಯಪಪ / ರೋವಣ್ಣ 50/3, 49/4 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.95 0.305 922048993081

S B I ,NCC Basavanagudi Branch 

(Kaveri Pipes)

217
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚಂದರಪಪ / ರೋವಣ್ನ 19.02.1900 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.249 498030742268

S B I ,NCC Basavanagudi Branch 

(Kaveri Pipes)

218
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಓಂಕಾರ / ಸುಬಾರಯಪಪ 9/P10 ಅಮೃತಾಪುರ SC ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.274 503379599439

S B I Commercial Branch 

Ahmedabad, Vishaka Irrigation Pvt 

Ltd

219
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶ್ಂಕರ ಲಂಗೋಗೌಡ / ನಿಂಗಯಯ 24  \ 2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.28 0.142 775138991926 ಕಣಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್ , ಲಂಗದಹಳಿಳ

220
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಾಗರಾಜ  / ಬೈಲ್ಪಪ 12.01.1900 ಲಂಗದಹಳಿಳ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.285 438132798891

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

221
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ ನಾಯಕ / ನಾಗಾಯನಾಯಕ 12.01.1900 ಲಂಗದಹಳಿಳ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.278 223162666059

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

222
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕೆಂಚಪಪ / ತಿಮಯಯ 12 ಲಂಗದಹಳಿಳ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.277 223797426865

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

223
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರೋವಣ್ಣ / ಮಲಡಿಗರ ರಂಗಪಪ 12 ಲಂಗದಹಳಿಳ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.285 384881371185

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

224
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಾಗರಾಜಪಪ / ಮಲ್ೂಪಪ 42 / 2, 19/3, 21/2 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 3.23 0.492 995920019839

HDFC Bank, Sandoz Bramch, 

Worli (Netafim irrigation India Pvt 

ltd)

225
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರುಕ್ಕಮಣ್ಮಮ / ಬಲೋರೋಗೌಡ 20  \ 4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.179 753585964936

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

226
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸುಲಲೋಚನಮಮ / ಕುಮಾರ ಸಾವಮಿ 42  \ 5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.306 680480137075

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

227
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸಂಗನಾಥಪಪ / ಮಲ್ೂಪಪ 42/ 2 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.300 911946716486

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

228
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಲತಿಯ / ಕಣಲಣಪಪ 65/P1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.00 0.248 482000241196

S B I Commercial Branch 

Ahmedabad, Vishaka Irrigation Pvt 

Ltd

229
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ / ಚನನಬಸಪಪ 102/3, 49/9, 18/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.300 475879576796

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

230
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ / ಕರಿೋಗೌಡ 18  \ 4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.294 654480529192

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

231
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಂಜುಂಡಯಯ / ಈಶ್ವರಯಯ 136 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.189 420626489693

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

232
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಬಟಟಪಪ ಶೆಟಿಟ / ಬಸಪಪ ಶೆಟಿಟ 18 \2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.287 866569730537

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

233
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶಾಂತಮಲತಿಯ / ಮಲ್ೂಪಪ 69/1 69/2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.91 0.318 680043461838

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

234
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ವಿೋರಭದರಪಪ / ಚಂದರಪಪ 16/1D ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.29 0.139 684480705952

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

235
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಜಯಮಮ / ಕುಮಾರಸಾವಮಿ 10.03.1900 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.337 860649190205

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

236
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಾಯಿತರಮಮ / ಈಶ್ವರಯಯ 43/2 43/4 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.235 545355254720

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

237
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಿರಿಜಮಮ / ಸಿದೂಲಂಗಪಪ 37/2, 110/1, 17 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.49 0.203 232690721080

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

238
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕೆ ರತನ / ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ 26.01.1900 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.364 845797073178

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

239
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸಿದೂಮಮ / ಅಮೃತೋಶ್ 77/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.300 600127964684

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

240
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರುದರಪಪ / ನಿಂಗಪಪ 96,  99/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.39 0.178 766926780672

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

241
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಿೋತಾ / ವಿಜಯ್ 40/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.155 760461114591

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)



242
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ  B G / ಈಶ್ವರಪಪ 101/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.186 653949510778

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

243
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಬಸವರಾಜು / ಲ್ಕಕಪಪ 26/P168 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.300 348166789129

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

244
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ದಯಾನಂದ / ಚಂದರಪಪ 8 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.276 992738514104

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

245
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚಂದಮಮ / ಪಾಲಾಕ್ಷ್ಪಪ 225/P10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.300 637524426989

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

246
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ದನಕರಣ್ / ಕೆಲೋಟರೋಶ್ವರನ್ 90/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.300 372335964531

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

247
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಲೋವಿಂದಪಪ / ಹನುಮಂತಪಪ 200/1 ಕಸಬಾ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.186 711624914690

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

248
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಾಜೋಶ್ವರಿ / ಶ್ಂಕರಯಯ 86/P224 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.30 0.155 638864137676

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

249
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಬಸವರಾಜಪಪ / ಗಂಗಾಧರಪಪ 194/4 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.165 357675017738

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

250
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಂಜಣ್ಣ / ಮಹಾದೋವಪಪ 61/11 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.187 701978480694

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

251
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ / ಈರಪಪ 171/2 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.367 726764361609

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

252
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚಂದರಶೆೋಖರ್ / ಬಸಪಪ 37 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.367 342369928353

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

253
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸಾವಿತರಮಮ / ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 103/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.28 0.145 237094310050

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

254
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಅರಸಮಮ / ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಮಲದಲಯರ್ 65/P8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.365 624176687233

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

255
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಾಮಸಾವಮಿ / ದಲಡಡ ರಂಗೋಗೌಡ 68/15 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.358 584938156010

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

256
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶಿವಪಪ ಸಿ / ಚಿತತಪಪ 65/4 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ 1 0.80 0.808 412112862110 S B I , Tipatur (Agroplast Tiptur)

257
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಗಲೋವಿಂದಪಪ / ಮಾರಪಪ 102/1 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ 1 0.40 0.440 421184130413 S B I , Tipatur (Agroplast Tiptur)

258
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಲಲೋಕಮಮ / ಅಂತರಘಟಟಪಪ 102/2 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಾಮೋಟ್ಾ 1 0.40 0.440 624097567409 S B I , Tipatur (Agroplast Tiptur)

259
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶೆೋಖರ V / ರ್ಂಕಟೋಶ್ಗೌಡ 314/2, 147/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.388 464271733791 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

260
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಹೆೋಮಾವತಿ / ಶಿವರಾಂ ಪಿ 59 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.286 338409640539

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

261
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಾಗರತನ / ಯೋಗಿೋಶ್ 6/1 6/2 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.298 951631385445

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

262
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚಂದರಮಮ / ಹನುಮಂತಪಪ 30* ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.257 623068675389

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

263
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಕೃಷ್ಣಪಪ / ನಂಜಪಪ 2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.172 613790710325

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

264
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ದಲಡಡಕಕ / ನರಸಪಪ 3/P36 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.20 0.392 527877074339

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

265
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಯಶೆಲೋಧ / ಕೃಷ್ಣೋಗೌಡ 3 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.335 315321452192

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

266
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಈಶ್ವರಿ / ರಾಜು 61/3 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.67 0.252 643716020498

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

267
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸಿದೂಪಪ / ನಂಜಪಪ 88/2 49/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.94 0.348 256498127316

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

268
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಶ್ಶಿ / ಸುರೋಶ್ 60 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.227 220047814473

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

269
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) L M ಕಾತಿಯಕ್ / ಮುರುಳಿಧರ್ 153/4 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.285 888162079109

S B I, NEW THARAGGUPET 

(Premier Irrigation Adritec )

270
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸಮಿೋವುಲಾೂ / ಗೌಸ್ ಖಾನ್ 46 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.20 0.320 690563997024

S B I, NEW THARAGGUPET 

(Premier Irrigation Adritec )

271
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ದೋಲ್ ಶಾದ್ / ಸಮಿೋವುಲಾೂ ಖಾನ್ 46 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.18 0.285 326378070061

S B I, NEW THARAGGUPET 

(Premier Irrigation Adritec )

272
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ನಿಜಗುಣ್ / ಕೆಲಟರಪಪ 23 \ 12 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.29 0.196 552497810168 SBI CMP CENTRE (Jain Irrigation)

273
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಚಂದರಮಮ / ಶಿವಲಂಗಪಪ 16 \ 6 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 2.24 0.340 226177761194 SBI CMP CENTRE (Jain Irrigation)



274
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) D N ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ / ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ 331/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.359 469401155352

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

275
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಂಜಿೋತ್ ನಾಯಕ / ರಾಮೋಗೌಡ 236 ಕಸಬಾ ST ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.335 652155663804

SSI JP NAGAR ( MEGHA AGRO 

TECH )

276
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಲ್ಕ್ಷ್ಮಮಮ / ಕರಿಯಪಪ 121/2 ಕಸಬಾ ST ಅಡಿಕೆ 1 0.60 0.238 512446421193

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

277
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರಾಜಪಪ / ಹೆಲನನಪಪ 16/4 17/9 ಕಸಬಾ ST ಅಡಿಕೆ 1 0.89 0.373 435952775212

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

278
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಸಣ್ಣ ಮಲೂೋಶ್ ನಾಯಕ / ಹೆೋಮಾೂನಾಯಕ 34 ಲಂಗದಹಳಿಳ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.218 963157660588

S B I, CB Rajajinagar (Sujay 

Irrigation)

279
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಪುಟಟಮಮ / ರಂಗಯಯ 80 ಲಂಗದಹಳಿಳ SC ಅಡಿಕೆ 1 1.10 0.473 792274650133 I O B, ಲಂಗದಹಳಿಳ

280
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಮಾಲ್ / ಮೋಹನ್ 22 ಲ್ಕಕವಳಿಳ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.263 269894410943

S B I, Tarihal Indusrial Estate, 

Hubli, (Finolex Plasson Ind)

281
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಓಂಕಾರಪಪ / ಕೆಲೋಟ್ಾಯಪಪ 51/12, 11/23 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.57 0.197 906799456500

S B I , CMP Centere (Jain 

Irrigation )

282
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ಲ್ತಾ / ಜಯಸಾವಮಿ 88 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.316 594886604052

S B I, Tarihal Indusrial Estate, 

Hubli, (Finolex Plasson Ind)

283
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ರಾಜಯ ವಲ್ಯ) ರುದ್ಾರನಾಯಕ / ತಾವಯಯನಾಯಕ 20 \ 3 ಕಸಬಾ SC ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.165 903938573095

S B I, Tarihal Indusrial Estate, 

Hubli, (Finolex Plasson Ind)

284
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ಜಯಪಪ B S / ಶ್ಂಕರಪಪ 22/3. ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.774 858030866771 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

285
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ನಿಂಗಮಮ / ಭದರಯಯ 36 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.260 309639196352

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

286
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ಭಾಗಯಮಮ / ಹಾಲ್ಪಪ 21/9, 20/7, 142/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.202 290476250464

S B I ತಿಪಟಲರು 
(Agroplast )

287
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ಬಸಪಪ / ಸಣ್ಣಸಲೋಮಣ್ಣ 10/P-P1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.725 715990688386

S B I ತಿಪಟಲರು 
(Agroplast )

288
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) L ಶಾಂತ ಕುಮಾರ / ಲಂಗಯಯ 35/4 ಲ್ಕಕವಳಿಳ OBC ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.252 909023737391

S B I , CB RAJAJINAGAR

  (SUJAY IRRIGATION)

289
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ಮಹೆೋಶ್ B E /  ಈಶ್ವರಪಪ 6 \ 1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.378 588705268224

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

290
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ಮಹೆೋಂದರ / ಈಶ್ವರಪಪ 239/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.179 306000870979

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

291
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ಭಾಗಯಮಮ / ಹಾಲ್ಪಪ 16 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.61 0.227 219144081462

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

292
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ಮಂಜುನಾಥ S / ಸಿದೂಪಪ 91/1, 91/7 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.80 0.264 659490781494

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

293
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) N S ಹನುಮಂತಪಪ / ಲೋಟ್ ಶಾಮಣ್ಣ 30 \ 1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.301 457995941903

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

294
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ಸುರೋಶ್ K R /  ಲೋಟ್ ರಂಗಪಪ 12 \ 12 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.31 0.150 286044108427

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

295
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ಮಂಜುಳ / ಮಂಜುನಾಥ 92/3, 92/8 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.147 855461352804

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

296
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ಇಫಾಯನ್ / ಮಹಮಮದ್ ಹುಸೋನ್ 40 ಕಸಬಾ ಅಲಾಪ ಅಡಿಕೆ 1 0.87 0.293 531462454808

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

297
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) B ಪುಷ್ಾಪ ಕುಮಾರ / ಬಸಪಪ 177/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.180 555314454109

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

298
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) R ಅಣಲಣೋಜಿರಾವ್ / ರಾಮಚಂದರಪಪ 2/P35 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.152 257155614462

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

299
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) L R ಪರಕಾಶ್ / ರೋವಣ್ಣ 253/6 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.23 0.114 589157997765

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

300
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ಚಿಕಕ ಪುಟಟೋಗೌಡ / ಚೌಡಪಪ 218 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.40 0.156 410227574058

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

301
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 

ಯೋಜನೆ (PMKSY)
ಸಲಕ್ಷ್ಮ ನಿೋರಾವರಿ  (ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ) ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ / ಚಂದಪಪ 65/3 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.235 442132861201

S B I, SSI JP NAGAR 

( MEGHA AGROTECH PVT LTD)

302
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ತಾಳೆ ಸಸಿಗಳ ಖರಿೋದ ಮತುತ  ಬೋವಿನ ಹಿಂಡಿ ಖರಿೋದ ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಜೈನ್ / ಶಾಮಾಣಿಕ್ ಲಾಲ್ 86/P66, 86/P67 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 2.17 0.361 712964896705

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

303
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ತಾಳೆ ಸಸಿಗಳ ಖರಿೋದ ಮತುತ  ಬೋವಿನ ಹಿಂಡಿ ಖರಿೋದ ವಿೋರಭದರಪಪ / ಲೋಟ್ ಬಸಪಪ ಗೌಡ 52/P58 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.14 0.023 499701147929

H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

304
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
20 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತರದ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಹಣ್ುಣ ಕಟ್ಾವು ಶೆೋಷ್ಾದರ ಉಡುಪ 1 \ 11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.9 0.109 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಭದ್ಾರವತಿ

305
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
21 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತರದ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಹಣ್ುಣ ಕಟ್ಾವು ಮದನಾಲಾಳ್ ಜಿನ್ 86/P67 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 2.79 0.115 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

306
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
22 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತರದ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಹಣ್ುಣ ಕಟ್ಾವು ಗಲೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ 11/P6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.46 0.137 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಬಾರಂದಲರು



307
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
23 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತರದ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಹಣ್ುಣ ಕಟ್ಾವು ರಮೋಶ್ T P 52/P212 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.45 0.023 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವಮಗಗ

308
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
24 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತರದ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಹಣ್ುಣ ಕಟ್ಾವು H B ಬಸವರಾಜಪಪ 8 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.18 0.073 S B I , ತರಿೋಕೆರ

309
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
25 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತರದ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಹಣ್ುಣ ಕಟ್ಾವು K ಪರದೋಪ ಕುಮಾರ 86/P71 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.25 0.115 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

310
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
26 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತರದ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಹಣ್ುಣ ಕಟ್ಾವು B ವಿೋರಭದರಪಪ 52/P58 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.55 0.066 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಾರಲೋಡಾ, ಭದ್ಾರವತಿ

311
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
27 ಅಡಿಗಿಂತ ಎತತರದ ತಾಳೆ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆ ಹಣ್ುಣ ಕಟ್ಾವು ಕೆಲೋಯಾ 45/P1-P1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.38 0.002 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಾರಲೋಡಾ, ರಂಗೋನಹಳಿಳ

312
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

2017-18 ನೆೋ ಸಾಲನ ತಾಳೆತಲೋಟಗಳ 4ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ

ಬಸವರಾಜಪಪ ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.42 0.021
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

313
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ತಾಳೆತಲೋಟಗಳ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ

ಬಸಪಪ ಮುತತಲ 104/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.24 0.012
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

314
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ತಾಳೆತಲೋಟಗಳ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ

ಪುಟಟಪಪ B H 9 \ 3, 29/4 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.12 0.056
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

315
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ತಾಳೆತಲೋಟಗಳ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ

ಹಿರಿಯಣ್ಣಯಯ 17 \ 7 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.05 0.052
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

316
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ತಾಳೆತಲೋಟಗಳ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ

ಜಯಣ್ಣ 17 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.21 0.010
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

317
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ತಾಳೆತಲೋಟಗಳ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ

ಓಂಕಾರಪಪ 7 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.8 0.040
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

318
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ತಾಳೆತಲೋಟಗಳ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ

ದೋವಿರಮಮ 19 \ 1 ಶಿವನಿ SC ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.21 0.014
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

319
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ತಾಳೆತಲೋಟಗಳ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ

ಗಲೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ 11/P ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.07 0.003
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

320
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

2018-19 ನೆೋ ಸಾಲನ ತಾಳೆತಲೋಟಗಳ 3ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ

ಬಿ ವಿೋರಭದರಪಪ 52 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.28 0.010
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

321
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

2019-20 ನೆೋ ಸಾಲನ ತಾಳೆತಲೋಟಗಳ 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ 
ನಿವಯಹಣ ಶೆೋಷ್ಾದರ ಉಡುಪ

1 \ 11 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.7 0.035
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

322
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕಕೆಕ ತಾಳೆಹಣ್ುಣಗಳನುನ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ಶೆೋಷ್ಾದರ ಉಡುಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.003
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

323
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕಕೆಕ ತಾಳೆಹಣ್ುಣಗಳನುನ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ / ಮಂಜಯಯ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.003
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

324
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕಕೆಕ ತಾಳೆಹಣ್ುಣಗಳನುನ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ಪರದೋಪ್ ಕುಮಾರ / ಕೆೋವಲ್ ಚಂದ್ ಚ್ೈನ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.002
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

325
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕಕೆಕ ತಾಳೆಹಣ್ುಣಗಳನುನ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಜೈನ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.002
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

326
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕಕೆಕ ತಾಳೆಹಣ್ುಣಗಳನುನ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ವನಮಾಲಾ ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.002
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

327
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕಕೆಕ ತಾಳೆಹಣ್ುಣಗಳನುನ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ಬಸವರಾಜಪಪ H B ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.002
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

328
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕಕೆಕ ತಾಳೆಹಣ್ುಣಗಳನುನ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ

B ವಿೋರಭದರಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.001
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

329
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕಕೆಕ ತಾಳೆಹಣ್ುಣಗಳನುನ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ರಮೋಶ್ T P ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.001
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

330
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕಕೆಕ ತಾಳೆಹಣ್ುಣಗಳನುನ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ಬಸಪಪ ಮುಟಟಳಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.001
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

331
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕಕೆಕ ತಾಳೆಹಣ್ುಣಗಳನುನ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ಸೈಯದ್ ಆಪ್ರ್ ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.000
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

332
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP

ಸಂಗರಹಣಾ ಕೆೋಂದರದಂದ ಸಂಸಕರಣ ಘಟಕಕೆಕ ತಾಳೆಹಣ್ುಣಗಳನುನ 
ಸಾಗಾಣಿಕೆ

ಸಾವಿತಿರ N ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.000
H D F C Bank(KALPAVRIKSHA OIL 

PALM PRIVATE LIMITED)

333
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ವಿದುಯತ್ ಚಾಲತ ಪಂಪ್ ಸಟ್ N ಸಾವಿತಿರ / ಮಂಜಯಯ 11 \ 1 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.6 0.225 549697290376 S B I, ಭದ್ಾರವತಿ

334
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಎತತರರ್ಾದ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆಹಣ್ಣನುನ ಕಟ್ಾವು ನಾರಾಯಣ್ ಗೌಡ 60/P43 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.45 0.008 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

335
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಎತತರರ್ಾದ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆಹಣ್ಣನುನ ಕಟ್ಾವು ಸೈಯದ್ ಆಪ್ರ್ 16/P1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.45 0.024 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್, ರಂಗೋನಹಳಿಳ

336
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಎತತರರ್ಾದ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆಹಣ್ಣನುನ ಕಟ್ಾವು ಬಿ ವಿೋರಭದರಪಪ 52/P58 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.05 0.026 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್, ಭದ್ಾರವತಿ

337
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಎತತರರ್ಾದ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆಹಣ್ಣನುನ ಕಟ್ಾವು ರಮೋಶ್ ಟಿ ಪಿ 52/P212 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.28 0.030 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ , ಶಿವಮಗಗ

338
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಎತತರರ್ಾದ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆಹಣ್ಣನುನ ಕಟ್ಾವು ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪಪ 8 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.7 0.054 S B I , ತರಿೋಕೆರ

339
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಎತತರರ್ಾದ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆಹಣ್ಣನುನ ಕಟ್ಾವು ಮದನ್ ಲಾಲ್ ಜೈನ್ 86/P67 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.89 0.056 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

340
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಎತತರರ್ಾದ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆಹಣ್ಣನುನ ಕಟ್ಾವು ಕೆ ಪರದೋಪ ಕುಮಾರ 86/P71 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.05 0.056 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

341
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಎತತರರ್ಾದ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆಹಣ್ಣನುನ ಕಟ್ಾವು ವನಮಾಲಾ 52/P61 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.05 0.059 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

342
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಎತತರರ್ಾದ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆಹಣ್ಣನುನ ಕಟ್ಾವು ಶೆೋಷ್ಾದರ ಉಡುಪ / ಮಂಜಯಯ 1 \ 11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.91 0.079 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಭದ್ಾರವತಿ

343
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಎತತರರ್ಾದ ಮರಗಳಿಂದ ತಾಳೆಹಣ್ಣನುನ ಕಟ್ಾವು ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ / ಮಂಜಯಯ 11/P6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.45 0.094 ಪರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬಾರಂದಲರು

344
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಕಟ್ಾವವು ಮಾಡುವ ಪ್ೈಪ್ ಮತುತ ಕತಿತ ಶೆೋಷ್ಾದರ ಉಡುಪ / ಮಂಜಯಯ 4 \ 1 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.00

0.030
267573348280 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಭದ್ಾರವತಿ

345
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಕಟ್ಾವವು ಮಾಡುವ ಪ್ೈಪ್ ಮತುತ ಕತಿತ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪ / ಮಂಜಯಯ 11 / P1 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.00

0.022
891230298626 ಪರಗತಿ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬಾರಂದಲರು

346
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಕಟ್ಾವವು ಮಾಡುವ ಪ್ೈಪ್ ಮತುತ ಕತಿತ ಎನ್ ಸಾವಿತಿರ / ಮಂಜಯಯ 11 \ 1 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.00

0.016
549697290376 S B I, ಭದ್ಾರವತಿ

347
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಕಟ್ಾವವು ಮಾಡುವ ಪ್ೈಪ್ ಮತುತ ಕತಿತ ಪರದೋಪ್ ಕುಮಾರ / ಕೆೋವಲ್ ಚಂದ್ ಚ್ೈನ್ 86/P204 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.80

0.030
561261262400 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ



348
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಕಟ್ಾವವು ಮಾಡುವ ಪ್ೈಪ್ ಮತುತ ಕತಿತ ಟಿ ಪಿ ರಮೋಶ್ / ಪುಟಟಸಾವಮಿ 114/1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.60

0.030
241888064268 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವಮಗಗ

349
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ಕಟ್ಾವವು ಮಾಡುವ ಪ್ೈಪ್ ಮತುತ ಕತಿತ ಬಸವರಾಜಪಪ / ಪುಟಿೂಂಗಜಿಜ ಬೈರಪಪ 8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.81

0.030
612977796608 S B I, ತರಿೋಕೆರ

350
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ವಿದುಯತ್ ಚಾಲತ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಹಿರಣ್ಯಯ / ಹನುಮಂತಪಪ 17 \ 7 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 0.75 0.225 S B I, ಕಡಲರು

351
 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲೂ  ಎಣಣ ತಾಳೆ 

ಬೋಸಾಯ ಕಾಯಯಕರಮ (D-10) ZP
ವಿದುಯತ್ ಚಾಲತ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಪುಟಟಪಪ / ಹನುಮಂತಪಪ 29/3, 9\4 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬಳೆ 1 1.00 0.225 865753597275 ಕಣಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

352 ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನಗಳ ಸಾಾಪನೆಗ ಸಹಾಯ. ಮಧುವನ ಅಭಿೋವೃದಧ S-20 ಸುರೋಶ್ ಬಾಬು / ಚಂದರಪಪ 9/1B ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ
-

14 (01) 0.80 0.750 298615515252
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 

(Karnataka Apiaries Banglore)

353 ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನಗಳ ಸಾಾಪನೆಗ ಸಹಾಯ. ಮಧುವನ ಅಭಿೋವೃದಧ S-20 V R ಜಗದೋಶ್ / ರುದರಪಪ 105, 104, ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 14 0.30 0.750 406910236913 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ನೆೋರಲ್ಕೆರ

354
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಜಯದೋವಪಪ / ನಂದಯಪಪ 15 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ

-
1 -

0.034
697992117935

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

355
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ವಿರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ / ರೋವಣ್ಸಿದೂಪಪ 148/1A2 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ

-
7 -

0.236
605170630852

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

356
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಲ್ಲತಮಮ / ಚಂದರಯಯ 158/2, 152/7 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ

-
7 -

0.236
598873459567

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

357
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಕನಕರಾಜು / ರಾಮಣ್ಣ 7/P1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ

-
5 -

0.169
767005363006

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

358
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಶೆೋಷ್ಮಮ / ಜವರೋಗೌಡ 7/P27 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ

-
4 -

0.135
499150202066

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

359
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಗರುಡ ರಂಗಯಯ / ಚಿಕಕಣ್ಣ 4/P31 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ

-
5 -

0.169
291465413875

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

360
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಮಧುಕುಮಾರ / ಗಂಗಾಧರಪಪ 37/2 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ

-
6 -

0.203
590870106844

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

361
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಷ್ಣ್ುಮಖಪಪ / ಮಲೂೋದೋವರು 11 \ 3 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ

-
7 -

0.236

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

362
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ D ಚನನಕೆೋಶ್ವಪಪ / ದ್ಾಸಪಪ 19/2P ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ

-
7 -

0.236
674032440862

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

363
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಬಸವರಾಜ್ / ಸಿದೂಪಪ 106 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
6 - 0.203 637311239417

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

364
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಷ್ಣ್ುಮಖ / ಅರುಣಾಚಲ್ಂ 158 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
3 - 0.101 986087932960

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

365
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಅಳಗಪಪ / ಚನನಪಪ 1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
7 - 0.236 838656985107

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

366
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಅಮರಾವತಿ / ಅ ಳಗಪಪ 152 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
7 - 0.236 293327846542

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

367
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ದಯಾನಂದ / ಓಂಕಾರಪಪ 29 \1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
5 - 0.169 517434474503

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

368
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಸುಮನ / ರವಿಕುಮಾರ 211 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
4 - 0.135 351416010313

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

369
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ರಾಜಮಮ / ಷ್ಣ್ುಮಗಳ 102/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
7 - 0.236 774474498503

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

370
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಶಿವಲಂಗಪಪ / ಸಿದೂಪಪ 117 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
6 - 0.203 367022682227

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

371
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಲ್ಕ್ಷ್ಮನಾಯಕ / ಗಲೋಪಾಯನಾಯಕ 48/P1 ಕಸಬಾ SC

-
6 -

0.203
409593960400

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

372
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಮಂಜುನಾಥ / ದೋರ್ೋಂದರಪಪ 195 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
7 -

0.236
956927552818

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

373
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ರ್ೋಲ್ು / ಕುಮಾರ 76/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
7 -

0.236
470559195032

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

374
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ತಾಯಿ / ಅರುಣಾಚಲ್ಂ 27/P3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
6 -

0.203
643189912198

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

375
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಪಲ್ೂವಿ / ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಶ್ 26/P189 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
7 -

0.236
870722954010

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

376
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ಮಂಗಳಗೌರಿ / ಶಿವಲಂಗಪಪ 116 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

-
7 -

0.236
957682936397

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

377
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ 

ಖರಿೋದಗ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಪ್ಟಿಟಗ, ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಟಯಂಡ್ ಖರಿೋದ ನಾಗಮಮ / ಗುರಪಪ 211 ಕಸಬಾ SC

-
5 -

0.169
431487769685

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, J P ನಗರ 
(Karnataka Apiaries Banglore)

378
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ ಪಾರಮಮ / ನರಸಿಂಹಯಯ 96 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.70 0.224 356010614682 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

379
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ ಶಾಂತಮಮ / ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 187 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.65 0.208 705142270534 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

380
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ ನರಸಿಂಹಪಪ / ಬಸಪಪ 6/P2-p1 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.95 0.304 838347614335 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

381
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ ತಿಮಮಪಪ / ತಿಮಮಪಪ 74/p1 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.95 0.304 555285687984 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

382
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ ನಾಗರಾಜ್ / ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 34 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.80 0.256 434450016904 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

383
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ / ರಂಗಪಪ 80, 82 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.95 0.304 754516999694 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

384
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ ಸುನಂದ / ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ 187, 188 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.65 0.208 232116172753 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

385
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ ಹಿರಿಯಮಮ / ನರಸಿಂಹಪಪ 96 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.70 0.224 400165736262 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

386
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ
ಕಾಳಪಪ / ರಂಗಪಪ

74 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.80 0.256 773354036948 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

387
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ
ರಂಗಪಪ / ತಿರುಮಲ್ದ್ಾಸಪಪ

3/25, 64 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.80 0.256 882612803909 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

388
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ
G R ನಾಗರಾಜಪಪ / ರಂಗಪಪ

27/1A ಶಿವನಿ ST
-

1 0.55 0.176 438460151372 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

389
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ
ರಾಜಪಪ / ಕಾಡಪಪ

13/2, 8 /15 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.80 0.256 975240275999 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ



390
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ
ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪಪ / ಕಾಡಪಪ

12, 17 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.8 0.256 552434696608 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

391
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ
ಹನುಮಂತಮಮ / ಓಂಕಾರಪಪ D G

4/2p2 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.30 0.096 997239969451 D C C, ಬುಕಕಂಬುದ

392
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ
ರವಿಕುಮಾರ್ / ಲೋ.ಗಲೋವಿಂದಪಪ

87/1, 49/1, 48 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.80 0.256 972510500422 S B I, ತರಿೋಕೆರ

393
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ
ಜಯಲ್ಕ್ಷಿ / ಲೋ.ನಿಂಗಪಪ

15, 46 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.80 0.256 701753015613 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

394
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ
ಚಂದರಮಮ / ರ್ಂಕಟೋಶ್

36 , 15 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.50
0.160

804694610015 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

395
ಉತಾಪದನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗ 
ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ (CDB)

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ ಬೋಸಾಯ
ತಿಪ್ಪೋಶ್ಪಪ / ಜಾನಪಪ

66/1 ಶಿವನಿ ST
-

1 0.50
0.160

835986177532 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

396 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದೂ (CHD) ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ (2019-20 NHM (oss) ) ಶಾರದಮಮ / ಸಗುನಪಪ 47 ಅಜಜಂಪುರ SC - 1 1.00 0.282 864008516933 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್,ಬೋಗಲರು

397 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದೂ (CHD) ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ  (2019-20 NHM (Pack house)) ಮಲತಿಯನಾಯಕ / ರಾಮನಾಯಕ 2 ಲಂಗದಹಳಿಳ SC
-

1 1.20 1.600 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

398 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದೂ (CHD)
ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ( 2020-21 RKVY

(ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್) )
ಸಕಾರನಾಯಕ / ಭಿೋಮನಾಯಕ 56/9B1-B2 ಅಮೃತಾಪುರ SC

-
1 2.23 1.600 501778084738 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

399 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದೂ (CHD) ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ( 2019-20 NHM (Pali house) ) ಸಕಾರನಾಯಕ / ರಾಂಜಿನಾಯಕ 1/2. ಅಮೃತಾಪುರ SC - 1 1.00 3.600 685592404122 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಣ್ಸಘಟಟ

400 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದೂ (CHD)
ಹೆಲಂದ್ಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ (2019-20 NHM (Pali house 

Belepadathi) (ಬಳೆ ಪದೂತಿ) )
ಸಕಾರನಾಯಕ / ರಾಂಜಿನಾಯಕ 1/2. ಅಮೃತಾಪುರ SC

-
1 1.00

0.558
685592404122 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಣ್ಸಘಟಟ

401
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
Chaff Cutter ಗಲೋವಿಂದಪಪ / ತಿಮಮಣ್ಣ 26/P54, 175/2 ಕಸಬಾ ST

- 1 1.00
0.193

734410163127 S B I, ಅಶೆಲೋಕ ನಗರ , ತುಮಕಲರು

402
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಟರೈಲ್ರ್ ಯಲ್ೂಮಮ / ಸಿದೂಪಪ 26/P43 ಕಸಬಾ ST

-
1 1.55 0.297 881194614190 ಕಣಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಭಾವಿಕೆರ

403
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಅಡಿಕೆ ಪಾಲಷ್ರ್ ರಾಜಪಪ / ಅಣ್ಣಯಯ 26/P59-p25 ಕಸಬಾ ST

-
1 2.28 0.297 387716254955 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

404
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
Disc Harrow & Douck for Cultiver ದ್ಾಸಪಪ / ಸಣ್ಣರಂಗಪಪ 12 \ 1 ಅಜಜಂಪುರ ST

-
1 2.07 0.490 595189578538

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ದ್ಾವಣ್ಕೆರ
(ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟೋಶ್ವರ ಆಗಲರೋ )

405
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಟರೈಲ್ರ್ ಅಣ್ಣಯಯ / ರಂಗಪಪ 24 ಅಜಜಂಪುರ ST

-
1 3.00 0.600 674826333888 S B I, ಅಜಜಂಪುರ

406
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ A R ನರಸಿಂಹಯಯ / ರಾಮಪಪ ನಾಯಕ 220/1 ಕಸಬಾ ST

-
1 0.50 0.750 954953460666

ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವಮಗಗ (SGM 

Technologies)

407
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸಿದೂಪಪ / ಹನುಮಂತಪಪ 26/P43 ಕಸಬಾ ST

-
1 3.33 0.750 575311269330

ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವಮಗಗ (SGM 

Technologies)

408
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕಸಬಾ ST

-
1 0.750

409
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಅಡಿಕೆ ಪಾಲಷ್ರ್ ಯಂತರ ಕಸಬಾ ST

-
1 0.297

410
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕಸಬಾ ST

-
1 0.750

411
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಅಡಿಕೆ ಪಾಲಷ್ರ್ ಯಂತರ ಕಸಬಾ ST

-
1 0.297

412
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕಸಬಾ ST

-
1 0.750

413
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಅಡಿಕೆ ಪಾಲಷ್ರ್ ಯಂತರ ಕಸಬಾ ST

-
1 0.297

414
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಕಸಬಾ ST

-
1 0.750

415
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ಅಡಿಕೆ ಪಾಲಷ್ರ್ ಯಂತರ ಕಸಬಾ ST

-
1 0.297

416
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
Weed Cutter ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ / ರಂಗಪಪ 80 ಶಿವನಿ ST

-
1 2.11 0.343 754516999694

ಆಕ್ಕ್ಸ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವಮಗಗ
(Keelambi Agri Tools)

417
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ST

-
1 0.750

418
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ST

-
1 0.297

419
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ST

-
1 0.750

420
ಕನಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ( SMAM)
ST

-
1 0.297

421 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಚಂದರಪಪ S P / ಪಂಚಾಕ್ಷ್ರಪಪ 72/4, 72/3 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
-

1 1.16 0.600 456542228614
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

422 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ H N ರುದರಪಪ /  ನಿಂಗಪಪ 19 \ 1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
-

1 1.39 0.600 766926780672
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

423 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ / ಚಂದರಪಪ 173/2 172/2 74/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
-

1 0.25 0.600 827971877941
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

424 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ H P ನಾಗೋಶ್ / ಪುಟಟಸಾವಮಿ 181/2 154 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
-

1 2.20 0.600 9902202370
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

425 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಗುರುಶಾಂತಪಪ  / ಮಲ್ೂಪಪ 17/1B1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
-

1 2.01 0.600 321045434168
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

426 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ B A ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ / ಅರಮಲ್ೂಪಪ 6 \ 5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
-

1 2.40 0.600 988103951695
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

427 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರುದರನಾಥ್ / ನಂಜಪಪಗೌಡ 82 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
-

1 2.28 0.600 920639988823
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

428 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ / ಬಸಪಪ 56 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
-

1 2.21 0.600 858684312360
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

387195235127 S B I, ತರಿೋಕೆರ

ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ
ಅಡಿಕೆ ಪಾಲಷ್ರ್ ಯಂತರ

ದೋವರಾಜು / ಭಿೋಮಣ್ನ 10 \ 3, 10/5 ಕಸಬಾ 3.00 228358306455 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

ಅಡಿಕೆ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ
ಅಡಿಕೆ ಪಾಲಷ್ರ್ ಯಂತರ

ಗುರುಮಲತಿಯ / ಚಂದರಪಪ 77/2, 77/11 ಅಮೃತಾಪುರ 0.80

ನರಸಮಮ / ತಿಮಮಪಪ

46/1

3.12 349771405079 D CC ಬಾಯಂಕ್, ಬಾಳೆ ಹೆಲನಲನರು

C H ಬಸವರಾಜಪಪ / ಹನುಮಂತಪಪ

18/5, 52/5

1.28 419643023094 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ, ತರಿೋಕೆರ

63/2, 13/2, 134

1.09 307531794512 D CC ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

C L ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ / ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್

47, 46

2.28 849042927058 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಟಟದಹಳಿಳ

ಈಶ್ವರಪಪ / ಕರಿಯಪಪ



429 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಪರಮೋದಕುಮಾರ್ / ಈರೋಗೌಡ 315 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
-

1 3.00 0.600 664412476606
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

430 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಮುದೂಪಪ / ಬಸಪಪ 61/11 34/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
-

1 0.01 0.600 403180524883
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

431 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಅಂಮಿಕಾ / ಚಂದರಶೆೋಖರ 92/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
-

1 2.02 0.750 877610500699
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

432 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಸುಧಾ / ಗಿರಿೋಶ್ 90/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
-

1 2.00 0.750 967478259890
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

433 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ಈಶ್ವರಪಪ / ಚಂದರಪಪ 59/1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
-

1 7.37 0.600 391839782026
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

434 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ವಿೋರಭದರಪಪ / ಈಶ್ವರಪಪ 111/1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
-

1 5.01 0.600 382332714516
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

435 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ತಿಮಮಣ್ಣ / ಹನುಮಜಜ 196/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
-

1 2.00 0.750 211425729299
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

436 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಅಡಿಕೆ ಸಿಪ್ಪ ಸುಲಯುವ ಯಂತರ ರವಿೋಶ್ / ಮಲ್ೂಪಪ 59 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ
-

1 5.00 0.600 776865639799
(S G M TECHNOLOGIES)

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ, 

B H ರಲೋಡ್ ಶಿವಮಗಗ

437 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) Brush Cutter & Digger ಮಲೂೋಶ್ಪಪ / ಮಹಾದೋವಪಪ 46/6 46/9 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 1 0.64 0.300 906394924500 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

438 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) Coconut Frond Chopper ಬಸವರಾಜಪಪ A C / ಚಂದರಪಪ 25/14 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 1 0.37 0.500 316120671725 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

439 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಮರ ಕತತರಿಸುವ ಯಂತರ ಮಿೋಟ್ಾಯನಾಯಕ / ಬಾಬೂನಾಯಕ 68/1p1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ SC - 1 0.39 0.090 229995752189 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

440 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) Trailor Subsidy ರುದರಪಪ / ರಂಗಪಪ 73 ಶಿವನಿ ST - 1 1.00 0.500 654055158711 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

441 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) Trailor Subsidy ಶಾಂತಮಮ / ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 187/1 ಶಿವನಿ ST - 1 1.00 0.600 705142270534 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

442 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಸಕಾರನಾಯಕ / ಭಿೋಮನಾಯಕ 56/9B1-B2 ಅಮೃತಾಪುರ SC - 1 2.23 2.000 501778084738 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

443 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY) ಪಾೂಸಿಟಕ್ ಹೆಲದಕೆ K R ಹೆಲನನಪಪ / ರೋವಣ್ಸಿದೂಪಪ 109/7 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 1 0.16 0.450 585374380591 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಿೋರಲರು

444 ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ( RKVY)  ಪಾಲಮನೆಯಲೂ ಸಸಿಗಳನುನ ಮರುನಾಟಿ ಹೆಲನನಪಪ / ರೋವಣ್ಸಿದೂಪಪ 109/7 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 1 0.16 0.400 585374380591 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಿೋರಲರು

445 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿವಪಪ / ಗಲೋವಿಂದಪಪ 16 ಅಮೃತಾಪುರ-1 ಸಾಮಾನಯ - 1 3.00 2.000 468470392899 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

446 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಜಯಮಮ / ಜಯಣ್ಣ
114/1, 115/2. 115/3, 115/4, 

116/2
ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ

- 1
2.86 2.000 982470537216 D C C, ತರಿೋಕೆರ

447 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಕಾರನಾಯಕ / ರಾಂಜಿೋನಾಯಕ 1 \ 2 ಅಮೃತಾಪುರ SC - 1 0.91 2.000 685592404122 ಯಲನಿಯಾನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಹುಣ್ಸಘಟಟ

448 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ / ರಂಗಪಪ 80 82 ಶಿವನಿ ST - 1 1.00 2.000 784516999694 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

449 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ್ ರಾಮಾನಾಯಕ / ಸಲೋಮೂ ನಾಯಕ 15 ಅಮೃತಾಪುರ SC - 1 2.00 2.000 765247284887 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಣ್ಸಘಟಟ

450 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಾಯಣ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ / ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪಪ 159/1, 185 ಅಮೃತಾಪುರ ST - 1 1.80 2.000 332885668657 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

451 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ರಲೋಗ ಕ್ಕೋಟ ನಿಯಂತರಣ್ ತಿಮಮಪಪ / ಹನುಮಂತಪಪ 1 ಶಿವನಿ ST - 1 0.40 0.026 617665147369 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

452 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ತರಕಾರಿ ಗಾಡಿ ಖರಿೋದ ಶಿರೋನಿರ್ಾಸ / ದ್ಾಸಪಪ - ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ - 1 - 0.150 661752892988 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

453 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾೂಸಿಟಕ್ ಹೆಲದಕೆ(ಮಾಲಚಂಗ್) ಈಶ್ವರಪಪ / ಈರಪಪ 53/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 1 4.33 0.190 271492051262 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

454 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾೂಸಿಟಕ್ ಹೆಲದಕೆ(ಮಾಲಚಂಗ್) ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ / ಸಿದೂನಾಯಕ 137/P2 ಅಮೃತಾಪುರ SC - 1 0.35 0.050 445752054792 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

455 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾೂಸಿಟಕ್ ಹೆಲದಕೆ(ಮಾಲಚಂಗ್) ಶಿವಣ್ಣನಾಯಕ / ತಿಮಮನಾಯಕ 137/P2 ಅಮೃತಾಪುರ SC - 1 0.50 0.075 542533119590 I O B ಕುಡಲೂರು

456 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾೂಸಿಟಕ್ ಹೆಲದಕೆ(ಮಾಲಚಂಗ್) ವಿೋರಭದರಪಪ G E / ಈರಪಪ 55 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 1 1.18 0.190 560049212665 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

457 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾೂಸಿಟಕ್ ಹೆಲದಕೆ(ಮಾಲಚಂಗ್) ಮಂಜಪಪ G V / ವಿೋರಭದರಪಪ 7 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 1 1.19 0.190 659582788612 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು

458 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾೂಸಿಟಕ್ ಹೆಲದಕೆ(ಮಾಲಚಂಗ್) ಮಮತ / ಪರವಿೋಣ್ 52/9. 20/4 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 1 0.70 0.105 280947327282 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

459 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಖರಿೋದ B T ದೋವರಾಜ್ / ತಿಮಮಪಪ 48/3B ಅಮೃತಾಪುರ - 1 ಸಾಮಾನಯ - 1 2.00 0.750 915153370581 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಣ್ಸಘಟಟ

460 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಕಮಲ ಬಾಯಿ / ಮಲತಿಯ ನಾಯಕ 10  \ 1 ಲಂಗದಹಳಿಳ SC - 1 2.00 1.000 363095950890 D C C, ತರಿೋಕೆರ

461 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಮಿೋಟ್ಾಯನಾಯಕ / ಬಾಬೂನಾಯಕ 44/P3, 44/157, 68/p5 ಲ್ಕಕವಳಿಳ SC - 1 0.50 1.000 229995752189 D C C, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

462 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಓಂಕಾರಪಪ / ವಿೋರಭದರಪಪ 271 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ - 1 2.20 0.750 995975432050 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

463 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಮಂಜಮಮ / ಮಲ್ೂಪಪ 164/P24 ಅಮೃತಾಪುರ SC - 1 1.57 1.000 815089715164 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

464 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಖರಿೋದ B M ರುದರಪಪ / ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 122/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ - 1 1.00 0.750 666506460057 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

465 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಖರಿೋದ ನಾಗಮಣಿ /ರವಿಕುಮಾರ 16  \ 2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ - 1 1.00 1.000 918987675675 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

466 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಖರಿೋದ ರತನಮಮ / ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ 121 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 1 1.00 1.000 541801399951 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

467 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಮಹೆೋಶ್ವರಯಯ / ಬಂಗಾರಯಯ 16/P2 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ - 1 1.00 0.750 526223925491 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

468 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಮಂಜನಾಯಕ / ಸಲೋಮೂನಾಯಕ 42, 43, 43/P4 ಅಜಜಂಪುರ SC - 1 1.00 1.000 257977533962 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

469 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಖರಿೋದ ಮಲತಿಯನಾಯಕ / ರಾಮನಾಯಕ 46/4, 45/1b, 46/2 ಅಜಜಂಪುರ SC - 1 1.00 1.000 465325952728 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಂತರಘಟಟ

470 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಮಿನಿ ಟ್ಾರಕಟರ್ ಖರಿೋದ ನಿಮಯಲ್ / ರಾಜೋಂದರ 112/4, 225 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 1 1.00 1.000 888471777073 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

471 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪ್ರೋಮ / ಪರಕಾಶ್ H S 22  \ 3 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.40 0.078 787591784106 S B I,  ತರಿೋಕೆರ
472 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಶಿವಕುಮಾರ / ಲಂಗಪಪ 59 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.40 0.078 201057496560 S B I,  ತರಿೋಕೆರ
473 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ V C ದೋವರಾಜು / ಚಂದರಪಪ 27 \ 1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.40 0.078 839937028297 I O B ಲಂಗದಹಳಿಳ
474 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದಲ್ ಕುಮಾರ್ ಆರ್ / ರಾಜು 61/P1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.39 0.078 642659748333 D C C ಲ್ಕಕವಳಿಳ
475 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮರುಳಸಿದೂಮಮ / ಹಾಲ್ಪಪ 43/4 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.43 0.078 636972244663 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಸಂತರ್ೋರಿ
476 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜು / ಕಲ್ೂತತಪಪ 125/4 126/2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.40 0.078 915503934346 I O B ಲಂಗದಹಳಿಳ
477 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುರೋಶ್ / ರಾಮಲಂಗಪಪ 182/2P4, 182/2P3 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.60 0.118 385439174528 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಲಂಗದಹಳಿಳ
478 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ / ಹರಳಪಪ 20 ಅಮೃತಾಪುರ - 1 ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.65 0.100 227411552802 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
479 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರ್ೋದಮಲತಿಯ H M / ಮರುಳಸಿದೂಯಯ 237 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.40 0.039 221664779859 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

480 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ N / ಆನಂದನಾಯಕ 1/3. ಅಮೃತಾಪುರ SC ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.40 0.078 462238537019 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

481 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾನಯ ನಾಯಕ / ಗಲೋವಿಂದನಾಯಕ 17/1A ಅಮೃತಾಪುರ SC ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.40 0.078 207996262857 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಣ್ಸಘಟಟ

482 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹಾಲಾನಾಯಕ D / ಡಾಕಾಯನಾಯಕ 1 ಅಮೃತಾಪುರ SC ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.50 0.098 873789406444 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಣ್ಸಘಟಟ



483 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪರಕಾಶ್ / ಕಲ್ತತಪಪ 33 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 1.00 0.076 585363962050 I O B, ಲಂಗದಹಳಿಳ
484 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಂಜುನಾಥ / ಬಸವರಾಜಪಪ 12 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.80 0.076 833654068890 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ
485 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪುಟಟಸಾವಮಿ / ಬಸಪಪ 27 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.80 0.076 368193950192 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ
486 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕಂದು  ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸಿದ್ಾರಮಯಯ / ರಾಮಯಯ 9 \ 2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಂದು  ಬಾಳೆ 1 0.40 0.078 686976914551 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ
487 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c ರ್ಾಸುದೋವಮಲತಿಯ / ರಾಮಯಯ 81/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.40 0.124 989742920718 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಟಟದಹಳಿಳ

488 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c ನಾಗರಾಜಪಪ / ಬಸಪಪ 27 \ 2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 1.26 0.060 236242977605 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

489 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c ಸವಿತಾಬಾಯಿ / ರಾಂಜಿನಾಯಕ 25 \ 7 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.32 0.096 717371120493 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

490 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c ಅನುಸಲಯಮಮ / ನಂಜಪಪ C 16/1B2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.20 0.060 957852635176 I O B ಲಂಗದಹಳಿಳ

491 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c B R ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ / B C ರುದರಪಪ 4 \ P1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.20 0.060 340445272706 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

492 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c ಜಗದೋಶ್ / ಮಲೂಕಾಜುನಪಪ 9 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.32 0.096 487060166638 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

493 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c N C ಕುಮಾರ್ / ಚನೆನೋಗೌಡ 4/P-P1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.65 0.195 437912957656 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

494 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c ಉಮೋಶ್ / R ಅಣ್ಣಯಯ 4/P82 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.20 0.061 888874949244 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

495 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c ಹೆೋಮಾವತಿ / ನರಸಿಂಹಯಯ 192/P1 ಲ್ಕಕವಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.20 0.060 443966359835 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಲ್ಕಕವಳಿಳ

496 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c ಚಂದರಪಪ / ಚಂದಪಪ 168 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.20 0.060 487735176615 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

497 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c ಧಶ್ರತ / ರಾಮಯಯ 4 \ 3 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.25 0.075 750257178662 I O B ಲಂಗದಹಳಿಳ

498 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c ದ್ಾರಕ್ಷ್ಯಣ್ಮಮ / ಬಸವರಾಜಪಪ 231/3A ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.40 0.120 200781496429 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

499 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c ಮುರುಗನ್ / ರಾಜಮೋಸಿರ 56/P10-P1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.26 0.078 239944052212 I O B ಲಂಗದಹಳಿಳ

500 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T.c ಸಲ್ವಮಣಿ / ಭಾಗಯನಾಥ 33 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ್ ಬಾಳೆ T C 1 0.26 0.078 355456889014 I O B ಲಂಗದಹಳಿಳ

501 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ದೋಪಲ್ಕ್ಷಿಮ / R ಆನಂದ್ ರಾಜ್ 45/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.60 0.060 883318445889 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಭದ್ಾರವತಿ
502 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ತಿಮಮಪಪ / ಕರಿಯಪಪ 33/3 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 0.040 620545339938 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
503 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜ್ M D/  ದ್ಾಲಾಯಪಪ 120/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 0.040 887291573382 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು

504 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ವಿೋರಭದರಪಪ / ರಾಮಪಪ 85/8 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 1 0.40 0.040 348777255214 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

505 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆೋಮಣ್ಣ / ಸಿೋಗಣ್ಣ 73/12 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲ ಬಳೆ 1 0.40 0.040 416447479749 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

506 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಂಜಪಪ R / ರಾಮಣ್ಣ 22 \ 1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.30 0.030 510839821453 I O B,ಲಂಗದಹಳಿಳ

507 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಬಸವರಾಜಪಪ / ದ್ಾಲಾಯಪಪ 120/7 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 0.040 461561679068 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು

508 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಂಗಮಮ / ದ್ಾಲಾಯಪಪ 4/P-P1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.30 0.030 968864011339 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

509 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಹೆಲನನಪಪ / ರೋವಣ್ಸಿದೂಪಪ 109/7 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಕಾನೆಯಶ್ನ್ 1 0.20 0.020 585374380591 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಿೋರಲರು

510 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜು / ರಾಮಯಯ 26/P3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಲೂಗ 1 0.15 0.020 717005314725 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

511 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಕಾಂತ / ಮಲ್ೂಪಪ 8 \ 6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 0.040 236225791666 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಡ್ಲೋರ

512 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ರಾಜ ಕೆ / ಕಣ್ಣಪಪ 184 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 2.00 0.080 486503775449 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, M C ಹಳಿಳ

513 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪರಸನನ / ಕರಿಬಸಪಪ 170 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 0.040 583642873681 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

514 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚೌಡಪಪ / ಕರಿಯಪಪ 15 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಂಡು ಹಲವು 1 0.40 0.040 866859693252 ಕೆನಾರ ಬಾಯಂಕ್, ಬಟಟದಹಳಿಳ

515 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಂಜಾನಾಯಕ / ಪಿೋಕಾಯನಾಯಕ 119/11 ಅಮೃತಾಪುರ SC ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 0.040 709991549952 S B I ತರಿೋಕೆರ

516 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ನಾಗರಾಜ H N / ನಂಜಪಪ 153 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.40 0.040 691773544092 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

517 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ  ಕುಮಾರ A / ಆಮುಯಗಂ 1/14. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.80 0.080 569508304869 S B I ತರಿೋಕೆರ

518 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲ್ಕಕಮಮ / ಹನುಮಂತಪಪ 4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 0.040 570297086549 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್ ತರಿೋಕೆರ

519 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಂಜುನಾಥ R / ರುದರಪಪ 58 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 0.040 741405890209 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

520 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮG / ಮಲತಿಯ 128 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 0.040 534613182226 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

521 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ  ಗಲೋವಿಂದಪಪ S G / ಗಲೋವಿಂದಪಪ 10/2P1 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.30 0.030 399818052677 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಕಡಲರು U B ರಲೋಡ್

522 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪುಟಟಮಮ / ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ 100/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.15 0.015 725271790570 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

523 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಕರಿಬಸಪಪ T N / ನಾಗಣ್ಣ 11 \ 1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.4 0.040 799522254114 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

524 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಚಂದರಪಪ / ಮಲ್ೂಪಪ 2 \ 4 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.5 0.050 593721983059 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

525 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಹಮದ್ ರಫಿೋಕ್ / ಪಿರಾನ್ ಸಾಬ್ 55/18 ಶಿವನಿ ಅಲಾಪ ಗುಲಾಬಿ 1 0.65 0.065 440602122911 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬುಕಾಕಂಬಲದ

526 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ T Y ರವಿಕ್ಕರಣ್ / ಯೋಗಿೋಶ್ 7 \ 2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.6 0.060 997268050304 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಟಟದಹಳಿಳ

527 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ M ರಾಮು / ಮುನಿಸಾವಮಿಗೌಂಡರ್ 4/P30 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.3 0.030 448365182213 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಭದ್ಾರವತಿ

528 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ M ಗುರುಮಲತಿಯ / ಮರುಳಪಪ 85 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.4 0.040 621977063481 S B I ತರಿೋಕೆರ

529 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಪರಭುಕುಮಾರ / ಹರಳಪಪ 16 \ 3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.4 0.040 426309890137 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

530 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಲಂಗಮಲತಿಯ B N / B ಸಿದೂಪಪ 55/15 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.4 0.040 483014008834 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬುಕಾಕಂಬಲದ

531 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಸುಮನ್ / ರಮೋಶ್ 93 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚ್ಂಡು ಹಲವು 1 0.6 0.060 512528734761 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

532 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಗಂಗಾಧರಪಪ / ಹನುಮಂತಪಪ 61/4, 10/3E ಅಜಜಂಪುರ sc ಗುಲಾಬಿ 1 0.70 0.070 353520182947 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

533 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಮಲಡೂಪಪ / ಗಲೋವಿಂದಪಪ 44/4p1, 45/3p2 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.40 0.040 785243143992 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

534 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಹೆಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣ ಉಮೋಶ್ / ಶೆೋಖರಪಪ 16 \ 2 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.80 0.080 812160044475 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿವನಿ

535 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಅಣ್ಬ ಉತಾಪದನ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ / ತಿಮಮಪಪ 29 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಅಣ್ಬ 1 2.00 5.476 988542350188 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಕೆಲೋಡಿಕಾಯಂಪ್ ತರಿೋಕೆರ

536 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಬಸವರಾಜಪಪ / ಚಿಕಕಣ್ಣ
49/13, 71/9, 18/5, 42/2, 

71/1P, 67/2b
ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 1 4.50 7.920 9724154713750 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ , ನೆೋರಲ್ಕೆರ

537 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಗಿರಿೋಶ್ D S / ಶಾಂತವಿೋರಪಪ 26/P15, 130, 131. 133, 134 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ - 1 4.00 7.825 714000000659 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

538 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಗಿರಿೋಶ್ D S / ಶಾಂತವಿೋರಪಪ 26/P15, 130, 131. 133, 134 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ - 1 4.00 0.185 714000000659 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

539 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿವಣ್ಣ / ಕರಿಯಪಪ 9/2P1, 59/1, 161/9 ಅಮೃತಾಪುರ ST - 1 2.64 5.370 332603092153 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

540 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಉಮಾಪತಿ / ಪುರದಪಪ 11/3 52 137 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ - 1 3.00 8.200 471296800655 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

541 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಾಯಣ್ ಸುರೋಶ್ / ಕೃಷ್ಣ 26/P106 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ - 1 0.80 0.750 215779251407 D C C ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

542 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಾಯಣ್ ಜಯಪಪ / ಗಂಗಾಧರಪಪ 60/2 ಅಮೃತಾಪುರ-1 ಸಾಮಾನಯ - 1 1.00 0.750 301335055009 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

543 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಾಯಣ್ ಬಸವರಾಜಪಪ / ಕಾಳಪಪ 42/3 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ - 1 1.00 0.750 767282925403 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

544 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM)  ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಾಯಣ್ ನಿಂಗರಾಜಪಪ / ೆ್ೋರಪಪ 53/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ - 1 1.00 0.750 783451426655 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಂತರಘಟಟ

545 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಸಮುದ್ಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಾಯಣ್
ಶಿರೋ ವಿೋರಭದರೋಶ್ವರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದ್ಾರರ ಮತುತ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಸಂಘ, ಗರುಗದಹಳಿಳ ಗಾರಮ, 76 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ
-

1 20.00 4.000 - D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಂತರಘಟಟ



546 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಅಂಬಿಕಾ / ನಿಂಗಪಪ B T 34/3P2, 67/1, 34/4 ಅಜಜಂಪುರ ST ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 893819970043 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಂತರಘಟಟ

547 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ A R ಚಂದರಪಪ / ರಂಗಪಪ 39/3 ಅಜಜಂಪುರ ST ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 828035269711 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು

548 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಕರಿಯಮಮ / ಮುದೂರಂಗಪಪ 22/6. ಅಜಜಂಪುರ ST ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 777917908629 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಂತರಘಟಟ

549 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸುರೋಶ್ಪಪ A M / ಮಲ್ೂಪಪ 99/6, 33/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 322720419822 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು

550 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ M S / ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 98/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 928794750404 DCC  ಬಾಯಂಕ್, ಅಂತರಘಟಟ

551 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಗುರುಪಾದಪಪ / ಚಂದರಪಪ 31/3, 73/5,19 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 885174251667 IOB ಕುಡಲೂರು

552 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ / ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 36/3, 36/10 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 392794066327 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

553 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ನಟರಾಜ H S / ಸಿದೂಪಪ 17/9, 17/7 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 71995685777 DCC ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

554 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ K M / ಮರುಳಸಿದೂಪಪ 99/1, 136/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 354747948184 DCC ಬಾಯಂಕ್, ತರಿೋಕೆರ

555 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಚಂದರಮಮ N / ಶೆೋಖರಪಪ 132/1A, 54/4, 74/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 854711900878 IOB ಕುಡಲೂರು

556 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ನಂಜುಂಡಪಪ / ಚಂದರಪಪ 119/1, 189/4 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 726917203577 I O B ಕುಡಲೂರು
557 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶ್ರತ್ D E /  ಈಶ್ವರಪಪ 42, 49/3 ಅಮೃತಾಪುರ - 1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 548307800658 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
558 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಚಂದರಪಪ / ನಂಜುಂಡಪಪ 54/P1, 4/P2 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 514192137520 I O B ಕುಡಲೂರು
559 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ K S ಹಾಲ್ಪಪ / ಶಾಮಣ್ಣ 108, 119, 130 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 861708467157 I O B ಕುಡಲೂರು
560 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ G ಮುರುಗೋಶ್ಪಪ / ಗಿರಿಯಪಪ 118/1A, 59/11 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 726917208166 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
561 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ A H ಚನನವಿೋರಯಯ / ಹಾಲ್ಸಿದೂಯಯ 134/2  , 138/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 316107273203 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

562 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ S G ಜಯಪಪ / ಗಂಗಾಧರಪಪ 16 \ 8 ಅಮೃತಾಪುರ- 1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.230 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

563 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ / ಅಮೃತಯಯ 11/p1 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 829058931628 S B I, ಅಜಜಂಪುರ

564 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ನಾಗರಾಜು / ದೋರ್ೋಂದರ 36/1 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 605081130619 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

565 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ / ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 41/26, 85/11 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 899741519733 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
566 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಮರುಳಸಿದೂಪಪ / G K ಚಂದರಪಪ 106/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 532535243519 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
567 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ G D ವಿನಾಯ್ ಕುಮಾರ್ /ದಕ್ಷಿಣ್ಮಲತಿಯ 30/3, 15/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 689686078695 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

568 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ G T ಧಮೋಯಂದರ / G C ತಿಮಮಪಪ 13/3, 97/P3, 22/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 520604556068 S B I ಅಜಜಂಪುರ
569 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ನಾಗಪಪ M / ಮಲ್ೂಪಪ 53/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
570 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಬಸವರಾಜಪಪ / ಶಿವಮಲತಯಪಪ 90 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 423021730744 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

571 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಬಸವರಾಜಪಪ / ನಾಗಪಪ 185/4, 190/3, 7/1, 108/41 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 697899722231 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

572 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರೋಣ್ುಕಯಯ / ಶ್ಂಕರಯಯ 63 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 837455439840 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹಿರೋನಲ್ಲೂರು

573 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಯಣ್ಮಮ / ನಂಜುಂಡಪಪ 58/1, 164/5 ಅಮೃತಾಪುರ - 1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 582341314329 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

574 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ದ್ಾರಕ್ಷ್ಯಣ್ಮಮ / ಬಸಪಪ 67/6, 49/3, 67/7 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 701808333745 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

575 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶೆೋಖರಪಪ / ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 64 , 14/4 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 348738554870 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

576 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಈಶ್ವರಪಪ / ರುದರಪಪ 47/ 10 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 799160324913 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

577 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಮಲ್ೂಪಪ / ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 28/5, 55/4 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 786634015175 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬುಕಾಕಂಬುದ

578 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶ್ಶಿಧರ / ವಿೋರಭದರಪಪ 5 \ 5 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 837735103498 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

579 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶ್ಶಿಕಲಾ / ಬಸವರಾಜಪಪ 74, 35 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 578307432129 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

580 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ / ಸಿೋನಪಪ 90/2p2, 131/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 263463824948 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

581 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಕುಮಾರಪಪ / ರಾಮಪಪ 102/2a3, 102/2a2, 5/1a ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 791395673640 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

582 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಭಾಗಮಮ / ರಾಮಪಪ 9 \ 1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 295418600017 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

583 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಲಲೋಕೆೋಶ್ B R /  ರಾಮಲಂಗಪಪ 28  \ 2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 317182919603 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು

584 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ G / ಗಂಗಪಪ 80/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 475296163144 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

585 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರುದರಪಪ / ರಾಜಪಪ 11/12, 11/8, 61/1B ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 509337779403 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

586 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ತಿಮಣ್ಣ / ಹನುಮಣ್ಣ 5/1b ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 408216063438 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು

587 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರಮೋಶ್ / ಬಸವರಾಜಪಪ 24 ಅಮೃತಾಪುರ- 1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 538135477440 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

588 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರಾಜಪಪ / ಚನನಬಸಪಪ 9 \ 1, 24/P2, 53/3P ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 297855015767 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

589 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ / ರಂಗಪಪ 28  \ 8 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 865163029874 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

590 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ / ತಿಮಮಣ್ಣ 72 \ A ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 454872752475  S B I , ಅಜಜಂಪುರ

591 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶೆೋಖರಯಯ / ಶಿವಲಂಗಯಯ 6 \ 3, 70/6, 32/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 473707186285 D C C , ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

592 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರಾಜಪಪ / ಬಸಪಪ 24/3, 13/2, 14 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 836645924865 S B I , ಅಜಜಂಪುರ

593 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಈರಪಪ / ಬಸಪಪ 47/2, 134/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 377073587319 S B I , ಅಜಜಂಪುರ

594 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ M R ಗಂಗಾಧರಪಪ / ರಾಮಪಪ 8 \ 2, 127, 29, 152/2P2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 860583991113 D C C , ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಜಂಪುರ

595 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಬಸವನಾಯಕ / ಭಿೋಮಾನಾಯಕ 57 ಅಮೃತಾಪುರ ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 284181193116 ಕಣಾಯಟಕ  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

596 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಗುರುಮಲತಿಯ / ಸಲೋಮಶೆೋಖರಯಯ 224/1A, 206 ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 519999377350 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

597 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶೆೋಖರಪಪ / ಚನನಬಸಪಪ 13/2A ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 462627561423 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ
598 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ T B ಚ್ನನಬಸಪಪ / ಬಸಪಪ 6/7, 119/1 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 391661380064 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

599 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಲಲೋಕೆೋಶ್ಪಪ / ಕರಿಯಪಪ 9, 81 ಅಮೃತಾಪುರ-1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 566302252411 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

600 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರಂಗಪಪ / ದ್ಾರದೋವಯಯ 46 ಅಜಜಂಪುರ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 747943765578 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು

601 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಕಾಂತರಾಜು / ಮಲ್ೂಪಪ 15/P-P4 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 676130227841 ಕಣಾಯಟಕ  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

602 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರಾಮಪಪ / ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 64 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 937838103395 ಕಣಾಯಟಕ  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

603 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ / ಚಂದರಪಪ 11 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 450506942508 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು

604 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಚಂದರಪಪ / ರ್ಂಕಟೋಶ್ಪಪ 36 ಅಜಜಂಪುರ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್,  ಶಿವನಿ

605 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ G C ಯಶ್ವಂತಕುಮಾರ್ / ಚಂದರಪಪ 114/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 608634965168 S B I ಅಜಜಂಪುರ

606 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಈಶ್ವರಪಪ / ವಿೋರಪಪ 29 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 744587647640 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

607 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಂಗಪಪ / ರುದರಪಪ 3/9, 52/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 926067424922 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
608 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಭಾಗಿೋರತಮಮ / ಶೆೋಖರಪಪ 8/1 . 60/4, 24/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 982012443590 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
609 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಚಂದರಪಪ / ಚನನಬಸಪಪ 26 \ 3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 912752629644 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ



610 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಣ್ಣ ಸಿದೂಪಪ / ಮಹಾಲಂಗಪಪ 133/4, 91/3, 91/2, 26/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 301450455613 I O B ಕುಡಲೂರು

611 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿವಸಾವಮಿ / ಸಿದರಮಾಪಪ 96/6, 96/1A,96/1C2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 735523747637 S B I, ಅಜಜಂಪುರ

612 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರಾಮಪಪ / ಈರಪಪ 35/P1 ಅಜಜಂಪುರ ST ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 702154864587 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು
613 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಹಾಲ್ಪಪ / ಕೆಂಪಣ್ಣ 6/P12-P2 ಅಜಜಂಪುರ ST ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 591171164251 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

614 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಚಂದರಪಪ / ದೋವಿರಪಪ 129/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 360605090713 I OB ಕುಡಲೂರು

615 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ / ನಾಗಯಯ 6/1, 5/P3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 378621102591 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು

616 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿವಕುಮಾರ / ಬಸಪಪ 77/2, 77/1, 77/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 841858665239 I OB ಕುಡಲೂರು

617 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ತಮಮಯಯಪಪ / ನಂಜುಂಡಪಪ 30 \4 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 502364821439 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
618 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ / ಸಣ್ಣತಿಮಮಯಯ 149, 151/1,153/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 617289967905 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

619 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ / ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 71/4,96, 53/P2 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 845132061228 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

620 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ದೋವಿರಪಪ / ನಂಜಪಪ 38/6 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 739405522579 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

621 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ದೋವಿರಮಮ / ನಂಜುಂಡಪಪ 10 \ 3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 437434292730 S B I, ಅಜಜಂಪುರ

622 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಮಹಾಂತೋಶ್ಪಪ / ಪುಟಟಪಪ 121/2 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 8762462461 S B I, ಅಜಜಂಪುರ

623 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ತಿಮಮಪಪ / ಬಸಪಪ 22/1, 22/6 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 9739932131 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

624 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಕುರಿಯಪಪ / ಬಸಪಪ 46/2, 47/1, 134/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 523873037556 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

625 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿವಪಪ / ಸಿದ್ಾರಮಣ್ಣ 3/5P4, 4/P1-P2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 354096596745 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು
626 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಪಾರಮಮ / ರಾಮಪಪ 7 \ 6 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 976106151484 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು
627 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರುದರಬಾಯಿ / ರಾಮನಾಯಕ 134, 45/P11 ಅಜಜಂಪುರ SC ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 454196040873 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
628 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಓಂಕಾರಪಪ / ರುದರಪಪ 25/2B, 96/8 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 837615642712 ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
629 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ನಂಜುಂಡಪಪ / ಮಲೂೋಗೌಡ 67/2AP1,67/2AP ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 560377808957 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
630 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸುನಿೋತ / ಚಂದರಪಪ 91/7, 77/6, 91/5 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 511477003499 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
631 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ತಮಮಯಯ / ಲ್ಕ್ಷ್ಮಣ್ 41/1, 11/190 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 596782159371 D C C, ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಜಂಪುರ

632 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ / ಬಸಪಪ 57/1C, 85/15 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 484783291621 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
633 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಲಂಗರಾಜು / ಸಿದೂಪಪ 71/1, 49/3, 5P/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 614680945090 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
634 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಜಯಪಪ / ಗುರುನಂಜಪಪ 102/1A, 140/5, 1/131 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 439326606009 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಬಿೋರಲರು
635 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶೆೋಖರಪಪ / ಕರಿಯಪಪ 29 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 613294041156 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್. ಶಿವನಿ R S

636 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಮಲ್ೂಮಮ / ಬಸಪಪ 41/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 729424168782 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
637 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಗಲೋವಿಂದರಾಜು / ಚಿಕಕತಿಮಮಪಪ 174/7, 56 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 886701638092 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ
638 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಬಸವರಾಜಪಪ / ನಂಜುಂಡಪಪ 135, 81/3 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 232861619773 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

639 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರೋವಣ್ಸಿದೂಪಪ / ಸಿದೂಪಪ 29 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 719560531895 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು
640 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಿದೂಪಪ / ನಾಗಪಪ 28 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 425100179274 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
641 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಓಂಕಾರಪಪ / ಮಲೂೋಗೌಡ 43, 32/4 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 736040976070 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
642 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ G R ಮಹೆೋಶ್ವರಮಲತಿಯ / ಜಿ ರೋವಣ್ಣಯಯ 100/3, 63/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 663779158857 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
643 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಾಂತಪಪ / ಹನುಮಪಪ 26/P2, 26/p5 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 552328217569 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
644 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರುದರೋಶ್ / ತಿೋಥಯಕುಮಾರ 34/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 455504887366 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
645 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರಾಜಪಪ / ಕಾಳಪಪ 16 \ 1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 364505025248 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು
646 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರಪಪ / ತಿಮಮಪಪ 48/3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 229998854336 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು
647 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಮಂಜುನಾಥ / ಸಣ್ಣಪಪ 18/1P1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 984158158296 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು
648 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ / ನಾಗಪಪ 97/1 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 279010995422 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
649 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಕರಿಬಸಪಪ / ನಾಗಪಪ 12 \ 1 , 13 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 799522254114 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ
650 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಜಗದೋಶ್ಚಾರ / ಕೆೋಶ್ವಚಾರ 20 \ 4 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 355305855871 D C C  ಬಾಯಂಕ್, ಬುಕಾಕಂಬಲದ
651 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಚಿದ್ಾನಂದಮಲತಿಯ / ಚಂದಯಯ 4 \ 1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 729207494004 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
652 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ S C ಲಂಗಯಯ / ಚನನವಿೋರಯಯ 7/4B, 8 ಅಮೃತಾಪುರ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 752046976941 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
653 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ / ಕರಿಯಪಪ 230/6, 218/1 ಅಮೃತಾಪುರ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 785186153194 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಣ್ಸಘಟಟ
654 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಕುಮಾರಪಪ / ತಿಮಮಪಪ 11 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 250318618126 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
655 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಚಿಕಕತಿಮಮಪಪ / ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 19/1P3 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 449352378357 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
656 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಪಾವಯತಮಮ / ಪುಟಟಪಪ 47/1, 57/3 101 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 708152063499 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
657 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಚಂದರಪಪ / ಸಿದೂಪಪ 41/2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 792913740091 D C C ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
658 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ / ವಿೋರಪಪ 9 \ 2 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 471978397520 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
659 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಿದ್ಾರಮಪಪ / ಚಂದರಪಪ 111/9 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 821118954485 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
660 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಿದ್ಾರಮಮಮ / ಮಲ್ೂಪಪ 1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.430 681674057606 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

661 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಸಿದ್ಾರಮಮಮ / ಮಲ್ೂಪಪ 1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.210 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

662 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ K ಸಂಕಪಪ / ಕೆಂಚಪಪ 19/4, 27/2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 837522315562 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ತಲಗರಿಹಂಕಲ್
663 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ T ಗವಿರಂಗಪಪ / ತಿಮಮಯಯ 64/3, 64/5 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 543807504077 S B I ಅಜಜಂಪುರ
664 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶೆೈಲ್ಮಮ / ಓಂಕಾರಪಪ 43/2, 86 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 857698714293 ಕಾಪ್ ಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ
665 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಟಿ ಈಶ್ವರಪಪ / ಕೆ ಟಿ ತಿಮಮಯಯ 29 \ 2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 640851663016 S B I, ತರಿೋಕೆರ

666 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಮಹೆೋಶ್ವರಪಪ / ಬಸಪಪ 50 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 319710533090 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ

667 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ತಿಮಮಪಪ / ಹನುಮಂತಪಪ 55/2P1 ಶಿವನಿ ST ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 617665147369 ಕಾರ್ೋರಿ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ R S

668 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಚಂದರನಾಯಕ / ಪಿೋಕಾಯನಾಯಕ 13/3, 93/3 ಶಿವನಿ SC ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 401722760640 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬುಕಾಕಂಬುದ

669 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಮಲಾೂನಾಯಕ / ಬಾಬಾನಾಯಕ 45/P19 ಅಜಜಂಪುರ SC ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 263377120483 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ

670 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಬಸವರಾಜಪಪ / ನಂಜಪಪ 24  \ 6 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 318279511452 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು
671 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಲಲೋಕೆೋಶ್ / ಬಸವರಾಜಪಪ 104 ಶಿವನಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 342368413724 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ
672 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಶಿವಪಪ / ಪುಟಟಪಪ 32/22. 32/22 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 589183353574 S B I, ಶಿವನಿ
673 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ತಿಮಮಣ್ಣ / ರುದರಪಪ 102/1. 80/1 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 400328787446 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ



674 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರ್ಾಣಿ / ಸಿದ್ಾರಮಪಪ 21/4, 109/1 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 354676561119 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿವನಿ
675 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ತಮಮಯಯ / ರಂಗಪಪ 48/2 ಲಂಗದಹಳಿಳ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.875 929489497321 S B I, ತರಿೋಕೆರ
676 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ K S ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ / ಸಿದೂಪಪ 155/1, 109/2b, 8/1p, 9/ ಅಮೃತಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 265070450451 I O B ಕುಡಲೂರು

677 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರವಿಶ್ಂಕರ / ಶಿವಲಂಗಪಪ 8/2, 62/2p1 ಅಮೃತಾಪುರ - 1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 676786396936 ಕಾಪ್ ೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್, ಹುಣ್ಸಘಟಟ

678 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಹೆೋಮಾಕ್ಷ್ಮಮ / ಮಲ್ೂಪಪ 15/1, 13/4, 4 / 4 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.640 383535690041 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಅಜಜಂಪುರ
679 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ಲ್ಕಕಪಪ / ಪುಟಟಪಪ 19 ಅಜಜಂಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.730 838332366693 ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ ಬಾಯಂಕ್, ಬೋಗಲರು
680 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರಂಗಪಪ / ಕೆಂಚಪಪ 180/1 ಅಮೃತಾಪುರ SC ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.870 415512080677 I O B ಕುಡಲೂರು

681 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರಾಜಪಪ / ಕೆಂಚಪಪ 40/2 ಅಜಜಂಪುರ ST ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.211 332521444439 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಹೆಲಳೆೋನರಸಿೋಪುರ
682 ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ (NHM) ಈರುಳಿಳ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ್ ರಾಜಪಪ / ಕೆಂಚಪಪ 40/2 ಅಜಜಂಪುರ ST ಈರುಳಿಳ 1 1.00 0.664 332521444439 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್, ಹೆಲಳೆೋನರಸಿೋಪುರ

















































ತಾಲ್ಲೂಕು : ಹಿರಿಯಲರು

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಿ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಎನ್ ನಾಗರಾಜು 47/1,72/6 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 1.60 48960 871482626804 08671010005360
2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚಿಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಯಪಪ 91/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 1.00 30600 758652071882 63790100010140

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತ್ವಿೋರಪಪ 76/7 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 0.60 18360 445257167547 10745100006149
4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುದಿಯಣ್ಣ 77/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 0.80 24480 566557198608 10780101009468

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಲಂಗನಾಯಕ 11/9 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 0.60 18360 391762727574 54920100011548
6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕೆ ಆರ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 119/6 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 0.40 12240 642783663531 10648100001925

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಭುಜಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 51/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 1 10200 561412773994 3072500103216701
8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸಾಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಲಂಗೋಗೌಡ 6/6 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 2 20400 945915685663 10669101055575

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಣ್ಣ 38/4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 1 10200 703828196391 10648100020526
10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 120/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1 1 10200 227279701095 10853101065527

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಮಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 44/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1 2 8000 374620582919 108401010003438
12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 2/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1 0.6 2400 354729406521 136501010002683

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಜಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಲಂಗಯಯ 2/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1 0.6 2400 231601801109 64088245024

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಧಮೋಯಂದ್ರ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸುಬ್ಬೋಗೌಡ 35/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ(106) ಗೋರು 1 1.94 7760 373275642989 108401011001318

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 54 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ(106) ಗೋರು 1 0.48 1920 525877171240 520291028939722
16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೋರು ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 54 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ(106) ಗೋರು 1 0.48 5760 525877171240 520291028939722

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಗೋರು ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಎಸ್ ಧಮೋಯಂದ್ರ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಸುಬ್ಬೋಗೌಡ 35/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ಗೋರು 1 1.94 23000 373275642989 108401011001318

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಗಂಧ ರಾಜಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ತಿಪಪಕಕ ಕೆಲೋಂ ಕಣ್ುಮಪಪ 103/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ(106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.25 9375 457738256547 10853100005577

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಗಂಧ ರಾಜಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅಂಜನಿ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 72/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ(106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.25 9375 925853846332 10853100005081
20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಗಂಧ ರಾಜಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಆರ್ ಕೆಂಚಪಪ 206/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ(106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.25 9375 724627461230 3072500101663301

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಗಂಧ ರಾಜಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಪಪ 205 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ (423) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.34 12750 895776253830 10648100300771

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಗಂಧ ರಾಜಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 27 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ (423) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.33 12500 490667941343 3072500102725701

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಗಂಧ ರಾಜಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಿವುಡ ಸಿದ್ದಪಪ 51/7 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ (423) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.38 14250 923634288036 30480751159
24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಗಂಧ ರಾಜಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಣ್ುಮಪಪ 2/6 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ(106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.25 9375 963345215998 64184778868

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ನಜಿೋ ಮುನಿನೋಸಾ ಕೆಲೋಂ ಮಹಮಮದ್ ಮುಜಿೋಬ್ 

ಉಲಾೂ
55/6 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ(106) ಮಾವು 1 0.9 15552 936382763213 1870100002418

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಲೂಗ ಹಲವು ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 138/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ(106) ಮಲೂಗ 1 0.35 3551 3072500100878701

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ವಿೋರಭದ್ರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಾಮಲಹಿಕ 

ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ

85/1,84/3b,86/1a,

86/2,42/8,84/4,46,

585/2

ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106)
ತಂಗು, ಕಲ್ೂಂಗಡಿ, 

ಈರುಳಿಿ 1 5.00 532000 635917152424 199002264956

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಮಂಜುನಾಥಸಾಾಮಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 71/3,72,304,71/8,308/1,

71/11
ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106)

ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು, 
ಟಲಮೊೋಟಲ

1 5.00 532000 828472780486 9292500100621401

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ
ಭದ್ರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ ಮತ್ುತ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ 

ಸಂಘ
111/2,113/2,112/5,113/1

,184/2p1
ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (133) ತಂಗು, ಬಾಳೆ 1 4.00 400000 581311373998 10669111000140

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಸುಬರಮಣ್ಯಸಾಾಮಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ 78/1,67,57/p2,28/p1,57/

5p1,34/p3
ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (133) ತಂಗು,ಅಡಿಕೆ 1 4.00 400000 592664037958 54920100029729

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಹೆಚ್ ಆರ್ ತಿಮಮಯಯ 42 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) 1 464052 30990004173

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟೋಶಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ 154,180,154/1b1,153/2,

153/3,154/1b1
ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (133) ಬಾಳೆ, ಅಡಿಕೆ,ದಾಳಿಂಬ್ 1 4.00 400000 457220598549 10780101064980

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ರ್ೋದಾವತಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 27,39/2,39/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು, ದಾಳಿಂಬ್ 1 4.00 400000 917754109154 9292500100616701

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಸುವಣ್ಯಮುಖಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 26/1,26/4,39/3,24/2,24/1

,24/5,26/3,26/6
ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು, ದಾಳಿಂಬ್ 1 4.00 297530 583247563251 9292500100616601

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ಸುಬರಮಣ್ಯ ಸಾಾಮಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ 

ಸಾಮಲಹಿಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಸಂಘ
27/1,78/1,78/3,77,75,41 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (133) ತಂಗು 1 4.00 400000

368208616287
10648101096457

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ಡಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಡಿ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ 1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1 16000 700952328155 108401010018268

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ಟಿ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 64/1,64/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.4 22400 692454131191 1066910004436
38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಯಯ 1/1p2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.6 9600 995481141044 10669100004812

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ಜಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 41/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1 16000 313651644923 10669100004491
40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 63/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 19200 10648100007608

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಪುಟಟಣ್ಣ 118,120 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.91 14560 990395283399 10780100031678

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ
ಎಂ ಸಿದದೋಶಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಎಂ 

ಬಸವರಾಜಯಯ
26/2a2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಕರಬಲಜ 1 0.8 9600 826114899648 19880100061104

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ಆರ್ ಕೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ರಂಗಪಪ 5/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.7 11200 550531965354 9845053900

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ಜುಂಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಲೋ ಜುಂಜಣ್ಣ 142/p2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.7 11200 333249023533 0867101020335

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ಎನ್ ಸಿದದೋಗೌಡ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ 73/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 19200 330440196633 54038782630

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ಹೆಚ್ ಎಂ ಗೌಡಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ 114/p5,115/4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಗುಲಾಬಿ, ಚಂಡು ಹಲ 1 0.95 15200 3432537762320 30827039376

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ಟಿ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 118/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.6 25600 676401925142 54027045713

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಸವರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಈಶಾರಯಯ 48/4,48/5 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಕರಬಲಜ 1 1.39 22240 635917152424 19880100061096

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ಅನಂತ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಭೋಮಪಪ 82/7 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 2 32000 884782323356 147001011001765

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.
ಜಿಲೂ:ಚಿತ್ರದ್ುಗಯ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬ್ಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ್ 

ಮೊತ್ತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 42 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.95 15200 737688364617 10648100030164

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆಲ್ಹೆಲದಿಕೆ ಕೆ ಸಿ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕಣ್ಣ 64/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 12800 976935082891 10669101003925

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರ್ೈಯುಯಕಿತಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಎಂ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುದಿಯಪಪ 39 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 75000 551403588278 157701011001980

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರ್ೈಯುಯಕಿತಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಷರಿೋಪ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಕಮಲ್ ಸಾಬ್ 44/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 2.40 64750 564806930708 108401011003671
54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರ್ೈಯುಯಕಿತಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ ಭಲೋವಿ 50 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ತಂಗು 1 1.88 75000 634079777079 32476285475

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ IPM ಹೆಚ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 163 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (133) ತಂಗು 1 0.78 893 3072500100878701

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಟಿ ಶಿವಪಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲೋ ತಾಯರಮಲ್ೂನಾಯಕ 186/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 2 40000 377499554098 0867101018113

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಪತಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಡಿ ಕೆ ಶಿರೋನಾಥ 128/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ (423) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.2 24000 528009425072 10780100003979
58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 103 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 0.64 12800 679860290138 0867101025530

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಪಿ ಮಹೆೋಶ್ 116/9,116/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 929408472475 0867101035579

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಕೆಲಡಪಪ 69/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 655284407527 9292500100252101

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಆರ್ ಸಿದ್ದರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 28/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 875627653188 3014039288
62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕೆ ಕೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಕದ್ುರಪಪ 98/8 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 632673415278 10632100002450

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕಣ್ಣ 57/3,100/5,100/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 400715869468 10564100006066

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಆರ್ ಸಿದದೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 12/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ (423) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 329054991016 3072500102622300

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 260 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 258123260796 10891101024636

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ 24/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 445208132823 10072200018017

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಎಂ ಮುಳಭಾಗಿಲ್ ಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಮುಳಭಾಗಿಲ್ 

ಭಲೋವಿ
93/1p4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 448254730976 10780100003107

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ ಭೋಮಾಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಭೋಮಾ ಭಲೋವಿ 74/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 276255571544 64020052834

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ 23 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 983749913134 108401011001864

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಜಿ ಡಿ ರಾಮಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಎಸ್ ದಿವಾಕರ 

ರೆಡಿಿ
385/1,384/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 841138340951 54920100001487

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ ಗುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಭೋಮಾಭಲೋವಿ 332/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 492544477574 64160666334

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಕರಿಯಪಪ 107 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 512562806162 64079754632

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹೆಲನನಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 70/9 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 564653657656 10669101032033

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಿಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಈರಪಪ 110/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 315119062070 64117790670

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹೆಚ್ ಜೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮಪಪ 108/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 771149881342 3072500102588501

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ ಎಂ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಹಲಂಗಪಪ 142/5 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 670969776816 64099765107

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ವಿಶಾನಾಥ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 154/3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 360716196505 10936101007781

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಮಮ 114/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 354119196591 10648100009741

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಡಿ ಕೆ ಚಿತ್ತಪಪ ಬಿನ್ ಕರಡಪಪ 37 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 850868873287 10780100003363

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಲ್ಲತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿ ರಾಮಕೃಷಣಪಪ 75 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 744073806087 6405280743

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಭೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 247 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 284658504213 10853100003220

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪಾಂಡುರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ 128,129 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 403280559853 10780100003221

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಪುಟಟಣ್ಣ 119/5,120/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 990395283399 10780100031678

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ವಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಿ ವಿೋರಣ್ಣ 131/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 424291547393 10780100030736

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಿ ಆರ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗದಿದಗ ರಂಗಪಪ 43/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 711461382364 64045490869
86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಯಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕೆಲಕೋಬಣ್ಣ 24 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ (423) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 289542307407 10669100007290

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹಳಿಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಗಿರಿಯಣ್ಣ 68/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 843689978244 64129377680
88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಓಬಕಕ ಕೆಲೋಂ ಮಲಡೂಗಿರಿಯಪಪ 500/7 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 495996427163 63790100006321

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕರಡಪಪ 58/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 293538265220 10632100003626
90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಲಂಗಪಪ 255 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 733737243569 10891101032079

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಸಾಾಮಿ 110 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 558894534623 10853100002908
92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜೆಲಯೋತಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ 161 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 657368868236 10648101033157

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ುಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 311 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 921027650628 10052210008349
94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಟಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತ್ಪಾಲ್ಪಪ 24 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 631036911816 32721619435

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಜಿಿ 

ರಂಗಸಾಾಮಿ
15/3,4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 598010809590 199000457220

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ ಮುದ್ುದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 6/1c ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 410629443349 10745100002229

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಡಿ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ 2/10 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 841020101498 10745100008343
98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಆರ್ ನಿರಂಜನಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ ರಂಗಪಪ 86/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 593454179727 64129251294

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ ಆರ್ ಆನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 109/p1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 480436412351 10735101020861
100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಲಕಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪ 193,46/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 448872038761 1052100006367

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಚಿತ್ತಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಳಯಯ 15/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 967216881334 199000929061
102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 9/3,9/6 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 776131489285 10648100009229

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ ಕದ್ುರಪಪ ಬಿನ್ ಭಲತ್ಣ್ಣ 15/p3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 896203270182 3072500103154401
104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಂಜುನಾಥ ಎ ಎನ್ ಬಿನ್ ಅಜಿಪಪ ರೆಡಿಿ 161/3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 214656663765 10735101021569

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಓಂಕಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬುಳಿಪಪ 106 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 771818958164 10745100141178
106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 170/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 459859941576 114501010006743

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಆರ್ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ರ್ೈ ಕೆ ಸಂಗಯಯ 36/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 971468219514 10648101093052
108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದಾಶಿವಯಯ 30 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 3072500101307401



109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಿ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಓದಲೋ ಚಿಕಕಣ್ಣ 80/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 915791301157 10669100004117
110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಾರುತಿ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷಣಪಪ 87/p1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 741246466636 199000618228

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎಸ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 22/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 873998485205 10780100030291
112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಾಮ ಭಲೋವಿ 96/p ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 482614958753 10780100034407

113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಿ ಟಿ ಪರಭಾಕರ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 6/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 648719376825 10936101005598
114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎಂ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುದ್ುದ ಬಸಪಪ 237/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 800943120778 63790100007612

115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕೆ ಆರ್ ತಾರಾನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 56 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 324051185346 83090100000967
116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಯಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಮಮ 29/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 677059021519 0867101023189

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಮರಿಯಪಪ 49/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 611542767152 10632100006995
118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹಯಯ 103/1,12/p35 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 378538503559 10648131007790

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಣ್ುಮಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಕರಿಯಪಪ 10/2p2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 856494998404 10648101021073
120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹೆಚ್ ಸಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 46/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 971337521300 3072500100907201

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ದ್ಳವಾಯಿ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ದ್ಳವಾಯಿ 

ಹನುಮಂತ್ಪಪ
99/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422)

ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 741107281664 199001957996

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎಲ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಪತಿ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ 380/1 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 334212503492 63790100004190

123 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆ ಸಣ್ಣಪಪ 92/3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 911641056736 10052200035930
124 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲಲೋಕಮಾತ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂನಾಯಕ 2/p6 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ (423) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 768960438192 10745100300837

125 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎಂ ಎಸ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುಳುಬಾಗಿಲ್ಪಪ 165/2,165/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 638327241455 10853100003757
126 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎಂ ಉಮೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಡೂಪಪ 38/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (133) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 620304316494 10052200038689

127 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುದಿಯಣ್ಣ 77/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 566557198608 10780101009460
128 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಹಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 143/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 788743128070 19880100008311

129 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಕರಿಯಣ್ಣ 33/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 528445159590 64159752589
130 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕೆ ಟಿ ವಸುಂಧರ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ ರೆಡಿಿ 84/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (133) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 251129447093 74270100003111

131 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುಡಿದ್ಪಪ 77/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ (423) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 344413095238 1064810105337

132 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ಈರಪಪ 42/p1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 694770686666 19880100062789

133 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಿದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ 142 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 583513407708 63790100008751
134 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮದಾಸಪಪ ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 411580857710 114501011001701

135 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ 50/5,13/8 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 256486893393 64080998620
136 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕೆ ರಾಮದಾಸ್ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಕರಿಯಪಪ 10/2p1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 779410587302 10648100033168

137 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಾಬು ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ ರೆಡಿಿ 112/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 746555514579 10936101008300
138 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕುಂಟಪಪ 158/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 854388215161 34319866716

139 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮುದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 81/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 873806774958 10780100030684

140 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎಂ ಟಿ ಶಕುಂತ್ಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಪಿ ಭೋಮಾ ರೆಡಿಿ 82 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 805773387182 10936101008452

141 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಡಿ ಟಿ ಆಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 6 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 248398705914 10780101060045
142 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎಸ್ ಎನ್ ಉಷಾ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 730/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 909517831838 10072200019153

143 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಪತಿ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 29/5a ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 751281108620 54920100012187
144 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಚಿತ್ತಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 99,78 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 507924656440 10780100032695

145 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಚಂದ್ರಪಪ 91/2a ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.4 13632 478155559999 64020920472
146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಜು ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆಲರಕೆೋರಪಪ 192/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.9 15336 275083708228 157701011000594

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಿ ಟಿ ಕೆಂಚಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 32/4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.6 10224 846285714248 10853100006810
148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗಲೋವಿಂದ್ರಾಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ 204/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 2 34080 572124791931 520291028929247

149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಆರ್ ಮಣಿ ಮೋಗಲೈ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಕೆ 

ಬಾಲ್ಸುಬರಮಣ್ಯ ತೋವರ್
640 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.3 22152 319866013876 6382010000461

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ
ಎಂ ಕೆ ಬಾಲ್ಸುಬರಮಣ್ಯಂ ಬಿನ್ ಕುಪುಪಸಾಾಮಿ  

ತೋವರ್
642/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.4 6816 484219298612 6382010000163

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ವಿ ರಾಮಪಪ 81/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 17040 461483799084 10858100003041
152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಗುರುಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಕುರಿಚಿತ್ತಪಪ 77/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 17040 298746178101 10858100007366

153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎಲ್ ಮಂಜುನಾಥ 88/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 2 11360 364564032113 136501011000825
154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಣ್ಣ 19/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 5680 758025928890 10595100013026

155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಈರನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಿಣೋರಪಪ 69/ಪಿ2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 2 11360 594710410898 136501010004483
156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಭಲೋಗೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದನಂಜಯಯ 140/7 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 5680 593989898344 108401010018986

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರವಿೋಂದ್ರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಮಲಡೂಪಪ 70/11,70/12 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.6 3408 613357449204 10780100025358

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಮಲಡೂಪಪ 69/1,69/2,69/10 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.4 7952 457220598549 10780100003420

159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಘುರಾಮನ್ ಸಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ 1/5bp4,1/5bp1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 2 11360 818638117384 64012666346

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮುಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ 45/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (133) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 5680 290083815310 10745101021240

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಜಯರಾಮಪಪ 83 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (133) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.51 2896 492568905191 10595101011517
162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 257/2ಠಿ1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (133) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.8 4544 680380140791 136501011004255

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜು 104/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (133) ದಾಳಿಂಬ್ 1 2 11360 201421999096 1922500101383400

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ ಕೆ ವಿಮಲಾಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಪಿ ಹನುಮಂತ್ರಾಯಪಪ 22/5 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (133) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.8 4544 249032311628
10632101009372

165 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 132/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (133) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.89 5055 564500215802 147001011001140
166 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣಿಣೋರಪಪ 69/p1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (133) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.6 9088 534187915975 10632100002322



167 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಕೆ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮಲತಿಯ 261/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.4 2272 877587317304 10853101015753

168 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಚಿದಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರಂಗೋಗೌಡ 88/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 5680 306697992648
10648101046665

169 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಂಜೆೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ನಟರಾಜ್ 78/2ಎ, 5,78/2ಎ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.94 75000 552607994303 33530307092

170 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಹೆಚ್ ಜಿ ಸಿದ್ದಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಎಸ್ ಮೊೋಹನ್ 

ದಾಸ್
60/2b ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.37 75000 434032307845 10853100003619

171 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಲ್ಕಕಪಪ 77 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ (422) ಬಾಳೆ, ಈರುಳಿಿ 1 1.50 100000 232350241878 64080387973
172 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಲ್ೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಂಗನಾಯಕ 11/12,11/7 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ (423) ಬಾಳೆ 1 1.33 100000 253484354221 54038842557

173 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಬಿ ಪರಭಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಎನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 51/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ (422) ಬಾಳೆ 1 2 200000 351220261183 10648100006598
174 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಡಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಡಿ ರೆೋವಣ್ಣ 158/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (133) ಬಾಳೆ 1 2 200000 953072379352 520291002691324

175 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಎಂ ಎನ್ ಮೋಘನಾ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಟಿ ಕಿರಣ್ 48/6,48/2,48/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ (423) ಬಾಳೆ 1 2 200000 540429445933 30871187039
176 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಬಿ ಕೆ  ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಕರಿಯಪಪ 59/8,59/6 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (133) ಬಾಳೆ 1 2 200000 678141757854 3072500103373401

177 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ್ 397,408/1,470/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ (423) ತ್ರಕಾರಿ, ಟಲಮೊೋಟಲ 1 2 200000 998532424297 0867101016085

178 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಎನ್ ಎಲ್ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ಆರ್ ಲ್ಂಕಶಟಿಟ 41/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) 1 2.68 1022219 961176974516 54018371237

179 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಲ ಹೌಸ್ ಕೆ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 29/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಕಾಯಪಿಿಕಂ 1 487240 747774459131

180
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 25/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 251029184993 10648100033244

181
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಗಿರಿಯಪಪ 52/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 663765373558 32112738137

182
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ನಾಗಪಪ 96 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 578328295109 10648101048885

183
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನಾಶಯಪಪ 25/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 231452860184 10648101005729

184
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಕೃಷಣಮಲತಿಯ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 97 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 468135778798 10648101049963

185
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಪಿ ಟಿ ಕೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಪೂ ತಿಮಮಯಯ 19/ಪಿ2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 461453702936 171600101004613

186
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಿಮಾಚಲ್ಪಪ 25/3ಪಿ1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 990141876508 10648101091920

187
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಹೆಚ್ ಅರ್ ಸುಬಬಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರಂಗಪಪ 17/4a,2/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 399734854990 10648100033249

188
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಎಸ್ ನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತ್ವಿೋರಪಪ 257/3 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.50 17605.00 730792625951 3072500101133300

189
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ

ಆರ್ ಎಸ್  ಶಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಶಿರೋ 
ಪಾಲ್ಪಪ

100/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.40 7080.00 210737270549 10522100010254

190
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ವಿ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಾಚಲ್ 122/1a3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 389910286506 10780100001666

191
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ತಾಯರಮಲ್ೂಯಯ 7/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 256164290507 3072500101656600

192
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಎನ್ ಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಆರ್ ನಟರಾಜು 122/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 298691048131 54097051294

193
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಮುತ್ುತಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ 67 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 356220860870 10564100001921



194
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಮಲಡೂಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಣ್ಣ 194 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 649678972293 10564101020047

195
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಪಳನಿಯಮಮಳ್ ಕೆಲೋಂ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ 28/a1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 750783869362 10780101001936

196
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಚಿದಾನಂದ್ಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಪ 120 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 10840101000662

197
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಆರ್ 402 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 727120587374 0867101034094

198
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಚಿನನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಕಂದ್ಸಾಾಮಿ 35/5a ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 682220315955 30593253757

199
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 775 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 439247986099 114501231001210

200
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ

ಎಂ ಆರ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಆರ್ 
ರಂಗಪಪ

166,169 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 679850868006 10072200002650

201
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಎಲ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಜಿ ಲಂಗಪಪ 5 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 987937775473 10522100010300

202
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಪುಟಟಣ್ಣ 114 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 990395283399 10780100031678

203
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಆರ್ ಪಿ ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ 45,20 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 726741889130 0867101017502

204
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಅಭನಯಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಎಸ್ ಕೆ ನಾಗರಾಜ್ 40/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 778769509616 32423239134

205
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ವಿ ಟಿ ರಾಮಕೃಷಣ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ಭಲೋವಿ 211/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 736575834285 10461817659

206
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಸಣ್ಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಶ 138 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 937782382909 10648100035074

207
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ರಂಗಪಪ 66 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 683524379343 0867108043635

208
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ತಾಯರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ನಿಂಗಪಪ 53 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 682299201736 10648100035304

209
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಶಿವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 37 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 362929027073 10648100034531

210
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 26/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 583247563251 30761152375

211
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ರಂಗಯಯ 108 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 936793613793 54038843083



212
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ

ಎಸ್ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ ಎಸ್ 
ರುದ್ರಣ್ಣ

61 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 525092570475 10780100002603

213
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಸಂದಾಯ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ವಿ 58 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 506697456270 114501011000598

214
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಜಿ ಹೆಲನನಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 141,139 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 206836354072 10522100007592

215
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಡಿ ಟಿ ಆಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 6 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 248398705914 10780101060045

216
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಎಸ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪಪ 38 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 731413883785 10522100009500

217
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಚಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಂದ್ಸಾಾಮಿ 35/6 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 997439582307 10780101054211

218
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ವಿೋರಣ್ಣ 174/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 732181831723 10564101033041

219
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 36 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 392679290120 10648100035205

220
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಎಸ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ಪಪ 37/7 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 768965939768 32063119267

221
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಮಲತಿಯ ಕೆ 395/p2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 340910802046 10072200029788

222
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಆರ್ ರ್ೋಲ್ುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆ ರಾಜಗಲೋಪಾಲ್ 284 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 978606589240 63820100006029

223
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಆರ್ ವಿಶಾನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ ರಂಗಪಪ 70 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 465023416934 199000446085

224
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಶಿವಲಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿರಂಗಪಪ 16 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.40 15415.00 293894051094 64087916800

225
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಎಂ ಆರ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೋ ಪಿ ಬಿ ಮುನಿಸಾಾಮಿ 7 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 399778025157 10780100032794

226
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 57/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 481304684988 33518404672

227
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಣ್ುಮಪಪ 158 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 824852601124 10648100110186

228
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಭಾರತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶಾರಪಪ 118 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 786966447898 10648100301345

229
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಚಾರ್ 816 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 551723669896 347452512162



230
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ದಲಡಿರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಂಡುರಂಗಯಯ 153 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 665236349406 10564101027013

231
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಎಸ್ ಚಿದಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಸಂಜಿೋವಪಪ 120 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 705562699364 54920100018193

232
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಬಬಳಪಪ 96/1,37/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 970310389294 3072500103051500

233
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ ದಾಸಪಪ 119 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 777818161839 10564101036978

234
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಆರ್ ಲಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ರಾಮೋಗೌಡ 214 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 934882740388 10564100008824

235
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ತಿಮಮಣ್ಣ ಟಿ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಮಮಣ್ಣ 274/1,275/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 664007134794 10564100006757

236
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 219/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 383909543723 10564101004386

237
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 265/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 578232054223 37049893346

238
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ 185 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 410439814028 10564101037533

239
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ನಾಗರಾಜ ಟಿ ಬಿನ್ ಲೋ ದಲಡಿ ತಿಮಮಣ್ಣ 117 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 503167530328 0867101034353

240
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ

ತಿಮಮರಾಜು ಪಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಪಾಂಡುರಂಗ 
ನಾಯಕ

234/2 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 0.57 10089.00 572850827552 10564100002210

241
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಸಿ ಬಿ ನಟರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿ ಬಸವರಾಜಪಪ 76/1,76/3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 655012292861 10885101044472

242
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಟಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಡಿ ತಿಮಮಯಯ 490 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 878750336798 10564100006010

243
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪ್ೋರುಮಳ ತೋವರ್ 349 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 352219444797 11450123100830

244
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಕುಂಟಪಪ 224 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 759448478492 63820100004092

245
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ತಿಮಮಯಯ 197,196 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 913142796545 10564100008968

246
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಕೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕುಂಟರಂಗಪಪ 59 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 274587161530 10564100002734

247
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುರಿತಿಮಮಣ್ಣ 6 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 325039219226 10564101027907



248
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ನಾಗರಾಜ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಣ್ಣ 270/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.40 7080.00 992094280847 10564100002027

249
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ರ್ೋಲ್ುಮುರುಗನ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣಿ 58 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 563722618940 99980108193348

250
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಕೆ ಸುಮಿತ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಡಿ ಸಣ್ಣಪಪ 192 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 673537641860 0867101027769

251
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ದಾಯಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 135/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 258757495894 10780100002887

252
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 36/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.70 11875.00 948738911178 10853100005748

253
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಸಣ್ಣರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ 135 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.40 7080.00 219857139657 10780100031845

254
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮುಳುಬಾಗಿಲ್ಪಪ 163/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 544268475450 10853100005561

255
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಸಿದ್ದಪಪ 372 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 595756789990 199000604893

256
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಆರ್ ಮಲಡೂಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 3/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 0.90 15415.00 957124077766 0867108036791

257
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ವರದ್ಪಪ 106 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 518436770309 10648100005781

258
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಅಂಜನಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 72/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 925853846332 10853100005081

259
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 34 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 16921.00 800763002556 199000551431

260
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಆಲ್ಲಕರು ನಾಗಜಿ 873/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.60 10620.00 225380624674 63820100006348

261
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಹಲಂಗಪಪ 2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 14160.00 356488665955 1063210102987

262
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ದ್ಲೋಚಂದ್ ಬಿನ್ ಬಾಬುಲಾಲ್ ಶೋಟ್ 49/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 245506557293 54920100001990

263
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಗುಲಾಬ್ ಚಂದ್ ಬಿನ್ ಬಾಬುಲಾಲ್ 49 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 553811492207 54038780654

264
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಎಸ್ ವಿ ಪಾತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 56/6 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17700.00 791475503138 10648100009041

265
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಹೆೋಮಾಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭಲತ್ಣ್ಣ 59/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 0.80 25875.00 622914883017 10780100032253



266
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 21/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 0.53 18540.00 632209427432 10648101046814

267
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಜಿ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 195/p, 195/p2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 24660.00 730607628150 199000684553

268
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಪರಶುರಾಮ ಬಿನ್ ಲೋ ಪರಶುರಾಮಪಪ 24/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 1.00 33120.00 322454204284 10780100031541

269
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 114/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 33120.00 676401925142 54027045713

270
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 39/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 1.00 33120.00 806357508722 0867101028761

271
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಸಿದ್ದಪಪ ವಿ ಬಿನ್ ಕವರದ್ಯಯ 74 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 1.00 33120.00 561093798576 10648101049787

272
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜಪಪ 35/4,37/2a1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 0.90 28980.00 537329264543 0867101028758

273
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಟಿ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 95/1p4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 1.00 33120.00 247027815811 10648100035289

274
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 11/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 1.00 33120.00 291342002411 10648104002245

275
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಅನಿತಾ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಸಂತಲೋಷ್ 20/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 33120.00 947543621620 64081628296

276
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ

ಪಿ ಆರ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಹೆಚ್ 
ರಾಮಯಯ

215/2,69/3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 25875.00 450821839704 1339155000010280

277
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಡಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಮಮ 296/1,301/3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 25875.00 549463984030 19880100012743

278
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಪಕೆಲೋಡಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾಣಿಕಯಂ ಗೌಂಡರ್ 15/p3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 33120.00 655709247813 54920100009379

279
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 16/6 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 0.80 25875.00 598010809590 199000457202

280
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಎಸ್ ಕೆ ನಾಗರಾಜ್ 1/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 33120.00 269913018818 10648100034403

281
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಭನಯಗೌಡ 4/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 33120.00 839624217006 1612485759

282
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಶಚೋತ್ನ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಹಲಂಗಪಪ 142/5 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 33120.00 670969776816 64099765107

283
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಪರಮಶಿವನ್ ಬಿನ್ ಕಪ್ಯ ಗೌಡರ್ 60/2, 16/3ಇಪಿ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 801670729989 10780100001128



284
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಸುಂದ್ರ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಕಪ್ಯ ಗೌಡರ್ 163/6ಬಿಪಿ2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 459617025601 108401010008090

285
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಕಪ್ಯ ಗೌಂಡರ್ 60/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 664657149284 10780100000775

286
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ರುದ್ರಣ್ಣ 39/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 403370964161 10780101003873

287
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಭಾಗಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಕೆ ಶಿವಸಾಾಮಿ 163/6ಎ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 935862287748 10780101014860

288
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸರವಣ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ೋಲ್ುಸಾಾಮಿ 54/3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 884398643146 10780100032855

289
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎ ಕೃಷಣ ಸಾಾಮಿ 87/4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 538358385458 10780101020427

290
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪುಷಪಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ರಾಜೆೋಂದ್ರ 67/1ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 487046333199 10780100000154

291
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ತ್ಂಗಮಣಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಕಪಯಣ್ಣ ಗೌಂಡರ್ 53/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 749937621817 10780100001844

292
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸಿಂಧು ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಸರವಣ್ ವಿ 6 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 790241805726 10780101008391

293
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸಿದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗನಾಯಕ 11/5ಪಿ1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 313379239679 10745100301160

294
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಯಲಾೂಭಲವಿ 36/* ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 879028081894 10853101010262

295
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚುಬಡೆೋನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 34 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 898147643089 10853100003381

296
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಧನಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದ್ರಮಲತಿಯ 456/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 739148482506 10780100030274

297
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಗುಣ್ಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಕಂದ್ಸಾಾಮಿ 27 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 234614904674 10780100002450

298
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಕಂದ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಳನಿಯಪಪ ಗೌಂಡರ್ 10/1ಬಿ,68/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 317559459430 10780100002441

299
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಕೆ ಸುಂದ್ರಂ ಬಿನ್ ಕಂದ್ಸಾಾಮಿ 28/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 433224250531 54027045543

300
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪÁಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಪಿ ರಾಮಸಾಾಮಿ 47/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 395100807710 10780100003250

301
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ 11/5 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 317082096168 10780100000638



302
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿನನಪಪ ಗೌಂಡರ್ ಬಿನ್ ಅಮಮಯಪಪ ಗೌಂಡರ್ 443 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 808987372665 54027042213

303
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಂದ್ರ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಗೌಂಡರ್ 28/1ಎಬಿ ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 792569655154 64006330367

304
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಸಂದಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರಮಲತಿಯ 28/1ಎ4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 987305373627 10780100030273

305
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ನವಿಲ್ು ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಯಪಪ ಗೌಂಡರ್ 27/3ಪಿ ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 361012685493 10780101013296

306
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ ಸಂತಲೋಷ ಬಿನ್ ಡಿ ಗಣೆೋಶ್ ಮಲತಿಯ 47/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 370068140954 10780100002905

307
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರಸುಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಬುಡಿಜಿ 43/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 668411798475 54027044899

308
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಲತ್ ಕೆಲೋಂ ಭಲರ್ೋಶ್ 79/1ಬಿ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 915089377610 10669100009479

309
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಶಾಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ 46/ಪಿ2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 241096991627 1339153000000600

310
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ್ ಸೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ 121/1ಎ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 241096991627 171600101004666

311
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರವಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಯಪಪ 445/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 340586283684 10780100001907

312
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ ದಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಡಿ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 170 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 961719414483 54027047108

313
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 37/1ಎಪಿ2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 240790167173 64019213479

314
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ 145/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 777743664888 108401011001764

315
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ 183/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 543244420982 3072500101118701

316
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಉತ್ತರ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ ಗೌಂಡರ್ 58/1ಪಿ1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 701090776512 64068047569

317
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಷಣ್ುಮಗಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಲೋ ಕಂದ್ಸಾಾಮಿ 241/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 654428561390 64037337822

318
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 161/6 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 803072192038 0867101020082

319
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಟಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲಟಟಪಪ 72 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 605718102424 0867101026397

320
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಗೌಡಾಳಪಪ 153/2ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 264227162576 0867101025804

321
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಣ್ಣ 124 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 698899918927 10564100008444

322
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್ ಪಿ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಳನಿಗೌಡ 41/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 892078102772 30448244139

323
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರಲಪಾಂಜಲ ಕೆಲೋಂ ಸದಾಶಿವ 19/5 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 836000295424 64069499173

324
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 3/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 303355311879 0867108024662

325
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎಮ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 67/2ಪಿ4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 214253524376 0867101026183

326
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ದಾಸಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ರಾಮ ಭಲೋವಿ 407 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 252274655995 10564100008913

327
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಸಣ್ಣಪಪ 801 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 752274293167 10564100009001

328
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಲೂಕ ಕೆಲೋಂ ಪಿ ಧಮಯಲಂಗಂ 276/2ಎ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 403672519199 199001525819

329
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಜೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮುರುಗೋಶ್ 154/9, 154/2ಪಿ1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 526406369671 54027044684

330
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸಾಾಮಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಎ ಚಿನನಪಪ ಗೌಂಡರ್ 119/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 206625976188 10780100000500

331
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಪಳನಿಯಪಪ ಗೌಂಡರ್ 56 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 924810011730 199000814517

332
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಟಿ ಎಂ ರ್ೋಲ್ುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ ಗೌಂಡರ್ 25/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 278747243563 54027052298

333
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ  ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 176/5, 178/9 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 627523765397 54920100000845

334
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ  ತಿಪಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಆರ್ ಹೆಚ್ 473/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 503283757782 0867101023903

335
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಮಲಡೂಪಪ 73/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 764529312659 10780101037986



336
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ಆರ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿರೋರಾಮಯಯ 441/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 426187633372 64129261439

337
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ವಿ ಸುಂದ್ರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಚಾಲ್ಂ 71 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 621128286350 54027045532

338
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ಶಟಟಪಪ ಗೌಂಡರ್ 449 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 820523243875 10780100000555

339
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ನವಿಲ್ುಸಾಾಮಿ 13/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 312792904313 10780100003184

340
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸರೆÆೕೋಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ ಎನ್ ಚಿನನಸಾಾಮಿ 36/1, 38/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 232251042034 10780100003002

341
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಭೋಮಣ್ಣ 97/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 538907948284 10695100028757

342
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಎಂ ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದ್ರಮಲತಿಯ 180 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 416724263068 64071145696

343
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂದಿೋಪ್ ಎಂ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತ್ರೆಡಿಿ 109/5 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 633921974217 10052200047338

344
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಧು ಯಾದ್ವ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 143/1, 145/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 473711863252 3072500101998201

345
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎನ ವಿ ನಾಗರತ್ನ ಕೆಲೋಂ ವೃಷಬ್ೋಂದ್ರಯಯ 36/1ಎ3, 41/7 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 314682002735 54038832424

346
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ನÁಗರಾಜ್ ಎನ ವಿ ಬಿನ್ ವೃಷಭೋಂದ್ರಯಯ 41/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 639778809369 64121068331

347
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಅನಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 75 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 206889023257 10564101003651

348
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶಕುನಪಪ 111/96 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 536417165846 10564100003480

349
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ಕೃಷಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಾರಿಮುತ್ುತ ಗೌಂಡರ್ ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 454122318553 10780101013685

350
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾರಿಮುತ್ುತ 19/3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 387090372697 1078010030542

351
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಂಜುಳಾ ವಿ ಕೆಲೋಂ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ 19/4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 790988659793 10780100030474

352
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂತಲೋಷ್ ಬಿನ್ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ 17/9 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 780578366725 64012479436

353
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿನÀೕ ನಮಮಳ್ ಕೆಲೋಂ ಕಪಯಣ್ಣ 37/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 797673505973 10648100034207

354
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಭು ಕೆ ಬಿನ್ ಕಂದ್ಸಾಾಮಿ 11/5 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 466514770066 10780101013694

355
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ತ್ಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕೃಷಣಪಪ ತೋವರ್ 45/1ಎ ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 666269474358 54027051908

356
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸಲೋಳಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿ ಮಾರಪಪನ್ 20/1ಪಿ ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 433665848216 10780101000159

357
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ವಿ ಮಾರಪಪನ್ ಬಿನ್ ವಾಲ್ಪಪ ಗೌಂಡರ್ 20/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 776324023963 10780100025019

358
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪ್ೋಳಿಯಮಮ 19/9, 19/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 762448085470 10780100034401

359
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ತೋನುಮಳಿಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ತ್ಂಗರಾಜು 45/4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 438319309232 5402705375-6

360
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೃಷಣನ್ ಬಿನ್ ರಾಸಾ ಗೌಂಡರ್ 156/4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 494381659812 64096779407

361
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪಳನಿಸಾಾವೀ  ಎಸ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣ್ಣ ಗೌಂಡರ್ 65/1, 65/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 453346806129 108401011001884

362
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪ್ೆಚಿಮುತ್ುತ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋವಿಗೌಂಡರ್ 47/2, 48 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 259978942181 10780100002804

363
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಚಿನನರೆಲ ಬಿನ್ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ 19/5 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 68377751362 10780100025312

364
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 198 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 644992338161 30965208163

365
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಟಪಪ 139 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 471280851708 10564101016187

366
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ 144/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 415640711668 3072500101561901

367
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲಡೂಗಿರಿಯಪಪ 87/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 428524458203 10564100006479

368
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಯಯ 75 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 460202544793 10564100006043

369
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಚಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಮಮಯಪಪನ್ 339/4, 339/5 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 204297494899 10780100002824

370
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿನನಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುತ್ುತಸಾಾಮಿ 17/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 239996670135 1339172000000302

371
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕÁಳಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಳನಿಯಪಪ 17 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 449854222910 10780100001552

372
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಹೆೋಶಾರಿ ಸಿ ಕೆಲೋಂ ಚಿನನಸಾಾಮಿ 441/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 802793374329 1339177000000767

373
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಹಚ್ ಭೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 298/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 703723305735 520291028940186

374
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಡೆಯಪಪ 317 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 886800406842 10780131004632

375
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಕÀೕೃಷಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 318 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 625736842325 64021013497

376
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸಿ ವಾಂಗಿೂಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಂದ್ಸಾಾಮಿ 50/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 384655007598 5402704589-3



377
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ವಿ ಪ್ಚಿಮುತ್ುತ ಬಿನ್ ರ್ೋಲ್ುಸಾಾಮಿ 221/6, 28/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 683060555450 696000724470

378
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮುಳಬಾಗಿಲ್ ಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ಮಲಳ ಬಾಗಿಲ್ಭಲೋವಿ 93/1ಪಿ4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 448254730976 64029132348

379
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ಗುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಭೋಮಾ ಭಲೋವಿ 332/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 492544477574 64024264347

380
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಭೋಮಾ ಭಲೋವಿ 96/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 845862962015 10780100034590

381
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ದ್ಂಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಣ್ಣ 238/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 436308642995 10780100034846

382
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸಲ್ೂಪಪ ಗೌಂಡರ್ ಬಿನ್ ಕುಪುಪಸಾಾಮಿ 269, 267 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 988331247405 107800100084669

383
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಡಿ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯರಾಜು 27 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 937839493293 54027045554

384
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 3/1, 2/6, 2/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 503916265053 32691002860

385
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪ್ರಿಯಾ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿನನರ್ ಗೌಂಡರ್ 19 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 762922596152 54027044458

386
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಚಿನÀೕ ನಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ 81/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 502137915190 54027054239

387
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ  ನಾಚಿಮುತ್ುತ ಗೌಂಡರ್ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಯಪಪ ಗೌಂಡರ್ 52/1ಪಿ3, 76/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 426813833301 64016998141

388
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಣಿಮೋಗಳಮ್ ಕೆಲೋಂ ರ್ೋಲ್ುಸಾಾಮಿ 58/2ಎ1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 291344788625 54027043726

389
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ ಬಿನ್ ಕುಪುಪಸಾಾಮಿ 58/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 270225039194 108401010018027

390
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿನನಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಲೂಯಣ್ಣ ಗೌಂಡರ್ 53/2ಎ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 846802239894 64115324293

391
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ವಿ ಭಾರತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ರ್ೋಣ್ು 39/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 916967714681 64001080310

392
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ವಿ ಮನೆಲೋಜ್ ಬಿನ್ ರ್ೋಲ್ುಸಾಾಮಿ 248/1ಪಿ5 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 897482677362 64072722426

393
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಟಿ ಡಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದಿವಾಕರ್ 49 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 964705477269 31863384289

394
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಆರ್ ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಗೌಂಡರ್ 86/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 857534467159 10780100033189

395
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಈಶಾರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಚಿದ್ಂಬರಂ 247/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 456779926445 64156419449

396
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಪ್ರಿಯಾಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕಪಯಣ್ಣ ಗೌಂಡರ್ 19/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 383696727385 1339173000000213

397
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ವಳಿಿಯಮಮನ್ ಕೆಲೋಂ ಡಿ ಸುಂದ್ರಾಯಜ್ 26/2ಪಿ2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 373905853334 1339177000000852

398
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಧುಚಂದ್ರನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ್ ರಾಜ್ 285 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 761609453432 1339174000000522

399
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ೋಂಬಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಆಮುಯಗಂ 50/ಪಿ23 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 666031141082 64164557672

400
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎನï ವಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬೀ Äೕ ಯಮ್ ಎನ್ ವಿ ಮಲತಿಯ 136/3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 407323001279 54038832173

401
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣ್ಣ 77/7 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 218741122901 3072500103922601

402
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಶಕುಂತ್ಲ್ ಕೆಲೋಂ ಮಶಿಯಣ್ಣ 57 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 344605685589 64136390635

403
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 87/8 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 505356242364 64052787498

404
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ಎಮ್ ವಿೋರಯಯ ಬಿನ್  ವಿೋರಸಂಗಯಯ 41/5,36/1ಎ2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 707886496114 0867101025597

405
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಭಲೋವಿ 276/9 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 487862119377 171600101003462

406
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯಣ್ಣಣ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ಭಲೋವಿ 118/ಪಿ1 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 824015838237 108401011004696

407
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ದಿವಾಕರ ಬಿನ್ ದೋವರಾಜ 38/2ಬಿ ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 356977056865 36363763349

408
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಚಿೋಲ್ಲರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 1/ಪಿ2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 878266935272 0867101019794

409
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಡಿ ಟಿ ಶಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 130/2ಎಬಿ3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 903297084810 10735100003157

410
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ವರುಣ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ 121/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 227000490125 100722001402

411
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಭಲೋಜರಾಜ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಗಿರಿದಾಸಪಪ 184 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 485861557615 108401011003525

412
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಮಹಾಂತೋಶ್ ಬಿನ್ ಕದ್ರಪಪ 121/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 780336843963 10564100006735

413
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎನï ಮಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಕಾಟಪಪ 118/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 475843430141 0867101037279

414
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಗಲೋವಿಂದ್ರಾಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ 171/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 400903797854 0867108024704

415
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ವಿ ರುಕ್ಷ್ಮೋಣಿ ಕೆಲೋಂ ಮುರುಗೋಶನ್ ಕೆ 121/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 437528569328 10780100030753

416
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ ಧಮಯಲಂಗಂ ಬಿನ್ ಪಳನಿಯಪಪ 43/ಪಿ3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 711601386666 64019107379

417
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ವಿಜಯಸಾಾಮಿ ಕೆಲೋಂ ಕಂದ್ಸಾಾಮಿ 122/ಪಿ2, 250/1, 251/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 833277801768 10780100001407



418
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ವಿ ಕಂದ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಳಿಿಯಪಪ 251/2, 250/3, 250/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 683884122038 10780100001404

419
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ನವಿಲ್ು ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರ್ಳೆಿಯಪಪ ಗೌಂಡರ್ 18/5ಎಪಿ2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 245397428706 10780100000229

420
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎಂ ಮುತ್ುತಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮೈಲ್ು ಸಾಾಮಿ ಗೌಂಡರ್ 156/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 440600426401 10780101033166

421
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಂಕಪಪ ಬಿನ್ ದಾಸ ಭಲೋವಿ 36/ ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 976294385232 19880100026602

422
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 73/ಪಿ3 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 439893813249 10853101052028

423
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಾಮ ಭಲೋವಿ 152/* ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 749462773424 0867101033260

424
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ವಿ ಶಿವಗಾಮಿ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ಸುಬರಮಣ್ಯಂ 143/4, 9/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 708244976800 10780100031747

425
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ  ಶಿವಮುರುಗನ್ ಬಿನ್ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ 64 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 884246056145 10780100025311

426
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಆರ್ ಸುಬರಮಣ್ಯಂ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಗೌಂಡರ್ 163/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 944890919416 10780131009521

427
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎ ಬಾಲ್ಕೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಣೆನೈ ಕಪಯಣ್ಣ ಗೌಂಡರ್ 20/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 717186656511 10780101043118

428
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪುಷÁೕ ಪವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಸುಂದ್ರಮಲತಿಯ 16/3ಬಿ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 975775521406 108401010014936

429
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ನವಿಲ್ು ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಯಣ್ಣ ಗೌಂಡರ್ 17/9 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 286776228942 10780100002269

430
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ ಷಣ್ುಮಗಂ ಬಿನ್ ಆರ್ ಕಪಯಣ್ಣ ಗೌಂಡರ್ 163/3, 163/10 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 307450877446 10780101013746

431
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಕಣ್ಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಕಾಳಿಯಪಪ 17/4ಎ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 784166457736 10780100002119

432
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಆರ್ ತ್ಂಗರ್ೋಲ್ು ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಗೌಂಡರ್ 163/2ಎ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 916406057352 10780100000018

433
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಪರಮೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ನಲ್ುೂಸಾಾಮಿ ಕೆ 17/4ಬಿ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 976818672136 1339155000015196

434
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರ್ೈ ಆರ್ ಈಶಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಣ್ಣ 18/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 565895339421 54044464788

435
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಿನಾಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ಕೆಂಚಪಪ 36/1 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 926221826766 10564100002783

436
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಹೆಚ್ ಎಂ ಗಲೋವಧಯನ ಬಿನ್ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ 66 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 953124059220 04282180022737

437
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಡಿ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ 145/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 674120972309 50100053066616

438
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕದ್ುರಪಪ 205 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 658882569263 10564100002817

439
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಟಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಪಾತ್ಯಯ 440 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 664584768554 10564100000080

440
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಣ್ಣ 27/1 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 746894589683 10564101020296

441
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ  ತಿಮುಮಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ತಿಮಮಯಯ 191.196 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 765789403093 10564100008967

442
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಾಣಾಪಪ 56/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 569266684809 10564100007100

443
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ 57 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 777743664888 108401011001764

444
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ  ನಿೋಜಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ 11/3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 258887874322 0867101031955

445
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಆರ್ ಷಣ್ುಮಗಂ ಬಿನ್ ಟಿ ಎಂ ರಾಮಸಾಾಮಿ 23/5 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 515482960322 10853100005859

446
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ದಾದಾಪಿೋರ್ ಬಿನ್ ಸಿ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 134 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 955858099267 510101001655700

447
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಣ್ಣ 27 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 425829607603 10561100007195

448
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದ್Àೕ ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 79/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 798510097699 10745100005666

449
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಮಲ್ೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಂಗನಾಯಕ 11/7,11/12 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 253484354221 54038842557

450
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ರವಿ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 79/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 853349232214 10072200014250

451
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಎಸ್ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಶಕುನಪಪ 57/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 997036600248 10564100006252

452
ಉತಾಪದ್ನಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 

ತಂಗಿನಲೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷ್ಕೆ ನಿವಯಹಣೆ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 65 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 17500.00 775695560321 10564100006862

453 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಪಿ 12/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 2.09 30000 699165455369 917020019950476
454 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪಪ 27/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.75 24000 498613046236 917020019950476

455 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪಪ 27/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.75 32000 498613046236 917020019950476
456 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ 32/8 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.60 125000 735009979621 917020019950476

457 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮರಾಜು 98/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) 1 0.84 125000 8.65124E+11 917020019950476
458 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಎನ್ ಕವಿತ್ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಜಿ ಕುಮಾರ್ 23/6 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.90 125000 925342416463 917020019950476

459 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 122 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) 1 2.00 30000 692438800454 917020019950476
460 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 122 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) 1 2.00 62700 692438800454 917020019950476

461 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 66 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 0.82 29500 683524379343 917020019950476
462 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 66 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 0.82 63000 683524379343 917020019950476



463 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಪಿ 12/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 2.09 63000 699165455369 917020019950476
464 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪಪ 27/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.75 23600 498613046236 917020019950476

465 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹಯಯ 45/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.60 29500 796161353929 917020019950476
466 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹಯಯ 45/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.60 63000 796161353929 917020019950476

467 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಪಿ 12/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 2.09 29500 699165455369 917020019950476
468 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆ ಜಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಜುಂಜ ನಾಯಕ 16 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ (423) 1 0.80 125000 557409577499 917020019950476

469 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜುಂಜಣ್ಣ 324 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.60 125000 529387920119 917020019950476
470 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ವನಜಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ದ್ುಗಗಪಪ ಎಸ್ ಹೆಚ್ 96/2 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 2.00 125000 917701673126 917020019950476

471 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 66 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 0.82 30000 683524379343 917020019950476
472 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿ ಆರ್ ಪುನಿೋತ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 48/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.19 23600 616226263419 917020019950476

473 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗುಜಾಿರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ಎಸ್ ಸಿದ್ದಯಯ 31/4B ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) 1 2.48 75000 937555203995 917020019950476
474 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಲ್ಜಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಎನ್ ರಂಗನಾಥ್ 58/5B ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 0.56 63000 643624508631 1007220009486

475 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಲ್ಜಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಎನ್ ರಂಗನಾಥ್ 58/5B ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 0.56 29500 643624508631 1007220009486
476 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಲ್ಜಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಎನ್ ರಂಗನಾಥ್ 58/5B ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 0.56 30000 643624508631 1007220009486

477 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ 71/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) 1 2.40 16600 939322100263 917020019950476
478 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಈ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಾ ಭಲೋವಿ 15/2 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 0.40 62500 203557628804 108401011004847

479 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಾ ಭಲೋವಿ 63 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 2.00 40000 865211047631 32897681490
480 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅಂಜಲ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪರಕಾಶ್ 5 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ (423) 1 0.67 40000 952855525300 35312176223

481 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅಂಜಲ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪರಕಾಶ್ 5 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ (423) 1 0.67 60000 952855525300 35312176223
482 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಮರಡಿ ರಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣ 450/2 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.22 218121 709432052264 9292500100227501

483 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸಣ್ಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಗನಾನಥಪಪ 599/2a ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.50 250000 987099834245 63760100003738
484 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 77/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.00 250000 945866488368 10722100006491

485 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಮಠದ್ ಪಾಲ್ಯಯ 86,85/P2 ತ್ಳಕು ಪ.ಪಂ (423) 1 2.00 250000 890799058824 10566100022245
486 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ (423) 1 202368 83090100003293

487 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಬಿಂದ್ುಸಾರ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಶೋಖರ ಬಿ 636 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.41 117000 860261254115 10956101036075

488 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಪಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ ಯಾನೆ ಪಾಪಯಯ 70 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.60 112500 809119458231 59280100007259

489 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ (423) 1 218890 10052200005222
490 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ತಾಯಗರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 5/1 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 1.20 189220 499025286370 10072200012797

491 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 84/12 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.20 30000 765188432658 917020019950476
492 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಕೆ ಶಿರೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಎಸ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 301/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.34 250000 980533698586 63820100003811

493 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಕರಿಯಪಪ 125 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.00 218121 776473739672 64104298843
494 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಮಂಜುನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗನಾಯಕ 2 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.20 250000 212710428643 19880100084734

495 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 64 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 2.00 218890 494507211481 32897683566
496 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಆರ್ ಅನನಪೂಣ್ಯ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಶಶಿಧರ 254/1a ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 1.20 250000 740143278769 0867836002185

497 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ತಿಮಮಯಯ 21/2b ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 1.00 218890 768468637049 10745101012738
498 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಡಿ ಮಹಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ವಿೋರಪಪ 38/1 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 0.60 30000 903572049729 917020019950476

499 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 249 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ (423) 1 0.55 63000 810395120152 917020019950476
500 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 249 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ (423) 1 0.55 30000 810395120152 917020019950476

501 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಂಗಣ್ಣ 3/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.00 30000 949735078751 917020019950476
502 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಂಗಣ್ಣ 3/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.00 63000 949735078751 917020019950476

503 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 84/12 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ (423) 1 1.20 63000 765188432658 917020019950476
504 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸಲೋಮಶೋಖರ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಾಲ್ಯ ನಾಯಕ 19/2 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 0.60 30000 407779403022 917020019950476

505 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಸಲೋಮಶೋಖರ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಾಲ್ಯ ನಾಯಕ 19/2 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ (422) 1 0.60 63000 407779403022 917020019950476
506 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಆನಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಲೋ ಮಂಗಯಯ 213/p14 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) 1 0.85 50000 724641786759 917020019950476

507 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಜಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಡಿ ಗಿರಿೋಶ್ 215/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) 1 2.62 125000 639447967591 917020019950476
508 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಶಲೋಭ ಸಿ ಕೆಲೋಂ ದಲರೆಸಾಾಮಿ 200/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.16 125000 795137806114 917020019950476

509 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ದಾಯಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪಪ 18/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.60 125000 849015576416 917020019950476
510 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಎಸ್ ಬಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ 69/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) 1 0.40 24000 292073726485 917020019950476

511 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಶಲೋಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಸಣಿಣೋರಪಪ 13/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.20 10000 297504707772 917020019950476
512 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಯಶಲೋಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಸಣಿಣೋರಪಪ 13/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.20 63000 297504707772 917020019950476

513 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ವಿೋಣಾ ಜಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾತಿಯಕೆೋಯನ್ 111 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.60 30000 552258362717 64051115450
514 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ವಿೋಣಾ ಜಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾತಿಯಕೆೋಯನ್ 111 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.60 63000 552258362717 64051115450

515 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ವಿೋಣಾ ಜಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾತಿಯಕೆೋಯನ್ 111 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.60 30000 552258362717 64051115450
516 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಗಿೋತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಾಂತ್ಪಪ 59/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.09 30000 809062943642 10853101011085

517 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಗಿೋತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಾಂತ್ಪಪ 59/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.09 63000 809062943642 10853101011085
518 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಡಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಮಮ 301/2,300/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) 1 0.86 60000 549463984030 19880100012743

519 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷಣಪಪ 49 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) 1 1.06 75000 335104467561 64018529700
520 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಜಿ ಬಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 54/3,54/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) 1 0.80 60000 203341845894 10780100025014

521 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ SMAM ಕೆೋಶವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶಪಪ 127/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) 1 0.89 75000 833610644675 10522100009975
522 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 25 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ (422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 288369735529 10669101015461

523 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 66/p11,66/p4 ಧಮಯಪರ ಪ.ಜಾತಿ (422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 843657273545 10632100002079
524 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಕೆ ಭೋಮಯಯ 18/17 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ (422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 396674690413 64153752234

525 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದಲಡಿ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಭಲತ್ಪಪ 9/8,12/p28 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ (422) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 944259224399 10648101007152



526 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ನುಂಕಪಪ 16/3 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ (423) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 319449199308 06332210014930

527 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 238/3 ಧಮಯಪರ ಪ.ಪಂ (423) ಈರುಳಿಿ 1 1 87500 738724165487 63790100002436
528 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು 104/2,104/5 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ (422) ತಂಗು, ದಾಳಿಂಬ್ 1 4.00 400000 201421999096 192250101383401

529 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಂಪಣ್ಣ 157 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ (423) ತಂಗು, ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.89 300000 772729234211 10632100001364
530 ರಾಷ್ಟ್್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ 16/3,16/2b ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಅಡಿಕೆ 1 1.58 300000 54038843050

531
ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಪ್ಟಿಟಗ ನರಸಿಂಹರಾಜು ಬಿನ್ ಎಂ ಎನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 10/5,9/5 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಸಾಮಾನಯ
9 30375 463701676993 0867101009766

532
ರಾಜಯವಲ್ಯ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ 

ಯೋಜನೆ ಜೆೋನುಪ್ಟಿಟಗ ಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 32/3 ಐಮಂಗಲ್ ಸಾಮಾನಯ
9 30375 266837147391 10648100008127

533 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಆರ್ ಅಶಾಥ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 13/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.40 118327 948253755648 00362320012310

534 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ 16/7 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.50 125150 859689056919 00362320012310

535 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಾಯವರಪಪ 9/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.30 110118 470872331647 00362320012310

536 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಾತ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 57 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.35 99500 788040537810 00362320012310

537 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿರೋರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದ್ರಾಜು 134/1ಬಿ1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.15 103223 432822910447 00362320012310

538 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ 2/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.10 62824 448237977493 00362320012310

539 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ 110/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್,ಬಾಳೆ, ಈರುಳಿಿ 1 2.00 101935 717320411078 108401011007572

540 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಈಶಾರಪಪ 40/1ಪಿ3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 45206 854326989371 136501011005662

541 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಟಿ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 118/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 175060 676401925142 54027045713

542 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹಷಯ ಹಚ್ ಎ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ಮಲತಿಯ 140 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 2.00 115761 244492775921 54038779490

543 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಾರಾಯಣ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಮಲಡೂಪಪ
69/1,69/2,70/11,69/

10,70/12
ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 2.19 65450 457220598549 10780100003420

544 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಿತ್ರಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 15/5 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.30 58824 973438086964 32844078254

545 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಮಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ಗೌಡ 102 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.10 42300 769502468592 10648100034290

546 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಫಜುಉಲಾೂ ಬಿನ್ ರೆಹಮಾನ್ ಸಾಬ್ 2/5,2/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.80 69235 206841287539 3072500103403701

547 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಾಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಕರಿಯಣ್ಣ 15/6 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.00 101000 560928970900 3072500102539701

548 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 49 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.00 39380 321662239496 10648100009488

549 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಟಪಪ 63/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.90 40669 764384514323 10669100007400

550 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಿ ಆರ್ ಪುಣ್ಯವತಿ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ವಿಶಾನಾಥ 266,267 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.50 29912 507881795660 0867101036596

551 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯರಾಮಪಪ 185/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.90 37239 359340836296 10522100009715

552 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಜಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಲೋ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 185/4ಪಿ1,185/4ಪಿ2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.65 35713 516511550601 10522100003868

553 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪುಟಟರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಾಸುದೋವಪಪ 185/3,185/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.00 43722 712600173399 10522100010497

554 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗುರುಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಕುರಿ ಚಿತ್ತಪಪ 77/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.60 115537 837990844614 10858100007366

555 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪಪ 81/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.70 135537 837990844614 10858100003041

556 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಿ ಟಿ ಕೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಪೂಜಾರ್ ತಿಮಮಯಯ 71/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.75 16540 461453702936 171600101004613

557 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಿ ಟಿ ಕೃಷಣಪಪ 69 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.55 30040 607795659318 10564101011067

558 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಡಪಪ 317/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.65 56891 886800406842 10780100002521

559 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ದ್ತಾತತರೋಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಕರಿಯಪಪ 58/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.00 21632 823249314894 7402500101120301

560 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಮಮರಾಜು ಬಿನ್ ವಿಶಾನಾಥ 220/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 2.00 189000 949774591483 1005221002899

561 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹೆಚ್ ಟಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ 116/9,116/2,116/5 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.76 20322 929408472475 0867101035579

562 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಮೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಲ್ಯಯ 33 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 21324 412222104958 10648101032422

563 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 35/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.50 30007 581577979801 37792166801

564 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 20 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.80 78336 579335933065 10648101018653

565 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರಾಮಣ್ಣ 61 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ, ಟಲೋಮೊೋಟಲ 1 1.80 172000 725426686447 510101001244735

566 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿಳಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿತ್ತಪಪ 46 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳಿಿ 1 1.80 192060 785570937938 510101001244735

567 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿತ್ತಪಪ 34/7,34/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ, ಬಾಳೆ 1 1.20 88970 894260947043 510101001244735

568 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ದ್ಂಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿತ್ತಪಪ 34/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳಿಿ 1 2 188000 723080038155 510101001244735

569 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಿತ್ರಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ತ್ುರುಕು ಚಿತ್ತಪಪ 53/6 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ,ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1 56524 816050005803 510101001244735

570 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಚಿತ್ತಪಪ 35 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.7 164746 565064494476 510101001244735

571 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಿ ಚಿತ್ತಯಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 2/7 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 0.8 78450 768133356253 510101001244735

572 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಜೆಲೋಗಣ್ಣ 124/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.20 41360 87292152376 510101001244735

573 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ಎಸ್ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಶಿವಲಂಗಪಪ 74/1A ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.40 19510 836512150212 510101001244735

574 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ 66/1p,68 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.35 14655 976294906943 10669100003809

575 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ 66/1p,68 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 87520 976294906943 10669100003809

576 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಟಿ ಪರಹಾೂದ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 776/5 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಹಲವು 1 1.10 101000 939708395393 136501011001068

577 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಟಿ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 64/1, 64/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1.20 77212 692454131191 10669100004436

578 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ವಿ ಆರ್ ಪುನಿೋತ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 29/1,48/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ, ದಾಳಿಂಬ್ 1 2.00 48052 616226263419 19880100039415

579 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಡಿ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ದಲಡಿಿೋರಪಪ 491 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.90 45566 606145708863 3072500101668301

580 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಭದಾರಚಲ್ 20/7 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಮಿಡಿಸೌತ 1 1.20 110223 702487361881 10595100012165

581 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಜು ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಎಸ್ ಆರ್ 72 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬದ್ನೆ 1 0.60 65900 578799905713 157701011002323

582 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಎಂ ಎಸ್ ಸಣ್ಣಪಪ 15/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.20 115200 73615655209 00362320012310

583 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ತಿಮಮರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 2/1B ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 61270 560738576709 00362320012310

584 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗಲೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 4/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 115230 904579413580 00362320012310

585 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 180 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 76890 751845435892 00362320012310

586 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 72/5 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ, ಈರುಳಿಿ 1 1.00 69425 751611490186 00362320012310



587 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಕುಂತ್ಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಜಿ ದಾನಪಪ 132 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ, ಬಾಳೆ 1 1.30 71110 375269822370 00362320012310

588 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಟಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 20/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.75 39620 287351248609 00362320012310

589 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 21/6,21/7 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 55191 513108290494 10669100002653

590 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಿಳಿಯಪಪ 14/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.60 137736 486665793948 10669100006291

591 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ 41/11 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.90 42000 265182908381 10669100003070

592 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಭಲೋಜರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಕರಿಯಪಪ 46/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.69 31602 860104380546 10669100003982

593 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿತ್ತಪಪ 52/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 55780 927549416981 10669100008416

594 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಹೆಚ್ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಜಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 71/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.75 67317 510369185186 64064799681

595 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗುಡಿದ್ ರಂಗಪಪ 2/1p1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 53123 547860433792 64064799681

596 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಿ ದೋರ್ಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಿತ್ತಪಪ 33/7 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.10 51262 805239930561 1867101005561

597 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಡಿ ಗಿರಿಯಪಪ 48/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1.20 42340 734670920677 10564100000959

598 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಮರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 58/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 53160 293412429275 39429354025

599 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕುರಿ ರಂಗಪಪ 112/5 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ,ಹಲವು 1 1.30 114870 682015064874 10595100010997

600 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ಎಸ್ ಮಹಾಂತೋಶ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಶಿವಲಂಗಪಪ 57/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.75 17186 990183306110 510101001244735

601 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿತ್ತಪಪ 12/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.30 117120 372923739796 510101001244735

602 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಾಗರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಶೋಖರಪಪ 152/p1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 29558 686671852738 510101001244735

603 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಜವಲಂಗಪಪ 74,105 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.95 36277 559210380599 510101001244735

604 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾತ್ಣ್ಣ 142 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ, ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.35 70361 382270362263 510101001244735

605 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿತ್ತಪಪ 70/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 0.50 52138 839324061137 510101001244735

606 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಪಿ ಎನ್ ಲಂಗಣ್ಣ 200/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.95 25641 359946289919 510101001244735

607 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಪಿ ಪಾತ್ಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪಾತ್ಣ್ಣ 43 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬದ್ನೆ 1 1.15 100517 531727585647 510101001244735

608 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭವನಾಶಪಪ 30/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಹಲವು 1 1.1 71880 508450225577 0867101022917

609 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಎಂ ಕೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿ ರ್ಂಕಟಪಪ 55/1,55/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ನಿಂಬ್,ಸಿೋಬ್ 1 1.2 45435 332513718761 20188196204

610 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಜೆಲೋಗಪಪ 13/p11 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 0.8 29679 776229125869 10669101027828

611 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸುಕರಬಿೋ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಹೆಲನುನರ್ ಸಾಬ್ 154/6 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.4 22096 562024268570 0867101035355

612 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 66/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1.00 54860 686300862257 33721941263

613 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ಕುಂಚಿಟಿ 145/4A ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 2.60 67970 532876625372 10632100001320

614 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಸಿ ವಿರೆೋಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿ ಚಂದ್ರಣ್ಣ 51/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.50 61240 639125843603 10564100007644

615 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಸಿ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಬಿ ಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 61/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.00 30402 472765038229 64040137077

616 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ 19/11a ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 0.86 63640 263540815960 10595101030239

617 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ ರೆಡಿಿ 49/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.30 54035 227339745000 10052200054615

618 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರ್ಂಕಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹುಲಯಪಪ 57/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 60028 928513612768 157701011002963

619 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 30/6 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 62929 591646032225 10522100007023

620 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಯಳಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ನಾಗಪಪ 17/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಸೋವಂತಿಗ 1 0.52 36616 430838430860 00362320012310

621 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ 308/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಸೋವಂತಿಗ 1 0.65 15269 319403835310 00362320012310

622 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಸಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 22/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಸೋವಂತಿಗ 1 0.50 36990 757836581567 00362320012310

623 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ವಿ ಎನ್ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ವಿ ನಾಗಪಪ 282 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 0.73 75510 552960008340 00362320012310

624 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಯಮಮಕೆಲೋಂ ಚಿತ್ತಪಪ 35 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.75 72940 565064494476 510101001244735

625 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಮಮರಾಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಬಿ 113/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.65 35370 699650726267 510101001244735

626 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮದ್ದಣ್ಣ 200/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.40 23130 417923518833 510101001244735

627 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿತ್ತಪಪ 70/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳಿಿ 1 0.90 95570 839324061137 510101001244735

628 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹಲವಣ್ಣ 35 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳಿಿ 1 1.45 140100 251202681149 510101001244735

629 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿ ಬಸಪಪ 133/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.70 30010 468150595527 510101001244735

630 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಡಪಪ 31/8 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 0.50 50500 689198246580 510101001244735

631 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 114/3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.50 20810 374817917174 510101001244735

632 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಹಮಮದ್ ಇರ್ಾಯನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಅಬುದಲ್ ರಶಿೋದ್ 177/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.45 70390 458177100595 9292500100074801

633 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ 277 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಹಲವು 1 0.80 57140 488080294346 10564100008666

634 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ರಾಮಣ್ಣ 12/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 46830 894013748073 10669101030512

635 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಿಯಾಜ್ ರೆಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಖುದ್ುದಸ್ 81/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ, ದಾಳಿಂಬ್ 1 3 73320 221229285666 10409164224

636 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಕೆ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಂ ರಾಮಣ್ಣ 36/2ಎ2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಎಲಬಳಿಿ, ಪಪಾಪಯ 1 0.8 43347 367392810537 136501010003008

637 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರ ಚಿಕಕಪಪ 108/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.32 55500 387160973642 10891101016053

638 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ ಯು ಎಂ ಬಿನ್ ಉಳಾಿಗಡಿಿ ಎಂ ಬಿ 71/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಸೋವಂತಿಗ 1 0.55 43080 779171415144 64017265511

639 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆಲೋಡಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿಗೌಡ 234/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 96759 375642648852 64217178108

640 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ಗಾಯಿತಿರ ದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ 200/* ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.26 64754 294410933946 33024711117

641 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ಗಾಯಿತಿರ ದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ 125 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.1 32585 294410933946 33024711117

642 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರ್ೈ ಟಿ ತಿಪಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ವಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ 99/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.4 24361 902729198381 10564100008548

643 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಂ ಸವಿತ್ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ವಿ ವಿರೆೋಶ್ 99/5 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.4 24361 928430374354 74260100006162

644 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹೆಚ್ ವಿ ವಿರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ವಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ 99/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1 18289 258921379776 74260100004079

645 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹೆಚ್ ವಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಪಿ ವಿೋರಣ್ಣ 99/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.4 24361 413476283317 10564100006688

646 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುಂಡಪಪ 116/2,117/4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.55 27500 828936140376 10853100006185

647 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಾಪತಿ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪಪ ಹೆಚ್ ಕೆ 3/4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 3.7 50861 925700255691 1339155000008061

648 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹೆಚ್ ಕೆ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಪಪ ಗೌಂಡರ್ 3/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 2.8 43235 390806206358 1339155000000936

649 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕದ್ುರಪಪ ಬಿನ್ ಕದ್ುರಪಪ 24/p5 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2 47947 559488131966 10632100006253



650 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯಯ 225/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 2.6 75500 468790350067 10052200009307

651 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ 146/10 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106)
ದಾಳಿಂಬ್
ಬಾಳೆ 1 2.5 88922 565180898659 10891101001194

652 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಂ ಎ ಸಂದಿೋಪ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಅನಂತ್ ರೆಡಿಿ 109/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.6 172500 633921974217 10052200047338

653 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಅವಿನಾಶ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಅನಂತ್ ರೆಡಿಿ 109/6 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.76 172500 913069401170 10052200049572

654 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮೈಲ್ಣ್ಣ ಬಿನ್ ಭೋಮಣ್ಣ 55/2bp4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 0.5 54627 585056350908 10669101004544

655 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪಪ 73/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 35500 432809720293 54920100012010

656 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಅಮರಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಗೌಂಡರ್ 86/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.65 30398 223147785409 10853100006925

657 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಲ್ ಕೆ ಕೃಷಣಪಪ 90/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 49318 243366221651 10780100033872

658 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಜಡಿಯಪಪ 47/3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.6 54420 915648067618 64177143361

659 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಉದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 86 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಎಲಬಳಿಿ 1 0.3 24430 736423927952 10891101013995

660 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ದೋವಿರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಶಿವಣ್ಣ 26/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ತ್ರಕಾರಿ 1 1.9 122900 799919426058 10648100033317

661 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಜಿೋಯಾ ಜಾವಿೋದ್ ಬಿನ್ ಜಾವಿೋದ್ ಬಾಷಾ 95/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2 82465 965234691915 64015781402

662 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಡಿ ಪಾತ್ಯಯ ಬಿನ್ ದ್ಂಡಪಪ 62/p2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್, ಪಪಾಪಯ 1 1.4 58680 860870046902 64015781402

663 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಸಿದ್ದಯಯ 42/2a ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.6 54590 974168721678 10072200014748

664 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲಂಗಣ್ಣ 204/p1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 2.4 72900 399517049089 64015781402

665 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೋ ಕೆಂಚಪಪ 124/1,125/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 37456 661048590331 6012014875

666 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಂ ಎಸ್ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಶಿರ್ೂಂಕಾರಯಯ 82/p1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.45 23208 690029435287 3072500101107401

667 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಅನನಪೂಣ್ಯ ಎಂ ಆರ್  ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ರೆಡಿಿ 62/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.35 132850 489881476877 10936101007587

668 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗಲೋವಿಂದ್ರಾಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 219/9 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 44243 900009621817 10632101012677

669 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಸಿ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕಣ್ಣ 69/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 51000 976935082891 10669101003925

670 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪಪ 588/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 0.4 14090 439570113168 10564100002797

671 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಡಿ ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ತಿಮಮಣ್ಣ 593/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.4 19471 955886081926 10564101021277

672 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೃಷಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 12 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 56090 335601876146 63790100009693

673 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಟಿ ವಸುಂಧರ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ 84/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 2 108447 251129447093 0591101048575

674 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಋಷಾಯಶೃಂಗ ಬಿನ್ ಭಾಸಿೋಂ ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ 131/p2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.5 101200 319035419557 10052200019333

675 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಡಿ ಎಸ್ ಸಿದದೋಶಾರ ಬಿನ್ ಲೋ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರೆಡಿಿ 3/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 62630 562312747586 64188939084

676 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಆರ್ ರ್ಂಕಟೋಶ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹರೆಡಿಿ 68/p4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.1 65432 238533763816 54920100007426

677 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಲಡೂಪಪ 116/1a ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.4 76140 276402322610 10595100004300

678 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಆರ್ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 54/3,54/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.8 32000 939584612554 1612484875

679 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಆರ್ ಭದ್ರಚಲ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 31/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.4 134200 376876944798 157701011000646

680 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎನ್ ಜಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ  ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪ 15/p2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.1 103200 772701692805 10632100003036

681 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪಪ 23/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.8 24910 965716856039 10564100007337

682 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಗಂಗಣ್ಣ 143/p1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 34619 902527830194 10853100005042

683 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಅನನಪೂಣ್ಯ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಸಿದ್ದವಿೋರಪಪ ಜೆ ಎಂ 117/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.8 65480 833282608274 10891101019430

684 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ ದಲಡಿಜಿ 81/3p2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 37900 741471794950 10891101004775

685 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ೋರಿ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಯಯ 41/6 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1 43850 519151770882 64023323407

686 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಮಹಾಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕುರಿ ನಿಂಗಪಪ 40/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.4 21280 982237431519 10564100003153

687 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಿ ಕಾಂತ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಚಿಕಿಕೋರಪಪ 156/8 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.49 28870 613076832525 10595100013143

688 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ಎಸ್ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದ್ದಯಯ 75 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 43970 350111871485 108401011003658

689 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ಎಸ್ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದ್ದಯಯ 75 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 0.38 12900 350111871485 108401011003658

690 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಲಂಗಪಪ 38/2p ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 80800 503770403448 108401011006080

691 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಯರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಗಜಿಪಪ 228 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1.2 29642 295570442039 64165049486

692 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಂಗಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿರಂಗಜಿ 50/17,50/15,50/16 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.4 23100 620823273408 10072200004538

693 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ಪಾಪಣ್ಣ 110/p1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.4 18770 958663826245 10780100002301

694 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪಪ 69/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ, ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.6 24450 889114941215 136501011000693

695 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಆರ್ ರೆೋಣ್ುಕಯಯ ಬಿನ್ ರೆೋವಣ್ಸಿದ್ದಯಯ 208/2b ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ತ್ರಕಾರಿ 1 0.45 55550 491873505167 06562180001708

696 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರೆೋವಣ್ಸಿದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ನಂಜುಡಯಯ 44/6 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬದ್ನೆ 1 1 99640 379089945352 06742200023961

697 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಾೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಬಿ ಎಸ್ ತ್ರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 24/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.6 30725 764329557276 10853101020436

698 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ 109/p19 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1 22790 871615188934 10669100004223

699 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಡಿ ಸೈಯದ್ ಭಾಷಾ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಯಾಕಲಬ್  ಸಾಬ್ 146 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1 37831 838675640036 10595100001857

700 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭೈರಪಪ 6/3,6/4,7/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2 81440 763742874754 520101049858048

701 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಳನಿಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಮಲೈ 114,115 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 44800 496542617613 31252961079

702 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ವಸಂತ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷಣ ರೆಡಿಿ 70/5 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಕರಬಲಜ 1 1.13 123500 304776732544 10052200027458

703 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ಆರ್ ವಸಂತ್ರೆಡಿಿ 93/7,93/8 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಕರಬಲಜ 1 0.71 65500 986352102220 10052200054668

704 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಸಣ್ಣಪಪ 66/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.4 27203 963739015120 10648100007267

705 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಮಲಂಗಯಯ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಲಂಗಪಪ 73/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ನುಗಗ,ಬಾಳೆ 1 1.1 84740 943804777127 136501010000009

706 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸುಜಾತ್ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ 162/6 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.4 32628 548193284250 3072500103620801

707 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ 62/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.89 34590 926708296844 10595100009090

708 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟೋಗೌಡ 51/p3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.5 27240 579951849642 10522100001338

709 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 133 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.19 181990 274449307266 38876943968

710 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ 38/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ, ತಂಗು 1 1.2 34190 525382473633 136501010004231

711 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹೆಚ್ ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಹೆಲಟಟಪಪ 19/10 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ, ತ್ರಕಾರಿ 1 1.07 87690 878944145007 10632100002337

712 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗಡಿದೋವರ ಮಠ ಅಖಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಗದಿದಗಯಯ 15/3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 58542 377626471147 54012641906



713 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 132/10 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.4 165430 862111968069 38876943968

714 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಿಕೆಕೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 258/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.1 149100 29779255074 38876943968

715 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಣ್ಣ 253 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 0.57 60700 536399891570 38876943968

716 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಆರ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಿರಂಗಪಪ 40/7 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.1 21166 824415354500 10669100004223

717 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 147 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1 50900 474938165001 199000971658

718 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎ ಆರ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 115/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106)  ಈರುಳಿಿ 1 0.2 11242 829558719724 0867101019146

719 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಗಿರಿಯಪಪ 20/1,20/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 53020 501705127098 10735100031741

720 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲಡೂಗಿರಿಯಪಪ 134 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 42530 259427755328 10853100006036

721 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 117/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.5 23590 264449837150 64015781402

722 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೋಖರಪಪ 68/15 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.4 25210 348347764432 64015781402

723 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಿಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಣ್ಣ 28/2a ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.7 56980 369284374411 64015781402

724 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಆರ್ ತಿಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಲೋ ರಾಮಣ್ಣ 15 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 46070 736971331283 64015781402

725 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 23/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.31 17175 524301379211 64015781402

726 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 270 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.45 19420 749014275118 64015781402

727 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಆರ್ ಸುನಂದ್ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪಪ 131/2,131/p4,131/4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.5 82360 429595020432 64015781402

728 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಿಕಿಕೋರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಮಮ 74/p2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 0.65 54531 238416681963 10632100008018

729 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರವಿೋಂದ್ರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಮಲಡೂಪಪ 110/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1.1 45650 613357449204 10780100025358

730 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಂ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 64/7 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.24 52040 252956414734 3072500103466401

731 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕಣ್ಣ 100/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ, ಪಪಾಪಯ 1 2 80945 803185333426 10669100004206

732 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 91/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.7 45365 415348237782 34025634040

733 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಎಂ ವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಸಂಗಯಯ 41/5 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 0.2 10371 707886496114 0867101025597

734 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎನ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡಿಮನೆ ನರಸಪಪ 59/5 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 0.8 41358 805913717144 10891101018255

735 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮೋಗೌಡ 83/1a2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.9 32170 566834153882 10669100009205

736 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗರಿೋಬಲ ಬಿನ್ ಬಾಷಾ ಸಾಬ್ 55/1,86/2,83/7,60/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.1 65483 583717334224 3072500101153801

737 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಕೆ ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷಣಮಲತಿಯ 10/1,14/5a,14/5c ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಮಾವು, ಬಾಳೆ 1 5 82600 975732278657 1821101015227

738 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜುಂಜಣ್ಣ 15/3,15/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 29500 624918213185 10648101034350

739 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಇಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 15/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.5 16770 581616033195 522202878

740 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಈಶಾರಪಪ 325/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.34 22880 358990432554 63820100007584

741 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕನಕಪಪ 244.245 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.1 58240 837446304961 10858100007285

742 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಅನಿತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 37/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1 99450 523818702727 10595101020542

743 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಣ್ಣ 39/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.85 70700 270679530678 10830101032839

744 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಓಬಯಯ 214/3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.35 25360 751503101665 63820100005583

745 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಪಾತ್ಣ್ಣ 218/7p1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 0.8 19272 218286514765 3072500102853401

746 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಿ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ 149/11 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 0.45 6000 706874853947 10522100004440

747 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಹಂತೋಶ್ ಎಸ್ 63/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 33800 874258669255 63790100008607

748 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸದಾಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ಪಾವಯಡದ್ಯಯ 140/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 105600 491378292949 00362320012310

749 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಲೋಮಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಯಯ 140/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1 105600 364816273997 00362320012310

750 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಎನ್ 29/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.2 62685 565452174927 10735100003105

751 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರ್ೋಡಿರ್ೋಲ್ು ಬಿನ್ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ 283 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.7 44632 295015713751 34426186444

752 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪ್ರೋಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಜಯಣ್ಣ 418/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.9 40400 469559114559 10564100008226

753 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಾಂತ್ಮಮ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಅಜಿಣ್ಣ 119/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1 105400 488624283024 10648100020594

754 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಂ ಆರ್ ಅನುಸಲಯ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಹೆಚ್ ರಾಮಯಯ 17/3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106)
ಬಾಳೆ
ತಂಗು 1 1.4 51898 486748920146 3072500101046501

755 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 11/1ap5 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.47 23750 229715177945 10669100008814

756 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 309/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.2 65333 217397032321 916010041189741

757 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕಾಟಯಯ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ 165/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 41270 241445812997 63790100007606

758 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಮುರುಡಪಪ 107/p1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.6 23270 387902261592 10891101012659

759 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಕೃಷಣರಾಜು ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 58/p2,57/p2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.65 31120 647515030397 30977544844

760 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಈ ಯಶಲೋಧ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಣ್ಣ 155/7 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1.6 66195 504475894003 10891101001796

761 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 37/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.5 27091 707503150809 64213809388

762 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಏಕಾಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಿತ್ತಪಪ 91/8 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.4 19620 672530102218 10669100008413

763 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಾಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎಸ್ ನಾಗಪಪ 110/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 16500 580767160723 64167865561

764 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಪಾತ್ಲಂಗಪಪ 41/1a ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.2 41760 412984824422 10648101075490

765 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎ ಆರ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 115/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106)
ಈರುಳಿಿ

ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.6 44658 829558719724 0867101019146

766 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಸವಿತ್ ಕೆಲೋಂ ದೋವರಾಜ ಎಸ್ ಜಿ 48/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.6 26440 278650672929 10595101008142

767 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ್ 170/5b ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.2 25860 748821853260 64099020640

768 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಅಸಾೂಂ ಬಿನ್ ಡಿ ಎಂ ಹನಿೋಫ್ 15/p26 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 0.32 32300 405447170542 171600101004729

769 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಣ್ಣ 55/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 48038 689391012971 108401011004842

770 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಿಯ 117 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.5 28170 296092567192 20273412673

771 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರೆೋಂದ್ರ ಬಾಬು 296/3,131/12 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106)
ತಂಗು

ಮಲೂಗ 1 0.6 21520 579778725037 64089795350

772 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪಪ 86/p2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.4 22310 427042630644 10780100002456

773 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಆಮುಯಗಂ ಗೌಂಡರ್ ಬಿನ್ ಕಂದ್ಸಾಾಮಿ ಗೌಂಡರ್ 277/0 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1 21280 879234941173 54027042439



774 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕಣ್ಣ 97/6 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.6 26250 709412716258 10669100008591

775 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಮನಮಥ ಬಿನ್ ಕೃಷಣಪಪ 211/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.3 89260 370149683721 35068920033

776 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 14/2b ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 2.2 31970 685331266398 34913454106

777 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 36/2p3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106)
ಬಾಳೆ
ತಂಗು 1 1.6 44800 520891928360 32094427151

778 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮುಬಿೋನ ತಾಜ್ ಕೆಲೋಂ ಇಂತಿಯಾಜ್ 70 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.2 49390 900323373345 10780100032804

779 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ವಿನೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದ್ನಾಯಕ 287/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.6 46530 682899279637 38759751645

780 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ಎಸ್ ಮಹಂತೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 147 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.5 20100 990183306110 10780101022799

781 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪದ್ಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಣ್ಣ 84/5,84/6,84/8 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.5 22636 702419548590 10891101022364

782 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ರಾಮಯಯ 185/2,185/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.6 22300 888571908786 10522100006869

783 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನವಿೋಲ್ು ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಳನಿಯಪಪ ಗೌಂಡರ್ 20/2, 20/5ap2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.1 24351 245397428706 10780100000229

784 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕುಂಟಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 221/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.7 34476 954799337156 10780100033522

785 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಟಿ ಸುಬರಮಣ್ಯಂ ಬಿನ್ ತಿರುವನಕರಸ್ 41/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.4 23549 369762080012 10522100000062

786 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಅತಾವುಲಾೂ ಬಿನ್ ಖಾಜಾ ಹುಸೋನ್ 4/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.4 22455 635949804248 10853100000111

787 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಿ ರ್ೋಲ್ುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಳನಿಯಪಪ ಓಡೆಯರ್ 220/2,220/4,221/p1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.38 29418 417970940398 10522101003402

788 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ 81/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.7 32137 884372502074 10891101011696

789 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಆರ್ ಸಿ ಕೆಲೋದ್ಂಡರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ತಿಮಮಯಯ 59 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.1 105700 888327532874 64017937562

790 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಚಿಕಿಕೋರಪಪ 156/5 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಎಲಬಳಿಿ 1 1 55689 751164614885 10891101009716

791 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಿಕೋರಪಪ 168/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.70 48545 696582925633 10648101029686

792 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗೌಡಪಪ 81/p8 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.6 27765 466688200697 199000763445

793 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ದಲರೆಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋ ಶಿವಣ್ಣ 62/5 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.55 24659 505161887799 0867101019644

794 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮೋಘರಾಜನ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಚಿಮುತ್ುತ ಒಡೆಯರ್ 223/2,224/2,225/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106)
ದಾಳಿಂಬ್

1 1.4 41883 994381433061 10522100000190

795 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸದಾಶಿವನ್ ಬಿನ್ ನಾಚಿಮುತ್ುತ ಒಡೆಯರ್ 203/1,203/7 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.65 60170 949098381326 10522100000190

796 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ಕೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 65/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.45 62800 467448426873 121800300000495

797 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಕುನಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 14/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.4 33924 688182205000 10632100002647

798 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಆರ್ ಜಯಪತಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಟಿ ರುದ್ರಪಪ 59/1,4/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 2 28394 343843712669 10522100010654

799 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಹಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿಯಯ 50 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.65 31484 882231379634 10669100006472

800 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹೆಚ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 110/5 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.2 50710 598960870815 136501010004149

801 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಬಬಬಳಪಪ
37/2,40/2,23/3,25/1

p2,26/2
ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.5 30140 350378429644 6382060000743

802 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಕೆ ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ 361/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 0.5 19339 639370039307 1560108010895

803 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಯಯ ಡಿ 169/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 37240 637967103734 0867110000035

804 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ರಾಮರೆಡಿಿ 75/2a ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 44600 353449536630 10936101006384

805 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ರೆಡಿಿ 77,174 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ನುಗಗ 1 0.8 32100 712185264134 10735100000327

806 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ಎನ್ ಸುಲಲೋಚನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 233/1a,233/1b ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.5 18070 357147804892 10562557036

807 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತ್ುಳಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 67/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.6 17130 714022263936 114501010002864

808 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಾವಿತಿರ ಸಿ ಕೆಲೋಂ ಚಿನನಸಾಾಮಿ 96/2p1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬದ್ನೆ 1 0.55 36420 247139356761 54027051034

809 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 84 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.65 20960 442438958087 34858934487

810 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಂಗನಾಥ್ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 38 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106)
ತಂಗು

ಗುಲಾಬಿ 1 1.3 51250 719602891632 10648100007635

811 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋನಾರಾಯಣ್ಪಪ 70/10 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.7 67670 965705571263 10669100004798

812 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಿತ್ತಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಗಪಪ 57/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 37500 757656877813 10669100010393

813 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗಿೋತಾ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ಜಯಣ್ಣ 109/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 39200 422431651985 10780101040388

814 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಮೋಣ್ಪಪ 387/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.5 30380 673696551124 10648101012598

815 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರವಿೋಂದ್ರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಮಲಡೂಪಪ 70/15 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.6 9699 613357449204 10780100025358

816 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ದಾನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ 42/2p1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 0.4 11550 256004130242 114501011003014

817 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಾಯರಮಲ್ೂಯಯ 7/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.5 29700 256164290507 37519235023

818 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಾಲ್ಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬುಡಿಿ ದಾಸಣ್ಣ 398 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 37540 618014757877 10648101005747

819 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮನೆಲೋಹರ ಬಾಬು 34/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.2 24300 537438464086 10648101043288

820 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಈರಣ್ಣ ಈ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 36/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 0.39 10900 520891928360 32094427151

821 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಡಿ ಎಂ ಎಸ್ ಮೈನುದಿದೋನ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಎಂ ಶಫೋವುಲಾೂ 82/p4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್, ಮಾವು 1 0.6 53100 286085117679 10595100009228

822 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಎಲ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 22/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.8 32130 260361999379 10595100001916

823 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಡಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಿ ವಿೋರಪಪ 12 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.37 19300 815812630003 10564101004243

824 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೃಷಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕಾಯತ್ಣ್ಣ 25/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 29100 344159900275 10632100006650

825 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 117/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106)
ದಾಳಿಂಬ್
ಈರುಳಿಿ 1 1.3 78900 880031931628 10891101000849

826 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೃಷಣಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 78/p4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 37800 615139200911 10595100002887

827 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ 233/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 0.4 42390 547836488341 10891100140561

828 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 277 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2 88640 684915953841 83090100002941

829 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಮಲತಿಯ ಜಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 209/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.6 23140 278968396617 63820100003612

830 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಕೆ ಬಿನ್ ತಾಯರಪಪ 174 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.2 43360 396590085411 73620100014429

831 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಾಲ್ಳಿಿ ರಾಮಪಪ 10/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.6 87200 956509841828 918010042191923



832 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಪುರಾಣ್ಪಪ 10/6c ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.6 18120 785383737493 10780100002554

833 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಪುಲ್ೂಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ 284/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.6 16300 276122225418 10780100003254

834 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಉಗರದಾಸಪಪ 131/2b ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.7 18770 825981491791 10780100002331

835 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೃಷಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪಪ 233/1b ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.5 24560 460839072901 10052200013926

836 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ಡಿ ಹೆೋಮರಾಜು ಬಿನ್ ದಲಡಿಣ್ಣ 8/11 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಮಾವು 1 1.3 20200 445433537710 136501050000582

837 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 4/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.9 29940 654888749400 3072500104794801

838 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಎಲ್ 22/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.9 27800 764355532866 10595100011909

839 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರವಿಚಂದ್ರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಎಂ ಕೆ ಸಾಾಮಿ 277/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2 83800 832188753737 0423101022940

840 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಂ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹಲಂಗಪಪ 52/7 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 44500 491403245378 181001011005244

841 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ 103/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಮಾವು 1 1.2 23120 659743174550 10891101035243

842 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ 203/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಮಾವು 1 1.2 23120 211784626199 10891101002360

843 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಣ್ಣ 203/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106)
ಮಾವು
ಬಾಳೆ 1 1.2 46003 574566415780 10891101001989

844 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹೆಚ್  ಎ ಅನಾರ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಬಷ್ಟ್ೋರ್ 68/5,65/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.4 102700 764905381231 106101000002032

845 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ವಿಜಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣ್ಯ 156/2,155/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.2 23630 551028963257 604153659360

846 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸರ್ೋಯಶ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನನಗಂಗಣ್ಣ 134/1c ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.6 29800 974241464783 10780101005570

847 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ರಂಗಪಪ 117 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106)
ಬಾಳೆ

ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 41520 991593671067 136501011002303

848 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಿಪಪ 154,148 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2 81874 344313196432 10669100003590

849 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ರಾಯಪಪ 56/5,56/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.96 96400 252370859088 64058567283

850 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಿ ಕೆ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 104 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1 19070 288632149486 171600101002073

851 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಆರ್ ರ್ೈ ಚಿನಮಯ ಬಿನ್ ಯರಗುಂಟಪಪ 26/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 0.6 53800 865197779870 10632100006756

852 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಹರಿಹರ ಸಾಾಮಿ 518 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106)
ತಂಗು
ಬಾಳೆ 1 1.2 63250 318233667358 0867101030618

853 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ವಿ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 119/p1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1.1 44920 76000302149 10632100006668

854 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಿಕಿಕೋರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಮಮ 74/p2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2 38665 238416681963 10632100008018

855 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕದ್ುರಪಪ ಬಿನ್ ಬುಡಿಯಯ 52/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 30100 785190901253 10595100003107

856 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸತಿೋಶ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ 50/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.6 30900 554448772575 10522100010243

857 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಲೂೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಈರ ಮಲ್ೂಪಪ 321/1,356/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1 24340 455833592245 114501010003580

858 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ದಲಡಿಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 414/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.6 23650 359135239312 10564101009132

859 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಿಪಪ 47/3p3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 24900 548824272841 10595101012109

860 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಂಗನಾಥ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 38/7 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106)
ಬಾಳೆ

ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.1 75740 343683261263 10780100033696

861 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಎಂ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಜಯಶಂಕರಮಲತಿಯ 47/1a7 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 0.8 11200 787773276858 54920100002910

862 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಹೆೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ದೋವರಾಜ್ 71/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ನುಗಗ 1 0.9 32130 789919866204 0867101023216

863 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಾಗರಾಜ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 120/1,120/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.2 61750 227279701095 10853101065527

864 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹೆಚ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 21/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.6 78290 703059178441 10564101033005

865 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜೆ ಸಿದ್ದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಜಂಪಣ್ಣ 108/5 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 0.8 48390 872662853925 10936101025644

866 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ದಾಸಣ್ಣ 137/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.1 37830 531158668244 10632100003404

867 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಣಿಣೋರಪಪ 103,104 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.45 23760 862312928991 108401011002810

868 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಯತ್ಪಪ 9/3b2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಸೋವಂತಿಗ 1 1.06 85300 921510401203 147001011001068

869 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನರಸಿಂಹಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನರಸಪಪ 159/p1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 1.4 123400 701950444429 10595100009868

870 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೃಷಣಮಲತಿಯ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ 20/p6 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.1 67200 489430816561 136501010004501

871 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ವಿ ಕೆಲಂ ಕೆ ಜಲ್ದಣ್ಣ 63/2,63/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 59600 241576957464 54920100002342

872 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಾಗರಾಜ ಆರ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ 35/1b ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.55 19540 858729500635 0867101005675

873 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಏಕಾಂತ್ಪಪ ಎಸ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋರಂಗಪಪ 30/5 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಸೋವಂತಿಗ 1 0.5 60600 322484733182 10595100005079

874 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಮಾದ್ಪಪ 41 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.5 26200 945864033030 10595100004208

875 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶೈಲ್ಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣಿಣೋರಪಪ 104, 103 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106)
ಈರುಳಿಿ
ತಂಗು 1 1 60270 564034680321 10564100007475

876 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 212/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.65 18230 210866376705 136501011000508

877 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗರಾಜು 265,265/1,111/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 2.4 40970 337162922057 63820100005927

878 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಣ್ಣಯಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಣ್ಣ 1/8 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.6 26640 336795100832 3072500102246201

879 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎನ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 14/9 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 43990 451640142023 64010514882

880 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಲಕಯಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ದಾಯಮಣ್ಣ 10/7 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.2 82150 726886476772 147001012000045

881 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಂ ಪಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪರಸಪಪ 362/p2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಮಲೂಗ 1 0.9 29290 910494066527 114501010005643

882 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ 111 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 35000 473070184046 54920100011836

883 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಜೆೋಶಾರಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೆಲೋಂ ಜಗದಿೋಶ 84/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 35340 620527107458 145001011008254

884 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದಾರಮಣ್ಣ 302/p5 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106)
ತಂಗು

ಮಲೂಗ 1 0.4 15545 954347367122 63820100004037

885 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಯರಾಮಪಪ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 211/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 35167 371272339193 13501011001144

886 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹಷಯ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಮುನಿಯಪಪ 312/2,311/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ತಂಗು 1 1.55 28430 740451581449 54038791134

887 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ದಾಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 43/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 0.5 31953 989092132086 30977544844

888 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಭೋಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾಣ್ಯ ನಾಯಕ 284/5 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.75 45710 456618092386 30977544844

889 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಿತ್ತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ 62/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.2 110110 991546104392 38876943968

890 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ರೆೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪಪ 146/8 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1 119220 652372812250 38876943968



891 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಧನಂಜಯ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 229/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1 99000 410594228703 38876943968

892 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಿೋಪಾೂ ನಾಯಕ 315/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 0.7 82450 344978164052 38876943968

893 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಮಣ್ಣ ಕೆ 21/3,20/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 89736 718475803504 840430110000015

894 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಿಪಪ 20/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.6 71181 411067583713 840430110000015

895 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪಣ್ಣ ರೆಡಿಿ 23/5 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (106) ಈರುಳಿಿ 1 2 180900 483404668272 10936101026430

896 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಯಮಮ ವಿ ಕೆಲೋಂ ಚಿತ್ತಪಪ ವಿ 147/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1 57270 745326211262 840430110000015

897 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 199/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.55 154641 688495306147 840430110000015

898 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ನಿರಂಜನಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 92/4,92/5 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ತಂಗು 1 1.9 131160 262420157969 840430110000015

899 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ರಂಗಪಪ 87/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಸೋವಂತಿಗ 1 1 119220 538345870670 840430110000015

900 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಾಬು ಜಗಜಿೋವನ್ ರಾಮ್ ಬಿನ್ ಓಬಳಗಿರಿಯಪಪ 93/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (106) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1 111223 464876629543 840430110000015

901 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹಳಿಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿಯಣ್ಣ 68/2,69/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಬಾಳೆ, ಪಪಾಪಯ 1 2 94820 843689978244 NILIN4055

902 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಆರ್ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಯಯ 50/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1.85 78030 617535530625 NILIN4055

903 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕುಬ್ೋರ ಈ ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ ಈರಣ್ಣ 50/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಪಪಾಪಯ 1 1.7 78030 635832152886 NILIN4055

904 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎ ಎಸ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಣ್ಣ 45/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಆಲ್ಲಗಡೆಿ 1 1.89 181180 769190719561 NILIN4055

905 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಟಣ್ಣ 48/5a ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಕಲ್ೂಂಗಡಿ, ಟಲಮೊೋಟಲ 1 2 192060 297019883488 38876943968

906 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 132/7 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ತ್ರಕಾರಿ 1 1.7 166118 634297520511 38876943968

907 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 127/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 2 184060 551379671003 38876943968

908 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕರಿನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಹಾವಿನ ನಾಗಪಪ 14/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (106) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 2 187060 707586859105 38876943968

909 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಿ ಹೆಚ್ ಜೆಲಯೋತಿಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 93/2 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.40 109560 395879984689 63790100004849

910 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ 245/1p1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ತಂಗು, ಮಾವು 1 0.80 20405 280714394976 10780101036589

911 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರ್ೋಲಾಯುದ್ಂ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 3 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ(422) 1 1 0.92 52810 877399291007 3072500102861401

912 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ದಾನಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ದಾವಜ ನಾಯಕ 55/2p1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.80 38890 684584235804 64190710232

913 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಂಜಮಮ ಟಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಾಮ ಭಲೋವಿ 21/2b ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.90 43950 768468637049 10745101012738

914 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮೊೋತಿಲಾಲ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಂದಾಯ ನಾಯಕ 133/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 1.00 47085 758374023054 3072500103920001

915 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ನಾಯಕ 38/p9 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422)
ಬಾಳೆ,ಈರುಳಿಿ,ಟಲಮೊೋ

ಟಲ 1 0.70 73181 215284188627 10669100005052

916 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುಂಡಪಪ 176/1,176/2 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.80 37930 887405434584 136501050000077

917 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04)
(ಮಹಾಂತೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಮಾರಪಪ) ರೆೋಣ್ುಕಮಮ 

ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಂತೋಶ್
231/1 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.50 30560 513159076509 64129156004

918 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಎಂ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮರಡಪಪ 87/3 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 27940 640830785556 64040859989

919 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 158/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.80 45250 646167153256 30977544844

920 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಈರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 199 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 1.10 54580 903937393377 64165981737

921 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ದೋವಲ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಈರ ನಾಯಕ 59/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.80 37480 225501116755 10669100008137

922 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಜಯರಾಮ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಾಯ ನಾಯಕ 35/9 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.60 31270 529785409462 10669100005079

923 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಮಮ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿಠ್ಾಯ ನಾಯಕ 55/14 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.90 46880 719501811497 1066910008342

924 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ 205/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.90 48480 774285797046 10669101006542

925 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗುಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಭೋಮಾ ಭಲೋವಿ 332/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.80 37200 492544477574 10780101037427

926 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಕರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ತೋಜನಾಯಕ 60/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.90 49930 385751351123 10669100009195

927 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮೂ ನಾಯಕ 175 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಪಪಾಪಯ 1 0.80 46580 335635965603 10669100009342

928 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 188 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.70 31030 887372983382 10780100003223

929 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಎಸ್ ನರಸಿಂಹಯಯ 102/1 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1.20 110223 413067055956 10648101047363

930 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೃಷಣನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜಾತಾರ ನಾಯಕ 89/ಪಿ3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, ಈರುಳಿಿ 1 2.00 169770 995808771823 10669100007172

931 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕಣ್ುಮಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಯಯ 179,179/5,179/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 1.00 41460 425033052744 10853100006062

932 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಾಣ್ಯ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಂದಾಯ ನಾಯಕ 35/8 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.80 38890 781388164294 10669100007532

933 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ತಿಮಮರಾಜು ಬಿನ್ ಕಣ್ುಮಯಯ 179/1p2,174/3p3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.80 37960 731473253729 10853101001398

934 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಟಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 54 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ನುಗಗ, ನೆೋರಳೆ 1 1.37 38650 525877171240 520291028939722

935 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಈರಾ ಭಲೋವಿ 87 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.40 18500 883614324501 108401011004349

936 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಚಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾೂ ನಾಯಕ 6/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 0.80 71350 878464377664 10806100006848

937 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭಲೋಜಯ ನಾಯಕ 6/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 0.50 45500 570273069841 3072500103207601

938 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುವಾ ಭಲೋವಿ 66/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 1.20 52730 362762879642 64064799681

939 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 71/p13 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.60 26440 265740334772 157701011001499

940 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಗಿಡಿ ರಂಗಪಪ 37/3 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.40 18300 207884838717 10595100004801

941 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 499/p4 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 1.60 154315 494243836587 64015781402

942 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ತ್ುಂಡ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 190/p2 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 0.80 80800 967574271171 64015781402

943 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಭೋಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ಭಲೋವಿ 220 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.90 35275 745263600984 510101001244735

944 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ 40/ಪಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 1.10 57679 547215494239 510101001244735

945 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 529 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 0.65 34970 853027193306 510101001244735

946 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿಯಪಪ 189/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.85 35540 932814056371 510101001244735

947 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 4/ಪಿ3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.60 30700 559169775902 64078713200

948 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಟಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ಭಲೋವಿ 86/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಪಪಾಪಯ 1 1.00 60250 428632170107 30992837660

949 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸಂತಲೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಟಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 86/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಪಪಾಪಯ 1 0.70 46520 998924583380 10780101004234

950 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಟಿ ಬಾಲ್ರಾಜು ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ಭಲೋವಿ 85/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಪಪಾಪಯ 1 2.00 120101 487580528407 54038824173

951 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಪಪ 318/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 0.80 54790 688697378470 64121758438

952 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್   ಚಿಕಕ ದಾಸಪಪ 281 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಸೋವಂತಿಗ 1 0.40 36544 960069778039 00362320012310



953 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಚಿಕಕ ದಾಸಪಪ 281 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಮಿಡಿಸೌತ 1 0.40 36584 573996247225 00362320012310

954 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಾಮಾ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮ ನಾಯಕ 223 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 0.4 36617 294240640809 00362320012310

955 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮೊೋಟ ಭಲೋವಿ 380 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1 99270 209104714785 00362320012310

956 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಮಹಾರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 175/2p2 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಮಿಡಿಸೌತ 1 0.8 80865 652213495376 00362320012310

957 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಪತಿ ನಾಯಕ 215/6 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 2 150000 994522192192 38876943968

958 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪಾವಯತಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸೋವಾಯ ನಾಯಕ 3/2 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.3 151640 355086616984 30977544844

959 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಆರ್ ಅನನಪೂಣ್ಯ ಕೆಲೋಂ ಶಶಿಧರ 254 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 1.2 47410 740143278769 64015781402

960 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರ್ಂಕಟನಾಯಕ ಬಿನ್ ಉಮಾೂ ನಾಯಕ 36 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 2 185235 38876943968

961 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಂಗಸಾಾಮಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 6 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 2 188100 956900749327 10648101092938

962 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಸುಮಿತ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣಪಪ 192 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 1.25 102645 673537641860 30977544844

963 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಉಷಾ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 730/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 0.7 95960 909517831838 840430110000015

964 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಡಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 47/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.2 115200 526651446119 64015781402

965 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಬಸವರಾಜು ಬಿನ್ ಭೋಮಯಯ 38/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ(422) ತಂಗು 1 1.2 24300 485461731524 64015781402

966 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಬಿ ಜಯಶಂಕರ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಹನುಮಪಪ 47/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.2 119220 339407012561 840430110000015

967 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗುರುಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಕರಿಯಪಪ 107 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಈರುಳಿಿ 1 0.7 73181 428291228057 840430110000015

968 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಹೆಚ್ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹುಲಯಪಪ 26/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1 100303 886942511798 840430110000015

969 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಓ ವಿಶಾನಾಥ ಪರತಾಪ ಸಿಂಹ ಬಿನ್ ಓಬಳಗಿರಿಯಪಪ 93/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1 105100 377312884281 840430110000015

970 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಟಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ಭಲೋವಿ 70/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 1.1 71450 361477288000 30977544844

971 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಕೆ ಟಿ ಆಶಲೋಕ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 22/3 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಬಾಳೆ 1 1 39890 256395358474 30977544844

972 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪರಶುರಾಮ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 22/4 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಪಪಾಪಯ 1 1 54059 913364412060 30977544844

973 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರಂಗಣ್ಣ 208 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ(422) ತಂಗು 1 1.35 31610 541471371650 30977544844

974 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ 26/2 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ(422) ಪಪಾಪಯ 1 1.2 57010 451169415684 30977544844

975 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗುರುಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪಪ 40/1p2 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ(423) ಈರುಳಿಿ 1 1.15 160531 441267019830 510101001244735

976 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಣ್ಣ 251/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ(423) ಸೋವಂತಿಗ 1 0.85 85470 478185309590 510101001244735

977 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ವಿರೆಲೋಬ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ದಲಡೆಲಿೋಬ ನಾಯಕ 23/4 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ(423) ಬಾಳೆ 1 0.9 65357 816152288360 3072500103137101

978 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ದೋವರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಹನುಮಪಪ 6/1 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ(423) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.4 188530 758428124421 38876943968

979 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಸುವಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ 114/1a ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ(423) ಟಲಮೊೋಟಲ 1 0.8 97450 441938549726 38876943968

980 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕವಲ್ು ರಂಗಪಪ 308 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ(423) ಈರುಳಿಿ 1 0.83 94459 637727197942 64015781402

981 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಣ್ಣ 370 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ(423) ಈರುಳಿಿ 1 1 101010 366046083357 00362320012310

982 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ನಿಜಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಹನುಮಪಪ 120/6 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಪಂ(423) ಈರುಳಿಿ 1 1.5 175537 583899108157 1052200022912

983 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಭರತೋಶ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ 40/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ(423) ಬಾಳೆ 1 0.8 65824 932135337171 64184737048

984 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ವಾಸುದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 11/6 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ(423) ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.6 75944 615135566331 840430110000015

985 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಗಲೋವಿಂದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದ್ದಪಪ 107/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ(423) ಬಾಳೆ 1 0.8 70824 716528957361 30977544844

986 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಎಸ್ ದಿವಾಕರ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 36/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂ(423) ಬಾಳೆ 1 0.6 45756 923546192875 30977544844

987 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (S-04) ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಮೈಗದ್ ರಂಗಪಪ 8/3 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ(423) ಸೋವಂತಿಗ 1 1.45 147740 364794239658 38876943968

988 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ರ್ಂಕಟನಾಯಕ ಬಿನ್ ಉಮಾೂ ನಾಯಕ 36 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ (81) ಕಲ್ೂಂಗಡಿ, ಟಲಮೊೋಟಲ 1 2.00 152729 669804620326 38876943968

989 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಗಡಿದ್ ದೋವರಮಠ ಅಖಂಡಯಯ ಬಿನ್ ಗದಿದಗಯಯ 15/3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (28) ಈರುಳಿಿ 1 1.10 6428 54012641906

990 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಅನಿಲ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಪಂಕಜ 28/6 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ (81) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.37 12271 220528436700 37517394938

991 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಕೆ ಮಾಣಿಕಯಂ ಬಿನ್ ಕುಮಾರರ್ೋಲ್ು 101/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (28) ಬಾಳೆ 1 0.80 37967 741336838783 10522100010204

992 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಸುವಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಡಿ ಹಾಲ್ಪಪ 27/9 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (28) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.59 26000 2747221600890 10595100011783

993 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಜುಂಜೆೋಗೌಡ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಡಿ ಹಾಲ್ಪಪ 62 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (28) ದಾಳಿಂಬ್ 1 3.00 83600 3239796889256 10595100010269

994 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಎಸ್ ಎಲ್ ರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ಪಪ 29/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (28) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 37800 216913138409 10595100004622

995 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು 4/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (28) ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.20 43360 761998703182 10595101030220

996 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಈ ಜೆಲಯೋತಿ ಕೆಲಂ ಎಂ ಗಿರಿೋಶ್ 25/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (28) ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.78 29508 470210104881 10522100008171

997 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣಪಪ 27/P4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (28) ಬಾಳೆ 1 0.80 108205 955830249656 63790100006515

998 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಜಿ ಎಸ್ ಸೌಮಯ ಕೆಲೋಂ ಸಿದದೋಶ್ ಕೆ 184/6 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (28) ಈರುಳಿಿ 1 1.45 79000 625530479226 10052200062184

999 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ 69/5 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (28) ಬಾಳೆ 1 0.80 38800 535444800952 10669100006525

1000 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಕೆಲೋದ್ಂಡರಾಮಯಯ ಆರ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಆರ್ ಟಿ ಚಿಕಕಪಪ 65/7,65/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (28) ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.18 62288 888327532874 64017937562

1001 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಹರಿೋಶ್ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಎಸ್ 140/3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ (28)
ಬಾಳೆ
ತಂಗು 1 1.55 51110 704105179528 0867101036742

1002 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಮುಮಾತಜ್ ಬ್ೋಗಂ ಕೆಲೋಂ ವಾಜಿೋದ್ ಸಾಬ್ 33/3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (28) ತಂಗು 1 2.40 37300 226837639345 10853100006972

1003 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ವಿಶಾನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ ಚನನಪಪ 87/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (28) ಈರುಳಿಿ 1 0.30 20380 812518746361 199001267674

1004 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಎನ್ ಪಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಆರ್ ಶಿರೋನಿವಾಸಗೌಡ 132/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (28) ಬಾಳೆ 1 0.90 34850 318695974147 64130486062

1005 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಅಶಾಥಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಸಿ  ರ್ಂಕಟೋಶ್ 132/3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ (28) ಬಾಳೆ 1 0.40 16360 621947063528 120000288759

1006 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಜಿ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಜೆಲೋಗಪಪ 126/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ (28) ಬಾಳೆ 1 0.30 12080 206387788736 64190622709

1007 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ (D-02) ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಣ್ಣ 55 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ (28) ಬಾಳೆ 1 1.00 44964 879288869779 3072500103239401

1008
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಮಧುಸಲಧ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 167 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08

1009
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ರಂಗಯಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 14 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08

1010
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ರ್ಂಕಟಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ತಿಮಮಣ್ಣ 152 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 0.08



1011
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಎಸ್ ಮಹೆೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋ ಶಂಕರಪಪ 138 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 0.08

1012
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕೃಷಣರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 124/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08

1013
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಮೈಲಾರಪಪ ಬಿನ್ ಗುಡಿಯಪಪ 130/2ಎಪಿ2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08

1014
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕೆ ಟಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆ ತಿಪಿಪೋರಣ್ಣ 117/8 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.00 0.08

1015
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 119/ಪಿ1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಕರಬಲಜ 1 1.00 0.08

1016
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 137/13 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 0.08

1017
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಎಸ್ ರವಿ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 137/6 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 0.08

1018
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಜಿತೋಂದ್ರ 67/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 0.08

1019
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಎಸ್ ಟಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 138/5 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 0.08

1020
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ತಿಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ಶಕುನಪಪ 127/8 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 1 1.00 0.08

1021
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ 57 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.08

1022
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಬಿ ಆರ್ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 36/28 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ, ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 0.08

1023
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಎಸ್ ಟಿ ಕಾಂತ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಕೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 138/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 0.08

1024
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಎಸ್ ಟಿ ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪಪ  ಬಿನ್ ಕೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 138/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 0.08

1025
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಈ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 19/5 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ಹಲವು 1 1.00 0.08

1026
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜು 25/4,25/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ಕಾಕಡ 1 1.00 0.08

1027
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಈರಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣಿಣೋರಪಪ 112/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 0.08

1028
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಎಸ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪಪ 196,38 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 0.08

1029
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಮುನಿಯಪಪ 380 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 0.08

1030
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಮುನಿಯಪಪ 381 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ಹಲವು 1 1.00 0.08

1031
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಮುನಿಯಪಪ 382 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ಹಲವು 1 1.00 0.08

1032
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಸಕುರಾಬಿೋ ಕೆಲೋಂ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 33 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಹಲವು 1 1.00 0.08

1033
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕೆ ಟಿ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಪಿಪೋರಣ್ಣ 18/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.00 0.08

1034
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 270 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ, ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 0.08

1035
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 253 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಹಲವು 1 1.00 0.08

1036
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಿಪೋರಣ್ಣ 254/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಹಲವು 1 1.00 0.08

1037
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಪಿ ಸಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ 66/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1038
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ನವಿೋಲ್ುಸಾಾಮಿ 17/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1039
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕೆ ಪರಮಶಿವನ್ ಬಿನ್ ಕಪಯಣ್ ಗೌಂಡರ್ 60/2,16/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1040
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕೆ ಸುಂದ್ರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕಪಯಣ್ಣ ಗೌಂಡರ್ 163/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1041
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕೆ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಕಪಯಣ್ಣ ಗೌಂಡರ್ 60/1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1042
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಪಿ ಕಂದ್ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಳನಿಯಪಪ ಗೌಂಡರ್ 01/13 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1043
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ನವಿಲ್ುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಯಪಪ ಗೌಂಡರ್ 27/3p ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1044
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ರವಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಯಪಪ 121/1p ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1045
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪ್ೋಳಿಯಮಮ 12/9,19/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1046
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಪಳನಿಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1047
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಚಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಮಮಯಪಪನ್ 339/4,339/5 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1048
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಮಹೆೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಚಿನನಸಾಾಮಿ 441/p1 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08



1049
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕಾಳಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಪಳನಿಯಪಪ 17 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1050
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕೆ ಪ್ರಿಯಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕಪಯಣ್ಣ ಗೌಂಡರ್ 19/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1051
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕೆ ನವಿಲ್ುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಯಣ್ಣಗೌಂಡರ್ 17/9 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1052
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಬಾಲ್ಕೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಯಯ ಕಪಯಣ್ಣ ಗೌಂಡರ್ 20/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1053
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಈಶಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಣ್ಣ 18/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1054
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕಣ್ುಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಯಪಪ 17/4a ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1055
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಪಿ ರಾಮಚಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಪುಲ್ೂಯಯ 86 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಹಲವು 1 1.00 0.08

1056
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜು 277 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಹಲವು 1 1.00 0.08

1057
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ನಳಿೋನ ಕೆಲೋ ಉಮೋಶ್ 486 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಲೂಗ 1 1.00 0.08

1058
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ 438 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಲೂಗ 1 1.00 0.08

1059
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರುದ್ರಣ್ಣ 529 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಲೂಗ 1 1.00 0.08

1060
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಆರ್ ನಾಗರಾಜು ಬಿನ್ ರುದ್ರಣ್ಣ 270 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಲೂಗ 1 1.00 0.08

1061
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯಶಲೋಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 201 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಲೂಗ 1 1.00 0.08

1062
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಸಾಬ್ 4/3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಮಲೂಗ 1 1.00 0.08

1063
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಜಿಪಪ ರೆಡಿಿ 78/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಮಲೂಗ 1 1.00 0.08

1064
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ವಿಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಟಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ 233/p2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಮಲೂಗ 1 1.00 0.08

1065
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ ಬಿನ್ ಶರಣ್ಪಪ 501,502 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಲೂಗ 1 1.00 0.08

1066
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಪಿ ಬಿ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ 74/3b ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.08

1067
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಓಬಳಪಪ 118/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 1 1.00 0.08

1068
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 29/4 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ಹಲವು 1 1.00 0.08

1069
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಜಿ ವಿ ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ 79/3a ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.08

1070
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಎಸ್ ನಾಗರ್ೋಣಿ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ವಿ ಸುರೆೋಶ್ 251/2a2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.08

1071
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಜಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ 157/3 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ಸಪ್ೂೋಟ 1 1.00 0.08

1072
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಆರ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 238 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08

1073
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಣ್ಣ 242 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08

1074
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 120/4 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 0.08

1075
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಪರಕಾಶ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ 287/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಹಲವು 1 1.00 0.08

1076
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ 287/4 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಹಲವು 1 1.00 0.08

1077
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಸಿದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದ್ದ ಬಸಯಯ 510/2 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 0.08

1078
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪವಯತ್ಪಪ 128 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1079
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಸಿದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪವಯತ್ಪಪ 507/1 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1080
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕಣ್ಣ 309 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಮಲೂಗ 1 1.00 0.08

1081
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ನಾಗಪಪ ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1082
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಶಾಂತ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಚಿತ್ರಲಂಗಪಪ 29/2 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08

1083
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 20/2b ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08

1084
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ 476 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08

1085
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 320/3 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08

1086
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಜಿ ಬಿ ರಾಮಮೊೋಹನರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದಿವಾಕರರೆಡಿಿ 385,384 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08



1087
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ದಾಸಪಪ 23 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.00 0.08

1088
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಜಯಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 29 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1 1.00 0.08

1089
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 170 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.00 0.08

1090
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕಮಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 44/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08

1091
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಹೆಚ್ ಎಂ ಬಸವರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಈಶಾರಯಯ 48/4,48/1 ಐಮಂಗಲ್ ಇತ್ರೆ ಕರಬಲಜ 1 1.00 0.08

1092
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಟಿ ಹನುಮಂತ್ಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 164/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.00 0.08

1093
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ರಾಜು ಬಿನ್ ಹೆಲರಕೆೋರಪಪ 192/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.00 0.08

1094
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಚಿಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರಿಯಪಪ 91/3 ಧಮಯಪುರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.08

1095
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಣ್ಣ 128,120 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊೋಟಲ 1 1.00 0.08

1096
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಹನುಮಂತ್ರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರುದ್ರಪಪ 321/1 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.09

1097
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ 321/2 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ, ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 0.09

1098
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಗಲೋಪಾಲ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಲೋಕನಾಯಕ 113/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 1.00 0.09

1099
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಠ್ಾಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 222 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.09

1100
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 9/6 ಐಮಂಗಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.09

1101
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೃಷಣಪಪ 152 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಜಾತಿ ಹಲವು 1 1.00 0.09

1102
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಬಿ ಕದ್ುರಪಪ ಬಿನ್ ಭಲತ್ಣ್ಣ 15/p3 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.09

1103
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಕೆ ಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಗಪಪ 117 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ ನುಗಗ 1 1.00 0.09

1104
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಂಪಣ್ಣ 314/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1 0.80 0.072

1105
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಹಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಡಪಪ 325/2 ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.09

1106
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ 

ನಿಯಂತ್ರ
ಎಸ್ - 11 ಯೋಜನೆಯ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಸಿದದೋಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 12/3 ಧಮಯಪುರ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.09

1107
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಯಯ ಕಸಬಾ 1

1108
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ವಿನೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮನಮಥ ಕಸಬಾ 1

1109
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಜಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಜಯಣ್ಣ ಐಮಂಗಲ್ 1

1110
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರೆೋಷಮ ಕೆಲೋಂ ದಿನೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಐಮಂಗಲ್ 1

1111
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ನಾಗರ್ೋಣಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಐಮಂಗಲ್ 1

1112
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಪುಷಪ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಕಸಬಾ 1

1113
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ವಸಂತ್ ಕೆಲೋಂ ಪರಕಾಶ್ ಕಸಬಾ 1

1114
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಕಸಬಾ 1

1115
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಈರಣ್ಣ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ 1

1116
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರೆೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ 1

1117
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಣ್ಣ ಐಮಂಗಲ್ 1

1118
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರಾಣಿ ಕೆಲೋಂ ಶಶಿ ಕಸಬಾ 1

1119
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭೈಲ್ಪಪ ಕಸಬಾ 1

1120
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರಾಗಿಣಿ ಬಿನ್ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಕಸಬಾ 1

1121
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಚೈತ್ನಯ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷಣ ಐಮಂಗಲ್ 1

1122
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಕಸಬಾ 1

1123
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಮಂಗಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ 1

1124
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಅಲ್ುಮೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಸಬಾ 1



1125
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರತಿೋಬಾ ಕೆಲೋಂ ಸಿಗಬತ್ ಖಾನ್ ಕಸಬಾ 1

1126
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಗನಾನಥ್ ಕಸಬಾ 1

1127
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ನಾಗಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಕಸಬಾ 1

1128
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಸುಲಲೋಚನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ 1

1129
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಯಶಲೋಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಂಜಿನಪಪ ಐಮಂಗಲ್ 1

1130
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಲಂಗಪಪ ಧಮಯಪುರ 1

1131
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಮಾರಕಕ ಕೆಲೋಂ ಓಬಣ್ಣ ಧಮಯಪುರ 1

1132
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪಪ ಕಸಬಾ 1

1133
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಐಮಂಗಲ್ 1

1134
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಕಣ್ುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಕಸಬಾ 1

1135
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ 1

1136
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಸರಸಾತಿ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಪಪ ಕಸಬಾ 1

1137
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಖ್ಯೈರುನಿನಸಾ ಕೆಲೋಂ ಫಕೃದಿದನ್ ಸಾಬ್ ಐಮಂಗಲ್ 1

1138
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಕೆೋಶವಪಪ ಕಸಬಾ 1

1139
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ ಧಮಯಪುರ 1

1140
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ 1

1141
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ರಂಗನಾಥ ರೆಡಿಿ ಕಸಬಾ 1

1142
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಸುಬಿೋರಾ ಕೆಲೋಂ ಬಷ್ಟ್ೋರ್ ಸಾಬ್ ಕಸಬಾ 1

1143
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಮೋರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರಪಪ ಕಸಬಾ 1

1144
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ತಾಜಿೋದಾ ಕೆಲೋಂ ನಜಿೋರ್ ಅಹಮಮದ್ ಕಸಬಾ 1

1145
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ನಾಜಿೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಖಾಜಾವಲ ಐಮಂಗಲ್ 1

1146
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಯಾಶಿಮನ್ ಕೆಲೋಂ ರಷ್ಟ್ೋದ್ ಕಸಬಾ 1

1147
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಕಸಬಾ 1

1148
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪಪ ಕಸಬಾ 1

1149
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಾಯಮಾಲ್ ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಕಸಬಾ 1

1150
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೈಲ್ಜ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಸಿದ್ದಯಯ ಕಸಬಾ 1

1151
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಗಿಡಿಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಕಸಬಾ 1

1152
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಪುಷಪಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಮೃತ್ುಯಂಜಯ ಐಮಂಗಲ್ 1

1153
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಸರಳ ಕೆಲೋಂ ಅರವಿಂದ್ ಐಮಂಗಲ್ 1

1154
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ಐಮಂಗಲ್ 1

1155
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಅನಿತ್ ಕೆಲೋಂ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಸಬಾ 1

1156
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಮುನಿನ ಕೆಲೋಂ ನಯಾಜ್ ವುಲಾೂ ಕಸಬಾ 1

1157
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ 1

1158
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಣ್ಣ ಕಸಬಾ 1

1159
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದ್ದಪಪ ಧಮಯಪುರ 1

1160
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಗುಜಿಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಗನಾನಥ ಕಸಬಾ 1

1161
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಣ್ಣ ಕಸಬಾ 1

1162
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಗುಣ್ಣಯಯ ಧಮಯಪುರ 1



1163
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಂಜಿನಪಪ ಧಮಯಪುರ 1

1164
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ದಾನಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣ್ಣ ಧಮಯಪುರ 1

1165
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಲ್ಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪ ಕಸಬಾ 1

1166
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಕಸಬಾ 1

1167
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಧಮಯಪುರ 1

1168
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪಪ ಧಮಯಪುರ 1

1169
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಕಸಬಾ 1

1170
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಣಣ್ಪಪ ಕಸಬಾ 1

1171
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಕಸಬಾ 1

1172
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕ ಮಾರಪಪ ಕಸಬಾ 1

1173
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ರಂಗನಾಥ್ ಕಸಬಾ 1

1174
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ ರಂಗದಾಸಪಪ ಕಸಬಾ 1

1175
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಕವಿತ್ ಕೆಲೋಂ ತ್ುಳಸಿದಾಸ್ ಕಸಬಾ 1

1176
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಕಸಬಾ 1

1177
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಸಹಿೋರಾ ಬಾನು ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಕಸಬಾ 1

1178
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರ್ೈಷಣವಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಐಮಂಗಲ್ 1

1179
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಭಾರತಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಪಪ ಐಮಂಗಲ್ 1

1180
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರಂಗಮುದ್ದಜಿೋ ಕೆಲೋಂ ರಮೋಶ್ ಕಸಬಾ 1

1181
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಹಸಿೋನಾ ಬ್ೋಗಂ ಕೆಲೋಂ ನಯಾಜ್ ಬಾಷ ಕಸಬಾ 1

1182
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಪದ್ಮಜಾ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾವಿೋರ್ ಜೆೈನ್ ಕಸಬಾ 1

1183
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಅನಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಐಮಂಗಲ್ 1

1184
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಕಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪಾಲ್ಪಪ ಕಸಬಾ 1

1185
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಉಷಾ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಪಪ ಕಸಬಾ 1

1186
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಹಸಿೋನಾ ಕೆಲೋಂ ಜಬಿೋವುಲಾೂ ಕಸಬಾ 1

1187
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಮುಬಿೋನಾ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಕಸಬಾ 1

1188
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರಂಜನಿ ಕೆಲೋಂ ಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ 1

1189
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಪುಷಪಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕಸಬಾ 1

1190
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಸಣ್ಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ ಐಮಂಗಲ್ 1

1191
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಧಮಯಪುರ 1

1192
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಆರ್ ಕೆ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕಸಬಾ 1

1193
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಬ್ವಿನಳಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ ಐಮಂಗಲ್ 1

1194
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋದೋವಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪಪ ಐಮಂಗಲ್ 1

1195
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೃತಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಸಬಾ 1

1196
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಹೆಲನುನರಾಬಿೋ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕ ಸಾಬ್ ಕಸಬಾ 1

1197
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಹಿನಾ ಕೆಲೋಂ ಮುಬಾರಕ ಕಸಬಾ 1

1198
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ನಯನ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಕಸಬಾ 1

1199
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಪರಸಾದ್ ಐಮಂಗಲ್ 1

1200
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ರತ್ನಮಮ ಜೆ ಜಿ ಹಳಿಿ 1



1201
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಐಮಂಗಲ್ 1

1202
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಐಮಂಗಲ್ 1

1203
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಜೆಲಯೋತಿ ಕೆಲೋಂ ಮುರುಳಿ ಕಸಬಾ 1

1204
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಕಿೋತ್ಯನ ಬಿನ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಐಮಂಗಲ್ 1

1205
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಅಶಿಾನಿಯಮಮ ಕಸಬಾ 1

1206
ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೆೈತ್ 

ಮಹಿಳೆಯರಿಗ ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೆೈತ್ ಮಹಿಳೆಯರಿಗ  ತ್ರಭೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಕುಮಾರಿಬಾಯಿ ಕಸಬಾ 1



ತಾಲ್ಲೂಕು :

ಕರ.ಸಂ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ /ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ/ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ತಾ.ಸಿ ಕೆಲೋಂ ಲೋ, ಪರಕಾಶ್ 10/3. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 192060 939555155006 1937104000053093

2 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ೋಬಯ್ಯ 6/1ಪಿ-ಪಿ2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ  + ಟಮೋಟ + 

ಬದನೆ 1.50 144045 267923199144 8762101001451

3 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸವ ರೂಪ್ ಬಿನ್ ರಮೇಶ್ 191/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 0.98 98990 321599700204 32816699968

4 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂದೋಪ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಎಸ್.ರಮೇಶ್ 22 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 0.98 98950 142401503157

5 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಧನಂಜಯ್ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 90/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಪಪಾಾ ಯ್ 1.20 76650 523934532093 0698108038088

6 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಮುಕಕ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಲೇ, ಗೌಡಪಾ 75/1 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 65410 911586844467 10566101020232

7 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಚನನ ಪಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 96/1 +96/2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 0.40 42640 641229209083 10771100004836

8 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಾ 99/1ಪಿ2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.36 36020 407877070467 10771100005950

9 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಂಜನೇಯ್ಯ  ಬಿನ್ ದೋಣ್ಯ್ಯ 8 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.75 75750 963277848191 1672500101595701

10 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ರಾಮ್ಣ್ಣ 47 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ, ಈರುಳಿಿ 2.00 192060 257848601395 132000101007081

11 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆೆಂಜನೇಯ್ ಬಿನ್ ರಾಮಂಜನೇಯ್ 8+17 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.55 148840 541633563830 10775101043525

12 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋಣ್ಪಾ ಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಂಜನೇಯ್ಯ 14 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ, ಕರ್ಬುಜ 2.00 192060 791513103710 10775100007483

13 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮ್ಮ ಪಾ  ಬಿನ್ ರಾಮಂಜನೇಯ್ಯ 08/1. ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.80 148840 469726292409 1937101000067731

14 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 20 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.80 47360 591488204919 0698101023139

15 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 83/7 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ವಿಳಾಯದಲ 0.70 39780 387990760774 10779101085017

16 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ರೆಡಿಿ 36/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.40 45830 492316333291 10598100013958

17 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 59/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ, ಈರುಳಿಿ 1.15 110430 640350818347 10722100007393

18 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಿರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 91/1ಪಿ3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.00 37830 657884972191 1077910007361

19 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ 91/9+88/4 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.06 52990 222739881176 10830101013180

20 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 30/6.                                                                        ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.40 134300 297967436792 06332200008027

21 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 147 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 192060 256865139489 64015781402

22 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ.ಎಸ್.ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 51/5 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 182450 223313381153 64015781402

23 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವನಂದ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 259/9 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1.60 153640 416670427777 64015781402

24 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ 38/ಪಿ2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 115230 737572132777 64015781402

25 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ 201/2ಎ6 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.86 86850 405036502668 64015781402

26 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಬಣ್ಣ 52 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 189930 329908692395 64015781402

27 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 91/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.75 75750 595405342766 64015781402

28 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಾತ್ ಕೆಲೋಂ ಚಲ್ಪತಿ 32/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಕಬಯಜ 2.00 132960 266767264654 510101001244735

29 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 324/ಪಿ2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.13 77570 337498300930 510101001244735

30 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಕೋೆಂ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 35/ಪಿ2-ಪಿ1 ತಳಕು ಇತರೆ ಕಬುಜ 0.55 42950 888514218217 510101001244735

31 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 8/3. ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ+ಟಮೋಟ 3.00 67590 537894043735 510101001244735

32 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬಬಬ ಲಯ್ಯ 20/3.

ಪರಶುರಾೆಂಪು
ರ ಇತರೆ ಕಬುಜ 0.49 35540 767536454335 510101001244735

33 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾವೇರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹನುಮಂತಪಾ 75/2

ಪರಶುರಾೆಂಪು
ರ ಇತರೆ ಮೇಣ್ಸಿನಗಿಡ 2.00 184150 464738931861 510101001244735

34 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುದದ ರಂಗಪಾ 41/9

ಪರಶುರಾೆಂಪು
ರ ಇತರೆ ವಿಳ್ಯಯ ದೆಲೆ 0.50 29800 512038763987 37161955556

35 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾದೇವಿ ಬಿನ್ ಚನನ ಬಸಪಾ 63/7

ಪರಶುರಾೆಂಪು
ರ ಇತರೆ ವಿಳ್ಯಯ ದೆಲೆ 0.80 45380 558994576417 37161955556

36 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಲಮಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟಸಾಾಮಿ 130/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.80 80800 413492873392 37161955556

37 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ 137/1+137/2+137/3+137/4 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ವಿಳಾಯದಲ 1.60 80600 891014801944 37161955556

38 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ವಡೂಪಪ 8/2. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 189315 271313802513 37161955556

39 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಸಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬುಡಿರೆಡಿಿ 53/5 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.00 101013 843826447935 37161955556

40 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿದಾನಂದ್ಯಯ 21/4. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 41300 409352751478 30977544844

41 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಲಂಗಪಪ 72/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.45 23585 329339500198 30977544844

42 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗಯಯ 276 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.49 25400 474453899615 30977544844

43 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಣ್ಣ 74/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 191400 359562382197 30977544844

44 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಜೆಲೋಗಪಪ 169/2ಪಿ2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಕಬಲಯಜ 1.20 90485 640814722208 30977544844

45 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಲಂಗಪಪ 95/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.13 106830 568692518887 10800100008444

46 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ 131/3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.87 109830 463782193763 510101001244735

47 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಸಿದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 135 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ + ಟಮೊೋಟ 0.95 86390 963719643225 510101001244735

48 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾತ್ಣ್ಣ ಬಿನ್ ದ್ಡುೂರಪಪ 129/ಪಿ1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ಟಮೊೋಟ 2.00 184750 205748636219 510101001244735

49 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆರೆಗೌಡ 38 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.34 33590 959037801233 510101001244735

50 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 258 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ಟಮೊೋಟ 0.80 75820 376339570790 510101001244735

51 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಜಗಲ್ಲರಪಪ 50/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 189330 706962123894 510101001244735

52 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾರಯಣ್ಪಪ 105/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.07 102750 707299975541 510101001244735

53 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಣ್ಣ 108/4 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ಸೋವಂತಿಗ 1.80 172220 374472557902 510101001244735

54 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಣ್ಣ 52/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 115230 421403612302 510101001244735

55 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ನಾರಯಣ್ರೆಡಿಿ 77/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 130340 245101667081 510101001244735

56 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ 62/1+62/2+62/3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.70 69860 672182837665 510101001244735

57 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 24/2. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 77630 809768767734 510101001244735

58 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ರಾಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲಂಗಪಪ 136/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.40 42250 359939923297 510101001244735

59 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ುರ್ೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುಳಪಪ 104/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.80 171810 301895901072 510101001244735

60 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಣ್ಣ 5/4. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.10 105630 392354349563 510101001244735

61 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ಟಮೊೋಟ 1.40 96100 730075609404 510101001244735

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.
ಜಿಲೂ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬ್ಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ್ 

ಮೊತ್ತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



62 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಲಂಗಪಪ 23/3. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ಟಮೊೋಟ 1.00 94200 974298255404 510101001244735

63 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣರಂಗಪಪ 15/2. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.91 58030 502417414321 510101001244735

64 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದಲೋಡಿ ವಿೋರಣ್ಣ 274 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 130340 689493672742 510101001244735

65 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 29/2ಪಿ2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಕಬಲಯಜ 1.20 79740 963719643225 510101001244735

66 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 105/3+106/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.09 74820 498201984124 510101001244735

67 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಪ್ೋದ್ದಯಯ 133 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.37 94040 898753598780 510101001244735

68 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 86 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.22 24940 458963284074 510101001244735

69 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಗನಾನಥ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 112/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ಟಮೊೋಟ 1.20 82370 249002591639 510101001244735

70 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಯಯ 95/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ + ಈರುಳಿಿ 1.70 163250 798010847571 510101001244735

71 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿತ್ತಪಪ 10/8. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 80810 657177601118 510101001244735

72 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಧ ಕೆಲೋಂ ದಲೋಣ್ಪಪರೆಡಿಿ 38/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ + ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.60 153630 671537070425 510101001244735

73 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಂಕರ್ ಮಲತಿಯ 70/ಎಪಿ ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.75 75750 622112563158 510101001244735

74 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾವಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಚೋತ್ನ್ ಕುಮಾರ್ 37/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಕಬಲಯಜ 1.30 82370 384899861482 510101001244735

75 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಲ್ುಮಪಪ 95/5ಬಿ ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಕಬಲಯಜ + ಟಮೊೋಟ 0.83 83840 507867419717 64015781402

76 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜನಧಯನ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 27/7+28/1ಎ1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.30 124790 319242214417 38254285064

77 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವನಜಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋವರಾಜ 452/2+445/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 190730 661048668130 00070110001192

78 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್.ಶಿವಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಜ.ವಿ.ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ರೆಡಿಿ 5/1. ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.98 99450 214081048820 10566100022750

79 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 63 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ಟಮೊೋಟ 0.80 80800 685678566355 64015781402

80 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಓಬಯಯ 47/6 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.60 153640 904637424649 64015781402

81 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 136/2ಎ2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.96 96970 317646391602 64015781402

82 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿರುಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 75/1ಪಿ1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.80 80810 949207506977 64015781402

83 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂರೆಡಿಿ 259/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1.70 163250 970133923739 64015781402

84 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಿಯಯ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 89/ಪಿ-ಪಿ1+54/2ಪಿ2-ಪಿ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.40 134400 543739306813 64015781402

85 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಪಪ 62/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.20 115230 946638143417 64015781402

86 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 400/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ಟಮೊಟ 0.82 82830 710277641767 64015781402

87 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲಾೂರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ 220/ಪಿ1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 80810 755488447651 64015781402

88 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಧ.ಹೆಚ್.ಟಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಪಯಯ 43/5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.39 43400 720373758683 64015781402

89 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಮುದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 61/4 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.60 153640 732609571737 64015781402

90 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಸಿ.ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ 137/6 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.24 119050 229684050414 64015781402

91 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಕಕ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಣ್ಣ 120 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ + ರಕತಚಂದ್ನ 0.85 85860 540395819368 64015781402

92 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಪಿ.ಭಲತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕುಂಟ ಪಾಪಯಯ 106/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ+ಮಾವು 2.00 86650 443225444398 30450839197

93 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಲೋಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಲೋಮಣ್ಣ 81/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.55 52360 996548653082 520451007078548

94 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 106/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 90980 485123219283 10566101050349

95 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ 144/2+144/3+144/4 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.91 92090 394740701291 10779101013074

96 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ರಾಮಾಂಜಿನೆೋಯ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸಿದ್ದಯಯ 64/10ಬಿ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ
ಟಮೊೋಟ ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ 

ಈರುಳಿಿ 1.98 177100 304866572479 510101001244735

97 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕದ್ುರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿತ್ತಪಪ 8/1. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 189850 892581075365 510101001244735

98 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನನಮಲ್ೂಪಪ 72/ಪಿ1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಕಬಲಯಜ 0.40 43640 987449885960 510101001244735

99 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋವಿಂದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ದಲೋಣ್ಪಪಸಾಾಮಿ 57/ಪಿ1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಕಬಲಯಜ 2.00 163250 589285240822 510101001244735

100 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಮಲೂೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿಣ್ಣ 67/2ಪಿ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 112060 428380817913 0698101039783

101 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಅಜಿಪಪ 376/3 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 192060 891907832778 1332500101903301

102 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿನುತ್ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ 166/5 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.40 134440 433083691540 10642100004152

103 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಟಿ.ವಿೋರಭದ್ರಪಪ 166/3 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಹಗಲ್ಕಯಿ 2.00 192060 627281023633 10642100003357

104 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ.ಕೆ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಟಿ.ಶಾಂತ್ವಿೋರಪಪ 166/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಬ್ಂಡೆಕಾಯಿ 0.60 60600 333069069908 10642100001590

105 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮಯಲ್ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಣ್ಣ 9 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.10 105630 729323258083 10568101018626

106 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲೋಡಿ ಬ್ಲೋರಯಯ 148/ಪಿ4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ನುಗಗ 1.94 121370 981792133622 145001011008793

107 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಪಾಲ್ಣ್ಣ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಡಿಗಯಯ 2/7. ತ್ಳಕು ಇತರೆ
ಕಲ್ೂಂಗಡಿ + ಈರುಳಿಿ + 

ಟಮೊೋಟ 1.60 109830 974246695063 30433756552

108 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ 121/3 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2.00 127760 836466989644 18970100051931

109 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಎಂ.ಸಂದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ 104/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 107990 521952465268 0698101026603

110 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 152/4 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 1.05 40710 792264942564 10779100003212

111 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 83/13 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.79 44890 444802698033 9512262272

112 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶಾೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 295/5 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ + ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.73 73730 461203967061 10779100000710

113 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಣಪಪ.ಪಿ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪ 132/3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.60 47870 990845027460 1672500102244801

114 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 61/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 53870 246754840792 10800100008906

115 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಜಡಿಯಪಪ 130/2ಪಿ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.60 52380 367505678898 4392101001419

116 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಜಡಿಯಪಪ 130/2ಪಿ1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 2.00 52380 920493932318 38260649387

117 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದಲೋಡಿ ರಂಗಪಪ 42/4 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 191400 553572809203 10779100000575

118 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 58/2+62/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 2.52 74070 659496953453 1672500102278601

119 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶಾೋಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ಲಂಗಪಪ 61/3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.20 68840 553611032837 10779100000710

120 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕವಿತ್.ಹೆಚ್.ಸಿ ಕೆಲೋಂ ಚಿದಾನಂದ್ಪಪ 81/8 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಹುಣ್ಸ 0.60 12440 647904027582 20165684765

121 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನಿತ್.ಹೆಚ್.ಸಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ 81/6, 81/7 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಹುಣ್ಸ 1.00 19470 478452943923 37263282527

122 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ವಿೋರಚಿಕಕಣ್ಣ 146/5 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.22 20470 798747120152 10716100005860

123 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ವಿ.ನರಸಿಂಹಮಲತಿಯ 146/2ಬಿ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಮಲ್ೂಗ 0.29 18600 222808397138 10716100003716

124 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 56/3ಪಿ ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ, ಪಪಾಪಯ 2.4 145500 850818685174 130010124255

125 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಶವಂತ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 9/ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 59040 476492512466 74270100013371

126 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಭೋಮ್ಜಜ 104 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.8 30250 636615971074 89320100015664

127 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡ್ಡ.ಟ್ಟ.ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಡ್ಡ.ಎೆಂ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 36/6 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.75 45370 787012460573 52980100009803



128 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎೆಂ.ಜಿ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ 15/3ಬಿಪಿ5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.8 80800 588090446441 11196101000061

129 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಾನಪಾ  ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 23 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಮಾವು 3 47507 729640449129 0698101030704

130 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೋನೆನ ೋಶಪಾ  ಬಿನ್ ಹೋನನ ಪಾ 154/6 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.6 28790 499375124029 10830100005110

131 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓೆಂಕಾರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ನಿಜಲೆಂಗಪಾ 123/1ಬಿ ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.8 77250 595426388445 18970100047376

132 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುದದ ಪಾ  ಬಿನ್ ಡ್ಡ.ಸಿ.ಭೋರಪಾ 85 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2 74576 498973020095 10830101003086

133 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಣ್ಣ 47/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 115230 421321965377 10779100001061

134 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಯ್ರುಪಾ 71/1ಎ2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ+ದಾಳಿಂಬ್ 2 101000 351428750395 18970100061914

135 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಬಿೋ ಸ್ವಬಿ ಬಿನ್ ಗಾಲ ಸ್ವಬಿ 186/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.6 78300 756702714652 34765670086

136 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟ್ಟ ನಾರಯ್ಣ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 4/2. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.8 61630 455467031296 10598100020808

137 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ವಿ.ಕುಮಾರಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 6/6. ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಮಾವು 1.2 27564 504721566063 10841101040148

138 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 17/ಪಿ7 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 37830 909813779413 10566100022266

139 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಯಂಜರಪಾ 1/ಪಿ1, 1/ಪಿ4 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.8 43520 305175198160 1672500100060701

140 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರುಪಕ್ಷಪಪ 107/1ಪಿ7 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.8 66550 490361383111 4392101001590

141 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುನಂಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಡಿ.ವಿೋರಮಮ 59/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯಿ + ದಾಳಿಂಬ್ 1.98 90687 441916328098 10800100010140

142 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಅಜಜ ಣ್ಣ 27/12. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.31 23300 263267398535 10800101032699

143 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಧಶಿವ ಬಿನ್ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ 114/9 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯಿ 1.4 52659 444038771157 0698108039883

144 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕುಮಾರಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ 9/2. ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಮುಲ್ೂಂಗಿ, ನುಗಗ, 
ಮಣ್ಸಿನಗಿಡ

2 192050 214827295931 10775101015036

145 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೋಮ್ಶೇಖರಪಾ  ಬಿನ್ ವಿೋರಪಾ 11/3. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.46 134442 994040896199 13020010033152

146 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ.ಪರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಣ್ಣ 63/3 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.88 33290 602834607775 10598100021049

147 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಹೆಲನನಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 117/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2 100300 534269143336 10830100005936

148 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ವಂಕ್ಷೋರಪಾ 44/6 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.6 153640 208476445150 10830100005535

149 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ.ಬಿ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಭೋಮ್ಪಾ 54/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2 189890 610116334089 NILIN4055

150 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಚಂದರ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ವಿೋರಣ್ಣ 32/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಕೆಲತ್ುತಂಬಿರ 0.4 38290 246514598066 NILIN4055

151 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ವಿೋರಭದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಲೇ, ಅಜಜ ಪಾ 35/7 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 34045 759540317133 1672500101700200

152 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ದಾಯ ವರಪಾ 129/28 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬದ್ನೆ, ಟಮೊೋಟ 0.3 34010 661768670249 698101027605

153 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟ್ಟ.ಮಂರ್ಜನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 67/1ಪಿ1, 67/1ಪಿ3 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ಟಮೊೋಟ 0.85 85540 913737827883 10566100021394

154 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಘವೇೆಂದರ  ಬಿನ್ ಅಯ್ತ ರಪಾ 35/4 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯಿ 0.53 32450 942256446503 10550101002713

155 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡ್ಡ.ಸುಮ್ ಕೋೆಂ ಸುರೇಶ್ 20/22 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.68 85700 622821932026 10800100009761

156 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿದಾನಂದಮೂತಿು ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎೆಂ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 152/3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 2 192060 822090578576 000035550334210

157 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಶಿವಣ್ಣ 62/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2 192060 398446436163 64015781402

158 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ್ವಹುಕಾರ ಚನನ ಪಾ  ಬಿನ್ ತಿಪಾ ಮ್ಮ 302/3, 303 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.04 96360 703752610758 64015781402

159 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಆರ್.ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಣ್ಣ 20/2. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಕರಬಲಜ 2 192060 276063843618 64015781402

160 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲೋಕಶ್ 122/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.94 94950 456185225374 18970100047699

161 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರ ಕಾಶ ಬಿನ್ ಜನನ ಪಾ 59/5, 59/6 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.92 64440 426203711945 10722100007394

162 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಮುದದ ಪಾ 111/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ+ಪಪಾಪಯ 1.28 60800 547872438147 10830101006092

163 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪಾ 21/1. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.6 52380 834249636974 10830100006586

164 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎೆಂ.ಜಯ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ರುಳಪಾ 68/3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1 47800 631913615942 64072560235

165 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದರ ಮುನಿಯ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪಾ 72/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 1 32450 277314904505 310601500177

166 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರ ೋದೇವಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ 103 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.55 50740 588782381883 64015781402

167 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಎಸ್.ನಿಜಲಂಗಪಪ 101/2ಎ ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ 1 101010 681479960568 64015781402

168 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪಯಯ ಬಿನ್ ದಲೋಡಿಮನೆ ನಾಗರಾಜ 34/ಪಿ4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.4 78050 919466572823 64015781402

169 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎಂ.ಪರತಿಭ ಕೆಲೋಂ ವಿ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 189/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಕನಕಾಂಬರ 0.48 32700 759080242067 64015781402

170 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪಯಯ ಬಿನ್ ದಲೋಡಿ ತಿಮಮಪಪ 52/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.4 44620 609553599065 64015781402

171 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 5 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.62 153640 761253500392 64015781402

172 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಲರಕೆರೆಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 71/15 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.3 25540 468461853239 10800100009725

173 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡಿಿರಯಯ 39/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ+ ಈರುಳಿಿ 0.8 80800 688280048816 101101505222

174 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 2/1ಎಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ+ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.3 119700 936806640234 10722100008388



175 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಕಾಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ
26/2ಪಿ1, 26/3ಪಿ2, 26/4ಪಿ2, 

25/3, 25/4
ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ + ಟಮೊೋಟ 0.7 67600 698087156111 10568100003971

176 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಕಕ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ರೆಡಿಿ 8/3. ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯಿ 1.3 80720 846716285155 10728100005009

177 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹುಲ ನಾಗಣ್ಣ 4/1. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.11 36000 683940290662 130010154160

178 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಬಿೋಕ.ಪಿ.ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ.ಪಿ.ಅರ್ 44/5 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಮಣ್ಸಿನಗಿಡ, ಟಮೊೋಟ 2.00 189830 961645331930 0812186275

179 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಸವಿತ್ ಕೆಲೋಂ ಆರ್.ಜೆ.ಪರಕಾಶ್ 159/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.60 52380 403414802793 10595101028438

180 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಿ.ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚನನರಾಯಪಪ 78/3ಪಿ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.70 70700 484748757498 1672500102028001

181 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಲೋಡಿತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗೌಡತಿಮಮಣ್ಣ 166/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.80 30260 786247171755 10779100004946

182 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ರಾಧಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಯಯ 271/ಪಿ2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಪಯ 0.96 55140 442675767816 10550100002480

183 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ 61/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ+ಈರುಳಿಿ 1.00 101000 263728890066 10598100020199

184 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 76/3 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.66 66660 970256145652 10598100021939

185 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಂಡೆ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 24/3. ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಬದನೆ 2.00 191890 312665864135 10566100023082

186 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 152/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.80 45300 207905380006 20283758450

187 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಸಿ,ಚನನಕೆೋಶವಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 154/5, 154/6 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.91 51140 572821477262 10716100001761

188 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 45 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 115230 693348932290 10598100021170

189 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಂತೋಶ್ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 76/3 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.67 67670 418247037632 10598100020686

190 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎಸ್,ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 99/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.60 33620 906188450585 10550100006014

191 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿಡಿಪಪರ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಕಸಲ್ಪಪ 155/4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.50 144040 524114654529 1672500100084101

192 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜಿಯನ ಬಿನ್ ಯರಗುಂಟಪಪ 82/ಪಿ1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಬದ್ನೆ 1.20 112110 234754460899 130010000174

193 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 83/6 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.70 39700 982289419578 310701000275

194 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರಪಪ ಬಿನ್ ಬುದ್ದಪಪ 60/3ಬಿ ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 192000 808082691253 10550100006014

195 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಕಕ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ 71/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 80300 391928596446 1672500101988901

196 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಗಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 95/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 44640 693862835092 520291019560260

197 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶಪಪ ಬಿನ್ ಮುಸುಟರಪಪ 44274 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.50 49100 462874709307 130010126434

198 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ 61/3 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ಟಮೊೋಟ 1.00 100100 924604709660 10598100002186

199 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಣ್ಣ 44208 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.53 146920 764216391930 64015781402

200 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತ್ಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 56/9 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 192060 967977265780 64015781402

201 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಂದಿೋರಣ್ಣ 180 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.18 113310 704562932915 64015781402

202 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 29/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.20 115230 895947319425 64015781402

203 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣಪಪ 53 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.19 114270 968861320083 64015781402

204 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 25/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 101010 251446243289 64015781402

205 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಪಿ.ಬಿ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 29/ಪಿ3 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಕರಬಲಜ 1.60 153640 868424432180 64015781402

206 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಜಿ.ವಿೋರಭದ್ರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ 8/1ಎ1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಎಲಕೆಲೋಸು 1.57 150760 245017333134 64015781402

207 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 70/5 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಪಯ 1.20 60200 923930113072 64015781402

208 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಧಮಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಧನಪಪ 47/4 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.60 52380 684367193996 10779101016992

209 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಲರಲ ಚಿಕಕಣ್ಣ 32/1ಪಿ7 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ಮಣ್ಸಿನಗಿಡ 2.00 191140 515785706023 10716100003823

210 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 91/6, 98/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ + ಮಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.10 105630 572984859494 0698108038398

211 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 36/ಪಿ5 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.80 80810 708585433231 10716100003109

212 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಯರಯಣ್ಣ 88/1, 82/8 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.73 115230 567399111889 18970100058068

213 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಚಿಕಿಕೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 110/1ಪಿ9 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.20 63980 832329503831 0698101019571

214 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ದಲೋಡಿಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 60/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ + ಪಪಾಪಯ 1.40 77080 642624668472 10722100006138

215 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 71/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ಬಾಳೆ 1.52 80800 950806623056 10671100300583

216 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ 18/1ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.61 60600 266948342053 18970100060726

217 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ
25/4, 26/2ಪಿ1, 26/3ಪಿ1, 

26/4ಪಿ1, 25/3
ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.70 67600 739155088794 10568100010157

218 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 63/5 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.70 70700 425408813118 10566100002316

219 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 322/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ, ಈರುಳಿಿ 1.60 131430 996329384717 10841100021091

220 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪ್ೂೋತ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಯಂಗಣ್ಣ 03.09.1900 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 45380 506846592685 10771100003069

221 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 121/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.57 41340 618498640199 10779101030123

222 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಣ್ಣ.ಡಿ 21/2. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಮಾವು+ ನಿಂಬ್ 2.87 44790 588670868602 20252446254

223 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಬಸಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 142/1, 142/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.56 24400 515016855284 10779100000864

224 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ರಕ್ಷಯಾಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 112/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.12 76880 864282285193 10841101021055

225 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದಲೋಡಿಪಪ 165 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.70 49020 797050271829 10830100005092

226 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ರಜನಿಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 28/2. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ತಂಗು 0.94 20330 576730308450 64006442812

227 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಉ.ಕರಿಯಜಿ 113/ಪಿ2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.80 30260 439379898619 10841100005824

228 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರೆಡಿಿ.ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ 43/ಪಿ2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 80800 868449509004 10939101001291

229 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಪಪಜಿ 18/2. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 191560 865596098635 1672500101560701



230 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಚಚಯಯ 54/ಪಿ2, 69/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 3.37 64490 663463927864 10671101036400

231 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 50/2ಪಿ3 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.20 109560 887388100865 1077510004498

232 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಚಿದಾನಂದ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 15/1, 15/4ಎಆರ್, 15/4ಬಿ ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.70 26480 820460512397 7677000600014501

233 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆಖಿಲಾಖನಂ ಕೆಲೋಂ ಆಬುದಲ್ ವಾಹಬ್ ಸಾಬ್ 582 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಪಪಪಯ 0.70 44780 534040817360 7677000600014501

234 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಟಿ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 15.05.1900 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.20 68220 980835424439 18970100051113

235 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಣ್ಣ 29.06.1900 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.18 113310 462547066187 10566101021578

236 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆಶಲೋಕ.ವಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 25.03.2021 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 101010 979519476002 10841101035535

237 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಿವಾಕಾರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದೋವಣ್ಣ 146/7 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 191410 387896652772 10566100000406

238 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಿ.ಮಲ್ೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ 46/1ಬಿ4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 115230 575381159960 1672500101506601

239 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 4/5, 2/3., 2/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 111430 299522289426 18970100033079

240 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಜಗದೋವಪಪ 59/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 191410 349075047369 10830101021897

241 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಣ್ಣ 114/ಪಿ1 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಮಣ್ಸಿಗಿಡ 0.35 37550 617647438405 1084110050843

242 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಿಪಪ 37/1ಎಪಿ3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್. ಪಪಾಪಯ 1.40 94400 586191497940 0698101018289

243 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ 3/2. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.40 37200 413677068236 54052400213

244 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 73/4 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.80 80800 950628877822 54052400213

245 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಪರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಲಂಗಪಪ 5/6, 71/3 ಪರಶುರಾಪುರ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.20 50750 905020255498 0698108034803

246 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಸಲೋಮಶೋಖರ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಲಂಗ 71/2 ಪರಶುರಾಪುರ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.00 40530 852230322658 193710400000790

247 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಲಂಗಪಪ 89 ಪರಶುರಾಪುರ ಇತರೆ ಹುಣ್ಸ 1.97 33230 332131995317 37171251365

248 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ  85/21 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.79 29885 884754873424 10550100002223

249 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ.ಜಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಸಿೋತ್ರಾಮರೆಡಿಿ 38/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.20 39289 286587329044 0698101023491

250 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಅಪಪಣ್ಣ ರೆಡಿಿ 114/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.80 37070 416455572297 59280100005004

251 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋಂಚಿಕಾರ ತಿಪಪಯಯ 45/3 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ + ತ್ರಕಾರಿ 0.80 30264 991491535350 111510110002892

252 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೌಡಪಪ ಬಿನ್ ದ್ನದ್ ಅಜಿಪಪ 74/10 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 37831 432314725359 10566100021610

253 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪಪ 64/1ಎಪಿ1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.80 171770 549188142287 10716100002061

254 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮಿೋಳ,ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ 11/20. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.98 60820 456417031009 10550101051241

255 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಆರ್.ನಾಗೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷಣಪಪ 138 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.60 86310 850808382707 10830100003126

256 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಪ.ಮಲ್ೂಪಪ 56/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ತಂಗು 0.80 6900 707891438700 0698101020276

257 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ.ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ 595 ತ್ಳÀಕು ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ, ದಾಳಿಂಬ್ 2.35 52700 802420918482 10598100002204

258 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುನಿತ್ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಉಮೋಶ್ 103/4, 103/4 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.60 153640 314877940513 18970100051220

259 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದಲೋಡಿ ತಿಮಮಪಪ 127/5 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 191370 435488286180 10566100001759

260 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಲೋ, ಮಲಡೂಪಪ 39/1ಬಿ ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 80130 322639643632 06332250000651

261 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಾಟವಾನಹಳಿಿ ಕೃಷಣಪಪ 11/3 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ 1.13 77570 781600011791 10771100001578

262 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪಪ 19/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 45830 391426705851 10716100005109

263 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುತ್ುತರಾಯ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 85/7 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.42 24760 665828553769 10716100005087

264 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾರಭವಾತಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ 83/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್. ಪಪಾಪಯ 0.97 19896 489293711491 10568100013220

265 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಬಾಲಣ್ಣ 84/3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.80 47130 225930624476 10716100006339

266 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರ ೋನಿವಾಸಪಾ  ಬಿನ್ ಲೇ, ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 18/5. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.40 35900 675650355038 10716100005045

267 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 86/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ, ತಂಗು 2.40 54010 953165379729 59280100011498

268 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಎೆಂ.ಸುಧಾ ಬಿನ್ ನಾರಾಯ್ಣ್ರೆಡಿ್ಡ 49/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.5 144040 612274013242 54059070558

269 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 616 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ
0.84

41300 740445144537 10800101020296

270 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೇಮಂತ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 9/ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ
1.20

65410 652437726192 10936101007019

271 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಲತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಮ್ಲಿೆೋಶ್ 77/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 2.40 133240 672517537756 10775100003132

272 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಿ್ಟ ೋರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ರಂಗಪಾ 48/3, 48/5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.80 52250 817098995414 167500101636801

273 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ 9/1. ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.80 80800 665591177158 10939101002781

274 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಕೋೆಂ ರಾಮ್ಚಂದರ ರೆಡಿ್ಡ 23/2. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 115230 729189154486 1672500101151601

275 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೋವಿೆಂದಪಾ  ಬಿನ್ ಗೌಡಪಾ 45/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 103900 508853512390 10566100002208

276 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಪಾ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 224 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.57 151770 227511273947 38876943968

277 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಸಿದೆದ ೋಶ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ಕ.ರಂಗಪಾ 38/ಪಿ2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.03 100275 994706845676 38876943968

278 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣಣ ರಣ್ಣ 140 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.40 136265 626908465121 38876943968

279 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಅಯ್ಯ ಪಾ 48 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.20 99490 905597446772 520291003736127

280 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುದದ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್, ಈರಪಾ 9/3. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಪಯ + ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 69000 336990844723 10830100003072

281 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ  ರಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ರಂಗದಾಮ್ಪಾ 134/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.16 57070 316249433725 4392101002716

282 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಯ್ರಿಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ದಡಿ  ಹನುಮ್ಪಾ 43/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.60 60600 306079554451 10775100003937

283 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಷಿಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಈರಮ್ಮ 152/3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.60 52380 528447229037 4392101001864



284 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿತತ ಪಾ  ಬಿನ್ ದಾಯ ಮ್ಣ್ಣ 1/29. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ + ಈರಳಿಿ 0.80 111070 653191882896 10779101015489

285 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ.ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 30/1ಬಿ ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 64840 908000092904 10775100004081

286 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 10/ಪಿ1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.40 59411 777872818852 10779101032705

287 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ವಿೋರಣ್ಣ 121/ಪಿ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.16 37830 741878918204 10830101021772

288 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ವಿ.ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ವಿಶವ ನಾಥಶೆಟಿ್ಟ 43/2ಸಿ3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.03 72539 942691095584 10716100005588

289 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೆಂದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 67/4 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 80800 553750393924 10566100021404

290 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮ್ಲಿಪಾ  ಬಿನ್ ಗವಿಸಿದದ ಪಾ 23/1ಪಿ1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.40 35750 965175539137 10779101026768

291 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದರ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ದಡಿರಂಗಪಾ 15/3. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 191250 367875558051 38876943968

292 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಲರಾಮ್.ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಣ್ಣ 22 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 191250 717730710432 38876943968

293 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ .ಕ 21/2. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ
2.00

191250 704174505911 38876943968

294 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೇಶ.ಎೆಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಪಾ 105/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.90 90255 220793440405 38876943968

295 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರ ೋನಿವಾಸಮೂತಿು ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಣ್ಣ 1/1ಎ1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 65410 516733998462 10722101036978

296 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂಗಾಲರಾಯ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ರೆಡಿ್ಡ 95/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.80 26320 288593119681 1672500101787601

297 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎಲ್.ವಿೋಣ್ ಕೋೆಂ ಎಸ್.ವೇಣುಗೋಪಾಲ 356/5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಸಿೋಬ್ + ನುಗಗ 0.75 49270 277933200867 1937104000025665

298 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಣ್ಣ 106/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.94 185950 363773849155 101101505478

299 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಿ.ಜಿ.ವಿೋರಣ್ಣ  ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 327 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 192000 201804017198 10775100001675

300 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವಪಾ 83/5 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್, ಪಪಪಯ 1.60 44070 788346173844 10568100013474

301 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗಯ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಓಬಳಪಾ 61/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.30 70720 284851654204 10830100007073

302 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎೆಂ.ಜಿ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ 15/3ಬಿಪಿ5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 101010 588090446441 11196101000061

303 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಬಿನ್ ಸಜಜ ಪಾ 9 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ, ಈರುಳಿಿ 0.73 48000 812799683996 4392101001269

304 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ.ಹೆಚ್.ನಿೆಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹನ್ನನ ರಪಾ 1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.76 169000 426166957524 10775100004222

305 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ್.ಜೆ ಬಿನ್ ಜಡ್ಡಯ್ಪಾ 124/1, 124/9 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯಿ 2.00 85390 999181947916 0698101027590

306 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರಾರ್ಜ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 110/1ಪಿ1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.80 30260 205123918990 64102194539

307 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಾಾ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಭೋಮ್ಪಾ 139/1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.75 75750 815350240321 10939101004544

308 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತನ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಬಿ.ಜಿ.ಮಂರ್ಜನಾಥ 53/3 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ, ಟಮೊೋಟ 0.80 80800 228922775807 10939101027068

309 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಬಿ.ರುದರ ಮುನಿಯ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ 109/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.50 85485 366755578400 130010008976

310 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಕುಮಾರ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ 7/1ಎಪಿ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.88 52290 863356049686 4392101001292

311 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ತಿಮಾಮರಾಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 85/36 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.48 23025 466612155879 0698101044128

312 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಟಿ.ಹನುಮಂತ್ರಾಯ 118/5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 111395 546143043834 10800100141327

313 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಜೆ.ಪುಷಪಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಎಂ.ಚಲ್ುಮೋಶ 66/2, 67 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.15 64050 930186719399 10568100010127

314 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಭು.ಜಿ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 57/7 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.80 48330 512943799534 34060828157

315 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಬಿ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಬಸಣ್ಣ 68/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.67 41330 731068442731 10568100014140

316 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ 165/2 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.20 119220 606187066126 0450101012619

317 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ವಸಂತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋ.ಶಂಕರಪಪ 59/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.37 129640 345383894077 64015781402

318 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 42/5 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 192060 975105652208 64015781402

319 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಾಂಜಿನೆೋಯ ಬಿನ್ ಪವಯತ್ಯಯ 109/16, 109/23 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 118840 342946852989 64015781402

320 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಎನ್.ಅಜಿಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ 163/1ಎ ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 80800 784904304717 64015781402

321 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲತ್ಮಮ.ಟಿ ಕೆಲೋಂ ರವಿಕುಮಾರ್ 179/ಪಿ1 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.80 30260 458270674144 64015781402

322 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ 209 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.65 67810 932481931539 64015781402

323 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಯಯ  705/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.40 45340 364337818457 30977544844

324 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಿಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ 113/4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.40 45260 944269512360 30977544844

325 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್.ಶೃತಿ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 30/1. ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.98 189570 285925283876 30977544844

326 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈ.ರಂಗಸಾಮಮಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಈರಣ್ಣ 113/7+113/9 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.79 71650 389858185170 30977544844

327 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 113/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.40 45260 207190788364 30977544844

328 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ತಯಯ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 24/ಪಿ2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 191400 332334534399 30977544844

329 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಮುಸಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 1/12. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.60 153640 396825387883 54036197415

330 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್.ಲ್ಕ್ಷ್ಮದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಜಿ.ಹೆಚ್.ತಿಮಮಪಪ 496/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 80800 412740693487 0698101036399

331 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಅಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ಮುರುಡಪಪ 109/10 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ತಂಗು 1.90 36000 533520222611 30080216490

332 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ.ಕೆ.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಹಂತ್ಣ್ಣ 570/2, 570/4 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.82 108380 636828052224 30080216490

333 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮೋಗೌಡ.ಎನ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎನ್.ಪಿ.ಸತ್ಯಣ್ಣ 12.01.1900 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.75 169295 436553526137 30080216490

334 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಡಿ.ರುದ್ರಪಪ 135/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.75 34800 697975948015 0698101014697

335 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನನಪಪ 75/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.10 35470 624565882669 10722100007292

336 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಸಿ.ಕರಿಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಪಪ 14/ಪಿ3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 57100 771715110872 10722100001788

337 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಸಿ.ಹೆಲನೆನೋಶಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 48/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.38 92700 762726184903 10722100006696

338 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಿ.ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸಿ.ಚಿಕಕಣ್ಣ 73/3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 82350 844010918125 10722101011067

339 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 128/7 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.90 90910 351024003825 10939100000985

340 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಈ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ 453/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.60 60600 744212683880 1672500100053101

341 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 68/4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.80 80800 734112679243 4392101001399

342 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 35/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.35 75500 412746191679 06332200008981

343 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಟಯಯ 12.01.2021 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.80 45030 909771077344 10771100000207

344 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ರಾಜನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋ.ಅಜಿಪಪ 35/2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.55 55550 299162512620 1672500101699701

345 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 64/7 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.60 109390 592768249962 10939100000453

346 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಿಪಪ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ 112/1, 112/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.58 151720 207414017368 64015781402

347 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಕಾನೆಪಪ 22/5. ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.35 129640 385674781865 64015781402

348 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಾಯವರಪಪ ಬಿನ್ ಹಳಿಿಕಪ್ೂ ಯರಯಪಪ 110/1ಪಿ6 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಬಾಳೆ, ದಾಳಿಂಬ್ 2.80 100050 396130352039 64015781402

349 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಎಂ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 78/4 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.95 95900 273433124265 64015781402

350 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಜೆ.ನಿರಂಜನಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಂಡಿಜಯಣ್ಣ 18/5, 18/9, 19, 2 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಚಿಲೂ 0.75 77070 573383030001 840430110000015

351 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾದೋವಿ.ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಸಿ.ತಾಯಗರಾಜ 77/6 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.25 120030 503526530393 64070185888

352 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 119/8 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.17 49351 686021246534 0698101019228

353 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಶಲೋಕ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮೋಘರಾಜ್ ಗಲೋಚಾರ್ 115/4 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್, ಎಲಬಳಿಿ 3.60 91626 617336516815 1672500102266801

354 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಘುನಾಥ.ಜಿ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ.ಪಿ.ಆರ್ 7/4, 16/5 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಪಯ 1.24 77240 761717564815 59280100009811

355 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಆರ್.ಶೈಲ್ಜಾ ಕೆಲೋಂ ಪಿ.ಟಿ.ಪರಶಾಂತ್ಕುಮಾರ್ 67/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.60 87210 476419670193 30977544844

356 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಪಿ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 55/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.60 119720 245629555627 30977544844

357 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 69/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1.60 76483 737712922742 18970100059116

358 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಅಜಿಪಪ 48/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.60 120780 715691417131 30977544844

359 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 113/5ಎ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.40 44600 611581222234 64015781402

360 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮುನಿ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 62/ಪಿ2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಮಣ್ಸಿಗಿಡ 1.80 172850 525236081064 64015781402

361 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ.ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋ. ಯರಯಪಪ 103/2ಎ1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 0.89 89900 567399111889 64015781402

362 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 113/5ಬಿ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.76 76765 599447153744 64015781402

363 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಶಟಿಟ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 53/4 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಮೊೋಸಂಬಿ +ಈರುಳಿಿ 2.30 63779 830954117247 10722100003066

364 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 96/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ + ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.62 132200 908059762392 10716101009309



365 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಲೋ, ಹೆಲೋಟಟೋಪಪ 193/6 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.27 26398 902734358657 10841100003523

366 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಕೆ.ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣ್ಣ 193/8 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.18 19175 811453710287 10841100004836

367 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸತ್ಯನಾರಯಣ್ರೆಡಿಿ.ಕೆ.ಟಿ ಬಿನ್ ಲೋ, ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ 131/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.10 70567 354303717515 132000101001600

368 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪಪ 347 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 2.00 191410 333698808269 10775100001838

369 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಿರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಉಲಾೂರಪಪ 51/ಪಿ2 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.60 87210 427809073868 1672500101070101

370 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದ್ದಣ್ಣ 50/4 ತ್ಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.30 124830 390163953888 10775101021967

371 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನರಾಯಪಪ ಬಿನ್ ದಲೋರೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 21/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 0.8 77360 606294684176 10671100003179

372 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಎಸ್.ನಾಗಭಲಷಣ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಪಪ 112 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.05 39000 450547295394 1897010045438

373 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೋದ್ುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಅಜಿಪಪ 181/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೊೋಟ 1 100000 265863767577 64018104288

374 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ವಿ.ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬ್ಳಗರೆ ವಿೋರಣ್ಣ 24/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ತಂಗು 0.76 19320 984838351191 4392101000463

375 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಪಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಗಿಡಿ ಮಲ್ೂಯಯ 1/10, 1/16 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಎಲಬಳಿಿ 0.32 27240 913489375043 31880779693

376 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪಪ 111/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 0.8 41620 547872438147 10830101006092

377 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜುಂಡಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ನಾಗಪಪ 22/2ಎ ತ್ಲ್ಕು ಇತರೆ ಬಾಳೆ+ಈರುಳಿಿ 1.59 75640 649456163742 10830101012419

378 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ 313/8, 313/2 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಇತರೆ ಪಪಾಪಯ 1.35 92670 555116888045 33745891201

379 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 50/2ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಸೋವಂತಿಗ 0.4 44880 925370442137 0698101034638

380 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲೋಡಿಣ್ಣ 306/16, 306/10, 306/23 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 115230 476707573895 111510110009786

381 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 112/12 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.84 84800 886422391996 18970100059116

382 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪನನಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 89 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಎಲಬಳಿಿ 0.60 45260 270692673441 54052400213

383 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಕುಂತ್ಲಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಸಿ.ರಾಜನಾಯಕ 148/2 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1.08 97710 910361329122 4741101001086

384 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಪಾಲ.ಎಚ್.ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ.ಎಂ 106/1 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 2 192060 652004257646 64015781402

385 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ರುದ್ರಮುನಿ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 278/4 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಬಾಳೆ 1.91 118660 712554935866 64081676873

386 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಓದ್ನಿಂಗಪಪ 44/2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 0.9 90490 853242768676 10550100110139

387 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 86/5, 86/6 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 1.32 126750 842393526914 30977544844

388 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಡಿ.ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಪಪ 52/6 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಮಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.98 98990 570534164936 30977544844

389 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ.ಮುನಿತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಕಪಪ 37 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 1 101010 393285039653 30977544844

390 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶರಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕರೆ ನಾಗಪಪ 160/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 0.28 31740 782486427332 64015781402

391 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಬಿ,ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಯಸ ನಾಯಕ 50/7, 50/10 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 0.95 95960 367777434289 64015781402

392 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಘನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮನಾಯಕ 115/ಪಿ3 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 1.6 137795 811776722264 64015781402

393 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ುರುಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಗಮೋಶಾರ 278/2 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಸಿೋಬ್+ನುಗಗ 2 106170 615806202187 JAINIR900114001110

394 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ುರುಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಗಮೋಶಾರ 19/2ಬಿ2 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಪಪಾಪಯಿ 0.8 52585 315577703044 JAINIR900114001110

395 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಚಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ವಿೋರ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕ 53/4 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 2 190045 415070706468 64015781402

396 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಚಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸೋವಯನಾಯಕ 139, 140, 196 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 2 190045 369797518527 64015781402

397 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಗಕುಲ್ ಹೆಲನುನರ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಪಗಕುಲ್ ಓಬಳಯಯ 41/3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 2 191930 546647530720 840430110000015

398 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜಿೋನಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 336/4 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1 99970 951896180203 64015781402

399 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಸಂಜಿೋವಪಪ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಹನುಮಂತ್ಪಪ 341/1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 0.9 90910 362107735353 64015781402

400 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ುರುಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 135 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 1.5 144150 369146553146 64015781402

401 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಚಿಕಕರಾಜು 88/5 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳಿಂಬ್ 0.8 30260 332073277732 64015781402

402 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ವರದ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 41 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳಿಂಬ್ + ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.21 52245 606765526430 54039238904

403 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರಪಪ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗುರುಕಪಪ 1/ಪಿ4 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 61170 253669353680 145001011002840

404 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಕೆ.ಬ್ಲೋರಯಯ ಬಿನ್ ಕಹಳೆ ಬ್ಲೋರಯಯ 20/1ಪಿ3 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ + ಟಮೊೋಟ 1.60 142920 617459142649 64037568226

405 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುರುಡಪಪ ಬಿನ್ ಮುರುಡಪಪ 27/3ಪಿ-ಪಿ1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಎಲಬಳಿಿ 0.90 62250 848205167119 130010155691

406 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ುರುಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಗುಂಡಯಯ 217/1+176/1+176/6 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1.39 81895 657785523575 10566101015896

407 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲೋಲ್ೂರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 30/4 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 0.40 44620 984667040952 64015781402

408 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ.ಕೆ.ಕುಮಾರ್ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಯಯ 64/2 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.00 100800 595438611847 18970100057011

409 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಗುಜಿರಪಪ 71/3 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಬಾಳೆ 1.50 78090 781183524088 37257079383

410 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಣ್ಣ 64/ಪಿ ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ + ಟಮೊೋಟ 0.93 93940 699072371608 0712051291

411 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಪಯಯ 149 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ 0.80 80800 880446718797 6168101001214

412 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಕಾಜಿಯನಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದೋಮಯಯ 39/1ಬಿಪಿ2 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳಿಂಬ್ 1.60 52380 280653844724 840430110000015

413 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಿವುಡುಮಾರಯಯ 1/ಪಿ10 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.40 85120 209378885148 510101001244735

414 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚಪಪ 11/ಪಿ1 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಟಲಮೊಟಲ 0.64 39980 666588086957 132005201001439

415 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜನಾಯಕ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗನಾಯಕ 55/4 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 0.85 75750 912035183986 0698101029865

416 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣನಿಂಗಪಪ 58/ಪಿ1+58/ಪಿ2 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1.60 151100 733776801567 0698108044096

417 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಪ್ೋನನಯಯ 36/ಪಿ2 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1.60 153640 232539648605 1672500100238101

418 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ನಾಗಪಪ 260/2 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಅಂಜಲರ 1.00 56585 430132394664 0698101041336

419 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬ್ಲೋಚಯನಾಯಕ 7/3. ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 0.40 26890 920383257937 33559929985

420 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮುನಿಯನಾಯಕ 45/1ಡಿ1 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಎಸ್.ಸಿ ಟಲಮೊಟಲ 0.80 80900 682020894806 0450101028298

421 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 90/1 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 0.80 30260 282899391815 64050726059

422 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 82/2ಪಿ2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಎಲಬಳಿಿ 0.40 33680 797389414864 10716100003129

423 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾರಪಪ 110/ಪಿ2 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಟಲಮೊಟಲ 2.00 189100 262774678627 10722101017742



424 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಯಯ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ 175 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಚಿಲೂ 1.20 115230 929839077410 1937104000008839

425 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ 54/6 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳಿಂಬ್ 0.60 25800 931770511821 10800101011474

426 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 72/2 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 2.00 191390 844163232152 0698101012935

427 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 38/5 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1.00 101000 703040063683 10939101007082

428 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ವಿ.ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 153/4 ಪರಶುರಾಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 0.8 84310 617794454898 30977544844

429 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣಿಣೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಯತ್ಪಪ 1/1. ಪರಶುರಾಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.6 153640 390514561319 30977544844

430 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಟಿ.ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಯಯ 99/ಪಿ1 ಪರಶುರಾಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 1.2 101010 395216565093 30977544844

431 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ್ಲೋಸಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಟು ಮಲ್ೂಯಯ 15/4 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಎಸ್.ಸಿ ಮೋಣ್ಸಿನಗಿಡ+ ಟಮೊೋಟ 1.29 117850 342974636750 30977544844

432 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 171/1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಬಾಳೆ 0.99 65165 928414689846 64015781402

433 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ.ಟಿ.ಭಲತ್ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದಲೋಡಿ ತ್ಮಮಪಪ 66/ಪಿ1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 2 142290 541092569313 64015781402

434 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ 85 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ
ಈರುಳಿಿ

1.6 154495  593634185966 38876943968

435 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ.ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 34/3 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1 101010 499303656100 64015781402

436 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 9/15 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 0.55 51495 268615430811 37161955556

437 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 51/2 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 0.93 87955 914979871110 37161955556

438 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ 5 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 1.2 117880 652921123217 37161955556

439 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಬಿನ್ ಚಿದಾನಂದ್ 9/14 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 0.55 52225 760130845898 37161955556

440 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಿ ರಂಗಪಪ 22 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1.6 153640 38876943968

441 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಡಭಲತ್ಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಭೋಮಪಪ 35 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 0.84 84850 38876943968

442 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ನಾಯಕ 46 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1.2 115230 38876943968

443 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 16 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 0.82 82830 38876943968

444 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೊತಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೃಷಣನಾಯಕ 366/ಬಿ1 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿಿ 1.2 115230 220202378408 4741101001280

445 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುಜಿರಪಪ ಬಿನ್ ಮುತಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 83/ಪಿ1 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 1.1 105630 426767166964 59280100010245

446 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಆರ್.ದಲೋಡಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಮ್.ರಾಜಶೋಖರಪಪ 5 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 1.3 100700 973127007916 5011639188

447 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 73/6 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೊೋಟ 0.98 98990 832156011417 111510110010270

448 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಕಕ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹಪಪ 163/2, 163/4 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿಿ + ಟಮೊೋಟ 0.86 86870 952073975203 18970100058407

449 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸತ್ಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 61/5 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿಿ 1.80 169480 674422117200 64064799681

450 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಖ್ಯಲೋಂ ಪಾಪನಾಯಕ 30/7 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಸೌತ 1.00 101000 708098498368 10926100985601

451 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಆಂಜನೆೋಯ 13/7 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟ 1.60 135815 829706900776 18970100049349

452 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಟಿ.ಕೃಷಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎ.ತಿಮಮಪಪ 235 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟ 2.00 185830 474747827523 20333208424

453 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ.ಶಿರೋನಿವಾಸಲ್ು ಬಿನ್ ಮಧಕರಿ ನಾಯಕ 57 ಪರಶುರಾಂಪುರ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟ+ಕಲ್ೂಂಡಿ 1.96 188210 808200543930 64015781402

454 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ವರವು ಪಾಲ್ಯಯ 96/ಪಿ4 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟ 1.2 117700 424430970896 64015781402

455 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಜಾಜಲರು ಈರಯಯ 68/4 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟ 1.2 115230 878031468206 64015781402

456 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ್ಲೋರಯಯ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಯಯ 62/2ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿಿ 1.66 159400 479145556409 64015781402

457 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಓಬಳೆೋಶಿ 29/3, 29/1 ತ್ಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿಿ 0.58 58585 82270896721 64015781402

458 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕರೆೋಸಲರಯಯ 685 ನಾಯಕನಹಟಿಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೊೋಟ 0.65 67750 897299574743 64015781402

459 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿೋರಯ್ಯ .ಬಿ 54/2ಪಿ1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.8 81610 700357724669 64015781402

460 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ  ಪಾಪಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಈರಪಾ 86/6 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 2 191410 442180976926 101101505472

461 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಡಿಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 20/1.
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ  + ಟಮೋಟ 1.5 144490 936204411276 101101505473

462 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ 705/2 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.4 45260 912130716058 30977544844

463 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗುಡಿಯ್ಯ 102/ಪಿ4 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2 187060 849942692552 37161955556

464 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಾ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕಋಷ್ಣ ಪಾ 62 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 0.7 60605 377317102237 37161955556

465 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟ್ಟ.ಮಂರ್ಜನಾಥ ಬಿನ್ ತಮಿ್ಯ್ಯ 110/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.2 115235 244134094880 37161955556

466 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓ. ಓಬಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಓಬಳಯ್ಯ 31/4 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.5 134440 331618713088 37161955556

467 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೇಗಿಮ್ನೆ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುತ್ತತ ಯ್ಯ 416/ಪಿ5 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2 183525 249024573419 37161955556

468 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಬಸಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಅೆಂಗಡ್ಡ ಗೋವಿೆಂದಯ್ಯ 31
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.4 70896  893529090725 59280100005911

469 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಜಜ  ಕೋೆಂ ಸಿದದ ಲೆಂಗಯ್ಯ 142/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ +ಟಮೋಟ 1.72 165170 989186530332 10671100006071

470 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನÁಗವೇಣ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ನಾಯ್ಕ.ಬಿ.ಎಲ್ 145/1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 0.7 70700 920769261357 18970100034598

471 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅೆಂಜಿೋನಪಾ  ಬಿನ್ ಚಲಿಪಾ 166/5
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.42 136775 410860232463 38876943968

472 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಕೋೆಂ ಗಂಗಣ್ಣ 17/10.
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.96 94340 595457290529 38876943968

473 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಯ್ಣ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಬೋಮ್ಮಯ್ಯ .ಜಿ.ಟ್ಟ 51 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.42 129640 959647087703 64015781402

474 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ  ಮಾಧಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕೆಂಗಯ್ಯ 12/2.
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಪಪಾಾ ಯಿ 2 117350 871544275288 64015781402



475 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಂಪಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ 205/2+211/5 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 0.59 59595 696651747609 64015781402

476 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಿೆಂಹಮೂತಿು ಬಿನ್ ನರಸಯ್ಯ 69 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2 190040 848610343503 64015781402

477 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರಧಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋಕಾೆಂತ 130/17 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.19 56870 953012380905 30080216490

478 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಕಕ  ಕೋೆಂ ಈಶವ ರಪಾ 93/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2 186700 452957419527 37161955556

479 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಬಿನ್ ಹಟಿ್ಟ  ರಂಗಪಾ 57/1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.3 126700 849305491237 37161955556

480 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಟ್ಟ.ಮಾರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಿಪಾ ಜಜ 22/8 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 0.7 69910 720686168332 37161955556

481 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ 447 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.97 148115 776310835234 37161955556

482 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರಕಕ  ಕೋೆಂ ಬೋರಯ್ಯ 23/5 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 0.4 43650 239083382093 37161955556

483 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ನಾಗಣ್ಣ 75/2ಪಿ3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.2 115235 349172321552 37161955556

484 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮ್ಲಿಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ  ಪಾಪಯ್ಯ 391/4
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.30 124830 995159931938 4741101001255

485 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬೈಯ್ಣ್ಣ 107/2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.60 60600 592651464427 0450101012844

486 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಯ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಸೂರಯ್ಯ 627/ಪಿ-ಪಿ1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ  + ಬದನೆ 1.95 185460 489776556709 35389831251

487 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ 27/1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ + ಪಪಾ ಯ್ 2.00 120850 493105015285 10728100001511

488 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಯ್ರಘಟಿ ಲ ಬೋರಯ್ಯ 418/ಪಿ2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ +ತರಕಾರಿ 1.60 152900 368981119832 0450101020616

489 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಾ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಪಾಲಯ್ಯ 136/4 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.60 150360 461684413709 916020048850847

490 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲೋಕಣ್ಣ  ಕೋೆಂ ದೋಡಿ  ಓಬಯ್ಯ 68/ಪಿ ಪರಶುರಾೆಂಪು
ರ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.20 113910 857776555872 916020048850847

491 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಿೆಂಹಪಾ  ಬಿನ್ ದಾನಕಯ್ ಓಬಯ್ಯ 13/2ಬಿ ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 0.96 96970 543075048605 64015781402

492 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೂರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬೈಯ್ಣ್ಣ 57/ಪಿ3
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 80800 301498632288 64015781402

493 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 91/1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಬದನೆ 0.75 75750 727466323693 64015781402

494 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗಿಡಿಯ್ಯ 22/2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ ಈರುಳಿ್ಳ  

ಸೇವಂತಿಗೆ 2.00 189200 381031974187 64015781402

495 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಿ ಲೆಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ವೇಮ್ಣ್ಣ 28/5 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.65 158200 735994913729 64015781402

496 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ 17/8ಎ2+17/6+17/2+17/7
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.49 143080 476337556903 4392101000037

497 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲೆಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ಭೋಮ್ಣ್ಣ 106/5
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 2.00 189490 839487102097 510101001244735

498 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 27/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 80800 370024025953 510101001244735

499 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿೆಂದಯ ಪಾ  ಬಿನ್ ಪೂ, ರಂಗಪಾ 165/3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ + ಈರುಳಿ್ಳ 2.00 189750 282663188732 510101001244735

500 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪಾಲಣ್ಣ 97/4
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.65 158440 568280810964 510101001244735

501 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮುದಾದ ನಾಯ್ಕ 331
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 99720 367155734776 510101001244735

502 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿೆಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ದುರುಗಪಾ 77/111ಬಿ ಪರಶುರಾೆಂಪು
ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 80000 798003550265 510101001244735

503 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ರಾಮ್ಣ್ಣ 92/3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 80800 919030562018 510101001244735

504 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ 298 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 0.80 73610 941684576319 10062250016689

505 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್.ಪಾೆಂಡುರಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 172 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.49 45331 241701415454 64015781402

506 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಓಬಯ್ಯ 47/1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ+ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 99790 399264381086 10642100001494

507 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ತಿಪಾ ಯ್ಯ 108/2ಎಪಿ3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಬೆೆಂಡೆ+ಟಮೋಟ 1.20 115230 879080493248 10728100005554

508 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಎಸ್.ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸೂರಪಾ 80
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ  + ಟಮೋಟ 1.80 172000 995628264275 10720100006408

509 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ  ಪಾಲಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಜಂಗಿಿ  ಗುರುವಯ 22/ಪಿ ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ  + ಹೂಕೋಸು 1.80 121490 266905384415 10720100006547

510 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ 22/1ಪಿ4 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 80810 855653328657 64015781402

511 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಕೋೆಂ ರಂಗಪಾ 36/ಪಿ2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಸುಗಂಧರಾಜ + 
ಈರುಳಿ್ಳ 1.20 115200 832336510142 64015781402

512 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿೆಂಗಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 17/ಪಿ2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 101010 400329782051 64015781402

513 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಕೋೆಂ  ಓಬಣ್ಣ 201/2ಎ5 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.86 86870 517660780382 64015781402

514 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮ್ಮ ಪಾ  ಬಿನ್ ಈರಪಾ 34/4ಪಿ3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.05 100831 978433517025 64015781402

515 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈ.ಓಬಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ 198/7 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 0.60 60600 499390391440 10566100002643

516 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೂರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಿ.ಓಬಯ್ಯ 20/3
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0.32 35700 947995152339 18970100051584

517 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ಲಲತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ ಪಾ 10/2ಎ1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಹೂ 0.56 36223 787778337084 10568100008295

518 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋಕಾೆಂತ 130/14 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 0.68 68680 953012380905 10841100041571

519 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೋವಿೆಂದಪಾ  ಬಿನ್ ಲೇ.ಓಬಣ್ಣ 145/11 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 0.40 45320 358937482193 10566100021961

520 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಕುೆಂಟಪಾ 26/1ಪಿ7+1/2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಹೂ 1.29 87860 306125947966 64037568226

521 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಜಜ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಪಾ ಯ್ಯ 264
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 1.90 180130 765594675442 64037568226

522 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಓಬಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಡಮ್ಲಿಯ್ಯ 543
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 99600 961258069332 0451108016101

523 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪೂಜಾರಿ ಕುೆಂಟಸೂರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕುೆಂಟಸೂರಯ್ಯ 75/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಹಿರೇಕಾಯಿ 2.00 191411 959680877082 1064210001413

524 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಾ .ಡ್ಡ ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ 81/1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.20 25270 291228327084 8211503730

525 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಿ.ಕವಿತ ಕೋೆಂ ಬಿ.ಬೋರಯ್ಯ 46/7
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 1.20 115230 657769659986 06981010128054

526 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮ್ಮ ಕಕ  ಕೋೆಂ ರಂಗಪಾ 81/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 30260 427851342912 1672500101360600

527 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ.ಕ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಣ್ಣ 347/1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.60 19740 888481232388 0698101017867

528 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ 21
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 80800 683758029476 0450101036329

529 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ 1, 87/5, 87/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 1.70 163250 778014362028 1672500102283301

530 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿೋಶ್ಕಕುಮಾರ್.ಕ.ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ.ಜಿ 62/5 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 37830 959713405231 64021580886

531 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ ಮ್ಲಿಜಜ 146/ಪಿ1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.60 153640 465895856050 1672500101659801



532 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 78/3
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಎಲೆಬಳಿ್ಳ 1.20 56550 663924960652 0450101007220

533 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಂಗಾರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಚನನ ಯ್ಯ 24/4 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 0.40 44310 279091972574 10841100047670

534 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಗುರುಣ್ಣ 84/2ಪಿ ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 80810 587565207974 031101000013808

535 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹರಿೋಶ್ಕಬಾರ್ಬ.ಕ.ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ.ಜಿ 62/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 99330 702659713018 1672500102315501

536 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆೆಂಜನೇಯ್.ಡ್ಡ.ಕ ಬಿನ್ ಕಟಿ್ಟ ರಪಾ 319 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 2.00 191380 456869836732 10637567461

537 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಾ  ಎ ಬಿನ್ ಅೆಂಜಿನಪಾ 114/4
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಎಲೆಬಳಿ್ಳ , 
ಟೊಮಟೊ 2.00 132540 662065851015 10716100005772

538 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಡಿಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ 22/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಪಪಾಾ ಯ್ 1.20 63800 744626275409 10598100003492

539 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಾ  ಬಿನ್ ಭೋಮ್ಯ್ಯ 163/4 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 1.00 101000 936810455365 10598100001591

540 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಿದದ ಲೆಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪಾ 148/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 0.60 60600 789863947220 10598100000993

541 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿನ್ ಜಗಳೂರಯ್ಯ 145/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 0.80 80800 519850776994 1672500101343901

542 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೋರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 485 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 1.60 153640 309066999794 10598100002627

543 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಓಬಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 26/2ಡ್ಡ ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 1.60 153640 439174596874 06952010001008

544 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಾಳಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಮಾಡಪಾ 49/ಪಿ3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 2.00 190600 694492489002 130010015603

545 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪೂಜಪಾ 75/1ಎ ಪರಶುರಾೆಂಪು
ರ ಎಸ್.ಟಿ ಎಲೆಬಳಿ್ಳ 0.70 39780 749481574744 130010150827

546 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೋಪಾಲಪಾ  ಬಿನ್ ಓಬಳೇಶಪಾ 131/ಪಿ2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 0.60 56690 958802258752 10598100002594

547 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ 146 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟೊಮಟೊ 1.80 172850 673722096502 0698101038569

548 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ.ಕ ಬಿನ್ ಕಟಿ್ಟ ರಪಾ 5/9.
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಪಪಾಾ ಯ್ 0.65 37780 710908890635 10779101027891

549 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಎಲ್.ಸಿದದ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 7/1.
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 44460 659073542228 10550101027518

550 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 145/2ಸಿ ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.20 102750 864612686927 10566100002642

551 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕುರಿ ಪಾಲಯ್ಯ 11/15 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.85 51360 798493468311 1672500101580601

552 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪವುತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ನಾಗರಾಜ 1/4. ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ  + ಟಮೋಟ 2.00 190010 864871395577 10775100004151

553 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಓಬಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬಸಯ್ಯ 68/ಪಿ ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.20 115230 932144586258 10728100005936

554 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ೋಬಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲೇ, ಪುತತ ಪಾ 416/ಪಿ2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಪಪಾಾ ಯ್ 0.40 28620 571135628969 0450108030256

555 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಬೋರಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ತಿಪಾ ಯ್ಯ 58/4
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.20 115230 255208387390 0450101024699

556 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಿದದ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಶಿವನಂದ 64/4
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ+ಈರುಳಿ್ಳ 1.20 115230 978227528290 10671100010012

557 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 78/1ಪಿ2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 0.64 64640 630303953792 10939101003457

558 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ರಾಜಣ್ಣ 146/2 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 0.50 50500 375793530390 10722100009846

559 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ 55/6+55/7
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.60 86510 337466959618 10830100005536

560 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ನಿೆಂಗಮ್ಮ 13/ಪಿ16
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.33 72500 924128784923 10830100001820

561 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಮೂತಿು ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 81/3ಬಿ, 81/5 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಮೆಣ್ಸಿನಗಿಡ 1.3 130490 263439964950 64015781402

562 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವನಂದ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಬೋಮ್ಮಯ್ಯ 12/5
ಪರಸುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.96 96970 378589952541 64015781402

563 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋರುದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ತಿಪಾ ಯ್ಯ 65/1ಪಿ3
ಪರಸುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.84 84850 985141849851 64015781402

564 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುೆಂಟು ಚಿನನ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬೈಯ್ಪಾ 85
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.71 154430 564386022649 64015781402

565 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ 222 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.97 97980 433542795731 64015781402

566 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಯ್ಯ .ಎೆಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 22
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಮೇಣ್ಸಿನಗಿಡ 2 192000 305656477198 38876943968

567 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಪಿ.ಗಂಟಲಪಾ 12/ಪಿ2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 0.7 72710 436277320805 38876943968

568 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೇಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 22
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2 192000 742217034284 38876943968

569 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಕೋೆಂ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 39/6
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 2 192000 210088965102 38876943968

570 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಾ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಮ್ಲಿಯ್ಯ 18/1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.4 136920 525302904654 38876943968

571 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ಟ್ಟ.ಹನುಮೇಶ್ 41 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1 99790 981228886331 38876943968

572 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮ್ಕಕ  ಕೋೆಂ ಓಬಯ್ಯ 43/5 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.85 177650 993856593152 38876943968

573 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ನಾಗಶ್ 32/1ಪಿ1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.48 142120 816581635096 38876943968

574 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಈರಯ್ಯ 41/2ಪಿ3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2 190045 509809234252 38876943968

575 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ 86/1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.41 45835 254678314474 000035550334210

576 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಿದದ ಪಾ 217/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ, ಈರುಳಿ್ಳ 2 189020 642181028616 64015781402

577 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಯ ಕಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪವುತ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 154
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ತರಕಾರಿ 2 192000 645821771731 64015781402

578 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನ್ನಸಯ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಶಣುಮ ಕ 73 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.55 147795 462593314284 64015781402

579 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ, ಕರಿಯ್ಣ್ಣ 360/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.3 32690 980918851349 64015781402

580 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ.ಎೆಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಣ್ಣ 117/11, 117/14
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.8 32130 696649166548 64015781402

581 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಕುಮಾರಪಾ 312 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಬಾಳೆ 0.8 47300 383387210461 30977544844

582 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಂಗಿಿ  ದಡಿ  ಪಾಲಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗುರುವಯ್ಯ 74/2, 74/3, 74/5 
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.4 135890 685014542427 30977544844

583 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್.ಕ.ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 61/1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.65 65655 284837521692 30977544844

584 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋರುದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಕರುಯ್ಣ್ಣ 121/4 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಪಪಾಾ ಯ್ 2 107040 367822720563 30977544844

585 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಲೆಂಗಪಾ 229
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮಟ 0.9 90910 716958902271 30977544844

586 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೆಂದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ 17/4. ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.9 90910 428142628547 64015781402



587 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟ್ಟ.ಬೋರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಮುತತ ಪಾ 7/4.
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.2 118850 450395157875 64015781402

588 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರಧಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ನರಸಿೆಂಹಮೂತಿು 57/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 0.8 57140 748419195735 64015781402

589 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಬಂಡರಪಾ  ಬಿನ್ ಗುೆಂಡಪಾ 37/ಪಿ3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 0.62 61810 954477196677 64015781402

590 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರೆರಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಣ್ಣ 184
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಎಲೆಬಳಿ್ಳ 0.4 34325 396146313494 64015781402

591 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮ್ಕಕ  ಕೋೆಂ ಪುಆಜರಿ ಪಾಲಯ್ಯ 57 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.8 32135 240231437436 64015781402

592 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೋವಿೆಂದನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಮುದದ ನಾಯ್ಕ 91
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಬಾಳೆ 1.5 87890 843312620593 0698101044151

593 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಓಬನಾಯ್ಕ 51/3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.8 80800 606361275788

594 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಣ್ಣ .ಕ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಾಧಿರಯ್ಯ .ಬಿ.ಪಿ 44/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2 189310 730782319228 0064216058406

595 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಓಬಳಯ್ಯ 61/8 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.4 116740 836714194165 10566100001785

596 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ 204/2ಬಿ ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಬೆೆಂಡೆ 0.53 52780 736766049757 101101505263

597 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಮಾರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪಾ 31/ಪಿ3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2 190045 768559740210 30977544844

598 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ನಿೆಂಗಪಾ 6/7
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1 101010 494449358085 30977544844

599 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಯ ಸಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಪೂಜಾರಿ ಬೋರಯ್ಯ 180/2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಬದನೆ 1.6 152640 817118394049 30977544844

600 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 123/8
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1 101010 219312702993 30977544844

601 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಯ್ಯ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 123/7
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1 101010 677175612703 30977544844

602 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬೈಯ್ಣ್ಣ 13/1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.4 44310 245075149880 10841101066526

603 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಬಿನ್ ಯ್ರಿುಸ್ವವ ಮಿ 31/9 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ, ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 0.5 48460 809229052341 38876943968

604 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅದಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲೇ, ಪಾಲಯ್ಯ 118 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮಟ 0.8 80050 603324654306 38876943968

605 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈಶವ ರಪಾ  ಬಿನ್ ಪಾರಪಾ 90 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮಟ 0.8 80810 473250046849 38876943968

606 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೋಟಿ್ಟ ಗೆ ಓಬಳಯ್ಯ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 75/2ಪಿ2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮಟ 1.2 115165 709640025899 37161955556

607 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ.ವಿ.ಸತಯ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗಿಡಿ್ಡ ೋರಯ್ಯ 62 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮಟ 0.8 80095 559706815317 37161955556

608 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೂ ೋಮ್ಶೇಖರ ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ 23/6 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮಟ 0.4 42810 330156345750 37161955556

609 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರಕಕ  ಕೋೆಂ ವಿ.ನಿೆಂಗಣ್ಣ 62/ಪಿ2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮಟ 0.8 79770 403299652235 37161955556

610 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮಾರಪಾ 96/1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮಟ 1 99415 380421715003 37161955556

611 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ.ಪಿ.ಚಿನನ ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಪಿ.ಪಾಲಯ್ಯ 95/1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2 191000 520304249195 38876943968

612 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಪಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ 95/3
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 0.99 99990 719608894339 38876943968

613 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲೋಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಪಾಲಯ್ಯ 44
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2 192000 435736168768 38876943968

614 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಕರೆ ಬೋರಯ್ಯ 18
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.2 117660 952405990365 38876943968

615 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ಬೋರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ 18
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.2 118140 344736951755 38876943968

616 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೋರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಪಾಪಯ್ಯ 17/1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.20 119220 239602949837 38876943968

617 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಡಿಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಓಬಯ್ಯ 522
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.95 186840 686166253213 64015781402

618 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್.ಜಿ.ಪೃಥ್ವವ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಗಣ್ಪತಿನಾಯ್ಕ 55/5 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.12 111935 615897270586 64015781402

619 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಲಿಜರುವಯ್ಯ 24/4ಪಿ2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.20 119220 270200623638 64015781402

620 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪಲಿೆೋಕಪಾ 29/3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2.00 192060 476959557227 64015781402

621 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಲಯ್ಯ .ಪಿ ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪಾ .ಪಿ 144/2, 143/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.30 124240 854342106684 64015781402

622 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಲಿಪಾ  ಬಿನ್ ವಿೋರನಾಯ್ಕ 158/1ಪಿ2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 2.00 192060 793106658196 840430110000015

623 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೋಜಜ ಪಾ .ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹಾಯ್ಕ ಲ್ ಸಿದದ ಯ್ಯ 145/1, 145/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.45 138180 632310148662 64015781402

624 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿಡಿಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ ಬೋರಯ್ಯ 66/8
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2.00 190720 369136055682 64015781402

625 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್.ಜಿ.ಗುರುವಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಎನ್.ಗುರುವಯ್ಯ 45/2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 2.00 190720 252036801373 30977544844

626 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂರ್ಜನಾಥ.ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ  ಯಾನೆ ದುಮ್ಮಯ್ಯ 705/3 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.40 45340 411852908127 30977544844

627 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಬೋರಯ್ಯ 57/ಪಿ1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಟಮೋಟ 1.70 162715 674382600726 30977544844

628 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಜ ನ ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ನ ಪಾಲಯ್ಯ 19/3ಎಪಿ ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ+ ಪಪಾಾ ಯಿ 1.18 56645 426460677343 000035550334210

629 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡ್ಡ.ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ದೋಡಿ್ಡ ೋರಣ್ಣ 65/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ + ತರಕಾರಿ 2.00 61080 430573004356 10566101026449

630 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಿದಾದ ಲೆಂಗಪಾ 49/6
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರಳಿ್ಳ 0.80 46610 818397933014 10779100004364

631 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಬಿನ್ ದಾಸನಾಯ್ಕ 51
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 80500 623631979373 510101001244735

632 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಮ್ಮ  ಕೋ ಲೇ, ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 156/1ಪಿ ತಳಕು ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.90 85380 431379666923 10841101027952

633 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 31
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.40 53404 59280100005911



634 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಎನ್.ನಿೋಲೆಶ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ನಿೆಂಗಪಾ 153/1ಪಿ3 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 2.00 191400 845471410381 10566100023104

635 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಮಾರುತಿ ಬಿನ್ ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ 104/2ಬಿ, 105/3 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.95 186860 416683230101 10939100002115

636 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ.ಮುರುಳ್ಳಧರಚಾರಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ವೇಣುಗಪಾಲ್ 23/2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಕರಬೂಜ 1.20 82370 75078660043 37171251489

637 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಕ್ಷಚ ಮ ೋದೇವಿ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ .ಬಿ 43/1ಪಿ1 ತಳಕು ಇತರೆ ಪಪಾಾ ಯ್ 1.35 86230 611053825776 00070110001192

638 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹನುಮಂತಪಾ 83/3, 82
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 55600 837615350314 31453119045

639 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಧಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಟ್ಟ.ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ 20/9 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಪಪಾಾ ಯ್ 1.60 87700 396475396740 10800101020533

640 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋಡಿೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೌಡರ ರಂಗಪಾ 105/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.60 52380 612510477937 35148666144

641 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗ ೋವಿೆಂದಪಾ  ಬಿನ್ ಲೇ, ತಿಮ್ಯ್ಯ 1/5 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 0.69 26100 417504798820 10566100022276

642 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬೆಂಬಾಯಿ ತಿಪಾ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸೂರಯ್ಯ 243
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.20 115230 615391087195 64015781402

643 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡ್ಡ.ಟ್ಟ.ಭೂತಲೆಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ದೋಡಿ  ತಮ್ಮ ಪಾ 66/ಪಿ1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 2.00 49770 541092569313 64015781402

644 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ.ರಾಜ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಮ್ಲಾ ಪಾ 3/2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಬದನೆ 0.90 93940 228444843478 18970100058233

645 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಕಕ  ಕೋೆಂ ದೋಡಿ್ಡ ೋರಪಾ 96/6 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.40 45830 621439464689 520101250024417

646 ಪಿ.ಎಂ.ಕೆ.ಎಸ್.ರ್ೈ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 31
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.4 10230 59280100005911

647 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ (1.80*1.80) ಹೆಲಸತಾಕು ಕ.ಎೆಂ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕ.ಮ್ಹಂತಣ್ಣ 570/4
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 30600 636828052224 64026153319

648 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ (1.80*1.80) ಹೆಲಸತಾಕು ನಾಗವೇಣ್ಣ ಕೋೆಂ ಕ.ಎೆಂ.ನಾಗರಾಜ 570/3
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 1.00 30600 290943588466 1672500101352401

649 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ (1.80*1.80) ಹೆಲಸತಾಕು ಸಿ.ಲಾತ ಬಿನ್ ಲೇ. ಪರ ಕಾಶರೆಡಿ್ಡ 10/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 2.00 61200 939555155006 1937104000053093

650 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ವರದರಾಜ.ಎೆಂ.ಡ್ಡ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 46/2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 17040 682909763443 16725009393601

651 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ಮುದಯ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಗಂಡಬೋರಯ್ಯ 416/2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 13632 695791208843 0450101025012

652 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ .ಜಿ.ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 10/3+10/4
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2.00 34080 960329001157 10728100000051

653 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ.ಜಿ.ವಿ ಬಿನ್ ಗಂಡಬೋರಯ್ಯ 416/3
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 13632 244236429468 10771101019698

654 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ದಾಮ್ಯ್ಯ 39/1ಬಿ ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.40 20448 280653844724 08022200107421

655 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ರಾಮ್ಚಂದರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗುರಪಾ 38/2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.60 10224 333410625039 10716100002891

656 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ದಡಿೆ ೋಗೌಡ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗೌಡರಂಗಪಾ 105/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.60 27264 612510477937 35148666144

657 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ಗೌರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕೆಂಚಪಾ 64/1ಎಪಿ ಪರಶುರಾೆಂಪು
ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.80 30672 549188142287 10716100002891

658 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಡ ಬೋರಯ್ಯ 416/4
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.70 11928 444490511579 39525216030

659 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ 86/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 13632 364361210004 10550100002675

660 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ಹೆಚ್.ತಿಮ್ಮ ರಾಯ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 85/36
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.40 6816 466612155879 0698101044128

661 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ 127/2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.60 27264 665004314884 10550100004066

662 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ಹೆಚ್.ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 85/18
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.40 6816 865707641685 59280100010522

663 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ಗೌರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹೋೆಂಬಳಪಾ 19/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 17040 832570248884 0698101043869

664 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ಶಿವಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ 78/3 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.70 28968 436205993079 10939100000468

665 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ತಿಪಾ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹನುಮಂತಪಾ 58/ಪಿ1 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.20 20448 527063875951 10939101004687

666 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ಟ್ಟ.ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗೌರಯ್ಯ 85/5
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 4.00 68160 760472644140 10771100000599

667 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ಬಾಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕರಿಯ್ಪಾ 107/5
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 13632 458259316521 10779101032699

668 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಹೆಲಸತಾಕು ಬಾಗರಪಾ  ಬಿನ್ ಲೇ, ಕಸುವಪಾ 119/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.60 27264 941336850887 10779101099533

669 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಾವು ಹೆಲಸತಾಕು ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲೇ, ಅೆಂಜಿನಪಾ 64
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಮಾವು 1.54 26611 264979440041 10671100006470

670 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ.ಎಲ್.ಲೆಂಗಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ 16/ಪಿ8 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.50 8520 243243190080 4392101002091

671 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಆರ್.ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಂಜನೇಯ್ರೆಡಿ್ಡ 44/ಪಿ ಪರಶುರಾೆಂಪು
ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 5680 978536237382 10716100004328

672 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಮೇಶ್.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 59/12, 59/13 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.50 8520 310365848819 10722100003426

673 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ .ಹೆಚ್.ಎ ಬಿನ್ ಅೆಂಜನೇಯ್ರೆಡಿ್ಡ 21/1, 21/2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 3.00 17040 10728100002507

674 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ರುದರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲೇ.ಹೆಚ್.ವಿ.ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ 106/2 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 3.00 17040 394740701291 10566101050349

675 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಜಯ್ಮ್ಮ .ಎಲ್ ಕೋೆಂ ಬಿ.ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡಿ್ಡ 106/1ಪಿ3 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.20 6816 639706940109 5311619477

676 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗೌರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಪಾಲಯ್ಯ 101/2 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 4544 394973505083 145001011008710

677 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸಣ್ಣ  ಮ್ಲಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗುಡಿ ದ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 116/ಪಿ7
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 5680 702770484794 10728100003245

678 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 1ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದರ ಪಾ .ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 49
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2.00 11360 507216182767 4392101000793

679 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸಂದೋಪ್.ಜಿ.ಎೆಂ ಬಿನ್ ಮಂರ್ಜನಾಥರೆಡಿ್ಡ .ಜಿಎೆಂ. 165/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.70 9656 251925462586 0698101025154

680 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹರಿೋಶ್.ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯ್ಲೆಂಗಯ್ಯ 4/2. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 4544 666700346153 10800101024168

681 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸುರೇಶ್.ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯ್ಲೆಂಗಯ್ಯ 4/2. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 4544 294895392853 10800101018431

682 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ವರದರಾರ್ಜ ಬಿನ್ ಟ್ಟ.ಹನುಮಂತಪಾ 41/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 5680 606765526430 0479101061353

683 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಪಾ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ರಾಮ್ಪಾ 56/ಪಿ7 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 5680 559248285577 10722100003967

684 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ವೈ.ಟ್ಟ.ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 22/3. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.90 5112 925053113635 30457383807

685 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಾೆಂತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಜೂಗಲಯ್ಯ 101/3 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2.40 13632 494123526943 10598100003071

686 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕ.ವಿ.ಮಂರ್ಜನಾಥ ಬಿನ್ ಎೆಂ.ಕ.ವಿೋರಣ್ಣ 15/ಪಿ2 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 5680 333189491130 10841100044094

687 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕ.ವಿ.ಸುರೇಶಯಾದವ್ ಬಿನ್ ಎೆಂ.ಕ.ವಿೋರಣ್ಣ 15/ಪಿ2 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.20 6816 609369324153 32814818561

688 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ .ಜಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಲೇ.ಹನುಮ್ಪಾ 66/2, 64/2 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.20 6816 595332701177 10939101000043



689 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪುಟಿ್ಟ ೋರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಬೋರಯ್ಯ 134/3 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 4544 664833649327 10598101011678

690 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಕ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಣ್ಣ 347/1 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.60 3408 888481232388 0698101017867

691 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸಿದದ ಮ್ಮ .ಎೆಂ ಕೋೆಂ ವಿೋರಣ್ಣ .ಜೆ 95/2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 4544 717009409415 10779101004359

692 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸಣ್ಣ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕರಿಯ್ಪಾ 51/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.70 3976 578169475497 10550100005217

693 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸಣ್ಣ ಪಾ  ಬಿನ್ ಕದುರಪಾ 27/0
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.60 3408 418972804425 4392101001016

694 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರಿಯ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಣ್ಣ 91/1ಪಿ3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.70 3976 657884972191 10779100007361

695 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಗುಜಾಜ ರಪಾ 71/2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 5680 543334943016 310701500051

696 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ.ಜಯ್ಲಕ್್ಷ ಮ ೋ ಕೋೆಂ ವಿೋರೆಶ್ 135/3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 5680 383853996769 10550100007842

697 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿವಕುಮಾರ್.ಜೆ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 95/7
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.70 3976 403324853547 10779100000446

698 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ವಿೋರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಜಡ್ಡಯ್ಪಾ 130/2ಪಿ1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.50 2840 367505678898 4392101001419

699 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪರ ವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೋನಿವಾಸರಾವ್ 179/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 5680 320067872465 520291016441654

700 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರಿಯ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಈರಪಾ 73/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.50 2840 442800216464 10779101039887

701 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಈರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 1/ಪಿ ಪರಶುರಾೆಂಪು
ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.60 3408 361019909762 10779101001848

702 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಟ್ಟ.ವೆಂಕಟೇಶ ಬಿನ್ ಎೆಂ.ಡ್ಡ.ತಮ್ಮ ಯ್ಯ 694
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2.00 11360 399386797231 520331001738970

703 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸುರೇಶ್.ಆರ್.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಆರ್.ಎಸ್.ಹಟಿ್ಟ  ರುದರ ಪಾ 657, 383, 656, 658
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 4.00 22720 351938044460 520291003738146

704 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ವಿರುಪ್ಾಪಾ .ಪಿ ಬಿನ್ ಪಾಪಯ್ಯ 11/ಪಿ1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2.00 11360 906902387151 0450101004239

705 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಪ್ಾ ೋರುದರ ಪಾ .ಎಸ್.ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಪಾ ಯ್ಯ 58/3
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.20 6816 416334762438 0450101024377

706 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸುಧಾಕರನ್ ಪಿರ ಯಾ ಎೆಂ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯ್ಯ .ವಿ 92/6ಬಿ2 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 4544 539271434112 30034782632

707 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ.ಸಿ.ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪಾ 132/3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.90 5112 990845027460 1672500102244801

708 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕರಿಯ್ಣ್ಣ .ಓ ಬಿನ್ ಲೇ.ಓಬಯ್ಯ 138/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.60 9088 332426661322 64005059612

709 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಪಿ.ಲಕ್್ಷ ಮ ೋ ಕೋೆಂ ಆರ್.ಚಂದರ ಣ್ಣ 190/4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2.00 11360 579949764162 0450101014010

710 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದರ ಶೇಖರರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 107/9
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 4544 411226097792 10716100002869

711 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿಲಿಪಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಣ್ಣ 31
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.50 2840 425615729485 10779100003057

712 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಜಂಪಾಲಪಾ  ಬಿನ್ ದಡಿಮಾರಪಾ 95/3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.70 3976 861807085672 10779101001413

713 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಶಿರ ೋಕಂಠಮೂತಿು 91/ಪಿ1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.60 3408 962182568090 10716100005803

714 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ.ವಿರೇಶ್ ಬಿನ್ ಎನ್.ಜಯ್ದೇವಮೂತಿು 21
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.60 3408 978889552147 10716100006288

715 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಗುರುಸಿದದ ಯ್ಯ  ಜೆ.ವಿ ಬಿನ್ ಸಿ.ಕ.ವಿೋರಣ್ಣ 90/3, 90/5
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.70 3976 386582803792 10779100000261

716 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ತಿಪಾ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 69/ಪಿ2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 5680 10671100001138

717 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ದಾಳಿಂಬ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಹನುಮಂತರಾಯ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಲೆಂಗಣ್ಣ 165/3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.90 5112 734102687464 10716100005524

718 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ಎಲ್ ಸಿದದ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಈರಣ್ಣ 7/4
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 10200 659073542228 10550101027518

719 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಪರ ಭಣ್ಣ 676
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 10200 551225319716 4741101000849

720 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣೆ ರುದರ ಮುನಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪಾ 278/4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 8160 712554935866 64081676873

721 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣೆ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹೆಚ್.ಟ್ಟ.ಸೋಮ್ಶೇಖರಪಾ 36/4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 8160 826980724990 10800100009213

722 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣೆ ಪುಟಿ್ಟ ೋರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ರಂಗಪಾ 48/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.40 4080 817098995414 1672500101636801

723 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1ನೆೋ ನಿವಯಹಣೆ ಸಿ ನಿಜಲೆಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.00 10200 597080961186 18970100046956

724 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಗಲೋಡಂಬಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋ ದೇವಿ ಕೋೆಂ ಓ ಈರಪಾ 10/2.
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಗೋಡಂಬಿ 0.60 2400 806088821942 10671101042632

725 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಗಲೋಡಂಬಿ ಎಸ್ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಓಬನಾಯ್ಕ 69
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಗೋಡಂಬಿ 0.75 3000 991558782805 10800100009009

726 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಗಲೋಡಂಬಿ ಶಶಾೆಂಕರಾಮ್ಕುಮಾರರಾಜರತನ ೆಂ ಬಿನ್ 
ರಾಮ್ಕುಮಾರರಾಜರತನ ೆಂ 99/2

ಪರಶುರಾೆಂಪು
ರ ಇತರೆ ಗೋಡಂಬಿ 0.80 3200 723645874088 12081000041706

727 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಗಲೋಡಂಬಿ ರಾಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಕುೆಂಟಪಾ 26/1ಪಿ7
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಗೋಡಂಬಿ 0.60 2400 306125947966 10671100007402

728 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಗಲೋಡಂಬಿ ಆರ್ ರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜರತನ ೆಂ 94/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಗೋಡಂಬಿ 3.20 12800 627645590195 12081000012479

729 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಗಲೋಡಂಬಿ ಕ ಭಗವಾನ್ ಮ್ಹದೇವ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಣ  ಸ್ವವ ಮಿ 151/6
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಗೋಡಂಬಿ 1.20 4800 623415186623 10638100006494

730 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಗಲೋಡಂಬಿ ಆರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜರತನ ೆಂ 94/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಗೋಡಂಬಿ 3.50 14000 911929619893 04162010056510

731 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಗಲೋಡಂಬಿ ವಿಕರ ಮ್ ಪಿ ಡ್ಡ ಬಿನ್ ಪಿ ಡ್ಡ ದಯಾನಂದ 120/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಗೋಡಂಬಿ 1.90 7600 516657415866 50100007907577

732 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಗಲೋಡಂಬಿ ನಿಜಲೆಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪಾ 92/2, 92/6 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಗೋಡಂಬಿ 0.90 3600 749142967336 10722100008460

733 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಗಲೋಡಂಬಿ ಎಸ್.ಗಟಿ ಪಾ  ಬಿನ್ ಸಂದಪಾ 116/4, 116/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಗೋಡಂಬಿ 2.00 8000 385892602385 289401500212

734 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಶಿರ ೋ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋ ನರಸಿೆಂಹಸ್ವವ ಮಿ ನಿೋರು ಬಳಕೇದರಾರ ಸಂಘ, 
ಪಲಿವವ ಗೆರೆ 34/4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 4.00 400000 384314964980 06332250019887

735 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಶಿರ ೋ ದಾಯ ಮ್ಲಾೆಂಬ ನಿೋರು ಬಳಕದಾರರ ಸಂಘ, ಪಲಿವವ ಗೆರೆ 39/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 4.00 400000 290299205293 110001299762

736 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಶಿರ ೋ ವೆಂಕಟೇಶವ ರ ಸ್ವವ ಮಿ ನಿೋರು ಬಳಕದಾರರ ಸಂಘ, ಸ್ವಣ್ಣಕರೆ 37/6 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 4.00 532000 523553611138 1937102000003889

737 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ವನಸಿರಿ ನಿೋರು ಬಳೆಕದಾರಾರ ಸಂಘ, ಬಂಜಿಹೆರೆ 31 ತಳಕು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 5.07 532000 380313762378 39826816502

738 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಶಿರ ೋ ಆೆಂಜನೇಯ್ಸ್ವವ ಮಿ ನಿೋರು ಬಳಕದಾರರ ಸಂಘ, ಕಾಲುವೇಹಳಿ್ಳ 211/1 ತಳಕು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 4.00 400000 598660389746 10598101053373

739 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಶಿರ ೋ ಚನನ ಮ್ಲಿೆ ೋಶವ ರಸ್ವವ ಮಿ ನಿೋರು ಬಳಕದಾರರ ಸಂಘ, ದೋಡಿ  
ಉಳಿ್ಯತಿು 99/¦3 ತಳಕು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 4.00 400000 644176234866 10598101048654

740 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಶಿರ ೋ ಬಸವೇಶವ ರ ನಿೋರು ಬಳಕದಾರರ ಸಂಘ, ಅಬೆಬ ೋನಹಳಿ್ಳ 16/6
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 4.00 400000 752647438262 0698101044497

741 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಶಿರ ೋ ಮಂರ್ಜನಾಥಸ್ವವ ಮಿ  ನಿೋರು ಬಳಕದಾರರ ಸಂಘ, ಅಬೆಬ ೋನಹಳಿ್ಳ 14/1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 4.00 400000 287935097995 0698101044448



742 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಶಿರ ೋ ತಿಪ್ಾ ೋರುದರ À ಸ್ವವ ಮಿ ನಿೋರು ಬಳಕದಾರರ ಸಂಘ, ವರವು 
ಕಾವಲ್ 490

ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.27 400000 10771111000186

743 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಎಸ್.ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಓಬನಾಯ್ಕ 69
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.00 75000 10800100009009

744 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ದಾಯ ಮ್ಯ್ಯ 39/1ಬಿ ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.60 75000 280653844724 08022200107421

745 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪಾ 144/0
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 1.60 75000 826412384071 0112085650

746 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಪ್ರ ೋಮ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ನಾಗರಾಜ 206 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 2.00 75000 277435526636 0698101026615

747 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಚಿದಾನಂದಪಾ  ಬಿನ್ ಲೆಂಗಪಾ 169/5 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೋಟ 1 75000 218104738619 1937104000081660

748 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿಮಯಣ್ ಚAದರ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕ.ಟ್ಟ.ಗಿರಿಯ್ಪಾ 36
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2.00 75000

749 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ದೇವರಾರ್ಜ.ಜಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿರ ೋನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ 367 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 3.00 50000 249797294123 54036183832

750 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಜೆ.ಅಚ್ಚಚ ತ ಕೋೆಂ ದೇವರಾರ್ಜ.ಜಿ.ಎಸ್ 369 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 3.00 50000 468096643765 64019171094

751 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ತಿಪಾಾ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಬಡತಿಪಾ ಯ್ಯ 39
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.50 50000 423618927819 0450132000007

752 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಜಯ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬಡತಿಪಾ ಯ್ಯ 57/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.50 50000 978388149327 0450101027266

753 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್.ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ 57/1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.50 50000 429159656017 10728100005418

754 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ .ಎಚ್.ಎ ಬಿನ್ ಅೆಂಜೇನೇಯ್ ರೆಡಿ್ಡ 52
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.50 50000 10728100002507

755 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಓಬಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ ೋಬಯ್ಯ 8
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 3.30 10000 609155087027 64037414538

756 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ನಿೆಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಮುತತ ಯ್ಯ 666
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 4.00 15000 568346554502 64037414538

757 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಸಣ್ಣ  ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಪಾಪಯ್ಯ 46/8
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 3.00 15000 998216273755 64037414538

758 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಅಜಜ ಕಕ  ಕೋೆಂ ಪಾಲಯ್ಯ 80/3
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 3.29 10000 392646189720 64037414538

759 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಈರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 58/2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 2.15 10000 366365871514 64037414538

760 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಎೆಂ.ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮ್ಲಿಪಾ 12/1. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 2.33 10000 772154209288 64037414538

761 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಎನ್.ಪ್ರ ೋಮ್ಕಕ  ಕೋೆಂ ಎೆಂ.ಶಿವಣ್ಣ 12/3. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 4.38 10000 945000022461 64037414538

762 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪಿ.ತಿಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ 63/3 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 5.00 15000 949961416733 64037414538

763 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಜಯ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ತಿಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ 67/2 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 5.00 15000 274989145869 64037414538

764 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಓಬಳಪಾ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 50
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 5.00 10000 927566081085 64037414538

765 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಚಿತರ ಲೆಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ನಲಿ  ಓಬಯ್ಯ 669
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 3.35 15000 215173865400 64037414538

766 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಸಣ್ಣ  ಓಬಯ್ಯ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 278/ಪಿ1 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 2.14 10000 540741360830 64037414538

767 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಟ್ಟ.ಪರ ಮಿೋಳ ಕೋೆಂ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 77/5 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 3.01 15000 212491843161 64037414538

768 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಎಚ್.ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 44 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 3.18 15000 315865434189 64037414538

769 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಕ.ಆರ್.ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ ಬಿನ್ ಎಚ್.ಕಾಶಿರಾಮ್ಯ್ಯ 1/3. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 2.07 15000 856787486347 64037414538

770 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಆರ್.ಟ್ಟ.ಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದರ 275/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 2.00 15000 618018182532 64037414538

771 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರ ಭಾಕರ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 86 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 3.35 20000 772799051483 64037414538

772 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಎ.ಸುಶಿೋಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಷ್ಡಾಕ್ಷ್ರಪಾ 11/5.
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 8.00 10000 64037414538

773 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಜಿ.ಬಿ.ಕೋಟರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 11/1.
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 3.00 10000 872523746724 64037414538

774 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಲೇ.ನಾಗಪಾ 1/2ಬಿ, 1/2ಎಲ್, 1/2ಎಫ್ ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 0.80 5000 966472260715 64037414538

775 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಆರ್.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 274 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 4.00 20000 708744670010 64037414538

776 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಕೇಶವಮೂತಿು ಬಿನ್ ಮುದದ ಗಿರಿಯ್ಮ್ಮ 41/1ಪಿ3
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 3.00 10000 371646329613 64037414538

777 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಮ್ರಿಯ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಯ್ಯ 87 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 7.00 20000 970344022995 64037414538

778 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ರಾಜೇಶ್.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ 42/4
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.60 25600 958629498420 64181823678

779 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ಎೆಂ.ರಾಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮುದದ ಣ್ಣ 9/2.
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.45 23200 956921402198 10830100005128

780 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ವೆಂಕಟರಮ್ಣ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಮುರುಡಪಾ 67/1
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.85 29600 353313319028 243010000261

781 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ಜಿ.ರಾಮ್ಚಂದರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗರಕರ ಪಾ 38/2
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಕಬೂುಜ 1.20 19200 333410625039 10716100002891

782 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ಡ್ಡ.ಎನ್.ರಮೇಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆಂದರ ಪಾ 45/5
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 16000 247654474402 4741101001131

783 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ನಾರಯ್ಣ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ದೋಡಿ  ಗೌರಣ್ಣ 16/3+15/1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 2.00 32000 645109744296 10771100000924

784 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ಜಿ.ನಿೆಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ಗುರಕು ಹನುಮಂತಪಾ 153
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.02 16358 811950698751 59280100004752

785 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ.ಡ್ಡ ಬಿನ್ ದುರುಗಪಾ 85/33
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 0.812 13000 593634185966 10722100006151

786 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ಬಿೆಂಧುಸ್ವರ ಬಿನ್ ಸೋಮ್ಶೇಖರ 636 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 0.75 12000 860261254115 520101049864056

787 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ಜಿ.ಜೆ.ಸತಯ ನಾರಯ್ಣ್ ಬಿನ್ ಜಯ್ಣ್ಣ 17/1ಬಿ4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 16000 794156234063 520101049879150

788 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ಟ್ಟ.ಸಂಜಯ್ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 40 ತಳಕು ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 16000 828912924111 64129432054

789 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ಕ.ಟ್ಟ.ಚಿದಾನಂದರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 7 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 16000 673822902676 111510110002316

790 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ನಿೆಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ  ಓಬಯ್ಯ 69/1ಬಿ5
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.15 18400 864551689711 64129432054

791 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಮಲಚಂಗ್ ಶಿೋಟ್ ಕ.ಎಸ್.ಮಂರ್ಜನಾಥ ಬಿನ್ ಶಾೆಂತವಿೋರಪಾ 166 ತಳಕು ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 16000 333069069908 10642100001590

792 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಐ.ಎನ್.ಎಂ/ಐ.ಪಿ.ಎಂ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬಂಗಾರಿ ಮೂಕಣ್ಣ 106 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.2 608 325806254178 64206531760

793 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ನಿೆಂಗರೆಡಿ್ಡ 28/0 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 2.00 200000 705655374550 10722100001551

794 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಭೋಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 3/4, 3/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2.00 200000 616914951082 10722100007308



795 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಎನ್.ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ನರಸಿೆಂಹಯ್ಯ .ಎ.ಡ್ಡ 47/ಪಿ1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು 2.00 200000 727738884772 10830101020807

796 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಪಾಲಣ್ಣ .ಜೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ರ್ಜಗಲ ಪಾಲಯ್ಯ 5 ತಳಕು ಇತರೆ ಚಿಲಿ 2.00 200000 730782319228 10062610014954

797 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಪಾಲಣ್ಣ .ಕ.ಜಿ ಬಿನ್ ಬಿ.ಪಿ.ಗಾದರಯ್ಯ 44/3 ತಳಕು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 200000 493894951086 34055858906

798 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಸಿದದ ಕಕ  ಕೋೆಂ ಓಬಳೇಶಪಾ 32/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 3.40 200000 732199496125 10775100004703

799 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಚಿದಾನಂದಪಾ  ಬಿನ್ ಲೆಂಗಪಾ 169/5 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 1.00 200000 218104738619 1937104000081661

800 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಓಬಳೇಶ ಬಿನ್ ಲೇ.ರಾಜಯ್ಯ 22
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 1 200000 615530354914 10728100004186

801 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಚಂದರ ಣ್ಣ .ಜಿ ಬಿನ್ ಕ.ಟ್ಟ.ಗಿರಿಯ್ಪಾ 60/2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2 200000 551115190309 54038785880

802 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಂರಕ್ಷ್ತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಟ್ಟ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿಪಾ ಯ್ಯ 655
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 0.30 210000 651760203389 0698101034802

803 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಂರಕ್ಷ್ತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಎೆಂ.ಎಸ್.ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎೆಂ.ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ 101/4 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 0.40 534000 732908199946 167250010224701

804 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಂರಕ್ಷ್ತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಜಿ.ಶಾAತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಬಿ.ಸಿ.ಜಗನಾನ ಥನಾಯಿ್ಡ 37/6 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 0.40 1068000 523553611138 1937104000026390

805 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಸಂರಕ್ಷ್ತ್ ಬ್ೋಸಾಯ ಜೆ.ಗಾಯಿತಿರ  ಕೋೆಂ ಬಿ.ಸಿ.ಜಗನಾನ ಥನಾಯಿ್ಡ 37/5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 0.40 1068000 573258571856 10956101019342

806 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಶಿೋಥಲ್ ಗೃಹ ಘಟಕ ಅಮೃತ ಸ್ವಯಿ ಶಿೋಥಲ ಗೃಹ ಘಟಕ 352 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಹುಣ್ಸೆ, ಡೆರ ೈಚಿಲಿ 1.00 14000000

807 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮ್ಹಂತಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕ.ಲೆಂಗಣ್ಣ 300/1+210/3ಬಿ9+210/3ಬಿ8
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.08 87500 760019561890 0450101008929

808 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಂಜಿವಪಾ  ಬಿನ್ ಅೆಂಜಿನಪಾ  10/ಪಿ3
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 722731794785 0450101011670

809 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದೆÆಡಿಮ್ಲಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗಿಡಿಯ್ಯ 1/5.
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 911651290558 0450101005001

810 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ದಡಿಯ್ಯ 134/1ಪಿ7
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 698123692909 10728100001620

811 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಾಯ ಕಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪವುತಯ್ಯ 154
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 6458217717331 10728100000699

812 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕೇಶವನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಲಾಲಯ ನಾಯ್ಕ 147/ಪಿ1, 148/1ಪಿ1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 946559923581 10728100001430

813 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮ್ಲಿಕಕ  ಬಿನ್ ಕಾಮ್ವವ 32/ಪಿ2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 639461523422 10728100001386

814 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಟ್ಟ.ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗೌರಯ್ಯ 2/2.
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 760472644140 1077110000599

815 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬೋಸಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗಂಟು ಮ್ಲಿಯ್ಯ 15/4.
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 342974636750 520331002523544

816 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಾನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಲಾಲಾಯ ನಾಯ್ಕ 140
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.60 87500 735975482775 10728100001431

817 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಆರ್.ಶಿರ ೋಧರ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪಾ 183
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1 87500 891407343243 10550100005212

818 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ವಿ.ಮ್ಹಲAಗಪಾ  ಬಿನ್ ಪು.ವಿೋರಣ್ಣ 92/6
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 4 87500 767943080356 10779100003042

819 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗುಡಿ ದ ಈರಪಾ 81/4
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.4 87500 691153567235 10550100005387

820 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಯ್ಲಕ್್ಷ öÃ ಕೋೆಂ ಗುಜಜ ರಾಪಾ 73/1
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.50 87500 37257079383

821 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ.ಎೆಂ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹಂತಣ್ಣ 188/4
ಪರಶುರಾೆಂಪ

ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 546551472282 10550100005717

822 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಲೇ.ಹನುಮ್ಪಾ 72/1
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 865894074291 10779101001334

823 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎೆಂ.ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ 188/4
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 609158072634 31221506221

824 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಉದಯ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮ್ಹಲೆಂಗಪಾ 5/3.
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 993457191457 10550100002643

825 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲೋಕೇಶ.ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ 106/4
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 404069107065 0698101032386

826 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರುದರ ಮುನಿಯ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಸಿರಿಗೆ ಬಸಣ್ಣ 109/1
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 366755578400 130010008976

827 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಜಲೆಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ನಿೆಂಗಪಾ 89/5, 4/0
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 776681542456 10779101022036

828 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಣ್ಣ 134/1ಪಿ7
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 - 10671100007644

829 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸÉಟಿ ಕಕ  ಕೋೆಂ ಲೇ.ಹನುಮಂತಪಾ 16/3ಎಪಿ1, 16/5
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 367698849640 520101249987952

830 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಣ್ಣಣ ೋರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕಾಯ ತಪಾ 1/1.
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 390514561319 0698119005205

831 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಭಾಗಯ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಡ್ಡ.ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪಾ 135
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 735164715229 10830100005018

832 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಿ.ಎೆಂ.ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಲೇ.ಜಿ.ಮ್ಲಿಪಾ 46/7
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 87500 317464781772 10671100008523

833 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದಡಿಕದುರಪಾ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪಾ 18
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 87500 780955472665 1672500101574001

834 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಯೆಂಜೆರಪಾ  ಬಿನ ಲೇ.ಶೆಟಿ ಕಕ 114/3
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.00 87500 398505839564 10550101037603

835 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಿ.ಎಸ್.ಹಾಲನಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೇಮ್ ಸಣ್ಣ ಬಸಪಾ 102/2
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 87500 537630155182 10671101029817

836 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಡ್ಡ.ಮ್ಲಿೆೋಶವ ರಪಾ  ಬಿನ್ ದಡಿ ಣ್ಣ 67/2ಪಿ ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಮಾವು 1.00 87500 428380817913 10830100002399

837 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಉಮೇಶ್.ಡ್ಡ ಬಿನ್ ದಣ್ಪಾ 84/ಪಿ4
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಎಸ್.ಸಿ ಚಿಲಿ 1.00 87500 443537192097 4392108001690

838 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮೂಳಪಾ  ಬಿನ್ ಚನನ ಪಾ 54/3
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 87500 817035934200 1672500100243901

839 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗಪಾ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 53/1
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 87500 291209923515 10671100009162

840 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎೆಂ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಮಾರಪಾ 18/6.
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 1.00 87500 288463372905 10779100300953

841 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅೆಂಜಿನಪಾ  ಬಿನ್ ಕ.ಎೆಂ.ಹನುಮ್Aತಯ್ಯ 65/12
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 87500 858846898223 0698101017677

842 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪರ ಕಾಶ್.ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪಾ 47/15, 47/10
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 87500 731836975317 069801023450

843 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ .ಡ್ಡ ಬಿನ್ ದಡಿ್ಡರಪಾ 11, 36/ಪಿ4
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.20 87500 318728993879 10779100000457

844 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕರಿಯ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಚಿತತ ಪಾ 136/1
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.45 87500 908369074913 3713194257



845 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಾಯ ಮ್ಲ ಕೋೆಂ ಹೆಚ್.ಟ್ಟ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 32/2
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.20 87500 948486309774 520291003733391

846 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಲೇ.ಮ್ರಿಯ್ಪಾ 45/ಪಿ1
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.00 87500 745972085825 10779101100468

847 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪುಟಿ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ  ಕರಿಯ್ಣ್ಣ 73/2
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.40 87500 902848874596 10779101007675

848 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗುರುಮೂತಿು ಬಿನ್ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ 87/6, 87/2
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.20 87500 469646406023 10671100006266

849 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.ಪಿ ಬಿನ್ ಲೇ.ಪವುತಪಾ 89/4
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.19 87500 216068343705 10671100008219

850 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 10/ಪಿ1
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 777872818852 10779101032705

851 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕರೆರಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 147/3, 147/5
ಪರಶುರಾAಪ
ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 332787551006 10830100005937

852 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪರ ಹಿಾದ ಬಿನ್ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 13/0 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 14223 1672500100913401

853 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 7/3, 11/2ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 250006320955 111510110005493

854 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಿರಿಯ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 321/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 813057391008 1672500101645201

855 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪರ Ãಮ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಜಯ್ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ 23/1, 24/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 535252897846 10722100006611

856 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅಜಜ ಯ್ಯ .ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ 381 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 526526422408 59280100005466

857 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗುರುಮೂತಿು.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಟಿ್ಟ  ಹನುಮ್ಣ್ಣ 7/7ಸಿ ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 667979404997 10722100000100

858 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಈರಣ್ಣ 9/2. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 87500

859 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಮ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಕರ ತಮ್ಮ ಯ್ಯ 153/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 87500 - 64132868006

860 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದಡಿ್ಡಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ 33/1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.00 87500 990578935901 0698101021776

861 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಿ.ಎಲ್.ವಿಶವ ನಾಥ ಬಿನ್ ಜಿ.ಟ್ಟ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಪಾ 124/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 87500 25718919944 0698101017203

862 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಎೆಂ.ಎಸ್.ಯ್ಲಿಪಾ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ 25/3. ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಮಾವು 1.00 87500 845577334836 007900101019680

863 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಚಂದರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಈರಣ್ಣ 123/4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಚಿಲಿ 1.00 87500 446331998188 18970100051089

864 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸುವಣ್ುಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲೇ.ಚಂದರ ಣ್ಣ 282/1ಪಿ6, 282/2ಎ1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 87500 585268170369 59280100005859

865 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಉಮಾಪತಿ.ಬಿ.ಎಲ್ ಬಿನ್ ಬಿೋರಲೆಂಗಪಾ 85/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 87500 361653883990 10722100001247

866 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಚನನ ಬಸಪಾ .ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ 135/ಪಿ5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 87500 508413308871 10722100003707

867 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕರಿಯ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 379 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 87500 882059666189 10722101013409

868 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸುಲೋಚನಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಟ್ಟ.ಗೋವಿೆಂದಪಾ 41/3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 87500 367649417999 10722101041606

869 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕರಿಯ್ಣ್ಣ .ಜಿ.ಕ ಬಿನ್ ಕೆಂಡಪಾ 53/ಪಿ4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.00 87500 246633998912 59280100006012

870 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪಾವುತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹನುಮಂತರಾಯ್ 36/12, 85/28 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೋಟ 1.00 87500 10722101002096

871 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿೆಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ಕಾಟಪಾ 1/88. ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೋಟ 1.00 87500 948572455121 0698101039349

872 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಅಜಜ ಪಾ 267/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.00 87500 775474231664 10722101031159

873 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಜಶೇಖರಪಾ  ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪಾ 37/1ಎಪಿ3 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 586191497940 0698101018289

874 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹನುಮಂತರಾಯ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಚಚ ೋೆಂದರ ಪಾ 159/5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 430411209032 10722100003890

875 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪಿ.ಎಸ್.ಪರಮೇಶವ ರಪಾ  ಬಿನ್ ಶೇಷ್ಗಿರಿಯ್ಪಾ 106/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 984872305866 30773429027

876 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದಾಯ ಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 11/3. ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 948366031796 017501001213

877 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ  ಚಿದಾನಂದಪಾ  ಬಿನ್ ಕಾಟಪಾ 1/1, 1/8 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 714465070453 10800101021921

878 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಾ 70/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 592014203849 10800101005002

879 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಯ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹಂಪಣ್ಣ 94/4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 887292122089 10722101041235

880 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪುಷ್ಾ ಲತಾ.ಬಿ.ಜೆ ಕೋೆಂ ಕ.ವಿ.ಚಲುಮೇಶ 66/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.28 87500 10568100010127

881 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಈರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಓಬಯ್ಯ 56 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 87500 643601320533 0698108028938

882 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರುದರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಮ್ಲಿಪಾ 70/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 87500 818052561412 4392101002066

883 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 93/2ಎ1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.64 87500 722123435980 289501000094

884 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ.ಜೆ.ಅಶೋಕ್ ಬಿನ್ ಜಯ್ಣ್ಣ 82/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.6 87500 974912252870 50100091531032

885 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಿಪಾ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕ.ಜಿ.ಭೋಮ್ರೆಡಿ್ಡ 35/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಮಾವು 1 87500 971797764216 10722101020144

886 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಿ.ಟ್ಟ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ 81/3, 82/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಚಿಲಿ 1 87500 680636530044 698101024423

887 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕ.ರುದರ ಮುನಿಯ್ಪಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪಾ 65 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 1 87500 837419607846 10568100010229

888 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತ್ತಕಯ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ 62 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 87500 767560628735 10568101030840

889 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಓ.ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ 162 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.00 87500 1937104000053075

890 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯ ತಣ್ಣ .ಜೆ ಬಿನ್ ಜಡ್ಡಯ್ಪಾ 50/2 ತಳಕು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 87500 414459169894 15940100107945

891 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಿ.ಎೆಂ.ಸುಧಾ ಕೋೆಂ ಜಿ.ಟ್ಟ.ನಾರಾಯ್ಣ್ರೆಡಿ್ಡ 59/1ಸಿ2 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 87500 612274013242 54059070558

892 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗುೆಂಡಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಲೇ.ಕಾಯ ತಪಾ 13/8. ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.00 87500 649013159009 10598101015683

893 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬ.ನರಸಪಾ 59/2 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.00 87500 457763787056 10671100007627

894 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದಯಾನಂದ.ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆಂದರ ಪಾ 45/5 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.00 87500 906343200413 4741101001132

895 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಯ್ರಿಕರ ಸ್ವವ ಮಿ.ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಟ್ಟ.ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ 82/1 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.00 87500 297845891795 18970100020290

896 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪಿ.ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ಪಿ.ಪಾಲಣ್ಣ 93/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 243048530975 10841100045494

897 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸ್ವವಿತರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹೆಚ್.ವಿೋರಣ್ಣ 9/2ಸಿ ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 310184212295 10841101097766

898 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಾರ್ಬಬಿ ಕೋೆಂ ಲೇ.ಗೌಸ್ಕಫೋರಾ 164 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 499139522598 10939101003864

899 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹುಸೇನ್ಕಸ್ವಬಿ ಬಿನ್ ಹುಸೇನ್ಕಸ್ವಬ್ 264/ಪಿ2 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 416767049948 64071270365

900 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲೆಂಗಾರೆಡಿ್ಡ .ಬಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸೋಮ್ಣ್ಣ 3/ಪಿ3 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 - 10939101004137

901 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ವಿೋರಣ್ಣ .ಟ್ಟ ಬಿನ್ ತಿಪಾ ಯ್ಯ 132 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500

902 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಘವರೆಡಿ್ಡ .ಎ.ಎನ್ ಬಿನ್ ಜೆ.ನಾಗಣ್ಣ 42 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 9845042280 10642100001891

903 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಚಲುಮೆಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಜಿ.ವಿೋರಣ್ಣ 26/3. ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 558844123435 10841100046351

904 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ 83/2 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 87500 376346987308 18970100055643

905 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶರಣ್ಪಾ  ಬಿನ್ ವಿೋರಭದರ ಪಾ 88/1ಬಿ1 ತಳಕು ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 87500 381193553220 10939101001477

906 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಾೆಂತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ ಪಾ 86/3 ತಳಕು ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 2.08 87500 844879123091 10566101006038

907 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮುತತ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಓಬಳಯ್ಯ 10/ಪಿ1 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.00 87500 305897495929 1672500101550501



908 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿೆಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ನರಸಯ್ಯ 81/1 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.20 87500 646954247125 18970100051790

909 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಓಬಯ್ಯ  ಬಿನ್ ದಡಿ  ಓಬಳಯ್ಯ 15/3ಸಿ ತಳಕು ಇತರೆ ಮಾವು 1.00 87500 402349331675 10598100002149

910 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಿ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಆರ್.ಬಸಪಾ 44/2 ತಳಕು ಇತರೆ ಚಿಲಿ 1.00 87500 420349417972 10642100003361

911 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ವಿೋರಣ್ಣ .ಟ್ಟ ಬಿನ್ ಕೆಂಗಪಾ 149/1, 149/2 ತಳಕು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 87500 483406322769 10566100022429

912 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅಮೃತಬಾರ್ಬ ಬಿನ್ ವಿ.ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ 17/1. ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 87500 500949220087 10841100046593

913 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸವರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 14/5. ತಳಕು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.00 87500 209545108861 10841100044389

914 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸೋಮಿ್ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಲೋಕಾಯ  ನಾಯ್ಕ 167/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 1.00 87500 895271118971 59280100017298

915 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕ.ಜಿ.ರಾಮ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬಿ.ಪಿ.ಗಾದರಯ್ಯ 46 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 87500 809021832197 1059810002270

916 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹೆಚ್.ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲೇ.ಹನುಮ್ಪಾ 29/2, 29/3 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.00 87500 853660813236 10566100001859

917 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅನಂತರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಶರಣ್ಪಾ 121/2 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.00 87500 935212967570 10939101001477

918 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಈ.ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ 78/3 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.70 87500 10939100000468

919 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಮ್ರಿಯ್ಪಾ  ಬಿನ್ ತಿರುಮ್ಲಿಯ್ಯ 82/18 ನಾಯ್ಕಹಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೋಟ 1.20 100000 598533347908 4741101000633

920 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪಾ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಪ್ದದ ಯ್ಯ 83 ನಾಯ್ಕಹಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.80 100000 894829549569 10771100005656

921 ಎಂ.ಐ.ಡಿ.ಹೆಚ್ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲೂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎನ್.ಮಂಗಳ ಕೋೆಂ ಮ್ಹಂತೇಶ್ 35/5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಬಾಳೆ 0.51 75000 771953590062 59280100000795

922 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರುದರ ಪಾ , 149/7
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 50000 953976837530 10716100005692

923 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರುದರ ಪಾ , 149/7
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 0.80 7960 953976837530 10716100005692

924 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮಂತಪಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಚಚ ೋೆಂದರ ಪಾ , 159/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.17 7560 430411209032 917020019950476

925 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಡ್ಡ.ಟ್ಟ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಡ್ಡ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ, 66 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 2 7560 321135486435 917020019950476

926 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಡ್ಡ.ಟ್ಟ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಡ್ಡ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 66 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 2 7960 321135486435 917020019950476

927 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮಂತಪಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಚಚ ೋೆಂದರ ಪಾ 159/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.17 7960 430411209032 917020019950476

928 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ 128/2 ತಳಕು ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 4 7560 412890556092 917020019950476

929 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಟ.ಆರ್.ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಮೂತಿು ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ , 44 ತಳಕು ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 2.4 7960 922573416468 917020019950476

930 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎನ್.ಪ್ರ ೋಮ್ ಕೋೆಂ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ , 15/ಪಿ3 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 0.95 9950 965881163077 917020019950476

931 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಿ.ಮಂಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ , ಬೋಗನಹಳಿ್ಳ 8/1ಎ3 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.2 7960 913576993843 917020019950476

932 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಾೆಂತವಿೋರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಭೂತಪಾ , 43
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಮಾವು 1.44 9950 499092341919 917020019950476

933 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎೆಂ.ಲAಗರಾರ್ಜ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 82 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಚಿಲಿ 3.6 7560 694547010730 917020019950476

934 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಿ.ಜಯ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕುರಿಬಾಲಯ್ಯ , 43
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.09 8000 620893727600 917020019950476

935 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ಚಂದರ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪಾ , 38/5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 3.6 22000 871490678266 917020019950476

936 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಕೋೆಂ ಟ್ಟ.ಮಂಜಣ್ಣ , 27 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 4 28000 646215104839 917020019950476

937 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎೆಂ.ಟ್ಟ.ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ , 67/4ಎ2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.2 49500 442366309696 917020019950476

938 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎನ್.ಜೆ.ವಿಶವ ನಾಥ ಬಿನ್ ಎನ್.ಎಸ್.ಜಯ್ದೇವಮೂತಿು, 134/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2 24000 463052093677 917020019950476

939 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ದಡಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಸೂರಯ್ಯ , 694/3
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1 24000 570083907473 917020019950476

940 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿ.ಮಂರ್ಜಳ ಕೋೆಂ ಆರ್.ಪರ ಭಾಕರ, 190/5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 3.6 30000 788711844827 917020019950476

941 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿ.ಶಿವನಪಾ  ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ , 220/2 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.2 30000 359808198328 917020019950476

942 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಿರ ೋರಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಎಸ್.ಬಿ.ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ, 111
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.6 30000 629947162026 917020019950476

943 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿ.ಮಂರ್ಜಳ ಕೋೆಂ ಆರ್.ಪರ ಭಾಕರ, 190/5 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 3.6 35000 788711844827 917020019950476

944 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಿರ ೋರಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಎಸ್.ಬಿ.ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ, 111
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.6 35000 629947162026 917020019950476

945 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎೆಂ.ಟ್ಟ.ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕೃಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ 67/4ಎ2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.2 63000 442366309696 917020019950476

946 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಿ.ಕ.ವಿೋರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕೆಂಗಪಾ , 149/2 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 0.4 7560 483406322769 917020019950476

947 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಯ್ರಿಕರ ಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪಲಿೆೋಕಪಾ , 44/8 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 4 7560 290519992741 917020019950476

948 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಕೋಳಿರಂಗಪಾ , 62/2 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.66 7960 294191309246 917020019950476

949 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ಬಿ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಾ , 99/14 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1 7960 253469399488 917020019950476

950 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಿ.ಎಸ್.ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಮೂತಿು. 77/ಎಪಿ ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.68 7960 622112563158 917020019950476

951 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿೋಕಾರ್ಜುನ, 68/10 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1 7960 287029643424 917020019950476

952 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಿ.ಎಸ್.ಆೆಂಬರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಮೂತಿು, 70/ಎಪಿ ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.68 7960 761106023809 917020019950476

953 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಗೋವಿೆಂದಪಾ  ಬಿನ್ ಗೌಡಪಾ , 45/2 ತಳಕು ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 2 7960 508853512390 917020019950476

954 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಯ್ರಿಕರ ಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪಲಿೆೋಕಪಾ , 44/8 ತಳಕು ಇತರೆ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 4 7960 290519992741 917020019950476

955 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎೆಂ.ನಾಗAದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಮಾರಯ್ಯ , 123 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 0.84 7960 778926109815 917020019950476

956 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಿ.ಕೃೃ಼ ಷ್ಣ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಬಸಪಾ . 43 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.99 7960 678604918302 917020019950476



957 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪಿಾ ೋರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ತಿಪಾ ಯ್ಯ , 73/1 ತಳಕು ಇತರೆ ಮಾವು 1.85 9950 587216702055 917020019950476

958 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಗೌರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕಲವಿೋರಪಾ , 70/1ಎಪಿ2 ತಳಕು ಇತರೆ ಚಿಲಿ 2.4 9950 832014770947 917020019950476

959 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ , 281 ತಳಕು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.66 9950 581642969862 917020019950476

960 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಟ.ಪರ ಮಿೋಳ ಕೋೆಂ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ, 77/5 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.19 9950 212491843161 917020019950476

961 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸೋಮ್ಶೇಖರಪಾ , 37 ತಳಕು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 1.87 9950 917508236516 917020019950476

962 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎ.ಪರ ಭಾವತಿ ಕೋೆಂ ಎಸ್,ಮಂರ್ಜನಾಥ, 83/2 ತಳಕು ಇತರೆ ತರಕಾರಿ 0.77 125000 489293711491 917020019950476

963 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ದೋಡಿನಾಗಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಣ್ಣ , 77/4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 7560 899105817238 917020019950476

964 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪಾ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬದರ ಣ್ಣ  , 1/2ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 2 7960 303021109424 917020019950476

965 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕ.ಎೆಂ.ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿೋಕಾರ್ಜುನ, 210/4 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.56 7960 258174566379 917020019950476

966 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪಾ , 43913 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 2.37 7960 721139735380 917020019950476

967 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಿ.ಟ್ಟ.ನಿರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಜಿ.ತಿಪ್ಾ ೋರುದರ ಪಾ , 45/1 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಟಮೋಟ 4 7960 341763995285 917020019950476

968 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಗುರುಮೂತಿು ಬಿನ್ ರುದರ ಪಾ , 21/2ಎ ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.42 7960 239096474654 917020019950476

969 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಭಮ್ಪಾ , 43 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 1.2 7960 656401351924 917020019950476

970 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೇಮ್ಲಾತ ಕೋೆಂ ಸೂಯ್ುನಾರಯ್ಣ್ರೆಡಿ್ಡ , 24/3.
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 0.93 30000 523293216557 917020019950476

971 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೇಮ್ಲಾತ ಕೋೆಂ ಸೂಯ್ುನಾರಯ್ಣ್ರೆಡಿ್ಡ 84
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 0.93 35000 523293216557 917020019950476

972 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಿ.ನಾರಯ್ಣ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ದೋಡಿಬೋರಯ್ಯ , 43
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 4 78000 645109744296 917020019950476

973 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಆರ್.ಶಿರ ೋನಿವಾಸರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ರುದರ ಮುನಿ, 57/1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 2.92 119600 378091381135 917020019950476

974 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಉಮೇಶ್.ಓ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ 98/3 ತಳಕು ಇತರೆ ಈರುಳಿ್ಳ 2.80 2130 687239023894 1937104000053075

975 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮಂತರಾಯ್ ಬಿನ್ ಓಬಪಾ , 60/12ಬಿ ಪರಶುರಾೆಂಪು
ರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1 63000 917020019950476

976 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮಂತರಾಯ್ ಬಿನ್ ಓಬಪಾ , 60/12ಬಿ ಪರಶುರಾAಪು
ರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1 30000 917020019950476

977 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯ್ರಾಮ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ , 69/1
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.78 63000 917020019950476

978 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯ್ರಾಮ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ , 69/1
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 0.78 30000 917020019950476

979 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಾರದಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಯ್ಲಿಯ್ಯ , 96/3
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.6 35000 917020019950476

980 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ದುರಗಪಾ  ಬಿನ್ ದಡಿಕಲಿಾರಪಾ , 16/7. ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೋಟ 1.2 9950 917020019950476

981 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಏಕಾೆಂತಪಾ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ , 168/5
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.6 63000 917020019950476

982 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಏಕಾAತಪಾ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ , 168/5
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು 0.6 30000 917020019950476

983 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ , 168/7
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಚಿಲಿ 0.6 63000 917020019950476

984 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ , 168/7
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 0.6 30000 917020019950476

985 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮಂತಪಾ  ಬಿನ್ ಪ್ನನ ಪಾ , 116
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.6 63000 917020019950476

986 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಊದಪಾ , 43/7
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 1.58 49500 247278134351 919020033261729

987 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ , 44
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 0.8 49100 472442630835 919020033261729

988 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಿ.ರವಿ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯ್ಪಾ , 175/1
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.6 28950 392716644531 917020019950476

989 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಓಬಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ , 241/ಪಿ1
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೋಟ 0.8 63000 555649962512 917020019950476

990 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮಂತಪಾ  ಬಿನ್ ಪ್ನನ ಪಾ , 116
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೋಟ 1.6 30000 346266530070 917020019950476

991 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕಲಿಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲೇ.ದಡಿರಂಗಪಾ , 26/1. ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೋಟ 1 49500 301633764419 10568130020254

992 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಿ.ಕಲಾಯ ಣ್ಕಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಭೋಮ್ಸಿೆಂಗನಾಯ್ಕ , 26/1.
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೋಟ 1.2 9450 310501069029 917020019950476

993 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಮ್ಮ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಗೋವಿೆಂದನಾಯ್ಕ , 35 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.2 30000 587601658281 917020019950476

994 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ಎೆಂ.ಶಾರದಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಯ್ಲಿಯ್ಯ , 96/3
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1.6 49500 963069775632 919020033261729

995 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗಿಡಿ ಪಾ , 11/ಪಿ1
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಈರುಳಿ್ಳ 0.9 60550 875216708550 917020019950476

996 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ ಮ್ಲಿಯ್ಯ , 146/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.6 9950 465895856050 917020019950476

997 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಂಗಾರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಯ್ಯ , 62/2ಪಿ ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.6 9950 222072257131 917020019950476

998 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯ್ಯ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ , 36/1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 2.5 9950 882760283754 917020019950476

999 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕ.ತಾಯ ಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಾ , 166/3
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.4 63000 753026170107 917020019950476

1000 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕಾಟಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಿ.ಚಂದರ ಣ್ಣ , 283/9 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.2 56650 812878140010 1672500101745501

1001 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜೆ.ಎೆಂ.ಬಸರಾಜ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ 53/2ಬಿ4 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.41 9950 958457886893 917020019950476

1002 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ 56/1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 2 9950 882760283754 917020019950476

1003 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಂಜಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಈರಯ್ಯ 105/ಪಿ3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.82 9950 386364959730 917020019950476

1004 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಸಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ 79/ಬಿಎಲ್4ಪಿಒ1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 0.84 9950 927744124267 917020019950476



1005 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ಎನ್.ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ನಿೆಂಗಪಾ 118/4 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.20 9950 569885851547 917020019950476

1006 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ಎನ್.ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ನಿೆಂಗಪಾ 118/4 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.20 9450 569885851547 917020019950476

1007 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪಾ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸೂರಯ್ಯ , 110/1ಸಿ ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.40 9950 422063892821 917020019950476

1008 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಓ.ಉಮೇಶ್ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ , 231/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.28 10000 687239023894 917020019950476

1009 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎನ್.ಚಂದರ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಸೂರಯ್ಯ , 72/4
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಮಾವು 0.65 30000 722575826991 917020019950476

1010 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ದಾಸಪಾ  ಬಿನ್ ಗೋವಿೆಂದಪಾ . 167/7
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಚಿಲಿ 0.83 30000 772655312703 917020019950476

1011 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕೆಂಚಪಾ , 162/2
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.41 63000 625231520287 917020019950476

1012 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಮ್ಹಂತೇಶ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 182/5
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.7 30000 853295692351 9712363021

1013 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಕೋೆಂ ರಂಗಪಾ , 1/11.
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.8 9450 521365704443 917020019950476

1014 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ಬಿ.ರAಗಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬೋರನಾಯ್ಕ , 32 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1 9450 624693188573 917020019950476

1015 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಸಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ , 79/ಬಿಎಲ್4ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.8 9450 927744124267 917020019950476

1016 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಓ.ಏಕಾೆಂತಪಾ  ಬಿನ್ ಓಬನಾಯ್ಕ, 28/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 5 30000 320676306708 917020019950476

1017 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಲೋಲಾವತಿ ಕೋೆಂ ಕುಮಾರ, 156/12
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.6 60000 786277153241 917020019950476

1018 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕ.ಓ.ಸದಾನಂದ ಬಿನ್ ಕಾಶಿ ಓಬಯ್ಯ , 106/4 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.00 87500 924128784923 0698101018513

1019 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ನಿೆಂಗಪಾ 13/ಪಿ16
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.20 87500 267588229421 10830131005507

1020 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಕೋೆಂ ರಂಗಪಾ 1/11.
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಈರುಳಿ್ಳ 1.80 87500 521365704443 10716100004874

1021 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಲಲತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಶಿವಕುಮಾರ್, 142/2ಪಿ2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 2.00 49450 727681425819 9191020033261729

1022 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಮಾಮ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಗೋವಿೆಂದನಾಯ್ಕ , 35 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.20 62715 587601658281 917020019950476

1023 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಬಾಲಯ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ನಾಯ್ಕ , 147/3 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೋಟ 0.80 62715 289509119633 917020019950476

1024 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಯ್ಡ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಊದಪಾ , 43/7
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.50 62715 472442630835 917020019950476

1025 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ನಿೆಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಪಿ.ಹನುಮ್ಯ್ಯ , 1/38ಪಿ1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು 1.60 62405 307802823161 917020019950476

1026 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆಂಚಪಾ  ಬಿನ್ ಬೂಗಲರಂಗಪಾ , 158/2ಪಿ1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಚಿಲಿ 2.00 30000 846869741783 243010001212

1027 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ದಾಸಪಾ , 104/2ಪಿ1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 3.00 30000 769220215060 243010001212

1028 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಲುಮೇಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಆೆಂಜಿನಪಾ , 113/1ಪಿ3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 3.00 30000 721201236427  10716101011340

1029 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ದಾಸಪಾ , 104/2ಪಿ1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 3.00 62715 769220215060 243010001212

1030 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಲುಮೇಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಆೆಂಜಿನಪಾ , 113/1ಪಿ3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 3.00 47690 721201236427  10716101011340

1031 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ಬಿ.ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬೋರನಾಯ್ಕ , 32 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 30000 624693188573 917020019950476

1032 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಲೋಲಾವತಿ ಕೋೆಂ ಕುಮಾರ, 156/12
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.60 32000 786277153241 917020019950476

1033 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ದಾಸಪಾ  ಬಿನ್ ಗೋವಿೆಂದಪಾ , 167/7
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 0.80 62715 772655312703 917020019950476

1034 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮಂತರಾಯ್ ಬಿನ್ ಲೆಂಗಣ್ಣ , 105/3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.20 49450 734102687464 10716100005524

1035 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮಂತರಾಯ್ ಬಿನ್ ಲೆಂಗಣ್ಣ , 105/3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.20 62715 734102687464 9712363021

1036 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಮ್ಹಂತೇಶ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ , 182/5
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 0.70 62715 853295692351 9712363021

1037 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಓಬಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲೇ.ಸಣ್ಣ  ಓಬಯ್ಯ 8
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 2.00 10750 609155087027 18970100032949

1038 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ರುದರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಈರಪಾ 5/ಪಿ2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.70 30000 497162448236 10716101002041

1039 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ರುದರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಈರಪಾ 5/ಪಿ2
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.70 63000 497162448236 10716101002041

1040 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಈರಪಾ  ಬಿನ್ ನಿೆಂದಪಾ 19/12.
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಮಾವು 0.24 30000 465138757705 10716101001811

1041 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಈರಪಾ  ಬಿನ್ ನಿೆಂದಪಾ 19/12.
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಚಿಲಿ 0.24 63000 465138757705 10716101001811

1042 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಓ.ಮಾರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ , 183/4 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.20 9660 917020083622167

1043 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಈರಕಕ  ಕೋೆಂ ಓಬಯ್ಯ 183 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.73 9660 319105201326 917020083622167

1044 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಿ.ಎೆಂ.ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪಿ.ಮಾರಯ್ಯ 139/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.00 9660 683093368620 917020083622167

1045 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎ.ಪಿ.ಮಾರುತಿ ಕೋೆಂ ಎೆಂ.ಪಾಲಯ್ಯ 183/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.20 9660 370807558270 917020083622167

1046 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ , 311/1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.93 9660 351072840265 917020083622167

1047 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಓಬಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗುರೋಬಯ್ಯ 235 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.60 230000 875283790178 6168101001107

1048 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಂಜಿೋವರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಭೋಮ್ಪಾ 12/ಪಿ4 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.60 39600 225388133822 017501001273

1049 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಂಜಿೋವರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಭೋಮ್ಪಾ 12/ಪಿ4 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.60 50000 225388133822 017501001273

1050 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ 385/ಪಿ2 ತಳಕು ಇತರೆ ಟಮೋಟ 1.20 125000 686935316379 0698108044107

1051 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹುಚಚ ಮ್ಲಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಯ್ಯ , 145/ಪಿ1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.00 30000 654226818700 917020019950476

1052 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಿ.ಬಸಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಬೋರಯ್ಯ , 24/1.
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.60 30000 558482157527 917020019950476

1053 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ಚಂದರ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಸೂರಯ್ಯ , 72/4
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 0.60 30000 722575826991 917020019950476

1054 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಿ.ಗಂಗಾಧರಪಾ  ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ , 81/7
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.20 28950 517953995599 917020019950476

1055 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ಚಂದರ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಸೂರಯ್ಯ , 72/4
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಮಾವು 0.60 63000 722575826991 917020019950476

1056 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ , 6/11. ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಚಿಲಿ 0.80 49500 351072840265 917020019950476



1057 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ಚಂದರ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಸೂರಯ್ಯ , 72/4
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 0.60 9660 722575826991 917020083622167

1058 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಿ.ಬಸಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕಟಿ್ಟ ಗೆ ಬೋರಯ್ಯ , 24
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.60 9660 558482157527 917020083622167

1059 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಣ್ಣ ಬೋರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲೇ.ದಾಸರ ಓಬಯ್ಯ , 3
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.20 9660 271245074983 917020083622167

1060 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹುಚಚ ಮ್ಲಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಯ್ಯ , 145/ಪಿ1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.00 9660 654226818700 917020083622167

1061 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಿ.ಮೈಲಾರಪಾ  ಬಿನ್ ಲೇ.ಗುಡದಪಾ , 50
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.80 9660 628505651584 917020083622167

1062 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ಬೋರಪಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪಾ , 44/1ಪಿ2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 2.00 9660 629182585290 917020083622167

1063 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾಪಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯ್ಯ , 51
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.60 9660 306392742043 917020083622167

1064 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಉಮೆಶ್ ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ 98/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 2.80 250000 687239023894 1937104000053075

1065 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬಂಗಾರಿ 106 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.20 250000 325806254178 64206531760

1066 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮ್ಕಕ  ಕೋೆಂ ಸಿದದ ಪಾ 94/3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 2.00 250000 784396220893 10671101037922

1067 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎೆಂ ಶೇಖರಪಾ  ಬಿನ್ ಮೋದುರಪಾ 87/5 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 0.39 250000 556995468635 017501001063

1068 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಾದರ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗಾದರ  ಪಾಲಯ್ಯ 17 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.00 250000 992808931922 0411448729

1069 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ದಡಿ  ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಮುಡಿಪಾ 69/1ಬಿ2, 69/3ಎ, 69/1ಎ3
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2.22 250000 601723474656 10830100004122

1070 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪಾ 142 ಹಸದುಗು ಎಸ್.ಸಿ ಮಾವು 1.20 250000 729257411984 10537100006178

1071 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕಾಟಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಿ.ಚಂದರ ಣ್ಣ 283/9 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಚಿಲಿ 1.20 25890 812878140010 10956101036622

1072 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು.ವೈ ಬಿನ್ ಲೇ.ಯ್ಲಿಪಾ 13/8. ಹಳಲೆಕ ರೆ ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 2.00 75000 780868523586 3472500100791501

1073 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 111/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.00 49180 470082863584 10598101046753

1074 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಟ್ಟ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇ.ಟ್ಟ.ತಿಪಾ ಯ್ಯ 652
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 2.00 250000 651760203389 0698101034802

1075 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಆರ್.ಶಿರ ೋಧರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಚಂದರ .ಕ 27/2.
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 4.00 29950 826823442107 64148154286

1076 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ವರಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕ.ಎೆಂ.ರAಗಯ್ಯ 27/1.
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2.00 10000 809386498623 0698108038129

1077 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಓAಕಾರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಎನ್.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 6/6.
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.20 250000 705994667446 10779100142963

1078 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆಂಚಪಾ  ಬಿನ್ ರ್ಬಗಗ  ರಂಗಪಾ 158/2ಪಿ1
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 5.00 250000 846869741783 243010001212

1079 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಿ.ಗಂಗಾಧರಪಾ  ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ 81/7
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.20 250000 517953995599 017501000870

1080 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬಡಗಿ ಸಿದದ ಯ್ಯ 323 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 0.94 250000 365536589912 10598100020235

1081 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾಲಕಕ  ಕೋೆಂ ಲೇ, ಪಾಲಣ್ಣ 87/1 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.79 125000 322792842279 520101049885886

1082 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಮ್ಮ ಕಕ  ಕೋೆಂ ರಾಮ್ಣ್ಣ 416 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.60 125000 814407953639 10598101025352

1083 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಿರ ೋ.ಸಿ.ಬಿ.ಕುಮಾರಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಪಿ.ಎಸ್.ಬಸಪಾ , 40/1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 2.00 250000 392602297712 1672500100301401

1084 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಗನಾನ ಥರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 169 ತಳಕು ಇತರೆ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 4.00 95400 527465747359 10722101070547

1085 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕ.ಟ್ಟ.ಶರತ್ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ 182/2 ತಳಕು ಇತರೆ ಮಾವು 2.00 95000 748635492167 59280100003132

1086 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಚಂದರ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಪಾ 50 ಕಸಬಾ ಇತರೆ ಚಿಲಿ 4.00 95000 652373599409 310601500012

1087 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬೋರಪಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪಾ 44/1ಪಿ2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 2.00 30000 629182585290 917020019950476

1088 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪಾ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕಾಯ ಸಯ್ಯ 21/1. ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.60 30000 375477744656 917020019950476

1089 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 1/11.
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.80 30000 521365704443 917020019950476

1090 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಾರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 6/4.
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 0.89 30000 812454854694 917020019950476

1091 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಸಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ 24
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.70 63000 558482157527 917020019950476

1092 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಲೋಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಪಾಪನಾಯ್ಕ 114
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 2.00 63000 435736168768 917020019950476

1093 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕ.ಪಿ.ಚಿನಾನ  ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ 95/1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.90 63000 520304249195 917020019950476

1094 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪವುತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಚನನ ಕೇಶವ 229/1
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 0.85 63000 946202170510 917020019950476

1095 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಣ್ಣ  ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ 3/1ಬಿ ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.20 63000 271245074983 917020019950476

1096 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪಾ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕಾಯ ಸಯ್ಯ 21/1. ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.60 49500 375477744656 917020019950476

1097 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೆಚ್.ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮ್ಕಕ 152/2 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 2.20 74500 504437775359 0698101020987

1098 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ದೇವಕಕ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ ಮಾರಯ್ಯ 163/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.6 9660 804620694719 917020083622167

1099 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 44
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.48 9660 205807954863 917020083622167

1100 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎ.ರAಗಪಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 54/2
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಮಾವು 1 9660 496555214316 917020083622167

1101 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ವAಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮಾರಯ್ಯ 138/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಚಿಲಿ 1.6 9660 525151484498 917020083622167

1102 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕಾಟಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಚಂದರ ಣ್ಣ 283/9 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.2 9660 812878140010 917020083622167

1103 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕಾಟಯ್ಯ 283/4 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2 9660 - 917020083622167

1104 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಣ್ಣ  ತಮ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗಿಡಿಯ್ಯ 52/1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 2 9660 733753068033 917020083622167



1105 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಂದರ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕುರಿತಮ್ಮ ಯ್ಯ 52/3 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 2 9660 535012584008 917020083622167

1106 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಂಗಾರಿ ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ 91/3 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.6 9660 653280741809 917020083622167

1107 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬೋಮ್ಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ದೋಡಿ  ತಮ್ಮ ಯ್ಯ 501/1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 2 9660 273837704572 917020083622167

1108 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೇಮಾೆಂತರಾರ್ಜ ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 23
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.6 9660 283122740005 917020083622167

1109 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮ್Aತರಾಯ್ ಬಿನ್ ತಿಪಾ ಯ್ಯ 508 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.6 10000 638275844459 917020083622167

1110 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಿದದ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಿಪ್ಾ ೋರುದರ ಪಾ 148/3 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 0.62 10000 421367306540 917020083622167

1111 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಕೋೆಂ ರಂಗಪಾ 1/11.
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.8 9660 521365704443 917020083622167

1112 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಾರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 6/4.
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 0.89 9660 812454854694 917020083622167

1113 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪಾ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕಾಯ ಸಯ್ಯ 21/1. ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.6 9660 375477744656 917020083622167

1114 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕ.ಪಿ.ಚಿನಾನ  ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ 95/1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.9 9660 520304249195 917020083622167

1115 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಲೋಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಪಾಪನಾಯ್ಕ 114
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಮಾವು 2 9660 435736168768 917020083622167

1116 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾಪಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ 95/3
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಚಿಲಿ 0.99 9660 719608894339 917020083622167

1117 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬೋರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ 18
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.2 9660 344736951755 917020083622167

1118 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ 18
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.2 9660 952405990365 917020083622167

1119 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 11/ಪಿ ಪರಶುರಾAಪು
ರ ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 0.89 63000 247278134351 917020019950476

1120 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಶAಕರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹನುಮಂತಪಾ 44319 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 0.62 63000 650159873053 917020019950476

1121 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಿದಾನAದಪಾ  ಬಿನ್ ಲೆಂಗಪಾ 17/6. ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.8 63000 218104738619 917020019950476

1122 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೋಲಿಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ದೋಡಿ  ರಂಗಪಾ 22 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೋಟ 0.8 63000 301633764419 917020019950476

1123 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಶAಕರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹನುಮಂತಪಾ 13 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ಟಮೋಟ 0.62 30000 650159873053 917020019950476

1124 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಣ್ಣ  ತಮ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗಿಡಿಯ್ಯ 52/1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 2 63000 733753068033 917020019950476

1125 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕಾಟಯ್ಯ 283/4 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 2 63000 - 917020019950476

1126 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೇಮಾೆಂತರಾರ್ಜ ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 23
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.6 63000 283122740005 917020019950476

1127 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬೋಮ್ಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ದೋಡಿ ತಮ್ಮ ಯ್ಯ 501/1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 2 30000 273837704572 917020019950476

1128 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಂಗಾರಿ ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ 91/3 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.6 30000 653280741809 917020019950476

1129 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಂದರ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕುರಿತಮ್ಮ ಯ್ಯ 52/3 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2 30000 535012584008 917020019950476

1130 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಣ್ಣ ಬೋರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಓಬಯ್ಯ 33/1ಬಿ ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಮಾವು 1.6 30000 272145074983 917020019950476

1131 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾಪಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 51/
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಚಿಲಿ 0.82 30000 306392742043 917020019950476

1132 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕ.ಪಿ.ಚಿನಾನ  ನಾಯ್ಕ ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ 95/1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.6 30000 520304249195 917020019950476

1133 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಈರರಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 54/2
ಪರಶುರಾAಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1.24 30000 496555214316 917020019950476

1134 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಲೋಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಪಾಪ ನಾಯ್ಕ 44
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 2 30000 435736168768 917020019950476

1135 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ರಂಗಸಿ್ವಮಿ ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 20
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.03 30000 205807954863 917020019950476

1136 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಮೈಲಾರಪಾ  ಬಿನ್ ಗುಡದಪಾ 50
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.8 30000 628505651584 917020019950476

1137 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಮೈಲಾರಪಾ  ಬಿನ್ ಗುಡದಪಾ 50
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 0.8 63000 628505651584 917020019950476

1138 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬೋರಪಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪಾ 44/1ಪಿ2
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 2 63000 629182585290 917020019950476

1139 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹುಚಚ ಮ್ಲಿಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗುರುಮ್ಲಿಯ್ಯ 145/ಪಿ1
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 2 63000 654226818700 917020019950476

1140 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾಪಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 51
ನಾಯ್ಕನಹ
ಟಿ್ಟ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 0.82 63000 306382742043 917020019950476

1141 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬೋಮ್ಮಯ್ಯ  ಬಿನ್ ದೋಡಿ ತಮ್ಮ ಯ್ಯ 501/1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 2 63000 273837704572 917020019950476

1142 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಂಗಾರಿ ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಬೋರಯ್ಯ 91/3 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.6 63000 653280741809 917020019950476

1143 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಂದರ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಕುರಿತಮ್ಮ ಯ್ಯ , ನನಿನ ವಾಳ 52/3 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 2 63000 535012584008 917020019950476

1144 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಣ್ಣ  ತಮ್ಮ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗಿಡಿಯ್ಯ 52/1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 2 30000 733753068033 917020019950476

1145 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕಾಟಯ್ಯ 283/4 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಮಾವು 2 30000 - 917020019950476

1146 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಕಾಟಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಚಂದರ ಣ್ಣ 283/9 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಚಿಲಿ 1.2 30000 812878140010 917020019950476

1147 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಹೇಮಾAತರಾರ್ಜ ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 23
ಪರಶುರಾೆಂಪು

ರ ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.6 30000 283122740005 917020019950476

1148 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ರಾಜಯ್ಯ 5/1. ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.92 9660 609164860431 917020083622167

1149 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಂಕರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹನುಮಂತಪಾ 3/5. ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಸಿ ತರಕಾರಿ 0.62 9660 650159873053 917020083622167

1150 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಓ.ಮಾರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ 183/4 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ತರಕಾರಿ 1.2 30000 917020019950476

1151 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಈರಕಕ  ಕೋೆಂ ಓಬಯ್ಯ 183 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 0.73 30000 319105201326 917020019950476

1152 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಿ.ಎೆಂ.ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪಿ.ಮಾರಯ್ಯ 139/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1 30000 683093368620 917020019950476

1153 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎ.ಪಿ.ಮಾರುತಿ ಕೋೆಂ ಎೆಂ.ಪಾಲಯ್ಯ 183/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.2 30000 370807558270 917020019950476



1154 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಓ.ಮಾರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಓಬಯ್ಯ 183/4 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1.2 63000 917020019950476

1155 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಈರಕಕ  ಕೋೆಂ ಓಬಯ್ಯ 183 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 0.73 63000 319105201326 917020019950476

1156 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಿ.ಎೆಂ.ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಪಿ.ಮಾರಯ್ಯ 139/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1 63000 683093368620 917020019950476

1157 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಎ.ಪಿ.ಮಾರುತಿ ಕೋೆಂ ಎೆಂ.ಪಾಲಯ್ಯ 183/2 ತಳಕು ಎಸ್.ಟ್ಟ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1.2 63000 370807558270 917020019950476

1158 ಎಸ್.ಎಂ.ಎ.ಎಂ ಯಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾಪಯ್ಯ  ಬಿನ್ ತ್ತಗಲಪಾಲಯ್ಯ 363/1ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಎಸ್.ಟ್ಟ ಟಮೋಟ 1 250000 284035555122 7545262603







































































































ತಾಲ್ಲೂಕು :

ಕರ.ಸಂ
.

ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ /ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ.
ಹೆಲೋಬ

ಳಿ

ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾ
ಮಾನಯ

ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.

)

1 NHM ಯಾಂತಿರಕರಣ್ NHM Unspent ಟ್ಟಲರ್ ಮ್ಲಿೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪಾ 17/ಬಿ ತಾಳಯ -1 ಪ.ಜಾತಿ 1 100000 420949881118 10890101026795

2 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರತನ ಕುಮಾರ್ 30/1 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 32000 706349143852 10833100003103

3 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಹರಕೇರಪಾ  ಬಿನ್ ರುದರ ಪಾ 39/5,41/8 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.65 20000 798906874874 10833100000367

4 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ  ಬಿನ್ ತಿಪಾ ಣ್ಣ 39/ಪಿ1 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 32000 896488601416 10833100001877

5 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ನಾಗೆಂದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 88/2 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 19000 704625082080 10833100004124

6 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ತಿಪಾ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ತಿಪಾ ಕಕ 60/1ಬಿ ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 12000 704625082080 64020357144

7 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ರುದರ ಪಾ 19/1ಬಿ ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.65 20000 255107769859 108833100003244

8 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದರ ಪಾ 25/1,40/1 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.99 25000 249768331630 0668101019722

9 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಶಾೆಂತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಿದದ ಪಾ 49/2 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 25000 925436023215 0668101012366

10 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಶಿವಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಮುರಿಗೆಪಾ 136/p1 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 25000 807290104916 0668101005697

11 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ನಾಗಪಾ  ಬಿನ್ ಚಿಕಕ ಪಾ 54 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 25000 466900135617 347250010092301

12 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಸುವಣ್ು ಮೂತಿು ಬಿನ್ ಚಂದರ ಶೇಖರ ಮೂತಿು 154 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 25000 421150504737 10868101020463

13 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಕ.ಚಂದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪಾ 81/4a ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.57 17000 357723740312 10102610002086

14 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ತಾಯ ರಪಾ  ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 81 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 25000 521661713766 0668101004256

15 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ದಾರ ಕ್ಷ್ಯ್ಣ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಪರ ಕಾಶ್ 31 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 32000 794480847418 10833100007382

16 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ವಾಸುದೇವಪಾ  ಬಿನ್ ಶಂಕರಪಾ 49/2 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.2 6000 747136567574 10833100007016

17 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಸಿದದ ಲೆಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 60/1 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 12000 382627535265 10833100110610

18 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 136/1 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 20000 367043025609 136201011001734

19 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಕೋಟಪಾ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 82/1 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.65 20000 338767986340 10833100000571

20 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಕೆಂಚಪಾ  ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ರಂಗಪಾ 60/1ಬಿ ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 19000 834347977282 64044560873

21 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ಅಜಿಜ ರಂಗಪಾ 24/1 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.65 20000 229733825399 108601011005244

22 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 39/4 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 12000 713437009197 10833100007391

23 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಅಚ್ಚಯ ತಪಾ  ಬಿನ್ ಕೋಟಪಾ 38/2,38/7 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 12000 867022193041 64169265787

24 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಸವುಮಂಗಳಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಈಶವ ರಪಾ 54/6,54/1ಎ ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 12000 690357490250 10833100007101

25 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋಕೇಶವ ರಪಾ 95/4 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 19000 765634630517 0453119006119

26 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಸ್ವಕಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಜಯ್ಪಾ 48/1ಬಿ ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.75 24000 491286459689 10833100006603

27 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಶಿವಮೂತಿು ಬಿನ್ ರುದರ ಪಾ 49/10,49/8 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.29 9000 680269788310 10833100000151

28 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಜನಾದುನಪಾ 172/2 ತಾಳಯ -1 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 16000 283029763488 10616100029600

29 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲಸಿದದ ಯ್ಯ 174 ತಾಳಯ -1 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.5 16000 930975343737 10616100002499

30 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಶಿವಮೂತಿು ಬಿನ್ ತಿಪಾ ಣ್ಣ 1/2,1/2ಪಿ2 ತಾಳಯ -1 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 12000 338483966292 10616100002476

31 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಧನಂಜಯ್ಪಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 149/5 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.65 20000 556298619643 64013144613

32 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ರುದರ ಪಾ 155/2 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 906966306371 10806100007409

33 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರುದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಸುಡುಗಾಡ್ಡ ಕರಿಯ್ಪಾ 155/1 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.65 20000 600856841645 10806100003499

34 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಶಿವಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ರುದರ ಪಾ 137/1ಎ ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.7 22000 772317671937 199001221673

35 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಗೌರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಅೆಂಜಿನಪಾ 212/* ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 32000 892677369250 64099167775

36 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ನಾಗಪಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪಾ 41/2 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 32000 606405391566 10833100003242

37 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ  ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 81 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 30000 580882491190 0668101007183

38 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಚಂದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಜಾನಪಾ 37/2 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 30000 427479745742 0668108020206

39 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ದುಗುಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಮೈಲಾರಪಾ 40/3 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.88 28000 899232418209 0668101014159

40 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಮಂಜಪಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪಾ 153 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 30000 763812075702 10764101021356

41 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಪಾಪಣ್ಣ  ಬಿನ್ ನಾಗಪಾ 40/4 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 30000 738697088590 199001152743

42 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಾ 60/28ಬಿ ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 794820243888 63840100009014

43 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರಾಮ್ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಲಚಚ ನಾಯ್ಕ 142/ಬಿ10 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 32000 268723641735 10833101032149

44 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಕರಿಯ್ಪಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪಾ 37/1 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 30000 760705636288 0668101012360

45 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಮಂಜಪಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪಾ 46 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 19000 715119331801 0668101012360

46 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಶಾರದಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕರಿಯ್ಪಾ 46 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 19000 368893772946 066810104772

47 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪಾ 49/1 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 30000 895036374708 0668108013215

48 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಕಮ್ಲಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕರಿಯ್ಪಾ 20/4,4/4 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 32000 473318471239 63800100007696

49 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 125/4 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 32000 677293641006 10806100005022

50 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಚಂದರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 35/1 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.7 22000 421178277804 108333100007164

51 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಹನುಮಂತ ಭೋವಿ ಬಿನ್ ಈರಾಭೋವಿ 48/10 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 12000 396907785206 10833101006694

52 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಲೋಕೇಶಪಾ  ಬಿನ್ ಹುಚಚ ಪಾ 26/2 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.65 20000 211397865547 10650101035331

53 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರುದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪಾ 75/* ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.65 20000 598990638482 1070108021520

54 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 11/5 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.65 20000 767249858123 10806100006822

55 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಸಿದದ ಪಾ  ಬಿನ್ ಮ್ಹದೇವಪಾ 55/2 ತಾಳಯ -1 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.42 12000 713906953428 10616100004774

56 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರುದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪಾ 6/6 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 32000 797441462173 070101010772

57 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಸ್ವವಿತರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕೆಂಚಪಾ 58 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 780328662870 10890101009479

58 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ  ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 81/4 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 624813553384 10840100004148

59 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಹಾಲಪಾ  ಬಿನ್ ಬಸವಲೆಂಗಪಾ 12/4 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 220056162075 3122500101182901

60 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಪರ ಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದರ ಪಾ 14/1 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.7 22000 230375681594 10840101044232

61 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ನಾಗಪಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 81 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 935251163348 0668101012072

62 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಬಿ.ಕ.ಸಿದದ ಪಾ  ಬಿನ್ ಕಲಿಪಾ 2 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 597462768748 54030535371

63 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಮ್ಲಿರಂಗಪಾ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 51/17 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.76 24000 683308741420 10806100006562

64 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಶಿವಲೆಂಗಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಯ್ಯ 19/6 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.6 19000 872259563458 10833100003382

65 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಶಾರದಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸುರೇಶ್ 60/5 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.3 9000 582770828983 10806100007293

66 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಲಕಕ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಜಾನಪಾ 69/2 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 300783560191 0668101015867

67 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಸೋಮೇಶವ ರಪಾ  ಬಿನ್ ಈಶವ ರಪಾ 39/ಪ3 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 651978515861 10833100005325

68 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರೇವಣ್ಸಿದದ ಪಾ  ಬಿನ್ ಚನನ ಮ್ಲಿಪಾ 71/3ಬಿ ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 820265546369 3472500100648601

69 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಭರತ್ ಬಿನ್ ಕಲಿೆ ೋಶಪಾ 56/1 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 455089137881 0668101018904

70 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ರಾಜಪಾ  ಬಿನ್ ಸದಾರ ಮ್ಪಾ 52/5 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 437782897202 0867101028612577

71 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಅಜಜ ಪಾ  ಬಿನ್ ಬಸಪಾ 11/3 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.62 19000 560853288262 10806100006564

72 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ತಿಮ್ಮ ಪಾ  ಬಿನ್ ಗುೆಂಡೇರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 117,118 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 25000 412191893616 108363101027466

73 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ನೇತರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ರಾಮ್ಪಾ 26 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 32000 507485417448 10833100006167

74 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಶೇಖರಪಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪಾ 55/5 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.88 28000 811515944981 10102250000519

75 CDB ಯೋಜನೆಯ R&R NEW ಶಾೆಂತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ರಾಜಪಾ 25/3 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.47 14370 882196041855 10833101000186

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ .

ಜಿಲೂ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬ್ಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನ
ದ್ ಮೊತ್ತ 

(ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



76 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಮಾರಪಾ  ಬಿನ್ ಈರಪಾ 9/2 ಬಿ.ದುಗು ಪ.ಜಾತಿ ಅಡ್ಡಕ 1.2 63000 590643886600 917020019950476

77 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಎಸ್.ಬಿ ಶಿವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಬಸವಲೆಂಗಪಾ 13/2 ಬಿ.ದುಗು ಸ್ವಮಾನಯ ಅಡ್ಡಕ 1 24000 336748822079 917020019950476

78 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಆಶೋಕ್ ಬಿನ್ ಲೆಂಗಮೂತುಪಾ 4/6 ಬಿ.ದುಗು ಸ್ವಮಾನಯ ಅಡ್ಡಕ 1 72000 598626280034 917020019950476

79 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ವಿಜಯ್ ಬಿನ್ ಅಜಜ ಪಾ 25/5 ಬಿ.ದುಗು ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 82360 922469002388 20711100007863

80 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ ಚಿದಾನಂದಪಾ ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಅಡ್ಡಕ 1 63000 917020019950476

81 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಪುಟಿ ಪಾ  ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪಾ 70/2ಎ2 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 1 60000 913342355082 7452000100025601

82 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಪರ ಸ್ವದ್ ಬಿನ್ ನಾಗೆಂದರ ಪಾ 99/6 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1.1 60000 634729909610 7452000100025601

83 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ನೇತರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಶಿವಮೂತಿು 98/12 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ಅಡ್ಡಕ 0.17 28000 883200885747 919020033261729

84 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪಾ 37/2 ತಾಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಾವು 1 25000 932064240721 108601011000071

85 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ನಾಗಪಾ  ಬಿನ್ ರಾಮ್ಪಾ 51/5 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 2.8 7320 492465690480 565101000069458

86 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯRKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಅಡ್ಡಕ ಪಾಲಷ್ರ್ ರುದರ ನಾಯ್ಕ  ಬಿನ್ ಹೇಮಿಾನಾಯ್ಕ 16/11 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 0.64 29680 944227497447 0668108019267

87 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಡ್ಡೋಯ್ಸಕ ರ್ ಸರೋಜಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಶಿವಮೂತುಪಾ 116 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 2 75000 369262344182 7452000100025601

88 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಡ್ಡೋಯ್ಸಕ ರ್ ಸದಾಶಿವಪಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪಾ 33/2 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 3 60000 369262344183 7452000100025601

89 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಡ್ಡೋಯ್ಸಕ ರ್ ಹೇಮಾವತಿ ಕೋೆಂ ವಿೋರಪಾ 93/6 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.64 75000 917353330701 7452000100025601

90 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಡ್ಡೋಯ್ಸಕ ರ್ ರುದರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ದಾಸಪಾ 32/5 ತಾಳಯ -2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡ್ಡಕ 0.8 75000 862509396609 7452000100025601

91 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಪಾಲಷ್ರ್ ಮಿಷ್ನ್ ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಸತಿೋಶ್ 1/8 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 1 29680 909451582868 10806101008948

92 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಪಾಲಷ್ರ್ ಮಿಷ್ನ್ ಮ್ಮ್ತ ಕೋೆಂ ಹನುಮಂತಪಾ 3/1ಎ ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ಮಾವು 0.21 29680 459771520011 136201011005038

93 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಪಾಲಷ್ರ್ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಓೆಂಕಾರಪಾ 63/5 ತಾಳಯ -2 ಸ್ವಮಾನಯ ತಂಗು 0.55 29680 235455185034 10112200013169

94 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ RKVY ಯಾೆಂತಿರ ಕರಣ್ ಬೆರ ೋಶ್ ಕಟರ್ ಪುರದಪಾ  ಬಿನ್ ತಾಯ ರಪಾ 16/2 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಸ್ವಮಾನಯ ಅಡ್ಡಕ 1.2 11600 987013786062 565101000069458

95 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 37/1ಪಿ12 ಬಿ.ದುಗು ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1 75000 486760298486 10761100005067

96 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಾ 21/6 ತಾಳಯ -1 ಪ.ಪಂಗಡ ಮಾವು 0.76 29680 417897376933 10616100031292

97 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ನಾಗಪಾ  ಬಿನ್ ರಂಗಪಾ 811/* ರಾಮ್ಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಾವು 1.4 96750 935251163348 7450000100025601

98 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ಶೇಖರಪಾ  ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪಾ 55/5 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 2 120000 811515944981 7450000100025601

99 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ಲೋಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪಾ 55/1 ರಾಮ್ಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡ್ಡಕ 1.6 12000 952123045502 7450000100025601

100 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ರಾಜಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಈಶವ ರಪಾ 39/2ಪಿ2 ತಾಳಯ -2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡ್ಡಕ 1 117500 507911267802 7450000100025601

101 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ಶಾರದಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಓಬಳಪಾ 29/5 ತಾಳಯ -2 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.53 96750 650665133536 7450000100025601

102 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ಶಂಕರಪಾ  ಬಿನ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 118/* ತಾಳಯ -2 ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡ್ಡಕ 0.53 109250 579614956888 7450000100025601

103 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ಇೆಂದರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಹನುಮಂತಪಾ 21/2 ತಾಳಯ -1 ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1 75000 624949185356 7450000100025601

104 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ಲೋಕೇಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯ್ಪಾ ರಾಮ್ಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡ್ಡಕ 108000 565101000069458

105 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಮಾರಯ್ಯ 138/2 ಚಳಿಕರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.6 63000 525151484498 64197264422

106 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ಮಾರಯ್ಯ 138/2 ಚಳಿಕರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡ್ಡಕ 1.6 30000 525151484498 64197264422

107 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ದೇವಕಕ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ  ಮಾರಯ್ಯ 163/3 ಚಳಿಕರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.81 63000 804620694719 10841101012950

108 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ದೇವಕಕ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ  ಮಾರಯ್ಯ 163/3 ಚಳಿಕರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡ್ಡಕ 1.81 30000 804620694719 10841101012950

109 ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯೋಜನೆಯ SMAM ಜಯ್ಪಾಲಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ 83/1 ಚಳಿಕರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡ್ಡಕ 1.6 49500 331128840101 520101049871291

110 ಮ್ಧುವನ ಯೋಜನೆ ಮ್ಧುವನ ಯೋಜನೆ ಪಾವುತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕಂದಗಲಿು  ಬಸವರಾಜಪಾ 451/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 33750 660572072696 3472500100839201

111 ಮ್ಧುವನ ಯೋಜನೆ ಮ್ಧುವನ ಯೋಜನೆ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಾ 637 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.99 33750 410761626341 3472500100157701

112
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಸಿದದ ಪಾ ಸ್ವಮಾನಯ 4998 38170605975

113
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಯ್ರಗುೆಂಟಪಾ ಸ್ವಮಾನಯ 4998 38170605975

114
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ ಸ್ವಮಾನಯ 14995 38170605975

115
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಸ್ವಮಾನಯ 4998 38170605975

116
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ರಾಜಪಾ ಸ್ವಮಾನಯ 4998 38170605975

117
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ರಂಗಪಾ ಪ.ಜಾತಿ 5498 38170605975

118
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ನಾಗರಾಜಪಾ ಪ.ಪಂಗಡ 14995 38170605975

119
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ತಿಪಾ ಮ್ಮ ಸ್ವಮಾನಯ 1999 38170605975

120
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಮಾನಯ 9997 38170605975

121
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಚಂದರ ಮ್ಮ ಸ್ವಮಾನಯ 1250 38170605975

122
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ರಂಗಪಾ ಸ್ವಮಾನಯ 7498 38170605975

123
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಮಂರ್ಜನಾಥ.ಜಿ ಸ್ವಮಾನಯ 9997 38170605975

124
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಶಾರದಮ್ಮ ಸ್ವಮಾನಯ 2499 38170605975

125
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ರುದರ ಮ್ಮ ಪ.ಪಂಗಡ 9497 38170605975

126
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಶಾರದಮ್ಮ ಪ.ಪಂಗಡ 5748 38170605975

127 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಶೇಖರಪಾ ಪ.ಪಂಗಡ 4998 38170605975

128
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಓಬಳಪಾ ಪ.ಪಂಗಡ 4998 38170605975

129
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಶಿವಪಾ .ಈ ಸ್ವಮಾನಯ 7498 38170605975

130
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಗಿೋತಮ್ಮ ಸ್ವಮಾನಯ 9997 38170605975

131
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಪಾ ಸ್ವಮಾನಯ 9997 38170605975

132
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಎೆಂ.ಎಸ್ ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ ಸ್ವಮಾನಯ 7498 38170605975

133
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಶೇಖರಪಾ ಸ್ವಮಾನಯ 4998 38170605975

134
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ ಸ್ವಮಾನಯ 9997 38170605975

135
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಬಸವರಾಜಪಾ ಪ.ಪಂಗಡ 2499



136
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ಗುರುಸಿದದ ಪಾ ಸ್ವಮಾನಯ 4998 38170605975

137
ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಅಭವೃದಿದ ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ್ಧನ ನಾಗರಾರ್ಜ. ಎಸ್ ಸ್ವಮಾನಯ 14995 38170605975

138
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
INM IPM ತಿಪಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಪಕಕ 60/44ಬಿ ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ 0.4 972 64020357144

139
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಪುಟರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪಪ 4/2 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.50 15300 589794550527 10890101009585

140
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 47 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.6 18360 735822631085 10890101068038

141
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತ್ವಿೋರಪಪ 125/3 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 1.60 48960

896693106934
199000972630

142
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪಪ 29/1ಎ ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.4 12240 812994522086 10616100027348

143
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬಸವರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಣಯಯ 387/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.4 12240 910407326807 0453101003600

144
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ಮಭಲೋವಿ 55/1 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.8 15300 921341494731 10616100005174

145
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ದ್ುರುಗಪಪ

36/1
ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ

1
30600

332492234330
520101019159877

146
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಾಯಹಣೆ ಓಬಳೆೋಶಪಪ  ಬಿನ್ ಬ್ಲಮಮಣ್ಣ 108/2 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.8 8160

778187749524
10616101004818

147
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಾಯಹಣೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 78/11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.8 8160

519013617874
10650101035368

148
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಾಯಹಣೆ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲಿರಂಗಪಪ 42/3 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.2 2040 434698455588 10806100006157

149
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಾಯಹಣೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 15/2 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.32 3264 782755572283 136201010001397

150
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಾಯಹಣೆ ಸಣ್ಣ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಯರಗುಂಟಪಪ 77/2ಪಿ1 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.60 6120 303640872554 10616100027738

151
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಾಯಹಣೆ ನಿರಂಜನ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ 61 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.45 4590 681633293781 64023934187

152
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಾಯಹಣೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 14/7 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.97 9894 788739100865 10112200000865

153
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷಯದ್ ನಿವಾಯಹಣೆ ತಿಪ್ಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಿದಾನಂದ್ಪಪ 132 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.80 8160 361069813136 10890101047248

154
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಿದ್ದರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ 16/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.2 87500 512109343634 10764100010718

155
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ 13/2ಎ,66/2ಎ ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.51 87500 785442774680 3472500100983500

156
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಜು ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 124/ಪಿ1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.74 87500 551910301431 10840101008036

157
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಹೆೋಶಾರಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಿಯಯ 1/1,14/2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 2.2 87500 456560535351 3472500100637600

158
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಲೂೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 15/3 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.4 87500 792201956472 10764100003038

159
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗಿಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 75/2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.37 87500 878089812173 0668101010701

160
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪುರುಶಲೋತ್ತಮ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 32/5 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.47 87500 888916394430 199001176297

161
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣ್ಣ 34/6,34/5ಪಿ5 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 87500 569670856030 10890101026528

162
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗುತಿತಸಿದ್ದಪಪ 85/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.12 87500 460485516661 10840100002565

163
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ಗುತಿತಸಿದ್ದಪಪ 85/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1.11 87500 314904123061 10840100000623

164
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 26/* ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 87500 371996143581 1070101014361

165
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅಬುದಲ್ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ಪಿೋರ್ ಸಾಬ್

56/5
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

564346216739
10616100031223

166
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹೆೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಾಯಮಪಪ

35/2ಪಿ,36/ಪಿ1
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

831208790166
108901010000919

167
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಲತ್ಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ

33/1ಡಿ,2/ಪಿ5
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

954131667231
10890101000478

168
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ

8/2,7/1ಎಪಿ5
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

309505886642
10616100004877

169
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಿ.ಎನ್ ಮನು ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ

51/4
ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ

1.36
87500

802438836384
3472500100367401

170
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಂಡಿತಿಮಮಪಪ

151/3, 

151/2,169/35

,140/1

ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ
1

87500

688081816016

199001681358

171
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿತಿಮಮಪಪ

16/8
ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ

1.8
87500

550548514648

172
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕೆಂಚಗೌಡ ಬಿನ್ ಬ್ಲೋರಪಪ

23/1
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

810530452326
10890101026193

173
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ

32/3ಪಿ,10/2,1

6/2
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

0.89
87500

323120671407
10783100006925

174
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ದಾಯಮಪಪ

2/ಪಿ1
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

443008719232
10616100031481

175
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ

232/1,233/2
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

478882061650
63800100017160

176
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬ್ಲೋರಪಪ ಬಿನ್ ಜುಂಜಪಪ

21/7
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

3.37
87500

263593504534
10890101013409



177
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್  ಶಂಕರಪಪ

86/*
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

4.31
87500

626163237992
3472500100395501

178
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕಣ್ಣ

42/2
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1.29
87500

466900135617
3472500100925301

179
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದ್ುರುಗಪಪ ಬಿನ್ ಪ್ನನಪಪ

58/ಪಿ8
ತಾಳಯ-1 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ

2
87500

309409478960
64169744000

180
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಲ್ಜಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ

125/1ಎ,71/4,

125/4
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

695261205180
64190684063

181
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿರಂಜನ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ

5/2
ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1.2
87500

681633293781
0453101015431

182
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜು

32/1ಎ1
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

525465459211
0452101015965

183
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ

12/ಎ1ಎ
ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ

1
87500

342699445471
3472500101363401

184
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿಯಯ

33,34/5
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

328988026625
0668108019240

185
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಹಮಮದ್ ಆಲ ಬಿನ್ ಸುಬಾನ್ ಸಾಬ್

5/3,35/5,35/3

ಎ
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

774503825592
10890101076514

186
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ

58/2
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

595538851744
10845101014930

187
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಿೋಗಟೋರಪಪ

163/1
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1.44
87500

716776347929
10996101004544

188
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ

212/3,124
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1.84
87500

594502713283
10022250011678

189
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ

35/1ಬಿ
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

2
87500

956908561966
0668101017291

190
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪರವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ದ್ಯಾಕರ

60/2ಬಿ,60/1,
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1.45
87500

737962399379
3472500100105301

191
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ

55/1
ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ

1.79
87500

952123045502
37479227220

192
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಯೋಗೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ

32,102
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1.75
87500

855474292083
0668101007979

193
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶಾರಪಪ

24/5,46/3
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1.75
87500

976961093177
10840101025927

194
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ

168/*
ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ

1.18
87500

353994614744
64035799142

195
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದಲಡಿ ಹೆಲಟಟಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ

49/*
ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ

1.6
87500

227053467396
10845101000928

196
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ

39/1,59/2
ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ

1.26
87500

371696388821
10102200015363

197
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕರಿೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ

54/1,55/5ಎ
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1.13
87500

784732649641
3472500100618301

198
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಸಿದಿೂಂಗಪಪ

214
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1.6
87500

803487149447
10840100003810

199
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ಈರಪಪ

9/2
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ

1.55
87500

590643886600
0452108020030

200
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಾಯನಾಯಕ

1/4ಪಿ2,35/7ಬಿ
ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ

1
87500

597553666792
10783100002890

201
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಧನಂಜಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಜಾತಾರನಾಯಕ

35/13
ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ

1
87500

515661818785
64051895982

202
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದಲಡಿಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಿಪಪ

3/ಪಿ2
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

0.8
87500

314619205548
54030519712

203
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಿಪ್ಪೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ

50/2,50/4,50/5
ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ

0.8
87500

709657393462
06681010502369

204
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ

57/2ಎ
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1.4
87500

515154013681
10764101002050

205
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷಣಮಲತಿಯ

138/1
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

530212323217
54032755410

206
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಿದ್ದರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ

28/1ಪಿ2,17/1ಪಿ1
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ

1
87500

269007499198
5334101000305

207
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಾಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗುರಪಪ 13/1 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 75000 771254036731 10650101049307

208
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ 33/1ಬಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.2 75000 279894619818 64063226407

209
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಬ್ಲಮಮಪಪ

109/10
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ

1
75000

810497391665
10529100002129

210
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋಪಣ್ಣ

61/2,61/3
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ

1
75000

398168437229
3472500100645401

211
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ 88/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.2 75000 877165465605 10650100004768

212
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಟಾರಯಕಟರ್ ಸಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗೌಡುರ ಚನನಬಸಪಪ 1/3 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 75000 974727312508 10816101017061

213
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಟಾರಯಕಟರ್ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ

4/2,4/3
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ

1.2
75000

349411317664
10840100002480

214
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಟಾರಯಕಟರ್ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ

29/4,29/2
ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ

1.09
100000

478855127899
10845101026661

215
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಟಾರಯಕಟರ್ ಶಕುಂತ್ಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪಪ

54/*
ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ

1
75000

593768349476
10806100003843

216
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಟಾರಯಕಟರ್ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪಪ

57/*
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ

1.39
100000

286435128634
0452101025225

217
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಟಾರಯಕಟರ್ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ

9/4,8/15
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ

1.6
100000

788586020896
0452101023199



218
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಟಾರಯಕಟರ್ ನರಸಿಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ

47
ತಾಳಯ-1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ

1.6
100000

907702303315
10890101077230

219
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಟಾರಯಕಟರ್ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ

28/*,50/*
ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ

1.53
100000

915890696193
10783100002766

220
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಟಾರಯಕಟರ್ ನಾಗಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಾನಾಯಕ

81,173
ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ

1.05
100000

523725141064
0668101020072

221
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಚೋತ್ನ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ

12/6,9/12
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ

1
200000

332003195459
10761101018361

222
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರವಿೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ

52/3ಎ
ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು

1
200000

276029286376
136201011000806

223
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ

13/1ಬಿ
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಾವು

2
200000

258581490504
10761100006243

224
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲರಕೆೋರಪಪ

18/3
ತಾಳಯ-2 ಪ.ಪಂಗಡ ಮಾವು

1
200000

387581928365
0453105023210

225
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಪರಮಿೋಳಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕನಾಥ

324/1
ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ

1
200000

498895394484
0452101016608

226
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸುಮಾ ಯಾನೆ ಚಲಡಾಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ

69/4ಎ
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು

2
200000 10761100008434

227
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ್

69
ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ

0.9
200000

776583611393
64080775228

228
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ದಾಯಮಲಾಂಬಿಕಾ ಕೆಲೋಂ ಜಯಣ್ಣ

76
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು

1.6
200000

615347795469
136201011004607

229
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸಣ್ಣಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಪಪ

18
ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ

2.8
200000

282363348841
0453101025790

230
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾೂಸಿಪಕ ಮಲಚಂಗ್ ವಸಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 129/3ಬಿ ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.2 19200 859207548142 10616100002453

231
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾೂಸಿಪಕ ಮಲಚಂಗ್ ರೆೋವಣ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ತಲಳಚನಾಯಕ

25/1ಪಿ1
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

0.8
12800

551467062323
10695100012842

232
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾೂಸಿಪಕ ಮಲಚಂಗ್ ನಟರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ

98/2ಪಿ
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

1
19200

926344122701
10761100003001

233
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾೂಸಿಪಕ ಮಲಚಂಗ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ

98/2ಪಿ2
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

1
19200

351364398348
10761100001558

234
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾೂಸಿಪಕ ಮಲಚಂಗ್ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಶೋಖರಪಪ

130/3
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

1
19200

389108014430
10761100001523

235
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾೂಸಿಪಕ ಮಲಚಂಗ್ ರಂಗಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಿೋಕಾಯನಾಯಕ

150/3
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

2.18
19200

985522703246
0452101021563

236
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾೂಸಿಪಕ ಮಲಚಂಗ್ ನಲತ್ನಗೌಡ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ

164/2
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

1
19200

554625019847
34725001007892501

237
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಪಾೂಸಿಪಕ ಮಲಚಂಗ್ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರಪಪ

35/2
ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ

0.8
32000

749930346619
64046733154

238
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಸಿದದೋಶಾರ ತಲೋಟಗಾರರಿಕೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

34/2,48/ಪಿ2,2

6/3,55,68
ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ

1.6
400000

360700567353
63800100017192

239
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

20,29/2,613,

35/1ಎ,12/5
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ

1
532000

660711844027
107611010899004

240
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಮಾರಿಕಾಂಬ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

28/5,28/2
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ

1
400000

248641684609
10761101089165

241
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಕೆಂಚಮಮ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

3/2,25/2P1
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ

1.6
400000

975123230372
63800100017278

242
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಬಸರ್ೋಶಾರ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ನಿೋರು 

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ 39/1.46/1,45/5,39/2
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ

1.6
400000

506304560476
1057910104618

243
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಈಶಾರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

29/P1.29,28,53/4
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 400000

940535959055
10996101023391

244
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಮರಡಿ ರಂಗನಾಥ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

114/1,113,114/3
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ

1.6
400000

692720708286
5334101003102

245
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 44/4 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧ ರಾಜ 0.60 22500 621375978554 64102663864

246
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಪಪ

63/4
ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧ ರಾಜ 0.25 9375 771679929146 10833101036206

247
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬುಡೆೋನ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಟಿಪುಪ ಸಾಬ್ 70/1 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧ ರಾಜ 0.25 9375 409854944965 10833100005632

248
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ತಿಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ 34/4 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧ ರಾಜ 0.25 9375 634639088989 64094925420

249
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 58/9 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧ ರಾಜ 0.25 9375 477224021930 64049472631

250
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣತಿಮಮಪಪ 13/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧ ರಾಜ 0.4 15000 538098905795 10845100002763

251
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಾದ್ನಾಯಕ 192/ಪಿ3 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.85 8500 769146602995 3472500100592900

252
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 144/ಪಿ1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.50 5000 495516902423 0668101020101

253
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ರಾಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶಾರಪಪ 39* ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 8000 507911267802 3472500100611401

254
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 71 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 10000 240478521406 10890101067279

255
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಸಣೆಲಣೋಬಬಯಯ 160.45 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.00 10000 687218438592 10890101035456

256
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ನಾಗಭಲಷಣ್ ಬಿನ್ ದಲಡಿಪಪ 29/1ಪಿ ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.40 4000 495494134879 3472500101223001

257
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪ್ರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತ್ಪಪ 42/1ಪಿ4 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.6 6000 814775645829 5334101001913

258
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 86/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.30 3000 829530984265 0668101008634



259
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪಪ 98/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 6000 486468166489 0668108012915

260
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಚಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 94/4 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1.20 12000 338467047417 136201010002489

261
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಭೈರಪಪ ಬಿನ್ ಉತ್ತರಿಯಪಪ 49/6 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 9600 680753526723 10890101053115

262
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 77/1 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.60 9600 303558843402 10890101038541

263
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಮಲೂೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 20/3 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 8000 287230056748 0452108020060

264
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಮುನಿೋಶಾರ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ 61/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.4 4000 620906911215 10650100019876

265
ರಾಷ್ಟ್ಟೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ
ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 172 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 0.39 6300 389205291358 045210115710

266
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ  28/9 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.25 28343 377917699588 10845100002747

267
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಾನಾಯಕ /ಸಾಮಾಯನಾಯಕ 47/1p2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.35 37941 471259228124 10845100006629

268
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ/ರಂಗಪಪ  28/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.25 28343 895057858492 0453101013291

269
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ/ಮರುಡಪಪ  1/4 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 52440 640544602324 19030100012395

270
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ/ಜಗನಾಥ  24/3 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 63330 749464453930 10890101017399

271
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ತಾ ಎಂ.ಎಲ್/ಮಹಾದೋವಪಪ  14/2 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 52440 364981338614 136201011005135

272
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರಪಪ/ಕಾಯಥಪಪ  26/4 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 101010 628978096970 10890101055627

273
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸೈಯದ್ ಸಾದಿಕ ಉಲಾೂ/ದ್ಸಾತಗಿರಿ ಸಾಬ್ 1/2/b17 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.7 66050 658119961908 10890101021736

274
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ್ಪಪ/ಕೆಂಚಪಪ 106/p6 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 0.4 45150 569091777046 0453108015456

275
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ/ಭೋಮಪಪರೆಡಿಿ 159/2a ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.34 17630 469310265072 10616100000883

276
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕುಂತ್ಲ್/ಶಿವಕುಮಾರ್  15/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.3 24360 865926657588 199001184639

277
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ ಎಸ್./ಸಿದ್ದಪಪ 198 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.23 7240 471528982102 136201010002340

278
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕುಂತ್ಲ್ಮಮ /ಶಿವಕುಮಾರ್  38/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯ 0.4 20350 865926657588 199001184639

279
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾದಾಪಿೋರ್ ಜಿ.ಎನನ/ಬಿೋಸಾಬ್  45/1 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 45600 352982050798 10890101034068

280
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗರಾಜು/ಪಾಲ್ನೆತ್ರಪಪ 1/1B ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯ 0.27 30610 673590697505 200001720677

281
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಜುಯನಪಪ/ದಲಡಿ ತಿಮಮಪಪ 92/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 13170 544738888394 10783100001513

282
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಪರಕಾಶ್/ವಿೋರಭದ್ರಪಪ  87/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.2 5460 317745470754 0453101016701

283
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸಿದ್ದಮಮ/ಬಸಪಪ 163/* ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾರಿಗಲೋಲ್ 0.45 43070 837547891071 136201010001316

284
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಿ/ಮಹೆೋಶಾರಯಯ  23/3 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 19740 396869194334 199002077320

285
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಚುತಾನಂದ್/ರ್ಂಕಟರಂಗಯಯ  93/3 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.6 60600 785294243110 199002077331

286
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ /ಬಸಪಪ 67/4 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.5 50600 826583114325 199002077308

287
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲಟರಶ್ /ಶಿವರುದ್ರಪಪ  19/3 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.4 31910 473272906783 199002077319

288
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ /ಬಸವರಾಜಪಪ  49/1 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 19740 489024399518 199002077284

289
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಪ /ವಿೋರಭದ್ರಪಪ  80/4 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 0.67 36210 923235375028 199000321305

290
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೆೋಶ್ ಎನ್./ನಾರಪಪ  20/4 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.6 29980 665951121530 199001227052

291
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ/ಕರೆೋ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 72/1b ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.4 31910 972625404954 19900737357

292
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ/ಬಸಪಪ  67/2 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.6 60600 826583114325 199002077308

293
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾಕರ್/ಚಂದ್ರಹಸನ್  21/7 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 19740 254754221651 199000359278

294
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ/ತಿರುಮಲ್ಪಪ  33/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.5 50500 851928061127 199001258626

295
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ/ತಿಮಮಪಪ 151/2, 151/3 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.95 49770 688081816016 10616100003128

296
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ/ಕೆಂಚಪಪ 145/1 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಹಲ 0.4 45150 991473936256 10890101008869

297
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ/ಹಾಲ್ಪಪ  53/20 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 20350 866650878629 10845100006184

298
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ  44/2 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯ 0.8 80810 621375978554 64037568226

299
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುಳ/ಕೆಂಚಮಮ 43/20 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.8 80800 952180909364 64037568226



300
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಪಪ/ಸಿದ್ದಪಪ 45/3, 44/3 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 19460 336434862829 0453108015429

301
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮಮ/ಲಲೋಕೆೋಶಪಪ 140/1p1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 13150 554969954492 64037568226

302
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್ ಟಿ.ಎಚ್/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 64/7 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 80800 624481364290 64037568226

303
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ಹುಚಚಪಪ 46 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.4 37000 923558307840 64037568226

304
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನ ಬಸಪಪ/ಸಿದ್ದಪಪ 42/1a ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 0.6 10420 683361345768 005001029779

305
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಮ/ಚಿಕಕಪಪ  70/1b ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.54 27370 401048815209 10764101020775

306
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 50/41 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ನುಗಗ 0.5 26270 642352995072 64018044396

307
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ/ಪೂಜಪಪ  17/11 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.4 44750 489702537886 10890101001185

308
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಪ/ಚಿಕಕಪಪ 136/1 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯ 1 44800 400265428136 39150517085

309
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 50/7 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ನುಗಗ 0.6 29740 531525470911 10806100004237

310
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ/ಬಸವಂತ್ಪಪ  61/3 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಸಿೋಬ್ 0.8 30250 761280583439 10112210003924

311
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ/ದಾಸಭಲೋವಿ 45/3 ತಾಳಯ-1 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.6 37690 438435922625 10890101044612

312
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ/ಮುತ್ತಪಪ 111 ತಾಳಯ-1 ಪ.ಪಂಗಡ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.3 34010 983193048573 0453108015481

313
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ  14/1 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.9 87940 510701662249 199002139389

314
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ/ರ್ಂಕಟೋಶ್ 36/2p2 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.6 60600 933519365653 199002139390

315
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ತಿಮಮಪಪ  17/2 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 100350 271084185737 199001089972

316
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಮಪಪ/ಕಾಟಪಪ 14/1 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 23040 258838133913 10890101042997

317
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪ ಜಿ ಎಲ್/ಲ್ಕಕಪಪ 30/1c ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.5 69230 833379865909 3472500100659701

318
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಕರಿಯಪಪ/ರಾಮಪಪ  32/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 43110 589989988647 64037568226

319
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ಮಮ/ದಿವಂಗತ್ ಜಯಪಪ 60/6, 61/3, 

94/1c
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.75 34640 249479986101 64037568226

320
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ/ರುದ್ರಪಪ 20/2, 25/8, 

20/5
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 43290 506954533209 64037568226

321
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ/ತಾಯರಪಪ 21/7, 21/8, 

21/10
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.92 40720 878905933943 64037568226

322
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ/ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ  11/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 101000 265469408670 64037568226

323
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಂದ್ರಪಪ/ಬಸಪಪ  25/2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 0.9 90490 797417334990 3472500101099401

324
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ/ಹಾಲೋಶಪಪ  62/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.35 21370 868314972645 10996101003934

325
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಪಪ/ಲಂಗಪಪ  62/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 35790 527391248397 10996101007374

326
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಜಯಪಪ  54/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 44140 887129649510 108601011003263

327
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ/ಸಂಕಪಪ  52/p3 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.25 20790 637956484758 30977544844

328
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಿಲ್ ಎಂ./ಮಂಜಪಪ  73/3, 73/4 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.6 60600 586673300121 30977544844

329
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ/ಸಿದಾರಮಪಪ 123/1p5 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 249956173028 0668101008998

330
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ/ಕಲೂಂಗಪಪ 24/16b, 

24/17
ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 727584567617 199000301515

331
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಜಿ.ಆರ್/ರೆೋವಣ್ಸಿದ್ದಪಪ 93 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 820143046194 0668101010591

332
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ/ಕರಿಸಿದ್ದಪಪ 18/4, 144/4 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 256275354302 199002188735

333
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ/ಮಲೂೋಶಪಪ  20/4 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 576871023514 199002188713

334
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಮ/ಚನನಪಪ  54/7 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 43770 823326062400 199002188688

335
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಾ ಎಸ್./ಶೋಖರಪಪ  103/1 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 892074647849 19900459888

336
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಪಪ (ಚಂದ್ರಪಪ)/ಕಲ್ೂಪಪ  110/2 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 52910 892367465843 199002187185

337
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ/ದಲಡಿಪಪ 17/4, 17/6, 

17/7
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.24 25160 398599799137 199002188699

338
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶಪಪ/ಬಸಪಪ 119/2b ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಳುಮಣ್ಸು 1 43770 343125637893 199002188655

339
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದಪಪ/ಸಿದ್ದ ಲಂಗಪಪ  46/1 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.8 83410 823242076532 199001241419

340
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ/ಪರಮೋಶಾರಪಪ  31/6 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 380070726298 199001890065



341
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ/ಮಾದ್ಪಪ 1/14p2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 328493631840 0668101003854

342
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ/ಮಲ್ೂಪಪ  23/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.3 17440 951865463040 199002188724

343
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಲ್ತಾ/ಕುಮಾರಪಪ 147 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.31 17800 963269693920 199002188666

344
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಪಪ/ಗುರಪಪ  13/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 771254036731 10650101049307

345
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪ/ಕೆಂಚಪಪ  99/14 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 932579247610 199001179695

346
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ/ಸಿದಾರಮಪಪ  124/2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 321697918447 199002188746

347
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶಪಪ/ಗಂಗಮಮ  15/3 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 792201956479 199000512254

348
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಬ್ೋರಪಪ ಜಿ.ಬಿ./ಬಸಪಪ  9/23 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 913475634979 199002188757

349
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ/ಪುಟಟಪಪ  11/4 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 828168127171 199001053128

350
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್/ಈಶಾರಪಪ  19/5 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 0.8 20400 859015958488 199002188644

351
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಪ/ಸಣ್ಣ ಹಟಟಪಪ 12/3p2 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.1 8130 847941247049 136201011001458

352
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಭದ್ರಮಮ/ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 30/2p1 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.4 36990 475345751130 10764100010085

353
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪಪ/ಕರುವಪಪ 9 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯ 0.4 30950 221834238368 136201011001458

354
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ಈರಪಪ 17 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯ 0.25 25700 226053331123 10616100029369

355
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ/ಚಿಕಕಪಪ 111 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.99 20560 521311355440 0453101012540

356
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರಪಪ/ಪಾಪಣ್ಣ 46/7, 9/18 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 12680 607231719222 1999002188702

357
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾ ಎನ್./ಪರಕಾಶ್ 42/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 32430 546313862816 1990022300132

358
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪ/ನಾಗಪಪ 67/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 51390 674094960167 199002230154

359
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ/ಕೆಂಚಪಪ 147 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.31 17710 588282665863 199002188677

360
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರವಿೋಂದ್ರನಾಥ್/ಗುರುಶಾಂತ್ಪಪ 84/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 42740 790383585363 199002230176

361
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ/ಗುರುಶಾಂತ್ಪಪ 84/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 32430 877215233992 199001862684

362
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ/ಗುರುಶಾಂತ್ಪಪ 73, 73/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.4 68700 736745635975 1999001862664

363
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋಪಾಲ್ಪಪ/ತಿಮಮಪಪ  80/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.8 80800 653860571454 199001331380

364
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಕಕ/ಗಂಗಾಧರಪಪ 91/2a ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 51390 452484920318 199002230121

365
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಜಪಪ/ಓಬಬಣ್ಣ  48/2 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಪಂಗಡ ಹಲವು 0.44 44444 535667628905 00000030977544844

366
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಳಾನಾಯಕ/ತಲೋಳಚನಾಯಕ 456/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 44150 267032874465 1065010015285

367
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿನೆೋಶ್/ಪರಮೋಶಾರಪಪ 31/3b ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 914112811757 199001890076

368
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ಕಲ್ೂಪಪ 101/6 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21020 892767465843 199001704368

369
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯರಾಮಪಪ/ಹನುಮಪಪ 11/2p ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 60040 570076395554 199001918797

370
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ/ನಾಗಪಪ 33/1a ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 51390 289496848413 199002230154

371
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಪ/ನಾಗಪಪ  102/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.62 33510 855138335264 199002264301

372
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ಶಟಟಪಪ 114/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 51390 508624447477 199000401418

373
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ಕಲ್ೂಪಪ 101/2p3, 

101/2
ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.99 99680 892767465843 199001704368

374
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಪಿ./ಪರಮೋಶಾರಪಪ 62/2a ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8 82730 436216088614 199002264887

375
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲರೆಸಾಾಮಿ/ನಿೋಲ್ಪಪ 35/2p1 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.87 45760 874397672772 199002256943

376
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶಪಪ/ನಿಂಗಪಪ  70/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 34080 564145419176 199002264876

377
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಿಪಪ/ಗಂಗಾಧರಪಪ  39/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.45 24320 643953263410 199002230110

378
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ/ತಿಮಮಪಪ 30/2p2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.8 84120 634452704875 1990022300165

379
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೆೋಶ್ ಡಿ.ಜೆ/ಗಂಗಾಧರಪಪ 91/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 47060 513475510006 199002258921

380
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ/ಶಿವಲಂಗಪಪ 62/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 47060 938328928163 199002264898

381
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ೋದ್ಮಲತಿಯ/ರಾಜಪಪ 76/1, 76/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 47060 965776028260 199002020816



382
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ/ಜಯದೋವಪಪ 103/6, 103/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 47060 420103201580 199000309047

383
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಯಯ ಆರ್./ರೆೋವನಸಿದ್ದಯಯ  70/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 51390 264589576225 199002268932

384
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್/ಚಿತ್ತಪಪ  5/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.4 21870 214620909410 0453101023336

385
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ/ರಂಗಪಪ ಎಚ್. 111/15 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.4 19940 282961483596 10811208823

386
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವನಾಗಪಪ ಟಿ./ತಿಮಮಪಪ 111/14 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.74 32720 510608363704 63840100005062

387
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ಶರಣ್ಪಪ 79/2a, 79/3 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.4 19940 369060294850 30977544844

388
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ/ರಂಗಪಪ 69/3, 69/5 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 41360 262470547900 30977544844

389
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾಂತ್ಮಮ/ಸಿದ್ದಲಂಗಪಪ  9/4 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2 79970 855028300026 0453108012115

390
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತಿಯ ನಾಯಕ/ರಾಮಾನಾಯಕ 81 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.4 37000 793624383348 64037568226

391
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ/ಸೋವಾನಾಯಕ 171/P1 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.7 31330 947640319803 64037568226

392
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಿಬಾಯಿ/ಮಲತಿಯ ನಾಯಕ  69/4 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.6 28015 615024834911 64037568226

393
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಪಪ/ಗುರುಭಲೋವಿ  50/1 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 41280 443717731401 64037568226

394
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಎ.ಕೆ./ಬಸಪಪ  81/3 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.6 28010 580882491190 64037568226

395
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಲ್ೂಪಪ/ದಲಡಿಪಪ 81 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.6 28010 603878418271 64037568226

396
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜನಪಪ/ಗವಿರಂಗಪಪ 65 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.8 80475 372851364666 64037568226

397
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದಪಪ/ಜಾನಪಪ 23/2p1 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.3 18535 560614800019 64037568226

398
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕಮಮ/ಜಾನಪಪ 69/2 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 41280 300783560191 64037568226

399
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಮ/ಗಂಗಾಧರಪಪ  168/2 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.4 19460 407087630733 64037568226

400
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ/ಈಶಾರಪಪ  20/2 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 41360 369818682650 64037568226

401
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ ಆರ್./ಮಂಜಪಪ ಆರ್. 153/p3, 52/1 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.8 34610 736812075702 64037568226

402
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ/ತಿಮಮಪಪ 22/4, 22/13, 

22/15
ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.75 32990 977670887648 64037568226

403
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಆರ್./ರಾಮಪಪ  51/5 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 41280 492465690480 64037568226

404
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಯಲಾ/ಕುಮಾರಪಪ 81/p3 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.8 34649 302181630718 64037568226

405
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ/ಸಣ್ಣ ದ್ುರುಗಪಪ  26/1 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 3.6 128778 332492234330 031800101015397

406
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ರುದ್ರಪಪ 45 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.8 17696 386058890175 64037568226

407
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಪಾಪತಿ/ಕರಿಯಪಪ 62/2, 52/9 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.77 33715 819235959186 64037568226

408
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಿಯಯ/ಕರಿಯಪಪ 82/2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.4 37000 564100634338 64037568226

409
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಲಮಮಣ್ಣ/ದಲಡಿಪಪ  5/3 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 41360 3979938175758 64037568226

410
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ಹುಚಪಪ 46 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.4 37000 923558307840 64037568226

411
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣ್ುಕಾದೋವಿ/ರಾಮಪಪ  17/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.2 84860 391673978227 64037568226

412
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಸಾಾಮಿ/ರುದ್ರಪಪ 43/4P2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 31330 532508110466 64037568226

413
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭರತ್ ಕೆ./ಕಲೂೋಶಪಪ  56/5 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.79 36050 455089137881 64037568226

414
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿಲೋಪ್ ಕುಮಾರ್/ಶಿವಕುಮಾರ ಸಾಾಮಿ  34/11 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 41280 406842693376 64037568226

415
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ/ಮುತ್ಯಪಪ 72/2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 33000 232567321658 64037568226

416
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣ್ಸಿದ್ದಪಪ/ಚನನ ಮಲ್ೂಪಪ 71/3B ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.5 71395 820265546369 64037568226

417
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ/ಪರಮೋಶಾರಪಪ 44/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 0.4 12680 917760976302 199002266205

418
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ /ಚಂದ್ರನಾಯಕ 155 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 80476 769253835716 30977544844

419
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ/ನಾಗಪಪ 155 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.48 24080 579876405737 30977544844

420
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮನೆಲೋರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್/ಈರಪಪ 67/2, 67/4 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.96 40033 877237574932 30977544844

421
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಬಣಾಜಾರ್/ಗಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ 181 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 51396 969893630333 30977544844

422
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನಾಯಕ/ಚಂದ್ರನಾಯಕ 61/p2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.56 26739 769253835716 30977544844



423
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ/ಪರಮೋಶಾರಪಪ 13/1ap3 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.6 28060 365115820797 30977544844

424
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲತ್ಯಪಪ/ಪರಮೋಶಾರಪಪ 30 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 80650 312489279576 30977544844

425
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರಪಪ/ತಿಪಪಣ್ಣ  25/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 1.58 29613 432718815554 30977544844

426
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುರುಗಪಪ/ರಂಗಪಪ 7/2 ತಾಳಯ-1 ಪ.ಜಾತಿ 1.38 32055 430497172480 30977544844

427
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ/ರಂಗಪಪ  54/14 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 80800 547663293622 30977544844

428
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ/ನಾಗಪಪ 48 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 80800 390571237952 30977544844

429
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆಲೋಗಪಪ/ರಂಗಪಪ  93/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.7 70700 812376559877 30977544844

430
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಶೋಖರಪಪ/ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ  37/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 1 100530 874488871127 30977544844

431
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ/ಬಸಪಪ 18/5, 8/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.5 24700 748749082232 30977544844

432
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಲಂಗಪಪ/ಶಿವಪಪ 20/8, 92/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.35 19465 391518444937 30977544844

433
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣ್ಸಿದ್ದಪಪ/ಸಿದ್ದಪಪ 109 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 0.84 35085 817683979655 30977544844

434
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್ ಎಂ.ಎಚ್/ಹಾಲ್ಸಿದ್ದಪಪ  66/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 41280 776312308391 30977544844

435
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ್/ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ  99/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 34645 923338871538 30977544844

436
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹರಿೋಶ್/ರಂಗಪಪ  33/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.7 31330 496831472574 30977544844

437
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜು/ಈಶಾರಪಪ  72/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 41280 983173906252 30977544844

438
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್/ಶಂಕರಪಪ  10/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.3 17280 854375586404 30977544844

439
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ/ಜಯದೋವಪಪ 32/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 80800 227565933918 30977544844

440
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್/ಕಲ್ೂಪಪ
63/16, 

63/15, 

63/19, 63/20

ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1 40945 927489347128 30977544844

441
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜನಾಯಕ/ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ 182 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗಗ 1 41280 313667191025 30977544844

442
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ/ಚನಾನ ಬಸಪಪ  60/2 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.69 69695 917897901725 30977544844

443
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತ್ುಳಸಿಬಾಯಿ/ರುದಾರನಾಯಕ  1/2 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 100610 396045648575 30977544844

444
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ ಬಾಯಿ/ಕಾಳಾ ನಾಯಕ  45/1 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗಗ 1 41280 236162559691 30977544844

445
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ/ಭೋಮನಾಯಕ 34 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 100530 696453010455 30977544844

446
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನಾಯಕ/ಭೋಮನಾಯಕ 463/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.8 34645 313667191025 30977544844

447
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಯಯನಾಯಕ/ಪಿೋಕಾಯನಾಯಾಕ  158/3 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.65 65655 389310603137 30977544844

448
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ನಾಯಕ/ಪಿೋಕಾಯನಾಯಾಕ 158/4 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.65 65655 606923038393 30977544844

449
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ/ಲಲೋಕೆೋಶಪಪ 74/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.4 20790 732892469760 30977544844

450
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿೋಪಾಯನಾಯಕ/ಧಂಜನಾಯಕ 528 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.79 79790 491147422757 30977544844

451
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಟಿ./ತಿಮಮಪಪ 69 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.95 39620 761929282572 30977544844

452
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ/ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ  2/4 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.99 40945 209783933374 30977544844

453
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ/ನರಸಿಂಹಪಪ  12/7 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 80800 600130674945 30977544844

454
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ತಿಮಮಪಪ 45 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.8 34645 338440480791 30977544844

455
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕಶಪಪ/ನಾಗಪಪ 84 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.2 13825 572015754957 30977544844

456
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕಶಪಪ/ನಾಗಪಪ 42 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.2 9814 572015754957 30977544844

457
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಲರಮಮ/ಬ್ೈಯಣ್ಣ 104/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 41280 783024313459 30977544844

458
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 8/2bp2 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.8 30565 569822681269 30977544844

459
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮರಾಜ/ಈಶಾರಪಪ 69/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 52310 905581948203 30977544844

460
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪ/ನಾಗಪಪ 18/1p1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.2 60960 742062336659 30977544844

461
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಪಿ./ಪಾಲ್ಯಯ  99/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.8 29505 457405349302 30977544844

462
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ./ಕೆಂಚಪಪ 121/1, 

121/b2
ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.6 24115 720526398180 30977544844



463
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಿಪಪ/ರಂಗಪಪ 33/4a ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 40010 901560331255 30977544844

464
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಪ/ತಿಮಮಭಲೋವಿ  13/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 32290 919396673651 30977544844

465
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರನಾಯಕ/ಕಾಳಾ ನಾಯಕ  7/1 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.67 28920 764670261620 30977544844

466
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೆೋಶ್ ಎಂ./ಮಿೋಟಾಯನಾಯಕ  92/2 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 32290 968237354603 30977544844

467
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಕರಿಯಪಪ  70/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.1 108440 276492249272 30977544844

468
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕಪಪ/ಹುಚಚಪಪ  26/2 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.8 80500 211397865547 30977544844

469
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ/ಸಿೋತಾರಾಮಪಪ 46 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 99555 987162781079 30977544844

470
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಯಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ  67/2 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.9 37965 727008474610 30977544844

471
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ/ಸಿದ್ದ ರಾಮಪಪ  27/1b ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.68 30610 570229968318 30977544844

472
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ/ಬಸಪಪ  22/2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 38710 657679561389 30977544844

473
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ/ಮಲ್ೂಪಪ 144 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 20970 500359652267 30977544844

474
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋನಪಪ/ಕೆಂಚಪಪ 24 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.43 22330 676407432936 30977544844

475
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ/ಸಿದ್ದ ರಾಮಪಪ  14/4 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.27 16460 749490657579 30977544844

476
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುಳಿಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 42 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.7 26805 574569910383 30977544844

477
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಗೌಡುರ ಪಾಲ್ಯಯ/ಅಲಕಣ್ಣ  30/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 0.4 43015 429826555879 30977544844

478
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿತ್ರಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 42 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.7 70700 905680701904 30977544844

479
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಓಂಕರಪಪ 36/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.9 37965 964418475422 64037568226

480
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್/ರ್ಂಕಟಪಪ  42/2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.98 40290 364173441344 64037568226

481
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ/ಬಸಪಪ  10/4 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.58 58585 232527661051 64037568226

482
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕಕಮಮ/ರಾಜಪಪ  52/2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 41280 341618149913 64037568226

483
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ/ಕಲ್ೂಪಪ 89 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.85 36305 541433491560 64037568226

484
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣ್ಯಮಲತಿಯ/ಚಂದ್ರ ಶೋಖರ ಮಲತಿಯ 154 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 41280 421154504737 64037568226

485
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶಪಪ/ಚಿತ್ತಪಪ 93 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 41095 817631147037 64037568226

486
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆೋಮಂತ್/ಕಲ್ೂಪಪ 19/p8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 41280 624351261802 64037568226

487
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ ಎಚ್.ವಿ./ಈರಪಪ 69/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 41280 821599471574 64037568226

488
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕರಪಪ/ಕೆಂಚಪಪ 133 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.8 34645 316249171836 64037568226

489
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ/ರಾಮನಾಯಕ 61/p2 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.8 25765 639980736017 64037568226

490
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ/ರಾಮನಾಯಕ 61/p2 ರಾಮಗಿರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.8 8845 639980736017 64037568226

491
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಣ್ುಕಾ ಪರಸನನ ಪಿ./ಪರಮೋಶಾರಪಪ 77/7 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21945 933098922508 0668101011597

492
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನುಸಲಯಮಮ/ರಂಗಪಪ 13/6b ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.8 29655 412518310117 30977544844

493
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ/ಬ್ಲೋರಪಪ 70 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 33295 866911631970 30977544844

494
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್/ರಾಜಪಪ  20/1A ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.8 29005 967584660205 30977544844

495
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬಳಪಪ/ಪರಮೋಶಾರ 30.Jän ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.51 20725 917332032567 30977544844

496
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ/ಶಿವಪಪ 33/1P2, 49/2 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.8 29405 314761177973 30977544844

497
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬಳಪಪ/ಪರಮೋಶಾರಪಪ 38/1A, 39/1A ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.55 28510 917332032567 30977544844

498
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನಪಪ/ಬ್ಲೋರಯಯ 100/p2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 51310 505167932902 10524100002513

499
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಮಪಪ/ದಲಡಾಿ ಕಟಪಪ  25/7 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.6 31635 258838133913 30977544844

500
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್/ಶಾಂತ್ವಿೋರಯಯ  125/3 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 42080 896693106934 30977544844

501
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್/ಗುಂಡಪಪ 33/7 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 42080 534303708867 30977544844

502
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸಿದ್ದಪಪ/ತಿಪಪಯಯ 165/1A2 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.3 34010 557440161499 30977544844

503
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ/ಬಸಪಪ  6/6 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.59 30570 670799639343 30977544844



504
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪ/ಬಸಪಪ  29/5 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.46 18660 911902108587 005001029035

505
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ಚನನಪಪ 62/11 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.97 52470 295919093098 199002277002

506
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತ್ರಾಜ/ರಂಗಪಪ  144/4 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1.67 160370 357707253405 38876943968

507
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದಪಪ/ಕರಿಬಸಪಪ 144/1b ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1.64 157485 209794720324 38876943968

508
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ  85/2 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.4 44986 429497025681 38876943968

509
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ/ತಿಮಮಪಪ 46/10 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.7 44795 717945459123 30977544844

510
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾನಾಯಕ/ಗುಂಡ ನಾಯಕ  40/3 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 20555 417157763828 30977544844

511
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಯಮಕಕ/ಕಾಡಪಪ  17/2 ತಾಳಯ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.6 91700 817841015890 30977544844

512
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ಕರಿಯಪಪ  17/1 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.8 55787 857430414161 30977544844

513
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ/ನಾಗಪಪ 23.Sep ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.53 53535 303515985905 30977544844

514
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 13 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.33 17110 524341336461 30977544844

515
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ/ರಲಪಾೂನಾಯಕ  51/2 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.59 22850 230915128513 30977544844

516
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುಕಿಮೋಣಿ ಬಾಯಿ/ಮಾತ್ರನಾಯಕ 12 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.8 29405 935228102952 30977544844

517
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿೋಪಾಯನಾಯಕ/ಈಶಾರನಾಯಕ  23/3 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.59 23845 886396804308 30977544844

518
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ನಾಯಕ/ಚಂದ್ರಶೋಖರ ನಾಯಕ 71 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.8 29405 616442882495 30977544844

519
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ದಲಡೆಲಿಟಟಪಪ 26/P5-P1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.65 26075 887367994241 30977544844

520
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ/ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ  19/1 ಬಿ.ದ್ುಗಯ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.88 29675 424794437208 30977544844

521
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ/ತಿಮಮಭಲೋವಿ 10/6, 10/8 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.77 52139 459633508724 30977544844

522
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ  16/3 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 73472 785679409882 30977544844

523
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣ್ಣ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ  26/5 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.67 26161 565644617935 30977544844

524
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ/ಹುಚಚಪಪ  17/12 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.4 38220 679782815720 30977544844

525
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 76 ತಾಳಯ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.6 60606 907632888841 30977544844

526
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಪಪ/ದಲಡಿ ಈರಪಪ  59/2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ತ್ರಕಾರಿ 0.5 50500
736248451302

30977544844

527
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ/ನರಸಪಪ  56/4 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.4 21750
556915899796

30977544844

528
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಪಪ/ಬಸಪಪ  7/5 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.62 27370
527770649344

30977544844

529
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಮಮ/ಏಕಂತ್ಪಪ  253/p1 ತಾಳಯ-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 39295
816613855566

30977544844

530
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ/ಈರಪಪ 39/5, 67/3 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.5 27900
640481224519

30977544844

531
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ/ಸಿದ್ದರಾಮಪಪ  30/2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.76 76765
586544373424

30977544844

532
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣಪಪ/ಕಲ್ೂಪಪ 90/12p6 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.8 80800
647222730567

30977544844

533
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶಸಾಾಮಿ/ಕರಿಯಪಪ 84/5, 84/8 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.53 24555
487728902610

30977544844

534
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ/ನಾಗಪಪ 10 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.8 80800
611518368221

30977544844

535
ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ

ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿನೆಲೋದ್ಮಮ/ಶೋಖರಪಪ  41/2 ರಾಮಗಿರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.48 22745
859976269511

30977544844

























































































































ತಾಲ್ಲೂಕು :

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಗಾರಮ ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ಅಜಿಜ್ ಉಲಾೂ / ಅಬುದಲ್ ಘನಿ 14/1ಬಿ, 71/2 ರೆಲಟಿಟಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.97260 926199311882 10713100015189

2 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ಶಿವಕುಮಾರ್ / ನಾಗಪಪ 60/5 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 0.54 0.22840 879344117460 10565100006318

3 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ನಾಗರಾಜಪಪ / ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 20/ಪಿ2 ಚಿಕಕಪಪನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.35800 928543092696 138601011005975

4 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ಲ್ಲತ್ / ಮಂಜುನಾಥಜೆಲೋಯಿಸ್ ಎಂ 30 ಸಿದ್ದವಾನದ್ುಗಯ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.8 0.35580 730154238847 54012632481

5 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ಕರಿಬಸಪಪ / ತಿಮಮಣ್ಣ 213/ಪಿ1 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.4 0.16079 586536866863 138601011005833

6 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ಲ್ಕ್ಷಮಮಮಮ /ರುದ್ರಪಪ 129/1ಪಿ4 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.9 1.76218 901690865758 11196101004076

7 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ)
ಡಾ|| ರವಿ.ಹೆಚ್.ರಂಗಾರೆಡಿಿ /ಹನುಮಂತ್ 
ರಂಗಾರೆಡಿಿ

172 ಮಲಾೂಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.6 1.52770 536601292975 031800101013932

8 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ನಾರಪಪ.ಎ.ಹೆಚ್ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 44/4 ಹೆಗಗರೆ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಕರಿಮಣ್ಸು 1.1 0.41520 413534309420 0483101021841

9 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ಈಶಾರಪಪ ಜಿ.ಬಿ / ಬಾನಪಪ 28/2. ನೆಲೂಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ನುಗಗ 0.4 0.20940 785572794906 30055161256

10 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ರತ್ನಮಮ / ನಾಗಪಪ 17/2. ಕೆಂಚವಾನಾಗಿತಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ನುಗಗ 0.3 0.33240 455388038746 10752100300527

11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ.ಕೆ / ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿಿ 596/1ಪಿ1 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 1 0.95150 663592802512 64147184728

12 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ)
ದಾಸಪಪ / ತಿಮಮಪಪ ಯಾನೆ ಸಣ್ಣ 
ತಿಮಮಪಪ

39/4 39/9 ಸಲಲಾೂಪುರ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ನುಗಗ 0.98 0.41850 892309703241 30977544844

13 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ಯಲ್ೂಕಕ / ಗುರುಮಲತಿಯ 60 ಪಲ್ೂವಗರೆ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1.27 0.73620 390219861225 30977544844

14 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ಪ್ನನಪಪ / ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ 243/5 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.1 0.64810 423077534759 30977544844

15 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ಕಮಲ್ಮಮ / ಈರಪಪ 4/8. ಹೆಗಗಡೆಹಾಳ್ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಸೌತಕಾಯಿ 0.41 0.26570 982204995450 31690500073

16 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಕೆ.ಬಿ / ಬ್ಲೋರಯಯ 596/1ಪಿ3 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 0.46920 398929743216 30977544844

17 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶೋಷ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (ಜಿ.ಪಂ) ರಂಗನಾಥಪಪ / ಮಲಡೂಪಪ 469/15, 469/20 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ನುಗಗ 0.8 0.43080 793902357850 30977544844

18 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಬು / ಗೌಸ್ ಫೋರ್ 592/5 ತಲೋಪುರಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಅ.ಸಂ ಬಾಳೆ 0.8 0.35500 621710058236 10648100035146

19 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಲಜಾನ್ ಪಿ / ಮಹಮದ್ ಪಿೋರ್ ಸಾಬ್ 10/3. ಸದ್ರಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.5 0.50500 620166425659 6547620101

20 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಮಿನ ಬಿ / ಸೈಯದ್ ಅನಾರ್ 7/1. ಸದ್ರಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2 1.90530 861424182549 199001212998

21 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಮನಿೋರಾ ಎ ಮಂಕದ್ರ್ / ಅಮಿೋನುದಿದೋನ್ 
ಮಂಕದ್ರ್

2/3 4/1ಎ ಸಿದ್ದವಾನದ್ುಗಯ ತ್ುರುವನಲರು ಅ.ಸಂ ಟಲಮೊಟಲ 2 1.89310 825101371393 31196787025

22 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಷಸಾಬ್ / ಹುಸೋನ್ ಸಾಬ್ 55/ಪಿ5 ಗಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಅ.ಸಂ ಟಲಮೊಟಲ 1 0.97530 886588587516 4390101000519

23 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬುಡೆನ್ ಬಿ / ಖಾಸಿಂ ಸಾಬ್ 61/6 ಗಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಅ.ಸಂ ಟಲಮೊಟಲ 1 0.97530 411334505008 4390101000359

24 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸೈಯದ್ ವಾಜಿೋದ್ ಜಿ / ಸೈಯದ್ ಗೌಸ್ 
ಫೋರ್

77/2 ಹಿರೆೋಕಬಿಬಗರೆ ತ್ುರುವನಲರು ಅ.ಸಂ ಸಿೋಬ್ 0.54 0.27029 670500203403 10695100004720

25 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಇಮಿತಯಾಜ್ ವುದಿದೋನ್.ಎಂ.ಬಿ / 
ಮಹಮಮದ್ ಬಾಷಾಸಾಬ್

42/15 ಕವಾಡಿಗರಹಟಿಟ ಕಸಬಾ 2 ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.85 0.87090 278388150444 30977544844

26 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಜಿಯಾವುದಿದೋನ್.ಎಂ.ಬಿ / ಮಹಮಮದ್ 
ಬಾಷಾಸಾಬ್

42/17 ಕವಾಡಿಗರಹಟಿಟ ಕಸಬಾ 2 ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.4 0.45345 309890623076 30977544844

27 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಿರಾಜ್ ವುದಿದೋನ್.ಎಂ.ಬಿ / ಮಹಮಮದ್ 
ಬಾಷಾಸಾಬ್

42/16 ಕವಾಡಿಗರಹಟಿಟ ಕಸಬಾ 2 ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.4 0.45345 895540897735 30977544844

28 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಅಜಿಗಿರಿ ಪವಿಯನ್.ಎಂ.ಬಿ / ಮಹಮಮದ್ 
ಭಾಷ ಸಾಬ್

42/5 ಕವಾಡಿಗರಹಟಿಟ ಕಸಬಾ 2 ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.73 0.75960 520888685983 30977544844

29 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಮಮದ್ ರಜಾಕ / ಇಮಾಂಸಾಬ್ 6/1ಪಿ2 ಸಾದ್ರಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.36 0.40810 661719673392 650014071853

30 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಷೋಕ ಚಂದ್ ಪಿೋರ್ / ಹುಸೋನ್ ಸಾಬಿ 8/8. ಸಾದ್ರಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.82455 366061055160 650014071853

31 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸೈಯಾದ್ ಪಿೋರ್ ಸಾಬ್ / ನಸರುದಿದನ್ 
ಸಾಬ್

84/4 ಕೆಲಡಗವಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.2 1.16850 757623348939 650014071853

32 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹುಸೋನ್ ಬಿೋ / ಖಾಸಿಮ್ ಸಾಬ್ 84/5ಬಿ ಕೆಲಡಗವಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಅ.ಸಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63900 489161328037 650014071853

33 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಸತಗಿರಿ / ಅಬುದಲ್ ಗಪೂರ್ ಸಾಬ್ 2/11. ಅಜಿಪಪನಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಅ.ಸಂ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.6 0.63900 461894994846 650014071853

34 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಯಸಪುರದ್ ಖಾಸಿಂ ಸಾಬಿ / ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಬಿ 56/ಪಿ5 ನಂದಿಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಅ.ಸಂ ಟಲಮೊಟಲ 0.5 0.54625 943666239251 650014071853

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.
ಜಿಲೂ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬ್ಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ್ 

ಮೊತ್ತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷಗಳಲೂ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



35 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಷೋಕ ಮೊಹಿದಿದೋನ್ ಸಾಬ್ / ಷೋಕ 
ಅಬುದಲ್ ಜಲೋಲ್ ಸಾಬ್

21/3. ಸಾದ್ರಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಅ.ಸಂ ಈರುಳಿಿ 0.8 0.82455 528414268076 650014071853

36 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಡಿ ಪಿೋರ್ ಸಾಬ್ / ಕರಡಿ ಫತ್ುತಸಾಬಿ 57/2 ಗಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಅ.ಸಂ ಟಲಮೊಟಲ 1 1.01010 262473225554 650014071853

37 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಶಲೋದ್ / ಸರ್ೂೋಯತ್ತಮ 186/2 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.61 0.21648 395220583056 10002010028058

38 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಧನಂಜಯರೆಡಿಿ.ಬಿ / ಭೋಮರೆಡಿಿ 58/3 ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1.7 1.60051 941565098696 10601100000703

39 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮಮ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 2/1. ಚಿಕಾಕಲ್ಗಟಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1.36 1.30600 505658086243 10002200132644

40 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟಪಪ / ರಂಗಪಪ 50/1 ಪಲ್ೂವಗರೆ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.43000 680493646810 06332200007160

41 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಾಗಿೋಶ್.ಸಿ / ಚಂದ್ರಣ್ಣ.ಸಿ 51/4 ಕಾತ್ರಳು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.2 1.15230 375812829534 500902010027853

42 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಎಸ್. / ಲ್ಕಕಪಪ 266/2 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.6 0.36295 728700808425 199000684676

43 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಪಪ / ಬಸಪಪ 7/4. ಹಳವುದ್ರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ನುಗಗ 1 0.46030 634221926007 10032200041222

44 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಜಿ.ಎನ್ / ಚಂದ್ರಣ್ಣ 51/3 ಕಾತ್ರಳು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.2 0.59040 847849624307 0479101051417

45 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ / ಈರಪಪ 104/2ಪಿ4 ತಲೋಪುರಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.8 0.46135 330397388225 10002200100435

46 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಿಯ ಹೆಚ್.ಎಂ / ಮಂಜುನಾಥ 100 ಹಳವುದ್ರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.7 0.35546 746404286434 199001872137

47 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ.ಎಂ / ಮಂಜಪಪ.ಕೆ 46/2 ಹಳವುದ್ರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.9 0.37089 727556725603 0483108027704

48 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ / ರಾಮಪಪ 60/2ಬಿ ಓಬಳಾಪುರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.6 0.58730 860965055239 696000386632

49 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ್ಲಮಮಣ್ಣಜೆ ರುದ್ರಮಮ / ತಿಪಪಣ್ಣ 20 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಶಿರೋಗಂಧ 2 0.77829 495017519693 10565100003912

50 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಎನ್  ಬಿ / ನಿಜಲಂಗಪಪ 1/2. ಐಯಯನಹಳಿಿೋ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.8 0.47270 640415480045 1362500102965101

51 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶಾನಾಥ.ಜಿ.ಎಸ್ / ಜಿ.ಶಂಕಕರಪಪ 233/1 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1.98 1.87490 759575150393 0451101007968

52 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭರತೋಶ್.ವಿ.ಎಸ್ / ಸಿೋತಾರಾಮರೆಡಿಿ.ವಿ 594/1ಪಿ1 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1.89 1.79310 687948524112 4.51E+11

53 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಂಪಣ್ಣ ಎನ್ .ಕೆ / ಕೆಲೋಟರಪಪ 37/3 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.6 0.25316 275427781730 138601011005634

54 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರಮಲತಿಯ.ಎಸ್ / ಶಿವಣ್ಣ 14/7. ಬ್ದ್ರುಬ್ಲಮಮನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1 0.49680 721597781775 33494957802

55 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜಪಪ / ನಂಜಪಪ 81/1 ಬಹದ್ಲದರಗಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.2 0.30903 341893545449 0483101008816

56 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಲೋಕೆೋಶ್.ಆರ್ / ರಂಗಪಪ 17/5. ಎಮಮೋಹಟಿಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 0.9 0.89030 633829231604 0483108023418

57 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಧಕೃಷಣರೆಡಿಿ.ಬಿ / ಅನಂತ್ರೆಡಿಿ 398/7 ಬಹದ್ಲದರಗಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 0.60490 749305407106 10002200088423

58 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುರುಗಪಪ ಬಿ / ಬಸಪಪ 48/5 ಗಲಡಬನಹಾಳ್ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಶಿರೋಗಂಧ 0.4 0.18819 723759548103 10609100003879

59 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋಷಮ.ಕೆ.ಜೆ/ಶಶಿಧರರೆಡಿಿ 55/1 ಕುರುಮರಡಿಕೆರೆ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತಿಗ 0.9 0.89620 995709474214 031800101020805

60 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ .ಎಸ್. / ಷಡಾಕ್ಷರಪಪ 56/3ಬಿ ನಲೂಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.8 1.70860 297453075157 4390108000827

61 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಪಪ.ಟಿ / ತಿಮಮಪಪ 47/3 ಕೆಲಡಗವಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.68 1.61190 886962685797 102804657

62 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ.ಬಿ / ಬಸಪಪ 11/8. ಚಿಕಕಬ್ನಲನರು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.2 1.15230 385081733967 10878100004051

63 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳ.ಜಿ.ಬಿ / ಭೋಮಣ್ಣ 74/2 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.35410 766832605096 10565100003731

64 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗೋಶಪಪ.ವಿ,ಬಿ / ಬಸಪಪ 53/1 ಕೆಲಡಗವಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.34910 522295375318 199000521382

65 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ್ /ಎಸ್ ಈ ಶೋಖರಪಪ 73/4 ದಲಡಿಿಗನಹಾಳ್ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ನುಗಗ 1 0.31260 550535791277 10937101022081

66 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ.ಬಿ / ಬಸಪಪ 7/2 64/4 64/3 ಚೌಲಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 2.74 0.53615 213247080368 4390101000401

67 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಅಶಲೋಕಕುಮಾರ್ ಜಿ.ಆರ್ / 
ರಂಗಸಾಾಮಿ.ಜಿ.ಆರ್

88/1 ಜಾನಕೆಲಂಡ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.2 0.47200 280678565276 915010054224317

68 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪದ್ಮಕಕ / ರಾಮರೆಡಿಿ 632/3 ತಲೋಪುರಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.7 1.06170 766018207845 10586100002817

69 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ.ಟಿ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 22/2 52 ಮೋಗಳಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.4 0.62890 686567697863 0482101012143

70 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್.ಕೆ / ಕರಿಯಪಪ 18/3. ಕೆಲೋಡಿರಂಗವಾನಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.75400 645043329270 0483101019972



71 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೆೋಶ್.ಎಸ್ / ಶೋಖರಪಪ 81/2 ಬಹದ್ಲದರಗಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.7 0.69860 708127292993 0483101012188

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ / ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ 114/1 ಕೆಲಳಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1 0.95167

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಮಮ / ರೆೋವಣ್ಣ 189/1 ಇಸಾಮುದ್ರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.9 0.89420 508788375632 04831010017941

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಯಯ.ಎಂ.ಟಿ / ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ 86/2 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.92 0.25060 445311108566 10002200005320

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂತಲೋಷ.ಪಿ.ಎಸ್. / ಸತಿೋಶ್ 109/4 ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.41100 601307779666 32967505653

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸುರೆೋಂದ್ರಪಪ.ಎಂ.ಟಿ / ಎಂ.ಕ.ೕ  
ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ

86/1 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1 0.28856 715680624647 138601011004302

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ .ಬಿ.ಎನ್ / ನಾಗರಾಜ 158/4 ಯಳಗಲೋಡು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.60600 392630245797 10752101020047

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ / ಈರಣ್ಣ 8/2. ಸಜಿನಕೆರೆ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.16 0.63230 918560249121 06332200015989

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ / ಬ್ಲಗೋಶಾರಪಪ ಎಂ.ಈ 155/94 ಯಳಗಲೋಡು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.65 0.61800 754393115220 10752100006210

80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಣ್ಣ / ಸಿದ್ದಪಪ 61/6 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.06 0.57780 413861146580 1676500100269701

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಹಾಸ್ ಕೆ.ಎಸ್ / ಶಿರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ 79/2 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.8 0.30260 510845911962 20333203561

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಎಸ್ / ಸಿದ್ದಪಪ 28/6. ಪಲ್ೂವಗರೆ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 0.65410 347355095342 10002010041350

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ.ಎಸ್ / ಶರಣ್ಪಪ
23/4, 23/5, 23/6, 23/7, 

23/8
ಮೋದಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 0.75470 758715676435 10695100030077

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಜಾತ್ /ಶಿವಲಂಗಪಪ 210/2 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 0.65410 258395879906 0632210028698

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲಾವತಿ.ಬಿ.ಆರ್ / ಪರಮೋಶಾರಪಪ 216/2 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.30370 754716364648 06332210026284

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಉಜಿಿನಿಸಾಾಮಿ.ಎಂ / 
ಮೃತ್ುಯಂಜಯಪಪ.ಎಂ.ವಿ

38/7 38/8 ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 1.4 0.58650 273653890628 199000041544

87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ್.ವಿ / ರ್ಂಕಟಪಪ 29/1ಎ ಮದ್ಕರಿಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.4 0.24970 332895378900 10868101029668

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿೋಶ್.ಕೆ.ಟಿ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಎನ್ 539/2ಎ1 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.07850 690995028574 10002010014675

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಉಜಿಿನಿಸಾಾಮಿ.ಎಂ / 
ಮೃತ್ುಯಂಜಯಪಪ.ಎಂ.ವಿ

14/6. ಮೋಗಳಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ನುಗಗ 0.67 0.30710 930796306047 10695100028251

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಮಮ.ಜಿ.ಎಸ್. / ಮಹೆೋಂದ್ರರಾಜ್ 120/3 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.5 0.80460 573683975065 1241104000057470

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕ್ಷ್ೋರಾವಾಣಿ.ಜಿ.ಎಸ್ / ರಾಜು.ಡಿ.ಎಮ್ 120/2 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 0.59670 503110126655 06332250007041

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್.ಎಂ.ವಿ / ರ್ಂಕಟಪಪ 29/4. ಮದ್ಕರಿಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.4 0.24970 726419853749 10868101029677

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನಿತ್.ಕೆ.ಟಿ / ದಿವಾಕರರೆಡಿಿ 629/1 ತಲೋಪುರಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 0.85850 575337906732 10586100001880

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ದಲಂಗಮಮ / ಪಿ.ಡಿ.ಬಸಪಪ 368 ಸಜಿನಕೆರೆ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 0.65410 262227260780 10002200073421

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಂದಿನಿ ರ್ೈ.ಎಂ / ಉಜಿಿನಿಸಾಾಮಿ 38/1ಎ2 ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 0.4 0.19360 474625329584 199000849197

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೋಘನ ಪಿ.ಎಸ್ / ಭರತ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್ 16/3. ವಿೋರಮದ್ಕರಿಪುರ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 2 1.89725 804063337399 64103478893

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸವಯಮಂಗಳಮಮ / ಪರಕಾಶ್ 100/1 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.35090 701399678985 10800100007476

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮರೆಡಿಿ.ವಿ / ವಾಸುದೋವರೆಡಿಿ 639/4 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 0.91339 391544708205 0451101008249

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಮಮ / ಜಯಪಪ 152 ಕೆಲಳಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 0.8 0.73200 894007857860 199000633450

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್.ಈ.ವಿ / ವಾಸುದೋವರೆಡಿಿ 462/4 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.6 0.27750 223882805823 32209463159

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾನುಪರಕಾಶ ಕೆ.ಎನ್ / ನರಸಿಂಹಪಪ.ಯು 203/1 ಕೆಲೋಗುಂಡೆ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1.6 1.53640 802720976986 10811186251

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ.ಎಸ್ / ಸಣ್ಣಪಪ 416/2. ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.06170 822046080980 1362500102871701

103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಉಮೋಶ್.ಎಲ್.ಎಂ / 
ಮುಕುಂದ್ರೆಡಿಿ.ಎಲ್.ಹೆಚ್

431/3ಡಿ2 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.9 0.51080 376215349914 10681100005934

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ.ಜಿ.ಎಂ / ಮಹದೋವಪಪ.ಜಿ 34/4 ಹಳವುದ್ರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 1.1 0.46340 274579805572 64010131638

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಪಪಹೆಚ್.ಈ / ಈಶಾರಪಪ 12/2ಎ ಹಂಪನಲರು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.24 0.22380 917712415769 10937101078448

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿೋಶ್ / ಮುಕುಂದ್ರೆಡಿಿ 431/3d3 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.8 0.47080 449296619292 10681100005933



107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಕಾಂತ್ರೆಡಿಿ.ಕೆ.ಆರ್ / 
ರಾಮರೆಡಿಿ.ಹೆಚ್.ಕೆ

5/1. ಬಗಗಲ್ರಂಗವಾನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.6 1.52783 561241160731 3018974471

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಂತ್ರೆಡಿಿ.ಕೆ / ಕೃಷಣಪಪ 53/6 ತಲೋಪುರಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 0.65410 786661612640 10586100005566

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತ್ಮಮ / ಸಿದ್ದಪಪ 12/1. ಹಂಪನಲರು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.42330 441441188732 0483101010613

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ / ಅಯಯಣ್ಣರೆಡಿಿ 60/1 ತಲೋಪುರಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.06080 842419338182 10586101029400

111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳಾ / ನಾಗರಾಜ 403 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.5 0.27110 459467160820 1362500102187401

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 4/4. ಕಸವನಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.28 0.28560 398510700336 10578100143395

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುನಿಲ್ ದ್ತ್ ಜಿ.ವಿ / ವಿಜಯಕುಮಾರ್.ಸಿ.ಜಿ 52/1 ಹಿರೆಬ್ನಲನರು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 0.6 0.51680 683706453578 10578100007553

114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣಪಪ / ಹುಚಚಪಪ 46/2 ಹಿರೆಬ್ನಲನರು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.97540 687074227151 10578101028322

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋವಣ್ಸಿದ್ದಪಪ.ಜಿ.ಆರ್ / ರಂಗಪಪ 54/6 ಹಂಪನಲರು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 0.8 0.77100 925876727220 0483101010006

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ / ಚಿಕಕರಂಗಪಪ 32/1 ಪಲ್ೂವಗರೆ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.77 0.41740 205511391696 06332200004406

117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ.ಡಿ.ಎಂ / ಮುರಿಗೋಪಪ 10/2ಎ 10/2ಬಿ ಮೋಗಳಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.15 0.46300 727292021777 199000339414

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಮಮ / ಪಂಜಪಪ 48/3 ಉಪನಾಯಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.4 0.21340 213479156525 10609100018196

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಭಾಕರ.ಎಂ.ಎಸ್ / ಶಿವಾನಂದ್ಪಪ 184/4ಬಿ ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.75 0.43170 495049170878 10565100007026

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೋಮಣ್ಣ / ಪಿ.ಬಸಣ್ಣ 58/2 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.42650 679815738216 138601011006825

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ವಸಂತ್ರೆಡಿಿ.ಎಸ್.ಆರ್ / ಸಾಲ್ಹಳಿಿ 
ರಾಮರೆಡಿಿ

124/2 ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.98733 796914612745 30115652896

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಶೋಖರಪಪ.ಕೆ.ಬಿ / ಕೆ.ಟಿ.ಭೋಮಣ್ಣ 53/1 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಕನಕಾಂಬರ 0.4 0.37700 252142127512 10565100003287

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ.ಬಿ.ಎನ್ / ನಾಗರಾಜ 157/2 ಯಳಗಲೋಡು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.4 0.42220 392630245795 10752101020047

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ / ದಲಡಿಕರಿಯಪಪ 19/2. ಚೌಲಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 1.2 0.45730 280368459255 0483101024199

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಣಮಲತಿಯ / ಸಣ್ಣಪಪ 467/4 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1 0.58620 648977898882 0479101007956

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಣ್ಣಎನ್ / ತಿಪಪಯಯ 147/2a ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 1.7 0.68140 646351736308 10565100002010

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಟಪಪ.ಎಸ್.ಆರ್ / ಸಣ್ಣರಾಮಪಪ 540 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 0.61270 791914673480 199001172293

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೋಮಣ್ಣ.ಜಿ.ಬಿ / ಬಸಣ್ಣ.ಪಿ 58/2 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.4 0.17400 679815738216 74270100010675

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮರೆಡಿಿ.ಟಿ / ತಿಮಮರೆಡಿಿ 278/1 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 0.61500 957598847896 199001084963

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲತ್ಮಮ / ಬಸಪಪ 281/1 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 0.61100 5821019913597 10002200024212

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ.ಎಸ್ / ಶರಣ್ಪಪ 23/11. ಮೋಗಳಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.4 0.18000 758715676435 106951000300077

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಣಪಪ.ಹೆಚ್.ಈ / ಈಶಾರಪಪ 33/1, 33/4 ಹಂಪನಲರು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1.25 0.77240 505039651557 0483101007920

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ.ಕೆ.ಸಿ / ಚನನಬಸಪಪ 106/7 ಕೆಲೋಗುಂಡೆ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ನುಗಗ 1.6 0.77110 788032402728 38876943968

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಪಪ.ಸಿ.ಎಸ್ / ಸಿದ್ದಪಪ 172/1 ಕೆಲೋಗುಂಡೆ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.82 0.52760 253611581805 38876943968

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಲಯಮಮ / ಕಲೂೋಶಪಪ.ಎಂ. 127/3 ಕೆಲೋಗುಂಡೆ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.07 1.03750 365111045520 38876943968

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಿಯ.ಎಂ / ಮಲ್ೂಪಪ 501.. ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.6 0.38040 747011196186 30977544844

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರೆೋಗೌಡ.ಬಿ / ಬಸಪಪ 32/1 ಜಟೂಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 1.2 0.73420 240217006624 30977544844

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂನಜುನಾಥ.ಹೆಚ್.ಎಸ್ / ಸಿದ್ದಲಂಗಪಪ 80.. ಹರಳಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ ಬಾಳೆ 0.6 0.48390 339706263223 30977544844

139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಚನನಬಸಪಪ.ಹೆಚ್.ಎನ್ / 
ಹೆಚ್.ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ

247/3 ಇಸಾಮುದ್ರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.4 0.44010 261709647154 30977544844

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಿಯಯ / ಈಶಾರಪಪ 77/2 78/5 ಹರಳಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.65 0.92240 988658959394 30977544844

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 47/P6 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.6 0.90130 524089658744 30977544844

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿೋತ್ಮಮ / ಜಯವಿಜಯ.ಜಿ.ಟಿ 331/5 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.8 1.72850 430576487657 30977544844



143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ.ವಿ.ಟಿ / ರ್ೋಲ್ಲರು 
ತಿಮಮಪಪ

54.. ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 858888766006 30977544844

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶಾನಾಥರೆಡಿಿ.ಕೆ.ಜಿ / ಕಾಸುಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 173/2ಎ 173/3 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.16 0.67000 275601045011 30977544844

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿೋಂದ್ರರೆಡಿಿ / ಪಿ.ಹನುಮಪಪರೆಡಿಿ 50/1 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 746028658241 30977544844

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ.ಕೆ.ಜಿ / ಖಾಸುಗಲೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ 49/ಪಿ1 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.7 0.94460 920629930453 30977544844

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಣಪಪ.ಟಿ / ತಿಮಮಪಪ 449/1ಎ ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.47 0.32200 403787616405 30977544844

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ / ಗುಜಾಿರಪಪ 298.. ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.6 0.87200 327806086004 10681100001546

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶರೆಡಿಿ.ವಿ.ಹೆಚ್ / ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ 12/1ಬಿ, 12/5 ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ನುಗಗ 0.92 0.42250 964143610702 10601100002934

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ತಾ.ಕೆ / ಸುಧಾರೆಡಿಿ.ಕೆ.ಟಿ 24/5. ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.1 0.57332 512404064055 10601101005686

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಾರಕ್ಷಯಣ್ಮಮ.ಪಿ / ಪ್ನಗಲಂಡ ರುದ್ರಪಪ 265/2ಪಿ2, 265/2ಪಿ2 ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.6 0.76800 943705009232 1060110006298

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುರಂದ್ರರೆಡಿಿ.ಆರ್.ಆರ್ / ರಂಗಪಪರೆಡಿಿ 412/7 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.95 1.05540 885957027610 1362500100683801

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಯ್ .ಏಲ್.ಆರ್ / ರಂಗಪಪರೆಡಿಿ 413.. ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 312213192094 10681100001796

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ.ಎಲ್.ಆರ್ / 
ರಂಗಪಪರಡಿಿ

413/ಪಿ7 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 0.70550 623798990531 10002010078292

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಾಸಪಪ / ಚಿತ್ತಪಪ 224/ಪಿ1, 224,224 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.82 0.39510 594955467327 30977544844

156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ / ಪಾಲ್ಪಪ 22/1. ವಿಜಾಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.8 0.82450 743337554913 30977544844

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಿೋತಾರಾಮರೆಡಿಿ.ಡಿ.ವಿ / ವಸಂತ್ರೆಡಿಿ 
ಕಾಸವಾರಹಟಿಟ

170/p1 ಹಾಯಕಲ್ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.08760 354349454526 30977544844

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಲೋಕೆೋಶರೆಡಿಿ.ವಿ.ಕೆ /ವಿ.ಕೃಷಣಪಪ 52/2 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.00820 306824637351 30977544844

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಕ್ಷತ್.ವಿ/ ಟಿ.ಎಸ್.ಶಂಕರಪಪ 15/3. ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.2 0.66330 797647203929 30977544844

160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂದಿೋಪ್.ಪಿ.ಆರ್ / ರಾಮರಡಿಿ.ವಿ 44/1ಬಿ 44/2ಎ2 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 477820340486 30977544844

161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಜಿಂಕಲ್ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಯಾನೆ ಜಿಂಕಲ್ ರೆಡಿಿ / 
ಗಲೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ

78/3 ತಲೋಪುರಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1.6 1.12980 663678356109 30977544844

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ .ಕೆ / ಜಿ.ಸಿ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 623/6 623/7 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.56 0.87370 693607090467 30977544844

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋಪಾಲ್ರೆಡಿಿ.ಡಿ.ಆರ್ / ರುದ್ರಪಪರೆಡಿಿ 323/2 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.63 0.91290 988202500723 30977544844

164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಲ್ಮಮ.ಬಿ.ಟಿ / ವಿ.ಕೆ.ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ರೆಡಿಿ 52/2 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 895456147996 30977544844

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನಿತ್ಮಮ / ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ.ವಿ.ಕೆ 613/2ಬಿ ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 208181272200 30977544844

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ.ಎಂ.ಎಸ್ / ಗಲೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ 16/1. ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 350817417641 30977544844

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಂದ್ರರಡಿಿ.ಪಿ.ಎಸ್ / ಸಿದ್ದಪಪರೆಡಿಿ 217/2 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 680164882888 30977544844

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಿನೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ.ಬಿ / ಬಸವಂತ್ಪಪ 22/15 ಜಟೂಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 1.27 0.56600 317175705926 30977544844

169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ / ಕಲ್ೂಪಪ 448/8,459/2 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ನುಗಗ 0.97 0.45095 610623441258 30977544844

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಬುಜಮಮ.ಬಿ / ಭೋಮಪಪ 638/ಪಿ1ಪಿ2 ತಲೋಪುರಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತಿಗ 1.2 1.15230 824751498639 30977544844

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ / ಚಂದ್ರಣ್ಣ 446/1 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ನುಗಗ 0.74 0.28920 491513298730 30977544844

172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೆೋಣ್ುಕ / ಭೋಮಪಪ 631/1 ತಲೋಪುರಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತಿಗ 0.8 0.57980 756331091660 30977544844

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ.ಹೆಚ್ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 275/6 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1.6 1.55640 687086477320 30977544844

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ನಾಗೋಂದ್ರರೆಡಿಿ.ಕೆ.ಎಸ್ / 
ಶಿರೋನಿವಾಸರೆಡಿಿ.ಕೆ.ಎನ್

566/1 566/5 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 735078067469 30977544844

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನಿತ್.ಪಿ.ಎನ್ / ಗುರುಸಾಾಮಿ.ಎಂ.ಆರ್ 137/1 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.64 0.91850 980395415281 30977544844

176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರವಲೂಕ.ವಿ / ರ್ಂಕಟರಮಣ್ರಡಿಿ ಕೆ.ಬಿ 615/3 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 989988508538 30977544844

177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಾಂಜಿನಮಮ / ಕೆ.ಬಿ.ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ 33/3 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.2 0.70200 272303023241 30977544844

178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಕಯಂಡಪಪ.ಹೆಚ್ / ಹೆಲನಲನರಪಪ 467/1ಎ,510/5, 449/3 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 848603190369 30977544844



179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿೋತಾ.ಎ / ಅಶಲೋಕ 8/2. ಕಸವನಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1.65 1.59900 387120993511 30977544844

180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ / ಕೃಷಣಪಪ 95/3 ಗಲೋನಲರು ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.3 0.56070 417766867655 30977544844

181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಂತ್ಣ್ಣ.ಬಿ / ರೆೋವಕಕಳ್ ಬಸಪಪ 285/3 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.3 0.68330 736201436759 31690500073

182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ.ಎ.ಎಸ್ / ಎ.ಜಿ.ನಾಗಪಪ 130.. ಕೆಲೋಗುಂಡೆ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.38 1.35460 482828080695 31690500073

183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ.ಎಸ್.ಎಂ / 
ಮುರುಗೋಂದ್ರಪಪ

55/2 ಬಹದ್ಲದರಗಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.6 0.63900 981453072492 31690500073

184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ರೆೋಣ್ುಕಮಮ / ಶಾಯಮಣ್ಣ ಯಾನೆ 
ಶಾಯಮರಾಜಪಪ

48/ಪಿ1 ಕಾಲಗರೆ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.8 0.82450 654554732744 31690500073

185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ / ಗಂಗಪಪ 82/4 ನೆಲೂಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.8 0.82450 442234462495 31690500073

186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಲಯಮಮ / ಇ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ 35/1 ಕಾಲಗರೆ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಸೌತಕಾಯಿ 0.8 0.82450 318640521575 31690500073

187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗಾರೆಡಿಿ.ಬಿ.ಎ / ಅನಂತ್ರೆಡಿಿ 496/5 447/6 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಲಲೋಳೆಸರ 2 1.87685 645026844710 30977544844

188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಣಮಮ / ಅನಂತ್ರೆಡಿಿ 495/1, 495/2,495/3 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.92060 837912610403 30977544844

189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರಪಪ / ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 757.. ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 0.41 0.45640 826882065961 916020048850847

190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 167/1ಪಿ3 167/1 ಯಳಗಲೋಡು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.58185 356528374028 650014071853

191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ೂಪಪ / ಗುರುಸಿದ್ದಪಪ 61/6 ನಲೂಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 0.5 0.54620 881911318496 650014071853

192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮೃತ್ುಂಜಯಪಪ / ದಲಡಿಬಸಪಪ 12/1. ಎಮಮನಗಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 1 0.48080 395055809341 650014071853

193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜು.ಜಿ.ಆರ್ / ರುದ್ರಪಪ 1/5. ದಾಯಪನಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.1 0.50030 864803461006 650014071853

194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಸನನಕುಮಾರ್.ಸಿ / ಚಂದ್ರಪಪ 67/7 ಚಿಪಿಪನಕೆರೆ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 0.53 0.57410 864203181203 650014071853

195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಮಶೋಖರರೆಡಿಿ / ಕರಿಯಪಪ 581/5 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.2 0.55945 341156919998 30977544844

196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರಂಜನಮಲತಿಯ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 149/1 ಗಲೋನಲರು ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತಿಗ 0.5 0.54625 841185570012 30977544844

197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಮಮ / ಡಿ.ಚಂದ್ರಪಪ 188/5 ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.2 0.47285 758299498666 30977544844

198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಹಷಯವಧಯನರೆಡಿಿ.ಎಲ್.ಕೆ / 
ಕುಬ್ೋಪಪರೆಡಿಿ.ಎಲ್.ಆರ್

414/1 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 831169834631 64216058406

199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಪ್ರೋಮಲೋಲಾ / ದ್ುರುಗಣ್ಣಗಳ 
ಪಾಪಣ್ಣರೆಡಿಿ

130/1ಪಿ2 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.90590 764030273699 64216058406

200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ  / ಸಣ್ಣಹನುಮಂತ್ಪಪ 271/2 ಹಾಯಕಲ್ ತ್ುರುವನುರು ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.01010 646829704642 840430110000015

201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಲಂಗಪಪ.ಕೆ.ಆರ್ / ರುದ್ರಪಪ 85/4 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನುರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.8 0.38765 728659411633 199000525252

202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ / ಲೋಟ್ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ 33/4 ಜೆಲೋಡಿಚಿಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1.15 1.13455 75969063283 54052400213

203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಿಯ / ಚಿಕಕಪಪ 467/5 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1.26 1.24685 500440939947 30977544844

204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಲಂಗಪಪ / ಸಿದ್ದಪಪ 458/1ಪಿ1 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.4 0.29620 409738620965 30977544844

205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶ.ವಿ / ವಾಸುದೋವಪಪ 295/1 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 1.7 1.64740 687649279182 30977544844

206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮರೆಡಿಿ.ಡಿ / ದಲಗಗಲ್ು ತಿಪಪಯಯ 169/1 ಪ್ೋಲ್ಲರಹಟಿಟ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2 1.09020 812765590321 30977544844

207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ / ನಂದಿಬಸಪಪ 342/3 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಗುಲಾಬಿ 0.6 0.47620 850067056821 30977544844

208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಲಯಮಮ / ಸಲೋಮಶೋಖರರೆಡಿಿ.ಎ.ಬಿ 267/2ಎ ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.2 0.72730 419626450486 30977544844

209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತ್ಮಮ / ರಂಗಪಪ.ಹೆಚ್ 15/3. ಪಲ್ೂವಗರೆ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2 1.17750 376919387904 64015781402

210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ / ರಂಗಪಪರೆಡಿಿ 188/3,188/6 ತಲೋಪುರಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2 1.92060 960519723101 64216058406

211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುದಾ.ಕೆ.ಎಲ್ / ಜಯಶಿೋಲ್ರೆಡಿಿ.ಡಿ.ಆರ್ 34/2 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.72 0.91415 698281402693 30977544844

212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸರೆಡಿಿ.ಎಂ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಎಂ.ನಿ 177, 14/2 ಗಲೋನಲರು ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 2 1.92060 435857835956 30977544844

213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ.ಜೆ / ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ 587/4 ತಲೋಪುರಮಾಗಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.57 0.88380 832520963703 30977544844

214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ / ಹನುಮಪಪ ಯಾನೆ 
ಹನುಮಯಯ

587/1 ತಲೋಪುರಮಾಗಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.58 0.90450 704379522685 30977544844



215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಸಂತ್/ ಮಹಂತೋಶ.ವಿ 76/2 ಐಯಯನಹಳಿಿೋ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.7 0.42135 562521116434 30977544844

216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಶವಂತ್ರಾಜು.ಜಿ / ಗಂಗಪಪ 7/5. ನಂದಿಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ನುಗಗ 0.9 0.41795 609235927011 650014071853

217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ.ಎನ್ / ಲೋಟ್ ನಾರಪಪ 18/2. 18/4 ಹರಳಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಟಲಮೊಟಲ 0.6 0.63900 920511994435 650014071853

218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರಪಪ.ಕೆ / ರುದ್ರಪಪ 69/1ಎ 139/2ಸಿ 69/1ಬಿ ಗಲಡಬನಹಾಳ್ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.18 0.62705 680564282697 30977544844

219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್.ಸಿ.ಬಿ / ಚಿಗರಿ ಬಿೋಮಣ್ಣ 307/3 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.8 0.72360 594077836047 54052400213

220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ.ಟಿ / ತಿಪಪಯಯ 52/1 ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.56650 620076078288 30977544844

221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನಿತ್.ಡಿ.ಬಿ / ಧನಂಜಯರೆಡಿಿ 263/6 ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 1.6 0.68905 512352012881 64216058406

222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶರಣ್ಪಪ / ತಿಪಪಯಯ 477/2 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.2 1.15230 858012189377 10565101010819

223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಮ / ಕೆಂಚಪಪ 27/3. ಪಲ್ೂವಗರೆ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.6 0.71975 421843009586 06332200011500

224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ೂಪಪ.ರ್ೈ / ತಿಮಮಪಪ 43/3 ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.4 0.50506 933654886213 34241133002

225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ / ಗುಡಿಹಳಿಿ ಈರಪಪ 56/ಪಿ ಹುಣ್ಸಕಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿಗ 0.4 0.42916 531368076679 10937101057759

226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಿಯ ಆರ್.ಹೆಚ್ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 36/6 36/8 ಹರಳಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 0.88 0.43990 361677683497 10578101022319

227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ.ಆರ್.ವಿ / ರ್ಂಕಟೋಶಪಪ 102/1p1 ಮುದಾದಪುರ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ Brinjal 2 0.38346 512360201193 650014071853

228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ / ಅಂಜಿನಪಪ 38/1ಪಿ1 ಹರಳಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಕೆಲೋಸು 0.8 0.73179 768820613664 10578100008632

229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಪಪ. ಆರ್.ಹೆಚ್ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 36/2 36/7 ಹರಳಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಟಲಮೊಟಲ 2 0.79210 612952734984 15940100097559

230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 85/2 ಹರಳಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಟಲಮೊಟಲ 0.6 0.60270 733568052324 10578101000405

231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೌರಮಮ / ಮಲ್ೂಯಯ 119/1 ಹುಣ್ಸಕಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.6 0.29330 257008634584 29140110029570

232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪಪ / ರಂಗಪಪ 104/7 ಮುದಾದಪುರ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಟಲಮೊಟಲ 0.9 0.83500 224709764558 138601010006733

233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ.ಸಿ.ಆರ್ / ಸವರಪಪ 27/8ಪಿ1 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಪಪಾಪಯ 0.6 0.31955 253537935131 138601011004496

234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ / ಸಂಜಿೋವಪಪ 4/2. ಹೆಗಗಡೆಹಾಳ್ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಗಡೆಿಕೆಲೋಸು 1.07 1.05390 749308814883 38876943968

235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಣ್ನ / ಸಿದ್ದಪಪ 159 ಇಂಗಳದಾಳು ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿಗ 1.5 1.44040 98370765217 30977544844

236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಳಿಬಾಯಿ / ಸಿೋತಾಯನಾಯಕ 52 ಕುರುಮರಡಿಕೆರೆ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ನುಗಗ 0.8 0.40440 238722346287 30977544844

237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರನಾಯಕ / ಥಾವಯಯನಾಯಕ 63 ಬ್ೋವಿನಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಟಲಮೊಟಲ 1.2 1.19220 702105776773 30977544844

238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ / ತಿಮಮಪಪ 78/4 ಕೆಲೋಡಿರಂಗವಾನಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಸೌತಕಾಯಿ 1.37 1.34480 521538796770 31690500073

239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪಪ / ಈರಪಪ 9/2.. ಕೆಲಳಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಸೌತಕಾಯಿ 0.6 0.63900 812805555297 31690500073

240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರೆಕೆರೆ ಈರಪಪ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 4/1. ಹೆಗಗಡೆಹಾಳ್ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಸೌತಕಾಯಿ 0.83 0.85240 326708513402 31690500073

241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ / ಈರಪಪ 4/8. ಹೆಗಗಡೆಹಾಳ್ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಸೌತಕಾಯಿ 0.41 0.19700 982204995450 31690500073

242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ / ಮಾಳಿಗ ತಿಪಪಯಯ 240 ಕಲನಬ್ೋವು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.98 0.98505 924290737009 916020048850847

243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಟಿ.ಆರ್ / ಡಿ.ರವಿ 73 ಚಿಪಿಪನಕೆರೆ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.2 1.17700 892368931790 916020048850847

244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ / ಅಣ್ಬಲರು ತಿಪಪಯಯ 151/7 ಕಲನಬ್ೋವು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ ಕಾಯರೆಟ್ 1.2 1.17700 638873468991 916020048850847

245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಏಕಾಂತ್ಪಪ / ಹಿರೆೋಹಳಿಿ ಓಬಯಯ 151/8 ಕಲನಬ್ೋವು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.8 0.82455 816197912716 916020048850847

246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ / ರಾಮಪಪ 75 ಚಿಪಿಪನಕೆರೆ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.2 1.17700 482096234344 916020048850847

247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ /ದಾನಪಪ 23/1. ನೆಲೂಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63900 583617947670 650014071853

248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮೋಶ್.ಆರ್ / ರಂಗಪಪ 28/5. ಬಿೋರಾವರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.5 0.31350 323228981184 30977544844

249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಆರ್ / ಬ್ಣೆಣಹಳಿಿ ರುದ್ರಪಪ 121/2ಎ2 ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1 0.58190 923193005737 30363462685

250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ / ಸಣ್ಣಕರಿಯಪಪ 22/2. ಪಲ್ೂವಗರೆ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.57455 294026878609 30977544844



251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ / ಕರಿಯಪಪ 44/2 ನೆಲೂಕಟಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.63895 279716379513 30977544844

252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಲ್ೂಮಮ / ತಿಪಪಯಯ 799/1 ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ಸೋವಂತಿಗ 0.8 0.82455 872737851408 30977544844

253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರುದ್ರಪಪ / ದ್ುರುಗಪಪ 180/2ಪಿ1 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.3 0.34010 831422846695 916020048850847

254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರುದ್ರಪಪ / ದ್ುರುಗಪಪ 180/1ಪಿ1, 180/1ಪಿ5 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 0.7 0.73180 831422846695 916020048850847

255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಎಸ್ / ಶಂಕರನಾಯಕ 1/1,1/4 ಪಾಮರಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.5 1.46050 636273924798 650014071853

256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾರಪಪ.ಎ.ಕೆ. / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 74/1ಎ ನೆಲೂಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಟಲಮೊಟಲ 1 1.01010 337111062749 650014071853

257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಧಮಯಪಪ.ಕೆ / ಕರಿಯಪಪ 58/5 ಚಿಕಾಕಲ್ಗಟಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.85 0.87000 681540190874 916020048850847

258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಮ / ಮಿೋಸ ಹನುಮಪಪ 67/ಪಿ7 ಕಾಲಗರೆ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.82360 660909584569 650014071853

259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪಪ/ ಎ.ಕೆ.ಕೆಂಚಪಪ 11/2. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ಟಲಮೊಟಲ 0.65 0.68540 221145875471 10032200067397

260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರನಾಯಕ / ಚಿಕಾೂನಾಯಕ 5/5. ಡಿ.ಮದ್ಕರಿಪುರ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ನುಗಗ 0.4 0.17525 328900866777 30977544844

261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶಪಪ/ ರ್ಂಕಟಪಪ 3/10. ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 0.8 0.50720 385533804347 30977544844

262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜಮಮ / ಪರಸಪಪ 44/5 ಕಾಯಸಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.61 0.64400 531934413973 30977544844

263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ರ್ೈ / ಯಲ್ೂಪಪ 31/3,222,223 ರೆಲಟಿಟಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.1 1.10110 961288048113 30977544844

264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಜಿ.ಡಿ / ದಲಡಿಪಪ 18/2. ಪುಡಕಲ್ಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ನುಗಗ 0.45 0.46410 376763662921 10032200030174

265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಂತೋಶ / ಕೆಂಚಪಪ 109 ಯರೆೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.63 0.63638 282354548557 1362500104632600

266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ.ಕೆ / ಸಣೆಲಣೋಬಪಪ 14/1. ಪಾಮರಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ಟಲಮೊಟಲ 0.6 0.60607 428098477220 0483101020876

267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ / ಜುಂಗಿಬ್ಲೋರಪಪ 45/2 ಸಿದ್ದವಾನದ್ುಗಯ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ ಟಲಮೊಟಲ 0.8 0.74737 523515703232 10752100001984

268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ / ಸಿದ್ದಪಪ 365 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 0.8 0.46140 830756213587 06332210025041

269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ.ಕೆ / ಕರಿಯಪಪ 9/2ಎ ಬ್ಲಮಮವಾನಾಗಿತಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.8 0.21060 602645509853 482101012076

270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ / ಮುದ್ದಪಪ 17/2. ಕೆಂಚವಾನಾಗಿತಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.3 0.33900 707672005854 10752100006160

271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮೋಶ್ / ಸಲರಸೋನ 638/2 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ ಟಲಮೊಟಲ 1.51 1.44830 461274802113 31848431524

272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಂತೋಶ್.ಡಿ.ಬಿ / ಸಣ್ಣಬ್ಲೋರಪಪ 101/4 ಹುಣ್ಸಕಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.5 0.50500 202526197421 4551101006395

273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಮಲತಿಯ / ಗುರಪಪ 57/2 ಬಾಯಲ್ಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ಟಲಮೊಟಲ 1.2 1.15230 722841447910 10578100002977

274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗನಾಥಪಪ / ಮಲಡೂಪಪ 469/15, 469/20 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ನುಗಗ 0.8 0.06220 793902357850 30977544844

275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ.ಓ / ಓಬಪಪ 58/6 ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.01010 955926327740 30977544844

276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್.ಎ.ಎಸ್ /ಸಲರಪಪ 508/3 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ  ಬಾಳೆ ಸೋವಂತಿಗ 2 1.51830 966779874528 30977544844

277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋಪಾಲ್ಯಯ / ಪಾಲ್ಯಯ 562/4 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.4 0.79030 337715716395 30977544844

278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಚ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ / ಅಂಚ ಹನುಮಪಪ 370/2ಪಿ1 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ ಗಡೆಿಕೆಲೋಸು 1.23 1.21950 674164865622 31690500073

279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಬ್ಲೋರಯಯ ಅಂಚ ಬ್ಲೋರಯಯ / 
ಹನುಮಯಯ

370/3b1 370/3ಬಿ2 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.72 1.66650 481603431141 31690500073

280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ.ಆರ್ / ರಂಗಪಪ 18/10. ಬಾಯಲ್ಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ಟಲಮೊಟಲ 0.7 0.73180 221017156795 650014071853

281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ.ಪಿ.ಬಿ / ಓಬಯಯ 44/13 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.82455 887816886938 650014071853

282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್ / ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 107 ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಬ್ಳಗಟಟ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.8 0.82455 391542134574 650014071853

283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಪಪ / ಬ್ಲೋರನಾಯಕ 19/1ಎಪಿ1 ಭರಮಸಾಗರ ಬಾಯಲ್ಹಾಳು ಪ.ಪಂ ಟಲಮೊಟಲ 0.65 0.68540 373522959996 650014071853

284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬ್ಲೋರಪಪ / ತಾಳವಾರ ಬ್ಲೋರಪಪ 64/2ಪಿ3 ತ್ುರುವನಲರು ಸಿದ್ದವಾನದ್ುಗಯ ಪ.ಪಂ ಟಲಮೊಟಲ 0.7 0.67550 779151530414 650014071853

285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಪಪ / ಗಲೋಪಾಲ್ಯಯ 21/ಪಿ1 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.6 1.54720 228764104108 650014071853

286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಯಯ.ಎಸ್ / ಸಲರಯಯ 116/7 ಮಲಾೂಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 1.3 1.28325 679716538920 30977544844



287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಿಂಹಪಪ / ನಿಂಗಪಪ 9/2. ಮಲಾೂಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.8 0.36595 347742861100 30977544844

288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ.ಪಿ / ಪಾಲ್ಯಯ 28/3. ಬಿೋರಾವರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.5 0.31350 541501237732 30977544844

289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಯಯ ಆರ್ / ರುದ್ರಪಪ.ಕೆ 58/3 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.8 0.64730 649710169146 10002010024514

290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿತ್ರಶಖರಪಪ.ಬಿ / ಬಸಪಪ 82/3 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.42 0.29220 957250380321 30977544844

291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆದ್ಶಯ.ಆರ್ / ರಂಗಯಯ .ಆರ್ 58/4 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.6 0.91405 737059129735 30977544844

292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಣ್ಣ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 81 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1 0.52500 341583512522 30977544844

293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶಪಪ / ಮಾ ಹೆಲನನಪಪ 427 ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.2 0.70500 228654945748 30977544844

294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನಮಂತ್ಪಪ /ರಾಮಕಕ 21/1. ಕೆಲಳಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ಟಲಮೊಟಲ 0.45 0.49985 942892687802 30977544844

295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ .ಎಸ್ / ರಾಜಣ್ಣ 48/1 ಕುಂಚಿಗನಾಳ್ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.54 0.58335 914704388307 38876943968

296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಧವನಾಯಕ / ರಾಜಪಪ 48/1 ಕುಂಚಿಗನಾಳ್ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.54 0.58335 801307887192 38876943968

297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ಬಿ / ಭೋಮಪಪ 391/1 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.01010 461348068033 38876943968

298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ನಾಯಕ / ರಾಜಪಪ 48/1 ಕುಂಚಿಗನಾಳ್ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.54 0.58335 636745260214 38876943968

299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ / ನಾಗಪಪ 31/6. ಜಗದಾಳಿಪುರ ಕಸಬಾ 1 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.4 0.18500 746706429532 10609101024955

300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನನಪೂಣ್ಯ.ಕೆ / ರಾಜು.ಎಸ್.ಪಿ 12/8. ಗಲೋನಲರು ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 2 0.80770 453534395338 10695101060833

301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಮ / ಓಬಣ್ಣ 60/6 ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.6 0.63900 284403978956 30977544844

302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪಮಮ /ಅಂಚ ಹನುಮಪಪ 370/3a ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.8 1.73850 914107593945 31690500073

303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಲೋಳಸಮಮ / ಕಂಪಳಪಪ 23/3. ನೆಲೂಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.4 0.45340 200691131752 650014071853

304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕಕ / ಹನುಮಪಪ 47/11. ಸಿದ್ದವಾನದ್ುಗಯ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ ಟಲಮೊಟಲ 2 1.91100 676556724255 916020048850847

305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಮಮ / ಪಾಲ್ಯಯ 95/2ಎಪಿ1, 95/2ಎ ಮಲಾೂಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ನುಗಗ 0.8 0.33195 454469468863 30977544844

306 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಮಮ / ಬ್ಲೋರಪಪ 90/3 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ ಎಲಕೆಲೋಸು 0.8 0.82455 370094829965 650014071853

307 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತ್ಮಮಮ / ರ್ೋಣ್ುಗಲೋಪಾಲ್ನಾಯುಿ 188 ಭೋಮಸಮುದ್ರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.2 0.72840 477920835269 38876943968

308 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ / ಓಬಯಯ 656/1 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.8 0.82455 289139494044 38876943968

309 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 390/3 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 0.9 0.91735 288566807471 38876943968

310 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಅನಂತ್ಕುಮಾರ್.ಎಂ / ಮಹದೋವಪಪ 91/2ಸಿ2 ಹುಲ್ಲೂರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 0.06000 234147107982

311 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಮಹದೋವಪಪ / ಈರಪಪ 86/2ಪಿ1 ಹುಲ್ಲೂರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 0.06000 585583218827

312 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ.ಪಿ / ಪ್ನನಪಪ 290.. ಹುಲ್ಲೂರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 452904084046

313 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ / ಸಣ್ಣಹನುಮಂತ್ಪಪ 275.. ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.60 0.08000 329782057808

314 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಧಮಯರಾಜ.ಬಿ / ಬಸವರಾಜಪಪ 19/1. ಚಿಕಕಲ್ಗಟಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.60 0.08000 904858104738

315 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಚಂದ್ರಪಪ.ಎಂ / ನಾಗಪಪ 22/1. ಚಿಕಕಲ್ಗಟಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 778212410767

316 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಲ್ತಾ.ಜಿ.ಎಸ್ / ನಾಗರಾಜಪಪ 87/ಪಿ2 ಹಳಿಯಲರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.04000 924850563345

317 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ / ನುಂಕಪಪ 11/17. ಬ್ದ್ರುಬ್ಲಮಮನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 0.06000 415189172071

318 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪುಷಪ / ದ್ುರುಗೋಶ್ 277/2 ಹುಲ್ಲೂರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 297067784293

319 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆಲರಕೆೋರಪಪ / ಚಂದ್ರಪಪ 3/4. ಚಿಕಕಲ್ಗಟಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 518609557585

320 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ದಿವಾಕರ.ಎಸ್ / ಶಾಂತ್ಕುಮಾರ್ 93.. ಹಳಿಯಲರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 573057349059

321 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಮಹದೋವಪಪ.ಡಿ.ಸಿ / ಚನನವಿೋರಪಪ 27.. ಹಳಿಯಲರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 857830995869

322 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ತಿಮಮಪಪ.ಟಿ.ಸಿ / ಚನನಬಸಪಪ 62/ಬಿಎ1 ಕಡೊಗುದ್ುದ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 407420519538

323 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ರೆೋವಣ್ಸಿದ್ದಪಪ.ಟಿ / ತಿಮಮಪಪ 94/2. ಕಡೊಗುದ್ುದ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 875698023245

324 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಭಾರತಿ.ಹೆಚ್ / ನಾಗರಾಜ 166 ಹಳಿಯಲರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 798861052289

325 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಯಲ್ೂಪಪ.ಟಿ / ತಿಮಮಪಪ 50/7 ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 942090602845

326 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಮಂಜಣ್ಣ.ಸಿ / ಚನನಪಪ 4/3. ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 574697147775

327 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ರಾಮಪಪ / ಸಣ್ಣಸಿದ್ದಪಪ 49 ಮಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 201178432982

328 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರಭುಕುಮಾರ್.ಟಿ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 102/9 ಮುದಾದಪುರ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 0.06000 866618033752

329 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಸಿೋತಾಬಾಯಿ / ಚಂದ್ರನಾಯಕ 39/2 ಸಿದ್ದವಾನದ್ುಗಯ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 403254414431

330 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಲ್ಚಚನಾಯಕ / ಭಜನನಾಯಕ 39/2 ಸಿದ್ದವಾನದ್ುಗಯ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 64278444325

331 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಗಿರಿೋಶ್.ಎಂ.ಎಸ್ / ಎಂ.ಟಿ.ಸಾಾ,ಮಿ 158/ಬಿ1 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 0.06000 691725006458

332 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ರಾಜು.ಎಸ್.ಸಿ / ಚನನಬಸಪಪ 7/2. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.03500 227156464090

333 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಚಿಗಟೋರಪಪ / ರುದ್ರಪಪ 4/1. ಹಳವುದ್ರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 783664467755

334 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಶರಣ್ಪಪ / ಕೆಂಚವಾ 11/1. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.03500 600662415068

335 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ನಾಗಪಪ / ಕರಿಯಪಪ 11/1. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 600662415068

336 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಸಿದ್ದಪಪ.ಹೆಚ್.ಸಿ / ಚಿಗಟೋರಪಪ 7/7. ಹಳವುದ್ರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.04000 460432984622



337 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಚನನಬಸಪಪ / ಬಸಪಪ 26/ಪಿ2 ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.04000 987849192836

338 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಭಾರತ್ಮಮ / ಬಸಪಪ 7/3. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 575927769457

339 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಜಯಪಪ.ಎನ್ / ನಿೋಲ್ಪಪ 11/2. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.04000 221145875471

340 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ.ಸಿ / ಚಿಗಟೋರಪಪ 34/2ಎ ಅಳಗವಾಡಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.04000 817118470729

341 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಗಂಗಮಮ / ಸಣ್ಣಬಸಪಪ 7/3. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.03500 419947347768

342 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ / ಚನನಬಸಪಪ 119/ಪಿ1 ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 345981589588

343 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ.ಎನ್ / ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 12/2. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 804157249591

344 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ.ಎಂ.ಆರ್ / ರಾಜಶೋಖರಪಪ
26/4. ಮಲ್ೂನಕಟಟ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 740020039627

345 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಸವಿತಾ.ಎಂ.ಕೆ / ಮಣಿಕಂಠ 44/1 ಗಲಡಬನಹಾಳ್ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 288503675902

346 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಅಜಿಯಯ.ಎಸ್ / ಸಿದ್ದಪಪ 17/1. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 353036346084

347 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ.ಸಿ / ಚಿಗಟೋರಪಪ 34/2ಬಿ ಓಬಳಾಪುರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 300355241146

348 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ರವಿಕುಮಾರ್.ಜಿ.ಕೆ / ಕರಿಯಪಪ 31/ಪಿ6 ಹೆಲಸರಂಗಾಪುರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 991100664891

349 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಮಂಜಪಪ.ಎಸ್.ಬಿ / ಬಸವಂತ್ಪಪ 18/4. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.03500 977295536642

350 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಹೆೋಮಣ್ಣ.ಜಿ.ಕೆ / ಕೆಂಚಪಪ 9/3. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 539865865941

351 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಮಂಜಪಪ / ಸದಾಶಿವಪಪ 20/2ಪಿ1 ಓಬಳಾಪುರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 514250353639

352 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ / ಚಂದ್ರಪಪ 29/3. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 724651974761

353 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ವೃಂದ್ಮಮ / ಉಮಾಪತಿ 7/6. ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.05000 385733610194

354 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪ್ನನಪಪ / ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ 243/5 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.06120 0451101007995

355 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಸತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ / ಭೋಮಾಣ್ಣ 307/3ಪಿ1 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.06120 1056510006227

356 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆೋಮಂತ್ಕುಮಾರ್ / ಮಲಡಲ್ಗಿರಿಯಪಪ 36/7 ಬಗಗಲ್ರಂಗವಾನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.06120
302322890096

357 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಸಂತಲೋಷಕುಮಾರ್ / ನಾಗರಾಜಪಪ 98/10 112/2 ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.06120 10713101028988

358 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಗುರುಸಿದ್ದಪಪ / ಬಸಪಪ 113/7 ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.06120 54044486123

359 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ / ಈಶಾರಪಪ 143 ಬ್ನಕನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.06120 0482101015909

360 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ನಾಗರಾಜು / ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 49/2 ಚಿಕಕಪಪನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.06120 138601011005346

361 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮಂಜುನಾಥ.ಸಿ / ಚನನಬಸಪಪ 51/6 ಗಲಡಬನಹಾಳ್ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.06120 10609101000502

362 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಸತಿೋಶ್/ ಓಬಪಪ 10/5ಪಿ2 ಬಾಯಲ್ಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.12240 1241104000039738

363 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮುರಿಗಪಪ / ಬಸಪಪ 48/5 ಗಲಡಬನಹಾಳ್ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.06120 10609100003879

364 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಸುಧಾಕರ್ / ವಸಂತ್ಪಪ 147/4 ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.25 0.07650 10601101003916

365 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ನಾಗರಾಜು.ಕೆ.ಜಿ / ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ 105 ಮಲಾೂಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.30 0.09180 0479101063137

366 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಜಗದಿೋಶ್.ಡಿ / ಪಟೋಲ್ ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ 50/4 ಪಲ್ೂವಗರೆ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.15300 10868101017900

367 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮಂಜಮಮ / ಮಲ್ೂಪಪ 98/1ಬಿ2 ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.20 0.06120 199000388995

368 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಸಾವಿತ್ರಮಮ / ಮಂಜುನಾಥ 67/2 ಅನೆನೋಹಾಳು ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.25 0.07650 10112200021597

369 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ರೆೋಣ್ುಕಮಮ.ಹೆಚ್ / ರ್ೈ ಶಿವಣ್ಣ 19/8 ಜಾನಕೆಲಂಡ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.30 0.09180 031800101010465

370 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ.ಜಿ.ಆರ್ / ರಾಮರೆಡಿಿ 37/3 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.00 0.13632 551964251109 34515247624

371 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆೋಮಂತ್ರೆಡಿಿ.ವಿ / ಗಲೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ 24/1ಎ ಮಲಾೂಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.15000 38792235235

372 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಗಂಧರಾಜ ರವಿೋಂದ್ರಬಾಬುರೆಡಿಿ / ಗಲೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ 24/2 ಮಲಾೂಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.07500 60284356852

373 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸುಗಂಧರಾಜ ನಾರಾಯಣ್ರಡಿಿ.ಕೆ.ಪಿ / ಕಂದಿಪ್ೂಲ್ಣ್ಣ 148/2ಬಿ ಬ್ಳಗಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.15000 10618100000139

374 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟಾರಕಟರ್ ಅಂಜಲ.ಕೆ.ಎನ್ / ಎಂ.ರೆಲೋಮರಾಜ 166 ಮುದಾದಪುರ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 1.00 1.00000 221602606730 10752101001033

375 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಟಾರಕಟರ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಹೆಚ್.ವಿ / ವಿೋರಭದ್ರಪಪ 20/11, 20/1 ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ 1.00 0.75000 995996773696 199001070369

376 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಮಹಮಮದ್ ಇಬಾರಹಿಂ/ ಮಹಮಮದ್ 

ಭಕ್ಷ್ಸಾಬ್ 57/1 ದಲಡಾಿಪುರ ಕಸಬಾ 1
ಅ.ಸಂ

ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 883902482523 20207758096

377 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿಿ.ಎನ್.ಎಸ್ / 

ಶಿಂಪರಯಯ 65/4 ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1
ಇತ್ರೆ

ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 224317927495 20330452725

378 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರವಿ.ಬಿ / ಬಸವರಾಜಪಪ 159/1 ದಲಡಾಿಪುರ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 976653978193 1069101000885

379 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅಶಲೋಕ ಕುಮಾರ್ / ರಂಗಸಾಾಮಿ 88/1 ಜಾನಕೆಲಂಡ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 280678565276 500902010028275

380 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಜಪಪ / ಓಬಣ್ಣ 7/4 9/1 ಕಕೆಕೋಹರವು ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 778773181722 1000201003868

381 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕರಿಯಪಪ.ಜಿ / ಗಾದ್ರಪಪ 29/1. ದಲಡಾಿಪುರ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 875888886406 10609100016486

382 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಿನನ ತಿಮಮಣ್ಣ / ಸಿದ್ದಪಪ 330/ಪಿ2 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 224756009199 106811000000388

383 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬ್ೈರಸಿದ್ದಪಪ / ಸಿದ್ದಪಪ 283/4. ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 855288299415 10681100001481

384 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹನುಮಂತ್ಪಪ / ಈರಪಪ 254/ಪಿ2 ಜೆಲೋಡಿಚಿಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 316691696810 10681100004622

385 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮರುಳಸಿದ್ದಪಪ / ಭೈರಸಿದ್ದಪಪ 261/ಪಿ3 ಜೆಲೋಡಿಚಿಕೆಕೋನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 732359534054 10681100004614

386 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲಲೋಕೆೋಶರೆಡಿಿ.ಡಿ / ದಾಮರಾಮಪಪ 154/ಪಿ2 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 364244774391 10681100001505

387 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕಣ್ುಮಪಪ.ಕೆ.ಹೆಚ್ / ಅಂಚಹನುಮಪಪ 40/2ಪಿ6 ಕುಂಚಿಗನಹಾಳ್ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 810331711064 10002200022257

388 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಎಂ.ಡಿ / ದಾಸಪಪ 18/1ಬಿ ಮದ್ಕರಿಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 389470288376 10695101016619

389 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಗನಾನಥ / ಉತತೋರಪಪ 323/1ಪಿ2 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 313962304923 06332210003061

390 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರವಿಂದ್ರರೆಡಿಿ / ಹನುಮಪಪರೆಡಿಿ ಪಿ 50/1, 50/2 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 746028658241 74270100005567

391 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲಲೋಕೆೋಶ್ / ಕಲ್ೂಪಪ 479/1ಬಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 842817610509 10586100006982

392 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಾರಾಯಣ್ರಡಿಿ./ ಗದದತಿಪಪಯಯ 109/14 ಮಲಾೂಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 955616807933 1060400002505

393 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ.ಜಿ / ಗುರಪಪ 586 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 838790315614 1362500101378701

394 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಂಜುನಾಥ.ಡಿ.ಎಸ್ / ದಲಡಿಸಿದ್ದಪಪ 21/2. ಇಂಗಳದಾಳ್ ಕಸಬಾ 2
ಇತ್ರೆ

ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 960499465005 64172267111

395 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸಂಚಾಲ್ಪಪ .ಐ.ಎಂ / ಮಾರನಾಯಕ 2/1ಪಿ3 ಇಂಗಳದಾಳ್ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 912791287555 016501001909

396 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅಶಲೋಕ ಕುಮಾರ್ / ನಾಗರಾಜರೆಡಿಿ 222/10 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 707508529173 1362500100754301

397 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ವಾಸುದೋವರೆಡಿಿ.ಎಂ.ಆರ್ / ರಾಮಪಪ 414/ಪಿ8 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 469500869058 10586100002168

398 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗಾದ್ರಪಪ.ಆರ್.ಹೆಚ್ / ಹುಚಚಪಪ 129/1 ಇಂಗಳದಾಳ್ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 732946813514 06342210012812

399 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಲೂಕಾಜುಯಪಪ.ಎಂ.ಈ / ಎಕಾಂತ್ಪಪ 94/2 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 705958492143 138601011002122

400 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಪವನ ಕುಮಾರ್.ಎನ್.ಆರ್ / 

ರಾಮರೆಡಿಿ.ಎನ್.ಟಿ 125/3 125/5 ಬ್ಳಗಟಟ ತ್ುರುವನಲರು
ಇತ್ರೆ

ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 793469207816 64130648286

401 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ / ಕೃಷಣರೆಡಿಿ 106/5 ಬ್ಳಗಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.87500 778802581452 10618100000643



402 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗರಾಜ.ಸಿ.ಎಸ್ / ಶಿವರುದ್ರಪಪ 83/3 ಕಲನಬ್ೋವು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 820562327017 451101486196

403 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಶರತ್ ಬಾಬು ಎಂ.ಎಸ್ / 

ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿಿ ಎಂ.ಹೆಚ್ 584/1 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು
ಇತ್ರೆ

ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 478847685741 20357353789

404 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ರಾಮಕೃಷಣರೆಡಿಿ.ಎಂ.ಹೆಚ್ / 

ಎಂ.ಹನುಮಂತ್ಪಪ 584/3 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು
ಇತ್ರೆ

ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 514495369486 32323776069

405 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗಿರಿೋಶ್.ಸಿ.ಎಂ / ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ.ಸಿ.ಹೆಚ್ 384/3 385/3 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು
ಇತ್ರೆ

ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 551133621281 10565100008272

406 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಲೂಕಾಜುಯಪಪ / ಬಸಣ್ಣ 72/1ಈ ಕಲನಬ್ೋವು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 0451101008694

407 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅಶಲೋಕಕುಮಾರ್ / ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ 507/1 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 807844727657 10868101052815

408 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ.ಎಂ.ಪಿ / 

ಬಿ.ಪಾಪಣ್ಣರೆಡಿಿ 78/1ಎ ಬ್ಳಗಟಟ ತ್ುರುವನಲರು
ಇತ್ರೆ

ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 400074864796 5338101000049

409 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪುಟಟಪಪ / ಶರಣ್ಪಪ 82/2 ಹುಣ್ಸಕಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 573684151502 33193088242

410 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿಿ.ಟಿ / ತಿಪಪಣ್ಣ 102/1ಬಿ ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 450326292281 10618100002754

411 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗರಾಜರೆಡಿಿ.ಡಿ.ಬಿ/ ಡಿ.ಎಲ್.ಬಿೋಮಾರೆಡಿಿ 245/2 ಹಾಯಕಲ್ ತ್ುರುವನಲರು
ಇತ್ರೆ

ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 732826409138 10618100005023

412 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಹಂತೋಶ.ಎಂ.ಜೆ / ಜಡಿಯಪಪ.ಎಂ.ಈ 19/ಪಿ1, 19/4 ಯಳಗಲೋಡು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 822863060580 10752100007207

413 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಂಗಸಾಾಮಿ.ಎಂ / ಮಲ್ೂಪಪ 19/4. ಗಲಲ್ೂರಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 918238823217 0483101014929

414 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಈಶಾರಪಪ.ಟಿ / ತಿಮಮಪಪ 39/4 ಕಾಲಗರೆ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 899938957314 4390101000944

415 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಮಣ್ಣ / ಸಣ್ಣಸಿದ್ದಪಪ 49 ಮಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 201178432982 33476915241

416 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಚೌಡಪಪ / ಸಿದ್ದಪಪ 27/2ಪಿ1 ಮಾಳೆೋನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 917855074235 33162095449

417 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜಪಪ.ಹೆಚ್ / ಸಣ್ಣಹನುಮಪಪ 7/ಪಿ2 ಕಲ್ುಕಂಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು
ಇತ್ರೆ

ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 963081931578 10578100002727

418 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಣ್ಣ.ಬಿ / ಸಣ್ಣಬಸಪಪ 22/5. ಬಿೋರಾವರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 386315666885 522168358

419 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜ.ಬಿ.ಎನ್ / ನಂದಿಬಸಪಪ 9/1ಬಿ3 9/1ಬಿ2 9/1ಎ2 ಕೆ.ಬಳೆಿಕಟಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 899442071410 0591101047778

420 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಗೌರಮಮ / ಗಾದ್ರಪಪ 103/ಪಿ1 ದಲಡಾಿಪುರ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 405029545198 10609100016561

421 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಧಮಮ.ವಿ.ಟಿ / ತಿಮಾಮರಡಿಿ 12/2. 12/1ಎ ಜಿ.ಆರ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 437549385162 3635485641

422 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರತ್ನಮಮ / ಚನನಯಯ 113 ಮಲಾೂಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 898435301660 10695101043482

423 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಿಮಮಕಕ / ನಿಂಗಪಪ ಯಾನೆ ಲಂಗರೆಡಿಿ 649/2ಬಿ 696/7 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 836963331462 10586100006920

424 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ / ಎನ್.ಎಂ.ಆನಂದ್ಪಪ 510/2 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 558652729101 06342250003249

425 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅನಿತ್ಮಮ.ಕೆ.ಎಲ್ / ಎಂ.ಪಾಂಡಿರಂಗರೆಡಿಿ 12/1ಎ ವಿೋರಮದ್ಕರಿಪುರ ತ್ುರುವನಲರು
ಇತ್ರೆ

ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 795947083697 74270100004317

426 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರುದ್ರಮಮ / ಎಲ್.ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 131/3 ಕಲನಬ್ೋವು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 992342136151 199000344050

427 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅಂಬುಜಮಮ / ಜಯಣ್ಣ.ಜಿ.ಟಿ 192 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 909253077575 10936101043756

428 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದೋವಮಮ / ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ 57/2 ಎಮಮನಗಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 860645490367 10538101014921

429 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ.ಜಿ.ಎನ್/ ಚಂದ್ರಣ್ಣ.ಸಿ 51/3 ಕಾತಾರಳು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 847849624307 0479101051417

430 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಮಪಪ / ಯಲ್ೂಪಪ 101 ದಲಡಾಿಪುರ ಕಸಬಾ 1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 824644020910 10609101015036

431 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಮಭಲೋವಿ / ತಿಮಾಮಭಲೋವಿ 72/ಪಿ2 ದಲಡಾಿಪುರ ಕಸಬಾ 1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 390816039771 10002010069311

432 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಿಮಮಣ್ಣ / ತಿಮಾಮಬ್ಲೋವಿ 87/ಪಿ3 ದಲಡಿಪುರ ಕಸಬಾ 1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 430252528914 15940100065150

433 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ಣ / ಭೋಮಪಪ 61/1 62/1 ದಲಡಾಿಪುರ ಕಸಬಾ 1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 553378298471 10609100015452

434 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಮಲತಿಯ / ಮಾಳಪಪ 662/2 722 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 10681100004438

435 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದಾಸಪಪ.ಎಂ.ಕೆ / ಮುದ್ದಪಪ 180/2ಪಿ1ಪಿ1,165/8 ತಲೋಪುರಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 549752800685 10681101031502

436 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ.ಪಿ.ಎನ್ / ನಿಂಗಪಪ 24/6. ಪಲ್ೂವಗರೆ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 674760017196 06332210010522

437 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲಲೋಕೆೋಶಾರಪಪ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 802/1 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 867129723543 10586100006339

438 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಏಕಾಂತ್ಪಪ / ದ್ುರುಗಪಪ 180/1, 180/2 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 850937721649 0451101003036

439 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತಿಪಪಯಯ / ಗಂಟಮಲ್ೂಯಯ 151/11 ಕಲನಬ್ೋವು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 814647085717 0451108010334

440 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪ್ನನಪಪ / ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ 243/5 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 423077534759 0451101007995

441 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಧಮಯಪಪ.ಕೆ / ಕರಿಯಪಪ 58/5 ಚಿಕಾಕಲ್ಗಟಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 681540190874 10578100007314

442 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಸುನಂದ್ಮಮ.ಪಿ / ಮಂಜಪಪ 26/2. ದಲಡಿಪುರ ಕಸಬಾ 1 ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 318642422262 10609100017549

443 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ / ಈರಪಪ 174/ಪಿ2 ಹುಣ್ಸಕಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 285602698844 6710130086

444 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ವಿಜಯಕುಮಾರ್.ಎ.ಎಸ್ / ಸಲರಪಪ 508/ಪಿ3 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 235347756896 5338101000843

445 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಓಂಕಾರಪಪ.ಎಸ್ / ಸಣ್ಣತಿಪಪಯಯ 91/10,92/ಬಿ ಮದ್ಕರಿಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 329703715893 10695101034077

446 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗರಾಜ್.ಜಿ.ಟಿ / ಗೌಡರ ತಿಪಪಯಯ 11/5. ಇಂಗಳದಾಳ್ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.87500 337336852724 06342200000077

447 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಅಲಕಣ್ಣ.ಹೆಚ್.ಬಿ / ಬ್ಲೋರಣ್ಣ.ಹೆಚ್.ಎ 106/ಪಿ2 ಹುಣ್ಸಕಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಿ 1.20 0.87500 327935007767 0451101006509

448 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಶಂಕರಮಲತಿಯ.ಜಿ.ಸಿ / ಜಿ.ಸಿ.ಚಲಡಾಮಣಿ 
ರತ್ನಂ 40/2 ಹುಲೂೋಹಾಳ್ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ

1.00 2.00000 282475440920 10212600000989

449 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಬ್ಲೋಗೋಶಯಯ / ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಯಾನೆ 
ರಾಜೆೋಶಾರಯಯ

19/10 

19/11,19/4,19/4,19/9 ಜಟೂಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ
ಟಲಮೊಟಲ

1.00 2.00000 292984341329 39569577153

450 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಈಶಾರನ್.ಜಿ.ಆರ್ / ರುದ್ರಪಪ 140,140/ಪಿ3 ಗಲಡಬನಹಾಳ್ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2.00000 545185972271 60915132078017

451 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ತ್ರುಣ್.ಕೆ.ಎಸ್. / ಶಿವಮಲತಿಯ 92/1ಬಿ1 144 ಆಲ್ಗಟಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.00 2.00000 740250246639 10032410002439

452 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಪಾವಯತ್ಮಮ / ಡಿ.ಬಿ.ಕೆಂಚಪಪ 5/1ಎ 5/1ಬಿ ವಿ.ಪಾಳಯ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ಟಲಮೊಟಲ 1.00 2.00000 560236368914 0482101015299

453 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಉಮೋಶ್.ಆರ್ / ರಂಗಪಪ 72/3, 28/5 ಬಿೋರಾವರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2.00000 323228981184 10868100000954

454 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಜಯನಾಯಕ ./ ಸಾಂಕಾರನಾಯಕ 65/2 ಬ್ೋವಿನಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2.00000 690560875744 64120361645

455 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ದಾನಾನಾಯಕ / ಯಂಕಾನಾಯಕ 46/2,67/2, ಬ್ಲಮಮಕಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2.00000 984093680857 0483101012380

456 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮಂಜಪಪ.ಹೆಚ್.ಸಿ / ಚನನಪಪ 17/12 ಶಿೋಗಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2.00000 470785969343 10937101005783

457 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್
ಚಂದ್ರಮಮ.ಹೆಚ್ / 

ಹನುಮಂತ್ಪಪ.ಆರ್.ಹೆಚ್
74 ಹರಳಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2.00000 210514275954 10578101039380

458 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಭೋಮಿಬಾಯಿ / ಬಿ.ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ 58/3 ಕೆಲಳಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2.00000 805998700485 7980000100031795

459 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಿಂಗನಾಯಕ.ಟಿ / ತಲೋಳಸನಾಯಕ 46/2 45/2 ಹಳವುದ್ರ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2.00000 287638251364 0483108028678

460 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಜಯಯಣ್ಣ.ಟಿ/ ತಿಪಪಯಯ 186/1ಎ3 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 2.00000 461921109613 10565100008770

461 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಾಂತ್ಮಮ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 67/5 ಎಮಮನಗಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2.00000 487611315331 1538100005468



462 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಪರಭುಕುಮಾರ್.ಟಿ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 101/1, 102/9 ಮುದಾದಪುರ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2.00000 866618033752 10752100007638

463 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಕೆ.ಓ / ಕಾಟಿಹಳಿಿ ಓಬಣ್ಣ 139.. ದಲಡಾಿಪುರ ಕಸಬಾ 1 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 2.00 2.00000 664046714741 64158296536

464 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ / ಪಾಲ್ಯಯ 114/1ಎ ಮಲಾೂಪುರ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 2.00000 956432229629 0479101073650

465 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಬಸಪಪ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 83 ಸಜಿನಕೆರೆ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.99777 828153205427 06332210033036

466 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಕಾಂತಿಬಾಯಿ / ಮಹಂತೋಶನಾಯಕ 59/1 ಕೆಲಳಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.75000 823267375298 10032200095671

467 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಸುಜಾತ್.ಕೆ.ಟಿ / ತಿಮಮಪಪ 19/2. ಓಬಣ್ಣನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.75000 32552216850 0403101207826

468 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ವಿರೆೋಶ್.ಎಸ್ / ವಿ.ಶಂಕರಪಪ 12/2. ದಿಂಡದ್ಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.75000 258645817072 0482101003344

469 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ರ್ೈಯಕಿತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಕೆಲೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್ / ಕೆ.ಹೆಚ್. 

ಹನುಮಂತ್ಪಪ
103/3, 104/1,104/2, ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.75000 423538471012 10978101006074

470 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ

ಕೆಲೋಡಿಹಳಿಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

5/3, 5/1, 1/2ಪಿ4, 

18/,6/2, 36/12, 14/1, 

14/2, 1/2ಪಿ3,5/7 ಬಿೋರಾಪುರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು ಅಡಿಕೆ 8000 5.32000 366805782634 199002068598

471 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ

ಅನೆನೋಹಾಳ್ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

88/ಪಿ2 

36/2ಪಿ3,87,37/1ಪಿ8,55/1

,65/3,73/1,73/2,71/4,7

6/1,75,74,71/2,71/3,71

/3,72,55/3,55/2,55/5, ಅನೆನೋಹಾಳು ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಬಾಳೆ 8000 5.32000 291847658192 10609101055210

472 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋಬಸರ್ೋಶಾರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ 

ಸಂಘ 54/4,56,57,54/3,54/1 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಸಪ್ೂೋಟ 6000 4.00000 595939223087 199002142100

473 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋಸಿದದೋಶಾರ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ 
ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

118/5,114/1ಎ1,114/2ಬಿ,

118/4,118/1ಸಿ,59/1,114

/3,87/2 ಸಲಂಡೆೋಕೆಲಳ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ. ತಂಗು ತ್ರಕಾರಿ 6000 4.00000 959547739855 500902010021689

474 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ಕರಿಯಮಮ ದೋವಿ ಸಮುದಾಯ 

ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ
8/1,7/1,7/1,2,7/18,5/1,

8/1,9/2ಬಿ ಪಲ್ೂವಗರೆ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ. ತಂಗು ತ್ರಕಾರಿ 6000 4.00000 249670207562 06332210022099

475 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ರ್ಂಕಟೋಶಾರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ  293,341/,341/2 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಮಾವು ಅಡಿಕೆ ಈರುಳಿಿ 6000 2.01300 975403571819 1241102000008426

476 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಸಾಾಮಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ
42/2ಎ2, 42/3ಎ2, 

87/6,42/5,41/ಪಿ1 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ಸಪ್ೂೋಟ, ತಂಗು 6000 4.00000 3233638912182 199002231374

477 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋಬಸರ್ೋಶಾರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ 
ಸಂಘ

1/2,1/4,1/5,1/3,16/1ಎ,6

/1ಬಿ,39/9,41/2,94/7,4/1

3,75/6,75/8,6/3 ಹಿರೆಕಬಿಬಗರೆ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು, ಈರುಳಿಿ 6000 4.00000 917724324520

478 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ

ಶಿವಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 
ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

128/3ಎ,128/3ಬಿ,128/2ಬಿ
,117/2,117/1ಇ,128/3ಎ,

117/1ಡಿ,117/1ಸಿ,117/1ಬಿ,

128/1,128/3ಎ,128/3ಎಪಿ
1,128/3ಎ,128/1ಪಿ1, ಗಲಡಬನಹಾಳ್ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು, ಈರುಳಿಿ 6000 3.33640 1241102000008112

479 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ

ಕಾಲ್ಭೈರವ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

204/3,204/2,203/4,17/

1ಎ3, 

203/3,19/1,203/5,203/

2, ಗಲಡಬನಹಾಳ್ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು, ಈರುಳಿಿ 6000 1.99600 307509843112 1241102000008259

480 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋವಿೋರಭದರೋಶಾರ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ನಿೋರು 

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ
109/3,109/1,109/5,109

/8,109/9 ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು, ಈರುಳಿಿ 6000 3.33000 890081758085 344722010000069

481 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಬನಶಂಕರಿತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 205/1 203/1,205/4, ಗಲಡಬನಹಾಳ್ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು, ಈರುಳಿಿ 6000 2.66400 813075848611 1241102000008105

482 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋವಿೋರಭದರೋಶಾರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಾರರ 
ಸಂಘ

15/7a,10/2,10/3,10/7,1

1/6,11/7,140/6,15/1b,1

5/1a1,15/8, ಸಲಂಡೆೋಕೆಲಳ ಕಸಬಾ 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್, ಅಡಿಕೆ 6000 4.00000 238562466164 1241102000005135

483 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋಮರುಳಸಿದದೋಶಾರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 45/1ಸಿ,55/5ಎ,45/2, ಹಂಪನಲರು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್, ಅಡಿಕೆ 6000 1.99980 953658158871 0483101026570

484 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋಚೌಡೆೋಶಾರಿ ದೋವಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ 
ಸಂಘ

25/ಪಿ1 

22/2,11/4,27/3,15/3,11

/4, ಪಲ್ೂವಗರೆ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು, ಈರುಳಿಿ 6000 2.03800 973674117419 110001452288

485 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋಬಸರ್ೋಶಾರ ನಿೋರು ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ 

ಬ್ಳೆಗಾರರ ಸಂಘ
47/1,47/2,47/3,47/5,47

/6, ಮಾರಗಟಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು, ಈರುಳಿಿ 6000 3.87004 353802859284 199002261536

486 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ  ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋಚೌಡೆೋಶಾರಿ ತಾಯಿ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ 

ಸಂಘ
15/2,22/3,63,22/8,23/1

, 24 15/1 ಪಲ್ೂವಗರೆ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ಅಡಿಕೆ 6000 4.00000 728525623911 110000428539

487 ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡಿ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ವಸಂತ್ಕುಮಾರ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 46/4, 68/7 ಭರಮಸಾಗರ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 2.00 0.62739 10578101060771

488 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಯೋಜನೆ
ಓ ಸುರೆೋಶ/ಓಬಪಪ 23/5. ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00. 0.26500 862960652692 ಪು

489 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ಸಿ ಬಸವರಾಜಪಪ/ಚನನಪಪ 47/3ಬಿ-ಪಿ1 ವಿಜಾಪುರ

ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 0.21200 927274781438 ಪು

490 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಯೋಜನೆ
ಜಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಪಪ/ಶರಣ್ಣಪಪ 30/1. ಬಳಗಟಟ

ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00. 0.26500 766734256915 ಪು

491 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಯೋಜನೆ
ಶಿವಮಲತಿಯ.ಕೆ / ಬಸಪಪ 55/1 55/2 ವಿಜಾಪುರ

ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.26500 329497996182 ಪು

492 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಯೋಜನೆ
ಸಿದದೋಶ್.ಬಿ.ಟಿ / ಬಿ.ಟಿ.ವಿೋರಪಪ 18/3. ಭೋಮಸಮುದ್ರ

ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.26500 514567876418 32900876840



493 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಯೋಜನೆ
ದೋವಕುಮಾರ್.ಟಿ.ಜಿ. / ಮಲ್ೂಪಪ.ಟಿ.ಜಿ 11.. ತ್ುರೆಬ್ೈಲ್ು

ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.26500 339444460154 0482101000047

494 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಯೋಜನೆ
ಸಿದದೋಶಪಪ.ಟಿ.ಜಿ / ಟಿ.ಜಯದೋವಪಪ 166/2 ಭೋಮಸಮುದ್ರ

ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.26500 240538950938 20266604115

495 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಯೋಜನೆ
ಡಿ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಪಪ/ಸಣ್ಣಹನುಮಂತ್ಪಪ 7/ಪಿ2 ಕಲ್ುಕಂಟ

ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.26500 933081931578 10578100002727

496 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಯೋಜನೆ
ಪಿ ಸಣ್ಣಬ್ಲೋರಯಯ/ಕುರಿಪಾಲ್ಯಯ 132.. ಹಳಿಯಲರು

ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.26500 437101065518 10713101013375

497 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್.ಸಿ / ಚನನವಿೋರಪಪ 48/2ಸಿ.48/5 ವಿಜಾಪುರ
ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.70 0.18550 753535041741 743474125

498 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಯೋಜನೆ
ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಬಸಪಪ 56/1. ವಿಜಾಪುರ

ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 0.21200 743026008969 522169816

499 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ
ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ 

ಯೋಜನೆ
ರತ್ನಮಮ.ಎಸ್ / ಕೆಂಚವಿೋರಪಪ.ಜಿ 80/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ

ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.26500 536670571264 10695100029329

500 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp
ನಿರಂಜನಮಲತಿಯ.ಹೆಚ್.ಸಿ / 
ಚನನಬಸಪಪ.ಎಸ್.ಬಿ

ತ್ುರುವನಲರು
ಹಿರೆಕಬಿಬಗರೆ 4/13. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.25750 940950317173 10002200090306

501 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಈಶಾರಪಪ / ಕೆಂಚಪಪ
ತ್ುರುವನಲರು

ಹಿರೆಕಬಿಬಗರೆ 92/3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.25750 231730423325 10695100029329

502 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಶಿವಕುಮಾರ / ರೆೋವಪಪ
ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಸಾಗರ 123/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.25750 697586423653 483108025945

503 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಜಯಯಣ್ಣ / ಹಂಪಯಯ ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು
ಹುಲಲೂರು 27/4. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.25750 774009979490 64170067940

504 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಸಾಾಮಿ.ಜಿ / ಗುರಪಪ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಈಚಲ್ನಾಗೋನಹಳಿಿ 21/6. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 0.20600 806308538480 520101019155928

505 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಗುರುಶಾಂತ್.ಪಿ.ಎಲ್ / ಲಲೋಕಪಪ.ಪಿ.ಕೆ ಕಸಬಾ 1 ಗಲಡಬನಹಾಳ್ 204/3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.25750 307509843112 10609100015004

506 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಧನಂಜಯ.ಕೆ.ಬಿ / ಬಸವರಾಜಪಪ.ಕೆ.ಎಸ್ ಕಸಬಾ 1 ಗಲಡಬನಹಾಳ್ 206/3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.25750 496169606479 10609100017644

507 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಶಂಕರಮಲತಿಯ.ಕೆ.ಬಿ / ಕೆ.ಎಸ್.ಬಸವಂತ್ಪಪ ಕಸಬಾ 1 ಗಲಡಬನಹಾಳ್ 156/1 157 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.20600 862451043622 10609100012065

508 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಲಂಗರಾಜು.ಕೆ.ಈ / ಈಶಾರಪಪ ಕಸಬಾ 1 ಗಲಡಬನಹಾಳ್ 211/1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.25750 951054362289 199000872636

509 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಲಂಗರಾಜು.ಎಸ್ / ಜಿ.ಕೆ.ಸುಂಕಪಪ ಕಸಬಾ 1 ಗಲಡಬನಹಾಳ್ 128/3ಎ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.70 0.18025 913335221280 10609100002040

510 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಚಂದ್ರಪಪ / ಬಸಪಪ ಕಸಬಾ 2 ತಲೋಪರಮಾಳಿಗ 598/1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.90 0.23175 921006144197 10586100005535

511 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಪರಮೋಶಾರಪಪ / ಗಲಳಿಹೆಲಸಹಳಿಿ ಶಿವಣ್ಣ ಕಸಬಾ 2 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ 134/5 134/6 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 0.20600 548895770278 6332210001280

512 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp
ಕೆಲೋಮಲ್ ಕುಮಾರ್.ಹೆಚ್ / 
ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಕೆ.ಹೆಚ್

ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು ಹೆಲಸಹಳಿಿ 103/3,104/1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.25750 423538471012 10978101006074

513 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಗೌರಮಮ.ಎಂ.ಹೆಚ್ / ಎ.ಜಯಣ್ಣ ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು
ಹುಲಲೂರು 26/5.26/6,26/7 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.60 0.15450

480758596046
10609100018831

514 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ರಾಜಶೋಖರಪಪ.ಆರ್ / ರೆೋವಣ್ಸಿದ್ದಪಪ ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು
ವಿಜಾಪುರ 10/2. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1.00 0.25750 564215254024 5222211204

515 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ವಿಶಾಾನಾಥ.ಪಿ.ಎಲ್/ಪಿ.ಕೆ ಲಲೋಕೆೋಶಪಪ
ಕಸಬಾ2

ಗಲಡಬನಾಳ್ 204/2 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1.00 0.25750 348808948334 10609100002912

516 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ದ್ತಾತತ್ರಯ/ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ ಕಸಬಾ1 ದ್ಲಡಾಿಪುರ 123/1 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1.00 0.25750 477202047707 10609101006144

517 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಪರಕಾಶ್.ಓ / ಓಬಪಪ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ 23/6. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1.00 0.25750 651717982081 957359416

518 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಗಲೋಪಾಲ್.ಓ / ಓಬಪಪ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ 23/5. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1.00 0.25750 341275678285 907498018

519 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ವರದ್ರಾಜ / ಗಾದ್ರಪಪ ಕಸಬಾ 1 ದಲಡಾಿಪುರ 103 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1.00 0.25750 935514451697 1060910014644

520 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಓಬಯಯ.ಓ / ಓಬಣ್ಣ ಕಸಬಾ1 ದಲಡಾಿಪುರ 15/2,15/3 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1.00 0.25750 333125645828 0479101060541

521 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ತಿಮಮಪಪ / ರಂಗಪಪ ಭರಮಸಾಗರ ನೆಲೂಕಟಟ 9/2. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.40 0.10600 264093975502 4390108002995

522 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಗುರುಮಲತಿಯ / ಗುರಪಪ ಭರಮಸಾಗರ ಬಾಯಲ್ಹಾಳು 57/2 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.50 0.13225 722841447910 10578100002977

523 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp
ಸಿದ್ದಲಂಗಪಪ.ಎನ್.ಹೆಚ್ / ನಿಂಗಜಿರ 
ಹನುಮಪಪ ಕಸಬಾ 2 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ 180/ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.60 0.15450 387389546818 30650208879

524 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ತಾಯಗರಾಜ.ಬಿ / ಬ್ಲೋರಯಯ ಕಸಬಾ 2 ಜೆ.ಎನ್.ಕೆಲೋಟ 187/3 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.60 0.15450 540756279726 06332210013720

525 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಬಸಪಪ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಕಸಬಾ 2 ಸಜಿನಕೆರೆ 83/ಪಿ1 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.80 0.20600 828153205427 063322133036

526 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ತಿಮಮಪಪ / ಸಿದ್ದಪಪ ತ್ುರುವನಲರು ರಿಮಾಮಗಟಟ 17/1. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1.00 0.25750 906057521977 10752100001997

527 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ವಿಜಯಕುಮಾರ್.ಪಿ / ಪರಕಾಶ್.ಪಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಕೆಲಡಗವಳಿಿ 84/2. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.60 0.15450 353543266419 823203744

528 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಶಲೋಭ.ಎನ್ /ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು 481/2ಪಿ1 481/3 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1.00 0.25750 339444460154 0451101485006



529 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp
ಓಬಮಮ.ಕೆ.ಬಿ / ಕೆಂಗಬ್ಲೋರಯಯ ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು 824.. ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1.00 0.25750 866235230292 10760101009442

530 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಬ್ಲಮಮಕಕ / ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಹಿೋರೆಗುಂಟನಲರು
ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 119/1 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 0.50 0.12875 387843034783 10640100003133

531 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಕಸಬಾ 2 ಸಜಿನಕೆರೆ 77,81,82,83 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1.00 0.25750 732703332686 063322210020230

532 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance
ನಾಗಲಂಗಪಪ / ರುದ್ರಪಪ ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು

85/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.17450

533 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ವರಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮ / ರಾಜಣ್ಣ ರಾಯನಹಳಿಿ
ತ್ುರುವನಲರು 6/2ಪಿ3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00

0.07489

534 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಜಗದಿೋಶ ಬಿ.ಟಿ / ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ ತ್ುರುವನಲರು
ತ್ುರುವನಲರು 143 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00

0.07489

535 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಗಾಯಿತಿರ / ಶರಣ್ಪಪ
ತ್ುರುವನಲರು

ತ್ುರುವನಲರು 477/1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.07489

536 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ದಿನೆೋಶರೆಡಿಿ ಬಿ ಟಿ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ರೆಡಿಿ ಬ್ಳಗಟಟ
ತ್ುರುವನಲರು 165 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00

0.07489

537 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಪಿ / ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ
ತ್ುರುವನಲರು

ತ್ುರುವನಲರು 476/4 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.07489

538 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಅನಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿ.ಹೆಚ್ / ಭವನಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 
ಬ್ಳಗಟಟ

ತ್ುರುವನಲರು 144/1ಎ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.07489

539 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಗಂಗಾಧರಪಪ ಎಂ.ಎಸ್. / ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ
ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ

ತ್ುರುವನಲರು 40/1ಪಿ1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.07489

540 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಕೆ.ಬಿ / ಭೋಮಣ್ಣ ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ
ತ್ುರುವನಲರು 53/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00

0.07489

541 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಶರಣ್ಪಪ / ತಿಪಪಯಯ ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು 477/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.07489

542 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಏಕಾಂತ್ರಾಜು.ಕೆ.ಆರ್ / ರಾಜಪಪ ಹುಣ್ಸೋಕಟಟ ತ್ುರುವನಲರು 45/ಪಿ2 ಪ.ಪಂ
ತಂಗು 1.00 0.07489

543 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಚನನಮಮ / ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು 92/1 ಪ.ಪಂ
ತಂಗು 1.00 0.07489

544 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಬಸಮಮ / ನಂಜುಂಡಪಪ ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ
ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 11/1. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80

0.05991

545 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಉಮಾಪತಿ ವಿ.ಎನ್. / ನಾಗಪಪ ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ
ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 26/2. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00

0.07489

546 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಗಂಗಾದ್ರಪಪ / ರುದ್ರಪಪ
ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ

ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 9/3. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.07489

547 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಹಂಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ
ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ

ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 12/3,12/9 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.07489

548 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಹಂಪಯಯ.ಸಿ / ಚನನವಿೋರಯಯ
ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ

ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 9/1. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.07489

549 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ / ಮುತ್ತಯಯ
ಕಲೂೋನಹಳಿಿ

ಕಸಬಾ 2 15/2. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.05020

550 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಪದ್ಮಣ್ಣ.ೕ ನ್.ಜಿ.ರೆಡಿಿ / ಗಲೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ
ದಲಡಾಿಪುರ

ಕಸಬಾ 1 57/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.06275

551 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಪಾಂಡುರಂಗಪಪ ಹೆಚ್ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ
ಮೋಗಳಹಳಿಿ

ಕಸಬಾ 1 29/2. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.00
0.12550

552 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ.ಬಿ / ಬ್ಲೋರಪಪ
ಎಂ.ಕೆ.ಹಟಿಟ ಕಸಬಾ 1 16/1, 2/2 ಪ.ಪಂ

ತಂಗು 1.00
0.07025

553 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಸುಧಾಮಣಿ.ಬಿ / ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ
ಎಂ.ಕೆ.ಹಟಿಟ

ಕಸಬಾ 1 6/1. ಪ.ಪಂ
ತಂಗು 1.00 0.07025

554 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ರಾಜಯಯ.ೕ ಸ್ / ಸಲರಯಯ
ಕಲೂೋನಹಳಿಿ

ಕಸಬಾ 2 78/2 ಪ.ಪಂ
ತಂಗು 0.80 0.05479

555 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ / ಮುರಿಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಹದ್ಲದರಗಟಟ ಭರಮಸಾಗರ 121/1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.06275

556 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಶಿವಕುಮಾರ್ / ಕಲೂೋಶಪಪ ಬಹದ್ಲದರಗಟಟ ಭರಮಸಾಗರ 14/3. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.06275

557 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಸಿದ್ದಪಪ / ಉಮಾಪತಿ ಕೆಲೋಗುಂಡೆ ಭರಮಸಾಗರ 65/3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.06275

558 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ವಾಮದೋವಪಪ / ಸಿದ್ದರಾಮಪಪ ಕೆಲೋಗುಂಡೆ ಭರಮಸಾಗರ 42/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.06275

559 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ನಾಗಪಪ,ಜಿ.ಆರ್ / ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಕೆಲೋಗುಂಡೆ ಭರಮಸಾಗರ 106/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.06275

560 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಬಸವರಾಜಪಪ / ನಿಜಲಂಗಪಪ ಕೆಲೋಗುಂಡೆ ಭರಮಸಾಗರ 106/5 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.50
0.09412

561 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಕರಿಬಸಪಪ ಸಿ / ಚನನಬಸಪಪ ಬಹದ್ಲದರಗಟಟ ಭರಮಸಾಗರ 88 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80
0.05020

562 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ತಿಮಮೋಶ ಎ,ಎನ್. / ಶಿವನಾಗಪಪ ಕೆಲೋಗುಂಡೆ
ಭರಮಸಾಗರ 106/3ಪಿ1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.70 0.04267

563 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ ಬಿ.ಎಂ / ಮಹಾದೋವಪಪ
ಬಹದ್ಲದರಗಟಟ ಭರಮಸಾಗರ 14/2. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80

0.05020

564 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಜಯಮಮ / ಮುತ್ತಪಪ ಕೆಲೋಗುಂಡೆ ಭರಮಸಾಗರ 135/1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.90
0.05647



565 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಜಿ.ವಿ.ನಾಗನಗೌಡ / ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಕೆಲೋಗುಂಡೆ ಭರಮಸಾಗರ 106/9 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.60
0.04565

566 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ರುದ್ರಪಪ.ಕೆ ಸಿ / ಚನನಬಸಪಪ ಕೆಲೋಗುಂಡೆ ಭರಮಸಾಗರ 106/7 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.60
0.05020

567 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಕುಮಾರ ಎಂ.ಹೆಚ್ / ಹಂಪಣ್ಣ ಸಿ ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 8/3. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.06275

568 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ನಾಗರತ್ನಮಮ / ರಾಜಪಪ ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 20/2. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.06275

569 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಮರುಳಸಿದ್ದಪಪ / ವಾಂಡಿ ಬಸಪಪ
ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ

ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 11/2ಎ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.06275

570 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಮಹೆೋಶಾರಪಪ / ಬಸವಂತ್ಪಪ ಮಾನಂಗಿ ಕಸಬಾ 1 96/6 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.06275

571 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಎಂ.ಎನ್.ಲಲೋಕೆೋಶಾರಪಪ / ನಿಂಗಪಪ
ಮಾನಂಗಿ

ಕಸಬಾ 1 14/1 13/3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.06275

572 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance
ಲಂಗರಾಜು ಕೆ / ಕರಿಯಪಪ ಮಾನಂಗಿ ಕಸಬಾ 1

110/1ಬಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.06275

573 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಮಲೂಕಾಜುಯನ.ಕೆ / ಕರಿಯಪಪ
ಮಾನಂಗಿ

ಕಸಬಾ 1 108/1,110/1ೕ 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.06275

574 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಜಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ / ಎಸ್.ಕರಿಯಪಪ ಸಿರಿಗರೆ ಭರಮಸಾಗರ 197/4ಪಿ2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.50
0.03137

575 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಗಿರಿಜಮಮ / ಚಂದ್ರಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 17/6. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.40
0.02196

576 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಹೆಲನನಮಮ / ಸಿದ್ದಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 29/3ಪಿ1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80
0.05020

577 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ / ಈಶಾರಪಪ
ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 17/5, 17/10 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.35

0.02196

578 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಬಸವರಾಜ / ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ
ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 12/2. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.35

0.02196

579 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಭಾರತ್ಮಮ / ಬಸಪಪ
ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 7/3ಪಿ1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 0.05020

580 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಉಜಿಪಪ / ಉಜಿಪಪ
ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 20/2ಬಿ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.90 0.05647

581 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಉಮಾಪತಿ / ಚನನಬಸಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 8/1ಪಿ2 8/1ಪಿ3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.50
0.03137

582 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ರುದ್ರಮಮ / ಶಿವಣ್ಣ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 17/7. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.40
0.02510

583 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ರೆೋವಣ್ಸಿದ್ದಪಪ / ಚನನಬಸಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 7/1. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.73
0.04580

584 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಬಸವರಾಜಪಪ / ನಾಗಪಪ ಹೆಲಸರಂಗಾಪುರ ಭರಮಸಾಗರ 39/7 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.30
0.01882

585 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ರಂಗಪಪ / ಶಿವಲಂಗಪಪ ಹೆಲಸರಂಗಾಪುರ ಭರಮಸಾಗರ 30/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.70
0.04392

586 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance  ಷಡಾಕ್ಷರಪಪ/ಚಂದ್ರಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 29/2. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.90
0.05647

587 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಶಂಭುಲಂಗಪಪ ಡಿ.ಎನ್ / ನಾಗಪಪ ಸಿರಿಗರೆ ಭರಮಸಾಗರ 106/3 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.20
0.07530

588 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಜಯಯಪಪ / ಹನುಮಪಪ ಹೆಲಸರಂಗಾಪುರ ಭರಮಸಾಗರ 34/4 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.35
0.02196

589 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಮೌನೆೋಶ್ / ಕರಿಸಿದ್ದಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 22/2ಎ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.35
0.02196

590 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಬಸವರಾಜ / ಈಶಾರಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 15/1. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.90
0.05647

591 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಕರಿಯಪಪ.ಹೆಚ್ / ಹನುಮಪಪ
ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ

ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 58/3 ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1.00
0.06275

592 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಹೆಲನನಪಪ / ಕಾಡಪಪ
ಮೋಗಳಹಳಿಿ

ಕಸಬಾ 1 61/4 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.50
0.02698

593 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಮುರುಗೋಶ / ಸಿದಾರಮಪಪ ಜಾಲಕಟಟ
ಕಸಬಾ 1 10/2. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.70

0.04392

594 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಸುಜಾತ್ / ಮುರುಗೋಂದ್ರಪಪ ಎಂ.ಕೆ.ಹಟಿಟ
ಕಸಬಾ 1 12/2ಪಿ1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.70

0.04392

595 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ನಟರಾಜ / ನಂಜುಂಡಪಪ
ಎಂ.ಕೆ.ಹಟಿಟ

ಕಸಬಾ 1 12/2ಪಿ2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.70
0.04392

596 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಶಿವಕುಮಾರ ಹೆಚ್ .ಎಸ್ / ಶರಣ್ಪಪ ಓಬವಾನಾಗಿತಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 7/2. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 0.06489

597 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ / ಬಸವರಾಜಪಪ ರಿಮಮಗಟಟ
ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 16/9. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00

0.06275

598 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ರುದ್ರನಾಯಕ / ತಿಪಪನಾಯಕ ಹರಳಕಟಟ ಭರಮಸಾಗರ 58/ಪಿ5 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40
0.02510

599 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ರುದ್ರಮಮ / ಈರೆಲ್ೂಪಪ ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 28/1. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00
0.06275

600 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಕರಿಬಸಪಪ / ಕೆಂಚಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 11/3ಬಿ ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00
0.02510



601 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಜಯಪಪ / ಕೆಂಚಮಮ ಹಳವುದ್ರ ಭರಮಸಾಗರ 115/1 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00
0.02510

602 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಮಂಜಪಪ.ಹೆಚ್.ಸಿ / ಚನನಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 17/12. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00
0.02510

603 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ರಾಜು/ ಚನನಬಸಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 7/2. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40
0.02510

604 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಬಸಮಮ / ಭೋಮಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 13/2. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40
0.02510

605 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಬಸವರಾಜನಾಯಕ / ರಾಮನಾಯಕ ಇಸಾಮುದ್ರ ಭರಮಸಾಗರ 290 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40
0.02510

606 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ನಾರಾಯಣ್ಕುಮಾರ.ಟಿ.ಡಿ / ದಾಸಪಪ ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 34/2ಪಿ1 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00
0.05020

607 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ/ ಈರಪಪ ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 34/2ಪಿ2 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00
0.06275

608 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಶರಣ್ಪಪ / ಕೆಂಚಮಮ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 4/1. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.40
0.02510

609 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ನಾಗಪಪ / ಕರಿಯಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 11/1. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00
0.06275

610 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಕೆಂಚವಿೋರಪಪ / ಕೆಂಚಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 11/2. ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00
0.06275

611 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಓಬಳೆೋಶಪಪ / ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಹುಲ್ಲೂರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 219/1 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00
0.06275

612 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಚಂದ್ರಪಪ / ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಹುಲ್ಲೂರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 220/2 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00
0.06275

613 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ದ್ುರುಗಪಪ / ಮಾರಪಪ ಹುಲ್ಲೂರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 211/7 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.80
0.05020

614 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ರ್ಂಕಟೋಶ.ಬಿ / ಭೋಮಪಪ ಕೆ.ಟಿ ಐನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 112 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00
0.06463

615 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ / ಹನುಮಬ್ಲೋವಿ ಬ್ಟಟದ್ನಾಗೋನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 39/4 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.60
0.03765

616 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ನಿೋಲ್ಮಮ / ದ್ುರುಗಪಪ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 220 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 0.80
0.05020

617 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಟಿ.ಸಣ್ಣತಿಮಮಪಪ / ತಿಮಮಪಪ ತಿರುಮಲಾಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 49/1 ಪ.ಜಾ ತಂಗು 1.00
0.06275

618 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಮಂಜುಳ ಸಿ.ಕೆ / ದಾಯಮಪಪ ಚಿಕಾಕಲ್ಗಟಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 15/3. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.06275

619 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಜಯಪಪ / ಹಂಪಯಯ ಜಾನಕೆಲಂಡ ಕಸಬಾ 1 27/4. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.06275

620 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ರಾಮಸಾಾಮಿ / ಗಿರಿತಿಮಮಪಪ ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 443/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.06275

621 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಮಂಜಪಪ.ಎನ್.ಬಿ / ಬಸವಂತ್ಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 18/4. ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00
0.06275

622 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ಗಂಗಮಮ / ಚನನಬಸಪಪ ಶಿಗೋಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ 15 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.60
0.03765

623 ತಂಗು ಪುನಃಶಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಯೋಜನೆ Lodp 1year Maintenance ವಿೋರಪಪ.ಹೆಚ್.ಎಂ / ಮಹಾಲಂಗಪಪ ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 455/2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.67
0.09690

624 ಜೆೋನುಕೃಷ್ಟ್ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸುಜಾತ್.ರ್ೈ / ಶಿವಣ್ಣ ಸಜಿನಕೆರೆ ಕಸಬಾ 2 422/ಪಿ3 ಇತ್ರೆ 1.00 0.25750 469001019198 10052200046278

625 ಜೆೋನುಕೃಷ್ಟ್ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಹನುಮಂತ್ಪಪ.ಎನ್ / ಕಮೊಮ ರನಾಗಪಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 22/2. ಇತ್ರೆ 1.22 0.13500 306809061000 31203867360

626 ಜೆೋನುಕೃಷ್ಟ್ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ
ರಾಜಶೋಖರಪಪ.ಟಿ.ಜಿ / ಜಯದೋವಪಪ.ಟಿ ಭೋಮಸಮುದ್ರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 61/3 ಇತ್ರೆ 2.02 0.13500 643801322501 33245694109

627 ಜೆೋನುಕೃಷ್ಟ್ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ರವಿ.ಜಿ.ಎಸ್ / ಸಿದ್ದಲಂಗಪಪ ಓಬವಾನಾಗಿತಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 17/11. ಇತ್ರೆ 2.00 0.04000 787906949691 520331001738474

628 ಜೆೋನುಕೃಷ್ಟ್ ಮಧುವನ ಮತ್ುತ ಜೆೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ.ಎನ್ / ಕಮಾರನಾಗಪಪ ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು 38/1 ಇತ್ರೆ 0.80 0.04000 912192475402 199000166971

629 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯಮಮ / ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ಣ 23/1. ಪಿಳೆಿೋಕೆರೆನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ 4.09 0.72950 311375008801 917020019950476

630 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಿದಾನಂದ್ರೆಡಿಿ.ಎನ್.ಕೆ / ಕೆೋಶವರೆಡಿಿ 63/2 ಕುರುಮರಡಿಕೆರೆ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ 2.35 0.30000 690150282774 917020019950476

631 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿೋರಣ್ಣ.ಜಿ.ಕೆ. / ತಿಮಮಯಯ 695/2 ಡಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ 2.00 0.40000 655086301981 917020019950476

632 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಜಿ / ಗುರುಪಾದ್ಪಪ 23/4. ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 1.00 0.07960 316112358370 917020019950476

633 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುವಣ್ಯಮಮ.ಬಿ ./ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ.ಟಿ.ಸಿ 128/1 ಭೋಮಸಮುದ್ರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ
1.60

0.30000 995861213727
917020019950476

634 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್
ಶಶಿಧರ ಸೋರ್ೋಯಗಾರ್.ಜಿ.ಟಿ / 
ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಜಿ.ಎಸ್

54/3 ಮಾಡನಾಯಕನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ
2.00

0.24000 409155298988
917020019950476

635 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾಗೋಂದ್ರರೆಡಿಿ.ಪಿ.ಎಲ್ / ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ರೆಡಿಿ 526/3ಬಿ1 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 1.20 0.70960 228969119393 917020019950476

636 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಂಜುಳಮಮ.ಕೆ.ಟಿ / ಅಶಲೋಕ ಕುಮಾರ್ 80/1 ಬ್ಳಗಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ
2.00

0.09950 488543924738
917020019950476

637 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಿಲ್ಪ.ಪಿ / ಎನ್.ಶಂಕರಪಪ 60/2 ಚಿಕಕಬಿಬಗರೆ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 2.00 0.30000 958564833080 917020019950476

638 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿಶಾ.ಎಸ್.ಸಿ / ಚಂದ್ರಪಪ 79/2 ಬಹದ್ಲದರಗಟಟ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 1.20 0.59950 654927436086 917020019950476

639 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ದೋವರಾಜ್.ಆರ್ / ರಂಗಪಪ 55/14 ಓಬಳಾಪುರ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 1.20 0.63000 711513854936 917020019950476

640 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುಲಲೋಚನಮಮ / ಮುರುಗೋಂದ್ರಪಪ 2/3. ಬಾಯಲ್ಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 4.34 0.63000 956017406448 917020019950476

641 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯಪಪ / ಮಹೆೋಶಾರಪಪ 39/1 ಸಿರಿಗರೆ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 3.37 0.24000 633141821041 917020019950476

642 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಾಜಣ್ಣ.ಹೆಚ್.ಪಿ / ಪಾಲ್ಯಯ 101 ಯಳಗಲೋಡು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 2.29 0.38400 322965670504 917020019950476

643 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಸವರಾಜ್.ಎಂ / ಮಂಜಪಪ 22/2. ಆಲ್ಗಟಟ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ 7.29 0.09400 638520211215 917020019950476

644 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಾಮಿನಿ / ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ 121/. ಹೆಲಸಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ 1.00 0.11750 346963762562 917020019950476

645 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಂಗಧಾರ.ಜಿ.ಆರ್ / ರೆೋವಪಪ 1/13. ವಿ.ಎಸ್.ಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ 2.22 0.07960 776912906084 917020019950476



646 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕುರಿ ಗಲೋಪಾಲ್ಯಯ / ಕುರಿತಿಪಪಯಯ 388/1 ಹಾಯಕಲ್ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 1.20 0.82360 998714221457 917020019950476

647 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಲರಮಮ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 246/6 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 1.20 0.09950 329748716049 917020019950476

648 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಭಾಗಯಮಮ / ದಾನಸಲರಪಪ 246/1 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 0.80 0.09950 901934697574 917020019950476

649 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರಭುಕುಮಾರ್.ಟಿ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 101/1 ಮುದಾದಪುರ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 3.01 0.22400 866618033752 919020033261729

650 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಾಕಮಮ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 10/2. ಬ್ೋಡರಶಿವನಕೆರೆ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 3.20 1.02950 527523690195 917020019950476

651 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾತ್ಯಮಮ / ಸಿದ್ದಪಪ 27/3. ಬ್ೋಡರಶಿವನಕೆರೆ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 1.60 1.02950 737693156592 917020019950476

652 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಲ್ೂಮಮ / ಬಿ.ಜಿ.ಕಲೂೋಗೌಡ 156 ಕೆಲಳಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 1.90 0.63000 500219537647 917020019950476

653 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಾಟೋಲ್.ಎಸ್.ಪಿ / ಶಿವಮಲತ್ಯಪಪ 66 ಚೌಲಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 3.27 0.34000 357385099445 917020019950476

654 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪದಾಮವತಿನಾಯುಿ / ರ್ಂಕಟೋಶ್ 33/4 ಬ್ಲಮಮೋನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ 1.00 0.28000 731167551579 919020033261729

655 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರಕಾಶ್ / ರಾಮಪಪ 63/2ಎಪಿ1 62/2 ಸುಲಾತನಿಪುರ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 1.1 0.24000 957806362224 917020019950476

656 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ / ಪಾಲ್ಪಪ 22/1. ವಿಜಾಪುರ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ 1.00 0.09200 743337554913 0522181936

657 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪದಾಮವತಿನಾಯುಿ / ರ್ಂಕಟೋಶ್ 111/2 ಬ್ಲಮಮೋನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ 1.41 0.30000 731167551579 917020019950476

658 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯಪರದ್.ಎನ್ .ಆರ್ / ರಾಮರೆಡಿಿ.ಎನ್.ಟಿ 18/2. ಬ್ಳಗಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ
1.98

1.23000 625957875395
917020019950476

659 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸರೆಲೋಜಮಮ / ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿಿ 32/1 ಬ್ಳಗಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 11.00 0.72950 584120231197 917020019950476

660 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಾರದ್ಮಮ / ತಿಮಮಣ್ಣ 35/2 ಅಳಗವಾಡಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 1.00 0.63000 941505408746 917020019950476

661 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಿಂಗರೆಡಿಿ /ಲ್ಚಚಣ್ಣರೆಡಿಿ 90/1ಬಿ ಬ್ಳಗಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 1.00 0.58360 384492529554 917020019950476

662 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮಂಜುನಾಥರೆಡಿಿ / ನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿ 555/2 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಇತ್ರೆ 0.80 0.07960 635623892050 917020019950476

663 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಭೋಮಪಪ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 244/2 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 2.00 0.01760 230467547697 917020019950476

664 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಭೋಮಣ್ಣ / ನಿಂಗಪಪ 409/2 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 2.00 0.01760 854973728480 0483101009198

665 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕಾಂತಿಬಾಯಿ / ಮಹಂತೋಶನಾಯಕ 59/1 ಕೆಲಳಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 1.20 0.58570 823267375298 10578101053531

666 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಟಿ / ಗುಂಜಿತಿಮಮಪಪ 198/1 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ 5.00 0.09950 689764843367 917020019950476

667 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ / ಹೆಲನಲನರಪಪ 323/7 ಕಸವರಹಟಿಟ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ 1.33 0.09950 889132934361 917020019950476

668 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ / ಈರಪಪ 271/5 ಹಳೆೋಕಲ್ೂಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ 5.00 0.09950 324974316335 917020019950476

669 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಭೋಮಪಪ / ತಿಮಮಪಪ 03.Jul ಸಿದ್ದವಾದ್ುಗಯ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ 1.60 0.39950 616451097347 917020019950476

670 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹಟಿಟಲ್ಕ್ಷಮಭಲೋವಿ / ತಿಮಾಮಬ್ಲೋವಿ 99 ಯರೆೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ 2.00 0.09950 590156822069 10002200094004

671 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ.ಟಿ / ಓದಾಕರಿಯಪಪ 120/ಪಿ2 ಕಕೆಕೋಹರವು ಕಸಬಾ 1 ಪ.ಜಾ 1.57 0.70700 658292678028 917020019950476

672 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮೈಲಾರಪಪ / ದಲಡಿಹನುಮಪಪ 80 ಚಿಕಕಪಪನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ 1.36 0.02200 928574473062 917020019950476

673 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಯೋಗರಾಜ್ ನಾಯಕ / ಡಕನನಾಯಕ 62/2 ದಲಡಿಿಗನಹಾಳ್ ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ 1.07 0.12000 324642985265 919020033261729

674 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕಾಂತಿಬಾಯಿ / ಮಹಂತೋಶನಾಯಕ 59/1 ಕೆಲಳಹಾಳು ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಜಾ 1.20 0.35350 823267375298 10578101053531

675 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪ್ರೋಮಕಕ / ಜಗದಿೋಶ 59/5 ಬ್ಳಗಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಜಾ 2.00 0.99450 256557528942 917020019950476

676 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪಸಾಾಮಿ.ಓ / ಓಬಯಯ 23/ ಇಂಗಳದಾಳು ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಪಂ 1.00 1.00000 234754935840 06342200002196

677 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಲಂಗರಾಜು.ಪಿ.ಎಸ್ / ಸಿೋನಣ್ಣ 98/2ಪಿ2 ಹುಣ್ಸಕಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ 2.00 1.00000 619023992968 64159847369

678 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್.ಹೆಚ್.ಪಿ / ಪಾಲ್ಯಯ 79/2ಪಿ4 ಯಳಗಲೋಡು ಭರಮಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.87500 647985001953 10752100007139

679 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ತಿಮಮಣ್ಣ.ಆರ್ / ರಾಮಪಪ ಯಾನೆ 
ದ್ುಗಯದ್ ರಾಮಪಪ

376/4 ತ್ುರುವನಲರು ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.87500 652049509395 54042075421

680 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದ್ುರುಗಪಪ.ಎಂ / ಮಾರಪಪ 211/3 ಹುಲ್ಲೂರು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.87500 321922256002 40011597197

681 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪಾಪಣ್ಣ.ಎ.ಕೆ/ ಅಜಿಪಪ 117/3ಪಿ2 116/1 ತಲೋಪುರಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.87500 550713492231 10681100110318

682 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ರಾಜಣ್ಣ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 13 ಯರೆೋಹಳಿಿ ಕಸಬಾ 2 ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.87500 228297962687 10002250000573

683 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಪಪ / ತಿಮಮಪಪ 46/3 ಬ್ಟಟದ್ನಾಗೋನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 0.87500 604601208204 0482101005744

684 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರತ್ನಮಮ ಎ ಎಮ್ / ಶಂಭುಲಂಗಪಪ 84/1 ದಲಡಿಿಗನಾಳ್ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 2.00 0.12000 286613284846 919020033261729

685 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಿ ಎಂ ಮಂಜುಳ/ ಮಲೂೋಶಪಪ 32/3 ಓಬವಾನಾಗಿತಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ 2.00 0.20000 815361141646 919020033261729

686 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವರಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಜಿ ಬಿ / ಜಿ ಡಿ ರಾಮದಾಸಪಪ 200/1 ಬ್ಲಮಮೋನಹಳಿಿ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ 2.00 0.28000 742978633060 919020033261729

687 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅನನಪೂಣ್ಯಮಮ / ಬಸವರಾಜ್ ಆರ್ 2/4. ಬಾಗೋನಾಳ್ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 6.00 0.09950 806927619625 105501011011963

688 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಕುಂತ್ಲ್ / ಶಂಕರ 93/1 ಗಲಡಬನಾಳ್ ಕಸಬಾ-1 ಇತ್ರೆ 1.00 0.50000 106091000002488

689 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಮೋಶ ಜಿ ಟಿ / ತಿಮಮಪಪ 9/.3 ಮಹದೋವನಕಟಟ ಕಸಬಾ-1 ಇತ್ರೆ 1.20 0.50000 578045629355 10609100000704

690 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾಗಮಮ / ಕಲ್ೂಮಮ 11/.5 ಕಾಕಬಾಳ್ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 0.39 0.15000 934225471123 4390119001233

691 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕಾಂಚಾನ / ಎಂ ಬಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ರೆಡಿಿ 49/1 ಬ್ಳಗಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 3.00 0.09950 214704404152 917020019950476

692 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಎನ್ ಟಿ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ/ಎನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 692/6 ಡಿ ಎಸ್ ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ-2 ಇತ್ರೆ 0.67 0.09950 230823758031 917020019950476

693 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಂಗಮಮ / ಕೆಂಚಪಪ 76/2 ಜೆಲೋಡಿಚಿಕೆಕನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ-2 ಇತ್ರೆ 1 0.09950 644632332038 917020019950476

694 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಮಮಪಪ ಟಿ ವಿ / ರ್ೋಮಣ್ಣ 348/5 ಡಿ ಎಸ್ ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ-2 ಇತ್ರೆ 2 0.09950 404360419400 917020019950476

695 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಂದ್ರಮಮ ಜಿ ಎಲ್ / ಶಾಂತ್ರೆಡಿಿ 187/1 ಜೆ ಎನ್ ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ-2 ಇತ್ರೆ 1 0.09950 439966247273 917020019950476

696 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಟಿ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 545` ನರೆೋನಾಳ್ ಕಸಬಾ-2 ಇತ್ರೆ 1 0.98400 751349798046 20051271256

697 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಾಜಗಲೋಪಾಲ್ರೆಡಿಿ ಕೆ ಪಿ / ಕರಿಯಪಪರೆಡಿಿ 569/1 ದಾಯಮವಾನಹಳಿಿ ಕಸಬಾ-2 ಇತ್ರೆ 1 0.71600 238828563665 138601011001630

698 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ / ನತಾಮಲ್ ಜೆೈನ್ 306 ಜೆ ಎನ್ ಕೆಲೋಟ ಕಸಬಾ-2 ಇತ್ರೆ 1.2 1.19600 683147048505 113411013006388

699 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆ ಆರ್ ರ್ಂಕಟೋಶರೆಡಿಿ / ರಾಮರೆಡಿಿ 77/2ಎ2 ಡಿ ಕೆ ಹಟಿಟ ಕಸಬಾ-2 ಇತ್ರೆ 0.1 1.19600 695351685638 31853717878

700 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಾಜಕುಮಾರರೆಡಿಿ/ಪಿ ಕೆ ರಾಮರೆಡಿಿ 581/2 ಕಸವರಹಟಿಟ ಕಸಬಾ-2 ಇತ್ರೆ 1 0.98400 451243310807 5338101000914

701 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪ್ಪರುದ್ರಪಪ / ಕರಿಯಪಪ 108/4 ಮಾನಂಗಿ ಕಸಬಾ-1 ಇತ್ರೆ 0.57 0.30000 305471676670 917020019950476

702 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಶಿಕಲ್ ಸಿ / ಕುಮಾರ್ 35/2 ಜಟೂಹಳಿಿ ಭರಮಸಾಗರ ಇತ್ರೆ 1.2 0.12000 551537621667 917020019950476

703 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುಜಾತ್/ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 298/1 ಚಿಕಕಗಲಂಡನಹಳಿಿ ತ್ುರುವನಲರು ಇತ್ರೆ 1 0.17790 352858509057 919020033261729

704 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರ್ಂಕಟೋಶ ಬಿ ಟಿ / ಬಿ ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ 24/1ಪಿ1 ಡಿ ಎಸ್ ಹಳಿಿ ಕಸಬಾ-2 ಇತ್ರೆ 5 0.07960 253668968956 917020019950476

705 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ ಎಸ್ ಎ/ ಅನಂತ್ರೆಡಿಿ 440/1ಎ3 ದ್ಂಡಿನ ಕುರುಬರಹಟಿಟ ಕಸಬಾ-2 ಇತ್ರೆ 1 0.09950 501351155055 917020019950476

706 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಎಸ್ ಎನ್ / ನರಸಿಂಹಪಪ 23/4ಪಿ1 ತ್ುರಬ್ೈಲ್ು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ 0.62 0.60000 199000672626

707 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾಗರಾಜ ಜಿ ಟಿ / ತಿಮಮಪಪ 39/2 ತ್ುರಬ್ೈಲ್ು ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ 1 0.60000 729515077786 20240452147

708 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಇಂದ್ರಮಮ / ಬಸವರಾಜಪಪ 29/1ಬಿ ಕಡೊಗುದ್ುದ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಇತ್ರೆ 1 0.60000 655532280645 199001422531

709 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ 10.00000

710 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಎಂ / ಸಣ್ಣಮುತ್ತಪಪ 119/1 ಮಲಾೂಪುರ ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಜಾ 2.1 0.09950 3704841635768 917020019950476



711 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅನುಸಲಯ ಎಂ / ಎಸ್ ತಿಪ್ಪಸಾಾಮಿ 127/5.127/2 ಸಲೋಂಡೆಕೆಲೋಳ ಕಸಬಾ-1 ಪ.ಜಾ 1.00 0.75000 306343245634 199001049485

712 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಂದ್ರಪಪ / ಬಿೋಮಪಪ 3/.1 ಮಳಲ ಹಿರೆೋಗುಂಟನಲರು ಪ.ಜಾ 2 0.99500 982582193964 479101073375

713 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ 1.84450

714 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುಜಾತ್ ರ್ೈ/ ಶಿವಣ್ಣ 222/ಪಿ3 ಸಜಿನಕೆರೆ ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಪಂ 1 0.30000 469001019198 919020033261729

715 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸುಜಾತ್ ರ್ೈ/ ಶಿವಣ್ಣ 422/3 ಸಜಿನಕೆರೆ ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಪಂ 1 0.12000 469001019198 917020019950476

716 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ / ನಗಾರಿ ಓಬಯಯ 83/4 ಗಲೋನಲರು ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಪಂ 1 0.63000 431238895857 917020019950476

717 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಚಂದ್ರಮಮ / ಪಾಲ್ಯಯ  17/2ap3 ಗಲೋನಲರು ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಪಂ 1.6 0.40000 292104336288 917020019950476

718 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರಾಜಣ್ಣ / ಸನೆಲನೋಬಣ್ಣ 522/3ಬಿ ಹೆಲಸಮಾಳಿಗ ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಪಂ 1 1.23000 974050404208 10681100002018

719 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಸಲರಯಯ ಪಿ / ಪಾಲ್ಯಯ 155 ಪ್ೋಲ್ಲರಹಟಿಟ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ 0.80 0.09950 374725555909 1362500102718201

720 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಬಸವಂತ್ಮಮ / ಗಲೋಪಾಲ್ಪಪ 22/2 ಕಕೆಕೋಹರೆವು ಕಸಬಾ-1 ಪ.ಪಂ 1.2 0.86000 865764028276 30281948642

721 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕರಿಯಪಪ / ಗಾದ್ರಪಪ 29/2 ದಲಡಾಿಪುರ ಕಸಬಾ-1 ಪ.ಪಂ 0.63 0.93000 875888886406 10609100016486

722 ಆರ್.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ (ಸಾಯಮ್) ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪಿ ಸಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ/ಚಂಚಲ್ಪಪ 10/.2 ಹುಣ್ಸೋಕಟಟ ತ್ುರುವನಲರು ಪ.ಪಂ 1 0.09995 806104133096 451101007624



















































































































ತಾಲ್ಲೂಕು :

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ / ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಬ್ಲಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ತಿಪಪಣ್ಣ 29/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.9 0.1534 329590278017 10531100001700 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ್ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ವಿ.ಟಿ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ 61/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.1 0.1874 983332097456 10531100004311 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ್ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ಹಂತ್ದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಜಿ.ಆರ್.ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 88/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 3.6 0.2045 977172762165 03290100007034 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ್ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ಹಂತ್ದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಮಲಾೂರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ತಿಮಮಪಪ 21/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 0.0568 787235423092 64217160882
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ನಾಗಸಮುದರ

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ್ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ಹಂತ್ದ್ ನಿವಯಹಣೆ ವಿೋರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗೌರಯಯ 22/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.4 0.0227 898581008642 64190869655
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ನಾಗಸಮುದರ

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ್ ಎರಡನೆೋ ಹಂತ್ದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಎ.ಜಿ.ದಲಡಿ ಗಂಗಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ 
ಎ.ಗಂಗಣ್ಣ

46/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.4 0.0227 531496336740 03290100008314 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ್ ಎರಡನೆೋ ಹಂತ್ದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಸುರೆೋಶ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ವಿೋರದಿಮಮಪಪ 36/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.8 0.0454 606565456659 032901000015041 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ್ ಎರಡನೆೋ ಹಂತ್ದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಬಡಗ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಡಗ ರಾಮಯಯ 47/P2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.8 0.0454 695349625450 10531100002454 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ
ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಎಂ.ಜಿ.ಗಂಗಾಧರಪಪ

40/2 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಎಫ್-1 
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.1600 415545564326 10875101024788 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ
ಗಂಗಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ

36/3 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಎಫ್-1 
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.2000 607462416135 032901000007382 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ
ಬಸವರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ

9/7, 9/12 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಎಫ್-1 
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.2000 609400526047 10875101036677 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ
ಮಲೂಕಾಜುಯನ.ಎಂ.ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ

41/5 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಎಫ್-1 
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 0.1200 259272787493 032901000010991 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ
ಎ.ಕೆ.ಗುರುನಾಥರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡಿಿ

38/5 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಎಫ್-1 
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 0.3200 578065429580 10531101007107 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ
ಜಿ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಮಲ್ೂಪಪ

45/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಎಫ್-1 
ಕುೆಂಬಳಕಾಯಿ 1 1.20 0.2400 253444980645 10531100004218 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಆಕಾಶ್ ದಿೋಪ.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಎಸ್.ಟಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್

27/8 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಎಫ್-1 
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.40 0.2800 653817343875 64185202997

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಅನುರಲಪ್.ಪಿ.ಎಸ್ 
ಬಿನ್ಎಸ್.ಟಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್

27/9 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಎಫ್-1 
ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.1600 201841500196 64185203106

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆೈಬಿರಡ್ ತ್ರಕಾರಿ ಎಲ್.ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಆರ್.ಲಲೋಕೆೋಶ್ 34/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಎಫ್-1 
ಟಮೋಟೊೋ 1 0.60 0.1200 649516382529 64104091144

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ಮಳಕಾಲುಮ ರು

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಡಿ.ವಿ.ಸುಬಬರಾವ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಯಯ 67/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪೇರಲ 1 0.50 0.5000 338887720000 64144257366
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ತ್ತಮ್ಕೂಲುಹಳಿ್ಳ

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಎಸ್.ಬಂಗಾರರಾಜು ಬಿನ್ ಎಸ್.ರಾಮರಾಜು 14/16 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 0.50 0.5000 629635774864 64088334901
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ಮಳಕಾಲ್ಮಮ ರು

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ರ್ಂಕಟಸುಬಬರಾಜು ಬಿನ್ ಎಸ್.ಬಂಗಾರರಾಜು 14/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 0.50 0.5000 990641972656 64131389705
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ಮಳಕಾಲ್ಮಮ ರು

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಎಸ್.ಅನುಷಾ ಕೆಲೋಂ ಆರ್.ಸುರೆೋಶ 14/19 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 0.50 0.5000 576426305436 4241101001328
ಕನರಾ ಬಾಯ ೆಂಕ್, 

ಮಳಕಾಲ್ಮಮ ರು

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಝನಿಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ರಾಜು 8/4
ದೇವಸಮು
ದರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 0.50 0.5000 627167797717 10875101039735 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ
ಸಿ.ಹೆಚ್.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ರಾಜು ಬಿನ್ 
ಸುಬಬರಾಜು 8/3

ದೇವಸಮು
ದರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 0.50 0.5000 463592046948 1087510109717 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ನಾಗರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 69/3
ದೇವಸಮು
ದರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 0.50 0.5000 210708278921 64078300587

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಕ್ಷ್ ನಿರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಕೆ.ಎನ್.ವಸಂತ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗರೆಡಿಿ 69/1
ದೇವಸಮು
ದರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 0.50 0.5000 628096041477 54054862721

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಟಕ ಮಲಚಂಗ್
ಅನುರಲಪ್.ಪಿ.ಎಸ್ 
ಬಿನ್ಎಸ್.ಟಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್

27/9 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.1600 201841500196 64185203106
ಎಸ್.ಐ.ಬಿ, 

ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಟಕ ಮಲಚಂಗ್ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಟಿ.ಕೆಲೋನೆೋರಪಪ 262/5 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಕರಬೂಜ 1 1.00 0.1600 534679655145 031101000012115 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಟಕ ಮಲಚಂಗ್
ಆಕಾಶ್ ದಿೋಪ.ಪಿ.ಎಸ್ ಬಿನ್ 
ಎಸ್.ಟಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ 27/8 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 0.0960 653817343875 64185202997

ಎಸ್.ಐ.ಬಿ, 

ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಟಕ ಮಲಚಂಗ್ ಎ.ಗಿೋತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಎಸ್.ಸಿದ್ದಪಪ 251/3 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೊೋ 1 1.00 0.1600 960767688842 031101000008061 ಐ.ಓ.ಬಿ, ಕೆಂಡಿಹಳಿ್ಳ

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾೂಸಿಟಕ ಮಲಚಂಗ್ ಎಸ್.ಟಿ.ಅನಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ 21/26 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಕುೆಂಬಳಕಾಯಿ 1 1.40 0.2240 738625660246 10530100002624 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ಬಿ.ಜಿ.ಕರೆ

ಬಾಯಂಕ  ಬಾರಂಚ್

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.
ಜಿಲೂ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬ್ಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ್ 

ಮೊತ್ತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಗುರುಕೃಪ ಹಣ್ುಣ ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

250/3, 

251/4,251/3

, 249/11, 

248/P3-P1, 

249/10, 

253/5, 410

ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಾ ಯ್, 
ಟಮೋಟೊೋ 1 4 4.0000 835453116268 10957101089341 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ಕೆಂಡಿಹಳಿ್ಳ

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಮಂಜುನಾಥ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

4/3, 20/1, 

21/1, 4/5, 

22/8, 21/5, 

15/1, 15/9, 

15/7

ದೇವಸಮು
ದರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ, 

ತರಕಾರಿ 1 4 4.0000 201804933838 10875101065138 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶಿವಗಂಗ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ 14/27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ, 
ತರಕಾರಿ 1 4 4.0000 261883647984 42411010684

ಕನರಾ ಬಾಯ ೆಂಕ್, 

ಮಳಕಾಲ್ಮಮ ರು

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟೋಶಾರ ಪಪಾಪಯ ಹಣ್ುಣ 
ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ

62/1
ದೇವಸಮು
ದರ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಾ ಯ್,  

ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 4 4.0000 483616593586 10531101042381 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ಅಂಜನೆೋಯಸಾಾಮಿ ಸಮುದಾಯ 
ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

31/2
ದೇವಸಮು
ದರ ಸಾಮಾನಯ

ಹಿೋರೆಕಾಯಿ, 
ನೇರಳೆ, 
ಸಿೋತಾಫಲ, 
ಸಿೋಬೆ

1 4 4.0000 318270619698 10875101063981 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಬಿೋರಲಂಗೋಶಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ 103/2
ದೇವಸಮು
ದರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 4 4.0000 841182334656 1087510163264 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ಮಲೂಕಾಜುಯನಸಾಾಮಿ ನಿೋರು 
ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

29/2
ದೇವಸಮು
ದರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 

ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 4 5.3200 417653703694 10531101045897 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ರಾಮೋಶಾರ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ 
ಹೆಲಂಡ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ

57/4
ದೇವಸಮು
ದರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೊೋ 1 4 4.0000 668565481522 10875101066304 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ಸಿದ್ದರಾಮೋಶಾರ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ 
ಸಂಘ

9/2B
ದೇವಸಮು
ದರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 4 4.0000 242792953469 10875101066703 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ರ್ೈಯಕಿತಕ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಜೆ.ಋಷ್ಟ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಟಿಟರಾಜು 33/7
ದೇವಸಮು
ದರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.60 0.7500 032901000106781 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಸುಜಾತ್ ಕೆಲೋಂ ಹರಿನಾಥರಾಜು 14/27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 261883647984 4241101005883
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ, 

ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಪಣ್ಣ 14/27 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 265482757023 10750100003950 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಜೆ.ಮಚಚೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಜಯಣ್ಣ 341/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 387025313129 4241101000390
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ, 

ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ವಿ.ಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಈರಯಯ 5/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 0.8750 733911256824 4241101004034
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ, 

ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಜಿ.ಬಿ.ಬಸವರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗಲೋನಾಳ್ ಭೋಮಪಪ 52/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 999290232208 10875100000144 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣ ಮಾರಯಯ 115/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 629709371649 64122265907 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಡಿ.ಷಡಾಕ್ಷರಪಪ 314 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 946538295811 64165467696 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ತಿಪಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ೈಲ್ಪಪ 94/P-P4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 693686820743 64154027248 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ನಾಗಸಮುದ್ರ

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಬಸಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎ.ಕೆ.ಗುರಯಯ 154/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 953463899839 10530100006567 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಸಿ.ಎಳುಿನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನಾಗಪಪ 44/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 901874050992 10875101032626 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಹನುಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ದಾಸಪಪ 108 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 217954582984 64137703263 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ನಾಗಸಮುದ್ರ

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಭೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 230/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 716553161041 64093679531 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ನಾಗಸಮುದ್ರ

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಬ್ಲೋಸಮುತಿತ ಬಿನ್ ತಿಕಕ ಪಾಪಯಯ 61/14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 330506871364 107501022090 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲಲೋಕಿಕೆರೆ ಸಲರಯಯ 89/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 458680770382 64115414348 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಜಿ.ಎಂ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗೌಡರ ಮಲ್ೂಣ್ಣ 12/8, 8/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 216737631034 032901000100668 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಬಿ.ಹೆಚ್.ಶಂಕರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 418733159425 54054862506 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ತ್ಮಮೋನಹಳಿಿ

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಬಿ.ಟಿ.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 65/2A ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 966049813137 032901000016128 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಪಣ್ಣ 95/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 975235119260 10875100001779 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಕೆಲಲ್ೂಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಈರಣ್ನ
272/2, 197, 

200/1
ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 321407000868 031101000024447 ಐ.ಓ.ಬಿ, ಕೆಲಂಡೂಹಳಿಿ

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಡಿ.ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ 82 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 792642960057 10750100008609 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಕೆ.ಟಿ.ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 95/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 266364024086 032901000011062 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 39/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 251167427851 032901000013350 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಅಜಿನ ಪಾಪಯಯ 167/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.8750 880638047249 4241108000614
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ, 

ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ವಿ.ರೆೋಣ್ುಕ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ವಡಕಪಪ 18/9 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.84 2.0000
847499073444 10875101014152 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾೆಂಪುರ



65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಜಿ.ಶಿರೋಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ 20/28, 20/6, ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 2.00 2.0000
948010781355 54054864739

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಕೆ.ಬಿ.ಮಧುಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ 32/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೊೋ, 
ಕುೆಂಬಳ 1 1.20 2.0000

939630853083 10750101028270
ಕ.ಜಿ.ಬಿ, 

ಮಳಕಾಲ್ಮಮ ರು

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಬಸಯಯ ಬಿನ್ ಓದಲನೋಬಯಯ 341/1, 339 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟೊೋ, 
ಸಪೋಟ 1 2.00 2.0000

877564595485 54039208618
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ಮಳಕಾಲ್ಮಮ ರು

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಂಗಿ ಮಾರಯಯ 263/1A2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಲಿೆಂಗಡ್ಡ 1 1.20 2.0000
426026278419 10957101051676 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ಕೆಂಡಿಹಳಿ್ಳ

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಕೆಲಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಫಕಿಕೋರಪಪ 237/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬೆೆಂಡೆ 1 1.00 2.0000
683648865605 64114730216

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ಮಳಕಾಲ್ಮಮ ರು

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಮರಿಯಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗುರುಪಪ 10/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೊೋ 1 1.20 2.0000
880654397336 4241101003412

ಕನರಾ ಬಾಯ ೆಂಕ್, 

ಮಳಕಾಲ್ಮಮ ರು

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಅನುರಲಪ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಟಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ 27/9 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 2.0000
201841500196 64185203106

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ತಮೆಮ ೋನಹಳಿ್ಳ

72 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಎನ್.ಸಿ.ಐಯಣ್ಣ 50/1A ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 0.70 0.6700 955914127375 64031343810 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

73 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ.ಟಿ.ಗಲೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ 29/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.90 1.8245 209999122379 032901000104549 ಐ.ಓ.ಬಿ.ರಾಂಪುರ

74 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜೆೈನಾಬಿ ಕೆಲೋಂ ಖಾಸಿೋಸಾಬ್ ಯಾನೆ ನಲರ್ 
ಅಹಮಮದ್

58/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.10 0.4059 638206273169 032901000099815 ಐ.ಓ.ಬಿ.ರಾಂಪುರ

75 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಸಂಜಿೋವರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಕೆ.ಸಣ್ಣ 
ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ

14/6 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.95 0.9595 726544077124 10875100000369
ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ 
ಬಾಯಂಕ, ರಾಂಪುರ

76 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ತಿಪಪಯಯ 117 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.45 0.4300 322412799174 10530100005831
ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ 
ಬಾಯಂಕ, ಬಿಜಿಕೆರೆ

77 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ 117 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.45 0.4300 429315181424 10530100002650
ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ 
ಬಾಯಂಕ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ

78 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ 117 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.45 0.2473 633337732156 10530100005713 ಕ.ಜಿ.ಬಿ, ಬಿ.ಜಿ.ಕರೆ

79 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಗೌರಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಾಳೆಕೋರಪಪ 41/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 2.00 1.9070 682088029793 916020048850847
ಯಾಕಿಿಸ್  ಬಾಯಂಕ 

ಚಿಂತಾಮಣಿ
80 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿ.ಎಂ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 41/2B ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.1523 761623682538 032901000020949 ಐ.ಓ.ಬಿ.ರಾಂಪುರ

81 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮಪತಿ ಬಿನ್ ಹೆಲನಲನರಪಪ 10/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.9200 833453902145 10875100001828
ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ 
ಬಾಯಂಕ, ರಾಂಪುರ

82 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಸಜಿಲ್ 
ಹನುಮಂತ್ಪಪ

60/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.1920 874548650807 032901000012839 ಐ.ಓ.ಬಿ.ರಾಂಪುರ

83 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 12/A ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 2.00 1.7443 787188325271 10875101031317
ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ 
ಬಾಯಂಕ, ರಾಂಪುರ

84 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಮತ್ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನ 10/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.10 1.1010 734004289434 10875100001356
ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ 
ಬಾಯಂಕ, ರಾಂಪುರ

85 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಪಿ.ಶಿರವಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಪ್ೂೋತ್ಪಪ 19/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.49 0.4949 651434041090 30977544844 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

86 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಲ್ೂಕಿಕ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಲ್ಕಿಕ ಓಬಣ್ಣ 103/10 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.90 0.9124 931203399884 10750101035137
ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ 

ಬಾಯಂಕ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು
87 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಲ್ೂಕಿಕ ಓಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎನ್.ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 103/9 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.50 0.4791 424175105966 031101000020753 ಐ.ಓ.ಬಿ.ಕೆಲಂಡೂಹಳಿಿ

88 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಲೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗಲೋಪಾಲ್ 38/3P1, 38/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 0.9090 799910269995 032901000016782 ಐ.ಓ.ಬಿ.ರಾಂಪುರ

89 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಪವಯತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಟಿ.ಹನುಮರೆಡಿಿ 43/7 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.35 1.2964 851927261370 10875100002037
ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ 
ಬಾಯಂಕ, ರಾಂಪುರ

90 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹಿದಾಯಳಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 46/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 1.5564 896831714964 10875101024034
ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ 
ಬಾಯಂಕ, ರಾಂಪುರ

91 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಅಂಬಿಕ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ್ 12/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 1.1922 978665133927 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

92 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಕೆ.ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ಕೃಷಣಪಪ 49/4, 49/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.49 0.5350 751139826861 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

93 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ 20/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.05 0.8838 385151596238 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

94 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 61/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.7827 922072341267 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

95 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯಲ್ು 78/4,99/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.10 0.7070 490778750493 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

96 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಲ್.ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲ್ಸುಮಪಪ 182/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ್ 1 0.80 0.4324 814982218639 64031364193 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ನಾಗಸಮುದ್ರ

97 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 238/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 1.1524 538032108114 36184257416 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಅನಂತ್ಪುರ

98 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಶಿವಣ್ಣ 57/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 1.45 1.4165 765250244239 36184257416 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಅನಂತ್ಪುರ

99 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲನಲನರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪಪ
239/p-p1, 

239/p-p2
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1.0100 265887781086 36184257416 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಅನಂತ್ಪುರ

100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನಲನರಪಪ 115/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.60 0.6565 560929594078 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಯಯ 36/9 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ  ಬದ್ನೆ 1 1.00 0.9898 717401256435 4241101002192
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಓಬಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲೋರಯಯ 143 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 1.00 1.0088 925101156743 10750101000335
ಕನಾಯಟಕ ಗಾರಮಿೋಣ್ 

ಬಾಯಂಕ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು
103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪದಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ 20/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೊೋಸಂಬಿ 1 1.68 0.3858 562361336385 37809558963 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ನಾಗಸಮುದ್ರ

104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಯಯ 36/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.80 0.8080 964596930021 64126154408 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಬ್ಲಮಮಯಯ 31/4B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.5428 404856539253 10530101018918 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಬಿ.ಜಿ.ಕೆರೆ

106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಓಬಯಯ 87 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿಿ 1 0.25 0.2830 377098954726 10750100008839 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ 66/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾಂಬರ 1 0.60 0.6060 306946740161 10750100011106 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಮಿೋಸಲ್ು ತಿಮಮಯಯ 87/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.24 0.2043 329359168402 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಬ್ಲ್ೂದ್ಪಾಲ್ಯಯ 89/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.70 0.7070 411009375051 10750100003916 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕನಯಯಯ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲೋರಯಯ 67/1B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.70 0.7070 868015280504 64079114591 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು



111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲರೆೋಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಯಯ 74/7P3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 2.00 1.9100 953599204840 10957101021310 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ.ಕೆಲಂಡೂಹಳಿಿ

112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಚೌಡಪಪ
183/ 3C, 

183/B
ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.70 0.7070 681946391203 10623100003473 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಹಾನಗಲ್

113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ದ್ುರುಗೋಶ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ 59/1A ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.80 1.7280 748341523420 10875101032909 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಜಿ.ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಎಂ.ಎಸ್.ಗಂಗಾಧರಪಪ 40/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.3553 415545564326 10875101024788 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿೋಮಣ್ಣ 184/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 1.20 1.1920 917174240664 1075101017645 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋವಿೋರಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗೌರಯಯ 22/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.45 0.2123 898581008642 64190869655 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ನಾಗಸಮುದ್ರ

117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ.ಆರ್.ಕುಮಾರ್ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಜಿ.ದಲಡಿ 
ರಾಮಪಪ

88/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 4.40 1.3977 977172762165 032901000007034 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಆರ್.ಜಯರಾಮ್ೕ  ಬಿನ್ ಆರ್.ರಾಮಪಪ 87/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.80 0.8399 846373014163 28291050003667 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಗಂಗಾನಗರ

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ವಿನಯಕುಮಾರ್ ತಾಯಿ ಲಂಗಮಮ 39/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.29 0.8267 772403240850 032901000012771 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಡಿ.ಷಡಾಕ್ಷರಮಮ 314/2A ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕುಂಬಳ 1 0.95 0.9595 946538295811 64165467696 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಸ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪಪ 314/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕುಂಬಳ 1 1.60 1.1090 696718470068 03110100019478 ಐ.ಓ.ಬಿ, ಕೆಲಂಡೂಹಳಿಿ

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ೂೋತ್ಪಪ.ವಿ 204/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯರೆೋಟ್ 1 0.60 0.6060 879781238407 10957101003013 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಕೆಲಂಡೂಹಳಿಿ

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ವಿ.ಪವಯತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮಂಡಿ ವಿೋರಣ್ಣ 22/1, 22/6 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.10 1.0563 351648728907 10875101023831 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಟಿ.ಕುಮಾರ್ ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 62/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 1.1523 921481812373 10875101005224 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ವಿ.ರಮೋಶ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 21/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.9200 230814401138 64098108415 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ನಾಗಸಮುದ್ರ

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ 54/8, 58/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.60 0.7795 441059894071 032901000109292 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಬಿ.ರವಿಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 25/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1 1.00 0.6218 288868958524 10768720498 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಬಾಳಾಿರಿ

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಸುಧಾಕರಗೌಡ ಬಿನ್ ಟಿ.ಹೆಚ್.ಹೆಲನಲನರಪಪ 103/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.97 0.7760 436568965257 10875101053920 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಣ್ಣ 146/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 1.00 1.0060 360846799713 10623100006675 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಹಾನಗಲ್

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ತಿಪಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಣ್ಣ 64/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೆಕಾಯಿ 1 0.80 0.5370 475354800566 10623100001938 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಹಾನಗಲ್

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಟಿ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 44/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.56 0.5650 250027007824 64126155208 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಂ.ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಲಳಯಯ 221/P-P1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.40 0.3970 284271358384 54039213458 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 33/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 0.50 0.5050 304451058809 64092344958 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯರಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 33/1P2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.60 1.5364 764525557869 64184890926 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ತ್ಮಮೋನಹಳಿಿ

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಮಂಜುಳದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಡಿ.ಕೆೋಶವ 20/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 1.5364 495486499232 032901000006564 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ನಾಗರೆಡಿಿ 1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.97 1.8550 977160341346 032901000019459 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಸುರೆೋಶ ಬಿನ್ ಮರಿಯಸಾಾಮಿ 23/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.55 1.4885 665047254764 10747101008966 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 257/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಬಲಜ 1 0.40 0.3375 716185992782 10957101003323 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಕೆಲಂಡೂಹಳಿಿ

139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಿ.ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಸಂಗಮ ಚನನಬಸಪಪ 294/1B2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಬಲಜ 1 0.21 0.2120 839527215835 031101000011307 ಐ.ಓ.ಬಿ, ಕೆಲಂಡೂಹಳಿಿ

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಉಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಗಮ ಚನನಬಸಪಪ 294/1B1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಬಲಜ 1 0.60 0.4350 647755768595 031101000013290 ಐ.ಓ.ಬಿ, ಕೆಲಂಡೂಹಳಿಿ

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ದಲಡಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಪ್ದ್ದಲ್ ಬಚಚಪಪ 49/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬ್ 1 0.60 0.1965 631336676014 4241101003863
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಜಿ.ರಾಧಕೃಷಣ ಬಿನ್ ಕೆ.ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 185/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 2.00 0.8120 264668555186 30977544844
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಐ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಕೆ.ಹೆಚ್.ಜಂಬುನಾಥ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಕೆ.ಸಣ್ಣ 
ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ

14/7, 14/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.95 0.9596 436749002030 10875101017636 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಯಲ್ೂಪಪ 44/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.40 0.7005 768493384262 10875101058624 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ವಿಶಾನಾಥ 42/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.40 0.2069 719745212845 032901000033138 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯರಿಯಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಪಪಣ್ಣ 42/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 1 0.40 0.3718 254225862067 032901000018951 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಲ್.ಗುರುಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ದೋವರಲಂಗಣ್ಣ 15/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 2.00 1.9200 217676275660 10531100003541 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ತ್ಮಮೋನಹಳಿಿ

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 50/6 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.70 0.7070 375719800303 10531100005013 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ತ್ಮಮೋನಹಳಿಿ

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತ್ಪಪ 4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.8080 530123922694 032901000060090 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಓ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣೆಲಣೋಬಯಯ 162/P11 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 1 1.60 0.6090 538554883906 30977544844
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಐ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 9/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.36 1.2936 310949158910 00362320012310 ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ ಇ

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎನ್.ಅಂಬರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹಪಪ 107/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.27 1.2261 385180530419 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷಣಪಪ 61/1A ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.75 1.6839 715861508439 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಜಿ.ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 37/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.96 1.8821 367316863640 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಚ್.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 57/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.59 1.5377 845389501044 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ 49/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 0.6 0.2568 405329760760 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಎನ್.ಶಿವರಾಮ್ ಬಿನ್ ಪಿ.ನಾಗಪಪ 19/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 1.9138 802742328618 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 4/9, 4/7 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.79 0.8142 760117860727 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ.ಗಂಗಣ್ಣ 1/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1 1.12 1.1127 952638101104 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಣ್ಣ 80/10 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.77 0.7936 495107825851 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ



161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣ್ಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಜೆ.ಸಿದ್ದಪಪ 6/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.6 1.5461 321949841225 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಈರಮಾಸಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಅವಲ್ಪಪ 18/2P2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 1.9186 569476537575 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಣ್ಣ 26/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಜವಳ್ಳಕಾಯಿ 1 1.52 1.4785 247587948911 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸರ ಪ್ನನಪಪ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಪಪ 63/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.7 0.7269 642069746801 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಕಕ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣ್ಣ 58/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.4 0.4856 891678278918 900152691110 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಸಿ.ಎಂ.ಪಿ.ಸಂಟರ್

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಲಡಿ ಯರಿಯಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಜಂಗಿ ಲಂಗಣ್ಣ 91/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟೊೋ 1 0.96 0.9697 985858694059 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಟಿ ಕರಡಪಪ 27/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.62 0.6481 723456786636 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಬಗಲರಪಪ 13/1P1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 1.1860 661027507812 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರಪಪ 14/11 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.64 0.6690 959063208262 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷಣಪಪ.ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನಾಗಪಪ 2/6 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.86 0.8766 906312061157 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 46/7 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 1.1801 306546536792 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಣ್ಣ 17/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 1.1801 568392236278 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ಮಾಯಕಲ್ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಮಮಣ್ಣ 17/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟೊೋ 1 0.52 0.5538 616385131898 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರಕಕ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಸುಮಣ್ಣ 18/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.6 1.5461 848446351794 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಂಡಿ ಪ್ನನಯಯ 26/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.6 1.5474 269138594983 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ಐ.ಹೆಲನಲನರ ಆಲ ಬಿನ್ ಪಿ.ಐ.ಶೋಕ
ಇಸಾಮಯಿಲ್

171/9 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.6 0.5807 340524969083 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸುಲಾತನ ಬಿೋ ಕೆಲೋಂ ಶೋಕ ಇಸಾಮಯಿಲ್ 171/8 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.6 0.6390 934886055646 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 26/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.47 1.4360 768058197943 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಳಕಕ ಕೆಲೋಂ ಮಾರಣ್ಣ 32/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.1 1.1010 797777135431 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 28/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿ್ಳ 1 0.8 0.8210 901385211605 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಉಮಾಪತಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 19/3, 19/1A ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.97 1.0287 710516972503 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 61/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.5 0.6387 260072450130 64045716378 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ನಾಗಸಮುದ್ರ

183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಎಸ್.ಬಿ.ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಬಸಣ್ಣ

22/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.88 1.7920 258966802977 10875101021161 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ.ಎಲ್.ಲ್ಲತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಿ.ಆರ್.ಕುಮಾರ್
ಸಾಾಮಿ

88/6, 88/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1 1.38 1.3546 571450258682 30977544844
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಐ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಕಟಟಣ್ಣ 26/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೊೋ 1 0.46 0.5025 324164920987 30977544844
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಐ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಾಪರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಯಯ 61/2, 64 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 1.9206 652594474368 30977544844
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಐ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಆರ್.ಲಲೋಕೆೋಶ್ 34/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೊೋ 1 1 1.0101 649516382529 64015781402
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. 

ಬಸವನಗುಡಿ, ಬ್ಂಗಳಲರು

188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ.ಎಸ್.ಆಕಾಶದಿೋಪ್ ಬಿನ್ 
ಎಸ್.ಟಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್

27/8 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 0.7696 653817343875 916020048850847
ಯಾಕಿಿಸ್  ಬಾಯಂಕ 

ಚಿಂತಾಮಣಿ

189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಪಿ.ಎಸ್.ಅನುರಲಪ್ ಬಿನ್ 
ಎಸ್.ಟಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್

27/9 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.52 1.4785 801841500196 916020048850847
ಯಾಕಿಿಸ್  ಬಾಯಂಕ 

ಚಿಂತಾಮಣಿ

190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 30/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೋಸಂಬಿ 1 1.75 0.4747 989168898600 4241101007506
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ, 

ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ
29/3, 30/9, 

30/8, 30/7
ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೋಸಂಬಿ 1 4 0.7332 567250113065 4241101001591

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ, 

ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗುರು ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಲಲೋಕೆೋಶ್ 30/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೋಸಂಬಿ 1 1.75 0.4747 323293552430 1362500104736501 ಕನಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಚಿತ್ರದ್ುಗಯ

193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 31/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 1.9048 286506725978 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ 5/1, 5/7 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1 1.0101 773064818636 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜೆೋಶ್.ಬಿ.ಆರ್ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ರಾಮಲಂಗಪಪ 21/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.9 0.9132 775895265082 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 1/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 1.9206 338875229598 30977544844
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಐ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್.ಬಿ.ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ 59/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.68 1.6280 252803284227 64015781402
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. 

ಬಸವನಗುಡಿ, ಬ್ಂಗಳಲರು

198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸವರೆಡಿಿ 49/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೊೋ 1 1.69 1.6377 273635810939 64015781402
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. 

ಬಸವನಗುಡಿ, ಬ್ಂಗಳಲರು



199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಇ.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಈರಣ್ಣ 73/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.19 1.1793 968768208069 64015781402
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ., ಎನ್.ಸಿ.ಸಿ. 

ಬಸವನಗುಡಿ, ಬ್ಂಗಳಲರು

200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡಿಗಟಿಟ ಗಂಗಣ್ಣ 59 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 1.9206 575590056848 36184257416 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಅನಂತ್ಪುರ

201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಗಂಗಪಪ 40/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.57 0.6070 578969578234 36184257416 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಅನಂತ್ಪುರ

202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಹುಲ್ ಕರಿಗಿಣಿ ಬಿನ್ ಪಿ.ನಾಗರಾಜ
26/6, 26/7, 

26/4, 26/3
ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೊೋ 1 1 0.9560 487134721617 36184257416 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಅನಂತ್ಪುರ

203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಜಿ.ನಾಗಪಪ 40/8 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೊೋ 1 0.49 0.5340 608834933696 36184257416 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಅನಂತ್ಪುರ

204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಕೆ.ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕುದ್ುರೆ ನಾಗಪಪ 49 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೊೋ 1 0.73 0.7524 615147113741 64216058406
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಚಂದ್ರಲೋಟ್, 

ಬ್ಂಗಳಲರು

205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪುರಜಿ ಬಿನ್ ಗಿಡಿ ನಾಗಪಪ 12/3BP1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.52 1.4730 470454640785 64216058406
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಚಂದ್ರಲೋಟ್, 

ಬ್ಂಗಳಲರು

206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಟೋಲ್.ಜಿ.ಪಾಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬ್ಲೋಸಯಯ 11/2A ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿ್ಳ 1 2 1.9140 706300541283 30977544844
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಐ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಜಿ.ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಂ.ಆರ್.ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷಣ 140/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೊೋ 1 0.9 0.8245 522322107888 30977544844
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಐ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಕೆ.ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ರೆಡಿಿಕೃಷಣಪಪ
61/1A, 

66/1B
ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.89 1.8149 630196297012 00362320012310

ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಸುರೆೋಶ್ ಬಿನ್ ನರಸಪಪ 9/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.9 1.8170 852280846734 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 66/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 1.9206 881411055339 57500000029329
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ 

ಪುಣೆ

211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಸಿ.ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಗಡೆಿ ಚನನಪಪ 21 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.6 1.1885 379976345258 57500000029329
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ 

ಪುಣೆ

212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಡೂಯಯ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 41/P2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.9 0.9173 410747394392 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ನಲ್ೂಯಯ 29/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.85 0.8663 938446810383 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯರಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ದೋವಣ್ಣ 28/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.22 1.1807 628499325140 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಲಂಗಣ್ಣ 169/P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 0.8090 252431506599 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 9/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.82 0.8358 773120118607 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 31/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.58 1.5278 799135968324 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಳುಿ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನಾಗಪಪ 40/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.56 0.5964 901874050992 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಪರಮೊೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್
ಹೆಚ್.ಟಿ.ಶಿವಕುಮಾರ್

24/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.98 1.8926 331619951092 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಹಂಪನಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಗನಗೌಡ 7/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.96 0.9596 350950213869 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಗಂಗಣ್ಣ 1/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.59 1.5371 708887984407 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಶಂಕರಪಪ 14/4, 14/8 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.83 0.8389 779498587934 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನರಸಣ್ಣ 9/7 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.24 0.2720 368251755313 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 26/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1 0.8 0.8245 799339353636 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಸವರೆಡಿಿ 37/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1 0.72 0.7420 220542592669 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಮುರಕಲ್ೂಪಪ 27/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.57 0.8039 756844942831 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಕೆ.ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ರೆಡಿಿಕೃಷಣಪಪ 10/1, 10/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.94 0.9495 751139826861 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ 49/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 0.8246 405329760760 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ ಕಾಡಪಪ 47/9, 47/7 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.17 1.1624 551973314149 36184257416 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಅನಂತ್ಪುರ

230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾರೆಡಿಿ 116/9 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.76 1.6998 993084167787 36184257416 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಅನಂತ್ಪುರ

231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎನ್.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜ 31/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.35 1.3252 389046454274 36184257416 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಅನಂತ್ಪುರ

232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಬಸವರೆಡಿಿ 56/7 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 2.1 1.9205 652554513012 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಶರಣ್ಪಪ 28/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.81 0.5928 227368732345 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆ.ಇ.ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಈಶಾರಪಪ 21/2, 21/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 1.9206 950686337898 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಲಮಮಕಕ ಬಿನ್ ಬುಡೆ ತಿಪಪಯಯ 29/6 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿ್ಳ 1 1.25 1.2339 347291270806 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಗಲಮಮಯಯ 29/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿ್ಳ 1 1.2 1.1922 978264276846 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು



237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 29/P4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 0.82 0.3265 595972153835 032901000015847 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಪಪಣ್ಣ 50/7, 50/9 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.55 0.5306 733323568770 10584101005640
ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಕೌಲ್ ಬಜಾಾರ್, 

ಬಳಾಿರಿ
239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದಿೋಪ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ಉಮೋಶ್ 96/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2 1.3011 593277117120 10875101054406 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರುದ್ರಪಪ 2/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.21 0.4293 832576229497 032901000019178 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾತ್ಣ್ಣ 1/4, 66/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.76 0.7833 261448157340 10875101020232 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಪಿ.ರವಿಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಪಾತ್ಣ್ಣ 82/6, 82/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.4 1.3627 983762134974 032901000011693 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲಕ ಸಲರಯಯ ಬಿನ್ ದಾಸರೆಲೋಬಯಯ 136 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟೊೋ 1 1.2 1.1787 858304357958 64216058406
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಚಂದ್ರಲೋಟ್, 

ಬ್ಂಗಳಲರು

244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಭರತೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ 52/8 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.5 0.5462 296868793883 36184257416 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಅನಂತ್ಪುರ

245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಆರ್.ಎ.ಅಪೂವಯ ಐಶಾಯಯ ಬಿನ್ 
ಆರ್.ಎಂ.ಅಶಲೋಕ

102/10 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 1.1922 848901754843 36184257416 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಅನಂತ್ಪುರ

246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ 34/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.54 0.5751 814897574400 30977544844
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಐ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಎಂ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 31/4P1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.11 1.1028 441010416692 30977544844
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಐ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಆರ್.ಬಸವರಾಜ 56/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.61 1.5564 300710040620 30977544844
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಐ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಚಂದ್ರಕಲಾ ಯಾನೆ ವರಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಗಲೋವಿಂದ್ರಾಜ
ಬಿನ್ ಗೌರಮಮ

52/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ನೇರಳೆ 1 2 0.5323 769293016983 30977544844
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಐ, ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ, 

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರ

250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ಎಂ.ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎ.ಮಂಜುನಾಥ 35/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.6 0.5442 278700198722 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ರಲಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಕೆಲೋಟೋಶಾರೆಡಿಿ 38/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.3 0.3401 920964224662 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬಯಯ ಬಿನ್ ಓಬಯಯ 75 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಸಿೋಬೆ 1 1 0.3762 979030182688 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕುಂಟಬಸಕಕ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಯಯ 60/1A ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 0.9875 410456582569 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲರೆೋ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ 14 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟೊೋ 1 1.6 1.5564 899580574469 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎ.ಕೆ.ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 56/7P ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೊೋ 1 0.7 0.6309 382994103426 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ 56/P6 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೋಟೊೋ 1 0.7 0.7318 248795693035 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಿನಾನರೆಡಿಿ 29/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.6 1.5364 591116504697 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿ.ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ವಡೂ ತಿಮಮಪಪ 48 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.6 1.5564 947361529031 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬಯಯ ಬಿನ್ ಪಮಲಡೂ ಓಬಯಯ 75 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1 1.0101 979030182688 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ಲಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಬಂಜೆಲೋಬಯಯ 12/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.3 1.1990 871830502441 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ದ್ುರುಗಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ದ್ುರುಗಪಪ 13/2B ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿ್ಳ 1 0.82 0.8245 495167669831 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ 32/1AP ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 1.1864 600272423625 57500000029329
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ 

ಪುಣೆ

263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 66 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.78 0.7147 883519050614 57500000029329
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ 

ಪುಣೆ

264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎರಿಯಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಣ್ಣ 16/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.38 1.3457 334620157753 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಭೋಮಲಂಗಪಪ 26/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.39 0.4420 763911295030 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ 47/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೊೋ 1 1.21 1.1944 377337587043 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ 34/8,35/7 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.95 0.9503 359044664811 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಾರಣ್ಣ 97/16 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.67 0.6894 450895418005 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಜಿ.ಗಂಗಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಹೆಲನಲನರಪಪ 112 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.73 1.6589 591911173444 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ಗಂಗನಗೌಡ 7/1, 7/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.54 1.4621 841608864656 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಡಿ.ಬಿ.ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಶಟಿಟ ಬಸಣ್ಣ 31/3B ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.95 0.7994 389347955595 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಮಗಳಕಣಿರ್ ಸಣ್ಣ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡಿ 
ಓಬಯಯ

32/6 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.88 1.8102 304872245400 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಣ್ಣ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಕಪಪ 80/8 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.33 0.2597 531996858498 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ 78/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 1.1898 258168246037 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಸ್.ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಿದ್ದಪಪ 17/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಜವಳ್ಳಕಾಯಿ 1 1.98 1.9013 815474105917 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು



276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬ್ಲಮಮಣ್ಣ 112 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.96 0.9697 275461344297 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬಕಕ ಕೆಲೋಂ ಚೌಡಪಪ 2/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1 1.0066 653255794426 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು
278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಣ್ಣ 60 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.4 0.4889 351757428508 10875100000493 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 7/2C ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.49 0.8009 775151055056 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಿಗಟಿಟ ಯಂಕಪಪ 66/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 1.1904 664059131898 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರೆೋವಣ್ಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನಲನರಪಪ 98/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.99 1.0000 910070570367 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲನಲನರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ 57/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.96 0.9697 279515841696 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಎನ್.ಗಿರಿರಾಜ ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ ಯಾನೆ ನಾಗಪಪ 5/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.68 0.5732 387852105870 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಣ್ಣ 55/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1 1.0100 574811321163 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬುಶಯಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಭೋಮಣ್ಣ 81 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 1.9206 714545743761 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯಶಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎ.ದಾಸಪಪ 293/1B2P ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.93 0.9394 514207773641 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 31/1B ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 1.9205 974654940340 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆೋಮರೆಡಿಿ 20/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 1.0101 507234774214 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಈಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಪಿ.ಸಿ.ಈಶಾರಪಪ 5/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1 1.84 1.0101 659549929325 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು

290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಂಬರಿೋಶ್.ಜೆ ಬಿನ್ ಗುರುದಾಸಪಪ 7/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.2 0.4982 211564740901 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು
291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ.ರಾಜಶೋಖರಪಪ 182/11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಸಂಬಿ 1 1.18 0.3501 660505306745 64039442291 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ನಾಗಸಮುದ್ರ

292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ 34/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.7 0.7176 396821279430 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಎಂ.ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಣ್ಣ 45/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.66 0.6899 248093940792 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎಂ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 45/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.27 1.2526 253444980645 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 67/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.65 1.5990 299490899609 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಸಿೋಮಾರೆಲೋಷನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ರೆಲೋಷನ್
ಜಮಿೋಲ್ ಪಟಿೋಲ್

6/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 1.9206 676032402630 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಚ್.ತಿಮಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ 46/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೋಟೊೋ 1 1.02 1.0210 568202522412 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಂಡಾರವಪಪ 6/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.81 1.7294 510935787081 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 184/9 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.93 0.9394 695013198537 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜಿ.ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ಋಷ್ಟ್ರಾಜು 33/9, 33/10 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 0.64 0.2512 978536357435 032901000106782 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಜೆ.ಋಷ್ಟ್ರಾಜು ಬಿನ್ ಚಿಟಿಟರಾಜು 33/7 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.6 0.5416 513001764030 032901000106781 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕೃಷಣ ಬಿನ್ ಚಿಟಿಟರಾಜು 33/8 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.6 0.5416 301228613787 917010067264232
ಯಾಕಿಿಸ್  ಬಾಯಂಕ 

ಚಿಂತಾಮಣಿ
303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಜೆ.ರಾಮಕೃಷಣ 33/11 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 0.64 0.2447 864468781622 323101000003787 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಮಾನಸ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ 115/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.91 0.9192 873205545015 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ತಿಪಪಣ್ಣ 7/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 0.8053 586441704511 0423201001606

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಯಟರಾಯನಪುರ 

ಬ್ಂಗಳಲರು
306 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಕೆ.ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಟಟಣ್ಣ 13/P2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಹುಣ್ಸ 1 1.6 0.500 441857913196 917020019950476 ಅಕಿಿಸ್ ಬಾಯಂಕ, ಹೆಗಡೆನಗರ

307 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜೆಲಯೋತಿ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರಪಪ 4/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.1 0.630 995739656626 032901000017193 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

308 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜೆಲಯೋತಿ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರಪಪ 4/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.1 0.300 995739656626 032901000017193 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

309 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಟಟಣ್ಣ 13/P1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 2.2 0.240 492679633479 54054264743 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ನಾಗಸಮುದ್ರ

310 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಟಟಣ್ಣ 13/P1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 2.2 0.500 492679633479 54054264743 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ನಾಗಸಮುದ್ರ

311 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ 51/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.8 0.500 659549929325 032901000016266 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

312 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ 51/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.8 0.240 659549929325 032901000016266 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

313 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮೃತ್ುಯಂಜಯ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 44/13 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.92 0.500 512568099596 032901000107612 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

314 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಮೃತ್ುಯಂಜಯ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 44/13 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.92 0.240 032901000107612 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

315 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಪರಶಾಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಗಣೆೋಶಬಾಬು 39/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.6 0.100 850889010949 10531100004663 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ತ್ಮಮೋನಹಳಿಿ

316 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅನುಷಾ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಬಂಗಾರರಾಜು 14/14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.8 1.175 576426305436 4241101001328
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ, 

ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

317 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಲಂಗಪಪ 86P2 ಚಳಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 0.300 493253806336 10716100002587 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಕಾಯದಿಗುಂಟ

318 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಲಂಗಪಪ 86P2 ಚಳಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1 0.630 493253806336 10716100002587 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಕಾಯದಿಗುಂಟ



319 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ರ್ಂಕಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯಯ 46/3 ಚಳಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.8 0.232 830158401538 10716100003452 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಕಾಯದಿಗುಂಟ

320 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಎಸ್.ರ್ಂಕಟರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯಯ 46/3 ಚಳಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.8 0.500 830158401538 10716100003452 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಕಾಯದಿಗುಂಟ

321 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿರೆೋಶ್.ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಮಲತಿಯ 99/1C ಚಳಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.08 0.240 978889552147 10716100006288 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಕಾಯದಿಗುಂಟ

322 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ವಿರೆೋಶ್.ಜೆ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಮಲತಿಯ 99/1C ಚಳಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.08 0.500 978889552147 10716100006288 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಕಾಯದಿಗುಂಟ

323 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ 50/4, 37/3A ಚಳಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.38 0.240 799220611342 10716106006294 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಕಾಯದಿಗುಂಟ

324 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಯಯ 50/4, 37/3A ಚಳಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.38 0.500 799220611342 10716106006294 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಕಾಯದಿಗುಂಟ

325 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ 23/1P6 ಚಳಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.8 0.630 746116916284 917020019950476 ಅಕಿಿಸ್ ಬಾಯಂಕ, ಹೆಗಡೆನಗರ

326 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಸಾಾಮಿ 23/1P6 ಚಳಿಕೆರೆ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.8 0.300 746116916284 917020019950476 ಅಕಿಿಸ್ ಬಾಯಂಕ, ಹೆಗಡೆನಗರ

327
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅಭಯಾನ 

(SMAM)
ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಓಬಯಯ 116/1ಬಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 1 1 2.5 332934919552 4241101002650

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ, 

ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು

328
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ಅಭಯಾನ 

(SMAM)
ಯಾಂತಿರೋಕರಣ್ ರವಿಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ದ್ಡಿಯಯ 55/13, 69/3 ಚಳಿಕೆರೆ ಪ.ಪಂಗಡ ತ್ರಕಾರಿ 1 1 2.5 942802783321 10771100002446 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ನೆೋಲ್ಯಗುಂಟ

329 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಾರದಮ್ಮ 40 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡು ಹೂವು 1 0.50 0.125

330 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋಸಯ್ಯ 8/1A ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.25 0.062

331 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಮ್ಮ 35/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.15 0.037

332 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 66/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.60 0.150

333 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಜಿ. ರಮೇಶ್ 9/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

334 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಜಿ. ಸೂಯ್ುನಾರಾಯ್ಣ್ 9/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.36 0.090

335 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವುತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಿ.ರುದರ ಮುನಿ . 56/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.10 0.025

336 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಉಜಿಜ ನಮೂತಿು ಬಿನ್ ಸಿದದ ಯ್ಯ  . 56/2A ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.10 0.025

337 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 34/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 1.00 0.250

338 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಯ್ಯ 87/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.40 0.100

339 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 49/1P3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.38 0.095

340 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಗೋವಿೆಂದರಾರ್ಜ 49/1P3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.38 0.095

341 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚನನ ಬಸಯ್ಯ 56/2B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.35 0.087

342 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 45/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗೆ 1 0.29 0.072

343 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಸಿದದ ಪಾ 33/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.32 0.080

344 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿತತ ಮ್ಮ 88/2A ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.40 0.100

345 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 54/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.32 0.080

346 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೈಯ್ಯ ಣ್ಣ  . 21/8 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

347 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರ ೋಮ್ತಿಲೆಂಗಮ್ಮ 129/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.37 0.092

348 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿೋರಭದರ ಪಾ  (ತಿಪಾ ಮ್ಮ ) 49/1P2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 1.00 0.250

349 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಮ್ಮ 129/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.38 0.094

350 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 52/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.20 0.050

351 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪಾ ಮ್ಮ 35/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.40 0.100

352 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 71/P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

353 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಹಾೆಂತೇಶ್ . 101/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.11 0.026

354 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌಡರ ತಿಪಾ ಮ್ಮ 4/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.10 0.025

355 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ಕಕ 54/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.40 0.100

356 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುಕಕ ಣ್ಣ  . 101/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.10 0.025

357 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ ನುೆಂಕಪಾ  . 101/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.10 0.025

358 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತಪಾ  (ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ ) 100 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.29 0.072

359 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ಈರಮ್ಮ 4/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.40 0.100

360 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ವಿ.ಜಯ್ಣ್ಣ 4/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.30 0.075

361 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿದದ ಮ್ಮ 56/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.20 0.050

362 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ವಿ.ಬಸವರಾಜ 4/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.20 0.050

363 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ವಿ.ಶಾೆಂತಣ್ಣ 4/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.40 0.100

364 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಶಿವಾನಂದ 11/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

365 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ಸೂರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ದಡಿ  ಸೂರಯ್ಯ  . 19/2B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

366 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದರ ಮ್ಮ .ವಿ. ಕೋೆಂ 
ಎಸ್.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ .

85/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.36 0.090

367 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 50/2P1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.80 0.200

368 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜೆ.ಟ್ಟ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 92/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.20 0.050

369 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಣ್ಣ 20/3A ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

370 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಸಣ್ಣ ಬೋರಯ್ಯ 11/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.30 0.075

371 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯ್ರಿುಸ್ವವ ಮಿ 198/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.06 0.015

372 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಮಂರ್ಜನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಜಣ್ಣ  . 198/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.10 0.025

373 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಾ , ಸೋಮ್ಶೇಖರ, 

ದೇವರಾಜ, ರವಿ
198/12, 

198/15
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.30 0.075

374 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಟಿ ಮ್ಮ 198/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.06 0.015

375 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಣ್ಣ 164/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100



376 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಣ್ಣ 164/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

377 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಯ್ಮ್ಮ 89/12A2P-P9 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.16 0.040

378 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಗಲ್ಮರಯ್ಯ 63/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.16 0.040

379 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸೂರಮ್ಮ 78/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

380 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಣ್ಣ 63/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.10 0.025

381 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕುರುಬಲ ಓಬಣ್ಣ 111/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

382 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಓಬಯ್ಯ 96/P1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

383 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಕಕ 117 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.15 0.037

384 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಕಕ 133 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 0.100

385 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಣ್ಣ 117 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.15 0.037

386 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸತಯ ಣ್ಣ 34/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

387 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದೇವಮ್ಮ 87/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.30 0.075

388 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿಯ್ಯ 71/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

389 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಮ್ಮ 22/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

390 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಮ್ಮ 78/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.80 0.200

391 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪಾ ಯ್ಯ 78/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

392 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಮ್ಮ 6/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.04 0.010

393 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಸೂರಯ್ಯ 4/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

394 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಣ್ಣ 11/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.14 0.035

395 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಬಸಣ್ಣ 48/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.37 0.092

396 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರೆಡಿ್ಡ 11/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.10 0.025

397 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಯ್ಯ 49/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

398 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಡಣ್ಣ 44 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.24 0.060

399 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಣ್ಣ 78/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.80 0.200

400 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೈಯ್ಣ್ಣ 78/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

401 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ 11/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.10 0.025

402 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಣ್ಣ 67 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

403 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿಪಾಪಯ್ಯ 114/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

404 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 67 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.10 0.025

405 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿನನ ಪಾಪಯ್ಯ 6/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.18 0.045

406 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಣ್ಣ 59/2P3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.55 0.137

407 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಬೋರಮ್ಮ 48/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

408 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಯ್ಯ  (ಸೂರಮ್ಮ ) 65 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.38 0.095

409 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಾತಪಾ 11/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.20 0.050

410 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯ್ಯ 22/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

411 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಮ್ಮ 6/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.06 0.015

412 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗಮ್ಮ 11/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

413 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈರಣ್ಣ 11/7 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.10 0.025

414 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಮ್ಮ 49/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

415 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸವರಾಜ 49/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

416 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಣ್ಣ 49/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

417 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯ್ಮ್ಮ 53 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

418 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಓಬಯ್ಯ 53 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

419 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ ಬಿ ಮಾರಪಾ 32/3A2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.95 0.237

420 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ 17/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.06 0.015

421 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ ಎಸ್ ಸಿದದ ಲೆಂಗಯ್ಯ 39/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.80 0.200

422 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 58/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.37 0.092

423 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಚಂದರ ಣ್ಣ 70/23 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.20 0.050

424 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ 70/14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.20 0.050

425 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ಈಶವ ರಪಾ 94/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.30 0.075

426 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ.ಟ್ಟ.ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ದಡಿ  ತಮ್ಮ ಯ್ಯ  . 70/35 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.15 0.037

427 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ ಬಿ ಸಣ್ಣ ಪಾ  . 118/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.11 0.027

428 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ವಿ. ರಾಮ್ಪರ ಸ್ವದ್ ಬಿನ್ ಕ.ವಿ. ವಿಠಲ 67/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.06 0.015

429 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ.ಟ್ಟ.ತಮ್ಮ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ದಡಿ  
ತಮ್ಮ ಯ್ಯ  . 70/31 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.16 0.040

430 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಿಡಿಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಬಜಜ ಪಾ 160/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.30 0.075

431 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು . 118/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.06 0.015

432 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುರುಸ್ವವ ಮಿ 70/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.12 0.030

433 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್ ಎೆಂ ವಿನಯ್ಕುಮಾರ್ 80/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.60 0.150

434 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋಪಾಲ 70/15 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.15 0.037

435 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಸಣ್ಣ  ತಮ್ಮ ಣ್ಣ 58/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.38 0.095



436 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರತನ ಮ್ಮ 58/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

437 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಈರಣ್ಣ 58/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

438 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಬಸವರಾಜ 73/1B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.08 0.020

439 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ಮಾರಪಾ 73/1B, 21/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.37 0.092

440 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು 70/32 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.18 0.045

441 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ 58/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗೆ 1 0.36 0.090

442 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದರ ಣ್ಣ 58/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.24 0.060

443 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ  . 118/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.11 0.027

444 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿವಮ್ಮ 70/30 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.10 0.025

445 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿರಿಯ್ಪಾ 58/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

446 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಎೆಂ.ಪರ ೆಂಶಾೆಂತ 80/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.31 0.077

447 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಜಿ.ಎೆಂ.ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ 
ಮ್ಲಿನಾಯ್ಕ.ಜಿ ಯಾನೆ ಪಟೇಲ್.ಜಿ 
ಮ್ಲಿನಾಯ್ಕ

49/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

448 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಮ್ಮ  . 10/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.10 0.025

449 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಬಿ ರುದರ ಣ್ಣ 38/12 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

450 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 48/9 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

451 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಎೆಂ.ಸೋಮ್ಶೇಖರ್ 1/14 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.33 0.082

452 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಯ್ಯ 48/7, 1/19 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.52 0.130

453 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 11/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.15 0.037

454 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈರಮ್ಮ 30/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.07 0.017

455 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಕಕ 17/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.39 0.097

456 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅನಸೂಯ್ಮ್ಮ 30/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.07 0.017

457 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶರಣ್ಪಾ  ಜಿ 30/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.07 0.017

458 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭಾಗಯ ಮ್ಮ 14/2A4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.10 0.025

459 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋಮ್ಮ ಕಕ 13/2A ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.18 0.045

460 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿದದ ಯ್ಯ 27/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.25 0.062

461 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಣ್ಣ 34 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.26 0.065

462 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಣ್ಣ 73/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.32 0.080

463 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮ್ಣ್ಣ 56/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

464 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಣ್ಣ 56/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

465 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಣ್ಣ 56/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

466 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಳೇಶಿ 56/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

467 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿದದ ಣ್ಣ 34 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.26 0.065

468 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮೂಕಯ್ಯ 56 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

469 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಾಯ ತಮ್ಮ 16/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 0.050

470 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಪಾ  (ಸಿದದ ಲೆಂಗಯ್ಯ ) 1/1A ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.40 0.100

471 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮ್ಮ  (ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ) 1/1B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.60 0.150

472 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಅಜಜ ಯ್ಯ 10/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

473 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ವಿೋರಭದರ ಯ್ಯ 1/1B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.40 0.100

474 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಬಸಮ್ಮ 241 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.10 0.025

475 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಡ್ಡ.ನಾಗರಾಜ 112 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗೆ 1 0.20 0.050

476 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪೂಲಯ್ಯ  (ಕರಡ್ಡ ಪಾಪಯ್ಯ ) 7/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.05 0.013

477 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪಾ ಮ್ಮ 35/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.09 0.022

478 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಸೂರಯ್ಯ  (ಬಂಗಿ ಸೂರಯ್ಯ ) 87/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.27 0.067

479 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಟಿ ಯ್ಯ  (ದಡಿ್ಡ  ಸೂರಮ್ಮ ) 117/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.40 0.100

480 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಕ.ಚಂದರ ಶೇಖರ್ 95/2, 96 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.71 0.177

481 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನರಕಲಯ್ಯ  (ರಾಯ್ಮ್ಮ ) 21 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

482 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚನನ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 21/P-P3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.37 0.092

483 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪ್ದದ ಯ್ಯ 22/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.08 0.020

484 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 22/8 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.11 0.027

485 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಣ್ಣ 1/13 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.34 0.085

486 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ಜಯ್ಣ್ಣ  . 8/16 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.20 0.050

487 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಮ್ಮ 51 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.70 0.175

488 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಎಸ್.ರಾಘವೇೆಂದರ 2/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.35 0.088

489 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮೂಕಸಿದದ ಣ್ಣ 73/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

490 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಾೆಂಜಿನೇಯ್ 142/2 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.67 0.157

491 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಎನ್.ಶಿವರಾಮ್ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ನಾಗಣ್ಣ  ಯಾನೆ ನಾಗಪಾ  . 5/2, 15/1 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.80 0.200

492 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಎನ್.ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ . 15/2 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.72 0.180

493 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಎನ್.ಅಜಯ್ಕುಮಾರ್ . 15/3 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.60 0.150



494 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಉಮಾಪತಿ 19/3 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.32 0.080

495 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ರತನ ಮ್ಮ 27/5, 27/3 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.62 0.155

496 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿದದ ಣ್ಣ 42/2 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.40 0.100

497 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ 89/1 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 1.00 0.250

498 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯ್ರಿು ಸ್ವವ ಮಿ 108/1 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ಮ್ಲಿಗೆ 1 1.00 0.250

499 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಿೆಂಗಮ್ಮ 82/4 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.12 0.030

500 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಲೋಲ್ಕಸ್ವಬ್ 101 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.90 0.225

501 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 15/1B ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.02 0.005

502 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಎಲ್.ಲೆಂಗಪಾ 32/1A ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.60 0.150

503 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹುಲಗಮ್ಮ  (ದಡಿ  ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ) 66/2 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.89 0.222

504 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪ||ಹಲೆಪಾ  (ಪರಿಮ್ಳ) 24/1, ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡ ಹೂವು 1 1.00 0.250

505 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರವಿ ಎೆಂ.ಹೆಚ್. 23/1 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಮ್ಲಿಗೆ 1 0.04 0.010

506 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಾ 20/2, 20/3B ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಚೆಂಡ ಹೂವು 1 0.36 0.090

507 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ (ಹನುಮ್ಕಕ ) 16 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 1.00 0.250

508 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ನಿೋಲ್ಮರು ಲೆಂಗಣ್ಣ  . 41/5 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.40 0.100

509 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ  . 40/18 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.30 0.075

510 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಾೆಂಜನೇಯ್ 108 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಸೇವಂತಿಗೆ 1 0.20 0.050

511 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ಪಶುಪತಯ್ಯ 3/3 ದೇವಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾೆಂಬರ 1 0.28 0.070

512 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕರಿಯ್ಪಾ 153/*/18 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.64 0.096

513 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ವಿ. ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 43/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

514 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಟ್ಟ.ವಿೋರಭದರ  ಸ್ವವ ಮಿ 344/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

515 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರತನ ಮ್ಮ 8/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.64 0.096

516 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಎೆಂ.ನಾಗರಾಜ . 63/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

517 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಅೆಂಗಡ್ಡ 
ಮುರಿಗೆಪಾ  .

63/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

518 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪಾ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕ.ರುದರ ಣ್ಣ  . 49/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.43 0.150

519 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಅಜಜ ಣ್ಣ 49/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.06 0.150

520 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಎನ್.ವೆಂಕಟೇಶಮೂತಿು 53/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.86 0.129

521 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ 288/*/1P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.32 0.150

522 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆವಲಯ್ಯ 7/*/5B1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.11 0.020

523 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿ.ಬಸಪಾ  ಬಿನ್ ಉರ್ಥುಳ್ ಚಂದರ ಣ್ಣ  . 38/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.05 0.150

524 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯ 347/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.47 0.150

525 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ವಿ.ಪವುತರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಮಂಡ್ಡ 
ವಿೋರಣ್ಣ  .

22/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.51 0.077

526 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಶಿವಣ್ಣ 28/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

527 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪದಮ ವತಿ 51/*/2A ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

528 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ 73/*/1B ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

529 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮೂಡಿಗಿರಿಯ್ಪಾ 288/*/1P4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

530 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಾರಿಕರ ಭೈರಕಕ 152/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

531 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌಡರ ತಿಪಾ ಮ್ಮ 4/*/6 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.23 0.035

532 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋವಿೆಂದರೆಡಿ್ಡ 13/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.28 0.043

533 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ.ಜಿ.ಈಶವ ರರೆಡಿ್ಡ 25/*/10,25/*/2,
25/*/3

ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.150

534 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋವಿೆಂದರೆಡಿ್ಡ 25/*/6 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.61 0.150

535 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಯ್ಯ  ಛೇಮ್ುನ್ 69/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.031

536 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಐ.ಯ್ಶವಂತರೆಡಿ್ಡ 26/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.94 0.150

537 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ 52/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.37 0.056

538 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ 37/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

539 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಂಗಪಾ 29/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.42 0.150

540 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಟ್ಟ.ಯ್ಲಿಪಾ 37/*/3A ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.21 0.150

541 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿವಣ್ಣ 341/*/7 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.85 0.150

542 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ವೆಂಕಟೇಶ 102/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

543 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಸಣ್ಣ  ತಮ್ಮ ಣ್ಣ 58/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.38 0.058

544 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರತನ ಮ್ಮ 58/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.37 0.056

545 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಈರಣ್ಣ 58/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.37 0.056

546 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯ್ರಿುಸ್ವವ ಮಿ 109/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

547 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಬಸವರಾಜ 73/*/1B ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

548 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಣ್ಣ 56/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.05 0.020

549 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಶಿವಾನಂದ 57/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.54 0.081

550 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅೆಂಜಿನಪಾ 23/*/3A, 
23/*/3B

ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.82 0.129

551 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗವೇಣ್ಣ 28/*/P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150



552 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವುತಮ್ಮ 47/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

553 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ಟ್ಟ ಶರಣ್ಪಾ 38/*/7 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.44 0.150

554 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಲೋುಬಯ್ಯ 5/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

555 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿೆಂತಗುೆಂಟಿುಬೋರಯ್ಯ 10/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

556 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಆರ್.ಜಗದೋಶ್ 55/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

557 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಆರ್.ಕಾೆಂತರಾರ್ಜ 55/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

558 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಗೌಡರ  ಸಣ್ಣ  ಪಾಲಯ್ಯ , ಪಾಪಣ್ಣ  
,ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಾ  ,ಅಜಜ ಯ್ಯ  ,ಚಿನನ ಯ್ಯ 17/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

559 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ.ಎಸ್.ಮಂರ್ಜನಾಥ 38/*/6 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.76 0.150

560 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಮ್.ಟ್ಟ.ಸುಶಿೋಲ 84/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

561 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಮ್.ಟ್ಟ.ಸುದೋೆಂದರ 84/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

562 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಮ್.ಟ್ಟ.ಜಯ್ತಿೋಥು 84/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

563 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಚಿಕಕ ಣ್ಣ  ಯಾನೆ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ ಗೌಡ 4/*/5, 5/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

564 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಓಬಮ್ಮ 24/*/1P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.27 0.150

565 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲೆಂಗಪಾ 26/*/6 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

566 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ . 40/*/19 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.23 0.035

567 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 78/*/2B ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

568 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಟ್ಟ.ಸಮ್ರೆಡಿ್ಡ 95/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.25 0.150

569 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಾರ ಕ್್ಷ ಮ ಣ್ಣಯ್ಮ್ಮ 20/*/3A ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.73 0.110

570 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರತನ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸ್ವೆಂತಪಾ  . 27/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.78 0.117

571 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಶಿವರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಸಜಜ ಲ ಹನುಮಂತಪಾ  . 14/*/4, 60/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 82 0.150

572 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 46/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

573 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 8/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.13 0.020

574 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯ್ರಿುಸ್ವವ ಮಿ 27/*/16 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.79 0.119

575 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆನಂದಪಾ 61/*/P-P5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.5 0.150

576 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ 7/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.53 0.080

577 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಚಂದರ ಕಾೆಂತರೆಡಿ್ಡ 35/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

578 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ 7/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

579 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗಮ್ಮ 39/*/P2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

580 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಡವಲ ಮಾರಣ್ಣ 17/*/27 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.36 0.054

581 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಬಶಯ ಪಾ 7/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.07 0.150

582 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ಎಸ್.ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಾ  ಯಾನೆ 
ಎಸ್.ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಾ

28/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.26 0.150

583 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಇ.ಗಂಗಾಧರಪಾ 4/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.25 0.038

584 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸವರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ರಾಮ್ಯ್ಯ  . 14/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

585 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮೃತ್ತಯ ೆಂಜಯ್ ಬಿನ್ ಗೋವಿೆಂದಪಾ  . 44/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.15 0.023

586 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯ್ರಿುಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಸಿದದ ಪಾ  . 44/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.15 0.023

587 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ 109/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.9 0.135

588 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಎೆಂ.ಓೆಂಕಾರೆಡಿ್ಡ 118/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.86 0.129

589 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 85/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

590 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈರಮ್ಮ 18/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.83 0.125

591 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಮ್ಮ 22/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 81 0.122

592 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಎನ್.ಹನ್ನನ ರಸ್ವವ ಮಿ 55/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.52 0.078

593 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅನನ ಪೂಣ್ುಮ್ಮ 19/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.92 0.138

594 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಪಾ 52/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

595 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಪಿ.ಸಿೋತಾರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ 90/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.26 0.039

596 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತಪಾ 52/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

597 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎಸ್.ಪಿ.ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಸ್.ಹೆಚ್. 
ಪರಮೇಶವ ರರೆಡಿ್ಡ  . 60/*/6 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

598 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಬಿ.ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ರೆಡಿ್ಡ 18/*/6 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

599 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ಹೆಚ್ ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ 4/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.27 0.041

600 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜ 42/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

601 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿಹನುಮಂತಪಾ  . 4/*/7 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.07 0.020

602 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಡ್ಡ.ಸಿ.ಕ್ಷರಣ್ ಬಿನ್ ಡ್ಡ.ಹೆಚ್. 
ಚಿದಾನಂದಪಾ  ಇವರಿಗೆ ಮೈನರ್ 
ಗಾಡ್ಡುಯ್ನ್ ಆಗಿ ಖಾಸ ತಾಯಿ 
ಟ್ಟ.ತಿಪಾ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಡ್ಡ.ಹೆಚ್. ಚಿದಾನ

46/*/2B ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

603 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋವಿೆಂದರೆಡಿ್ಡ 56/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.04 0.020

604 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ 49/*/1P4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.35 0.150

605 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಮ್ಮ 97/*/7 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.1 0.150

606 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈರಣ್ಣ 4/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

607 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಟ್ಟ.ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ 98/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.18 0.150

608 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭೋಮ್ಯ್ಯ 8/*/1B ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

609 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ವಿ ನಾಗರಾಜ . 34/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.42 0.064

610 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿದಾನಂದಪಾ 31/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.65 0.098



611 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಕಕ 8/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.13 0.020

612 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ M.ಷ್ಣುಮ ಖರೆಡಿ್ಡ 34/*/8 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.7 0.105

613 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ಹೆಚ್ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 4/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.27 0.041

614 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ಈರಮ್ಮ 4/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

615 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಬಿ.ರೇವಣ್ಣ 64/*/7 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.54 0.081

616 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರತನ ಮ್ಮ 3/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

617 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯ್ಯ 96/*/P5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

618 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ವಿ.ಜಯ್ಣ್ಣ 4/*/7 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.07 0.020

619 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಟ್ಟ.ಮಂರ್ಜನಾಥ 65/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.59 0.089

620 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಟ್ಟ.ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ 22/*/10 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.39 0.059

621 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ಗಿರಿೋಶ 40/*/7 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.045

622 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಹೆಚ್.ಲಕ್್ಷ ಮ ನಾರಾಯ್ಣ್ 21/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

623 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಎಲ್.ರವಿ ಚಂದರ 46/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

624 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಹಮ್ದ್ ರಫಕ್ 107/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

625 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ವಿ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ . 34/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

626 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಯ್ಪಾ 156/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

627 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿ.ಹೆಚ್. ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ 22/*/11 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.19 0.029

628 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುರಕಲಿಯ್ಯ 375/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

629 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 267/*/2P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

630 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿದಾದ ರೆಡಿ್ಡ 22/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

631 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಶರಣ್ಪಾ  . 52/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.49 0.074

632 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆಶಾ ಬಿೋ 74/*/3P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

633 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಮಂರ್ಜನಾಥ 27/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.84 0.150

634 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜೇಶವ ರಿ ಕೋೆಂ ಬಿ.ಎ.ಭಾಸಕ ರ್ . 99/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

635 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸರೋಜಮ್ಮ 56/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.64 0.096

636 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅವುಲಯ್ಯ 76/*/P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

637 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸವರಾಜ . 33/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

638 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮ್ಮ 61/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.78 0.150

639 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಬಸವರಾಜ 57/*/P3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

640 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿ.ಟ್ಟ.ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ವಿ.ಜಿ.ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ  . 29/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.98 0.147

641 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದೇವಶೆಟಿ್ಟ  ತಿಪಾ ಮ್ಮ 31/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.79 0.119

642 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ವಿ. ಮೃತ್ತಯ ೆಂಜಯ್ 225/*/1AP1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.82 0.123

643 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿರಂಜಿೋವಿ 20/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

644 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎೆಂ.ಜಗದೋಶ ಬಿನ್ ಕ.ಮ್ರಿಯ್ಪಾ  ಯಾನೆ 
ಕ. ಮ್ರಿಸ್ವವ ಮಿ 198/*/11 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.26 0.039

645 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಲಿಾಬಕಾಷ್ 12/*/2A ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.47 0.150

646 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಯ್ಯ 16/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

647 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸರೋಜಮ್ಮ  ಕೋೆಂ 
ಜಿ.ಹೆಚ್.ಕೇಶವಮೂತಿು .

106/*/11,106/*
/12 ,106/*/9 

ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.94 0.141

648 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ 13/*/1A,13/*/1
B 

ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.68 0.150

649 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದರ ಶೇಖರ 159/*/11 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.09 0.020

650 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಈರಣ್ಣ 29/*/2A1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

651 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಡ್ಡರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ 20/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

652 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಂರ್ಬನಾಥರೆಡಿ್ಡ  ಕ ಹೆಚ್ . 14/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.58 0.087

653 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕುರುಗೋಡಪಾ 112/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

654 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಬಸವರಾಜ 3/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.65 0.098

655 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿವಾರೆಡಿ್ಡ 19/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.33 0.150

656 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯ್ರುಮ್ಮ 33/*/1P2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

657 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ 32/*/1A2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

658 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಟಿ್ಟ  ಬಸವರಾಜ 51/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

659 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಟ್ಟ.ರಾಜಣ್ಣ 33/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.59 0.089

660 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರೇಣುಕಮ್ಮ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಚನನ ಪಾ  . 195/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.91 0.137

661 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ಕಕ 60/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.43 0.065

662 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮೆಹಬೂಬ್ ಬಿ 137/*/6 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

663 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭೋಮ್ಕಕ 196/*/P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.53 0.080

664 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸವರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ  . 9/*/7 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

665 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ  . 9/*/6 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

666 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿೋರಕರಿಯ್ 44/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.51 0.150



667 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ. ಹನ್ನನ ರ್ ಸ್ವವ ಮಿ 359/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.36 0.150

668 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶರಣ್ಪಾ 4/*/P-P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

669 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲೆಂಗಣ್ಣ 173/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

670 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭದರ 6/*/2A ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.04 0.150

671 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದುರುಗಪಾ 27/*/1P1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.43 0.065

672 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಾರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ತಿಮ್ಮ ಪಾ  . 9/*/11 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

673 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಎನ್. ನಾಗರಾಜ 225/*/1C ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.7 0.105

674 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಲ್ ಗುರುಪರ ಸ್ವದ್ . 34/*/10 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

675 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ವಿೋರೇಶ ಬಿನ್ ಕೋಲಾಕ ರ್ ಗುರಪಾ  . 220/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.76 0.150

676 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಜಿ.ನಾಗಶ್ ಬಿನ್ ಕ.ಗುರಪಾ  . 220/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

677 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯ್ಮ್ಮ 336/*/2AP2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

678 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸುಭದರ ಮ್ಮ 35/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.83 0.125

679 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುರುಮ್ಮ 224/*/1A ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.18 0.150

680 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಆರ್.ಕವಿತ ಕೋೆಂ ಕ.ರಮೇಶ . 218/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

681 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅೆಂಗಡ್ಡ ಬಸಣ್ಣ 4/*/P1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.55 0.083

682 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ 26/*/6 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

683 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅಪಾ ಣ್ಣ  ಯಾನೆ ಸಣ್ಣ ಯ್ಯ 44/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

684 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ.ಹೆಚ್.ಮಂರ್ಜನಾಥ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ದವಟ್ಟ ಹನುಮಂತಪಾ  ಯಾನೆ ಡ್ಡ.ಎಸ್. 

95/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

685 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ 70/*/11 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.12 0.020

686 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪುಟಿ ಮ್ಮ 43/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.81 0.122

687 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ.ಟ್ಟ.ಈರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ದಡಿ  ತಮ್ಮ ಯ್ಯ  . 70/*/35 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.11 0.020

688 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ತಿಪೇರುದರ ಪಾ 13/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.74 0.111

689 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ ಆರ್ ವಿೋರಭದರ ರೆಡಿ್ಡ 42/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

690 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವೆಂಕಟರಮ್ಣ್ಮ್ಮ 3/*/P-p2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

691 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಬಸವರಾಜ 33/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

692 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಬಿ.ಶರಣ್ಪಾ 7/*/15,7/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

693 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಜಯ್ಯ ಣ್ಣ 107/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

694 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ವಿ. ರಾಮ್ಪರ ಸ್ವದ್ ಬಿನ್ ಕ.ವಿ. ವಿಠಲ 67/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.55 0.083

695 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಆರ್.ನಾರಾಯ್ಣ್ರೆಡಿ್ಡ 42/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

696 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 19/*/1A ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.06 0.020

697 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ. ಟ್ಟ.ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 12/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

698 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಬಿ.ಈಶವ ರ ರೆಡಿ್ಡ 26/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

699 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಣ್ಣ 11/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.01 0.020

700 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ತಿಪಾಾ ರೆಡಿ್ಡ 21/*/27,22/*/1
4 

ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.81 0.150

701 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಣ್ಣ 105/*/4B ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.95 0.143

702 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ವಿಜಯ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಬಸಣ್ಣ  . 105/*/4C ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.95 0.143

703 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಆರ್.ಜಯ್ಣ್ಣ 48/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.17 0.150

704 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮ್ಮ 287/*/1D ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

705 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಿಡಿಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಬಜಜ ಪಾ 160/*/1,66/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.66 0.099

706 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಹಮ್ದ್ ರಪಿೋ 105/*/2P1-P-
p2

ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

707 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈಶವ ರರೆಡಿ್ಡ 27/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

708 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಇಬಾರ ಹಿೆಂಸ್ವಬಿ 150/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

709 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಗೌರಣ್ಣ 80/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

710 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮ್ಕಕ 21/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

711 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಬಿ.ಉಜಿಜ ನಪಾ 60/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

712 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ವಿ.ಮ್ಲಿಣ್ಣ 45/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

713 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಮ್ಲಮ್ಮ 146/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

714 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಬಿ.ವಿೋರಭದರ ಪಾ 79/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

715 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಬಿ.ಹನುಮಂತಪಾ 10/*/6 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.53 0.080

716 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ಕಕ 11/*/8 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

717 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ವಿ.ರಾಮುಲು 62/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

718 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಕ್್ಷ ಮ ದೇವಿ 4/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

719 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚನನ ಬಸಯ್ಯ 2/*/*,93/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

720 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಾರದಮ್ಮ 67/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

721 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ ಯಾನೆಸಣ್ಣ ಪಾ ಯ್ಯ 56/*/8 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

722 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯ್ಣ್ಣ 1/*/12 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

723 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ 39/*/1,39/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

724 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ವೈ.ಪಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಜೆ.ಪಿ.ರಾಮಾೆಂಜಿನೇಯ್ಲು . 10/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150



725 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ವಿೋರಭದರ ಯ್ಯ 1/*/1B ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.045

726 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ ಎಸ್ ಗಿರಿೋಶ . 21/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

727 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ ಎಸ್ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ . 21/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.79 0.119

728 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ಕಕ 66/*/2P1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

729 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 58/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.37 0.056

730 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌಡರ  ಈರಣ್ಣ 4/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

731 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಂಗಣ್ಣ 12/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.13 0.020

732 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ ಚನನ ಬಸಪಾ 298/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

733 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುರುಸ್ವವ ಮಿ 195/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.62 0.093

734 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 68/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

735 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ 26/*/8 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

736 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಎೆಂ.ಭೋಮ್ಣ್ಣ 1/*/6 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

737 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 37/*/8 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.88 0.132

738 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಯ್ಯ 11/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.13 0.020

739 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮ್ಕಕ 1/*/8 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

740 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಟಿ ಯ್ಯ 21/*/1P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

741 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿತತ ಯ್ಯ ,ತಮ್ಮ ಣ್ಣ 22/*/1C ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.65 0.098

742 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಲ್.ಮೂಕಣ್ಣ , ಎಲ್.ಚಿತತ ಯ್ಯ 22/*/1A,22/*/1
C 

ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.55 0.083

743 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 22/*/1B ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

744 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರುದರ ಣ್ಣ 113/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.24 0.036

745 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕರಡೆಯ್ಯ ರ ಪ್ನನ ಯ್ಯ 37/*/P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

746 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ವಿಶಾಲಾಕ್್ಷ 21/*/0 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.48 0.072

747 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿತತ ಯ್ಯ ,ನಿೆಂಗಣ್ಣ 22/*/1C ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

748 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಸಂತಮ್ಮ 38/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.84 0.126

749 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸರಸವ ತಮ್ಮ 38/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

750 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಚ್ಚಮ್ಮ್ಮ 93/*/P1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

751 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಮೈಲಾರಪಾ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ನಿೋಲಪಾ  . 374/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

752 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ಎಸ್ ಮಂಜಣ್ಣ 40/*/12 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

753 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಟ್ಟ.ತಿಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ 3/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

754 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ ಈ ರವಿ . 15/*/1,22/*/12 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

755 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರೆಡಿ್ಡ 26/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

756 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮೆೆಂಬರ್ ಬೋರಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕರೇಓಬಯ್ಯ  
.

32/*/10 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.7 0.105

757 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 71/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

758 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಸುಶಿೋಲಮ್ಮ 314/*/2A ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.4 0.150

759 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಕ.ಓಬಯ್ಯ 1/*/P4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

760 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಕಕ 133/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

761 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಪಾ 49/*/14 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.59 0.089

762 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ ಕ ನಾಗಪಾ 42/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.33 0.050

763 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಣ್ಣ 117/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.046

764 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ ಹನುಮಂತಪಾ 117/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.046

765 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ 39/*/8 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.28 0.042

766 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪೂ.ದುರುಗಪಾ 185/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.045

767 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯ್ನನ ಮ್ಮ 47/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.25 0.038

768 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 46/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.54 0.082

769 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಾರಿಕರ ಸುಬಬ ಮ್ಮ 152/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

770 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಎಸ್.ಸಿದದ ಪಾ 250/*/3,251/*/
4 

ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

771 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ 22/*/15 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.61 0.092

772 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪವುತರೆಡಿ್ಡ 25/*/*,50/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

773 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಾತಪಾ 11/*/6 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

774 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿ.ಹೆಚ್. ಈಶವ ರರೆಡಿ್ಡ 21/*/24 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.150

775 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ 74/*/3,74/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

776 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಗಿೋತಮ್ಮ 251/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

777 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಕ ಬಸಣ್ಣ 151/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060



778 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸೈಯ್ದ್ ಅತಾವುಲಿಾ 47/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.36 0.054

779 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಮ್ಮ 26/*/5P1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.64 0.150

780 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ. ನಾಗಶ 32/*/3A1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

781 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಾಯ್ಮ್ಮ 23/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

782 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದರ ಣ್ಣ 58/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.24 0.036

783 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಮ್ಮ 12/*/7 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.63 0.095

784 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 27/*/1P2. ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

785 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೋಮ್ಲ 66/*/10,66/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.17 0.026

786 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಲ್.ಬಿ.ಕುಮಾರಸ್ವವ ಮಿ 59/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.88 0.132

787 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮ್ಕಕ 82/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

788 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿದದ ಪಾ ಯಾನೆ ಸಿದಜ ಜಪಾ 39/*/P1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.34 0.052

789 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತೇಲಮ್ಮ 198/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.26 0.040

790 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲೇಟ್ ಸಣ್ಣ ನಾಗರೆಡಿ್ಡ  . 9/*/10 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

791 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ ಎಚ್ ಆಯ್ತ್ ಭಾಷ್ 67/*/3A,67/*/3
B , 67/*/3C 

ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.078

792 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗಲೆಂಗ 102/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.59 0.089

793 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಟ್ಟ.ದೇವೆಂದರ ಪಾ 84/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.48 0.072

794 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸತಯ ಣ್ಣ 39/*/7 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.53 0.080

795 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ S.V.ಶಂಕರರೆಡಿ್ಡ 30/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

796 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಮ್ಮ 15/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.27 0.040

797 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸುರೇಶ ಬಿ ಎಮ್ 39/*/8 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

798 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ 33/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.9 0.135

799 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಜನಾನ ತಿಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ 111/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.43 0.065

800 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಿಕಕ ಮ್ಮ 372/*/P1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.97 0.146

801 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಯ್ಯ 76/*/1  81/*/P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

802 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ  . 40/*/18 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

803 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿವಮ್ಮ 70/*/30 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.64 0.096

804 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಸಣ್ಣ  ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗಂಗಣ್ಣ  
.

158/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

805 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸೂರಮ್ಮ 73/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.045

806 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಜಲಫ ಕರ್ ಅಲ ಆಜಾದ್ ಬಿನ್ ಅರ್ಬದ ಲ್ 
ಸುಬಾನ್ .

17/*/7 228/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.25 0.098

807 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 49/*/2P2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

808 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಡ್ಡಯ್ಮ್ಮ .ಹೆಚ್ ಕೋೆಂ ಜಿ.ಪಿ. 
ಮೋಹನ್ .

76/*/6 ವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.48 0.072

809 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗಂಗಣ್ಣ  . 182/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

810 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈಶವ ರರೆಡಿ್ಡ 27/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.41 0.062

811 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರತನ ಮ್ಮ 205/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.13 0.020

812 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಯ್ಮ್ಮ 109/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.9 0.135

813 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿ.ಚೌಡೇಶಿ 205/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.24 0.036

814 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಲ್.ಜೆ..ರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ 2/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.78 0.150

815 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದರ ಣ್ಣ 303/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40. 0.060

816 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಕ.ಚಿಕಕ ಣ್ಣ  . 218/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

817 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ 159/*/9 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.09 0.020

818 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಬಿ.ಜಯ್ರಾಮ್ 44/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.54 0.081

819 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಾರ ಕ್ಾಯಿಣ್ಣ .ಕ 25/*/14 26/*/7 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.134

820 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಹನ್ನನ ರಪಾ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಕಟಿ್ಟ ೆಂಬಿಪಾ  . 46/*/2A ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.22 0.150

821 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ. ಎನ್. ಶಿರ ೋಕಂಠಪಾ 3/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.046

822 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ಯ್ಶೋಧಮ್ಮ 89/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.33 0.050

823 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕವಿತ 89/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.34 0.051

824 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜೆ.ತಿಮಾಮ ರಾರ್ಜ 109/*/PP3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.4 0.150

825 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜೆ.ಸುಧಕರ ಯಾನೆ ಸುದಶುನ 109/*/PP3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.4 0.150

826 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಹುಸೇನ್ ಸ್ವಬ್ 8/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

827 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದರ ಣ್ಣ 17/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

828 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸವರಾಜ 45/*/4  49/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

829 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಮ್.ಟ್ಟ.ಜಗನ್ ಮೋಹನ್ 84/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

830 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 50/*/2P1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030



831 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಣ್ಣ 39/*/P1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.35 0.052

832 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಮ್ಮ 70/*/P5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

833 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ.ಭೋಮ್ಣ್ಣ 10/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

834 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಮ್ಮ 43/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.71 0.107

835 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ ಬಿ ಗಂಗಣ್ಣ 28/*/4B ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

836 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಾರೆಡಿ್ಡ 35/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.017 0.026

837 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಕುರುನನ ಗಾರಿ ಹನ್ನನ ರಸ್ವವ ಮಿ ಯಾನೆ 
ಹನ್ನನ ರಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಕುರುನನ ಗಾರಿ ಹಿದಾುಳಪಾ  .

96/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.9 0.135

838 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಣ್ಣ 412/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.14 0.020

839 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಮಂರ್ಜಳ ದೇವಿ 20/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

840 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ಹೆಚ್ ರಮೇಶ 4/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.27 0.041

841 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮೃತ್ತಯ ೆಂಜಯ್ 58/*/7 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.48 0.072

842 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅರ್.ಜಿ.ಗಂಗಣ್ಣ 13/*/1A ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.38 0.057

843 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ರಾಜಗೋಪಾಲ್ 19/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.06 0.150

844 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕುಮಾರಸ್ವವ ಮಿ 18/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.28 0.042

845 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ರಮೇಶ್ 28/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.61 0.092

846 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಜಿ.ಭೋಮ್ರೆಡಿ್ಡ 14/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

847 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ 14/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.49 0.074

848 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯ್ಲಿಪಾ 63/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

849 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ 41/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

850 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಾಳಪಾ 93/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

851 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಟ್ಟ. ಕುರುಗೋಡಪಾ 38/*/1AP2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

852 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಿೋತಮ್ಮ 20/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.38 0.150

853 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಎೆಂ.ಪಿ.ಜಗದೋಶ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಎೆಂ.ಎಸ್.ಪರಮೇಶವ ರಪಾ  . 40/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

854 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಬಮ್ಮ ಕಕ 2/*/6 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.86 0.129

855 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಆರ್.ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ 24/*/2A1  
24/*/2A3

ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.54 0.150

856 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚನನ ಬಸಪಾ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಗಂಗಾಧರಪಾ  . 12/*/1A ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

857 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ S.V.ಸುರೇಶರೆಡಿ್ಡ 36/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.87 0.131

858 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಬಿ.ಸಿೋತಾರಾಮ್ಡಿ್ಡ 18/*/7 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

859 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ಹರಿೋಶ ಬಿನ್ ಮ್ಲಿಾರೆಡಿ್ಡ  . 20/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.58 0.087

860 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಭೋಮಾರೆಡಿ್ಡ 6/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.51 0.077

861 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ 12/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

862 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರತನ ಮ್ಮ 34/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.51 0.077

863 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅ.ಗಂಗಣ್ಣ 13/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.83 0.150

864 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುಕಕ  ಮ್ಲಿಯ್ಯ 23/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.33 0.050

865 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಲಯ್ಯ 22/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

866 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಕಮ್ಲಮ್ಮ 157/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

867 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಯ್ಯ , ಬಸಯ್ಯ 26/*/1A ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.15 0.023

868 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ಹನ್ನನ ರಪಾ  . 97/*/8 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

869 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಟ್ಟ.ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 206/*/9 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.11 0.020

870 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಲತಮ್ಮ 4/*/2B ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.85 0.128

871 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಶಶಿಧರ.ಟ್ಟ. ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ  ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ  ಯಾನೆ 
ಪಿ.ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ  . 27/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

872 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಐ. ಮಂರ್ಜನಾಧ 50/*/1A ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

873 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚನನ ಬಸಪಾ 11/*/1P1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

874 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ವಿ.ಮೋಹನ 352/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.045

875 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ನಿೆಂಗಪಾ 47/*/10 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.65 0.098

876 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಂಡಾರಿ ಸಣ್ಣ ತಿಪಾ ಯ್ಯ 89/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.15 0.023

877 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವುತಮ್ಮ 184/*/0  
185/*/1

ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.07 0.037

878 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ. ಚಂದರ ಶೇಖರ 78/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.62 0.150

879 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶರಣ್ಮ್ಮ 111/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

880 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಮ್ಮ ಯ್ಯ 53/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.53 0.080

881 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗಪಾ 102/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

882 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸವರಾಜ 102/*/10 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.56 0.150

883 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಲಯ್ಯ 30/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

884 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯ್ಯ 48/*/8 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.07 0.020

885 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ್ೋಬಯ್ಯ 23/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.26 0.040

886 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಯ್ಯ 72/*/1B ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.19 0.029



887 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮೈ.ದಾನಸೂರಯ್ಯ 117/*/P ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.47 0.150

888 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತಪಾ 7/*/8 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

889 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿದದ ಪಾ 139/*/P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

890 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲೋಕೇಶ 92/*/4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.042

891 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ಪಿ.ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ  . 18/*/2B3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

892 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಮ್ಮ 148/*/6 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.44 0.066

893 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸೂರಯ್ಯ 35/*/9 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

894 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಮ್ಮ 27/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

895 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಿದದ ೋಬಯ್ಯ 69/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.031

896 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಲಮ್ಮ 263/*/3AP3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.1 0.150

897 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭೋಮ್ಕಕ 8/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

898 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈರಬಮ್ಮಯ್ಯ  , ಮಾರಣ್ಣ 263/*/1B ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.06 0.150

899 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ ಮ್ಹಾೆಂತೇಶ 39/*/1P4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.14 0.020

900 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ. ಈಶಣ್ಣ 32/*/3A1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

901 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಲಯ್ಯ 70/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

902 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 13/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

903 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ ಎಸ್ ಮಂರ್ಜನಾಥ 56/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.16 0.024

904 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿ.ಹೆಚ್. ವಿೋರಭದರ ರೆಡಿ್ಡ 22/*/13 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

905 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಂಗಪಾಲಯ್ಯ 66/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

906 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿಪಾಲಯ್ಯ 33/*/P7 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

907 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಾಮ್ಯ್ಯ 10/*/2P1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

908 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಯ್ಯ 70/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

909 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಯ್ಯ 38/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

910 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುೆಂಡಯ್ಯ 30/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.7 0.105

911 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ರಿಪಾಲಯ್ಯ 44/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

912 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಮ್ಮ 22/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

913 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಡಿಹಟಿ್ಟ ತಮ್ಮ ಯ್ಯ 66/*/P18 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.045

914 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ ಕ ನಿೆಂಗಣ್ಣ 42/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.33 0.050

915 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿಯ್ಯ 114/*/P1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

916 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 62/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.65 0.098

917 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಚ್.ಭೋಮ್ಣ್ಣ 24/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.89 0.150

918 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಮ್ಮ 56/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

919 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಮ್ಮ 55/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

920 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿಬೋರಯ್ಯ 9/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.14 0.020

921 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭೋಮ್ಯ್ಯ 3/*/10 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.08 0.020

922 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಯ್ಯ 41/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.08 0.020

923 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪೂಜಾರಹಳಿ್ಳ  ಪಾಲಯ್ಯ 17/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

924 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಲಕಕ 65/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

925 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ 117/*/6 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.045

926 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದೇವಪಾ 6/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.11 0.020

927 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಬೋರಯ್ಯ 10/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

928 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 3/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.09 0.020

929 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿತಿಪಾ ಯ್ಯ 3/*/1a1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.03 0.020

930 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆೆಂಜನೇಯ್ 3/*/10 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.08 0.020

931 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌಡರ  ಪಾಪಯ್ಯ 64/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.13 0.020

932 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸವರಾಜ 144/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

933 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 34/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

934 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮೂಗಯ್ಯ 41/*/* ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.08 0.020

935 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು 11/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

936 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೋಲಾಕಾರ್ಕಸಿದದ ಪಾ 102/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

937 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸರಸವ ತಮ್ಮ 159/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

938 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಾರ ಕ್ಾಯಿಣ್ಣ.ಕ 25/*/7 35/*/ ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.81 0.150

939 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮ್ಣ್ಣ 20/*/18 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.37 0.056

940 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಪಾ 49/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

941 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಂಚಪಾ 2/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

942 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯ್ಲಿಮ್ಮ 19/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

943 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜೋಗಪಾ 48/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.69 0.104

944 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈರಣ್ಣ 43/*/9 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

945 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಲೆಂಗಪಾ 32/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

946 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಬಸವರಾಜ 13/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.74 0.111



947 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪರಮೇಶವ ರಮ್ಮ 100/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.91 0.137

948 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಮ್ಲಮ್ಮ 156/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.08 0.020

949 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮ್ಕಕ 9/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

950 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪಾ ಮ್ಮ 19/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.05 0.020

951 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ 23/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.12 0.020

952 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲೆಂಗಯ್ಯ 366/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

953 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬರಮ್ಮ 14/*/1A ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.24 0.035

954 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದೇವಶೆಟಿ್ಟ ಮ್ಲಿಣ್ಣ 33/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.104

955 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿರು ಪುರುಷೋತತ ಮ್ಮ 66/*/7 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.12 0.020

956 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನ್ನನ ರಪಾ 76/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

957 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭೋಮ್ಯ್ಯ  ಯಾನೆ ನಂಗಿಭೋಮ್ಪಾ 20/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

958 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್ ಧನಂಜಯ್ 17/*/1A ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

959 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವೈ.ಜಿ.ನಾರಯ್ಣ್ಶೆಟಿ್ಟ 53/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.24 0.035

960 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವೈ ಡ್ಡ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ 16/*/10B 
16/*/2B

ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.020

961 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ. ಸರಸವ ತಿ ಕೋೆಂ ವಿ. ನಾಗಪಾ 15/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.99 0.149

962 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಅರ್ಬದ ಲ್ ಖುದುದ ಸ್ 150/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

963 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಆರ್.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಬಿನ್ ರಾಜಪಾ  ಯಾನೆ 
ರಾಜನಾಯ್ಕ . 28/*/3  36/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.150

964 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 4/*/P3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

965 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿವರಾಮ್ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಹನ್ನನ ರಪಾ  . 15/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.78 0.117

966 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಲೆಂಗಪಾ 48/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

967 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಣ್ಣ 78/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

968 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮ್ಕಕ 95/*/* ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

969 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಮ್ಮ 49/*/10 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.78 0.117

970 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ ಎನ್ ನಾಗರಾಜ 6/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.3 0.150

971 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಓಬಯ್ಯ 12/*/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

972 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮ್ಕಕ 47/*/P5 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

973 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪ್ನನ ಯ್ಯ 84/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

974 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿವರಾಜಪಾ 14/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

975 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಲಿಮ್ಮ 237/*/1B ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.59 0.150

976 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಕಕ 117/*/*  
87/*/P5

ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.38 0.150

977 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪ್ನನ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ  . 86/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

978 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ ನಾಗರಾಜ 117/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.046

979 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪ್ನನ ಕಕ  ಕೋೆಂ ಲೇಟ್ ಬಸಣ್ಣ  . 86/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.51 0.077

980 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಚೌಡಣ್ಣ  ಬಿನ್ ದುರುಗಪಾ  . 40/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.78 0.117

981 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿದದ ಪಾ 73/*/7 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

982 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪಾ ಮ್ಮ 12/*/1P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.34 0.051

983 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದುರುಗಪಾ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಪೂಜಾರಿ 
ಹಿರಿಯ್ಪಾ  .

242/*/11 
242/*/12

ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.78 0.144

984 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ ಕ ಮ್ರಿಯ್ಣ್ಣ 42/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.34 0.052

985 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮಾೆಂಜನಿ 20/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

986 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 49/*/16 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.47 0.071

987 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮ ಕಕ 22/*/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

988 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವೆಂಕಟೇಶ 18/*/4  20/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.060

989 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಮ್ಮ 147/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.4 0.150

990 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶ 7/*/31 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.24 0.036

991 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪುರಜಜ 12/*/3B1P1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.22 0.033

992 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಸುಮ್ಕಕ 84/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

993 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ತಿಮ್ಮ ಣ್ಮ 36/*/9 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.06 0.150

994 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ರಿಸ್ವವ ಮಿ 10/*/4P3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

995 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನ್ನನ ರಮ್ಮ 12/*/8 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.45 0.068

996 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 27/*/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

997 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಲಿಾರಪಾ 149/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

998 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೋಲಿಾರಪಾ 42/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.4 0.150

999 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಕ.ಕೆಂಗಪಾ 237/*/2BP3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.3 0.150

1000 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 145/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.72 0.108

1001 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪಾ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗಂಗಪಾ  . 86/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.53 0.080

1002 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಏ.ಕ.ಕ0ಚಪಾ 32/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.18 0.027



1003 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 34/*/P7 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.93 0.140

1004 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತಪಾ 11/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1005 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಾೆಂತಮ್ಮ 71/*/2P1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1006 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮ್ಣ್ಣ 7/*/31 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.24 0.036

1007 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಮ್ಮ 156/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

1008 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಾಯ್ಮ್ಮ 35/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1009 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಣ್ಣ 13/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1010 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಲಮ್ಮ 6/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1011 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ್ಡಸೂರಯ್ಯ 103/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.08 0.020

1012 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ ರುದರ ಪಾ  . 197/*/8 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.57 0.086

1013 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಂಜಣ್ಣ  ಟ್ಟ ಓ 61/*/1B ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.08 0.020

1014 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸೂರಯ್ಯ ಯಾನೆ ಕ್ಷರಾಳಯ್ಯ 114/*/P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1015 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸೂರಯ್ಯ ಯಾನೆ ಕ್ಷರಾಳಯ್ಯ 114/*/P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1016 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಮ್ಮ 64/*/* 65/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.14 0.033

1017 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಜಯ್ಕುಮಾರ್ 31/*/12 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.52 0.078

1018 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಯ್ಯ 78/*/P1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.1 0.150

1019 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ ಎೆಂ ಮಾರಣ್ಣ 263/*/3AP1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.1 0.150

1020 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನರಸಿೆಂಹಪಾ 106/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

1021 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಣ್ಣ 197/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

1022 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಿೆಂಗಣ್ಣ 28/*/P4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.7 0.105

1023 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿಮಾರಣ್ಣ 36/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.54 0.081

1024 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಯ್ಯ 87/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.45 0.068

1025 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಂಗಪಾಪಯ್ಯ 162/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.15 0.150

1026 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಂಗಮ್ಮ 2/*/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.84 0.126

1027 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತಪಾ 91/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.95 0.143

1028 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಾಯ್ಮ್ಮ 89/*/12A2P-
P8

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.96 0.030

1029 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯ್ರೆುಮ್ಮ 28/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.22 0.150

1030 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮ್ಯ್ಯ 108/*/* ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

1031 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನರಸಮ್ಮ 16/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

1032 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪುರಸೆಕ ಲೆಂಗಣ್ಣ 16/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

1033 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಕಕ 51/*/* ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.11 0.150

1034 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ T.G.ಹನುಮಂತಪಾ 26/*/4P2 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

1035 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೈಯ್ಣ್ಣ 78/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.120

1036 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕರಿನಯ್ಯ 67/*/1B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.68 0.150

1037 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋ 121/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.09 0.020

1038 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ ಎೆಂ ರಾಧಕೃಷ್ಣ 43/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1039 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಮ್ಮ 26/*/10 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

1040 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಣ್ಣ 67/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1041 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಓ.ಅಜಜ ಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಗೋಸಲ ಓಬಯ್ಯ  
ಯಾನೆ ದಾಸರ ಓಬಯ್ಯ  . 92/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

1042 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಯ್ಣ್ಣ 139/*/P-P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.14 0.020

1043 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಮ್ಮಯ್ಯ 66/*/P1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

1044 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜ 20/*/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.05 0.020

1045 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಯ್ಯ 47/*/P5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1046 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಮ್ಮಯ್ಯ 76/*/P3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

1047 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಪಾ  ಬಿನ್ ಓಬಣ್ಣ 22/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.29 0.044

1048 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಣ್ಣ 20/*/3A ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.05 0.020

1049 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಮ್ಮ ಕಕ  ಕೋೆಂ ಬೋರಣ್ಣ  . 47/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1050 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋವಿೆಂದಪಾ 67/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1051 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಮ್ಮ 61/*/1A ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.83 0.125

1052 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಲಿಕ್ಷಕ  ಕಮ್ಲಾಕ್್ಷ  ಕೋೆಂ 
ಎನ್.ಗೋವಿೆಂದಪಾ  . 103/*/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

1053 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕುರಿ ಸಣ್ಣ ಪಾ 20/*/15 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.15 0.023

1054 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲೆಂಗಣ್ಣ 12/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.063

1055 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮ್ಕಕ 26/*/4P1 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.08 0.150

1056 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಓಬಯ್ಯ 33/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.05 0.150

1057 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭೋಮ್ಯ್ಯ 134/*/6 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060



1058 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪನಾಯ್ಕ 65/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.14 0.020

1059 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತ್ತಪಾ ದಮ್ಮ 30/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.05 0.020

1060 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಣ್ಣ 56/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.05 0.020

1061 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 138/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.06 0.020

1062 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಳೇಶಿ 56/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.05 0.020

1063 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಲಯ್ಯ 28/*/P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.045

1064 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌಡುರ  ಪಾಲಯ್ಯ 64/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.14 0.020

1065 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಚಂದರ ಣ್ಣ 10/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1066 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಾದರಯ್ಯ 1/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 2.4 0.150

1067 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಲಯ್ಯ 99/*/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.38 0.057

1068 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಯ್ಯ 99/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1069 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಲಮ್ಮ 31/*/4B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

1070 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಮ್ಮ ಣ್ಣ 125/*/1B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.44 0.067

1071 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಯ್ಯ 9/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.13 0.020

1072 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಕಕ 69/*/1B1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1073 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಮ್ಮ 60/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.09 0.020

1074 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಲಮ್ಮ 60/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.09 0.020

1075 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 41/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.39 0.059

1076 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆೆಂಜನೇಯ್ ಬಿನ್ ಬಮ್ಮ ಣ್ಣ  ಯಾನೆ 
ಬಮ್ಮಯ್ಯ  . 18/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.58 0.087

1077 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಿೆಂಗಯ್ಯ 445/*/* 491/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.087

1078 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಮುತಿತ 61/*/14 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1079 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 48/*/9 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.12 0.020

1080 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಉಡೇದಓಬಯ್ಯ 6/*/P14 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

1081 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ಮಾರಣ್ಣ 21/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.3 0.045

1082 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಬಿ ಪಾಪನಾಯ್ಕ 41/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

1083 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದರ ಣ್ಣ 13/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1084 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ 43/*/* ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

1085 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪುಟಿ ಮ್ಮ 83/*/P1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

1086 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಮ್ಮ 23/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

1087 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಬೋರಯ್ಯ 11/*/12 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1088 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಮ್ಮ 19/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.99 0.149

1089 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುರು ಚಿನನ ಯ್ಯ 87/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.71 0.107

1090 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ 13/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1091 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಮ್ಮಯ್ಯ 92/*/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.28 0.042

1092 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ಮಾರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಗಿಡಿರಾಮ್ಯ್ಯ  . 20/*/10 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.31 0.047

1093 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಮಾರಣ್ಣ 32/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1094 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಎಸ್.ಭರಮ್ಸ್ವವ ಮಿ 1/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1095 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪೂ.ಕಾಮ್ಯ್ಯ 65/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1096 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಗುರುವಯ್ಯ 6/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.08 0.020

1097 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಮ್ಮಯ್ಯ 3/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1098 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಯ್ಯ 79/*/P1-P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.075

1099 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಣ್ಣ 20/*/16 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.11 0.020

1100 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಮ್ಮ ಕಕ 12/*/2 13/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.01 0.150

1101 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ S.B.ಬಸವರಾಜ 87/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1102 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಲಯ್ಯ  ಟ್ಟ ಓ 61/*/1B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.07 0.020

1103 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಣ್ಣ 69/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.67 0.101

1104 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯ್ಯ 89/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.150

1105 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ಪಾಪಯ್ಯ 93/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1106 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 23/*/2A ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1107 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜೋಗಯ್ಯ 11/*/11 
11/*/21

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.71 0.109

1108 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ಗಂಗಣ್ಣ 106/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1109 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಮ್ಮ 10/*/2B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1110 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುರುಪಾದ 69/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

1111 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲೆಂಗಣ್ಣ 30/*/10 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

1112 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 183/*/8 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.43 0.065



1113 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಾ||ಓಬಯ್ಯ 36/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1114 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋವಿೆಂದರಾಜ 38/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.99 0.149

1115 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುೆಂಡಯ್ಯ 93/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.21 0.032

1116 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಪರ ಕಾಶ 34/*/P7 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.55 0.083

1117 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗೆಂದರ ಪಾ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಮ್ರಿನಾಯ್ಕ . 31/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

1118 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪಾ ಯ್ಯ 78/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1119 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಮ್ಮ ಯ್ಯ 3/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1120 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೈಯ್ಯ ಣ್ಣ 32/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1121 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಪಾಲಯ್ಯ 31/*/7 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.14 0.150

1122 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪ್ದದ ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ತಾಳೇಕರೆ ಬರಸಯ್ಯ  . 46/*/7 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1123 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯ್ಯ 25/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

1124 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಯ್ಯ 71/*/P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1125 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಓ.ಓಬಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಕರೇಓಬಯ್ಯ  . 32/*/4B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.37 0.056

1126 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಯ್ಯ 45/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1127 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 81/*/P6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

1128 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಕಕ 108/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

1129 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಮ್ಮ 68/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1130 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಓಬಯ್ಯ 143/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

1131 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜ 19/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.13 0.020

1132 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ಬಸಣ್ಣ 118/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1133 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಣ್ಣ 164/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1134 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸ್ವವಿತರ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಜಿ.ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ . 111/*/8 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1135 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಣ್ಣ 164/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1136 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಬೋರಮ್ಮ 66/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1137 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಯ್ಯ 100/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1138 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಜಿ.ಬಸಣ್ಣ 51/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.34 0.051

1139 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭುಜಂಗಿ ಸಣ್ಣ  ಬಮ್ಮ ಣ್ಣ 91/*/6 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.28 0.042

1140 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಮ್ಮ 15/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.01 0.150

1141 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ತಮ್ಮ ಣ್ಣ 27/*/2A ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.84 0.150

1142 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿ  ಮ್ಮ 12/*/7 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

1143 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈಶವ ರಪಾ 12/*/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

1144 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಜಗಲ್ಮರಯ್ಯ 7/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.147

1145 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಯ್ಯ 19/*/2P-P1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.150

1146 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಯ್ಯ 19/*/2P-P1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

1147 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬರಮ್ಮ 14/*/2P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1148 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಗಳೂರಮ್ಮ 39/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.77 0.116

1149 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಲಿಾರಪಾ 48/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.12 0.150

1150 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸೂರೆ ಪಾಪಯ್ಯ 74/*/7P3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.4 0.150

1151 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಕ.ಬಿ.ಮ್ಹೇಶ್ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಕ.ಬಸಯ್ಯ ,ನೇಲುಹಳಿ್ಳ  
ಮ್ಜಿರೆ,ಓದನೋಬಯ್ಯ ನಹಟಿ್ಟ

89/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1152 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವೈ ಶಿವಣ್ಣ  . 62/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1153 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿವಿೋರಯ್ಯ 69/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

1154 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ 52/*/5B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

1155 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಪಾಪಯ್ಯ 43/*/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.086

1156 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ವಂಕಪಿ್  ಸೂರಯ್ಯ  . 52/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.84 0.020

1157 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಸುರೇಶ ಬಿನ್ ವಂಕಪಿ್  ಸೂರಯ್ಯ  . 52/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.84 0.126

1158 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ.ಎನ್.ಕ. ಬಿನ್ 
ಕೆಂಗಪಾಪಯ್ಯ  .

2/*/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.64 0.096

1159 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕುೆಂಟಮ್ಲಿಯ್ಯ 8/*/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

1160 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಮ್ಮ ಕಕ 144/*/3P ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

1161 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಯ್ಯ 11/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.28 0.042

1162 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಾಯ್ಮ್ಮ 23/*/2C ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.52 0.150

1163 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಯ್ಯ 72/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.27 0.041

1164 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಸಣ್ಣ ಬೋರಯ್ಯ 10/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1165 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೆಳಗಟಿ  ಸೂರಯ್ಯ 102/*/P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.65 0.098

1166 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈರಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಸಣ್ಣ  ಮಾರಯ್ಯ 115/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

1167 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ತಿಪಾ ಯ್ಯ 103/*/2B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.38 0.057

1168 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ಪರ ಹಿಾದ 10/*/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.79 0.119

1169 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಯ್ಮ್ಮ 89/*/12A2P-
P9

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.26 0.039



1170 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಲೋಲ ಸೂರಯ್ಯ 22/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1171 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಎ. ಮಾರಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಅೆಂಜಿನಪಾ 88/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1172 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಣ್ಣ 79/*/P-P3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1173 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಮ್ಮ ಕಕ 12/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1174 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಮ್ಮ ಕಕ 20/*/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.12 0.020

1175 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪಾ ಮ್ಮ 72/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1 0.150

1176 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿರುಕಬೋರಯ್ಯ 71/*/6P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.76 0.114

1177 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಮ್ಮ 61/*/1B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.07 0.020

1178 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪಾ ಮ್ಮ 9/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1179 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜ.ಹೆಚ್. 141/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.26 0.039

1180 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಾಯ್ತರ ಮ್ಮ 87/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.7 0.105

1181 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಓಬಯ್ಯ 96/*/P1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.6 0.150

1182 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದೇವೇೆಂದರ ಪಾ 90/*/1 ಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1183 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಮ್ಮ 81/*/P7 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.58 0.087

1184 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಪಾ ಯ್ಯ 130/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.34 0.051

1185 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಜಣ್ಣ 71/*/6P4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1186 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೋದುಬೋರಯ್ಯ 93/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.21 0.032

1187 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಮ್ಮ 45/*/4  49/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.13 0.020

1188 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಣ್ಣ 45/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1189 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರೇಡಿು  ಬಮ್ಮಯ್ಯ 6/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.38 0.057

1190 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ವಿೋರಯ್ಯ 115/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 2 0.150

1191 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಎೆಂ.ಗುರುವನಾಯ್ಕ 23/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.19 0.029

1192 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸೂರಮ್ಮ 70/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.090

1193 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮೂಕಯ್ಯ 56/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.05 0.020

1194 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋಸಮ್ಮ 5/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1195 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಮ್ಮ 66/*/P24 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.1 0.150

1196 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಬಿ.ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 19/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1197 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಮ್ಮ ಕಕ 78/*/P-P1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

1198 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ದುರುಗಯ್ಯ  ಯಾನೆ ದುರುಗಶ್ ಬಿನ್ 
ದೇವರಪಲಿಯ್ಯ  . 18/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.58 0.087

1199 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಯ್ಯ  ಯಾನೆ ರ್ಬಡಿರಾಯ್ 28/*/8A ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.17 0.026

1200 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಡಿಮಾರಣ್ಣ 26/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.060

1201 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸುರೇಶ 71/*/6P4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1202 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮ್ಣ್ಣ 56/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.05 0.020

1203 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲೆಂಗಪಾ 27/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1204 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಯ್ಯ 65/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1205 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮಾರಕಕ 11/*/13 
11/*/18

ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.47 0.071

1206 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಸೂರಯ್ಯ 92/*/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.11 0.020

1207 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಸೂರಯ್ಯ 92/*/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.11 0.150

1208 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಯ್ಯ 90/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.16 0.150

1209 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಡ್ಡ.ಎಸ್.ಬೋರಯ್ಯ 67/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1210 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಬಸಮ್ಮ 241/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1211 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ಪಾಪಮ್ಮ 95/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1212 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಮ್ಮ 72/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

1213 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಲಜರುವಮ್ಮ 138/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.06 0.020

1214 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋಸಯ್ಯ  ಬಿನ್ ಪಾಲಯ್ಯ  . 134/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

1215 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಬಿ ರುದರ ಣ್ಣ 38/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.24 0.036

1216 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕರಡ್ಡಸಿದದ ಯ್ಯ 139/*/P ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.13 0.020

1217 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾಪಮ್ಮ 81/*/P11 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.2 0.150

1218 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಾರದಮ್ಮ 41/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.07 0.020

1219 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಣ್ಣ 412/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.13 0.020

1220 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓಬಯ್ಯ 16/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.1 0.020

1221 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸೂರಯ್ಯ  . 64/*/7 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.32 0.048

1222 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯ್ಯ 7/*/5A ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.39 0.059

1223 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತಪಾ 25/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.15 0.023

1224 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಶಂಕರಪಾ 25/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.45 0.068

1225 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಬೋರಯ್ಯ 6/*/P2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.7 0.105

1226 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸಮ್ಮ 23/*/1A3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.2 0.030

1227 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಯ್ಯ 8/*/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.25 0.038



1228 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗೌರಮ್ಮ 8/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.24 0.036

1229 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರಾಮ್ಣ್ಣ 69/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.32 0.048

1230 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬೋರಯ್ಯ 3/*/* ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.120

1231 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪಾ ಮ್ಮ 20/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.061

1232 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಉಮ್ಕಕ 58/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.24 0.036

1233 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಸಿ.ಚಂದರ ಶೇಖರ 15/*/1A2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1 0.150

1234 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ಸಿ.ವಿೋರಭದರ ಪಾ 20/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.12 0.150

1235 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವಿೋರಮ್ಮ 92/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 2 0.150

1236 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನ್ನನ ರಮ್ಮ 44/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.2 0.150

1237 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದೇವೆಂದರ ಪಾ 77/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.1 0.150

1238 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜೈನಾಬಿೋ ಕೋೆಂ ಖಾಸಿೋೆಂಸ್ವಬ್ ಯಾನೆ 
ನ್ನರ್ ಅಹಮ್ದ್ .

58/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.1 0.150

1239 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಾೆಂತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಟ್ಟ.ಕನೇರಪಾ  . 262/*/5 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.63 0.150

1240 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ ಐ ಷೇಕ್ ಹುಸೇನ್ 85/*/,88/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.38 0.150

1241 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪಿಾ ೋರಮ್ಮ 257/*/1,257/*/
1

ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.85 0.150

1242 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ.ವಿೋರೇಶಪಾ 347/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 2 0.150

1243 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರೆಡಿ್ಡ 106/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1 0.150

1244 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಓೆಂಕಾರಮ್ಮ 102/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 2 0.150

1245 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ  ಹನ್ನನ ರಪಾ 87/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.24 0.036

1246 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನ್ನನ ರಪಾ 87/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.23 0.035

1247 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವುತಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲೇಟ್ 
ಹನುಮಂತಪಾ  .

29/*/12,29/*/1
A

ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.1 0.078

1248 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ 89/*/1,90/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.2 0.150

1249 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಾದಲೆಂಗಪಾ 17/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.4 0.060

1250 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಾವುತಮ್ಮ 2/*/1-p2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.2 0.150

1251 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ ಶಾರದಮ್ಮ 51/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 2 0.150

1252 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ.ವಿ.ಝರಿಚಂದರ 53/*/1A ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 2 0.150

1253 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಟ್ಟ.ಕನೇರಪಾ  . 262/*/1B ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.28 0.150

1254 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿ. ಉಮೇಶ 294/*/1B1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.22 0.150

1255 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಈರಬಮ್ಮಯ್ಯ 263/*/2A,263/*
/3AP6

ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.32 0.150

1256 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ ಐ ಷೇಕ್ ಇಸ್ವಮಯಿಲ್ 85/*/*,88/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.38 0.150

1257 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ಸಿ.ರವಿಕುಮಾರ್ 5/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.2 0.150

1258 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ವಿ. ಮೃತ್ತಯ ೆಂಜಯ್ 225/*/1AP1,2
25/*/1AP1

ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.05 0.150

1259 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ವೈ.ಟ್ಟ.ಗುರುಶಾೆಂತಮ್ಮ 20/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.5 0.150

1260 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ರ್ಜನಾನ ತಿಮ್ಮ ರೆಡಿ್ಡ 110/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.37 0.150

1261 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಪಿ ನಾಗಲಕ್್ಷ ಮ ೋ 34/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.26 0.150

1262 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಸಮ್ರೆಡಿ್ಡ 106/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.29 0.150

1263 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ
ಬಿ.ಯ್ಡ.ಹೃತಿವ ಕ್ ರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಉಮೇಶ್ 
ಕುಮಾರ್ ಈ ಮೈನರ್ ಮ್ಗನ ಪರವಾಗಿ 
ಮೈ.ಗಾ.ಆಗಿ ಖಾಸ ತಾಯಿ ದೋಪ ಪಾಟ್ಟೋಲ್ 
ಕ

96/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.8 0.120

1264 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಿೆಂಗಮ್ಮ 86/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.9 0.135

1265 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಚಂದಣ್ಣ 294/*/6 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 2 0.150

1266 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಭೋಮ್ಲೆಂಗಪಾ 19/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.53 0.080

1267 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯೋಗಶವ ರಮ್ಮ 72/*/4 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 2 0.150

1268 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಬಮ್ಮ ಕಕ 27/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 2 0.150

1269 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಚಂದರ ಕಲಾ 2/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.4 0.150

1270 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎಸ್.ವಿ.ಹಿಮಂತಮ್ಣ್ಣ 11/*/P2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.6 0.150

1271 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 16/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.86 0.129

1272 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಬಸವರಾಜ 287/*/1A2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.32 0.048

1273 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಆರ್.ನಾಗರಾಜ 109/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.8 0.120

1274 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ವಿ.ನಾಗಭೂಷ್ಣ್ 116/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.8 0.120

1275 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಆರ್.ಗೋಪಾಲ 122/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.69 0.104

1276 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿ.ನಾಗರಾಜ 263/*/3AP4 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.88 0.132

1277 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 265/*/3 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.89 0.134

1278 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಟ್ಟ.ಕರಿಯ್ಣ್ಣ  ಬಿನ್ ಲೇಟ್ ಯ್ಜಮಾನ್ 
ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ ,ಗುೆಂಡಿ್ಲರು

24/*/1,24/*/2,2
4/*/3,24/*/4

ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.73 0.150

1279 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ ಎಸ್ ಅವಿಕುಮಾರ್ 20/*/24 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.57 0.150



1280 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಯ್ಲಿಮ್ಮ 102/*/15 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.94 0.141

1281 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಎಸ್.ಮ್ಲಿಾರೆಡಿ್ಡ 125/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.6 0.150

1282 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಮ್ಮ 32/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.8 0.120

1283 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಧಾರಪಾ 81/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.8 0.120

1284 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನ್ನನ ರಪಾ 81/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.8 0.120

1285 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಲತಾ ಕೋೆಂ ಎೆಂ.ಟ್ಟ.ರಮೇಶ . 21/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.6 0.150

1286 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎ.ಹೆಚ್.ತಿಮಾಮ ರೆಡಿ್ಡ 112/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.8 0.120

1287 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುರುಡಪಾ 19/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.53 0.080

1288 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಸವರಾಜ 16/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.54 0.081

1289 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗುರುಸ್ವವ ಮಿ 195/*/1 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.22 0.033

1290 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ಓ.ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ 
ಬಿ.ಎೆಂ.ಓೆಂಕಾರರೆಡಿ್ಡ  .

124/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.48 0.072

1291 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೃಷ್ಣ ಮ್ಮ  ಕೋೆಂ ಲೇಟ್ ಗಂಗಣ್ಣ  . 29/*/10 29/*/8 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.52 0.078

1292 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜೋಗಿಗಂಗಣ್ಣ 41/*/2A3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.37 0.056

1293 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕುಬೇರಮ್ಮ 79/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.4 0.060

1294 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿನ್ 
ಹೆಚ್.ಸೋಮ್ರೆಡಿ್ಡ  .

84/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.46 0.069

1295 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕುರುಗೋಡಪಾ 112/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.6 0.090

1296 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ಈ.ರಾಜಶೇಖರ . 21/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.75 0.113

1297 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 85/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.31 0.047

1298 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎೆಂ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಆೆಂಜನೇಯ್ಯ  . 29/*/9 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.52 0.078

1299 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಮೂತಿು ಬಿನ್ ಲೇಟ್ 
ಹನುಮಂತಪಾ  . 29/*/11 29/*/7 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.6 0.077

1300 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಮ್ಮ 109/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.2 0.030

1301 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಗೋವಿೆಂದರೆಡಿ್ಡ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್. 
ಸೋಮ್ರೆಡಿ್ಡ  .

84/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.48 0.072

1302 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಆರ್.ಜಿ.ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 27/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.6 0.090

1303 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಕೃಷ್ಣ  ಬಿನ್ ಹೆಚ್. ಸೋಮ್ರೆಡಿ್ಡ  . 84/*/5 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.46 0.069

1304 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕಾಳಪಾ 91/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.7 0.105

1305 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗೆಂದರ 102/*/7 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.59 0.089

1306 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಸೋಮ್ರೆಡಿ್ಡ 14/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.8 0.120

1307 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನುಮಂತರೆಡಿ್ಡ  . 40/*/18 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.1 0.020

1308 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಡಿ  ಹನ್ನನ ರಪಾ 88/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.3 0.046

1309 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಮ್ಮ 89/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.38 0.057

1310 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜೆ ಡ್ಡ ಭಾಸಕ ರ 77/*/* ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.28 0.043

1311 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಿ.ವಿ.ನಾಗರಾಜ 96/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.36 0.054

1312 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 294/*/2B ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.33 0.050

1313 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ಬೇಗಣ್ಣ 287/*/1A2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.32 0.048

1314 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ನಾಗರಾಜ . 53/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.36 0.054

1315 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ದಗುಗಪಾಟ್ಟ ವೆಂಕಟಸುಬಾಬ ರಾವ್ 67/*/2 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.27 0.041

1316 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿವಕಕ  ಕೋೆಂ ಟ್ಟ. ಮಂರ್ಜನಾಥ 53/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.26 0.150

1317 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಮ್ಮ 108/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.8 0.120

1318 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೂಲಪಾ 94/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.29 0.044

1319 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನ್ನನ ರಪಾ 83/*/2 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.59 0.089

1320 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 87/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.24 0.036

1321 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಎನ್. ಮ್ಲಿಣ್ಣ 6/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.6 0.150

1322 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕ.ಎೆಂ.ಮಾರಣ್ಣ 263/*/1A2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1.2 0.150

1323 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಣ್ಣ ಬಮ್ಮಯ್ಯ 263/*/3AP6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 1 0.150

1324 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹನ್ನನ ರಪಾ 83/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.2 0.030

1325 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಹೆಚ್.ಕ.ಬಸಯ್ಯ 95/*/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 2 0.150

1326 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಗಂಗಣ್ಣ 29/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.8 0.120

1327 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಎನ್.ನಾಗರತನ 63/*/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.8 0.120

1328 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಬಮ್ಮಯ್ಯ 20/*/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.6 0.090

1329 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಸಿದದ ಮ್ಮ 263/*/1A3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.4 0.060

1330 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ . 53/*/9 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.37 0.056

1331 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಕೆಂಗಹನುಮಂತಪಾ 183/*/1 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.8 0.120

1332 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಫಾರಂ ಗಂಗಣ್ಣ 27/*/3 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.57 0.086

1333 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಮುಕಕ ಮ್ಮ  . 26/*/11 ದೇವಸಮುದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.16 0.024

1334 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣ್ುಣ ಬ್ಳೆಗಾರರಿಗ ಪರಿಹಾರಧನ ಜಿ ಜಯ್ಣ್ಣ  . 8/*/16 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಹಣುಣ ಗಳು 1 0.31 0.047

1335 ಜೆೋನು ಕೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆರ್. ಸುರೇಶ್ ಬಿನ್ 
ಸೂಯ್ನಾರಾಯ್ಣ್ರಾರ್ಜ 14/11 ಕಸಬಾ ಸ್ವಮಾನಯ ದಾಳ್ಳೆಂಬೆ 1 1.6 0.236 399986659602 4241101000720

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ 
ಮೊಳಕಾಲ್ಲಮರು



1336 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ 50/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80

1337 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಎನ್.ಬಲ್ರಾಮ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ನಿಂಗಪಪ 36/3A ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 1.20

1338 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ 81 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80

1339 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಮಲಕಯಯ ಬಿನ್ ಪೂಜಯಯ 33 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.05

1340 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಡಿ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ 77 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.40

1341 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 41/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60

1342 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ಹೆಲನಲನರಪಪ 29/8 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.20

1343 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ದಲಡಿ ಹನುಮಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಗಂಗಪಪ 40/5 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60

1344 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಡಿ.ಹೆಲನಲನರಪಪ ಬಿನ್ ಎ.ಕೆ.ದ್ುರುಗಪಪ 60 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80

1345 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಹೆಲನಲನರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 37/P ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20

1346 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಹಟಿಟಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎ.ಕೆ.ದಲಡಿ ಭೋಮಪಪ 120/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20

1347 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ 83 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.50

1348 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ 24 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40

1349 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ತಿಪಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎ.ಕೆ.ತಿಪಪಯಯ 12/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20

1350 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಮರಿಯಪಪ 8/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80

1351 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಪಿ.ತಿಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಪದ್ದಯಯ 27/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80

1352 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಅಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 104 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 1 1.00

1353 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ತಿಪಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಣ್ಣ 91 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.80

1354 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಮಾರಕಕ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಪಯಯ 133 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿಿ 1 0.80

1355 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನಲನರಪಪ 3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1 0.60

1356 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಯಲ್ೂಯಯ 34/P7 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ
ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, 

ಈರುಳಿಿ 1 0.93

1357 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ೂಪಪ 11/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ
ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ, 

ಟಮೊೋಟಲೋ 1 1.16

1358 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ನನಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 7/8
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಜವಳ್ಳಕಾಯಿ 1 0.40

1359 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ
ಎನ್.ಹೆಚ್.ಮಸಲ್ಪಪ ಬಿನ್ 
ಹನುಮಂತ್ಪಪ

7/7
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಜವಳ್ಳಕಾಯಿ 1 0.40

1360 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಓಬಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರದ್ ಹನುಮಪಪ 33/P2
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿ್ಳ 1 0.80

1361 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಹೆಲನಲನರಪಪ 31/2
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ

, ಟಮೋಟೊೋ 1 1.20

1362 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಂಡಲ ಶಿವಣ್ಣ 27/1
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40

1363 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಕುಂದಿ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕುಂದಿ ಲಂಗಣ್ಣ 57/2
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60

1364 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ರ್ಂಕಟೋಶ ಬಿನ್ ಬ್ಲಮಮಣ್ಣ 6/2
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.85

1365 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಕೆ.ಎಂ.ಬಸಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಮಲ್ೂಯಯ 10/2A1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40

1366 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯಯ 10/203 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟೊೋ 1 0.40

1367 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಬ್ಲಮಮಣ್ಣ 30/3
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00

1368 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಪಾಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪಯಯ 10/2B ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟೊೋ 1 0.40

1369 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ 28/1
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60

1370 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಪಾಲ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕನಿನ ಪಾಲ್ಯಯ 70 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬದನೆ 1 0.60

1371 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಮುತ್ತಯಯ ಬಿನ್ ದಲಡಿ ಬ್ಲೋರಯಯ 59/12 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಮೋಟೊೋ, 
ಬದನೆ, 1 1.00

1372 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ
ಕುಂಟ ಮಲ್ೂಯಯ ಬಿನ್ ಬಂಡೆೋ 
ಮಲ್ೂಯಯ

8/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿ್ಳ 1 2.70

1373 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಗಂಗಮಮಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ತಿಪಪಯಯ 7/1
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.80

1374 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಸಲರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಲ್ಯಯ 70 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬದನೆ, ಬಾಳೆ 1 0.40

1375 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಟಿ.ತ್ಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ತ್ಳವಾರ ಗಂಗಪಪ 27/2A
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.60

1376 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಅಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 10
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೆಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.40

1377 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶಾರಪಪ 26/10
ದೇವಸಮು
ದರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.20



1378 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪುರಸೋ ಲಂಗಪಪ 16/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20

1379 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಪುರಸೋ ಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಬ್ಲಮಮಯಯ 10/P1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.80

1380 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಸಣ್ಣ ಮಾರಯಯ 20/29 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 1.00

1381 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಲಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ರುದ್ರಣ್ಣ 26/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80

1382 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ರುದ್ರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮಾರಯಯ 5/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20

1383 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಅಂಜನೆೋಯ ಬಿನ್ ಬ್ಲಮಮಣ್ಣ 72/0, 17/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60

1384 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಣ್ಣ 26/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ
ಟಮೊೋಟಲೋ, 
ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.40

1385 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಹೆಲನಲನರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಬ್ಲಮಮಲಂಗಪಪ 22/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 1.10

1386 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಗಂಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ನ ದ್ುರುಗಪಪ 27/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.43

1387 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಬ್ಲಮಮಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಗಂಗಣ 13/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಜವಳಿಕಾಯಿ 1 0.40

1388 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಮಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣ ಮಾರಯಯ 115/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.60

1389 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಜಿ ಮಾರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬ್ಲಮಮಲಂಗಪಪ 71/10 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00

1390 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಬ್ಲಮಮಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗುಡಿದ್ ಬ್ಲಮಮಣ್ಣ 6/1P4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.60

1391 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ
ಡಿ.ಓ ಗವಿಸಿದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ದೋವಶಟಿಟ 
ಬಸಣ್ಣ

31/3B ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.95

1392 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಸಿ.ಪದಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 8/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಸಪ್ೂೋಟ 1 1.79

1393 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 3/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.80

1394 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಸಿ.ಹೆಚ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 21/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00

1395 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುನ 69/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00

1396 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಭೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಭೋಮಯಯ 8/1B ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00

1397 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 7/4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.40

1398 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಯಯ 21/7 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60

1399 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಜಯರಾಮರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ರೆಡಿಿ 59/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90

1400 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಬಿ.ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವರೆಡಿಿ 49/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.28

1401 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಹೆಚ್.ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 25 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80

1402 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಹೆಚ್.ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 25/P1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20

1403 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸಣ್ಣ 35/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.40

1404 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಪಿ.ಎಸ್.ಅನುರಲಪ್ ಬಿನ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ 27/9 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.42

1405 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಬಸವರೆಡಿಿ 46/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 1.60

1406 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಕೆ.ಎಲ್.ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಕೆ.ಎಂ.ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ 48/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00

1407 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಎಂ.ಇ.ರಾಜಶೋಖರ ಬಿನ್ ಮಂಡಿ ಈಶಾರಪಪ 15/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60

1408 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಕೆ.ಎನ್.ಅಶಲೋಕರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ನಾಗರೆಡಿಿ 13/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20

1409 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಚಿರಂಜಿೋವಿ ಬಿನ್ ಕೃಷಾಣರೆಡಿಿ 16/11 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80

1410 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಓಬಯಯ 78/P6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ, ಈರುಳಿಿ 1 1.00

1411 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಎಲ್.ರವಿಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಎಲ್.ರಾಮಾಂಜನೆೋಯ 56 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00

1412 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಚಿಕಕ ಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ಫಸಲ್ು ಮಾರಯಯ 25 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.60

1413 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಲಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಲಮಮಯಯ 130 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.80

1414 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಎನ್.ಜೆಲೋಗಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 287/A2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.80

1415 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಪಿ.ಸಲರೆ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಆರ್.ಪಿ.ಪಾಪಯಯ 15/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 1.20

1416 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಯಯ 116/1B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.60

1417 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ದಲಡಿ ವಿೋರಯಯ ಬಿನ್ ಚಿತ್ತ ಮಾರಯಯ 116/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 0.80

1418 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ
ಬಿ.ಜೆ.ಶರಣೆೋಶ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ 
ಬಿ.ಎಸ್.ಜಯದೋವಪಪ

33/0 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಎಲಕೆಲೋಸು 1 0.40

1419 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಎಳೆನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಕಕನಾಗಪಪ 44/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.60

1420 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಬ್ಲಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಬಂಜೆಲೋಬಯಯ 12/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ
ಟಮೊೋಟಲೋ, 
ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80

1421 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಚಿಕಕ ಮಾರಯಯ ಬಿನ್ ಮುತ್ತಯಯ 25/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.80



1422 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಕೆ.ಪಿ.ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಪಾಪಯಯ 23/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20

1423 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಸಣ್ಣಕಕ ಕೆಲೋಂ ಕುಂಟು ಓಬಯಯ 17 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.80

1424 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಕೆ.ಬಿ.ಪಾಪನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕನಿ ಬ್ಲೋರಯಯ 38/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80

1425 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಸಣ್ಣ ಬಸವನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಲ್ೂ ಪಾಪಯಯ 40/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ, ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.80

1426 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಸಣ್ಣ ಪಾಪಯಯ ಬಿನ್ ಬಸಯಯ 113/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80

1427 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಟಿ.ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಎಂ.ತಿಪಪಯಯ 116/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.80

1428 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಹೆಚ್.ಎನ್.ಬ್ಲಮಮಯಯ ಬಿನ್ ಹುಗಿಗ ನಿಂಗಯಯ 202 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 0.80

1429 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ಭೋಮಾರೆಡಿಿ ಬಿನ್ ಮುಡೂ ಗಿರಿಯಪಪ 355/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕೆಲೋಸು 1 1.00

1430 ಸಮಗರ ಕಿೋಟ ಮತ್ುತ ರೆಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರ ಯೋಜನೆ ಔಷಧಿತ್ಗಳ ವಿತ್ರಣೆ ರ್ಂಕಟೋಶ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 58/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಸಪ್ೂೋಟ 1 0.80

1431 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನುನರಸಾಾಮಿ 359/2 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.20 1.192 569413761715 64046170020 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ನಾಗಸಮುದ್ರ

1432 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಕುಂತ್ಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಿ.ಟಿ.ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ 31/1 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ನುಗಗ 1 3.60 1.748 521902792795 64180298036 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, ಬಳಾಿರಿ

1433 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
ಜಿ.ಎಸ್.ಸುನಿೋಲ್  ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ 
ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವಪುತ್ರಪಪ

25/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬ್ 1 0.60 0.299 447947178358 032901000099848 ಐ.ಓ.ಬಿ, ರಾಂಪುರ

1434 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಿ.ಹೆಚ್.ಕೆೋಶವಮಲತಿಯ 106/12, 

106/9, 10611
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಲದ್ಕುಂಬಳ 1 0.85 0.61 299896924533 10530101008285 ಕೆ.ಜಿ.ಬಿ, ಬಿ.ಜಿಕೆರೆ

1435 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹೆಲನಲನರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾರಣ್ಣ 169/P12 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.77 0.7936 745319952408 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

1436 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲನಲನರಪಪ 91/3 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.95 0.6978 902463342736 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

1437 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಕೆ.ವಿ.ರಾಮುಲ್ು ಬಿನ್ ಕೆ.ವಿ.ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ 62/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ, ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.4 0.3926 563006381234 54039223954
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ, 

ಮಳಕಾಲ್ಮಮ ರು

1438 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಓಬಣ್ಣ ಬಿನ್ ಎ.ಕೆ.ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತ್ಪಪ
56/7P

ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.7 0.10094 382994103426 070130110000084
ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ 

ಸುಭಾಷ ಚೌಕ

1439 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಪಿ.ಎನ್.ಗಿರಿರಾಜು ಬಿನ್ ನಾಗಣ್ಣ ಯಾನೆ ನಾಗಪಪ
5/1

ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.68 0.0877 387852105870 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

1440 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಎ.ಕೆ.ತಿಪಪಕಕ ಬಿನ್ ಎ.ಕೆ.ಬ್ೈಲ್ಪಪ 94/P-P4 ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.9 0.91736 693686820743 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

1441 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎ.ಕೆ.ನಾಗಪಪ 71/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.82 0.6317 878967272316 64216058406
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಚಂದರ ಲೇಟ್ 

ಬೆೆಂಗಳೂರು

1442 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಹೆೋಮಣ್ಣ 23/3B ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 2 1.9206 221248777135 00362320012310
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಇನ್ 
ದಲೋರೆ ಮಧಯ ಪರದೋಶ

1443 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಶ್.ಕೆ.ಪಿ ಬಿನ್ ಕನಿಯ ಪಾಪಯಯ 60/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಮೊೋಟಲೋ 1 0.83 0.8358 379019938653 64216058406
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಚಂದರ ಲೇಟ್ 

ಬೆೆಂಗಳೂರು

1444 ಡಿ-01 ಯೋಜನೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಬಿ.ಹೆಚ್.ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಬಿ.ಹನುಮಂತ್ಪಪ 27/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 0.6177 954002250608 64216058406
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಚಂದರ ಲೇಟ್ 

ಬೆೆಂಗಳೂರು

1445 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪಾವಯತಿ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1446 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಅಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1447 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕೆ.ವಿ.ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1448 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಬಿ.ಕೆ.ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1449 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಖಿೋಬಾ ಕೆಲೋಂ ಯಕಲಬ್ ಕಸಬಾ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತ್ರು

1450 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಬಲನಿನ ಕೆಲೋಂ ರಿೋಜಾಮಾನ್ ಖಾನ್ ಕಸಬಾ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತ್ರು

1451 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಪಪಕಕ ಕೆಲೋಂ ಇ.ಕೆ.ಬಸವರಾಜ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1452 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸಿ.ಆರ್.ವಿೋಣಾ ಕೆಲೋಂ ಜಿ.ಪಿ.ಕರಿಬಸಣ್ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1453 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಜಿ.ಎನ್.ರೆೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಕಾಂತ್ಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1454 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಹೆಚ್.ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣ ಪಾಲ್ಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1455 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಪಪಕಕ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1456 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸುಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮರಾಜು ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1457 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಶಕುಂತ್ಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಉಮೋಶ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1458 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಜೆಲಯೋತಿಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಆನಂದ್ಮಲತಿಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1459 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸುಮಲ್ತ್ ಕೆಲೋಂ ಪರಕಾಶ.ಟಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1460 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಶಾತ್ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1461 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಶರಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಮುನಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1462 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1463 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕೆ.ಟಿ.ಪಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ಪಾಪಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1464 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪಿ.ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1465 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಎಸ್.ಕೆ.ವಾಣಿಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಪರದಿೋಪಕುಮಾರ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1466 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕರಿಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಯಶವಂತ್.ಬಿ.ಎನ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1467 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುರಿಗಪಪ.ಎಂ.ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1468 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಶಿವಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1469 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪರಿಮಳ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1470 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1471 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಅಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಂಜಿನಪಪ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1472 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನಾಜಿೋಮಾ ಬಾನು ಕೆಲೋಂ ಬಾಷಸಾಬ್ ಕಸಬಾ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತ್ರು

1473 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಟಿ.ಸುನಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಪಿ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1474 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕುಸುಮಮಲಾ ಕೆಲೋಂ ಆರ್.ಎಲ್.ರವಿ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ



1475 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗಿೋತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಬಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1476 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1477 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಪಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ತಿಪಪಕಕ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1478 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1479 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗಾಳೆಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ

1480 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1481 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸಿದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1482 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಪಪಕಕ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1483 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಹೆಲನಲನರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1484 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಶಾೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1485 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1486 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1487 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗಾಯಿತಿರ ಕೆಲೋಂ ಮಧು ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1488 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರುಕಮಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಮಲತಿಯ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1489 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ

1490 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಶಿವರಾಣಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1491 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪುಪಪವತಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1492 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಲಮಮಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1493 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಬ್ಲಮಮಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1494 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1495 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಪಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಲಾೂರಪಪ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1496 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಯನನಕಕ ಕೆಲೋಂ ಸಿದ್ದಪಪ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1497 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1498 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸವರಕಕ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1499 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1500 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಜಿಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1501 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಾರಕಕ ಕೆಲೋಂ ಬಜಿಣ್ಣ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1502 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1503 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾರೆಡಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1504 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ವಿ.ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ಪಿ.ಜಯದೋವಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1505 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸಿ.ವಿ.ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1506 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1507 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1508 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಬಿ.ಟಿ.ಹೆೋಮಲ್ತ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1509 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಶಾರದ್.ಹೆಚ್.ಪಿ. ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1510 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಪಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋರುದ್ರಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1511 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದ್ದಲಂಗಪಪ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1512 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1513 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾರಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1514 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1515 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಓಬಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1516 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನಾಗೋಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನಲನರಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1517 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನೆೋತ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಉಮೋಶಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1518 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಚನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1519 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ವಿದಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1520 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕವಿತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1521 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1522 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ವಿರೆೋಶ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1523 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವಮಲತಿಯ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1524 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸುಜಾತ್.ಜಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್ ಜಿ.ಎಂ.ಶಿವಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1525 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದ್ದಲಂಗಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1526 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಧಾಕರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1527 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1528 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಣೆಲಣೋಬಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1529 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಬ್ಲೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುಂಡಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1530 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುಡೆೋಕೆಲೋಟ ಓಬಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1531 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಬ್ಲೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಲ್ಯಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1532 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1533 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಜಿ.ಪಿ.ಬ್ಲಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಇ.ನಾಗೋಂದ್ರ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1534 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಜಿ.ಓ.ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುಡೆೋಕೆಲೋಟ ಓಬಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1535 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಡಿ.ಎನ್.ಕಲ್ಪನ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷಣ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1536 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸಲರಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ್ಡಿಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1537 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಬ್ಲಮಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಗೌಡರ ಮಲ್ೂಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1538 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮೊೋನಿಕಾ.ಎನ್. ಬಿನ್ ಗಲೋಡೆ ನಿಂಗಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ



1539 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಅಂಬಿಕಾ.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಿ.ಸಿದ್ದಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1540 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1541 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸುನಿತ್ ಕೆಲೋಂ ಸಿದದೋಶ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1542 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಯಯ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1543 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ಎಸ್.ಅಶಲೋಕ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1544 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಾಜೆೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ನವಿೋನ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1545 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕೆ.ಅಂಬಿಕಾ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1546 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಯಶಲೋಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿೋಮಣ್ಣ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1547 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1548 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪ್ನನಯಯ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1549 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಾಜೆೋಶಾರಿ  ಬಿನ್ ಈರಮಮ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1550 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರೆೋಷಮ ಬಿನ್ ಮದ್ಸ್ಯ ದೋವಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತ್ರು

1551 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗಿೋತ್ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನಲನರಸಾಾಮಿ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1552 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಶಾರದ್ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1553 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಹೆಮಾನ್ ದೋವಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತ್ರು

1554 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಎನ್.ರಾಧ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾರೆಡಿಿ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1555 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಜಿಯಾಬಿೋ ಕೆಲೋಂ ದಾದ್ಪಿೋರ್ ಕಸಬಾ ಅಲ್ಪಸಂಖಾಯತ್ರು

1556 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಾಜೆೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1557 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸುರೆೋಶ್.ಸಿ ಕೆಲೋಂ ಮುರಳಿದ್ರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1558 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಂತೋಶ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1559 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಎಂ.ಮಹಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಪಾಂಡುರಂಗ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1560 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1561 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನರಸಿಂಹ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1562 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಶೋಖರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1563 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಟಿ.ಪಿ.ಪಾಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬ್ಲೋರನಾಯಕ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1564 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಎಲ್.ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1565 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕೆ.ಅಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ.ವಿ.ಗಂಗಾಧರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1566 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಎ.ಬಿ.ಮಾರಕಕ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1567 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಡಿ.ಜಿ.ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋಪಾಲ್ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1568 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪದಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1569 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1570 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1571 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಪಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1572 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1573 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲ್ಲತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1574 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಲ್ೂಕಕ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲಲಪಪ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1575 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಅಂಜಿನಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿರೆೋಶ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1576 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಾರಕಕ ಕೆಲೋಂ ಬಜಿಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1577 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನಾಗರ್ೋಣಿ ಕೆಲೋಂ ನಟರಾಜ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1578 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿರುಪಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1579 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್.ಮಹೆೋಶ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1580 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಜಿ.ಶಲೋಭ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1581 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಸಂತಲೋಷ ಕುಮಾರ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1582 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎನ್.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1583 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಚನನವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಾರಜಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1584 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಅಜಿಕಕ ಕೆಲೋಂ ಚಿತ್ತಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1585 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಲಪ ಕೆಲೋಂ ಯುವರಾಜ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1586 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಉಮಾಕ್ಷ್  ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1587 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ವನಜಾಕ್ಷಮಮಮ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1588 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಹಾದೋವಿ.ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ರವಿಕುಮಾಋ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1589 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಅನನಪೂಣ್ಯ.ವಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೋಶ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1590 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿರರ್ೋಣಿ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನಲನರೆಡಿಿ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ

1591 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಮಲತಿಯ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1592 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರರೆಡಿಿ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1593 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಉಮಾದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮರೆಡಿಿ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1594 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1595 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಣ್ಣ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಜಾತಿ

1596 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕೆ.ಕಾಯತ್ಕಕ ಕೆಲೋಂ ಚಿತ್ತಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1597 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಎಸ್.ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್.ಮಲೂೋಶಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1598 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸಲಲಲೋಚನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1599 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ರೆಡಿಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1600 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1601 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪಾಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಾಲ್ಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1602 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸರಸಾತಿ ಕೆಲೋಂ ರೆೋವಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ



1603 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಆರ್.ಗಿೋತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1604 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕೆ.ಬಿ.ಪುಪಪ ಕೆಲೋಂ ಜಿ.ಟಿ.ಗುರುಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1605 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1606 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಪಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1607 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಗಾಳೆಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1608 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನರಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1609 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಬಳೆೋಶ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1610 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಜಿ.ಸಿಸಟರ್ ಕೆಲೋಂ ಎಂ.ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1611 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1612 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಚಾಮುಂಡಿ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಂಕೆೋಶ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1613 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಂಜನೆೋಯ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1614 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಸುರೆೋಶ್ ದೋವಸಮುದ್ರ ಪ.ಪಂಗಡ

1615 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಟಿ.ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದ್ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1616 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪಿ.ಬಿ.ಜಾಹನವಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1617 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರೆೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಿದ್ದಪಪನಾಯಕ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1618 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸರೆಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ನಾಯಕ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1619 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಸುಜಾತ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಂತೋಶ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1620 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಬಸಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1621 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಣ್ಣ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ

1622 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಫಕಿಕೋರಪಪ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ

1623 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಪಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಇ.ಬ್ಲೋರಯಯ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ

1624 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರತ್ನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1625 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1626 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನಲನರಸಾಾಮಿ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1627 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕವಿತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೆೋಶ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1628 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1629 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತ್ಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1630 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಈಶಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಯಲ್ೂಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1631 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗೌಡರ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಸುಗಗಲ್ೂಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1632 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಚಾಮುಂಡಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1633 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಫಕಿಕೋರಪಪ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ

1634 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಶಾಂತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುರೆೋಶ್ ದೋವಸಮುದ್ರ ಸಾಮಾನಯ



ತಾಲ್ಲೂಕು :ಹೆಲಸದ್ುಗಯ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ (ಹೆ.)

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಬಸವರಾಜಪಪ/ ಬಸಪಪ 118/2 68/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 2.00 2.00 200000 0454101021363 0454101021363

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮಂಜುನಾಥ/ದಾಸಪಪ 20/2 20/1 11/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 2.00 2.00 200000 2454101020168 2454101020168

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕರಿಯಾಭಲೋವಿ/ ತಿಮಮಭಲೋವಿ 75/7 75/8 55/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ 2.00 2.00 200000 10082250002123 10082250002123

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರಾಜಣ್ಣ ಎಸ್ ಡಿ/ ದಲಡಿತಿಮಮಯಯ 26/1ಎ 3/3 26/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 2.00 2.00 200000 10934101017450 10934101017450

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಓಂಕಾರಮಮ/ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 28/3 20/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 2.00 2.00 200000 199002136809 199002136809

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಕರಿಯಮಮ/ ಕರಿಯಪಪ 82/2ಬಿ 82/2ಎ ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 2.00 2.00 200000 454101029516 454101029516

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಾರದ್ಮಮ/ ಚಂದ್ರಪಪ 336 97/1ಪಿ1 106/ಪಿ5 36/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 2.00 2.00 200000 10723101004225 10723101004225

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಗಣೆೋಶ/ಕಲ್ೂಪಪ 199 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 2.36 2.36 200000 170800101003923 170800101003923

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ರಾಜಗಲೋಪಾಲ್ನಾಯುಿ/ ರಾಮಕೃಷಣನಾಯುಿ 167/2 67/1ಎ ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.54 1.54 75000 58001789559 1053910000076

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ರ್ಂಕಟಪಪ/ ತಿಮಮಭಲವಿ 43/ಪಿ22 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ 1.20 1.20 75000 884425040404 6419479071

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ರ್ಂಕಟಪಪ/ ಕೆಂಚಪಪ 5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.10 1.10 75000 64030142217

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಟಾಯಕಟರ್ ನಿಂಗಪಪ/ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 27/10. ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಟಿ 1.14 1.14 100000 10853101039638

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋಲ್ಕ್ಷ್ಮೋರ್ಂಕಟೋಶಾರಸಾಾಮಿ ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ 12/6, 12/7, 11/2, 11/1, 11/3, 12/8, 12/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 20.00 20.00 400000 866595128408 10539101024201

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿವ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ನಿೋರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ 183/4 144/ಪಿ2 182/2 177/1ಪಿ3 183/2p2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 12.00 12.00 400000 366900352403 10720101036482

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋಅಂಜನೆೋಯ ಸಾಾಮಿ ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ 115/3ಎ 15/4 162/4 110/2 109/1 114/1 105/5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 9.37 9.37 400000 548029603487 10723101081224

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋಮಲೂಕಾಜುಯನ ರೆೈತ್ ಸಂಘ 92/1P2 90/1 91/2 91/P1 93/P 91/1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 17.74 17.74 532000 808245096437 10105200000235

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋಬಸರ್ೋಶಾರ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ 11/2, 32/15, 39/2, 33/1ಎ, 36, 33/1ಎ 32/9 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 10.00 10.00 400000 310643446977 10698101039993

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋಗವಿರಂಗನಾಥ ಸಾಾಮಿ ಸಮಲದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ 32/7 32/8 31/1 31/4 39/8 33/2 41/1 32/1 32/3 

342EP1
ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.60 1.60 400000 700461877346 10934101062663

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಸಣ್ಣಕರಿಯಪಪ/ ಚಿಕಕತಿಮಮಪಪ 108/1ಪಿ3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.20 7500 703083700442 19900755297

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಕುಮಾರ/ ಮಲಡೂಪಪ 95 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.20 7500 458605644317 10723100004795

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಪುಟಟರಂಗಮಮ / ಸಿದ್ದಶಾೋರಯಯ 114/ಪಿ2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.20 0.20 7500 383995465270 10723100002493

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ ಸುಗಂಧ ರಾಜ ಚನನಮಮ/ ಶಿವಣ್ಣ 78/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.40 15000 503026848931 10723100002136

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಈಶಾರಪಪ / ಸಿದ್ದಪಪ 26/1AP1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.40 0.40 6816 475671053789 54054003905

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಅರುಣ್/ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 17/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.00 1.00 17040 260789976088 10955101038912

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ದಾಳಿಂಬ್  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಸುರೆೋಶ/ ಶಂಕರಪಪ 99/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.60 0.60 10224 459609925573 52010126167181

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಓಂಕಾರನಾಯಕ / ಹನುಮಂತ್ನಾಯಕ 76 77 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.00 1.00 5680 238162662185 520101044086497

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಅನುಸಲಯಮಮ / ರಂಗಸಾಾಮಿ 79/ಪಿ1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.01 1.01 5736 842331031945 32393905254

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಅನನಪೂಣ್ಯಮಮ/ ರಂಗಸಾಾಮಿ 78/4 78/6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.59 0.59 3351 938376190360 10723100003189

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಪಿ ಆಶಲೋಕ  / ಪರಮೋಶಾರಪಪ 78 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.60 1.60 9088 260243907430 102401010003257

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ದಾಳಿಂಬ್ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ/ ಕೆಲೋಡಿಕರಿಯಪಪ 29/5 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.80 0.80 4544 784569035911 10935101000072

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ದಾಳಿಂಬ್ ದಾಯಮಪಪ/ ರಾಮಪಪ 115/2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.60 0.60 3407 326366319255 10935101000072

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ  ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ್ ದಾಳಿಂಬ್ ಕೆಂಚಮಮ /ರುದ್ರಪಪ 79/1 79/ಪಿ1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.40 1.40 6986 716634735216 1065510004385

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಸಕರಣಾ ಘಟಕ ಎಂ ಎಸ್ ಮುರುಗೋಶ/ ಶಿವಣ್ಣ 29/p2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ ಟಿ ಸಿ ಬಾಳೆ 5.04 5.04 999999 273809385874 1322500101162601

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಸಿ ಬಾಳೆ  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಿವಣ್ಣ / ಹನುಮಂತ್ಪಪ 14/1. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಿ ಸಿ ಬಾಳೆ 1.20 1.20 36720 934119012482 10723100003027

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಸಿ ಬಾಳೆ  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಈರಸಾಾಮಿ/ ಚಿಕಕಪಪ 50/6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಿ ಸಿ ಬಾಳೆ 0.35 0.35 10710 633521511248 199000330772

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಸಿ ಬಾಳೆ  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಓಂಕಾರಮಮ / ಸಿದ್ದರಾಮಪಪ 51/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಿ ಸಿ ಬಾಳೆ 0.6 0.6 18360 400801682535 64052734648

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಸಿ ಬಾಳೆ  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಜಯಯಮಮ/ ಸಿದ್ದರಾಮಪಪ 51/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಿ ಸಿ ಬಾಳೆ 0.6 0.6 18360 286770789597 10723100006042

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಸಿ ಬಾಳೆ  ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣೆ ಶಾರದ್ಮಮ/ ಮಂಜಪಪ 9/1. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಿ ಸಿ ಬಾಳೆ 0.25 0.25 6120 597146363600 10723131003323

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಪದ್ಮ / ಶೋಖರಪಪ 10/2ಎ ಕಸಬಾ ಎಸ್ ಟಿ 1.00 1.00 87500 281857731941 199001709385

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಎಂ ಹೆಚ್  ರಾಜಪಪ/ ಹಳಿಪಪ 89 65/2 58 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 668145788283 10918101009910

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಗವಿಯಪಪ/ ಗವಿರಂಗಪಪ 20/10 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 257140543408 10655101052268

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗಪಪ/ ಬುಡಿಗಿರಿಯಪಪ 18/7. ಕಸಬಾ ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00 87500 381748434456 10655101014736

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಈಶಾರಯಯ/ ದಲಡಿಯಯ 6/5 11 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 412348295478 10796100003235

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಚನನಬಸಪಪ/ ಮಲ್ೂಪಪ 60 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.57 1.57 87500 361556922624 10796100001529

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಕರಿಸಿದ್ದಪಪ/ ಬ್ಲಮಮಣ್ಣ 23/ಪಿ4 23/ಪಿ3 23/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 912286024045 10955101011960

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗರಾಜ/ ಈಶಾರಪಪ 32/1ಪಿ2 49/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 911192996309 10587100008416

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಮಲಡೂಪಪ/ ನಿಂಗಪಪ 32/ಪಿ2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 420473350925 10587100007474

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕಕಮಮ/ ಶೋಷಣ್ಣ 7/216 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 519059681955 10955101027031

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ದಾಸಪಪ/ಸಣ್ಣತಿಮಮಪಪ 40/4 139/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 283424585650 3122500102425101

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಮಲೂಕಾಜುಯನ/ ಬಸಪಪ 53 42/5 6/1ಬಿ 6/2ಎ ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 321171831407 64144768835

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ರಂಗಪಪ/ ತಾಯಿಕರಿಯಪಪ 123 ಕಸಬಾ ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00 87500 854392337365 10723100006599

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ ತಿಮಮಭಲವಿ 79/ಪಿ1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00 87500 312045809287 3122500103646301

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಧನಂಜಯ / ಕರಿಯಪಪ 10/1ಬಿ 10/1ಬಿ ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 1.01 1.01 87500 932874941518 10723101033634

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಮಂಜಮಮ/ ಜಯಪಪ 116 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 1.89 1.89 87500 9339325805725 10723100002258

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಸಾವಿತ್ರಮಮ/ ಕಲ್ೂಪಪ 21 31 22/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 1.10 1.10 87500 752930517333 1079610003205

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಗಂಗಾಧರಪಪ/ಸಿದ್ದಭಲವಿ 23/1ಸಿ ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00 87500 661674021372 10934100000907

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ರಾಜಶೋಖರಪಪ/ಸಣ್ಣಹುಚಚಪಪ 276/ಪಿ1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.20 1.20 87500 0454101017452

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಚಂದ್ರಶೋಖರ/ ರಾಜಶೋಖರಪಪ 42/3ಎ 31/2 31/1 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 470638362758 10955101003545

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಪಾವಯತ್ಮಮ/ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ 30/3 30/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 963075398840 33141909689

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗರಾಜಪಪ/ ಪವಯತ್ಪಪ 59/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 10720100001784

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 12/1. ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 768827465763 0454101023401

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಗಂಗಮಮ/ ಮಲೂೋಶಪಪ 14/1 18/3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 354589640961 107401812000164

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ತಿಮಮಕಕ/ ಸಿದ್ದಪಪ 124 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00 87500 537580896287 199000503179

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಕೃಷಣಮಲತಿಯ / ಗುಡಿದ್ಯಲಾೂಭಲೋವಿ 30/1. ಕಸಬಾ ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00 87500 589887134936 8459010002234

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ತಿಮಮಪಪ/ ಗುರುವಾಬ್ಲೋವಿ 23/3. ಕಸಬಾ ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00 87500 794038222359 10082600001452

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ನೆೋತಾರವತಿ/ಸತಿೋಶ 37/5 35 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 686592960026 10918100001082

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ ಈಶಾರಪಪ 143/1ಎಪಿ2 86/4ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 647038368340 3122500103290801

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಎನ್ / ನಿರಂಜನಮಲತಿಯ 206/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 956092159692 6408884063

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಗಾಲ್ಪಪ/ ಯಲ್ೂಪಪ 32/7 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00 87500 227251182839 3122500104342901

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.
ಜಿಲೂ: ಚಿತ್ರದ್ುಗಯ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬ್ಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತ್ತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಕೆ ಹಾಲ್ಪಪ/ ಸಿದ್ದಪಪ 163/ಪಿ2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 276724859590 3122500103621101

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ/ ಚಿಕಕಪಪ 16/5 31/8 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 1.20 1.20 87500 461889518649 3122500103846601

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಪುಟಟಮಮ/ ಶಿವಮಮ 29 37 61 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 308975144840 0454101032238

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ರಾಜಪಪ/ ಶರಣ್ಪಪ 6/1. ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 855791405714 10537100002970

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಮಮ/ ಲ್ಕಕಪಪ 41/1 32/5 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 899118664854 10743100009361

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಪರಮೋಶಾರಪಪ/ ತಿಮಮಪಪ 12/2 18/2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 245251807981 10082200006437

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ರಘು/ ಗಂಗಾಧರಪಪ 11/ಪಿ4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 452023454797 10934101026564

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಧರ / ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ 19 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 586692906006 0454101027787

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಚನನಬಸಪಪ/ ಕರಿಯಪಪ 74 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 239035942913 10723100003017

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ತಿಪ್ಪೋಸಾಾಮಿ/ಕರಿಯಪಪ 56/ಪಿ2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 698917991734 312250010131500

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಓಂಕಾರಪಪ/ ಸಿದಾರಮಪಪ 51/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 400801682535 64052734648

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಗಾರದ್ರಪಪ/ ಹನುಮಂತ್ಪಪ 21/2ಎ1 22/9ಪಿ1-ಪಿ ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ 1.00 1.00 87500 262896572346 0454101018603

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಸಿದಾರಮಪಪ / ನಂಜುಂಡಪಪ 45/10 129/5ಬಿ ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 1.30 1.30 87500 627821595722 10720100000810

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಕೆ ಹಾಲ್ಪಪ/ ಕಾಡಪಪ 34 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 474307912474 045910101427

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಓಂಕಾರಪಪ/ಬಸಪಪ 23/1 25/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 402145744665 199000274716

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ರಾಮಪಪ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 7/1 39/2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 390448917060 199001683876

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಮಂಜುನಾಥ/ ಶಿವಮಲತಿಯಯಯ 65/2 65/3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 982572051425 3122500101668001

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಶಕುಂತ್ಲ್ / ಚನನಬಸಪಪ 1/1ಎ2 17/2ಎ ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 847861883912 10796100005704

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಮಲತ್ಯಪಪ/ ಪೂಜಾರಿಕರಿಯಪಪ 107/1ಪಿ3 86/1ಪಿ4 34/3ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 690603233262 10537100003367

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಚಂದ್ರಪಪ/ ಪಾತ್ಮಮ 26/4. ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 571434459754 10537100002711

90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಪರಸನನಕುಮಾರ/ ಚನನಬಸಪಪ 67/4 67/5 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 420909335680 64135730175

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಓಂಕಾರಪಪ/ಸಿದಾರಮಪಪ 108/4 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 64024464175

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ/ ಚಿಗರಂಗಪಪ 32/1ಬಿ ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 804188793032 170800101007332

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಕೃಷಣನಾಯಕ/ ರಾಮನಾಯಕ 147/2 ಕಸಬಾ ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00 87500 849945483611 10655100042731

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗರಾಜು/ ಚೌಡಪಪ 63 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 1.20 1.20 87500 718667745161 199000896089

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ವರದ್ಪಪ/ ಕೆಂಚಪಪ 105 11/ಪಿ1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 683256133685 84590100002571

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ರಾಧಮಮ/ ನರಸಿಂಹಪಪ 15/4. ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 925654591114 10082610005585

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಜಯಮಮ/ ಚಂದ್ರಪಪ 19/ಪಿ24 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 205211388214 10796101003031

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಚಂದ್ರಶೋಖರ/ ದಲಡಿಯಯ 111/3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 986373549059 84590100014546

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಡಿ ಟಿ ರಂಗಪಪ/ ತಿಮಮಭಲವಿ 19/22 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00 87500 354617022294 6370100002960

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ನಾಗರಾಜಪಪ/ ನಂಜಪಪ 102/1 77/1ಪಿ1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 328630059765 64110372309

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ತಿಮಮಪಪ/ ರಂಗಪಪ 18/2. ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 4203232235163 199000151137

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ಕಣ್ುಮಪಪ/ಓಬಪಪ 99/2ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಇತ್ರೆ 1.00 1.00 87500 948336781259 10723100006484

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿಿ ಶೋಖಾರಣಾ ಘಟಕ ತಿಪ್ಪೋಶಪಪ/ ಕರಿಯಪಪ 33/5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 1.60 1.60 87500 801722221265 10723100006484

104 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿೋರ್ೋಯಶಾರ/ಹರಳಪಪ 80/3p2, 90/p3, 109/29p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ + ತಂಗು 1.36 1.36 89026 30977544844

105 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪಪ/ಈಶಾರಪಪ 16/1, 89/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ + ತಂಗು 2.00 2.00 80900 30977544844

106 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಪಪ/ಸಿದ್ದಲಂಗಪಪ 58/8 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.62 0.62 34270 30977544844

107 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ/ಪರಪಪ 72/6 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ+ ತಂಗು 0.93 0.93 33705 30977544844

108 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಿೋವ್/ಜಯಪಪ 1/1, 1/4` ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು + ದಾಳಿಂಬ್ 1.22 1.22 40490 30977544844

109 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ಗಿರಿಯಪಪ 23 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 57609 30977544844

110 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿಧರ/ಬಸವರಾಜಪಪ 90/p6, 109/29p6, 80/6 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಹಲ ಕೆಲೋಸು 0.44 0.44 49000 30977544844

111 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಾಯಮಮ/ಸುಡುಗಾಡಪಪ 32 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80000 7677000600014500

112 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಮಮ/ಚಂದ್ರಪಪ 112/8 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.51 0.51 51500 102401231000173

113 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ/ಗಂಗಪಪ 172/5, 172/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.30 0.30 28110 14490101006559

114 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮರುಳಮಮ/ಚಂದ್ರಪಪ 112/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.76 0.76 76700 102401231000173

115 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಪಣ್ಣ/ತಿಮಮಪಪ 29/p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.95 0.95 67600 10720100001963

116 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮಮ/ಚೌಡಪಪ 50/2p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 10796101037694

117 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬ್ಳೆಗಳಿಗ ವಿಶೋಷ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ/ಮೈಲಾರಪಪ 46 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80290 3122500101567601

118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕಶಪಪ/ಚೌಡಪಪ 12 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 115230 788414172181 1335155000031690

119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ/ತಲದ್ದಯಯ 21, 28/p1 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 1.77 1.77 169970 944970871807 1335173000000131

120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಯಯ/ಕರಿಯಪಪ 145 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 115230 438134018042 1335155000031967

121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ/ತಿಮಮಭಲೋವಿ 33/3p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ದಾಳಿಂಬ್ 1.20 1.20 43360 879976137831 1335173000000181

122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ/ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ 68/1 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.86 0.86 86870 384384880782 1335155000031654

123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಮಮ/ಕಲ್ೂಪಪ 54/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.33 0.33 31820 499452490586 1335173000001590

124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಓಂಕರಪಪ/ಪಳಯಯ 323/p8 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 28040 452156639669 1335155000035966

125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸನನಹನುಮಯಯ/ರಂಗಪಪ 24/p4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.70 0.70 37040 369217812695 1335173000001602

126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಎರಪಾ 12/2, 2/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 101000 907218433581 1335173000001647

127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ದಾನಪಾ 4/2p1, 4/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.99 0.99 100000 932087978985 1335173000001635

128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 37/0 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.63 0.63 63630 561723842094 1335155000035921

129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತೊದದ ಯ್ಯ /ಭೋಮ್ಪಾ 39/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.40 22490 584561775343 1335173000001611

130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ /ದಾಸಪಾ 6/3, 6/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.41 1.41 108110 526574701435 1335155000035930

131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಲಿಮ್ಮ /ಮೆಲಪಾ 59/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.60 1.60 153640 713261793359 1335173000001682

132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 22/6, 22/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಹಲ 1.17 1.17 116240 425390311595 1335173000001670

133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಾ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 22/p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.21 1.21 119440 571436904318 1335155000035862

134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ರಂಗಪಾ 24/p2, 1/5p3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.16 1.16 53290 362290085899 1335173000001718

135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ನಾಗಪಾ 77/p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಹುರಳಿಕಾಯಿ 0.46 0.46 46400 542388313782 1335155000035850

136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ /ರಂಗಪಾ 22/1, 12/6, 12/10p2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.68 2.68 44740 752067402487 1335173000001720

137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಾ /ನಾಗಪಾ 27/p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2.00 2.00 191410 400734630948 1335155000035848

138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ರಂಗಪಾ 9/2, 50/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 814140915149 1335155000035848

139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನುಕಮಾರ್/ಹನುಮಂತಪಾ 480/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 63300 387610601098 1335155000035836

140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಹಸಾಬ್/ಇಮಾಮಾಿಬ್ 70/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 1.20 119200 666058943986 1335173000001741

141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 77/p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಹಲ 0.20 0.20 21870 553141582804 1335155000035824

142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ /ಹನುಮಂತಪಾ 23/9, 23/2p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.09 1.09 65470 265347477412 1335173000001753

143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ರಾರ್ಜ/ರಾಮ್ಯ್ಯ 31 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.20 0.20 65480 419655058049 1335155000035812

144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 16/2p3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಹುರಳಿಕಾಯಿ 0.46 0.46 46460 731140635588 1335155000035800

145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋಕಾೆಂತಪಾ /ಹನುಮ್ಯ್ಯ 14/4, 17/p1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.97 0.97 97980 219341399245 1335155000035791



146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪಾ /ಮಾರುಲಪಾ 6/p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119220 219341399245 1335155000035789

147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರವಿೋಣ್ುಕಮಾರ್/ಮಹೆೋಶಾರಪಪ 45/3 48/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2.00 2.00 191410 548472868469 1335155000035992

148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಧಮ್ುದಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 34/3b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.40 2.40 41840 601693135826 13351565000035980

149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ರುದರ ಪಾ 226/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 60600 347679569822 1335173000001576

150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ /ಬೈರಸಿದದ ಪಾ 54/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.16 1.16 115240 657483823095 1335173000035978

151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ /ಕುರಿರಾಮ್ಯ್ಯ 2/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.71 1.71 32040 962199079591 1335173000001588

152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚನನ ಬಸಪಾ /ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ 107/2, 87/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.45 1.45 49930 432919294106 1335155000035919

153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಲೆಂಗಪಾ /ತೊದದ ಯ್ಯ 30/8c, 30/89, 26/2b ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.90 1.90 182310 683982279693 1335155000035907

154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಣ್ಣ /ಹಲದಪಾ 51/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.49 0.49 49000 222217872130 1335173000001661

155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ರಮ್ಣ್ಣ /ಹನುಮಂತಪಾ 142 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಹಲ 0.98 0.98 98990 642107561894 1335173000001659

156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ /ರಂಗಪಾ 44/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಹಲ 1.00 1.00 20120 802561907828 1335155000035895

157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿತರ ಲೆಂಗಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 24 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37180 781429765807 1335155000029785

158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್/ರಂಗಪಾ 3/2p1, 3/2p2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 2.11 2.11 83370 242547481162 1335173000001706

159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗವಿಯ್ಪಾ /ಗವಿರಂಗಪಾ 5/6p2, 4/3, 5/6p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.94 0.94 50810 777064775423 1335173000001694

160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸೋಮ್ಕಕ /ಯೋಗಶಪಾ 10 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 0.70 0.70 70700 652432642860 1335173000000309

161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದರ ಮ್ಪಾ /ಕಲಿನಪಾ ಪಾ 107/3, 107/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.64 1.64 122870 797269075867 1335173000001540

162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಾ /ಮ್ಹಾದೇವಪಾ 207/1, 167/4, 167/2, 47/1A ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.35 1.35 129640 304743296851 1335155000034230

163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚನನ ಬಸಮ್ಮ /ಹನುಮಂತಪಾ 174/5, 69/p2, 86/4, 157/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.40 1.40 136840 267079718882 1335173000000271

164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಕನಿವಪಾ 89 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.98 0.98 93940 760601954811 1335155000034041

165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದರ ಮ್ಕಕ /ಹುಚಚ ಪಾ 3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 30050 695456776204 1335173000000155

166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ಕಾಶ್/ಶಿವಪಾ 113 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 90900 595253631676 1335155000033901

167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ/ಹನುಮಪಪ 290 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.50 1.50 145930 970967913365 1335155000034020

168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ಮಲ್ೂಪಪ 159/1, 160/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 650538553810 1335155000033665

169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ/ಕೃಷಣಪಪ 173/3, 92/4, 153/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 476409744472 1335155000033653

170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕಕ/ಹನುಮಣ್ಣ 130/5, 129/5, 48/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ + ತಂಗು 1.18 1.18 73080 776503796108 1335173000001233

171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ/ಸಿದ್ದಪಪ 39/1p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.31 0.31 30290 609246006860 1335173000000084

172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಣ್ಣ/ಗೌಡಪಪ 5/3, 5/6, 5/7 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ + ತಂಗು 2.23 2.23 82620 855423266553 1335173000001070

173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಮಮ/ಕೆಂಚಮಮ 15/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 52360 906939469649 1335155000028912

174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್/ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 155/65, 155/71, 155/79 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ + ತಂಗು 1.20 1.20 67100 878691849745 1335155000029024

175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯಪಪ/ಮುದ್ದಪಪ 136/3p6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಹಲ 0.70 0.70 70700 404488085064 1335173000000401

176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಸಗರಪಪ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 72/3bp2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.20 2.20 39660 459558494351 1335155000034455

177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದ್ರಾಜ್/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 258/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಹಲ 1.20 1.20 119220 382011990717 1335155000034349

178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ/ದಾಸಪಪ 119/1p3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.46 0.46 37180 308716798169 1335173000000380

179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ/ಕೆಂಚಪಪ 135/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಹಲ 1.20 1.20 71550 551286997426 1335173000000392

180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸನನಗಿರಿಯಪಪ/ಮುಡೂಪಪ 224/5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಹಲ 0.57 0.57 57500 461834297278 1335155000034124

181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ/ತಿಪಪಣ್ಣ 55/5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.73 0.73 73730 355013962147 1335155000034351

182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂೋಶಪಪ/ಹುಚಚಪಪ 73/4 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.77 0.77 19630 990566145795 1335155000034408

183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಪಪ/ಮಂಗಜಿ 246/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.14 1.14 52630 468000184356 1335173000000378

184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಮಮ/ಗುಥಮಮ 49/3p ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.25 2.25 40240 269973792350 1335173000000425

185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕಶಪಪ/ಸಿದ್ದಪಪ 33, 49/4,37/9 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.03 1.03 22900 406734832607 1335155000034443

186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಾರದೋವಿ/ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ಪಪ 71/1p1, 70/3p1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 1.00 22790 2373372287411 1335155000034431

187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಜುಯನ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 25/2p1, 79 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.38 1.38 28260 541893123576 1335155000034384

188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಪಪ/ಮಾಸತಪಪ 47 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.41 0.41 13140 230468283035 1335173000000437

189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಟೋಶ್/ಭದ್ರಣ್ಣ 26/6 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.60 2.60 43920 380535703167 1335173000000413

190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನಂತ್ರಾಮಯಯ/ಪುಟಟಯಯ 50/3p7 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.82 0.82 21000 674036322154 1335155000034396

191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪಪ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 65/p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.83 0.83 17900 734389426346 0454101020685

192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮೈಲಾರಪಪ/ಮಲ್ೂಪಪ 9/16, 14/39p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.99 0.99 100000 719085694488 10082200075005

193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ/ರಾಮಣ್ಣ 15/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.72 0.72 72720 466001852458 10082200074558

194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ/ಹನುಮಯಯ 16/6 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.20 1.20 24351 393293657791 10082200074374

195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ/ಚಂದ್ರಪಪ 134/5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.92 0.92 92900 914702668789 10082200075116

196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಪಪ/ನಾಗಪಪ 45/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.43 0.43 43430 324089119110 10720100001699

197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ/ಕರಿಸಿದ್ದಪಪ 64/1p3, 58/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.49 1.49 144800 993398684465 1072010133397

198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೈಲಾಮಮ/ಪರಸನನ 93/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.77 0.77 77770 369766308676 102401011006277

199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಕುಮಾರ್/ಚಂದ್ರಪಪ 20/2, 20/4p 20/5p ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.57 0.57 57570 422269728756 10537100005879

200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಮಮ/ಚಂದ್ರಪಪ 154/9 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.10 1.10 109900 554472676001 10537101036181

201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ಲ್ಕಕಪಪ 27/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.57 0.57 57570 584254949258 199002061911

202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎಲ್: ಒಕೆೋಶಪಪ/ಚಿಗಮಲ್ೂಪಪ 66/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.31 0.31 30200 434194516672 144901011007287

203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶರದ್ಮಮ/ರಾಜಪಪ 21/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.70 0.70 70700 784005487946 199002061944

204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ/ರಂಗಪಪ 34/1p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.45 0.45 45450 838724457734 199002061955

205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಂತೋಶಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 7/5p2, 45 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.40 1.40 137400 344276454319 199002062007

206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 12/4p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 980220070639 10537100007320

207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಲಂಗಪಪ/ತಲದ್ದಮಲ್ೂಪಪ 74/p3,74/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.70 0.70 70700 527619927957 19002061999

208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ/ರಂಗಪಪ 60/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 36360 639564180548 199002061900

209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ನಾಗಪಪ 17/3, 23/3,14/1p5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.67 0.67 67670 437517519882 199002061988

210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 20/1, 39/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.40 1.40 137400 944196140591 199002061977

211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ/ನಿೋಲ್ಪಪ 23/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.77 0.77 77770 394628177816 199002061966

212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸನಪಪ/ಲ್ಕಕಪಪ 18/4bp2, 25/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.89 0.89 89900 337385442312 199002061922

213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಲರೆಸಾಾಮಿ/ರ್ಂಕಟಶಪಪ 20/3p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 631031371890 199002061897

214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಶಪಪ/ತೋಜಪಪ 107 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 50500 675274822085 30977544844

215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕಶಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 15/7p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.97 0.97 36666 288690605698 30977544844

216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ನಾಗಪಪ 66/1, 66/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.47 1.47 141567 596296165417 30977544844

217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಿೋಸಾಯಬ್/ಅಹಮದ್ ಸಬ್ 4/1, 96/2b ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.65 0.65 65600 843812789951 30977544844

218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನಸುಯಮಮ/ಕೃಷಣಪಪ 24/p2, 1/5p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.88 0.88 88800 742325783080 30977544844

219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ/ಕಾಂತ್ಮಮ 46/4, 51/5p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 120000 334930955560 30977544844

220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮೊಹಮಮದ್ ಬಾಷಾ/ಮೊಹಮಮದ್ ಸಾಹೆೋಬ್ 104/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.10 1.10 110100 592064762992 30977544844

221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ೈರಮಮ/ದಾಸಪಪ 18/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.15 1.15 114000 708830212048 30977544844

222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ/ಎರಪಪ 28/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್+ ತಂಗು 1.75 1.75 104527 442996064960 30977544844



223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 48/4, 20/8 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.57 0.57 57500 799558107387 30977544844

224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ರಾಮಣ್ಣ 13/2p2, 22/p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.59 0.59 59500 505185534613 30977544844

225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ರೆಡಿಿ 36/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.38 0.38 41600 588756939762 30977544844

226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮ/ರಾಜಪಪ 29/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.34 0.34 34000 632069560311 30977544844

227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಖರಪಪ/ತೋಜಪಪ 20/1p4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 60600 296454340376 30977544844

228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ/ಹರಿೋಶ್ 34 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.35 1.35 132500 759611095916 30977544844

229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ೈರಪಪ/ನಾಗಪಪ 6/6 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.30 0.30 29250 784084566367 30977544844

230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅರವಿಂದ್ಕುಮಾರ್/ಶಿರೋನಿವಾಸಮಲತಿಯ 39/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 61250 328283703110 30977544844

231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ/ಪುಟಟಸಾಾಮಯಯ 3/p7 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.27 1.27 121000 990220936101 30977544844

232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಾಂತ್ಕುಮಾರ್/ಬಸಪಪ 46 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ + 

ತಂಗು
1.60 1.60 87760 576346424319 30977544844

233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆೋಶವಮಲತಿಯ/ರಂಗಪಪ 161/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.88 0.88 87900 372967612907 30977544844

234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಕಮಮ/ಚಂದ್ರಪಪ 8 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ ಬಾಳೆ 0.60 0.60 34440 728986300872 30977544844

235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಲಡಿಕಾರಿಯಪಪ/ಕಟಟಪಪ 10/3 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ ಬಾಳೆ 1.22 1.22 55992 898565157428 30977544844

236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶಪಪ/ಗಿಡಾಿ ಭಲೋವಿ 75/105 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 319360974672 30977544844

237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪಪ/ಕೆಂಚಪಪ 65 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 18940 61040414043 30977544844

238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹಾಲೋಶಪಪ/ನಾಗಪಪ 72/10, 73/7 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80100 466211585047 30977544844

239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಭಾರತಿ/ರಾಮಪಪ 106/5 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.21 0.21 12600 225354067956 109535101020135

240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಂತೋಶಪಪ/ಚಿಕಕಪಪ 1/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80200 357393616441 10082610005194

241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ/ರಾಮಪಪ 66/6 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.68 0.68 68600 330190298059 3122500104199301

242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್/ಗುರುಲಂಗಪಪ 15/20 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 59940 729281065548 10082610005160

243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಧಾಯಮಕಕ/ಗುರುಸಿದ್ದಪಪ 62/p3 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 18500 655242727349 10935101031441

244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ/ಮಹಾಲಂಗಪಪ 1/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80200 363435342797 10082610005233

245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ತೋಶ್/ಕರಿಯಪಪ 56/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.27 0.27 30610 839273805914 3122500101212901

246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಂಗಪಪ/ತಿಮಮಪಪ 70 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ + 

ಟಮೊೋಟಲೋ
1.05 1.05 71750 909725835868 64112714139

247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದಮಮ/ಬಸಪಪ 13/1c ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119200 972868151153 30977544844

248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ/ನರಸಿಮಪಪ 21, 21/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ + 

ಟಮೊೋಟಲೋ
1.60 1.60 74850 768834874572 30977544844

249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಾದ್ಯಯ/ರುದ್ರಯಯ 26/1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 1.00 21600 344102189621 30977544844

250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶಾಲ್ಮಮ/ಬಸವರಾಜು 36/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80660 548798771017 30977544844

251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ/ಪರಕಾಶ್ 70/7 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.53 0.53 27130 307826073960 30977544844

252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ/ಬಸಪಪ 40 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.66 0.66 66660 982762925143 30977544844

253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂತ್ಮಮ/ಬಸವರಾಜಪಪ 109/2A ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.50 0.50 50500 414642968305 30977544844

254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜು/ತಿಮಮಣ್ಣ 88 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80100 827921013310 30977544844

255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ಬ್ಲಮಮಪಪ 167/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 0.80 0.80 46500 795473793218 30977544844

256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಮಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 13/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.96 0.96 94730 477585207342 30977544844

257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವರುದ್ರಪಪ/ಜಯದೋವಪಪ 2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.86 0.86 18600 470555617893 30977544844

258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 3/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.45 0.45 45400 395077440405 30977544844

259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನಸುಯಮಮ/ಮುನಿಸಾಾಮಿನೆೈಡು 141/27 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80100 717669114579 30977544844

260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್/ಚಲ್ುವಾಯ 45 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80200 622412024908 30977544844

261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ಸತ್ಯಪಪ 23/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 114300 300847054675 30977544844

262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತ್ನಮಮ/ಮುದ್ಲ್ಗಿರಿಯಪಪ 88/2, 87/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 153640 763403884978 30977544844

263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮಮ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 43/6, 3/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.52 0.52 52500 315070201763 30977544844

264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದಪಪ/ಮಾರಾನೆೈಕ 24, 2/4 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80300 501697027704 30977544844

265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 123 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60500 970458438132 30977544844

266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 67 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಮಾರಿಗಲೋಲ್ 1.20 1.20 119200 768549497962 30977544844

267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ನಾಗಪಾ 100 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 0.80 78443 243813897237 30977544844

268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 32/5p ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.80 80800 434450275476 30977544844

269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ /ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ 117, 13/p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.20 1.20 43361 991543558209 30977544844

270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಮಾಸತ ಪಾ 8 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 70700 721469129628 30977544844

271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿೆೋಶ್/ಬಸಪಾ 104/2ap4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 0.80 0.80 80600 992713862925 30977544844

272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಮ್ಮ /ಭೋಮ್ಪಾ 32/7p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬ್ಂಡೆಕಾಯಿ 0.40 0.40 43700 968062874587 30977544844

273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 19 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 0.80 80800 958069789417 30977544844

274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 36/p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 90900 687859640966 30977544844

275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಪಾ 19/p1-p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.10 1.10 110100 262852555691 30977544844

276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 56/6p6, 53/1, 56/p, 37/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.16 1.16 85470 629125328240 30977544844

277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ /ನಾಗಪಾ 180 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ + 

ಬಾಳೆ
1.40 1.40 103000 593245702480 30977544844

278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ /ಜಡ್ಡಯ್ಪಾ 69 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 79450 265449946181 30977544844

279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಣ್ಣ /ದಡಿವಿೋರಪಾ 143/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.57 0.57 57570 302733729836 30977544844

280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಸಿದದ ಪಾ /ನರಸಪಾ 21/1p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಮಾರಿಗಲೋಲ್ 0.40 0.40 35920 250934709062 30977544844

281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮ್ಮ /ಗೋವಿೆಂದರಾರ್ಜ 17 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಹುರಳಿಕಾಯಿ 0.80 0.80 80300 490502166700 30977544844

282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಭೋಮ್ಪಾ 87/3,92/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.10 1.10 107600 213495575795 30977544844

283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಪಾ /ನಿೋಲಕಂತಪಾ 77/4p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.50 0.50 50500 303034381840 30977544844

284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸನಾನ  ರಂಗಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 44/3, 26/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 1.00 1.00 101000 642628627899 30977544844

285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರ ಮ್ಮ /ಸಿದದ ಪಾ 28/5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.63 0.63 63600 456605992402 30977544844

286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 27/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119200 380630414344 30977544844

287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್/ನಾಗೆಂದರ ಪಾ 15/1p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.45 0.45 45450 911712794342 30977544844

288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ಸಿದದ ಪಾ 29/11 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.42 0.42 42400 959141978866 30977544844

289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಧುಮ್ಮ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಪಾ 47/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.60 60600 264076068713 30977544844

290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್/ಸನಾನ  ರಂಗಪಾ 18/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.55 0.55 55550 404359336395 30977544844

291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನಸುಯ್ಮ್ಮ /ರೇವಣ್ಣ 160 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 2.00 190100 905261526152 30977544844

292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುವಣ್ುಮ್ಮ /ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ 23/14 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.27 0.27 28540 407943407860 30977544844

293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ/ರಾಮ್ಪಾ 18/2p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 523065656767 30977544844

294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಪಾ /ಕಲಿಪಾ 1/23 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 911469063008 30977544844

295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ/ಶಂಕರಪಾ 28/12 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.57 0.57 57700 722732387112 30977544844

296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ /ಹನುಮಂತಪಾ 47/1, 47/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 0.80 80600 406316849187 30977544844

297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 198 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80100 722647833687 30977544844



298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 77 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಹುರಳಿಕಾಯಿ 0.70 0.70 69600 270980676265 30977544844

299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ/ಎರನಾನ 48/p3 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 115700 767532497663 30977544844

300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಕನಿವಪಾ 31/p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಹಲ 1.20 1.20 114300 216605899993 30977544844

301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ಕಲಿಪಾ 9/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.40 0.40 20100 384762904130 30977544844

302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ /ಶಿವಣ್ಣ 5 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್+ ತಂಗು 2.00 2.00 52950 377616337307 30977544844

303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪಾ /ಧಾಯ ಮ್ಪಾ 64/3p6, 64/2p7 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.44 0.44 44440 892436053970 30977544844

304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರ ಮ್ಮ /ರಾಮ್ಸ್ವವ ಮಿ 24/1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 613123325124 30977544844

305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿೆೋಶಾಚಾರಿ/ನಿೋಲಕಂತಾಚಾರಿ 58/2a, 58/3a ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.52 1.52 28390 381803387086 30977544844

306 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 11/2, 11/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ + ತಂಗು 1.80 1.80 97101 682216488894 30977544844

307

308

309

310

311 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತುಪಾ /ಧಾಯ ಮ್ಪಾ 125/5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.19 1.19 112958 491287467062 30977544844

312 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕವಿತಾ/ಮಂಜಪಾ 125 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.30 1.30 124830 440544717962 30977544844

313 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ /ಬಸಪಾ 75/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 152910 667199347884 30977544844

314 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ರಮೇಶ್ 63/1p3, 277/p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80251 493866564284 30977544844

315 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಶಪಪ/ರಾಮಪಪ 139/p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 0.80 17300 659005329071 30977544844

316 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಿಯಯ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 29/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.08 1.08 105500 634390604009 30977544844

317 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಪ/ಶಂಕರಪಪ 82/1, 82/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 323417350887 30977544844

318 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರಣ್ಣ/ಹೆಡಿಪಪ 141 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 0.60 60600 498968131382 30977544844

319 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನಂತ್ಮಮ/ಭೋಮಪಪ 93/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119200 934050552393 30977544844

320 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 26 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 153000 678525959977 30977544844

321 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸಾಬಬು/ರ್ಂಕಟರಮುಡು 148/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಗುಲಾಬಿ 1.20 1.20 101000 363324314765 30977544844

322 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್/ಶಿವಲಂಗಪಪ 36/2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2.00 2.00 185200       329207601874 30977544844

323 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಪಪ/ದೋವಿಕರಿಯಪಪ 198/1, 188 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.10 1.10 110100 930511521286 30977544844

324 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್/ರಾಜಪಪ 15/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.60 1.60 28184 624948061352 30977544844

325 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಕಾಶ್/ಸನನರಪಪ 11/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 38800 774884475496 30977544844

326 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಂತೋಶ್/ಮಲ್ೂಪಪ 19/8 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 0.80 0.80 38300 488963598344 30977544844

327 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 94/5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 895621221080 10723101000566

328 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಮಮ/ಕರಿಯಪಪ 94/1, 94/2, 94/6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.30 1.30 119100 321018315589 10723101061886

329 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ದಪಪ/ನಿಂಗಪಪ 64/5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 293245548037 10723101002661

330 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 94/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.45 0.45 45450 581597637291 107231010210944

331 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಟಪಪ/ಗಂಗಪಪ 118/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.48 0.48 48480 680892174653 10082200007481

332 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 1/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 45000 507910735823 3122500104030801

333 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಹನುಮಪಪ 146/2 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 50500 671489783666 10796100006487

334 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಪ/ನಾಗಪಪ 139 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 272413007644 10587100005246

335 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥಪಪ/ಹನುಮಣ್ಣ 93 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 992438789053 10796100005298

336 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಂಗಪಪ/ಚಿಕಕ ತಿಮಮಪಪ 14/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 0.60 0.60 60600 381882687086 0454101029855

337 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್/ಹೆಲನನಪಪ 133/4, 161/6 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 1.00 101000 982216488894 10587100005082

338 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಿರಾಮ/ಬಸವರಾಜಪಪ 123/1-p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.34 1.34 128000 702733799836 76770006000

339 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶಾರಮಮ/ತಿಮಮಣ್ಣ 88/p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 70530 585185534613 2632034602040

340 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ/ರಂಗಪಪ 37/1p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.40 37075 589656939762 2632034602040

341 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ಹತಿಗಪಪ 30/17 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.68 0.68 68250 632069560311 2632034602040

342 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗರಾಜಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 69/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.80 0.80 30260 496454340376 2632034602040

343 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಾರಾಮಣಿ/ಓಂಕರಪಪ 81/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 0.82 0.82 81800 889611095916 2632034602040

344 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಈಶಾರಪಪ 86/1p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.69 0.69 69699 654084566367 2632034602040

345 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 10/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 114328 808833276454 2632034602040

346 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಪ/ಚನನವಿೋರಪಪ 66/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.62 0.62 62620 319142566743 2632034602040

347 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ/ಚೌದ್ಪಪ 37/5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.60 60600 804359336395 2632034602040

348 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ/ಹರಲ್ಪಪ 86/1p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.35 0.35 39510 404217952352 2632034602040

349 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ/ಹುಚಚಪಪ 53/6b, 53/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.15 1.15 110430 80926590305 2632034602040

350 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ/ತಿಮಮಪಪ 105/5p3, 105/5p,33/19, 33/20, 33/21 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.09 1.09 22100 594373565886 2632034602040

351 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ/ಸಿದ್ರಮಪಪ 50/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ + 

ಈರುಳಿಿ
0.64 0.64 64590 344583615512 2632034602040

352 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್/ಕಲ್ೂಪಪ 26/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.83 0.83 83000 563602805263 2632034602040

353 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ/ರುದ್ರಪಪ 64, 72/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.11 1.11 106400 498204305334 2632034602040

354 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ/ನಿಂಗಪಪ 47/2p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.95 0.95 95069 831494639287 2632034602040

355 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಲಂಗಪಪ/ರಂಗಪಪ 205/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.40 0.40 44915 694916418427 2632034602040

356 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಬಸಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 223 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.58 0.58 58478 554188635374 2632034602040

357 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಮಮ/ಕರಿಸಿದ್ದಯಯ 14/11 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಬಾಳೆ 0.70 0.70 29010 446065186121 10082200070310

358 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸನಾನ ರಂಗಪಪ/ಗುಡಿಪಪ 53/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 31570 358499014036 10082250002885

359 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ/ಹವಾನಪಪ 156/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37185 781762256906 10082600001877

360 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ/ಚಿತ್ತಪಪ 56/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 685786149208 3122500103661201

361 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುಬನಾಿಬ್/ಬುಡೆನಾಿಬ್ 1/30, 1/19 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.50 27000 666534034792

362 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿಧರ/ತಿಮಣ್ಣ 30/9p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.60 60600 675708702367 144901011003079

363 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ತಿಮಮಪಪ 87/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.32 0.32 36200 939644485124 10082600001843

364 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ದಮಮ/ಮಹಾಲಂಗಪಪ 319/7 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.55 0.55 55555 675708702367 3122500102798501

365 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ/ಚಿಕಕಪಪ 84/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 0.80 80800 672048344036 10723101002777

366 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಿನೆೋಶ್/ವಿೋರಪಪ 59 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 50500 482647833687 144901011003961

367 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ/ಚಿಕಕಪಪ 47/70 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 0.80 80800 822894450704 10082600001858

368 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ/ಸಿಡೆಿಗೌಡ 47/p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.30 0.30 29780 434456325476 10082600001689

369 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ/ಬ್ೈರಪಪ 11/9 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80500 991549863209 10082600001770

370 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕಮಮ/ಚಿಕಕಪಪ 32/p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಹುರಳಿಕಾಯಿ 0.50 0.50 50500 721469129628 37853226093

371 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಶಾಸಾಬ್/ಬನಿಸಾಬ್ 23/2p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37630 376633571113 10082600001693

372 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಲೂಕಜುಯನ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 4/p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 95800 663176347743 10082600001674

373 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಶಾಯಯಿನಿ/ಪರಮೋಶಾರಪಪ 2/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.40 2.40 42200 475449946181 560101000012853



374 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿಧರ/ಸಲೋಮಶೋಖರ್ 193/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.40 44300 484334230374 560101000012853

375 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ/ಬಸಪಪ 36/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.64 0.64 64600 824801341847 560101000012853

376 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಧಯಮಮ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 28/3p6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 44300 688673904440 560101000012853

377 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ/ರೆೋವಣ್ಣ 66/1p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.49 0.49 47400 743457829384 560101000012853

378 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವರದ್ಯಯ/ರಂಗಪಪ 20/2p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.30 0.30 34000 689801961823 560101000012853

379 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಲೋಮೋಶಾರಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 11/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 35947 647413014734 36208100000479

380 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಂಜುಂಡಪಪ/ಚೌದ್ಪಪ 25/11p4, 29/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.34 0.34 38500 921867030872 0454101034292

381 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಭಲೋಗಪಪ 51/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 944390734508 10082200070377

382 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಣ್ಣ/ಹುಚಚಪಪ 61/21-p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 914418310344 10082200021525

383 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಾಫಸಾಯಬ್/ಸಯಿೋದ್ ಅನಾರ್ ಸಬ್ 84, 85/2p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್+ ತಂಗು 2.00 2.00 50855 911125283422 3122500104022301

384 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭಾರತಾರಜು/ರಾಮಕೃಷಣ ನಾಯುಿ 108/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 0.80 80800 556367433118 10539100002311

385 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ಚಂದ್ರಣ್ಣ 18/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 335739283695 3122500103535101

386 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮಮ/ಈಶಾರಪಪ 66/p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್+ 

ಕಲ್ೂಂಗಡಿ
0.80 0.80 59316 209657827873 10587100006833

387 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ಕಡುರಪಪ 28/2, 35/4, 23/3, 30/7 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್+ 

ಕಲ್ೂಂಗಡಿ
2.00 2.00 115682 816629619226 10587101005455

388 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ಗುಡಿಪಪ 88/5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 1.20 1.20 58800 818028365857 170800101004638

389 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚನೆೈಕಾ/ಗುರಾನೆೈಕ ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 971606030548 10082200013806

390 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶಪಪ/ನರಸಿಮಪಪ 39 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60540 956977064738 3122500103826501

391 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದಿೋಶ್/ಬಸವರಾಜಪಪ 30/3 30/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 118600 686509155749 3122500104031301

392 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಟಟಪಪ/ಬ್ಂಕಿ ಎರನಾನ 25 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.36 1.36 57700 541888727911 3122500102485501

393 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಂಗಪಪ/ಬಸಪಪ 49/p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.00 1.00 37700 549030367504 10082200059696

394 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯಶಲೋಧರಮಲತಿಯ/ರಂಗಪಪ 142/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 0.80 80800 466209355991 64200239502

395 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಪಪ/ಕನಿವಪಪ 19/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.55 0.55 55550 275960615974 10082200045267

396 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ/ಚನನಪಪ 64 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 711596102142 10796100003289

397 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ/ತಿಮಮಪಪ 11/3p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 70700 579220004471 10105100009907

398 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಾಲಂಗಪಪ/ವಿೋರಪಪ 22/0 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.60 60600 701604582839 10105100009917

399 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಧರಣೆೋಶಪಪ/ವಿೋರಭದ್ರಪಪ 40/4p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 463953874386 10105100009919

400 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪವಿತ್ರಮಮ/ಕಾಂತೋಶ್ 39/1, 10/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 713775939055 101051000010077

401 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 32/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.09 1.09 109116 873866564284 10105100009937

402 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪಪ/ಎರಪಪ 19/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.40 37855 738331578303 10796101032149

403 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಪಪ/ನಿಂಗಪಪ 24/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 1.20 1.20 119200 807554728629 199000828122

404 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಪಪ/ರಂಗಪಪ ಗೌಡ 19/16p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 330255004358 10796100003520

405 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದ್ಯಾನಂದ್/ಶೋಖರಪಪ 30/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 1.00 101000 666273764345 64148261469

406 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಣ್ಣ/ಮಹಾದೋವಪಪ 24/p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 596454340376 3122500103526101

407 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ/ದಾಸಪಪ 19/16p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 0.80 0.80 80800 932087978985 10105100009915

408 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ/ಚಂದ್ರಪಪ 22/0 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 205211388214 10796101003031

409 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುದ್ಲ್ಗಿರಿಯಪಪ/ನಾಗಣ್ಣ 31/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.57 0.57 57500 556068057391 10082200049824

410 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ಅರಸಪಪ 29/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.97 0.97 97000 616118055473 10082200070285

411 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕಕ/ದಾಸಪಪ 70 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 0.60 60600 834277321688 1070101016566

412 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಮ/ಮಹಾಲಂಗಪಪ 54/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 90600 968646185620 10723100005068

413 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮಮ/ಮಂಜುನಾಥ 44 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.70 0.70 70700 627235321665 10082610005402

414 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅರಸಪಪ/ಎರಪಪ 22/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.55 0.55 55550 427544883060 10082610005769

415 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಪಪ/ಎರಪಪ 35 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 90100 42754483060 1008261005566

416 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತ್ಯಪಪ/ನಾಗಪಪ 1/10, 1/5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.67 0.67 67600 399358519025 10082200075319

417 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ಲ್ಕಕಪಪ 46/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 35889 336851060322 30977544844

418 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 7/1p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.96 0.96 94100 736037328052 30977544844

419 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ/ಧಮಯನೆೈಕಾ 170/p8, 216 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.73 0.73 73700 888725466499 30977544844

420 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರತ್ನಮಮ/ರಂಗಪಪ 76/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 0.92 0.92 42200 692469129628 30977544844

421 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ/ಹುಟಟಪಪ 34 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.40 1.40 135000 266826724705 30977544844

422 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಪಪ/ನಿಂಗಪಪ 39/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಹಲ 0.60 0.60 60600 651359070691 30977544844

423 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪಪ/ಚಂದ್ರಪಪ 29/10 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.30 0.30 27634 220948670359 30977544844

424 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 47/11, 81/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 43400 866873904440 30977544844

425 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ/ರಾಜಪಪ 9/9, 15/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 859389946401 30977544844

426 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲ್ಮಮ/ಕುಟಲ್ಪಪ 58/1p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.71 0.71 71700 274707686832 30977544844

427 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಮಮ/ಧಾಯಮಪಪ 66/10 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 42700 691867030872 30977544844

428 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ/ಸಿದ್ದಯಯ 87/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.65 0.65 63000 854390734508 30977544844

429 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 86/1p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 975905034289 30977544844

430 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ/ನಿಂಗಪಪ 95 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 274707686832 30977544844

431 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 28/2p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 70700 550583419998 30977544844

432 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ಬಸವಂತ್ಪಪ 41/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 439054925083 30977544844

433 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೋವರಾಜಪಪ/ಬಸಪಪ 24/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 42900 964277321688 30977544844

434 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಪ/ಮಾರುಲ್ಪಪ 28/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 844502291453 30977544844

435 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಣ್ಣ/ಹಟಟಪಪ 35/5ap2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.35 0.35 38200 966068057391 30977544844

436 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ/ಹಟಟಪಪ 32 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 0.80 80800 419690447089 30977544844

437 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದ್ರಪಪ/ನಿೋಲ್ಕಂತ್ಯಯಯ 3/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 576647037428 30977544844

438 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷಣಮಲತಿಯ/ಕರಿಯಪಪ 103/3p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 25250 729801961823 30977544844

439 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಪ/ಶಂಕರಪಪ 54/2 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 90900 449049604696 1335173000000681

440 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ/ಕರಿಬಸಪಪ 173/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.71 0.71 73182 244584725340 1335155000031744

441 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶರದ್ಮಮ/ರುದ್ರಪಪ 20/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.50 0.50 54600 949702429315 1335155000034727

442 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಮಲತಿಯ/ಭದ್ರಪಪ 35/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 2.00 138180 741739731859 1335173000001351

443 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಪಪ/ಹನುಮಣ್ಣ 177/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.21 1.21 119440 776903109730 1335173000001458

444 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 176/19p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.20 2.20 165720 303994587535 1335155000034514

445 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬ್ೈರಲಂಗಪಪ/ಸಿದ್ದಪಪ 95 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37180 580145647370 1335173000000534

446 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮಮ/ಬಸಪಪ 86/26 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.80 80810 963602805263 1335155000032260

447 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನನಪಪ/ಈಶಾರಪಪ 237 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.85 0.85 85860 848204305364 1335155000034741

448 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ರಂಗಪಪ 36 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 101000 318494639985 1335155000034999

449 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಧುರಂಭ/ಸುದ್ಶಯನ್ 17/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.28 1.28 126350 696330776814 1335173000000674



450 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕುಸುಮಾ/ಜಯಣ್ಣ 44/1p3, 51/4, 59/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 118650 492167156619 1335155000035186

451 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ/ಮಲೂೋಶಪಪ 103/1p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 90910 667899266293 1335155000034490

452 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ಮಲ್ೂಪಪ 92/1p1, 92/4p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80810 762254254796 1335155000034750

453 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕಕ/ರಮೋಶ್ 150/3, 150/7 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.54 0.54 57510 473862254032 1335173000000719

454 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 20/5b, 20/5d, 20/54 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.35 0.35 33350 625030367698 1335173000000494

455 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಯಾಜುಲಾೂ/ಮಹಾಬುಬ್ ಸಬ್ 11/3p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.64 0.64 66900 413409611587 1335155000034904

456 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಮಲತಿಯ/ಹನುಮಣ್ಣ 21/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 123680 273968752324 1335173000001328

457 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ್/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 21/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 2.00 2.00 138180 683992540652 1335173000000482

458 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ/ನಂಜುಂಡಪಪ 84/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.76 0.76 76700 838503402429 1335173000000510

459 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಲೂನಪಪಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 93/2p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.62 0.62 62620 666175376504 1335173000001364

460 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದ್ರಮಕಕ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 285/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 443494992301 1335173000000541

461 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜುನಾಥಪಪ/ಕೆಂಚ ಧಾಯಮಪಪ 20/1, 97/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 96080995003 1335155000034526

462 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶಪಪ/ರುದ್ರಪಪ 15, 15/b8 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.19 1.19 119220 311819599946 1335155000034774

463 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಇೆಂದರ ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 40/1p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.80 1.80 130930 235384520477 1355173000001330

464 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 69/p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 688518525597 1335173000000577

465 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಸವ ರಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 276/p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 1.00 101000 975046937930 1335155000034481

466 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ /ಚಿಕಕ  ತಿಮ್ಮ ಪಾ 11/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.40 1.40 136840 541091783778 133515500003452

467 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಮೂತಿು/ಚನನ ಬಸಪಾ 25 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 1.20 1.20 118650 665555758287 1335155000034221

468 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯ್ಪಾ /ರಂಗಪಾ 52/p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.86 0.86 86870 343802140626 1335173000000470

469 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ/ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 102/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ + 

ದಾಳಿಂಬ್
1.18 1.18 92790 532810496382 1335155000034620

470 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗುೆಂಡೇರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 36/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.12 2.12 138180 236642704706 1335173000000463

471 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯ್ಪಾ /ದಾಸಪಾ 49 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 776497202718 1335155000034573

472 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್/ತಿಮ್ಮ ರಾಯ್ಪಾ 81/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 1.00 101000 773472938897 1335155000034762

473 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್/ಅೆಂಜಿನಪಾ 92/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.87 0.87 87880 314989280620 1335155000035032

474 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸನನ ಪಾ /ಲಕಕ ಪಾ 87/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.43 0.43 43430 592398718350 10918101024140

475 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಾೆಂತವಿೋರಪಾ /ರುದರ ಪಾ 47/1p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 50500 614635237230 144901011002991

476 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜ ಯ್ಯ /ದೇವೇೆಂದರ ಪಾ 47/1p1, 43/4, 41/1p4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.60 60600 280073850707 144901011003513

477 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಾ /ರಂಗಪಾ 100 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 69088 251841888863 144901011005878

478 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 24 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 119200 991890159004 30977544844

479 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ದಾಸಪಾ 25/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.30 1.30 126700 611399375955 30977544844

480 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತಾರ /ಮಂಜಣ್ಣ 35/1p2, 34/7 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.82 0.82 81800 963041213911 30977544844

481 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್/ಬಸವರಾಜಪಾ 16/7 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 33100 727554106175 30977544844

482 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಪರ ಕಾಶ್/ರೇವಣ್ಣ 63/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.50 0.50 50500 93803495956 30977544844

483 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತಾ/ಮಂರ್ಜನಾಥ್ 58/9, 48/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ+ ಹಲ 1.21 1.21 118900 669889147945 30977544844

484 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ಭೋಮ್ಪಾ 33 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 1.00 98100 669889147945 30977544844

485 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 18/3b ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.39 0.39 37440 447765071524 30977544844

486 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪಾ /ನರಶಪಾ 133/2b2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.57 0.57 57500 43414920259 30977544844

487 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ನಾಗಪಾ 9/11 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 638714560132 30977544844

488 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ಕಾಶ್/ಗಿರಿಯ್ಪಾ 157/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 342474271376 30977544844

489 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುದುಗಿರಿಯ್ಪಾ /ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ 20/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.39 0.39 34816 701609561160 30977544844

490 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸರೋಜಮ್ಮ /ಯ್ಲಿಪಾ 15/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37830 955857065019 30977544844

491 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ಮೈಲಾರಪಾ 43 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.63 0.63 63600 390879428731 30977544844

492 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ/ಶೇಖರಪಾ 17/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.55 1.55 148800 884965230139 30977544844

493 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಸಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 19/5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 1.20 119200 99040395304 30977544844

494 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ /ಬೈರಪಾ 38/11 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 648031052744 30977544844

495 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಾ ಣ್ಣ /ಧಾಯ ಮ್ಪಾ 109/2p6 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.43 0.43 40990 359840458167 30977544844

496 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 149/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.51 0.51 51510 967824655200 30977544844

497 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಾೆಂತಮ್ಮ /ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 197/1, 197/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.87 0.87 87800 290853762555 30977544844

498 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ಭಾಕರ್/ಸಿದದ ಪಾ 02.Mär ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ನುಗಗ 1.20 1.20 85490 316346750499 30977544844

499 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಕಶಪಾ /ಬಮ್ಮ ಣ್ಣ 210/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.65 0.65 65650 342162223627 30977544844

500 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋಪಾಲ/ಕೃಷ್ಣ ಪಾ 22/2, 22/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.65 0.65 27305 205196417292 30977544844

501 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್ವಬ ರ್ಬ/ನಾಗಪಾ 17/2p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.85 0.85 85800 318944929259 30977544844

502 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸ್ವವ ಮಿಗಪಾ /ಚಿಕಕ ಪಾ 55/7 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.40 1.40 130700 4623589511541 30977544844

503 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ /ಕೆಂಚಪಾ 5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80500 518082185626 30977544844

504 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಮ್ಶಮ್ಮ /ಮ್ಲಿಪಾ 32 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 44018 317006188615 30977544844

505 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪಾ /ಅಜಜ ಪಾ 17/2b ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 42300 218876764676 30977544844

506 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಬಸಪಾ 81/p2-p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.40 42700 775856500119 30977544844

507 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಕನಿವಪಾ 99/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.71 0.71 71717 406280880422 30977544844

508 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸರೋಜಮ್ಮ /ಚಂದರ ಪಾ 86/7, 86/8 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.57 0.57 57570 876577031928 30977544844

509 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ /ವಿೋರಭದರ ಪಾ 6/p8 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.40 43000 264665020575 30977544844

510 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವುತಮ್ಮ /ನರಶಪಾ 29/6 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 21900 237883695469 30977544844

511 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ಕೆಂಚಯ್ಯ 54/p1, 54/p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.20 1.20 67600 30375496357 30977544844

512 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಾೆಂತರಾರ್ಜ/ಕೆಂಚಪಾ 224/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.28 1.28 126350 447765071524 1335155000035770

513 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಮ್ಮ /ಏಕಂತಪಾ 46/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.90 1.90 182300 861093651864 1335155000034360

514 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ದೋಪ್/ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಪಾ 32/9 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 0.80 20400 641814919230 1335155000034422

515 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್/ರಂಗಯ್ಯ 113 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.59 0.59 59590 597831705659 1335155000033523

516 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ದೋಪ್/ವಿೋರಭದರ ಪಾ 39/3, 39/1, 44/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.48 1.48 144580 521715425885 1335155000029820

517 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ /ಚಂದರ ಪಾ 192/2, 192/6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಹಲ 0.40 0.40 37180 572316936361 1335155000029048

518 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಶಪಾ /ರಂಗಪಾ 4/5, 4/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 191410 390879428731 1335155000030300

519 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್/ಶಿವಲೆಂಗಪಾ 35/1, 34/3p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.40 1.40 136840 562470644680 1335155000033996

520 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇವನಸಿದದ ಪಾ /ಸಿದದ ಮ್ಲಿಪಾ 204/4 7/2p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 153640 350241492283 1335155000034077

521 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಹಿತ್/ವಿಶವ ನಾಥ್ 70/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.97 0.97 97980 214740006777 1335155000034018

522 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಮ /ಪರ ಕಾಶ್ 113/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.10 1.10 110000 915269866604 1335155000036992

523 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮೆಮ ೋಶ್/ಈಶವ ರಪಾ 177/3, 176/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 1.00 101000 840387479656 1335155000036974

524 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ /ಚಿಕಕ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 64 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 138180 415456002925 1335155000036980

525 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 32/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬ್ಂಡೆಕಾಯಿ 1.30 1.30 124830 899796797428 1335173000001387



526 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಬಸಪಾ 706/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 118650 807923202215 1335173000001505

527 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು/ಕಸೂತ ರಪಾ 27.Feb ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 831526262276 1335155000036957

528 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ /ದೋಡಾ ಕರಿಯ್ಪಾ 35/1, 73/1, 11/2 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.28 1.28 126350 433395702433 1335173000000662

529 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 149/5 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119220 799961262321 1335173000000508

530 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರ್/ದೇವೇೆಂದರ ಪಾ 198/32 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 100300 900772193544 7677000600014501

531 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್/ಗೋವಿೆಂದಪಾ 79/7 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.68 0.68 68680 9447237544 7677000600014501

532 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತುಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 86/1, 89/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.55 0.55 55550 690603233262 7677000600014501

533 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿಕಲಾ/ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ಪಾ 52/6 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.32 0.32 26170 965494992369 30977544844

534 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ /ಹನುಮ್ಯ್ಯ 15/B14 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.76 0.76 77290 969325455626 30977544844

535 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ /ಗುಡಿಪಾ 16/1 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 0.80 80200 940050444905 10082610005214

536 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನಂತಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 32/7 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.86 0.86 33740 707567598605 30977544844

537 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶ್/ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ 50 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 36298 631070905683 30977544844

538 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 62/1Ap2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 36298 218549479236 30977544844

539 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುನಿಸ್ವವ ಮಿ/ರಾಮ್ಯ್ಯ  ನಾಯಿ್ಡ 141/22 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80100 302210509217 30977544844

540 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಣ್ಣ /ನಿೆಂಗಪಾ 10/1p1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.41 0.41 43460 923803495956 30977544844

541 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜ ಣ್ಣ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 4/5 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.41 0.41 43460 765289147945 30977544844

542 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮ್ಪಾ /ಪುಟಿ ಪಾ 81/5 95/7 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.50 0.50 50500 87794639985 3122500101028201

543 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ಕೃಷ್ಣ ಪಾ 101/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.58 0.58 50500 310839776125 10796100002277

544 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪಾ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 68/5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.61 0.61 60600 826719599946 10537101037436

545 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭದರ ಪಾ /ಸನಾನ  ನಿೆಂಗಪಾ 29/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.56 0.56 54500 608895149525 10537100004710

546 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಾ /ರಂಗಪಾ 125/4p2, 127/p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60500 786876175985 3843101001307

547 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ಮಾಯ ಟ್ ರಂಗಪಾ 28/7 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.45 0.45 50900 752869057294 64168359609

548 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಲಾಮ್ಮ /ತೊದದ ಯ್ಯ 23/24 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 793729537650 10105100010076

549 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಾೆಂಬೇಶಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 13/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.84 0.84 31700 281141011888 64083841509

550 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಂಪಪಾ /ನಂಜಪಾ 46/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.20 1.20 50885 639390535410 64190149401

551 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು/ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 179 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 115230 482203146067 30977544844

552 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಾನುವಮ್ಮ /ಗಡ್ಡಹಳಿ್ಳ  ಬಸಪಾ 243 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.59 0.59 59590 577364672886 7677000600014501

553 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವುತಿಬಾಯಿ/ಕುಮಾರ  ನಾಯಾಕ 61/18p1 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 43246 541091783778 1335155000034410

554 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚೌದಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 19/p2 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಬದ್ನೆ 0.97 0.97 97980 435026226434 1335173000000060

555 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಾ /ಬಸಪಾ 70 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.40 37180 541091783778 1335173000002212

556 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 215/p4 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.87 0.87 87800 621482455281 1335155000035694

557 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 8/4p2, 221/2p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.09 1.09 109100 398541554583 1335155000035765

558 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಬಸಪಾ 121/15 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.55 0.55 23500 222462032855 30977544844

559 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ/ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ 7/222 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 123680 726652142298 1335173000001387

560 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರನೈಕಾ/ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ 38/1C, 1/10 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.11 1.11 110280 272764354676 1335155000035198

561 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಬಸಪಾ 74/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಬದ್ನೆ 2.00 2.00 160380 222462032855 1335155000036912

562 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಾ /ಚನನ ಮ್ಲಿಪಾ 19 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.64 0.64 24360 829954387140 30977544844

563 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ/ತಿಮ್ಮ ಪಾ 104/4 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 39770 861931362740 30977544844

564 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ /ಎರಪಾ 224/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37600 669100288786 30977544844

565 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ರಂಗಾನ ಥ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ 28/6p2, 16/1, 10/2B ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 2.15 2.15 58915 52627868388 30977544844

566 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ /ತಮ್ಮ ಜಜ 132 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.60 1.60 65566 507152444776 30977544844

567 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೆಂಗಪಾ /ಆದವಪಾ ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.40 53500 92025943414 30977544844

568 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ /ಬಸಪಾ 32/6p2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.48 0.48 48400 212431545055 30977544844

569 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ದಾಸಪಾ 7/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 296758252936 30977544844

570 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ರಿಯ್ಪಾ /ಶಿವಲೆಂಗಪಾ 151/5 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 0.80 80800 521715425885 30977544844

571 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ /ತಿಮ್ಪಾ 26/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 1.00 101000 790127662107 30977544844

572 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ರಾಮ್ಪಾ 123/p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.60 1.60 29600 725620481904 30977544844

573 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 67/5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಹಲ 0.70 0.70 75600 836904939623 30977544844

574 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ಪಾ /ಧಾಯ ಮ್ಪಾ 105/3p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.65 0.65 62500 966908017540 30977544844

575 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮ್ಮ /ಶೇಖರಪಾ 92/10 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 0.55 0.55 30600 937021184415 30977544844

576 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಮಾಸತ ಪಾ 8 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 1.00 94030 49595693803 30977544844

577 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಪಾ /ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ 21/4p2, 21 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 45700 891479456698 30977544844

578 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಣ್ಣ /ಕರಿಯ್ಪಾ 21/1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.00 1.00 37800 479456698891 30977544844

579 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ /ಮ್ರಪಾ 41/4 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 932545965626 30977544844

580 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಾ /ಮಾಸತ ಪಾ ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.15 0.55 104000 654643470566 30977544844

581 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಾ /ಮುಡಿಪಾ ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.32 0.32 78700 587551805641 30977544844

582 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ /ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.76 0.76 98110 329814104239 30977544844

583 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್/ಗಲಪಾ ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 43400 973012448111 30977544844

584 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೋಟಪಾ /ಕಧುರಪಾ ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.86 0.86 60500 394302786118 30977544844

585 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಮ್ಪಾ /ಕಧುರಪಾ ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.40 60600 244656234704 30977544844

586 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ರಂಗಪಾ ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.40 103800 614746814862 30977544844

587 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ /ಈಶವ ರಪಾ 63 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 0.80 33130 413618651598 30977544844

588 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಬಸಪಾ 7/9 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.80 0.80 79500 988244288960 30977544844

589 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ /ಸನನ ಪಾ 15/2, 15/3, 15/4 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 39000 903215553103 30977544844

590 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ /ಕಟಪಾ 6/1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.41 0.41 43460 709056836310 30977544844

591 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದರ ಮ್ಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 63/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 57090 819599946311 30977544844

592 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 157/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80200 538420477235 30977544844

593 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಮ್ಮ /ನಿಜಲೆಂಗಪಾ 168 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 91000 685597851852 30977544844

594 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಮ್ಮ /ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ 99/3, 100 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.98 1.98 32860 930975046937 30977544844

595 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 24/3, 24/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.90 0.90 90900 233770745983 30977544844

596 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲುಕಮಾರ್/ಶಿರ ೋನಿವಾಸಮೂತಿು 39/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ + 

ತಂಗು
1360.00 1360.00 61253 464280424680 30977544844

597 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕುಬೇರಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 31/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 101000 396946468319 30977544844

598 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 16/1, 54/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.36 1.36 133750 835305409323 30977544844

599 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಕಂತಪಾ /ಲಕಕ ಪಾ 26/1p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 789668129067 30977544844

600 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸನನ ಬಾಲಪಾ /ರಂಗಪಾ 66/1, 66/2p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 101000 784361007918 30977544844

601 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ /ರಂಗಪಾ 13/4p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.73 0.73 72500 835275833739 30977544844



602 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ /ತೇಜಪಾ 9/2p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 50500 374952536863 30977544844

603 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಾ /ಹುಚಚ ಪಾ 9/5 41/3p1a ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಹುರಳಿಕಾಯಿ 0.40 0.40 36598 661660214927 7677000600014501

604 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 323/7 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ವಿೋಳಯದಲ 0.77 0.77 35250 666331500261 7677000600014501

605 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 47/p3-p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.40 37300 876049400334 7677000600014501

606 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಜನೆನಾಬಿ/ಸಯಿೋದ್ ಇಮಾಮ್ ಸಬ್ 24/p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.29 0.29 29116 917703283307 7677000600014501

607 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಹರಲಪಾ 87/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.40 37300 636045042777 7677000600014501

608 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ /ಪಥಪಾ 22/1p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 0.51 0.51 51500 986841020432 7677000600014501

609 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನನ ಪಾ /ಸಿೋನಪಾ 12/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.44 0.44 44440 957024334333 7677000600014501

610 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ರಾಮ್ಯ್ಯ /ಸನಾನ  ಮ್ಲಿಪಾ 50/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.53 0.53 53537 408267033847 30977544844

611 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ/ಸಿದದ ಪಾ 34/8 34/9 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 938244288960 30977544844

612 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ಕಲಿಪಾ 15/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 56800 673236938281 30977544844

613 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಜಲೆಕಾಬಿ/ಬಾಷಾ ಸಬ್ 25/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 421069780297 30977544844

614 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ /ಕೆಂಪಯ್ಯ 33 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 19430 311819599946 30977544844

615 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತಿು/ಹನುಮಂತಪಾ 3/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 1.00 99088 538452047723 30977544844

616 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇಣುಕಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 25/4p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.81 0.81 81200 851852559768 30977544844

617 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುಲಸಿದದ ಪಾ /ಸಿದದ ರಾಮ್ಪಾ 50/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 469379309750 30977544844

618 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್/ತಿಮ್ಪಾ 2/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 917837785410 30977544844

619 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಕರಿಬಲಪಾ 37/1p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ + 

ಟಮೊೋಟಲೋ
1.00 1.00 100400 642484264405 7677000600014501

620 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ /ಚನನ ಪಾ 75/1p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.46 0.46 46460 202977558840 7677000600014501

621 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಓೆಂಕರಪಾ /ತಿಮ್ಪಾ 43/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.90 0.90 34040 680095124915 7677000600014501

622 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಪಾ /ಎರಪಾ 22/2p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.35 0.35 32890 749609263075 7677000600014501

623 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರ ಪಾ /ಬಸಪಾ 88/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.75 0.75 77780 208779706450 7677000600014501

624 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಎರಪಾ 20/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.48 0.48 52050 693824682700 7677000600014501

625 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ /ಹನುಮ್ಯ್ಯ 24/p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.89 0.89 89176 664716904497 30977544844

626 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಬೈರಪಾ 18/12 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80307 214935767084 30977544844

627 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ /ಸಿದದ ರಾಮ್ಪಾ 47/1p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.26 1.26 20190 208511537554 30977544844

628 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ/ವೆಂಕಟರಮ್ಣ್ಪಾ 103/4p3, 49/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 0.80 14651 87877572984 30977544844

629 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚನನ ಬಸಪಾ /ರುದರ ಪಾ 174/2p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.52 0.52 58500 812819310789 1335155000035623

630 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ವೇಲಪಾ 2/5, 64/1a, 1/b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.95 0.95 95960 75172396048 1335155000035623

631 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಬಿೋಡಪಾ 309/3, 44/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119200 601702211672 1335155000035795

632 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ರಾಮ್ಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 214/p2, 4/p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.40 1.40 136840 703307386407 1335155000002250

633 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 70/12, 70/15, 72/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 2.00 2.00 191400 899298172904 1335155000035647

634 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮೈಲಾರಪಾ /ರಂಗಪಾ 36 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.05 1.05 105100 428976204402 1335155000035659

635 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ /ರಂಗಪಾ 32/p, 13/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 3.00 3.00 86160 860989674098 1335155000035706

636 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಕರ್ಜುನಪಾ /ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ 125 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.92 0.92 92930 902485006092 1335173000002295

637 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಮಿೋರ್ ಸಬ್/ಖಾಸಿಮ್ ಸಬ್ 103/2, 60 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 1.20 119810 295167319688 13351713000002191

638 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮ್ಮ /ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 13/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.78 0.78 78700 284548319179 13351713000035611

639 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 31/2p3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.29 1.29 123870 387682475287 13351713000002189

640 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ /ಹನುಮ್ಯ್ಯ 14/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.97 1.97 33182 549479236218 1335173000002262

641 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಎರಪಾ 12/12 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.50 35940 921730221050 1335155000035635

642 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 229, 172 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 155030 494575341996 133515500003518

643 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಣ್ಣ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 65/3p4p2, 72/5 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.65 0.65 17830 664667661758 13351550000340901

644 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಸನನ ಪಾ 243/p3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಹಲ 0.48 0.48 52440 469564596477 1335173000000451

645 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೂಪಾ/ಲೆಂಗರಾಜ 37/7 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 0.90 0.90 40600 907345089443 10537101036844

646 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪಾ /ನಾಗಪಾ 161 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.80 0.80 30200 418310344914 540538595572

647 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಕೇಶ್/ಈಶವ ರಪಾ 57/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 0.80 17300 528342291112 64002814343

648 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ /ನಾಗಪಾ 53/6 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.86 0.86 32500 674331185563 64019274873

649 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುಲಪಾ /ಗುಡಿಪಾ 19/p6 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 0.96 0.96 44100 928369533573 10796100006464

650 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ/ತಿಮ್ಮ ಪಾ 12/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.80 0.80 17300 827873209657 64151051753

651 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ವಿೋರಭದರ ಪಾ 23/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.80 80800 619226816629 10105100009914

652 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 19/p23 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.60 0.60 60600 585781802836 20179289985

653 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪ್ರ ೋಮ್ಮ ಮ್ಮ /ಬಸಪಾ 88, 114/5p, 113/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 1.00 101000 548971606030 1335173000000693

654 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ /ಚನನ ಬಸಪಾ 81/p2, 169/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 115230 770647389569 1335155000036886

655 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಶೋಧಮ್ಮ /ಬಸಪಾ 67/9 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 1.00 1.00 101000 496865091557 1335173000001280

656 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಾ /ಬಸಪಾ 75/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 138180 911541888727 1335155000036874

657 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ಕಾಶ್/ರಾಮ್ಣ್ಣ 113/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 1.00 101000 750454903036 1335155000035011

658 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 101/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.10 1.10 109550 599146620935 1335173000002120

659 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ರುದರ ಪಾ 32/1, 7/11 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 115230 742759606159 1335173000001280

660 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ಬಡಾ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 30/6 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ + 

ಬದ್ನೆ
1.00 1.00 101000 286770789597 13351555000032700

661 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕಕ /ನಾಗಪಾ 18 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 0.80 80800 224529886875 3122500103973900

662 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಮ್ಮ /ಸಿದದ ರಾಮ್ಪಾ 51/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 0.60 60600 410204329868 10082610005417

663 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಮುದುರಂಗಪಾ 100 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.92 0.92 92500 224529886875 64140133794

664 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭಾತುಮ್ಮ /ಭೋಮ್ಪಾ 29/13, 76/7 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 659689679915 10537100005720

665 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಡ್ಡಯ್ಪಾ /ಮೈಗಪಾ 5/10 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 0.80 80800 683457491188 20229148177

666 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 39/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.60 60600 683457491188 10537101038037

667 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿಮ್ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮ /ಈಶವ ರಪಾ 92/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 641285097114 10537100008226

668 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 33/1, 82/8 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 957204346795 10537100001044

669 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 42/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.60 60600 273266301493 10537100001825

670 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗಶಪಾ /ಕಲಿಪಾ 199, 165/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 3.86 3.86 54365 951874916832 10082200006008

671 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗಶಪಾ /ಕಲಿಪಾ 172/14, 121/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.20 1.20 25730 951874916832 10082200006008

672 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ಕಾಶ್/ನಾಗಪಾ 68/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 0.68 0.68 44760 478481982175 1335155000035732

673 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ಹನನ ಪಾ 325/1, 325/1, 35/6 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.00 2.00 37480 768970679202 1449010111000373

674 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ಮಾಗುಪಾ 149/p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 122400 218876764676 1335173000002141

675 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಸನಾನ  ತಿಮ್ಮ ಪಾ 38 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 2.00 191410 775856500119 1335173000002177

676 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ಬಸಪಾ 19 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.96 0.96 96970 620880422408 1335173000002153

677 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೆಂಗಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 29/3, 2/1p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.47 0.47 47400 940130929660 1335155000035720



678 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೇಶ್/ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ 17/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.36 0.36 34120 270866105812

679 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅರೆಶಪಾ /ಕೋಟಪಾ 172/1bp2, 172/13p15 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.43 1.43 139570 426989130937 1335173000002236

680 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮ್ಮ /ಶೇಖರಪಾ 215/p1, 215/p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.61 1.61 154600 426986353089 1335173000002271

681 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 213/p3,215/p3,214/p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 191400 908556092457 1335173000002319

682 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜಪಾ /ಮಾರುಲಸಿದದ ಪಾ 169/2b, 263 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.70 0.70 70700 732096578278 1335173000002200

683 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹುಸೆನ್ ಸಬ್/ಹುಸೆನ್ ಸಬ್ 97 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 0.80 80810 908908749797 1.33516E+15

684 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 5/2a ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.69 0.69 69690 251831883059 1335155000035682

685 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಮ್ಮ /ಧಾಯ ವಯ್ಯ 85/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.27 0.27 7570 340806133476 1335173000002165

686 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಗೌಡುರ  ರಾಮ್ಯ್ಯ 216 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಹಲ 2.00 2.00 191400 234862807150 1335173000002283

687 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ/ಸಿದದ ಪಾ 65, 24/10, 43/bp3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 4.00 4.00 82130 872161308198 1335773000002248

688 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಕ /ರಾಮ್ಲೆಂಗಯ್ಯ 67/2, 67/2, 67/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.78 0.78 78700 264984611506 1335155000035588

689 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಣ್ಣ /ಎರನಾನ 25/1p1, 11/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 2.00 2.00 191400 850688699739 1335155000085741

690 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿರ ಮೂತಿು/ಈಶವ ರಪಾ 46/1, 75 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.00 1.00 119200 91111426026 1335155000035753

691 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚನನ ಬಸಪಾ /ಚನನ ಪಾ 59 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.60 1.60 54400 728865427414 1335155000034032

692 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಗಶಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 34/115, 29 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 191410 702328074988 1335173000006311

693 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 156 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.39 1.39 135930 743576930363 1335173000000323

694 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತೇಜಪಾ /ಬಸಪಾ 39/2p1, 39/2ap1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 72500 717397290059 30977544844

695 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಂತಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 8/3ap1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.31 0.31 31000                   209721339659 30977544844

696 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ /ಚಿಕಕ ಪಾ 26/p4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.45 1.45 141652 773216888342 30977544844

697 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಯ್ಯ /ವಿೋರಭದರ ಯ್ಯ 62/1Ap2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ + 

ಟಮೊೋಟಲೋ
0.80 0.80 80800 461856209686 30977544844

698 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 18/1p3, 18/1p4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ + 

ತಂಗು
1.88 1.88 88165 532166562723 30977544844

699 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ 22 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.46 0.46 46400 611607016095 30977544844

700 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಾೆಂತಕುಮಾರ್/ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 16/5a ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.72 0.72 72000 501995585706 30977544844

701 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವೇೆಂದರ ಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 10/2p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 390879428731 30977544844

702 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಾ/ಸೋಮ್ಶೇಖರ್ ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.40 36500 279437129375 30977544844

703 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 16/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.91 0.91 91800 905729475286 30977544844

704 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಲಕಕ ದಸಪಾ 14/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 118700 537650793729 30977544844

705 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 5/4, 24/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.81 0.81 81800 410118882811 30977544844

706 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಪಾ /ಬಸಪಾ 6/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.79 0.79 79800 390535410639 30977544844

707 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 27/2p1, 48/2p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 60600 606748220314 30977544844

708 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ /ಲಕಕ ಪಾ 40/1p2-p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.66 0.66 66600 728865773646 30977544844

709 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರ/ಶಿವಲೆಂಗಪಾ 80/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.26 1.26 25900 783778541091 30977544844

710 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೆಂಗಪಾ /ಶಿವಲೆಂಗಪಾ 44 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.90 0.90 42700 432632977927 30977544844

711 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವೇೆಂದರ ಪಾ /ರಂಗಪಾ 12/1, 12/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.32 0.32 21790 731429070472 30977544844

712 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ /ಮುಡಿಪಾ 136/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 44100 314863302527 30977544844

713 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್/ಶಂಕರಪಾ 52/4 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.80 0.80 79500 349232004234 30977544844

714 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಣ್ಣ /ಮೆಲುಗಿರಿಯ್ಪಾ 117/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.95 0.95 35900 404623152165 30977544844

715 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರೇಶ್/ಚನನ ಪಾ 38 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 39400 987679897009 30977544844

716 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಕ /ಗುಡಿಪಾ  ರಂಗಪಾ 137 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.85 0.85 32100 784168309792 30977544844

717 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್/ಚಂದರ ಪಾ 166 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 0.90 0.90 51600 595991796540 30977544844

718 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ /ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ 45/2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 44976 392237808842 30977544844

719 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹೇಮ್ನಾನ /ನಿೋಲಗಿರಿಪಾ 98/2b, 75/1p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.59 0.59 59590 360419843198 30977544844

720 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ 41/4, 100/9, 886 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ + ತಂಗು 1.33 1.33 105934 859053185373 30977544844

721 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಣ್ಣ /ಹನುಮಂತಪಾ 89/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.60 0.60 57100 572316936361 30977544844

722 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ/ಶಿವಲೆಂಗಪಾ 107 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.45 0.45 24900 794287313908 30977544844

723 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ/ಹರಕರಪಾ 38/2bp3, 38/2b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.00 1.00 20500 446805624706 30977544844

724 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 31/1p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಹಲ 0.61 0.61 61600 922833502414 30977544844

725 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ನಂಜಪಾ 31/3p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 149600 777214740006 30977544844

726 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರ ಯ್ಯ /ಚನನ ಬಸವಯ್ಯ 46 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 43700 666049152698 30977544844

727 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಕೇಶ್/ಅನಂತಪಾ 41/2p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.60 60600 999855058341 30977544844

728 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಹನನ ಪಾ 21/1p6, 21/2p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ + 

ತಂಗು
1.60 1.60 64400 834390549250 30977544844

729 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜಪಾ /ತಿಮ್ಮ  ದಾಸಪಾ 32/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.45 0.45 45450 244584725340 30977544844

730 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಷ್ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 42/p ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 949702429315 30977544844

731 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ನಾಗಪಾ 153/2p1, 24/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.65 0.65 65650 741739731859 30977544844

732 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವುತಮ್ಮ /ಸಿದದ ಪಾ 103/2, 89/5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ + ತಂಗು 0.63 0.63 63120 776903109730 30977544844

733 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಬಸಪಾ 81, 79/p4, 74/3p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 2.00 191300 303994587535 30977544844

734 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ /ಶಿವಣ್ಣ 94/2p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.63 0.63 63600 564737058014 30977544844

735 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವೇೆಂದರ ಪಾ /ಕೆಂಚಮ್ಮ 28.Feb ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.70 0.70 70700 963602805263 30977544844

736 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 94/2p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.63 0.63 63600 204305364848 30977544844

737 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ /ಗವಿಯ್ಪಾ 18/2p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ+ 

ಕಲ್ೂಂಗಡಿ
0.96 0.96 96900 946399853184 10082200008150

738 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನಸುಯ್ಮ್ಮ /ಶಿವಣ್ಣ 76/1p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.45 0.45 48400 768146963307 10723100002345

739 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ಸನನ /ಕಲಿಪಾ 37/p4, 36/p4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 0.67 0.67 67600 502414922833 10105100009921

740 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಮ್ಮ /ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 39/5p2, 39/3p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.73 0.73 73740 972500399860 10105100009920

741 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಘವೇೆಂದರ /ಸತಿೋಶ್ 259 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 0.80 0.80 80800 404581673598 64098967546

742 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ಕೆಂಚಪಾ 20/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.16 1.16 25000 246552009678 64195376020

743 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಪಾ /ವಿೋರಭದರ ಪಾ 99/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.89 0.89 64199 537625552908 64076264006

744 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ / 87/5p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37835 467504993163 10105100009924

745 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುನಂಧಮ್ಮ /ಶಿವಲೆಂಗಪಾ 31/2p2, 31/1p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.70 0.70 70700 222362734216 101051000009936

746 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 234/p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.36 0.36 34120 615512344583 1335155000032745



747 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ /ಈಶವ ರಪಾ 107/1p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2.28 2.28 82830 805263563602 1335155000034845

748 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 180/4a ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80810 430533449820 1335173000002118

749 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 135 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.70 0.70 70700 946392878314 133517300000733

750 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ /ಹನುಮ್ಣ್ಣ 135/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 1.15 1.15 114250 734508944390 1335155000036945

751 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್/ಹನುಮಂತಪಾ 20/p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 1.21 1.21 119440 418310344914 1335155000032875

752 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮ್ಮ /ಶಂಕರಪಾ 91/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.40 1.40 134440 911125283422 1335155000034928

753 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 123/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.77 0.77 79360 439073450894 1335173000002035

754 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ರಿಣ್ಣೆಂಗಪಾ /ದೋಡ್ಡೋರಪಾ 15/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.82 0.82 82790 566396694521 7677000600014501

755 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ರಾಮ್ಪಾ /ತೊದದ ಯ್ಯ 212/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.50 1.50 144040 381269569217 7677000600014501

756 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾೆಂಡುರಂಗಾಯಾಧವ್/ರಂಗಪಾ 8/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.90 0.90 90600 433581907218 7677000600014501

757 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 20/4, 31/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.39 1.39 132660 797898593208 7677000600014501

758 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೆಂಗರಾರ್ಜ/ಪಂಚಕ್ಷ್ರೈಹ್ 25/5p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 50500 238420945617 30977544844

759 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮ್ಮ /ರಾಮ್ಪಾ 258/p4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.87 0.87 86000 561775343584 30977544844

760 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಶಪಾ /ಶಿವರುದರ ಪಾ 5/3p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 701435526574 30977544844

761 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲತಾ/ಲೆಂಗರಾರ್ಜ 31/10 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 50500 617933597132 30977544844

762 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಸ್ವವ ಮಿ/ಸಿದದ ಪಾ 77/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 35952 903115954253 30977544844

763 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ /ಶೇಖರಪಾ 29/22 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 48900 436904318571 30977544844

764 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನನ ಪಾ /ಈಶವ ರಪಾ 259/p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 1.20 114700 900858993622 30977544844

765 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚನನ ಕೇಶವ/ಬೈರಪಾ 112/p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 79600 883137825423 30977544844

766 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್/ರಾಮ್ಪಾ 70/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.32 0.32 36200 674024877520 10720100006395

767 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 107, 108 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 463094840073 10537100000741

768 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಹುಚಚ ಪಾ 91/p5, 18/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.30 0.30 12000 414091514981 10537100003983

769 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಮ್ಮ /ಈಶವ ರಪಾ 76/5a ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.40 0.40 19200 610601098387 10537100005737

770 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚನನ ಬಸಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 133/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.93 0.93 35100 894398666605 144901011003658

771 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅೆಂಜಿನಪಾ /ಹುಚಚ ಪಾ 76/8 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 23100 541582804531 10537100005795

772 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 121/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 265347477412 10914101003882

773 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 70/1p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.29 0.29 32800 655058049419 10537100006759

774 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ಸನಾನ  ಸಿದದ ಪಾ 58 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.90 0.90 90600 406355887311 10082610005493

775 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ /ಧುತಪಾ 38/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 70700 992452193413 144901011002979

776 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪಾ /ಗಂಗಪಾ 47/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 45100 934139924521 10082200007481

777 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಪಾ /ಬಸಪಾ 22/4 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.90 0.90 90600 472868469548 10082200075472

778 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ 134 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 1.00 100000 931358266016 10082610005474

779 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲೆಂಗಮ್ಮ /ತಿಪ್ಾ ರುದರ ಪಾ 80/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 90900 795698223476 10082610005474

780 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ್/ಯ್ಲಿಪಾ 13/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.67 0.67 14493 838230956574 10105100009951

781 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಪಾ /ರುದರ ಪಾ 22/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 0.40 0.40 37835 907959196219 10105100009924

782 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಾೆಂತಕುಮಾರ್/ಹನನ ಪಾ 109/5p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 18330 291929410643 10105100009918

783 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಪಾ /ಲೋಕಶಪಾ 39/32 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.25 0.25 25009 969368398227 10006101001728

784 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಿಬಾಯಿ/ಪಾಪನೈಕಾ 12/6 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.68 0.68 68680 872132217022 14490101007768

785 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇವನಪಾ /ರುದರ ಪಾ 42/1ap7 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.60 0.60 22600 618946421075 10796100003274

786 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿನಾಯ್ಕ/ರಾಮ್ನಾಭೋವಿ 173/P3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.38 0.38 35650 907828802561 1335155000035954

787 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿನಾಯ್ಕ/ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ 323/P7 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.67 0.67 60600 765807781429 1335155000035942

788 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮಭೋವಿ/ವೆಂಕಟಭೋವಿ 17, 18/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 153640 474811622425 1335155000035871

789 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸವಿತಾ/ಜಯ್ರಾಮ್ನೈಕ 323/2, 324/36 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.57 0.57 57500 647377707542 1335155000035883

790 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗನಾಯ್ಕ /ಸಿದದ ನೈಕಾ 130 12 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.50 0.50 50500 642860652432 1335173000000330

791 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ನೈಕಾ/ದೇವರಾಜನಕ 01, ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80810 690758677972 1335173000000449

792 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿೆನೈಕಾ/ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ 74/1 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ತಂಗು 0.80 0.80 20400 743296851304 1335155000003472

793 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಬಸಪಾ 10/P2 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಹುರಳಿಕಾಯಿ 0.60 0.60 60600 971888267072 30977544844

794 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮ್ಪಾ /ರಾಮ್ಭೋವಿ 382 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.30 1.30 124839 954811760601 30977544844

795 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋಬಾಯಿ/ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ 69/4b 69/4c 70/20 70/38 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.32 0.32 31060 677620469545 1335173000011458

796 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅೆಂಜಿನಪಾ /ಮುಡಿಪಾ 159/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಈರುಳಿಿ 0.42 0.42 45880 363167659525 1335173000001481

797 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುಡಿಪಾ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 7/11 7/13 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.58 0.58 58500 791336597096 1335173000001363

798 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ/ಧನುಜನೈಕ 34/77 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 113300 855381065053 30977544844

799 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವರಾಮ್ನಾಯ್ಕ/ತವರೇನಿಕ 58/1p1-p1, 58/1p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.73 0.73 73200 974447247640 30977544844

800 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವುತಿಬಾಯಿ/ಲೆಂಗನೈಕಾ 58/2p3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.83 0.83 82300 796108776503 30977544844

801 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೂಪಿಿಬಾಯಿ/ಪುಯಾ ನಾಯ್ಕಾ 17 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 27800 600686060924 30977544844

802 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೇಶ್ ನಾಯ್ಕಾ/ಸೋಮಿಾ  ನಾಯಾಕ 93/b13 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.42 0.42 45340 855423266553 30977544844

803 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ /ವೆಂಕಟಪಾ 41/1 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಶುಂಠಿ 0.82 0.82 78400 906939469649 30977544844

804 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಕಕ /ರಾಜಪಾ 154/p ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 878691849745 30977544844

805 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಣ್ನಿಯಾನಿಕಾ/ಗೋಪಯ ನೈಕ 4/1 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37830 808506440448 7677000600014501

806 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಮಾಧನೈಕ 83 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 35200 584943514595 7677000600014501

807 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗದಾರ ಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 21/2a1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಬಾಳೆ 0.95 0.95 36550 990717382011 7677000600014501

808 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹಿೋರಾಬಾಯಿ/ಹೆಮಿಾನೈಕ 59/13 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.42 0.42 44340 798169308716 30977544844

809 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ /ರುದರ ಪಾ 107 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60376 627254965835 30977544844

810 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಕಂತಪಾ /ತಿಮ್ಪಾ 77/2p3 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟಿ ಬಾಳೆ + 

ಸುಗಂಧರಾಜ
1.20 1.20 74640 695330062806 30977544844

811 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮ್ಮ /ನಾಗರಾರ್ಜ 15/5 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.30 0.30 34000 805458740575 30977544844

812 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮ್ಮ /ಜಗಪಾ 15/4 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 44120 92568459114 30977544844

813 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 74/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಟಿ ದಾಳಿಂಬ್ 1.80 1.80 130930 353941784447 1335173000000650

814 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಮ್ಮ /ತಿಮ್ಪಾ 198/p7-p2 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 462739547404 1335155000036933

815 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 33/3A ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.30 1.30 122100 956921738126 30977544844

816 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೆಂಗಪಾ /ಮ್ಹಾದೇವಪಾ 178/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.40 39457 648482043053 30977544844

817 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಶೋಧಮ್ಮ /ರಂಗನಾಥ್ 34/3 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 534654630824 0454101021762

818 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥಪಾ /ರಂಗಪಾ 16/2 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 652432642860 10914101021523

819 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಲಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 32 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.60 60600 819073352184 7677000600014501

820 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮೂತಿು/ಚಂದರ ಪಾ 309/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 983876106218 7677000600014501

821 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಗೋಪಾಲಪಾ 55/3b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಟಿ ಬಾಳೆ 0.29 0.29 32680 889228961702 30977544844



822 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ಕೃಷ್ಣ ಪಾ 132/7 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಸುಗಂಧರಾಜ + 

ಬಾಳೆ
1.00 1.00 66800 730695285884 1335155000031628

823 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ಕೆಂಚನೈಕಾ 60/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.13 1.13 112260 301060958189 1335173000000264

824 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ /ನಿೆಂಗಪಾ 14/3ap1 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟಿ ಈರುಳಿಿ 1.25 1.25 123390 762046954567 1335173000002224

825 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ /ಧುತಾ ಬಸಪಾ 18/1p1, 73/2p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2.00 2.00 191400 915834117125 1335173000002307

826 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಮ್ಮ /ಹನುಮಂತಪಾ 178 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 277184891313 10796100005215

827 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಓೆಂಕರಮೂತಿು/ರಾಮ್ನೈಕ 131 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 634675031499 30977544844

828 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋಬಾಯಿ/ಭೋಮ್ನಾಯ್ಕ 41/1 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.72 0.72 72720 323627421622 30977544844

829 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮ್ಮ /ಚಂದರ ಭೋವಿ 37/2 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.45 1.45 139200 205196417292 30977544844

830 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರ ನಾಯ್ಕ/ರಾಮ್ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ 72/2 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 449292593189 10082200025131

831 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸೋಮ್ಶೇಖರನಾಯ್ಕ /ರಾಮ್ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ 72/1 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 0.60 60600 2358946511541 10655101064643

832 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದನಾಯ್ಕ/ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ 23 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.20 0.20 19230 518082185626 30977544844

833 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸೋಮ್ಶೇಖರನಾಯ್ಕ /ಕರಿಯಾನಾಯಾಕ 324 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.32 0.32 30290 700618318615 133517300002094

834 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾೆಂಡುರಂಗಪಾ /ಕಾೆಂಚಿರಮಾಭೋವಿ 
ಕೃಷ್ಣ ಭೋವಿ 7/1a ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 60600 767642188676 133517300002094

835 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾರ್ಜ/ರಂಗಪಾ 191 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 700119758565 3122500102756701

836 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಯ್ಲಿಪಾ 32/4 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82750 808804240622 3122500103985201

837 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಮ್ಮ /ಬಸವರಾರ್ಜ 92 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ವಿೋಳಯದಲ 0.27 0.27 18000 577038761928 10082200070772

838 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋಮ್ನ್ ತಿಮ್ಣ್ಣ /ತಿಮ್ಣ್ಣ 45/p ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.69 0.69 60900 526466020575 3122500103053301

839 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪಾ /ರಾಮ್ದಾಸಪಾ 27/1. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.64 0.64 64640 842094562317 10082610005720

840 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಮ್ಮ /ಕಪಾ  ತಿಪಾ ಯ್ಯ 127/2p ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 90900 753435845617 1070108020645

841 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುದದ ಪಾ /ಸನಾನ  ತಿಮ್ಮ ಪಾ 42 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ವಿೋಳಯದಲ 0.40 0.40 16350 552657470143 170800101005728

842 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಒಬಕಕ /ಪಥಪಾ 34/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.75 0.75 75750 933597132617 10082200075323

843 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಾ ಭೋವಿ/ಹನುಮಂತಭೋವಿ 175/p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ತಂಗು 1.96 1.96 60510 542539031159 10082200052881

844 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮಭೋವಿ/ಹನುಮಂತಭೋವಿ 45/11 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 935767084214 1362500102327501

845 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 29/4bp1 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 72720 48678330859 144901231000

846 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೆಂಗಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 33/2 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 36320 451976628158 10764101001149

847 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಆದವಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 54/2 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.39 0.39 36190 634366606106 10918101034387

848 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಾಬಾಯಿ/ಗುರುಸ್ವವ ಮಿನಾಯ್ಕ 3 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 40400 981867884917 3122500104259201

849 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದರೆಸ್ವವ ಮಿನಾಯಾಕ /ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ 1/6 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.46 0.46 41760 299571195012 696000567539

850 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲಮ್ಮ /ಗಣ್ನಿಯಾನಿಕಾ 10/1 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 36360 55642189981 34852035373

851 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ನೈಕ/ನಾಯ ನಾಯ ನೈಕ 102 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.41 0.41 36360 383239686298 144901011003697

852 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನೈಕ/ಕರಿಯಾನಾಯಾಕ 25/5 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 50500 96899598387 10918101011447

853 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮೂತಿು/ಜತಿಗಪಾ 6 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.20 0.20 21800 224875529886 30977544844

854 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನೈಕ/ಜತಿಗಪಾ 6 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.20 0.20 21800 432941020868 30977544844

855 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗದಾರ ಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 132/2 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 814080160904 30977544844

856 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ರಂಗಪಾ 5/2, 26/4 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 605087116491 30977544844

857 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ರಾಮ್ನೈಕ 35/2 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37800 605087116491 30977544844

858 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮೆಮ ೋಶ್/ಮಾಸಿಯ್ಪಾ 39/2 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಕುಂಬಳ 1.20 1.20 115200 621775658893 30977544844

859 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 13/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಟಿ ದಾಳಿಂಬ್ 0.33 0.33 30800 786935678422 30977544844

860 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್/ರಂಗಪಾ 23/1 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.41 0.41 44300 278971321304 30977544844

861 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಮ್ಮ /ಸಿದದ ಪಾ 50 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 735115386081 30977544844

862 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಕಶಪಾ /ಕಂಪಾಲಪಾ 40/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.60 60600 461238761773 7677000600014501

863 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮ್ಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 229/1a2, 14/p, 229/1a2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.97 0.97 35300 548921626921 7677000600014501

864 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್/ರಂಗಪಾ 48 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 70700 965835627254 7677000600014501

865 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಹುಲಪಾ 48/p ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 720771740998 7677000600014501

866 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ಸನನ ಪಾ 18/7p1 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 836452199114 7677000600014501

867 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಎರಪಾ 28/p1, 71 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.57 0.57 47000 336331721861 10764101002810

868 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 24/2 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ ಬಾಳೆ 1.20 1.20 92360 728438974825 30977544844

869 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಯ್ಯ /ಕರಿಯ್ಪಾ 35/3 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಬಾಳೆ 1.20 1.20 43360 850255882667 30977544844

870 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್/ರಾಮ್ಯ್ಯ 67 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 20700 935675211086 30977544844

871 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್/ಗಲಪಾ 4/5 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಬಾಳೆ 0.88 0.88 89690 839306800109 1335155000034963

872 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಕರ್ಜುನಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ ನೈಕ 123 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 116700 288660156082 173000001895

873 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ನಾಗಪಾ 75 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.08 1.08 103700 726287781732 1335155000032180

874 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಬಾಯಿ/ಜನಾಯ ನೈಕ 30/15 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 90910 960768593782 1335155000032600

875 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ /ಕಡಪಾ 198,110 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 90910 253669807477 1335155000032640

876 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ತೊದದ ಯ್ಯ 53 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 503103505776 1335173000001850

877 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಪಾ /ರಂಗಪಾ 27 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 155000 758403937164 1335155000032178

878 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ /ಮಾರುಲಪಾ 121/1a ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 63900 709989082263 1335155000037262

879 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 70, 79 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 3.77 3.77 140230 549114593259 1335173000002321

880 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಡಪಾ /ಭೋಮ್ಪಾ 166 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.20 0.20 119200 660915705133 1335155000037274

881 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ರಭೋವಿ/ತಿಮ್ಮಭೋವಿ 29/3dp1-p1 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.85 0.85 82400 576577933599 1335155000037286

882 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮ್ಮ /ಸನನ ಪಾ 7/7p1 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.24 1.24 93200 542829271040 1335155000037298

883 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 7/8 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.92 0.92 90900 424062808802 30977544844

884 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದನಾಯ್ಕ/ತಿಮ್ಮ ನೈಕಾ 5/3p3 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 50500 21899815564 0454101022299

885 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಲಿಪಾ /ಮ್ಲಿಯ್ಯ 53 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.60 1.60 153640 283932401845 50100391994846

886 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಏಕಂತಪಾ /ಪರಾಸಭೋವಿ 154 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 100800 625550963829 50100391994812

887 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ /ಕೆಂಚಪಾ 96/4p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಈರುಳಿಿ 1.20 1.20 115230 968513047432 50100391994874

888 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 71/4 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟಿ ಈರುಳಿಿ 0.86 0.86 86870 670729718882 1070101010399

889 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಓಬಲಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 125/b25 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 574701435526 64027958717

890 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುತುಪಾ /ಬಸಪಾ 111/p8-p1 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 971326179335 10796101010590

891 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿಜಯ್ನೈಕ/ರಾಮ್ನೈಕ ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.63 0.63 77000 336479827176 64163817497

892 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮಭೋವಿ/ತಿಮ್ಮಹೋವಿ ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.63 0.63 99230 348090011336 64136272453

893 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಮ್ತಾ/ಉಮೇಶ್ 67 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಟಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37100 851328246749 1335155000035115

894 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 30/10 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 191410 954567762046 1335155000035162

895 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಯ್ಲಿಪಾ 89/3, 92/2, 92/4, 89/5 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 2.10 2.10 132500 980172457009 1335155000034942

896 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ಬಸಪಾ 159/4, 159/1, 159/13,159/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.48 1.48 123680 860138915121 1335155000032012



897 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 56/p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 54500 747647007987 10105100009931

898 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ /ಕ್ಷೋತಿುರುದರ ಪಾ 4/3p1, 4/3p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.75 0.75 75750 428739087931 30977544844

899 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾರ್ಜ/ಲಕಕ ದಸಪಾ 18/1p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 624468070564 30977544844

900 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ತಿಮ್ಣ್ಣ 33/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.34 0.34 34300 492128335024 30977544844

901 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಕರಿಯ್ಣ್ಣ 50/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 866604915269 30977544844

902 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪಾ /ಸನಾನ  ನಿೋಲಪಾ 64 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 840365687479 30977544844

903 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಮ್ಮ /ನಿೆಂಗಪಾ 13/7, 9/7 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 90900 545604102925 30977544844

904 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು/ಗಿರಿಯ್ಪಾ 16/6, 26/1p4-p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.15 1.15 114000 671196396176 30977544844

905 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಲಕಕ ಪಾ 149 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.79 0.79 79800 581542855217 30977544844

906 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಲಕ್್ಷ ಮ /ರಂಗನಾಥ್ 19/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 45300 863530894269 30977544844

907 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 39/1p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.66 0.66 66600 609245790855 30977544844

908 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ನಿೋಲಗಿರಿಪಾ 20/1p4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 657827873209 30977544844

909 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತೊದದ ಯ್ಯ /ಕರಿಯ್ಪಾ 13/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 2.00 116430 949797089087 30977544844

910 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೋಭಾ/ಬಸವರಾಜಪಾ 77/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 0.80 0.80 34400 250211052303 0454101025026

911 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ವಿೋರಪಾ 43/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 608582709742 10796100007294

912 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಏಕಂತಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 32/3p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 0.80 0.80 80800 638296255509 10796100003013

913 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಾಮ್ಮ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 19/p18 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 0.80 0.80 80800 531710587429 10796100003118

914 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜಲಕ್್ಷ /ರಾಮ್ಯ್ಯ 58/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 99230 693669419528 3122500104241801

915 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ/ಬಸಪಾ 43/6 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37180 548037293245 1335155000030601

916 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್/ಚನನ ಪಾ 17/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.40 37180 637291581597 1335155000035009

917 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೆಂಗಪಾ /ಬಸಪಾ 23/9, 54/1p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.60 68680 746536808921 1335155000036815

918 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 81/3, 53/17EP ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.70 0.70 70700 582350791073 1335173000002023

919 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಣ್ಣ /ಹನುಮಂತಪಾ 207/6P6, 201/8, 217/29 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.46 0.46 46400 714897836666 1335155000036827

920 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಂದಯ ಪಾ /ತಿಮ್ಣ್ಣ 18/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.20 1.20 63200 413007644272 1335173000002011

921 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ರಂಗಪಾ 237/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.96 0.96 96970 924387890539 1335173000002047

922 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನಮೂತಿು/ಈಶವ ರಪಾ 29/23 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.50 0.50 50500 452156639669 0454101019815

923 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅೆಂಜಿನಪಾ /ಹುಚಚ ಪಾ 66/5, 91/p4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.40 44900 369217812695 64147390916

924 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ /ನಾಗಪಾ 86/7p1, 125/3p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 907218433581 10537100007529

925 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬೈರಪಾ /ರಂಗಪಾ 229/p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 932087978985 10796101010323

926 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ/ರಂಗಪಾ 34/2b ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.29 1.29 48300 561723842094 10720101009026

927 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ /ಗಂಗಪಾ 84/7p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 44300 515918416929 64133937558

928 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಣೇಶಪಾ /ಶಿವಮೂತುಪಾ 64/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.80 0.80 30200 723531165422 0454101019374

929 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ /ಗಂಗಪಾ 102/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 24599 363167659525 64133937558

930 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 18/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.20 0.20 22600 588514529624 199001649449

931 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ /ಭೋಮ್ಪಾ 160/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.80 0.80 17076 874057580545 10655100046226

932 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ರಾಮ್ಪಾ /ಮಾರುಲಪಾ 127/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.60 1.60 53280 722301376844 30977544844

933 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾರ್ಜ/ಲೆಂಗಪಾ 29/3a ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.40 0.40 15857 251675578486 30977544844

934 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 53/13, 53/15 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.20 1.20 43950 529853562061 30977544844

935 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಓೆಂಕರಪಾ /ಬಸಪಾ 53/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 1.23 1.23 117640 402145744665 7677000600014501

936 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುಮಿತರ ಮ್ಮ /ಬಸಪಾ 41 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.40 45300 766129975925 7677000600014501

937 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್/ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 28/1p2, 28/2p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.95 0.95 92770 300844555411 7677000600014501

938 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಮ್ಮ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 82/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.64 0.64 64640 635636028052 7677000600014501

939 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಂತೇಶಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 29/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.36 1.36 130510 204305334498 7677000600014501

940 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 103/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.80 0.80 27500 411943488547 7677000600014501

941 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 98/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.64 0.64 64640 619226816629 7677000600014501

942 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭಾತುಮ್ಮ /ಚನನ ಪಾ 75/1p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.46 0.46 46460 585781802836 7677000600014501

943 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಮ್ಮ /ಚನನ ಪಾ 75/1p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.46 0.46 46460 825942699139 7677000600014501

944 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಪಾ /ಬಸಪಾ 104/11 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.56 0.56 56560 548971606030 7677000600014501

945 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುಲೋಚನಮ್ಮ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 11/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.31 0.31 29480 770647389569 7677000600014501

946 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ /ಸಿದರ ಮ್ಪಾ 47/1p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.50 0.50 50500 619226816629 7677000600014501

947 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ/ಕೃಷ್ಣ ಪಾ 110/1bp1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.51 0.51 51510 788414172181 10082200012018

948 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲವತಿ/ಜಗದೋಶ್ 44 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.74 0.74 74750 944970871807 1069101018963

949 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್/ಚನನ ಪಾ 21/p24, 44/pq ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.94 0.94 94950 438134018042 64018444689

950 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಮ್ಮ /ಗಂಗಣ್ಣ 44/p3 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 35710 879976137831 36925750876

951 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಷಾ ಸಬ್/ಮಾಸ್ವತ ನ್ ಸಬ್ 51/6, 60/1, 15/5p1, 21/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.79 0.79 79800 384384880782 30977544844

952 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಇಸ್ವಮಯಿಲ್/ಭಾವಿ ಸಬ್ 124/4, 59/1, 156/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.17 1.17 116200 499452490586 30977544844

953 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 10/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 1.20 114300 452156639669 30977544844

954 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 23/8, 65/1p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.73 0.73 73700 369217812695 30977544844

955 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ /ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ 49/2p-p3 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.29 0.29 15040 907218433581 30977544844

956 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿತತ ಪಾ /ರ್ಬಲಿಪಾ 17 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಮಾರಿಗಲೋಲ್ 0.40 0.40 37830 932087978985 7677000600014501

957 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ಪಟೇಲ್ ರಾಮ್ಪಾ 22/p9 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119220 561723842094 7677000600014501

958 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇಣುಕಾ/ನಾಗರಾಜಪಾ 18/15 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತ್ಗ 0.22 0.22 21899 584561775343 7677000600014501

959 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ವೆಂಕಟಪಾ 19/p11 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಸೋವಂತ್ಗ 0.80 0.80 80800 526574701435 7677000600014501

960 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಬಲಿಪಾ /ದೋಡಾ ಕರಿಯ್ಪಾ 10/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.53 0.53 25237 713261793359 7677000600014501

961 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ/ಮ್ರಪಾ 90/p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 45900 425390311595 7677000600014501

962 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಶೋದರಪಾ /ಹರಲಪಾ 47/p8 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.60 60600 571436904318 10082600001824

963 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 18/2p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಹುರಳಿಕಾಯಿ 0.75 0.75 75300 362290085899 30977544844

964 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಪುರ/ಕಣ್ುಪಾ 6/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.60 60600 542388313782 30977544844

965 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ದಾಸಪಾ 28/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 752067402487 30977544844

966 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹೋಲಯ್ಪಾ /ಸನಾನ  ರಂಗಪಾ 55/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 1.20 84900 400734630948 30977544844

967 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪಾ /ಶಿವಪಾ 67/6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.53 0.53 53500 814140915149 30977544844

968 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರವಿಕುಮಾರ್/ಹರಕರಪಾ 61 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.60 0.60 60600 387610601098 30977544844

969 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಪಾ /ರಾಜಪಾ 61/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.73 0.73 73700 666058943986 30977544844

970 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಸನಾನ  ರಂಗಪಾ 7/4p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.38 0.38 36680 553141582804 30977544844

971 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ/ಸನಾನ  ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 30/p1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.58 0.58 58500 265347477412 30977544844

972 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ಶಂಕರಪಾ 81/14, 81/1p, 81/7 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.81 0.81 79700 419655058049 30977544844

973 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 6/p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 94800 731140635588 30977544844



974 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜಪಾ /ಬಸಪಾ 24/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 42900 219341399245 30977544844

975 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ /ಮಾರುಲಪಾ 42/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 43112 219341399245 30977544844

976 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಮ್ಮ /ಮ್ಲಿಪಾ 10/1p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.75 0.75 75700 548472868469 30977544844

977 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 3/p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 43100 601693135826 30977544844

978 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ಬಸಪಾ 2/1p6, 2/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 45300 347679569822 30977544844

979 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ಅಜಜ ಪಾ 32/4p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.48 0.48 48486 657483823095 30977544844

980 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಸಿದದ ಬಸಪಾ 30/2p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 79600 962199079591 30977544844

981 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ರಾಮ್ಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 12/2p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.59 0.59 59590 432919294106 30977544844

982 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ರುದರ ಪಾ 78 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.38 0.38 32326 683982279693 30977544844

983 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜ ಪಾ /ಇಲಕ ಲ್ ವಜರ ಪಾ 16/2A ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.20 2.20 37910 222217872130 520101044076114

984 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಪಾ /ರಂಗಪಾ 35/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 79400 642107561894 520101044076114

985 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 12/28, 38/7 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.38 0.38 34340 802561907828 520101044076114

986 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ರಂಗಪಾ 13 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 49200 781429765807 520101044076114

987 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭಾಗಯ ಮ್ಮ /ಶಂಕರಮೂತಿು 76 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.60 34300 242547481162 520101044076114

988 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೋಡಾ ಕರಿಯ್ಪಾ /ರಂಗಪಾ 47/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.66 0.66 58900 777064775423 520101044076114

989 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ಮ್ಮ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 46/p6 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.60 60600 652432642860 520101044076114

990 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ರಂಗಪಾ 35/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 797269075867 520101044076114

991 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಚಿಕಕ  ತಿಮ್ಮ ಪಾ 11/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.85 0.85 85800 304743296851 520101044076114

992 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ /ಹನುಮಂತಪಾ 44/10, 2/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.72 0.72 71700 267079718882 520101044076114

993 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 47/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.60 1.60 16970 760601954811 520101044076114

994 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ /ರಂಗಪಾ 17/5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.68 0.68 67800 695456776204 520101044076114

995 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಾ /ಚಿಕಕ  ತಿಮ್ಮ ಪಾ 11/7 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.30 0.30 28300 595253631676 520101044076114

996 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ /ದಾಸಪಾ 22/1a1p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.30 0.30 34000 970967913365 520101044076114

997 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ /ಚನನ ಪಾ 36/2a ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.30 0.30 34000 650538553810 520101044076114

998 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ಮ್ಮ /ಸಿದದ ಪಾ 55/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.30 0.30 34000 476409744472 520101044076114

999 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲಯ್ಪಾ /ಕರೇ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 11/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 21600 776503796108 520101044076114

1000 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 28/1c ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.33 0.33 30300 609246006860 520101044076114

1001 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತಿು/ಬಸಪಾ 62/p2-p1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.94 0.94 94950 855423266553 1335155000037040

1002 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ /ರಾಮ್ಣ್ಣ 67/12, 56/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.53 0.53 56400 906939469649 1335155000037109

1003 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಶಿಡಿ ಪಾ 35/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.02 1.02 174770 878691849745 1335155000037156

1004 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ/ಚಿನನ ಪಾ 50/3, 18/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.53 0.53 56400 404488085064 1335155000037132

1005 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಾ /ಗಂಗಪಾ 83/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.23 2.23 120000 459558494351 1335155000037451

1006 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 18/15 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 155000 382011990717 1335173000002380

1007 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಕಮ್ಮ /ಭೂತಯ್ಯ 22/1p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.52 0.52 61660 308716798169 1335155000037168

1008 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾರ್ಜ/ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ 73/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.42 0.42 47610 551286997426 1335155000037442

1009 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್/ಗೋವಿೆಂದಪಾ 3/8, 31/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.68 1.68 162300 461834297278 1335155000037250

1010 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ/ಗಂಗಾಧರಪಾ 53/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.99 0.99 100000 355013962147 1335155000037144

1011 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ/ಓೆಂಕರಪಾ 11/3, 11/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.58 0.58 61600 990566145795 1335155000037061

1012 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ /ಮೈಲಾರಪಾ 66 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37180 468000184356 1335155000037241

1013 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೇಶಪಾ /ಮ್ಲಿಶೆಟಿ್ಟ 121/5p2, 116/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.99 0.99 22570 269973792350 1335155000037052

1014 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಾಾ ನಮೂತಿು/ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ 36/2b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82400 406734832607 1335155000037300

1015 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಕನಿವಪಾ 14/14, 10/2, 6/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.52 0.52 53500 2373372287411 1335155000037416

1016 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಸನನ ಪಾ 79/2, 14/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.79 0.79 51810 541893123576 1335155000037430

1017 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನನ ಪಾ /ಚೌದಯ್ಯ 313/2p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.89 0.89 21360 230468283035 1335155000037203

1018 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್/ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 123/p5, 51/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 2.96 2.96 189100 380535703167 1335155000037038

1019 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚ ರಾಜಮ್ಮ /ನರಸಿಮ್ಯ್ಯ 32/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.50 1.50 109620 674036322154 133515500037191

1020 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುರುಗಶ್/ಲೋಕಶಪಾ 8/6,8/7 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37180 734389426346 1335155000037026

1021 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ್/ಓೆಂಕರಮೂತಿು 86 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.43 0.43 48660 719085694488 1335155000037215

1022 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಾ /ತೊದದ ಯ್ಯ 12/5, 94/7, 93/10 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.16 1.16 115200 466001852458 1335173000002378

1023 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ /ಹನನ ಪಾ 59/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.41 0.41 45340 393293657791 1335173000002401

1024 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ /ಮೈಲಾರಪಾ 66/1b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.83 0.83 84600 914702668789 1335173000002437

1025 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಬಜ ನ್ ಸಬ್/ಇಮಾಮ್ ಸಬ್ 63 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119200 324089119110 1335173000002614

1026 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಾ /ಗವಿರಂಗಪಾ 99/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.44 0.44 32660 993398684465 1335173000002449

1027 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದೋಶ್/ರಾಮ್ಪಾ 18/1p ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 191410 369766308676 1335155000037227

1028 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಮ್ಮ /ದಡಿಾ  ರಂಗಪಾ 485/p1, 278/20 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.18 1.18 117200 422269728756 1335173000002472

1029 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ರಾಮ್ಣ್ಣ 331/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.12 1.12 111200 554472676001 1335173000002460

1030 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬೈರಲೆಂಗಪಾ /ಓೆಂಕರಮೂತಿು 86 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.43 0.43 48750 584254949258 1335155000037073

1031 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಧುಮ್ಮ /ತಿಮ್ಣ್ಣ 13/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.88 0.88 89600 434194516672 1335173000002425

1032 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲಯ್ಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 18/1dp1, 24/2b, 21/3cp1, 31/2dp2, 15/2, 22/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 2.09 2.09 125950 784005487946 1335173000002590

1033 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾರ್ಜ/ಚನನ ಪಾ 26/1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 5.00 5.00 65170 838724457734 1335173000002531

1034 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು/ಸನನ ಗವಿಯ್ಪಾ 52/3p1, 10/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.77 0.77 79300 344276454319 1335173000002602

1035 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಮ್ಮ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 76 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 78300 980220070639 1335155000037085

1036 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸರಸವ ತಿ ಸುರೇಶ್ ಬಾರ್ಬ/ಸುರೇಶಬಾರ್ಬ 237/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37180 527619927957 1335155000037120

1037 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋಕಾೆಂತಯ್ಯ /ಗವಿರಂಗಗೌಡ 20 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 57830 639564180548 1335173000002451

1038 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಓೆಂಕರಪಾ /ಧುತಪಾ 9/2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.07 1.07 107100 437517519882 1335173000002330

1039 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್/ಕಟಿ್ಟ  ನಿೆಂಗಪಾ 61 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.57 0.57 60700 944196140591 1335155000037239

1040 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಣ್ಣ /ಮೈಲಾರಪಾ 23/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.61 1.61 155000 394628177816 1335155000037404

1041 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಯ್ಯ /ಅಜಜ  ರಂಗಪಾ 4/12, 16/8p1, 17/2p1, 27/4p1,27/4, 27/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.61 1.61 111580 337385442312 1335173000002484

1042 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ಬಿೋರಾ ಲೆಂಗಯ್ಯ 5/1A ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.15 1.15 114200 631031371890 1335173000002567

1043 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 63/2,63/4, 63/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.66 1.66 38390 675274822085 1335173000002581

1044 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸೋಮ್ಶೇಖರಪಾ /ಗುಡ್ಡಯ್ಪಾ 314/1b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 17440 288690605698 1335173000002508

1045 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ /ಕಟಪಾ 106/p2, 106/p3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82400 596296165417 1335173000002510

1046 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ/ಚನಪಾ 10/3a, 45/3a, 46/3b, 66 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 155000 843812789951 1335173000002543

1047 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪೂಣ್ಣುಮಾ/ಚಂದರ ಪಾ 8/12, 8/14 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.04 2.04 168600 742325783080 1335173000002413

1048 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಪಾ /ಚಿಕಕ  ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 87 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82400 334930955560 1335173000002579

1049 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ /ಮಾಸತ ಪಾ 7/197 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82400 592064762992 1335173000002342



1050 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನನ ಯ್ಯ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 74 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.53 2.53 76620 708830212048 1335173000002366

1051 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುಲಾಸಿದ್ /ಮ್ಹಾದೇವಪಾ 117/1c, 207/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 101010 442996064960 1335173000002554

1052 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ಹಿಮ್ಮ ಡ್ಡ ಸಿದದ ಪಾ 122/6, 127/1, 128/5, 187/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3.89 3.89 93780 799558107387 1335173000004407

1053 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿಧರ/ಸೋಮ್ಶೇಖರಪಾ 125/4p2, 127/2, 125/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.92 0.92 39110 505185534613 1335155000037392

1054 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ರಂಗಪಾ 38/4, 55/5, 64/1, 79/2, 5/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.83 0.83 73100 588756939762 1335155000037428

1055 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಾ /ಲಕಕ ಪಾ 37/2p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 54600 632069560311 1335173000002522

1056 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಶೋದಮ್ಮ /ಗಂಗಾಧರಪಾ 122/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.13 1.13 121000 296454340376 1335155000037371

1057 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಮ್ಸಣ್ಣ  ತಿಮ್ಮ ಪಾ 38 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82400 759611095916 1335173000000589

1058 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ /ಚಿಕಾಕ ಲ 47, 53/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.69 0.69 69000 784084566367 1335155000030682

1059 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು/ಹನುಮಂತಪಾ 49/1, 50 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 191410 328283703110 1335155000030156

1060 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 58/7a-p1, 58/6p4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.24 1.24 44800 990220936101 1335173000000880

1061 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಮ್ಸಗರಪಾ /ಚನನ ಪಾ 9/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 576346424319 1335155000031720

1062 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಕೇಶ್/ರುದರ ಪಾ 3/1a ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.99 1.99 191400 372967612907 1335155000033275

1063 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಣ್ಣ /ಅಲಾಧಪಾ 51/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.49 0.49 54600 728986300872 1335173000001661

1064 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮೂಥ್ವುನೈಕ/ಗಣ್ನಿಯಾನಿಕಾ 28/4 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.06 1.06 101000 898565157428 1335173000004419

1065 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ಪಾ /ಮಾಲಯ್ಪಾ 39/1p2, 62/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಹಲ 0.83 0.83 83840 319360974672 1335155000033502

1066 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 210/p1, 65/1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.81 0.81 20660 61040414043 1335155000037182

1067 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ಗವಿಯ್ಪಾ 18/2, 18/4, 18/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.78 0.78 42635 466211585047 10082610005252

1068 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಲಿಮ್ಮ /ಹೋಲ್ ಸಿದದ ಪಾ 185/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 72000 225354067956 137301011002386

1069 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ತಿೋಶ್/ಚೌದಪಾ 14/2, 20/3p, 56/p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.00 2.00 34542 357393616441 38833805258

1070 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪವಂಕುಮಾರ್/ಜನಕಮ್ಮ 18/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.60 1.60 51300 330190298059 10955101003749

1071 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ದಾಸನೈಕಾ 36 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.88 0.88 78500 729281065548 137301010001974

1072 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದಪಾ /ಚನನ ಪಾ 34 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.25 0.25 26300 655242727349 10796100004238

1073 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ /ಆದವಪಾ 55/1, 33/19 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80400 363435342797 3122500103986001

1074 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಸಿದದ ಬಸಪಾ 4/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37800 839273805914 144901011003002

1075 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಮುನಿಯ್ಪಾ 157/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 51500 909725835868 10537100000800

1076 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಶೋದಮ್ಮ /ರಾಮ್ಪಾ 34/19 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37800 972868151153 10796101039300

1077 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಇೆಂದರ ಮ್ಮ /ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ 48 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80400 768834874572 10796101000919

1078 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಾ /ಶಂಕರಪಾ 229/p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37800 344102189621 10796101015762

1079 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನನ ಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 67 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 548798771017 102401011005964

1080 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜಪಾ /ಸಿದರ ಮ್ಪಾ 50/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 43900 307826073960 10918100000242

1081 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಲಜಕ್್ಷ /ಆದನಾರಾಯ್ಣ್ 141/28 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 99900 982762925143 10539101005738

1082 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸರೋಜಮ್ಮ /ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 5 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37800 414642968305 10655131004252

1083 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 168 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80400 827921013310 10914101025343

1084 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಧರಣ್ಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 71/1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 100190 795473793218 3122500101524901

1085 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಓೆಂಕರಪಾ /ಕಲಿಪಾ 37/8 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 56500 477585207342 144901011003751

1086 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಂಚಕ್ಷ್ರಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 8/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80400 470555617893 144901011003823

1087 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅೆಂಜಿನಪಾ /ಮ್ಲಿಪಾ 47/7, 90/7 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80400 395077440405 64009080403

1088 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೆಂಗಪಾ /ಸಿೋತಾರಾಮ್ಪಾ 33/6, 33/7, 33/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.64 0.64 64600 717669114579 10537100005329

1089 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 75/4p4, 62/8 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.49 0.49 51804 622412024908 10082200070305

1090 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಥಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 68/11 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 300847054675 10914101032194

1091 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಣ್ಣ /ದೋಡಕರಿಯ್ಪಾ 51/p2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 100190 763403884978 10698101002546

1092 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಯ್ಪಾ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 29 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಸಲಯಯಕಾಂತಿ 0.60 0.60 27000 315070201763 520101259107500

1093 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪಾ /ಗಂಗಪಾ 126/6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.32 0.32 36200 501697027704 10082200007481

1094 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸ್ವವಿತರ ಮ್ಮ /ಕರಿಯ್ಪಾ 17/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.20 0.20 22600 970458438132 10723101042669

1095 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸನಾಹುಲಿಾ /ಬಾಜಿ ಸಬ್ 29/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ವಿೋಳಯದಲ 0.40 0.40 30940 768549497962 10082200070247

1096 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಪಾ /ರಂಗಪಾ 89/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 243813897237 1070108013758

1097 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ/ತಿಮ್ಮ ರಾರ್ಜ 229 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.71 0.71 71700 434450275476 9062500100402001

1098 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾರ್ಜ/ತಿಮ್ಮ ಪಾ 22/29 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 63900 991543558209 1335173000000600

1099 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಲಿೆ ೋಶಪಾ /ಸನಾನ  ತಿಮ್ಮ ಪಾ 26 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.69 1.69 123650 721469129628 1335155000034892

1100 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚನನ ಬಸಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 66/6, 62/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 70700 992713862925 1335155000032426

1101 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇಣುಕಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 77/2b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82400 968062874587 1335155000034880

1102 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಾ /ಮ್ಲಿಪಾ 22/2d ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.34 0.34 32590 958069789417 1335173000000721

1103 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ /ಕೃಷ್ಣ ಪಾ 99 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 155000 687859640966 1335155000034668

1104 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿೋಶ್/ರಾಮ್ಮೂತಿು 32/2p1-p1, 32/2p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119200 262852555691 1335155000034703

1105 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಮ್ಮ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 93/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.30 1.30 109550 629125328240 1335173000000565

1106 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವರಾರ್ಜ/ರಂಗಪಾ 184/5, 173/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.45 0.45 49160 593245702480 1335155000034682

1107 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಮ್ಮ /ಗಂಗಾಧರಪಾ 82/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.06 1.06 101000 265449946181 1335173000060553

1108 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 107/2p1, 123/4, 123/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.04 1.04 101000 302733729836 1335155000037962

1109 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೇಶ್/ಶಿವಾನಂದಪಾ 35 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 250934709062 1335155000037983

1110 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ಯ್ಲವಪಾ 93 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 3.10 3.10 119200 490502166700 1335155000034951

1111 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯಾಸಿನ್ ಹುನೆನ ೋಸ್ವ/ಮಹಮ್ಮ ದ್ ಗಜಲ್ 
ರಹಮಾನ್ 14/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.98 0.98 98990 213495575795 1335155000037924

1112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಹಮ್ಮ ದ್ ಗಜಲ್ 
ರಹಮಾನ್/ಮಹಮ್ಮ ದ್ ಅಹಮ ದ್ ಸಬ್ 14/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.53 0.53 56400 303034381840 1335155000037912

1113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿಕಲಾ/ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 33/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.24 1.24 105400 642628627899 1335155000037853

1114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ್/ರಾಮ್ಪಾ 6/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.41 0.41 45340 456605992402 1335155000034597

1115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 3/6, 122/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.10 2.10 138180 380630414344 1335173000004667

1116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ರುದರ ಪಾ 70/9 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.62 0.62 63900 911712794342 1335173000000612

1117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ಬಸಪಾ 84/p4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.37 1.37 132500 959141978866 1335173000000648

1118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಕಕ /ನಾಗೆಂದರ ಪಾ 135/5, 158/p1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 2.05 2.05 124800 264076068713 1335173000004690

1119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ ಮ್ಮ /ಚಂದರ ಣ್ಣ 101/2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 153640 404359336395 1335155000032452

1120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಾೆಂತಕುಮಾರ್/ಚಂದರ ಪಾ 35/1b ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 93200 905261526152 1335155000032733

1121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇೆಂದರ  ಕುಮಾರ್/ವಿೋರಭದರ ಯ್ಯ 101/1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 407943407860 1335155000037558

1122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮುತಿ/ಗೋವಿೆಂದಪಾ 31/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.33 1.33 128300 523065656767 1335173000004797

1123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಾೆಂತಲಕ್್ಷ ಮ /ನಾಗರಾರ್ಜ 8 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.96 1.96 110700 911469063008 1335173000004761

1124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 71, 11/2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 120400 722732387112 1335173000004752

1125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ಮ್ಲಿಪಾ 3/p2, 11/3, 28/1a1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 124150 406316849187 1335155000034930



1126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 33/6p1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.41 0.41 37180 722647833687 1335173000004726

1127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಪಾ /ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ 74 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 270980676265 1335155000035127

1128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಬಸಪಾ /ರಾಮ್ಯ್ಯ 165/2p, 183/p5-p2, 183/p16 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.94 0.94 94950 767532497663 1335173000001883

1129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 195/1d, 195/11 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.55 1.55 136800 216605899993 1335173000001836

1130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲತಾ/ಚಂದರ ಪಾ 126 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.86 0.86 86850 384762904130 1335155000037891

1131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಚಿಕಕ  ರಂಗಪಾ 7 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 123600 377616337307 1335155000034644

1132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 30/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 1.98 1.98 191400 892436053970 1335155000034656

1133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಕೇಶ್/ದೋಡರಂಗಪಾ 188/5, 183/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 73180 613123325124 1335155000034691

1134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲತಾ/ರಮೇಶ್ 99 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.06 1.06 105110 381803387086 1335155000034632

1135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮೂತುಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 86/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.72 1.72 155000 682216488894 1335173000004773

1136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾದೇವಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 101 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 155000 491287467062 1335173000004740

1137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಟರಾಜಪಾ /ಹುಲಪಾ 91/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 101000 440544717962 1335173000001907

1138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಲೆಂಗಪಾ /ರಂಗಪಾ 94/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37180 667199347884 1335173000001292

1139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕನುಮ್ಪಾ /ಸನಾನ  ಗುಡಿಪಾ 3/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 82400 493866564284 1335173000004785

1140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಣ್ಣ /ಗುಡಿಪಾ 54 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.62 0.62 64800 659005329071 1335173000000591

1141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಾ /ಮ್ಲಿಪಾ 176 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ + ತ್ರಕಾರಿ 0.95 0.95 94950 634390604009 1335155000032570

1142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಕಂತಪಾ /ರಂಗಪಾ 22/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 70700 788414172181 1335155000034479

1143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 15/1b ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 3.60 3.60 191400 944970871807 1335155000032121

1144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬೈರಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 40/1p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.97 0.97 96970 438134018042 1335173000001789

1145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 41/28, 5/8bp2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 134400 879976137831 1335173000004679

1146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ /ಹನುಮ್ಪಾ 62/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 115230 384384880782 1335155000037877

1147 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ಕೆಂಚಪಾ 9/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 191410 499452490586 1335165000037617

1148 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುಲಸಿದದ ಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 76/1b ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 155000 452156639669 1335155000037794

1149 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭಾತುಮ್ಮ /ವಿೋರಭದರ ಯ್ಯ 101/1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37180 369217812695 1335173000021871

1150 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೆಂಗಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 22/2p1, 21/1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 3.47 3.47 130900 907218433581 1335155000037560

1151 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 47 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.86 1.86 155000 932087978985 1335155000032440

1152 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಾ/ಶಿವಪರ ಕಾಶ್ 71/1, 120/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.69 1.69 155000 561723842094 1335155000038029

1153 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪಾ /ಬಸಪಾ 83/5 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.91 0.91 82400 584561775343 1335155000034301

1154 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತಿು/ಚಂದರ ಪಾ 82/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.31 0.31 30290 526574701435 1335155000037950

1155 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 76/1a, 72/3 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.10 1.10 86260 713261793359 1335155000034937

1156 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಮ್ಮ /ಸಿದದ ಪಾ 39/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 119220 425390311595 1335155000032712

1157 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇವಪಾ /ಬಸಪಾ 32/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.91 0.91 19680 571436904318 30977544844

1158 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ್/ವೆಂಕಟರಮ್ಣ್ಪಾ 51, 50/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.45 1.45 138660 362290085899 30977544844

1159 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೇಶ್/ಬಸಪಾ 21/3. ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.50 0.50 50500 542388313782 30977544844

1160 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 70/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.61 0.61 61610 752067402487 30977544844

1161 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪಾ /ಪಟೇಲ್ ಕಲಿಪಾ 51/5b, 51/2b, 51/2b ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.36 0.36 33810 400734630948 30977544844

1162 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 61/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.36 0.36 40270 814140915149 30977544844

1163 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಗುಡಿಪಾ 4/10, 4/11p1, 4/8 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.96 1.96 66950 387610601098 30977544844

1164 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅೆಂಜಿನಪಾ /ಬಸಪಾ 40 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.40 45340 666058943986 30977544844

1165 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೇಶಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 33/2p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.11 1.11 106590 553141582804 30977544844

1166 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಏಕಂತಮ್ಮ /ಕೆಂಚಪಾ 8/1. ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 4.00 4.00 219450 265347477412 13351550000034300

1167 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮ್ಮ /ಹೋಲ್ ನಿೆಂಗಪಾ 75/10p3, 75/10, 78/3 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.48 1.48 103470 419655058049 1335173000004730

1168 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಶಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 1/1. ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 84850 731140635588 64168276392

1169 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅೆಂಜನಕುಮಾರ್/ವೆಂಕಟರಮ್ಯ್ಯ 16 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 0.40 0.40 38230 219341399245 10914101020676

1170 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಪಾ /ಲಕಕ ಪಾ 130 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.07 1.07 97600 219341399245 1070101001904

1171 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮ್ಮ /ಜಯ್ಪಾ 32/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.95 1.95 153600 548472868469 10082200026920

1172 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದೆಧ ೋಶ್/ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ 197/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸಲಯಯಕಾಂತಿ 0.84 0.84 84800 601693135826 1070101013971

1173 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೆಂಗಪಾ /ಹುಚಚ ಪಾ 18/6, 7/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.72 1.72 153640 347679569822 10539101018282

1174 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಾ ಣ್ಣ /ಬಸಪಾ 151/p19 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 2.40 2.40 103960 657483823095 30977544844

1175 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಪಾ /ಪಲಿಕ್ಷಕ  ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 50/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 1.20 114300 962199079591 30977544844

1176 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿಮ್ುಲಾ/ಗುರುಮೂತಿು 124/p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 100800 432919294106 30977544844

1177 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭೂತಣ್ಣ /ಸಿೋನಪಾ 52/5p3 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ + ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 63900 683982279693 1335155000034337

1178 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಯ್ಮ್ಮ /ರಾಮ್ಣ್ಣ 28/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 99700 222217872130 1335155000037747

1179 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ/ಭದರ ಪಾ 116 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82450 642107561894 1335155000038076

1180 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 8 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 802561907828 1335173000004870

1181 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 34/104 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 155000 781429765807 1335173000004856

1182 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ರಾಮ್ಪಾ /ಬಸಪಾ 101/10 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82400 242547481162 1335173000004950

1183 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೇಶವಪಾ /ರಂಗಪಾ 4/p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.85 1.85 134930 777064775423 1335173000001824

1184 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪದಮ /ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪಾ 97/1p2, 103/2, 130/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.81 0.81 80800 652432642860 1335173000004915

1185 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಾೆಂತಮ್ಣ್ಣ/ರಂಗನಾಥನ್ 122 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82400 797269075867 1335155000038052

1186 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 9 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.81 0.81 82500 304743296851 1335155000037711

1187 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ/ಸಿದದ ಪಾ 65 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.57 1.57 132640 267079718882 1335173000004939

1188 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನಸುಯ್ಮ್ಮ /ಮ್ಲಿಕರ್ಜುನಪಾ 16/2b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.93 1.93 93930 760601954811 1335173000004962

1189 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಕಮ್ಮ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 166/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.12 1.12 110110 695456776204 1335155000037522

1190 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಮಾರುಲಪಾ 38/1p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 122340 595253631676 1335155000038088

1191 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಚನಪಾ 328/9,328/18 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82400 970967913365 1335155000033145

1192 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಚಿಕಕ ರಂಗಪಾ 15/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.64 0.64 64640 650538553810 1335173000005010

1193 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 6/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.78 0.78 80390 476409744472 1335173000004868

1194 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ರಾಮ್ಪಾ /ಬಂಡಯ್ಯ 56/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 50250 776503796108 1335155000037971

1195 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜ್ಕಕುಮಾರ್/ರುದರ ಪಾ 35/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 63900 609246006860 133515500038017

1196 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 149/16 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 155000 855423266553 1335173000004891

1197 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬೈರಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 8 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 155000 906939469649 1335155000034561

1198 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಕಕ /ಕರಿಯ್ಪಾ 124 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 878691849745 1335173000004809

1199 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಶೋದಮ್ಮ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 12/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119200 404488085064 1335155000038090

1200 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜ್/ಸಿದದ ಪಾ 39/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82400 459558494351 1335155000034207

1201 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಗದಶಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 19/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.46 0.46 50250 382011990717 1335155000034609

1202 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ರಾಮ್ಪಾ /ಬಂಡಯ್ಯ 55 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.12 1.12 129560 308716798169 1335155000034552



1203 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸತಯ ನಾರಾಯ್ಣ್ಪಾ /ಯ್ಲಿಪಾ 44/3p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.48 0.48 45450 551286997426 30977544844

1204 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಗೌಡುರ /ನಾಗಪಾ 119/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.47 0.47 86100 461834297278 30977544844

1205 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಡಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 48 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 31340 355013962147 30977544844

1206 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ /ನಾಗಪಾ 29/6, 36/4, 28/2a ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.50 1.50 28400 990566145795 30977544844

1207 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾದೇವಪಾ /ಎರಪಾ 12/5, 16/1a ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.44 0.44 44440 468000184356 30977544844

1208 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತೊದದ ಯ್ಯ /ಎರಪಾ 15 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 2.00 2.00 188630 269973792350 30977544844

1209 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 32/1D ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.86 0.86 50500 406734832607 30977544844

1210 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸವುಮಂಗಲ/ಮಂರ್ಜನಾಥ 87/2, 86/2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.32 1.32 164000 2373372287411 30977544844

1211 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಪಾ /ಮುಡಿಪಾ 99/1C ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.47 0.47 47470 541893123576 10539100006039

1212 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್/ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ 155/2P1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 115230 230468283035 102401010000664

1213 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ರಂಗಪಾ 7/4b, 7/5, 23/4b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.85 1.85 177650 380535703167 10934101011270

1214 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಮ್ಮ /ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ 42 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119200 674036322154 10720100007138

1215 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪಾ /ಹಸಹಳಿ್ಳ  ನಾಗಪಾ 97/1p5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 81000 734389426346 64057861515

1216 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೆಂಗರಾರ್ಜ/ಗಂಗಪಾ 30/5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 719085694488 10796101019397

1217 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂರ್ಬಲೆಂಗಪಾ /ಎರಪಾ 96/2, 262 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.34 0.34 12500 466001852458

1218 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮೂತಿು/ತಿಮ್ಮ ಪಾ 51 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.82 0.82 39100 393293657791 10105100009929

1219 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಾರಾಮ್ಣ್ಣ/ನಾಗರಾಜಪಾ 32 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119200 914702668789 10105100009908

1220 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪಾ /ಕಂಪಪಾ 8/1a, 55/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.69 0.69 47400 324089119110 10105100009935

1221 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿನೋದಮ್ಮ /ರಾಮ್ಣ್ಣ 25/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.71 0.71 72000 993398684465 10105100009910

1222 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಾೆಂತರಾರ್ಜ/ಕರಿಬಸಪಾ 55/8 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.86 0.86 86600 369766308676 10105100009912

1223 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮ್ಮ /ನಿೆಂಗರಾರ್ಜ 10/1, 20/6, 2/11 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.95 0.95 20550 422269728756 10105100009916

1224 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಾ /ನಾಗಪಾ 58/6 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 81000 554472676001 10105100009913

1225 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಮುಡಿಪಾ 51 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.82 0.82 80800 584254949258 10105100009933

1226 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಓೆಂಕರಪಾ /ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 46/13, 57/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.41 1.41 53800 434194516672 10105100009934

1227 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಕಶಪಾ /ಕಟಪಾ 248, 253 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.81 0.81 80800 784005487946 10105100009932

1228 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಚಂದರ /ಪುಟಿ ಯ್ಯ 131/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.97 0.97 80800 838724457734 30977544844

1229 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಾಹಿರಾಬಿ/ನಾಸಿರುದದ ೋನ್ 23/16-p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80500 344276454319 10082600001660

1230 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸತಿೋಶ್/ರಂಗಪಾ 45/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 45450 980220070639 7677000600014501

1231 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ಕಾಶ್/ಕಡಪಾ 69/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.72 0.72 55550 527619927957 7677000600014501

1232 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು/ಭೋಗಪಾ 120 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 55550 639564180548 7677000600014501

1233 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುತುಪಾ /ಕರಿಚಿತತ ಪಾ 89/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.58 0.58 26600 437517519882 7677000600014501

1234 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ದಡಿಪಾ 25 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.70 0.70 70700 944196140591 7677000600014501

1235 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವೆಂಕಟರಮ್ಪಾ /ಕರೇ ಗೌಡಪಾ 79/p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.50 0.50 55550 394628177816 7677000600014501

1236 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 124/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.87 0.87 87800 337385442312 7677000600014501

1237 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಗಿರಿ ತಿಮ್ಪಾ 75 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.60 60600 631031371890 7677000600014501

1238 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವೇೆಂದರ ಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 37/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.78 0.78 78780 675274822085 7677000600014501

1239 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ/ಸಿದದ ರಾಮ್ಪಾ 14/2a ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 37100 288690605698 30977544844

1240 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾೆಂಡುರಂಗಪಾ /ದಾಸಪಾ 10/1, 151 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.47 0.47 46400 596296165417 30977544844

1241 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ/ಬಸಪಾ 4/2p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.00 2.00 33700 843812789951 30977544844

1242 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿನನ ಪಾ /ಗವಿಯ್ಪಾ 34/1a, 34/1a ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.92 1.92 80800 742325783080 30977544844

1243 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಆಶಾ/ರವಿ 106/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.33 0.33 31700 334930955560 30977544844

1244 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 175/4p5, 70/10 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.95 0.95 35900 592064762992 30977544844

1245 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುಲಸಿದದ ಪಾ /ಕಲಿೆ ೋಗೌಡ 30/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 50500 708830212048 30977544844

1246 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 263/p2, 51/1, 252/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕುಂಬಳ 0.80 0.80 80100 442996064960 30977544844

1247 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಧನಂಜಯ್/ನಾಗರಾಜಪಾ 30/1, 33/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.77 0.77 77770 799558107387 30977544844

1248 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 77 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 505185534613 30977544844

1249 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ದೇವಯ್ಯ 101, 102/p1, 102/p5 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 61679 588756939762 30977544844

1250 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪಾ /ದೋದತಿಮ್ಮ ಪಾ 71/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.60 61130 632069560311 199000571697

1251 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನನಿನ ಸ್ವಬ್/ದುಸತ ನಾಾ ಬ್ 104/5, 104/6, 60/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.53 0.53 52040 296454340376 10537100004398

1252 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಫಾತಿಮಾ/ದತತ ಗಿರಿಸ್ವಬ್ 5/1p7 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.48 0.48 49980 759611095916 10537100300984

1253 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇವಪಾ /ನಿೋಲಗಿರಿಪಾ 142 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.39 0.39 37000 784084566367 3122500102146101

1254 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮೈಲಾರಪಾ /ತೇಜಪಾ 56/6 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.31 0.31 30200 328283703110 144901011003683

1255 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರ ಪಾ /ಮುರುಗೆಪಾ 92/6a3, 92/17 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.20 1.20 119220 990220936101 3122500103850900

1256 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವುತಮ್ಮ /ರುದರ ಪಾ 18/3, 151/3, 152/3, 152/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.75 0.75 77400 576346424319 10537100008707

1257 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಕರ್ಜುನ/ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ 19/p19 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.41 0.41 36330 372967612907 10796101010925

1258 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಲೆಂಗಪಾ /ಶಿರ ೋಕಾೆಂತಯ್ಯ 116/6 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 81000 728986300872 10537100001095

1259 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 48/2p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.70 0.70 72890 898565157428 10537101009178

1260 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನನ ಪಾ /ಸನನ ಗಂಗಪಾ 133/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.60 61100 319360974672 30977544844

1261 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹುಚರಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 11/2b, 60/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 119200 61040414043 30977544844

1262 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಪಾ /ಕಲಿನಪಾ ಪಾ 58/1p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 81000 466211585047 30977544844

1263 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮೂತಿು/ದಾಸಪಾ 85/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.60 0.60 61100 225354067956 30977544844

1264 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ತಿಮ್ಣ್ಣ 8/3a ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.00 1.00 101010 357393616441 30977544844

1265 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮ್ಕಕ /ಲಕಕ ಪಾ 9/2p4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.40 36330 330190298059 30977544844

1266 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಿೋಸ್ವುಬ್/ಹುಸೆನಾಾ ಬ್ 24/4, 23 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 119220 729281065548 30977544844

1267 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಪಾ /ಚಂದರ ಪಾ 58/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101010 655242727349 30977544844

1268 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಲೆಂಗಪಾ /ಶಿರ ೋಕಾೆಂತಯ್ಯ 142/3, 119/7 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 66660 363435342797 10537100001095

1269 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅೆಂಬಿಕಾ/ಮುರುಗೆೆಂದರ ಪಾ 226/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.33 0.33 36690 839273805914 10537100007945

1270 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಲೆಂಗಪಾ /ಮ್ಹಾದೇವಪಾ 15.Jul ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 99220 909725835868 10082200053155

1271 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮ್ಮ /ಹನುಮಂತಪಾ 105 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 44000 972868151153 10537101032307

1272 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋರಾರ ಮೈಲಾರಪಾ /ತೇಜಪಾ 130 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.37 0.37 41070 768834874572 10537101036783

1273 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಥಮ್ಮ /ರಾಜಪಾ 88/7 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 344102189621 0454101028281

1274 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ಕಾಶ್/ಹರಕರಪಾ 35/p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 100800 548798771017 3843101000949

1275 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜರಿನಾಬನು/ಸಮಿೋಸ್ವುಬ್ 55/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.60 1.60 66040 307826073960 1070101006586

1276 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ /ರಾಮ್ಣ್ಣ 121 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಸಲಯಯಕಾಂತಿ 0.80 0.80 80800 982762925143 64185153754

1277 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸನನ ರಂಗಪಾ /ರಂಗಪಾ 63/1, 86, 100, 5/2, 101/2, 63/10 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 3.02 3.02 145300 414642968305 3122500102080001

1278 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 6/2, 6/2, 4/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.81 0.81 80800 827921013310 170800101002290

1279 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ಮಾಸತ ಪಾ 15.Apr ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 795473793218 520101044121837



1280 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹಲಪಾ /ಹಲಪಾ 79/1ap2, 91/4p1, 20/4, 27/p3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.80 1.80 100800 477585207342 10587101001741

1281 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಧಾಯ ಮ್ಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 23/1, 23/2p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 1.20 115200 470555617893 10701010523

1282 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಏಕಂತಮ್ಮ /ಹುಗಗ ಪಾ 127/2p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 86870 395077440405 30977544844

1283 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಕಳ್ಳೆಂಗಭೋವಿ 125/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.50 1.50 144040 717669114579 30977544844

1284 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಕಮ್ಮ /ರುದರ ಮುನಿ 55/p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 0.80 80800 622412024908 30977544844

1285 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ಈಶವ ರಪಾ 50/1p3, 146/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಪಪಾಪಯ 1.30 1.30 124830 300847054675 30977544844

1286 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕುಸುಮಾ/ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ 81/p3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.24 1.24 115200 763403884978 30977544844

1287 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ರಂಗನೈಕ 41/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.08 1.08 109000 315070201763 30977544844

1288 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಬಸಪಾ 77/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 501697027704 30977544844

1289 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅಮಿಡಾಬಿ/ಅಬಿಬ್ ಸಬ್ 66/8 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.69 0.69 69690 970458438132 30977544844

1290 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಬಡಗಿ ಹನುಮ್ಣ್ಣ 18.Feb ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 768549497962 7677000600014501

1291 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಹುಚಚ ಪಾ 42/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 80800 243813897237 7677000600014501

1292 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ರಂಗಪಾ 28/1a ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 434450275476 7677000600014501

1293 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚೌದಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 18.Mai ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 991543558209 7677000600014501

1294 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಾಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 42/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 55550 721469129628 7677000600014501

1295 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ /ರಾಮ್ಪಾ 95/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 0.80 80800 992713862925 7677000600014501

1296 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ಮುದದ ಪಾ 80 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 968062874587 7677000600014501

1297 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರತನ /ಕಲಿೆ ೋಶಪಾ 54 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 958069789417 7677000600014501

1298 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ /ಸನಾನ  ಹನುಮ್ಪಾ 56/8b ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.55 0.55 55550 687859640966 7677000600014501

1299 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮ್ಮ /ಗೌಡರ ಎರಪಾ 179 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.60 0.60 60600 262852555691 7677000600014501

1300 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಾ /ಬಾಲಪಾ 85/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 60600 629125328240 7677000600014501

1301 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಶಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 88/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.60 0.60 26400 593245702480 10082250007493

1302 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ರಾಮ್ಣ್ಣ 103/p4 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 265449946181 64159207282

1303 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ಸತಯ ಪಾ 86 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.55 0.55 55550 302733729836 7677000600014501

1304 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸ್ವವಿತರ ಮ್ಮ /ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ 26.Feb ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.89 1.89 176900 250934709062 30977544844

1305 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ/ಸನಾನ  ರಂಗಪಾ 9/6, 9/8, 9/9 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.41 1.41 136000 490502166700 30977544844

1306 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಮ್ಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 18/2. ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.95 0.95 95830 213495575795 30977544844

1307 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 15/2. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 303034381840 30977544844

1308 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ಪಾ /ಬೈರಪಾ 53 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 642628627899 30977544844

1309 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ/ಚಿನನ  ಗೋವಿೆಂದಪಾ 70/1p1, 70/1p2, 70/1p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.65 0.65 64600 456605992402 30977544844

1310 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿೋತಾ/ಸಿದರ ಮ್ಪಾ 122/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 115230 380630414344 30977544844

1311 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜಳ/ದಯಾನಂದಸ್ವವ ಮಿ 165/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 911712794342 30977544844

1312 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ಮ್ಮ /ರಾಮ್ಪಾ 28/2b ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸಲಯಯಕಾಂತಿ 0.88 0.88 88800 959141978866 1070101013982

1313 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿರಂಜನಮೂತಿು/ಲಕಕ ದಸಪಾ 59/3b, 18/1, 18/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.85 0.85 85860 264076068713 30977544844

1314 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ತಿಮ್ಪಾ 26 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 1.61 1.61 153600 404359336395 3122500101876101

1315 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ಹರಕರಪಾ 38/2bp2, 38/2bp2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು + ಹಲ 0.60 0.60 60600 905261526152 10082200071866

1316 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 164/6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 153640 407943407860 50100391994976

1317 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ಪರಣ್ಣ 150/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.96 0.96 96970 523065656767 50100391994746

1318 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಾ /ಚಿಕಕ ಪಾ 168/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.92 1.92 182450 911469063008 50100391994950

1319 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಮ್ಮ /ತಯ ರಾಮ್ಲಿಪಾ 17/4b, 18/4, 19/3b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.74 0.74 45000 722732387112 64204603536

1320 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಪುರುಷ್ಭೋವಿ 67/1, 88, 36/7 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ತಂಗು 2.12 2.12 41410 406316849187 1335173000004395

1321 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿಮಾನಾಯ್ಕ್/ಇಪಾ ಕಾರಿನೈಕ 76 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.77 0.77 79360 722647833687 1335153000000990

1322 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 443/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 155900 270980676265 1335173000004537

1323 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ/ರಾಮ್ಸ್ವವ ಮಿ 260 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.08 1.08 108100 767532497663 1335155000037676

1324 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ/ಮೈಲಾರಪಾ 56/2, 56/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.42 0.42 45880 216605899993 1335155000037664

1325 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಣ್ಣ /ದಾಸಪಾ 54/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.42 0.42 44980 384762904130 1335173000004730

1326 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾರ್ಜ/ಲಕಕ ಪಾ 8/1. ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.84 1.84 60730 377616337307 1335155000037652

1327 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ಕಲಿಪಾ 25/p4, 7/16 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.04 1.04 104100 892436053970 1335155000037380

1328 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಿರಿಜಮ್ಮ /ಪುಟಿ ಸ್ವವ ಮಿ 52/3a1e, 13/3, 13/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 63900 613123325124 1335173000004513

1329 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಶಂಕರ/ಚನನ ಪಾ 35/2, 38/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 91730 381803387086 1335173000004442

1330 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ನು/ರಾಜಪಾ 19/11 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.99 0.99 97470 682216488894 1335155000037806

1331 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಭೋಮ್ನಾಯ್ಕ 94 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82450 491287467062 1335155000037640

1332 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಸನನ ರಂಗಪಾ 254/7 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 30050 440544717962 1335155000037688

1333 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಂತ/ಕನುಮ್ಪಾ 8/1, 2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ + 

ತಂಗು
3.03 3.03 47130 667199347884 1335155000037572

1334 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರವಿ/ರಾಜಪಾ 19/11 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 21360 493866564284 1335155000037761

1335 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಶಬಾರ್ಬ/ಕಾೆಂತಣ್ಣ 90 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.20 1.20 25730 659005329071 1335155000037690

1336 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಸಂತಕುಮಾರಿ/ಹನುಮಂತಪಾ 12/2, 5/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.50 1.50 51650 634390604009 1335155000037369

1337 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಜೇೆಂದರ ಸಿೆಂಗ್/ಕೃಷ್ಣ ಸಿೆಂಗ್ 441/4, 441/9 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.78 1.78 136030 788414172181 1335155000037723

1338 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತೊೆಂಟರಾಧಯ /ಮ್ಲಿಕರ್ಜುನ 14/4, 1/1, 1/1, 11/2, 76, 76 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.70 0.70 18360 944970871807 1335155000037593

1339 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಾಣ್ಣ/ಚಂದರ ಯ್ಯ 93/2, 179/p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 0.98 0.98 88890 438134018042 1335155000037841

1340 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 48/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.00 2.00 50280 879976137831 1335173000004454

1341 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ಸಿದರ ಮ್ಯ್ಯ 161/10, 165/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.59 0.59 62520 384384880782 1335155000037631

1342 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ /ಹನನ ಪಾ 44/2p3, 44/3p5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.02 1.02 22800 499452490586 1335173000004480

1343 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 81/11p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 54620 452156639669 1335173000004608

1344 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸೌಭಾಗಯ ಮ್ಮ /ಶಿವರುದರ ಪಾ 61/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.25 1.25 123390 369217812695 1335155000037832

1345 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದರಾರ್ಜ/ಭೋಮ್ಪಾ 25/211 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.30 0.30 34000 907218433581 1335155000037702

1346 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಗುನಾಥಸಿೆಂಗ್/ಮುನಿರಾಮಿಾ ೆಂಗ್ 14 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 135200 932087978985 1335155000037865

1347 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅಮಿನಾಬಿ/ಮಹಮ್ಮ ದ್ ಘನಿ ಸಬ್ 130 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ + 

ತಂಗು
0.90 0.90 34980 561723842094 1335155000037782

1348 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಾ /ಭೋಗಪಾ 19/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 15900 584561775343 1335155000037629

1349 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿಶವ ನಾಥ್/ತಿಮ್ಣ್ಣ 53/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬದ್ನೆ 1.02 1.02 102100 526574701435 1335155000037581

1350 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಶಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 59/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 93900 713261793359 1335155000033523

1351 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸನನ ಹನುಮ್ಯ್ಯ /ರಂಗಪಾ 20/p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 127830 425390311595 1335173000001602

1352 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಿೆಂಗ್/ಆನಂದಸಿೆಂಗ್ 475 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 117180 571436904318 133515155000037735

1353 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಗಣ್ಣ /ತೊದದ ಯ್ಯ 16/p5, 16/p6 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.76 1.76 115700 362290085899 1335173000004466

1354 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ್ಮ /ಕಲಿಪಾ 48/3p1, 49/6, 71/4, 61/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು + ತ್ರಕಾರಿ 1.24 1.24 86960 542388313782 1335173000004492

1355 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೇಶವ ರಿ/ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ 40/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.62 1.62 31520 752067402487 1335155000037605



1356 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ಹನುಮಂತಪಾ 111/2, 130/3, 134/2, 142/2, 111/12, 114 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.22 2.22 135300 400734630948 1335173000004421

1357 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನನ ಮ್ಮ /ದೇವಿಕರಿಯ್ಪಾ 111 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.15 1.15 114250 814140915149 1335155000037770

1358 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಶೋದಮ್ಮ /ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ 36/1, 36/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.40 1.40 92680 387610601098 1335155000037818

1359 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಂದಯ ಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 9/7 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 50500 666058943986 10082200075173

1360 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದರೆಸ್ವವ ಮಿ/ಮ್ರಿರಂಗಪಾ 6/6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಮಾರಿಗಲೋಲ್ 0.42 0.42 44020 553141582804 10082200075188

1361 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದಪಾ /ಕಡಮುದಪಾ ಪಾ 187/2p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 1.00 89600 265347477412 10082610005455

1362 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಧುಮ್ಮ /ಎರಪಾ 158/45b ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.35 1.35 129600 419655058049 10082610005436

1363 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮ್ಮ /ಗಂಗಪಾ 16/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 60600 731140635588 10723101049060

1364 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೆಂಗಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 18 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ವಿೋಳಯದಲ 0.70 0.70 36400 219341399245 10082610005980

1365 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್/ಗೋವಿೆಂದಪಾ 34/1a, ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 79170 219341399245 10082200075491

1366 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 55/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ವಿೋಳಯದಲ 0.80 0.80 55550 548472868469 10082200070266

1367 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭಾತುಮ್ಮ /ಶಿವಣ್ಣ 108/2c ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 43450 601693135826 0454101030275

1368 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ/ರುದರ ಪಾ 9/4 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 44290 347679569822 10723100001827

1369 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ /ರಂಗಪಾ 188/2p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.43 0.43 43900 657483823095 10082200075468

1370 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ಎರಪಾ 188/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.04 1.04 99300 962199079591 10082240001072

1371 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಮ್ಮ /ಶಿರ ೋನಿವಾಸ 158/p3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.20 1.20 100600 432919294106 10723101009327

1372 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ದೇವ/ಚಂದರ ಪಾ 30/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 79650 683982279693 30977544844

1373 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಪಾ /ಬಸಪಾ 10/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.67 0.67 67600 222217872130 30977544844

1374 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಮ್ಮ /ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ 3/p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 79600 642107561894 30977544844

1375 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಪಾ /ಚಿತಪಾ 58/1p1-p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.71 0.71 71700 802561907828 30977544844

1376 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಾೆಂಬಣ್ಣ /ಚಂದರ ಪಾ 28/6p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.36 0.36 32120 781429765807 30977544844

1377 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ರುದರ ಪಾ 37/10 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 98000 242547481162 30977544844

1378 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ /ದವಂಗತ ಸಿದದ ಪಾ 156/1, 10/1a ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.06 1.06 53600 777064775423 30977544844

1379 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ /ಈಶವ ರಪಾ 82/11 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 98000 652432642860 30977544844

1380 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಾ /ಕಲಿೆ ೋಶಪಾ 33/1, 33/1, 34/10 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 35150 797269075867 30977544844

1381 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಲಿಪಾ /ಬಸಪಾ 29/14 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.50 0.50 50500 304743296851 30977544844

1382 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದರ ಮ್ಕಕ /ಚಂದರ ಪಾ 32/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 267079718882 30977544844

1383 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಶಿವಗಂಗಪಾ 264 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.62 0.62 62620 760601954811 30977544844

1384 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಪಾ /ಗಂಗಾಧರಪಾ 50/8 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 20900 695456776204 30977544844

1385 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುಲಪಾ /ಹೆರಿಯ್ಪಾ 28/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.33 0.33 29800 595253631676 30977544844

1386 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಪಾ /ಕಲಿೆ ೋಶಪಾ 33/1, 33/1, 34/10 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 35150 970967913365 30977544844

1387 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪುಟಿ ಪಾ /ಹೋರಿಯ್ಪಾ 3, 3, 3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.47 0.47 47470 650538553810 30977544844

1388 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 20/1p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 50500 476409744472 30977544844

1389 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್/ನಿೋಲಪಾ 88/p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.67 0.67 67670 776503796108 30977544844

1390 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವೆಂಕಟಶಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 250/p6 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 35150 609246006860 30977544844

1391 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗವಿಯ್ಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 49/2, 50/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.74 0.74 74100 855423266553 30977544844

1392 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ /ಬನಪಾ 79 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.35 0.35 31500 906939469649 30977544844

1393 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಓೆಂಕರಪಾ /ಚನನ ಮ್ಲಿಪಾ 26/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.62 0.62 60600 878691849745 30977544844

1394 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಮ್ಮ /ರಾಜಪಾ 14 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 38790 404488085064 30977544844

1395 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ದೇವಪಾ 198/85, 198/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.14 1.14 32450 459558494351 30977544844

1396 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ದೋಪ್/ಅನನ ಯ್ಯ 8/5, 7/3, 35/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.70 1.70 47800 382011990717 102401011002888

1397 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಥೋಲಸಮ್ಮ /ತಿಮ್ಪಾ 99/3, 106/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.71 0.71 41000 308716798169 10105100010152

1398 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಾ /ಮುರುಲಪಾ 16/p18 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 31600 551286997426 102401010009753

1399 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನೇತರ ಮ್ಮ /ಕರಿಬಸಪಾ 355 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತಂಗು 1.20 1.20 24300 461834297278 102401010004613

1400 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಣ್ಣ /ಬಸಪಾ 33/1b, 24/8, 1/3,21/13 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.09 1.09 134000 355013962147 10955101006074

1401 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದರ ಮ್ಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 30/11, 30/8, 16/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.45 1.45 70600 990566145795 102401011002553

1402 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 17/p5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.78 0.78 50000 468000184356 102401010004536

1403 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೆಂಗರಾರ್ಜ/ದೋಡಾ ಕಲಿಪಾ 12/1b, 20/4, 60/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.36 1.36 90900 269973792350 10955101006250

1404 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಾೆಂತಮ್ಮ /ಸನಾನ  ಎರಪಾ 53/3p3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 45970 406734832607 144901231000008

1405 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮ್ಮ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 41/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80300 2373372287411 10918101013269

1406 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್/ತಿಪಾ ಯ್ಯ 39/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.74 0.74 74740 541893123576 84590100010816

1407 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಾಧಾಯ ಮ್ಪಾ /ಹಸಮ್ನೆ ಧಾಯ ಮ್ಪಾ 30/2p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 54900 230468283035 20152331950

1408 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹೇಮ್ನಾನ /ಕಾೆಂಬಣ್ಣ 23/1p8 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 79900 380535703167 64157674623

1409 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಷಾ/ಸದಾುರ್ ಸಬ್ 38/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.45 0.45 40400 674036322154 10537101034068

1410 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹೇಮ್ನಾನ /ಕಾೆಂಬಣ್ಣ 23/1p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 734389426346 454101032942

1411 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಕಕ /ಗುರುಲೆಂಗಪಾ 260 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.60 1.60 62800 719085694488 37579725425

1412 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿಧರ/ರಾಮ್ಪಾ 21 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.00 2.00 35200 466001852458 20437344312

1413 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪಾ /ಮ್ಲಿಪಾ 44/5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.00 2.00 35200 393293657791 64019318085

1414 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ರಾಮ್ಣ್ಣ 70/8 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.18 1.18 117230 914702668789 1335155000032010

1415 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮೂತಿು/ರಂಗಪಾ 125/b33, 95/10, 65/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.35 1.35 128320 324089119110 1335155000037948

1416 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 31/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 109550 993398684465 1335155000037900

1417 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್/ಹನುಮಂತಪಾ 171, 171, 175, 175 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.33 1.33 101000 369766308676 1335155000035056

1418 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸನನ ಮ್ಮ /ಎರಪಾ 21 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ + ಬಾಳೆ 2.80 2.80 101000 422269728756 1335173000004643

1419 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್/ಚೌದಪಾ 43/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82400 554472676001 1335155000034540

1420 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 117/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.12 1.12 111270 584254949258 1335173000004844

1421 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅಶೋಕ/ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 28.Feb ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.13 1.13 110110 434194516672 1335155000038064

1422 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ಹನುಮಂತಪಾ 42/1, 43/1, 44/5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 784005487946 1335155000034611

1423 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಶೇತರ /ರಂಗಶೇತರ 13/6. ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.82 1.82 155000 838724457734 1335155000029960

1424 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಚಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 26/4b2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.85 0.85 86600 344276454319 1335173000004832

1425 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ರುದರ ಪಾ 58/8 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.65 0.65 67950 980220070639 1335155000038005

1426 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸ್ವವಿತರ ಮ್ಮ /ಶಂಕರಪಾ 64/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 75800 527619927957 1335173000000522

1427 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುಡಿಪಾ /ರಂಗಪಾ 54/27 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80810 639564180548 1335173000004631

1428 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ /ಯ್ರಗುೆಂಟಪಾ 65 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 2.00 2.00 191400 437517519882 1335173000004941

1429 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾರ್ಜ/ಲೆಂಗಪಾ 24/2. ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.17 1.17 92320 944196140591 1335155000034467

1430 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಶೋದಮ್ಮ /ರಾಮ್ಣ್ಣ 17 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ + 

ಬಾಳೆ
0.91 0.91 90900 394628177816 1335155000034313

1431 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಆನಂದಪಾ /ಹಲಪಾ 58/1a ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.32 0.32 31060 337385442312 1335155000037889



1432 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಸ್ವವ ಮಿ/ಚನನ ಬಸಪಾ 178/1b, 178/2a, 193/1, 194/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 4.63 4.63 191400 631031371890 1335173000001919

1433 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಮ್ಮ /ಕಟಿ ಪಾ 45/3 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82450 675274822085 1335155000032792

1434 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುಲಸಿದದ ಪಾ /ಕರಿಸಿದಪಾ 111/1. ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 1.20 1.20 115200 288690605698 1335173000001812

1435 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ರಂಗಪಾ 29 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 596296165417 10082600001896

1436 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ರಾಮ್ಪಾ /ಚಂದರ ಪಾ 87 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 44300 843812789951 10082600001810

1437 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರನಾನ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 53 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 742325783080 10914101043491

1438 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಣ್ಣ /ಕರಿಯ್ಪಾ 25 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 334930955560 10914101009859

1439 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕನುಮ್ಪಾ /ಮ್ರಪಾ 51 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 592064762992 7677000600014501

1440 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಮ್ಮ /ಓೆಂಕರಪಾ 13/2. ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 708830212048 7677000600014501

1441 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಬಸಪಾ 38/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 442996064960 7677000600014501

1442 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಂತಿ/ಕುಮಾರಪಾ 126/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 799558107387 7677000600014501

1443 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಕಾೆಂತಪಾ 36/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 505185534613 7677000600014501

1444 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 68 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.38 0.38 40900 588756939762 7677000600014501

1445 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಥಮ್ಮ /ಗುೆಂಡ್ಡೋರಪಾ 25 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ + ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 632069560311 7677000600014501

1446 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ಚಿತಪಾ 33/1ap2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 296454340376 7677000600014501

1447 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ /ಹನುಮ್ಪಾ 14 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 80800 759611095916 7677000600014501

1448 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು/ಹುಚಚ ಪಾ 318/3a3p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.32 0.32 36200 784084566367 7677000600014501

1449 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಅೆಂಜಿನಪಾ 19/p1-p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 44900 328283703110 7677000600014501

1450 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವಚಾರಿ/ನಾಗಾಚಾರಿ 134/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 1.00 1.00 45380 990220936101 7677000600014501

1451 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ಪಾ /ನಾಗಪಾ 25/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 40500 576346424319 7677000600014501

1452 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜಪಾ /ಪಪಾ ಣ್ಣ 21/8 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 372967612907 7677000600014501

1453 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುಕಕ ಮ್ಮ /ಸಂಗಪಾ 47/p5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 728986300872 7677000600014501

1454 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಾ /ಸನಾನ  ಹನುಮಂತಭೋವಿ 50/1p5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 37500 898565157428 7677000600014501

1455 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಣ್ಣ /ಕರಿಯ್ಪಾ 4/1p1-p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.64 0.64 60600 319360974672 7677000600014501

1456 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದಪಾ /ರಂಗಪಾ 74/10, 47/p ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.77 0.77 77770 61040414043 7677000600014501

1457 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಮ್ಮ /ದಾಸಪಾ 328/7 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 466211585047 7677000600014501

1458 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿಕಕ ಮ್ಮ /ಸಿದದ ಪಾ 30/3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 225354067956 7677000600014501

1459 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ನೈಕ/ಭಗಿನಿನೈಕ 89/2p4 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 80800 357393616441 7677000600014501

1460 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಕುಮಾರ್/ಕನುಮೆನ ೈಕಾ 9/2. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 80800 330190298059 7677000600014501

1461 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರಪಾ /ಶಿವಪಾ 42/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 729281065548 144901011002993

1462 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಧರಣೇೆಂದರ ಪಾ /ರಮೈಹ್ 37 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 655242727349 10764100001870

1463 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್/ಶಿವಪಾ 11/4. ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 35600 363435342797 10650101019281

1464 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಲಿಮ್ಮ /ತೊದದ ಯ್ಯ 46/2p1, 33/4p2-p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.72 0.72 41550 839273805914 30576728394

1465 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ನೈಕ/ಕರಿಯಾನಾಯಾಕ 28 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.25 0.25 23000 909725835868 30977544844

1466 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದರೆಸ್ವವ ಮಿ/ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 2/2, 2/5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.61 0.61 59600 972868151153 30977544844

1467 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಣ್ಣ /ಹನುಮಂತಪಾ 51/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82160 768834874572 30977544844

1468 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸನನ ಕರಿಯ್ಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 67 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.40 0.40 43740 344102189621 30977544844

1469 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಾ /ಚಂದರ ಪಾ 141 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 548798771017 64181064595

1470 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್/ಮಾರುಲಪಾ 48/2, 48/3, 90/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 307826073960 0454101028330

1471 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಶಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 249/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.60 0.60 22600 982762925143 102401010008721

1472 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 249/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ದಾಳಿಂಬ್ 0.60 0.60 22600 414642968305 0454101029360

1473 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಕಕ /ಶಿವಣ್ಣ 20/1. ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.94 0.94 94900 827921013310 64149994199

1474 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಕೃಷ್ಣ ಪಾ 64/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.71 0.71 71700 795473793218 3122500103195801

1475 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 130 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ ತಂಗು 2.00 2.00 35200 477585207342 10743100010819

1476 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿನೋದಬಾಯಿ/ಓೆಂಕರನೈಕಾ 351/2, 231/11, 231/18 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 470555617893 84590100009902

1477 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರನೈಕಾ/ಬಡ್ಡಯಾನೈಕ 387 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 74600 395077440405 8490100008398

1478 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದನೇಶ್/ಸುರೇಶ್ 84/6 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80600 717669114579 30977544844

1479 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಬಸಪಾ /ಚನನ ಪಾ 10/3. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.80 0.80 42080 622412024908 30977544844

1480 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು/ನಾಗಪಾ 140/7 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.36 0.36 40080 300847054675 3122500100931601

1481 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಾ /ಧಾಯ ಮ್ಪಾ 17/2. ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 763403884978 10914101025051

1482 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ 16, 42/5, 62 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.62 0.62 60600 315070201763 10914101010147

1483 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಕಧುರಪಾ 36/14 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.61 0.61 60600 501697027704 144901011006767

1484 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಧುಮ್ಮ /ಶಿವಲೆಂಗಪಾ 124/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 970458438132 10082200028696

1485 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಬೈರಪಾ 3/1p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 768549497962 10914101013922

1486 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಂತ/ಹಲಪಾ 5/1a, 5/1c ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 70700 243813897237 10655101065855

1487 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 78/1bp2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಸಲಯಯಕಾಂತಿ 0.70 0.70 60600 434450275476 10082250007493

1488 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ರಾಮ್ನೈಕ 23/23 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 192060 991543558209 10082200020369

1489 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪಾ /ಬಸಪಾ 26/1. ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.67 0.67 39000 721469129628 64096352182

1490 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಸ್ವವ ಮಿ/ಹಲಾಸ್ವವ ಮಿ 48/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.57 0.57 57500 992713862925 199001088764

1491 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 58/1. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಸಲಯಯಕಾಂತಿ 1.00 1.00 100800 968062874587 30977544844

1492 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪಾ /ಮಾಸತ ಪಾ 25.Feb ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 70700 958069789417 30977544844

1493 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 13/1p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 687859640966 64012136465

1494 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಪಾ 131/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 38280 262852555691 64012136465

1495 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಶಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 93/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 100800 629125328240 64012136465

1496 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ /ನಾರಾಯ್ಣ್ಪಾ 114 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.12 1.12 107500 593245702480 10082200029139

1497 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮ್ಮ /ದಸಣ್ಣ 43/4, 137/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.53 0.53 33930 265449946181 30977544844

1498 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ಭಾಕರ/ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ 23/3. ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.44 0.44 48000 302733729836 30977544844

1499 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಉಮೇಶಯ್ಯ /ಶಿವಯ್ಯ 58/1a2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.65 0.65 67950 250934709062 30977544844

1500 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವುತಮ್ಮ /ನಾಗರಾಜಪಾ 7/4, 7/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಬಾಳೆ 0.65 0.65 32490 490502166700 30977544844

1501 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಯಾನಂದ/ಬಸಪಾ 65/4 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಈರುಳಿಿ 0.40 0.40 44050 213495575795 30977544844

1502 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿೋತಾರಮ್ನಾಯ್ಕ/ಸೇವಾನಾಯ್ಕ 58/3ap5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.30 0.30 33000 303034381840 30977544844

1503 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣ್ನಾಯ್ಕ /ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ 191/p1, 191/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 1.34 1.34 97800 642628627899 30977544844

1504 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲಾಯ ನಾಯಾಕ /ಜೆಮಿಾನೈಕ 58/4p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 43080 456605992402 30977544844

1505 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಮಿಿಬಾಯಿ/ಗಂಗನೈಕ 180/p4, 60/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ ಟಮೊೋಟಲೋ 0.72 0.72 50500 380630414344 30977544844

1506 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೋಕೇಶ್/ತಿಮ್ಮಭೋವಿ 13.Mai ಕಸಬಾ - 1 SC ಸಯಯ 1.57 1.57 63000 911712794342 30977544844

1507 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ /ರುದರ ಪಾ 107/* ಕಸಬಾ - 1 SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82400 959141978866 30977544844

1508 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಟಿ್ಟ  ತಿಮ್ಮಭೋವಿ/ತಿಮ್ಮಭೋವಿ 70/6p2 ಮತಲತೋಡು SC ಬಾಳೆ 1.20 1.20 76280 264076068713 30977544844



1509 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಪಾ /ಓಬಲಪಾ 106 ಕಸಬಾ - 1 SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.76 0.76 78300 404359336395 30977544844

1510 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿಧರ/ಹುಸೇನಪಾ 312 ಶಿರೋರಾಂಪುರ SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82400 905261526152 30977544844

1511 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರ ಪಾ /ತಿಮ್ಮಭೋವಿ 15/6. ಕಸಬಾ - 1 SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 11366 407943407860 30977544844

1512 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಯಾನಂದ/ಹಲಪಾ 88, 89 ಕಸಬಾ - 1 Gen ದಾಳಿಂಬ್ 0.85 0.85 29070 523065656767 454101015898

1513 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಾಮ್ಮ /ಸಿದದ ಪಾ 76/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 153600 911469063008 30977544844

1514 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜಪಾ /ನಂಜಪಾ 77/1p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 722732387112 64110372309

1515 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 159/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.30 1.30 124830 406316849187 10934101031234

1516 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಬೈರಪಾ 16.Jun ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.73 0.73 73700 722647833687 10082200075700

1517 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಾಮ್ಮ /ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ 47 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 99230 270980676265 199001563548

1518 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ /ನಿೆಂಗಪಾ 292/2, 292/5, 293/3, 328/32, 328/33, 328/34 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 115200 767532497663 64013521478

1519 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ /ಹನುಮಂತಪಾ 57/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 115200 216605899993 137301011002159

1520 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 35/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.76 0.76 76760 384762904130 20300330223

1521 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುಡಿಪಾ /ನಿೆಂಗಪಾ 56 ಮತಲತೋಡು ST ಸಲಯಯಕಾಂತಿ 0.58 0.58 62700 377616337307 30977544844

1522 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಕರಿಯ್ಪಾ 44/1p2 ಮತಲತೋಡು ST ಬಾಳೆ 0.83 0.83 53500 892436053970 30977544844

1523 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ/ಕರಿಯ್ಪಾ 10/1. ಮತಲತೋಡು ST ಬಾಳೆ 1.00 1.00 62800 613123325124 30977544844

1524 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮ್ಮ /ನಾಗರಾರ್ಜ 15/5. ಕಸಬಾ - 1 ST ಟಮೊೋಟಲೋ 0.30 0.30 31900 381803387086 30977544844

1525 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಧಮ್ಮ /ಜನಪಾ 15/4. ಕಸಬಾ - 1 ST ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 45300 682216488894 30977544844

1526 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವರದಮ್ಮ /ತೇಜಪಾ 105 ಕಸಬಾ - 1 ST ಟಮೊೋಟಲೋ 0.75 0.75 77300 491287467062 30977544844

1527 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 27/p11 ಮತಲತೋಡು ST ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 42700 440544717962 30977544844

1528 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹೇಶ್/ಕೆಂಚಪಾ 66 ಕಸಬಾ - 1 ST ಟಮೊೋಟಲೋ 0.25 0.25 26100 667199347884 30977544844

1529 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ/ತಿಮ್ಪಾ 72/1p2 ಕಸಬಾ - 2 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.67 0.67 67600 493866564284 10720100002876

1530 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ /ಭೋಗಪಾ 132, 69/1 ಕಸಬಾ - 2 Gen ಅಸಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.54 0.54 54500 659005329071 10720100002099

1531 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 105 ಕಸಬಾ - 2 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 634390604009 170800101006212

1532 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಾಧಿರಾಜ್/ತಿಪ್ಾ ೋರುದರ ಯ್ 42/2e ಮತಲತೋಡು Gen ದಾಳಿಂಬ್ 0.50 0.50 15770 788414172181 10082200010719

1533 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್/ಮ್ಲಿಪಾ 122/1. ಮತಲತೋಡು Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 944970871807 0454101019433

1534 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಣ್ಣ /ರಂಗಪಾ 95/p2 ಮತಲತೋಡು Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 438134018042 10082200013771

1535 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾಶುುರಾಮ್ಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 68/6. ಕಸಬಾ - 2 Gen ಈರುಳಿಿ 0.50 0.50 50500 879976137831 10720100001542

1536 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ/ಜಗದೋಶ್ 162/2 ಮತಲತೋಡು Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 45300 384384880782 30977544844

1537 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪಾ /ಕೆಂಚಪಾ 11/2, 65 ಮತಲತೋಡು Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.94 0.94 63900 499452490586 30977544844

1538 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಷ್ಮ್ಮ /ರಂಗಯ್ಯ 5 ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82450 452156639669 30977544844

1539 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 14/1. ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 63900 369217812695 30977544844

1540 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುಲಸಿದದ ಯ್ಯ /ನಂರ್ಜೆಂಡಯ್ಯ 23 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ಬಾಳೆ 1.22 1.22 79500 907218433581 30977544844

1541 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿಜಗುನಮೂತಿು/ರಾಚಪಾ ಯ್ಯ 40/* ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ಬಾಳೆ 1.22 1.22 77300 932087978985 30977544844

1542 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ /ಕೆಂಚಪಾ 117 ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82450 561723842094 30977544844

1543 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹಿರಿಯ್ಣ್ಣ /ತೊದದ ಯ್ಯ 18/1p2 ಕಸಬಾ - 1 Gen ಬಾಳೆ 0.87 0.87 53000 584561775343 30977544844

1544 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿದಾನಂದ/ಸನಾನ  ಹನುಮ್ಕಕ 162, 64/7. ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.57 0.57 62200 526574701435 30977544844

1545 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಣ್ಣ /ರಂಗಪಾ 37/1. ಮತಲತೋಡು Gen ಬಾಳೆ 1.00 1.00 63350 713261793359 30977544844

1546 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುರೇಶ್/ತಿಮೆಮ ೈಹ್ 2/3. ಮತಲತೋಡು Gen ತಂಗು 0.47 0.47 16400 425390311595 30977544844

1547 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಬಸಪಾ /ಶರದಮ್ಮ 162/1. ಮತಲತೋಡು Gen ಬಾಳೆ 0.80 0.80 27600 571436904318 30977544844

1548 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲೆಂಗರಾರ್ಜ/ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 125/3. ಮತಲತೋಡು Gen ತಂಗು 0.75 0.75 18250 362290085899 30977544844

1549 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಮೇಶ್/ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 125/4. ಮತಲತೋಡು Gen ತಂಗು 0.75 0.75 18250 542388313782 30977544844

1550 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್/ದೋಡರಂಗಪಾ 41/2. ಮತಲತೋಡು Gen ಬಾಳೆ 1.00 1.00 63230 752067402487 30977544844

1551 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಕ್ಷರಪಾ /ಹುಸೇನಪಾ 1/20. ಮತಲತೋಡು SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.78 0.78 80390 400734630948 30977544844

1552 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮಭೋವಿ/ಹುಸೇನಪಾ 153/61, 153. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ಬಾಳೆ 1.51 1.51 54300 814140915149 30977544844

1553 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾಲತೇಶ್/ಕರಿಯ್ಭೋವಿ 32/2, 94/p1 ಕಸಬಾ - 2 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 123850 387610601098 30977544844

1554 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ /ನಿೋಲಗಿರಿಪಾ 19/5a ಕಸಬಾ - 2 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.72 0.72 72700 666058943986 30977544844

1555 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಮ್ಲಿಪಾ 70/1a ಕಸಬಾ - 2 Gen ಈರುಳಿಿ 0.62 0.62 62600 553141582804 30977544844

1556 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಾೆಂತಮ್ಮ /ಮುಡಿಪಾ 93/1, 92/18 ಕಸಬಾ - 2 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 101000 265347477412 30977544844

1557 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಓೆಂಕರಪಾ /ಬಸಪಾ 80/4 ಕಸಬಾ - 2 Gen ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 80800 419655058049 30977544844

1558 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರ ಪಾ /ಬಸಪಾ 159 ಮತಲತೋಡು Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82450 731140635588 30977544844

1559 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪಾ ಣ್ಣ /ದೋಡ್ಡರಂಗಪಾ 32/5p2 ಮತಲತೋಡು Gen ಬಾಳೆ 0.80 0.80 32400 219341399245 30977544844

1560 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ರಾಮ್ಪಾ /ರ್ಬದಧ ಪಾ 144 ಮತಲತೋಡು Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82450 219341399245 30977544844

1561 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಗವಿರಂಗನೈಕ 45/1a ಮತಲತೋಡು ST ಬಾಳೆ 0.92 0.92 47000 548472868469 30977544844

1562 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ಪರಪಾ 113/1 ಮತಲತೋಡು ST ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82450 601693135826 30977544844

1563 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ /ಸನನ ರಂಗಪಾ 10/3. ಮತಲತೋಡು ST ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82450 347679569822 30977544844

1564 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಶಂಕರಪಾ 23/2. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.59 0.59 59590 657483823095 30977544844

1565 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತೊಟಡರಮ್ಯ್ಯ /ಮ್ಡಪಾ 31/1. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.53 0.53 53850 962199079591 30977544844

1566 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುಲಪಾ /ಶಂಕರಪಾ 116/9. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.96 0.96 96970 432919294106 30977544844

1567 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ /ಕರೇ ಗೌಡ 6/4, 14/1p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 80800 683982279693 30977544844

1568 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ /ಕಲಿಪಾ 88/2. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.87 0.87 87880 222217872130 30977544844

1569 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ /ಆನಂದಪಾ 17/3b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.45 0.45 45450 642107561894 10934100000121

1570 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಯ್ಶೋದಾಬಾಯಿ/ಸೋಮ್ಸಿೆಂಗ್ 36/1, 32/2, 274/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.16 1.16 111390 802561907828 54051846951

1571 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೆಂಗಮ್ಮ /ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 10/2. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 43930 781429765807 137301011001589

1572 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ /ನಂಜಪಾ 42/2, 144/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.50 1.50 115230 242547481162 10082200067193

1573 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುಡ್ಡಯ್ಪಾ /ಎರಪಾ 19/2. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 80800 777064775423 10723101046878

1574 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 55/1. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 70700 652432642860 10840101003274

1575 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಕರ್ಜುನ/ಮ್ಲಿಕರ್ಜುನ 17 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.50 1.50 115200 797269075867 64100705262

1576 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲಪಾ /ಚಿತತ ಪಾ 58/1p1-p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.33 0.33 36760 304743296851 30977544844

1577 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 28/4. ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.50 0.50 28800 267079718882 30977544844

1578 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೋವಿೆಂದಪಾ /ಚಿಕಕ ಪಾ 16/5. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ಬಾಳೆ 0.79 0.79 37350 760601954811 3122500103846601

1579 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುರಿಗೆೆಂದರ ಪಾ /ಕಡಪಾ 6/4. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 44000 695456776204 10082200075101

1580 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಚಿಕಕ ಪಾ 104/3. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ಸುಗಂಧರಾಜ 0.80 0.80 100400 595253631676 10082200074968

1581 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಹಾಲೆಂಗನೈಕ/ರಾಮ್ನೈಕ 109 ಕಸಬಾ - 1 SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 48480 970967913365 64104546150

1582 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತನೈಕಾ/ನಾಗನಾಯ್ಕ 81 ಕಸಬಾ - 1 SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 650538553810 64104546150

1583 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತನೈಕಾ/ಮಾನಯ ನಾಯ್ಕ 44/8 ಕಸಬಾ - 1 SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 60600 476409744472 64104546150

1584 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುಧಾ/ಓೆಂಕರಪಾ 31/p2 ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 79900 776503796108 10723101074941

1585 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುದರ ಪಾ /ಕಟಿ ಪಾ 33/8 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 78470 609246006860 84590100010814



1586 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನರಸಿಮ್ಪಾ /ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ 57/4. ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.44 0.44 44440 855423266553 64104513157

1587 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅರುೆಂಕುಮಾರ್/ಪರಮೇಶಾನ ಯ್ಕ 41/4 ಕಸಬಾ - 1 SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.70 0.70 79000 906939469649 10082200004279

1588 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸ್ವವಿತರ ಮ್ಮ /ತಿೋರ್ಥುಚಾರ್ ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 60600 878691849745 10856100004586

1589 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿೋಲಮ್ಮ /ಮೋಹನ್ 32/p1, 32 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.90 0.90 90000 404488085064 10934100000041

1590 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ಶಿವಣ್ಣ 490/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಬಾಳೆ 1.00 1.00 38900 459558494351 54051844342

1591 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಂಕರಪಾ /ಕೆಂಚಪಾ 19/2a ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.24 1.24 126750 382011990717 3122500101493601

1592 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಇೆಂದರ ಮ್ಮ /ಹಲಪಾ 79/3p1, 79/3, 1/2, 1/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.00 1.00 100800 308716798169 30977544844

1593 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಕಕ /ಮುಡಿಪಾ 42/p3, 29/4b ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 0.78 0.78 93900 551286997426 30977544844

1594 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 94/1a, 94/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.03 1.03 93900 461834297278 30977544844

1595 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಕಕ /ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ 23/3. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1.26 1.26 124370 355013962147 30977544844

1596 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಂದೋಶ್/ಎರಪಾ 18/p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.98 1.98 190130 990566145795 30977544844

1597 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅನಸುಯ್ಮ್ಮ /ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ 112/1. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.75 0.75 76650 468000184356 30977544844

1598 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗುರುಮೂತಿು/ಕರಿಯ್ಪಾ 97/4, 67/9 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.67 0.67 70040 269973792350 30977544844

1599 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ /ಲೋಕಶಪಾ 40/7. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.08 1.08 108520 406734832607 30977544844

1600 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮ್ಮ /ಪುಟಿ ಪಾ 100/2. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.77 1.77 167110 2373372287411 30977544844

1601 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಗುಮ್ಮ ಜಜ 17/5. ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.54 0.54 57510 541893123576 30977544844

1602 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶವಾಮಿ/ಶಂಕರಪಾ 13/3. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.66 0.66 68990 230468283035 30977544844

1603 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾದಪಾ /ಹುಚಾಚ  ನಿೆಂಗಪಾ 205/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ST ತ್ರಕಾರಿ 1.23 1.23 121410 380535703167 30977544844

1604 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವಿಕರಿಯ್ಪಾ /ದೇವಣ್ಣ 323/p3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.73 1.73 163900 674036322154 1093410101021

1605 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇಣುಕಾದೇವಿ/ಮಾರುಲಸಿದೆದ ೋಶವ ರಪಾ 5 ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 98990 734389426346 792197906424

1606 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ /ಬಂಡ್ಡ ರಂಗಪಾ 53 ಮತಲತೋಡು Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 111200 719085694488 792197906424

1607 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಲಿಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 26/2bp1, 182/p3, 257/1p2, 282/6 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 63900 466001852458 1335173000004714

1608 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದಾಸಪಾ /ರಂಗಪಾ 22/p1, 28/6p1 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 57500 393293657791 133517000004702

1609 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ಹಲಿದ/ಶಿರ ೋನಿವಾಸಪಾ 67/2 ಮತಲತೋಡು Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.31 0.31 37830 914702668789 1335155000032402

1610 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ಶಾದಕ್ಷ್ರಪಾ 15/1p6, 23, 28/2 ಮತಲತೋಡು Gen ತ್ರಕಾರಿ 2.72 2.72 132280 324089119110 1335155000032343

1611 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶೇಖರಪಾ /ತೇಜಪಾ 92/1, 94/1p2, 56/2 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 2.20 2.20 155000 993398684465 1335155000038549

1612 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅಜಜ ಯ್ಯ /ರುದರ ಪಾ 25/2. ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.68 0.68 90900 369766308676 1335172000002861

1613 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಅೆಂಜಿನಪಾ /ಗಿಡಿ ಪಾ 2/1p2, 2/2 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 155000 422269728756 1335172000002892

1614 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಯ್ರಗುೆಂಟಪಾ 49 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.63 0.63 63900 554472676001 1335173000004681

1615 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ /ಯ್ರಗುೆಂಟಪಾ 1/2a ಕಸಬಾ - 2 Gen
ದಾಳಿಂಬ್ + ಬಾಳೆ 

+ ತ್ರಕಾರಿ
1.80 1.80 155000 584254949258 1335173000005008

1616 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ್/ಬಸಪಾ 14/3. ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82400 434194516672 1335173000004820

1617 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲಮ್ಮ /ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ 165/1. ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 2.98 2.98 119200 784005487946 1335173000004811

1618 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಿದದ ಪಾ /ರಾಮ್ಣ್ಣ 43/3p1. ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82400 838724457734 1335172000002873

1619 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಮ್ಲಬಾಯಿ/ರಾಮ್ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ 8/p60 ಕಸಬಾ - 2 SC ತ್ರಕಾರಿ 2.00 2.00 191400 344276454319 1335173000004882

1620 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮ್ಲಿಕರ್ಜುನ ನಾಯ್ಕಾ/ರಾಮ್ನೈಕ 51 ಕಸಬಾ - 2 SC ತ್ರಕಾರಿ 2.00 2.00 191400 980220070639 1335155000038655

1621 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಲಕ್್ಷ ಮ /ಆದನಾರಾಯ್ಣ್ 141/28 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.60 1.60 79090 527619927957 30977544844

1622 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ರಂಗಯ್ಯ 45/1. ಕಸಬಾ - 1 Gen ಬಾಳೆ 0.40 0.40 45340 639564180548 30977544844

1623 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರತನ ಮ್ಮ /ಕೆಂಚಪಾ 85/1a ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.87 0.87 86140 437517519882 30977544844

1624 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುದಲಗಿರಿಯ್ಪಾ /ಎರಾಭೋವಿ 17/1-p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ SC ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 141750 944196140591 30977544844

1625 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಓೆಂಕರಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 109/1 ಕಸಬಾ - 2 ST ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 45340 394628177816 500101000012853

1626 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಲಕ್್ಷ ಮ /ಸತಯ ನಾರಾಯ್ಣ್ 47 ಶಿರೋರಾಂಪುರ SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 32070 337385442312 500101000012853

1627 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ /ಕರಿ ಹನುಮಂತಪಾ 34/2,80/2,80/3,80/4,80/4 ಕಸಬಾ - 2 ST ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82450 631031371890 30977544844

1628 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ಸನಾನ  ಕರಿಯ್ಪಾ 34/6 ಕಸಬಾ - 2 ST ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 155640 675274822085 30977544844

1629 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ಹನುಮಂತ ನಾಯಾಕ 3, 36/1,36/1 ಮತಲತೋಡು ST ತ್ರಕಾರಿ 0.66 0.66 64160 288690605698 30977544844

1630 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಜಿಜ  ಚಂದರ ಪಾ /ಕಜಿಜ  ಸಿದದ ಪಾ 102 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ST ತ್ರಕಾರಿ 1.04 1.04 99870 596296165417 30977544844

1631 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ರಂಗಪಾ 2 ಮತಲತೋಡು ST ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 63900 843812789951 30977544844

1632 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 22 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ST ತ್ರಕಾರಿ 0.99 0.99 99990 742325783080 30977544844

1633 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮಭೋವಿ/ರಾಮ್ಭೋವಿ 53 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 1.60 1.60 154800 334930955560 30977544844

1634 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 28/4. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 1.12 1.12 109320 592064762992 30977544844

1635 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ /ರಾಮ್ಭೋವಿ 74//7 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82270 708830212048 30977544844

1636 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ /ಮುಡಿಪಾ 53 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 1.60 1.60 155010 442996064960 30977544844

1637 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ /ಗೋಪಯ ನೈಕ 254/B34 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 79030 799558107387 30977544844

1638 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಭೋಮ್ಭೋವಿ 51/1. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 0.37 0.37 41200 505185534613 30977544844

1639 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇವಣ್ಣ /ವೆಂಕಟನಾಯ್ಕ 148/P32 ಮತಲತೋಡು ST ಈರುಳಿಿ 0.80 0.80 82450 588756939762 30977544844

1640 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮ್ಮ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 150 ಮತಲತೋಡು ST ಈರುಳಿಿ 1.00 1.00 101010 632069560311 30977544844

1641 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯ್ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 6/5. ಮತಲತೋಡು ST ಟಮೊೋಟಲೋ 0.78 0.78 78460 296454340376 30977544844

1642 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಹನುಮಂತಪಾ /ಹನುಮಂತಪಾ 5/3. 5/3 ಮತಲತೋಡು ST ತ್ರಕಾರಿ 0.72 0.72 74210 759611095916 30977544844

1643 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾಗರಾಜನೆೈಕ/ದಾಸನೆೈಕಾ 14/38 ಕಸಬಾ - 1 SC ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82280 784084566367 30977544844

1644 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಂತಲೋಶನೆೈಕ/ರಾಜನಾಯಕ 16/1a, 16. ಕಸಬಾ - 1 SC ಸೌತಕಾಯಿ 1.00 1.00 82280 328283703110 30977544844

1645 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರುಕಿಮನಿಬಾಯಿ/ಸಮನಾಯಕ 4/3. ಕಸಬಾ - 1 SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.40 0.40 63360 990220936101 30977544844

1646 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ/ಸಲಮಾೂನೆೈಕ 17/36 ಕಸಬಾ - 1 SC ಸೌತಕಾಯಿ 0.80 0.80 82320 576346424319 30977544844

1647 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಂಜನೆೈಕ/ಲ್ಲಾಯನಾಯಾಕ 17/40 ಕಸಬಾ - 1 SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82280 372967612907 30977544844

1648 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಲಾಯನಾಯಾಕ/ಗಲೋಪಯನೆೈಕ 17 ಕಸಬಾ - 1 SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82270 728986300872 30977544844

1649 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭಲತ್ಯಯನೆೈಕಾ/ತೋಜನೆೈಕಾ 17/19 ಕಸಬಾ - 1 SC ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82280 898565157428 30977544844

1650 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ/ರಾಮನೆೈಕ 17/22 ಕಸಬಾ - 1 SC ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82280 319360974672 30977544844

1651 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸುಶಿೋಲಾ/ಕೆ ಪಿ ನಾಯಕಾ 58/2. ಶಿರೋರಾಂಪುರ SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.83 0.83 84600 61040414043 30977544844

1652 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನವಿೋನ ಕುಮಾರ್/ತಿಮಮಪಪ 97/1 ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.60 0.60 82320 466211585047 30977544844

1653 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಾಲ್ಮಮ/ಸನಾನ ಚಿಕಕಣ್ಣ 67/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.55 1.55 150770 225354067956 30977544844

1654 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಹಲ್ೂದ್/ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ 15/4, 36/2 ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 77300 357393616441 30977544844

1655 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜೆೋಶಾರಿ/ಭೋಮಪಪ 40/2 131/1 ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 2.00 2.00 142740 330190298059 30977544844

1656 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಈಶಾರಪಪ/ಕಟಪಪ 29/p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 1.20 98000 729281065548 30977544844

1657 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚನನಬಸಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 18/1, 18/5 ಕಸಬಾ - 2 Gen ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.20 1.20 98000 655242727349 30977544844

1658 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗನಾಥ್/ಮುಡಿಪಾ 96/5p1 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.84 0.84 61340 363435342797 30977544844

1659 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ /ರುಪಿಾನೈಕ 17/32 ಕಸಬಾ - 1 SC ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80800 839273805914 792197906424

1660 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿರುಮ್ಲಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 21/2p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ಬಾಳೆ 0.69 0.69 41410 909725835868 10082200019117

1661 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲತಮ್ಮ /ಪುಟಿ ಪಾ 5/1. ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.63 0.63 65860 972868151153 792197906424



1662 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಣ್ಣ /ಸನಾನ  ಕರಿಯ್ಪಾ 11/1a ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.45 0.45 44340 768834874572 792197906424

1663 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೇವರಾಜಪಾ /ಮ್ಲಿಯ್ಯ 4 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 2.00 2.00 51630 344102189621 792197906424

1664 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಿಬಾಯಿ/ಸಿದದ ನೈಕಾ 19 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 1.14 1.14 89880 548798771017 792197906424

1665 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರನಾನ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 53 ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 96590 307826073960 792197906424

1666 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮ್ಮ ಪಾ /ಹತಿಗಪಾ 65/1. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.70 1.70 102690 982762925143 792197906424

1667 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ/ರ್ಂಕಟಪಪ 19/p11 ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.23 1.23 75795 414642968305 792197906424

1668 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮಮ/ಕರಿಯಮಮ 32/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 89880 827921013310 792197906424

1669 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಮಲತಿಯ/ಆದಿವಪಪ 39/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.60 1.60 89880 795473793218 792197906424

1670 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ಸನನಪಪ 70/5, 70/4b ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 81590 477585207342 792197906424

1671 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದರ ಪಾ /ಶಿವಲೆಂಗಯ್ಯ 60/2 ಮತಲತೋಡು Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 61190 470555617893 792197906424

1672 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಲಂಗಪಪ/ಬ್ಲಮಗೌಡ 58/3 ಮತಲತೋಡು Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.50 0.50 54620 395077440405 792197906424

1673 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸಕಮಮ/ರಾಮಪಪ 87 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.40 44900 717669114579 792197906424

1674 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ/ಗೌದಾರ ಚಿತ್ತಪಪ 65/7 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.38 1.38 64610 622412024908 792197906424

1675 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶರಣ್ಪಾ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 33/1 ಮತಲತೋಡು Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 81590 300847054675 792197906424

1676 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಶಿಕಲಾ/ನಾಗರಾರ್ಜ 89/6 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.30 0.30 34010 763403884978 30977544844

1677 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರೇಣುಕಮ್ಮ /ವಿಜಯ್ಕುಮಾರ್ 12/9. ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82450 315070201763 30977544844

1678 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಾವುತಮ್ಮ /ರುದರ ಪಾ 79/2, 82/2, 82/6 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.10 1.10 113260 501697027704 30977544844

1679 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಮಲ್ಮಮ/ಮೈಲಾರಪಪ 47/2, 70/7 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 101010 970458438132 30977544844

1680 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ನಾಗಪಪ 187/p1, 184/2 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 119220 768549497962 30977544844

1681 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿತ್ರಮಮ/ರಂಗಪಪ 189 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82450 243813897237 30977544844

1682 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶರಣ್ಪಪ/ಗಂಗಪಪ 196/p1 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 115640 434450275476 30977544844

1683 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕಶಪಪ/ಬಸಾಂತ್ಪಪ 180 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 119220 991543558209 30977544844

1684 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಲ್ೂಪಪ/ಸನಾನ ಕರಿಯಪಪ 34/79 ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 155640 721469129628 30977544844

1685 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಸರೆಲೋಜಮಮ/ಚಂದ್ರಪಪ 34 ಕಸಬಾ - 1 Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.60 1.60 155640 992713862925 30977544844

1686 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್/ಚೌದ್ಪಪ 66/p4 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82100 968062874587 30977544844

1687 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ಗಿರಿಯಪಪ 23 ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.40 45220 958069789417 30977544844

1688 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕುಶಾಲ್/ದಲರೆಸಾಾಮಿ 103/2. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 80090 687859640966 30977544844

1689 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ತಿಮಮಯಯ 6/2. ಮತಲತೋಡು Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 63400 262852555691 30977544844

1690 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಣ್ಣ/ರಾಮಣ್ಣ 121 ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.40 45340 629125328240 30977544844

1691 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರ ಸನನ /ಶಿವಣ್ಣ 7/1. ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.65 0.65 58570 593245702480 30977544844

1692 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರವತ್ತಮಮ/ರಾಮಪಪ 15/1p2 ಮತಲತೋಡು ST ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.40 29890 265449946181 30977544844

1693 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಿಂಗಮಮ/ನಾಗಪಪ 27/p5 ಮತಲತೋಡು ST ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 52390 302733729836 30977544844

1694 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಮಮ/ರಾಮಪಪ 22/3. ಕಸಬಾ - 1 ST ತ್ರಕಾರಿ 0.53 0.53 56440 250934709062 30977544844

1695 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮಕಕ/ರಂಗಪಪ 28/1p2 ಮತಲತೋಡು ST ತ್ರಕಾರಿ 0.30 0.30 23340 490502166700 30977544844

1696 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಪಪ/ಸನಾನ ತಿಮಮಪಪ 27/p9 ಮತಲತೋಡು ST ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 51430 213495575795 30977544844

1697 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮಮ/ತಿಮಮಪಪ 74 ಕಸಬಾ - 1 ST ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82450 303034381840 30977544844

1698 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಮ್ಮ /ಚಂದರ ಪಾ 15/1. ಕಸಬಾ - 1 ST ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 63900 642628627899 30977544844

1699 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಬಸಮ್ಮ /ಸನಾನ  ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 32/p3 ಮತಲತೋಡು ST ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 52440 456605992402 30977544844

1700 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮ್ಕಕ /ಭೋಮ್ಪಾ 57/2. ಕಸಬಾ - 1 ST ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82450 380630414344 30977544844

1701 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮ್ನೈಕ/ಹೆಮಿಾನೈಕ 93 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 63800 911712794342 30977544844

1702 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 47 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 82110 959141978866 30977544844

1703 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗನೈಕ/ಜೆಮಿಾನೈಕ 58/4. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.39 0.39 44030 264076068713 30977544844

1704 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ನಾರಾಯ್ಣ್/ಗಂಗಪಾ 321 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82340 404359336395 30977544844

1705 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ವೆಂಕಟಶಪಾ /ವೆಂಕಟಭೋವಿ 85/7. ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82450 905261526152 30977544844

1706 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ/ಮ್ಲಿಪಾ 18/1. ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82450 407943407860 30977544844

1707 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಯ್ಲಿಪಾ 5/9. ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 83580 523065656767 30977544844

1708 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು/ಗೋವಿೆಂದಪಾ 253 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.40 45340 911469063008 30977544844

1709 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮೈಲಾರಮಮ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 38/13 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.59 0.59 62830 722732387112 30977544844

1710 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಿರಂಜಿೋವಿ/ಯಲ್ೂಪಪ 34/4. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 100490 406316849187 30977544844

1711 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 44/2. ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.43 0.43 43540 722647833687 30977544844

1712 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕಕ/ಯಲ್ೂಪಪ 23/2. ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 100600 270980676265 30977544844

1713 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷಣನಾಯಕ/ರಾಮನೆೈಕ 147/2 ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.15 1.15 85090 767532497663 30977544844

1714 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲಲೋಕೆೋಶಾನಯಕ/ತ್ವರನೆೈಕಾ 17/13 ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82450 216605899993 30977544844

1715 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮಾಭೋವಿ/ಲೋಕೇಶನಾಯ್ಕ 50/2 ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.70 73180 384762904130 30977544844

1716 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟಶಪಪ/ರ್ಂಕಟಶಪಪ 67 ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82450 377616337307 30977544844

1717 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚೌದ್ಮಮ/ಸುಬಬಯಯ 50/4. ಕಸಬಾ - 2 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82450 892436053970 30977544844

1718 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಜಣ್ಣ/ಸನಾನ ರಂಗಪಪ 12, 12 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.40 45320 613123325124 7077000600014500

1719 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ದೋವಿರಾಮ/ಕೆಂಚಪಪ 10/2. ಮತಲತೋಡು Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.46 0.46 45150 381803387086 7077000600014500

1720 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಪ್ಪೋಶಪಪ/ಮಾಂಜಿ ರಂಗಪಪ 7 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 101010 682216488894 7077000600014500

1721 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ/ನಾಗಣ್ಣ 113 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.32 0.32 31060 491287467062 7077000600014500

1722 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ/ರಂಗಪಪ 108 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.86 0.86 88670 440544717962 7077000600014500

1723 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕಾಂಚಿವರದ್ಯಯ/ರಂಗಪಪ 49/3. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.37 1.37 65670 667199347884 7077000600014500

1724 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 7/191 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.40 0.40 45340 493866564284 7077000600014500

1725 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಿವಣ್ಣ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 92/2. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.68 0.68 72130 659005329071 7077000600014500

1726 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ/ಕೆಂಚಪಪ 100 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 63770 634390604009 7077000600014500

1727 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರ್ಲೋಲ್ಸಮಮ/ಅಂಡನಪಪ 48/pL ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 63800 788414172181 7077000600014500

1728 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ಪಪ 98 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82320 944970871807 7077000600014500

1729 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕರಿಯಾನಾಯಾಕ/ರಾಮನೆೈಕ 42, 90 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.99 0.99 100000 438134018042 7077000600014500

1730 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ/ನಾಗರಾಜನೆೈಕ 6/b3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.45 0.45 49160 879976137831 7077000600014500

1731 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಾಮನೆೈಕ/ಹೆಮಾೂನೆೈಕ 142/6, 142/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.68 1.68 154930 384384880782 7077000600014500

1732 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮುಡಾೂಭಲೋವಿ/ರಾಮಭಲೋವಿ 28.Mai ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.96 0.96 96870 499452490586 7077000600014500

1733 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಭೋಮನಾಯಕ/ತ್ವರನೆೈಕಾ 25/1. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.59 0.59 62830 452156639669 7077000600014500

1734 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 56/19 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 63150 369217812695 7077000600014500

1735 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೆಂಪಯಲಾೂ ಭಲೋವಿ/ರಾಮಭಲೋವಿ 54/2. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.80 0.80 82300 907218433581 7077000600014500

1736 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ/ಸಿದ್ದಭಲೋವಿ 323/p3-p3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 63492 932087978985 7077000600014500

1737 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಜಯಬಾಯಿ/ಉಮಾೂ ನಾಯಾಕ 37/1. ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.57 0.57 60700 561723842094 7077000600014500

1738 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರಭಲೋವಿ/ಕರಿಯಾ ನಾಯಾಕ 2/1p3 ಕಸಬಾ - 1 Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.47 0.47 45320 584561775343 7077000600014500



1739 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಶಹಶಿನಾಯಾಕ/ಕೃಷಣ ನಾಯಕಾ 477 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.50 0.50 54620 526574701435 7077000600014500

1740 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ನಾಯಾಕ/ಕರಿಯಾ ನಾಯಾಕ 90/p8 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 1.20 1.20 118770 713261793359 7077000600014500

1741 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹಲಾ ನಾಯಾಕ/ಡೆನಾಯ ನಾಯಾಕ 30/p8 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ತ್ರಕಾರಿ 0.60 0.60 63820 425390311595 7077000600014500

1742 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪಕಿರಪಪ/ಸಯಪಪ 330 ಶಿರೋರಾಂಪುರ Gen ಟಮೊೋಟಲೋ 1.20 1.20 114650 571436904318 30977544844

1743 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಪಪ/ಸಿದ್ದಭಲೋವಿ 96/1. ಶಿರೋರಾಂಪುರ SC ತ್ರಕಾರಿ 0.77 0.77 79360 362290085899 7077000600014500

1744 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಚಂದ್ರನಾಯಕ/ರಾಮನೆೈಕ 324/15 ಶಿರೋರಾಂಪುರ SC ತ್ರಕಾರಿ 0.35 0.35 34670 542388313782 7077000600014500

1745 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹಲ್ಪಪ/ತಿಮಮಭಲೋವಿ 10 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 0.70 0.70 64160 752067402487 30977544844

1746 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಎರಪಪ/ಪುಟಟಪಪ 377 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 0.43 0.43 49160 400734630948 30977544844

1747 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಕೃಷಣಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 79/p9 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 1.60 1.60 155010 814140915149 30977544844

1748 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಕಕ/ಕೃಷಣಪಪ 153/53 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 109320 387610601098 30977544844

1749 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್/ತಿಮಮಯಯ 10/18. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 0.75 0.75 76280 666058943986 30977544844

1750 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಪರಹಲ್ೂದ್/ವಂದ್ಪಪ 87 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ತ್ರಕಾರಿ 1.00 1.00 101010 553141582804 30977544844

1751 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ರಂಗಪಪ 190 ಕಸಬಾ - 2 SC ಅಸಿ ಮಣ್ಸಿನಕಾಯಿ 0.40 0.40 43660 265347477412 7677000600014500

1752 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮಹನಿ-ನಿೋರಾವರಿ ತಿಮಮಕಕ/ಭೋಮಾಭಲೋವಿ 31, 41 ಶಿರೋರಾಂಪುರ SC ತಂಗು 0.56 0.56 16550 419655058049 30977544844

1753 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು  ಜೆೋನು ಕೃಷ್ಟ್ ಮಂಜುನಾಥ್/ದ್ುಗಯಪಪ 276 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ SC ಟಮೊೋಟಲೋ 0.80 0.80 44180 731140635588 30977544844

1754 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು  ಜೆೋನು ಕೃಷ್ಟ್ ಓಂಕಾರಪಪ/ಮಹದೋವಪಪ 40/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 155010 219341399245 30977544844

1755 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು  ಜೆೋನು ಕೃಷ್ಟ್ ಬಸವರಾಜಪಪಮರುಲ್ಸಿದ್ದಪಪ 328 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 1.2 1.2 109320 219341399245 30977544844

1756 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು  ಜೆೋನು ಕೃಷ್ಟ್ ಭುವನೆೋಶಾರಿಕುಬ್ೋಂದ್ರಪಪ 78/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 5.24 5.24 76280 548472868469 30977544844

1757 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು  ಜೆೋನು ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿದ್ದರಾಮಪಪತಿಮಮಪಪ 5/48, 1/3a ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 1.46 1.46 101010 601693135826 30977544844

1758 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ/ಚನನಬಸವಯಯ ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 667199347884 10918101001963

1759 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ರುದ್ರಪಪ/ಮಹಾದೋವಪಪ ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 493866564284 64096913252

1760 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಲಲೋಕೆೋಶಾರಯಯ/ಚನನವಿೋರಯಯ ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 659005329071 10537101018373

1761 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಸುಮಿತಾರ/ವಿೋರೆೋಂದ್ರ 102/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 634390604009 10537100007832

1762 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಸುಮಿತಾರ/ವಿೋರೆೋಂದ್ರ 102/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 788414172181 1070108017389

1763 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಸುಮಿತಾರ/ವಿೋರೆೋಂದ್ರ 102/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 944970871807 10082200075491

1764 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಶಧಯಮಮ/ಗುರುಸಿದ್ದಪಪ 115 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 438134018042 3122500101070801

1765 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ದಾಸಪಪ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 1.05 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 879976137831 10537101009178

1766 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಅನನಾಥಪಪ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 384384880782 10537100005879

1767 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಯಲಯಪಪ/ಮುದ್ದಪಪ 32/7 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 499452490586 10914101001583

1768 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಗಿೋತಾ/ಬಸವರಾಜು 72/2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 452156639669 3122500101977901

1769 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಗಿೋತಾ/ಬಸವರಾಜು 37/6 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 369217812695 64186954378

1770 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಗಿೋತಾ/ಬಸವರಾಜು 37/6 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 907218433581 10918101024423

1771 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಮೈಗಪಪ/ತಿಮಮಯಯ 37/6 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 932087978985 3122500101745801

1772 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಮೈಗಪಪ/ತಿಮಮಯಯ 31/5 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 561723842094 10537100007537

1773 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಮೈಗಪಪ/ತಿಮಮಯಯ 31/5 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 584561775343 10537101005020

1774 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ/ತಿಮಮಪಪ 31/5 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 526574701435 10537100140734

1775 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ/ತಿಮಮಪಪ 70 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 713261793359 10537100002743

1776 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್/ದಲಡಾಿ ರಂಗಪಪ 70 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 425390311595 10537100003169

1777 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್/ದಲಡಾಿ ರಂಗಪಪ 41/2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 571436904318 64187172378

1778 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್/ದಲಡಾಿ ರಂಗಪಪ 41/2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 362290085899 54032738766

1779 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಮುದ್ಲ್ಗಿರಿಯಪಪ/ಸನನಪಪ 41/2 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 542388313782 20297116620

1780 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಮುದ್ಲ್ಗಿರಿಯಪಪ/ಸನನಪಪ 38/4 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 752067402487 144901011005911

1781 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ರಂಗನಾಥ/ತಿಮಮಣ್ಣ 38/4 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 400734630948 102401011006031

1782 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಲ್ಕಕಮಮ/ನರಸಿಂಹಯಯ 24/4a6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 814140915149 137501010001788

1783 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ರಂಗನಾಥ/ತಿಮಮಯಯ 45/3 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 387610601098 102401010008224

1784 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಶಧಯಮಮ/ತಿಪ್ಪೋಶವಾಮಿ 24/4a6 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 666058943986 10539100006039

1785 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಶಧಯಮಮ/ತಿಪ್ಪೋಶವಾಮಿ 360 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 553141582804 10539100001001

1786 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಶಧಯಮಮ/ತಿಪ್ಪೋಶವಾಮಿ 360 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 265347477412 199000814663

1787 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಹರಿೋಶ್/ಮಹಾದೋವಪಪ 360 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 419655058049 107800101005944

1788 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಹರಿೋಶ್/ಮಹಾದೋವಪಪ 140/3 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 731140635588 3122500102369401

1789 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಹರಿೋಶ್/ಮಹಾದೋವಪಪ 140/3 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 219341399245 30971632261

1790 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಗಲೋವಿಂದ್ರಾಜು/ಕೆಲಡಪಪ 140/3 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 219341399245 10655100004385

1791 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಗಲೋವಿಂದ್ರಾಜು/ಕೆಲಡಪಪ 68/1 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 548472868469 10082250000728

1792 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಮುದ್ಲ್ಗಿರಿಯಪಪ/ಸನನಪಪ 68/1 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 601693135826 10539100006506

1793 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಅನಿಲ್ುಕಮಾರ್/ಚನನಬಸಪಪ 38/4 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 667199347884 10587100004169

1794 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಅನಿಲ್ುಕಮಾರ್/ಚನನಬಸಪಪ 218 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 493866564284 102401011005630

1795 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಕಲೂೋಶಪಪ/ರಂಗಪಪ 218 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 659005329071 1070101010868

1796 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಸಿದ್ದಮಮ/ರಾಮಣ್ಣ 10 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 634390604009 10723100000210

1797 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಸಿದ್ದಮಮ /ರಾಮಣ್ಣ 111/p6 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 788414172181 10723100001968

1798 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ತಿಪ್ಪೋಶ್ /ನಾಗಪಪ 111/p6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 944970871807 10539101006694

1799 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಮುದ್ಲ್ಗಿರಿಯಪಪ/ಸನನಪಪ 41/2 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 542388313782 20297116620

1800 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಮುದ್ಲ್ಗಿರಿಯಪಪ/ಸನನಪಪ 38/4 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 752067402487 144901011005911

1801 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಗಲೋವಿಂದ್ರಾಜು/ಕೆಲಡಪಪ 68/1 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 548472868469 10082250000728

1802 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾಂತಿರಕರಣ್ ಮುದ್ಲ್ಗಿರಿಯಪಪ/ಸನನಪಪ 68/1 ಹಿರಿಯಲರು ಇತ್ರೆ 0.5 0.5 601693135826 10539100006506

1803 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜು/ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ಪಪ 57/2p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 438134018042 37078911192

1804 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕರಿಯಮಮ/ನಿೋಲ್ಪಪ 47/14 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 879976137831 0454101032411

1805 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಿಕಕ ಹನುಮಾಜಿ/ಭೋಮಣ್ಣ 34/p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 384384880782 10723101023248

1806 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಮತಾ/ಷಣ್ುಮಖ 55 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 499452490586 10723100003189

1807 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರುದ್ರಮಮ/ನಾಗಪಪ 10/2dp1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 452156639669 10082200005251

1808 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗನಾಥ್/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 34/1a ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 369217812695 3843101000644

1809 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲ್ಕಕಮಮ/ಲ್ಕಕಪಪ 23/3, 58/5p ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 907218433581 10723101001033

1810 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 27/2, 48/2p1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 932087978985 10082200040548

1811 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಾಂತ್ಕುಮಾರ್/ಚಂದ್ರಪಪ 65/1p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 561723842094 3122500101493601

1812 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಭೋಮಣ್ಣ/ಸನನಪಪ 39/p9 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 584561775343 144901011001967

1813 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲಲೋಕಶಪಪ/ಹುಚಚಪಪ 38/1p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 526574701435 54051860056

1814 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ನಾಗಪಪ 66/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 713261793359 10955100000356

1815 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಪ್ಪೋಶವಾಮಿ/ಶಿವಲಂಗಪಪ 67/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 425390311595 137301231000661



1816 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ/ನಿೋಲ್ಗಿರಿಪಪ 20/1p4-p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 571436904318 10539100000725

1817 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ/ದಾಸಪಪ 23/6p, 20/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 362290085899 0667101016078

1818 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚನನಮಮ/ಈಶಾರಪಪ 132, 109 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 542388313782 64185153721

1819 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಹಂತೋಶಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 45, 7/5p2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 752067402487 64107487724

1820 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕುಮಾರ್/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 28/8, 48/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 400734630948 199001720218

1821 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಯತಿಂದ್ರಪಪ/ತಿಮಮಪಪ 10/2p1, 13/1ap1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 814140915149 102401011003814

1822 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗಪಪ/ಲ್ಕಕಪಪ 19/1. ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 387610601098 54051855321

1823 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ/ಪುಟಟಸಾಾಮಿ 80, 3/1p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 666058943986 64113567216

1824 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಲ್ೂಮಮ/ರುದ್ರಪಪ 34/p3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 553141582804 64098327551

1825 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಗಿೋತಾಮ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 3/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 265347477412 10955101036792

1826 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ/ಶಲೋಬಣ್ಣ 7/216 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 419655058049 10539101003156

1827 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಬಸವರಾಜು/ಕಲ್ೂಪಪ 99/2, 68/4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 731140635588 10539101020250

1828 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಬ್ಲೋರೆಶ್/ಮಲ್ೂಪಪ 120/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 219341399245 102401231001524

1829 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಗಂಗಪಪ/ಮುಡೂಪಪ 136/1, 136/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 219341399245 102401010009817

1830 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚನನಬಸಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 2/13, 12/15 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 548472868469 10082200017875

1831 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮುರಿಜೆಪಪ/ಗಿರಿಯಪಪ 39/1ap2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 601693135826 10082200069950

1832 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ/ಕೆೋಶವಪಪ 64/p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 667199347884 10082610005378

1833 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಓಂಕರಪಪ/ರೆೋವಣ್ಣ 136/4 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 493866564284 3120500103478501

1834 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರುದ್ರಪಪ/ಹೆಲರಕರಪಪ 49/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 659005329071 64187814307

1835 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕೆಂಚಮಮ/ರುದ್ರಪಪ 79/p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 634390604009 1070101000107

1836 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಬ್ೈರಪಪ/ಸಿದ್ದಪಪ 29/2ap3, 29/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 788414172181 10587101048188

1837 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಮಮಪಪ/ಚಿಕಕ ತಿಮಮಪಪ 11/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 944970871807 10723101025477

1838 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹನುಮಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 63/5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 438134018042 3122500102852801

1839 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕೆಂಚಮಮ/ಗಿರಿಯಪಪ 2/1, 2/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 879976137831 10723101019777

1840 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ವಜರಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 21.Feb ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 384384880782 102401010009409

1841 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಬ್ೈರಪಪ/ಯಂಜಿರಪಪ 6/6p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 499452490586 137301010001974

1842 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ/ಬಸಪಪ 08.Okt ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 452156639669 199001474624

1843 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿರೋನಿವಾಸಲಮತಿಯ/ಮುದ್ಲ್ಗಿರಿಯಪಪ 1/1b, 1/11 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 369217812695 10918101007722

1844 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕೆಂಚಮಮ/ಮುದ್ದಪಪ 10/2bp3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 907218433581 10655100005695

1845 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗನಾಥ್/ಕೆಂಚಮಮ 80 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 932087978985 137301011001244

1846 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನಾಗಪಪ/ದಾಸಪಪ 40/1p2, 105/p-p3 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 561723842094 144901011005655

1847 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಅನನಪೂಣ್ಯಮಮ/ಸಿೋತಾರಾಮಪಪ 78/4, 78/6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 584561775343 137301051000073

1848 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗಪಪ/ಜಯಪಪ 43/p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 526574701435 137301812000024

1849 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ/ಕೆಂಚಪಪ 347 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 713261793359 10082200003849

1850 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್/ಶಂಕರಸಾಾಮಿ 104/4 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 425390311595 1053100007124

1851 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕರಿಯಮಮ/ರಂಗಪಪ 28.Apr ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 571436904318 137301170000765

1852 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಂಕರಪಪ/ಕೆಂಚಪಪ 27.Jän ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 362290085899 10082200017764

1853 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 49/5 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 542388313782 10082250008235

1854 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗನಾಥ್/ಕೆಂಪಣ್ಣ 9/8, 84/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 752067402487 3122500102756701

1855 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪ್ರೋಮಕುಮಾರಿ/ಪರಸನನಕುಮಾರ್ 153 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 400734630948 64178428506

1856 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಿಕಕಮಮ/ರಂಗಪಪ 74/4, 121/16 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 814140915149 10796101012853

1857 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ/ಕಲೂನಪಪಪಪ 146/2a, 47/2a, 47/3c ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 387610601098 10796100001757

1858 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಬಸವರಾಜು/ತಿಮಮಪಪ 95 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 666058943986 3122500101593900

1859 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಲೂೋಶಪಪ/ಮಹಾದೋವಪಪ 72/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 553141582804 10796100003533

1860 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನರಸಿಮಯಯ/ಮಲ್ೂಯಯ 128 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.4 0.4 265347477412 144901011007941

1861 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನರಸಿಮಪಪ/ತಿಮಮಪಪ 18/2, 17/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 419655058049 10935101022780

1862 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ/ನಿಂಗಪಪ 62/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 731140635588 520101216646347

1863 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲಂಗರಾಜು/ರಾಮಣ್ಣ 105/p3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 219341399245 64113044310

1864 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪುಟಟಯಯ/ಕೆಂಚಪಪ 16/14, 19/1p ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 219341399245 10935101021268

1865 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗನಾಥ/ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ಪಪ 61/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 548472868469 137301011003082

1866 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ನಾರಾಯಣ್ಪಪ 12/1ap1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 601693135826 10082250000973

1867 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲ್ಕಕಮಮ/ಗಿರಿಯಪಪ 11/1p11 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 667199347884 10082200054606

1868 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 98/1cp1, 97/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 493866564284 64086276359

1869 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಂಜಪಪ/ಗಿರಿಯಪಪ 79/2b ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 659005329071 54054003133

1870 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್/ರಾಜಶೋಖರಪಪ 68 16/p7 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 634390604009 10698101006524

1871 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶರದ್ಮಮ/ಈಶಾರಪಪ 80 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 788414172181 32455912161

1872 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕಡಪಪ/ನಾಗಪಪ 59, 16/p6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 944970871807 3122500103074301

1873 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಪ್ಪೋಶವಾಮಿ/ರುದ್ರಪಪ 34/1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 438134018042 54054015898

1874 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗಪಪ/ರಾಮಪಪ 18/2. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.4 0.4 879976137831 144901011006350

1875 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಲ್ೂಪಪ/ಗುರುಸಿದ್ದಪಪ 113/p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 384384880782 10743100007140

1876 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಪ್ಪೋಶವಾಮಿ/ಸಿದ್ದಪಪ 4/2p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 499452490586 64119008126

1877 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ/ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 79, 80/p2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 452156639669 520101044102336

1878 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ತಿಮಮಯಯ 113/p2, 113/2p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.4 0.4 369217812695 454108034752

1879 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕೆಲಡಿಕಾರಿಯಪಪ/ರಾಮಪಪ 113/p1-p1 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 907218433581 3122500101594700

1880 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶರದ್ಮಮ/ಹುಲಯಪಪ 117/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 932087978985 10935101001158

1881 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಜಯಮಮ/ರ್ಂಕಟೋಶ್ 27.Jän ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.3 0.3 561723842094 3122500104441700

1882 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ದಾಸನೆೈಕಾ 36 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 584561775343 10698100005593

1883 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಆನಂದ್ಪಪ/ಹಲ್ಪಪ 33/2p1, 58/1a ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 526574701435 54032765122

1884 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕರಿಯಪಪ/ರುದ್ರಪಪ 58/8 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 713261793359 64194790271

1885 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಉಮೋಶ್/ಚಂದ್ರಪಪ 9/2. ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 425390311595 454101021016

1886 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಮನೆೈಕ/ಹೆಮಾೂನೆೈಕ 142/2, 142/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 571436904318 144901011008738

1887 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮುದಾಪಪ್/ಹನುಮಂತ್ಪಪ 189, 125 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.3 0.3 362290085899 64020297740

1888 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲ್ಲತ್ಮಮ/ಚಂದ್ರಪಪ 121, 76/p2, 122 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.3 0.3 542388313782 64165211270

1889 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ/ಚಂದ್ರನಾಯಕ 7/222 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.3 0.3 752067402487 454108028348

1890 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹನುಮಂತ್ಭಲೋವಿ/ಕೆಲಂಡಭಲೋವಿ 44/4 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.3 0.3 400734630948 199000578544

1891 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಸುದ್ುಗದ್ಪಪ/ತಿಮಮಪಪ 19/4, 102/p4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 1 1 814140915149 137301011002065

1892 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲ್ಲಾಯನಾಯಾಕ/ಸಲಮಾೂನೆೈಕ 38/1a, 71/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 1 1 387610601098 64030142217



1893 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹುಲ್ಮಮ/ರುದ್ರಪಪ 55/2p4-p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 1 1 666058943986 64095058501

1894 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲಲೋಕೆೋಶ್/ಬನಪಪ 60/2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 1 1 553141582804 102401812000164

1895 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಬಸವರಾಜು/ರಂಗಪಪ 191, 152/5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 1 1 265347477412 10539100000769

1896 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಜಪಪ/ನಾಗಪಪ 184/1, 187/1p ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 1 1 419655058049 3122500103082800

1897 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನಾಗಭಲಷಣ್ರಾಧಯ/ಕರಿಬಸವಯಯ 63/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 1 1 731140635588 199001370806

1898 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವಪರಸಾದ್/ಕರಿಬಸವಯಯ 63/1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 1 1 219341399245 10539100001070

1899 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ್/ರೆೋಣ್ಸಿದ್ದಪಪ 39 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 13180 1 1 219341399245 10240101000783

1900 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಧರಣೆೋಶ್/ಬಸಪಪ 50/2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 17505 1 1 548472868469 137301010001788

1901 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ/ಚನನಬಸಪಪ 13/2. ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 17505 1 1 601693135826 10955101003545

1902 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಜಪಪ/ಯರಗುಂಟಪಪ 57/p1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 17505 1 1 667199347884 3122500102425100

1903 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲಂಗರಾಜು/ತಿಮಮಯಯ 125/3 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 17505 1 1 493866564284 454101030429

1904 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಮೋಶ್/ಪರಪಪ 9 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 17505 0.8 0.8 659005329071 102401011006031

1905 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಮಕಕ/ಕೆಂಚಪಪ 109/1a ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 17505 0.8 0.8 634390604009 10955100000298

1906 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ/ನಾಗರಾಜನೆೈಕ 75/5a2, 71/5b1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 1 1 788414172181 63810100008242

1907 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಲೂೋಶಪಪ/ಹೆಲಸುರಭಲೋವಿ 45/1p4 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಎಸ್ ಟಿ 17505 1 1 944970871807 637801000005765

1908 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಮೋಶ್/ಬ್ೈರಪಪ 16/1cp1, 5/2 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ 17505 1 1 438134018042 30429161549

1909 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪರಸನನಕುಮಾರ್/ಚಂದ್ರಪಪ 119/4 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ 17505 1 1 879976137831 102401011001246

1910 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ಬ್ಲಮಮಲಂಗಪಪ 13/p2 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ 17505 1 1 384384880782 1065510003680

1911 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನಂಜಮಮ/ಬ್ಲಮಮಲಂಗಪಪ 13/p1 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ 17505 1 1 499452490586 10914100300064

1912 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಹಶಿದ್ರ್/ಕರಿಯಪಪ 10/1. ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ 17505 0.5 0.5 452156639669 1091401043941

1913 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಸಾವಿತ್ರಮಮ/ರಾಮಶಪಪ 27/4, 4 ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ 13180 0.8 0.8 369217812695 84590100010367

1914 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್/ನಾಗರಾಜು ಮತಲತೋಡು ಎಸ್ ಟಿ 17505 0.8 0.8 907218433581 17080011006032

1915 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಪ್ಪೋಶವಾಮಿ/ಹುಚಗೌಡ 146 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 932087978985 10082200030096

1916 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಮದಾಸ/ತಲದ್ದಯಯ 31/1. ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 17505 0.4 0.4 561723842094 10914101024618

1917 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಜಣ್ಣ/ರಾಮಯಯ 61/p2 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 15240 0.6 0.6 584561775343 10720100006794

1918 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಧರಣೆೋಶ್/ಸಿದ್ರಮಪಪ 56/1. ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.8 0.8 526574701435 54032726217

1919 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಸಿದ್ರಮಪಪ/ಸನಾನಮುದ್ದಪಪ 56/1p2 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ 17505 0.8 0.8 713261793359 10082610005570

1920 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲಲೋಕಶಪಪ/ಚಿಕಕಣ್ಣ 16/3. ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ 10503 0.6 0.6 425390311595 10918101001963

1921 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವರುದ್ರಪಪ/ಜಯದೋವಯಯ 1/4. ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 17505 0.3 0.3 571436904318 64096913252

1922 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗನಾಥ/ರಮೋಶ್ 3/1. ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 362290085899 10537101018373

1923 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶರದ್ಮಮ/ನಿಂಗಪಪ 8 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 542388313782 10537100007832

1924 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ/ಚನನವಿೋರಪಪ 10/2a1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 752067402487 1070108017389

1925 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರ್ಂಕಟಶಪಪ/ತಿಮಮಭಲೋವಿ 43/p22 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 10503 0.5 0.5 400734630948 10082200075491

1926 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹನುಮಂತ್ಭಲೋವಿ/ಯಲ್ೂಭಲೋವಿ 7/216 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 10503 0.5 0.5 814140915149 3122500101070801

1927 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಧರಣೆೋಶ್/ರಾಜಭಲೋವಿ 43/p9 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 10503 0.5 0.5 387610601098 10537101009178

1928 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಮನೆೈಕ/ಕರಿಯಾನಾಯಾಕ 24/p1 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 10503 0.5 0.5 666058943986 10537100005879

1929 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಸಕಿಬಾಯಿ/ಶಂಕರನಾಯಕ 24 ಮತಲತೋಡು ಇತ್ರೆ 10503 0.5 0.5 553141582804 10914101001583

1930 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಮಮಕಕ/ಕಾಂಬ್ೋಶಪಪ 38/1p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 265347477412 3122500101977901

1931 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಪಪ/ರಾಮಣ್ಣ 101 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 419655058049 64186954378

1932 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 78/1, 78/6 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 731140635588 10918101024423

1933 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್/ಕೆಂಚಪಪ 5 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 219341399245 3122500101745801

1934 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಬಸವರಾಜು/ಕೆಂಪಣ್ಣ 8/6, 9/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 219341399245 10537100007537

1935 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಗಂಗಮಮ/ಮಲೂೋಶಪಪ 14/1, 18/3 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 548472868469 10537101005020

1936 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಿಕಕತಿಮಮಪಪ/ಓಡೆಲ ತಿಮಮಪಪ 116/4, 115/4p2, 18/1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 601693135826 10537100140734

1937 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಗಿರಿಯಪಪ/ಕೆಲನೆರಪಪ 115/2, 116/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 667199347884 10537100002743

1938 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರವಿ/ಚನನಬಸಪಪ 136/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 493866564284 10537100003169

1939 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಬಸವಂತ್ಪಪ 76/2p4 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 659005329071 64187172378

1940 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ/ಕಲ್ೂಪಪ 60/2. ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 634390604009 54032738766

1941 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಬಸವರಾಜು/ಕಲ್ೂಪಪ 68/4, 99/2 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 788414172181 20297116620

1942 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ/ರಾಜಶೋಖರಪಪ 68, 42/1a ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 944970871807 144901011005911

1943 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ದಾಸಪಪ/ಸನಾನ ತಿಮಮಪಪ 40/4, 73 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 28008 0.5 0.5 438134018042 102401011006031

1944 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಬಿರಶ್/ರುದ್ರಪಪ 201 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 28008 0.5 0.5 879976137831 137501010001788

1945 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪಾವಯತ್ಮಮ/ಶೋಷಣ್ಣ 7/217p1 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 384384880782 102401010008224

1946 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪರಸನನಕುಮಾರ್/ಪರಮೋಶಾರಪಪ 153 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 499452490586 10539100006039

1947 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ/ನಿಂಗಪಪ 60/4, 30/2c, 8/2f ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 452156639669 10539100001001

1948 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ದಾಸನೆೈಕಾ 36 ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 369217812695 199000814663

1949 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪರಪಪ/ಅಂಜಿನಪಪ 78/2. ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 907218433581 107800101005944

1950 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹನುಮಂತ್ಪಪ/ಚಿಕಣ್ಣ 13/3. ಶಿರೋರಾಂಪುರ ಇತ್ರೆ 35010 0.5 0.5 932087978985 3122500102369401

1951 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗಪಪ/ಕರಿಯಪಪ 49/2, 50/4, 50/2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 561723842094 30971632261

1952 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗಮಮ/ಕರಿಯಪಪ 33/7pb, 33/2p2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 28008 0.5 0.5 584561775343 10655100004385

1953 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಈಶಾರಪಪ/ಕರಿಹನುಮಂತ್ಪಪ 34/2, 33/1p5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 28008 0.5 0.5 526574701435 10082250000728

1954 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ/ದಲೋಡರಂಗಪಪ 22/223, 215/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 17505 0.5 0.5 713261793359 10539100006506

1955 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕಲ್ೂಹಲ್ೂಪಪ/ರಂಗಪಪ 23/2, 22/5 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 14004 0.5 0.5 425390311595 10587100004169

1956 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚೌದ್ಭಲೋವಿ/ತಿಮಮಭಲೋವಿ 4/b ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 21006 0.5 0.5 571436904318 102401011005630

1957 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಮಸಾಾಮಿ/ಕರಿಯಭಲೋವಿ 3/3, 4/11 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 28008 0.5 0.5 362290085899 1070101010868

1958 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಮಭಲೋವಿ/ರ್ಂಕಟಭಲೋವಿ 5/0b ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 28008 0.5 0.5 542388313782 10723100000210

1959 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಜಗದಿೋಶ್/ಸಿದ್ದಪಪ 89/p1, 90/p1, 88/91 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 21006 0.5 0.5 752067402487 10723100001968

1960 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗಮಮ /ಲಲೋಕಶಪಪ 15/5. ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ 8600 0.5 0.5 400734630948 10539101006694

1961 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ದೇವರಾಜ್/ಲಕಕ ಪಾ 10/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1962 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವಮುತಿು/ಈಶವ ರಪಾ 119/3ಬಿ ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 0.90 0.90

1963 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಸಿದದ ಲೆಂಗಮೂತಿು/ಸೋಮ್ಶೇಖರಯ್ಯ 26 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1964 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಲಕಕ ಪಾ 12/4. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 0.70 0.70

1965 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮೂತುಪಾ /ಈರಪಾ 12/3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1966 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮೂಡಿಗಿರಿಯ್ಪಾ /ಬಸಪಾ 105/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1967 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ /ಚಿಕಕ ದಡಿಯ್ಯ 8/5, 10/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1968 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಂದರ ಪಾ /ರಂಗಪಾ 27/ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00



1969 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಜಗದೋಶ/ಸಂಗಿೋರಪಾ 10/1. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 0.80 0.80

1970 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಿತತ ಪಾ /ಚಿತತ ಪಾ 13/3. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1971 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಅನನ ಪೂಣ್ುಮ್ಮ /ಮ್ಹಲೆಂಗಪಾ 114 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1972 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಈರದಡಿಪಾ /ಚಿಕಕ ದಡಿಯ್ಯ 128 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 0.60 0.60

1973 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ರಾಮ್ಪಾ 118 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 0.90 0.90

1974 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಜಪಾ /ಈರಪಾ 10/1. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 0.80 0.80

1975 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪರ ಸನನ ಕುಮಾರ/ರಾಮ್ಯ್ಯ 1/4. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 0.80 0.80

1976 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲೋಕೇಶ್/ಬಸಪಾ 7/1ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1977 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಈರಪಾ /ಈರಪಾ 3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1978 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಅೆಂಜನಕುಮಾರ/ವೆಂಕಟರಮ್ಣ್ನಾಯಿ್ಡ 10/2. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1979 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 13/1. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1980 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ/ಲಕಕ ಪಾ 2/2, 10/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1981 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರುದರ ಪಾ /ಚಿತತ ಪಾ 13/2. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1982 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಾರದಮ್ಮ /ಪಾವುತಮ್ಮ 117/2ಪಿ2, 114/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1983 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ವಸಂತಕುಮಾರ/ಚಿಕಕ ದಡಿಯ್ಯ 10/1. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1984 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ದಡಿಯ್ಯ /ಈರಪಾ 15 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1985 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕುಭೇರಪಾ /ಕರಿಯ್ಣ್ಣ 2/1. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1986 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕಮ್ಲಮ್ಮ /ತೇಜಪಾ 106/1ಎ ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1987 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಜಪಾ /ಲಕಕ ಪಾ 27/13. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1988 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶ/ನಾಗಪಾ 27/2. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1989 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮ್ಹಾೆಂತಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 8/3ಎಪಿ1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1990 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಿದಾನಂದ/ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 10/2ಪಿ1, 2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1991 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಈರಪಾ /ಈರಪಾ 10/1. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 0.80 0.80

1992 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಮ್ಪಾ /ಈರಪಾ 2/2, 54/ಪಿ2 ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 1.00 1.00

1993 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಪಾ ಮ್ಮ /ಯ್ಲಿಪಾ 26/1. ಕಸಬಾ - 1 ಇತರೆ 0.80 0.80

1994 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಂಜಪಾ / 11/1ಪಿ, 10/1ಪಿ1, 9/1ಪಿ1, 63/2ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟ್ಟ 1.00 1.00

1995 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಸಣ್ಣ ಕರಿಯ್ಪಾ 11 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಟ್ಟ 1.00 1.00

1996 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಸಕರ ನಾಯ್ಕ /ಬದಯಾನಾಯ್ಕ 26 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00

1997 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಅೆಂಜಿನಪಾ /ಭೋಮ್ಭೋವಿ 129 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ 0.80 0.80

1998 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಮಾಮಭೋವಿ/ತಿಮಾಮಭೋವಿ 9/2 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ 0.60 0.60

1999 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕರಿಈರಪಾ /ಸಣ್ಣ ಈರಪಾ 10/1. ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00

2000 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಸಣ್ಣ ಪಾ /ಲಕಕ ಪಾ 25/1. ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ 0.80 0.80

2001 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ /ಹನುಮಂತಪಾ 21/3ಎಪಿ2 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00

2002 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರೂಪಿಬಾಯಿ/ಪೋಮಿ್ನಾಯ್ಕ 17/38 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ 0.80 0.80

2003 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹಳೆಯ್ಪಾ /ಸಣ್ಣ ಮ್ಲಿಪಾ 24/ಆರ್2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2004 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪುಟಿ ಪಾ /ಸಣ್ಣ ನಿೆಂಗಪಾ 138 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2005 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಅೆಂಜಿನಪಾ /ಹಾಲಪಾ 90/2. ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 0.60 0.60

2006 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಲಕಕ ದಾಸಪಾ 58/5ಪಿ3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2007 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮ್ಹಮ್ದ್ ಬಾಷ್/ಸ್ವಹೇಬ್ 104/1. ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2008 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಾಲತೇಶ/ಕರಿಹಾಲಪಾ 94/ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2009 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಮ್ಮ ಣ್ನ /ರಾಮ್ಣ್ಣ 121 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2010 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ /ಅೆಂಕಳಪಾ 163/2ಪಿ2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2011 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ವಿರಭದರ ಪಾ /ಮ್ರಿಗೆಪಾ 92/17 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2012 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಾೆಂತಕುಮಾರ್/ಚಂದರ ಪಾ 23/8. ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2013 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ/ಬಸಯ್ಯ 89/1ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2014 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಯ್ಯ /ವಿರಭದರ ಯ್ಯ 62/1ಎಪಿ3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2015 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಯ್ಶೋಧಮ್ಮ /ಲಕಕಾ ಾ 25/1, 24/2,24/3 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2016 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಗಂಗಾಧರಪಾ /ಶಿವಲೆಂಗಪಾ 80/2. ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2017 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನಿಜಲೆಂಗಪಾ /ಶಿರ ಕಂಠಯ್ಯ 116/6, 148/1ಪಿ5 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2018 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮ್ಹೇಶಣ್ಣ /ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 24/1,10/2ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2019 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್/ಮ್ರುಳಪಾ 92/9, 92/4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2020 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲಕಕ ಮ್ಮ /ಶೇಶಣ್ಣ 7/217ಪಿ1, 7/216 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2021 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗನಾಥ/ನಾಗೆಂದರ ಪಾ 15/1ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 0.85 0.85

2022 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ದೇವರಾಜಪಾ /ಗಂಗಪಾ 4/1. ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 0.80 0.80

2023 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವಣ್ಣ /ಚಿಕಕ ಣ್ಣ 179/1ಪಿ3, 247/ಪಿ4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2024 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನಂಜಮ್ಮ /ಶಿವಣ್ಣ 187/ಪಿ4 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2025 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ/ಶಿವಣ್ಣ 183/6. ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2026 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಂದರ ಶೇಖರಯ್ಯ /ಮುದದ ಯ್ಯ 46 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 1.00 1.00

2027 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿರ ಲೋಕಮ್ಮ /ನಾಗರಾಜಪಾ 21/1ಪಿ3, 52ಪಿ2 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 0.60 0.60

2028 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಪ್ಾ ೋ/ಕೇಶವಯ್ಯ 116/ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತರೆ 0.45 0.45

2029 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವಮೂತುಪಾ /ಬಸಪಾ 93/3ಬಿ ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟ್ಟ 1.00 1.00

2030 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲತಾ/ರಮೇಶ 99 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟ್ಟ 1.00 1.00

2031 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಾರದಮ್ಮ /ರುದರ ಪಾ 21/2ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00

2032 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶೇಖರಪಾ /ಗಿರಿಯ್ಪಾ 54/ಪಿ1, 16/11 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00

2033 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶೇಷ್ಮ್ಮ /ರಂಗಪಾ 153/1ಪಿ, 42/ಪಿ ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00

2034 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶ್/ಚಂದರ ಪಾ 53/ಪಿ, 62/3 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00

2035 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕರಿಯಾಬಾಯಿ/ಶಂಕರನಾಯ್ಕ 7/226 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00

2036 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪಾ /ಯ್ರಗುೆಂಟಪಾ 7 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2037 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮ್ರಿಯ್ಪಾ /ದಾಯ ಮ್ಪಾ 4/1. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00



2038 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 2/4, 14/1 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2039 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಂದರ ಶೇಖರಯ್ಯ /ನಂರ್ಜೆಂಡಯ್ಯ 23 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2040 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕಣ್ುಪಾ /ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 17/ಪಿ5 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಟ್ಟ 1.00 1.00

2041 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಓೆಂಕಾರಮೂತಿು/ನಿೆಂಗಪಾ 47/1. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2042 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನಿಜಗುಣ್ಮೂತಿು/ರಾಚಪಾ ಯ್ಯ 42 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2043 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರತನ ಮ್ಮ /ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ 24/1ಎ ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2044 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮೈಗಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 35/5, 38/1 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಟ್ಟ 1.00 1.00

2045 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಈಶವ ರಪಾ /ಚನನ ಬಸವಯ್ಯ 15/1ಪಿ3 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2046 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮ್ರುಳಸಿದದ ಪಾ /ಲೆಂಗಶವ ರ 521 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2047 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನಾಗರಾರ್ಜ/ನಿೆಂಗಪಾ 2/ಪಿ1, 2/1ಪಿ2, 21/ಪಿ3 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2048 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷ್ಪಾ /ಶಿರ ೋಕಂಠಯ್ಯ 11/1. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2049 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಗೋವಿೆಂದಪಾ 76/2. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2050 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಮ್ಮ /ಈರಸಿದದ ಪಾ 55 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2051 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ದಕ್್ಷಣ್ಮೂತಿು/ಜಯ್ದೇವಯ್ಯ 20/3. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 0.80 0.80

2052 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ಪಾಲಕ್ಷ್ಪಾ 4/3. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 0.80 0.80

2053 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮೂತಿು/ನಂರ್ಜೆಂಡಯ್ಯ 15/2, 11/2 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 0.60 0.60

2054 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಬಾಸಕ ರಚಾರ್/ಈರಸಿದದ ಚಾರ್ 11/2, 3 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2055 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಮ್ಕಕ /ನಾಗೆಂದರ 135/5. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2056 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ /ನಿೆಂಗಪಾ 11, 12/1ಪಿ1 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2057 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವಮೂತಿು/ಸಿದದ ಪಾ 11/5. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 0.60 0.60

2058 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ/ನಿೆಂಗಪಾ 11/1ಪಿ1 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2059 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಮೇಶ/ಮುರಿಗೆಂದರ ಪಾ 6/ಪಿ2 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2060 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕೇದಾರನಾಥ/ಕೃಷ್ನ ಮುತಿು 5/1. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2061 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಂಗಳಮ್ಮ /ನಿಜಗುಣ್ಸ್ವವ ಮಿ 103 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2062 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಂಕರಮ್ಮ /ರಾಜಣ್ಣ 82/4ಪಿ ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2063 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಗುರುಸಿದದ ಪಾ /ಶಿವಣ್ನ 43/ಪಿ23, 43/ಪಿ25 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2064 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಂದರ ಶೇಖರ/ಶಿವಣ್ಣ 42/2. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2065 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪುಟಿ್ಟ ೋರಮ್ಮ /ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 38/2. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 0.80 0.80

2066 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಮ್ಯ್ಯ /ವೆಂಕಟಪಾ 224 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2067 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪುಷ್ಾ ಲತಾ/ದಾಯ ಮ್ಣ್ಣ 10/1ಎ, 1/1 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 0.80 0.80

2068 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವಮೂತಿು/ಬಸಪಾ 62/ಪಿ2-ಪಿ1 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 0.60 0.60

2069 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಜಮಿಿಬಾಯಿ/ಹೇಮಾನಾಯ್ಕ 1/1. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2070 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಾಜಮ್ಹೇೆಂದರ ಪಾ /ರುದರ ಪಾ 21/ಪಿ25 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2071 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಉಮೇಶ್/ಕರಿಯ್ಪಾ 119/1. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2072 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನಿೆಂಗಯ್ಯ /ಮೈಲಾರಪಾ 92/1. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2073 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಉಮಾಶಂಕರ/ಕರಿಸಿದದ ಚಾರ್ 11/3. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 0.40 0.40

2074 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ಕರಿಯ್ಾ ಪ 942/2ಪಿ1, 10/2 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2075 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪರ ಭ/ಭೈರಪಾ 4/2. ಮ್ತೊತ ೋಡು ಇತರೆ 1.00 1.00

2076 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಪುಟಿ್ಟಬಾಯಿ/ನಾಗನಾಯ್ಕ 78 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00

2077 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಗೌರಿಬಾಯಿ/ಲಾಲಯ ನಾಯ್ಕ 90/ಪಿ2 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00

2078 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕೆಂಚಪಾ /ನಾಗರಾಜಪಾ 100/1 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 0.80 0.80

2079 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚನನ ಮ್ಮ /ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 22/1. ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2080 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕೆಂಚಪಾ /ಶಂಕರಪಾ 27/1. ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2081 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನರಸಿೆಂಹಪಾ /ಕದುರಪಾ 19/1ಪಿ1, 34/ಪಿ3 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2082 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಧನಂಜಯ್/ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 38/ಪಿ1 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2083 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಮ್ಮ ಕಕ /ಮೂಡಿಪಾ 42/ಪಿ3 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 0.70 0.70

2084 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮ್ಹೇಶ/ದಡಿರಂಗಪಾ 40/1ಪಿ1 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2085 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು/ರಂಗಪಾ 24/2. ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2086 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನಾಗಪಾ /ಸಣ್ಣ ಕರಿಯ್ಪಾ 21/8. ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 0.80 0.80

2087 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕೆಂಚಪಾ /ಜಯ್ಣ್ಣ 21/7ಪಿ1, 18/10ಪಿ2 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 0.90 0.90

2088 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಸಣ್ಣ ಕರಿಯ್ಪಾ /ಚಿಕಕ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 108/1ಪಿ3 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2089 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನರಸಿೆಂಹಪಾ /ಕದುರಪಾ 23/2. ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2090 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರಂಗಪಾ /ಹರಕೇರಪಾ 20/5ಪಿ3, 19/ಪಿ1, 1/2ಪಿಸಿ ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 0.80 0.80

2091 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಂದರ ಮ್ಮ /ರಾಜಪಾ 71 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2092 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ನಟರಾಜ/ರುದರ ಪಾ 78/5. ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 0.80 0.80

2093 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಂರ್ಜನಾಥ/ರಾಮ್ಪಾ 74/1ಪಿ1 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2094 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ /ನಂಜಪಾ 231/2 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2095 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ/ಕದುರಪಾ 38/ಪಿ1 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2096 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಿವಪಾ /ಸಿದದ ಪಾ 349/3, 129/6 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 0.80 0.80

2097 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ /ಹನುಮಂತಪಾ 100/2, 118 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2098 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಗಂಗಮ್ಮ /ಕೆಂಚಮ್ಮ 120/1ಪಿ1 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2099 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ರುದರ ಮ್ಮ /ಕರಿಯ್ಪಾ 16/2ಪಿ1, 34/2ಪಿ1 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2100 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಡ್ಡ ಕರಿಯ್ಪಾ /ದಾರಮಾದಪಾ 79/ಪಿ3 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2101 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಂದರ ಯ್ಯ /ರಾಮ್ಣ್ಣ 20/1, 69/4ಪಿ1, 15/1 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2102 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಗಿಡಿಯ್ಯ /ದೇವಿಕರಿಯ್ಪಾ 9/3, 49, 48/2, 49 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2103 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕರಿದಾಯ ಮ್ಪಾ /ಕೆಂಚದಾಯ ಮ್ಪಾ 29/1. ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 0.80 0.80

2104 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಾೆಂತಪಾ /ಕೆಂಚಪಾ 24/9ಪಿ2 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2105 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚನನ ಮ್ಮ /ಶಿವಣ್ಣ 78/3, 52/ಪಿ2-ಪಿ2 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2106 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್/ರಂಗಪಾ 18/8ಪಿ2, 56, 51/1ಪಿ2 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00



2107 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಮಿೋನಾಕ್್ಷ /ರಂಗಪಾ 32/1. ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2108 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕರಿಬಸಪಾ /ಲಕಕ ಪಾ 34/4 ಮಾಡದಕರೆ ಇತರೆ 1.00 1.00

2109 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಈರಪಾ /ಬಡಚಿಕಕ ಪಾ 325 ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಸಿ 0.80 0.80

2110 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಚಿಕಕ ಪಾ /ರಂಗಪಾ 63/2. ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಸಿ 0.70 0.70

2111 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ /ಶಿವಪಾ 321/1. ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಸಿ 0.60 0.60

2112 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಪಾ /ದಾಸಪಾ 38/2ಎಪಿ1, 41/1ಬಿ1 ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಸಿ 1.00 1.00

2113 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಕರಿಯ್ಪಾ /ಸಣ್ಣ  ತಿಮ್ಮ ಪಾ 141/2. ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಸಿ 0.90 0.90

2114 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಶಂಕರನಾಯ್ಕ /ರಂಗನಾಯ್ಕ 19/1ಪಿ-ಪಿ1 ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಸಿ 0.90 0.90

2115 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಹನುಮಂತಪಾ /ತಿಮ್ಮ ಪಾ 116 ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಸಿ 0.50 0.50

2116 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕರಿಯ್ಪಾ  / ಹನುಮ್ಣ್ಣ   38/4 60 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.63 0.63

2117 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಪರಮೇಶವ ರಪಾ  / ಭೋಗಪಾ  87/47 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.21 0.21

2118 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ನರಸಿೆಂಹಪಾ  / ರಾಮ್ಪಾ  170/3 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 1.00 1.00

2119 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಜಮ್ಮ  ಕೋ ದಾಯ ಮ್ಪಾ   35/4 35/1 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.69 0.69

2120 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾರ್ಜ / ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ   25/1ಬಿ ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 1.17 1.17

2121 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗಪಾ  / ತಿಮ್ಮ ಪಾ   123/1 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.50 0.50

2122 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಿವಣ್ಣ  / ಹನುಮಂತಪಾ    91/4 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ 1.20 1.20

2123 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಅೆಂಜಿನಪಾ  / ಸಿದದ ಪಾ   89 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.20 0.20

2124 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಹನುಮಂತಪಾ  / ಹಳಿಪಾ   94/3ಡ್ಡ ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.66 0.66

2125 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಪರ ಹಿಾದಪಾ  / ಹನುಮಂತಪಾ   13 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 2.00 2.00

2126 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಈರನಾಯ್ಕ  / ರಾಮ್ನಾಯ್ಕ  85 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ 0.50 0.50

2127 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಬಸಪಾ  / ಕದುರಪಾ  4 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 2.00 2.00

2128 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಚೌಡಪಾ  / ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ  88/7 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.50 0.50

2129 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಹನುಮಂತಪಾ  / ಅೆಂಜಿನಪಾ  19/ಪಿ23 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2130 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಹನುಮಂತಪಾ  / ವೆಂಕಟಪಾ  19/ಪಿ14 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 1.85 1.85

2131 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಜಯ್ಲಕ್್ಷ ಮ ೋ / ರಂಗನಾಥ 19/4 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.40 0.40

2132 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಟಾಕಪಾ  / ಸಿದದ ಪಾ   62/ಆರ್ ಪಿ 2 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.61 0.61

2133 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಬಸಪಾ  / ತಿಮ್ಮ ಪಾ  32/2 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 1.24 1.24

2134 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ / ರಂಗಪಾ  37/3 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.50 0.50

2135 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ದಾಸಪಾ  / ಚಿಕಕ ಪಾ  6/17 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.72 0.72

2136 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಬಸವಂತಪಾ  / ಕರಿಯ್ಪಾ  140 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ 2.00 2.00

2137 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕೇಶವಪಾ  / ಮ್ಲಿಪಾ  22/6 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.40 0.40

2138 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗಪಾ  / ಮಾಸತ ಪಾ   8 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 1.44 1.44

2139 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಈರಪಾ  / ರಾಮ್ಪಾ   129/1 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2140 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  / ಹನುಮಂತಪಾ  92 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2141 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮೈಲಾರಪಾ  / ನಿೋಲಪಾ  4 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 1.55 1.55

2142 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಜಪಾ  / ಹಳಿಪಾ 9/11 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.36 0.36

2143 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಜಪಾ  / ನರಸಿೆಂಹಪಾ  28/1ಪಿ2 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.65 0.65

2144 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಭೂತಪಾ  / ರಂಗಪಾ 54 54/6ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2145 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಮೇಶ್ / ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮ ಪಾ 10/4 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.40 0.40

2146 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಇೆಂದರ ಮ್ಮ  / ಪರ ಹಿಾದಪಾ 4/1 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.93 0.93

2147 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ದಡಿಚಿಕಕ ಣ್ಣ  / ಮ್ಲಿಪಾ 4/2 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.89 0.89

2148 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕೋಡಪಾ  / ಸಿದದ ಪಾ 4/2 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 2.10 2.10

2149 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಪರ ಕಾಶ್ / ಶಂಭುಲೆಂಗಯ್ಯ 2/3ಎ ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.42 0.42

2150 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ  / ಮಾನಯ ನಾಯ್ಕ 44/8 ಕಸಬಾ - 1 ಎಸ್ ಸಿ 0.66 0.66

2151 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ  / ರಾಮ್ಯ್ಯ 8/6ಪಿ4 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 2.10 2.10

2152 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಿವಪಾ  / ಕರಿಯ್ಪಾ 28 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 0.88 0.88

2153 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಪರ ಕಾಶ್ / ಭೈರಪಾ 9/7 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 1.34 1.34

2154 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಈಶವ ರಪಾ  / ಸಂಗಪಾ 39/2 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 1.79 1.79

2155 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಹಳೇಶಪಾ  / ಚಂದರ ಪಾ 72/1ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 1 ಸ್ವಮಾನಯ 1.31 1.31

2156 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಚಿಕಕ ಪಾ  /ಸಣ್ಣ ಕರಿಯ್ಪಾ 64/6 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.79 0.79

2157 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಲಕ್ಷ್ಮ ಪಾ  / ದೇವಗಪಾ 225 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.40 0.40

2158 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ನಿೋಲಕಂಠಪಾ  / ಕರಿಯ್ಪಾ 40/2 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2159 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗನಾಯ್ಕ  / ರಾಮ್ನಾಯ್ಕ 12/55 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 0.45 0.45

2160 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಚನನ ಬಸಪಾ  / ನಿೆಂಗಪಾ 28/4ಪಿ3 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.44 0.44

2161 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮೈಲಾರಪಾ  / ಮ್ಲಿಪಾ 39/4ಪಿ4 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.16 0.16

2162 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಚೌಡಪಾ  / ಹನುಮಂತಪಾ 19/ಪಿ2 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 0.97 0.97

2163 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಪುಟಿ ಮ್ಮ  / ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ 43/1 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.99 0.99

2164 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗಪಾ  / ಹುಲಗಶಪಾ 48/ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 0.76 0.76

2165 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ತಿಮ್ಮ ಪಾ  / ಹುಲಗಶಪಾ 48/ಪಿ4 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 0.80 0.80

2166 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಪರಮೇಶವ ರಪಾ  / ಕರಿಯ್ಪಾ 3/5 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.46 0.46

2167 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಯೋಗಶಪಾ  / ಬಸಪಾ 27/6ಪಿ23 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.40 0.40

2168 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಶಧರ / ಯೋಗಶಪಾ 26/1 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.55 0.55

2169 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ  / ಬಸಪಾ 47/2 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.70 0.70

2170 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಹನುಮಂತಪಾ  / ಪರಮೇಶವ ರಪಾ 82/1ಬಿ ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.95 0.95

2171 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಹಳ್ಳಯ್ಪಾ  / ಸಣ್ಣ ಮ್ಲಿಪಾ 94/ಪಿ3 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 1.49 1.49

2172 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಲಕಕ ಮ್ಮ  / ಲಕಕ ಪಾ 58/5ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.72 0.72

2173 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಲಕಕ ಪಾ  / ಹನುಮಂತಪಾ 25/1 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.42 0.42

2174 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಚಂದರ ಪಾ  / ನಾಗಪಾ 66 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 1.19 1.19

2175 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಬಸವರಾಜಪಾ  / ಲಕಕ ದಾಸಪಾ 18/1ಪಿ1 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 1.50 1.50



2176 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕಾೆಂತರಜ / ಕೆಂಚಪಾ 224/1 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 1.28 1.28

2177 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಅಶೋಕಪಾ  / ಕೆಂಚಪಾ 172/1ಬಿಪಿ2 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 1.00 1.00

2178 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಮೇಶಪಾ  / ರಾಮ್ಪಾ 34/100 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 1.60 1.60

2179 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಗುರುಶಾೆಂತಪಾ  / ಈಶವ ರಪಾ 13/6ಪಿ-ಪಿ ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.41 0.41

2180 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ನಾಗರಾಜಪಾ  / ರಾಮ್ಪಾ 214 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.73 0.73

2181 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ  / ರಾಮ್ಣ್ಣ 22/1ಪಿ3 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.52 0.52

2182 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಿವಕುಮಾರ್ / ಚೌಡಯ್ಯ 8/4 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.38 0.38

2183 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಗಂಗಮ್ಮ  / ಬಸವರಾಜಪಾ 66/ಪಿ2 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2184 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಬಸವರಾಜಪಾ  / ದಾನಪಾ 19/ಪಿ3 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.61 0.61

2185 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಹನುಮಂತಪಾ  / ಮುದದ ಪಾ 111/6 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಟ್ಟ 0.58 0.58

2186 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ  / ಬಸಪಾ 19/ಪಿ2-ಪಿ ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2187 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮಂರ್ಜನಾಥ / ರಮೇಶಪಾ 268 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 1.60 1.60

2188 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ  / ಕಲಿಪಾ 177/1ಪಿ2 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.40 0.40

2189 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಲಕಕ ಮ್ಮ  / ರಂಗಪಾ 97/3ಪಿ3 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.42 0.42

2190 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರೇಣುಕಪಾ  / ನಂಜಪಾ 97/2ಬಿ ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.84 0.84

2191 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಾೆಂತಿಬಾಯಿ / ಭೋಮ್ನಾಯ್ಕ 12 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 0.40 0.40

2192 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಭೋಮ್ನಾಯ್ಕ  / ಧನುಜನಾಯ್ಕ 12 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 0.40 0.40

2193 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮಂಜನಾಯ್ಕ  / ಭೋಮ್ನಾಯ್ಕ 129 ಕಸಬಾ - 2 ಎಸ್ ಸಿ 0.60 0.60

2194 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮ್ಹಲೆಂಗಪಾ  / ನಿೆಂಗಪಾ 79/1ಪಿ2 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.60 0.60

2195 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ತಿಮ್ಮ ಪಾ  / ತಿಮ್ಮ ಪಾ 53/2 ಕಸಬಾ - 2 ಸ್ವಮಾನಯ 0.52 0.52

2196 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ತಿಪಾ ಯ್ಯ  / ತಿಮಾಮಭೋವಿ 72 ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಸಿ 0.50 0.50

2197 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ತಿಮ್ಮ ಕಕ  / ದಾಸಬೋವಿ 70 ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಸಿ 0.60 0.60

2198 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗನಾಥ / ಪಾಲಪಾ 21/2ಎ1 ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಟ್ಟ 1.60 1.60

2199 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಹೇಸಪಾ  / ಹನುಮಂತಪಾ 22/9ಪಿ3 21/2ಎ1 ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಟ್ಟ 1.20 1.20

2200 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಜಪಾ  / ಪಾೆಂಡುರಂಗಪಾ 56/2 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 1.66 1.66

2201 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ನಾಗೆಂದರ ಪಾ  / ಬೋಗಣ್ಣ 23/13 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 0.72 0.72

2202 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮೂಡಲಗಿರಿಯ್ಪಾ  / ಜೋಗಣ್ಣ 6 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 0.81 0.81

2203 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಚನನ ಬಸಪಾ  / ಕರಿಯ್ಪಾ 81 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 0.58 0.58

2204 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ  / ಕರಿಯ್ಪಾ 43518 ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಟ್ಟ 1.60 1.60

2205 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರತನ ಮ್ಮ  / ಚಂದರ ಪಾ 112/1 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 1.15 1.15

2206 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರುದರ ಮ್ಮ  / ಸಿದದ ಪಾ 287 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 1.56 1.56

2207 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ / ನಿೆಂಗಪಾ 59 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 2.00 2.00

2208 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಬಸವರಾಜ / ನಿೆಂಗಪಾ 97 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 1.91 1.91

2209 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಜಪಾ  / ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ 29/4ಪಿ2 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 0.45 0.45

2210 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಸರೋಜಮ್ಮ  / ರಾಜಣ್ಣ 26/3 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 0.87 0.87

2211 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಮ್ಪಾ  / ಕಾಟಪಾ 24/1 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 1.59 1.59

2212 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶೇಖರಪಾ  / ರಾಮ್ದಾಸಪಾ 27/1 ಮಾಡದಕರೆ ಎಸ್ ಸಿ 0.64 0.64

2213 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಅಶೋಕ / ರಾಮ್ಪಾ 173 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 1.60 1.60

2214 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಗೋವಿೆಂದಪಾ  / ಚಿಕಕ ಪಾ 16/5 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 0.79 0.79

2215 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಿವಮ್ಮ  / ನಾಗಪಾ 55/2 ಮಾಡದಕರೆ ಸ್ವಮಾನಯ 0.62 0.62

2216 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗನಾಥ / ರಮೇಶಪಾ 3/1 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.55 0.55

2217 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಸ್ವವಿತರ ಮ್ಮ  / ರಮೇಶಪಾ 4 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.4 0.4

2218 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ / ಕೋಡ್ಡಕರಿಯ್ಪಾ 33/3 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಟ್ಟ 0.39 0.39

2219 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕೃಷ್ಣ ಪಾ  / ಆಥುಪಾ 73 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಟ್ಟ 0.4 0.4

2220 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ  / ಮಾದಪಾ 16 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಟ್ಟ 0.6 0.6

2221 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮಂರ್ಜನಾಥ / ಹನುಮಂತಪಾ 89/6 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಟ್ಟ 0.8 0.8

2222 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಭೋಮ್ಕಕ  / ಕರಿಯಾಭೋವಿ 37 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಸಿ 0.98 0.98

2223 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕರಿಯ್ಪಾ  / ಕರಿಯ್ಪಾ 100/ಪಿ10 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಟ್ಟ 1.60 1.60

2224 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಪಾ  / ಹನುಮಂತಪಾ 32/2 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 1.00 1.00

2225 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಜಪಾ  / ದಡಿಪಾ 43 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಟ್ಟ 0.90 0.90

2226 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಗೋವಿೆಂದನಾಯ್ಕ  / ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ 23 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಸಿ 1.20 1.20

2227 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಭೋಮಿಬಾಯಿ / ರಂಗನಾಯ್ಕ 53/2 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಎಸ್ ಸಿ 0.35 0.35

2228 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಜಗದೋಶ್ / ಚನನ ಪಾ 21/ಪಿ4 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.60 0.60

2229 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಿವನಾಯ್ಕ  / ರಾಮ್ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ 31/4ಎಪಿ2 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.14 0.14

2230 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಜಮ್ಹೇೆಂದರ ಪಾ  / ರುದರ ಪಾ 21/ಪಿ25 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 1.20 1.20

2231 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಾೆಂತಮೂತಿು / ಹನುಮಂತಪಾ 4/3 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.67 0.67

2232 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಹನುಮಂತಪಾ  / ದಡಿಹಟಿ್ಟರಂಗಪಾ 56/ಪಿ8 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 1.10 1.10

2233 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕರಿಯ್ಪಾ  / ಹನುಮ್ನಾಯ್ಕ 46/1ಪಿ3 20/0ಪಿ1 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.82 0.82

2234 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಜಪಾ  / ಕರಿಯ್ಪಾ 39/ಪಿ4 1/1ಪಿ1 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 1.46 1.46

2235 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಪವಿತರ  / ಕರಿಯ್ಪಾ 83/ಪಿ2-ಪಿ2 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 1.20 1.20

2236 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ / ಕರಿಯ್ಪಾ 10 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2237 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ / ಕರಿಯ್ಪಾ 8/ಪಿ21 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.60 0.60

2238 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗನಾಥಸ್ವವ ಮಿ / ಕರಿಯ್ಪಾ 8/ಪಿ23 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.60 0.60

2239 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಪಾವುತಮ್ಮ  / ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ಪಾ 26/ಪಿ6 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2240 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕೋಡ್ಡಕರಿಯ್ಪಾ  / ಪಿೋಕಯ ನಾಯ್ಕ 10/3 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 1.18 1.18

2241 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ತಿಮಾಮ ನಾಯ್ಕ  / ಗಮ್ಯ ನಾಯ್ಕ 91/ಪಿ2 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.90 0.90

2242 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಮೇಶ್ / ಕರಿಯ್ನಾಯ್ಕ 91 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 1.10. 1.10.

2243 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಸವುಮಂಗಳ / ರಾಮ್ಣ್ಣ 8 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.45 0.45

2244 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ನಾಗಪಾ  / ಕೋಡಪಾ 13/2ಪಿ1 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.20 0.20



2245 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಮ್ಪಾ  / ಕೆಂಚಪಾ 8/ಪಿ2 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.60 0.60

2246 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಭಾಗಯ ಮ್ಮ  / ಗುಡದಪಾ 8/ಪಿ12 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.60 0.60

2247 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮಂರ್ಜಳ / ಹನುಮಂತಯ್ಯ 40/4ಬಿ ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2248 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಬಿಳಿ್ಳ  ಕರಿಯ್ಪಾ  / ಬಿಳಿ್ಳಚಿತತ ಪಾ 44/ಪಿ9 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2249 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರತಿನ ಬಾಯಿ / ಟ್ಟೆಂಕನಾಯ್ಕ 41/ಪಿ2 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 1.60 1.60

2250 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಟ್ಟೆಂಕನಾಯ್ಕ  / ನಿೋಲನಾಯ್ಕ 24 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 1.60 1.60

2251 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಮ್ನಾಯ್ಕ  / ಕರಿಯ್ನಾಯ್ಕ 24/11 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 1.20 1.20

2252 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಭೋಮ್ನಾಯ್ಕ  / ಕರಿಯ್ನಾಯ್ಕ 24/ಪಿ12 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 1.20 1.20

2253 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಬಸವರಾಜಪಾ  / ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ 18  1 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 1.07 1.07

2254 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಬಸವರಾಜಪಾ  / ರಾಜಶೇಖರಯ್ಯ 192/ಪಿ4 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.47 0.47

2255 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಭಾಗಯ ಮ್ಮ  / ಸಿದದ ಪಾ 71 ಮ್ತೊತ ೋಡು ಸ್ವಮಾನಯ 0.40 0.40

2256 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಜಗದೋಶ್ / ಗೋವಿೆಂದಪಾ 3/8 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.93 0.93

2257 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಹನುಮಂತಪಾ  / ನಿೆಂಗಪಾ 167/1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.54 1.54

2258 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗನಾಥ / ರಂಗಪಾ 55/2ಪಿ ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.25 1.25

2259 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಅೆಂದಾನಪಾ  / ದಾಸಪಾ 37/1ಎ 78 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.77 0.77

2260 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಿವಣ್ಣ  / ಸಿದಾರ ಮ್ಣ್ಣ 25/1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.18 1.18

2261 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ದೇವರಾಜ್ / ದಡಿಯ್ಯ 47 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.45 0.45

2262 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಲಕಕ ಪಾ  / ಕುರಿನಾಗಪಾ 41/4 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.64 0.64

2263 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಮ್ನಾಯ್ಕ  / ಹೇಮಿ್ನಾಯ್ಕ 142/2 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.60 1.60

2264 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಬಸವರಾರ್ಜ / ಈಶವ ರಪಾ 339 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.39 0.39

2265 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಮ್ಕಕ  / ಹನುಮಂತಪಾ 70/15 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.53 0.53

2266 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಸಿದಾರ ಮ್ಯ್ಯ  / ಸಿದದ ಪಾ 24/1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2267 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕುಮಾಸಿುೆಂಗ್ / ಆನಂದ್ ಸಿೆಂಗ್ 476 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2268 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ನಿೆಂಗಮ್ಮ  / ರಂಗಪಾ 278/4 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.09 0.09

2269 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಪರ ಭಾಕರ್ / ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ 114/4 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.70 0.70

2270 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ವೆಂಕಟೇಶ್ / ಭೂತಯ್ಯ 41/2 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.70 1.70

2271 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ದುಗುಮ್ಮ  / ಭೂತಯ್ಯ 74/3 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಎಸ್ ಟ್ಟ 0.40 0.40

2272 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗಪಾ  / ದೇವಿಕರಿಯ್ಪಾ 31/6 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 2.00 2.00

2273 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಬಸವರಾರ್ಜ / ಕೆಂಪಣ್ಣ 8 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.92 0.92

2274 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮೈಲಾರಪಾ  / ಕಂಸ್ವಗರಪಾ 18/ಎಬಿ ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.34 0.34

2275 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಲಕಕ ಮ್ಮ  / ಮೈಲಾರಪಾ 66 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.40 0.40

2276 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮ್ರುಳಪಾ  / ನಿೆಂಗಪಾ 60/4ಪಿ1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.64 0.64

2277 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಲತಾಮ್ಣ್ಣ / ಗುಡುಯ್ಪಾ 16/5 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.40 0.40

2278 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕುಮಾರಪಾ  / ರಾಮ್ಪಾ 48/1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.63 0.63

2279 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಭೋಮ್ನಾಯ್ಕ  / ಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ 34/5ಪಿ1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಎಸ್ ಸಿ 1.60 1.60

2280 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗಪಾ  / ಗುಡಿಪಾ 1/7 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ
2281 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಗೋವಿೆಂದಪಾ  / ಗಿರಿಯ್ಪಾ 64/6 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.15 1.15

2282 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಿವಣ್ಣ  / ಹನುಮ್ಪಾ 111/12 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.45 0.45

2283 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮ್ರುಳಪಾ  / ಚಂದರ ಪಾ 112/4 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.76 0.76

2284 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶೈಲಮ್ಮ  / ಪರ ಸನನ ಕುಮಾರ್ 93/5 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.77 0.77

2285 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕೆಂಪಕಕ  / ರೇವಣ್ಣ 20/1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.94 0.94

2286 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮೂಡಲಗಿರಿಯ್ಪಾ  / ಹನುಮಂತಪಾ 11/3 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.78 0.78

2287 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಘವೇೆಂದರ  / ಮ್ಹದೇವಪಾ 26 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.70 0.70

2288 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ನಿೆಂಗಮ್ಮ  / ಶಾೆಂತಪಾ 93/6 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2289 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಿವಣ್ಣ  / ಹನುಮಂತಪಾ 130/3 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.86 0.86

2290 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮ್ರುಳಮ್ಮ  / ಬಸವರಾಜಪಾ 144 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.69 0.69

2291 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕರಿಯ್ಪಾ  / ಸಿದಾರ ಮ್ಯ್ಯ 2/1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.56 0.56

2292 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಭೂತಯ್ಯ  / ಗವಿಯ್ಪಾ 6/4ಪಿ2 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.71 0.71

2293 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ  / ಗೋವಿೆಂದಪಾ 18/15 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.60 1.60

2294 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮಂರ್ಜನಾಥ / ಹನುಮಂತಪಾ 45/1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.19 1.19

2295 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಮ್ಪಾ  / ಭೋಮ್ಪಾ 309/8 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.26 1.26

2296 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಸ್ವಕಮ್ಮ  / ಗೋವಿೆಂದಪಾ 34/1ಎಬಿ ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.00 1.00

2297 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಹಿೋದಬಾನು / ಸಯ್ಯ ದ್ ರಫೋಕ್ 8 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.40 1.40

2298 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಂಗಪಾ  / ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 28/5 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.00 1.00

2299 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಿವಣ್ಣ  / ಹನುಮಂತಪಾ 33/5ಪಿ1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2300 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ನಾಗರಾರ್ಜ / ಸೂಜಪಾ 8/1ಪಿ2 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2301 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಈಶವ ರಪಾ  / ಬಮ್ಮ ಣ್ಣ 38/2 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.30 0.30

2302 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಭೋರಲೆಂಗಪಾ  / ಬಸಪಾ 12/2 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.00 1.00

2303 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಚಿಕಕ ಣ್ಣ  / ಗವಿಯ್ಪಾ 13/1ಪಿ4 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.27 0.27

2304 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಜಯ್ಮ್ಮ  / ಈರಣ್ಙ 10/1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.00 1.00

2305 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮೂಡಲಗಿರಿಯ್ಪಾ  / ಹನುಮ್ಯ್ಯ 14/7ಪಿ2 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.00 1.00

2306 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಶಿರ ೋನಿವಾಸನಾಯ್ಕ  / ವೆಂಕಟರಾಮ್ಪಾ 2/2ಪಿ1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.20 1.20

2307 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಸುನಂದಮ್ಮ  / ಗಂಗಾಧರಪಾ 50/1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 1.20 1.20

2308 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಪರ ಹಿಾದ / ತಿಮ್ಮ ಪಾ 84 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.20 0.20

2309 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರಾಜಣ್ಣ  / ದಡಿತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ 58/5ಪಿ1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.60 0.60

2310 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕಟಿ್ಟ ರಂಗಪಾ  / ರಂಗಪಾ 125/ಪಿ4 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.20 0.20

2311 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮುದಯ್ಪಾ  / ರಂಗಪಾ 7 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.40 0.40

2312 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ  / ದಾಸಪಾ 164/ಪಿ1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.40 0.40

2313 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಕಮ್ಲಮ್ಮ  / ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 15/1 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 2.00 2.00



2314 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ರುದರ ಮ್ಮ  / ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ 31 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 2.00 2.00

2315 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ಮ್ಲಿಪಾ  / ನಾಗಪಾ 14/9 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.80 0.80

2316 ಎಸ್ -11 ಎಸ್ -11 ನಾಗಪಾ  / ಕಲಿಪಾ 61 ಶಿರ ೋರಾೆಂಪುರ ಸ್ವಮಾನಯ 0.60 0.60

2317 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÀÄºÉÃ±ÀégÀಮ್ಮ /ªÀÄ®èAiÀÄå ¸ÁuÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2318 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÀÄAdಮ್ಮ  J¸ï ¹/ZÀ£Àß§¸À¥Àà ¸ÁuÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2319 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ PÁAvÀªÀÄä JA/gÁªÀÄPÀÈµÀÚ © Dgï ªÀÄ¸ÀtÂºÀ½î EvÀgÉ

2320 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÁd¥Àà ºÉZï PÉ/PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÉÆÃqÀæ£Á¼ï EvÀgÉ

2321 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÀÄ®èಮ್ಮ /ªÀÉÄÊ¯ÁgÀ¥Àà UÀgÀUÀ EvÀgÉ

2322 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÁdಮ್ಮ  /¤AUÀ¥Àà CgÀ®ºÀ½î J¸ï ¹

2323 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÁªÀÄಕಕ /zÀÁ¸À¨sÉÆÃ« J¸ï PÉ ºÀ½î J¸ï ¹

2324 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಶಾೆಂತಮ್ಮ /gÁªÀÄzÁ¸À¥Àà J¸ï PÉ ºÀ½î J¸ï ¹

2325 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಾಮ್ಕಕ /ZÀAzÀæ¥Àà CgÀ®ºÀ½î EvÀgÉ

2326 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ dAiÀÄåಮ್ಮ /¸ÀtÚwªÀÄä¥Àà gÀAUÁ¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2327 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¤AUÀªÀÄä/FgÀ¥Àà PÉAPÉgÉ EvÀgÉ

2328 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಮ್ಮ ಕಕ /UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà JA J¸ï ªÀÄ°èºÀ½î EvÀgÉ

2329 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ §¸ಕಕ /²ÃvÀ¥Àà vÀÄA©£ÀPÉgÉ EvÀgÉ

2330 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ²ªÀಮ್ಮ /¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå ¸ÁuÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2331 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÀÄzಮ್ಮ /ªÀÄgÀÄ¼À¹zÀÝ¥Àà ¸ÁuÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2332 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÀÄgÀÄ¼Àಮ್ಮ /¹zÀÀÝAiÀÄå ¸ÁuÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2333 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಾಧ/ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÉÆAqÁ¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2334 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀªÀÄä/ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà dAwPÉÆ¼Àî®Ä EvÀgÉ

2335 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರುದರ ಮ್ಮ /¤AUÀ¥Àà vÀÄA©£ÀPÉgÉ EvÀgÉ

2336 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ZÀAzÀæಮ್ಮ /gÁªÀÄ¥Àà ªÀÄ¼À° EvÀgÉ

2337 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¸ÀtÚಮ್ಮ /ªÀÄ®è¥Àà CgÀ®ºÀ½î EvÀgÉ

2338 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ dAiÀÄªÀÄä/ªÉAPÀl¥Àà ¨ÉÆªÉÄäÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2339 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ VjdªÀÄä/¥ÀgÀ¥Àà dAwPÉÆ¼Àî®Ä EvÀgÉ

2340 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¨sÉÊgಮ್ಮ /ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà dAwPÉÆ¼Àî®Ä EvÀgÉ

2341 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ Fರಮ್ಮ /²ªÀ¥Àà £ÁUÀgÀPÀmÉÖ EvÀgÉ

2342 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ w¥Éàಮ್ಮ /ZËqÀ¥Àà ¥Á¼ÉÃzÀºÀ½î EvÀgÉ

2343 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¨sÀgÉÊÀಮ್ಮ /¹zÀÝ¥Àà PÉÆAqÁ¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2344 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ PÉAZÀಮ್ಮ /PÀÉAZÀzÁåªÀÄ¥Àà PÀ®èºÀ½î EvÀgÉ

2345 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ZÀAzÀÀæªÀÄä/w¥ÉàÃ±À¥Àà PÀ®èºÀ½î EvÀgÉ

2346 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ wಪಾ ಮ್ಮ /¹zÀÝ¥Àà ºÉÃgÀÄgÀÆ EvÀgÉ

2347 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ wªÀÄäಕಕ /J¼ÉAiÀÄ¥Àà zÉÆqÀØPÀ¥ÀÆðgÀzÀPÀ EvÀgÉ

2348 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ w¥Éàಕಕ /²ªÀªÀÄÆvÀð¥Àà ªÀÄAl£ÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2349 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ r ¹zÁæªÀÄಕಕ /zÉÆqÀØAiÀÄå ¸ÁuÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2350 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ²ªಮ್ಮ /¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå ¸ÁuÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2351 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÁದ/¸ÀvÀÛ¥Àà ªÀÄ¼À° EvÀgÉ

2352 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ UËgÀªÀÄä/ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÀÉÆAqÁ¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2353 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ aUÀgÀAUÀ¥Àà/PÉAZÀ¥Àà PÉÆAqÁ¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2354 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÀAUÀ¥Àà/ºÀ£ÀÄªÀÄtÚ ªÀÄAl£ÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2355 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ J¯ï ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà/®PÀÌ¥Àà ªÀÄAl£ÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2356 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà/©ÃªÀÄ¥Àà ²ªÀ£ÉÃPÀmÉÖ EvÀgÉ

2357 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ²ªÀಮ್ಮ /¤AUÀ¥Àà PÉAPÉgÉ EvÀgÉ

2358 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ £Áಗಮ್ಮ /¤AUÀ¥Àà PÉAPÉgÉ EvÀgÉ

2359 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¹zÁæªÀÄಕಕ /ºÁ®¥Àà D¤ªÁ¼À EvÀgÉ

2360 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ UÀAUÀªÀÄä/«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà D¤ªÁ¼À EvÀgÉ

2361 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ PÉ ©üÃªÀÄಕಕ /¨ÁtUÀÄArPÀjAiÀÄ¥Àà r PÉ ºÀ½î EvÀgÉ

2362 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¸ÀÄUÀAzÀgÁdಮ್ಮ /F±ÀégÀ¥Àà zÉÃ«UÉgÉ EvÀgÉ

2363 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ Dgï µÀqÀPÀëgÀಮ್ಮ /gÀÄzÀæ¥Àà zÉÃ«UÉgÉ EvÀgÉ

2364 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪಾರಮ್ಮ /PÀjAiÀÄ¥ÀÀà ¨ÁUÀ±ÉnÖºÀ½î EvÀgÉ

2365 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¯ÉÆÃಕಮ್ಮ /PÀjAiÀÄ¥Àà gÀAUÁ¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2366 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ದಾಯ ಮ್ಕಕ /PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÄAl£ÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2367 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¸Á«vÀæªÀÄä/ºÀ¼À¥Àà PÀrªÁtPÀmÉÖ EvÀgÉ

2368 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಾಮ್ಕಕ /²ªÀ°AUÀªÀÄä eÁ£ÀPÀ¯ï J¸ï ¹

2369 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕೆಂಚಮ್ಮ /zÉÆqÀÀØ¥Àà °AUÀzÀºÀ½î EvÀgÉ

2370 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ±ÁAvÀªÀÄä/gÀÁd¥Àà r PÉ ºÀ½î EvÀgÉ

2371 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಪಾ ಮ್ಮ /PÉAZÀ¥Àà gÀAUÁ¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2372 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಬಸಕಕ /PÁqÀ¥Àà ºÉÆ£ÉßÃPÉgÉ EvÀgÉ

2373 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ vÉÆÃ¼À¸ÀªÀÄä/¯ÉÃ. gÁªÀÄtÚ §ÄPÀÌ¸ÁUÀgÀ EvÀgÉ

2374 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಾಮ್ವವ /¹zÀÝ¥ÀÀà ¸ÉÆÃqÀæ£Á¼ï EvÀgÉ

2375 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮ್ರುಳಮ್ಮ /F±ÀégÀ¥Àà ºÀÄgÀÄ½ºÀ½î EvÀgÉ

2376 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನಂಜಮ್ಮ /F±ÀégÀ¥Àà ºÀÄgÀÄ½ºÀ½î EvÀgÉ

2377 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ದಡಿಮ್ಮ /UVqÀØAiÀÄ½AiÀÄ¥Àà PÉAPÉgÉ EvÀgÉ

2378 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನಾಗಮ್ಮ /PÁl¥Àà PÉAPÉgÉ EvÀgÉ

2379 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರುದರ ಮ್ಮ /n gÀÄzÀæ¥Àà PÁå¢UÉgÉ EvÀgÉ

2380 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಾಧ/wªÀÄäAiÀÄå ¨ÉÆÃQÃPÉgÉ EvÀgÉ

2381 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನಿೋಲಮ್ಮ /PÀjAiÀÄ¥Àà PÀrªÁtPÀmÉÖ EvÀgÉ

2382 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä/¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ºÀÉ§â½î EvÀgÉ



2383 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಲೋಕಮ್ಮ /ºÉZï Dgï ±ÀAPÀgÀ¥Àà ºÉÆ£ÉßÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2384 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಮ್ಮ ಕಕ /PÁqÀ¥ÀÀà PÉAPÉgÉ J¸ï n

2385 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ £ÁUÀgÀvÀßªÀÄä/ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÀÄAzÀÆgÀÄ EvÀgÉ

2386 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ © JA D±ÁgÁtÂ/gÉÃtÄPÀÄªÀiÁgï ªÀÄzsÀÄgÉ EvÀgÉ

2387 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÉÆÃµÀ¥Àw/dAiÀÄzÉÃªÀAiÀÄå ªÀÄzsÀÄgÉ EvÀgÉ

2388 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮ್ಲಿಮ್ಮ /®PÀÀÌ¥Àà ªÀÄAl£ÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2389 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಶಿವಮ್ಮ /PÀjAiÀÄ¥Àà ªÀÄAl£ÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2390 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ /¨sÉÊgÀ¥Àà £ÀUÀ¢PÁªÀ¯ï J¸ï ¹

2391 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ºÀÄ°UÀªÀÄä/©üÃªÀÄ¨sÉÆÃ« £ÀUÀ¢PÁªÀ¯ï J¸ï ¹

2392 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಪಾ ಮ್ಮ /PÉAZÀ¥Àà £ÀgÀ¹Ã¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2393 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರುದರ ಮ್ಮ /PÀjAiÀÄ¥Àà PÀqÀzÀPÉgÉ EvÀgÉ

2394 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಕಲಮ್ಮ /¹zÀÝ¥Àà ¸ÉÆÃqÀæ£Á¼ï EvÀgÉ

2395 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಾಜಮ್ಮ /¸ÀtÚgÀAUÀ¥Àà ¨ÉÆªÉÄäÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2396 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮ್ಲಿಮ್ಮ /¨sÉÊgÀ¥Àà UÀÆ½ºÀnÖ EvÀgÉ

2397 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಹನುಮ್ಕಕ /J gÁªÀÄ¥Àà ºÉÆ£ÉßÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2398 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ±ÁgÀzÀªÀÄä/F±ÀégÀ¥Àà ºÀÄgÀÄ½ºÀ½î EvÀgÉ

2399 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ನಾಗಮ್ಮ /¯ÉÃ F±ÀégÀ¥Àà ºÀÄgÀÄ½ºÀ½î EvÀgÉ

2400 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗಂಗಮ್ಮ /© F±ÀégÀ¥Àà §ÄgÀÄqÀPÀmÉÖ EvÀgÉ

2401 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಉಮಾ/PÀ®è¥Àà D¤ªÁ¼À EvÀgÉ

2402 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ºÁ®ªÀÄä/¹zÀÝ¥Àà PÀgÀrPÀmÉÖ EvÀgÉ

2403 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮ್ಲಿಮ್ಮ /PÀjAiÀÄ¥Àà dAwPÉÆ¼Àî®Ä EvÀgÉ

2404 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪರಮ್ಮ /AiÀÄAd¥Àà zÉÆqÀÀØWÀlÖ EvÀgÉ

2405 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮ್ಲಿಮ್ಮ /ªÀÄ®è¥ÀÀà ¦Ã¯Á¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2406 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಈರಮ್ಮ /PÀ®è¥Àà £ÀUÀgÀUÉgÉ EvÀgÉ

2407 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಹನುಮ್ಕಕ /aUÀgÀAUÀ¥Àà PÀÈµÀÚ¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2408 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ವಿೋರಮ್ಮ /§¸À¥Àà ¸ÁuÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2409 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ತಿಪಾ ಮ್ಮ /PÀjAiÀÄ¥Àà CgÀ®ºÀ½î EvÀgÉ

2410 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರಂಗಮ್ಮ /ªÀÄÄzÀÝ¥Àà PÀgÀrPÀmÉÖ EvÀgÉ

2411 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಹನುಮ್ಕಕ /ZÀ£ÀÀß¥Àà ºÀÄ®ÄèPÀmÉÖ EvÀgÉ

2412 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಗುರಮ್ಮ /¹zÁæªÀÄ¥Àà ªÀÄzsÀÄgÉ EvÀgÉ

2413 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¸ÀÄªÀÄAUÀ®ªÀÄä/§¸ÀªÀgÁd¥Àà ®QÌºÀ½î EvÀgÉ

2414 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ £ÁUÀgÀvÀÀßªÀÄä/§¸ÀªÀgÁd¥Àà ®QÌºÀ½î EvÀgÉ

2415 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪಾರಮ್ಮ /JA gÁªÀÄPÀÈµÀÚ¥Àà PÉÆÃrºÀ½î EvÀgÉ

2416 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ರುದರ ಮ್ಮ /¤AUÀ¥ÀÀà ¨ÉÆªÉÄäÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2417 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಮ್ರಿಯ್ಮ್ಮ /zÀÁåªÀÄ¥Àà zÉÆqÀØPÀ¥ÀÆðgÀzÀPÀ EvÀgÉ

2418 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ಪರ ಭಾಮ್ಣ್ಣ/¨sÉÊgÀ¥Àà zÉÆqÀØPÀ¥ÀÆðgÀzÀPÀ EvÀgÉ

2419 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÉÄÊUÀ¥Àà/wªÀÄäAiÀÄå zÉÆqÀØPÀ¥ÀÆðgÀzÀPÀ EvÀgÉ

2420 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ UÀÉÆÃ«AzÀ¥Àà/gÀAUÀ¥Àà zÉÆqÀØPÀ¥ÀÆðgÀzÀPÀ EvÀgÉ

2421 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ PÀ®è¥Àà/zÁåªÀÄ¥Àà PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î EvÀgÉ

2422 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ Dgï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð/gÁªÀÄ¨sÉÆÃ« ¸ÁuÉÃºÀ½î J¸ï ¹

2423 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ J£ï ºÉZï ¥ÀgÀÄ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà/ºÀ£ÀÄªÀÄtÚ auÁÚ¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2424 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ZÀ£ÀßªÀÄä/ªÀgÀ¸À¨sÉÆÃ« £ÀUÀ¢PÁZÀ¯ï J¸ï ¹

2425 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ £ÁUÀªÀÄä/¸ÀtÚwªÀÄä¥Àà eÉÆÃr²æÃgÀAUÀ¥ÀÄ EvÀgÉ

2426 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ J¸ï Dgï ±ÁAvÀAiÀÄå/gÀÄzÀÀæAiÀÄå ¸ÁuÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2427 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ wªÀÄäAiÀÄå/zÁ¸ÀtÚ PÀ¥ÀàUÉgÉ EvÀgÉ

2428 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ C£ÀÄ¥ÀÆtðªÀÄä/ZÀAzÀÀæ¥Àà eÉÆÃr²æÃgÀAUÀ¥ÀÄ EvÀgÉ

2429 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ºÉZï gÉÃªÀtÚ/ºÉZï J¯ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ºÉÆ¸ÀºÀ½î EvÀgÉ

2430 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ NAPÁgÀªÀÄä /ªÀÄ°èPÁð£ÀAiÀÄå PÀ¥ÀÀàUÉgÉ EvÀgÉ

2431 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ®PÀëöä¥Àà /gÀAUÀzÁ¸À¥Àà PÀ¥ÀàUÉgÉ EvÀgÉ

2432 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ UÉÆÃ«AzÀ¥Àà/©üÃªÀÄ¥Àà PÀ¥ÀàUÉgÉ EvÀgÉ

2433 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ wªÀÄäAiÀÄå/wªÀÄäAiÀÄå PÀ¥ÀàUÉgÉ EvÀgÉ

2434 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ w¥ÉàÃ±À¥Àà/PÉAZÀªÀÄä PÀÈµÀÀÚ¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2435 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà/aUÀgÀAUÀ¥Àà PÀÈµÀÚ¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2436 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà/F±ÀégÀ¥Àà zÉÃ«UÉgÉ EvÀgÉ

2437 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ wªÀÄä¥Àà/VjAiÀÄ¥Àà zÉÃ«UÉgÉ EvÀgÉ

2438 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ zÉÃ«gÀªÀÄä/§¸À¥ÀÀà ¨sÁUÀ±ÉnÖº½î EvÀgÉ

2439 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ºÉÃ¸À¥Àà/ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà «ÃgÀªÀé£ÁVÛºÀ½î EvÀgÉ

2440 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ dAiÀÄAw/vÀªÀAd¥Àà ¨ÁUÀ±ÉnÖºÀ½î EvÀgÉ

2441 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä/wªÀÄä¥Àà CwÛUÀlÖ EvÀgÉ

2442 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ dAiÀÄåªÀÄä/w¥ÉàÃ±À¥Àà JA ªÀÄ¯Áè¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2443 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ «fAiÀÄªÀÄä/zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ¥Àà JA ªÀÄ¯Áè¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2444 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ eÁ£ÀPÀªÀÄä/¨sÉÊgÀ¥Àà ªÀÄvÉÆÛÃqÀÄ EvÀgÉ

2445 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ²ªÀªÀÄä/²ªÀ¥Àà ¸ÉÆÃqÀæ£Á¼ï EvÀgÉ

2446 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ «ªÀiÁ¯ÁQë/wªÀÄätÚ CgÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2447 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ/CAf£À¥Àà CgÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2448 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä/©®è¥Àà CgÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2449 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ²ªÀªÀÄÄä/PÀÈµÀÚ¥Àà CgÉÃºÀ½î EvÀgÉ

2450 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ºÀ£ÀÄªÀÄPÀÌ/PÀjAiÀÄ¥Àà ºÀÄt«£ÀqÀÄ EvÀgÉ

2451 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÁªÀÄPÀÌ/PÉAZÀ¥Àà ºÀÄt«£ÀqÀÄ EvÀgÉ



2452 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ±ÁgÀzÀªÀÄä/w¥ÀàtÚ ºÀÄt«£ÀqÀÄ EvÀgÉ

2453 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ wªÀÄäPÀÌ/ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2454 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ±ÁgÀzÀªÀÄä/gÀAUÀ¥Àà JA ªÀÄ¯Áè¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2455 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ «dAiÀÄ®Qëöä/¤Ã¯ÁAd£ÀAiÀÄ £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2456 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ zÉÃ«gÀªÀÄä/«gÀÆ¥ÁPÀë¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2457 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÀÄAdÄ¼À/zÀ£ÀAdAiÀÄ¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2458 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¥ÉæÃªÀÄ/gÀÄzÀæ¥Àà QlÖzÁ¼ï EvÀgÉ

2459 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀªÀÄä/¯ÉÆÃPÉÃ±ï zÉÃ«UÉgÉ EvÀgÉ

2460 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ zÉÆqÀØªÀÄä/ªÀÄÄzÀÝ¥Àà zÉÃ«UÉgÉ EvÀgÉ

2461 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ £ÁUÀgÀvÀßªÀÄä/zÀQëtªÀÄÆwð §¯Áè¼À¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀgÉ

2462 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¸ÀÁ«vÀæªÀÄä/«ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà zÉÃ«UÉgÉ EvÀgÉ

2463 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÀÄzÀæªÀÄä/«ÃgÀ¨sÀzÀæAiÀÄå zÉÃ«UÉgÉ EvÀgÉ

2464 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¥ÉæÃªÀÄ/ªÀÄgÀÄ¼ÀÄ¹zÀÝAiÀÄå zÉÃ«UÉgÉ EvÀgÉ

2465 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ²ªÀªÀÄä/gÁªÀÄ¥Àà zÉÃ«UÉgÉ EvÀgÉ

2466 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÀvÀäªÀÄä/«gÀÆ¥ÁPÀë¥Àà PÀÄA¨ÁgÀPÀmÉÖ EvÀgÉ

2467 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ GµÁ/²æÃ¤ªÁ¸ï PÀÄA¨ÁgÀPÀmÉÖ EvÀgÉ

2468 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ®°vÀªÀÄä/gÀÄzÀæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀPÀmÉÖ EvÀgÉ

2469 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ®PÀëöäªÀÄä/ºÀÁ®¥Àà ªÀÄiÁ«£ÀPÀmÉÖ EvÀgÉ

2470 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÀÄAdÄ¼À/¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2471 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¸ÀÄ¨sÀzÀæªÀÄä/¥ÀgÀ¸À¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2472 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ PÁ±ÀªÀÄä/£ÀgÀt¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2473 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ PÁAvÀªÀÄä/²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2474 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ AiÀÄ®èªÀÄä/¥ÀgÀ¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2475 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ PÀ¸ÀÆÛgÀªÀÄä/gÀÄzÀæ¥Àà ªÀiÁ«£ÀPÀmÉÖ EvÀgÉ

2476 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¥ÁÀªÀðvÀªÀÄä/£ÀÁUÀgÁd¥Àà dªÀiÁä¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2477 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ±ÉÆÃ¨sÀ/ªÀÄºÀAvÉÃ±À¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2478 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä/NgÀUÀ®è¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2479 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÀÄzÀæªÀÄä/dAiÀÄå¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2480 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÀÄªÀÄvÀ/£ÁUÀgÁdÄ JA f ¢§â EvÀgÉ

2481 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ «Ä£ÁQë/NgÀUÀ®è¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2482 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä/ªÀÄÄzÀÀÝ¥Àà JA f ¢§â EvÀgÉ

2483 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÀ£ÀeÁQë/PÀÄªÀiÁgÀ¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2484 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¤dUÀÄtªÀÄä/gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2485 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÀÄQätÂ Dgï/w¥ÀÉàÃ±À¥Àà PÀÉ ¦ ºÀ½î EvÀgÉ

2486 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ºÀ£ÀÄªÀÄPÀÌ/¥ÀæPÁ±À £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2487 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ EAzÀæªÀÄä/²ªÀtÚ £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î EvÀgÉ

2488 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ UËgÀªÀÄä/gÀÄzÀÀæ¥Àà CUÀ¸ÀºÀ½î EvÀgÉ

2489 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ±ÁgÀzÀªÀÄä/gÁªÀÄtÚ CUÀ¸ÀºÀ½î EvÀgÉ

2490 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ PÀªÀÄ®ªÀÄä/PÉÆlÖ¥Àà ºÀÉÆ¸ÀzÀÄUÀð EvÀgÉ

2491 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ®°vÀ¨Á¬Ä/gÁªÀiÁ£ÁAiÀÄÌ ¸ÀAPÀAiÀÄå£ÀºÀnÖ EvÀgÉ

2492 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ dAiÀÄåªÀÄä/µÀqÁPÀëgÀ¥Àà ªÀÄvÉÆÛÃqÀÄ EvÀgÉ

2493 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¨sÁgÀvÀªÀÄä/zÉÃ«gÁZÁgï ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2494 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ dAiÀÄåªÀÄä/²ªÀªÀÄÆvÀðAiÀÄå ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2495 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¤AUÀªÀÄä/gÀAUÀ¥ÀÀà ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2496 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¥Àæ«ÄÃ¼À/NAPÁgÀªÀÄÆwð ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2497 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄðªÀÄä/£ÁgÀAiÀÄtªÀÄÆwð ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2498 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÀvÀÀßªÀÄä/§¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2499 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÀÈAzÀªÀÄä/PÀÈµÀÀÚªÀÄÆwð ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2500 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ dAiÀÄ²Ã®/ªÀÄºÀÉÃ±ÀégÀ¥Àà ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2501 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ VjdªÀÄä/J¸ï gÉÃªÀtÚ ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2502 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÀÄªÀÄvÀ/PÀÄªÀiÁgÀ¥Àà ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2503 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ±ÀPÀÄAvÀ®/¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2504 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ «ÃuÁ/ªÀÄÄPÀÄAzÀZÁgï ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2505 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¥ÉæÃªÀÄ/ªÀiË£ÀZÁgï ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2506 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ PÁªÀå/ªÀÄ°èPÁðdÄ£À ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2507 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ PÀ«vÀ/§¸ÀªÀgÁd¥Àà ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2508 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ±ÀÈw/«£ÉÆÃzÀPÀÄªÀiÁgï ªÀiÁgÀ¨sÀWÀlÖ EvÀgÉ

2509 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ¥Àæ«ÄÃ¼À/zÀÈªÀPÀÄªÀiÁgï §¯Áè¼À¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀgÉ

2510 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÀÄAdÄ¼À/ªÀgÀzÀgÁdÄ §¯Áè¼À¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀgÉ

2511 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ PÀ«vÀ/dUÀ¢Ã±ï §¯Áè¼À¸ÀªÀÄÄzÀæ EvÀgÉ

2512 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ±ÀÈw/«±Àé£ÁxÀ dAwPÉÆ¼À®Ä EvÀgÉ

2513 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ UÀAUÀªÀÄä/w¥ÀÉàÃ±À£ÁAiÀÄÌ auÁÚ¥ÀÄgÀ EvÀgÉ

2514 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ PÀªÀÄ®ªÀÄä/dAiÀÄåtÚ ªÀÄvÉÆÛÃqÀÄ EvÀgÉ

2515 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ ªÀÄAdªÀÄä/PÀÈµÀÚ¥ÀÀà ªÀÄvÉÆÛÃqÀÄ EvÀgÉ

2516 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ - ಯೋಜನೆ ರೆೈತ್ರಿಗ ತ್ರಬ್ೋತಿ gÀvÀäªÀÄä/ªÀÄ¯ÉèÃ±À¥Àà ªÀÄvÉÆÛÃqÀÄ EvÀgÉ

2517 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4275

2518 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಾೆಂತಕುಮಾರ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5550

2519 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪವುತಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2250

2520 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4500



2521 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಾರಿೋಬಾಯಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2522 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2523 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಿನನ ಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4350

2524 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಲತಬಾಯಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2525 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸವಿತಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2526 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 15000

2527 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2528 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 8747

2529 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2530 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4950

2531 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2700

2532 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈರನಾಯ್ಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2533 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6150

2534 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸುಶಿೋಲ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4000

2535 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

2536 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7000

2537 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10000

2538 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗನಾಯ್ಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 90000

2539 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10000

2540 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10000

2541 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2542 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹುಚಚ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2400

2543 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪವಿತರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4650

2544 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮ್ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

2545 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8850

2546 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7950

2547 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಾೆಂತಕುಮಾರ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

2548 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8175

2549 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಉಮಾಶಂಕರ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2550 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೋವಿೆಂದಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5550

2551 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7000

2552 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೌರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 500

2553 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5665

2554 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4998

2555 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 4592

2556 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗುರುಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4998

2557 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವನಜಾಕ್್ಷ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 1999

2558 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಗನಾಥ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2000

2559 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2560 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2561 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರವಿಕುಮಾರ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

2562 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2563 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7000

2564 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

2565 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪುಟಿ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2566 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದೇವಿರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2567 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 8000

2568 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವರದಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6000

2569 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪುಟಿ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2570 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿನೋದಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2571 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2572 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶೇಖರಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 5100

2573 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅಣ್ಣ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6750

2574 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಭಾರತಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2575 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

2576 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಧನಂಜಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2650

2577 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9600

2578 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2579 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6000

2580 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವೇರಬಸಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3000

2581 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನರಸಿೆಂಹಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3000

2582 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರಾಜ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

2583 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

2584 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಸಂತಕುಮಾರ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6900

2585 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ ಮೂತಿು ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 7000

2586 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನರಸಿೆಂಹಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6600

2587 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪಾ ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7000

2588 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪುಟಿ ರಾಮ್ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

2589 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000



2590 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2591 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾಯ ಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9225

2592 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2593 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಣ್ಣ ನಿೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2594 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2595 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅೆಂಜಿೋನಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2596 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

2597 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6000

2598 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7500

2599 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಯ್ಶೋದಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7500

2600 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2601 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜೈರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6150

2602 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಾಧರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4950

2603 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7500

2604 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2605 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪುಟಿ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2606 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪಾ ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4200

2607 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಾಹಂತೆಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2608 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2050

2609 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 10125

2610 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2611 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ನೋಜ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12300

2612 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪುಟಿ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2613 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಮೇಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7425

2614 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2615 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 9000

2616 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2617 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5400

2618 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10500

2619 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8100

2620 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವೆಂಕಟ್ಟಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6900

2621 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಿದನಾೆಂದಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7350

2622 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2623 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5400

2624 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2400

2625 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ಶಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4650

2626 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅೆಂಜಿೋನಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4575

2627 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದೇವರಾಜ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6300

2628 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಲವಿೋರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2629 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಷ್ಡಕ್ಷ್ರಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3600

2630 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪುಟಿ ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2631 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2632 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8100

2633 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6300

2634 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 12000

2635 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಓೆಂಕಾರಸ್ವವ ಮಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 15000

2636 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3000

2637 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 12000

2638 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕುಮಾರಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 7500

2639 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನರಸಿೆಂಹಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3150

2640 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮುರಿಗೆಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2641 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7050

2642 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3225

2643 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಾರದಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2644 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2645 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2646 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರಾಜ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2647 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪಾವುತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2648 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವೃಷಬ ೋೆಂದರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2649 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರ್ಜೆಂಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7950

2650 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13800

2651 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2652 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2653 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2654 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮುರಿಗೆಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12900

2655 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2656 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದೆದ ೋಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2657 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2658 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಯೋಗಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000



2659 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4000

2660 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5400

2661 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಮೂತುಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4500

2662 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2663 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಾರದಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7350

2664 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲೋಕೇಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2665 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5050

2666 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವೆಂಕಟ್ಟಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7500

2667 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3675

2668 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿೆಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2669 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲೋಕೇಶ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2670 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2671 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2672 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2673 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2674 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಾರದಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2675 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕುಮಾರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4800

2676 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10500

2677 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹಾಲಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11550

2678 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿನೋದಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10500

2679 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಿರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5400

2680 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜೈರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2681 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2682 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2683 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2684 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಾೆಂತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2685 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಾೆಂತರಾಜ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2686 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2687 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10500

2688 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2689 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾಯ ಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2690 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮುರಿಗೆಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13050

2691 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಘವೇೆಂದರ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2692 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೋದಂಡರಾಮ್ಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2693 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕಕ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10050

2694 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕಕ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2695 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಶಿಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10200

2696 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗನಾಯ್ಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4500

2697 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಯ್ಲಿಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2698 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಗಿೋತ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10500

2699 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರ ಸನನ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2700 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2701 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಮೂತುಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2702 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12150

2703 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2704 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅಶೋಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5475

2705 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ 192/2, 192/6 ಮಾಡದ್ಕೆರೆ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 0.40 0.40 12000 572316936361 1335155000029048

2706 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಣ್ಣ 4/5, 4/1 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2.00 2.00 15000 390879428731 1335155000030300

2707 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ 35/1, 34/3p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 1.40 1.40 3000 562470644680 1335155000033996

2708 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗಪಾ 204/4 7/2p1 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 1.60 1.60 6000 350241492283 1335155000034077

2709 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವೇದಮೂತಿು 48/4, 20/8 ಕಸಬಾ - 2 ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 0.57 0.57 15000 799558107387 30977544844

2710 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ 13/2p2, 22/p3 ಕಸಬಾ - 1 ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 0.59 0.59 2000 505185534613 30977544844

2711 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್್ಷ ಮ ೋದೇವಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5500

2712 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2713 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13500

2714 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪುಷ್ಾ ಲತಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2715 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಡ್ಡಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2716 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಧಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8850

2717 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಇೆಂದರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2718 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋರುದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2719 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಯ್ಶೋದಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7714

2720 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅನುಸೂಯ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2721 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರ ಮ್ ಕುಮಾರ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4000

2722 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2723 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2724 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅಜಜ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2571

2725 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಿಡಿರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2726 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3600

2727 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರ ಶಾೆಂತ್ತಕಮಾರ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5700



2728 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪಾವುತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2729 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2730 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಿರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6450

2731 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅೆಂಜಿೋನಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2732 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅನುಸೂಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4350

2733 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2734 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2735 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10500

2736 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವೆಂಕಟರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2737 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹರಕೇರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5100

2738 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2739 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7500

2740 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7200

2741 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ ಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13275

2742 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2743 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗವಿೆಂದಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13500

2744 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಾಡಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2745 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದೇವರಾಜ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11250

2746 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸುಲೋಚನಾಬಾಯಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10500

2747 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪೂ.ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2748 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2749 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4000

2750 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 15000

2751 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6150

2752 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೋವಿೆಂದಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 8700

2753 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6000

2754 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6000

2755 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7500

2756 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8700

2757 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8571

2758 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5550

2759 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಂಕರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7200

2760 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೋಹನ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2761 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರ ಕಾಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2762 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2763 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈರೇಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2764 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12900

2765 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಾಳಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2766 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೌರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4000

2767 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2768 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2769 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2400

2770 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2771 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2772 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಾಧರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2773 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಾಳಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2774 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಮ್ತ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2775 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5100

2776 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6750

2777 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜೋತಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2778 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2779 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುಕಕ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5500

2780 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಮೇಶ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 3180

2781 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಣ್ಣ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6750

2782 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 9000

2783 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಣ್ಣ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2784 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13835

2785 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2786 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2787 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೂತಾ ಾ ು ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7500

2788 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3675

2789 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2790 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3150

2791 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿಕಾುರ್ಜನು ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6450

2792 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಶಿಧರ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2793 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಉದಯ್ಕುಮಾರ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2794 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2850

2795 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2700

2796 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪವುತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000



2797 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಾನಕಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7275

2798 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2799 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11400

2800 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8550

2801 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ದೇವಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2802 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿಮಾುಲ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2803 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2550

2804 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2805 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2806 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸೌಭಾಗಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2325

2807 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2805

2808 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಾರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2809 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8100

2810 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4650

2811 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅೆಂಜಿೋನಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7950

2812 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಯ್ರಗುೆಂಟಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3750

2813 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶೋಬಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2814 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವೆಂಕಟ್ಟಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2815 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7350

2816 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮುದದ ಸಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2817 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3750

2818 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2850

2819 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4500

2820 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2821 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8250

2822 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3270

2823 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋರುದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11700

2824 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2825 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪಾವುತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4800

2826 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2827 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಾಧರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15400

2828 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹರಿೋಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2829 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸುವುಣ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4000

2830 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7800

2831 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮ್ನಾಯ್ಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8100

2832 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿಕಾುರ್ಜನು ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2750

2833 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5700

2834 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಟರಾಜ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2835 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿಶವ ನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2836 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12900

2837 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಂಕರಬಾರ್ಬ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11100

2838 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸುರೇಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3450

2839 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲತಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2840 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಲತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3450

2841 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3525

2842 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸೌಬಾಗಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10500

2843 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಕುೆಂತಲ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2844 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2000

2845 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 12300

2846 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2847 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೋಡ್ಡಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10650

2848 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2849 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಭಾಗಯ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2100

2850 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೃತಯ ೆಂಜಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4800

2851 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4500

2852 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2853 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶೇಖರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2854 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೂಡಿಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2855 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2856 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹದೇವಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2700

2857 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜೇೆಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5625

2858 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2859 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2400

2860 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾರ ಕ್ಷ್ಯ್ಣ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6750

2861 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7725

2862 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13200

2863 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2864 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಗದೋಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8850

2865 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000



2866 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವರಾಮ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5850

2867 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪಾವುತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8400

2868 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2700

2869 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 4650

2870 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 15000

2871 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6450

2872 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 14550

2873 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7650

2874 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2875 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿೋಲಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3788

2876 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2877 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈಲಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2878 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾಸಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9225

2879 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11700

2880 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಇೆಂದರ ಮೂತಿು ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2881 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10425

2882 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲತಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3750

2883 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2550

2884 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2550

2885 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6450

2886 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10350

2887 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಮ್ಲಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2888 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2889 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2890 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಮ್ಲಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11550

2891 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 15000

2892 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2893 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7500

2894 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2895 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹೇಮ್ಕ್ಷ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2896 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7200

2897 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10050

2898 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನರಸಿೆಂಹಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8850

2899 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವರುದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2900 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೂಡಿಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7200

2901 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾರಾಯ್ಣ್ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 5400

2902 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಕ ಣ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2903 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2904 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13650

2905 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸುಮಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13200

2906 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲೋಕೇಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3450

2907 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2908 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೂತಿು ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2909 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಏಕಾೆಂತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2910 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2911 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂಜಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4650

2912 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಾರತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2913 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಾಬಾನಾಯ್ಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2914 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12300

2915 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9300

2916 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2917 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2918 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಉಮಾಕಾೆಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2919 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾಯ ಮ್ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12300

2920 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರೂಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2921 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಓೆಂಕಾರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2922 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9450

2923 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2924 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9750

2925 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸುಶಿಲಬಾಯಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2926 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೋವಿೆಂದಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2927 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಏಕಾೆಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2928 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 14250

2929 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2930 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2931 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2932 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಉಮಾಪತಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2933 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿರ ೋಶೈಲಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6750

2934 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11850



2935 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾರ್ಜ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2936 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಿರಿಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2937 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2938 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2939 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹರಕೇರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2940 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2941 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಳ್ಳನ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8250

2942 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2943 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಲತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2944 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹರಿೋಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12300

2945 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿಜಯಾಕುಮಾರ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2946 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಾೆಂತರಾರ್ಜ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

2947 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರಾರ್ಜ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2948 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2949 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಣುಮ್ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2950 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2951 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪುಟಿ ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 13800

2952 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4350

2953 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3300

2954 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರೂಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7500

2955 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿಮಾಲಾಕ್ಷ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12600

2956 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4125

2957 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿೋರಭದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2958 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2959 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2960 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ನೋಜಕುಮಾರ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10425

2961 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಣ್ಣ ನಾಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4200

2962 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಲತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2963 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9450

2964 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2965 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2966 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜೋಗಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2967 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7800

2968 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2969 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2970 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋರುದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2971 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಗದೋಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2972 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಾೆಂತಮೂತಿು ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

2973 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪೂಣ್ಣುಮಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2974 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿೋರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2975 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2976 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2977 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಓೆಂಕಾರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3900

2978 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪಾತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

2979 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಂಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2980 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2981 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪವುತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

2982 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7650

2983 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13200

2984 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2985 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಭಾಗಯ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13200

2986 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10950

2987 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8700

2988 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವನಂದಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2989 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಣ್ಣ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 10950

2990 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಾಯ ತಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13500

2991 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11700

2992 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹಳೆಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2993 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

2994 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಓೆಂಕಾರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2995 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಶೇಖರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

2996 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3000

2997 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅನಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10500

2998 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನರಸಿೆಂಹಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7950

2999 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3000 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3001 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3002 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3003 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅನುಸೂಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11550



3004 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3005 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6600

3006 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3007 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6300

3008 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿೋರಭದಾಾ ವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3009 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3010 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸುಮಿೋತರ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3011 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಮೇಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11850

3012 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೇಶವಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3013 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಮ್ಲಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3014 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3750

3015 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೂಡಲಗಿರಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3016 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3450

3017 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿೆೋಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3018 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಓೆಂಕಾರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3019 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರ್ಜೆಂಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7200

3020 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಓೆಂಕಾರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10500

3021 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2100

3022 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4800

3023 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾರಮಾದಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3024 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಮೂತುಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10200

3025 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಾರದಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3026 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7950

3027 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸುಬಾನ್ ಸ್ವಬ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3028 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನೇತಾರ ವತಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3029 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮ್ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6900

3030 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3031 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕವಿತಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3032 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿರಂಜನ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3033 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9450

3034 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿೋರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3035 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2100

3036 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3037 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪಾತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3038 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3039 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಾಧರಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3040 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂಜಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3041 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದೇವಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 5550

3042 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕುಮಾರಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3043 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸೋಮ್ಸೇಖರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3044 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲೋಕೇಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3045 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾಯ ಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3046 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಮ್ರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8700

3047 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 15000

3048 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3049 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3050 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅಜಿೋರಾಬಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3051 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9750

3052 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಶಿಕಲಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3053 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅನಂದಕುಮಾರ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3054 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾರ್ಜ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3055 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವನಜಾಖ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3056 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹಾಲುಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3057 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11250

3058 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೋಡ್ಡಕರಿಯ್ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 13725

3059 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9750

3060 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಓೆಂಕಾರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3061 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3062 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5400

3063 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 15000

3064 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 12000

3065 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೋಡಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3066 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗಲೆಂಗಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 15000

3067 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 12000

3068 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 7800

3069 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 63000

3070 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈರನಾಯ್ಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3071 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4650

3072 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಕಕ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 7650



3073 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದಾರ ಮ್ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 15000

3074 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3075 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3076 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3077 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದೇವಿಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 48000

3078 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 84000

3079 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹಾತೇೆಂಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9300

3080 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರ ಸನನ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3081 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3082 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚನನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3083 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪಾ ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3084 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪವುತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3085 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3086 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಾನನಾಯ್ಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3087 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12500

3088 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾಯ ಮ್ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3089 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3090 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3091 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12600

3092 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿೋತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10500

3093 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲೋಕೇಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3094 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3095 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪಾ ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3096 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದರೆಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3097 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4650

3098 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೋಡ್ಡಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3099 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3100 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮುದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4650

3101 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪಾವುತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11550

3102 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶೇಖರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7350

3103 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3104 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3105 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9300

3106 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಶೇಖರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10000

3107 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3108 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3109 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮ್ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

3110 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚನನ ಬಸಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

3111 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹಾಸಕ್ಷಬಾಯಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10000

3112 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8700

3113 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3114 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3115 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3116 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಮೇಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3117 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3900

3118 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3900

3119 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3120 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೋಡ್ಡಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3121 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6150

3122 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4350

3123 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3124 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕುಮಾರಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3125 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಯ್ಶೋದಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3126 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಮೇಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5100

3127 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3128 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10950

3129 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಿದನಂದ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3130 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸೋಮ್ಶೇಖರ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 11100

3131 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3750

3132 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಸಂತ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3133 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಡಿಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3134 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5850

3135 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಮ್ಲಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13500

3136 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3137 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3138 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹಸಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3139 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3140 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಾೆಂತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7000

3141 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000



3142 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4500

3143 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕುಮಾರಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3144 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7125

3145 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂರ್ಜಳ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5100

3146 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಇೆಂದರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4500

3147 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಾೆಂತವಿೋರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3148 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದೇವರಾಜ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3149 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಏಕಾೆಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

3150 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೂಡಲಗಿರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3151 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3152 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

3153 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5250

3154 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶನಾಯ್ಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3004

3155 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೋಡ್ಡಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5917

3156 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪಾವುತಚಾರಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4050

3157 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3158 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೂತುಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10000

3159 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3160 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

3161 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6120

3162 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರ ಹಿಾದಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3163 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3164 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3165 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿೋರಭದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3166 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ರುಳಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3167 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3168 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಮೇಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3169 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಇನಾಯಿತ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3170 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೈಲಾರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3171 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದಾರ ಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3172 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4000

3173 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4000

3174 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೋವಿೆಂದಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3175 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಮೂತುಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3176 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸ್ವವಿತರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3177 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಶಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2850

3178 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪಾರ ಕಾಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3179 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3180 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3181 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲೋಕೇಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4050

3182 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದ್ ಪಿೋರ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3900

3183 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅೆಂಜಿೋನಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3184 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದೇವೆಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2775

3185 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜು ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3186 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2250

3187 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3188 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4000

3189 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದೇವಿರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4050

3190 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3191 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರೂಪ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3192 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಡಿಹಟಿ್ಟ ಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3193 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3194 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3195 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗುರುಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3196 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರತನ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3197 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾಯ ಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3900

3198 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸುಮಿೋತರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3199 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಡಿಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3200 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈರಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3201 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3750

3202 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3600

3203 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಲತ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3204 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಣ್ಣ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8025

3205 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3600

3206 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000

3207 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5250

3208 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನರಸಿೆಂಹಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3209 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3150

3210 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8000



3211 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಾರದಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3212 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3213 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2700

3214 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3215 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5625

3216 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7200

3217 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3218 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನರಾಯ್ಣ್ನಾಯ್ಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4650

3219 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವೆಂಕಟರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3220 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಲತನಾಯ್ಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3221 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿೆಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3222 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶೇಖರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4000

3223 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶೇಖರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4000

3224 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3225 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3226 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೋದಂಡರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3227 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರೇವಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4000

3228 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3229 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈರಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3150

3230 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3750

3231 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3232 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5250

3233 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5000

3234 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸುವುಣ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3235 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3236 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3237 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3238 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಿತೇೆಂದರ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4500

3239 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹಾಲಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7950

3240 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರೇಣುಕಾಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 7800

3241 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3242 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3243 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಮೂುತಿ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4500

3244 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರೇವಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3245 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದೇವಿಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10650

3246 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3247 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರ ಕಾಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3300

3248 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3249 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾಯ ಮ್ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3250 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3251 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3252 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೃಷ್ಣ ಮೂತಿು ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3253 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೋವಿೆಂದಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4500

3254 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರತನ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2700

3255 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹರಿಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3256 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3257 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೋವಿೆಂದಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6900

3258 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪಾತಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3259 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3260 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಿತತ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3261 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8250

3262 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕಕ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3263 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2100

3264 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಹಿರುದದ ೋನ್ ಸ್ವಬ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3265 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೋವಿೆಂದಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8700

3266 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3267 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3268 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3269 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದೇವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3270 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಮೇಶವ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3271 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮುದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3272 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರವಿಕುಮಾರ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3273 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3274 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3275 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2000

3276 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಗದೋಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3277 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅೆಂಜಿೋನಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2250

3278 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೈಲಾರಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9000

3279 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6300



3280 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಣ್ಣ ಸೋಮ್ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2250

3281 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿೋರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3282 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವರದರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2588

3283 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13950

3284 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3285 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಧಯಾನಂದ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2278

3286 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3287 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅರಣ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9900

3288 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪುಟಿ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3289 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಮ್ತ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3290 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪಿರ ೋಯಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 3000

3291 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕಕ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 8400

3292 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೌರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 5700

3293 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಗದೋಶ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3294 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3295 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂರ್ಜನಾಥ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 9750

3296 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 5400

3297 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 13500

3298 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 9000

3299 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 8100

3300 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಮೇಶಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 12600

3301 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4200

3302 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂಜಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 10650

3303 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಯ್ತಿೋಶ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3304 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 11325

3305 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3306 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕುಮಾರಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3000

3307 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶೋಬಾರಾಣ್ಣ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 8100

3308 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3309 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಓೆಂಕಾರಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 13500

3310 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಣ್ಣ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4500

3311 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4500

3312 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಂದಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6600

3313 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗುಡಿಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2588

3314 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4500

3315 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದಾರ ಮ್ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4950

3316 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3317 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಾಡಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4650

3318 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3319 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 13500

3320 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 12000

3321 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸೋಮ್ಣ್ಣ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 7500

3322 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿೋಲಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 7500

3323 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 12000

3324 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಿತತ ಯ್ಯ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3325 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 7500

3326 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3327 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ರುಳಸಿದದ ಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3328 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2400

3329 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚನನ ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 5400

3330 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3331 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಓೆಂಕಾರಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2138

3332 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 13950

3333 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2475

3334 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಭೋವಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3335 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3336 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪೂ.ಕರಿಯ್ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 5400

3337 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ನಾಯ್ಕ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2100

3338 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3750

3339 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನೇತರ ಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2925

3340 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶೇಖರಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2400

3341 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಯ್ರಗುೆಂಟಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4500

3342 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿೋನಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4950

3343 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಣೆಶಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3344 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ನಾಯ್ಕ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3300

3345 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಣ್ಣ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 12000

3346 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3300

3347 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 12000

3348 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಶಿಧರ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4350



3349 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮಭವಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 15000

3350 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅೆಂಜಿೋನಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 7200

3351 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 15000

3352 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4500

3353 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 5700

3354 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿನೋದಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2025

3355 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6450

3356 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಮೇಶಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3357 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈರುಮುನಿನಾಯ್ಕ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2550

3358 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾಸಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2925

3359 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲೋಹಿತ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2700

3360 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 7500

3361 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅಡ್ಡವಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 5850

3362 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3363 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಿೋನಾಕ್ಷ್ಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 12000

3364 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಉಮೇಶ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 11550

3365 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಂಕರಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 3000

3366 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಫರ ಭಕರ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3367 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3368 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪಾ ಯ್ಯ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3369 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 5400

3370 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಧನಂಜಯ್ಯ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 5250

3371 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3372 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕದುರಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3373 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಮ್ಮ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 5850

3374 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3375 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3376 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3377 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3378 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಸ್ವವ ಮಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 9000

3379 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಾಧರಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3380 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿೋರಬಸಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 13500

3381 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರವಿಕುಮಾರ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6750

3382 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಂಜಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3800

3383 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3384 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಶಿಧರ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 15000

3385 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗೆಂದರ ನಾಯ್ಕ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3386 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3387 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ರುಳಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3450

3388 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಚಂದರ ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 3450

3389 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3390 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3391 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6900

3392 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಮೇಶಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 15000

3393 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮ್ಕಕ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 13500

3394 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಮೇಶಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3395 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 10500

3396 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿೋವಲೆಂಗಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3000

3397 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3398 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗುರುಸಿದದ ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4560

3399 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಾರಮ್ಣ್ಣ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 6300

3400 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮಾಸತ ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 10350

3401 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿೋಲಕಂಠಯ್ಯ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 2000

3402 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈ'ರನಾಗಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 5400

3403 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಿಕಕ ಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 12750

3404 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 10350

3405 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೋಡ್ಡಕರಿಯ್ಪಾ ಎಸ್ ಟಿ ಹಣ್ುಣ 9000

3406 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಮ್ಮ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 13850

3407 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈರಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3100

3408 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗನಾಥ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 3750

3409 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತೇಜಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 8925

3410 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 2400

3411 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4500

3412 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೌರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3413 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4650

3414 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹಾದೇವಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3415 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವನಂದಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 10050

3416 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಯ್ಶೋದಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3417 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಲತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12900



3418 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಾೆಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 12000

3419 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 6000

3420 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಣ್ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 4200

3421 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಕಕ ಇತ್ರೆ ಹಣ್ುಣ 15000

3422 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರ ಹಿಾದಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6750

3423 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3424 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿೆೋಶಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3425 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 15000

3426 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ತ್ರಕಾರಿ 9750

3427 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾಸಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 4500

3428 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3429 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3430 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೂಡಿಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 9600

3431 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಕೃಷ್ಣ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3432 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10500

3433 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3750

3434 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಾೆಂತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3435 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲೋಕೇಶಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3436 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ರುಳಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2100

3437 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಧರಣ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3375

3438 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2250

3439 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಮೇಸವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 4500

3440 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರ ಸನನ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3441 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3442 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರ ಕಾಶ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3443 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6375

3444 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗಶಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 8000

3445 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚೌಡಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3446 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 8475

3447 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3448 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಾಧರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3449 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3450 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಸಿದದ ಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3451 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3452 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಾವೇರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10000

3453 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 5000

3454 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ದಾರ ಕ್ಷ್ಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 5400

3455 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಿರಿಜಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3800

3456 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹುಸೇನಾ ಬಿ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3457 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೋವಿೆಂದಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10050

3458 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2138

3459 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕುಬೇರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 15000

3460 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3461 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಿಜಿಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 4500

3462 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 7200

3463 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3464 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರವಿಕುಮಾರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3465 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೃತಯ ೆಂಜಯ್ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3466 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10275

3467 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10000

3468 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2700

3469 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೌರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3470 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3471 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 9900

3472 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವಾಗಿೋಶ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6750

3473 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6750

3474 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹಾಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3475 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಮೇಸವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2550

3476 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕಕ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3477 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮೈಲಾರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2400

3478 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗೋವಿೆಂದಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 11250

3479 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6075

3480 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರ್ಜಲೇಖಾ ಬಿ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 12000

3481 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3482 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರವಿಕುಮಾರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3483 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 8700

3484 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಜಯ್ಯ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3750

3485 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದದ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 4500

3486 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಕ್ಷ್ಮ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 9300



3487 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗಿಬಾಯಿ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3488 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1500

3489 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3490 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಿಗರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 4650

3491 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 15000

3492 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿೆಂಗಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 15000

3493 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3494 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2400

3495 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಿದಾರ ಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3496 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3497 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 5400

3498 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ವನಜಾಕ್ಷ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 12000

3499 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಿಕಕ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3500 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 9600

3501 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಿೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3502 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3503 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10500

3504 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3505 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಲಿಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3506 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 8750

3507 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈರಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 13350

3508 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 13500

3509 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಮೂತುಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10650

3510 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗುರುಮೂತಿು ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 9900

3511 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗೆಂದರ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3512 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3513 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಹೇಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 4500

3514 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3515 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 14100

3516 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 12000

3517 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಶೇಖರಯ್ಯ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10500

3518 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚನನ ದಾಸಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3519 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 15000

3520 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅರ್ಬದ ಲ್ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 12000

3521 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 12000

3522 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಿಕಕ ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2850

3523 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬಸವರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10050

3524 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಮೂುತಿ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 15000

3525 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 5100

3526 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 8550

3527 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 15000

3528 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10500

3529 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3530 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಚಾರಿ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 9000

3531 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2250

3532 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3750

3533 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 14850

3534 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 12000

3535 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅನುಸೂಯ್ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3262

3536 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 7050

3537 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3562

3538 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 15000

3539 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಚಾರಿ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3540 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಂಕರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3750

3541 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮ್ಲಿಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3750

3542 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರುದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 96000

3543 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಓೆಂಕಾರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3544 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3750

3545 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೆಂಚಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3546 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹಾಲಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2250

3547 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 8100

3548 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಲಲತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2925

3549 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಪ್ಾ ೋಶಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3550 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿರ ೋನಿವಾಸ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 5000

3551 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10000

3552 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕೇಶವಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10000

3553 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹನುಮಂತಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 5625

3554 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಗಂಗಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 10500

3555 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3300



3556 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಬೈರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3557 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಶಿವಲೆಂಗಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 5000

3558 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಓೆಂಕಾರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 9622

3559 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಹಾಲಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3150

3560 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 4350

3561 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಅಣ್ಣ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6150

3562 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚನನ ಬಸಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 5000

3563 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗನಾಥಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 5000

3564 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3217

3565 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2000

3566 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಜಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 7498

3567 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಮುದದ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 7498

3568 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪರಮೇಶವ ರಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 6000

3569 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ತಿಮ್ಮ ಣ್ಣ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 5000

3570 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಾಮ್ಕಕ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 3000

3571 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 2999

3572 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರತನ ಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 1250

3573 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಚಂದರ ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 7498

3574 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಾಗಶಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 9997

3575 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಪಾತಮ್ಮ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 4998

3576 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕರಿಯ್ಪಾ ಇತ್ರೆ ತ್ರಕಾರಿ 4998

3577 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ನಂರ್ಜೆಂಡಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3578 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಕಾಡಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 4650

3579 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಈಶವ ರಪಾ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 6000

3580 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿದ ರಂಗಸ್ವವ ಮಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಣ್ುಣ 13500













ತಾಲ್ಲೂಕು : ಮಂಗಳಲರು

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ (ಹೆ.)

1 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೌಶಿಕ್. ಕೆ. ಎಸ್ 44/2, 44/3,44/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಲ್ುಮೆಣಸು1 1.56 0.11528 785754829938 4752500101732601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಲಂಗರಕೆೋರಿ ಮಂಗಳಲರು
2 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜಲೋಯಸನ್ ಪರವಿೋಣ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 201/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.8 0.04126 767719153191 520101024925337 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರಲಡ
3 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟಿಿ 5/1P1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.0405 942683870953 101501010007244 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಡಗಮಿಜಾರು
4 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರ ಸಿರಿಲ್ ಸಿಕೆವೋರಾ 52/48, 52/2P1, 52ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.0333 432540265038 17216090134 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
5 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಂಕಟಚಂದ್ರ 62/4, ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.04127 904157610516 4822500101479601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕರ್ಾಯಟಕ
6 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರಲರ್ಾಲ್  ನೆಲರನಹ 72/1B, 170/6, 72/3ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.04127 476334014481 31230153205 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
7 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಲಿಯೋ ಜಾನ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 10/10P, 10/8A1, 1ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು1 0.508 0.03375 309000603966 110513922167 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ Iಮಲಡಬಿದ್ರರ
8 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರಿೋಟಾ ಡಿ ಸಲೋಜ 6/1B, 7 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.02 0.03375 980919973161 32406844607 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
9 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಆಚಾಯಯ 51/3P3, 55/2AP1,ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.01355 579383555097 520101031156726 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಮಾರ್ಾಯಡು
10 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಫೆಡಿರಕ್ ಚಾಲ್ಸ ಸಾಂಕುಸ್ 134/19, 134/13, 13ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.848 0.0405 916744115254 01582200005273 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಮುಡಲೂರು
11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರಲೋಹನ್ ಅಲ್ವರಿಸ್ 56/14, 56/17, 56/5ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.0243 288265497298 17216114487 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
12 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲ್ಷ್ಮೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಮೊಗೆರಾಯ67/3, ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0225 795132537611 01502200024630 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆಲಡಂಗಲ್ುೂ
13 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಬರಿ ಶೆಟಿಿ 389/8, 72/11,72/14ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.58 0.03439 402302891161 520101043893682 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರ್
14 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅರುಂಧತಿ ತಾರ್ಾಜಿ ಶೆಟಿಿ 72/11, 72/15 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.5 0.04126 550062807986 645101005533 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
15 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಐವಿ ಮರಿೋಟ ಸರಾರ್ಪ 171/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.0648 205927413707 10513941511 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
16 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಲಾಯನಿಸ ಕಾರಸಾು 57/6, 210/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.65 0.0195 294523902861 10513911847 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
17 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಣಿರಾಜ್ ಬಲಾೂಳ್ 45/68, 45/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಜೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1 0.276 0.01106 759824111591 2764101013366 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
18 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಎಡವಡ್ಯ ಮಾಟಿಯನ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 174/7, 54/16, 54/2ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.62 0.1215 871691180815 01512200019435 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ ಗಂಜಿಮಠ
19 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರ್ೋಣುಗೆಲೋಪಾಲ್ ಆಳವ ಕೆ 92/4, 92/2, 92/1ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.042 976417518198 01512200044786 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ ಗಂಜಿಮಠ
20 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಲೆನ್ ಮರಿಯ ಲೆಲೋಬೆಲ 185/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.04 0.0675 495162813947 520101039258471 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
21 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜಸಿಂತ್ ಅಲಾವರಿೋಸ್ 255/3, 255/1, 119/ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.4 0.03375 547708803474 17216091354 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
22 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾದ್ರೋವ ಭಟ್ 49/6 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.024 469139118812 02722200000422 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
23 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಂದ್ರ್ಾ 152/1, ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.02025 287277348173 64160644730 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
24 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜವನ್ ಅಲಾಮ ಲೆಲೋಬೆಲ 235/3, ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.92 0.05508 852676894595 520101039272873 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
25 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಸಂತ್ ಶೆಟಿಿ 4/15, 4/11, 4/7, 4/ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.52 0.039 912775642737 520101039257416 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
26 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಗಾಬಿರಯೋಲ್ ಹೆರಿಕ್ ಪಿರೋರಾ 35/21F, ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.12 0.0093 888010933148 10513919879 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
27 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರಾಜರಾಮ ಶೆಟಿಿ 18/12, 18/3, 18/1,ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.364 0.0255 808693653091 520101073990589 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಕೆಲಣಾಜ
28 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಿಲ್ಯಮ್ ನೆಲರಲನಹ 192/1A6, 71/9, 15ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.844 0.0633 981239321626 01282200039768 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
29 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸುಲೆಲೋಚರ್ಾ ಜೈನ್ 24/1, ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಜೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.0162 546432302914 01632210046241 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಜಗೆಲೋಳಿ
30 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಎವುರಿಸ್ ಡಿಸಲೋಜ 15/49, 15/50, 15/5ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.42 0.0297 731867333384 112401010006056 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕೆಲಣಾಜ ಮಂಗಳಲರು
31 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವರಲೋನಿಕ ಲೆಲೋಬೆಲ 68/14,68/1P1,68/9ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.0228 722933111488 520291027201460 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಮಾಗಯ
32 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮೊೋಹನ್ ಡಿ ಶೆಟಿಿ 10/10P4, 31/18,31ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 2.95 0.03301 756548982769 01512200008223 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮೊಗರು
33 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ 252/1A2,254/1G, ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.03405 328358366889 123801010008274 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಮಾಗಯ
34 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅನಿಲ್ ಅಶೆಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ವಾಸ್219/1A1, 169/2B2ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.0555 251788657649 9029101000430 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
35 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ ಸಾಲಾಯನ್ 44/1A2, 104/1Cಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು1 0.81 0.0612 313943819843 89004313474 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
36 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಡೋನಿಯಲ್ ರಂಜನ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 166/P1-p2, 165/2,ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು1 0.4 0.02025 892064222483 02562200002799 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು
37 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜಾನ್ ಗೆರೋಶನ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 167/4P6, 167/3P2ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.54 0.02025 516072902641 67221150129 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಲೋಳಿಯರ್
38 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಆರಿೋಸ್ ಹುಸೈನ್ 46/6, 46/5 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂೋಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.53 0.03694 955455435495 112401010010093 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಣಾಜ
39 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಎ ಇಬರಹೋಮ್ ಹಾಜಿ 44/1B, ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂೋಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.027 396305580711 112401010007819 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಜರ್ಾಡಿ
40 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜೋಮ್ಸ ಡಿ ಕುನಹ 216/1B1, 217/3B2ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ ಬಾಳೆ ತಂಗು ತ್ರಕಾರಿ1 1.8 0.07015 889170054521 54059337060 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆೈಕಂಬ
41 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜಲೋಸಫ್ ಜಲಾಯಂಡ್ ಪಿಂಟೆಲ 51/2C, ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.00825 803381830713 122301010012998 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮಂಜಲರು
42 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ದ್ರೋಜಮಮ 18/3B ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.77 0.01237 403894214676 520101255981694 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಮಾಗಯ
43 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಿನೆಸಂಟ್ ಪಾಲ್ ಮೊರಾಸ್ 55/2E ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ,ತಂಗು, ಕರಿಮೆಣಸು1 0.58 0.0135 217140940002 520101024924780 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರಲಡ
44 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಂಜಲಾ ಡಿ ಸಲೋಜ 4/21B6,4/21B5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.33 0.022 829634622290 89054815089 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
45 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೆಲ್ಸನ್ ಪರವಿೋಣ್ ಸಿಕೆವೋರ 40/9, 40/19, 45/5A,ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.011 748802487089 10133365536 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅತಾುವರ
46 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಿೋರ ಪರಮಿೋಳ ಡಿ ಸಲೋಜ 165/5P10-p1, 165ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.21 0.01575 880198537670 02562200027571 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು
47 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಪಂಡಿತ್ 31/18, 31/7, 31/6,ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.98 0.054 255132930769 9029101000353 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
48 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜಿನರಾಜ ಬಲ್ೂವ 17/2B1, 17/8BP8,ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.83 0.02475 963953064457 657101022425 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
49 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಐ ಅಬಬ 65/7B, 107/4, ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂೋಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.25 0.01875 410735160685 54057767732 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿೋರಿ
50 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸುನಿಲ್ ಮೆಲಿವನ್ ರಲೋಚ್ 118/3, 22/16,22/3ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.0405 884896537617 67274287062 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹರೋಕಳ ಎಲಿಯಾರ್ ಪದ್ವು
51 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪರಮಿೋಣ್ ಮೆಲಿವನ್ ರಲೋಚ್ 22/12,27/6 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1 0.0405 681590581453 37930562436 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹರೋಕಳ ಎಲಿಯಾರ್ ಪದ್ವು
52 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ತಲೋಮಸ್ ಕಾರಸು 130/2P17,51/7P2ಮಂಗಳಲರು ಎ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.464 0.02751 947385369611 520101007595456 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು ಪದ್ವು
53 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರಾಯನ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ 142/2,142/3 ಮಂಗಳಲರು ಎ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.86 0.02565 294764833487 520101001272991 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು ಶಕುನಗರ
54 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 49/18B ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.027 479856525167 250101000000827 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುನಲೂರು
55 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಂತಲೋನಿ ಲೆಲೋಬೆಲೋ 34/21,34/5 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.033 555323249203 3634101002951 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪಜಿೋರು
56 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಫೆಲಿಕ್ಸ ಲ್ಲವಿಸ್ 62/13P10, 62/15,6ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.5 0.0675 756722986660 0657101021438 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
57 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಫೆಲಿಕ್ಸ ರ್ೋಗಸ್ 87/2 ಮಂಗಳುರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.00687 536807809469 12592122001024 ಒರಿಯಂಟಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕೆಲೋಮಸ್ಯ ಕೆಲೋಟೆಕಾರ್ 
58 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಾಯಪಿಿಸ್ ಲ್ಲವಿಸ್ 20,21,22 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.94 0.0705 446142334524 2192200151991 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
59 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಂಬೆಲರೋಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 165/166 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.01375 453730848080 771101009344 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
60 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೊಮೆಂಟ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ 249/1DP4 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.02063 575881574065 520291027190371 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಮಾಗಯ
61 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಡನಿೋಸ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ 194/1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.5 0.075 626983339792 2562200024783 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
62 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮೆಕಸಮ್ ಕುಟಿನಹ 9.2 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.45 0.075 566228810565 74070100004751 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿೋರುಮಾಗಯ
63 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮೌರಿಸ್ ರಲಸಾರಿಯೋ 7/47 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.36 0.02475 326425819815 89000667530 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.
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64 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕಾೂರಾ ಯಿಲಿನ ಡಿ ಸಲೋಜ 41/2A ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 ,0.80 0.00687 247521268159 31378340265 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಲ್ವರ್ ಗೆೋಟ್ ಮಂಗಳಲರು
65 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಚೆನುೂ 184/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.3 0.02461 782474353967 520101039274523 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
66 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸುಂದ್ರಿ 99/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.56 0.04063 516660087337 520101031161551 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಮಾರ್ಾಯಡು
67 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಯಯ 112/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.0596 0.02476 432113029401 520101031164941 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಮಾರ್ಾಯಡು
68 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬಿ ಎಚ್ ಮೊಯಿದಿನ್ 7/20,21/26B ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.03375 221681472507 12592193000147 ಒರಿಯಂಟಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕೆಲೋಮಸ್ಯ ಕೆಲೋಟೆಕಾರ್ 
69 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಇಮಿುಯಾಝ್ ಅಹಮದ್ ಕೆ ಬಿ 105/3B ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.075 754086632497 977101020068 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
70 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಬುುಲ್ ಇಫ್ತುಕಲ್ 68/6A1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.05 0.054 895607996968 3326101001003 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
71 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಎಮ್ ಅಬಾಬಸ್ 156/4,156/3 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.74 0.011 588537567408 3326101001767 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
72 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಎಂ ಡಿ ಮಹಮಮದ್ 2/33 ಗುರುಪುರ ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.48 0.00412 914323290388 520101031664225 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಮಾಗಯ
73 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಮದ್ ಹನಿೋಫ್ 75/3, 75/6 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.27 0.0135 924571172467 70470100001680 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಂಜರ್ಾಡಿ
74 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಬಾಬಸ್ ಎಲ್ ಐ 204/4,204/5 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.01237 470431834204 2192200000655 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
75 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಎನ್ ಶಿವರಾಮ ಅಂಚನ್ 53/1 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.32 0.024 823982871902 71360100008379 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕೆೈಕಂಬ
76 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಿ ಸದಾಶಿವ ಪಪಂಜ 49/4 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.04725 203292148010 17205520570 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕರಂಗಳಪಾಡಿ
77 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಂಜಿೋವ ಸಪಲಿಗ 49/50 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.033 784087249165 101501010008690 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಡಗ ಮಿಜಾರು
78 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸತಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ 214/11'214/8 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.44 0.027 745275829721 6052500101456101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪಂಚರ್ಾಡಿ ಮಂಗಳಲರು
79 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮನೆಲೋಹರ್ ಶೆಟಿಿ 23/2P2, 29/2 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.21 0.01575 937118121999 520101032791816 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುತ್ಲುರು
80 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಿಠಲ್ ಪಪಜಾರಿ 40/18'40/3BP5 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.296 0.022 415617162420 71170100001084 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕುರ್ೆಪದ್ವು
81 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸತಿೋಶ ಪಪಜಾರಿ 47/23'47/4D ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.55 0.04125 653588757262 89034208329 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ
82 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಗೆಲೋಪಾಲ್ 41/3B, 41/2 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.34 0.0255 362356569664 1512200060167 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ
83 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಾಸುದ್ರೋವ ಪರಭು 11/8,11/16 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.72 0.054 773070577585 3634101001861 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪಜಿೋರು
84 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಹಾಬಲ್ 40/3BP8,40/19 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.55 0.05476 369005530731 71170100005418 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕುರ್ೆಪದ್ವು
85 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಗಣೆೋಶ್ ಆಳವ 26/2B,26/1F ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.06 203917408946 520101032351247 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ತ್ಡಂಬೆೈಲ್
86 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸುರೋಖ ಆರ್ ಶೆಟಿಿ 47/2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.43 0.02025 896726335248 89047466078 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕರಂಗಲ್ಪಾಡಿ
87 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಿೋಣಾ ಪಪಂಜ 4/8, 4/15 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.01375 760468844862 17099536463 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ
88 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸುಧಾ ಆರ್ ಆಳವ 4/8' 4/15 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.01375 862271127277 520291027568879 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುತ್ಲುರು
89 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವನಜಾ ಶೆಡಿು 41/11'140/1 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.43 0.075 594423754161 1282210037981 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
90 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸರಸವತಿ 69/3A4, 45/3A1 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.71 0.04814 822442473360 520101032794671 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುತ್ಲುರು
91 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರೋಖಾ ಜ ಶೆಟಿಿ 82/3'82/2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.048 953680843682 71020100005189 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ತ್ಲ್ಪಾಡಿ
92 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಸಂತಿ ಶೆಟಿಿ 157/P2 ,146/1AP3ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0216 336896874687 74070100005502 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿೋರುಮಾಗಯ
93 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮೊಹಮಮದ್ 150/3AP1 1560/4P2ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.01375 664754927708 02192200065516 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
94 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಪೆ ಸುವಣಯ 281/1 282/2 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.66 0.0495 287653829946 70710100009095 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಅಕುಯಳ
95 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ತಲೋಮಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 152/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.06 0.00351 256967898577 520291013669872 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರಲಡ
96 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜಾನಕ 43/1,2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.88 0.077 509366094394 866167942 ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ ಬಿಜೈ ಕಾಪಿಕಾಡ್
97 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಅಡ್ಾಯರ್ 92/1B ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.0324 391575158720 20182374864 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್
98 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಗುಲಾಬಿ ರ್ಾಯ್ಕೂ 140/3 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.136 0.01224 249764429341 657101009624 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
99 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮಾಯಕಸ ಕುಟಿರ್ಾಹ 147/* ಗುರುಪುರ ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.00863 559698418893 89035387247 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
100 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಐವನ್ ಲೆಲೋಬೆಲ 62/2 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.08 0.02 672577568957 520291013670749 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಡ
101 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಹಲ್್ ಝಿಟ ರ್ರ್ಾಯಂಡಿಸ್ 10.4 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.008 0.002 922918996472 657101020473 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
102 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಆಶಾ ಪಪಜಾತಿಯ 173/1A1D5 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.01 0.0025 982568595175 520291013674795 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಡ
103 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಲಿಯೋ ಕುಟಿರ್ಾಹ 80/10P2 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.059 0.01475 535664076124 637101011158 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಹಳೆಯಂಗಡಿ
104 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ 75/2A ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.12 0.03 641025866349 9029108000110 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
105 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಜಲೋನ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 151/4 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.04 0.01 253243535793 01362200047360 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
106 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಮಮತ್ 29.10 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.06 0.015 886701560668 9029119000630 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
107 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ವಿಲಿಯಂ ಸಿಕೆವೋರಾ 166/1A ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.036 0.009 507456675641 110201011003530 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ
108 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ರಮೆೋಶ್ ಆಚಾಯಯ 221/11 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.04752 0.01188 755839946065 657119019895 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
109 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಅಪಿೆ 169/2B1 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.08 0.02 800315723326 20194494871 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
110 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಎವುಜಿನ್ ವಾಸ್ 87/3 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.058 0.0145 587234783457 657101007589 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
111 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಕೆಲಗಗ ಪಪಜಾರಿ 42/2A6 ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.032 0.008 449980999468 00183180000182 ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
112 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ವಿಲಿಯಂ ಮಸೂರೋನಸ್ ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.04 0.01 336589658236 001800016583 ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
113 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಫರನಿಸಸ್ ರಲಬೆಲೆಲೂ 76/1D-p1 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.04 0.01 389641319835 30298480038 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
114 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಬೆಲಮಮ ಗೌಡ 51/9 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.24 0.06 745789177653 297400101001305 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಡ
115 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಲಿಲಿೂ ಲೆಲೋಬೆಲ 62/4 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.08 0.02 782732592787 520101024927925 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಡ
116 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಮಸಯಲಿನ್ ವಾಸ್ 219/2 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.12 0.03 289133594405 9029101000845 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
117 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ವಾಲ್ಿರ್ ಜಲೋಸಫ್ ಪಿಂಟೆಲೋ 8/5, 184/5 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.132 0.033 668916029654 0657101010911 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
118 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಸೌಮಯ ಗೌಡ 210/8 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.22 0.055 587698604172 520101024924039 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಡ
119 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಭಾರತಿ 180/1 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.12 0.03 923150446085 297400101001871 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಡ
120 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಅಪುೆ ಗೌಡ 5/1B1 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.12 0.03 889771932479 520291013672131 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಡ
121 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಸುದ್ಶಯನ್ 75/2D ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.12 0.03 959676252882 9029101000048 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
122 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಶೆೋಖರ್ ಬಾಬು ಸಾಲಾಯನ್ 86/7P2 ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.008 0.002 429216813755 1362200002115 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
123 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಬಾಬು ಗೌಡ 52/2C ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.12 0.03 808354082033 1512200035992 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ
124 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ರಿೋಟಾ ಡಿ ಸಲೋಜ 203/12 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.012 0.003 677602023948 105201011000682 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಮಸೂಟಿ
125 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಹೆೈಸಿಂತಾ ಡಿ ಸಲೋಜ 61/16 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.026 0.0065 697728056253 520101014323008 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಡುಮನಲರು
126 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಬೆನಡಿಕ್  ಡಿ ಸಲೋಜ 35/4 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.04 0.01 934860864753 1582200042747 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಮುಡಲೂರು
127 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಕಶೆಲೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಡ್ಾರಿ 52/1 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.04 0.01 977071883891 116301010006809 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ನಿಡಲ್ೋಡಿ
128 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಹೆನಿಸಲ್ ಆರ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.118 0.0295 588486824228 116301011001773 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ನಿಡಲ್ೋಡಿ
129 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಅಲಿವನ್ ಪರನಿಸಸ್ ಡಿ ಸಲಜ 61/6 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.048 0.012 440625044971 1432200046646 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಜರ್
130 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಜಲೋನ್ ಪಶಾನ್ 58/7 ಮಂಗಳಲರು.ಬಿ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.12 0.03 379165283182 3634101005189 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪಜಿೋರು
131 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ರೋಶಮ ಜಲೋತಿ ಬಬೆಲೋಯಜ 78/8 ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.004 0.001 305239484254 635101062316 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
132 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಜಸಿಂತಾ ಎಸ್ ಮಸೂರೋನಸ್ 120/2B2 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.056 0.014 670324340541 116301010005124 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ನಿಡಲ್ೋಡಿ



133 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಫೆೋಬಿಯನ್ ರಸಿಯಂಜ್ಞ 2/2D1 ಗುರುಪುರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.026 0.0065 773234756138 9029119000556 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
134 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ರಲರ್ಾಲ್  ಸರಾರ್ಪ 77/12P2 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.02 0.005 630852616343 635101008606 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
135 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಫೆಲಿಕ್ಸ ಇಲಿಯಾಸ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ 61/1CP1 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.68 0.017 947500893778 1362200033134 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
136 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಬೆನೆಡಿಕ್  ಡಿ ಸಿಲ್ವ 78/P10 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.012 0.003 754091264716 1362200092722 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
137 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಜಲೋನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ 47/3 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.12 0.03 296897397762 657101007625 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
138 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಯಾದ್ವ ಗೌಡ 132/1C ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.6 0.015 638280486050 520291013670919 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಡ
139 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಲೆಲೋರನ್ಸ ರಲೋಡಿರಗಸ್ 173/1A1P3 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.008 0.002 670432410521 122500100870501 ಐಕಳ
140 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಶಿವ ಕುಲಾಲ್ 4/3A2P1 ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.00284 0.00071 757586680810 1462200050976 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಡಲೂರು
141 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ದ್ನಂಜಯ ಶೆಟಿಿ 168/4 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.274 0.0685 311738909797 657101015663 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
142 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಪದಿಮನಿ 74/17 ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.04 0.01 410072978806 1362200018571 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
143 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಸತಿೋಶ್ ಬಂಡ್ಾರಿ 39/3A1 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.12 0.03 692487844478 116301011000066 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ನಿಡಲ್ೋಡಿ
144 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಅಲಿವನ್ ಗೆಲೋಡಿವನ್ ವಾಸ್ ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.02 0.005 654084356047 297400101001602 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಡ
145 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಅನಿತಾ ಮಿನೆಜಸ್ 160/5C7 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.06 0.015 326278115116 634202010000732 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಿೂಕಟೆಿ
146 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಎವರಸ್  ಅನದ್ರರವ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.12 0.03 999437786568 657101004880 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
147 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ರಮೆೋಶ್ ಗೌಡ ಮಲಡಬಿದಿರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.16 0.04 590048016799 657101023158 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
148 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಶಿವಪೆ ಗೌಡ ಎಮ್ 219/2P1-P1 ಮಲಡಬಿದಿರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.04 0.01 643594461941 101501010000462 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಿಜಾರು
149 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ತರಸಾ ವಾಸ್ 293/1 ಮಲಡಬಿದಿರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.08 0.02 300726554365 9029119000937 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
150 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ದಾಸಪೆ ಆಚಾಯಯ 293/1 ಮಲಡಬಿದಿರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.096 0.024 440029651295 9029119000794 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
151 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಕಲಾಯಣಿ 284/8 ಮಲಡಬಿದಿರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.02 0.005 228529005355 101501011002527 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಡಗಮಿಜಾರು
152 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಅನಿೂ ಗೌಡ 284/7 ಮಲಡಬಿದಿರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.08 0.02 228529005355 657108021437 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
153 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಎವಿೂನ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 90/9 ಮಲಡಬಿದಿರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.1 0.025 959889064567 89014000049 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ
154 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಗೆಲೋವಿಂದ್ 212/4P1 ಮಲಡಬಿದಿರ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.00552 0.00138 533253371084 101501011002516 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಡಗಮಿಜಾರು
155 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಐರಿನ್ ಡಿ ಕುರ್ಾಹ 10/1A ಸುರತ್ೂಲ್ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.2 0.05 901692135179 759101008872 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಮುಯದ್ರ
156 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಯಶವಂತಿ ಪಿ ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.01 0.0025 226032388844 111201011000669 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಲಿೂ
157 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಮತಾಯಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 5/5AP8 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.01328 0.00332 501857323422 520101014320459 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಡುಮಾನಲರು
158 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಜಲೋನ್ ರೋಗೆಲೋ 325/2 ಮಲಡಬಿದಿರ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.04 0.01 960082973020 114901010009352 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
159 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ಜಲೋಜ್ಯ ವಿಲಿಯಂ ಅರನಹ 71/5F ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಮಲಿೂಗೆ 1 0.04 0.01 998498284354 10553122684 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
160 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವಯತಿಯಮಮ ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ 1 0.01209 1902227730 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಬೆಡೂರ್ ವಿೋದಿ
161 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬೆಳಚರ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು 1 0.017
162 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಾಸು ಗೌಡ ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ 1 0.01
163 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಲ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸವಿತಾ ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ 1 0.011
164 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಹನಿೋಫ್ 9/1BP2 ಗುರುಪುರ ಮುಸಿೂಂ ಬಾಳೆ 1 0.79 0.0475 985701759156 113101010007237 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ ಕುರ್ೆಪದ್ವು
165 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜಾಜ್ಯ ವಿಲಿಯಂ ಅರರ್ಾಹ ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 0.01
166 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜಾಸಿಮನ್ ಮರಿಯಾ ಅರರ್ಾಹ 79/1 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 4.58 0.09 630704496614 520291000127308 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿಜೈ
167 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಒಸವಲ್  ಮರಲೋಸ್ 8.1 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 1.37 0.0822 863730410327 300900101001755 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುತ್ಲುರು
168 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಆನಂದ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ 1.7 ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.65 0.0834 263310838033 1672200018702 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಟಿಪಳಳ
169 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜಾಜ್ಯ ಪತಾರರ್ಪೋ 71/22 ಸುರತ್ೂಲ್ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 0.3 0.06 223565202010 1422210002526 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸುರತ್ೂಲ್
170 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಾಲಿಯಾನ್ 41/8 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.5 0.03 435538973419 113101010001406 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ ಕುರ್ೆಪದ್ವು
171 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಲಾದ್ುರ ರ್ೋಗಸ್ 75/4P2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 2.1 0.075 804437502356 2192200087982 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
172 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರಲೋಮನ್ ದಿೋಪಚಂದ್ರ ಲೆಲೋಬೆಲೋ7/15A2 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 0.51 0.0306 580010238436 520101008329997 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಪಂಜ ಆಕೆಯಡ್ ಮಂಗಳಲರು
173 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಾಣಯ ಮುಗೆೋರ 54/2E ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.5 0.03 322142507333 113101010005181 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ ಕುರ್ೆಪದ್ವು
174 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸುಂದ್ರ ಮಲಲ್ಯ 79/1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.49 0.0894 756656777674 1013180000475 ಸೌಂತ್ ಕೆನರಾ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲೋಟೆಕಾರ್
175 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಲಿಲಿೂ ಲೆಲೋಬೆಲೋ 62/4 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 1.75 0.06 782732592787 520101024927925 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಮುಯದ್ರ
176 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಐರಿನ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ 7/34 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 0.12 0.02 598683717443 1512200005638 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ ಗಂಜಿಮಠ
177 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿವಪೆ ಮಲಲ್ಯ 79/5 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.49 0.0894 826306268928 2192200162678 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
178 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ 75/2A ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.18 0.036 641025866349 9029108000110 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
179 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕೆ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್ 63/2AP2 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.87 0.15 220145774931 4822000100025601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
180 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಪಪಜಾರಿ 42/6 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.61 0.021 230172115921 113101010001112 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
181 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಮಿಯನ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 99/2 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 1.4 0.028 970376950060 657101004972 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
182 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಚುಚತ್ ಎಮ್ 43/19 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.13 0.06 519918418267 297400101001348 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರಲಡ
183 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪರತಿಭಾ ಯು 50/14 ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.6 0.0636 201444358333 6052500100889001 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು ಪಂಚಾಡಿ
184 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸತ್ಯ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ 58/49 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1 0.02 660817015184 1002210017499 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹಂಪನ್ ಕಟೆಿ
185 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಪಿೆ ಹೆಂಗುಸ 32/2 ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.2 0.02 292192921379 143601231000108 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಜೆ
186 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸುದ್ಶಯನ್ 75/2D ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.6 0.06 959676252882 9029101000048 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
187 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾವ 46/5 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.25 0.02 505834611838 1432200038406 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಜೆ
188 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪರಕಾಶ್ ಶೆಟಿಿ 57/10 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.13 0.0798 921941802033 12592121000533 ಒರಿಯಂಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕೆಲೋಮಸ್ಯ ಕೆಲೋಟೆಕಾರು
189 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಗಿಲ್ಬಟ್ಯ ಸಿಕೆವೋರಾ 4.1 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 0.93 0.0279 769473790700 520101032793606 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುತ್ಲುರು
190 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಉಬಾಲ್  ಲೆಲೋಬೆಲೋ 60/1A ಗುರಪುರ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 0.5 0.03 555314843894 113101011002203 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ೆಪದ್ವು
191 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಯಶೆಲೋಧ 111/1C ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.7 0.02 230172115921 113101010001112 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ೆಪದ್ವು
192 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ತ್ನಿಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ 40/4 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.47 0.02 581146689278 3634101003224 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪಜಿೋರು
193 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಧರ 140/1P3 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 2.1 0.02145 612236965062 520101024931221 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರಲಡ
194 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಹೆಲನೂಯಯ 178/2 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 2.6 0.03 283082105606 297400101001750 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರಲಡ
195 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸುಂದ್ರ ಮಡಿವಾಳ 130/5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.19 0.0792 747017666101 17112034406 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಲಸಾಮರು
196 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಸಂತಿ ಮಾಧವ ಪಪಜಾರಿ 10.12 ಮಲಡಬಿದಿರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.63 0.0834 439295008303 101501011000698 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಡಗಮಿಜಾರು
197 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸುಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ 77/24 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.33 0.036 636088249688 4822500100661201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
198 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪುರುಶೆಲೋತ್ುಮ ಶೆಟಿಿಗಾರ 91/4P2 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.91 0.0546 673788399876 4822500101285601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
199 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಗುಲಾಬಿ 45/1 ಮಲಡಬಿದಿರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 3.28 0.12 685264383189 520101073992761 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಕೆಲೋಣಾಜ
200 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸುದ್ಶಯನ್ ಶೆಟಿಿ ಕೆ 21/P7 ಮಲಡಬಿದಿರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 10.8 0.15 929730266820 35000101000501 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಂದ್ಲೆ
201 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮುನಿರಾಜ ಹೆಗೆ್ 16.4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.16 0.0696 574782331660 2432200000127 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆಲಡಂಗಲ್ುೂ



202 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶೆೋಖರ ಪಪಜಾರಿ 143/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 2 0.09 760948174284 520101039252694 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
203 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಸಂತ್ ಮಹಾಬಲ್ ಪಪಜಾರಿ 22/10CP1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.5 0.03 716904252835 520131000682027 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಂದ್ಲೆ
204 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಾಸು ಶೆಟಿಿ 77/9C3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.89 0.024 906822134621 2764101013400 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
205 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಉಬಯನ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ 92/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 0.25 0.0432 500077846869 114901011004476 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
206 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಂಬು ಶೆಟಿಿ 195/1C2 ಮಲಡಬಿದಿರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.75 0.045 355533044543 520191003471701 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಂದ್ಲೆ
207 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಜಗರ್ಾೂಥ ಚೌಟ 70/36B ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.57 0.024 621531049629 116301010006818 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ನಿಡಲ್ೋಡಿ
208 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಅಣಿು ಗೌಡ 403/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.43 0.03 241424281855 101501010006928 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಡಗಮಿಜಾರು
209 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಗಜಾನನ ಹೆಗೆ್ 262/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.5 0.02 479614383693 520101039313103 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
210 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ದ್ನಂಜಯ ಶೆಟಿಿಗಾರ್ 198/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1 0.045 858995037310 101501191000386 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಡಗಮಿಜಾರು
211 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸುಬರಹಮಣಯ 91/6 ತಂಕಮಿಜಾರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.9 0.02 384462649896 101501010005032 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಡಗಮಿಜಾರು
212 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ರತ್ೂ 5/1P2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1 0.02 903920632387 520101255926697 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
213 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕಡಂಡಲೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟಿಿ 21/p1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 4.6 0.15 489737845521 2452610009185 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
214 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ದ್ುಗಗಮಮ ಪಪಜಾರಿ 67/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.6 0.036 772806407317 520101259481299 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಕೆಲೋಣಾಜ
215 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆBanana (TC) AEP (NHM Matching ಶಾಂತ್ರಾಮ್ 168/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.45 0.17212 1282200009307 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
216 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆBanana (TC) AEP (NHM Matching ಅಚುಚತ್ ಎಸ್ 495/13,495/11 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.5 0.19125 32911139055 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
217 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆBanana (TC) AEP (NHM Matching ರುಕೂಯಯ ಮೆೋರ 239/3,239/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.5 0.19125 1582200046464 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಮುಂಡಲೂರು
218 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆLoose flower (NHM Matching grantವಸಂತ್ 203/11 ಸುರತ್ೂಲ್ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.2 0.052 1432200118591 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಜರ್
219 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆLoose flower (NHM Matching grantರ್ಪೋಂಕರ 478/2  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.19 0.049 632024271875 645101055897 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್  ಬೆಳುವಾಯಿ
220 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆLoose flower (NHM Matching grantಅಶೆಲೋಕ 478/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ 1 0.6 0.13988 304099106811 520101043886430 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರು
221 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರ್ಾಗರಾಜ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125
222 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಯಯದ್ ರುಬಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂಂ 1 0.003125
223 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಆಲಿವನ್ ಕಾಡ್ಯ ಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ  ಕೆರೈಸು 1 0.003125
224 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿನಿತ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125
225 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಾಮನ ಸಿ ರ್ಾಯ್ಕೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.003125
226 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಭಲೋಜ ಮಲಲ್ಯ ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ 1 0.003125 631171475124
227 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾಧವ ಎಮ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125
228 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಸ್. ಪಿ ಶಾಸಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 962381592291
229 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಕಾಶ್ ಅಮಿೋನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 864607498013
230 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 629311354870
231 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿೋಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 445655016462
232 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆ ಜಲೋಯ್ಕ ಡಿಸಲೋಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125 392224215860
233 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಾಲ್ಿರ್ ಡಿಸಲೋಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125 989985235285
234 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಜನ್ ಆರ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 774269785244
235 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರವಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 272916813215
236 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಲೆಸನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125 321071323274
237 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಿರಿಲ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125 332342235116
238 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಚಯನ ವಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 421563772891
239 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಧನಕೋತಿಯ ಬಲಿಪ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 442560291587
240 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಲೋಶನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125 566815263661
241 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಉಮಿಯಳಾ ರಮೆೋಶ್ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ 1 0.003125 636424416424
242 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಾಸು ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 788120239272
243 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಉದ್ಯ ಎಮ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 827496775520
244 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಾಜ್ಯ ಪಿಲಿಪ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125 624805533150
245 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪುಷ್ೆಲ್ತಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 326371188775
246 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಲಿವನ್ ಜುಡ ಕೆಲಲಾಸಲೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125 610598677782
247 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದ್ರೋವದಾಸ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 364017142393
248 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಜರಿತ್ ಜೋವಿಯರ್ ಆಲಿವನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125 206246554123
249 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮೆಲಿವನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125 320543343307
250 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಕೆೋಶ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 993991936245
251 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿವರಾಮ್ ಜ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 700727125147
252 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನಿಶಾನ್ ಜಿ ನನಿಲ್ ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ 1 0.003125 556716242467
253 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಗಸಿಿನ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125
254 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಡಲಲಿಿ ವಿಲ್ಿರಡ್ ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು 1 0.003125 362563905104
255 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಘುರಾಮ್ ರ್ಾಯಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 332597697750
256 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆ ಪಿ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 901661443015

257 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಮ್ ನಿತಾಯನಂದ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 244912583286
258 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125
259 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರದಿೋಪ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 630567611343
260 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಯ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 323265194916
261 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಲಯೋತಿ ಕುಮಾರಿ ಎಮ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 996091607252
262 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚೆೋತ್ನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 916708711177
263 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಲೆಿರಡ್ ಮಂಡಲೋನಹ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125 699163866767
264 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಕಾಶ್ ಡಿಸಲೋಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 618693780028
265 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಿಲಾೂ ಡಿಸಲೋಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125
266 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಕೋಲಾ ಅಹಮದ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.003125
267 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 891597341345
268 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.003125 321383833021
269 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಂಗಾಧರ ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.003125
270 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಣೆೋಶ್ ಗುರುಪುರ 1 0.003125



271 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಲಿಲಿೂ ಅಲೆಮಡ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
272 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಮಾಗೆಯಟ್ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
273 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಶಾಂತ್ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
274 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಲ್ಲಿತಾಕ್ಷಿ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
275 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸುಮಂಗಲ್ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
276 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಡೋವಿಸ್ ಡಿ ಮೆಲೆಲೂ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
277 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಹೆಲೆನ್ ಲ್ಲಯಿಸ್ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
278 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ರೋಖಾ ಡಿಸಲೋಜ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
279 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಅನೂ ಕಾರಸು ಗುರುಪುರ 1 0.003125
280 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಡ್ಾರತಿ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
281 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಐರಿಗೆಲ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
282 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಮಾಗೆಯಟ್ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
283 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಅಥಯರ್ ಕೆಲಲೆಲಸಲ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
284 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಕವನಿಿಲ್ೂ ಕೆಲಲೆಲಸಲ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
285 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ವಿಕಿರ್ ಲಾಯನಿಸ ರ್ರಿರ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
286 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಮನೆಲೋಜ್ ಡಿ ಅಲ್ಮಂಡ್ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
287 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ನೆಲೋಬಟ್ಯ ಕಾರಸು ಗುರುಪುರ 1 0.003125
288 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸಿಸಿಲಾೂ ರಸಿೂ ಗುರುಪುರ 1 0.003125

289 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸುಮಲ್ತಾ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
290 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಫೆಪೂೋರಿಯಾ ಡಿ ಸಲೋಜ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
291 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ರೋಷ್ಾಮ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
292 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸುಮತಿ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
293 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಶಶಿಕಲಾ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
294 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
295 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಶೆಲೋಭಾ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
296 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ದ್ುಗಾಯ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
297 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ರ್ರೋಮಾ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
298 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ರೋಖಾ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
299 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ನಂದಿನಿ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
300 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಹಸಿಸ ಡಿಸಲೋಜ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
301 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಕಾೂರಾ ಡಿಸಲೋಜ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
302 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಭಾರತಿ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
303 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ದಿೋಪಕ್ ಗುರುಪುರ ಪುರುಷ್ 1 0.003125
304 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ರಲೋಹಣಿ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
305 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ವಸಂತಿ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
306 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಪಿರಯಾ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
307 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸರಸವತಿ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
308 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಪರಸನೂ ಡಿಸಲೋಜ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
309 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ರಿಶಲ್ ಡಿಸಲೋಜ ಗುರುಪುರ 1 0.003125
310 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಂತಲೋನಿ ಮಸೂರೋನಸ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
311 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹೆಲಿೂ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
312 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಜಯ್ಕ ಗೊೋನ್ ಡಿ ಸಲೋಜ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
313 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ನೆಲೋಬೆಯಟ್ಯ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
314 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಿ.ಪಿ ಸುರೋಶ್ ಹೆಗೆ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
315 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕ್ಷೋವಿಯರ್ ವಿಲೆಿಡ್ಯ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
316 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಲಿಯಂ ಲ್ಲಯಿಸ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
317 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಒಸವಲ್  ಡಿ ಸಲೋಜ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
318 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಯಂತಿ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
319 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಮಿೋಳ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
320 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಇಮಿುಯಾಜ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
321 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಸ್ ಪಪವಪೆ ಶೆಟಿಿ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
322 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹೆಮಿಲ್ಿನ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
323 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಡಿ.ಕೆ ಹಸನಬಬ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
324 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಬುುಲ್ ರಝಾಕ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
325 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಲೋಕಂ ಡಿಸಲೋಜ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125

326 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಹಮಮದ್ ಇಕಾಬಲ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
327 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹಷ್ಾಯದ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
328 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮುಝಂಭಿಲ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
329 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಲೆಲೋಹತ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
330 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಇಕಾಬಲ್ ಜಿ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
331 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
332 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಾಲ್ಸಯ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
333 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಮ್ ಮಹಮಮದ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
334 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಝಿತ್ ಐರಿನ್ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
335 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯಶೆಲೋಧ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
336 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಿತ್ರ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
337 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಶಿಮತಾ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
338 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಂ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
339 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಲಿರ್ಾ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125



340 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮೆೋರಿ ಡಿ ಸಲೋಜ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
341 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಹಮಮದ್ ಶಾಫ್ತ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
342 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪಿಯಾಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
343 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಭಾಕರ್ ಶೆಟಿಿ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
344 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹನಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
345 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ತಲೋಮಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
346 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸದಾಶಿವ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
347 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಾನ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
348 ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ-ತಾ ಪಂ (ಸಾಮಾನಯ )ತ್ರಕಾರಿ ಬೆೋಸಾಯ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಮಾುಝ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.003125
349 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಬು ಗೌಡ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿಇತ್ರ 1 0.00364 724973867606
350 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ರುಕೂಯಯ ಮೆೋರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 278949970599
351 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಲರಪೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 680153114318
352 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಲಿೋಲಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 376386385308
353 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಲಕರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 285416878708
354 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಹೆಚ್ ಲಿಂಗಪೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 514223500545
355 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಂದ್ು ಮೆೋರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 334509953712
356 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಮಾಧವ ಪರವ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 675654774205
357 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಬಾಬು ಬಸಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 949287716238

358 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸುಂದ್ರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 563648010093
359 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸಗುಣ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 639856248948
360 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸೋಸಪೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 479605521460
361 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಗಿರಿಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 823376142578
362 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಲೆಲೋಕಯಯ ಪರವ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 933095956588
363 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ನಲೊ ಕಲಕರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 316097669691
364 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಲಿೋಲಾವತಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 487954638355
365 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಜಾನಕ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
366 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಪಾಂಡು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
367 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸುಂದ್ರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
368 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ವಾಸು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
369 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ದ್ಲಮ ಮುಗೆೋರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
370 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಶೆೋಖರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 722138730748
371 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಚಿನೂಪೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 247799423640
372 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಗಿರಿಜಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 202509830703
373 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364 663225226482
374 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಬಬಣು 462/2A ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
375 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಶಿವರಾಜ್ ಮಾಂಟಾರಡಿ 27/13C ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
376 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಕಟುಿ 56/12 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
377 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸುಂದ್ರ 313 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
378 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ರಾಮಯಯ 112/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
379 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಗಣೆೋಶ 497/3P2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
380 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ರ್ರ್ಾಯ 120/1P5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
381 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ವಸಂತ್ 203/1C ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
382 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಮಿೋರ್ಾ 115/5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
383 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪದ್ಮರ್ಾಭ 128/1C ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
384 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ರ್ಾಗೆೋಶ 87/1C ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
385 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸುಮತಿ 115/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
386 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ತ್ುಕುರ 421/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
387 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ರಮೆೋಶ್ ಬೆಲೋದಿ 170/P1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
388 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸುಂದ್ರ 29.10 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
389 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಕಲಸು 56/9 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
390 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸುಂದ್ರಿ 99/* ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
391 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ರ್ಪೋಕರ 475/1D3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
392 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಜಾನಕ 43/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
393 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಬಾಬು 217/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
394 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸಗುಣ 112/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364

395 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ನೆೋಮು ನಲಿಕೆ 94/2BP5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
396 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ವಾಸು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
397 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಗುಣಪಾಲ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
398 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಕೃಷ್ುರಾಜು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
399 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
400 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸದಾನಂದ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
401 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಜಯರಾಂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
402 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸುಂದ್ರ ಸಾಲಾಯನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
403 ತಾ.ಪಂ. ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ (ಪ.ಜಾತಿ) ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ  ಸುರೋಂದ್ರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00364
404 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ರಲೋಸಿಟಾ ರಲೋಸಾರಿಯೋ 32/3,4 7/7,8,71 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 1.33 0.22827 653266047122 520291027575050 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುತ್ಲುರು
405 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ರಲೋಹತ್ ಪರನಿಸಸ್ ರಲೋಸಾರಿಯೋ7*66 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 1.16 0.211 849638394165 113101011000600 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ೆಪದ್ವು
406 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಲಾ್ ಡಿಸಲೋಜಾ 8*4 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.56 0.235 642477949998 913010022119470 ಅಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಂಕರ್ಾಡಿ
407 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ರಲೋಹತ್ ಪರನಿಸಸ್ ರಲೋಸಾರಿಯೋ45/3 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 1.41 0.36 849638394165 113101011000600 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ೆಪದ್ವು
408 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಜರಾಲ್  ತಾರ್ಪರೋ 165/* ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 0.40 0.24 451823707509 657101004651 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು



409 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ 7/4,5 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.74 0.29 901563350575 113101010000491 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ೆಪದ್ವು
410 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಚಿತ್ುರಂಜನ್ ರೈ 261/1 ಗುರುಪುರ ಹೌದ್ುಇತ್ರ 1 0.38 0.158 486017927874 1333101239810 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲ್ಮಠ
411 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸುಪಿರತ್ ರೈ 261/1 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 1.24 0.401 826730979773 1333101242556 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲ್ಮಠ
412 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮೊೋನಪೆ ಕಕೆೋಯರ 19*3P4 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.4 0.303 236914602000 657101007641 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
413 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸರಲೋಜಿನಿ ಶೆಟಿಿ 23*15ಪಿ2, 16ಸಿಪಿ3, ಸಿಪಿಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.85 0.29 929354008429 2582200004690 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮೊಗರು
414 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸುಲೆಲೋಚನ ದ್ರೋವಿ 55*3ಎ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.438 0.27 283584824437 1282200211915 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
415 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬುರಾ ಗಿೋತಾ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ 185/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.824 0.44 312157382831 520101261377795 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
416 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಿಕಸನ್ ರಾಜೋಶ್ 87*11, 120*6 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.85 0.45 424695250260 34245563279 ಸಿೋಂಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಲೋಡುಮಾಗಯ
417 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ರಾಬಟ್ಯ ತಾರ್ಪರೋ 165/2 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 0.4 0.13 319103786128 657101021270 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
418 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಹಾವಿೋರ ಜೈನ್ 132*1ಎ2, 246*1ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಜೈನ್ 1 0.6 0.28 770078035071 844010100005981  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳಲರು
419 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆಯಿಶಾ ಶಾಹದ್ 40*7 ಗುರುಪುರ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ 1 0.7 0.162 778919544365 142001011001205 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕಂಕರ್ಾಡಿ
420 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಿ ಪದ್ಮರ್ಾಭ  ಕೆಲಟಾಯನ್ 115/1 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 1 0.133 516683592302 123801010006158 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಮಾಗಯ
421 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಿ ಪದ್ಮರ್ಾಭ  ಕೆಲಟಾಯನ್ 115/1 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 0.264
422 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶಕುಂತ್ಲ್ ಜೈನ್ 258*1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಜೈನ್ 1 0.2 0.10225 995702017241 520101039235803 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
423 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಸಲಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಲಿಯೋ ಸಿಪಿರಯಾನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ 209/4 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 0.56 0.18779 316175359772 JAINIR900120901110 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
424 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಸಲಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ವಸಂತಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ 198/5C2,198,5B2ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.2711 0.10111 584435250275 JAINIR900120901110 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
425 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ 260/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.84 0.29 810837572636 10513910526 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
426 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಅಚುಚತ್ ಶಿವಪೆ ಶೆಟಿಿ 384 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.186 438439250778 89118018867 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
427 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಶಾಲ್  ಆರ್ ಆಳವ 58/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.32 340150534976 114901011003360 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
428 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ರ್ಾಯೂ 21/4P1, 21/6 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.34 0.154 470760075825 2582200000673 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮೊಗರು
429 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಷ್ಯತ್ ಡಿ ಆರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 0.23796
430 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ರಾಜೋಂದ್ರ 86/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.46 0.206 787703197108 1282200033511 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
431 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಸಲಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಾಯಪಿಿಸ್  ರುಸಾರಿಯೋ 40/1P1 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 1.1 0.14748 964411852345 520101032795269 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುತ್ಲುರು
432 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಸಲಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಜಿ.ಎ. ಕಲ್ಂದ್ರ್ ಹಸನ್ 198/1A2P, 201//4P3ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂೋಂ ಅಡಿಕೆ 1 1.1 0.40596 309057289544 3635101001042 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಜರ್ಾಡಿ
433 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಸಲಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಜಿ.ಎ. ಕಲ್ಂದ್ರ್ ಹಸನ್ 196/1B ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂೋಂ ತಂಗು 1 0.3 0.04406 309057289544 3635101001042 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಜರ್ಾಡಿ
434 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಸಲಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಜಿ.ಎ. ಕಲ್ಂದ್ರ್ ಹಸನ್ 196/1B ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂೋಂ ಡ್ಾರಗನ್ ಫುರಟ್ 1 0.3 0.06612 309057289544 3635101001042 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಜರ್ಾಡಿ
435 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಸಲಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ  ರಾಜು ಶೆಟಿಿ ಗುರುಪುರ 0.15281
436 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಸಲಕ್ಷಮ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ರಲೋಕ ಸಲಾವದ್ರಲೋರ್ ಗುರುಪುರ 0.18962
437 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶೆೋಖರ ಪಪಜಾರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025
438 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಸನೂ ಕುಟಿನೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.0025 250281258919
439 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರವಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 330044721198
440 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾಲ್ತಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 601034161217
441 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 306541068969
442 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಜಿ ಶೆೋಖ್ ಅಜಮಲ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂೋಂ 1 0.0025 571834255673
443 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025
444 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025
445 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.0025
446 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸತಿೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.0025
447 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.0025
448 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಕರಂ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025
449 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿನೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025
450 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹರಿೋಶ್ ಎ ಸಾಲಾಯನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025
451 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೋಶವ ಆಚಾಯಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 4094592642
452 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿನೆಲೋದ್ ಡಿ ಕೆಲೋಸು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.0025 7742476264
453 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025
454 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶುಭಕರ ಕಾಜವ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025
455 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಂಕರ ಶಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025
456 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 32138383302
457 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 247060181822
458 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಶವರ್ಾಥ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 202913237189
459 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕುಂಡ ಪಪಜಾರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 553020762023
460 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮೊೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 295606623180
461 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿೋನ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.0025
462 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಂದಿೋಪ್ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.0025
463 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಾಸುದ್ರೋವ ಸಾಮಂತ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 759334193903

464 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪಾಂಡುರಂಗ ರ್ಾಯಕ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 547883003078
465 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಕಾಶ್ ರ್ಾಯ್ಕೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂಇತ್ರ 1 0.0025 414981262892
466 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರ್ರೋಮ ಹೆಗೆ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025
467 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಶಾಂತ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.0025
468 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಪಪಜಾರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 751251595664
469 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಮೆೋಶ್ ಅಮಿೋನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025
470 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಲೋಶನ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.0025 705261039253
471 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಶವರ್ಾಥ ಹೆಗೆ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 208730548450
472 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಮದ್ಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 873846732461
473 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 348432808051
474 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಿ ರ್ಾರಾಯಣ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025 502445808508
475 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0025
476 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ-ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪವಸಿುನ್ ಸಿಕೆವೋರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.0025
477 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಸಲಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ಬುಡಕಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯು ರಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗಡ ವಗಯದ್ವರು ಖರಿೋದಿಸುವ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಕಾಯಯಕರಮಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಖರಿೋದಿ ದಿನೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ 28.3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ ಪಂಗಡ 1 1.71 1 752204180504 4822500101853601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
478 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಸಲಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ಬುಡಕಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯು ರಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗಡ ವಗಯದ್ವರು ಖರಿೋದಿಸುವ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಕಾಯಯಕರಮಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಖರಿೋದಿ ಮಿೋನ 120/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.58 1 657698975890 520101039237490 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ



479 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಸಲಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ಬುಡಕಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯು ರಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗಡ ವಗಯದ್ವರು ಖರಿೋದಿಸುವ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಕಾಯಯಕರಮಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಖರಿೋದಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ 143/2ಪಿ1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 1.58 1 892733844572 67132959795 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಲಳಿಯಾರು
480 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಪರಕಾಶ ಮೆಲಿವನ್ ಸಿಕೆವೋರಾ 4/7A,7B ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 0.7 0.26725 778595914972 133310321044 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗುರುಪುರ ಕೆೈಕಂಬ
481 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಆರಿಸ್ ಹುಸೈನ್ 46/6,46/5 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂೋಂ ತಂಗು 1 0.5 0.19825 955455435495 112401010010093 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕೆಲಣಾಜ ಮಂಗಳಲರು
482 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಶೆೈಲ್ ಎಸ್ ರೈ 12/6AP4 ,4BP5 ಮಂಗಳಲರು ಎ ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.5 0.19825 390886448471 100901020012911 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಅಶೆಲೋಕ್ ನಗರ ಮಂಗಳಲರು
483 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಪರವಿೋಣ್ ಸಂದಿೋಪ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ 257/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 ,2.02 0.33 844710310000142  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
484 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಜಿ ಎ ಕಲ್ಂದ್ರ್ ಹಸನ್ 196/1b ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ ತಂಗು 1 0.65 0.26287 309057289544 771101010703 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
485 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಅಮಮ 45/6AP1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ತಂಗು 1 1 0.4171 789723055290 4822500100998901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
486 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ರಾಜೋಶ್ ಎಸ್ ಶೆಟಿಿ 91/2A, 91/8 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.2605 931246279664 1582200026638 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಮುಂಡಲೂರು
487 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಕೆ ರಾಜು ಶೆಟಿಿ 20/3B2 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0815 516120363959 1512200002521 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ ಗಂಜಿಮಠ
488 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಇಬಾರಹಂ ಹಾಜಿ 44/1B  ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.139 396305580711 70470100003678 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಂಜರ್ಾಡಿ
489 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಮಲಿೂಕಾ ಎಮ್ ರೈ 2.2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.22375 987095620147 3623000100026526 ಪಂಜಾಬ್ ರ್ಾಯಷ್ನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲ್ಮಠ
490 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ ಸಾಲಾಯನ್ 44/5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.119 313943819843 89004313474 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
491 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಬಾಯಪಿಸ್  ಲ್ಲಯಿಸ್ 18.2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.13708 446142334524 2192200151991 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
492 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಪಿೋಟರ್ ವಿಲೆರೋಡ್ ಮೆಂಡಲರ್ಾಸ 108/1P1-P2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.75 0.31283 699163866767 50100048004950 ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
493 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಪಪಜಾರಿ 10/5P5,189/4P3ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.035 955450008926 645101051824 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
494 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಡ್ಾ| ಎಲ್ ಸಿ ಸಲೋನ್ಸ 109/2A ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.21 0.01837 281802040039 520101043825628 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರು
495 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ರಲೋಬಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ 43/1C ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.16 0.014 877568089036 122500100499301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಐಕಳ
496 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಶಾಂತ್ ಬಿ ಸುಬಬಯಯ 345/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.2 0.0175 763355506924 1282200028782 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
497 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಅಪಿೆ ಹೆಂಗುಸ 83/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.04375 554854337443 89033591072 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
498 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ  ಪಿ ಎಮ್ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ 83/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.1915 267290870498 178101014457 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್  ಕುಂಟಿಕಾನ
499 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮತ್ುು ಪುನರ್ ರ್ಾಟಿ ಲಾಯನಿಸ ರಲಸಾರಿಯೋ 6.2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.02263 821458348533 2582250003025 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್  ಮೊಗರು
500 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಉಬಯನ್ ಡಿ ಕುನಹ 53/2 102/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.85 0.12015 572724727567 10513939352 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
501 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆತಂಗು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಇಮಿುಯಾಝ್ ಅಹಮಮದ್ ಕೆ ಬಿ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1 0.13 754086632497 977101020068 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು ಮಾಕೆಯಟ್ ರಲೋಡ್
502 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಚಾಲ್ಸ ಸಿಕೆವೋರಾ 27/3P4,2BP2,3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 1 0.17391 866145065571 10520101004801
503 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಫೆಲಿಸ ಪಿಂಟೆಲೋ 84/1.2A2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 1 0.17391 747118832264 114901010009940
504 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಮೆಲಿವನ್ ಸಲಾ್ನ 213/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 1 0.17391 749392163717 20194291973
505 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಎಲ್ ಫೆರಡ್ ವಿ ಎ ಪಿಂಟೆಲೋ 39/6,7 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 1 0.17391 233335634287 105201011000667
506 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ 40/3P1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ತಂಗು 1 1 0.17391 525472138652 105201010004745
507 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಜಗರ್ಾೂಥ ಶೆಟಿಿ 42/19,16,14 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ತಂಗು 1 1 0.17391 383172318520 116801010004714
508 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಭಾನುಮತಿ ಎಸ್ 117/2,118/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ತಂಗು 1 1 0.17391 878022642612 114900300000161
509 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಇಮಿುಯಾಝ್ ಅಹಮದ್ ಕೆ ಬಿ 105/3A, 122/2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ ತಂಗು 1 1 0.17391 754086632497 977101020068
510 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಇಬಾರಹಂ ಮಹಮದ್ 27/4BP1, 3P4 ಗುರುಪುರ ಮುಸಿೂಂ ತಂಗು 1 0.8 0.13913 663492594116 896224215
511 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ರಜಿರ್ಾಲ್  ಮೊೋರಾಸ್ 3/2ಅಪ2,4/2,3/9 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 0.8 0.13913 518746307621 520101032796966
512 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಒಸಾವಲ್  ಮೊೋರಸ್ 3/8,4/3 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 1 0.17391 863730410327 520291027572485
513 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಬಿ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಕೆಲೋಟಾಯನ್ 72/4 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.7 0.12173 516683592302 123801010006158
514 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ವಿಜಯ ಎಸ್ ಶೆಟಿಿ 29/4P4,33/4P4 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.6 0.10434 890344221544 113101011000082
515 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಆಯಿಶ ಶಾಹದ್ 40/7 ಗುರುಪುರ ಮುಸಿೂಂ ತಂಗು 1 0.6 0.10434 778919544365 110201010015844
516 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಎವರಸ್  ಡಿ ಸಲೋಜಾ 178/1P4 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 1 0.17391 331549333231 520131017129024
517 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಮನೆಲೋಹರ ಶೆಟಿಿ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.2 0.03478 937118121999 520101032791816
518 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಮಹಾಬಲ್ ರ್ಾಯೂ 154/7,26/11,27/13ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 1 0.17378 850951862740 520291013676070
519 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಭವಾನಿ 74/1,76/7 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 0.5 0.08689 201070924527 771101020480
520 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಮೊೋಹನದಾಸ ರ್ಾಯೂ 21/6,21/4P1 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ ತಂಗು 1 0.5 0.08689 470760075825 2582200000673
521 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ರ್ಾಗೆೋಶ 92/1B,92/1CP1 ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.5 0.08681 391575158720 20182374364
522 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ 143/2P1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.4 0.06945 892733844527 67132989799
523 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ರಮೆೋಶ ಭಲೋದಿ 170/P1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.5 0.08681 764899923472 17112058100
524 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಸುಂದ್ರ 166/4A ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.5 0.08681 563648010093 520101073985925
525 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಅಚುಯತ್ 495/10,11 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.5 0.08681 377155621909 32911139055
526 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ರುಕೂಯಯ ಮೆೋರ 239/3,4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.5 0.08681 278949970599 1582200046464
527 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಶಂತ್ರಾಮ 168/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.4 0.06945 982839991755 1282200009307
528 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ಕಲಸು 56/9,3,8 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.5 0.08681 487768420371 344429070912
529 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಸಿಡಿಬಿ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ (LODP) ನಿವಯಹಣೆ ರವಿ 142/1AP3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.4 0.0645 562698528666 67223923428
530 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ ಅಂಬೆಲರೋಜ್ ರಬೆಲೆಲೂೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
531 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಎಡವಡ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
532 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ರಲೋಬಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
533 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಯೋಗೆೋಶ್ ದ್ರೋವಾಡಿಗ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434

534 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಶಾಯಮ ಭಂಡ್ಾರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
535 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ರಘುರ್ಾಥ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
536 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಬಿ ರಾಜವನ ಅಡ್ಾಯಂತಾಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
537 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಯಶೆಲೋಧ ಪರಭಾಕರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
538 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಬಿ ಮಹಾವಿೋರ ಹೆಗೆ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00438
539 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಉಮೆೋಶ್ ಭಟ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
540 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಸುಕರಪೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
541 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಶಿರೋರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
542 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಸಲೆರ್ಾ ಪಿಂಟೆಲೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
543 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಮೆೈಕಲ್ ಕುಟಿನೆಲಹೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
544 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ ಜಾಜ್ಯ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
545 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಗುರುಪರಸಾದ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
546 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ದಿವಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
547 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಚಂದಿರಕ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00438



548 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಸುನಿೋತಾ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
549 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಗುಣವತಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
550 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಆಲಿವನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
551 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಲಿಯೋ ಡನಿಯಲ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
552 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಸಾಯಿ ಪರಕಾಶ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
553 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಹರಿೋಶ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
554 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ರ್ಂಕಟರಮಣ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00440
555 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಗುರುರಾಜ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
556 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಧನಂಜಯ ಉದ್ಯವಾಣಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
557 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಪಿ ಜಯರಾಜ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
558 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ರಾಜವಮಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00440
559 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಜಿನೆೋಂದ್ರ ಹೆಗೆ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00444
560 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಹಮಯನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
561 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ವಿಶವರ್ಾಥ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
562 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ನಿಕಾಶ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
563 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
564 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ ಶಮಿಯತ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
565 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಬಿ ಅಭಯ್ಕ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434

566 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00440
567 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಸಾಿಯನಿ ರಬೆಲೆಲೂೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
568 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ರಾಮನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
569 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ದ್ರಲಂಬರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
570 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಜಲೋಯಿ ಪಿಂಟೆಲೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 9945 0.00434
571 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಶಶಿಕಲ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
572 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಲ್ಲಿತ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
573 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ಗಣೆೋಶ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
574 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ  ರಾಯನ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
575 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆಕಾಯಯಗಾರ ಕವಿತಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00434
576 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಅಂಗಾಂಶ) ಜಾನಕ 80/31, 80/25, 187/ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.46 0.08152 420231663013 1422200095738 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುರತ್ೂಲ್
577 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಅಂಗಾಂಶ) ಜಾಜ್ಯ ಫ್ತಲಿಫ್ ರ್ರ್ಾಯಂಡಿಸ್ 113/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 0.45 0.1377 624825533150 10513964742 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
578 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ (ಅಂಗಾಂಶ) ರೋಣುಕಾ ಪಿ ಮಾಲ್ಯ 37/3B,23/2,23/3ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 1.14 0.35178 790520338025 1282200128771 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
579 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆ ವಷ್ಯ (ಕಂದ್ು) ದಿನೆೋಶ್ ಕಾಮತ್ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.2 0.0156
580 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆ ವಷ್ಯ (ಕಂದ್ು) ಅಚುಚತ್ ಶಿವಪೆ ಶೆಟಿಿ 384* ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.3 0.0195 89118018867 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
581 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆ ವಷ್ಯ (ಕಂದ್ು) ಹಯಗಿರೋವ ಭಟ್ ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.51 0.03315 12740100007849 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಲೆೋಡಿಹಲ್ 
582 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ(ಅಂಗಾಂಶ) ಮೊದ್ಲ್ನೆ ವಷ್ಯ ರುಕೂಯಯ ಮೆೋರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಬಾಳೆ 1 0.7 0.0459
583 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ(ಅಂಗಾಂಶ) ಮೊದ್ಲ್ನೆ ವಷ್ಯ ಶಾಂತ್ರಾಮ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಬಾಳೆ 1 0.78 0.051
584 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ(ಅಂಗಾಂಶ) ಮೊದ್ಲ್ನೆ ವಷ್ಯ ಅಚುಯತ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಬಾಳೆ 1 0.78 0.051

585 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ(ಅಂಗಾಂಶ) ಮೊದ್ಲ್ನೆ ವಷ್ಯ ಲ್ಲಿತ್ ರ್ಾಯ್ಕೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಬಾಳೆ 1 0.4 0.0255
586 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ(ಅಂಗಾಂಶ) ಮೊದ್ಲ್ನೆ ವಷ್ಯ ಸಿೋಮಾ ಶೆಣೆೈ 197/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 1 0.64 0.06528 105201010004801 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ದ್ಮಸೂಟಿ
587 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಬಾಳೆ(ಅಂಗಾಂಶ) ಮೊದ್ಲ್ನೆ ವಷ್ಯ ಚಾಲ್ಸ ಸುಕೆವೋರಾ 27/3p4 ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 1 0.21 0.02142 520361001732433 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾರಾವಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
588 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಪರಕಾಶ್ ಮೆಲಿವನ್ ಸಿಕೆವೋರಾ 4/7A ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 0.3 0.06 778595914972 1333103241044 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗುರುಪುರ
589 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ವಸಂತಿ ಶೆಟಿಿ 157/P2 ಗುರುಪುರ 0.4 0.08 336896874687 74070100005502 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿೋರುಮಾಗಯ
590 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಜಾಸಿಮನ್ ವಾರಿಯಾ ಅರನಹ 79/1  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 0.5 0.1 630704496614 520291000127308 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಜೈ
591 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ 113/4  ಮಲಡಬಿದ್ರರ 0.8 0.16 798611697331 520101026293672 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಂದ್ಲೆ
592 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಬಿ ಯೋಗೆೋಶ್ 148/5, 148/10, 148ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 0.8 0.16 385050383137 123801010005262 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಮಾಗಯ
593 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಲಿೋಲಾವತಿ ಎಸ್ ಶೆಟಿಿ 47/10 ಮುಲಿೂ 0.6 0.12 874067813782 635101062167 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
594 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಮೆೋಶ್ ಬೆಲೋದಿ 170/ಪಿ1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.08
595 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಂದ್ರ 29/10,180/3ಬಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.08
596 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಲಸು 56/9,56/8ಪಿ2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.2 0.04
597 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುಂದ್ರಿ 99* ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.2 0.04
598 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಗುಲಾಬಿ ರ್ಾಯೂ 137/1, 140/1ಪಿ4 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ 1 0.2 0.04
599 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ 74/11ಎ2,78/2ಪಿ1ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ 1 0.2 0.04
600 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುನಿೋತಾ ಡಿ ಕುನಹ 176/2 ಸುರತ್ೂಲ್ ಕೆರೈಸು 0.2 0.02 689253641516 520101012751681 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಮುಯದ್ರ
601 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ 113/4  ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.1 798611697331 520101026293672 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಂದ್ಲೆ
602 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ದ್ುಗಾಯದಾಸ್ ಶೆಟಿಿ 202/1  ಗುರುಪುರ 0.5 0.05 914772802882 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಂಪದ್ವು
603 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಜಾಸಿಮನ್ ವಾರಿಯಾ ಅರನಹ 79/1  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 0.5 0.05 630704496614 520291000127308 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಜೈ
604 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಸಕವಲಿರ್ಾ ಟೆಲಿೂಸ್ 42/1C1  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 0.1 0.01 522645328811 52029102765217 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುತ್ಲುರು
605 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಜಸಿಂತಾ ಲೆಲೋಬೆಲೋ 60/1A  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 0.5 0.05 777326113784 300900101001481 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುತ್ಲುರು
606 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಬೆೋಬಿ 72/16  ಮಲಡಬಿದ್ರರ 0.1 0.01 880850144212
607 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಜಾನ್ ವಿಲೆಿರಡ್ ಡಿಸಲೋಜ 53/P1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 0.2 0.02 441239955929 84700100011409 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಣಾಜ
608 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಲ್ವಿೋರ್ಾ ಡಿ ಸಿಲ್ವ 591/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 0.4 0.04 310148779182 2722200015313 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
609 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಮಾಕುಯ ರಲಡಿರಗಸ್ 291/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 0.4 0.04
610 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಪರಕಾಶ್ ಮೆಲಿವನ್ ಸಿಕೆವೋರಾ 4/7A ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 0.3 0.03 778595914972 1333103241044 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗುರುಪುರ
611 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಸಂತ್ ಟಿ 145/2ಎಪಿ4 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.04
612 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು 222/8 ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.2 0.02
613 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಮಲಿೂಗೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಉಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ 163/2, 6/1, 7/8 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.2 0.02
614 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಸಂತ್ ಶೆಟಿಿ 4*20 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.2 0.04 912775642737 520101039257416 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
615 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ 93/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.2 0.04 758605328188 520191037298107 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಕೆಲೋಣಾಜ
616 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಶಿೋಂದ್ರ 216/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.2 0.04 341810427074 17216122410 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ



617 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಹಶಿಯಂತ್ ಡಿ ಆರ್ 160/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.2 0.04 304817300649 64154732454 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
618 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ 29/1,29/34 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.2 0.04 808184055960 4822500101690301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
619 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಘುರಾಮ್ 5.8 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.2 0.04 443051584502 2432200001819 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
620 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಜಂದ್ರ ಪರಸಾದ್ 66/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.2 0.04 464678592824 64141940447 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
621 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಜೈನ್ 29.1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.64 0.118 586689655660 520101031157889 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಮಾರ್ಾಯಡು
622 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಲೋನ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಯಾಸ್ 77/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.22 0.043 939357292287 520191003470098 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಂದ್ಲೆ
623 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಜಯರಾಮ್ ಪಪಜಾರಿ 18.2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.291 0.05886 587968968452 520101039230593 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
624 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ 42/2,194/9 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.36 0.0727 848128474152 89002793788 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಲಸಾಮರು
625 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್ 92/11AB ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.78 0.146 242790135737 71340100007541 ಬಾಯಂಕ್ ಅಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
626 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರಾಮಪೆ ಗೌಡ 243/2P4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.2 0.04 409636648433 71090100002209 ಬಾಯಂಕ್ ಅಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿಡಲ್ೋಡಿ
627 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೌಶಿಕ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 1.2 0.21
628 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಪಿೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.29 0.05003
629 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕುಟಿಿ 150/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.212 0.03623 286861524888 520101039238039 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
630 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ದಿನೆೋಶ್ ರ್ಾಯ್ಕೂ 28.3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂಗಡ  ಕಾಳು ಮೆಣಸು 1 0.3 0.054 752204180504 4822500101853601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
631 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಫೆಲಿಕ್ಸ ಲ್ಲಯಿಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 40/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 845110599219 2432200003440 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
632 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಅಂಬೆಲರೋಸ್ ಪಿಂಟೆಲೋ 199/3,199/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 1.5 0.06 366875579394 114901010012694 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
633 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಸಿೋತಾರಾಮ ಶೆಟಿಿ 48/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.8 0.032 980678878297 114901010004553 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
634 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಸಿೋತಾರಾಮ ಪಪಜಾರಿ 106/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.6 0.024 861344813884 5204101031176565 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಮಾರ್ಾಯಡು
635 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ರ್ಾಗರಾಜ ಶೆಟಿಿ 49/6 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.8 0.032 846041515076 20376704895 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
636 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ 59/7,57/11 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 776011832985 1282200195572 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
637 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಕೆೋಶವ ಭಟ್ 140/5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.9 0.036 897196378447 645101005524 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಿವಾಯಿ
638 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಜಯ ಪಪಜಾರಿ 97/3P2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 1.3 0.07 924989992738 89018840268 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
639 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ವಾಸು ಶೆಟಿಿ 82/1C ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 788120239272 520101073987391 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಕೆಲೋಣಾಜ
640 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಹಷ್ಯ ವಮಯ 86* ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 667295413535 520101043864951 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರ್
641 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಬಾಲ್ಮಮ 48/1B,53/6,53/7ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 874255012468 520101257752865 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
642 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ರ್ೋರಿಸ್ ಪಿರಸ್  ಮೌಂಟ್ ಕಾಮೆಯಲ್ ಚಚ್ಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಗೆೋರು 1 2 0.08
643 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಅಗಸಿಿನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 625801692646 1282200049028 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
644 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಜಾಜ್ಯ ಫ್ತಲಿಫ್ ರ್ರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 624805533150 10513964742 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
645 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಸಿಪಿರಯನ್ ಸರಾರ್ಪೋ 43/4B2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 541175380029 520101073992859 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಕೆಲೋಣಾಜ
646 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಹಮಯನ್ ರಾಕೆೋಶ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 0.8 0.0307 754947842772 1282600001047 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
647 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಸುನಿತಾ ರೋಗೆಲೋ 191/1p1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 1.91 0.08 417832321470 520101043852471 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರ್
648 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಲ್ಲಯಿಸ್ ರಿಚಾಡ್ಯ 145/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 1513925011 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
649 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ  ಗೆರಗೆಲರಿ ಮಥಾಯಿಸ್ 390/13 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 1582200010653 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಮುಂಡಲೂರು
650 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ರಿಕಸನ್ ಕರಸು 117/1P3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 520101015109603 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
651 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ 83/5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 17216084835 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
652 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಡಲೋನಿ ಲಿಯೋ ಮಿನೆೋಜಸ್ 89/2, 89/2C  ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 606755966996 160810032639 ಡೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಳುೂಂಜ
653 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ  ವಿಕಿರ್ ರಲೋಶನ್ ತೌರಲೋಯ 13/8, 180/1  ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.4 0.016 759101014479 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಮುಯದ್ರ
654 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ  ಅಲಿವನ್ ಡಿಸಲೋಜ 100/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.2 0.008 2722200001853 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
655 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ  ಚಾಲ್ಸಯ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ 439/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.54 0.0216 585399151844 10513910593 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
656 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ  ಅನಿತಾ ಜಲೋಯ್ಕಸ ಮೊರಸ್ 183/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.9 0.02739 777743489011 54038578908 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಹೆಚ್ ಎಸ್ ರಲೋಡ್ ಮಂಗಳಲರು
657 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಜಾನಕ 43/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 1 1.3 0.0166 509366094394 866167942 ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಜೈ
658 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಕಲಸು 56/9 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 1 0.21 0.0138 34429070912 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
659 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯ ಸದಾಶಿವ ರ್ಾಯ್ಕೂ 244/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂಗಡಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.72 0.0308 988520627071 2722200012693 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
660 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಮಾಯಕಸಂ ಕುಟಿನಹ 147* ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 0.66 0.0792 559698418893 89035387247 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
661 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಅಶೆಲೋಕ್ ದ್ರೋವಾಡಿಗ 266/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.72 0.07344 315969095427 1282200048252 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
662 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆಲರ್ಾಯಲ್  ಪರಶಾಂತ್ ಡಿಸಲೋಜ 40/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.87 0.08813 977625172206 520101257837245 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುತ್ಲುರು
663 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಜಲೋಯಿ ಪಿಂಟೆಲೋ 213/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.54 0.05508 784278008022 1582200007373 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಮುಂಡಲೂರು
664 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಜಾನ್ ವಿಲಿಯಂ ಡಯಾಸ್ 183/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.4 0.04039 939357292287 520191003470098 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಂದ್ಲೆ
665 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಬಾಬು ಮಲಡಬಿದ್ರರ 0.03664
666 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಶವರ್ಾಥ ರ್ಾಯ್ಕೂ 661/6 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂಗಡ ಗೆೋರು 1 0.4 0.02015 667653813036 520291023459895 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
667 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ರ್ರೋಮಾ ಹೆಗೆ್ 85/2P6 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 1.81 0.18361 937070980529 284701000001045 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
668 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಿಡಿವನ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ 85/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.36 0.03672 458548329865 10884953677 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
669 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ  ಅಮಿಮ ಕೆಲೋಟಾಯನ್ 117/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.72 0.07344 302806817029 71310100003287 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
670 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಭಟ್ 177/2 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.108 882293312923 520101024928425 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರಲಡ
671 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಜಯ ಎಸ್ ಶೆಟಿಿ 90/6 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.8 0.04075 866257999985 1512200003113 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆೈಕಂಬ ಗಂಜಿಮಠ
672 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟಿ 24/7,24/8 ಮಲಡವಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.98 0.1176 339167681037 520101026278541 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಂದ್ಲೆ
673 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ವಿಕಿರ್ ಲ್ಝರಸ್ ಪಿರೋರಾ 240/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 1.47 0.1764 498107358347 01282200033284 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
674 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಲಿಯೋ ಸಿಕೆವೋರಾ 324/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 1.1 0.11016 230481925895 520101043881846 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಂಗಾರ್
675 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಸತಿೋಶ್ ದ್ರೋವಾಡಿಗ 147/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 0.79 0.08028 734395148291 71340100005976 ಬಾಯಂಕ್ ಅಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
676 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಎಡವಡ್ಯ ಡಿ ಸಲೋಜ 199/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1 0.9 0.0915 300060866576 844710110000125  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
677 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಕೆಲ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ರಮೆೋಶ್ ಆಳವ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಕೆಲೋಕೆಲ 1 0.008
678 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಕೆಲ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ರಮೆೋಶ್ ಆಳವ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಕೆಲೋಕೆಲ 1 0.0156
679 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಕೆಲ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ರ್ಾಗೆೋಶ್ 92/1b ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕೆಲೋಕೆಲ 1 0.74 0.0066 391575158720 20182374864 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ 
680 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಕೆಲ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಬಾಬು ದಾಸ ಮುಲಿೂ 0.02
681 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಕೆಲ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ಪವಸಿುನ್ ಸಿಕೆವೋರಾ 324/P4, 324/P3  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೋ 1 0.4 0.016 2722200002054 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
682 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಕೆಲ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯ ವಿಠಲ್ ರ್ಾಯೂ 28.11 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ ಕೆಲೋಕೆಲ 1 0.18 0.0058 116301010002200 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿಡಲ್ೋಡಿ, ಕರ್ಾಯಟಕ
683 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ನೆಲೋಬಟ್ಯ ಮೊಂತರಲೋ 65/2 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 1 0.04 887834854899 10981119540 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳಲರು ರ್ಪೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್
684 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮಾಕ್ಯ ಡಿ ಕೆಲೋಸು 158 ಗುರುಪುರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.8 0.08 530430070252 297400101000568
685 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಪರಕಾಶ್ ಹೆಗೆ್ 122/2 ಗುರುಪುರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.6 0.06 697843591843 116301010004270



686 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿೋನ ಗೌಡ 185/1B ಗುರುಪುರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.4 0.04 905753956195 116301010001583
687 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ರ್ಾರಾಯಣನ್ ಎ 103/1B, 192/1 ಗುರುಪುರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 1.2 0.12 453117939474 9029101000203
688 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಜಾಸಿಮನ್ ಮರಿಯಾ ಆರಾನಹ 79/1 ಗುರುಪುರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.8 0.08 630704496614 52091000127308
689 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ರಲೋಬಟ್ಯ ಲೆಲೋಬೆಲ 157/2A1B ಗುರುಪುರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.8 0.08 253511864016 902910100425
690 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಸಿ.ಜ.ಲೆಲೋಬೆಲ 169/2A, 169/1, 18ಗುರುಪುರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.8 0.08 390067446645 1512200029308
691 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಜಾನಪೆ ಗೌಡ 261/3P2 ಗುರುಪುರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.2 0.02 678744676017 9029101000006
692 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ನೆಲೋಬಟ್ಯ ಮೊಂತರಲೋ 70/1P1, 69/2 ಗುರುಪುರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.4 0.04 887834854899 10981119540
693 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಉಷ್ಾ ಹೆಗೆ್ 171/1A2P2 ಗುರುಪುರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.8 0.08 914507302792 116301010003380
694 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ರ್ಾಣಯ ಮುಗೆೋರ 54/2ಈ, 54/2ಜಿ ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.8 0.08
695 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ರವಿ 142/1ಎಪಿ3 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.4 0.04
696 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮುದ್ರ ಬಿನ್ ಕುಇಂ 143/2ಪಿ2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.4 0.04
697 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಚಂದ್ರಹಾಸ 143/2ಪಿ1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.4 0.04
698 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಗುಲಾಬಿ ರ್ಾಯೂ 137/1, 140/1ಪಿ4 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.4 0.04
699 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್  ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ 74/11ಎ2,78/2ಪಿ1ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.4 0.04
700 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಣಬೆ ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಘಟಕ ಫ್ತಲೆಲೋಮಿರ್ಾ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಮೆ. ಡಯಾಸಿಸ್ ಅಗೆಲರೋ10/P22, 10/P23 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ 1 8 186102000000338 ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
701 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಣಬೆ ಕಾಂರ್ಪೋಸ್  ತ್ಯಾರಿ ಘಟಕ ಫ್ತಲೆಲೋಮಿರ್ಾ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಮೆ. ಡಯಾಸಿಸ್ ಅಗೆಲರೋ10/P22, 10/P23 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ 1 8 186102000000338 ಐಡಿಬಿಐ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
702 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ತ್ಳುಳವ ಗಾಡಿ ದ್.ಕ ಮತ್ುು ಉಡುಪಿ ಜಿಲಾೂ ಹಾಪ್ ಕಾಮ್ಸ ಮಂಗಳಲರುಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 1.35 64082108809 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳಲರು
703 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪುಷ್ೆರಾಜ್ ಗಂಭಿೋರ್ 183/2' ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.0048 452862622830 4182500100492301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು
704 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರ್ಾಗಪೆ 84/4P2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.47 0.0069 560469875659 8802101000094 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
705 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಶಿರೋಧರ್ ಶೆಟಿಿ 199/3P2-p3 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.2 0.00432 853261575693 8802101000045 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
706 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಶಿೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ 130/14 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.69 0.0048 982394052014 0641101000910 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪರಂಗಿರ್ೋಟೆ
707 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಿಶವರ್ಾಥ್ ಚೌಟ 180/1A,180/9A3,1ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 2.5 0.0092 494047974728 0771101014355 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
708 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಬೆೋಬಿ ಶೆಟಿಿ 178/7 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.64 0.0024 816309341306 8802108000187 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
709 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ 39/2A3 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 1.03 0.0092 713900977643 84700100002288 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕೆಲೋಣಾಜ ಮಂಗಳಲರು
710 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಅಬುುಲ್ ಅಝಿೋಝ್ 151/1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ 1 0.51 0.0024 575838275517 0771101006820 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
711 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಅಬುುಲ್ ರಝಾಕ್ 123/1P8-P1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ 1 0.76 0.0069 391952377306 0771101016415 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
712 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಉಮಾವತಿ 12.8 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.59 0.0092 984422070241 84700100002319 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕೆಲೋಣಾಜ ಮಂಗಳಲರು
713 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಶಾಂಭವಿ 224/P5 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.62 0.0048 206585690240 8802108000408 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
714 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ 5.1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 1.25 0.0048 225988611578 0771101017816 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
715 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಿನಯ ಮಾಲ್ಯ 5/3'22/3 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 1.5 0.0072 221373557934 0641101018771 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪರಂಗಿರ್ೋಟೆ
716 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕ್ಷೋವಿಯರ್ ಕರಸು 22.9 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 2 0.0072 473239260791 0641101070639 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪರಂಗಿರ್ೋಟೆ
717 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಆನಂದ್ ಮಾಲ್ಯ 14.7 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 1.5 0.0072 954605168711 0641101017910 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪರಂಗಿರ್ೋಟೆ
718 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಶಿರೋಧರ ಶೆಟಿಿ 64/26 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 1.5 0.00792 771070608537 02562200010446 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು
719 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪರಶಾಂತ್ ಮಾಲ್ಯ 14/1AP3 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.4 0.0092 935833999721 0771101013443 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
720 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸಂತಲೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಿ 155/6 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 1.3 0.0092 244227979655 8802119001031 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪರಂಗಿರ್ೋಟೆ
721 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಹೆರಾಲ್  ಡಿ ಸಲೋಜ 86/2B ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.89 0.0092 834556645742 02562200016558 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು
722 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ತಿಮಮಪೆ ಮಲಲ್ಯ 79/4A ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 1.2 0.0092 655734670186 0771101009551 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
723 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸಿೋತಾರಾಮ ಶೆಟಿಿ 237/4 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 3 0.0092 766842146402 025622000007055 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು
724 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ 76/5'7/2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಪಂಇತ್ರ 1 0.78 0.0092 318863783932 0771101020467 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
725 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗಣೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ 225/3P3 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.3 0.0036 519550468818 8802101000319 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
726 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಿಶವರ್ಾಥ ಸಪಲ್ಯ 175/5 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.25 0.003 485851642055 02562210011029 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು
727 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸಲಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ 21/3B'23/3 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.2 0.0024 880570769716 8802108000162 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
728 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ ಗಂಭಿೋರ್ 181/8,6,183/10 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.38 0.00456 210559216201 520101258228403 ಕಾರ್ಪಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಂಡೋಶವರ ಮಂಗಳಲರು
729 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ತಲೋಮಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 128/4 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.6 0.0072 405738193367 0771101018063 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
730 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗುಲಾಬಿ 214/6 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.8 0.0092 591074505272 0771101014553 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
731 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಶೆಟಿಿ 106/4'104/12 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.6 0.0072 585354351800 8802119001619 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
732 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಸಂತಿ ಭಂಡ್ಾರಿ 214/6 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.6 0.0072 884126645555 4182500100240101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು
733 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮಹಾಬಲ್ ಪಪಂಜಾ 27.2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.8 0.0092 421615235331 0771101010499 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
734 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಲಿಂಗಪೆ ಮಲಲ್ಯ 80/9'72/4             ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.66 0.00792 372551385359 8802108000518 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
735 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ 41/1'127/6'131/10ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.32 0.00384 865076276588 8802119001451 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
736 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಮೆೋಶ್ ಅಡಯಂತಾಯ 41/160'4'48/9 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.8 0.0092 447810699207 0771101016178 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
737 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಘುರಾಮ ಶೆಟಿಿ 47/1P2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.6 0.0072 913905130567 0771101012371 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
738 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ 109/5'107/5'10' ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.6 0.0072 492445146550 8802119001163 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
739 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗುಣಾಕರ ಆಳವ 170/1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.4 0.0046 831612338168 8802101000235 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
740 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕುಂಜಪೆ ಪಪಜಾರಿ 190/9 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.36 0.00432 340383524442 0771101002461 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
741 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಕುಲಾಲ್ 128/1'99/16 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.6 0.0072 364303487390 02562200025153 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು
742 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪುರಂದ್ರ ಗಾಂಭಿೋರ್ 181/4P3 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.32 0.00384 901163488896 8802119001460 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
743 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ 200/8'11'199/12ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.28 0.00336 550545349138 0771101010499 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
744 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗಂಗಯಯ ಪಪಜಾರಿ 24/5P5 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.8 0.0092 533583033148 0641101007997 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪರಂಗಿರ್ೋಟೆ
745 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪಟಿರಕ್ ಕೆ ಸಾಿನಿವಾಸ್ 202/321 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ 1 0.8 0.0092 550058802239 520101000580933 ಕಾರ್ಪಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು ಅಶೆಲೋಕ್ ನಗರ
746 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರ್ರಸಿಸ ಡಿ ಸಲೋಜ 202/8 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.8 0.0092 334569495290 0771101008129 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
747 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮೆೈತರಯಿ ಶೆಣೆೈ 117/10 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.32 0.00384 356661395881 8802101001618 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
748 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮೆಲಿವನ್ ಮಾಕಸಮ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 17,79 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 1.88 0.0096 200399047742 01072200022692 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಲ್ಶೆೋಖರ ಮಂಗಳಲರು
749 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮೊರಿಸ್ ಕಾರಸು 148/36 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 2.65 0.0096 503193366629 01072200013649 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಲ್ಶೆೋಖರ ಮಂಗಳಲರು
750 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಲರ್ಾಲ್  ಕುಟಿನಹ 5.6 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 4 0.01709 595579239708 520271027191872 ಕಾರ್ಪಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಮಾಗಯ
751 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪರಕಾಶ್ ಮೆಲಿವನ್ ಸಿಕೆವೋರ 2/2A10A,4/7A ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 0.10,0.74 0.00396 778495914972 1333103241044 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗುರುಪುರ ಕೆೈಕಂಬ
752 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪಿ ಸದಾಶಿವ ಪಪಂಜ 49/2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 2 0.01476 203292148010 17205520570 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
753 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುರೋಖಾ ಆರ್ ಶೆಟಿಿ 47/2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 1.08 0.00369 896726335248 89047466078 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
754 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮಿೋರಾ ಎಸ್ ಆಳವ 183/2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.4 0.00182 225432164514 02562200018160 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು



755 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸೋಸಪೆ ಮಲಲ್ಯ 99/8 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.66 0.0079 783738922798 0771101010966 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
756 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಾಘವ ಪಪಜಾರಿ 45/4,42/12 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.2 0.0024 486474605863 3634101002068 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪಜಿೋರು
757 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ದ್ರೋವಪೆ,ಶೆಟಿಿ 46/1P3 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.6 0.0072 731974110693 0771101008843 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
758 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಉಮೆೋಶ್ 184/AP1, 190/10P3ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.2 0.0024 522013780069 0771101010898 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
759 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಮೆೋಶ್ ಕುಲಾಲ್ 77/1,3,5,7,16 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.8 0.0092 811246302111 0771101018528 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
760 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಭಾಸೂರ್ ಶೆಟಿಿ 64/621,107/2,6 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.7 0.0084 481574931238 0771101006740 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
761 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ 131/9,13,127/5,42ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.28 0.00336 910992234936 8470010005621 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕೆಲೋಣಾಜ, ಮಂಗಳಲರು
762 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಇಬಾರಹಮ್ ಆರ್ 93/4P1,94/2AP2ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.8 0.0092 332153394812 0771101003647 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಲ್
763 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಾಫ್ಾಯಲ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 22/4,23/1,25/2AP4ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.6 0.0072 382870479649 70710100005634 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಅಕುಯ:ಳ
764 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಜಲೋಸಫ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 14/5AP4 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.4 0.0048 842417099865 3634101000584 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪಜಿೋರು
765 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಚಾಸ್ಯ ಕಾರಸು 25/12,21/3A2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.6 0.0069 240103734814 3634101000247 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪಜಿೋರು
766 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕೆಲೂೋಡಿ ಜರಾಲ್  ಲೆಲೋಬೆಲೋ 121/2A ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.2 0.0024 390067446645 01512200029308 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
767 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಎರ್ರಸ್  ಡಿ ಸಲೋಜ 178/1P7 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 1 0.012 331549333231 520131017129024 ಕಾರ್ಪಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಮಾಗಯ
768 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪೌಲ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 117/11,159/6 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.8 0.0092 378094266498 67270009777 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
769 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM  ಶಮಿಯಳ ಆರ್ ಶೆಟಿಿ 47/P1,108/1,109/4ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 1 0.012 531664440723 20007369040 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳ ಗಂಗೆಲೋತಿರ
770 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕಮಲ್ 155/1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.4 0.0048 657833510365 02562200028776 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು
771 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕುಸುಮ 123/4A ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.6 0.0072 217726918660 02192200046377 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
772 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ದ್ುಸಿೂನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ 42/3AP1,146/6,14ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.4 0.0048 335858797869 0612101102817 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಹಂಪನ್ ಕಟೆಿ, ಮಂಗಳಲರು
773 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರ್ಾಣಯ ಮುಗೆೋರ 54/2ಈ, 54/2ಜಿ ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.8 0.0096
774 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರವಿ 142/1ಎಪಿ3 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
775 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮುದ್ರ ಬಿನ್ ಕುಇಂ 143/2ಪಿ2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
776 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಚಂದ್ರಹಾಸ 143/2ಪಿ1 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
777 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಆನಂದ್ 142/1ಪಿ3, 143/2ಪಿ5ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
778 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರ್ಾಗಪೆ 143/2ಪಿ6, 145/2ಪಿ6ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
779 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಸಂತ್ ಟಿ 145/2ಎಪಿ4 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
780 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು 222/8 ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.2 0.0024
781 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಬೆೋಬಿ 142/1ಎ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
782 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗಿರಿಯ 169/3 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
783 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸಿೋತಾರಾಮ ದಾಸ್ 143/2ಪಿ4, 145/2ಪಿ5ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
784 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕೆ ಮೊೋನಪೆ 125/1 ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
785 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಂದ್ರ 96/1ಎ3, 99/1ಪಿ1 ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.3 0.0036
786 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಹರಿೋಶ್ 109/5ಪಿ7 ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.5 0.006
787 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಬಾಬು ದಾಸ 139/ಪಿ2, 139/ಪಿ4 ಸುರತ್ೂಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.8 0.0096
788 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುರೋಂದ್ರ 33/10,11, 26/8,17ಸುರತ್ೂಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
789 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಬಬಣು 462/2ಎ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.8 0.0096
790 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಶಿವರಾಜ 27/13ಸಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
791 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕಟುಿ 56/12 ಸುರತ್ೂಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
792 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಂದ್ರ 313* ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
793 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಾಮಯಯ 112/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
794 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗಣೆೋಶ 497/3ಪಿ2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
795 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರ್ರ್ಾಯ 120/1ಪಿ5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
796 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಸಂತ್ 203/1ಸಿ ಸುರತ್ೂಲ್ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.3 0.0036
797 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮಿೋರ್ಾ 115/5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
798 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಪದ್ಮರ್ಾಭ 128/1ಸಿ, 145/2ಪಿ1ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.3 0.0036
799 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರ್ಾಗೆೋಶ 87/1ಸಿ, 1ಡಿ ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
800 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗಂಗಾಧರ 92/1ಬಿ., 92/1ಸಿಪಿ1ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.3 0.0036
801 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಿಜಯ 92/4 ಗುರುಪುರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.2 0.0024
802 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಮತಿ 115/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.5 0.006
803 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ತ್ುಕುರ 421/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.8 0.0096
804 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ರಮೆೋಶ್ ಬೆಲೋದಿ 170/ಪಿ1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.8 0.0096
805 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಂದ್ರ 29/10,180/3ಬಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.4 0.0048
806 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಕಲಸು 56/9,56/8ಪಿ2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.2 0.0024
807 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಸುಂದ್ರಿ 99* ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.2 0.0024
808 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗುಲಾಬಿ ರ್ಾಯೂ 137/1, 140/1ಪಿ4 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ 1 0.4 0.0048
809 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ 74/11ಎ2,78/2ಪಿ1ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ 1 0.4 0.0048

810 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಭವಾನಿ 76/7 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ 1 0.2 0.0024
811 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ 76/5 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ 1 0.2 0.0024
812 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಿಠಲ್ ರ್ಾಯೂ 26/11, 27/3 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ 1 0.4 0.0048
813 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಬಲಬ ರ್ಾಯೂ 254/3 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ 1 0.3 0.0036
814 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ದಾಮೊೋದ್ರ ರ್ಾಯೂ 14/4ಸಿ1, 4ಎ1, 6,7ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ 1 1 0.012
815 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಮಹಾಬಲ್ ರ್ಾಯೂ 150/2ಪಿ1 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ 1 0.4 0.0048
816 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಅಶೆಲೋಕ ರ್ಾಯೂ 52/2ಪಿ1 ಗುರುಪುರ ಪ.ಪಂ 1 0.8 0.0096
817 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಗೆಲೋಪಾಲ್ ರ್ಾಯೂ 66/4, 65/8 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.4 0.0048
818 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ವಿಮಲ್ ರ್ಾಯೂ 167/1ಪಿ1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.3 0.0036
819 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ IPM ಉಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ 163/2, 6/1, 7/8 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.2 0.0024
820 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹರಿೋಶ್ ರಾಮಣು ಕೆಲೋಟಾಯನ್ 383/13 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.016 266409986649 520291021341314 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
821 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕುಂಞಣು ಗೌಡ 85/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.032 379816661908 520101039350750 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
822 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ 113/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.048 798611697331 520101026293672 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಂದ್ಲೆ
823 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪಶುಪತಿ ಶಾಸಿಿೋ 187* ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.016 962381592291 116301010002369 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ನಿಡಲ್ೋಡಿ



824 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪರಕಾಶ್ ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.064 429578822772 520471000445898 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
825 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಉದ್ಯ ಎಮ್ 450/30 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.016 827496775520 272250003984 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
826 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸತಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.032 572925375315 110201010016728 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕಂಕರ್ಾಡಿ
827 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.064 584060667130 178101014911 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಟಿಕಾನ
828 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಧನವತಿ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.064 358368477180 520101048633346 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪದ್ವು
829 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಲಯೋತಿ ರೈ 9.12 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 '0.048 989763034166 101501010004199 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಡಗಮಿಜಾರು
830 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪದಾಮವತಿ 231/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.048 844156926822 20376794267 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
831 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿಮಲ್ ಕೆ ಗೌಡ 160/1P2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.016 542306917734 1582200014458 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಮುಂಡಲೂರು
832 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರೋವತಿ ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.064 939286590877 615101082512 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
833 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಿ ಎನ್ ಬಿ ಮೆಂಡಲೋನಸ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.016 907021066262 2392180006422 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
834 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಲೋಸಫ್ ಅಬೆರಲ 59/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.016 468537814717 1582200036611 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಮುಂಡಲೂರು
835 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಾಜ್ಯ ಫ್ತಲಿಪ್ ಫೆರ್ಾಯಡಿಸ್ 113/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.016 624805533150 10513964742 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
836 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಮಯನ್ ರಾಕೆೋಶ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.048 754947842772 1282600001047 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
837 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಇವಿಯನ್ ಸಲೋನ್ಸ 109/5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.4 860741388083 520101043641240 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರ್
838 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಗದಿೋಶ ಕೆಲೋಟಾಯನ್ 229/2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 6 0.08 957115090490 520141000264251 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
839 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರಿಚಾಡ್ಯ ಡಿ ಸಲೋಜ 161/6 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.8 404203743434 10513968395 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
840 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜುಲ್ಯಾನ ಡಿ ಸಲೋಜ 202/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.22 0.016 966548667285 844710110001068 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
841 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಆನಂದ್ ಚೌಟ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0032 663584855474 520101024931711 ಕಾರ್ಪಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿರಲೋಡ
842 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತಲೋಮಸ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.0016 242073051491 30140100007502 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ
843 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಂತಲೋನಿ ವಿನಿೂ ಕುಟಿನಹ ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 0.0032 368516969212 05250100014699 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಂಗಳಲರು
844 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹರಿೋಶ್ ರಾಮಣು ಕೆಲೋಟಾಯನ್ 116/58 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.12 0.016 266409986649 520291021341314 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
845 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪದಾಮವತಿ 231/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 4.25 0.136 844156926822 20376794267 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
846 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಧರ್ ಭಟ್ 221/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 1.57 0.48 213003036749 12472180002693 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
847 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಪಪಜಾರಿ 189/4P2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.17 0.16 955450008926 0645101051824 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
848 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸಂತಲೋಷ್ ಅಲ್ಬಟ್ಯ ಡಿ ಸಲೋಜ 83/7C1B2A.83/7Cಮಂಗಳಲರು ಎ ಇತ್ರ 1 0.03'0.04 0.16 837267568034 0651101009712 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲೆಕಿಸ್ಯ ಗೆೋಟ್ ಮಂಗಳಲರು
849 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅರುಣ್ ಮಸೂರೋನಸ್ ಮಂಗಳಲರು ಎ ಕೆರೈಸು 1 0.032 806605142085 157201000000597 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪದ್ವು
850 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪಾಟಿರಕ್ ಮುಲಿೂ ಕೆರೈಸು 1 0.064 451182054971 71180100002976 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಅತಿಕಾರಿಬೆಟುಿ
851 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ದಿಲ್ ಶಾದ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂಂ 1 0.032 783171237899 0645101051735 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
852 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಉಮರ್ ನಿೋರುಮಾಗಯ ಮುಸಿೂಂ 1 0.064 330618426630 30621622311 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜಿಎಚ್ ಎಸ್ ರಲೋಡ್ ಮಂಗಳಲರು
853 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸೈಯದ್ ರಫ್ತೋಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂಂ 1 0.016 929477468504 844710110003286 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
854 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಸಿಂತ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.064 353811076598 520191001571253 ಕಾರ್ಪಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
855 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರಾದ್ರೋಶ್ ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ 1 0.064 323773010802 635101063558 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಲಿೂ
856 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪರಮೊೋದ್ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.016 548076533799 4742500101083201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಕರ್ಾಡಿ ಮಂಗಳಲರು
857 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಉಮರ್ಾಥ್ ದ್ರೋವಾಡಿಗ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.16 811896650512 520101043830125 ಕಾರ್ಪಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರ್
858 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಾಯಮ್ ಸುಂದ್ರ್ ರಾವ್ 117/28 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.35 0.08 925971842450 71090100001427 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿಡಲ್ೋಡಿ
859 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಂಜುರ್ಾಥ ರೈ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.032 981966394588 54056369233 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
860 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹರಿೋಶ್ ಎಮ್ ಸುವಣಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.064 755422059042 520101031156793 ಕಾರ್ಪಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಮಾರ್ಾಯಡು
861 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.016 891597341345 115501502743 ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
862 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶರವಣ್ ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.016 265768401826 520101032337910 ಕಾರ್ಪಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ತ್ಡಂಬೆೈಲ್
863 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪರತಿಭಾ ಆಳವ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.64 779428036976 71050100011117 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಡಗಮಿಜಾರು
864 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಲಾವಣಯ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.08 888267131097 4922500100754601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಲ್ಮಠ ರಲೋಡ್ ಮಂಗಳಲರು
865 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಆಳವ 1/13 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಜೋನುಸಾಕಾಣೆ 1 0.11 0.128 330076484453 74130100001748 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಿಜೈ
866 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮುತ್ುು 11/5P2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನುಸಾಕಾಣೆ 1 1 0.032 299872874254 71340100005658 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
867 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಶಿಕಲ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ ಪಂಗಡ 1 0.064 207428817168 520101262681640 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರ್
868 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ತ್ುಕರಪೆ ಕೆಂಬಾರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ ಪಂಗಡ 1 0.064 645323835827 520101026304526 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಂದ್ಲೆ
869 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರಾಘು ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ ಪಂಗಡ 1 0.064 563474072370 645101057221 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
870 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರಾಜು ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ ಪಂಗಡ 1 0.08 969119308141 89051301291 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
871 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರವಿಚಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ ಪಂಗಡ 1 0.096 245517418030 1712200104037 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್` ರ್ಾರಾವಿ
872 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ದ್ರಲಂಬ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ ಪಂಗಡ 1 0.16 708193616424 520291002266496 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪದ್ಮನಲೂರು
873 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಗಣೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ ಪಂಗಡ 1 0.32 818465532932
874 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ವಿಠಲ್ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ ಪಂಗಡ 1 0.32 700139246269 520191003471507 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಂದ್ಲೆ
875 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಪದ್ಮರ್ಾಭ 201/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 1 0.064
876 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಭವಾನಿ  ಮುಲಿೂ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 1 0.064
877 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಸಂತಲೋಷ್  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 1 0.064
878 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಕರಿಯ 271/2  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 1 0.16

879 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಕಲಕರ 361/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 1 0.16 285416878708
880 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಸಂಜಿೋವ 410/2, 435/9 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 1 0.16
881 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಚಂದ್ರಹಾಸ 143/2P1  ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 1 0.16 892733844572
882 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ರಾಜು 235/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 1 0.32 645699116557
883 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಶೆೋಖರ 356/2H  ಮುಲಿೂ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ 1 0.8 341805116876
884 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ರಾಮು ಮುಲಿೂ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು 1 0.048 276098839465 22000100010201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
885 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಯೂತ್ುರ ನಿವಯಹಣೆ(ಸಲೋಲಾರ್ ಟನಲ್ ಡರೈಯರ್ಹಮಾಯನ್ ರಾಕೆೋಶ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್ 101*1.101*3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 3.58,0.24 2.28 754947842772 01282600001047 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
886 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಯೂತ್ುರ ನಿವಯಹಣೆ(ಸಲೋಲಾರ್ ಟನಲ್ ಡರೈಯರ್ಬಾಯಪಿಿಸ್ ರಲೋಸರಿಯೋ 40/1P1 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 7.73 2.28 964411852345 520101032795269 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುತ್ಲುರು
887 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಕ್ ಹೌಸ್ ಜಲೋಸಫ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 871A3 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 2 682481818980 01432200000813 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಜೆ
888 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಪಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ 16.9 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.8 2 448379516177 02722200000682 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
889 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಸುಲೆೈಮಾನ್ 117/5A, 122/3,117ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ ತಂಗು, ಅಡಿಕೆ ,ಬಾಳೆ 1 26 0.034 484214945224 1472200003892 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲೋಟೆಕಾರ್
890 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಲಾಯನಿಸ ಪಿರೋರಾ 52/2p1 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ, ತಂಗು,ಬಾಳೆ 1 1.5 0.28 769842192016 641101006716 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪರಂಗಿರ್ೋಟೆ
891 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಸರಸವತಿ 45/3A1 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.88 0.0415 822442473360 520101032794671 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುತ್ಲುರು
892 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ರಮೆೋಶ್ ಸಪಲಿಗ 113/1D1AP1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 2.38 0.099 383833757183 89084237690 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ



893 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಬಾರಯನ್  ರೋಗೆಲೋ 140/2,23/5A ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.13 0.0288 225106538844 10513963613 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
894 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಜರಿ ಡಿ ಕೆಲೋಸು 670/2, 77/39 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 2 0.0288 863237309446 64009909872 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಗರಂತ್ ಕಾಂರ್ೂಕ್ಸ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
895 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಪರಕಾಶ್ ಡಿ ಸಲೋಜ 203/7 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 1 0.0288 483750758500 520101043928631 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರ್
896 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಮಾಕ್ಯ ರಲೋಡಿರಗಸ್ 222/P1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 3.44 0.0288 327833636956 520101043895030 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರ್
897 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಮೆೈಕಲ್ ನೆಲರಲನಹ 39/1, 39/1AP1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.14 0.0288 892541205567 89045064675 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
898 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಅಕ್ಷರವಮಯ ಹೆಗೆ್ 85/2P9 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ತಂಗು 1 4.12 0.0288 573492781113 520101043906377 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರ್
899 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಹಲ್್ ನಜರತ್ 198/1P34 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1 0.04 581913542884 89045066934 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
900 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಜಸಿಂತಾ ಮಗೆರೋಯಟ್ ಸಿಕೆವೋರಾ 109/3 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 1 0.175 378969457553 1342200055439 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
901 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಉಮೆೋಶ್ ಅಂಚನ್ 30.3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 5.9 0.14 920341516431 520101264422634 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರ್
902 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಲಿೋಲಾ ಬಿ ಶೆಟಿಿ 64/1,64/6 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.86,1.36 0.175 877690029595 122301011000439 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ವಾಮಂಜಲರು
903 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ರ್ರೋಮಾ ಹೆಗೆ್ 85/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.28 0.036 937070980529 284701000001045 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
904 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಶಾಲಿನಿ ಶೆಟಿಿ 361/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 2.37 0.045 626657350920 114901012000345 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
905 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಆಳವ 261/1, 260/1C7 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.19,0.61 0.14 987278439350 12801011002272 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ನಿೋರುಮಾಗಯ
906 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಪಶುಪತಿ ಶಾಸಿಿ 187* ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 5.16 0.14 962381592291 116301010002369 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ನಿಡಲ್ೋಡಿ
907 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ರಮೆೋಶ್ ಆಳವ 2/43 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 3..70 0.14 248525500006 101201011002636 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬಿ ಸಿ ರಲೋಡ್
908 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಉಮಮರ್ 11.4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂಂ ಗೆೋರು 1 2.31 0.0358 462780310341 520101018838101 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಸರ್ ಗದ್ರು
909 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಉಮಮರ್ 11.4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 2.31 0.56 462780310341 520101018838101 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಸರ್ ಗದ್ರು
910 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಅಗೊಸ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ 178/6A,178/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.47 0.6 687326585731 17216088035 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
911 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಅಶೆಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ 31/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಜೈನ್ ಅಡಿಕೆ 1 3.52 0.0288 763729202984 1712200023485 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾರಾವಿ
912 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಫರನಿಸಸ್ ರಾಜಶ್ ಡಿ ಕೆಲಸು 167/2AP2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.04 0.08 657715109470 520101024925787 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರಲಡ
913 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ರುಡಲೋಲ್  ಪಿಂಟೆಲೋ 171/1,171/2A,171ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.74 0.099 731534594985 1282200008339 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
914 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಅಶೆಲೋಕ್ ಹೆಗೆ್ 708 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 2 0.086 243477373246 2722200004511 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
915 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಗಿರಿಜ ಪಪಜಾತಿಯ 28/2A ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.02 0.1 924639057094 17112031074 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಲಸಾಮರ್
916 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಪರಸಾದ್ ಭಂಡ್ಾರಿ 264/4 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 2.19 0.0358 619419975349 20074107018 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
917 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಮುಕಾುನಂದ್ ಶೆಟಿಿ 136/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಗೆೋರು1 2.47 0.1108 657936894943 520101024923547 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರುಡ
918 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಜಲೋನ್ ಬಿ ಡಿ ಸಲೋಜ 197/7' 50/47 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ, ಕಾಳುಮೆಣಸು1 1.14 0.0244 767364773702 520101043903483 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರ್
919 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಪಿೋಟರ್ ರೋಗೆಲೋ 362/1A2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.75 0.0124 858362031046 520101043834546 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರ್
920 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಸಬೆಸಿಿಯನ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ 57 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1.64 0.56 527935929715 77010100129107 ಆಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
921 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಡನಿಸ್ ಪಿರೋರಾ 270/1  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು 1 1.25 0.0716 985629443819 824210109459 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿವಭಾಗ್ ಮಂಗಳಲರು
922 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ರಾಬಟ್ಯ ತಾರ್ಪರೋ 165/2  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು ಕಾಳುಮೆಣಸು ಗೆೋರು1 3.96 0.034 319103786128 657101021270 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
923 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ಅಜಿತ್ ಶರುನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ 171/A6  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 1.76 0.086 228181508954 30075267147 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಜರ್
924 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ಜರಾಲ್  ತಾರ್ಪರೋ 165/2  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು ಕಾಳಲಮೆಣಸು1 4.33 0.034 451823707509 657101004651 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಂಕ ಎಡಪದ್ವು
925 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ಅಜಿತ್ ಶರುನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ 171/A6  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 1.76 0.036 228181508954 30075267147 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಜರ್
926 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ಮಾಯಕಸಂ ಕುಟಿನೆಲಹ 9.2  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ತಂಗು 1 8.1 0.1396 566228810565 74070100004751 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿೋರುಮಾಗಯ
927 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ಸತಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ 214/8, 214/11, 214 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಬಾಳೆ ಕರಿಮಣಸು1 1.17 0.0795 745275829721 6052500101456101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪಚಚರ್ಾಡಿ
928 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ಅಬುುಲ್ ಖಾದ್ರ್ 68/5A, 68/1, 68/5 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು 1 1.6 0.118 912744360854 1472200013360 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲೋಟೆಕಾರು
929 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ಮಹಮದ್ ಇಕಾಬಲ್ 49/2, 49/4, 49/3, 4 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.31 0.118 993929223537 5250100017588 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಂಗಳಲರು
930 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ಮೌರಿಸ್ ರಲಸಾರಿಯೋ 7/47  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.82 0.254 326425819815 89000667530 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ
931 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ 255/3B5,252/1A2 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.58 0.2745 328358366889 74070100006299 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿೋರುಮಾಗಯ
932 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ಭಾಸೂರ್ ಎಸ್ ಕಟೆಿಮಾರು 9/21  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು 1 1.15 0.232 856364737994 5250100002766 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಂಗಳಲರು
933 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ 42/14B1  ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ತಂಗು ಮಾವು ನೆೋರಳೆ ಬಾಳೆ1 1.76 0.102 785534364693 60044577569 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ರ ಅಡ್ಾಯರು
934 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ಶಮಿೋಲ್ ಆರ್ ಶೆಟಿಿ 47/P1  ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.0895 531664440723 20007369040 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳಗಂಗೆಲೋತಿರ
935 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ನೆಲೋಬಟ್ಯ ಪಿಂಟೆಲೋ 104/3, 200/2  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.0332 381763627658 520101039220679 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
936 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ  ಸದಾನಂದ್ ಸುವಣಯ 55/8, 56/5, 55/7, 5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ತಂಗು 1 0.022 200162310553 71050100001588 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಡಗ ಮಿಜಾರು
937 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಯಾಂತಿರಕರಣ ಖರಿೋದಿ ಹಮಯನ್ ರಾಕೆೋಶ್ ರಲಡಿರಗಸ್ 101/1, 101/3, ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ತಂಗು 1 3.25 754947842772 1282600001047 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
938 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಕುಂಞಣು ಗೌಡ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 379816661908 520101039350750 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
939 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.10125 798611697331 520101026293672 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಂದ್ಲೆ
940 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಪಶುಪತಿ ಶಾಸಿಿೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.03375 962381592291 116301010002369 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನಿಡಲ್ೋಡಿ
941 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಪರಕಾಶ್ ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.135 429578822772 520471000445898 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
942 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಉದ್ಯ ಎಮ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.03375 827496772520 2722250003984 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
943 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.135 584060667130 178101014911 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು ಕುಂಟಿಕಾನ
944 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಧನವತಿ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.135 358368477180 520101048633346 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪದ್ವು
945 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಜಲಯೋತಿ ರೈ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.10125 989763034166 101501010004199 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ ಬಡಗ ಮಿಜಾರು
946 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಪದಾಮವತಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.10125 844156926822 20376794267 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
947 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ವಿಮಲ್ ಕೆ ಗೌಡ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.03375 542306917734 1582200014458 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಮುಂಡಲೂರು
948 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ರೋವತಿ ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.135 939286590877 615101082512 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
949 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಜಲೋಸಫ್ ಅಬೆರಲ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.03375 468537814717 1582200036611 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಮುಂಡಲೂರು
950 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಜಾಜ್ಯ ಫ್ತಲಿಪ್ ಫೆರ್ಾಯಡಿಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.03375 624805533150 10513964742 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
951 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಹಮಯನ್ ರಾಕೆೋಶ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.10125 754947842772 21282600001047 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
952 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಸಿ ಎನ್ ಬಿ ಮೆಂಡಲೋನಸ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.03375 907021066262 2392180006422 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
953 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಸುಭಶಚಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.03375 891597341345 115501502743 ಐ ಸಿ ಐ ಸಿ ಐ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
954 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಪರಮೊೋದ್ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.0675 548076533799 4742500101085701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಕರ್ಾಡಿ
955 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಸುಮನ್ ಕೃಷ್ು ಮಂಗಳಲರು ಎ ಇತ್ರ 1 0.0675 920896331335 5132500100228201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಗಳಲರು
956 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಸಲೆರಿನ ಮರಿಯಾ ಪಿಂಟೆಲೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.135 853744241830 71180100001465 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಅತಿಕಾರಿ ಬೆಟುಿ
957 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಅರುಣ್ ಮಸೂರೋನಸ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.0675 806605142085 157201000000597 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪದ್ವು
958 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಸೈಯದ್ ರಫ್ತೋಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂೋಂ 1 0.03375 929477468504 844710110003286 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
959 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಜಗದಿೋಶ್ ಕೆಲೋಟಾಯನ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.16875 957115090490 520141000264251 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
960 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಶಿರೋಧರ ಭಟ್ 221/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 1.57 0.3375 213003036749 12472180002693 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
961 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ರಾಜೋಶ್ ಬಿ ರಾವ್ ಮಂಗಳಲರು ಎ ಇತ್ರ 1 0.0675 721649231058 364402010004366 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್  ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮರಲಳಿ



962 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಸಂತಲೋಶ್ ಆಲ್ಬಟ್ಯ ಡಿ ಸಲೋಜ 83/7C1B2A ಮಂಗಳಲರು ಎ ಕೆರೈಸು 1 0.03 0.3375 837267568034 0651101009712 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲೆಕಿಸ್ಯ ಗೆೋಟ್ ಮಂಗಳಲರು
963 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ರಲೋಶನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಕೆರೈಸು 1 0.135 823923528596 4129020100121186 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್  ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಂಪನ್ ಕಟೆಿ ಮಂಗಳಲರು
964 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ರಿೋಮ ಪಿಂಟೆಲೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.10125 520529189645 004610500025517 ಭಾರತ್ ಕೆಲೋರ್ಪಯರೋಟಿವ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಂಬೆೈ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಮಲಡಬಿದ್ರರ
965 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಹರಿೋಶ್ ಎಮ್ ಸುವಣಯ 73/3 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.12 0.03375 755422059042 520101031156793 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡುಮಾರ್ಾಯಡು
966 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಗೌಡ 191/2 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 1.9 0.10125 281085679985 71090100003187 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿಡಲ್ೋಡಿ
967 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಪಪಜಾರಿ 10/5p5 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 1.13 0.135 955450008926 645101051824 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
968 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಆನಂದ್ ಚೌಟ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.0675 663584855474 520101024931711 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರಲಡ
969 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಮಲಿೂಕಾ ಎಸ್ ಶೆಟಿಿ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.135 924599912095 110201010015687 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈಕಂಬ
970 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಲಾವನಯ ಎನ್ ಶೆಟಿಿ 45/6p2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.76 0.16875 888267131097 4922500100754601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಮಿಟೆಡ್ ಬಲ್ಮಠ
971 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಗೆರೋಸಿ ಮಿನೆಜಸ್ 87 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 1.5 0.0675 723391470306 10513919289 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
972 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಆಳವ 1.8 ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.11 0.3375 330076484453 74130100001748 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಿಜೈ
973 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಉಮಾರ್ಾಥ ದ್ರೋವಾಡಿಗ 390/7 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 2.18 0.3375 811899650512 520101043830125 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲ್ಂಗಾರು
974 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಮಂಜುರ್ಾಥ ರೈ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 981966394588 54056369233 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
975 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಜಯರಾಮ್ ಆಳವ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 237544602410 71050100000702 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಡಗಮಿಜಾರು
976 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಮಲಿೂಕಾ ಎಮ್ ರೈ 1/32 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 1.64 0.3375 987095620147 3623000100026526 ಪಂಜಾಬ್ ರ್ಾಯಷ್ನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲ್ಮಠ 
977 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಶಾಯಮ್ ಸುಂದ್ರ್ ರಾವ್ 117/26 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.35 0.10125 925971842450 71090100001427 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿಡಲ್ೋಡಿ
978 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ವಿನು ವಿನೆಲೋದ್ ಕೆ ಎಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 384199599460 32798483774 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸುರತ್ೂಲ್ ಸಿಟಿ
979 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಸುರೋಂದ್ರ ಎಸ್ ವಾಗೊ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ 1 0.135 364191154131 487250010100301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉವಯ ಮಾಕೆಯಟ್
980 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಪಪಜಾರಿ 189/4p2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.19 0.2025 955450008926 0645101051824 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
981 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಹೆರಾಲ್  ರಲೋಶನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ 275/1 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 1.89 0.0675 656206960877 916010077397464 ಆಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
982 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಅಶಿವನ್ ಅವಿಲ್ ಪಿಂಟೆಲೋ 171/1A5 ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 0.53 0.0675 894294580711 520101024930187 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನಿೋರಲಡ
983 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಎಡವಡ್ಯ ಡಿ ಸಲೋಜ 199/2 ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.0675 300060866570 844710110000125 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
984 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಮೊಹಮೊಮದ್ ಅಶಯದ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ 1 0.0675 968988361097 7532500102295401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಲಕೆಲೂಟುಿ ಉಳಾಳಲ್
985 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಆದ್ಶ್ಯ ವಿ ಎ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.03375 419654547101 1282210052602 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
986 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಗೌಡ 191/2  ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.23625 281085679985 71090100003187 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿಡಲ್ೋಡಿ
987 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಚೆೋತ್ನ್  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 916708711177 20376704307 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
988 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ 91/14  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.16875 501412774931 35737177529 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
989 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಸುನಿೋತಾ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.3375 911373267505 89047183602 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
990 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಅಚಯರ್ಾ ವಿ ಎ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0975 421563772891 1282210052597 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
991 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ರಲರ್ಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲೋ  ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.135 265802482949 520291013669988 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್  ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿೋರುಡ
992 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಕಲ್ೆರ್ಾ ಎಮ್ ಭಟ್ ಮುಲಿೂ 0.16875 539510430932 33108293127 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಾಯಡ್
993 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಪದಾಮವತಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 0.23625 844156926822 20376794267 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
994 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಎಸ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 0.16875 998381929479 2764101014152 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
995 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಂಸಾರ ಸುರೋಶ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 0.27 242790135737 71340100007541 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
996 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಿ ಅಭಯ್ಕ ಕುಮಾರ್ ಮಲಡಬದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 446990695854
997 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಹಮಮದ್ ಅಲಿ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ 1 0.004141 217705960345
998 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಲೋಶನ್ ಲೆಲೋರನ್ಸ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.004141 705261039253
999 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಡಲ್ಿನ್ ಫೆಪೋಯಡ್ ಅರನಹ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.004141 528750496089
1000 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಡವಡ್ಯ ಡಿ ಸಲಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.004141
1001 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಡವಡ್ಯ ರುಬೆಲೆಲೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.004141
1002 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಂಶಿೋರ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಮುಸಿೂಂ 1 0.004141 878465963205
1003 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಂತಲೋನಿ ರ್ನಿೂ ಕುತಿರ್ಾಹ ಗುರುಪುರ ಕೆರೈಸು 1 0.004141 368516969212
1004 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿವಾಕರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1005 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಂಜಿೋವ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 352556411687
1006 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಘುಚಂದ್ರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 853199878104
1007 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಲೋಬಟ್ಯ ಮರಿೋದ್ ಡಿ ಸಲೋಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.004141
1008 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಶವರ್ಾತ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 770893101573
1009 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಎ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 495463610052
1010 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಪರಭು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1011 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಚ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 234959624762
1012 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ತ್ುಕರಪೆ ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ 1 0.004141 645323835827
1013 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಯಪಿಿಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.004141 578537858601
1014 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಾಜ್ಯ ಫ್ತಲಿಪ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.004141 624805533150
1015 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಯಶೆಲೋಧ ಪರಭಾಕರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 286850013607
1016 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಚರಿತ್ ಶೆಟಿಿ ಕೆ ಪಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141

1017 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಪಿ ಸುಬಬ ರಾವ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 605801080745
1018 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆ  ರಾವ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1019 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಭಟ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1020 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ದ್ನಂಜಯ ಪರಸಾದ್ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.004141 244439180527
1021 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಶವಕ ಕಾರಂತ್ ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.004141 232802985485
1022 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಭರತ್ ಕೆ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.004141 677000603449
1023 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಜಿತ್ ರೈ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂಂ 1 0.004141 484337825459
1024 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಹಮಮದ್ ಅಶಾೆಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 450426799610
1025 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಿೋವನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1026 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೋಶವ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1027 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಾಯಮ್ ಸುಂದ್ರ್ ರಾವ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1028 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿನೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1029 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಾಮನ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂಇತ್ರ 1 0.004141 878073307022
1030 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬುಡಲೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141



1031 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಹೆಗೆ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1032 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1033 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ದ್ುಗಾಯಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1034 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಗಿೋಶ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1035 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಮ್ ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1036 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಜಾತ್ ಮಹಾವಿೋರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1037 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಜವಮಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1038 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಲಿಯಂ ಪಿಂಟೆಲ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.004141
1039 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರವಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 272916813215
1040 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಮೆೋಶ್ ಅಮಿೋನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1041 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಲ್ಲಯಿಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.004141
1042 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಎ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1043 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಫವಸಿಿನ್  ಸಿಕೆವೋರಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1044 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಹರಿೋಶ್ ಕೆಲೋಟಾಯನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1045 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಾಯಿಪರಕಾಶ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1046 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸದಾನಂದ್ ಹೆಗೆ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1047 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಯರಾಮ್ ಆಳವ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 237544602410
1048 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 960238663087

1049 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಗೆೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1050 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಂಪ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1051 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮನೆಲೋಹರ್ ಶೆಟಿಿ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.004141
1052 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಹಮಾಯನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.004141 536733277094
1053 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಲ್ಝರಸ್ ಡಿಕೆಲೋಸು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.004141 221697976828
1054 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಶಿದ್ರ್ ಕೆ ಎಚ್ ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ 1 0.004141 677889593348
1055 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಹರಿೋಶ್ ಎಮ್ ಸುವಣಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.004141 755422059042
1056 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಿಮತ್ ಅಮಿನ್ ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.004141
1057 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಂದಿೋಪ್ ರ್ಾಯಕ್ ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.004141
1058 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಜವಲ್ ಪಪಜಾರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1059 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಿಥನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1060 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿೋಕ್ಷ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1061 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಕೆಲೋಟಾಯನ್ ಮುಲಿೂ 1 0.004141 890080263597
1062 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಲಿಯಂ ಅಲ್ವರಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1063 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೈರು ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1064 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಜೋಶ್ ಹೆಗೆ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1065 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ  ಪಪಜಾರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1066 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಲೋಶನ್ ಪಪಜಾರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1067 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1068 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಣೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1069 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿೋಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1070 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಹರಿೋಶ ಎಮ್ ಸುವಣಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1071 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಲೋಶನ್ ಲಾರನ್ಸ ಫೆರರ್ಾಂಡಿೋಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141 705261039253
1072 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಹರಿೋಶ್ ಆರ್ ಕೆಲೋಟಾಯನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1073 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಯಯದ್ ರಫ್ತೋಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1074 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಕಸನ್ ಕಾರಸು ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1075 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಾಮನ್  ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.004141
1076 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಗಸಿುನ್ ಫೆರರ್ಾಂಡಿಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1077 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಶಿಕಲಾ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.004141
1078 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಚಯನ ವಿ ಎ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1079 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಆಶಿಕ್ ಪಿ ಆಂಚನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1080 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಿನ್ ಬಾನು ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1081 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಮ್ ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1082 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಗಿಶ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1083 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೃಷ್ುಪೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1084 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿೋಕ್ಷಿತ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1085 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ನಯನ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141

1086 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾಲ್ತಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1087 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸತ್ಯಭ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1088 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕುಸುಮ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1089 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಶಿಮತ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1090 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಿನಿತಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1091 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕರಿಯದ್ು ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1092 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಿರಿತಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141 202509830703
1093 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಲ್ಲಿತಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1094 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಿ ಪರಭಾಕರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1095 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಒಬಯಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1096 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಣೆೋಶ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1097 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುರೋಶ್ ಗೌಡ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141 969177307616
1098 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಲೆಲೋಕಯಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141 933095356588
1099 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಂದ್ರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141 918574020194
1100 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಗುಲಾಬಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141 891591613139



1101 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಂತಲೋಶ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141 767451755432
1102 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಶವರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1103 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ತಲೋಡರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141
1104 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141 793051818767
1105 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಘು ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141 563474072370
1106 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರವಿೋಶ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141 949371791492
1107 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಂಜನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.004141 991716599514
1108 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಬು ಪರವ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 724973867606
1109 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರುಕಮಯ ಮೆೋರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 278949970599
1110 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಲರಪೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 680153114318
1111 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಲಿೋಲಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 376386385308
1112 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ತ್ುಕರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 285416878708
1113 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಎಚ್ ಲಿಂಗಪೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 514223500545
1114 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಂದ್ು ಮೆೋರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 334509953712
1115 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾದ್ವ ಪರವ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 675654774205
1116 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಾಬು ಬಸಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 949287716238
1117 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಂದ್ರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 563648010093
1118 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಗುಣ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 639856248948

1119 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸೋಸಪೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 479605521460
1120 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಿರಿಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 823376142578
1121 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಲೆಲೋಕಯಯ ಪರವ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 933095956588
1122 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ನಲೊ ಕೆಲಕರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 316097669691
1123 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಲಿೋಲಾವತಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 487954638355
1124 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಾನಕ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064
1125 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಪಾಂಡು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064
1126 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಂದ್ರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064
1127 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಾಸು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064
1128 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ದ್ಲಮ ಮುಗೆೋರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064
1129 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಶೆೋಖರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 722138730748
1130 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಿನೂಪೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 247799423640
1131 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಿರಿಜಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 202509830703
1132 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0064 662325226482
1133 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಮಂಗಳಲರು 1 0.00512 584060667130
1134 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಲರಜ್ ಆಳವ ಗುರುಪುರ 1 0.00512 672395675212
1135 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಾಕಸನ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.00512
1136 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಲೋಯನ್ ಡಿ ಸಲೋಜ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.00512 993088480729
1137 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೌಶಕ್ ಕೆ ಶೆಟಿಿ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.00512
1138 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಿೋನ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.00512
1139 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಲೋಹನ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ 1 0.00512 932540113926
1140 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಅತಿಯರ್ ಜ ಬಿ ಚೆಲಲಾಸಲೋ ಗುರುಪುರ 1 0.00512
1141 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕವನಂಟಲ್ೂ ಕೆಲಸಲೆಲೋ ಗುರುಪುರ 1 0.00512
1142 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಎವಿೂನ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಗುರುಪುರ 1 0.00512 224239454492
1143 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾಷ್ಯಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲ ಗುರುಪುರ 1 0.00512
1144 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಾಮನ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.00512
1145 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಯೂಟ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00512
1146 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸೌಮಯ ಡಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00512
1147 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಯಶೆಲೋಧ ಗುರುಪುರ 1 0.00512
1148 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿವಂತಿ ಗುರುಪುರ 1 0.00512
1149 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸವಿತಾ ಗುರುಪುರ 1 0.00512
1150 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುರೋಖ ಗುರುಪುರ 1 0.00512
1151 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಶಾಂತ್ ಗುರುಪುರ 1 0.00512
1152 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರ್ಂಕಪೆ ಗುರುಪುರ 1 0.00512
1153 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಜವಿಯಲ್ ಗುರುಪುರ 1 0.00512
1154 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಗುರುಪುರ 1 0.00512
1155 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಜೋಶ್ ಗುರುಪುರ 1 0.00512

1156 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮೆೈಕಲ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ 1 0.00512
1157 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಡನಿಸ್ ಡಿ ಮೆಲೆಲೂೋ 1 0.00512
1158 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಅನಂತ್ ರಾಮರಾವ್ ಗುರುಪುರ 1 0.00512
1159 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮೆೋರಿ ವಾಸ್ ಮುಲಿೂ 1 0.00512
1160 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಮಿಯನ್ ಡಿಸಲೋಜ 1 0.00512
1161 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಓಸಾವಲ್  ರಲೋಬಟ್ಯ ಲೆಲೋಬೆಲ 1 0.00512
1162 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರೋಜಿರ್ಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲೋ 1 0.00512
1163 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಗೆರೋಸಿಯಸ್ ಡಿ ಆಲೆಮೋಟಾ 1 0.00512
1164 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ತಂಬಿಯನ್ ರಲಜಾರಿಯೋ 1 0.00512
1165 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿನೆಸಂಟ್ ಡಿಸಲೋಜ 1 0.00512
1166 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಶವರ್ಾಥ್ ರ್ಾಯ್ಕೂ 1 0.00512
1167 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಶೃತಿ ಶೆಟಿಿ 1 0.00512
1168 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಧರ 1 0.00512
1169 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕುಸುಮ ರ್ಾಯ್ಕೂ 1 0.00512



1170 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಉಮೆೈಬಾನು 1 0.00512
1171 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸವಿತಾ 1 0.00512
1172 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಯಶೆಲೋಧ 1 0.00512
1173 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಜಯ 1 0.00512
1174 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಯಾದ್ವಿ 1 0.00512
1175 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಪರಮಿೋಳಾ 1 0.00512
1176 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ತಿರಶಾಲ್ 1 0.00512
1177 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರೋಖಾ 1 0.00512
1178 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಭವಾನಿ 1 0.00512
1179 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಾಂಭವಿ 1 0.00512

1180 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಪುಷ್ೆ 1 0.00512
1181 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ನಳಿರ್ಾಕ್ಷಿ 1 0.00512
1182 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ದ್ುಗಯಮಮ 1 0.00512
1183 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಾರದ್ 1 0.00512
1184 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆ ರಫ್ತೋಕ್ 1 0.00512
1185 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಮಲ್ 1 0.00512
1186 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆ ಮಹಮಮದ್ ಶರಿೋಫ್ 1 0.00512
1187 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಂಜುಳ 1 0.00512

1188 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಾಲಿನಿ 1 0.00512
1189 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಎಮ್ ಎಸ್ 1 0.00512
1190 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಪದ್ಮರ್ಾಭ 1 0.00512
1191 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಲಿೋಲಾ 1 0.00512
1192 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರ್ರೋಮಲ್ತಾ 1 0.00512
1193 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಧಮಮ 1 0.00512
1194 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸದಾಶಿವ 1 0.00512
1195 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಶಿವನಿ ಕೆ 1 0.00512
1196 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಶಿವನಿ 1 0.00512
1197 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಮಂಜುಳ 1 0.00512
1198 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಸವಿತಾ 1 0.00512
1199 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ಲಾಯನಿಸ ರಲಸರಿಯ 1 0.00512
1200 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ 1 0.00512
1201 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ  ಜೋನು ಕೃಷ್  ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ು 1 0.00512
1202 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಗಶಿಿನ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512 239187925989
1203 2020-21 ನೆೋ ಸಾಲಿಗೆ ಅನುಸಲಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಉಪ ಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ಬುಡಕಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಕಾಯು ರಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗಡ ವಗಯದ್ವರು ಖರಿೋದಿಸುವ ಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನಿೋಡುವ ಕಾಯಯಕರಮಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಖರಿೋದಿ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಪ.ಜಾತಿ 1 1 764899923472 67132989799 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
1204 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಲೋಶನ್ ಲಾರನ್ಸ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512 705261039253
1205 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಉಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯ್ಕೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.00512 978073307022
1206 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಲೆೋರಿಯನ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512 335399563664

1207 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಇಗಬಟ್ಯ ಬಿ ಮಿನೆಜನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512 219363898375
1208 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಚರಿತ್ ಶೆಟಿಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512
1209 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಜಾತ್ ಕೆ ಪಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512
1210 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ದ್ರಲ್ಿನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ 1 0.00512 528750496087
1211 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುರೋಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512 6333092252454
1212 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಣಪತಿ ರ್ೈ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512 564128333404
1213 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪಿರವಿಲ್ೂ ಸಿಕೆವೋರಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512
1214 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಲಿಯಂ ಅಲ್ವರಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512 279736917838
1215 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿನೆೋಶ್ ಕೆ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512 816261998901
1216 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆ ಶಿರೋಧರ ಭಟ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512 213003036749
1217 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿಲ್ ಶೆಲೋದ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂಂ 1 0.00512
1218 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಲೋಹರ ಬಾನು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ 1 0.00512 706289505033
1219 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪದಾಮವತಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512
1220 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬಝಿಲ್ ರೋಗೆಲೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂಂ 1 0.00512
1221 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಜು ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.00512
1222 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಸಿ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.00512 608345818528
1223 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಉಷ್ಾ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.00512 553973339379
1224 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಮಿತ್ರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512

1225 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅದ್ಶ್ಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512
1226 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಹರಿೋಶ್ ಎಮ್ ಸುವಣಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512 755422059042
1227 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸನ್ ಶೆೈನ್ ಸಿಕೆವೋರಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512 220103184609
1228 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯು ರವಿೋಂದ್ರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512 312504270587
1229 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ 1 0.00512
1230 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿನೆೋಶ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512 75220418050
1231 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಿದ್ುು ವಸವನ ಕಜ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512
1232 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಫರನಿಸಸ್ ಕರಸು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512
1233 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಶೆಲೋಕ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512 533543859957
1234 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಗಾೂಡಸನ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512 90430740301
1235 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಫೆಪೂೋಡಿ ಕರಸು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512 61611589303
1236 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಂತಲೋಶ್ ಅಂಚನ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512
1237 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆವಿನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512 41882819713
1238 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ತಲೋಮಸ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512



1239 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಬೆಲೋಜ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.00512
1240 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಲೋಯಲ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512
1241 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಲೋಶನ್ ಪಪಜಾರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512
1242 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಂತಲೋಶ್ ರ್ಾಯ್ಕೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.00512
1243 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಧಮಯರಾಜ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512 966582465402
1244 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಶಿಕಲ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512 207428817168
1245 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಭಿಲಾಷ್ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.00512
1246 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಘುರಾಮ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ 1 0.00512 332597697750
1247 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಾಜೋಶ್ ಹೆಗೆ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512
1248 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಕರ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512
1249 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೋಶವ ಆಚಾಯಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512
1250 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಲೋರಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಮುಸಿೂಂ 1 0.00512
1251 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜನೆಟ್ ಮಿರಾಂಡ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಕೆರೈಸು 1 0.00512 890773817024
1252 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಿದ್ುು ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512
1253 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆ ದಿೋಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512 44565501646
1254 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಅಜುಯನ್ ರೈ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512 45411497175
1255 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ರಲೋಶನ್ ಪಪಜಾರಿ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512
1256 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೆೋಶವ ಆಚಾಯಯ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512

1257 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಪಂ 1 0.00512 59199281084
1258 ಜೋನು ಸಾಕಾಣೆ ಜಿ.ಪಂ ರೈತ್ರಿಗೆ  ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಜಿ ಪಿ ಶಾಯಮ ಭಟ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.00512
1259 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಸೋಸಪೆ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.081 479605521460 645101055010 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
1260 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ನೆಲೋಣು  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.081 461374419119  
1261 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಮೊೋಹನಿ 9/1D1P2  ಮಂಗಳಲರು ಎ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.081 394829785867 640101057546 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಪರು
1262 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ರಾಜೋಶ್  ಮಂಗಳಲರು ಎ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.081 228339866789  
1263 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್  ವಿಜಯ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.081 630914049627 5268101000541 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1264 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್  ಲ್ಲಿತ್  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 0.081 814060595008 4822500101313601  ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1265 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್  ರಾಮು  ಮುಲಿೂ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.081 276098839465 84710100001019  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕಟಿೋಲ್ು
1266 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್  ರಾಜು  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಪ.ಜಾತಿ 1 0.162 645699116557
1267 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಣೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 913954758742 1282200175750 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1268 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಕೆ ಪರಕಾಶ್ ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.0675 429578822772 520471000445898 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು RBC
1269 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ನಿತಾಯನಂದ್ ರಾವ್  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 632661568688 567101005977 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಧಾರವಾಡ MJ Nagr
1270 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ರ್ಾಗೆೋಶ 193/3, 193/5  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.03375 653558559186 84101000007785 ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಕಯಳ
1271 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ದ್ರೋವದಾಸ್ ಹೆಗೆ್ ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.0675 513491793294 10792010020770 ಒರಿಯಂಟಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಕಾಮಸ್ಯ ಮಂಗಳಲರು
1272 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಚೆೋತ್ನ್  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 916708711177 20376704307 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1273 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಜಿತೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ 1 0.0675 827797293340 20332071601 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾವಂಜ
1274 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಆಳವ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 330076484453 74130100001748 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳಲರು
1275 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಶಿರೋಧರ ಭಟ್ 221/1  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 213003036749 12472180002603 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
1276 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಪಪಜಾರಿ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 955450008926 645101051824 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
1277 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.10125 281085679985 71090100003187 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿಡಲ್ೋಡಿ
1278 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್  ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.0675 584060667130 178101014911 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಟಿಕಾನ
1279 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಸುನಿೋತ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 911373267505 89047183602 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
1280 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಆಶಾಲ್ತಾ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.0675 358283271878 611108028146 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಫ್ೌಂಡಸ್ಯ ಬಾರಂಚ್ ಮಂಗಳಲರು
1281 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಚಿತಾರಕ್ಷಿ  ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.0675 228429908921 38604006143 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ ಐಟಿಕೆ ಕಾಯಂಪಸ್
1282 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಕಾರ್ೋರಿ ಎನ್ ರಾವ್  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 400051510391 32408962913 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1283 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಧನವತಿ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.0675 358368477180 520101048633346 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪದ್ವು
1284 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ರೋವತಿ  ಸುರತ್ೂಲ್ ಇತ್ರ 1 0.0675 939286590877 615101082512 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
1285 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಪದಾಮವತಿ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 844156926822 20376794267 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1286 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ವಸಂತಿ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 651436673506 645101009936 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ
1287 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಅಚಯರ್ಾ ವಿ ಎ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.03375 421563772891 1282210052597 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1288 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಮಿೋರ್ಾ ಸಾಲಾಯನ್  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 630554663764 1282200169161 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1289 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಪವಿತ್ರ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.0675 318573346038 520101037848621 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಕೂ
1290 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಶಿವಮಮ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 511156909174 520101039348101 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿತಾಯಡಿ
1291 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಪರಭು  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 978107044042 844710110002647 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1292 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಭಟ್  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 564570924969 2764101001138 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1293 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ದ್ಯಾನಂದ್ ಎಮ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.0675 253178325010 1472200123964 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲೋಟೆಕಾರ್
1294 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಮಿಥುನ್ ಆರ್ ಗುರುಪುರ ಇತ್ರ 1 0.0675 274608254280 71050100000585 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಡಗಮಿಜಾರು
1295 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್ 92/11A1B  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 242790135737 71340100007541 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1296 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 410128507873 1282200008117 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1297 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ 519/1A4  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 793051818767 520101043839300 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಂಗಾರು
1298 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಶಿವರಾಜ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.0675 347280776457 30114480520 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಿೂಕಟೆಿ
1299 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಮಹಾವಿೋರ್ ಜೈನ್  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 770078035071 844010100005981 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳಲರು
1300 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.0675 532556313834 1472200124802 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲೋಟೆಕಾರು
1301 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಂಗಾಧರ ಪಪಜಾರಿ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 309807518518 71050100005487 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಡಗಮಿಜಾರು
1302 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಬಿ ಎಮ್ ಉಮೆೋಶ್ ರಾವ್  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 964552105732 4822500100606201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1303 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಶಿರೋರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಕೆ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 501412774931 35737177529 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1304 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಜಲೋಯನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ 1 0.0675 993088481729 993053000000071 ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸೈಂಟ್ ಅಲೆಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೆೋಜ್
1305 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಜಲೋಸಫ್ ಅಗಸಿಿನ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 239187925989 1282200039285 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1306 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಮಾಕ್ಯ ಪಿಂಟೆಲೋ 16/1BP2 ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ 1 0.135 592388038261 71180100001130 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಅತಿಕಾರಿ ಬೆಟುಿ
1307 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಚಾಲ್ಸಯ ಸಿಕೆವೋರಾ 27/3P4, 356/3P3ಮುಲಿೂ ಇತ್ರ 1 0.0675 866145065571 71210100000433 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ದಾಮಸ್ ಕಟೆಿ



1308 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಮೆಲಿವನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.03375 320543343307 1582200036534 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಮುಂಡಲೂರು
1309 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ರಕಸನ್ ಕಾರಸು 117/1A  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 975571564903 520101015109603 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1310 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ವಿಕಿರ್ ಕಾಡಲೋಯಜ 59/38  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.135 535601161068 2722200000939 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ
1311 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ವಿಲಿಯಂ ಆಲಾವರಿಸ್ ಎಲ್  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 279736917838 520101015151782 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1312 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಬಾಸಿಲ್ ಡಿಸಲೋಜ 14/1P2 ಮಂಗಳಲರು ಎ ಇತ್ರ 1 0.0675 768557458933 4782500102069901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಜೈ ಮಂಗಳಲರು
1313 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಜಲೋನ್ ಎಡವಡ್ಯ ಡಿ ಸಿಲ್ವ 77/P2 ಮಂಗಳಲರು ಬಿ ಇತ್ರ 1 0.135 901041639177 993053000000070 ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸೈಂಟ್ ಅಲೆಲೋಸಿಯಸ್ ಕಾಲೆೋಜ್
1314 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಮಾಸಯಲಿನ್ ಮೆಂಡಲರ್ಾಸ  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 511871879202 4822500101628201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ
1315 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪಂ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಶಿರಿೋನ್ ಬಾನು 519/1A2  ಮಲಡಬಿದ್ರರ ಇತ್ರ 1 0.0675 836389508150 2722200001462 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತಿುಗೆ





ತಾಲ್ಲೂಕು: ಬಂಟಾವಳ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ/ಚಟುವಟಿಕೆ

1 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಹಣುು ಮತ್ುು ತ್ರಕಾರಿ ಮಾರಾಟ ತ್ಳುಳವ ಗಾಡಿ
2 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಣಬೆ ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಘಟಕ ಸಾಾಪನೆ
3 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
4 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
5 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
6 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
7 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
8 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
9 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
10 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
11 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
12 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
13 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
14 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
15 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
16 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
17 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
18 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
19 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
20 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
21 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
22 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
23 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
24 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
25 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
26 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
27 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
28 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
29 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
30 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
31 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
32 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
33 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
34 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
35 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
36 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಜೋನುಕೃಷ್
37 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
38 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಜಿಲೊ: ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನೂಡ



39 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
40 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
41 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
42 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
43 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
44 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
45 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷ್ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
46 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
47 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
48 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
49 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
50 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
51 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
52 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
53 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
54 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
55 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
56 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
57 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
58 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
59 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
60 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
61 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
62 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
63 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
64 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
65 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
66 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
67 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
68 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
69 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
70 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
71 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
72 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
73 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
74 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
75 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
76 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
77 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
78 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
79 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
80 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
81 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ



82 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
83 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
84 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
85 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
86 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
87 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
88 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
89 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
90 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
91 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಕೆಲ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
92 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಕೆಲ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
93 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಕೆಲ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
94 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲೋಕೆಲೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
95 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಕೆಲ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
96 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಕೆಲ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
97 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಕೆಲ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
98 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಕೆಲಕೆಲ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
99 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
100 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
101 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
102 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
103 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
104 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
105 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
106 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
107 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
108 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
109 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
110 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
111 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
112 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
113 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
114 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
115 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
116 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
117 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
118 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
119 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
120 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
121 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
122 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
123 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
124 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ



125 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
126 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
127 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
128 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
129 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
130 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
131 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
132 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
133 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
134 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
135 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
136 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
137 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
138 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
139 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
140 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
141 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
142 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
143 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
144 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
145 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
146 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
147 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
148 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
149 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
150 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
151 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
152 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
153 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
154 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
155 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
156 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
157 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
158 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
159 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ
160 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
161 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
162 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
163 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
164 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
165 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
166 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
167 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ



168 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
169 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
170 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
171 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
172 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
173 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
174 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
175 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
176 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
177 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
178 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
179 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
180 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
181 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
182 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
183 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
184 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
185 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
186 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
187 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
188 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
189 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
190 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
191 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
192 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
193 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
194 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
195 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
196 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
197 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
198 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
199 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
200 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
201 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
202 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
203 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
204 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
205 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
206 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
207 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
208 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
209 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
210 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ



211 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
212 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
213 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
214 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
215 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
216 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
217 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
218 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
219 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
220 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
221 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
222 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
223 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
224 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
225 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
226 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಬಿಡಿಪುಷ್ೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
227 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
228 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
229 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
230 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
231 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
232 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
233 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
234 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
235 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
236 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
237 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
238 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
239 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
240 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
241 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
242 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
243 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
244 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
245 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
246 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
247 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
248 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
249 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
250 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
251 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
252 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
253 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ



254 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
255 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
256 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
257 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
258 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
259 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
260 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
261 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
262 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
263 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
264 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
265 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
266 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
267 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
268 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
269 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
270 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
271 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
272 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
273 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
274 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
275 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
276 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
277 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
278 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
279 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
280 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
281 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
282 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
283 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
284 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
285 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
286 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
287 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
288 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
289 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
290 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
291 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
292 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
293 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
294 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
295 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
296 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ



297 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
298 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
299 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
300 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
301 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
302 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
303 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
304 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
305 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
306 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
307 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
308 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
309 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
310 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
311 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
312 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
313 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
314 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
315 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
316 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
317 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
318 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
319 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
320 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
321 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
322 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
323 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
324 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ
325 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

326 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

327 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

328 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

329 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

330 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

331 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

332 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

333 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

334 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

335 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

336 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

337 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

338 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

339 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM



340 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

341 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

342 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

343 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

344 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

345 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

346 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

347 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

348 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

349 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

350 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

351 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

352 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

353 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

354 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

355 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

356 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

357 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

358 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

359 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

360 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

361 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

362 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

363 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

364 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

365 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

366 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

367 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

368 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

369 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

370 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

371 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

372 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

373 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

374 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

375 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

376 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

377 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

378 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

379 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

380 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

381 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

382 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM



383 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

384 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

385 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

386 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

387 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

388 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

389 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

390 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

391 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

392 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

393 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

394 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

395 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

396 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

397 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

398 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

399 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

400 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

401 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

402 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

403 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

404 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

405 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

406 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

407 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

408 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

409 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

410 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

411 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

412 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

413 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

414 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

415 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

416 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

417 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

418 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

419 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

420 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

421 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

422 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

423 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ Promotion of IPM INM

424 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
425 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್



426 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
427 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
428 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
429 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
430 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
431 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
432 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
433 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
434 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
435 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
436 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
437 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
438 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
439 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
440 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
441 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
442 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
443 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
444 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
445 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
446 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
447 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
448 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
449 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
450 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
451 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
452 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
453 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
454 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
455 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
456 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
457 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
458 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
459 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
460 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
461 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
462 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್
463 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
464 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
465 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
466 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
467 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
468 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ



469 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
470 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
471 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
472 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
473 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
474 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
475 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
476 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
477 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
478 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
479 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
480 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
481 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
482 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
483 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
484 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
485 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
486 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
487 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
488 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
489 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
490 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
491 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
492 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
493 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
494 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
495 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
496 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
497 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
498 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
499 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
500 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
501 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
502 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
503 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
504 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
505 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
506 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
507 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
508 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
509 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
510 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
511 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ



512 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
513 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
514 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
515 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
516 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
517 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
518 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
519 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
520 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
521 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
522 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
523 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
524 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
525 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
526 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
527 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
528 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
529 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
530 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
531 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
532 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
533 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
534 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
535 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
536 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
537 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
538 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
539 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
540 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
541 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
542 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
543 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
544 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
545 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
546 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
547 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
548 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
549 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
550 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
551 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
552 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
553 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
554 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ



555 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
556 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
557 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
558 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
559 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
560 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
561 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
562 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
563 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
564 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
565 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
566 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
567 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
568 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
569 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
570 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
571 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
572 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
573 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
574 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
575 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
576 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
577 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
578 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
579 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
580 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
581 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
582 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
583 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
584 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
585 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
586 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
587 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
588 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
589 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
590 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
591 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
592 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
593 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
594 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
595 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
596 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
597 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ



598 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
599 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
600 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
601 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
602 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
603 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
604 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
605 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
606 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
607 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
608 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
609 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
610 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
611 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
612 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
613 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
614 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
615 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
616 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
617 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
618 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
619 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
620 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
621 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
622 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
623 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
624 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
625 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
626 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
627 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
628 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
629 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
630 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
631 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
632 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
633 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
634 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
635 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
636 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
637 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
638 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
639 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
640 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ



641 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
642 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
643 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
644 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
645 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
646 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
647 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
648 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
649 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
650 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
651 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
652 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
653 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
654 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
655 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
656 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
657 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
658 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
659 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
660 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
661 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
662 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
663 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
664 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
665 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
666 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
667 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
668 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
669 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
670 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
671 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
672 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
673 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
674 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
675 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
676 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
677 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
678 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
679 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
680 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
681 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
682 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
683 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ



684 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
685 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
686 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
687 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
688 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
689 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
690 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
691 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
692 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
693 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
694 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
695 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
696 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
697 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
698 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
699 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
700 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
701 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
702 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
703 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
704 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
705 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
706 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
707 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
708 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ
709 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
710 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
711 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
712 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
713 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
714 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
715 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
716 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
717 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
718 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
719 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
720 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
721 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
722 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
723 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
724 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
725 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
726 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ



727 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
728 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
729 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
730 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
731 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
732 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
733 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
734 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
735 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
736 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
737 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
738 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
739 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
740 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
741 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
742 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
743 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
744 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
745 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
746 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
747 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
748 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
749 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
750 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
751 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
752 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
753 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
754 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
755 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
756 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
757 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
758 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
759 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
760 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
761 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
762 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
763 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
764 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
765 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
766 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
767 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
768 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
769 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ



770 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
771 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
772 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
773 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
774 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
775 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
776 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
777 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
778 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
779 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
780 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
781 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
782 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
783 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
784 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
785 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
786 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
787 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
788 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
789 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
790 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
791 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
792 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
793 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
794 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
795 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
796 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
797 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
798 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
799 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
800 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
801 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
802 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
803 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
804 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
805 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
806 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
807 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
808 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
809 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
810 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
811 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
812 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ



813 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
814 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
815 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
816 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
817 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
818 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
819 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
820 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
821 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
822 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
823 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
824 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
825 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
826 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
827 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
828 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
829 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
830 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
831 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
832 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
833 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
834 ಅನುಸಲಚಿತ್ ಜಾತಿಗಳ ಉಪಯೋಜನೆ ಮತ್ುು ಬುಡಕಟುಿ ಉಪಯೋಜನೆಪವರ್ ಟಿಲ್ೂರ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
835 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
836 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
837 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
838 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
839 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
840 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
841 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
842 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
843 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
844 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
845 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
846 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
847 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
848 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
849 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
850 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
851 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
852 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
853 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
854 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ
855 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ ಮತ್ುು ನಿವಯಹಣೆ



856 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ ಮತ್ುು ನಿವಯಹಣೆ
857 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
858 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
859 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
860 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
861 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
862 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
863 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
864 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
865 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
866 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
867 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
868 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
869 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ ಮತ್ುು ನಿವಯಹಣೆ
870 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ ಮತ್ುು ನಿವಯಹಣೆ
871 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ ಮತ್ುು ನಿವಯಹಣೆ
872 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಮರುರ್ಾಟಿ ಮತ್ುು ನಿವಯಹಣೆ
873 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
874 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
875 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
876 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
877 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
878 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
879 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
880 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
881 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
882 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
883 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
884 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
885 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
886 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
887 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
888 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
889 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
890 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
891 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
892 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
893 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
894 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
895 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
896 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
897 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
898 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ



899 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
900 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
901 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
902 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
903 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
904 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
905 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
906 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
907 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
908 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
909 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
910 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
911 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
912 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
913 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
914 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
915 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
916 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
917 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
918 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
919 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
920 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
921 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
922 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
923 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
924 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
925 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
926 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
927 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
928 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
929 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯಕಳಿಳಗೆ ಗಾರಮದ್ಲಿೂ ತಂಗು ಕಾಯಾಯಗಾರ
930 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
931 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
932 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
933 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
934 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
935 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
936 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
937 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
938 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
939 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
940 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
941 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ



942 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
943 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
944 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
945 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
946 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
947 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
948 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
949 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
950 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
951 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
952 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
953 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
954 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
955 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
956 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
957 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
958 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
959 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
960 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
961 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
962 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
963 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
964 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
965 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
966 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಸಾಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ
967 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
968 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
969 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
970 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
971 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
972 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
973 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
974 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
975 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
976 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
977 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
978 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
979 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
980 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
981 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
982 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
983 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
984 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ



985 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
986 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
987 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
988 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
989 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
990 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
991 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
992 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
993 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
994 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
995 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
996 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
997 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
998 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
999 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1000 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1001 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1002 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1003 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1004 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1005 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1006 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1007 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1008 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1009 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1010 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1011 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1012 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1013 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1014 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1015 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1016 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1017 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1018 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1019 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1020 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1021 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1022 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1023 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1024 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1025 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1026 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1027 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ



1028 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1029 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1030 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1031 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1032 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1033 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1034 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1035 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1036 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1037 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1038 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1039 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1040 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1041 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1042 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1043 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1044 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1045 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1046 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1047 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1048 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1049 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಎಣೆು ತಾಳೆ ಬೆೋಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ
1050 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1051 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1052 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1053 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1054 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1055 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1056 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1057 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1058 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1059 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1060 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1061 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1062 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1063 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1064 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1065 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1066 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1067 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1068 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1069 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1070 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ



1071 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1072 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1073 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1074 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1075 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1076 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1077 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1078 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1079 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1080 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1081 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1082 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1083 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1084 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1085 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1086 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1087 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1088 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1089 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1090 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1091 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1092 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1093 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1094 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1095 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1096 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1097 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1098 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1099 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1100 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1101 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1102 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1103 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1104 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1105 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1106 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1107 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1108 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1109 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1110 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1111 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1112 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1113 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ



1114 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1115 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1116 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1117 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1118 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1119 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1120 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1121 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1122 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1123 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1124 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1125 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1126 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1127 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1128 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1129 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1130 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1131 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1132 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1133 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1134 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1135 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1136 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1137 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1138 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1139 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1140 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1141 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1142 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1143 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1144 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1145 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1146 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1147 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1148 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1149 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1150 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1151 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1152 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1153 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1154 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1155 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1156 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ



1157 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1158 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1159 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1160 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1161 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1162 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1163 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1164 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1165 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1166 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1167 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1168 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1169 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1170 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1171 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1172 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1173 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1174 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1175 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1176 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1177 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1178 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1179 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1180 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1181 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1182 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1183 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1184 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1185 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1186 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1187 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1188 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1189 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
1190 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1191 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1192 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1193 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1194 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1195 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1196 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1197 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1198 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1199 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ



1200 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1201 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1202 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1203 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1204 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1205 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1206 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1207 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1208 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1209 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1210 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1211 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1212 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1213 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1214 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1215 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1216 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1217 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ NHM ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾರಯಂಟ್ ಸಹಾಯಧನ
1218 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1219 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1220 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1221 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1222 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1223 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1224 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1225 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1226 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1227 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1228 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1229 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1230 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1231 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1232 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1233 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1234 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1235 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1236 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1237 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1238 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1239 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1240 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1241 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1242 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ



1243 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1244 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1245 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1246 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1247 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1248 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1249 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1250 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1251 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1252 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1253 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1254 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1255 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1256 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1257 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1258 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1259 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1260 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1261 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1262 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1263 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1264 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1265 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1266 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1267 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1268 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1269 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1270 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1271 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1272 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1273 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1274 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1275 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1276 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1277 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1278 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1279 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1280 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1281 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1282 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1283 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1284 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1285 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ



1286 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1287 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1288 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1289 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1290 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1291 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1292 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1293 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1294 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1295 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1296 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1297 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1298 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1299 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1300 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜಿ.ಪ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ, ಸಾಿಂಡ್ ಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1301 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1302 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1303 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1304 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1305 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1306 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1307 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1308 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1309 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1310 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1311 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1312 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1313 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1314 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1315 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1316 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1317 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1318 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1319 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1320 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1321 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1322 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1323 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1324 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1325 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1326 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1327 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1328 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ



1329 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1330 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1331 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1332 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1333 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1334 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1335 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1336 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1337 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1338 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1339 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1340 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1341 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1342 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1343 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1344 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1345 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1346 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1347 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1348 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1349 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1350 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1351 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1352 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1353 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1354 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1355 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1356 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1357 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1358 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1359 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1360 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1361 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1362 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1363 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1364 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1365 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1366 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1367 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1368 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1369 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1370 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1371 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ



1372 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1373 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1374 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1375 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1376 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1377 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1378 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1379 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1380 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1381 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1382 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1383 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1384 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1385 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1386 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1387 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1388 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1389 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1390 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1391 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1392 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1393 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1394 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1395 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1396 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1397 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1398 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1399 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1400 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1401 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1402 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1403 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1404 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1405 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1406 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1407 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1408 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1409 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1410 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1411 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1412 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1413 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1414 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ



1415 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1416 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1417 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1418 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1419 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1420 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1421 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1422 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1423 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1424 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1425 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1426 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1427 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1428 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1429 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1430 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1431 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1432 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1433 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1434 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1435 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1436 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1437 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1438 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1439 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1440 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1441 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1442 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1443 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1444 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1445 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1446 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1447 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1448 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1449 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1450 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1451 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1452 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1453 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1454 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1455 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1456 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1457 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ



1458 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1459 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1460 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1461 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1462 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1463 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1464 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1465 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1466 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1467 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1468 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1469 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1470 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1471 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1472 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1473 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1474 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1475 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1476 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1477 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1478 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1479 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1480 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1481 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1482 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1483 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1484 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1485 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1486 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1487 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1488 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1489 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1490 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1491 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1492 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1493 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1494 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1495 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1496 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1497 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1498 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1499 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1500 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ



1501 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1502 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1503 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1504 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1505 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1506 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1507 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1508 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1509 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1510 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1511 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1512 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1513 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1514 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1515 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1516 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1517 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1518 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1519 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1520 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1521 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1522 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1523 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1524 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1525 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1526 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1527 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1528 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1529 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1530 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1531 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1532 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1533 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1534 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1535 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1536 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1537 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1538 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1539 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1540 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1541 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1542 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1543 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ



1544 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1545 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1546 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1547 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1548 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1549 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1550 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1551 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1552 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1553 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1554 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1555 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1556 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1557 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1558 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1559 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1560 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1561 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1562 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1563 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1564 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1565 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1566 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1567 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1568 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1569 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1570 ಡಿ-07 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1571 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1572 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1573 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1574 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1575 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1576 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1577 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1578 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1579 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1580 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1581 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1582 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1583 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1584 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1585 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1586 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ



1587 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1588 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1589 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1590 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1591 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1592 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1593 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1594 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1595 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1596 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1597 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1598 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1599 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1600 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1601 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1602 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1603 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1604 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1605 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1606 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1607 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1608 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1609 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1610 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1611 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1612 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1613 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1614 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1615 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1616 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1617 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1618 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1619 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1620 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1621 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1622 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1623 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1624 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1625 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1626 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1627 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1628 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1629 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ



1630 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1631 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1632 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1633 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1634 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1635 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1636 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1637 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1638 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1639 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1640 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1641 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1642 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1643 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1644 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1645 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1646 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1647 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1648 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1649 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1650 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1651 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1652 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1653 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1654 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1655 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1656 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1657 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1658 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1659 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1660 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1661 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1662 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1663 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1664 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1665 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1666 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1667 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1668 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1669 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1670 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1671 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1672 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ



1673 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1674 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1675 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1676 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1677 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1678 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1679 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1680 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1681 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1682 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1683 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1684 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1685 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1686 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1687 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1688 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1689 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1690 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1691 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1692 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1693 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1694 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1695 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1696 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1697 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1698 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1699 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1700 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1701 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1702 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1703 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1704 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1705 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1706 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1707 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1708 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1709 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1710 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1711 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1712 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1713 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1714 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1715 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ



1716 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1717 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1718 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1719 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1720 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1721 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1722 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1723 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1724 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1725 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1726 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1727 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1728 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1729 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1730 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1731 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1732 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1733 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1734 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1735 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1736 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1737 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1738 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1739 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1740 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1741 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1742 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1743 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1744 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1745 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1746 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1747 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1748 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1749 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1750 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1751 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1752 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1753 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1754 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1755 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1756 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1757 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1758 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ



1759 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1760 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1761 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1762 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1763 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1764 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1765 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1766 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1767 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1768 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1769 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1770 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1771 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1772 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1773 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1774 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1775 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1776 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1777 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1778 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1779 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1780 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1781 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1782 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1783 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1784 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1785 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1786 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1787 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ,ಕುಟುಂಬ ಮತ್ುು ಸಾಿಂಡ್ ಗಳ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ
1788 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1789 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1790 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1791 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1792 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1793 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1794 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1795 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1796 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1797 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1798 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1799 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1800 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1801 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ



1802 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1803 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1804 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1805 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1806 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1807 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1808 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1809 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1810 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1811 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1812 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1813 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1814 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1815 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1816 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1817 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1818 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1819 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1820 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1821 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1822 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1823 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1824 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1825 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1826 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1827 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1828 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1829 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1830 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1831 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1832 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1833 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1834 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1835 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1836 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1837 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1838 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1839 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1840 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1841 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1842 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1843 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1844 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ



1845 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1846 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1847 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1848 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1849 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1850 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1851 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1852 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1853 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1854 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1855 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1856 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1857 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1858 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1859 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1860 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1861 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1862 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1863 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1864 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1865 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1866 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1867 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1868 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1869 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1870 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1871 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1872 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1873 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1874 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1875 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1876 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1877 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1878 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1879 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1880 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1881 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1882 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1883 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1884 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1885 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1886 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1887 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ



1888 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1889 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1890 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1891 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1892 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1893 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1894 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1895 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1896 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1897 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1898 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1899 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1900 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1901 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1902 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1903 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1904 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1905 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1906 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1907 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1908 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1909 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1910 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1911 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1912 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1913 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1914 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1915 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1916 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1917 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1918 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1919 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1920 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1921 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1922 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1923 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1924 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1925 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1926 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1927 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1928 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1929 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1930 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ



1931 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1932 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1933 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1934 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1935 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1936 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1937 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1938 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1939 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1940 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
1941 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1942 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1943 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1944 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1945 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1946 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1947 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1948 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1949 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1950 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1951 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1952 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1953 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1954 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1955 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1956 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1957 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1958 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1959 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1960 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1961 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1962 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1963 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1964 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1965 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1966 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1967 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1968 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1969 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1970 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1971 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1972 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1973 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ



1974 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1975 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1976 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1977 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1978 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1979 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1980 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1981 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1982 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1983 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1984 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1985 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1986 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1987 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1988 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1989 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1990 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1991 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1992 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1993 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1994 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1995 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1996 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1997 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1998 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
1999 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2000 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2001 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2002 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2003 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2004 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2005 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2006 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2007 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2008 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2009 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2010 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2011 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2012 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2013 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2014 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2015 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2016 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ



2017 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2018 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2019 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2020 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2021 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2022 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2023 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2024 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2025 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2026 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2027 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2028 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2029 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2030 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2031 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2032 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2033 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2034 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2035 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2036 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2037 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2038 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2039 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2040 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2041 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ
2042 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ)
2043 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ)
2044 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ)
2045 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ (ರಾಜಯ)
2046 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2047 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2048 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2049 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2050 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2051 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2052 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2053 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2054 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2055 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2056 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2057 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2058 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2059 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ



2060 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2061 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2062 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2063 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2064 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2065 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2066 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2067 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2068 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2069 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2070 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2071 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2072 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2073 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2074 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2075 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2076 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2077 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2078 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2079 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2080 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2081 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2082 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2083 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2084 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2085 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2086 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2087 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2088 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2089 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2090 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2091 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2092 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2093 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2094 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2095 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2096 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2097 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2098 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2099 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2100 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2101 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2102 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ



2103 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2104 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2105 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2106 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2107 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2108 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2109 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2110 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2111 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2112 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2113 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2114 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2115 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2116 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2117 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2118 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2119 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2120 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2121 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2122 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2123 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2124 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2125 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2126 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2127 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2128 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2129 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2130 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2131 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2132 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2133 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2134 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2135 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2136 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2137 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2138 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2139 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2140 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2141 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2142 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2143 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2144 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2145 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ



2146 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2147 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2148 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2149 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2150 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2151 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2152 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2153 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2154 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2155 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2156 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2157 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2158 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2159 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2160 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2161 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2162 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2163 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2164 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2165 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2166 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2167 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2168 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2169 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2170 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2171 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2172 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2173 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2174 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2175 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2176 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2177 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2178 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2179 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2180 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2181 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2182 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2183 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2184 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2185 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2186 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2187 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2188 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ



2189 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2190 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2191 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2192 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2193 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2194 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2195 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2196 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2197 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2198 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2199 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2200 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2201 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2202 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2203 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2204 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2205 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2206 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2207 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2208 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2209 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2210 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2211 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2212 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2213 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2214 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2215 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2216 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2217 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2218 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2219 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2220 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2221 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2222 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2223 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2224 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2225 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2226 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2227 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2228 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2229 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2230 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2231 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ



2232 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2233 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2234 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2235 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2236 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2237 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2238 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2239 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2240 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ (ಡಿ-08) ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2241 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2242 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2243 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2244 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2245 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2246 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2247 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2248 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2249 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2250 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2251 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2252 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2253 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2254 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2255 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2256 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2257 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2258 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2259 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2260 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2261 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2262 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2263 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2264 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2265 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2266 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2267 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2268 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2269 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2270 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2271 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2272 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2273 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2274 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ



2275 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2276 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2277 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2278 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2279 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2280 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2281 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2282 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2283 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2284 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2285 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2286 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2287 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2288 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2289 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
2290 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ













































ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಶಿರೋಮತಿ ಸುಲೆಲೋಚನ 115/6A1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಭುವ ರ್ಾಯಚುರಲ್ಸ 196/8, 197/11 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ 1/P3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಸಪಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಡಲಂಬಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಗೌಡ 176/P2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ ಭಂಡ್ಾರಿ236/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಮಲಲ್ಯ92/1A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಅನಂತ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಸುಬರಹೂಣಯ ಭಟ್269/A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಪಪವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಬಿನ್ ಇದಿನಬಬ 337/2AP3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಅಲಿವನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ರಿೋಮಂಡ್ ಡಿಸಲೋಜ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ 71/2B1AP ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸಿರಿಲ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಬಾಯಪಿಿಸ್  ರಲಡಿರಗಸ್89/4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜತ್ುಪೆ ಗೌಡ 50/35 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗಿರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಲರ್ಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ಬಾಯಪಿಸ್  ಪಿಂಟೆಲೋ90/1 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ 432/1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಕುಂಞ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಅಂಡುರ ನಲಿಕೆ 181/1P67 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಲಾಯಣಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗ 88/1A6 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಕರಿಯ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ 128/20 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಬಾಬು ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ನಲಿಕೆ 348/1C2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಯಯ ರ್ಾಯೂ177/* ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ರಾಮ ಬೆೈರ ಬಿನ್ ತಲೋವಾ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಬಾಬು ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲಿಕೆ 40/2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ 160/1B ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಅಣುು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ರ್ಾಯೂ 385/7 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ರ್ಾಯೂ 465/2A1A3P6 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕುಂಡ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಶಶಿಧರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ 661AP1P1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ 576/1C2 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶೆೋಖರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಎ ಪದಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗ ರ್ಾಯೂ 466/1P2 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಟೆರನ್ಸ ಅರುಣ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಗಿಲ್ಬಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ110/50,110/37 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣುು ಗೌಡ 14.Mär ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರೋ
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ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನು ಯಾನೆ ಮೊೋನಪೆ 1/11,1/1ಎಚ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಲಾಯಣಿ ಕೆಲೋಂ ಅಚುಯತ್ 136/1ಬಿ,136/1ಸಿ,136 ಎಚ್ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾ
ಐತ್ಪೆ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ಅಜಿಲ್ 508/1ಪಿ3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಕರಿಯ ಮೆೋರ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಮೆೋರ 350/2,128/20 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾ
ವಾಸು ಪರವ ಬಿನ್ ದಿ,ತ್ುಕರ ಪರವ 65/3 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾ
ಆನಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ 142/2ಎ1 ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ 171/12,183/19 ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋಮತಿ ಉಷ್ಾಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಅನಂತ್ರಾಮ 271/1B1BP2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಶಿರೋಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪೆಯಯ 206/1A1CP2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಐ ಕೆ ರಾಮರ್ಾಥ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಮಲಲ್ಯ 14/92 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಮಹೆೋಶ್ ಪದಾಯಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣು ಭಟ್ 36/4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೃಷ್ುಪೆ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಸಲೋಮು ಮುಗೆೋರ255/4 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೋಶ 223/2C4 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಪಪಣಿಯಮಾ ಕೆಲೋಂ ತ್ನಿಯ ಮುಗೆೋರ 223/2C7 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪೆಯಯ 206/1A1CP2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ವಿದಾಯಲ್ಕ್ಷಿೋ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರ ಶಂಕರ 148/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ 103/2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯಪೆ ಗೌಡ 694/2P2, 696/11ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ ಬಿನ್ ಓಡಿ 29/3B ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ 13/-4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್170/2AP7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪುರಂದ್ರ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ಕುಬನಲರಾಯ29/1C ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಲಿಲಿೂ ಮೊೋಂತರಲೋ ಕೆಲೋಂ ರಾಬಟ್ಯ ಮೊೋಂತರಲ141/4,38/9 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಫ್ಾರಂಕ ಮೊೋಂತರಲ ಬಿನ್ ರಾಬಟ್ಯ ಮೊೋಂತರಲ141/1,38/11 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜಲಲಿಯಾನ್ ಸಲಾುನ ಬಿನ್ ಜರಲೋಂ ಸಲಾುನ159/2ಎಪಿ2 ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಸುರೋಶ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು 212/2ಬಿಪಿ1 ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರೋ
ವಿಠಲ್ ರೈ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ರೈ 615/1ಪಿ8,615/1ಪಿ9ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ.ಐತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ261/3ಎ ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ಶಿರೋ ಗಿರಿೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ರೈ 53/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮೆೋಘಶಾಯಮ ಅಂಗಿರ ಬಿನ್ ಅಂಗಿರ ಸುಬಬಣು ಭಟ್368/4 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಉಷ್ಾ ಕುಮಾರಿ ಟಿ ಕೆಲೋಂ ಅನಂತ್ರಾಮ271/1B1BP2, 271ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಚಂದಾರವತಿ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ಸೋಸಪೆ ಗೌಡ 9/1P1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಾೂರಟ್ ಡಿಸಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಸಂತಲೋಷ್ ಡಿಸಲೋಜ139/3 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಆಯಿಷ್ಾ ಮಹಮಮದ್ ಕೆಲೋಂ ಸಿ ಮಹಮಮದ್122/2 ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಖಾಸಿಂ ಬಿನ್ ಅಬಾಬಸ್ 255/133, 260/6ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಹಷೋಯಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಣು ಶೆಟಿಿ 43/1E ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರವಿಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣು ಭಟ್146/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಂಭಟಿ 283/3A7P3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಭಲೋಜ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಮಲಲ್ಯ 116/1BP4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ 60/2 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಮೆೋರ ಬಿನ್ ದಿ.ಚೆಲೋಮ 515/1A2, 516/1Aವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯೂ173/* ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ಶಿರೋಮತಿ ರಮಾ ಶಂಕರ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಶಂಕರ್ ಸಿ ವಿ45/7, 45/2, 45/5ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ 11/6, 26/12, 26/4ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ 17/-9 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಅಂತಲೋನಿ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಜಲೋಕಂ ಲೆಲೋಬೆಲೋ727/1P2 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಿನೆಸಂಟ್ ಪಾವುಲ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಅರ್ಪೋಲಿನ್ ಡಿಸಲೋಜ180/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸುಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಆಳವ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಆಳವ 95/4, 98/17 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಬದ್ುರನಿೂೋಸಾ ಕೆಲೋಂ ಸಿದಿುಕೂ 123/3A1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಹರಿಪರಸಾದ್ ರೈ ಬಿನ್ ದಿ ರಾಮಯಯ ಮೆೋಲಾಂಡ28/-1, 29/3P2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಶಿರೋ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲಿಕೆ 40/2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ರಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ 98/2A2, 207/1APವಿಟೂ ಪ.ಪಂ
ಮೊಯದಿನ್ ಕುಂಞ ಬಿನ್ ಬಾಬಯಯ ಬಾಯರಿ 147/6,138/1ಬಿ9ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ರಮೆೋಶ. ಜಿ. ಬಿನ್ ಗುರುವಪೆ ಗಟಿಿ 385/1 ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರೋ
ಹಮಿೋದ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಪುರುಂಕ ಮುಗೆೋರ 162/4 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಪುತ್ುು ರ್ಾಯೂ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂ
ರತಾೂಕರ ಅಡಪ ಬಿನ್ ಸರಸವತಿ ಅಡಪ 154/8 ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರೋ
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ರ್ಾಯೂ 241/1ಪಿ1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾ
ಗಂಗಾಧರ ರ್ಾಯೂ ಸಲೋಮರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ 207/5 ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂ
ಶಿರೋಮತಿ ಉಷ್ಾ ಕುಮಾರಿ ಟಿ ಕೆಲೋಂ ಅನಂತ್ರಾಮ ಪಿ271/1B1BP4, 271ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ನೆೋಮಿರಾಜ ಆಳವ ಬಿನ್ ಕಾಂತ್ಪೆ ಆಳವ 149/2, 149/4, 146ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಎ ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ರೈ 154/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಾರವತಿ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ಸೋಸಪೆ ಗೌಡ9/181 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಜಾನ್ ಮೊೋಂತರಲೋ ಬಿನ್ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಮೊಂತರಲೋ69/1A2 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಕೆೋಶವ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಸುಬುಬ ಪಾಟಾಳಿ194/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ495/2B, 495/2Cವಿಟೂ ಪ.ಪಂಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವರ್ಾಥ 292/8 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಸರಲೋಜಿನಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮನೆಲೋಹರ ಪಿ 105/1AP1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಐತ್ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಮುಗೆೋರ 486/1C5A1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಬೆೈರ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಬೆೈರ 147/3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಗುರುವಪೆ ರ್ಾಯೂ 206/1BF ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಯಯ ರ್ಾಯೂ177/2 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ಶಿರೋ ವಿಕಿರ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಪಿೋಟರ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ43/2 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಸಲಿನ್ ಮೆೋರಿ ಡಿಸಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಮಥಾಯಸ್ ಡಿಸಲೋಜ86/* ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಆಲಿಸ್ ಡಿಸಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಡೋನಿಸ್ ಡಿಸಲೋಜ4/-23 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ರಮಾ ಶಂಕರ್ ಸಿ ಕೆಲೋಂ ಸಿ ವಿ ಶಂಕರ್45/7 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪಿ ರಾಮಕೃಷ್ು ರೈ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಚಣು ರೈ 411/* ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಎಮ್ ರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಮಜಿ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್302/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್288/4, 289/3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಎ ಬಿನ್ ತಾಯಂಪ ಮಡಿವಾಳ 19/1A3P2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪರಭಾಕರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್85/12, 85/4F ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಚಂದ್ರ ಬಿ ಬಿನ್ ದಿ ಡ್ಾಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ 154/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಿಕಿರ್ ಜಫ್ತರ ಮೊಂತರಲೋ ಬಿನ್ ಜಪಿರ ಮೊಂತರಲೋ87/2 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ದ್ರೋವ ರ್ಾಯೂ 718/1AP1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ದ್ಯಾವತಿ ರೈ ಕೆಲೋ ಸಂಜಿೋವ ರೈ 95/10,73/1ಬಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ



ಸಬಾಸಿಿಯನ್ ಲೆಲೋಬೆಲ ಬಿನ್ ದ್ಲಜ ಲೆಲೋಬೆಲ218/1,86/2ಪಿ2 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ರೈ 154/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ಮಹಾಲಿಂಗೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ ಭಟ್1/1ಪಿ1 ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ನೆೋಮಿರಾಜ ಆಳವ ಬಿನ್ ಮಮಮಕೊ 149/2,146/6 ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ಮಹಾಬಲೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್239/ಪಿ2 ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ 122/1ಪಿ2 ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ 464/5ಬಿ1 ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಿೋಂಕರ ಪಪಜಾರಿ 55/2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರೋ
ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಹೆಗೆ್ 11/5,11/2,11/8 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರೋ
ಲಿಲಿೂಯಾ ಸರಾರ್ಪ ಕೆಲೋಂ ಬೆರ್ಾಯಡ್ಯ ಕರಸಿುಯನ್ ಸರಾರ್ಪ103/1ಬಿ,209/2 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಾಲಿನಿ ಜ ಜೈನ್ ಕೆಲೋಂ ಜಿನೆೋಂದ್ರ ಎಸ್. ಜೈನ್120/2ಎ1 ಬಂಟಾವಳ ಜೈನ್
ಮಹೆೋಶ ಪದಾಯಣ ಬಿನ್ ತಿಮಮಣು ಭಟ್ 155/3,35/3,38/2ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರೋ
ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ 37/6ಬಿ1ಪಿ1,36/2ಪಿಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರೋ
ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಂಭಟಿ 100/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ಸುಬ ಬಣು ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಭಟ್ 355/1ಬಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ವಿಶವರ್ಾತ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಪಪಜಾರಿ 608/1ಪಿ2,611/2ಪಿ3ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ಮಾಸಯಲ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ದ್ಲಜ ಡಿಸಲೋಜ 84/8,84/14,84/11ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಗಂಗಾಧರ ಚೌಟ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದ್ರ ಶೆಟಿಿ 314/2ಪಿ2 ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ಕೃಷ್ು ಉಪಾಧಾಯಯ ಬಿನ್ ಶಂಭು ಉಪಾಧಾಯಯ417/14 ವಿಟೂ ಇತ್ರೋ
ಗಂಗು ರಾಣಯ ಬಿನ್ ಕೆಲಮಮ ರಾಣಯ 58/2ಬಿ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಬಿ.ಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ರ್ಪಡಿಯ ನಲಿಕೆ 272/2ಬಿ3ಪಿ3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಐತ್ ಮೆೋರ 239/1ಪಿ3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ 53/* ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ಸುಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಯಣ ರ್ಾಯೂ 381/1ಎ2ಪಿ8 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂ
ಲ್ತಿೋಶ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಕೆಲೋಂ ಆಂಡಿರ ಮೊಂತೋರಲ126/6 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಹೆಲನೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಗೌಡ 137/1A1A1P5 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಬೆಲೋಜ ಬಂಗೆೋರಾ 167/3A1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಬದ್ುರನಿೂೋಸಾ ಕೆಲೋಂ ಅಬುಬಕೂರ್ 123/3A1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ವಾಸುದ್ರೋವ ಶಾಯನುಬೆಲೋಗ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋಪದ್ ಭಟ್93/15 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಬಾಸೂರ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ಮೆೋರ 440/1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕೃಷ್ು ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಸಲೋಮ ಮುಗೆರ 255/4 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋದ್ರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ 245/1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಗಂಗಾಧರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಸಲೋಮರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ207/8 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ 143/1BP1 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋಮತಿ ಉಷ್ಾಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಅನಂತ್ರಾಮ 271/1B1BP5 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಲಿಂಗಪೆ ಪರವ ಬಿನ್ ಎಮಯನಿಲೆ 403/2p7 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಮಾರಪೆ ಬಿನ್ ಮಾಂಕು 184 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಡಲಂಬಯಯ ನಲಿಕೆ 284/1A1BP1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ಬೆೈರ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಬೆೈರ 147/3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಜರ್ಾಧಯನ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಮುತ್ುು ನಲಿಕೆ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ.ಸಂಧಾಯ ಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ. ಗಿರಿಯಪೆ 125/2B ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ರ್ರೋಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ.ಕೆ ವಾಸುದ್ರೋವ 125/4B ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಜಯರಾಮ 130/2A1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ



ಕೃಷ್ುಪೆ 255/4 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಡಿ.ರ್ಪನಪೆ ರಾಣಿಯರ್ 130/2A2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ಮುಗೆೋರ 217/1E ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಯ 177/2 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಜಾನು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕುಟಿಿ ರ್ಾಯೂ 35/6B ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ದ್ರೋವಕೂ ಕೆಲೋಂ. ಅಣಿು ರ್ಾಯೂ 39/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಸುಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ 381/142P8 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಶಿಕಲಾ 269/1BP1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಯಶವಂತ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಶೆಟಿಿ 150/P2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜಯಂತ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಅಪೆಯಯ ಪರಭು 149/7 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಅಬುಬಕೂರ್ ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಬಾಯರಿ118/4, 119/7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಎ ಕೃಷ್ು ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ 311/3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಡಲಿಿನ್ ವಿ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಜಾಕೆಲೋಬ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ48/26 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಬದ್ಲರನಿೂೋಸಾ ಕೆಲೋಂ ಅಬುಬಕೂರ್ 123/3A1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಅಶರಫ್ ಬಿನ್ ಅಬುಬಕೂರ್ 119/4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಬಾಬು ಕೆಲರಗ ಬಿನ್ ಮತ್ುಡಿ ಕೆಲರಗ 87/P3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪೆ ಸಾಲಿಯಾನ್ 134/2A11 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಭಾರತಿ ಅಡಪ 39/8 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಎ ರಶಿೋದ್ ಬಾನು 136 ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ಕಶನ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಾಯಮ್ ಭಟ್ 294/1AP1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಭಾಸೂರ ಬಂಗೆೋರಾ 108/106 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ದ್ರಲೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ 125/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಭಾಸೂರ ಕೆ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ 234/5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಅಬುುಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಬಿನ್ ಮುಯಿದಿುೋನ್ 8/2A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಸುಜಾತ್ ಕೆಲೋಂ. ವಿನೆಲೋದ್ ಕುಮಾರ್ 48/11 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜರಲದ್ತ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ199/4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಲಾಯನಿಸ ಪಿೋಟರ್ ಪಿರೋರಾ ಬಿನ್ ಜರಲವತ್ ಪಿರೋರಾ99/5P7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರುಕಮಯ ಪಪಜಾರಿ91/6A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಯಶೆಲೋಧರ ಬಿನ್ ಮಾಧವ ಪಪಜಾರಿ 50/31P7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಿನೆಸಂಟ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಲಿಯೋ ಡಿಸಲೋಜ 178/4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಕೃಶುಪೆ ರೈ ಬಿನ್ ತಾಯಂಪಣು ರೈ 52/15A1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಬಿ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ 16/1BP2 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ರಾಲ್  ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಗಾರನಿಲ್ ಡಿಸಲೋಜ 108/2B2 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಮಾಸಯಲ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ದ್ಲಜ ಡಿಸಲೋಜ 108/2B3 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಾಯಮ್ ಭಟ್ 100/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜಲೋಬಲ್ ಪಿಂಟೆಲ ಕೆಲೋಂ ಚಾಲ್ಸ ಕಾರಸಾು 108 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಸದಾನಂದ್ ರ್ಾಯಕ್149/2B2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಮಾಯಕಸಂ ಡಿಸಲೋಜ 152/1P1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ರಮೆೋಶ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಆಚಾಯಯ59/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಭವಾನಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ 86/12P2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ವಿಕಿರ್ ಜಫ್ತರ ಬಿನ್ ಜಫ್ತರ ಮೊಂತೋರಲ 87/2 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಹಮಿೋದ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ 218/5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಕೆ ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ Feb-20 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ 13.Jän ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಬಿ.ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ ಸಲೋಮ ಮಲಲ್ಯ 126/9B ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರ್ಂಕಪೆ ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ ಪಪಜಾರಿ 34/8A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸದಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ 165/5 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕೆ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ಮಲಲ್ಯ 28.Okt ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪರಕಾಶ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೆ ರಾಮಪಯಯ 207/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜಸಿಂತಾ ಡಿಸಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಎವರಸ್  ಡಿಸಲೋಜ61/29 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ನೆಬಿಸಾ ಕೆಲೋಂ ಸಲಫ್ತ ಕುಂಞ 84/1P1 ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ತಿಮಮಪೆ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಪೆ ಸಪಲ್ಯ 140/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಆಲಿವನ್ ಬಿನ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲ Dec-38 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್ ದ್ರಲಗರ ಪಪಜಾರಿ 23.Apr ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಶೆಟಿಿ 70/8 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರಾಜ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ 18/12P1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಚೆಲೋಮ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ 105/3B3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸರಲೋಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ. ಭಾಸೂರ 130/2A5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಿೋರತಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾಂತ್ಪೆ 360/4, 365/29 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಲಿೋರ್ಾ ಮೆಂಡಲೋರ್ಾಸ ಬಿನ್ ಮಾಸಯಲ್ ಮಿನೆೋಜಸ್47/3A1P1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಹಸನ್ ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಅಹಮಮದ್ ಬಾಯರಿ 96/19, 96/17A1ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಕೆ ಯನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್5/34, 65/6D ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ನಳಿನಿ ಕೆಲೋಂ ತ್ನಿಯಪೆ ಮಡಿವಾಳ 127/3P5,127/3P4ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಯು ರತಾೂಕರ ಪರಭು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಪರಭು103/20, 103/16ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಡಲಂಬಯಯ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮಲಲ್ಯ180/7, 113/4 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಕೆ ರಘುರಾಮ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ ಶಂಕರ ಭಟ್237/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಜಯಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೆ ರಾಮಭಟ್ 239/7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಮುರಳಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ಸಪಲ್ಯ 132/1AP1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ. ರುಕಮ ಗೌಡ 137/1A1A1P3 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಹೆಲನೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನೂಮಮ 137/1A1A1P5 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಟಿ ಸಿೋತಾರಾಮ ಕುಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ಬಂಗೆೋರ31/1B, 25/7A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಶೆಣೆೈ ಬಿನ್ ದಿ. ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಣೆೈ6/9, 9/7 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಜಲೋಸಫ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್ ಬಿನ್ ಜಸಿಸ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್5/8, 5/14 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಎಮ್ ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ಕುಂಞಲಿ ಹಾಜಿ 120/7, 138/P4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಅಬಲಬಕೂರ್ ಬಿನ್ ಕುಂಞಲಿ ಹಾಜಿ 129/8, 129/7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ಪರಭು ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಪರಭು 4/6CP9 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ಮಜಿೋದ್ ಬಿನ್ ಇದಿು ಬಾಯರಿ 55/4B, 133/4AP2ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ್ ಶೆಣೆೈ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಶೆಣೆೈ 3/10, 3/24 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಶೆಲೋಭಾ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್ 6/6, 5/11 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ವಾಸುದ್ರೋವ ಪರಭು ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಪರಭು 4/43E ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಶೆಟಿಿ 60/8 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರ ಜಲೋಶಿ143/2BP1, 142/3ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಚಂದ್ಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಮಲಲ್ಯ31/13, 31/16 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಚಂದ್ುರ ಹೆಂಗುಸ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಭಂಡ್ಾರಿ 123/17P1 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ರೋವತಿ ರೈ ಡಿ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ರೈ 24/P4 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ



ಶಿರೋ ವಿಕಿರ್ ಮೆಕಸಂ ಮೊರಾಸ್ ಬಿನ್ ರಲೋಬಟ್ಯ ಮೊರಾಸ್139/1P3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಗೌರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್497/2 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪೆ ರ್ಾಯಕ್4/3F ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ಪರಭು ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಪರಭು 5/-17 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಡಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ದಿ ಭಿೋಮ ಭಟ್12/4, 12/82 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಲಬ ಪಪಜಾರಿ103/1B1 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ವಸಂತ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಪರಭು 21/33 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಎ ರ್ಾರಾಯಣ ರೈಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ಶೆಟಿಿ 206/6A ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಬಲಧವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪೆ ಗೌಡ 23/2, 23/6 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಮಹಾಭಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಪಪವಪೆ ಶೆಟಿಿ 28/43, 28/42 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಯಯ ರೈ 120/1A3, 120/1Aವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ರತಾೂ ಕೆಲೋಂ ಶಿೋನ ಪಪಜಾರಿ 39/4P2, 39/3 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಮತಾ ಆಳವ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ಆಳವ2/1AP1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಡಯರ್ಾ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್ ಕೆಲೋಂ ಜಲೋಸಫ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್99/4P, 100/1B ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಯಂ ಕೆೋಶವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ ಮುತ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ86/2 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹ ರ್ಾಯಕ್ 4/3D, 4/4 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಮಿಯಳಾ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ 268/2H ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ವಲೆೋರಿಯನ್ ಗಲ್ಬರ್ಪೋ ಬಿನ್ ಜೋರಲಂ ಗಲ್ಬರ್ಪೋ181/2B1P3 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಮಲತಿಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಎಂ70/1, 70/3 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್75/3, 75/5, 75/6ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಹಾಜಿ ಎ ಉಸಾಮನ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಅಬಾಬಸ್412/P2, 412/P3ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಕೆ ಮನೆಲೋರಂಜಿತ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ ಶೆಟಿಿ61/8 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ ಸುರೋಖಾ ಎಂ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ಮನೆಲೋರಂಜನ್ ಶೆಟಿಿ72/9, 72/10 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಮನೆೈಲ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಲಾದ್ುರ ಡಿಸಲೋಜ209/1P1, 103/1Aಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ರಘುರಾಮ ರ್ೈ ಬಿನ್ ದಿ.ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ೈ 74/1 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ರ್ಾಯಕ್38/3, 38/5,38/6ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತ್ ಪರಭು ಕೆಲೋಂ ರಾಮಕೃಷ್ು ಪರಭು38/9,38/7,38/10ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಲೆಲೋಕಯಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಮಲಲ್ಯ 408/5, 408/7, 408ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ 66/6, 66/7, 63/3ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಭುಜಂಗ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ73/8, 74/6,144/2ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಮಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ ಮಯಯ17/3P1, 117/3P2ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಕೆ ಬಿನ್ ವಿಷ್ುು ಭಟ್ 237/3A1, 237/1ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಬಿ ದಿನೆೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಣು ರೈ 95/2A, 97/3P4 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿ2ಿ/3P2, 2/92 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸವತಿ ರೈ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರೈ 87/1A4 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಗಿರಿೋಶ್ ಶಾಸಿಿೋ ಬಿನ್ ಸಿ ಎಚ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಶಾಸಿಿೋ242/1, 243/1A ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಸೌಮಯ ಕೆಲೋಂ ಜಗದಿೋಶ 804/3, 816/3p ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ ಶೆಟಿ7ಿ/4, 7/3 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಪರಮಿಳಾ ಕೆಲೋಂ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ 7/-2 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಎನ್ ಶಾಂತ್ಕುಮಾರ್ ಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಮಯಯ118/2, 118/3P2ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ರಾಘವ ಎ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಪೆ ಗೌಡ 41/1B2 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ದ್ರೋವರಾಯ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಆನಂತ್ ರ್ಾಯಕ್4/1C2P ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಸುರೋಂದ್ರ ಜೈನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ನೆೋಮಿರಾಜ 50/2, 86/2 ಬಂಟಾವಳ ಜೈನ್



ಶಿರೋ ರಾಜೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಈಶವರ ಭಟ್ 61/4AP1 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ನೆಲೋಬಲ್ ನೆಲರಲನೂ ಕೆಲೋಂ ಎಡಿವನ್ ನೆಲರಲನೂ185/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್23/9, 23/10 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ತಿಮಮಣು ಭಟ್ ಇ ಎನ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್307/2 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಶೆಟಿಿ 197/11, 199/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಕೆ ಮುರಳಿೋಧರ ಆಳವ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ 121/1B, 112/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯ ಆಳವ ಕೆಲೋಂ ಮುರಳಿೋಧರ ಆಳವ118/*, 121/1B1ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮು ಗೌಡ 149/1B, 68/7 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಜಾನಕ ಕೆಲೋಂ ರುಕಮಯ ಸಪಲ್ಯ 93/1, 126/* ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಮೊೋನಪೆ ಮಡಿವಾಳ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ಮಡಿವಾಳ13/14, 13/26 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ಆಳವ ಬಿನ್ ಸಂಕಪೆ ಆಳವ 6/-3, 7/4BP1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ರ್ಾಯಕ್512/1 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ 8/-20 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಡಿ ಕೆಲೋಟಾಯನ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಣು ಕೆಲೋಟಾಯನ್96/3BP2, 93/5 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಕೆ ಅನಂತ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟ್ 33/9, 33/10 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಸುಭಾಷ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುರಾಯ ರ್ಾಯಕ್247/2B, 248/2Cಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಮಹಮಮದ್ ರಫ್ತೋಕ್ ಬಿನ್ ಇದಿುನ ಬಾಯರಿ133/4AP2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ವಿಘ್ೂೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್82/6, 81/6 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಆಶಾ ಡಿ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣು ರೈ 49/2 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಕೆಲೋಂ ಕಾಂತ್ಪೆ ಭಂಡ್ಾರಿ 341/5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ಎಲಿವರಾ ಐವಿ ಡಿಸಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸಲೋಜ167/9, 168/4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ರ್ೂೋವಿ ಡಿಸಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ವಿಲೆರೈಡ್ ಡಿಸಲೋಜ169/6, 169/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ರಯಾಯನ ಕೆಲೋಂ ಅಬುುಲ್ ಹಮಿೋದ್28/* ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ಹಮಿೋದ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ 16/1P3 ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ೆಲ್ತಾ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ232/1 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋಮತಿ ವಸಂತಿ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ33/2, 32/4 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಪರಭಾಕರ ಪರಭು ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಪರಭು 4/1c ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿರೋ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್156/4AP1 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ವಿಶವರ್ಾಧ ಬಿನ್ ಗುರುವ 266/1ಎ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮುಗೆೋರ 183/2ಬಿ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ನಲಿಕೆ 349/1A2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್ ಗುರುವ ರಾಣಯ 126/2, 38/7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಲಿಂಗಪೆ ಪರವ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಪರವ 403/2P7 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ 245/1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ದಿ.ಸೋಸ 136/2A1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ರಾಮ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮುಗೆೋರ 110/1A1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಜರ್ಾಧಯನ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಮುತ್ು ನಲಿಕೆ 51/5 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಮೊೋಂಟ ಪರವ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗು ಪರವ 80/4ಪಿ4 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ದಿ.ಬಾಬು ನಲೊ 153/1B2, 119/1Bಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಕರಿಯ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಮೆೋರ 350/2 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ರ್ಂಕಪೆ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಚೆನೂ ನಲಿಕೆ 98/5 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲಿಕೆ 40/2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಗುಬಿಯ ಕೆಲೋಂ ಬೆಲೋಗರ 98/1C ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ



ಅಣಿು ಬಿನ್ ಅಂಬೆಲೋಡಿ 81/B ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಕರಿಯ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಮೆೋರ 350/2, 128/20 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಭಾಸೂರ್ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ 432/1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ರ್ಾಯೂ 241/2P1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಯಯ ರ್ಾಯೂ177 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಐತ್ಪೆ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ಅಜಿಲ್ 508/1ಪಿ3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕರಿಯ ಮೆೋರ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಮೆೋರ 350/2,128/20 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ವಾಸು ಪರವ ಬಿನ್ ದಿ,ತ್ುಕರ ಪರವ 65/3 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ ಬಿನ್ ಓಡಿ 29/3B ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ 60/2 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಮೆೋರ ಬಿನ್ ದಿ.ಚೆಲೋಮ 515/1A2, 516/1Aವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವರ್ಾಥ 292/8 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಸರಲೋಜಿನಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮನೆಲೋಹರ ಪಿ 105/1AP1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಬೆೈರ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಬೆೈರ 147/3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಐತ್ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಮುಗೆೋರ 486/1C5A1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಗುರುವಪೆ ರ್ಾಯೂ 206/1BF ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಗಂಗು ರಾಣಯ ಬಿನ್ ಕೆಲಮಮ ರಾಣಯ 58/2ಬಿ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಬಿ.ಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ರ್ಪಡಿಯ ನಲಿಕೆ 272/2ಬಿ3ಪಿ3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಐತ್ ಮೆೋರ 239/1ಪಿ3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ನಲಿಕೆ 349/1A2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್ ಗುರುವ ರಾಣಯ 126/2, 38/7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಲಿಂಗಪೆ ಪರವ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಪರವ 403/2P7 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ದಿ. ಗುರುವ 266/1AP2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ 245/1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ದಿ.ಸೋಸ 136/2A1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ರಾಮ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮುಗೆೋರ 110/1A1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಎಸ್.ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮುಗೆೋರ 183/2BP2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ರ್ಾಯೂ 241/2ಪಿ1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಲಾಯಣಿ ಕೆಲೋಂ ಅಚುಯತ್ 136/1ಬಿ,136/1ಸಿ,136 ಎಚ್ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನು ಯಾನೆ ಮೊೋನಪೆ 1/11,1/1ಎಚ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಐತ್ಪೆ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ಅಜಿಲ್ 508/1ಪಿ3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಕರಿಯ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಮೆೋರ 350/2, 128/20 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ವಾಸು ಪರವ ಬಿನ್ ದಿ,ತ್ುಕರ ಪರವ 65/3 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಲಾಯಣಿ ಕೆಲೋಂ ಅಚುಯತ್ 136/1ಬಿ,136/1ಸಿ,136 ಎಚ್ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನು ಯಾನೆ ಮೊೋನಪೆ 1/11,1/1ಎಚ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಬಾಬು ಮೆೋರ ಬಿನ್ ಬಳುಳ ಮೆೋರ 637/1P2, 407/APವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ದ್ರೋವದಾಸ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಾಬು ಬೆೈರ 425/6,425/7 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನು ಯಾನೆ ಮೊೋನಪೆ ಮಂಗಳಲರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ನೆೈಕ 241/2ಪಿ1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ 245/1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಬಾಬು ಪಿ ಬಿನ್ ದಿ"ಬಳುಳ ಮುಗೆೋರ 186/4 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಅಣುು ನಲಿಕೆ 71/*/11 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ



ಜರ್ಾಧಯನ್ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಮುತ್ು ನಲಿಕೆ 51/*/5 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ದಿ"ರ್ಪೋಡಿಯ ನಲೊ 272/2ಬಿ3ಪಿ3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಐತ್ಪೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ನಲಿಕೆ 88/2ಪಿ3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಸಂಕಪೆ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಬೆಲಗುಗ ನಲಿಕೆ 51//6 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ತ್ುಕರ ಮೆೋರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಮೆೋರ 295/2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಗುರುವ 266/1ಎಪಿ2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಆನಂದ್ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಕತ್ಯ ನಲಿಕೆ 510/ಪಿ8 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ಬಿನ್ ಮುತ್ು ನಲಿಕೆ 51/5 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ನೆಲೋಣಯಯ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬೆಲಗುಗ ನಲಿಕೆ1/4P3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಬೆೈರ ಮುಗೆೋರ 47/2B2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಬೆೈರ 147/3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಬೆಲೋರ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಅದ್ು ಮುಗೆೋರ 180/1C ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ು ಬೆೈರ 16/2ಎ2ಪಿ2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ರಾಮ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮುಗೆೋರ 110/1ಎ1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ದಿ ತಿಮಮ 729/1ಬಿ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಂದ್ರ ಯಂ ಬಿನ್ ರ್ಪಂಕುರ 162/4 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ವಿಶವರ್ಾಧ ಬಿನ್ ಗುರುವ 266/1ಎ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಲಾಯಣಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗ 88/1A6 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಿ ತಿರುಕಪೆ 91/9 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ದಿ.ಬಾಬು ನಲೊ 153/1B2, 119/1Bಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಿನ್ ಕುಂಞ ಮುಗೆೋರ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ದ್ರೋಜಪೆ ಬಿನ್ ನಕುೂರ 41/2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ವಾಸು ರ್ಾಯೂಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ರ್ಾಯೂ 241/2P1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಭಾಸೂರÀ, ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ಮೆೋರ 440/1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ರಾಮ ಬೆೈರ 358/1 ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಮಂಜುರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ನಲಿಕೆ 186/P1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲಿಕೆ 337/2BP3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಆನಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ 142/2ಎ1 ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂ
ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಯಯ ರ್ಾಯೂ177/2 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ರಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ 98/2A2, 207/1APವಿಟೂ ಪ.ಪಂ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಸೋಸ ರ್ಾಯೂ 107/1E ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಸೋಸು 76/1A1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ವಾಸಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ 236/2P3 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂ
ಕುಂಡ ಕೆಲರಗ ಬಿನ್ ಚಿೋಂಕರ ಕೆಲರಗ 72/2AP1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ಗಣೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ 194/4B4, 194/4Bಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂ
ಹೆಚ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಲಬ ರ್ಾಯೂ 82/2P1, 82/3 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ.ವಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ 525/2P2-P2 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂ
ಸುಂದ್ರ ಮುಗುಳಯ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಟಿ ಮುಗುಳಯ 110/1P3-P2 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ತ್ುಕರ ರ್ಾಯೂ 41/4P13,2,20 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ಸುಮಿತ್ರ ಕೆಲೋಂ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ 645/5A1 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂ
ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ರ್ಾಯೂ 253/1BP3 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂ
ವಿನೆಸಂಟ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ ಬಿನ್ ಪಾರನಿಸಸ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಸುದಿೋರ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ಪರವಿೋನ್ ಕಲಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಬಂಗೆೋರ ಬಂಟಾವಳ
ರಲೋರ್ಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ಬಾಯಪಿಸಿ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜೋರಾಲ್  ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ರಲೋಮನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಬೆಲೋಜ ಬಂಗೆೋರ ಬಂಟಾವಳ
ಮೆೈಕಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ನೆಲೋಯಲ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಸತಲೋರಿನ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಸಲೋಮಾರ್ಾಥ ಬೆೋಕಲ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ು ಬೆೋಕಲ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜಯಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಅಬುುಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಬಿನ್ ಇದಿನಬಬ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಕರಣ ಕಲಮಾರಿ ಕೆ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಣು ಗೌಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪುರುಷ್ಲತ್ುಮ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಆಲಿವನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ರೈಮಂಡ್ ಡಿಸಲೋಜ, ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ರಲೋಶನ್ ಕುಟಿನ್್ಃ ಬಿನ್ ರ್ಡಿರಕ್ ಕುಟಿಹಾೂ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪುರುಷ್ಲತ್ುಮ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಉಲಾೂಸ್ ಜ ಹೆಲಳಳ ಬಿನ್ ಜರ್ಾದ್ಯನ ಹೆಲೋಳಳ ಬಿಮಲಡ ಗಾರಮಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶೆವೋತಾ ಹೆಲೋಳಳ ಕೆಲೋಂ ಉಲಾೂಸ್ ಹೆಲಳಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಅಂಬಿಕಾ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಹೆಲೆನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ನವಿೋನ್ ಸಿಕೆವೋರ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಮಿಲೆಿೋಡ್ರ ಸಿಕೆವೋರಾ ಕೆಲೋ ಲ್ಲವಿೋಸ್ ವಲೆೋರಿಯನ್ ಲೆಲಬೆಲೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಳೆ ಗೌಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಮೊಯಿದ್ು ಕುಂಞ ಬಿನ್ ಅಹಮದ್ ಕುಂಞ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಸುಮನ ಕೆಲೋ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಕೆಲೋಗಗ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಅಮಿೋರ್ ಮಿಯಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಗಾಯತಿರ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋನಿತಾ ಕೆ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜಿತೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪೆ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ು ಪರಭು ಬಿನ್ ಪರಭಕರ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಚಂದ್ರ ಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಬೆೈರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಮಾಧವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಪುಂಡರಿಕ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಳಿಕೆ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಳಿಕೆ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಜರ್ಾದ್ಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಪುಷ್ೆ ಸರಪಾಡಿ ಕೆಲಂ ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಉಮಣ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಮಾಧು ಮೆೋರ 105/1P1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಸಂಕಪೆ ನಲೊ ಬಿನ್ ಬೆಲಗುಗ ನಲೊ 51/6 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಸುಂದ್ರ ಎಂ ಬಿನ್ ರ್ಪರುಂಕ ಮುಗೆೋರ 162/4 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಯಯ ರ್ಾಯೂ177 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ರ್ಾಯೂ 241/2P1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲಿಕೆ 331/5A2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ



ಶಿರೋಮತಿ ರ್ರೋಮಲ್ತಾ ಯಾನೆ ರ್ರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ವಾಸುದ್ರೋವ125/2B ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ವಿಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಎನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ304/2, 302/3A1ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ತ್ುಕರ ರ್ಾಯೂ 41/20, 41/2 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಎನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ312/6, 288/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಜಯರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ದಿ.ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ128/2 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಹೆಚ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಲಬ ರ್ಾಯೂ82/3, 82/2P1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ 83/BP1, 86/5P2ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಅಂತಲೋನಿ ಡಿಸಿಲ್ವ ಬಿನ್ ಸಂತಾನ್ ಡಿಸಲೋಜ 21/1, 21/4, 21/3ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಧರ ಪರಭು ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಪರಭು 3/1, 3/2,44/1, 44/2ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ದಿವಾಕರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಕೆಲಗಗ ರ್ಾಯಕ್ 229/4P1, 247/4Pಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಮಹಾಬಲ್ ರೈ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ರೈ 42/2C9, 20/3C ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಎನ್ ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಕಬಬ 62/7P6, 62/12, 62ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ರಲರ್ಾಲ್  ವಿಕಿರ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಲ್ಲಯಿಸ್ ಡಿಸಲೋಜ157/2, 19/17, 19/1ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಕೃಷ್ುಲೆೋಖ ಕೆ ಕುಮಾರ್ ಕೆಲೋಂ ಶರಣ್ ಕುಮಾರ್126/1C3, 126/1Aವಿಟೂ ಇತ್ರ
ದಿೋಪಿಕಾ ಹೆಗೆ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಬಲ್ ರೈ 42/2C,20/3A3,23ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ 65/15,65/9,68/11ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಅಬುುಲ್ ಹಮಿೋದ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್306/7,289/10,305ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ರ್ಾರಾಯಣ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ದಿ. ಸೋಸಪೆ ಮಲಲ್ಯ18/35,18/36,18/3ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ವಿಕಿರ್ ಬರಟೆಲಿ ಬಿನ್ ದಿ ಭೌತಿೋಸ್ ಬರಟೆಲಿೋ76/18P9/128/P2, ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಸಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ 153/2A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಯಂ ಬಿನ್ ಅಚುಚತ್ ಭಟ್ 100/1BP2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ರತ್ೂ ಜಿ ಮಲಡ ಕೆಲೋಂ ಗಣಪಮಾಡ 48/1AP1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗುರುವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯ ಪಪಜಾರಿ6/1P3, 6/2A, 107ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಿಠಲ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಪರಭು 32/2, 32/4,32/6, 3ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಿಲೆರೆೋಡ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಅಲ್ಬಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ28/1, 23/4B8, 22/1ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಕಮಲಾಕ್ಷ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ರ್ಾಯಕ್678/9, 682/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಸುಗಂಧಿ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ರತಾೂಕರ 683/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸಂದ್ರೋಶ ಅಮಿಮರ್ಾೂಯ ಬಿನ್ ರಾಮ ಅಮಿಮರ್ಾೂಯ147/2B ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಂಡ್ಾರಿ81/6, 82/3P1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಾಸುದ್ರೋವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ 43/2A1P2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮಾಸಯಲ್ ಪಿಡ್ಾುದ್ರಲೋ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಪಿಡ್ಾುದ್ರಲೋ260/5, 261/3C2ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಶಾಯಮ ಪರಸಾದ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್130/6, 130/7, 130ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ನವಿೋನ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್31/5D2, 31/6, 31/5ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಎಮ್ ದ್ರೋವಕ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟ್131/2AP1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರ್ಂಕಪೆ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಜಾರು ಭಂಡ್ಾರಿ 194/4, 194/5,170ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪಾರನಿಸಸ್ ಮೊಂತರಲೋ ಬಿನ್ ದಿ ಲ್ಗೆಲೋರಿ ಮೊೋಂತರಲೋ51/4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಲೆಸಿೂ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಡೋನಿಸ್ ಡಿಸಲೋಜ 197/7, 197/8 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ರತಾೂಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ 76/3, 28/4 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ವಿ ಅಡಪ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವರ್ಾಥ37/9, 317/4 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ರೈ 498/6A2, 498/6Aವಿಟೂ
ಶಿರೋ ಎಮ್ ಅಬುುಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನ್ ಕುಂಞ197/1A3, 197/P4ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಕೆ ಪಿ ಅಬಲಬಕೂರ್ ಬಿನ್ ಪುತ್ುಬಬ ಬಾಯರಿ90/8, 91/11, 91/3ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ಗಟಿಿ ಬಿನ್ ಗುರುವಪೆ ಗಟಿಿ 385/3B, 385/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ



ಶಿರೋ ಕೆ ಆನಂದ್ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ಮಲಲ್ಯ103/9A, 101/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಶೆೋಷ್ಗಿರಿ ಪರಭು ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ ಪರಭು 59/* ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಾಸುದ್ರೋವ ಮಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ 137/1,158/34, 15ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಎನ್ ಶಿವರಾಜ್ ಮಯಯ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ಮಯಯ156/2, 156/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಯಮಲ್ ಎಮ್ ಕೆಲೋಂ ವಾಸುದ್ರೋವ ಮಯಯ162/3, 165/6B ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ 75/2A, 76/1A, 76ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ 28/2P, 28/20P4ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಅಬಲಬಕೂರ್ ಬಿನ್ ದಿ.ಹುಸೈನ್ 148/12,148/9 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಕೆ ಅಬಾಬಸ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಬಾಯರಿ 149/147 ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಬಿ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ 62/1BP2, 61/2Aವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪಪವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ306/12 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಎ ರಾಮ ರಾವ್ 110/1A1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಾಮ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಂತ್ು ಪಪಜಾರಿ 25/1CP2, 25/3A2ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಲಿಯೋ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಲಾರನ್ಸ ಮಿನೆೋಜಸ್157/3, 30/4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ವಿನೆಸಂಟ್ ಪರವಿೋಣ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಲಿಯೋ ಮಿನೆೋಜಸ್210/2,210/4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಸುಷ್ಾಮ ಪಿ ಸುವಣಯ ಕೆಲೋಂ ಪರಭಾಕರ ಸುವಣಯ168/7B, 168/5, 16ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮಹಮಮದ್ ಹಾಜಿ ಬಿನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ 210/10, 209/2C1ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್ 243/3B, 87/P1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಕಾಮತ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೆೋಶ್ ಕಾಮತ್212/1P5 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಆಂಟನಿ ವಿನ್ ಸಿನ್ ಮಸೂರೋನಸ್ ಬಿನ್ ಇಂತ್ುರ ಮಸೂರೋನಸ್182/4 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಅವಿಲ್ ವಿಶಾವಸ್ ಮಸೂರೋನಸ್ ಬಿನ್ ಇಂತ್ುರ ಮಸೂರೋನಸ್139/1B2, 138/5ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಲಿೋರ್ಾ ಪಿಂಟೆಲೋ ಕೆಲೋಂ ತಲೋಮಸ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ166/14B, 106/10Bಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಧಮಯಣು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ರ್ಾಯೂ 43/1P2, 43/4P2ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಸನಬಬ 95/1CP2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ರಲರ್ಾಲ್  ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಮೆೈಕಲ್ ರಲಡಿರಗಸ್13/96 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರಸು
ಜಫರಿನ್ ಡಲಮಿನಿಕ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಮೆೈಕಲ್ ರಲಡಿರಗಸ್148/5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರಸು
ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್  ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ಪರಮೆೋಶವರ ಭಟ್228/8 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕೆ ಯಂ ಕೃಷ್ು ಭಟ್  ಬಿನ್ ಪರಮೆೋಶವರ ಭಟ್  ಕೆ ಯಂ224/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕೆ ಯಂ ಪರಮೆೋಶವರ ಭಟ್ 233/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜೋಮ್ಸ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ದಿ ಲ್ಲಯಿಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜಾ37/3 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರಸು
ಹಮಿೋದ್ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನಬಬ 457/ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಎಸ್ ಅಬಾಬಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಖಬಬ ಹಾಜಿ 236/1ಎ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಹೆೋಮಾಲ್ತ್ ಯು ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋ ಉಮಾರ್ಾಧ ಶೆಟಿ1ಿ60/26 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಉಮಾರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ಶೆಟಿಿ 166/11 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪಾೂವಿಯಾ ಕಾರಸು ಕೆಲೋ ಹೆನಿರ ಕಾರಸು 264/4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರಸು
ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಪಪವಪೆ ಶೆಟಿಿ 32/1ಪಿ1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಿಕಿರ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಸಯಲ್ ರ್ೋಗಸ್ 52/6ಬಿ1 ವಿಟೂ ಕೆರಸು
ಮಾಹಾಬಲ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಹೆಲನೂಮಮ 84/6 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಯಯ ಶೆಟಿಿ 46/13ಪಿ2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಅನಂತ್ರಾಮ ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ದಿ ಸಿೋತ್ರಾಮ ಭಟ್22.Feb ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋನಿವಾಸ ಟಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ Aug-19 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಇಜಾಕ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ದಿ ಆಲ್ಬಟ್ಯ ರ್ೋಗಸ್ 700/24 ವಿಟೂ ಕೆರಸು
ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಕಂಡಪೆ ಬೆಳಚಡ 160/1ಪಿ1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ



ಕೆ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ದಿ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ 149/ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಡಿ ಉಮಮರ್ ಕುಂಇ ಬಿನ್ ಮಮುಮಕುಟಿಿ ಬಾುರಿ21.Okt ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಅಲೆಲಿೋನ್ಸ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ಬೆಲನಿಫಸ್ ಪಿಂಟೆಲೋ51/10 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರಸು
ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಶೆಟಿಿ 1/6ಬಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಅಮಮ ಕೆಲೋ ರಾಮಮಣು ಆಚಾರ್ 812/4 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಬಿ ಎ ಹುಸೈನ್ ಕುಂಇ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ೂ ಬಾಯರಿ109/1 ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಎವರಸ್  ಸಿಕೆವೋರಾ ಬಿನ್ ಬಸುಯಂ ಸಿಕೆವೋರಾ 157/20 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರಸು
ಶಿರೋ ಪಿ ರಮೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟಿಿ 43/2D, 43/1F ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ 80/4, 26/12 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಜಿೋವನ್ ಪರಕಾಶ್ ಅಂಚನ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರ ಅಂಚನ್124/P1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು 12/12, 12/14 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಹುಸೈನ್ ಕುಂಞ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಬಾಯರಿ 109/1, 110/3 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಕೆಲರಗ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ಪಪಜಾರಿ 38/6, 39/1, 39/2ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ 132/4, 132/3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ದ್ರೋವು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮೊಂಟು ಪಪಜಾರಿ 80/7A1, 78/1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೆ ಮನಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಸಾಲಿಯಾನ್58/5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಆಲಿೋಸ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಕೆಲೋಂ ದಿ.ಸಿಲಿವಸಿರ್ ಮಿನೆೋಜಸ್54/36, 54/37 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ರಘುರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ನೆೋಮು ಶೆಟಿಿ 18/1GP1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಹೆೈದ್ರ್ ಬಿನ್ ಹುಸೈನ್ 28/28, 16/5 ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಕೆ ಹರಿಕೃಷ್ು ಎಡಪಾೆಡಿತಾುಯ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಎಡಪಾೆಡಿತಾುಯ206/1A2P1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೆ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್65/4, 5/21 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್ 243/3B ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್291/A1, 292/* ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಪಪವಪೆ ಶೆಟಿಿ 28/1, 28/2P3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಜೈಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಎಡಪಡಿತಾುಯ194/4P1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರ್ಾಣಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣು ಪಪಜಾರಿ32/1,32/3 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಶೆಣೆೈ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಣೆೈ 152/8 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ರಾಧಾ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ 260/4, 261/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಣೆೈ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಣು ಶೆಣೆೈ 860/9, 260/7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಉಗಗಪೆ ಶೆಟಿಿ 4/-8, 2/8 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಟಿ ಅಬಲಬಕೂರ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಬಾಯರಿ118/7, 119/7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಮೊಂತರಲೋ ಬಿನ್ ಲ್ಗೆಲೋರಿ ಮೊಂತರಲೋ51/4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಜಗರ್ಾೂಥ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ 29/2B1P9 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಶಂಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ 29/2B1P9 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಜಲ್ಜ ಕೆಲೋಂ ದ್ರೋವುರ ಶೆಟಿಿ 30/-1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ 29/2AP8 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪರಶಾಂತ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ಶೆಟಿಿ 34/12 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ದ್ರೋವಕ ಯಂ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್73/5,72/2B ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪಿ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಭಟ್73/2B, 74/1B ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪಿ ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ 80/1, 82/4 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಸವಿತ್ ಕೆಲೋಂ ಈಶವರ ಭಟ್ 81/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕುಮಾರ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ 81/1, 81/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ವಂದ್ರ್ಾ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರ ಪಿ ಎಸ್ 85/6, 85/7 ವಿಟೂ ಇತ್ರ



ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನ್ ಕುಂಞ8/2A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಜಗನಿೂವಾಸ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪೆ ಗೌಡ 45/41P5 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಮೂ ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್288/6 ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಅಲೆಕ್ಸ ಡಿಕುರ್ಾಹ ಬಿನ್ ಅಲ್ಬಟ್ಯ ಡಿಕುನೂ88/6BP5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಡನಿೂಲ್ ಅಂತಲೋನಿ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಚಾಲ್ಸಯ ಲೆಲೋಬೆಲ114/7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಈಶವರ ಭಟ್98/313,1000/313ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೆ ಬಾಲ್ಸುಬರಹೂಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಈಶವರ ಭಟ್98/3C, 100/3D ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗೆರಗೆಲೋರಿ ಕೆಲೂೋಡಿಯಾಸ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ಫ್ೌಸಿುನ್ ಪಿಂಟೆಲ101/14, 99/1P5ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕಜ ಕೃಷ್ು ಭಟ್253/3B, 253/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮೆೋಬಲ್ ನೆಲರಲನೂ ಕೆಲೋಂ. ಎಡಿವನ್ ನೆಲರಲರ್ಾಹ135/3B,185/3Bಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಗೌರಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ. ಶಂಕರ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್497/2AP2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪುಂಡಲಿೋಕ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ಗೌಡ 200/2A ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಾಜಿೋವ ಶೆಟಿಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ 160/1, 177/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಇದಿುನ್ ಕುಂಞ ಬಿನ್ ಪಕುರಂಜ ಕುಂಞ 49/5,50/5 ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ 48/9,49/15 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ 48/3A1P2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತ್ ಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ.ಈಶವರ ಭಟ್49/10, 49/11 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ ಎ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ 52/6A ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ25-Mai ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ25/1,25/3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ರಜಾಕ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ 61/3A ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಅನೂಪಪಣಯ ಕೆಲೋಂ ಮೊೋಹನ್ ಸುಂದ್ರ್117/1,117/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ನಯನತಾರ ಪಿ ಎಲ್ ಕೆಲೋಂರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಭಟ್91/4P1-P2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್137/1,12/3 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರವಿಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ದಿ, ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಪಜಾರಿ 89/2A ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಸಂತ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಹೆಲನುೂ ಭಂಡ್ಾರಿ 50/6, 50/9 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ 34/1, 34/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟಿಿ 33/1A, 33/8 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಮಧುಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದಿ, ಪಪವಪೆ ಶೆಟಿಿ 275/1, 276/5, 274ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸುನಿಲ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಲಿಯೋ ಡಿಸಲೋಜ 208/1, 208/4 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಲೆೋಖಪಿ ಭಂಡ್ಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಪರಸನೂ ಭಂಡ್ಾರಿ 45/2P1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಈಶವರಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಶಾಸಿರಿ 349/5 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ,ಎ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಭಟ್114/1B ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜಲೋಸಫ್ ಪರವಿೋಣ ಮಾಡುಬಿನ್ ಜರಲೋಂ ಫ್ತಲಿಪ್43/6B2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ವಾಲ್ಿರ್ ಲೆಲೋಬೆಲ ಬಿನ್ ಸಂತಾನ್ ಲೆಲೋಬೆಲ102/3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಆನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದಿ, ವಿೋರಭದ್ರ ಶೆಟಿಿ 72/16, 72/3B2P1ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ಪಪಜಾರಿ 73/-1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮೊೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ ಪರವಿೋಣ 371/1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಆನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಚೌಟ 51/15, 51/25, 51/2ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ತ್ನಿಯಪೆ ಬೆಳಚಡ ಬಿನ್ ಕಂಡಪೆ ಬೆಳಚಡ 161/2P4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ 120/7 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪೆ ಶೆಟಿಿ 72/16, 72/3B2P1ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಿರಕ ಕೆಲೋಂ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ 85/7 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಕಜ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ 85/2A ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಲ್ಕ್ಷಿಮ ರ್ಾರಾಯಣ ಉಡುಪ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಉಡುಪ46/2p1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ವಸಂತ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದ್ಲಮಣು ಶೆಟಿಿ 30/7p1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸದಾಶಿವ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ 96/17,92/2A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಮಹೆೋಶ ಪದಾಯಣ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಣು ಪದಾಯಣ 36/2,36/3, 38/10ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಲಾಯನಿಸ ಕುರ್ಲೆಲೂ ಬಿನ್ ಡನಿಸ್ ಕುರ್ಲೆಲೂ 187/7,187/11, 59ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಡನಿೂಸ್ ಕುರ್ಲೆಲೂ ಬಿನ್ ಜ, ಬಿ ಕುರ್ಲೆಲೂ 57/4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಲಿಂಗಪೆ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ಶೆಟಿಿ 8/-2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಎ ಮೊೋಹನ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ 40/5B ,38/3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸುಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದಿ, ಸಂಕಪೆ ಶೆಟಿಿ 754/1AP1 756/1, ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಆನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದಿ, ಮುತ್ುಣು ಶೆಟಿಿ 332/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ಎನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್441/2, 441/1, 441ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜರ್ಾಯಧನ ಪರಭು ಬಿನ್ ದಿ,ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಪರಭು 211/6 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಶಾಸಿರಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಶಾಸಿರಿ 290/5, 290/6, 290ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಫೆಡಿರಕ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಡಿಸಲೋಜ20/-3, 20/-4, 20/-6ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರಾಮಚಂದ್ರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯಕ್9/-2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಚನಿಯಪೆ ಮಡಿವಾಳ 49/9.49/8.49/7.49ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರಾಧಹೆಂಗುಸ ಕೆಲೋಂ ಸಂಕಪೆ ಶೆಟಿಿ 356/1c,355/8p2,3ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಡಿ, ಕೆ ಅಬುುಲ್ ಕುಂಞ ಬಿನ್ ಮೊಹಮಮದ್ 247/4,248/p1,248ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಂಭಯಯ ಬಿನ್ ದಿ, ಕೆ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ 107/1,107/9, 109ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರ್ರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಪಾಂಡುರಂಗ ಪರಭು 465/2AIA3BPI ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ದಿ,ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್370/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ, ತ್ನಿಯಪೆ ಗೌಡ 710/2B2AP2,696ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮಹೆೋಶ ಪದಾಯಣ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಣು ಪದಾಯಣ 36/2.36/4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಕುಂಞ ಮೊೋನು ಹಾಜಿ ಬಿನ್ ದಿ,ಖಾದಿರ ಬಾಯರಿ128/1P2 ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ವನಿತಾ,ಬಿರೈ ಕೆಲೋಂ ಭಾಸೂರ ರೈ 147/1P3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರಘುರಾಮ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಯಧನ ಪರಭು 70/2A ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಚಂದಿರಕಾ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ಉಮೆೋಶ ಶೆಟಿಿ 25/6, 25/7 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸರಿತಾ ಬಿ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ಎ ಬಿ ಶೆಟಿಿ 5/-2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜಯಾನಂದ್ ಚೌಟ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ ಚೌಟ 36/2p1, 36/2p2ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಅರುಣಾ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಶ ಶೆಟಿಿ 202/3 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಾಜೋಶ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ 26/-9 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಿಚಡ್ಯ ಮೊರಾಸ್ ಬಿನ್ ಪಿೋಟರ್ ಮೊರಾಸ್ 93/9, 93/5p2, 93/3ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಲ್ಲಿತಾ ರೈ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಬಲ್ ರೈ 45/1AP1, 45/6P1ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪರಫುಲ್ೂ ರೈ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣು ರೈ 268/1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಪರಸಾದ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲೆೋಶವರ ಭಟ್321/8 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮಿೋರ್ಾ.ಎಸ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಶಿವರಾಮ್ ಭಟ್218/8, 215/13 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಯಯ ಪಪಜಾರಿ 303/1P1, 225/1Aಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಅನಿಲ್ ಕಾರಸು ಬಿನ್ ರಾಬಟ್ಯ ಕಾರಸು 104/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಅರುಣ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಸುರೋಶ ಶೆಟಿಿ 213/2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಲಪವಾಣಿ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಜೋಶ್ ಶೆಟಿಿ 61/2A1, 61/1B, 6ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗೌತ್ಮ್ ಆಳವ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ಆಳವ 47/6 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಅವಿಲ್ ಪಿರೋರಾ ಬಿನ್ ಲ್ಲವಿಸ್ ಪಿರೋರಾ 37/1EP1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು



ನಿೋಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ 54/3,54/4 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸುರೋಶ್ ಬರ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಚನಿಯಪೆ ಮಡಿವಾಳ 40/1P1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪುಷ್ಾೆವತಿ ಕೆಲೋಂ ತ್ುಕರಾಮ ಶೆಟಿಿ 323/20,323/6 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಮಾನಂದ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್124/3 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಎ ರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ 152/2B, 148/4Dವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸವಿತಾ ಎನ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ನರೋಶ್ ಶೆಟಿಿ 105/4,105/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಯರಾಮ ಕುಲಾಲ್ ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಮಲಲ್ಯ205/2,205/2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜಯ ಪಿ ಬಿನ್ ಬಿ ಲಿಂಗಪೆ 36/7B1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಲ್ಲವಿಸ್ ಡಿಕೆಲೋಸು ವಿನ್ ಜೋಕಬ್ ಡಿಕೆಲೋಸು 57/15 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಗೌರಮಮ ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ 202/3,218/7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸಾವತಿ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆಲೋಂ. ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ 70/1,70/4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ದಾಕ್ಷಾಯಿಣಿ ಕೆಲೋಂ ದಿ. ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಪಜಾರಿ88/2A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರಇತ್ರ
ಜಯರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ 40/31 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರಇತ್ರ
ಸಲಿನ್ ಮೆೋರಿ ಡಿಸಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಮಥಾಯಸ್ ಡಿಸಲೋಜ49/1ಬಿ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜಯರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದಿ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ302/1A4P, 302/1ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಮೊಂತರಲೋ ಬಿನ್ ಲ್ಗೆಲೋರಿ ಮೊಂತರಲೋ51/4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ 73/4 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗುಬಿಯ ಕೆಲೋಂ ಬೆಲೋಗರ 98/1C ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಜರ್ಾಯಧನ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಮುತ್ು ನಲಿಕೆ 51/2 ವಿಟೂ ಪ ಜಾತಿ
ಲಿಂಗಪೆ ಪರವ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಪರವ 403/2P1, 401/3Pವಿಟೂ ಪ ಜಾತಿ
ಅಣಿು ಬಿನ್ ಅಂಬೆಲೋಡಿ 81/B ಬಂಟಾವಳ ಪ ಜಾತಿ
ಕುಂಡ ಕೆಲರಗ ಬಿನ್ ಚಿೋಂಕರ ಕೆಲರಗ 72/2AP1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಲೆಲೋಕಯಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ದಿ, ಪರಮೆೋಶವರ ರ್ಾಯೂ25/2E, 25/1B4 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಗಣೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ 194/4B4, 194/4Bಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಂದ್ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ 191/1A3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ 212/3ಏ3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಲಿಯೋ ಕಾರಸು ಬಿನ್ ಇಂತ್ುರ ಕಾರಸು 183/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಕೆ ಅನಂತ್ಕೃಷ್ು ಐತಾಳ ಬಿನ್ ವಾಮ ದ್ರೋವ ಐತಾಳ27/-3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರಾಘವ ಭಟ್ ಪಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಪಿ ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟ್75/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಿಕಿರ್ ಬರಟೆಲಿೋ ಬಿನ್ ಬೌತಿಸ್ ಬರಟೆಲಿೋ76/18ಪಿ40 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಕೆ ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ ಬಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ 96/12 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿವರಾಮ ಜಲೋಷ್ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಭಟ್68/5ಬಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್ ದ್ರಲೋಗರ ಪಪಜಾರಿ 23/-4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ 352/2ಎ1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರಲೋಬಟ್ಯ ಪಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ವಲೆೋರಿಯನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ1/-3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಹೆಡಿರ ಮೊೋಂತರಲೋ ಬಿನ್ ಮರಿಯನ್ ಮೊೋಂತರಲೋ144/1ಎ3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಗಿೋತಾ ಕುಸುಮ್ ಕೆಲೋ ಕೆೋಶವ ಇ 651/6 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಚೆೋತ್ರ್ಾ ಕೆಲೋ ರಮೆೋಶ್ 49/4 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮಾನಕೂ ಕೆಲೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ 129/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕುಶಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಾಸಪೆ 21/2ಎಪಿ1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಿಶವರ್ಾಥ ರೈ ಬಿನ್ ನೆೋಮು ರೈ 132/1ಪಿ2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರಾಮಚಂದ್ರಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದಿ ರ್ಾಣಯಪೆ ಶೆಟಿಿ 108/3ಸಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರಘುರಾಮ ಶೆೋಖ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆೋಖ 158/6ಪಿ3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ



ರಾಮಣುಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಗೌಡ 45/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಪಪಜಾರಿ 605/1ಪಿ2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಗಣೆೋಶ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವ ಭಟ್ 107/3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಶಮಯ ಬಿನ್ ದಿ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯಕ್432/5 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ಅಬುಬಬಾಯರಿ 288/10 ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಬಿನ್ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ 117/3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರಮೆೋಶ ಎಂ ಬಿನ್ ದಿ ಶಂಕರ ಪಪಜಾರಿ 253/12 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಿನಯ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ದಿ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ 223/12 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಡಿ ಜಯರಾಮ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ದಿ ಡಿ ಕೃಷ್ು ಭಟ್107/3ಪಿ2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರವಿೋಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ನೆೋಮು ಪಪಜಾರಿ 354/3ಎ1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ 732/5 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸೋಸಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಜಿನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ 104/1ಎಪಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕೆ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ದಿ ಸಮಖೃ ಭಟ್ 28/-3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮದ್ನ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಗೌಡ 126/2ಪಿ3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಹಷೋಯಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಣು ಶೆಟಿಿ ವಿ 43/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಹೆಲೆನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಕೆಲೋ ದಿ ರಲೋಬಟಯ ಪಿಂಟೆಲೋ84/1ಎ7 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜಲೋಸಫ್ ರಲೋಬಟ್ಯ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ದಿ ಮೆಗುಲಿನ್ ಮಿನೆೋಜಸ್89/ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸುನಿಲ್ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಲಿಯೋ ಡಿ ಸಲೋಜಾ208/4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಐಸಕ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಇರ್ಾಸಾವಸ್ 173/1 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ವಾಸುದ್ರೋವ ಶೆಣೆೈ ಬಿನ್ ಪುತ್ುುಶೆಣೆೈ 17/-5 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸಲಿನ್ ಮೆೋರಿ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಮಥಯಿಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜಾ49/1ಬಿ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜಿ ದಾಮೊೋದ್ರ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ಸಪಲ್ಯ39/4ಬಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಅನಂತ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಪರಭು 96/2ಬಿಪಿ3 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜಯ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ 60/8 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಭವಾನಿ ಕೆಲೋ ದಿ ನೆಲೋಣಯಯ ಪಪಜಾರಿ 22/-2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಚೆನೂಪ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ 59/2ಬಿ2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸೋಸಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಜಿನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ 104/1ಎಪಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ 21.Mär ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಬೆಳಿಳಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಾಂತ್ು ಗೌಡ 68/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಅಬುುಲ್ ಖಾದಿರ ಬಿನ್ ಹಸನಬಬ 587/2ಪಿ2 ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ
ಲೆಲೋಕಯಯ ಬಿನ್ ದಿ ಕೃಷ್ು ಮಲಲ್ಯ 408/5 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ದ್ಯಾಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಆಳವ 246/4 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ 536/1ಪಿ2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿವಪಾರಸದ್ ಯಂ 317/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ 82/3ಪಿ3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮಾದ್ರವಿ ಕೆಲೋದಿ ಕೃಷ್ು ಬೆಳಚಡ 110/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಇ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಜ ಭಟ್ ಕೆಲೋಜಯರಾಮ ಭಟ್ 516/6 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸಲೋಮಶೆಖರ ಬಿನ್ ಕೆಲೋರಗಪೆ 71/3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ತ್ಶರಿೋಫ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಅದ್ಂ ಕುಂಞ 144/2ಎ2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮಿತ್ಲುರು ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್230/4 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಿಕಿರ್ ಮೊೋರಾಸ್ ಬಿನ್ ತಲೋಮಸ್ ಮೊೋರಾಸ್190/2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ವಲೆೋರಿಯನ್ ಗಲಾೆರ್ಪೋ ಬಿನ್ ಜಮಿಯ ಗಲಾಯಂ ಯಾನೆೋ ಜಮಿಯ ಗಲಾಿರ್ಪೋ181/2ಬಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಅವಿಯನ್ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಐಸಾಕ್ ಡಿ ಸಲೋಜಾ214/5 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ಡನಿೂಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ ಡಿ ಸಲೋಜಾ39/4 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗಾಬಿರಯಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ರುಜಾರಿಯೋ ಲೆಲೋಬೆಲೋ7/2ಎ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಹೆೈದ್ರ್ ಬಿನ್ ಅಬುಬ ಬಾಯರಿ 273/5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ದ್ರೋವು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮೊಂಟ ಪಪಜಾರಿ 79/1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಡಿ ಜಗದಿೋಶ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ84/1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಮೆೋಶ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ಪಪಜಾರಿ 30/1ಬಿಪಿ1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕೆ ಸದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ 24.Mär ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರ್ಟಿರಕ್ ಪಾರನಿಸಸ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ಪಿಂಟೆಲೋ78/22 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪಾಯಟಿರಕ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ ಬಿನ್ ದಿ ದ್ಲಜಾ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ171/2ಬಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋ ಕುಶಲ್ ರಾಜ್ 131/4 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪದ್ಮ ಎಸ್ ರಾವ್ ಕೆಲೋಂ ಶಾಯಮ ರಾವ್ 218/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಶಿಕಲಾ ಸಮಾನಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಸಮಾನಿ131/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಯಮುನ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದ್ರ ಮಲಲ್ಯ 140/11 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಲೋಕಂ ಸಂತಾನ್ ಮಿರಾಂದ್ ಬಿನ್ ಅಂತಲೋನಿ ಮಿರಾಂದ್170/1P6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಮಲಸ ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಬಾಯರಿ 158/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಎ ಅಬಾಬಸ್ ಬಿನ್ ಇದಿುನ್ ಕುಂಞ 199/7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಜಿ, ಅಬುುಲ್ ಅಜಿೋಜ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ 260/1C ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಕೆ, ಮಹಮಮದ್ ಹಾಜಿ ಬಿನ್ ಇಸಾಮಲಿ ಬಾಯರಿ 209/2C1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಅಬುಬಕೂರ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಬಾಯರಿ 118/4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಮೊಹಮಮದ್ ಆಶರಫ್ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನ್ ಕುಂಞ331/1A5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಬಾಯರಿ 282/2B3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ರಾಘವ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟ್ 77/9p1, 75/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಮಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಮಯಯ277/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಯಯ ಶೆಟಿಿ 46/13ಪಿ2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಧನಂಜಯ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಸಂಕಪೆ ಶೆಟಿಿ 75/4p2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗಿರಿೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ರೈ 29/-1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಯರಾಮ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ 66/2A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್170/2AP7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಂಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ 180/2A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಾಸು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ದಿ ಕೆಲೋಟಿ ಪಪಜಾರಿ 280/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಯರಾಮ ಶೆೋಖ ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ ಶೆೋಖ 158/4AP1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸುಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ71/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಲೆಲೋಕರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಮುಮ ಪಪಜಾರಿ189/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗಂಗಾಧರ ರೈ ಬಿನ್ ಮುತ್ುಣು ರೈ 194/2A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಲ್ಲಸಿ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ ಬಿನ್ ಜುಲಿೂ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ 56/5B2 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜಲೋಯ್ಕಸ ಕೆಲೋಕಲ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಕೆಲೋಂ ರಲಡಿೂ ಐವನ್ ಡಿಸಲೋಜ259/7 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರಲೋಬಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಡಿಸಲೋಜ219/11 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಆಲ್ಿನ್ಸ ಕಾರಸಾು ಬಿನ್ ಅಗೊೋಸ ಕಾರಸಾು 10/4, 10/5 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಆಲಿವನ್ ವಿನಯ್ಕ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಜೋಮ್ಸ ಲೆಲೋಬೆಲೋ49/65 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಮೊಹಮಮದ್ ಆರಿೋಫ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಗಪಪರ್31/3A2, 92/1A2ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ಸುರೋಂದ್ರ ಪರಭು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಪರಭು 103/* ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರತಾೂಕರ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಪರಭು 172/2P1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಎ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ 39/4 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ಪರಶಾಂತ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ಶೆಟಿಿ 38/6 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಬಾಲ್ಸುಬರಹಮಣಯ ಬಿನ್ ಸುರೋಂದ್ರ ಮಯಯ 33/4A ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಮಹಾಬಲ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಓಬಯಯ ಪಪಜಾರಿ59/23 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ವಿಜಯ ಕೃಷ್ು ಐತಾಳ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋರ್ಾರಾಯಣ ಐತಾಳ್282/2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಂತ್ಪೆ ಸಾಲಿಯಾನ್ 88/7 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ಬಿನ್ ಮುತ್ು ನಲಿಕೆ 51/5 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ನೆಲೋಣಯಯ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬೆಲಗುಗ ನಲಿಕೆ1/4P3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಬೆೈರ ಮುಗೆೋರ 47/2B2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಬೆೈರ 147/3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಬೆಲೋರ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಅದ್ು ಮುಗೆೋರ 180/1C ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಬೆೈರ 133/ಪಿ9 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಬಾಸೂರ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ಮೆೋರ 440/1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕಮಲ್ ಕೆಲೋ ಬಾಬು ಮೆೋರ 432/1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ು ಬೆೈರ 16/2ಎ2ಪಿ2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ರಾಮ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮುಗೆೋರ 110/1ಎ1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ದಿ ತಿಮಮ 729/1ಬಿ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಂದ್ರ ಯಂ ಬಿನ್ ರ್ಪಂಕುರ 162/4 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ವಿಶವರ್ಾಧ ಬಿನ್ ಗುರುವ 266/1ಎ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಲಾಯಣಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗ 88/1A6 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಿ ತಿರುಕಪೆ 91/9 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ 1/14, 1/13 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ವಿೋರಪೆ ರ್ಾಯೂ 236/1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ಪಿ ರಘರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದ್ುಗಪೆ ಶೆಟಿಿ 306/12 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಚಿತ್ರಧರ ಪಪಜಾರಿ 106/3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಬಿ ಎ ಹುಸೈನ್ ಕುಂಞ ಬಿನ್ ಅಬುುಲಾೂ ಬಾಯರಿ108/2ಪಿ1 ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಮ್
ನೆೋಮಿರಾಜ ಆಳವ ಬಿನ್ ಮಮಮಕೆ 149/4 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರುಕಮ ಗೌಡ 137/1ಎ1ಎ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋ ಕುಶಾಲ್ ರಾಜ್ 131/4 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಧರ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ 118/1ಎ2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ 11/2ಪಿ1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಬಾಲ್ಚರಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಉಗಗಪೆ ಶೆಟಿಿ 3/24,4/16 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಮಹೆೋಶ್ ಪದಾಯಣ ಬಿನ್ ಶಂಕರಿ ಅಮಮ 38/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಪಾೂವಿಯ ಮೊಂತರಲೋ ಕೆಲೋ ಹೆನಿಸ ಮೊಂತರಲೋ141/4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯ ಆಳವ ಕೆಲೋ ಮುರಳಿೋಧರ ಆಳವ121/1ಎಫ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ವಿೋಣಾ ಎಸ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಕೆಲೋ ಶಶಿಧರ ಭಂಡ್ಾರಿ45/5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಮುರಳಿೋಧರ ಆಳವ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ಆಳವ 112/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರವಿೋಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ಕೆಲೋ ಸಜಿೋವ ಕಂಬಳಿ 120/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಮೆೋಬಲ್ ನೆಲರಲನೂ ಕೆಲೋ ಎಡಿವನ್ ನೆಲರಲನೂ185/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಬಿೋಪಾತ್ುಮಮ ಕೆಲೋ ಮಹಮಮದ್ ಬಾಯರಿ69/1ಎ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಸುಬಾರಯ ಕಾರಂತ್ ಕೆಲೋ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಕಾರಂತ್130/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ 115/1ಬಿಪಿ2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ದ್ರೋವ ರ್ಾಯೂ 213/18 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಬಿ ರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಾಯಮ್ ಭಟಿ 283/3A7P3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ



ಶಿರೋ ಶಶಿಧರ ರೈ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ರೈ 28/-8 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕಟಿಣು ಶೆಟಿಿ 340/9 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ರೈ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಣು ರೈ221/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ಪರಸಾದ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್330/1A5 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಉಷ್ಾ ಕುಮಾರಿ ಟಿ ಕೆಲೋಂ ಅನಂತ್ರಾಮ271/1B1BP2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಜರಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ಲಿಲಿೂ ಪಿಂಟೆಲೋ126/1B ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಸಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ46/4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಲಾಯನಿಸ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಮರಿಯನ್ ಡಿಸಲೋಜ85/11 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಸಿಸಿಲಿಯಾ ಡಿಕೆಲೋಸು ಕೆಲೋಂ ಲಿಯೋ ಡಿಕೆಲಸು315/* ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ರಲೋಬಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಡಿಸಲೋಜ189/P4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಜಗರ್ಾೂಥ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ 29/2B1P1 ಬಂಟಾವಳ
ಶಿರೋ ವಿಠಲ್ ಕೆ ರೈ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ರೈ 12/32, 12/34 ಬಂಟಾವಳ
ಶಿರೋ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ 13/-4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ದಿ.ಬಾಬು ನಲೊ 153/1B2, 119/1Bಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾ
ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಿನ್ ಕುಂಞ ಮುಗೆೋರ 222/9B ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾ
ಶಿರೋ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯೂ173/1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಪಪನ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಮಹಾಬಲ್ ರೈ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ರೈ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರ್ರೋಮರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸುರೋಶ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ವಸಂತ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸೋಸಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಗಣಪತಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಗಿಲ್ಬಟ್ಯ ವಾಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಪರದಿೋಪ್ ಬಂಟಾವಳ
ಕೃಷ್ುಪೆ ಸಪಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ವಿಟೂ
ಪರಕಯತ್ ಬಂಟಾವಳ
ಸತಿೋಸ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಲಿಯೋ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಲಾರನ್ಸ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಂಟಾವಳ
ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಮೆೋಬಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ವಿಟೂ
ಕರಣ್ ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ಆನಂತ್ ಹೆಗೆ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಲಾರನ್ಸ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಜರಲಂ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಜಯನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ದ್ರೋವ ಕುಮಾರ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸುದ್ಶಯನ್ ಭಟ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸಂದಿೋಪ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸುರೋಶ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸತಿೋಶ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು



ಕರಣ್ ಎಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಮಹಮಮದ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಐವನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಜಯನಂದ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ನೆಲೋಬಯಟ್ ಡಿಸಲೋಜ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರ್ಾಗರಾಜ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ನಿರಂಜನ್ ಸಮಿತ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಜೈನ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಬಾಬು ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಆಳವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸೋಸಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಭಟ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಮೊೋಹನ್ ಕೆ ಶಿರೋಯಾನ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಗಂಗಾಧರ ರೈ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಪರಹಲಾೂದ್ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಗೆರೋಗರಿ ಡಿಸಲೋಜ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಪರವಿೋಣ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಅರುಣ್ ಪಿಂಟೆಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರಲರ್ಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಕೆ ರ್ಾರಾಯಣ ಹೆಗೆ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರಾಯನ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸಿರಿಲ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ ಬಂಟಾವಳ
ಸಲೆಸಿಿನ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ ಬಂಟಾವಳ
ಯೋಗಿಶ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಕೃಷ್ುಪೆ ಸಪಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಚಿತ್ರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರಾಜ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ವಿ.ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್42/1BP2, 43/2BPವಿಟೂ
ಕೆ.ಈಶವರ ಭಟ್. ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ 56/2P5 ವಿಟೂ
ನಿಶಾಂತ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿಲ್ೂಂಪದ್ವು ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್336/1 ವಿಟೂ
ಅಧಲೋಕ್ಷಜಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಶಮಯ235/1P1, 236/1Aವಿಟೂ
ಎಂ. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟಿ.120/2AP2, 120/1ವಿಟೂ
ಕೆ.ಶಿರೋನಿವಾಸ ಭಟಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟಿ 225/1 ವಿಟೂ
ಕೆ.ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟಿ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟಿ 234/1AP2 ವಿಟೂ
ಕೆ. ಕೆೋಶವ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್. 241/1P1, 238/9Bವಿಟೂ
ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣು ಭಟ್ 156/2AP1 ವಿಟೂ
ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹ ರ್ಾಯಕ್ 4/3D, 4/4 ಬಂಟಾವಳ
ಕೆ.ಎನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್5/21, 65/4 ಬಂಟಾವಳ
ವಸಂತ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಪರಭು 20/*, 21/33 ಬಂಟಾವಳ



ಅಬುುಲ್ ಅಜಿೋಜ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ 249/8AP2, 260/1ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಮಹಮಮದ್ ಅಶರಫ್ ಬಿನ್ ಅಬುಬಕೂರ್ 120/2A3C, 119/4ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಅಂತಲೋನಿ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ಬಿನ್ ಸಂತಾನ್ ಡಿಸಿಲ್ವ 22/1, 22/4, 21/4ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಬಿೋಫ್ಾತ್ುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಮಮದ್ ಬಾಯರಿ 69/1A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ ಶಿೋನ ರ್ಾಯೂ 36/7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಪಪಜಾರಿ 291/1A8, 292/4Aಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಲಿಂಗಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮಲಲ್ಯ 198/8, 201/28 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಮೊೋಹನ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಲದ್ಕುೂ 221/6, 22/8 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ212/3A3,205/2P2ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರ್ಾಗೆೋಶ ರಾವ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋವ ರಾವ್ 36/7P2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್ ಬಂಟಾವಳ
ವಲೆೋರಿಯನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ದಿ ಅಲ್ುಬ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಂಟಾವಳ
ಕೃಷ್ು ಪರಭು ಬಿನ್ ದಿ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ
ರಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ 98/2A2, 207/1APವಿಟೂ ಪ.ಪಂ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಸೋಸ ರ್ಾಯೂ 107/1E ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಸೋಸು 76/1A1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ
ವಾಸಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ 236/2P3 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂ
ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ನಲಿಕೆ 349/1A2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾ
ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್ ಗುರುವ ರಾಣಯ 126/2, 38/7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾ
ಲಿಂಗಪೆ ಪರವ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಪರವ 403/2P7 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ದಿ. ಗುರುವ 266/1AP2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ 245/1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾ
ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ದಿ.ಸೋಸ 136/2A1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾ
ರಾಮ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮುಗೆೋರ 110/1A1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಎಸ್.ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮುಗೆೋರ 183/2BP2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾ
ಶಿರೋ ರಲೋಬಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಡಿಸಲೋಜ189/P4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ವಿಕಿರ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಜಲೋಸಫ್ ರಲಡಿರಗಸ್147/2 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಯು ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್91/3A ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರಾಜಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಯು.ಶರಣಪೆ ಬಿನ್. ವಿಠಲ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ವಿಠಲ್ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಹಷ್ಯತ್ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಂಟಾವಳ
ರ್ರೋಮರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಕೆ.ರ್ಾರಾಯಣ ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಹೆಗೆ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರಜತ್ ಬಿನ್ ರಾಜಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಅಶೆಲೋಕ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಸಪಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಲೆಲೋಕರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಜಯನಂದ್ ಬಿನ್ ಗುಂಡಪೆಯಯ ವಿಜಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಶೆಣೆೈ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಣೆೈ ಬಂಟಾವಳ
ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಡಿೋಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ
ರಘುರ್ಾಥ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರಮೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಉಮಮಣು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ



ರಮೆೋಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಮಲಲ್ೂ ಬಂಟಾವಳ
ಎಡವಡ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ತಲೋಮಸ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಯಾಧವ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಟೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ವಿಜೋತ್ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ.ದ್ಯಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ
ಆಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ
ಲೆಲೋರನ್ೂ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಜರಲಮ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಗಿಲ್ಬಟ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಾಕೆಲಬ್ ವಾಸ್ ವಿಟೂ
ಸಿರಿಲ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ ಬಿನ್ ಜನ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ ಬಂಟಾವಳ
ಸಲೆಸಿಿನ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ ಕೆಲೋಂ. ಸಿರಿಲ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ ಬಂಟಾವಳ
ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ು ಭಂಡ್ಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಗಂಗಾಧರ ರೈ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ರೈ ಬಂಟಾವಳ
ನಿರಂಜರ್ಾುಸ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಭಂಡ್ಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಜಯಶಂಕರ ಬಾಸಿತಾರಯ ಬಿನ್ ಅನಂತ್ರಾಮ ಬಾಸಿತಾರಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಶಂಕರ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಭಟ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಬಾಬು ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಲ್ಕ್ಷಕಮಣ ಕುಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪೆ ಕುಲಾಲ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸಂಜಿೋವ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ಧಮಯಣು ಸಪಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರಾಧಕೃಷ್ು ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ
ಪರದಿೋಪ್ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ
ಯೋಗಿೋಶ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋಜಪೆ ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ
ಜಯಂತ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ನರೋಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಿ ತಾಯಂಪಣು ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಗಂಗಾಧರ ರೈ ಬಿನ್ ಮುತ್ುಣು ರೈ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರಿಚಾಡ್ಯ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ನೆಲೋಬಯಟ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸೂೋಹಾ ಕೆಲೋಂ. ಸದಾಶಿವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಪರಕಾಶ್ ಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಯಯ ಕಾಂತ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಿನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸುದ್ಶಯನ್ ಜೈನ್ ಬಿನ್ ನೆೋಮಿರಾಜ್ ಜೈನ್ ಬಂಟಾವಳ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ವಾಸು ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಂಟಾವಳ
ಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಾಂಡಲ್ು ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದಾಸಣು ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಸುಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಂಡ್ಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಮೆೋಬಲ್ ಡಿಸಿಲಾವ ಕೆಲೋಂ. ಪಾವ್ೂ ಡಿಸಿಲಾವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಪರವಿೋಣಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಮೊೋಹನ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಪಾರನಿಸಸ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎಂ ಡಿಸಲೋಜ ಬಂಟಾವಳ
ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಹರಿೋಶ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ವಿಟೂ
ವಿಕಿರ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಜಲೋಸಫ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಂಟಾವಳ
ಅವಿನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಐಸಾಕ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಂಟಾವಳ
ವಿೋಣಾ ಕೆಲೋಂ. ವಿಠಲ್ ವಿಟೂ
ಗೌರವ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ವಿಟೂ



ಜಯಂತ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರಲೋಬಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಂಟಾವಳ
ರ್ಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ವಿಟೂ
ಪಿ. ವಸಂತ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸದಾನಂದ್ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ
ರಮೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮೊೋಹನ್ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ
ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಅಹಮಮದ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಮಯಕಸಂ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಚಾಲ್ಸಯ ಡಿಸಲೋಜ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಯೋಗಿೋಶ್ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ ಬಂಟಾವಳ
ಉಮೆೋಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ರಾಜಾ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಭಂಡ್ಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಅಂಬಿಕಾ ಅನೂಪಪಣಯ ಕೆಲೋಂ ಕರಷ್ುಪೆ ಎಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ
ಹರಿಯಪೆ ಬಿ ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ಮಡಿವಾಳ ಬಂಟಾವಳ
ಅಬುುಲ್ ಜಬಾಬರ್ ಬಿನ್ ಉಮರಬಬ ಬಂಟಾವಳ
ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಜಯಂತ್ ನಿಮಯಲ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂಗೆೋರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ರೈ ವಿಟೂ
ಎಸ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಮಾಧವ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ
ವಿಧಾಯಧರ ರೈ ಬಿನ್ ಕಟಿಣು ರೈ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಆಲಿವನ್ ಡಿ ಸಲೋಜ ಬಿನ್ ರ್ಲಿಕ್ಸ ಡಿಸಲೋಜ 41/17 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಕರಸಿುನ್ ಡಿ.ಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸಲೋಜ 57/5B6P4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ತಾರಾ ಉಮೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಊಮೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ68/2B2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ನೆಲಬಯಟ್ಯ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಸಂತಾನ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ44/12B1P1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಮೌರಿಸ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ದಿ. ಜಲೋಕೆಲೋಬ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್67/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಜಮಿಯ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಡೋವಿಡ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್67/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಎಡವಡ್ಯ ಕಾಯನಲಟ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಜಲೋಸಫ್ ಲ್ಸಾಯದ್ರಲೋ50/64 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಫೆಡಿರಕ್ ಡಿ ಸಿಲ್ವ ಬಿನ್ ಗೆರಗೆಲರಿೋ ಡಿಸಿಲ್ವ 110/2B1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಜರಾಲ್  ಡಿ.ಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಇಗಿೂೋಶಿಯಸ್ ಡಿಸಲೋಜ51/2B ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ರಾಯನ್ ಹೆರಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲೋ 50/31P3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಲಾಯನಿಸ ಪಿರೋರಾ ಬಿನ್ ದಿ ಜಲೋರಲೋಂ ರ್ರರಾ50/34A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಲೆನಿಸ ಪಿರೋರ ಬಿನ್ ಜಲೋಕೆಲೋಬ್ ರ್ರರಾ 132/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ನರಸಿಂಹ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ 56/8 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಸಿಂತಾ ಡಿ.ಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸಲೋಜ 71/2P2 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಡ್ಾಯನಿಯಲ್ ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ಬಾಪಿಸಿಿಕ್ ಪಿಂಟೆಲೋ116/8 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಮಾಕ್ಯ ಡೋಸಾ ಬಿನ್ ಸಬೆಸಿಿನ್ ಡಸಾ 59/18 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಮೆೈರ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಪರಭಾಕರ ಆಳವ 87/5GP1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಲ್ಲಸಿ ಮಾಟಿಯಸ್ ಕೆಲೋಂ ಜರಾಲ್  ಮಿನೆೋಜಸ್116/3 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜಲಲಿಯಾನ ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಕೆಲೋಂ ಮಾಸಯಲ್ ರಲಡಿರಗಸ್60/2A1 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜಲೋನ್ ವಾಲ್ಿರ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಪಾವುಲ್ ಮಿನೆೋಜಸ್94/9 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರಲಪ ಕೆಲೋಂ ಯಶೆಲೋಧರ 48/3P2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್338/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ 180/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಿನೆಸಂಟ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಇಗೆಲೂೋರಿ ಲೆಲೋಬೆಲೋ0554/1/1 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ರಲೋಬಟ್ಯ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಬಟ್ಯ ಮಿನೆೋಜಸ್92/3P18 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ ಪಪಜಾರಿ 121/2P1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪೌಲಿನ್ ಡಿ ಸಲೋಜ ಬಿನ್ ದಿ ಡೋವಿಡ್ ಡಿಸಲೋಜ57/5B3P3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ವಿಕಿರ್ ಡಿ ಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಡೋವಿಡ್ ಡಿಸಲೋಜ 59/10 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಎಡಿವನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಜಲೋಸಫ್ 49/2P1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಸಲಿೂ ಪಸನೂ ಕೆಲೋಂ ಚಾಲ್ಸಯ ಫೆರ್ಾಯಡಿೋಸ್ 67/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಪುಷ್ಾೆ ಕೆಲೋಂ ತ್ನಿಯಪೆ 50/57 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಕಮಿಯರ್ಾ ಡಿ.ಸಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಗಾಬುರ ಡಿಸಲೋಜ 284/2 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಪಾತಿಮತ್ ಝಾಯಿದಾ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ರಫ್ತೋಕ್149/7 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಮರಿೋಟಾ ಡಿ ಸಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಸಬೆಸಿಿೋಯನ್ ಡಿಸಲೋಜ57/5BP1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಪಿಲೆಲೋಮಿರ್ಾ ಬಾರಗ್ಸ ಕೆಲೋಂ ಆಂತಲೋನಿ ಬಾರಗ್ಸ50/61 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಅರ್ಪೋಲಿನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ವಲೆೋರಿಯನ್ ಡಿಸಲೋಜ106/2E1B3B2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಗೆಲೋಪಾಲ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಾಣುಯ ರ್ಾಯೂ 308/2P1 ವಿಟೂ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗಡ
ಕರುಣಾಕರ ಬಿನ್ ಓಡಿ 29/3B ಬಂಟಾವಳ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜಾತಿ
ಕಾಮಿಯನ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಫೆಡಿರಕ್ 67/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ 87/5J ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಯೋಗೆೋಶ್ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಸಪಲ್ಯ 11/1,2,9 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ಸಪಲ್ಯ 28/*/2B1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ರಘುರ್ಾಥ್ ಬಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ಭಂಡ್ಾರಿ 3/*/1P2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಗಿಲ್ಬಟ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಲೋಕೆಲೋಬ್ ಸಲ್ವಂಡಲರ್ ವಾಸ್8/*/2C ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಧಣಯಪೆ ಬಿನ್ ದ್ಲಮ ಮಲಲ್ಯ 23/*/2A4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ರಾಜ ಬಂಡ್ಾರಿಬಿನ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಭಂಡ್ಾರಿ 6/*/4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಗಾರಷ್ಯನ್ ಬಿನ್ ಇಸಿಿದ್ರಲೋರ್ ಮೊಂತರಲೋಮೊಂತರಲೋ52/*/P2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ರಾಧಿಕಾ ದಾಸ್ ಬಿನ್ ಹರಿದಾಸ್ 23/*/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಲಾರನ್ಸ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಜಲೋರಲೋಂ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್6/2b2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಜೋಮ್ಸ ರ್ರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಪಾವ್ೂ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್198/*/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಪಪಜಾರಿ 84/*/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಬಶಿೋರ್ ಬಿನ್ ಅಹಮಮದ್ ಕುಂಞ 243/*/12 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಸತಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ 180/2b, 181/2aಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಸುರೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ 181/2a,180/2b,18ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಸಿೋತ್ರಾಂ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ ,180/2b,180/2a,1ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಂಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ 180/2a ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಮುತ್ುಪೆ ಶೆಟಿಿ 180/2f,181/2b ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ ಶೆಟಿಿ 189/8,190/7,190/1ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಶಾಂಭವಿ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಸಪಲ್ಯ 191/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಮಂಜುರ್ಾಥ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ಸಪಲ್ಯ 189/13,190/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಸಪಲ್ಯ 189/13,190/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ರಾಜೋಶ್ ಆಳವ ಬಿ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ಆಳಯ 141/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ವಿಮಲ್ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ಮಲಲ್ಯ 183/*/2B ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ರಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ರವಲ್ಪೆ ರ್ಾಯಕ್ 209/*/2EP2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ



ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಅಪೆಯಯ ರ್ಾಯಕಾೂಯಕ್181/*/4,182/*/2Aಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ರಾದ್ಮಮ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್ 190/*/2,190/*/5ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಉಮರ್ ಕುಂಝಿೂ ಬಿನ್ ಕುಂನ್ ಹಾಲಿ ಹಾಜಿ 129/*/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಎನ್ ಕೆ ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ಮೊಯಿದಿನ್ ಕುಟಿಿ 143/*/28,149/*/20ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಾರದಾ ಬಿನ್ ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್153/*/2B, 167/*/2ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ರಮೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಪರಭು 160/*/1B,160/*/1Pಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಕೆೋಸರಿ ಬಿನ್ ರಾಮ ಕೃಷ್ು ಪರಭು 153/*/2B, 167/*/2ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಸುಂದ್ರಿ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರ್ಾಯಕ್ 152/4d,152/1,161ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಮೊೋಹನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಜರ್ಾದ್ಯನ ಆಚಾಯಯ 189/*/12,189/*/3ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಅನುಸಲಯ ಬಿನ್ ದಿ. ಕೃಷ್ು ಕುಮಾರ್ 159/*/2, 159/*/4Aಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಶೆಟಿಿಗಾರ್ ಬಿನ್ ಕುಂಞ ಶೆಟಿಿಗಾರ್175/*/1B ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಕೆಲರಗಪೆ ರೈ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ರೈ 159/*/5AP1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ನೆಲೋಬಯಟ್ಯ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಸಯ ಲೆಲೋಬೆಲೋ198/*/16 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ದಿವಾಕರ ರ್ಾಯಕ್ ಕೆ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್183/*/2A,184/*/4,1ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್170/*/2AP7, 170/*/ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ರತಾೂಕರ ಅಡಪ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ಬ ಅಡಪ 163/*/6, 163/*/8,1ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ರಾಮಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್ 191/*/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಸಾಮಾನಯ
ಜರಲೋಮ್ ಜರಾಲ್  ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಅಪೆಯಯ ರ್ಾಯಕ್32/7,32/8 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಬಿ ಅಬುುಲ್ ಆಸಿಫ್ ಬಿನ್ ಹಮಮದ್ 63/*/4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಜಲೋಸಫ್ ತಾರ್ಪರೋ ಬಿನ್ ಟಿಟಸ್ ತಾರ್ಪರೋ 84/*/1B6,84/1b7ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಟೆರನ್ಸ ಅರುಣ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಗಿಲ್ಬಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ110/37, 110/15ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜಲೋಯ್ಕಸ ಮೆೋಬಲ್ ಪಿರೋರಾ ಬಿನ್ ಅಲ್ಬನ್ ಡಿಸಲೋಜ62/1ap2 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಅವಿಯನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಐಸಾಕ್ ಡಿಸಲೋಜ 62/1ap3,236/7,23ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಐಸಾಕ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಇಗಿೂೋಶಿಯಸ್ ವಾಸ್ 84/3b ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜಲೋಯಿಸ ಲಿೋರಾ ಕೆಲೋಕಲಾ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ರಲೋಡಿೂ ಐವನ್ ಡಿಸಲೋಜ259/7 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ನೆಲ್ಸೂ ಕರನ್ ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ತಲೋಮಸ್ ಪಿಂಟೆಲೋ247/10 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪಾರನಿಸಸ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ಪಾವುಲ್ ಪಿಂಟೆಲೋ 274/4b ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜಲೋಸಫ್ ರಲೋಬಟ್ಯ ಮಿನಿೋಜಸ್ 89/1 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಹೆಲೆನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ರಲೋಬಟ್ಯ ಪಿಂಟೆಲೋ 84/7 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪಿ ಪದ್ಮಶೆೋಖರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ30/4,30/3 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಸಿಮತಾ ಸಮಿತ್ ಜೈನ್ ಕೆಲೋಂ ಸಮಿತ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯಣು ಶೆಟಿಿ 134/3 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಸುಬಬಣು ಶಾಸಿರ ಸಿ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಶಿವಶಂಕರ ಶಾಸಿಿೋ24/2,24/7,24/8,25ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಶೆಟಿ4ಿ/4ap2 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಸಿದ್ುಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪಕುರ ಗೌಡ 27/*/7 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಬಾಬು ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ಓಮಯಯ ಸಪಲ್ಯ 14/17,153p1 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಸುನಂದ್ ಕೆಲೋಂ ಮೊೋನಪೆ ಮಲಲ್ಯ 18/*/1AP2 ಬಂಟಾವಳ ಸಾಮಾನಯ
ಹುಸೈನ್ ಬಿನ್ ಅಬಲಬಕೂರ್ 62/*/1,62/*/2P4ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ 87/*/1A,87/*/1B,8ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಭುವನೆೋಶವರಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ 60/*/2 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಿವ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ 75/*/8 ,76/*/3,78/*/ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಾಯಂ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿ 68/*/5, 68/*/6 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಡ್ಾ ಬಿ ರ್ಂಕಪಯಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ 87/*/1B2P1,87/*/7ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ



ಅಶವತ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಿಯ 256/*/6P1 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಶಕುಂತ್ಲಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಮಲತಿಯ 256/*/3 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ ಶಾಯಮ ಭಟ್ 660/*/1A, 660/*/2ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಕಮಲಾಕ್ಷ ರ್ಾಯಕ್ ಎ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ರ್ಾಯಕ್678/11 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಕೆ ಶಂಕರ ಪರಭು ಬಿನ್ ಅಣುಪೆಯಯ ಪರಭು 370/3b ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ನರಸಿಂಹ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ರ್ಾಯಕ್ 54/*/2A, 54/*/5 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ವಿಮಲ್ S rao ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಂದ್ರ ರಾವ್ 78/*/6,81/*/6 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಸಚಿದಾನಂದ್ ರೈ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ರೈ 114/*/2A1,,115/*/ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಎನ್ ಕೆ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಭಿೋಮ ಭಟ್ 133/*/1B,133/*/2Bವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಲ್ಕಮೋ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ 125/*/2 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಕೃಷ್ು ಕಶೆಲೋರ್ ಎನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್133/*/4 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಸಲಯಯ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ 78/*/5 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಪದಾಮವತಿ ಆಳವ ಕೆಲೋಂ ಜಗರ್ಾೂಥ ಆಳವ 65/*/1 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ರ್ಾರಾಯಣ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಮಾಂಕು ಮಲಲ್ಯ 100/*/2, 5 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಅಪರಯ ರ್ೈ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ೈ ಬಿ 20/*/4 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಮಾದ್ವ ರ್ೈ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ಸಾಲಿಯಾಣ್ 113/*/3B ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಕೆ ಶಿವರಾಂ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ಭಟ್ 131/*/1,131/*/2A1ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಗಿರಿೋಶ್ ಬಗೆಲೂೋಡಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ರಾವ್ 155/*/1 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರಾಮ ಪಪಜಾರಿ 132/*/2P7 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬೆಳಿಳಯಪೆ ಗೌಡ 106/*/3, 4, 5 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ರತಾೂವತಿ ಕೆಲೋಂ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟಿಿ 103/*/1 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಪುಷ್ೆರಾಜ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಶೆಟಿಿ 187/*/3P3 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ತಿಮಮಪೆ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ದ್ರೋವು ಸಪಲ್ಯ 109/*/5, 125/*/1ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಸುದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪೆ ಪಪಜಾರಿ186/*/*,203/*/2 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಯಜೂೋಶವರ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ 685/*/4 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಎವರಸ್  ರಲಸಾರಿಯೋ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ದಿ. ಮಾಸಯಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ741/*/2P2 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ವಿ.ವಿಜಯ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರ್ಾಗಪೆ ಮಲಲ್ಯ 202/*/5 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ತಿರುಮಲ್ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ 164/*/5 ವಿಟೂ ಸಾಮಾನಯ
ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಸಲೋಮ ರ್ಾಐೂ 53/*/P3 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ದಿ. ತ್ನಿಯ ರ್ಾಯೂ 173/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ 267/6, 271/26 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಕೃಷ್ುಪೆ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ದಿ ಜಾರಪೆ ಸಪಲ್ಯ28/*/2B1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮುರಳಿ ಮೊೋಹನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್109/*/4 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ರ್ಾಯೂ 241/2ಪಿ1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಲಾಯಣಿ ಕೆಲೋಂ ಅಚುಯತ್ 136/1ಬಿ,136/1ಸಿ,136 ಎಚ್ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾ
ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನು ಯಾನೆ ಮೊೋನಪೆ 1/11,1/1ಎಚ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾ
ಐತ್ಪೆ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ಅಜಿಲ್ 508/1ಪಿ3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಶಿರೋ ಕರಿಯ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಮೆೋರ 350/2, 128/20 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ವಾಸು ಪರವ ಬಿನ್ ದಿ,ತ್ುಕರ ಪರವ 65/3 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಲಾಯಣಿ ಕೆಲೋಂ ಅಚುಯತ್ 136/1ಬಿ,136/1ಸಿ,136 ಎಚ್ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾ
ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನು ಯಾನೆ ಮೊೋನಪೆ 1/11,1/1ಎಚ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾ
ಬಾಬು ಮೆೋರ ಬಿನ್ ಬಳುಳ ಮೆೋರ 637/1P2, 407/APವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ದ್ರೋವದಾಸ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಾಬು ಬೆೈರ 425/6,425/7 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ



ಗುಲಾಬಿ ಬಿನ್ ರಾಜೋಶ್ 336/2 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾ
ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲಂ ಕಾಂತ್ು ನಳಿಕೆ 75/1ಎ5 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಎನ್ ಕುಟಿಿ ನಳಿಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗು ನಳಿಕೆ 272/2ಬಿ6 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ವಿೋರಪೆ ನಳಿಕೆ ಬಿನ್ ಮುತ್ು ನಳಿಕೆ 51/2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಜಯರಾಮ್ ನಲೊ ಬಿನ್ ಬಾಬು ನಲೊ 153/1ಬಿ2 119/7ಬಿ5ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ರ್ಂಕಪೆ ನಲೊ ಬಿನ್ ಚೆನೂ ನಲೊ 98/5 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನು ಯಾನೆ ಮೊೋನಪೆ ಮಂಗಳಲರು ಪಾಣೆ ಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾ
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ನೆೈಕ 241/2ಪಿ1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾ
ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ 245/1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾ
ಬಾಬು ಪಿ ಬಿನ್ ದಿ"ಬಳುಳ ಮುಗೆೋರ 186/4 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಅರುಣ್ ಬಿನ್ ಅಣುು ನಲಿಕೆ 71/*/11 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಜರ್ಾಧಯನ್ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಮುತ್ು ನಲಿಕೆ 51/*/5 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ದಿ"ರ್ಪೋಡಿಯ ನಲೊ 272/2ಬಿ3ಪಿ3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಐತ್ಪೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ನಲಿಕೆ 88/2ಪಿ3 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಸಂಕಪೆ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಬೆಲಗುಗ ನಲಿಕೆ 51//6 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ತ್ುಕರ ಮೆೋರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಮೆೋರ 295/2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಗುರುವ 266/1ಎಪಿ2 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಆನಂದ್ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಕತ್ಯ ನಲಿಕೆ 510/ಪಿ8 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾ
ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ 11/4, 26/12 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಭಲೋಜ ಬಂಗೆೋರ 86/13, 86/31, 86/3ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸಾಂತ್ಪೆ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಂಡ್ಾರಿ66/1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜಲೋನ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಅಂತಲೋನಿ ರಲಡರಗಸ್17/2B2P5, 17/2Bಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಉಮೆೋಶ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ 225/1A2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಉದ್ಯ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ಭಟ್148/11P, 148/6ವಿಟೂ
ಸಬಿೋರ್ಾ ಡಿಸಲೋಜಾ ಕೆಲೋ ಜಲೋಸಫ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಅಬುದ್ುಲ್ ಅಕಬರ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಪಿ ಯಂ ಅಬದ್ುಲ್ೂ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಧಿೋರಜ್ ಬೆಲನ್ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಅಲೆಲೆೋನ್ಸ ಪರಸನ್ ಬಿನ್ ಜಾಕುಬ್ ಪರಸನೂ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಸಂದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಬಂಗೆೋರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಿೋವನ್ ರಲೋಷ್ನ್ ನೆಲರಲನಹ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ನೆಲರಲರ್ಾಹ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಟಿ ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಹಶೆೋಯಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಣು ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮೊಯಿದಿ ಕುಟಿಿ ಬಿನ್ ಅಹಮದ್ ಕುಂಞ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಎಂ ವಿ ಸಲೋಮರ್ಾಧ ಬೆಲನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರವಿೋಂದ್ರ ಆಳವ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಆಳವ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿವ ಕರಣ್ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಪಿ ಬಿಬ್ ಕುಂಞಣು ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಎಸ್ ಈಶವರ ತೋಜಸಿವ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರಘರಾಮ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ಎಸ್ ಪಿ ಕೆಲೋ ಸುಬರಮಣಯ ಪಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಅತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಧಣೆೋಂದ್ರ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಲಸಪೆ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ



ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮ ಮಲೆತಾುಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಉದ್ಯ ಬಿನ್ ಅಣುು ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರಮತಿ ಉಷ್ಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋ ಅನಂತ್ರಾಮ ಪಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಲೆಲೋಕೆಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ನೆೋಮಿರಾಜ ಆಳವ ಬಿನ್ ಕಂಡಪೆ ಆಳವ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪಾರನಿಸಸ್ಸ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಅರ್ಪೋಲಿನ್ ಲಾರನ್ಸ ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ರ್ೈ ಲೆಲೋಕಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮೊಹಮಮದ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಅಬುಬ ಬಾಯರಿ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರಮತಿ ಸೌಮಾಯ ಕೆಲೋ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಮಹಭಲೆೋಶವರ ಭಟ್ ಪಿ321/8 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಹೆಲೆನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ರಲೋಬಯಟ್ ಪಿಂಟೆಲೋ 84/40 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಐಸಾಕ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಇರ್ಾಸ್ ವಾಸ್ 173/1 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರಲೋಬಟ್ಯ ಸಿಕೆವೋರಾ ಬಿನ್ ಮೆೈಕಲ್ ಸಿಕೆವೋರಾ16/36ಎ19 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸತಿೋಶ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ರ್ಾಯಕ್ 96/1ಬಿ7 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಲಸಫ್ ರಲಡಿರಗಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಾಸಿುಯೋ ರಲಡಿರಗಸ್183/5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಬಿ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ರ್ಾರಾಯಣ46/3ಎ3 ವಿಟೂ ಇತರ
ಬೆಲೋಜ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತರ
ಶಿರೋ ಬಾಬು ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಕರಿಯ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಮೆೋರ 350/2, 128/20 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ರಾಮ ಬೆೈರ ಬಿನ್ ತಲೋವಾ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಯಯ ರ್ಾಯೂ177/* ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಕುಂಞ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಅಂಡುರ ನಲಿಕೆ 181/1P67 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಬಾಬು ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ನಲಿಕೆ 348/1C2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಲಾಯಣಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗ 88/1A6 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ 432/1 ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ 160/1B ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ವಾಸು ರ್ಾಯೂ 6/-38 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ವಾಸಪೆ ರ್ಾಯೂ 150/6, 146/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಅಣುು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ರ್ಾಯೂ 385/7 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ರ್ಾಯೂ 465/2A1A3P6 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕುಂಡ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಶಶಿಧರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ 661AP1P1 ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಕುಂಞ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯೂ 56/1A2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶೆೋಖರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ 576/1C2 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಎ ಪದಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗ ರ್ಾಯೂ 466/1P2 ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋಮತಿ ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ ಸಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ 96/19ಪಿ1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಅಂಬೆಲರೋಸ್ ಬೆನೆಡಿಕ್  ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಬಾಯಪಿಸ್  ನೆಲರಲರ್ಾೂ139/2ಬಿ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಹೆಲೆನ್ ಜುಲಿಯಾನ್ ಸಿಕೆವೋರಾ ಬಿನ್ ನವಿೋನ್ ಸಿಕೆವರಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಸದಾಶಿವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುತ್ುಪೆ ಗೌಡ 78/ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸದಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಕುಂಡ ಮಲಲ್ಯ165/5 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ಶಿರೋ ಪರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಭಲೋಜ ಬಂಗೆೋರ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಆಳವ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಆಳವ290/07 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಐತಾಳ್ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ಐತಾಳ್298/801 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಾಮಯಯ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ 17.Sep ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋಜಪೆ ಪಪಜಾರಿ09-Dez ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಚಂದ್ು ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಬೆಲಗುಗ ಮಲಲ್ಯ 165/3ಬಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಅಲಿವನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಡಿಸಲೋಜ45/1 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ದ್ರೋವು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ ಪಪಜಾರಿ 79/1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಪಪಜಾರಿ 1261ಎ5 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂೋ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂೋ214/1 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ರ್ಾಯಕ್38/3 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ 6 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸಿರಿಲ್ ಕಾಲೆಲೋಯ ಬಿನ್ ಪಾವ್ೂ ಕಾಲೆಲೋಯ45/2 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೆ ವಾಸುದ್ರೋವ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ರಾವ್129/1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ್ S/O ಈಶವರ ಕುಲಾಲ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ S/O ಬಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸೃಜನ್ S/O ಶುಭಕರ ಸಪಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಹೆೋಮಂತ್ ನಿ.ಎನ್ S/O ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯನ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಪಜಾರಿ S/O ದ್ರೋಜಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಲಿೋಲೆೋಶ್ S/O ನೆೋಮು ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ S/O ಕೆಲಗಗ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ S/O ಚಂದ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಗೌಡ S/O ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ಪರಶಾಂತ್ ಶಾಂತಿ S/O ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ವಲೆೋರಿಯನ್ ಕಾರಸಾು S/O ಜಲೋನ್ ಕಾರಸು ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸುಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಈಶವರ ಪರಕಾಶ್ S/O ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಕೆ S/O ಕೆ. ಶಿರೋಧರ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ಕೆ S/O ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಗಟಿಿ S/O ಶಿೋನ ಗಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ವರುಣ್ S/O ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಶೆೋಖರ ರ್ಾಯೂ S/O ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಜ್ S/O ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ವಿನೆಲೋನ್ S/O ದಿ. ಸೋಸಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸುನಿಲ್ ತಲೋರಸ್ S/O ಡೋನಿಸ್ ತಲೋರಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಮಲಲ್ಯ S/O ಹಂಗಯಯ ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ S/O ಚೆನೂಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಗಿರಿೋಶ್ S/O ರಾಮಣು ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ S/O ಪಪವ ರ್ಾಯೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ S/O ಪಪವ ರ್ಾಯೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ S/O ಪಪವ ರ್ಾಯೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ರವಿೋಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ S/O ದಿ. ಅಪುೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ಅಜಿತ್ ಶಂಕರ್ S/O ಅನಂತ್ ರಾಮ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ



ಶಿರೋ. ರಾಮಯಯ S/O ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಎಂ. ಈಶವರಿ ಬಿನ್. ರಾಮಯಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ S/O ಚಂದ್ು ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು S/O ಕೆಲಗಗಣು ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ S/O ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕುಮಾರಿ. ಶಿರೋನಿತ್ D/O ಕೆ.ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ S/O ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ರ್ಾಯೂ S/O ಪಪವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ಮಾರಪೆ S/O ಮಾಂಕು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜಯದ್ರೋವ ಬೆೋಕಾರ್ ಎಸ್. S/O ಶಿರೋಧರ ವಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಬೆೋಕಾರ್ S/O ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬೆೋಕಾರ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಭಟ್ S/O ದಿ. ಶಂಕರ ರ್ಾರಾಯಣ ಶಾಸಿರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರವಿರ್ಾಥ S/O ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜಗರ್ಾಥ S/O ವಾಸಪೆ ಗೌಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ್ ಕೆ. S/O ಕೆ. ಕಲಸಪೆ ಸಪಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಇಬಾರಹಂ S/O ಹಸನಬಬ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. S/O ಕಲಸಪೆ ಬಂಗೆೋರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಯಶವತ್ ಕೆ. S/O ಯಾಧವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಮೆೈದಿಕುಟಿಿ S/O ಹಮಮದ್ ಕುಂಞ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಹರಿಪರಸಾದ್ S/O ಕೃಷ್ು ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ್ S/O ಆಣುು ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ S/O ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ಮಹೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ S/O ಭಟಿಪೆ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ S/O ಪದ್ಮ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಹರ್ S/O ಜಗರ್ಾಥ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಸುಚಿತ್ರ ಬಿನ್. ಸುರೋಶ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ರೋಷ್ಾಮ ಬಿನ್ ಮನೆಲೋಹರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಜಯಪರಶಾಂತ್ S/O ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ S/O ಭುಜಂಗ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ್ S/O ರಾಮಣು ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ಕೋತ್ ್   ನ್ S/O ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ಅರುಣ್ S/O ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಆನಂದ್ S/O ಅರುಣ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ S/O ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ವಿಠಲ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ S/O ಸೋಸಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರಾಮಚಂದ್ರ S/O ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ಯಮುನ ಬಿನ್. ಸದಾಶಿವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ಪರಶಾಂತ್ S/O ಸದಾಶಿವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಯಶೆಲೋಧ ಬಿನ್. ಉಮೆೋಶ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ವಿಶವರ್ಾಥ S/O ಬಾಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ್ S/O ದಿ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಮುಖಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ಮಂಜುರ್ಾಥ S/O ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ.ರಾಜೋಶ್ ಕೆ. S/O ರಾಮ ಮುಖಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ



ಶಿರೋ. ಜಿೋವನ್ S/O ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಪೆ S/O ಬಾಬು ಮುಖಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ಕೆೋಶವ S/O ಕಾಂತ್ರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಬದ್ುರನಿೂೋಸಾ ಬಿನ್. ಯು.ಎ. ಸಿದಿುೋಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತ್ ಡಿ. ಚೌಟ ಬಿನ್. ದ್ರೋವದಾಸ ಚೌಟ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಜ್ S/O ಈಶವರ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ್ S/O ಗಿರಿಯಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರವಿೋಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ಸುವಣ ್  ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರಾಜಿೋವ S/O ರ್ಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ದಿವಾಕರ S/O ಮೊೋನಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಮನೆಲೋಜ್ ಆಚಾಯ ್  ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜಯನಂದ್ S/O ಹರಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ರತ್ನ್ ಕೆ. S/O ರಾಮ ಮುಖಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಗುಣ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸಲೋಮರ್ಾಥ S/O ಕರಿಯಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ಕೆ. ರ್ಾರಾಯಣ S/O ಬೆೈರಾ ಮುಖಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ಭಾಸೂರ ಚೌಟ S/O ಸಂಕಪೆ ಚೌಟ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಬಾಬು S/O ಮುದ್ರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ S/O ಮುದ್ರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಲಾಯಣಿ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ರಾಮ ಬೆೈರಾ S/O ಚೆಲೋಮ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ S/O ಚೆಲೋಮ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಲಾಯಣಿ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ ಬಿನ್. ಬಾಬು ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ. ಬಾಬು ನಲಿಕೆ S/O ತ್ನಿಯ ನಲಿಕೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಸುಜಾತ್ ಬಿನ್.ತಿಮಮಯಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ರುಬಿಯಾ ಬಿನ್. ಹಮಿೋದ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ್ S/O ರತಾೂಕರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತಿ ಫೆರ್ಾ್  ್ಂಡಿಸ್ ಬಿನ್. ಲ್ಲಯಿಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ. ಪುಷ್ೆರಾಜ್ ಶೆಟಿಿ S/O ತ್ುಕರಾಮ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರ್ೈ. ಲೆಲೋಕಯಯ ಗೌಡ S/O ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರಾಜೋಶ್ ಕುಮಾರ್ S/O ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯಕ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಕೆ. S/O ರ್ಂಕಪೆ ಸಪಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ವಿಶವರ್ಾಥ S/O ಬೆಲಗುಗ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸಲೋಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ S/O ಉಮಮಣು ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜಯ ಪರಸಾದ್ ಟಿ S/O ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಚೆನೂಯಯ ಪಪಜಾರಿ S/O ಬಂಟು ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಎಸ್ S/O ಪಪವಣಿ ಎಸ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಕೆ S/O ಕೃಷ್ು ಬಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ತಿಲ್ಕ್ ರಾಜ್ S/O ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಎಸ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸಲೋಮಶೆೋಖರ S/O ಸುಬಬಯಯ ರ್ಾಯಕ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕುಮಾರಿ ಸವಿತ್ ಕೆ.ಟಿ. D/O ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಕೆ ಇತ್ರ



ಕುಮಾರಿ. ವಿಶಾಖ D/o ಮೊೋಹನ್ ರ್ಾಯಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಮುಕು ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಮೊೋಹನ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ S/O ಕುಂಞಣು ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಶಿವಕರಣ್ S/O ವಿಠಲ್ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ S/O ತ್ನಿಯ ಬೆೈರ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ್ ರ್ಾಯೂ S/O ಶಿೋನ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ನರೋಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಿ S/O ತಾಯಂಪಣು ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ S/O ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ಕಾಶಿಮೋರ್ ರ್ೋಗಸ್ S/O ಗಾರಟ್ ರ್ೋಗಸ್ ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ. ಆನಂದ್ ರ್ಾಯೂ S/O ಗಣಪ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಮುರುಳಿೋಧರ S/O ಶಿೋನ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಗುರುರಾಜ ಕೆ. S/O ಕೆ. ಶಾಯಮ್ ರಾವ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ S/O ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಬಿನ್ ನೆೋಮಿರಾಜ್ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ನೆೋಮಿರಾಜ್ ಗೌಡ S/O ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಅಭಿಲಾಶ್ ಶಾಸಿರಿ S/O ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರವಿೋಂದ್ರ S/O ರಾಮ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ನವಿೋನಚಂದ್ರ ಎಮ್. S/O ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ರವಿೋಂದ್ರ S/O ದ್ಲಮಣು ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸುಲೆೈಮಾನ್ S/O ಅದಾರಮ್ ಬಾಯರಿ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ಕೆ. ಅಶರಫ್ S/O ಬಾಪ ಬಾಯರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಎನ್. ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ S/O ಎನ್. ಮಹಮಮದ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಶಿವ S/O ರಾಜು ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಎ.ಕೆ.ಉಸಾಮನ್ S/O ಉಮಮರ್ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ಕೆ. ಜಯರಾಮ ಎಸ್.ರ್ಾಯೂ S/O ದಾಮು ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಹರಿಪರಸಾದ್ ಎಲ್. ಟಿ. S/O ಟಿ. ಎಮ್. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಬಿ. ಪುಷ್ೆರಾಜ್ S/O ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯೂ S/O ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಎಮ್. ರಮೆೋಶ್ ಭಟ್ S/O ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ S/O ಅಬಾಬಸ್ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ವಿಶವರ್ಾಥ ರೈ S/O ದ್ರೋವಣು ರೈ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಪೆ S/O ಬಾಬು ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ್ S/O ಕೆಲರಗಪೆ ಮಡಿವಾಳ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಪರಕಾಶ್ ಡಿಸಲೋಜ S/O ಹಲಾರಿ ಡಿಸಲೋಜ ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ. ಧನರಾಜ್ S/O ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ್ ರೈ. S/o ರಾಮಣು ರೈ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಆನಂದ್ S/O ಚಂದ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಶಖೋತ್ ಅಹಮದ್ S/O ಕೆ.ಎಮ್. ಉಸಾಮನ್ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ಸುಕೆೋಶ್ S/O ಧನ ್   ಪೆ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ್ S/O ದ್ರೋಠಣು ರೈ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಅದಾರಮ್ ಬಾಯರಿ S/O ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಾಯರಿ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಗೌಡ S/O ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ವಾಮನ ಸಪಲ್ಯ S/O ಸಂಕಪೆ ಸಪಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ



ಶಿರೋ.ಜುವಾಮ್ ಡಿಸಲೋಜ S/o ಬಾಲ್ುು ಡಿಸಲೋಜ ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ. ಪವಿತ್ರ ಪಪಂಜ S/O ಜಿತ್ುಪೆ ಪಪಂಜ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಸತಿೋಶ್ ಡಿ ಶೆಟಿಿ S/O ದ್ಲಮಣು ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ S/O ವಿಠಲ್  ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಎಸ್.ಕೆ ಲ್ತಿೋಫ್ S/O ಅದಾರಮ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪುರಂದ್ರ S/O ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ಕೆ. ಶಂಕರ ರ್ಾಯೂ S/O ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ S/O ರಾಮಯಯ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ S/O ಬಂಟು ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ S/O ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಶೆಟಿಿ S/O ರ್ಂಕಪೆ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಶಶಿಧರ ಭಂಡ್ಾರಿ S/O ರಘುರಾಮ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಸಂಧಾಯ ಎಸ್. ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್. ಶಶಿಧರ ಭಂಡ್ಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ ಬಶಿೋರ್ S/O ಅಬುುಲ್ ಕಾದ್ರ್ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋಮತಿ ಜುಬೆೋದಾ ಬಿನ್. ಇಸಾಮಯಿಲ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಯಂ. ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ S/O ದಿ. ಚಂದ್ಯಯ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಹಮಿೋದ್ S/O ಉಮಮದ್ ಬಾಯರಿ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ಉಮಮರ್ ಕುಂಞ S/O ಮಹಮಮದ್ ಬಾಯರಿ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ S/O ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಕಶೆಲೋರ್ S/O ರ್ಂಕಪೆ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಕೆ. ಕೃಷ್ು S/O ಸಣು ತಿಮಮ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಗಂಗಾಧರ ಚೌಟ S/O ದಾಮೊೋದ್ರ ಚೌಟ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಅಬಲಬಕೂರ್ S/o ಮಹಮಮದ್ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ೂ ಕೆ.ಎಮ್. S/O ಪುತ್ುೂಂಞ ಬಾಯರಿ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ್ S/O ಮಂಜಣು ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪರಸಾದ್ S/O ಬಾಬು ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ವಿರ್ೋಕನಂದ್ ಶೆಟಿಿ S/O ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ ಕಾಸರಗೆಲೋಡು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಆಯಿಶಾ ಬಾನು ಬಿನ್. ಅಬುುಲ್ ಬಶಿೋರ್ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ S/O ಆನಂದ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಪರಸಾದ್ S/O ಈಶವರ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಅಬಲಬಕೂರ್ S/o ಪುತ್ುೂಂಞ ಬಾಯರಿ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ವಿಲಿಯಂ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡಿಸಲೋಜ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕುಂಞ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಪೆಣು ರ್ಾಯೂ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಚಿೋತ್ನ ಕುಮಾರಿ ರ್ೈ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಬಿ ಎ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಧರ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜಗಜಿೋವನ್ ರಾಮ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಅಣುು ಮುಗೆೋರ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ರಮೆೋಶ್ ಡಿ. ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಜಯರಾಮ ಪಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ನವಿೋನ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ದ್ರೋವಿಪರಸಾದ್ ಕೆ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ ವಿಟೂ ಇತ್ರ



ಹರಿಪರಸಾದ್ ಯು ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಕಾಂತ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಿಶವರ್ಾಥ ರೈ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ರೈ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ. ಸತಿೋಶ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸುಮನ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ. ವಿಜಯ ಕರಷ್ು ಎನ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಿನಯಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಿಶವರ್ಾಥ ರೈ ಬಿನ್ ರ್ಾಣಯಪೆ ರೈ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಬಿ.ರಾಮಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ತಾಯಂಪ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಡಿ.ಎಸ್.ರ್ಾರಾಯಣ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಭವಯ ಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ. ವಿಜಯ ಸಾಲಿಯಾನ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಧನುಷ್ ಕೆ ಬಿನ್ ರವಿಪರಸಾದ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಯುವರಾಜ್ ಎಸ್.ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಸಂದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ರಾಧಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಣು ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ತಿೋಥಯರಾಮ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ರ್ಾಯಕ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಉದ್ಯ ಬಾಸೂರ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ತಾರಾರ್ಾಥ ಆಳವ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಆಳವ ಕೆ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜಯಂತ್ ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಚೆೋತ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಣುು ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋಮತಿ ರೋವತಿ ಟಿ ಕೆಲೋಂ. ಎಲಿೂಪೆ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸುರೋಶ್ ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಸಂಜಿೋತ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ಪಕೋರ ಮಣಿಯಾಣಿ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶೆೋಖರ ಕೆ ಬಿನ್ ಪರಮೆೋಶವರ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ರವಿರ್ಾಥ ರೈ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ರೈ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕರಣ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ` ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ವಿಮಲ್ ಕೆಲೋಂ. ಚನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಸುನಂದ್ ಸಿ ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ. ಶಿೋನ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ದಿವಾಕರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಸುಜಯ ಕೆಲೋಂ. ಉಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ದಿನೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕುಂಡ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಕಾಂತ್ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಹರಿೋಶ್ ಕೆಲಡೂ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಾಮಣ ಭಟಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಯತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಅಂಬೆಲರೋಸ್ ಪಿರೋರಾ ಬಿನ್ ಡನಿಯಲ್ ಪಿರೋರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಸುಧಾಕರ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಕಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ರಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಪಿರೋತಿಕಾ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲೋಂ.ಭಾಸೂರಾ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ನವಿೋನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ರಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ



ವಿಶವರ್ಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಕುಲಾಲ್ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ವಿೋಕ್ಷಿತ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಮಡಿವಾಳ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಚನಿಯಪೆ ಪುರುಷ್ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ನಿಖಲ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಗಣೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ರವಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ಪುರುಷ್ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ಪುರುಷ್ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ನವಿೋನ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಉಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಪರತಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಗುರುವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ವಾಣಿ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಅಣುು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಚಂದ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ರಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಪಪವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಣುು ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಜಯರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಚಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚಿನೂಯಯ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಮಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ತ್ುಕರ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಕುಸುಮ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶೆೋಖರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಕಯ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಪಂಗಡ
ಸುದಿೋರ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ನವಿೋನ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಬರ್ಾಡ್ಯ ಮೆೋನೆಜಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಿತೋಶ್ ವಿಸಸನ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಸಬೆಸಿಸನ್ ಮಿನೆಜಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ವಿನೆಸಂಟ್ ಡಿ ಸಲೋ ಬಿನ್ ಲಿೋಯೋ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ದಿವಿೋನ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರ ರ್ಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸಂಕೆೋತ್ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಧ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಫೆಟಿರಕ್ ಅಲೆಕಾಸಂಡರ್ ಬಿನ್ ಜ ಯಂ ಕಾಲೆಲೋಯ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರಘುರ್ಾಧ ಪಿ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪರಜವಲ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಅಂತಲೋನಿ ರ್ೋರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಮಾದ್ವ ಯೋ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸಂತಲೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕು ಶಿರೋ ನಿತಾ ಕೆಲೋ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜಿೋತಶ್ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಲರ್ಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ಲಿಯೋ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ಪಪವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ಜಲೋಯಿ ಸಂತಲೋಷ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ ಬಿನ್ ವಲೆೋರಿಯನ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ವಿಶವರ್ಾಧ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಿ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕರಣ್ ಟಿ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಾಯನ   ಸಚಿನ್ ರಲೋಡಿರಗಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಿೋರಿಲ್ ರಲೋಡಿರಗಾಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ವಿಶವರ್ಾಧ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಧನಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜಲೋಸಫ್ ರಲೋಡಿರಗಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಬಟ್ಯ ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರಲೋಷ್ನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ರೈಮಾಂಡ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪಾಸೂಲ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಗಾಯಬಿರಯಲ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಗಣೆೋಶ ಪರಭು ಬಿನ್ ಕೆಲಗಗಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಹತೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ಾಯಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಎನ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋರ್ಪೋಜಿ ರಾವ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಲಯಿಸನ್ ಲೆಲೋಬೆಲ ಬಿನ್ ಜಲೋಕಂ ಲೆಲೋಬೆಲ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಫ್ಾರಂಕ ಮೊೋಂತರಲೋ ಬಿನ್ ರಲೋಬಟ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸತ್ುನಿಯನ್ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ತಲೋಮಸ್ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರಲೋರ್ಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ಬಾಯಪಿಿಸ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪರವಿಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಹಲಯಬಟ್ಯ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಮಾಸಲ್ಯ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸಿರಿಲ್ ಡಿ ಮೆಲೆಲೂೋ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಡಿ ಮೆಲೆಲೂೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ವಿನಸಂಟ್ ಸಂತಲೋಷ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಮೆಯಕಲ್ ಡೋಸಾ ಬಿನ್ ರ್ಯಟಿರಕ್ ಡೋಸಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸರಾಲ್  ಕಾರಸು ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ಕಾರಸು ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರಾಜೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಪರಭು ಬಿನ್ ಪರಭಾಕರ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪಾೂಸಿಡ್ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಯಂ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ತಲೋಮಸ್ ಲೆಲಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಜೋರಲೋಮ್ ಲೆಲಬೆಲೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಟಿೋರ್ಾ ಡಿ ಕೆಲಸೋಸ್  ಕೆಲೋ ತಲೋಮಸ್ ಡಿ ಕೆಲಸೋಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಡಲಿಸ ಜಲಯೋತಿ ಡಿ ಕೆಲಸೋಸ್  ಕೆಲೋ ಮೆೈಕಲ್ ಡ ಕೆಲಸೋಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಲಾರನ್ಸ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಜರಲೋಮ್ ರ್ರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜಯಾನಂದ್ ರ್ರಾಜ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಪೆಯಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸಾದಿವಕ್ ಸದಾಶವಯಿ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ರಾವ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜಯಪರಕಾಶ್ ಶೆಟಿಿ ಜಿ ಪಂ ಸದ್ಸಯರು ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರಾಜ ಬಂಟಾವಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗಣರ್ಾಧ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಹೆಲೆನ್ ಜಲಾಸನ್ ಸಿೋಕೆವರಾ ಕೆಲೋ ನವಿೋನ್ ಸಿೋಕೆವರಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಮಿಳಿಮಡ್ ಮೆೋರಿ ಸಿೋಕೆವರಾ ಕೆಲೋ ಲ್ಲಯಿಸ್ ವಲೆೋರಿಯನ್ ಲೆಲಬೆಲೋಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ದಿ ಬೆಲೋಜ ಬಂಗೆೋರ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕ್ಷವಿೋಯರ್ ಕರಣ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ಜಲೋಕಮ್ ಪಿೋಟರ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮಾಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪರಮೊೋದ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರಾಧಕೃಷ್ು ಪವನಸೂರ್ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ಪವನಸೂರ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಅಲಿವನ್ ಡಿ ಸಲಜಾ ಬಿನ್ ಅಲ್ಿಟ್ಯ ಡಿ ಸಲಜಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪಾಸೂಲ್ ಡಿ ಸಲಜಾ ಬಿನ್ ತಲೋಮಸ್ ಡಿ ಸಲಜಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು



ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋವು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಅಲಿವನ್ ಡಿ ಸಲಜಾ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಡಿ ಸಲಜಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ನರೋಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ತಾಯಂಪಣು ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಲೋನ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲ ಬಿನ್ ಜಿಯಾ ಲ್ಸಾರದ್ರಲ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸರಿತ್ ಡಿ ಮೆಲೆಲೂೋ ಕೆಲೋ ರ್ಡಿರಕ್ ಡಿ ಮೆಲೆಲೂೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗಣೆೋಶ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಎಂ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಶಾಯಮ್ ಪರಸಾದ್ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಹರಿ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪರಸಾದ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಾಜೋಶ್ ಜಲೋನ್ ಲೆಲಬೆಲೋ ಬಿನಗರ ಗೆರಗೆಲೋರಿ ಲೆಲಬೆಲೋ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗುಣಪರಸಾದ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರಮೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಎಚ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಶಟಿಿ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಸಪಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ಪಿ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಿರ್ಕಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಇಗೊಶಿೋಯಸ್ ಕಾರಸು ಬಿನ್ ಅಂತಲೋನಿ ಕಾರಸು ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ದಿೋರಾಜ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಹೆರಾಲ್  ಗಿಲ್ಿಟ್ಯ ಕಾಲೆಲೋಯ ಬಿನ್ ಹೆಡಿರ ಕಾಲೆಲೋಯ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ನೆಲರ್ಲ್ ನವಿನ್ ಬಿನ್ ವಾಲ್ಿರ್ ಲೆಲಬೆಲೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಕರುಣೆೋಂದ್ರ ಎಮ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಯಂ ರವಿೋಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗಿರನ್ ಟನ್ ಜಲೋಸ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಜಲೋಜ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪರಕಾಶ್ ಕೆವಿನ್ ಡಿ ಸಲಜಾ ಬಿನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿ ಸಲಜಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸವಿತಾ ಗಾಂಭಿರ್ ಬಿನ್ ಸತಿೋಶ್ ಗಾಂಭಿರ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಚ್ ಶೆಟಿಿಗಾರ್ ಬಿನ್ ರುಕಮಯಯ ಶೆಟಿಿಗಾರ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಅಂತಲೋನಿ ಸಿೋಕೆವರಾ ಬಿನ್ ಹಲಾರಿ ಸಿೋಕೆವರಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಎವುಜಿನ್ ಲೆಲಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಬೆರ್ಾಡ್ಯ ಲೆಲಬೆಲೋ ಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ರಲೋಯಿೋ ಮಾಕ್ಯ ಕಾಲೆಲೋಯ ಬಿನ್ ದಿ ಫೆಲಿಕ್ಸ   ಕಾಲೆಲೋಯ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಲಾಯನಿಸ ಸಿೋಕೆವರಾ ಬಿನ್ ವಿಕಿರ್ ಸಿೋಕೆವರಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸಂತಲೋಷ್ ಜೈನಿಬನ್ ಅಣುು ಅಜಿಲ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಚಾಲ್ಸ ಮಾಟಿಯಸ್ ಬಿನ್ ಜೋರಲೋ ಮಾಟಿಯಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಲ್ಕ್ಷಮ ಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜತ್ುಪೆ ಗೌ ಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸಂದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಬಂಗೆೋರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಲೋನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿ ಸಲಜಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ ಪಂಗಡ
ಹಷ್ಯತ್ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಧ ಭಂಡರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸರಿತಾ ಡಿಮೆಲೆಲೂೋ ಕೆಲೋಂ. ಫೆಡಿರಕ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ250/1 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಕೆ ಸುಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ರ್ಾಣಯಪೆ 93/1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಎಸ್ ಪಪವಣೆ ಎಸ್ 181/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ತಿಲ್ಕ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ 181/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪುಪೆರಾಜ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ತ್ುಕಾರಾಮ ಶೆಟಿಿ 324/3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಎಸ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಬೆೈರ 237/P2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಗಿರಿಯಪೆ ಬಿನ್ ಸಲಂಕರ ಪಪಜಾರಿ 7/7P2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ರ್ಾರಾಯಣ ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಯಯ ಹೆಗೆ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜರಾಲ್  ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ರಲೋಮನ್ ಡಿಸಲೋಜ162/3B4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪಾಸೂಲ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ತಲೋಮಸ್ ಡಿಸಲೋಜ164/7 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಕಾಶಿಮೋರ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಗಾಬಿರಯಲ್ ರ್ೋಗಸ್743/3 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಧನರಾಜ್ ರೈ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ 461/6 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಂಟು ಪಪಜಾರಿ 20.Jän ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಚೆನೂಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಂಟು ಪಪಜಾರಿ 19.Jän ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಎಲ್ ಟಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ 310/9 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಗುಣಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ರಮೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ 30/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ 18.Apr ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಅಬುಬಕೂರ್ ಬಿನ್ ಪುತ್ುು ಕುಂಞ 14/1B2P2 ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ರ್ಾಯಕ್ 448/8 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಿಶಾಖ D/O ಮೊೋಹನ್ ರ್ಾಯಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗುಣರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ 40/4 ಬಂಟಾವಳ
ಶಿರೋ ಸಬೆಸಿಿಯನ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂೋ ಕೆಲೋಂ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ230/22 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ಲಮಣು ಶೆಟಿಿ 46/9 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಸವಿತಾ ಕೆ ಟಿ ಕೆಲೋಂ ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಕೆ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಜಯಪರಸಾದ್ ಟಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ 310/1A3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಮುಕಾು ರ್ಾಯಕ್ ಕೆಲೋಂ ಮೊೋಹನ 448/8 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಲ್ಕಮಣ ಎನ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋವುಜಿ ರಾವ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಲೋಶನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ರೈಮಂಡ್ ಪಿಂಟೆಲೋ105/2 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ 281/5 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಬಿ 181/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ರೈ ದ್ರೋರಣು ರೈ 484/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಆಯಿಷ್ಾ ಬಾನು ಬಿ ಎ ಕೆಲೋಂ ಅಬುುಲ್ ಬಶೆೋರ್53 ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಎ ಕೆ ಉಸಾಮನ್ ಬಿನ್ ಉಮರ್ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಹಲ್ರಿ ಡಿಸಲೋಜ4/145 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಶಶಿಧರ ಬಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸಲೆಸಿಿಯನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ವಿಲಿಯಂ ಮೆಂಡಲೋನಸ49/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಜರಿ ರಾಬಟ್ಯ ಮೊರಾಸ್ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಮೊೋರಾಸ್106/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ರಿೋಟಾ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಎವರಸ್  ಡಿಸಲೋಜ72/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಲಿೋರ್ಾ ರಬೆಲೆಲೂೋ ಕೆಲೋಂ ವಿಕಿರ್ ರಬೆಲೆಲೂ77/6AP2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಅಂತಲೋನಿ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಲಾರನ್ಸ ರಲಡಿರಗಸ್98/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ನವಿೋನ್ ಪರಕಾಶ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಎವರಸ್  ಡಿಸಲೋಜ72/2 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಫೆಲಿಕ್ಸ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಡಿಸಲೋಜ 52/3A3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಸಾೆನಿ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ ಬಿನ್ ಅಪುಲ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲ 3/3B ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ವಿನೆಸಂಟ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ ಬಿನ್ ಪಾರನಿಸಸ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲ409/1 ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಆಲ್ಬಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಸಾಲ್ವದ್ರಲರ್ ಡಿಸಲೋಜ95/6 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಮುರುಳಿಧರ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ಶೆಟಿಿ 145/2BP3 ವಿಟೂ
ವಿನೆಿಂಟ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಲಿಯ ಡಿಸಲೋಜ 178/4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪಾರಂಕ ಮೊಂತರಲೋ ಬಿನ್ ಲಿಲಿೂ ಮೊೋಂತೋರಲ38/11 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪರಶಾಂತ್ ಎಸ್ ಹೆಲಳಾಳ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ್ ರಾವ್14/1P1 ಬಂಟಾವಳ
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮಲಲ್ಯ 27.Mär ವಿಟೂ



ಸುದಾಕರ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ್ ಸಪಲ್ಯ 96/5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ದಿನೆೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ರೈ 461/1 ವಿಟೂ
ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ 105/1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಫೆಲಿಕ್ಸ ಪಿರೋರಾ ಬಿನ್ ಅಬಾರಹಂ ಪಿರೋರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಪುಪೆರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ 319/1 ವಿಟೂ
ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಗರಾಜ್ ಹೆಗೆ್ 112/5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
ಉಮೆೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಣು ರೈ 460/2P3 ವಿಟೂ
ಲಾಯನಿಸ ಸಿಕೆವೋರಾ ಬಿನ್ ವಿಕಿರ್ ಸಿಕೆವೋರಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋನಿವಾಸ ರ್ಾಯಕ ಬಿನ್ ಸದಾನಂದ್ ರ್ಾಯಕ 149/2B2 ಬಂಟಾವಳ
ವಾಲ್ಿರ್ ಮಸೂರೋನಸ್ ಬಿನ್ ಚಾಲಿಯ ಮಸೂರೋನಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶೆವೋತಾ ಉಲಾೂಸ್ ಹೆಲಳಳ ಕೆಲೋಂ ್ುಲಾೂಸ್ ಹೆಲಳಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಉಲಾೂಸ್ ಜ ಹೆಲಳಳ ಜರ್ಾಧಯನ ಹೆಲಳಳ 117/3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸಲೋಮರ್ಾಥ್ ಬೆೋಕಲ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬೆೋಕಲ್22/2BP1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪಪವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ123/9 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗುಲಾಬಿ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಮಾಧವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಕೆಲಗಗ ಪರಭು 164/P2 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಮಹಾಲಿಂಗ ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಕೆೋಶವ ಭಟ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರಾಜೋಶ್ ಜಲೋನ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಗೆರಗರಿ ಲೆಲೋಬೆಲೋ176/3 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ದಿವಯಶಿರೋ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಧರ ಬಿ 218/2B ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರ್ಡಿರಕ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂೋ ಬಿನ್ ಅಂದ್ುರ ಡಿಮೆಲೆಲೂ250/1 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ನಿತಿನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ 130/4 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸುದಿೋರ್ ಪರಭು ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು 28.Okt ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪಾವ್ೂ ರಲೋಶನ್ ಕುಡಿರ್ಾೂ ಬಿನ್ ಫೆಡಿರಕ್ ಡಿಕುನೂ144/1A ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸಿೋತ್ರಾಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಂಞ ಪುರುಷ್ 48/2P1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ನವಿೋನ್ ಪರಕಾಶ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಬರ್ಾಯಡ್ಯ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಪುರಂದ್ರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ರಾಮರಾಯ ರ್ಾಯಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಇಬಾರಹಂ ಹಸನ್ ಬಿನ್ ಹಸನಬಬ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಸತಿೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ 19.Apr ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಲ್ುವಿಸ್ ವಲೆೋರಿಯನ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ52/8 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪದ್ಮ ಎಸ್ ರಾವ್ ಕೆಲೋಂ ಶಾಯಮ ರಾವ್ 146/1B1P2-P1ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರವಿರ್ಾಥ್ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದ್ರ ಪುರುಷ್ 34/1P3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಗರ್ಾೂಥ್ ಬಿನ್ ವಾಸಪೆ ಗೌಡ 56/11 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಮಲಲ್ಯ 19/14 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ದಿನೆೋಶ್ ಸಾಲಾಯನ್ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಸಪಲ್ಯ 15/* ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸಿೋತ್ರಾಂ ಸಮಾಣಿ ಬಿನ್ ಅಂತ್ಪೆ ಸಾಮಾನಿ 23/5B2P1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸುಬರಮಣಯ ಪಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ 368/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಬದ್ುರನಿೂಸ ಕೆಲೋಂ. ಅಬುಬಕೂರ್ ಸಿದಿುೋಕ್ 123/3A1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಖತಿೋಜ ಕೆಲೋಂ.ಮಹಮಮದ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಉಷ್ಾ ಸರಸವತಿ ಎನ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪರಸಾದ್ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಎಸ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ಈಶವರ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಡಲಮಿನಕ್ ಪಾದ್ರ್ ಬಿನ್ ಪಾದ್ರ್ ಪರಯೋರ್149/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ



ಆಲಿವನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ರೈಮಂಡ್ ಡಿಸಲೋಜ169/6 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಮೊೋಹನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಪಪವಪೆ ಪಪಜಾರಿ 356/3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ ಭಂಡ್ಾರಿ236/2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಸಪಲ್ಯ178/2D ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ಶೆಟಿಿ 412/2CA ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಡಲಂಬಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಗೌಡ 176/P2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಮೊೋನು ಮಲಲ್ಯ92/1A ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ 178/P3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸಿರಿಲ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಬಾಯಪಿಿಸ್  ರಲಡಿರಗಸ್89/4 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಅನಂತ್ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್269/1A ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಬಿನ್ ಹಾಜಿ ಇದಿನಬಬ337/2AP3 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಜಲೋಸಫ್ ಎ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಬಟ್ಯ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ಅಶಿವನಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯ ಆಚಾರಿ 165/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರ್ಾಗೆೋಶ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರ ಪಪಜಾರಿ 28/20 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ರಹೆಮಾನ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ 198/1BP3 ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ದ್ುಗಾಯಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯಪೆ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೆ ಸಲೋಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ು ಪಪಜಾರಿ134/3BP2 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಾಜಶೆೋಖರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆೋಖರ ಶೆಟಿಿ25/P1 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೆ ಕೃಷ್ು ಪರಸನೂ ಬಿನ್ ಕೆ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್167/12 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಿಜಯ ಆಚಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಆಚಾರ್167/2A ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೆ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ 166/1A1A3 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಸಲೋಜ 259/11 ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಮರಿಪರಸಾದ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್114/1 ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ 71/2B1AP ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೆ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜತ್ುಪೆ ಗೌಡ 50/35 ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಲರ್ಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ಬಾಯಪಿಸ್  ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಎಸ್ ಒಬಯಯ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಮಲಲ್ಯ31.Mär ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕೆ. ಸಲೋಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ು ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸುಮಂತ್ ಆಳವ ಎಂ. ಬಿನ್ ರವಿೋಂದ್ರ ್ಾಲ್ವ ಎಂ. ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರಾಜಿೋವಿ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಸಪಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕು. ಸುಷ್ಮತಾ D/O ಯಶೆಲೋಧರ ಆಚಾಯಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಕುಂತ್ಳ ಕೆಲೋಂ.ಅಶೆಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಮೆೈಕಲ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್.ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ವಿನೆಸಂಟ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲ ಬಿನ್.ಪಾರನಿಸಸ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲ ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಸುಧಿೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್.ಧಣಯಪೆ ಸಪಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ.ಗಿರಿಯಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ನರೋಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್.ತಾಯಂಪಣು ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪಾವೂ ರಲೋಷ್ನ್ ಕುಟಿರ್ಾೂ ಬಿನ್ ಪಾಯಟಿರಕ್ ಕುಟಿರ್ಾೂ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಯಶೆಲೋಧರ ಬಿನ್. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ವಸಂತ್ ಬಿನ್.ಚಂದ್ಪೆ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ಯಶೆಲೋಧರ ಬಿನ್.ಕಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಎಂ. ಅಬುಬಕೂರ್ ಬಿನ್. ಹಮದ್ ಬಾಯರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಧಮಯಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಸಪಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಫೆಲಿಕ್ಸ ಪಿರೋರಾ ಬಿನ್.ಅಬಾರಂ ಪಿರೋರಾ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಧನೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್. ಕಲಸಪೆ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್. ಶಂಕರ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜಗದಿೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಸುಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಕೆನೆಟ್ ಮಾಟಿಯಸ್ ಬಿನ್ ಎಡವಡ್ ಮಾಟಿಯಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಗಂಗಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಮಾರಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಕಲಸಪೆ ಬಿನ್. ಹೆಲನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಿನಯಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಕೆೋಶವ ಆಳವ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಆಳವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಧಮಯಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ. ಸುರೋಶ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರಲೋಹನಿ ಜ. ಕೆಲೋಂ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್.. ಶಿರೋಧರ ಭಟ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗುಲಾಬಿ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಮಾಧವ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಉದ್ಯ ಬಿನ್. ಅಣುು ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ರ್ಾಗರಾಜ್ ಹೆಗೆ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪಪವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಸಂತ್ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಅಬಾಬಸ್ ಆಲಿ ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ರುಕಮಯ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶರತ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ಕುಂದ್ರ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶುರತಿ ಕೆಲೋಂ. ಹೆಲನೂಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶೆಲೋಭಾ ಕೆಲೋಂ ದಿನಕರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶೆೋಖರ ಎನ್ ಬಿನ್ ರಾಘವ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮುತ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ತಾರಾರ್ಾಥ ಬಿನ್ ನೆೋಮಣು ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಾಲ್ಿರ್ ಮಸೂರೋನಸ್ ಬಿನ್ ಚಾಲಿಯ ಮಸೂರೋನಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಎವರಸ್  ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ಜಮಿಯ ಪಿಂಟೆಲ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಶೆೈಲೆೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪೆ ಬೆೋಬಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸಲರಪೆ ಬಿನ್ ಡಿೋಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸುಧಾಕರ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಚಿನಮಯಯ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಸಂತ್ ಬಿನ್ ಸುರೋಶ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಯಂತ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ



ಒಬಯಯ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಅಮಿೋನ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಸಪಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಧಮಯಪೆ ಬಿನ್ ಈಶವರಪೆ ಬಾಗೆೋರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸುಷ್ಾಮ ಸುವಣಯ ಕೆಲೋಂ. ಪರಭಾಕರ ಸುವಣಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಉಮರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಕುಞಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪರಶಾಂತ್ ಜೈನ್ ಬಿನ್ ಮಹಾವಿೋರ್ ಜೈನ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಮಾರಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಕಲಸಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಿಧಾಯಧರ ರೈ ಬಿನ್ ಕಟಿಣು ರೈ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಯಂ. ಬಿನ್ ಒಬಯಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ. ಸುಭಾಶ್ ಜೈನ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸುಂದ್ರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸಾಿಯನಿ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಡಿಸಲೋಜ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಲ್ಲಿತ್ ಕೆಲೋಂ. ಡಿೋಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಅನಂತ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಕೆವಿನ್ ನೆಲರಲನಹ ಬಿನ್ ಸಿರಿಲ್ ನೆಲರಲನಹ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ವಿನೆಸಂಟ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲ ಬಿನ್ ಪಾರನಿಸಸ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲ ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಪಿೋಟರ್ ಜರಿ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಲಾರನ್ಸ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ವಿನೆಸಂಟ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಲಿಯೋ ಡಿಸಲೋಜ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸತಿೋಶ್ ಡಿ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದ್ಲಮಣು ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕಟಿಣು ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸುದಿೋರ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಮಿಥುನ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ಸಾಮಾನಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಫೆಲಿಕ್ಸ ಪಿರೋರಾ ಬಿನ್ ಅಬಾರಮ್ ಪಿರೋರಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜಿೋವನ್ ನೆಲರಲರ್ಾಹ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ನೆಲರಲರ್ಾಹ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಬಂಗೆೋರ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ವಿಟೂ ಮುಸಿೂಂ
ರಲರ್ಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ಬಾಯಪಿಿಸ್  ಪಿಂಟೆಲ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಜರಾಲ್  ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ರಲೋಮನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಪರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಬೆಲೋಜ ಬಂಗೆೋರ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸಲೋಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ು ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರವಿೋರ್ಾಥ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಗರ್ಾಥ ಬಿನ್ ವಾಸಪೆ ಗೌಡ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಕು ಸವಿತಾ ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಕೆ ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಮುಕು ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಮೊೋಹನ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಶಿಧರ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಕನೂ ಭಂಡ್ಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವತ್ಸಲ್ ಕೆ ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಕೆ ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಬದ್ುರನಿೂೋಸ ಕೆಲೋಂ ಯು ಎ ಸಿದಿುೋಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಕಾಶಿಮೋರ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಗಾಯಬಿರಯಲ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಉಲಾೂಸ್ ಜ ಹೆಲಳಳ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ ಹೆಲಳಳ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ್ ತ್ರ
ಶೆವೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಉಲಾೂಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಮುರಳಿೋಧರ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ



ಮಿಳೆರಡ್ ಸಿಕೆವೋರಾ ಕೆಲೋಂ ಲ್ುವಿಸ್ ಲೆಲೋಬೆಲ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಖತಿೋಜಾ ಕೆಲೋಂ ಮಹಮಮದ್ ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ರಲೋಷ್ನ್ ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ರೈಮಂಡ್ ಪಿಂಟೆಲ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಹೆಲೆನ್ ಜುಲಿಯಾನ್ ಸಿಕೆವೋರಾ ಕೆಲೋಂ ನವಿೋನ್ ಸಿಕೆವೋರಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ರಲೋಬಟ್ಯ ಸಿಕೆವೋರಾ ಬಿನ್ ಮೆೈಕಲ್ ಸಿಕೆವೋರಾ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಮೆೈಕಲ್ ಡಿಸಿಲಾವ ಬಿನ್ ಜರಲೋಂ ಡಿಸಿಲಾವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಪರಕಾಶ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಹಲಾರಿ ಡಿಸಲೋಜ ವಿಟೂ
ಸಬಿರ್ಾಡಿಸಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಜಲೋಸಫ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ನಿತಿನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ನೆಲಯಲ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಸತ್ಲಯರಿನ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ರಲೋಷ್ನ್ ಕುಟಿರ್ಾಹ ಬಿನ್ ಫೆಡಿರಕ್ ಕುಟಿರ್ಾಹ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಯೋಗಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಶೆೋಖರ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಪಿ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಐಸಾಕ್ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಇರ್ಾಸ್ ವಾಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಅವಿಲಿನ್ ಜಲೋಯಲ್ ಕಾರಸಾು ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಎಡಿವನ್ ಕಾರಸಾು ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಸದಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಕುಂಡ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಎನ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋರ್ಪೋಜಿ ರಾವ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪೆ ಶಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕುಂಞ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಬಾಲ್ ಪಾರನಿಸಸ್ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಬೆಕಾಳ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬೆೋಕಾರ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸಲೆಸಿಿನ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ ಕೆಲೋಂ ಸಿರಿಲ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸಿರಿಲ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ ಬಿನ್ ಜಲೋನ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸುಧಾಕರ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ಸಪಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋನಿವಾಸ ಶೆಣೆೈ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಣೆೈ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗಣಣಾಥ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ದಿನೆೋಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಸಪಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜಯಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಎಸ್ ಚಂದ್ಗರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್ ದ್ರೋವು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಮಾಧವ ಮಾಲ್ಯ ಬಿನ್ ಸಂಕಪೆ ಮಾಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸರಿತಾ ಡಿಮೆಲೆಲೂ ಬಿನ್ ಫೆಡಿರಕ್ ಡಿಮೆಲೆಲೂ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಫ್ಾಸೂಲ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ತಲೋಮಸ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಅಬುುಲ್ ಖಾದ್ರ್ ಬಿನ್ ಇದಿನಬಬ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ಆಲಿವನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ರೈಮಂಡ್ ಡಿಸಲೋಜ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಗಾರಾಜ್ ಹೆಗೆ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸತಿೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಕೆಲಗಗ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ನವಿೋನ್ ಪರಕಾಶ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಬಿನ್ ಬರ್ಾಯಡ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಕೆರೈಸು
ನಯನಪಾಲ್ ಆಳವ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ಆಳವ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ಸುರೋಂದ್ರ ಪರಭು ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಗಿರಿಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಲೋಕರ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ರೈ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರಾಯನ್ ಬಿನ್ ಸಿರಿಲ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಕರಣ ಕುಮಾರಿ ಕೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಲೆಲೋಕಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರ್ಾರಾಯಣ ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಯಯ ಹೆಗೆ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪಪವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸುಲೆಲೋಚನ ಕೆಲೋಂ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಭಾಗಿೋರಥಿ ಕೆಲೋಂ ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಶಿರೋಧರ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಕುಲಾಲ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸೌಮಯ ಕೆಲೋಂ. ದ್ಯಾನಂದ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಉದ್ಯ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರಘುರ್ಾಥ ಕೆ ಬಿನ್ ರಾಮ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಚಂದ್ರವತಿ ಕೆಲೋಂ. ರಾಜೋಶ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸುನಿೋತ್ ಕೆ ಕೆಲೋಂ. ದಿನೆೋಶ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪುಷ್ಾೆ ಕೆಲೋಂ. ಚನಿಯಪೆ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಆನಂದ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು ಕುಲಾಲ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಗಿರಿಜಾ D/O ರ್ಾಣಯ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರೋವತಿ ಬಿನ್ ಹರಿೋಶ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಆಯುಷ್ ಕೆಲೋಂ ಅಮಿರುದಿುೋನ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಶ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮಾಲ್ತಿ D/O ಕುಟಿಿ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜಾನಕ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ಈಶವರ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ನಳಿರ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವಕಮಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪುಷ್ಾೆ ಕೆಲೋಂ. ದಿವಾಕರ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪರಮೆೋಶವರಿ D/O ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ. ಪರಕಾಶ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಾರಿಜ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ು ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸುಮತಿ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವ ಕುಲಾಲ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಯಂ. ಕೆ ಕುಕಾೂಜ ಬಿನ್ ತಾಯಂಪ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರೋವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ರಜಾಕ್ ಬಿನ್ ಕುಂಞ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜುಬೆೋದ್ ಬೆೋಗಂ ಬಿನ್ ಮೆಕುಮದ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವನಿತ್ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಪೆ ಕುಲಾಲ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮಾಲ್ತಿ ಕೆಲೋಂ. ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ



ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಅಂಗಾರ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶೆಲೋಭಾ ಕೆಲೋಂ ಕೆೋಶವ ರ್ಾಯಕ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ವಿಶಾಲ್ ಮೊೋನಿಸ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮಹೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ಭಟ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಧರ ಬಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸದಾಶಿವ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿವಪರಸಾದ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಅಸದ್ರಾಮ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸಿದಿುೋಕ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಭಾರತಿ ಕೆ D/O ವಿೋರಪೆ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಗಣೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಭವಯ ಪಿ D/O ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಮಮತ್ ಕೆಲೋಂ ರಮೆೋಶ್ ಪಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಜಗದಿೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಆರುಷ್ ಎಂ. ಬಿನ್ ಅನಪ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸವಿತ್ ಎನ್ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ನರೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸಂಗಿೋತಾ ಬಿನ್ ರಮೆೋಶ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಯಶಿರೋ D/O ರ್ಾಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರವಿೋಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಖತಿೋಜ ಕೆಲೋಂ. ಮಹಮಮದ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ರಜಿೋಯಾ ಬೆೋಗಂ ಕೆಲೋಂ ಮಹಮಮದ್ ಕೆಲಯಿಲ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ರಹರ್ಾ ಹುಸೋನ್ ಕೆಲೋಂ ಹುಸೋನ್ ಕಾದಿರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ನಿರಂಜನ ಅಡಯಂತಾಯ ಬಿನ್ ವಾಸು ಅಡಯಂತಾಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಚೆೈತಾರ ಕೆಲೋಂ ಮೊೋಹರ್ಾುಸ್ ಕೆಲಟಾಿರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಉಮಮರ್ ಬಾಯರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಮುಸಿೂಂ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಕುಲಾಲ್ ಬಿನ್ ತಾಯಂಪಣು ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ದಿನಪರಭಾ ಕೆಲೋಂ ದಿವಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಗೌರಿ ಕೆಲೋಂ ಪಧಮರ್ಾಭ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಗಣಪ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಮಾಲ್ತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಿಶಾಲ್ ಕೆಲೋಂ ದ್ಯಾನಂದ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪಪಣಯಶಿರೋ ರೈ ಕೆಲೋಂ. ತೋಜಸ್ಸ ರೈ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತ್ರಾಮ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪರವಿೋಣ್ ಟಿ ರೈ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ರೈ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ನಳಿನ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಮಮತ್ ಕೆಲೋಂ ಪಧಮರ್ಾಭ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಅಶಿವನಿ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ನಿರಂಜನ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ



ಕವಿತಾ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರೋವತಿ ಕೆಲೋಂ ರತಾೂಕರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಪೋಂಕರ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸಂತಲೋಷ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಅಚಯರ್ಾ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಬೆೋಬಿ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಕವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯರಾಜ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಲ್ಲಿತ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಬಲ್ ರ್ಾಯಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರಲೋಹನ್ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಬಾರತಿ ರೈ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರೈ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಲ್ತಾ ಶೆಟಿಿ ಪಿ ಕೆ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಚೆೋತ್ರ್ಾ ಕೆ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪುಷ್ಾೆವತಿ ಕೆಲೋಂ ಮುತ್ುಣು ದಾಸ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ ದ್ರಲೋಗು ಶೆಟಿಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಭಾರಮರಿ D/O ವಸಂತ್ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶೆಲೋಭಾ ಕೆಲೋಂ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಆಳವ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಕಸಲುರಿ ಕೆಲೋಂ ಸದಾನಂದ್ ರ್ಾಯಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪರಭಾಕರ ಅಜಿಲ್ ಬಿನ್ ಉಗಗಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಮುತ್ುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಯಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ನಿರಂಜನ ಬಿನ್ ಬೆಲೋಜ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಜಾರಪೆ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಬಿನ್ ಕಂಞಣು ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ತ್ುಷ್ಾರ ಕೆಲೋಂ ಅನಿಶ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಸರಲೋಜಿನಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ತ್ುಕರ ರ್ಾಯೂ 41/20 ಬಂಟಾವಳ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗಡ
ಗಂಗಾಧರ ರ್ಾಯೂ ಡಿ ಬಿನ್ ಸಲೋಮರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ207/5 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗಡ
ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ವಿೋರಪೆ ರ್ಾಯೂ 128/2 ಬಂಟಾವಳ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ 41/1P1 ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ಕೆ.ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ S/O ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪುಷ್ೆರಾಜ್ ಪಪಜಾರಿ S/O ನಕುೂರ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜಯಂತ್ S/O ನಕುೂರ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ರೈ S/O ದ್ರೋವದಾಸ ರೈ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಧನಪಾಲ್ S/O ದಿ/ ಎನ್. ಸದಾಶಿವ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ್ S/O ಸುಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ S/O ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರಾಕೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ S/O ಚಂದ್ರಹಾಸ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜಯನಂದ್ S/O ಪರಮೆೋಶವರ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪುರಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ S/O ಕೆಲಟಿಣು ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸಂತಲೋಷ್ ಜೈನ್ S/O ಅಣುು ಅಜಿಲ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸುಧಾಕರ ಶೆಟಿಿ S/O ಸಂಜಿೋವ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಅಮರರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ S/O ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ



ಶಿರೋ. ಜಯನಂದ್ S/O ರ್ಾರಾಯಣ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸಂತಲೋಷ್ ಪಪಜಾರಿ S/O ಹೆಲನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ್ ಪಪಜಾರಿ S/O ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಕೆೋಶವ ಆಚಾಯ ್   S/O ರಾಮಪೆ ಆಚಾಯ ್  ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರಾಜೋಶ್ S/O ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸಂದಿೋಪ್ S/O ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಸುವಣ ್  ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ್ S/O ಪಪವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಬಿನ್. ಮೊೋಹನ್ ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಜಾತ್ ಆರ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ರಾಜು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಚಂದ್ಪೆ ಮಲಲ್ಯ S/O ಓಬಯಯ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ರೈ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ.ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಿ ಎಸ್.ಪಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್ S/O ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ಪರಭು S/O ಸಂಝಿವ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕುಮಾರಿ. ದಿೋಕ್ಷಿೋತಾ D/O ದಾಮೊೋದ್ರ ಕೆಲೋಟಾಯನ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಯಮಲ್ ಬಿನ್. ದಾಮೊೋದ್ರ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಶೆಲೋಭಾ ಬಿನ್.ಸತಿೋಶ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಹರಿಶಚಂದ್ರ S/O ಒಬಯಯ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೆೋಶವ S/O ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ S/O ಪಪವಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಯೋಗಿೋಶ್ ಆವಾಯ ್   S/O ಲಿಂಗಪೆ ಆಚಾಯ ್  ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ S/O ಜಾರಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ದಿವಾಕರ S/O ಜರ್ಾಧ ್   ನ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ತ್ುಂಗಪೆ ಬಂಗೆೋರ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜಯಾನಂದ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ.ಸಂಜಿೋವಿ ಬಿನ್.ದ್ರೋವರಾಜ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಮಾಧವ ಪಪಜಾರಿ S/O ಕೆಲರಗಪೆ ಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧ ್   ನ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ S/O ರುಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ತ್ುಳಸಿ ಬಿನ್.ಉಮೆೋಶ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ.ಶಾಲಿನಿ ಬಿನ್. ಯೋಗಿೋಶ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ.ಮಂಜುಳ ಬಿನ್.ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ದ್ರೋವಾಡಿಗ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಮೊೋಹನ್ ದಾಸ್ ಗಟಿಿ S/O ರ್ಾರಾಯಣ ಗಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಶಾಯಮಾರಜ್ S/O ಕುಂಞ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರ. ದಾಮೊೋದ್ರ ಆಚಾಯ ್   S/O ಕೆೋಶವ ಆಚಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರಾಜೋಶ್ S/O ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಸುಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ S/O ಈಶವರ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಬಿನ್. ಶಾಯಮರಾಜ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ.ಧನವತಿ ಬಿನ್. ಧನಂಜಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸದಾನಂದ್ ಎಸ್. S/O ತ್ನಿಯ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ತಾರಾರ್ಾಥ S/O ರಮೆೋಶ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ದ್ಯಾನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ S/O ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸುರೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂ



ಶಿರೋ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ S/O ದ್ರೋವುಜಿ ರಾವ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ರಮೆೋಶ್ ಕುಲಾಲ್ S/O ಈಶವರ ಕುಲಾಲ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ S/O ಬಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಆನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ S/O ಈಶವರ ಕುಲಾಲ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸಿೋತಾರಾಮ್ S/O ಕಲಸಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಿತ್ರ ಬಿನ್. ಗಣೆೋಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಷ್ಾಮ ಮನೆಲೋಹರ್ ಬಿನ್. ಮನೆಲೋಹರ್ ಎಮ್. ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮನೆಲೋಹರ್ ಎಂ. S/O ರಘುರ್ಾಥ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪರಭಾಕರ ಪಿ.ಎಮ್. S/O ಮೊೋಹನಮದ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಶೆಟಿಿಗಾರ್ S/O ಸಲೋಮಯಯ ಶೆಟಿಿಗಾರ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಾಲ್ಿರ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ S/O ಲಿಗೆಲೋರಿ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬೆಳುಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ. ಬಾಲಾಜಿ ರ್ಂಕಟರಾವ್ S/O ರ್ಂಕಟೆೋಶ್ ರಾವ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶಚಂದ್ರ ಶೆಟಿಿಗಾರ್ S/O ಗುಮಮಣು ಶೆಟಿಿಗಾರ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ S/O ರ್ಾತಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಂಜುಳ ಬಿನ್. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ತ್ುಳಸಿ ಬಿನ್. ಉಮೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಯಶಿರೋ ಬಿನ್. ರವಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕುಮಾರಿ. ಸಂಭಾವರ್ ಆರ್.ಶೆಟಿಿ D/O ರಮಾನಂದ್ ಸಿ. ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ರ್ರಸಿಲಾೂ ಅರ್ಪೋಸ್ ಫೆರ್ಾ್   ್ಂಡಿಸ್ ಬಿನ್. ಮೆೈಕಲ್ ಫೆರ್ಾ್  ್ಂಡಿಸ್ಬಂಟಾವಳ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಬಿನ್.ಸತಿೋಶ್ ಆಚಾಯ ್  ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಗುಲಾಬಿ ಬಿನ್. ಲೆಲೋಕಪೆ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ್ ಶೆಟಿಿ S/O ಸಿೋರ್ಾ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ S/O ಅಣುು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಲೆಲೋಕಪೆ S/O ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ S/O ಸಾಂತ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಯಂ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಆಚಾಯ ್   S/O ಗಿರಿಯಪೆ ಆಚಾಯ ್  ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಮಾುಜ್ ಬಿನ್. ಮಹಮಮದ್ ಅಯಿೋಜ್ ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ಆನಂದ್ ಎಂ. S/O ಉಮೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ದಿೋಪಕ್ S/O ಸಲೋಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಯುತ್ ತ್ುಂಗಪೆ ಬಂಗೆೋರ ಬಂಟಾವಳ
ಶಿರೋ. ದಿನಕರ ಎಂ. ಶೆಟಿಿ S/O ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ಆಚಾರಿ S/O ಸಂಜಿೋವ ಆಚಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಸಲಯ ್   ಪರಕಾಶ್ S/O ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಶೆೋಖರ S/O ಐತ್ುಪೆ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ್ S/O ದಿ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಪಾವನಕೃಷ್ು C/O ಗುಂಡಪೆ ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ S/O ಆದ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ S/O ಮೊೋಂಟ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ವಾಸು ದ್ರೋವಾಡಿಗ S/O ಬಾಬು ದ್ರೋವಾಡಿಗ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಜ್ ಕುಮಾರ್ S/O ಪಧಮರ್ಾಭ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧ ್   ನ ಮಲಲ್ಯ S/O ಲಿಂಗಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಧಾ ಬಿನ್. ಹರಿಶಚಂದ್ರ ರೈ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಪಿ. ಬಿನ್ ಪರವಿೋಣ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ



ಶಿರೋಮತಿ. ರಜನಿ ಬಿನ್. ಶಶಿಧರ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕುಮಾರಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ D/O ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಭಾರತಿ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ S/O ಮೊೋನಪೆ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಉದ್ಯ S/O ಡಲಂಬಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ್ S/O ಬಾಡ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ್ S/O ವಿೋರಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಶೆಟಿಿ S/O ಶಿೋನ ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ್ ಕೆಲೋಟಯನ್ S/O ಅಣುು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಿತ್ರ ಬಿನ್. ಜಯಂತ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ನವಿೋನ ಎಂ. ಬಿನ್. ಜಗರ್ಾೂಥ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜಿತಶ್ ಎಸ್ ರೈ S/O ಶೆೋಖರ ಬಿ.ರೈ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ್ S/O ಲಿೋಚಾ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ S/O ಮೊೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ರಾಮಕೃಷ್ು S/O ದ್ರವಣು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ್ ಗೌಡ S/O ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ರತಾೂ ಬಿನ್. ವಸಂತ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಸೋಸಮಮ ಬಿನ್. ದ್ರೋಜಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ S/O ಚಂದ್ು ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ.ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಬಿನ್. ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ಾೆ ಬಿನ್. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಚೆೈತಾರ ಬಿನ್. ದಾಮೊೋದ್ರ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಿೋಲಾವತಿ ಬಿನ್. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಆಶಾಲ್ತಾ ಬಿನ್. ರುಕಮಯಯ ಮಲಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ರಮಣಿ ಬಿನ್. ದಿ. ತಾಯಗರಾಜ್ ರೈ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಜಮಿೋಲ್ ಬಿನ್. ಮಹಮಮದ್ ರಪಿೋಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋಮತಿ ರ್ರೋಮ ಬಿನ್. ಮಾಂಕು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಅಕೂಮಮ ಬಿನ್. ಚಾಲ್ು ಮುಗೆೋರ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಮಿೋರ ಬಿನ್. ಸಿದಿುೋಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ S/O ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಕಾತಿ ್  ೂ S/O ಬಾಬು ಕಾಸರಗೆಲೋಡು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ S/O ಸುಬಬಣು ಶೆಟಿಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ್ S/O ಸುಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಆನಮದ್ ಹೆಗೆ್ S/O ವಿಠಲ್ ಹೆಗೆ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಶಶಿಧರ S/O ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಸುವಣ ್   S/O ಡಿಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಆಶಿೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಅಶಿವನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ವಿ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಕು. ಶೆವೋತಾ ಕೆ ಕೆ D/O ಚೆನೂಯಯ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಗೌತ್ಮ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್ ಸಸಪೆ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಪುದ್ುಣು ಬಿನ್ ಮುಕುಂದ್ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ



ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ತಿಮಮ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ನೆಲೋಣಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶೆಲೋಭಾ ಕೆಲೋಂ. ಶಶಿಧರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ಸುಂದ್ರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಪರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಸುಬರಯ ರ್ಾಯಕ್ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಸೌಮಯಲ್ತಾ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ. ಲ್ವಚಂದ್ರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಲ್ವಚಂದ್ರ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಸಣು ತಿಮಮ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಜಯಂತಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಜವಾಳಿ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಪುಷ್ೆಲ್ತಾ D/O ಕರಿಯ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶೆೈಲ್ಜಾ ಕೆಲೋಂ. ವಿಶವರ್ಾಥ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಮಂಜುರ್ಾಥ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ಮಲಲ್ಯ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ನಿತಿನ್ ಸವರಲಪ್ ಬಿನ್ ಸಲರಪೆ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕು.ರಮಯ D/O ವಿಶವರ್ಾಥ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ವಸಂತಿ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ು ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಬಂಟು ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಪುಷ್ೆರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಎಸ್. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಪುರಂದ್ರ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯಪೆ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ. ಚೆನೂಪೆ ಬಿನ್ ರಾಮ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ ರಂಜಿನಿ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ದ್ುಡು್ ಕುಟಿಿ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಸವಿತ್ D/O ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಕೆ ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ತ್ನಿಯಪೆ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕೆ ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಬೆೈರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಪಪವಪೆ ಬಿನ್ ಅಮುಮ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಪಪವಣಿ ಎಸ್ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಬಿ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ದಿೋಕ್ಷಿತಾ D/O ಮೊೋಹನ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಪರಭಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಸುಧಾಕರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ತಿಲ್ಕಾರಜ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಳ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಶಿೋನ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಭಾಸೂರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಸೋಶಪೆ ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಜಯರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ದಾಮು ರ್ಾಯೂ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಐತ್ುಮೆೋರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ



ಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ರ್ಪೋಡಿಯ ನಲಿಕೆ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಸಂಕಪೆ ಬಿನ್ ಬೆಲಗುಗ ನಲಿಕೆ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಉಮಣ ಬಿನ್ ಮಾದ್ು ಮೆೋರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ರಾಮ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ಮುಗೆೋರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಮನೆಲೋಹರ ಬಿನ್ ಮಾದ್ವ ಮುಗೆೋರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಐತ್ುಪೆ ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ನಲಿಕೆ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಐತ್ು ಅಜಿಲ್ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಅಜಿಲ್ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಿನ್ ಕುಞ ಮುಗೆೋರ ವಿಟೂ ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಬಿನ್.ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಕನಯ ಬಿನ್.ಪರವಿೋಣ್ ಹೆಗೆ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ರಲೋಹನಿ ಬಿನ್.ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಜಯ ಬಿನ್.ಪಾಂಡುರಂಗ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕುಮಾರಿ.ಸಾವತಿ D/O. ವಾಸು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಹರಿಣಿ ಬಿನ್.ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ರಲಪಾ ಬಿನ್.ರವಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಅನಿತಾ ಬಿನ್. ಸುರೋಶ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಕೆ.ಪಿ. ಹಂಝ S/O. ಪುತ್ುಬಬ ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋಮತಿ. ರಬಿೋಯಾ ಬಿನ್.ಆಶಿೋಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋಮತಿ.ಸುಮತ್ ಬಿನ್.ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ಾಾ ಬಿನ್.ಡಲಂಬಯಯ ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಬಿನ್.ರುಕಮಯಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಪದಾಮವತಿ ಬಿನ್.ರಾಮಣು ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ಾೆವತಿ ಬಿನ್.ಚೆನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರಮತಿ. ಧನವತಿ ಬಿನ್.ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ S/O ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ
ಕುಮಾರಿ. ವಿಧಾಯಶಿರೋ D/O ವಿಶವ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ.ಶಾರದ್ ಬಿನ್.ಮೊೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಪರಭು S/O ವಾಸುದ್ರೋವ ಪರಭು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆೋಮಾಲ್ತಾ ಬಿನ್.ಪರಭಾಕರ ಕುಲಾಲ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ.ಲಿೋಲಾವತಿ ಬಿನ್. ವಾಸು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ತ್ುಷ್ಾರ ಬಿನ್. ಅನಿಶ್ ಎ.ಎಲ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಶೆಲೋಭಾ ಬಿನ್.ಬಾಬು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ತ್ನಿಯಪೆ ಗೌಡ S/O ಐತ್ುಪೆ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಹೆೋಮಂತ್ ಟಿ.ಕೆ S/O ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ.ಸುನಿೋತಾ ಬಿನ್.ರಾಜಿೋವ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಶಂಕರಿ ಬಿನ್.ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ.ತ್ುಳಸಿ ಬಿನ್.ಯೋಗಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿಗಾರ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ಕಾಮಿನಿ ಆಚಾರಿ ಬಿನ್. ದಿ.ಕೃಷ್ು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಅನಿಶ್ ಆಚಾಯ ್   S/O ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಎ.ಎಸ್ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ.ಸುರೋಶ್ S/O ತಿಮಮಪೆ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಮಹಾಬಲ್ ರ್ಾಯೂ S/O ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಂಟಾವಳ ಪ.ಪಂಗಡ



ಶಿರೋ. ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು S/O ಶಿವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಜಲೋನ್ ಮೊಂತೋರಲೋ S/O ಪಾರನಿಸಸ್ ಮೊಂತೋರಲ ವಿಟೂ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ S/O ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಚರಣ್ ಕುಮಾರ್ S/O ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್S/O ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ್ S/O ದ್ಲಜ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ. ದ್ರೋವಕ ಬಿನ್.ದಿ. ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ತ್ುಂಗಪೆ ಬಂಗೆೋರ, ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಅಬಾಬಸ್ ಅಲಿ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು ಬಂಟಾವಳ ಮುಸಿೂಂ
ಪರಭಾಕರ ಪರಭು, ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ನಿಮಯಲಾ ಕೆಲೋಂ ಬೆಲೋಜ ಗೌಡ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಹೆಲನೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಗೌಡ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಯೋಗಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಪುಟಿಣು ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಜಲೋಗಿ ಬಿನ್ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಜಲೋಗಿ ವಿಟೂ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಲಸಪೆ ಸಲ್ಪಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಬೆಲೋಜ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ













































ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ (ಹೆ.)

1 0 0.15000 276449126765

ಅಣಬೆ 1 8.00000 962697948094

ಜೋನು 3 0.04800 320762788796

ಜೋನು 3 0.04800 992155670927

ಜೋನು 3 0.04800 237805932666

ಜೋನು 3 0.04800 625365206931

ಜೋನು 3 0.04800 800345289118

ಜೋನು 3 0.04800 617868821226

ಜೋನು 3 0.04800 913325244241

ಜೋನು 3 0.04800 936440803079

ಜೋನು 3 0.04800 892417294959

ಜೋನು 3 0.04800 445079974355

ಜೋನು 3 0.04800 850737160210

ಜೋನು 3 0.04800 459202646813

ಜೋನು 3 0.04800 940591877129

ಜೋನು 3 0.04800 697283223785

ಜೋನು 3 0.04800 482122757994

ಜೋನು 2 0.03200 659087546436

ಜೋನು 2 0.03200 914223026750

ಜೋನು 2 0.03200 326502697911

ಜೋನು 2 0.03200 241598104137

ಜೋನು 2 0.03200 415545113586

ಜೋನು 2 0.03200 768482586570

ಜೋನು 2 0.03200 251850986132

ಜೋನು 2 0.03200 638995453540

ಜೋನು 2 0.03200 863961013997

ಜೋನು 17 0.27200 490563105595

ಜೋನು 2 0.03200 427865744180

ಜೋನು 2 0.03200 872682131209

ಜೋನು 2 0.03200 928312540625

ಜೋನು 2 0.03200 750755153146

ಜೋನು 2 0.03200 995233112707

ಜೋನು 2 0.03200 891587935896

ಜೋನು 2 0.03200 837140522042

ಜೋನು 3 0.04800 623527859516

ಜೋನು 3 0.04800 764767388504

ಬಾಳೆ 0.27 0.02754 832612906079

ಬಾಳೆ 0.1 0.01020 326629508056

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ
ಸಹಾಯಧನದ್ ಮೊತ್ು 

(ರಲ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲಿೂ)
ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ



ಬಾಳೆ 0.2 0.02040 537528518648

ಬಾಳೆ 0.31 0.03161 595940605165

ಬಾಳೆ 0.2 0.02040 858813428322

ಬಾಳೆ 0.2 0.02039 241598104137

ಬಾಳೆ 0.2 0.02040 685599895533

ಬಾಳೆ 0.2 0.02040 825134651034

ಬಾಳೆ 0.2 0.02040 559126455057

ಬಾಳೆ 0.16 0.04896 809130008922

ಬಾಳೆ 0.34 0.10404 451534015307

ಬಾಳೆ 0.144 0.04406 219172969508

ಬಾಳೆ 0.4 0.11887 363166474704

ಬಾಳೆ 572 0.256 0.07840 733897620390

ಬಾಳೆ 500 0.224 0.06850

ಬಾಳೆ 500 0.224 0.06850 584050578165

ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.2 0.03610 451534015307

ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.38 0.07409 755920381265

ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.6 0.11700 560002910927

ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.5 0.09750 500780812368

ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.12 0.02340 425824879638

ಬಾಳೆ 0.4 0.07799 614829042248

ಬಾಳೆ 0.4 0.07800 574590427601

ಬಾಳೆ 0.72 0.13852 932293560294

ಬಾಳೆ 0.28 0.01718 772889706460

ಬಾಳೆ 0.22 0.01350 916183127252

ಬಾಳೆ 0.2 0.01300 374668302567

ಬಾಳೆ 0.19 0.01235 882901279706

ಬಾಳೆ 0.2 0.01299 483255379449

ಬಾಳೆ 0.4 0.01661 400040802281

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.08000 649853301594

ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.02 0.20400 901576248109

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.36 0.07200 809130008922

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.18 0.03592 702532211342

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.328 0.06560 730482922152

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.58 0.11600 715429217607

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.32 0.06400 670071460021

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2 0.04000 362512909015

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.36 0.07200 279299596782

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.33 0.06600 493297177607

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.172 0.03439 842135982263

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.288 0.05365 638165824894

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.21 0.03910 691009686421

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 0.04655 376227393378

ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.5 0.15000 770871001526



ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.2 0.12000 525633052251

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.5 0.05000 614829042248

ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.2 0.12000 812754353547

ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.2 0.12000 734054846226

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.03963 327967299179

ಕಾಳುಮೆಣಸು 1 0.10000 537366973334

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.5 0.02046

ಕಾಳುಮೆಣಸು 2 0.19984 490563105595

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 0.08000 822682894669

ಕೆಲಕೆಲ 1 0.04000 490143764223

ಕೆಲಕೆಲ 0.4 0.01599 284578823040

ಕೆಲಕೆಲ 0.4 0.01600 318015107498

ಕೆಲಕೆಲ 0.6 0.02400 958745300067

ಕೆಲಕೆಲ 0.31 0.01240 214120718974

ಕೆಲಕೆಲ 0.6 0.02400 386294920061

ಕೆಲಕೆಲ 0.2 0.00800 699506215509

ಕೆಲಕೆಲ 0.2 0.00800 727851047554

ಗೆೋರು 0.18 0.02160 809130008922

ಗೆೋರು 0.36 0.04320 346323250362

ಗೆೋರು 0.54 0.06480 267333587159

ಗೆೋರು 0.18 0.02160 702532211342

ಗೆೋರು 0.72 0.08640 603684984359

ಗೆೋರು 1.26 0.15119 607871139272

ಗೆೋರು 0.72 0.10690 582264795543

ಗೆೋರು 0.4 0.04800 592200138217

ಗೆೋರು 0.2 0.02450 320966781816

ಗೆೋರು 0.4 0.04800 219153095354

ಗೆೋರು 0.4 0.04800 201815968653

ಗೆೋರು 0.4 0.02750 765032673834

ಗೆೋರು 0.4 0.03425 768482586570

ಗೆೋರು 0.18 0.02160 323259888499

ಗೆೋರು 1.28 0.15360 426056156948

ಗೆೋರು 0.17 0.02040 738825200482

ಗೆೋರು 0.18 0.02160 770871001526

ಗೆೋರು 1.083 0.12996 262876026488

ಗೆೋರು 0.63 0.07560 308999690003

ಗೆೋರು 0.53 0.06360 991269410820

ಗೆೋರು 0.368 0.04416 666470441807

ಗೆೋರು 0.256 0.03071 827580705927

ಗೆೋರು 0.18 0.02160 396991363924

ಗೆೋರು 0.27 0.03240 785304057627

ಗೆೋರು 0.27 0.03240 352370481804

ಗೆೋರು 0.99 0.03960 978912495463



ಗೆೋರು 0.9 0.03600 737179682488

ಗೆೋರು 1.08 0.03840 267333587159

ಗೆೋರು 0.54 0.02160 258844488661

ಗೆೋರು 0.54 0.02160 346323250362

ಗೆೋರು 0.54 0.01930 507695783703

ಗೆೋರು 0.36 0.01277 857090480535

ಗೆೋರು 0.27 0.00960 958704118926

ಗೆೋರು 0.22 0.00880 306499484408

ಗೆೋರು 0.22 0.00367 666417085678

ಗೆೋರು 0.2 0.00800 338241761188

ಗೆೋರು 0.18 0.00653 981642325268

ಗೆೋರು 0.36 0.01440 363166474704

ಗೆೋರು 0.4 0.01600 850952997508

ಗೆೋರು 0.7 0.02800 599680674878

ಗೆೋರು 0.72 0.03380 413365215671

ಗೆೋರು 0.27 0.01080 719583205178

ಗೆೋರು 0.36 0.01410 829784749419

ಗೆೋರು 0.79 0.03160 404716394726

ಗೆೋರು 0.36 0.01440 420917084891

ಗೆೋರು 0.19 0.00760 392656845175

ಗೆೋರು 0.4 0.01600 737043960391

ಗೆೋರು 0.45 0.01775 798529312968

ಗೆೋರು 0.18 0.00720 813914986234

ಗೆೋರು 0.82 0.03280 995091638741

ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.05 0.02000

ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.85 0.02000

ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 0.58 0.02000

ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.29 0.02000

ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.59 0.02000

ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.72 0.02000

ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.21E+00 0.02000

ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 2.47E+00 0.02000

ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 5.00E-01 0.02000

ತ್ರಕಾರಿ ಬಿೋಜ 1.12E+00 0.02000

ಅಡಿಕೆ ತಂಗು 1 0.59750 809130008922

ಮಲಿೂಗೆ 50 6.00E-02 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 50 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 40 0.048 0.00480

ಮಲಿೂಗೆ 25 0.03 0.00300

ಮಲಿೂಗೆ 50 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 50 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 50 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 50 6.00E-02 0.00600



ಮಲಿೂಗೆ 40 0.048 0.00480

ಮಲಿೂಗೆ 50 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 35 0.042 0.00420

ಮಲಿೂಗೆ 10 0.012 0.00120

ಮಲಿೂಗೆ 0.072 0.00720

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.067 0.00672

ಮಲಿೂಗೆ 0.03 0.00300

ಮಲಿೂಗೆ 6.00E-02 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.078 0.00780

ಮಲಿೂಗೆ 0.036 0.00360

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.036 0.00360

ಮಲಿೂಗೆ 0.036 0.00360

ಮಲಿೂಗೆ 0.024 0.00232

ಮಲಿೂಗೆ 0.03 0.00300

ಮಲಿೂಗೆ 0.078 0.00780

ಮಲಿೂಗೆ 9.60E-02 0.00960

ಮಲಿೂಗೆ 0.036 0.00360

ಮಲಿೂಗೆ 3.00E-02 0.00300

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.036 0.00360

ಮಲಿೂಗೆ 0.036 0.00360

ಮಲಿೂಗೆ 0.079 0.00780

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.048 0.00480

ಮಲಿೂಗೆ 0.048 0.00480

ಮಲಿೂಗೆ 0.03 0.00300

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.096 0.00960

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600

ಮಲಿೂಗೆ 0.096 0.00960

ಮಲಿೂಗೆ 0.03 0.00300



ಮಲಿೂಗೆ 0.052 0.00500

ಮಲಿೂಗೆ 0.1 0.01000

ಮಲಿೂಗೆ 0.16 0.01600

ಮಲಿೂಗೆ 0.1 0.01000

ಮಲಿೂಗೆ 0.12 0.01200

ಮಲಿೂಗೆ 0.16 0.01600

ಮಲಿೂಗೆ 0.12 0.01200

ಮಲಿೂಗೆ 0.2 0.02000

ಮಲಿೂಗೆ 0.16 0.01600

ಮಲಿೂಗೆ 0.12 0.01200

ಮಲಿೂಗೆ 0.12 0.01200

ಮಲಿೂಗೆ 0.2 0.02000

ಮಲಿೂಗೆ 0.1 0.01000

ಮಲಿೂಗೆ 0.12 0.01200

ಮಲಿೂಗೆ 0.2 0.02000

ಮಲಿೂಗೆ 0.2 0.02000

ಅಡಿಕೆ 0.564 0.00677 988367409977

ಅಡಿಕೆ 2.25 0.02700 635315663820

ಅಡಿಕೆ 1.8 0.02160 537607282698

ಅಡಿಕೆ 0.788 0.00946 227847040470

ಅಡಿಕೆ 0.688 0.00826 300121314894

ಅಡಿಕೆ 1.276 0.01531 763893289719

ಅಡಿಕೆ 0.18 0.00216 580843857537

ಅಡಿಕೆ 0.504 0.00605 357312609747

ಅಡಿಕೆ 0.45 0.00540 222751123526

ಅಡಿಕೆ 0.45 0.00540 807031677953

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.00432 656288667256

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.00432 282986542490

ಅಡಿಕೆ 0.756 0.00907 662638212601

ಅಡಿಕೆ 0.644 0.00773 292617604247

ಅಡಿಕೆ 0.756 0.00907 237851352685

ಅಡಿಕೆ 1.092 0.01310 896944019569

ಅಡಿಕೆ 0.392 0.00470 366761217272

ಅಡಿಕೆ 0.808 0.00970 641098611237

ಅಡಿಕೆ 0.764 0.00917 256016003120

ಅಡಿಕೆ 0.488 0.00586 450712039272

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.00432 207789445208

ಅಡಿಕೆ 0.132 0.00158 854081281696

ಅಡಿಕೆ 0.45 0.00540 812254416335

ಅಡಿಕೆ 0.96 0.01152 536880754587

ಅಡಿಕೆ 1.856 0.02227 334831575083

ಅಡಿಕೆ 0.636 0.00763 446992777945

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.00432 323183377773



ಅಡಿಕೆ 0.728 0.00874 559176676144

ಅಡಿಕೆ 0.896 0.01075 704457751649

ಅಡಿಕೆ 0.464 0.00557 923494800819

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 255550541354

ಅಡಿಕೆ 0.82 0.00984 912880220051

ಅಡಿಕೆ 1.2 0.01440 399925647091

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 500857507152

ಅಡಿಕೆ 1.032 0.01238 267333587159

ಅಡಿಕೆ 0.728 0.00874 775931935978

ಅಡಿಕೆ 0.76 0.00912 529374450085

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.00432 864377291604

ಅಡಿಕೆ 1.456 0.01747 757135455393

ಅಡಿಕೆ 2.25 0.02700 399515062043

ಅಡಿಕೆ 1.125 0.01350 996110708188

ಅಡಿಕೆ 0.464 0.00557 419576434239

ಅಡಿಕೆ 0.45 0.00540 370672448466

ಅಡಿಕೆ 0.644 0.00773 762581780159

ಅಡಿಕೆ 1.125 0.01350 233710126233

ಅಡಿಕೆ 0.352 0.00422 441642377800

ಅಡಿಕೆ 1.072 0.01286 438230342896

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 290190111433

ಅಡಿಕೆ 0.748 0.00898 418910927071

ಅಡಿಕೆ 1.408 0.01690 778440677349

ಅಡಿಕೆ 1.416 0.01699 509740980253

ಅಡಿಕೆ 1.096 0.01315 805433505823

ಅಡಿಕೆ 0.772 0.00926 604618148839

ಅಡಿಕೆ 0.492 0.00590 798591442081

ಅಡಿಕೆ 0.56 0.00672 455254573683

ಅಡಿಕೆ 1.8 0.02160 407947474135

ಅಡಿಕೆ 0.484 0.00581 731649719214

ಅಡಿಕೆ 1.476 0.01771 596591730997

ಅಡಿಕೆ 1.572 0.01886 940100963693

ಅಡಿಕೆ 1.192 0.01430 987226019140

ಅಡಿಕೆ 2.82 0.03385 474986941197

ಅಡಿಕೆ 0.536 0.00643 596184312437

ಅಡಿಕೆ 0.944 0.01133 215842458531

ಅಡಿಕೆ 1.256 0.01507 587441514092

ಅಡಿಕೆ 1.608 0.01930 508261148331

ಅಡಿಕೆ 0.632 0.00758 762551675111

ಅಡಿಕೆ 1.092 0.01310 446110844850

ಅಡಿಕೆ 1.2 0.01440 686979971917

ಅಡಿಕೆ 0.54 0.00648 486242221471

ಅಡಿಕೆ 2.492 0.02990 263717528425



ಅಡಿಕೆ 0.672 0.00806 284986898782

ಅಡಿಕೆ 1.148 0.01378 865311430101

ಅಡಿಕೆ 1.168 0.01402 375122130603

ಅಡಿಕೆ 0.344 0.00413 825252813713

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 241355353131

ಅಡಿಕೆ 1.584 0.01901 677518536014

ಅಡಿಕೆ 0.548 0.00658 263035234509

ಅಡಿಕೆ 1.084 0.01301 987675351763

ಅಡಿಕೆ 1.17 0.01404 609429617174

ಅಡಿಕೆ 0.848 0.01018 822420072412

ಅಡಿಕೆ 0.8 0.00960 328938831089

ಅಡಿಕೆ 0.44 0.00528 572217905478

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 579349409186

ಅಡಿಕೆ 0.708 0.00850 905088374326

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 301665701141

ಅಡಿಕೆ 0.828 0.00994 879104977225

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 994668335884

ಅಡಿಕೆ 1.416 0.01699 941699011705

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 678651378417

ಅಡಿಕೆ 2.25 0.02700 226756320491

ಅಡಿಕೆ 0.225 0.00270 467786062457

ಅಡಿಕೆ 0.225 0.00270 400103187077

ಅಡಿಕೆ 0.436 0.00523 547551253898

ಅಡಿಕೆ 0.756 0.00907 653151020951

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 933118365032

ಅಡಿಕೆ 0.912 0.01094 554177019477

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 230016957290

ಅಡಿಕೆ 0.752 0.00902 899069688698

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 617312723396

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 684036942651
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 351588073690
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 312496954345
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 803830551255
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 361662246130
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 808325905618
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 801713209962
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 990124283969
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 491707006699
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 300874841430
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 241598104137
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 900800629496
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 490563105595

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 212719376405



ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 717725886452

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 241598104137

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 659087546436

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 699506215509

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 768482586570

ಬಾಳೆ 0.4 0.00480 858813428322

ಬಾಳೆ 0.4 0.00480 241598104137

ಬಾಳೆ 0.4 0.00480 685599895533

ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 0.00480 425824879638

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.00480 638165824894

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.00480 691009686421

ಗೆೋರು 0.4 0.00480 592200138217

ಗೆೋರು 0.4 0.00480 320966781816

ಗೆೋರು 0.4 0.00480 201815968653

ಗೆೋರು 0.4 0.00480 219153095354

ಗೆೋರು 0.4 0.00480 765032673834

ಗೆೋರು 0.4 0.00480 392656845175

ಗೆೋರು 0.4 0.00480 737043960391

ಗೆೋರು 0.4 0.00480 798529312968

ತಂಗು 0.4 0.00480 351588073690

ತಂಗು 0.4 0.00480 312496954345

ತಂಗು 0.4 0.00480 803830551255

ತಂಗು 0.4 0.00480 617312723396

ತಂಗು 0.4 0.00480 361662246130

ತಂಗು 0.4 0.00480 808325905618

ತಂಗು 0.4 0.00480 801713209962

ತಂಗು 0.4 0.00480 684036942651

ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.4 0.00480

ಬಾಳೆ 0.4 0.00480 595940605165

ಬಾಳೆ 0.4 0.00480 537528518648

ಬಾಳೆ 0.4 0.00480 858813428322

ಬಾಳೆ 0.4 0.00480 241598104137

ಬಾಳೆ 0.4 0.00480 685599895533

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.00480 595940605165

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.00480 537528518648

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.00480 777079281060

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.00480 547952585852

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 537528518648

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 699506215509

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 361662246130

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 777079281060

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480



ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 737043960391

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 305535845101

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 211398958115

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 685211285900

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 617312723396

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 486467151491

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 990124283969

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 428150019344

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 867033884525

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 201815968653

ತ್ರಕಾರಿ 0.4 0.00480 360261250233

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 320848082215

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 801713209962

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 446225757089

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 958745300067

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 617312723396

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 326502697911

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 962827404452

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 300874841430
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 557611793170
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 468318244190
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 699506215509
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 756384860844
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 980004258961
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 703799607992
ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 431244051941
ಬಾಳೆ 0.9 0.01080 825134651034

ಗೆೋರು 0.9 0.01080 768482586570

ತಂಗು 0.9 0.01080 822682894669

ತಂಗು 0.9 0.01080 870973193167

ತಂಗು 0.9 0.01080 221917607771

ತಂಗು 0.9 0.01080 518411359853

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 421654462330

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 482307737065

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 844645381785
ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 614476244643
ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 957264910651
ಅಡಿಕೆ 1.3 0.01560 362299890475
ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 483387067667
ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 801167231621
ಜೋನು 1 0.00563 637336142361

ಜೋನು 1 0.00563 786117969440



ಜೋನು 1 0.00563 328473985041

ಜೋನು 1 0.00563 482122757994

ಜೋನು 1 0.00563 225076460795

ಜೋನು 1 0.00563 561825391375

ಜೋನು 1 0.00563 788260131404

ಜೋನು 1 0.00563 582349047094

ಜೋನು 1 0.00563 238992945149

ಜೋನು 1 0.00563 653445264923

ಜೋನು 1 0.00563 215530479711

ಜೋನು 1 0.00563

ಜೋನು 1 0.00563 870288775975

ಜೋನು 1 0.00563 295715929243

ಜೋನು 1 0.00563 609783079332

ಜೋನು 1 0.00563 617868821226

ಜೋನು 1 0.00563 872624258956

ಜೋನು 1 0.00563 920139103750

ಜೋನು 1 0.00563 535304877745

ಜೋನು 1 0.00563 703155238816

ಜೋನು 1 0.00563 625967291225

ಜೋನು 1 0.00563 226711078869

ಜೋನು 1 0.00563 684417985400

ಜೋನು 1 0.00563 351654851696

ಜೋನು 1 0.00563

ಜೋನು 1 0.00563 880894254048

ಜೋನು 1 0.00563

ಜೋನು 1 0.00563

ಜೋನು 1 0.00563 501357304023

ಜೋನು 1 0.00563 949533523908

ಜೋನು 1 0.00563 465809569076

ಜೋನು 1 0.00563 850737160210

ಜೋನು 1 0.01000 714487692383

ಜೋನು 1 0.01000 699506215509

ಜೋನು 1 0.01000 537528518648

ಜೋನು 1 0.01000 662211452729

ಜೋನು 1 0.01000 827261960542

ಜೋನು 1 0.01000 768482586570

ಜೋನು 1 0.01000 569625994150

ಅಡಿಕೆ 0.614 0.05528 458292711341

ಅಡಿಕೆ 0.388 0.03500 211398958115

ಅಡಿಕೆ 0.108 0.00972 958745300067

ಅಡಿಕೆ 0.386 0.02900 768482586570

ಅಡಿಕೆ 0.173 0.01300 699506215509

ಅಡಿಕೆ 0.373 0.02800 431244051947



ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 693649024210

ಅಡಿಕೆ 0.22 0.02000 244570899834

ಅಡಿಕೆ 0.33 0.03000 362299890475

ಅಡಿಕೆ 0.55 0.05000 459808012663

ಅಡಿಕೆ 0.55 0.05000 645320467248

ಅಡಿಕೆ 0.666 0.05000 844645381785

ಅಡಿಕೆ 0.972 0.01944 600227175549

ಅಡಿಕೆ 2 0.04000 690838285802

ಅಡಿಕೆ 1.908 0.01800 717286376112

ಅಡಿಕೆ 0.352 0.00704 592623733476

ಅಡಿಕೆ 0.864 0.01728 496062929527

ಅಡಿಕೆ 0.675 0.01350 330477097226

ಅಡಿಕೆ 1.35 0.02700 233554351460

ಅಡಿಕೆ 2 0.04000 794918620565

ಅಡಿಕೆ 0.675 0.01350 681273443186

ಅಡಿಕೆ 0.675 0.01350 674844498675

ಅಡಿಕೆ 0.688 0.01376 336873210241

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.00720 924381654969

ಅಡಿಕೆ 0.504 0.01008 916482052568

ಅಡಿಕೆ 0.32 0.00640 277194795571

ಅಡಿಕೆ 1.52 0.03040 906025888589

ಅಡಿಕೆ 0.904 0.01808 710084937061

ಅಡಿಕೆ 0.644 0.01288 354181013210

ಅಡಿಕೆ 1.196 0.02392 253987608172

ಅಡಿಕೆ 1.632 0.03264 427383128925

ಅಡಿಕೆ 0.796 0.01592 238740797036

ಅಡಿಕೆ 0.45 0.00900 602900694792

ಅಡಿಕೆ 0.556 0.01112 719527881221

ಅಡಿಕೆ 0.872 0.01744 888308022058

ಅಡಿಕೆ 0.388 0.00776 253580432205

ಅಡಿಕೆ 1.74 0.03480 364548309436

ಅಡಿಕೆ 1.204 0.02408 459278649925

ಅಡಿಕೆ 0.45 0.00900 308350654643

ಅಡಿಕೆ 1.24 0.02480 313276262148

ಅಡಿಕೆ 0.808 0.01616 592706333009

ಅಡಿಕೆ 1.8 0.03600 861203597626

ಅಡಿಕೆ 1.448 0.02896 583011117193

ಅಡಿಕೆ 1.132 0.02264 731985726701

ಅಡಿಕೆ 0.64 0.01280 539124060927

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01800 318412980885

ಅಡಿಕೆ 0.6 0.01200 845806385536

ಅಡಿಕೆ 0.588 0.01176 537599676255

ಅಡಿಕೆ 1.804 0.03608 284578823040



ಅಡಿಕೆ 1.576 0.03152 695727368413

ಅಡಿಕೆ 0.428 0.00856 369096086354

ಅಡಿಕೆ 2 0.04000 751560289159

ಅಡಿಕೆ 1.825 0.03650 254273510267

ಅಡಿಕೆ 1.825 0.03650 451592923142

ಅಡಿಕೆ 0.135 0.00270 593508785027

ಅಡಿಕೆ 0.312 0.00624 993275149213

ಅಡಿಕೆ 0.226 0.00452 566657635407

ಅಡಿಕೆ 1.58 0.03160 814094647792

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01800 523216206165

ಅಡಿಕೆ 0.8 0.01600 645417844293

ಅಡಿಕೆ 0.428 0.00856 258204101917

ಅಡಿಕೆ 0.556 0.01112 633697754145

ಅಡಿಕೆ 0.784 0.01568 556648528637

ಅಡಿಕೆ 0.48 0.00960 856852574305

ಅಡಿಕೆ 1.1 0.02200 831574380219

ಅಡಿಕೆ 0.675 0.01350 231490557290

ಅಡಿಕೆ 0.984 0.01968 448405254961

ಅಡಿಕೆ 0.564 0.01128 523420162303

ಅಡಿಕೆ 1.9 0.03654 686256865124

ಅಡಿಕೆ 1 0.02000 487331975189

ಅಡಿಕೆ 0.98 0.01960 609392254567

ಅಡಿಕೆ 1.108 0.02216 761129338977

ಅಡಿಕೆ 0.26 0.00520 632216684932

ಅಡಿಕೆ 1.008 0.01210 637429010510

ಅಡಿಕೆ 1.516 0.01819 768361125116

ಅಡಿಕೆ 1.28 0.01536 243541200791

ಅಡಿಕೆ 0.72 0.00864 464109868108

ಅಡಿಕೆ 1.088 0.01306 283823146184

ಅಡಿಕೆ 0.3 0.00360 909199377245

ಅಡಿಕೆ 1.125 0.01350 699389015394

ಅಡಿಕೆ 0.56 0.00672 805839194026

ಅಡಿಕೆ 1.024 0.01229 428978074160

ಅಡಿಕೆ 1.056 0.01267 456207337451

ಅಡಿಕೆ 0.12 0.00144 650985947197

ಅಡಿಕೆ 1.324 0.01589 650985947197

ಅಡಿಕೆ 1.52 0.01824 914101359785

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.00432 904858581259

ಅಡಿಕೆ 0.675 0.00810 877543233243

ಅಡಿಕೆ 2 0.02400 309888609241

ಅಡಿಕೆ 1.364 0.01637 871731958858

ಅಡಿಕೆ 0.9 0.01080 746162140788

ಅಡಿಕೆ 0.164 0.00197 524776475885



ಅಡಿಕೆ 0.604 0.00725 927270423106

ಅಡಿಕೆ 0.136 0.00163 348347662587

ಅಡಿಕೆ 2.796 0.03355 561497637547

ಅಡಿಕೆ 1.35 0.01620 739143608639

ಅಡಿಕೆ 1.74 0.02088 763929944279

ಅಡಿಕೆ 0.675 0.00810 558887170107

ಅಡಿಕೆ 0.8 0.00960 771187366489

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.02700 594070654370

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 525633052251

ಅಡಿಕೆ 0.144 0.01080 762227196461

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 704247908940

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.02700 558887170107

ಅಡಿಕೆ 0.288 0.02160 918423874341

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 960926924102

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 633934939364

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 983187628955

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.02700 689821241718

ಅಡಿಕೆ 0.352 0.02640 851180631291

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 522489639271

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 788891397643

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 227847046470

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 448405254961

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 577869990968

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 304845312019

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 732009153345

ಅಡಿಕೆ 0.198 0.01485 458609395288

ಅಡಿಕೆ 0.18 0.01350 979211814605

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 354979103175

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 706138978288

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 428544914412

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 649222069465

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 861203597626

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 721261709393

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 635443004799

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 263109861134

ಅಡಿಕೆ 0.396 0.02970 792997294965

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 366261433824

ಅಡಿಕೆ 0.27 0.02025 335071378036

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 957392382008

ಅಡಿಕೆ 0.168 0.01260 659652537072

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 917523044945

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 599238626816

ಅಡಿಕೆ 0.344 0.02580 470101499291



ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 966168745086

ಅಡಿಕೆ 0.216 0.01620 602989308116

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 311581276641

ಅಡಿಕೆ 0.216 0.01620 703239437090

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 676207364212

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 885023658085

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.02700 746741789053

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 573263917022

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 811196432276

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 865311430101

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 704457751649

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.03000 569239484504

ಅಡಿಕೆ 0.355 0.02663 569239484504

ಅಡಿಕೆ 0.528 0.00634 536071672261

ಅಡಿಕೆ 0.948 0.01138 762953683394

ಅಡಿಕೆ 1.26 0.01512 431109423828

ಅಡಿಕೆ 0.504 0.00605 645954406608

ಅಡಿಕೆ 0.232 0.00278 891899543107

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 891899543107

ಅಡಿಕೆ 0.644 0.00773 993134940426

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.00480 381155748814

ಅಡಿಕೆ 1.668 0.02002 963583921418

ಅಡಿಕೆ 1.18 0.01416 223537320263

ಅಡಿಕೆ 1.652 0.01982 429491430225

ಅಡಿಕೆ 1.2 0.38921 507308907597

ಅಡಿಕೆ 0.61 0.25391 363834314125

ಅಡಿಕೆ 1.824 0.60616 545458329462

ಅಡಿಕೆ 0.592 0.24817 774175622256

ಅಡಿಕೆ 0.59 0.24753 427215801835

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.18692 467548843743

ಅಡಿಕೆ 0.8 0.31451 962602430068

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.16823 966757581302

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.13394 766223814577

ಅಡಿಕೆ 0.46 0.20606 946340074373

ಅಡಿಕೆ 0.8 0.11363 766535329934

ಅಡಿಕೆ 0.796 0.31323 247973914467

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.18693 880392784271

ಅಡಿಕೆ 0.38 0.17758 201410191846

ಅಡಿಕೆ 0.8 0.31706 382775795482

ಅಡಿಕೆ 0.448 0.20223 341421927131

ಅಡಿಕೆ 0.38 0.13394 227610684740

ಅಡಿಕೆ 0.48 0.21244 435815160992

ಅಡಿಕೆ 0.54 0.23158 819036111595



ಗೆೋರು 0.4 0.14626 915184015056

ಅಡಿಕೆ 1.2 0.43361 543152359638

ಅಡಿಕೆ 0.7 0.28261 762324773323

ಅಡಿಕೆ 0.68 0.27623 584439100478

ತಂಗು 1.1 0.24267 363166474704

ಅಡಿಕೆ 0.43 0.19649 553803199980

ಅಡಿಕೆ 0.58 0.24434 886662570437

ಅಡಿಕೆ 1.2 0.43361 257321234845

ಅಡಿಕೆ 1.56 0.53000 241413116068

ಅಡಿಕೆ 0.46 0.20000 404450694404

ಅಡಿಕೆ 0.5 0.21500 205101769585

ಅಡಿಕೆ 0.63 0.26000 716093226058

ಅಡಿಕೆ 0.44 0.19500 711347738102

ಅಡಿಕೆ 0.78 0.16000 932527653703

ಅಡಿಕೆ 1.84 0.61000 762644480296

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.18600 289836608271

ಅಡಿಕೆ 0.67 0.27200 372527443463

ಅಡಿಕೆ 1.088 0.40100 524851541034

ಅಡಿಕೆ 0.8 0.31300 946746368266

ಅಡಿಕೆ 1.05 0.39100 709158139418

ಅಡಿಕೆ 0.3 0.14000 960112029591

ಅಡಿಕೆ 0.44 0.19800 290129338790

ಅಡಿಕೆ 0.52 0.22400 500780812368

ಅಡಿಕೆ 1.28 0.45400 363166474704

ಅಡಿಕೆ 0.56 0.16000 243574486424

ಅಡಿಕೆ 0.58 0.24400 696033695170

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.18600 805433505823

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.18000 444907923999

ಅಡಿಕೆ 0.52 0.22500 853525285463

ಅಡಿಕೆ 1.92 0.62500 858381467766

ಅಡಿಕೆ 2 0.65400 590856941073

ಅಡಿಕೆ 1.012 0.38000 823600458819

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.18200 892691016609

ಅಡಿಕೆ 0.748 0.29600 839900411180

ಅಡಿಕೆ 1 0.37800 793421938950

ಅಡಿಕೆ 2.2 0.69000 399246206281

ಅಡಿಕೆ 0.368 0.16000 939133061482

ಅಡಿಕೆ 0.6 0.25000 354844151511

ಅಡಿಕೆ 0.36 0.18000 859589701250

ಬಾಳೆ 1 0.54700 590856941073

ಅಡಿಕೆ 0.968 0.36500 669734247524

ಅಡಿಕೆ 2 0.65000 626433929157

ಅಡಿಕೆ 0.536 0.23000 475879698404



ಅಡಿಕೆ 1.29 0.28601 626579895319

ಅಡಿಕೆ 2.31 0.35974 475711849990

ಅಡಿಕೆ 0.472 0.22956 857972919218

ಅಡಿಕೆ 0.86 0.33845 813055445948

ಅಡಿಕೆ 0.89 0.20882 206909700561

ಅಡಿಕೆ 0.52 0.23752 458669678224

ಅಡಿಕೆ 1 0.68975 540518401877

ಅಡಿಕೆ 1.05 0.21458 705727713579

ಅಡಿಕೆ 1.22 0.23417 830508442923

ಅಡಿಕೆ 1.05 0.28005 615064216530

ಅಡಿಕೆ 3.19 0.84342 354746033145

ಅಡಿಕೆ 1.2 0.38500 733248993987

ಅಡಿಕೆ 0.53 0.22800 892046923895

ಅಡಿಕೆ 0.6 0.24400 426056156948

ಅಡಿಕೆ 0.68 0.26000 507945936094

ಅಡಿಕೆ 0.6 0.18800 861203597626

ಅಡಿಕೆ 1.096 0.40000 611053892227

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.19017 212719376405

ಅಡಿಕೆ 0.5 0.21882 990124283969

ಅಡಿಕೆ 0.5 0.24000 803830551255

ಅಡಿಕೆ 0.84 0.33556 717725886452

ಅಡಿಕೆ 0.8 0.31451 421654462330

ಅಡಿಕೆ 0.456 0.20479 504206339946

ಅಡಿಕೆ 0.492 0.23532 482307737065

4500 cmt tank 1 3.00000 965842151379

ಅಡಿಕೆ 1 0.02200 518906360567

ಅಡಿಕೆ 1 0.03400 587055816098

ಅಡಿಕೆ 1 0.03400 630997064310

ಅಡಿಕೆ 1 0.03400 497711730666

ಅಡಿಕೆ 1 0.02120 916482052568

ಅಡಿಕೆ 1 0.09360 376286397001

ಅಡಿಕೆ 1 0.09360 616627303220

ಅಡಿಕೆ 1 0.04960 898668474576

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 563200852720

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 764870904095

ಅಡಿಕೆ 1 0.02160 407413497905

ಅಡಿಕೆ 1 0.11700 392993193638

ಅಡಿಕೆ 1 0.10000 786197125590

ಅಡಿಕೆ 1 0.10000 206442238614

ಅಡಿಕೆ 1 0.06360 231758641190

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 509010268188

ಅಡಿಕೆ 1 0.28000 935441783503

ಅಡಿಕೆ 1 0.14000 602737336192



ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 874663359921

ಅಡಿಕೆ 1 0.08800 316182119276

ಅಡಿಕೆ 1 0.02440 233026782339

ಅಡಿಕೆ 1 0.09360 424416420856

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 580029568526

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 342915791684

ಅಡಿಕೆ 1 0.06360 983743152837

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 366676319936

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 948784885206

ಅಡಿಕೆ 1 0.06360 849403740630

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 864296490687

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 588237374547

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 777851533234

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 798100307154

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 362512909015

ಅಡಿಕೆ 1 0.17450 202080127488

ಅಡಿಕೆ 1 0.03320 310482854096

ಅಡಿಕೆ 1 0.11800 467548843743

ಅಡಿಕೆ 1 0.15960 845067857865

ಅಡಿಕೆ 1 0.04400 822677363948

ಅಡಿಕೆ 1 0.17500 426056156948

ಅಡಿಕೆ 1 0.05000 979145556253

ಅಡಿಕೆ 1 0.03320 825884929785

ಅಡಿಕೆ 1 0.02200 618348617800

ಅಡಿಕೆ 1 0.04700 440998159006

ಅಡಿಕೆ 1 0.06360 440050694205

ಅಡಿಕೆ 1 0.14000 588237374547

ಅಡಿಕೆ 1 0.02160 236699531439

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 874918084201

ಅಡಿಕೆ 1 0.06360 609325906839

ಅಡಿಕೆ 1 0.11600 455254573683

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 269232024992

ಅಡಿಕೆ 1 0.06360 257953519827

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 291529869074

ಅಡಿಕೆ 1 0.02440 667779917901

ಅಡಿಕೆ 1 0.07950 719809344576

ಅಡಿಕೆ 1 0.75000 816378368001

ಅಡಿಕೆ 1 0.08600 334456582219

ಅಡಿಕೆ 1 0.02880 628064660990

ಅಡಿಕೆ 1 0.06360 912945621376

ಅಡಿಕೆ 1 0.05520 230757021954

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 233710126233

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 795255957975



ಅಡಿಕೆ 1 0.04400 656566517627

ಅಡಿಕೆ 1 0.10200 694159212032

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 697588099685

ಅಡಿಕೆ 1 0.03400 663934939364

ಅಡಿಕೆ 1 0.06360 299639494614

ಅಡಿಕೆ 1 0.03400 243777848658

ಅಡಿಕೆ 1 0.03600 229100460228

ಅಡಿಕೆ 1 0.10880 982545637401

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 692134557457

ಅಡಿಕೆ 1 0.02750 712748664584

ಅಡಿಕೆ 1 0.35000 320817949977

ಅಡಿಕೆ 1 0.02750 527511668042

ಅಡಿಕೆ 1 0.04995 662544935952

ಅಡಿಕೆ 1 0.13200 325985587157

ಅಡಿಕೆ 1 0.02440 630346518211

ಅಡಿಕೆ 1 0.03400 253154924836

ಅಡಿಕೆ 1 0.10200 621498783268

ಅಡಿಕೆ 2 0.07000 231490557290

ಅಡಿಕೆ 1 0.03680 649222069465

ಅಡಿಕೆ 1 0.13200 563203786908

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 578813400518

ಅಡಿಕೆ 1 0.13200 497711730666

ಅಡಿಕೆ 2 0.04760 296378742982

ಅಡಿಕೆ 2 0.05880 877543233243

ಅಡಿಕೆ 1 0.03960 927241879754

ಅಡಿಕೆ 1 0.03400 649853301594

ಅಡಿಕೆ 1 0.14000 723136389214

ಅಡಿಕೆ 1 0.03400 574590427601

ಅಡಿಕೆ 1 0.02560 725288649900

ಅಡಿಕೆ 1 0.03400 586594865606

ಅಡಿಕೆ 1 0.03400 933118847398

ಅಡಿಕೆ 2 0.14920 374095383712

ಅಡಿಕೆ 1 0.06360 536446643141

ಅಡಿಕೆ 1 0.13200 707577105939

ಅಡಿಕೆ 2 0.13200 429867027070

ಅಡಿಕೆ 1 0.04475 249140177024

ಅಡಿಕೆ 1 0.28000 620127077228

ಅಡಿಕೆ 1 0.03960 574500508258

ಅಡಿಕೆ 1 0.10360 857321650908

ಅಡಿಕೆ 1 0.03400 576712475622

ಅಡಿಕೆ 1 0.10240 925276548484

ಅಡಿಕೆ 1 0.10240 763893289719

ಅಡಿಕೆ 1 0.02880 797212778623



ಅಡಿಕೆ 1 0.06360 366261433824

ಅಡಿಕೆ 1 0.08000 640585609868

ಅಡಿಕೆ 1 0.02160 904858581259

ಅಡಿಕೆ 2 0.07360 212503124162

ಅಡಿಕೆ 1 0.02200 402702136880

ಅಡಿಕೆ 1 0.02750 990124283969

ಅಡಿಕೆ 1 0.02750 428150019344

ಅಡಿಕೆ 1 0.04250 867033884525

ಅಡಿಕೆ 1 0.03200 201815968653

ಅಡಿಕೆ 1 0.02050 360261250233

ಅಡಿಕೆ 1 0.07750 389190729712

ಅಡಿಕೆ 1 0.02750 756384860844

ಅಡಿಕೆ 1 0.02750 659087546436

ಅಡಿಕೆ 1 0.02750 320848082215

ಅಡಿಕೆ 1 0.03050 801713209962

ಅಡಿಕೆ 1 0.07750 446225757089

ಅಡಿಕೆ 1 0.10500 958745300067

ಅಡಿಕೆ 1 0.07950 617312723396

ಅಡಿಕೆ 1 0.11000 326502697911

ಅಡಿಕೆ 3 0.16750 962827404452

ಅಡಿಕೆ 2 0.12000 537528518648

ಅಡಿಕೆ ತಂಗು 1 1.00000 645320467248

ತಂಗು 0.8 0.10120 538930417573

ತಂಗು 0.9 0.10965 240993787576

ತಂಗು 0.3 0.07775 558887170107

ತಂಗು 0.5 0.14775 346323250362

ತಂಗು 0.3 0.04685 656288667256

ತಂಗು 0.23 0.06172 712748664584

ತಂಗು 0.2 0.08050 855559986781

ತಂಗು 0.25 0.10487 525633052251

ತಂಗು 0.312 0.04810 428544914412

ತಂಗು 0.5 0.16925 363166474704

ತಂಗು 0.24 0.06200 317357292710

ತಂಗು 0.2 0.04840 263035234509

ತಂಗು 0.6 0.16000 611619177012

ತಂಗು 0.3 0.05715 677518536014

ತಂಗು 0.4 0.08650 690658592469

ತಂಗು 0.4 0.08650 865311430101

ತಂಗು 0.4 0.08700 586074628318

ತಂಗು 0.8 0.27750 986945757191

ತಂಗು 0.4 0.13900 487333811498

ತಂಗು 0.3 0.04685 768795354665

ತಂಗು 0.6 0.17025 493297177607



ತಂಗು 0.18 0.06775 372130158557

ತಂಗು 0.26 0.03105 602036591874

ತಂಗು 0.2 0.02600 568118683532

ತಂಗು 0.16 0.02080 244760717843

ತಂಗು 0.73 0.09490 809130008922

ತಂಗು 0.26 0.03380 917072476560

ತಂಗು 0.4 0.05200 838641167996

ತಂಗು 0.2 0.02600 464598376038

ತಂಗು 0.2 0.02600 214763522970

ತಂಗು 0.26 0.03380 620127077228

ತಂಗು 0.16 0.02080 721261709393

ತಂಗು 0.2 0.02600 606191823139

ತಂಗು 0.4 0.05200 614829042248

ತಂಗು 0.28 0.01200 300874841430

ತಂಗು 0.33 0.01381 557611793170

ತಂಗು 0.4 0.01825 376227393378

ತಂಗು 0.56 0.02550 741052833601

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351



ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00351

ತಂಗು 1 0.00344

ತಂಗು 0.9 0.14060 535875709883

ತಂಗು 0.8 0.13539 997022578581

ತಂಗು 0.4 0.06149 775953721667

ತಂಗು 0.4 0.06199 747785837659

ತಂಗು 0.88 0.13978 553143642908

ತಂಗು 0.92 0.14196 429849024545

ತಂಗು 0.4 0.06199 835718345490

ತಂಗು 0.5 0.08834 261148040599

ತಂಗು 0.44 0.07641 969367936291

ತಂಗು 0.4 0.06199 370675448486

ತಂಗು 0.5 0.08834 227847040470

ತಂಗು 0.4 0.06199 508857507152



ತಂಗು 0.632 0.10733 621498783268

ತಂಗು 1 0.16117 353507576812

ತಂಗು 0.8 0.13639 690838285802

ತಂಗು 0.672 0.10908 586074628318

ತಂಗು 0.13 0.03004 278225465353

ತಂಗು 0.83 0.13803 540278507356

ತಂಗು 0.4 0.06199 608874317973

ತಂಗು 0.4 0.06199 620465715796

ತಂಗು 0.8 0.13639 518906360567

ತಂಗು 0.156 0.03536 951604953298

ತಂಗು 0.09138

ತಂಗು 0.13639

ತಂಗು 0.07417

ತಂಗು 0.6 0.10500 822682894669

ತಂಗು 0.5 0.08750 870973193167

ತಂಗು 0.4 0.07000 221917607771

ತಂಗು 0.5 0.08750 518411359853

ತಂಗು 0.2 0.04060 351588073690

ತಂಗು 0.216 0.04265 312496954345

ತಂಗು 0.6 0.10258 803830551255

ತಂಗು 0.54 0.09028 617312723396

ತಂಗು 0.96 0.17409 361662246130

ತಂಗು 0.4 0.06270 808325905618

ತಂಗು 0.9 0.16248 801713209962

ತಂಗು 0.35 0.05961 684036942651

ತಾಳೆ 1 0.10000 620127077228

ತಾಳೆ 1 0.10000 726255598361

ತಾಳೆ 1 0.03000 296513149596

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00400

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 825068589717

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 460656409481

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 868777243164

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 323082856122

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 856601686796

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 359058903819

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 329985435870

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 567704112326



ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 391177496976

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 216689757939

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 543036320314

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 440831064881

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 296190911756

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 778884135979

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 290292270207

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 654311395417

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 707577105939

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250 795255957975

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250



ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00250

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 0.00100

ಮಲಿೂಗೆ 0.05 0.00500 766630007870

ಮಲಿೂಗೆ 0.05 0.00500 459451435561

ಮಲಿೂಗೆ 0.1 0.01000 978916647104

ಮಲಿೂಗೆ 0.08 0.00800 794337830283

ಮಲಿೂಗೆ 0.1 0.01000 517103779250

ಮಲಿೂಗೆ 0.14 0.01400 996586814008

ಮಲಿೂಗೆ 0.473 0.04725 927087751514

ಮಲಿೂಗೆ 0.1 0.01000 948324171956

ಮಲಿೂಗೆ 0.11 0.01100 894257648510

ಮಲಿೂಗೆ 0.13 0.01300 931635191905

ಮಲಿೂಗೆ 0.1 0.01000 990019344040

ಮಲಿೂಗೆ 0.22 0.02200 600698991916

ಮಲಿೂಗೆ 0.14 0.01400 984040206078

ಮಲಿೂಗೆ 0.1 0.01000 319307085918

ಮಲಿೂಗೆ 0.05 0.00500 763134786734

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600 642399405889

ಮಲಿೂಗೆ 0.07 0.00700 932661755805

ಮಲಿೂಗೆ 0.06 0.00600 253059360013

ಮಲಿೂಗೆ 0.12 0.01200 428508600128

ಮಲಿೂಗೆ 0.05 0.00500 551025944300

ಮಲಿೂಗೆ 0.03 0.00300 984692682187



ಮಲಿೂಗೆ 0.17 0.01700 790384860207

ಮಲಿೂಗೆ 0.25 0.02500 733549570011

ಮಲಿೂಗೆ 0.04 0.00400 240356735691

ಮಲಿೂಗೆ 0.08 0.00800 484226064958

ಮಲಿೂಗೆ 0.05 0.00500 530096921521

ಮಲಿೂಗೆ 0.1 0.01000 647038615053

ಮಲಿೂಗೆ 0.16 0.01600 886822599316

ಮಲಿೂಗೆ 0.24 0.02400 906825823190

ಮಲಿೂಗೆ 0.083 0.00833 546346321683

ಮಲಿೂಗೆ 0.1 0.01000 876556170077

ಮಲಿೂಗೆ 0.071 0.00714 862943491006

ಮಲಿೂಗೆ 1 0.10000 707229567622

ಮಲಿೂಗೆ 0.05 0.00500 345596439757

ಮಲಿೂಗೆ 0.11 0.01100 887889363228

ಮಲಿೂಗೆ 0.15 0.01500 652465187802

ಮಲಿೂಗೆ 0.28 0.02800 997333468291

ಮಲಿೂಗೆ 0.03 0.00300 425824879638

ಮಲಿೂಗೆ 0.025 0.00250 229153102519

ಮಲಿೂಗೆ 0.01 0.00101 632039292683

ಬಾಳೆ 0.9 0.05400 780639041185

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 613447122870

ಬಾಳೆ 1.5 0.09000 329985435870

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 543036320314

ಬಾಳೆ 0.6 0.03600 778618605219

ಬಾಳೆ 1.5 0.09000 401888140126

ಬಾಳೆ 0.65 0.03900 744945121939

ಬಾಳೆ 0.04 0.02000 552963088066

ಬಾಳೆ 0.02 0.02000 793456887321

ಬಾಳೆ 0.21 0.02000 862491007584

ಬಾಳೆ 1 0.06000 359191138200

ಬಾಳೆ 0.43 0.02580 848222632847

ಬಾಳೆ 0 0.04380 461738716119

ಬಾಳೆ 0 0.08400 902039291331

ಬಾಳೆ 0 0.04560 251901138163

ಬಾಳೆ 0 0.02100 725288649900

ಬಾಳೆ 0 0.05100 669838738621

ಬಾಳೆ 0 0.07020 832694690806

ಬಾಳೆ 1 0.06000 659806617899

ಬಾಳೆ 0.29 0.02000 724463532599

ಬಾಳೆ 0.29 0.02000 439173345831

ಬಾಳೆ 0 0.06000 637234535515

ಬಾಳೆ 0.26 0.02000 750752255416

ಬಾಳೆ 0.25 0.02000 354369546890



ಬಾಳೆ 0 0.05700 661541899120

ಬಾಳೆ 0.3 0.02000 358378620471

ಬಾಳೆ 0.4 0.02400 290187345406

ಬಾಳೆ 0.2 0.02000 824346221324

ಬಾಳೆ 0.3 0.02000 679249029577

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 422674535531

ಬಾಳೆ 0.3 0.02000 420688707331

ಬಾಳೆ 0.4 0.02400 631595871471

ಬಾಳೆ 0.09 0.02000 969900894217

ಬಾಳೆ 0 0.04740 903103895987

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 835100951490

ಬಾಳೆ 0.3 0.02000 692010206542

ಬಾಳೆ 0.8 0.04800 860311461493

ಬಾಳೆ 1 0.06000 781152850522

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 574590427601

ಬಾಳೆ 0.6 0.03600 386294920061

ಬಾಳೆ 0.4 0.02400 905725067838

ಬಾಳೆ 0.1 0.02000 894257648510

ಬಾಳೆ 0.08 0.02000 422946742249

ಬಾಳೆ 0.21 0.02000 439272894664

ಬಾಳೆ 0 0.03540 832612906079

ಬಾಳೆ 0.4 0.02400 219288357669

ಬಾಳೆ 0 0.04260 795255957975

ಬಾಳೆ 0.59 0.03540 845067857865

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 249140177024

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 608072983402

ಬಾಳೆ 0.8 0.04800 884176723669

ಬಾಳೆ 0.72 0.04320 310482854096

ಬಾಳೆ 0.35 0.02100 202080127488

ಅನರ್ಾಸು 4.81 0.15000 988000274224

ಅನರ್ಾಸು 3.36 0.15000 354011573943

ಅನರ್ಾಸು 1.86 0.11110 967460055785

ಬಾಳೆ 1.99 0.11940 644332850886

ಬಾಳೆ 0.19 0.02000 353884772008

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 866259452143

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 741246629830

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 370083455102

ಬಾಳೆ 1 0.06000 832275729393

ಬಾಳೆ 1.6 0.09600 774288990282

ಬಾಳೆ 1.5 0.09000 520896720891

ಬಾಳೆ 0.7 0.04200 232517376756

ಬಾಳೆ 1.5 0.09000 253188322135

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 603064535632



ಬಾಳೆ 0.15 0.02000 531643245007

ಬಾಳೆ 0.03 0.02000 464862542582

ಬಾಳೆ 0.17 0.02000 423531457240

ಬಾಳೆ 0.04 0.02000 238740797036

ಬಾಳೆ 0.25 0.02000 881814694587

ಬಾಳೆ 0.6 0.03600 685129428634

ಬಾಳೆ 0.86 0.05160 661526983011

ಬಾಳೆ 0.73 0.04380 210679731231

ಬಾಳೆ 1.5 0.09000 522819734842

ಬಾಳೆ 0.95 0.05700 216561808468

ಬಾಳೆ 0.65 0.03900 878698237209

ಬಾಳೆ 0.33 0.02000 495338396118

ಬಾಳೆ 0.6 0.03600 876788914719

ಬಾಳೆ 0.8 0.04800 287784305594

ಬಾಳೆ 0.37 0.02220 785365142373

ಬಾಳೆ 0.4 0.02400 870973785600

ಬಾಳೆ 1 0.06000 965312485970

ಬಾಳೆ 0.8 0.04800 332427503775

ಬಾಳೆ 0.4 0.02400 714901754499

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 646988900907

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 518634731559

ಬಾಳೆ 15 0.02000 236989943622

ಬಾಳೆ 1.5 0.09000 605182258160

ಬಾಳೆ 1 0.06000 302354335458

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 367154791834

ಬಾಳೆ 0.4 0.02400 544330143854

ಬಾಳೆ 0.4 0.02400 328715997178

ಬಾಳೆ 0.7 0.04200 531531776010

ಬಾಳೆ 1 0.03600 379776533088

ಬಾಳೆ 0.5 0.03000 730000000000

ಬಾಳೆ 0.38 0.02280 814000000000

0.2 0.03000 622546759620

0.4 0.06000 229694949484

ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.2 0.03000

ಬಾಳೆ 0.31 0.08953 595940605165

ಬಾಳೆ 0.2 0.05872 537528518648

ಬಾಳೆ 0.2 0.05872 858813428322

ಬಾಳೆ 0.2 0.05872 241598104137

ಬಾಳೆ 0.2 0.05872 685599895533

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2 0.05000 595940605165

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.10000 537528518648

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.10000 777079281060

ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2 0.05000 547952585852



ಮಲಿೂಗೆ 0.208 0.04160 899668974166

ಮಲಿೂಗೆ 0.208 0.04160 231062444627

ಮಲಿೂಗೆ 0.208 0.04160 778926691724

ಮಲಿೂಗೆ 0.208 0.04160 444145253800

ಮಲಿೂಗೆ 0.208 0.04160 300878481430

ಮಲಿೂಗೆ 0.3 0.05200 900800629496

ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.02500 537528518648

ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.02500 699506215509

ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.02500 361662246130

ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.02500 777079281060

ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.02500
ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.02500
ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.02500 737043960391

ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.02500 305535845101

ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.02500 211398958115

ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.02500 685211285900

ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.02500 617312723396

ತ್ರಕಾರಿ 0.5 0.02500 486467151491

ಅಡಿಕೆ 0.46 0.20606 525633052251

ಅಡಿಕೆ 0.476 0.21116 909127500661

ಅಡಿಕೆ 0.4 0.14176 448673609776

ಅಡಿಕೆ 0.46 0.20606 488649709117

ಅಡಿಕೆ 0.392 0.18394 499778652318

ಅಡಿಕೆ 0.78 0.30812 585054484974

ಜೋನು 2 ರ್ಟಿಿಗೆ 2 0.06750 697348577336

ಜೋನು 2 ರ್ಟಿಿಗೆ 2 0.06750 250053696995

ಜೋನು 2 ರ್ಟಿಿಗೆ 2 0.06750 536128379694

ಜೋನು 2 ರ್ಟಿಿಗೆ 2 0.06750 276964024661

ಜೋನು 2 0.06750 509588061158

ಜೋನು 2 0.06750 626920249489

ಜೋನು 2 0.06750 407843657532

ಜೋನು 2 0.06750 362512909015

ಜೋನು 2 0.06750 351654851696

ಜೋನು 2 0.06750 802086224633

ಜೋನು 2 0.06750

ಜೋನು 2 0.06750 508165390696

ಜೋನು 2 0.06750 717249215036

ಜೋನು 2 0.06750 513759600917

ಜೋನು 2 0.06750 340761824852

ಜೋನು 2 0.06750 922504912188

ಜೋನು 2 0.06750 703155238816

ಜೋನು 2 0.06750 401050760041

ಜೋನು 2 0.06750 545310660859



ಜೋನು 2 0.06750 208333701361

ಜೋನು 2 0.06750 610558094682

ಜೋನು 2 0.06750 809130008922

ಜೋನು 2 0.06750 986489611770

ಜೋನು 2 0.06750 346423250362

ಜೋನು 2 0.06750 284535311701

ಜೋನು 2 0.06750 816307216211

ಜೋನು 2 0.06750 476702674630

ಜೋನು 2 0.06750 767981439536

ಜೋನು 3 0.10125 399246206281

ಜೋನು 3 0.10125 202080127488

ಜೋನು 3 0.10125 845067857865

ಜೋನು 3 0.10125 240286050423

ಜೋನು 3 0.10125 409623870770

ಜೋನು 3 0.10125 904413285761

ಜೋನು 3 0.10125 501181992030

ಜೋನು 3 0.10125 842135982263

ಜೋನು 2 0.08100 863961013997

ಜೋನು 2 0.08100 251850986132

ಜೋನು 2 0.08100 241598104137

ಜೋನು 2 0.08100 638995453540

ಜೋನು 2 0.08100 768482586570

ಜೋನು 2 0.08100 914223026750

ಜೋನು 2 0.08100 415545113586

ಜೋನು 2 0.08100 326502697911

ಜೋನು 2 0.08100 659087546436

ಜೋನು 2 0.08100 427865744180

ಜೋನು 2 0.08100 201749010264

ಜೋನು 2 0.08100 818755637727

ಜೋನು 2 0.08100 872682131209

ಜೋನು 2 0.08100 928312540625

ಜೋನು 2 0.08100 750755153146

ಜೋನು 2 0.08100 995233112707

ಜೋನು 2 0.08100 891587935896

ಜೋನು 4 0.16200 626116547419

ಜೋನು 4 0.16200 623527859516

ಜೋನು 4 0.16200 837140522042

ಜೋನು 4 0.16200 764767388504

ಜೋನು 2 0.06750 213957005599

ಜೋನು 2 0.06750 563562424735

ಜೋನು 2 0.06750 625967291225

ಜೋನು 2 0.06750 910101085897

ಜೋನು 2 0.06750 873247373102



ಜೋನು 2 0.06750 561825391375

ಜೋನು 2 0.06750 897902977880

ಜೋನು 2 0.06750 763681070343

ಜೋನು 2 0.06750 614829042248

ಜೋನು 2 0.06750 302689733943

ಜೋನು 2 0.06750 589207782333

ಜೋನು 2 0.06750 295715929243

ಜೋನು 2 0.06750 663934939364

ಜೋನು 2 0.06750 911069816197

ಜೋನು 2 0.06750 440831064881

ಜೋನು 2 0.06750 872624258956

ಜೋನು 2 0.06750 604618148839

ಜೋನು 2 0.06750 525633052251

ಜೋನು 2 0.06750 851327754208

ಜೋನು 2 0.06750 833844122250

ಜೋನು 1 0.00561 437144242745

ಜೋನು 1 0.00561 411848522524

ಜೋನು 1 0.00561 848817162336

ಜೋನು 1 0.00561 659049118192

ಜೋನು 1 0.00561 306289733943

ಜೋನು 1 0.00561 220196338234

ಜೋನು 1 0.00561 337217819342

ಜೋನು 1 0.00561 756699473013

ಜೋನು 1 0.00561 723136389214

ಜೋನು 1 0.00561 226276538263

ಜೋನು 1 0.00561 982925896191

ಜೋನು 1 0.00561 580535954666

ಜೋನು 1 0.00561 291523493938

ಜೋನು 1 0.00561 638542505083

ಜೋನು 1 0.00561 452658160850

ಜೋನು 1 0.00561 479395385585

ಜೋನು 1 0.00561 623527859516

ಜೋನು 1 0.00561 237593633711

ಜೋನು 1 0.00561 962863438775

ಜೋನು 1 0.00561 322935230483

ಜೋನು 1 0.00561 617868821226

ಜೋನು 1 0.00561 824968692039

ಜೋನು 1 0.00561 697283223785

ಜೋನು 1 0.00561 868454170983

ಜೋನು 1 0.00561 563018337787

ಜೋನು 1 0.00561 676738695683

ಜೋನು 1 0.00561 654528277952

ಜೋನು 1 0.00561 217317040743



ಜೋನು 1 0.00561 614829042248

ಜೋನು 1 0.00561 875211074312

ಜೋನು 1 0.00561 386147455876

ಜೋನು 1 0.00561 880894254048

ಜೋನು 1 0.00561 850731160210

ಜೋನು 1 0.00561 501357304023

ಜೋನು 1 0.00561 762982923167

ಜೋನು 1 0.00561 579438185567

ಜೋನು 1 0.00561 374031507841

ಜೋನು 1 0.00561 891315173673

ಜೋನು 1 0.00561 238992945149

ಜೋನು 1 0.00561 518855135485

ಜೋನು 1 0.00561 266481069878

ಜೋನು 1 0.00561 996351326100

ಜೋನು 1 0.00561 231852608362

ಜೋನು 1 0.00561 377947820809

ಜೋನು 1 0.00561 818865028859

ಜೋನು 1 0.00561 218108152015

ಜೋನು 1 0.00561 351654851696

ಜೋನು 1 0.00561 811360955373

ಜೋನು 1 0.00561 315717077290

ಜೋನು 1 0.00561

ಜೋನು 1 0.00561

ಜೋನು 1 0.00561 200258131885

ಜೋನು 1 0.00561

ಜೋನು 1 0.00561 449904960111

ಜೋನು 1 0.00561

ಜೋನು 1 0.00561 653445264923

ಜೋನು 1 0.00579 340213535732

ಜೋನು 1 0.00640 907052582426

ಜೋನು 1 0.00640 818849560152

ಜೋನು 1 0.00000 313647107137

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00640 854449523146

ಜೋನು 1 0.00640 248901315065

ಜೋನು 1 0.00640 930515617354

ಜೋನು 1 0.00640 824769861959

ಜೋನು 1 0.00640 472797144472

ಜೋನು 1 0.00640 691086881812

ಜೋನು 1 0.00640

ಜೋನು 1 0.00640 623136295319



ಜೋನು 1 0.00640 241941563048

ಜೋನು 1 0.00640 215914958408

ಜೋನು 1 0.00640

ಜೋನು 1 0.00000 537366973334

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00640

ಜೋನು 1 0.00640

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00640

ಜೋನು 1 0.00640

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00640 863961013997

ಜೋನು 1 0.00640 251850986132

ಜೋನು 1 0.00640 722552167098

ಜೋನು 1 0.00640 638995453540

ಜೋನು 1 0.00640 351588073690

ಜೋನು 1 0.00640 326502697911

ಜೋನು 1 0.00640 659087546436

ಜೋನು 1 0.00640 415545113586

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00364 828005135484

ಜೋನು 1 0.00364 816307216211

ಜೋನು 1 0.00364 399799433892

ಜೋನು 1 0.00364 534947213755

ಜೋನು 1 0.00364 338727581510

ಜೋನು 1 0.00364 596430866325

ಜೋನು 1 0.00364 612258125689

ಜೋನು 1 0.00364 316515774331

ಜೋನು 1 0.00364 876695123917

ಜೋನು 1 0.00364 602073893881

ಜೋನು 1 0.00364 450156457890

ಜೋನು 1 0.00364 792550971268

ಜೋನು 1 0.00364 588083152596



ಜೋನು 1 0.00364 562919669132

ಜೋನು 1 0.00364 295122636031

ಜೋನು 1 0.00364 717249215036

ಜೋನು 1 0.00364 508165390696

ಜೋನು 1 0.00364 714487692383

ಜೋನು 1 0.00364 521225482384

ಜೋನು 1 0.00364 432246976583

ಜೋನು 1 0.00364

ಜೋನು 1 0.00364

ಜೋನು 1 0.00364 869340036052

ಜೋನು 1 0.00364 875260991300

ಜೋನು 1 0.00364 339382994314

ಜೋನು 1 0.00364 843236302410

ಜೋನು 1 0.00364 584676473117

ಜೋನು 1 0.00364 330585457780

ಜೋನು 1 0.00364 390105205021

ಜೋನು 1 0.00364 208333701361

ಜೋನು 1 0.00364 522225695224

ಜೋನು 1 0.00364 630350223627

ಜೋನು 1 0.00364 306197677527

ಜೋನು 1 0.00364 898617331816

ಜೋನು 1 0.00364 924947395861

ಜೋನು 1 0.00364 955599702273

ಜೋನು 1 0.00364 668267938647

ಜೋನು 1 0.00364 630486625591

ಜೋನು 1 0.00364 821421502271

ಜೋನು 1 0.00364 876923132269

ಜೋನು 1 0.00364 760090513382

ಜೋನು 1 0.00364 678484315032

ಜೋನು 1 0.00364 337303508256

ಜೋನು 1 0.00364 650411650277

ಜೋನು 1 0.00364 942198086252

ಜೋನು 1 0.00364 373742353248

ಜೋನು 1 0.00364 273284823456

ಜೋನು 1 0.00364 481520612632

ಜೋನು 1 0.00364 756603509870

ಜೋನು 1 0.00364 636020573206

ಜೋನು 1 0.00364 780065621441

ಜೋನು 1 0.00364 642809633803

ಜೋನು 1 0.00364 235045239760

ಜೋನು 1 0.00364 398122639621

ಜೋನು 1 0.00364 634385800874

ಜೋನು 1 0.00364 922059861161



ಜೋನು 1 0.00364 574043783201

ಜೋನು 1 0.00364 812201050128

ಜೋನು 1 0.00364 908320667064

ಜೋನು 1 0.00364 731141190089

ಜೋನು 1 0.00364 663346489560

ಜೋನು 1 0.00364 211086936165

ಜೋನು 1 0.00364 605309108404

ಜೋನು 1 0.00364 321341727878

ಜೋನು 1 0.00364 929765586738

ಜೋನು 1 0.00364 945352819783

ಜೋನು 1 0.00364 334659730140

ಜೋನು 1 0.00364 237961964708

ಜೋನು 1 0.00364 873429171944

ಜೋನು 1 0.00364

ಜೋನು 1 0.00364 869806835889

ಜೋನು 1 0.00364 289453519759

ಜೋನು 1 0.00364 843576339012

ಜೋನು 1 0.00364 497044022604

ಜೋನು 1 0.00364 507243833464

ಜೋನು 1 0.00364 559136902990

ಜೋನು 1 0.00364

ಜೋನು 1 0.00364 446225757089

ಜೋನು 1 0.00364 404716394726

ಜೋನು 1 0.00364 442441083449

ಜೋನು 1 0.00364 909289743885

ಜೋನು 1 0.00364 884317761616

ಜೋನು 1 0.00364 344988757011

ಜೋನು 1 0.00364

ಜೋನು 1 0.00364

ಜೋನು 1 0.00384

ಜೋನು 1 0.00388 697222966624

ಜೋನು 1 0.00388 909289743885

ಜೋನು 1 0.00388 690451399525

ಜೋನು 1 0.00388 626116547419

ಜೋನು 1 0.00388 624753322141

ಜೋನು 1 0.00388 973314321592

ಜೋನು 1 0.00388 887097071028

ಜೋನು 1 0.00388 409013742510

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388 221289886198

ಜೋನು 1 0.00388 732009598174

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388 714186318908



ಜೋನು 1 0.00000 649447364760

ಜೋನು 1 0.00000 890694728365

ಜೋನು 1 0.00388 508346647865

ಜೋನು 1 0.00388 791324680914

ಜೋನು 1 0.00388 593694178142

ಜೋನು 1 0.00000 975012102450

ಜೋನು 1 0.00000 789452736137

ಜೋನು 1 0.00000 405923331519

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00388 663631103166

ಜೋನು 1 0.00388 850228561150

ಜೋನು 1 0.00388 977102540712

ಜೋನು 1 0.00000 275180394868

ಜೋನು 1 0.00000 330825693071

ಜೋನು 1 0.00000 707943691162

ಜೋನು 1 0.00000 238817687264

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388 960804779082

ಜೋನು 1 0.00388 837140522042

ಜೋನು 1 0.00388 426108868048

ಜೋನು 1 0.00388 520902627656

ಜೋನು 1 0.00388 746803462926

ಜೋನು 1 0.00388 893285409797

ಜೋನು 1 0.00388 485983845655

ಜೋನು 1 0.00000 625439750528

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388 507448964867

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388 750755153146

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00000

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388



ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388 253972174833

ಜೋನು 1 0.00388 598204615038

ಜೋನು 1 0.00388 400736503574

ಜೋನು 1 0.00388 618109735526

ಜೋನು 1 0.00388 208120260485

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388 490335328230

ಜೋನು 1 0.00388 495687019178

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00388 360916232185

ಜೋನು 1 0.00388 645320467248

ಜೋನು 1 0.00388 819923739964

ಜೋನು 1 0.00388 607044413136

ಜೋನು 1 0.00388 362299890475

ಜೋನು 1 0.00388 882581907818

ಜೋನು 1 0.00388 901156375181

ಜೋನು 1 0.00388

ಜೋನು 1 0.00215 786117969440

ಜೋನು 1 0.00215 416351553133

ಜೋನು 1 0.00215 275519555111

ಜೋನು 1 0.00215 334488260396

ಜೋನು 1 0.00215 306246871701

ಜೋನು 1 0.00215 241766174868

ಜೋನು 1 0.00215 372122112379

ಜೋನು 1 0.00215 806755116815

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 262743127942

ಜೋನು 1 0.00215 418929451719

ಜೋನು 1 0.00215 501357364023

ಜೋನು 1 0.00215 949533523908

ಜೋನು 1 0.00215 938353831441

ಜೋನು 1 0.00215 872624258956

ಜೋನು 1 0.00215 210305625234



ಜೋನು 1 0.00215 847684895771

ಜೋನು 1 0.00215 421761693430

ಜೋನು 1 0.00215 632841202148

ಜೋನು 1 0.00215 866136278851

ಜೋನು 1 0.00215 942163685285

ಜೋನು 1 0.00215 529937120445

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 779463339714

ಜೋನು 1 0.00215 880897254048

ಜೋನು 1 0.00215 547332704625

ಜೋನು 1 0.00215 374185731698

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 916183127252

ಜೋನು 1 0.00215 470205199512

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 328473985041

ಜೋನು 1 0.00215 532438864780

ಜೋನು 1 0.00215 532438864780

ಜೋನು 1 0.00215 440831064881

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 818283444390

ಜೋನು 1 0.00215 823600458819

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 364383182272

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 920604843783

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 856601686796

ಜೋನು 1 0.00215 967487628479

ಜೋನು 1 0.00215 592556228281

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 262792908244

ಜೋನು 1 0.00215 625967291225

ಜೋನು 1 0.00215 226711078869

ಜೋನು 1 0.00215 561825391375

ಜೋನು 1 0.00215 967264677116

ಜೋನು 1 0.00215 856737160210

ಜೋನು 1 0.00215 381354259670

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 822172531939

ಜೋನು 1 0.00215 261888820815



ಜೋನು 1 0.00215 708756881723

ಜೋನು 1 0.00215 295715929243

ಜೋನು 1 0.00215 432246976583

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 448305254961

ಜೋನು 1 0.00215 704247908940

ಜೋನು 1 0.00215 274062603443

ಜೋನು 1 0.00215 811360955373

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 226011385278

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 741256612802

ಜೋನು 1 0.00215 664183846371

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 536128379694

ಜೋನು 1 0.00215 579712627762

ಜೋನು 1 0.00215 634628784102

ಜೋನು 1 0.00215 672103498314

ಜೋನು 1 0.00215 505943857221

ಜೋನು 1 0.00215 237572379850

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 486617312414

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 951846411740

ಜೋನು 1 0.00215 883187636971

ಜೋನು 1 0.00215 578786588566

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215

ಜೋನು 1 0.00215 509588061158

ಜೋನು 1 0.00215 481838043756

ಜೋನು 1 0.00215 891587935896

ಜೋನು 1 0.00218

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750
ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 729012379965

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 876695123917

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 450156457890

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 828005135484

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 714487692383

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 911890386544



ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 327854811580

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 225076460795

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 261888820815

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 722471092775

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 481520612632

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 945352819783

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 316515774331

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 821421502271

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 226011385278

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 636020573206

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 909289743885

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 792550971268

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 562919669132

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 262792908244

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 296190911756

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 908320667064

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 588083152596

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750
ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 295122636031

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 374185731698

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 369735031159

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 334659730140

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 602073893881

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 650411650277

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 363090384258

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 668267938647

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 273284823456

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 873429171944

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 516374292526

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 744072980867

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 828652266912

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 491254810347

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 219913154477

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 282218131743

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 714272536927

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 487249699671

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 637336142361

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 691719503067

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 875260991300

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 334488260396

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 916183127252

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 314232641997

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 344988757011



ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 425079501323

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 755503509870

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 996678846407

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 806432184803

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 760312954119

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 876923132269

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 649702419387

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 235045239760

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 883187636971

ಜೋನು ಕೃಷ್ 1 0.03375 478777128814

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 287327732470

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 535304877745

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 920139103750

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 238992945149

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 261670944103

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 576218542060

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 880894254048

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 252349067235

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 777754963415

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 648225884658

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 566016350363

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 917707714444

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 786117969440

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 609783079332

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 549839519917

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 472144826622

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 416351553133

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 837269375627

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 377947820809

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 399343007963

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 629632194602

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 320817949977

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 266481069878

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 996351326106

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 328473985041

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 678576899293

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 665484954236

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 578839446852

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 537366973334

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 892768293165

ಜೋನು ಕೃಷ್ 2 0.06750 967141235663

ಜೋನು ಕೃಷ್ 6 0.20250 927090307035

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 407415107443



ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 445079974355

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 936440803079

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 677607032605

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 625365206931

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 992155670927

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 800345289118

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 237805932666

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 617868821226

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 320762788796

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 459202646813

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 913325244241

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 892417294959

ಜೋನು ಕೃಷ್ 1 0.03375 529937120445

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 592225876394

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 446045945113

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 287256962479

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 533075115712

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 246603112912

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 893022296311

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 580696086938

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 260191339924

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 969191020010

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 291523493938

ಜೋನು ಕೃಷ್ 4 0.13500 237572379850

ಜೋನು ಕೃಷ್ 6 0.20250 955382581067

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 850737160210

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 940591877129

ಜೋನು ಕೃಷ್ 7 0.23625 482122757994

ಜೋನು ಕೃಷ್ 1 0.03375 221635793899

ಜೋನು 1 0.00265 246603112912

ಜೋನು 1 0.00265 591187427269

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 897002609148

ಜೋನು 1 0.00265 435414640846

ಜೋನು 1 0.00265 788260131404

ಜೋನು 1 0.00265 637336142361

ಜೋನು 1 0.00265 910302665690

ಜೋನು 1 0.00265 317861092451

ಜೋನು 1 0.00265 432246976583

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 306973767610

ಜೋನು 1 0.00265 328865643069

ಜೋನು 1 0.00265 583477333688



ಜೋನು 1 0.00265 853499950234

ಜೋನು 1 0.00265 433476566151

ಜೋನು 1 0.00265 806432184803

ಜೋನು 1 0.00265 778979543885

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 545310660859

ಜೋನು 1 0.00265 986489611770

ಜೋನು 1 0.00265 784265302867

ಜೋನು 1 0.00265 972755914377

ಜೋನು 1 0.00265 666978366758

ಜೋನು 1 0.00265 910181128674

ಜೋನು 1 0.00265 567663904143

ಜೋನು 1 0.00265 755432547535

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 285337364683

ಜೋನು 1 0.00265 462624557505

ಜೋನು 1 0.00265 221692236442

ಜೋನು 1 0.00265 576218542060

ಜೋನು 1 0.00265 610558094682

ಜೋನು 1 0.00265 968647026406

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 707374969460

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 437614311409

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 850888841130

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 249653907985

ಜೋನು 1 0.00265 991718162065

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 323851299596

ಜೋನು 1 0.00265 296147864386

ಜೋನು 1 0.00265 287327732470

ಜೋನು 1 0.00265 586738430566

ಜೋನು 1 0.00265 595361341509

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 425079501323

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 457560589572

ಜೋನು 1 0.00265 359414891468



ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 408346763234

ಜೋನು 1 0.00265 906382272095

ಜೋನು 1 0.00265 683239060715

ಜೋನು 1 0.00265 831574380219

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 463336485552

ಜೋನು 1 0.00265 262724960468

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265 328274313212

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00265

ಜೋನು 1 0.00255

ಜೋನು 1 0.00211 637336142361

ಜೋನು 1 0.00211 800014851245

ಜೋನು 1 0.00211 334488260396

ಜೋನು 1 0.00211 908320667064

ಜೋನು 1 0.00211 858651257698

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 271791661011

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 626920249489

ಜೋನು 1 0.00211 328473985041

ಜೋನು 1 0.00211 287256962479

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 561825391375

ಜೋನು 1 0.00211 246603112912

ಜೋನು 1 0.00211 266481069878

ಜೋನು 1 0.00211 996351326106

ಜೋನು 1 0.00211 588083152596

ಜೋನು 1 0.00211 295122636031

ಜೋನು 1 0.00211 873429171944

ಜೋನು 1 0.00211 517727745266

ಜೋನು 1 0.00211 537366973534

ಜೋನು 1 0.00211 537366973534

ಜೋನು 1 0.00211 920139103750

ಜೋನು 1 0.00211 535304377745

ಜೋನು 1 0.00211 875260991300



ಜೋನು 1 0.00211 226711078869

ಜೋನು 1 0.00211 892768293165

ಜೋನು 1 0.00211 369735031159

ಜೋನು 1 0.00211 625967291225

ಜೋನು 1 0.00211 240286050423

ಜೋನು 1 0.00211 788260131404

ಜೋನು 1 0.00211 273284823456

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 917707714444

ಜೋನು 1 0.00211 850737160210

ಜೋನು 1 0.00211 582349047097

ಜೋನು 1 0.00211 609783079332

ಜೋನು 1 0.00211 362370283152

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 845067857865

ಜೋನು 1 0.00211 543559506786

ಜೋನು 1 0.00211 873247373102

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 549839519917

ಜೋನು 1 0.00211 870288775975

ಜೋನು 1 0.00211 743312091664

ಜೋನು 1 0.00211 238992945149

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 425079501323

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 704247908940

ಜೋನು 1 0.00211 653445264923

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 708756881723

ಜೋನು 1 0.00211 406228997919

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 261888820815

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 44840525461

ಜೋನು 1 0.00211 880894254048

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 677846438817



ಜೋನು 1 0.00211 362704794655

ಜೋನು 1 0.00211 911890386544

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00211 816307216211

ಜೋನು 1 0.00211

ಜೋನು 1 0.00208

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364 378749692880

ಅಣಬೆ 1 0.00364 320452424565

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364 721096927990

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364 647317572324

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364 288484742939

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364



ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00364

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337 967146235345

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337 310037033826

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337



ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ಅಣಬೆ 1 0.00337

ತಂಗು 1 0.2 0.03500 362299890475

ತಂಗು 1 0.2 0.03500 727851047554

ತಂಗು 1 0.2 0.10000 645320467248

ತಂಗು 1 0.2 0.10000 607044413136

ಅಣಬೆ 1 0.00232 227847040470

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 992841128176

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 850737160210

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 252877112404

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 674106144151

ಅಣಬೆ 1 0.00232 542746628478



ಅಣಬೆ 1 0.00232 324717301437

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 328342304957

ಅಣಬೆ 1 0.00232 914442250408

ಅಣಬೆ 1 0.00232 534192279909

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 995049107480

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 704247908940

ಅಣಬೆ 1 0.00232 484471646502

ಅಣಬೆ 1 0.00232 691601875403

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 855200635156

ಅಣಬೆ 1 0.00232 787022957564

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 356569064706

ಅಣಬೆ 1 0.00232 245499171917

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 931288164580

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 294856038929

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 964262840069

ಅಣಬೆ 1 0.00232 739870463223

ಅಣಬೆ 1 0.00232 886114523682

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232 538052851586

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00232

ಅಣಬೆ 1 0.00125 394112836180



ಅಣಬೆ 1 0.00125 374185731698

ಅಣಬೆ 1 0.00125 437144242745

ಅಣಬೆ 1 0.00125 411848522524

ಅಣಬೆ 1 0.00125 271424112478

ಅಣಬೆ 1 0.00125 283478314622

ಅಣಬೆ 1 0.00125 394139896065

ಅಣಬೆ 1 0.00125 265937192651

ಅಣಬೆ 1 0.00125 734951622756

ಅಣಬೆ 1 0.00125 671159811104

ಅಣಬೆ 1 0.00125 710631490966

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125 339623472683

ಅಣಬೆ 1 0.00125 496547820804

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125 294856038929

ಅಣಬೆ 1 0.00125 931288164580

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125 892552744599

ಅಣಬೆ 1 0.00125 334535805958

ಅಣಬೆ 1 0.00125 725998321933

ಅಣಬೆ 1 0.00125 943812608363

ಅಣಬೆ 1 0.00125 552017173870

ಅಣಬೆ 1 0.00125 305808300917

ಅಣಬೆ 1 0.00125 532692331148

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125 870812577953

ಅಣಬೆ 1 0.00125 776961246915

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125 923046195916

ಅಣಬೆ 1 0.00125 875950193830

ಅಣಬೆ 1 0.00125 378816357009

ಅಣಬೆ 1 0.00125 702603979950

ಅಣಬೆ 1 0.00125 445965278245

ಅಣಬೆ 1 0.00125 257725820773

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125 958890113363

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125 998861513516

ಅಣಬೆ 1 0.00125



ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125 977744297960

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125 609196698418

ಅಣಬೆ 1 0.00125 489175554590

ಅಣಬೆ 1 0.00125 324086716985

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125 970412525134

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125 920115368230

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00125 797529155932

ಅಣಬೆ 1 0.00125 612973493416

ಅಣಬೆ 1 0.00125 995233112707

ಅಣಬೆ 1 0.00125

ಅಣಬೆ 1 0.00000 936259939312

ಅಣಬೆ 1 0.00000 217761643818

ಅಣಬೆ 1 0.00000 275407112904

ಅಣಬೆ 1 0.00000 218497070996

ಅಣಬೆ 1 0.00000 465827606837

ಅಣಬೆ 1 0.00000 937544287415

ಅಣಬೆ 1 0.00399 716410045033



ಅಣಬೆ 1 0.00399 632997516918

ಅಣಬೆ 1 0.00399 526252131816

ಅಣಬೆ 1 0.00399 353917543123

ಅಣಬೆ 1 0.00399 470430704811

ಅಣಬೆ 1 0.00399 555174107674

ಅಣಬೆ 1 0.00000 731141190089

ಅಣಬೆ 1 0.00000 792550971268

ಅಣಬೆ 1 0.00399 531507008792

ಅಣಬೆ 1 0.00399 897745519148

ಅಣಬೆ 1 0.00399 446225757089

ಅಣಬೆ 1 0.00399 766629314852

ಅಣಬೆ 1 0.00399 414971558412

ಅಣಬೆ 1 0.00399 834748631629

ಅಣಬೆ 1 0.00399 295261532279

ಅಣಬೆ 1 0.00399 377571544337

ಅಣಬೆ 1 0.00399 616579815775

ಅಣಬೆ 1 0.00399 595056163612

ಅಣಬೆ 1 0.00399 944720265972

ಅಣಬೆ 1 0.00399 416396869018

ಅಣಬೆ 1 0.00399

ಅಣಬೆ 1 0.00399 504922329272

ಅಣಬೆ 1 0.00399 945352819783

ಅಣಬೆ 1 0.00000

ಅಣಬೆ 1 0.00399 714487692383

ಅಣಬೆ 1 0.00399 512920329371

ಅಣಬೆ 1 0.00399 289160798267

ಅಣಬೆ 1 0.00399 597107505172

ಅಣಬೆ 1 0.00399 719685880294

ಅಣಬೆ 1 0.00399 556272724326

ಅಣಬೆ 1 0.00399 588083152596

ಅಣಬೆ 1 0.00399 547901311178

ಅಣಬೆ 1 0.00399 389190729712

ಅಣಬೆ 1 0.00399 483078782570

ಅಣಬೆ 1 0.00399 876695123917

ಅಣಬೆ 1 0.00399 602073893881

ಅಣಬೆ 1 0.00399

ಅಣಬೆ 1 0.00399 795444591741

ಅಣಬೆ 1 0.00399 767481614105

ಅಣಬೆ 1 0.00399

ಅಣಬೆ 1 0.00399 752407959247

ಅಣಬೆ 1 0.00399 954224122261

ಅಣಬೆ 1 0.00399 630486625591

ಅಣಬೆ 1 0.00399 798529312968



ಅಣಬೆ 1 0.00399 737043960391

ಅಣಬೆ 1 0.00399 211398958115

ಅಣಬೆ 1 0.00399 458292711341

ಅಣಬೆ 1 0.00399 801713209962

ಅಣಬೆ 1 0.00399 459984505329

ಅಣಬೆ 1 0.00399 537528518648

ಅಣಬೆ 1 0.00399 305535845101

ಅಣಬೆ 1 0.00399 858813428322

ಅಣಬೆ 1 0.00399 557611793170

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340 254591637748

ಅಣಬೆ 1 0.00340 208355449871

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340 740513242522

ಅಣಬೆ 1 0.00340 679126286089

ಅಣಬೆ 1 0.00340 599369849944

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340 218142984798

ಅಣಬೆ 1 0.00340 274527711805

ಅಣಬೆ 1 0.00340 891515363334

ಅಣಬೆ 1 0.00340 279476611609

ಅಣಬೆ 1 0.00340 600632865088

ಅಣಬೆ 1 0.00340 638395250533

ಅಣಬೆ 1 0.00340 618290975315

ಅಣಬೆ 1 0.00340 941426902141

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340 710514998648

ಅಣಬೆ 1 0.00340 681342933098

ಅಣಬೆ 1 0.00340 523027107060

ಅಣಬೆ 1 0.00340 499587714896

ಅಣಬೆ 1 0.00340 721615205689

ಅಣಬೆ 1 0.00340 443552311513

ಅಣಬೆ 1 0.00340 484024850134

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340 335565303216

ಅಣಬೆ 1 0.00340 292445166224

ಅಣಬೆ 1 0.00340 291626825725



ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340 603684984359

ಅಣಬೆ 1 0.00340 918423874341

ಅಣಬೆ 1 0.00340 560247294674

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340 745455301408

ಅಣಬೆ 1 0.00340 917814695958

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340

ಅಣಬೆ 1 0.00340













































520101070312040 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
4652000000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
71220100002974 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
1722200098230 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
3592500100002200 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಡುಮುಗೆೋರು
20245639801 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
900020698 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
17103009898 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
1342200039556 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
1352200066290 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
256220010340 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
117501010003453 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಪಳಲಿ
1549101000053 ಕೆನರಾಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
602101029509 ಕೆನರಾಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
520101070241331 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
20123893993 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
119801010009203 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1662200013995 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1662200076572 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1562200028642 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
1932200016024 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
4652500101352100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
131001010003586 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
1722200036708 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
1722200002460 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
1722200002870 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು

1992200007545 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1662200030662 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1992200001824 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ

1549108063208 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
119801011006188 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
199220015279 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
22500100767801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
1992200012331 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
2999101104449 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಂಜನಪದ್ವು
1562200100815 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ



2562200038764 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು

1992200028653 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1932200016024 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
1549101060604 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
30673981313 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
110501010000394 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
5022500100196100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿಲ್
1412030000740 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
610101113468 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
89103428473 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
131001011003591 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ

273020046958 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
1412030000740 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
200201011000786 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಾಯಾರ್
20400101004781 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
83730100012063 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ವಿಟೂ
1549101060211 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
4182500100713200 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
46525001000394 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
3623000100032650 ಪಂಜಾಬ್ ರ್ಾಯಶನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲ್ಮಟ ರಲೋಡ್
20234835537 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
602101018981 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
112401010001697 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಣಾಜ
110501010011442 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
1992200047772 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
5022500100031100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿಲ್
631101136190 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
520101029629981 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
5022500100196100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿಲ್
520101029629981 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
5267101002112 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರ್ಾಯಡು
83720100004839 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ತ್ುಂಬೆ
54058144875 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವಿಟೂ
114301010008625 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
520101034324948 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
4012500101025900 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
1352200013961 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
1549108056502 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
1992200030164 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1372230000066 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
602101027722 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ



1549101005397 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
4182500100713200 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು-ಮುಡಿಪು
520101029570448 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
520101265727208 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು-ಕಂಕರ್ಾಡಿ
89020792499 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ವಿಟೂ
126901010006789 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಅಕುಯಲ್

122201011001646 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
3326101001936 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
2562200069600 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
114301010010313 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
146901011000330 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ನೆಯ
114301010001893 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
101201011004237 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
131001010000133 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲಿೂಪಾದ್ರ
5303101000013 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
5022500100196100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿಲ್
1662200057729 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1412200077006 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
520101029657489 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1662200016745 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
4462500100226200 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈರಂಗಳ
27001800036001 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
39335871991 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಮಂಗಳಲರು
1932200080060 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
16620300003663 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1722200033287 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
1412200107406 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
131001010003586 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
1932200025845 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
520101070232081 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
101201242000005 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಿಸಿರಲೋಡು
602101027722 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
113201020050292 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಂಗಳಲರು
520101029680030 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
22500100067501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
520101029598288 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
30809301870 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಪುತ್ಲುರು
1562200044080 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
615104082382 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
1992200049424 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
2392010004950 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು



602101025529 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
1412200077006 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
146901011001367 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ನೆಯ
1662200057729 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1412200039308 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
5022500100509200 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿಲ್
1412200065477 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1549119059688 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
119801010008515 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1549101062658 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
1932200025749 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
89103429473 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
4182500101112100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
520101029571053 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1662200004807 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1992200046858 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1412200122083 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1722200025534 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
22500100377101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
110501010010696 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
1662200026825 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
5022500100428800 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿಲ್
131001012000093 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
22500100973401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ

5022500100196100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿಲ್





4652500100017300 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
771101006344 ಕೆನರಾ ಬಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯಾರ್
64163613051 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಮೆಲಾೂರ್
119801011002664 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1350000000000 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
20400000000000 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
109000000000000 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಜಕರಬೆಟುಿ
151000000000000 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕಡೋಶಾವಲ್ಯ
1340000000000 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
771000000000 ಕೆನರಾ ಬಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
114000000000000 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
114000000000000 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
64001338099 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
713000000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
3000000000000 ಕೆನರಾ ಬಯಂಕ್ ಬೆಂಜನಪದ್ವು
42150100002694 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಿಸಿರಲೋಡು
4652500101434400 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
119801011003523 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
520101248940219 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
119801011001779 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
119801011003504 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
109401051000028 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಜಕರಬೆಟುಿ
119801010007726 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
4012500101276700 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
5267101001554 ಕೆನರಾ ಬಯಂಕ್ ಸಲರ್ಾಯಡು
131001011004327 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
109401011000982 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ



42150100001068 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಿಸಿರಲೋಡು
27001600001401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
119801010008274 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಜಕರಬೆಟುಿ
119801010008243 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1412200132627 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
119801011002380 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
119801011002773 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1412200077006 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1932200027631 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
131001010000129 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
110501010006798 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
119801010006330 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
7342500100760100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಯಂಕ್ ಸಜಿಪಮಲಡ
2999101103143 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಂಜನಪದ್ವು
120701010006553 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ತ್ುಂಬೆ
119801011002740 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
2562200056226 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು- ಮುಡಿಪು
602101010061 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
10130099198 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಜಲೋಡುಮಾಗಯ
1722200003627 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
1662200006370 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
101201010013272 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
101201011004131 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
119801010007532 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
101201010014365 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
1932200048681 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
1932200010303 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
1412200012015 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
131001010003505 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
150801011000905 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕಡೋಶಾವಲ್ಯ
7342500100069800 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸಜಿಪಮಲಡ
122201010002244 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ವಿಟೂ
1992200001303 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
131001010002711 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
1992610000731 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1992210030469 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
3592500100039200 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಡುಮುಗೆೋರು
119801010008716 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
122201010014472 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ವಿಟೂ
7342500100047000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸಜಿಪಮಲಡ
17103015177 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
119801011003405 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1931400000440 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು



1412200106384 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
10130100604 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
153601011001170 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕಕಯಪದ್ವು
1992200041169 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
3562500100160300 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಇರಾ
4652500100458400 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500101960500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
1412200065048 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
146901231000091 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ರ್ನೆಯ
201393959485 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
1352200082617 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
1992200015149 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
131001011000576 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
1932200010414 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
119801010005599 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
110501010011425 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕಲ್ೂಡೂ
117501011000691 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ರ್ಪಳಲಿ
1662200001463 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1932200031349 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
171003021306 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
100301011003006 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಅಳರ್
123801010007175 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ನಿೋರ್ ಮಾಗಯ
131001011000295 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
119801010005599 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
131001011002300 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
54058141761 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವಿಟೂ
1198001011004920 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
10130100058 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
22500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
1352200111662 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
4652500100702301 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಮಂಚಿ
3634101005036 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಫಜಿೋರು
1412210019978 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
119801011004008 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
4652500100856101 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಮಂಚಿ
1992200049569 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಅಜಿಿನಡೂ
114301011005684 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
1562210004110 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
1562250009067 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
1932200016024 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
131001010003141 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ

602108027281 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ



70450100002923 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕಕಯಪದ್ವು
1932200016024 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು

1662200013995 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
31001010000133 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
131001010003586 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
1992200028653 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1932200016024 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
1549101060604 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
1549101060211 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
1549108056502 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
1992200030164 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
39335871991 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಮಂಗಳಲರು
1932200080060 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
1722200033287 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
16620300003663 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1412200107406 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
110501010010696 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
1662200026825 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
5022500100428800 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿಲ್
4652500100702301 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಮಂಚಿ
3634101005036 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಫಜಿೋರು
1412210019978 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
22500100881701 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಅಡಯನಡೂ
119801011004008 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
4652500100856101 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಮಂಚಿ
1992200049569 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಅಜಿಿನಡೂ
1352200111662 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
131001010000133 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ

2562200038764 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
1992200028653 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1932200016024 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
1549101060604 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು

2562200038764 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
122201010012241 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
35276240711 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
2562200038764 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
131001010000133 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
119801011004008 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
122201010012241 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1722200052092 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು



114301011005684 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
1662200026825 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
114301231001300 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
114301050001009 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
122201011001115 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
22500100881701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
1992200027946 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
114301011005684 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
110501010006573 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
1412200142875 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1722200033287 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
35983937024 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಪುತ್ಲುರು
71220100002775 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
1992200049569 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
17222000023955 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
70510100002386 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ರ್ನೆಯ
22500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
1562200028642 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
64195117522 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕಡೂಬಾಲ್ು
1562250009067 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
6022119000401 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
146901011001457 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ನೆಯ
131001010000133 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲಿೂಪಾದ್ರ
1662210003351 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
771101010803 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
1412200055359 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1412200156668 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
30673981313 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
131001010003586 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
122201011001646 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
119801011004434 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
119801011004674 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
122201010005531 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
89083526900 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
150801011000757 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡೋಶಾವಲ್ಯ
5201036561718 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಡಂತಾಯರು
1992200002918 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
119801010008041 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
131001011002236 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
3058101000124 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1992200027521 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ



131001011001202 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಸರಪಾಡಿ
114301050001009 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಮಾಣಿ
146901011000330 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ರ್ನೆಯ
131001010003586 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
31001010000133 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
1412200156668 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ



1722200046642 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
4652500100914100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
131001011002236 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಸರಪಾಡಿ
4652500100442000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
1932200054373 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
520101036561718 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಡಂತಾಯರು
520101009033250 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
7342500100475600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸಜಿಪಮಲಡ
1932200010471 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
89010211522 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
7342500100118400 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸಜಿಪಮಲಡ
101201010012007 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡ್
20400101009862 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
89053093356 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ವಿಟೂ
7342500100313000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸಜಿಪಮಲಡ
1562250002513 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
1412200149487 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
4032108000990 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾವಪರು
32797259743 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಿಸಿರಲೋಡ್
67348511661 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ತ್ರವಂಕೆಲೋರ್ಮೆಲಾೂರ್
520101029574087 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
101201010015306 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
1372200095807 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
1722200027667 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
67261625956 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬೆಲೋಳಿಯಾರು
238740797036 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1992250007929 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1562200011906 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
7342500100428700 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸಜಿಪಮಲಡ
1932200009330 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಮುಡಲರು
4652500100081800 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4012500101228800 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
30814568012 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
4012500100667700 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
771101001743 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
10120101005091 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
602101024983 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
1549101001618 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
1412200051520 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
4652500100412900 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
3635119001183 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನರಿಂಗಾನ
2562200013287 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
2562200069600 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು



771101000127 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
1562200100178 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
10130077844 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
31310315725 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
20087758135 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
114301011002387 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
4032101001552 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾವಪರು
4182500100726300 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
114301231001091 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
1105010100092830 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
4652500100828100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
7342500100008300 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸಜಿಪಮಲಡ
110501011001246 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
602101004077 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
602101016634 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
114301011003702 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
4652500100530400 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
1372200092685 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
131001010002717 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
110501121000339 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
110501011008495 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
101201010006690 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡ್
1372200082441 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
1352200097044 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣಿಮಂಗಳಲರು
10130078757 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
20007775085 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
17103517428 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ವಿಟೂ
5022500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿಲ್
6042500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
19322000220 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಗಗ
1662200008669 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
442500100075301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೈರಂಗಳ
146901011000220 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ನೆಯ
146901011000140 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ನೆಯ
32038747167 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
32038747167 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
1662200020120 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
119801011002191 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
109401011000136 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಜಕರಬೆಟುಿ
64145201854 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವಿಟೂ
131001011001257 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
520101029680553 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
4182500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು



153601011000512 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕಕಯಪದ್ವು
20102128982 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
602101027050 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
119801010009106 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1722200080638 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
101201051000045 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ ಸಿ ರಲೋಡು
114301010006843 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿಲ್
1549101003683 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
1549101005397 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
712500101510201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡ್
520101070295308 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
101201051000045 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡ್
2562200018122 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
114301011005645 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
602101035638 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
110501011000009 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
1372200121920 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
1549101001092 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
706501000000502 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
67267041173 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಮೆಲಾೂರ್
119801011002664 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1372200092685 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
54062196748 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಮೆಲಾೂರ್
5267101000809 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರ್ಾಯಡು
20087761908 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
131001010002065 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
1143010100118750 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
114301011004237 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
114301011001362 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
1175010100000960 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ರ್ಪಳಲಿ
20202216819 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
101201010005091 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಿಸಿರಲೋಡ್
1549101000781 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
1549101061908 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
1549101000781 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
602101031109 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
1549108063130 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
520101009091171 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
520101009058997 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
71220100002734 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
71220100004659 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
71220100009339 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
71220100002731 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ



20015097950 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಮಂಗಳ ಗಂಗೆಲೋತಿರ
1372200009419 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

64159507819 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಮೆಲಾೂರ್
520101009034591 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
122201010013061 ವಿಜಯಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
122201010013062 ವಿಜಯಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1352200029777 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
1352200014910 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
10130100604 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
22500100568401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅದ್ಯನಡೂ
5267101000182 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲೋರ್ಾಯಡ್
70510100000392 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ರ್ನೆಯ
1662200009603 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1662200060955 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1662200007600 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1662200032091 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1662200000737 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
520101034299781 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
146901011000142 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ರ್ನೆಯ
153601011001532 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕಕಯಪದ್ವು
520101029671546 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
712500101546501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
712500101152201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
2928101002546 ಕೆರ್ಾರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
1562200029533 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಲ್ೂಟೆಿ
110501010002480 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
1549101001798 ಕೆರ್ಾರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
1722200024421 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
712500101542901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಮಲಡ
5267101001647 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುರ್ಾಯಡು
1662200053659 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
120000101012867 ಕಲರ್ಪೋಯರಷ್ನ್ ಬಾಯಕ್ ವಿಟೂ
38758883458 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಿ ಸಿ ರಲೋಡ್
5267101000850 ಕೆರ್ಾರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುರ್ಾಯಡು
131001010003624 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
1992200041380 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1932200032635 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು ವಗಗ
1872200026634 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಶೆಲೋಕ್ ನಗರ ಮಂಗಳಲರು
2562200013885 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು
119801011005584 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
131001011000257 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
1262200150047 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಲಡಬಿದ್ರರ



1342600000561 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪತ್ಲುರು
1562200037551 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
1549101004149 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
9432500100097900 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲಾಮ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
89103428473 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
119801010009713 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
119801011006301 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1549101000054 ಕೆರ್ಾರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
20058892313 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಿ ಸಿ ರಲೋಡ್
122201010010012 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
30914224748 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಅಳಿಕೆ
243020096087 SCDCC ಪತ್ಲುರು
22500100251801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
20338076987 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬೆಳುಂಗಡಿ
526710100153 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರ್ಾಯಡು
2412020002834 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮಂಗಳಲರು
1662200011451 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
12220121000449 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1662210037188 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
3592500100003700 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಡ್ಾುಮುಗೆೋರ್
1412200145418 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
122201010005459 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
122201241001013 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
89103428473 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
110501011222988 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
150801011002001 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡೋಶಾವಲ್ಯ
101201010014365 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ ಸಿ ರಲೋಡ್
109401010003841 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಜಕರಬೆಟುಿ
712500101953901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಮಲಡ
119801010005775 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
119801010009671 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
119801011004917 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
119801010001929 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
110501010009669 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
119801010004649 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
64143928053 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವಿಟೂ
114301010010295 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
70650100004882 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
520101009035253 ಕಲರ್ಪೋಯರಷ್ನ್ ಬಾಯಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
119801010009671 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
119801011004918 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
119801011003929 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
150801011000676 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡೋಶಾವಲ್ಯ



10707567440 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಅಳಿಕೆ
83730100005423 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
89084387352 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕೆಲಳಾೂಡು
1372200066738 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
3592500100117601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕುಡುಮುಗೆೋರು
70930100001528 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಪೋಳಲಿ
71220200000008 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
153601011000697 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕಕಯಪದ್ವು
1549101000340 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
114301010012316 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
520101070259298 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
83730100006705 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ವಿಟೂ
1549101006348 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
520101070232081 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
112401010010777 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಣಾಜ
101201010005091 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಿಸಿರಲೋಡ್
89053015583 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಬಿಸಿರಲೋಡ್
602108027281 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
114301011005684 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
1412210019978 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
70450100002923 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕಕಯಪದ್ವು
89083526900 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1932200009606 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು ವಗಗ
150801011000757 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡೋಶಾವಲ್ಯ
71390100001914 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಉಳಾಳಲ್
1352200040800 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
520101009092079 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
712500100685501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಮಲಡ
771101012733 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
32797259743 ಸೋಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆ ಫ್ ಇಂಡಿಯ ಬಂಟಾವಳ ಮಲಡ
4652500101904500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4182500100884300 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
120701010005955 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ತ್ುಂಬೆ
4652500100746500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
1352200104573 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
10130104597 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ಬಿ ಸಿ ರಲೋಡು
30145314464 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ಬೆಂಗಳಲರು
100301010014191 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
64209239195 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ವಿಟೂ
114301010010376 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
114301010000219 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
110501011000438 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
1722200010942 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು



1442200118250 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
22500100645701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
22500100519601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
22500100437401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
1412200012256 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
712500101252801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ ಸಿ ರಲೋಡು
110501011005415 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
712500101116001 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ ಸಿ ರಲೋಡು
8613101006032 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
520101029615913 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
520101029575504 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1412200082274 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
110501010011071 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
114301011005163 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
114301010008625 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
5267101001418 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲೋಯರ್ಾಡು
5267101002244 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲೋಯರ್ಾಡು
9662041004341 ಓರಿೋಯಂಟಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
1125100281201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಿಡಿ
42150100000960 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಂಟಾವಳ
520101070232081 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
71310100006144 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
70650100000868 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
71310100006875 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1372200030521 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
114301010011456 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
1412200082274 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
122201011001387 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ವಿಟೂ
114301231000943 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
1722200002567 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
1412200012015 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
122201011003016 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ವಿಟೂ
4652500101838600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
3069328484658 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ಅಳಿಕೆ
1412200038252 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
32234037120 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ಅಳಿಕೆ
520101029602641 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ವಿಟೂ
3812000100000200 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆೋಪು
114301011005247 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
4012500100092100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
131001010003313 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸರಪಾಡಿ
602101010061 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
112500100360601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾಿಡಿ



520101009125929 ಕಾರ್ಪೋಯರಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
10130093027 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ಬಂಟಾವಳ
7342500100047600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸಜಿೋಪಮಲಡ
602101035638 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
109401010010056 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಜಕರೋಬೆಟುಿ
5267108000440 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲೋರ್ಾಯಡು
54017853915 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ ಪುತ್ಲುರು
712500102017701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ ಸಿ ರಲೋಡು
114301010009563 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
17107540099 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಬಿ ಸಿ ರಲೋಡು
4652500100327301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಇರಾ
631101135272 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
150801011000939 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕಡೋಶಾವಲ್ಯ
70930100005590 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ರ್ಪಳಲಿ
771101016475 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
2562200017884 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
771101003464 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
4652500100530401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
20202216819 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸಾಲೆತ್ಲುರು
2192200066522 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ರೋರಳಕಟೆಿ
114301011001491 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
771101012733 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
165900101001376 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡ್
83700100001990 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಜಕರಬೆಟುಿ
10130081840 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಜಲೋಡಿಮಾಗಯ
631101136190 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
110501011008749 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕಲ್ೂಡೂ
4652500100039401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500101529701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
2562250003600 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
1722200008181 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
114301010008612 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕಡೋಶಾವಲ್ಯ
150801011002347 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕಡೋಶಾವಲ್ಯ
712500101871701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟವಳ ಮಲಡ
602101014018 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
20015098591 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಮಂಗಳಲರು
712500100915101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಮಲಡ
112500100628901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾಿಡಿ
42150100009016 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಿಸಿರಲೋಡ್
1549101004542 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
520101070260148 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
20400101009400 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
32044551303 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಮಡಂತಾಯರು



1549108063130 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
20710100003847 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡ್
71310100009788 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
112500100398901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾಿಡಿ
83700100007685 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಜಕರಬೆಟುಿ
114301011005684 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
110501010006573 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
1412200142875 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1722200033287 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
35983937024 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಪುತ್ಲುರು
1722200008346 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1662210003351 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1662200013995 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
71220100002775 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
1992200049569 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
17222000023955 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
70510100002386 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ರ್ನೆಯ
22500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
1562200028642 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
64195117522 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕಡೂಬಾಲ್ು
2562200038764 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
1932200054373 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು-ರ್ಪಗಗ
1662200010261 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
110501010010221 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ ಕಲ್ೂಡೂ
101201051000045 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ ಬಿ ಸಿ ರಲೋಡು
1662200057729 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
114301010008003 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
17107540099 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಬಿ ಸಿ ರಲೋಡು
119801010002628 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1549101005397 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
117501010000966 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ ರ್ಪಳಲಿ
89103428473 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
1372200055694 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ ಸಿ ರಲೋಡು
4652500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
771101015271 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
4652500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
20488473585 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾರ್ಪೋಯಟುರಲೋಡು
10130100604 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
1352200105464 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
42150100000791 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ ಬಿ ಸಿ ರಲೋಡು
110501011005539 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ ಕಲ್ೂಡೂ
1722200042461 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
4012500101025900 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ



1372210011262 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
122201010005923 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ ವಿಟೂ
17103022139 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
1662200040090 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
5022500100196100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿಲ್
602101032095 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
150801011001659 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಕಡೋಶಾವಲ್ಯ
771101007857 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
89065281360 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
712500100915101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡ್
1549101006457 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
31591082693 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
4182500100713200 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
1562250009067 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
6022119000401 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
1372230000066 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ.ಸಿ. ರಲೋಡ್
1310010010003860 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ



64215176758 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವಿಟೂ
1412200056442 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
32138933976 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಅಳಿಕೆ
5022500100031601 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಮಾಣಿಲ್
122201011000468 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
5022500100126501 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಮಾಣಿಲ್
5022500100052601 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಮಾಣಿಲ್
5022500100023201 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಮಾಣಿಲ್
1412200107869 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
119801011002740 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
119801011002664 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
119801011002773 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ



771101003464 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಬೆೈಲ್
110501011007604 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
7342500100475601 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಸಜಿಪಮಲಡ
1352200105464 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
641101065041 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಫರಂಗಿರ್ೋಟೆ
1352200047818 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
1352200009487 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
520101009009937 ಕಾರ್ಪೋಯರಷ್ನ್ ಬಾಯಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
1352200010800 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
117501010006161 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಪೋಳಲಿ

122201011001646 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
119801011004434 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
119801011004674 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
122201010005531 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
4652500100702301 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಮಂಚಿ
3634101005036 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಫಜಿೋರು
1412210019978 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
22500100881701 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಅಡಯನಡೂ
119801011004008 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
4652500100856101 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಮಂಚಿ
1992200049569 ಕಣಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ ಲಿ. ಅಜಿಿನಡೂ
1352200111662 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
712500100915101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿ ರಲೋಡ್ ಬಂಟಾವಳಮಲಡ
17107513054 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಬಿಸಿರಲೋಡ್
83730100009952 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ವಿಟೂ





110501011002843 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
712500101774301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಮಲಡ
30513791224 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಿಸಿರಲೋಡ್
10130098264 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಿಸಿರಲೋಡ್
200010102548 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
1352200004676 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
64051877532 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕಂಕರ್ಾಡಿ
126901011004296 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಕುಯಳ
641101004779 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್
112500100755701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾಿಡಿ
641101062959 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿೋಸ್
33180031899 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡ್
1352200135588 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
712500100800201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಮಲಡ
112500100396301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾಿಡಿ
112500100600701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾಿಡಿ
273020047176 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
109401011000999 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಜಕರಬೆಟುಿ
50100010967424 ಎಚ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡ್
112500100308201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾಿಡಿ
520101036621486 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಡಂತಾಯರು



1992200028170 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1352200055744 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
1412200017887 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
112500100263101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾಿಡಿ
109401011003410 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಜಕರಬೆಟುಿ
263020036499 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
263180015691 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
33180013461 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
4652500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
641101067798 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಫರಂಗಿಫೆೋಟ್
122201010012826 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
20202218012 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಮೆಲಾೂರ್
8255275896 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
126901010001975 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಕುಯಳ
120701011001054 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ತ್ುಂಬೆ
22500100910401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
1549101060211 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
20123894432 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಿಸಿರಲೋಡು
109401010003824 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಜಕರಬೆಟುಿ
1352210009632 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
1372200067889 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
1352200020095 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
101201010007745 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
1352200074468 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
10130078327 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಿಸಿರಲೋಡು
923180000296 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
33180025568 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
298200101001456 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಪಳಲಿ
33180037636 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
11050101100263 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
771101017692 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
712500101560301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4872500101359300 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಊವಯ ಮಂಗಳಲರು
4652500100842400 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500101529700 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500100498500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500100420500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
1722200045038 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
4652500100842600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500101507500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500100466500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500101493100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500101508500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ



4652500100760500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500100805700 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500101301600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500101100700 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500101736600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500101111600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
1722200040579 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
1722200043164 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
4652500100562500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500101756500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500100738500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
1722200003612 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
33180026495 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
4652500100683500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
4652500100039400 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
20245639696 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಿಸಿರಲೋಡು
1722210010557 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
641101004779 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಫರಂಗಿರ್ೋಟೆ
602101030835 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
602101035500 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
2999101104449 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಂಜನಪದ್ವು
10130111389 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಿಸಿರಲೋಡು
112500100360601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾಿಡಿ
112500100281201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾಿಡಿ
4742500101196400 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
112500100376701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾಿಡಿ
602101023909 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
5267101002244 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರ್ಾಯಡು
5267101001418 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರ್ಾಯಡು
33180059342 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
20400101018074 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
33180016710 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಸಿರಲೋಡು
1549101003810 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
20011841657 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
1562200017238 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
223180010292 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಡಂತಾಯರು
1932200066327 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಪಗಗ
114301010011380 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
13422004127737 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
1412200085024 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
615101077623 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
9472200002832 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
93180019585 ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ



917010048696106 ಆಕ್ಷಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
6042500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
520141001534412 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಂಡೋಶವರ
1992200004405 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1992200001785 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
################# ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ನೆಯ
114301011000773 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
114301011001618 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
20087757335 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಿಸಿರಲೋಡು
114301011004778 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
20004020354 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬೆಂಗಳಲರು
89065601937 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕೆೈಕಂಬ
114301011009013 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
114301010010842 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
114301010000458 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
114301010012212 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
1342200113404 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
520101034313156 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
146901011000036 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ನೆಯ
520101249504087 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
146901011000546 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ನೆಯ
146901011000207 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ನೆಯ
146901011000174 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ನೆಯ
146901011000032 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ನೆಯ
520101029570413 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1412200048328 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
3058101000709 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
120000101011562 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
114301010004085 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
10130101711 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ
4650000000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
109401231000117 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಜಕರಬೆಟುಿ
2562200017786 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು ಮುಡಿಪು
131001010000133 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ

2562200038764 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
1992200028653 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1932200016024 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
1549101060604 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು

2562200038764 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
122201010012241 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
35276240711 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಬಂಟಾವಳ



89046222714 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಬಿಸಿರಲೋಡು
33453719650 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಅಳಿಕೆ
1662210002702 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
114301010007202 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
1562250009067 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
131001010003141 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
2562200038764 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
131001010000133 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
119801011004008 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
122201010012241 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1722200052092 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
114301011005684 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
1662200026825 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
114301231001300 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
114301050001009 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
122201011001115 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
22500100881701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
1992200027946 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1549101005397 ಕೆರ್ಾರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
131001011001484 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
119801010005558 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1372200020326 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ ಮಲಡ
153601011001571 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಕೊಪದ್ವು
3592500100210901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
114301011005108 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
771101022608 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
12691111001041 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಅಕುಯಳ
520101009089477 ಕಾರ್ಪೋಯರಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
109401011003569 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಜಕರಬೆಟುಿ
1372200036671 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
120701010000811 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ತ್ುಂಬೆ

17103018622 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
4012500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
89020792499 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ವಿಟೂ
1662210002084 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1662200016595 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
114301121000334 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
114301011006947 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
114301011002729 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
3592500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಡುಮುಗೆೋರು
114301111000430 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
1352200134644 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು



1662200064132 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
2832500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಗೆಲೋಳುಮಜಲ್ು
1662200014679 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
37629024367 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಜಲೋಡುಮಾಯಗ
1662200057729 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1662200055640 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
520101029572289 ಕಾರ್ಪೋಯರಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
1722200008220 ಸಿಂಡಿಕೆಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
114301012000062 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
64143928053 ಸಟ್  ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾವಿಟೂ
5267101001418 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
112500100281201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮಾಿಡಿ
101201011001894 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
771101015112 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
11430101002343 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
89080115223 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಬಕ

1722200002870 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
1722200036708 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
1932200016024 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
1722200002460 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು

1662200076572 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
4652500101352100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
1562200028642 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
1662200013995 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1992200007545 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ

1662200030662 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕರ್ಾಯನ
1992200001824 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ

1549108063208 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
119801011006188 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
4652500100785600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಚಿ
22500100767801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
199220015279 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
1992200012331 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಜಿಿನಡೂ
119801011003889 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
10130116875 ಎಸ್ ಬಿ ಐ BC ROAD

38866214382 ಎಸ್ ಬಿ ಐ BC ROAD

5267101001582 ಕೆನರ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲನಯಡು
42150100004922 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ BC ROAD



131001011003325 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಅಲಿೂಪಾದ್ರ
565161000039388 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
332701000000096 ಇಂಡಿಯನ್ ಒವಸಿಯಸ್ ಬಾಯಂಕ್ಬಿಸಿ ರಲೋಡ್
4182500100713200 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡು
17103011659 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
1549101002042 ಕೆನರ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
42150100007414 ಬಾಯಂಕ್ ಆಪ್ ಬರಲೋಡ BC ROAD

602101035638 ಕೆನರ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
1372200077674 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಂಟಾವಳ
5267651000025 ಕೆನರ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲನಯಡು
131001011000801 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
1932200048631 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
1549101005397 ಕೆನರ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
119801010008359 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
5267101001730 ಕೆನರ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲನಯಡು

















5267101000052 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರ್ಾಯಡ್
5267101000459 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರ್ಾಯಡ್
30045529347 ಭಾರತಿೋಯ ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
32762262350 ಭಾರತಿೋಯ ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
89123445305 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ವಿಟೂ
34203794068 ಭಾರತಿೋಯ ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ



71310100007063 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
112500100449601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮಾಿಡಿ
520291015819480 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
3592500100072000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕುಡುಮುಗೆೋರು
4652500101849600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಚಿ

4652500100701900 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಚಿ
93020065576 ದಿ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಸಂಟುಲ್ ಕೆಲೋ ಒಪರೋಟಿವ್ ಬಾಯಂಕ್ವಿಟೂ
33180088281 ದಿ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಸಂಟುಲ್ ಕೆಲೋ ಒಪರೋಟಿವ್ ಬಾಯಂಕ್ಬಿ.ಸಿ ರಲೋಡ್
1722200104449 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
1722200039254 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
1722200039650 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
1722210025019 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
54062161090 ಸಿೋಟಾಬಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರಂಬೆಲೋಡಿ
5267101000294 ಕನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲೋರ್ಾಯಡ್
771101019868 ಕನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಂಬಳ
1722610006787 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಳಾೂಡು
612258125689

1722200044369 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಳಾೂಡು
93020047313 ದಿ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಸಂಟುಲ್ ಕೆಲೋ ಒಪರೋಟಿವ್ ಬಾಯಂಕ್ವಿಟೂ
42150100000584 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ.ಸಿ ರಲೋಡ್
3058101001991 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
31313172089 ಸಿೋಟಾಬಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಟಾವಳ
1722210008709 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
1722200105325 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
1722200004855 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
1722200069884 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
3592500100220600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕುಡುಮುಗೆೋರು
712500100583601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಿ.ಮಲಡ
101201011004613 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ.ಸಿ ರಲೋಡ್
8802108000205 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಿಯರ್
67363224136 ಸಿೋಟಾಬಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಲೋಳಿಯರ್
20000101024230 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
520291001876487 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
3634101001576 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಫಜಿೋರು
7342500100230000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಜಿಪ ಮಲಡ
71220100003871 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
112500100300601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲೆಲರಟೆಲಿ
1722200031433 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
16010100001988 ಮಂಗಳಲರು ಕಥಲೋಲಿಕ್ ಕೆಲೋಪರೋಟಿವ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
20234835707 ಭಾರತಿೋಯ ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
5267101000476 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲೋರ್ಾಯಡ್
1722200068714 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು



602101038192 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ್
3058108000616 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
42150100000671 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
71220100009958 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
71220100004163 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
4652500101369400 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಚಿ

1722200035276 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
74130100002713 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಜೈ
2472200013248 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
22000100010201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡಯನಡೂ
176901000001501 ಇಂಡಿಯನ್ ಒವಸಿಯಸ್ ಬಾಯಂಕ್ಕೆಲಂಚಾಡಿ
42150100002598 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
17103515545 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ವಿಟೂ
42150100002234 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
114301011004971 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಮಾಣಿ
611108029450 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
321001000000044 ಇಂಡಿಯನ್ ಒವಸಿಯಸ್ ಬಾಯಂಕ್ಕದಿರ, ಮಂಗಳಲರು
89027898116 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
32473160491 ಬಾರತಿೋಯ ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಳಿಕೆ
602101014940 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ್
1412200180926 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
641101069493 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಫರಂಗಿಫೆೋಟ್
7342500100704900 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಜಿಪಮಲಡ
114301231000640 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
619 ವಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಬಾಯಂಕ್ ಎನ್ ಕೆಲಡಂಗಿಕೆಲಡಂಗಿ
83700100003177 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ ಜಕರಬೆಟುಿ
1549108057321 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
256220006917 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡ್
1549101060906 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
1372200000986 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
4652500100327300 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕೆ ಲಿಮಿಡಡ್ ಇರಾ
71250100003312 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
110501010007507 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕಲ್ೂಡೂ
119801011006582 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
1549101055960 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ವಾಮದ್ಪದ್ವು
5267101004093 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರ್ಾಯಡ್
89065424366 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ವಿಟೂ
126901010006789 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಅಕುಯಳ
35284289906 ಭಾರತಿೋಯ ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
771101019663 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಮೆಮಮಬಳ್
114301010008495 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
11750100068607 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್



117501010003453 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಪಳಲಿ
1352200066290 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪಾಣೆಮಂಗಳಲರು
114301010008858 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
20245639801 ಭಾರತಿೋಯ ಸಿೋಟಾಬಯಂಕ್
1722200098230 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
93020047919 ದಿ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಸಂಟರಲ್ ಕೆಲೋ ಆಪರೋಟಿವ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿವಿಟೂ
3592500100002200 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕುಡುಮುಗೆೋರು
17103009898 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ಕಲ್ೂಡೂ
71220100002974 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ
602101029509 ಕೆನರಾಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
1342200039556 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
2562200010340 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುರ್ಾಯಡ್
5010500070015 ಬಾರತ್ ಕೆಲೋ ಒಪರೋಟಿವ್ ಬಾಯಂಕ್ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
4652500101441000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಟೂ ಪಡಲೂರು

4652500101438700 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಂಚಿ
114301011006026 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಣಿ

101201011005053 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
3592500100013700 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಟೂ
1722200019409 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಾಲೆತ್ಲುರು
1412200106780 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ವಿಟೂ
31591194794 ಭಾರತಿಯ ಸಿೋಟಾಬಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
101300935725 ಭಾರತಿಯ ಸಿೋಟಾಬಯಂಕ್ ಬಿ.ಸಿ.ರಲೋಡ್
3592500100005000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಟೂ ಪಡಲೂರು

520101070241331 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
119801010009203 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿದ್ಿಕಟೆಿ
17042200086307 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮೆೈಸಲರು













131001011002236 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸರಪಾಡಿ
5303101000013 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಂಟಾವಳ
1932200054373 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವಳಪಡಲರು
114301011001006 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲಡ್ಾ ಮಾಣಿ



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು

1 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
3 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
4 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
5 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
6 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
7 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
8 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
9 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
10 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
11 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
12 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
13 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
14 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
15 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
16 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
17 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
18 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
19 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
20 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
21 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
22 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
23 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
24 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
25 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
26 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
27 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
28 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
29 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
30 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
31 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
32 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
33 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
34 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
35 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
36 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
37 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
38 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
39 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಜಿಲೊ: ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನೂಡ



40 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
41 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
42 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
43 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
44 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
45 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
46 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
47 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
48 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
49 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
50 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
51 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
52 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
53 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
54 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
55 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
56 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
57 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
58 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
59 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
60 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
61 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
62 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
63 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
64 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
65 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
66 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
67 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
68 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
69 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
70 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
71 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
72 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
73 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
74 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
75 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
76 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
77 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
78 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
79 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
80 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
81 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
82 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ



83 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
84 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
85 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
86 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
87 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
88 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
89 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
90 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
91 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
92 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
93 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
94 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
95 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
96 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
97 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
98 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
99 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
100 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
101 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
102 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
103 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
104 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
105 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
106 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
107 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
108 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
109 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
110 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
111 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
112 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
113 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
114 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
115 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
116 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
117 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
118 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
119 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
120 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
121 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
122 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
123 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
124 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
125 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ



126 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
127 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
128 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
129 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
130 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
131 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
132 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
133 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
134 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
135 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
136 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
137 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
138 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
139 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
140 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
141 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
142 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
143 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
144 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
145 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
146 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
147 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
148 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
149 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
150 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
151 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
152 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
153 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
154 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
155 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
156 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
157 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
158 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
159 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
160 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
161 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
162 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
163 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
164 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
165 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
166 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
167 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
168 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ



169 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
170 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
171 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
172 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
173 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
174 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
175 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
176 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
177 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
178 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
179 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
180 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
181 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
182 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
183 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
184 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
185 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
186 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
187 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
188 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
189 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
190 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
191 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
192 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
193 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
194 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
195 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
196 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
197 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
198 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
199 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
200 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
201 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
202 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
203 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
204 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
205 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
206 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
207 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
208 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
209 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
210 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
211 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ



212 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
213 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
214 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
215 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
216 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
217 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
218 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
219 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
220 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
221 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
222 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
223 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
224 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
225 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
226 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
227 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
228 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
229 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
230 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
231 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
232 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
233 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
234 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
235 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
236 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
237 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
238 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
239 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
240 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
241 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
242 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
243 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
244 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
245 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
246 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
247 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
248 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
249 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
250 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
251 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
252 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
253 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
254 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ



255 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
256 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
257 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
258 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
259 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
260 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
261 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
262 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
263 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
264 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
265 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
266 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
267 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
268 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
269 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
270 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
271 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
272 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
273 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
274 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
275 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
276 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
277 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
278 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
279 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
280 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
281 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
282 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
283 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
284 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
285 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
286 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
287 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
288 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
289 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
290 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
291 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
292 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
293 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
294 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
295 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
296 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
297 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ



298 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
299 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
300 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
301 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
302 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
303 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
304 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
305 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
306 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
307 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
308 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
309 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
310 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
311 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
312 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
313 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
314 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
315 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
316 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
317 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
318 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
319 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
320 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
321 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
322 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
323 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
324 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
325 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
326 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
327 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
328 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
329 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
330 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
331 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
332 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
333 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
334 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
335 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
336 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
337 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
338 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
339 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
340 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ



341 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
342 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
343 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
344 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
345 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
346 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
347 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
348 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
349 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
350 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
351 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
352 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
353 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
354 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
355 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
356 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
357 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
358 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
359 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
360 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
361 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
362 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
363 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
364 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
365 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
366 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
367 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
368 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
369 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
370 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
371 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
372 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
373 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
374 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
375 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
376 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
377 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
378 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
379 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
380 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
381 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
382 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
383 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



384 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
385 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
386 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
387 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
388 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
389 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
390 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
391 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
392 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
393 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
394 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
395 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
396 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
397 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
398 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
399 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
400 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
401 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
402 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
403 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
404 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
405 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
406 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
407 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
408 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
409 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
410 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
411 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
412 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
413 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
414 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
415 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
416 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
417 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
418 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
419 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
420 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
421 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
422 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
423 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
424 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
425 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
426 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



427 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
428 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
429 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
430 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
431 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
432 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
433 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
434 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
435 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
436 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
437 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
438 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
439 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
440 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
441 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
442 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
443 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
444 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
445 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
446 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
447 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
448 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
449 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
450 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
451 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
452 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
453 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
454 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
455 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
456 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
457 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
458 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
459 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
460 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
461 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
462 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
463 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
464 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
465 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
466 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
467 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
468 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
469 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



470 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
471 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
472 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
473 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
474 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
475 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
476 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
477 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
478 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
479 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
480 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
481 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
482 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
483 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
484 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
485 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
486 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
487 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
488 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
489 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
490 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
491 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
492 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
493 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
494 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
495 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
496 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
497 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
498 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
499 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
500 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
501 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
502 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
503 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
504 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
505 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
506 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
507 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
508 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
509 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
510 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
511 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
512 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



513 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
514 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
515 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
516 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
517 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
518 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
519 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
520 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
521 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
522 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
523 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
524 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
525 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
526 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
527 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
528 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
529 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
530 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
531 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
532 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
533 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
534 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
535 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
536 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
537 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
538 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
539 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
540 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
541 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
542 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
543 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
544 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
545 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
546 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
547 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
548 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
549 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
550 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
551 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
552 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
553 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
554 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
555 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



556 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
557 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
558 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
559 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
560 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
561 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
562 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
563 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
564 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
565 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
566 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
567 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
568 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
569 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
570 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
571 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
572 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
573 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
574 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
575 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
576 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
577 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
578 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
579 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
580 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
581 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
582 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
583 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
584 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
585 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
586 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
587 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
588 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
589 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
590 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
591 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
592 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
593 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
594 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
595 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
596 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
597 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
598 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



599 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
600 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
601 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
602 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
603 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
604 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
605 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
606 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
607 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
608 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
609 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
610 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
611 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
612 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
613 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
614 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
615 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
616 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
617 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
618 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
619 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
620 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
621 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
622 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
623 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
624 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
625 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
626 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
627 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
628 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
629 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
630 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
631 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
632 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
633 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
634 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
635 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
636 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
637 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
638 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
639 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
640 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
641 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



642 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
643 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
644 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
645 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
646 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
647 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
648 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
649 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
650 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
651 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
652 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
653 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
654 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
655 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
656 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
657 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
658 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
659 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
660 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
661 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
662 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
663 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
664 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
665 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
666 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
667 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
668 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
669 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
670 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
671 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
672 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
673 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
674 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
675 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
676 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
677 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
678 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
679 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
680 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
681 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
682 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
683 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
684 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



685 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
686 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
687 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
688 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
689 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
690 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
691 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
692 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
693 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
694 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
695 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
696 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
697 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
698 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
699 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
700 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
701 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
702 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
703 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
704 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
705 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
706 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
707 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
708 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
709 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
710 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
711 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
712 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
713 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
714 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
715 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
716 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
717 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
718 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
719 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
720 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
721 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
722 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
723 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
724 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
725 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
726 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
727 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



728 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
729 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
730 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
731 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
732 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
733 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
734 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
735 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
736 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
737 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
738 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
739 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
740 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
741 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
742 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
743 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
744 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
745 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
746 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
747 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
748 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
749 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
750 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
751 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
752 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
753 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
754 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
755 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
756 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
757 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
758 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
759 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
760 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
761 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
762 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
763 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
764 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
765 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
766 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
767 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
768 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
769 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
770 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



771 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
772 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
773 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
774 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
775 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
776 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
777 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
778 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
779 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
780 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
781 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
782 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
783 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
784 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
785 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
786 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
787 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
788 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
789 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
790 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
791 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
792 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
793 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
794 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
795 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
796 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
797 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
798 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
799 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
800 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
801 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
802 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
803 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
804 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
805 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
806 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
807 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
808 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
809 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
810 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
811 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
812 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
813 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



814 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
815 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
816 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
817 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
818 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
819 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
820 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
821 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
822 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
823 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
824 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
825 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
826 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
827 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
828 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
829 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
830 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
831 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
832 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
833 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
834 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
835 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
836 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
837 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
838 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ರಾಜಯ) ಯೋಜನೆ
839 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ರಾಜಯ) ಯೋಜನೆ
840 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ರಾಜಯ) ಯೋಜನೆ
841 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ರಾಜಯ) ಯೋಜನೆ
842 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ರಾಜಯ) ಯೋಜನೆ
843 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ರಾಜಯ) ಯೋಜನೆ
844 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ರಾಜಯ) ಯೋಜನೆ
845 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ರಾಜಯ) ಯೋಜನೆ
846 ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ(ರಾಜಯ) ಯೋಜನೆ
847 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
848 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
849 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
850 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
851 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
852 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
853 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
854 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
855 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
856 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



857 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
858 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
859 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
860 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
861 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
862 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
863 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
864 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
865 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
866 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
867 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
868 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
869 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
870 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
871 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
872 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
873 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
874 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
875 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
876 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
877 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
878 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
879 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
880 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
881 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
882 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
883 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
884 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
885 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
886 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
887 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
888 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
889 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
890 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
891 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
892 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
893 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
894 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
895 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
896 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
897 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
898 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
899 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



900 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
901 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
902 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
903 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
904 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
905 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
906 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
907 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
908 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
909 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
910 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
911 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
912 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
913 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
914 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
915 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
916 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
917 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
918 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
919 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
920 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
921 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
922 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
923 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
924 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
925 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
926 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
927 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
928 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
929 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
930 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
931 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
932 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
933 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
934 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
935 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
936 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
937 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
938 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
939 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
940 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
941 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
942 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



943 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
944 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
945 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
946 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
947 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
948 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
949 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
950 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
951 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
952 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
953 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
954 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
955 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
956 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
957 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
958 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
959 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
960 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
961 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
962 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
963 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
964 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
965 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
966 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
967 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
968 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
969 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
970 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
971 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
972 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
973 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
974 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
975 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
976 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
977 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
978 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
979 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
980 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
981 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
982 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
983 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
984 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
985 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



986 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
987 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
988 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
989 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
990 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
991 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
992 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
993 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
994 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
995 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
996 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
997 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
998 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
999 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1000 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1001 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1002 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1003 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1004 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1005 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1006 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1007 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1008 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1009 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1010 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1011 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1012 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1013 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1014 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1015 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1016 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1017 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1018 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1019 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1020 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1021 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1022 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1023 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1024 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ

1025

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1026

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



1027

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1028

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1029

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1030

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1031

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1032

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1033

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1034

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1035

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1036

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1037

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1038

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1039

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1040

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1041

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1042

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1043

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1044

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1045

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1046

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1047

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



1048

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1049

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1050

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1051

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1052

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1053

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1054

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1055

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1056

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1057

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1058

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1059

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1060

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1061

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1062

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1063

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1064

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1065

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1066

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1067

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1068

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



1069

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1070

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1071

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1072

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1073

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1074

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1075

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1076

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1077

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

1078 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1079 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1080 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1081 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1082 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1083 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1084 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1085 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1086 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1087 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1088 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1089 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1090 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1091 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1092 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1093 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1094 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1095 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1096 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1097 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1098 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1099 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1100 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1101 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1102 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ



1103 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1104 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1105 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1106 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1107 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1108 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1109 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1110 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1111 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1112 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1113 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1114 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1115 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1116 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1117 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1118 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1119 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1120 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1121 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1122 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1123 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1124 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1125 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1126 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1127 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1128 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1129 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1130 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1131 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1132 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1133 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1134 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1135 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1136 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1137 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1138 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1139 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1140 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1141 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1142 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1143 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1144 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1145 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ



1146 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1147 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1148 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1149 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1150 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1151 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1152 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1153 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1154 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1155 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1156 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1157 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1158 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1159 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1160 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1161 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1162 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1163 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1164 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1165 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1166 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1167 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1168 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1169 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1170 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1171 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1172 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1173 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1174 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1175 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1176 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1177 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1178 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1179 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1180 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1181 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1182 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1183 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1184 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1185 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1186 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1187 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1188 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ



1189 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1190 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1191 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1192 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1193 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1194 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1195 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1196 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1197 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1198 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1199 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1200 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1201 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1202 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1203 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1204 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1205 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1206 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1207 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1208 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1209 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1210 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1212 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1214 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1215 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1216 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1217

1219 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1220 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1221 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1223 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1224 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1226 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1222

1225

1218 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ1211

1213 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ



1227 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1228 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1229 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1230 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1231 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1232 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1233 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1234 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1236 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1237 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1238 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1239 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1240 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1241 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1242 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1243 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1244 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1245 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1246 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1247 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1248 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1249 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1250 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1251 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1252 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1253 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1254 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1255 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1256 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1258 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1259 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1260 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1261 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1262 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1263 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1264 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1265 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1266 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1267 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1235

1257



1268 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1269 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1270 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1272 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1273 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1274 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1276 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1277 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1278 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1279 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1280 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1281 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1282 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1283 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1284 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1285 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1286 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1287 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1289 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1291 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1292 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1295 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1297 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1298 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1299 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1301 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1302 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1294

1296

1300

1271

1275

1288

1290

1293



1303 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1304 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1305 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1306 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1307 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

1309 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1310 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1311 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1312 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
1313 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿರ್ಾಂಕ: 28-08-2020 ಮತ್ುು ರಂದ್ು ಮಹಳಾ ವಿವಿಧಲೋದ್ರುೋಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇಲಿೂ ಜರುಗಿದ್ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ

1314 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1315 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1316 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1317 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1318 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1319 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1320 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1321 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1322 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1323 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1324 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1325 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1326 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1327 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1328 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1329 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1330 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1331 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1332 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
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1333 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1334 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1335 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1336 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1337 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1338 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1339 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1340 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1341 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1342 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1343 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1344 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1345 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1346 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1347 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1348 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1349 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1350 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1351 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1352 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1353 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1354 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1355 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1356 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1357 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1358 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1359 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1360 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1361 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1362 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1363 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1364 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1365 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1366 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1367 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1368 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1369 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1370 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1371 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1372 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1373 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2 ದಿವಸದ್ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ದಿರ್ಾಂಕ ಮತ್ುು ಅಂಬೆೋಡೂರ್ ಭವನ ಕಡಬ ಇಲಿೂ ನಡದ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ವಿವರ



1374 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1375 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1376 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1377 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1378 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1379 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1380 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1381 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1382 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1383 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1384 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1385 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1386 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1387 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1388 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1389 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1390 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1391 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1392 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1393 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1394 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1395 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1396 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1397 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1398 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1399 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1400 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1401 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1402 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1403 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1404 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1405 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1406 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1407 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



1408 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1409 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1410 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1411 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1412 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1413 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1414 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1415 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1416 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1417 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1418 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1419 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1420 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1421 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1422 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1423 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1424 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1425 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1426 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1427 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1428 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1429 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1430 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1431 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1432 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1433 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1434 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1435 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1436 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1437 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1438 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1439 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1440 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1441 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1442 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1443 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1444 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1445 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1446 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1447 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1448 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1449 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1450 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



1451 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1452 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1453 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1454 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1455 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1456 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1457 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1458 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1459 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1460 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1461 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1462 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1463 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1464 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1465 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1466 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1467 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1468 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1469 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1470 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1471 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1472 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1473 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿರ್ಾಂಕ: 19-10-2020 ಮತ್ುು ರಂದ್ು ಜೋನು ವಯವಸಾಯ ಸಂಘ ಪುತ್ಲುರು ಇಲಿೂ ಜರುಗಿದ್ ಪ ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಪ ಪಂಗಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪಟಿಿ

1474 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1475 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1476 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1477 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1478 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1479 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1480 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1481 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



1482 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1483 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1484 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1485 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1486 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1487 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1488 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1489 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1490 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1491 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1492 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1493 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1494 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1495 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1496 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1497 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1498 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1499 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1500 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1501 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1502 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1503 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1504 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1505 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1506 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1507 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1508 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1509 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1510 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1511 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1512 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1513 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1514 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1515 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1516 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1517 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1518 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1519 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1520 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1521 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1522 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1523 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1524 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



1525 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1526 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1527 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1528 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1529 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1530 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1531 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1532 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1533 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1534 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1535 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1536 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1537 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1538 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1539 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1540 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1541 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1542 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1543 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1544 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1545 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1546 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1547 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1548 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1549 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1550 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1551 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1552 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1553 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1554 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1555 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1556 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1557 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1558 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1559 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1560 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1561 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ (D-08) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಿು ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ದಿರ್ಾಂಕ ರಿಂದ್ 



1562 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1563 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1564 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1565 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1566 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1567 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1568 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1569 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1570 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1571 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1572 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1573 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1574 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1575 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1576 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1577 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1578 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1579 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1580 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1581 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1582 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1583 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1584 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1585 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1586 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1587 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1588 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1589 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1590 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1591 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1592 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1593 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1594 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1595 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1596 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1597 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1598 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1599 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



1600 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1601 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1602 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1603 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1604 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1605 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1606 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1607 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1608 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1609 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1610 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1611 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1612 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1613 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1614 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1615 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1616 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1617 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1618 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1619 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1620 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1621 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1622 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1623 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1624 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1625 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1626 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1627 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1628 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1629 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1630 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1631 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1632 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1633 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1634 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1635 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1636 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1637 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1638 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1639 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1640 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1641 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1642 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



1643 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1644 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1645 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1646 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1647 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1648 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1649 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1650 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1651 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1652 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1653 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1654 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1655 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1656 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1657 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1658 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1659 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1660 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1661 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1662 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1663 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1664 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1665 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1666 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1667 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1668 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1669 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1670 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1671 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1672 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1673 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1674 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1675 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1676 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1677 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1678 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1679 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1680 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1681 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1682 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸೂರಣೆ ಮತ್ುು ಕೆಲಯೂೋತ್ುರ ನಿವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1683 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1684 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1685 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1686 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1687 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1688 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1689 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1690 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1691 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1692 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1693 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1694 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1695 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1696 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1697 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1698 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1699 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1700 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1701 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1702 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1703 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1704 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1705 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1706 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1707 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1708 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1709 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1710 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1711 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1712 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1713 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1714 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1715 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1716 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1717 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1718 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1719 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1720 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1721 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1722 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1723 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1724 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1725 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1726 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1727 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1728 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1729 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1730 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1731 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1732 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1733 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1734 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1735 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಳಾ ಮತ್ುು ಮಕೂಳ ಅಭಿವೃದಿು ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಯಿಲ್ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ್ಲಿೂ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸೂರಣೆ ಮತ್ುು ಕೆಲಯೂೋತ್ುರ ನಿವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ

1736 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1737 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1738 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1739 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1740 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1741 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1742 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1743 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1744 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1745 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1746 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1747 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1748 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1749 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1750 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1751 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1752 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1753 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1754 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1755 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1756 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1757 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1758 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1759 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1760 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1761 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1762 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1763 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1764 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1765 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1766 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1767 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1768 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1769 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1770 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1771 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1772 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1773 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1774 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1775 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1776 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1777 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1778 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1779 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1780 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1781 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1782 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1783 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1784 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1785 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1786 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1787 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1788 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆಲೋಳಿತಲಟುಿ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ್ಲಿೂ ರೈತ್ ಮಹಳೆರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ಅಣಬೆ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿಯ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1789 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1790 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1791 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1792 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1793 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1794 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1795 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1796 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1797 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1798 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1799 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1800 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1801 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1802 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1803 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1804 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1805 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1806 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1807 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1808 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1809 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1810 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1811 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1812 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1813 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1814 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1815 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1816 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1817 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1818 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1819 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1820 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1821 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1822 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1823 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1824 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1825 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1826 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1827 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1828 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1829 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1830 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1831 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1832 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1833 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1834 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1835 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1836 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1837 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1838 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1839 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1840 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1841 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1842 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1843 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1844 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1845 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1846 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1847 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1848 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1849 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಜೈವಿಕ ಗೆಲಬಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಮತ್ುು ಎಣೆುತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ

1850 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1851 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1852 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1853 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1854 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1855 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1856 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1857 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1858 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1859 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1860 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1861 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1862 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1863 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1864 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1865 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1866 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1867 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1868 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1869 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1870 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಳಾ ಮತ್ುು ಮಕೂಳ ಅಭಿವೃದಿು ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬನಲೂರು ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ್ಲಿೂ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸೂರಣೆ ಮತ್ುು ಕೆಲಯೂೋತ್ುರ ನಿವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ

1871 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1872 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1873 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1874 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1875 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1876 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1877 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1878 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1879 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1880 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1881 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1882 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1883 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1884 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1885 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1886 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1887 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1888 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1889 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1890 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1891 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1892 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1893 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1894 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1895 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1896 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1897 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1898 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1899 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1900 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1901 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1902 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1903 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1904 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1905 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1906 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1907 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1908 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1909 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1910 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1911 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1912 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1913 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1914 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1915 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1916 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1917 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1918 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1919 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1920 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1921 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ ಪುತ್ಲುರು ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸವಣಲರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಕೋಟರಲೋಗ ಮತ್ುು ರ್ಪೋಷ್ಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ ಸಾಳ ಅಂಬೆೋಡೂರ್ ಭವನ ಸವಣಲರು



1922 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1923 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1924 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1925 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1926 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1927 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1928 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1929 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1930 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1931 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1932 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1933 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1934 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1935 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1936 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1937 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1938 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1939 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1940 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1941 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1942 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1943 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1944 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1945 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1946 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1947 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1948 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1949 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1950 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1951 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1952 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1953 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1954 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1955 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1956 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1957 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1958 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1959 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1960 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1961 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1962 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1963 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1964 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1965 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1966 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1967 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1968 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1969 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1970 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1971 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1972 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ ಜಿ ಪಂ ಪುತ್ಲುರು ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆದ್ಂಬಾಡಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ ಸಾಳ ಕೆದ್ಂಬಾಡಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್

1973 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1974 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1975 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1976 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1977 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1978 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1979 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1980 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1981 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1982 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1983 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1984 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1985 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1986 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1987 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1988 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1989 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1990 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1991 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1992 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1993 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1994 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1995 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1996 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1997 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1998 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1999 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2000 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2001 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2002 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2003 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2004 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2005 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2006 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2007 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2008 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2009 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2010 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2011 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2012 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2013 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2014 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2015 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2016 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2017 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2018 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2019 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2020 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2021 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2022 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2023 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2024 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2025 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2026 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2027 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2028 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2029 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2030 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2031 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2032 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2033 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2034 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2035 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



2036 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2037 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2038 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2039 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2040 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2041 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2042 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2043 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಜೈವಿಕ ಗೆಲಬಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ 

2044 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2045 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2046 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2047 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2048 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2049 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2050 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2051 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2052 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2053 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2054 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2055 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2056 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2057 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2058 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2059 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2060 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2061 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2062 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2063 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2064 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2065 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2066 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2067 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2068 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2069 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2070 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2071 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



2072 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2073 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2074 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2075 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2076 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2077 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2078 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2079 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2080 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2081 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2082 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2083 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2084 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2085 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2086 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಜೈವಿಕ ಗೆಲಬಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ

2087 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2088 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2089 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2090 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2091 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2092 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2093 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2094 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2095 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2096 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2097 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2098 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2099 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2100 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2101 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2102 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2103 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2104 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2105 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2106 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2107 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



2108 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2109 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2110 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2111 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2112 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2113 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2114 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2115 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2116 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2117 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2118 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2119 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2120 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2121 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2122 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2123 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2124 2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ ಫಲಾನುಭವಿಯವರಿಗೆ ಅಣಬೆ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ವಿಚಾರ ಸಂಕೋಣಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ ಸಾಳ ವಯವಸಾಯ ಸೋವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕುಂಬರ

2125 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2126 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2127 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2128 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2129 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2130 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2131 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2132 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2133 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2134 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2135 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2136 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2137 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2138 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ



2139 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2140 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2141 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2142 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2143 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2144 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2145 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2146 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2147 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2148 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2149 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2150 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2151 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2152 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2153 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2154 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2155 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2156 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2157 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2158 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2159 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2160 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2161 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2162 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2163 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2164 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2165 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2166 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2167 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2168 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2169 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2170 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2171 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2172 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2173 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2174 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2175 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2176 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2177 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2178 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2179 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2180 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2181 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ



2182 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2183 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2184 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2185 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2186 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2187 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2188 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2189 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2190 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2191 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2192 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2193 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2194 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2195 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2196 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2197 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2198 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2199 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2200 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2201 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2202 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2203 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2204 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2205 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2206 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2207 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2208 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2209 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2210 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2211 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2212 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2213 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2214 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2215 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2216 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2217 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2218 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2219 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2220 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2221 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2222 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2223 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಜೈವಿಕ ಗೆಲಬಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ



2224 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2225 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2226 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2227 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2228 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2229 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2230 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2231 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2232 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2233 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2234 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2235 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2236 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2237 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2238 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2239 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2240 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2241 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2242 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2243 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2244 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2245 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2246 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2247 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2248 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2249 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2250 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2251 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2252 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2253 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2254 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2255 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2256 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2257 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2258 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ



2259 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2260 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2261 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2262 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2263 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2264 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2265 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2266 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2267 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2268 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2269 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2270 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2271 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2272 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2273 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2274 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿ ಮತ್ುು ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ

2275 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2276 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2277 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2278 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2279 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2280 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2281 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2282 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2283 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2284 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2285 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2286 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2287 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2288 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2289 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2290 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2291 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2292 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2293 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2294 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2295 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ



2296 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2297 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2298 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2299 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2300 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2301 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2302 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2303 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2304 ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2305 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2306 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2307 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2308 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2309 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2310 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2311 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2312 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2313 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2314 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2315 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2316 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2317 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2318 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2319 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2320 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2321 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2322 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2323 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2324 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2325 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2326 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2327 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2328 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2329 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2330 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2331 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2332 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2333 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2334 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2335 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2336 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2337 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2338 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



2339 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2340 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2341 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2342 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2343 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2344 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2345 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2346 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2347 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2348 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2349 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2350 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2351 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2352 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2353 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2354 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2355 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2356 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2357 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2358 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2359 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2360 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2361 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2362 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2363 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2364 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2365 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2366 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2367 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2368 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2369 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2370 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2371 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2372 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2373 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2374 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2375 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2376 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2377 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2378 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2379 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2380 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2381 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



2382 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2383 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2384 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2385 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2386 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2387 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2388 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2389 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2390 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2391 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2392 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2393 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2394 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2395 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2396 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2397 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2398 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2399 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2400 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2401 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2402 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2403 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2404 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2405 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2406 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2407 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2408 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2409 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2410 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2411 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2412 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2413 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2414 ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ

2415

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

2416

ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ 
ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

2417 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2418 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2419 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2420 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2421 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2422 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ



2423 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2424 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2425 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2426 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2427 ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
2428 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2429 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2430 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2431 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2432 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2433 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2434 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2435 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2436 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2437 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2438 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2439 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2440 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2441 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2442 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2443 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2444 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2445 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2446 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2447 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2448 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2449 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2450 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2451 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2452 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2453 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2454 ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಯೋಜನೆ
2455 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2456 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2457 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2458 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2459 ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ D02

2460 D-04 ತಂಗು ಬಿೋಜ ಸಂಗರಹಣೆ ಮತ್ುು ನಸಯರಿ ನಿವಯಹಣೆ
2461 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ



ತಾಲ್ಲೂಕು: ಪುತ್ಲುರು

ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ/ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು

ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ. ಚನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕಾವು
ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಎನ್. ಬಿನ್. ಎಸ್. ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ, ನೆಲಾಯಣೆಯ ದ್ಲಮಡೂ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಬಿನ್. ಪಿಜಿನ, ಕಲ್ೂಮ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಜಲೋಯಿಸ ಬಿನ್. ಕೆ. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಜಲೋಯಿಸ ಡಮಮಲೆ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಅವಿರ್ಾಶ ಎಂ. ಬಿನ್. ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಮುಳಳಂಕೆಲಚಿಚ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಬಿನ್. ಕೆ. ಕೆೋಶವ ಭಟ್, ರ್ರಿಯಡೂ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಐತ್ುಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಯಾನೆ ಬಾಲ್ು ಗೌಡ, ಗುಂಡಿಬೆೈಲ್ು ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ಅಮಿೋನ ಬಿನ್. ಪಕೋರ ಪಪಜಾರಿ, ಪಾದ್ರ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ನರಸಿಂಹ ಕಜ ಬಿನ್. ಮಹಾಬಲ್ ಭಟ್, ಕಜ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ಎಂ. ಬಿನ್. ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟ್, ಮುದಾೂಜ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಕಬಿಬನ ಹತ್ುೂ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಶಗಿರತಾುಯ ಬಿನ್. ಬಿ. ಪರಮೆೋಶವರ ಶಗಿರತಾುಯ ಸಹಾಯದಿರ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ರ್ರೋಮ್ ಸಾಗರ್ ಬಿನ್. ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿ., ಬರಹಮರಗುಂಡ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ರೈ, ಕೆಲೋರಿಕಾೂರು ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಶಾಯಮ ಭಟ್, ಬೆೈಪದ್ವು ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ವಿಷ್ುು ಭಟ್ ಯು. ಬಿನ್. ನರಸಿಂಹ ಭಟ್, ಬುಳೆನಡೂ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ರೈ, ಶಿಬರ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಪರಮೆೋಶವರ ಭಟ್, ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಿಲ್ಯ ಬಂಡಿಕಾನ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲ್ಜಾಕ್ಷಿ ಯು.ವಿ. ಕೆಲೋಂ. ವಿಷ್ುು ಭಟ್, ಬುಳೆನಡೂ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಈಶವರ ಪರಸಾದ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ಪಿ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಬರ್ಾರಿ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲಯೋತಿ ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಈಶವರ ಪರಸಾದ್, ಬರ್ಾರಿ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ, ಕೆಲಡಂಕೋರಿ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಶಿವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಎನ್. ಬಿನ್. ಪಕೋರ ಪಪಜಾರಿ, ನುಳಿಯಾಲ್ು ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಭಾರತಿ ಎಸ್. ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲೋಂ. ಶಿವಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ನುಳಿಯಾಲ್ು ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಲಾವತಿ ಪಿಎಸ್. ಕೆಲೋಂ. ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ, ಪಟೂಡೂ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಬೆಲೋಕಯರ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯಕ್, ಬರಹಮರಗುಂಡ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಬರಕೆರ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಕೆಲೋನಡೂ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಶಿರೋರಾಮ ನಿಲ್ಯ ಬಾಳಾಯ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಪಣಿಯಮಾ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್, ಮುದಾೂಜ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಕುಮಾರ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಬಿನ್. ವಿಷ್ುು ಭಟ್, ಬುಳೆನಡೂ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಶಿರೋರಾಮ ಪಕೂಳ ಬಿನ್. ನರಸಿಂಹ ಪಕೂಳ, ಕನಲಯರು ಗುತ್ುು ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ ಬೆಲೋಕಯರ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಬೆಲೋಕಯರ್, ಕತ್ುಲ್ಕಾನ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ಬಿನ್. ಶಂಕರ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ನಯನ ಸಿದ್ಿಮಲಲೆ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ ಶೆಣೆೈ ಬಿನ್. ಗಣಪತಿ ಶೆಣೆೈ, ಬಜಪಾೆಳ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಸುದ್ಶಯನ ಭಟ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಬರಕೆಲಂಬು ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ನರಸಿಂಹ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಬಿ. ಜರ್ಾಧಯನ ಭಟ್, ಅನುಪಮ ಮನೆ
ಹಣಿುನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ. ಎಚ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಕಡಂಬಳತಾುಯ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಕಡಂಬಳಿತಾುಯ ಶೆೋವಿರ ಮನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ. ನೆಲೋಣಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಸಲೋಮಣು ಗೌಡ, ಅಣಿಲ್ ಮನೆ
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ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ. ಎಚ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಸುಬಬಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಹನಿಯಲರು ಮನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋ. ಎ. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಎ. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಪಳಳತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ. ರಮಾಕಾಂತಿ ಕರಿಯಪೆ ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಅಂಗರಾಜ ಕರಿಯಪೆ ರೈ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಘಟಕ ನಿಮಾಯಣ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಬಿ.ಬಿ. ಶಂಕರ್, ಕುಡುಪಲೊ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ವಾಸುದ್ರೋವ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯಕ್, ಬಜಪೆಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಕುಮಾರ ಬಿನ್. ಮಾಧವ ಭಟ್, ಅತಿರಯಜಾಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆೋಮಾವತಿ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಅತಿರಯಜಾಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್. ಕುಟಿಿ ಭಂಡ್ಾರಿ, ಕಜಂದ್ಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ದ್ಯಾನಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಗೌಡ, ಬಲಾಯರಬೆಟುಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುರೋಂದ್ರ ಬೆಲೋಕಯರ್ ಬಿನ್. ಪರಭಾಕರ ಬೆಲೋಕಯರ್, ನನಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಪಣಿಯಮ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್, ಮುದ್ಲಾಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ಎಮ್.ಬಿನ್. ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟ್, ಮುದ್ಲಾಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಆಲಿಕುಂಞ ಕೆ.ಬಿನ್. ಮೊೋಯುು ಕುಂಞ, ಕಾವುಂಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ಜಗರ್ಾೂಥ್ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಗಯಡ , ಹೆಲಸ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯಕ್, ಇಂದಾಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರತಾೂಕರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯಕ್, ಇಂದಾಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಲಿಯೋ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ ಬಿನ್. ಸಾರ್ರಲೋ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ, ಪುಯಿಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ನಿತಾಯನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಸಂಕಪೆ ಶೆಟಿಿ, ದ್ಬೆಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್ ಐ. ಬಿನ್. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್, ಇಂದಾಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯಕ್, ಇಂದಾಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಿತೋಶ್ ಮವಿೋಯನ್ ಸರೋಲಾೂ ಬಿನ್. ರಫ್ಾಯರಲ್ ಸರೋಲಾೂ ಒಡರಳಿಕೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ಬಿನ್. ಕುಕೂಪೆ ಗೌಡ, ಸರಲೋಳಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ನೆಕೂರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ದ್ಲಮಣು ಶೆಟಿಿ, ಉರಮಾಮು ಕಂಪ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಂದ್ರಿ ಬಿನ್. ರಾಮು ಗೌಡ, ಪರನಿೋರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಗಂಗಯಯ ಗೌಡ, ಗುಮಮಟಗದ್ರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎಮ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಮುಂಡಲರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಚೆಲ್ುವಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ, ಕಡಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಶಾಂತ್ರಾಮ ಬಿನ್. ಎಸ್. ಈಶವರ ಭಟ್, ಸಲಯಯಂಬೆೈಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಎಮ್. ಬಿ. ಬಿನ್. ಬೆಳಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಬಾರಿಕೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋವಧಯನ ರ್ಾಯಕ್ ಎಮ್. ಬಿನ್. ವಿಠಲ್ ರ್ಾಯಕ್, ಮುಂಡಕೆಲಚಿಚ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುಕೆೋಶ ಎ. ಬಿನ್. ಬಾಬು ಗೌಡ, ಅಲೆಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್, ಕೆಲಂದ್ಲಾೂನ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ.ಜ. ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್. ಜರ್ಾಧಯನ ಕೆ.ಎನ್., ಸಂಪಾಯಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಶಿೋಲ್ ಬಿ. ಕೆಲೋಂ. ಈಶವರ ಭಟ್, ಗುಮಮಟಗದ್ರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸಿೋತಾರಾಮ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಪಾರ್ಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎ.ಕೆ. ಪರಸನೂ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಎ.ಎಚ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಅತ್ಯಯಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುಬಬಯಯ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ ಪಿ., ಹಲ್ಸಿನಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿವಲ್ಲಿತ್ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಕೆೋಶವ ಭಟ್ ಕೆ., ಸಲರಕೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆೋಶವ ಭಟ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಶಿವದ್ಶಯನ ಸಲರಕೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ, ಮಾಕಾಯಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಉಮಾಕಾಂತ್ ಬೆೈಲಾಡಿ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಗೌಡ, ಬೆೈಲಾಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್. ಪಪವಣಿ ಗೌಡ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮನೆ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರ್ಾಗಪೆ ಗೌಡ ಟಿ., ಎಕಯಮೆ ದ್ಖಾಯಸು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಹಾಜಿ ಬಿ.ಪಿ. ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಿನ್. ಹಾಜಿ ಇಬಾರಹಂ, ಬಡ್ಮೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಗೌಡ ಜಿ. ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ಗೌಡ ಜಿ., ಗಡ್ಾಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಜಾತ್ ಎಸ್. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಪಿ. ಸದಾಶಿವ ರೈ, ಪಯಂದ್ಲರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಝಕಾರಿಯಾ ಬಿನ್. ಉಸಾಮನ್, ರ್ಾಗನಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತಾ ಪಿ.ಜ. ಕೆಲೋಂ. ಪಿ. ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಪಸಲಳಿಕೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಜಾನಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಸಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪಟೆಿಗುಡ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಜಿ. ಆಯಲಯಬು ಬಿನ್. ಜಿ.ಎಂ. ಇಸುಬು, ಗಡ್ಾಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಡನಿೂಸ್ ಫೆರಾರ್ಪೋ ಬಿನ್. ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫೆರಾರ್ಪೋ, ಬದ್ನುಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ನಂದಿನಿ ಸಿ.ಎಚ್. ಕೆಲೋಂ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಸಿ.ಹೆಚ್., ಚಂದ್ುಕಲಡುೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆೋಮಾವತಿ ಪಿ.ಯಂ. ಕೆಲೋಂ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಗೌಡ, ಶಿರೋಸೌರಭ ಸಾಮೆತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್. ಮದ್ನ ಮಡಿವಾಳ, ಹೆಬಾಬರಬೆೈಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಆನಂದ್ ರೈ ಬಿನ್. ದ್ುಗಗಪೆ ರೈ, ಕುತಾಯಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕುಂಞಣು ಗೌಡ ಕೆ., ಕೆಲಂಕಣಿಗುಂಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬೆೋಬಿ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಬಾಳಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕುತಾಯಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಯಂ. ವಿಶೆಚೋಶವರ ಶಾಸಿಿೋ ಬಿನ್. ಯಂ. ಶಂಭು ಶಾಸಿಿೋ, ಗುರಿಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಂತ್ ಆರ್. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ರೈ, ಎಲ್ಲಮಂಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಮಹಾಬಲೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಕಜಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್. ಅಬುುಲಾೂ, ಸಸಿಹತ್ುೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಸಿ., ಶಿವಸದ್ನ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಲ್ಕಮಾೋಶ ಆಳವ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಆಳವ, ನಡಚಲ್ಗುತ್ುು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪರಶಾಂತ್ ಯು. ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು, ರ್ರಿಯಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುಹಾಸ ಬಿ. ಬಿನ್.ಅಚುಚತ್ ಭಟ್, ಬಿೋರಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ಎ. ಈಶವರ ಭಟ್, ಅಂಡಪುಣೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಎ. ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್, ಅಂಡಪುಣೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಂಕರಿ ಅಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಮುಂಡ್ಾಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುಮಾ ಜಿ ಬಿನ್. ಕೆ. ಎಮ್. ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್, ಬೆೈಕೆಲರೋಡು ಪಲ್ೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಧಾ ತ್ಂಗಚಚನ್ ಕೆಲೋಂ. ತ್ಂಗಚಚನ್, ಅಮಾಮಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿೋಲಾವತಿ ಕೆ. ಬಿನ್. ಗಣಪತಿ ಪರಭು, ಅಯಯೋದ್ಯ ನಗರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಜಿ. ತಾಯಂಪಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ, ಗುಮಮಟಗದ್ರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಸಲಾೆಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ, ಮಾಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಎ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ದ್ರೋವಿಕೃಪಾ ಕಂಚಿನಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಮುಡಂಬಡಿತಾುಯ ಎಸ್. ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಮುಡಂಬಡಿತಾುಯ ಸಲರಕೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಎ., ಹಂಸಗಿರಿ ಬರಪುೆದ್ರಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸದಾನಂದ್ ರೈ ಎಸ್. ಪಿ. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ, ದ್ಬೆೋಯತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ.ಪಿ ಗಣೆೋಶ ಕುಮಾರ ಬಿನ್. ಕೆ. ಸುಬಯಮಮಣಯ ಭಟ್, ಪಾದ್ರಕಯಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ದ ರೌಪದಿ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಉರಿಮಜಲ್ು ನೆೈತಾಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಹರಿಶಚಂದ್ರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಸಿೋತಾರಾಮ ರ್ಾಯಕ್, ಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಸಿ. ಜ. ಕೆಲೋಂ. ಸಿ. ಪಿ. ಜಯರಾಮ, ಆರುವ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುಬಾರಯ ರ್ಾಯಕ್ ಎ. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್, ಅಜಿರಾಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಕೆ. ಸಿ. ಜಾನಕ ಬಿನ್. ಬಿ. ಪರಮೆೋಶವರ ಭಟ್, ಕೆಲಂಬೆಟುಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ತ್ನಿಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಪಮಮಣು ಗೌಡ, ಕಕೆವ ಮನೆ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ. ಬಿ. ಸಿ. ಲಿಂಗಪೆ, ಮಲಲೆಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಬೆಲಮಮಣು ಗೌಡ, ಕಾಪಾರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪರಸನೂ ಬಿನ್. ಭಾಸೂರ ರಾವ್, ಶರವು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಎ. ಅಗಸಿಿನ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ಜ. ಅಗಸಿಿನ್, ಕವಳಕಟ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಾಂತ್ರಾಮ್ ರಾವ್ ಎಚ್. ವಿ.ಬಿನ್. ಎಚ್. ಬಾಬು ರಾವ್, ಗಡ್ಾಯಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎಲ್ಯಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ, ಕಕೆವ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿ. ಬಿನ್. ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ, ಬದಿಯಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಜಾತ್ ಪಿ. ಭಟ್ ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಸುಪರಭಾತ್ ಕೃಷ್ು ನಗರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ದ್ರೋವದಾಸ್ ರೈ ಬಿನ್. ಬಿ. ರಘುರ್ಾಥ ರೈ, ಅದ್ರೋಕಾಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರವಿಗಣೆೋಶ್ ಎಸ್. ಬಿನ್. ರಾಮ ಭಟ್, ಈನಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಈನಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಅಣುು ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಯಲಯರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಾನಕ ಪಿ. ಕೆಲೋಂ. ತಿಮಮಯಯ ಪಪಜಾರಿ, ಬೆತಲುೋಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಕಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಜಿನಚಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ ಬಿನ್. ಜಗತಾೆಲ್ ಕಂಬಳಿ, ಹಳೆಯಲರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ್ ಬಿ. ಜಿ. ಬಿನ್. ಬಿ. ಜಿ. ರಾಮ ಭಟ್, ಶಿರೋರಾಮ ನಿವಾಸ ಹಡಿೋಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ನಿತಿನ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಸುಲೆಲೋಚನ, ತಾರಿತ್ುಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಾಧಾ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿ., ಬೆಲಳಾಳವು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಲೋಹತ್ ಕೆ. ಎಸ್. ಬಿನ್. ಕೆ. ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಕೆಲಡಿಯಾಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಬೆಳಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಲೋಡಿಯಾಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಜೋಶವರಿ ಕೆ. ಎಸ್. ಬಿನ್. ರಾಮಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಲಡಿಯಾಲ್ ಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ರಮೆೋಶ್ ಕಣಾುರಾಯ ಬಿನ್. ಶಿವ ಕಣಾುರಾಯ, ಬನೆೋರಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿರೋಮತಿ. ಎಸ್. ರೈ ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ರೈ, ದ್ರೋಲ್ಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎ. ಎಮ್. ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್. ಧನಂಜಯ ರೈ, ಮುರಳಿ ನಿವಾಸ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಜೋಶವರಿ ವಿ. ಬೆೈಪಾಡಿತಾುಯ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಬೆೈಪಾಡಿತಾುಯ ಬೆೈಪಾಡಿ ಬಿೋಡು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಜಲೋಯಸನ್ ಗೆರೈನಲ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್. ಸಿಪಿರಯಲ್ ಡಿಸಲಜಾ ಶಿಂಗಾಣಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್. ಮಾಂಕು ಮಲಲ್ಯ, ಬೆಲಳಳರಲೋಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸಿೋತಾರಾಮ ಎ. ಬಿನ್. ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ, ಅಂಬಟ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ವಾಸುದ್ರೋವ ಬೆೈಪಾಡಿತಾುಯ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಬೆೈಪಾಡಿತಾುಯ, ಬೆೈಪಾಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ತಾರಾ ಜ. ಭಂಡ್ಾರಿ ಕೆಲೋಂ. ಎನ್. ಜೈರಾಜ್ ಭಂಡ್ಾರಿ, ಡಿಂಬಿರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಪರಶುರಾಮ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಪಳಿಳಗದ್ರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರ್ೈ. ವಿಠಲ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯಕ್, ಎಲಿಕೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ರಾವ್, ಚಂದ್ನ ಪಜಿಮಣುು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಬೆೈಪಾಡಿತಾುಯ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಬೆೈಪಾಡಿತಾುಯ ಬೆೈಪಾಡಿ ಬಿೋಡು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ನಕ್ಷತಿರತಾುಯ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ನಕ್ಷತಿರತಾುಯ, ಕೆೈಲ್ಂತಿಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ, ಬಾರಿಕೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಟಿ. ಎಂ. ಮಾಯಥಲಯ ಬಿನ್. ಮತಾುಯಿ, ಉಳಿಪುೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಇಬಾರಹಂ ಎ. ಬಿನ್. ಅಬುಬ ಬಾಯರಿ, ಅಜಿಿಕಟೆಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎ. ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಎ. ಪಪವಣಿ ಗೌಡ, ಅನಂತಿಮಾರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಡಿ. ಬಟಯಪೆ ರೈ ಬಿನ್. ಸಲೋಮಪೆ ರೈ, ದ್ರೋಲ್ಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಾಳಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ರ್ಾಣಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲಡರ್ಪಟಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಎಂ. ದ್ರೋಜಮಮ ಹೆಗೆ್ ಕೆಲೋಂ. ಗುಣಪಾಲ್ ಹೆಗೆ್, ಅನಂತ್ಶಿರೋ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಶೆಟಿಿ ಜ. ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ, ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಮಲಲೆ ಮನೆ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪಿ. ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಉಮೆೋಶ ಗೌಡ, ಪಿಜಕೂಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ ಬಿನ್. ಎಸ್. ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ, ಶಿಬರಾಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ, ಮುಕರಂಪಾಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಚಂದ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಪಿ. ಕರಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಪಂಜಿಗ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಡಿ. ಪುಷ್ೆರ್ಾಭ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಡಿ. ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ, ಡಂಬಾಳೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಮಲಲ್ಯ, ಆನಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ, ಯಂ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಹರಿಯಪೆ ರ್ಾಯಕ್, ಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಗೌಡ, ಕುಂಡಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಸುಬಾರಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಮಂಜಪೆ ಗೌಡ, ಮಲವಪುೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಲಾಯನಿಸ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್. ಕಾಮಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲ, ಮುಡ್ಾಯಲರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಆಶಾ ಎನ್. ಎಚ್. ಕೆಲೋಂ. ಹರಿಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಎನ್., ಅನುಗರಹ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಈಶ ಹೆಚ್. ಬಿನ್. ಹರಿಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಎನ್., ಪಂಜಿಗ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಾಜೋಶ್ ಕೆ. ಎ. ಬಿನ್. ಅಬಾರಹಂ ಕೆ. ವಿ., ಕುನೂತ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ನೆಲೋಣಪೆ ಗೌಡ ಕೆ. ಬಿನ್. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಲರಡೋಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪುರಂದ್ರ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್. ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಒತುಮುಂಡಲರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆೋಶವ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ, ಗಾಣಂತಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪರಮೆೋಶವರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ, ಕಬಕ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಹರ ಬಿನ್. ಗುಡ್ಪೆ ಗೌಡ, ಇಡ್ಾಯಡಿ ಮನೆ ಬಿನ್. ಗುಡ್ಪೆ ಗೌಡ ಇಡ್ಾಯಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಜಯಪರಕಾಶ ರೈ ಪಿ. ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ರೈ ಪಿ., ಚೆಲ್ಯಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿರೋದ್ರೋವಿ ಕೆಲೋಂ. ಜಯಪರಕಾಶ ರೈ ಪಿ., ಚೆಲ್ಯಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶೆೋಷ್ಪೆ ರೈ ಪಿ. ಬಿನ್. ಅರೈ ರೈ, ಚೆಲ್ಯಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್, ಕುಕುೂಪುಣಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಗಂಗಯಯ ಶೆಟಿಿ, ಪಟೆಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರ್ೈ ಮೊೋಹನ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್ ರ್ೈ, ಎಲಿಕ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ದ್ಮಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಗೌಡ, ಮಿೋರ್ಾಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ದಾಮೊೋದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಬಿ. ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ, ಬರಂತಲೋಡು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುಬರಮಣಯ ಬಿನ್. ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪರಭು, ನೆರಲೋಳುಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಾರದ್ ಕೆಲೋಂ. ಪಿ. ಎಸ್. ಶಿವಶಂಕರ ಭಟ್, ಸರ್ಾಯಸಿಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸಂದಿೋಪ್ ರೈ ಬಿನ್. ಸಿ. ಎಚ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ, ಚೆಲಾೂತಾುರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ರೈ ಬಿನ್. ಕೆ. ಕಂಞಣು ರೈ, ಕೆೋಕರ್ಾಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ವಾರಿಜ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ಆಳವ, ಡಿಂಬಿರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ದ್ಲಮಣು ಗೌಡ, ಕೆಳಗಿನ ಗುತ್ುು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಪಪವಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕಲರೋಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಬಲಚ ಗೌಡ, ನೆಲ್ಯಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ಪಿ. ಬಿನ್. ಜ. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಉಪಾಧಾಯಯ, ರ್ನುಯಕುೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ದ್ರೋವಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ಗೌಡ, ಬರಂಬೆಟುಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಚಂದಾರಕಲಾ ಎನ್. ಬಿನ್. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ, ಕೆಲೋರಿಕಾೂರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ರೈ ಎಸ್. ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರೈ, ಸೋತಾಯಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಎಂ. ರತಿ ವಿ. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಎಂ. ವಿಠಲ್ ರೈ, ಇಳಂತಾಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಜಗದಿೋಶ ಪಿ.ಬಿ. ಬಿನ್. ಬೆಳಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಹಂದಾರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಶಿಧರ ವಿ. ಎನ್. ಬಿನ್. ವಿ.ವಿ. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಗೌರಿಕರಣ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಸತ್ಯವತಿ ಬಿ. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು ರೈ, ಕುತಾಯಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎಚ್. ಎಸ್. ಸಂಕಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ಹೆಲಸಲಕೂಲ್ು ಮನೆ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಈಶವರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್, ಮಾಣಿಕೂಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ನೆಕೂಲಾಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೆಂಪಯಯ ಗೌಡ, ಜಾಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸತ್ಯ ಸಾಯಿೋಶವರ ಭಟ್ ಪಿ. ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಸಮೃದಿು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಇ. ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಇಡ್ಾಯಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಭಾರತಿ ಬಿ. ಕೆಲೋಂ. ಜಿ. ರ್ಾಣಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಬಂಡಯಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ವಿಕಿರ್ ಮಾಟಿಯಸ್ ಬಿನ್. ಡನಿೂಸ್ ಮಾಟಿಯಸ್, ಹಳಳಂಗೆೋರಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ ಯಾನೆ ಹುಕರಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಬೆಲಮಮಣು ಗೌಡ, ಹಂಚಿನ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಸುರೋಶ ಬಿನ್. ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಪರಭು, ಸಲರಕೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಪರಭು ಬಿನ್. ಕುಂಞಪೆ ಪರಭು, ಸಲರಕೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಆರ್. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ರಾಜಿೋವ ರೈ ಕೆ., ಕೆಲೋರಂಗ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ ಮಜಿೋದ್ ಯು. ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆ. ಪಿ. ಉಮಮರ್, ಪಳತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಎಸ್. ಜಿ. ಪಿರೋತ್ಂ ಬಿನ್. ಸುಬರಮಮಣಯ ಭಟ್, ಪಾರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಿವರಾಮ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಾಣಯಪೆ ರೈ, ಗುತ್ುು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಡ್ಾ. ಶೆರೋಯಸ್ ರೈ ಬಿನ್. ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ರೈ, ಮುಂಕರಂಪಾಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ರೈ ಬಿನ್. ಮುತ್ುಪೆ ರೈ, ಮುಕರಂಪಾಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ಾಗರ್ೋಣಿ ಆರ್ ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಬಿ. ರಘುರ್ಾಥ ರೈ, ಕೆಲಂಬರಲಟುಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ, ಅಡಿೂಮಜಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಿರೋತಿ ಎಂ. ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ. ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಸಾರಕೆರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಚಾಕೆಲೋ ಕೆ. ವಿ. ಬಿನ್. ವಗಿೋಯಸ್, ಕೆೋವಲ್ ಅಡಿಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಬಿ. ಬಿನ್. ಪಿ. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಕೆಲಂಡಲ್ಕಾನ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಣು ರೈ ಬಿಮ್. ಚನಿಯಪೆ ರೈ, ಕೆಲಲ್ೂಡೂ ಪಿಜಕೂಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಗುಲಾಬಿ ಎಸ್. ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ, ಮುಂಡಲರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಡಿ. ಶಂಕರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ರಡ್ ಸಲಿೋನ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಪಕುರ ಗೌಡ, ಪಟೆಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ರಾಮ ಭಟ್, ರ್ಲ್ತಲುೋಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಉಪುೆಂಞ ಬಿನ್. ಅಬುಬ ಬಾಯರಿ, ಬರ್ಾರಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಜತ್ುಪೆ ಯಾನೆ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಪಿ. ಬಿನ್. ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ ಪಿಲ್ವಪರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ ಎಮ್. ಬಿನ್. ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ, ಮೆೋಲ್ಲರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಎನ್. ಜಿ. ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಎನ್. ಮಾಪಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಅನಂತ್ ಎ. ಬಿನ್. ಎ. ಮುತ್ುಪೆ ಗೌಡ, ನಟರಾಜ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಕ್ಷತ್ ಎ. ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ಪರಸಾದ್ ಗೌಡ, ಸನಿೂಧಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಬಿನ್. ರ್ನುಯ ಗೌಡ, ಪುಚೆಚೋರಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ. ಮುತ್ುಪೆ ಗೌಡ, ಕೆೈಕಾರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಎಸ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಎನ್. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್ ಅಬಿಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಮಲತಿಯ ಆರ್. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎನ್. ಎಸ್. ಅಬಿಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಪುಳಿತ್ುಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಗಿರಿೋಶ್ ರಾಜ್ ಎಮ್. ವಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ಎಮ್ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರೈ ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ರೈ, ಬಿೋಡು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಾಮಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ, ಅಬಿಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ೂ ಎ. ಬಿನ್. ಇದಿು ಕುಂಞ, ತಲೋಟದ್ಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸತ್ಯಮಲತಿಯ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಸುಬರಮಮಣಯ ಭಟ್, ಆತ್ಯಯಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಶಿರಾಜ್ ರೈ ಎ. ಬಿನ್. ರತಾೂಕರ ರೈ, ಚೆಲೆಮತಾುರು ಮನೆ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ದಿನಕರ ರೈ ಬಿನ್. ರಘುರ್ಾಥ ರೈ, ಮಾಣಿಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಕೃಷ್ು ರ್ೋಣಿ ಕೆಲೋಂ. ಜಯರಾಮ ಭಟ್, ಕಪಾೆಲ್ು ಕಟೆಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಧಮಯಣು ಗೌಡ, ನೆಕೂರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಮೊೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಆಚಾಯಯ, ಬೆಲಳಾಳವು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಮನೆಲೋರಮ ಕೆಲೋಂ. ಬರಹಮರಾಜ್ ಹೆಗೆ್, ಶಾಂತಿಮಾರ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಹರ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ, ಹೆಂಡಸಾಗು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಪೆಯಯ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಕಾವು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಮನಮೊೋಹನ ಗೆಲೋಳಾಯಡಿ ಬಿನ್. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಗೆಲೋಳಾಯಡಿ ಓಟಕಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ನಯನ ಕೆಲೋಂ. ಮನಮೊೋಹನ ಗೆಲೋಳಾಯಡಿ, ಗೆಲೋಳಾಯಡಿ ಓಟಕಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಆಶಾ ಶೆಣೆೈ ಕೆಲೋಂ. ರಾಮ್ ಕೃಷ್ು ಶೆಣೆೈ, ಬಜಪೆಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ರೈ ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ರೈ, ರ್ರದ್ರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಂಧಾಯ ಪಿ. ಕೆಲೋಂ. ಈಶವರ ಭಟ್, ಪದ್ರಯಕಯಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ. ಮಹಬಲೆೋಶವರ ಭಟ್, ಕಜಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕರಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಕಲ್ೂಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಅಕಬರ್ ಸಿದಿುೋಕ್ ಬಿನ್. ಅಬುಬಕೂರ್ ಹಾಜಿ, ಜಮಾಲಿಯಾ ಮಂಜಿಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ತಾರಾರ್ಾಥ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್. ಸುಂದ್ರ ಭಂಡ್ಾರಿ, ಕೆಲೋಡಿಯಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಹರಿಚರಣ್ ರೈ ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಿ. ರಘುರ್ಾಥ ರೈ, ಕೆಲಂಬೆರಟುಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಎಂ. ಬಿನ್. ಮಾಯಿಲ್, ಮೆೋರ್ಾಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಾಮ ಬಿನ್. ಸಣು ಚೆಲೋಮ, ಮೆೋರ್ಾಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ. ಗುರುವ, ಸುಡಿೂೋರಿ ಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಕೆೋದ್ಗೆತ್ಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ವಿಜಯ ಎಸ್. ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆೋಪು ರ್ಾಯೂ, ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುಬಬ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಎ. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಅಣುು ಪರವ ಬಿನ್. ನರಸಿಂಗ ಪರವ, ಮೆೋಲ್ಲರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಹರ ಎಚ್. ಬಿನ್. ಪಕೋರ ಮುಗೆೋರ, ಬಾರಣಕಂಡ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಗುರುವ ಬಿನ್. ಕೆೋಪು, ಮರಿಕೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ತಾಯಂಪ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕರಿಯ ಬಿನ್. ನಿಟೆಲಿೋಣಿ, ಮೆೋರ್ಾಲ್ ಜಲ್ಧರ ಕಾಲೆಲೋನಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಅಣುಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಬಪೆ ಪುಂಡೋಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಬರಕೆಲೋಲಾಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪರಮೆೋಶವರ ಬಿನ್. ಶಂಭು ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ ಎ. ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿ. ಬಿನ್. ಕುಂಞಣು ರ್ಾಯೂ, ಬಿಜತರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಾನಕ ಕೆಲೋಂ. ಶೆೋಷ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ, ದ್ಬೆಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ದಿವಯರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಅಂತ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಶೆಟಿಿ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಗಿರಿಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ, ಮದಿಮೆತಿುಮಾರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುಬರಮಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಭಟ್ ಜಿ., ಜಲೋಗಿಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಶಿರೋರಾಮನುಗರಹ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ವಿೋರಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗು ಪಪಜಾರಿ, ಡಕಾೂಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಐತ್ುು ರ್ಾಯೂ, ಮಣಾುಪು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಡಿ. ಬಿನ್. ಗಂಗಾಧರ ಭಟ್, ಸಹಕಾರವನ ಮನೆ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಶಿಧರ ಕೆ.ಆರ್. ಬಿನ್. ರಾಘವ ಆಚಾರಿ, ಪದ್ಂಬಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಮುರಳಿ ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಭಟ್, ಸಸೆೋಟಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ವಾಸುದ್ರೋವ ಎಂ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ, ಮೆೋಲಾೆಡಿ ಆರಿಗ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಧಾ ಕೆಲೋಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಉಜುರಪಾದ್ರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ೋದಾವತಿ ಯು. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಉಮೆೋಶ್ ರೈ, ನುಳಿಯಾಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ವಸಂತಿ ಕೆ.ಯಂ. ಕೆಲೋಂ. ಶಿೋನಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಮುಡ್ಾಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ಾೆವತಿ ಹೆಚ್. ಕೆಲೋಂ. ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ, ಪಟೂಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರವಿ ಕೆದಿಲಾಯ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆದಿಲಾಯ, ಬೆದ್ುರಮಾರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಜಲೋನ್ ಅಬಾರಹಂ ಚಿೋರಮಟಿಮ್ ಬಿನ್. ಜಾನ್ ಅಬಾರಹಂ, ಮಡಿಪು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಎ. ಪಿ. ಬಿನ್. ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ ಎ., ಎಲ್ಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ, ಅಣವು ಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಭಾಸೂರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ, ಕಳುವಾಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ನಲಜಿಮಾರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಕೆ. ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಪಪಜಾರಿ, ಕಣಿಯಾರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎ. ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಸುಬರಮಮಣಯ ಭಟ್, ಅತ್ಯಯಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಗೌಡ ಪಿ. ಎಮ್. ಬಿನ್. ಮಾಯಿಲ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕಂಗುಳೆ ಪಿಜಕೂಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಎ. ಜಲೋನ್ ಬಿನ್. ಅಬಾರಹಂ, ಮಡಲಯೋಳಿು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಅಮೆೈ ಕಟೆಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕನಕ ಕೆ. ಬಿನ್. ಬಿ. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ, ಗುತ್ುು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಸಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ, ನಲಜಿಗುತ್ುು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಬಿ. ರಾಮ ರಾವ್, ಬೆಲಳಾಳವು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಂಕರ ಶಾಸಿಿೋ ಪಡ್ಾರ್ ಬಿನ್. ಈಶವರ ಶಾಸಿಯರೋ, ಕಾಯರಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಕೆ. ಬಿನ್. ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕಣಿಯರಲೋಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸಿ. ಜ. ಫ್ತಲಿಪ್ ಬಿನ್. ಸಿ. ಟಿ. ಜಲೋನ್, ಗುಂಡಿಕಂಡ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರಾಮದಾಸ ರೈ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರೈ, ಕನಲಯರು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಶಮಯ ಜಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಪರಭು, ಗೆಲೋಳಿತ್ುಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಪಿ. ವಿಠಲ್ ರೈ ಬಿನ್. ಅರೈ ಶೆಟಿಿ, ಅಚಿಚ ಪಟೆಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಡಿ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ವಾಸು ಪಪಜಾರಿ, ದ್ರೋವಿನಗರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್. ಮಾನ, ಕಡಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಬಲಚ ಗೌಡ, ಸಣುಂಪಾಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ವಿ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ವಿಷ್ುು ಭಟ್, ಬಂಗಾರಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆೋಶವ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಮೆೋದ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ವಿಘ್ೂೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಬಂಗಾರಡೂ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಯು. ಶಾಂತ್ರಾಮ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಸದಾಶಿವ ರ್ಾಯಕ್, ಉದ್ುಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಗುಡ್ಪೆ ರೈ ಬಿನ್. ಮುತ್ುಪೆ ರೈ, ಕೆಲರಿಕಾೂರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಲಿಯೋ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಿನ್. ರಲಜರಿಯೋ ಡಿಸಲೋಜಾ, ಅರಿಂಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಅಂತ್ಪೆ ಗೌಡ, ಬೆಲಳಳಮೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಆನಂದ್ ರೈ ಬಿನ್. ಮುತ್ುಪೆ ರೈ, ಪರನಿೋರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ್ ಬೆಲೋಕಯರ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಬೆಲೋಕಯರ್, ಪಾದ್ರಕಂಪ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಎನ್. ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ, ಬೆಲಳಳರ ಗುರಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ, ಬಡ್ಾವು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ರವಿೋಂದ್ರ ರೈ ಯಂ. ಬಿನ್. ಕರಿಯಪೆ ರೈ, ಮುಕರಂಪಾಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಇಂದಿರಾ ಜ. ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ. ಜಗರ್ಾೂಥ ಶೆಟಿಿ, ಕೆಲಾಯಡಿ ಮನೆ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸಿೋಮಂದಾರ ಆರ್. ಬಿನ್. ಕೆ. ರಾಜ ರತಾೂ ಅರಿಗ, ಕುಳವಳಿಕೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ದ್ರೋವಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್. ಅನಂತೋಶವರ ಭಟ್, ಅನಿಲ್ ಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಟಿ. ದಾಮೊೋದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರ್ಪಡಿಯ ಯಾನೆ ಬಿಮಯಣು ಗೌಡ ತಂಕಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಜಲೋಯಿಸ, ಡಮಮಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುದ್ಶಯನ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಿವಶಂಕರ್ ಭಟ್ ವಿ. ಬಿನ್. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಪಳಳತಾುರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ವಿಠಲ್ ರೈ ಬಿನ್. ತಿಮಮಪೆ ರೈ, ಬಾಜಲೋಳಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಪುರಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಲೆೋಟ್ ತಿಮಮಣು ಭಟ್, ಅಟಾೂರು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ ರೈ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆ. ರಾಮಣು ರೈ, ಕುದಾೂಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಭಾಸೂರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಗುಡ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕುತಾಯಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಯನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಕುಂಜಲರು ಪಂಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಅಮಮಯ ಗೌಡ, ಬರಮೆೋಲ್ು ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಮೆೋದ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ, ಕೋಲೆ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುಬರಮಮಣಯ ಎ. ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್, ಪುಂಡಿಕಾಯಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎ. ಎಂ. ಪರಕಾಶ ಚಂದ್ರ ಆಳವ ಬಿನ್. ಸುಬಬಯಯ ಆಳವ, ಖುಷ್ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ಡಿ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ, ಸಾರಕೆರ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸಂತಲೋಷ್ ಪರಕಾಶ್ ರೈ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರೈ, ಕಳೆಂಜಿಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್. ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕಣಿಯರಲೋಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿೋರ್ಾ ಕೆ. ರೈ ಬಿನ್. ರಘುರ್ಾಥ ರೈ ಬಿ., ರಾಮ್ ಪರಸಾದ್ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಯಸ್. ರಾಮ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್. ಬಟಯ ಪಾಟಾಳಿ, ಸಾಂತ್ಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ದ್ಲಮಾಳು ಕೆಲೋಂ. ರಾಮ ಪಾಟಾಳಿ ಎನ್., ಈಶವರಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಬಾಳಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಅಮುಮ ಗೌಡ, ಬಾಕುರಡ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಿರೋರಾಮ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ಪಾತಾಳ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ. ಮಂಜುರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ, ಶೆಟಿಿ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಎಮ್. ಕೆ. ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ, ಕಳುವಾಜ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ. ಮಾಧವ ರೈ ಡಿ., ಕೆಲಾೂಡಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ್ ಕೆ. ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ಶೆಟಿಿ, ಗೆಲೋಪಾಲಿ ಮನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಸರ್ಪೋಯತ್ುಮ ಬೆಲೋಕಯರ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್ ಬರಹಮರಗುಂಡ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಎ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಎ.ಎಚ್., ದ್ರೋವಿಕೃಪಾ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಘುರಾಮ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್. ಪಕೋರ ಪಾಟಾಳಿ, ಶರವು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ರೈ, ಕೆಲೋರಂಗ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ನರಸಿಂಹ ಕಜ ಬಿನ್. ಕಜ ಮಹಾಬಲ್ ಭಟ್, ಕಜ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎ.ಕೆ. ಪರಸನೂ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಎ. ಎಚ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಅತ್ಯಯಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಡನಿೂಸ್ ಫೆರಾರ್ಪೋ ಬಿನ್. ಬೆಜಿಮ ಫೆರಾರ್ಪೋ, ಬಂದ್ನಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ನೆೋಮಣು ಗೌಡ, ಕಾಯಯತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸುಬರಮಮಣಯ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಯಯ ಎಸ್., ಶರವು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪರಸಾದ್ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರೈ, ಹೆಲಸಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮಲಸ ಮುಸುಫ ಕೆ. ಬಿನ್. ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಕೆ., ಬೆದ್ರಲುೋಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅಬಲಬಕೂರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಅಬಾಬಸ್ ಬಾಯರಿ, ಕುದ್ಲೂರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ನರಸಿಂಹ ಪರಭು, ಕಲಾೂರ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಫ್ತಲಿಪ್ ಕೆ.ಟಿ. ಬಿನ್. ವಗಿೋಯಸ್ ತಲೋಮಸ್, ಎಡಚಾಚರಿಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ಬೆಲೋಕಯರ್ ಕೆ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಬೆಲೋಕಯರ್, ಕತ್ುಲೆ ಕಾನ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಕೆ. ಮಾಲ್ತಿ ಕೆಲೋಂ. ಕೆ. ಶಿರೋಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಕಬಿಬನಹತ್ುೂ ಮನೆ



ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಕಬಿಬನಹತ್ುೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚೆೋತ್ನರಾಮ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆ. ಶಿರೋಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಕಬಿಬನಹತ್ುೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅಕ್ಷತಾ ಎ. ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ಪರಸಾದ್ ಗೌಡ, ಕಾಲೆಲೋನಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಎನ್. ಸಂಧಾಯರಾಣಿ ಕೆಲೋಂ. ಕೆ. ಬಿ. ರತಾೂರಾಜು, ಜೈನ್ ರ್ೋಟೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗಿರಿೋಶ್ ರಾಜ್ ಎಮ್ ವಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಅನೂಪಪಣಯ ಜಿ. ಭಟ್ ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಕೆಲಯಿಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಜ ಜಲೋನ್ ಬಿನ್. ಪಿ. ಇ. ಜಲೋಸಫ್, ಪುಳಿರ್ೋಲಿಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ. ಕಲಸಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಮರಕಲೂರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಸುರೋಶ ಬಿನ್. ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಪರಭು, ಸಲರಕೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಮಕೃಷ್ು ರೈ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ರೈ, ಏಳುಮಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಚಯರ್ಾ ರೈ ಎಸ್. ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ರೈ, ಏಳುಮಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಪರಭು ಬಿನ್. ಕುಂಞಪೆ ಪರಭು, ಸಲರಕೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಬರಿರ್ಾಥ ರೈ ಕೆ. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ ಕೆ., ಕೆಲಯಿಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ನಳಿರ್ಾಕ್ಷಿ ಪಿ. ಕೆಲೋಂ. ಶಾಯಮಸುಂದ್ರ ಜ., ರ್ನುಯಕುೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಆಶಾ ಶೆಣೆೈ ಕೆಲೋಂ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಶೆಣೆೈ, ಬಜಪೆಳ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ್ ರಾಜ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಲಲ್ಯ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ಶೆಟಿಿ, ಕುದ್ರರಪಾಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್ ಐ. ಬಿನ್. ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯಕ್, ಇಂದಾಜ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಶೆಲೋಭ ಬಿ. ಕೆಲೋಂ. ಮನೆಲೋಹರ ಎ., ನಂದ್ಗೆಲೋಕುಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಹರ ಎ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ನಂದ್ಗೆಲೋಕುಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಹರಿಶಚಂದ್ರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಸಿೋತಾರಾಮ ರ್ಾಯಕ್, ಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ದಿನೆೋಶ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕಲಾೂರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಮರಕಲೂರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿವರಾಮ ಭಟಿ ಬಿನ್. ಎನ್.ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಮರಕಲೂರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಜರಲೋಮ್ ಪುಡ್ಾುದ್ರಲೋ ಬಿನ್. ಲ್ಲಯಿಸ್ ಪುಡ್ಾುದ್ರಲೋ, ಸಾಮೆತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಶಿಧರ ವಿ. ಎನ್. ಬಿನ್. ವಿ. ವಿ. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಗೌರಿ ನಿವಾಸ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎ. ಬಿನ್. ಬಾಬು ರೈ, ಅಣಿಲೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ, ನೆರಿಗೆೋರಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆೋಶವ ಗೌಡ ಬಿನ್. ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ, ಕೆಲಳತ್ುು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿವರಾಮ ಶಾಸಿಿೋ ಬಿನ್. ನರಸಿಂಹ ಶಾಸಿಿೋ, ಉಪೆಳಿಕೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿರೋರಾಮ ಪಕೂಳ ಬಿನ್. ನರಸಿಂಹ ಪಕೂಳ, ಕನಲಯರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಎಸ್. ಕೆ. ಈಶವರ ಭಟ್, ನಿಡವ ಶಿವಪುರ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾರದಾ ಪಿ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಪಳನಿೋರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪಿ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಪಿ. ಕೆ. ವಾರಂಬಳಿತಾುಯ, ಪಂಜಿಗ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪರದಿೋಪ ಕೃಷ್ು ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಭಟ್, ಬಂಗಾರಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅನಂತ್ ಎ. ಬಿನ್. ಮುತ್ುಪೆ ಗೌಡ, ನಟರಾಜ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಿಕರಂ ರೈ ಬಿನ್. ರವಿೋಂದ್ರರ್ಾಥ ರೈ, ಸಾಂತ್ಯ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ. ಶಂಕರ ರ್ಾರಾಯಣ ಎ., ಕುಂಟಿನಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಎಂ. ರತಿ ವಿ. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ವಿಠಲ್ ರೈ, ಮೆೋಗಿನ ಇಳಂತಾಜ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿನ್. ಬಿ. ಸಲೋಮಪೆ ರೈ, ಬೆಲಳಿಕೂಲ್ ಮಠ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಪರಮೆೋಶವರಿ ಕೆಲೋಂ. ಎನ್. ಈಶವರ ಭಟ್, ಮರಕಲೂರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಮಹಾಲಿಂಗೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಪಿ. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಪಳನಿೋರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ, ಬತ್ುವಳಚಿಲ್ ಮನೆ



ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎಂ ಮಾವಿಲ್ಕೆಲಚಿಚ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ನರಸಿಂಹ ಪಕೂಳ ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ಪಕೂಳ, ಕನಲಯರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಪುಷ್ೆರಾಜ ರೈ ಬಿನ್. ಮಹಾಬಲ್ ರೈ, ಕುರಿಯ ಗುತ್ುು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಎನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಬಡಿಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಸೋಸಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಲನೆಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಭಾಸೂರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಗುಡ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕುತಾಯಳ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸದಾನಂದ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ, ಕನೂಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ೋದಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಸಿೋತಾರಾಮ ರ್ಾಯಕ್, ಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಸಲೋಮರಾಜನ್ ಬಿನ್. ಕುಟಿಪನ್, ಕಟಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ ಬಿ. ಬಿನ್. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ, ಬುಡಲ್ಲೂರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್. ಅಬುುಲಾೂ, ಸಸಿಹತ್ುೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅಣುು ಗೌಡ ಎಸ್. ಬಿನ್. ದ್ಲಮಣು ಗೌಡ, ಗುಮಮಟಗದ್ರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಉಮಾರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಸತಿೋಶ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ದ್ುಡ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಬಾಕುಮಾರ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಹರಿಯಪೆ ರ್ಾಯಕ್, ಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎಂ ಮಾವಿಲ್ಕೆಲಚಿಚ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅನಿವತ್ ಯಸ್. ಉಪಾಧಾಯಯ ಬಿನ್. ಶಾಯಮಸುಂದ್ರ ಜ., ರ್ರಿಗೆೋರಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಬಿ. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರೈ, ದಿೋಪ ನಿವಾಸ ಪಲ್ಯಡೂ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಬಿನ್. ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ, ತಲೋಟಂತಿಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿೋಣಾ ರಾವ್ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ು ರಾವ್, ಅತಿಯಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಗುಲಾಬಿ ಎನ್. ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ, ಕಂಪ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮೊಯಿುೋನ್ ಕುಂಞ ಬಿ. ಕೆ. ಬಿನ್. ದಿ. ಮಹಮಮದ್, ಕುಂಜಲರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಸುಬಾರಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ದಿ. ಬಿ. ಮಂಜಪೆ ಗೌಡ, ಮಲವಪುೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಂತ್ ಆರ್ ರೈ ಬಿನ್. ಎಸ್. ರಾಮಕೃಷ್ು, ಏಳುಮಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಟಿ. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಹುಕರಪೆ ಗೌಡ, ತ್ಂಬುತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಭಟ್ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಹರಿಪರಸಾದ್ ಕಾಂಚನ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಹೆಚ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್. ದಿ. ಹೆಚ್. ಮಹಾಲಿಂಗ, ಹಂದ್ರಟಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಾಯಮಸುಂದ್ರ ಜ. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಶಮಯ ಯಂ., ರ್ನುಯಕುೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪರಶಾಂತ್ ಹೆಬಾಬರ್ ಬಿನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಬಾಬರ್, ನೆಲಿೂತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ. ಮುತ್ುಪೆ ಗೌಡ, ನಟರಾಜ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸಂದಿೋಪ್ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ ಸಿ.ಎಚ್., ಚಿಲೆಮತಾುರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಇಂದಿರಾ ಎನ್. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಸಿ.ಎಚ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ, ಚಿಲೆಮತಾುರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ದ್ುಗಾಯಪರಸಾದ್ ಕೆ.ಐ. ಬಿನ್. ಈಶವರ ಗೌಡ ಕೆ., ಪಾರರ್ಪಯಯ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ಎ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ, ಅಜಿರಂಗಳ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಗುಂಡಿಬೆೈಲ್ು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಚಿನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ, ನಲಜಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅವಿರ್ಾಶ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ, ಕೆೋರಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಸಿ ಡಿಕುರ್ಾಹ ಕೆಲೋಂ. ಡನಿೂಸ್ ಡಿಕುರ್ಾಹ, ಮರಕಲೂರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಭವಾನಿ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ತಲೋಟ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಯು.ಪಿ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಪುಟಿಣು ಗೌಡ, ಗಾಯತಿರ ಎಸಿೋಟ್
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗುಣಪಾಲ್ ಬಿನ್. ಅಣುು ಪಪಜಾರಿ, ಸರ್ಯ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಜಿ. ಕೃಷ್ು ರಾವ್ ಬಿನ್. ಎನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಆತಿಯಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಗಂಗಯಯ ಗೌಡ, ಗುಮಮಟಗದ್ರು ಮನೆ



ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ರೈ ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ರೈ, ರ್ರದ್ನೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪುರಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಮುಡ್ಾಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಜಿ. ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್, ಸಬಬಣಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ್ ಬೆಲೋಕಯರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ್ ಲೋಕಯರ್, ಕತ್ುಲ್ಕಾನ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ಶೆಟಿಿ, ಶಿವಸದ್ನ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿವರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಸಿ. ಬಿನ್. ಕಂಞಣು ಶೆಟಿಿ ಬಿ., ಶಿವಸದ್ನ ಬಿಲಾೂಜ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಿಷ್ುು ಭಟ್ ಬಿನ್. ನರಸಿಂಹ ಭಟ್, ಬುಳೆನಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲ್ಜಾಕ್ಷಿ ಯು.ವಿ. ಕೆಲೋಂ. ವಿಷ್ುು ಭಟ್, ಬುಳೆನಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕುಮಾರ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಯು. ಬಿನ್. ವಿಷ್ುು ಭಟ್, ಬುಳೆನಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಬೆಲೋಕಯರ್ ಬಿನ್. ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯಕ್, ಬರಹಮರಗುಂಡ ನಿಲ್ಯ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಸೋಸ ಗೌಡ, ರ್ಪೋಳಯ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಎಸ್.ಕೆ. ಈಶವರ ಭಟ್, ಮುಜಲರುಕಟೆಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಅಚುಚತ್ ಪರಭು ಬಿನ್. ಕೆ. ಮುಕುಂದ್ ಪರಭು, ಶಿರೋತ್ುಳಸಿ ನಿಲ್ಯ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಡಿ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟ್, ಉಮಾಸದ್ನ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಾಗರಾಜ ರೈ ಕೆ. ಬಿನ್. ಮಹಾಬಲ್ ರೈ ಕೆ., ಪಪಂಜಾ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಸದಾಶಿವ ಭಟ್, ಸಬಬಣಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಜಿ. ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ಗುಮಮಟೆಗದ್ರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಕನಿೂಗೆಲೋಳಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗಣಪತಿ ಬಲಾಯಯ ಬಿನ್. ಕಣು ಬಲಾಯಯ, ಪರಾರಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ರೈ ಬಿನ್. ಬಾಳಪೆ ರೈ, ಮೆೋಗಿನಗುತ್ುು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಈಶವರ ಭಟ್, ಕಾರ್ೋರಿಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಲ್ತಾ ಎಸ್. ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ. ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್, ಕಾರ್ೋರಿಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಉಪಾಧಾಯಯ, ರ್ನುಯಕುೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅಜಿತ್ ಶಂಕರಿ ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ. ಬಿ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ನಡುವಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ.ಆರ್. ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಭಟ್ ರಾಗಳಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಇಂದಿರಾ ಪಕೂಳ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ, ಕನಲಯರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಲೆೋಟ್ ಕೆ. ಮಹಾಬಲ್ ಭಟ್ ನಡುವಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಆರ್.ಪಿ. ಪರದಿೋಪ್ ಬಿನ್. ಕೆ.ಆರ್. ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಭಟ್, ರಾಗಳಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಐಶವಯಯ ಉದ್ಯ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಕೆ. ಜ. ನರಸಿಂಹ ಪಕೂಳ ಕನಲಯರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಕುಂಞಕೊ ಕೆಲೋಂ. ಬೆೈಂಕ ರೈ ಯಾನೆ ಕೆಲೋಚಣು ರೈ , ಅಣಿಲೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಟಿ.ಎಂ. ಮಾಯಥಲಯ ಬಿನ್. ಮತಾುಯಿ, ಉಳಿಪುೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಯು. ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮಣು ಗೌಡ, ಉಳಯ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್. ರಮಾೂನ್ ಬಾಯರಿ, ಮಾಡ್ಾವು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ವಾರಿಜ ವಿ. ಆಳವ ಕೆಲೋಂ. ವಿಠಲ್ ಆಳವ, ಕೆೈಕಾರ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎ. ಚಿಕೂಪೆ ರ್ಾಯ್ಕೂ ಬಿನ್. ರಾಮಯಯ ರ್ಾಯ್ಕೂ, ಕೆಲಂಬೆಟುಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ವಸಂತಿ ಎಸ್. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಸಿೋತಾರಾಮ, ನಿೋಪಾಯಜ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಮಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ಲೆಲೋಕಪೆ ಗೌಡ, ಪಾಣಿಗ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲಯೋತಿಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ. ಕೆ. ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್, ಕಲ್ುೂಗುಡ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸಚಿನ್ ಕೆ.ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ, ಕಂಪ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ್ ರೈ ಬಿ. ಬಿನ್. ರತಾೂವತಿ, ಬಾಳೆಹತ್ುೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಮೆೈಮುರ್ಾ ಕೆಲೋಂ. ಆದ್ಂ ಕುಂಞ , ಡಂಬಲೆ ಮನಡ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಆದ್ಂ ಕುಂಞ  ಬಿನ್. ಕುಂಞಾಲಿ ಬಾಯರಿ, ಪಾಲ್ಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಆಯಿಷ್ಾ ಕೆಲೋಂ. ಕೆ. ಆದ್ಂ ಕುಂಞ , ಪಾಲ್ಡೂ ಮನೆ



ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಮೆೋರಿ ಮೆಗುಲಿನ್ ಕೆಲೋಂ. ಕಾಮಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ, ಮಲಡ್ಾಯಲರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅನಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್. ಕಾಮಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ, ಸಿದಾಯಳ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಕರಿಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕುರಿಕಾೂರ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ ಮಜಿೋದ್ ಯು.ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆ.ಪಿ. ಉಮಮರ್, ವಳತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಿನ್. ಮಹಮಮದ್, ಮುಂಡಲೋಳೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎನ್. ರಘುರಾಮ ರೈ ಬಿನ್. ಎನ್. ಶಿೋನಪೆ ರೈ, ನಿೋಪಾಯಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ್ ರೈ ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರೈ, ಬೆಲಳಿಕಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ, ಮುಗೆೋರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಿರ್ೋಕಾನಂದ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಸಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ, ಬೆಲಳಾಳಜ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಪರಮೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಕೆಲೋನಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಧಣಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಚಂದ್ಪೆ ಗೌಡ, ಗುಮಮಟೆಗದ್ರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಎವಿೂನ್ ಫೆರಾಂವ್ ಬಿನ್. ವಿನೆಸಂಟ್ ರೋಗೆಲೋ, ಕೆಮಿಮಂಜ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಬಿನ್. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ, ಸುಳಿಮೆೋಲ್ು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಪತಿ ವಿ. ಬಿನ್. ಪಿ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಎನಿಕೂಳ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸೋವಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ಕೆ. ಮಾಧವಾನಂದ್, ಕೆಲೋಡಿಯಾಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಜಯ ರಮೆೋಶ ರೈ ಕೆಲೋಂ. ರಮೆೋಶ ರೈ, ಬೆಲಳಿಕಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಪಿ. ಬಿನ್. ರ್ಾಗಪೆ ಗೌಡ, ಪಾಂಬಾರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಾಳಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಆಲ್ಂತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ಪಾರ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಭಟ್ ಪಿ., ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಶೆಣೆೈ ಕೆಲೋಂ. ಕಮಲ್ ಪರಭು, ನರಿಮೊಗರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮಂಜುರ್ಾಥ ರೈ ಕೆ. ಬಿನ್. ಶಿೋನಪೆ ರೈ ಕೆ., ಬುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಚಂದಾರವತಿ ಎಚ್. ಕೆಲೋಂ. ಶಿವರಾಮ ರೈ, ಪಾಪಿರ್ಾರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯಕ್ ಸಿ.ಎಚ್. ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯಕ್, ಸಂಟಾಯರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಜಲೋಯಿಸ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಜಲೋಯಿಸ, ಕುತಿುಗದ್ರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿದಾಯ ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಎನ್. ಶಿರೋಹರಿ ಕೃಷ್ು, ಪಾಲಾುಡು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿೋನ ಯಾನೆ ಶಿೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಕುಂಞ ಭಂಡ್ಾರಿ, ದಾಸರಮಲಲೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್. ವಾಸುದ್ರೋವ ಉಂಗುರಪುಳಿತಾುಯ, ರ್ರ್ಾಯಜ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸತ್ಯವತಿ ರೈ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು ರೈ, ಕುತಾಯಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಪರಕಾಶ ಸಿ.ಎಚ್. ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯಕ್, ಸಂಟಾಯರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚೆನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಬೆಲಳಿಕೂಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸತ್ಯವತಿ ಆರ್. ಆಳವ ಕೆಲೋಂ. ಬಿ. ರಮೆೋಶ ಆಳವ, ಶಾಂತಿಧಾಮ ಮುಗೆೋರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಬೆಲಳಾಳವು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಎ.ಪಿ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಪಳನಿೋರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಿ. ಕೆ. ಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ. ಪಿ. ಕೆ. ವಾರಂಬಳಿತಾುಯ, ಪಂಜಿಗ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ರಶಿಮ ಎ. ಕೆಲೋಂ. ಸಚಿನ್. ಕೆ.ಬಿ., ಕಂಪ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಯಮಲ್ ಆರ್. ಕೆಲೋಂ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಕಟಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿಲಿೂ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್. ಕಾಮಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ, ಮಲಡ್ಾಯಲರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಗಯಡ ರೈ, ಕೆೋರಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಶಿವಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ ಗೌಡ, ಕುಂದ್ುರಕೆಲೋಟೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ, ದ್ರಲೋಳುಟಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಎಲ್ಯಣು ಗೌಡ, ಏಕಾ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಜಲೋಯಿಸ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಜಲೋಯಿಸ ಕುತಿುಗದ್ರು ಮನೆ



ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎ. ವಿಷ್ುು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಪರಮೆೋಶವರ ಭಟ್, ಎಕೂಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಸುಧಿೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಸುಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ, ಕುದ್ರರಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಅಮಮ ಬಿನ್. ದ್ರೋವಕ ಅಮಮ, ಬಿೋಡು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸದಾನಂದ್ ರೈ ಎಸ್. ಪಿ.

ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಜಿ. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ರೈ, ಕುಡಿಚಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಗೆಲೋಪಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಸಂಕಪೆ ರೈ, ಕುಡಿಚಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ.ಪಿ ಬಿನ್ ಸಂಕಪೆ ಗೌಡ, ದ್ರಲೋಳುಟೆ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಪಿ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಪೋಳಯ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಶಿೋಲಾ ಕೆಲೋಂ. ಲೆೋಟ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಬೆೈಲಾಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಲೆಲೋಕಯಯ ಗೌಡ, ಬಾಜಿಮಾರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಿ. ದಿವಾಕರ ರಾವ್ ಬಿನ್. ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯಕ್, ಬರಹಮರಗುಂಡ ನಿಲ್ಯ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಡಿ. ಎಮ್. ಸತ್ುರ್ಾರಾಯಣ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಸಸೆಟಿಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಇಗೊೋಷ್ಯಸ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್. ಮೌರಿೋಸ್ ಡಿಸಲೋಜಾ, ಸಾಮೆತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರವಿೋಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಸಂಜಿೋವ ಶೆಟಿಿ, ಕೆಲಮಮಂಡ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಿನ್. ಅಹಮದ್ ಬಾಯರಿ, ಆರ್ಾಜ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಲೆೋನಿಸ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್. ದಿ. ಕಾಮಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ, ಮುಡ್ಾಯಲರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಕೆ. ಸುಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ . ಕೆ ಮಾಯಿಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಕುದ್ರರಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ಬಿನ್. ಜಗರ್ಾೂಥ ರೈ, ಆಶಿೋಯವಾದ್ ಸಿ.ಟಿ.ಓ ರಸು ದ್ಬೆಯ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು. ಆರ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅಮುಮ ರೈ ಬಿನ್ ಜತ್ುಪೆ ರೈ, ಅಂಕೆಲತಿುಮಾರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಕೆ. ಬಿನ್. ದಿ. ದ್ಲಮಣು ಶೆಟಿಿ, ಉರಮಾಲ್ ಕಂಪ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸುಭಾಶವಂದ್ರ ರೈ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರೈ, ಮೆೈರಲೋಳು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸುಧಿೋರ್ ಶೆಟಿಿ ಕೆ. ಬಿನ್. ದಿ. ಕಟಿಣು ಶೆಟಿಿ, ಕುಕೊೋರಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಎನ್. ಶಿರೋಹರಿಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಕೆ. ಎಸ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪಾಲಾುಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ರಮಾನಂದ್ ರೈ ಬಿನ್. ಪಿ. ವಿಠಲ್, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಿ. ವಸಂತ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಪಪವಣಿ ಪಪಜಾರಿ, ಬಿಂಬಿಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಎಲ್ಯಣು ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲೋಲಾಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಜಯಪರಕಾಶ್ ರೈ ಬಿನ್. ವಿಠಲ್ ರೈ, ನಲಜಿಬೆೈಲ್ು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ, ಕುಂಜಾರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ಾೆವತಿ ಆರ್. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ರವಿರಾಜ್ ರೈ, ಪಂಜಲಟುಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಪರಭು ಜಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಯಾನೆ ಆನಂದ್ ಪರಭು ಗೆಲೋಳಿತ್ುಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ರೈ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಂದ್ರಿ ಬಿ. ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ. ಭಂಡ್ಾರಿ ಶೆಟಿಿ, ಆರುವಾರ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸುಭಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಭಂಡ್ಾರಿ ಶೆಟಿಿ, ಆರುವಾರ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎ. ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಕಲಾೂರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಅನಿತಾ ಎಂ. ಕೆಲಂ. ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಎಂ., ಕಲರ್ಂಜ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಜಯಪರಕಾಶ್ ಎನ್. ಬಿನ್. ಸುಬಬ, ನೆಕಾರಜ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಾಮನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಡಂಜಿ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಶಿರೋ ವಿ. ಅಮಿೋನ್ ಕೆಲೋಂ. ವಸಂತ್ ಅಮಿೋನ್, ಪಾದ್ರ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುರಾಜ ಕೆ. ಬಿನ್. ವಿಠಲ್ ರಾವ್ ಕೆ., ತ್ಲೆೋಂಕ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಜ್ ರೈ ಎಸ್. ಬಿನ್. ರಘುರ್ಾಥ ರೈ ಎಸ್., ಸಲರಂಬೆೈಲ್ು ಮನೆ



ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಮಹಮಮದ್ ಹಬಿೋಬುಲಾೂ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿನ್. ಮಹಮಮದ್ ಶರಿೋಫ್ ಕೆ ಪನಯ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಸುಬರಹಮಣಯ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಯಯ ಎಸ್., ಶರವು ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ತ್ನುಜಾ ಬಿ. ಕೆಲೋಂ. ರ್ಂಕಪೆ ಮಾಲ್ಯ, ನಡುಬಡಿಲ್ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ನಂದ್ನ ಪಿ. ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಶೆಟಿಿ, ನಡುಬಡಿಲ್ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಭಟ್, ರ್ರಿಯಡೂ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಅನಿತಾ ಎಂ. ಕೆಲೋಂ. ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕಲರ್ಂಜ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಬಾಳಾಯ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಅಂಗಾರ ಬಿನ್. ಹುಕರ, ಕೆಲಡಂಚಡೂ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಪಿಜನ ಮುಗೆೋರ, ಬಾವಿಕಟೆಿ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಕುಂಡ ಬಿನ್. ಪಕೋರ, ಕುಮಾರಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಬಿನ್. ಹುಕರ, ಬಾರಿಕೆ ಮಜಲ್ು ಮನೆv

ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಎಂ.ರಾಮ ಉಪಾಧಾಯಯ ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಬಾಳಾಯ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ದ್ರೋವಿ ವಿ. ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಭಟ್, ಗೌರಿಕೃಪಾ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಕುಮಾರ ಬಿನ್. ರಾಮ ಉಪಾಧಾಯಯ, ಬಾಳಾಯ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ನಿಮಯಲ್ ಎನ್. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಜತ್ುಪೆ ರೈ, ಮದ್ೂ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಅನಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್. ಕಾಮಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ, ಸಿದಾಯಳ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ದ್ಲಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಸುರುಳಿಕುಮೆೋರು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ರ್ಾಯಕ್, ಜಯನಗರ ಮನೆ ಸುಳಯ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ದ್ಮಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ಆನಂದ್ ಗೌಡ, ಮದಾಯಳ ಚಾಕೆಲೋಟೆಕೆರ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಜಿ. ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್, ಸಬಬಣಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಬಿ. ರಾಜ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ಭಟ್, ಉಲಾಯಂಡಿ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಚಿದಾನಂದ್ ಗೌಡ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಬಟಯಪೆ ಗೌಡ, ಸಾರಕಲಟೆೋಲ್ು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಅಣುಪೆ ಗೌಡ, ಗಣೆೋಶ ಕೃಪಾ ಪುಳಿತ್ುಡಿ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಲಿೋರ್ಾ ಡಿಸಲೋಜ ಕೆಲೋಂ. ಸಂತಾನ್ ಪಿಂಟೆಲೋ, ಕೆಲಯಿಲ್ ರ್ರಾಲ್ು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಗಿರಿಜಾ ಜ. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಜಯರಾಮ ರೈ, ಸಾಜ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಸದಾಶಿವ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರೈ, ಮಿತ್ುಳಿಕೆ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಲೆಲೋಕಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಲೋಡಿಗದ್ರು ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತ್ ಎನ್. ಕೆಲೋಂ. ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ನೆಕೂಲಾಡಿ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಚೆೋತ್ನ್ ಬಿನ್. ದ್ಲಮಪೆ ಮಲಲ್ಯ, ಹೆಲಸಗದ್ರು ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಿತ್ರ ಗೆಲೋಪಿರ್ಾಥ ರಾವ್ ಕೆಲೋಂ. ಎಂ. ಎ. ಗೆಲೋಪಿರ್ಾಥ್ ರಾವ್ ದ್ರೋವಿನಗರ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ತಾರಾ ಬಿ. ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಬಲಾೂಳ್, ಶಿರೋರಾಮ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಂಗಲ್ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಬಿ. ಎಮ್. ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಕಾವಿನಮಲಲೆ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿ. ಎಸ್. ಬಿನ್. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಬೆೈಂಕೆಲರೋಡು ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ವಿಷ್ುು ಮಲತಿಯ ಭಟ್ ಬಿನ್. ನರಸಿಂಹ ಭಟ್, ಮೆೋಘರ್ಾ ಫ್ಾಮ್ಯ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಸುಪಿರೋತ್ ಬಿ. ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು, ಬನೆೋರಿ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ. ದಿ. ಶಂಕರ ಶೆಟಿಿ, ಕರಿಮೊಗುರ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮ ಜಿ. ಕೆಲೋಂ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಬೆೈಂಕೆಲರೋಡು ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಬಾಳಯ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಅನಿತಾ ಎಂ. ಕೆಲೋಂ. ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ಂಜ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಕೆ. ಬಿನ್. ರ್ನಯ ಮುಗೆೋರ, ಕಾಣಿಯಲರು ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಕಾಂತ್ಪೆ ಬಿನ್. ಮನಾ ಅಜಿಲ್, ಅರತಾುಡಿ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಮಲ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ಕೆ., ಕುರ್ಂಜ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ. ಹರಿಪರಸಾದ್ ಕೆ.ಎ. ಬಿನ್. ಅಣುು ರ್ಾಯೂ, ಕಲರ್ಂಜ ಮನೆ



ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ. ಯೋಗೆೋಂದ್ರ ಕುಮಾರ ಬಿನ್. ಬಿ.ಎಂ. ಶಿೋನಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಹೆೋರಾಜ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ದ್ುಗಾಯಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಬಿ. ವಾಸುದ್ರೋವ ಭಟ್, ಕನೂಡಕುಮೆೋರು ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಕಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಮಡತ್ನ ಮಲಲೆ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ದ್ರೋವಣು ರ್ಾಯಕ್, ಮದ್ೂ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ರ್ಾಯಕ್, ಜಯನಗರ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಮಹಾಬಲ್ ರೈ, ದ್ರೋವಿನಗರ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ಕೆಸೋವಿಯರ್ ಎನ್.ಕೆ. ಬಿನ್. ಮೆೈಕೆಲ್, ಉಳಿಪುೆ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ಬೆಳಿಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಹುಕರಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಭಾವರ್ಾ ಸುಧಿೋರ್ ಕೆಲೋಂ. ಸುಧಿೋರ್ ಟಿ., ಕೆಲಂಬೆಟುಿ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಕೆ. ಬಿನ್. ರ್ನಯ ಮುಗೆೋರ, ಕಣಿಯಾರು ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಕೆ. ಬಿನ್. ಐತ್ು ಬೆೈರ, ಭರಣಯ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಪೆ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ, ಕೆರಂತೋಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ ಎ. ಬಿನ್. ನಕುೂರ, ಎಕೂನಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ಹುಕರಪೆ ಬಿನ್. ಬಾಡ ಮುಗೆೋರ, ಪಡುಬೆಟುಿ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ರಾಕೆೋಶ್ ಬಿನ್. ಗುರುವಪೆ, ಪಜಿರಲೋಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ಪರಮೆೋಶವರ ಬಿನ್. ಶಂಕರ, ಪಜಿರಲೋಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ. ತ್ನಿಯಾರು ಯಾನೆ ಗಿರಿಜ ಕೆಲೋಂ. ಕೆ. ಸುಬಬ, ನೆಹರಲ ನಗರ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಜಿ. ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ ರ್ಾಯೂ, ಗುರಿಕುಮೆೋರು ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ಮಹೆೋಶ ಪಿ. ಬಿನ್. ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪರನಿೋರು ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ. ರವಿೋಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಎನ್. ಬಿನ್. ಕುಂಞಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಉಜುರಪಾದ್ರ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ಡಿ. ಬಿನ್. ವಾಸು ಪಪಜಾರಿ, ಶಿರೋನಿವಾಸ ನಿಲ್ಯ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ಅಮಿೋನ ಬಿನ್. ಪಕೋರ ಪಪಜಾರಿ,ಕೆಮಾಮರ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಪಿ.ಜಿ., ಪರಕಾೂಲ್ು ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಬಾಲಾಯ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎ. ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಶಾಯಮ ಭಟ್, ಬೆೈಪದ್ವು ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಚ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಕಡಂಬಳಿತಾುಯ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಕಡಂಬಳಿತಾುಯ ಶೆೋವಿರ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ, ಕೆಲಡಂಕೆೋರಿ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ ಭಟ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎಂ., ನವದ್ುಗಾಯ ಮುದ್ಕರ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಅನುರಾಧ ಎಸ್. ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ. ಸದಾಶಿವ ಭಟ್, ಮುಳಳಂಕೆಲಚಿಚ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಡಿ.ಎಂ. ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಡಿ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಸಸೆೋಟಿ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚೆರಿಯನ್ ಜ.ಪಿ.ಎಂ. ಬಿನ್. ಪಿ.ಜ. ಮಾಮನ್, ಪಾಲಾುಜ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಇಬಾರಹಂ ಕುಂಞ  ಬಿನ್. ಅಹಮಮದ್ ಕುಂಞ , ಕಲೆಂಬಿ ನಗರ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪರಸಾದ್ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರೈ, ಹೆಲಸಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಬಾಳಾಯ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಬಾಳಾಯ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಶಿೋಲಾ (ಲೆ. ಗಂಗಾಧರ ರ್ಾಯೂ) ಕೆಲೋಂ. ಗಂಗಾಧರ ರ್ಾಯೂ ಬಾಳಾಯ ಮನೆ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬೆೈರ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಕುಡುಪ ಮೆೋರ, ಇಂದ್ರಡೂ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಘುರ್ಾಥ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್. ರಾಮ ಪಾಟಾಳಿ, ಬಡಕಾಯಲರು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್, ಬಿೋಣಯಕಜ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪಾಶವಯರ್ಾಥ ಬಿನ್. ವಿಶವರ್ಾಥ, ಪುನಿೋತ್ ಭಾಗ್ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಗುಲಾಬಿ ಎನ್. ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ, ಕಂಪ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪಿ. ವಿ. ರಾಘವನ್ ಬಿನ್. ಪಿ. ವಿ. ಕುಂಞ ರಾಮನ್, ಎ.ಪಿ.ಎಂ ಸಿ ರಲೋಡ್ ಪುತ್ಲುರು



ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕರಿಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಚಂದ್ಪೆ ಗೌಡ, ಅಮುಮಂಜ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಸುರೋಂದ್ರ ರೈ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರೈ, ಮುಗೆರಲೋಡಿ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಭಾಸೂರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ, ಬುಡಲಾರು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ಕನಲಯರು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. ರೈ ಬಿನ್. ಶಾಯಮ ಭಟ್, ಬಂಗಾರಡೂ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ಅನಂತೋಶವರ ಭಟ್, ಅನಿಲ್ಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ, ಬುಡಲಾರು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಗುರುರಾಜ್ ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಮಡುಕುಳಾಳಯ, ಕೆೈಂತಿಲ್ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಮಡುಕುಳಾಳಯ, ಕೆೈಂತಿಲ್ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ. ಅಚುಚತ್ ಗೌಡ, ಕಾಯರ್ ಮುಗೆೋರ್ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್, ಪಾದ್ರಕಯಯ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸಿೋತಾರಾಮ ಬಿ. ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಪಾರ್ಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮಹಾಬಲೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಕಜಮಲಲೆ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸುಧಾಕರ ತಲೋಳಾೆಡಿ ಬಿನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ತಲೋಳಾೆಡಿ, ಕಲಾೂರು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಅಂಬಜಯ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಇಡ್ಾಯಡಿ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಶೆಟಿಿ (Handicap) ಬಿನ್. ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಮೊದ್ರಲಾೂಡಿ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಗಂಗಯಯ ಗೌಡ, ಗುಮಮಟಗದ್ರು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸಿೋತಾರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಹನುಮ ಶೆಟಿಿ, ಮಣಿಕರ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಕಾಣಿಯಲರು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಜತ್ುಪೆ ರೈ ಬಿನ್. ದ್ರೋರಣು ರೈ, ಗಿಳಿಯಾಲ್ು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಕೆ. ಸಿೋತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಮಹಾಬಲ್ ರೈ, ಕೆಲಾೂಡಿ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸುಬಬಯಯ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ, ಹಲ್ಸಿನಡಿ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ, ಇಡಯಡೂ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ವಾರಿಜ ಆಳವ ಕೆಲೋಂ. ವಾಸಪೆ ರೈ, ಡಿಂಬಿರ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಟಿ. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಎಂ. ತಿಮಮಪೆ ರೈ, ಶೆೋಖಮಲೆ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಿತೋಶ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ಪಾಟಾಳಿ, ಮೆೋಲ್ಯ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಶಂಭಟ್, ಆಯಾಯಪು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಜ್ ರೈ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರೈ, ದ್ರೋವಸಯ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮಲಸಾನ್ ಬಿನ್. ಇಬಾರಹಂ, ನೆರಲೋಳುಡೂ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ, ಕಾರ್ೋರಿಕಟೆಿ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಶೆೈಲ್ಜಾ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಕರಿಯಪೆ ಬಂಗೆೋರ, ಕಂಪ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ದ್ುಗಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಓಲಾುಜ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗಿರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ರೈ, ಮರಕೂಡ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅನಂತ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಅಚುಚತ್ ರ್ಾಯಕ್, ಮೆೋಲಾೆದ್ರ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ, ಕಂಟಿರಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ರೈ ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ರೈ, ಪಾರ್ಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಕ್ಷೋಮಾವತಿ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಮೆೋದ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೃಷ್ು ಸದ್ನ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮಹಮಮದ್ ಬಾಯರಿ ಬಿನ್. ಅಬುುಲ್ ಬಾಯರಿ, ಸಸಿಹತ್ುೂ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪುರಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ದ್ರಯಯರಡೂ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಆರ್ಾಜ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಆನಂದ್ ಎ. ಬಿನ್. ಚಿೋಂಕರ, ಪಾರಕಾಲ್ು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತ್ ಕೆಲೋಂ. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಬೆೈರ, ಪಲ್ೂತ್ುಡೂ ಮನೆ



ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಕುಸುಮಾ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಪಕೋರ, ಕುಮಾರಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಅಳಕೆ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕರಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಇಚಲಚರು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಇಸುಬು ಬಾಯರಿ ಬಿನ್. ಅಬಲಬಬಕೂರ್ ಬಾಯರಿ, ಡಿಂಬಿರ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗಂಗಯಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಬಪೆಪುಂಡೋಲ್ು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪರಮೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಕೆಲೋನಡೂ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಪುತ್ಲುರಾಯ ಬಿನ್. ವಾಸುದ್ರೋವ ಪುತ್ಲುರಾಯ ಆಲ್ಡಯ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸಲಫ್ತ ಪಿ.ಎಚ್. ಬಿನ್. ಕೆ.ಪಿ. ಹಸೈರ್ಾರ್, ಬಾಂಟಡೂ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಸೋಸಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಲ್ಯ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಆರ್. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮಹೆೋಶ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ರ್ೈಕ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ದ್ರೋವಪೆ ಬಿನ್. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ, ಬರಮೆೋಲ್ು ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಪೆ ಪರವ ಬಿನ್. ಗುಡ್ ಪರವ, ಅಜಿಿನಡೂ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಂದ್ರಿ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ ರ್ಾಯೂ, ಕೆ.ಸಿ. ಫ್ಾರಂ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಬಿ. ಭಿೋಮ ಭಟ್, ಬೆೈಪದ್ವು ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಲಕಾಂಬಿ ಪಿ. ಕೆಲೋಂ. ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್, ನೆಕೂರಾಜ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಮಡುಕುಳಾಳಯ, ಕೆೈಂತಿಲ್ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಗುರುರಾಜ ಬಿನ್. ಕೆ. ಸುಬಾರಯ ಮಡುಕುಳಾಳಯ, ಕೆೈಂತಿಲ್ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎ. ಜರ್ಾಧಯನ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಕೆ.ಸಿ. ಫ್ಾರಂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಕಾಂಚನ ಪದ್ವು ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕುಂಡ ಮೆೋರ ಬಿನ್. ಪಕೋರ, ಕುಮಾರಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತಾ ಜ. ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ತಿಂಗಳಾಡಿ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ತ್ನಿಯಪೆ ಬಿನ್. ಚೆಲೋಂಕರ ಆದಿದಾರವಿಡ, ಆಲ್ಂತಾಯ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಓಡಿ ಬಿನ್. ಕರಿಯ ಮುಗೆೋರ, ನೆಕೂರ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಗಿಡಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ರ್ಾಯಕ್, ಜಯನಗರ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಗಿಡಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಬಾಳಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಆಲ್ಂತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್ ಐ. ಬಿನ್. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್, ಇಂದಾಜ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚೆನೂಕೆೋಶವ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಗೌಡ, ಬೆೋಂಗಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ಶೆಟಿಿ ಕೆ., ಕುದ್ರರಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ತಿಮಮಣು ರ್ಾಯಕ್, ಕುಂಟಿಕಾನ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಜಾರಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಬಾಡವು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ನಿರಂಜನ್ ಬಿನ್. ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯಕ್, ಬರಹಮರಗುಂಡ ನಿಲ್ಯ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಮುತ್ುಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ, ಕಾಂತಿಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಿಕಿರ್ ಮಾಟಿಯಸ್ ಬಿನ್. ಡನಿೂಸ್ ಮಾಟಿಯಸ್, ಹಳಳಂಗೆೋರಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಸಿ ವಿಕಿರ್ ಕೆಲೋಂ. ವಿಕಿರ್ ಮಾಟಿೋಯಸ್, ಹಳಳಂಗೆೋರಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕಟಿದ್ ಬೆೈಲ್ು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ವಿಶವರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ, ಕೆಲಮಮಂಡ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಶೆೋಖರ ರೈ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರೈ, ಕುರಿಕಾೂರ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಬೆಲೋಕಯರ್, ಕತ್ುಲ್ಕಾನ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ಭಟ್, ಸಬಬಣು ಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅವಿರ್ಾಶ ಎಂ. ಬಿನ್. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಯಂ., ಮುಳಳಂಕೆಲಚಿಚ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಭಾರತಿ ಎ. ಕೆಲೋಂ. ಅಣುು ಪಪಜಾರಿ, ತಲೋಟ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ ರಜಾಕ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ಅಬಾಬಸ್ ಎಂ., ಮುಳಿಯಡೂ ಮನೆ



ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಅಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಮುಗೆೋರಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿವಕುಮಾರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ನವಕೆೋವಳ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಿನ್. ಸುಲೆೈಮಾನ್, ಮಲಜಲರು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ತಿಮಮಣು ರ್ಾಯಕ್, ಕುಂಟಿಕಾನ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ರೈ ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ರೈ, ಮಿತ್ರಂಪಾಡಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಈಶವರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ, ಪಣಿತಲೋಟ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ಂಕಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಜಾರಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಬಡ್ಾವು ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಮುಂಡಪೆ ರ್ಾಯಕ್, ಅಂಜಲ್ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಸಚಿೋಂದ್ರ ರೈ ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ರೈ, ನಲಜಿ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮಂಜುರ್ಾಥ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಟಿೋಲ್ು ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸರಲೋಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪಂಭತ್ುಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಮುತ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ವಿೋರಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲಲ್ಂಬಡೂ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಎನ್. ದ್ುಗಗಪೆ ಬಿನ್. ಚನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಮಾನಸ ಬಡವು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸರಲೋಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಪಡಿಯ ಬಿನ್. ಕುಂಞ, ತಾಯಗರಾಜ ರಸು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಚಿೋಂಕರ ಮೊಗೆೋರ ಬಿನ್. ಮುಂಡ, ಕಮಿತಿುಲ್ು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ತಿಮಮಪೆ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ನಲಿಕೆ, ಕೆಲೋನಡೂ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಂದ್ರಿ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ ರ್ಾಯೂ, ಕೆ.ಸಿ. ಫ್ಾರಂ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಗುರುವ ಬಿನ್. ಕೆೋಪು ಮುಗೆೋರ, ಮರಿಕೆ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ಾೆ ಕೆ. ಬಿನ್. ಹುಕರ ಮುಗೆೋರ, ಪಲ್ೂತಾುರು ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಕೆ. ಬಿನ್. ಮಂಚ ಮುಗೆೋರ, ಕಾಪಿಕಾಡು ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರಾಘವ ಬಿನ್. ಮಾಂಕು ಮುಗೆೋರ, ಅಲಾಯರ್ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ತಿಮಮಪೆ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ನಲಿಕೆ, ಶಿವಕೃಪಾ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ವಿಷ್ುು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಪರಮೆೋಶವರ ಭಟ್, ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎ. ಬಿನ್. ಬಾಬು ರೈ, ಅಣಿಲೆ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್. ಬಾಬು ರೈ, ಕೆಲಯಿಲ್ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ತಲೋಮಸ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಜಲೋನ್ ಸೂರಿಯ, ಶೆೋಡಿಗಲಡಿ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಮಹಮಮದ್ ಬಿನ್. ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಾಯರಿ, ಮೆೈಂದ್ನಡೂ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸುಬರಹಮಣಯ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಯಯ ಎಸ್., ಶರವು ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಶಾಜಿ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿನ್. ಕೆ.ಎಂ. ಪೌಲೆಲೋಸ್, ಪದ್ಂಬಳ ಮನೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಜಿ. ಕೃಷ್ುಕುಮಾರ ರೈ ಬಿನ್. ಶಿರೋಧರ ರೈ, ಗುತ್ುು ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಿೋತಾ ಸಿ. ಕೆಲೋಂ. ರಘುರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ, ಚೆಲ್ಯಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮಾಧವ ಬಿನ್. ದ್ರೈಯುಯ, ತಿಂಗಳಾಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರಕ್ಷಿತ್ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು, ಆನಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ ಎನ್. ಬಿನ್. ಬಾಬು ಹೆಚ್. , ರ್ಾರಜಿಲ್ಮಲಲೆ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ, ಬಜತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಉದ್ಯ ಶಂಕರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆ. ಮಹಾಬಲೆೋಶವರ ಭಟ್, ಕಾಂತಿಲ್ ಉಜಿರುಪಾದ್ರ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಎಸ್.ಕೆ. ಈಶವರ ಭಟ್, ನಿಡವಶಿವಪುರ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಶಿೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಟಯಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಆಲ್ಂಗರ್ೆ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಈಶವರ ಭಟ್, ರ್ರಿಯಾಲ್ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕಲಟೆೋಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ ಪಿ. ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ ರ್ಾಯೂ, ಉಜುರಪಾದ್ರ ಮನೆ



ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಶೆೋಷ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ದಾದ್ು ರ್ಾಯೂ, ಶಿರೋಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಶಿನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಟಯಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಅಲ್ಂಗರ್ೆ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ, ತಂಕಲ್ ಮನೆ
ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಎಸ್.ಡಿ. ಕಸಲುರಿ ಕೆಲೋಂ. ಬಿ.ಟಿ. ಪರಭಾಕರ, ಸರ್ಯ ಮನೆ
ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ, ಅಡಕೂಲ್ ಮನೆ
ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸುಪಿರೋತ್ ಕೆ. ಆರ್. ಬಿನ್. ರಾಜಗೆಲೋಪಾಲ್, ಕೃಪ ಮನೆ
ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮಧು ನರಿಯಲರು ಬಿನ್. ಎನ್. ದ್ುಗಗಪೆ ಗೌಡ, ರಕೆುೋಶವರಿ ಗುಡಿ ಮನೆ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಗಿಡಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಫ್ಾದ್ರ್ ಕೆಲೋಶಿ ಕಾಕೂರ್ಾಟ್ ಬಿನ್. ಕೆ.ಎ. ತಲೋಮಸ್, ಮೆೋರಿಸ್ ಕಾಯಥಲೋಲಿಕ್ ಚಚ್ಯ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಮ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್. ಸದಾಶಿವ ಭಟ್, ಶಿರೋ ದ್ುಗಾಯನಿಲ್ಯ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಕೆಲಯಕುಡ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ಗೌಡ ಕೆ. ಬಿನ್. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ, ಕುಂಡಡೂ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ರಮಣಿ ಮಾಯಥಲಯ ಕೆಲೋಂ. ಮಾಯಥಲಯ ಸಿ.ಜ., ಅಮೆಯಡೂ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ, ಕಲ್ೂಡೂ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್. ಮಾನ ಪಾಟಾಳಿ, ಕಡಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ರವಿೋಂದ್ರರ್ಾಥ ಕೆ. ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ ಕೆ., ಚಾಳೆಪಡುೆ ಗೆಲೋಳಿುಲ್ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ ಎಸ್.ಡಿ. ಬಿನ್. ಎಲ್ಯಣು ಪಪಜಾರಿ ಎಸ್.ಡಿ., ಸರ್ಯದ್ರಲೋಳ ಮನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಜಯರಾಜ ಎಚ್. ಬಿನ್. ತಿಮಮಯಯ ಬಾಳಿಕಾವಳ, ಹೋರಾ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಕೆ. ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಕಜ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ತಿಮಮಪೆ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ನಲಿಕೆ, ಕೆಲೋನಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಬಿನ್. ಕುಕೂ, ಬರ್ಾರಿ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಬಾಬು ಬಿನ್. ಎಲ್ುಂಬ, ಬಾವಿಕಟೆಿ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿಡುಗು ಕೆಲೋಂ. ಮುದ್ು ಮೆೋರ, ತಾಳಿಪಡುೆ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಗುರುವ ಬಿ. ಬಿನ್. ಕೆಲರಗ ಮೆೋರ, ಬರಹಮರಗುಂಡ ಮನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಮುಂಜುರ್ಾಥ್ ಶೆಟಿಿ, ಅಗತ್ಯಬೆೈಲ್ು ಮನೆ
ಅಧಯ ಎಕರ ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಸಾಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಧಣಯಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಬೆಲಳಾಳವು ಮನೆ
ಅಧಯ ಎಕರ ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಸಾಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಎ. ಮಂಜುರ್ಾಥ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಅಧಯ ಎಕರ ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಸಾಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ. ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಸರ್ಯ ಮನೆ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ವಾಮನ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲರಜಿಮಜಲ್ು ಮನೆ
2018-19ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಬರಕೆಲೋಲಾಡಿ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಎಲಿಕ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಕೆ., ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ನಿವಯಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಎ. ಎಸ್. ಬಿನ್. ಶಿವ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಎಸ್. ಶಾಯಮ್ ಬಿನ್. ಎನ್. ಜರ್ಾಧಯನ ಭಟ್, ಶಾಂತಿಗೆಲೋಡು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಸರಲೋಜಿನಿ.ಡಿ.ರೈ ಕೆಲೋಂ ದ್ರೋರಣು ರೈ, ಪಾಪನಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್.ಕೆ ಬಿನ್. ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ, ಕನೂಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಪಿ.ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ, ರ್ೈರುಪುನಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಕೆ ಬಿನ್.ಎಲ್ ದ್ರೋರಪೆ ಗೌಡ, ಕನೂಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಾಯಮ್ ಜಿೋತ್ ರೈ ಬಿನ್. ದ್ರೋರಣು ರೈ, ಒಳಮೊಗುರ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ನಮಿತಾ.ಎ ಕೆಲೋಂ . ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಗೌಡ, ರ್ಪೋಳಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಹಂಸಮಲತಿಯ. ಕೆ ಬಿನ್. ವಿಷ್ುು ಶಮಯ, ಕೆಲೋಡಿಬೆೈಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಎಮ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಕಮಿಯನಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಜಿತೋಶ್ ಎ. ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಆನ ಮನೆ



ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕಶೆಲೋರ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಿ. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ, ಬಜತ್ಲುರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ, ಓಮಂದ್ಲರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ಗಂಗಾಧರ, ನಂದಾದಿೋಪ ರ್ರಾಬೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್. ರ್ಾಗಣು ಗೌಡ, ಓಮಂದ್ಲರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಿ. ಮೊೋನಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್. ಪಪವಪೆ ಮಲಲ್ಯ, ಕೆೈಪಂಗಳ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಕನಿಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಿರೋಹರಿಕರಣ್ ಎನ್. ಬಿನ್. ಶಿರೋಧರ ಗೌಎ, ನಡೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಕಡಂಬಾಯಲ್ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಅಜಿತ್ ಬಿನ್. ಜಲೋಸಫ್ ಟಿ.ವಿ., ಹೆಲಸಮಠ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ರಲಪಾವತಿ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಶೆೋಖರ ಗೌಡ, ಉಳಿಪುೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಹಾಪಯಳ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಗಿೋತೋಶ್ ಒ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಓಕಯಳ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ವಿಶಾವಸ್ ಬಿನ್. ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ, ಮುಳಿಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರಲೋಹತಾಶವ ಎ. ಬಿನ್. ಮಾಯಿಲ್ಪೆ ಗೌಡ, ಅಲೆಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆಸೋವಿಯರ್ ಎನ್.ಕೆ. ಬಿನ್. ಮೆೈಕಲ್, ಉಳಿಪುೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಎ. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ಗೌಡ, ಅಲೆಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸಂದ್ರೋಶ್ ಒ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ಓಕಯಳ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ದಿಗಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ಯಶೆಲೋಧರ ಗೌಡ, ಪುಳಿಕುಕುೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರ್ಾಗೆೋಶ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ, ಕಡಂಬಾಯಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಜಗದಿೋಶ ಒ. ಬಿನ್. ದ್ರೋರಪೆ ಗೌಡ, ಓಕಯಳ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸುಬಾರಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಲೆಲೋಕಯಯ ಗೌಡ, ಓಕಯಳ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಮುಖ್ಯೋಶ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕಡಂಬಾಯಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್, ಕುಕುೂಜ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ ಕೆೋವಳ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್, ನವಕೆೋವಳ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸುರೋಂದ್ರ ರೈ ಬಿನ್. ಕುಂಞಣು ರೈ, ದ್ರೋಲ್ಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್. ಸಿೋದಿ ಬಾಯರಿ, ಕುಂಡಚಚ ಗುರಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ದ್ುಗಾಯಪರಸಾದ್ ಕೆ.ಐ. ಬಿನ್. ಈಶವರ ಗೌಡ, ಪಾರ ಮೊಯಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಎನ್. ಜಿ. ಶಿವಪರಸಾದ್ ರೈ ಬಿನ್. ಗಣೆೋಶ, ನುಳಿಯಾಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರ್ಪಡಿಯ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ ಮುಗೆೋರ, ಬಜತ್ಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ, ಉಜಿರಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ, ಗಾಣದ್ಗುಂಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಎ. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಪಿಳಿಕುಕುೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ನಿೋಲ್ಯಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕಟಿ ರ್ಾಯೂ, ಪಂಜಳ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಪಿ. ಬಿನ್. ಮಧುಸಲದ್ನ ಕೆ., ಪಡ್ಾ್ಯಲರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಭರತ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸದಾನಂದ್ ಗೌಡ, ಕಳಿಗೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಲೆಲೋಕರ್ಾಥ ರೈ ಎ. ಬಿನ್. ಶಂಕರ ರೈ, ಆರ್ಾಜ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಆಳವ ಬಿನ್. ಸಂಕಪೆ ಆಳವ, ಕೆಲಡನಿೋರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಿ. ದಿವಾಕರ ರಾವ್ ಬಿನ್. ಬಿ. ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯಕ್, ಬರಹಮರಗುಂಡ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ನರಸಿಂಹ ಸುಪಿರೋತ್ ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ಶಾಸಿಿೋ, ಉಪೆಳಿಕೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರಾಮಯಯ ರೈ ಬಿನ್. ಬಟಯಪೆ ರೈ, ನುಳಿಯಾರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಅಮುಮ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಕು. ದಿೋಪಿಕಾ ಕೆ. ಬಿನ್. ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ, ಪರಬಿಜಾಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬುದ್ಿ ರ್ಾಯೂ, ನೆಹರಲ ನಗರ ಮನೆ



ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಿ. ಪುಟಿಣು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಡಂಜಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ ಎ. ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ ಬಿನ್. ಶಂಭು ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಚೆನೂಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಹುಕರಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಚೆರ್ಾೂವರ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ನವಿೋನ್ ಚಂದ್ರ ಸಿ.ಪಿ. ಬಿನ್. ಪುಟಿಣು ರ್ಾಯೂ, ಶಿವಪರಸಾದ್ ನಿಲ್ಯ ಅಂಕತ್ುಡೂ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಎ. ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ವಾಸಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಬೆಲಳಾಳವು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರಾಜೋಶ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ, ನೆೋರಲೋಳುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಎಂ. ಎಲ್ಯಣು ಗೌಡ, ಕಕುಯಂಜ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರವಿ ಗೌಡ ಪಿ. ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಬೆಲನಯದ್ ಸಾಗು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಜಿ. ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಚನಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಗುತಿುನಪಾಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಚನಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಗುತಿುನಪಾಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಿವಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಮಿಮಂಜ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಪಿ. ಬಿನ್. ಅಂಗಾರ ಗೌಡ, ಪಲ್ೂಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಕೆಲೋಂ. ರಮೆೋಶ್ ಶೆಣೆೈ, ನರಿಮೊಗುರ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಈಶವರಯಯ ವಿ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಯಯ ವಿ., ಪಾವಯತಿ ನಿಲ್ಯ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಾಯಪಿಿಸ್  ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್. ಕಾಮಿಲ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್, ಮುರ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆ. ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ಶಂಕರ ಭಟ್, ನಲಜಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆ. ವಿ. ಶಿವರಾಮ ಜಲೋಯಿಸ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಜಲೋಯಿಸ ಗಿೋತ್ನಿಲ್ಯ ಕುತಿುಗದ್ರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆೋಶವ ಪಿ.ಎಂ. ಬಿನ್. ಹುಕರಪೆ ಗೌಡ, ಮುಡಿಪುೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಯಕ್ಷಿತ್ ಜಿ. ಪಿ. ಬಿನ್. ಮಹಾಬಲ್ ರೈ, ಗುತ್ುುಪಾಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರ. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ಗೌಡ, ಕೆೋನೆೋಡಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಸುಜಾತ್ ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ರೈ, ಕೆ. ಸಿ. ಫ್ಾಮ್ಯ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಅವಿರ್ಾಶ್ ಎಸ್. ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ತ್ಂಬುತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ಬಿ. ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ದ್ಕಾಯಸು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಗೌತ್ಮ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಬರಂಬೆಟುಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಕುಮಾರಿ. ಶಿವಾನಿ ಎನ್. ಬಿನ್. ಕೆ. ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್, ನುಡಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆ. ಕರುಣಾಕರ ರೈ ಬಿನ್. ಕೆ. ರ್ಂಕಪೆ ರೈ, ದಾರ್ಪೋಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಕೆ. ಆರ್. ಬಿನ್. ಪಿ. ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ು, ಕೆಲಲ್ಯನಕಟೆಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸಚಿನ್. ಪಿ. ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಗೌಡ, ಪಲ್ೂಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಪಿರೋತಿ ಬಿನ್. ಈಶವರ ಭಟ್, ನಿಡಲ್ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್. ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಂದಾರಜ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ಉಮಮರ್, ಪನಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಅರವಿಂದ್ ಎಮ್. ಬಿನ್. ಬಿ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಮಲಿೂಕಾ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಪಾಲೆತಾುಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ನವಕೆೋವಳ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ದಿವಾಕರ ಬಿ. ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ, ಬಳಕೂಲ್ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಎಸ್. ರಾಘವ ಗೌಡ ಬಿನ್. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ, ಅಡಿೋಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸುರೋಶ ಬಿನ್. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ, ತಾರಿಪಡುೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಬಿನ್. ಪಿಜಿನ, ಕೆಮಾಯಯಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಬಿನ್. ಹುಕರ, ಪುಣಚತಾುರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಮಾಂಕು ಬಿನ್. ಪಕೋರ, ಪುಳಿಕುಕುೂ ಮನೆ



ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಚಂದ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚೆನೂಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಲ್ಕ್ಷಿಮೋನಿವಾಸ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸದಾಶಿವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಕು. ದಿೋಪಿಕಾ ಕೆ. ಬಿನ್. ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ, ಕುದ್ರಲರೋಳಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕಟಿಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ಜಾನು ಗೌಡ, ಸಲರಕೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ ಕೆ. ಬಿನ್. ತಾಯಂಪಣು ಗೌಡ, ದ್ರೋವಳಿಕೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಾಯಮ್ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಎನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಶಾಂತಿಗೆಲೋಡು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ ಆಚಾರಿ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಆಚಾರಿ, ಶೆಟಿಿಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಯಮಲ್ ಆರ್.ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಡ್ಾ.ಕೆ. ರವಿೋಂದ್ರ, ಅಕ್ಷಯ ಮುಕರಂಪಾಡಿ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರವಿೋಂದ್ರ ರೈ ಎಂ. ಬಿನ್. ಕರಿಯಪೆ ರೈ, ರಕ್ಷಿತಾ ಗುರುಮಂದಿರ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರವಿೋಶ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ಜಲೋಯಿಸ, ಗಿೋತಾ ನಿಲ್ಯ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಪಿ.ಕೆ. ಬಿನ್. ಪಿ. ಕೆೋಶವ ಭಟ್, ಉಜುರಪಾದ್ರ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಿರೋಹರಿಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಭಟ್, ಹರಿಪರಸಾದ್ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ಕುಮಾರ ಎಂ. ಬಿನ್. ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ, ಎಕಯ ಮಡಯಂಗಳ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಕೆಲೋಟೆ ಬಿನ್. ಕೆಲೋಟೆ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ುಯಯ ಶಿರೋನಂದ್ನ ಪಲ್ಯಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟೆೋಶ ಉಪಾಧಾಯಯ ಪಿ. ಬಿನ್. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಉಪಾಧಾಯಯ ಈಶನಿಲ್ಯ ಪಟೂಮಲಲೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ತಾರಾ ಬಿ. ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಬಲಾೂಳ್, ಬಿೋಡು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆ. ಶಿವಶಂಕರ ಬಿನ್. ಸಿದಿುಶಾಯಮ ಕೆ., ಪಟಿಲ್ ಮಲಲೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಿ. ರವಿಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್. ದಿ. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಉಜಿರು ಪಾದ್ರ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆಯಯ ಎಂ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಶಿರೋಕೃಷ್ು ಧಾಮ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಕೆ.ಎನ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ. ಕನೂಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್. ಟಿ.ವಿ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ರಾವ್, ನನೂ ಪಟಾಿಜ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಸುಚೆೋತಾ.ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಸುರೋಂದ್ರ ರೈ, ಡಂಬಾಳ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸಲಫ್ತ. ಎಮ್ ಬಿನ್. ಕುಂಞಪೆ ಬಾಯರಿ, ಮಿೋರ್ಾವು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ.ಎಸ್.ಡಿ ಬಿನ್. ಎಲ್ಯಣು ಪಪಜಾರಿ, ಸರ್ಯದ್ರಲೋಳ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ .ರೈ ಬಿನ್. ದ್ುಗಗಪೆ ರೈ, ಮಾಡ್ಾವು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸುಫ್ತರೋತ್ ಬಿ.ಬಿ ಬಿನ್. ಬಿ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಕಣುರಾಯ. ಬನೆೋರಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಹಸನ್ ಸಫ್ಾನ್ ಎಂ ಬಿನ್.ಮಹಮಮದ್.ಎಂ.ಎಚ್, ಮೊೋಡಿಕೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪಂಬತ್ುಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಕುಮುದ್ ಪಿ. ಕೆಲೋಂ. ಸುಂದ್ರ ಕೆ., ಕೆಲಡಂಕೆೋರಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ಾಯೂ, ಸರ್ಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಮೆೋಗಿನಪಂಜ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಪುಟಿ ರ್ಾಯೂ, ಮಾಯಿಲ್ಕೆಲಚಿಚ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ, ಅಮೆೈತಿುಮಾರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್. ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ, ಕಳಪಾೆರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಧಮಯಪಾಲ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ, ಕುದ್ರಲೂೋಳಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಯಶೆಲೋಧರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ, ಕಳಪಾೆರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಗಣಪ ಗೌಡ, ಎಣೆುತಲುೋಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ ಬಿ.ಎ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ ಬಿ., ಬಾಗಿಲ್ುಗದ್ರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಹರಿಯಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ರ್ಗಯಡ ಗೌಡ, ಕೆೈದಾರ್ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಎಸ್. ಧನಂಜಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಎಸ್. ನಿೋಲ್ಯಯ ಗೌಡ, ರ್ಪಟಾಯಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರಾಮಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ರ್ಗಯಡ ಗೌಡ,ಕಳಪಾೆರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಪೆ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ ಮುಗೆೋರ, ಕೆರಂತೋಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಮುದ್ರ ಮುಗೆೋರ, ತಲೋಟಂತಿಲ್ ಮನೆ



ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಭರತ್ ಬಿನ್. ಶಿೋನ ಕೆ., ಕಣಿಯಾರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಕೆ. ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಕಜ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ, ಎಲಿಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರಂಜಿತ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಡಿ. ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ದ್ಲಮಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ದಿೋಕ್ಷಿತ್ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಪಿ.ಎಸ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕಶೆಲೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕಲಟೆೋಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಎ. ಬಿನ್. ಶಿೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಆಲ್ಂಗರ್ೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ದಿಲಿೋಪ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ಮಂಜುರ್ಾಥ ಎನ್.ಎಸ್., ಉಪೆಳಿಗೆ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಿನ್. ಕರಿಯ ರ್ಾಯೂ, ನೆಕೂಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಜಿ. ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ಗುಮಮಟಗದ್ರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕರಣ ಎ. ಬಿ. ಬಿನ್. ಭಲೋಜಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಿತ್ರ ಗೆಲೋಪಿರ್ಾಥ್ ರಾವ್ ಕೆಲೋಂ. ಎಮ್. ಎ. ಗೆಲೋಪಿರ್ಾಥ್ ರಾವ್ ಸರಲೋಳಿಕಾನ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ವಿೋಣಾ ಪಿ. ಕೆಲೋಂ. ಕಮಾಲಾಕ್ಷ ಬೆಲೋಕಯರ್, ಪಪವಂದ್ಲರ್ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ವಿೋಣಾಕ್ಷಿ ಎಸ್. ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲೋಂ. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಆನೆಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್. ಅಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಸರಲೋಳಿಕಾನ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರವಿರಾಜ್ ಬಲಾೂಳ್ ಬಿನ್. ವಿಠಲ್ ಬಲಾೂಳ್, ಬಿೋಡು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಪರಭಾಕರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್, ಅಸಂತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಎಸ್. ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಸರಳಿಕಾನ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶೆೋಖರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ, ಕಳಪಾೆರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಿ. ರಾಜು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಮಾಂಕು ಪಪಜಾರಿ, ಆನೆಮಜಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಆನಂದ್ ಕೆ. ಪಿ. ಬಿನ್. ಮುದ್ರ ಮುಗೆೋರ, ಪಡುಬೆಟುಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಿತ್ರ ಕೆಲೋಂ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ, ಕಲೊೋರಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆ. ತಿಮಮಪೆ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ ನಲಿಕೆ, ಕೆಲೋನಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಮುದ್ರ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ ಮುಗೆೋರ, ಗುರಿಯಾನ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಕೆಂಚವವ ಗೆಲೋಳ ಭಿೋಮಪೆ ಕೆಲೋಂ. ಶೆೋಖರ, ಜಲಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಎಂ. ಸುಬಬಣು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಮಿತ್ುನಡೂ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಪುಟಿಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ಮಂಜಪೆ ಗೌಡ, ನಡುಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಹರಿಪರಕಾಶ ಬಿ. ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಇದ್ರಯ ಬಿೋಡು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಅಣುು ಗೌಡ ಬಿನ್. ದ್ಲಮಣು ಗೌಡ, ಸರಳಿಕಾನ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಹರಿಪರಸಾದ್ ರೈ ಬಿನ್. ಸುಬಬಯಯ ರೈ, ಬೆೈಲಾಡಿ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ಜಿ. ಬಿನ್. ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ, ಮಾತಾಶಿರೋ ನಿಲ್ಯ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ ರಜಾಕ್ ಬಿನ್. ಎಂ. ಕೆ. ಉಮಮರ್, ಬಾಳೆಜಾಲ್ು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರಂಜಿತ್ ಐ. ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ, ಕಲಂಕಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ವಿನಿೋತ್ ರೈ ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ರೈ, ದ್ರೋಲ್ಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ರೈ ಇ., ದ್ರೋಲ್ಯ ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶೆೋಖರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ, ಕಳಪಾೆರು ಮನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕುಂಞಣು ರ್ಾಯೂ, ಬಿಜತರ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್. ವಾಸು ಪಪಜಾರಿ, ದ್ರೋವಿ ನಗರ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಅಡಯಂತಾಯ ಕೆಲೋಂ. ಸಂಕಪೆ ಅಡಯಂತಾಯ, ಮುಗೆೋರು ಮನೆ



ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಧಮಯಪಾಲ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ದ್ುಗಗಣು ಗೌಡ, ಅಗಳಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಶಿೋಂದ್ರ ಪಿ. ಬಿನ್. ಸಂಜಿೋವ ರೈ,ಪಟೆಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಎಮ್. ಆರ್. ರ್ಾಗರ್ೋಣಿ` ಬಿನ್. ಎಮ್. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಬಿಳಿನೆಲೆ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಹೆಚ್. ಬಿನ್. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ, ಹೆಲಸಲೋಳಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಮುತ್ುಪೆ ರೈ ಬಿನ್. ಅಮುಮ ರೈ, ನಲಜಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರವಿಪರಸಾದ್ ಆಳವ ಬಿನ್. ಶಿರೋನಿವಾಸ ಆಳವ, ಪಾಲಾುಡು ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. ಆರ್. ಬಿನ್. ರಾಘವಯಯ, ನಿಸಗಯ ನಿಲ್ಯ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಾಂತ್ರಾಮ್ ರಾವ್ ಎಚ್. ವಿ. ಬಿನ್. ಎಚ್. ಬಾಬು ರಾವ್, ಗಡ್ಾಯಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ ಕುಂಞ ಬಿನ್. ಮಹಮಮದ್ ಬಾಯರಿ, ಪಟೆಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಜ್ ರೈ ಎಸ್. ಬಿನ್. ರಘುರ್ಾಥ ರೈ, ಸಲರಂಬೆೈಲ್ು ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಹೆಚ್. ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಮೆೋರಡೂ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಪಿ. ಜಿನೂಪೆ ಸಾಲಾಯನ್ ಬಿನ್. ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪರನಿೋರು ಮನ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರಾಮಯಯ ರೈ ಬಿನ್. ಚಂದ್ಪೆ ರೈ, ತಿಂಗಲಾಡಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಎಸ್. ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ. ಸುಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಿ,

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಭಗವಾನದಾಸ್ ರೈ ಬಿನ್. ಎ. ಸುಬಬಯಯ ರೈ,

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಮರಿಯಪೆ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರ್ಾಯಕ್, ನಡುವಲ್ೂ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಜಗರ್ಾೂಥ ಶೆಟಿಿ, ಕುರಿಕಾೂರ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ತ್ನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಹಲ್ುಂಗಲರು ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತ್ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ, ನಡುಗುಡ್ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಗುರಿಕುಮೆೋರು ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ ಎಂ. ಬಿನ್. ಜಯರಾಮ ಎಮ್., ಮಾಂತ್ಲರು ಮನೆ



ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆ. ಗಣೆೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್. ಕೆಲೋಚಣು ರೈ, ಮನವಳಿಕೆ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ದಾದ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ, ಗಡಿಯಾರಡೂ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕಾಯಯತ್ುಡಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಬೆಲಳಿಯ ಗೌಡ, ಸಲೋಂಪಾಡಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್. ಚಂದ್ಪೆ ಪಾಟಾಳಿ, ಪಪಂಜ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಅಶೆಲೋಕ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ಸಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ, ಮಿತ್ುಂಡೋಲ್ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕಟಿಣು ರೈ ಎನ್. ಬಿನ್. ಕರಿಯಪೆ ರೈ, ನೆಲಾಯಜ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆ. ಸಿೋದಿ ಕುಂಞ  ಬಿನ್. ಹಸೈರ್ಾರ್, ಕಲನಯಡೂ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಿವಪರಸಾದ್ ಆಳವ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಆಳವ, ಪರಸಾದ್ ನಿಲ್ಯ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಪರಮೆೋಶವರ ಭಟ್, ಬಿೋರಂತ್ುಡೂ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಕೆ. ಬಿನ್. ದ್ರೋರಪೆ ಗೌಡ, ಕನೂಡೂ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್. ತಾಯಂಪಣು ಮಲಲ್ಯ, ರ್ಪಯಯಲೆ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಕಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಂಗುಡೋಲ್ು ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಿ. ಮುರಳಿೋಧರ ಬೆಲೋಕಯರ್ ಬಿನ್. ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಬೆಲೋಕಯರ್ ಕುಕಾೂಡಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಈಶವರ ಕೆದಿಲಾಯ ಬಿನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆದಿಲಾಯ, ಆಡಕೂಲ್ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸೈಯದ್ ಇಬಾರಹಂ ಎ. ಬಿನ್. ಸೈಯದ್ ಶಾಬಾ ಸಾಹೆೋಬ್, ಅಂಕತ್ುಡೂ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕಣಿಯಾರು ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ನಿೋಲ್ಯಯ ಗೌಡ, ಕುದ್ರಲೂೋಳಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ತೋಸಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಮಾಯಥುಯ, ಬಳಕ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಪನೊತ್ುಡಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬೆಲಗಗ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಡಲಂಬಟೆಬರಿ ಮನೆ



ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಪಕೋರ ಪಪಜಾರಿ, ಪಿದ್ಪಟೂ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ. ವಿಶವರ್ಾಥ ರೈ, ಬೆಲಳಿಕಳ ಶೆೋಡಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಲೆಲೋಕಯಯ ರಾಣಯ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟ ರಾಣಯ, ನಲಜಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಉದ್ಯಶಂಕರ ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಪಿಲಿಗುಂಡ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಪಿ. ಬಿನ್. ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪಲ್ೂತ್ುಡೂ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಮಾಧವ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ಗೌಡ, ಹೆರ್ಾೂಳ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ. ರಾಮಕೂ ಕೆಲೋಂ. ಐತ್ುಪೆ ಗೌಡ,

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್. ಬಾಬು, ಅಲಾಯಡಿ ಮನೆ

ಹನಿನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಂಟಿಜನಿಸ ಭದ್ರ ಸಕಲಯರಿಟಿ & ಜನರಲ್ ಸವಿೋಯಸ್
ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಶಾಯಮ ಸುಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್, ಬಟಯಡೂ ಮನೆ
ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮಹೆೋಶವರ ಪಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆಯಯ, ಉಮಾಮಹೆೋಶವರ ಮನೆ
ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಸುಬಾರಯ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಕಡಯ ಮನೆ
ಎಲೆಕರಕ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್. ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲರಂಗು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಉಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ಸಾಲಾಯನ್ ಬಿನ್. ಮದ್ನ ಮಡಿವಾಳ, ಅಣಿಲೆ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಉಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಶಾಯಮ ಸುಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಮಾಲಿಂಗ ಭಟ್, ಬಟಯಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಉಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ ಬಿನ್. ಹುಕರಪೆ ಗೌಡ, ಗುತಿುನಪಾಲ್ು ಮನೆ
ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ರ್ಾಯಕ್, ಜಯನಗರ ಮನೆ
ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪಿ. ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪಟೆಿಮಜಲ್ು ಮನೆ
ತಂಗಿನ ತಲೋಟಗಳ ಪರದ್ರೋಶವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ತಿರುಮಲೆೋಶವರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಭಟ್ ಕೆ., ರ್ರಿಯಡೂ ಮನೆ
ತ್ರಬೆೋತಿ, ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ, ಇತ್ರ ರ್ಚಚ(ಕಂಟಿಜನಿಸ)) ಅಕ್ಷಯ ಕಂಪಪಯಟರ್ ಪುತ್ಲುರು
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಸುಬರಹಮಣಯ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಯಯ, ಶರವು ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಕೆೋಶವ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆ. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕುದ್ರಲೂೋಳಿ ಮನೆ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಸುಧಾಕರ ರೈ ಬಿನ್. ದಾಸಪೆ ರೈ, ಮುಂಡ್ಾಳ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಇಡ್ಾಯಡಿ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ತಿೋಥಾಯನಂದ್ ಡಿ. ಬಿನ್. ಸುಬಬಯಯ ಗೌಡ, ದ್ುಗಗಳ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಸಾರಕೆರ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ೂ ಕುಂಞ  ಬಿನ್. ಅಂದ್ುಂಞ  ಹಾಜಿ, ಜಾಲ್ಗದ್ರು ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಎ.ಕೆ. ಮಹಮಮದ್ ಕುಂಞ  ಬಿನ್. ಅಬುುಲ್ ಖಾದ್ರ್, ಅಂಗಡಿಮಜಲ್ು ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ರಘುರಾಮ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್. ಪಕೋರ ಪಾಟಾಳಿ, ಶರವು ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ ಕುಂಜತಾುಯ ಬಿನ್. ಅನಂತ್ ಕೃಷ್ು ಕುಂಜತಾುಯ, ಶಿರೋನಿಲ್ಯ ಕಾವು
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಸಣಿು ಅಗಸಿಿನ್ ಬಿನ್. ತಲೋಮಸ್ ಅಗಸಿಿನ್, ಮಿತ್ುರ್ಾಜ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ. ಸಿೋತ್ಮಮ ರೈ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಮಹಾಬಲ್ ರೈ, ಕೆಲಾೂಡಿ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ರಿತೋಶ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ಪಾಟಾಳಿ, ಮೆೋಲ್ಯ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಕೆ. ಎ. ಅಗಸಿಿನ್ ಬಿನ್. ಕೆ.ಜ. ಅಗಸಿಿನ್, ಮಿತ್ುರ್ಾಜ ಮನೆ



ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ. ಟಿ. ಪಿ. ಚಿನೂಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಸೂರಿಯ, ಪಾದ್ಡೂ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಒ.ಎನ್. ಮನೆಲೋಜ್ ಬಿನ್. ನೆೈರ್ಾನ್ ಒ.ಟಿ. ಪದ್ಂಬಳ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಜಿ. ಜತ್ುಪೆ ರೈ ಬಿನ್. ದ್ರೋರಣು ರೈ, ಗಿಳಿಯಾಲ್ು ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ವಿನೆಲೋದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿ. ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಶಟಿಿ, ಸವಣಯಗಿರಿ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟೆೋಶವರ ಶಮಯ ಬಿನ್. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಸನಿೂಧಿ ಮಲಡ್ಾಯಲರು ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಕೆ. ಪರಮೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಕೆಲೋನಡೂ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಸುಧಾಕರ ಗೌಡ ಬಿ. ಬಿನ್. ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ, ಬಾಗಿಲ್ುಗದ್ರು ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ. ಮೊೋಹನಿ ಎಸ್. ಆಳವ ಕೆಲೋಂ. ಸಂಜಿೋವ ಆಳವ, ಕಟಿತಾುರು ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಸುಬಾರಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಲಚ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಳಕೆಮಾರ್ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಹಷ್ಯತ್ ರೈ ಬಿನ್. ಜಯರಾಮ ರೈ, ನುಳಿಯಾಲ್ು ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ. ಮೆಗುಲಿನ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಕೆಲೋಂ. ಕಾಮಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ, ಸಿದಾಯಲ್ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಅಮೃತ್ ಎನ್. ಬಿನ್. ಅಚುಚತ್ ರ್ಾಯಕ್, ನೆಲಾಯಣೆಯ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಸಲಫ್ತ ಬಿ. ಎಚ್. ಬಿನ್. ಹಸೈರ್ಾರ್, ಬಾಂಟಡೂ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಕೆ.ಎಸ್. ಕರುಣಾಕರ ರೈ ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ರೈ, ಕೆಲೋರಂಗ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಹೆೋಮರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ ಬಿ.ಎ. ಬಿನ್. ಅಂತ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಶೆಟಿಿ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಭಟ್, ತಂಕಲ್ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಕೆ. ಎನ್. ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್. ನರಸಿಂಹ ಭಟ್, ದ್ರೋಕಾಯಜ ಮನೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಜಗರ್ಾೂಥ ರೈ ಬಿನ್. ಸಂಕಪೆ ರೈ, ಕಾವು ಗುತ್ುು ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ದಾದ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ, ಗಡಿಯಾನಡೂ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಹಾಗಲ ಪುನರ್ಾಯಟಿ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ನನಯ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ಎನ್. ಬಿನ್. ಎನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಪಳಳತಾುರು ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ. ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಪಕೋರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಸುಬಬ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಸಂಕಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ಕುಂಬಾಡಿ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಯುವರಾಜ ಕಡಂಬ ಬಿನ್. ಪದ್ಮಯಯ ಸೋಮಿತ್, ಪದಾಮಂಬ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಶಿರೋಪಪಣಯ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಅನಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್. ಕಾಮಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ, ಸಿದಿಿಯಾಲ್ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಯುವರಾಜ್ ಕಡಂಬ, ಪದಾಮಂಬ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ಗೌಡ, ಪಿಜಕೂಳ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ದಾಮೊೋದ್ರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ, ಶೆೋಖಮಲೆ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ರಾಘವನ್ ರ್ಾಯರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆೋಳು ರ್ಾಯರ್, ಕುಂಟಾಪು ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ. ದ್ರೋವಕ ಎಸ್. ಕೆಲಡಲರು ಕೆಲೋಂ. ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿರೋಪಪಣಯ ಪಾಲೆಚಾಚರು ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಬಿ.ಎಂ. ಕುಂಞ ಪಳಿಳ ಬಿನ್. ಮಹಮಮದ್ ಹಾಜಿ, ಸಾರಕೆರ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಪರಸಾದ್ ಕೆದಿಲಾಯ ಬಿನ್. ವಾಸುದ್ರೋವ ಕೆದಿಲಾಯ, ಶಿಬರ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಗುರುಪರಕಾಶ್ ಎಸ್. ಬಿನ್. ವಾಸುದ್ರೋವ ಕೆದಿಲಾಯ, ಶಿಬರ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಲ್ಲಸಿ ಡಿಕುನಹ ಬಿನ್. ಡನಿೂಸ್ ಡಿಕುನಹ, ಮರಕಲೂರು ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ. ಶಂಕರಿ ಅಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಮುಂಡಯ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ರೈ, ಮುರುವ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ. ಪದಾಮ ಡಿ. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ದ್ರೋರಣು ರೈ, ತ್ಲ್ಪಾೆಡಿ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಿತಾರ ಗೆಲೋಪಿರ್ಾಥನ್ ಕೆಲೋಂ. ಗೆಲೋಪಿರ್ಾಥ ರಾವ್, ಸರಲೋಳಿ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಚೆಲೋಮ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಮುದ್ಿ ಮುಗೆೋರ, ಪಿಜಕೂಳ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಬಾಬು ಮೊಗೆೋರ ಬಿನ್. ಎಲ್ುಂಬ, ಬಾವಿಕಟೆಿ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಬಾಬು ಕೆ. ಬಿನ್. ಮಂಚ ಮುಗೆೋರ, ನೆಕೂರ ಮನೆ



2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಡಿ. ಬಿನ್. ಕೆಲರಗ, ಕರ್ಾಯಮಂಗಲ್ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಚಿೋಂಕರ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಮುಂಡ, ಕಮಿತಿುಲ್ು ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ಬಿನ್. ರ್ಪಡಿಯ, ಅರಿರ್ೆ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ. ಎಂ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಕೌಡಿಚಾಚರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಜಯರಾಮ ರೈ ಬಿನ್. ಸಲೋಮಪೆ ರೈ, ಪರನಿೋರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಆಂಜರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಿೋತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಧಣಯಪೆ ಗೌಡ, ಜಲೋಗಿಬೆಟುಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎ. ರಾಮಣು ರೈ ಬಿನ್. ಕರಿಯಪೆ ರೈ, ಆಲಿಮಾರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಲ್ಲಯಿಸ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ ಬಿನ್. ಮಸಯಲ್ ಲ್ಸಾರದ್ರಲೋ, ನೆಲ್ಪಾೆಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಪರಸನೂ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್, ಕೆಮಾಮಯಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೂಫಡ್ಯ ಮೆೈಕೆಲ್ ಗೆಲೋಮ್ಸ ಬಿನ್. ವಿ.ಪಿ.ಜ. ಗೆಲೋಮ್ಸ, ಗಡಿಕಲ್ುೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರ. ಪರವಿೋಣ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರೈ, ಪಂಜಲಟುಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ವಾಸುದ್ರೋವ ಭಟ್, ಚಂದ್ುಕಲಡುೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎ. ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್, ಅತಿಯಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಹರಿಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ದ್ರೈಯರಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಬಿನ್. ದಿ. ಗಂಗಾಧರ ಭಟ್, ಪಾದ್ರಕಯಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ನಳಿನಿ ಜ. ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ. ಜಯರಾಮ ಶೆಟಿಿ, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ಪರಭು ಎಸ್. ಬಿನ್. ದ್ರೋವಣು ಪರಭು, ಶೆಟಿಿಮಜಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಎಲ್ಯಕೂ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ಓಲಾಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ವಿಶೆವೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಿ. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಬಂಗಾರಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎಮ್. ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್. ರಮಲಾ ಬಾಯರಿ, ಮಾಡವು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ವಿೋರಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಕುಕೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಬಜಪಾೆಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎ. ಸದಾಶಿವ ರೈ ಬಿನ್. ಎಮ್. ಮಂಜಪೆ ರೈ, ಸಲೋಂಪಾಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಉದ್ಯ ಶಾಯಮ ಬಿನ್. ಪಿ. ಎಸ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್,

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ರಶಿಮ ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಜಗರ್ಾೂಥ ರೈ, ಕೆಲಡಂಬು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರಾಮಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ಮಾಂಕು ಗೌಡ, ಓಲಾಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎ. ರ್ರೋಮ ಎಸ್. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಕೆ. ಸದಾಶಿವ ರೈ, ಕುರಿಕಾೂರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎಮ್. ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಮುಂಡಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ೂ ಕುಂಞ ಬಿನ್. ಪಿ. ಮಹಮಮದ್, ಪುಂಡಿಕಾಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಅಪೆಯಯ ಮಣಿಯಾಣಿ ಬಿನ್. ಸುಬಬಯಯ ಮಣಿಯಾಣಿ, ರ್ಪನೊತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಶಾಯಮ್ ಜಿೋತ್ ರೈ ಬಿನ್. ದ್ರೋರಣು ರೈ, ಪಾಪನಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ದ್ುಗಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರಾಮ ಗೌಡ, ಕೆಯಲಯರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಮುಂಡಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಅಂಜಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆೋಶವ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಮಲತಿಯ, ಕುರ್ೋಂಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಬಂಟಾಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರಾಮದಾಸ ರೈ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರೈ, ಕನಲಯರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪರಭಾಕರ ಪರಭು ಬಿನ್. ಎಂ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಪರಭು, ಮುಂಡಕೆಲಚಿಚ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಜಿ. ಕೆ. ಮಹಾಬಲೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ದಿ. ರಾಮಯಯ ಭಟ್, ಕೆಲನೆತಲೋಟ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಮಂಜಪೆ ರೈ, ನಿೋಪಾಯಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ವಸಂತ್ ಮಣಿಯಾಣಿ ಬಿನ್. ಕುಂಞ ರಾಮ ಮಣಿಯಣಿ, ಕುರುಂಜಿಕೆಲಪೆಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಓಡಿಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಸಂಕಪೆ ಗೌಡ, ಆರ್ಾಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ರತಾೂವತಿ ಪಿ. ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ. ಪರಭಾಕರ ಭಟ್, ನಂದ್ನ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ದ್ರೋರ್ಪೋಜಿ ರಾವ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ರ್ಪರ್ಪೆೋಜಿ ರಾವ್, ಬಲ್ೂಕೂ ಮನೆ



ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ರೈ ಕೆ. ಜಿ. ಬಿನ್. ಗುಡ್ಪೆ ರೈ, ಕಾಯರ್ ಮೊಗೆೋರ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ರ್ೈ ಮಯಯ ಬಿನ್. ರಾಮ ಮಯಯ ಕೆ., ಎಲಿಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಅಬುಬಕೂರ್ ಬಿನ್. ಅಬುುಲ್ ಹಾಜಿ, ಮುತಿುಮಜಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಗಿರಿೋಶ್ ಕೆ. ಎಸ್. ಬಿನ್. ಶಂಕರ ರ್ಾಯ್ಕೂ, ದ್ುಗಯಮೆದ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಗಿರಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಬರಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಯದ್ುಶಿರೋ ಆನೆಗುಂಡಿ ಬಿನ್. ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ, ಆನೆಗುಂಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಗಂಗಪೆ ಗೌಡ, ಕಕೆವ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತ್ ಕೆಲೋಂ. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಇಜಾಿವು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ದ್ರೋರಪೆ ಗೌಡ, ಸಡಂಜಿ ಕಟೆಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಡಿ. ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್. ಸುಬ್ ಪಾಟಾಳಿ, ಮುಂಡಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಬಿ. ತಿಮಮಪೆ ಸಪಲ್ಯ ಬಿನ್. ಸಲೋಮಪೆ ಸಪಲ್ಯ, ಕೆಲಪೆಳ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿರೋಮತಿ. ಪಿ. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಪಿ. ಸುಂದ್ರ ರೈ, ಪಟೆಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಎಸ್. ಹರಿಹರ ರಾವ್ ಬಿನ್. ಎನ್. ಎಸ್. ರ್ಂಕಟ ರಾವ್ ಶಾಂತಿಸದ್ನ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಜಯ ಆರ್. ರ್ಾಯಕ್ ಕೆಲೋಂ. ರಮಾನಂದ್ ರ್ಾಯಕ್, ಅನುಗರಹ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ, ಕಬಕ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಭಟ್, ನಲಜಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ರಶಿಮ ಎಮ್. ರೈ ಬಿನ್. ಮಹಾಬಲ್ ರೈ, ದ್ರೋವಿಕೃಪ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಆಳವ ಬಿನ್. ಕೆ. ಬಾಬು ಆಳವ, ಗುತಿುಮಾರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಐ. ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಮುಗೆೋರ, ನೆಕೂರಂಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಗಣೆೋಶ ಬಿನ್. ಎಂ. ಹುಕರ, ಕುಕಾೂಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕುಮಾರ ಬಿ. ಬಿನ್. ಮಾಲಿಂಗ ಬಾಕುಡ, ಬದಿಯಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ. ಗುರುವ, ಮರಿಕೆ ಮನೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮಾಧವ ಬಿನ್. ಮುದ್ಿ. ಸರ್ಯ ಮನೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕರಿಯ ಬಿನ್. ನಿಟೆಲಿೋಣಿ, ಮೆೋರ್ಾಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ ಎ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಅಮುಮಂಜ ಮನೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ, ಅಂಬಟೆಮಲಲೆ ಮನೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ, ಮೊಟೆಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಚೆಲೋಮ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಮಾಯಿಲ್ ರ್ಾಯೂ, ದ್ರಲಡ್ಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಐತ್ುು ರ್ಾಯೂ, ಎಲೆಯಕೆಲಟಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಸುಬಬ ರ್ಾಯೂ, ನೆಕೂತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕುಂಞ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ನೆಕೂಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಜಯಾನಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಸುರುಳಿಕುಮೆೋರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಕಾಂತ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಸಲೋಮ ರ್ಾಯೂ, ಕುದ್ರಲೂೋಳಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ. ಗುರುವ, ಸುಡಿೂರಿ ಮನೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಎ. ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ ಬಿನ್. ಮುದ್ಿ, ಬಂಡ್ಾರಿಕೆರ ಮನೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಪಿಜಿನ ಮುಗೆೋರ, ಬಾವಿಕಟೆಿ ಮನೆ

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಸುಬಬ ರ್ಾಯೂ, ಸೋನೆಕೆರ ಮನೆ



ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ನಿೋಲ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ, ಪರಬಪಾಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಿೋತ್ಮಮ ಡಿ ಕೆಲೋಂ. ಸುಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ, ದ್ಲಮಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಸರಸೆತಿ ಮಲಲೆ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್. ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ, ಬಜಪೆಳ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗು ರ್ಾಯೂ, ಅಂಬಟೆ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಗುರಿಕುಮೆರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸಂಕಪೆ ಬಿನ್. ಹುಕರ, ಒಟೆತಿುಮಾರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿ.ಎಂ. ಬಿನ್. ಮಂಚ ಮುಗೆೋರ, ಬೆದ್ರಲರೋಳಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಬೆೈರ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಮತ್ುಡಿ, ಕುದ್ರರಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಬೆಲಳೆಳ ಕೆಲೋಂ. ಕುಂಞ, ದ್ಖಾಯಸು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ದಿನಕರ ಎಸ್. ಎ. ಬಿನ್. ಎಸ್. ಆರ್. ಆನಂದ್ ಗೌಡ, ಪಾವಾಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮಯಯ ಎ.ಬಿನ್. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ, ಅಬಿೋರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಮಲಡ್ಾಯಿ ಮಜಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಅಶೆಲೋಕ್ ಎಸ್. ಬಿನ್. ದಿ. ಕೆೋಶವ ಗೌಡ, ಶರವಪರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಮಲ್ ಬಿನ್. ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ, ಕಾಯಯತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಮರಂದ್ರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಕೆ.ಬಿನ್. ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ, ಮುಂಡ್ಾಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಢ ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ, ಬಡ್ಾವು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕಾಪಾರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಕೆ.ಬಿನ್. ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ, ಮುಂಡ್ಾಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಪಿ. ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪಳಯಮಜಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲೋಸಿಿನ್ ಮೊಂತರಲೋ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಪಿಸ್  ತಲೋರಸ್, ನೆಕೂರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಗೌಡ, ಬಾರಿಂಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ, ಜಾಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಅಂಗಡಿಹತ್ುೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ, ಜಾಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಹಂಝ ಮುಸಿೂಯಾರ್ ಬಿನ್. ಬಡವ ಬಾಯರಿ, ಬೆಳಿಳಚಡ್ಾವು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ, ಕರಂಬಾರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಪರಭು ಬಿನ್. ಸದಾಶಿವ ಪರಭು, ಜಂಗಮುಗೆೋರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಜಿನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಎಲಿಕಾ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕುಸುಮಾಧರ ರೈ ಬಿನ್. ಪಕೋರಪೆ ರೈ, ಕಾಸೆಡಿಗುತ್ುು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಚೆೋತ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಗೌಡ, ನಗಿರ ಕಮಯಂಡ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಶಾಂತಾರಾಮ ರೈ ಬಿನ್. ಸಂಜಿೋವ ರೈ, ಅಶಿವತಾ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಕೆ. ಭಟ್ ಬಿನ್. ಪಮಮಣು ಗೌಡ, ಕೆಲೋಡಿಯಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಬಿ. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಸಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ, ನಲಜಿಗುತ್ುು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲಯೋತಿ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ದಿನೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಟೆಲಿೋಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸುದ್ಶಯನ್ ಬಿನ್. ಪಂಕಜಾಕ್ಷ ಪನಿೂಕಾರ್, ಪಾಡಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ. ದಿ. ರತಾೂಕರ, ಪಾಲೆತಾುಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ರ್ೈ ಎ. ಬಿನ್. ಅಣುು ಗೌಡ, ನಿವಾಸ ಬಟೆಲಿೋಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಪರಮಿೋಳ ಕೆಲೋಂ. ಕೆ. ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಗೌಡ, ಕೆರಮಲಲೆ ಮನೆ



ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ ರೈ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರೈ, ಮೆೈರಲೋಳು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿರಿಜಾ ಜ. ರೈ ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ರೈ, ಸಾಜಾ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಸಿರೋ. ಭಾಸೂರ ರೈ ಬಿನ್. ಮಹಾಬಲ್ ರೈ, ಗುತ್ುು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಭಾರತಿ ಎ. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಅಮಮಣು ರೈ, ಪಾರ್ಮಜಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪವನಚಂದ್ರ ಬಿನ್. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಕುಂಜತಾುಯ, ನಿೋರಳಿಕೆ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್, ಕಜಮಲಲೆ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ರೈ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರೈ, ಆನೆಮಜಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪುರಂದ್ರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ, ಕಮಯಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರವಿೋಂದ್ರ ಭಾಗವತ್ ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಾಗವತ್, ಪಲ್ೂಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸದಾಶಿವ ಭಟ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ಈಶವರ ಭಟ್, ಪಾಂಚಜನಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಾನೆಟ್ ಮಿನೆೋಜಸ್ ಕೆಲೋಂ. ವಿಕಿರ್ ಮಿನೆೋಜಸ್, ಶೆೋಡಿಯಾಪು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬಿ. ಬಿನ್. ದಿ. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ, ನಂದಿಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮಲಿೂಕಾ ಎಸ್. ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ರೈ, ಮುಂಡೋಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಜಗಜಿೋವನ್ ರೈ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಪೆ ರೈ, ಜಗಮೊೋಹನ ನಿವಾಸ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ, ಕಟಿಪುಣಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ದಿ. ಉಮೆೋಶ ಗೌಡ (ಶಿರೋಮತಿ. ಧಮಾಯವತಿ) ಬಿನ್. ಬಾಬು ಗೌಡ ಮಲಿೂಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಜಯ ಎಚ್. ಆಳಚ ಕೆಲೋಂ. ಹೆೋಮಚಂದ್ರ ಆಳವ, ಸಿದಾಯಳ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಯಂ. ರಾಘವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಹುಕರ ಪಪಜಾರಿ, ಮುರತ್ುಮಲಲೆ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಜಗರ್ಾೂಥ ರೈ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರೈ, ಉಜಿರಲೋಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಎವಿೂನ್ ಫೆರಾಂವ್ ಕೆಲೋಂ. ವಿನೆಸಂಟ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ, ಕೆಮಿಮಂಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್. ಬಾಬು ರೈ, ಕೆಲಯಿಲ್ ಗಾರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಟಿ. ಸುರೋಶ ರಾವ್ ಬಿನ್. ಟಿ. ಈಶವರಯಯ, ತಲೋಟಾಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಸುರೋಶ ಬಿನ್. ದಿ. ಶೆೋಖರ ಪಪಜಾರಿ, ರ್ಾಡ್ಾಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಅಣುಪೆ ಗೌಡ, ಪುಲಿತಾುಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಕಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಮಡತ್ಮಲಲೆ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ಾೆವತಿ ಹೆಚ್. ಕೆಲೋಂ. ಹೆಚ್. ಶೆೋಖರ ಪಪಜಾರಿ, ಶಿಬಲ್ಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಶಿೋನಪೆ ಬಿನ್. ಪಪವಪೆ ಗೌಡ, ಅಂದಾತ್ಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ, ರ್ಾಗೆಲೋಜಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ನಕ್ಷತಿರತಾುಯ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ನಕ್ಷತಿರತಾುಯ, ಕೆೈಂತಿಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಅಣುು ಗೌಡ ಎಸ್. ಬಿನ್. ದ್ಲಮಣು ಗೌಡ, ಸರಲೋಳಿಕಾನ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಪೆಲ್ತಾ ಕೆ. ವಿ. ಕೆಲೋಂ. ಕೆ. ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್, ಪುಷ್ೆಗಿರಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಕುಸುಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಓಡಿಯಪೆ ಗೌಡ, ನೆಕೂರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ರ್ಾಯಕ್ ಹೆಚ್. ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯಕ್ ಹನಿಯಲರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕಲಾೂರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ. ಸಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಬೆೈಲಾಡಿ ಮನೆ



ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಈಶವರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಅಪೆಯಯ ಗೌಡ, ಕೆಲಡಂಗೆ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಉದ್ನೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಶಾಯಮ ಭಟ್, ಬೆೈಪದ್ವು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೆ. ಅಪೆಯಯ ಗೌಡ, ಕೆಲಡಂಗೆ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪರದಿೋಪ್ ರ್ೈ ಜ. ಬಿನ್. ರ್ೈ. ಜಯರಾಜ್, ಯಲಿಕ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಡಿ. ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ. ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್, ಶಿರೋರಾಮ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಸುಬರಮಮಣಯ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ, ಬಬಿಬಲಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಮುರಳಿ ಬಿ. ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಭಟ್, ಸಸೆಟಿಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪರಭಾಚಂದ್ರ.ಎಮ್.ಕೆ ಬಿನ್ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ, ಮೆದ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ನಿಕ್ಷೋಪ್ ರೈ ಬಿನ್. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ರೈ, ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಚಿಕೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ತಾಯಂಪಣು ಗೌಡ, ಉಳಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಅಂತ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕಡಿುಮಾರ್ ಮನೆ

ಡಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿರ್ಾಂಕ 28-08-2020 ಮತ್ುು 29-08-2020 ರಂದ್ು ಮಹಳಾ ವಿವಿಧಲೋದ್ರುೋಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇಲಿೂ ಜರುಗಿದ್ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ
ಮುಖಯ ಅಥಿತಿಗಳು
ಶಿರೋಮತಿ. ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೆಲೋಡು, ಅಧಯಕ್ಷರು ದ್.ಕ. ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಗಳಲರು
ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬೆಲೋಕಯರ್, ಅಧಯಕ್ಷರು ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿಜತರ, ಸದ್ಸಯರು ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ., ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಖರು, ಜಿಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ ಕೆ., ನಿವೃತ್ು ಜೋನು ಕೃಷ್ ಪರದ್ಶಯಕರು, ತ್ರಬೆೋತ್ುದಾರರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ, ತ್ರಬೆೋತ್ುದಾರರು
ಶಿರೋ. ಮನಮೊೋಹನ್, ಜೋನು ಕೃಷ್ ರೈತ್ ಸಹಾಯಕರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು ಮತ್ುು ವಿಳಾಸ

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ, ಅಮೆಮತಿಮಾರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಪುಟಿ ರ್ಾಯೂ, ಮಾಯಿಲ್ಕೆಲಚಿಚ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಜು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಮಾಂಕು ಪಪಜಾರಿ, ರಾಜಶಿರೋ ನಿಲ್ಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ಬಿನ್. ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ, ಎಕಯ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಸಲಫ್ತ ಬಿನ್. ಕುಂಞಪೆ ಬಾಯರಿ, ಮಿೋರ್ಾವ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ, ಸುಳಯಪದ್ವು ಕನೂಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಕೆ. ಬಿನ್. ರ್ೋರಪೆ ಗೌಡ, ಕನೂಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಮ ಬಿನ್. ಅಂಬೆಲೋಡಿ, ಕಮಯಳ ಬೆೈರಿಕಟೆಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಚುಚತ್ ಬಿನ್. ಹಂಸ ಮಲತಿಯ, ಕೆಲೋಡಿಬೆೈಲ್ು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರವಿೋಶ ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ಜಲೋಯಿಸ, ಮುಂಡಲರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟೆೋಶ್ ಉಪಾಧಾಯಯ ಬಿನ್. ಶಂಕರ ರ್ಾರಾಯಣ ಉಪಾಧಾಯಯ ಪಟೂಮಲಲೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹಸನ್ ಸಫ್ಾನ್ ಬಿನ್. ಮಹಮಮದ್ ಎಂ.ಎಚ್., ಮಲಡಿಕೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ತಿಲ್ಕ್ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಮೆೋರ್ಾಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿಕೃಷ್ು ಕಾಂಚ ಬಿನ್. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಭಟ್, ಬಜತ್ಲುರು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜಗದಿೋಶ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ, ಪಯರಾಪುಣೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಪೆ ಬಿನ್. ತಾಯಂಪಣು ಗೌಡ, ದ್ರೋವಲಿಕೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಮೆೋಗಿನಪಂಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ಗಣೆೋಶ್ ರೈ, ನುಳಿಯಾಲ್ು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಕೆಲೋಂ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ, ಸರ್ಯ ಮನೆ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕುಮುದ್ ಬಿನ್. ಸುಂದ್ರ ಕೆ., ಕೆಲಡಂಕರಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಯಮಲಾ ಆರ್. ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ರವಿೋಂದ್ರ, ಅಕ್ಷಯ ನಿಲ್ಯ ಮುಕರಂಪಾಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ್ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಆಚಾಯಯ, ಶೆಟಿಿಮಜಲ್ು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ ಎಸ್.ಟಿ. ಬಿನ್. ಎಲ್ಯಣು ಪಪಜಾರಿ, ಸರ್ಯದ್ರಲೋಳ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ್ ಜಿ. ಬಿನ್. ಮುದ್ರ ಮುಗೆೋರ, ಗುರಿಯಾನ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪರಸನೂ ಡಿ. ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿ. ಭಟ್, ಶಮಿಯನಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಪಿರೋತ್ ಬಿನ್. ಬಿ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು, ಬನೆೋರಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ತಾರಾ ಬಲಾೂಳ್ ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಬಲಾೂಳ್, ಶಿರೋರಾಮ ನಿಲ್ಯ ನಿೋಡು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್. ಟಿ.ವಿ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ರಾವ್, ಗಿರೋನ್ ಫ್ಾರಂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಂಬತ್ುಮಜಲ್ು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರವಿರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಬಬಿಬರಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಪಿ.ಕೆ. ಬಿನ್. ಪಿ. ಕೆೋಶವ ಭಟ್, ರ್ಪಂಡಿತ್ಲುರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಾಯಮ್ ಜಿೋತ್ ರೈ ಚೆಲೆಮತಾುರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಆನೆಮಜಲ್ು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ದಿೋಪಿಕಾ ಕೆ. ಬಿನ್. ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ, ಕುದ್ರಲರೋಳಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನಮಿತಾ ಎ. ಕೆಲೋಂ. ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಗೌಡ ಪಿ., ರ್ಪೋಳಯ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆಯಯ ಎಂ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಶಿರೋಕೃಷ್ುಧಾಮ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಕೆಲೋಟೆ ಬಿನ್. ಕೆಲೋಟೆ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ುಯಯ ಶಿರೋನಂದ್ನ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಶಾಯಮ್ ಬಿನ್. ಜರ್ಾಧಯನ ಭಟ್, ಶಾಂತಿಗೆಲೋಡು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್. ಚಿದಾನಂದ್ ರೈ, ದ್ಬೆಯ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅವಿರ್ಾಶ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಬನಲೂರು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದ್ುಗಾಯಪರಸಾದ್ ಕೆ. ಐ. ಬಿನ್. ಈಶವರ ಗೌಡ ಕೆ., ಪಾರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್. ಅಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಸರಲೋಳಿಮಲಲೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ನಿತಾಯನಂದ್ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಮೊೋನಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅನಂತ್ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆ. ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್, ಬನಲೂರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕು. ರೋಣುಕಾ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ, ಗುಮಮಟಗದ್ರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿಜತರ, ಬಿನ್. ಕುಂಞಣು ರ್ಾಯೂ, ಬಿಜತರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶೆಲೋಧನ್ ಕೆ.ವಿ. ಬಿನ್. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ, ಸುಳಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮಾಂಕು ಬಿನ್. ಪಕೋರ ಮುಗೆೋರ, ಪುಳಿಕುಕುೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರವಿೋಂದ್ರ ರೈ, ನಂಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸರಲೋಜಿನಿ ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರೈ, ಚಿಲೆಮತಾುರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಕೆ. ಬಿನ್. ರ್ೋರಪೆ ಗೌಡ, ಕನೂಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಚೆೋತಾ ರೈ, ಹಷ್ಯತಾ ನಿಲ್ಯ ಡಂಬಳೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವಶಂಕರ ಕೆ., ಶಿವನಿಲ್ಯ ಪಟೂಮಲಲೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಿಲಿೋಪ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ಮಂಜುರ್ಾಥ್ ಎನ್.ಎಸ್.

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಭಾಸೂರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯಕ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್. ಬಾಬು ರೈ, ಕೆಲಯಿಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಮಾಯಿಲ್ಪೆ ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಶಾಂತಿಗೆಲೋಡು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗುರುವ ಬಿನ್. ಕೆೋಪು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಾಂತ್ರಾಮ, ಹಲ್ಸಿನಡಿ ಮನೆ

ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿವಸದ್ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ದಿರ್ಾಂಕ:18-09-2020 ಮತ್ುು 19-09-2020 ಅಂಬೆೋಡೂರ್ ಭವನ, ಕಡಬ ಇಲಿೂ ನಡದ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ವಿವರ
ಮುಖಯ ಅಥಿತಿಗಳು



ಶಿರೋ. ಪಿ.ಪಿ. ವಗಿೋಯಸ್, ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು
ಶಿರೋಮತಿ. ಕುಸುಮ, ಮಾನಯ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು
ಶಿರೋ. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ ಕೆ., ತ್ರಬೆೋತ್ುದಾರರು
ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ, ತ್ರಬೆೋತ್ುದಾರರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿರೋ. ಮನಮೊೋಹನ್, ರೈತ್ಸಹಾಯಕರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಬಿನ್. ಉಮಮರ್
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮಯಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರವಿಶಂಕರ ಬಿನ್. ಚೆನೂ ರ್ಾಯೂ, ಪಂಜ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಎನ್. ಕೆ. ಕ್ಷೋವಿಯರ್ ಬಿನ್. ಮೆೈಕಲ್, ಕುಟುರಪಾೆಡಿ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಈರೋಶ ಗೌಡ ಎಸ್. ಬಿನ್. ಅಣುಯಯ ಗೌಡ, ಪಂಜಲೋಡಿ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪವಿತ್ರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮೆಚುಚ ಕೆಲೋಂ. ಪಿಜಿನ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಬಿನ್. ಪಿಜಿನ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಾಗೆೋಶ ಕೆ. ಬಿನ್. ಗುಡ್ಪೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಳಪೆ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯಪೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ ಎ. ಬಿನ್. ತ್ನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏನಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ ಎ. ಬಿನ್. ಕಟಿಪೆ ಗೌಡ, ಅಲೆಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್. ಶಂಭು ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಲೋಹತಾಶವ ಎ. ಬಿನ್. ಮಾಯಿಲ್ಪೆ ಗೌಡ, ಅಲೆಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ್ ಟಿ. ಬಿನ್. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ, ತಾರಿಪದ್ವು ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜಗರ್ಾೂಥ ಬಿನ್. ಬಾಬಣು
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ ಬಿನ್. ಸುಂದ್ರ ಆಚಾಯಯ, ಕುಂತ್ಲರು ಪದ್ವು
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರಜವಲ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕು. ಸಮಿತ್ ಪಿ.ಕೆ. ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್. ಕುಸುಮಾಧರ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಕೆ. ಆರ್. ಬಿನ್. ಪಿ.ಕೆ. ರಾಮಕೃಷ್ು
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಚಿನ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಗೌಡ ಪಿ.

ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಧಾಕರ ಬಿನ್. ರಾಮಣು
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್. ರ್ಾಗಣು ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಡಿೋಕಯಯ ಬಿನ್. ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಗಣಪ ಗೌಡ, ನಿಡವ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಈಶವರ ಭಟ್, ನಿಡವ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ



ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿವಾನಿ ನಲಜಿಬಾಳಿುಲ್
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕು. ಪಿರೋತಿ ಬಿನ್. ಈಶವರ ಭಟ್
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಜಾರ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ. ಜಯರಾಮ ಶೆಟಿಿ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ್ ಜಿ. ಬಿನ್. ಮುದ್ರ ಮುಗೆೋರ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಘವ ಬಿನ್. ಚಲ್ೂ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದ್ುಗಗಪೆ ಬಿನ್. ಅಣುು
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಯಶೆಲೋಧರ ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ, ಕಲ್ಪಾೆರು ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವಾನಂದ್ ಬಿನ್. ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ, ಕಲ್ಪಾೆರು ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್. ಅಣು ರ್ಾಯೂ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸದಾಶಿವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಚಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್. ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ನವಿೋನ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್. ಪುಟಿಣು ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಶಿೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಸಿ.ಎಂ. ಪುಟಿಣು
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಚೆನೂಪೆ ಕೆಲೋಂ. ಉಕರಪೆ ರ್ಾಯೂ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಾಗೆೋಶ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮುಖ್ಯೋಶ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್, ಕೆೋವಳ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗೌತ್ಮ ಬಿ. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಬರಂಬೆಟುಿ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಮಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ರ್ಗಯಡ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿಯಣು ಬಿನ್. ರ್ಗಯಡ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್. ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿ. ಬಿನ್. ಪಪವಪೆ ಮಲಲ್ಯ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅನಲಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ ಬಿ.ವಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್. ದ್ರೋರಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಬಾರಯ ಬಿನ್. ಲೆಲೋಕಯಯ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗಿೋತೋಶ್ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಿವಾಕರ ಬಿನ್. ಸಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕಶೆಲೋರ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಿ. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿಕರಣ್ ಬಿನ್. ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜಿತೋಶ್ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ, ಕಜಂಬಲ್ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪುಷ್ೆರಾಜ್ ಬಿನ್. ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಬಿನ್. ಕುಕೂ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ ಎ. ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಯಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಬಿನ್. ಮಹಾಬಲ್ ರೈ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ



ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರಮೆೋಶವರ ಬಿನ್. ಶಂಭು ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಲಪಾವತಿ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಶೆೋಖರ ಗೌಡ, ಉಳಿಪುೆ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿ. ಶೆೋಖರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಸಲೋಮ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಶೆಲೋಕ ಬಿನ್. ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ, ಉಳಿಪುೆ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಧಮಯಪಾಲ್ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕರುಣಾಕರ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರೈ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅವಿರ್ಾಶ್ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಘವ ಗೌಡ ಬಿನ್. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಸುಬಬ ಪಪಜಾರಿ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಬಿನ್. ರ್ಂಕ ಮುಗೆೋರ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅರವಿಂದ್ ಎಂ. ಬಿನ್. ಗಣಪತಿ ಭಟ್
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಸುರೋಶ ಬಿನ್. ರುಕಮಯಯ ಪಪಜಾರಿ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿಶಾವಸ ಬಿನ್. ಪದ್ಮಯಯ, ಉಳಾಯ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಧನಂಜಯ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಎಸ್. ನಿೋಲ್ಯಯ ಗೌಡ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಭರತ್ ರಾಜ್ ಎಚ್. ಸಲರಕೆ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಭಿಲಾಶ್ ಪಿ.ಜ. ಪುರುಪೆರಂಬಿಲ್ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಜಿತ್ ಬಿನ್. ಜಲೋಸ್ ಟಿ.ವಿ., ಉಳಿಪುೆ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಎ. ಬಿನ್, ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶೆೋಖರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ, ಕಲಾೂಪು ಮನೆ
ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಯುವರಾಜ್ ಬಿನ್. ಪಕೋರ ಪರಸಾದ್, ಎಲಿಕಾ ಮನೆ

ಡಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿರ್ಾಂಕ 19-10-2020 ಮತ್ುು 20-10-2020 ರಂದ್ು ಜೋನು ವಯವಸಾಯ ಸಂಘ, ಪುತ್ಲುರು ಇಲಿೂ ಜರುಗಿದ್ ಪ.ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಪ.ಪಂಗಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪಟಿಿ
ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬೆಲೋಕಯರ್, ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋಮತಿ. ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಮಂಜುರ್ಾಥ್, ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಕೆಲೋಲಾಚರ್, ದ್.ಕ. ಜೋನು ಸಲಸೈಟಿ ಅಧಯಕ್ಷರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ತಿಮಮಯಯ, ಜೋನು ಸಲಸೈಟಿ ಎಂ.ಡಿ.

ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಆರ್., ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ ಸಂಪನಲಮಲ್ ವಯಕು
ಶಿರೋ. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ, ನಿವೃತ್ು ಜೋನು ಕೃಷ್ ಪರದ್ಶಯಕರು ಸುಳಯ
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು ಜಿ ಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ. ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಮನಮೊೋಹನ್, ಜೋನು ಅನುವುಗಾರರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕಲಟೆೋಲ್ು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬುದ್ಿ ರ್ಾಯೂ, ನೆಹರಲ ನಗರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ ಎನ್. ಬಿನ್. ಬಾಬು ಹೆಚ್., ಸಾರಜಲ್ಮಲಲೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ, ವಿಶಾಲಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಪಡಿಯ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ, ಬೆದಾರಳ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವರಾಜ್ ಬಿನ್. ರಾಜ, ಕೆಮಾಮರ ಮನೆ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ ಬಿನ್. ನಕುೂರ, ಎಕೂನಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಪೆ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ, ಒಳಕಡಮ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್. ರ್ನಯ ಮುಗೆೋರ, ತ್ನಿಯಾರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಭರತ್ ಬಿನ್. ಶಿೋನ ತ್ನಿಯಾರು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ. ವಸಂತ್ ರ್ಾಯೂ, ಎಲಿಮಲೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಂಜಿತ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸದಾಶಿವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಕ್ಷಿತ್ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು, ಆನಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪವನ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಚಂದ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ ಜಿ. ಬಿನ್. ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಜುಂಗಮುಗೆೋರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕು. ಸುಶಿಮತಾ ಬಿನ್. ಸುರೋಶ, ನಗರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕು. ಪಪಜಾ ಬಿನ್. ತಿಮಮ, ನಗರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರವಿಚಂದ್ರ ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ, ಗುಳೆಳಮಲಲೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿ.ಎ. ಬಿನ್. ಐತ್ು ಬೆೈರ, ಭರಣಯ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಾಥಿವಕ್ ಬಿ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸಂಜಿೋವ ಭರಣಯ, ಭರಣಯ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮಹಾಬಲ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ, ರ್ರಿಯಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ರ್ಾಯೂ, ಕಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪುರಂದ್ರ ಸಿ.ಎಚ್. ಬಿನ್. ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಚಾಕೆಲೋಟೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾರದಾ ಬಂಡಿಕಾನ ಕೆಲೋಂ. ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕುಮುದಾ ಕೆಲೋಂ. ಸುಂದ್ರ ಕೆ.

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಧಣಯಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಅಪೆಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಎಲಿಕ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಆನಂದ್ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿನ್. ಮುದ್ರ ಮುಗೆೋರ, ಪಡುಬೆಟುಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಶಿವನಿ ಪಿ. ಕೆಲೋಂ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ, ದ್ಲಮಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಿ. ಪುಷ್ಾೆವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಮೊೋನಪೆ, ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಿೋತಾ ಸಿ. ಕೆಲೋಂ. ರಘುರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ, ಚೆಲ್ಯಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಬಿನ್. ಕರಿಯ ರ್ಾಯೂ, ನೆಕೂಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ನವಿೋನ ಎನ್. ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ನೆಕೂಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶೆೋಖರ ಪರವ ಎಂ. ಬಿನ್. ದ್ರೋವು ಪರವ, ಮಾಡ್ಾವು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಜಯಾನಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಸುರುಳಿ ಕುಮೆೋರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಲೋಹತಾಶವ ಬಿನ್. ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ, ದ್ರೋರಳ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಸುರುಳಿ ಕುಮೆೋರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಕ್ಷಿತ್ ಬಿನ್. ಚನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುಂಜಲೋಡು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ, ಎಲಿಯ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್. ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪರನಿೋರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಪುಳಿಕುಕುೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ ಬಿನ್. ನಿೋಲ್ಯಯ, ಪಂಜಳ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಶಿರೋನಿವಾಸ, ಮಾಡ್ಾವು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ದ್ರೋವಕ ಬಿನ್. ಚನಿಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಎಂ. ಕೆ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೆಲಗಗ ರ್ಾಯೂ, ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶೆರೋಣಿ ನಿಧಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಕೆ. ಸುಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಬರಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಕೆೋದ್ಗೆತ್ಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ದಿೋಪಿಕಾ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿಜಯ ಎಸ್.ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆೋಪು ರ್ಾಯೂ, ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಐತ್ುಪೆ ಎಸ್. ಬಿನ್. ದಾದ್ು ರ್ಾಯೂ, ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿೋಮವವ ಕೆಲೋಂ. ಶೆೋಖರ, ಕಾಜಯಳ ಮನೆ ನೆಹರಲ ನಗರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಶಿೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕಶೆಲೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಿೋಕ್ಷಿತ್ ಬಿನ್. ಪಿ.ಎಸ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸೋಸಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ದಾದ್ು ರ್ಾಯೂ, ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರಮೆೋಶವರ ಬಿನ್. ಶಂಕರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಕೆೋಶ್ ಬಿನ್. ಗುರುವಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಿೋಪಕ್ ಎ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸಿೋತಾರಾಮ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪುರಂದ್ರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ ರ್ಾಯೂ, ನವಕೆೋವಳ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಬಿನ್. ಹುಕರಪೆ, ಪುಂಚತಾುರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮಹಾಬಲ್ ಪಡುಬೆಟುಿ ಬಿನ್. ಹುಕರಪೆ, ಪಡುಬೆಟುಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಡಿ.ಕೆ. ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಮಾಯಿಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಮ ಬಿನ್. ಅಂಬೆಲೋಡಿ, ಕಮಯಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ ಬಿನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಕಮಯಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಶೆೋಖರ ಸವಣಲರು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ ರ್ಾಯೂ, ಗುಡಿಕುಮೆೋರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ನಿತಿನ್ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ಕೆ. ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವರಾಮ ಬಿನ್. ಮೊಡಂಕಲ್, ರ್ೋರಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲರಂತಾಜ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್. ಹುಕರ ಮುಗೆೋರ, ಕೆಲೋರಿಕಾೂರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿಶವರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ ರ್ೈ. ಬಿನ್. ಅಮುಮ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಿತ್ರ ಕೆಲೋಂ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ ಎ. ಬಿನ್. ತ್ನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪುಟಿಣು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ, ಕೆೋಡಂಜಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರುಕಮ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮಾಧವ ಬಿನ್. ದ್ರಯುಯ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿನ್. ಕುಂಞಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಚನಿಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ ರ್ಾಯೂ, ಪಾಲೆಚೆೋರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವರಾಮ ಬನ್. ಕುಂಞಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಚನಿಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹೆೋಮಚಂದ್ರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕಂಚಿಕಲ್ುೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್. ಕುಂಞ, ಬೆದ್ರಲರೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ

ಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ಮಠಂದ್ಲರು, ಮಾನಯ ಶಾಸಕರು
ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಸಾಜ ಸಾಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧಯಕ್ಷರು
ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಕೆಲೋಲಾಚರು, ಜೋನು ಸಹಖಾರಿ ಸಂಘ ಅಧಯಕ್ಷರು
ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು, ಸಂಪನಲಮಲ್ ವಯಕು
ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬೆಲೋಕಯರ್, ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು

ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಿು ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ದಿರ್ಾಂಕ: 22-01-2021 ರಿಂದ್ 23-01-2021



ಶಿರೋ. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ ಕೆ. ತ್ರಬೆೋತಿದಾರರು ಸುಳಯ
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿ ಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ. ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿಲಾೆ ಶೆಣೆೈ ಕೆಲೋಂ. ವಿಘ್ೂೋಶ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜಗದಿೋಶ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು, ಶಿಬರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಜಿತ್ ಡಿ.ವಿ. ಕೆಲೋಂ. ರಲೋಹತಾಶವ ಬಿ.

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್. ಜತ್ುಪೆ ಗೌಡ, ಬರಕೆೈಂದಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಂತಲೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ, ಹುಕಾಯನ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಕೆ.ಜ. ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ, ವಿರ್ಾಯಕ ನಗರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಭಾವರ್ಾ ಸುಧಿೋರ್ ಕೆಲೋಂ. ಡ್ಾ. ಸುಧಿೋರ್, ಕೆಲಂಬೆಟುಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ಕಲಿೂಮಾರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಾಯಮಸುಂದ್ರ ಕಜ ಬಿನ್. ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟ್, ನೆೋರಳೆಕಟೆಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಬರಹಮಣಯ ಕೆ.ವಿ.ಪಿ. ಬಿನ್. ವಿ. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ಬಿನ್. ಸುಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ, ಅಲಿೂಪದ್ರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಲೋಮಪೆ ಮಡಿವಾಳ ಎಂ.ಕೆ. ಬಿನ್. ತಾಯಂಪ ಮಡಿವಾಳ, ಪರಮೆೋಶವರಿ ನಿಲ್ಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳವ ಬಿನ್. ಸದಾಶಿವ ಆಳವ, ಸಾಲೆತ್ಲುರು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗುರುಪರಸಾದ್ ಆಳವ ಬಿನ್. ವಿಶವರ್ಾಥ ಆಳವ, ಕೆಲೋಡಿನಿೋರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿಘ್ೂೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್. ಮೊೋಹನ್ ರೈ, ಈಶವರಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಎನ್. ರ್ಾಯಕ್, ಶೆೋವಿರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮನೆಲೋಜ್ ಆರ್.ಕೆ. ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ, ಓಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ರೈ ಬಿನ್. ಸುರೋಶಚಂದ್ರ ರೈ, ಬೆಳಿಯಲರು ಕಟೆಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮಧುಸಲಧನ್ ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪಡ್ಾ್ಯಲರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದ್ರೋವಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಈಶವರ ಗೌಡ, ಪಾಲೆಚಾಚರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕಾಂತ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಸಲೋಮ, ಕುದ್ರಲೂೋಳಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರವಿಗೌಡ ಪಿ. ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಪಪಜಾರಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ರೈ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಗುತ್ುು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲಯೋತಿ ಮೊೋರಸ್ ಕೆಲೋಂ. ಆಲಿವನ್ ಡಿಕೆಲೂೋಸಾಿ, ಅಂಬಾಟ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಪರಭಾಕರ ಕೆ., ಆರಾಧನ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ೈ. ವಿಠಲ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯಕ್, ಎಲಿಕಾ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬೆಳಿಯಪೆ ಕೆ. ಬಿನ್. ಲೆಲೋಕಯಯ ಗೌಡ, ಪಂಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಜಯರಾಮ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯಕ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆೋಶವ ಪಿ. ಎನ್. ಬಿನ್. ಪಿ. ಹುಕರಪೆ ಗೌಡ, ಮುಡಿಪು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಂಬರಮ್ ಬಿನ್. ಕವಿರಾಜ್, ಗುಂಡಯ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಜೋಶ್ ಪಿ. ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ, ನೆೋರಳುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶೆವೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ಪಲಿತ್, ಅಜಿರಾಳ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪಲಿತ್ ಬಿನ್. ಸಲೋಮೆೋ ಗೌಡ, ಅಜಿರಾಳ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಯಮಲ್ ಕೆಲೋಂ. ಶಿವರಾಮ ಶಾಸಿಿೋ, ಕಾಂಚನ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಆದ್ಶ್ಯ ಬಿನ್. ವಾಸು ಪಪಜಾರಿ, ಅಟಾೂರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಕ್ಷಿತ್ ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲಯಿಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಿವಾಕರ ರಾವ್ ಬಿನ್. ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯಕ್, ಬರಹಮರಗುಂಡ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಮಯಯ ರೈ ಬಿನ್. ಬಟಯಪೆ ರೈ, ಗುಳಿಯಾರು ಮನೆ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಲೆಲೋಕರ್ಾಥ್ ರೈ ಎ. ಬಿನ್. ಶಂಕರ ರೈ, ಆರ್ಾಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾರಿಕಾ ಟಿ. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ತಾರಾರ್ಾಥ ರೈ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ವಾಸಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಸಲರನಿವಾಸ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅನಲಪ್ ಬಿನ್. ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ಬೆೋರಿಕೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಎಮ್. ಬಿನ್. ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ, ಸಾರಪಾೆಡಿ ನಡುಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಜೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್. ಸುಂದ್ರ ರಾವ್, ಮಂಗಳಲರು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಲ್ಕ್ಷಮಣ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ಾಯಕ್, ಶಿವನಗರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಅಣುು ಗೌಡ, ಸಾಳಿಕಾನ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವಶಂಕರ್ ದ್ರೈತಲೋಟ ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್, ದ್ರೈತಲೋಟ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ರವಿೋಂದ್ರ, ದ್ಲಮಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಂಜನ್ ರೈ ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ರೈ, ದ್ರೋಲ್ಯ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಈಶವರಯಯ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಯಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಕೆ.ಪಿ. ಬಿನ್. ಕೆ. ದಾಮೊೋದ್ರ, ಕಾಪಿಕಾಡು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಭಿಜಿತ್ ಬಿನ್. ವಿಶವರ್ಾಥ ಗೌಡ, ರ್ರಣಾ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶುಭಕರ ಬಿನ್. ನವನಿೋತ್ ಕೆದಿಲಾಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಜಗೆಲೋಪಾಲ್ ಬಿನ್. ನವನಿೋತ್ ಕೆದಿಲಾಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರಸಾದ್ ರೈ ಬಿನ್. ರಘುರ್ಾಥ ರೈ, ಹೆಲಸಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರವಿರಾಜ್ ಬಿನ್. ವಿಠಲ್ ಬಲಾೂಳ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಭರತ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸದಾನಂದ್ ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಉದ್ಯ ಬಿನ್. ಅಣುು ಮಲಲ್ಯ, ಸಲರಿ ಬೆೈಲ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಚೆೋತ್ ರೈ ಕೆಲೋಂ. ರವಿೋಂದ್ರರ್ಾಥ ರೈ, ಡಂಬಾಳೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮಹಮಮದ್ ಅಶರಪ್ ಬಿನ್. ಅಬುುಲ್ ಹಾಜಿ, ಬದಿರಯಾ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಿೋಕ್ಷಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಣು ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಾಮೊೋದ್ರ ಬಿನ್. ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಮಲಡ್ಾಯಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪರಭಾವತಿ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ರಾಮ ಕೆ., ಕೆಮಾಮಯಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಯತಿರಾಜ್ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಮಲಲ್ಯ, ಪನೆಲೋಳಿರ್ೈಲ್ು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಆಚಾಯಯ, ಪಡ್ಾ್ಯಲರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನವಯ ಕೆಲೋಂ. ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್, ಪಡ್ಾ್ಯಲರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕುಂಞ ಪಳಿಳ ಬಿನ್. ಮಹಮಮದ್, ಸಾರಕೆರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚೆೋತ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಬೆಲೋಜರಾಜ, ಓಟೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅನುಶಿರೋ ಬಿ. ಕೆಲೋಂ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ., ನವಕೆೋವಳ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶೆಲೋಭಿತ್ ಎನ್. ಕೆಲೋಂ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಗೌಡ, ಅಜಪಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕುಮಾರಿ ಯಶಸಿವನಿ ಬಿನ್. ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಗೌಡ, ಅಜಿಲಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್. ಬಿನ್. ಎಂ.ಇ. ಗೌಡ, ಶಣುಮಖ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ, ಸಮೃದಿಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಈಶವರ ಭಡ್ ಬಿನ್. ಶಂಕರ ಭಟ್, ನಲಜಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಲೋಹಣಿ ಕೆಲೋಂ. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ನೆಲ್ಪಾೆಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಟಿೋಲ್ು ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ಇ. ಬಿನ್. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಭಟ್, ಸಾಂಬಾರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಕಾಂತ್, ಕಮಯಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯಕ್, ಸಂಟಿಯಾರು ಮನೆ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಮುರಳಿೋಧರ, ತ್ಲ್ಪಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದ್ರೋವದಾಸ ರೈ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು, ಗುಂಡಯಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಭಿಲಾಷ್ ಬಿನ್. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ, ಬಳೆಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವರದ್ ಕೆಲೋಂ. ಮುರಳಿಕೃಷ್ು, ಪಿರುವಾಯಿ ಗೌರಿಮಲಲೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ, ಬಾಳೆಹತ್ುೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ತೋಜಸ್ ರೈ ಬಿನ್. ಸುಧಾಕರ ರೈ, ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಿೋಕ್ಷಿತ್ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ, ಬಿೋದಿಗುಡ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಯಪಿಸ್  ಬಿನ್. ಕಾಮಿಲ್, ಮುರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ ಪಿ. ಬಿನ್. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ, ಪಲ್ೂಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುನಂದ್ ಬಿನ್. ಸುಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ, ಇಳಂತಿಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಪೆ ಬಿನ್. ಚಂದ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಮಾಮಯಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಟಿ.ಬಿ. ಶಿರೋಧರ್ ರಾವ್ ಬಿನ್. ಟಿ.ಬಿ. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಹಾರಾಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ದಿವಾಯ ಕೆಲೋಂ. ರವಿೋಂದ್ರ, ಕೆಲಯಿಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪುಷ್ೆರಾಜ್ ಎ.ಜ. ಬಿನ್. ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ, ಅಂಗಡಿಹತ್ುೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹೆೋಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್. ಐಥುಪೆ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ, ಗುಮಮಟೆಗದ್ರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್. ವಿಷ್ುು ಭಟ್, ತ್ಣಿುೋರುಪಂಥ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಕುಮಾರ್ ಎನ್. ಬಿನ್. ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ರ್ರಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬೆಜಿಮ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್. ಚಾಕೆಲೋ ಡಿಸಲೋಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆ.ವಿ. ಶಿವರಾಮ ಜಲೋಯಿಸ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಜಲೋಯಿಸ, ಕುತಿುಗದ್ರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿಜಯ ಬಿನ್. ಕೆೋಪು ರ್ಾಯೂ, ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಕೆಲಡಬೆಟುಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹಸೈರ್ಾರ್ ಬಿನ್. ಅಬುುಲಾೂ, ಬರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಬುುಲ್ ರಝಾಕ್ ಬಿನ್. ಎಂ. ಕೆ. ಉಮಮರ್, ಬಾಳೆಜಾಲ್ು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹಷ್ಯ ಎ. ಬನಲೂರು ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ಆಚಾರ್, ಬನಲೂರು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಜತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಶಿೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಮಿಮಂಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ನೆಲಾಯಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಶೆಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ. ಬಿನ್. ಜಿ.ಎನ್. ಶೆಟಿಿ, ಉರುವಾಲ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪುರಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ದ್ರೈಯರಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ತಿೋತೋಯಶ್ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ, ಕಕಲೂರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಬಿನ್. ವಿಠಲ್ ರೈ, ಆಯಾಯಪು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಎಂ. ವಸಂತ್ ಬಿನ್. ನೆೋಮು ಪಪಜಾರಿ, ನರಿಮೊಗುರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್. ಹುಕರಪೆ, ಕೆಯಲಯರು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಶೆಲೋಕ್ ಕೆ.ರ್ೈ. ಕೆಲಡಿಪಾೆಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿಶೆವೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ವಿಷ್ುು ಭಟ್, ಅಲ್ವು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಭವಯ ಕೆ.ಎನ್. ಕೆಲೋಂ. ಪರವಿೋಣ್ ಪರಭು ಕೆ., ಕೆಲಯಿಲ್ತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿಠಲ್ ರೈ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ರೈ, ನೆಕೂಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಮಿೋರ್ಾ ರ್ಾಯಕ್, ಕೆಮಿಮಂಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿನಿೋತ್ ರೈ ಬಿನ್. ಶಿವರಾಮ ರೈ ಇ., ದ್ರೋಲ್ಯ ಮನೆ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸೂರಣೆ ಮತ್ುು ಕೆಲಯೂೋತ್ುರ ನಿವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ
ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಗಳು

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿರೋಲ್ತಾ ಎಸ್., ಶಿಶು ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜರ್ಾಧಿಕಾರಿ



ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ., ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿ ಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋಮತಿ. ನಯನ, ಸಂಪನಲಮಲ್ ವಯಕು
ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲ್ಜಾಕ್ಷಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಮೆೋಲಿವಚಾರಕ
ಶಿರೋಮತಿ. ಸವಿತ್, ತಾಲ್ಲಕು ಬಾೂಕ್ ಸಲಸೈಟಿ
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ., ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಮಲ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಮಾವಿನಕಟೆಿ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಅಂಕೆಲರೋಡ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶೆಲೋಭ ಪಿ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಂತಿ ಯಂ ರೈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಸಂಟಾಯರ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಲ್ತಾ ಎ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಕಲನಯಡೂ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಎಸ್. ಕುಸುಮಾವತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಒಳತ್ುಡೂ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಶಿರೋ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ರಲೋಟರಿಪುರ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಯಶೆಲೋಧ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಬೆಲಳುವಾರು
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಜೋಶವರಿ ಪಿ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಬಬಕೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಮಲಾರ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಸಂತಿ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಯಂ. ಮರಿಕೆ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಸಂತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಕಮಯಲ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ೋದಾವತಿ ಎಂ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಕುಂಜಲರುಪಂಜ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಾವಿತಿರ ಕೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಮಚಚಮಲೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾ ಪಿ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನೆೋಬಿಸಾ ಉಜಿರಪಾದ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಚಂದಾರವತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಕಂಬಳದ್ಡ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿೋನೆಲೋದ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆಲನೂಮಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಿೋವಲಾಕ್ಷಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ನೆಲಿೂಕಟೆಿ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಯಂ. ಯಸ್. ಸುಮಿತ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಪಲ್ಯಡೂ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಲೋಹಣಿ ಕೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪರಮಿೋಳ ರಾವ್ ಬಿ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಸಂಜಯನಗರ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರತಾೂವತಿ ಕಂಬಳದ್ಡ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ನಿೋಲ್ಮಮ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಲೋಹಣಿ ಸಂಪಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮೊೋಹನಿ ಕೆೈಂತಿಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತ್ ಎಲ್.ಸಿ.ಆರ್.ಪಿ.  ಕುಂಜಲರು ಪಂಜ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನಯನ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನೆೋತಾರವತಿ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕೃಪ ಶಿವದಾವಜ ಮನೆ,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಹಮಮ ಮೊಟೆಿತ್ುಡೂ, ಕೆಮಿಮಂಜ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಿತ್ರ ಕೆ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಉಪೆಳಿಕೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿರಿಜ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸವಿತ್ ಕೆಲೋಂ. ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ, 



ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ೋಣಿ ಯಂ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ಮಣಿಯಾಣಿ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನಳನಿ ಕೆಲೋಂ. ಸಿೋತಾರಾಮ, ಮುಕರಂಪಾಡಿ ಮನೆ,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಆರಿಶಯ ಡಿಸಲೋಜಾ ಕೆಲೋಂ. ರಲೋಶನ್ ಡಿಸಲೋಜಾ, ಅಮುಮಂಜ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ. ರಾಮಕೃಷ್ು, ಕುತಾಯಡಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿರೋಯಾ ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು, ಕುಕಾೂಡಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಶಿಮ ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು, ಕುಕಾೂಡಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕೆ. ಎನ್. ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಮುಕರಂಪಾಡಿ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಪರಗತಿ ಸಿರೋ ಶಕು ಸಂಘ ಸಂಪಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಆಶಾ ರೈ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಸಂತಿ ಆರ್. ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ. ರವಿೋಂದ್ರ ಬಿ.ಎಸ್., 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ಾಯೂ, 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರಣಿೋತ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆೋಮಲ್ತಾ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಲೋಹಣಿ ಆಚಾಯಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುನಿೋತ್ ಪಿ. ಎನ್. ಕೆಲೋಂ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಿತ್ರ ಜಿ.

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಮಲ್ ಬಿನ್. ನಿೋಲ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ,  ಸಂಪಯ
ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಳಾ ಮತ್ುು ಮಕೂಳ ಅಭಿವೃದಿು ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಯಿಲ್ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ್ಲಿೂ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸೂರಣೆ ಮತ್ುು ಕೆಲಯೂೋತ್ುರ ನಿವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ

ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಗಳು
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸರ್ಪೋಯತ್ುಮ ಗೌಡ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು

ಶಿರಮತಿ. ಜಯಂತಿ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧಾಯಕ್ಷರು ಕಡಬ
ಶಿರೋಮತಿ. ನಮಿತಾ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಿು ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೆಲಯಿಲ್
ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮರ್ಾ ಸಂಪನಲಮಲ್ ವಯಕು
ಶಿರೋಮತಿ. ಉಮಾವತಿ ಕೆ. ಐ.ಸಿ.ಡಿ.ಸಿ.ಮೆೋಲಿವಚಾರಕ
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿ ಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ., ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮೊೋಹನಿ ಯಂ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲ್ು 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಬಿ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಆನೆಗುಂಡಿ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಯು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಕೆಲನೆಮಜಲ್ು 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವನಿತಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ತ್ೃಪಿು ಯಸ್. ಕೆ. ಕಡಂಬಾಲ್ಯ ಮನೆ,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಉಷ್ಾ ಬಿ. ಕೆಲೋಂ. ಸುರೋಶ ರ್ಾಯಕ್, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಆಶಾಲ್ತ್ ಕೆಲೋಂ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಆಚಾಯಯ, ಬಂಗೆಕಗುಡ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಝಿೋನತ್ ಕೆಲೋಂ. ಶಕರ್,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಖತಿೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಅಶರಫ್, ಗೆಲೋಕುಲ್ ನಗರ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ೋದಾವತಿ ಶಾಂತ್ರಾಮ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಐಸಾಬಿ ಮಹಮಮದ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲ್ು ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಾಜಿದಾ ರ್ಪಜಲ್ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಿರೋಮತಿ. ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲೋಂ. ದ್ರೋವಪೆ, ಕಲ್ೂಡೂ ಮನೆ, 



ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಯಶೆಲೋಧ ಎಂ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತ್ ಪರಗತಿ ಶಿರೋಶಕು, ಪಲ್ೂಡೂ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಏಣಿತ್ುಡೂ, 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಫ್ತಯಾ ಕೆಲೋಂ. ಮುಸಾುಫ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಮಿೋಬಾ ಕೆಲೋಂ. ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಎಂ. ಜಯಲ್ಕ್ಷಮಮಮಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಗೆಲೋಕುಲ್ನಗರ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ವಸಂತ್, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಾನಕ ನೆೋತಾರವತಿ ಸಂಘ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸವಿತಾ ಪಿರೋತಿ ಸಂಘ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲ್ಜಾಕ್ಷಿ ಸಿರೋ ಶಕು ಸಂಪಯ, 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗುಣವತಿ  ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗರಂಥಾಲ್ಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿನೆಲೋದ್ ಸೂೋಹ ಸಿರೋಶಕು ಸಂಘ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಧನಯಶಿರೋ ವಿದಾಯಶಿರೋ ಸಿರೋಶಕು ಸಂಘ, ಕೆಲಣಿಮಜಲ್ು
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶೆಲೋಭಾ ಸಹನ ಸಿರೋ ಶಕು ಸಂಘ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲೆಲೋಲಾಕ್ಷಿ ಚಂಪಾ ಸಿರೋ ಶಕು ಸಂಘ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜಾನಕ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಸಿರೋಶಕು ಸಂಘ ಕೆಲಯಿಲ್, ಗಂಡಿಬಾಗಿಲ್ು
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ಸುನಂದ್ ಶಿರೋದ್ರೋವಿ ಸಿರೋ ಶಕು ಸಂಘ, ಗಂಡಿಬಾಗಿಲ್ು 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜುಬೆೈದಾ ಕ್ಷೋಮ ಸಿರೋಶಕು ಸಂಘ, ಗೆಲೋಕುಲ್ನಗರ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಜಿೋರಥಿ ಕ್ಷೋಮ ಸಿರೋಶಕು ಸಂಘ, ಗೆಲೋಕುಲ್ನಗರ,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಮಿತ್ ವನಯ ಸಿರೋಶಕು ಸಂಘ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಝಲರಾಬಿ ಕ್ಷೋಮ ಸಿರೋಶಕು ಸವಸಹಾಯ ಸಂಘ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಕೋಮಾ ಕ್ಷೋಮ ಸಿರೋಶಕು ಸಂಘ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಫ್ಾ ಗೆಲೋಕುಲ್ನಗರ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸೈಮಾ ಗೆಲೋಕುಲ್ನಗರ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುರೋಖಾ ಕ್ಷೋಮ ಸಿರೋಶಕು ಸಂಘ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲಯೋತಿ ಕೆ. ಗೆಲೋಪಿಕಾ ಸಿರೋ ಶಕು ಸಂಗ, ಗೆಲೋಕುಲ್ನಗರ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿ. ಫ್ಾತಿೋಮಮ ಸಿರಿ ಶಕು ಸಂಘ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಮುಮ ಕಾಯಯದ್ಶಿಯ,  ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಜೋಂದ್ರ ಪಿ.

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಲಿೋರ್ಾ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು ಗೌಡ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ದಿವಯ ಕೆಲೋಂ. ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರತಾೂವತಿ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಾಲಿನಿ ಕೆಲೋಂ. ಲೆಲೋಕೆೋಶ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ದ್ರೋವಕ ಬಡಿಲ್ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಯಮುರ್ಾ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಜಯ ಕೆಲೋಂ. ಕೆೋಪು ರ್ಾಯೂ, 

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆಲೋಳಿತಲಟುಿ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ್ಲಿೂ ರೈತ್ ಮಹಳೆರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ಅಣಬೆ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿಯ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ
ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಗಳು

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಉಷ್ಾ ಅಂಚನ್ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು
ಶಿರೋಮತಿ. ತೋಜಸಿವನಿ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು
ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಲಿನಿ ಮಾಜಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು



ಶಿರೋಮತಿ. ನಯನ ಕುಮಾರಿ ಪಿ.ಡಿ.ಒ.

ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಅಧಯಕ್ಷರು NRLM

ಶಿರೋಮತಿ. ನಮಿತಾ ವಲ್ಯ ಮೆೋಲಿವಚಾರಕರು
ಶಿರೋ. ಭರತ್ರಾಜ ಜ.ಇ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು MGNREGA

ಶಿರೋ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಷ್ಯ ತ್ಜ್ಞರು
ಶಿರೋಮತಿ. ಚಂದಾರವತಿ ಎನ್. ಕಾಯಯದ್ಶಿಯ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆಲೋಳಿತಲಟುಿ
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು, ಜಿಪಂ., ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಲೋಸಮಮ ಜಲೋಸಫ್ ಮುರಿಕಟಾ ಮನೆ, ಕೆಲೋಣಾಲ್ು, 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ತ್ುಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಗುಮಮಣು ಗೌಡ, ಕೆಲೋಲೆೆ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಮಿಮ ಕೆಲೋಂ. ಕಾಸಿಂ, ಕೆಲೋಲೆೆ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಪಿ. ಕೆಲೋಂ. ರಮೆೋಶ್ ಗೌಡ, ರ್ಲ್ಯ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಮೊೋಹನ ಪಪಜಾರಿ, ಮುಂಡ್ಾವು ಮನೆ,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿೋರ್ಾ ಆಶೆಲೋಗ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಡೈಸಿ ಬಿನು ಕುನೊಲ್ ಮನೆ,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನಳಿನಿ ಕೆಲೋಂ. ರಮೆೋಶ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮೊೋಹನಿ ಬಿ. ರ್ಲ್ತಿುವಪರು ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ವಿಷ್ುು ಭವನ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶೆೈಲಾ ಎಂ. ಕೆಲೋಂ. ಫ್ಾರನ್ಸ ಡಿ'ಸಲೋಜ, ಕರ್ಾಯಗುಂಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಸಿಯ ಕೆಲೋಂ. ಸಿ.ಎಂ. ಜಲೋಸಫ್,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಫ್ತಲೆಲೋಮಿರ್ಾ ಕೆಲೋಂ. ಸಿ.ಎಂ. ತಲೋಮಸ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿಸಿಸ ಕೆಲೋಂ. ಸಿೋಮ್ ಜಲೋಯಿ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಚೆನೂಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಶಶಿಧರ, ಕೆನಯಡೂ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮ ಕೆಲೋಂ. ಸುರೋಂದ್ರ, ನಿಶಾ ನಿಲ್ಯ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಧಾ ಕೆಲೋಂ. ಮಣಿ, ಮನು ವಿಲಾಸ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿೋಲಾ ವಿ. ಕೆಲೋಂ. ಸುನಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಲಿನಿ ಕೆಲೋಂ. ಸಾನು ಎಂ., ಪಂಡಿಬೆಟುಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಿಥುನ ಕೆಲೋಂ. ಕಮಲಾಕ್ಷ, ಪಾಲೆೋರಿ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪರತಿಮಾ ಕೆಲೋಂ. ವಿಠಲ್ ಗೌಡ, ಅಲೆಕೂ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಮಿೋಲಾ ಕೆಲಂಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ರವಿ ಶೆಟಿಿ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರತಿ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ, ಸಮರಗುಂಡಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರತಿ ದಾಮೊೋದ್ರ ಕೆಲೋಂ. ದಾಮೊೋದ್ರ, ಅರ್ಾಲ್ು ಪಳಿಕೆ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮೊೋಹನಿ ಜಿ. ಗುರುಂಪು ಮನೆ, ಶಾಂತಿ ನಗರ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶೆಲೋಭ ಸಿ. ಶಾಂತಿ ನಗರ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ, ಆಲ್ಂತಾಯ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ. ಅಚುಚತ್ ರ್ಾಯೂ, ನಕರಡೂ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮತಿ ಕೆಲೋಂ. ಗಿರಿಯಪೆ, ಪಾಲೆೋರಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿನಯ ಬಿನ್. ಸದಾನಂದ್,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಾಣಿಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ. ಕೆ. ರಾಜೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಶಾಲ್ ಕೆಲೋಂ. ರಮೆೋಶ ಮಡಿವಾಳ, ಅಗತ್ಯ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿಸಿಸ ಕೆಲೋಂ. ಡೋನಿಯಲ್ ಜಿ., ಮದ್ುಕಾಟಿಲ್ ಮನೆ, 



ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತ್ ಕೆಲೋಂ. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ, ಶಾಂತಿನಿಲ್ಯ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ. ಚೆನೂಯಯ ಪಪಜಾರಿ, ರ್ನಯರ್ಾರು ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನಿೋಲ್ಮಮ ಕಲ್ೂಡೂ ಮನೆ,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ನಿಲಾೂ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಜೋಶ್ ಮಂಜೋಶವರ ಬರಹಮರಕೆಲಟುೂ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಬೆನಿೂ ಚೆರಿಯನ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಪರಸಾದ್ ಕೆ.ಪಿ., ಸುಲಾುಜ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಲಿನಿ ಪಾಲೆೋರಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ತ್ುಳಸಿ ಬಿನ್. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ, ಆರಕರ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸತ್ಯವತಿ ಕೆಲೋಂ. ರಾಘವ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸವಿತ್ ಕೆಲೋಂ. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಿತ್ರ ಕೆಲೋಂ. ರಾಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ದ್ಖಾಯಸು ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಫ್ತಯಾ ಕೆಲೋಂ. ಅಬಾಬಸ್, ಜನತಾ ಕಾಲೆಲೋನಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ೆಲ್ತಾ ಜಿ. ಕೆಲೋಂ. ಜಯಂತ್ ಕೆ.ಎಸ್., ಪಾಂಡಿಬೆಟುಿ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಾನಕ ಪಿ. ಕೆಲೋಂ. ತಿಮಮಯಯ ಪಪಜಾರಿ, ಬೆತಲುೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸೋಸಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ, ಬದಿಯಡೂ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಿಮೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ಮನೆಲೋಜ್, ಇಂಜಿರ ಮನೆ,  

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ. ಭಾಸೂರ ರ್ಾಯಕ್, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನಳಿರ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ದಿನೆೋಶ್, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಅಂಬಜಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಭಾರತಿ ಕೆಲೋಂ. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಧಣಯಪೆ ಗೌಡ, ಹಂಗಾರು ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾರದಾ ಪಿ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮುದ್ರ ಹೆಂಗುಸ ಬಿನ್. ನಕುೂರ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಾಣಿಗೆಲೋ ಯಾನೆ ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ. ಕೆಲರಗಪೆ, ಕೆಲೋರಂಗ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮೆೈಮುರ್ಾ ಬಿನ್. ಕುಂಞಾಲಿ ಅಬುುಲ್ ರ್ಾಸಿೋರ್, ಹೆಲಸಮನೆ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಜೈವಿಕ ಗೆಲಬಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಮತ್ುು ಎಣೆುತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ
ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಗಳು

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬೆಲೋಕಯರ್ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು
ಡ್ಾ. ಎಸ್. ಎಲೆೈನ್ ಅಪಸರ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ. ವಿಷ್ಯತ್ಜ್ಞರು, ವಿಟೂ
ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ್ ರಾಜ್ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ವಿಷ್ಯತ್ಜ್ಞರು
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ. ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು, ಪುತ್ಲುರು 
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಬಿನ್. ಓಡಿ ಮುಗೆೋರ, ಇರಂಟಾಡಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶೆೋಖರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಮನಸ ಮುಗೆೋರ, ಸವಣಲರು ಮನೆ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗುರುವ ಬಿನ್. ಕೆೋಪು, ಮರಿಕೆ ಮನೆ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿ.ಎ. ಬಿನ್. ಐತ್ು ಬೆೈರ, ಭರಣಯ ಮನೆ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ ಬಿನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ, ಕಮಯಲ್ ಮನೆ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವರಾಮ ಬಿನ್. ಮೊಡಂಕಲ್, ರ್ೋರಡೂ ಮನೆ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶೆೋಖರ ಪರವ ಎಂ. ಬಿನ್. ದ್ರೋವು ಪರವ, ಮಾಡ್ಾವು ಮನೆ, 



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು, ಪದ್ಡೂ ಮನೆ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಬಿನ್. ಮೊಡಂಕಲ್, ನೆಕೂರ ಮನೆ, ಕೆಮಾಮಯಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ಬಿನ್. ಮದ್ನ ಮಡಿವಾಳ, ಅಣಿಲೆ ಮನೆ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ, ಬಜತ್ಡೂ ಮನೆ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಕೆೋಶ್ ಬಿನ್. ಗುರುವಪೆ, ಪಜಿರಲೋಡಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರಮೆೋಶವರ ಬಿನ್. ಶಂಕರ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿ.ಕೆ. ರವಿಕುಮಾರ ಬಿನ್. ಮಾಯಿಲ್, ನೆಕೂಲಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಾಯತಿರ ಕೆಲೋಂ. ಗುರುವ, ಫ್ತಲೆಲೋಮಿರ್ಾ ಕಾಲೆೋಜು ಹತಿುರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಕಂಚಿನಪದ್ವು ಮನೆ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗುರುವ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗು ಮುಗೆೋರ, ನಿೋಪಾಯಜ ಮನೆ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅರುಣ ಕಲ್ೂಮ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಕಲ್ೂಮ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಕೆ. ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, 
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕರಿಯ ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ, 

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಟಿ. ಬಿನ್. ಮಂಚ ಮುಗೆೋರ, ತಾಳಿಪಡುೆ ಮನೆ, 

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಳಾ ಮತ್ುು ಮಕೂಳ ಅಭಿವೃದಿು ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬನಲೂರು ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ್ಲಿೂ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸೂರಣೆ ಮತ್ುು ಕೆಲಯೂೋತ್ುರ ನಿವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ
ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಗಳು

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಿಮತಾ ಎಚ್.ಎಮ್ ಸ.ಹ.ಪಾರ ಶಾ  ಪಡಲೂರು
ಶಿರೋಮತಿ. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಮೆೋಲಿವಚಾರಕರು ಮಹಳಾ ಮತ್ುುಮಕೂಳ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ್ಯ
ಶಿರೋ. ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಂಪನಲಮಲ್ ವಯಕು ಕೆವಿಕೆ ಕಾಸರಗೆಲೋಡು
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿ ಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ., ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ, ಎಮುಯಜ ಮನೆ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಂಭವಿ ಕೆಲೋಂ.ಎಮುಯಜ ಮನೆ ,
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪದ್ಮವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಜಯಂತ್ ಗೌಡ, ಎಮುಯಜ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆೋಮವಾತಿ ಕೆಲೋಂ. ಶಿೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಮುಂಡ್ಾಜ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಧ ಕೆಲೋಂ. ಮೊೋಹನ, ಪಡಲೂರು ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಬುಶರ ಕೆಲೋಂ. ಅಬಲಬಬಕೂರ್, ಕೆಲಡಂಗೆ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ. ಕೆೋಶವ ರ್ಾಯೂ,ಪಡಲೂರು ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ. ವಿಶವರ್ಾಥ, ಮುಂಡ್ಾಜ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ, ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ, ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ. ಗಿರಿಧರ, ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ರಾಮ ಕುಲಾಲ್, ಪಡಲೂರು ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಪಿೆ ಕೆಲೋಂ. ಚಂದ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಬೆೋರಿಕೆ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಯಮುರ್ಾ ಕೆಲೋಂ. ಪಕೋರ, ಮುಂಡ್ಾಜ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಉಷ್ಾ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ುಪೆ, ಮುಂಡ್ಾಜ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ. ನಿೋಲ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸವಿತ್ ಕೆಲೋಂ. ಈಶವರ ಹೆಗಗಡ, ರ್ಪಟಿಗುರಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸರಲೋಜ.ಜಿ ರಾವ್ ಕೆಲೋಂ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ರಾವ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಶೆೋಷ್ಪೆ, ಬೆೋರಿಕೆ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ. ಜರ್ಾಯಧನ, ಪಡಲೂರು ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿೋಣಾ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ



ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಾನಕ ಕೆಲೋಂ. ಜಯಂತ್ ಗೌಡ, ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕುಮುದಾ ಕೆಲೋಂ. ಪದ್ಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುವಿತ್ರ ಕೆಲೋಂ. ಜರ್ಾಯಧನ, ಕುಂಜಾರು ಮನೆ,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪದಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ, ಕುಂಬಾಡಿ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಾವಿತಿರ ಕೆಲೋಂ. ಅಶೆಲೋಕ, ಮುಂಡ್ಾಜ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮತಿ ಕೆಲೋಂ. ಧಣಯಪೆ ಮುಂಡ್ಾಜ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಾಯತಿರ ಕೆಲೋಂ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ, ಕೆಲಡಂಗೆ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕುಸುಮ ಕೆಲೋಂ. ಧಣಯಪೆ ಗೌಡ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ. ಶಿೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ೆ ಕೆಲೋಂ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ರ್ಾಯಕ್, ದ್ರೋಂತ್ಡೂ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಿರಯಾ ಕೆಲೋಂ. ಶಿವರಾಮ ರ್ಾಯಕ್, ದ್ರೋಂತ್ಡೂ ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಿಮತಾ. ವಿ ಜಿ.ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ೆಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ. ತಿಮಮಪೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಶಿೋಲಾ ಕೆಲೋಂ. ಮಾಧವ ಗೌಡ, ಕಲಟೆೋಲ್ು ಮನೆ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ಸಿೋತಾರಾಮ, ಕತಿಯಮಾರು ಮನೆ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಲಕಾಂಬಿಕಾ. ಪಿ ಕೆಲೋಂ. ಪಿ. ಸುಬರಮಮಣಯ ಭಟ್, ನೆಕೂರಜ ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಈಶವರಿ. ಬಿ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಬೆೈಪದ್ವು ಮನೆ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿರಿಜಾ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ದಿೋಪಿಕಾ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ. ವಿ ವಳಗುಡ್ ಮನೆ, ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹಂಝ ಮುಸಿೂಯಾರ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅನುಸಲಯ.ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಮಿಮಂಡ ಮನೆ,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುವನಯ.ಪಿ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಚಂದ್ರವಾತಿ.ಬಿ.ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಸಲಾವಜ ಮನೆ,

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಮಾಲಾಕ್ಷಿ
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ.ಜಿ.ಭಟ್
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಧಾಮಣಿ ಕೆಲೋಂ. ಗಣೆೋಶ ರೈ, ಬಲಡಿಯಾರು, ಮನೆ 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ. ಶಿವಪೆ ಪಪಜಾರಿ, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲಯೋತಿ ಕೆಲೋಂ. ದಿವಾಕರ ರ್ಾಯಕ್, 

ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ. ರಾಮಯಯ, 
ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಲೋಹನಿ ಆಚಾಯಯ ಕೆಲೋಂ. ರಾಮಯಯ, 

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ ಪುತ್ಲುರು ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸವಣಲರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಕೋಟರಲೋಗ ಮತ್ುು ರ್ಪೋಷ್ಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ ಸಾಳ ಅಂಬೆೋಡೂರ್ ಭವನ ಸವಣಲರು
ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಯವರು
ಶಿರಮತಿ. ಪರಮಿೋಳಾ ಜರ್ಾಧಯನ್ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು
ಕುಮಾರಿ. ರಾಜೋಶವರಿ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು ಕಡಬ
ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು ಸವಣಲರು
ಶಿರೋ. ರಜಾಕ್ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು ಸವಣಲರು
ಶಿರೋಮತಿ. ಚನುೂ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು ಸವಣಲರು
ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಿು ಅಧಿಕಾರಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ನಮಿೋತಾ ವಲ್ಯ ಮೆೋಲಿವಚಾರಕ ತಾಲ್ುಕು ಪಂಚಾಯತ್  ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತಾ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು  ಕಡಬ
ಶಿರೋ. ಸಂದ್ರೋಶ್ ಸಂಪನಲಮಲ್ ವಯಕು. ಐಸಿಆರ್  ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿಪಂ ಪುತ್ಲುರು



ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ., ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ., ನಲಜಾಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಹರಿಯಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ. ಕರಿಯ, ಮಲಡತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಲಿಂಗಪೆ ಬಿನ್. ಹುಕಾರಿ, ಮುಂಡತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹುಕರ ಬಿನ್. ಮೊಡಂತಿಲ್ ಮುಂಡತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಚೆನುೂ ಕೆಲೋಂ. ಕಬುಬ, ಮುಂಡತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಬಿನ್. ಮುದ್ರ, ಚೆರ್ಾೂವರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಸುಬಬಣು ರ್ಾಯೂ, ಚೆರ್ಾೂವರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್. ಬಾಬು, ಪಾಸಿುಮರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲೋಂ. ಜಲೋಗಿ, ಬೆೋರಿಕೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾ ಕೆಲೋಂ. ಮೊಡಂಕಲ್, ಬೆೋರಿಕೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು, ಬೆೋರಿಕೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಭಾಗಯ ಕೆಲೋಂ. ಶಿೋನ, ಬೆೋರಿಕೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಜಿ. ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ. ಗಿರಿೋಶ್ ಎಸ್, ಬೆೋರಿಕೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಕೆ., ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ಪಣೆಮಜಲ್ು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅನಿತಾ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು ಅಟೆಲಿೋಲೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲೋಂ. ಸೋಸಪೆ, ಅಟೆಲಿೋಲೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಬಿನ್. ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ, ನಲಜಾಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಎನ್., ಬಿನ್. ಮುದ್ು, ಜೋರಿರ್ಾರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ಸೌಮಯ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ನಲಜಾಜಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ, ನಲಜಾಜಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಂಬಕೆೋರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್. ಮನಸ ಮುಗೆೋರ, ಕರ್ಾಯಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಎಮ್., ಬಿನ್. ಹುಕರ ಮುಗೆೋರ, ಮಾಚಿಯಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ, ಬಿನ್. ಕುಕೂ, ಬಣಾಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕುಂಡ ಬಿನ್. ಮೆೋರ, ನೆಕೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗು, ಕುಮಾರಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಜಾರಿರ್ಾರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು, ನೆಕಾರಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ನಿತಿನ್ ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ, ಬರಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿೋನಪೆ ಬಿನ್. ಸಲರಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ಬಿನ್. ಕುಂಞ, ಕಲಾಯಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಶೆೋಖರ ಬಿನ್. ಮನಸ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಡಿ. ಬಿನ್. ಕೆಲರಗ, ಕರ್ಾಯಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಮುದ್ರ ಮುಗೆೋರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕಟುಿ ಬಿನ್. ಬಿೋಡು, ಕುಮಾರಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚಲ್ೂ ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಪಟೆಲರೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕುಂಡ ಬಿನ್. ಪಕೋರ, ನೆಕೂಲ್ ,ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚಿೋಂಕರ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಮುಂಡ ಮುಗೆೋರ, ಕಮಿಮನಹತ್ುೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕುಂಞ ಬಿನ್. ಮುಂಡ ಮುಗೆೋರ, ಕಮೆಮತಿು ಮನೆ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕರಿಯಪೆ ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ ರ್ಾಯೂ, ಮಾದ್ರಲೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬೆಳು ಬಿನ್. ಹುಕರ ಮೆೋರ, ಬೆೋರಿಕೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಂಚು ಕೆಲೋಂ. ಚೆಲೋಂಕರ ಲೆಲೋಲೆರು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿ. ಹೆಚ್. ಬಿನ್. ಮಂಚ ಮುಗೆೋರ, ಬೆದ್ರಲರೋಳಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕುಸುಮಾ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಪಕೋರ. ಕುಮಾರಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕರಿಯ ಮೆೋರ ಬಿನ್. ಮಾಯಿಲ್, ಕುಮಾರಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚಿೋಂಕರ ಬಿನ್. ಮೊೋನಪೆ, ನೆಕೂಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಪೆ ಪರವ ಬಿನ್. ಗುಡ್ ಪರವ, ಅಜಿನಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಅಂಗಾರ ನಲಿಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಿರೋ. ಶರತ್ ಬಿನ್. ಕುಂಡ ವಿೋರ, ನೆೋರಲೋಳುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಂಗಾರ ಅಜಿಲ್ ಬಿನ್. ದ್ರೋಯುಯ,ಅರತಾುಡಿ ಮನೆ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ ಜಿ.ಪಂ. ಪುತ್ಲುರು ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆದ್ಂಬಾಡಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ ಸಾಳ ಕೆದ್ಂಬಾಡಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್
ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಯವರ ಹೆಸರು
ಶಿರೋ. ಭವಾನಿ ಚಿದಾನಂದ್ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು
ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು ಕೆದ್ಂಬಾಡಿ
ಶಿರೋಮತಿ. ಅಸಾಮ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು ಕೆದ್ಂಬಾಡಿ
ಕುಮಾರಿ. ರೋವತಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು ಕೆದ್ಂಬಾಡಿ
ಶಿರೋ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಷ್ಯ ತ್ಜ್ಞರು ಕೆ.ವಿ.ಕೆ. ಕಾಸರಗೆಲೋಡು
ಶಿರೋಮತಿ. ನಮಿತಾ ವಲ್ಯ ಮೆೋಲ್ವಚಾರಕ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ., ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಲ್ತಾ, ಕೆಲೋಂ. ಸಿೋತಾರಾಮ, ಬಾರಿಕೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾ ಎಸ್. ರೈ, ಕೆಲೋಂ. ಸದಾಶಿವ ರೈ, ಗುತಿು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಸಾಮ ಕೆಲೋಂ. ಇಬಾರಹಂ, ಗಟಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಲಪ ಎಸ್. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಸಂಕಪೆ ರೈ, ಮಾಡ್ಾವು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಿರೋಮತಿ ಕೆಲೋಂ. ದ್ರೋವಣು ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಯಶಸಿವನಿ ಕೆಲೋಂ. ಗಣೆೋಶ್ ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಶಿ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ುಪೆ, ತಿಂಗಲಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ತಾ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ರವಿಕುಮಾರ್, ಕತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ, ಪಯಾದ್ಲರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಆನಂದ್ ರೈ ಬಿನ್. ಸಲೋಮಪೆ ರೈ, ಮಠ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಕೆಲೋಂ. ರಾಮಯಯ ಗೌಡ, ಗುತ್ುು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಜಿೋವಿ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಆಚಾಯಯ, ಚಾವಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಘುರ್ಾಥ ರೈ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ರೈ, ಮಾಟಾಸು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿೋನೆಲೋದ್ ಬಿನ್. ಕುಂಞ ರಾಮ, ರ್ನಲೂರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕುಮಾರಿ. ಸುಮತಿ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ಉಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ, ಬೆಲೋಳೆಲಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ಲ್ಲಿತಾ ಕೆಲೋಂ. ತ್ನಿಯಪೆ, ತಿಂಗಲಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸವಿತಾ ಕೆಲೋಂ. ಮಂಜುರ್ಾಥ, ಎದ್ುರಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ. ಜರ್ಾಧಯನ ಪಪಜಾರಿ, ಪುಂಡ್ಾಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ಾ ಎನ್. ಕೆಲೋಂ. ದಿನೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ, ಬೆಲಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಯಿರ್ಾ ಕೆಲೋಂ. ಅಬುಬಕೂರ್, ಇದಾೆಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲೋಂ. ಅಣುು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಾರಿಕಾ ಕೆಲೋಂ. ಅನುಪ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಪಣಿಯಮಾ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ಇದಾೆಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗೌರಿ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ಪಾಟಾಳಿ, ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಪಾಟಾಳಿ, ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಧಾ ಕೆಲೋಂ. ರಾಮಕೃಷ್ು, ತಿಂಗಲಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ಭಾಗಯ ಕೆಲೋಂ. ರಾಘವ, ತಿಂಗಲಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕುಮಾರಿ. ಸರಿತಾ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ , ತಿಂಗಲಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ. ಹರಿೋಶ, ಗುತ್ುು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ತಾ ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಕರಣ್, ಗುತ್ುು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ವಾರಿಜ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು, ಗುತ್ುು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ರಘುರ್ಾಥ ರೈ, ಚಾವಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ. ಮರಿಯಯಯ, ಬಿೋಡು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕುಮಾರಿ. ರೋವತಿ ಬಿನ್. ಕುಂಞ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕಲ್ೂಪೆ, ಮಾಡ್ಾವು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಮಾಲ್ಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಮಂಜುರ್ಾಥ, ಇದಾಯರ್ೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಅಣುು ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲರಿಕಾೂರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕುಮಾರಿ. ಪಪಜಾ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲರಿಕಾೂರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚರಣ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್. ಆನಂದ್ ರೈ, ಮಠ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಮಾಧಪೆ ಶೆಟಿಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಾಧಿಕ್ ಬಿನ್. ಜಮಾರುದಿುೋನ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಆಚಾರಿ ಬಿನ್. ಚಂದ್ರಯಯ ಆಚಾರಿ, ಪಾಲಾುಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಶಿಮ ಕೆಲೋಂ. ದಿೋಲಿೋಪ್, ಕೆಲಳಾಳಚೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಕೆಲೋಂ. ವಿಶಚರ್ಾಥ ರೈ, ಕೆಲಳಾಳಚೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅವವಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಕುಂಞಲಿ, ಇಜಿಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಐಸಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಅಬುಬಕೂರ್, ಇಜಿಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ನಳಿರ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ದ್ರೋರಣು ರೈ, ಚಾವಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಎಮ್. ಪರಮಿೋಳಾ ಕೆಲೋಂ. ಸೋಸಪೆ ರೈ, ಮಿತಲುೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸೌಮಯ ಕೆಲೋಂ. ಅನಿರುದ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ಜಲಯೋತಿ ಕೆಲೋಂ. ದಿನೆೋಶ್ ಆಚಾರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಕುಂತ್ಲಾ ಕೆಲೋಂ. ಶಶಿಧರ, ಸರ್ಾಯಸಿಗುಡ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪಪಣಿಯಮಾ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು, ನಗರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ತಾರಾ ಬಲಾೂಳ್ ಬಿನ್. ಸುಬಾರಯ ಬಲಾೂಳ್, ಶಿರೋರಾಮ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರ ಬಿನ್. ಬೆಲಳಿಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಾವಣಯ ಕೆಲೋಂ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ರೈ, ಮಾಡ್ಾವು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುನಂದ್ ರೈ, ಅಜಿಲ್ ಮನೆ, ಕಾಯಯದ್ಶಿಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮೃದ್ುಲ್ ಬಿ. ಬಾಲಾಯ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪವಿತ್ರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಶಿಪರಭಾ ರೈ ಯಂ., ಮಿತಲುೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಂತ್ ಕೆ., ಗುಮಾಸು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಶಿವನಿ ಕೆ., ಗಾರಮ ಲೆಕಾೂಧಿಕಾರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ಪಿ.



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರವಿರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಎನ್., ಎಲಿಕಾ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ದ್ರೋರಣು ಪಪಜಾರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ರವಿೋಂದ್ರ ರೈ, ನೆಂಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ರ್ಂಕಟೆೋಶ ಉಪಾಧಾಯಯ, ಈಶ ನಿಲ್ಯ ಪಟೂ ಮಲಲೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಿರೋ. ಅಬುಬಕೂರ್, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಜಯರಾಮ ರೈ, ಬಿನ್. ಮಿತ್ರಂಪಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಪಡಿಯ ಬಿನ್. ಕುಂಞ, ತಾಯಗರಾಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ಸರಲೋಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
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ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಯವರ ಹೆಸರು
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ., ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ  ನಿವೃತ್ು ಜೋನು ಕೃಷ್ ಪರದ್ಶಯಕರು ಸುಳಯ
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಘುರಾಮ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಾಮೊೋದ್ರ ಗೌಡ ಕೆ.ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಯುವರಾಜ ಕಡಂಬ ಬಿನ್. ಪದ್ಮಯಯ, ಪದಾಮಂಬ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರವಿಪರಸಾದ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಹುಕರಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕೌಡಿಚಾಚರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಧಮಯಣೂ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಅಪೆಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಎಲಿಕಾ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ನಿತೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ, ಎಲಿಕ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್. ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ, ನಡು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಟಯ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಬಾರಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಭವಯ ಕೆ. ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ. ಪರವಿೋಣ್ ಪರಭು ಕೆ., ಕೆಲೋಲ್ತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಪರಸಾದ್ ಕೆದಿಲಾಯ ಬಿನ್. ವಾಸುದ್ರೋವ ಕೆದಿಲಾಯ, ಶಿಬಿರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗುರು ಪರಕಾಶ ಎಸ್. ಬಿನ್. ವಾಸುದ್ರೋವ ಕೆದಿಲಾಯ, ಶಿಬಿರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ ಕುಮಾರ್ ಎನ್. ಬಿನ್. ಎಮ್ ಇ ಗೌಡ, ಮರತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕುಮುದಾ ಬಿನ್. ಸುಂದ್ರ ಕೆ., ಕೆಲಡಂಕೆೋರಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ಮೊೋಹನ, ಪುತಿುಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕುಮಾರಿ. ಯಶಸಿವನಿ ಬಿನ್. ಪುರುರ್ಪೋತ್ುಮ ಗೌಡ, ಅಜಲಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶೆಲೋಭಿತಾ ಎನ್. ಕೆಲೋಂ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಗೌಡ, ಅಜಲಾಡಿ ಗುತಿುನಪಾಲ್ು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಸಿ ಡಿಕುರ್ಾಹ ಕೆಲೋಂ. ಡನಿೂಸ್ ಡಿಕುರ್ಾಹ, ಮರಕಲೂರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರೋವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಸೋಸಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪಜಿಪಣುು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿನಯ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪಜಿಮಣುು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕೆ. ಕುಸುಮ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಸಿೋಟಿಗುಡ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ, ಸಿೋಟಿಗುಡ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ ಬಿನ್. ಜಾನು ರ್ಾಯೂ, ಸಿೋಟಿಗುಡ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ ರೈ ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ರೈ, ಕುಂಬರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮಾಸಯಲ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್. ಪಾಸುೂ ಡಿಸಲೋಜಾ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಆನೆಮಜಲ್ು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್. ಮಾನ ಪಾಟಾಳಿ, ಈಶವರಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಶೆಲೋಕ ಎಸ್., ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಸಲತಾಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಿರೋ. ರಾಘವನ್ ರ್ಾಯರ್, ಬಿನ್. ಕೆೋಳು ರ್ಾಯರ್, ಕುಂಡ್ಾಪು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ್ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಪಲ್ೂತಾುರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅನಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಮಲಡ್ಾಯಲರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಂಕಪೆ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ಕುಂಬಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕರಷ್ು ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ, ಕುಂಬಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕೌಡಿಚಾಚರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಲೋಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬೆೈರ ರ್ಾಯೂ, ಮೆೋರ್ಾಜ ಕಲ್ುೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕುಂಞಪಳಿಳ ಬಿನ್. ಮಹಮಮದ್ ಹಾಜಿ ಸಾಲೆಕೆರ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
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ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಯವರ ಹೆಸರು
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ., ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ  ನಿವೃತ್ು ಜೋನು ಕೃಷ್ ಪರದ್ಶಯಕರು ಸುಳಯ
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಮುತ್ುಪೆ ಕೆ., ಕುರ್ಂಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ ಬಿನ್. ಓಡಿ ಮುಗೆೋರ, ಏರಾಟಾಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಎಸ್. ಬಾಬು ಬಿನ್. ಬೆಲೋಜ, ಶೆೋಡಿಗಾರಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ಬಿನ್. ರ್ಪಡಿಯ, ಪಡಿರ್ೆಕಟಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್. ಓಡಿ, ಶೆೋಕ ಮಲೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಮಾಧವ, ಬಕುಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಯಾಧವ ಬಿನ್. ಅಣುು, ಭಕುಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಟಿ. ಬಿನ್. ಮಂಚ ಮುಗೆೋರ, ತಾಳಿಪಡುೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಕಂಚಿನಪದ್ವು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ಕುಸುಮ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು, ಪುತಿುಗೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ಸಾವಿತಿರ ಕೆಲೋಂ. ರವಿೋಂದ್ರರ, ಕಮಯಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ಲ್ಲಿತ್ ಕೆಲೋಂ. ಕುಶಾಲ್ಪೆ, ಪಾಲ್ತ್ಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಬಾಲ್ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ, ಕೆರಂತಾಯಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಜಯರಾಮ ಬಿನ್. ಬೆಲಗಗ ಮುಗೆೋರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಬಿನ್. ಮುದ್ರ ಕರ್ಾಯಮುಗೆೋರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗ, ಕರ್ಾಯಮುಗೆೋರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಸಾಯಯ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಲೆಲೋಕೆೋಶ ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ, ಸಾಯಯ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ಅಣುಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ, ಬಾವಿಕಟೆಿ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಅಣುು ಬಿನ್. ಬಟಯ, ಆಮುಂಜ ಮನೆ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಕೆ. ಸಾಂತ್ಪೆ ಬಿನ್. ಕುಂಞ ಮುಗೆೋರ, ಪಂಜಳ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಕ್ಷೋತ್ ಬಿನ್. ರ್ನುಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ ಎನ್. ಬಿನ್. ಬಾಬು ಎನ್. ರ್ಾರಾಜಲಾ ಮಲಲೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ, ಪಾಲಾುಡು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುನಿೋತ್ ಕೆಲೋಂ. ರವಿೋಂದ್ರ ಎ., ಆನಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ತಾಯಂಪ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರೋವತಿ ಟಿ. ರ್ಾಯೂ ಕೆಲೋಂ. ತಾಯಂಪ ರ್ಾಯೂ, ಕಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಮಲೆ ಚೆನೂಪೆ ಬಿನ್. ಮಲೆ ಕೆಲರಗಪೆ, ರ್ೈಂತಿಮುಗೆೋರು ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗುರುವ ಬಿನ್. ಕೆೋಪು ಮರಿಕೆ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶೆೋಖರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಮನಸ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕರಿಯ ಹರಿಜನ ಬಿನ್. ನಿಟೆಲಿೋನಿ ಹರಿಜನ, ಮೆೋರ್ಾಲ್ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ರಾಘವ ಬಿ. ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ, ಮಾಣಿಯಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ಾ ಕೆ. ಬಿನ್. ಹುಕರಪೆ, ಕಲ್ೂಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರಮತಿ. ಸುರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು, ಪದ್ಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಕಜ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ ಮುಗೆೋರ, ಬಜತ್ುಡೂ ಮನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕುರಲೋಲ್ು ಬಿನ್. ಮುಗೆರ, ಕನೂಡೂ ಮನೆ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ ಫಲಾನುಭವಿಯವರಿಗೆ ಅಣಬೆ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ವಿಚಾರ ಸಂಕೋಣಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ ಸಾಳ ವಯವಸಾಯ ಸೋವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕುಂಬರ
ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಯವರ ಹೆಸರು
ಶಿರೋಮತಿ. ತಿರೋರ್ೋಣಿ ಪಲ್ೂತಾುರು ಅಧಯಕ್ಷರು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಳಮೊಗುರ 
ಶಿರ. ಮಹೆೋಶ ರೈ ಸದ್ಸಯರು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಳಮೊಗುರ 
ಶಿರೋಮತಿ. ವನಿತಾ ಮನೆಲೋಜ್ ಸದ್ಸಯರು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಳಮೊಗುರ 
ಶಿರೋ. ಪರದಿೋಪ್ ಎಸ್. ಸದ್ಸಯರು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಳಮೊಗುರ 
ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ಬಿಜತರ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು
ಶಿರೋ. ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ್ ಸಿಪಿಸಿಆರ್ ಐ ಕಾಸರಗೆಲೋಡು ವಿಷ್ಯ ತ್ಜ್ಞರು
ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ ಚಂದ್ರ ರೈ ವಯವಸಾಯ ಸೋವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ್ ಅಧಯಕ್ಷರು ಕುಂಬರ
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು:

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಮಾಧವ ರೈ ಬಿನ್. ಅಣುು ರೈ, ಕುಂಬರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್. ಭಾಸೂರ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಆಶಾಲ್ತಾ ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಮಾಧವ ರೈ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ರಮಯ ಕೆಲೋಂ. ನವಿೋನ್ ಎಸ್. ರೈ, ಸಂಜಕಾಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪಪುಯಂಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಕುಂತ್ಲಾ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಕೆೈಕಾರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ರುಕಯಾ ಕೆಲೋಂ. ಎಸ್. ಹುಸಾಮನ್, ಪಪುಯಂಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಕುಮಾರಿ. ಪಪಣಿಯಮಾ ಕೆಲೋಂ. ಹುಕರ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಕೆ. ಎಸ್. ಅಪಾಸ ಕೆಲೋಂ. ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಕುಂಬರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ರಲೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ. ಉಮೆೋಶ, ಬಡಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಾಲ್ತಿ ಕೆಲೋಂ. ಜಗದಿೋಶ ರೈ, ಅಲ್ಂಕುರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ನವಿೋನ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಲ್ಕ್ಷಮಣ ರ್ಾಯಕ್, ಮುಕೆವ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕಶೆಲೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಸಂಜಿೋವ ರೈ, ಪುಂಡಿಕಾಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಕವಿತಾ ಕೆಲೋಂ. ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ, ಕಲೆಂಜಿಲ್ ಮನೆ



ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲ್ಜಾ ಕೆಲೋಂ. ಸಿೋತಾರಾಮ ಪಪಜಾರಿ, ತ್ಲೆಂಜಿಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ, ಅಜಿಿಕಲ್ುೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಧುಮತಿ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಮಾಣಿಯಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಕುಂಬರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಕುಮಾರಿ. ಸಿರಿೋರ್ಾ ಬಿನ್. ಮಾಂಕು, ಕುಂಬರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುನಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ,ಮುಂಡಲೋಮಲಲೆ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ನಯರ್ಾ ಕೆಲೋಂ. ಪರದಿೋಪ, ಸಂಪಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ಚಂದಿರಕಾ ಕೆಲೋಂ. ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ರೈ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೆಲೋಂ. ಜಯರಾಮ ಆಚಾಯಯ, ಮಾರುವ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ. ಜಯಪರಕಾಶ್, ಕೆೈಕಾರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ವನಿತಾ ರ್ೈ ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಯಜ್ಞಾತ್ ರೈ, ಕೆೈಕಾರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ನೆೋತಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ. ವಸಂತ್ ಬಳಳಮಜಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ. ವಸಂತ್, ಮಾರಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್. ಶಾಂತ್ಪೆ, ಮುರುವ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ಶೆಲೋಭಾ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಶಾಂತ್ಪೆ ಮಡಿವಾಳ, ಕೆಲಯಿಲ್ತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರ. ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಚಿನೂಪೆ ಗವಡ, ಉರುವ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ.ಭಾರತಿ ಕೆಲೋಂ. ಸಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕಲ್ೂರ್ಯ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ಶಾಲಿನಿ ಕೆಲೋಂ. ದಿ. ಸುರೋಶ, ಮರ್ಾಳು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕಾಪಾಯಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಿ. ಕೆಲೋಂ. ಜಗದಿೋಶ, ಕಾಪಾಯಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಂಬಿಕಾ ರಮೆೋಶ್ ಆಳವ ಕೆಲೋಂ. ರಮೆೋಶ ಬಲಾಯಯ, ಕಲ್ಯರ್ೆ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿಂದ್ು ಕೆಲೋಂ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಪಳಳತಾುರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ಭಲೋಜರಾಜ, ಕೆಲಲ್ೂತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ಚೆೋತ್ರ್ಾ ಸತಿೋಶ ಕೆಲೋಂ. ಸತಿೋಶ, ಅಜಿಿಕಲ್ುೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ಉಷ್ಾ ಕೆಲಂ. ಯೋಗೆೋಶ್ ಆಚಾಯಯ, ಕೆಲಲ್ೂತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ. ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ, ಕಟಿಜಾಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ, ಕುಂಬರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ಲಿತಾ ಕೆಲೋಂ. ಕೆಲರಗಪೆ ರೈ, ಕುರಿಕಾೂರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ, ಪಪುಯಂಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರ. ಪರದಿೋಪ ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಶಿಬರಾಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ಪುಷ್ಾ ಕೆಲೋಂ. ಸದಾಶಿವ ಆಚಾಯಯ, ಉಜಿರಾಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರ. ಕೃಷ್ು ಡಿ. ಬಿನ್. ಮಂಚ ಮುಗೆೋರ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ಪರಮಿೋಳಾ ಕೆಲೋಂ. ಪರವಿೋಣಾ, ನಿೋಪಾಯಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ರ್ೋದಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ದಾಮೊೋದ್ರ ರೈ, ಕುಡ್ಾೂರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ಾೆ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಬು, ನಿೋಪಾಯಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮತಿ ಕೆಲೋಂ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು, ನಿೋಪಾಯಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ. ಐತ್ುಪೆ, ಅರಂತ್ನಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಪುಷ್ೆಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ. ಜಯಕರ ಆಚಾಯಯ, ಕುಂಬರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಜಯಕರ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಯಯ, ಕುಂಬರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ರಮಲ್ತ್ ಕೆಲೋಂ. ಸಿಯಾಬ್, ಕೆಲಲ್ೂತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ. ಮೊೋಹನ, ಕಾಪಾಯಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಜುಬೆೋದಾ ಕೆಲೋಂ. ನಲರುದಿುೋನ್, ಕೆಲಲ್ೂತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ವನಿತಾ ಕೆಲೋಂ. ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯರ್, ಮರಿಕೆ ಮನೆ



ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಉಷ್ಾರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ. ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ರೈ, ಪಳಾಳಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಪದಾಮವತಿ ರೈ ಕೆಲೋಂ. ಜಯಚಂದ್ರ, ಹಮಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಮಿೋಲಾ ಕೆಲೋಂ. ಮೊಯಿದಿುೋನ್, ಕೆಲೋಲ್ತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿ. ಫ್ಾತಿಮಾ ಕೆಲೋಂ. ಅರಬಿೋ, ಕೆಲೋಲ್ತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಯತಿೋಶ ಬಿನ್. ರವಿೋಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ, ಕೆೈಕಾರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ ಚಂದ್ರ ರೈ ಬಿನ್. ವಿಠಲ್ ರೈ, ಕೆೈಕಾರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮೆೋಘರಾಜ ರೈ ಬಿನ್. ಸಿೋತಾರಾಮ ರೈ, ಮುಡ್ಾಳ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಚಿೋರಾಗ್ ರೈ ಬೆೋಡ್ಾರಮಾನ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಆದ್ಶಯ ಶೆಟಿಿ, ನಿೋರಾಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ಭಾರತಿ ವಸಂತ್ ಕೆಲೋಂ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್. ಕೌಡಿಚಾಚರ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಈಶವರ ಪಪಜಾರಿ, ಆಲ್ಂತ್ಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಜಗರ್ಾೂಥ ರೈ, ಬಿನ್. ಶೆೋಷ್ಪೆ ರೈ, ಕೆೈಕಾರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ.ವಸಂತ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಮೆೋಶ, ಕೆೈಕಾರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ರಾಜಿೋವಿ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ತಿಪೆ, ಕುಂಬರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಪರಮಿೋಳಾ ಕೆಲೋಂ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು. ಕುಂಬರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ. ಮೊೋನಪೆ, ಕುಂಬರ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಣುಕಾ ಕೆಲೋಂ. ಮೊೋಹನದಾಸ, ಉರುವ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ, ಮಾಯಿಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಸುಂದ್ರ, ಉರುವ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್. ಬಾಬು ರೈ, ಕೆಲಯಿಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಗುರುವ, ನೆೋರಲೋಳುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಭಾಸೂರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಕೆಲಗಗಣು ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಯಿಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರಘುರಾಮ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್. ಪಕೋರ ಪಾಟಾಳಿ, ಶರವು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ಎ. ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರಮತಿ. ದಿವಾಯ ಕೆಲೋಂ. ಜರ್ಾಧಯನ ಎ., ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ ರೈ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರೈ, ಕುಕೊ ಬಳಿಳ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪರಮೊೋದ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಮಡಯಂತ್ಳ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಭಟ್, ಪಲ್ೂತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರ. ಈಶವರ ಮಲಲ್ಯ, ಕೆಲಯಿಲ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್. ಬಾಬು ರೈ, ಅಣಿಲೆ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕಮಾಲಾಕ್ಷ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್. ಕೆಲಗಗಣು ರ್ಾಯಕ್
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಗುರುಪರಸಾದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಗೌಡ, ಪಟೆಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಪರಸನೂ ಬಿನ್. ಭಾಸೂರ ರಾವ್, ಶರವು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್. ಮಹಾಬಲ್ ಪಪಜಾರಿ, ಕೌಡಿಚಚರ್ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ದಾಮೊೋದ್ರ ಆಚಾರಿ ಬಿನ್. ಕಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಂಗುಡೋಲ್ು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್., ಚೆನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕಣಿಯಲರು ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಆದ್ಂ ಕುಂಞ ಬಿನ್. ಆದಾಮ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ, ಬೆಲಳಿಳಕಾನ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಕಟಿಣು ರೈ, ನೆಲಾಯಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಕಟಿಣು ರೈ ನೆಲಾಯಜ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಲಿನಿ ಎಸ್. ಆಳವ ಕೆಲೋಂ. ಸುಂದ್ರ ಆಳವ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ/ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಮಾಂಕು ಬಿನ್. ಮಾಧವ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಜೈವಿಕ ಗೆಲಬಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ



ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಯವರ ಹೆಸರು
ಶಿರೋ. ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬೆಲೋಕಯರ್ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು
ಡ್ಾ. ಎಸ್. ಎಲೆೈನ್ ಅಪಸರ ಸಿ.ಪಿ.ಸಿ.ಆರ್.ಐ. ವಿಷ್ಯತ್ಜ್ಞರು, ವಿಟೂ
ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ್ ರಾಜ್ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ವಿಷ್ಯತ್ಜ್ಞರು
ಶಿರೋಮತಿ. ರೋಖಾ ಎ. ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿಪಂ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ., ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು:

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಾವ್, ಕಾವು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಅಶಿವನಿ ಪಿ. ಕೆಲೋಂ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ, ದ್ಲಮಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕುಮಾರಿ. ಅರ್ೋಕ್ಷ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ದ್ಲಮಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಜಯರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ಉಗಗಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಶೆಟಿಿನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಅಮುಮ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್. ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪರನಿೋರು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಬೆಪಿಿಸ್  ಬಿನ್. ಕಾಮಿಲ್ ರಲಟಿರಗಸ್, ಮುರ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ, ತಂಕಲ್ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಜಿ. ಬಿನ್. ಚಿೋಮ ರ್ಾಯೂ, ಗುರಿಕುಮೆೋರು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್. ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಮಿಮಂಜ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಾರದಾ ಬಂಡಿೋಕಾನ ಕೆಲೋಂ. ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ. ಬಂಡಿಕಾನ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಕುಮುದಾ ಪಿ. ಕೆಲೋಂ. ಸುಂದ್ರ ಕೆ, ಕೆಲಡಂಕೆೋರಿ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಿೋಪಕ್ ಎ. ಎಸ್. ಬಿನ್. ಸಿೋತಾರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಎ., ಬಂಗಾರಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮಹೆೋಶವರ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಪಯಯ, ನನಯ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಾಯಮಸುಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್, ಭಟಯಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಆಚಾಯಯ, ಶೆಟಿಿಮಜಲ್ು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ಸಾಲಾಯನ್ ಬಿನ್. ಮಧನ ಮಡಿವಾಳ, ಅಣಿಲೆ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಸೋಸಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ದಾದ್ು ರ್ಾಯೂ, ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಗಂಗಾಧರ ಭಟ್, ಪಾದ್ರಕಯಯ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್. ಮಂಜಣು ರೈ, ಪಾಲಾುಡಿ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಶಿವತ್ ಬಿನ್. ವಿಶವರ್ಾಥ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿಜಯ ಬಿನ್. ಕೆೋಪು ರ್ಾಯೂ, ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ರೈ ಬಿನ್. ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ, ಬೆದಾರಳ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಸೋಸಪೆ ಗೌಡ, ರ್ೋಲ್ಯ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕಲಟೆೋಲ್ು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಬಿನ್. ಪದ್ಮರ್ಾಭ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಸಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ. ರಘುರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ, ಚೆೋಲ್ಯಟಯ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್. ಶಿೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ನೆೋಗಿನ ಪಂಜ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬುದ್ು ರ್ಾಯೂ, ನಗರ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಹಷ್ಯಪಿರಯ ಎಂ. ಬಿನ್. ಎಂ. ಸುಬರಮಮಣಯ, ಕಲಡುೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಚೆೈತಾರ ಎಂ. ಸಿಪಿಸಿಆರ್ ಐ ವಿಟೂ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ದಿನೆೋಶ ಪಿ. ಪಾಲೆಚಾಚರು ಮನೆ



ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕುಂಞ ಮೊೋನು ಬಿನ್. ಮಹಮಮದ್ ಕುಂಞ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶಿವಪರಸಾದ್ ಬಿನ್. ರಾಮಚಂದ್ರ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ಸುಧಾಕರ ರೈ ಬಿನ್. ದಾಸಪೆ ರೈ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಕುಮಾರ, ಬಾಳಾಯ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಮಲಿೂಕಾ ವಿ. ಬಿನ್. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಆಚಾಯಯ, ಹರಿಹರ ಕೃಪ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿನಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿ.

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ , ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪಿ. ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕರಷ್ು ಗೌಡ, ರ್ೈರಪುನಿ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್. ವಾಸಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಸಲಯಯನಿವಾಸ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಎ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಅಂಡಪುಣಿ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪುಟಿಣು ಸಿ. ಎಮ್. ಬಿನ್. ಮೆೈಲ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಅಂಕತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ, ಬರ್ಾರಿ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಜಿ. ಬಿನ್. ಈಶವರ ಗೌಡ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ, ಅಣವುಮಲಲೆ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮಹಮಮದ್ ಅಶರಫ್ ಬಿನ್. ಇಬಾರಹಂ, ಕಲೆುಂಬಿ ಮನೆ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿ ಮತ್ುು ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ
ಮುಖಯ ಅತಿಥಿಯವರು
ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ರಾಜ್ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಲಪರ್ ರ್ೈಸರ್, ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ರೈತ್  ಉರಿಮಜಲ್ು, ಕಬಕ
ಶಿರೋ. ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು
ರೈತ್ರ ಹೆಸರು

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶೆಲೋಭಾ ಜ ಭಟ್, ಕೆಲಡಿಪಾೆಡಿ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಶೆೈಲ್ ಪರವಿೋಣ, ಕಾಯಯಮಜಲ್ು ಮನೆ ನೆಹರು ನಗರ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ವಿ. ಈಶವರಯಯ, ಕೆಲೋಲಾಡಿ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆ ಎಸ್. ಬಾಬು, ಬಿನ್. ಭಲೋಜ, ಶೆೋಡಿಗುರಿ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ರಂಜಿತ್ ಡಿ.ವಿ., ಕುಮೆೋರಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ರವಿ ಪರಸಾದ್ ಕೆ., ಕೌಡಿಚಾಚರ್ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಮ್., ಮದ್ೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಶೆಲೋಕ ಎಸ್., ದ್ಬೆೋಯತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ., ಕೆರಮಲಲೆ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗಪೆ, ಎರಜಾಲ್ು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ,ಅಡಿಲ್ ಮಜಲ್ು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರ. ರವಿೋಂದ್ರರ್ಾಥ, ಚಾಲೆಪಡುೆ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪುರುರ್ಪೋತ್ುಮ ಸಿ. ಹೆಚ್., ಚಾಕೆಲೋಟೆ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರಕಾಶ ಎ. ಬಿನ್. ಶಂಭು ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪರಮೆೋಶವರ ಎ., ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ ಎ., ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ, ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಂಜನ್ ಎ., ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಿಲಿವಸಿರ್ ಗೆಲರ್ಾಸಲಿವಸ್, ಬಿನ್. ಸಿಪಿಿಯನ್ ಗೆಲರ್ಾಸಲಿಿಸ್ ಮುಂಡ್ಾಜ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ, ಬಿನ್. ಗುರುವ ಕಂಚಿನಪದ್ವು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮಾಸಯಲ್ ಡಿಸಲೋಜಾ, ಬನಲೂರು ಮನೆ



ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಗುರುವ ಮುಗೆೋರ, ನಿರಪಾದ್ರ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಕೆ. ಶಂಕರ ಭಟ್, ನಲಜಿ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್., ಬಿನ್. ಎಲ್ಯಣುಗೌಡ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಪಿ., ಕೆಲೋಂ. ಮಧುಸಲದ್ನ, ಪಡ್ಾ್ಯಲರು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬುದ್ಿ ರ್ಾಯೂ, ನೆಹರುನಗರ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ುಪೆ ಕೆ., ಬಿನ್. ರ್ನಯಮುಗೆೋರ, ತ್ನಿಯಾರು ಬೆೈಲ್ು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಕಜ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಕೆ. ಬಿನ್. ಸಲೋಮನಲಿಕೆ, ಕೆಲೋನಡೂ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ. ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಕೆ. ಬಿನ್. ಮಹಾಬಲ್ ರೈ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಎಮ್. ಕುಂಞಪಳಿಳ ಬಿನ್. ಮಹಮಮದ್. ಸಾರಕೆರ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಎಮ್. ಕೆ. ಉಮಮರ್ ಬಿನ್. ಹಮಿೋದ್ ಬಾಯರಿ, ಬಾಳೆಜಾಲ್ು ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ ದಾಸ ಬಿನ್. ಅಣುು ದಾಸಯಯ, ಕುಂಟಾಯನ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಎಲ್ಯಣು ಗೌಡ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಇಡ್ಾಲ್ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಈಶವರ ಭಟ್
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಕೆ. ಲ್ಲಿತ್ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಕುಂಬರ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಮೊೋಹನ ಡಿ. ಎ. ಬಿನ್. ಎಲ್ಯಣು ಗೌಡ, ದ್ರೋರಾಜು ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಣು ಗೌಡ, ಪಾನಿಯಾಲ್ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಜಲಯೋತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಎಸ್. ಗಣೆೋಶ ಭಟ್
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ಗಣೆೋಶ ಭಟ್ ಬಿನ್. ಈಶವರ ಭಟ್
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಸುರೋಶ ಭಾಗವತ್ ಬಿನ್. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಾಗವತ್, ಸಾಲ್ಮರ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಬಿನ್. ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಅಂಗಡಿಹತ್ುೂ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಅನಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್. ಕಾಮಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ, ಬಡ್ಾವು ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರಮತಿ. ದ್ರೋವಕ ಎಸ್. ಕೆಲೋಂ. ಸುರೋಶ ಕುಮಾರ್, ಕೆಲಡ್ಾರು ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಎಲಿಸ ಬಿನ್. ಜ. ಪಾಪಚಚನ್, ಪುದ್ುಪೆರಂಬಲ್ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರ. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ಗೌಡ, ಪಿಜಕೂಳ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸವಿತಾ ಜಿ. ಕೆಲೋಂ. ಪಿ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್, ಕಮಯಲ್ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರಮತಿ. ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್. ಕರುಣಾಕರ ಕಾಮತ್, ಆರಾದ್ಯ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರಮತಿ. ಶಂಕರಿ ಅಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಮುಂಡಯ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಬಿ. ಯಚ್. ಸಲಫ್ತ, ಬಿನ್. ಕೆ. ಪಿ. ಕೆ. ಹಸೈರ್ಾರ್, ಬಾಂಟಡೂ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಬಿನ್. ಕೆ. ಕೃಷ್ುಪೆ, ಕಾಪಿಕಾಡು ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಚೆೋತ್ರ್ಾ ಕೆಲೋಂ. ವಿನಯ, ಉರಮಾಲ್ು ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಕುಸುಮಾ ಕೆಲೋಂ. ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಆಚಾಯಯ, ಮಂಜಲ್ೆಡುೆ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ರಜಿನಿ ಬಿ. ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ. ಎಮ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಮಜಿಿಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರ. ಎಮ್. ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್. ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಭಟ್, ಮಜಿಮಲೆ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಜಗಮೊೋಹನ ರೈ ಬಿನ್. ಕರಿಯಪೆ ರೈ, ಬಾತ್ಯಕುಮೆೋರು ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್, ಪಳಳತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಕೆ. ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕೌಡಿಚಾಚರು ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಸಲೋಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಪರಮೆೋಶವರಿ, ನಲಜಿಕಲ್ುೂ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಪಿ. ಬಿನ್. ಪುತ್ರ, ಪುತಿುಲ್ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಶಾಂತ್ಪೆ ಬಿನ್. ಕುಂಞ ಮುಗೆೋರ, ಪಂಜಳ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಮುತ್ುಪೆ ಕೆ. ಕುರ್ಂಜ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ, ನಡುಮಲಲೆ ಮನೆ



ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರ. ಚೆಲೋಮ ಬಿನ್. ಗುರುವ ಮೆೋರ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರ. ಕನಿೂಗ ಬಿನ್. ದ್ಲಜ, ಮೆೋಲ್ಲರು ಮನ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ರವಿಪರಸಾದ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಹುಕರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಕೆ., ಕೌಡಿಚಾಚರು ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಎಸ್. ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್. ಬೆಲಗುರ, ಶೆೋಕಮಲೆ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಅಣುು ಮೆೋರ ಬಿನ್. ಮೊಡಂಕಲ್, ಭಕುಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಪಡಿಯ, ಆನಡೂ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಬಿಡುಗು ಕೆಲೋಂ. ಮುದ್ಿ ಮೆೋರ, ತಾಳಿಪಡುೆ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಡಂಕೆೋರಿ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಐ ಕೆಲರಗಪೆ ಬಿನ್. ಓಡಿ ಮುಗೆೋರ, ಇರಂಟಾಡಿ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಕೆಲಡಂಕೆೋರಿ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಸಿೋತಾರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಎ. ಬಿನ್. ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಬಂಗಾರಡೂ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಪಳಳತಾುರು ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಚೆನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಅಂಗಾರ ರ್ಾಯೂ, ದ್ಬೆೋಯ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಮುಂಡಕೆಲಚಿಚ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿ. ಬಿನ್. ಗುರುವ ಮೆೋರ, ಕಂಚಿನಪದ್ವು ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಡಿ., ಬಿನ್. ಕೆಲರಗ, ಕರ್ಾಯಮಂಗಲ್ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಜಯಪರಸಾದ್ ಸಿ. ಬಿನ್. ರಘುರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ, ಚೆಲ್ಯಡೂ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಬಿನ್. ಕುಕೂ, ಬರ್ಾರಿ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಹುಕರ ಬಿನ್. ಹಲ್ಮ, ಪುಟಿತಾುರು ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರ. ಮಹಾಲಿಂಗ ಭೈರ ಬಿನ್. ಮಾಯಿಲ್ ಭೈರ, ಗುಳಳ ಮಲಲೆ ಮನೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ಬಿನ್. ರ್ಪಡಿಯ, ಅರಿರ್ೆೋಕಟೆಿ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಹರಿಪರಸಾದ್ ಕೆ. ಎ. ಬಿನ್. ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ೋಂಜ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ಎನ್. ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಪಳಳತಾುರು ಮನೆ
IPM ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮ ಕೆಲೋಂ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಸುಬಾರಯ ಡಿ. ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಮಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಬಟಯ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕೌಡಿಚಾಚರು ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಸಲೋಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಪರಮೆೋಶವರಿ, ನಲಜಿಕಲ್ುೂ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋಮತಿ. ಸೋಸಮಮ ಬಿನ್. ಕಾರ್ೋರಿ, ಹಂದ್ರು ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಶೆೋಷ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚಂದ್ು ರ್ಾಯೂ, ಪಜಿಮಣುು ಮನೆ
IPM ಶಿರೋಮತಿ. ಗಿೋತಾ ಪಿ. ಬಿನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಪುತಿುಲ್ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋಮತಿ. ವಿನಯ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಡಂಚರ ಮಲಲೆ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋಮತಿ. ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ. ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ, ನಡುಮಲಲೆ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ರವಿಪರಸಾದ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಹುಕರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಕೆ., ಕೌಡಿಚಾಚರು ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್. ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಡಂಕೆೋರಿ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋಮತಿ. ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ. ಶಿೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಮಿನೆಲೋಜಿಕಲ್ುೂ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ ರ್ಾಯೂ, ಸತಾಯಜ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೆಲರಗ ರ್ಾಯೂ, ಅಂಬಟೆರಲಡಿ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಪಕೋರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಸುಬಬ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ
IPM ಶಿರಮತಿ. ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ. ಅಣುು ರ್ಾಯೂ, ಕಾವು ಮನೆ



IPM ಶಿರೋ. ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ವಾಮನ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲರಾಜಿಮಜಲ್ು ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ನನಯ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಎಲಿಕ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಬಿ. ಎಮ್. ಬಿನ್. ಮುತ್ುಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಬರ್ಾರಿ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ತ್ನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಮಿೋರ್ಾ ರ್ಾಯೂ, ನೆೈತಾಡಿ ಮನೆ
IPM ಶಿರೋ. ಸತಿೋಶ ಬಿ. ಬಿನ್. ಮಹಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸಂಕಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ಕುಂಬಾಡಿ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಯುವರಾಜ ಕಡಂಬ ಬಿನ್. ಪದ್ಮಯಯ ಸೋಮಿತ್, ಪದಾಮಂಬ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಶಿರೋಪಪಣಯ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಅನಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬಿನ್. ಕಾಮಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ, ಸಿದಿಿಯಾಲ್ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ. ಬಿನ್. ಯುವರಾಜ್ ಕಡಂಬ, ಪದಾಮಂಬ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್. ದ್ರೋವಪೆ ಗೌಡ, ಪಿಜಕೂಳ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ದಾಮೊೋದ್ರ ಕೆ. ಬಿನ್. ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ, ಶೆೋಖಮಲೆ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಾಘವನ್ ರ್ಾಯರ್ ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆೋಳು ರ್ಾಯರ್, ಕುಂಟಾಪು ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ದ್ರೋವಕ ಎಸ್. ಕೆಲಡಲರು ಕೆಲೋಂ. ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿರೋಪಪಣಯ ಪಾಲೆಚಾಚರು ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಿ.ಎಂ. ಕುಂಞ ಪಳಿಳ ಬಿನ್. ಮಹಮಮದ್ ಹಾಜಿ, ಸಾರಕೆರ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೃಷ್ು ಪರಸಾದ್ ಕೆದಿಲಾಯ ಬಿನ್. ವಾಸುದ್ರೋವ ಕೆದಿಲಾಯ, ಶಿಬರ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಗುರುಪರಕಾಶ್ ಎಸ್. ಬಿನ್. ವಾಸುದ್ರೋವ ಕೆದಿಲಾಯ, ಶಿಬರ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಲ್ಲಸಿ ಡಿಕುನಹ ಬಿನ್. ಡನಿೂಸ್ ಡಿಕುನಹ, ಮರಕಲೂರು ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಶಂಕರಿ ಅಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಮುಂಡಯ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರಮೆೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್. ಕಟಿಣು ರೈ, ಮುರುವ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಪದಾಮ ಡಿ. ರೈ ಕೆಲೋಂ. ದ್ರೋರಣು ರೈ, ತ್ಲ್ಪಾೆಡಿ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಿತಾರ ಗೆಲೋಪಿರ್ಾಥನ್ ಕೆಲೋಂ. ಗೆಲೋಪಿರ್ಾಥ ರಾವ್, ಸರಲೋಳಿ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚೆಲೋಮ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಮುದ್ಿ ಮುಗೆೋರ, ಪಿಜಕೂಳ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಮೊಗೆೋರ ಬಿನ್. ಎಲ್ುಂಬ, ಬಾವಿಕಟೆಿ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಕೆ. ಬಿನ್. ಮಂಚ ಮುಗೆೋರ, ನೆಕೂರ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಡಿ. ಬಿನ್. ಕೆಲರಗ, ಕರ್ಾಯಮಂಗಲ್ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚಿೋಂಕರ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಮುಂಡ, ಕಮಿತಿುಲ್ು ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಜಯರಾಮ ಬಿನ್. ರ್ಪಡಿಯ, ಅರಿರ್ೆ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಎಂ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಕೌಡಿಚಾಚರು ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಧರ ಎನ್. ಬಿನ್. ಎನ್. ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಪಳಳತಾುರು ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ. ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ
2019-20ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕುಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಪಕೋರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್. ಸುಬಬ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ತಿಮಮಪೆ ಬಿನ್. ಕುಕೂ

ಹನಿ/ತ್ುಂತ್ುರು ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ. ಟಿ. ಎಂ. ಚಾಕೆಲೋ ಬಿನ್. ಟಿ.ಸಿ. ಮಾಕೆಲೋಯಸ್, ಕೆಲರಡೂ ಮನೆ
ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಕೂಳ ಬಿನ್. ಶಾಂತ್ಪೆ ಪಕೂಳ, ಕುಂಡ್ಾಪು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಉಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಸುಬರಮಮಣಯ ಶಬರಾಯ ಬಿನ್. ಕೆ. ಮೊೋಹನ ಶಬರಾಯ, ದ್ುಗಾಯನಿಲ್ಯ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಉಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್. ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲರಂಗು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಉಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ಶಶಿಧರ ಯಸ್. ಕೆ. ಬಿನ್. ಕೆೋಶವ ಭಟ್ ಎಸ್. ಎಸ್., ಶಿವಸದ್ನ ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವು ಉಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್. ಮಂಜಣು ರೈ, ಕುಮೆೋರುಮಜಲ್ು ಮನೆ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಟರಮಣ ಕೆ.



ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ರವಿೋಂದ್ರ ಎಂ. ಪಪಜಾರಿ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ. ರ್ರೋಮಾವತಿ ಎನ್. ರೈ.
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಕೆ. ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಶಿರೋಹಷ್ಯ ಅಕೂಡೂ ಕೆೋಕುಣಾುಯ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ. ಚಂದ್ರಹಾಸ ಪಕೂಳ ಬಿನ್. ಶಾಂತ್ಪೆ ಪಕೂಳ, ಕುಂಡ್ಾಪು ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ರ್ಾರಾಯಣ ಪಿ. ಬಿನ್. ಸಲಮಶೆೋಖರ, ಪಂಜಲೋಡಿ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್. ಮೆೈಲ್ಪೆ ನಲಜಿ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ದ್ರೋವಪೆ ಬಿನ್. ಅಂಗಾರ, ಪಜಲೋಡಿ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಗಣೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿನ್. ಪರಮೆೋಶವರ, ಮಾಯಿಪಜ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಅಂಗಾರ ಕೆ.ಬಿನ್. ಹುಕರ, ಪಾಚೆ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಕರಿಯಪೆ ಬಿನ್. ಚೆಲೋಮ ಮೆೈಲ್. ಮಾಡಲೋಡಿ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋಮತಿ. ಕಾರ್ೋರಿ ಕೆ. ಕೆಲೋಂ. ಚೆಲೋಮ ನಲಿಕೆ, ಕುಟಾಿಲ್ು ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರ. ಶಿೋನ ಯು. ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಉಜಿರಡೂ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಬಿನ್. ಎಲ್ುಂಬು, ಬಾವಿಕಟೆಿ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರ. ಸಂಕಪೆ ಕೆ. ಬಿನ್. ರ್ಪಡಿಯ, ಕುರುಂಜ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಬಿನ್. ಐತ್ು ಮೆೋರ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಬಿನ್. ಮುದ್ರ, ತಲೋಟಂಕಲ್ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋಮತಿ. ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ. ಗುರುವ, ನೆೋರಲೋಳುಡೂ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಬಿಡುಗು ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್. ಮುದ್ಿ ಮುಗೆೋರ, ತಾಳಿಪಡುೆ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋಮತಿ. ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ. ಭಲೋಜ, ಪತಿಯಯಡೂ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರ. ಲಿಂಗಪೆ ಬಿನ್. ರ್ಪಡಿಯ, ನೆೋರಲೋಳುಡೂ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಕಂಚಿನಪದ್ವು ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಚಲ್ೂ ಮೆೋರ ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಪಟೆಲರೋಡಿ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಉಮೆೋಶ ಬಿನ್. ತ್ನಿಯ, ಕೆಳಗಿನ ಬಿೋಡು ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಬಾಬು ಪಿ. ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಪಾದ್ಡೂ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ಕೆಲರಗು ಬಿನ್. ಗುರುವ, ಜಾರತಾುರು ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರ. ಬಾಬು ಬಿನ್. ಭಲೋಜ, ಶೆೋಡಿಗುರಿ ಮನೆ
ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ. ರ್ಂಕಪೆ ಪರವ ಬಿನ್. ಗುಡ್ ಪರವ, ಅಜಿನಡೂ ಮನೆ
ಹೆಲರಗುತಿುಗೆ ಮೆೋಲೆ ಜೋನು ವಿಸುರಣಾ ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಭತಯಭದ್ರ ಸಕುಯರಿಟಿ ಆಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸವಿಯಸ್, ಮಂಗಳಲರು
ಪರಚಾರ ಸಾಹತ್ಯ ಮತ್ುು ಉತುೋಜನ ಚಟುವಟಿಕೆ Digi Plus ಸುಳಯ
ಮಿಷ್ನ್ ಮಾಯನೆೋಜ್ ಮೆಂಟ್ ಭದ್ರ ಸಕುಯರಿಟಿ ಆಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸವಿಯಸ್, ಮಂಗಳಲರು, P & P ಸಲೋಲ್ುಶನ್ಸ ಗಣೆೋಶ್ ರೋಡಿಯೋ ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರಪತ್ರಗಳು, ಬಿತಿುಪತ್ರಗಳು, ಕರುಹೆಲತಿುಗೆ, ಬೆಲೂೋಪ್ಸ, ಚಾಟ್ಸಯ, ಬೆಲರೋಚಸ್ಯ, ಇತ್ರ ಪರಚಾರ ಸಾಮಾಗಿರಗಳ ಮುದ್ರಣ, ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿನಚಾರಣೆ ವಿಚಾರ ಸಂಕೋಣಯ ಯೋಜನೆಗಳ ದಾಖಲಿೋಕರಣ
IPM ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಹುಳಿಮಾವು ಬೆಂಗಳಲರು
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ National Seeds Cor. Ltd Hassan

ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ(SC) National Seeds Cor. Ltd Hassan

ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ (ST) National Seeds Cor. Ltd Hassan

ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕಟಿಡಗಳು ZP Engineering Sub Division Manglore

2018-19, 2019-20 ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಂಗಿನ ಸಸಿ ಮಡಿಗಳ ನಿವಯಹಣೆ ಹಾಗಲ ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಬಿೋಜ ತಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳ ಸಂಗರಹಣೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೋತ್ರಗಳಲಿೂ ಬಿೋಜದ್ ತಂಗಿನ ಕಾಯಿಗಳ ಬಿತ್ುನೆಶಿರೋ. ರಾಜೋಶ್ ರೈ ಪಡುವನಲೂರು, ಶಿರೋ. ರಲಯಿಡ್ಾನ್ ಡಲರ್ಾಡ್  ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಂಟಾವಳ
ಕಛೋರಿ ರ್ಚಚ ರ್ಪೋಸ್  ಮಾಸಿರ್ ಪುತ್ಲುರು, BSNL,MESCOM, ಅಕ್ಷಯ ಕಂಪಪಯಟರ್ ಪುತ್ಲುರು ಯಯಾಯಡಿ ಮಂಗಳಲರು ಆದಿತ್ಯ ಕಮಲಯನಿಕೆೋಶನ್ ಪುತ್ಲುರು ರ್ರೈಮ್ ಕಂಪಪಯಟರ್ ಪುತ್ಲುರು ಪರಯಾಣ ರ್ಚಚ ಪಾವತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹಸತಲೋನಿ ಶಿರೋ ಹೆಲಳೆಬಸಪೆ ಕುಂಬಾರ ಸತಲೋಅ ರಲೋಣ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸತಲೋಅ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಎಲಿಜಾ ಡಿಸಲೋಜಾ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆ ಪರ ದ್ ಸ ಪುತ್ಲುರು



ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
346/2B-P1 ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ ಮಲಿೂಗೆ
97/1A1A1A3 ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ ಮಲಿೂಗೆ
191/2P2 ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ
101/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು
278/1 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
137/1AP2 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
119/* ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು
69/6 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
79/2, 5, 263/*, 78/6, 7, 3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
30/12, 2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
283/2P2, 354/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
56/1, 2, 4, 6, 188/3, 189/4, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
240/3, 2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
131/2A1A2A1A3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
65/4, 64/10, 9 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
185/1B2, 1A2, 187/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
119/1C2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
12/2, 61/1BP2, 152/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
184/1, 175/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
80/1A1A1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
79/1, 2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
59/* ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
294/2, 188/7, 6, 8, 2BP4, 1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
205/5, 3AP1, 1, 5P1, 3C2Pಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
265/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
240/4, 235/18, 240/5, 1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
161/6, 171/1, 8, 6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
2/1, 1/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
231/2A3, 165/2, 208/3A, 2Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
30/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
186/2, 185/1A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
71/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
188/5, 187/1, 183/7, 189/4ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
212/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
77/1A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
131/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
114/7B2A-p1, 8B2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
247/P2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ
12/2A ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ



72/7 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
233/2, 269/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
52/1, 2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
16/1A1P1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
78/1A3, 1A2, 297/1C1A1Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
165/1A4AP1, 40/4 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
162/1A2 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
16/2B1A1P1, 19/2, 502/*ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
79/2AP1P1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
56/5, 4, 57/3A1, 3A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
30/1, 10P2, 2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
30/5, 6, 7B, 12, 31/2, 5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
159/1B, 160/11, 159/4 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ
180/ 2P2, 179/2C2, 3B1, 2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
88/1P1, 103/1P1, 1P17, 82ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
88/1P1, 103/1P1, 82/1D11ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
4/1P106, 123/19, 267/2, 3, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ
145/1C1, 143/8, 11, 1, 144ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
83/2p1, 84/1AP1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
82/1B, 84/1AP2P8 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
51/9A1B7, 9A1B3, 50/21, 3ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ
234/1P1, 126/8, 125/1A,ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
122/1C1C1, 6, 7, 123/1A4, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
97/34, 5A1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
104/P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
97/5P1, 81/P12, 78/2, 97/4ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
260/2, 3, 5, 7 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
79/1, 45/1C ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
28/1A1B1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
71/4, 5, 8, 13, 1A ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
347/3A2, 321/3C, 2A3, 351ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
113/3, 70/1A1, 21/15, 3, 2D, 2ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
22/1B3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ
176/2B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
89/3, 90/1A, 89/2A, 90/1Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
264/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
171/1B4, 170/1A2, 207/528ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
231/6, 230/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
226/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
226/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
107/P1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
89/5, 4, 6, 7 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
87/3, 99/4, 2, 1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ



24/1, 7 ಕಡಬ ಇತ್ರ
209/7B4 ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
51/1, 49/20, 52/P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
12/16, 2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
50/19, 273/2A1, 3B1, 2B2ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ
35/5, 4, 3, 36/4, 35/3, 36/4ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
103/1B1P1, 4, 47/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
51/P3, P1, 143/1A1AP3, 2ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
110/2P6, 113/3A4, 112/3, 1ಪುತ್ಲುರು ಕೆರೈಸು
177/2B, 3B, 3A, 178/1B, 2Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
540/3, 670/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
206/3A4, 195/3, 196/1C4, 2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
163/1AP1, 165/1P7, 1P8ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
601/P2, 594/1P2, 593/6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
208/1A1A1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
365/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
41/2, 27/3, 41/1, , 50/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
23/1B3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
204/5 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
165/3, 156/2A, 295/1A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
39/1, 6, 7, 2, 8, 3, 9, 10, 11ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
141/4B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
29.Jän ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
45/3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
45/2P3, 87/1, 45/6 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
501/1C, 502/2, 3, 501/1A, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
300/2, 301/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
48/7P2, 6BP5, 38/1B3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
101/14, 16 ಕಡಬ ಇತ್ರ
92/1A, 12, 3A, 93/2A, 1, 92ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
220/3B3, 221/2A2B2, 2A2Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
178/1, 178/1A2, 176/1A1ಕಡಬ ಇತ್ರ
323/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
87/3A1B1B, , 88/2C, 9B, 3ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
158/1A, 159/6, 4A, 4B ಕಡಬ ಇತ್ರ
26/3, 6, 35/4, 5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
258/1A2A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
23/2, 3, 26/2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
130/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
36/1B, 253/3, 36/3A1P1, 3ಕಡಬ ಇತ್ರ
104/1A1B, 105/8 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
5/1, 4/2B ಕಡಬ ಇತ್ರ
280/4, 2 ಕಡಬ ಇತ್ರ



8/1A1B1, 175/1AP1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
39/1, 59/2P2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
244/2A1A4, 245/3B, 250/4ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
87/1P82, 197/10, 220/1BPಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
97/* ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
63/3A2B, 1B1, 1B2, 1B3, 1ಕಡಬ ಇತ್ರ
325/7A, 2, 3A, 4A, 5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
50/5 ಕಡಬ ಇತ್ರ
504/*, 287/3, 267/4 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
128/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
128/3, 7 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
123/1, 125/1P9, 124/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
46/17, 15, 14, 20, 19, 21ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
60/3P5, 62/3P2, 1P2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
76/5B, 75/2P2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
17/7, 6, 1, 18/2, 17/2P1P1ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
82/3, 78/*, 81/3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
171/1B, 171/2A, 1C1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
36/6, 10, 11, 9 ಕಡಬ ಇತ್ರ
36/2P1, 7, 1, 3, 37/4 ಕಡಬ ಇತ್ರ
36/4, 5, 25/2, 27/1B ಕಡಬ ಇತ್ರ
76/2, 6, 77/2, 76/16. 77/3Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
139/1A1, 331/1A, 268/1C3,ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
285/2B, 2A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
40/1, 41/2, 100/2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
214/2B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
236/1C1, 63/4B2A2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
92/1, 2, 3, 4, 95/5, 9 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
40/3A, 4B, 4A ಕಡಬ ಇತ್ರ
37/7, 10, 11, 36/1P1, 41/3, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
133/5, 1C, 3 ಕಡಬ ಇತ್ರ
172/2AP8, 173/2P4, 301/2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
67/3A1, 14 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
40/6 ಕಡಬ ಇತ್ರ
44/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
65/1A4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
219/1AP1 ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
157/3B2, 3DP2, 205/1AP1ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
130/1, 9 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
268/1A, 207/1P117, 146/4, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
129/3, 5/12, 23B, 20A ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
32/7A2, 10B, 99/1A1, 32/3ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
100/1, 207/1P28, 99/11 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



52/3C2, 14, 342/2P2, 1B, 5ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
21/P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
101/1B1, 100/1B4, 6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
146/6, 3A, 5, 4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
260/1, 241/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
16/5D, 9A, 83/P5, 16/4Aಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
79/1A9, 2A5, 80/1A4, 124/1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
125/14B, 183/2P1, 183/4ಕಡಬ ಇತ್ರ
53/8B, , 54/3A, 53/2A4P4, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
63/3P1, 2P1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
144/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
234/1C1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
16/4, 7B, 159/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
216/P2, 190/2, 117/13A1, 1ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
199/1A2, 302/2AP1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
221/1AP2, 222/1P2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
113/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
131/12, 129/5, 4, 12 ಕಡಬ ಇತ್ರ
334/2, 346/7, 345/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
344/1A, 352/1A, 2B, 2D, 3Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
400/1A1P1, 401/1BP1, 107ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
56/1B2, 57/3A, 55/3B2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
115/P23, 124/1P5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
172/1AP4, 173/2P7, 172/2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
170/2P1, 2P2, 171/3AP2, 4ಕಡಬ ಇತ್ರ
70/1P1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
61/4 ಕಡಬ ಇತ್ರ
211/1P1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
182/4A, 4B, 183/2, 7, 187/1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
198/1P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
159/2, 152/1B, 35/2D, 35/5ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
9/3A2, 3A3P1, 35, 3A3P2, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
231/5, P1, 92/1A1A3, 1A1Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
225/1B, 216/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
270/2B, 268/1A1, 266/1B, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
11/1P2, 2/2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
07-Feb ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
25/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
113/6B, 7B, 8A1C, 8A1Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
20/16, 17 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
92/15, 11, 227/3, 2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
315/2, 317/P7, 164/1P3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
43/1P, 44/1P, 43/4, 2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ



90/1B1P1, 92/8, 9, 99/2, 3ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
110/1P1, 109/3P4 ಕಡಬ ಇತ್ರ
220/1P2, 173/5, 3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
60/1A2, 2, 71/4, 5, 12, 74/3ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
131/4, 129/1A1, 210/4 ಕಡಬ ಇತ್ರ
16/2, 3, 4, 8A, 8B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
115/8, 116/9, 115/1A1 ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
196/4, 2, 1, 199/25, 199/15ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
82/6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
82/5, 171/3, 1A5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
178/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
178/1A2, A1B, 8, 337/1, 33ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
221/5A1AP1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
42/*, 41/3A2P7, 3A1P7, 3Aಕಡಬ ಇತ್ರ
63/1, 3, 54/3, 47/3, 56/4, 5ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
109/1, 2A, 113/6A, 8A1BL, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
11/3, 5, 2BP1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
90/4, 5, 91/P2, P1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
44/9, 2, 1C, 1BP4, 1BP3, 1ಕಡಬ ಇತ್ರ
71/1, 2B, 7 ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
21/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
225/2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
178/1A, 117/1, 2, 4, 189/2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
43/3P1, 9, 44/4P1, 47/13Pಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
50/4A1, 3A2, 1C, 1B, 1Aಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
159/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
24/3A2, 3A1, 25/1B1, 24/5ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
120/6, 118/7, 4 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
197/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
59/3A, 63/1, 61/1A3C1. 1Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
153/1A2-P1, 1CP2, 152/3Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
261/2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
134/1A, 221/1, 134/2C ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
261/2BP1, 153/1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
130/1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
129/3, 123/5, 240/B, a3p1ಕಡಬ ಇತ್ರ
25/19, 9, 3, 5P1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
332/3, 281/5, 255/2, 1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
147/4AP1-P2, 3, 148/1C1Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
70/1A1CP3, 1A1BP2, 51/5ಕಡಬ ಇತ್ರ
354/5, 3B, 4A, 3C, 4B ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
546/*, 281/2B1, 281/1, 2A, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
189/3C3, 5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



74/7A, 76/6, 4. 8A, 71/7 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
286/1B1P1, 1B2P1, 287/1Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
253/1, 143/1B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
160/1A1A1A4, 80/*, 79/2Bಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
76/16, 73/2P ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
35/2, 25/18, 5B1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
115/5, 3BP1. 4A, 4B, 3A1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
163/P1, 162/2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
161/1, 129/1B, 3, 4, 5B, 7ಕಡಬ ಇತ್ರ
264/1, 76/11, 2, 75/1B, 1A, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
114/1PP2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
259/4, 8, 11 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
26/2A, 24/1, 25/2P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
4/2A, 5/23, 4/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
194/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ
6/5, 4, 3, 11/2C, 8/3B2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
10/3B, 2C2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
19/4. ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

33/3. ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

281/1 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

22/2B, 1B, 27/3A2B2, 27/3ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

107/2A1BP1, 2A1A3P2, 2Bಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

310/5 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

310/3, 1P5 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P16 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

199/1B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

70/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

262/4, 108/1B, 262/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

156/1C1B2BP2-p1, 1C2, 1ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

19/3. ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

313/1A6A1 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

28/8B1, 10B, 174/2, 177/3ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P61 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P14 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

214/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

112/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

275/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
77/3B3, 82/1A, 76/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
47/1, 2, 3, 6, 5, 46/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
122/1B2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
76/3C, 1, 4, 6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
31/1AP1, 30/9 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
57/2, 8, 59/2P2, 74/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



87/1P ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
197/2, 200/2B2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
4/6A2, 128/1E1, 5 ಕಡಬ ಇತ್ರ
364/2A, 1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
216/1B1, 7 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
167/* ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
203/3, 177/1A6, 1A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
156/2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
60/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
104/1A2, 105/9, 107/3, 306ಕಡಬ ಇತ್ರ
68/4A2B ಕಡಬ ಇತ್ರ
78/7, 4, 2, 1, 8 ಕಡಬ ಇತ್ರ
188/4A2, 4B, 5A, 189/1D2,ಕಡಬ ಇತ್ರ
174/2A1, 1, 4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
169/1P2, 171/1BP2, 1B3, 1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
135/1A1A1, 1A1A1P4, 95/1ಕಡಬ ಇತ್ರ
298/1, 289/1B1BP2, 289/1ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
287/1, 184/2B, 3A, 292/2, 3ಕಡಬ ಇತ್ರ
70/1P1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
42/1, 43/4B, 42/2A3, 43/1Bಕಡಬ ಇತ್ರ
138/4, 81/3B2, 91/5, 4, 79/2ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
235/1C, 2C, 216/7P1, 1P1ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
150/1, 149/2, 11 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
2/24, 23, 1/1P2, 98/1AP22ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
147/3, 145/3P1, 147/4, 5ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
283/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
27/3B1, 3B2, 30/2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
98/1P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
146/1B, 28/1A1C, 146/1Cಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
200/4, 5, 6 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
151/5, 8, , 2, 150/2AP1, 15ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
116/1B1C3, 1B1C5, ಕಡಬ ಇತ್ರ
158/1C2, 158/4, 5, 6, 159/1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
64/1P5, 18/6, 4, 64/1P2, 51ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
84/7, 4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
49/2, 4, 60/1C1, 3C, 55/7Aಕಡಬ ಕೆರೈಸು
198/1A1A6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
112/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
183/7, 189/7, 187/1, 188/5ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
208/1B, 209/*, 212/2B, 314ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
46/19, 17, 15, 5, 1, 1p ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
9/1B1P2, 1B1P3, 10, 8 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
126/1D, 2B1, 1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



76/3 ಕಡಬ ಇತ್ರ
6/4, 18/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
25/2, 7, 3, 2, 18 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
100/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
123/9 ಕಡಬ ಇತ್ರ
12/6A1, 6A2, 6B, 5B, 5P1ಕಡಬ ಇತ್ರ
79/P1, P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
115/2C1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
112/1B2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
209/4P2, 208/1BP3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
345/4B, 174/6, 5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
76/16 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
101/11, 10, 8, 62/2C ಕಡಬ ಇತ್ರ
223/3, 149/3A4, 150/11 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
225/1, 167/18, 176/21 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
44/1A, 43/1AP1, 83/3, 43/1ಕಡಬ ಇತ್ರ
10/2B, 18/2, 15/2, 1P3, 1Pಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
149/11, 149/2, 150/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
80/3, 2P1, 4, 5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
567/4P1,564/2, 565/8, 561ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
562/4A, 1, 567/6, 566/3A, 3ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
92/1B2, 156/6P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
164/2A, 163/2B, 116/4 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
346/2B2, 271/1B1A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
71/* ಕಡಬ ಇತ್ರ
127/3, 128/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
129/1, 128/2, 129/3, 2A ಕಡಬ ಇತ್ರ
244/4B, 5, 6, 8, 7, 9, 4A, 24ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
323/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
251/1P1, 235/3C5, 235/3C6,ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
81/10E, 90/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
78/3, 7, 79/2, 78/6 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
170/1A2, 171/1B4, 207/528ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
110/2, 3, , 2, 113/3A4, 112ಪುತ್ಲುರು ಕೆರೈಸು
66/1P3, 122/2, 66/2, 123/Pಕಡಬ ಇತ್ರ
243/4, 1, 3, 1A2, 5A4, 5B1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
167/4, 1P1, 168/2, 6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
72/2B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ
350/1P1, 9/25, 23, 22 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ
80/1B1, 218/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
3/P1, 4/11 ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
239/5, 6, 2B, 4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
72/3A1P1, 283/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



283/2P2, 354/2, 203/*, 355ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
68/3, 2A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
261/2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
7/4, 2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
255/1, 2, 281/5, 332/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
233/2E, 227/3A, 227/2A, 7ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
141/4, 6/13 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
154/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
82/6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
34/6, 11P1, 42/2P6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
34/12, 41/4, 5, ,6, 7, 27/1Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
62/5, 171/3, 1A5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
226/2, 1A1, 227/1B, 227/5Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
265/1B1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
274/1B, 76/2, 75/1B, 1A, 7ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
85/1, 2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
105/5, 101/12 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
84/1AP2P8, 82/1B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
5/3A2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
5/6. ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
130/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
79/2B, 80/1B1, 79/10, 218/1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
152/3, 152/1A1B2A3P1, 22ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
151/12, 13, 8A2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
210/2CP2, 205/5, 4, 6 ಪುತ್ಲುರು ಕೆರೈಸು
92/11, 227/2, 3, 92/15 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
286/3D4, 281/5C, 5A, 3D2,ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
123/7, 120/27, 202/2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
63/4A, 10, 83/3A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
369/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
71/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
62/2C4, 185/2B, 62/3, 7 ಕಡಬ ಇತ್ರ
204/2B5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
144/14, 15, 7A, 145/2B, 22ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
152/2B2, 149/1B5, 152/1Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
120/3B, 152/3B, 153/1A2Pಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
541/1, 2, 649/2, 540/2P, 54ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
323/1CP1, 63/12, 207/1P1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
113/6B, 7B, 8A1C, 8A1A, 2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
65/13, 378/6, 65/2, 18, 10, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
150/1A1AP1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
206/2B2, 205/2, 3A, 189/2Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
8/1A ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ



329/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
56/1, 70/3, 71/2B, 72/5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
47/2, 12, 3A1P7, 171/1, 48ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
2/9, 10, 18, 11, 5/1A, 7/1A, ಕಡಬ ಇತ್ರ
157/6, 3P1, 2P1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
208/1B, 209/6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
60/5F2, 34/2A, 34/6, 57/2Pಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
124/1AP13, 1AP14 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
72/1P85 ಕಡಬ ಇತ್ರ
63/1A1, 66/3, 4B, 9A, 19A, ಕಡಬ ಇತ್ರ
204/5 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
29/2P3, 28/4P4, 27/1AP3ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
69/1B2, 2B, 68/3A, 7E ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
148/1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
124/1A, 2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
329/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
265/2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
163/4, 5A1B1, 5B, 165/2, 3ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
102/5, 100/11, 102/7, 100/5ಕಡಬ ಇತ್ರ
113/4, 342/* ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
117/1, 2, 4, 178/1A, 189/2, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
201/6, 1A, , 278/P3, 201/5, ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
53/2A4P4, 2A4A1, 2A4Bಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
41/1, 27/3, 41/2, 50/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
64/11, 63/25, 26, 7 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
126/11 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
103/1B, 105/1A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
270/2A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
144/2C, 4/1B3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
261/2BP1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
193/2, 188/5B2, 183/2P2, 1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
188/6B, 183/6, 181/6B, 182ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
257/P1, 253/3P1, 259/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
57/2, 3, 58/1, 56/4, 3, 57/1ಕಡಬ ಇತ್ರ
60/13, 14, 62/2B1, 3A4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
47/*, 49/1A, 48/* ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
25/5P2, 21/P1, 25/9 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
153/10, 9A2, 9A1, 17B, 16ಪುತ್ಲುರು ಕೆರೈಸು
8/2, 6/3A3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
192/1, 2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
63/40, 38, 10B, 62/12, 63/3ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
112/1B, 2, 113/2A, 112/1Bಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
97/5P1, 4P2, 78/2, 81/P12ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



110/1A, 112/1, 2, 3A, 4B, 2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
17/12, 16/8, 1P1, 17/5P4ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
258/1A ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
188/5, 183/7, 187/1, 189/7ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
156/2A, 165/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
209/1A4, 156/3, 43/1AP3ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
185/2A, 3, 1B2, 2B, 1A2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
185/4, 1B1, 184/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
185/1A1, 172/3A1, 186/2, 1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
240/5, 246/1, 240/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
297/1, 146/5, 147/5, 13 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
104/4B, 2B5, 103/3A, 4Aಕಡಬ ಇತ್ರ
73/4, 3B, 380/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
30/3, 1B2, 1A2, 13/9B, 8C2,ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
48/4C5, 15, 171/1, 53/4, 46ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
258/1BP1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
42/1A1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
188/3A, 3B ಕಡಬ ಇತ್ರ
77/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
114/2, 21/2, 20/6, 3E ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
226/2, 228/2, 272/1, 281/2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
332/1A1A1A1, 333/2A, 1Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
265/1B2, 266/1B, 270/2, 26ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
151/* ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
475/1, 479/4P1, 478/4BP1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
53/P4, 72/1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
199/1B, 2B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
477/3, 399/3, 479/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
72/3B, 74/1AP1, 1AP2, 1Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
282/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
219/1AP4 ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
166/1A1B, 167/1BP1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
251/4, 94/4, 6, 7, 1B, 251/7ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
154/1A3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
78/2A, 77/1A4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
119/3C, 47/4A1D1, 17, 10ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
172/2BP2, 2A, 174/6 ಕಡಬ ಇತ್ರ
62/2C2, 185/2A1, 72/20 ಕಡಬ ಇತ್ರ
346/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
162/3, 164/5, 163/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
166/5P1, 168/7, 1, 167/8ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
167/2, 168/1 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
167/5 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ



61/P15, 59/3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
62/P1, 59/3, 4 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
128/1A, 129/7, 152/2, 1A1Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
337/1, 178/A1C1, 8, 1A2, Aಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
311/1, 310/3, 114/5 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
135/1A2B1, 136/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
63/11, 8, 67/2A2, 68/1, 290ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
69/2B, 1, 71/6A3 ಕಡಬ ಇತ್ರ
5/1B2, 7/5 ಕಡಬ ಇತ್ರ
157/3, 1/2, 157/1AP3, 158/4ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
81/P5, 82/2A3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
81/6A2 ಪುತ್ಲುರು ಕೆರೈಸು
11/1A1A2, 12/13, 2A, 2C2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
13/1, 24/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
57/1A2, 55/1C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
65/12P3, 5P2, 6P1, 7P1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
65/1A2, 2A3P1, 3, 1A4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
69/6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
240/3, 229/3B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
98/1C, 95/1, 2, 3, 4, 5, 96/3ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
248/1C1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
245/2, 4, 5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
98/P3, P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
260/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
54/3, 6, 5, 53/1A3, 1A2, 51ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
15/1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
285/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
622/2, 620/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
164/1P3, 317/P7, 315/2, 31ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
260/5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
70/3P3, 69/1, 74/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
22/*, 23/* ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
49/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
204/2B5, 207/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
141/1AP1, 145/1P1, 143/Pಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
8/1A1B, 1A1A, 15/2B, 8/1Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
72/1P45 ಕಡಬ ಇತ್ರ
61/1, 67/1P ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
185/5C, 6D ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
225/4, 227/1B8, 260/6 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
174/2B2, 2B1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
14/1, 20/*, 19/4, 2, 1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
188/3, 1B, 54/4, 2A, 58/3, 2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



128/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
101/14, 13, 10 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
210/4AP1, 4AP8, 210/4B1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
26/3, 6, 35/5, , 4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
6/1, 25/2P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
6/3, 25/4, 19/2, 8, 1A, 3Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
175/1C1, 170/2, 170/1A3, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
144/3, 4 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
130/10, 126/1A, 78/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
94/1C3, 95/1A1, 3A ಕಡಬ ಇತ್ರ
246/5, 241/1, 240/6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
199/1P2, 2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
159/2B1P1 ಪುತ್ಲುರು ಕೆರೈಸು
156/4, 190/6B, 187/2E, 184ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
45/5P3, 7 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ
63/3P1, 2P1, 59/3P19 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
105/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
34/1, 34/6, 34/8, 35/6 ಕಡಬ ಇತ್ರ
368/*, 193/5, 193/2, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
299/1, 298/* ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
97/34, 5A1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
147/8, 6, 7, 145/11, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
178/6, 5, 12 ಕಡಬ ಇತ್ರ
16/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
163/11B, 11A, 10, 169/2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
146/2P2, 28/11P2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
114/11, 9, 4, 119/1B2, 2, 1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
593/3, 5, 4, 591/3, 590/9, 5ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
58/*, 57/1A2, 47/* ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
182/2A, 159/4, 158/4C, 4Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
167/9, 10, 166/11B, 5A2, 1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
62/2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
48/1B, 46/7B, 6A, 8B, 48/1ಕಡಬ ಇತ್ರ
46/4, 5, 285/12, 170/6 ಕಡಬ ಇತ್ರ
230/1P48 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P27 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

72/1B, 80/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

380/2, 393/2, 380/1C1 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

67/1A, 1B ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

81/1A1F2 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

67/2, 69/8A ಕಡಬ ಇತ್ರ
188/1P1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
167/2C3B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



85/2 ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
243/5B1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
2/4P5, 8, 24 ಕಡಬ ಇತ್ರ
1/P1, 2/14P1, 15, 16, 17P1ಕಡಬ ಇತ್ರ
137/1AP2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
393/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P3, 231/2AP3, 230/1ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

137/1A1, 138/1A2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

191/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

179/2 ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

103/1P2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

202/1A1A3P1-P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
125/1C1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
262/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
33/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
62/P1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
227/1B1P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
133/2, 1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
72/3, 73/2, 74/2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
258/1A ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
14/1A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
255/1B1D ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
349/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
173/1P2 ಪುತ್ಲುರು ಕೆರೈಸು
214/1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
32/9, 1A, 99/1B, 1A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
79/1AP1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
111/2, 108/8, 9 ಕಡಬ ಇತ್ರ
154/4, 155/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
441/1, 440/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
71/6, 28/5, 1A1A8, 76/9,8, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
63/7 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
304/1A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
14/4P2, 14/14 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
75/1A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
29/1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
301/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
230/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

393/2, 380/1C1, 2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

256/6 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

81/1B-p1 ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

380/1B, 381/2B1 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

394/6, 4 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.



202/3 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

193/1B1, 192/3 ಕಡಬ ಇತ್ರ
173/2A2-p1, 2A3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
49/2D ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
133/2, 1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
125/2B2P3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
294/4 ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
494/* ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
319/1A2P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಶಿರೋಮತಿ ತ್ನಿಯಾರು ಯಾನೆ ಗಿರಿಜ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಸುಬಬ ನೆಹರಲ ನಗರ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

ಶಿರೋ ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಜಿ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ರ್ಾಯೂ ಗುರಿಕುಮೆೋರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

ಶಿರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕುಂಞಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಉಜುರಪಾದ್ರ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

98/1P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
69/6 ಕಡಬ ಇತ್ರ
55/5A2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
165/2, 208/2A, 3B1, 3A, 23ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
64/10 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
247/P2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
59/* ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
123/1, 124/1, 2A ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
163/1A1A2-p2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
199/1P2, 2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
32/* ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
77/1P ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ
167/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
230/1P3, 1P2, 231/2AP3ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

230/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

230/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

38/3 ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

240/6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
258/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
16/5. ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
178/5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
102/1A, 350/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



95/2B, 94/1A2P7, 1A1B2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
253/1AP2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
81/11, 12, 9, 6 ಕಡಬ ಇತ್ರ
159/1AP2, 157/2P3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
252/P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
109/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
63/1A1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
45/12, 5P1, 50/1B2, 46/1D1,ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
50/1B3, 45/3, 46/1D2, 45/1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
6/1. ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
257/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
264/1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
23/1A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
76/1A1AP1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
25/9. ಕಡಬ ಇತ್ರ
131/4,129/1A1, 210/4 ಕಡಬ ಇತ್ರ
192/1A1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
81/P12, 97/5P1, 4P2, 78/2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
395/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
80/4A, 3B2, 2A, 78/4 ಕಡಬ ಇತ್ರ
306/1P2, 5B, 3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
126/1C1P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
239/2P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
47/4, 39/*, 43/4 ಕಡಬ ಇತ್ರ
159/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
130/2, 77/1A2, 129/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
36/P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
351/*, 352/2, 192/5A3, 5A1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
27/5A, 5B, 7 ಕಡಬ ಇತ್ರ
90/1B3, 66/5 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
70/2A2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
110/1BP2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
48/P1, 72/1A2P, 1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
404/2, 393/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
139/2, 144/4B2, 145/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
189/2P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
279/1BP1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
2/3. ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
204/2 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
90/3, 132/5B2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

296/2A1P6 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

324/2B1C ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

327/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.



103/2B ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

67/1A1P4 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
276/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
32/4BP1-p2, 51/1A1A1A1Aಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
337/1AP2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
156/1C1A1A1AP1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
139/2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
650/8, 6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
188/2AP1, 6, 3, 1P2, 254/3ಕಡಬ ಇತ್ರ
193/2, 5, 368/* ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
80/4A, 3B2, 2A, 78/4 ಕಡಬ ಇತ್ರ
40/4B, 38/9 ಕಡಬ ಇತ್ರ
161/1B1, 1A1 ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

230/1P54 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

63/1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 64/2ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
53/1, 56/1B, 55/8, 7B, 298/2ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
50/1B3, 45/1, 10, 3, 6, 46/1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
45/8, 5P1, 12, 50/1B2, 45/9ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
230/1P27 ಕಡಬ ಇತ್ರ
296/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
179/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
177/1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
26/4BP7, 8P-p2, 26/1A2P2ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

57/1B, 68/P2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

133/2, 1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
69/6, 68/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

83/2, 84/1A ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
99/6, 1P1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
105/3, 100/5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
325/2A, 94/1DP1, 301/3, 9ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
48/2P, 150/7P ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
246/8, 246/6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
54/1, 2P1, 6, 4, 53/2B1-2Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
115/6, 8, 116/9 ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
307/1 ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
66/4, 79/3, 80/2P5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
183/2, 182/7, 181/1, 178/1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
127/4, 81/10D, 126/6B, 12ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
247/2B2, 3B, 248/3A1, 2Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
268/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
278/1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
8/4, 6/3A6 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
86/5, 4, 3, 85/4 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ



354/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
18.Jän ಕಡಬ ಇತ್ರ
118/19, 21 ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
343/1AP1, 325/1AP1, 343/1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
156/1P1, 35/1A1AP1, 162/2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
49/*, 47/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
41/11, 47/9, 1, 7 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
33/4B, 108/1, 33/5B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
207/1, 299/6, 45/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
230/1P13 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P4, 1P9 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

239/1A1P5, 238/1P5, 239/1ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

115/6 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
136/1A1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

12/2C ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

146/1A3 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

163/1A1A1B, 164/* ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

156/1C1A1A1A5 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

230/1P54 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

262/4, 108/1B, 262/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

287/2AP2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

151/* ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

253/2, 260/2A2 ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

156/1C1A1A1A5 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

128/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
282/1, 281/5B, 5C, 5A, 286ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
169/2, 170/4B, 3B, 233/2D, 1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
45/1B ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
110/2A, 2B1B1, 152/1BP1ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
248/4C1-p2, 244/1A2, 243ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
205/4, 6, 236/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
4/3D, 4/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

213/2B5, 214/5 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

28/4. ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

69/10C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
22/1P12, 77/3P1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

315/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
268/2CP5, 346/1A21BP1ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.



107/2A1BP3 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

77/3P1, 22/1P12 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

171/12AP5 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

116/1A14 ಕಡಬ ಇತ್ರ
219/1A, 19/1, 219/1A, 18/6ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
9/3B, 7/11B, 8/2B, 9/14, 2Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
1571 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
98/7 ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
317/9 ಕಡಬ ಇತ್ರ
3/4, 3, 16/4, 3/5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
181/1A, 182/1A1P1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
110/1A3, 2A3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
97/1A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
28/1A1C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
58/1B2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
34/3B2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
9/6AP1, 1A ಕಡಬ ಇತ್ರ
160/14, 13, 2A2, 156/1C1H3ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

156/1C1A1A1A5 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

23.Feb ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

65/3BP2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

101/1AP2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

44/1D ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

144/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
148/1, 149/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P13 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

209/2B2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

98 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

101/P165 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

28/8B1, 177/1B2, 174/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

177/2A2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P27 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P62 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

90/16 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
63/3C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
84/9A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
56/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
189/3A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
26.Feb ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ



- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
87/12 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
88/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
62/10 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
231/1B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
191/2P1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
170/9 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
160/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
88/5 ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
294/4 ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
101/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
11/14. ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
96/5 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
3/3C ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
221/2A1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
234/3A2, 228/5, 336/* ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
259/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
169/7 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

315/6 ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

311/1 ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

206/2 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

186/1A1P3 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

55/1P1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
42/2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
205/* ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
241/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
369/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
203/1EP1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
230/P19 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

29/16, 10 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

281/1 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.



- ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P14 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P61 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P1 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

- ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

- ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

308/1AP1-p1 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
89/3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
108/7, 107/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
1/2D1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
214/2A2A2A4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
43/4A ಕಡಬ ಇತ್ರ
248/1C1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
114/1P2, 1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
311/14 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
178/1B ಕಡಬ ಇತ್ರ
54/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
28/2. ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
70/1P1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
180/2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
25.Jun ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
97/1 ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
18.Jän ಕಡಬ ಇತ್ರ
70/1P27 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
78/P16 ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

120/1F ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

288/4A ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.



230/1P41 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

- ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
74/1A6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
178/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
365/5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
109/5A, 282/2P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
43/1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
200/2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
101/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
70/5C4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
239/6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
61/3A1(P1)-P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
58/1A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
_ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
196/2(P2) ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
34/3b2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
_ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
_ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
_ ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
239/1B1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

64/20 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

182/3BP5 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

210/1A3 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

- ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.



- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

156/1CAP3, 160/11, 13, 14ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P38 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

94/1A4 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

147/3AP4 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

42/1A1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕರಣ ಎ ಬಿ ಬಿನ್ ಭಲೋಜಪೆ ಗೌಡ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

441/1, 440/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
97/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
_ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
206/1D1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
31/1CP2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
_ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

- ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

- ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

- ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

5/2, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
18/3, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
48/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
106/14, 85/10 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ
- ಕಡಬ ಇತ್ರ
331/1A, 144/4C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
137/2B ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.ಇತ್ರ

98/1P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಬಾಳೆ

21/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ



9/1B1 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

68/2, 67/3 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

123/12, 10 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

123/11 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

264/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

13/1B1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

516/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

97/* ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

125/1AP1 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ

167/2C3B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

277/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

231/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

8/1A2, 1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

166/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

189/3C1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

199/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

129/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

26/P1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್. ಟಿ ಅಡಿಕೆ

122/1A1BP2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. ಅಡಿಕೆ

230/3 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. ಅಡಿಕೆ

107/8, 7 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ



183/1BP55 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

92/P5 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ. ಅಡಿಕೆ

124/10, 8A ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

46/1P6, 45/3P1 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

64/3B ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

193/2P5 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

70/2, 3, 4 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

133/2A3-p2 ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ

91/2AP1 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

130/5B ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

56/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

116/5B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

302/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

370/1C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

45/3. 46/4 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

332/1A1A3AP1 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ

167/1AP2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

32/2AP3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

119/2B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

125/1BP1, 123/14, 3B ಕಡಬ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

270/1A1A1P2, 27/1BP2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ



53/1A1P3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

68/17, 67/2B, 68/19, 21, 69ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಪಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಲ್ೂತ್ುಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ

ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ. ಅಡಿಕೆ

ಮಂಗಳಲರು
ಶಿರೋ ಶಾಯಮ ಸುಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್, ಬಟಯಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶವರ ಪಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆಯಯ ಉಮಾಮಹೆೋಶವರ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೆ ಸುಬಾರಯ ಕಲ್ಲೂರಾಯ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ ಕಲ್ಲೂರಾಯ, ಕಡಯ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲರಂಗು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಸಾಲಾಯನ್ ಬಿನ್ ಮದ್ನ ಮಡಿವಾಳ ಅಣಿಲೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಬಿ ಶಾಯಮ ಸುಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಮಾಲಿಂಗ ಭಟ್, ಬಟಯಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
133/2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
31/2, 27/1A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
137/1AP2 ಕಡಬ ಇತ್ರ

235/2, 243/1, 4, 248/5, 7, 2ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
120/21A3P1, 9 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
86/3A6, 83/1B1, 86/3A5, 8ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
210/1P2, 3P2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
157/1A1A1A1AP1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
95/13, 92/4, 1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
74/1A, 7A, 88/5, 54/2C, 52ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
84/1A2, 85/3D1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
251/1P1, 235/3C6, 3C4, 3C5,ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
100/1A, 101/6B, 2, 100/1Bಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
197/7, 5 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
126/2C, 1C1P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
36/P1, 38/13A, 24 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
220/1BP3, 107/3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ



242/4 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
203/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
306/1P2, 5B, 3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
120/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
182/1P2-p1, 181/2, 179/1, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
157/2, 1AP3, 3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
77/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
146/5, 3, 132/2A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
83/8, 12 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

120/1A2B, 122/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
59/3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
107/10, 11, 7, 5, 108/1A2Pಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
650/6, 8 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
178/P3, 77/1B1, 80/11B2, ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
275/1A, 2, 286/5, 4, 6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
162/3A5C, 405/6C2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
192/1A1, 193/1A1P3, 194/4ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
245/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
92/P5, 59/4, 1AP4, 1AP5, ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

72/1AP3 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

107/1AP2-p2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

230/1P54, 1P48 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

191/1A1F ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

177/1AP4, 11/1A ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
81/4C2, 4B ಕಡಬ ಇತ್ರ
144/* ಕಡಬ ಇತ್ರ
62/P1, 63/3P ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
39/2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
135/1A1A1B ಕಡಬ ಇತ್ರ
103/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
276/4, 277/4, 276/5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
146/1, 144/* ಕಡಬ ಇತ್ರ
89/3P1, 103/1A3A1 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
105/7, 4A2, 10 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
105/11 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
153/9A1, 10, 154/1B, 1A1Bಪುತ್ಲುರು ಕೆರೈಸು
502/5, 4, 501/1C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
65/1C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
287/1A1, 282/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
441/1, 440/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
93/1AP2 ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

65/3BP2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

151/* ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.



113/2 ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

163/1A1A1B ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

296/2A2P7 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

144/2, 3 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

67/2A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Coconut Tree Climbing Eq

156/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ Wheel Barrow Motocart-12

114/1C, 124/5 ಕಡಬ ಇತ್ರ Wheel Barrow Motocart

89/6P7, 92/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Power Sprayer 4Stroke 1.5

60/5, 59/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Power Sprayer 4 sStroke 1

40/3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Power Sprayer 4 sStroke 1

115/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Saya Venture Aluminium S

158/5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Saya Venture Aluminium S

178/2A1B, 2A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

281/2B2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

92/1B1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

256/3P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

283/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Wheel Barrow

96/6, 3, 2A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4Stroke 1.6

89/1A, 86/P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Saya Venture Coconut Tre

159/2B6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Saya Venture Aluminium S

278/2, 94/4, 41/10, 94/5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4Stroke 1.6

297/1C1A1CP4, 203/* ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Saya Double Wheel Barro

201/2, 48/15, 200/2B ಕಡಬ ಇತ್ರ Saya Venture Aluminium S

08-Jän ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4Stroke 1.6

19/4A, 12/8B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4Stroke 1.6

87/4, 2C, 1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4Stroke 1.6

128/8B, 7, 6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

504/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Pepper Decorticating

266/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

270/1A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Pepper Decorticating

189/3A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4hp

125/8, 125/9 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Wheel Barrow Motocart

33/4B, 108/1P1P2, 33/5Bಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Saya Venture Coconut Tre

388/1B1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

227/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Saya Venture Aluminium S

147/5, 147/4, 3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

347/2. 3A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

275/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Chopper/Chaff Cutter 2HP

136/3B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

219/P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Chopper/Chaff Cutter 2HP

34/24, 26/6, 3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 1Hp

26/2B1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 1Hp

100/1A3A3A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 1Hp



13/4, 12/3P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 1Hp

108/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Wheel Barrow Motocart-12

216/1P2, 6P2 ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

61/2A2A, 3A1 ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

233/P1 ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

202/17 ಕಡಬ ಇತ್ರ Saya Venture Coconut Tre

301/* ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

60/3, 4A, 4B, 2B ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

48/1 ಕಡಬ ಇತ್ರ Areca Dehusker

497/1A1, 492/1A2A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

210/1, 344/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

184/2 ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

103/1B1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

273/3B1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4Stroke 1.6

42/3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

277/11, 106/7, 227/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Saya Venture Aluminium S

106/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

14/4A1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Saya Venture Aluminium S

117/P6 ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ. Weed cutting 2.5Hp

17.Feb ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ. Power Sprayer 1.1Hp

240/1, 119/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ. Weed cutting 2.5Hp

222/P12, 262/1P4 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ. Weed cutting 2Hp

208/1 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ. Power Sprayer 1.1Hp

Aluminium Pole 24ft

Aluminium Ladder 20+10ft

19.Mär ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ. Brush Cutter KAM

106/2P1P2, 107/1A5B ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Power Sprayer 1Hp

232/1B ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Chain Saw
57/2 ಎಸ್.ಟಿ. Weed cutting AMH-200 1.6

Chain Saw SM-4510 2.3Hp
306/1AP1-P1, 310/1P4 ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ. Agriculture Hand Tools Unip

Wheel Barrow 2 Tyres

226/2B ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Agrimate Power Sprayer AMP-76

319/1BP2, 2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Power Sprayer 1.1Hp
137/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Saya Unipole Ladder 20ft

67/1B ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Chain Saw GSH-56 1.3Hp

Power Sprayer 4 Stroke 1

144/4 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Aluminium Bipole Ladder 1

223/2A1C ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Agriculture Hand Tools Unip

15/9A2, 232/3B ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Wheel Barrow

Aluminium Unipole Ladder 3

281/1 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ. Chain Saw

ಪುತ್ಲುರು Wheel Barrow 2 Tyres388/1 ಎಸ್.ಸಿ.

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ

ಪುತ್ಲುರು191/2



213/2A ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Alluminium Ladder 20Ft

29/7, 28/* ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Alluminium Ladder 20Ft

64/1A4 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Wheel Barrow DoubleTyres

509/2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Coconut Tree Climbing Eq

198/13 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ. Chain Sw

346/1A, 1B2 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Chain Saw MS-250

230/3 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ. Chain Saw

155/4, 61/1A3A4 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ. Pepper Decorticating

299/2C, 2A ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ. Alluminium Ladder 30Ft

Alluminium Pole 24Ft

203/1P5, 41/1A1 ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ. 2 Wheel Trolly

193/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ. Chain Saw

8/8B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

75/7, 74/5C ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

94/4A, 1C1, 2 ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

23/17 ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

66/1P1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

23/11, 24/2P ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

144/5 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Agriculture Hand Tools La

46/5, 1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Weed cutting AMH-200 1.6

39/7, 8, 9 ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

123/14 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

6/5A4, 5A2, 4AP1 ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

246/*, 105/7 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Saya Unipole Aluminium L

242/2, 158/6B7, 169/2B,ಕಡಬ ಇತ್ರ Weed cutting AMH-200 1.6

195/2C, 1, 199/1AP2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Agriculture Hand Tools La

86/P2 ಕಡಬ ಇತ್ರ Chain Saw

73/3P6 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

350/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Wheel Barrow 2 Tyres

29/4B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Chain Saw

252/P7, 170/1P2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

173/2P17, 2P18, 304/1Aಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Weed cutting 2.5Hp

ಇತ್ರ Power Sprayer AMP-768

167/* ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

57/23, 25 ಕಡಬ ಇತ್ರ Chain Sw

46/7B5 ಕಡಬ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

1/2B1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

42/1. 2A3 ಕಡಬ ಇತ್ರ Alluminium Unipole Ladde

66/1A3, 68/* ಕಡಬ ಇತ್ರ Chain Saw

247/* ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Saya Venture Coconut Tre

4/7P3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

69/7B, 8B ಕಡಬ ಇತ್ರ Agriculture Hand Tools Unip

40/11C1, 14 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76



145/11, 147/8, 6, 7 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

214/1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Chain Saw

42/2A1A3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

274/1A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

ಇತ್ರ Chain Saw

456/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

72/* ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AM-

64/2A1A1A3, 2A1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

65/6B, 6A, 2C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

ಇತ್ರ Weed cutting 2.5Hp

303/7A, 5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

123/11, 5 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Power Sprayer 4 Stroke 1

19.Okt ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

88/2B1, 87/15, 88/7 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Agriculture Hand Tools Unip

182/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Wheel Barrow

88/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

3/2A2 ಕಡಬ ಇತ್ರ Chain Saw

264/1P1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

59/6, 18 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ALLUMINIUM LADDER 30

171/2A4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

30/13 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Agriculture Hand Tools Unip

81/6A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Weed cutting 2.5Hp

233/2D, 170/4D, 4B, 3B, 1ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 1.5Hp

ಇತ್ರ Aluminium Ladder 30ft

56/9, 131/2, 56/5P1, 57/2, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Agriculture Hand Tools Unip

227/5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Weed cutting 2.5Hp

ಇತ್ರ Saya Unipole Aluminium L

349/1, 3, 2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Weed cutting AMH-200 1.6

173/2A3, 2A2P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Wheel Barrow Single Tyre

107/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Chaff Cutter 2Hp

ಇತ್ರ Chain Saw

88/3, 112/1AP4 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

ಇತ್ರ Saya Unipole Aluminium L

302/1B ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Weed cutting 2.5Hp

44/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

ಇತ್ರ Pepper Decorticating

27/4, 28/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Chain Saw

86/1A ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Brush Cutter KAM

49/1P38 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Chain Saw

69/22, 70/24 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Chain Saw

ಇತ್ರ Power Sprayer 1.1Hp

79/2B, 10 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

78/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Chain Saw



209/4A, 3, 2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Areca Dehusker

64/6 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

209/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Areca Dehusker

176/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Agrimate Power Sprayer AMP-76

45/36 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Areca Dehusker

70/2A, 3A13A3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 4hp

ಇತ್ರ Weed cutting AMH-200 1.6

198/4A1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Saya Venture Coconut Tre

61/12,59/3,61/2A1,61/25ಕಡಬ ಇತ್ರ POWER SPRAYAER 1.6HP

85/7 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ POWER SPRAYAER 1.5HP

167/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Power Sprayer 1Hp

145/1A ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ POWER SPRAYAER 1.5HP

ಡಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿರ್ಾಂಕ ಮತ್ುು ರಂದ್ು ಮಹಳಾ ವಿವಿಧಲೋದ್ರುೋಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಇಲಿೂ ಜರುಗಿದ್ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ

ಶಿರೋಮತಿ ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೆಲೋಡು ಅಧಯಕ್ಷರು ದ್ ಕ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಂಗಳಲರು
ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬೆಲೋಕಯರ್ ಅಧಯಕ್ಷರು ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಬಿಜತರ ಸದ್ಸಯರು ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್, ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು, ಜಿಪಂ, ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಖರು, ಜಿಪಂ, ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ ಕೆ ನಿವೃತ್ು ಜೋನು ಕೃಷ್ ಪರದ್ಶಯಕರು, ತ್ರಬೆೋತ್ುದಾರರು

ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಅಮೆಮತಿಮಾರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

ಶಿರೋ ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ರ್ಾಯೂ ಮಾಯಿಲ್ಕೆಲಚಿಚ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

ಶಿರೋ ರಾಜು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮಾಂಕು ಪಪಜಾರಿ ರಾಜಶಿರೋ ನಿಲ್ಯ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ

ಶಿರೋ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ ಸುಳಯಪದ್ವು ಕನೂಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟೆೋಶ್ ಉಪಾಧಾಯಯ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ರ್ಾರಾಯಣ ಉಪಾಧಾಯಯ, ಪಟೂಮಲಲೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಹಸನ್ ಸಫ್ಾನ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಎಂ ಎಚ್ ಮಲಡಿಕೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಜಗದಿೋಶ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಪಯರಾಪುಣೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಮೆೋಗಿನಪಂಜ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.



ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಯಮಲಾ ಆರ್ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಂದ್ರ ಅಕ್ಷಯ ನಿಲ್ಯ ಮುಕರಂಪಾಡಿ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಆಚಾಯಯ, ಶೆಟಿಿಮಜಲ್ು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪರವಿೋಣ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣು ಪಪಜಾರಿ ಸರ್ಯದ್ರಲೋಳ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ಮುಗೆೋರ ಗುರಿಯಾನ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಪರಸನೂ ಡಿ ಭಟ್ ಕೆಲೋಂ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿ ಭಟ್ ಶಮಿಯನಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ತಾರಾ ಬಲಾೂಳ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಬಲಾೂಳ್, ಶಿರೋರಾಮ ನಿಲ್ಯ ನಿೋಡು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಟಿ ವಿ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ರಾವ್, ಗಿರೋನ್ ಫ್ಾರಂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲಂಬತ್ುಮಜಲ್ು ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

ಶಿರೋ ರವಿರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್ ಬಬಿಬರಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಪಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಪಿ ಕೆೋಶವ ಭಟ್ ರ್ಪಂಡಿತ್ಲುರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಷ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಆನೆಮಜಲ್ು ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ದಿೋಪಿಕಾ ಕೆ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಕುದ್ರಲರೋಳಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ನಮಿತಾ ಎ ಕೆಲೋಂ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಗೌಡ ಪಿ., ರ್ಪೋಳಯ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ತಿಮಮಪೆಯಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಶಿರೋಕೃಷ್ುಧಾಮ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಕೆಲೋಟೆ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಟೆ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ುಯಯ, ಶಿರೋನಂದ್ನ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಎಸ್ ಶಾಯಮ್ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ ಭಟ್ ಶಾಂತಿಗೆಲೋಡು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಅವಿರ್ಾಶ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬನಲೂರು ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ದ್ುಗಾಯಪರಸಾದ್ ಕೆ ಐ ಬಿನ್ ಈಶವರ ಗೌಡ ಕೆ ಪಾರ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಅನಂತ್ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್, ಬನಲೂರು ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಕು ರೋಣುಕಾ ಕೆ ಬಿನ್ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಗುಮಮಟಗದ್ರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಸರಲೋಜಿನಿ ರೈ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರೈ ಚಿಲೆಮತಾುರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ರಾಜಯವಲ್ಯ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ದಿವಸದ್ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ದಿರ್ಾಂಕ ಮತ್ುು ಅಂಬೆೋಡೂರ್ ಭವನ ಕಡಬ ಇಲಿೂ ನಡದ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ವಿವರ



ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು

ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಸುಳಯ ಎಸ್.ಟಿ.

ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋ ಈರೋಶ ಗೌಡ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಅಣುಯಯ ಗೌಡ ಪಂಜಲೋಡಿ ಮನೆ ಕಡಬ

ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಶಿರೋ ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ ಎ ಬಿನ್ ಕಟಿಪೆ ಗೌಡ ಅಲೆಪಾೆಡಿ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಶಿರೋ ರಲೋಹತಾಶವ ಎ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಅಲೆಪಾೆಡಿ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.



ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಕಡಬ



ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಪ.ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ

ಡಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ದಿರ್ಾಂಕ ಮತ್ುು ರಂದ್ು ಜೋನು ವಯವಸಾಯ ಸಂಘ ಪುತ್ಲುರು ಇಲಿೂ ಜರುಗಿದ್ ಪ ಜಾತಿ ಮತ್ುು ಪ ಪಂಗಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಪಟಿಿ
ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬೆಲೋಕಯರ್ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು, ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋಮತಿ ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಮಂಜುರ್ಾಥ್ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಕೆಲೋಲಾಚರ್ ದ್ ಕ ಜೋನು ಸಲಸೈಟಿ ಅಧಯಕ್ಷರು ಪುತ್ಲುರು

ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು ಜಿ.ಪಂ., ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಕಲಟೆೋಲ್ು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬುದ್ಿ ರ್ಾಯೂ ನೆಹರಲ ನಗರ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಹೆಚ್ ಸಾರಜಲ್ಮಲಲೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪ.ಜಾತಿ



ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪ.ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ

ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತ್ ರ್ಾಯೂ ಎಲಿಮಲೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ

ಶಿರೋ ಸದಾಶಿವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಪವನ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ ಜಿ ಬಿನ್ ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಜುಂಗಮುಗೆೋರ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಸಾಥಿವಕ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಭರಣಯ ಭರಣಯ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ಮಹಾಬಲ್ ಪಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ರ್ರಿಯಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣು ರ್ಾಯೂ, ಕಜ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಪುರಂದ್ರ ಸಿ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಅಣುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಚಾಕೆಲೋಟೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ

ಶಿರೋ ಧಣಯಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಪೆಯಯ ರ್ಾಯೂ ಎಲಿಕ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಆನಂದ್ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ ಮುಗೆೋರ ಪಡುಬೆಟುಿ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ

ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ

ಶಿರೋಮತಿ ಸಿೋತಾ ಸಿ ಕೆಲೋಂ ರಘುರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ ಚೆಲ್ಯಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಎಸ್ ಜಯಾನಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಸುರುಳಿ ಕುಮೆೋರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ

ಶಿರೋ ವಸಂತ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಸುರುಳಿ ಕುಮೆೋರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ

ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಎಲಿಯ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ

ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಪುಳಿಕುಕುೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ
ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಕಡಬ ಪ.ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಎಂ ಕೆ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೆಲಗಗ ರ್ಾಯೂ, ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶೆರೋಣಿ ನಿಧಿ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಬಿ ಕೆ ಸುಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಬರಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಕೆೋದ್ಗೆತ್ಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋಮತಿ ದಿೋಪಿಕಾ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ವಿಜಯ ಎಸ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆೋಪು ರ್ಾಯೂ ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ



ಶಿರೋ ಐತ್ುಪೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ದಾದ್ು ರ್ಾಯೂ ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋಮತಿ ಬಿೋಮವವ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರ ಕಾಜಯಳ ಮನೆ ನೆಹರಲ ನಗರ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಕಶೆಲೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಸೋಸಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ದಾದ್ು ರ್ಾಯೂ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಸಲೋಣಂಗೆೋರಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ
ಕಡಬ ಪ.ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಮಹಾಬಲ್ ಪಡುಬೆಟುಿ ಬಿನ್ ಹುಕರಪೆ ಪಡುಬೆಟುಿ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪ.ಜಾತಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪ.ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ರ್ಾಯೂ ಗುಡಿಕುಮೆೋರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲರಂತಾಜ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ
ಕಡಬ ಪ.ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಅಮುಮ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಚಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ

ಕಡಬ ಪ.ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ

ಶಿರೋ ಪುಟಿಣು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ ಕೆೋಡಂಜಿ ಮನೆ ಕಡಬ ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಕಡಬ ಪ.ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಹೆೋಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಕಂಚಿಕಲ್ುೂ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪ.ಪಂಗಡ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪ.ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪ.ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಕೆಲೋಲಾಚರು ಜೋನು ಸಹಖಾರಿ ಸಂಘ ಅಧಯಕ್ಷರು

ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬೆಲೋಕಯರ್ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು

ಜಿಲಾೂವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ುು ಅಭಿವೃದಿು ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನು ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ದಿರ್ಾಂಕ ರಿಂದ್ 



ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿ.ಪಂ. ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಸಂತಲೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ, ಹುಕಾಯನ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಕೆ ಜ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ವಿರ್ಾಯಕ ನಗರ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಭಾವರ್ಾ ಸುಧಿೋರ್ ಕೆಲೋಂ ಡ್ಾ ಸುಧಿೋರ್ ಕೆಲಂಬೆಟುಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ಕಲಿೂಮಾರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಶಾಯಮಸುಂದ್ರ ಕಜ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟ್ ನೆೋರಳೆಕಟೆಿ ಮನೆ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪೆ ಮಡಿವಾಳ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ತಾಯಂಪ ಮಡಿವಾಳ, ಪರಮೆೋಶವರಿ ನಿಲ್ಯ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಆಳವ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ಆಳವ ಸಾಲೆತ್ಲುರು ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗುರುಪರಸಾದ್ ಆಳವ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ಆಳವ ಕೆಲೋಡಿನಿೋರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಿಘ್ೂೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್ ಮೊೋಹನ್ ರೈ ಈಶವರಮಂಗಲ್ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಎನ್ ರ್ಾಯಕ್, ಶೆೋವಿರ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮನೆಲೋಜ್ ಆರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ ಓಡಿ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಸಂತ್ ರೈ ಬಿನ್ ಸುರೋಶಚಂದ್ರ ರೈ ಬೆಳಿಯಲರು ಕಟೆಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮಧುಸಲಧನ್ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಡ್ಾ್ಯಲರು ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ರಕ್ಷಿತ್ ರೈ ಬಿನ್ ಕಟಿಣು ರೈ ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಗುತ್ುು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಜಲಯೋತಿ ಮೊೋರಸ್ ಕೆಲೋಂ ಆಲಿವನ್ ಡಿಕೆಲೂೋಸಾಿ, ಅಂಬಾಟ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರ್ೈ ವಿಠಲ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯಕ್, ಎಲಿಕಾ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಕೆೋಶವ ಪಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಹುಕರಪೆ ಗೌಡ ಮುಡಿಪು ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ರಾಜೋಶ್ ಪಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ನೆೋರಳುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ದಿವಾಕರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯಕ್ ಬರಹಮರಗುಂಡ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಉದ್ಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಾಸಪೆ ಶೆಟಿಿ ಸಲರನಿವಾಸ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ ಸಾರಪಾೆಡಿ ನಡುಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ಾಯಕ್ ಶಿವನಗರ ಮನೆ ಮಂಗಳಲರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಶಿವಶಂಕರ್ ದ್ರೈತಲೋಟ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್ ದ್ರೈತಲೋಟ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಕೆ ದಾಮೊೋದ್ರ ಕಾಪಿಕಾಡು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಸುಚೆೋತ್ ರೈ ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಂದ್ರರ್ಾಥ ರೈ ಡಂಬಾಳೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಮಹಮಮದ್ ಅಶರಪ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಹಾಜಿ ಬದಿರಯಾ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ

ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದ್ರ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಮಲಡ್ಾಯಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಯತಿರಾಜ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಪನೆಲೋಳಿರ್ೈಲ್ು ಮನೆ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಆಚಾಯಯ ಪಡ್ಾ್ಯಲರು ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ನವಯ ಕೆಲೋಂ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡ್ಾ್ಯಲರು ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಅನುಶಿರೋ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೆ ನವಕೆೋವಳ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಶೆಲೋಭಿತ್ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಗೌಡ ಅಜಪಾಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕುಮಾರಿ ಯಶಸಿವನಿ ಬಿನ್ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಗೌಡ ಅಜಿಲಾಡಿ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಇ ಗೌಡ ಶಣುಮಖ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಟಿೋಲ್ು ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯಕ್ ಸಂಟಿಯಾರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ವರದ್ ಕೆಲೋಂ ಮುರಳಿಕೃಷ್ು ಪಿರುವಾಯಿ ಗೌರಿಮಲಲೆ ಮನೆ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು

ಶಿರೋ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ ಪಿ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಪಲ್ೂಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಟಿ ಬಿ ಶಿರೋಧರ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಬಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹಾರಾಡಿ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಪುಷ್ೆರಾಜ್ ಎ ಜ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಅಂಗಡಿಹತ್ುೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ ಗುಮಮಟೆಗದ್ರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಬಿ ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ವಿಷ್ುು ಭಟ್ ತ್ಣಿುೋರುಪಂಥ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ

ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಕೆರೈಸು

ಶಿರೋ ಕೆ ವಿ ಶಿವರಾಮ ಜಲೋಯಿಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಜಲೋಯಿಸ, ಕುತಿುಗದ್ರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ

ಶಿರೋ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಡಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ

ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ರಝಾಕ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಕೆ ಉಮಮರ್ ಬಾಳೆಜಾಲ್ು ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಹಷ್ಯ ಎ ಬನಲೂರು ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ ಆಚಾರ್ ಬನಲೂರು ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಜಿ ಎನ್ ಶೆಟಿಿ ಉರುವಾಲ್ು ಬೆಳುಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪುರಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ದ್ರೈಯರಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಭವಯ ಕೆ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಪರವಿೋಣ್ ಪರಭು ಕೆ ಕೆಲಯಿಲ್ತ್ುಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಮಿೋರ್ಾ ರ್ಾಯಕ್ ಕೆಮಿಮಂಜ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸೂರಣೆ ಮತ್ುು ಕೆಲಯೂೋತ್ುರ ನಿವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ:11-09-2020



ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿ.ಪಂ., ಪುತ್ಲುರು

ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಎಸ್.ಟಿ.

ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತಿ ಯಂ ರೈ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಸಂಟಾಯರ್ ಇತ್ರ

ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಎಸ್ ಕುಸುಮಾವತಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಒಳತ್ುಡೂ ಇತ್ರ

ಇತ್ರ
ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಇತ್ರ
ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ರ್ೋದಾವತಿ ಎಂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಕುಂಜಲರುಪಂಜ ಇತ್ರ
ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಮುಸಿೂಂ
ಇತ್ರ
ಇತ್ರ
ಇತ್ರ
ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಯಂ ಯಸ್ ಸುಮಿತ್ರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಪಲ್ಯಡೂ ಇತ್ರ
ಮಂಗಳಲರು ಎ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಪರಮಿೋಳ ರಾವ್ ಬಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಸಂಜಯನಗರ ಇತ್ರ
ಇತ್ರ
ಇತ್ರ
ಇತ್ರ
ಇತ್ರ
ಇತ್ರ
ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಮುಸಿೂಂ
ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಆರಿಶಯ ಡಿಸಲೋಜಾ ಕೆಲೋಂ ರಲೋಶನ್ ಡಿಸಲೋಜಾ, ಅಮುಮಂಜ ಮನೆ ಕೆರೈಸು
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ ಎನ್ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಮುಕರಂಪಾಡಿ ಇತ್ರ
ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಇತ್ರ
ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಳಾ ಮತ್ುು ಮಕೂಳ ಅಭಿವೃದಿು ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆಲಯಿಲ್ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ್ಲಿೂ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸೂರಣೆ ಮತ್ುು ಕೆಲಯೂೋತ್ುರ ನಿವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ

ಶಿರಮತಿ ಜಯಂತಿ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಉಪಾಧಾಯಕ್ಷರು ಕಡಬ
ಶಿರೋಮತಿ ನಮಿತಾ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದಿು ಅಧಿಕಾರಿ, ಕೆಲಯಿಲ್

ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿ.ಪಂ. ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಶಿರೋಮತಿ ಮೊೋಹನಿ ಯಂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲ್ು ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಯು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಕೆಲನೆಮಜಲ್ು ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಆಶಾಲ್ತ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಆಚಾಯಯ ಬಂಗೆಕಗುಡ್, ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ

ಶಿರೋಮತಿ ಖತಿೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಶರಫ್ ಗೆಲೋಕುಲ್ ನಗರ ಮನೆ, ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಇತ್ರ



ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಎಸ್.ಟಿ.

ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ

ಶಿರೋ ಕೆ ಎಂ ಜಯಲ್ಕ್ಷಮಮಮಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ ಗೆಲೋಕುಲ್ನಗರ, ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಜಲಯೋತಿ ಕೆ ಗೆಲೋಪಿಕಾ ಸಿರೋ ಶಕು ಸಂಗ ಗೆಲೋಕುಲ್ನಗರ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆಲೋಳಿತಲಟುಿ ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ್ಲಿೂ ರೈತ್ ಮಹಳೆರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿರ್ಾಚರಣೆ ಮತ್ುು ಅಣಬೆ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿಯ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ



ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಾರವತಿ ಎನ್ ಕಾಯಯದ್ಶಿಯ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೆಲೋಳಿತಲಟುಿ
ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು, ಜಿಪಂ., ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಶಿರೋಮತಿ ರಲೋಸಮಮ ಜಲೋಸಫ್ ಮುರಿಕಟಾ ಮನೆ ಕೆಲೋಣಾಲ್ು, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
ಶಿರೋಮತಿ ತ್ುಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಗುಮಮಣು ಗೌಡ ಕೆಲೋಲೆೆ ಮನೆ, ಕಡಬ ಇತ್ರ

ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಮೊೋಹನ ಪಪಜಾರಿ ಮುಂಡ್ಾವು ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಶಿರೋಮತಿ ಶೆೈಲಾ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಫ್ಾರನ್ಸ ಡಿ ಸಲೋಜ ಕರ್ಾಯಗುಂಡಿ ಮನೆ, ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ರತಿ ದಾಮೊೋದ್ರ ಕೆಲೋಂ ದಾಮೊೋದ್ರ ಅರ್ಾಲ್ು ಪಳಿಕೆ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ ಅಚುಚತ್ ರ್ಾಯೂ ನಕರಡೂ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಲಿಸಿಸ ಕೆಲೋಂ ಡೋನಿಯಲ್ ಜಿ ಮದ್ುಕಾಟಿಲ್ ಮನೆ, ಕಡಬ ಕೆರೈಸು



ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ ಚೆನೂಯಯ ಪಪಜಾರಿ ರ್ನಯರ್ಾರು ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಮಂಗಳಲರು ಎ ಕೆರೈಸು
ಬಂಟಾವಳ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಕೆರೈಸು
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಸಫ್ತಯಾ ಕೆಲೋಂ ಅಬಾಬಸ್ ಜನತಾ ಕಾಲೆಲೋನಿ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ೆಲ್ತಾ ಜಿ ಕೆಲೋಂ ಜಯಂತ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪಾಂಡಿಬೆಟುಿ ಮನೆ, ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಜಾನಕ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬೆತಲುೋಡಿ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಸೋಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ ಬದಿಯಡೂ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಅಂಬಜಿ ಮನೆ, ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ಧಣಯಪೆ ಗೌಡ ಹಂಗಾರು ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಣಿಗೆಲೋ ಯಾನೆ ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗಪೆ, ಕೆಲೋರಂಗ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

ಶಿರೋಮತಿ ಮೆೈಮುರ್ಾ ಬಿನ್ ಕುಂಞಾಲಿ ಅಬುುಲ್ ರ್ಾಸಿೋರ್, ಹೆಲಸಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ
ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಿ ಜಾತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಜೈವಿಕ ಗೆಲಬಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹತಿ ಕಾಯಯಕರಮ ಮತ್ುು ಎಣೆುತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ

ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬೆಲೋಕಯರ್ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು
ಡ್ಾ ಎಸ್ ಎಲೆೈನ್ ಅಪಸರ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಐ ವಿಷ್ಯತ್ಜ್ಞರು, ವಿಟೂ

ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು, ಪುತ್ಲುರು 
ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು, ಜಿಪಂ, ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಶಿರೋ ಶೆೋಖರ ಪರವ ಎಂ ಬಿನ್ ದ್ರೋವು ಪರವ ಮಾಡ್ಾವು ಮನೆ, ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.



ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಶಿರೋ ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಮೊಡಂಕಲ್ ನೆಕೂರ ಮನೆ ಕೆಮಾಮಯಿ ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಕಡಬ ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಶಿರೋಮತಿ ಗಾಯತಿರ ಕೆಲೋಂ ಗುರುವ ಫ್ತಲೆಲೋಮಿರ್ಾ ಕಾಲೆೋಜು ಹತಿುರ, ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಶಿರೋ ಗುರುವ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗು ಮುಗೆೋರ ನಿೋಪಾಯಜ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಸಿ.

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಸಿ.

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಹಳಾ ಮತ್ುು ಮಕೂಳ ಅಭಿವೃದಿು ಇಲಾಖ್ಯ ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬನಲೂರು ಇವರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ್ಲಿೂ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಸಂಸೂರಣೆ ಮತ್ುು ಕೆಲಯೂೋತ್ುರ ನಿವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ರೈತ್ ಮಹಳೆಯರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ

ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಮೆೋಲಿವಚಾರಕರು ಮಹಳಾ ಮತ್ುುಮಕೂಳ ಕಲಾಯಣ ಇಲಾಖ್ಯ

ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಜಿ.ಪಂ. ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಶಿರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ ಎಮುಯಜ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮವಾತಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಮುಂಡ್ಾಜ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

ಶಿರೋಮತಿ ರಾಧ ಕೆಲೋಂ ಮೊೋಹನ ಪಡಲೂರು ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ

ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಕೆೋಶವ ರ್ಾಯೂ ಪಡಲೂರು ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಮ ಕುಲಾಲ್ ಪಡಲೂರು ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಸರಲೋಜ ಜಿ ರಾವ್ ಕೆಲೋಂ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ರಾವ್, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ ಜರ್ಾಯಧನ ಪಡಲೂರು ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ವಿೋಣಾ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾಯಯಕತಯ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ



ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ೆ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ರ್ಾಯಕ್ ದ್ರೋಂತ್ಡೂ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಪಿರಯಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರಾಮ ರ್ಾಯಕ್ ದ್ರೋಂತ್ಡೂ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಮಲಕಾಂಬಿಕಾ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಪಿ ಸುಬರಮಮಣಯ ಭಟ್, ನೆಕೂರಜ ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಈಶವರಿ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬೆೈಪದ್ವು ಮನೆ, ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಎಸ್.ಟಿ.

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಸುಧಾಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಗಣೆೋಶ ರೈ ಬಲಡಿಯಾರು, ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ ಪುತ್ಲುರು ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸವಣಲರು ಇವರ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಕೋಟರಲೋಗ ಮತ್ುು ರ್ಪೋಷ್ಕಾಂಶ ನಿವಯಹಣೆ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ ಸಾಳ ಅಂಬೆೋಡೂರ್ ಭವನ ಸವಣಲರು

ಶಿರಮತಿ ಪರಮಿೋಳಾ ಜರ್ಾಧಯನ್ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು
ಕುಮಾರಿ ರಾಜೋಶವರಿ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಯಕ್ಷರು ಕಡಬ

ಶಿರೋಮತಿ ನಮಿೋತಾ ವಲ್ಯ ಮೆೋಲಿವಚಾರಕ ತಾಲ್ುಕು ಪಂಚಾಯತ್  ಪುತ್ಲುರು

ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು, ಜಿಪಂ, ಪುತ್ಲುರು



ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣು ರ್ಾಯೂ ಚೆರ್ಾೂವರ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ ನಲಜಾಜ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ನಲಜಾಜಿ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಶಿರೋ ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚನಿಯ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲಂಬಕೆೋರ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ಜಾರಿರ್ಾರು ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ುುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಚಿೋಂಕರ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಮುಂಡ ಮುಗೆೋರ ಕಮಿಮನಹತ್ುೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ



ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಸುಂದ್ರ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಮಂಚ ಮುಗೆೋರ ಬೆದ್ರಲರೋಳಿ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯ ಜಿ ಪಂ ಪುತ್ಲುರು ಮತ್ುು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೆದ್ಂಬಾಡಿ ಇವರ ಸಹಯೋಗದ್ಲಿೂ ಅಣಬೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ ಸಾಳ ಕೆದ್ಂಬಾಡಿ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್

ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು ಕೆದ್ಂಬಾಡಿ

ಶಿರೋಮತಿ ನಮಿತಾ ವಲ್ಯ ಮೆೋಲ್ವಚಾರಕ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು, ಜಿಪಂ, ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ

ಶಿರೋಮತಿ ರಲಪ ಎಸ್ ರೈ ಕೆಲೋಂ ಸಂಕಪೆ ರೈ ಮಾಡ್ಾವು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಶಿವಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ ಪಯಾದ್ಲರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಜರ್ಾಧಯನ ಪಪಜಾರಿ ಪುಂಡ್ಾಲ್ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ದಿನೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಲಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಪಪಣಿಯಮಾ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ ಇದಾೆಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಗೌರಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಾಟಾಳಿ ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಪಾಟಾಳಿ ಪಂಜಿಗುಡ್ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಅಣುು ರ್ಾಯೂ ಕೆಲರಿಕಾೂರ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕುಮಾರಿ ಪಪಜಾ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲರಿಕಾೂರ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ

ಶಿರೋ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಆಚಾರಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಯಯ ಆಚಾರಿ ಪಾಲಾುಡಿ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಎಮ್ ಪರಮಿೋಳಾ ಕೆಲೋಂ ಸೋಸಪೆ ರೈ ಮಿತಲುೋಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ತಾರಾ ಬಲಾೂಳ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಬಲಾೂಳ್, ಶಿರೋರಾಮ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರ ರ್ಂಕಟೆೋಶ ಉಪಾಧಾಯಯ ಈಶ ನಿಲ್ಯ ಪಟೂ ಮಲಲೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರಮತಿ ಸರಲೋಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಜೈವಿಕ ಗೆಲಬಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ 22-02-2021

ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು, ಜಿಪಂ, ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು

ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಬಿ ಯುವರಾಜ ಕಡಂಬ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯಯ ಪದಾಮಂಬ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರವಿಪರಸಾದ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಹುಕರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಕೌಡಿಚಾಚರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಧಮಯಣೂ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಪೆಯಯ ರ್ಾಯೂ ಎಲಿಕಾ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಟಯ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಸುಬಾರಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋಮತಿ ಭವಯ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಪರವಿೋಣ್ ಪರಭು ಕೆ ಕೆಲೋಲ್ತ್ುಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಸಿರೋ ಕೃಷ್ು ಪರಸಾದ್ ಕೆದಿಲಾಯ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ಕೆದಿಲಾಯ, ಶಿಬಿರ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಗುರು ಪರಕಾಶ ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ಕೆದಿಲಾಯ, ಶಿಬಿರ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಇ ಗೌಡ ಮರತ್ುಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಕುಮಾರಿ ಯಶಸಿವನಿ ಬಿನ್ ಪುರುರ್ಪೋತ್ುಮ ಗೌಡ ಅಜಲಾಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಶೆಲೋಭಿತಾ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಗೌಡ ಅಜಲಾಡಿ ಗುತಿುನಪಾಲ್ು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಸಿ ಡಿಕುರ್ಾಹ ಕೆಲೋಂ ಡನಿೂಸ್ ಡಿಕುರ್ಾಹ ಮರಕಲೂರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಕೆರೈಸು

ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಮೊೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಪಜಿಮಣುು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ ಕುಸುಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಸಿೋಟಿಗುಡ್ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು



ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಾನ ಪಾಟಾಳಿ ಈಶವರಮಂಗಲ್ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಸಿರೋ ರಾಘವನ್ ರ್ಾಯರ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಳು ರ್ಾಯರ್ ಕುಂಡ್ಾಪು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಕೌಡಿಚಾಚರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬೆೈರ ರ್ಾಯೂ ಮೆೋರ್ಾಜ ಕಲ್ುೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಜೈವಿಕ ಗೆಲಬಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ಮಾಹತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ

ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು, ಜಿಪಂ, ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು

ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಶಿರೋ ಹರಿಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಮುತ್ುಪೆ ಕೆ ಕುರ್ಂಜ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರ ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ ಬಾವಿಕಟೆಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ



ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಎನ್ ರ್ಾರಾಜಲಾ ಮಲಲೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರೋಮತಿ ರೋವತಿ ಟಿ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲೋಂ ತಾಯಂಪ ರ್ಾಯೂ ಕಜ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಶಿರ ಮಲೆ ಚೆನೂಪೆ ಬಿನ್ ಮಲೆ ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ೈಂತಿಮುಗೆೋರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಕರಿಯ ಹರಿಜನ ಬಿನ್ ನಿಟೆಲಿೋನಿ ಹರಿಜನ ಮೆೋರ್ಾಲ್ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ರೈತ್ ಫಲಾನುಭವಿಯವರಿಗೆ ಅಣಬೆ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ವಿಚಾರ ಸಂಕೋಣಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ ದಿರ್ಾಂಕ:01-03-2021 ಸಾಳ:ವಯವಸಾಯ ಸೋವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಕುಂಬರ

ಶಿರೋಮತಿ ತಿರೋರ್ೋಣಿ ಪಲ್ೂತಾುರು ಅಧಯಕ್ಷರು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಳಮೊಗುರ 

ಶಿರೋಮತಿ ವನಿತಾ ಮನೆಲೋಜ್ ಸದ್ಸಯರು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಳಮೊಗುರ 
ಶಿರೋ ಪರದಿೋಪ್ ಎಸ್ ಸದ್ಸಯರು ಗಾರಮ ಪಂಚಾಯತ್  ಒಳಮೊಗುರ 

ಶಿರೋ ಪಾಂಡುರಂಗ ವಿಠಲ್ ಸಿಪಿಸಿಆರ್ ಐ ಕಾಸರಗೆಲೋಡು ವಿಷ್ಯ ತ್ಜ್ಞರು
ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ಚಂದ್ರ ರೈ ವಯವಸಾಯ ಸೋವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ್ ಅಧಯಕ್ಷರು ಕುಂಬರ
ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು, ಜಿಪಂ, ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಕಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಪಪುಯಂಜ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಕುಂತ್ಲಾ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಕೆೈಕಾರ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ನವಿೋನ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ರ್ಾಯಕ್ ಮುಕೆವ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕಶೆಲೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ರೈ ಪುಂಡಿಕಾಯ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



ಶಿರೋಮತಿ ಜಲ್ಜಾ ಕೆಲೋಂ ಸಿೋತಾರಾಮ ಪಪಜಾರಿ ತ್ಲೆಂಜಿಲ್ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಶಿರೋಮತಿ ಮಧುಮತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ ಮಾಣಿಯಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಮುಂಡಲೋಮಲಲೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಜಯರಾಮ ಆಚಾಯಯ ಮಾರುವ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರಮತಿ ಶೆಲೋಭಾ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತ್ಪೆ ಮಡಿವಾಳ ಕೆಲಯಿಲ್ತ್ುಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಅಂಬಿಕಾ ರಮೆೋಶ್ ಆಳವ ಕೆಲೋಂ ರಮೆೋಶ ಬಲಾಯಯ, ಕಲ್ಯರ್ೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರಮತಿ ಉಷ್ಾ ಕೆಲಂ ಯೋಗೆೋಶ್ ಆಚಾಯಯ ಕೆಲಲ್ೂತ್ುಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ೆಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಜಯಕರ ಆಚಾಯಯ ಕುಂಬರ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಜುಬೆೋದಾ ಕೆಲೋಂ ನಲರುದಿುೋನ್ ಕೆಲಲ್ೂತ್ುಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಜಮಿೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ಮೊಯಿದಿುೋನ್ ಕೆಲೋಲ್ತ್ುಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರಮತಿ ಭಾರತಿ ವಸಂತ್ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೌಡಿಚಾಚರ್ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಈಶವರ ಪಪಜಾರಿ ಆಲ್ಂತ್ಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಶಿರೋ ಭಾಸೂರ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಕೆಲಗಗಣು ರ್ಾಯೂ ಕೆಲಯಿಲ್ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಘುರಾಮ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್ ಪಕೋರ ಪಾಟಾಳಿ ಶರವು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಪರಮೊೋದ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಮಡಯಂತ್ಳ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಭಟ್ ಪಲ್ೂತ್ುಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಗುರುಪರಸಾದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಪಟೆಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ ಪಪಜಾರಿ ಕೌಡಿಚಚರ್ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದ್ರ ಆಚಾರಿ ಬಿನ್ ಕಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಕೆಂಗುಡೋಲ್ು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಕಣಿಯಲರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಎಸ್ ಆಳವ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದ್ರ ಆಳವ ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಲಿೂ ಜೈವಿಕ ಗೆಲಬಬರ ಬಳಕೆ ಮತ್ುು ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ. 23-10-2020



ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬೆಲೋಕಯರ್ ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದ್ಸಯರು
ಡ್ಾ ಎಸ್ ಎಲೆೈನ್ ಅಪಸರ ಸಿ ಪಿ ಸಿ ಆರ್ ಐ ವಿಷ್ಯತ್ಜ್ಞರು, ವಿಟೂ

ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು, ಜಿಪಂ, ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಪುತ್ಲುರು
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತ್ ಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಾವ್ ಕಾವು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಕುಮಾರಿ ಅರ್ೋಕ್ಷ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ದ್ಲಮಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರ ಜಯರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಉಗಗಪೆ ಶೆಟಿಿ ಶೆಟಿಿನಿಲ್ಯ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಮುಮ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಶಿರೋ ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಜಿ ಬಿನ್ ಚಿೋಮ ರ್ಾಯೂ ಗುರಿಕುಮೆೋರು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಕೆಮಿಮಂಜ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋಮತಿ ಶಾರದಾ ಬಂಡಿೋಕಾನ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ. ಬಂಡಿಕಾನ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ದಿೋಪಕ್ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಎ , ಬಂಗಾರಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಶಾಯಮಸುಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಭಟಯಡೂ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಆಚಾಯಯ ಶೆಟಿಿಮಜಲ್ು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಸಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಸಾಲಾಯನ್ ಬಿನ್ ಮಧನ ಮಡಿವಾಳ ಅಣಿಲೆ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಬೆಲೋಳೆಲೋಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಎಸ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರ ಭಟ್ ಪಾದ್ರಕಯಯ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್ ಮಂಜಣು ರೈ ಪಾಲಾುಡಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಕಲಟೆೋಲ್ು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಶಿರೋ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ನೆೋಗಿನ ಪಂಜ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಶಿರೋಮತಿ ಹಷ್ಯಪಿರಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಎಂ ಸುಬರಮಮಣಯ ಕಲಡುೂ ಮನೆ ಇತ್ರ
ಇತ್ರ

ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ



ಕಡಬ ಮುಸಿೂಂ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಮಲಿೂಕಾ ವಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಆಚಾಯಯ, ಹರಿಹರ ಕೃಪ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಪಿ ಜಗದಿೋಶ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕರಷ್ು ಗೌಡ ರ್ೈರಪುನಿ ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ರಾಮಣು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಾಸಪೆ ಶೆಟಿಿ ಸಲಯಯನಿವಾಸ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಎ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಅಂಡಪುಣಿ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಪುಟಿಣು ಸಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮೆೈಲ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ಅಂಕತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ

ಶಿರೋ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ ಅಣವುಮಲಲೆ ಮನೆ ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ

ನೆೋ ಸಾಲಿನ ಸಾಮಾಥಯಯವುಳಳ ರಾಜಯಗಳಲಿೂ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಸಮಗರ ಬೆೋಸಾಯದ್ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಬೆೋತಿ ಮತ್ುು ಅಧಯಯನ ಪರವಾಸದ್ ರೈತ್ರ ಪಟಿಿ. 19-02-2021

ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪುತ್ಲುರು

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ

ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಸಂಜನ್ ಎ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಏಣಿತ್ುಡೂ ಮನೆ ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಸಿಲಿವಸಿರ್ ಗೆಲರ್ಾಸಲಿವಸ್ ಬಿನ್ ಸಿಪಿಿಯನ್ ಗೆಲರ್ಾಸಲಿಿಸ್ , ಮುಂಡ್ಾಜ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು

ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು



ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಕಡಬ ಇತ್ರ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

ಶಿರೋಮತಿ ಲಿೋಲಾವತಿ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಮಧುಸಲದ್ನ ಪಡ್ಾ್ಯಲರು ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬುದ್ಿ ರ್ಾಯೂ ನೆಹರುನಗರ ಮನೆ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಶಿರೋ ಕೃಷ್ುಪೆ ಕೆ ಬಿನ್ ರ್ನಯಮುಗೆೋರ ತ್ನಿಯಾರು ಬೆೈಲ್ು ಮನೆ ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ

ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ
ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ
ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ

89/3, 103/1A3A1 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
80/1, 80/19 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಮುಸಿೂಂ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
84/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
31/5A, 62/9 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
104/2B5 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
39/6 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
121/2A, 128/7B, 128/6, 122ಕಡಬ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
230/1P1 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
62/2C2 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
62/2C4 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
256/1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
86/P2 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
62/P1, 63/3P ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
146/1, 144/1 ಕಡಬ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
195/P4 ಕಡಬ ಕೆರೈಸು ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
135/1A1A1B ಕಡಬ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
280/1A1A, 1A1A1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
199/1A1A1A1A1A(P64) ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
502/5, 4, 501/C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
95/1, 650/8, 6 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
185/2B, 5B, 8C2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
97/3, 98/2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
210/1A1AP1-P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
207/1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
207/1B ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
120/2C1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
327/1AP1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
37/P2 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
4/4A, 5B ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
137/2B1A6AP4 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
230/1P18 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
221/1B ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
385/4, 1A1A ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
165/2 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ



169/2 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
191/2P3 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
26/2B2 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
103/1A, 1A4 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
224/1A2 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
158/4, 157/1 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
101/1AP2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
72/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
86/1A3, 155/6 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
72/1(P)1 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
296/6 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
230/1P54 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
107/1AP2P2 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
112/2P4, 109/1 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
20/1P2 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
122/2 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
296/4 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
113/2 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
400/1A1B ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
23.Feb ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
120/1F ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
26/2, 26/1A1B ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
296/2A2P7 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ
394/6, 10, 5, 4 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
107/1AP-P2 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
291/2P2 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
230/1P64 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
230/1959 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
37/P2 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
4/4A, 5B ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
198/1A ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
228/7 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
177/1B1C ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
32/3, 50/4A, 31/5B, 6A ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
230/1P18 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
165/2 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
26/2B2 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
72/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
04-Aug ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
207/1B ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
346/1B2, 1A ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
191/1A1F ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
5/3, 2, 4 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ



101/1, 107/1C ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
72/1AP3 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
172/2BP5, 173/2P20, 173/3ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
12/4, 6, 8, 9 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
17.Jän ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
230/1P14 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಪಂಗಡ ಟೆರೈಕೆಲೋಡಮಾಯ ವಿತ್ರಣೆ
177/1AP4, 11/1A ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ
81/4C2, 4B ಕಡಬ ಇತ್ರ
144/* ಕಡಬ ಇತ್ರ
62/P1, 63/3P ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಕೆರೈಸು
39/2 ಕಡಬ ಇತ್ರ
135/1A1A1B ಕಡಬ ಇತ್ರ
103/4 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
276/4, 277/4, 276/5 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
146/1, 144/* ಕಡಬ ಇತ್ರ
89/3P1, 103/1A3A1 ಪುತ್ಲುರು ಮುಸಿೂಂ
105/7, 4A2, 10 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
105/11 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
153/9A1, 10, 154/1B, 1A1Bಪುತ್ಲುರು ಕೆರೈಸು
502/5, 4, 501/1C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
65/1C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
287/1A1, 282/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
441/1, 440/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
93/1AP2 ಕಡಬ ಪ.ಜಾ.
65/3BP2 ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾ.
151/* ಕಡಬ ಪ.ಜಾ.
113/2 ಕಡಬ ಪ.ಜಾ.
163/1A1A1B ಕಡಬ ಪ.ಜಾ.
296/2A2P7 ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾ.
144/2, 3 ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಜಾ.
107/1AP2-p2 ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂ.

230/1P54, 1P48 ಕಡಬ ಪ.ಪಂ.

191/1A1F ಪುತ್ಲುರು ಪ.ಪಂ.

23/2. ಕಡಬ ಪ.ಜಾ. ಅಡಿಕೆ

176/P5 ಕಡಬ ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ
16/3, 1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ ತಾಳೆ
73/1B2C4 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಇತ್ರ Harvesting Donti CAT-750

40/1B1A10 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Harvesting Donti CAT-750

134/1A1B, 1A1C ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Self Propelled 2Stroke, Pe

13/6A2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ Self Propelled 2Stroke, Pe

- ಕಡಬ ಇತ್ರ



245/3 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
74/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
122RS/1 ಪುತ್ಲುರು ಎಸ್.ಟಿ.

359/2 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
16/3, 1 ಪುತ್ಲುರು ಇತ್ರ
- ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
- ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
72/1A2C ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
- ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
137/1A1, 138/1A2 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
105/1A3B, 1A3AP1 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
81/1 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
- ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
185/2AP2. 65/3BP2 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
128/1AP4 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
335/1P, 206/P5, 35/2ECP4ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
169/1 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
67/7A1P3 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
101/1AP2 ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
385/1P1 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
78/1B, 222/1B, 73/4B ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
298/4 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
72/2B ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
155/1P17, 169/1, 169/2P1ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
121/2 ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
108/1A1P, 4P1, 115/4, 108ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
273/1BP2, 1B3, 1, ಪುತ್ಲುರು ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ
161/1A1, 1B1 ಕಡಬ ಪರಿಶಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ

ಮಂಗಳಲರು

ಭದ್ರ ಸಕುಯರಿಟಿ ಆಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸವಿಯಸ್ ಮಂಗಳಲರು, P & P ಸಲೋಲ್ುಶನ್ಸ, ಗಣೆೋಶ್ ರೋಡಿಯೋ ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರಪತ್ರಗಳು ಬಿತಿುಪತ್ರಗಳು ಕರುಹೆಲತಿುಗೆ ಬೆಲೂೋಪ್ಸ ಚಾಟ್ಸಯ ಬೆಲರೋಚಸ್ಯ ಇತ್ರ ಪರಚಾರ ಸಾಮಾಗಿರಗಳ ಮುದ್ರಣ, ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ದಿನಚಾರಣೆ, ವಿಚಾರ ಸಂಕೋಣಯ ಯೋಜನೆಗಳ ದಾಖಲಿೋಕರಣ

ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಹುಳಿಮಾವು ಬೆಂಗಳಲರು

ಶಿರೋ ರಾಜೋಶ್ ರೈ ಪಡುವನಲೂರು ಶಿರೋ ರಲಯಿಡ್ಾನ್ ಡಲರ್ಾಡ್  ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಂಟಾವಳ,

ರ್ಪೋಸ್  ಮಾಸಿರ್ ಪುತ್ಲುರು , ಅಕ್ಷಯ ಕಂಪಪಯಟರ್ ಪುತ್ಲುರು, ಯಯಾಯಡಿ ಮಂಗಳಲರು, ಆದಿತ್ಯ ಕಮಲಯನಿಕೆೋಶನ್ ಪುತ್ಲುರು ರ್ರೈಮ್ ಕಂಪಪಯಟರ್ ಪುತ್ಲುರು ಪರಯಾಣ ರ್ಚಚ ಪಾವತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ಎ ಹಸತಲೋನಿ ಶಿರೋ ಹೆಲಳೆಬಸಪೆ ಕುಂಬಾರ ಸತಲೋಅ ರಲೋಣ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ್ ಹಡಪದ್ ಸತಲೋಅ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ ಶಿರೋಮತಿ ಎಲಿಜಾ ಡಿಸಲೋಜಾ ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆ ಪರ ದ್ ಸ ಪುತ್ಲುರು



ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ 
(ಹೆ.)

0.04 0.004 668499148764 111701010006764

0.12 0.012 802623150068 123101011000794

0.2 0.03 796536204165 20252437205

0.01 0.15 269836239533 3578114340

0.06 0.02 215358741258 2042200026534

0.4 0.06 419547502018 17104028083

0.2 0.03 268493001766 130901011000592

1 0.15 218681565752 35087498277

0.352 0.0528 921859190778 4012500100060400

0.2 0.03 216570930473 520101009824118

0.2 0.03 201175780921 10573775380

0.06 0.02 394098384761 54017846964

0.2 0.03 530084441271 1422200090130

0.13 0.02 378741528906 124201010004656

0.4 0.06 605282253374 39056521486

0.28 0.042 256991551434 123101011001335

0.28 0.042 683121579330 117701011002296

0.4 0.06 813029548988 1342200095984

0.44 0.066 241118850117 123101011001736

0.356 0.0534 283471646066 520101008720573

0.4 0.06 259544422238 6042500102819200

0.6 0.09 391886848101 124201010000582

0.36 0.054 511001729851 1762250001771

0.36 0.054 328907906085 1762250001179

0.18 0.027 307033678241 123501011000829

1 0.15 351638769900 123101010002720

0.08 0.02 657331091624 2082010026090

1 0.15 738554206888 123101010002731

0.08 0.02 822381623159 6252101002303

0.76 0.11 911449693677 520101009852847

0.64 0.1 536653408564 123501011000278

0.4 0.06 883092470146 123501010008541

0.4 0.06 695451116759 123101010005836

0.084 0.02 829922913019 102601010011975

0.25 0.08 786907100748 105301010013471

0.36 0.05 335423078139 520291006162598

0.063 660842469882 22400101004858

1 0.15 930095361869 18940100025474

0.74 0.29538 643410807801 520101034431671

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನ

ದ್ ಮೊತ್ು 
(ರಲ. 

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ



0.4 0.18693 975791705140 1342200121099

0.67 0.21827 313059562579 1342200038144

0.88 0.34003 865027125776 83740100006873

0.44 0.19969 567305495220 35550334210

1.744 0.01918 209285735564 2482200022945

1.504 0.01654 694644677561 2042200009181

1.8 0.0198 564372323208 2042200087098

1.28 0.01408 637798642405 2082250001143

1.304 0.01434 575710091982 1402200084430

1.356 0.01492 762852194574 111701010004110

1.496 0.01646 911449693677 520101009852847

1.748 0.01923 216570930473 520101009824118

1.464 0.0161 543997988560 17104026165

1.008 0.01109 515296132669 124201011001427

1.628 0.01791 917028118988 1402200129567

1.384 0.01522 615335871488 1402200129552

1.68 0.01848 261638356036 145901011006169

1.164 0.0128 226313754913 1402200036184

1.12 0.01232 483505410416 32776227921

1.428 0.01571 881312863475 10573763169

1.564 0.0108 407415567241 1682200046019

0.972 0.01069 594796811255 1402200160914

2.112 0.02323 891121584177 1342200028942

1.892 0.02081 525945425968 105301010001178

0.948 0.01043 578100095793 117701011004916

0.644 0.00708 253936427030 124201011001204

3.056 0.0135 453352009661 123101010001521

1.48 0.01628 911369617018 36998289919

1.276 0.01404 769236698992 520101249257301

1.44 0.01584 263079478637 520101016753980

1.1 0.0121 616335031811 3251760677

2.068 0.02275 919370265696 320401000003150

1.972 0.01485 627253552194 1762200008676

0.4 0.006 706071948921 123901011001057

0.992 0.008 922139654449 54017839763

0.744 0.008 649009033147 111701011001324

0.96 0.02 415281904781 615101079714

0.828 0.0095 373368510792 117701011000517

0.596 0.008 613094834575 2122250007131

1.2 0.02 219804951733 2122200035515

1.396 0.016 356848936800 20017767493

0.872 0.008 609471320558 124201011000779

1.52 0.02 326185151268 615101020191



0.696 0.01 270462349543 2122200058761

0.976 0.015 554292724909 145901011000793

0.956 0.01 406133880300 520101016730387

0.2 0.004 409473130113 124201010008909

0.916 0.006 894513197513 145901011004146

1.064 0.006 564625758876 520101034449333

1.116 0.01 516773454663 1655101010609

1.156 0.006 243893515323 89050205893

0.976 0.01 262330926007 1762210006008

1.092 0.01 371350197884 520101016761517

1.068 0.004 321869431988 615101028750

0.84 0.01 644558405151 1342200091731

1.212 0.01 309801669320 111701010006987

1.168 0.01 251410351339 123501010004633

1.12 0.006 220459287825 123601011001077

0.872 0.004 281919865770 6042500100162800

1.5 0.02 302563272179 520101024487550

0.272 0.00544 999832398070 1342200107857

1.292 0.006 249998626243 123501010000756

1.512 0.006 335192985982 117701011001266

0.312 0.00624 507503590539 64160223868

0.5 0.009 365281131032 17109043073

0.332 0.00664 273585223355 123501010004587

0.416 0.004 258157762449 6042500103364200

1.828 0.01 616188425578 520101009818606

2.092 0.02 532242275643 123501011006418

1.2 0.0135 971880612373 1762210007159

1 0.012 409176443478 123901010003067

0.364 0.006 399920994903 130901231000307

0.596 0.004 316622816448 64048471208

0.932 0.01 220751013663 4031101002004

1.672 0.016 615308851624 145901011001271

1.688 0.02 905289590877 6252101000581

2.344 0.02 784655219079 6252101000368

1.968 0.008 632127979487 2042200009867

1.156 0.005 441810839447 615101076335

1.076 0.01 603617284494 123501011006322

3.084 0.02 972771270783 615101079706

0.816 0.009 355844250068 54062013802

2.188 0.02 257318485104 130901010004272

1.896 0.02 372443672678 520101034323747

1.776 0.02 328967522967 6042500100146200

1.3 0.015 873340956815 2042200025919



0.52 0.01 200051665868 2042210009191

1.16 0.014 470501838104 116201010003942

1.664 0.02 227226881978 123501011005181

2.028 0.0131 578151847952 67292413029

1.228 0.02 805525551832 4012500100713100

3.64 0.016 961348173005 2042200038400

3.06 0.013 866994949369 111701010004292

2.36 0.01 717356189295 1782200037285

2.66 0.011 419002904631 145901011004683

1.28 0.005 576249743111 64123147744

2.37 0.01 626447061619 1655101008615

1.24 0.005 902247880422 3572500100002400

3.74 0.015 984875251597 32339730548

1.6 0.007 513471574206 1402250027500

2.41 0.01 311231614348 520101034293384

3.32 0.014 504638155157 1655101011049

1.34 0.005 745195076777 114301011003317

4.27 0.018 749248667799 8082500100271400

1.29 0.005 631477314794 130901010003965

2.19 0.009 689855723475 130901010000491

0.93 0.004 965996464990 130901011001970

2.62 0.011 953087814665 117701010007920

2.68 0.011 806226273616 117701010018012

4.5 0.019 792639319905 111701010000036

2.35 0.01 970791613458 123601011003890

0.91 0.004 687357578049 64046659781

2.64 0.011 999325643294 1402200127954

1.73 0.007 824384413740 30480268058

2.24 0.009 376572155321 116201011000331

3.24 0.014 357667184289 124201010004485

3.06 0.013 766755918207 54017850936

1.7 0.007 712385708514 64155579651

3.65 0.015 335139853206 105301011001213

3 0.013 410115769068 116201010004844

1.71 0.007 489478356966 520101016699226

3.65 0.015 531604004777 31787387140

2.5 0.011 874851208521 30530110022542

2.14 0.009 733302895447 2082010029394

2.74 0.012 294394671032 1402200033734

2.61 0.01 512837283644 124201010004138

2.14 0.009 980685261551 123901010002448

2.4 0.01 878883056805 6042500102785700

2.2 0.009 523693677055 124201011003398



1.82 0.008 979811732698 520101034370257

2.08 0.009 268677217173 124201010009358

2.07 0.005 767663651008 520191003194244

1.34 0.005 966761934818 10141227948

2.41 0.01 878629310438 111701010015441

1.82 0.008 436344350548 520101009926220

1.73 0.007 903149151431 1342200105106

3.64 0.015 953239362984 1652200015910

2.95 0.012 250209033533 6042500100285700

2.75 0.012 942552041743 117701011000239

1.2 0.005 601720902076 64157327873

1.25 0.005 588101542577 64210295169

2.87 0.012 485062716349 67268213199

2.58 0.011 907951020633 1655101006714

2.17 0.009 395605425579 105301011003535

2.48 0.01 696865147547 2042200054934

2 0.008 253407698504 4012500100346500

1.3 0.005 587291405084 2122200027738

1.72 0.007 575051461954 520101016736776

1.55 0.006 663990617100 520101016752836

1.36 0.005 308903405440 105301010001386

2.51 0.011 653620376399 123101010001154

1 0.004 609177298452 20196599565

1.68 0.007 232935862406 54017824225

2.38 0.01 518831037736 64136588149

2 0.008 503671362885 1652200086255

2.75 0.012 894399240757 130901011000262

2.23 0.009 710517685744 32774094809

2.47 0.01 583904367162 32237889537

2.22 0.009 583912366643 54017820071

1.84 0.008 427263664015 124201010004788

2.91 0.012 522860293507 1342200006890

4.53 0.019 992698831711 520101009886601

2.32 0.01 204115372908 1652030003791

2.22 0.009 328247313455 124201010008925

1.55 0.006 891130444898 2042200016791

1.82 0.008 275552956275 124201010008570

2.12 0.009 564814887778 123101010005037

2.42 0.01 668893464301 130901010005221

2.19 0.009 255716517582 64154871919

3.08 0.012 380211015453 64024936445

2.08 0.009 827261864154 111701010015611

2.67 0.011 773254875605 2082210000863



1.82 0.008 387746802572 520101034357714

2.23 0.009 265188283329 2042200022913

2.18 0.009 414092417539 1655101010618

2.38 0.01 277859933897 8613101001281

4.15 0.018 929912947651 2122200017141

2.92 0.012 939066540817 4012500101166800

1.95 0.008 372179291018 123601010021234

2.67 0.011 616406004007 145901011000719

2.54 0.011 642713643611 130901010003559

1.8 0.007 227611303932 130901010000707

2 0.008 206735080160 124201010009289

4.61 0.02 810233284024 30052622268

3.43 0.015 298392158765 123101010005370

2.05 0.009 831720545850 123601011000787

3.59 0.015 810487680651 105301010009999

2.22 0.009 384724531526 124201011001833

1.54 0.006 489785251676 117701011004332

3.56 0.015 409520829024 2082010032187

4.8 0.02 908745972719 2122250008186

4.37 0.019 315305898364 64146489099

2.76 0.008 526191691591 1762200024805

3.6 0.015 967021102770 1652200028720

4.9 0.02 222153470510 20196600118

1.79 0.007 827912237889 6042500100747500

1.8 0.007 350496931706 520101009874761

3.64 0.015 763921730101 8082500100113900

2.2 0.009 898773597695 130901010002554

0.88 0.005 250171088321 1655101007446

2.38 0.01 679002625950 204200081975

3.63 0.015 698840832538 520101016746453

3.57 0.015 855780612683 64021964839

3.84 0.015 433661403131 520141020804365

3.57 0.014 537077510075 1655101009642

3.66 0.015 931735710394 6042500103800000

2.83 0.012 832483914315 320401000000443

2.58 0.011 542317224650 8613101001886

2.71 0.011 936891553652 1652200019310

3.53 0.015 312300266786 520101016825760

1.39 0.006 572677389754 615119000240

2.17 0.009 482756427649 32425789889

3.32 0.014 349603177168 123101010002637

4.23 0.014 830488320645 3572500100005100

3.35 0.014 925130032349 520101016736881



2.78 0.012 686004617161 124201010008615

3.23 0.014 644340300400 111701010015280

2.52 0.011 397645913166 1402200137899

4.63 0.02 958059466385 1402200024192

2.77 0.011 233136676630 1402200064324

2.81 0.012 516906607648 124201011000310

2.07 0.009 704836362807 111701011000625

4.21 0.018 258933983067 116201010003471

4.53 0.018 861938747466 116201010005805

3.46 0.015 639510123707 114301010011550

1.23 0.005 224806177975 124201010005940

2.32 0.01 649286800592 6042500103728500

3.47 0.015 854089526724 1342200107861

3.5 0.015 905528937875 32086152082

2.7 0.011 527846848723 520101034416729

1.45 0.006 933785270558 4031101000516

1.01 0.004 379075990599 2482200004138

2.6 0.03 676372489666 123501010007961

3.2 0.04 756337423647 123501011002630

1.75 0.01 537846805607 4031108000200

1.24 0.025 459690341813 32823395825

3.13 0.022 872885732738 124201011003330

0.6 0.00675 317156487014 1402200079851

2.08 0.02625 746098111146 38515102430

1 0.02 577344443475 320401000004023

1.1 0.027 358848647388 1402210013584

1.5 0.02025 661998202133 520101009938660

1.6 0.0135 248685207914 2082200000366

7.6 0.04575 774402833961 1762200027260

1.6 0.0135 878014341743 70730100009109

1.3 0.0225 747785347507 124201011000163

0.3 0.0096 561270676656 105301011004414

2 0.0094 509382408968 8082500100775400

4.1 0.0148 493926975758 8082500100553200

1.9 0.0212 280330824261 70720100007161

2.6 0.0225 985576977011 33112173520

2.09 0.004 779675511843 111701011000628

2.68 0.004 518417892698 31701489095

6.9 0.005 495470010177 10573780505

0.68 0.004 673717062312 3256629809

1.31 0.004 402933981598 520101009830525

1 0.004 6252101002046

3.8 0.004 209960834076 123101011001423



2 0.004 577829087132 67271589098

2.48 0.004 516226947439 111701010002105

1.2 0.004 479114994395 64156823328

0.84 0.004 739610005831 38738144705

0.65 0.004 244889588861 123101011002635

2.43 0.004 438645920025 124201010008179

1.16 0.004 355354686865 124201011005118

2.6 0.004 558958862496 8082500100014000

8.4 0.005 845418919472 16440100009661

4.8 0.005 463439795313 64168352321

3.24 0.004 537090731043 520101016791939

2.81 0.004 316021425518 599002120000098

0.85 0.003 491960255693 145901011002881

1.29 0.004 855299429347 124201010004868

3.17 0.004 651068390420 6042500102675200

3.13 0.004 348695607948 37949183639

2.26 0.004 806146775895 123601010003111

5.65 0.005 869344287513 520101034302332

2.5 0.004 911877727866 123901010003989

3.81 0.004 647946109842 15280101100020

3.65 0.004 297869829341 8082500100756800

4.55 0.005 958623216267 520101009844453

2.2 0.004 283698979591 124201010008178

1.63 0.004 9.4713E+11 4341101000280

1.5 0.004 974350970600 123501010007777

2.52 0.004 274918987193 259001000000208

2.37 0.004 362226609631 116201010000556

1.3 0.004 677646004257 123101010005778

2.6 0.004 513434526727 124201010006142

2.5 0.004 752818707331 520101034467285

8.46 0.005 602989585104 615101014440

3.32 0.004 468672134198 123601010021074

8.21 0.005 234957048441 10573763668

1.31 0.004 820183562969 520101016739503

2.25 0.004 711690461410 124201010000746

3.65 0.004 600929266978 320401000000263

1.76 0.004 603897755933 64165268249

2 0.004 368669092674 520101024420669

4.39 0.004 640858654871 123101011000705

5.5 0.005 743909246845 4031101000815

4.02 0.004 243491174519 117701010014720

2.1 0.004 331263334657 520101024485442

2.6 0.004 895580174630 123101011001616



3.19 0.004 480778103088 123601010005707

2.87 0.004 397933856158 615101018599

2.36 0.004 857069072711 117701011002922

1.82 0.004 247906061649 3324644890

2.14 0.004 445179548484 520101016758540

2.73 0.004 923795921580 130901010005170

2.17 0.004 495771753320 123101010004409

2 0.004 632186250643 64020777544

1.54 0.004 969152978121 615101081792

2.05 0.004 971618479547 123501010003421

1.13 0.004 980747263364 615101072738

0.54 0.004 473458711797 1655108011990

3.81 0.004 725202738086 89038242243

2.26 0.004 679222132282 111701010007267

3.81 0.004 915332932459 4031101000099

2.29 0.004 718415903812 31778271782

3.67 0.004 752839191463 4031101000124

2.2 0.004 646915949213 124201010009058

2.07 0.004 927521940794 124201011002493

1.49 0.004 491944707795 54026522857

4.03 0.004 387835067689 123501010002462

1.79 0.004 481772257211 124201010009047

2.01 0.004 620946849926 89069683305

3.3 0.004 851536914093 111701011003026

1 0.004 903150361890 599002120000100

3.96 0.004 939993799331 4031101000436

4.56 0.005 630619365533 116201011002992

5.15 0.004 738167886572 105301010014407

4.22 0.0135 905289590877 6252101000581

3.99 0.0162 559992899777 123501011006167

1.09 0.00523 311023058798 124201010004489

1.15 0.00552 921859190778 4012500100060400

2.4 0.01152 615101079714

2.24 0.01075 262330926007 1762210006008

2.4 0.01152 686632403569 1655101007188

4.78 0.01404 511464641465 123501010007196

2.24 0.01075 590791338857 1762250000423

1.84 0.00883 427783731106 520101034316971

1.01 0.00216 618685972089 33318380704

1 0.0048 370841178833 520101009905630

0.59 0.00283 457214289461 64128729147

2.81 0.01349 794016524941 123101010002961

3.67 0.0108 232816078420 520101016731741



3.34 0.0135 201175780921 10573775380

1.65 0.00792 310723806858 10573786030

3.84 0.0108 433661403131 520141020804365

1.25 0.006 632505799868 615101080123

4.21 0.0162 312300266786 520101016825760

2.84 0.0135 706054377318 30951009724

0.8 0.00384 646506167168 1655101006566

3.7 0.01458 353978641806 10531241000267

2 0.0096 642713643611 130901010003559

0.94 0.00451 410487382989 520101024487372

4.46 0.0214 762103298573 2082200021769

1.05 0.00504 227611303932 130901010000707

4.91 0.01458 888627401656 31703116473

2.72 0.0054 896267760223 124201011006690

1.66 0.00797 639510123707 114301010011550

0.74 0.00355 344672251020 2042210012709

2.19 0.01051 746223598920 6042500104056000

3.57 0.01714 881312863475 10573763169

0.8 0.00384 643137925430 123101011001248

1.97 0.00864 557661086887 32806238012

2.04 0.00979 355844250068 54062013802

1.25 0.006 235692334572 117701010005807

5.48 0.0263 823276566243 64177881445

2.39 0.01147 722419214096 54059003547

3.2 0.01536 827720537092 615101078502

2.66 0.01277 380211015453 64024936445

1.22 0.00586 830422350140 615101083108

0.57 0.00274 698274866061 6042500103452800

1.66 0.00797 758808563740 520291006161508

4.74 0.02275 710357845857 1402200030666

3.1 0.01488 883092470146 1235010100008540

3.02 0.0145 525449826581 1652200005956

2.46 0.0108 949431216139 111701011000321

2.42 0.01162 491694532213 54017805881

2.61 0.01253 780881531259 520101016729265

3.57 0.0081 855780612683 64021964839

9.34 0.04158 621189636368 123501010008195

0.9 0.00432 487092174615 6252101000577

2.63 0.01262 668893464301 130901010005221

2.48 0.01188 462086190246 124201010002180

3.3 0.01584 507850600260 64181884961

3.48 0.0162 865339236779 111701010004276

1.01 0.00485 640000417047 89048235903



2.12 0.00864 649791560016 615101028066

3.35 0.01608 573138694524 123501010000146

2.16 0.01037 372208987193 117701010017902

4.22 0.0135 293800945384 520101034315116

2.61 0.01253 791395401904 1402200081140

1.5 0.0072 971618479547 123501010003421

1.85 0.00888 697814826975 123501011002447

0.7 0.00336 262149143723 38177563006

3.8 0.01824 683880605124 152801231001176

2.06 0.00989 961696417974 145901011003398

3.23 0.0054 249998626243 123501010000756

2.62 0.01258 539926347888 123101010001656

1.05 0.00504 250304865256 1342050000108

1.57 0.00648 514084262400 1762250000273

1.76 0.00845 317662518708 1342200144181

2.12 0.00648 737334555598 105301011002803

1 0.0048 320554285594 9452610003180

2.47 0.01186 349490326617 83740100001703

2.17 0.01042 491664213501 2042200000986

3 0.0144 253788078768 520101034361266

5.4 0.02592 222153470510 20196600118

2.68 0.01286 563558318069 2082200011337

3.23 0.0155 250209033533 6042500100285700

3.75 0.018 302563272179 520101024487550

1.58 0.00758 944668234759 2482200017772

1.7 0.00816 706564774066 1402200001038

1 0.0048 273054936607 1342200005377

2.72 0.0081 409952867310 111701010015316

5.34 0.02106 903966399221 1682200031147

2.86 0.0054 931735710394 604250010380001

6.45 0.027 583904367162 32237889537

4.5 0.0216 804920732245 105301011001973

3.33 0.01598 456523385735 123101010005135

6.38 0.0162 249168385091 130901010005055

6.78 0.03254 233116875602 64140263906

2.77 0.0133 600494973305 520291006159031

1.7 0.00816 322835230392 520101016831272

3.06 0.01469 919828133293 64151514869

0.9 0.00432 574656312879 520191000955392

4 0.0192 713364048634 130901011000528

1.02 0.0049 237532705601 2122200043195

1.78 0.00854 558974479002 520291028021156

1.2 0.00576 253936427030 124201011001204



4.16 0.01997 224806177975 124201010005940

3.9 0.01404 223984645047 124201011001020

1.77 0.00752 930952100276 520101009846030

4.39 0.0108 695451116759 123101010005836

3.18 0.00918 335192985982 117701011001266

1.59 0.00432 971537382743 615101018458

1.51 0.00725 256991551434 123101011001335

2.61 0.01253 241118850117 123101011001736

2.87 0.0108 536653408564 123501011000278

2.91 0.01397 351638769900 123101010002720

1.51 0.00725 645864587515 1342200031980

2.2 0.01056 911990093596 123601010020985

6.15 0.02952 351667359522 54017806602

3.98 0.00324 920588876826 33344519781

1.48 0.0071 634441720869 130901020004875

1.8 0.0054 755519521888 520101009846030

2.63 0.0135 313476022984 54017809240

2.35 0.01128 359754298094 2042200009925

1 0.00432 703327269701 1762030001330

1.77 0.0085 792750856309 34146567233

6.99 0.03355 934974977190 599002010000894

4.6 0.02208 759959507252 599002010000944

1.22 0.00586 328247313455 17104030353

1 0.0048 384979868475 123101011003264

1.95 0.00936 599712851350 123501010000013

3.3 0.01584 221982480916 123501010007200

3.82 0.01834 705747279759 70750100000598

2.45 0.01176 548777114526 123501010007683

5.02 0.01728 734790806534 123501011004254

1.5 0.0072 693090583310 111701802000005

2.5 0.012 874851208521 30530110022542

2.79 0.00972 404575162350 124201011007635

1.25 0.006 299506135765 124201010005421

3.05 0.01464 971516720897 124201010009304

1.22 0.00586 795605179229 117701010000294

2.2 0.01056 652665052281 117701010012368

4.58 0.02198 976754493208 1402210017259

2.98 0.0143 207768628732 1652200095237

3.62 0.01738 636007043957 30224315312

2.56 0.01229 615323999664 123101010003301

3.1 0.01488 498800197719 123501011001567

2.45 0.01176 461638436141 123501010004341

3.36 0.01613 737816000781 123501011000320



3.72 0.01786 650092561992 520101255747610

8.24 0.027 679817331656 6042500101139600

2.06 0.00989 656338345322 124201010006439

4.56 0.0135 810233284024 30052622268

2.47 0.01186 911260255326 520101009896895

1.14 0.00547 491407442535 117701010011938

9.81 0.027 200516962939 124201010002702

0.74 0.00355 522228908355 2482200009214

1.03 0.00494 398129609879 123601010005765

7.55 0.01728 724812678770 123101010000083

1.37 0.00658 583747365542 123101010001207

1 0.0048 709428590030 83740100009862

1.97 0.00648 386035907579 105301011001485

5.17 0.0081 919933072234 64183638254

1.68 0.00806 386811419089 520101016781828

2.06 0.00989 227900341390 124201010002610

3.22 0.01546 872952500609 111701010007657

1.14 0.00547 300752017333 124201011001370

2.72 0.01306 623909539827 123101010004491

15.37 0.048 855068995925 22400101009922

1 0.0048 451355623974 64158184048

4.02 0.0193 749131587072 520291006161621

2.25 0.0108 646229594129 64164631193

3.46 0.01661 537930550289 520101016786463

2.46 0.01181 443117476386 33327308114

3.25 0.0156 668426510396 2542200025743

4.78 0.01362 400112526841 64153233706

1.46 0.007 875074792377 123501010003049

3.09 0.01483 827261864154 111701010015611

1.5 0.0072 259647160588 520101024453907

4.1 0.0135 276561816550 124201010006956

3.8 0.01824 212116325751 520101016766276

1.72 0.00826 997658878085 89084180629

2.01 0.00965 521924841468 111701010003975

1.26 0.00605 456323087163 38683112014

1.8 0.00864 905451605640 8518101006217

0.78 0.00374 777318874077 152801011000339

3.28 0.01574 544987775590 117701010015454

0.46 0.00221 923452059344 117701010004499

2.41 0.0108 637328640912 32798593481

0.97 0.00466 889182676820 39498882270

2.09 0.01003 519767678037 520191000955015

4.01 0.01925 529783427314 520101024427353



3.71 0.0162 617334915710 520291006162849

2.77 0.0133 257149512423 64165935134

2.91 0.0108 699656741406 123101011003962

3.29 0.00594 441810839447 615101076335

3.1 0.01488 884470847297 123101010005840

1.87 0.00898 900010389585 123101010005839

2.25 0.0108 343156968767 64161673793

0.92 0.00442 228209461204 89076728713

4.85 0.02328 610732486770 105301011003937

2.15 0.01032 539348706832 2122200032003

2.41 0.01157 684304941832 38806951392

4.99 0.02395 815537435473 111701010006505

1.68 0.00806 645817814967 1342200160923

3.73 0.0179 205094157644 70750100005019

0.96 0.00461 766934578559 83740100002231

3.3 0.01584 942552041743 83740100002713

1.9 0.00912 667274119949 64059412068

3.37 0.00594 853331232349 615101022852

2.34 0.00864 620027154411 105301011002457

2.58 0.01238 969901815602 111701010001358

4.13 0.01982 525945425968 105301010001178

1.42 0.00682 528923152407 123501010004089

3.08 0.01478 947398288539 2042200055511

4.96 0.0208 447974227523 2542200012649

1.73 0.0083 928031396615 4031101001261

1.7 0.00816 444370312676 2122200041303

2.69 0.01291 326253800641 520101016703541

6.38 0.03026 893389989305 71140100006629

2.34 0.01123 765779216793 520101009873259

2.96 0.01421 621845001539 70750100007495

3.8 0.01824 271425649050 1342200116506

3.73 0.0162 983684258467 10573781598

4.31 0.02069 892889633996 37921159370

0.85 0.00408 286935815970 32676671519

4.65 0.02232 694238061281 1402200034760

3 0.0144 930695562896 615101078390

2.57 0.01234 889223634790 2482200001952

3.98 0.0191 838471916941 30025976661

2.69 0.01291 997614397321 2122200060403

2.09 0.01003 455206710243 2122200046692

1 0.195 536773095101 615101083094

1.2 0.234 908225200994 70800100004337

0.4 0.07655 380496139552 1762610001038



0.6 0.117 725953842103 37396541241

0.2 0.039 511464641465 123501010007196

0.2 0.039 761694961154 89033451206

0.8 0.156 557850592157 17109051607

0.24 0.02145 419547502018 17104028083

0.28 0.0546 838471916941 30025976661

0.23 0.0434 688706580251 6252101000966

0.26 0.04976 720607885496 70730100003525

0.28 0.0546 796536204165 20252437205

0.26 0.04969 290630859907 2122210006046

0.24 0.0468 811524348662 1342210000093

0.54 0.0648 236323871414 6252101000783

0.73 0.0876 201102014130 520101016734854

0.36 0.0432 864416019437 1342200116621

0.4 0.048 643420634904 111701010002464

1.2 0.144 679817331656 6042500101139600

0.4 0.048 477047819033 70720100006883

1 0.12 472483277086 7142500100675300

0.4 0.048 873285862119 70800100004958

0.2 0.024 930952100276 520101009846030

1 0.12 792931460888 6042500103462000

0.6 0.072 718759678893 70730100010557

0.4 0.03534 523199685553 20252436176

0.2 0.024 720730464073 615101071031

0.72 0.0864 227267414969 83740100002015

0.2 0.04 258259853595 64145384789

0.4 0.08 203269401508 152001231001595

0.36 0.072 403454476883 2042200022690

0.36 0.072 711172058944 71140100005754

0.8 0.155 418752919425 6052500100723200

0.8 0.159 733905246823 6252101000167

0.21 0.042 785322722164 71400100004386

0.4 0.08 399192230092 1762200002830

0.4 0.08 372739499104 6042500102853400

0.4 0.08 537965145587 23261000000655

0.4 0.08 757311834266 9452200004220

0.4 0.08 971880612373 1762210007159

0.15 0.0111 6252101000228 6252101000228

0.15 0.012 30025976661 30025976661

0.3 0.024 671815982635 70720100011489

0.16 0.01202 699068523949 2122210015308

0.14 0.01 306029889976 70750100001608

0.4 0.02794 882936708262 70750100004148



0.4 0.02794 793105145641 70800100007042

0.55 0.055 620880609497 2122200030738

0.4 0.02896 757756305082 17104047017

0.55 0.03982 998834660366 71140100004157

2 0.2 472483277086 7142500100675300

5+5 0.08 974247945985 6042500103257600

5+5 0.08 244543066006 37361592195

5+5 0.08 633705942250 520291006161291

5+5 0.08 731237529467 520291006160129

2+2 0.032 576275521660 64080886870

0.08 671815982635 2483261000232

0.032 749577623687 2483261000232

0.032 558740153308 2483261000232

0.064 535962608034 2483261000232

0.032 993368940807 2483261000232

0.032 928900729429 2483261000232

0.032 824240543877 2483261000232

0.08 920793496725 2483261000232

0.032 514534970701 2483261000232

0.032 676176074181 2483261000232

0.32 330404011344 2483261000232

0.4 0.02456 677646004257 123101010005778

1.31 0.07716 218681565752 145901011000501

0.24 0.0156 328967896248 20235342074

0.52 0.0338 822381623159 6252101002303

0.12 0.00737 605282253374 520101016718557

0.32 0.01965 930095361869 18940100025474

0.6 0.039 391886848101 124201010000582

0.8 0.052 756233563842 4012500100338200

1.4 0.07922 332841423357 2042210007145

0.2 0.013 815537435473 111701010006505

0.8 0.052 434413088808 10032714050

0.2 0.008 714062792649 1342200134228

0.2 0.002 590791338857 1762250000423

0.44 0.02861 688706580251 6252101000966

0.15 0.01001 292061785423 6252101000228

0.12 0.00737 806633320258 615101088538

0.21 0.01164 400304515719 2042200008957

0.4 0.016 851726010905 17104017912

0.2 0.00749 712921223509 520291006160749

0.25 0.01 822999866395 1655101000267

1.2 0.048 222153470510 20196600118

1 0.04 909637382319 6042500100542400



0.26 0.00974 697212156401 105301010000729

0.45 0.018 404967268216 4031101000207

0.4 0.016 817546082158 10573768883

0.8 0.032 446851189186 123501010004528

0.2 0.00749 900605159073 6042500103651000

0.8 0.032 245547586595 615111011617

0.32 0.0128 961696417974 145901011003398

0.5 0.02 288195038512 615101013183

0.5 0.02 241745929076 2482200013718

0.52 0.0208 584864036928 117701011005191

0.64 0.02465 603617284494 123501011006322

0.4 0.016 649009033147 111701011001324

1 0.04 999832398070 1342200107857

0.4 0.01499 905456030299 64170691937

0.3 0.01155 834548448474 1655101007492

0.5 0.01874 929912947651 2122200017141

0.2 0.008 692166176377 615101082142

0.2 0.00749 253936427030 124201011001204

0.9 0.03515 632885315929 17109531128

0.2 0.008 435840460302 37767454959

0.2 0.008 257215286277 1762200020103

0.6 0.024 320073410063 123101010005758

0.4 0.01499 373368510792 117701011000517

1.2 0.04497 533073798565 2122200046100

0.32 0.01199 427263664015 124201010004788

0.36 0.01349 976350978423 120101010000991

0.4 0.016 70439013108 6252101001107

0.2 0.008 736768333531 520101009821194

0.76 0.0304 388050288802 2122200028891

0.5 0.01994 471397240510 123501010007125

0.2 0.008 522228908355 2482200009214

0.43 0.01611 670019692401 615101077161

0.24 0.0096 695918852329 17104062240

0.5 0.02 462743844084 123501010007675

0.28 0.01049 797847840258 33028786407

0.36 0.01399 576490936795 520101016693929

0.72 0.02698 921161395630 111701010015853

0.2 0.00749 389000084039 54059346676

0.5 0.02 249998626243 123501010000756

0.4 0.016 806220506660 123101010001650

0.4 0.016 436853718271 64202377052

0.6 0.02251 823304333822 2042200041101

0.2 0.008 405269788323 124201011000810



0.2 0.00749 604260189018 2122200010149

0.2 0.008 248874948682 4012500100955000

0.72 0.02735 987243309252 1655101002331

0.2 0.00749 729163858058 520101016725200

0.2 0.00749 320820845835 111701010015969

0.01499 724812678770 615101073743

0.01199 897572218854 105301011001788

0.4 0.01499 532994699275 18940100023735

0.4 0.01499 263194091934 8082500100558600

0.4 0.01499 620027154411 105301011002457

0.14 0.00525 435840460302 37767454959

0.4 0.01363 241066066235 152801231000488

0.2 0.0072 476447787045 130901011000962

0.2 0.0075 694238061281 1402200034760

0.62 0.02324 960996017338 4012500100082700

0.58 0.02174 865815655780 4012500100483200

1.21 0.04535 241745929076 2482200013718

1.21 0.04535 288195038512 615101013183

0.21 0.00787 517005015184 615101078390

0.36 0.0135 679004838030 124201011002399

0.29 0.0107 290630859907 2122210006046

0.37 0.0126 235639403708 6252101000092

0.52 0.01888 750184506432 1655108009920

0.21 0.00623 896998977522 89046665495

0.87 0.1044 472483277086 7142500100675300

0.58 0.0516 300752017333 70720100005991

2.8 0.01344 483505410416 520101034319278

1.24 0.00595 980978806998 70660100001869

2.74 0.01315 426263477983 117701010016120

3.95 0.0135 285943250396 4031101000562

1.96 0.0094 848576863970 259001000001644

1.6 0.00648 739050925569 70750100003189

2.1 0.01008 475990829661 38548116240

2.03 0.00974 372179291018 70800100005973

1.54 0.00739 742574091935 70800100001780

1.38 0.00662 818845183816 520101016753050

4.86 0.0135 868728176740 123101010003663

2.92 0.014 763255018428 70720100008652

5.38 0.02582 490857306367 123101011001986

3.85 0.01848 731940813640 6042500103132000

3.4 0.01632 215358741258 2042200026534

1.36 0.00652 689227296299 83740100002458

1.46 0.007 767847318426 70720100010375



2.46 0.0118 869275320447 1342200163281

1.82 0.00873 328204501063 20333231099

1.78 0.00854 888407311414 1652200061940

3.4 0.01632 613096169294 34142023150

2.56 0.01228 613488071810 6252101000041

1.38 0.00662 717487995126 615101072314

2.53 0.01214 205780192985 259001000002732

1.24 0.00595 275104271815 4012500100217500

1.73 0.00823 550819459463 70720100008970

1.45 0.00378 561900799675 1402200169679

6.5 0.027 731318496692 33772839500

2.23 0.0054 352287088296 599002010003654

0.2 0.008 313293159557 1655108010171

0.4 0.048 685212050564 2082600000917

0.2 0.024 790886018794 36611197576

0.34 0.0408 210066584902 6252108000688

0.4 0.048 480139784357 2042200001530

0.18 0.0192 868924667937 2482200001089

0.2 0.0075 694238061281 1402200034760

0.4 0.02794 248685207914 2082200000366

0.4 0.02794 569617212706 70720100009834

0.4 0.02794 653430746151 2042200006987

0.4 0.02794 501723693293 3822500100179000

0.4 0.02794 868924667937 2482200001089

1 0.08 617334915710 520291006162849

0.4 0.04 830422350140 615101083108

0.8 0.04934 388483829347 123501010006695

0.4 0.02896 825748884467 64127906753

0.4 0.04 554265840483 17104028708

0.8 0.05292 511464641465 123501010007196

0.8 0.06 744956575973 67281741359

0.8 0.045 392295711526 70720100013083

- 0.016 238321543645 2483261000232

0.51 0.08 603809547464 2483261000232

- 0.032 369173363282 2483261000232

- 0.032 492719548508 2483261000232

0.55 0.048 256410298008 2483261000232

1 1.05 0.02 582947884599 6042500103703500

1 - 0.02119 525449826581 1652200005956

1 0.5 0.02 598634368009 1655101011774

1 14.69 0.01881 981583874028 1762200000430

5+5 0.8 0.08 927934687703 2483261000232

2+2 - 0.032 417034346483 2483261000232



2+2 0.51 0.032 388236483209 2483261000232

2+2 0.5 0.032 598634368009 2483261000232

3+3 0.08 0.048 812649313375 2483261000232

910 ಘ.ಮಿೋ.0.34 0.56875 305932135520 2122200029558

750 ಘ.ಮಿೋ.1.95 0.46875 499039862017 70560100000521

740 ಘ.ಮಿೋ.2.77 0.4625 949512121903 18940100038329

1200 ಘ.ಮಿೋ.4.89 0.75 990007472653 6042500102695300

1 0.11787 943610390715 16440100009885

0.6 0.072 319701357849 54056186556

0.12 0.0144 436539214547 83740100000709

0.2 0.024 211754878470 64186065005

0.2 0.024 586489685638 1655101011966

0.32 0.0384 967555727755 20106353425

0.27 0.0324 513434526727 70720100009023

0.28 0.0336 551296876783 70720100003997

0.2 0.024 613734575906 8518101005504

0.89 0.10656 247220654706 70800100000969

3+3 0.96 0.048 480320219151 2483201002310

3+3 1.1 0.048 868924667937 2483201002310

5+5 1 0.08 697058003303 2483201002310

3+3 3.05 0.048 753899481057 2483201002310

3+3 0.69 0.048 620824278985 2483201002310

4+4 1.34 0.06397 383962727909 2483201002310

2+2 1.08 0.032 330114785095 4031108000124

0.2 0.06155 606305679858 36291112670

0.2 0.06155 561900799675 1402200169679

0.2 0.06154 991411879783 124201011005669

0.2 0.04356 2122200047323

0.2 0.04356 2082200010986

0.2 0.04356 105301011004414

0.2 0.04356 415479574603 64155579684

0.2 0.04356 930695562896 615101078390

0.2 0.04356 298997688124 3822500100145300

2+2+2 0.0675 902590266172 615101022358

2+2+2 0.0675 929943188873 70750100005283

2+2+2 0.0675 490642742201 17104027330

2+2+2 0.0675 995077174211 70730100003317

2+2+2 0.0675 388096218502 70730100004918

2+2+2 0.0675 234219284720 909010042586671

2+2+2 0.0675 685150615211 8904568578-5

2+2+2 0.0675 941846831457 8200101007454

2+2+2 0.0675 756674254751 6042500103957400

2+2+2 0.0675 707895223618 320401000004182



2+2+2 0.0675 733970904962 320401000000213

2+2+2 0.0675 954742825827 1402200114381

2+2+2 0.0675 279470985063 20333228882

2+2+2 0.0675 357855560374 520101235456426

2+2+2 0.0675 726203389749 615101082742

2+2+2 0.0675 838891411613 8082500100070800

2+2+2 0.0675 207033950487 20333232399

2+2+2 0.0675 975228233124 3822500100073800

2+2+2 0.0675 747830376835 38722281354

2+2+2 0.0675 538601772024 1652200031011

2+2+2 0.0675 604755917978 1655101017931

2+2+2 0.0675 871278270986 70790100000775

2+2+2 0.0675 526539383904 1652200109720

2+2+2 0.0675 320876055444 36457799801

2+2+2 0.0675 244543066006 37361592195

2+2+2 0.0675 686627205656 320401000001385

2+2+2 0.0675 501968348431 70790100004506

2+2+2 0.0675 251684244021 39493797184

2+2+2 0.0675 355340398345 70560100002787

2+2+2 0.0675 837460861793 70790100001095

2+2+2 0.0675 588925787603 70790100003683

2+2+2 0.0675 503008739428 7312500101006700

2+2+2 0.0675 890867018089 520101009866643

2+2+2 0.0675 505949804964 10094978893

2+2+2 - 0.0675 231415623171 3572500100043300

2+2+2 1.57 0.0675 718812300511 70720100005544

2+2+2 1.93 0.0675 456523385735 70750100004043

2+2+2 - 0.0675 736965247406 70750100002308

2+2+2 0.05 0.081 970396333750 2483261000232

1+1+1 0.29 0.0405 861891693512 2483261000232

1+1+1 4.37 0.0405 201162232697 2483261000232

1+1+1 0.5 0.0405 689301902439 2483261000232

1+1+1 1.16 0.0405 707703557339 2483261000232

2+2+2 0.05 0.0675 783477892201 8613101000144

2+2+2 - 0.0675 685459459762 70810100004214

2+2+2 0.56 0.0675 325057589210 70750100005088

2+2+2 2.11 0.0675 671085372890 70820100003196

2+2+2 2.86 0.0675 684304941832 38806951392

2+2+2 4.74 0.0675 965262877273 64028913956

2+2+2 0.61 0.0675 336047883994 70750100006525

2+2+2 4.6 0.081 246172993503 2483201002310

2+2+2 0.09 0.081 624776042181 2483201002310

2+2+2 1.43 0.081 590528834627 2483201002310



2+2+2 - 0.081 683141499281 2483201002310

2+2+2 4.1 0.081 493926975758 2483201002310

2+2+2 2.02 0.081 707991967798 2483201002310

2+2+2 0.23 0.081 750731331400 2483201002310

2+2+2 - 0.081 633158478746 2483201002310

2+2+2 - 0.081 509102227291 2483201002310

2+2+2 1.07 0.081 525285484411 2483201002310

2+2+2 - 0.0675 598941449329 70560100001305

2+2+2 - 0.0675 828051399364 2542200030230

2+2+2 - 0.0675 716067393342 37628269365

2+2+2 0.63 0.0675 842969883620 1655119012919

2+2+2 0.9 0.0675 330321330356 20196600061

2+2+2 1.44 0.0675 628490708667 615101028942

2+2+2 0.47 0.0675 430375939233 520101024474671

2+2+2 0.43 0.0675 838517753994 20235341648

2+2+2 1.63 0.0675 451355623974 33000954779

2+2+2 1.75 0.0675 331122478910 615101082768

2+2+2 0.3 0.0675 618111846921 6042500103215200

3+3+3 1.54 0.0945 254101011624 10981075725

2+2+2 0.96 0.0675 443117476386 33327308114

2+2+2 4.43 0.0675 817039194616 8082500100139600

2+2+2 0.0675 358317310921 8613101003157

2+2+2 0.0675 877137913859 70800100000169

2+2+2 0.0675 240035419772 1342200149065

2+2+2 0.0675 689374904858 942500102508301

2+2+2 0.0675 836429396960 1655101012010

2+2+2 0.0675 759821391183 2042210013285

2+2+2 0.0675 456572659507 64127748071

2+2+2 0.0675 225081467477 1652200056763

2+2+2 0.0675 833233493764 64141810372

2+2+2 0.0675 588984541985 19310100020447

2+2+2 0.0675 960074939130 64127748424

2+2+2 0.0675 412259633985 64163730682

2+2+2 0.0675 838730829905 64149996753

2+2+2 0.0675 282968305238 2042200019391

1+1+1 0.03375 275474346976 2042250016842

2+2+2 0.0675 328204501063 20333231099

2+2+2 0.0675 750261991584 39614125335

2+2+2 0.0675 725639302810 2122200005256

2+2+2 0.0675 966061485232 32910186277

1+1+1 0.0405 908895062169 2483261000232

1+1+1 0.0405 234451908244 2483261000232

1+1+1 0.0405 656960641748 2483261000232



1+1+1 0.0405 358552513396 2483261000232

1+1+1 0.03375 422890717564 2483261000232

1+1+1 0.0675 974322608658 70730100010602

2+2+2 0.0675 334080134177 615101028917

2+2+2 0.0675 462380579511 17171016771

2+2+2 0.0675 902590266172 615101022358

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0675 520101259601857 520101259601857

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0675 70820100008882 70820100008882

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0675 520101024485442 520101024485442

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0675 520101259639179 520101259639179

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0675 4204101000719 4204101000719

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0675 8082500100244200 8082500100244200

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0675 2082200030418 2082200030418

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0675 910010042873991 910010042873991

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0675 6252101003071 6252101003071

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0675 6252101000167 6252101000167

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0675 70720100001162 70720100001162

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0405 77010100175562 77010100175562

2 ರ್ಟಿಿಗೆ, 2- ಕುಟುಂಬ, 2- ಸಾಿಯಂಡ್0.0675 520291006167824 520291006167824

2+2+2 0.0675 70730100003798 70730100003798

2+2+2 0.0675 520101016773930 520101016773930

2+2+2 0.0675 71140100006290 71140100006290

2+2+2 0.0675 70730100012622 70730100012622

2+2+2 0.0675 30344314491 30344314491

2+2+2 0.0675 520101016739791 520101016739791

2+2+2 0.0675 70820100002410 70820100002410

2+2+2 0.0675 70720100003121 70720100003121

2+2+2 0.081 423406568912 2483261000232

2+2+2 0.081 271658236687 2483261000232

2+2+2 0.081 549116137038 2483261000232

2+2+2 0.081 967817261759 2483261000232

2+2+2 0.081 789086502040 2483261000232

2+2+2 0.081 405873456844 2483261000232

0.081 954952576861 37438725132

0.081 786232539298 70790500000055

0.081 480707406131 520101034472068

0.081 820288794083 1655101002071

0.081 358871190991 70790100000947

0.081 880818239664 70790100001916

0.081 551239735805 70790100003840

0.081 644808936039 70790100003851

2+2+2 0.081 558740153308 2483261000232

2+2+2 0.081 684183732431 2483261000232



2+2+2 0.081 839036250410 2483261000232

2+2+2 0.081 480320219151 2483261000232

2+2+2 0.081 634288473256 2483261000232

2+2+2 0.081 553099612022 2483261000232

2+2+2 0.081 534528153482 2483261000232

2+2+2 0.081 540402187753 2483261000232

2+2+2 0.081 500824010225 2483261000232

2+2+2 0.081 927934687703 2483261000232

2+2+2 0.081 733476667558 2483261000232

2+2+2 0.081 675306164759 2483261000232

2+2+2 0.081 841783942259 2483261000232

2+2+2 2.63 0.0675 313476022984 54017809240

2+2+2 0.0675 264702633348 64115335759

2+2+2 9.35 0.0675 418752919425 6052500100723200

2+2+2 0.88 0.081 920050556827 71140100001784

2+2+2 - 0.0675 573816274570 64168938314

2+2+2 - 0.0675 735722993525 123501010003144

4+4+4 _ 0.135 770328206088 70750100003577

4+4+4 0.98 0.135 699523039508 4031101001514

4+4+4 1.31 0.135 532937721680 70750100000641

2+2 - 0.06 419359085693 70790100005591

2+2+2 _ 0.0675 237425234163 10981153149

2+2+2 - 0.081 207867332706 2483261000232

2+2+2 - 0.081 687119179324 2483261000232

2+2+2 - 0.081 868924667937 2483261000232

2+2+2 - 0.081 968470415703 2483261000232

2+2+2 - 0.081 734797275349 2483261000232

4+4+4 1.26 0.135 435451127325 1342200133061

4+4+4 0.65 0.135 672495598018 124201010009074

2+2+2 2.5 0.0675 803658538698 599002010000033

4+4+4 - 0.135 539926347888 70750100005219

2+2+2 - 0.0675 731331072536 1655101010678

4+4+4 0.6 0.135 369865963041 4012500100333400

4+4+4 - 0.135 492492984344 32502376919

2+2+2 - 0.0675 842130430516 599002010003760

4+4+4 1.81 0.135 628666726824 910010050859446

4+4+4 - 0.135 525484053421 83740100009237

2 - 0.0075 419359085693 70790100005591

3+3+3 0.67 0.10635 280330824261 2483261000232

0.52 0.358 677646004257 123101010005778

1.5 0.51 823435866403 124201011007381



0.277 0.129 490429607767 130901101000170

0.388 0.18 737424209982 2042200011344

0.396 0.184 260049048734 89043193546

0.18 0.082 375839530438 18501000005696

0.34 0.1575 373327416135 124201010005438

0.5 0.217 992676657417 64109167213

0.608 0.252 461269923746 10573767028

0.46 0.205 805525551832 401250010013101

0.4 0.185 584972812175 2082200002133

0.4 0.185 380496139552 1762610001038

0.688 0.277 407303504736 615101088130

0.5 0.217 959717692331 20196600196

1.42 0.493 878038382479 6252101000002

0.596 0.247 663077532174 124201010005136

1.18 0.42 937200445087 105301010013001

0.34 0.157 229533741467 123101010000806

0.328 0.152 434562999397 6252101001130

0.4 0.186 265623634988 1342180000467

0.3 0.14 384257549311 123101010004710

0.168 0.078 775834925289 124201010009474

0.46 0.2 687903547703 2858101003056



0.4 0.18 353395715473 2042200004086

0.33 0.155 724257627489 2042200012650

0.29 0.134 732906590898 2122200020865

0.5 0.218 681161882416 2122200000430

0.2 0.09 474756046864 2042200029191

1 0.375 313567167926 152801011000922

0.3 0.135 665835823864 2122210005531

0.62 0.255 667018414215 105301010001053

0.512 0.22 860830722161 1342200083617

0.44 0.199 748675612961 32562011970

0.5 0.11 388096218502 123501011002472

0.2 0.09 578767746025 6252101001041

0.36 0.166 729110219713 6252101000491

0.468 0.205 281080176951 615101018570

0.39 0.176 663221328464 17109055352

0.26 0.12 313299950916 70720100011873

0.3 0.14 870188058163 3572500100063600

0.3 0.15 502010961021 123901010002776

0.2 0.095 518701934367 1655101004559

0.4 0.185 644162158289 130901010002814

0.2 0.09 823878275022 123101011002626



0.24 0.11 225333561913 70720100008387

0.24 0.11 628722183688 70720100004466

0.3 0.1437 944604000590 70480100002461

0.76 0.30175 559357248069 20252437873

0.3 0.1402 261607920198 35550334210

0.84 0.32727 878174313611 17109060622

0.51 0.22297 1402200117483

0.2 0.09346 325297003570 35550334210

1 0.3

90 0.63 0.07344 384821394791 71140100005752

200 1.4 0.1632 694663089493 615101074525

150 1.05 0.1224 905956525808 615101019874

Prithvi 5 HP 10.72 0.1665 236543403557 64216642744

1 0.5 0.03 658059702946 70730100000896

1 1 0.03 384821394791 71140100005752

1 0.4 0.03 761462966425 32779123699

0.33 0.0429 472483277086 7142500100675300

0.4 0.05135 245325790511 520101016817377

0.66 0.0891 419547502018 17104028083

0.097

0.7 0.10925 511464641465 123501010007196

1 0.14335 507607503548 520361022838141

0.4 0.083 930557592710 124201011005758

0.66 0.09175 882361675128 2122200007115

1 0.13145 514037791758 520291006163871

0.44 0.0845 872957539531 64141967345

0.68 0.0943 591756973419 1762200041467

0.44 0.0745 804783562720 1762200005198

0.7 0.10725 559992899777 123501011006167

0.54 0.09125 957473179857 111701010006361

0.4 0.0898 709439363734 67273512147

0.4 0.0798 320073410063 123101010005758

0.4 0.079 794390131082 6252101001107

0.4 0.0798 578151847952 67292413029



0.46 0.11585 844944679201 123901011000487

0.4 0.0898 565249380060 123901011002137

0.4 0.0798 257215286277 1762200020103

0.4 0.0798 771963104634 17104049819

0.6 0.1101 411053751179 123501010000161

0.4 0.0798 724812678770 123101010000083

0.46 0.10585 639396558657 123901011002212

0.4 0.1602 287246931852 1762200036555

0.2 0.0603 906848469503 599002010002955

0.8 0.18 117708651000056

0.66 0.14575 650092561992 520101255747610

0.73 0.14987 849523589100 70750100003272

0.46 0.12625 532994699275 18940100023735

0.6 0.1205 204375453592 70720100003943

0.6 0.1705 704620557173 71140100005299

0.4 0.1002 439645580232 10573767357

0.8 0.17715 529827935333 615101081620

0.33 0.11367 327025356972 111701010007063

0.4 0.03153 724257627489 2042200012650

0.31 0.025 936254714435 111701051000057

0.6 0.05886 548561899525 1110500025196

1 0.0981 694238061281 1402200034760

0.4 0.03924 474193778191 1762200009571

1 0.096 398855741967 1342200017764

1 0.09131 250444211251 2122200000556

1 0.096 956962532401 123601010004760

1 0.096 679817331656 6042500101139600

0.92 0.089 590242674403 2122200008864

0.56 0.054 763636820105 64135263290

0.4 0.03922 409011663424 124201011001745

0.7 0.068 382182937768 123501011003195

0.97 0.095 384435074639 123601010004752

0.6 0.057 808549383939 615101077948

0.8 0.077 576434577846 615101024723

0.6 0.057 408739766161 6042500101256800

0.65 0.062 919828133293 64151514869

1 0.096 532242275643 123501011006418

0.8 0.077 292715099456 124201011003704

1 0.096 265365005563 1762200029340

1 0.09122 418752919425 6052500100723200

0.54 0.05233 262707809654 54058227128

0.46 0.045 753899481057 32837472089

0.54 0.0525 653430746151 2042200006987



0.54 0.0525 844714655502 2122210003243

0.46 0.045 480139784357 2042200001530

0.66 0.064 577425047560 105301231000037

1 0.098 261734051568 111701011003169

bing Equipment4.73 0.0172 698127805676 2122200046263

tocart-125 1.3Hp1.84 0.28 616644783207 8082500100160100

tocart 1.33 0.7 682545853236 123601011002271

troke 1.5 HP 3.04 0.08 766125758377 18940100016051

 sStroke 1.5 Hp 1.93 0.08 509796721104 615101023486

 sStroke 1.5 Hp 1.52 0.08 770416925519 520101009890218

luminium Spray Pole 4.36 0.0288 743330164910 615101080854

luminium Spray Pole 1.35 0.0288 864459308575 123101011002028

troke 1.5 Hp 2.9 0.08 601560689879 520101018733963

troke 1.5 Hp 1.26 0.08 651068390420 6042500102675200

troke 1.5 Hp 2.36 0.08 211977888111 123101011003034

troke 1.5 Hp 1.36 0.08 459773837779 615101074292

2.7 0.04 315391325823 20318143065

troke 1.6Hp 1.62 0.08 997543590587 615101026694

nut Tree Climbing1.1 0.0215 212002984694 615101073645

luminium Spray Pole 2.81 0.0288 234957048441 10573763668

troke 1.6Hp 1.13 0.08 299506135765 124201010005421

l Barrow 1 0.036 596441618023 105301010012111

luminium Spray Pole 3.47 0.0288 608098655016 117701010002057

troke 1.6Hp 1.01 0.08 725536408865 123501010004987

troke 1.6Hp 2.45 0.1 299396302391 124201011004559

troke 1.6Hp 1.62 0.08 507840230457 83740100002165

troke 1.5 Hp 1.65 0.1 659292916662 6252101001555

1.63 0.0936 715531184982 123501010000764

troke 1.5 Hp 1.25 0.08 850539875230 23262000000476

3.23 0.0936 302268939421 17104039708

1.45 0.08 234219284720 90910042586671

tocart 1.22 0.56 831150802509 124201131000014

nut Tree Climbing2.74 0.0172 275104271815 4012500100217500

troke 1.5 Hp 4.1 0.08 280903310925 70750100003565

luminium Spray Pole 1.15 0.0288 841202238591 123101010005941

1.18 0.0636 974350970600 615101090449

2.13 0.0636 958069395528 111701010015888

tter 2HP 1.29 0.14 927625018433 4722500000000000

troke 1.5 Hp 1.33 0.1 665952563056 105301011000383

tter 2HP 2.66 0.14 669661643287 124201010004006

1.28 0.0636 800256526871 105301011003437

1.18 0.0795 200978981735 6042500104092200

1.1 0.0636 228466101217 520101009847355



1.42 0.0636 434066326247 615101018881

tocart-125 1.3Hp2.57 0.28 403171516513 615101020910

troke 1.5 Hp 1.06 0.08 759166924533 3822500100063500

troke 1.5 Hp 1.32 0.08 909065633384 105300300000402

4.05 0.0636 850391927731 320401000001722

nut Tree Climbing1.11 0.0172 688703638910 2042200067372

2.22 0.0636 714398053506 2042200061348

1.2 0.0795 600009726058 2042200086270

1.9 0.6 913073665148 2122200012943

troke 1.5 Hp 1.62 0.08 416346626432 70730100009523

1.82 0.0636 851727544022 64185829756

1.29 0.0795 473775147767 1402030004987

2.19 0.0636 626165905072 615101009215

troke 1.6Hp 1.65 0.1 315059040456 520141000097523

troke 1.5 Hp 1.35 0.1 686916726288 4012500100188700

luminium Spray Pole 1.6 0.0288 614125506404 615101072361

1.67 0.0795 974818327616 50100080154130

luminium Spray Pole 1.4 0.0288 916208343538 54017826867

1.4 0.1745 304635916259 89065110371

1.29 0.0795 624933690117 520191001734950

1.39 0.1745 828569333490 1819108031046

0.65 0.1295 551386138993 2082250004920

3.6 0.0795 695581843380 64157960089

r 20+10ft

2.2 0.1275 878014341743 123501010006632

1.1 0.0795 763761706281 615101017615

1.14 0.105 685235250079 1762200021703
H-200 1.6Hp 459443650324

0 2.3Hp
 Tools Unipole Ladd 525285484411

rayer AMP-7681.2 0.038 332251600221 32386729219

1.43 0.0795 938624255732 4031101000378
er 20ft 0.91 0.0305 216262196216 10573782773

6 1.3Hp 335215193395

troke 1.5 Hp

adder 10ft 2 0.0265 211591909965 615101092322

 Tools Unipole Ladd1.45 0.0425 219671013904 70720100004068

924726544758

le Ladder 30ft

3.4 0.102 537846805607 4031108000200

0.08850.49 520101016736628

0.2051.98 2122200005218

5.18

1.6

0.2725 1655101017553

0.0885

9313119642610.08851.07 4031101002276

3822500100211700

202524372057965362041650.04451.76



r 20Ft 3.2 0.0275 959298044044 6252101001382

r 20Ft 1.3 0.021 773182005639 520101009867631

bleTyres 1.7 0.046 574159471340 32647923709

bing Equipment1.6 0.0215 603596141202 17171018702

0.4 0.11 706799304515 64151229941

1.12 0.1445 618432891143 3572500100131400

1 0.0735 775834925289 124201010009474

1.4 0.165 220376253880 1819101031676

r 30Ft 0.04 625932527592

0.0125

1.2 0.045 664187597836 70800100008924

2.1 0.0775 660970857144 1655110000014

rayer AMP-7681.87 0.03 859111467396 123901010001001

1.27 0.0636 613958115441 2122200076600

troke 1.5 Hp 2.9 0.1 693077018142 1342200072723

troke 1.5 Hp 0.93 0.08 943373112095 2042200068171

1.01 0.0795 801353421402 1655110000077

rayer AMP-769T1.48 0.08 711106804169 520101034417997

 Tools Ladder 10ft2.1 0.022 946627074479 8613119000512

H-200 1.6Hp 1.19 0.132 243491174519 117701010014720

1.49 0.0636 577321192779 116201010005826

1.15 0.0636 290296214158 1402200192414

troke 1.5 Hp 1.54 0.08 662735483000 152801011000538

luminium Ladder 30 f1.08 0.04475 458463788788 2082200052701

H-200 1.6Hp 1.32 0.132 634556386241 320401000001754

 Tools Ladder 20+12.05 0.0276 366671476199 1402210017510

2.6 0.0775 856566911430 2122200042155

troke 1.5 Hp 1.32 0.08 459442672167 520191000952755

1.33 0.0368 201564915121 70730100009316

1.2 0.084 999633637650 105301010004019

rayer AMP-7681.6 0.03 233556478323 1342030002380

0.1396 937586862950

r AMP-768 0.03

2.15 0.0636 355625021632 130901010001714

1.01 0.084 309241735311 2042200055304

3.2 0.0636 751922382821 2042200038420

troke 1.5 Hp 4 0.08 302201452595 1392200071720

le Ladder 30ft 1.33 0.0425 647946109842 70480100001769

2.4 0.0895 567591218174 8082500100632200

nut Tree Climbing1.1 0.0172 587506392196 1655101015097

rayer AMP-7681.1 0.038 284951296895 1655101016591

 Tools Unipole Ladd2.98 0.034 894765830901 10583249628

rayer AMP-7681 0.038 334160779804 6042500103420600

708001000004081.5

1.12 2482200023020



rayer AMP-769T1.42 0.08 528923152407 123501010004089

2 0.105 227267414969 117701011000210

rayer AMP-7681.03 0.03 204537502003 54017809433

troke 1.5 Hp 0.1 746370082310

0.105

rayer AMP-7681.12 0.03 582944019626 123501011005462

rayer AM-769T5.05 0.08 773201045889 70730100007621

1.23 0.0636 271351871067 83740100003097

troke 1.5 Hp 0.08 542162628825

0.1396

troke 1.5 Hp 0.99 0.08 725303089952 911010038704749

troke 1.5 Hp 1.23 0.08 951659833304 3347044851

1.01 0.0795 613724037711 520101009898979

 Tools Unipole Ladd0.61 0.034 901508585723 1342200082841

0.9 0.046 450590264638 4031101001881

rayer AMP-7684.28 0.03 271104984274 70560100008407

1.67 0.084 734099737487 1402200020475

rayer AMP-7681.07 0.03 978792813483 1402200088350

DDER 30FT 1.5 0.0425 653581825749 83740100006872

rayer AMP-7683.23 0.03 781055778904 17104049615

 Tools Unipole Ladd0.55 0.0425 410111425901 615101088069

1.6 0.1745 709428590030 37542540559

0.1 388483829347

0.04475

 Tools Unipole Ladd3.63 0.034 562117795780 4012500100399700

0.1396 678529340980

luminium Ladder 30ft 0.0358

H-200 1.6Hp 3.49 0.165 523199685553 70730100010478

le Tyres 2.32 0.0232 757756305082 17104047017

0.175 348352507627

0.105

rayer AMP-768 0.03 867418712774

luminium Ladder 20 f 0.0244

3.22 0.1396 458413293023 1402200179537

rayer AMP-768 0.03 489478356966

0.0936

1.45 0.084 539926347888 123101010001656

2.74 0.1995 754515069710 520101009881936

1.66 0.105 924185160608 1402200179889

0.084 551698405482

0.0636 551698405482

rayer AMP-7681.01 0.03 235692334572 64155577417

1 0.105 610732486770 105301011003937

2.99

1.25 18940100015624

1.01 124201011002293

1.81 102601011000747

5201010166992261.23

1.36 4012500100060500

2 20333228112

1.57 2082010022430

123501010006695



1.87 0.6 674910914309 615101079814

rayer AMP-769T1.96 0.08 825228900831 4012500101359200

1.01 0.6 889739603636 520101009822565

rayer AMP-7681.22 0.03 984902524986 105301011001108

1 0.75 263287867674 4110600005926

0.08 828676217025

H-200 1.6Hp 0.132

nut Tree Climbing1.7 0.0172 516226947439 111701010002105

R 1.6HP 1.19 0.08 298398384827 2122200033231

R 1.5HP 1.75 0.08 270961508842 70820100005738

1.4 0.0636 931168643895 17104022478

R 1.5HP 1.24 0.0947 518078169392 520101009823413

1.01 615101091281



0.4







0.23065

0.15965





0.32736







0.08142





0.06049



0.05283





0.05



0.06783



0.06607





0.10299





0.03444



0.08393



0.15402





0.06297





0.13703



15 1.27 0.006 808549383939

20 1.74 0.008 287604268594

10 0.12 0.004 478417107625

15 1 0.006 715988260357

15 1.78 0.006 911990093596

10 0.6 0.004 476176762064

20 5.57 0.008 941006778275

15 3.02 0.006 473130433075

15 3 0.006

15 1.46 0.006

20 1.6 0.008 882352235457

15 2.6 0.006 856566911430

10 1 0.004 679817331656

10 0.97 0.004 384435074839

15 0.98 0.006 495210973331

15 0.56 0.006

15 0.45 0.006 367190624480

8 0.08 0.003 48940350374

15 1 0.006 532242275643

25 3.89 0.01 532994699275

5 0.39 0.002

20 6 0.008 255329671869

5 0.03 0.002 739283697771

20 1.75 0.008 453281758091

20 1.63 0.008 454038708031

15 1.12 0.006 367994753969

5 0.06 0.002 405269788323

10 1.4 0.004 715227655246

8 0.67 0.003

20 3.65 0.008 466748835747

20 2.95 0.008 857483938255

10 1.15 0.004 642138904994

8 0.74 0.003 494858228252

15 1.34 0.006



5 1.1 0.002 743978815940

4 0.62 0.002 602331740874

15 1.37 0.006 807040912506

10 1.75 0.004 6360668545

10 1.52 0.004 444144684121

9 0.98 0.004 352073608903

12 1.3 0.005 620824278985

12 1 0.005 976676000310

19 3.8 0.008 924374352309

5 1 0.002

10 1.44 0.004

20 1.35 0.008

20 1.5 0.008

15 1.4 0.006

5 1.56 0.002

10 3.43 0.004 261734051568

15 3.36 0.006 679004838030

10 2.44 0.004 844714655502

10 1.76 0.004 939882398544

10 1 0.004

15 1.9 0.006 458948035835

15 1.28 0.006 912147299132

15 3.15 0.006 577425047560

4 1.02 0.0048 882936705262

9 2.25 0.0108

6 1.56 0.0072 213074939605

8 2.05 0.0096 276187084289

14 3.7 0.0168 745817739964

5 1.4 0.006 715227655246

2 0.67 0.0024

21 5.34 0.0252 520283434622

2 0.55 0.0024 391506439593

4 0.96 0.0048 358712655797

7 1.91 0.0084 906694420569

11 2.95 0.0132 857483938255

5 1.34 0.006

5 1.37 0.006 807040912506

4 1 0.0048 976676000310

4 0.98 0.0048 517124638646

4 1 0.0048 625854358328

4 1.12 0.0048 618432891143

8 2.1 0.0096

4 1.13 0.0048



5 1.22 0.006 596436993853

7 1.84 0.0084 936254714435

12 3.11 0.0144 415479574603

14 3.73 0.0168 942292023635

5 1.3 0.006 860417923192

11.4333 4.1 0.01372 493926975758

1 0.07371 398855741967

1 0.07531 250444211251

1 0.07454 956962532401

1 0.07454 679817331656

0.92 0.07176 590242674403

0.56 0.0464 763636820105

0.4 0.03305 409011663424

0.7 0.05165 382182937768

0.97 0.07286 384435074639

0.6 0.04787 808549383939

0.8 0.06071 576434577846

0.6 0.04787 408739766161

0.65 0.05163 919828133293

1 0.07408 532242275643

0.8 0.05798 292715099456

1 0.0742 265365005563

1 0.07409 418752919425

0.54 0.04186 262707809654

0.46 0.03378 753899481057

0.54 0.04083 653430746151

0.54 0.04082 844714655502

0.46 0.03759 480139784357

0.66 0.05186 577425047560

1 0.07457 261734051568

0.6 0.0457 548561899525

1 0.07703 694238061281

0.4 0.03077 474193778191

0.36 0.17945 280538771980 31776096482

0.8 0.3145 812167451756 20120100009119

60 0.42 0.04896 913020037367933

1 1.14 0.03 380254073545 1655101012899

1 3.77 0.03 236543403557 64216642744

1 2.76 0.1 902934002233 1762200003899

1 2.72 0.1 71400100008694

50 0.35 0.01738 913020037367933



60 0.42 0.02078 913020037367933

60 0.42 0.02078 913020037367933

80 0.56 0.02777 913020037367933

130 0.91 0.04537 913020037367933

60 0.42 0.02093 913020037367933

4box/ 4clny- 0.08 686005034246 2483201002310

3box/ 3clny- 0.06 652641112004 2483201002310

5box/ 5clny1.24 0.1 213025995020 2483201002310

4box/ 4clny- 0.08 318203108952 2483201002310

8box/ 8clny2.75 0.16 720607885496 2483201002310

5box/ 5clny1.07 0.1 954185368443 2483201002310

4box/ 4clny0.98 0.08 430521477592 2483201002310

4box/ 4clny- 0.08 952657280245 2483201002310

15 3.83 0.0075 753899481057 32837472089

15 2.5 0.0075 824738936288 111701011002899

15 1.06 0.0075 490044323743 70720100002875

10 0.7 0.005 68418373243 2042210008190

20 4.5 0.01 942156720091 6252108000834

10 0.69 0.005 620824278985 89066625823

15 1 0.0075 850022759147 70720100008868

10 1.29 0.005 372655604817 32637507533

20 3.36 0.01 679004838030 124201011002399

15 1.36 0.0075 894855004358 155001011000958

20 2.82 0.01 694392049997 116201011001564

15 1.42 0.0075 982069224780 123501191000278

25 6.52 0.0125 883914405659 111701010015856

20 1.06 0.01 733604746704 111701010015844

15 1.81 0.0075 476467787045 130901011000962

1 0.7

0.16

0.9

1.8

0.744

0.26

0.1

0.04

5.84 01575A083

0.7125

2.04962



ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಂಟಾವಳ ಜಲೋಡುಮಾಗಯ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. ಕಬಕ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸುರತ್ೂಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಪಿಸಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಎನ್.ಎಂ.ರ್ೈ.
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ



ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಆಯಾಯಪು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ Sujay Irrigaಸಿಬಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿಸಿಎಫ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮಾಕೆೋಯಟ್ ಯಾಡ್ಯ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲಳಾವರು ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲಳಾವರು ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ಮೆೈದಾನ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಮಕುಂಜ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉದ್ನೆ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಪಿಸಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು



ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಇಚೂಂಪಾಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲಳಾವರು ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉದ್ನೆ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು



ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಟಿಣ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಿರಾಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
Syndicate Bank Alankar

Vijaya Bank Kavu

Syndicate Bank Kadaba

Vijaya Bank Uppinangady

State Bank of India Kadaba

Canara Bank Nellyadi

Karnataka Bank Ltd Keyyur

State Bank of India Uppinangady

Syndicate Bank Uppinangady

Corporation Bank Uppinangady

Canara Bank Nellyadi

Vijaya Bank Uppinangady

Karnataka Bank Ltd Uppinangady

Vijaya Bank Kaniyoor

Vijaya Bank Kaniyoor

Vijaya Bank Kaniyoor

Vijaya Bank Puttur

Vijaya Bank Puttur

Vijaya Bank Kavu

Vijaya Bank Kodimbala

State Bank of India Puttur

Syndicate Bank Uppinangady

State Bank of India Puttur Near Court Maidan

Vijaya Bank Nettana

Vijaya Bank Kumbra

State Bank of India Kadaba

State Bank of India Narimogaru

Vijaya Bank Darbe Puttur

Vijaya Bank Nettana

Corporation Bank Puttur

State Bank of India Puttur

Uco Bank Kadaba

Syndicate Bank Puttur NMY

Syndicate Bank Uppinangady

Vijaya Bank Kumbra

Vijaya Bank Udane

Karnataka Bank Ltd Puttur

Vijaya Bank Kumbra



Corporation Bank Uppinangady

Vijaya Bank Kumbra

Corporation Bank Puttur Darbe

State Bank of India Lalbagh Mangalore

Vijaya Bank Kavu

Corporation Bank Puttur Bolwar

Syndicate Bank Puttur

Syndicate Bank Kadaba

Karnataka Bank Ltd Puttur

Vijaya Bank Puttur

State Bank of India Narimogaru

State Bank of India Narimogaru

State Bank of India Shiradi

Canara Bank Nellyadi

Vijaya Bank Darbe Puttur

Syndicate Bank Alankar

Karnataka Bank Ltd Kabaka

Syndicate Bank Savanoor

Corporation Bank Puttur

Corporation Bank Puttur

Vijaya Bank Puttur

Vijaya Bank Bettampady

State Bank of India Puttur Near Court Maidan

State Bank of India Court Road Puttur

State Bank of India Kadaba

Syndicate Bank Kadaba

Vijaya Bank Kaniyoor

State Bank of India Uppinangady

State Bank of India Puttur Near Court Maidan

State Bank of India Court Road Puttur

Vijaya Bank Kumbra

Syndicate Bank Puttur

Corporation Bank Bolwar Puttur

Syndicate Bank Kadaba

Vijaya Bank Kumbra

Syndicate Bank Alankar

Vijaya Bank Kumbra

Vijaya Bank Bettampady

Vijaya Bank Kaniyoor

State Bank of India Puttur Court Road

State Bank of India Puttur Court Road

Vijaya Bank Kavu

Syndicate Bank Puttur NMY



Corporation Bank Uppinangady

Syndicate Bank Alankar

Canara Bank Nellyadi

Canara Bank Puttur VC College

Syndicate Bank Savanoor

Karnataka Bank Ltd Kabaka

Vijaya Bank Kodimbala

Vijaya Bank Uppinangady

Vijaya Bank Kaniyoor

Vijaya Bank Kaniyoor

Vijaya Bank Kumbra

State Bank of India Puttur

Vijaya Bank Bettampady

Vijaya Bank Kodimbala

Vijaya Bank Darbe Puttur

Vijaya Bank Kumbra

Vijaya Bank Puttur

Syndicate Bank Puttur market Yard

Syndicate Bank Savanoor

State Bank of India Kadaba

Syndicate Bank Arlapadavu

Syndicate Bank Kdaba

State Bank of India Puttur Near Court Maidan

Karnataka Bank Puttur

Corporation Bank Bolwar Puttur

Karnataka Vikas Grameena BankUppinangady

Vijaya Bank Kaniyoor

Canara Bank Nellyadi

Syndicate Bank Alankar

Corporation Bank Puttur

State Bank of India Puttur

Corporation Bank Kuthethur

Canara Bank Nellyadi

Karnataka Bank Ltd Puttur

Indian Overseas Bank Ramakunja

Canara Bank Puttur VC College

Syndicate Bank Kadaba

Corporation Bank Puttur

Canara Bank Balnadu

State Bank of India Uppinangady

Vijaya Bank Bettampady

Karnataka Bank Ltd Keyyur

Corporation Bank Puttur



Vijaya Bank Kumbra

Vijaya Bank Kavu

Syndicate Bank Uppinangady

Syndicate Bank Uppinangady

Syndicate Bank Uppinangady

Vijaya Bank Kumbra

Vijaya Bank Kavu

Vijaya Bank Nettana

Vijaya Bank Nettana

Vijaya Bank Darbe Puttur

Vijaya Bank Kumbra

Karnataka Bank Puttur

Syndicate Bank Puttur

State Bank of India Uppinangady

Corporation Bank Nellyadi

Canara Bank Balnadu

Syndicate Bank CCF Puttur

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರ ಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರ ಮಂಗಲ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಮಕುಂಜ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಎನ್.ಎಂ.ರ್ೈ.
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರ ಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ



ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಿರಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಯಿಲ್
ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉದ್ನೆ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನಲಜಿಬಾಳಿುಲ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರ ಮಂಗಲ್
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಟಿಣ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಮಕುಂಜ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ



ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರ ಮಂಗಲ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಮರ್ೋಟೆ ಸುಳಯ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರ ಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲಳಾವರು ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು



ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ಮೆೈದಾನ್
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುತುೋತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮಾಕೆಯಟ್ ಯಾಡ್ಯ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ಮೆೈದಾನ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ಮೆೈದಾನ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಬ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ



ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನಲಜಿಬಾಳಿುಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಯಾಯಪು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಎನ್.ಎಂ.ರ್ೈ.
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿ.ಸಿ.ಎಫ್. ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ಮೆೈದಾನ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ



ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ಮೆೈದಾನ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಯಲಕೆಲೋ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಬ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಬ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್



ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಪಿಸಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿಸಿಎಫ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಾವರ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಾಳರ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನಲಜಿಬಾಳಿುಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ ಮೆೈದಾನ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕಾರ್ಪೋರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಾವರ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು



ಕಾರ್ಪೋರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಾಳರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕಾವು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
Syndicate Bank Uppinangady

Canara Bank Puttur

Syndicate Bank Puttur CCF

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು



ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಲಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನಲಜಿಬಾಳಿುಲ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕಾವು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಲಾಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಳಾಳರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಹೆಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಯಾಯಪು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ಮೆೈದಾನ್
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ



ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕಾವು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಲಿೂಕಟಿ ಮಂಗಳಲರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು



ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಸಿಸಿಎಫ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಪಿಸಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಲೋಟ್ಯ ಮೆೈದಾನ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಪಿಸಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಸ್  ಆಫ್ ಚಡ್ಯ ರಲೋಡ್ ಬೆಂಗಳಲರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಸಿಸಿಎಫ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಸಿ ರಲೋಡ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ



ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನಲಜಿಬಾಳಿುಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಸಿಸಿಎಫ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕಾಣಿಯಲರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಕೆಪಿಸಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವಸಿಯಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು, ಪುತ್ಲುರು ಸಂಟರ್ ಬಿಲಿ್ಂಗ್
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ



ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಬ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವಸಿಯಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಲಾಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಸಿಸಿಎಫ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಎನ್.ಎಂ.ರ್ೈ.
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಯಿಲ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿಸಿಎಫ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಿರಾಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಬ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಯಾಯಪು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ



ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ ಕುರುಂಜಿಭಾಗ್
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಎನ್.ಎಂ.ರ್ೈ.
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಯಿಲ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಆಕ್ಷಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ಕಾರ್ಪೋರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಮಕುಂಜ



ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಮಕುಂಜ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಮಹಾತಾಮ ಗಾಂಧಿೋ ರಲೋಡ್ ಮಂಗಳಲರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಯಿಲ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಬ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉದ್ನೆ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಬ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಮಕುಂಜ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉದ್ನೆ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉದ್ನೆ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉದ್ನೆ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಜಾಲ್
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. ಕೆಯಲಯರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ವಿರ್ೋಕಾನಂದ್ ಕಾಲೆೋಜ್
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ನೆಟಿಣ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ



ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಾಳರ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಪೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್ ಮಂಗಳಲರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿ. ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಹರುನಗರ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಟಾ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಬ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಶಾಲ್ ನಗರ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಡಬ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಿರಾಡಿ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ



ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಾಳರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ವಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಎನ್.ಎಂ.ರ್ೈ,
ಆಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ
ಆಯಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಕಾರ್ಪೋರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಿರೋರಾಮ ರ್ೋಟೆ ಸುಳಯ
ಕಾರ್ಪೋರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಿರಾಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉದ್ನೆ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉದ್ನೆ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉದ್ನೆ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉದ್ನೆ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉದ್ನೆ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ



ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕಾವು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉದ್ನೆ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಂಗಳಲರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಆಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉದ್ನೆ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ

Vijaya Bank Bettampady

Vijaya Bank Kumbra



Vijaya Bank Kaniyoor

Syndicate Bank Alankar

Karnataka Vikas Grameena BankSubrahmanya

Indian Overseas Bank Subrahmanya

Vijaya Bank Kumbra

State Bank of India Puttur

State Bank of India Puttur

Karnataka Bank Kabaka

Syndicate Bank Puttur Market Yard

Syndicate Bank Arlapadavu

Canara Bank Puttur

State Bank of India Puttur

Canara Bank Thingalady

Vijaya Bank Kumbra

Vijaya Bank Darbe Puttur

Vijaya Bank Bettampady

Canara Bank Thingalady

Syndicate Bank Puttur

Vijaya Bank Bettampady

Vijaya Bank Kumbra

Canara Bank Manglore M G Road



Syndicate Bank Alankar

Syndicate Bank Alankar

ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು

ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು

ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ನಲಜಿಬಾಳಿುಲ್

ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ದ್ಬೆಯ

ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು

ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ

ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಯಲಯರು

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉದ್ನೆ

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ



ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ನಲಜಿಬಾಳಿುಲ್

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ

ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ

ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಬಿ ರಾಜಾಜಿನಗರ

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕಾವು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕಾವು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಲ್ಯಂಪಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಿರಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಳಾಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶಿರಾಡಿ



ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉದ್ನೆ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉದ್ನೆ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉದ್ನೆ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕಾವು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
Bharath Co-operative Bank Ltd. Puttur

Syndicate Bank Uppinangady

Syndicate Bank Arlapadavu

Syndicate Bank Puttur Main

Syndicate Bank Savanoor

Vijaya Bank Kodimbala

Karnataka Bank Puttur

Syndicate Bank Savanoor

State Bank of India Kadaba

Vijaya Bank Kumbra

Vijaya Bank Ishwaramangala

Vijaya Bank Kodimbala

Canara Bank Puttur

Canara Bank Puttur

Karnataka Bank Puttur

State Bank of India Narimogru

Vijaya Bank Ishwaramangala

Vijaya Bank Kumbra

Syndicate Bank Arlapadavu

Karnataka Bank Mangalore

State Bank of India Kadaba

State Bank of India Puttur

Syndicate Bank Alankar



Syndicate Bank Savanoor

Syndicate Bank Alankar

Vijaya Bank Puttur Darbe

Vijaya Bank Kavu

ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲಳಾವರ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು ಮೆೈನ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಲಾಡಿ
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಎಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಏಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ುುರು
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು ಬಂದ್ರ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಾವರ್ ಪುತ್ಲುರು



ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಫುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಯಿಲ್
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ಇಂಡಿಯಾನ್ ಓವಸಿೋಯಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಮಕುಂಜ
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಾವರ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಎಚ್.ಡಿ.ಎಫ್.ಸಿ. ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾಣಿಯಲರು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು ಪಂಪ್ ರ್ಲ್
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮಾಕೆೋಯಟ್ ಯಾಡ್ಯ

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ

ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು

ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು

ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ

ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಯಿಲ್

ಬಲಾೂಡುಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು



ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ತಿಂಗಲಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಾವರ್
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳಾಳರ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಯಲಯರು
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂಬರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಮಂಗಳಲರು ಪಂಪ್ ರ್ಲ್

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉದ್ನೆ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ನೆಹರುನಗರ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ನೆಟಿಣ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ನಲಜಿಬಾಳಿುಲ್
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮಾಕೆೋಯಟ್ ಯಾಡ್ಯ
ಇಂಡಿಯಾನ್ ಓವಸಿೋಯಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಮಕುಂಜ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಲೋಳಾವರ್ ಪುತ್ಲುರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕಾಣಿಯಲರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಂಕಾರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸುಳಯ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ನಲಜಿಬಾಳಿುಲ್
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕೆಲೋಡಿಂಬಾಳ

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಸಿಸಿಎಫ್ ಪುತ್ಲುರು



ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಲೋಟ್ಯ ರಲೋಡ್ ಪುತ್ಲುರು

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು

ಆಯಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು
ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೆಲೋಳಾವರ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು

ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರಮಂಗಲ್
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಫುತ್ಲುರು

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಟಿಂಪಾಡಿ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲೋಳಾವರ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು

ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಳಾಳರ

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಕುಂಬರ

ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪುತ್ಲುರು

ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಮಾಕೆೋಯಟ್ ಯಾಡ್ಯ

ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ

ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಈಶವರಮಂಗಲ್



ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಕಬಕ
ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು ಬೆಲಳಾವರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ಭಾರತ್ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು

ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕಾವು
ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಸವಣಲರು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ದ್ಬೆಯ ಪುತ್ಲುರು
ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್ ಪುತ್ಲುರು
ಕಾರ್ಪೋರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಲಳುವಾರು

ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಲಾೂಡು



























































ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಉಪಿೆನಂಗಡಿ

ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕಡಬ
ಆಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಪೆಳ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ನೆಲಾಯಡಿ
ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ನರಿಮೊಗುರ
ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಆಲ್ಯಪದ್ವು
ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ ಬೆಳಾಳರ
ಆಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಪೆಳ



ಆಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಪೆಳ
ಆಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಪೆಳ
ಆಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಪೆಳ
ಆಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಪೆಳ
ಆಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಪೆಳ
Wood & Wood Industries 29009750ಸುಳಯ
Wood & Wood Industries 29009750ಸುಳಯ
Wood & Wood Industries 29009750ಸುಳಯ
Wood & Wood Industries 29009750ಸುಳಯ
Wood & Wood Industries 29009750ಸುಳಯ
Wood & Wood Industries 29009750ಸುಳಯ
Wood & Wood Industries 29009750ಸುಳಯ
Wood & Wood Industries 29009750ಸುಳಯ
State Bank of India Puttur

Vijaya Bank Kavu

Bank of Baroda Kumbra

Canara Bank Alankar

Canara Bank Thingalady

Karnataka Vikasa Grameena BankUppinangady

Bank of Baroda Kumbra

State Bank of India Puttur

Vijaya Bank Kumbra

Vijaya Bank Mardala

Vijaya Bank Nettana

Vijaya Bank Ishwaramangala

Vijaya Bank Kavu

Vijaya Bank Kavu

Vijaya Bank Kaniyoor



ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು

1 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
3 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
4 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
5 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
6 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
7 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
8 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
9 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
10 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
11 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
12 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
13 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
14 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
15 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
16 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
17 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
18 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
19 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
20 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
21 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
22 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
23 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
24 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
25 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
26 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
27 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
28 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
29 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
30 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
31 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
32 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
33 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
34 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
35 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
36 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
37 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಜಿಲೊ: ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನೂಡ



38 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
39 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
40 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
41 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
42 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
43 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
44 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
45 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
46 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
47 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
48 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
49 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
50 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
51 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
52 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
53 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
54 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
55 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
56 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
57 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
58 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
59 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
60 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
61 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
62 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
63 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
64 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
65 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
66 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
67 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
68 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
69 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
70 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
71 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
72 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
73 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
74 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
75 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
76 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
77 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
78 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
79 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
80 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



81 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
82 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
83 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
84 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
85 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
86 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
87 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
88 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
89 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
90 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
91 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
92 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
93 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
94 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
95 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
96 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
97 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
98 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
99 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
100 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
101 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
102 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
103 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
104 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
105 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
106 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
107 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
108 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
109 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
110 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
111 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
112 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
113 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
114 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
115 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
116 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
117 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
118 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
119 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
120 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
121 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
122 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
123 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



124 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
125 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
126 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
127 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
128 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
129 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
130 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
131 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
132 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
133 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
134 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
135 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
136 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
137 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
138 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
139 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
140 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
141 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
142 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
143 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
144 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
145 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
146 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
147 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
148 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
149 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
150 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
151 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
152 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
153 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
154 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
155 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
156 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
157 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
158 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
159 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
160 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
161 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
162 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
163 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
164 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
165 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
166 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



167 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
168 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
169 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
170 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
171 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
172 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
173 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
174 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
175 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
176 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
177 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
178 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
179 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
180 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
181 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
182 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
183 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
184 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
185 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
186 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
187 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
188 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
189 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
190 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
191 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
192 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
193 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
194 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
195 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
196 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
197 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
198 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
199 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
200 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
201 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
202 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
203 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
204 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
205 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
206 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
207 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
208 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
209 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



210 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
211 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
212 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
213 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
214 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
215 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
216 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
217 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
218 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
219 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
220 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
221 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
222 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
223 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
224 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
225 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
226 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
227 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
228 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
229 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
230 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
231 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
232 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
233 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
234 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
235 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
236 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
237 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
238 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
239 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
240 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
241 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
242 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
243 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
244 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
245 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
246 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
247 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
248 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
249 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
250 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
251 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
252 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



253 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
254 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
255 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
256 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
257 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
258 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
259 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
260 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
261 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
262 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
263 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
264 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
265 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
266 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
267 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
268 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
269 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
270 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
271 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
272 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
273 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
274 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
275 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
276 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
277 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
278 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
279 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
280 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
281 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
282 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
283 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
284 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
285 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
286 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
287 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
288 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
289 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
290 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
291 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
292 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
293 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
294 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
295 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



296 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
297 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
298 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
299 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
300 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
301 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
302 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
303 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
304 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
305 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
306 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
307 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
308 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
309 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
310 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
311 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
312 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
313 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
314 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
315 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
316 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
317 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
318 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
319 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
320 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
321 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
322 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
323 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
324 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
325 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
326 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
327 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
328 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
329 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
330 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
331 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
332 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
333 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
334 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
335 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
336 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
337 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
338 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



339 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
340 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
341 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
342 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
343 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
344 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
345 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
346 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
347 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
348 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
349 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
350 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
351 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
352 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
353 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
354 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
355 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
356 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
357 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
358 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
359 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
360 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
361 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
362 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
363 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
364 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
365 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
366 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
367 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
368 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
369 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
370 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
371 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
372 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
373 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
374 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
375 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
376 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
377 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
378 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
379 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
380 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
381 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ



382 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
383 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
384 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
385 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
386 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
387 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
388 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
389 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
390 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
391 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
392 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
393 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
394 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
395 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
396 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
397 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
398 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
399 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
400 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
401 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
402 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
403 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
404 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
405 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
406 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
407 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
408 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
409 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
410 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
411 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
412 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
413 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
414 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
415 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
416 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
417 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
418 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
419 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
420 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
421 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
422 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
423 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
424 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ



425 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
426 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
427 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
428 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
429 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
430 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
431 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
432 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
433 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
434 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
435 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
436 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
437 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
438 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
439 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
440 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
441 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
442 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
443 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
444 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
445 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
446 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
447 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
448 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
449 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
450 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
451 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
452 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
453 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
454 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
455 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
456 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
457 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
458 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
459 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
460 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
461 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
462 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
463 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
464 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
465 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
466 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
467 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ



468 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
469 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
470 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
471 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
472 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
473 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
474 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
475 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
476 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
477 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
478 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
479 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
480 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
481 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
482 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
483 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
484 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
485 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
486 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
487 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
488 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
489 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
490 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
491 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
492 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
493 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
494 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
495 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
496 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
497 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
498 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
499 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
500 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
501 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
502 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
503 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
504 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
505 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
506 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
507 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
508 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
509 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
510 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



511 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
512 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
513 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
514 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
515 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
516 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
517 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
518 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
519 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
520 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
521 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
522 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
523 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
524 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
525 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
526 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
527 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
528 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
529 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
530 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
531 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
532 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
533 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
534 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
535 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
536 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
537 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
538 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
539 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
540 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
541 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
542 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
543 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
544 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
545 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
546 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
547 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
548 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
549 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
550 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
551 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
552 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
553 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



554 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
555 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
556 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
557 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
558 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
559 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
560 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
561 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
562 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
563 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
564 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
565 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
566 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
567 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
568 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
569 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
570 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
571 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
572 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
573 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
574 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
575 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
576 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
577 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
578 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
579 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
580 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
581 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
582 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
583 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
584 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
585 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
586 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
587 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
588 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
589 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
590 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
591 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
592 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
593 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
594 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
595 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
596 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



597 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
598 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
599 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
600 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
601 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
602 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
603 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
604 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
605 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
606 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
607 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
608 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
609 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
610 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
611 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
612 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
613 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
614 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
615 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
616 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
617 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
618 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
619 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
620 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
621 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
622 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
623 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
624 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
625 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
626 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
627 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
628 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
629 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
630 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
631 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
632 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
633 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
634 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
635 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
636 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
637 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
638 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
639 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



640 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
641 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
642 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
643 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
644 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
645 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
646 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
647 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
648 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
649 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
650 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
651 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
652 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
653 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
654 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
655 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
656 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
657 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
658 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
659 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
660 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
661 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
662 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
663 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
664 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
665 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
666 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
667 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
668 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
669 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
670 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
671 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
672 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
673 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
674 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
675 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
676 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
677 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
678 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
679 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
680 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
681 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
682 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



683 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
684 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
685 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
686 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
687 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
688 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
689 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
690 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
691 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
692 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
693 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
694 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
695 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
696 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
697 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
698 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
699 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
700 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
701 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
702 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
703 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
704 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
705 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
706 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
707 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
708 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
709 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
710 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
711 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
712 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
713 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
714 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
715 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
716 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
717 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
718 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
719 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
720 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
721 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
722 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
723 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
724 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
725 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



726 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
727 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
728 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
729 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
730 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
731 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
732 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
733 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
734 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
735 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
736 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
737 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
738 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
739 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
740 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
741 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
742 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
743 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
744 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
745 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
746 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
747 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
748 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
749 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
750 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
751 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
752 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
753 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
754 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
755 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
756 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
757 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
758 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
759 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
760 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
761 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
762 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
763 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
764 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
765 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
766 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
767 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
768 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



769 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
770 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
771 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
772 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
773 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
774 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
775 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
776 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
777 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
778 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
779 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
780 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
781 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
782 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
783 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
784 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
785 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
786 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
787 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
788 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
789 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
790 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
791 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
792 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
793 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
794 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
795 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
796 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
797 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
798 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
799 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
800 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
801 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
802 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
803 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
804 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
805 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
806 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
807 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
808 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
809 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
810 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
811 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ



812 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
813 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
814 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
815 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
816 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
817 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
818 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
819 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
820 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
821 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
822 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
823 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
824 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
825 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
826 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
827 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
828 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
829 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
830 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
831 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
832 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
833 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
834 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
835 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
836 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
837 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
838 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
839 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
840 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
841 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
842 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
843 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
844 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
845 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
846 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
847 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
848 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
849 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
850 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
851 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
852 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
853 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
854 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



855 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
856 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
857 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
858 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
859 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
860 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
861 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
862 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
863 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
864 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
865 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
866 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
867 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
868 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
869 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
870 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
871 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
872 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
873 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
874 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
875 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
876 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
877 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
878 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
879 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
880 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
881 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
882 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
883 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
884 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
885 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
886 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
887 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
888 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
889 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
890 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
891 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
892 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
893 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
894 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
895 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
896 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
897 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



898 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
899 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
900 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
901 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
902 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
903 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
904 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
905 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
906 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
907 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
908 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
909 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
910 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
911 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
912 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
913 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
914 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
915 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
916 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
917 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
918 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
919 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
920 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
921 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
922 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
923 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
924 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
925 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
926 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
927 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
928 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
929 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
930 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
931 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
932 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
933 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
934 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
935 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
936 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
937 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
938 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
939 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
940 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



941 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
942 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
943 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
944 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
945 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
946 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
947 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
948 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
949 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
950 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
951 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
952 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
953 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
954 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
955 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
956 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
957 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
958 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
959 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
960 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
961 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
962 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
963 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
964 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
965 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
966 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
967 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
968 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
969 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
970 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
971 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
972 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
973 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
974 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
975 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
976 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
977 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
978 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
979 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
980 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
981 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
982 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
983 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



984 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
985 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
986 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
987 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
988 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
989 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
990 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
991 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
992 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
993 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
994 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
995 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
996 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
997 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
998 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
999 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1000 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1001 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1002 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1003 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1004 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1005 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1006 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1007 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1008 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1009 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1010 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1011 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1012 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1013 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1014 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1015 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1016 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1017 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1018 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1019 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1020 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1021 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1022 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1023 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1024 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1025 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1026 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



1027 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1028 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1029 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1030 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1031 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1032 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1033 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1034 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1035 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1036 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1037 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1038 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1039 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1040 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1041 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1042 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1043 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1044 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1045 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1046 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1047 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1048 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1049 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1050 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1051 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1052 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1053 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1054 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1055 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1056 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1057 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1058 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1059 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1060 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1061 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1062 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1063 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1064 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1065 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1066 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1067 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1068 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1069 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ



1070 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1071 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1072 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1073 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1074 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1075 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1076 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1077 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1078 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1079 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1080 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1081 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1082 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1083 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1084 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1085 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1086 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1087 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1088 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1089 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1090 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1091 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1092 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1093 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1094 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1095 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1096 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1097 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1098 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1099 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1100 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1101 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1102 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1103 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1104 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1105 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1106 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1107 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1108 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1109 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1110 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1111 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1112 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



1113 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1114 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1115 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1116 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1117 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1118 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1119 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1120 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1121 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1122 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1123 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1124 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1125 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1126 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1127 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1128 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1129 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1130 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1131 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1132 ಡಿ-08 ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1133 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1134 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1135 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1136 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1137 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1138 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1139 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1140 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1141 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1142 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1143 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1144 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1145 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1146 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1147 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1148 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1149 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1150 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1151 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1152 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1153 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1154 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1155 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



1156 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1157 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1158 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1159 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1160 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1161 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1162 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1163 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1164 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1165 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1166 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1167 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1168 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1169 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1170 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1171 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1172 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1173 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1174 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1175 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1176 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1177 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1178 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1179 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1180 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1181 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1182 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1183 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1184 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1185 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1186 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1187 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1188 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1189 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1190 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1191 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1192 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1193 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1194 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1195 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1196 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1197 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1198 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ



1199 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1200 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1201 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1202 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1203 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1204 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1205 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1206 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1207 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1208 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1209 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1210 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1211 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1212 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1213 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1214 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1215 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1216 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1217 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1218 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1219 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1220 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1221 ಎಸ್-11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ
1222 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1223 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1224 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1225 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1226 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1227 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1228 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1229 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1230 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1231 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1232 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1233 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1234 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1235 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1236 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1237 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1238 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1239 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1240 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1241 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



1242 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1243 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1244 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1245 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1246 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1247 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1248 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1249 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1250 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1251 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1252 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1253 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1254 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1255 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1256 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1257 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1258 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1259 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1260 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1261 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1262 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1263 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1264 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1265 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1266 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1267 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1268 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1269 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1270 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1271 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1272 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1273 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1274 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ(RKVY) ಯೋಜನೆ
1275 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1276 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1277 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1278 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1279 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1280 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1281 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1282 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1283 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1284 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



1285 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1286 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1287 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1288 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1289 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1290 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1291 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1292 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1293 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1294 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1295 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1296 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1297 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1298 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1299 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1300 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1301 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1302 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1303 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1304 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1305 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1306 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1307 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1308 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1309 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1310 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1311 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1312 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1313 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1314 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1315 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1316 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1317 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1318 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1319 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1320 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1321 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1322 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1323 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1324 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1325 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1326 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1327 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1328 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1329 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1330 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1331 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1332 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1333 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1334 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1335 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1336 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1337 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1338 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1339 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1340 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1341 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1342 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1343 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1344 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1345 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1346 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1347 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1348 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1349 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1350 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1351 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1352 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1353 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1354 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1355 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1356 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1357 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1358 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1359 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1360 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1361 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1362 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1363 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1364 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1365 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1366 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1367 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1368 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1369 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1370 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1371 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1372 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1373 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1374 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1375 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1376 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1377 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1378 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1379 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1380 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1381 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1382 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1383 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1384 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1385 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
1386 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
1387 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
1388 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
1389 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
1390 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
1391 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1392 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1393 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1394 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1395 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1396 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1397 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1398 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1399 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1400 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1401 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1402 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1403 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1404 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1405 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1406 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1407 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1408 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1409 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1410 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1411 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1412 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1413 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



1414 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1415 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1416 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1417 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1418 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1419 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1420 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1421 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1422 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1423 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1424 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1425 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1426 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1427 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1428 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1429 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1430 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1431 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1432 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1433 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1434 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1435 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1436 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1437 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1438 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1439 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1440 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1441 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1442 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1443 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1444 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1445 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1446 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1447 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1448 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1449 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1450 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1451 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1452 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1453 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1454 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1455 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1456 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



1457 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1458 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1459 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1460 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1461 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1462 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1463 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1464 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1465 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1466 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1467 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1468 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1469 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1470 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1471 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1472 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1473 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1474 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1475 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1476 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1477 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1478 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1479 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1480 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1481 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1482 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1483 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1484 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1485 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1486 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1487 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1488 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1489 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1490 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1491 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
1492 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
1493 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ
1494 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1495 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1496 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1497 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1498 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1499 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ - ನಿದ್ರೋಯಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ (ಸಾರಿಗೆ ರ್ಚಚ)



1500 ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
1501 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1502 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1503 ಎಸ್-19 ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನುಸಾಕಾಣಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1504 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1505 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1506 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1507 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1508 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1509 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1510 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1511 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1512 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1513 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1514 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1515 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1516 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1517 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1518 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1519 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1520 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1521 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1522 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1523 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1524 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1525 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1526 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1527 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1528 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1529 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1530 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1531 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1532 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1533 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1534 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1535 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1536 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1537 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1538 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1539 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1540 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1541 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1542 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ



1543 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1544 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1545 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1546 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1547 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1548 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1549 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1550 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1551 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1552 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1553 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1554 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1555 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1556 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1557 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1558 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1559 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1560 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1561 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1562 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1563 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1564 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1565 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1566 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1567 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1568 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1569 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1570 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1571 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1572 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1573 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1574 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1575 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1576 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1577 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1578 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1579 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1580 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1581 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1582 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1583 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1584 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1585 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



1586 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1587 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1588 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ













































ತಾಲ್ಲೂಕು: ಸುಳಯ

ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ/ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು

ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಾಸಪೆ ಗೌಡ
ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಣು ಗೌಡ
ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ
ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಜಯಸಲಯಯ ರೈ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ರೈ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ರಮೆೋಶ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಯನ್ ಸಿ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನವಿೋನ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಂಪತ್ ಶಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಎಂ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಜಗರ್ಾೂಥ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣು
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿರ್ಾಕ್ಷಿ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಚಿದಾನಂದ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪರಕಾಶ್ ಪಿ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ಾಯರ್ ಬಿನ್ ರಾಮನ್ ರ್ಾಯರ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ ಪದಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ದಾಮೊೋಧರ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗುರುಪರಸಾದ್ ಟಿ ಬಿನ್ ಶಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಹಾಬಲ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕಲಸಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಿವಾಕರ ಎಂ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ುನ್ ರ್ಾಯರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುನ್ ರ್ಾಯರ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಿರಿೋಶ ಬಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ ಕೆ ಬಿನ್ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪರದಿೋಪ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಧನಂಜಯ ಡಿ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರಮಯ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ರಮೆೋಶ ರ್ಾಯಕ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದ್ರೋವದಾಸ ಕೆ ಬಿನ್ ಪಪವಯಯ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಚಿತ್ರ ಕೆಲೋಂ ಹರಿೋಶ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋರ್ಾರಾಯಣ ರೈ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಪೆ ರೈ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಲಯಯ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಪರಸಾದ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಲ್ಜಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಿರಿಧರ ಬಿನ್ ಮುತ್ುಪೆ ಡಿ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದ್ಯಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ಗೌಡ
ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ಭಂಡ್ಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಶರತ್ ಭಂಡ್ಾರಿ
ಹಣುು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ ಶಿರೋ ಶರತ್ ಭಂಡ್ಾರಿ ಬಿನ್ ಅಣುಪೆ ಭಂಡ್ಾರಿ
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ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ



ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಹುಕರಪೆ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಬಿಂದ್ು ಕೆಲೋಂ ವಿನೆಲೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರ್ಾಯೂ
ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣಪೆ
ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಸಾಯಿರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಪರಮೆೋಶವರಯಯ
ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಹಮಕರ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ
ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕುಲ್ದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಗೌಡ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಗೌಡ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮ ಕೆ ಬಿನ್ ಚನಿಯ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕುಮಾರಿ ಅಮಿತಾ ಬಿನ್ ಐತ್ು ಮೆೋರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆೋಶವ ಕೆ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಎಂಬಾರಂದಿರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಂಕರ ಕೆ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಬಿನ್ ಶಿವಸುಬರಹಮಣಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸದಾನಂದ್ ಜಾಕೆ ಬಿನ್ ಪರಮೆೋಶವರ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಧಾ ರೈ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಯನ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮ ರ್ಾರಾಯಣಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಾಮೊೋಧರ ಬಿನ್ ಕುಂಞ ಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ಹಲವಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿ ಯಸ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಪರಸನೂಕುಮಾರ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪರಸನೂ ಕುಮಾರ ಯಂ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಯಂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗೌರಿಶಂಕರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗುಡ್ಪೆ ರೈ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪೆ ರೈ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಭಾಸೂರ ಎಮ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮನ್ ರ್ಾಯರ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತ್ ಜಿ ರೈ ಕೆಲೋಂ ಗುಡ್ಪೆ ರೈ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕೃಷ್ು ರೈ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪೆ ರೈ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಿವಾಕರ ಎಂ ಬಿನ್ ರಘುರ್ಾಥ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನವಿೋನಚಂದ್ರ ಸಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಲಸಪೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಆರ್ ಸುಬರಹಮಣಯ ಬಿನ್ ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ುಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರಲಪಾ ರಾವ್ ಕೆಲೋಂ ರವಿರಾಜ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಿರಕಾ ಎಸ್ ಆಳವ ಕೆಲೋಂ ಶುಭಕರ ಆಳವ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲೆಲೋಕಯಯ ಕುಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನೂಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಬಿನ್ ಸಣುಯಯ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಲಸ ಕುಂಞ  ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ೂ ಬಾಯರಿ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪಾಧಯಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಉಪಾಧಾಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತಿೋಥಯರಾಮ ಬಿನ್ ಹರಿಯಣು ರ್ಾಯಕ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮನೆಲೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಚಿನೂಯಯ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್ಪೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಕುಕೂ ಮುಗೆೋರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಅಮಮಣಿು ಕೆಲೋಂ ಗುರುವ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮ ಬಿನ್ ಐತ್ ಮೆೋರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಿ ಬಿನ್ ಎಲ್ುಂಬ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಯಂ ಮೊೋನಪೆ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂ ಕೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಪಿ ಬಿನ್ ಕರಿಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಟಯ ಕೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಐತ್ುಪೆ ಬಿನ್ ಒಡಿ ಮುಗೆೋರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಲಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೆೋಶವರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಂಕರ ಪಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಬಳುಳಮುಗೆೋರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ತ್ುಳಸಿ ಕೆ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ ಎಂ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ರಾಘವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಮಲೆ ಚೆನೂಪೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿನೆಲೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಬಿಂದ್ು ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ವಿನೆಲೋದ್ ಕುಮಾರ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಬಿ ನಿನ್ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜತ್ುಪೆ ಬಿ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯದಾಸ್ ಪಾಲಾುಡಿ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಂಕರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆಯಯ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಶ ಬಿ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ವಿೋಣಾ ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ ರಮೆೋಶ್ ಭಟ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದ್ರೋವಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಪರಮೆೋಶವರ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಗಾಯತಿರ ಕೆಲೋಂ ತಿಲ್ಕ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಲೋಹತಾಕ್ಷ ಡಿ.ಜ. ಬಿನ್ ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹರಿರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ುಯಯ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಮೊೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆೋವಳ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲೆಲೋಕೆೋಶ ಎ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಭುವನೆೋಶವರ ಎ ಬಿನ್ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ



ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾೆವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪರಶಾಂತ್ ವಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಾರಾರ್ಾಥ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಜಿ ಬಿನ್ ದಿ. ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಧುಸಲದ್ನ ಬಿನ್ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಾಯಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಎಮ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಲರಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸೌಮಯ ಶಾಸಿಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಶಾಸಿಿ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಬಿನ್ ಭಿೋಮ ಭಟ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹಸೈರ್ಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪಳಿಳ ಕುಂಞ 
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ ಶಾಸಿಿ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಆದಿತ್ಯ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದ್ರ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಪರತಿಮಾ ಕೆಲೋಂ ಅಣುಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತ್ಮಮಪೆ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತಿ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಲಿಂಗ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶೆೋಖರ ಕೆ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಪರವ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ
ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಸಲೋಮಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಾಲ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಣಿಕಂಠ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಾಬು
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪಿರೋತ್ಂ ರೈ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ರೈ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಎ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್ಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಿನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಎ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋರ್ಾರಾಯಣ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಆನಂದ್ ಚಿಲಾೆರ್ ಕೆಲೋಂ ಮುತ್ುಪೆ ಗೌಡ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಕೋತಿಯಪರಸಾದ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ರೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕಲಸಪೆ ಗೌಡ
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಪಿ ಜ ಜಾಜ್ಯ ಬಿನ್ ಜಲೋಸಪ್
ಕೆಲಕೆಲೂೋ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ವಾಸುದ್ರೋವ ಬಿನ್ ದ್ಶರಥ ಗೌಡ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ಪನೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ವಿಕರಂ ಎ ವಿ ಬಿನ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ರೋಮಾ ವಸಂತ್ ರಾವ್ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ವಸಂತ್ ರಾವ್



ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ವಸಂತ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರಾವ್
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರವಿಶಂಕರ್ ಭಾರದಾವಜ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಭಟ್
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ದ್ರೋವಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ದ್ರಲಡ್ಣು ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಎಂ. ಎಸ್. ಶಿರೋಶಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಸುಕುಮಾರ ಜಿ ಬಿನ್ ಕುಂಞ  ರಾಮ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ವಸಂತಿ ಎನ್ ಜ ಕೆಲೋಂ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಯಯ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಭವಾನಿ ಎಸ್ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಂಬಯ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪರಮೆೋಶವರ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಶಶಿಪರಭಾ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಕೃಷ್ು ಕೆದಿಲಾಯ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಅರುಣ ಡಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಎಮ್ ಮಾಧವ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಹಮಕರ ಕೆ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಪಿ ಹರಿರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ುಯಯ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಪದಾಮವತಿ ಕೆ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಘವ ಗೌಡ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾೆವತಿ ಬಾಳಿಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಹಾನ ಪಿ.ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜಿೋವಿ ಲಾವಂತ್ಡೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಜಾತ್ ಪವಿತ್ರಮಜಲ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶೆಲೋಭಾ ಲಾವಂತ್ಡೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅಮಿತಾ ಲಾವಂತ್ಡೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಳಿನಿ ಹೆಚ್.ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವಶಾಂತಿ ಪಾಲೆಪಾೆಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಂದಿನಿ ಎ ದ್ರೋವರಕಾನ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರಲೋಹತಾಕ್ಷಿ ನಿಡುಬೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಾವಿ ಆಚಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕುಸುಮಾವತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸಿೋತ್ಮಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಬಾಂಜಿಕೆಲೋಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಕುಕುೂಡೋಲ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸೌಮಯ ಮಡಿುಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ದ್ರೋವರಕಾನ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರೋವತಿ ದ್ರೋವರಕಾನ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಪಲಿಯಕಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜೋಶವರಿ ರ್ಾಟಿಕೆೋರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ರ್ಾಟಿಕೆೋರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲಾ ರ್ಾಟಿಕೆೋರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಆಶಾ ಎಂ.ಎನ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕವಿತಾ ಸಿ.ಕೆ ದ್ರೋವರಕಾನ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕುಸುಮಾ ನಿಡುಬೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತಾ ಕೆ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಾರವತಿ ಪಿ ಪಲಿಯಕಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾರತಿ ಪಲಿಯಕಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ೋದಾವತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕುಮಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಂತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿಲಾೆ ಕೆ ದ್ರೋರಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮೊೋಹನಿ ಮಡಿುಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಾನಕ ಚಾಕೆಲೋಟೆ ದ್ರೋರಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಾಣಶಿರೋ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಉಮಾವತಿ ಸಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಯರ್ಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕುಸುಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ತಾಕುಮಾರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕುಮಾರಿ ಕೋತಿಯಕಾ ಎನ್.ಯು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಯರ್ಾ ರ್ಾಟಿಕೆೋರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕುಂಞಮಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸಂಗಿೋತಾ ಸಿ.ವಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪರತಿಭಾ ಯು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ನಂದ್ಕುಮಾರ್ ಪಿ.ಎಸ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಚನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಧಮಯಪಾಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮೊೋಹನಿ ಪಲಿಯಕಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಯಮಲಾ ಪಲಿಯಕಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸವಿತಾ ಯು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಶೆಲೋಧ ಡಿ.ಆರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಮುರ್ಾ ಬಿ.ಎಸ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರತಾೂವತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾೆ ಕೆ.ಬಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ.ಆರ್ ಲ್ಲ್ರ್ಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಶೆಲೋಧಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಪಿ.ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ದ್ರೋವಕ ದ್ರಲಡ್ಡೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಾತಾಯಯಿನಿ ಕೆೈಪಡೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ದ್ಮಯಂತಿ ಹೆಚ್,ಆರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಪಲಿಯಕಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶೆಲೋಭಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತಿ ಸಂಪಾಜ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಾರವತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲಿಲಿೂ ಡಿಸಲೋಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಾರಿಜ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರೋಷ್ಾಮ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅಮಮಣಿು ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾೆ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕವಿತಾ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿಸಲಾ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾರದಾ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲಿಝಿ ಮೊಂತರಲೋ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಾನಕ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತಾ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಳಿನಿ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಯಶಿರೋ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಾ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಾ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ ಕಮಲ್ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತಾ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ತಾ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಾಂತಿ ಬಿ.ಎಸ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಂದ್ರಿ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾೆ ಮೆೋದ್ಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲಿಸಿಸ ಡಿಸಲೋಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅಂಬಾ ಗಲನಡೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಚೆಲೋಯಿಚಿ ಗಲನಡೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ತ್ುಳಸಿ ಪಿ.ಕೆ ಕಲ್ುೂಗುಂಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಲ್ತಿ ಯು.ಬಿ ಕಲ್ುೂಗುಂಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿೋಲಾವತಿ ಎಸ್.ಪಿ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತಾ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅಸಮ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹಷ್ಯತಾ ಕುಮಾರಿ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಲೋಜ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕುಮುದ್ ಸಂಪಾಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ ಬಲಡುಪನೊ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಮುಳಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಜ್ಞಾರ್ಾನಂದ್ ಚಿಮಿಕಲ್ುೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ ಎಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅನಂದ್ ರಾವ್ ಕಾಂತ್ಮಂಗಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಪೆ ಅತ್ಯಡೂ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ ಮಾವಿನಪಳಳ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸುಬಾರಯ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಾಸುದ್ರೋವ ಪುತಿುಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ದ್ರಲಡ್ೋರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರೋವತಿ ದ್ರಲಡ್ೋರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿೋನಪೆ ಬಯಂಬು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದ್ರ ಮಂಚಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಅತಾಯಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಮೆೋರ್ಾಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಜಾತ್ ಕಾಮತ್ಮಂಗಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ದಿನಕರ ಮಕಯಂಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸರ್ೋಯಶ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಜಶೆೋಖರ ಎ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅಬುುಲ್ ಕುಂಞ ನೆಲ್ಯಡೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ರಾವ್ ಕಾಂತ್ಮಂಗಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿವಾನಂದ್ ಅತ್ಯಡೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಹರಿಗಣೆೋಶ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಜೋಶ್ ಕಾಂತ್ಮಂಗಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ್ ಕಾಂತ್ಮಂಗಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಮ ಕಾಂತ್ಮಂಗಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಗಣಪಯಯ ರ್ಾಯೂ ದ್ರಲಡ್ೋರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸುರೋಶ್ ಭಟ್ ಪುತಿುಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಉದ್ಯಕುಮಾರ್ ಮೆೋರ್ಾಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಸಂತಿ ರಾಮಚಂದ್ರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅರಬಣಾು ಪಪಜೋರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚನಿಯ ಕಲ್ುಡೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅನುಸಲಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಅಲೆಕಾೂಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆಲರಗಪೆ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕುಕೂ ಬಿನ್ ಪಕೋರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಗುರುವ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಪಕೋರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಕುಂಞ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕು|ಸವಿತಾ ಬಿನ್ ಕುಂಞ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮೆಚುಚ ಕೆಲೋಂ ಅಲ್ಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚನಿಯ ಬಿನ್ ಐತ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅಂಗಾರ ಬಿನ್ ಐತ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕು| ಅಶಿವನಿ ಬಿನ್ ಆನಂದ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಆಶಾ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದ್ರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವರ್ಾಥ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್ ಮಾಧವ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ ಬಿನ್ ಮನಸ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರವಿಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ಪಕೋರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಎಂ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಕುದಾಮರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚೆಲೋಮ ಬಿನ್ ವಡ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಪಡಿಯ ಬಿನ್ ಪಕೋರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಈಶವರ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬೆೈರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಿತ್ರ ಕೆಲೋಂ ಅಂಗಾರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ ಆನಂದ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚೆಲೋಮ ಬಿನ್ ಹಲವಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ತಿಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಮುದ್ರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ತಿಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಕೆೋಪು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆೋಪು ಬಿನ್ ಐತ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕುಂಞ ಬಿನ್ ಐತ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕು|ಮಧುಶಿರೋ ಬಿನ್ ಮಾಧವ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಭಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಚನಿಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಬಟಯ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಲೋಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಸಿೋನ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಲೋಮಯಯ ಬಿನ್ ಚನಿಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಎ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಿ ಬೆಲಳಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಲಡಿಚಲ್
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಎಂ ಅಂಗಾರ ಬಿನ್ ಮೊಡಂಕಲ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಶಿಧರ ನೆಟಾಿರು ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಉದ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಿವಾಕರ ರೈ ಬಿನ್ ಮುತ್ುಪೆ ರೈ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರವಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸಂಕಪೆ ರೈ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೆೋದ್ಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಾಸುದ್ರೋವ ಬಿನ್ ದ್ಶರಥ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಂತಲೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಕಜ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ಕಜ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಭದ್ ರೈ ಕೆಲೋಂ ಸುಭಾಶಚಂದ್ರ ರೈ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬಬಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪೆ ಗೌಡ



ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹಲವಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಲರಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಎಸ್ ವಿಠಠಲ್ ಬಿನ್ ಸತಿೋಶ್ ವಿಠಠಲ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗೌರಿಶಂಕರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಭಟ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಪಿ ತ್ುಳಸಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಗೆಲೋಪಾಲ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದ್ರೋವರಾಜ್ ಮುತಾೂಜ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ಗೌಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಭಯಯ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕರಣ್ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಭಾಸೂರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ರ್ಾಯಕ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ಂಕಮಮ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋದ್ರ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಯು ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ ಬಿನ್ ಸಣುಯಯ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರೈ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ರೈ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರತಾೂಕರ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಯಯ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರತಾೂಕರ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಕ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪರಮೆೋಶವರಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದ್ರ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಕಲಾವತಿ ಎನ್.ಡಿ. ಕೆಲೋಂ ದಾಮೊೋದ್ರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಆರ್ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ರಾಮ ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋರಾಜ್ ಕೆಲೋಟೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋರಾಜ್ ಕೆಲೋಟೆ ಬಿನ್ ಶಾಂತ್ಕುಮಾರ್ ಕೆಲೋಟೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಯಯ ರ್ಾಯಕ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪಿ ವಿ ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೆೋದ್ಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಮಹಾಬಲೆೋಶವರ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ುಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಲಯೋತಿ ಟಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮರ್ಾರಾಯಣ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುರಾಜ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರಮಯ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ು
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪಿ ಎಂ ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ಮಲಸ ಹಾಜಿ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಪಾವಯತಿ ಕೆಲೋಂ ವಾಸುದ್ರೋವ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಿ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಸಿಿ ಬಿನ್ ಸಿ ರ್ಾರಾಯಣ ಶಾಸಿಿ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಜೋಶ್ ಬೆಲೋಕಯರ್ ಬಿನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಕುಂಞ ಪೆ ರ್ಾಯಕ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಸುಧಾಮ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಮಣಿಯಾಣಿ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಿದಾನಂದ್ ಯಂ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರಲೋಹಣಿ ಎಸ್ ರಾವ್ ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ರಾವ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಲಸಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತಾ ಪಿ.ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ರಮೆೋಶ್ ಪಿ.ಕೆ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಕೃಷ್ು ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ ಆರ್ ಪಪವಮಮ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ನಿೋಲಾವತಿ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಆನಂದ್ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಶಿಧರ ರ್ಾಯರ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯರ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಸುಬರಹಮಣಯ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಕೆ ಬಿನ್ ಶಿವಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಯನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಜ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಈಶವರಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಯಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಮಂಜಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರಮಾ ಕೆ.ಎಲ್ ಕೆಲೋಂ ಮಣಿಕಂಠ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತ್ಮಮಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣುಯಯ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪಕೋರ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಬಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಇ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಪಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಿನೂಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಸುಬರಹಮಣಯ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ ಕೆ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ರೈ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ವಾರಿಜ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಉತ್ುಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಲರಪೆ ಗೌಡ ಕೆ ಬಿನ್ ದ್ುಗಗಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ುಮಲತಿಯ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಸಂಕಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಲೋಮಯಯ ಬಿನ್ ದಾಸಪೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಪುಷ್ೆರಾಜ ಬಿನ್ ಆನಂದ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅನಂತ್ರಾಮ ಬಿನ್ ಗಣಪಯಯ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆೋಪು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿರ್ೋಕ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ ಟಿ ಹೆೋಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಲೋಜಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಾಮರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಮಲತಿಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ ಕೆ ಬಿನ್ ಸಂಕಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಧಮಯಪಾಲ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಭಂಡ್ಾರಿ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅನಂತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಲಳಿಯಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ ಕೆ ಯಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಕೆ ಜಿ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ೋದಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ ಮಲೆಕುಡಿಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಬಾಲ್ಕ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸಿೋತಾರಾಮ ಬಿನ್ ಸುಬಬ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮೋ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮಣು ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಯಸ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪರಮೆೋಶವರ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಡಿ ಧನಂಜಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಸುಬಬ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಆರ್ ಜಯರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮಣು ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪೆ ಬಿನ್ ದಾಸಪೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಚನಿಯಾರು ಕೆಲೋಂ ಮುದ್ು
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತ್ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ಮರ್ಾಭ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆಲೋಮಲಾಂಗಿ ಬಿನ್ ತಾಯಂಪಣು
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಬಿ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಅಬಲ ಬಕೂರ್ ಸಿದಿುೋಕ್ ಬಿೋರಾ ಮೊಯಿುೋನ್
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಸಲೋಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದಾಸಪೆ ಗೌಡ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್ ಯು.ಎಂ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವ ಗೌಡ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರೈ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ರೈ
ತಂಗು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ಗೌಡ ಎಂ ಬಿನ್ ಗಣಪಯಯ ಗೌಡ
ತಂಗು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಪರತಾಪ್ ಮಾವಾಜಿ ಬಿನ್ ಮುದ್ುಪೆ ಮಾವಾಜಿ
ತಂಗು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಗೌಡ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಅನಂತ್ರಾಮ ಗೌಡ
ತಂಗು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರಾಜೋಶ್ ಮಾಯಥಲಯ ಬಿನ್ ಮಾಯಥಲಯ ಕುಟಿಿ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಎನ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್ ಕುಕೂಣು ಗೌಡ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಆಶಿತ್ ಜ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ ಕೆ ಬಿನ್ ಭಿೋಮ ಭಟ್
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಜಯಂತ್ ಶಾಸಿಿ ಬಿನ್ ಈಶವರ ಶಾಸಿಿ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ದ್ುಗಗಪೆ ಗೌಡ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೆೋದ್ಪೆ ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಭವಿತ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚಿದಾನಂದ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಮಣಿಯಾಣಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಹರಿರ್ಂಕಟೆೋಶ ಶಮಯ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಾರವತಿ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪಿ ಎ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆ ವಿನೆಲೋದ್ ಕುಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಎಸ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚೆಲೋಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಭವಾನಿಶಂಕರ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ನವನಿೋತ್ ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾರದಾ ಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮಾಧವ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ ಪಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಆಶಾ ರೈ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಾ ರೈ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪದಾಮವತಿ ರೈ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ತಿಲ್ಕ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಷ್ಯತ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಜಯಾನಂದ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಲ್ತಿೋನ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಜಗದಿೋಶ ಎಚ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕರಣ್ ಕೆ ಎಮ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮಿಲ್ನ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪರಮೊೋದ್ ಬಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಿದಾಯಧರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜಿೋವಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಬೆೋಬಿ ಎಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪುನಿೋತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರವಿಕುಮಾರ್ ಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪಿ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಗಣಪತಿ ಭಟ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದ್ರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕುಲ್ದಿೋಪ್ ಎಚ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಹತೋಶ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮೊಯಿದ್ು ಕುಂಞ 
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವರದ್ರಾಜ್ ಕೆ ಎಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಜಶೆೋಖರ ಎ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆೋಶವ ಪಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸಂಪತ್ ಎಸ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅನಿಲ್ ರಾಜ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಲಪಾನಂದ್ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸಲಯಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಮಾವಂಜಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ತೋಜೋಶ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪರಸಾದ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಹುಸೋನ್ ಹೆಚ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿಶಿರ್ ಕೆ ಎ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಶರತ್



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶವರ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶೆೈಮಾ ಜಿತೋಂದ್ರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಯಶೆಲೋದ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕುಶಾಲ್ಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕು. ಗೌತ್ಮಿ ಎಲ್ ಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸುಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂಪಕಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿಣಿ ಯಂ ಬಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕಾತಿಯಕ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ದ್ಮಯಂತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಲೋಶನ್ ಯನ್ ಆರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಲೋಹತ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮಾಧವ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚೆನೂಕೆೋಶವ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಹರಿಣಿ ಸದಾಶಿವ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಕೆ ಎಚ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆ ಸುಧಾಕರ ಪರಭು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಲೆಲೋಹತ್ ಬಿ ಬಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪುಷ್ಾೆ ಮೆೋದ್ಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸಂತಲೋಷ್ ಕುತ್ುಮೊಟೆಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ಕುರುಂಜಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕೋತ್ಯನ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ಡಿ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಾಣಯಪೆ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸುನಿೋಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಜೋಶ್ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕಣಮಣಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಉದ್ಯಕುಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕಶೆಲೋರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪುಟಿಯಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕು. ತ್ನುಶಿರೋ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕು. ಯೋಗಿತಾ ಇ ಆರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸುಜನ್ ಕೆ ಎನ್



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅರುಣ ಪಿ ಯಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚೆೋತ್ನ್ ಎಮ್ ಎ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರತ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಟಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪುಂಡರಿೋಕ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿವಾನಂದ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕಶೆಲೋರ್ ಕಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ತಿೋಥಯರಾಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕೋತಿಯ ಪರಸಾದ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪವನ್ ಕುಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ವಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಉಷ್ಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಿದಾಯರಾಣಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪುನಿೋತ್ ಎ ಸಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮನೆಲೋಹರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಯಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಯಶಸ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ ಯಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದ್ರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಹಸೈರ್ಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ರಲೋಹನಿ ಬಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಮಕೃಷ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಿಠಲ್ ರೈ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸಿೋತಾರಾಮ ಯು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ನಯನಕುಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪರದಿೋಪ ಕುಮಾರ್ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಿನೆಲೋದ್ ಕುಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅಜುಯನ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಬೃಂದಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕು. ಶಾಂತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸುಂದ್ರ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸತ್ಯ ಕುಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿೋಲಾವತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಹೆೋಮಶೆೋಖರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚರಣ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕುಶಾಲ್ಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅಕ್ಷಯಕುಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಳಿನಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅನುಶಿರೋ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಯತಿನ್ ಎಂ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅಚುಚತ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಾಣಯಪೆ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ನಿತಿನ್ ಕೆ ಆರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸದಾಶಿವ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕರಣ್ ಕೆ ಯಸ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕಶೆಲೋರ್ ಕುಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸುಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ುಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚಿದಾನಂದ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪುನಿೋತ್ ಕುಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಯಶವಂತ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಧನರಾಜ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಿಜಯ್ಕ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸುನಿೋಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಾಸುದ್ರೋವ ರ್ಾಯಕ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅಚುಚತ್ ಗೌಡ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅಪೆಕುಂಞ 
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚೆೋತ್ನ್ ಎಂ ಹೆಚ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿೋಲಾವತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಶರತ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿ ಯಸ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ್ ಕೆ ಯಸ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಶಿೋಕಲಾ ಪಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮಯಲರ ಶಮಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪರಜವಲ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಜೋಶ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚೆೋತ್ನ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ನಳಿರ್ಾಕ್ಷ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ದ್ರೋವಿಚರಣ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ತಿೋಥಾಯನಂದ್ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ದ್ರೋವಿದಾಸ ಕುತಾಯಳ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಿಜೋತ್ ಪಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸುಜಿೋತ್ ಕೆ ಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕೌಸುುಭ ಕೆ ಜಿ



ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ದ್ಯಾ ಪರಸಾದ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಜೋಶ್ ಯಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಗೌತ್ಮ್ ಜಾಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಜಗರ್ಾೂಥ ಎಸ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕವಿತಾ ಎಂ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಬೆಳಯಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಐಶವಯಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಲ್ವಕುಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸಿೋತಾರಾಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕಶೆಲೋರ್ ಎ ಪಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ನವಿೋನ ಕುಮಾರ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಮುತಾೂಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚೆೋತ್ನ್ ಯನ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ್ ಯನ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕರಣ್ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮಾಯಥಲಯ ರ್ೈಕಮ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಎ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ಾಣಯಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಡ್ಾಯನಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮೊೋಹನಿ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಸಂತ್ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಘು ಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕಾತಿಯಕ್ ಬಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಿನಯ ಕುಮಾರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ತಿರುಮಲೆೋಶವರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅಭಿಶೆೋಕ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಭಟ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಯನ್ ಉದ್ಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ನರೋಂದ್ರ ಬಿಳಿಮಲೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿರೋವತ್ಸ ಕೆ ಬಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಾಜೋಸ ರೈ ಜಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಉದ್ಯ ಕೆಲಪೆಡೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆ ಯಸ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರತ್ನ್ ರೈ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚಿನೂಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಿಮಲ್ ಯಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ಯಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರ್ನೆಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕೆಲರಗಪೆ ಪಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಅತಿೋತ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ್ ಮುತಾೂಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಕಮಲಾಕ್ಷ
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ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ ಕೆ
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ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಿಜೋತ್ ಕೆ ಯಸ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪರದಿೋಪ್ ಪಿ ಸಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಪರದಿೋಪ್ ಬಿ ಎಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಯಂ ಈಚಪೆ ರ್ಾಯಕ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮಾಧವ ಎಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸಲಯಯ ರ್ಾರಾಯಣ
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ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಣೆು ತಾಳೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ್ ಪುಜಾರಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಣೆು ತಾಳೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಮಾಯಥಲಯ ರ್ೈಕಮ್ ಜ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಣೆು ತಾಳೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಹಮಕರ ಯಮ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಣೆು ತಾಳೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಶಿೋವರಾಮ ಗೌಡ
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ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಣೆು ತಾಳೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಿನಯಂದ್ರ
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ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಣೆು ತಾಳೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಜತ್ ಡಿ ಕೆ
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ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಣೆು ತಾಳೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ವಿಶಾವಸ್
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ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಣೆು ತಾಳೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಣೆು ತಾಳೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಿರೋಲ್ತಾ
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ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕರಣ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ ಮುಗೆೋರ
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ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಮೊೋಹನ್
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ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಪರಜವಲ್ ಎ.ಜ. ಬಿನ್ ಜಯಂತ್ ಎ
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ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಶಿೋಲಾವತಿ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದ್ರ ಕೆ
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ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ರೈ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ
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ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ತೋಜಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಪಪವಯಯ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕೆ ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಹಮಮದ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕರಣ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ಪಪಜಾರಿ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕೃಷ್ುಪೆ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಅಣುಪೆ ಶೆಟಿಿ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ ಕೆ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಕೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಮನೆಲೋಹರ ಪರಭು ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಶ ಪರಭು ಟಿ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಶರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯಕ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರಘುಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ



ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣು
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಕುಮಾರಿ ಯಕ್ಷಿತಾ ಸಿ ಬಿನ್ ಬೆಳಿಳಯಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಕೆೋವಳ ಬಿನ್ ಕುಶಾಲ್ಪೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ದ್ರೋವಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜತ್ುಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಈಚಪೆ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ರ್ಾಯಕ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವಾಮನ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ರ್ಾಯಕ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ವಾಣಿ ಪಿ ಜಿ ಕೆಲೋಂ ತಿರುಮಲೆೋಶವರ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ದ್ುಗಾಯಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ವಸಂತ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ರಶಿಮ ಕೆಲೋಂ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಚಿನೂಪೆ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಬಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ತೋಜಸ್ ಸಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸುರೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವಿಜೋತ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರಂಜಿತ್ ಬಿ ಬಿನ್ ರಾಘವ ಗೌಡ ಬಿ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣು ಭಟ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಮಹಮಮದ್ ರಫ್ತೋಕ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಾರವತಿ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪರಸಾದ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸಾರಂಗ ಪಾಣಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಾಟಾಳಿ ಬಿನ್ ಮಾಹಲಿಂಗ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಲ್ತಿೋನ್ ಬಿನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ು
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಕು. ನವನಿೋತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಾಗೆೋಶ ಕೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಆಶಾ ಕೆಲೋಂ ಗಣೆೋಶ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಸುಮ ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಪದಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕರುಣಾಕರ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಕು. ಗೌತ್ಮಿ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಾಲ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಚಂಪಕಾ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರೈ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಬಿನ್ ಕಲಸಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸಂಪತ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಅನಿಲ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರಲಪಾನಂದ್ ಕೆ ಬಿನ್ ರಾಮಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವರದ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಮಾಧವ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವಿನೆಲೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಯಶೆಲೋದ್ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಹತೋಶ್ ಯನ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಜಲೋತಾಸೂಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರಾಜಶೆೋಖರ ಎ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ



ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ರಾಜಿೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕರಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಶಾರದಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪರಸಾದ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಪೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ತಿಲ್ಕ ಜಿ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಮೊೋಯುು ಕುಂಞ  ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಜಯಂತ್ ಕುಮಾರ ಎನ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಶರತ್ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯಯ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಶಿಶಿರ್ ಕೆ ಎ ಬಿನ್ ಅರವಿಂದ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸುಮಿತ್ ಪಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಟಿಣು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ಕೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವಷ್ಯತ್ ಬಿನ್ ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಚೆನೂಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ರ್ಾಗಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ವಿಜಯಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಶೆವೋಶರ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಣು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ ಬಿನ್ ಚಂದ್ ಗಾಣಿಗ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಮನೆಲೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ತೋಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಜಯಾನಂದ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕೆೋಶವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಣು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಹಸೈರ್ಾರ್ ಬಿನ್ ಹುಸೈನ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಹಲವಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ ಬಿನ್ ಭಾಸೂರ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಹರಿಣಿ ಸದಾಶಿವ ಕೆಲೋಂ ಸದಾಶಿವ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವಿಧಾಯಧರ ಬಿನ್ ಚಿನೂಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸಿೋತಾರಾಮ ಯು ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ಯು ಹೆಚ್ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನೂಪೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ತಿೋಥಯರಾಮ ಎ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಕುಮಾರಿ ತ್ನುಶಿರೋ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ರೋಖಾ ವಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ು
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ದಾಮೊೋದ್ರ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಶಿರೋರಾಮ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ ಎಮ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸುನಿಲ್ ಎ ಡಿ ಬಿನ್ ದಿನಕರ ಎ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರತ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್ಪೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಉಮೆೋಶವರ ಕೆ ಇನ್ ಮಾಲಿಂಗ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರಾಘವ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಯಶಸ್ ಬಿನ್ ವಿಶೆವೋಶರ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕಶೆಲೋರ್ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಚಪೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸವಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮೊೋಹನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಮನೆಲೋಹರ ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ



ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಚೆೋತ್ನ್ ಬಿನ್ ಕುಶಾಲ್ಪೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಯಶವಂತ್ ಬಿನ್ ಶಿವಣು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಧನಯರಾಜ ಕೆ ಬಿನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ು
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ರಲೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರಾಮ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವಿಜಯ್ಕ ಎ ಬಿನ್ ಕಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಎಂ ಭರತ್ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸುನಿಲ್ ಮಸೂರೋನಹಸ್ ಬಿನ್ ಲ್ಲವಿಸ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಪರದಿೋಪ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಉರ್ೋಂದ್ರ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವಾಸುದ್ರೋವ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಅಜುಯನ ಬಿನ್ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ನಯನಕುಮಾರ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ನವಿೋನ ಎಂ ಬಿ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಉಷ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಪವನ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಾಮನ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವಿನೆಲೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಲೆಲೋಚನ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ರಘುರಾಮ ಪಾಟಾಳಿ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಿತಾಯನಂದ್ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಮಮತ್ ಕೆಲೋಂ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿಕರಮ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಸಲೋಮಯಾಜಿ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಯಂತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಾಡಯಪೆ ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಪರಮೆೋಶವರ ರ್ಾಯೂ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಣಮು ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಮಕೃಷ್ು ರೈ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪೆ ರೈ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವಪೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಪೆ ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಿತಾಯನಂದ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವ ಭಟ್
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆೋಶವ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದಾಮೊೋಧರ ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹುಕರಪೆ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ನಂದ್ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಲರಪೆ ಡಿ ಬಿನ್ ಬೆಲಗರ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅಂಗಾರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮುಂದಿಲ್
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಗರ್ಾೂಥ ಬಿನ್ ಗುರುವ



ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವಿಠಲ್ ರೈ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಎಂ ಕೃಷ್ುಮಲತಿಯ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟರಮಣಯಯ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಅಜೋಯ ಎಂ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಮಲತಿಯ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಪರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪರಭಾಕರನ್ ರ್ಾಯರ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸಲಯಯ ಬಿ ಬಿನ್ ಯಂ ಕೃಷ್ು ಭಟ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ದ್ರೋವಿದಾಸ ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಗೌತ್ಮ್ ಜಾಕೆ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರ್ಂಕಪೆ ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಹೆಗೆ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರ್ಾಣಯಯ ಎ ಕೆ ಇನ್ ಕಾಯಯಪೆ ಎ ಕೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಚಿನೂಪೆ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಚೆಲೋಮ ಬಿನ್ ಮಾಂಕು
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ನಿತಿನ್ ಪಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಎಂ ಮತ್ುಡಿ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಹರಿರ್ಂಕಟೆೋಶವರ ಬಿನ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಭಟ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕಶೆಲೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಬಿನ್ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಪುಟಿಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಉದ್ಯಕುಮಾರ್ ಯು ಎ ಬಿನ್ ಅಪೆಯಯ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಪುಂಡರಿಕ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಅಪೆಕುಂಞ  ಬಿನ್ ಕುಂಞ ಕಣು
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಲೆಲೋಹತ್ ಬಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕಶೆಲೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಎ ಬಿನ್ ರಾಘವ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಅಜೋಯ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಮಲತಿಯ
ಖಾಸಗಿ ಮಧುವನಗಳ ಸಾಾಪನೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಟಿ.ಪಿ. ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಕಣಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಎಂ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಜ.ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವ ಭಟ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸಂಕಪೆ ರೈ ಬಿನ್ ಕಂಘಣು ರೈ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾಧವನ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಕೆಲೋಟೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣು ಭಟ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕರಣ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿನೂಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರಲೋಶನ್ ಎನ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರವಿೋಂದ್ರ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕೆ ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ಮಹಮದ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ಸಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಅನಂತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಲಳಿಯಣು ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಪರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ವಾಣಿ ಪಿ ಜಿ ಬಿನ್ ತಿರುಮಲೆೋಶವರ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ ಪಿ ಬಿನ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ಾಯಕ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮರ್ಾರಾಯಣ ರೈ ಕೆ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಪೆ ರೈ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣು
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಚಿನೂಪೆ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಮಾಧವ ಬಿನ್ ಚಿನೂಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಹರಿೋಶ ಕೆ ಬಿನ್ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ದ್ಯಾನಂದ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಹರಿಯಣು ರ್ಾಯಕ್



ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ದಾಮೊೋದ್ರ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ರಶಿಮ ಎಮ್ ಕೆಲೋಂ ರಜನಿಕಾಂತ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ರಂಜಿತ್ ಬಿ ಬಿನ್ ರಾಘವ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ವಚನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಗಿೋತಾ ರೈ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕೆ ಸಲಯಯ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಉದ್ಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಮಹಮಮದ್ ರಫ್ತೋಕ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಬಶಿೋರ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಖಾದ್ರ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಸುರೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕೃಷ್ುಪೆ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಅಣುಪೆ ಶೆಟಿಿ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಕಾತಿಯಕ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ರಲೋಹನಿ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರಾಮ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಶಿವಾನಂದ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ ಜಲೋಯಿಸ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಜಲೋಯಿಸ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಕು. ಗೌತ್ಮಿ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಾಲ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಾವತಿ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಹಲವಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋ ಮೊೋಹನ ಪಿ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಬೆೈರ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ ರ ಸಹಾಯಧನಕು. ಗೌತ್ಮಿ ಬಿನ್ ಧಮಯಪಾಲ್
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಜೋನು ಕುಟುಂಬ ಖರಿೋದಿಸಿರುವುದ್ಕೊ ಬಾಯಕ್ ಎಂಡಂಡ್ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ರಜಿತ್ ಡಿ ವಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಚನಿಯಾರು ಕೆಲೋಂ ಮುದ್ು
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರಾಮ ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಬೆೋಡು ಕೆ ಬಿನ್ ಪಕೋರ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ವಾಸುದ್ರೋವ ದಾಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ದಾಸ್
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕೆಲರಗಪೆ ಬಿನ್ ಮೊಡಂಕಲ್
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಕುಂಞ ಮಾಯಿಲ್
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಉದ್ಯಕುಮಾರ್ ಎಂ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಂದ್ರಿ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಐತ್ುಪೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ವಸಂತ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಕೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋಮತಿ ಬಾಲ್ಕೂ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಗುಡ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ಗೌಡ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ವಾಡಯಪೆ ಗೌಡ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಕೆ ಸಿ ಕರುಂಬಯಯ ಬಿನ್ ಕಾಯಯಪೆ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಕಮಲಾಕ್ಷ ರೈ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರೈ
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ರಾವ್
ತಂಗು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ
NHM Matching Grant ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಕುಕೂ ಮುಗೆೋರ
NHM Matching Grant ಶಿರೋ ಕೆಲರಗಪೆ ಬಿನ್ ಮೊಡಂಕಲ್
NHM Matching Grant ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ್ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಹುಕರ
NHM Matching Grant ಶಿರೋ ರಘುರಾಮ ಬಿನ್ ಬಸಪೆ
NHM Matching Grant ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಕುಕೂ
NHM Matching Grant ಶಿರೋ ಬಾಬು ಕೆ ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ
NHM Matching Grant ಶಿರೋ ಪಪವ ಅಜಿಲ್ ಬಿನ್ ಕುಜುಂಬ



NHM Matching Grant ಶಿರೋ ಅಂಬೆಲೋಡಿ ಬಿನ್ ಕುಕೂ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಗುರುವ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚೆಲೋಮ ಬಿನ್ ಮಾಂಕು
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎಂ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಬಟಯ ಅಜಿಲ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮೊೋನಪೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಕೆಲಡಿಚಲ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಕರುಣಾಕರ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆೋಶವ ಎ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಎ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಎ ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪಪವಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಪೆಯಯ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ವಾರಿಜ ಕೆಲೋಂ ವಾಮನ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅನಲಪ್ ಬಿನ್ ದ್ಯಾನಂದ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಶಿಧರ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲೆಲೋಲಾಕ್ಷ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ`

ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಉಷ್ಾ ಶಾಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಗಣೆೋಶ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೋತ್ಯನ್ ಯಂ ಎ ಬಿನ್ ಅನಂತ್ರಾಮ ಯಂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿನಯ ಕೆ ಬಿನ್ ಮೆೋದ್ಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿಶಾವಸ್ ಬಿನ್ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಾಘವ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್ಪೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜೋಶವರಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರವಿರಾಜ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ರಾವ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ಕೆ ಬಿನ್ ಗುಡ್ಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಾಂತ್ರಾಮ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲೆಲೋಹತ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಭವಾನಿಶಂಕರ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಭಾಸೂರ ರೈ ಬಿನ್ ಸಂಕಪೆ ರೈ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸವಿತಾ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ಮರ್ಾಭ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಯಸ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಸಂತ್ರಾಂ ಬಿನ್ ಗಣಪಯಯ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆೋಪಣು ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಶೆೋಷ್ಮಮ ಯಂ ಟಿ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ರ್ೈ ಪಿ ಬಿನ್ ರ್ಪನೂಪೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿತಾ ಕೆ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ರ್ೋದ್ ಮಲತಿಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತಾರಾರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಲಸಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಾಗಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎಂ ಬಿ ವಿನೆಲೋದ್ ಬಿನ್ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಣು ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅನಂತ್ರಾಮ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹಷ್ಯಕುಮಾರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಭಯಯ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕರುಣಾಕರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಭಿೋಮ ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ಬಿ ಬಿನ್ ಸಣು ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಕೆ ಎಲ್ ತಾರಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಲಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಾಧವ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ ಯಂ ಕೆಲೋಂ ಮಾಧವ ಎಸ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್ ಎಂ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ಎಸ್ ಭಾಸೂರ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹಲವಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಸುಬರಹಮಣಯ ಸಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ಗೌಡ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಶಿೋನಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕರಿಯ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಪೆಯಯ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಪದ್ಮಯಯ ಕೆ ಬಿನ್ ರಾಮಣು
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಕೆ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಳಪೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲ್ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಮುಗೆೋರ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪುಟಿಣು ವಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಪೆ ರ್ಾಯೂ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕರಣ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬಿ ಕರುಣಾಕರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಆನಂದ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಕುಂಞಪೆ ಪರಭು
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್ಪೆ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಕುಸುಮ ಬಿ.ಸಿ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತ್ ಬಿ.ಸಿ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಗಾಯತಿರ ಎಂ.ವಿ ಕೆಲೋಂ ದ್ಯಾನಂದ್ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ವಿಕರಂ ರ್ೈ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ರ್ೈ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ.ಎಸ್ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಯಯ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪುಂಡರಿೋಕ ಎನ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಎಸ್.ಎ ಬಿನ್ ಅಣುಯಯ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಭಾಸೂರ ಎಂ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಹುಕರಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಜಯರಾಮ ರೈ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ರೈ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಗಂಗಾಧರ ಎನ್.ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಗೌಡ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ವಿಜೋತ್ ಎಂ ಬಿನ್ ರಾಜೋಂದ್ರಪರಸಾದ್
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಯಯ ಗೌಡ



ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಭಿೋಮ ಭಟ್
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಹುಕರ ಬಿನ್ ಮನಸ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಮತ್ುಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ್ುಗಗಪೆ ಗೌಡ
SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆಶಿರೋ ಗಿರಿಧರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ
SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆಶಿರೋ ರಲೋಹತಾಕ್ಷ ಯಂ ಬಿನ್ ಚಿದಾನಂದ್
SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆಶಿರೋಮತಿ ಸುನಂದ್ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ
SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆಶಿರೋಮತಿ ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಂದ್ರ
SMAM-ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಯಂ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್ ಬಿ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಪಿ.ಕೆ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಲಸಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರ್ಾಗೆೋಶ ಬಿನ್ ಹುಕರಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಜಾಕೆಲೋಬ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಬಾತಿೋಸ್ ಡಿಸಲೋಜಾ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ
ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ ಮಮತ್ ಡಿ ಆಳವ ಕೆಲೋಂ ದ್ರೋವರಾಜ ಆಳವ
ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ ಮುಫ್ತೋದಾ ಕೆ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ರಫ್ತೋಕ್ ಕೆ ಯಂ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಂತ್ು ಪರವ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಚನಿಯಾರು ಕೆಲೋಂ ಮುದ್ುು
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಕೋತಿಯಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ವಸಂತ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಕೆ
ನಿೋರು ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಹೆೋಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್ ಎ.ಕೆ. ಬಿನ್ ಕುಸುಮಾಧರ ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಶರತ್ ರೈ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಮೊೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೆೋದ್ಪೆಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರುಕಮಯಯ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮಣು ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕಮಲಾಕ್ಷ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಹರಿಯಪೆ ಗೌಡ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ರಲಪ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಮರ್ಾೂರಾಯಣ
ಯಂತಲರೋಪಕರಣ ಖರಿೋದಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಜಯಂತ್ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಚಿನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ುಗಗಪೆ ಗೌಡ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜೋಶವರಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟರಮಣ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವ ಭಟ್
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಮೃತ್ುಯಂಜಯ ಬಿನ್ ವಸಂತ್ ರಾವ್
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಈಚಪೆ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯಕ್
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಗೌಡ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಯಂ ಬಿ ಭರತ್ ಬಿನ್ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಕೆ ಅಶೆಲಕ ಪರಭು ಬಿನ್ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಪರಭು
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಹೆೋಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್



ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ ಯಂ ಕೆಲೋಂ ಮಾಧವ ಗೌಡ
ವಿದ್ುಯತ್ ಚಾಲಿತ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ವಸಂತ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ವಿದ್ುಯತ್ ಚಾಲಿತ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಎ ಮಾಧವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪೆ ಗೌಡ
ವಿದ್ುಯತ್ ಚಾಲಿತ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆ ವಿ ಸುಧಿೋರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಗೌಡ
ತಾಳೆಬೆಳೆ- ಕೆಲಳರ್ಬಾವಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿತಾ ಭರತ್ ಕೆಲೋಂ ಭರತ್ ಮುಂಡಲೋಡಿ
ತಾಳೆಬೆಳೆ- ಕೆಲಳರ್ಬಾವಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹಮಕರ ಯಂ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ
ಕಛೋರಿ ರ್ಚಚ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಹಾನ ಪಿ. ಕೆ., ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು
ಕಛೋರಿ ರ್ಚಚ ಶಿರೋ ಅರಬಣಾು ಪಪಜೋರಿ, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ
ಕಛೋರಿ ರ್ಚಚ ಕು. ಫ್ತಲೆಲೋಮಿರ್ಾ ರಬೆಲೆಲೂೋ, ಅಧಿೋಕ್ಷಕರು
ಕಛೋರಿ ರ್ಚಚ ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಮಮ, ಪರಥಮ ದ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು
ಕಛೋರಿ ರ್ಚಚ ಶಿರೋಮತಿ ರಮಯ, ದಿವತಿೋಯ ದ್ಜಯ ಸಹಾಯಕರು
ಕಛೋರಿ ರ್ಚಚ ಶಿರೋಮತಿ ಮಧುಶಿರೋ, ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಬೆಳಯಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮ ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಬೆಲಳಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಲಡಿಚಲ್
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಬೆೈರ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ಬೆೈರ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ವಸಂತ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅನುಸಲಯ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಶಿೋಲ್ ಪಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸವಿತಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಧುಶಿರೋ ಎಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಎಂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕವಿತಾ ಎಂ ಕೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಅಶಿವನಿ ರೈ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸಿೋತಾ ರೈ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಸಿೋತಾರಾಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ತೋಜಸಿವ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ವಸಂತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಾರದಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಕೋತ್ಯರ್ಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಪರಶಾಂತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾರತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ತಿಮಮಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಹರಿೋಶ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಹೆಲನೂಪೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಹಾಸ ರೈ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಮಮತಾ ಡಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಭವಯ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಗಿರಿಜಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಜಾನಕ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕೋತ್ಯರ್ಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟಿಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ನಳಿರ್ಾಕ್ಷಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಭಾಗಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಸಲೋಬಿರ್ಾ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ್
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಶಿರೋಮತಿ ಸುಜಾತಾ
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ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಪಪಣಯಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮಣು
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಣು
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ರಾಜಿೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಮಂಜುರ್ಾಥ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಮಹಾಲಿಂಗ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ ಕೆ ಬಿನ್ ರುಕಮಯಯ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಹಷ್ಯವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕರುಣಾಕರ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಕೆಲರಗಪೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಬಿನ್ ಚನಿಯಪೆ ಗೌಡ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸಾವಿತಿರ ಕೆಲೋಂ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ದಾಮೊೋದ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣುಪೆ ಗೌಡ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಮಹಮಮದ್ ಮುಸಾುಫ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಎಸ್
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಪರದಿೋಪ್ ಬಿನ್ ಅಪೆ ಕುಂಞ 
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಶೆಲೋಭಾಕರ ಕೆ ಬಿನ್ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಬೆೋಬಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟರಮಣ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಧಮಯಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಕಲಸಪೆ ಗೌಡ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಅನಂತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಲಳಿಯಣು ಗೌಡ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರಘುರ್ಾಥ ಶೆಟಿಿ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ದ್ರೋವಿ ಪರಸಾದ್ ಸಿ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ರಲಡ್ಣು
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಭಟ್
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸಿೋತ್ಮಮ ಕೆಲೋಮ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಕೆ ಬಿನ್ ರುಕಮಯಯ ಕೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಜಶೆೋಖರ ಎ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸರಲೋಜಿನಿ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಆದಿತ್ಯ ಬಿನ್ ಈಶವರ



ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಸುರೋಶ್ ಭಟ್
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ೋದಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಸಿೋತಾರಾಮ ಬಿನ್ ಅಣುಯಯ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಜರ್ಾಧಯನ ದ್ರಲೋಳ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮಕೃಷ್ು ರೈ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರೈ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಸಿ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ದ್ರಲಡ್ಣು ಸಿ ಪಿ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಹುಕರಪೆ ಗೌಡ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತ್ ಎ ಕೆಲೋಂ ಗಿರಿಯಪೆ ಗೌಡ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ರೈ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಯಶೆಲೋಧ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಹುಕರಪೆ ಗೌಡ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಮನಮೊೋಹನ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಲಸಪೆ ಗೌಡ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಧಿವಜಿೋತ್ ಬಿನ್ ಭವಾನಿಶಂಕರ ಗೌಡ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಾಟಾಳಿ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಪಿ ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಚನಿಯ ಬೆೈರ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ಜಿ ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬೆೈರ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಸಲೋಮಣು ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ ಅಜಿಲ್
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಈಶವರ ಬಿನ್ ಶೆೋಖ ಮಲೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಪುಟಿರಾಜು ಬಿನ್ ಶೆೋಖರ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಶಂಕರ ಟಿ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಜಲ್ಜ ಕೆಲೋಂ ಗುರುವ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಮ ಯು ಬಿನ್ ಪುಟಿ ಬೆೈರ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಚೆಲೋಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಚನಿಯಾರು ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಜಗದಿೋಶ ರ್ಾಯೂ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಐತ್ುಪೆ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ
ತಾಳೆಬೆಳೆ- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿತಾ ಭರತ್ ಕೆಲೋಂ ಭರತ್ ಮುಂಡಲೋಡಿ
ತಾಳೆಬೆಳೆ- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಹಮಕರ ಯಂ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ
ತಾಳೆಬೆಳೆ- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ ಚಲಂತಾರು ಬಿನ್ ಕಲಸಪೆ ಗಡ
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ಕೆಲರಗಪೆ ಬಿನ್ ಮೊಡಂಕಲ್
ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಶಿರೋ ರಮೆೋಶ ಬಿನ್ ವಿೋರಪೆ
ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನಶಿರೋಮತಿ ಕೆಲೋಮಲಾಂಗಿ ಕೆಲೋಂ ಶಿವರಾಮ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಉಮೆೋಶ ಕೆ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಆಚಾಯಯ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಮ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ರ್ಪಡಿಯ ಮೆೋರ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಬಾಬು
ನಿದ್ರೋಯಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ (ಸಾರಿಗೆ ರ್ಚಚ)



ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಾೂಸಂಟಾ ಟೆಕಾೂಲ್ಜಿೋಸ್
ಹೆಲರಗುತಿುಗೆ ಮೆೋಲೆ ಜೋನುಕೃಷ್ ತಾಂತಿರಕ ಸಿಬಬಂದಿಗೆ ಗೌರವ ಭತಯಭದ್ರ ಸಕುಯರಿಟಿ ಆಂಡ್ ಜನರಲ್ ಸವಿಯಸ್, ಮಂಗಳಲರು
ಪರಚಾರ ಸಾಹತ್ಯ ಮತ್ುು ಉತುೋಜನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾವಿಲ್ಮಮ ಆಫೆಸಟ್ ಪಿರಂಟಸ್ಯ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಎರಡು ದಿವಸದ್ ಪರವಾಸ ಹ.ಸ.ತಲೋ.ನಿ. ಸುಳಯ (A.C. Bill)
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ ಪದಿಮನಿ ಕೆಲೋಂ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ರವಿೋಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ರ್ಾಯೂ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಚನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಐತ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಲಿತ್ ಕೆಲೋಂ ಸತ್ಯಶಂಕರ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಸತ್ಯಶಂಕರ ಬಿನ್ ಪಿ ಎನ್ ಭಟ್
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಶಾಯಮ ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್ಪೆ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣಯಯ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಆಶೆಲೋಕ ಬಿನ ಅಣಾುಜಿ ಗೌಡ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ರಾಕೆೋಶ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ ಸುನಿತ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣು ಗೌಡ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ದಿನೆೋಶ ಬಿನ್ ರಾಮಪೆ ಗೌಡ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಶೆೋಷ್ಪೆ ಗೌಡ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಭಾಸೂರ ರ್ಾಯರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯರ್
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಮನೆಲಜ ಬಿನ್ ದ್ುಗಗಪೆ ಗೌಡ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋಮತಿ ಶೆೋಷ್ಮಮ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ಚಿನೂಪೆ ಗೌಡ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಮುದ್ು ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಶಂಕರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ರ್ಾರಯಣ ಬಿನ್ ಮುದ್ರ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಚೆಲೋಮ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ದ್ರಯಯ ಮುಗೆೋರ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ಮಾಯಿಲ್ ಬಿನ್ ಕುಂಞ ಮಾಯಿಲ್
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚುಕರ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷತ ತಾಕು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮಶಿರೋ ಆನಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ
ರೈತ್ರಿಗೆ ಎಣೆು ತಾಳೆ ಕೃಷ್ ತ್ರಬೆೋತಿ
ಸಾಗಣಿಕೆ ರ್ಚಚ 3 ಎಫ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಮ್ ಆಗೆಲರೋಟೆಕ್ ರ್ರೈರ್ಟ್ ಲಿ.

ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿತಾ ಭರತ್ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಭರತ್ ಮುಂಡಲೋಡಿ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಎಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಘವ ಗೌಡ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ ಪರಭು ಬಿನ್ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಪರಭು
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ವಸಂತ್ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎ ಬಿನ್ ಅಣುಯಯ ಗೌಡ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಪದ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ಕಲಸಪೆ ಗೌಡ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ಸುಮಿತ್ ಜಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಅನಿತಾ ಭರತ್ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಭರತ್ ಮುಂಡಲೋಡಿ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಎಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಘವ ಗೌಡ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ ಪರಭು ಬಿನ್ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಪರಭು
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ವಸಂತ್ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎ ಬಿನ್ ಅಣುಯಯ ಗೌಡ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪದ್ಮಯಯ ಬಿನ್ ಕಲಸಪೆ ಗೌಡ



ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಸುಮಿತ್ ಜಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ವಿ ಸುಧಿೋರ್ ಗೌಡ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಜಲೋಯಿಸ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಭಿೋಮ ಭಟ್
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ ಪರಭು ಬಿನ್ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಪರಭು
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ ಡಿ ಭಟ್
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಜಲೋಗಿ ಪಿ ಮುಗೆೋರ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆೋಶವ ಪರಸಾದ್
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ದಿೋಪ ಆರ್ ಭಟ್
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ರ್ೈ
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಮಲರನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪರಶಾಂತ್ ಎಂ ಭಟ್
ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ರ್ಾಲ್ೂನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕೆ ಗೌರಿಶಂಕರ ಭಟ್
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಎಂ ಜಿ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಹುಕರಪೆ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಗಂಗಾಧರ ಎನ್ ಎಸ್
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಕು ಶಿಲ್ೆಶಿರೋ ಎನ್ ಟಿ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಕು ಶೆವೋತಾ ಎನ್ ಟಿ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಚಿದಾನಂದ್
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಬೆಳಯಪೆ ಗೌಡ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಕು ಪರತಿಮಾ ಕೆ ಟಿ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ರಾಹುಲ್
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ದ್ಯಾನಂದ್
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಕೆ ಇಬಾರಹಂ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಪವನ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಪುಟಿಣು ವಿ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಚಿತ್ುರಂಜನ್ ಕೆ ಟಿ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ತಾಜುದಿುೋನ್
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ುಪೆ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಗುರುವ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಕುಕೂ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಗುರುವ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಅಂಗಾರ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಅಂಗಾರ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಬಾಬು
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ಶಲರಪೆ
ರಾಜಯದ್ರಲಳಗಿನ ಪರವಾಸ ಶಿರೋ ನಂದ್ ಮುಗೆೋರ
ಮಿಷ್ನ್ ಮಾಯನೆೋಜ್ ಮೆಂಟ್ ಪಾೂಸಂಟಾ ಟೆಕಾೂಲ್ಜಿೋಸ್
ಮಿಷ್ನ್ ಮಾಯನೆೋಜ್ ಮೆಂಟ್ ರಾಮ್ ಸೈಬರ್ ಜಲೋನ್
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಶಿರೋ ರಾಜ ಬಿನ್ ಪಿಜಿನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಹುಕರಪೆ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ನಂದ್ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಚೆಲೋಮ



ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಶಲರಪೆ ಡಿ ಬಿನ್ ಬೆಲಗರ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಅಂಗಾರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಶಿರೋ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮುಂದಿಲ್













































ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ (ಹೆ.)

193/1P3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 0.001

23.2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 0.002

139/2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 0.001

92/3,92/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.70

358/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.40

7/2A1,336/1A1P26ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.57

157/1,276/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.37

165/8 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.40

78/2C2,78/6 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.48

110/1,7 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.68

111/3A1A2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.40

226/4B,228/1A2,ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.11

10/26,11 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.51

634*2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.60

26/3A3,27/1B2,27/1ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.53

25/1P1,40/2B1P1ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.88

236/1B ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.80

430/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.60

23/1B,72/2C ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.59

159/4P2,157/7 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.88

151/4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.38

450/*,363/4,361/6ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.36

112/3ಬಿ,113/4ಬಿ,43/3ಬಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.49

131/4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.08

51/17 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.52

374/4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.32

45/4B2,4B1A,43/1Bಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.65

11/1C,11/2,33/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.82

13/1B3,14/12 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.74

108/1,109/2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.59

92/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.60

75/1A7 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.62

121/5,99/2A4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.30

344/1D2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.45

132/1B1, ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.40

10.12 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 1.00

13/1ಎ,13/1ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 0.43

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ



339/2 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.40

186/2 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.40

98/299 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.20

34/2ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.46

45/1ಬಿ1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.20

81/4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.20

112/1ಎ12ಎ1ಎಪಿ3 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.20

16/1ಡಿಬಿ1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ 1.00

258/2ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.40

259/1ಎ2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.60

78/2ಬಿ2 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.50

156/2ಬಿ ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.50

154/3,197/2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.59

165/* ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.44

158/2B1,197/3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.69

147/3,152/1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.13

6/3,6/4,10/5B,12/4ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.92

16/3B ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.88

153/1,158/1,2A,159ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.70

87/5,80/6,81/1,2,81ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 3.53

176/1B1,165/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.18

161/1P1,157/6,156ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.15

209/1AP2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.82

148/2ಎ,149/2ಎ2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.52

238/2ಪಿ2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 4.74

50/3ಬಿ,2ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 3.26

164/5ಎ,164/5ಎ2,164ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.06

6/2ಬಿ,8/1,6/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.49

57/1,50/2,54/8,54/9ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.31

39/4,54/12,54/6,54ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.25

162/2B,163/6,10 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.70

109/9,109/19 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.28

127/11ಎ1,159/3,158 ಪಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

634/1,645/2,645/3ಎ ಬಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.36

459/3,160/5 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.46

278/4,278/2,127/5,2ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

216/1ಎ,297/*,298/*ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.92

229/4ಬಿ,230/1ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.93

132/1ಎ,207/1ಪಿ1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.45

320/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

87/10ಬಿ,87/9,87/2ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

388/1ಸಿ1,5,405/1ಬಿ,1ಡಿ ಮ ಸಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.69

111/3,110/4,109/4ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.27



53/1ಎ1ಬಿ,52/3ಪಿ1,155ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.89

93/1,106/8,106/7ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

103/1ಎ1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.67

316/1ಸಿ,315/4ಬಿ,551 ಎಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 2.00

195/2,196/5,197/1ಸಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.42

239/2,240/2,243/2ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.76

390/1ಬಿ,236/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.76

283/2ಎ,282/3ಬಿ,282 ಸಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

46/2ಬಿ,48/4,2,3,6,5, ಬಿಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.30

106/1ಪಿ3 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.30

313/2ಬಿ,323/3ಎ ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.52

50/2ಎ5 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40

276/1,277/2 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.00

24/8ಬಿ ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.30

155/2ಎ,208/1ಎ2ಪಿ1 ಎ ಪಿಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.26

53/2 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.85

254/2ಎ,254/1ಎ,254 ಬಿಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.00

112/* ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.60

386/1,386/4,386/5,3ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.56

171/5 ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40

286/1ಎ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.66

21/1ಬಿ1,21/1ಬಿಪಿ2,73 ಬಿಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.79

19/1ಎ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.18

7/2ಬಿ1ಪಿ2,2ಎ1ಪಿ5 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.68

2.7 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.56

417/2ಡಿ,4ಸಿ2 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.53

339/2,339/2ಎ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.60

230/4 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.79

224/1ಬಿ2,1ಬಿ3 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.88

165/3 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.62

270/5,271/4,272/3,2ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.66

173/1ಬಿ2,176/11 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.18

70/10,12A ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.47

22/1AB5P1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.44

186/3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.27

106/*,90/6 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.73

139/1P1,140/1P2,3ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.35

215/1B ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.90

154/2B,3B,160/2B,6ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.44

179/2,4,5 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.58

112/p1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.32

136/1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.24

170/4,171/5A3,380ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.80



28/1B ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.45

294/1B2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.58

241/2AP2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.48

277/2P3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.56

136/2P1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.45

121/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.44

101/1A1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.90

83/1CP1,274/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.46

24/*8 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.33

71/6A ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.90

132/1A2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.40

227/7 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.76

107/2E1,2E2,2E4,1ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.28

72/2A1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.68

242/1P2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.80

8/2,4,234/1D ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.32

1/*6 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.47

3E1,3F,3G,3H,7 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.48

28/*2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.20

272/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.80

112/* ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.30

7/3B1C2P2 ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.72

29/12,15 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.46

9.12 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.32

142/1A2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

325/4, ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.71

23/1ಸಿ,38/3,72/2ಬಿ,24 ಎ ಬಿಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

74/6ಬಿ,3/14,74/3ಎ1ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

186/ಪಿ1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.20

35/1ಎ2,35/1ಎ3ಪಿ1,13ಎ ಪಿ ಎಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 3.08

11/1ಎ,11/1ಬಿ,33/2,3 ಎಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 3.11

411/* ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.30

336/1ಎ1ಪಿ26 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

129/1,3ಬಿ, ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

127/1ಪಿ112 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.42

161/1ಎ2, ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.66

291/4,291/3,86/11,8ಸುಳಯ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.80

190/4,191/3,187/8,1ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ 0.29

66/3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.29

111/9ಸಿ1,451/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.29

5/2ಎ1ಡಿ1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.29

451/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.20

52/6ಎ,52/4ಬಿ,52/4ಎಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.29



52/7,52/5ಪಿ1,52/11, ಬಿ ಎಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.29

242/1ಎ1ಪಿ1,28/6ಪಿ1ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.40

4/1ಬಿ,3/2ಪಿ6,3/1(ಪಿ)4ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.35

153/1ಎ,202/1ಎ2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1.00

67/2ಎ, ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.50

1031/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.50

210/2ಎ3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.50

188/4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.50

22.2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.50

5/5ಎ1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.50

23/1ಎ1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.50

707/1ಬಿ,476/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.40

127/1ಪಿ1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.50

42/3ಎ1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.40

237/3,179/2,179/4,1ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.35

53/24,53/21 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.20

124/3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.30
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ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ



ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ



ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಣಬೆ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ



ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕೆಲಕೆಲೂೋ
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು



ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು

122/2ಎ2ಪಿ1 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.46

115/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.48

195/* ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.48

5/17,30,36,37 ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.26

141/6,2 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.25

268/6ಪಿ2,268/5ಪಿ2ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.64

122/1ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.36

149/1ಸಿ4 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.29

194/10 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.29

111/1ಎ1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.36

155/4ಎ,161/2ಎ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.28

255/5 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.48

128/2ಎ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.42

16/3ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.40

66/3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.45

43/1ಎ2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.30

117/1ಬಿ,115/1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.56

122/7 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.24

209/3ಎ1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.80

340/1ಬಿಪಿ3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.56

2.1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.83

3.6 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.72



100/2ಬಿ2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.40

4,2,5/3ಎ,5/4,6/2,4/1ಎ ಎ ಡಿಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.35

303/3ಬಿ2,303/4,303 ಸಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.61

145/3ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.35

75/1ಎ12 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.54

172/2ಎ,2ಬಿ,1ಎ2,2ಸಿ1 ಸಿ ಬಿಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.00

26/9ಎ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.23

13/2ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.84

19/5,273/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.56

17/2,19/2,3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

127/1,128/2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.83

96/2ಎ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.80

84/2,83/6 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.30

111/9ಡಿ,111/5ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.79

398/2,64/3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.27

229/ಪಿ1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.20

475*1B ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.53

76/1B2,1B1,3B7,67ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.90

132/1, ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.20

132/2A3,2A2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.62

95/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.72

549/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.92

53/6B1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.00

67/1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.80

239/1B1,71/19,71/5ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.81

81/3,81/4,205/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.24

118/6B3,118/2F,12ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.19

103/3,9,1,10,102/2ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.05

148/10,147/4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.18

189/2A3,7,146/2,1Bಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

184/1A1,185/10171ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.80

96/1A,1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.57

636/3,316,1G1,285ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.51

505/5,499/1A2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.37

142/1A1A2P3,2,3,4ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.30

114/1,483/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.79

115/16,113/5 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.76

484/4A,451/2A,151ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.64

109/3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.75

17/4,3,2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.47

50/7P2,7P3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.91

73/10A1,1B1C ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.07

301/2,461/1A1A ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.86



118/2A,2B ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.32

66/4,216/*,215/* ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.51

121/1A,7/14 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.99

35/4,25/2A ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.13

141/5,140/2B ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.54

380/2B,288/1B2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.83

207/6,207/1A,209/3ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.60

159/2CP2,2CP1,3,1ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.71

146/1,153/2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.95

159/3B1,160/4, ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.80

136/1,212 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.87

125/2,20/1B ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.72

6.1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.56

127/2ಪಿ2,264/2,207 ಪಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.28

73/9ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.19

58/3ಎ1,60/1,58/3ಎಪಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.62

38/10,38/2ಎ1,58/4ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.59

82/2ಎ,360/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.92

83/9,85/3ಎ1ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.89

89/20,19 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.72

171/4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.20

257/7C,7B,7A1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.68

164/2A ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.68

186/P1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.66

24/14,24/3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.94

63/1,83/8 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.98

140/8ಎ,4ಎ,5ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.92

203/2ಬಿ,230/1ಎ1,228 ಬಿ ಎ ಎ ಎಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.12

168/2ಸಿ5,310/2,3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.45

322/1ಪಿ3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.80

303/5,303/3ಎ,302/6 ಬಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.28

21/1ಎ1ಪಿ4 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.98

47/1ಎ3,249/1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.14

127/1ಪಿ119 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.40

200/1ಎ,200/2ಇ2,200 ಎಪಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.80

114/8ಬಿ,10ಎ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.16

108/2ಎ2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.00

151/1,151/2,151/3ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.30

97/2ಎ2,97/13,97/10ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.00

77/2ಬಿಪಿ2,76/3ಬಿ3,67 ಬಿಪಿಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.02

140/7,140/18,140/2ಪಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.80

58/67/1ಪಿ2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.18

3/5ಬಿ2,117/9,3/6ಬಿ2,ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.00



151/2ಬಿ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.80

127/1ಎಫ್ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.72

214/* ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.20

519/3 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.40

273/ಪಿ5,273/ಪಿ4 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.80

601/4 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.80

109/7 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.58

377/4ಎ1ಎ3,377/2,377ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.40

385/*,451/2ಬಿ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.43

308/1ಬಿ,308/3,308/2ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.09

53/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.96

270/5P2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಕಳೆ ಕೆಲಚುಚವ ಯಂತ್ರ0.252

29/7,3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್0.624

79/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ್ ಕೆೈಗಾಡಿ0.508

108/5 ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್0.732

168/2ಸಿ5 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್0.452

305/1ಎ9 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್0.652

157/3P5 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್0.628

26/7,5/7,25/9 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 0.300

286/1,286/2,288/3ಎಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1.000

29/1B ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಂಗು 0.560

363/2,27/1 ಸುಳಯ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ತಂಗು 0.600

53/1E1,1E2,52/2,3ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಂಗು 0.460

203/1,276/1P164ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 0.810

256/2A1,2B ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1.000

197/5,1,2194/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1.000

66/1A, ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಂಗು 1.000

330/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 0.588

110/5,13/4P3,119/3ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 0.500
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261/ಪಿ4 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್
105/1ಎ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್
50/7 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್
223/17 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್
168/8ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್
147/4ಎ2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಕಳೆ ಕೆಲಚುಚವ ಯಂತ್ರ
385 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್
158/1ಎ1ಎ2 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್

ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್



ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್

132/1,134/3ಬಿಎಲ್,134 ಬಿಪಂಜ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.79

201/2ಬಿ,202/3,203/3ಬಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.77

101/12,13,14 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 15 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 15

79/5 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 10 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 10

57/1,58/1,59/1 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 10 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 10

188/2ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ 300 m3

253/3,151/1BP2 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 0.4

276/1A1A6 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 0.2

154/2P3,219/1B ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 0.4

228 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 02 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 02

187/4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 04 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 04

- ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 04 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 04

274/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 10 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 10

173/1ಪಿ3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ತಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ 01

- ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ತಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ 01

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ತಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ 01

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ತಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ 01

ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ತಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ 01

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ತಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ 01

ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ತಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ 01

- ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ತಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ 01

ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್



ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್



ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ -2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ-2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ -2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ-2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ -2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ-2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ -2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ-2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ -2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ-2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ -2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ-2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ -2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ-2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ -2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ-2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ -2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ-2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
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ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-1 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 1 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-14,ಜೋನು ಕುಟುಂಬ-14, ಮರಿಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಕಬಿಬಣದ್ ಸಾಿಯಂಡ್ ಜೋನು ಯಂತ್ರ ಮೆೋಣದ್ ಹಾಳೆ ಮುಖ ಪರದ್ರ ಹೆಲಗೆ ತಿದಿ
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 4 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 4 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 4 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 4 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-5 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 5 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 3 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 3 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 4 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 4 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 4 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 4 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 3 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 3 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 3 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 3 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್



ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 4 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 3 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 3 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 3 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 3 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 3 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 3 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 4 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಪಂಜ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 4 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 4 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ- 3 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 3 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್-2

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ-2 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ- 2 ಜೋನು ಸಾಿಯಂಡ್
53/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 10 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 10

60/6B ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 20 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 20

144/1ಇ ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 5 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 5
315/ಪಿ1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 25 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 25

137/3 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 20 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 20

7/4ಡಿಪಿ2 ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 25 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 25

101/12,13,14 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 15 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 15

169/1C ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 10 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 10

134/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 10 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 10

231,191/2P1, ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 0.63

242,14,11,325/2,3Pಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 0.67

186/1B,3A2,3B,4,1ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1

153/5C5,5C2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1

165/4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1

31/6,2,30/2,1,3, ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1

8/2A1A2 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.5

106/1ಪಿ3 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 10 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 10

137/3 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 10 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 10

_ ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 4
_ ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 4 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 4
106/1ಪಿ ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2

50/2 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2

84/9 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4014



6.4 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.197

ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಮರಕತ್ುರಿಸುವ ಯಂತ್ರ
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕೆೈ ಗಾಡಿ, ಪವರ್ ಸರೋಯರ್

447/2 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.9

5/13,5/18 ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.22

78/ಪಿ1,112/1ಎ1ಎ1ಎಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.4

151/1 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.6

165/* ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1

157/1ಎ ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.4

67/2 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.8

222/3 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.8

249/1,2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

10/1B4,2A4 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.3

58/11,58/6 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

46/16 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

1774,158/1,177/1Pಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

249/P1,250/2,251/5ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

22/8.22/4, ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

198/2A ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4

139/10,139/3,139/8ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4

115/1,114/* ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

22.4 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.35

229/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.6

77/3A,72/2C,77/1Aಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.58

27/4A,27/3, ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.5

289/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

107/3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4

49/1ಡಿ1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4

101/1ಬಿ2,101/2ಬಿ1ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4

190/1,191/6 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.97

338/2,338/3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.5

151/4,151/9 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.6

89/1ಪಿ3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.52

304/6,305/3ಎ3,305 ಎಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.54

1/1,108/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.38

109/2,110/3,110/6ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

100/4,101/2,101/4ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

62/1,56/2ಎ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

119/1ಬಿ,134/11ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.55

127/3,127/1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

337/*,461/3ಎ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.49

22.3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.8

22.2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.38



119/7,208/3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

142/1ಎ3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.72

65/5,65/7,67/2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

121/1ಎ,121/2,9ಬಿಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

197/1,5 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.2

168/4,255/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

72/2,77/3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.18

33/2ಸಿ2,12 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

173/3ಎ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

212/2ಬಿ,213/2ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

213/1ಎ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

264,286/1ಪಿ2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

223/2ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

184/12,187/4ಸಿಪಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.53

247/3,263/2ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1

209/1ಎ1ಸಿ1ಎ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.488

155/3ಪಿ1 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.2

83/2ಎ2,83/2ಬಿ5 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1

92/2ಎ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.8

186/ಪಿ7 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.6

8/2ಎ1ಎ2 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1

69/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.4

185/1ಎ,185/2ಬಿಪಿ2ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.4

48/1AP1 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಗೆೋರು 0.3

284/1 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಗೆೋರು 0.2

184/4A3,77/1A2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1

210/4,5,6 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 2

57/10P1,301/10P2ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.72

76/1A1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1

77/6, ಪಂಜ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1.88

219/1P6 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.43

256/1P1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.4

103/1P1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.72

125/1BP2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.72

336/1A261P26 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.54

195/1A2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.72

2991A3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.5

76/1P3,2P4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1

1A1P188 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.28

60/4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1.08

1A1P179` ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.46

85/4,84/6A ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.72

188/4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.72



197/5 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.5

131/P4 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 0.4

282/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 0.6

75/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.63

123/4 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಮದ್ುು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ
336/1ಎ1ಪಿ26 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್, ಏಣಿ
200/2ಎ2 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಮದ್ುು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ
383/2 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಮರ ಕತ್ುರಿಸುವ ಯಂತ್ರ
263/7ಪಿ1 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಮದ್ುು ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರ
92/2ಎಪಿ3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 20 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 20

133/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 30 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 30

55/5ಪಿ1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 10 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 10

212/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 05 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 05

267/* ಸುಳಯ ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 05 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 05

46/1ಪಿ3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ 10 ಜೋನು ಕುಟುಂಬ 10

419/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ 20*15*3

202/2 ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ 50*15*6

52/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.5

53/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.96

222/3 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.2

127/1ಪಿ112 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.52

134/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.6

85/6 ಸುಳಯ ಇತ್ರ 18.5*18.5*4.6

18.11 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಸಿರ್ೆ ಸುಲಿಯುವ ಯಂತ್ರ
2.3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್
1/1ಡಿ3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಪವರ್ ವಿೋಡರ್
246/1ಎ2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್
122/2ಬಿ2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್
30.Apr ಪಂಜ ಇತ್ರ ಕಳೆಕೆಲಚುಚವ ಯಂತ್ರ ಮತ್ುು ಪವರ್ ಸರೋಯರ್
41/2ಪಿ1 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಯಂತ್ರಚಾಲಿತ್ ಕೆೈ ಗಾಡಿ ಮತ್ುು ಪವರ್ ಸರೋಯರ್
161/1ಎ1ಎಪಿ1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಕಳೆಕೆಲಚುಚವ ಯಂತ್ರ
27.7 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಚಾಫ್ ಕಟಿರ್
97/5 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಪವರ್ ಸರೋಯರ್ ಮತ್ುು ಕಳೆಕೆಲಚುಚವ ಯಂತ್ರ
104/2A,104/1A ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

67/1BP1/2BP2,3B2ಪಂಜ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.5

72/2C1,72/2C3,77/3ಪಂಜ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.94

193/1,195/2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

52/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

237/1,111/7,112/3,3ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

104/2B ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

240/2ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.2

430/2,76/3,77/6 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1.2

37/1,37/2,37/3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4



213/1ಎ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

52/8ಎ,51/1,52/8ಬಿಸುಳಯ ಇತ್ರ 1

3/7,5/7ಪಿ1,3/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ 1

68/* ಪಂಜ ಇತ್ರ 2

239/3 ಪಂಜ ಇತ್ರ 1

173/1ಬಿ1ಬಿ,157/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ 1

ಶಿರೋಮತಿ ಸುಹಾನ ಪಿ ಕೆ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ

213/3 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 1.03

914/* ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ 0.93

60/6ಬಿ ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ 0.35

May-36 ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ 0.23

151/P1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ 0.382

134/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ 0.33

ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ



ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ

ಇತ್ರ
ಇತ್ರ
ಇತ್ರ
ಇತ್ರ

ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ



ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ
ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ
ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ
ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ
ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ

5/1ಎ1ಎ1ಎ3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.44

62/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4

101/1ಎ2,120/6 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.29

27/3ಬಿಪಿ1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.26

16/3,16/4ಬಿ,16/5,16 ಬಿಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.07

138/1ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.22

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

67 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 15

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 15

229/3 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 15

252/3ಡಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

29/1ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

505/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

21.1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

110/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

170 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

107 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

58/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

220/5ಬಿ ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

16/5ಎ2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

234/ಪಿ2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

247/2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10



84/5ಎ3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

29/2ಎ1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

495/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

20/48 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

198/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

260/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

47/5ಬಿ3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

47/4ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

47/5ಬಿ1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

51/16 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

111/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

127/1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

336/1ಬಿಪಿ4 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

547/1ಎ ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

61/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

146/3ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

337/7 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

204/1ಎ9 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

163/6 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

108/3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

494/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

205/1ಎ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

27 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

42 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

91/ಎ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

344/1ಎ2 ಸುಳಯ ಮುಸಿೂಂಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

270 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

92/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

127/1ಬಿಪಿ2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

4/4ಎ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

58 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

205/2ಬಿ1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

66/3ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

141/1ಎ5 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

110/3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

7/4ಎ2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

82/29 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

45 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10



66/7ಸಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

146/3ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

117/2 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

218 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

218 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

240/9 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

153/1ಬಿ1ಎ ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

8/1ಎ2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

272/1ಎ1ಪಿ1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

257/7ಸಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

106/1ಎ7ಪಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

367/2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

11/2ಎಪಿ3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

17/1ಎ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

1/7ಸಿಪಿ2 ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

133/4 ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

165/4 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

337/1ಎ5 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

227/2 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 25

386/2 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

291/28 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

282/1ಬಿ2 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

52/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

224/1ಬಿ3 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ಉಡುಪಿ ಮಲಿೂಗೆ 10

239/3 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಮೊೋಟೆಲೋರೈಸ್  ಚಿಸಲ್1

173/1ಬಿ1ಬಿ,157/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಮೊೋಟೆಲೋರೈಸ್  ಚಿಸಲ್1

161/2ಎ2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಮೊೋಟೆಲೋರೈಸ್  ಚಿಸಲ್1

137/3 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.4

253/1ಬಿ,253/10 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.5

29.5 ಪಂಜ ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.24

142/3,144/12,144/5ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.68

289/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.54

158/2ಸಿ3 ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1

213/3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2

130/2A ಸುಳಯ ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4
ಸುಳಯ 1



ಸುಳಯ
ಮಂಗಳಲರು 1

ಸುಳಯ 1

ಸುಳಯ 1
230/3 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.5
243/1 ಸುಳಯ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.5
186/P7 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.5
122/5 ಪಂಜ ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 0.5
14/2A1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
15/7,312/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
69/4,5 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
62/2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
89/1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
200/1B4,1B2 ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
325/1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
150/1A,2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
12/1B ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
92/6,215/3AP1, 215ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
634/1 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
142/2,3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
14.3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
176/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಂಗು 1
114/2A1A ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.5
386/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.5
368/1 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.4
36/2A1P5 ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.5
7/4DP2 ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.8
51/4 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.5
8/2A2,2A3P2 ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1

239/3, ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 130 0.9

270/2ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 30 0.2

75/1ಎ,75/1ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 110 0.76

338/2ಬಿ5,233/1ಎ24ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 60 0.41

79/4ಪಿ14 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 160 1.11

125/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 60 0.41

239/3, ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 130 0.9

270/2ಬಿ ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 30 0.2

75/1ಎ,75/1ಬಿ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 110 0.76

338/2ಬಿ5,233/1ಎ24ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 60 0.41

79/4ಪಿ14 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 160 1.11



125/* ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 60 0.41

103/1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 4

169/1 ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 1.54

258/3ಎ ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 1.05

ಪಂಜ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 0.7

75/1ಎ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 1.05

103/3 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 2.1

147/3ಪಿ2 ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ತಾಳೆ 0.42

147/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 0.56

84/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 0.66

336/1ಎ1ಪಿ2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 0.42

292/2 ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 1.47

98/1ಎ ಸುಳಯ ಇತ್ರ ತಾಳೆ 2.5

ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಇತ್ರ
ಪಂಜ ಇತ್ರ
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ
ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು



ಪಂಜ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು
ಸುಳಯ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು













































0.01500 573173575375 1600101003134 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.00473 375932731779 1600101002772 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 217118819864 1600101010133 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.28389 232262682656 102601010006792 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01350 876552376484 125401011001315 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 877213155955 7142500101878700 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 54059049094 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.02000 364403593485 432500100089701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 347408308617 520101012995319 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 641066549102 1822200020243 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 487879591022 89116379564 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್
0.00840 673211922541 910010003753180 ಎಕ್ಷಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್
0.00675 591863085778 32383801304 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.02000 974335955859 54026495163 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
0.02000 330049606771 102601812000033 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 649386771451 1600101006118 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01350 247106144090 1822200000382 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 730458268473 520191001267260 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 357080148440 131101010003440 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 918220118128 599102010000721 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
0.02000 379147633813 1822200047241 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 320762789152 54059049469 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.02000 703802144944 2482200034826 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.00600 448672211973 1642200057184 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 320810965984 11702101003165 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01350 384577510014 64013580660 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.01890 208571570525 520101013013331 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 472623717817 2529101019023 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 653611587710 102601010012004 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 657097305199 102601231000514 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 317971685101 1822200000436 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01620 268529531011 102601011000697 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.01215 543457233842 641101015088 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.00675 226416766831 1642200009671 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 518550474586 137801011002530 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.15000 748571135852 643101005055 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06420 923104103546 643101005055 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ

ಸಹಾಯಧನದ್ ಮೊತ್ು 
(ರಲ. ಲ್ಕ್ಷಗಳಲಿೂ)

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ



0.01599 483262475988 643101006718 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01598 473486578191 615101089712 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01299 489736268233 2542200001630 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02989 608408554452 438101190546 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01298 319226774127 2542200013766 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01298 377314528020 33247877362 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.00749 991472960186 520101013025151 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03748

0.01498 708708436203 2483101028172 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02249 451117573660 2483101013197 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01946 960318650527 124901011001971 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01994 795772833404 1642200025907 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01910 612650364778 131101010000201 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01292 821018289990 131101010000069 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02026 890173498501 131101010000038 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01354 644536543614 131101010001262 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02045 901210671851 18501000006610 ಇಂಡಿಯಾನ್ ಒವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02251 581392481316 131101011000828 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02035 940335146640 131101010000033 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02400 690852793904 1822200001201 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01416 389218010894 137801010002098 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02067 841170901108 520101013045624 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02194 628089270021 2132200032135 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01824 327028749746 1782200015271 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02275 633114569875 124901011000811 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.01565 204144059496 131101011000339 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.02400 936925598090 1600101002566 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02400 886147676533 129101010001834 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.01574 740656003576 1600101011848 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01502 837198372379 1600101011847 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02045 995412707893 13110101000609 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01152 422602286175 2542200002979 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02300 963384707842 2483101001051 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01637 535847842705 520101012961473 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01747 961860932084 2483101027639 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02400 753659925175 2483101027640 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02304 858641012538 124901010004201 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.02318 573974123224 54026474709 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.01742 746210703208 131101010002242 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.01688 234564902143 124901011003251 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02310 589302023596 2483101025316 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01416 865356956948 7142500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.01522 624709754623 2542200019096 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್



0.02270 709323980079 2542200015659 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02400 701374542314 131101010000761 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 209093755766 520101012968567 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02400 676768256341 137801010001184 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01704 867997563075 520101012950110 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02048 359785863150 17109529335 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.02112 289438816950 520101012999438 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02400 855438545551 54026475260 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.01555 881120256667 615101022801 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.00360 849068007975 125401011000089 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.00629 620447011836 520191001244503 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.00480 991515030452 1392200063697 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01200 765381924508 2512200036815 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.00374 622514917894 1822200036189 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.00317 377851590834 2483101026772 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01018 710076711398 2483101025878 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01200 243535671956 1642200022935 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.00720 933870050392 131101011000236 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.00691 694869379472 2483101014813 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.00480 909956443134 1642200007249 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.00787 785119298420 520191001272191 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02285 959380493144 54060053937 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.01416 827405812351 1392200120771 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.00690 855066189214 124901010003564 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.00672 290670506016 131101011000790 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01380 229521415193 2483101001317 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01344 473486578191 1342200138393 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.00950 344247147510 54026480587 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.01056 576387638141 129101010004590 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.00748 951905770020 20320449736 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.00672 304571243569 30438319685 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.38324 584250518104 124901010006741 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.20925 437585809741 2542600001075 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.19968 352068795081 1600101009016 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.12524 835453899235 17171025811 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್
0.29282 998572195678 599102010004141 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.47509 507714826154 1782200021147 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.34640 564302825533 64151239369 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.19968 547995119484 64025056095 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.24010 701965528475 102601011000573 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.46679 794434165286 520101012965975 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.11215 705365326783 67327018182 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.31578 202837820240 117701010116586 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ



0.20287 475288879760 1782200090650 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.24434 918275127591 1642200022207 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.21244 573675853594 2542210025030 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.23796 957901056913 2542200029180 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.20287 766832505471 140901010002420 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.46092 715101204220 129101010001307 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.30839 808106740095 2542200010944 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.20606 467118490997 64155736661 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.15421 500656555508 2132200016808 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.34640 242524043945 520101260646573 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.18692 823758099189 1654101002046 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.30175 826934029895 124901010006780 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.14211 970436664892 102601011000134 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.21888 537494558908 9072500101368500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.31000 239261726923 8613108003455 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.14500 257729703665 124901231000212 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.21500 696928291637 131101050270114 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.46500 560548475730 1642200002906 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.10000 351549205829 129101010004524 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.30500 295410961516 129101010003438 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.14000 945073544828 140901742000002 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.28899 657694330935 2572610003326 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.20921 969621860148 1782200060372 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03720 951124246443 89045959791 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.02400 948908964857 131101010001683 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01920 999547362659 520101012996773 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02400 501566153642 131101011001233 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.02400 878298935302 1600101007255 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01335 767523855086 131101231000102 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.01596 425281670332 137801011002569 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01596 646208013673 137801011002861 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01596 352412303979 1642200034796 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02400 301534938343 11702101001280 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02348 496729693953 129101010000600 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.05039 518152812058 83690100003498 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.05831 592902745602 129101010001696 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.09599 951726498151 83680100002359 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.03481 672436045490 124901011001703 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.05800 262857625289 1782200041793 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.05800 939201385875 54026495877 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.05800 401986728471 54026494227 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.03999 304830983154 54026521864 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.05800 986176535730 70500100000179 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ



0.05800 955169136771 70500100000722 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.08000 798318384793 137801011002043 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.07000 430037306518 7142500100916600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.12000 660706712174 1642600000015 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06000 817380749052 2483101028169 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06000 632572753232 520291002111247 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06000 702944153351 2483101013509 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06000 336237607987 520101024271124 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06000 678342274542 70640100001367 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.06000 673318359487 1600101006326 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06000 470375784956 64081352666 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.04800 448076079275 7142500101804100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.06000 760720724399 83690100001612 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.07799 897103299813 1822200041293 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06825 701965528475 71400100003768 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.03900 302422008775 70640100001248 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.05850 401986728471 64027446084 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
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0.20734 500903944070 2542210001244 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0165 201042384434 150601231000032 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.0058 258509519664 125401010003481 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.0031 512425346723 70640100003285 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.04875 279993147694 102601231000816 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.2600 434499040347 1642200031767 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1650 303113850844 2542200000700 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1300 845354543246 124901012000129 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.1400 600823486315 102601011000719 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.1800 356247029028 102601010010600 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.1300 410554257978 1782200007383 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1400 442326988478 89039360162 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.1950 963659071782 1782200014752 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1850 581392481316 131101011000828 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.2050 262857625289 1782200041793 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.4600 233280430286 1600101007408 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.2300 332163708729 131101010002585 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.1200 539138718816 1392200076550 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.3000 830217783945 1392200044042 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.2300 911773470470 137801011002086 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.3200 344781388832 1600101009455 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.2100 932776423986 64145738264 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬಾಯಂಕ್



0.1860 299326946869 140901011001134 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.4550 555876176516 20023015058 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬಾಯಂಕ್
0.2300 688042907821 17109530544 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.4300 715591771380 2542200018278 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.2300 270015258455 395402010006724 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.3750 397944185504 1392200079763 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1050 445022901206 1600101006122 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.3000 262980836741 520101022908486 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 236192908314 520101012960108 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 347549072682 137801011003626 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 734457198798 1642200004837 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0135 918080907827 125401010003142 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 983310144049 20251429976 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಾಯಂಕ್
0.0200 501477570395 54026488247 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಾಯಂಕ್
0.0200 361559650683 124901012000020 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 735889516566 1642200060909 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0135 296477889773 1822200004394 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 549618662591 131101010002035 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 306813815616 137801010002174 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 276060898097 137801011000241 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 637324436870 2542200002125 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 677403108857 17109520285 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 405690325774 1600101012991 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 577231322054 1600101008508 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 847748953682 2483101001966 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 377314528020 173801011000630 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 260915898204 2132200004444 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 666392998999 37944416559 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.0200 922333866613 560381000063324 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 917622521037 560381000063316 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 542498265820 520101012993383 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 421939151190 2542200023180 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 218332760526 30298551691 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.0135 988986890986 137801011000558 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 515540209248 1782200005824 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0135 737537375930 1392210008339 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0135 913878655109 1392200091818 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 446904486420 64040327614 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.0200 536941346759 89015038517 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 704659983109 124901010005307 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 575932286870 54026502273 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.0200 521970785133 520101013021245 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0162 696887104266 36983345644 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ



0.0200 941487900215 1822200026129 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 256527566292 131101030001298 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 871002649179 131101231000107 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 660272576431 137801011000662 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 765760993537 131101010001766 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 935360807667 137801011004622 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 904521367671 1822200013637 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 426442384293 137801010002793 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 868432055786 64089044711 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.0200 808332206725 131101011000917 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 325464507432 131101011001114 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0135 743620811064 102601010007561 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 696928291637 131101050270114 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 359560626738 520101013025054 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 645037183142 54026479117 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.0200 780249399383 129101010002630 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 313467639098 129101010004562 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 500685766708 520101013047317 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 765829868110 1392200040050 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 340604579532 7142500000000000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.0162 484396348525 54026475180 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.0200 444989628813 1392200010124 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 217945237207 89083727618 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 618241645857 131101010002678 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 657795998898 131101010003564 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 824438363646 520101013076953 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 710764386196 131101010002215 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 323286945715 1822200030081 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 787554184179 1392200003652 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 281373693630 137801011000620 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 873992849897 20285896771 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.0200 682529664182 131101010002229 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 330363687544 615101077331 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 999142526795 125401011000485 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0162 352699896107 1392200080939 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 879201579436 2982610000491 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 378745639458 137801010020633 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 218106891249 131101010000374 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 559179485942 102601010005457 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0108 919907973177 131101010001646 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0200 860379647442 20024543305 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.0200 820942962514 131101010000191 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0196 686355066044 131101010002290 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್



0.0100 439914981715 83690100002496 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0100 487682025114 83690100001529 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0100 954076636116 83690100002796 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0100 558577884800 137801011001700 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0065 982335344902 520101215552201 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0100 390341409049 520191001261416 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0100 277698291359 1642200033419 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0100 860458771151 2512250000678 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0100 808070788648 520101012972092 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0079 814865309403 64199279158 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬಾಯಂಕ್
0.0729 527413364929 520101249045487 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.12375 690045435817 1392200117400 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03800 788661248395 102601011004281 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.28000 429994556583 520101024262001 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03000 844542284937 432500100059801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.03000 787554184179 7142500101487800 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.03000 728341977507 1401527605 ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯಂಕ್
0.09160 225189811009 2483101026541 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.04050 409763541262 71400100009300 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.13000 808648770057 2483101000223 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.07280 875252378075 17109537131 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್
0.08100 541832444520 1392200106087 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.19475 256729366746 105301010014291 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.33868 539053541773 64139936138 ಎಸ್.ಬಿ ಐ
0.41710 442326988478 64196705793 ಎಸ್.ಬಿ ಐ
0.42030 494255064782 643101006606 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.36550 411464000254 1782200004818 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.24431 408682494974 124901010006859 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.20855 954206840895 7142500100858300 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
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0.03000 653859435044 2132200018444 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03000 627547308177 1600101003286 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.08000 887395545873 1782200005805 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03000 519506911519 1822200027790 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03000 634047670002 1782200007272 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.10750 404677801859 2132200019055 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03000 294326885066 137801011004634 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.03800 759528139364 129101010004468 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.08050 550833541640 2483261000232 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.08000 654745474952 2483261000232 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.08000 862081048304 2483261000232 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.08100 664253049610 2483261000232 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.08100 687552462406 2483261000232 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.08100 529975352610 2483261000232 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 263187966344 1600101007245 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 326982667183 1600101006968 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 948910662732 1600101013186 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 380250353687 1782200090125 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 419961110431 1782200028434 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 269288322939 1782200048970 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 656348158612 6042500103446200 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 292632011282 8613101006277 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 327028749746 1782200015271 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 702820550005 2512610001823 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 723912547943 1600101009398 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 559310227840 520361001723477 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 885151129434 1782200057257 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್



0.06750 589766912011 70640100001011 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.06750 720232856253 1782210008917 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 575964844931 1782210018480 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 268820120275 1642200072682 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 708036762064 70640100002322 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.06750 618910464018 2132210004830 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 343006696058 1642200064254 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 981846635852 1642200065970 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 480898890334 1782210001388 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 546802168029 2482200021606 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 562600095597 70640100004680 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.09480 347878101882 2512200031386 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.09240 211276288537 2512200032499 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.23578 635031585663 30416151058 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.

0.16000 896172003592 2483261000232 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.16000 884984649048 2483261000232 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.18750 577131028224 1782200023266 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.04800 581593697394 17171042859 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್
0.02400 884730181106 129101011000533 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.04800 922468335004 17171046047 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್
0.03200 903472859898 83680100007593 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.06400 326420840825 37197713637 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.06400 818203533643 30865736453 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.16000 830217783945 139220004402 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 345755099212 520291001859061 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02000 902014791736 19000100035566 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02000

0.02000

0.02000

0.02000

0.02000

0.02000 715888469716 1392200092471 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.04050 630821177242

0.04050 330496130108

0.04050 476865173830

0.08100 281719413247

0.08100 599103976938

0.08100 879526661052

0.08100 646554117431

0.08100 528246592356

0.08100 989683484976

0.08100 229709142562

0.08100 983696419462



0.08100 614959357377

0.08100 339773920110

0.08100 583166666470

0.08100 991105254081

0.04050 896172003592

0.04050 884984649048

0.08100

0.08100 360892149300

0.08100 963423281842 705900100002365 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.03375 419440904751 71400100005492 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.06750 574850537042 1642250005450 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 345755099212 520291001859061 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 709323980079 2542200015659 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 285845542892 7142500100871000

0.03375 344647310123 520191001261475 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 987224495686 33486149873 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.03375 493304906229 520331001936780 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 447423778486 2182500100092300 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 391082516324 2542200003280 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 538167359233 520191003151006 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 485190522069 70690100003225 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 616229775704 71400100004036 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 422602286175 2542200002979 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 207699066367 1600101008108 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 712564748272 64188213327 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.03375 556948218113 520101024253169 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 363807001655 71400100000595 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 342519236609 71400100003093 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 401838378825 71400100005497 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 653611587710 71400600005452 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 836375640230 71400100001207 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 518550474586 70590100003950 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 596415934842 71400100004265 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 327045668525 189200101000230 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 726214790786 11702101004448 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 404089922958 11702101002757 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 314564895856 2542200005096 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 426113605574 89042677754 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 709201101700 71400100002765 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 720087383824 2542200012856 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 479064094493 1600101007841 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 507243811749 189200101002651 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 487953164703 1600101003139 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್



0.03375 707965185148 1600101008137 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 497630565389 71400100002455 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 709618818486 8518101000116 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 893724092710 520191003151243 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 738016564331 83680100002664 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 489568422265 89125069142 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 267637519441 38870624936 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 786571766072 2542210007525 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 565157673839 83680100003081 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 630480667590 54026481194 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 881646919232 520291013201466 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 766489029048 70590100011170 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 799950397340 71400100007343 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.03375 632925199459 2542200038370 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 270832040742 38703008841 ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 931351005794 1600101010108 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 208177907631 432500100131601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 580456478277 520191001273295 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 474370275715 1822250003780 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 503493790966 520101012952891 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 276650112950 70590100003188 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 536359080810 83680100001681 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 726615824306 632500102323601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 650102029276 124901011002154 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 711717100611 10562757965 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.0675 200978220440 64061733134 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.0675 717181192547 34283807858 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.0675 434617573412 70590100001993 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 337680005864 520101013032948 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 374447563470 33209169693 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.0675 645719744638 2483108015260 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 497615504160 520191001267211 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 511791833422 2483108016613 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 508181707897 432500100005801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 458594174702 520101012984384 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 837189885954 520101012974044 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 530078055079 2483101000910 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 279523668872 70590100006705 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.081 229521415193 2483101001317 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 318891634079 83680100002379 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 637957833258 2512200035253 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06725 794907698662 137801011003676 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 885905489166 70590100004234 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ



0.0675 884771229969 64088580221 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.0675 576726440994 83680100000028 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.0675 322347517542 1392200107967 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 522213028393 520101012988691 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 894730237862 2512250019716 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 271149165201 7142500101575600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 363733231403 2483101013429 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 288669421228 39027085862 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.0675 357807134359 7312500100981500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 915144729789 2422210009913 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 394628058114 124901011002249 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 942331393187 1642200052450 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 741057662804 2483101026760 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 383215900927 83680100006591 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.0675 885694792490 599102010004254 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 553039245638 38506493647 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.0675 578791813753 8518101006866 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 241902115979 20024543418 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.0675 655967937508 1642250007767 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 598849719393 1642200068063 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 444203681318 599102010002373 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 742820457651 2483101014303 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 589950596682 2512250004453 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 613983094325 520101012961724 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 636239204196 520101013023264 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 674685732060 83690100003543 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 259847944706 83690100001920 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 747028827963 83690100003046 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 759719574021 83690100005784 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 557636379747 1600101009774 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 586318864457 30564757454 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.0675 802570774591 83690100000741 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 535398166334 83690100001072 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 246614981088 83690100000463 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 488614450143 83690100004919 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 81755892892 70640100001639 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 738394182254 2182500100055000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 900434090752 2182500100055200 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 319267985753 83690100003507 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.03375 698302437194 83690100003343 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 358507531346 643101045079 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 830777315928 643108015517 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 593817929742 83690100003821 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ



0.0675 592684972155 83690100002366 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 272896315041 83690100003958 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 323638993171 83690100002288 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 232708148365 83690100002180 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 771880680124 1822250003410 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 514720661342 83690100000444 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 632904396397 83690100004054 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 646016175777 19000100006286 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 582427548727 83690100003332 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 251798914872 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 868566618679 83690100002689 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 827892252216 83690100001630 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 776634993211 70590100004645 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0675 823058504213 1782200056780 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 597109951282 612101107835 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 644633690120 83690100001503 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.10000 246497304706 1642200019805 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03800 915442895657 1642610002182 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03000 244500731706 1642200009112 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.34715 558955945103 124901010006760 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.08000 461586705978 432500100042101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.34600 581225187039 131101011001348 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.08000 767260716353 7142500101805500 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.08000 456169636860

0.08000 400204241570 520221000048939 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03000 384962226100 137801011004899 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.08000 957434249532 1642200074069 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.10000 663283159505 64156649575 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.08000 450535159169 520101012970561 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.08000 620676619722 137801011001208 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.08000 753659925175 2483101027640 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.28000 904886674545 102601011001898 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.12000 727582787535 2182500100023000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.28000 808560605219 1600101009333 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.03000 724738804410 1782200055046 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.08000 904356482281 131101010000286 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.08000 376317468931 1390000098618 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.04250 483262475988 643101006718 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.11250 383450930569 70590100007576 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.11250 689113694480 1642200071189 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.07800 956566881676 1822200052506 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03200 498874522907 11702101002813 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್
0.03050 318566991576 19000100041739 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್



0.0675 360278786195 520191001266752 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 644699508718 70690100001778 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.0675 514306870640 4922500104144000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 391520275831 50100133583023 ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಪ್ ಸಿ
0.0675 844927603624 71400100002553 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.0675 903472859898 83680100007593 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.0675 959817874819 1782200066687 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 529671601757 2542200024718 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0675 420585377462 54061391728 ಎಸ್ ಬಿ ಯಂ
0.0405 446784662969 2572610003441 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0405 852646681170 19000100031938 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0405 970063173559

0.06750 640250805110 1822200017600 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 267974433931 83690100001173 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.06750 882494444430 643101001637 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 374824265310 83690100002440 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.06750 83690100000593 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.06750 655233901899 599102010003420 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 245459735390 8518101008537 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 705450543140 8518101009210 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.03375 514306870640 4922500104144000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.75000 713151226097 70690100001488 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.16200 609639300636 8518101005064 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.13500 291445152012 1782200004576 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.13500 347863813394 71400100004274 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.13500 743998905802 7800101042286 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.16875 838380482414 910010042873991 ಆಯಕ್ಷಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್
0.10125 931351005794 71400100004292 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.06750 314564895856 71400100000999 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.13500 221417632747 2182500100119100 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.13500 366291988383 2182500100083400 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 404089922958 520191001268070 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.13500 309291775963 64116613669 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.13500 820942962514 70640100001904 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.06750 391082516324 2542200003280 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.10125 267637519441 38870624936 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.10125 422602286175 2542200002979 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 653611587710 71400100005452 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.06750 707965185148 1600101008137 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 630480667590 54026481194 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.06750 987224495686 33486149873 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.06750 709618818486 30329028443 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.06750 538167359233 520191003151006 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್



0.13500 349971919248 20212218941 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.10125 565157673839 83680100003081 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.06750 270832040742 38703008841 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.06750 712564748272 64188213327 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.06750 836375640230 71400100001207 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.10125 285845542892 7142500100871000 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.10125 493304906229 520331001936780 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಖ್
0.06750 208177907631 432500100131601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 344647310123 520191001261475 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಖ್
0.06750 799950397340 71400100007343 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.06750 709201101700 71400100002765 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.13500 861898708413 520101013032190 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 771880680124 1822250003410 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06750 550194966149 7142500100809800 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.135 897136005159 1782200033848 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.135 374447563470 33209169693 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.0675 742820457651 2483101014303 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.1215 599103976938 70690400001006 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0075 374447563470 33209169693 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.0675 489141674557 20285496161 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.16 527413364929 520101249045487 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.32 440797374004 64152959874 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.08 644029185850 70590100001579 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.4 776516197792

0.32 755340872544 71400200004006 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.4 521182020934

0.24 635031585663 635031585663 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.

0.16 591935227327 71400100004822 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.16 862081048304 2542200026017 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.04465 990789226888 124901010006139 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.04816 271705710952 54026525734 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.07703 864261393328 64023501743 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.07703 552154380240 520101012964987 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.07703 323870545611 11700101018058 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.07703 706183354409 111701010007432 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.04375 823406507235 131101010000095 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.2 849068007975 125401011000089 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.2 755340872544 102601010002568 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.08 765907106300 125401011002112 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.08 310331024137 11700101019719 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.04999 849068007975 125401011000089 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.04999 208469390898 1392200101479 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.10035 572881216876 129101010002841 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್



0.04924 476358702317 64150703072 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.1125 538404793723 83690100001934 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.1395 852646681170 19000100031938 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್
0.04066 456729630051 1822210008957 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01944 262501874726 70640100003340 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0162 991472960186 520101013025151 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0162 496064549233 83690100003477 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0162 875133024369 83690100003460 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0162 997409388298 70640100003435 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0454 655285173139 70640100004136 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0454 855458375374 1642200009020 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02 411017470383 1600101006105 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್
0.01065 274912330335 131101010002254 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.02 561347081947 520101012978007 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02 663680748877 1822200019469 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್
0.02 363080808661 1822200005121 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್
0.02 698929775035 599102010000878 ಯುನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯ
0.02 296255067959 129101010001719 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.0135 382750354150 643101011599 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್
0.0108 556908304707 2572610000730 ಕೆರ್ಾರ ಬಾಯಂಕ್
0.02 291160200961 131101010003641 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.0162 626705804503 131101011001133 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.0189 825336080558 125401010003021 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.0108 836194401139 131101011000354 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.02 947712599256 124901010006782 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.02 290837142386 54026527118 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.02 941715466760 1822200012167 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0054 573488445222 54059050521 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.02 245459735390 8518101008537 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02 670401728195 2132200017009 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0162 250644856773 1642200054700 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02 955424739053 131101010000073 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0162 322742580874 520101013047661 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02 702438746797 520291002103996 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02 125401010003928 125401010003928 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.02 408561986085 137801011001936 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.02 247672512761 131101010000893 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.02 520954786840 124901011002596 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.02 590069089639 129101011000596 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
0.02 658266298679 1782200029363 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02 477985227398 1822200021858 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02 295960075618 131101010000600 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0162 585554634018 131101011001053 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್



0.02 262436700784 131101010002299 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.02 528400895133 131101010001429 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.02 222121174456 131101010001289 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.02 285490994886 54059049027 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.0135 494255064782 643101006606 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02 972724561969 7142500101054901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.02 762249808577 124901010001421 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.02 666044405590 18501000004433 ಇಂಡಿಯನ್ ಒವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02 824879982896 1392200000749 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02 512980834007 124901010005345 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.016 986168354791 124901010006298 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.02 681288602156 54026521682 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.02 468636176647 7142500100339301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.02 416377354553 2483108015858 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02 883229436161 64048777509 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.02 335894913225 1642200004620 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.015 948565576609 1600101000153 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.03638 390716430018 1782200100794 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02 894200088421 83690100000794 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.03 459050957843 131101010000295 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.03638 823406507235 70640100001880 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0335 506607252786 71400100001521 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.0335 950063161789 2542200035842 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.012 124901011000706 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.008 124901011000459 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.04 314564895856 189200101001290 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.07496 859658321714 102601010009069 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0288 243372256373 124901010005471 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.03748 878298935302 1600101007255 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.07046 459014234211 524602010006455 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01612 441256033677 124901011001475 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01498 370903202783 1600101006167 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02698 483590900436 54059049243 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.

0.0288 743620811064 102601010007561 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02088 678668309775 137801011003777 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02748 213010267037 520101012974664 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01874 230582039610 124901011000266 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.03748 811665197728 2483101002047 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01051 277179828835 520191001252311 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.04048 651289072312 432500100004101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.01724 736007513338 137801231000193 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02698 860457124872 150601011000016 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0288 336237607987 520101024271124 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್



0.01874 494255064782 643101006606 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01498 752874178520 7142500101994901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.02249 974680058246 124901010006063 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0252 739493411099 1392210023822 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.09 865772475120 83680100004792 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.092 455707359050 432500100064201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.09 445861062712 520101013067822 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0975 261675608816 520191001251496 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1305 798209488411 520101013040770 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.32 257565653966 83680100003060 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.48 708728898215 20285496332 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.16 927157309337 89003989135 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.08 972724561969 7142500101054901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.08 812307206102 643101001274 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.16 553168035239 124901011001199 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.5625 279570991243 520101012990813 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.75 209136660639 20345817931 ಎಸ್. ಬಿ. ಐ.

0.0292 629793030210 20283233512 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.05667 527413364929 520101249045487 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.08 855458375374 1642200009020 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.03624 218152812058 83690100003498 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.03354 862081048304 2542200026017 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.75 440888825970 1822200022903 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.5 218039754563 20120100002502 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್
0.15 204769522846 520101024272090 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.12 601357946964 1822200015090 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.038 294618223475 64159528091 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.08 260915898204 2132200004444 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.2 637273208668 131101011001070 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.725 848428687957 131101011001043 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.12 376000068661 1642200016515 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.15 290207236318 70690100000238 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.15 481913687256 18501000009128 ಇಂಡಿಯನ್ ಒವರ್ ಸಿೋಸ್ ಬಾಯಂಕ್
0.06748 603156782734 17109522216 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.0725 919907973177 70640100002160 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.06042 836194401139 70640100000954 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0724 561550771648 70640100000258 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0494 371818264280 70500100000218 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.058 739016564331 83680100002664 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.06748 636202438853 17109535768 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.0868 564958744705 1642200001030 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0868 324307807079 2483101001414 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.02896 307678545218 137801010001788 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ



0.024 986168354791 83680100004855 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.168 955169136771 520101012949661 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.14213 250645538960 83690100002735 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.161 275095971082 70640100001851 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.5 475813215462 1642200002331 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.5 656425369885 83680100006290 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.192

0.5497

0.055

0.01476

0.00596

0.13342

0.0905 593126944716 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
0.0905 779467070965 520191001272817 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.042 440797374004 64152959874 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.0276 512425346723 70640100003285 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0456 385373310620 129101011000452 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
0.0396 862081048304 2542200026017 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
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0.199 357053285735 1600101002053 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.1339 735516919501 2542200007553 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.13 499488634914 1782200050997 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.118 254662017803 70690100001613 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.35 821278969234 30573063781 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.1 790583203715 1782200101068 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
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0.004

0.004

0.1 475813215462 1642200002331 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1 656425369885 83680100006290 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.1

0.18693 753340872544 71400100004006 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.25 691962931697 71400100000380 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.13084 70640100002769 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.04274 212826762577 520101013067245 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.04 290837142386 54026527118 ಎಸ್ ಬಿ ಐ
0.2 603643684734 70640100000652 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
0.03999 593126944716 17109526866 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
0.08 712774918313 2542200033496 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
2.6239



0.3
0.7

0.2

0.6

0.0874 276493079954 30365508992 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.0874 522129976640 520101012964936 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಷ್ನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.0874 131101010000295 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.0874 471535620670 131101010001633 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 564536762133 124901231000976 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 641469047446 1392200042275 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 643615089812 1392200004635 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 984353451368 131101010002132 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 840863330391 54060053868 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.1713 719045816383 1642200052074 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 235657338464 1642200033438 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 256428128653 1392200029847 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 778446965186 131101010000039 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 782098763272 1392200010288 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 535847842705 520101012961473 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 644846495004 1822200038569 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 444015014766 124901010004882 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.1713 788712103578 1822210005040 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.08742 463733917104 2542210022651 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.08742 694869379472 2483101014813 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.06993 900963547503 2483108016031 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.08742 271028379928 1782200023381 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.13986 521182020934 2132200000100 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.08741 35065360050 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ
0.17482 265986720669 131101010001946 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
0.095

0.3092

1.9242

0.10608 475813215462

0.02448 364342444379

0.08976 324307807079

0.04896 512086694937

0.13056 680921026283

0.04896 585552894278

0.04479 475813215462

0.01033 364342444379

0.0379 324307807079

0.02068 512086694937

0.05512 680921026283



0.02068 585552894278

0.19982

0.07684

0.05232
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0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.01

0.4

0.1995

0.01615 797354610543 1782210019945 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.02200 483262475988 643101006718 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
0.01100 383450930569 70590100007576 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ



0.02200 689113694480 1642200071189 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01100 956566881676 1822200052506 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
0.01452 498874522907 11702101002813 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್
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ಬೆಳಾಳರ
ತಲಡಿಕಾನ
ಅರಂತಲೋಡು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಬೆಳಾಳರ
ಗುತಿುಗಾರು
ಬೆಳಾಳರ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಪಂಜ
ಸುಳಯ
ಪಂಜ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಪಂಜ
ಎಣಲಮರು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಎಣಲಮರು
ಸುಬರಹಮಣಯ



ಸುಬರಹಮಣಯ
ಬೆಂಗಳಲರು
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಬಳಾಳರಿ
ಸುಳಯ
ಎಣಲಮರು
ಉಜಿರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಗುತಿುಗಾರು
ಅರಂತಲೋಡು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಗುತಿುಗಾರು
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಳಯ
ಎಣಲಮರು
ಎಣಲಮರು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಬಳೆ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಪಂಜ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ



ಜಾಲ್ಲಸರು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಸುಳಯ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಬೆಳಾಳರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಎಣಲಮರು
ಅರಂತಲೋಡು
ಸುಳಯ
ಬಳೆ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಬೆಳಾಳರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ



ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಗುತಿುಗಾರು
ಕೆ ವಿ ಜಿ ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಐವರ್ಾಯಡು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಅಜಾಿವರ
ಸುಳಯ
ಮಂಗಳಲರು
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಪುತ್ಲುರು
ಐವರ್ಾಯಡು
ಐವರ್ಾಯಡು
ಸಂಪಾಜ
ಪಂಜ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ

















ಸುಬರಹಮಣಯ
ಎಣಲಮರು
ಪಂಜ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಬಳೆ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಸುಳಯ
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಎಣಲಮರು
ಎಣಲಮರು
ಎಣಲಮರು
ಬಳೆ
ಪಂಜ
ಪಂಜ
ಪುತ್ಲುರು
ಪುತ್ಲುರು
ಪಂಜ
ಕೆ ವಿ ಜಿ ಸುಳಯ
ಎಣಲಮರು
ಸುಳಯ
ಪಂಜ



ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಪಂಜ
ಪಂಜ
ಗುತಿುಗಾರು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಬಳೆ
ಗುತಿುಗಾರು
ಗುತಿುಗಾರು
ಪಂಜ
ಪಂಜ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಬೆಳಾಳರ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಸುಳಯ

ಸುಳಯ



ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಗುತಿುಗಾರು
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಬೆಳಾಳರ

ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಎಳಿಮಲೆ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಎಣಲಮರು
ಐವರ್ಾಯಡು
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಎಣಲಮರು
ಬೆಳಾಳರ
ಎಣಲಮರು

ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್



ಎಣಲಮರು
ಬೆಳಾಳರ
ಕೆ ವಿ ಜಿ ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಐವರ್ಾಯಡು
ಎಣಲಮರು
ಅಜಾಿವರ
ಸುಳಯ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಐವರ್ಾಯಡು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಅಜಾಿವರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಕೆವಿಜಿಪಿ ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ



ಐವರ್ಾಯಡು
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಕೆ ವಿ ಜಿ ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಮಲಿೂಕಟೆಿ ಮಂಗಳಲರು
ಸುಳಯ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ
ಬಳೆ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಗುತಿುಗಾರು
ಸುಳಯ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಗುತಿುಗಾರು
ಗುತಿುಗಾರು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಕೆ ವಿ ಜಿ ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಎಣಲಮರು
ಸುಳಯ
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಎಲಿಮಲೆ
ಎಲಿಮಲೆ
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಸಂಪಾಜ
ಸಂಪಾಜ
ಅರಂತಲೋಡು



ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಸುಳಯ
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಸುಳಯ
ಪಂಜ
ಹಂಪನಕಟೆಿ
ಅರಂತಲೋಡು
ಗುತಿುಗಾರು
ಗುತಿುಗಾರು
ಗುತಿುಗಾರು
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಸುಳಯ

ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಗುತಿುಗಾರು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಎಲಿಮಲೆ
ಎಣಲಮರು
ಪಂಜ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಸುಳಯ
ಸಂಪಾಜ
ಸುಳಯ
ಗುತಿುಗಾರು
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ



ಸುಳಯ
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಬಲ್ಮಟ ಮಂಗಳಲರು
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಪಂಜ
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಸುಳಯ

ಜಾಲ್ಲಸರು
ಅರಂತಲೋಡು
ಸಂಪಾಜ
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ ಕೆ ವಿ ಜಿ
ಸುಳಯ ಕೆ ವಿ ಜಿ
ಬಲ್ಮಟ ಮಂಗಳಲರು
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಕೆವಿಜಿ ಸುಳಯ
ಪಂಜ
ಬೆಳಾಳರ
ಮಂಗಳಲರು ಕಂಕರ್ಾಡಿ
ಪುತ್ಲುರು
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಎಲಿಮಲೆ
ಎಲಿಮಲೆ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಎಣಲಮರು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ



ಸುಳಯ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಐವರ್ಾಯಡು
ಐವರ್ಾಯಡು
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಅಜಾಿವರ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಳಯ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಅರಂತಲೋಡು
ಪಂಜ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಸುಳಯ

ಬೆಳಾಳರ

ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಕಾವು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಅರಂತಲೋಡು
ಬೆಳಾಳರ
ಅರಂತಲೋಡು
ಸುಳಯ
ಅರಂತಲೋಡು
ಸುಳಯ
ಕುಕುೂಜಡೂ



ಐವರ್ಾಯಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಸುಳಯ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಸುಳಯ
ಅರಂತಲೋಡು
ಅರಂತಲೋಡು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಗುತಿುಗಾರು
ಎಣಲಮರು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಸುಳಯ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಸುಳಯ
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಸಂಪಾಜ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಅರಂತಲೋಡು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.

ಬಳೆ
ಗುತಿುಗಾರು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಅರಂತಲೋಡು
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಪಂಜ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ



ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಐವರ್ಾಯಡು
ಸಂಪಾಜ
ಸುಳಯ, ಎನ್.ಎಂ.ಸಿ.

ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಸುಳಯ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಗುತಿುಗಾರು
ಎಣಲಮರು
ಪಂಜ
ಅರಂತಲೋಡು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಎಣಲಮರು
ಬೆಂಗಳಲರು
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಎಣಲಮರು
ಐವರ್ಾಯಡು
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಅಜಾಿವರ
ಸುಳಯ
ತಲಡಿಕಾನ
ಬೆಳಾಳರ



ಸಂಪಾಜ
ಸುಳಯ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಅಜಾಿವರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಳಯ ಎನ್ ಎಂ ಸಿ
ಸಂಪಾಜ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಮಲಿೂಕಟೆಿ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಗುತಿುಗಾರು
ಅರಂತಲೋಡು
ಬೆಳಾಳರ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಕಡಬ
ಬೆಳಾೂರ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಬಳೆ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಗುತಿುಗಾರು
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ತಲಡಿಕಾನ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಗುತಿುಗಾರು
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ



ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಅರಂತಲೋಡು
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಗುತಿುಗಾರು
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ

ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಬೆಳಾಳರ





ಎಣಲಮರು
ಬೆಳಾಳರ
ಪಂಜ
ಕುಕುೂಜಡೂ
ಸುಳಯ
ಪಂಜ





ಗುತಿುಗಾರು
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ

ಬೆಳಾಳರ
ಬೆಳಾಳರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗರ
ಸುಳಯ
ಬೆಳಾಳರ



ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಗುತಿುಗಾರು
ಗುತಿುಗಾರು
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ದ್ರಲಡ್ತಲೋಟ
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಬೆಳಾಳರ
ಸುಳಯ
ಸುಳಯ
ಪಂಜ
ಸುಬರಹಮಣಯ
ಸುಳಯ
ಕೆಲಲ್ೂಮೊಗುರ



ಪಂಜ
ಸಂಪಾಜ
ಸುಳಯ



ಗುತಿುಗಾರು
ಜಾಲ್ಲಸರು
ಸುಳಯ













































ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು

1 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
2 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
3 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
4 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
5 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
6 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
7 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
8 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ(D-01)

9 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ(D-01)

10 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನ ಯೋಜನೆ(D-01)

11 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
12 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
13 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
14 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
15 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
16 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
17 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
18 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
19 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
20 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
21 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
22 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
23 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
24 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
25 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
26 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
27 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
28 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
29 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
30 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
31 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
32 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
33 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
34 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
35 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
36 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
37 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
38 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ
ಜಿಲೊ: ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕನೂಡ



39 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
40 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
41 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
42 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
43 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
44 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
45 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
46 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
47 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
48 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
49 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
50 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
51 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
52 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
53 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
54 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
55 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
56 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
57 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
58 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
59 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
60 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
61 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
62 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
63 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
64 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
65 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
66 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
67 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
68 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
69 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
70 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
71 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
72 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
73 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
74 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
75 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
76 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
77 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
78 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
79 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
80 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
81 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



82 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
83 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
84 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
85 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
86 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
87 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
88 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
89 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
90 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
91 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
92 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
93 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
94 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
95 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
96 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
97 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
98 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
99 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ

100 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
101 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
102 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
103 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
104 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
105 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
106 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
107 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
108 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
109 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
110 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
111 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
112 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
113 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
114 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
115 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
116 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
117 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
118 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
119 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
120 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
121 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
122 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
123 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
124 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



125 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
126 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
127 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
128 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
129 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
130 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
131 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
132 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
133 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
134 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
135 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
136 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
137 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ

138 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
139 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
140 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
141 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
142 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
143 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
144 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
145 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
146 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
147 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
148 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
149 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
150 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
151 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
152 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
153 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
154 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
155 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
156 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
157 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
158 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
159 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
160 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
161 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
162 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
163 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
164 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
165 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
166 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



167 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
168 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
169 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
170 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
171 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
172 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
173 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
174 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
175 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
176 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
177 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
178 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
179 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
180 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
181 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
182 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
183 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
184 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
185 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
186 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
187 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
188 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
189 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
190 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
191 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
192 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
193 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
194 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
195 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
196 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
197 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
198 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
199 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
200 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
201 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
202 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
203 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
204 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
205 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
206 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
207 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
208 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
209 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



210 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
211 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
212 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
213 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
214 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
215 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
216 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
217 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
218 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
219 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
220 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
221 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
222 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
223 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
224 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
225 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
226 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
227 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
228 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
229 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
230 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
231 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
232 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
233 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
234 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
235 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
236 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
237 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
238 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
239 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
240 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
241 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
242 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
243 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
244 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
245 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
246 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
247 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
248 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
249 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
250 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
251 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
252 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



253 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
254 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
255 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
256 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
257 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
258 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
259 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
260 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
261 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
262 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
263 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
264 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
265 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
266 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
267 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
268 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
269 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
270 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
271 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
272 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
273 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
274 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
275 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
276 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
277 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ

278 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
279 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
280 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
281 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
282 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
283 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
284 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
285 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
286 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
287 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
288 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
289 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
290 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
291 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
292 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
293 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
294 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



295 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
296 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
297 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
298 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
299 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
300 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
301 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
302 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
303 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
304 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
305 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
306 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
307 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
308 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
309 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
310 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
311 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
312 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
313 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
314 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
315 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
316 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
317 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
318 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
319 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
320 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
321 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
322 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
323 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
324 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
325 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
326 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
327 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
328 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
329 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
330 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
331 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
332 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
333 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
334 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
335 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
336 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
337 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



338 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
339 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
340 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
341 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
342 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
343 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
344 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
345 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
346 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
347 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
348 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
349 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
350 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
351 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
352 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
353 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
354 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
355 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
356 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
357 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
358 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
359 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
360 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
361 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
362 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
363 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
364 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
365 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
366 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
367 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
368 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
369 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
370 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

371 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

372 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

373 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

374 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

375 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

376 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

377 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

378 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

379 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

380 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)



381 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
382 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
383 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
384 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
385 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
386 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
387 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
388 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
389 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
390 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
391 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
392 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
393 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
394 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
395 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
396 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
397 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
398 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
399 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
400 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
401 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
402 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
403 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
404 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
405 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
406 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
407 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
408 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
409 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
410 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
411 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
412 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
413 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
414 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
415 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
416 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
417 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
418 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
419 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
420 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
421 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
422 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
423 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



424 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
425 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
426 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
427 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
428 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
429 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
430 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
431 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
432 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
433 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
434 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
435 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
436 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
437 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
438 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
439 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
440 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
441 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
442 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

443 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

444 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

445 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

446 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

447 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
448 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
449 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
450 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
451 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
452 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
453 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
454 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

455 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
456 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
457 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
458 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
459 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
460 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
461 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
462 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
463 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
464 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
465 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
466 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



467 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
468 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
469 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
470 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
471 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
472 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
473 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
474 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
475 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
476 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
477 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
478 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
479 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
480 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
481 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
482 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
483 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
484 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
485 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
486 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
487 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
488 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
489 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
490 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
491 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
492 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
493 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
494 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
495 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
496 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
497 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
498 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
499 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
500 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
501 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
502 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
503 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
504 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
505 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
506 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
507 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
508 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
509 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ



510 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
511 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
512 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
513 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
514 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
515 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
516 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
517 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
518 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
519 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
520 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
521 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
522 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
523 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
524 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
525 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
526 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

527 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

528 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

529 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

530 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

531 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

532 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

533 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

534 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

535 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

536 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

537 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

538 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

539 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

540 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

541 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

542 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

543 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

544 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

545 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

546 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

547 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

548 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

549 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

550 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

551 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

552 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)



553 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

554 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

555 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

556 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

557 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

558 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

559 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

560 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

561 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

562 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

563 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

564 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

565 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

566 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

567 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

568 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

569 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

570 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

571 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

572 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

573 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

574 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

575 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

576 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

577 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

578 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

579 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

580 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

581 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

582 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

583 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

584 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

585 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

586 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

587 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

588 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

589 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

590 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

591 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

592 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

593 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

594 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

595 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)



596 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

597 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

598 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

599 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

600 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

601 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

602 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

603 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

604 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

605 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

606 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

607 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

608 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

609 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

610 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

611 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

612 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

613 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

614 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
615 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
616 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
617 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
618 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
619 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
620 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
621 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
622 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
623 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
624 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
625 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
626 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
627 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
628 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
629 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
630 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
631 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
632 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
633 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
634 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
635 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
636 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
637 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
638 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



639 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
640 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
641 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
642 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
643 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
644 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
645 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
646 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
647 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
648 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
649 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
650 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
651 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
652 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
653 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
654 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
655 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
656 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
657 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
658 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
659 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
660 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
661 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
662 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
663 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
664 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
665 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
666 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
667 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
668 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
669 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
670 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
671 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
672 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
673 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
674 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
675 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
676 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
677 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
678 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
679 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
680 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
681 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



682 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
683 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
684 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
685 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
686 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
687 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
688 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
689 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
690 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
691 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
692 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
693 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
694 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
695 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
696 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
697 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
698 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
699 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
700 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
701 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
702 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
703 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
704 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
705 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
706 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
707 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
708 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
709 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
710 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
711 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
712 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
713 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
714 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
715 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

716 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

717 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

718 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

719 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

720 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

721 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

722 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

723 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

724 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)



725 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

726 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

727 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

728 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

729 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

730 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

731 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

732 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

733 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

734 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

735 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

736 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

737 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

738 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

739 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

740 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

741 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

742 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

743 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

744 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

745 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

746 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

747 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

748 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

749 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

750 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

751 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

752 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

753 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

754 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

755 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
756 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
757 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
758 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
759 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
760 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
761 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
762 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
763 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
764 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
765 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
766 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
767 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



768 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
769 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
770 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
771 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
772 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
773 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
774 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
775 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
776 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
777 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
778 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
779 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
780 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
781 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
782 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
783 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
784 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
785 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
786 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
787 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
788 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
789 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
790 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
791 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
792 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
793 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
794 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
795 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
796 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
797 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
798 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
799 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
800 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
801 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
802 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
803 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
804 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
805 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
806 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
807 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
808 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
809 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
810 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



811 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
812 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
813 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
814 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
815 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
816 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
817 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
818 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
819 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
820 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
821 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
822 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
823 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
824 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
825 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
826 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
827 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
828 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
829 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
830 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
831 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
832 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
833 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
834 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
835 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
836 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
837 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
838 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
839 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
840 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
841 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
842 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
843 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
844 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
845 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
846 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
847 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
848 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
849 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
850 ರಾಷ್ರೋಯ ಕೃಷ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
851 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
852 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
853 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



854 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
855 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
856 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
857 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
858 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
859 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
860 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
861 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
862 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
863 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
864 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
865 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
866 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
867 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
868 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
869 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
870 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
871 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
872 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
873 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
874 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
875 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
876 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
877 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
878 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
879 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
880 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
881 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
882 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
883 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
884 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
885 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
886 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
887 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
888 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
889 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
890 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
891 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
892 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
893 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
894 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
895 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
896 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್



897 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
898 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
899 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
900 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
901 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
902 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
903 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
904 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
905 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
906 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
907 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
908 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
909 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
910 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
911 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
912 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
913 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
914 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
915 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
916 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
917 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
918 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
919 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
920 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
921 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
922 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
923 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
924 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
925 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
926 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
927 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
928 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
929 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
930 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
931 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
932 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
933 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
934 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
935 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
936 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
937 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
938 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
939 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್



940 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
941 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
942 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
943 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
944 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
945 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
946 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
947 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

948 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

949 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
950 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
951 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
952 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
953 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
954 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
955 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
956 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
957 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
958 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
959 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
960 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
961 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
962 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
963 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
964 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
965 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
966 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
967 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
968 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

969 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

970 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

971 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

972 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

973 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

974 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

975 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

976 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

977 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

978 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

979 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

980 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

981 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

982 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)



983 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
984 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
985 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
986 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
987 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
988 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
989 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
990 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
991 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

992 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

993 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

994 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

995 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

996 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

997 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

998 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

999 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1000 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1001 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1002 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1003 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1004 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1005 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1006 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1007 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1008 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1009 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1010 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1011 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1012 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1013 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1014 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1015 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1016 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1017 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1018 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1019 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1020 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1021 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1022 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1023 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1024 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1025 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)



1026 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1027 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1028 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1029 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1030 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1031 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1032 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1033 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1034 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1035 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1036 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1037 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1038 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1039 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1040 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1041 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1042 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1043 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1044 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1045 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1046 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1047 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1048 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1049 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1050 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1051 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1052 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1053 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1054 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1055 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1056 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1057 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1058 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1059 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1060 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1061 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1062 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1063 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1064 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1065 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1066 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1067 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1068 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ



1069 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1070 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1071 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1072 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1073 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1074 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1075 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1076 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1077 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1078 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1079 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1080 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1081 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1082 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1083 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1084 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1085 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1086 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1087 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1088 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1089 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1090 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1091 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1092 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1093 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1094 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1095 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1096 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1097 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1098 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1099 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1100 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1101 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1102 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1103 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1104 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1105 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1106 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1107 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1108 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1109 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1110 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1111 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್



1112 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1113 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1114 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1115 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1116 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1117 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1118 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1119 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1120 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1121 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1122 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1123 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1124 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1125 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1126 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1127 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1128 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1129 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1130 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1131 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1132 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1133 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1134 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1135 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1136 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1137 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1138 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1139 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1140 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1141 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1142 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1143 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1144 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1145 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1146 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1147 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1148 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1149 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1150 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1151 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1152 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1153 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1154 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1155 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1156 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1157 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1158 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1159 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1160 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1161 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1162 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1163 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1164 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1165 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1166 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1167 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1168 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1169 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1170 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1171 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1172 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1173 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1174 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1175 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1176 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1177 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1178 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1179 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1180 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1181 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1182 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1183 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1184 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1185 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1186 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1187 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1188 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1189 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1190 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1191 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1192 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1193 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1194 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1195 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1196 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1197 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



1198 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1199 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1200 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1201 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1202 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1203 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1204 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1205 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1206 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1207 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1208 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1209 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1210 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1211 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1212 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1213 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1214 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1215 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1216 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1217 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1218 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1219 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1220 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1221 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1222 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1223 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1224 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1225 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1226 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1227 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1228 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1229 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1230 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1231 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1232 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1233 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1234 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1235 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1236 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1237 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1238 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1239 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1240 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)



1241 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1242 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1243 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1244 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1245 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1246 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1247 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1248 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1249 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1250 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1251 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1252 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1253 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1254 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1255 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1256 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1257 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1258 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1259 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1260 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1261 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1262 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1263 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1264 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1265 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1266 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1267 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1268 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1269 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1270 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1271 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1272 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1273 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1274 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1275 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1276 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1277 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1278 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1279 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1280 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1281 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1282 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1283 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)



1284 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1285 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1286 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1287 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1288 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1289 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1290 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1291 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1292 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1293 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1294 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1295 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1296 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1297 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1298 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1299 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1300 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1301 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1302 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1303 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1304 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1305 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1306 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1307 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1308 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1309 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1310 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1311 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1312 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1313 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1314 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1315 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1316 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1317 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1318 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1319 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1320 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1321 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1322 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1323 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1324 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1325 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1326 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



1327 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1328 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1329 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1330 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1331 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1332 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1333 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1334 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1335 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1336 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1337 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1338 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1339 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1340 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1341 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1342 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1343 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1344 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1345 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1346 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1347 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1348 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1349 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1350 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1351 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1352 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1353 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1354 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1355 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1356 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1357 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1358 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1359 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1360 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1361 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1362 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1363 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1364 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1365 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1366 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1367 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1368 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1369 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)



1370 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1371 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1372 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1373 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1374 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1375 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1376 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1377 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1378 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1379 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1380 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1381 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1382 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1383 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1384 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1385 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1386 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1387 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1388 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1389 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1390 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1391 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1392 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1393 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1394 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1395 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1396 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1397 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1398 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1399 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1400 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1401 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1402 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1403 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1404 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1405 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1406 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1407 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1408 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1409 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1410 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1411 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1412 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)



1413 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1414 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1415 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1416 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1417 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1418 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1419 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1420 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1421 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1422 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1423 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1424 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1425 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1426 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1427 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1428 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1429 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1430 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1431 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1432 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1433 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1434 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1435 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1436 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1437 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1438 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1439 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1440 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1441 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1442 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1443 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1444 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1445 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1446 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1447 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1448 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1449 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1450 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1451 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1452 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1453 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1454 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1455 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1456 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1457 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1458 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1459 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1460 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1461 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1462 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1463 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1464 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1465 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1466 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1467 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1468 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1469 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1470 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1471 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1472 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1473 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1474 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1475 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1476 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1477 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1478 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1479 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1480 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1481 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1482 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1483 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1484 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1485 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1486 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1487 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1488 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1489 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1490 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1491 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1492 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1493 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1494 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1495 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1496 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1497 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1498 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1499 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1500 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1501 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1502 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1503 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1504 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1505 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1506 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1507 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1508 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1509 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1510 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1511 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1512 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1513 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1514 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1515 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1516 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1517 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1518 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1519 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1520 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1521 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1522 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1523 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1524 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1525 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1526 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1527 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1528 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1529 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1530 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1531 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1532 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1533 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1534 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1535 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1536 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1537 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1538 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1539 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1540 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1541 ತಾಲ್ಲಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ



1542 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1543 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1544 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1545 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1546 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1547 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1548 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1549 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1550 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1551 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1552 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1553 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1554 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1555 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1556 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1557 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1558 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1559 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1560 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1561 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1562 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1563 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1564 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1565 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1566 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1567 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1568 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1569 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1570 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1571 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1572 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1573 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1574 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ (D-07)

1575 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1576 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1577 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1578 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1579 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1580 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1581 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1582 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1583 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1584 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ



1585 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1586 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1587 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1588 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1589 ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ ಕೋಟ ಮತ್ುು ರಲೋಗಗಳ ಸಮಗರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಯೋಜನೆ ಎಸ್
1590 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1591 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1592 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1593 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1594 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1595 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1596 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1597 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1598 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1599 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1600 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1601 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1602 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1603 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1604 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1605 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1606 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1607 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1608 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1609 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1610 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1611 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1612 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1613 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1614 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1615 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1616 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1617 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1618 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1619 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1620 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1621 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1622 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1623 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1624 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1625 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1626 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1627 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ



1628 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1629 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1630 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1631 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1632 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1633 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1634 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1635 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1636 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1637 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1638 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದಿಿ ಯೋಜನೆ
1639 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1640 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1641 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1642 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1643 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1644 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1645 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1646 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1647 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1648 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1649 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1650 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1651 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1652 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1653 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1654 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1655 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1656 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1657 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1658 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1659 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1660 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1661 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1662 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1663 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1664 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1665 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1666 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1667 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1668 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1669 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1670 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ



1671 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1672 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1673 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1674 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1675 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1676 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1677 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1678 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1679 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1680 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1681 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1682 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1683 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1684 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1685 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1686 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1687 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1688 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1689 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1690 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1691 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1692 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1693 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1694 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1695 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1696 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1697 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1698 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1699 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1700 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1701 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1702 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1703 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1704 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1705 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1706 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1707 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1708 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1709 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1710 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1711 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1712 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1713 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ



1714 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1715 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1716 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1717 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1718 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1719 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1720 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1721 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1722 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1723 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1724 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1725 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1726 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1727 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1728 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1729 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1730 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1731 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1732 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1733 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1734 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1735 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1736 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1737 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1738 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1739 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1740 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1741 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1742 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1743 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1744 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1745 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1746 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1747 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1748 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1749 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1750 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1751 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1752 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1753 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1754 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1755 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1756 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ



1757 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1758 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1759 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1760 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1761 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1762 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1763 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1764 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1765 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1766 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1767 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1768 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1769 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1770 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1771 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1772 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1773 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1774 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1775 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1776 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1777 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1778 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1779 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1780 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1781 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1782 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1783 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1784 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1785 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1786 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1787 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1788 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1789 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಉತಾೆದ್ರ್ಾ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾಯಯಯೋಜನೆಗಾಗಿ ತಂಗಿನಲಿೂ ಸಂಯೋಜಿತ್ ಬೆೋಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1790 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1791 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1792 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1793 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1794 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1795 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1796 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1797 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1798 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1799 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ



1800 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1801 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1802 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1803 SMAM ಅಡಿ ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದ್ಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
1804 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1805 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1806 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1807 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1808 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1809 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1810 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1811 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1812 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1813 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1814 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1815 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1816 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1817 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1818 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1819 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1820 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1821 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1822 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1823 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1824 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1825 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1826 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1827 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1828 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1829 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1830 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1831 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1832 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1833 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1834 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1835 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1836 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1837 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1838 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1839 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1840 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1841 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1842 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ



1843 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1844 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1845 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1846 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1847 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1848 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1849 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1850 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1851 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1852 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1853 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1854 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1855 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1856 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1857 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1858 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1859 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1860 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1861 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1862 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1863 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1864 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1865 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1866 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1867 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1868 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1869 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1870 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1871 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1872 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1873 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1874 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1875 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1876 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1877 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1878 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1879 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1880 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1881 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1882 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1883 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1884 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1885 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ



1886 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1887 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1888 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1889 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1890 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1891 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1892 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1893 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1894 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1895 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1896 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1897 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1898 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1899 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಸಾಮಥಯಯವುಳಳ ಎಣೆು ತಾಳೆ ವಯವಸಾಯ ಯೋಜನೆ
1900 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1901 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1902 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1903 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1904 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1905 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1906 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1907 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1908 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1909 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ(D-06)

1910 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ (D-05)

1911 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ (D-05)

1912 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ (D-05)

1913 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ (D-05)

1914 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ (D-05)

1915 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ (D-05)

1916 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ (D-05)

1917 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ (D-05)

1918 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ (D-05)

1919 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ (D-05)

1920 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ - ನಿದ್ರೋಯಶನ ಮತ್ುು ಆಡಳಿತ್ (ಸಾರಿಗೆ ರ್ಚಚ)

1921 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1922 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ- ಮಧುವನ ಮತ್ುು ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
1923 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1924 ಪರದಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
1925 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1926 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1927 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1928 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ



1929 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1930 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1931 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1932 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1933 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1934 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1935 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1936 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1937 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1938 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1939 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1940 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1941 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1942 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1943 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1944 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1945 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1946 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ - ಯೋಜನೆೋತ್ರ
1947 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಯೋಜನೆ
1948 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1949 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1950 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1951 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1952 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1953 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1954 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1955 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1956 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1957 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1958 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1959 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1960 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1961 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1962 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1963 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1964 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1965 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1966 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1967 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1968 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1969 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1970 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1971 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



1972 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1973 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1974 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1975 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1976 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1977 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1978 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1979 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1980 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1981 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1982 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1983 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1984 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1985 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1986 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1987 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1988 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1989 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1990 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1991 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1992 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1993 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1994 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1995 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1996 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1997 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1998 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
1999 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2000 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2001 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2002 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2003 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2004 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2005 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2006 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2007 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2008 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2009 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2010 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2011 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2012 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2013 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2014 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



2015 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2016 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2017 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2018 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2019 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2020 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2021 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2022 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2023 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2024 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2025 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2026 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2027 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2028 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2029 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2030 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2031 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2032 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2033 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2034 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2035 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2036 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2037 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2038 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2039 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2040 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2041 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2042 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2043 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2044 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2045 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2046 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2047 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2048 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2049 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2050 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2051 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2052 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2053 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2054 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2055 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2056 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2057 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



2058 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2059 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2060 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2061 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2062 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2063 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2064 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2065 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2066 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2067 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2068 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2069 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2070 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2071 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2072 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2073 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2074 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2075 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2076 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2077 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2078 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2079 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2080 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2081 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2082 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2083 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2084 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2085 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2086 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2087 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2088 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2089 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2090 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2091 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2092 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2093 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2094 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2095 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2096 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2097 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2098 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2099 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2100 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



2101 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2102 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2103 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2104 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2105 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2106 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2107 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2108 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2109 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2110 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2111 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2112 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2113 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2114 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2115 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2116 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2117 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2118 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2119 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2120 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2121 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2122 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2123 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2124 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2125 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2126 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2127 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2128 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2129 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2130 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2131 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2132 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2133 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2134 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2135 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2136 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2137 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2138 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2139 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2140 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2141 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2142 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2143 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



2144 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2145 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2146 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2147 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2148 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2149 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2150 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2151 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2152 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2153 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2154 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2155 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ
2156 ರಾಷ್ರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಿಷ್ನ್ ಯೋಜನೆ



ತಾಲ್ಲೂಕು: ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ/ಚಟುವಟಿಕೆ

ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
ಹಣುು & ತ್ರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಧನ
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ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ



ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆಲೋಕೆಲೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆಲೋಕೆಲೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆಲೋಕೆಲೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆಲೋಕೆಲೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆಲೋಕೆಲೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆಲೋಕೆಲೋ ಎರಡನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆಲೋಕೆಲೋ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆಲೋಕೆಲೋ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಕೆಲೋಕೆಲೋ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
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ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
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ಕೆಲೋಕೆಲೋ ಮೊದ್ಲ್ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
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ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ



ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
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ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ



ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಗೆೋರು ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ



ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ತಾ.ಪಂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ವಿದ್ುಯತ್ ಚಾಲಿತ್ ಪಂಪ್ ಸಟ್ ಗೆ ಸಹಾಯಧನ
ತಾಳೆಬೆಳೆ- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಹಾಯಧನ
ತಾಳೆಬೆಳೆ- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಹಾಯಧನ
ತಾಳೆಬೆಳೆ- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಹಾಯಧನ
ತಾಳೆಬೆಳೆ- ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ



ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
ಕೌಶಲಾಯಧಾರಿತ್ ತ್ರಬೆೋತಿ ಯೋಜನೆ
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ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ



ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ
Matching Grant- ರಾತಲೋಮಿ ಕೆಲೋಕೆಲೋ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant- ರಾತಲೋಮಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
Matching Grant- ರಾತಲೋಮಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
Matching Grant- ರಾತಲೋಮಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant- ರಾತಲೋಮಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant- ರಾತಲೋಮಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant- ರಾತಲೋಮಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant- ರಾತಲೋಮಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant- ರಾತಲೋಮಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ



ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ತಲೋಟಗಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯೋಜನೆ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ



ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಸಮಗರ ಕೋಟ ರಲೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಗೆೋರು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ, ಕುಟುಂಬ ಹಾಗಲ ಸಾಿಯಂಡ್ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ



ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಕಾಳುಮೆಣಸು ಪುನಶೆಚೋತ್ನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಕೆಲಳರ್ ಬಾವಿಗೆ ಶೆೋ 50ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ



ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ



ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ತಂಗು ಪಾರತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 40 ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ



ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ



ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಮಾನವ ಸಂಪನಲಮಲ್ ಅಭಿವೃದಿಿಯಡಿ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ



ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ



ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ



ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ



ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ



ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಪರಚಾರ ಮತ್ುು ಸಾಹತ್ಯ ಕಾಯಯಕರಮದ್ಡಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕರಣ ಕಾಯಯಕರಮ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ



ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ
ರೈತ್ರಿಗೆ ತ್ರಬೆೋತಿ ಕಾಯಯಕರಮ



ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 90ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 75ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 90ರ ಸಹಾಯಧನ
ಜೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜೋನು ರ್ಟಿಿಗೆ ಹಾಗಲ ಕಾಲ್ನಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ 90ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ



ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 90ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 90ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಸಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಔಷ್ಧಿ ಖರಿೋದಿಗೆ ಶೆೋ. 90ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ತಂಗು ಮರುರ್ಾಟಿ ಹಾಗಲ ಪುನಶೆಚೋತ್ನ ಮೊದ್ಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ್ ನಿವಯಹಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ ಶೆೋ 100ರ ಸಹಾಯಧನ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಸಲಕ್ಷಮ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ



Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
Matching Grant-ರಾತಲೋಮಿ ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
CDB - ಕಾಯಾಯಗಾರ ಕಾಯಯಕರಮ
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ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ಬಿಡಿ ಪುಷ್ೆಗಳ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ ಕಾಯಯಕರಮ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ



ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ
ತ್ರಕಾರಿ ಪರದ್ರೋಶ ವಿಸುರಣೆ



ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ

ವಸಂತ್, ಬರಮೆೋಲ್ು ಮನೆ 110/15b3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ, ಬರಮೆೋಲ್ು ಮನೆ 110/6b2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಿ ಕೆ ದ್ರೋವ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರಾಘವ ರಾವ್, ಅಮೆೈ ಮನೆ 154/2C ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮಲಲ್ಯ, ಕೆಲೋಡಯೋಲ್ು ಮನೆ 51/3P2 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಾರಪೆ ಮಲಲ್ಯ, ಬಳಳಮಂಜ 38/1bp2 ಕೆಲಕೂಡ
ನಿೋಲ್ಯಯ ಯಾನೆ ನಿರಂಜನ್, ಅದ್ೃಷ್ಿ ನಿವಾಸ 95/1P1 ರ್ೋಣಲರು
ಎನ್ ರಾಜಗೆಲೋಪಾಲ್ ಹೆಬಾಬರ್ ರ್ಂಕಟಕೃಷ್ು ಹೆಬಾಬರ್, ಆತ್ಲರ್ ಮನೆ103/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಧಾಯ ಶಾಯಮ್ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಎಸ್ ಶಾಯಮಚಂದ್ರ ಭಟ್, ಮಂಗಳಲರು207/6 ರ್ೋಣಲರು
ರಮಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಪತಿ ಎ, ಅರಿಪಾೆಡಿ ಮನೆ 404/22 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಿ ಲ್ಲಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಚಿದಾನಂದ್ ಸಾಲಾಯನ್, ಜಲನಿಯರ್ ಕಾಲೆೋಜು ರಸು ಕುತಾಯರು38/1, 38/4a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರತಿ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ಕುಂಞಣು ಶೆಟಿಿ, ಹಮಾಯಡಿ ಮನೆ 88/3b1, 88/4a, 86/3b1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಿೋತಾರಾಮ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಆಚಾಯಯ, ಮುಂಗುಡಮೆ ಮನೆ96/1, 2/11 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದ್ರ್ಾ ಬಿನ್ ಸುಧಿೋರ್ ಹೆಲಳಳ, ದ್ುಗಾಯ ನಿಲ್ಯ 48/4, 48/16, 48/10 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಿ ಡಿ ಪುಷ್ಾೆ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ದಿನೆೋಶ್ ಗೌಡ, ಗಡ್ಾಯಡಿ ಗುತ್ುು ಹೌಸ್172/5, 167/10, 242/3bp1, 167/11, ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಸ್ ರಾಘವ ದಾಸ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ದಾಸ್, ಕಕೂರಬೆಟುಿ ಮನೆ399/2b2p2-p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ, ಮರುವಂತಿಲ್ ಮನೆ 167/1p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆ ನವಿೋನ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣು ರ್ಾಯೂ, ಕಜ ಹೌಸ್ 150/6, 249/7, 250/2 ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜಯಾನಂದ್ ಗೌಡ, ಅಮೃತ್ ನಿಲ್ಯ ಪಾದ್ರ ಹೌಸ್273/3, 228/2, 228/3, 227/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಯಾನಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಲಮಮಣು ಗೌಡ, ಪಾದ್ರ ಹೌಸ್ 229/2a, 229/5, 230/2, 229/4 ಕೆಲಕೂಡ
ಲಿಯೋ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಆಂಥಲೋನಿ ಡಿಸಲೋಜ, ಹಾರ ಹೌಸ್ 7/9, 8/1ap6, 8/b6, 7/12 ಕೆಲಕೂಡ
ಸಂಜಿೋವ ಪಿ ಬಿನ್ ಜಯಾನಂದ್ ಗೌಡ, ಪಾದ್ರ ಹೌಸ್ 235/* ಕೆಲಕೂಡ
ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಮಾಧವ ಪಪಜಾರಿ, ಜಾರಿಗೆಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ 78/1 ಕೆಲಕೂಡ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋಜಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪುದ್ುರಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್52/8b, 52/12b, 52/7b ರ್ೋಣಲರು
ವನಿತಾ ಎಸ್ ಬಲಾೂಲ್ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಶ್ ಬಲಾೂಳ್, ಮಠ ಹೌಸ್20/10* ರ್ೋಣಲರು
ಅಮುಮ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚೆನಮು ಪಪಜಾರಿ, ಹಬಾರಿ ಹೌಸ್ 6/1bp2 ರ್ೋಣಲರು
ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಟಿಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಅಂಗರಕರಿಯ ಹೌಸ್206/6 ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಪಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಟಿಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಅಂಗರಕರಿಯ ಹೌಸ್ 206/7, 206/8, 34/5, 147/4, 34/2p2ರ್ೋಣಲರು
ನಿರಂಜನ್ ಜಲೋಶಿ ಬಿನ್ ನರಹರಿ ಭಟ್, ಸಲಳಬೆಟುಿ ಕಲ್ೆತ್ರು ಮನೆ53/2, 104/1a5, 146/1b2 ರ್ೋಣಲರು
ಉಷ್ಾ ಎಸ್ ಮೆಹೆಂದ್ಳೆ ಕೆಲೋಂ ಸಿೋತಾರಾಮ ಮೆಹೆಂದ್ಳೆ, ಕಾಪಿನಡ್ಾೂ ಹೌಸ್21/4* ರ್ೋಣಲರು
ಸಿೋತಾರಾಮ ಎಂ ಮೆಹೆಂದ್ಳೆ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಮಹಾದ್ರೋವ ಭಟ್, ಕಾಪಿನಡ್ಾೂ ಹೌಸ್21/1* ರ್ೋಣಲರು
ವಿದಾಯ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರ ಭಟ್, ಕಟಲಿರು ಮನೆ 6/*, 85/* ರ್ೋಣಲರು
ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಈಶವರ್ ಭಟ್, ಕಟಲಿರು ಹೌಸ್ 16/1* ರ್ೋಣಲರು
ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಬಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಹೆಗೆ್, ಭಾವಂತ್ಬೆಟುಿ ಮನೆ81/2p1, 81/3cp3, 178/3 ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಲಯಿಸ್ ಸರಾರ್ಪೋ ಬಿನ್ ಜಾನ್ ಸರಾರ್ಪೋ, ಕೆಲಲ್ಲೂರು ಮಜಲ್ ಹೌಸ್242/2 ರ್ೋಣಲರು
ಚಂದಿರಕಾ ಎಂ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಂದ್ರ ಪಿ, ಪುಡಕೆತ್ ಹೌಸ್, ಕರ್ಾಯಡಿ 181/6 ಕೆಲಕೂಡ
ಲ್ಲಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಸಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ, ಪಪವಾಜ ಹೌಸ್ 184/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಿ ನಿರಂಜನ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಬಲಾೂಲ್, ಭಾವಂತ್ಬೆಟುಿ, ಕರಾಯ16/10A ಕೆಲಕೂಡ
ನೆಲೋಣಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ತಾಯಂಪ ಗೌಡ, ಕೆಂಪಮುಡೋಲ್ು ಮನೆ 20/5B ಕೆಲಕೂಡ
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ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಜ್ ಹೆಗೆ್, ಅಗರಿ ಹೌಸ್ 59/* ಕೆಲಕೂಡ
ಪವಿತಾರ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಜಿತೋಶ್ ಜೈನ್, ಗುರುಕೃಪ ಜನರಲ್ ತಿಮಮಯಯ ಲೆೋಔಟ್99/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಗದಿೋಶ್ ಸರಳಾಯ ಬಿನ್ ಮಹಾದ್ರೋವ ಸರಳಾಯ, ಕೆಲಂಬಟೆಮಾರು ಮನೆ28/2p4 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಂ ಜರ್ಾಧಯನ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಮರಮ ಮನೆ148/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಪರಶಾಂತ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಪಪಜಾರಿ, ಗುತ್ುು ಮನೆ 105/1 ರ್ೋಣಲರು
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಪುೆ ರ್ಾಯೂ, ಆದಿಂಕಲಾ ಪಲೊ ರ್ಡ್ಾಯಲ್ು ಹೌಸ್168/* ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಜಿೋವ ದ್ರೋವಾಡಿಗ ಬಿನ್ ಪಪವಪೆ ದ್ರೋವಾಡಿಗ, ಬಳಂಜ 14/2D ರ್ೋಣಲರು
ಜಗದಿೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕಾಶಿಪಟು 39/2B ರ್ೋಣಲರು
ಜಾನು ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯ ಮಲಲ್ಯ, ಮಿಯಲಾಜ ಮನೆ29/1A2 ರ್ೋಣಲರು
ಗಣೆೋಶ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ಬೆಲಂಟೆಲರಟು ಮನೆ 9/14 ರ್ೋಣಲರು
ಕುಸುಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವರ್ಾಥ ಕುಲಾಲ್, ದ್ರಿಮಾರು ಬಳಂಜ 5.1 ರ್ೋಣಲರು
ಡಿೋಕಯಯ .ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಲಗುಗ ಮಲಲ್ಯ, ಕಟಿದ್ಬೆೈಲ್ು ಮನೆ 14/2F2 ರ್ೋಣಲರು
ಮಹಾಬಲ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಪಪಜಾರಿ 1/1A ರ್ೋಣಲರು
ಪರಭಾಕರ ಬುಣುು ಬಿನ್ ಕೆ ಅನಂತ್ರಾಜ ಹೆಗಡ, ಕಡಬೆಟುಿ ಮನೆ ಕುತ್ುೂರು190/2 ರ್ೋಣಲರು
ರತ್ೂವಮಯ ಇಂದ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಾಭಿರಾಜ ಇಂದ್ರ, ಸುರಭಿ ಮನೆ 23/1b ರ್ೋಣಲರು
ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಹೆಲಳಳ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಲಳಳ, ಆಶರಯ ಮನೆ134/1A1, 142/3A ರ್ೋಣಲರು
ಸುಂದ್ರ ಬಿ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬೆಲಗರ ಶೆಟಿಿ, ಪರಾರಿ ಮನೆ ಸುಲೊೋರಿ 21/3P2 ರ್ೋಣಲರು
ಜಿ ಡಿ ಪುಷ್ಾೆ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ದಿನೆೋಶ್ ಗೌಡ, ಗಡ್ಾಯಡಿ ಗುತ್ುು ಹೌಸ್167/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹೆನಿರ ಸಿಕೆವೋರಾ ಬಿನ್ ಆಲ್ಬಟ್ಯ ಲ್ಲಯಿಸ್ ಸಿಕೆವೋರಾ, ಪುತ್ರಬೆೈಲ್ು ಹೌಸ್92/6 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಮಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಗಡ್ಾಯಡಿ 167/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಪಕೋರ, ಪಪವಣಿಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ 184/1, 173/2p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್ ಪಕೋರ ಮುಗೆೋರ, ಅಡಂಜ ಮನೆ 172/12p2, 173/2ap2, 172/8p2 ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಧಾ ಕೆಲೋಂ ತ್ನಿಯಪೆ, ಬನೊಂಗಳ ಮನೆ 207/1p2 ಕೆಲಕೂಡ
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಪುೆ ರ್ಾಯೂ, ಅದ್ರಂಕಲ್ ಪಲೊ ಮನೆ 168 ರ್ೋಣಲರು
ಸುಮಿತಾರ ಕೆಲೋಂ ರವಿ ಹೆಗೆ್, ದ್ರಿಮಾರು ಮನೆ 5.9 ರ್ೋಣಲರು
ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ, ಕೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 120/5 ಕೆಲಕೂಡ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಣಪ ಗೌಡ, ಪಪವಾಜ ಮನೆ 147/1A ಕೆಲಕೂಡ
ಜಯಾನಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯಗೌಡ, ಬಿೋಜದ್ಡಿ ಮನೆ 39/7A ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕುನಹ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಪಡುಂಬಿಲಾ ಮನೆ 21/4BP2 ಕೆಲಕೂಡ
ಡಿ ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಅಮಮ ಕೆಲೋಂ ಡಿ ಮುರಳಿ, ಹೆಲಸ ಮನೆ 30/21 ಕೆಲಕೂಡ
ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣುು ಗೌಡ, ಬರಮೆೋಲ್ು ಮನೆ 114/2AP1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದಿೋಪಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎ ಗಣಪತಿ ಭಟ್, ಶಿರೋಧಾಥ ಮನೆ 224/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಪರಕಾಶ್ ಎಚ್ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ಭಟ್, ಮಣಿಂಜ ಮನೆ 60/1P1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹಲಾರಿ ಮೊೋನಿಸ್ ಬಿನ್ ಸೈಮನ್ ಮೊೋನಿಸ್, ಹತ್ುರ್ಾಡಿ ಮನೆ230/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಂ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಮರಮ ಮನೆ148/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಹಾಸ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವರಾಮ್, ಲ್ಕ್ಷಿಮ ನಿಲ್ಯ 83/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಸ್ ರಾಜೋಂದ್ರ ಗೆಲೋಖಲೆ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೆೋಶ್ ಗೆಲೋಖಲೆ, ಸಲಳಬೆಟುಿ ಮನೆ50/4 ರ್ೋಣಲರು
ರತಾೂಕರ ಬಿನ್ ಪುಟಿಪೆ ಮಲಲ್ಯ, ರ್ಾಲ್ಲೂರು 140/1 ರ್ೋಣಲರು
ಸಿೋತಾರಾಮ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋಜಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಮರಮ ಮನೆ138/4AP3 ಕೆಲಕೂಡ
ಅನುಸಲಯಾ ಕೆಲೋಂ ಕಟಿ ಪಪಜಾರಿ, ಸಂಧಾಯ ದಿೋಪ ಹೌಸ್ ಬೆಲಲಾೂಜ32/6B ರ್ೋಣಲರು
ಮೆೋರಿ ರ್ೈಸ್ ಕೆಲೋಂ ಬೆನೆಡಿಕಾಿ ಆಂಡ್ಾರಡ್, ರ್ಾಲ್ಲೂರ್ 7/1P3 ರ್ೋಣಲರು
ವಿದಾಯ ಎ ಜೈನ್ ಕೆಲೋಂ ಅಶೆಲೋಕ್ ಎಚ್ ಜೈನ್ 172/2B ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯಮುರ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಮುತ್ುಯಯ ಪಪಜಾರಿ, ಕುಂಜಲಟುಿ ಬೆೈಲ್ು39/3 ರ್ೋಣಲರು



ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಕೆಲೋಂ ಅಣಿು ಗೌಡ, ರ್ಾಕಾಲ್ು ಮನೆ 93/P4 ಕೆಲಕೂಡ
ಸಿಲೆವಸಿರ್ ಪಿಂಟೆಲ ಕೆಲೋಂ ಆಂಥಲೋನಿ ಪಿಂಟೆಲ, ನಡ 99/1P18 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೆೋದಿನಿ ಡಿ ಗೌಡ ಕೆಲೋಂ ದಾಸಪೆ, ಕುರ್ಟುಿ 233/3P2-p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ಅಂಗಡಿ ಹೌಸ್ 85/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಸಿೋತ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಎಸ್ ಶಂಕರ ಭಟ್, ವಿಜಯ ವಾಹನಿ ಅಶೆಲೋಕ್ ನಸಯರಿ261/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಹಾವಿೋರ ಇಂದ್ರ ಬಿನ್ ವಿೋರಸೋನ ಇಂದ್ರ, ಕೆೋಲ್ದ್ರ್ೋಟೆ ಮನೆ 93/5B ರ್ೋಣಲರು
ಚೆೈತಾರ ಕೆಲೋಂ ಅಶೆಲೋಕ್, ಕುತ್ಲೂರ್ ಹೌಸ್ 190/2, 190/1ap1 ರ್ೋಣಲರು
ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಮಲಲ್ಯ, ಲ್ಕ್ಷಿಮ ನಿವಾಸ 221/1B ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುಣಕರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ಅಂಗಡಿ ಹೌಸ್ 85/1 ಕೆಲಕೂಡ
ರಲಪಾ ರೈ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಜಯಸಲಯಯ ರೈ, ಬೆಲಪಾಡಿ ಹೌಸ್ 99/2 ರ್ೋಣಲರು
ಸುಜಾತಾ ಬಿನ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಬಲಾೂಲ್, ಮೆಲಾಂಟೆಗುತ್ುು ಹೌಸ್197/2p2 ರ್ೋಣಲರು
ಕಸಲುರಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಜವಮಯ ಯಾನೆ ಜಯವಮಯ, ಮರಮ ಮನೆ102/1A2, 102/1a3, 102/1a6, 102/1ಕೆಲಕೂಡ
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ದ್ರೋಜಮಮ ಯನೆ ಸರಸವತಿ, ಮರಮ ಮನೆ 102/1a5 ಕೆಲಕೂಡ
ಎನ್ ಎಂ ಜಲೋಸಫ್ ಬಿನ್ ಮಾಯಥಲಯ, ಗಂಡಿಬಾಗಿಲ್ು 146/32AP10 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜೈರ್ಾಬು ಕೆಲೋಂ ಇಸುಬು, ಉರುವಾಲ್ು ಪದ್ವು ಮನೆ 67/1A1 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಿ ಗೆಲೋಕುಲ್ ದಾಸ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಸದಾನಂದ್ ಭಟ್, ಬೆಂದಾರಲ್149/3C1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ವಿಕರಮ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆೋಳ ಅರಮನೆ 75/12 ರ್ೋಣಲರು
ಫ್ಾಸೂಲಿಯಾ ದ್ರೋಸಾ ಕೆಲೋಂ ಸಾಿನಿ ಡಿಸಲೋಜಾ, ಕೆಲಡಿಕಲ್ ಅಶೆಲೋಕ್ ನಗರಾ111/* ರ್ೋಣಲರು
ನವಿೋನ್ ಚಂದ್ ಬಲಾೂಲ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಜಿನರಾಜ ಬಲಾೂಲ್, ಬುಳೆಕೂರ ಹೌಸ್119/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಡನಿಸ್ ವಾಲ್ಿರ್ ಸಿಕೆವರಾ ಬಿನ್ ಎ ಎಲ್ ಸಿಕೆವರಾ, ಸನ್ ರಾಕ್, ಕಲ್ಲೂರ್ ಹತಿುರ ರ್ಮಾಯಣು ನಡ211/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮುಕುಂದ್ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಸಿಂಹ ಎಲ್, ನಿಸಗಾಯ ಮಲೆಬೆಟುಿ ಹೌಸ್212/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಕಲ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಬೆಲ್ಚರ್ ರಲಡಿರಗಸ್, ಇಲೆಲೂೋಡಿ ಹೌಸ್102/3 ರ್ೋಣಲರು
ಜಾರಪೆ ಬಿನ್ ಅಣುು ಪಪಜಾರಿ, ಪಿಲ್ಯ 23.11 ರ್ೋಣಲರು
ರುಕಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗಪೆ 187/1P175 ಕೆಲಕೂಡ
ವಸಂತ್ ಕುಮಾರಿ ಕೆಲೋಂ ರತ್ೂವಮಯ ಇಂದ್ರ, ಸುರಭಿ ಮನೆ 146/1c ರ್ೋಣಲರು
ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನೆಮಿರಾಜಾ ಹೆಗೆ್, ದ್ರೋವುಣಿ ಮನೆ 44/2B ರ್ೋಣಲರು
ಉಮೆೋಶ್ ಎ ಬಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಎ ಭಾಸೂರ, ಹತ್ಯಡೂ ಮನೆ 82/3, 82/10p2, 82/9, 77/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಧಣಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ಪಮಾಮಜ ಮನೆ 34/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಮಣ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಅಂತ್ಪೆ ಮಲಲ್ಯ, ಪಮಾಮಜ ಮನೆ 199 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಸ್ ಎ ಷ್ರಿೋಫ್ ಯಾನೆ ಶಾಬನ್ ಸಾಹೆೋಬ್ ಬಿನ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೆೋಬ್ ಬೆದ್ರಪಲೊ ಮನೆ305, 302/1, 98/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಭಾಕರ ಮಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಮಯಯ, ಸಲಯಯ ಮನೆ 79/1, 79/3, 79/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಂಗಾಧರ್ ಹೆಲಳಳ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಹೆಲಳಳ, ನಡಿಬೆಟುಿ ಮನೆ450/1b1a3a3, 104/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎನ್ ಸತಿೋಶ್ ಹೆಲಳಳ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಹೆಲಳಳ, ನಡಿಬೆಟುಿ ಮನೆ106/7b, 106/8b, 109/6b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಿತ್ುರಂಜನ್ ರೈ ಬಿನ್ ರಾಘವ ರೈ, ಕೆಲೋಡಿಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ 536/2a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಾವತಿ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಗೌಡ, ಹಂಕೆಲರಟುಿ ಹೌಸ್ 198/11 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾನಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಗೆಲೋಲಿದ್ರಲಟುಿ ಮನೆ78/13, 80/1c, 801b, 81/2p2, 96/1ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಿ ಲೆಲೋಕರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್, ಕಾತಿಯಕ್ ನಿಲ್ಯ, ಹುಣೆಸಕಟೆಿ6/2* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಣೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ, ಕಲಾೂಜ ಹೌಸ್193/2b, 192/5, 173/2p2, 192/9 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದಿನೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ, ಕಲಾೂಜ ಹೌಸ್271/4, 273/3, 238/1a, 238/2, 176/1ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ೋಣುಗೆಲೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ರಾವ್, ಬನದ್ಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್71/2, 220/1, 69/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಎಂ ಬಿನ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಅಡಿಗ, ಆಸರ ಮುಗುಳಿ ರಸು ಬೆಳುಂಗಡಿ19/4, 19/5 ರ್ೋಣಲರು
ಚಂದ್ಪೆ ಗುಡಿಗಾರ್ ಬಿನ್ ಚೆಲ್ುವಯಯ ಗುಡಿಗಾರ್, ಚಲ್ೂಂಗಾಯಿದ್ಡಿ ಹೌಸ್52/1, 51/4p3, 52/2, 52/14, 52/7, 5ರ್ೋಣಲರು
ಲಿಲಿೂ ಡಿಸಲೋಜಾ ಕೆಲೋಂ ಥಾಮಸ್ ಡಿಸಲೋಜ, ರ್ಾಲ್ೂಂಡ ಹೌಸ್11/4p5, 133/2 ರ್ೋಣಲರು



ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ರಾವ್, ಅಮಣಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್43/1, 43/2 ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಧಾಯ ಕೆಲೋಂ ಶಿವ ಭಟ್, ಕಟಲಿರು ಮನೆ 17/1, 17/2 ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಚಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಐತ್ನಡೂ ಹೌಸ್23/6, 23/7, 23/2p1, 23/8, 23/9 ರ್ೋಣಲರು
ಪಿ ವಿ ವಗಿೋಯಸ್ ಬಿನ್ ಪಿ ವಿ ವಕಯ, ಪುನೂಥರ್ಾಥ್ ಹೌಸ್ 174/p4 ಕೆಲಕೂಡ
ವಿ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ವಿ ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ದ್ರೋಜಾಯಲ್ು ಮನೆ4/5, 4/4, 4/6 ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಜ ಬಿನ್ ಕುಕೂಪೆ ಗೌಡ, ಜಾರಿಗೆದ್ಡಿ ಮನೆ 59/7, 57/4b, 57/5a, 57/5b, 60/5a, ಕೆಲಕೂಡ
ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ೋತಾಯರ್ ಹೌಸ್ 107/8b, 107/4a, 107/9b, 104/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಟಿ ಬಿ ಅಬುುಲ್ ಜಬಾಬರ್ ಬೆೈರಿ ಬಿನ್ ಟಿ ಬಿ ಅಬುುಲಾೂ, ಮಡಂಜಲೋಡಿ ಹೌಸ್307/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊಯಿದ್ು ಕುಂಞ  ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಟಿ ಬಿ ಅಬುುಲಾೂ, ಮಡಂಜಲೋಡಿ ಹೌಸ್277/2 ಕೆಲಕೂಡ
ವಿ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ವಜಾರಂಗಿ ಮನೆ 14/4ap2, 14/4bp2, 14/14, 14/4bp1ಕೆಲಕೂಡ
ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪ ಗೌಡ, ಮಲಿೂಗೆ ಹೌಸ್ 106/3, 48/2p5, 49/1b, 58/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಲೋಸಫ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸಲೋಜ, ಎರ್ಾಮಡಿ ಹೌಸ್34/32, 34/17, 210/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿರೋಪತಿ ಸಂಪಿಗೆತಾುಯ ಬಿನ್ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಸಂಪಿಗೆತಾುಯ, ಮಚಿಚನ ಹೌಸ್27/5, 24/3, 25/3c ಕೆಲಕೂಡ

ಸಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ, ನರಮಾಮಜ ಮನೆ 232/2d, 232/4a, 232/4b, 232/4d, 2ಕೆಲಕೂಡ
ಅಣಿು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಪಣಿಕೂರ ಮನೆ 70/1a1, 70/2b1, 70/3a ಕೆಲಕೂಡ
ಪದಿಮನಿ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಕಟಿಣು ಶೆಟಿಿ, ಮಟೂ ಹೌಸ್ 42/2b, 42/3ap2, 42/4, 153/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಮೆೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ, ಕಲಾೂಜ ಹೌಸ್ 193/1a, 198/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಘುಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಕೆ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ, ಕಡಿತಾಯರು ಮನೆ 179/3b, 199/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಪತಿ ಕೆ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಯಲ್ಚಿತಾುಯ, ಹಜಂಕುರಿ ಹೌಸ್176/1, 175/3a, 175/5, 175/2, 175/7ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಲೋಮನ್ ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ರ್ೋದ್ುರ ಪಿಂಟೆಲ, ಕರ್ಾೂಜ ಹೌಸ್ 115/1p1, 10/2j ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ರಮೆೋಶ್, ಕಲಾೂಜ ಹೌಸ್ 197/17, 194/4, 197/7 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಉಗಗಪೆ ಗೌಡ, ಶಾಂತಿಬೆಟುಿ ಮನೆ 171/2, 171/3, 171/4, 170/6b, 170/6ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹರಿೋಶ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಎಂ ಸುಬಬಣು ಗೌಡ, ಹಷ್ಯ ಮರಕಡ ಮನೆ432/1a1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಾಲ್ ಮಸೂರೋನಸ್ ಬಿನ್ ಆಂಟನಿ ಮಸೂರೋನಸ್, ಬಾರಣರಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್18/4p1, 18/8 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಚ್ ಪದ್ಮ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕುಕಾೂ ಗೌಡ, ಅನುರಾಗ ಮನೆ, ಬೆಳಾಲ್ು 161 ಕೆಲಕೂಡ
ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಗೆೋಬಿರಯಲ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್, ಜೈನ್ ಕಂಬೂ ಹೌಸ್81/2p2, 81/2p1 ರ್ೋಣಲರು
ಬಿರಜಿತಾರ್ಪೋರಾ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಗೆೋಬಿರಯಲ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್, ಜೈನ್ ಕಂಬೂ ಹೌಸ್45/1, 81/3 ರ್ೋಣಲರು
ಲಾಯನಿಸ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಬೆಲಾಚರ್ ರಲಡಿರಗಸ್, ಇಲೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್173, 102/4 ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಲಾಚರ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಗುಸಿುನ್ ರಲಡಿರಗಸ್, ಇಲೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್33/2bp5, 33/7, 33/1, 33/6 ರ್ೋಣಲರು
ಕೃಷ್ುಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಳು ಮಲಲ್ಯ, ರ್ಪಸಲೆೈ ಹೌಸ್ 7/7* ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಮಮಣು ಗೌಡ, ಕನಿೂಗುಡ್ ಮನೆ 95/6p2, 20/5, 95/7 ರ್ೋಣಲರು
ರಮಾನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬೆೋಬಿ ಪಪಜಾರಿ, ರಮಾಯ ನಿಲ್ಯ ಗುಡ್ಜ7/1, 7/2p2-p1, 93/3, 93/2 ರ್ೋಣಲರು
ಶಿವಾನಂದ್ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಯಯ ಹೆಗೆ್, ಪಲ್ಯಂಡ ಹೌಸ್ 70/1p6-p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಗಿೋತ್ ಎಸ್ ಹೆಗಡ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಾನಂದ್ ಹೆಗೆ್, ಪಲ್ಯಂಡ ಹೌಸ್18/2c ರ್ೋಣಲರು
ಪರಭಾವತಿ ಹೆಗೆ್ ಕೆಲೋಂ ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಹೆಗೆ್, ಜಲಯೋತಿ ನಿವಾಸ 18/2e ರ್ೋಣಲರು
ದ್ರೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೆೋಬಿ ಪಪಜಾರಿ, ಬಾವಡಿ ಹೌಸ್ 105, 20/4p1 ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಯಾನೆ ಆತಾಮನಂದ್, ಮಂಗಳತೋರು ಮನೆ6/2b, 6/2a, 6/2c ರ್ೋಣಲರು
ಅಲೆಲಿೋನ್ಸ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಬೆಲ್ಚರ್ ರಲಡಿರಗಸ್, ಇಲೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್102/1 ರ್ೋಣಲರು
ತ್ುಮುಣಿ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣುು ಗೌಡ, ನಿನಿೂಕಲ್ುೂ ಮನೆ 206/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ಬನಂದ್ಲರ್ ಹೌಸ್272/6 ಕೆಲಕೂಡ
ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿೋರ್ಾ ಗೌಡ, ಅಣವು ಹೌಸ್ 315/3, 315/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ, ಅಣವು ಮನೆ 315/1 ಕೆಲಕೂಡ



ಕೆ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೆ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ರ್ಲ್ಪಾೆರು ಮನೆ44/3, 43/4 ಕೆಲಕೂಡ
ಹೆೋಮಕಾಂತಿ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ರ್ಲ್ಪಾೆರು ಮನೆ44/5a, 220/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಅನಿವತಾ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ರ್ಲ್ಪಾೆರು ಮನೆ43/2, 43/3, 44/4 ಕೆಲಕೂಡ
ಅನುಷ್ಾ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಿನ್ ಕೆ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ರ್ಲ್ಪಾೆರು ಮನೆ44/5b, 44/5a, 44/4 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಬಿನ್ ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ, ಪಾಪುದ್ಡ್ ಮನೆ 41/1, 52 ಕೆಲಕೂಡ
ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಹುಕರಗೌಡ, ಗುಂಡಿಮಜಲ್ು ಮನೆ 122/8b1, 122/10b3 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಿ ಪಿ ಲ್ಲಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಗೌಡ, ಅಮುಡಂಗೆ ಹೌಸ್ 70/7, 121/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಗೌರೋಶ್ ಎ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಗೌಡ, ಅಮುಡಂಗೆ ಹೌಸ್ 70/1, 70/13, 70/3a, 70/4, 121/2ಕೆಲಕೂಡ
ಧಮಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಗೌಡ, ಕಾಡಂಡ ಮನೆ 194/13 ಕೆಲಕೂಡ
ಸಚಿನ್ ಸಿ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ, ಎಲ್್ಕೂ ಹೌಸ್ 30.3 ರ್ೋಣಲರು
ಸದಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ಇರಂತಲಟುಿ ಮನೆ29/9, 29/10, 91/2, 91/1 ರ್ೋಣಲರು
ಕೃಷ್ುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಂತ್ಪೆ, ಸುಪರಭಾತಾ ಹಾರದ್ರು ಮನೆ 11/10ap1, 12/1ap2, 83/2, 76/3aರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕುಂಡ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲಂಡಸಾಲೆ ಮನೆ 75/1 ರ್ೋಣಲರು
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯಾೂ, ಗಿಳಿಕಾಪು ಮನೆ 150/5 ರ್ೋಣಲರು
ಅಶೆಲೋಕ ರ್ಾಯಾೂ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ರ್ಾಯಾೂ, ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ಕೃಪಾ ಹೌಸ್227/2 ರ್ೋಣಲರು
ರತಾೂವತಿ ಕೆಲೋಂ ರವಿ ಗೌಡ, ಕೆಲಡಂಗೆ ಮನೆ 211 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಿಿೋಫನ್ ಎಲಾಯಸ್ ಪಾಯಸ್ ಬಿನ್ ರೈಮಂಡ್ ಪಾಯಸ್, ಬೆತಲ್ ಮನೆ44/4a, 135/1, 135/2 ರ್ೋಣಲರು
ಚಂದ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಾಣಯಪೆ ಬಂಗೆೋರ, ಬೆಲೋಲೆಲೋಡಿ ಮನೆ100/3p3 ಕೆಲಕೂಡ
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಚಿನೂಯಯ ಸುವಣಯ, ಸುವಣಯ ಮನೆ, ಬಡಗಕಾರಂದ್ಲರು16/11a, 16/9 ರ್ೋಣಲರು
ಮಹಾವಿೋರ ಅರಿಗ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಅರಿಗ, ಕುರ್ತಿುಲ್ ಹೌಸ್146/57b1a1a1n1, 146/57b1a1a1mಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಮಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಲಡುೋಲ್ು ಶಿವಕೃಪ ನಿಲ್ಯ504/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಿೋತಾರಾಮ ಬಿನ್ ವಾಸಪೆ ಗೌಡ, ಕುತ್ಯಡೂ ಹೌಸ್, ನಿಡೂ 175/13 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಂ ಕೆ ಸುಧಾಕರನ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಎನ್ ಕುಮಾರನ್, ಮೆಲಾಯ ಹೌಸ್32/1p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಪಿ ವಿ ವಗಿೋಯಸ್ ಬಿನ್ ಪಿ ವಿ ವಕಯ, ಪುನೂತ್ರ್ಾತ್ ಹೌಸ್ 174/p4 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಕ್ಯ ಮೆನ್ಸ ಪಿ ವಿ ಬಿನ್ ಪಿ ಎ ವಕಯ, ಪುತ್ುನ್ ಕುಡಿ ಹೌಸ್ 311 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಥಾಮಸ್ ಅಲೆಕಾಸಂಡರ್ ಪಿ ವಿ ಬಿನ್ ಪಿ ಎ ವಕಯ, ಪುತ್ುನ್ ಕುಡಿ ಹೌಸ್60/1, 214/7, 60/1P47 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಶೆಣೆೈ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ಶೆಣೆೈ, ವಸುಮಿತ್ರ ಮನೆ355/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆನೆಡಿಕ್  ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಎಸಾುಫ್ತನ್ ರ್ೋಗಾಸ್, ಅನುಗರಹ ಕರ್ಾೂಜ ಹೌಸ್ ಲೆೈಲಾ39/20 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮೊಂಟಾ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೆಲೋನಿ 523/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಕಾರ ಬಿನ್ ಹೆಲಮಾರ, ಸೌಭಾಗಯ ನಿಲ್ಯ 101/2c ರ್ೋಣಲರು
ಸಣುಪೆ ಬಿನ್ ಜಬಾಬ, ದ್ಕಾಯಸು ಹೌಸ್ 95/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಸುರೋಶ್ ನಲೊ ಬಿನ್ ಚೆರ್ಾೂ ನಲೊ, ಬಾವಲಿಕಾಡು ಮನೆ 297/1ap1 ಕೆಲಕೂಡ
ಮತ್ರ ಮೆೋರಾ ಬಿನ್ ಐತ್ ಮೆೋರಾ, ಮಧುರಂಗಿ ಹೌಸ್ 175/5a2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಮುಮ ಮೆೋರಾ ಬಿನ್ ಚಲಾೂ ಮೆರಾ, ಕೆಂಕರ್ಾಜ ಹೌಸ್ 216/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಲ್ಕ್ಷಮಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪಲಿೂದ್ಡ್ ಮನೆ 123 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ, ಪಲಿೂದ್ಡ್ ಮನೆ126/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ, ಕೆಲಜಪೆಡಿ ಮನೆ 111/1p2-p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಮೊೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ನಲಜಲೋಡಿ ಹೌಸ್89/2, 80/1p12 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಹಾವಿೋರ ಅರಿಗ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಅರಿಗ, ಕುರ್ತಿುಲ್ ಹೌಸ್146/57b1a1a1n1, 146/57b1a1a1mಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಶೆಣೆೈ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ಶೆಣೆೈ, ವಸುಮಿತ್ರ ಮನೆ71/6 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಪಸಂದ್ರಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 47/11, 47/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಮುದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬೆೈರಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪಂಚಲಾಜ ಮನೆ53/8b, 53/13p2, 53/14, 53/8ap2, 5ಕೆಲಕೂಡ
ತ್ನಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಡ್ಾಕಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಮೊರಂರ್ಪೋಡಿ ಹೌಸ್53/4p2, 53/7, 53/8, 190/1 ಕೆಲಕೂಡ



ವಿಟಿಲ್ ಆಚಾರಿ ಬಿನ್ ದಾಜು ಆಚಾರಿ, ಬಾರಂಬು ಮನೆ 16/3b3c, 16/3b ಕೆಲಕೂಡ
ಓದ್ಮಮ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಲಬ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆೈರಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 9/4, 9/8, 7/42 ರ್ೋಣಲರು
ದ್ರೋಜು ರ್ಾಯಾೂ ಬಿನ್ ಹರಿಯಪೆ ರ್ಾಯಾೂ, ಕುಂಞ ಲಟುಿ ಮನೆ141/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ರುಕಮಯಯಗೌಡ, ಹರಿಕೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 172/5a2, 172/19 ಕೆಲಕೂಡ
ವನಿತಾ ಎಸ್ ಬಲಾೂಲ್ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಶ್ ಬಲಾೂಲ್, ಕುಕೊೋಡಿ20/10* ರ್ೋಣಲರು
ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯಾೂ, ಪಣಯದ್ರಲಟುಿ ಮನೆ 175 ಕೆಲಕೂಡ
ಎ ಸಿ ಮಾಯಥಲಯ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿ ಚಾಕೆಲ, ಅಕೆಲೋಟೆಜಾಲ್ು ಮನೆ 143/1, 123/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಯೋಗಿಶ್ ಬಿನ್ ಮೆೈಲ್ಪೆ ಎಂ ಕೆ, ನಿಡ್ಾ್ಜ ಹೌಸ್ 44/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆ ಸವಿತಾ ರಾಜಣು ಬಿನ್ ಡಿ ಡಿ ರಾಜಣು, ಕುಕೊೋಡಿ ಗುತ್ುು ಮನೆ46/2, 20/7p1 ರ್ೋಣಲರು
ಪಾವಯತಿ ಕೆಲೋಂ ಪಿ ಕೆ ಶಿೋರ್ಾ, ಪುಟಿಕೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 187/1p106 ಕೆಲಕೂಡ
ತರೋಸಿಯಾ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅನಿೋಸ್ ಸಿ ಜ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಸಿ ಜಾನ್, ಕೆಲಡಂಗೆ ಹೌಸ್ ಮುಂಡ್ಾಜ1/2a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಲಪಕ್ ರ್ಾರಾವಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಪಪಜಾರಿ, ಮಂಗಳತೋರು ಮನೆ141/1a, 125/2 ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಭಂಡ್ಾರಿ, ಕಲೆಲಯಟುಿ ಮನೆ 3/1* ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ರೋಮಚಂದ್ರ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬ ರಾಣಯ, ಮುದಿುಗೆ ಹೌಸ್ 177/2a, 177/2b ಕೆಲಕೂಡ
ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು, ರ್ಾಯಯ ಹೌಸ್ 204/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯಾೂ ಬಿನ್ ಅಣಿು ರ್ಾಯಾೂ, ಗಿಳಿಕಾಪು ಹೌಸ್ 86/1, 150/2, 150/5 ರ್ೋಣಲರು
ಜಯ ಸಾಲಾಯನ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಮಡಿವಾಳ, ಬರಹಮ ನಿವಾಸ ಬದಿನಡ140/1, 141, 140/3 ರ್ೋಣಲರು
ಎಮ್ ಕೆ ರವಿ ಬಿನ್ ಎಂ ಎನ್ ಸುಕುಮಾರನ್, ಮೆಲಾಯ ಹೌಸ್ 34/12, 33/1p3, 33/1p2, 32/p2, 31/1ಕೆಲಕೂಡ
ವಾಮನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕುಂಞಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಭುಜಂಗಬೆಟುಿ ಮನೆ148/12, 148/7 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಿ ಸಂಜಿೋವ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಟಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಜಲಯೋತಿ ನಿಲ್ಯ ಬೆಕೆಯತಲುೋಡಿ ಮನೆ58/1c ಕೆಲಕೂಡ
ರಮೆೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಾಣಯಪೆ ಗೌಡ, ನಂದಿಲ್ ಮನೆ 46/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಇಲಿಯಾಸ್ ವಕಯ ಅತ್ುಸರಿಲ್ ಬಿನ್ ವಕಯ ಅತ್ುಸರಿಲ್, ದ್ಕಾಯಸು ಮನೆ264/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಣೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ, ಕಲಾೂಜ ಹೌಸ್173/2p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರತ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರರಾಜ ಅರಿಗಾ, ಇಂದ್ಬೆಟುಿ ಗುತ್ುು ಮನೆ21/1a1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಲರ್ಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ಪಿಂಟೆಲ, ಕೆಲಂಕೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್104/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಯಯ ಗೌಡ, ಕಲೆಬಟುಿ ಮನೆ 106/5 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಿ ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಓಬಯಯ ಪಪಜಾರಿ, ಬುಡಂಗೆಲಟುಿ ಹೌಸ್, ಮಾಲಾಡಿ 29 ರ್ೋಣಲರು
ಡಲಂಬಯಯ ಶೆಟಿಿಗಾರ್ ಬಿನ್ ಓಡಿ, ಮರಕಾ ಹೌಸ್ 199/1 ಕೆಲಕೂಡ
ತ್ುಳಸಿ ಕೆಲೋಂ ಧನಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಮಡಂತ್ಡ ಮನೆ 157/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಚೆನೂಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮಲಲ್ಯ, ಬರೋಮೆಲ್ು ಹೌಸ್ 199/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಉದ್ಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ಗೌಡ, ಕರಿಯನೆಲ್ ಹೌಸ್ 90/1a4, 91/1b2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆೋಬಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಿ ಚಾಕೆಲ, ಕೆಲಡಂಗೆ ಹೌಸ್ 92/1a2, 92/8 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಲೋಕಮ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಡನಿಸ್ ರಲಡಿರಗಸ್, ಬಂಡ್ಾರಿಕೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್98/1p49 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನವಿೋನ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಕಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಹಮರಡ್ ಮನೆ 67/1p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೃಷ್ುಪೆ ಎಂ ಕೆ ಬಿನ್ ಕುರ್ಾಹ ಎಂ ಕೆ, ನೆಡಿನ ಹೌಸ್ 240/4bp6 ಕೆಲಕೂಡ
ಯಶೆಲೋದ್ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗಪೆ ಬಂಗೆೋರ, ಕೆಂಪನೆಲಟುಿ ಮನೆ 28/1* ರ್ೋಣಲರು
ಕೆ ವಿೋರಸೋನ ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋಜಪೆ ಹೆಗೆ್, ಸಾನಿದ್ಯ ಮನೆ 9/a2, 8/10, 9/b ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಂಜಮಿನ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಡಿಸಲೋಜ, ಕತಾೆಜ ಮನೆ158/1ap1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಬು ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ, ಹರಿಜನ ಕಾಲೆಲೋನಿ 523/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗು, ಕುರುಂದ್ ಮನೆ 174/p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಮಹಾಬಲ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ, ರ್ಾಗಂದ್ರಲೋಡಿ ಮನೆ 24 ಕೆಲಕೂಡ
ಗಣೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ, ಕಲಾೂಜ ಮನೆ 193/2b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವನಿತಾ ಎಸ್ ಬಲಾೂಳ್ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಶ್ ಬಲಾೂಳ್, ಕುಕೊೋಡಿ ಮನೆ 20.10 ರ್ೋಣಲರು



ಬಾಬು ಮೆೋರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗು, ಕುರುಂದ್ ಮನೆ 174/p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಮಹಾಬಲ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ, ರ್ಾಗಂದ್ರಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 24 ಕೆಲಕೂಡ
ಭಾಸೂರ್ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯ ಆಚಾಯಯ, ವಿಶವಕೃಪ ಬರಾಯ ಮನೆ3/16, 3/15 ರ್ೋಣಲರು
ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ಭಟ್, ಸಿರಿಬಿೋಡು ಹೌಸ್29/6bp2, 101/p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಇಂದಿರಾ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಜಗರ್ಾೂಥ, ಮುರುಗನ್ ಪರಸಾದ್ ಹೌಸ್42/13, 65/2 ರ್ೋಣಲರು
ಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಈಶವರ್ ಭಟ್, ಕಟಲಿರ್ ಹೌಸ್ 16.1 ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಧಾಯ ಕೆಲೋಂ ಶಿವ ಭಟ್, ಕಟಲಿರು ಮನೆ 17/2* ರ್ೋಣಲರು
ವಾಸು ರ್ಾಯಾೂ ಬಿನ್ ಅಪುೆ ರ್ಾಯೂ, ಆದಿಂಕಲಾ ಪಲೊ ಹೌಸ್ 168 ರ್ೋಣಲರು
ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ, ಗುಂಡಿಜಾಲ್ು ಮನೆ 199/1p1 ಕೆಲಕೂಡ
ವಾಸುದ್ರೋವ ರೈ ಬಿನ್ ತಾಯಂಪಣು ರೈ, ರ್ಾಗರಾಜ ನಿಲ್ಯ 44/2, 266 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪುರಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ, ಕಟಿದ್ಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್76/24a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಕೆೈಲಾರು ಹೌಸ್ 141/1, 170/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಲ್ಯಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ, ಹಾಕೆಲೋಟೆ ಹೌಸ್ 74/16, 74/4, 74/6, 74/5 ಕೆಲಕೂಡ
ರುಕಮಯಯ ಬಿನ್ ಅಣುು ಗೌಡ, ಗುತಲಯೋಡಿ ಮನೆ 6/13, 6/3p3 ಕೆಲಕೂಡ
ಲೆಲೋಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಗೌಡ, ನೆಲಿೂಗುಡ್ ಹೌಸ್ 201/p11 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿವ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಈಶವರ್ ಭಟ್, ಕಟಲಿರು ಮನೆ 18/2* ರ್ೋಣಲರು
ಸುಂದ್ರಿ ಹೆಗೆ್ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದ್ರ ಹೆಗೆ್, ಜಲಯೋತಿ ನಿವಾಸ ಪಲಾಯಂಡ್ಾ18/1b, 18/2e, 70/7b ರ್ೋಣಲರು
ಲೆಲೋಕಯಯ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ನೆೋಮು ಮಲಲ್ಯ, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ 10/6, 10/4p6 ರ್ೋಣಲರು
ವಿೋರಸಿಂಹ ಎಂ ಬಿನ್ ಗಣಪತಿ ಬಾಳಿಗ, ಸುಲೊೋರಿ 62/2 ರ್ೋಣಲರು
ಸಚಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಪರಮೊೋದ್ ಕುಮಾರ್, ನಲಜಲೋಡಿ ಹೌಸ್89/3, 89/2, 22/7, 16/12a, 22/11, 2ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಣುು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಲಗಾರ ಗೌಡ, ಕುಲೆೈ ಹೌಸ್ 26/12, 24/4 ಕೆಲಕೂಡ
ಮಾಯಗೆ್ಲಿನ್ ಬೆನಿೂಸ್ ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ಸತ್ುನಿಯನ್ ಪಿಂಟೆಲ, ಕೆಲರಲಡಿ ಹೌಸ್41/3, 41/12cp1, 41/1, 41/9p4, 41/1ಕೆಲಕೂಡ
ಸುರೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಸುರುಳಿ ಕೆಳಗಿನ ಹೌಸ್ 312/2, 116/1, 116/3b ಕೆಲಕೂಡ
ಗಣೆೋಶ್ ಭಟ್ ಬಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿ, ರ್ೈಕಾರ ಮನೆ 163/1-p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿನಯಶಿೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ, ಸುಶಿೋಲ್ ಹೌಸ್10, 11/3, 365/3a3, 365/3a2 ಕೆಲಕೂಡ

ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ಕೆ ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ ಪಪಜಾರಿ, ಸುಶಿೋಲ್ ಹೌಸ್212/10p7, 212/10p11, 212/10, 26ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲ್ಲಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ, ಅರುಣ ನಿಲ್ಯ 33/4cp2-p1, 33/7 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ, ಅರುಣ ನಿಲ್ಯ 29/1p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ರಾವ್, ಬಾಯಾಯ ಹೌಸ್131/4bp2, 131/3a, 59/1b, 60/10, 7ಕೆಲಕೂಡ
ಶುಭಾ ರಾಜೋಶ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೋಶ್ ರಾವ್ ಬಿ ಎನ್, ಬಾಯಾಯ ಹೌಸ್124/2b, 59/1a2, 60/8, 60/14, 131/4ಕೆಲಕೂಡ
ಧಣಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕುನಹಗೌಡ, ಗುಂಪಕಲ್ುೂ ಮನೆ 266/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊೋನಪೆಗೌಡ ಇನ್ ಸೋಸ ಗೌಡ, ಮನಿಲಾ ಹೌಸ್ 19/11, 19/2p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಾಯಮಣು ರ್ಾಯಕ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರ್ಾಯಕ್, ಮಲಲೆಲೋಟು ಮನೆ109/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಲೆೋರಿಯನ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಬಸಾುಯ ಡಿಸಲೋಜ, ಕಂಡಿಗ ಹೌಸ್5/10a1,5/9, 10/1, 5/10a2 ಕೆಲಕೂಡ
ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಮಡಂಜಲ್ ಹೌಸ್ 22/8, 22/6ap2, 22/4, 22/5, 22/2ಕೆಲಕೂಡ
ಡಿ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಈಶವರ್ ಭಟ್,ಮೆೋಗಿನ ಕಾಯಪಾಯಡಿ ಹೌಸ್131/4, 131/1, 129/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಅಶೆಲೋಕ್ ರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ಬಾರಿತಾುಯ, ಮಾಚಾರು ಹೌಸ್337/10, 337/17 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಭವಾನಿ ಕೆಲೋಂ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ, ಮನಿಲಾ ಹೌಸ್ 42, 22/2, 19/20 ಕೆಲಕೂಡ
ವಾಮನಗೌಡ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ಗೌಡ, ಕೆಲಯಮಜಲ್ು ಮನೆ 227/1b2, 229/2a, 227/2p6 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಿಯುಸ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಜಲೋಕಮ್ ಡಿಸಲೋಜ, ಚಚ್ಯ ವಪಯ, ಸಿವಿಸಿ ಹಾಲ್ ರಸು ಬೆಲ್ುಂಗಡಿ79/3, 79/8, 79/7, 40/10 ರ್ೋಣಲರು
ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ಗೌಡ, ಕೆಲಯಮಜಲ್ು ಮನೆ 227/2p5, 227/1a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ಸವಿತಾ ಕೆಲಂ ಕೆ ಕೃಷ್ು ಮೊೋಹನ್, ಹೆಟೆಲ್ ಹೌಸ್ 58/12 ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಬಿ ರಾಮ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಗುಮಮಣು ಪಪಜಾರಿ, ಬಯಲ್ು ಮನೆ8/3b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ ಗೌಡ, ಹೌಂಕೆಲರಟುಿ ಹೌಸ್ 130/16, 130/5 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್ ದ್ರೋವಸಯ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಾಗವತ್, ಅಜಿತ್ ನಗರ14/6, 14/1, 14/9 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜಶೆೋಖರ ಅಜಿರ ಬಿನ್ ಎಚ್ ಲಾಲ್ಚಂದ್ರ ಹೆಗೆ್, ಮಲಡಬೆಟುಿ ಹೌಸ್70/6, 71/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ತ್ಡವುಸ್ ಪಿ ಟಾಮ್ ಬಿನ್ ಥಾಮಸ್ ಪಿ ವಿ, ಪುತಯದಾತ್ ಗಂಡಿಬಾಗಿಲ್ು ಹೌಸ್146/57a3c1a1a2, 146/91 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗೆರೋಸಿಯನ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಅಬಯನ್ ರ್ೋಗಾಸ್, ಈಡನ್ ಗಾಡಯನ್ ಕರ್ಾಯಡಿ ಹತಿುರ196/2a1ap1, 196/2b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಿೋರ್ಾ ರೋಷ್ಾಮ ಮಿರಾಂದ್ ಬಿನ್ ವಿನೆಸಂಟ್ ಮಿರಾಂದ್, ಮಿರಾಂದಾಸ್ ಹೆಲನೂಕಟೆಿ125/2, 128/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮುತ್ುಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಡಲಂಬ ಗೌಡ, ಬಾರ ಹೌಸ್ 26/1a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶೆಲೋಭಾ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ರಾಜೋಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ, ಆಲ್ದ್ಪದ್ವ್ ಹೌಸ್ ಅಜಿಿಬೆಟುಿ118/1p17 ರ್ೋಣಲರು
ಎ ರ್ಂಕಟೆೋಶ ಬಿನ್ ಎ ರ್ಾರಾಯಣ, ಪರಕೃತಿ ಹೌಸ್ ಬಜ, ರ್ರಿಂಜ65/1b ರ್ೋಣಲರು
ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಕೆಲಡಿಯೋಲ್ು ಹೌಸ್365/5, 320/5 ರ್ೋಣಲರು
ಸಲೋನಿಯಾ ವಮಾಯ ಬಿನ್ ಡಿ.ಆರ್. ಬಿ ಯಶೆಲೋವಮಯ, ನಿರ್ಾದ್ ಹೌಸ್256/15p2, 252/10 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯೋಗಿೋಶ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ಗೌಡ, ಕರಿಯನೆಲ್ ಹೌಸ್ 125/8 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ಹೆಲಳಳ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಹೆಲಳಳ, ಪಜಿರಡ್ಾೂ ಹೌಸ್125/15 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಿ ಗಣೆೋಶ್ ಐತಾಳ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಐತಾಳ್, ಪಂಜಿೋಪುಯ ಮನೆ 49/1b, 49/2b, 49/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿವ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಈಶವರ ಭಟ್, ಕಟಲಿರು ಮನೆ 18/2, 159/6 ರ್ೋಣಲರು
ಐವಾನ್ ಸಿೋನಿ ರೋಗೆಲೋ ಬಿನ್ ಸೈಮನ್ ರೋಗೆಲ, ಕವಲ್ು ಹೌಸ್282/1 ರ್ೋಣಲರು
ಸಿೋತಾರಾಮ ರೈ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ಅಧಿಕಾರಿ, ಅನುಗರಹ ಫ್ಾಮ್ಸಯ ರ್ರಿಂಜ289/2 ರ್ೋಣಲರು
ರಮೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಓಡಿ ಪಪಜಾರಿ, ರಕ್ಷಾ ನಿವಾಸ ಮರಮ ಮನೆ128/6 ರ್ೋಣಲರು
ರಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕಲಕರ ಪಪಜಾರಿ, ಆಶಾ ನಿವಾಸ ರ್ರಾಂದ್ಡೂ 259/1b1cp7 ರ್ೋಣಲರು
ಗುಲಾಬಿ ರೈ ಕೆಲೋಂ ರಘುರ್ಾಥ ರೈ, ಕೆಲೋರಿಂಜ ಹೌಸ್ 29/1, 28/2 ರ್ೋಣಲರು
ಜೋಸನ್ ವಿಟಾಲಿಸ್ ಲೆಲೋಬೆಲ ಬಿನ್ ವಿನೆಸಂಟ್ ಅಂತಲೋನಿ, ಕುಕೊೋತಲುೋಡಿ ಹೌಸ್140/2 ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಗೌಡ, ಡಂಬುಗ ಕಜ ಹೌಸ್ 157/1p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹರಿೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್, ಉಂಡಿಲಾ ಹೌಸ್ 4/15, 5/1, 4/5a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಮಾತ್ೃಶಿರೋ ಪಪಂಜ ದ್ಕಾಯಸು ಹೌಸ್241/2, 241/5, 241/4 ರ್ೋಣಲರು
ದ್ುಗಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೆಲೋಗರ ಗೌಡ, ಪಿಲ್ತ್ುಡಿ ಹೌಸ್ 175/5a1, 175/15 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಚಚಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲೋಡಿಮೆೋರು ಮನೆ285/1 ರ್ೋಣಲರು
ಪರಕಾಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ುರ ಶೆಟಿಿ, ಕೆಲಡಿಯಲ್ ಹೌಸ್ 216/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಧರನ್ ಪಿ ಬಿನ್ ರಾಜನ್, ಮುಲಾಮ್ ಹೌಸ್ 175/2, 175/3 ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್ ಕೆ, ಕೆಲಲೆಂಜಿರಲೋಡಿ ಹೌಸ್39/1a2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಣೆೋಶ್ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯ ಗೌಡ, ಧಮಯದ್ಕಲ್ ಮನೆ 68/4, 68/6, 68/12b ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾಗರತ್ೂ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರಯಯ ಹೆಗೆ್, ಪರಪುೆ ಮನೆ 358/2 ಕೆಲಕೂಡ
ನಂದ್ಗೆಲೋಕುಲ್ ಎ ಬಿನ್ ವಿಷ್ುುಮಲತಿಯ ಮುಚಿಚಂತಾಯ, ಅರಮ ಮನೆ205/2, 221/1, 213/1, 222/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕಲಾೂಪು ಮನೆ 108/1p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಲ್ವಿೋರ್ಾ ಮೆಟಿಲಾ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಕೆಲೋಂ ಸಾಿಯನಿ ಡಿಸಲೋಜ, ಓನಿಲಾ ಹೌಸ್50/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಂ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಜಲೋಶಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಕೆೋಶವ ಭಟ್, ಸನಿೂಧಿ ಹೌಸ್ ಅರಮ206/4, 206/8b, 206/9, 206/3b2p2ಕೆಲಕೂಡ
ಸದಾಶಿವ ರ್ಾಯಕ್ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ್, ಹೋಯಯ ಹೌಸ್82/3, 82/4a, 82/5, 82/6, 82/7, 82/8ಕೆಲಕೂಡ
ಫೆಲಿಕ್ಸ ಕೆಲರಿಯಾ ಬಿನ್ ವಲೆೋರಿಯನ್ ಕೆಲರಯಾ, ಮಲ್ವಪರ್ ಹೌಸ್110/5P2, 110/12P3-P1 ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆ ಕೆೋಶವ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಭಟ್, ನೆಕೂಲೆಲೋಟುಿ ಮನೆ 204/2, 206/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಸತಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಕೆಲರಂಜ ಮನೆ 116/3, 116/4 ಕೆಲಕೂಡ
ರತ್ನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಬಿನ್ ಧಮಯರಾಜ ಕಡಂಬ, ಹುಣಿಪಾಜ ಮನೆ141/10, 142/2, 141/7P2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪರಭು ಬಿನ್ ರಾಮರಾಯ ಪರಭು, ಕಾನಪಯ ಹೌಸ್ 147/1a1a2b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಜತಿು ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲಲೆಂಜಿಲೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್3/1ap1 ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಜತಿು ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲಲೆಂಜಿಲೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್3/1ap1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನರೋಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರವಿರಾಜ ಬುಣುು, ಅನಂತ್ ವಿಹಾರ 111/6a1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲಂಬಿತಾಯರ್ ಹೌಸ್175/8a3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಪಾೆಯಿ ಬಿನ್ ಕೆಲಂಚಪು, ಕಟಾಿಜ ಮನೆ 46/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶೆೋಷ್ಾಚಲ್ ಶಮಾಯ ಬಿನ್ ಬಿ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ವಸಂತ್ ವನ ಮನೆ139/1 ರ್ೋಣಲರು
ವೃಷ್ಭರಾಜ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರರಾಜ ಪಕೂಳ, ವೃಷ್ಭ ನಿಲ್ಯ33/2BP2, 79/1AP3 ರ್ೋಣಲರು
ಯಾಕಲಬ್ ಶಾಫ್ತ ಬಿನ್ ಅಬಲಬಕೂರ್ ಬಾಯರಿ, ಕಾಪಿಗುಡ್ ಹೌಸ್ 85 ರ್ೋಣಲರು
ನವಿೋನ್ ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ಜಮಿಯ ಪಿಂಟೆಲ, ಸೋಂಟ್ ಪಿೋಟರ್ ಕೊೋವರ್ ಚಚ್ಯ 87 ರ್ೋಣಲರು
ಪರಫುಲಾೂ ಕೆಲೋಂ ಯುವರಾಜ ಕೆ, ಅಲಾೂಟಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್, ಬೆಳುಂಗಡಿ126/2 ರ್ೋಣಲರು
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಸುವಣಯ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಚಿನೂಯಯ ಸುವಣಯ, ಸುವಣಯ ಮನೆ16/4, 16/11a, 16/3, 16/9, 16/7 ರ್ೋಣಲರು
ಮೃಣಾಲಿನಿ ಕೆಲೋಂ ರತ್ೂವಮಯ ಬುಣುು, ಕುಕೊೋಡಿಗುತ್ುು ಮನೆ20/5P2, 20/5P1, 67/4 ರ್ೋಣಲರು
ಪುರಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ, ನೆಕೂಲಾ ಹೌಸ್ 7/13, 7/11, 110/8 ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಲವಿ ಪರಕಾಶ್ ಡಿ ಕೆಲೋಸಾಿ ಬಿನ್ ಡಲಮಿನಿಕ್ ಡಿ ಕೆಲೋಸಾಿ, ಹೋಯಯ ಗೆಲೋವಿಂದ್ಲರ್ ಹೌಸ್ 151 ಕೆಲಕೂಡ
ಭಾಸೂರ್ ಶೆಟಿಿಗಾರ್ ಬಿನ ಕೃಷ್ುಪೆ ಶೆಟಿಿಗಾರ್, ಕೆಲಡಂಗೆ ಮನೆ187/1p184 ಕೆಲಕೂಡ
ದ್ುಗಗ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಲೋರ ಗೌಡ, ನವುಲೆ ಹೌಸ್ 113/17, 113/27, 116/3, 116/5 ಕೆಲಕೂಡ
ಎನ್ ಸದಾನಂದ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಶಿರೋ ನಿಲ್ಯ ಪಿಲಿಗಲಡು ಹೌಸ್310/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಿ ಸರಲೋಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಟಿಲ್ ರ್ಾಯಾೂ, ವಿಘ್ೂೋಶ್ ನಿಲ್ಯ 133/1b1p1, 133/1b2p2, 133/2 ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾವಳೆ ಬಿನ್ ಬಟಾಯ ಶೆಟಿಿಗಾರ್, ರ್ಾವಳೆ ಹೌಸ್ 116/6a1, 116/5a, 118/1a ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಂಕಟೆೋಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ವಿಟಿಲ್ ದಾಸ್, ದ್ರಲೋಟ ಹೌಸ್ 137/9, 137/10 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಲೋಸಫ್ ಪಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಪಿ ಜ ಮಾಯಥಲಯ, ಪುದ್ುಸಸೋರಿ ಹೌಸ್178/3, 178/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಿ ಪಿ ರಾಜೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸಿ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಗೌಡ, ಪಯಯ ಹೌಸ್ 13/5* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯಾದ್ವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ ಗೌಡ, ಮುದ್ುುಂಜ ಹೌಸ್ 9/6, 9/10 ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಜಗೆಲೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಎಂ ಎನ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಜಿ ಸುಬಬ ರಾವ್, ಮುಂಡುರಪಾೆಡಿ ಹೌಸ್134/2p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ, ಅಡಿಮಾರು ಮನೆ 115/2a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸತಯೋಂದ್ರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ನಮಿರಾಜ ಅಜಿರ, ಕಳಿಯಾ ಬಿೋಡು ಹೌಸ್54/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಯು ಅಚುಚತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಣು ಗೌಡ, ಕಾಂಚಿಮರು ಬೆೈಲ್ು ಮನೆ89/2a1b2 ಕೆಲಕೂಡ
ಸರಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಸಾಂತ್ಪೆ ರ್ಾಯಾೂ, ಬಳಿಳ ಹೌಸ್ 115/2p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಮಕೂ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ರ್ರ್ಾಯಲೆ ಹೌಸ್ 41/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗೆಲೋಪಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಎಂಜಿರಪಲೊ ಹೌಸ್ 127/1bp1 ಕೆಲಕೂಡ
ಎನ್ ಅರವಿಂದ್ ನಟರಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಂಗರ, ಅಶೆಲೋಕ್ ನಗರ ಮನೆ79/2c ರ್ೋಣಲರು
ಶುಭಕರ ಬಿನ್ ಸಗುಣ, ಅಶಿವನಿ ನಿಲ್ಯ ಸುಣುಗುಡ್ ಮನೆ 95/1p2 ರ್ೋಣಲರು
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚೆನೂ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲರಿಂಜಪಲೊ ಮನೆ 385/1p2-p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಚ್ ಪದ್ಮ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕುಕಾೂ ಗೌಡ, ಹಬರಲೋಟುಿ ಹೌಸ್ 161/* ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಲೆೈಮಾನ್ ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಬಾಯರಿ, ಬಿೋಮಂಡ ಹೌಸ್243/p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಜತ್ುಣು ಗೌಡ, ಎದ್ರಲಯಟುಿ ಹೌಸ್ 240/1b4 ಕೆಲಕೂಡ
ದಾಮೊೋದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ, ಸುರುಳಿ ಹೌಸ್ 179/* ಕೆಲಕೂಡ
ಡಿೋಕಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣು ಗೌಡ, ಹೆಲಸಲಕುೂ ಹೌಸ್ 137/13p3 ಕೆಲಕೂಡ
ಪಿ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪಿ ಕೆಲಚಪೆ ಗೌಡ, ಮಣಿಕಳ ಮನೆ 120 ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊೋಹನ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜತ್ುಣು ಗೌಡ, ಜಯ ನಿಲ್ಯ 324/5 ಕೆಲಕೂಡ
ಸರಲೋಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮ ಗೌಡ, ಅನಂತಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 242/3b1 ಕೆಲಕೂಡ
ಪಿ ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಬನಂದ್ಲರು ಮನೆ265/4 ಕೆಲಕೂಡ
ಅಬುುಲ್ ಹನಿೋಫ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಬಾಯರಿ, ಬಿೋಮಂಡ ಹೌಸ್241/1, 243/p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊಡಂಕಲ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮ ಗೌಡ, ಯಕಾೂಡಿ ಮನೆ 142/9bp7, 142/12b1p5 ಕೆಲಕೂಡ



ಯು ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಕುಕುೂಜ ಮನೆ18/1p2-p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಸ್ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಶಿರೋ ಸನಿೂದಿ ಹೌಸ್97/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಾಸಯಲ್ ಡಿ ಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಪುತ್ುು ಡಿಸಲೋಜಾ, ಸೌಜಾ ವಿಲಾೂ ಸಬರಬೆೈಲ್43/2a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶೆೋಖರ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ, ಮುಂಗೆೋಲ್ು ಮನೆ 279/1, 279/3, 279/8 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಿಯ ಮೆೈಕೆಲ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ನೆಲೋಬಟ್ಯ ರಲಡಿರಗಸ್, ಅಲಾೂಟಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್77/8 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಿತೋಶ್ ರೈ ಬಿನ್ ರಾಜಿೋವ್ ರೈ, ಹೆನೂಡೂ ಹೌಸ್ 14/4p4 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಾರದಾ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಮುಳುಳಗುಡ್ ಮನೆ129/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ವಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ವಿ ಕೆ ಶಂಕರನ್, ಮರಡ ಮನೆ 154/1a1p1, 300/4a1 ಕೆಲಕೂಡ
ಧಣಯಪೆ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್ ಬೆಲಗುಗ ಮಲಲ್ಯ, ದ್ುಗಗಲ್ಚಿಚಲ್ ಮನೆ48/4, 59/1, 48/27 ರ್ೋಣಲರು
ರಮೆೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ, ಕಲಾೂಜ ಹೌಸ್ 198/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಣೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಿ ಕೆ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ, ಕಲಾೂಜ ಹೌಸ್192/9, 193/2b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಷ್ುುಮಲತಿಯ ಭಟ್, ಶಿರೋಪಪಂಜ ಹೌಸ್ 149/1 ರ್ೋಣಲರು
ಶೆೋಖರ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬೆಲೋಗಾರ ಪಪಜಾರಿ, ಹಂದ್ರದ್ಡೂ ಹೌಸ್115/5 ರ್ೋಣಲರು
ಅಶೆಲೋಧರ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ಅಕ್ಷರಾ ನಿವಾಸ 45/2 ರ್ೋಣಲರು
ಸಿರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುವಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಶಿವಕೃಪ ಬಿಮಯಜಿರಿ ಮನೆ 18.1 ರ್ೋಣಲರು
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲಲೆಲೂಟುಿ ಮನೆ 12/3, 129/1b ರ್ೋಣಲರು
ಡ್ಾ.ಜಗದಿೋಶ್ ಚೌಟ ಬಿನ್ ಅನಂತ್ಯಯ ಚೌಟ, ಶುಭಮ್ 92/1 ರ್ೋಣಲರು
ಎಡವಡ್ಯ ಮೊೋನಿಸ್ ಬಿನ್ ಆಂಬೆಲರೋಸ್ ಮೊೋನಿಸ್, ಕಳಸಲಟುಿ ಹೌಸ್191/3 ರ್ೋಣಲರು
ವಿಶವರ್ಾಥ ಬಿನ್ ದ್ರೋಜಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪುದ್ುರಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ 52/8b ರ್ೋಣಲರು
ಆನಂದ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮಲಲ್ಯ, ಪದ್ರಲೋಳಿ ನಂದ್ಗೆಲೋಕುಲ್ ಮನೆ190/3, 109/1c ರ್ೋಣಲರು
ಲಾಯನಿಸ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಬೆಲಾಚರ್ ರಲಡಿರಗಸ್, ಇಲೆಲೂೋಡಿ ಹೌಸ್ 173 ರ್ೋಣಲರು
ಜಯರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಅಚಚಣು ಶೆಟಿಿ, ಜಯಶಿರೋ ಹೌಸ್ 222/5 ರ್ೋಣಲರು
ಪಿ ಧರಣೆೋಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ಬಜ ಹೌಸ್ 175/1p12 ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಜಿೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ, ಶಿರೋ ಮಣಿಕಂಠ ಕೃಪಾ 287/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ 276/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯಶೆಲೋದ್ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರ ಗೌಡ, ಗಣೆೋಶ ನಗರ 43/28, 43/27, 43/26 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಬಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಜಾನ್ ಡಿಸಲೋಜಾ, ಕೆಲೋಡಿ ಬಟಾಿಜ ಹೌಸ್344/1, 344/9 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್ ವಿ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್ ವಿ, ಪಾಡಿ ಹೌಸ್, ಗುರಿಪಳಳ34/3 ರ್ೋಣಲರು
ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಡಕಲಾಯ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ಬಡಕಲಾಯ, ಕಕೂರಬೆಟುಿ ಮನೆ404/3b1, 404/5a2a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮುತ್ುಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಹಂದಿಲ್ ಮನೆ 67/53 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಧಿೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯಂತ್ ಶೆಟಿಿ, ಕೆಲೋರಲಟುಿ ಮನೆ51/4 ಕೆಲಕೂಡ
ರಂಜನಿ ಕೆಲೋಂ ಸಿೋತಾರಾಮ ಪಿ, ಬಂಗಲಾಯಿ ಮನೆ 144/17 ಕೆಲಕೂಡ
ದಿನೆೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ, ನೆಲ್ಪಾದ್ರ ಮನೆ 274/1p1 ಕೆಲಕೂಡ
ದ್ರೋಜು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಹರಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುಂಞ ಲಟುಿ ಮನೆ40/10 ರ್ೋಣಲರು
ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ರ್ೋಜಾಯಲ್ು ಮನೆ77/2 ರ್ೋಣಲರು
ಡಿೋಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಾಣಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪಾದ್ರ ಮನೆ 19/6, 19/8b ರ್ೋಣಲರು
ಬಾಬು ಬಿನ್ ಪಿಸಿರ, ನಿನಿೂಕಲ್ುೂ ಮನೆ 83/1f ರ್ೋಣಲರು
ವಾಲ್ಿರ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಇರ್ಾಸ್ ಡಿಸಲೋಜ, ಆಗೆಲರೋ ಮನೆ 162 ಕೆಲಕೂಡ
ವಿಠಲ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿನೂಯಯ ಗೌಡ, ಪಾಂಡಿಬೆಟುಿ ಮನೆ 52/13, 52/16 ಕೆಲಕೂಡ
ನಿರಂಜನ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಮಧವರಾಯ ಭಟ್, ಅದ್ಲರ್ ರ್ರಾಲ್ ಸಾದ್ಲರು ಮನೆ127/6ap1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಬಾಸ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಬಂಗೆೋರ, ಜಲಯೋತಿ ನಿಲ್ಯ ಹಲೆೋಜಿ ಮನೆ2/1b2a2, 2/1b3 ಕೆಲಕೂಡ
ಪಿ ಎನ್ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಪಿ ನರಸಿಂಗ ರಾವ್, ರಾಮ ನಿಲ್ಯ108/1f1a1 ರ್ೋಣಲರು
ಮೊನಪೆಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಲೋರ ಗೌಡ, ಕೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 50/5, 50/1, 50/6 ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಕಲಕರ ಮಲಲ್ಯ, ರ್ಪಮಮಜ ಹೌಸ್34/16, 34/12 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ, ಸುಣಾುಜ ಮನೆ 12/4ap3 ಕೆಲಕೂಡ
ಡಲಂಬಯಯ ಶೆಟಿಿಗಾರ್ ಬಿನ್ ಓಡಿ ಶೆಟಿಿಗಾರ್, ಮರಕಡ ಮನೆ94/5ap2, 93/2p7, 94/1ap1 ಕೆಲಕೂಡ
ಜೋಸನ್ ವಿಟಾಲಿಸ್ ಲೆಲೋಬೆಲ ಬಿನ್ ವಿನೆಸಂಟ್ ಆಂಟನಿ ಲೆಲೋಬೆಲ ಕುಕೊೋತಲುೋಡಿ ಹೌಸ್140/2 ರ್ೋಣಲರು
ರಾದಾಕೃಷ್ು ಹೆಲಳಳ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೆಲಳಳ, ಆಶರಯ ಮನೆ142/3a, 134/1a1 ರ್ೋಣಲರು
ಯಶೆಲೋದ್ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಂಪನೆಲಟುಿ ಮನೆ 28/1, 66/2, 66/3 ರ್ೋಣಲರು
ಕೃಷ್ುಮಲತಿಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ವಾಸುದ್ರೋವ ಭಟ್, ಮಾರ ಪಚೆೋರು ಮನೆ71/8, 71/3, 71/9, 71/2a3 ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಪಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಅಂಗರಕರಿಯ ಮನೆ 34/3, 206/7 ರ್ೋಣಲರು
ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ, ಪಲಿೂದ್ಡ್ ಮನೆ126/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಗಿರಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಂಗಾರ ರ್ಾಯೂ, ಕಬಿಬನಹತ್ುೂ ಮನೆ175/8bp5, 175/8bp6 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸೋಸಮಮ ಯಾನೆ ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ಕಾಂತ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ, ರ್ಲ್ಯ ಬರಮೆೋಲ್ು ಮನೆ259/24c2fp1, 259/24b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೊೋಹನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚಂದ್ು ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲೋಡಿಜಾಲ್ು ಮನೆ 169/4p1, 162/11 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಲೋನಿ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ುಯ, ಸತ್ಯನಪಲೊ ಮನೆ 56/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ಎಮ್ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಮಲ್ೂಪೆ ಗೌಡ, ಸಾವಮಿ ನಿಲ್ಯ164/4, 163/1b, 164/3p1 ಕೆಲಕೂಡ
ದ್ರೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗ ಗೌಡ, ಬದಾರಜ ಮನೆ 96/1 ರ್ೋಣಲರು
ವಿನೆಸಂಟ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ಬಾಯಪಿಿಸ್  ಡಿಸಲೋಜ, ಪಾಪಿಯಕಲ್ುೂ ಮನೆ276/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಯಶೆಲೋದ್ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಂಪನೆಲಟುಿ ಮನೆ 28/1* ರ್ೋಣಲರು
ಸಿರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುವಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಶಿವಕೃಪ ಮನೆ 18/1* ರ್ೋಣಲರು
ಸಿಿೋಫನ್ ಅಲಿವನ್ ಮಸೂರೋನಸ್ ಬಿನ್ ಪೌಲ್ ಮಸೂರೋನಸ್, ಬಾರಣರಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್76/2b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಶಮಾಯ ಬಿನ್ ಎಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಭಾರದಾವಜ ಸದ್ನ108/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಾಂತ್ಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬ ಮಲಲ್ಯ, ಕೆಲಂಗೆಲೋಯಡಿ ಹೌಸ್122/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂತಲೋಷ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯೂ, ಓಮರಲಟುಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿೋನ ಬಿನ್ ಕುಂಞ, ಆಂಟೆಮಜಲ್ು ಮನೆ 163/1a1c ಕೆಲಕೂಡ
ಪಾರನಿಸಸ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಗಾಯಬಿರಯಲ್ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್, ಜೈನಕಂಬೂ ಮನೆ81/2p1 ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ, ಕೆೋದ್ಗೆ ಮನೆ 215/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲಾಯನಿಸ ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಬೆಲ್ಚರ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್, ಇಲೆಲೂೋಡಿ ಮನೆ 173 ರ್ೋಣಲರು
ಮುರಳಿೋಧರ ಬಿನ್ ವಾಸು ರ್ಾಯೂ, ಎಮೆಯತಲುೋಡಿ ಮನೆ 205/2 ರ್ೋಣಲರು
ಸರಸವತಿ ಕೆಲೋಂ ವಿಠಲ್, ಮೆೋಲಿನ ಪಿೋಲ್ ಮನೆ 13/2* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ ಚಿೋಂಕರ ರ್ಾಯೂ, ಗೆಲೋಳಿಕಟೆಿ ಮನೆ 72/1b ರ್ೋಣಲರು
ಹೆಲನೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಪೆದ್ ಬಾಕಮಾರು ಮನೆ127/1b1c2c ರ್ೋಣಲರು
ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಬಿನ್ ಚಿೋಂಕರ, ಡಂಬುಗಕಜ ಮನೆ 153/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣು ಭಟ್, ಮಾಯಿತಲುೋಡಿ ಮನೆ 376/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಮ್ ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ಭಟ್, ಮಲಡ್ಾಜ ಮನೆ154/1b4 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಸ್ ಶಿರೋಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಎಸ್ ಜಿ ಕೆ ಭಟ್, ಶಿರೋ ಸನಿೂಧಿ ಮನೆ 97/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ರೋಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಅನಂತಾರಜ್, ಪದ್ಮರತಿ ನಿಲ್ಯ ಮಲಡಬೆಟುಿ42/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರ ಬಿ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬೆಲಗರ ಶೆಟಿಿ, ಪರಾರಿ ಮನೆ 21/2c, 21/3p2 ರ್ೋಣಲರು
ವಿಠಲ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕಾಂತ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಗುರುಕೃಪಾ ನಿಲ್ಯ ಜಯನಗರ122/1a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ ಶಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ, ಮೆೈರಾಜ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಮಂಜುರ್ಾಥ ಬಿನ್ ಡಿೋಕಯಯ ಗೌಡ, ಹೆಲಸಲಕುೂ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಜಗದಿೋಶ್ ಡಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು, ಶಿಬರ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಡನಿಸಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲ ಬಿನ್ ಜಕಾಬ್ ಲೆಲೋಬೆಲ, ಆಗಾರರ್ ಚಚ್ಯ ಹತಿುರ ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ರೋಜಪೆಗೌಡ, ಎಳುಳಗದ್ರು ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುಡಂಕಲ್ ಗೌಡ, ಎಕೂದ್ಡಿ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ



ಪರಸಾದ್ ರೈ ಬಿನ್ ರಘುರ್ಾಥ್ ರೈ, ಎಕಾ ಹೆಲಸಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಹಷ್ಯತ್ ರೈ ಬಿನ್ ಶಶಿಧರ್ ರೈ, ಎಡಮಂಗಲ್ ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಿಂಕರ ಗೌಡ, ಅಗಾಂತಲೋಡಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ವಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ವಿ ಕೆ ಶಂಕರ್, ಚಂದ್ರಗಿರಿ ನಗರ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಬೆಲೋಡಿ ಗೌಡ, ಅರಿಪಾದ್ರ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಉಮೆೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣುು ಗೌಡ, ಬರೋಮೆಲ್ು ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಲೆಲೋಲ್ಕ್ಷಿ, ಉಜಿರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ದ್ರೋಜಪೆಗೌಡ, ಪಂರ್ಜಾಲ್ು ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊಹಮಮದ್ ರಮಿೋಜ್ ಬಿನ್ ಸುಲೆೈಮಾನ್, ಭಿೋಮತಿ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ೌಪಾಲ್ ಬಿನ್ ಹಸನ್ ಮೊಹಮಮದ್, ಶಾಂತಿಗುಡ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಸಫ್ಾವನ್ ಬಿನ್ ಹಸನ್ ಮೊಹಮಮದ್, ಶಾಂತಿಗುಡ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಯಿಜ್ ಬಿನ್ ಸುಲೆೈಮಾನ್, ಭಿೋಮತಿ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಯಶವಂತ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ, ಬನಂದ್ಲರ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಎಲ್ಯಣು ರ್ಾಯಾೂ ಬಿನ್ ಅಣಿು ರ್ಾಯಾೂ, ಸುರುಳಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುರೋಶ್ ಶೆಟಿಿಗಾರ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿಗಾರ್, ಮುಲೆಯಗುಂಡಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ವಿಘ್ೂೋಶ್ ಬಿನ್ ವಸಂತ್ ಗೌಡ, ಅಜಿಿದ್ಡ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯ ಗೌಡ, ಮಾಪಾಯಲ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಚಿದಾನಂದ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಮಾಯಾ ದ್ರೋವಾಲ್ಯ ಮುಂಡಲರಟುಿ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಪಿ ಎ ಇಬಾರಹಂ ಮುಸಿೂಯಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಪಕರ ಬಾಯರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುರೋಶ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಪರಂಗಜ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆ ಶಿರೋಧರ್ ರಾವ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಸಿೋತಾರಾಮ ಪಿ, ಪಿಲ್ವಪರ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆ ಭದ್ರಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪಪವಣಿ ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ, ಬನಂದ್ಲರ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ರಘು ಶೆಟಿಿಗಾರ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿಗಾರ್, ಮುಲೆಯಗುಂಡಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ, ಅರಿಪಾೆದ್ರ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ, ಬಾನಿದ್ಡಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಶೆೋಖರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ುಗಗಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಾಗಕಲ್ುೂ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಜಯಾನಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಡಲಂಬಯಯ ಗೌಡ, ಕರಾಟೆ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಕುಶಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ, ವಾಚ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಲೆೈಮಾನ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಕೆಲಕೂಡ
ವಸಂತ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಬಜಕೂಳ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯಗೌಡ, ಕೆಲಲಿೂಮಾರ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಸಲೋಮ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕಾಂತ್ರ, ಕೆಳಗಿನ ಬೆಳಾಲ್ು ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಇಸಾಮಯಿಲ್, ಭಿೋಮಂಡ ಹೆಲಸಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಅಬುುಲ್ ಹನಿೋಫ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ, ಭಿೋಮಂಡ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಹಮಿೋದ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ, ಭಿೋಮಂಡ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ, ಸಲೋನಕುಮೆೋರು ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುನಂದ್, ಎಂಜಿರಪಳಿಕೆ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುನಿಲ್ ಬಿನ್ ಪದ್ುಣು ಗೌಡ, ಕುಕಯಲ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಕೃಷ್ುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಐರಪೆ, ಬಲಾೂಡು ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಅಶೆಲೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಜಿ ಎನ್ ಶೆಟಿಿ, ರೈ ಫ್ಾಮ್ಯ ಒಂತಾಜ ಕೆಲಕೂಡ



ನೆಲೋಬಟ್ಯ ರಲಡಿರಗಸ್, ಕಡೋಲ್ಚಿಚಲ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಕುಶಲಾವತಿ ಕೆಲೋಮ ಉಮೆೋಶ್ ಗೌಡ, ಸಪುಮಿ ಗುರಿಪಳಳ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚೆನೂಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ಕರಿಯ, ವಾಸುಕ ನಿಲ್ಯ ರ್ೋಣಲರು
ಕೆ ಚಿತ್ುರಂಜನ್ ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಿ ನಮಿರಾಜ ಹೆಗೆ್ ರ್ೋಣಲರು
ಜಯಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ದಿನಕರ ಗೌಡ, ಜೈನ ಬಸದಿ ರ್ೋಣಲರು
ಗಿರಿಜಾ ರ್ೋಣಲರು
ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ, ರ್ಪಸಂದ್ರಲೋಡಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ್ ಭಟ್, ಸರಸವತಿ ನಿಲ್ಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಧನಂಜಯ ಕುಮಾರ್, ಇಂದ್ಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸೋಸಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮ ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಜೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ, ಶಾಂತಿ ನಿಲ್ಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿೋಲ್ಯಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಣುು ರ್ಾಯೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ಯಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಅಣುು ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಜಯಾನಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜತ್ುನು ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ವಸಂತ್ ಬಿನ್ ಜಿನೂಪೆ, ದ್ಕಾಯಸು ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಇಂದಿರಾ ಎಚ್ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ, ಮಾಳಿಗೆ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಲ್ೂವಿ ಎಂ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಸಚಿನ್, ಮಾಳಿಗೆ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಮನ್ಸ, ಮಾಳಿಗೆ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನೆೋತಾರ ಕೆಲೋಂ ರಾಜೋಶ್, ಹೆಲಸಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪುಷ್ಾೆ ಕೆಲೋಂ ಸದಾನಂದ್ ಗೌಡ, ಕೆಲಡಯೋಲ್ು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ತ್ಶಿಮ ಕೆಲೋಂ ಚೆೋತ್ನ್ ಶೆಟಿಿ, ಹೆಲಸಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಮಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಉಮೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ, ಹೆಲಸಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಾರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯ ಶೆಟಿಿ, ಹೆಲಸಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಲಿೂಕಾ ಕೆಲೋಂ ರಘು ಶೆಟಿಿ, ಹೆಲಸಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುನಂದ್ ಕೆಲೋಂ ಮುಖ್ಯೋಶ್ ಶೆಟಿಿ, ಹೆಲಸಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಧರ ಪಪಜಾರಿ, ಗೆಲೋಳಿತಲಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಹರಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಗಣೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ, ಹೆಲಸಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಶಿೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟಿಿ, ಹೆಲಸಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸೌಮಾಯ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆೋಶವ ರ್ಾಯೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಜಾತಾ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಕೆೋಶವ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಮಿೋಳ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ, ಡಲಂಪದ್ಪಲೊ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಡಿೋಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜು ರ್ಾಯೂ, ರ್ಪಸಮಾರ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವ ಶೆಟಿಿ, ತಲೋಟದ್ಕೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಕಕೆಯರಾ, ಎಣಿೋರು ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಿ ಟಿ ಬಬಿತ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ದ್ರೋವಸಾ ಕೆಮಣಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಎನ್ ವಿೋರೋಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ರ್ಾವರ ರ್ೋಣಲರು
ಹೆನಸನ್ ಡಿಸಲೋಜಾ, ರ್ಾವರ ರ್ೋಣಲರು
ಎವುಜಿನ್ ಮೊೋನಿಸ್, ಪಾರಂಕ ಕೆಲಕೂಡ
ತಿೋಥಯರಾಜ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಧಣಯಪೆ ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ಲೆಲೋಕೆೋಶ್, ಗಂಗಾ ನಿವಾಸ ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಡಲಿೋಲ್ು ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅನಿತಾ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತ್ ಬಂಗೆೋರಾ, ಕೆಲಡಕೂಲ್ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸತಿೋಶ್, ಮಾಳಿಗೆ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪದ್ಮಪಿರಯಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಶಮಾಯ, ಭಾರದಾವಜ ಸದ್ನ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಾನ್ ಚೆರಿಯನ್ ಬಿನ್ ಸಿ ಸಿ ವಗಿೋಯಸ್, ಕಣೆಲುೋಲಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರಿ, ಎಣಿಯಲರು ಪಲೊ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಕುಂತ್ಲ್, ಎಣಿಯಲರು ಪಲೊ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಕುತಲರೋಟುಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂತಲೋಷ್ ರ್ೋಣಲರು
ವಿನುಥಾ, ಗುರಿಪಳಳ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆೋಬಿ ಕೆಲೋಂ ಉಮೆೋಶ್, ಗುರಿಪಳಳ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿೋತಾ ವಿ, ಗುರಿಪಳಳ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಭಾಸೂರ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಆಚಾಯಯ, ಬರಾಯ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ರತ್ೂ, ಗುರಿಪಳಳ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಕ್ಷಯ್ಕ ಗೌಡ, ಅಂಕರಿಮಾರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶರಮಿತ್, ಬರೋಮೆಲ್ು ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ ಆನಂದ್, ಜಯ ನಗರ ಗುರಿಪಳಳ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಶಿೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ, ಹೆಲಸಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿೋತಾ, ದ್ರಲಂಪದ್ಪಲೊ ಜಯನಗರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮ, ಕರ್ಾಯಡಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಮದ್ರೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾನಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಗುರಿಪಳಳ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಿ ಗೆಲೋಪಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಸಂಬೆಲೋಳಯ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಶಮಾಯ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಗುರಿಪಳಳ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಾಯಿ ರಂಜನ್ ಬಿನ್ ಜಯಂತ್ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿಶಿಮತಾ ಕೆ ಜ ಕೆಲೋಂ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ, ಕೆೋರಿಮಾರ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕುಶಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಉಮೆೋಶ್ ಗೌಡ, ಸಪುಮಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ, ಕೆೋರಿಮಾರ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರದಿೋಪ್ ಕುಮಾರ್, ಕುಂಜತಲೋಡಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುರೋಶ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಪರಂಗಜ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಜಯಾನಂದ್, ಗೆಲೋಳಿತಲಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಮತಿ ಜ ಕೆಲೋಂ ಸಂದಿೋಪ್, ಗೆಲೋಳಿತಲಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರೋವತಿ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರ ಗೌಡ, ಕೆಲಡಕಲ್ುೂ ಪಾದ್ರ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುರೋಶ್ ಗೌಡ, ಬಿಲ್ೂರಲೋಡಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಡನಿಿಲ್ ಲೆಲೋಬೆಲ, ನೆೋರಾ ಅಗರಹರ್ ಚಚ್ಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಶೆಲೋಭಾ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ರವಿಚಂದ್ರ, ಶಿವಾಜಿನಗರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಲಯೋತಿ ಕೆಲೋಂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಕಾಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಕಕೆಯರಾ, ಎಣಿೋರು ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಲೆೈಮಾನ್, ಬೆಳಾಲ್ು ಕೆಲಕೂಡ
ಅಂಜಲಿ, ಕರ್ಾಯಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲೆಲೋಕೆೋಶ್, ಗಂಗಾ ನಿವಾಸ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸೌಮಾಯ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಂದ್ರ ಗೌಡ ಕೆ, ಎಣಿಯಲರ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ ಧರಣೆೋಂದ್ರ, ಬಲ್ುರಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಲಿಂಗಾಯಿತ್, ಗುರುಕೃಪ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಸದಾನಂದ್ ಗೌಡ, ಕೆೋರಿಮಾರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಾಲ್ತಿ ಕೆಲೋಂ ವಾಸುದ್ರೋವ ಶೆಟಿಿಗಾರ್, ಎಣಿಯಲರ್ ಪಲೊ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ, ಶಿರೋ ಮಣಿಕಂಠ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ನಕುೂರ, ಶಿರೋವರ ನಿವಾಸ ರ್ೋಣಲರು
ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಬಿನ್ ಚಿಂಕಾರ, ಡಂಬುಗಕಜ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವ ಬಿನ್ ರುಮಾನಿ, ರಂಕೆದ್ಗುತ್ುು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಪಕರ ಮುಗೆೋರ, ಅಣವು ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಡಿ ಕೆ ಶಿೋರ್ಾ ಬಿನ್ ಕುಂಞ, ಆಂಟೆಮಜಲ್ು ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಇಂದಿರಾ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಜಗರ್ಾೂಥ, ಮುರುಗನ್ ಪರಸಾದ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ರಮೆೋಶ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ, ಕೆೋದಿಗೆ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ಮರ್ಾಭ, ಕುಕೂಲ್ಪಲೊ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದಿವಯಶಿರ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾಗೆೋಶ್, ಸಮೃದಿಿ ನಿಲ್ಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಲೋನಿ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ುಯ, ಸತ್ಯನಪಲೊ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಣುಪೆ ಬಿನ್ ಜಬಾಬ, ದ್ಕಾಯಸು ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಕಾಂತ್ರ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಬೆೈದ್ು ಮುಗೆೋರ, ಮುಂಡರಲ್ು ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಕರಿಯಾ ಬಿ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ, ಕೆೈತೋರಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಧಾ ಕೆಲೋಂ ಮಂಚ ಮೆೋರ, ಬನೊಂಗಳ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಹುಕಾರ, ಅಮೆೈಪಲೊ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಶಿರೋಮತಿ, ಕುಲೆಚಾವು ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಲಾಯನಿಸ ರಲಡಿರಗಸ್, ಇಲೆಲೂೋಡಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಎನ್ ಶಿರೋಧರ್ ಶೆಟಿಿ, ಅಳದ್ಂಗಡಿ ರ್ೋಣಲರು
ಧನಯಪೆ ಬಿನ್ ಮಾಣಿಗ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಧನಯಪೆ ಬಿನ್ ತ್ುಕರ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸದಾನಂದ್ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ, ನಡಿಬೆಟುಿ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಶಿವಪೆ ರ್ೋಣಲರು
ಪರಮೊೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಫರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಅಲೆಲಿೋನ್ಸ ರಲಡಿರಗಸ್, ಇಲೆಲೂೋಡಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ವಿನಿೋತಾ ಶಾಜಿ, ವಡಗಕರಮತ್ಲರ್ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜವಮಯ, ಸದ್ಂಗಲ್ ಬೆಟುಿ ರ್ೋಣಲರು
ಕರಿಯಾ, ಬರಾಯ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಿನ್ ಪಪವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಭಾಸೂರ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಆಚಾಯಯ, ಬರಾಯ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಶಂಕರ್ ಭಟ್, ಕಟಲಿರು ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಈಶವರ್ ಭಟ್, ಪಿಲ್ಯ ಬಿೋಡು ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಪಿಲ್ಯ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಕೃಷ್ು ಶಮಾಯ ಸಿ, ನಡಿಬೆಟುಿ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜೋಂದ್ರ, ಹೆಲಸಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ರ್ಾಯೂ, ವಲಾಚಿ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ರವಿ ಬಂಗೆೋರ ರ್ೋಣಲರು
ಅಶೆಲೋಧರ, ಅಕ್ಷರಾ ನಿವಾಸ ರ್ೋಣಲರು



ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ, ನಡಿಬೆಟುಿ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ರವಿ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಹಷ್ಯಲಾ ಎಂ ಬಿ, ಚಾಣಕಯ ಮಹಳಾ ಸಂಜಿೋವಿನಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸುಜಾತಾ, ಚಾಣಕಯ ಮಹಳಾ ಸಂಜಿೋವಿನಿ ರ್ೋಣಲರು
ಆಶಾ, ಚಾಣಕಯ ಮಹಳಾ ಸಂಜಿೋವಿನಿ ರ್ೋಣಲರು
ಯುಷ್ಾಮ, ಚಾಣಕಯ ಮಹಳಾ ಸಂಜಿೋವಿನಿ ರ್ೋಣಲರು
ಗಿರಿಜಾ ರ್ೋಣಲರು
ಸುಂದ್ರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಶರಲ್ ಡಿಕೆಲೋಸಾಿ ರ್ೋಣಲರು
ರಲೋಹತ್ ಡಿ ಕೆಲೋಸಾಿ ರ್ೋಣಲರು
ಡಯಾರ್ಾ ಡಲೋಕೆಲಸಾಿ, ಕೆೈರಲೋಲಿ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಸಿಂಧುಶಿರ ಪಿ ವಿ, ಸುವಣಯ ನಿಲ್ಯ ರ್ೋಣಲರು
ಧಣಯಪೆ ಬಂಗೆೋರ, ದ್ುಗಗಲಾಚಿಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಜೈರ್ಾಬು ಕೆಲೋಂ ಅಶರಫ್, ಪಡಲಯೋಡಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಬೆೋಬಿ, ಅಕಯಜಮಕೂ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಶಾರದಾ ಶೆಟಿಿ, ಮುಳುಳಗುದ್ರು ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ನೆಲೋಣಯಯ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಜಿಜಲ ಪೌಲ್, ಕಟಿಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಶಿವಾನಂದ್ ಹೆಗೆ್, ಪಲ್ಯಂಡ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಡಿ ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ, ಕೆಲಜಪಾೆಡಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರವಿ ಪಪಜಾರಿ, ಹಾರದ್ರು ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸದಾನಂದ್ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಶಾಲಿನಿ ಕೆ ಬಂಗೆೋರಾ ರ್ೋಣಲರು
ಸೌಮಾಯ ಕೆಲೋಂ ಹರಿಪರಸಾದ್ ರ್ೋಣಲರು
ಕೃಷ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಉಕೂರಾ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ರವಿ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಮೊೋಹನ್ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಅಕ್ಷತಾ ರ್ೋಣಲರು
ಸುರೋಖಾ ರ್ೋಣಲರು
ಪರತಿೋಕ್ಷ ರ್ೋಣಲರು
ದಾಮೊೋದ್ರ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸೋಸಪೆ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ದ್ಯಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಅಣುು ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ಧನಯಪೆ ಬಂಗೆೋರ ರ್ೋಣಲರು
ದಿನೆೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಚಿಂಕರ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ಭಾಸೂರ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ಗುರುವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ದಿನೆೋಶ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಗುರುವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣು ಪಪಜಾರಿ, ಹಾರದ್ು ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು



ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಶಾಯಮ್ ಹೆಗೆ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕುಂಜಿರ ಪಪಜಾರಿ, ಬಿಮಿಯಜಿರಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಧಣಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಬಿಮಿಯಜಿರಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಚಂದ್ಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕುಂಜಿರ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸುರೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಮೊೋಲಿ ಗೆಲರ್ಾಸಲಿವಸ್, ಗೆಲೋಳಿಕಟೆಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಪರಮೊೋದ್ ರ್ೋಣಲರು
ದಿನೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಪಪಣೆೋಯಶ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸತಿೋಶ್ ಆಚಾಯಯ, ಗೆಲೋಳಿಕಟೆಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಪರವಿೋಣ, ಜಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಗಿೋತಾ, ವಿಟಿಲ್, ಕಂಬೂದ್ಡ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಶಾಂತಿ ಕರಣ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸರಸವತಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸಾವಿತಿರ ಎಚ್ ಎಸ್, ಲಾಯಿಲ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೃಷ್ುಪೆ ಸಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಧರ ಎನ್, ನಿಮಯಲ್ಕಟೆಿ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಣುು ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಕ್ಷಮಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಸದಾಶಿವ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜಯಾನಂದ್ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ವಸಂತ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಪರಕಾಶ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಬಿ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಆಚಾರಿ ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ ಆಚಾರಿ, ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷಿಮ ನಿವಾಸ ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ಡಿೋಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಜಯಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಅಣುು ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪರಸಾದ್ ಸಾಲಾಯನ್, ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ನಿಲ್ಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ರುಕಮಯಯ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಲಿತಾ ರ್ೋಣಲರು
ಮಮತ್ ರ್ೋಣಲರು
ರವಿ ಬಸಪೆ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಪರಶಾಂತ್ ರ್ೋಗಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಬಾಲ್ಪೆ ಬಿನ್ ಪುತ್ರ, ಬಲಡುಮುಗೆೋರು ಮನೆ 240/2p5 ಕೆಲಕೂಡ
ಧಣಯಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್ ಕಟಾಿ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಬೆೈಲಾಡ್ಾೂ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಜಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಕುರವಪರ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಮೊೋನಪೆ ಬಿನ್ ಮೊಂಟಾ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಹೆಂಡೋಲ್ು ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸುಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುರವಪರ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಮಾಣಿಗ ಬಿನ್ ಕುರುಂಬಿಲಾ, ಬದ್ುಯಡು ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಾಣಯ ರ್ಾಯೂ, ಶಿರೋ ದ್ರೋವಿ ಕೃಪಾ ಬುದ್ರಲಯಟುಿ ರ್ೋಣಲರು
ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ತ್ಮಮಯಯ, ತಲೋಡಬಾಗಿಲ್ು ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಅಣಿು ಎಂ. ಕೆ ಬಿನ್ ಬೆಲೋಗಾರ, ಬೆೈಲಾಡ್ಾೂ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಕೃಷ್ುಪೆ ಬಿನ್ ಬೆಲೋಗಾರ, ಬೆೈಲಾಡ್ಾೂ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ನಿಮಯಲ್ ಕೆಲೋಂ ಅಣಿು ರ್ಾಯೂ, ಕಾಶಿಬೆಟುಿ ಮಾಚಾರು ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು



ಪವಿತ್ರ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಆಂದ್ರಲರಟುಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಸರಲೋಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ ಚಿಂಕಾರ ಎಂ ಕೆ, ದ್ಕಾಯಸು ಕೆಲಡಂಗೆಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಶೆವೋತಾ ಬಿನ್ ಧಣಯಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಸಾಲ್ು ಹತಿುಲ್ು ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಹಷ್ಯನಿ ಕೆಲೋಂ ಅಶೆಲೋಕ ರ್ಾಯೂ, ಸಾಲ್ು ಹತಿುಲ್ು ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಕೋತಿಯಕಾ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರ್ ರ್ಾಯೂ, ಪಲ್ೂದ್ಪಲೊ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸುಶಿೋಲಾ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಡಂಗೆಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಹೆೋಮಲ್ತಾ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲೋಂ ವಿನಯ್ಕ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಡಂಗೆಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಚಿನೂಯಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚೆಲಕಾೂ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಡಂಗೆಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಚಂದಾರವತಿ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲೋಂ ಚಿನೂಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಡಂಗೆಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಅಕ್ಷತಾ ಕೆಲೋಂ ದಿನೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ, ಸಾಲ್ು ಹತಿುಲ್ು ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ರಮಾಯ ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯೂ, ಸಾಲ್ು ಹತಿುಲ್ು ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಶಿವಾನಂದ್, ಪಲಾಯಯಂಡ್ಾ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ನೆಲೋಣಯಯ, ಹಳೆಬಿೋಡು ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ರವಿ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಕೆಮಮಡ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ವಸಂತ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಡ್ಾಕಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಕಲ್ೆನೆ ಗುಡ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸೋಸಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಬೆೈಲ್ಡೂ ದ್ಕಾಯಸು ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಪರಕಾಶ್ ಪಿ ಬಿನ್ ವಿನಯಚಂದ್ರ, ಪುದ್ುರಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಜನಧಯನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಶಿವಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಕುರವಪರ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಣಿು ರ್ಾಯೂ, ಪುನೊದ್ಂಡ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಜಿೋವ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್ ಬೆಲೋಗರ ಮಲೆಕುಡಿಯ ರ್ೋಣಲರು
ಮಾಧವ, ಬಾಗೆಲಯಟುಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ವಾಮನ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಕೆಮಮಡ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸುನಿಲ್ ಬಿನ್ ಅಣುು ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ಸಲೋಮರ್ಾಥ, ಬಲಿೂದ್ಡ್ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಶಿರೋಧರ ರ್ಾಯೂ, ಒಮರಲಟುಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಯಮುರ್ಾ, ಕೆಲಡಂಗೆಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್ ಮೊೋಹನ್, ದ್ಗಡಕೆಲೋಡಿಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಪುೆ ರ್ಾಯೂ, ಆದಿಂಕಲಾ ಪಲೊ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ ಚಿಂಕರ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ವಿನೆಲೋದ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ವಿಟಿಲ್ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ದಿವಾಯ ಕೆಲೋಂ ನವಿೋನ, ಕಾಂತ್ುಪಾಲ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿಮಯಲಾ ಕೆಲೋಂ ಅಣಿು ರ್ಾಯಾೂ, ಕಾಶಿಬೆಟುಿ ಮಾಚಾರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪವಿತ್ರ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪೆ ರ್ಾಯಾೂ, ಆಂದ್ರಲರಟುಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಅಶಿವತಾ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯ ರ್ಾಯಾೂ, ಗಾಳಿಗುಡ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ ಯಶೆಲೋಧರ ರ್ಾಯಾೂ, ಎಮಯಲ್ ಪಲೊ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತ್ ರ್ಾಯೂ, ಕುಂಟಾಲ್  ಪಲೊ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹರಿಣಿ ಕೆಲೋಂ ರವಿ ರ್ಾಯೂ, ಕುಂತ್ಲಾೆಲೊ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ತ್ುಳಸಿ ಕೆಲೋಂ ಡಿೋಕಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಒಳಗುಡ್ ಮಜಲ್ು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ ವಾಮನ ರ್ಾಯೂ, ಕಲ್ೂರಂಡ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಮಿತಾರ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ರ್ಾಯೂ, ಕಲ್ೂರಂಡ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ, ಕಲ್ೂರಂಡ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕುಸುಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ತ್ುಂಗಯಯ, ಕಲ್ೂಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದ್ರವತಿ ಕೆಲೋಂ ಯಶೆಲೋಧರ, ಕಲ್ೂಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತ್ ರ್ಾಯೂ, ಅಗರಿಹೌಸ್ Kokkada

ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ, ಪರಮುಖ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಿೋರ್ಾ ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ, ಪರಮುಖ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಯಶವಂತ್ ರ್ಾಯೂ, ಪರಮುಖ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಪರಮುಖ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ, ಕಂಚರಕೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಪಿಲ್ತ್ಡೂ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪರಮುಖ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆೋಬಿ ಕೆಲೋಂ ಅಶೆಲೋಕ್ ರ್ಾಯಾೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕುಸುಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಮತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲೋಟಿ ಎಂ ಕೆ, ಕುಂಟಾಲ್ಪಲೊ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪುಷ್ೆಲ್ತ್ ಕೆಲೋಂ ಧನಂಜಯ ರ್ಾಯೂ, ಬೆೈರಲೋಡಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಲಿೂಕಾ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ರ್ಾಯಾೂ, ಕೆಲಂಡಲೋಡಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಾರದಾ ಕೆಲೋಂ ಅಪುೆ ರ್ಾಯೂ, ಮಾರಿಪಾದ್ರ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಗುಮಮಣು ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಂಡಲೋಡಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಧಾಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬೆಲಗಾರ ರ್ಾಯೂ, ಲಾಟೆದ್ಡಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶೆೋಖರ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬೆಲಗರ ರ್ಾಯೂ, ಲಾಟೆದ್ಡಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೊೋಹನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕಲ್ಕಬೆ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆ ಜಯರಾಮ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಯಯ ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿೋರ್ಾ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಗೆರುಕಟೆಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲಕೂಡ
ಸಂಜಿೋವ ಬಿನ್ ರುಮಾಣಿ, ರಂಕೆದ್ಗುತ್ುು ಮನೆ 11/2b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಬು ಮೆೋರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗು, ಕುರುಂದ್ ಮನೆ 174/p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಪಾವಯತಿ ಕೆಲೋಂ ಪಿ ಕೆ ಶಿೋನ, ಪುಟಿಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ 187/1p106 ಕೆಲಕೂಡ
ಕಂಜಲೋಳಿ ಬಿನ್ ಕಳಲ್ ಮೆೋರ, ಪುಟಿಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ 187/1p134 ಕೆಲಕೂಡ
ಸಣುಪೆ ಬಿನ್ ಜಬಬ, ದ್ಕಾಯಸು ಮನೆ 95/1p1, 185/5 ರ್ೋಣಲರು
ರ್ನುಯ ಬಿನ್ ಕುಡೆ, ಜನತಾ ಕಾಲೆಲೋನಿ 85/2P4 ರ್ೋಣಲರು
ಬಾಕುಡ ಬಿನ್ ಕರಿಯ, ಆದ್ನೆಲಟುಿ ಮನೆ 210/1ap1 ರ್ೋಣಲರು
ಕೆಲಗುಗ ಬಿನ್ ಕಲಚ, ಮಳಿಯಾಲ್ಪಲೊ ಮನೆ 282 ರ್ೋಣಲರು
ಸೋಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬೆಲಳಿಯ ನಲೊ, ರ್ಪಕೂದ್ಕಜ ಮನೆ 273 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲ್ಲಿತ್ ಕೆಲೋಂ ದ್ರೋವಪೆ, ಕಡಯಳಿಕೆ ಮನೆ 131/5 ಕೆಲಕೂಡ
ಶೆಲೋಭಾ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕುಸುಮಾ ಕೆಲೋಂ ಚಂಬ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಕರ್ಾಯ ಕೆಲೋಂ ಹರಿದಾಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರತ್ೂ ಕೆಲೋಂ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಗುಣಕರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಕುಂತ್ಲ್ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ಪೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಭಾರತಿ ಕೆಲೋಂ ಸದಾಶಿವ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಾಲಿನಿ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿಮಯಲಾ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದಿರಕಾ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಸಾವಿತಿರ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೊನಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪೆಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಲ್ೂವಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಜು ರ್ಾಯಕ್, ಸುದ್ರಮುಗೆರು ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಚೆರ್ಾೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೊೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರ, ಕಟಿದ್ಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಮಲಾ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರತ್ೂ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆೈಲ್ು ಕೆಲೋಂ ಬೆಲಗರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನೆೋಮು ಗೌಡ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಶಿವಾನುಗರಹ ಕಾಯರ್ ಪಾಡಿ ಮನೆ 408 ಕೆಲಕೂಡ
ಸಿ ವಿ ಜಾನ್ ಚೆರಿಯನ್ ಬಿನ್ ಸಿ ಸಿ ವಗಿೋಯಸ್, ಕಣೆಲುೋಲಿ ಹೌಸ್220/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜಗೆಲೋಪಾಲ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್, ಕುಂಡಡೂ ಹೌಸ್95/3 ರ್ೋಣಲರು
ರಫ್ಾಯಲ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಅಂತಲೋನಿ ಡಿಸಲೋಜ, ದ್ಂಬೆದಾರು ಹೌಸ್2/5b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಶೆಲೋಕ ಬಿನ್ ಗುಣಪಾಲ್ ಪಪವಣಿ, ಪಕೂಳ ಮನೆ 24/10, 148/4, 24/18 ರ್ೋಣಲರು
ಕೆ ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಕೆಲತಲರೋಡಿ ಹೌಸ್102/1a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ವಿ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಸಾಲಿಗಾರಮ ಹೌಸ್67/19p1, 67/53p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಮಮಣು ಗೌಡ, ಮುದ್ರಲ್ೂಡಿ ಹೌಸ್ 218/2b2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್ ಗೌಡ ಕೆ ಬಿನ್ ಬೆಲೋರಾ ಗೌಡ, ಕಜ ಹೌಸ್ 78/3bp1, 79/2cp1, 77/2bp1, 77/1c, ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಂದ್ರ ಗೌಡ ಕೆ ಬಿನ್ ಬೆಲೋರಾ ಗೌಡ, ಕಜ ಹೌಸ್ 63/2p7, 63/4p4, 79/2a, 287/2ap2ಕೆಲಕೂಡ
ಸಿರಿಯಾಕ್ ಜಲೋಸಫ್ ಬಿನ್ ವಕಯ ಜಲೋಸಫ್, ಕಂಡತಿಲ್ ಹೌಸ್114/5a, 116/4p9 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿಶಾಲ್ಕ್ಷ ವಿಟಿಲ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಟಿಲ್ ಶೆಟಿಿ, ತಿಮರಲೋಡಿ ಹೌಸ್74/12, 74/13, 74/14, 74/11, 74/8ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಾಯತಿರ ಕಣಿ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಶ್ ಕಣಿ, ಕೃಷ್ು ಕುಟಿೋರ ಹೌಸ್ 26/11a1b1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರತಾೂವತಿ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರ್ ಗೌಡ, ಹುಣೆಸದ್ಡಿ ಹೌಸ್ 258/54, 256/10, 256/51 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಾಂತ್ಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬ ಮಲಲ್ಯ, ಕೆಲಂಗೆಲೋಯಡಿ ಹೌಸ್18/2, 124/5, 122/4, 18/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಾಸಯಲ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಜಾನ್ ಪುತ್ುು ಡಿಸಲೋಜಾ, ಸಲೋಜಾ ವಿಲಾೂ ಸಬರಬೆೈಲ್44/6, 44/7, 44/8, 44/9 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎನ್ ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ವಿ ರ್ಾರಾಯಣ, ಅಚಿಚನಡೂ ಮನೆ 23/1a6, 23/11, 139/2a4, 139/2d3, ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಘವ ದಾಸ್ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ದಾಸ್, ಬಿಮಯಜಾಲ್ು ಹೌಸ್ 8/3, 8/4, 8/2, 8/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಂಗಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಲಚ ಗೌಡ, ದ್ರೋವು ಗುಡ್ ಹೌಸ್ 101/5 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಭಿನಂದ್ನ್ ಬಿನ್ ಅಣುಪೆ ಗೌಡ, ಶಿರೋ ನಿಕೆೋತ್ನ ಮನೆ 206/11, 206/9 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮುಂಡಲರು ಮಂಜುರ್ಾಥ ದ್ಯಾಕರ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಹರಿದಾಸ್ ಭಟ್ ಶಿವಾಜಿ ನಗರ543/3, 181/2p3, 543/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ರೋವಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣು ಗೌಡ, ಬೆರಿಕೆ ಹೌಸ್ 134, 133/22 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಂ ಶೆೈಲ್ಜಾ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಕಾಮೆಟುಿ ಹೌಸ್50/1a ರ್ೋಣಲರು
ದ ರೌಪದಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ, ಸಂಕಲಿಕ ಮನೆ 48/1 ರ್ೋಣಲರು
ದ ರೌಪದಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆ.ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ, ಸಂಕಲಿಕ ಮನೆ 48/1 ರ್ೋಣಲರು
ಇಂದಿರಾ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಜಗರ್ಾೂಥ, ಮುರುಗನ್ ಪರಸಾದ್ ಹೌಸ್42/13, 65/2, 65/1b, 65/4 ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಪಾ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಹಕೊೋರಿ ಕಂಬೂದ್ಡ್ ಮನೆ 201/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಸಾಯಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ, ಮಾಣಿಬೆಟುಿ ಮನೆ 13/2, 12/10, 12/4 ರ್ೋಣಲರು
ಸಿರಿಲ್ ಗೆಲರ್ಾಸಲೆವಸ್ ಬಿನ್ ಜಾನ್ ಗೆಲರ್ಾಸಲೆವಸ್, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ5/3* ರ್ೋಣಲರು
ಲಾಯ್ಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಸರಾರ್ಪೋ ಬಿನ್ ಬೆನಡಿಕ್  ಸರಾರ್ಪೋ, ಕೆಲಲ್ಲೂರು ಮಜಲ್ು ಹೌಸ್111/2 ರ್ೋಣಲರು
ಆಗೊಸ್ ಮಾಡ್ಾು ಕೆಲೋಂ ಡಕೆಲೋಲ್ ಮಾಡ್ಾು, ಕೆೈರಲೋಲಿ ಹೌಸ್67/1ap1 ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ಚೆನೂ ರ್ಾಯೂ, ಪಂಜಲೋಳಿಮಾರು ಮನೆ 172/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಂಕ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಲಾೂಡು ಮನೆ 75/1, 75/2p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಮೆೋಶ್ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಮುತಾರಜ ಮನೆ7/1, 280/1, 280/2a ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಚಿನೂಯಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಮಾಚಾರು ತ್ಡೆಜಾಲ್ು ಮನೆ324/13, 324/2, 324/9 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ರೋಜು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಹರಿಯಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುಂಞ ಲಟುಿ ಮನೆ141/2, 40/10, 40/2, 36/1 ರ್ೋಣಲರು
ಶೆೋಖರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಚಂದ್ು ರ್ಾಯೂ, ಸಲೆತಿಯ ನಿಲ್ಯ 181/1a1b2, 105/p4-p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಲ್ಯಣು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಣಿು ರ್ಾಯೂ, ಸುರುಳಿ ಮನೆ 171/6, 167/1a, 173/7, 173/15 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಬು ಬಿನ್ ಕುಕೂ, ಕುಕೊಮಜಲ್ು ಮನೆ 133/13p8, 133/7, 133/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೊೋನಪೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಅಣುಪೆ ಗೌಡ, ಮಲಲೆ ಮನೆ 40/1b1, 40/1b2, 40/4b1, 40/4b2ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಜತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಾಣಯಪೆ, ಮಲೆಬೆಟುಿ ಮಾಚಾರು ಮನೆ 354/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಟಿ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋವು ಗೌಡ, ಪರಡ್ಾಲ್ು ಮನೆ 145/1p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಲ್ಚರ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಗುಸಿುನ್ ರಲೋಡಿರಗಸ್, ಇಲೆಲೂೋಡಿ ಮನೆ33/2bp5 ರ್ೋಣಲರು
ವಿಷ್ುುಮಲತಿಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಭಟ್, ಬಜಿಲ್ ಮನೆ 51/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಯು ಶಂಕರರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್, ಕುಕಾೂಜ ಮನೆ401/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿೋನಪೆ ಬಿನ್ ನೆೋಮುಗೌಡ, ನೆೋತ್ರ ಕೆಲಡಂಗೆ ಹೌಸ್ 91/1, 91/9, 91/8p2, 91/2p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಥಾಮಸ್ ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ಆಂಥಲೋನಿ ಪಿಂಟೆಲ, ಕೆಲೋಡಿಪಲೊ ಹೌಸ್108/p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ರುಕಮಯಯ ಪಪಜಾರಿ, ಮಲಡ್ಾಿಲ್ು ಮನೆ 64/6p1 ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜವಮಯ ಬಿನ್ ಶಾಂತಿರಾಜ ಕಡಂಬ, ಶಿರೋ ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಿಮ 44/28 ರ್ೋಣಲರು
ಪುಷ್ಾೆ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಧರ ಪಪಜಾರಿ, ಹೆಲಸಮನೆ ದ್ಕಾಯಸ್ ರ್ಪಲ್ೂಳಿಕೆ ಹೌಸ್284/1cp1 ರ್ೋಣಲರು
ಸಾರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಬುುಲ್ ರಹಮನ್, ಝಮ್ ಝಮ್ ಮಂಜಿಲ್ ರ್ರಿಂಜ25/2b, 99/2d, 99/3c ರ್ೋಣಲರು
ಸವಣಯಲ್ತಾ ಎ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಎಂ ವಧಯಮಾನ, ಅಭಿನಂದ್ನ ನಗರ, ಕೆಲೋಟ್ಯ ರಸು ಬೆಳುಂಗಡಿ47/25 ರ್ೋಣಲರು
ರಂಜನ್ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಬಂಗೆೋರಾ, ಹೆೋರಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 115/1b, 78/11 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಿ ಗಿರಿಯಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ, ಬನತ್ಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ 45/8p1, 45/9bp3, 148/1p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಯರಾಮ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ಗೌಡ, ಕಾಟಾೂ ಹೌಸ್ 1/2, 5/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಸೋಸಪೆ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಸಂಕಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಮಿತ್ುಡೂ ಹೌಸ್ 77, 79/1p1, 246/2bp4 ಕೆಲಕೂಡ
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಅಣಿು ಗೌಡ, ಎಮಾಯಲೊ ಹೌಸ್ 323/p10 ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಚಿತಾ ಎಸ್ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ, ಸಿೋತ್ಲ್ಕ್ಷಿಮ ನಿಲ್ಯ ಕೆಲಂಬೆಟುಿ ಪುತ್ಲುರು10/3, 10/1, 10/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಿ ದಿನಕರ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಮಲಲ್ಯ, ಕಂಡಿಗ ಹೌಸ್ 1/2* ಕೆಲಕೂಡ
ನೆವಿಲ್ ಸಿಿೋವನ್ ಮೊರಾಸ್ ಬಿನ್ ಮಾಸಯಲ್ ಮೊರಾಸ್, ಪರಪುೆ ಹೌಸ್132/9, 132/18b, 169/1a1p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಅಬರಹಾಂ ಜೋಮ್ಸ ಪಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಗಿೋಯಸ್ ಪಿ ಕೆ, ಸುವಿಧ ನಿಲ್ಯ ಮುಂಡುರಪಾೆಡಿ143/2a1p5 ಕೆಲಕೂಡ
ಸೂರಿಯಾ ವಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಾಣಿ, ಪರಕೂಳ ಮನೆ 69/1p7, 50/10a2 ಕೆಲಕೂಡ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯಯ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲಂಬಾರು ಮನೆ91/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಡಿ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮ ಗೌಡ, ಧಮಯದ್ಕಲ್ ಮನೆ 63/1p1, 66/1a, 68/1b, 67/9 ಕೆಲಕೂಡ
ಅನುಪಮಾ ಎಚ್ ರಾವ್ ಕೆಲೋಂ ಹರಿೋಶ್ ರಾವ್ ಎಂ, ಮುಂಡರಪಾೆಡಿ ಹೌಸ್ 137 ಕೆಲಕೂಡ
ವಿರ್ೋಕ್ ವಿನೆಸಂಟ್ ಪಾಯಸ್ ಬಿನ್ ಬೌತಿೋಸ್ ಪಾಯಸ್, ಅತಿಯಲ್ ಮನೆ73/13 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲ್ಲಯಿಸ್ ಕೆಲಡಯರಲೋ ಬಿನ್ ಮೊೋಂತ್ು ಕೆಲಡಯರಲೋ, ಗಾಂಧಿನಗರ ಮನೆ149/7 ರ್ೋಣಲರು
ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಬಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಹೆಗೆ್, ದ್ರಿಮಾರು ಮನೆ81/2p1 ರ್ೋಣಲರು
ಹೆೋಮಲ್ತಾ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಪುಷ್ೆರಾಜ್ ಕೆ ಸಿ, ಕೃತಿ ರ್ಲ್ಯ ರಲೋಡ್ ಉಜಿರ223/2p2, 269/7 ಕೆಲಕೂಡ
ಎ ಜಿ ಗೌರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಗೌಡ, ಅಮುಡಂಗೆ ಮನೆ 70/3a, 70/4 ಕೆಲಕೂಡ
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯಾೂ, ಗಿಳಿಕಾಪು ಮನೆ 150/5 ರ್ೋಣಲರು
ಸುಂದ್ರ್ ರ್ಾಯಾೂ ಬಿನ್ ಅಣುು ರ್ಾಯಾೂ, ಸಂಬೆಲೋಳಯ ಹೌಸ್103/12, 103/2a2 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಿ ಜಯರಾಮ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾರಪೆ ಗೌಡ, ಗಡ್ಾಯಡಿ ಗುತ್ುು168/4, 170/18, 176/17, 242/3bp2, ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಿ ಶಾಂತಿ ಹೆಲಳಳ ಕೆಲೋಮ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಹೆಲಳಳ, ಹಂದ್ರೋವಪರ್ ಹೌಸ್48/12, 48/2, 48/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅನೆಸಲ್ಮ ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ಜಾನ್ ಇನಿಯಸ್ ಪಿಂಟೆಲ, ರ್ಪೋಲೆಲಾರೋಡಿ ಹೌಸ್12/1p1, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದಿರಕಾ ಹೆಲಳಳ ಕೆಲೋಂ ಸುಧಿೋರ್ ಹೆಲಳಳ, ದ್ುಗಾಯ ನಿಲ್ಯ 48/10, 48/15 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿರ್ೋದಿತಾ ಜಲೋಶಿ ಕೆಲೋಂ ನಿರಂಜನ್ ಜಲೋಶಿ, ಸಲಳಬೆಟುಿ ಹೌಸ್147/1b1, 146/1a1, 146/1b1 ರ್ೋಣಲರು



ಜಯವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲರಗು ಹೆಗೆ್, ರಾಜಪಾದ್ರ ಹೌಸ್, ರ್ಾವರ 43/7, 27/11, 27/14, 27/9a ರ್ೋಣಲರು
ಕೆಲರಗು ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯಯ ಹೆಗೆ್, ರಾಜಪಾದ್ರ ಹೌಸ್ 67/1a1, 6/6, 6/3, 6/4, 6/7 ರ್ೋಣಲರು
ಓಲಿವನ್ ಡಿ ಕುರ್ಾಹ ಬಿನ್ ಬಾಯಪಿಿಸ್  ಡಿಕುರ್ಾಹ, ಸಮಯನ್ ಬೆಟುಿ ಹೌಸ್2/3p1, 2/4p7, 64/5p5, 64/15, 64/2ರ್ೋಣಲರು
ಸಚಿನ್ ಸಿ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ, ಎಲ್ುಕೂ ಹೌಸ್30/3* ರ್ೋಣಲರು
ಶೆರೋಯಸ್ ಸಿ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಿದಾನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ, ಎಲ್ುಕೂ ಹೌಸ್30/6* ರ್ೋಣಲರು
ಮಾಧವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಧಮಯಣ ಗೌಡ, ಉರುಂಬುತಿುಮಾರ್ ಹೌಸ್128/18 ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಕಾಯರಡ್ ಮನೆ4/1p3, 4/1p2, 78/18, 3/1a1a ಕೆಲಕೂಡ
ಪಿ ಉಮೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಪಯಯೋಲೆ ಹೌಸ್ 210/2e, 210/13, 210/6b, 210/5b, 2ಕೆಲಕೂಡ
ವೃಷ್ಭ ಬಿನ್ 'ಜಿೋವಂಧರ್, ಪರಪುೆ ಮನೆ 300/19, 300/13b ಕೆಲಕೂಡ
ಚಂದ್ರ್ಾ ಕೆಲೋಂ ವೃಷ್ಭ, ಪರಪುೆ ಮನೆ 300/2a1, 300/4b, 300/11b, 300/1, ಕೆಲಕೂಡ
ಯುವರಾಜ ಬಿನ್ ಕುಮಾರರಾಜ ಭಂಗ, ಪರಪುೆ ಹೌಸ್ 300/18, 300/11C, 298/2B ಕೆಲಕೂಡ
ಆದ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ, ಆತಾಯರು ಮನೆ 42/2p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಡಿೋಕಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಮಮಣು ಗೌಡ, ಕಂಚರಲಟುಿ ಮನೆ 127/5p2, 130/2p5, 130/3p2, 130/4ಕೆಲಕೂಡ
ಕೃಷ್ುಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸತ್ಯಶಂಕರ್ ಭಟ್, ಅಜಂಕುರಿ ಹೌಸ್ 63/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಗಣಪತಿ ಭಟ್ ವಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ವಿ, ವಜಾರಂಗಿ ಹೌಸ್ 14/6, 14/5a1, 16, 72/58, 72/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಸಿಿೋಫನ್ ಎಲಿಯಾಸ್ ರ್ೈಸ್ ಬಿನ್ ರೋಮಂಡ್ ರ್ೈಸ್, ಕರಸು ನಿವಾಸ44/4b, 135/2 ರ್ೋಣಲರು
ಹಷ್ಯ ಆರ್ ಜೈನ್ ಬಿನ್ ರತ್ೂರಾಜ ಮಲ್ೂ, ಕಾಯರಡೂ ಮನೆ24/5p1 ರ್ೋಣಲರು
ಚಿದಾನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಡ್ಾಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ, ಎಲ್ುಕೂ ಹೌಸ್138/p1, 30/1 ರ್ೋಣಲರು
ತ್ುಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಡ್ಾಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ, ಎಲ್ುಕೂ ಹೌಸ್ 30/1, 30/5 ರ್ೋಣಲರು
ಪುಷ್ಾೆವತಿ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಕೆೋಶ್ ಕೆಲೋಟಾಯನ್, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೆಲೋಡ್ಯ ಚಚ್ಯ ರಸು ಬೆಳುಂಗಡಿ26/6a1 ರ್ೋಣಲರು
ಶಿೋನ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ, ಕೆಂಬಜಯ ಹೌಸ್ 10/3* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿೋರಪೆಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಪೆಯಯಗೌಡ, ದ್ರೋವಸ ಮನೆ 56/10, 55/12, 56/8, 55/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿಲಿಯಂ ಲೆಲೋಬೆಲ ಬಿನ್ ಜರಲೋಮ್ ಲೆಲೋಬೆಲ, ಕೆಲಪೆದ್ಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್242/1p1-p1, 242/2p2, 242/2p3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಗೌಡ, ದ್ರಲ್ಯಕೂ ಹೌಸ್ 145/1p1, 115/1p47 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಪರಭು ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಪರಭು, ಮಲಲೆಲಟುಿ ಮನೆ27/4a2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜರಾಲ್  ಲೆಲೋಬೆಲ ಬಿನ್ ನಿಕೆಲಲಾಸ್ ಲೆಲೋಬೆಲ, ಕೆಲಲ್ಲೂರು ಮಜಲ್ು ಹೌಸ್122/1ap1 ರ್ೋಣಲರು
ಸಿರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುವಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಶಿವಕೃಪ ಬಿಮಯಜಿರಿ ಮನೆ18/1* ರ್ೋಣಲರು
ಕೃಷ್ುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಸುಪರಭಾ ಹಾರದ್ರು ಮನೆ11/10ap1, 12/1ap2, 11/10a, 76/3aರ್ೋಣಲರು
ಸದಾನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ಎರಂತಲಟುಿ ಹೌಸ್91/1, 91/2, 29/10, 29/9 ರ್ೋಣಲರು
ಯಶೆಲೋದ್ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗಪೆ ಬಂಗೆೋರಾ, ಕೆಂಪನೆಲಟುಿ ಮನೆ 66/3, 66/2, 28/1 ರ್ೋಣಲರು
ದ್ರೋವಸಯಚಚನ್ ಬಿನ್ ಜಲೋಸಫ್, ತ್ುಂಡತಿಲ್ ಬರಾಯ ಹೌಸ್ 3/26, 3/1, 3/2 ರ್ೋಣಲರು
ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯಕ, ಮಲಲೆಲಟುಿ ಮನೆ 109/1p38, 109/1p18 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಮಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸೋಸ ಗೌಡ, ಕೆಳಗಿನ ಕಲಾೂಜ ಹೌಸ್ 179/3p3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ ಗೌಡ, ಹಂಕೆಲರಟುಿ ಹೌಸ್ 130/5, 130/16, 130/1, 130/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಲಂಬ ಬಿನ್ ಯುವರಾಜ ಕೆಲಂಬ, ಕುಬಲ್ಬೆಟುಿ ಮನೆ127/3, 127/4, 127/6, 127/7, 127/8ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಧುರಾಜಿ ಕೆಲೋಂ ರತ್ೂರಾಜ ಮಲ್ೂ, ಕಾಯರಡೂ ಮನೆ 24/1* ರ್ೋಣಲರು
ಬಿಜಲ ಜಾಜ್ಯ ಬಿನ್ ಜಾಜ್ಯ ಪುಲಿಕಾಪದ್ವಿಲ್ ಹೌಸ್ 20/1, 20/2, 20/3 ರ್ೋಣಲರು
ಮೌರಿಸ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಆಂಥಲೋನಿ ಡಿಸಲೋಜ, ಹಾರ ಹೌಸ್7/3, 8/1cp2, 8/1b4, 7/11, 187/1p1ಕೆಲಕೂಡ
ಮಾಧವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ, ಜಾರಿಗೆಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ 29/1, 78/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಮಲಕಾಂಬಿಕ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಸತ್ಯಶಂಕರ್ ಭಟ್, ಸರಳಿ ಹೌಸ್ 160/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಸತ್ಯಶಂಕರ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಸರಳಿ ಹೌಸ್ 160/3, 160/73, 160/2, 160/3 ಕೆಲಕೂಡ
ವಿನೆಸಂಟ್ ಬಾರಗ್ಸ ಬಿನ್ ವಲೆೋರಿಯನ್ ಬಾರಗ್ಸ, ಎರ್ಾಮಡಿ ಹೌಸ್263/2p3 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಪಸಂದ್ರಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 94/2, 47/11, 47/10, 47/1, 47/3ap1ಕೆಲಕೂಡ



ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ, ಕಲೆೈತಲಟುಿ ಮನೆ 6/8, 6/2, 6/6p3, 6/4 ಕೆಲಕೂಡ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಹೆಬಾಬರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಹೆಬಾಬರ್, ಮಾಂಜಿೋಲ್ು227/p1, 229/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಯ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ತಾಯಂಪಣು ಶೆಟಿಿ, ಕನೆಲೋಯಡಿ ಹೌಸ್ 13/2, 13/7, 204/5, 15/1a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುದ್ಶಯನ್ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ, ಹಕೊೋರಿ ನಡುಮನೆ 149/1 ರ್ೋಣಲರು
ರಲರ್ಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲೋ ಬಿನ್ ಮೌರಿೋಸ್ ಪಿಂಟೆಲೋ, ಕೆಲಂಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ104/1, 52/37 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಮಿತ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಹರಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ, ಶಿರೋ ನಿಲ್ಯ ಮನೆ 22/2* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿೋಲ್ಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕುಂಜಲೋಡಿ ಮನೆ25/1* ರ್ೋಣಲರು
ಅಣಿು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕಲಾೂಜ ಮನೆ 333/2a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಇಂದಿರಾ ಎಮ್ ಕೆಲೋಂ ಜಗರ್ಾೂಥ, ಮುರುಗನ್ ಪರಸಾದ್ ಮನೆ42/13, 65/2 ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮಕೂ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ರ್ರ್ಾಯಲೆ ಮನೆ 41/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಕುಂಡ, ಹಚಾಚಡಿ ಮನೆ 19/8* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಲೋನಿ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ುಯ, ಸತ್ಯನಪಲೊ ಮನೆ 56/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ನಕುೂರ, ಶಿರೋವರ ನಿವಾಸ 230/2 ರ್ೋಣಲರು
ರಿಯೋ ಮೆೈಕಲ್ ಡಿಸಲೋಜ ಬಿನ್ ನೆಲೋಬಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜ, ಅಲಾೂಟಬೆೈಲ್ು ಮನೆ77/8 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಮೆೋಶ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಬೆೈರಕಟಿ ಮನೆ 118/p3 ಕೆಲಕೂಡ
ಪರಮೆೋಶವರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಹುಣೆಸಕಟೆಿ ಮನೆ102/1a1 ಕೆಲಕೂಡ
ರತ್ೂ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ, ಮುಟುಿ ಮನೆ 6/27, 6/8 ರ್ೋಣಲರು
ಬೆೋಬಿ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ವಗಿೋಯಸ್ ಕೆ ಟಿ, ನಲಜಿ ಮನೆ 197/2p2-p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲ್ಕ್ಷಿಮಕಾಂತ್ ಡಿ ಬಿನ್ ರ್ಾಗಪೆ ಗೌಡ, ಅಮುಡಂಗೆ ಮನೆ 68/11 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ, ಮಡಂಜೋರು ಮನೆ 43/3p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಗುರುವಪೆ ಬಿನ್ ಕುಂಞ, ಗೆಲೋಳಿಯಂಗಡಿ ಮನೆ 102/2a ರ್ೋಣಲರು
ಸತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರರಾಜ ಜೈನ್, ಬದಾಯರು ಮನೆ 137/6 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎವುಜಿನ್ ಮೊೋನಿಸ್ ಕೆಲೋಂ ಜಲೋನ್ ಮೊೋನಿಸ್, ಪರನಿೋರು ಮನೆ70/1b2p3 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಬೆಲೋಡಿ ಗೌಡ, ಅರಿಪಾೆದ್ರ ಮನೆ 90/1, 90/3, 90/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಗದಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ, ಗುರುಕೃಪಾ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಎಮ್ ಶಾಯಮ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಜನನಿ ಕಳಾಯಿ ಮನೆ148/4 ಕೆಲಕೂಡ
ಫ್ತಲೆಲೋಮಿರ್ಾ ಡಿಕೆಲೋಸು ಕೆಲೋಂ ಬೆರ್ಾಯಡ್ಯ ಡಿಕೆಲೋಸು, ಬೆಲಲಾೆಲೆ ಮನೆ155/1a1 ರ್ೋಣಲರು
ಕೆೋಶವ ಬಿನ್ ಚನನಿ ಗೌಡ. ಅಂಗಡಿ ಮಜಲ್ು ಮನೆ 38/34 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಾಯಮು ಭಿೋಮಪೆ ಹೆಲಸಮನಿ ಬಿನ್ ಪಿ ಭಿೋಮಪೆ, ಹಳೆಕೆಲೋಟೆ, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪದಾಮವತಿ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರ್ ಆರ್ ಎಂ, ಪುಷ್ಾೆಂಜಲಿ ಹೌಸ್ 19/1p4, 19/1p5 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸೌಮಯಲ್ತ್ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಜಯಂತ್, ಸಾಯಿ ಕೃಪಾ ಹೌಸ್ 120/1a7 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಂಭು ಶಮಾಯ ಬಿನ್ ಶಂಭು ಭಟ್, ಸುಧಾಮ ಪಾಂಡೋಶವರ 10/3* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಡಿೋಕಯಯ ಗೌಡ, ಗೆಲೋಕುಲ್ ಮನೆ 257/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರೋವತಿ ಆರ್ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ರಮಾನಂದ್ ಸಿ ಶೆಟಿಿ, ರತ್ೂ ಲೆಲೋಕ ನಿಲ್ಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜೋಶ್ ಹಬಯಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ರಫಯಾಲ್ ಡಿಸಲೋಜ, ಹಬರಲೋಡಿ ಹೌಸ್162/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಭಾಸೂರ್ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯ ಆಚಾಯಯ, ವಿಶವಕೃಪ ಬರಾಯ ಮನೆ3/15 ರ್ೋಣಲರು
ಜಾರಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಯಯ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಂಪಪಜಾಯ ಮೆೋಗಿನ ಮನೆ95/2(p) ರ್ೋಣಲರು
ಅಲೆಲಿೋನ್ಸ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ಬೆಲ್ಚರ್ ರಲಡಿರಗಸ್, ಇಲೆಲೂೋಡಿ ಹೌಸ್102/1 ರ್ೋಣಲರು
ಮಹೆೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯ ಗೌಡ, ಅಂಗಡಿಮಜಲ್ು ಮನೆ36/1p1, 37 ಕೆಲಕೂಡ
ಗಣೆೋಶ್ ಐತಾಳ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಐತಾಳ್, ಪಂಜಿಪುಯ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ನೆಲೋನು ಪಪಜಾರಿ, ಆರದ್ರು ಹೌಸ್ 83/1p1, 12/1ap1 ರ್ೋಣಲರು
ಹಷ್ಯತ್ ಕುಮಾರ್ ಪಿ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಪಿಂಡಿವನ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ ಚಿಂಕರ ರ್ಾಯೂ, ಗೆಲೋಳಿಕಟೆಿ ಹೌಸ್ 72/1b ರ್ೋಣಲರು



ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ಹುಕರ, ಅಮೆೈಪಲೊ ಮನೆ 119/1 ರ್ೋಣಲರು
ಸಲೋಣಿ ಕೆಲೋಂ ಪದ್ುಯ, ಸತ್ಯನಪಲೊ ಮನೆ 56/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಣುಪೆ ಬಿನ್ ಜಬಬ, ದ್ಕಾಯಸು ಮನೆ 95/1, 185/5 ರ್ೋಣಲರು
ಕರಿಯ ಬಿ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ, ಕೆೈತೋರಿ ಮನೆ 113/4, 113/5 ರ್ೋಣಲರು
ಕಾಂತ್ರ ಮೊಗೆೋರ ಬಿನ್ ಬೆೈದ್ು ಮೊಗೆೋರ, ಮುಂಡರೋಲ್ು ಮನೆ 200/1p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಕೆ ರ್ಾರಾಯಣ, ರ್ೈಕುಂಠಪುರ ಗಿರಿಜ ಕಾಲೆಲೋನಿ46/7 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ನಕುೂರ, ಶಿರೋದ್ರ ನಿವಾಸ 230/2 ರ್ೋಣಲರು
ಬಿ ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್, ಶಿರೋ ರಾಮ ನಿಲ್ಯ ಕುಕೂನಕಟೆಿ ಮನೆ240/1p1, 98/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಿಯ ಮೆೈಕೆಲ್ ರಲಡಿರಗಸ್ ಬಿನ್ ನೆಲೋಬಟ್ಯ ರಲೋಡಿರಗಸ್, ರಲೋಡಿರಗಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸಂತಕಟೆಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಜಿತ್ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ರಾವ್, ಪಾರಾಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಗದಿೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಂಪಪಜಾಯ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜೋಶ್ ಹಬಯಟ್ಯ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ರಫ್ಾಯಲ್ ಡಿಸಲೋಜ, ಹಬರಲೋಡಿ ಹೌಸ್162/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಸುಧಿೋರ್ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಯಯ, ಮಾಪಲ್ಡ್ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಕೆ ನೆೋಮುಗೌಡ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಕಾಯರ್ ಪಾಡಿ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಂಬೆಲೋಡಿ ಗೌಡ, ಹರಿಪಾದ್ರ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾಸರ್ ಎ ಕೆ ಬಿನ್ ಮೆೈಮುರ್ಾ, ಕಲಾಯರಡ್ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಶಿವಾನಂದ್ ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಯಯ ಹೆಗೆ್, ಪಲಾಯಯಂಡ್ಾ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಪಿ ಗಣೆೋಶ್ ಐತಾಳ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಐತಾಳ್, ಪಂಜಿೋಪುಯ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಿ ಎ ಇಬಾರಹಂ ಮುಸಿೂಯಾರ್ ಬಿನ್ ರ್ಪಕರ ಬಾಯರಿ, ಪಾದ್ರಗುತ್ುು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುರೋಶ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಪರಂಗಜ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಡಯಾರ್ಾ ಡಿಕೆಲಸಾು ಬಿನ್ ಬರ್ಾಯಡ್ಯ ಡಿಕೆಲಸಾು, ಕೆೈರಲೋಲಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಶೆಲೋಭಾ ಪಿ ಹೆಗೆ್ ರ್ೋಣಲರು
ರೋಖಾ ರಾವ್ ಕೆಲೋಂ ಮನೆಲೋಹರ, ಶಿರೋ ರಾಮ ನಿಲ್ಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಮನೆಲೋಹರ ಬಿನ್ ಶಿರೋಕಾಂತ್ ರಾವ್, ಶಿರೋ ರಾಮ ನಿಲ್ಯ ಕೆಲಕೂಡ
ರಲೋಹತ್ ಡಿಕೆಲಸಾು ಬಿನ್ ಶರಲ್ ಡಿಕೆಲಸಾು, ಕೆೈರಲೋಲಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಶರಲ್ ಡಿಕೆಲಸಾು ಬಿನ್ ಬರ್ಾಯಡ್ಯ ಡಿಕೆಲಸಾು, ಕೆೈರಲೋಲಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ದಿೋಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಜರಾಮ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ವಿಷ್ುುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ, ಕೆೈಕಂಬ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯು ಶಂಭು ಶಮಾಯ ಬಿನ್ ಶಂಭು ಭಟ್, ಸುಧಾಮ ಹೌಸ್ 10/3* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಕರ್ಾಯ ಕೆಲೋಂ ಹರಿದಾಸ್ ಎಸ್ ಎಂ, ಅನರ್ಾಯ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಧರ, ಶಿರೋವರ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಂ ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್, ದ್ಡು್ ಫ್ಾಮ್ಸಯ ರ್ೋಣಲರು
ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಡಿೋಕಯಯ ಗೌಡ, ಗೆಲೋಕುಲ್ ಮನೆ 257/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ವಿ ಕೆ ಶಂಕರ್, ರ್ಪಸಲಲಿಕೆ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಮಾಷ್ಯಲ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಪುತ್ುು ಡಿಸಲೋಜಾ, ಸಬರಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಿ ಶರತ್ ಬಿನ್ ಗಣೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಿರೋ ಶಕು ನಿಲ್ಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಮಲಲ್ಯ, ಕೆಲಗೆಲೋಯಡಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶೆೋಖರ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ, ಮುಂಗೆೋಲ್ು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಚಿನ್ ಎ ಬಿನ್ ಉಮೆೋಶ್ ಗೌಡ, ಅಜಿರಾ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುನಿಲ್ ಎ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆಗೌಡ, ಅಜಿರ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಚಂದ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಭಲೋಜಾರ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶೆರೋಯಸ್ ಬಿನ್ ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ, ಮದಿಮಾಲ್ ಕಟೆಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಿ ಜಿ ಮೊೋಹನ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪರಮೆೋಶವರ ಭಟ್, ಗುರಿಂಗಾನ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ



ರಂಜಿತ್ ಬಿನ್ ಶಾಯಮ್ ಸುಂದ್ರ್, ಆಂತಾರಯಪಲೊ ಮಂಜಲೋಟಿಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಮೆೋಶ್ ಬಂಗೆೋರಾ ಬಿನ್ ಧಣಯಪೆ ಬಂಗೆೋರಾ, ದ್ುಗಗಲ್ಚಿಚಲ್ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಪದಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ಕಲಕರ ಮಲಲ್ಯ, ದ್ುಗಗಲ್ಚಿಚಲ್ ಹೌಸ್ 19/1p4, 19/1p5 ರ್ೋಣಲರು
ಸಿಿೋಫನ್ ಆಲಿವನ್ ಮಸೂರೋನಸ್ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ ಮಸೂರೋನಸ್, ಬಾರಣರಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪಲಿೂದ್ಡ್ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಚೆೈತಾರ ಕೆಲೋಂ ಗಣೆೋಶ್, ಶಿರೋ ಶಕು ನಿಲ್ಯ, ಉದ್ಯನಗರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯುವರಾಜ ಹೆಗೆ್, ಇಡಯ ರೋಶೆಮ ರಲೋಡ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಿೋರ್ಾಕ್ಷಿ ಕೆಲೋಂ ನವಿೋನ್ ಡಿ ರ್ಾಯೂ, ದ್ಕಾಯಸು ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೃಷ್ುಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಕಾಳು ಮಲಲ್ಯ, ರ್ಪಸಲೆೈ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ನವಿೋನ್ ಡಿ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರುಕಮಯಯ ರ್ಾಯಾೂ, ದ್ಕಾಯಸು ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಲ್ಯಣು ರ್ಾಯಾೂ ಬಿನ್ ಅಣಿು ರ್ಾಯಾೂ, ಸುರುಲಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ಗೌಡ, ಅದ್ಮಾರು ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊೋಹನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪೆ ಕುಲಾಲ್, ದ್ರೋವಿನಗರ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಜತ್ುಣು ಗೌಡ, ಎಡಲಯಟುಿ ಹೌಸ್ 240/1b4 ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಶಮಾಯ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್, ಗುರಿಪಲ್ೂ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿಶಿಮತಾ ಕೆ ಜ ಕೆಲೋಂ ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ, ಗುರಿಪಲ್ೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಲೆೈಮಾನ್ ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಬಾಯರಿ, ಬಿೋಮಂಡ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ವಾಣಿ ಕೃಷ್ು ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಶಿರೋ ಕೃಷ್ು, ಪರಗತಿ ನಗರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಶಿಧರ ಕೆ ಬಿನ್ ಅಚುತ್ ರಾವ್, ಮತಿುಲ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಪರಗತಿ ನಗರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಮಲಾ ಕೆಲೋಂ ಡಿೋಕಯಯ ರ್ಾಯಾೂ, ಶುರತಿ ಕೃಪಾ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಪರಶಾಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯಾೂ, ಭವಾನಿ ನಿಲ್ಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಭಟ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಭಾಸೂರ್ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯ ಆಚಾಯಯ, ವಿಶವಕೃಪ ಬಾರಾಯ ಮನೆ3/15 ರ್ೋಣಲರು
ಡಿೋಕಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣು ಗೌಡ, ಹೆಲಸಲಕುೂ ಹೌಸ್ 137/13p3 ಕೆಲಕೂಡ
ಸಾಿನಿ ಪರವಿೋಣ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಇರ್ಾಸ್ ಡಿಸಲೋಜ, ಪುನೊದ್ರಲಟುಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಗೌಡ, ದ್ರೋಲ್ಯಕೂ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುನಿಲ್ ಬಿನ್ ಪರಸಾದ್ ದ್ರೋವಾಡಿಗ, ಮಜಲ್ು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜರಲೋಮ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಮಿಲ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೊೋಹನ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬರೋಮೆಲ್ು ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಾನಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಂಕರ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಾಯಮ್ ಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ, ಅಜಯನಗರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಕೆೋತ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಇರುಂಡಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೊಡಂಕಲಾ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಮೊರಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೋವಿಯರ್ ಮೊರಾಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಹಾಬಲೆೋಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕುಡುಪುಲ್ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ, ನಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಕರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೊೋಹನ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಡಿ ಆನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕುಂಞಪೆ ಶೆಟಿಿ, ದ್ರೋಜಾಯಲ್ು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಲೋಮನ್ ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ರ್ೋದ್ುರ ಪಿಂಟೆಲ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋರ್ಾಥ್ ಕೆ ಎಂ, ಪುಷ್ೆಶರ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಿ ಸುರೋಂದ್ರ ಗೌಡ, ಕಡಿತಾಯರ್ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ



ನೆವಿಲ್ ನವಿೋನ್ ಮೊರಾಸ್ ಬಿನ್ ಜರಲೋಮ್ ಮೊರಾಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದ್ಪೆ ಗೌಡ, ಹೆಲಕೂಲಾ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಗೌಡ, ಕೆೋರಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಪತಿ ಕೆ ರ್ೈ, ಹಜಾಂಕುರಿ ಹೌಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಂತ್ ಗೌಡ, ಕೆಲಯಗುಡ್ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಭಾಕರ ಮಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಮಯಯ, ಸಲಯಯ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯಾೂ ಬಿನ್ ಬಲಚಾ ರ್ಾಯೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಣುು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಎಲ್ಯಣು ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಲಮಮಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬೆಲೋರ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುನಿಲ್ ರಲೋಶನ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಅಲೆಲಿೋನ್ಸ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಶಿಧರ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಭಟ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ, ನಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿವಪರಸಾದ್ ಬಿನ್ ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷಿಮೋರ್ಾರಾಯಣ ರಾವ್, ನಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯರಾಮ, ನಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ನಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಂಕಟೆೋಶ್, ನಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಣುಪೆ, ನಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಿ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ರ್ಾಯೂ, ನಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಲೆೋರಿಯನ್ ಕುರೈ ಬಿನ್ ಲಾರನ್ಸ ಕುರೈ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲೆಲೋಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸೋಸಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಂಕಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ನಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಬಿನ್ ಚಿೋಂಕರ, ಡಂಬುಗಕಜ ಮನೆ 153/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವ ಬಿನ್ ರುಮಾಣಿ, ರಂಕೆದ್ಗುತ್ುು ಮನೆ 11/6, 11/2b, 11/3b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಬು ಮೊಗೆೋರ ಬಿನ್ ಪಕೋರ ಮೊಗೆೋರ, ಅಣವು ಮನೆ 390 ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ನಂದಾದಿೋಪ ಕುತಲಯಟುಿ ಮನೆ300/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಣಿು ರ್ಾಯೂ, ಕುಕುೂಜ ಮನೆ 73/4, 73/2p3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಪುೆ ರ್ಾಯೂ, ಅದ್ರಂಕಲ್ ಪಲೊ ಮನೆ 168 ರ್ೋಣಲರು
ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಯಯ ಶೆಟಿಿ, ರ್ಪಸಲೆೈ ಹೌಸ್ 15/10, 15/5, 219/5 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಸಿಸ ದ್ರೋವಸಿಯಚನ್ ಕೆಲೋಂ ದ್ರೋವಸಯಚಚನ್, ತ್ುಂಡತಿಲ್ ಬರಾಯ ಹೌಸ್3/10p19, 3/7 ರ್ೋಣಲರು
ಮನೆಲೋರಮಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಯಯಗೌಡ, ಪಾಂಬೆೋಲ್ು ಮನೆ 135/22, 135/4p1, 135/5p2, 135/6, ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಂಗಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನೂಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಲ್ತಿುಮಾರ್ ಹೌಸ್ 209/2, 210/10, 210/14, 210/6a, 21ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್ ವಿ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ವಿ, ಸಲೋಮರ್ಾಥೋಶವರ ದ್ರೋವಸಾಾನ ಬಳಿ ಅಳದ್ಂಗಡಿ75/4 ರ್ೋಣಲರು
ಸಲೋಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಪೆಣು ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಮಮಡ ಹೌಸ್2/2a2 ರ್ೋಣಲರು
ಎನ್ ಶಂಕರ್ ವಿಟಿಲ್ ಬಿನ್ ಎ ರ್ಂಕಟರಮಣ ಭಟ್, ನಲಜಿ ಫ್ಾಮ್ಸಯ79/p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಾಂತ್ಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬ ಮಲಲ್ಯ, ಕೆಲಂಗೆಲೋಯಡಿ ಹೌಸ್122/4, 124/5, 18/1, 18/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ಎ ಅಬಲಬಕೂರ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ರಹಮಾನ್, ಅಮಿೋರ್ ಮಂಜಿಲ್ ಹೌಸ್80/3a1, 80/3b, 215/2, 80/3a2 ರ್ೋಣಲರು
ಚೆನನ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ಲಮ ಗೌಡ, ಕುಲಾಯರಲಟುಿ ಮನೆ 66/1, 66/3, 65/2p1 ರ್ೋಣಲರು
ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನನ ಗೌಡ, ರ್ಪಸಲೆೈ ಹೌಸ್ 66/4 ರ್ೋಣಲರು
ಪಿ ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಬನಂದ್ಲರು ಮನೆ265/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಎ ಗೆಲೋಪಾಲ್ೂೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ಭಟ್, ತಂಕಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್201/2, 157/2, 158/5b1 ಕೆಲಕೂಡ
ಪಪವಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ, ಕೆಲಯಗುಡ್ ಮನೆ 68/1a, 67/2b2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಮಲಾ ಕೆಲೋಮ ಕರಿಯಣು ಗೌಡ, ಕುತ್ರಬೆಟುಿ ಮನೆ 103/2c2, 103/4b, 106/3, 105/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ



ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಜಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪೆಗೌಡ, ಗುತ್ುು ಮನೆ 143/3, 145/1, 143/1, 145/6, 281/2ಕೆಲಕೂಡ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜತ್ುಣು ಗೌಡ, ಅರ್ಾರು ಹೌಸ್ 153/1b1-p2, 153/2b1, 152/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊೋಹನ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನನ ಗೌಡ, ರ್ಪಸಲೆೈ ಹೌಸ್ 66/5 ರ್ೋಣಲರು
ಅಚುತ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಜಬಬ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಪದ್ಮ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸತಿೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಂತ್ು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಕಾಂತ್ು ಬಿನ್ ಕಲಕರ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜು ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮಲಲ್ಯ ರ್ೋಣಲರು
ವಾಸು ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಮಲಲ್ಯ ರ್ೋಣಲರು
ಆನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಹುಕರಪೆ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ವಿಜಯ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಭಲೋಜ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಉಮೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ನಿತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಯಶೆಲೋಧರ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ರಾಜು ರ್ೋಣಲರು
ಚೆನೂಪೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ೋಣಲರು
ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಭಾಸೂರ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಆಚಾಯಯ ರ್ೋಣಲರು
ದ್ಯಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ವಿಕಾಸ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ ರ್ಾಯಕ್ ರ್ೋಣಲರು
ಎನ್ ಋಶಿಕೆೋಶ ಬಿನ್ ರ್ಾಗಬಸಣು ರ್ೋಣಲರು
ಜರಪೆ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಆನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಿನ್ ಧಣಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸುರೋಶ್ ಎಚ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ರ್ೋಣಲರು
ರತಾೂಕರ ಶೆಟಿಿ, ಹೆಲಕೂಡಿಗೆಲೋಳಿ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ೋಣಲರು
ಅಶಿವನಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಆಚಾಯಯ, ಹನೊರಡು ಕವಾಲ್ು ರ್ೋಣಲರು
ವಿನೆಲೋದ್ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತ್ ರ್ೋಣಲರು
ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ವಾಸು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಅಹಮಮದ್ ಸಮಾಮಸ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ರ್ೋಣಲರು
ತಿರುಮಲೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಗಬಸಣು ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜಿೋವ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸಾರಿಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಉಷ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು ಕುಲಾಲ್, ತ್ುಂಬೆೋಡ್ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಪರಮಿೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ಹಬಿಲ್ ಟೆಲರ್ಪೆ ರ್ೋಣಲರು
ನವಶಿರೋ ಎನ್ ಬಿನ್ ಹರಿ ಬಾಬು ರ್ೋಣಲರು
ನಿಸಗಾಯ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸುದ್ಶಯನ್ ಬಿನ್ ಅಣುು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ರೋಣುಕಾ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ರಾಘವಯಯ ರ್ೋಣಲರು
ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು



ಸುಧಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಗುಮಮಣು ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಲಿತಾ ಕೆಲೋಂ ರಮೆೋಶ್ ರ್ೋಣಲರು
ಬೆೋಬಿ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜೋಶ್ ಎನ್, ಅರಾಂಬೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಅಲೆಬನ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಅಬರಹಾಂ, ಓಂತಿಕಟೆಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಐಶವಯಾಯ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಹರಿಣಿ ಬಿನ್ ದಿನೆೋಶ್ ರ್ೋಣಲರು
ಧನವತಿ ಬಿನ್ ಹರಿೋಶ್ ಎಂ ರ್ೋಣಲರು
ಶಾರದಾ ಕೆಲೋಂ ಜಯ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸುಮತಿ ಕೆಲೋಂ ರಮಾನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಜರ್ಾಥಯನ ರ್ೋಣಲರು
ಫೆಪೂೋರಿನ್ ಸಿಕೆವರಾ ಕೆಲೋಂ ರಿಚಡ್ಯ ಸಿಕೆವರಾ ರ್ೋಣಲರು
ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಪುಷ್ಾೆ ಕೆಲೋಂ ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ನೆಲೋಣಯಯ ಪರವ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಪರವ ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸರಲೋಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತ್ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿಗರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸಂತಲೋಷ್ ಎಂ, ಮಂಜಿಲಾ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ನೆಲೋಣಯಯ ಬಿನ್ ಅಣುು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಉಷ್ಾ ವಿ ರ್ಾಯಕ್ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಭಟ್ ರ್ೋಣಲರು
ಶಶಿಧರ, ಕೆಲೋಡಿಮೆರು ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಜಯರಾಮ ಹೆಗಡ ರ್ೋಣಲರು
ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ೋಣಲರು
ಕೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರಯಯ ರ್ೋಣಲರು
ಮೆೈಚೆಲ್ ಡಲೋಕಾಸಾಿ, ರಲೋಟರಿ ಕೂಬ್ ರ್ೋಣಲರು
ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ರಮೆೋಶ್ ರ್ೋಣಲರು
ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ವಿಜಯ ರ್ೋಣಲರು
ರವಿರಾಮ, ಮುಂಡಲರ್ ಕಜ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಗೌಡ, ಶಿರೋ ಸಂಪತ್ ಮುಗೆರಡೂ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಬು ಗೌಡ, ಶಿರೋ ಸಂಪತ್ ಮುಗೆರಡೂ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ದ್ರೋವಿಪರಸಾದ್, ಕಡಮಮಜ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಕೃಷ್ು ಕುಮಾರ್ ರಾವ್, ನನಯ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಹೆೋಮಂತ್, ರ್ರಡ್ಾಲ್ು ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಅಮಿತ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಲಲ್ೂರಮಜಲ್ು ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಪರಪುಲ್ೂಚಂದ್ರ ಅಡಯಂತಾಯ, ಶಿವದ್ತ್ು ನಿಕೆೋತ್ನ ಕೆಲಕೂಡ
ಉಮೆೋಶ್ ಪಡಿ್ಲಾಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಉದ್ಯ್ಕ ಭಟ್, ಲ್ಕ್ಷಿಮ ನಿವಾಸ, ಕಲ್ಬೆಬ ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಮುಚಲರ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ



ಪರಶಾಂತ್, ಉರುಂಬುತಿುಮಾರ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ರಮೆೋಶ್, ಉರುವಾಲ್ು ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಕೃಷ್ು, ನಿೋರಡಿ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಒಳಬಾವು ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ರತಾೂವತಿ, ಬೆಲಲ್ೂರಮಜಲ್ು ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಲಿೋಲಾವತಿ, ರ್ರಡ್ಾಲ್ು ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಮಾದ್ ಮುಗೆೋರ, ಕಾಪಿಗುಡ್ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಂಭು ರೈ, ಮುಗೆಲರೋಡಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಭರತ್, ಕುರಿಯಾಲ್ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಪರವಿೋಣ್, ಅಲೆಕೂ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ರಘುಪತಿ, ಅರ್ಾಬೆ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಆನಂದ್ ಗೌಡ, ಅನಿಲ್ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಗುಣ ಬಿನ್ ಹುಕರಪೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಲ್ಯ ಕೆಲಕೂಡ
ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಣಿು ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ವಿಟಿಲ್ ರ್ಾಯೂ, ಕುಕುೂದ್ಡಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆ ಚಿದಾನಂದ್ ಗೌಡ, ಕುರಾಯ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ವಿೋರಪೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು, ಮಾನಯರಡ್ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಮೃತ್ುಯಂಜಯ, ಮೆೈರಲೋಲ್ುಡ್ಾೂ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಶಿರೋನಿವಾಸ ನಿಲ್ಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಲಿಂಗಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್  ಕಟಿ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಾರದ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿರೋಧರ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಧರಣಪೆ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಬೆೋಬಿ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ, ಅಂಗರ ಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಮಲಿೂಕಾ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ರ್ಾಯಾೂ, ಬೆೈಕೆಲಡಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯಾೂ ಬಿನ್ ಗುಮಮಣು ರ್ಾಯೂ, ಮಾರಿಪಾದ್ರ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಉಮೆೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ, ಶಿರೋ ಗುರು ನಿವಾಸ ಕೆಲಕೂಡ
ಬಿ ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ, ಕೆಲಜಪಾೆಡಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಶ್ ಕೆ, ಕೆಲಜಪಾೆಡಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಮ್ ಜಿ ಜಲೋಸಫ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಜ ಜಾನ್, ಮಂಡುರಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಪದ್ಮ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಾಮಿಯನ್ ಡಿಸಲೋಜ, ನಿಂದಿಯ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲ್ಲಯಿಸ್ ಮೊೋನಿಸ್ ಬಿನ್ ಪೌಲ್ ಮೊೋನಿಸ್, ನಡಿಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯುವರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆಂರ್ ಗೌಡ, ಬೆದ್ರಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕುಂಞಣುಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಅಂಬೆಲರೋಳಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ರಘುಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿನೆಸಂಟ್ ಡಿಸಲೋಹ ಬಿನ್ ವಲೆೋರಿಯನ್ ಡಿಸಲೋಜ, ಪಿಲಿಕಜ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಗಿೋತಾ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಗುಡಿಗಾರ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುನಂದ್ ಕೆಲೋಮ ಶಿೋನಪೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವ, ಬೆದ್ರಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಿ ಆರ್ ಪಳನಿಸಾವಮಿ, ಎರಮಾಳ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಣಿು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ, ದ್ರೋವರಲರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಬಿ ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ಅಬುಬ ಬಾಯರಿ, ದ್ರೋವರ್ಾರಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಮಮಡ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ, ಅಂಬೆಲರೋಳಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ, ಅಂತ್ರದ್ಡು್ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಕ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಣೆೋಶ ಕೆ ಬಿನ್ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ, ಕಲಾೂಜ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಂಕತ್ ಜೈನ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿ ಜ ದ್ರೋವಸಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಮಿತ್ರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಲಿಸ ಕೆಲೋಂ ಅಗಸಿಿನ್, ಪಾಲೆದ್ಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜಸೋಖರ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ವಾಸಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾದಾಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಮಿತ್ರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಮ್ ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ, ಮನೂಡೂ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಂಕಪೆ ಮಲಲ್ಯ, ಎಮಾಯಳ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಎಮ್ ಕೆ, ಪರಿಯಾರ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲೆಲೋಕಮಮ, ಅಂಬೆಲರೋಳಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತಿ, ಮಾವಿನಕಟೆಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುನಿೋತ್, ಎಮಾಯಳ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿರಿಜ, ಕಾಸರಲಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆೋಬಿ, ಕಾಸರಲಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿೋತಾ, ಕಾಸರಲಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲಿೋಲಾವತಿ, ಲಿಂಗಚಾಚರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಕುಂತ್ಳ, ಕುತ್ರಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪದಾಮವತಿ, ಮುಂಡಲರಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯಶೆಲೋಧ, ಬೆದ್ರಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜಿೋವಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ತಾರಾ ಎಂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅನಿತಾ ಕೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಕೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಮೊೋದ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರತ್ೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಲೋಮಯಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿೋಲ್ಯಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪದ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣುು ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿೋಲ್ಮಮ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರಿ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಂಕಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಂಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದ್ರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಶೆಲೋಕ್ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯ ರ್ಾಯೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಣಿು ರ್ಾಯೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿೋನ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ, ಕೆಂಬಜಯ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವನಿತಾ ಕೆಲೋ ಕರಣ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೊೋಂಟ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಣುು ರ್ಾಯೂ, ಸಂಬೆಲೋಳಯ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುರೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಅಣುು ಶೆಟಿಿ, ಹುಣಿಂಜ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿತಿನ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅನಿಲ್ ಜಾನ್ ಸಿಕೆವೋರಾ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ೋದಾವತಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಕರ ಗೌಡ, ಉಗೆಲರೋಡಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಡ್ಾಕಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ರೋವು ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ತಾರಾರ್ಾಥ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿಲಿಯಮ್ ಲೆಲೋಬೆಲೋ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಂತಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಪರಮುಖ ಮನೆ 266/2p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ವಿಶವರ್ಾಥ ರ್ಾಯೂ, ಪರಮುಖ ಮನೆ 304/1p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹರಿಣಿ ಕೆಲೋಂ ರವಿ ರ್ಾಯೂ, ಕುಂಟಲ್ಪಲೊ ಹೌಸ್ 295/1a3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಿೋರ್ಾ ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ, ಪರಮುಖ ಮನೆ 266/2a3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಯಶವಂತ್ ರ್ಾಯೂ, ಪರಮುಖ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಂಡಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 205/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಸತಿೋಶ್ ರ್ಾಯೂ, ಮರಿಪಾದ್ರ ಹೌಸ್ 51/7 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಪಿಲ್ತ್ಡೂ ಮನೆ 34/2a1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ತ್ುಳಸಿ ಕೆಲೋಂ ಡಿೋಕಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಮಜಲ್ು ಒಳಗುಡ್ ಮನೆ 65/p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಬಿನ್ ಬೆಲಗಾರ ರ್ಾಯೂ, ಲಾಟೆದ್ಡಿ ಹೌಸ್ 42/p4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಲಾಟೆದ್ಡಿ ಮನೆ 64/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೊೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ ಯಶೆಲೋಧರ ರ್ಾಯಾೂ, ಎಮಯಲ್ಪಲೊ ಹೌಸ್226/1p7 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕುಸುಮಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ತ್ುಂಗಯಯ ರ್ಾಯಾೂ, ಕಲೆಬಟುಿ ಮಜಲ್ು ಮನೆ59/2p8 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತ್ ರ್ಾಯೂ, ಅಗರಿ ಹೌಸ್ 21/1c2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಮಿತಾರ ಕೆಲೋಂ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ರ್ಾಯೂ, ಕಲಾೂರಂಡ ಮನೆ 73/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಬೆಲಗಾರ ರ್ಾಯೂ, ಲಾಟೆದ್ಡಿ ಹೌಸ್ 42/p4 ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಸೌಮಾಯ ರ್ೋಣಲರು
ಅಬುುಲ್ ರಹಮನ್ ರ್ೋಣಲರು
ಅತಿಜಮಮ ರ್ೋಣಲರು
ಅಂಬಾ ಬಿ ಆಳಯ ರ್ೋಣಲರು
ಅನುಶಿೋಲಾ ರ್ೋಣಲರು
ಅಣುು ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಬಿ ಇಬಾರಹಂ ರ್ೋಣಲರು
ಭವಾನಿ ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಲಮಮಣು ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಬೆನಡಿಕ್  ರ್ೋಗಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಬೆೋಬಿ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಭಾರತಿ ರ್ೋಣಲರು
ಬಿ ರಾಜಿೋವಿ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮ ಪರವ ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಜಿೋವ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸುರೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ರಮೆೋಶ್ ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಮಹೆೋಶ್ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಇಸುಬು ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಬಾಯರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಮಹಾಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶ್ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಮಾಂಕು ರ್ೋಣಲರು
ಮಾಧವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸುರೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಮೆೋರಿ ಜಾಜ್ಯ ರ್ೋಣಲರು
ಈಶವರ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ಈಶವರ ಭಟ್ ರ್ೋಣಲರು
ಉದ್ಯ ರ್ಾಯಕ ರ್ೋಣಲರು
ಉಮಣ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಕೃಷ್ು ಮಯಯ ರ್ೋಣಲರು
ಎಂ ಕೆ ಇಸಾಮಯಿಲ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಿನ್ ಪಪವಪೆ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಭಾಸೂರ ಆಚಾಯಯ ರ್ೋಣಲರು
ಸತ್ಯರ್ಾರಾಯಣ ಭಟ್ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜೋಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಶಶಿಕಾಂತ್ ಬಿ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ರ್ಾಯಕ ರ್ೋಣಲರು
ಮೊೋಹನ ರ್ೋಣಲರು
ಮೊೋಹನಿ ರ್ೋಣಲರು
ಆಶಾ ರ್ೋಣಲರು
ಗಿರಿಜಾ ರ್ೋಣಲರು
ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು



ಶಾಲಿನಿ ಕೆ ಬಂಗೆೋರಾ ರ್ೋಣಲರು
ಎಂ ಪುರಂದ್ರ ರೈ ರ್ೋಣಲರು
ಎಚ್ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ರ್ೋಣಲರು
ಎನ್ ಉಸಾಮನ್ ರ್ೋಣಲರು
ಅಶೆಲೋಕ್ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಶಾಯಮರಾಯ ಆಚಾಯಯ ರ್ೋಣಲರು
ಎನ್ ಅಬಲಬಕೂರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಮೊೋಹನ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪುರಂದ್ರ ರ್ೋಣಲರು
ಮೆೈಮುರ್ಾ ರ್ೋಣಲರು
ಮೆೋರಿ ಜಾಜ್ಯ ರ್ೋಣಲರು
ರತಾೂವತಿ ಕೆಲೋಂ ಮಾಧವ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಯು ಟಿ ಮೊಹಮಮದ್ ರಫ್ತೋಕ್ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮಾನಂದ್ ವಿ ಬಿನ್ ರಘು ರ್ೋಣಲರು
ರವಿ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜಪೆ ಆಚಾಯಯ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ಯಶೆಲೋಧ ಬಂಗೆೋರಾ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗಪೆ ಬಂಗೆೋರಾ ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಕ್ಷಿಮ ರ್ೋಣಲರು
ಕಮಲಾ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಶ್ ರ್ೋಣಲರು
ಕಾಂತ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಲಿತಾ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಕೆ ಸಲೋಮರ್ಾಥ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯಕ್ ರ್ೋಣಲರು
ಕೆ ಎನ್ ಬಾಬು ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ ರ್ೋಣಲರು
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ ಚಿೋಂಕರ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ಕೆೋಶವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ೋಣಲರು
ಉಮೆೋಶ್ ಬಂಗೆೋರಾ ರ್ೋಣಲರು
ವಿಲಿಯಂ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ವಸಂತ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರಮೆೋಶ್ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ಕೆ ಸಂಜಿೋವ ರೈ ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಶರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ಸೋಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ್ರೋಜಪೆ ರ್ೋಣಲರು
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಪುೆ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ರ್ರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ಜರ್ಾಧಯನ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ವಿೋರಪೆ ಪರವ ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಕುಮಾಯನಿ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಹೆೋಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಹೆಲನೂಮಮ ರ್ೋಣಲರು
ಹರಿಶಚಂದ್ರ ರ್ೋಣಲರು
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು



ಬಾಬು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣುು ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಬಸಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಪಾಂಡಿರಾಜ ಹೆಗೆ್ ರ್ೋಣಲರು
ಹಲ್ರಿ ಫೆರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ಬಿನ್ ಜಾನ್ ಫರ್ಾಯಂಡಿಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸಂತಲೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಕೆೋಶವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಕೆ ಸಲಿೋಂ ರ್ೋಣಲರು
ಕೆಲರಗಪೆ ಹರಿಜನ ರ್ೋಣಲರು
ಖತಿಜಮಮ ರ್ೋಣಲರು
ವಸಂತ್ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲೋಂ ವಿಕರಮ ರ್ಾಯೂ ರ್ೋಣಲರು
ವಿಟಿಲ್ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಲಿಗೆಲರಿ ಡೋಸಾ ರ್ೋಣಲರು
ವಿನುಶಾ ರ್ೋಣಲರು
ಶೆೋಖರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಜಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಗೌಡ, ಅರಳಿಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ 430/11a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ, ಬತಾುಜ ಕರಿಯನೆಲ್ ಮನೆ88/10a2, 82/2b2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆಂಪಯಯ ಮಡಿವಾಳ ಬಿನ್ ಅಮುಮ ಮಡಿವಾಳ, ನಿಡಿಗಲ್ ಹೌಸ್194/14bp3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪರಸಾದ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆ ರ್ಾರಾಯಣ ಉಪಾಧಾಯಯ, ಹೆಲನೆಲೂಟುಿ ಮನೆ24/6, 24/16, 24/15 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಮೊೋದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಿನ್ ದ್ುಗಗ ಪಪಜಾರಿ, ಪಾದ್ರ ಹೌಸ್ 72/6a2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ, ಕೆಳಗಿನ ಕಲಾೂಜ ಹೌಸ್197/10, 197/13 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕುಂಞಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿೋಂಕರ ಗೌಡ, ಅರಿವು ಹೌಸ್ 212/2bp2, 212/2bp1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚೆೋತ್ನ್ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ, ಬಲೆೈದ್ಡು್ ಮನೆ, ಮಲ್ವಂತಿಗೆ1/5* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಧಿೋರ್ ಪರಾಂಜರ್ ಬಿನ್ ವಿಶವರ್ಾಥ ಭಟ್ ಪರಾಂಜರ್, ಹೆಬಾಬರಿಕೆ ಹೌಸ್172/2, 172/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಾಣಯಪೆ ಬಂಗೆೋರಾ, ಬೆಲಲೆಲಡಿ ಹೌಸ್100/3p3 ಕೆಲಕೂಡ
ಲ್ಕ್ಷಿಮೋಶ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಈಶವರ್ ಪುತ್ಲುರಾಯ, ಸುದಾಮ ಬೆೈಲ್ು 95/2p1, 95/9, 95/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಿ ಗಿರಿೋಶ್ ಪರಭು ಬಿನ್ ಸಿೋತಾರಾಮ ಪರಭು, ಒಡಲ್ ಹೌಸ್ 174/2b ಕೆಲಕೂಡ
ಕಲಸಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಲಚ ಗೌಡ, ಪಂಜಾಲ್ ಮನೆ 51/1, 51/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಸದಾಶಿವ ಶೆಣೆೈ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೆೋಶ ಶೆಣೆೈ, ಕಡಂಬು ಮನೆ 67/33 ಕೆಲಕೂಡ
ಮನೆಲೋಹರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆಗೌಡ, ಕುಕೂಜ ಮನೆ 309/3 ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿಕೂಯಯ ಗೌಡ, ಹೆಲಸಮನೆ 61/7, 61/6 ಕೆಲಕೂಡ
ಹೆಲನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮೊೋನಪೆಗೌಡ, ಸಲೋಣಕುಮೆೋರು ಮನೆ317/3p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಕೆಂಪಯಯಗೌಡ, ಸಿೋಯದ್ಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ 46/8, 46/1a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ, ಪುಲಿಮಜಲ್ು ಮನೆ188/17, 188/14 ಕೆಲಕೂಡ
ಉಗಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಚಿೋಂಕರ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಂಪಕೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್187/1 ಕೆಲಕೂಡ
ರಮೆೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಾಣಯಪೆ ಗೌಡ, ನಂದಿಲ್ ಹೌಸ್ 46/2p1,46/3p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ ಎನ್ ಗುಮಮಣು ಕುಂಬಾರ, ಹೆಲಡಿಕಾೂರು ಮನೆ4/11ap4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಶಾಂತ್ ಜೈನ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ರತಾೂಕರ್ ಜೈನ್, ಸಲರಕೆಯ ಹೌಸ್17/1, 17/21 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರತಾೂವತಿ ಕೆಲೋಂ ಪಿ ಕೆ ರವಿ ಗೌಡ, ಕೆಲಡಂಗೆ ಹೌಸ್ 211 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಶೆಲೋರ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಸಾಲಿಯನ್, ಕುತಲೋಯಡಿ ಹೌಸ್ 83/2, 62/2, 62/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪವನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕಲಕರ ಶೆಟಿಿ, ಬನತಾಯರ್ ಹೌಸ್ 17/6p3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯುವರಾಜ ಜೈನ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋವಪೆ ಜೈನ್, ಶಿಲಾಯ ಹೌಸ್ 21/16, 21/10 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿೋರ್ಾ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಶೆಟಿಿ, ನಂದ್ಳಿಕೆ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಪದಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ಪಪವಪೆ ಕೆಲಕೂಡ



ಸಂಪಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಮಲೊೋಶ, ರಕೆುೋಶವರಿ ಪದ್ವು ಕೆಲಕೂಡ
ಗುರುವ ಬಿನ್ ಅಂಬೆಲೋಡಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಕೆ ಬಿನ್ ಡಲಂಬ ಕೆಲಕೂಡ
ಯೋಗಿಶ್ ಮೊೋನಿಸ್ ಬಿನ್ ರ್ರಸಿಸ್ ವಿ.ವಿ. ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತ್ ಮಲಲ್ಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಭಾಸೂರ ಬಿನ್ ಅಣುು ಶೆಟಿಿಗಾರ್ ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಶಾಯಮ್ ಭಟ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಹರಿಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಧನಯಪೆಗೌಡ ಬಿನ್ ವಾಸು ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪೆ ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ಪರದಿೋಪ್ ದ್ರೋವಡಿಗ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಅಣುು ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಚಿಂಕರ ಮಲಲಾಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಪಿ ಎಂ ಶೆೋಷ್ಪೆ ಬಿನ್ ರ್ನುಯ ಮುಗೆೋರ ಕೆಲಕೂಡ
ಹುಕರ ಬಿನ್ ಮುತ್ು, ರಕೆುೋಶವರಿ ಪದ್ವು ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಹೆಗಡ ಬಿನ್ ರ್ಾಗರಾಜ, ಹೆಲಸಮನೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಕುಟಿಿ ಬಿನ್ ಬೆಲೋರ ಕೆಲಕೂಡ
ತ್ುಳಸಿ ಹಾರಬೆ ಬಿನ್ ಗಿರಿಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಪರವಿೋಣಚಂದ್ರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ರಾಮ ಕೆಲಕೂಡ
ವಿಲಿಯಂ ಬಿನ್ ರ್ಾಸಿಲ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ ಯೋಗಿಶ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಕವನ ಬಿನ್ ಪರಮೆೋಶವರ ಮಲಲ್ಯ, ಪವನ ನಿಲ್ಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಹನಿೋಫ್ ಬಿನ್ ಅಬುುಲ್ ಬಾದ್ಶಹಾ ಕೆಲಕೂಡ
ಆನಂದ್ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ, ಹಟಿತಲುೋಡಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಮಿತಾ ಕೆಲೋಂ ತ್ುಕಾರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಪರಮಿೋಳ ಕೆಲೋಂ ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಕೆಲಕೂಡ
ಸರಲೋಜಿನಿ ಬಿನ್ ಜರ್ಾಧಯನ ಆಚಾಯಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಮತಿ ಕೆಲೋಂ ಸಿೋತಾರಾಮ ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ಬೆನಿಡಿಕ್  ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ರಲರ್ಾಲ್  ಡಿಸಲೋಜಾ ಕೆಲಕೂಡ
ಗಂಗಮಮಕೆಲೋಂ ಗಣೆೋಶ ಕೆಲಕೂಡ
ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಕೆಲಕೂಡ
ನಿಶಾಮ ರ್ೋಗಸ್ ಕೆಲೋಂ ಬೆೈಪಿಿಸ್  ರ್ೋಗಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಶಿಪರಭ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ, ಹಟಿತಲುೋಡಿ ಹೌಸ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಪದ್ಮರ್ಾಭ ಬಿನ್ ರಾಮ ರ್ಾಯೂ, ಸರಳಿಕಟೆಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಶೆೈಲೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಕೃಪರಾಜ ಬಂಗೆೋರಾ ಕೆಲಕೂಡ
ಉಷ್ಾ ರ್ಾಯಕ್ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟೆೋಶ್ ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಬಿನ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವ ಕೆಲಕೂಡ
ಜಿ ಡಿ ಪುಷ್ಾೆ ಕೆಲೋಂ ದಿನೆೋಶ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಚಂದ್ರಕಲ್ ಡಿ ಸಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಜಯಂತಿ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಪಾಚು ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಉಮೆೋಶ್ ಸುವಣಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಗೆಲೋವಿಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ನೆೋಮು ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಮಚಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲಕೂಡ



ಕೆೋಶವ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆೋಶವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಮರಾಜಿ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಸಂತ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲಕೂಡ
ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ಪರಕಾಶ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಅನಂತ್ರಜ್ ಹೆಗೆ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಮೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುಲಾಬಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮ ಹರಿಜನ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ಹೆಲನೂಪೆ ರ್ಾಯಾೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯಾೂ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯಪೆ ರ್ಾಯಾೂ ಕೆಲಕೂಡ
ತ್ುಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಂದ್ರ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲಕೂಡ
ಕಾಂಚು ಬಿನ್ ಕೆಲರಗು ಮುಗೆರಾ ಕೆಲಕೂಡ
ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಕೆಲಕೂಡ
ಚಿಂಗು ಹರಿಜನ ಬಿನ್ ಬೆಲಗಾರ ಹರಿಜನ ಕೆಲಕೂಡ
ಕುಸುಮಾವತಿ ಬಿನ್ ಬೆಲಗಾರ ಹರಿಜನ ಕೆಲಕೂಡ
ವಿೋರಪೆ ಹರಿಜನ ಬಿನ್ ಕುಂಞಣು ಹರಿಜನ ಕೆಲಕೂಡ
ಸದಾನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಸತಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊನಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ದಿೋಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲಕೂಡ
ದಿೋಕಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಂಕು ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಘವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಯಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ ಡಲಂಬಯಯ ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ ಜರ್ಾಧಯನ ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ಮೊೋಹನ್ ರ್ಾಯಾೂ ಕೆಲಕೂಡ
ಬಲದ್ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಮುಗೆೋರ ಕೆಲಕೂಡ
ಸರಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಮೊನಪೆ ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆಲರಗ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಣುು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕಲಕರ ಗೌಡ ರ್ೋಣಲರು
ಮೊೋಹನಿ ಕೆಲೋಂ ಶೆೋಖರ್ ದ್ರೋವಡಿಗ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸತಿೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಲೋಮಪೆ ಬಿನ್ ಕಾಂತ್ು ಮುಗೆೋರ ರ್ೋಣಲರು
ಕುಂಞಣು ನಲಿಕೆ ಬಿನ್ ಮಾಂಕು ನಲಿಕೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಶಿೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಂದ್ರ ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಬು ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿೋನ ಕೆಲಕೂಡ
ವನಿತಾ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುರೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಕೂಡ



ಭಾರತಿ ಕೆಲೋಂ ಶಶಿಧರ ರಾವ್, ಸುದ್ರಕಾರು ಮನೆ 36/2, 36/6, 36/4p1, 36/5 ಕೆಲಕೂಡ
ಅಜಯ್ಕ ಬಿನ್ ಶಶಿಧರ ರಾವ್, ಸುದ್ರಕಾರು ಮನೆ 40/3, 40/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಗಂಗಾಧರ ಕೆ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ್, ಶಿವದ್ರೋವ ಕೃಪಾ ನಿಡ್ಾಯರ 11/2* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರವಿತಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋಕಾಂತ್ ಶೆಟಿಿ, ಶಿರೋ ಸನಿೂದಿ ಮುಂಡ್ಾಡಿ ಹೌಸ್23/13 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ರೋವದಾಸ್ ಲ್ಕೂಣು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಲ್ಕೂಣು ಶೆಟಿಿ, ಹಬರಲೋಡಿ ಹೌಸ್100/1e, 105/p1, 46/2bp1 ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಲಿತಾ ಕೆಲೋಂ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್, ಪುಂಡಿಕುಕುೂ ಮನೆ 35/1p7 ಕೆಲಕೂಡ
ಫೆಲಿಕ್ಸ ಹಲಾರಿ ರೋಗೆಲೋ ಬಿನ್ ಸಾಲೆಲವೋದ್ರ್ ರೋಗೆಲೋ, ಪಣೆಜಾಲ್ು ಮನೆ133/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಲರ್ಾಲ್  ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ಮೌರಿಸ್ ಪಿಂಟೆಲ, ಕೆಲಂಕೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್52/35, 52/37, 104/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಿ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಬಿ ರಾಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಬಜ ಹೌಸ್60/1, 79/1a1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಕಾಂತ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಟಿಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಶಿರೋ ಸನಿೂದಿ ಮುಂಡ್ಾಡಿ ಹೌಸ್23/5a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರೋಷ್ಾಮ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೊೋದ್, ಹಾರಬೆ ಹೌಸ್ 88/1, 130/6 ಕೆಲಕೂಡ
ಪೌಲಿನ್ ರೋಗೆಲೋ ಕೆಲೋಂ ಫೆಲಿಕ್ಸ ಹಲಾರಿ ರೋಗೆಲ, ಪಣೆಜಾಲ್ು ಹೌಸ್133/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಿರಯಾ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಕೆ ಎಸ್, ಕೃಷ್ು ಕೃಪಾ ಹೌಸ್ ಪಾರಂಕ148/2a3, 148/6a3, 148/1a, 148/1bಕೆಲಕೂಡ
ಇದಿನಬಬ ಬಿನ್ ಅಬುಬ ಬಾಯರಿ, ಜನೂತ್ ರಾಜಿವೋರ್ಾ ಮಂಜಿಲ್19/10, 19/9 ರ್ೋಣಲರು
ಹರಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಕೆಲಡಯೋಲ್ು ಮನೆ 21/1* ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ತಂಕರಬೆಟುಿ ಮನೆ 45/8, 45/4p1 ರ್ೋಣಲರು
ಮಹಾಬಲ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪಾಣಿಮೆೋರು ಮನೆ36/3a ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಂಗೆೋರ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಬಂಗೆೋರಾ, ಸುರಕ್ಷ ರ್ಾಯಯದ್ಕಲ್ ಮನೆ151/1, 105/1, 105/6, 105/5, 78/3ಬೆಳುಂಗಡಿ
ತಿಮಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋಜಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಗುರುಪರಸಾದ್ ನಿವಾಸ9/1, 9/17 ರ್ೋಣಲರು
ಸೌಮಯಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ, ಹಂಬೆಟುಿ ಮನೆ 46/10, 19/2, 46/3 ಕೆಲಕೂಡ
ವಿಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಅಮುಮ ಪಪಜಾರಿ, ಹಬಾರಿ ಹೌಸ್ 126/1ap1 ರ್ೋಣಲರು
ಜಯರಾಮ ಗೌಡ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ, ಕುಮಾರಮಂಗಲ್ ಮನೆ11/3, 12/6, 12/7, 12/8, 11/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಅಲೆಕ್ಸ ಡಲೆಮಡ್ಾ ಬಿನ್ ಚಾಲಿಯ ಡಲೆಮಡ್ಾ, ಹನೊರಡು ಕವಲ್ು ಹೌಸ್190/p2, 63/2, 63/1 ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜರತ್ೂ ಕೆಲೋಂ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್, ರ್ರೋಮಾ ನಿಲ್ಯ ಕೆಲಪೆದ್ಗುಡ್ ಮನೆ54/9, 54/18, 54/4, 55/3b, 54/16ರ್ೋಣಲರು
ದಿನೆೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ರ್ಪಸಂದ್ರಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 113/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರ ಎನ್, ಗಣೆೋಶ ನಗರ ಮನೆ 43/26, 43/27, 43/28 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಿೋಂಕರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ರ್ಾಯೂ, ತಿಗಲೆಮಾರು ಮನೆ 259/24c2d ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಾಂತ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಮೊೋಂಟ ರ್ಾಯೂ, ತ್ಡೆಜಾಲ್ು ಮನೆ324/9, 324/12 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಮರಾಜಿ ಕೆಲೋ ಸುರೋಶ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿರೋ ಪದ್ಮ ಧವಳ ಮನೆ 24/19, 24/1, 272/1, 24/7p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಇಂದಿರಾ ಎಮ್ ಕೆಲೋಂ ಜಗರ್ಾೂಥ, ಮುರುಗನ್ ಪರಸಾದ್ ಮನೆ42/13, 65/2 ರ್ೋಣಲರು
ಸುಲೆೈಮಾನ್ ಬಾಯರಿ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ಬಾಯರಿ, ಬಿೋಮಂಡ ಹೌಸ್243/p1 ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ನಂದಾ ದಿೋಪ ಕುತಲಯಟುಿ ಮನೆ300/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ,ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ 276/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯಶೆಲೋಧ ಕೆಲೋಮ ಲಿಂಗಪೆ ಬಂಗೆೋರಾ, ಕೆಂಪನೆಲಟುಿ ಮನೆ 28/1, 66/2 ರ್ೋಣಲರು
ಸತಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಲೆಲೋಕಯಯ ಶೆಟಿಿ, ಜಾರಿಗೆದ್ಡಿ ಮನೆ 53/3a, 124/2 ರ್ೋಣಲರು
ಕೃಷ್ುಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಸುಪರಭಾತ್ ಹಾರದ್ರು ಮನೆ76/3a, 83/2, 11/10a ರ್ೋಣಲರು
ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಹೆಗೆ್, ಕೆಲಡಮಣಿ ಮನೆ 86/6, 86/4, 86/3 ರ್ೋಣಲರು
ಆನಂದ್ ಬಂಗೆೋರಾ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಲಡಿಂಗೆೋರಿ ಮನೆ 139 ರ್ೋಣಲರು
ಚಂದಾರವತಿ ಕೆಲೋಂ ಧಮಯಣು ಪಪಜಾರಿ, ಪಚೆೋರಿ ಹೌಸ್ 91/1 ರ್ೋಣಲರು
ಪಿ ರಮೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಮಂಜಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಪದ್ುರಮಜಲ್ು ಮನೆ6/2, 110/3, 66/1p4, 1/11p4, 1/11pರ್ೋಣಲರು
ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪದ್ಮ ಪಪಜಾರಿ, ಪದ್ಮಲ್ಕ್ಷಿಮ 62/1 ರ್ೋಣಲರು
ಸವಣಯಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಎಂ ವಧಯಮಾನ, ಅಭಿನಂದ್ನ್ ನಗರ, ಬೆಳುಂಗಡಿ47/11ap2 ರ್ೋಣಲರು
ಶಿರೋಧರ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಗುರುಕೃಪಾ ಕೆಲಡಿಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್37/3, 41/1, 14/17, 14/18, 14/10ರ್ೋಣಲರು



ಲಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಣುಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಹೆೋಮದ್ುಟುಿ ಮನೆ 53/2, 53/3p2, 53/4, 53/1p2 ರ್ೋಣಲರು
ಅಮಾಮಜಿ ಬಲಾೂಲ್ ಕೆಲೋಂ ನಿರಂಜನ ಬಲಾೂಳ್, ಸಡಂಗರ ಬೆಟುಿ ಮನೆ8/1a ರ್ೋಣಲರು
ಇಂದಿರಾ ಎಮ್ ಕೆಲೋಂ ಜಗರ್ಾೂಥ, ಮುರುಗನ್ ಪರಸಾದ್ ಮನೆ42/13 ರ್ೋಣಲರು
ಸಚಿನ್ ಕೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಗಿಳಿಕಾಪು ಮನೆ 150/2, 86/1 ರ್ೋಣಲರು
ನಿೋಲ್ಯಯ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಅಣುು ರ್ಾಯೂ, ಕೆರಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ 197/1b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಈಶವರ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕುಂಜಿರ ಪಪಜಾರಿ, ಬಿಮಯಜಿರಿ ಮನೆ 18/11, 18/4 ರ್ೋಣಲರು
ಎಸ್ ಕೆೋಶವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮುತ್ುಪೆ ಗೌಡ, ದಾಸರಬೆಟುಿ ಮನೆ13/1* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಕಾಶ್ ಡಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಅನಂತಾರಜ ಹೆಗೆ್, ಡೋವುಣಿ ಮನೆ 59/1b, 59/2c, 120/5, 121/2a, 121/3ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಾಂತ್ಪೆ ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಸುಬಬಮಲಲ್ಯ, ಕೆಲಂಗೆಲೋಯಡಿ ಮನೆ18/2, 124/5, 122/4, 18/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ಪರಸನೂ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ರಾಘವ, ಪರಫುಲ್ೂ ನಿಲ್ಯ 37/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಭಾಸೂರ ರೈ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣು ರೈ, ಇಡ್ಾಯಲ್ ಮನೆ 70/1b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಂಕಟೆೋಶವರ ಬಿನ್ ಡಿ ವಿಷ್ುು ಭಟ್, ಗಿಂಡ್ಾಡಿ ಮನೆ 238/1a2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಲೋಮಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಪೆಣು ಪಪಜಾರಿ, ಕೆಮಮಡ ಮನೆ2/2a2, 80/b ರ್ೋಣಲರು
ರತಿ ಕೆಲೋಂ ಕುಂಞಣು ಶೆಟಿಿ, ಹಮಾಯಡಿ ಮನೆ 88/3b1, 88/4a, 86/3b1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಕಾಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ುರ ಶೆಟಿಿ, ಕೆಲೋಡಯೋಲ್ು ಮನೆ 31/4, 254/10, 254/17, 217/2, 216/2ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಡಿ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ಡಿ ವಿಷ್ುು ಭಟ್, ಗಿಂಡ್ಾಡಿ ಮನೆ7/2* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಲಚ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ 216/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಹಾಲಿಂಗ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಡಿ ವಿಷ್ುು ಭಟ್, ಗಿಂಡ್ಾಡಿ ಮನೆ 8/1a2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ವಿ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟಿಿ, ಸಾಲಿಗಾರಮ ಮನೆ 67/53p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ತಾಯಂಪಣು ಶೆಟಿಿ, ಕನೆಲೋಯಡಿ ಮನೆ 13/7, 13/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ತಾಯಂಪಣು ಶೆಟಿಿ, ಕನೆಲೋಯಡಿ ಮನೆ 13/2* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸದಾನಂದ್ ಸಾಲಾಯನ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ಎನೆಲಯಟುಿ ಮನೆ91/2 ರ್ೋಣಲರು
ಈಶವರ ಭಟ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣು ಭಟ್, ಮಧುವನ ಮಾಲಾಡಿ ಗುತ್ುು42/1, 42/2a2, 45/1, 45/5, 45/6 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಮ್ ಶಿವಶಂಕರ ಪರಭು ಬಿನ್ ವಿಟಿಲ್ ಪರಭು, ಮಹಾದ್ರೋವಿ ಮಲೆಬೆಟುಿ ಮನೆ53/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕುಂಜಿರ ಪಪಜಾರಿ, ಪರಸಾದ್ ನಿವಾಸ ಬಿಮಾಯಜಿರಿ ಹೌಸ್18/3, 18/8, 18/9, 18/12 ರ್ೋಣಲರು
ಸುಂದ್ರ ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ಬಾಬಣು ಹೆಗೆ್, ಕೆೋಮೊಟುಿ ಹೌಸ್ 53/1b3p1,33/16b, 33/14, 33/13, 3ರ್ೋಣಲರು
ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಧಣಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಅಕ್ಾ ನಿವಾಸ ಬಿಮಿಯಜಿರಿ ಹೌಸ್49/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಪರವಿೋಣ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ, ಕುದಾಯಡಿ ಮನೆ 33/3, 33/2 ರ್ೋಣಲರು
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲೋಂ ಚಿೋಂಕರ ರ್ಾಯೂ, ಗೆಲೋಳಿಕಟೆಿ 72/1b ರ್ೋಣಲರು
ವಿೋರಪೆ ಪರವ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪರವ, ಹೆಲಕಾೂಡಿಗೆಲೋಳಿ ಎತ್ುರಗುಡ್ ಮನೆ128/1a1c, 127/1b ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮ ಪರವ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಪರವ, ಮಾಂಜಿಲ್ ಮನೆ 226/1b ರ್ೋಣಲರು
ಮತ್ರ ಮೆೋರ ಬಿನ್ ಐತ್ ಮೆೋರ, ಮಧುರಂಗಿ ಹೌಸ್ 175/5a2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಸಮಗಾರ, ಕಕೊೋನ ಮನೆ 287/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಮುಮ ಬಿನ್ ಗೆಲಂಚ, ಕೆಂಕರ್ಾಜ ಹೌಸ್ 216/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಬು ಹರಿಜನ ಬಿನ್ ಮೊಂಟ ಹರಿಜನ, ರ್ಲಾಯ ಮಾನೆ 523/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆೈಲ್ು ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು, ಮುದ್ರಡೂ ಹೌಸ್ 189/1 ರ್ೋಣಲರು
ಬಿ ಕೆ ವಸಂತ್ ಬಿನ್ ಭಲೋಜ, ರಂಕೆದ್ಗುತ್ುು ಮನೆ 197/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಮಲಾ ಕೆಲೋಂ ಕಪುರಾ, ದ್ಕಾಯಸು ಹೌಸ್ 80/2 ರ್ೋಣಲರು
ಡಿ ಕೆ ಶಿೋರ್ಾ ಬಿನ್ ಕುರ್ಾಹ, ಆಂಟೆಮಜಲ್ು ಮನೆ 163/1a1c ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ಬಿನ್ ಕುರುಂಬಿಲಾ, ನಿೋರಕಜ ಮನೆ 170/2bp2-p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಕುಡ ಬಿನ್ ಕರಿಯಾ, ರ್ರಿಂಜ ಹೌಸ್ 210/1ap1 ರ್ೋಣಲರು
ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗು ಮುಗೆೋರ, ಕುರುಂದ್ ಹೌಸ್, ನಿಡೂ174/p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಮತಿ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರ, ಬಂಗೆೋರಡೂ ಹೌಸ್ 71/1c ಕೆಲಕೂಡ



ಕೆಲಗುಗ ಬಿನ್ ಕಲಚ ಹರಿಜನ, ಮಾಲಿಯಾಳ ಪಲೊ ಹೌಸ್ 282 ರ್ೋಣಲರು
ಕಾಂತ್ರ ಮುಗೆೋರ ಬಿನ್ ಬೆೈದ್ು ಮುಗೆೋರ, ಮುಂಡರೋಲ್ು ಹೌಸ್200/1 ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ರೋಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಸುಬಾಬ, ಕೆಲೋಡಿಯಡೂ ಹೌಸ್ 177/2b ಕೆಲಕೂಡ
ಎಸ್ ಸದಾಶಿವ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಯಯ , ಗುರು ನಗರ ಮನೆ 93/8a1p6 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸತಿೋಶ್ ನಲೊ ಬಿನ್ ರ್ನುಯ ನಲೊ, ಶಾರದಾ ಕೃಪಾ ರ್ಪಕೂ ಹೌಸ್164/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹುಕರ ಹರಿಜನ ಬಿನ್ ಹೆಲಮರ ಹರಿಜನ, ಸೌಭಾಗಯ ನಿಲ್ಯ 101/2c ರ್ೋಣಲರು
ಚಂದ್ು ರಾಣಯ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ರಾಣಯ, ಪುತ್ರಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್ 160/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಜಿೋವ ಬಿನ್ ಪುರಲಾೂ, ದ್ರೋವರಗುಡ್ ಮನೆ 88/1a ರ್ೋಣಲರು
ಮೆನುೆರಿ ಕೆಲೋಂ ಮಾಯಿಲ್, ನಡಿಹತ್ುೂ ಹೌಸ್ 130/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಸಣುಪೆ ಬಿನ್ ಜಬಾಬ, ದ್ಕಾಯಸು ಹೌಸ್ 95/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಕರಿಯಾ ಹರಿಜನ, ನಡಯಲೊ ಹೌಸ್ 100/1b2 ರ್ೋಣಲರು
ಪರಭಾಕರ ಹೆಚ್, ಗಾರ.ಪಂ ಅಧಯಕ್ಷರು ರ್ೋಣಲರು
ವಿಜಯಾ ರ್ೋಣಲರು
ಧರಣೆೋಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಓಬಯಯ ರ್ೋಣಲರು
ರವಿೋಂದ್ರ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸಾಂತ್ಪೆ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮ ಪರವ ರ್ೋಣಲರು
ವಿೋರಪೆ ಪರವ ರ್ೋಣಲರು
ಸುದ್ಶಯನ ರ್ೋಣಲರು
ಅಚುತ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಜಬಬ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಪದ್ಮ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸತಿೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಅಂತ್ು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಕಾಂತ್ು ಬಿನ್ ಕಲಕರ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜು ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಮಲಲ್ಯ ರ್ೋಣಲರು
ವಾಸು ಮಲಲ್ಯ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಮಲಲ್ಯ ರ್ೋಣಲರು
ಆನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಹುಕರಪೆ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ವಿಜಯ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಭಲೋಜ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಶಿೋನ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಉಮೆೋಶ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ನಿತಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಯಶೆಲೋಧರ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ರಾಜು ರ್ೋಣಲರು
ಚೆನೂಪೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ೋಣಲರು
ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಭಾಸೂರ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರ ಆಚಾಯಯ ರ್ೋಣಲರು
ದ್ಯಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ವಿಕಾಸ್ ರ್ಾಯಕ್ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ ರ್ಾಯಕ್ ರ್ೋಣಲರು
ಎನ್ ಋಶಿಕೆೋಶ ಬಿನ್ ರ್ಾಗಬಸಣು ರ್ೋಣಲರು
ಜರಪೆ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಆನಂದ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಬಿನ್ ಧಣಯಪೆ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸುರೋಶ್ ಎಚ್ ರ್ೋಣಲರು



ಸಲೋಮಶೆೋಖರ್ ರ್ೋಣಲರು
ರತಾೂಕರ ಶೆಟಿಿ, ಹೆಲಕೂಡಿಗೆಲೋಳಿ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಕೆಲೋಂ ಜರ್ಾಧಯನ ರ್ೋಣಲರು
ಅಶಿವನಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾಗೆೋಶ್ ಆಚಾಯಯ, ಹನೊರಡು ಕವಾಲ್ು ರ್ೋಣಲರು
ವಿನೆಲೋದ್ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತ್ ರ್ೋಣಲರು
ಗಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ವಾಸು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಅಹಮಮದ್ ಸಮಾಮಸ್ ಬಿನ್ ಇಬಾರಹಂ ರ್ೋಣಲರು
ತಿರುಮಲೆೋಶ್ ಬಿನ್ ರ್ಾಗಬಸಣು ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜಿೋವ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸಾರಿಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಉಷ್ಾ ಕೆಲೋಂ ಕೃಷ್ು ಕುಲಾಲ್, ತ್ುಂಬೆೋಡ್ ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಪರಮಿೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ಹಬಿಲ್ ಟೆಲರ್ಪೆ ರ್ೋಣಲರು
ನವಶಿರೋ ಎನ್ ಬಿನ್ ಹರಿ ಬಾಬು ರ್ೋಣಲರು
ನಿಸಗಾಯ ಬಿನ್ ಜಯರಾಮ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸುದ್ಶಯನ್ ಬಿನ್ ಅಣುು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ರೋಣುಕಾ ಆರ್ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ರಾಘವಯಯ ರ್ೋಣಲರು
ವಿಶವರ್ಾಥ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸುಧಾಕರ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಗುಮಮಣು ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಲಿತಾ ಕೆಲೋಂ ರಮೆೋಶ್ ರ್ೋಣಲರು
ಬೆೋಬಿ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಸಂಜಿೋವ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಜೋಶ್ ಎನ್, ಅರಾಂಬೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಅಲೆಬನ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಅಬರಹಾಂ, ಓಂತಿಕಟೆಿ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ಐಶವಯಾಯ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಹರಿಣಿ ಬಿನ್ ದಿನೆೋಶ್ ರ್ೋಣಲರು
ಧನವತಿ ಬಿನ್ ಹರಿೋಶ್ ಎಂ ರ್ೋಣಲರು
ಶಾರದಾ ಕೆಲೋಂ ಜಯ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸುಮತಿ ಕೆಲೋಂ ರಮಾನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಜರ್ಾಥಯನ ರ್ೋಣಲರು
ಫೆಪೂೋರಿನ್ ಸಿಕೆವರಾ ಕೆಲೋಂ ರಿಚಡ್ಯ ಸಿಕೆವರಾ ರ್ೋಣಲರು
ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ಸದಾನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಪುಷ್ಾೆ ಕೆಲೋಂ ಅಣಿು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ನೆಲೋಣಯಯ ಪರವ ಬಿನ್ ಅಣಿು ಪರವ ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ತ್ನಿಯ ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಸರಲೋಜಿನಿ ಕೆಲೋಂ ವಸಂತ್ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ಪರಸಾದ್ ಶೆಟಿಿಗರ್ ರ್ೋಣಲರು
ಸಂತಲೋಷ್ ಎಂ, ಮಂಜಿಲಾ ಹೌಸ್ ರ್ೋಣಲರು
ನೆಲೋಣಯಯ ಬಿನ್ ಅಣುು ಪಪಜಾರಿ ರ್ೋಣಲರು
ಉಷ್ಾ ವಿ ರ್ಾಯಕ್ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಭಟ್ ರ್ೋಣಲರು
ಶಶಿಧರ, ಕೆಲೋಡಿಮೆರು ಮನೆ ರ್ೋಣಲರು
ಜಯರಾಮ ಹೆಗಡ ರ್ೋಣಲರು
ಪದ್ಮರ್ಾಭ ರ್ೋಣಲರು
ಕೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರಯಯ ರ್ೋಣಲರು



ಮೆೈಚೆಲ್ ಡಲೋಕಾಸಾಿ, ರಲೋಟರಿ ಕೂಬ್ ರ್ೋಣಲರು
ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟಿಿ ರ್ೋಣಲರು
ರಮೆೋಶ್ ರ್ೋಣಲರು
ಹರಿೋಶ್ ಕುಮಾರ್ ರ್ೋಣಲರು
ವಿಜಯ ರ್ೋಣಲರು
ಕೃಷ್ುಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚಿೋಂಕರ ಗೌಡ, ಕುಂಟಾಯನ ಮನೆ 23/9p3 ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಂದ್ರಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ು ಪಪಜಾರಿ, ಒಬಬಮಾರ್ ಹೆಲಕಾೂಡಿಗೆಲೋಳಿ ಹೌಸ್8/3, 8/2 ರ್ೋಣಲರು
ಎಚ್ ಎಸ್ ರಾಮಣು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಗೌಡ, ಹುರುಳಿಜಾಲ್ು ಮನೆ110/2, 143/3b ಕೆಲಕೂಡ
ಕುಶಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಶಿವಪೆ ಗೌಡ, ಬದಾಯರ್ ಹೌಸ್ 8/6, 6/15 ಕೆಲಕೂಡ
ವಾಸಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಚೆನನ ಗೌಡ, ಪುಯಿಲ್ ಹೌಸ್ 121/4a ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಜಯಾನಂದ್ ಗೌಡ, ಪಾದ್ರ ಹೌಸ್ 227/2, 273/3, 228/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಯಶೆಲೋಧರ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗಪೆ ಗೌಡ, ಮುಚಿರಡ್ ಮನೆ 88/2a ಕೆಲಕೂಡ
ಎನ್ ಗೆಲೋಪಾಲ್ಕೃಷ್ು ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬರಮಣಯ ಭಟ್, ಕದಿರ ಹೌಸ್145/4a ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊೋಹನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ವಾಸು ಮಲಲ್ಯ, ಕಬಿಬನಹತಿುಲ್ು ಮನೆ 41/29, 41/34, 72/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಭಾಸೂರ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮಯಯ ಆಚಾಯಯ, ಬರಾಯ ಮನೆ3/16, 3/15 ರ್ೋಣಲರು
ಡಿೋಕಯಯ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗುಮಮಣು ಗೌಡ, ಕಾಂಚರಲೋಟುಿ ಮನೆ127/5 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸೋಸ ಗೌಡ, ಕಂಡಿಗ ಹೌಸ್ 104/23, 104/26, 104/9, 104/4 ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಧಾ ಕೆಲೋಂ ಮಂಚ ಮೆೋರಾ, ಬನೊಂಗಳ ಮನೆ 207/1p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಂ.ಪರವಿೋಣ ಬಿನ್ ಡ್ಾಕಯಯ ಪಪಜಾರಿ, ಬರಮೆೋಲ್ು ಮನೆ 51/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಿ ಸತಿೋಶ್ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಾಯಿಲ್ಪೆ ಗೌಡ, ಬತ್ುಡಿ ಮನೆ 91/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಂ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ರೋರಣು ಗೌಡ, ಕರಾಯ ಹೌಸ್ 59/15 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ಗೌಡ, ದ್ಂಡುಗ ಮನೆ 72/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಹಮಿೋದ್ ಬಿನ್ ಅಬಲಬಕೂರ್, ಕಂಪಲ್ಕೆಲೋಡಿ ಹೌಸ್ 127/1p1, 3/7ap1 ಕೆಲಕೂಡ
ಹಾಜಿ ಮೊಹಮಮದ್ ಕುಂಞ ಬಿನ್ ಬಾಪಾ ಮೊೋನು, ಬಾಂಬಿಲಾ ಹೌಸ್53/4p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಅಣುು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಸೋಸ ಗೌಡ, ದ್ಂಡುಗ ಮನೆ 97/1bp6 ಕೆಲಕೂಡ
ಸುದ್ಶಯನ್ ಬಲಾೂಲ್ ಬಿನ್ ಸಿದ್ುಪೆ ಬಲಾೂಲ್, ಶುಭಶಿರೋ ರಾಜ್ 202 ರ್ೋಣಲರು
ಜಸಿೂನ್ ವಿ ಜೋಮ್ಸ ಬಿನ್ ಜಮ್ಸ ವಿ ಜ, ವಿಲ್ಂಗರಪರಾ ಹೌಸ್122/9 ರ್ೋಣಲರು
ಬಿ ಮಂಜಪೆ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯಾೂ, ಕಾನಪಾಯ ಬರಮೆೋಲ್ು ಮನೆ167/2, 167/2p3, 162/1b2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ ಬಿನ್ ದ್ರಲಲ್ೂ ಗೌಡ, ಕೆೈಲಾ ಹೌಸ್ 143/2P3 ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಮಣು ರೈ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ರೈ, ಕಡಯಳಿಕೆ ಹೌಸ್ 131/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಮಂಜುರ್ಾಥ ರೈ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪೆ ರೈ, ಸಮೃದ್ಿ ಪರಫುಲಾೂ ನಗರ ಬೆಳುಂಗಡಿ16/3* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೃಪಾ ಶೆಂಡ ಕೆಲೋಂ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಅರಕಲ್ ಹೌಸ್ 218/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ಎಸ್ ವಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಗೌಡ, ಶಿಬಾಜ ಹೌಸ್ 128/2, 197 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಿ ಕಾರ್ೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರಾವ್, ಅಲೆಮಾರು ಮನೆ214/10 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಶಿಧರ್ ಬಿನ್ ಜಾನಿ ಪಪಜಾರಿ, ಅಡಯ ಹೌಸ್ 206/13 ಕೆಲಕೂಡ
ಎಂ ಪರಶಾಂತ್ ಹೆಬಾಬರ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಅನಂತ್ ಹೆಬಾಬರ್, ಮೆೋಲಿರ್ಾಡ್ಾೂ ಮಂಜಿಲ್ು ಹೌಸ್ 250 ಕೆಲಕೂಡ
ಅಗಸಿೈನ್ ಪಿ ಒ ಬಿನ್ ಪಿ ಟಿ ಜಲೋಸಫ್, ತ್ರೋದ್ಡಿ ಹೌಸ್ 122/18 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿರಿಜಾ ಕೆಲೋಂ ಭದ್ರಯಯ ಗೌಡ, ಶಿರೋ ಭಗವತಿ 179/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯಗೌಡ, ಕೆಲಲಿೂಮಾರ್ ಹೌಸ್85/1p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಮೊೋಹನಿ ದಿವಾಕರ ಕೆಲೋಂ ದಿವಾಕರ ಗೌಡ, ಧರಿತಿರ ಬೆೈಪಾಸ್ ರಸು ಪುತ್ಲುರು145/1a1 ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಲೆೈಮಾನ್ ಕೆಲೋಂ ಇದ್ುು ಕುಂಞ, ಮುದ್ರೋತ್ರಡ್ ಮನೆ 240/1b1p5 ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆ ವಿೋರಸೋನ ಹೆಗೆ್ ಬಿನ್ ದ್ರೋಜಪೆ ಹೆಗೆ್, ಸಾನಿಧಾಯ ಹೌಸ್ 8/10* ರ್ೋಣಲರು
ಯಶೆಲೋಧರ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ಆಚಾಯಯ, ಜಲೋಗಿಬೆಟುಿ ಹೌಸ್11/63* ರ್ೋಣಲರು



ಯಶೆಲೋಧರ ಆಚಾಯಯ ಬಿನ್ ಸುಂದ್ರ ಆಚಾಯಯ, ಜಲೋಗಿಬೆಟುಿ ಹೌಸ್11/63* ರ್ೋಣಲರು
ಫೆರಡಿರಕ್ ಸೈಮನ್ ಪಿರೋರಾ ಬಿನ್ ಸೈಮನ್ ಪಿರೋರಾ, ಮಂಗಲಾೂಲ್ ಹೌಸ್137/3c ರ್ೋಣಲರು
ಇಂದಿರಾ ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಜಗರ್ಾೂಥ, ಮುರುಗನ್ ಪರಸಾದ್ ಮನೆ 42/13 ರ್ೋಣಲರು
ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಲ್ಪೆ ಗೌಡ, ಕಡಿುಯಾರ್ ಹೌಸ್ 11/1p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಲೋಮನ್ ಪಿಂಟೆಲ ಬಿನ್ ರ್ೋದ್ುರ ಪಿಂಟೆಲ, ಕರ್ಾೂಜ ಹೌಸ್ 10/2j ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಭಾಕರ ಮಯಯ ಬಿನ್ ಸುಬಾರಯ ಮಯಯ, ಸಲಯಯ ಮನೆ 79/3, 79/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಪವಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರುಕಮಯಯ ಗೌಡ, ಕೆಲಯಗುಡ್ ಮನೆ 68/1a, 67/2b2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿಗ ಬಿನ್ ಸಾಂತ್ಪೆ ಅರಿಗ, ಒಳಬೆೈಲ್ ಹೌಸ್14/7a5 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜರಲೋಮ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬಿನ್ ಕಾಮಿಲ್ ರ್ೋಗಸ್, ಅಲ್ಂಗಾರ್ ಹೌಸ್61/8, 61/11, 98/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ರಾಮಗೌಡ, ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ 20/1p3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ಎಂ ಶಿರೋರ್ಾಥ್ ಬಿನ್ ಮನಮಥ ಗೌಡ, ಪುಷ್ೆಶರ ಮನೆ 173/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸೋಸಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ ಯಾನೆ ಚಿಕೂಯಯ ಗೌಡ, ಇಜಿಲ್ ಮನೆ172/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಪತಿ ಕೆ ರ್ೈ ಬಿನ್ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಯಲ್ಚಿತಾುಯ, ಹಜಂಕೆಲೋರಿ ಹೌಸ್175/6 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಮೊರಾಸ್ ಬಿನ್ ಸಾರ್ರ್ ಮೊರಾಸ್, ಕೆಳಗಿನ ಸಲಯಯ ಹೌಸ್166/1, 98/1p1, 244/3, 71/6, 71/3ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಆನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ಕುಂಞಪೆ ಶೆಟಿಿ, ದ್ರಲೋಜಾಯಲ್ು ಮನೆ 48/7, 48/8, 48/9, 55/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ರೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಧಣಯಪೆ ಗೌಡ, ಕೆೋಳಾುಜ ಮನೆ 8/2, 6/2p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಡಿೋಕಮಮ ದ್ರೋವಾಡಿಗ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ದ್ರೋವಾಡಿಗ, ಕೆಳಗಿನ ಮಂಜಿಲ್ ಹೌಸ್56/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಿ ಡಿ ಪುಷ್ಾೆ ಕೆಲೋಂ ದಿನೆೋಶ್ ಗೌಡ, ಗಡ್ಾಯಡಿ ಗುತ್ುು ಹೌಸ್ 167/4, 167/10, 170/15, 172/5 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಎ ಶಾಯಮ್ ಭಟ್, ಅಜಯ ನಗರ 254/2a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಫೆಲಿಕ್ಸ ಸರಾವ್ ಬಿನ್ ಜಾನ್ ಸರಾವ್, ಕೆಲೋತ್ು ಹೌಸ್ 36/6 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಾಿನಿ ಪರವಿೋಣ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ಇರ್ಾಸ್ ಡಿಸಲೋಜ, ಪುನೊದ್ರಲಟುಿ ಹೌಸ್ 320 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬಿನ್ ತಿಯೋದ್ರ್ ಡಿಸಲೋಜ, ಕೆೋರಿ ಹೌಸ್37/2, 37/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿರಿಜ ಕೆಲಂ ಲೆಲೋಕೆೋಶ್ ಗೌಡ, ದ್ರೋಲ್ಯಕೂ ಮನೆ 115/1p47, 145/1p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಬು ಹರಿಜನ ಬಿನ್ ಪಿಜಿನ, ಮಲೆಬೆಟುಿ ಹೌಸ್ 170/2b2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ರೋವಕ ಕೆಲಮ ಗುರು, ದ್ಕಾಯಸು ಮನೆ 170/2c ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಂಗಾರು ಕೆಲೋಂ ಕುಂಞ, ನಿೋರಕಜ ಮನೆ 170/2b1h ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಪೆ ಹರಿಜನ ಬಿನ್ ಅಮುಮ, ಕಳೆಂಜ ಹೌಸ್ 29/9p5, 29/1p2, 29/7p3, 29/8ap2, ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಿೋಂಕರ ಮೆೋರ ಬಿನ್ ಕಳಲ್, ಪಿಜಿನಡೂ ಹೌಸ್ 187/1p135 ಕೆಲಕೂಡ
ಐತ್ ಹರಿಜನ ಬಿನ್ ಬಟಯ ಹರಿಜನ, ಕೆಲಪೆಲ್ಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ 296 ಕೆಲಕೂಡ
ಚೆಲೋಮ ಮೆೋರ ಬಿನ್ ಮಂಚ ಮೆೋರ, ಪಿಜಿನಡೂ ಹೌಸ್ 187/1 ಕೆಲಕೂಡ
ಮುಡಂಕಲ್ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಗೆಲೋವಿಂದ್ ರ್ಾಯೂ, ಈರುಂಡಿ ಮನೆ44/3p5, 425 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಂಕಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್ ರಾಮ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಮುನೂಡೂ ಮನೆ43/2a, 82 ರ್ೋಣಲರು
ಅಪಿೆ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಮುನೂಡೂ ಮನೆ 65/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಕಲಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುಕಮಯಯ ರ್ಾಯೂ, ದ್ಕಾಯಸು ಹೌಸ್ 74/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿೋರಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್ ತ್ುಕರ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಪುಲಿಮರಕೆಲೋಡಿ ಮನೆ209/2d ಕೆಲಕೂಡ
ರತ್ೂ ಕೆಲೋಂ ಲಿಂಗಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಬಳಿಳ ಹೌಸ್ 115/1p28, 115/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ, ನಿೋರಪಲೊ ದ್ಕಾಯಸು ಹೌಸ್ 56/2p11, 125/2 ರ್ೋಣಲರು
ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ, ಸಲಯಯ ದ್ರೋವಾಲ್ಯದ್ ಹತಿುರ ನಡ78/4b3, 119/3, 78/16 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಾರಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್ ಚಿಂಕರ, ಮಲೆಕೂಲ್ ಹೌಸ್ 40/6a ರ್ೋಣಲರು
ಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಉಲಾಯ ಹೌಸ್ 159/2a, 159/3 ಕೆಲಕೂಡ
ರತಾೂಕರ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಬಾಬು ರ್ಾಯೂ, ಪಿರೋತಿಕಾ, ಉಜಿರ 243/2b2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯಾೂ ಬಿನ್ ಬಲಚಾ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ 217/1B3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ 276/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಕಮಲ್ ಕೆಲೋಂ ಡಿೋಕಯಯ ರ್ಾಯೂ, ಕೆಲಲೆಚಾವ್ ಹೌಸ್ 63, 264/2a, 290/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಿನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ನೆಮು ರ್ಾಯೂ, ಬೆಲಲ್ೂಡೂ ಹೌಸ್ 72/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಲಿಂಗಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಲರಗ ಮಲೆಕುಡಿಯ, ಭಾಗಯಶಿರೋ154/4p2 ರ್ೋಣಲರು
ನೆಲೋಣಯಯ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ ಎಂ ಕೆ, ಮುಡಯಲ್ ಗುರಿ ಹೌಸ್ 314 ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ 276/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೆನುೆರಿ ಕೆಲೋಂ ಮಾಯಿಲ್, ನಡಿಹತ್ುೂ ಮನೆ 130/1P1 ರ್ೋಣಲರು
ನಮಿರಾಜ ಕೆಲ್ೂ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ಬುಣುು, ಸನಮತಿ ನಿಲ್ಯ 40/2, 40/1 ರ್ೋಣಲರು
ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬಣು ಭಟ್, ಮಾಯಿಲೆಲುೋಡಿ ಮನೆ 376/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಜಿೋವಂದ್ರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರರಾಜ ಹೆಗೆ್, ಬಾಲ್ಕ ಮನೆ27/2, 87/2 ರ್ೋಣಲರು
ಬಿ ಕೆ ಧನಂಜಯ ರಾವ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಸಲಯಯರ್ಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಹರಿದಾವರ ದ್ಪಿಯಂಜ ಮನೆ295/2a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಿೋವಂದ್ರ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಚಂದ್ರರಾಜ ಹೆಗೆ್, ಬಾಲ್ಕ ಮನೆ27/2, 87/2 ರ್ೋಣಲರು
ರಮೆೋಶ್ ಪಡಿಲಾೂಯ ಬಿನ್ ಬಿ ಅನಂತ್ಕೃಷ್ು ಪಡಿಲಾೂಯ, ಪಾಲಿುಮಾರು ಮನೆ203/5 ಕೆಲಕೂಡ
ರಘುರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಬಿನ್ ದ್ರೋಜು ಶೆಟಿಿ, ಕಾೂಸಿಕ್ ಅಪಾಟ್ಯ ಮೆಂಟ್ ಮಂಗಳಲರು208/2, 188/2 ರ್ೋಣಲರು
ರ್ರೋಮಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಅನಂತಾರಜ್, ಪದ್ಮರತಿ ನಿಲ್ಯ, ಮಲಡಬೆಟುಿ42/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಮೊೋದ್ ವಿ ಭಿಡ 62/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ 114/2a2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿಷ್ುುಮಲತಿಯ ಎನ್ 124/2, 124/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್ 98/1p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಈಶವರ ಭಟ್ ಬಿನ್ ರಾಮಕೃಷ್ು ಭಟ್, ಅತಾುಜ ಮನೆ 177/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜಗೆಲೋಪಾಲ್ ಭಟ್ 93/3 ರ್ೋಣಲರು
ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಆನಂದ್, ಅಡಿೋಲ್ು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅನಿತಾ ಕೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಂಕತ್ ಜೈನ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಣಿು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಾಬು ಗೌಡ, ದ್ರೋವರಲರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಆಶಲ್ತಾ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಶೆಲೋಕ್ ಬಿನ್ ನೆಲೋಣಯಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಿ ಇಬಾರಹಂ ಬಿನ್ ಅಬುಬ ಬಾಯರಿ, ದ್ರೋವರ್ಾರಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಿ ಎಸ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಬಿನ್ ಶಿವರಾಮ, ಕೆಲಜಪಾೆಡಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಿ ಸತಿೋಶ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆೋಬಿ, ಕಾಸರಲಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಲಿಸ ಕೆಲೋಂ ಅಗಸಿಿನ್, ಪಾಲೆದ್ಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಣೆೋಶ ಕೆ ಬಿನ್ ಪುಟಿಣು ಗೌಡ, ಕಲಾೂಜ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿೋತಾ, ಕಾಸರಲಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿರಿಜ, ಕಾಸರಲಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗೆಲೋಪಾಲ್ ಕೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹರಿಶಚಂದ್ರ ಎಮ್ ಕೆ, ಪರಿಯಾರ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಂತಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಿನೂಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ ಗೌಡ, ಅಂಬೆಲರೋಳಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ರಘುಚಂದ್ರ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಪದ್ಮಯಯ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಕೆ ವಾಸಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ವಿೋರಪೆ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಾಮಿಯನ್ ಡಿಸಲೋಜ, ನಿಂದಿಯ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕುಂಞಣುಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಅಂಬೆಲರೋಳಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲಿೋಲಾವತಿ, ಲಿಂಗಚಾಚರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲೆಲೋಕಮಮ, ಅಂಬೆಲರೋಳಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲ್ಲಯಿಸ್ ಮೊೋನಿಸ್ ಬಿನ್ ಪೌಲ್ ಮೊೋನಿಸ್, ನಡಿಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಮ್ ಜಿ ಜಲೋಸಫ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಜ ಜಾನ್, ಮಂಡುರಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಮ್ ಸಂಜಿೋವ ಗೌಡ, ಮನೂಡೂ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೊೋನಪೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪೆ ಗೌಡ, ಕೆಮಮಡ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಅಣುು ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ ಬಿನ್ ಪದ್ಮ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ಶಿೋನಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿೋಲ್ಮಮ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿೋಲ್ಯಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಿ ಆರ್ ಪಳನಿಸಾವಮಿ, ಎರಮಾಳ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪದ್ುಪೆ ಪಪಜಾರಿ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪದಾಮವತಿ, ಮುಂಡಲರಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಮೊೋದ್ ಪಪಜಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಮೊೋದ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ರೋಮಾ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾದಾಕೃಷ್ು ಗೌಡ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜಸೋಖರ ಬಿನ್ ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ, ಕುರ್ತಾಯರು ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜಿೋವಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರತ್ೂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಕ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಗಿೋತಾ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಗುಡಿಗಾರ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಕುಂತ್ಳ, ಕುತ್ರಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಕಾಂತ್ ಎಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಕಾಂತ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಸುರೋಶ್ ಕೆ, ಕೆಲಜಪಾೆಡಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಲೋಮಯಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸೌಮಾಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸೌಮಯಲ್ತಾ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಮಿತ್ರ ಕೆಲೋಂ ಕೆೋಶವ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಮಿತ್ರ ಕೆಲಂ ರಮೆೋಶ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಮಿತ್ರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುನಂದ್ ಕೆಲೋಮ ಶಿೋನಪೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ಐತ್ಪೆ, ಅಂತ್ರದ್ಡು್ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರಿ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲೋಂ ರ್ಾರಾಯಣ ಶೆಟಿಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುನಿೋತ್, ಎಮಾಯಳ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಆನಂದ್ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ತಾರಾ ಎಂ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿ ಜ ದ್ರೋವಸಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತ್ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತ್ ಬಿನ್ ಕೆೋಶವ, ಬೆದ್ರಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತಿ, ಮಾವಿನಕಟೆಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ೋದಾವತಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿೋರಪೆ ಮೊಯಿಲಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಂಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸುಂದ್ರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಂಕಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬಿನ್ ರ್ಾರಾಯಣ ಮಲೆಕುಡಿಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಂಕಪೆ ಮಲಲ್ಯ, ಎಮಾಯಳ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿನೆಸಂಟ್ ಡಿಸಲೋಹ ಬಿನ್ ವಲೆೋರಿಯನ್ ಡಿಸಲೋಜ, ಪಿಲಿಕಜ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯಶೆಲೋಧ, ಬೆದ್ರಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯುವರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆಂರ್ ಗೌಡ, ಬೆದ್ರಬೆಟುಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿರ್ಾಯಕ ಎಂಟರ್ ರ್ರೈಸಸ್, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗೆಲೋಪಿಕಾ ಕಂಪಪಯಟಸ್ಯ, ಸಂತಕಟೆಿ, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗೆಲೋಪಿಕಾ ಕಂಪಪಯಟಸ್ಯ, ಸಂತಕಟೆಿ, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗೆಲೋಪಿಕಾ ಕಂಪಪಯಟಸ್ಯ, ಸಂತಕಟೆಿ, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿರ್ಾಯಕ ಎಂಟರ್ ರ್ರೈಸಸ್, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
Bright Exhibits Ist Floor, Bangalore

Mahalakshmi Enterprises, Bangalore

Shri Shankarnarayana Printers, Udupi

Karnataka State Retired Horticultural Officers and employees Association, Bangalore

Vinayaka Enterprises, Santhekatte, Belthangady

ಶಿೋನಪೆ ಬಿನ್ ಗುರುವ, ಮಲೆಬೆಟುಿ, ಕೆಲಯಲಯರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿೋನಪೆ ಬಿನ್ ಗುರುವ, ಮಲೆಬೆಟುಿ, ಕೆಲಯಲಯರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮನೆಲೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಹಮಾಯಡಿ ಮನೆ, ಓಡಿಲಾೂಳ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿೋನಪೆ ಬಿನ್ ಗುರುವ, ಮಲೆಬೆಟುಿ, ಕೆಲಯಲಯರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಗರ್ಾೂಥ ಬಿನ್ ಜಯ ಶೆಟಿಿ, ಕನೆಲೋಯಡಿ ಮನೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿೋನಪೆ ಬಿನ್ ಗುರುವ, ಮಲೆಬೆಟುಿ, ಕೆಲಯಲಯರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಸಾದ್ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ರಾಮ ಭಟ್, ಇಳಂತಿಲ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಗುಳಿಳ ಹೆಂಗುಸ ಕೆಲೋಂ ಬಾಬು ಪಪಜಾರಿ, ರ್ಾರಾವಿ ಗಾರಮ ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಲಿಂಗಪೆ ಪಪಜಾರಿ, ಆರಂಬೆಲೋಡಿ ರ್ೋಣಲರು
ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿತಿನ್ ಕುಮಾರ್, ಬಂಟಾವಳ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಉತಾೆದ್ಕರ ಸಂಘ, ಅಳದ್ಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶರದಾಿ ಎಂಟರ್ ರ್ರೈಸಸ್, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿರ್ಾಯಕ ಎಂಟರ್ ರ್ರೈಸಸ್, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
Center for Skilling and technical Support, Mysore ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಿ.ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಿ.ಎಸ್. ಎನ್. ಎಲ್, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮೆಸಾೂಂ, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಸ್. ಕೆ ಟೆರೋಡಸ್ಯ, ಸಂತಕಟೆಿ, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಗಾಯತಿರ ರಾವ್ ಮತ್ುು ಅಸಲೋಸಿಯೋಶನ್ಸ, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಮ್. ಎನ್, ಕಂಪಪಯ ಸಲಲ್ಲಯಶನ್, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
D.K District supply and Marketing Co-op society Ltd, Mangalore ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಂಗಾ ಯಮುರ್ಾ, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಣಿಪಾಲ್ ಮಿೋಡಿಯಾ ನೆಟ್ ವಕ್ಯ. ಲಿ.

ಅಮಲಲ್ ಭಿಡ, ಕಲ್ಮಂಜ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಶಾಂತ್, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಹೆೈಟೆಕ್ ಕಂಪಪಯಟಸ್ಯ, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶರದಾು ಎಂಟರ್ ರ್ರೈಸಸ್, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗೆಲೋಪಿಕಾ ಕಂಪಪಯಟಸ್ಯ, ಬೆಳುಂಗಡಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಲೆಲೋಕಯಯ ರ್ಾಯೂ, ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಹಾವಿೋರ ಶೆೋಬಣುವರ್, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿವಪರಕಾಶ್ ಎಂ, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಲಿೂರ್ಾಥ ಬಿರಾದಾರ, ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಭಿೋಮರಾಯ ಸಲಡ್ಗಿ, ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಹಾಯಕರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವ, ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಕೆ ಎಸ್, ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದ್ರಶೆೋಖರ ಕೆ ಎಸ್, ಹರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿದ್ರೋಯಶಕರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಾಯಯನಿವಾಯಹಕ ಅಭಿಯಂತ್ರರು, ದ್.ಕ ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ, ಮಂಗಳಲರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿೋನ ರ್ಾಯೂ 327/3a1cp2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಾಂತ್ಪೆ ರ್ಾಯೂ 324/12 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ 158/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಾಸು ರ್ಾಯೂ 168 ರ್ೋಣಲರು
ನಿೋಲ್ಮಮ 113/2b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ರ್ಾಯೂ 300/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚೆನೂಪೆ ರ್ಾಯೂ 108/2b ಕೆಲಕೂಡ
ಪಿ ಶಿವಮಮ 146/57b15 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಂಜಪೆ ರ್ಾಯೂ 162/1b2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮುಡಂಕಲಾ ರ್ಾಯೂ 44/3p5, 425 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಂಕಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ 43/2a ರ್ೋಣಲರು
ಅಪಿೆ 65/11 ರ್ೋಣಲರು
ರೋವತಿ 116/3b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನೆಲೋಣಯಯ ರ್ಾಯೂ 69/1p3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಾಜಶೆೋಖರ 276/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವ ರ್ಾಯೂ 19/1ap6 ಕೆಲಕೂಡ
ಕೃಷ್ುಪೆ ರ್ಾಯೂ 324/9 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿಶವರ್ಾಥ 287/2p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಪೆ 102/2a ರ್ೋಣಲರು
ಆನಂದ್ 119/1 ರ್ೋಣಲರು
ಸಣುಪೆ 185/5 ರ್ೋಣಲರು
ಅಕುೂ 56/5 ರ್ೋಣಲರು
ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ 46/7 ಕೆಲಕೂಡ
ಕಾಂತ್ರ ಮುಗೆೋರ 200/1p2 ಕೆಲಕೂಡ



ಅಮುಮ ಮೆೋರ 216/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಬು ಮುಗೆೋರ 174/p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಕರಿಯ ಬಿ 113/4, 113/5 ರ್ೋಣಲರು
ಇಂದಿರಾ ಎಂ 42/13, 65/1b ರ್ೋಣಲರು
ಬಿೋತ್ುರ 114/3b ಕೆಲಕೂಡ
ದಾಮೊೋದ್ರ 168/1e1bp1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಿಜಿನ 78/22c1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆಲರಗಪೆ 93/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಚೆಲೋಮ 104/1p5 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಬು ಹರಿಜನ 170/2bc ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ರೋವಕ 170/2c ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಂಗಾರು 170/2b1h ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಪೆ ಹರಿಜನ 29/9p5, 29/1p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಿೋಂಕರ 187/1p135 ಕೆಲಕೂಡ
ಐತ್ ಹರಿಜನ 296 ಕೆಲಕೂಡ
ಚೆಲೋಮ ಮೆೋರ 187/1 ಕೆಲಕೂಡ
ವಿೋರಪೆ ಪರವ 128/1a1c, 127/1b ರ್ೋಣಲರು
ರಾಮ ಪರವ 226/1b ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾಗಮಮ 236/2 ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾದ್ು 157/2 ರ್ೋಣಲರು
ಬಾಗಿ 215/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸೋಸ 83/1p2 ರ್ೋಣಲರು
ಪಿಜಿನ 85/2b7 ರ್ೋಣಲರು
ಶಂಕರ 155/1b ರ್ೋಣಲರು
ಕಮಲ್ 80/2 ರ್ೋಣಲರು
ಅಮುಮ 216/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಕುಡ 210/1ap1 ರ್ೋಣಲರು
ಕೆಲಗುಗ 282/* ರ್ೋಣಲರು
ಸೋಸಮಮ 27/3* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಾಂತ್ರ ಮುಗೆೋರ 200/1p2 ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ರೋಮಚಂದ್ರ 177/2b ಕೆಲಕೂಡ
ಮತ್ರ ಮೆೋರ 175/5a2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಬು ಹರಿಜನ 523/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಿ ಕೆ ವಸಂತ್ 197/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಡಿ ಕೆ ಶಿೋರ್ಾ 163/1a1c ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಾರಾಯಣ 170/2bp2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎಸ್ ಸದಾಶಿವ 93/8a1p6 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಮತಿ 71/1c ಕೆಲಕೂಡ
ಹುಕರ ಹರಿಜನ 101/2c ರ್ೋಣಲರು
ಸತಿೋಶ್ ನಲೊ 164/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವ 11/2b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಾವಯತಿ 187/1p106 ಕೆಲಕೂಡ
ಕಂಜಲೋಳಿ 187/1p134 ಕೆಲಕೂಡ



ರ್ನುಯ 85/2P4 ರ್ೋಣಲರು
ಲ್ಲಿತ್ 131/5 ಕೆಲಕೂಡ
ಸಂಜಿೋವಿ 287/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆೈಲ್ು 189/1 ರ್ೋಣಲರು
ಕಮಲಾ 80/2 ರ್ೋಣಲರು
ಚಂದ್ು ರಾಣಯ 160/1p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವ 88/1a ರ್ೋಣಲರು
ಮೆನುೆರಿ 130/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಸುರೋಶ್ 100/1b2 ರ್ೋಣಲರು
ಸಲೋನಿ 56/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎನ್ ಅರವಿಂದ್ ನಟರಾಜ್ 79/2c ರ್ೋಣಲರು
ಶುಭಕರ 95/1p2 ರ್ೋಣಲರು
ಜಯಾನಂದ್ ಗೌಡ 78/3p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಹರಿರ್ಾರಾಯಣ ನಲರಿತಾುಯ 300/4bp1 ಕೆಲಕೂಡ
ಕಾತಿಯಕ್ 19/1* ಕೆಲಕೂಡ
ಸವಣಯಲ್ತಾ 61/3p4-p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಾಂತ್ಪೆ ಮಲಲ್ಯ 122/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಭಾಸಚಂದ್ರ ಜೈನ್ 56/4b ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾರಾಯಣ ಪಪಜಾರಿ 60/1p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಅನಿಸ್ ಯಾನೆ ತರೋಸಿಯಾ ಸಿ ಜ 1/2a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ನಮಿರಾಜ ಅರಿಗ 183/2, 60/3, 60/18 ರ್ೋಣಲರು
ಮೊೋಂತಿ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸತಿೋಶ್ ರ್ೋಣಲರು
ಯತಿೋಶ್ ರ್ೋಣಲರು
ಕೆ ರಲಪಾ ಕೆಲಕೂಡ
ಸೋಸಮಮ ಕೆಲಕೂಡ
ಶಶಿಕಲಾ 86/8 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಾಧವಿ ಕೆ ಕೆಲಕೂಡ
ಎನೆಲೋಸ್ ಎಂ ಎಸ್ 321/5 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಶಾಬಕ್ 162/8 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದ್ರ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಿಶವರ್ಾಥ ಲೆಲಂಡ 149/5 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತ್ಗೌಡ 20/1d, 20/1b ಕೆಲಕೂಡ
ಸುರೋಶ್ ಎಸ್ 15/7* ಕೆಲಕೂಡ
ನೆಲೋಣಯಯ ರ್ಾಯೂ 69/1p3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆೋಶವ ರ್ಾಯೂ 69/1d2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸೋಸಪೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯಶೆಲೋಧರ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುರೋಶ್ ಶೆಟಿಿ 80/1p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಂದ್ರ್ ಶೆಟಿಿ 381 ಕೆಲಕೂಡ
ಲಿೋಮಾ ಪಿಂಟೆಲ 43/2p2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯರಾಮ ಆಚಾಯಯ 54/1a1b ಕೆಲಕೂಡ
ರತಾೂವತಿ ಯಾನೆ ಕೆ ಲಿೋಲಾವತಿ ಕೆಲಕೂಡ



ಶಾರದಾ 51/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತಿ 68/9p5 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಂದಾರವತಿ 59/7p5 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ವಸಂತಿ 59/10 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಯಲ್ಕ್ಷಿಮ 45/4 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕುಸುಮಾವತಿ 295/1a3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆೋಬಿ 295/1b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಯಶೆಲೋಧ 295/1a3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುಮತಿ 200/1a ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ರೋವಕ 93/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆಲರಗಪೆ ರ್ಾಯೂ 161/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಸಲೋಮರ್ಾಥ ಕೆಲಕೂಡ
ಜಯರಾಮ 13/1p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಕಲಾಯಣಿ 302/1d ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿೋಲ್ಮಮ 205/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಲ್ಕೃಷ್ು ರ್ಾಯೂ 306/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕುಸುಮಾ 278/1a3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಫ್ತಲೆಲೋಮಿರ್ಾ ಡಿಕೆಲಸಾಿ 155/1a1 ರ್ೋಣಲರು
ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ 6/1p2 ರ್ೋಣಲರು
ಸುಧಾಕರ 182/p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬರ್ಾಯಡ್ಯ ಡಿಕೆಲಸಾಿ 150/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಗೆಲೋಪು ಸಾಲಿಯನ್ 76/2a3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರಲೋಮನ್ ಪಿಂಟೆಲ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪರಭಾಕರ ಮಯಯ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಪವಪೆ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅರಿಗ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜರಲೋಮ್ ರ್ೋಗಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಧರ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆ ಎಂ ಶಿರೋರ್ಾಥ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸೋಸಪೆ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಪತಿ ಶೆಟಿಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಮೊರಾಸ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಆನಂದ್ ಶೆಟಿಿ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ರೋಜಮಮ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಡಿೋಕಮಮ ದ್ರೋವಡಿಗ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಜಿ ಡಿ ಪುಷ್ಾೆ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಎ ಶಿವರಾಮ ಭಟ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಲಿಕ್ಸ ಸರಾವ್ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಾಿನಿ ಪರವಿೋಣ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಫ್ಾರನಿಸಸ್ ಡಿಸಲೋಜಾ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗಿರಿಜಾ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾಗರ್ೋಣಿ ಕೆಲಕೂಡ



ಯಾಶಿಕ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲಕೂಡ
ವಿಟಿಲ್ ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ಆನಂದ್ ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಉಮೆೋಶ್ ಪಪಜಾರಿ ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ಂಕಮಮ ಕೆಲಕೂಡ
ಓಬಯಯ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಕೂಡ
ರಘುರಾಮ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಲೆಲೋಕಯಯ ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಘವ ಶೆಟಿಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಅಬುುಲ್ ರಹಮನ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಜಯರಾಮ ಕೆಲಕೂಡ
ಸುಂದ್ರ ಆಚಾರಿ ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಬು ಗೌಡ ಕೆಲಕೂಡ
ಇಂದಿರಾ ಎಂ 42/13 ರ್ೋಣಲರು
ಚೆಲೋಮ 288/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಅಂಗರ 288/4 ಕೆಲಕೂಡ
ಅಮುಮ ಮುಗೆರಾ 216/2 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಬು ಮುಗೆರಾ 174/p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಸನೂಪೆ 95/1p1 ರ್ೋಣಲರು
ಉಕಾರ 101/2c ರ್ೋಣಲರು
ಬಾಬು 523/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಥಾರ ಮೆೋರಾ 175/5a2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸುರೋಶ್ ನಲೊ 297/1ap1 ಕೆಲಕೂಡ
ಸಂಜಿೋವಿ 287/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಧರ 230/2 ರ್ೋಣಲರು
ಪುರುಷಲೋತ್ುಮ 153/2 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವ 11/6, 11/2b, 11/3b ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಾಬು ಮೊಗೆೋರ 390 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಲ್ಪೆ 240/2p5 ಕೆಲಕೂಡ
ರಾಧಾ 207/1p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಬಾಬು ಮುಗೆರಾ 184/1, 173/2p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಕೃಷ್ುಪೆ 172/12p2, 173/2ap2, 172/8p2 ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿರೋಧರ 19/8* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಲೋನಿ 56/3 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿರೋಧರ 230/2 ರ್ೋಣಲರು
ಲಿೋಲಾ ಎಚ್ ಎನ್ 127/p1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆಂಪಯಯ ಗೌಡ 169/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾಯಣ ಗೌಡ 228/3 ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆ ರಾಧಾಕೃಷ್ು ಗೌಡ 270/1a2 ಕೆಲಕೂಡ
ಕಾಶಿಮಾ ಎನ್ ಕೆಲಕೂಡ
ಜಯ ಶೆಟಿಿ 13/7* ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಂಜಿೋವಿ 287/1 ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಗಣೆೋಶ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸತಿೋಶ್ ಶೆಟಿಿ 53/3a ರ್ೋಣಲರು
ಹಲ್ರಿ ಡಿಸಲೋಜಾ ರ್ೋಣಲರು
ಜಾರಪೆ ರ್ಾಯೂ 385/1p1p1 ಕೆಲಕೂಡ
ಜರ್ಾಧಯನ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪಪವಪೆ ಗೌಡ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಂಕಪೆ ಮಲೆಕುಡಿಯ ರ್ೋಣಲರು
ಅಪಿೆ ರ್ೋಣಲರು
ಬಾಬು ಹರಿಜನ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ದ್ರೋವಕ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಂಗಾರು ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಪೆ ಹರಿಜನ ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಚಿಂಕರ ಮೆೋರಾ ಕೆಲಕೂಡ



ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ (ಹೆ.)

ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 0.04 0.01

ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 0.028 0.007

ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 0.02 0.005

ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 0.048 0.012

ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 0.028 0.007

ಇತ್ರ ಮಲಿೂಗೆ 0.016 0.004

ಇತ್ರ ಆಂಥಲೋರಿಯಂ 0.4 0.10

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.644 0.55638

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.592 0.247

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.183

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.712 0.02025

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.188 0.075

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.492 0.0369

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.06 0.075

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.604 0.01968

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.03375

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.033

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.0705

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.344 0.075

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.644 0.0162

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.888 0.02025

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.408 0.01755

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.336 0.075

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 1.296 0.075

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.74 0.03375

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.18 0.0135

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.796 0.054

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.676 0.03336

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.027

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.027

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.0645

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.088 0.075

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 1.74 0.075

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.8 0.04725

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಜೈನ್ಸ ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.2 0.03

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತ್ು (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷಗಳಲಿೂ)



ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 0.744 0.1116

ಜೈನ್ಸ ಅನರ್ಾಸು 1 0.15

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 1 0.15

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 0.24 0.036

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.328 0.0492

ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 0.2 0.03

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.2 0.03

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.12 0.02

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.208 0.0312

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.28 0.042

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.272 0.0408

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.204 0.0306

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.16 0.024

ಜೈನ್ಸ ಅನರ್ಾಸು 0.22 0.033

ಜೈನ್ಸ ಅನರ್ಾಸು 0.8 0.12

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 0.464 0.0696

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 0.0715 0.02

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಕೆರೈಸುಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.28 0.042

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.24 0.036

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.888 0.0648

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.38 0.0342

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.408 0.03672

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.081

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.212 0.0318

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.32 0.048

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.2 0.03

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.6 0.09

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.28 0.042

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.2 0.03

ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 0.32 0.048

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 0.24 0.036

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.36 0.054

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 0.0152 0.02

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.2 0.03

ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 0.2 0.03

ಜೈನ್ಸ ಬಾಳೆ 0.2 0.03

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.2 0.03



ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಕೆರೈಸು ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.2 0.03

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 0.312 0.0468

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.32 0.048

ಜೈನ್ಸ ಬಾಳೆ 0.192 0.0288

ಜೈನ್ಸ ಅನರ್ಾಸು 0.556 0.0834

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 1 0.15

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 0.312 0.0468

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 1 0.15

ಜೈನ್ಸ ಅನರ್ಾಸು 1 0.15

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 1 0.15

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 0.052 0.02

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.6 0.09

ಮುಸಿೂಂ ಬಾಳೆ 0.124 0.02

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.8 0.12

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 1 0.15

ಕೆರೈಸು ಅನರ್ಾಸು 0.4 0.06

ಜೈನ್ಸ ಅನರ್ಾಸು 1 0.15

ಕೆರೈಸು ಅನರ್ಾಸು 1 0.15

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 1 0.15

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.2 0.03

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.072 0.02

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಜೈನ್ಸ ಅನರ್ಾಸು 1 0.15

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.4 0.06

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.756 0.02107

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.276 0.00331

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.436 0.00523

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.01032

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.01032

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.428 0.00513

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.01152

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.00912

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.0096

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.404 0.01152

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.428 0.00513

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.512 0.01814

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.872 0.01046

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.664 0.00796

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.632 0.00758

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.776 0.00931

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.828 0.00993



ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.304 0.01564

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.808 0.00969

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.252 0.01502

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.36 0.0081

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.044 0.01252

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.01152

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.884 0.0106

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1.216 0.01459

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 0.728 0.00873

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.94 0.02328

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.616 0.00739

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.116 0.01339

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.352 0.02822

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.38 0.02856

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.00672

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.172 0.01406

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.576 0.0162

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.01248

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.544 0.01852

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.88 0.01056

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.716 0.00859

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.692 0.0083

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.0072

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.416 0.01699

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.01248

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.504 0.01804

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.188 0.01425

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.364 0.01636

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.104 0.01324

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.66 0.00792

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.668 0.00801

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.636 0.00763

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.012

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.316 0.00379

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.352 0.00422

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.348 0.01617

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.612 0.00648

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.692 0.0083

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.84 0.02208

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.0144

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.504 0.01804

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.3 0.0036



ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.904 0.02284

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.584 0.019

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.736 0.00883

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.36 0.01632

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.00768

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.888 0.0135

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.696 0.00835

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.848 0.01017

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.324 0.0648

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.07963

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.07963

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.07963

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.07963

ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.07963

ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.25 0.05

ಇತ್ರ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.2 0.039

ಕೆರೈಸು ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.24 0.0468

ಇತ್ರ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.32 0.09333

ಇತ್ರ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.68 0.20808

ಜೈನ್ಸ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.6 0.039

ಇತ್ರ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.12 0.0078

ಇತ್ರ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.24 0.0156

ಇತ್ರ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.24 0.0156

ಕೆರೈಸು ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.4 0.026

ಕೆರೈಸು ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.162 0.01652

ಕೆರೈಸು ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.097 0.00989

ಇತ್ರ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.097 0.00989

ಕೆರೈಸು ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.097 0.00989

ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.194 0.01978

ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.194 0.01978

ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.081 0.00826

ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.194 0.01978

ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.324 0.02675

ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.194 0.01978

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.194 0.01978

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 0.214 0.02182

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.2 0.008

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1.01 0.0404

ಜೈನ್ಸ ಗೆೋರು 0.74 0.0296

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.36 0.0144

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.31 0.0124

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.46 0.0184

ಪ.ಪಂಗಡ ಗೆೋರು 0.4 0.016



ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.45 0.018

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.4 0.016

ಪ.ಪಂಗಡ ಗೆೋರು 0.72 0.0288

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.4 0.016

ಜೈನ್ಸ ಗೆೋರು 0.42 0.0168

ಪ.ಪಂಗಡ ಗೆೋರು 0.22 0.0088

ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 1.19 0.03467

ಪ.ಪಂಗಡ ಗೆೋರು 0.4 0.016

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.42 0.0168

ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 0.43 0.0172

ಕೆರೈಸು ಕೆಲೋಕೆಲೋ 1 0.04

ಇತ್ರ ಕೆಲೋಕೆಲೋ 0.544 0.02083

ಇತ್ರ ಕೆಲೋಕೆಲೋ 0.145 0.0058

ಪ.ಜಾತಿ ಕೆಲೋಕೆಲೋ 0.5 0.02

ಪ.ಜಾತಿ ಕೆಲೋಕೆಲೋ 0.4 0.016

ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆಲೋಕೆಲೋ 0.2 0.008

ಇತ್ರ ಕೆಲೋಕೆಲೋ 0.2 0.008

ಕೆರೈಸು ಕೆಲೋಕೆಲೋ 0.4 0.016

ಪ.ಪಂಗಡ ಕೆಲೋಕೆಲೋ 0.2 0.008

ಇತ್ರ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.24 0.0468

ಇತ್ರ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.3 0.0585

ಕೆರೈಸು ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.9 0.1755

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.4 0.04784

ಜೈನ್ಸ ಗೆೋರು 0.5 0.0598

ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 0.16 0.0192

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.4 0.048

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.4 0.048

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.3 0.03588

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.5 0.0598

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.5 0.0598

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.2 0.024

ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 0.5 0.0598

ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 0.2 0.024

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.3 0.036

ಪ.ಪಂಗಡ ಗೆೋರು 0.4 0.048

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.4 0.01573

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.79 0.0316

ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 0.4 0.016

ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 0.57 0.0228

ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 0.54 0.0216

ಇತ್ರ ಕೆಲೋಕೆಲೋ 0.2 0.024

ಇತ್ರ ಕೆಲೋಕೆಲೋ 0.2 0.024

ಜೈನ್ಸ ಕೆಲೋಕೆಲೋ 0.6 0.072



ಪ.ಜಾತಿ ಕೆಲೋಕೆಲೋ 0.2 0.008

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2 0.04

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.07963

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.07948

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.3 0.05967

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 0.073

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.7 0.0645

ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 0.06312

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.00552

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.00696

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.548 0.00657

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.204 0.01444

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.712 0.00854

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.676 0.00811

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.336 0.00403

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.164 0.01302

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.384 0.0046

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.308 0.00369

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.0189

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.74 0.03288

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.968 0.00742

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.592 0.0191

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.168 0.0081

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.536 0.00643

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.712 0.03254

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.056 0.02467

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.136 0.01363

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.404 0.00484

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.724 0.02068

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.728 0.02073

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.92 0.01067

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.068 0.01281

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.624 0.00748

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.588 0.0135

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.328 0.0135

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.992 0.0239

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.516 0.01819

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.412 0.01694

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.264 0.01404

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.22 0.01464

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.012 0.01214

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.236



ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.359 0.182

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.27325

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.212

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 0.96 0.365

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.4 0.186

ಕೆರೈಸು ರಾಂಬಲಟಾನ್ 1.4 0.185

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.6 0.25

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.35 0.15758

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.872 0.27746

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.572 0.228

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.31451

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.544

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.396 0.185

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.166

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.49 0.215

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.917 0.61

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.4 0.186

ಜೈನ್ಸ ತಂಗು 1.4 0.286

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.496 0.217

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.263

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.54 0.18

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.4 0.48

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.185

ಇತ್ರ ರಾಂಬಲಟಾನ್ 1.2 0.32

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.232 0.1084

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.29

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.237

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.186

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.352 0.1475

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.186

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.32

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.31

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.82 0.46

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.2188

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.628 0.259

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.37

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.417 0.48

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.35

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.24

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.764 0.3

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 4 0.72

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.267

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.14



ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.08

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.18

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.15

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.8 0.312

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.21

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 0.456 0.2

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 0.488 0.175

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.2 0.42

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.908 0.34

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.62 0.54

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 1.26 0.44

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.692 0.275

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.8 0.31

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.176

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.472 0.16

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.375

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.368 0.16

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.632 0.182

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.157

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.4 0.1265

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.228

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.452 0.19

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.255

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.175

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 0.34 0.16

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.17

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.108

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.27459

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.155

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.17

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.225

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.408 0.019

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.15

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.3

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.22 0.15

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.06

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.15

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.22 0.3

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.21 0.21

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.21

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.9 0.15

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 0.24 0.15

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.18



ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.61 0.0244

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.94 0.16875

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.8 0.16875

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.32 0.135

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.04 0.135

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.05 0.0675

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.02 0.0675

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.14 0.3375

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.18 0.3375

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.4 0.1586

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.6 0.207

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.6 0.207

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.4 0.0968

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.4 0.0968

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.4 0.1586

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.4 0.1375

ಜೈನ್ಸ ತಂಗು 0.4 0.1365

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 0.4 0.0968

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.4 0.0968

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.4 0.0968

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 0.4 0.0968

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.6 0.207

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.6 0.207

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.28 0.56

ಪ.ಪಂಗಡ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.32 0.05

ಇತ್ರ ಕಂದ್ು ಬಾಳೆ 0.24 0.0224

ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 0.5 0.06

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.3 0.036

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.4 0.048

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.5 0.0598

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.7 0.084

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 1 0.12

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.3 0.036

ಪ.ಪಂಗಡ ಗೆೋರು 0.2 0.02

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.3 0.036

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.3 0.036

ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 0.5 0.0598

ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 0.72 0.0288

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 0.22 0.0088

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.07963

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.08

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2 0.04

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.4 0.034



ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2 0.0182

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.2 0.02

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 0.08

ಕೆರೈಸು ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 0.08

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 0.08

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.8 0.074

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.7 0.0695

ಇತ್ರ ಕಾಳುಮೆಣಸು 0.6 0.04904

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.164

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.17

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.187

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.68 0.199

ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.4 0.184

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.5

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.5

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.4 0.5

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.3

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.3

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.44 0.06

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.06

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.36 0.16875

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.144

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.8 0.144

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.95 0.15

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.15

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.08 0.15

ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 30 0.2 0.0625

ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 30 0.2 0.0625

ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 30 0.2 0.0625

ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 30 0.2 0.0625

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1+1 1 0.036

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 1 0.225

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.7 0.1

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.92 0.1

ಜೈನ್ಸ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.35 0.1

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 1.94 0.1

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2+2 0.66 0.032

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಕೆರೈಸು 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616



ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಮುಸಿೂಂ 0.00616

ಮುಸಿೂಂ 0.00616

ಮುಸಿೂಂ 0.00616

ಮುಸಿೂಂ 0.00616

ಮುಸಿೂಂ 0.00616

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಇತ್ರ 0.00616

ಮುಸಿೂಂ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಮುಸಿೂಂ 0.00615

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಪ.ಜಾತಿ 0.00615

ಮುಸಿೂಂ 0.00615

ಮುಸಿೂಂ 0.00615

ಮುಸಿೂಂ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615



ಕೆರೈಸು 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00615

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00615

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಕೆರೈಸು 0.00385

ಕೆರೈಸು 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385



ಪ.ಪಂಗಡ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಕೆರೈಸು 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00385

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಕೆರೈಸು 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಮುಸಿೂಂ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384



ಇತ್ರ 0.00384

ಇತ್ರ 0.00384

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಪ.ಜಾತಿ 0.005

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಕೆರೈಸು 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಕೆರೈಸು 1 0.00248

ಕೆರೈಸು 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248



ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಕೆರೈಸು 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248



ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಕೆರೈಸು 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಇತ್ರ 1 0.00248

ಕೆರೈಸು 1 0.00248

ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 12+12 0.2 0.192

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525



ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00525

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143



ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00143

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00142

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00142

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00142

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00142

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00142

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 5+5 0.288 0.1

ಪ.ಜಾತಿ ಕೆಲೋಕೆಲೋ 137 0.2 0.03

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 658 0.48 0.01758

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 658 0.48 0.01858

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 550 0.4 0.1

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 300 0.218 0.0545

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 246 0.179 0.04475

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 246 0.179 0.04475

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 300 0.218 0.0545

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 550 0.4 0.08425

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00513

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00513

ಇತ್ರ 1 0.00513

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00513

ಇತ್ರ 1 0.00513

ಇತ್ರ 1 0.00513

ಇತ್ರ 1 0.00513

ಇತ್ರ 1 0.00513

ಇತ್ರ 1 0.00513

ಇತ್ರ 1 0.00513

ಇತ್ರ 1 0.00512



ಇತ್ರ 1 0.00512

ಇತ್ರ 1 0.00512

ಇತ್ರ 1 0.00512

ಇತ್ರ 1 0.00512

ಇತ್ರ 1 0.00512

ಇತ್ರ 1 0.00512

ಇತ್ರ 1 0.00512

ಇತ್ರ 1 0.00512

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00512

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.364 0.16

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.2 0.16

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.53 0.16

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.18 0.24

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 2.57 0.16

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.14 0.08

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2.06 0.02472

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.56 0.00672

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.224 0.01444

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.684 0.0082

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 4 0.04049

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.32 0.1396

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.7 0.15625

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.22445

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.5 0.0332

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.16 0.42

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.52 0.04995

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.132

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.1396

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.47 0.084

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 3.2 0.0592

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.1396

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.52 0.1745

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.036

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.46 0.08

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.6 0.1745

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.04995

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.55 0.0592

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.49 0.03996

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.36 0.132

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.42 0.15625

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.0108

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.00324

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.436 0.0108



ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.58 0.00432

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2.76 0.027

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.76 0.00912

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.464 0.00556

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.648 0.00776

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.61 0.112

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.032

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.75 0.16

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.68 0.064

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.2 0.064

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.04 0.032

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.86 0.298

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.4 0.184

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.184 0.41

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.2

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.186

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 0.71 0.232

ಜೈನ್ಸ ತಂಗು 1.592 0.31

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.284 0.125

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.155

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.5 0.19

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.57 0.52

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.235

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.812 0.31

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.188

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.66 0.545

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.6 0.23

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.3 0.284

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.676 0.248

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.888 0.34

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.684 0.272

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.4 0.2

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.36 0.168

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.27

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2 0.645

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.178

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.48 0.03

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.304 0.02

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.028 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.692 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.104 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.6 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.82 0.03



ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 0.768 0.03

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 1.924 0.03

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.232 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.44 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.348 0.0261

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.248 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.896 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.412 0.03

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 1.604 0.03

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 1.884 0.03

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 1.448 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.4 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.824 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.68 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.612 0.03

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 2.036 0.03

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 0.612 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.804 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.516 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.352 0.0264

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.636 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.344 0.0258

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.756 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.724 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.436 0.03

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.288 0.0216

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.468 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.576 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.2 0.03

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.732 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.992 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.72 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.52 0.03

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 3.808 0.03

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 1.964 0.03

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.03

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.908 0.0216

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.4 0.027

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.424 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.12 0.03

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1.1 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.388 0.03



ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.652 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1.208 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.696 0.03

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.8 0.108

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 0.6 0.081

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.4 0.054

ಇತ್ರ ತಂಗು 0.6 0.054

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.02 0.324

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.18

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 445 0.144 0.04895

ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 485 0.157 0.07338

ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 485 0.157 0.07338

ಪ.ಜಾತಿ ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ 484 0.157 0.07318

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 1 0.016

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 8 0.8 0.128

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 3 0.16 0.048

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 40 0.2 0.02392

ಕೆರೈಸು ಗೆೋರು 40 0.2 0.024

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 60 0.3 0.036

ಇತ್ರ ಗೆೋರು 24 0.12 0.01016

ಪ.ಜಾತಿ ಗೆೋರು 120 0.6 0.0602

ಜೈನ್ಸ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1100 0.8 0.07776

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 4+4 0.1 0.12

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 5+5 0.344 0.15

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2+2 0 0.06

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 5+5 0.132 0.15

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 4+4 0.4 0.12

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 10+10+2 0.176 0.3075

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2+2 0.06

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1+1 0.2 0.03

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 5+5 0.19 0.15

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2+2 0.2 0.06

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2+2 0.08 0.06

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 3+3 0.09

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 5+5 1.19 0.15

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2+2 0.37 0.06

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 3+3 0.36 0.09

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 5+5 0.69 0.15

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 3+3 0.6 0.09

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2+2 0.06

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 8+8 0.58 0.24

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2+2 0.072

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 10+10 0.54 0.36



ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 280 0.204 0.04033

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 550 0.4 0.0395

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 650 0.48 0.0463

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1100 0.8 0.03638

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 1370 1 0.07782

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 5+5 0.48 0.08

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4+4 0.3 0.064

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 1.26 0.5

ಕೆರೈಸು 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಕೆರೈಸು 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಮುಸಿೂಂ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಮುಸಿೂಂ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಕೆರೈಸು 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಕೆರೈಸು 0.00605

ಕೆರೈಸು 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಕೆರೈಸು 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605



ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಕೆರೈಸು 0.00605

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00605

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಇತ್ರ 0.00605

ಕೆರೈಸು 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238

ಕೆರೈಸು 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00238

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00238

ಕೆರೈಸು 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238

ಕೆರೈಸು 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238



ಕೆರೈಸು 0.00238

ಇತ್ರ 0.00238

ಕೆರೈಸು 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಕೆರೈಸು 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಪ.ಜಾತಿ 0.00237

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00237

ಕೆರೈಸು 0.00237

ಇತ್ರ 0.00237

ಪ.ಪಂಗಡ 0.00237

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 15+15 1.18 0.24

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 5+5 0.4 0.08

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 4+4 0.312 0.064

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 5+5 0.72 0.08

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 10+10 0.49 0.16

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2+2 1.2 0.032

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 0.02331

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 0.872 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.628 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.312 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.496 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.628 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.616 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.872 0.023

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1.068 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.312 0.01675

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.744 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.456 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.064 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.612 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1 0.023



ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.344 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.924 0.023

ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.764 0.023

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಮುಸಿೂಂ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.00215

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021



ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಕೆರೈಸು 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಕೆರೈಸು 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಕೆರೈಸು 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.0021

ಇತ್ರ 1 0.00242

ಇತ್ರ 1 0.00242

ಇತ್ರ 1 0.00242

ಇತ್ರ 1 0.00242

ಇತ್ರ 1 0.00242

ಇತ್ರ 1 0.00242

ಇತ್ರ 1 0.00242

ಇತ್ರ 1 0.00242

ಇತ್ರ 1 0.00242

ಇತ್ರ 1 0.00242

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241



ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00241

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00241

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಕೆರೈಸು 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಕೆರೈಸು 1 0.00328

ಕೆರೈಸು 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಕೆರೈಸು 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328



ಮುಸಿೂಂ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಕೆರೈಸು 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಜೈನ್ಸ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಕೆರೈಸು 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಕೆರೈಸು 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00328

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327



ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00327

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಕೆರೈಸು 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಕೆರೈಸು 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಇತ್ರ 1 0.00327

ಪ.ಪಂಗಡ 12 0.00144

ಪ.ಪಂಗಡ 12 0.00144

ಪ.ಪಂಗಡ 12 0.00144

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012

ಪ.ಪಂಗಡ 10 0.0012



ಇತ್ರ 1 0.00254

ಮುಸಿೂಂ 1 0.00254

ಮುಸಿೂಂ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಮುಸಿೂಂ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಕೆರೈಸು 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಮುಸಿೂಂ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಕೆರೈಸು 1 0.00254

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಮುಸಿೂಂ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254



ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00254

ಮುಸಿೂಂ 1 0.00254

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಮುಸಿೂಂ 1 0.00253

ಕೆರೈಸು 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಮುಸಿೂಂ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಕೆರೈಸು 1 0.00253

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253



ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಕೆರೈಸು 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಮುಸಿೂಂ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಮುಸಿೂಂ 1 0.00253

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಕೆರೈಸು 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ 1 0.00253

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 500 0.4 0.18395

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 500 0.4 0.17037

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 500 0.4 0.17655

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1200 1.08 0.398

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 900 0.8 0.3

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 600 0.476 0.21

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 500 0.4 0.19789

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1113 1 0.32

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 670 0.6 0.22

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 410 0.368 0.18667

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 800 0.72 0.27

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1264 1.13 0.41

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 668 0.6 0.22338

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 380 0.3 0.14019

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 668 0.6 0.24516

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 507 0.456 0.1633

ಇತ್ರ ಬಾಳೆ 0.37 0.93 0.274

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 580 0.52 0.22

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1014 0.91 0.34959

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 889 0.8 0.31

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 540 0.48 0.21

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1289 1.16 0.418

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 1100 0.952 0.31934

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 670 0.6 0.20649

ಇತ್ರ ತಾಳೆ 150 2.54 0.445

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 400 0.4 0.1674

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 1340 1.2 0.37

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228



ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00228

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00228

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00228

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಕೆರೈಸು 1 0.00228

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00228

ಇತ್ರ 1 0.00228

ಮುಸಿೂಂ 1 0.00227

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00227



ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಜೈನ್ಸ 1 0.00227

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00227

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00227

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00227

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00227

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00227

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00227

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00227

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00227

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00227

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00227

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227

ಇತ್ರ 1 0.00227



ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2050 1.84 0.6

ಇತ್ರ ಅನರ್ಾಸು 5200 0.77 0.39878

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 340 0.3 0.14019

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 450 0.4 0.18692

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 3200 2.8 0.802

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 600 0.38 0.24438

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 600 0.54 0.22063

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 120 0.78 0.186

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2000 1.23 0.4364

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 450 0.4 0.18692

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1500 1.35 0.471

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 65 0.4 0.1237

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1200 1.08 0.3985

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1080 0.97 0.3669

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 576 0.52 0.19

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 780 0.7 0.28261

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 355 0.3 0.14019

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1050 0.76 0.30174

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 325 0.28 0.13084

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 850 0.75 0.29855

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 730 0.65 0.2477

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2100 1.3 0.673

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 650 0.58 0.243

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 850 0.76 0.278

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1200 1.08 0.3985

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 404 0.25 0.12688

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 350 0.3 0.1398

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 870 0.78 0.265

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 1000 0.8 0.32

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.004

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 3+3 0.01125

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.018

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 6+6 0.216

ಇತ್ರ ತಂಗು 90 0.6 0.207

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.0865

ಇತ್ರ ತಂಗು 90 0.6 0.207

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1071

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1071

ಇತ್ರ ತಂಗು 90 0.6 0.207

ಇತ್ರ ತಂಗು 90 0.6 0.207

ಇತ್ರ ತಂಗು 90 0.6 0.207

ತಂಗು 90 0.6 0.207

ಜೈನ್ಸಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1586



ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಜೈನ್ಸ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.924 0.06428

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1.572 0.025

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 0.64 0.025

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1375

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.156

ಜೈನ್ಸ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಇತ್ರ ತಂಗು 90 0.6 0.1864

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.157

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.157

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.155

ಇತ್ರ ತಂಗು 60 0.4 0.1586

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 150 1 0.0472

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 133 0.884 0.035

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 60 0.4 0.035

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 60 0.4 0.035

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 60 0.4 0.035

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 60 0.4 0.035

ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 60 0.4 0.03098

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 400 0.36 0.193

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 900 0.8 0.29

ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1000 0.3595 0.08961

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.04 0.01

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.06 0.015

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.06 0.015

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.04 0.015

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.06 0.015

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.06 0.015

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.06 0.015

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.04 0.01

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.06 0.015

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.06 0.015

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.06 0.015



ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.08 0.02

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.06 0.015

ಪ.ಜಾತಿ ತ್ರಕಾರಿ 0.04 0.01

ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ 15 0.03 0.0075

ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ 15 0.03 0.0075

ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ 15 0.03 0.0075

ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ 15 0.03 0.0075

ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ 15 0.03 0.0075

ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ 15 0.03 0.0075

ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ 15 0.03 0.0075

ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗೆ 15 0.03 0.0075

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.0025

ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025



ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಮುಸಿೂಂ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025



ಕೆರೈಸು ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ತಂಗು 1 0.0025

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.132 0.1396

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.652 0.0795

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.752 0.03996

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.316 0.0276

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.14 0.08

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.8 0.084

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.476 0.03996

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.028 0.0636

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.656 0.03996

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.468 0.08

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.164 0.08

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.436 0.0636

ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1 0.448 0.08

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.4 0.136

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.16 0.08

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2 0.904 0.1886

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 2 0.524 0.0808

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.952 0.0636

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.964 0.03996

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.76 0.0636

ಜೈನ್ಸ ಅಡಿಕೆ 1 0.668 0.08

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.476 0.08

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.78 0.105

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.392 0.1396

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.944 0.03996

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.144 0.03996

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.908 0.04995

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.508 0.1396

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.484 0.49739

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.468 0.1396

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.656 0.1396

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.52 0.08

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.044 0.04995

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 1.476 0.49739

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 0.448 0.0795

ಮುಸಿೂಂ ಅಡಿಕೆ 1 0.132 0.03996

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.64 0.0124

ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.612 0.0288



ಇತ್ರ ಅಡಿಕೆ 1 0.612 0.125

ಕೆರೈಸು ಅಡಿಕೆ 1 0.6 0.086

ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 130 0.8 0.177

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 90 0.6 0.10138

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 75 0.5 0.08449

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 120 0.8 0.13518

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 90 0.6 0.10138

ಜೈನ್ಸ ತಂಗು 75 0.5 0.08449

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 150 1 0.16898

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 90 0.6 0.10139

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 120 0.8 0.13518

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 120 0.8 0.13518

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 120 0.8 0.13518

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 90 0.6 0.10139

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 90 0.6 0.10139

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 75 0.5 0.08449

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 75 0.5 0.08449

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 120 0.8 0.13518

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 120 0.8 0.13518

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 90 0.6 0.10139

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 150 1 0.16898

ಕೆರೈಸು ತಂಗು 120 0.8 0.13518

ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 132 0.88 0.1487

ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 90 0.6 0.10576

ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 88.5 0.59 0.10399

ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 90 0.6 0.10576

ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 90 0.6 0.10576

ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 90 0.6 0.10576

ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 90 0.6 0.10576

ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 90 0.6 0.10576

ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 120 0.8 0.13393

ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 90 0.6 0.10045

ಪ.ಪಂಗಡ ತಂಗು 105 0.7 0.11719

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.244 0.04995

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.808 0.1745

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2 1.8 0.15495

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.612 0.1745

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2 1.012 0.4445

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.38 0.08

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.356 0.084

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 1.2 0.04995

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.5 0.0275

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.736 0.17



ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 2 1.6 0.32

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.476 0.1396

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 0.7 0.08

ಪ.ಪಂಗಡ ಅಡಿಕೆ 1 1.04 0.105

ಪ.ಪಂಗಡ ಕಾಳುಮೆಣಸು 275 0.2 0.01976

ಪ.ಜಾತಿ ಕಾಳುಮೆಣಸು 275 0.2 0.02299

ಜೈನ್ಸ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.88 0.1

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.4 0.1

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 1 0.1

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.69 0.1

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 1 0.5

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 123 0.86 0.14323

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 370 2.59 0.43119

ಜೈನ್ಸ ತಾಳೆಬೆಳೆ 50 0.35 0.01738

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 50 0.35 0.01738

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 70 0.49 0.02438

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 120 0.84 0.04177

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 180 1.26 0.06275

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 60 0.42 0.02078

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 150 1.05 0.05236

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಜೈನ್ಸ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಮುಸಿೂಂ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಕೆರೈಸು ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00282

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಪ.ಪಂಗಡ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281



ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಕೆರೈಸು ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಕೆರೈಸು ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಕೆರೈಸು ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಕೆರೈಸು ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281



ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಕೆರೈಸು ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಕೆರೈಸು ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

ಇತ್ರ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 0.00281

1 1

1 0.3972

1 0.2044

1 0.0084

1 0.6

1 0.54162

1 0.43412

1 0.12

1 0.0495

1 0.022

1 0.0674

1 0.1037

1 0.0864

1 0.06

1 0.034

1 0.19295

1 0.33

1 0.44

1 0.55

1 0.078

1 2.5348

1 0.7

1 0.09979

0.6

0.51566

0.2266

0.05226

0.08898

0.03413



0.042

0.18405

0.263

0.0085

0.13188

0.0575

0.0136

0.0085

0.084

0.13218

0.05979

0.11906

0.11271

0.16207

0.22587

0.14892

0.1708

0.0236

1 7

ಪ.ಪಂಗಡ 0.48 0.00576

ಪ.ಪಂಗಡ 0.74 0.00868

ಪ.ಪಂಗಡ 0.72 0.00864

ಪ.ಪಂಗಡ 1.2 0.0144

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.012

ಪ.ಪಂಗಡ 0.72 0.00864

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.012

ಪ.ಪಂಗಡ 0.4 0.0048

ಪ.ಪಂಗಡ 0.4 0.0048

ಪ.ಪಂಗಡ 0.4 0.0048

ಪ.ಪಂಗಡ 0.4 0.0048

ಪ.ಪಂಗಡ 0.4 0.0048

ಪ.ಪಂಗಡ 0.24 0.00288

ಪ.ಪಂಗಡ 0.4 0.0048

ಪ.ಪಂಗಡ 0.4 0.0048

ಪ.ಪಂಗಡ 0.4 0.0048

ಪ.ಪಂಗಡ 0.8 0.0096

ಪ.ಜಾತಿ 0.36 0.00432

ಪ.ಜಾತಿ 0.756 0.00907

ಪ.ಜಾತಿ 0.448 0.00538

ಪ.ಜಾತಿ 0.48 0.00576

ಪ.ಜಾತಿ 0.476 0.00571

ಪ.ಜಾತಿ 1.2 0.0144

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.012



ಪ.ಜಾತಿ 0.7 0.0084

ಪ.ಜಾತಿ 0.8 0.0096

ಪ.ಜಾತಿ 0.8 0.0096

ಪ.ಜಾತಿ 1.668 0.02002

ಪ.ಜಾತಿ 0.256 0.00307

ಪ.ಜಾತಿ 0.4 0.0048

ಪ.ಜಾತಿ 0.4 0.0048

ಪ.ಜಾತಿ 0.16 0.00192

ಪ.ಜಾತಿ 0.4 0.0048

ಪ.ಜಾತಿ 0.6 0.0072

ಪ.ಜಾತಿ 0.592 0.0071

ಪ.ಜಾತಿ 0.6 0.0072

ಪ.ಜಾತಿ 0.6 0.0072

ಪ.ಜಾತಿ 0.6 0.0072

ಪ.ಜಾತಿ 0.6 0.0072

ಪ.ಜಾತಿ 0.6 0.0072

ಪ.ಜಾತಿ 0.36 0.0144

ಪ.ಜಾತಿ 1.224 0.00432

ಪ.ಜಾತಿ 0.6 0.0072

ಪ.ಜಾತಿ 1.6 0.0192

ಪ.ಜಾತಿ 0.8 0.0096

ಪ.ಜಾತಿ 0.6 0.0072

ಪ.ಜಾತಿ 0.6 0.0072

ಪ.ಜಾತಿ 0.8 0.0096

ಪ.ಜಾತಿ 0.884 0.01061

ಪ.ಜಾತಿ 0.7 0.0084

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.012

ಪ.ಜಾತಿ 1.788 0.02146

ಪ.ಜಾತಿ 0.784 0.00941

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.012

ಪ.ಜಾತಿ 0.252 0.00302

ಪ.ಜಾತಿ 1.64 0.01968

ಪ.ಜಾತಿ 0.8 0.0096

ಪ.ಜಾತಿ 0.552 0.00662

ಪ.ಜಾತಿ 0.8 0.0096

ಪ.ಜಾತಿ 0.496 0.00595

ಪ.ಜಾತಿ 0.272 0.00326

ಪ.ಜಾತಿ 0.504 0.00605

ಪ.ಜಾತಿ 0.4 0.0048

ಪ.ಜಾತಿ 0.652 0.00782

ಪ.ಜಾತಿ 0.288 0.00346

ಪ.ಜಾತಿ 0.48 0.00576

ಪ.ಜಾತಿ 0.48 0.00576



ಪ.ಜಾತಿ 0.444 0.00533

ಪ.ಜಾತಿ 0.8 0.0096

ಪ.ಜಾತಿ 0.28 0.00336

ಪ.ಜಾತಿ 0.56 0.00672

ಪ.ಜಾತಿ 0.884 0.01061

ಪ.ಜಾತಿ 0.4 0.0048

ಪ.ಜಾತಿ 0.4 0.0048

ಪ.ಜಾತಿ 0.356 0.00427

ಪ.ಜಾತಿ 0.912 0.01094

ಪ.ಜಾತಿ 0.44 0.00528

ಪ.ಜಾತಿ 0.6 0.00632

ಪ.ಜಾತಿ 0.52 0.00624

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಜೈನ್ಸ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಜೈನ್ಸ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಕೆರೈಸು 25 0.003

ಜೈನ್ಸ 25 0.003

ಕೆರೈಸು 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಕೆರೈಸು 25 0.003

ಮುಸಿೂಂ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಕೆರೈಸು 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003



ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಪ.ಪಂಗಡ 25 0.003

ಕೆರೈಸು 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಕೆರೈಸು 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಕೆರೈಸು 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಜೈನ್ಸ 25 0.003

ಕೆರೈಸು 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಕೆರೈಸು 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 25 0.003

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಕೆರೈಸು 15 0.0018

ಕೆರೈಸು 15 0.0018

ಕೆರೈಸು 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018



ಇತ್ರ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಮುಸಿೂಂ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಇತ್ರ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 16 0.00192

ಪ.ಜಾತಿ 16 0.00192

ಪ.ಜಾತಿ 16 0.00192

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಪ.ಜಾತಿ 15 0.0018

ಇತ್ರ 1 0.02

ಇತ್ರ 1 0.02

ಇತ್ರ 1 0.02

ಇತ್ರ 1 0.02

ಮುಸಿೂಂ 1 0.02

ಇತ್ರ 1 0.02

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.02



ಇತ್ರ 1 0.02

ಇತ್ರ 1 0.02

ಕೆರೈಸು 1 0.02

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.02

ಇತ್ರ 1 0.02

ಇತ್ರ 1 0.02

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.02

ಪ.ಪಂಗಡ 1 0.02

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.02

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.02

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.02

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.02

ಪ.ಜಾತಿ 1 0.02



661401517340 102901011001848 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
767563546080 30042779902 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
573005202936 17108524394 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
656649988674 113301010004924 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
402942013940 113301010003387 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
560360694639 2749119005658 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
902822664273 4762500100150601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
603879873680 1852500100975301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
467291626065 121301011004870 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
910718741537 1202030000497 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
458476667876 1832200003655 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
608574195497 1832200126423 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
396034448412 37927391282 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
990875133984 20226396869 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
992930142917 1682200004554 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
384306836730 1682200038859 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
567461597891 1682210010613 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
640721153469 1599101002426 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
601009177034 1599101006695 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
734921157963 1682200032674 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
598500302810 1599101007094 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
277946761700 2142210000459 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
926124012646 8715101000097 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
865426542456 3667750147 ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
214088425337 520101039306591 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
525633052251 1549101005397 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
927726246483 1549101001103 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
292250741245 152500100151401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
919439329822 1832200134678 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
519751450923 1202200008040 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
606334019432 152500101246501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
332698886845 152500100302001 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
248905217817 7232500100026801 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
908090817914 1502200011370 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
585343579778 33696051558 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
601760651960 1682210036118 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
620216389033 103020001396 ಎಸ್ ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್
204288067290 1655110000054 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುೂ ಪಡದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ



617969468913 3772500100005301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
346891305585 3772500100026901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
311278596738 520101034300461 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
705816539232 1402200011310 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
896139877082 1502200088016 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
781713790191 89046047626 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
350153802708 63180055804 ಎಸ್ ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್
425204896365 17216074145 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
506030458559 1502210002810 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
257480435093 1832250010292 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
935813420236 1832200113294 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
723989087487 102901011003947 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
739380109819 1502200009874 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
819518300924 1712200049979 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
724381114330 1502200038977 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
880125920033 1502200016645 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
677241109409 30085453131 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
990875133984 20226396869 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
643601142693 520101007992935 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
541726197207 30035594331 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
545625590139 15991010022223 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
638317908258 1599101003113 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
348366400381 89000871294 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
781713790191 89046047626 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
266608414076 1832200017019 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
693805747089 113301010000881 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
635857444281 1552200034592 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
235426424105 115201011002748 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
957004306180 3057101001279 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
532188888429 113301011001105 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
462090337748 115201010005515 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
279855208604 89070828383 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
832320219593 3057101002362 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
670733307776 1502200061669 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
580928125013 1402200162975 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
888581476844 1682210046820 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
333797413840 31638067358 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
885021530631 1832210009970 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
819085530110 1402200071692 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
677631978288 843020006877 ದ್ಕ್ಷಿಣ ಕೆನರಾ ಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್
998759869582 1832200041040 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
527135758218 64124068190 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಮೆೈಸಲರು
227263309711 1712200054447 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್



458448139363 1599101010081 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
450174546490 2732200000163 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
856743849300 1832030000600 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
538555479378 8082500100482501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
817344310720 1502200016852 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
305971136780 16700101011016 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
386603348107 64159804629 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
690099820836 1772200107390 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
601581706040 1402200084874 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
952317284658 1712210008166 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
313869051052 1712200095527 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
607943706444 145901231000695 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್

243813434520 145901231000696 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
214304812143 1772200025138 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
227033623824 1599101010471 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
490321207554 1772200027257 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
681752576883 17216074065 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
222195284449 4782500100247201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
670341313531 1502200001740 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
544801802375 10583274676 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
295320183397 1502200129348 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
894288926325 152500100576201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
827504092116 1832610000998 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
886032884661 1682200067985 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
252388878014 1502610006547 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
460053440127 10583268448 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
551657833520 1982200007616 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
587406640714 32533346388 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
269345243048 1562200066022 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
364496870677 10583267818 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
592144337135 1202200031865 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
357459311141 121301010010896 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
487873678451 89001647536 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
421220408930 2749101002969 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
667543070438 121301111002049 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
325946183528 102901010012507 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
728323008686 102901010004149 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
210980771599 1982200013365 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
695211944180 1982200008304 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
462942951217 115201010006140 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
228855376858 54055615476 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
921988258811 8715119000538 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
358154975720 89079961858 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್



403577192686 1832200075976 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
920389995426 152500101307901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
806952762162 102901011005101 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
385383072744 1682200024231 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
428937798870 2142250009568 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
789977520400 1682200002396 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
832028140632 1682210029815 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
838628634697 16440100043769 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್
322681009706 1682200067242 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
783799497594 3633101000451 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
918892842548 1402200175920 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
884082660097 520101034330506 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
353672336759 520101036559411 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್

988767678827 34694919689 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
248981884649 1599101002469 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
449498213077 37119879040 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
923089815195 1982200008618 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
230132727441 1982200002023 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
875336564368 20153332895 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
818007266159 1202200038930 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
745675863888 1982200001147 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
580884125695 20242983405 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
942815257411 10583252370 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
309997272520 31861670645 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
338852687794 54055615249 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
673886333237 152500100486501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
334530468587 152500100524601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
615184075457 152500100189501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
259560458593 152500100418301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
871716294596 2749101005156 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
909969206146 8715101000538 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
958288708864 615101026958 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
581602994861 520101008009372 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
227710791865 8715101001002 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
327622259594 8715119000631 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
645206562653 8715119001037 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
393422159184 2749101008942 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
551656405176 152500100433501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
980003880237 1599101008104 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
323680611555 17108543011 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
334932986877 1599101000565 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
545253304864 1599101001469 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್



383126516758 3633101000154 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
492416201380 3633101001003 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
848257436603 3633101000150 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
472222314952 3633108002573 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
969588540200 1599108011259 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
922810233027 113301010003787 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
794096373153 130701011001234 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
775073691953 130701011000577 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
355140903374 17108558186 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
820728993235 8715101000903 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
804463493207 1712200053725 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
786907916628 89020105011 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
678688272490 17102534046 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
872055680781 1832200061827 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
262471854852 17102532935 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
432891658386 1982200001373 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
944919102299 152500100468801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
895652324603 1599101010384 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
722514109047 880101026583 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

344286263616 5922500100283801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
643533506889 121301011002053 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
641534439247 105701011011211 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
919120655647 105701010008755 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
385383072744 1682200024231 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
588268558198 520101007991874 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
375344064850 10583271880 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
560528905724 1202200074708 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
625824656570 520101007986528 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
293914290231 121301231000076 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
788234842476 89110617711 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
357187179615 102901011003209 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
373709931654 2112200000197 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
581087399576 115201011005526 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
378211789165 105701141001185 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
871215074121 17108527577 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
899360463267 17108544355 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್

312897536450 10583282882 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
750194193250 520101008018614 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
344286263616 5922500100283801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
560528905724 1202200074708 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
490792804677 3772500100001501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
475553754486 1402250023015 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
525131846846 520101034356904 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್



375484321375 1599101006041 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
417532392709 38502441241 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
300550193098 1202200059605 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
603455307812 89025593251 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾೂಕ್
865426542456 10583279743 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
590994666770 113301191000228 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
358334046308 130701010001286 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
540685838170 105701011000252 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
793106847592 113901011001755 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
955235375271 1682200031561 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
654332850107 2532200065646 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
539517762269 4762500102279401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
755961766267 3782500100041801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
836106041538 1682250010258 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
326063603425 1202200057562 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
996386866181 6423101000371 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
790113948823 45150100003752 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
539326947844 105701010008583 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
555092276434 113301011002137 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
886890471206 02142200000116 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
726862284402 1982210006754 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
519546175997 1982200056246 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
210980771599 1982200013365 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
602709131990 1982210014454 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
743106785881 520101036566175 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
281965017563 70880100009130 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
303754567534 32321931223 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
202013270443 70980600000430 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
478930386207 1562200055944 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
899796185651 70980100005289 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
860989169256 520101022931356 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
480296973237 70880100000860 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
753619873639 520101008014783 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
827100380843 1832200085650 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
599273022384 17108012433 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
461714319066 152500101221101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
771097407240 520101043863023 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
462378975377 2749101003613 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
293914290231 71370100009167 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
618994968423 2112210014192 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
427920419664 89011914579 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
210980771599 1982200013365 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
865426582456 3667750147 ಸಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ



618994968423 2112210014192 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
427920419664 89011914579 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
285968315589 89034138621 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
255544864225 1655101008335 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
742265714229 520101008034520 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
332698886845 152500100302001 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
920389995426 152500101307901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
781713790191 152500101067401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
509391601345 70980100001199 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
893999428226 83710100007273 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
978936406418 1202200017262 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
936663096300 3633108000132 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
747368671524 2142200006619 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
250171474201 1599101003099 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
279520108990 2532250005609 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
310145055004 152500101105901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
570433303259 8715119000558 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
678369722177 2749101005868 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
200708937987 520101022924902 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
496025404342 520101008040156 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
807456308609 2142210008250 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
656903887877 32754679654 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
467082189745 31090865151 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
820186743550 2749101004859 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
800060300993 520101022913943 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್

754466102010 17108529744 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
314495385954 1982200026754 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
750315567638 1982200000087 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
235119398640 520101262070950 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
914785489710 1599101007146 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
619316555440 1599101000701 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
702201045999 17109044146 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
633545396178 2142200016254 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
598235706762 2142200004860 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
661644473386 3782500100064401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
805308518217 3633108000129 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
891749373525 30846166596 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
927218542974 70450100002677 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
553613062533 1982200016824 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
581927662781 83710100005685 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
564721993317 71370100015218 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
951037914992 3057101001782 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್



900482029860 5922500100010101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
279088846821 4512500101137601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
974510816259 30198142195 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
885552677378 1202210010173 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
269819247518 20228987204 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
489197471083 4512500100654601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
459014946902 1462200052758 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
710297645504 1772200112451 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
938341216833 1549101062144 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
220475437338 520101007584004 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
714780036340 31429221344 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
856647554169 4512500101245501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
549377787566 4512500101150001 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
889567467013 520101022911533 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
677084647365 64208507021 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
310145055004 152500101105901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
552592310404 2764101012347 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
884462816586 1502200021948 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
455374721654 520101039275996 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
655752670550 520101039336286 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
640416115475 1502200093700 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
713487477164 520101039249820 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
812223400752 1202200109160 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
914809297559 30530110023631 ಯುಕೆಲೋ ಬಾಯಂಕ್
330777228287 54059312669 ಸಾಿಟಾ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
309494609621 89076478783 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
215402207616 89064529620 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
970288237053 2749101001690 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
322512539701 71290100014016 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
351349146539 70880100002978 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
337152033538 70670100001837 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
678805931183 17108019392 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
422472767853 32094201531 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
482332064856 31956788572 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
847760729171 2142200014955 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
288794438458 1599119009672 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
357699807037 2142200001720 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
513901691409 2142200007437 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
429213968629 2749101009741 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
911373396148 2142200009575 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
627440363256 20153333605 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
386707053785 70880100006888 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
760214953082 1202210029187 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್



760214953082 1202210029187 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
833162553149 45150100001479 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
716110575872 1982210019361 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
960406465678 919010032917907 ಆಕಸಸ್ ಬಾಯಂಕ್
495497199865 31006303894 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
279872455538 89039974274 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
482288269189 152500100502801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
584718879157 54055685160 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
528868500558 813053000001370 ದ್ಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಿೋಯ ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್
722514109047 30136598443 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
534586141122 71290100004941 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
327169544400 83710100007718 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
377235602537 2142200022283 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
762123545255 1682200008677 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
557498119810 1599101010199 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
482990610651 1599101006230 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
781394377781 1682030000343 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
355020613498 1682030001529 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
355010489479 70980100006004 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
203434515853 71290100008389 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
652113102981 71370100004668 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
784173648094 2142250011740 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
687524069080 2462210004979 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
270053862281 1772200054153 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
591197837247 2142200007924 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
875499824727 71290100005996 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
302511775655 30774308704 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
885960785649 1772200058020 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
870461219403 3633108002341 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
621188450612 152500100568701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
427145980140 89019260990 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
659199901734 1599101008516 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
338852687794 54055615249 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
676837203490 520101022920291 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
487730681522 17108534867 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
779235012697 17108542450 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
515270319148 17108522932 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
331465323061 17108528672 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
419972278017 2749101006963 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
479528748531 1202200130124 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
283364341390 71370100006055 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
210560115772 71370100001842 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
790402607934 71370100008880 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ



279384948183 520101034309515 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
205865727549 10583243886 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
444464739508 520101036549068 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
729251987373 6423101002172 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
289122610889 2749101010525 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
239273757942 20235339355 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
283709104952 152500100399401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
809284509451 2462210011310 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
550080976493 152500100510501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
923089815195 1982200008618 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
210980771599 1982200013365 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
903231629380 71310100007131 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
663944924568 64158998193 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
531738348344 2749101008022 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
901337000943 152500101240501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
427893955533 1712210042726 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
694562843732 54058139536 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
595966251117 1502200031656 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
926124012646 8715101000097 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
753540988918 1502200063344 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
615184075457 152500100189501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
315019897442 54058139456 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
452959594641 1502600000053 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
830395662941 83710100002963 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
385900832764 5156101000886 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
700145834043 70880100004579 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
709605901610 520101022920850 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
436173159643 20391745200 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
826500124775 5156101002491 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
387306201675 1202200010332 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
572755419076 70980100002373 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
412836071383 70980100001200 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
781381596472 89019654849 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
300550193098 30740227539 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
570261831034 1502200041828 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
903158841531 520101008014031 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
213635494777 33315692536 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
812015232419 520291028831115 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
967905757843 2142200003589 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
927096073443 1202200083452 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
948981954197 2142610000937 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
894457407118 520101043832160 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
856872809778 102901010001768 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್



501520880158 2749101008166 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
511995367117 17109039907 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
202013270443 70980600000430 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
713487477164 520101039249820 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
880125920033 54059569546 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
461714319066 152500101221101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
217164993808 1502200010996 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
927726246483 1549101001103 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
899360463267 17108544355 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
276866057911 4512500100909501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
323434255307 2532210018098 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
952963204033 121301011004505 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್
741561128168 520191002818848 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
252658030985 520101007996892 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
369154223499 1712210003100 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
702470973734 520101034478465 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
461714319066 152500101221101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
901337000943 152500101240501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
227145735935 20024661624 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
570797680828 20297201709 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
892575705632 10583278285 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
757362571450 152500101207701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
983987727562 30093428922 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
673886333237 152500100486501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
505282056512 10583257107 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
615184075457 152500100189501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
628518466497 70880100001415 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
813189859591 89065306931 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
496253640975 89042242587 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
343797581450 1502200038326 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
517891448193 19010100005733 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್
788851502773 3633101000007 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
456848377547 3633101000350 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
205865727549 10583243886 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
883439583728 2749101000852 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
677241109409 83710100002595 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
776636070675 4512500100822801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್













980438292975 17108033724 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್





504533061625 520101263434720 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
618994968423 2112210014192 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
955235375271 1682200031561 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
218650868131 1682200024902 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
357187179615 83710100004072 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
524147097408 89042202860 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
433404174031 1502210010148 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
491575806655 1502200094141 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
375929291146 2142200023918 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
808788662396 1402210015260 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್



257419805309 3633101001024 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
869836658241 83710100003549 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
598187379814 520101215543692 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
749461652332 520101036557680 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
915982628693 89035066925 ಕರ್ಾಯಟಕ ಅಭಿವೃದಿಿ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
815552219871 64152784483 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
658093352120 837101000101152 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
251532196435 2532210000197 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
387356728338 565161000024331 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
296166230311 2112200006463 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
528434614018 19010100001583 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್
518060375448 71370100006745 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
229642164020 30789050416 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
799577702261 71370100009659 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
892575705632 10583278285 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
444464739508 520101036549068 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
924387989825 10583289184 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
528135940627 520101036594020 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
774651954269 1772210016224 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
746453336845 1202200088317 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
931113005805 2532200004560 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
732414321579 520191002816251 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
224974600651 1502200023715 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
382518893614 64212799164 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
382518893614 64212799164 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
742265714229 520101008034520 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
617003679406 71310100005837 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
667336233474 54058759118 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
602473908351 152500101267301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
730910607337 17102521898 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
528184095876 71310100006320 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
971460816446 33725942445 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
243347709045 70880100001485 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
654644203574 1202200061140 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್



898283965640 71370100006373 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
300550193098 30740227539 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
636856939174 2142200011853 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
975653823501 17108532735 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
208371975506 520191002815962 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
897533751901 71370100013628 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
249295013161 10583264136 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
720723890603 1202200013859 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
259560458593 152500100418301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
832753051057 2749101007745 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
530695929792 1402200009032 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
429606795755 2749101009463 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
228953329311 2749101003744 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
658635591653 2749119005629 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
996476490827 71370100019917 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
699585101532 54059972295 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
263552317683 64123899557 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
305522107086 10583271438 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
440157993183 2142250013150 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
425695735889 36957152278 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
694654451355 2112200006130 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
964689955869 1599101003810 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
319504100160 2532200037733 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
316978374057 615101081353 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
709697851933 2142200033051 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
361453053740 2142200011820 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
800717988474 2749101002021 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
586683387016 123901011000231 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
884042071894 130701010001705 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
674509548904 130701010001642 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
561615514785 105701010010958 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
658539351750 30843182147 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
616938856796 37037188634 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
248905217817 7232500100026801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
417992405682 32717002928 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
775073691953 70670100002365 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
872055680781 1832200061827 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
930025282186 2142250009308 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
385138083322 1502200123631 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
205413945241 1202200008970 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
437640717099 64040202185 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
489525040389 54057018228 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
592183727640 152500101170701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್



493034365206 152500101595101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
569411918523 89107472008 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
903482881906 38707377087 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
820728993235 8715101000903 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
269934035335 8715101000491 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
332012926668 1599101003544 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
999232883853 2142200013225 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
590533286792 1599101006748 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
805421802986 3782500100012201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
411651315778 3782500100129901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
883878966573 3782500100132301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
845332756117 2749101006958 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
836646792034 1599101000820 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
800310716992 520101034360952 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
490553387467 3633101000450 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
944919102299 152500100468801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
939373394373 33568113617 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
466843435506 2749101000772 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
301468868872 89018825772 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
920145994300 45150100003220 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
956807194828 1202030000965 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
318507978344 1202200032997 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
449472172500 1202200048340 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
862464142709 1202200066149 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
412228778596 2142200035634 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
336530437750 89013313735 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
901337000943 152500101240501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
786907916628 89020105011 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
804463493207 1712200053725 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
461714319066 152500101221101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
239525387576 89018826403 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
708648446079 2142200033741 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
736769270097 17108550313 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
279088846821 4512500101137601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
635987910392 64122534416 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
597840473504 8715119000685 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
540181819647 152500101321201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
386187850875 1682200017119 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
549011371119 2142200003179 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
426373809007 3633119000108 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
681164106019 3633101001098 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
497866404623 3633101000004 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
490792804677 3772500100001501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್



888799778605 2142250016791 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
203665205933 71290100006042 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
494617973494 83710100008862 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
454784316618 2432200034325 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
743106785881 520101036566175 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
652386577383 83710100005824 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
473669255433 17102534397 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
963366399318 71370100016254 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
742265714229 520101008034520 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
885960785649 1772200058020 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
339534231755 1832200153560 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
741561128168 520191002818848 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
812511225534 1502200037339 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
289122610889 2749101010525 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
868580915131 70670100001082 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
430454843051 1402200080080 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
893812909713 89113729343 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
255591622510 30065958771 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
830197268867 70670100001263 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
511863978699 1562200020594 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
261930675753 1502200013340 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
425944939348 520101007988040 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
526627355291 1562200064738 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
955646566024 7137010014233 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
543466066506 1832210033403 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
652263444017 1402200097646 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
815584652713 520101039227843 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
907221345595 1599201001047 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
333047767826 30676689928 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
957167898622 520101008026854 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
209654388161 4512500100797701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
546084326984 30058892625 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
283801396539 2222200010961 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
979045090462 32034128866 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
785583093688 1832200083657 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
285968315589 89034138621 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
405589089593 152500100139401 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
551656405176 152500100433501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
665892701113 54056490601 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
677084647365 520101008009119 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
713487252308 89044461607 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
584124077417 64060476200 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
496253640975 89042242587 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್



492621239705 1502200026537 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
741561128168 520191002818848 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
357187179615 83710100004072 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ
699582514476 1502200007441 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
898718205175 1682200036990 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
902900653512 70670100000971 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
812511225534 1502200037339 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
494688472991 1202200051320 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

785583093688 1832200083657 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

677084647365 520101008009119 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್

546084326984 30058892625 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

283801396539 2222200010961 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್



957167898622 520101008026854 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್

487730681522 17108534867 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್

285968315589 89034138621 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
515270319148 17108522932 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್



517891448193 19010100005733 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್
504533061625 520101263434720 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
692089441851 1599101006533 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
209255758786 1202200116283 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
225505108960 83710100009286 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
781713790191 89046047626 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
517373108583 83710100008765 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
801446298190 89020574083 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
880443362600 83710100003016 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
593119903336 1599101003706 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
244712221434 89080057632 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
594964911674 30354545405 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
702707370505 17109053659 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
892575705632 10583278285 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
594235045898 20337820557 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
673572283357 8715119000519 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
468300584896 2749101006853 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
283364341390 71370100006055 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
424690636132 1682200001322 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
483311227754 83710100002133 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
986184893293 1982200010152 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್



858877497750 71290100002392 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
934256578758 1682200006080 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
822495059462 1832200069889 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್









786988670628 70880100003939 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
541063543773 70880100002963 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
315719359444 70880100008848 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
554192232818 70880100004874 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
947740877476 70880100000876 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
825370525980 70880100003402 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
855373009787 70880100011277 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
520253111029 70880100002459 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
688910841279 70880100008845 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
797277261606 70880100010526 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
388489909009 70880100007288 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
205991370900 70880100004977 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
363053056982 70880100005139 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
925977694750 32806878381 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
415507405704 70880100010775 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
506913296213 70880100001637 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ







746238350908 4512500100107001 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
514803968654 54055995932 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
487469100603 4512500100690201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
768400027411 32416447133 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
703137347773 520101008028059 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
554452853980 2749101011622 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
909288562811 70880100004074 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
232257402313 71370100001926 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
909309602924 70880100006523 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
895652324603 1599101010384 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
410831155498 20284526212 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
272979650855 19010100001641 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್
522938344815 70980100000370 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
977814105479 2749101007684 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
876451555622 4512500101275001 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
598885619816 3782500100020801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
830353068426 71370100001559 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
319366780521 70880100005045 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
684185535318 1562200036468 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
645050884268 1682200012331 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
726862284402 1982210006754 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
351624990195 1982250018265 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
747599577082 1982200025010 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
432891658386 1982200001373 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
916810586100 83710100001147 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
453075810332 2732200000366 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
589749733036 83710100005018 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ







7811 3970 4453 40062750191 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
8841 0157 0395 1401512142 ಐಸಿಐಸಿಐ ಬಾಯಂಕ್

491016848815 45150100001446 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
697091144992 20259691811 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
739127519848 83710100003159 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
746237213038 38371299754 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
548705286697 32346765084 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
743106785881 520101036566175 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
983586662020 2749101000481 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
513741426881 6472500100030601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
436649288556 20242984657 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
384980143049 10583262151 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
822570124639 520291028831824 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
780944249154 520101015060221 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
928606721505 71310100007934 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
950361876856 71310100002271 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
909844154308 64153858457 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
338619664331 520101008033869 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
523970998151 64193678625 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
592556228281 70980100004984 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
906646949548 520101039304181 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
893241860969 20014781160 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
966163634047 520101015066785 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
226798117877 1502200075804 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
740972850559 3772500100007301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
700145834043 70880100004579 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
685904949044 71370100001722 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
944154874345 71370100006949 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
748116685880 71370100007416 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
742265714229 520101008034520 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
676837203490 520101022920291 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
209255758786 1202200116283 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
385900832764 5156101000886 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
461714319066 152500101221101 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
563915373387 1502200038682 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
786907916628 89020105011 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
452790347758 609101565412 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
982705123409 1502200073477 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
707909086665 1502200027620 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
861983245041 54059314973 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
516282735678 1502200051478 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
305522107086 1202200019247 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
206674960378 152500100138501 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್



323882064546 1712250003395 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
830104454953 89028610662 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
742265714229 520101008034520 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
476640147865 6423101000684 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
901037042180 1772210015710 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
663111126609 152500101294201 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
276059318785 10583255892 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
707524276078 64163344246 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
892575705632 10583278285 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
853663576126 10583262978 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
767418020915 64039748490 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
588419598280 64069699875 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
594964911674 2749101007113 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
458476667876 1832200003655 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
970288237053 2749101001690 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
990521782594 2749101008210 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
881295820902 1982210000981 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
349181745248 2749101000373 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
658093352120 520101008001193 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
494617973494 83710100008862 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
917319441775 83710100006594 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
804463493207 1712200053725 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
542134153313 5192500102042901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
457043244173 1202200006180 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
557865300878 89038358814 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
967597848445 89044765093 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
728421721008 152500100971001 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
772144343301 152500100521901 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
496253640975 32040845091 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
764654180434 71310100006613 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
942532679031 71310100006601 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
581087399576 70880100001649 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
830395662941 83710100002963 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
378211789165 71290100043262 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
293914290231 71370100009167 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
955991599835 1502200022360 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
535370055471 30426205093 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
549518226677 1832200024970 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
983987727562 30093428922 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
939108382761 34242494682 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
433404174031 1502210010148 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
618994968423 2112210014192 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
772980392906 89066610736 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್



491575806655 1502200094141 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
898718205175 1682200036990 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
836106041538 1682250010258 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
918368603366 1202200040012 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
628518066528 2142210007447 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
788234842476 89110617711 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
958247173200 2749101005453 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
938997619143 89020058456 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
632127483007 89083755545 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
357187179615 83710100004072 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
555359530426 54058758273 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ





692664251642 3782500100006601 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
832849692597 89028159311 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
850511453687 89029099960 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
483849366454 2142200052519 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
242280202139 1599108011218 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
640721153469 1599101002426 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
941733177224 89095315667 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
300967137413 1682200050546 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
399054901929 1832200088357 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
285968315589 89034138621 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
836646792034 17108529891 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
964498642100 1599101003505 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
348366400381 89000871294 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
638462562974 1562200060128 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
608551388120 1682210004357 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
973499142240 3633101000780 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
296948217364 1599101002691 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
572953870261 34051020649 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
209543814267 4732500102406301 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
446148819365 3633101000351 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
627006423706 17102528930 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
716303263499 19010100024569 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್
915198118758 10583289821 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
604129482715 2462210007806 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
459594048770 1402250020415 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
394885683809 83710100008749 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
831781782785 1682210012674 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
298388213290 70790100005728 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
799271289572 1402200062166 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
845378962277 2462200019396 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
923819814483 5156101002496 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
774605159762 33601185020 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
702295791510 2112200000217 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
243712820892 520101022913511 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
282841121477 520101016788377 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
701334679951 520101022929238 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
771097407240 520101043863023 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
675276553243 520101039303418 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್



675276553243 520101039303418 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
634325801703 520291002318291 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
742265714229 520101008034520 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
306133932016 520101008035438 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
818007266159 1202200038930 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
592144337135 1202200031865 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
483311227754 102901011001880 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
288548426811 1202200116100 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
886363088029 2732200000684 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
869283109390 2732250001143 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
699124199051 10583269338 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
920027746985 1202250170030 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
875336564368 20153332895 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
829300792364 2732210000530 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
712736927450 2749101001704 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
260894321018 102901011005100 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
466071432400 1202250171630 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
990875133984 20226396869 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
492047467810 1202210000170 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
712734898013 1202200037996 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
441659993641 2749101003765 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
905654341693 10583275331 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
862464142709 1202200066149 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
388313015985 35257033965 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
838971965649 1202200136351 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
444758961341 30779163841 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
488890663397 1202250170720 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
879283618722 1682200008585 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
375482745814 1682200018757 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
626737433447 1682200041096 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
965318681519 115201011002763 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
466800101443 152500101519701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
398256484251 89034183903 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
447581598192 1202250171384 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
659482438900 2112250001718 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
382413560814 64117461760 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
919448898158 71370100007184 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
455531094636 20391744228 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
652023403982 20337820159 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
485366965746 70980100005373 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
640736049004 83710100000684 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
881295820902 1982250000981 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
385900832764 5156101000886 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್



889115086015 1599101006188 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
986940185272 70980100004603 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
800245576336 1712210001289 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
263892382206 2112200010335 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
385900832764 5156101000886 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
632127483007 89083755545 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
711624238650 1502200081722 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
788851502773 3633101000007 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
720352027873 520101014599305 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
487105109368 30451834100 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
720352027873 520101014599305 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
277172557753 20022105589 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
954056214610 74490100000130 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
883439583728 2749101000852 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
722857241333

123456789123

251392123893

494688472991

872834386607 2749101006702 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
598187379814







944154874345 71370100006949 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
225505108960 83710100009286 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
781713790191 89046047626 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್

209255758786 1202200116283 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
376337534189

915198118758 10583289821 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
965318681519 115201011002763 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
466800101443 152500101519701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
398256484251 89034183903 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್

385900832764 5156101000886 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

261930675753 1502200013340 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
492621239705 1502200026537 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

3571 8717 9615 83710100004072 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ

902900653512 70670100000971 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
898718205175 1682200036990 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್



378211789165 71290100043262 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
618994968423 2112210014192 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
699582514476 1502200007441 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
742265714229 520101008034520 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
605445341643

952290632317

388313015985 35257033965 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
838971965649 1202200136351 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
444758961341 30779163841 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
488890663397 1202250170720 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
879283618722 1682200008585 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

764654180434 71310100006613 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
942532679031 71310100006601 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ

378211789165 71290100043262 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
4334 0417 4031 1502210010148 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
4915 7580 6655 1502200094141 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
3759 2929 1146 2142200023918 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

898718205175 1682200036990 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
836106041538 1682250010258 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

5810 8739 9576 70880100001649 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
293914290231 71370100009167 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
535370055471 30426205093 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
983987727562 30093428922 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
939108382761 34242494682 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
918368603366 1202200040012 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
772980392906 89066610736 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
788234842476 89110617711 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
628518066528 2142210007447 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

5045 3306 1625 520101263434720 ಕಾರ್ಪೋಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
9552 3537 5271 1682200031561 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
2186 5086 8131 1682200024902 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್



5241 4709 7408 89042202860 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
8087 8866 2396 1402210015260 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

830395662941 83710100002963 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
955991599835 1502200022360 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
549518226677 1832200024970 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
958247173200 2749101005453 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
938997619143 89020058456 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
632127483007 89083755545 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
555359530426 54058758273 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
741561128168 520191002818848 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
621188450612 152500100568701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
427145980140 89019260990 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
742911506189 618108035020 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
720031674361 2749101000321 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
541432370231 34510499427 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
305522107086 10583271438 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
892575705632

952177700226 1502610001422 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
550283219386

654332850107

323058821550 2764101002654 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

215355087304 83710100008215 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ

735370946370

429390794288 35409198442 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ

382757495864 70880100006292 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
892857060005 64043042310 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
311934827943 17108546989 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
653143797310 63180092940 ಎಸ್ ಸಿಡಿಸಿಸಿ ಬಾಯಂಕ್
626772953518 71370100008771 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ

234986786460

655889800441

349908330943

999814434291 31655428883 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
743566111891 1402200146996 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್



711888820947 70880100009042 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
788219046966 70880100010810 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
316055497891 70880100005107 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
743409283891 32260509160 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
533694414637 70880100001209 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
946654966710 70880100005918 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
651793031747 70880100005250 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
971917262275 70880100009013 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
676886373195 70880100005832 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
810054744931 70880100006887 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
462759230837 70980100005954 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
491730912378 5156101003347 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
776899999366 1402250011429 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
618649128888 70880100005529 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
230604357907 70880100011045 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
409554875870

620170235442

815584652713 520101039227843 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
393422159184

952102604632 2749101007632 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
675347539152 520101039241277 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
806826517687 2749101007077 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್

483311227754 83710100002133 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ



742265714229 520101008034520 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
944878159957

378211789165

618994968423 2112210014192 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
357187179615 102901011003209 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
788234842476 89110617711 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
293914290231 121301231000076 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
581087399576 115201011005526 ವಿಜಯ ಬಾಯಂಕ್
373709931654 2112200000197 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
830395662941 83710100002963 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
812511225534 1502200037339 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
517891448193 19010100005733 ಫೆಡರಲ್ ಬಾಯಂಕ್
504533061625 520101263434720 ಯಲನಿಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
692089441851 1599101006533 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
980438292975 17108033724 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
348366400381 89000871294 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋರ್ಾ ಬಾಯಂಕ್
545625590139 15991010022223 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
638317908258 1599101003113 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್
339534231755 1832200153560 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

7415 6112 8168 520191002818848 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
812511225534 1502200037339 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್

494617973494 83710100008862 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
830395662941 83710100002963 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ



306133932016 520101008035438 ಕಾರ್ಪಯರೋಶನ್ ಬಾಯಂಕ್
483311227754 83710100002133 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರಲೋಡ್ಾ
466800101443 152500101519701 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್
398256484251 89034183903 ಕರ್ಾಯಟಕ ವಿಕಾಸ ಗಾರಮಿೋಣ ಬಾಯಂಕ್
388313015985 35257033965 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
838971965649 1202200136351 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
444758961341 30779163841 ಸಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ
488890663397 1202250170720 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್
879283618722 1682200008585 ಸಿಂಡಿಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್



ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಮಚಿಚನ
ಮಚಿಚನ
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಮಂಗಳಲರು ಕೆಲೋಡಿಯಾಲ್ ಬೆೈಲ್ು
ದ್ರೋರಬೆೈಲ್ು ಕೆಲಂಚಾಡಿ ಮಂಗಳಲರು
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಉಜಿರ
ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆಲಕೂಡ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಕೆಲಕೂಡ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಕಳಿಯ
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಕಾಕಯಳ
ಶಿತಾಯಡಿ
ವಾಮದ್ಪದ್ವು
ವಾಮದ್ಪದ್ವು
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆಲಕೂಡ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ



ಕರಾಯ -ತ್ಣಿುೋರುಪಂತ್
ಕರಾಯ -ತ್ಣಿುೋರುಪಂತ್
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಲಡಬಿದ್ರರ
ರ್ೋಣಲರು
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ರ್ಾರಾವಿ
ರ್ೋಣಲರು
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಮಚಿಚನ
ಕುಳಾಯಿ ಎಮ್ ಸಿ ಬಿ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಧಮಯಸಾಳ
ಮಚಿಚನ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಅರಸಿನಮಕೂ
ಧಮಯಸಾಳ
ರ್ೋಣಲರು
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕೆಲಕೂಡ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಬಜಾರ್ ಶಿವಮೊಗಗ ಬಾರಂಚ್
ರ್ಾರಾವಿ



ಪದ್ಮಂಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಅಲ್ಂಗಾರು
ಬಜಾರ್ ಶಿವಮೊಗಗ ಬಾರಂಚ್
ಕಕೂಂಜ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾವಿ
ರ್ಾರಾವಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕಕೂಂಜ
ಪದ್ಮಂಜ
ಕಕೂಂಜ
ಮಲಡಬಿದ್ರರ
ಮಂಗಳಲರು ಬಿಜೈ
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಕೆಲಕೂಡ
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಅಳದ್ಂಗಡಿ



ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆಲಕೂಡ
ಕಳಿಯ
ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆಲಕೂಡ
ನೆಲಾಯಡಿ
ಕೆಲಕೂಡ
ಇಳಂತಿಲ್
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಉಜಿರ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಪದ್ುಮಂಜ



ಇಳಂತಿಲ್
ಇಳಂತಿಲ್
ಇಳಂತಿಲ್
ಇಳಂತಿಲ್
ಪದ್ುಮಂಜ
ಮಚಿಚನ
ಶಿಶಿಲ್
ಶಿಶಿಲ್
ಉಜಿರ
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ರ್ಾರಾವಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ರ್ೋಣಲರು
ಬಂಗಾಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಮಂಗಳಲರು ಶೆೋಡಿಗುಡ್
ನೆರಿಯ ಜಿ ಪಿ
ಉಜಿರ
ಧಮಯಸಾಳ
ಧಮಯಸಾಳ
ಕೆಲಕೂಡ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿಡೂ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಧಮಯಸಾಳ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನೆರಿಯ ಜಿ ಪಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕರಾಯ -ತ್ಣಿುೋರುಪಂತ್ ಜಿ ಪಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ



ಪದ್ುಮಂಜ
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಕಾಕಯಳ
ಮಚಿಚನ
ಶಿಶಿಲ್
ಧಮಯಸಾಳ
ಮಲೊೋಶವರಂ ಬೆಂಗಳಲರು
ಕೆಲ ಕೂಡ
ಉಜಿರ
ಮಂಗಳಲರು-ಕೆಲೋಡಿಯಾಲ್ ಬೆೈಲ್
ಕಾಯತ್ಯಡೂ
ಕೆಲಕೂಡ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಧಮಯಸಾಳ
ಮಚಿಚನ
ಕಳಿಯ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮಡಂತಾಯರು
ಮಚಿಚನ
ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
ಮಚಿಚನ
ಉಜಿರ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಅರಸಿನಮಕೂ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಲ್ಂಗಾರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ನಿಡೂ
ಉಜಿರ
ಬಂಗಾಡಿ
ಕಾಕಯಳ



ನಿಡೂ
ಉಜಿರ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ನೆಲಾಯಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಮಚಿಚನ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಇಳಂತಿಲ್
ಕಳಿಯ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಉಜಿರ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಳಿಯ
ಮಡಂತಾಯರು
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ

ಉಜಿರ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕಳಿಯ
ಕಳಿಯ
ಕಾಯತ್ಯಡೂ ಜಿಪಿ
ಇಳಂತಿಲ್
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಕಯಪದ್ವು
ಬಂಗಾಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಧಮಯಸಾಳ



ನೆರಿಯ ಜಿ ಪಿ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಮುಂಡಲೂರು
ಕಕೂಂಜ
ವಾಮದ್ಪದ್ವು
ಮಂಗಳಲರು ಪದ್ವು
ಸುಳಯ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಮಲಡಬಿದಿರ
ರ್ೋಣಲರು
ಶಿತಾಯಡಿ
ಶಿತಾಯಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಶಿತಾಯಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಡಬ
ರ್ೋಣಲರು
ಉಜಿರ
ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಧಮಯಸಾಳ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಶಿಶಿಲ್
ಅರಸಿನಮಕೂ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಕಳಿಯ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಕಳಿಯ
ಕಳಿಯ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಳಿಯ
ಉಜಿರ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಮಂಗಳಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಂಗಳಲರು ಸಿಟಿ
ಧಮಯಸಾಳ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಳಿಯ
ಕೆಲಕೂಡ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆಲಕೂಡ
ಮಚಿಚನ
ಧಮಯಸಾಳ
ಉಜಿರ
ಕಳಿಯ
ಧಮಯಸಾಳ
ಕಕೂಂಜ
ಕಳಿಯ
ಧಮಯಸಾಳ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಕೂಂಜ
ಇಳಂತಿಲ್
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ



ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಮಡಂತಾಯರು
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಧಮಯಸಾಳ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾವಿ
ರ್ೋಣಲರು
ರ್ೋಣಲರು
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ರ್ೋಣಲರು
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಚಿಚನ
ಮಚಿಚನ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಕಳಿಯ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಳಿಯ
ಅಲ್ಂಗಾರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಮಚಿಚನ
ಶಿತಾಯಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ವಾಮದ್ಪದ್ವು
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾವಿ
ನೆಲಾಯಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಉಜಿರ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಇಳಂತಿಲ್
ಇಳಂತಿಲ್
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ













ಅರಸಿನಮಕೂ





ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿಡೂ
ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆಲಕೂಡ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ರ್ೋಣಲರು
ಕಳಿಯ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ



ಇಳಂತಿಲ್
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ರ್ೋಣಲರು
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಅಲ್ಂಗಾರು
ನಿಡೂ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಕಕೂಂಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ರ್ೋಣಲರು
ರ್ೋಣಲರು
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ



ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಳಿಯ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಮಲಡಬಿದಿರ
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಳಿಯ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ನಿಡೂ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಉಜಿರ
ಪುತ್ಲುರು
ಕಳಿಯ
ಕಳಿಯ
ಉಜಿರ
ಉದ್ನೆ
ಶಿಶಿಲ್
ಶಿಶಿಲ್
ಧಮಯಸಾಳ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿಶಿಲ್
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಕಳಿಯ
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ



ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಪದ್ುಮಂಜ
ಕಳಿಯ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಕಾಯತ್ಯಡೂ ಜಿಪಿ
ಕಾಯತ್ಯಡೂ ಜಿಪಿ
ಕಾಯತ್ಯಡೂ ಜಿಪಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಇಳಂತಿಲ್
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಳಿಯ
ರ್ೋಣಲರು
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾವಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಕಳಿಯ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ರ್ೋಣಲರು
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಕೆಲಕೂಡ
ಕಳಿಯ
ಇಳಂತಿಲ್
ಇಳಂತಿಲ್
ಇಳಂತಿಲ್
ಕರಾಯ-ತ್ಣಿುೋರುಪಂತ್



ಕಳಿಯ
ಧಮಯಸಾಳ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಲಡಬಿದಿರ
ಮಡಂತಾಯರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಕೂಂಜ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಉಜಿರ
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿಶಿಲ್
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿಶಿಲ್
ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
ಉಜಿರ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಶಿತಾಯಡಿ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಮಡಂತಾಯರು
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ



ರ್ೋಣಲರು
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಕೆಲಕೂಡ
ಶಿಶಿಲ್
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಗುರುವಾಯನಕೆರ

ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಗುರುವಾಯನಕೆರ



ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಉಜಿರ

ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಉಜಿರ



ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿಲಾಯಲ್ು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಕೆಲಕೂಡ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ



ಧಮಯಸಾಳ
ಕೆಲಕೂಡ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ









ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ







ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಉಜಿರ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಚೆಲೋಟಾ ಮಂಗಳಲರು (ಉಳಾೂಲ್)

ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಚಿಚನ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಕಾಯತ್ಯಡೂ ಜಿ ಪಿ
ಉಜಿರ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
ಕೆಲಕೂಡ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ







ಉಜಿರ
ಮಂಗಳಲರು ಪಿ ಎಮ್ ರಾವ್, ರಲೋಡ್
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಾಲಾಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಶಿತಾಯಡಿ
ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
ಆರಂಬೆಲೋಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಆರಂಬೆಲೋಡಿ
ಮಚಿಚನ
ಶಿತಾಯಡಿ
ಬನೊೋರುಘಟಿ ಬೆಂಗಳಲರು
ಮಲಡಬಿದಿರ
ರ್ೋಣಲರು
ಕರಾಯ-ತ್ಣಿುೋರುಪಂತ್
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಕಾಕಯಳ
ರ್ೋಣಲರು
ರ್ೋಣಲರು
ರ್ೋಣಲರು
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ



ರ್ಾರಾವಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಕಕೂಂಜ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾವಿ
ಮೆೈಸಲರು-ಬೆಲಗದಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಧಮಯಸಾಳ
ಉಜಿರ
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ನಿಡೂ
ಅರಸಿನಮಕೂ



ರ್ೋಣಲರು
ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆಲಕೂಡ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕಳಿಯ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು





ಕಾಯತ್ಯಡೂ ಜಿ ಪಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಅರಸಿನಮಕೂ
ಕಳಿಯ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಅರಸಿನಮಕೂ
ಕೆಲಕೂಡ
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಪುಂಜಾಲ್ಕಟೆಿ
ಕೆಲಕೂಡ
ಇಳಂತಿಲ್
ಪದ್ುಮಂಜ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಮಂಗಳಲರು ಬೆಲೋಳಾರ್
ಇಳಂತಿಲ್
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಧಮಯಸಾಳ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆಲಕೂಡ
ಉದ್ನೆ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಧಮಯಸಾಳ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿಡೂ
ಉಜಿರ
ಪುತ್ಲುರು
ಉಜಿರ
ಅಲ್ಂಗಾರು
ಶಿತಾಯಡಿ



ಶಿತಾಯಡಿ
ರ್ಾರಾವಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಡ
ನಡ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ನಡ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಡಂತಾಯರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆಲಕೂಡ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ನಿಡೂ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮಚಿಚನ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬಂಗಾಡಿ
ಉಜಿರ



ಪದ್ುಮಂಜ
ಮಚಿಚನ
ರ್ಾರಾವಿ
ನಿಡೂ
ಉಜಿರ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಇಳಂತಿಲ್
ರ್ಾರಾವಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ಾರಾವಿ
ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ಮಂಗಳಲರು
ಬಾವಂತಿ ಸಿರೋಟ್
ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಉಜಿರ







ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ

ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ

ಉಜಿರ

ರ್ೋಣಲರು
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಶಿಶಿಲ್
ಕೆಲಕೂಡ



ಧಮಯಸಾಳ
ನಿಡೂ
ರ್ೋಣಲರು
ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆಲಕೂಡ

ಸಿದ್ುಕಟೆಿ
ಸಿದ್ುಕಟೆಿ

ಧಮಯಸಾಳ
ರ್ೋಣಲರು
ರ್ೋಣಲರು
ಕಳಿಯ
ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆಲಕೂಡ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅರಸಿನಮಕೂ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಕಳಿಯ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಕೆಲಕೂಡ
ಕೆಲಕೂಡ



ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಗುರುವಾಯನಕೆರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ರ್ೋಣಲರು
ಉಜಿರ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಅಳದ್ಂಗಡಿ
ಪದ್ುಮಂಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ

ರ್ೋಣಲರು

ಮಲಡಬಿದಿರ

ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಮುಂಡ್ಾಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಉಜಿರ

ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ



ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮಚಿಚನ
ಉಜಿರ
ಉಪಿೆನಂಗಡಿ
ಮುಂಡ್ಾಜ
ಮುಂಡ್ಾಜ

ಶಿತಾಯಡಿ

ಬೆಳುಂಗಡಿ
ಶಿತಾಯಡಿ
ಬೆಳುಂಗಡಿ

ಬೆಳುಂಗಡಿ



ತಾಲ್ಲೂಕು :

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

438 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿ ಆರ್ 17/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.02 1.02 47700 279444259203

439 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ 123/7 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 101010 917564905351

440 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಈ ಎಮ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮುನಿಯಪಪ 42/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.53 66800 904133724911

441 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ 8/1ಎಪಿ3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 48340 7798201045452

442 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪಪ 65/14 ಅನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 115200 799122768583

443 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಗುರುಸದ್ದಯಯ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಯಯ 108/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.36 130560 476217708468

444 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಸದ್ದಲಂಗಾಚಾರಿ ಬಿನ್ ಉಜಜನಪಪ 59/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 34500 657965760345

445 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕೋತಿಯ ಜೆ ಎ ಬಿನ್ ಆನಂತರಾಜ್ ಜೆ ಬಿ 31/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.47 21010 779044456702

446 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ಕೆಲಟರಪಪ 45 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 27580 695579337086

447 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ತಿಮಮಪಪ 46/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 27900 633596685155

448 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ನಾರಪಪ 28 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17490 571016881595

449 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂರಜನ್ ಮಲತಿಯ ಎನ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸಾಾಮಿ ಎನ್ ಎಮ್ 119/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.43 20430 967648217067

450 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 144/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.7 32180 483570372825

451 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸದ್ದಲಂಗೋಶಾರ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಸದ್ದಯಯ 118/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 15854 949465718751

452 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಕಪಪ 122/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 33370 478589044944

453 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 4/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 28590 834466973636

454 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ ಸತಯ ನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಸಲಯಯನಾರಾಯಣ್ 121/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 50420 653907004221

455 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭೋರಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪಪ 115/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 41100 994659007799

456 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಗಾಯಿತಿರ ಕೆಲೋಂ ಮುರುಗೋಂದ್ರಯಯ 72/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 37183 296994769888

457 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಎಮ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 19/3, 19/4, 20/2, 204 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.58 68520 441844452237

458 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಶಿವನಾರಾಯಣ್ 25/6, 25/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 31950 808432734312

459 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಜಿ ಜಗದೋಶ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ 101 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 2 33450 639167218295

460 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಟಿೋಲ್ ಸದ್ದಪಪ 5/1ಸ, 5/1ಬಿ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.9 103120 704799742024

461 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಮ್ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಜಿ ಮರುಳಪಪ 16 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 38690 531294569507

462 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗರಾಜು ಕೆ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 56/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.8 38690 566595317629

463 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪಪ 97/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.8 39650 707873279030

464 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 96 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.77 85190 750315922347

465 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಡಿ ಜಯಕುಮಾರ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಎಮ್ 96 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.8 86510 513054730593

466 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುನಿಯಪಪ 22/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.21 14720 820284958238

467 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಷಡಕಪಪ 68/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 28370 852851653638

468 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಷಡಕ್ಷರಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ 35/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.37 19220 514518586860

469 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ ಎ ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 64/ಪಿ25 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.35 19460 515454852600

470 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 43 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1 0.38 21520 703498542234

471 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರವಿ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 67 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.88 33480 358350819702

472 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪಪ 16/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 48450 927517374024

473 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗರಾಜ ಎಮ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ 7/ಪಿ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 35070 300292803719

474 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಆರ್ ಹಾಲೋಶ ಬಿನ್ ಜಿ ಎಮ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 74/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17380 591507056911

475 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಸ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 66 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1 43080 602375898803

476 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪಪ ಡಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 36/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.22 6130 817058317311

477 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 36/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.22 6130 602375898803

478 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪಪ ಡಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 36/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.22 10740 871083773398

479 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ 2/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.53 24760 620658114528

480 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲತ ಎಮ್ ವಿ ಕೆಲೋಂ ರವಿೋಂದ್ರ ಸಾಾಮಿ ಎ ಎಮ್ 77/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 37770 689805239098

481 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ ಾರಪಪ 86/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 28840 787766504415

482 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಮ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 102/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 17480 427303283270

483 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆೋಮಂತ ರಾಜ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ ಹೆಚ್ 65/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.44 56090 875568997931

484 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ಮಂಜುಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 46/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.38 60549 659422704482

485 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಪಪ 275/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 40470 539967428824

486 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ 55/12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 26710 250998639423

487 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪೂಜಾರ್ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 64/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 20260 253064864582

488 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 2/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.55 22990 720980392374

489 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಪಪ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ 10 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.00 36750 976833537750

490 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನವಿೋರಪಪ 18/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.00 36750 357999310604

491 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಿ ಅಜಜಪಪ 22/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.54 23000 476824842475

492 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಜಿ ಸದ್ದವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋಣ್ಪಪ 35/2, 35/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 17650 512540564123

493 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಗದೋಶ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ 145/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.00 36750 272094521033

494 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಎಮ್ 21/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.62 25700 692729934537

495 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 11, 15/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.77 29999 214210424170

496 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಎನ್ ಅಣ್ಣಪಪ 18, ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.71 89500 832004800249

497 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಪೂತಲ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 188/1ಎಪಿ2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.16 91380 657960022493

498 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 95/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.33 66660 618141956413

499 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಕೆ ಓಬಳೆೋಶ ಬಿನ್ ಕಂಪಳಪಪ 85/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.36 21327 850196031454

500 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಮುರುಗೋಶಯಯ 155/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.08 47660 841789664067

501 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆನಂದ್ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪೂಜಾರ್ ಚಂದ್ರಪಪ 67/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 19364 353067596837

502 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 80/1ಪಿ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 19660 531607695965

503 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 5/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 23670 531607695965

504 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯದೋವಪಪ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿೋರಪಪ 31/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 2.00 84350 995738988527

505 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 18/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 23670 281068969442

506 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 29/11ಪಿ2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23670 752564428977

507 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪಪ 57/ಪಿ5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.33 18570 617506525929

508 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ 55/ಪಿ3ಪಿ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 19430 696433553813

509 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಟರಾಜ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಪರಮೋಶ ಾರಪಪ 146/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39380 996405673992

510 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಅವಜಜರ ನಾಗಪಪ 56/12, 56/13, 57/2ಎ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.31 51495 462895202342

511 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಬಸಪಪ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 195/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.7 25914 560424762902

512 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಟರಯಯ ಎಮ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ 188/1, 188/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.93 43770 664092223054

513 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಬಿ ಯೋಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 107/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.22 56560 598438979607

514 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಷಾ ಕೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 11/2ಬಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.64 26126 450419262075

2020-21ನೆೋ ಸಾಲನಲೂ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳನುನ ಪಡೆದ್ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರ.

ಜಿಲೂ: ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ್ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷಗಳಲೂ )

ಆಧಾರ್  ಸಂಖ್ಯಯ



515 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಡಿ ಕೆ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ 11/3ಡಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.65 67170 835747845438

516 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 19/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 25400 391879475341

517 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಿತರಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಳೆೋಶ ್ 18/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.4 19656 971809258110

518 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಕಂಪಳಮಮ 61/ಪಿ1, 48/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗೆ 1 1.33 56340 271452790204

519 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಾಮದೋವಪಪ 132/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 52190 670734182294

520 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಭರಮಪಪ 162/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಪಪಾಪಯ 1 1.82 94270 673025670312

521 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಲ್ಮಮ 30/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.58 21930 3747621468536

522 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಜೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 58/5ಎ4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 36860 390614323108

523 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಶಂಕರ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 26/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65 33970 651649526214

524 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 2/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 36650 453362796794

525 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಭೋರಪಪ 12/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17240 591771646969

526 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 235/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17240 448526399579

527 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಲೋಮಪಪ 94/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17240 874865425378

528 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭೋರಪಪ 21/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 17540 856627247420

529 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಮ್ ಪರಸಪಪ ಬಿನ್ ಮುದಯಪಪ 69/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 99160 651147638529

530 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶರಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಕೆ ಎಸ್ 26/2, 32/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.46 64700 947932708472

531 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಪಪ 14/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 80800 961965486108

532 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 8/14 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.64 64180 772776843587

533 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 30/ಪಿ22, 29/1,29/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 89200 838318372130

534 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರಾಮಪಪಪೂಜಾರಿ 16/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 100630 871146853575

535 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಸಾಾಮಿ ಜೆ ಬಿನ್ ಜಕಣ್ಚಾರಿ 122/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 47650 289325383057

536 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಪಿ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಪಿ ದ್ಯಾನಂದ್ 55/17 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.4 23720 949201821052

537 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೊರೆಬಾಬು ಪಿ ಬಿನ್ ಪಿ ಸುಬ್ಬ ರಾವ್ 202/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 47650 694982716682

538 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಥೋರೋಸಾ ಲೋನಾ ಲೋವಿಸ್ ಕೆಲೋಂ ಡೆೋನಿಸ್ ರಲೋಚ್ 30/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 23730 926509502827

539 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಆರ್ ಸವತಾ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 43/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23060 948148729333

540 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 10/12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 23720 404497651284

541 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ  ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ 75/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.68 35140 864537571241

542 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಟಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಜೆ ತಿಪಪಣ್ಣ 19/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 47680 517250677897

543 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 103/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 23490 270984543135

544 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದರೋಶ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುರಿಗೋಪಪ ಬಿ 117/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.00 33470 423476369180

545 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪರಕಾಶ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪಪ 33/9 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.69 25460 479813649084

546 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶರಣ್ಪಪ ಮಹಾಂತೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಶರಣ್ಪಪ 34/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 17980 511832452026

547 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಆರ್ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 28500 240437516223

548 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 14/13 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.90 30120 214403343120

549 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ತುರುವಪಪ 14/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.53 20740 689027258519

550 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಭು ಟಿ ಬಿನ್ ತುರುವಪಪ 165/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.83 27830 444390025502

551 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಟಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ತುರುವಪಪ 19/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.52 13630 693018838249

552 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 28/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.96 40460 334103326099

553 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಸದ್ದಪಪ 28/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗೆ 1 0.60 25100 353307128663

554 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕಂಪಳಪಪ 85/5 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.76 41450 542664407191

555 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಪಪ 19/4, 19/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.98 50180 536050350839

556 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅತಿತಗರ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 47/10 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.82 37580 258076993622

557 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 275/1ಬಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.40 20212 749302507352

558 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 275/1ಬಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.28 11620 283809840685

559 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಿರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಟರಪಪ 275/1ಬಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.40 15468 241021152850

560 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 275/1ಬಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.40 15468 299052679056

561 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆ ಶರಣ್ಪಪ 58/2ಬಿ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.53 24624 922022576515

562 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಎಮ್ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾದೋವಪಪ 78/18 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.63 27621 666127045813

563 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾದೋವಪಪ 78/19 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.64 27921 50292557048

564 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 276/18 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.45 22220 784543908358

565 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪಪ 101/14 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39240 798450943117

566 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 124/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.60 32380 884715188678

567 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಉಮಾಪತಿ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಸದ್ದಪಪ 52/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.68 28850 557936821199

568 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಕೆೋಶ ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ 131 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 23490 533534277830

569 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಷಡಾಕ್ಷರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 42/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 33500 426701591419

570 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಎನ್ ಜಯಯಪಪ 131 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.20 12580 453502277788

571 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಣೋಶ್ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಡಿ 83/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.85 29730 283296048896

572 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಎ ಬಿನ್ ಸದ್ದವಿೋರಪಪ 48/4ಪಿ5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 38420 513364535654

573 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಗಂಗಪಪ 344/1ಎ11, 344/2ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.92 32520 487817116086

574 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 57/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.40 60160 965415863640

575 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನೋಲಮ್ಮ  ಕೋಿಂ ಕೆ,ಎಮ್, ವೋರಪ್ಪ 31/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.00 34720 811028759726

576 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 85/1ಎ5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1 35030 350786798107

577 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಪಪ 15/3ಪಿ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 38830 662155778315

578 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ ಾರಪಪ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಯಯ 15/ಪಿ1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 17520 478291295480

579 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದದೋಶ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಯಯ ಬಿ ಎಮ್ 8/2ಪಿ1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.40 17100 912355824052

580 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಶಲೋಕ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 390/7 ಅನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.79 36370 472553464872

581 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಡಿ ಆರ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 74/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.95 34510 350960868031

582 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 25/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಕಡ 1 0.40 27240 743346030241

583 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 48/1ಬಿಪಿ2-ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.45 26360 750353194704

584 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಶಂಕರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 46/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.85 41950 651649526214

585 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಟರಪಪ 86/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.40 20820 714444842653

586 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ 1/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.40 23600 618996495469

587 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಅಜಜಪಪ 117/8ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 23710 517293070817

588 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಜಿ ಎ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಅಜಜಪಪ 124/2ಎಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.53 29490 726927392629

589 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಹೆೋಮನಗೌಡ 41/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.55 30050 214363753311

590 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮೌನೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ 1/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.56 30670 210285351108

591 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಬಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 66/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.26 15630 969477716209

592 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಿ ಉಮಾಪತಿ ಬಿನ್ ಗುರುಬಸಪಪ 180/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.58 31450 570698046701

593 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 29/1ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 14020 754639834072

594 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ 207 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.44 23720 548528262025

595 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನವತೋಜ  ಎಮ್ ಬಿನ್ ಸಲಯಯಪರಸಾದ್ ಎಮ್ 19/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 32070 323836839889

596 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಜೆ ರಾಮಕೃಷಣ 140/11, 140/14 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 39110 208128333700

597 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಸಪಪ ಅಂಜನಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 55/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.64 32320 264292115378



598 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಪಪ ಎನ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಎನ್ 118/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.59 31630 990781115409

599 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿವಿೋರಯಯ 91/2ಎ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಮಲೂಗ 1 0.60 32020 491553003084

600 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 108/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 27190 755279816903

601 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 19/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 38600 391879475341

602 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಶಾ ಕೆ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಕೌಶಿಕ್ 20/12 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.51 23800 904624923941

603 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ 75/8 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 20200 869205288110

604 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಸುನಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಪಟ್ಾಟಭರಾಮ್ 121/3ಎ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.25 15390 645721859730

605 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 18/1, 37/ಪಿ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.84 104881 319472694070

606 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗನಾಯಕ ರಾಮಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಲಂಗನಾಯಕ 96 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಸೋಬೆ 1 0.46 24860 641662345619

607 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ (ಜಯದೋವಿ) 181/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.74 29790 311036435568

608 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಪಣ್ಣ 26/2, 25/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 20200 955511398068

609 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಇ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 22/5, 22/9 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.67 55550 913042916311

610 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಮ ಪಟ್ಾಟಭರಾಮು ಬಿನ್ ಶಿರೋರಾಮುಲ್ು 121/3ಬಿ1ಪಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.34 18280 538064800481

611 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಜೆ ಸಲಯಯನಾರಾಯಣ್ 142/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.10 50366 259179276856

612 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ರಲೋಸ ಹನುಮಪಪ 22/7, 22/11 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.32 16320 230813662405

613 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 7/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 63830 414582487205

614 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಬಿ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 9/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 33370 300421414393

615 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ಮಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಾದ್ಪಪ 33/2ಪಿ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.25 25660 921135708706

616 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜೆಲೋಗಪಪ 4/1ಎ1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 80800 362852324810

617 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಬಿ ಬಸವರಾಜೆೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 9/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 34180 333419153240

618 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದಲಡಡಹಾಲೋಶ ಎಸ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 53/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 113600 807345628367

619 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಎನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 96/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 17240 500606984767

620 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಭಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ನಾರಪಪ 58/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 60600 97956791822

621 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪಪ 92/ಪಿ3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 17240 511755580430

622 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣರಾಮಪಪ 16/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.77 77770 87114685375

623 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಪರುಶಪಪ 6/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 60600 559416389693

624 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಪಪ 93/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 17240 317748104628

625 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಹೆಚ್ ಸದ್ದಲಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ವಿಶಾನಾಥಯಯ 65/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 80800 213512027050

626 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಹೆಚ್ ಷಡಕಪಪ 62/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.00 37670 497808425005

627 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮಮ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುರಿಗಪಪ 199/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.58 25150 696977441129

628 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ತಿಪಪೋಶಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ಪಪ 3/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.00 31930 809662438511

629 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಮ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 81/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.54 31060 751136537882

630 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 199/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.58 24970 611826917517

631 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ ಟಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ ಾರಪಪ 23/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 39510 393859932893

632 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಲವಾಣ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 20/2ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 25570 584576642547

633 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಉಜಜನಪಪ 65/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.38 23280 537441697311

634 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 24/9, 67/3, 67/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.08 49170 376155895997

635 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಕೆ ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 194/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.53 58560 578878047324

636 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎನ್ ಟಿ ರುದ್ರಪಪ 18/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 45300 485721766908

637 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಸಪಪ 6/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.20 22660 752433309745

638 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 56/1ಎ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 20200 236599847552

639 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಲಪಾ ಎನ್ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ್ ಎನ್ ಬಿ 5/11 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.49 49490 276681703422

640 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 4/10 ಅನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 80800 743708416992

641 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಪಪ 2/6ಸ, 3/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.66 28520 635769951394

642 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಟಿ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 99/3, 99/4, 100/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.80 29090 734601890399

643 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಬಿ ಲಂಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 74/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 38700 251843023469

644 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಪಪ 103/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 26820 953786029757

645 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಜಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ ಜಿ ಸದ್ದಪಪ 82/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 32700 210994118864

646 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ್ಾನಪಪ 10/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.37 20869 988044941425

647 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ ಾರಪಪ 103/3ಪಿ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.90 35470 740519417817

648 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ಪಪ 40/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.47 22900 318383821153

649 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಎಮ್ ವಿೋರಪಪ 180/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.6 21950 248520454523

650 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 180/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.60 22002 448864128777

651 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶಾರಪಪ 71/1ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 32170 314697229418

652 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ರಾಧ ಬಿನ್ ಸರಯಯ 33/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 70200 287963696490

653 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಶಿಾನಿ ಜಿ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ಸಂತಲೋಷ್ ಕುಮಾರ್ 116/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.70 35950 576637316092

654 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 125/2ಪಿ2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 36650 849475435273

655 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಐಗಲರು ಕೆಂಚಪಪ 11/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 99200 465755269595

656 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲೂೋಶ ಬಿ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ 93/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.20 12580 402153461380

657 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ 11/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.93 93930 226319020252

658 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 210 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 28500 528566179163

659 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ವಿ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಮ್ ವಿೋರಪಪ 55/2, 116/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.82 28970 528566179163

660 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಜಿ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪಪ 91/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.70 36278 617506525929

661 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ 158 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.92 32940 944021013468

662 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಭುಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 45/3, 45/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 34270 453703821612

663 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹನಮಂತಪಪ 20/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 19660 736002196638

664 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರವಿೋಂದ್ರ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪಪ 65 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.80 34940 775773703067

665 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಟಪಲೂ ರಾಮಕೃಷಣ ಬಿನ್ ಸತಯ ನಾರಯಣ್ ಕೆ 23/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 52000 865767211161

666 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಸಲಯಯ ನಾರಾಯಣ್ 17/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 68160 226846104773

667 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 15/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.95 43650 415402187411

668 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಲಂಗದ್ಹಳಿಳ ಮುದ್ುಕಪಪ 17/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 51990 602458230390

669 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ರ್ಂಕಟ ಸಾಾಮಿ 53/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.94 36750 785911945020

670 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದ್ರರಾವ್ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ 23/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.11 50340 373147892486

671 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಆರ್ ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 70/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.00 38710 407713530802

672 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಮಲ್ಪಪ 60/2ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.86 32680 479343063693

673 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುನಿೋತಾ ಕೆಲೋಂ ನಂದ್ಪಪ 2/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.47 19750 639012094934

674 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಜಿ ಕಲೂೋಶ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 81/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 17650 640735005301

675 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 65 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.74 29180 528871400772

676 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಕರಿಬಸಪಪ 55/1, 81/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 37560 770369412245

677 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಸ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ 57/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 36750 553579598070

678 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 53/9, 65/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.00 36750 275402225557

679 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಯಾನಂದ್ಯಯ ಬಿನ್ ನಾಗಯಯ 14/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 28470 961231510984

680 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ ಎಮ್ ಪರಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ಪಟೋಲ್ ಸದ್ದಪಪ 49/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 28550 463557037293



681 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತಮಮಕೆಲೋಂ ಹನುಮಪಪ 2/14, 2/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.40 18080 910799919682

682 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಮ್ ಮಾವಿನಾಳಪಪ ಬಿನ್ ಮುಪಿಪನಪಪ 139/2ಬಿ, 139/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.80 28550 684303540151

683 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 179/2ಎಪಿ2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಮಲೂಗ 1 0.68 29119 571876460675

684 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾ ಮಹೆೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜ 21/15 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 17650 758311773779

685 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 125/13 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 37180 849775435273

686 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಐಗಲರು ಕೆಂಚಪಪ 11/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.70 70700 465755269595

687 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎನ್ ಶಿವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ನಂದ್ಯಪಪ 10/2ಎ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.20 13410 898217634363

688 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪುಷಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 9/1, 9/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.44 21340 343185892236

689 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 77/3, 77/11 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.44 23910 588593982496

690 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಮ್ ನಂದ್ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಕೆ 21/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 53860 654077520046

691 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೌಡುರ ವರದ್ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಪಟೋಲ್ ರುದ್ರಪಪ 50/4ಬಿ3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.92 45150 915525511987

692 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೌಡುರ ವರದ್ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಪಟೋಲ್ ರುದ್ರಪಪ 50/4ಎ2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.53 29710 915525511987

693 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 54/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.60 32370 949696852923

694 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಡಿ ವಿೋಣಾ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 77/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 21810 442177082922

695 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೌಡುರ ವರದ್ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಪಟೋಲ್ ರುದ್ರಪಪ 50/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 21990 915525511987

696 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಆರ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ರಾಮಪಪ 75/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.14 52600 720173178046

697 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಮ್ ಕೆ ಜಯಯಪಪ 153/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 33500 513608284632

698 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ ಎನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 35 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 28505 499153329587

699 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಜಯಯ ಜಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಜೆ ಸ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ 27/8 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.00 33500 411534196846

700 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ 46/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.54 22460 323549311657

701 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 210/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 28500 619538607996

702 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಸುರೋಶ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 219/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 33500 528566179163

703 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಧಿಕಾ ಬಿನ್ ರ್ೈ ರಾಮಕೃಷಣ 29/1ಪಿ5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 38480 930921761084

704 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸಂಕಪಪ 291/3ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.80 38790 224250185689

705 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಪಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 2/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.77 37340 958296510472

706 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹುಚಚಂಗಪಪ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 292/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.33 15168 657259316692

707 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ರ್ೈ ರಾಮಕೃಷಣ 52/14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.67 34110 247067676624

708 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ ನರಸಂಹರಾವ್ ಬಿನ್ ರ್ೈ ರಾಮಕೃಷಣ 213/1ಬಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 42050 710955197182

709 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 93/2ಎ4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 38940 267124019670

710 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 113/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 46200 322310646286

711 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ ಎಮ್ ಉಮೋಶ ಬಿನ್ ರ್ೈ ಮಹದೋವಪಪ 113/2ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.60 31080 713591115836

712 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಪಿ ಆನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 349/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.40 21800 451211973324

713 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶಾರಯಯ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ 90/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.73 35240 999430531291

714 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಶರಣ್ಪಪ 25/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 17120 390778410790

715 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರೋಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 10/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.40 16975 434905217929

716 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ರ್ೈ ರುದರೋಶ ಬಿನ್ ಯೋಗೋಂದ್ರಪಪ 28/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.53 24530 508381246449

717 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ್ ಎನ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 122/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 36580 508381348442

718 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 249/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.2 51160 SPD2295616

719 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 43/2B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.64 30430 414931708749

720 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಕಪಪ 305/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.67 31570 289347460257

721 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಸ ನಾರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 165/2, 166/2, 167/3. ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 52260 584034981023

722 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವರಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ರ್ಂಕಟನಾರಾಯಣ್ 117/1ಎಪಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.96 43030 KT/6/42/321255

723 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾಪತಿ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ 14/7 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.5 27730 345600459642

724 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ ಬಸಪಪ 48/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.15 50110 832394321522

725 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೌಡುರ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 46/2BP2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 20207 539656307283

726 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಎಮ್ ರಾಜ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಮುರುಗೋಂದ್ರಪಪ 90/7 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 18780 844427101282

727 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೋದ್ಮಲತಿಯ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಪಪ ಕೆ ಜಿ 107/11 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.7 35740 888991625950

728 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 15/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 38711 764156159287

729 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ದ್ಾಯಕಕರ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 99/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 20212 409824294065

730 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಓ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಹೆಚ್ ಓಂಕಾರಪಪ 29/1A8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.38 19560 252647505890

731 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಮ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 31/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 38711 806565127770

732 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಬಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 99/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 20212 806565127770

733 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಡಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 99/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 20212 932491379603

734 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 69/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.87 33887 493214207853

735 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 29/1A4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65 28220 441325441991

736 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಎಲ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 55/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 2.83 90800 678656656895

737 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ತಿರಮಲತಿಯ ಬಿನ್  ರಾಧಕೃಷಣ ಎನ್ 41/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.03 39870 254247604661

738 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಪಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 110/4, 112/2, 113/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.44 61800 407390785599

739 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 18/20 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 19670 887364026201

740 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳ ಜಿ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 170/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19670 520827331461

741 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 27/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.4 22390 935102920262

742 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಆರ್ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ 7/8P3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.3 18860 800486863878

743 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಸ್ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 34 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 22640 800916382629

744 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 157/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 68520 661318617807

745 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 21/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 17980 399077550347

746 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧನಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯಯಪಪ 55/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.6 28600 817454253374

747 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 55/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 35610 970264271657



748 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಎ ಎಸ್ 55/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.74 33500 844999421206

749 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಮ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ 122/3A ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.39 18150 626953740805

750 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾಪತಿ ಡಿ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 21/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.13 45890 780139936249

751 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಹಿ ನಾಗಪಪ 168/2, 168/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.71 36320 289439949767

752 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಟಿ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ಜಗದೋಶ ಜಿ ಎನ್ 171/1, 168/2, 168/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.92 44130 289439949767

753 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಶಿಕಲಾ ಕೆ ಎಸ್ 85/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.2 61960 379451983889

754 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 209/1AP3, 209/1BP ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 58860 296828922818

755 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎನ್ ಮಲೂಕಾಜಯನ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 8/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 40600 719440814911

756 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೋಖರಪಪ 80/2A2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 38400 799499940903

757 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧನಯಕುಮಾರ್ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಸದ್ದಪಪ ಎ 28/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 39770 368751432300

758 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಮ್ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 68/3P1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.4 21870 913861490057

759 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸದ್ದನಾಯಕ 82 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1 1 41130 558586140873

760 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಜಿ 7/4 ಅನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 45300 414582487205

761 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ವಿ ರ್ೋದ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪಪ 302/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 34800 340293738389

762 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಪಪ 24/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.4 23719 805467559466

763 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಬಿ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 44 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 34720 561275673240

764 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಜಿ ಕುಬೆೋರಪಪ 8/10 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.24 16820 332922608171

765 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಕೆ ಜಿ ಕುಬೆೋರಪಪ 8/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.58 31240 240812461579

766 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಭುದೋವ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಸದ್ದಯಯ 140/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.37 23430 389475027429

767 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಬೆಲೋವಿ ಕರಿಯಪಪ 116/13 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.07 49230 431871382921

768 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಡಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 36/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.22 6130 713829214318

769 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತಮಮಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 10 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 115200 809942879482

770 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಜಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 78/1ಎ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.09 107630 738771916468

771 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಜಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 4/ಪಿ1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.23 26050 213593904353

772 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬೆಸವನಹಳಿಳ ಅಜಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 101/16 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 34510 722236957999

773 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 32/9 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.73 30618 910906968550

774 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 1/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.71 71700 892823508634

775 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮುದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 22/13 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.1 105600 545515179540

776 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂೋಶಪಪ ಜಿ ಅರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 210/2 ಅನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 61610 707812355211

777 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವನಜಾಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 92/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 38700 486061173745

778 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕುಕಯ ಸದ್ದಪಪ ನಿಮಯಲ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 54/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 38700 902226828000

779 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗನಾಯಕ 9/8 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.6 31820 246190450741

780 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಸ್ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶರಣ್ಪಪ 75/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 53850 889433103969

781 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಹಿೋದ್ ಖಾನಂ ಕೆಲೋಂ ಸಾಹೆೋಬ್ ಫಿರ್ 199 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಂಖಾಯತರು ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 82850 592081300241

782 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಷಡಕ್ಷರಪಪ 22/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39870 794097077547

783 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಸ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಡಿ ಸ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ 143/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.1 49680 555341534118

784 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಮಹದೋವಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಸದ್ದಯಯ 140/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32020 907599955367

785 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಪಪ 66/2, 59/2, 58/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.02 48880 676773513879

786 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ರುದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ 3/4ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.69 35540 516050250854

787 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣನಿಂಗಪಪ 36RS3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.38 23530 442821469367

788 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆಲಟರಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗಪಪ 21/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.41 21230 252105835026

789 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಲಮಮಪಪ 40/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.6 32023 776582421536

790 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 44/1P4,44/1P5,44/1P6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.61 32400 795883629407

791 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಣರಾವ್ ನಿಂಬಾಳಕರ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟ ರಾವ್ ನಿಂಬಾಳಕರ್ 59/2, 187/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.86 42180 212922818679

792 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಡಿ ಸಂಜಿೋವ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಾನಾಜಿರಾವ್ 40/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39870

793 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ರವಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಕಲ್ೂಪಪ 18/2, 18/9 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.79 39380 710711595784

794 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 5/2P1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23670 339081036782

795 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋಲ್ಕಂಠ ಚಾರಿ ಬಿನ್ ಗುರುನಾಥ ಚಾರಿ 158/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39380 978767596667

796 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಮುರುಗೋಶಯಯ 149/1P1-p1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 47660 841789664067

797 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುಡದ್ಪಪರ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಗುಡದ್ಪಪ 62/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 38950 785194165249

798 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶ ಾರಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 11/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.51 31136 595790688203

799 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಲಸಮನಿ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 83/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 38950 326459299145

800 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 90/2B ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 41340 361654878095

801 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡ ಹನುಮಮಮ 83/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 48260 593372210837

802 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ಸಾವಕಕ 80 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2 84350 235564060210

803 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂತಲೋಷ ಜಿ ಓ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ 107/11 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 16970 686198412452

804 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಎಚ್ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ 45/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.35 17120 575455114907

805 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲಾವಣ್ಯ ಎಮ್ ಕೆಲೋಂ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 49/3, 49/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.06 79000 855642156375

806 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 94/2ಎ2, 91/4ಪಿ3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.01 49100 435353907809

807 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 119/1, 118/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.47 18894 281990016573

808 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ವಿಶ ಾನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಸದ್ದಪಪ 18/ಪಿ3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.38 49270 439442305595

809 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 97/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.34 16900 714254722594

810 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮುರಿಗಪಪ ಕಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುರಿಗೋಂದ್ರಪಪ 7/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.6 30690 397521964599

811 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶಕುಮಾರ್ ಜಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಮದೋವಪಪ 57/10, 57/11 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.52 27720 983597844020

812 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 22/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 38420 893597250190

813 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸೋಟಪಪ 71/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 17090 786460810650

814 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಕೆ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಕೆಂಚಪಪ 259/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.71 89540 983956189936

815 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋವರಾಜ್ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟಟಪಪ 71/13 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 38480 534913879157

816 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮಶಿವ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 7/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.62 30690 862727700964

817 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 41/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.6 32340 454720677633

818 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಣ್ಯಜ ಟಿ ಕೆಲೋಂ ಅಂಜಿಬಾಬು ಟಿ 1/ಪಿ3, 1/ಪಿ4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.8 37870 623000130663

819 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 14/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.44 63770 619418529624

820 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 220/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.55 29730 413241285597

821 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಲಂಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಜಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ 48/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.8 37110 835155498698

822 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಸ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಎಮ್ 316/2-3ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.8 33670 640776097356

823 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲೋಲಾ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 316/2-3-2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 100870 571851723475

824 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಾನಂದ್ಪಪ 317/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.5 144040 808458206787

825 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ ಕೆ ಎಸ್ 115/3ಎ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ವಿಳಯದಲ 1 0.25 23270 711894574803

826 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಾವಯ ಕೆ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ ಕೆ ಎಸ್ 115/4ಎಪಿ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ವಿಳಯದಲ 1 0.25 23270 726699970891

827 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಮ್ ಕರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 119/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19880 814600183208



828 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿನೆಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪಪ 25/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.8 77590 482874286629

829 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧನಂಜಯ ಬಿನ್ ಕೆ ಸ ಸದದೋಶ್ 15/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 0.47 47470 319542518011

830 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಸಾದ್ ಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನಾರಾಯಣ್ 70/1ಐ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32020 855480795584

831 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶಾಲ್ಕ್ಷಮಮ ಎಮ್ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 4/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.52 28090 284009620022

832 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಸವಂತಪಪ 77/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.43 43430 706873984773

833 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 120/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23710 409559956415

834 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ವಿಶಾನಾಥ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 4/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.52 28110 929764477759

835 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೋಶವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 169/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39830 929764477759

836 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ 66/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 25390 826011553618

837 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮದ್ನಗೌಡ ಜಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಗೌಡರ ಕರಿಬಸಪಪ 126/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.87 33990 496024391848

838 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮದ್ನಗೌಡ ಜಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಗೌಡರ ಕರಿಬಸಪಪ 126/6, 126/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.07 34830 496024391848

839 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಯಮ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 45/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.47 65100 865276188394

840 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ವಾಮದೋವ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಎನ್ 9/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.2 14020 800004809812

841 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಮಲತಿಯ 238/11 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.79 39480 201913009561

842 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ವಿೋರೋಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಬೆಲಮಮಣ್ಣ 14/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 80800 583742485081

843 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ವಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಎನ್ ವಿೋರಪಪ 9/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.2 15480 421185750836

844 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಪಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶ ಾರಪಪ 79/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39830 763248343565

845 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 240/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.42 136360 502916946613

846 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಜಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿಗಟೋರಪಪ ಹೆಚ್ ಜಿ 66/11 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.16 30270 550062651536

847 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಸ ಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಚಿಗಟೋರಪಪ 27/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.4 25010 401918462208

848 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಿರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿಶಾನಾಥಪಪ 32 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 52480 360321107436

849 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳ ಬಿ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ಪರಭುದೋವ ಬಿ 1/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 30750 570809701478

850 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 37/14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 38870 95894771116

851 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗನಗೌಡ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಹಳಳಗೌಡ ಬಸಪಪ 230/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.06 46610 837328678527

852 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎನ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 43/2B, 33/11, 38/3, 50/1, 

50/1
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.08 44570 837328678527

853 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಸಪಪ 6/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.66 72660 332779705240

854 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 223 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1 28760 644457194933

855 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪೋಶ ಬಿನ್ ಮಾರಪಪ 19/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.2 55790 334407150094

856 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಬಸಪಪ 33/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.09 104640 594170149380

857 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣದ್ುರುಗಪಪ 128/2 ಅನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.84 88280 375467759970

858 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುರಿಗೋಂಧರಪಪ 196 ಅನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 32610 418209860936

859 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪಣ್ಣ 124/5, 124/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.53 22690 791943773071

860 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾ ಜಿ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಬಸವಂತಪಪ 11 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 1.2 91603 228690623037

861 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ  ಚಂದ್ರನಾಯಕ 136/1ಎ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 25520 616255882565

862 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸದೂಂಗಪಪ 226/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.84 39770 935440423992

863 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸದೂಂಗಪಪ 35/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 39870 710755870298

864 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 32/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.91 48495 218286080431

865 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ 26/9 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32396 218286080431

866 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ೂಮಮಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 42/5, 3/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 83349 731858692713

867 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋಣ್ುಕಾ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 26/8 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32396 935440423992

868 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 49/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.83 45019 279789932806

869 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಆರ್ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 68/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 34888 800612230192

870 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಸನಾಯಕ 16/1ಎ ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.3 128568 248032614818

871 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ಚಂದ್ರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಮಜ ನಾಯಕ 25/3, 25/4, 25/6, 16/2ಎ ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.53 149582 299546560198

872 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಲಯಾಯನಾಯಕ 24 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.38 35880 280829007665

873 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಮಿಟ್ಾಯನಾಯಕ 129/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.5 30530 918340441303

874 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಪಪ 77/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.96 50720 588774429182

875 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಾಧರ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 141/5 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.4 27060 457701206260

876 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯಕ 23/18 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.27 125360 631114099559

877 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಕಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ 15/1ಎ, 24/5 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 91730 677456383792

878 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶಾಮನಾಯಕ 15/1ಎ, 15/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.08 108413 863057652958

879 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಪಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 91/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.51 51510 290504966067

880 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಚಾಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲಂಬಾಯನಾಯಕ 39/5 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1 0.95 50260 791846670500

881 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಕಬಲಬರು ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 75/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1 31800 790644581713

882 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 42/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.53 26190 589154886476

883 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಪಪ ಬಿನ್ ಗಾಲಯಪಪ 147/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1 1.76 83745 269099263680

884 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಪಪ ಬಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 26/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 50630 845799794319

885 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲೂೋಶ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ 22/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 34880 824321091069

886 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವನಂದ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಸದ್ದಪಪ 163/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17370 800762963088

887 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರೋಮ ಕೆಲೋಂ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ 36/10 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.5 20050 314231726183

888 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಎ ಬಿ ನಾಗರಾಜಪಪ 73/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.7 25930 569662070091

889 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಿಯಪಪ ಟಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಟಿ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ 223/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.3 54250 609815866458

890 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ ಕೆ ಆರ್ 86/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.4 52150 593313327121

891 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೋತ ಕೆಲೋಂ ಶರಣ್ಪಪ 50/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.11 45360 990383435072

892 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶ ಜಿ ಯು ಬಿನ್ ಉಮಾಪತಿ ಜಿ ಯು 226/11 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 35700 811058353200

893 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಟಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ ಾರಪಪ 223/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.3 51280 750574734028

894 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ 38/4, 38/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 38340 527572846408

895 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಈರಪಪ ಬಿ ಕೆ 14/3ಎ, 14/2ಎ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 37150 526809713220

896 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೋದ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಗೌಡರ ಈಶಪಪ 104/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 33940 584731121159

897 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪಪ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ ಕೆ 166/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 44920 852203076216

898 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಮ್ ಲಲೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 67/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17860 524675648893

899 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ ಾರಪಪ 96/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 44890 522617539076

900 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಪರಮೋಶ ಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ 290/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2 80920 946739571386

901 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಜಿ ಯು ಬಿನ್ ಉಮಾಪತಿಯಪಪ 328/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.5 25420 647605760098

902 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪ 90/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.63 27750 232654856987

903 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೋದ್ಮಲತಿಯ ಜಿ ಯು ಬಿನ್ ಉಮಾಪತಿಯಪಪ 328/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.63 30560 685639725114

904 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ ಎಮ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಎಮ್ 44/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.4 57430 329594562317

905 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಲಂಗಪಪ 13/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 36750 253565658866

906 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲಲೋಕಪಪ ಜಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 149 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.78 66880 923446736707

907 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರಪಪ  ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 41/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 37331 746231432322

908 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಂಭುಲಂಗಪಪ 183/1ಎ3, 183/1ಎ2, 

183/1ಎ5, 232.
ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 61261 415279464807



909 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂೋಶಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 317/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.7 33330 593238549024

910 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಿ ಎ ಬಸವರಾಜಪಪ 20/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.43 21850 647258460409

911 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 24/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 45280 505173741512

912 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಕಳವೂರು ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 20/7 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 28280 349875179852

913 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪಪ 38/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.43 35240 666221407950

914 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಶಾರದ್ ಕೆಲೋಂ ವಿ ಬಾಸಕರ 36/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.81 37060 618253488581

915 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ 5/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 81500 888944520027

916 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಜಿ ಯು ಬಿನ್ ಉಮಾಪತಿಯಪಪ 216/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.63 30580 647605760098

917 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಾ. ಕುಮಾರ ಸಾಾಮಿ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ ನಂದ್ಯಪಪ 29/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.24 35330 514490965570

918 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಜಿ ಸದದೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಪಪ 44/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 37250 713862281942

919 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಬಾಸಕರ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 35/3, 35/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.77 88670 273748198156

920 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದ್ುರುಗೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 15/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.89 41080 472083510523

921 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಜಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪಪ 18/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.44 57090 369410463986

922 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ್ಾಸಪಪ 54/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.32 30690 991981193736

923 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಇ ರುದ್ರಮುನಿ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಈರಪಪ 35/3, 35/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.77 36990 794255199763

924 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಕೆ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ 15/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.79 37030 416890275628

925 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಕಲ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶಪಪ 39/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 51580 912147551702

926 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 296/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.16 46900 731485686666

927 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಲಪ ಜಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 45/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 51920 251648307765

928 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶಾಲ್ಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ  ಬಸಪಪ 27/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.59 28400 710051628021

929 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಪಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಎನ್ ಪಿ ಕಲ್ೂಪಪ 82/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 2.00 80770 540409570033

930 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪಪ 321/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.48 61590 849854985452

931 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಕೆ ಕಲೂೋಶ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 106/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.77 89580 515218020200

932 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 3/2ಎ4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.5 25520 251342403807

933 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಟಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಟಿ ಕಲವಿೋರಪಪ 45/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 66560 257945639744

934 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 317/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.74 69630 625695045071

935 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಎನ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 151/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 29510 706566160289

936 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಮ್ ಜಯದೋವಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಯಯ ಕೆ ಎಮ್ 102/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 45290 986828832744

937 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ ಟಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶಪಪ ಟಿ 318/1ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.71 33200 992786040927

938 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ೂಮಪರಭು ಎಮ್ ಬಿನ್ ಕಾಶಿೋನಾಥ ಎಮ್ 175/4, 175/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 80770 782481089958

939 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಲಾಯಣ್ಪಪ 51/2ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.3 51280 590354914587

940 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪಪ 64/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.86 39100 343874332755

941 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಈರಣ್ಣ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಬಿ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ 15/2, 14/2ಎ1, 15/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 3.24 102500 693007086978

942 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಯಲ್ೂಪಪ 332/1ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.83 37170 612721450789

943 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 286/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.23 50520 586647562480

944 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 339/5ಎ, 339/56, 339/5ಸ, 

340/5ಸ, 339/4, 340/4
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.15 74270 234428170475

945 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 19/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65 28990 533710774903

946 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 131/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 37970 967695754043

947 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆ ಎ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರೋಶ್ 20/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 22250 968630014140

948 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಕೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಾನಪಪ ಬಿ 188/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 35670 849601739182

949 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸರಲೋಜಮಮಕೆಲೋಂ  ಚನನಪಪ 13/1ಎ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.78 118000 526030899815

950 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 3/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 82450 746339150637

951 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಆರ್ ಸ ಬಿನ ಚನನಬಸಪಪ 63/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.52 26200 468102308827

952 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಆರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪಪ 50/4 ಮಾಯಕೆಲಮಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 42440 560760653951

953 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಜಶೋಖರ 52/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.82 35660 296325819920

954 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಆರ್ ಗಣೋಶ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ ಕೆ ಆರ್ 33/2ಎ3, 33/1ಎ4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 42440 265702775074

955 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರತಾಪ ಟಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಟರಾಜ 69/2ಎ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.36 19460 473253511251

956 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಪಪ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 175/ಪಿ1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 35670 507074306337

957 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಜಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 43/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 35670 875892489593

958 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಆರ್ ಸಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 164 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 42440 458615354698

959 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶಾರಪಪ 16/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.91 39390 984284521049

960 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾದ್ಾಪಿೋರ್ ಬಿನ್ ಜಾಂದ್ ಹಿೋರ್ ಸಾಬ್ 129/16 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಂಖಾಯತರು ಬಾಳೆ 1 0.65 37130 780014675016

961 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಂಗರ್ೋಲ್ು ವಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಸಾಾಮಿ 26/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.95 40070 384356212459

962 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿನೆಲೋದ್ಮಮ ಎನ್ ಎಸ್ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪಪ ಎನ್ ಆರ್ 150/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 41110 370837622915

963 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಂಚಪಪ 38/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.52 26200 986580393945

964 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂದ್ಯಪಪ 80/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.35 39680 641376111744

965 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶರಣ್ಪಪ ಪಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಪಪ 11/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.91 38720 5495682168120

966 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಷಣ್ುಮಖಪಪರ ಬಿನ್ ಮಾಯಕೆಲಂಡಪಪ 1/12 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 82450 5647921358312

967 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪುಷಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ 26/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.96 41090 6588956213543

968 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಮ್ ಬಸವನಗೌಡ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 48 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.06 54860 815290690285

969 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋಪನಾಳು ತಿಪಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 27/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.80 43630 778478165170

970 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 31/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.87 45750 247942273952

971 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲಲೋಕಪಪ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 25/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.00 41160 867309572404

972 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಳೆೋಶ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 28/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.80 37850 492435887987

973 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣಮಣ್ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 43/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.80 41070 428891130822

974 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 56/2, 56/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.26 15510 564864897546

975 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಗಲ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಜಗಲ ರಂಗಪಪ 57/6, 54/7 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.79 31930 912859695969

976 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 67/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.20 13580 264990903085

977 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 56/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.20 12880 376633843916

978 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 42/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.36 23810 591920743803

979 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 10/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.03 103110 940762298089

980 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಹೆಚ್ ರುದ್ರಮುನಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 67/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.95 49680 264817684026

981 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 53/1ಸ ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.32 66000 951845942721

982 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 59/17, 59/13 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.39 43680 436209109901

983 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಎಮ್ 44/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.66 34030 692729934537

984 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ರೋವಮಮ 16/4, 16/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.78 70050 305396207318

985 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸುವಣ್ಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ 55/2ಎ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.31 34770 891067737615

986 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸದ್ದಲಂಗೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ 55/2ಎ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.31 34770 741477178676

987 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ 16/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.68 33930 756694651567

988 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರೋಶ ಆರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ ಅರ್ ವಿ 128/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.59 38510 426124906550

989 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಡಿ ನಿಂಗಪಪ 178/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.51 27560 464110327925

990 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 18/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.42 62680 937672249948



991 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 16/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.58 30380 789615755334

992 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಪಪ ಟಿ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ 29/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 48680 935791770804

993 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಸನನ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಆರ್ ವಿ 128/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 38510 656228579925

994 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಟಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ 13 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 85960 771570018661

995 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮುರಿಗಯಯ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಮ್ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ 83/1, 83/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.59 69629 797519958922

996 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿಲ್ಪ ಶಂಕರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರ ನಾಯಕ 83/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.69 35870 623986594268

997 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕರ ನಾಯಕ 64/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.40 19940 748176759874

998 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಕೆ ಸ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ 176/15 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.63 33810 920831871651

999 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳಾ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿ ಓ 187/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.4 19920 841997712314

1000 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಪಣ್ಣ 155/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.98 47380 289610104970

1001 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 95/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.00 48170 242407189722

1002 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂೋಶಪಪ ಎಲ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ ಎಲ್ ಬಿ 131/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.43 25500 960346193515

1003 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಪಪಳರ ಹನುಮಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಹನುಮಪಪ 17/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.50 67250 225328074620

1004 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಹೆಚ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಗಲರಜಿಜರ ಹನುಮಂತಪಪ 272 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.60 32430 803671573590

1005 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಭರಮಪಪ 187 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.40 23970 250954858909

1006 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾಯನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಕರನಾಯಕ 64/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.6 26012 340127644420

1007 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯಕ 4/2ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.42 21600 557082365444

1008 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಶೋಖರನಾಯಕ 38/10 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.4 19919 592073717588

1009 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 197 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.4 23750 926473358652

1010 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಪಪದ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 276/13 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.4 23750 270338683574

1011 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಮಿಮಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಓಬಾೂನಾಯಕ 133/6 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.4 23290 415014798530

1012 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮಾನಾಯಕ 1/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.6 31728 776235313610

1013 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯಕ 3/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.4 19622 386277829975

1014 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 28/1ಎ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 18970 624540225554

1015 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ ಎಸ್ ಎಮ್ 14/3, 14/4, 140 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.53 67600 667132494152

1016 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪಪ 90/7 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.5 27020 221827517862

1017 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಕೆ ಅಶಲೋಕ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 33/2ಪಿ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.06 49450 870755891075

1018 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 34/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.25 56730 568972168724

1019 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಷಣ್ುಮಖಪಪ 17/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.36 130560 494388252169

1020 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವನಗೌಡ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪಪ 6/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 153640 334551921709

1021 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಪಪ 77/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.81 40150 955427272660

1022 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಬಸಪಪ 6/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 0.4 37150 548307517488

1023 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಲಾತನಿಪುರ ಸದ್ದಪಪ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 40/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.8 172800 306391238354

1024 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾಗೋಶಪಪ 89 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.59 31570 897844865343

1025 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 56/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 47610 516896255931

1026 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಎಮ್ ಕರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗಪಪ 64/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.6 31950 336921732176

1027 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 149/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 80800 546049000091

1028 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯರಾಮ ಹೆಚ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪಪ 76/11 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 53770 325025026779

1029 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 47/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.46 142620 908784052827

1030 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಕೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 100/2, 100/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.4 137430 656730053859

1031 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 14/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಅವರಕಾಯಿ 1 2.00 192060 463298383771

1032 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 93/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.2 119220 353174080512

1033 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯರಾಮ ಹೆಚ್ ಎ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪಪ 76/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.6 63800 325025026779

1034 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಅನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 13/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.4 69470 212094069075

1035 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ ಆರ್ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 43/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 118770 694417052391

1036 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಮಮ 290/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.47 29250 738758182759

1037 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಪಪ 10/7 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.37 24606 454135132682

1038 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 33/2, 54/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.25 123350 309340529339

1039 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಸದ್ದಗೌಡುರ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪಪ 174/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 115230 447219190402

1040 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓ ಎಸ್ ಧನಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 46/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 40530 873753295090

1041 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಕೆ ವಿೋಣಾ ಕೆಲೋಂ ಧನಯಕುಮಾರ್ 46/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32430 310816400629

1042 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲತಯಪಪ 43/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 60094 908529696910

1043 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 15/2ಸಪಿ3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 82055 975299570574

1044 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೋತಮಮ ಎನ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಕೆ 14/1ಎ4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 101013 345023231310

1045 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಟಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 31/7 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.25 63023 960744998349

1046 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 170/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.64 34590 305681493317

1047 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಟಿ ಹೆಚ್ 10/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.03 103110 343312758914

1048 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಕೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 10/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.03 103110 564685265482

1049 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 24/1, 97 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 82300 776401452496

1050 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪೋಶ ಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 23 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.76 78330 217861742576

1051 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ನಟರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 77/11, 77/12 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.88 40530 216216105208

1052 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 15/2ಸಪಿ3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 82055 465115155203

1053 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರಂಗಪಪ 56/5 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.17 112320 249987903923

1054 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಯಯ ಬಿ ಜೆ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಯಯ 33/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.65 30576 239548554823

1055 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪಪ ಎನ್ ಎಮ್ 90/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.08 53630 519622887441

1056 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ರ್ಂಕನಾಯಕ 109/ಪಿ1 ಆನಗಲೋಡು ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.87 180050 934722173487

1057 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 56/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.08 107720 947472166903

1058 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ ಆರ್ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 44/11 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 61970 694417052391

1059 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಮತ ಆರ್ ಬಿನ್ ಅಣಣೋಶ್ 44/6 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 54620 671252855993

1060 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪಕಕರಪಪ 25/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 82180 277184604223

1061 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಆರ್ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 51/2, 56/6 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 118640 502337241636

1062 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಹೆಚ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 60/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.33 37410 503519417938

1063 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 52/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.24 122400 738907279128

1064 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುಚಚಂಗಪಪ 190/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.99 51450 362633586382

1065 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 145/2, 145/9 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.79 42700 369304319215

1066 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರವಿ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 227/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.63 36220 989728387029

1067 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 59/18, 59/14 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.41 44790 437579845681

1068 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 23/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 62880 482263506834

1069 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸದೂಂಗಪಪ 27/10ಬಿ ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 46970 745142148853

1070 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಲಪ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ರ್ೈ ಆರ್ ರಂಗಪಪ 117/6 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.49 145550 495904488524

1071 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಭರಮಪಪ 45/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.84 85620 983807082810

1072 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಸನನ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಿಯ 41/5 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.22 61630 620111081143

1073 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಸದ್ದಗೌಡುರ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪಪ 177/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.23 100760 447219190402



1074 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಏಕಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 42/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.20 60880 283638459951

1075 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ ಟಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ 225/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.9 43740 967762817910

1076 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲೂೋಶಿ ಸ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಸ 146/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19210 267534021973

1077 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಗಟೋರಪಪ ಪಿ 146/2ಎ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 35420 817118470729

1078 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲೂೋಶಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 3/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1 0.58 27940 650618870301

1079 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಎ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 59/7, 59/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.39 43680 355710109654

1080 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುನಿೋಲ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 9/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 153640 408136877241

1081 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 34/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.77 169970 494537344041

1082 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 275/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.52 29250 392600683903

1083 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಂತೋಶ ಬಿನ್ ಬಿ ಎನ್ ನಿಂಗಪಪ 44/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.51 67590 351754549194

1084 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 49/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32400 560424762902

1085 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ 72/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.6 32430 221299227902

1086 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪಪ 193/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23110 565623027305

1087 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ 212/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.68 35610 840674156143

1088 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 275/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.5 28470 553715076509

1089 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ 145/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 20720 829530064952

1090 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 8/2ಪಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 40260 532139776001

1091 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಕೆ ಜಗದೋಶ ಬಿನ್ ಕಂಪೂಪಪ 61/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.48 26990 683476066185

1092 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 53/1ಬಿ6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.32 20680 947617592286

1093 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ 144/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.28 18260 503001168044

1094 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲೂೋಶಿ ಸ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಸ 146/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17860 267534021973

1095 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 31/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19610 301267821163

1096 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಷಡಕ್ಷರಪಪ 17/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19610 508500064657

1097 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಮ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುರುಗೋಂದ್ರಪಪ 62/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.52 52520 456574635503

1098 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಮ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುರುಗೋಂದ್ರಪಪ 62/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.53 26190 456574635503

1099 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 13 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 31830 940881302617

1100 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 31/17 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19610 493329664897

1101 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೋಶವಮಲತಿಯ  ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 102/ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.09 54050 646458647621

1102 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟೋಶಪಪ 176/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 35150 340483342858

1103 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 58/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.75 33500 264996927290

1104 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತ ಎಮ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಾಲ್ಪಪ 149/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 37660 582649860246

1105 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸವಿತ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲೋಶ್ ಬಿ 12/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 51850 246864858920

1106 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಪಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಜಿ ಕೆ 27/10 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 31800 605102803203

1107 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಆರ್ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 162/1ಎಪಿ6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 31830 237961188820

1108 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರ್ೋಣಿ ಬಿನ್ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ 26/12 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.84 32950 906530073257

1109 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರಪಪ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದೂಂಗಪಪ 100/2ಎಪಿ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.97 46490 797306983832

1110 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 16/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 37660 538407377746

1111 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 47/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 44200 365715986707

1112 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಗಾೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ನಾಯಕ 13/ಪಿ6 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.08 103710 724158851050

1113 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಗಾೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ನಾಯಕ 18/ಪಿ8 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 32430 724158851050

1114 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಶಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 47/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 44200 365715986707

1115 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಗಾೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ನಾಯಕ 18/ಪಿ8 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 28110 724158851050

1116 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋನಿಗ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಶೋಖರನಾಯಕ 23/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.86 42360 460869435858

1117 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಬಿ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಲ್ತಾ 84/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.6 29510 563501436483

1118 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾಂತಪಪ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 122/7, 122/6, 122/8 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.2 48230 373962448249

1119 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಬೆಲಮಮಪಪ 134/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.8 80800 803124049315

1120 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬರುಗಪಲೂ ಸತಯವತಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಜ ಮೊೋಹನ ಪರಸಾದ್ 40/16 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 39090 374680897197

1121 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಂ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ೂಪಪ 88/1ಬಿ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.69 35530 375749685219

1122 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಸ 65/5ಪಿ4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.5 24690 957953648811

1123 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಇ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ವಿ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 38/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 38740 289975937961

1124 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಜಿ ರಾಮರಾವ್ 261/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.26 52460 213822006126

1125 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಿ ರಾಮರಾವ್ 261/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 52120 781854826831

1126 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಯು ಮಹೆೋಶ ಾರಪಪ ಬಿನ್ ಉಮಾಪತಿ 110/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.85 39386 768047615080

1127 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಶಂಭುಲಂಗಪಪ 110/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.34 59510 778523849772

1128 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಣಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಕೃಷಣ 35/1ಎ2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.9 43650 935924706889

1129 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ರಾಜೆೋಶಾರಿ ಕೆಲೋಂ ವಿ ಕೃಷಣಮಲತಿಯ 41/3ಎ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23670 359024890290

1130 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಶಿವಯಯ ಬಿನ್ ವಿೋರಣ್ಣ 94/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.48 19620 669237352820

1131 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸರಯಯ 86/14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.1 84230 809882112622

1132 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಹರಿ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನಾರಾಯಣ್ ಕೆೋತಿನೆೋಡಿ 52/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 68520 204023598424

1133 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಮಾದ್ವಿ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ ವಿ ವಿ 22/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.9 81270 802481116421

1134 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ನಾರಾಯಣ್ ವಟಿಟಕುಟಿ ಬಿನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 39/ಪಿ1, 39/ಪಿ2, 40/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.72 36250 677032218399

1135 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ ಬಿನ್ ಗಣೋಶ ರಾವ್ 14/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.17 53040 273225488775

1136 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋಣಾ ಜಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ ಕೆ ಎನ್ 151/2ಎ1, 151/2ಎ2, 

151/2ಬಿ2
ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.97 45620 732801658966

1137 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಚಿಟಟಬಾಬು ಬಿನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 34/7, 34/8, 34/9, 34/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 3.68 135360 668832116134

1138 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾನಪಪ 29/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19750 679652147541

1139 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಎಮ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 127/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.63 33390 882558448573

1140 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎನ್ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 16/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 19660 883769093554

1141 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಂದಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 35/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 19278 302511707682

1142 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 73/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.9 43940 429198959372

1143 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಬಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಭರಮಪಪ 21/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.26 14230 289714395332

1144 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 40/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 19660 912038450452

1145 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಮ್ ಸಣ್ಣನಂದ್ಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ 28 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 31040 599157107893

1146 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಜಜರ ದ್ುಗೆಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 121/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 25060 857524228983

1147 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 51/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 36860 934151671577

1148 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಜೆಲೋಗಪಪ 17/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 40340 296766797110

1149 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೌಡರ ಕಲ್ೂಪಪರ ವಿೋರನಗೌಡ ಬಿನ್ ಗೌಡರ ಕಲ್ೂಪಪ 124/19, 124/23 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.39 19560 428695202672

1150 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಜಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಜಿ ರಾಜಶೋಖರಪಪ 196/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.04 47690 429198959372

1151 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಬಿನ್ ಬಿ ಬಸವನಗೌಡ 33/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1 48397 289714395332

1152 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 305/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.44 23780 912038450452

1153 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 305/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.51 27560 599157107893

1154 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಇ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 22/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.81 40825 857524228983

1155 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ 184/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1 48400 934151671577



1156 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಮ್ ಶೋಕ್ ಅಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಅಮಿೋರ್ ಅಹಮಮದ್ 25/2ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.24 52920 296766797110

1157 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೌಡರ ಮಂಜುನಾಥಪಪ ಬಿನ್ ಗೌಡರ ವಿೋರಪಪ 68/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.31 74290 975299570574

1158 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೌಡರ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 119/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.43 21620 345023231310

1159 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಿ ಮಹಂದ್ತಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪಪ 190/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.2 52920 960744998349

1160 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೃಷಣರಾವ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಣ್ಣ ಕೆ 53/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.7 73020 305681493317

1161 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಡಿ ರಾಜು ಬಿನ್ ಎನ್ ಡಿ ಉಜಜಪಪ 65/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 16510 343312758914

1162 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಉಜಜಪಪ 21/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 11890 564685265482

1163 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಜಿ ಬಸಪಪ 43/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 38270 776401452496

1164 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸದದೋಶ ಬಿನ್ ಮುರುಗೋಂದ್ರ ಎ 90/1, 90/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 47000 217861742576

1165 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 77/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 82450 216216105208

1166 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎಮ್ ಯು ಬಿನ್ ಉಮಾಪತಿಯಪಪ 46/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.48 31080 465115155203

1167 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕರಾಜು ಜಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಕರಿಯಪಪ 31/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.73 75240 937875995863

1168 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಣಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 80/ಬಿ2, ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.8 84600 720521702769

1169 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ ಹನುಮಂತಪಪ 84/ಬಿ7 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.52 146530 953543567121

1170 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 39/1, 39/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 0.97 97980 787603780701

1171 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಕೆಂಗಪಪ 98/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.6 63900 972906098516

1172 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಜಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹುವಣ್ಣ 260 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಮಿಡಿಸೌತ 1 0.54 57150 965549589015

1173 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಗೌಡುರಕರಿಯಪಪ 81/ಬಿ3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಮಿಡಿಸೌತ 1 0.6 63900 843276273303

1174 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ ಕೆ 31/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.4 45340 791972384066

1175 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕಾಯತಪಪ 24/9 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಮಿಡಿಸೌತ 1 2 192060 710010767951

1176 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಯತಪಪ 79/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.8 82450 910408785515

1177 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಜಜ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 84/ಬಿ1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಮಿಡಿಸೌತ 1 1.18 117230 461095862576

1178 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 13/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 82450 964910727024

1179 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ದೋವಾೂನಾಯಕ 17/6 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1 0.91 48090 831208320284

1180 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರನಾಯಕ 4/18, 4/19 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.48 19940 204469561324

1181 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜನಾಯಕ ಬಿನ್  ಶೋಖರ ನಾಯಕ 63/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.48 19930 918716381787

1182 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಮಯನಾಯಕ 11/ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1 0.8 37400 504423683160

1183 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಎಮ್ ಗಂಗಾಧರಪಪಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶ ಾರಯಯ 51/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.85 39060 799938294053

1184 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಜಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಜಿ ಎಸ್ 92/10, 92/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.93 42800 430239927699

1185 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಮ್ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ಜಿ ಮಲ್ೂಪಪ 76/1, 76/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.6 75050 255699958115

1186 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ತಲೋಟದ್ ಸದ್ದಪಪ 300 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.92 34470 362417327681

1187 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಜಿ ಪುಷಪ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 56/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.87 74950 501524900054

1188 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎನ್ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗೌಡರ ನಂದ್ಯಪಪ 29/4, 29/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.33 35260 284965839360

1189 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಜಿ 205/1ಎ3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.59 29160 600799885275

1190 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಂಹಪಪ ಬಿನ್ ಗಾದ್ರಪಪ 38/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.34 17420 70110001192

1191 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಏಕಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 21/10 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.33 19610 410404328164

1192 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಾದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಪಪ 31/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.27 58000 453901824388

1193 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಂದ್ಯಪಪರ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಂದ್ಯಪಪ 39/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.8 35690 549541248091

1194 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭಧರಪಪ 36/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.48 24830 909719693746

1195 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರೋಮಾ ಕೆಲೋಂ ದ್ುರುಗಪಪ 92/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.4 20820 344262705223

1196 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಪಕರ ಹೆೋಮಣ್ಣ ಬಿನ್  ಓಬಯಯ 9/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.6 28890 536891844831

1197 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 15/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.2 53870 339482219059

1198 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಪಾಲ್ಪಳರ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 9/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.00 37660 397664978287

1199 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 73/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.01 101000 325351319561

1200 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವದೋವಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 53/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.95 45690 454701152430

1201 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಜಿ ಶಾಂತಕುಮಾರಿ ಬಿನ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಮಹಾಂತೋಶಯಯ 143/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.67 34579 757447408627

1202 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 238/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.59 31630 431867827110

1203 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತರಮಮಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಪಪ 28/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 46800 741635025218

1204 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಗುಡಡಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 34 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.55 68100 678342089126

1205 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಜಿ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ 34/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 37000 567718433801

1206 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಜಿ ಪರಸನನ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಎನ್ ಜಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ 34/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.6 60600 429718931512

1207 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಪಿ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 110/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.18 54120 331493667353

1208 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರನಾಯಕ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ 84/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.45 23810 437968872743

1209 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋಣ್ುಕಾ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 97/1ಬಿ2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.54 26860 388392634302

1210 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಮಹೆೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗ ನಾಯಕ 62/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.88 47250 235764874170

1211 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಆರ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಯಕ 11/2ಬಿ, 11/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1 37530 535025046590

1212 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರನಾಯಕ 99 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 119220 720521702769

1213 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಿರಿಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಪತಿನಾಯಕ 23/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 82450 953543567121

1214 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕುಭಾಯನಾಯಕ 18/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 118670 787603780701

1215 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ ಹನುಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ 12/13&11 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.8 42180 972906098516

1216 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ನಾಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಲಪಾೂನಾಯಕ 12/17 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ದ್ಾಳಿಂಬೆ 1 0.62 20880 965549589015

1217 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಣನಾಯಕ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಕೆಲೋಂ ಹಮಜನಾಯಕ 25/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.38 134191 843276273303

1218 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪುಟಟನಾಯಕ 15/1ಬಿ, 14/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 1.38 118890 791972384066

1219 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಗದೋಶ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಟಲಗಾಯ ನಾಯಕ 14/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 61881 710010767951

1220 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಿಬಾಯಿ ಬಿನ್ ಕುಬಾರ್ ನಾಯಕ 23/9 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 1 101000 910408785515

1221 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತಿ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ಯನಾಯಕ 26/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 101000 461095862576

1222 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕೃಷಣನಾಯಕ 26/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.66 68990 375749685219

1223 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಲಪೂನಾಯಕ 22/8 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 82450 957953648811

1224 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಕೋರನಾಯಕ 15/2ಬಿ1ಎ ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.51 55880 289975937961

1225 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಪಕೋರ ನಾಯಕ 26 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1 101000 213822006126

1226 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುಕಮೋಣಿ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮನಾಯಕ 23/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 82090 589347537307

1227 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಿೋರಲಾಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ಮಲತಿಯ 20/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.1 110180 592703435390

1228 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಪಿಕಾಯನಾಯಕ 24 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.8 43680 694417052391

1229 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ 16/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.5 34650 738758182759

1230 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಣ್ಣ ಬಿನ್ ರಾಮನಾಯಕ 8/2ಎ5 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.2 22670 328804135782

1231 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋಪಾ ಕೆಲೋಂ ರಮೋಶ 23 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.3 59480 525594923293

1232 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ರುದರೋಶ ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 221/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.76 77170 912315657787

1233 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧನಯಕುಮಾರ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 221/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.75 76770 555402986234

1234 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ಓಬಳಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 178/12 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗೆ 1 1.6 70980 774234559657

1235 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 27/3ಎ6, 27/3ಎ7 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.06 49510 809928021289

1236 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಪಿ ಬಿನ್ ಪವಯತಪಪ 39/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.15 48480 638388617910

1237 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆೋಮಣ್ಣ ಬಿ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 36/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗೆ 1 1.3 51050 497638892620

1238 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋಖಾ ಬಿ ಎನ್ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪಪ 17/9 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.85 37380 797766221599



1239 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಬೆಲಮಮಲಂಗಪಪ 9/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.82 36350 975763490636

1240 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲ್ಪಪರ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಬಜಜ 11/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1 42440 797766221599

1241 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಆರ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 18/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.51 25880 388636819901

1242 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 87/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಮಿಡಿಸೌತ 1 1.5 146530 802481116421

1243 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಪಪ 46/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.6 63900 677032218399

1244 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರೋಶ್ ಬಿನ್ ಭಾಜಪಪ 21/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.2 119220 273225488775

1245 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಈರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 85/ಬಿ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಮಿಡಿಸೌತ 1 0.42 120420 732801658966

1246 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುನಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 185/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.6 63900 668832116134

1247 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 69/12 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.6 63900 679652147541

1248 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಟರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 194/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.64 66900 882558448573

1249 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಶಾ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಮಲತಯಪಪ 67/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.5 54620 883769093554

1250 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದಲಡಡಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಜಜ 5/1ಪಿ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.14 113260 302511707682

1251 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 69/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.5 56351 429198959372

1252 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ಯನಾಯಕ 62/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.98 51600 599192500429

1253 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲೋಟಿನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮನಾಯಕ 31/1ಎ ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.8 43240 589214410039

1254 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 61/6 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.2 118060 791774714092

1255 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಅಡಿರ್ಪಪ 12/ಪಿ3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 115230 716922494975

1256 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ 76/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.92 48960 441698599545

1257 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಸನನಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 57/4, 57/6 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.85 85850 217721565899

1258 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 5/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 80800 443025917979

1259 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬೆಳಕೆರ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 60/6 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.33 37400 802481116421

1260 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪ ಕೆ 60/14 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.82 43750 677032218399

1261 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 60/14 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.82 43570 273225488775

1262 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಬಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಟಿ ಬಸಪಪ 13/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.28 126100 732801658966

1263 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ ಆರ್ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 50/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.1 109580 668832116134

1264 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 2/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 82450 679652147541

1265 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಂತೋಶನಾಯಕ ಬಿನ್ ಲ್ಚಚನಾಯಕ 88 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.6 34870 577045632555

1266 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಲಪಾೂನಾಯಕ 15/13 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.6 34840 377533089155

1267 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಈರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸಕರನಾಯಕ 54/1, 54/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1 0.96 50720 572729412216

1268 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲಮೂನಾಯಕ 89 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.8 43700 922850264267

1269 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದ್ವಚನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗಬಾಯಿ 53/ಪಿ13 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1 0.4 30520 404865463538

1270 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ನಾಯಕ ಬಿನ್  ಸಮಯನಾಯಕ 65/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಸೋಬೆ 1 0.7 33040 470671013979

1271 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಕೆ ಕುಮಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಿರುಕಪಪ 20/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.9 47950 973539753403

1272 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಕೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 143/9 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.9 48090 391375040765

1273 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 72 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.3 48090 773237454341

1274 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋಪಾಲ್ಕೃಷಣ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ ಸ ಹೆಚ್ 13/1, 13/12 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1 0.46 28770 933379093666

1275 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಜಜಪಪಲ್ ಶಿವನಗೌಡ ಬಿನ್ ಗಲೋಲ್ಯಪಪ 11/5 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1 0.33 22480 858488189732

1276 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಡಿ ಹಾಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 10/1 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1 0.35 24530 383731010936

1277 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ತಮಮಣ್ಣ 27/11 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.3 58820 462982089461

1278 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಪಪ 173/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.8 40365 254676953315

1279 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲಲೋಹಿತ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪಪ 7/2 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.11 111139 309069711814

1280 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕೆ ತಿರುಮಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಗಪಪ 32/ಪಿ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.9 48090 203161545986

1281 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ತುಪಪಣ್ಣ 152/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 34920 992847989743

1282 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 92 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.79 43260 333019008024

1283 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾನಪಪ 239/9 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1 52480 325673479648

1284 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ಕಸನನಾಯಕ 97/5, 92/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.78 42810 596296501655

1285 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 112/6 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 153640 241738059086

1286 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಬಳೆೋಶಪಪ ಬಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 118/1ಎ3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.8 40360 980951447369

1287 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಿಟಕ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 9 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.61 35200 298363282378

1288 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಪಪ ಎ ಬಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಮಮ 290/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.47 29047 426365747762

1289 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಮಲತಯಪಪ 13/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 80380 684810549920

1290 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಮಲತಯಪಪ 13/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.51 54100 684810549920

1291 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 13/7 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 0.2 22670 600058546760

1292 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕುಬೆೋರಪಪ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ರೋಣ್ುಕಮಮ 315/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.6 34780 447219190402

1293 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಆನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 13/1 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.6 34780 873753295090

1294 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 36/ಪಿ4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.67 70040 310816400629

1295 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಶುರಾಮ್ ಪಿ  ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 57/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.8 82450 908529696910

1296 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ುರುಗಪಪ 178/2 ಕಸಬಾ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.6 22640 691171591725

1297 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 28/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 0.59 34340 562221937243

1298 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕುಂಚಲ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 5/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಪಂಗಡ ನುಗೆ 1 1.2 56130 308376385495

1299 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಗೌರಮಮ 206/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1 52370 273255141570

1300 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆೋಶವಮಲತಿಯ ಎನ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 23/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.55 69120 603291404292

1301 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಾನಾಯಕ 15/4 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.4 20180 979789829633

1302 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಟಿಟರಾಮಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗನಾಯಕ 16/1ಡಿ4, 16/1ಡಿ5 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.9 46660 219065760755

1303 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಾಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಮುದ್ುಮಲ್ೂಪಪ 174 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.4 19920 853301266008

1304 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತನಾಯಕ ಬಿನ್ ರುದ್ರನಾಯಕ 4/1ಎ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗೆ 1 0.6 32260 373740312849

1305 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಕಾಂತ ಎನ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 24/3 ಆನಗಲೋಡು ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.55 69150 853301266008

1306 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಎನ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮೃತುಯಂಜಯಪಪ ಎನ್ 24/4, 24/9 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.4 69490 915926760675

1307 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಎನ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮೃತುಯಂಜಯಪಪ ಬಿ ಎನ್ 24/4 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 1.22 60115 346816670121

1308 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿ ಎನ್ 24/3 ಕಸಬಾ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 1 0.7 39320 686001098891

1309 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಯಶಲೋದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪಪ 4/3, 4/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.83 43010 656033185673

1310 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಮಮ 17/3ಎ, 16/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2 118100 831208320284

1311 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಸುನಿೋತ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 168/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.99 51900 204469561324

1312 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಶಂಭುಲಂಗಪಪ 29/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 15540 918716381787

1313 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಬಿ ಮಂಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಬಸವಣ್ಣಪಪ 13/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.39 136180 504423683160

1314 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಉಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 28/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.06 105900 799938294053

1315 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲಡೂಪಪ 94/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.14 104100 430239927699

1316 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 16/1ಎ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.83 84600 255699958115

1317 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಬಸಪಪ 13/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 80390 362417327681

1318 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೋತಾ ಎ  ಜಿ ಕೆಲೋಂ ಎ ಜಿ ಶಾಂತಕುಮಾರ 117/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.3 65200 501524900054

1319 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 65/3ಬಿ1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.5 73600 284965839360

1320 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್  ಗುರುಶಾಂತಪಪ 127/2ಬಿ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 34780 600799885275

1321 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 13/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.78 80390 70110001192



1322 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 22/4ಪಿ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 42030 410404328164

1323 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 66/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.17 110480 453901824388

1324 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿಜಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 48/2ಎ1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 0.81 82560 549541248091

1325 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಯಾಮಿನಿ ಭಾರತಿ ವಟಿಟಕುಟಿ ಬಿನ್ ಅಶಲೋಕ ಕುಮಾರ್ ವಟಿಟಕುಟಿ 23/6, 23/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.32 66080 468634690682

1326 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದರೋಶ್ 73/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 87650 730078603616

1327 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕುರುವತರಪಪ 30/2, 30/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.2 118760 397664978287

1328 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಾಚಪಪ 13/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.45 141650 325351319561

1329 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲಡೂಪಪ 101/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.71 73180 454701152430

1330 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ನೆೋತರವತಿ 68/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2 192060 757447408627

1331 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 20/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2 192060 431867827110

1332 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪಪ 30/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 42700 741635025218

1333 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ 32/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.51 146880 397664978287

1334 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ವಟಿಟಕುಟಿ ಕೆಲೋಂ ಸಲಯಯ ರಾವ್ ವಟಿಟಕುಟಿ 23/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 43570 325351319561

1335 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧನಯಕುಮಾರ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 40/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 21500 454701152430

1336 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎಸ್ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 99/2ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 36330 757447408627

1337 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಬಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪಟಿೋಲ್ ಬಸಪಪ 64/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 21510 431867827110

1338 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಎಮ್ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ 88/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.92 35640 741635025218

1339 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 9/2ಎ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17480 668832116134

1340 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಜಿ ಸದ್ದಪಪ 6/9, 6/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.19 49830 679652147541

1341 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ 44/4, 5/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.97 44470 882558448573

1342 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 130/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 29030 883769093554

1343 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಬಿ ವಿೋರೋಂದ್ರಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 41/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 44650 302511707682

1344 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಎನ್ ಡ ಬಿನ್ ಧನಂಜಯಪಪ 103/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 34590 429198959372

1345 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಜಿ ವಿ ಬಿನ್ ಗೌಡುರ ವಿೋರಬಸಪಪ 194/7 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.46 57330 289714395332

1346 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಣ್ಣಪಪ ಜಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪಪ 194/3, 193/8 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.24 49880 912038450452

1347 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಆರ್ ಬಿನ್ ಋಷಬೆೋಂದ್ರಪಪ 226/9 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.4 52640 599157107893

1348 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 180/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.76 72300 857524228983

1349 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಏಕಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 85/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.72 29650 934151671577

1350 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಜವಳಿ 316/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 49800 296766797110

1351 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 187/8, 187/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.62 29800 428695202672

1352 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪತರ ಕಲ್ೂಪಪ 83/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.99 43980 781854826831

1353 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 13 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 66600 768047615080

1354 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 10/1ಎ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.62 17040 778523849772

1355 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಕೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚವಿೋರಪಪ 63/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 34020 935924706889

1356 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಭಾಕರ ಎಮ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 138/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2 68450 359024890290

1357 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಎಸ್ ಧನಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಮಲತಿಯ 18/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 22660 669237352820

1358 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಕೆ ವಿ 136/3, 136/4, 136/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 3.2 81040 809882112622

1359 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಎಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 16/4, 16/3ಬಿ2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.72 69040 204023598424

1360 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ 104/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 66600 802481116421

1361 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 241/2, 240/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.79 35490 204469561324

1362 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂೋಶಪಪ ಎಮ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶಪಪ ಎಮ್ ಎನ್ 2/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.32 16030 435235688637

1363 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಪಿ ಬಿನ್ ಪವಾಡಪಪ 20/5, 20/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.81 40420 341110384492

1364 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂೋಶಪಪ ಎಮ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶಪಪ ಎಮ್ ಎನ್ 2/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.35 16870 435235688637

1365 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪವಾಡಪಪ 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 

94/7
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.42 61686 341110384492

1366 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂದಗುಡಿ ಕೆಲಟರಯಯ 31/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 18010 472759705017

1367 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಮಂಜಪಪ ಎಸ್ ಜಿ 15/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.75 37880 511505569140

1368 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋಖಾ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪಪ 1/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.08 53260 736814103965

1369 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಾಕ್ಷಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಮರಿದ್ಾಯಮಪಪ 27/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 21030 259080478703

1370 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸರಸಾತಿ ಕೆಲೋಂ ಮಾರುತಿ ರಾವ್ 24/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 80800 674653922363

1371 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗನಕಟಟ ನಾಗರಾಜ ಸುಮಿತರ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 19/1ಎ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.74 37480 224782410541

1372 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ರ್ಂಕಟ ರಾವ್ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನಾರಾಯಣ್ 61/3, 61/4, 61/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.88 81920 240411165824

1373 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಬಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 11/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 40070 358624222491

1374 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಅಣ್ಣಪಪ 90/9 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.2 54160 496686430922

1375 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಾಕ್ಷಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಮರಿದ್ಾಯಮಪಪ 19/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 40070 259080478703

1376 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ 15/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.94 45630 387088736809

1377 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸವಿತ ಕೆ ಕೆಲೋಂ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 16/2ಎ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 20790 657601461115

1378 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಯಯ 157/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 54160 990058844865

1379 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತುಕರಾಮ್ ರಾವ್ ನಿಂಬಾಳಕರ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಣ್ರಾವ್ ನಿಂಬಾಳಕರ್ 95/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.91 91570 343977982663

1380 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬೆಲಮಮನಹಳಿಳ ಗೌರಪಪ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 122/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.09 104670 708488369710

1381 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನಂದ್ ಎನ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 40/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.8 40280 897989020201

1382 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮುರಿಗಯಯ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಎಮ್ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ 107/7, 107/8 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.58 30750 797509958922

1383 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪೋಶ್ ಬಿನ್ ಗೌರಮಮ 119/2, 119/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.52 28650 978973803724

1384 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಜಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಹೆಚ್ ಕೆ 61/2ಎ2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 34130 330028313932

1385 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕುಬೆೋರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 67/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 51570 497341111822

1386 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಬಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 58/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32430 476332598687

1387 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ 35/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.37 19380 28455010028

1388 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಎನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 18 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 43300 882506130814

1389 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಬಸಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 240/4, 241/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.79 36000 444136732286

1390 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಮ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 106/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 21500 203067909168

1391 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರೋಮಾ ಬಿನ್ ಓ ಎನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ 102/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.05 42830 5573832154547

1392 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಸ ಕರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 134/1ಎ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.7 35930 784110353055

1393 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಸರಲೋಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಪಣ್ಣ 40/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.75 37880 797458040939

1394 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಬಸಪಪ 89/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32020 607192215225

1395 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಶಲೋಕಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಎನ್ ಜಿ 61 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 54870 769322589871

1396 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮುರಿಗಪಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗಪಪ 48 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 47650 263501227547

1397 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಆರ್ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 162/1ಎಪಿ6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 80800 237961188820

1398 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಇ ಎಸ್ ಉಮಾಪತಿ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ 165/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.8 80800 478635855057

1399 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅನುಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿ ಆರ್ 35/17 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 16150 376904524077

1400 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 29/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.5 27020 794840998117

1401 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಮಹದೋವಪಪ 27/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 2.83 100050 206277628959

1402 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಸರಯಯ 86/12, 86/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.67 72590 809882112622



1403 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ
ದಲಡಡರಾಮಜಜ ಶಿವಮಲತಯಪಪ ಅಶಲೋಕ ಬಿನ್ ದಲಡಡರಾಮಜಜರ 

ಶಿವಮಲತಯಪಪ
2/6ಡಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.26 14040 471693886606

1404 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋಪಾಲ್ಪಪ ಹೆಚ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 80/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.44 25760 540898212326

1405 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಎಮ್ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಮಂಜಪಪ 40/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.2 52510 538093852195

1406 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹಾದೋವಪಪ 108/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 18960 400644622821

1407 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶಿವು ಮಲತಯಪಪ 2/ಬ6ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.27 14040 310193245955

1408 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಪಿ ಶಿವನಗೌಡುರ ಬಿನ್ ಬಿ ಜಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಗೌಡುರ 79/ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.13 44250 711450072584

1409 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಣಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ ಹೆಚ್ 80/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.44 25760 829086997190

1410 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆಂಜನೆೋಯ ಎನ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲತಯಪಪ 42/6, 43/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.3 67410 757132826418

1411 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಶಲೋಕ ಕೆ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಣ್ಣ ಕೆ ಎಮ್ 34/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 25720 295349513625

1412 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಕೆ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 64/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 59040 897920975465

1413 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಗೌರಮಮ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ 89/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 43240 714640495074

1414 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಧುಕುಮಾರ ಎನ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 103 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.72 33530 774403945244

1415 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 83/7, 83/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.37 67410 613646974047

1416 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ ಕೆ ಎಮ್ 247/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.17 57560 428695202672

1417 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶರಣ್ಪಪ 90/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.95 50260 429198959372

1418 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಬಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 128 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 55790 289714395332

1419 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 65/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 43240 912038450452

1420 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಾಮಿಲಂಗಪಪ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಬಸವನಗೌಡುರ 15/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.96 25720 599157107893

1421 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಧಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆೋಶವಮಲತಿಯ 203/3, 203/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32430 857524228983

1422 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಬಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 157/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 59040 302511707682

1423 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 87/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.86 46300 429198959372

1424 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಿಯ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಷಡಕಪಪ 96/4, 96/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 2 99712 525422512129

1425 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಶರಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಶರಣ್ಪಪ 343/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39830 875161403924

1426 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 31/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23060 322575552893

1427 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಯಯ ಎಲ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ನಂಜಯಯ 25/RS/12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23060 522266708340

1428 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂೋಶಪಪ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮುದಯಪಪ 82/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.3 19640 499612490614

1429 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪಪ 46/2, 214/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2 196450 678019819369

1430 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶಪಪ 82/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.28 19450 678019819369

1431 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮೋಘರಾಜ್ ಎನ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಾಸುದೋವಪಪ 136/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.93 39670 376560348706

1432 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಕಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ ಕೆ 68/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.6 25150 966039890086

1433 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಮಸಯಪಪ 148/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.5 27020 826202578045

1434 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಲ್ಕಕಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಹನುಮಂತಪಪ 7/1ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.75 75660 263258476177

1435 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಪಪ ಎಸ್ ಎನ್ 81/5, 81/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 47650 749869375014

1436 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕಕಪಪ 77/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19670 346362291603

1437 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲೂೋಶಪಪ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 160/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19020 212607081841

1438 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಶರಣ್ಪಪ 66/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 19020 547444795423

1439 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಡಿ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಂಡಯಪಪ 102/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.58 19670 227194752252

1440 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 26/1ಎ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 19660 896325208481

1441 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಎ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪಪ 147/2ಬಿ2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.6 22640 774732900605

1442 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಎ ಪಾಲಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಅಜಜಪಪ 147/2ಎ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.18 32650 593458413975

1443 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪುಷಪವತಿ ಕೆಲೋಂ ಬಸವಂತಪಪ 99/3, 99/5, 99/9 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.52 59780 732454961278

1444 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಪಂಚಯಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದಯಯ 122/3ಎ, 2/3, 3/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು, ಬಾಳೆ 1 0.88 64920 884879662643

1445 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮುದಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಿ ಮಹಾದೋವಪಪ 37/1ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.03 47260 353958544164

1446 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಿ ವಿ ಶಿವಮಲತಯಪಪ 100/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.52 20330 311989026779

1447 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಹೆಚ್ ರಾಮಲ್ಕ್ಷ್ಮೋ ಕೆಲೋಂ ಸ ಹೆಚ್ ನರಸಂಹಮಲತಿಯ 40/4, 39/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 46120 325103727084

1448 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ 229/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 27640 517804061786

1449 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಆರ್ ಸರಲೋಜ ಕೆಲೋಂ ಎಮ್ ಬಿ ರುದ್ರಪಪ 49/1, 49/2ಎ3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.48 66840 620940503087

1450 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದೋಶ ಬಿ ವಿ 30/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 11250 746837550183

1451 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 54/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.65 71860 618253488581

1452 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪಪ 21/2ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.81 77930 888944520027

1453 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಯಪಪ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 42/10, 42/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39870 647605760098

1454 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಿ ರವಿಂದ್ರ  ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜ 10/2ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.84 41200 514490965570

1455 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಯಾನೆ 170/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.4 62950 713862281942

1456 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂೋಶಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 152/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 69990 273748198156

1457 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಬಿ ಶಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 9/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19660 472083510523

1458 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಶಾಂತ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಪರಶಾಂತ ಕೆ ಬಿ 178/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.21 54930 369410463986

1459 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಹೆಚ್ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 274/ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.7 73610 991981193736

1460 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಾಸುದೋವ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 55/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 47650 794255199763

1461 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಿ ಜಿ ಕೆಲಟರಪಪ 52/2ಎ2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.68 35140 416890275628

1462 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಜಿ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಸುಕಂದ್ಪಪ 58/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.2 54870 912147551702

1463 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾನಪಪ ಎಮ್ 43/4, 43/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32020 731485686666

1464 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 31/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 33800 251648307765

1465 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡ ರಾಮಪಪ 154/3ಬಿ4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39870 710051628021

1466 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಮಲ್ೂಪಪರ ತಿಮಮೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 35/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19670 540409570033

1467 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 57/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39870 6354542645271

1468 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎನ್ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಿ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 69/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.63 33220 6987564632146

1469 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಬಸಪಪ 9/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.22 15420 9619130775933

1470 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಶಿಯ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 187/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.67 31140 571436491170

1471 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 10/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.9 46670 328687819306

1472 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಶಿೋನಾಥಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಪಪ 37/1ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.79 41820 791080232405

1473 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 201/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.14 124800 223474836147

1474 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಜಿ ಕೆ ಕೆಲಟರಪಪ 198/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.4 31210 202899961230

1475 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಆರ್ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 88/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.6 153200 834869054888

1476 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 4/5, 5/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.78 38310 307281821772

1477 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಆರ್ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 16/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.91 48440 609301378278

1478 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಬಕಕಪಪ 275/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32320 933048567066

1479 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಭುಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 7/11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 22590 546663360713

1480 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 7/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 22720 734814183139

1481 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾವಣ್ಗರ ಜಗದೋಶ ಬಿನ್ ದ್ಾವಣ್ಗರ ಜಗದೋಶ 237/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.2 14020 380908738053

1482 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಮನಹಳಿಳ ಚನನಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಮನಹಳಿಳ ಚನನಪಪ 58/1ಎ, 58/3ಸ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.2 14020 400769865466

1483 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 17/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.2 14020 439216638563

1484 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 15 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.7 23240 231917078558



1485 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಜಕಕವಾರ ಮಲೂೋಶಪಪ 220/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.55 29650 203251618059

1486 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಸದ್ದಪಪ 27/3ಎ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 44660 883508395176

1487 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಓ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಓಂಕಾರಪಪ 302/3ಬಿ, 303/1, 303/3ಪಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.98 61970 547148689318

1488 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಲಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 7/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 23320 641834653605

1489 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಸದ್ಾಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಶರಣ್ಪಪ 99/7, 99/8, 87/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.14 32580 724043283525

1490 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಡಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಶುರಾಮಪಪ 84/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.93 30880 705611665958

1491 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮುರುಗೋಂದ್ರಪಪ ಜಿ ಬಿನ್ ನಂಜಪಪ 88/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 22640 776882878709

1492 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರೋಶಿ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.52 20750 740771593178

1493 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಯೋಗ ಬಿನ್ ಬಿ ಜಿ ಗರಿಯಪಪ 56 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 32580 857064624656

1494 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಕುಮಾರ ಎಮ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 61 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 1.02 40540 361009031801

1495 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ 76/3, 76/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.34 22870 641566869533

1496 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಬಿ ಮಲೂೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಸಪಪ 30/7, 32/1ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 41450 659067918090

1497 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಜಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಣ್ 76/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 22830 641566869533

1498 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗಣೋಶ ಸ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ 297/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 43620 922262225711

1499 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಎಮ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ರಾಮಪಪ 24/2, 34/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.19 53950 721121197183

1500 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪುಷಪ ಎಸ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಶಿವಯೋಗ ಬೆೋತಲರು 7/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.32 64420 556253378561

1501 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಎಮ್ ವಿೋರೋಶ ಬಿನ್ ಪಿ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ 192/2ಬಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.8 45330 797934101521

1502 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಪಾಟೋಲ್ ಕರಿಯಪಪ 12/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.82 43880 6464746564631

1503 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ವಿೋರನಗೌಡ 121/2ಬಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.79 41520 484339923960

1504 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಎನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 55/1ಎ, 51/ಪಿ1-ಪಿ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 56730 276704555844

1505 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎನ್ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 98/1, 98/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.21 57820 975134482741

1506 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಲಲೋಚನಮಮ ಕೆಲಂ ನಂದ್ಯಪಪ 69/2, 69/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.2 27020 833631395100

1507 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಎನ್ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಪೂಜಾರ್ ನಂದಬಸಪಪ 72/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 42640 530571689149

1508 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಬಸಪಪ ಹೆಚ್ ಜಿ 7/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.3 21030 289648149899

1509 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಸದ್ಾರಮಪಪ 70/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 42820 619302075677

1510 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಮನ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಬಾಬುಸಾಬ್ ಬಿ 107/2ಬಿ, 107/2ಎ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಂಖಾಯತರು ಬಾಳೆ 1 0.94 42670 623247178384

1511 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚವಿೋರಪಪ 56/9 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.7 23240 688585059122

1512 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಶುರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 20/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23440 752173178478

1513 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಯು ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಉಜಜಪಪ 109/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23400 677344863623

1514 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಯು ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಡಿ ಎನ್ ಉಜಜಪಪ 109/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23400 752745449720

1515 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ರಮೋಶ ಬಿನ್ ಸದ್ಾರಮಪಪ 75/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 22790 619302075677

1516 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ನಂದಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 82 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.35 63540 795682978522

1517 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಯಯ ಎನ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಯಯ 10/1ಪಿ4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.79 42270 854646756468

1518 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 51/4ಪಿ1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 58580 324885657145

1519 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸೌಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ 27/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.7 37840 535169377503

1520 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಸಪರ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 20/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 43240 365873069412

1521 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಲಲ್ುಕಂಟ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 33/2ಪಿ1, 54/1ಪಿ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.25 120030 822493409966

1522 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋಣ್ುಕಾ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 27/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.7 37840 357796714290

1523 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲೂೋಶಪಪ ಜಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಜಿ 433/1ಬಿ2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 43240 497512240412

1524 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಪಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಟಿ ಪುಟಟಸಾಾಮಿ 227/8, 226/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.83 87820 806368086697

1525 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 64/ಪಿ18 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32430 523074328816

1526 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಜಿನಪಪ ಬಿನ್ ಅಂಜಿನಪಪ 229/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 51180 402248138535

1527 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರಪಪ ಎ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಗಟೋರಪಪ 46/3, 46/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 34550 396079514144

1528 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ವಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 206/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.49 26480 457583660529

1529 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಬಿ ಶಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 82/1ಬಿಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23720 665196573442

1530 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 52/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19660 665196573442

1531 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಸ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 64/9 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19670 562787884070

1532 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾನಪಪ 28/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.36 17670 679652147541

1533 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಕೆ ವಾಮದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚವಿೋರಪಪ 7/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.88 42020 338131755521

1534 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಮ್ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 51/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 38890 314920585711

1535 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಿ ಸ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 2/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 39630 828888763114

1536 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೋದ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಶರಣ್ಪಪ 5/8 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 41670 487124891340

1537 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 43/3, 44/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.63 33190 430744785074

1538 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 18/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 44520 664085804723

1539 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 56/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19660 253193741173

1540 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಎಮ್ ಭಾಗಯ ಕೆಲಂ ಬಸವರಾಜ ಕೆ 24/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 19600 661359126874

1541 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾನಪಪ 29/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.43 19780 580383924361

1542 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 152/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 36780 751055714453

1543 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಜಿ ಜಯದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ಾರಮಪಪ 14/1, 8/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.03 44570 564876451364

1544 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ವಾಮದೋವ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ ಎನ್ 9/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17360 800004809812

1545 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 34/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 44570 456457976642

1546 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಕೆ ಯು ಬಿನ್ ಕೆ ಎನ್ ಉಮಾಪತಿ 35/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 44570 848216216676

1547 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಡಿ ಸ ಬಿನ್ ಚಿಕರಪಪ 32 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.78 72330 960919081755

1548 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಚ್ ಸುರೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 153/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 36330 689754651245

1549 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 152/ಪಿ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.9 40630 538606017192

1550 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪಪ 25/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.28 44380 5646134516425

1551 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಕಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ 18/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.08 47470 6457465756486

1552 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಬಸಪಪ 18/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 53940 6357891546912

1553 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 43/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.79 36290 9634578921342

1554 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 316/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.73 33720 356498271564

1555 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ ಬಿನ್  ಹಾಲೋಶಪಪ 58/1ಬಿ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 21370 263405345024

1556 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಬಸಪಪ ಎಮ್ ಬಿ 41/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 41990 586102454865

1557 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವಂತಪಪ 17/14 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 41990 406066983735

1558 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಮರುಳಪಪ 228/1ಎಪಿ1, 228/1ಎಪಿ7, 

228/2ಎ1
ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.8 75030 445393696018

1559 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳಾ ಬಿನ್ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ 228/1ಎಪಿ5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.45 21970 794117854593

1560 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೋದ್ಮಲತಿಯ ಎನ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಕುರುವತತಪಪ 4/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 21800 240683991696

1561 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 26/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 29800 790415366268

1562 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ 307/3ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 32760 926235367379

1563 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಡಿ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಪಪ 75/2, 75/3, 75/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬದ್ನೆ 1 0.8 80800 568811399153

1564 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 19/1, 20/6, 20/8, 20/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 39090 448522823771

1565 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಜಿ ನರೋಶ್ ಬಿನ್ ಆರ್ ಜಿ ಸದ್ದಪಪ 4/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32020 583295274414

1566 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 34/18 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 46910 915848189554



1567 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಬಿ ಮುರುಗೋಶ ಬಿನ್ ಜಿ ಕೆ ಬಸವರಾಜಪಪ 12/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 39090 948195419929

1568 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಜಿ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 12/ಪಿ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 23050 835238946021

1569 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರದೋಪ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶಪಪ ಆರ್ 132 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 27560 589734140175

1570 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಪಪ 28/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 22070 422699082382

1571 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮುತಿಯ ಹೆಚ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಪಪ 28/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 22070 440550833359

1572 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುವಣ್ಯ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 34/1, 33/1, 33/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.18 42610 706432914052

1573 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಎಸ್ ಷಡಕ್ಷರಪಪ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂವಿೋರಪಪ 147/4, 147/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.67 44230 912764065890

1574 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಿಯ ಕೆ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 55/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.46 17020 605860462791

1575 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುರಿಗಪಪ 37/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17980 380127343035

1576 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಮಮದ್ ಅಲಾೂಭಕ್ಷ್ ಬಿನ್ ರಾಜಿಸಾಬ್ 52/15 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಅಲ್ಪ ಸಂಖಾಯತರು ಬಾಳೆ 1 1.68 65150 870743890137

1577 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪಪ 60/3ಎ2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.56 29510 793212283069

1578 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಶೋಷಪಪಲ್ಸ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪಲ್ರ 15/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.33 53180 859174282228

1579 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ 82/ಪಿ15 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.64 29980 252303097319

1580 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 21/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 62580 319331249096

1581 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲೂೋಶ್ ಬಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪಪ ಬಿ 37/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 17980 740081512778

1582 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 17/3, 17/1ಬಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 47050 552762074463

1583 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಚಾರ್ 38/12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17760 767022010843

1584 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ೈ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಭೋರಪಪ 43/ಪಿ5, 63/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.81 31800 614714838503

1585 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪ 123/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 67250 229503640298

1586 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪತರ ಶರಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 65/1, 65/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.53 66620 973309933751

1587 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಮ್ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಕುಬೆೋರಪಪ 61/3, 61/11 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 57290 782081392306

1588 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಮ್ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಮ್ ಕುಬೆೋರಪಪ 61/10 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.7 34690 995044118623

1589 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಂದಬಸಯಯ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ನಂದಬಸಯಯ ಕೆ ಎಮ್ 37/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.26 18310 811634175773

1590 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಕೆ ಜಿ 41/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.34 28180 525506237445

1591 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಅಶಲೋಕ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಚಿತರಪಪ 57/18 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.2 14020 640776097356

1592 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಸ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಎಮ್ 295/1ಸ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.01 48280 640776097356

1593 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಸ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ ಎಮ್ 304/1ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 2.4 95410 474725232903

1594 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 82/2ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1 40340 475872534409

1595 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಎಮ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 185/2ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 1 0.4 26690 474725232903

1596 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 72/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.3 57620 475872534409

1597 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 84/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.51 33470 802000971732

1598 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಶಾಂತಯಯ 11/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 55630 793303222085

1599 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಶಿಧರ ಎಮ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ನಾಗಬಸಪಪ 327/1, 325/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.77 76110 973623142982

1600 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಹಾಲ್ಪಪ 82/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1 48320 934005199058

1601 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತಪಪ 266/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.21 14720 372685062280

1602 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಎಮ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ನಾಗಬಸಪಪ 327/2ಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.95 45920 832930864047

1603 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಜಿ ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಆರ್ ಜಿ ಮಹದೋವಪಪ 38/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.03 48330 326597258495

1604 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ರೋಣ್ುಕ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜ ಹೆಚ್ 317/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.3 29710 599696122828

1605 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಕೆಲಕೋರಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ ಚಕೆಲಕೋರಿ ದ್ಲರಯಯ 97/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.75 168000 237742853804

1606 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಕೆಲಕೋರಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಚಕೆಲಕೋರಿ ದ್ಲರಯಯ 34/2, 34/4, 34/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.6 155030 632526407873

1607 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಘುಬಾಬು ಎಸ್ ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಭು ಎಸ್ ಸ 67/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 46850 223175026290

1608 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲೋಶ್ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ 108/16 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.24 28220 225953629699

1609 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಸದ್ದರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 95/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 49930 391881553805

1610 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ 29/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.49 27720 562534133318

1611 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ 30/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.41 23000 562534133318

1612 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುನಂದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಪಪ 48/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.25 54970 502534369578

1613 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ ಜಿ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ 88/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.37 21330 561160791387

1614 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಜಯಯಪಪ ಚನನಪಪ 65/4ಪಿ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.4 36420 780255690605

1615 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಬಿ ಶಿರೋನಾಥ ಬಿನ್ ಸ ಬಸವರಾಜಪಪ 65/5ಪಿ3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.98 42650 345204305323

1616 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಆರ್ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 48/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32020 632135031617

1617 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಹಾೂದ್ ಬನ್  ಸದ್ದಬಸಪಪ 127/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.6 31990 543695586110

1618 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ 29/12 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.42 22620 562534133318

1619 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಿ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ 75 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನಕಾಯಿ 1 0.6 60600 242689608678

1620 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಜಿ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ 34/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 92920 867297401003

1621 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಯು ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಗೌಡ 64/ಪಿ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 27710 366203477468

1622 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ್ ಹೆಚ್ ಓ ಬಿನ್ ಕೆ ವಿ ಓಂಕಾರಪಪ 93/3ಎ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.94 180690 515118069014

1623 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪಪ 16/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.58 30580 475469143277

1624 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಗುರುಸದ್ದಪಪ 81/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 2.34 91210 475469143277

1625 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎನ್ ಬಸವರಗೌಡ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 32/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2 191200 527141845175

1626 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 4/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 44320 673501134175

1627 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತಪಪ 269/3, 268 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.36 22320 372685062280

1628 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ತಿಮಮದ್ಾಸಪಪ 68/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.55 55550 305923714823

1629 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲೋಲಾ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಪಾಟೋಲ್ 217/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.8 40330 571851723475

1630 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಎಮ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ಎಮ್ ನಾಗಬಸಪಪ 327/2ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.94 45470 832930864047

1631 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಮಮ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಯಯ 62/1ಸ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.86 42920 387914873072

1632 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚನನಬಸಪಪ 17/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 78720 309874574583

1633 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂೋಶಪಪ 62/1ಬಿ3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.64 34210 397365539913

1634 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಹೆೋಮಂತರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಕೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 39/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.4 59040 211531594263

1635 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಪರಸನನ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ಬಿ ಚಿಕರಪಪ 57/7, 57/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.2 14020 648048497769

1636 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಅಂಜಿಬಾಬು ಬಿನ್ ಟಿ ಸಲಯಯನಾರಾಯಣ್ 3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 41120 761673498983

1637 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 18/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1 0.5 41410 880297183832

1638 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಜಿ ಬಿನ್ ಜಿ ನಂಜಪಪ 2/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.38 23830 966549004901

1639 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 9/3, 11/7 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.3 105630 277668771577

1640 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಜಿ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚಿನನಪಪ 81 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.75 75750 738780581369

1641 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಸ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ 2/4, 2/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.76 38920 277668771577

1642 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ತಿಪಪಣ್ಣ ಬಿನ್  ಹನುಮಪಪ 22/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.68 35610 553895862207

1643 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲಡೊೋಪಪ ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ 22/13 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 40340 984573050528

1644 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 45/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.9 90900 549063584348

1645 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಜಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಗುರುಶಾಂತಪಪ 28/1ಎ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 18970 643645879412

1646 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಕೃಷಣ ಬಿನ್ ಸತಯ ಬಾಬು 5/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.4 100750 245893042652

1647 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಕೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಎನ್ ಕೆ ನಾರಪಪ 1/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 41720 894821449315

1648 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 7/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 60210 806829309941

1649 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 69/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 42100 830237432294



1650 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಕೆ ಬಸಪಪ ಬಿನ್  ಕರಿಬಸಪಪ 28/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2 94200 840245027204

1651 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ 49/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32500 284335094833

1652 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಪಪ 81/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.04 38120 266867396628

1653 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಪಪ 81/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.66 29890 266867396628

1654 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಭೋಮಪಪ 33/1ಪಿ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 26100 629597366050

1655 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಚ್ ಶಿರೋಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 35/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 37620 598875440612

1656 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಪಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಬಸಪಪ 50/8 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.94 35330 525816387287

1657 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಭೋಮಪಪ 29/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 33290 507331278502

1658 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಧು ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 80/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.2 52190 218071506213

1659 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 130/2ಬಿ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.92 43250 716264266395

1660 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಾವಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ಶೋಖರಪಪ 4/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.95 42270 478454890369

1661 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್  ಪಟೋಲ್ ಚಂದ್ರಪಪ 86/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.37 20220 631724567372

1662 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಪಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ 71/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.2 13840 891027397588

1663 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಪಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಕೆ ಪಿ ಕರಿಬಸಪಪ 99/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.74 37810 356708621770

1664 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ  ಎ ಆರ್ ಮರುಳಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಎ ಜಿ ರೋವಣ್ ಸದ್ದಪಪ 130/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.5 26880 739017147972

1665 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಡಿ 34/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.7 35310 221275352938

1666 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಎಮ್ ತುಳಸ ಕೆಲೋಂ ಡಿ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ 183/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.23 52860 734510315560

1667 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎನ್ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲೋಟ್ ಕೆ ಜಿ ನಂಜುಡಪಪ 83/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.87 41020 826196152007

1668 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ವರದ್ಾರಜ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 258/12 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.9 71910 761650106268

1669 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮೋಘರಾಜ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಸ ಶಿವಮಲತಿಯ 204/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.73 37100 980214087022

1670 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಳಿಂಗಪಪ 72/1, 72/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.06 49180 729741060260

1671 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಬಿ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಬಸಪಪ 43/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32020 250254382728

1672 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಎ ಬಿ ಬಿನ್ ಎ ಎಸ್ ಭದ್ರಪಪ 119 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 32020 999822733687

1673 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದದೋಶ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 26/10 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.87 42570 249785204417

1674 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾರದ್ಮುನಿ ಬಿನ್ ಗೌಡುರ ಸದ್ದಪಪ 41/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 39870 239240904078

1675 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕುಬೆೋರಪಪ ಪಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೌಡುರ ಸದ್ದಪಪ 41/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 39870 812763694898

1676 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರೋಂದ್ರ ಪಟೋಲ್ ಪಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಗೌಢ್ುರ ಸದ್ದಪಪ 41/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 39870 728225330547

1677 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಆನನಪೂಣ್ಯ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ರಾಜ 104/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.37 23430 5983981991719

1678 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಾಲ್ರಾಜ್ ಬಿನ್ ಕುಬೆೋರಪಪ 104/2, 104/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.71 35970 471370974634

1679 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಗನಹಳಿಳ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಲಳಿಯಪಪ 117/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.52 28110 991334378892

1680 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 36/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.8 39870 219289078082

1681 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಟಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 37/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.5 27020 531996515847

1682 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಮಮ 179/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39870 508392999455

1683 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಬಿ ಕಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಜಿ ಬಸವನಗೌಡ 62/9 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.25 56810 914259315477

1684 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಷುಣ ಪಂತ್ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಹೆಚ್ ಡಿ ಹನುಮಂತಪಪ 106/2ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1 46910 671267356288

1685 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಸ ರಾಜೆೋಂದ್ರ ಬಿನ್  ಚನನಬಸಪಪ 140 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.23 55000 301919181615

1686 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಷಣ್ುಮಖಪಪ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 12/2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.22 55740 752854190649

1687 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಕೆ ಗರಿಧರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಗೌಡರ ಬಸಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ 124/12, 124/16 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 47650 390827756491

1688 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 112/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 55030 496031668116

1689 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಭಲಮೋಶಾರಪಪ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಶಿವಪಪ 35/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 19660 983723245394

1690 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಹೆಲನನಪಪ ಬಿನ ಹನುಮಂತಪಪ 4/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.33 17600 561140152265

1691 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪ 211/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 47650 877549348699

1692 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 18/8ಪಿ ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.14 49570 594521893559

1693 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಎಚ್ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 110/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.72 27070 845914415351

1694 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುಜಾತ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 16 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 21340 631604263851

1695 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಪಪ 17/2ಪಿ2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 31690 290390378713

1696 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ವಿ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ಎನ್ ವಿೋರಪಪ 6/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.69 35580 421185750836

1697 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ವಿ ಕೆ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ ಕೆ ಎಸ್ 194/5 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.53 67340 951156669483

1698 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಯಪಪ 40/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.34 21490 832633150886

1699 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 26/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 24850 644730556477

1700 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಪಾದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಯಯ 46/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.64 33600 245566890170

1701 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಸ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 57/13 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.62 32820 742188848841

1702 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 137/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.35 60540 837481530919

1703 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಎನ್ ಬಸವರಾಜ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 90/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 23710 305903507792

1704 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಕೆ ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ಆರ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 14/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಎಲ ಕೆಲೋಸು 1 1.2 115230 349219243795

1705 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣಕಾಯತಪಪ ಬಿನ್ ಕಾಯತಪಪ 46/4 ಕರಿಮಣ್ಸು ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.4 23720 320100182635

1706 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಸಾದ್ ಸ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಟನಾರಾಯಣ್ 70/2ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.38 23430 855480795584

1707 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆಲಟರಪಪ 87/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.36 26050 714444842653

1708 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಶಿಧರ ಎ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ 60/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 55850 651589105408

1709 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಟಕನಾರಾಯಣ್ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 42/10 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.72 35700 672677632392

1710 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 46/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39590 300752232765

1711 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 46/12 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.22 54810 371901432031

1712 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕಲ್ೂಪಪ ಎ ಜಿ ಬಿನ್ ಜಯಯಪಪ 47/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.77 75700 432370163877

1713 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸದದೋಶ್ ಬಿನ್ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಹೆಚ್ 30/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 15870 420844003142

1714 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಶಾಂತ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದೋಶ್ ಬಿ ವಿ 30/6, 30/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 11250 713663192475

1715 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಸ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 42/8, 42/10 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.25 63740 714834720287

1716 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಕ್ಷ್ತ ಕೆ ಗೌಡ ಬಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ ಎಸ್ 45/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39670 782355336313

1717 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕುಬೆೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 283/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.25 57010 650569244567

1718 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ 101/1ಪಿ1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.15 53170 57848067886

1719 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಾನಪಪ ಬಿನ್ ಸಂಕಪಪ ಡಿ 177/6 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.88 33990 756670122566

1720 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಕೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 41/2ಪಿ3-ಪಿ1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 25820 321142149401

1721 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಜಿ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 42/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.9 34610 882831486576

1722 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಪಿ ಜಿ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 121 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 37690 561712388887

1723 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋಲ್ಕಂಠಯಯ ಬಿನ್  ನಿೋಲ್ಕಂಠಯಯ 81/9, 81/12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.46 64830 484190517556

1724 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ನಿೋಲ್ಪಪ ಹೆಲಸಮನಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 36/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39190 495086004991

1725 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಪಿ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಹನುಮಂತಪಪ 5/12 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 30580 357250694739

1726 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಈಶಾರ ರಾವ್ 19/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 31670 745053865994

1727 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುಕ್ಷ್ಮೋಣಿ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ರುದ್ರಚಾರ್ 44/1ಎ5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.27 17230 769322589871

1728 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಶಲೋಕ ಕುಮಾರ್ ಎನ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಎನ್ ಜಿ 6/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.48 21700 366627584754

1729 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 282/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.48 25740 859470916766

1730 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ಹುಚಚೋಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಜಯಮಮ 282/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 47630 782355336313

1731 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 53/5, 49/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.85 33140 793182384546

1732 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ 7/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 37610 367780475124



1733 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಎಸ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಗಪಪ 64/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.91 34800 650569244567

1734 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 172/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 37890 57848067886

1735 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಣ ಎಮ್ ಎಲ್ ಬಿನ್ ಕೃಷಣ ಎಮ್ 37/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.94 74660 319331249096

1736 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಕಕ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಕಕ 37/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.55 61520 740081512778

1737 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಶಪಪ ಟಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮೋದಕೆೋರಪಪ 71/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.8 40400 552762074463

1738 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಬಿ ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 64/ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.12 33340 767022010843

1739 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಬಿ ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 88/3ಎಪಿ2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.37 17210 614714838503

1740 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ತಂಗರ್ೋಲ್ು ಬಿನ್ ದೋವಿಯಣ್ಣ 46/ಪಿ18-ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.4 58060 229503640298

1741 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 137/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.93 20210 973309933751

1742 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪ ಹೆಚ್ 68/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 36330 782081392306

1743 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರನಂದ್ 94/2ಬಿ2, 94/1ಎ ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 1.57 75200 995044118623

1744 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ದ್ಾಯಮಪಪ 73/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.62 33640 811634175773

1745 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಜಿದ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಶರಿೋಪ್ ಸಾಬ್ 41/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 43330 525506237445

1746 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಮ್ ಬಿ ಸುರೋಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಸುರೋಂದ್ರಯಯ 23/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 62530 640776097356

1747 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರದೋಪ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ 37/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.6 19660 640776097356

1748 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ನಿಂಗಪಪ 25/11 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 18030 474725232903

1749 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುನಂಜಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 41/1, 41/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.57 28290 475872534409

1750 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗೋಶ್ ಎಮ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಅಡವಿ ಬಸಪಪ 51/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.38 23300 647549846345

1751 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ ನಾಗಪಪ 85/10, 85/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 30330 391881553805

1752 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಕೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 109/1ಪಿ4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.55 63740 562534133318

1753 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಿ ರಾಜಶೋಖರ ಬಿನ್ ಕೆ ಜಿ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ 118/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 27580 562534133318

1754 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವಕುಮಾರ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 41/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 57960 502534369578

1755 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 85/9, 87/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.17 63480 561160791387

1756 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪ 45/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.08 57120 780255690605

1757 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ವಿೋರಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮುದ್ುದಬಸಪಪ 181/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.4 87480 345204305323

1758 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಾರುದ್ರಪಪ ಬಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ ಬಿ ಎಸ್ 108/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.02 86640 998006180959

1759 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಜಿ ಬಸವಗೌಡ 15/8 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.96 46730 895708721110

1760 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಣ್ಣ ಗೌಡುರ 10 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.51 27560 239106200308

1761 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 4/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.05 54460 362231326882

1762 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹುಚಚಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಸಪಪ 80/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.14 56090 435297659663

1763 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 2/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.88 37980 983519264303

1764 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶ್ ಬಿ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಷಣ್ುಮಖಪಪ 38/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 53980 706719211553

1765 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪಪ ಎ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 36/12 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.92 30830 502699310711

1766 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 60/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.34 57000 773867592096

1767 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರದೋಪ್ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ ಎಸ್ 60, 60 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.69 35210 525936500211

1768 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದದೋಶಪಪ 21/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.64 34590 737494807617

1769 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 60/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 39180 773867592096

1770 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಧರ ಬಿನ್  ಹನುಮಂತಪಪ 127/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.84 40880 925380575416

1771 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಧನಯಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದ್ಾನಪಪ 10/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.37 22200 429239616504

1772 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಎನ್ ಸಹನಂದ್ ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಕೆ ನಾಗರಾಜಪಪ 7/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 18960 373286806015

1773 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಾರಪಪ ಕೆಲೋಟ ಬಾಗಲ್ು ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ ಕೆ 25/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 18960 635539453972

1774 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಮ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ 100/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 18970 216672030790

1775 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 53/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.23 13590 583836232462

1776 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ವಾಗೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಪಪ 86/21 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.37 19040 396352980862

1777 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಚನನವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 22/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 18970 702994267275

1778 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶಪಪ 2/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 18960 435235688637

1779 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಆರ್ ಮುತುತ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 129/5 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.54 28420 752535667604

1780 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧನಯಕುಮಾರ್ ಡಿ ಜೆ ಬಿನ್ ಡಿ ಜಯಪಪ 178/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 46290 202609128228

1781 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಮ್ ಕಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 68/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.08 47320 965042303568

1782 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಕಲ್ೂಪಪ 152/6 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 51810 936135196389

1783 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಯಯಯ ಎ ಎಮ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ 48/2P2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.84 40910 843467446093

1784 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ರಾಜು ಬಿನ್ ವಿ ವಿ ವಿ ಸತಯನಾರಯಣ್ 9/2 , 9/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1     1.21 , 1.24 93450 837804949288

1785 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ ಕೆ ಕೆ ಬಿನ್ ಕಾಂತರಾಜಪಪ 204/6 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಮಣ್ಸು 1 0.24 15130 420039914871

1786 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಾಣಿ ಶಿರೋ ಕೆಲೋಂ ಸತಯನಾರಯಣ್ 49/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.56 64890 881482160351

1787 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಕೆ ಬಿ 130/2B2 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1 46350 294979641059

1788 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಎಮ್ ಒ ಬಿನ್ ಒಂಕಾರಪಪ 148/2A ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.9 37060 530471072452

1789 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 19/1P1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.5 18450 480243551384

1790 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಜಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 24/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 39650 281990016573

1791 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶಪಪ 22 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.34 23830 227190342788

1792 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಭಾವತಿ ಕೆಲೋಂ ದಲಡಡಹಾಲೋಶ್ 58/4 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 51850 979566791822

1793 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಎನ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಂಕಪಪ 16/3 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17240 551059021628

1794 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಕೆ ಎಮ್ ಬಿನ್ ಸುವಣ್ಯಮಮ 61/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2 84380 811927350896

1795 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಭಾಕರ ಬಿ ಬಿನ್ ಚಕರಧರ ರಾವ್ 38/6 , 38/8, 38/11,38/16 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.21 52560 391958060494

1796 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಮೊೋಹನ ಪರಸಾದ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಚಕರಧರ ರಾವ್ 38/12,17,22 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.37 21820 218834365914

1797 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸತಯರ್ೋಣಿ ಬಿ ಕೆಲೋಂ ಪರಭಾಕರ 38/5,9 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.82 29350 642546917760

1798 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುವಣ್ಯಮಮ ಜಿ ಇ ಕೆಲೋಂ ಈಶಾರಪಪ 61/3 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.4 59580 869424534428

1799 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿದ್ಾಯ ಬಿ ಪಿ ಕೆಲೋಂ ಸತಯನಾರಯಣ್ ಎಮ್ 38/7 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.6 31250 446325894265

1800 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 16/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 22950 935934999609

1801 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಜಿ ಟಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡತಿಮಮಪಪ 46/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.25 56990 830141263444

1802 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಿಯ ಜಿ ಟಿ ಬಿನ್ ದಲಡಡತಿಮಮಪಪ 46/1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.4 24640 865773110167

1803 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 22/2B1 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2 40320 502399003370

1804 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಿಯ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ 35/4 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.03 48110 989562598357

1805 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಎ ಎಮ್ ಶೋಖರಪಪ 40/13 , 12 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.37, 1.36 51130 582822279359

1806 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಧನಯಕುಮಾರ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 40/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 21500 454701152430

1807 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎಸ್ ಎಚ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 99/2ಪಿ1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 36330 757447408627

1808 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಬಿ ರಾಜಣ್ಣ ಬಿನ್ ಪಟಿೋಲ್ ಬಸಪಪ 64/1 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 21510 431867827110

1809 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಎಮ್ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ 88/8 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.92 35640 741635025218

1810 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 9/2ಎ ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.4 17480 668832116134

1811 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಜಿ ಸದ್ದಪಪ 6/9, 6/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.19 49830 679652147541

1812 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಕೆ ಹನುಮಂತಪಪ 44/4, 5/5 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.97 44470 882558448573

1813 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಆರ್ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 130/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.6 29030 883769093554

1814 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಬಿ ವಿೋರೋಂದ್ರಪಾಟಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 41/2 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1 44650 302511707682

1815 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಎನ್ ಡ ಬಿನ್ ಧನಂಜಯಪಪ 103/7 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.8 34590 429198959372



1816 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಜಿ ವಿ ಬಿನ್ ಗೌಡುರ ವಿೋರಬಸಪಪ 194/7 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.46 57330 289714395332

1817 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಅಣ್ಣಪಪ ಜಿ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಬಸಪಪ 194/3, 193/8 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.24 49880 912038450452

1818 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಆರ್ ಬಿನ್ ಋಷಬೆೋಂದ್ರಪಪ 226/9 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.4 52640 599157107893

1819 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ದೋವರಾಜ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 180/1 ಆನಗಲೋಡು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.76 72300 857524228983

1820 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಏಕಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 85/4 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.72 29650 934151671577

1821 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಜವಳಿ 316/3 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 49800 296766797110

1822 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 187/8, 187/9 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 0.62 29800 428695202672

1823 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪತರ ಕಲ್ೂಪಪ 83/10 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.99 40002 781854826831

1824 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 13 ಮಾಯಕೆಲಂಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 66600 768047615080

1825 ಪ್ರ ಧಾನ ಮಂತ್ರರ  ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಿ ಹನುಮಂತಪಪ 104/2 ಕಸಬಾ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.6 66600 802481116421

1 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ   28/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.78 31716.00 993370987083

2 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಮಮ ಕೆ ವಿ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಪಪ 112/P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 925952340836

3 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ   25/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.40 25565.00 517497249032

4 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎನ್ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ನಿಂಗಪಪ 50/5P ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.43 24836.00 734820451385

5 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಘ್ನೋಶಾರಚಾರಿ ಬಿನ್ ರುದ್ಾರಚಾರಿ 77 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19912.00 517188832567

6 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 59/5BP14 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 43143.00 820639860747

7 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ ಸ ಷಡಾಕ್ಷರಚಾರಿ ಬಿನ್ ಚಿಕಕವಿೋರಾಚಾರಿ    2/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 19935.00 980313454007

8 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 63 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 19935.00 864666916160

9 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಬೆೋರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 104/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 0.40 25671.00 212494459421

10 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಸ್ ಸದ್ಾಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 22/2P2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.10 54596.00 927150618965

11 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಗಡಡಪಪ 19/9,19/13 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 886861598279

12 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಸ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 9/4,11/2P4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ  ಕರಿ ಮಣ್ಸು 0.94 49761.00 520995521659

13 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ   60/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 69108.00 788284247804

14 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಮಹಮಮದ್ ಸಮಿೋಉಲಾೂ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ 

ಅಮಿೋದ್ ಸಾಬ್
57/6,57/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.56 56640.00 806478963562

15 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ   26/2 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 33112.00 944262834983

16 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಎಸ್ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 125/2P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 80924.00 288211394661

17 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಶೋಖರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹಾಲಾನಾಯಕ   41/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 52540.00 357753228055

18 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ   67/6 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 0.70 39506.00 771234489967

19 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ    12/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.21 59931.00 253992221871

20 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ   43/21 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 21013.00 210970075526

21 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರಯಯ ಬಿನ್ ಮುದಾೋರಯಯ   11/3 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.46 22223.00 527624082663

22 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ   23/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 32311.00 296446327884

23 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಸ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 135/3P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 362874716337

24 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ  130/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 32311.00 543358786715

25 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಟಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 69/5,81/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 710616259108

26 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಂ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 85/P2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 32450.00 818985557607

27 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಪಪಗೌಡ ಬಿನ್ ಬಸವನಗೌಡ 105/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 809897042443

28 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ಕೆ ಜಿ   120/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 28031.00 410376611206

29 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ ಕೆ ಜಿ 120/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 28158.00 779818168797

30 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಲೋಕೆೋಶಾರಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ 17/1,148/9P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 25209.00 478625717935

31 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ   35/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 32311.00 687946386640

32 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಎಲ್ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ   129/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 776101092366

33 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಬಿ ಪರಸನನ ಬಿನ್ ಕೆ ಎನ್ ಬಸಪಪ 47/7,47/8 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 37053.00 978542081418

34 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಹೆಚ್ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ 136/1A2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 933568475299

35 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿರುಮಲ್ಮಮ ಕೆಲಂ ತಿಪಪಣ್ಣ 4/9P-P2 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.90 35251.00 431941824571

36 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಪಪ 36/2,36/3,36/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.26 27264.00 309873221078

37 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮನಗೌಡ 110/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಈರುಳಿಳ 1.50 140700.00 789419729664

38 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಹೆಚ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 73/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.80 80581.00 727031985942

39 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ 123/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಮಮರ 0.60 60607.00 978709141358

40 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂನಗೌಡ 99/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.40 43387.00 530113337361

41 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಟಿ ಆನಂದ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಗೌಡ 81/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಮಮರ 0.60 60607.00 535106904218

42 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಸ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚನನಪಪಗೌಡ 141/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.49 49496.00 362874716337

43 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂತಾಜ್ ಕೆಲೋಂ ಖಲೋಲ್ ಖಾನ್   11/7 ಕಸಬಾ-1 ಅ.ಸಂ/ಮ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 0.20 12862.00 691460243380

44 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಬಿ ತಿಪಪೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ ಭೈರಪಪ 65/2 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 1.00 38229.00 320397879226

45 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿೋಮ್ ಖಾನ್ ಬಿನ್ ವಹಾಬ್ ಖಾನ್   2/2 ಕಸಬಾ-1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 0.91 32624.00 459207889787

46 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ   15/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 1.00 37761.00 301528438847

47 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 4 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 0.93 36085.00 323689508833

48 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾನಪಪ ಬಿನ್ ಜಗಳಲರು ಚಂದ್   22/2 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 0.80 31900.00 332552845183

49 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ನಾಗಭಲಷಣ್ರಾವ್ ಬಿನ್ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ರಾವ್ 168/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 2.00 84546.00 985776474888

50 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ವಿ ರ್ೈಜಯಂತಿ ಕೆಲೋಂ ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ರಾವ್   90/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 0.80 39861.00 227437708541

51 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣಮಾಯಪಪ    21/P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 1.27 56895.00 997145202843

52 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಪಿ ಹಾಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 27/4,22/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 37761.00 612307747670

53 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಆರ್ ಗಣೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ ಭೈರೋಶಪಪ 51/3,50/1 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 0.96 36643.00 606505476041

54 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಜಿೋವರಡಿಡ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ 110/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ  ಕರಿ ಮಣ್ಸು 1.20 114184.00 592861090904



55 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಟಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಗೌಡ 81/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.59 59597.00 501509681768

56 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಎನ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗನಗೌಡ 49/P3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಹಿೋರೋಕಾಯಿ 0.80 50581.00 956064818823

57 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಟಿ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ತಿಮಮನಗೌಡ   60/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 0.51 46872.00 501509681768

58 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಬಿ ಶಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಬಸಪಪ 23/P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಳ 1.20 115236.00 572003814239

59 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನಪಪ 117/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಈರುಳಿಳ 0.80 80581.00 757843625297

60 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸ ಎಲ್ ಚನನಬಸಪಪ 107 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 2.00 184892.00 565430995968

61 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪಪ    41/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 24894.00 694601291418

62 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ   39/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 18333.00 946787324829

63 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 52 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 19912.00 797255494800

64 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 78 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 32311.00 500500045138

65 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸೈಯದ್ ಅಮಿೋರ್ ಬಿನ್ ಖಾಜಿಸಾಬ್   21/P92 ಉಬಾರಣಿ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.60 26377.00 886249663145

66 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 50 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 902801748485

67 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಉಜಿಜನಪಪ 45/19 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.68 28748.00 424324458166

68 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ದೋವಿರಪಪ   37/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 94531.00 243344185277

69 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ವಿ ಪರಸನನಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 55/6 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.64 30202.00 986323109003

70 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ   27/1,27/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 25692.00 649929309429

71 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ   36/3 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 19589.00 447542791077

72 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಉಜಿಜನಪಪ    17/6 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 16751.00 424324458166

73 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ   23/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19912.00 977531822906

74 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಮಮದ್ ಖಾನಂ ಬಿನ್  ಇಸಾಮಯಿಲ್ ಸಾಬ್   21/15 ಉಬಾರಣಿ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.90 35278.00 977531822906

75 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗಪಪ   27/1,27/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 25710.00 791824352313

76 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ   32/5B,32/1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 31717.00 994611526746

77 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ   21/P10 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 254041566846

78 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎನ್ ದ್ಯಾನಂದ್ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ   100/10 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 13411.00 777438213363

79 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಕಂಠಪಪ 44/3,44/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.98 83602.00 293621566283

80 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 27/1A ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.57 29235.00 386038193898

81 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ    11/18 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.27 27069.00 787805459751

82 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುರುಗೋಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ ಬಸಯಯ 37/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.47 19188.00 508562992651

83 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಬೆೋಂದ್ರಯಯ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಬಸಯಯ 20/7,20/8 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 23585.00 358975873255

84 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಪರಸಪಪ 32/3P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 36651.00 201401232157

85 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಹೆಚ್ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ    20/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.40 97205.00 581346071352

86 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪಪ   28/5,36/2P8 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 38871.00 804831064492

87 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಾಧಿರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ   11/16 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 30843.00 912032540602

88 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 29 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 25011.00 527162294959

89 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಲನನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲತಯಯಪಪ   45/1P2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.46 22891.00 902119430326

90 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಬೆೋರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ   19/1B ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 23634.00 866478217824

91 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಎಸ್ ರಾಜಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ   71/4AP1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.92 43560.00 602462243660

92 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ   54/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 19563.00 509640147512

93 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಬಸಪಪ   59/3BP1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.60 30926.00 598360610987

94 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ   45/4,45/3,45/6 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.93 181673.00 277139596526

95 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ದ್ಯಾನಂದ್ ಸರಸಾತಿ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ರಂಗರಾವ್   16/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.35 94564.00 727357502125

96 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಜಯಯಪಪ 13,13/6 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 34964.00 823768124783

97 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ   19/1B ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 31057.00 903607409800

98 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಿ ಜಯದೋವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಕೆ ಜಿ   35/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.04 46931.00 318799186580

99 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ಪಪ 90/2A1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.40 18532.00 815861713371

100 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹಾಲ್ಪಪ 41/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.34 29102.00 631578543370

101 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾದ್ಾಪಿೋರ್ ಬಿನ್ ಹುಸನ್ ಸಾಬ್ 92/7 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 13411.00 409091976202

102 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತನ ಕೆಲೋಂ ಕುಬೆೋಂದ್ರಯಯ 20/9,20/10 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.60 25037.00 724419748705

103 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 15/36,2/P8 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 25416.00 635857611868

104 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾ ಕೆಲೋಂ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ 100/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.20 13579.00 212185047545

105 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಾವಯತಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪಪ 42/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.25 55876.00 486346367136

106 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 63/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 23027.00 890766161344

107 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಬೆೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 100/11 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 13412.00 973625621486

108 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 53/7,58/8 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 23799.00 950215152166

109 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮಿೋಳಾ ದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ 63/8 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.61 25713.00 307625146600

110 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 38/3,21/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 47497.00 376253707506

111 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಓಬಪಪ   27/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಪ.ಪಂ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.40 44848.00 652147857160

112 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 53/1,33/6, ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 29925.00

113 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾರದ್ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರನಾಯಕ 34/19BLO ಉಬಾರಣಿ ಪ.ಜಾತಿ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.56 25070.00 347723998125



114 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಮುನಾಬಾಯಿ ಕೆಲಂ ಗಲೋಪಾಲ್ನಾಯಕ   18/1 ಉಬಾರಣಿ ಪ.ಜಾತಿ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.40 19910.00 471604967374

115 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 63/1P3 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 16530.00 446549832837

116 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ   4/7 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.19 13180.00 391975815040

117 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ   52/P2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38197.00 242700536603

118 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ    19/1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37610.00 364476661625

119 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಾಬೆಲೋವಿ 5 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 30833.00 985976241819

120 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ    6/6 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.17 12540.00 342929231796

121 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಾಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಬುಡೆೋನ್ ಸಾಬ್   15/6 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.93 29190.00 529181455193

122 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಎಂ ಪರಭಾಕರ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ    134/1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 14150.00 684236217620

123 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪುಟಟಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ   23/1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 24250.00 258804392484

124 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ   105/2P1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 15739.00 357242290653

125 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಧು ಎನ್ ಎಸ್  ಬಿನ್ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ  23/P1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.52 110940.00 28198516879

126 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನವಾಬ್ ಬಿನ್ ಮುನಿೋರಾಸಾಬ್ 119/6 ಉಬಾರಣಿ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.57 25070.00 985282645149

127 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಲತಯಪಪ   29/5 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 26270.00 235996337228

128 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಭಾಕರ ಡಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ   60/4 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19910.00 984236217620

129 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಪಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಪುರದ್ಪಪ   39/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38210.00 341463127442

130 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಟಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ 12 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19420.00 994611526746

131 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಯಲಾೂಬೆಲೋವಿ   43/1B ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 37610.00 361339557820

132 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಲಡಡಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ   62/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37610.00 653911479899

133 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನವಾಬ್ ಬಿನ್ ಮುನಿೋರಾಸಾಬ್ 114/5 ಉಬಾರಣಿ ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.40 20523.00 985282645149

134 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಬಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ್ ಬಿನ್ ಎನ್ ಎ ಬಸವರಾಜಪಪ 58 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.04 19140.00 300972899710

135 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿರುಕಪಪ ಬಿನ್ ರ್ಂಕಪಪ 91/7 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 22300.00 554134041198

136 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಶಿವಕುಮಾರ ಬಿನ್ ದಲಡಡಹೆಲನನಪಪ   38/8 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.80 73610.00 360910661037

137 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸವಿತ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ 158/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.09 48820.00 788847981856

138 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಜಿ ಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಡಿ ಜಿ 83/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 24910.00 675339992535

139 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ್ ಕೆ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುರಿಗಪಪ   96/12 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.72 72440.00 679096335967

140 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪಗೌಡುರ   16/4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.68 81610.00 501223683113

141 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋಪಕ್ ಟಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ಟಿ ಹೆಚ್ ರುದ್ರಪಪ 81/7 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.37 60090.00 689104736980

142 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ  22/27,22/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 32300.00 671309977089

143 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಣ್ಣಪಪ ಬಿನ್ ಮರಿಯಪಪ   141/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 59250.00 343301917225

144 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಬಿ ದೋವರಾಜ್ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ ಎನ್ ಎ 58/4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 19550.00 209322968060

145 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ವಿ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 106/P4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.81 31530.00 766503497893

146 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಕೆ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ   28/6 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 42900.00 421510811232

147 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಂದ್ರನಾಥ ಕೆ ಜಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಜಿ ಶಿವಲಂಗಪಪ   38/31A ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.19 85500.00 549139720124

148 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ    26/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.06 47680.00 944839504933

149 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಹಾಲ್ಪಪ    90/5,90/3P2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 45000.00 502157743175

150 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ರಾಮಕೃಷಣ ಬಿನ್ ಎನ್ ನಾಗೋಶಾರ ರಾವ್   10/1A,10/2A1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 66180.00 679009317566

151 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುರುಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಜಯಯಪಪ   14/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 21280.00 895449544339

152 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲ್ೂಪಪ   313/8 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.60 26370.00 232929375248

153 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಜಿ ಪರಶಾಂತ್ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಡಿ ಜಿ   83/1,83/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 83350.00 675339992535

154 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಖಲೋಲ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಹೆಲನಲನರ್ ಸಾಬ್   20/2P5 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.33 17530.00 443760595860

155 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ   122/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.00 82000.00 590999755862

156 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪೂಜಾರ್ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಹಾಲಂಗಪಪ   49/10 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 23000.00 279411461344

157 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಂಬಿಕಾದಲಡಡಗೌಡುರ ಬಿನ್ ತಿಪಪೋರುದ್ರಪಪ   83/6 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.30 54630.00 708481091465

158 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶೋಖರಪಪ   32/7 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.87 32640.00 620600373055

159 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಪಪ   73/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 19750.00 483869283411

160 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೋತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನ   79/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.40 19630.00 410965796660

161 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ   22/10,22/18 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 31420.00 211832920709

162 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಡಿ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾರಪಪ   63/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.06 28980.00 483869283411

163 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಎಂ ಏಕಾಂತ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶಪಪ   103/3B2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.16 50970.00 259634280640

164 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಎಸ್ ರಂಗನಾಥ ಬಿನ್ ಶಿವಾಜಿರಾವ್   37/4B2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19420.00 903718445058

165 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ   3/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 32000.00 781208259119

166 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗಯಪಪ 33 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 3.34 60266.00 205186005672

167 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮುರಿಗೋಂದ್ರಪಪ 313/10 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.40 23000.00 281236415469

168 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಬಸಪಪ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಎಂ 96/15,96/16 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 21000.00 243466537090

169 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಜೆ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯಪಪ 58/15 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.52 28260.00 239170458586

170 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ 128/4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.80 38660.00 831246437322

171 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸವನಗೌಡುರ 128/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 51960.00 765501161238

172 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿರಂಜನಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ 47/2A1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.93 43000.00 475338956684

173 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಬಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಟಿ ಕೆ ಬಸವರಾಜಪಪ 69/5 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 21500.00 751672300238



174 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ ಆರ್ 292/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 2.08 33400.00 991403878408

175 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 88/1 ಉಬಾರಣಿ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.74 30060.00 498649874471

176 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ   18/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.37 66820.00 537085997760

177 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪಪ 61 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.79 76430.00 987113917925

178 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 154/3 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 34580.00 972139086029

179 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಂಗರಾಜು ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ 59/1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 52390.00 447748588142

180 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಶ ಬಿನ್ ದೋವಪಪ 41/9 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 55380.00 496986292838

181 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಜಗುಣ್ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 4/5,40/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 53680.00 295437006119

182 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪಪ 41/11 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 55380.00 937018310222

183 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಸ್ ಅಶಲೋಕ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ 62/5 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 30950.00 656421958289

184 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಪಪ   31/4 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 28770.00 272281948519

185 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಣ್ಣ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪಪ 3 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.59 26020.00 987113917925

186 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಸದ್ಾರಮಪಪ 31/3,32 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 29343.00 639501461744

187 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಶೋಖರ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ 18/11,7 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 225864732069

188 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ   13/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 20476.00 618468265829

189 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪಪ 124/2P3 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 33010.00 927030062381

190 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾಂತರಾಜ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಪಪ 21/1P1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 21550.00 943510482394

191 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 78/8 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 32550.00 968365972389

192 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಿರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ 51/6 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.33 19000.00 826693893403

193 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 83/1P1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 16180.00 9721390866029

194 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭೋಮಪಪ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ 21/P11 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 42350.00 202216284920

195 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪೋಶ್ ಬಿನ್ ನಾಗರಾಜಪಪ 102/1A1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 57930.00 912530939048

196 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಿರಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 48/7,48/8,48/9 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 33910.00 826693893403

197 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೋಖಾ ಪರಭು ಕೆಲೋಂ ಪರಭುಸಾಾಮಿ 13/1B ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 38460.00 573773836937

198 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಾಧರಪಪ 79/4 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.50 25780.00 769988828674

199 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ಾರಭಲೋವಿ ಬಿನ್ ತಿಮಾಮಬೆಲೋವಿ 6/P4 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 35600.00 639695312354

200 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರೋವಪಪ 53/3 ಉಬಾರಣಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.32 18000.00 420828443824

201 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರುದರೋಶ   21/10 ಉಬಾರಣಿ ಪ.ಜಾತಿ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.38 19270.00 557644335503

202 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 56/3 ಉಬಾರಣಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.62 26440.00 509039108987

203 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರನಾಯಕ 65/411B ಉಬಾರಣಿ ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.30 17650.00 597968464018

204 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜಪಪ 72/16 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.62 62628.00 600579822289

205 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪಪ 70/P4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.40 45008.00 375582620656

206 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತರುವನಣ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 72/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನ ಗಡ 0.79 79800.00 257213846587

207 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಕೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 69/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನ ಗಡ 0.80 80810.00 855943061741

208 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 45/9 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನ ಗಡ 1.20 117658.00 351329829326

209 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 44/P4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.92 92517.00 750489040920

210 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಿಂಗಪಪ 46/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಮಣ್ಸನ ಗಡ 1.44 138283.00 976574825499

211 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 66/1P4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.40 43954.00 707122439369

212 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಸಪಪ 44/P3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನ ಗಡ 0.91 92663.00 388092984322

213 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 68/8 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನ ಗಡ 0.81 83233.00 629793426167

214 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ    23/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1.08 103712.00 866179322533

215 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಜಯದೋವಪಪ   26/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.60 60613.00 200009141613

216 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ   26/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.80 80810.00 618460072017

217 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿೋಲ್ಪಪ 25/1P6 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.60 63833.00 372144883599

218 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಪಪ   26/6 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1.20 117610.00 230515983931

219 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಹೆಚ್ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 25/1,39 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.78 79306.00 949370875540

220 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಮಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪ 87/10 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1.20 117658.00 469039289069

221 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮೈಲಾರಪಪ 19/1AP1-P2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.40 19908.00 244008072062

222 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪದ್ಾಮವತಿ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಕೃಷಣ   37/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.83 33134.00 456426612654

223 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಪರಭಾಕರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 43/7P2 ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1.20 53731.00 231414040186

224 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 20/1P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.80 32311.00 430812728480

225 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಲೋಹಿತ್ ಬಿನ್ ಪಿ ಹೆಚ್ ರಂಗಪಪ 28/P2-P1 ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 0.34 17369.00 947972598538

226 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ   33/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 33201.00 421293466330

227 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ವಿ ನಾಗರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಎಂ ವಿೋರಭದ್ರಯಯ 121/1B1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.45 21121.00 438117904633

228 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಜಯಪಪ    17/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 809934389029

229 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಟಿ ರ್ಂಕಟೋಶ್ ಬಿನ್ ತಿಪಪೋರುದ್ರಪಪ 82/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 35571.00 731022473086

230 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಸದ್ಾರಮಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 82/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.91 35615.00 980960736779

231 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಎಸ್ ರುದ್ರಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಶಿವರುದ್ರಪಪ 121/1A ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 13526.00 719329393248

232 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅರುಣ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಮಲತಯಯಯ
121/1B2,121/6,12

1/1A
ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 32312.00 969080788472

233 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ನವಿೋನ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ   33/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 33201.00 547039559172

234 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಶಲೋಭಾ  ಕೆಲೋಂ ಎಲ್ ಪಿ ವಿಘ್ನೋಶಾರಚಾರ್   3/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.98 37649.00 993253462431

235 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 18/2,47/5A2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 30308.00 367977344084



236 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಡಿ ಬಸವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ   21/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.23 13856.00 460876877748

237 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಸೋತಿ ಬೆಲೋವಿ 209 ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.40 20239.00 421172344501

238 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮನಾಯಕ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಾೂನಾಯಕ 37 ಕಸಬಾ-1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.00 36518.00 222720171109

239 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 13/2,13/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.45 21631.00 232270286749

240 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹೆಚ್ ಕೆ ಚಂದ್ರಪಪ 41/P ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಪ.ಜಾತಿ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.80 33223.00 912050228041

241 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಕೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 41/P ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 33223.00 766673543898

242 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ರುದ್ಾರನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ 10 ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.00 46850.00 881147719701

243 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಾಧರ ಬಿನ್ ಆರ್ ಆರ್ ರುದ್ಾರನಾಯಕ 17/P8-P1 ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 40357.00 881147719701

244 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪಪ 38/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.31 15642.00 714747788521

245 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಶಿವಮಲತಯಯಯ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಯಯ 121/1A ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 13526.00 328667653681

246 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಚೌಡಪಪ   9/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 32450.00 580146119251

247 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಸ ರವಿ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಪಪ   4/7 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 681619182510

248 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಆರ್ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಎಂ ಎಸ್ ರುದ್ರಪಪ 44/1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.69 38811.00 838097880011

249 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಆರ್ ಮಹದೋವಪಪ ಬಿನ್ ಎಂ ಎಸ್ ರುದ್ರಪಪ 44/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.87 43128.00 838097880011

250 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಆರ್ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಮ 20 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 16793.00 391223575033

251 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಎಸ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 42/8 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 330384163463

252 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 45/7 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 23729.00 308486611508

253 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೋವಣ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 20 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 16700.00 272853913602

254 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಪಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪಪ 196/7 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 32292.00 570176354584

255 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ರಂಗಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ   9/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 839291719000

256 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ನವಿೋನ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 129 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38266.00 708434522128

257 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ   9/5 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 37948.00 582814377665

258 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲಾಲ ಮರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಭೈರಪಪ 80/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 32000.00 825054373640

259 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಂಜುಂಡಪಪ 20 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 809237670654

260 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಲಪ ಬಿ ಎಸ್ ಚಂದ್ರಪಪ 64/7 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.90 36002.00 300840080110

261 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ   6/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38247.00 425617299328

262 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 7/4P2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 37321.00 870069595728

263 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರೋಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ 59/1P4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.60 26373.00 393722318604

264 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ವಿ ಮಲೂಕಾಜುಯನ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಜಿ 

ಉಮಾಮಹೆೋಶಾರಪಪ
17/2B1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 24302.00 630414317663

265 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪ 92/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.32 17309.00 454170522473

266 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 92/4P2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 25724.00 981958076289

267 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಎಸ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಷಡಾಕ್ಷರಪಪ 32/4B,32/4A1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19908.00 891192457156

268 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪಪ ಸ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಸ   15/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 14804.00 503963161384

269 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ   3/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.29 16453.00 757763943598

270 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿೋಣ್ ಕೆಲೋಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನಯಯ  9/P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.80 32320.00 774304217996

271 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಶ್ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ಹುಸೋನ್ ನಾಯಕ 5 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 26378.00 801655170745

272 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ ಕೆ 43/29P1,85/2 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 26865.00 664655684086

273 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ವಿರೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 43/28-P2 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 40339.00 834738759446

274 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಚನನವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 36/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.40 62130.00 538654331686

275 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಭಾಗಯ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 73/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.69 28881.00 592414430894

276 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಲೂಫಿೋರ್ ಬಿನ್ ವಹಿೋಬ್ ಸಾಬ್ 135/P7 ಕಸಬಾ-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.80 32312.00 206669699392

277 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಂಕರಪಪ   17/8 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.59 19980.00 862680033378

278 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಆರ್ ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಎಂ ಸದ್ದಪಪ 13/P2 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.60 26856.00 387206257932

279 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಎನ್ ರಂಗಸಾಾಮಿ 58/4 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38292.00 894358309444

280 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಸ್ ಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಜಿ ಶಿವಲಂಗಪಪ   25/1 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 22817.00 650958210236

281 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಂ ಗೋರಿಶ್ ಬಿನ್ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಮೋಲ್ಪಪ 143 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 23500.00 459988130479

282 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ    30/4 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 26374.00 935729429366

283 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಭೋಮಪಪ 66/1P2 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 26409.00 959019141890

284 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್ ವಿ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ 87/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 33239.00 949701904809

285 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಅಣ್ಣಪಪ 132/4B ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38294.00 742523322877

286 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರ ಬಿನ್ ಕೆ ಜಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ 33/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37562.00 369223922939

287 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 71/7,71/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಪಪಾಪಯ 0.60 26338.00 326492867812

288 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಆರ್ ಬಿೋರಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಾಯಪಪ 38/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 783621905705

289 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ್ ಸ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಪಪ   20/7 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.35 18153.00 522415405877

290 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಹೆಚ್ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ ಗೌಡ 70/2,70/10,100/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 327332602653

291 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ರುದರೋಶ್ ಬಿನ್ ಸಲೋಮಶೋಖರಪಪ 102/10 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.74 30532.00 924705300476



292 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಹೆಚ್ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 126/1,39/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 29344.00 424275926819

293 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ 67/2P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 34685.00 612980690252

294 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಎಸ್ ಚೈತನಯ ಕೆಲೋಂ ಎಂ ಶಿವಮಲತಯಯಯ 121/1A ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.20 13617.00 249161348662

295 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 33/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 33192.00 873604853867

296 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ   7/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 36463.00 840003404595

297 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಪೂವಯ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ 33/11 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 37761.00 337687648324

298 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 58/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37834.00 533699780754

299 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಸ್ ರವಿ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ   11/3 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 12862.00 726390028781

300 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಮೋಶ್ ಡಿ ಬಿನ್ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ 103/1 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 19379.00 209821411221

301 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ವಿಜೆೋಂದ್ರಪಪ   16/2 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 19379.00 856567735570

302 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪಪ   4/7 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 32882.00 405532005716

303 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗಪಪ 167/13 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.25 13966.00 411734147317

304 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ   7/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 31891.00 345976267761

305 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಮುರಿಗಯಯ 35/2 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 25904.00 884448043361

306 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಹಾಲ್ಪಪ 1/2P2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 13549.00 980843891839

307 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಯಯ ಬಿನ್ ಶಿವಕುಮಾರಯಯ 31/6,31/7 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 37783.00 446590655137

308 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಲಲೋಚನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗರಿಯಪಪ 82/2,82/3 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.83 16361.00 432985545111

309 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಪಪ   19/1 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.77 30947.00 408676746000

310 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾನಪಪ ಬಿನ್ ಗಂಗಪಪ 147/2 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19921.00 431428511429

311 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ   11/5 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 12862.00 401875734971

312 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮುನಾವರ ಬಿನ್ ಖಲ್ಂದ್ರ್ ಸಾಬ್ 91/1 ಕಸಬಾ-1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1.00 37761.00 414285990308

313 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಭಾಗಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕುಮಾರಸಾಾಮಿ 43/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.78 31000.00 867217837520

314 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸಂಗಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗಪಪ 42/2-,43/3 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 19379.00 582997075496

315 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾದೋವಿ ಬಿನ್ ಮಂಜುನಾಥ 104/3A ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.86 78816.00 650391619203

316 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾರಪಪ ಡಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ   17/6 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 28880.00 712297313614

317 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 1/2P3-P2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.22 13549.00 980843891839

318 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಎಂ ಸತಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ   24/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37761.00 582045488886

319 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 70/1 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 2.65 99737.00 226943822246

320 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಾದ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶಾರಪಪ 103/1 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.40 19139.00 860249045539

321 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮೋಶ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶೋಖರಪಪ 37/33-P3 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.78 39136.00 945141419996

322 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿರುಮಲೋಶ್ ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ 67/1A ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37761.00 201645952700

323 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಮಹಮಮದ್ ಇಲಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ 

ಸಾಬ್
5/2B2 ಕಸಬಾ-1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.64 27090.00 248256979661

324 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ 37/4P2-P2,20/9 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37761.00 531186545554

325 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಟಿ ರವಿ ಬಿನ್ ತಿಪಾಪಬೆಲೋವಿ 91 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37761.00 400338349650

326 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಲ್ಕ್ಷಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಯಯ   11/12 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.20 12862.00 380008910400

327 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ 94/1,82/2 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 34755.00 833796587750

328 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 35/P1 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 31489.00 651928455371

329 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಶಾಂತಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 36/5 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.30 16276.00 809442825583

330 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶಪಪ 21 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19379.00 284962018886

331 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಎಂ ರವಿ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ   11/4 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.39 19124.00 723211993226

332 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುಳ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪಪ   26/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.49 19379.00 318839291183

333 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗುರುಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 96/3 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.61 25904.00 365961668874

334 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಬಸಪಪಗೌಡ 21/5,29/6 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19921.00 729376591180

335 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ 50/43 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 25904.00 470066365378

336 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 167/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 17023.00 693920462804

337 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಸದ್ಾರಮಪಪ 67/9 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19379.00 695965836184

338 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 62/P1 ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.40 19379.00 927145864965

339 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಯಯ ಎಂ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಯಯ   11/4 ಕಸಬಾ-1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.33 17226.00 767170877414

340 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ    8/3 ಉಬಾರಣಿ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 1.20 37783.00 218040297071

341 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಹಾಲ್ನಾಯಕ 41/A ಕಸಬಾ-1 ಪ.ಜಾತಿ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.21 7350.00 984754181637

342 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಸ ಪರಭುದೋವ ಬಿನ್ ಚಿಗಟೋರಪಪ 85/4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 20249.00 510985772945

343 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹರುದ್ರಪಪ ಕೆ ಪಿ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 123/1A ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 25629.00 576514151801

344 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಬಸಪಪ 71/1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 22850.00 794880405978

345 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಂ ಮಲೂಶಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ೂಪಪ 73/3,79/p3 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.70 80924.00 585142036564

346 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಎಸ್ ಎಂ ಯೋಗೋಂದ್ರಯಯ ಬಿನ್ ಎಸ್ ಎಂ 

ಬಸಯಯ
37/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.71 25511.00 888967580619

347 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಬಸಪಪ 74/1,74/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.54 31055.00 794880405978

348 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಯಯ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಧರಯಯ 58/6 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 21575.00 879334159529

349 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಎನ್ ಕರಿಯಪಪ ಬಿನ್ ಸ ಸಲೋಮಪಪ 2/2,29/2,2/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.83 43768.00 754468181645

350 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲೋಟ್ ಹಾಲ್ಪಪ 74/10,233 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 57321.00 902225210749

351 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 6 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 45750.00 449404683686

352 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಕೆ ಗುರುಪಾದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕೆ ಮಹಾದೋವಪಪ 14/1P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.74 73124.00 849605085260

353 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗಂಗಪಪ 64/4,64/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.46 69235.00 200132017507



354 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದ್ಾಯಮಪಪ ಬಿನ್ ದ್ುಗೆಕೆಂಚಪಪ 56/2,56/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 4.00 59029.00 462449748435

355 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 6/3,6/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 32795.00 640534279117

356 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿರುಮಲೋಶ ಸ ಪಿ ಬಿನ್ ಪುಟಟಪಪ ಸ 58/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 21575.00 897970888420

357 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಟಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 19/7,4/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 36749.00 815869358552

358 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಬಿ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 189/5 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 23988.00 340360904910

359 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಬಿ ಇಂದರಾ ಕೆಲೋಂ ಮಂಜುನಾಥ   13/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.80 42583.00 772080330920

360 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಲೋಳಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 25/ ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.20 57321.00 551126556165

361 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಂಗಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ   51/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.12 54099.00 238757895623

362 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದೂಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 25/7B,25 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 46098.00 508253961553

363 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಪಿ ಹಾಲಶಪಪ ಬಿನ್ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 6/2B ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 42583.00 512959626249

364 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಎನ್ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸ ಸಲೋಮಪಪ 2/4,29/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.82 43462.00 612461749439

365 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಆರ್ ಭಲೋಜರಾಜ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 69/12 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 42583.00 296766740075

366 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಅನಿತಾ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ತಲೋಳಚಾನಾಯಕ 44/9P ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 0.40 18261.00 534517521513

367 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಾನಾಯಕ ಬಿನ್ ರುದ್ಾರನಾಯಕ 19 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 24093.00 612603709314

368 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 19/4A ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 15273.00 344371449172

369 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 63/3 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.20 19195.00 669831538206

370 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗಪಪ 70/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1.00 101013.00 679399812396

371 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದಲಡಡತಿಮಾಮಬೆಲೋವಿ ಬಿನ್ ಸಂಗಾಭಲೋವಿ 5 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 30780.00 404855449054

372 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಜು ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಯಯ 52/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.27 30610.00 774542371439

373 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ   21/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.80 40338.00 310898894341

374 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕಂಪಲ್ಪಪ 44/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿಳ 0.46 50256.00 749277668125

375 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಗಂಗಾಯನಾಯಕ 14/50-P2 ಕಸಬಾ-1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 32102.00 610461938695

376 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಹೆಚ್ ಹರಿೋಶ್ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 4/1P1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 26359.00 443820732433

377 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಜಾಜ್ ಅಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ನಜಿೋರ್ ಸಾಬ್    10/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.80 30656.00 848942621709

378 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಾಕೋರ್ ಅಹಮಮದ್ ಬಿನ್ ಇಫಿೋರ್ 275 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.80 32288.00 724215524744

379 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಕೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 75/3 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 32287.00 476260840708

380 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಮುಖಲೂದ್ ಅಹಮಮದ್ ಖಾನ್ ಕೆ ಹೆಚ್ ಬಿನ್ 

ಹೆಚ್ ಕೆ ಅಮಿೋದ್ ಖಾನ್
40/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1.10 49437.00 859352230177

381 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಲೋಪಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ 56/2A ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 68650.00 999623187828

382 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪೋಶಪಪ ಬಿನ್ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ 10/P1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 30656.00 357926364235

383 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಾಲ್ಯ ನಾಯಕ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರನಾಯಕ 10/3P3 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 21765.00 289793802436

384 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಲೋಕೆೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 70/4,70/5 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37521.00 748847948951

385 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 61/1 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 30656.00 910907705480

386 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಬಿಬುಕ್ ರಹೆಮಾನ್ ಬಿನ್ ಎಂ ಶೋಕ್ ಅಹಮಮದ್ 235/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1.00 37761.00 816264674749

387 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಯಣಿ ಬಿನ್ ಕೃಷಣಪಪ 66/13 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 29730.00 910495612252

388 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಯಲ್ೂಪಪ 121/3A-P1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.88 33753.00 371618578600

389 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಮಮದ್ ಗೌಸ್ ಬಿನ್ ದ್ಸತಗರಿ ಸಾಬ್   5/7 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1.00 37761.00 435103843248

390 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸನಣ ಚಿತರಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ 66/1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.37 17707.00 498480377592

391 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ   4/3 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 32782.00 791799710594

392 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆಶಾ ಕೆ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಂಕರಪಪ 59/5 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.80 38980.00 943419233034

393 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 184 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.71 28031.00 343302722518

394 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಿದ್ಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 65/J20 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 30656.00 589500862333

395 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ    9/11 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 25988.00 748201832535

396 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಲಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಣ್ಣ 48/8 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.65 27840.00 528647037917

397 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಬಲಬ್ ಬಾಷಾ ಬಿನ್ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಿದದೋನ್ 15/4-P2,78/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1.00 37761.00 970080589710

398 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಧರ್ ಬಿನ್ ಕೆ ರಾಜಪಪ 1/14P2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 30640.00 230893839141

399 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರಪಪ 81/24 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.50 21766.00 781855266660

400 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಮಹೆಬಲಬ್ ದ್ಸತಗರಿ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಗಫರ್ 

ಸಾಭ್
1/P7,1/3P1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.80 30656.00 631564475691

401 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 125/1B2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 23250.00 943482303552

402 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನರಸಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 46 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.50 21766.00 589212909723

403 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಫಿೋ ಉಲಾೂ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಘನಿೋಸಾಬ್ 5/5P-P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.80 30656.00 974556199393

404 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಬಲಬ್ ಸಾಬ್ ಬಿನ್ ಖಲ್ಂದ್ರ್ ಸಾಬ್ 18 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.40 19917.00 645911098123

405 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಮಮಪಪ ಬಿನ್ ಜಾನಪಪ   7/15 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.82 31248.00 953346042456

406 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಶಿವಣ್ಣ ಬಿನ್ ಮದಕೆರಪಪ    4/3 ಉಬಾರಣಿ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.54 22952.00 886337505100

407 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹೆೋಂದ್ರ ಜಿ ಬಿನ್ ಹಲಮಾರಿ   1/80 ಕಸಬಾ-1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 32287.00 399460783740

408 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಡಪಪ 84/1P2,84/1P3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.92 35290.00 602196639029

409 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಡಪಪ 84/2P4,84/2P5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.94 36090.00 602196639029

410 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಡಪಪ 84/2P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.60 15027.00 602196639029

411 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿಲಾನಿ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಖಲ್ಂದ್ರ್ 175/13 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 1.00 47650.00 690009248914

412 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಜಿೋದ್ ಸಂತ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಖಾದ್ರ್ 193/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.80 39830.00 329821665202

413 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರುದರೋಶಾರ ಡಿ ಎಂ ಬಿನ್ ಮರುಡಪಪ 50/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 24830.00 341723150455



414 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಕಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 79/7 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.60 69970.00 943913614326

415 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿ ಎಸ್ ರ್ಂಕಟರಾವ್ ಬಿನ್ ಸತಯನಾರಾಯಣ್ 78/1,79/6 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.32 59330.00 577520886677

416 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ಭೈರಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ    23/1 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 17260.00 649743099317

417 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆರ್ ಮಲತಯಯಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ 81/14 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 15410.00 875949504153

418 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಮಾರ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ   23/1 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 16360.00 903197833252

419 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಸ ದ್ಾರಕ್ಷಾಯಣ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಈಶಾರಪಪ 60/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.50 23060.00 369183729123

420 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ದೋವಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ 46/7,45/12 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.74 30090.00 751521857648

421 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಕೃಷಣಪಪ ಬಿನ್ ಧನಪಾಲ್ ರಡಿಡ 45/11 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.34 15120.00 698208366243

422 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಫಕೋರಮಮ ಬಿನ್ ದ್ಾದ್ಾಪಿೋರ್ 50/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.42 20890.00 206303852759

423 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಡಿ ಆರ್ ಬಸವರಾಜ್ 90/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.62 70032.00 580880368289

424 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎನ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪನಾಡಿಗರ 15/2A ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.46 103211.00 578612212815

425 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ 35/7 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.74 34305.00 468248514675

426 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಎಸ್ ವಾಗೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಹೆೋಮಗರಿಯಪಪ 296/2P7 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.80 75538.00 555886735956

427 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಬಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 61/1 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 35009.00 579867564043

428 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 15 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 578612212815

429 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಪಿ ಪರಕಾಶ್ ಬಿನ್ ಪಾಲಾಕ್ಷಪಪ 170/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 26362.00 721129283499

430 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ವಿೋಣಾ ಕೆಲೋಂ ರಂಗೋಶಪಪ 1/1B,1/7 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.96 36603.00 493510652575

431 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಮಲತಯಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 69/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1.20 115236.00 756745495397

432 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕರಿಯಪಪ 25 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.40 43841.00 581808831727

433 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವನಜಾಕ್ಷ್ ಕೆಲೋಂ ಮಹದೋವಪಪ    6/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 730343339943

434 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ 145/10 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19839.00 525856488782

435 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ನಿಂಗಪಪ    26/7 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 217186957414

436 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಪಪ   25/12 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.62 26970.00 732194285201

437 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಸ ಹಾಲಶ್ ಬಿನ್  ಚಂದ್ರಪಪ 55/7 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19908.00 658632950360

438 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಕಾಶಪಪ 56/9 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.52 21128.00 816780023383

439 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರೋಣ್ುಕಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ   5/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.51 23383.00 819144865340

440 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ ಬಿ ಚಂದ್ರಕಲಾ ಕೆಲೋಂ ರಾಜಶೋಖರಪಪ 58/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 34031.00 363499266849

441 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎನ್ ಕೃಷಲಣೋಜಿರಾವ್ ಬಿನ್ ಕೆ ನಾಗಪಪ   27/5 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 33355.00

442 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಜಯ್ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಕೆ ಆರ್ ಬೆಲೋಗೋಶಾರಪಪ 39 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.45 37761.00 267143610494

443 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ    20/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.09 37761.00 482029887183

444 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುಧಾ ಡಿ ಕೆಲೋಂ ಗಲೋವಿಂದ್ಸಾಾಮಿ 37/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.30 15204.00 898311990503

445 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯ ಬಿ ಪಿ ಬಿನ್ ಬೆಲೋಗೋಶಾರಪಪ 39 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.45 37761.00 940573744411

446 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇ ಶಾಯಮ್ ಬಿನ್ ಬಿ ಶಂಕರಪಪ 8 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37761.00 859846367276

447 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುವಣ್ಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪಪ 31/16,2/7 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 36659.00 306763587990

448 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ 28/15 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 12500.00 809500757846

449 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪಪ ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ 28/15,28/1P2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 18500.00 580855603425

450 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಪಪ 27/8,74/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.95 37010.00 505815459810

451 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಪಪೋಸಾಾಮಿ 205/1P2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1.00 94194.00 474399513388

452 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಮಹಮಮದ್ ಜಫರುಲಾೂ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ 

ಷಫಿೋ ಉಲಾೂ
  5/11 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಮಾವು 1.00 22230.00 215884234298

453 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸವರಾಜಪಪ 17/1A ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.32 17000.00 547810516721

454 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 26 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 25486.00 544814144655

455 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಲಪಾೂನಾಯಕ ಬಿನ್ ಭೋಮಾನಾಯಕ 40/3 ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.38 18318.00 667546679597

456 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಕಮಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷಣಪಪ 67/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.37 18954.00 961119249453

457 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಹುಚಚಹನುಮಪಪ 8/P1 ಕಸಬಾ-2 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.40 19623.00 929283136887

458 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಟಿ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಯಪಪ 6/6P4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.56 19708.00 935102920262

459 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಭರಮಪಪ   6/10 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.60 32361.00 424755805842

460 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಚಂದ್ರಪಪ 71/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಪ.ಪಂ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.20 52200.00 213322904301

461 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಿೋನ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪಪ 58 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಪ.ಪಂ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 37611.00 659739912481

462 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ತಿಮಮಪಪ   1/1 ಉಬಾರಣಿ ಪ.ಪಂ ಅಡಿಕೆ 0.36 18636.00 955870682171

463 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಗಲೋವಿಂದ್ಪಪ 18/5-P2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 0.80 31859.00 667757904866

464 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಭೈರಪಪ 90/1,94/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಪ.ಜಾತಿ ಅಡಿಕೆ 1.64 79013.00 408431136772

465 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಎಂ ಎಂ ಬಿನ್ ಮಂಜೆಲೋಜಿರಾವ್ 120/1 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 27090.00 236447707181

466 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಓಂಕಾರಪಪ   15/2 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.80 23095.00 785120841556

467 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಉಮಾ ಬಾಯಿ ಕೆಲೋಂ ಬಾಲ್ಚಂದ್ರ 122/2 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.51 19379.00 356054876364

468 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಿೋನಾಕ್ಷಮಮ ಕೆಲೋಂ ಜಯಪಪ 37/7 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.52 22923.00 525411029885

469 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಮಮದ್ ಫಾಜಿೋಲ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮದ್ ಸಾಬ್ 101/8 ಕಸಬಾ-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.55 30412.00 583776127323

470 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಮಮದ್ ಖ್ಯೈಸರ್ ಬಿನ್ ಮಹಮಮ್ದ ಸಾಬ್ 101/9 ಕಸಬಾ-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.82 31845.00 654848300006

471 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಯಾಜ್ ಬಿನ್ ಅಹಮಮದ್ 44/6 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.50 22823.00 228167579941

472 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 38/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.73 38490.00 632684400875

473 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೃಷಣಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ   31/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 19651.00 475211300220

474 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಯ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ   10/6 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 43630.00 367392042611



475 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ಾರಮಪಪ 145/9,145/4,145/8 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.57 69073.00 842766357624

476 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ದಲಡಡಪಪ 26/1A ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 15460.00 84831064492

477 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಹೆಚ್ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 40/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.85 33792.00 294247643430

478 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಎಸ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 12/2B1,7/4A ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 36989.00 509389815899

479 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕಪಪ    23/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 200927362737

480 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಯಪಪ ಬಿನ್  ಹನುಮಂತಪಪ 40/P1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.26 15273.00 898790689966

481 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ    24/5 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19926.00 520881324349

482 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಪಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 40/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.97 37396.00 739475081768

483 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇಂದ್ು ಎಂ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜಿ ಬಿ 188/1,188/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಬಾಳೆ 1.92 83653.00 709350894393

484 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಕುಬೆೋರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ   19/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 47648.00 465874501628

485 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎನ್ ವಿೋರಪಪ ಬಿನ್ ನಾರಪಪ   14/4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ  ಕರಿ ಮಣ್ಸು 0.65 32987.00 232149844572

486 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಯಯ 36/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 41844.00 754318149214

487 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಸವರಾಜಯಯ ಬಿನ್ ಹಾಲ್ಯಯ 36/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 23219.00 754318149214

488 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಲ್ ಎಂ ಯುವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಮುರಿಗಪಪ 72/4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.99 34272.00 667437735311

489 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶರಣ್ಪಪ ಬಿನ್ ತಲೋಟದ್ ರುದ್ರಪಪ     28/5 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.32 19641.00 861416427926

490 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಪಪ ಕೆ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 22/21,22/9 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.58 24450.00 550960155647

491 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಟಿ ಈಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ ಕೆ 84/5 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 18383.00 982585959722

492 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮಯಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಂಗಮುತಯಯಯ 54/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.16 48142.00 826096990349

493 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 44/4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37267.00 250658605689

494 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆಂಚಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 70/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.88 30510.00 990217237879

495 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಭೋಮಪಪ 37/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.20 51504.00 474483088024

496 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ೂಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಪೋರುದ್ರಪಪ 94/1A,94/1C ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 1.11 106593.00 952943655853

497 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ    11/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನ ಗಡ 1.20 115236.00 383713580105

498 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸತಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ನಾಗರಾಜಪಪ 45/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.80 80810.00 230979942890

499 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 92/14,92/10,5/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 14020.00 243774086830

500 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ರುದ್ರಪಪ 37/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.94 68141.00 248828639476

501 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಗದೋಶ್ ಬಿನ್ ಗಂಗಯಯ 5 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.60 35872.00 854079173990

502 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 160/6 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19657.00 680443732595

503 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಜಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಲಟರಪಪ 50/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.53 23965.00 243775284369

504 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 146/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.77 12564.00 316378398174

505 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 146/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 31812.00 316378398174

506 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿರ್ೋಕಾನಂದ್ಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಬಸಪಪ 146/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37608.00 316378398174

507 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಹೆಚ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೋದೋವಿ ಕೆಲೋಂ ಮಹೆೋಶಾರಪಪ 310/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.44 21353.00 416493778531

508 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರೋಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಡಿ ಆರ್ 131/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 2.30 37611.00 486968519254

509 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಹಾೂದ್ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 52/18P1 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19657.00 917854768725

510 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ರವಿ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 126/5 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.38 19032.00 576269540462

511 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಹೆಚ್ ಆರ್ ನಿೋಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಲಲೋಕೆಶಪಪ ಹೆಚ್ 

ಆರ್
126/3 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.40 19660.00 549161921699

512 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿರಲಪಾಕ್ಷಪಪ ಬಿನ್ ಮಲೂೋಶಪಪ 126/4 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19657.00 630638791645

513 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ರಾಜಪಪ 26 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 32208.00 445731514654

514 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಾತಿಯಕ್ ಬಿನ್ ಪರಮಶಾರಪಪ 26 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37608.00 388475335143

515 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 21/22 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 21065.00 746062683278

516 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 132/1,132/6P1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 26053.00 915828935727

517 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜೆ ವಿ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಉಜಜಪಪ 123/3,123/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 26991.00 998753537211

518 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಕೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಜೆಡಿಯಪಪ    17/9 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.49 22809.00 370899810174

519 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ   5/6 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.23 14289.00 693410723576

520 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಬಿ ಕೆಲಟರಶ್ ಬಿನ್  ಎಂ ಎನ್ ಬಸಯಯ 132/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.37 18700.00 295837430541

521 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪಣ್ಣ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 94/10 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.46 63971.00 416366877495

522 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಶಂಕರಮಲತಿಯ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 104/3 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 31801.00 489759715415

523 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಪಪ 72/1-P3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 37615.00 866879234838

524 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 73/4 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.55 24547.00 967339530263

525 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸುರೋಶ್ ಬಿನ್ ರೋವಣ್ಪಪ   23/9 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 25126.00 455632566064

526 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಮರುಳಪಪ 35/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.90 30478.00 847317815350

527 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಪಪಣ್ಣ 4/P1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.60 26000.00 242155163355

528 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 24/P2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 26000.00 677480724592

529 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಗಂಗಾಧರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 33/2A ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.84 32964.00 426620011679

530 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ   34/1 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಮಣ್ಸನ ಗಡ 0.40 60262.00 429564717079

531 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶ್ ಎಸ್ ಎಂ ಬಿನ್ ಮುದ್ದಪಪ   24/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 1.00 37761.00 431131455803

532 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಂಬೆಲೋಧರ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ   28/4 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 37634.00 578315021912

533 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಓಂಕಾರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ   28/1 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.20 37634.00 496455737915

534 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಟಿ ವಿಶಾನಾಥ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ    17/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 20005.00 468720881296

535 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ದ್ಯಾನಂದ್ 46/9 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.29 15051.00 758556603186

536 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅನಲಸಲಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ   30/4 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.39 18624.00 693566893370



537 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಆರ್ ಉಷಾ ಕೆಲೋಂ ಪರಕಾಶ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 54/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.90 75000.00 847278499882

538 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಸ್ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 22/2B ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.98 37649.00 414982839689

539 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಜರತ್ ಅಲೋ ಬಿನ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್    22/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.28 16050.00

540 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ    26/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.46 22043.00 405034108440

541 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಖಮರುನಿನೋಸಾ ಕೆಲೋಂ ಶೋಕ್ ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್ 97/2 ಕಸಬಾ-2 ಅ.ಸಂ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 443983180495

542 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಜಿಯಾ ಬಿೋ ಕೆಲೋಂ ಮಹಮಮದ್ ಅಲೋ 130/1 ಕಸಬಾ-2 ಅ.ಸಂ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.44 21000.00 615604045170

543 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಿವಾಸ ಬಿನ್ ಮಹೆೋಶಾರಯಯ 100/4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.90 31838.00 775855895806

544 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 9/2A,9/12 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.89 48879.00 767017478496

545 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಕೆಂಚಪಪ 37/5,37/13 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 27632.00 244298869408

546 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ 29,56/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.51 22726.00 456628159821

547 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಪಪ 88/c1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.70 36367.00 357751427664

548 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 9/10,9/12,9/2A ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 43904.00 767017478496

549 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರವಿೋಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಹದೋವಪಪ 12/6,12/7 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 26376.00 224677319187

550 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಲ್ಕ್ಷಮಪಪ 111 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.27 38246.00 888973135095

551 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತ ರಡಿಡ 83/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.40 44848.00 311364280690

552 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ನಾಗೋಂದ್ರಪಪ 5/1B ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 32733.00 347976071371

553 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಮಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ    17/5 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.42 25249.00 748867878055

554 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಿೋಮಪಪ 60/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.50 50505.00 498373686045

555 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹುಲಯಪಪ 22/117 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.46 22221.00 947884226230

556 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಎಸ್ ಲ್ತಾ ಕೆಲೋಂ ರುದರೋಶಪಪ 89/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.20 59157.00 840158185477

557 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಜಿ ರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಗುಡದ್ಪಪ 115/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.64 27563.00 208447634544

558 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ವಿಜಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ತಿಮಮಯಯ 50/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.32 36279.00 876129609425

559 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪಪ 19/4AP1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 683211153351

560 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಮಮದ್ ತನಿಾೋರ್ ಬಿನ್ ತಾಹೆೋರ್ ಸಾಬ್ 100/1 ಕಸಬಾ-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.60 26373.00

561 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಸ್ ವಿೋರಭದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಶಾಂತವಿೋರಪಪ 4/1A1 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 38246.00 531555295077

562 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರನಾಯಕ ಬಿನ್ ಬದ್ಾಯನಾಯಕ 17/P4 ಕಸಬಾ-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 18000.00

563 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಆರ್ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 41 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.24 9130.00 750656424445

564 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಕರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಂಗಪಪ 51/9 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಬಾಳೆ 0.62 28964.00 397983391571

565 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಆಶಿೋಯಾ ಜಾನ್ ಕೆಲಂ ಅಬುದಲ್ ರಜಾಕ್ ಸಾಬ್ 101/3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.40 19870.00 484479219923

566 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರೋಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರಪಪ   12/6 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 3.23 95697.00 858575986672

567 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರೋಮಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಮೋಶಾರಪಪ   12/4,12/5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.33 58768.00 858575986672

568 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಈಶಾರಪಪ 3/2,2/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.29 55980.00 350817874973

569 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಬಿನ್ ಸುಬಬರಾವ್ 32/4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 46764.00 492821976197

570 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕಮಲ್ಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಿವಕುಮಾರ್ 142/2 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.94 36462.00 591978946675

571 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಆರ್ ಮಹೆೋಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಪಪ 26/8,26/9 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 32310.00 434078551737

572 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ ಎಂ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 154 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 32292.00 332339371811

573 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 142/1 ಕಸಬಾ-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.96 37057.00 710471586753

574 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಪರಮೋಶಾರಪಪ ಬಿನ್ ಪಟೋಲ್ ಶಿವಲಂಗಪಪ 32/10 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.14 31340.00 516656217536

575 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಗರಿಯಪಪ   23/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.59 37281.00 858733854652

576 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಾಮಿ ಬಿನ್ ಜಿ ಶಿವಪಪ 42/4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.57 27374.00 458805561305

577 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ   9/5 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 2.13 37281.00 635969926124

578 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಸದ್ದಪಪ 63/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 19233.00 746024793322

579 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚಂದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 55 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 0.56 23338.00 835220819447

580 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿವರುದ್ರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 55/3,1/21P2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ,ಬಾಳೆ 0.51 23053 625093048915

581 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಜಿ ಚಂದ್ರಶೋಖರಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ   28/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.19 37281.00 407007528363

582 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಪಂಚಾಕ್ಷರಪಪ ಬಿನ್ ವಿೋರಪಪ 55/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 44004.00 845360626976

583 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಕೃಷಣಪಪ 140 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.20 13093.00 579053929098

584 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ಈರಪಪ 42/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 31816.00 495008501321

585 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಂಕರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 11 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 31097.00 791407082987

586 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎಂ ಡಿ ನಾಗಪಪ ಬಿನ್ ದೋರ್ಂದ್ರಪಪ 161/1P3 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 18114.00 567012347551

587 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಅಫೂರ್ ಅಲೋ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಜಬಾಬರ್ 13/P5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.49 21836.00 940337024774

588 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ
ಜಾಕೋರ್ ಹುಸೋನ್ ಬಿನ್ ಅಬುದಲ್ ಜಬಾಬರ್ 

ಸಾಬ್
  14/2 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.80 27674.00 432716497416

589 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಹಮಮದ್ ಆಯುಬ್ ಬಿನ್ ಜಬಾಬರ್ ಸಾಬ್ 50/1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಅ.ಸಂ ಅಡಿಕೆ 0.65 26514.00 919978358700

590 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಎ ಬಿ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಬಸವರಾಜಪಪ 108/1P5 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಟಲೋಮಾಯಟಲೋ 0.60 60600.00 564317881910

591 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಆರ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯಯ 28 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1.60 64349.00 761981715592

592 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಆರ್ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ ಬಿನ್ ರುದ್ರಯಯ 28 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.70 19588.00 761981715592

593 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೆ ಜಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಎಸ್ ಆರ್ ನಾಗರಾಜ 73/2 ಉಬಾರಣಿ ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.60 26290.00 658428326004

594 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಚನನಬಸಯಯ ಬಿನ್ ಕುಬೆೋಂದ್ರಯಯ 57/P1 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-2 ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.08 24276.00 450913499770

595 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಗಣೋಶ್ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 52/9 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 18500.00 933776205530

596 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ಹಾಲೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 52/8 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 18500.00 219092927767



597 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಪಿ ನಾಗರಾಜಪಪ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 52/6 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 18500.00 242284175042

598 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಿ ಜಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಕರಿಬಸಪಪ 64/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 18906.00 486761575581

599 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಕೆ ಹೆಚ್ ವಿೋರಪಪ 122/1,122/8 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.52 74480.00 270504831238

600 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗೌರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಲಂಗಪಪ 162/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 37619.00 750231888194

601 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲಲೋಕೆೋಶ್ ಎನ್ ಬಿನ್ ನಾಗಪಪ 62 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.41 20186.00 660689302495

602 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಸಣ್ಣ ವಿೋರಪಪ 7 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.40 18000.00 239902149773

603 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಮಣ್ಣ ಬಿನ್ ಕಾಮಣ್ಣ   8/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 31149.00 851330907543

604 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಾಂತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಹನುಮಂತಪಪ 126/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.58 25432.00 203982604918

605 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವನಗೌಡ ಜಿ ಎಸ್ ಬಿನ್ ಶಿವಬಸವನಗೌಡ 132/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.44 52000.00 7067266018889

606 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರತನಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ    24/8 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.80 31979.00 550205315101

607 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ   29/7 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.43 20446.00 405034108440

608 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸವರಾಜಪಪ ಹೆಚ್ ಬಿ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ ಹೆಚ್ 140/P1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.80 58771.00 928054646980

609 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಲ್ಲತಮಮ ಕೆಲೋಂ ಬಸಪಪ 6,7/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.92 78500.00 571806910379

610 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಗರಿಜಮಮ ಕೆಲೋಂ ಗುರುಶಾಂತಪಪ 17/1B,16/1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 37281.00 826093641893

611 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲೋಶ್ ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 76/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 18802.00 864813546691

612 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈಶಾರಪಪ ಕೆ ಟಿ ಬಿನ್ ತಿಪಪಣ್ಣ 1/P1 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.56 21000.00 982585959722

613 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 18 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.44 24822.00 844427841244

614 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಶಿವಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 19/1A ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.76 37755.00 844427841244

615 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಲೂಕಾಜುಯನ ಸ ಎಂ ಬಿನ್ ಚಂದ್ರಶೋಖರಯಯ 49/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37541.00 716299281350

616 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋನಾಥ್ ಬಿನ್ ರಾಜೆೋಂದ್ರಪಪ 179/12 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 16500.00 856798650385

617 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಪಪ 37/8,37/9 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 26000.00 649281601425

618 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಂಗಮಮ ಕೆಲೋಂ ಶಾಯಮಣ್ಣ 9/14,9/15 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.00 37422.00 469811080953

619 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ತಿಪಪೋಶಪಪ ಬಿನ್ ಹನುಮಂತಪಪ 66/2A ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.39 19883.00 925125897383

620 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹರಿಯಮಮ ಕೆಲೋಂ ಸದ್ದಪಪ 18 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 1.60 70544.00 811212551127

621 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಬಸಮಮ ಕೆಲೋಂ ರಾಮಣ್ಣ 47/2 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.70 27630.00 636735249901

622 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಿನ್ ಮಲ್ೂಪಪ 116/1AP ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 29715.00 440357372312

623 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಪಪ 77/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.40 19332.00 422351741790

624 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಈರಮಮ ಕೆಲೋಂ ಪರಭಾಕರ 51/8 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ/ಮ ಅಡಿಕೆ 0.45 26442 342061677303

625 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಾಘರ್ೋಂದ್ರ ತಾಯಿ ಸಾಂತಮಮ 150/13 ಸಂತೋಬೆನಲನರು-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.33 17684.00 828126326610

626 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಲ್ಸದ್ದಪಪ ಬಿನ್ ನಂಜುಂಡಪಪ 65/6,65/8 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 37434.00 947266154528

627 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಮಂಜುನಾಥ ಡಿ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಂಗಪಪ 77/4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.48 18500.00 693856564347

628 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕುಬೆೋರಪಪ ಬಿನ್ ಬಸಪಪ 121/2A1A ಬಸವಾಪಟಟಣ್-2 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.67 34402.00 335427816839

629 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಸತಿೋಶ್ ಎಸ್ ಜಿ ಬಿನ್ ಚನನಪಪ 76/4 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 41273.00 747723858141

630 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಗಣೋಶ್ ಕೆ ಆರ್ ಬಿನ್ ರಾಮಪಪ 176/ ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.80 30285.00 281704360833

631 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ರಂಗಪಪ ಬಿನ್ ಡಿ ದ್ಾಯಮಪಪ 76/3 ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 1.00 20208.00 968592960373

632 PMKSY ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಡಿ ಮಂಜಪಪ ಬಿನ್ ದ್ಾಯಮಪಪ 61/4C ಬಸವಾಪಟಟಣ್-1 ಸಾಮಾನಯ ಅಡಿಕೆ 0.60 25633.00 422351741790
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19122210015737

200000798703

10870100002204

O579101021701



50100318686935

200002157837

200001749041

200002443363

200002445269

200002445258

200002151290

200002140776

200002133859

200002197508

200001783366

200002140776

200002443352

200002166193

200002171964

200002514937

200002514915

200002514948

200001640703

200002514959

19122210019160

200002515169

200002515158

200002514926

6204267370

64115432786

200001815903

520101216519991

10262610005399

520101228658272

520101228658272

O00035550334210

O0070110001192

54040707317

694000668893

200002214082

200001935468

10915101013621

O578101005731

38976280327

O578101022034

O578101017572

O578108026616

10777481991

O578101010775

O364104000225779

694000450241

10915101005695

O579101011872

10533101018769

10262200018845

64128182820

54032097527

33869125643

O579101015209

O579101015209

64024770534

54032093678

O578101021651

O578101021653



O578101021652

10777478401

1590101149785

10895101005127

10895101004678

200001635501

520101216555708

10895101006311

81550100004998

O578101022695

4391101001257

10915100000243

81550100001124

O578101023048

O578201000232

50100187106260

O578101008171

O578101008171

4391101000059

64176252973

O578101020512

520101044062571

520181001205958

10777478831

10892101037135

81550100004817

O578101020162

200002443341

200002517575

30668165574

O578101023175

54036657678

O578101017134

10777478172

O578101011660

O578101020162



ತಾಲ್ಲೂಕು :ಧಾರವಾಡ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ತುಕಾರಾಮ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಬೋಜಗುಂಪಿ 3/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1.00 1.01013 818434991953 62349160296

2 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಾಶವವ ಗಲೋಪಾಲ್ ಭಜಂತಿರ 354/3 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1.40 1.37432 499193703937 62349160296

3 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಬೋಜಗುಂಪಿ 153/1, 3/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಪ.ಜಾ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1.00 1.01013 554748305998 62349160296

4 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಉಳವಪಪ ರೋವಣಪಪ ಹಿತತಲ್ಮನಿ 155/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.94 0.68187 583155924654 279805000495

5 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಗಲಳಪಪ ಉಡಕೆೋರಿ 42/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.60 0.63904 856875368819 279805000495

6 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ರುಕಿವವ ಯಮನಪಪ ಹರಿಜನ 733 ಗರಗ ಪ.ಜಾ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.55641 683626882819 62349160296

7 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಾಳಪಪ ದಾನಪಪ ಕವಳಿ 97/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.59713 535485961060 89010661413

8 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಕೆೋದಾರಪಪ ನಾಗಪಪ ಹಜೋರಿ 373/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.19223 630553858380 17212040507

9 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ದಳವಾಯಿ 610 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.9206 493866260424 030801000009025

10 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ರಾಮಣಣವರ 820 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಬೋವು 1 0.70 0.67493 790657642576 030801000010890

11 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಮುದುಕಪಪ ಪಾಯಪಪನವರ 796 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.50 0.50938 882038707515 030801000010142

12 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಪಾವಯತಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ದಂಡಿನ 8 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 0.86222 990966785555 89025662807

13 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ರಿೋಯಾಜ್ ನನೆೆಸಾಬನವರ 347/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.77567 802336211683 89035077799

14 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಸದಾಶ್ವ ಕೆಲೋನಪಪನವರ 89 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 0.58831 549899125618 17212038973

15 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಅಗಸಿನಮನಿ 121/1, 121/3 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.19222 715733044283 018001000916

16 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ರಾಜಪಪ ಕುಸಲೋಜಿ 97 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.63904 993083351663 36231144080

17 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮುದಕಪಪ ತಳವಾರ 93/5 ಗರಗ ಪ.ಪಂ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.45349 687567699394 695130000772

18 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ಮುದುಕಪಪ ತಳವಾರ 88, 93/1 ಗರಗ ಪ.ಪಂ ಬದನೆ 1 0.75 0.77304 949987542908 197001038003

19 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಾಟಗೋರ 45/6, 46/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82458 822085813040 62349160296

20 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಗುಡಡಪಪನವರ 142 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.79 0.81427 929523413991 62349160296

21 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ರುದರಪಪ ಚನೆಪಪ ಅರಿವಾಳ 51/2ಬ ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 1.01013 592812981776 62349160296

22 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಸತಯಪಪ ನಿಂಬಲೋಜಿ 48/1+2+4 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.63904 301816137337 62349160296

23 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಚನೆಪಪ ಚನೆಬಸಪಪ ಕಮತರ 390/2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82453 979219542733 279805000495

24 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಟಿ. ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ 112/1, 3, 4, 5 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 3.40 0.68825 207289227679 605301203767

25 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಪಾವಯತಿ ರಾಜಶೋಖರ ದೋಶಾಯಿ 596/3 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.9206 715562380290 64015781402

26 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸಾಂಬಾರಣಿ 159/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01013 359679916130 64015781402

27 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಲಗಪಪ ಮೊರಬದ 10/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.9206 740913151242 64015781402

28 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಶಾಿ ಕಲ್ೂಪಪ ಪುಡಕಲ್ಕಟಿಿ 176/6 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 0.85338 458033548274 JAINIR200135851110

29 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಅನಿಶಾ ಮ ಖಾಜಿ 328/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.46 1.0212 930179731134 JAINIR200135851110

30 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಮುನವಳಿಿ 105 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡಂಬ 1 5.00 1.25738 644893954161 JAINIR200135851110

31 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಚ ಪುಡಕಲ್ಕಟಿಿ 176/5, 176/3 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.35 0.29803 560578850586 JAINIR200135851110

32 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪುತರಪಪ ರಲೋಣದ 569/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.89072 547714506433 JAINIR200135851110

33 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ದೋರ್ಂದರಪಪ ರಾಮಪಪ ಕುಸುಗಲ್ೂ 888/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.9206 827303842404 018001000873

34 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮೆೈನುದ್ದದನ ಎಮ್ ರಾಹುತ್ 108/1ಬ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.55641 939584230718 018001000829

35 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಂಗವ ಎಸ್ ಬಾಗಲೋಡಿ 18 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.77 1.70953 366922732897 018001000880

36 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ರುದರಪಪ ಎಸ್ ಬಡವಣಣವರ 62/2ಅ/2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.19222 314938292064 018001000920

37 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಕೆ. ಮುಮ್ಮಿಗಟಿಿ 25/1 ಗರಗ ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.63904 670642262730 018001000856

38 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬಾರಕೆೋರ 72 ಗರಗ ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.68 0.7109 752853258672 018001000860

39 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಠ್ಠಲ್ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಾಟಗೋರ 46/3 ಗರಗ ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.66 0.68999 539422689733 018001000811

40 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಇಮಾಮಸಾಬ ದಾದಾಸಾಬ ಮಕಾನದಾರ 92/1ಕೆ ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಬೋವು 1 0.86 0.86871 53163458850 279805000495

41 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಸಂಗಪಪ ಅಂಗಡಿ 328 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ 1 0.80 0.82453 504092065803 89081719712

42 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಫ ಅಂಡಿ 293/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.58 0.61774 340386676745 030801000006774

43 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಮಾಯಪಪ ಸಲಗಲ್ದ 218/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಹಂಗರಕ್ 1 1.00 1.01013 939240038864 030801000006532

44 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಪಂಚಯಯ ರುದರಯಯ ಹೆಲಂಗಲ್ಮಠ್ 139 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 3.12 0.57647 949965845780 17064053498

45 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಮುಶಪಪ ಮುರಾರಿ 53/4 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.37 1.34487 873637776948 018001000891

46 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ ಕಲ್ೂಪಪ ಪಿೋರಗಾರ 418 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 1.55641 559106052457 018001000889

47 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಸಿದದಪಪ ಗುಡಡಪಪನವರ 141 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.98 0.98993 864225225039 12342200005023

48 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಶಟಿಪಪ ಸಲ್ಕ್ನಕೆಲಪಪ 64/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 1.01013 362623882750 018001000867

49 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತಯಯ ಉಳವಯಯ ಹಿರೋಮಠ್ 306/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82458 435695785464 018001000893

50 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಸತಯಪಪ ನಿಂಬಲೋಜಿ 48/1+2+4a/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.63904 301816137337 018001000907

51 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಕೆೋದಾರಪಪ ತುಕಾರಾಮ ಕಾದಲರೋಳಿಿ 408 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.82458 967256927117 018001000906

52 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಶಲೋಧಾ ಗುರಪಪ ತುಳಜಪಪನವರ 6 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 1.01013 944471635739 018001000850

53 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಾಸಕರ ರಾಮಪಪ ಬಡಿಗೋರ 24/1, 49/2ಬ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 1.19222 255812797097 018001000849

54 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ನಾಗಪಪ ಕುರುಬರ 155/2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 1.55641 861327760493 018001000881

55 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಿಜಾಮುದ್ದದನ ಅ ಮನಿಯಾರ 14/2 ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82458 753416453244 018001000921

56 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಹದೋವಪಪ ಮಡಿವಾಳರ 30/2ಅ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.63904 266924570840 018001000997

57 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಗುಡಡಪಪನವರ 72/8 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82458 230062508223 018001000995

58 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಸಲ್ಕ್ನಕೆಲಪಪ 69/1/1ಬ ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82458 560364239844 018001000917

59 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಸಿದದಪಪ ಗುಂಡಗಲೋವಿ 37/1+2ಬ/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.63904 746653836777 018001001003

60 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಖಂಡಪಪ ವಿಠ್ಠಲ್ ದಲಂಡೆಣಣವರ 92/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.20 1.19222 645186769995 018001000569

61 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಗಂಗಪಪ ವಕುಕಂದ 112 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82458 573935084291 018001000888

62 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಯ ಬಲೋಗನೆಕರ 90 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.82458 921707834204 018001000898

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆ
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63 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಸುಶಾಂತ ಎಮ್ ದಾನೆಲಳಿಿ 33 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 2.00 0.65483 984260965523 NILIN4055

64 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಯಯ ಸಿದದಯಯ ಪೂಜಾರ 391 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.45349 643802984467 NILIN4055

65 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ರುದರಪಪ ನರೋಂದರ 72/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹಲ 1 1.00 1.01013 405464891993 NILIN4055

66 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ದೋರ್ಂದರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹೆಲಸಮನಿ 277/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಬೋವು 1 1.20 0.8549 466971589583 NILIN4055

67 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಪಿರಯಾ ದಾನೆಲಳಿಿ 32 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 2.00 0.65483 941406726594 NILIN4055

68 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಗಿರಿೋಶಬಾಬು ಲಿಂ ಪಾಟಿೋಲ್ 193 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 1.55641 814957469626 NILIN4055

69 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ ಪಾ ಅಲ್ಸಲಂದ್ದ 22/22 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.82458 938466769215 NILIN4055

70 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ ಭೋಮಪಪ ಮಹಿಪತಿ 34/2, 34/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 0.91736 545246876659 018001000866

71 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಈಶವರಯಯ ಶಂಭಯಯ ಹಿರೋಮಠ್ 430 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.55641 954888110101 018001000887

72 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಅಜುಯನ ಲ್ಕ್ಷ್ಪಪ ದೋವಪಪನವರ 413 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.35 1.32524 498867244712 018001000890

73 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಕರವಿೋರಪಪ ಬಳವಲ್ದ 2/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.13 1.12267 650084390876 018001000876

74 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಶ್ಂಗನಹಳಿಿ 100/ಪಿ ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82458 291793660442 018001000754

75 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಜಗದ್ದೋಶ ಸಲೋಮಶೋಖರ ಬಕಕಣಣವರ 186/14, 186/10 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.50 0.42218 4298463211742 4243101000505

76 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಚ ಅಗಸರ 25 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1 1.40 0.40014 716750246020 070130110000084

77 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಸಂಜಿೋವ ಬಸವನಿೆ ಯಶವಂತ 162/2 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.55641 431478553615 018001000878

78 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಾಗನಗೌಡ ಬ ಪಾಟಿೋಲ್ 170 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.50 1.46537 205599625645 018001001002

79 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಈರನಗೌಡ ಬ ಪಾಟಿೋಲ್ 431 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.55641 224300287498 018001000900

80 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಸುಭಾಸ ಗೋನಪಪನವರ 110/4 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.64 0.66908 956569614151 018001000869

81 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಬಡವಣಣವರ 63/4 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.11922 694811712906 018001000452

82 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಚಿತಾ ದಾನೆಲಳಿಿ 25 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 2.00 0.65483 935660017552 NILIN4055

83 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಹಾವಿೋರ ದಾನೆಲಳಿಿ 33 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 2.00 0.65483 378254451592 NILIN4055

84 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಚಿಣಗಿ 26/6ಅ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 0.40 0.20207 62282446036 NILIN4055

85 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಥ ಸರಾಪೂರಿ 784/2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.30 1.28323 514922800211 NILIN4055

86 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಕಡಿೂ 97/1ಎ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.55641 825998594787 018001000914

87 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ರಾಮಣಣ ಮಲ್ೂಪಪ ಅಗಸರ 113 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 1.01013 539570605679 018001000862

88 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಸಂಗಮೆೋಶ ಬಾಬುರಾವ ಅಂಗಡಿ 393/1+2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಮಲಿೂಗ 1 0.59 0.62839 564183497031 018001000913

89 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಲ್ೂವವ ಭೋಮಪಪ ಕಾಟಗೋರ 43/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 1.01013 896704871951 018001001042

90 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಈಶವರ ಬಸಪಪ ಇಂಚಲ್ 83 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.9206 377737185651 018001000859

91 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಪಾಂಡುರಂಗ ಸಿಂಧೆ 83/1ಬ, 31/1ಬ ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1 1.60 1.55641 985721551511 018001000933

92 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ನಾಗಪಪ ಕುರುಬರ 129/2, 129/4 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.90 0.91736 80041282379 018001000845

93 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸನಗೌಡ ಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 57/2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.33 1.3056 697407613772 018001000877

94 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಈರವವ ಮೆೈಲಾರಿ ಶ್ಗಿಹಳಿಿ 99/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82458 255589812674 018001000915

95 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಸತಯಪಪ ನಿಂಬಲೋಜಿ 48/3+5/a ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82458 336832013026 018001000996

96 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಶ್ಗಿಹಳಿಿ 100 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 1.01013 791222877628 018001000998

97 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ರೋದೋವಿ ಮಲಿೂನಾಥ ದಲಡವಾಡ 258/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 2.00 0.53239 479639969905 070130110000084

98 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ವಿನಿತಾ ರವಿೋಂದರ ಪಾಟಿೋಲ್ 62/ಅ ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 3.19 0.78018 964463476452 070130110000084

99 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ರಾಯಪಪ ಕಾಟಗೋರ 49/4, 45/2, 46/5 ಗರಗ ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.70 0.73181 532360315972 018001000807

100 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ರಾಯಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಹುಡೆೋದ 122/1+2 ಗರಗ ಪ.ಪಂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 0.91736 343216239781 018001000841

101 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಸಲೋಮಪಪ ಮುರಕಟಿಿ 48/8 ಗರಗ ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82458 837753332187 018001000546

102 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಅನಿಲ್ಕುಮಾರ ಜಂಗಳಿ 27/2 ಗರಗ ಪ.ಪಂ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.63904 521254392245 018001000884

103 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ ಫ ಬಲೋಕನೆಕರ 116 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 1.55641 889783853056 018001000858

104 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಯ ಮುಳಮುತತಲ್ 162/4 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.00 1.01013 631930081440 018001000895

105 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಾಳಪಪ ಕ ಕದಮಿನವರ 387 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.19222 814879735818 018001000872

106 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಜ ಕಾದಲರೋಳಿಿ 374/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.30 1.28327 616519633406 018001000844

107 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಫ ಪಿಸ 186/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.13 1.12267 236379044780 018001000892

108 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ಸಂಗಪಪ ವಕುಕಂದ 68/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82458 715814249472 018001000912

109 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ತಿರಕಪಪ ಮೊರಬದ 67/2ಎ/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 1.01013 816318294844 018001000902

110 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಾಳಪಪ ಬಸಪಪ ಕುಂಬಾರಕೆಲಪಪ 37 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 1.55641 371814574263 018001000865

111 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸವಂತಪಪ ಬಾಬನೆ ಕೆಲೋಯಪಪನವರ 152/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 1.55641 610443040783 018001000871

112 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹುಲ್ಮನಿ 154/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.60 1.55641 756697089508 018001000861

113 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಗಲೋಪಾಲ್ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಭಜಂತಿರ 354/4 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.40 1.35074 490312511932 64015781402

114 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಬಲದ್ದಹಾಳ 11 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.99879 675338773869 36231144080

115 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಬಲದ್ದಹಾಳ 12 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.81485 737669571974 36231144080

116 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವವ ಅಕೆಲಕೋಜಿ 790/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.45349 944133312431 36231144080

117 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಪದಿಪಪ ಜೈನರ 1/4 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 2.80 0.79758 284610442901 36231144080

118 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಕರವವ ಚನೆಪಪ ಮೊರಬದ 9/1+2+1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.40 0.446 920694122615 36231144080

119 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ತಿಪಪಣಣ ಕಡೊಪಪನವರ 1135 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.99879 325704049371 36231144080

120 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಶಾಂತಮಲ್ೂಪಪ ಅಕೆಲಕೋಜಿ 791 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.45349 256298618714 36231144080

121 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುಶ್ೋಲ್ವವ ಕೆಲಡಬಳಿ 148/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.99879 848794500433 36231144080

122 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ತವನರಾಜ ದೋಸಾಯಿ 891/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.99879 425082555469 36231144080

123 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ವಾಸುದೋವ ದೋಸಾಯಿ 804/5 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.90319 833650058521 36231144080

124 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಾಬು ನಿಂಗಪಪ ನಿಂಬಲೋಜಿ 85/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01013 509782820497 018001000852

125 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ಹಜೋರಿ 494/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.82458 508067768432 018001000842

126 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಕರವಿೋರಪಪ ಬಳವಲ್ದ 2/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.82458 204847773870 018001000848

127 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಗಲಳಪಪ ತಿದ್ದ 60/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 1.55641 678982762495 018001000847

128 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಕದಮಿನವರ 421 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.60 1.55641 924288005768 018001000853

129 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ರಾಚಯಯ ಮಡಿವಾಳಯಯ ಕಲ್ಲೂರಮಠ್ 139/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.20 1.19222 864803941829 018001000899

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆ



130 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಗಂಗಪಪ ಹಳಲಿರಿ 140/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 2.00 1.9206 459904949629 018001000846

131 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ
ಶ್ರೋ ಮಹದೋವಪಪ ಬಸಪಪ ಶ್ರಲರ 38/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.63904 768927818329 018001000918

132 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಮೊರಬದ 9/4, 10/1ಎ ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.63904 953552402375 018001000759

133 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕುಬಹಾಳ 8/5ಬ/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.50 0.54626 534252407665 018001001004

134 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಬಸಯಯ ಹಿರೋಮಠ್ 39/1+2ಸಿ ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 1.11393 687671749152 279805000495

135 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಾಗರಾಜ ಮಹಾದೋವಪಪ ಘಾಟಿೋನ 147/1ಪಿ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.45349 630698597480 279805000495

136 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಕರಿಯಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಘಾಟಿೋನ 147/1 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ 1 0.40 0.45349 541215386303 279805000495

137 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಮಹಾದೋವಪಪ ಘಾಟಿೋನ 147/ಪಿ1 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ 1 0.40 0.45349 548283870880 279805000495

138 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ರಾಯಪಪ ಬಸಪಪ ನೆಲ್ದುದಯ 47/1ಬ ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.92 0.92932 603446806797 279805000495

139 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಭರಮಪಪ ಹುಂಡೆೋಕಾರ 59 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 1.19222 849177951863 018001000919

140 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಾಬು ಮಹಾದೋವಪಪ ನಿಂಬಲೋಜಿ 38/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 1.40 1.37432 383785152143 018001000879

141 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕಮತರ 263 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಶುಂಠಿ 1 1.80 1.73851 864348121667 018001000870

142 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಗಲೋಪಾಲ್ ಚನೆಬಸಪಪ ಕುಸಲಾಪೂರ 448 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.80 1.73851 358347408150 018001001001

143 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ಪುಡಕಲ್ಕಟಿಿ 298/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ನುಗೆ 1 1.20 1.19222 638202932462 018001000934

144 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪ ಏಣಗಿ 13/1ಎ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.00 1.01013 656764662391 018001000468

145 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಬಡವಣಣವರ 62/1/ಎ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.19223 690988176059 018001000457

146 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಚಂದರಪಪ ಲ್ಲಲೋಳಸಲರ 139/2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.55641 592905354432 018001000408

147 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಶ್ವನಗೌಡ ನಾಗನಗೌಡರ 81/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಕರಿಬೋವು 1 1.20 1.19223 252428335867 62349160296

148 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಇಂಗನಹಳಿಿ 66/5, 28/1ಕ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.94 0.68187 817518358977 279805000495

149 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಗದ್ದಗಪಪ ಶ್ವಮಲ್ೂಪಪ ಅಂಗಡಿ 326/2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ 1 0.79 0.81428 795510421678 279805000495

150 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಸಣಿಣಂಗಮಿನವರ 292/ಎ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ 1 0.40 0.45349 205799845805 279805000495

151 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಗುರುಪಾದ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಅಂಗಡಿ 45/3 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ 1 0.80 0.82453 281729297419 279805000495

152 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಮನೆಲೋರಾಮ ಯ ಪಾಟಿೋಲ್ 67/2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1 0.75 0.49368 384573506106 JAINIR200135851110

153 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಮಸಲತಿ 120 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.00 1.91733 447264579642 62349160296

154 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಾಶವವ ಅಂಗಡಿ 66/2, 564/2ಬ ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.40 1.37432 899541859960 62349160296

155 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಗುರುಸಿದದಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಸಲ್ಕ್ನಕೆಲಪಪ 70/1ಬ/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.18 1.17236 663224280973 62349160296

156 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಬಸಯಯ ಕಲ್ಲೂರಮಠ್ 151/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.82458 762057041955 62349160296

157 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಈರಪಪ ನಿೋರಲ್ಕಟಿಿ 257/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.63904 504906642431 62349160296

158 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಪಾರವವ ಕೆಲೋಯಪಪನವರ 113/4 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.63904 359074359471 62349160296

159 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಶ್ವಪಪ ಗುಡಡಪಪನವರ 168 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.66 0.68999 769172103441 62349160296

160 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಹಡಪದ 158/6, 170/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.82458 550696135577 62349160296

161 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಕಳಿಿಮನಿ 332/15 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 0.40474 263159651819 NILIN4055

162 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಪದಾಿವತಿ ಧರನೆೋಂದರ ಅಷ್ಿಗಿ 101/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.80 1.73851 959225775994 NILIN4055

163 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಅಸಾೂಮಸಾಬ ಬಾಪುಸಾಬ ಬಜಾಪೂರ 247 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.9206 517085394954 NILIN4055

164 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಮಲ್ೂಪಪ ಕಳಿಿಮನಿ 332/6 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.50 0.40474 611127932179 NILIN4055

165 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಸುನಿೋಲ್ ಧರನೆೋಂದರ ಅಷ್ಿಗಿ 101/3 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01013 648232601201 NILIN4055

166 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಆದ್ದನಾಥ ಪಾರಿಶವನಾಥ ಕುರಕುರಿ 154/4 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡಂಬ 1 0.84 0.28087 877540625334 NILIN4055

167 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಂದರ ಪಾರಿಶವನಾಥ ಕುರಕುರಿ 154/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡಂಬ 1 0.52 0.22014 580491631367 NILIN4055

168 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಪಾರಿಶವನಾಥ ಕುರಕುರಿ 154/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡಂಬ 1 0.52 0.22014 347320632452 NILIN4055

169 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಾಹುಬಲಿ ಪಾರಿಶವನಾಥ ಕುರಕುರಿ 154/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡಂಬ 1 0.52 0.22014 506672659362 NILIN4055

170 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಜಲೋಡಳಿಿ 523 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1.60 1.55641 987767665747 62349160296

171 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕುರುಬರ 127/1+2ಬ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.55641 922888618963 62349160297

172 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಕಾಂತ ನಾಗಪಪ ಹುಣಸಿಕಟಿಿ 15 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.55641 515063831662 62349160298

173 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾನಂದಾ ಬಸವಣಿಣ ಯಶವಂತ 155/3 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.60 1.55641 562239007411 62349160299

174 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸವಣಿಣ ಬಾಬುರಾವ ಯಶವಂತ 160/ಪಿ/4 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.19223 589734805606 62349160300

175 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಓಮಾನೆಪಪ ಗನಪಪನವರ 55/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.82458 558524785863 62349160301

176 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿಮಯಲಾ ಸುರೋಶ ಕಾಳೆ 143/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.9206 689841479649 64015781402

177 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಾಳನಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 91/3 ಧಾರವಾಡ ಪ.ಪಂ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.10 1.10118 744565771581 018001000935

178 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಿನಾಥ ಲ್ಲಲೋಕಲರು 153/2,3,4 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.9206 557570571602 NILIN4055

179 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಾಡಿಯವರ 234 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.43176 693805380549 36971641647

180 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಹೆಲಳೆಹಡಗಲಿ 208 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.82458 428721394033 36231144080

181 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಪುಂಡಲಿೋಕಪಪ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಗುರುಸಾತನವರ 88/ಪಿ1 ಗರಗ ಪ.ಪಂ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.82458 214683846954 62349160301

182 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 293/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ 1 1.20 1.19223 449005250534 62349160296

183 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ವವ ಕಲ್ಲೂರಮಠ್ 151/1ಅ ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.20 1.19223 696285310170 62349160297

184 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ನರಗುಂದ 64/4 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.20 1.19223 881330493475 62349160298

185 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಗೌರವವ ನಿೋರಲ್ಕಟಿಿ 240/6 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.82458 441740154219 62349160299

186 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಗುಡಡಪಪನವರ 68/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.63904 701713674931 62349160300

187 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಗುಡಡಪಪನವರ 69/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.20 1.19223 858975495960 62349160301

188 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಶ್ವಾನಂದ ಬಾಗಲೋಡಿ 18 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.77 1.70953 222615501905 62349160302

189 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಜಗದ್ದೋಶ ಹೆಲಸಅಂಗಡಿ 388/2ಬ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ 1 0.66 0.68999 762634518269 62349160303

190 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಕುಮಾರ ವಿೋರಪಾಕ್ಷ್ಸಾವಮ್ಮ 279 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ 1 0.80 0.82453 687977332729 279805000495

191 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ ಯಲ್ೂಪಪ ಸಲೋಮವಾರದ 1, 86 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.86 0.87659 208767491722 62349160303

192 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಣಪಪ ಉಳಬಸಪಪ ಹೆಂಬೂ 116/1 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.00 1.01013 312742260574 62349160304

193 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಶ್ವರಾಜ ಈರಪಪ ಗದಗಿನ 59/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01013 284358194957 62349160305

194 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ದಲಡಡಪಪ ನಾಗಪಪ ಬಂಡಿವಾಡ 1118/4 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1 1.20 1.19223 868738412299 62349160306

195 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ಸಿದದಪಪ ಕುಸುಗಲ್ೂ 230 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬ 1 1.00 1.01013 995587872708 62349160307

196 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಬಸವಣ್ಣಣಪಪ ಬಟಗೋರಿ 217/3 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.3723 613637117832 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆ



197 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಟಗೋರಿ 217/4 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.3723 284762890541 NILIN4055

198 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಟಗೋರಿ 217/4 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.3723 527950257463 NILIN4055

199 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಪರಮೊೋದ ಕಡಿಡ 217/2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 0.90859 635979449682 NILIN4055

200 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಈಶವರಪಪ ಕಟಗೋರಿ 191/1 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.60 0.78373 508821450872 070130110000084

201 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸವಪರಭು ಜಿ ಶ್ೋಪರಮಟಿಿ 191/2, 191/4 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರು 1 2.00 1.43295 502811371220 070130110000084

202 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಜಿೋನದತತ ಅಪಾಪಸಾಹೆೋಬ ದೋಸಾಯಿ 342 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.00 1.9206 565923250284 070130110000084

203 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವವವ ಯಳಲಿರು 559/7, 559/8 ಗರಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 1.20 1.19222 384884488467 279805000495

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಹುಬಬಳಿಿ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

204
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ

ಶ್ರ ೀ ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ಎಲ್. ಸಿದ್ಲ ಿಂಗಣ್ಣ ವರ 47/4 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ
1

0.33 0.235 242882567788 17020062639

205 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ಎಲ್. ಸಿದ್ಲ ಿಂಗಣ್ಣ ವರ 99/12 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.53 0.535 242882567788 17020062639

206 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ಬಸರಾಜ ವಿ ಕಣ್ವಿ 182/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.12 1.9206 327559833031 89112043196

207 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ಸುರೇಶ ವಾಯ್. ಚಂದಪ್ಪ ನ್ವರ 102/ಬ್ಬ/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.80 0.30264 618916617381 7790100009821

208 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀಮತಿ ನಾಗವವ  ಜಿ. ಪಾಟೀಲ 63/4 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.87 0.63108 530470512194 17020014299

209 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ಜಾಫರಸಾಬ ಹಸನ್ಸಾಬ ಲಂಗೀಟ 102/ಬ/1ಎ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1
0.22772 436177010946 7798100000790

210 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸುಭದರ ವವ  ಕೆ. ಪಾಟೀಲ 53/2/3 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.56 0.40621 482905289130 17020028778

211 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ಮುದರೆಡಿ್ಡ  ಸೀಮಪ್ಪ  ರಡಿ್ ೀರ 112/ಬ್ಬ/3 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 3.79 0.73744 249275220701 7790100003943

212 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ
ಶ್ರ ೀ ಚನ್ನ ಬಸನ್ಗೌಡ ಟ. ರಾಮನ್ಗೌಡ 

ಪಾಟೀಲ 63/3 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1
0.87 0.63108 631432982699 890541183455

213 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ಬಸವಂತಪ್ಪ  ಡ್ಡ. ವಿಜಯಪುರ 98/13 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.60 0.22698 505879490408 89057107549

214 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ಪ್ಪ   ಎಚ್. ಬಂಡ್ಡವಾಡ 41/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.40 0.28485 200625262325 149901011001078

215 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಪ್ಪ  ಎಸ್. ಹುಲಲ ಿಂಬ್ಬ 178/1,2ಎ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 1.00 1.01 747276531781 149901011006815

216 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಭೀಮಪ್ಪ  ಸಟ್ಟ ಮಮ ನ್ವರ 39/5 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1
0.50 0.18915 979350587097

217 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬ್ಬ. ರೂಗಿ 157/1ಎ/1ಬ್ಬಸಿ/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 1.50 0.491 711504087804 13350101010000000

218 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ವರ್ಧಮಾನ್ ಸಿ. ಹುಲಲ ಿಂಬ್ಬ 178/2ಬ್ಬ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 1.00 1.01 350197049925 149901011001090

219 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮುದಕಪ್ಪ  ಡ್ಡ. ಬೆಲ್ಲಲ 26/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.30 0.14019 521047019587

220 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ
ಶ್ರ ೀ ವಿೀರಪ್ಪ ನ್ಗೌಡ ಹನುಮಂತಗೌಡ 

ಶ್ವನ್ಗೌಡರ 158/1+2ಬ್ಬ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1
0.80 1.1025 817036291458 64280100005608

221 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಸಿದದ ಪ್ಪ  ನಾಗರಳಿ್ಳ 243/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.80 0.808 492545430438 123001010007046

222 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ರುದರ ಪ್ಪ  ಬಳ್ಳಗಾರ 236/9 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.80 0.9906 286173873389 123001010006248

223 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರ ೀ ಸಂಗಪ್ಪ  ಬಸವಂತಪ್ಪ  ಸುಿಂಕದ 403/2ಅ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.80 0.8081 462001745910 149901011000395

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಕಲ್ಘಟಗಿ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

224
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಲಸವವ ಶ್ ಅಂಟಾಳ 402/2ಬ1 ಧುಮಿವಾಡ

ಸಾಮಾನ್ಯ
ಬದನೆ 1 0.60 0.60608 891717545368 513001010036418

225 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ರುದರಪಪ ಚನಬಸಪಪ ಯಲಿವಾಳ 384/4 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 0.60608 535310746256 513001010036418

226 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಸಲಿಂಗಪಪ ಧಲಳಿಕೆಲಪಪ 65/1ಅ ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.32097 881252749704 oooo35550334210

227 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಾವಕಕ ಈರನಗೌಡ ನಿಶಾನದಾರ 27\2 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.80810 - oooo35550334210

228 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಸಪಪ ಸಂಕಪಪ ಕಮಾಿರ 19/1ಅ ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.30 0.81586 394820269456 513001010036418

229 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಈರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹಾರಲೋಗೋರಿ 125/1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 0.60608 953592820533 30977544844

230 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕುಸುಮಾ ಪರಕಾಶ ಹುಬಬಳಿಿ 88/1 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.60 1.53648 551842939393 30977544844

231 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಸಪಪ  ಯಲ್ೂಪಪ  ಹುದಾದರ 149/ಪಿ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 0.60608 894532539924 30977544844

232 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಾಗೋಶ ಕಾಡಪಪ ಮೆೋಲಿನಮಣಿ 77/3 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.65824 - 30977544844

233 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಡಪಪ ತುಕಾರಾಮ ಮೆೋಲಿನಮಣಿ 74/1 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 0.76657 907186069236 30977544844

234 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂಜಿನಾಥ ಬಸವರಾಜ ಅಕ್ಕ 53 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.80 0.80810 971149334642 30977544844

235 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಮಲ್ವವ ಬಸಪಪ ಹುಲ್ಮನಿ 372 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.80 0.80810 835538553443 30977544844

236 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಲ್ೂವವ ಬಸನಗೌಡ ಕೆಂಚನಗೌಡರ 120 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.80811 928814296706 30977544844

237 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪ ದಾಸನಕೆಲಪಪ 449/4 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 1.53648 489478203931 30977544844

238 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಗಂಗಲಬಾಯಿ ದತಾತತರೋಯ ಪವಾವರ 10\1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1 1.75 1.72854 331232475168 30977544844

239 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಹದೋವಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹೆಬಾಬಳ 152/2 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.80811 532317591884 30977544844

240 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಸವರಾಜ ಯಲ್ೂಪಪ ದಾಸನಕೆಲಪಪ 491/2ಬ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1 0.80 0.80811 598432648141 30977544844

241 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಾಗಪಪ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ಶ್ೋಲ್ವಂತರ 164/ಅ1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.00 1.87914 281506170196 513001010036418

242 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಗುರಲಿಂಗಪಪ ಹಾಲ್ಪಪ ಬಮ್ಮಿಗಟಿಿ 44/4ಅ 45/4ಅ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.00 0.79931 355465538052 513001010036418

243 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಹಾದೋವಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹೆಂಬೂ 193/1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.79668 898823410506 513001010036418

244 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸವನೆೋಪಪ ಕಲಡಲ್ಗಿ 72/2ಅ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.80811 475798375089 513001010036418

245 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಿಂಗಪಪ ರಾಮಪಪ ಕುಂದಗಲೋಳ 80/2 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.60608 282402688008 513001010036418

246 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಸರ್ೋಣ್ಣಣಪಪ ರಾಮಪಪ ಕುಂದಗಲೋಳ 276/2 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1 0.40 0.42813 988802217688 513001010036418

247 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ರಾಜು  ವಿಷ್ುಣ  ದಾನರ್ೋನವರ 42/5 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1.00886 500872655058 oooo35550334210

248 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ರಾಕೆೋಶ ವಿಷ್ುಣ  ದಾನರ್ೋನವರ 42/1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01013 735717615142 oooo35550334210

249 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ರಾಜಪಪ ಗಂಗಪಪ ದಾನರ್ೋನವರ 100/2 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01013 999684167701 oooo35550334210

250 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಈರಪಪ ಕುಂಬಾರ 13\2 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.80597 836503902016 64270100012560

251 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಚಂದನಸಿಂಗ ಹನಮಂತಸಿಂಗ್ ಹಜೋರಿ 134/2 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಳೆ 1 0.80 0.52659 262250546775 17191021663

252 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಹಾಂತೋಶ ನಿಂಗಪಪ ಹೆಲೋಸಮನಿ 106/2 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.85251 820986807416 87701000015149

253 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಗುರುನಾಥ ಶಂಕರ ಗಬಲಬರ 120/1   121/1ಅ ಕಲ್ಘಟಗಿ ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 1.00 0.29988 437066381887 NILIN4055

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆ

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆ

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆ

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



254 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಭೋಮರಾವ ಶಂಕರಪಪ ದಾದುಗಲೋಳ 116/1 ಧುಮಿವಾಡ ಪ.ಜಾ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.7483 940993536164 34419742414

255 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಸವರಾಜ ಭಜಂತಿರ 158/1ಬ  158/5 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಪ.ಜಾ ಸಿೋಬ 1 0.60 0.22698 467085006438 oooo35550334210

256 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶಂಕರವಾವ ನಾಗೋಶ ಇಟಗಿ 362/4 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಪ.ಜಾ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.58 0.45415 768644761920 NILIN4055

257 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶೋಕಯಾಯ ಫಕ್ೋರಯಾಯ ನಡುವಿನಮಣಿ 139 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.20 0.34998 586554498747 oooo35550334210

258 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ನ ಯಲಿವಾಳ 77/3 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.40 0.44162 990741531409 513001010036418

259 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಂತಲೋಷ್ ಸ ಅಳಿಗಿ 54/2ಅ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.80631 798487154807 513001010036418

260 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಈಶವರ ಬಸರ್ೋನೆಪಪ ಕುಸುಗಲ್ 143/2ಅ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.40 0.44162 701205787470 513001010036418

261 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಈಶವರಪಪ ಶಂ ಧನಿಗಲಂಡ 408/3 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.60 0.60608 218716169919 513001010036418

262 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಾಗರಾಜ ಪುಟಿಸಾವಮ್ಮ ಮಹಾಲ್ತಕರ 190/5 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.00 1.9206 904142781920 513001010036418

263 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಚನೆಬಸಪಪ ಗುರಪಪ ಶ್ೋದ್ದವೋರಣಣವರ 106/1ಬ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.80 0.80631 791326455258 513001010036418

264 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಿಂಗಪಪ ದಾಯಮಪಪ ಸುತಗಟಿಿ 78/2 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.44185 926162997752 513001010036418

265 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಯಲ್ೂಪಪ ದಾನಪಪ ವಾಲಿಕಾರ 124/1 ಧುಮಿವಾಡ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1 0.80 0.75000 326017383971 30977544844

266 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಲ್ಪಪ ಗುರಲಿಂಗಪಪ ಬಮ್ಮಿಗಟಿಿ 63/5 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1 0.80 0.80554 890749299778 513001010036418

267 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸುವರ್ಾಯ ಪರಭು ಕುಂದಗಲೋಳ 276/3 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.40 0.44162 465618514675 513001010036418

268 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಸಲಿಂಗಪಪ ಯಲಿವಾಳ 110/1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.40 0.44162 474367284554 513001010036418

269 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿನೆಲೋದಕುಮಾರ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ಜಲೋಡಳಿಿ 276/1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 0.40 0.44162 645579594563 513001010036418

270 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಸವನೆೋಪಪ ಸಂಗಪಪ ಕೆಲ್ಗೋರಿ 346/1ಎ+1ಬ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.80811 406482209465 513001010036418

271 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಲ್ೂಪಪ ಮಹದೋವಪಪ ಪಲ್ಲೂೋದ 141+142 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.00 1.01013 767918505965 513001010036418

272 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಶ್ ಉಣಕಲ್ೂ 38/1/1ಅ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಂಡಹಲ 1 0.40 0.44162 824325999642 513001010036418

273 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಸಪಪ ದಾಯಮರ್ಾಣ ಬಾನಗಟಿಿ 239/1  239/ ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 0.76656 606422682673 NILIN4055

274 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಜಲಯೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹಬೋಬ್ 8/2ಅ ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.62 0.46225 359450202513 NILIN4055

275 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ೂಪಪ ನೆೋಕಾರ 271/1ಬ ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಪಾಯ 1 1.00 0.65824 339287932926 NILIN4055

276 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಗಿರಿಜವವ ನಿಂಗಪಪ ತಿಮಿಸಾಗರ 214/1 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.32 0.83044 945051143688 NILIN4055

277 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಭಾರತಿ ರುದರಯಾಯ ಮುಳಗುಂದಮಠ್ 67/2 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 1.27761 335960895734 NILIN4055

278 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಪರಸಪಪ ಗುಂಡಪಪಣವರ 222/1+2/ಅ ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.65824 735173452692 NILIN4055

279 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಿೋಲ್ವವ ಶಂಕರ ಲ್ಮಾಣಿ 38/7 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಪ.ಜಾ ಬದನೆ 1 1.00 0.45349 412186844327 30977544844

280 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಲ್ೂವವ ರತೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 173/1 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಪ.ಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 1.01013 280126311821 30977544844

281 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶಂಕರ ನಿಂಗಪಪ ಕೆಲರ 123/2 ಧುಮಿವಾಡ ಪ.ಜಾ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.60 0.60608 220587130375 30977544844

282 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಹೆೋಶ ಬಳಗಾಂವಕರ 13\2 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.51447 448059657553 513001010036418

283 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಗಿರಿೋಜಾದೋವಿ ಬಲ್ಗಾಂವಕರ 4\2 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರಿ ಮೆೋಣಸು 1 0.80 0.5479 424010801360 NILIN4055

284 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಚಿನೆಪಪ ದಾಯವಪಪನವರ 268/1ಎ  268/9  270/6 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.65824 330243159883 NILIN4055

285 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಫಕ್ೋರಪಪ ಮ್ಮಜಿಯ 167/1 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.04 1.00823 718078628892 NILIN4055

286 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಲ್ೂಪಪ ಪುಟಿಪಪನವರ 169/3 ತಬಕದಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.99 0.65165 919774914942 NILIN4055

287 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಲೋಮಶೋಕರಯಾಯ ಬಸವಣ್ಣೋಯಾಯ ಶಂಕರದೋವರಮಠ್ 35/1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 1.9206 920090000533 NILIN4055

288 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶರಣಣಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹೆಂಬೂ 193/4 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.33 1.15236 757398356758 NILIN4055

289 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಲೋಮಪಪ ಪದಿಪಪ ಜಿಣಣಮಿನವರ 169/2ಆ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶತಾವರಿ 1 1.60 1.53648 226583879794 NILIN4055

290 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಬೋಬಸಾಬ ತಳೆವಾಡ 136/1  129/ಆ  129/4ಆ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.00 1.37296 276988895453 NILIN4055

291 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಜಾವಲಾ ಲ್ಂಗಲೋಟಿ 133/2 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.60 1.34555 342729327847 NILIN4055

292 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಾಳಪಪ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಚನಬಟಿಿ 155/2 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 0.43756 663922566929 NILIN4056

293 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಗೌಡ ಯಲ್ೂಪಪಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 185/1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 1.60 1.53648 696049182709 17141548474

294 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಕೆಂಚಪಪ ಕುಸುಗಲ್ 134/5 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.60 0.60608 324171254504 513001010036418

295 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ನಾರಾಯಣ ಶಾತಾವಾಜಿ ಸಳುಂಕೆ 16\2 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.44359 286240338863 513001010036418

296 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಈರಯಾಯ ಬಸಯಾಯ ಹಾರಲೋಗೋರಿ 13\1 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.82459 734194575615 30977544844

297 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಸಲೋಮಪಪ ಮಾವಳಿಿ 95/2 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 0.63904 357987657458 30977544844

298 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಕುರುಬರ 16\1 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಂಡಿ 1 0.80 0.81371 831979381926 30977544844

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಕುಂದಗಲೋಳ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

299
ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಶ್ವಾನಂದಪಪ ನಾಯಕರ 2\1,2\7 ಸಂಶ್ 

ಪ.ಪಂ
ಮೆ.ಗಿಡ 1 0.91 0.91736 2.69298E+11 1.19201E+14

300 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಾಂತವವ ನಿಂಗಪಪ ನಾಗಶಟಿಿ 108/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.2 0.43361 2.05649E+11 17048031553

301 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಪರಶಾಂತ ನಿಂಗಪಪ ಯರಗುಪಿಪ 1/7,1/1+2/3 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.34 0.34685 7.51671E+11 35550334210

302 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಶಾಂತಪಪ ಭದಾರಪೂರ 243/2+3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.95 0.95962 5.23286E+11 17057034508

303 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ರಾಜಶೋಖರಯಯ ಚಂದರಶೋಖರಯಯ ಕೆಲಬಯಯವರ 20/1+2ಅ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮೊಟಲ 1 2 1.9206 17048527119

304 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಪರೋಮಾ ಚನೆಬಸಯಯ ಕೆಲಬಬಯಯನವರ 20/1+2ಬ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1.6 1.55641 2.81812E+11 17048517906

305 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ಕಲ್ಕುಟಕರ 53/1+2+3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.15 0.78945 8.29068E+11 17057082847

306 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಸುಶ್ೋಲಾ ಅಲ್ೂಮಪರಭು ಹೆಲನವಾಡ 20/2 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1.3 1.24839 7.67446E+11 2.64901E+14

307 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಶಾಂತಿನಾಥ ಮೊೋಹನ್ ಇಂಡಿ 122/6 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 0.7 0.70709 8.33667E+11 4.1725E+15

308 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮೆೋಲಿನಮನಿ 98/5 ಸಂಶ್ ಪ.ಜಾ ಮಾವು 1 1.95 0.63845 2.82027E+11 17048048591

309 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ನಾಶ್ರಹಿದ ಖತಾಲ್ಸಾಬನವರ 261/6 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 0.4 0.45349 7.8318E+11 33947456429

310 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಿರಿಜವವ ಗಲೋವಿಂದಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 157/1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.5 0.9267 8.78699E+11 17048553003

311 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 28/1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 2 1.9206 2.81292E+11 6.4018E+12

312 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸಯಯ ವಿೋರಭಸರಯಯ  ಪೂಜಾರ 337/1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1.8 1.73851 5.54585E+11 17019615251

313 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ಫಕ್ಕರಪಪ ನಂದಗಿ 183/1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1.6 1.55641 5.56304E+11 17019541956

314 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದರಗೌಡ ಶಂಕರಗೌಡ ಬೋರವಳಿಿ 222/1ಎ+1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.63656 2.41483E+11 1.21122E+14

315 ಹನಿ ನಿೋರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಮಲ್ಕಾಜಪಪ ನಡವಣಿ 244/4 ನವಲ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 2.00 1.90 628612760928 3039101001667

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆ

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ 
ಯೋಜನೆ



ತಾಲ್ಲೂಕು :ಧಾರವಾಡ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶಂಕರ ಮಲ್ಲೂೋಶಪಪ ಪಟಿಣಶಟಿಿ 25/4 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 0.4896 977368208896 32095193946

2 ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಸತಯಪಪ ಮರಿತಮಿನವರ 162/3 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.40 0.4284 516298375940 17001088731

3 ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯತಿೋಶ ಮಾರುತಿ ಪೂಜಾರ 44/3 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.2448 744168214746 365802010008763

4 ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದೋರ್ಂದರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹೆಲಸಮನಿ 277/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1224 466971589583 17213547623

5 ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ಶ್ವರಾಯಪಪ ಮರಗಾಲ್ 175/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.306 295141863279 17213652203

6 ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿಶವಂಬರ ಸದಾನಂದ ಬನಸಿ 41/5 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.306 650125365501 17018009590

7 ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಬಸಯಯ ಹಿರೋಮಠ್ 39/1+2ಸಿ ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.40 0.4284 687671749152 10943182585

8 ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ಬಸಪಪ ಹುಲ್ಮನಿ 65/ಅ ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.2448 795169690816 17018063842

9 ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರೋಶ ಸತಯಪಪ ಮರಿತಮಿನವರ 162/3 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 0.3672 549388581574 17001030852

10 ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮುರಗೋಶ ಮ ಇನಾಮದಾರ 70/1 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 0.1224 732113353569 12662200003779

11 ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಕುಂತಲಾ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಸವದತಿತ 533/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 0.80 0.04896 847566749592 12062030007792

12 ಮಾವು ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಂಕರರಾವ ಭಲೋಸಲ್ಲ 1010 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 2.00 0.1224 630065488886 89023341910

13 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಮುಮ್ಮಿಗಟಿಿ 25/1 ಗರಗ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.20 0.032 670642262730 12342200087289

14 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ಬಸಪಪ ತಳವಾರ 166 ಗರಗ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.20 0.02 447058496011 10943229581

15 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಅಡಿರ್ಪಪ ಈರಪಪ ಪೂಜಾರ 62/1ಬ ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.40 0.064 637358965629 12342250041270

16 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಪೂಜಾರ 62/1ಬ ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 0.16 668100613447 12342250033100

17 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಶ್ವಪಪ ಬಳಗಾವ 50/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.30 0.048 933301042939 12342200075340

18 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಶ್ರೋಶೈಲ್ ಯಡಳಿಿ 59/4 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.096 961979796410 89041573664

19 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವವ ಷ್ಣುಿಖಪಪ ಮೊರಬದ 9/1+2+1 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.096 495126904601 12342250022146

20 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಗುರುಸಿದದಪಪ ಗಾಣಿಗೋರ 1/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.096 384814243809 12342250053575

21 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಗಲಳಪಪ ಬಸಪ್ ಹೆಲರಕೆೋರಿ 23/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.20 0.192 763601634874 12342200012146

22 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಚನೆಬಸಪಪ ದುರಗಣಣವರ 59/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.128 427809290419 12342250029969

23 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಮಲಗಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ವಾಲಿಕಾರ 291 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.30 0.048 729159133539 12342200016013

24 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ವಿಠ್ಠಲ್ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಕಾಟಗೋರ 43/1ಅ, 43/1ಕ, 49/1, 46/10 ಗರಗ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 0.16 878739745128 12342200006320

25 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋಮತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದಾ ಬಾತತಪಲಿೂ 88/3 ಗರಗ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 0.16 430787790682 018001000821

26 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಕುಂದಗಲೋಳ 88/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 0.16 718641748845 018001000819

27 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣೆ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಸುಳಿದ 20 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.70 0.112 991666319761 89041121131

28 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಲಡಡ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಕರಿಸುಬಬನವರ 12/1/1ಅ ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.60 0.06 449387558712 14470100008050

29 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಲಡಡ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ದೋವಪಪ ರಾಜಪಪ ವಾಲಿಕಾರ 90/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.08 482044891327 17212025329

30 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಲಡಡ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಮಾರುತಿ ಕರಿಸುಬಬನವರ 12/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.40 0.04 711863599078 14470110001356

31 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಲಡಡ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಪುಂಡಲಿೋಕಪಪ ಮುಮ್ಮಿಗಟಿಿ 31/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 0.1 524917433822 30970227015

32 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಲಡಡ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಸಿದದಪಪ ಯ ಗುಡಡಪಪನವರ 63/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 0.1 929523413991 12342200076376

33 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಲಡಡ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಪರಪಪ ಗಂಗಪಪ ಕಲ್ಘಟಗಿ 132 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.80 0.096 223909381269 17018020434

34 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಲಡಡ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಮೃತುಯಂಜಯ ಸದಾಶ್ವಪಪ ಭಲಪಾಳಿ 57 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1.00 0.1 821596214750 17019035008

35 ಬಡಿಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ದಲಡಡ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ರಾಯಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಸುಳಿದ 107/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.50 0.05

36 ಕತತರಿಸಿದ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣಣ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಪರಪಪ ಗಂಗಪಪ ಕಲ್ಘಟಗಿ 132 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.60 0.24 17018020434

37 ಕತತರಿಸಿದ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ (ಸಣಣ ಹಿಡುವಳಿದರರು) ಶ್ರೋ ಜಲಯೋತಿಕ್ರಣ ಧಾರ 50/7, 50/8 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.40 0.16 9880938999 32482495632

38 ಕತತರಿಸಿದ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಮಹದೋವಪಪ ಕೆಲಟಲಿರಶಟಿರ 314/4 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.40 0.1 675105564993 1922500100955001

39 ಕತತರಿಸಿದ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ರುದರಪಪ ಚಿವಟಗುಂಡಿ 323/3+7+13+5+11 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.40 0.1 987520157712 137201010003319

40 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಪಪ ಲ್ಕಕಮಿನವರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 0.6

41 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಲೋಪಾಲ್ ಫಕ್ೋರಪಪ ಬಜಂತಿರ 354/4 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 0.6 490312511932 841710100005549

42 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ.ಶ್. ಲ್ಕಕಮಿನವರ 5/2ಬ ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 0.6 790741927083 871710110004529

43 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ತುಕಾರಾಮ ಫ ಬೋಜಗುಂಪಿ 3/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 0.6 818434991953 1832500101751301

44 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಫ ಬೋಜಗುಂಪಿ 3/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 0.6 554748305998 17019031456

45 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಾಶವವ ಭಜಂತಿರ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 0.6 499193703937 841710110000555

46 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ತಿಪಪಣಣ ಮೊರಬದ 193 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 0.375 840164190018 31017324442

47 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಸಿದದಪಪ ಕುಸುಗಲ್ 230 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 0.375 219195574874 89034224114

48 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದೋರ್ಂದರಪಪ ಕುಸುಗಲ್ 888/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.60 0.225 827303842404 0536010005740

49 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮೊರಬದ 3/7 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1.00 0.375 742492896503 841710100003128

50 ಸುಗಂಧರಾಜ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮೃತುಯಂಜಯ ರಾಜನಗೌಡ ಭದರಗೌಡರ 31/1 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 0.40 0.15 230543887052 20020039944

51 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಂಗಾಧರ ಶ್ವಮಲತಯಪಪ ವರಗನವರ 265 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.60 0.12 840151249050 89029417657

52 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಂತಲೋಷ್ ತುಕಾರಾಮ ಗಿರಿಯಪಪನವರ 139/9 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಿಸನಕಾಯಿ 0.60 0.12 331175000740 31883002592

53 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪಾಯಪಪ ತವನಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 91/1 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಿಸನಕಾಯಿ 0.60 0.12 566398452352 12662610002112

54 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದಯಾನಂದ ತುಕಾರಾಮ ಗಿರಿಯಪಪನವರ 46/6 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಿಸನಕಾಯಿ 0.60 0.12 574251994733 31904622573

55 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ವಿೋರಭದರಪಪ ಚಲ್ವಾದ್ದ 52/ಪಿ2 ಅಳ್ಾೆವರ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.60 0.12 395855804301 4637108001162

56 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಶ್ವವಾವ ಈರಪಪ ಯಳಲಿರ 559/8 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.16 384884488467 030801000007178

57 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಈರವವ ಯಮನಪಪ ತಿರಕಣಣವರ 15/2 ಅಳ್ಾೆವರ ಬದನೆ 0.60 0.12 566468108196 64193053793

58 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ತಳವಾರ 93/5 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.40 0.08 687567699394 695130000772

59 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ಮುದುಕಪಪ ತಳವಾರ 93/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.60 0.12 949987542908 18325001022344

60 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿನಯ ನಿಂಗಪಪ ಕವಳಿ 118/3 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 0.16 792884874182 89123546233

61 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ದುಗಯಪಪ ಮಾದರ 98/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಬದನೆ 1.00 0.2 912573301017 841710100000974

62 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದುಂಡಪಪ ಗಂಗಪಪ ಹಳಲಿರಿ 140/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1.00 0.2 459904949629 018001000846

63 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಶ್ವಪುತರಪಪ ಅಮಟಲರ 530/4 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.80 0.16 385822953574 17212025851

64 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹೆೋಮಂತಗೌಡ ಭೋಮನಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 96/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.00 0.2 660737448022 36297429636

65 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಕುರುಬರ 199/ಪಿ2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.00 0.2 583355856040 05360100002946

66 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ವವ ಬಸಪಪ ಗಲೋವನಕೆಲಪಪ 199/1ಬ/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 0.80 0.16 488379987715 05360110021309

67 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈಶವರಪಪ ಬಸಪಪ ಇಂಚಲ್ 83 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1.00 0.2 726108990416 018001000859

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



68 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಾಬು ಮಹಾದೋವಪಪ ನಿಂಬಲೋಜಿ 38/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.00 0.2 383185152143 018001000879

69 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕೆಂಪಣಣ ರುದರಪಪ ಗುಡಿಕೆೋತರ 11 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 0.16 243450680022 17018021788

70 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದುರಗಪಪ ಬಸಪಪ ಚಲ್ವಾದ್ದ 54/ಪಿ3 ಅಳ್ಾೆವರ ಮೆಣಿಸನಕಾಯಿ 0.40 0.08 378927205332 17018016053

71 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಧಮಯಪಪ ರೋವಡ್ಾಯಳ 51/2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1.00 0.2 767091545310 197000446716

72 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಯಯ ಕಾಳಯಯ ಹಿರೋಮಠ್ 60/1 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 0.16 724689146197 89042830690

73 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವಣ್ಣಣವವ ನಾಗಪಪ ಗೌಡರ 80/4 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.60 0.12 893137462791 197001035386

74 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಾರಾಯಣ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ರೋವಡ್ಾಯಳ 70/1 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿರೋಕಾಯಿ 0.80 0.16 987635013389 89044983872

75 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ನಾಗಪಪ ಜಿೋರಿಗವಾಡ 137/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.30 0.06 515716950399 17212086665

76 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಶ್ವರಾಯಪಪ ಚವಾಾಣ 50 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.60 0.12 277414503021 17018052503

77 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಧಮಯನಗೌಡ ರುದರಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 43/1ಎ ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.70 0.14 684869790389 1234220001790

78 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ದಲಡಡಮಲ್ೂಪಪ ಹರಿಜನ 358/3ಅ ಗರಗ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 0.2 970789759409 030801000007299

79 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ದುರಗಪಪ ಹರಿಜನ 61/2 ಧಾರವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 0.80 0.16 789102082524 17054557566

80 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ರುದರಪಪ ಅಂಬಡಗಟಿಿ 17/1ಬ ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಿಸನಕಾಯಿ 0.60 0.12 350097732902 17063054845

81 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಅವವಕಕ ಪರಲಾಾದ ಚಲ್ವಾದ್ದ 52/ಪಿ2 ಅಳ್ಾೆವರ ಹಿೋರಕಾಯಿ 1.00 0.2 778637011832 17018043791

82 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ದಲಡಡಬಸಪಪ ಕಾಳೆ 275 ಗರಗ ಹಿೋರಕಾಯಿ 2.00 0.4 685716379994 17212059891

83 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸದಾನಂದ ಮಾರುತಿ ಗಲೋಸಲ್ 334/4 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಮೆಣಿಸನಕಾಯಿ 1.00 0.2 546317004111 05360100005643

84 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂಧಾ ಶ ಭಜಂತಿರ 124/4 ಕೆಲೋಗಿಲ್ಗೋರಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1.00 0.2 67681304694 17019092567

85 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ರೋನಾಥ ನಾಗಪಪ ಶ್ಂಗೋನವರ 14/2 ಗರಗ ಬದನೆ 1.80 0.36 385520714726 018001000808

86 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಚಂದರ ಭಲೋಸಲ್ಲ 100/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸೌತಕಾಯಿ 1.00 0.2 582452138169 841710110001914

87 ಹೆೈಬರಡ್ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ದಾ ಬಾತತಪಲಿೂ 88/3 ಗರಗ ಮೆಣಿಸನಕಾಯಿ 0.60 0.12 430787790682 018001000821

88 ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚನೆಪಪ ಬಸಪಪ ಹೆಲರಟಿಿ 69/2, 78/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.102 833754109085 17019085946

89 ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕರಬಸಪಪ ಹು ಉಳಿಿಗೋರಿ 53 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.102 553422721697 89049279892

90 ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ನಾಗಪಪ ಕಟಿಿ 754/1+2ಎ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.102 414564795818 17013554712

91 ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಚನೆಬಸಪಪ ವಡಕಪಪನವರ 755/3 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.102 932123124655 17013528421

92 ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬನಪಪ ಬಸಪಪ ಬನಪಪನವರ 268/2ಫ1 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.0408 715583538926 17013586697

93 ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಮಲ್ವವ ಶಂಕರಪಪ ಬನಪಪನವರ 268/2ಫ2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.0408 441184729591 0509101058868

94 ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ರು ನರೋಂದರ 72 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.102 405464891993 12342200027823

95 ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಮ ಕಳಿಿಮನಿ 332/6 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.0816 611127932179 17019099856

96 ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಮಾ ಕೆಲೋಕಾಟಿ 28/2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.70 0.0714 617941267223 12302010005405

97 ಬಾಳೆ 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ಹೆಲಸಮನಿ 310/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಬಾಳೆ 0.80 0.0816 615236755753 89089738318

98 ಮಾವು 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅರವಿಂದ ತವನಪಪ ಪಾಟಿೋಲ್ 92/2 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.80 0.016 230085258764 197000144828

99 ಮಾವು 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮೌಲಾಸಾಬ ಇ ಕಾಶ್ನಕುಂಟ 202/2 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.50 0.01 226673387772 17018058957

100 ಮಾವು 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಬ ಶ್ರಿಮಣಣವರ 27 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.40 0.008 960132390476 89041033811

101 ಮಾವು 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹುಲ್ಗಪಪ ತಿ ವಡಡರ 9 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.70 0.014 925873521432 17063019436

102 ಮಾವು 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕೆಂಚಪಪ ಬ ಶ್ರಿಮಣಣವರ 18/2, 27, 26 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.60 0.012 433563485007 17198541722

103 ಮಾವು 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮೆಹಬಲಬಸುಬಾನಿ ಬು ಸೈಯದನವರ 105/6 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.10 0.02 741098278255 10943374049

104 ಮಾವು 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಲಾಲ್ 102/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.00 0.02 939910430900 12582200005402

105 ಮಾವು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಬ ಮುಗದ 499/1 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.00 0.04 223176772771 89025719720

106 ಮಾವು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಣಣ ಮ ಸಾದರ 21/1 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.80 0.056 335210183263 17064042329

107 ಮಾವು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ವವ ಬ ಮೆಟಾಯಲ್ 154 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.10 0.022 344221276461 62392455799

108 ಮಾವು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಬಾ ಕಲ್ಲೂರ 159 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.10 0.022 219048821962 14470110013557

109 ಮಾವು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಯ ಮೆಟಾಯಲ್ 165/2 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.80 0.02624 522722115016 14470100008139

110 ಮಾವು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂಧಾ ಶಟಿಪಪ ಭಜಂತಿರ 154 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.90 0.02952 676813044694 17019092567

111 ಮಾವು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಮ ದಲಡವಾಡ 151/3 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.00 0.0328 5247400668660 17212055412

112 ಮಾವು 2 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಬ ರಾಯಣಣವರ 149/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.00 0.0328 869235011234 17212054906

113 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಗೌರಿ ಶಾಂತಿವಿೋರಪಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 258/3 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.16 630643149636 3360510101033664

114 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ ಶ್ರೋ ಚಂದರಶೋಖರ ಕೆಲಟಲಿರಶಟಿರ 314/4 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1.00 0.16 675105564993 1922500100955001

115 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ ಶ್ರೋ ಸುಖಮುನಿ ಸುಬಬಪಪ ಹಜೋರಿ 509/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 2.00 0.32 613304783376 89009455595

116 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ಶ್ದದಪಪ ಪಕುಸುಗಲ್ೂ 230 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1.00 0.16 995587872708 17213844406

117 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ ಶ್ರೋ ಮುಶಪಪ ತಾಯಿ ಯಲ್ೂವವ ಮಾದರ 16 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 0.35 0.056 346966604638 89330100007699

118 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ರಾಮಪಪ ತಲೋಲ್ಗಿ 119/3, 117/3 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.60 0.096 484304991459 197001720808

119 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ ಶ್ರೋ ಚಂದರಕಾಂತ ಮಾರುತಿ ಕುಂಡೆೋಕರ 238/3+4 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.16 743902467637 89063122753

120 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ ಶ್ರೋ ಅಮೃತ ರಾಮಪಪ ತಲೋಲ್ಗಿ 119/2, 117/4 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.70 0.112 348419885733 695030010321

121 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವ ರಾಮಪಪ ತಲೋಲ್ಗಿ 119/4, 117/2 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.70 0.112 576598724083 33460808203

122 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಶೋಖರ ಹಲಗಾರ 16/ಬ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 0.256 646362838154 30986463180

123 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲದ್ದಕೆ ಶ್ರೋ ಗಜವಿೋರ ಸುಬಬಪಪ ಮುರಾರಿ 480/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 0.65 0.104 580913101674 17212081475

124 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಆರಣಣವರ 346/3 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.875 416825300003 3961000101037580

125 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಫಕ್ೋರಪಪ ತಳವಾರ 110/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.875 349755030123 17217303381

126 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಯಾಯ ಬಸಲಿಂಗಯಾಯ ಹಿರೋಮಠ್ 111/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.875 947693233178 33776198684

127 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಣಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ವಗಣಣವರ 04.Feb ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.875 356944499995 17217303234

128 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ
ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಫಕ್ೋರಪಪ ಮಲಾೂಡ ಉಫ ್್ 
ಕಾಲ್ವಾಡ

219 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ
1.00

0.875 398888730726 89050193705

129 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಶ್ದದಪಪ ತಂಬಾಕದ 473/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.875 315984562154 841710100006121

130 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಮುರುಗಪಪ ರಾಯಪಪ ಕೆೋಶಗಲಂಡ 8/5ಅ/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.875 277797737477 12582200019570

131 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಫಮ್ಮದಾನಾಜ್ ಗ ಸರದೋಸಾಯಿ 5/ಪಿ2 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1.00 0.875 456828800068 12342200036940

132 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ದುಗಯಪಪ ಮಾದರ 98/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಈರಳಿಿ 1 1.25 0.75 689385108860 841710100003833

133 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಗಲಳಪಪ ಯಾಬಣಣವರ 308/6 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.00 0.75 812510194104 030801000017239

134 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ದಲಡಡಮಲ್ೂಪಪ ಹರಿಜನ 358/2 ಗರಗ ಸೌತ, ಹಾಗಲ್ 1 0.60 0.75 492946906592 030801000009213

135 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಚನೆಬಸಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ 307 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ, ಬದನೆ 1 1.00 0.75 245066232521 17019012274

136 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ದೋರ್ಂದರಗೌಡ ರಾ ಪಾಟಿೋಲ್ 197 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 2.00 0.75 966958990700 69503008254

137 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ರಮೆೋಶ ಶ್ವಾನಂದ ಬಾಗಲೋಡಿ 134 ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋರಲ್ 1 1.84 0.75 508138621172 17018031275

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್



138 18 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.00 4 89125259565

139 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ (ಟಾರಯಕಿರ) ಶ್ರೋಮತಿ ಟಲಪವವ ಶಂಕರಗೌಡ ರಾಮನಗೌಡರ 532/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.21 1 214740971172 17019019609

140 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ (ಟಾರಯಕಿರ) ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಕಾಶಪಪ ಮಾದರ 219/ಪಿ4 ಅಳ್ಾೆವರ ಮಾವು 1.00 1 272290117461 1123110060051876

141 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ (ಟಾರಯಕಿರ) ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಹಿರೋಮಠ್ 39/1+2ಸಿ ಅಳ್ಾೆವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.75 687671749152 109431825585

142 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ (ಟಾರಯಕಿರ) ಶ್ರೋ ಪರಮೆೋಶವರ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಕಮಾಿರ 430/1 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.00 0.75 225440552908 89057208377

143 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ (ಟಾರಯಕಿರ) ಶ್ರೋ ರುದರಪಪ ಈರಪಪ ತಳವಾರ 189/ಅ ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.75 758450955706 33874157645

144 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋಕುಮಾರ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಮಹಾಸಾವಮ್ಮಗಳು 279 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ, ತರಕಾರಿ 1.00 2 687977332729 89122908706

145 ಶ್ರೋಮತಿ ಸುನಂದಾ ಶಟಿಪಪ ಭಜಂತಿರ 124/2 ಅಳ್ಾೆವರ ತರಕಾರಿ 1.20 2 67681304694 17019092567

146 ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಕೆಲೋಟಲರು 554/1 ಅಳ್ಾೆವರ ಮಾವು 1.00 2 204418648685 17001002854

147 ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜುಳ್ಾ ದಂಡೆೋಶನವರ 66/4 ಅಳ್ಾೆವರ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1.00 2 960070081522 135001011003929

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಹುಬಬಳಿಿ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

148  ಮಾವು (5x5) ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶೀಭಾ ಕೊರಗಶೆಟಟ 158/* ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.40 0.03936 653545689304 13470101011001000

149 ಮಾವು ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಗಂಜಾಳ 46/1ಬ್ಬ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.00 0.0328 633030512641

150 ಮಾವು ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ  ಯಲ್ಲಗಾರ 13/1 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.00 0.02 466476243902 10970123911

151 ಮಾವು ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ದಯಾನಂದ ಗಿರಿಮಲಲ ಪ್ಪ  ಕೊಪ್ಪ 386/9 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.00 0.0576 661023532462 149901011001267

152 ಮಾವು ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶೀಭಾ ಕೆ. ಶೆಟಟ 158/* ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.10 0.022 653545689304 139101010000234

153 ಮಾವು ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಲಲ್ಲತಾ ಪ್ರುತಪ್ಪ  ಹೂಲ್ಲ 215/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.50 0.01 310719521371 149901011000756

154 ಮಾವು ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪ್ಹಮೀದಾ ಕ್ಲ್ಲ ೀದಾರ 47 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.50 0.01 223420600265 89001084309

155 ಮಾವು ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪುತರ ಪ್ಪ  ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಅರಳಕಕ ನ್ವರ 169/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.60 0.032 760502975862 34700101015008

156 ಮಾವು ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ವಿೀಣ್ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಬೇಗೂರ 236/ಸಿ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.00 0.02 388420053211 34700101015009

157 ಮಾವು ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾವಿೀರ ಚಂರ್ರ ಕಿಂತ ಚಿಂಚಲ್ಲ 285/1ಸಿ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.30 0.026 336366696838 2853101000086

158 ಮಾವು ಎರಡನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ  ಯಲ್ಲಗಾರ 13/1 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.00 0.02 466476243962

159   ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ 2/* ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.1836 331540441580

160   ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಚನ್ನ ಬಸನ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 63/3 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.2448 631432982699

161   ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ಲ. ಶ್ದ್ಲ ಿಂಗಣ್ಣ ವರ 99/12 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.07 0.32742 945333380267

162   ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಸುಧೀರ ವೀರಾ 2091ಅ+1ಬ+2ಅ/3ಅ,2ಅ ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.40 0.122 775180759070 17020092646

163   ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶಾರದಾ ಮಹಿಂದರ  ಸಿಿಂಘಿ 2091ಅ+1ಬ+2ಅ+1 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.40 0.428 961366046614 17020086605

164 ಬಾಳೆ  ಮೊದಲ್ನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಖಂಡಪ್ಪ  ಜಾರ್ವ 51/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.60 0.0612 240452533361 123001010006489

165 ಬಾಳೆ  ಮೊದಲ್ನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಹಿರೆವವ  ದಾಸರ 61/* ಛಬಿ್ಬ ಬಾಳೆ 0.50 0.153 923626965280

166 ಬಾಳೆ  ಮೊದಲ್ನೆ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಸುರೇಶ ಮಾಯಣ್ಣ ವರ 93/1ಅ ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1.57 0.102 274881452013 149901011002753

167 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಫ. ಪಾಟೀಲ 123/4 123/4ಅ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 1.00 0.0304 973481739581 7790100000475

168 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ರಾಜಪ್ಪ  ಚಂದಪ್ಪ ನ್ವರ 50/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 1.00 0.0304 411995644449 77901000006121

169 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ಬಸವಣ್ಣ ಯಯ  ಬಸಯಯ  ಹಿರೇಮಠ 56/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 2.00 0.0608 881589295028 7790100004304

170 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಹಿರೇತಮಮ ಣ್ಣ ವರ 94 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 3.00 0.0912 936596713446 7790100000456

171 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಗೌಡ ಪ್ವಧತಗೌಡ ಶ್ದದ ನ್ಗೌಡರ 777/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 1.10 0.03344 525892247359 779010000054

172 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಈರಪ್ಪ  ನ್ರೇಿಂದರ 191ಸಿ+2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 2.00 0.0608 825417519814 591101029990

173 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ಗುರುಸಿದದ ಪ್ಪ  ಯಲಲ ಪ್ಪ  ವಿಜಾಪೂರ 17/1ಎ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 0.40 0.01216 615363759123 7790100007789

174 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶೇಖವವ  ಬಸಲ್ಲಿಂಗಯಯ  ಹಿರೆಮಠ 92/5 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 0.85 0.02584 961992654200 7790100015667

175 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಪ್ಪ  ಸಲಗಾರ 37ಎ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 0.40 0.01216 352111002660 7790100007461

176 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ಸುನಿೀಲ ಸುಭಾಸ ಚಂದಪ್ಪ ನ್ವರ 50/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 1.00 0.0304 416020166761 133501011003839

177 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಗೌರವವ  ಬಸಲ್ಲಿಂಗಯಯ  ಭೂಸನೂರ 92/4 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 0.80 0.02432 933488906393 17019581310

178 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಗುರಪ್ಪ  ಹೂಗಾರ 35/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 2.00 0.0608 374052821077 17218796432

179 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ವಿೀರಭದರ ಯಯ  ವಿ. ಹಿರೇಮಠ ಉಫಧ 

ಕನ್ವಳಿ್ಳ 129/3 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 1.00 0.0304 950169236610 7790100007553

180 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ಬಸವಣೆಪ್ಪ  ಶೇಖಪ್ಪ  ಕಡಕೊೀಳ 22/4ಬ್ಬ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 0.60 0.01824 391820762487 3714067486

181 ಪೇರಲ  ಮೊದಲನೆ ವರ್ಧದ ನಿವಧಹಣೆ ಶ್ರ ೀ ನಾಗಪ್ಪ   ೆೆಿಂ. ಹಿಂಬಾಳ 22/4ಎ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೇರಲ 0.60 0.01824 542846780387 7790100006147

182 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರಗೌಡ ನಿಿಂಗನ್ಗೌಡ . ಸಂಕಣ್ಣ ವರ 98/4 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1.20 0.24 625431563447

183 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಸಂಗಯಯ  ಬ. ಹಿರೇಮಠ 120/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.40 0.08 981387200551

184 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ ಮ. ಅರಳ್ಳಕಟಟ 35/9ಎ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.40 0.08 54149320364

185 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಭರಮಪ್ಪ  ತ.ತಾ. ಲಕ್ಷಮ ವವ  ತಳವಾರ 6/4. ಛಬಿ್ಬ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ & 

ಟೊಮೆಟೊ 0.60 0.12 296430077884

186 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ರಾಮಪ್ಪ  ದೊಡಿಮನಿ 

ೆ ಫಧ ತಳವಾರ 183/2 ಛಬಿ್ಬ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 878253996488

187 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ರಾಜೇಸಾಬ ದ್ವಾನ್ಸಾಬ ಮೊಗಲಾನಿ 252 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 929119062138

188 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ದ್ವಾನ್ಸಾಬ ಅಲಾಲ ಭಕ್ಷ ಬಾಯ ಹಟಟ 256 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 244905083137

189 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಬ. ಛಳಮಟಟ 102/2ಬ ಛಬಿ್ಬ ಬದನೆ 0.40 0.08 471610160763

190 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಮುಲಾಲ ನ್ವರ ಮೌಲಾಸಾಬ 

ಮೊೀದ್ನ್ಸಾಬ 67/1ಅ ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ & 

ಟೊಮೆಟೊ 0.80 0.16 978568478307

191 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಫಾತಿಮಾ ಸೈದುಸಾಬ 

ಲಾಡಸಾಬನ್ವರ 67/1ಬ/1 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 362145215806

192 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಗಿರಿಮಲಲ ಪ್ಪ  ಕಣಾಜನ್ವರ 69/4 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.35 0.07 911080608321

193 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಬ. ಕೆಳಗಿನ್ಮನಿ 156/* ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಟೊಮೆಟೊ ಹಿರೇಕಯಿ 1.00 0.2 641913529986 142101011003068

194 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಬಾಬಾಸಾಬ ಲಂಗೀಟ 102/ಬ /1ಅ1 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ 0.60 0.12 546086160063 342520389314

195 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರಗೌಡ ಪ್ವಧತಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 346 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ 0.60 0.12 3505668189587 7790100017035

196 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ವಿೀರಯಯ  ಗಂಗಯಯ  ಹಿರೇಮಠ 178/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 926218249604 134701010101159

197 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಉಮೇಶ ರಂಗರೆಡಿ್ಡ  ಹಳೇಮನಿ 262/ ಬಾಲ ಕ್ 2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 948430941310 134701011003053

198 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಭ. ವಡಿ ರ 166/1 ಛಬಿ್ಬ ಹಿರೇಕಯಿ 1.14 0.22 865044844263 17004308541

199 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ  ಕಳೆ 151 ಛಬಿ್ಬ ಟೊಮೆಟೊ ಬದನೆ 0.90 0.18 615121001376

200 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ನಾಗಪ್ಪ  ಗೀದೊೀಳ್ಳ 361 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ 0.80 0.16 890672030164

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್



201 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಅಜುಧನ್ ಗರವಿ 84/2ಬ ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ 1.20 0.24 890575144309

202 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 36/3 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ 0.80 0.16 477419687749

203 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಮೃತ್ಯ ಿಂಜಯ ಉಗರಗೀಳ 47/3 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1.00 0.2 761970768684

204 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ನ್ಗೌಡ ಶೆಟ್ಟ ನ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 388/2 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 587114054805

205 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಶ ಬಾಗಲ್ಲ 148/2 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 946988777403

206 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರಪ್ಪ  ಗುಡಿ ದಮನಿ 89/2 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 920282756340

207 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಅನಿಲ ಬಸನ್ಗೌಡ 587/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 339474989735

208 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಮಮ ಪ್ಪ  ಕುಬೇರಪ್ಪ  ತಳವಾರ 197/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 717947785237

209 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಗಂಗಪ್ಪ  ದೊಡಿಕೆಿಂಚಪ್ಪ  ಅಗಸನ್ಹಳಿ್ಳ 13/ಬ/6 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.40 0.08 577539343115 112201011001858

210 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಸಣ್ಣ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ನಾಗರಹಳಿ್ಳ 395/ಬಾಲ ಕ್3ಬ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 339282907658 112201010004219

211 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಅಮೃತಪ್ಪ  ಮಾಯಕ ರ 654/ ಬಾಲ ಕ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 574934519688 520101022559007

212 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಗೂಳಪ್ಪ  ದೊಡಿಮನಿ 44/2 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆಕಯಿ 0.80 0.16 302803566001

213 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ರಾಜಪ್ಪ  ದೊಡಿಮನಿ 

(ಮಾದರ)
401/1 ಛಬಿ್ಬ ಸೌತೆಕಯಿ 1.00 0.2 831047703934

214 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಮಲ್ಲಲ ಕಜುಧನ್ ಜಡ್ಡ 17/* 903/* ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 2.00 0.38 517598359830

215 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಅಜುಧನ್  ಮರಿಯಪ್ಪ  ಮಾದರ 691 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 862555278473

216 ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ ಪ್ರ ದೇಶ ವಿಸತ ರಣೆ ಶ್ರ ೀ ಮರೆಪ್ಪ  ಮರೆಪ್ಪ  ಮಾದರ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 

ಟೊಮೆಟೊ 1.00 0.2 810992392308

217 ಕತತ ರಿಸಿದ ಹೂ ಮೌಲಾಸಾಬ ರುಸುತ ಿಂಸಾಬ 

ಲಾಡಸಾಬನ್ವರ 88/3 88/6 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ್ಬ 0.95 0.38 436832416078

218 ಕತತ ರಿಸಿದ ಹೂವು ಶ್ರ ೀ ಸೈಯಯ ದ ಅಹಮ ದ ಜೀಡಳಿ್ಳ 123/* ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ್ಬ 0.40 0.1 553163285972 50142560139

219 ಕತತ ರಿಸಿದ ಹೂವು ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ  ಬಸರಗಿ 145/4 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ್ಬ 0.60 0.15 909771224701 89073651672

220 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಯಲಲ ವವ  ಕೆಿಂಪ್ಣ್ಣ  ದೊಡಿಮನಿ 21/3 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.90 0.144 524630981219 17020027060

221 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಭರಮಪ್ಪ  ಕರೆಪ್ಪ  ಕರೆಪ್ಪ ನ್ವರ 19/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.60 0.096 8906585811-2

222 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಸವಾವ ಸೆ 141/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.40 0.064 89068280737

223 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ಗಂಗಪ್ಪ  ಸವಾವ ಸೆ 120/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.40 0.064 89037331333

224 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ನಾರಾಯಣ್ ರಾ. ಸೀಮನ್ಕೊಪ್ಪ 201/4 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.35 0.056 89037331334

225 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ರಾಜಪ್ಪ  ರಾಮಪ್ಪ  ಸೀಮನ್ಕೊಪ್ಪ 193/1ಅ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.35 0.056 89037331335

226 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಮಜಿೀದಸಾಬ ಗೌಸುಸಾಬ ಹಳ್ಯಯ ಳ 163/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.40 0.064 623871962787

227 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ಮಲಲ ಪ್ಪ  ೆ ಪಾಪ 162 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 1.60 0.256 585107481587

228 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಕಲಾದಗಿ 21/4. ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.60 0.096 274088630994

229 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಮುದ್ಮಲಲ ಯಯ  ಎಿಂ. ಪುಜಾರ 198/5 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.55 0.064 292175486616

230 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ರಕಮೊೀಜಿ ಗಾರಗೇನ್ವರ 11/2. ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 1.00 0.1 932519064172

231 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ಗುಡಿಪ್ಪ ನ್ವರ 26/4. ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 0.60 0.06 974227665803

232 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಭೀಮಪ್ಪ  ಭೀಮಪ್ಪ  ಜಾರ್ವ 35 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 1.40 0.14 333382138681

233 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಮಾರುತಿ ಮುದ್ಯಪ್ಪ  ಸವಾವ ಸೆ 143/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಂಡು ಹೂ 1.20 0.1 541284142257

234 ಗಡೆಡಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ಎಿಂ. ಉಪಾಪ ರ 66/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂರ್ರಾಜ 0.40 0.24 495842302469 50142560139

235 ಗಡೆಡಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಸಹದೇವಪ್ಪ  ಘೀಪ್ಧಡ್ 195 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 0.6 632270660732 89073651672

236 ಗಡೆಡಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಶಟ್ವೆಪ್ಪ  ಘೀಪ್ಧಡ್ 63/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.60 0.36 857650155551

237 ಗಡೆಡಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀಕಿಂತಯ ಯ ಗೂಳಯಯ  ಪೂಜಾರ 50/ಬ/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂರ್ರಾಜ 0.60 0.225 278950021818 7790100007646

238 ಗಡೆಡಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಾಜಿ ಗೀವಿಿಂದಪ್ಪ  ಶ್ಲಾರ 56/3 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಯ ಲಾಲ್ಲಲ್ಲಲ 1.20 0.45 589307681071 1491021011436

239 ಗಡೆಡಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮೀನಾಕಿ್  ಎಸ್. ಘಾರಗೆ 10/* ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂರ್ರಾಜ 0.20 0.075 293324655084

240
ಹಸಿರು ನೆಯಲ್ಲಲ  ಅಧಕ ಮೌಲಯ ದ ತೀಟ್ಗಾರಿಕೆ 

ಬೆಳಗಳ ಉತಾಪ ದನೆ ಶ್ರ ೀ ಗೌರವ ಜೇಠಾಲಾಲ ಪ್ಟೇಲ 91/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಷಿಣ್ 0.20 1.4 219177208997

241
ಹಸಿರು ನೆಯಲ್ಲಲ  ಅಧಕ ಮೌಲಯ ದ ತೀಟ್ಗಾರಿಕೆ 

ಬೆಳಗಳ ಉತಾಪ ದನೆ ಶ್ರ ೀ ನ್ರೇಿಂದರ ವಾಲಜಿ ಪ್ಟೇಲ 90/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಷಿಣ್ 0.20 1.4 745027326636

242 ಹಸಿರುಮನೆ ಶ್ರ ೀ ಗೌರವ ಜೇಠಾಲಾಲ ಪ್ಟೇಲ 91/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಇಣ್ 0.20 9.15 219177208997

243 ಹಸಿರುಮನೆ ಶ್ರ ೀ ನ್ರೇಿಂದರ ವಾಲಜಿ ಪ್ಟೇಲ 90/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರಿಷಿಣ್ 0.20 9.15 745027326636

244 ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಮಲ್ಲಚ ಿಂಗ್ ಶ್ರ ೀಯಲಲ ಪ್ಪ  ಭರಮಪ್ಪ  ವಡಿ ರ 166/*/1 ಛಬಿ್ಬ ಹೈಬ್ಬರ ಡ್ ತರಕರಿ 1.14 0.17782 865044844263 10970123911

245 ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಮಲ್ಲಚ ಿಂಗ್ ಶ್ರ ೀ ಸಂಗಪ್ಪ  ಬಸವಂತಪ್ಪ  ಸುಿಂಕದ 403/1+5+6&403/2ಅ ಛಬಿ್ಬ ಪ್ಪಾಪ ಯ 2.92 0.45 462001745910 10970123911

246 ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಮಲ್ಲಚ ಿಂಗ್ ಶ್ರ ೀ ಮಹಮ ದ ಸಲ್ಲೀಮ ಅಲಾಲ ಭಕ್ಷ 

ಬಾಪೂನ್ವರ 238/1ಬ್ಬ1 238/ಡ್ಡ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ 

ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 2.92 0.192 776338097572 10970123911

247 ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಮಲ್ಲಚ ಿಂಗ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಜೇಸಾಬ ಅಲಾಲ ಭಕ್ಷ ಬಾಪೂನ್ವರ 239/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ ಬದನೆ 

ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 2.26 0.32 260361952649 10970123911

248 ಪಾಲ ಸಿಟ ಕ್ ಮಲ್ಲಚ ಿಂಗ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮೆಹರುನಿನ ೀಸಾ ಅಲಾಲ ಭಕ್ಷ 

ಬಾಪೂನ್ವರ 238/1ಕ/ 238/1ಕ/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ 

ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.36 0.2178 627061016905

249 ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ರ್ ಖರಿೀದ್ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರಶುರಾಮ ಸಾತಪ್ಪ  ಬೆಕ್ಕ ನ್ಕಣ್ಣ ನ್ವರ 155/1 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ & 

ಈರುಳಿ್ಳ 2.08 1 816894894271 10467112438

250 ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ರ್ ಖರಿೀದ್ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಪ್ಪ  ಗುಿಂಡೂರು 219/1 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕರಿ 0.80 0.75 837418173317 112201010007048

251 ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ರ್ ಖರಿೀದ್ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶಕುಿಂತಲಾ ಅನಿಲ ಬಸನ್ಗೌಡರ 490  

491
ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ 2.75 1 557528050713 17053554555

252 ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ರ್ ಖರಿೀದ್ ಶ್ರ ೀ ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ  ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ಮಜಿಿ ಗುಡಿ 12/5 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.20 1 665746225003

253 ಟ್ರ್ರ ಯ ಕಟ ರ್ ಖರಿೀದ್ ಶ್ರ ೀ ಶಾಮಣ್ಣ  ರಾಜಪ್ಪ  ಚಂದಾವರಿ ಛಬಿ್ಬ 0.69 1 817172013245 12601000014885

254 ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರ ೀರಮೇಶ ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ  ಕಳೆ 151 ಛಬಿ್ಬ 1 1.87 2 615121001376 123001010002254

255 ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ  ಚಳಮಟಟ 38/2 ಛಬಿ್ಬ 1 0.91 2 471610160763

256 ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರ ೀ ಮರೆಪ್ಪ  ಮರೆಪ್ಪ  ಮಾದರ 690, 692 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಹಣ್ಣಣ  ಮತ್ತ  ತರಕರಿ 1 1.52 2 810992392308

257 ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಶ್ರ ೀ ಅಜುಧನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ  ಮಾದರ 691 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಟೊಮೆಟೊ & 

ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1 1.00 2 862555278473

258 ಶ್ೀಥಲ ಗೃಹ ನಿಮಾಧಣ್
ಮೆ|| ಇನ್ಫಾರ  ಫೈನ್ ಫುಡ್್  ಲ್ಲಮಟೆಡ್ 

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಶ ಕನೂನ ರ &

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ದ್ೀಪ್ ಕನೂನ ರ ಪಾಲ ಟ್ ನಂ. 26,27 & 28 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.00

6045 8924 9325 Prakash   

Kanoor

   

919060015388080

259 ಹಣ್ಣಣ  ಮಾಗಿಸುವ ಘಟ್ಕ
ಮೆ|| ಇನ್ಫಾರ  ಫೈನ್ ಫುಡ್್  ಲ್ಲಮಟೆಡ್ 

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಶ ಕನೂನ ರ &

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ದ್ೀಪ್ ಕನೂನ ರ ಪಾಲ ಟ್ ನಂ. 26,27 & 28 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.00

6045 8924 9325 Prakash   

Kanoor

   

919060015388080

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್



260 ಸಮಗರ  ಪಾಯ ಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟ್ಕ
ಮೆ|| ಇನ್ಫಾರ  ಫೈನ್ ಫುಡ್್  ಲ್ಲಮಟೆಡ್ 

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಶ ಕನೂನ ರ &

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ದ್ೀಪ್ ಕನೂನ ರ ಪಾಲ ಟ್ ನಂ. 26,27 & 28 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ 12.25

6045 8924 9325 Prakash   

Kanoor

   

919060015388080

261 ಪಾರ ಥಮಕ ಸಂಸಕ ರಣಾ ಘಟ್ಕ
ಮೆ|| ಇನ್ಫಾರ  ಫೈನ್ ಫುಡ್್  ಲ್ಲಮಟೆಡ್ 

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಶ ಕನೂನ ರ &

ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ದ್ೀಪ್ ಕನೂನ ರ ಪಾಲ ಟ್ ನಂ. 26,27 & 28 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.00

6045 8924 9325 Prakash   

Kanoor

   

919060015388080

262 ವೈಯಕ್ತ ಕ ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಪ್ಪ  ಗುಳೇದ 85 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 3.57 0.75 333783059041 919060015388080

263 ವೈಯಕ್ತ ಕ ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಶ್ರ ೀ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಸಂತಪ್ಪ  ಸವಾವ ಸೆ 118/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು ತರಕರಿ ಗುಲಾಬ್ಬ 1 1.02 0.75 883485835065

264 ವೈಯಕ್ತ ಕ ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಶ ಬಾಗಲ್ಲ 148/1 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1 2.75 0.525 946988777403

265 ವೈಯಕ್ತ ಕ ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ   ಅಿಂದಾನ್ಪ್ಪ  ದೊಡಿಮನಿ 535 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ  ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1 3.60 0.525 929866005293

266 ವೈಯಕ್ತ ಕ ಕೃಷಿಹಿಂಡ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ  ಮಜಿಿ ಗುಡಿ 209/2ಅ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಈರುಳಿ್ಳ  ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1 2.00 0.525 667120057534

267 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ

ಶ್ರ ೀಮತಿ ಸುವಣಾಧ ಮಲ್ಲಲ ಕಜುಧನ್ 

ಇನಾಮತಿ 

(ಶ್ರ ೀ ಲಕಿ್ ಮ ೀ ವೆಿಂಕಟೇಶವ ರ ನಿೀರು 

ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘ ಸಂಘ)  

504/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1 2.8 379818405972 919060015388080

268 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ
ಶ್ರ ೀ ಸೀಮನಾಥ ಮಾದೇವಪ್ಪ  ಬ್ಬಕಕ ಣ್ಣ ವರ
(ಶ್ರ ೀ ಕೊೀಡ್ಡ ಬಸವಶವ ರ ನಿೀರು ಬಳಕೆದಾರರ 

ಸಂಘ)  
1572/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ  & 

ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1 2.8 452266892042

269 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ
ಶ್ರ ೀ ದೇವಿಂದರ ಪ್ಪ  ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಪ್ಟೆಟ ೀದ (ಶ್ರ ೀ 
ಮೈಲಾರಲ್ಲಿಂಗೇಶವ ರ ತೀಟ್ಗಾರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಉಮಚಗಿ)

332 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ  & 

ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1 2.8 204497613946

270 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ
(ಶ್ರ ೀಮತಿ ನೇತಾರ ವತಿ ಶ್ವಪ್ಪ  ಸುಿಂಕದ) 

ಶ್ರ ೀ ಲಕಿ್ ಮ ೀ ತೀಟ್ಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, 

ಕೊೀಳ್ಳವಾಡ
175/2/C ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ  & 

ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1 2.8 905086277654

271 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ
ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ಪ್ಟೆಟ ೀದ 

(ಶ್ರ ೀ ವಿೀರಗಂಗಾರ್ರ ತೀಟ್ಗಾರಿಕೆ 

ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ರೊಟಟ ಗವಾಡ)
180/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.8 274116431310

272 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹಿಂಡ
(ಶ್ರ ೀ ಮುಡ್ಡಯಪ್ಪ   ಬಸಪ್ಪ  ಕರಿಗಾರ)

ಶ್ರ ೀ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ತೀಟ್ಗಾರಿಕ  ನಿೀರು 

ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘ, ಬಾಯ ಹಟಟ
1574 ಬಾಲ ಕ್-2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ  & 

ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1 4 372737337082

273 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರಗೌಡ ಮಲಲ ಪ್ಪ ಗೌಡ 

ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರ 63/1C ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 4.31 0.875 505079781006

274 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಗುರುಪಾದಪ್ಪ  ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 50 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 2.00 0.875 807559732371

275 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ನ್ಗೌಡ ಶಂಕರಗೌಡ ದಾಯ ವನ್ಗೌಡರ 280 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 5.32 0.875 397678058974

276 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಪ್ರಪ್ಪ  ಕರೆಪ್ಪ ಣ್ಣ ವರ 101/ಬಾಲ ಕ2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 5.20 0.875 709413040491

277 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ದಾದೇಸಾಬ ಹಜರೇಸಾಬ ಮುಲಾಲ 386/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.02 0.875 525123328999

278 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾಿಂತೇಶಗೌಡ ದಾಯ ಮನ್ಗೌಡರ 41 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.20 0.875 958054260674 3392500100413101

279 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಸದಾನಂದ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಮತಿತ ಹಳಿ್ಳ 1335 ಬಾಲ ಕ3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 2.00 0.875 416964588298

280 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ತಿಪ್ಪ ಣ್ಣ  ಅರಳ್ಳ 330 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.60 0.875 477747813851

281 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ದಾಯ ಮಣ್ಣ  ಬಸವಣೆಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ 999 ಬಾಲ 4 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 2.20 0.875 946702526404

282 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಸಂಗಯಯ  ಚನ್ನ ಯಯ  ಗುಿಂಜಳ 220 ಬಾಲ ಕ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.00 0.875 671229154857

283 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಸಣ್ಣ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ನಾಗರಹಳಿ್ಳ 535 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 0.875 339282907658

284 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ರುದರ ಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ಗಣಿ 75/1ಅ2, ಅ2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 2.10 0.875 968745864478

285 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಮಹಾಿಂತೇಶ ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಹುಲಕೊೀಟ 657 /6 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.20 0.875 395908278668

286 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಉಮೇಶ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಗಾಣಿಗೇರ 444 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 2.00 0.875 466598531220

287 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ವಿೀರಪ್ಪ  ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಕಮತರ 613/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.46 0.875 778544056089

288 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಟ್ರ್ಕಪ್ಪ   ನ್ವಲೂರ 413/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.60 0.875 428666996036

289 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಅರೆಣ್ಣ ವರ 1186/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.60 0.875 863357015861

290 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ  ಸಸರವಿ 378/7 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 3.20 0.875 834549676957

291 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಶೇಖರಗೌಡ ರಾಮನ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 51/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.20 0.875 245750697259

292 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ನಾಗರಾಜ ಸೀಮಪ್ಪ  ಬ್ಬೀಕಣ್ಣ ವರ 89 ಬಾಲ ಕ5 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 3.10 0.875 584923563668.00

293 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಉಮೇಶ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಅಣಿಣ ಗೇರಿ 46 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 3.10 0.875 346322838094

294 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಅಮೃತಪ್ಪ  ಬಸಪ್ ಆಲದಕಟಟ 664/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 2.30 0.875 994333863412

295 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಯಶೀರ್ ದೇವೆಿಂದರ ಪ್ಪ  ಬಡ್ಡಗೇರ 362/ಅ2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.45 0.875 653767991855

296 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೆಿಂದರ ಪ್ಪ  ಪ್ಟೆಟ ೀದ 328 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 4.28 0.875 936703809100

297 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ವಿೀರಪ್ಪ  ಫ. ಅರಳ್ಳ 357 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 3.21 0.875 573638735990

298 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಶೇಖಪ್ಪ  ಬ. ನ್ವಲೂರ 100/4 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.20 0.875 867276359336

299 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಶಾಿಂತವಿೀರಪ್ಪ  ಚ. ಅಿಂಗಡ್ಡ 51/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.20 0.875 433242716219

300 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಪಾವಧತೆವವ  ತಟಟ ಮನಿ 29 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ 1.59 0.875 376978659674

301 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ಯಲಲ ಪ್ಪ  ತಳವಾರ 321 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಈರುಳಿ್ಳ 1.24 0.875 637415738884

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಕಲ್ಘಟಗಿ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

302 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ರಾಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ಅಪಪಣಣವರ 245/7 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಬದನೆ 1 0.80 0.16 221763077329 17191029957

303 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಭೋಮಪಪ ಚನೆಬಸಪಪ ಹಿತತಲ್ಮನಿ 44/1ಬ   44/39ಬ ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಬದನೆ 1 0.40 0.08 552268761383 17039540266

304 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಮಹದೋವಪಪ ಬರಮಪಪ ದಲಡಡಶಂಕರ 72/1ಬ ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.50 0.10 999554345858 64450100007184

305 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಯಲ್ೂಪಪ ಬರಮಪಪ ದಲಡಡಶಂಕರ 72/1ಅ ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.50 0.10 899612406238 644501000000504

306 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಫಕ್ೋರವವ ಮಾದೋವಪಪ ತಳವಾರ 131/1 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಬದನೆ 1 0.60 0.12 410470555385 64260100017197

307 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ರಮೆೋಶ ಸಲೋಲಾರಗಲಪಪ 331/1+2/ಅ ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಬದನೆ 1 0.60 0.12 703447107891 64260100009883

308 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ರಾಜು ಭೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 271/1+2ಬ/2 ಧುಮಿವಾಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.16 366362895799 17054030299

309 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ರಾಮಪಪ  ಕಾಶಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 116\3 ಧುಮಿವಾಡ ಹಿರೋಕಾಯಿ 1 0.40 0.08 559125851077 17054019979

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



310 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಮಂಗಲ್ಪಪ ವಾಚಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 50/5 ಧುಮಿವಾಡ ಬೋನ್ 1 0.80 0.16 562225837346 17054023601

311 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಚಂದುರ ಮಂಗಲ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 50/3 ಧುಮಿವಾಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.08 330028762245 89044441284

312 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಭೋಮಪಪ  ನಲರಪಪ  ಲ್ಮಾಣಿ 271/1+2/ಬ/1 ಧುಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.80 0.16 670880659492 30391599263

313 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಯಲ್ೂಪಪ ಮ ಕೆಲೋರವರ 35/7 ಧುಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.40 0.08 808674847376 89035835789

314 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ರಾಮಪಪ ಜಮಲ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 38/2 ಧುಮಿವಾಡ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 0.80 0.16 934083944802 17054010284

315 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಲಾಲ್ಪಪ ಲ್ಚಚಮಿಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 62/3 ಧುಮಿವಾಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.08 889961968220 17054007099

316 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 57/2 ಧುಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.80 0.16 462849939987 89064050999

317 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಶಂಕರಪಪ ಲ್ಚಚಮಿಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 129/2 ಧುಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.40 0.08 759566944548 17054024491

318 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ನಾಗೋಶ ಗುಂಡಪಪ ಇಟಗಿ 362/1 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.02 0.204 822678914450 20042695709

319 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಶಂಕರವವ ನಾಗೋಶ ಇಟಗಿ 362/4 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.58 0.116 768644761920 89017627307

320 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಶ್ವಪಪ ಜಿೋವಲ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 25\3 ಧುಮಿವಾಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 0.12 813461389972 17054029444

321 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ರವಿ ಯೋಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 130/1 ಧುಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.00 0.20 362486539930 17054038652

322 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ವಾಚಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 26/16 ಧುಮಿವಾಡ ಬೋನ್ 1 1.00 0.20 304523998536 695240005334

323 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಶ್ವಪಪ ಯೋಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 129/1 ಧುಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.80 0.16 470650100369 89042441491

324 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಮುದಕಪಪ ದುರಗಪಪ ಹರಿೋಜನ 8\1 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.16 984153285419 3496721436

325 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಹನಮಂತಪಪ ಎಸ್ ಹರಿೋಜನ 14\1 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಬದನೆ 1 1.00 0.20 440403402678 197000206412

326 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಬರಮವವ ಸಂಗಪಪ ದಲಡಮನಿ 140/2ಬ ಕಲ್ಘಟಗಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.80 0.16 423932350739 17057638001

327 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಸಂಗವವ ಕಲ್ೂಪಪ ರಾವಣಣವರ 140/2ಬ ಕಲ್ಘಟಗಿ ಬದನೆ 1 0.80 0.16 610130303848 265401000007655

328 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಬಸಪಪ ಫಕ್ರಪಪ ಮಾದರ 206/1 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.08 210885648593 31718269672

329 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ರಾಮಪಪ ಫಕ್ೋರಪಪ ಮಾದರ 206/1 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 0.12 423287474198 17020038390

330 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ನಿೋಲ್ವವ ಶಂಕರ ಲ್ಮಾಣಿ 38/7 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಬೋನ್ 1 0.40 0.08 412186844327 89051768630

331 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಿೋ ರವಿ ಲ್ಮಾಣಿ 38/1ಅ ಕಲ್ಘಟಗಿ ಬೋನ್ 1 0.40 0.08 431858395502 89005361085

332 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಸಾತಪಪ ಕರಿಯವವ ಹರಿೋಜನ 61 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 1.00 0.20 963897680473 17057610585

333 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಶ್ವಪಪ ಗಂಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 203/1 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 0.16 525416938484 17057585965

334 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಮಲ್ೂವವ ರತೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 173/1 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಬದನೆ 1 1.00 0.20 280126311821 3544826061

335 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ಬೋ ಲ್ಮಾಣಿ 346/2 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.40 0.08 929674454545 3119552550

336 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ರವಿ ಭೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 37/1 ಧುಮಿವಾಡ ಬದನೆ 1 0.80 0.16 261588269808 89033935730

337 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ದಲದಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 133/3 ಧುಮಿವಾಡ ಬೋನ್ 1 0.40 0.08 426373450508 17054014880

338 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಮಾರುತಿ ಲ್ಚಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 133/4 ಧುಮಿವಾಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.08 410170987330 17054024468

339 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಅಜುಯನ ಲ್ಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 133/5 ಧುಮಿವಾಡ ಬೋನ್ 1 0.40 0.08 892838997032 17054033904

340 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಶ್ೋವಾಜಿ ನಾಗೋಶ ಲ್ಮಾಣಿ 45/2ಪಿ ಧುಮಿವಾಡ ಬೋನ್ 1 0.80 0.16 238293620863 89064051110

341 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಸಂತಲೋಷ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ಲ್ಮಾಣಿ 129/2 ಧುಮಿವಾಡ ಬೋನ್ 1 0.80 0.16 550412334164 17054029625

342 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಲ್ಚಚಮಪಪ ಜಿೋವಲ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 130/1 ಧುಮಿವಾಡ ಹಿೋರಕಾಯಿ 1 0.80 0.16 229043157568 17054014529

343 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಹರಿಶಚಂದರ ಕಮಲ್ೂಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 62/2 ಧುಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.40 0.080 966426946868 17054016548

344 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಬಸವರಾಜ ಬಾಳಪಪ  ತಾನಪಪಗಲಳ 169/2 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.55 0.11 379820779036 64270100006237

345 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಸಹದೋವ ಈರಪಪ ದಾದಲಗಲೋಳ 111/2 ಧುಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.40 0.080 891187280029 31702070639

346 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಸಕುಕಬಾಯಿ ತಾನಪಪಗಲೋಳ 169/6 ಧುಮಿವಾಡ ಬದನೆ 1 0.60 0.012 678510731791 8906490880

347 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಶಂಕರ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ಕೆಲೋರ 152/1 ಧುಮಿವಾಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.080 856606527560 197002141871

348 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಚನೆಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 111/3 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.080 275258463197 89120831073

349 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಗಂಗಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 111/2 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.40 0.080 640567388598 17039539737

350 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ರಮೆೋಶ ಯಂಕಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 116/3 ಧುಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.60 0.12 767950557556 17054006823

351 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 166/2ಅ ಧುಮಿವಾಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.080 329734067241 17054022529

352 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಹನಮಂತಪಪ ಬಸಪಪ ಹರಿಜನ 171/1 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.080 302456252722 83180100007345

353 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಆನಂದ ರತೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 47/2 ಧುಮಿವಾಡ ಬದನೆ 1 0.80 0.016 679811434517 17054024559

354 ರಾಷಿಿೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್ ಪರಶುರಾಮ ಬ ಹರಿಜನ 14\2 ಧುಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.20 0.040 883679528399 64270100008788

355 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಚನೆಬಸಪಪ ಗುರಪಪ ಶ್ದ್ದವೋರಣಣವರ 106/1ಬ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 1.00 0.16 791326455258 89022912965

356 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಈಶವರಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಧನಿಗಲಂಡ 408/3 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.5 0.084 218716169919 17025562377

357 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ನಾಗಾರಾಜ ಮಹಾಲ್ತಕರ ಪುಟಿಸಾವಮ್ಮ  190/5 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.0 0.32 904142781920 74300100004611

358 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ನಬೋಭಸಾಬ ತಾಳೆೋವಾಡೆ 136/1   129/3ಅ 129/4ಅ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.0 0.32 276988895453 17025533673

359 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಜಾವಲಾ ನಾಗೋಂದರ ಲ್ಂಗಲೋಟಿ 133/2 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 4.0 0.256 342729337847 89053934867

360 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಮಂಜುನಾಥ ಗ ಕುರುಬರ 8\3 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.80 0.14 831979381926 87701000007019

361 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಕುಸುಮಾ ಪರಕಾಶ ಹುಬಬಳಿಿ 88/1 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರಬರಿ 1 1.0 0.16 551842939393 26150100004277

362 ಪಾೂಸಿಿಕ ಹೆಲೋದ್ದಕೆ ಶೋಕಪಪ  ಪರಪಪ ದಾಯವಪಪನವರ 105/1 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಿೋರಕಾಯಿ 1 1.0 0.16 634505575994 17191033511

363 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ರಾಮಪಪ ಫಕ್ೋರಪಪ ಮಾದರ 206/1 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.75 423287474198 17020038390

364 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಚನೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 203/4 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಚವಳಿ 1 1.00 0.75 407727837334 89017996646

365 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ವಪಪ ಖಲಖಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 195/2/ಅ1  428 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 1.00 0.75 353156095200 89059870689

366 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಈಶವರ ಹನಮಂತಪಪ ವಾಲಿಕಾರ 105 ಧುಮಿವಾಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.20 0.75 608833178730 64270100006436

367 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಯಲ್ೂಪಪ ದಾನಪಪ ವಾಲಿಕಾರ 124/1 ಧುಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 2.20 0.75 326017383971 87701000003532

368 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಮಂಜುನಾಥ ಸಾತಪಪ ಟಲೋಸಲರ 1\2 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.00 0.75 455560917608 5339108000146

369 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಫಕ್ೋರವವ ನಾಗಪಪ ಮಾದರ 65/ಬ ಧುಮಿವಾಡ ಮಾವು 1 1.00 0.75 988195161591 89036011613

370 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಸುಭಾಸ ಭೋಮಪಪ ಚಿಂತಾಮಣಿ 45/1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1 2.20 0.75 208147826725 64270100002372

371 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬನಶಂಕರಿ ಮಾವು ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 272/2ಕ ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 4.00 4.00 204354957365 89126297124

372 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಮಹಾವಿೋರ ತರಕಾರಿ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 81/5 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 4.00 4.00 939998663161 5339101003880

373 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ದುಗಾಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 195/1ಬ/2 ದುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 4.00 4.00 826596011335 60375617699

374 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಆಂಜಿನೆಯ ಮಾವು ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಗ 131/2ಎ ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 4.00 4.00 815084780070 197004270145

375 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಪಾಶವನಾಥ ತರಕಾರಿ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 64/5 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು, ತರಕಾರಿ 1 4.8 4.00 385961994413 197004297747

376 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬಸರ್ೋಶವರ ಮಾವು ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 174/1ಎ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 2.58 4.00 715548670655 89198742368

377 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬಸರ್ೋಶವರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 284/1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 5.00 4.00 449460953217 64270100025165

378 ಗಡೆಡಜಾತಿಯ ಹಲ ಶ್ವಕಲ್ೂಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹುಕೆಕೋರಿ 66/2 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.50 0.1875 857250560225 265401000005815

379 ಗಡೆಡಜಾತಿಯ ಹಲ ಬಸವರಾಜ ಫಕ್ೋರಪಪ ಪುರದಣಣವರ 80 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.50 0.1875 817361014123 136101241000010ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್



380 ಗಡೆಡಜಾತಿಯ ಹಲ ರಾಮಪಪ ಅಕ್ಕ 57/1 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.60 0.36 234040660635 83180100004612

381 ಗಡೆಡಜಾತಿಯ ಹಲ ಶಂಕರವವ ಬಸಪಪ ಗಲ್ಬ 21\1 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.60 0.36 39099360631 83180100001639

382 ಗಡೆಡಜಾತಿಯ ಹಲ ಬಾಬುಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ಕುಸುಗಲ್ 2\8 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 0.24 685919087003 83180100003605

383 ಗಡೆಡಜಾತಿಯ ಹಲ ಶ್ವಕಲ್ೂಪಪ ಮಹದೋವಪಪ ಹುಕೆಕೋರಿ 46/2 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 0.075 857250560225 83180100006236

384 ಗಡೆಡಜಾತಿಯ ಹಲ ಶೋಖಪಪ ಚಂದರಪಪ ಇಳಿಗೋರಿ 13\2 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.80 0.30 621807470567 265401000005815

385 ಗಡೆಡಜಾತಿಯ ಹಲ ಚನೆಪಪ ಬರಮಪಪ ಬರಮಪಪನವರ 131/3 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 0.24 406611847258 32106269705

386 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಚನೆಬಪಪ ಗುರಪಪ ಶ್ದ್ದವೋರಣಣವರ 100/1ಬ/1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೈಲಾಡಿಯಯಾ 1 1.00 0.10 791326455258 89022912965

387 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಪರುತತಪಾಪ ಈರಪಪ ಕೆಲ್ಗೋರಿ 438/1ಬ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.60 0.06 268057952970 17025511220

388 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಸುಭಾಸಗೌಡ ರಾಮನಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 443/2 447/1ಅ+2/1ಅ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೈಲಾಡಿಯಯಾ 1 1.00 0.10 383194691523 17025561816

389 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ರಾಜೋಸಾಬ ಹೆ ಸಣಣಮನಿ 30/2  65/1 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿೂಗ 1 0.60 0.06 841328460694 83180100007832

390 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಈರವವ ಬಸಯಾಯ ಹಿರೋಮಠ್ 147/1 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೈಲಾಡಿಯಯಾ 1 0.80 0.08 746709459563 3545069857

391 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಶ್ವಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಉಣಕಲ್ 36 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೈಲಾಡಿಯಯಾ 1 0.80 0.128 246514453945 17025524284

392 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಶ್ವಪುತರಪಪ ಶ್ ಉಣಕಲ್ 38/1/1ಅ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.40 0.064 824325999642 17025562683

393 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಬಸರ್ೋಣ್ಣಪಪ ಶೋ ಧನಿಗಲಂಡ 408/1 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೈಲಾಡಿಯಯಾ 1 0.70 0.112 545098119861 17025562355

394 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಮುದ್ದಯಪಪ ಗಟಿಗಪಪ ಕಲಡಲ್ಗಿ 449/3 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.60 0.096 707848667387 1705563234

395 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಮೊನೆಶವೋವರ ರಾಮರ್ಾಣ ಕೆಲೋಟಿ 465/2+3 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.60 0.096 752420692745 17025547268

396 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಶ್ದದಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಧನಿಗಲಂಡ 408/2 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಂಡು ಹಲ 1 0.70 0.112 630701679103 17025562195

397 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಕಲ್ೂಪಪ ತಿಪಪರ್ಾಣ ದಲಡಮನಿ 84 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿೂಗ 1 0.35 0.056 604378365660 695240097983

398 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಶೋಕಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ 115/1ಅ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಂಡು ಹಲ 1 1.00 0.16 758668071695 64270100000326

399 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಶಾಂತವವ ಶ್ೋ ಮೆೋಟಿ 86/2+3 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿೂಗ 0.40 0.064 331793108656 64270100003060

400 ಬಡಿ ಹಲಗಳು ಶ್ರೋ ಮತಿ ಕಾಶ್ಬಾಯಿ ಹ ಪಾಟಿೋಲ್ 443/3ಎ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.40 0.064 740048170455 89053238736

401 ಕತತರಿಸಿದ ಹಲಗಳು ಹನುಮಂತಪಪ ಫಕ್ೋರಪಪ ವಿೋರಾಪೂರ 177/1ಅ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.80 0.20 757223910473 149100101003544

402 ಕತತರಿಸಿದ ಹಲಗಳು ಪರಕಾಶ ಬುದದನಿೆ 92/2 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.20 0.050 528477272474 87701000004346

403 ಕತತರಿಸಿದ ಹಲಗಳು ಅನಂತಪಪ ಹನುಮಂತಪಪ ಚಾಯಂಗಲೋಜಿ 64/1 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.59 0.236 227365541175 30662056424

404 ಕತತರಿಸಿದ ಹಲಗಳು ಮಾದೋವಪಪ ಬಸವಣ್ಣೋಪಪ ವಾಲಿಕಾರ 169/3 ಧುಮಿವಾಡ ಗುಲಾಬ 1 0.20 0.08 514919011285 64270100012828

405 ಕತತರಿಸಿದ ಹಲಗಳು ಶೋಕಯಾಯ ಚನೆಯಾಯ ಗುಡಿಮನಿ 112/5 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.2 0.0840 309365199834 o87701000003991

406 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಯಲ್ೂಪಪ ಫಕ್ೋರಪಪ ಮ್ಮೋನಪಪನವರ 124/1+2 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.0 2.00 901443508329 17039534296

407 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಭೋಮರಾವ್ ದುಂಡಪಪ ದಾದುಗಲೋಳ 192 ಧುಮಿವಾಡ ಬಂಡೆ 1 1.0 2.00 923642276879 64270100006304

408 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸವಣ್ಣೋಪಪ ವಾಲಿಕಾರ 62 ಧುಮಿವಾಡ ಬಾಳೆ 1 1.0 2.00 899714240255 5339101002512

409 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ರಾಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಬೋದರಳಿಿ 184/1 ಧುಮಿವಾಡ ನುಗೆ 1 1.20 2.00 829970820730 17054027708

410 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಇಂದರಮಿ ಮಂಜುನಾಥ ಕೆಲೋಟಬಾಗಿ 51 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಬದನೆ 1 1.20 2.00 897374969564 5339101003964

411 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ದುರಗಪಪ ಜಾಕಕಪಪ ಹರಿೋಜನ 79 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಬಂಡಿ 1 2.20 2.00 560237658622 5339110000144

412 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶಂಕರಪಪ ಖ್ಯೋಮಪಪ  ಲ್ಮಾಣಿ 111/2 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 2.00 232141972257 3091786936

413 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಸಾತಪಪ ದಾದುಗಲೋಳ 115/1 ಧುಮಿವಾಡ ಬೋನ್ 1 2.20 2.00 791603809703 5339110000145

414 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ದುಂಡಪಪ ಬಾಳಪಪ ತಾನಪಪಗಲೋಳ 169/5 ಧುಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 2.20 2.00 208194692227 64270100005715

415 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ನಾಗರಾಜ ಪುಟಿಸಾವಮ್ಮ ಮಾಹಾಲ್ತಕರ 190/5 ಧುಮಿವಾಡ ಕಲ್ೂಂಗಡಿ 1 2.00 2.00 904142781920 74300100004611

416 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾಯರಂಟ್ ಭೋಮರಾವ ಶಂಕರಪಪ ದಾದುಗಲೋಳ 116/1 ಧುಮಿವಾಡ ಬಾಳೆ 1 1.0 1.60 940993536164 34419742414

417 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾಯರಂಟ್ ಶ್ವಮಲತಿಯ ನಿಂ ಕೆಲೋರ 123/1  121/5 ಧುಮಿವಾಡ ದಲಣ್ಣಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.0 1.60 463419094234 5339110000028

418 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾಯರಂಟ್ ಗೌತಮಿ ಅರ್ಾಣಸಾಬ ದಾದುಗಲಳ 115/2 ಧುಮಿವಾಡ ದಲಣ್ಣಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.0 1.60 755643320758 5339101002528

419 ಮಾವು AEP ಕಲ್ೂಯಾಯ ಬಸಯಾಯ ಕುರಡಿಕೆೋರಿ 48/1+2+3+5   135/4 ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.00 0.0612 470172279342 17191041250

420 ಮಾವು AEP ಧಶರಥ ಬಸವಂತಪಪ ಬಾಗಲ್ಕೆಲೋಟಿ 170/1/2 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಳೆ 1 1.00 0.306 573446950467 3361013972

421 ಮಾವು AEP ಜಲಯೋತಿ ಮಂಜುನಾಥ ಹಬೋಬ 8/2ಅ ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಳೆ 1 0.25 0.7650 359450202513 30853188975

422 ಮಾವು AEP ಬಸವಣ್ಣೋಪಪ ಕಲ್ಪಪ ಮುತತಗಿ 65/1ಬ ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಳೆ 1 0.75 0.2295 671814040764 30389900710

423 ಮಾವು AEP ಬಸವರಾಜ ಕಲ್ೂಪಪ ನೆೋಕಾರ 271/1ಬ ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಳೆ 1 1.00 0.30600 335960895734 3212250006709

424 ಮಾವು AEP ಭಾರತಿ ಮುಳಗುಂದಮಠ್ 67/2 ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂಗಾಂಶ ಬಳೆ 1 2.00 0.6120 339287932926 520291002368426

425 ಮಾವು AEP ಮಹದೋವಪಪ ದಾಯಮಪಪ ಭಾನಗಟಿಿ 199/2 ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 2.20 0.6120 - 17191055241

426 ಮಾವು AEP ಫಕ್ೋರಪಪ ರಾಯಪಪ ಉಣಕಲ್ೂ 123/5  122/2 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.00 0.0984 873094160616 5339101002578

427 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಫಕ್ೋರವವ ನಾಗಪಪ ಮಾದರ 65/ಬ ಧುಮಿವಾಡ ಮಾವು 1 0.50 0.0100 988195161561 89036011613

428 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಸಂತಲೋಷ್ ಸು ಆಳಗಿ 54/2ಅ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 0.80 0.016 798487154807 17064053704

429 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಯಲ್ೂಪಪ ರೋಣಪಪ ಕೆಲಳಲರು 73/1 ಧುಮಿವಾಡ ಮಾವು 1 0.80 0.0160 380173349415 17020505378

430 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶವೋತಾ ವಿ ಕೆಲಳಲರ 132/1 ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 4.00 0.0800 916822269746 31299760276

431 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಳಿನ ರಮಾನಂಧ ಹರಪನಹಳಿಿ 108/2ಅ/6 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.2 0.0240 639770571410 89093211592

432 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಮನೆಲೋಜ ಪಾಟಿೋಲ್ 115/1 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿೋಬ 1 1.00 0.03040 305836993295 3301173017

433 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಾಗರಾಜ ಗುರುಸಿದದಪಪ ಗಂಜಿಗಟಿಿ 31/1ಕ  31/1ಬ/2 ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.2 0.1224 837416923673 17020524437

434 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಾಚನಗೌಡ ಶ್ವನಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 87/ಪಿ-1 ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 0.204 662843150783 30851749220

435 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಈರಪಪ ಶ್ವಪಪ ಬಳಿಗೋರ 94/2 ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.102 615449267233 17039516186

436 1 ನೆೋ ವಷ್ಯದ ಮಾವು ನಿವಯಹಣ್ಣ ಗುರುಸಿದದಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾಚಾಪೂರ 122/1ಅ ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 0.0816 938836812821 64260100001002

437 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನರೋಶ ಸಲೋಹನಲಾಲ್ ಕೆಲಠಾರಿ 59/3  ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.60 0.9216 217490965193 209000100049900

438 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ರಮೆೋಶ ರ್ಂಕಪಪ ಬಲೋನಗೋರಿ 76/1ಅ  76/1ಬ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 2.00 0.04 936246700316 1311175000000340

439 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಚನೆವವ ಕ ಕಮಾಿರ 73  118/3 ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.00 0.0328 375765684863 17039549167

440 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಷ್ಣಲಿಖಯಾಯ ಅಜಜಯಾಯ ಹಿರೋಮಠ್ 5/2ಬ ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 0.80 0.0262 891930151505 30290281085

441 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ನಸಿೋಮಬಾನು ಮೊಹಮಿದಹನಿಫ ಮುಲಾೂ 249/2/1ಬ ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.8 0.0590 719434930997 74300100003132

442 ಮಾವು 2ನೆೋ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಚನೆಬಸಪಪ ರು ಐಹೆಲಳಿಿ 43/ಪಿ45 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 0.40 0.01312 298906028059 520101004390802

443 20  HP ಟಾರಯಕಿರ  ಹನಮವವ ಪಿ ಕ್ಳಿಿಕೆೋತರ 419/2 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಮಾವು 1 1.33 1.00 971886785706 83180100002635

444 20  HP ಟಾರಯಕಿರ ಚನೆವವ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಹಡಪದ 101/1  101/5 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಿೋಬ 1 0.76 0.75 479692589113 2059696538

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್



445 20  HP ಟಾರಯಕಿರ ಮಲ್ೂಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕೆಲೋಲಿ ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಟಲಮಾಯಟಲ 1 0.52 1.00 515252636092 13364123143

446 20  HP ಟಾರಯಕಿರ ಬಸಪಪ ದೋವಪಪ ಹುಲಿಗೋಮಿನವರ 40/2 ತ.ಹೆಲನೆಳಿಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 1.00 607799031043 695240006972

447 20  HP ಟಾರಯಕಿರ ಶಂಕರಪಪ ಬ ಕರಲ್ಟಿಿ 57 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.00 0.75 756713832368 32019715387

448 20  HP ಟಾರಯಕಿರ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ದಾದುಗಲೋಳ 129/1 ಧುಮಿವಾಡ ಮಾವು 1 3.00 1.00 835481308383 2059709809

449 ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಮಹೆೋಶ ನಿಂಗಪಪ ಹೆಲಸಮನಿ 106/3 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ 1 0.20 0.1500 710668369149 31453159645

450 ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ನಾಗೋಂದರ ರವಳಪಪ ಹರಿೋಜನ - ಕಲ್ಘಟಗಿ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ 1 0.20 0.1500 593082249876 89022821476

451 ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಪರೋಮಕುಮಾರ ರುಜಾರಿಯೋ ಫರ್ಾಣಕರ - ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ 1 - 0.1496 353671272284 87701000005131

452 ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಮಾರುತಿ ಭೋಮಪಪ ಮಾಳಗಿ - ಧುಮಿವಾಡ ಹಣುಣ ತರಕಾರಿ 1 - 0.15 211985556877 17054014267

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಕುಂದಗಲೋಳ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

453 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರಮತಿ ಅನಸವವ ಬಸವರಾಜ ಭಜಂತಿರ 125/7 ಸಂಶ್ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.16 4.72352E+11 17048062843

454 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗದ್ದಗಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಾದರ 121/3 ಸಂಶ್ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.16 7.64681E+11 3.88602E+14

455 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಹನಮವವ ಶಂಕರಪಪ ನಾಗರಳಿಿ 97/1/4 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.12 8.78477E+11 89033442292

456 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮೌಲಾಸಾಬ ಫಕ್ಕೋರಸಾಬ ಮಲಿೂಗವಾಡ 96/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.12 3.96917E+11 89086727172

457 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗನಗೌಡ ಚಿಕಕನಗೌಡ ರಾಮನಗೌಡರ 10\8 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 9.3593E+11 17048088341

458 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಿೋಲ್ಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಬೋರವಳಿಿ 112/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.16 5.45201E+11 3.88602E+14

459 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ಶ್ಸುನಾಳ 32/3 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 5.66466E+11 3.88602E+14

460 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶಗೌಡ ಚನೆಬಸನಗೌಡ ಹಿರೋಗೌಡರ 18/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.16 8.58213E+11 89221603320

461 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಾಧಿಕ ಮಹಿಧನಿಪ್ ಚಾಂದಖಾನವರ 124/12+13 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 4.53649E+11 64109397644

462 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ಕುನೆವರ 3\7 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.53 0.106 9.79981E+11 17048029747

463 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ಯಲಿವಾಳ 104/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.16 2.2644E+11 89003180205

464 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಶ್ವಾನಂದಪಪ ನಾಯಕರ 2\1,2\7 ಸಂಶ್ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 2.6926E+12 8.32101E+13

465 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚೌಡವವ ಶ್ದದಪಪ ಚಿಗರಿ 200/2 ಸಂಶ್ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.1 7.77528E+11 89109601113

466 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ದಲಡಡಮನಿ 48/2 ಸಂಶ್ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.08 8.59382E+11 3.88602E+14

467 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚನೆಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಗಾಣಿಗೋರ 114/4 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 5.88053E+11 4.1725E+15

468 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಂತಲೋಷ್ ಶ್ವಾನಂದಪಪ ಬಡಿೆ 550/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 5.79599E+11 20331864716

469 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಹರಿಜನ 59/6 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 7.12775E+11 17057024964

470 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಶ್ದದಪಪ ರಾಮನಾಳ 50/3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 4.48941E+11 17057045770

471 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ದದಪಪ ಟಲೋಪಣಣ ಬೈರಣಣವರ 79/1ಎ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.16 6.82758E+11 5.20101E+14

472 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಇಮಾಮಸಾಬ ಖಾದರಸಾಬ ಕದಡಿ 70/3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.16 3.66548E+11 17048570890

473 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಖಾಲ್ಲೋಸಾಬ ಖಾದರಸಾಬ ಕದಡಿ 70/4 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.16 8.09286E+11 1704856593

474 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಬೋವಿನಮರದ 20/4ಅ ಕುಂದಗಲೋಳ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.12 2.71605E+11 37792368558

475 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಲಳಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹಾದ್ದಮನಿ 65/1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.95 0.19 8.7597E+11 17019546035

476 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ಅಳಗವಾಡಿ 49/4 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.7 0.14 6.42059E+11 89052281732

477 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಯಯ ವಿೋರಭದರಯಯ ಪೂಜಾರ 337/1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 5.54585E+11 17019615251

478 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಆದಮಅಲಿ ಗೌಸಮ್ಮೋದನ ಹುಡೆೋದ 19/1ಅ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.5 0.1 9.08562E+11 30567342163

479 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಹಿಸನಿಪ್ ಮೌಲಾಸಾಬ ಜಕಣಿ 55/1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 4.62206E+11 17048544930

480 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲ್ಲೂೋಶಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಯಲಿಸಲರಂದ 69/1ಅ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.16 8.15793E+11 17048521413

481 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಹಾಲ್ಪಪ ಬರದೋಲಿ 276 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.6 0.12 8.03261E+11 17048531523

482 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಗಲೋಣಿ 9/2ಬ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.8 0.16 4.14398E+11 17057028947

483 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಗಂಗಪಪ ಜಠಾರ 54 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 8.91306E+11 30566570075

484 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಲಿಂಗಪಪ ದಾಯಮಪಪ ಸಂಬಲೋಜಿ 44/5 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 5.5581E+11 17023502885

485 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಹೆಲಸಮನಿ 53/2ಎ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 5.072E+11 17057073933

486 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ನಾರಾಯಣಪೂರ 21/2 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 0.2 8.05809E+11 89070123213

487 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ಮಲ್ಲೂೋಪಪ ಮಾದರ 66/5 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 0.4 0.08 5.10454E+11 9.1701E+14

488 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚನೆಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ಯಲಿವಾಳ 104/1,104/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.09 0.33354 7.04488E+11 31692867316

489 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ತಿಪಪಣಣ ರಲಟಿಿ 77/3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.91 0.27846 4.02429E+11 89084562165

490 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಾದರ 192/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.306 4.896E+11 89095530809

491 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಪುಟಿವವ ನಿೋಲ್ಪಪ ಗೌಳಿ 128/3 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.306 9.68075E+11 3.88602E+14

492 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಭರಮಪಪ ದಾಯಮಣಣ ತಳವಾರ 134/4 ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.306 5.07085E+11 3.88602E+14

493 ಮಾವು ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ರಾಜೋಶವರಿ ಯಮನಪಪ ಪಾಯಕಕನವರ 365/3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 0.4 0.02448 7.10157E+11 1.97003E+11

494 ಮಾವು ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಲೋಮಶೋಖರಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 39/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.32 0.08078 6.40138E+11 3.88602E+14

495 ಮಾವು ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಚನೆವವ ಗದ್ದಗಪಪಗೌಡ ಹೆಲಸಮನಿ 49/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 0.28 0.01713 7.81681E+11 3.88602E+14

496 ಗಡೆಡ ಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಗೌಡ ಮಹಾದೋವಗೌಡ ಸಣಣಗೌಡರ 183/1ಎ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.6 0.225 6.87074E+11 3.88602E+14

497 ಗಡೆಡ ಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಶ್ಕಲಾ ಶ್ವಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಿೋಶವರ 23/10 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.6 0.225 2.61933E+11 3.88602E+14

498 ಗಡೆಡ ಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರಲಪಾಕ್ಷ್ಗೌಡ ರಾಮನಗೌಡರ 47/3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.8 0.3 6.34642E+11 1.21122E+13

499 ಗಡೆಡ ಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದಾವಲ್ಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ನಧಾಪ್ 29/2 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.3 0.1125 8.87438E+11 3.88602E+14

500 ಗಡೆಡ ಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಂಜವವ ಬಾಯಹಟಿಿ 231/3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.3 0.1125 6.11297E+11 89024951628

501 ಗಡೆಡ ಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಉಜಜನಗೌಡ ಸಣಣಮಲ್ೂನಗೌಡ ಸಣಣಗೌಡರ 163/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.3 0.18 2.27516E+11 3.88602E+14

502 ಗಡೆಡ ಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗನಗೌಡ ಚಿಕಕನಗೌಡ ರಾಮನಗೌಡರ 10\8 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.4 0.24 9.3593E+11 17048088341

503 ಗಡೆಡ ಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಗಲೋವಿಂದಪಪನವರ 125/6 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.3 0.18 5.13515E+11 3.88602E+14

504 ಗಡೆಡ ಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಗೌಡ ಹುತತನಗೌಡ ರಾಮನಗೌಡರ 92/1/1ಅ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.75 0.45 8.1033E+11 30471804717

505 ಗಡೆಡ ಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶೋಖರಗೌಡ ಭೋಮನಗೌಡ ರಾಮನಗೌಡರ 43/1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.25 0.15 4.06385E+11 17057047289

506 ಗಡೆಡ ಜಾತಿ ಹಲಗಳ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹಲಿಮಾಬ ಇಮಾರತವಾಲ್ಲೋ 18/2ಬ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.4 0.15 5.89853E+11 10467047239

507 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಪದಿಪಪ ಹೆಲಂಡದ 89/5,295/10 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಂಡ ಹಲ 1 0.8 0.08 3.37681E+11 17019545906

508 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಪಪ ವಿೋರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಹಲಗಾರ 14/8/4ಬ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.8 0.08 4.45566E+11 89119715551

509 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಗುರುಪಾದಪಪ ದಂಡಿನ 33/2 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿೂಗ 1 1 0.1 9.11248E+11 17057048691

510 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈರಪಪ ಬಸವಣ್ಣಣಪಪ ಸವಣಲರು 150/2,150/3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 1 0.16 5.00213E+11 5.20101E+14

511 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚಂದರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ 148/3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಂಡ ಹಲ 1 0.3 0.048 5.17943E+11 17048559527

512 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ಯಲ್ೂಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ 148/8 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೋವಂತಿಗ 1 0.8 0.128 8.23973E+11 17048546948

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
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ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್



513 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಬಸಪಪ ಗೌಡಗೋರಿ 111/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿೂಗ 1 0.2 0.032 7.41945E+11 3.88602E+14

514 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಮತಾಜಬ ಮ್ಮೋರಸಾಬನವರ 266/4ಬ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿೂಗ 1 0.8 0.128 3.35956E+11 8.90873E+11

515 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪಕ್ಕರಪಪ ರಾಮಪಪ ತಳವಾರ 103/4 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನಕಾಂಬರ 1 0.9 0.144 8.90488E+11 36466517455

516 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಗೌಡ ಸಣಣಗೌಡರ 183/1ಎ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿೂಗ 1 0.8 0.08 6.87074E+11 3.88602E+14

517 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಣಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಕಂಠಿ 308/5 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿೂಗ 1 1 0.16 6.48965E+11 8.32101E+13

518 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಚನೆಬಸನಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಹೆಲಸಮನಿ 28/1+2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿೂಗ 1 1 0.16 6.00496E+11 17048063381

519 ಬಡಿ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದರೋಶವರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 19/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿೂಗ 1 1 2.8 1.25022E+13

520 ಕತತರಿಸದ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಚಿೋನ ಅಲ್ೂಮಪರಭು ಹೆಲನವಾಡ 20/6 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.2 0.08 5.92665E+11 89122611998

521 ಕತತರಿಸದ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಿೋಬಾಯಿ ಮಾನೆ 16 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.4 0.16 5.09258E+11 17057081537

522 ಕತತರಿಸದ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹಲಿಮಾಬ ಇಮಾರತವಾಲ್ಲೋ 18/2ಬ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.4 0.16 5.89853E+11 10467047239

523 ಕತತರಿಸದ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಉಎಚವವ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಟಿಮನಿ 136/10 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.25 0.1 9.38233E+11 6.43501E+13

524 ಕತತರಿಸದ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಉಜಜನಗೌಡ ಸಣಣಗೌಡರ 163/1 ಗೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 0.3 0.12 2.27516E+11 3.88602E+14

525 ಕತತರಿಸದ ಹಲ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಶಾಂತಪಪ ಭದಾರಪೂರ 243/2+3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುಲಾಬ 1 1 0.25

526 ಪಾೂಸಿಿಕ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬೋರವಳಿಿ 36/3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲ್ೆಂಡಿ 1 1 0.16 2.11351E+11 17048529728

527 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರಥಮ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಣಣಯಲ್ೂಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ರಾಮಜಿ 33/9 ಕುದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 0.9 0.0918 7.91979E+11 17057056102

528 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರಥಮ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸಣಣಮಲ್ೂನಗೌಡ ನಿಂಗನಗೌಡ ಸಣಣಗೌಡರ 172/1ಬ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.102 8.02348E+11 3.88602E+13

529 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರಥಮ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ವವ ಬಸಪಪ ಬೋವಿನಮರದ 5\2 ಕುದಗಲೋಳ ಬಾಳೆ 1 1 0.102 9.19134E+11 38176249841

530 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರಥಮ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಈಶವರಪಪ ಶ್ವಾನಂದ ರಡೆಡೋರ 482/3 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.1 0.1122 9.54712E+11 8.32101E+13

531 ಅಂಗಾಂಶ ಬಾಳೆ ಪರಥಮ ವಷ್ಯದ ನಿವಯಹಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಗೌಳಿ 107/4 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1 0.102 7.43341E+11 89016151289

532 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ನಾಗರಾಜ ದೋಶಪಾಂಡೆ 152/2 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.75 2.33542E+11 20209951019

533 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಶಾಂತವವ ಹರಿಜನ 201/2 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 4.99002E+11 8.32101E+13

534 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ಮಾಂತೋಶ ಫಕ್ಕರಪಪ ಮಾದರ 155/6 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 7.88182E+11 1.25023E+13

535 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ಮಾರುತಿ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಲ್ಲೂರ 146/2 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 5.17523E+11 1.25023E+13

536 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ಯಲ್ೂಪಪ ಗುಡಡದ 100/4 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 2.76816E+11 1.25023E+13

537 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರ ನಿಂಗಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ಮಾದರ 155/1 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 3.45293E+11 1.21122E+13

538 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ಹೆೋಮಣಣ ಮಲ್ೂಪಪ ಕರಡಿ 38/1 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 5.15931E+11 1.25022E+13

539 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ವಿೋರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಓಲ್ಲೋಕಾರ 53/2ಅ ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 2.85819E+11 1.25023E+13

540 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ಪರಸಪಪ ಭರಮಪಪ ಮುದುದನವರ 328/1ಪೈ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.75 7.1472E+11 17021014630

541 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಸತಯಪಪ ಭಜಂತಿರ 69/8 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 8.47047E+11 3842692413

542 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ಚಂದರಪಪ ಮಲಿಯಪಪ ಮಾದರ 86/1ಎ/ಬ ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 4.41676E+11 1.1E+11

543 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರ ಫಕ್ಕರಪಪ ತಿಪಪವವ ಮಾದರ 121/7 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 4.87764E+11 89127863189

544 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಕನಕಪಪ ಮಾದರ 50/1 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 3.18689E+11 89109350361

545 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ಮಹಾಲಿಂಗಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಲಾೂಪೂರ 200/3,200/4 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 2.14251E+11 8.32101E+13

546 Below 20 Hp Tractor ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಹನಮಪಪ ಕಮಡೆಲಳಿಿ 532/6 ಕುಂದಗಲೋಳ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1 4.18394E+11 1.19201E+14

547 ನೆರಳು ಪರದ ಶ್ರೋ ರವಿ ಫಕ್ಕರಪಪ ಸಲರಣಗಿ 47/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 0.2 3.94 69212043096 1.21122E+13

548 ನೆರಳು ಪರದ ಶ್ರೋ ರವಿ ಫಕ್ಕರಪಪ ಸಲರಣಗಿ 47/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1.4 69212043096 1.21122E+13

549 ಹಸಿರುಮನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಲೋಭಾ ಸಾಬಪಪ ಹೆಲಳೆಪಪನವರ 29/1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 0.2 9.15 6.41707E+11 17011601799

550 ಹಸಿರುಮನೆ ಶ್ರೋಮತಿ ಶಲೋಭಾ ಸಾಬಪಪ ಹೆಲಳೆಪಪನವರ 29/1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1.4 6.41707E+11 17011601799

551 ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಭೋಮಪಪ ನಾಯಕರ ಸಂಶ್ 1 1 0.15 8.19946E+11 8.32101E+13

552 ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಕಾಳಿ ಸಂಶ್ 1 1 0.15 2.40612E+11 1.21123E+13

553 ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ವಡಡರ ಸಂಶ್ 1 1 0.15 2.08749E+11 17021045182

554 ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಿೋ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಕಾಳಿ ಸಂಶ್ 1 1 0.15 9.31073E+11 1.21123E+13

555 ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮೆೋಲಿನಮನಿ ಸಂಶ್ 1 1 0.15 2.82027E+11 17048048591

556 ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ದೋವಕಕನವರ ಕುಂದಗಲೋಳ 1 1 0.15 6.51091E+11 17060101425

557 ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಶ್ರೋ ಚನೆಬಸಪಪ ಗದ್ದಗಪಪ ಮಾದರ ಸಂಶ್ 1 1 0.15 2.61598E+11 89094371474

558 ತಳುಿವ ಗಾಡಿ ಶ್ರೋಮತಿ ದಾಯಮವವ ಸಲೋಮಶೋಖರ ಕಟಿಿ ಸಂಶ್ 1 1 0.15 4.696E+11 17021030083

559 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಮಹೆೋಶ ಶಂಕರಪಪ ಮಾಡಳಿಿ 104/4 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 8.25822E+11 1.25023E+13

560 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ದಾಯಮಪಪ ದಲಡಲಡರ 118/6 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 4.28733E+11 17040544733

561 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಾಯಣಣವರ 290/1ಇ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 4.77889E+11 17021090321

562 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ನಿಂಗಪಪ ಗೌಡಪಪನವರ 198/4 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 4.53235E+11 17040546923

563 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಪಂಚಪಪ ಬಸಪಪ ನರಗುಂದ 520/3,527/3 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 2.19775E+11 17040577338

564 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಗಂಗವವ ಹನಮಪಪ ಮಾಡಳಿಿ 11/2ಎ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 2.83283E+11 1.25023E+13

565 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ಸಲೋಮಪಪ ಮಾಡಳಿಿ 56/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 6.35247E+11 1.21122E+13

566 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ತಿರಕಪಪ ಕಲಿವಾಳ 77/3 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 4.65561E+11 1.21122E+12

567 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ರವಿ ನಿೋಲ್ಪಪ ಶ್ರಂಜಿ 129/3 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 9.59611E+11 89001251420

568 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಗುಂಡಪಪಗೌಡ ಅರವಿಂದಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 117/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 2.90693E+11 17040541460

569 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಬೋವಿನಮರದ 20/4 ಕುಂದಗಲೋಳ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 2.71605E+11 37792368558

570 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಬಸಯಯ ವಿೋರಯಯ ಪೂಜಾರ 337/ಎ1+2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 6.52302E+11 17053520092

571 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ಯಲ್ೂಪಪ ಹಳಿಿ 106/4 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 9.80847E+11 64209278260

572 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ವವ ಸುಭಾಷ್ ನಿಂಬಣಣವರ 141/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 2.65123E+11 1.21122E+13

573 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ರವಿ ಫಕ್ಕರಪಪ ಸಲರಣಗಿ 133/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 6.99212E+11 1.21122E+13

574 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಶ್ದದಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ 42/5 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 8.05872E+11 17060043552

575 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಪಾರವವ ಶಾಂತಗನೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 65/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 7.70016E+11 89111776340

576 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ನಾಗವವ ಫಕ್ಕರಪಪ ಕಲ್ಹಾಳ 378/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 8.34241E+11 8907131213

577 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ದೋವಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ನಾಯಕರ 2\2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 8.16081E+11 8.32101E+12

578 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಮಲ್ೂಪಪ ಕಮಡೆಲಳಿಿ 127/1+2/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 8.16167E+11 1.25005E+12

579 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಶಂಕರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕೆಲಡತಗೋರಿ 110/3/3ಎ+3ಬ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 6.65383E+11 89105984029

580 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ನಿೋಲ್ಕಂಠ್ಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕರಕಣಣವರ 65/1ಅ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 5.01997E+11 17057024341

581 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ವಿೋರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಮಾತಾಯಂಡಪಪ ನಾವಿ 61/1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 4.60392E+11 17057050778

582 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಣಣ ಫಕ್ಕರಪಪ ನರಗುಂದ 108/1ಎ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 4.7116E+11 31993341836

583 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಫಕ್ಕರಪಪ ಮಾಡಳಿಿ 6\2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 6.78244E+11 1.25023E+13

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್



584 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಈಶವರಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ಮಟಿಿ 19/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 5.91212E+11 17040553215

585 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಪ ಮಹಾರುದರಪಪ ಅಂಗಡಿ 125/2,21/4 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 9.87773E+11 17040569350

586 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ದಾನಮಿನವರ 123/ಅ ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 3.99781E+11 1.21122E+12

587 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ವಶಂಕರಪಪ ಹೆಲಸಳಿಿ 230/5 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 2.47115E+11 1.21122E+13

588 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಡ್ಾಲಿನ 22/1 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 7.5217E+11 89078953134

589 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಣಪಪ ಶ್ವಪಪ ಕಾಳಿ 273/2 ಕುಂದಗಲೋಳ ಈರುಳಿಿ 1 1 0.875 5.37783E+11 17053553302

590 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ೂಪಪ ದಲಡಲಡರ 118/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 3.40134E+11 17040587868

591 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋಮತಿ ನಗಿೋನಾ ಶಮ್ಮೋರಸಾಬ ಲ್ಕ್ಷ್ಿೋಶವರ 166/6 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 9.66594E+11 17040561237

592 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ವಿಶವನಾಥ ಮೊೋಟಪಪ ಕಾರಡಗಿ 184/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 2.06969E+11 17040561464

593 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಈರನಗೌಡ ಪವಯತಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 170/4 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 2.76523E+11 1.19201E+14

594 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಶರಣಪಪ ಶಂಕರಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ 101/ಬ12 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 5.23553E+11 1.21122E+13

595 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಹನಮಂತಪಪ ಸಣಣಲಿಂಗಣಣವರ 81/2ಪಿ2 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 4.73448E+11 89043128094

596 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಇಬಾರಹಿಂಸಾಬ ಗನುೆಸಾಬ ನಧಾಪ್ 192/1ಎ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 3.45074E+11 1.21123E+13

597 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಮಾಂತಪಪ ಶೋಖಪಪ ಬಲೋಳಿ 127/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 6.21509E+11

598 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ರಾಮಣಣ ಫಕ್ಕರಪಪ ಪೂಜಾರ 18 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 5.24726E+11 17048031202

599 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರಪಪ ಮುದಕಪಪ ಮಾದರ 50/1 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 2.18689E+11

600 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ನಿೋಲ್ಪಪ ಕಟಿಿಮನಿ 140/3 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 8.47079E+11 20266601363

601 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಶ್ವಾನಂದಪಪ ನಾಯಕರ 2\1 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 2.69298E+11 8.32101E+13

602 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಈರಪಪ ಕಬಬೋರಹಳಿಿ 324/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 3.0335E+11 1.25022E+13

603 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಮೃತುಯಂಜಯ ಈಶವರಪಪ ಜಾವೂರ 4\1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 4.87007E+11 8.32102E+13

604 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಗುಂಡಪಪಗೌಡ ನಿಂಗನಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 97/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.498 6.30874E+11 2.64801E+14

605 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಮಹಾಂತೋಶ ಸನದ್ದ 18/3 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 3.39816E+11 89066046856

606 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಹೆಲನೆಪಪ ಬಾಳಪಪ ದಲಡಡಮನಿ 146/20 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 2.40035E+11 17048044018

607 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಪಪ ಮಾದರ 25/3 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 8.81799E+11 89057413319

608 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಗಾಳೆಪಪ ಗಲಳಿ 224/1 ಸಂಶ್ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 9.74844E+11 89007630490

609 ರ್ೈಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಸಲೋಮಶೋಖರ ಗಾಣಿಗೋರ 254/3 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 0.5 9.8582E+11 4.1725E+15

610 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ರೈತಬಂಧು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘಟ 63/3ಎ+ಬ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 1.4 1.10001E+11

611 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ರೋಣುಕಾದೋವಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 113/7 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 2.8 1.25023E+13

612 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬಸರ್ೋಶವರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 25/8 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 2.8 89122372822

613 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದರೋಶವರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳೆ ಗಾರರ ಸಂಘ 550/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 4 4.1725E+15

614 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಮೆೈಲಾರಲಿಂಗೋಶವರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ162/2 ಕುಂದಗಲೋಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 2.8 89127933884

615 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ರೋಣುಕಾದೋವಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 4/16\2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 2.8

616 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬಸರ್ೋಶವರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 23 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 2.8 89118917229

617 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ರೋಣುಕಾದೋವಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 124/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 2.8 89120559131

618 ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬಸರ್ೋಶವರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 106/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 1 2.8 1.25022E+13

619 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಮೆಹಬಲಬಅಲಿ ಇಬಾರಹಿಂಸಾಬ ಬಂದಗಿಸಾಬನವರ 156/4 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 2 6.0858E+11 17048053088

620 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ಹೆಲನೆಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ದಲಡಡಮನಿ 146/9 ಸಂಶ್ ತರಕಾರಿ 1 1 2 5.70332E+11 17048093407

621 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ರಾಮಣಣ ಫಕ್ಕರಪಪ ಪೂಜಾರ 18 ಸಂಶ್ ತರಕಾರಿ 1 1 2 5.24726E+11 17048031202

622 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ವಿೋರಲಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಡೆಲಳಿಿನ 72/5 ಸಂಶ್ ತರಕಾರಿ 1 1 2 2.66125E+11 1.19201E+14

623 ಪಾಯಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋ ನಿಂಗನಗೌಡ ಮರಿಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 11/2ಎ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ 1 1 2 9.45101E+11 1.21122E+13

ತಾಲ್ಲೂಕು :ನವಲ್ಗುಂದ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

624 20 PTO HP ವರಗಿನ ಟಾರಯಕಿರ ಶ್ರೋಮತಿ ಚನೆಬಸವವ ಚನೆಬಸಪಪ ಗುಳನೆವರ 5/2ಅ 1 1.00 951360067850 1260610002651

625 20 PTO HP ವರಗಿನ ಟಾರಯಕಿರ ಪರಹಾೂದ ಫಕ್ೋರಪಪ ಅಗಸಿಮನಿ 112/1+2+3ಬ/2 1 1.00 379818123079 3039101000714

626 20 PTO HP ವರಗಿನ ಟಾರಯಕಿರ ಪರಕಾಶ ಮಲ್ೂಪಪ ಭಜೋಂತಿರ ಸಾ: 666/4 1 1.00 548665051648 89081782718

627 20 PTO HP ವರಗಿನ ಟಾರಯಕಿರ ಭರಮಪಪ ಬಸಪಪ ಚಲ್ವಾದ್ದ 88ಅ/* 1 1.00 449887456054 89009105356

628 20 PTO HP ವರಗಿನ ಟಾರಯಕಿರ ಶ್ರೋ ರಾಜೋಶ ಪಕ್ಕರಪಪ ಕಾಳಿ 265/3 1 1.00 861284938107 12102610005036

629 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ದುರಗಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹೆಲನಕೆೋರಿ 357/2 0.50 0.10 474658631716 12102250002114

630 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಫಕ್ಕೋರವವ ಶಂಕರಪಪ ರ್ೈದಯ 244/1ಅ 0.50 0.10 884649251557 12102210046236

631 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಭಲೋವಿ 564/3 0.50 0.10 686677698556 531250010123070

632 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಅಯಯಪಪ ನಿಂಬಣಣ ನಿಂಬಣಣವರ 15/2 0.50 0.10 551841149264 1202210039205

633 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಲಾಾದ ಅಗಸಿಮನಿ 112/1+2+3 0.50 0.10 379818123079 30391010000714

634 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಯಲ್ೂಪಪ ಸಣಿಣರಪಪ ಬಂಡಿಗೋರಿ 452 0.50 0.10 227032333392 17058114734

635 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಸಚಿನ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಗುಲ್ಯಹೆಲೋಸುರ 328/2ಬ 0.50 0.10 439192816986 12102210018491

636 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ಭರಮಪಪ ದಲಡಮನಿ 281/1 0.50 0.10 47762620084 17058058744

637 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಮಲಿೂಕಾಜಯನ ಸಲಮಣಣ ನರಸಪಪನವರ 308 0.50 0.10 552457333201 34005397544

638 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಭರಮಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕಾತರಕ್ ಸಾ:ನವಲ್ಗುಂದ 544 0.50 0.10 223812742915 5312500100295900

639 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ವಿಮಲಾಕ್ಷ್ೋ ಕಾಳೆ 218/2 0.50 0.10 260491431384 17041582928

640 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಜೋಶ ಫಕ್ಕರಪಪ ಕಾಳೆ 265/3 0.20 0.040 861284938107 12102610005036

641 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ  ಹುಚಪಪ ಶ್ೋರಲಳ 262/1ಅ 1.00 0.200 595964623254 37086210092

642 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ರಮೆೋಶ ಪಕ್ಕರಪಪ ಚಿಕಕಣಣವರ 196/2 1.00 0.200 364102986331 35112591757

643 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಪರಮೆೋಶವರಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಹೆಲಸಮನಿ 248/3 1 0.525 907732833843 115001010009667

644 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಜಕಕಣಣವರ 102/1 1 0.525 786464461527 17041542179

645 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ಶ್ರಮತಿ ನಿೋಲ್ವವ ಬಸಪಪ ಕಾಳೆ 211/5 1 0.525 228060297931 20383466431

646 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿಹೆಲಂಡ ರಮೆೋಶ ರಾಮಲಿಂಗಪಪ ಮಲ್ೂದಾಸರ 9.2 1 0.675 694235858379 3039101004541

647 ಪಾಯ ಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿೋಲ್ವವ ಬಸಪಪ ಕಾಳೆ 211 1 2.00 228060297931 20383466431

648 ಪಾಯ ಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋಯಲ್ೂಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ವಡಡರ 249/2 1 2.00 258855860626 115001011002878

649 ಪಾಯ ಕ ಹೌಸ್ ಶ್ರೋಮತಿ ದೋವಕಕ  ಸಣಣಬಸಪಪ ಕಾಳೆ 178/2A/2 1 2.00 7259862560 17042024949

650 ಈರುಳಿ್ಳ   ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರೋನಿವಾಸ ಮಲ್ೂಪಪ ಹೆಲಸಮನಿ 248/2 1 0.875 380896228715 89013062064

651 ಈರುಳಿ್ಳ   ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಯಲ್ೂಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಪಪ ಮಾದರ 239/3 1 0.875 538369064996 17041582372

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



652 ಈರುಳಿ್ಳ   ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಗಂಗವವ ಕರಿಯಪಪ ಚಲ್ವಾದ್ದ 741/2 1 0.875 978641477167 17049032307

653 ಈರುಳಿ್ಳ   ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಬಸಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಚಲ್ವಾದ್ದ 240/1 243/6 1 0.875 55226972703 17041586820

654 ಈರುಳಿ್ಳ   ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರೋ ಫಕ್ೋರಪಪ ಜಕಕನವರ 102/1 1 0.875 786464461527 17041542179

655 ಈರುಳಿ್ಳ   ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರಮತಿ ನಿೋಲ್ವವ ಬಸಪಪ ಕಾಳೆ 211 1 0.875 228060297931 20383466431

656 ಈರುಳಿ್ಳ   ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರೋಮತಿ ರುದರವವ ಶ್ವಪಪ ಚಲ್ವಾದ 243/1 243/2 1 0.875 492113165069 89067416705

657 ಈರುಳಿ್ಳ   ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಾಳೆ 240/3 1 0.875 440955236848 1704157

658 INM/IPM ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಅಗಸಿಮನಿ 242/1 1.00 0.0177 976570940416 31908229860

659 INM/IPM ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ರು  ಚಲ್ವಾದ್ದ 190/2+3+4/ಕ 1.00 0.0177 858281303616 17042029039

660 INM/IPM ಶ್ರೋ ದುಗಯಪಪ ಯ ಹೆಲನಕೆೋರಿ 90/5 1.00 0.0177 474658631716 12102250002114

661 INM/IPM ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಹ  ಭಲೋವಿ 564/1 1.00 0.0177 686677698556 5312500101230700

662 INM/IPM ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ಫ ಅಗಸಿಮನಿ 156/* 1.00 0.0177 976570940416 31908229860

663 INM/IPM ಶ್ರೋ ಶರತ ರಾ ಗುಲ್ಯಹೆಲಸಲರ 328/2ಬ 1.00 0.0177 223558931751 12102210023177

664 20 PTO HP ವರಗಿನ ಟಾರಯಕಿರ ಶಂಕರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಲ್ದ್ದದಗಟಿಿ 314/a 1.00 1.00 601951263714 50308404924

665 20 PTO HP ವರಗಿನ ಟಾರಯಕಿರ ನಿಂಗಪಪ ಶ್ವಪಪ ತಿಪಪಣಣವರ 176 1.00 1.00 851565024226 31152523551

666 ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಬಸವಂತಪಪ ಹುಚಚಪಪ ಗಡಿಡ 258 0.50 0.10 254076906685 10648118559

667 ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಹುಚಚಪಪ ತಳವಾರ 109/6 0.50 0.10 286246832014 2752500134401

668 ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಕಾಶವವ ಗುರನಾಥ ದುಬಬದಮಟಿಿ 150/1 0.50 0.10 535227125079 17058029654

669 ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಹನಮಂತಪಪ ಅಡಿರ್ಪಪ ತಳವಾರ 19 0.50 0.10 389512520362 116001010009413

670 ಹೆೈಬರೋಡ ತರಕಾರಿ ಶ್ರೋ ಸಲೋಮಪಪ ಗಲೋಣ್ಣಪಪ ಹನಗಿ 27/2 0.50 0.10 454488206771 17220191737

671 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣ್ ಘಟ್ಕ ನಾಗರಾಜ ಹನಮಂತಪಪ ತಳವಾರ 19 1.00 0.88 349422973674 89093183798

672 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಬಡಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಪಪ ತಳವಾರ 405/2ಬ 1.00 0.75 200134996458 17049057504

673 ಹೈಬ್ಬರ ೀಡ ತರಕರಿ ಶ್ರೋ ಬಸವಣ್ಣಣಪಪ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ ವಾಲಿಕಾರ 83/3 1.00 0.20 765777934184 17026050822

674 INM/IPM ಶ್ರೋ ನಾಗಪಪ ಹುಚಚಪಪ ತಳವಾರ 109/8 2.45 0.0177 231283998229 5312500100653100

675 INM/IPM ಶ್ರೋ ಚಳಪಪ ಹುಚಚಪಪ ತಳವಾರ 109/2 1.30 0.0177 924392937989 2752500134901

676 INM/IPM ನಾಗರಾಜ ಹನಮಂತಪಪ ತಳವಾರ 19 1.00 0.0177 349422973674 89093183798

677 INM/IPM ಶಂಕರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಲ್ದ್ದದಗಟಿಿ 314/a 1.00 0.0177 601951263714 50308404924

678 INM/IPM ನಿಂಗಪಪ ಶ್ವಪಪ ತಿಪಪಣಣವರ 176 1.00 0.0177 851565024226 31152523551

679 20 PTO HP ವರಗಿನ ಟಾರಯಕಿರ ರ್ಂಕನಗೌಡ ಕ್ರಷ್ಣಗೌಡ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟಿ 182 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.75 676804190838 37081334082

680 20 PTO HP ವರಗಿನ ಟಾರಯಕಿರ ಸಂಪತತಕುಮಾರ ಯಲ್ೂಪಪ ಗಲರವರ 248/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.75 241170103569 3268239251

681 ಪಾಯಕ ಹೌಸ ನಿಂಗನಗೌಡ ನಿೋಲ್ಪಪಗೌಡ ಬಾಳಣಗೌಡರ 337/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.00 9623596152 32721452429

682 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶಂಕರಪಪ ಬಸಪಪ ಮೊೋರಬ 62/2/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 950599576798 5312500101862400

683 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಬಸಪಪ ಮುಗಳಿ 553/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 879810517375 31191103381

684 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಬಸಪಪ ಶ್ವಪಪ ಬಾಯಲಾಯಳ 65/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 857078845234 89073886047

685 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಮಂಜುನಾಥ ಬಸಪಪ ಮಣಕವಾಡ 3.2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 495957750408 32706635308

686 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶಂಕರಪಪ  ನಿಂಗಪಪ ಮುಗಳಿ 555/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 234702393376 10648133565

687 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶೋಖಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹೆಲಳೆಗಾರ 45/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 706172049866 10648120396

688 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಜಗದ್ದೋಶ ಬಸಪಪ ಉಗರಗಲೋಳ 176/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 430310690868 89033215474

689 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ನಿೋಲ್ವವ ಕೆಲೋಂ ರುದರಪಪ ಮಘೆಣಣವರ 152/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 254440749198 31935807681

690 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ವಾನಂದ ಬಸಪಪ ತಡಕೆಲೋಡ 103/6 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 840613796832 89067749075

691 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಕಲ್ೂಯಯ ಹಂಪಯಯ ಮಠ್ಪತಿ 55/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 625397116361 17058083328

692 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಚನೆಬಸಪಪ ರುದರಪಪ ಪತಾತರ 72/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 882564535357 33292567312

693 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರ ಮಹಾದೋವಪಪ ಕಂಬಳಿ 666/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 925819948985 17041027204

694 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಮಿ ರಂಗಪಪ ಕಂಬಳಿ 386/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 255720392599 89036001706

695 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ಪರವಿೋಣ ಬಸವಣತಪಪ ನಾವಳಿಿ 1105/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 392669487952 365002010001417

696 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರ ಶರಣಪಪ ರಾ ಅಕ್ಕ 247/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 554484078468 695250018932

697 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರ ಸುರೋಶ ದೋವಪಪ ಮಡಿವಾಳರ 206/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.875 774906768259 17041604647

698 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ದಾಯಮವವ ಕೆಲೋಂ ಶ್ವಪಪ ಗುಡಿಸಲ್ಮನಿ 205/4ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.525 976150041095 17041554479

699 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶರಣಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಡಸಲರ 132/1ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.525 328371150892 89050298674

700 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಬಸಪಪ ವಿೋರಬದರಪಪ ಹೆಲಗಾರ 220/3ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.750 444378579363 89043915621

701 ವಯಕ್ತಕ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಮಹೆೋಶ ವಾಸಪಪ ಇನಾಮತಿ 214/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 0.525 747971725728 695140019715

702  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಸಿರಿ ಗೌರಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 118 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.800 455748411032 2603987894

703  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬನಶಂಕರಿ ಮೆನಸಿನಕಾಯಿ ಬಳೆಗಾರರ ಸಮಘ 99/6 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.800 553166827333 89128814765

704  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಸಾಯಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 54/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 4.000 742369929772 89126058425

705  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಕುಮಾರೋಶವರ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 170 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 3.730 966685652256 3039101004388

706  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ರ್ಂಕಟೋಶವರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ  ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 318/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.80 867466929894 3039101004911

707  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬಸವ ಈರುಳಿ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 621/ ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.80 861765519366 64320100003196

708  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಸಪತ ಗಿರಿ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 155/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.800 39751056517 3039101005108

709  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ವಿನಾಯಕ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 804/7 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.800 330341977486 89127346886

710  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಗುರು ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 66/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.800 735216325064 89127407455

711  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಿೋ ರ್ೋಂಕಟೋಶವರ ತಲೋಟಗಾರಿಕರ ಬಳೆಗಾರರ 
ಸಂಘ

55 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.800 472338992703 89127618966

712  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ವಿೋರಭದರೋಶವರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 183/6 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.800 457177286232 89125809178

713  ಸಮುದಾಯ ಕೃಷಿ ಹೆಲಂಡ ಶ್ರೋ ಬಸರ್ೋಶವರ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಬಳೆಗಾರರ ಸಂಘ 178/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1 2.800 225182073694 89127341196

714 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಬಸಪಪ ದಲಳಗಣಣವರ 128/1+4 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 0.100 906839999918 89050905883

715 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ವಪಪ ಈರಪಪ ಗುಡಿ 85/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 0.200 849110516148 89016512954

716 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಮಹೆೋಶ ಪರಪಪ ಲ್ಗಳಿ 426/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 0.200 674144567441 30451225042

717 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಜಯಲಿಂಗಪಪ ರಾಚಪಪ ಹುರಕಡಿೂ 9/1ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 0.100 204232500682 17041607343

718 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಬನೆೆಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ತುರಮುರಿ 138/1ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 0.16 641749921587 1251225001527

719 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಹಸರಡಿಡ 241/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 0.10 639403943413 116001010043884

720 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ದಾವಲ್ಸಾಬ ಜಿೋವನಸಾಬ ಹೆಬಬಳಿಿ 216/1ಅ/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.35 0.07 584109951897 74069063960

721 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಅಲಿೂಸಾಬ ಮುಲಾೂನವರ 20/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 0.10 603218893660 89017180992

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್



722 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ದಸತಗಿರಸಾಬ ಮುಲಾೂನವರ 42/2ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 0.10 845579793894 17058034041

723 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶಂಕರಪಪ ನಿಂ ಮುಗಳಿ ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 0.20 234702393376 33859893821

724 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರಣಗೌಡ ಬಸವನಗೌಡ ಪಾಟಿೋಲ್ 131 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 0.200 903587488380 30222881379

725 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಉಮೆೋಶ ಬಸಪಪ  ಹಂಚಿನಾಳ 338/ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.95 0.190 81164169640 5312500101593300

726 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ನಿಮಯಲಾ ಸುರೋಶ ಗಂಗಲ್ 379/4ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 0.160 788565043357 89088555201

727 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುರೋಶ ದೋವಪಪ ಮಡಿವಾಳರ 206/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 0.160 774906768259 17041604647

728 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ ಪಕ್ಕರಪಪ ರಲೋಣದ 74 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 0.200 626972145274 17041534780

729 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಬುದದಪಪ ರೋವಣಣಪಪ ಕುಸುಗಲ್ೂ 119/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 0.200 281009497395 89098899669

730 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಯಲ್ೂವವ ತಿಪಪರಡಿಡ ಮೊರಬರಡಿಡ 73/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 0.100 952741553937 34699657515

731 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ
ಶ್ರೋ ಅಬುದಲ್ರಹಿಮಾನಸಾಬ ಅಬುದಲ್ಕಾದರ ಮಕಂದರ

728/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.70 0.140 663191063944 20107097140

732 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಲ್ೂವವ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಹಸರಡಿಡ 75/2ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 0.100 587238322208 695140046829

733 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಹೆಮರಡಿಡ ಬಸವರಡಿಡ ಕಳಸರಡಿಡ 74/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 0.100 8907773159 12102200083592

734 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಸುಭಾಷ್ ಕಲ್ೂಪಪ ಹಾಲ್ವರ 95/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.60 0.120 604636162820 30762167051

735 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಗಲೋವಿಂದರಡಿಡ ಬಸವರಡಿಡ ಕಳಸರಡಿಡ 238 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 0.100 535786076867 17026023752

736 ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ ವಿಸತರಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ಕಂಠಿಬಸಪಪ ಹುದಾದರ 764/2ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 0.160 35882773106 17041622566

737 ಗಡೆಡ ಜಾತಿಯ ಹೆಲ ಪಾಂಡುರಂಗ ಗಲವಿಂದಪಪ ಮುದುನಾಯಕರ 34/1ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.60 0.360 339002464269 50110101548

738 ಗಡೆಡ ಜಾತಿಯ ಹೆಲ ತುಳಸಪಪಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಕಾಮನಗೌಡರ 170/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 0.188 746922308476 50110101238

739 ಗಡೆಡ ಜಾತಿಯ ಹೆಲ ಸಣಣಇಮಾಮಸಾಬ ಹಟೋಲ್ಸಾಬ ಮೊರಬ 57/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 0.188 221384681711 100601011004161

740 ಗಡೆಡ ಜಾತಿಯ ಹೆಲ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ದೋರ್ೋಂದರಪಪ ಮುದನಾಯಕರ 34/2 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.40 0.240 814318741351 30135333591

741 ಬಡಿ ಜಾತಿಯ ಹೆಲ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಯಯ ಶ್ವಯಯ ಬನಕನಹಳಿಿ 56/ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ 1.00 0.100 878833144795 501101010192

742 ಬಡಿ ಜಾತಿಯ ಹೆಲ ಶ್ರೋ ಜಗದ್ದೋಶಗೌಡ ಚಿನೆಪಪಗೌಡ ಮಲ್ೂನಗೌಡರ 188/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 0.05 946008077932 33829820949

743 ಬಡಿ ಜಾತಿಯ ಹೆಲ ಶ್ರೋ ಮಾಂತಯಯ ಶ್ವಯಯ ಹುನಸಿಮರದ 97/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.40 0.04 582168053702 501101025291

744 ಬಡಿ ಜಾತಿಯ ಹೆಲ ಶ್ರೋಮತಿ ಕಮಲ್ೂವವ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಗೌಡ ಮರಿಗೌಡರ 73/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.60 0.06 389165999479 12192200148866

745 INM/IPM ಶ್ರೋಮತಿ ಪರಬಾವತಿ ಕಲ್ೂನಗೌಡ ರಾಯನಗೌಡರ 606/5 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.80 0.0106 478137031139 64320100005650

746 INM/IPM ಶ್ರೋಮತಿ ಮದುಮತಿ ಕಲ್ೂನಗೌಡ ರಾಯನಗೌಡರ 39/8 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20 0.0142 233287560222 89124250868

747 INM/IPM ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಬೋಮಪಪ ಸುಣಗಾರ 133/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.85 0.0106 989691558852 12092180004150

748 INM/IPM ಶ್ರೋ ಕಲ್ೂನಗೌಡ ರಾಯನಗೌಡ ರಾಯನಗೌಡರ 39/8 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20 0.0142 989459445058 89013063432

749 INM/IPM ಶ್ರೋ ಶ್ವಾನಂದ ಬಸಪಪ ಮುಗಳಿ 553/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.25 0.0142 663511428857 31094864370

750 INM/IPM ಶ್ರೋ ಶ್ದ್ದೂಂಗಪಪ ಶ್ವಪಪ ಮಡಿವಾಳರ 100/4A ಸಾಮಾನ್ಯ 0.90 0.0106 804192773956 12102210040051

751 INM/IPM ಶ್ರೋ ಆನಂದ ಶ್ವನಪಪ ಹಾದ್ದಮನಿ 70/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.75 0.0106 636300241310 33121241048

752 INM/IPM ಜಗದ್ದೋಶ ನಿಂಗಪಪ ನಂದ್ದ 218/2ಅ+2ಬ/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.90 0.0106 667889207383 64107739830

753 INM/IPM ಶ್ವಪುತರಪಪ ಮಲ್ಕಾಜಪಪ ನಡವಣಿ 244/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 0.0212 628612760928 3039101001667

754 INM/IPM ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಹ ಗಾಳಿ 80/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.45 0.0142 930771096102 12102210018660

755 INM/IPM ರಂಗನಗೌಡ ಬೋಮನಗೌಡ ಹೆಲಸಗೌಡರ 198/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.58 0.0212 230528219879 5312500101639400

756 INM/IPM ಯಲ್ೂಪಪ ಫಕ್ೋರಪಪ ಸಂಕಣಣವರ 72/1+2/ಇ ಸಾಮಾನ್ಯ 2.40 0.0283 204090096005 12102210027960

757 INM/IPM ಕೆಂಚರಡಿಡ ಶ್ವರಡಿಡ ಕೆಲಣಲಣರ 40 ಸಾಮಾನ್ಯ 4.00 0.0354 945593710205 12102200095401

758 INM/IPM ಅಶಲೋಕ ಹನಮಪಪ ಮಂಕಣಿ 70/147 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.40 0.0283 473928374328 17042525913

759 INM/IPM ನಾಗಪಪ ಶ್ವಪಪ ಮೊರಬ 240/3ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 0.0212 742125327261

760 INM/IPM ಶ್ರೋ ಮಲಿೂಕಾಜಯನ  ಸಂಗಪಪ ಚವಡನವರ 108/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.52 0.0212 540470309447

761 INM/IPM ಶ್ರ ಬಸಪಪ ವಿೋರಬದರಪಪ ಹೆಲಗಾರ 220/3ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20 0.0142 444378579363 89043915621

762 INM/IPM ಶ್ರೋ ರವಿಕುಮಾರ  ಬಸವಂತಪಪ ಜನಗಲಣವರ 113/5 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.40 0.0283 836096344765 501101020715

763 INM/IPM ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ತಿಮಪಪ ಕಡೆಮನಿ 1313/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 0.0212 842002934083 365002010000251

764 INM/IPM ಶ್ರೋ ರಾಮರಡಿಡ ರ್ಂಕರಡಿದ ಕ್ರೋಸಲರ 57/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 2.00 0.0212 739059382292 31859871834

765 INM/IPM ಶ್ರೋ ಆಶಲೋಕ ಹನಮರಡಿಡ ಕ್ೋರಸಲರ 42/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 1.20 0.0142 691256135111 365002010006956

ತಾಲ್ಲೂಕು :ನವಲ್ಗುಂದ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಗಂಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಸುಳಿದ 20 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.80 0.448 991666319761 695130047439

2 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಮಾನಪಪ ಕಾಳಪಪ ಬಡಿಗೋರ 149/7 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.6 323081130881 89067720395

3 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಸದಾನಂದ ಬಸಪಪ ಕಲಾಯಣಿ 426/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.6 819038799892 89067720395

4 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ನಾಗಪಪ ಮಾದರ 691/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.448 391241519446 12492250000448

5 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಪಟಿಣಶಟಿಿ 196 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 0.99 0.6 806427928083 89067720395

6 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಸುರೋಂದರ ಸ ಹಂದಲರ 97/1ಪಿ1 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 2.00 0.6 980297772467 89067720395

7 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಭೋಮಾಸಾಹೆೋಬ ಲ್ಕ್ಷ್ಣನಾಯಕ ಪಾಟಿೋಲ್ 45 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.40 0.6 275731398540 89067720395

8 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಮಡಿವಾಳಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ದಲಡಮನಿ 71/2 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.6 703124304364 89067720395

9 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ದಾಯಮಪಪ ಕೆಲನಪಪ ಚವಾಾಣ 148/6 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಿೂಗ 1 0.27 0.6 514541761456 89067720395

10 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪ ಬಟಗೋರಿ 148 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.80 0.6 776592626041 89067720395

11 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ರಾಯಪಪ ಕುಶಲ್ಮತಿ ಹುರಳಿ 18/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಲ್ಲಗಡೆಡ 1 0.80 0.6 904541445605 89067720395

12 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಚನೆಬಸಪಪ ದಲಡವಾಡ 257 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.6 391102852414 89067720395

13 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಪರಮೆೋಶವರ ನಿೋಲ್ಪಪ ಕವಳಿಕಾಯಿ 315/8 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.75 0.6 309062864989 89067720395

14 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಚನೆಪಪ ಬಸಪಪ ಹೆಲರಟಿಿ 106 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 0.6 370101291441 89067720395

15 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ನಿಂಗಪಪ ಕುಸುಗಲ್ೂ 154/4 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 2.05 0.6 769231551238 89067720395

16 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ದುಗಯಪಪ ಹೆಲಸಮನಿ 310/2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಗುಲಾಬ 1 0.40 0.552 615236755753 89067720395

17 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಬಸವರಾಜ ಪುಂಡಪಪ ತೋಗಲರು 112/1 ಧಾರವಾಡ ಮಾವು 1 1.60 0.6 207944668643 89067720395

18 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಪರಕಾಶ ಮಾರುತಪಪ ದಂಡೆೋಶನವರ 108/2 ಧಾರವಾಡ ಮಾವು 1 1.97 0.6 999204799222 89067720395

19 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಭೋಮಪಪ ಕಾಳಪಪ ಚೌಡಣಣವರ 93 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 1 1.00 0.5 4778505218727 89077018893

20 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಾಳಪಪ ಅಂಗಡಿ 274, 215/1ಅ ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1 1.00 0.5 494553354054 89067720395

21 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ರುದರಪಪ ಈರಪಪ ಗುಳೆೋದಕೆಲಪಪ 101/ಬಪಿ2 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 0.5 735726986090 89067720395

22 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಮರಲಿಂಗಪಪ ಗಲೋವನಕೆಲಪಪ 119/ಪಿ2 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲೋ 1 0.65 0.5 5883355856040 89067720395

23 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಲಿಂಗಯಯ ಶಂಕರಯಯ ಹಿರೋಮಠ್ 111/5+6 ಗರಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.5 991065390183 89067720395

ರಾಷಿರೋಯ ತಲೋಟಗಾರಿಕೆ ಮ್ಮಷ್ನ್

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ



24 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ವಿೋರಪಪ ಮಹಾದವಪಪ ಕರಿಕಟಿಿ 176/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.08 479444053415 54009360394

25 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಮಂಗಳಗೌರಿ ಅಗಿೆಹೆಲೋತಿರ 48/1 ಧಾರವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೋರಲ್ 1 1.00 0.172 562822423694 89002881778

26 ಈರುಳಿಿ ಶೋಖರರ್ಾ ಘಟಕ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ದುಗಯಪಪ ಮಾದರ 98/1 ಅಮ್ಮಿನಬಾವಿ ಈರುಳಿಿ 1 1.00 0.875 689385108860 841710100003833

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಹುಬಬಳಿಿ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

27 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಅಜುಧನ್ ಮರಿಯಪ್ಪ  ಮಾದರ 691 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಈರುಳಿ್ಳ 2.20 0.875 862555278473 12492250011683

28 ಈರುಳಿ್ಳ  ಶೇಖರಣಾ ಘಟ್ಕ ಶ್ರ ೀ ಮರಿತಮಮ ಪ್ಪ  ಕಬೇರಪ್ಪ  ತಳವಾರ 197/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಈರುಳಿ್ಳ 4.80 0.875 717947785237 12492250009690

29 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ನಿತಿನ್ ಉಫಧ ನ್ಫಾನಿಯಲ್ ತಂದೆ 

ಜಾನ್ ಕೊನೆಸಾಗರ 127/2ಎ/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು & ತೆಿಂಗು 0.91 0.475 663652007132 520101004791122

30 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ರಾಮನ್ಗೌಡ ಬಸನ್ಗೌಡ ಪ್ವಧತಗೌಡರ 180 / ಬಾಲ ಕ2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ 1.31 0.358 776499162837 642910100006922

31 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ  ಯಲ್ಲಗಾರ 13/1 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು & ಗೀಡಂಬ್ಬ 3.06 0.5 466476243962 17002200072

32 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಸುಮಂತ ವಿ. ಕಮಲನ್ವರ 55/3 ಛಬಿ್ಬ ಚಕಕ  & ಪೇರಲ 2.76 0.6 844001059791 7790100003226

33 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ವಿೀರಪ್ಪ  ನೆಲಗುಡಿ 532/ ಬಾಲ ಕ್2 37/ಬಾಲ ಕ್/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳಿ್ಳ& 

ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 5.44 0.5 251420777625 89028195860

34 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶಕುಿಂತಲಾ ಅನಿಲ ಬಸನ್ಗೌಡರ 634/ಬಾಲ /2 491/ಬಾಲ ಕ 

490/ಬಾಲ ಕ್ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 3.66 0.5 557528050713 1153104000000030

35 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಶ್ದದ ಪ್ಪ  ಚನ್ನ ಪ್ಪ  ಹೆಬಸೂರ 21/3 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ & 

ಈರುಳಿ್ಳ 1.12 0.6 278915648012 17011007385

36 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಈಶವ ರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 36/3 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟೊಮೆಟೊ  & 

ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.24 0.5 477419687749 133501010000935

37 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಬಾರಣ್ಣ ವರ 3ಬಾಲ ಕ/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.18 0.6 898173802048 123201050000704

38 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಪುರದಪ್ಪ  ಬೊರಶೆಟಟ 109/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ & 

ಈರುಳಿ್ಳ 0.85 0.6 202636601978 197002131635

39 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ  ಬಸವಣೆಪ್ಪ  ದುಿಂದೂರ 318/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.60 0.46338 553656207878 17026032586

40 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಈಶವ ರ ಯ. ನ್ವಲೂರ 119/1ಬ ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕರಿ 1.58 0.3 454349028582 5201101022508980

41 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ವಿಶವ ನಾಥ ಸಿದದ ಯಯ  ಹಿರೇಮಠ 113/1 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 2.23 0.5 886350456321 197002908720

42 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ನ್ಗೌಡ ಶೆಟೆಟ ನ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 114/1 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 2.41 0.5 587114054805 8904538214-5

43 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ಮುದಗುರಿ 97/5 ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೂವು 0.90 0.5 678448615107 17004460607

44 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ತಿರಕಪ್ಪ  ಭೀಮಪ್ಪ  ಬ್ಬಸಗಲ್ 73/* ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕರಿ 2.24 0.5 314159505129 520101022520364

45 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಮಾರುತಿ ಗೀಕಕ 186/2ಅ ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.27 0.64 257702277953 20308612279

46 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ರಾಮಪ್ಪ  ವಿ. ತಡಹಾಳ 87 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.20 0.03762 823860989837 17019585382

47 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಸಿೀತಾರಾಮರಾಜು ಎಸ್. ಚಲಪುರಿ 354/4 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 0.80 0.18 201776131612 520101227487822

48 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಜಿನ್ನ ಪ್ಪ  ಶಾಿಂತಪ್ಪ  ಹುಲಲ ಿಂಬ್ಬ 29/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ & ತೆಿಂಗು 0.33 0.6 578264042871 64230100002584

49 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪ್ಪ  ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಮೂಲಗಿ 322/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.10 0.5 504144095305 695350045395

50 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಸಂಗಪ್ಪ  ಗುಳೇದ 85/* ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 3.57 0.006 333783059041 695350030808

51 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಸಫಧರಾಜ ಅಹಮ ದ ಎಿಂ. ಮಕನ್ದಾರ 163/6 163/4ಬ ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 1.20 0.39 483497745311 50180204324

52 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ರೇಣ್ಕಕುಮಾರ ವಾಯ್. ವಿಜಾಪೂರ 85/1/3 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಕುಕ 1.80 0.1625 269787302366 7790100006119

53 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಮುಕುತ ಮಸಾಬ ದಾವಲಸಾಬ ಅಲ್ಲಲ ಪ್ನಿ 39/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಕುಕ 1.15 0.1475 741413859735 7790100003991

54 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ಬಸವಂತಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ವಿಜಾಪೂರ 98/ಬ್ಬ/13 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಪೀಟ್ & ಪೇರಲ 1.18 0.39 505879490408 89057107549

55 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀ ರ್ಮಧಗೌಡ ಶ್ದದ ನ್ಗೌಡ ಶ್ದದ ನ್ಗೌಡರ 261 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 1.55 0.5 377971493137 17020001664

56 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ೀಮತಿ ನಾಗವವ  ಗುರುಸಿದದ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 63/4 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಳೆ 0.80 0.85 530470512194 17020014299

57 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಬೆಟ್ದೂರ 620 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 311002423424 12122200035321

58 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಅಶೀಕ ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ನ್ವಲೂರ 528 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 325402552518 12122200047719

59 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಮೊರಬದ 632 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 983813806836 12122200033815

60 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಈರಪ್ಪ  ಪ್ರಣ್ಣ ವರ 41 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 851700828208 12122200010814

61 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ಚನ್ನ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ರೂಗಿ 720 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 575274070726 331702010606754

62 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಅಶೀಕ ಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ  ರೂಗಿ 716 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 539747434085 12122200008183

63 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ  ಶ್ವರಾಮ ಪ್ರಪ್ಪ  ಕಪ್ಲ್ಲ 243/1 243/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 621047220234 12492250026386

64 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಭುಲ್ಲಿಂಗ ಬಸಪ್ಪ  ಗುಡ್ಡ 1101/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 272074756896 12122200012354

65 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ  ಸಿದದ ರಾಮಪ್ಪ  ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಮತಿತ ಹಳಿ್ಳ 244/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 567878713512 12492250004035

66 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ಕಿಂತ ಟೊೀಪ್ಣಾಣ  ಬೆಿಂಗೇರಿ 1393/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.68 0.136 299848598619 89101279918

67 PPP-IHD ಶ್ವನ್ಗೌಡ ರುದರ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 456 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 872978608321 12122200052784

68 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಿದದ ರಾಮೇಶವ ರ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ರೂಗಿ 721/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 297696783236 12122200011260

69 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಯಯ  ಪೂಜಾರಿ 1323/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.90 0.18 473416251183 1153104000026180

70 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ  ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಆನಂದಪ್ಪ  ಯಡ್ರರ ವಿ 26 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 290357476962 12122200053173

71 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ ಶ್ವಪ್ಪ  ಕುರುಬರ 673/5/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 285844992843 12122200064405

72 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಶಾಿಂತ ರಾಜೇಿಂದರ ಗೌಡ ಹಿರೇಗೌಡರ್ 94 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 381603727965 12122200057166

73 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಭೀಮಪ್ಪ  ನಿೀಲಪ್ಪ  ಹುಲಕೊೀಟ 651 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 713822710782 12122250005822

74 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ 1501 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 788426440880 12122200041982

75 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ  ಶ್ವಪ್ಪ  ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ಕ್ರೇಸೂರ 929 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 952076160134 12122200013862

76 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ  ರ್ಣ್ಣಮ ಖಪ್ಪ  ಬೂದಪ್ಪ  ಕನೂನ ರ 486 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 615480086392 89080380654

77 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಅಶೀಕ ಗುರುಸಿದದ ಪ್ಪ  ಮತಿತ ಹಳಿ್ಳ 817 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 243501364312 12122200032996

78 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಂತೀರ್ ಶ್ವಪ್ಪ  ಹರಕೇರಿ 289/1ಸಿ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 380533839497 12122200051088

79 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ಕುತಧಕೊೀಟ 570 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 482214974233 12122200012277

80 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಚಂದರ ಶೇಖರ ಗದ್ಗೆಪ್ಪ  ಶಾನ್ವಾಡ 630 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 246455573623 12122200068865

81 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸುರೇಶ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಕರಮಚ 142-157/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 684146587250 12122200014232

82 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ರೊೀಣ್ದ 529/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 267370182007 12122200005825

83 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಯಮೊನ ೀಜಿ 40/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.98 0.196 914936516077 12122200050385

84 PPP-IHD ಶಂಕರ ಗೌಡ ಮ. ದಾಯ ಮನ್ಗೌಡರ 278/4 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 997493376110 12122200031864

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ



85 PPP-IHD ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಬಸವಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ 997 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 440140035507 12492210002121

86 PPP-IHD ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಹಿಿಂಡಸಗೇರಿ 531* ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 602193157741 39668068723

87 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ವಿೀರಪ್ಪ  ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಅಳಗವಾಡ್ಡ 52 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 260934275024 12122200028189

88 PPP-IHD ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ಮಾದರ 688 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.72 0.144 861595368014 12492250003612

89 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ದಾಯ ಮಣ್ಣ  ಬಸವಣೆಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ 991/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 946702526404 12492200000720

90 PPP-IHD ಮಲ್ಲಲ ಕಜುಧನ್ ಬಸಪ್ಪ  ಕೊೀರಿ 657 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 294580273019 12122200004915

91 PPP-IHD ಮಂಜುನಾಥ ಮಲಲ ನ್ಗೌಡ ದಾಯ ಮನ್ಗೌಡರ 1139 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 226445303032 12122200059078

92 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶಶ್ರ್ರ ರೂಗಿ 716/7 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 493934080972 12122200028488

93 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಸಿದಾರ ಮಪ್ಪ  ಮಣ್ಣಣ ರ 293/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 307734854231 12492250001676

94 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಹನ್ನ ಪ್ಪ  ರೇವನ್ಪ್ಪ  ದ್ವಟ್ರ 1205 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 751451091558 12122200046606

95 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಗುರುಪುತರ ಪ್ಪ  ಕುತಧಕೊೀಟ 1262 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 576601857121 12122200070955

96 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರಾಜಶೇಖರಗೌಡ ಶ್. ದಾಯ ವನ್ಗೌಡರ 95/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 593015395607 12122200009600

97 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಉಮೇಶ ಅರೆಪ್ಪ  ಅರೆಣ್ಣ ವರ 1186/3ಬ್ಬ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 826270756485 12122200048112

98 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಯಯ  ಶಂಕರ ಯಯ  ಪೂಜಾರ 1410 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 484156961399 12122210019478

99 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಭೀಮಪ್ಪ  ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಗಾಳಪ್ಪ ನ್ವರ 1311/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 620005161094 12122200009243

100 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಚನ್ನ ಪ್ಪ  ಕುತಧಕೊೀಟ 1335/1ಕ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 329295639846 12122210032451

101 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಈರಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ  ಗಚಚ ಣ್ಣ ವರ 1041/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 572909837029 12122210022333

102 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಸುಳಿಪ್ಪ  ಹಂಗರಕ್ 1268/* ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 690470059283 1212200008984

103 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಅರೆಪ್ಪ  ಅರೆಣ್ಣ ವರ 1186/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 863357015861 12122210041264

104 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಪಾಯ ಟಶೆಟ್ಟ ರ 1275/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 875880182717 12122210018963

105 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಕ್ರೇಸೂರ 890 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 468989700565 12122200051744

106 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಗುಡ್ಡ 1444/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 576425559024 12122200008540

107 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ನ್ವಲೂರ  56/4 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 257638370605 12122210026625

108 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಶ ಹ. ಗುಡೇನ್ಕಟಟ 1377/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 629116390378 12122200016029

109 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ 1445 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 242015961372 12122250027730

110 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಲ್ಲ ೀಶಪ್ಪ  ಬೇವಿನ್ಕಟಟ 548/2, 1332/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 953403127356 121222500016194

111 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಂತೀರ್ಕುಮಾರ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ದ್ವಟ್ರ 1360/5 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 362442072974 12122210026571

112 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಗುರುಸಿದದ ಪ್ಪ  ಶಂಕರ ಯಯ  ಪೂಜಾರ 1410/5 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 261660683664 12122210022280

113 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಿದದ ಪ್ಪ  ದಾಯ ಮಪ್ಪ  ಗಾಳ್ಳ 38/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 428761763240 12122200003652

114 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ವರುದರ ಪ್ಪ  ಬೇವಿನ್ಕಟಟ 262/5ಬ್ಬ, 1377/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 465311405707 12122200031599

115 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಜಗದ್ೀಶ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಗುಡ್ಡ 1444/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 516512290141 12122200036361

116 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಪ್ರಣ್ಣ ವರ 523/1ಎ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 384038243786 12122200020580

117 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶೇಖಪ್ಪ  ಚನ್ನ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ರೂಗಿ 77/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 363619037970 1153104000013341-

118 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಗುರುನಾಥ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ನ್ವಲೂರ 583/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 380493738060 12122200076228

119 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮನೀಹರ ವಿರುಪಾಕ್ಷಗೌಡ ಮರಿಗೌಡರ 1291 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 206341818734 12122200066972

120 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಜಗದ್ೀಶ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ರೂಗಿ 710/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 929703870694 12122200014362

121 PPP-IHD
ಶ್ರ ೀ ಬಸನ್ಗೌಡ ಶೇಖರನ್ಗೌಡ 

ಮರಿಬಸನ್ಗೌಡರ 74 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 719346902992 1153104000014670

122 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಯಯ  ಅಿಂದಾನ್ಯಯ  ಪೂಜಾರ 1373 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 453614783656 1153104000052790

123 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಗೂಳಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ  ನಾಗರಹಳಿ್ಳ 1474/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 844464635506 1153104000011860

124 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ಗೌಡ ಬಸನ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ 1263 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 609469858407 695350048919

125 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ಸಾವ ದ್ 193/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 48359114214 12122200065146

126 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪುತರ ಪ್ಪ  ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಕಪ್ಲ್ಲ 690/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 428521357280 12122200033554

127 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಕಶ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ನ್ವಲೂರ 528/312 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 976572925068 12122200076247

128 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ಚಂದರ ಣ್ಣ ವರ 208/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 654080122929 121222000419225

129 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಣ್ಣ ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಗಾಳ್ಳ 38/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 232850021794 12122200037716

130 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ರಾಮಪ್ಪ  ಜೀಳದ 1492 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 285922773238 12122210016468

131 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಸಣ್ಣ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಕಪ್ಲ್ಲ 180/5/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 419746711697 12122250009255

132 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ಸಿದಾರ ಮಪ್ಪ  ದೊಡವಾಡ 1058 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 414261208994 10467091812

133 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪ್ಪ  ಹುಚಚ ಪ್ಪ  ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ 1491 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 580205695143 12122200004784

134 PPP-IHD
ಶ್ರ ೀಮತಿ ಫಾತೀಬ್ಬ ರಾಜೇಸಾಬ 

ಹರಗಿನ್ಟೆಕೆಕ 855 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 4.00 0.08 449863468080 12512250008194

135 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ದಾಯ ಮಪ್ಪ  ಅಮರಗೀಳ 198/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 234465750844 12122200003855

136 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಸುಭಾರ್ ಬೆಟ್ದೂರ 182/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 655762048361 12122200031420

137 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ಕುರಹಟಟ 1489/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 865708599607 12122200034088

138 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಶೆಟ್ಟ ಪ್ಪ  ಬೆಿಂಗೇರಿ 621/4 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 995287813292 12122250011441

139 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪ್ಪ  ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಬೆಿಂಗೇರಿ 1489/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 685468783387 12122200042130

140 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಬೇವಿನ್ಕಟಟ 1343/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 272599610185 1153104000043510

141 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಗುಡ್ಡ 161/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 273093000669 12122200019062

142 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶೇಖಪ್ಪ  ಬಸವಣ್ಣ ಪ್ಪ  ನ್ವಲೂರ 100/4 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 867276359336 12122200011300

143 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಸಿದಾರ ಮಪ್ಪ  ದೊಡವಾಡ 1052/2ಅ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 525503285541 12122200009446

144 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ವಪ್ಪ  ಶ್ರಕೊೀಳ 10 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 918846403619 12122200018953

145 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಣ್ಣ ಬಸಪ್ಪ  ಶನ್ಣ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಬ್ಬಕಕ ಣ್ಣ ವರ 109/A14 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 849260056920 12122200032272

146 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶರಣ್ಬಸಪ್ಪ  ಬಸವಣೆಪ್ಪ  ಗುಡ್ಡ 1378 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 799491395606 12122200032717

147 PPP-IHD
ಶ್ರ ೀ ಇಮಾಮಹುಸೇನ್ ಮುಕುತ ಿಂಸಾಬ 

ಮುಲಾಲ 865/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 429687677633 115310400026239

148 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಅಮತ ಅಗಸರ 39/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 303587953928 12122210052085

149 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಬಾವಲ್ಲ 571/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 943533129074 12122200019564

150 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ದ್ನೇಸಾಬ ಮೀರುಸಾಬ ನೆಲವಡ್ಡ 485/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 472496245371 1153104000025280

151 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಅಣ್ಣ ಪ್ಪ  ಓಲ್ಲ 175/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 289825367520 12122200038308

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ



152 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಹದೇವಪ್ಪ  ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಅರಳ್ಳಕಟಟ 488/5 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 587447370885 1153104000043210

153 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಸಹದೇವಪ್ಪ  ನ್ರಗುಿಂದ 1454/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 490963851918 12122200044303

154 PPP-IHD ಶ್ರ ೀಮತಿ ಮಾಬುಬ್ಬ ಚಮನ್ಸಾಬ ನ್ವಲೂರ 53/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಅಲಲ ಪ  ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 504025489595 12122200067173

155 PPP-IHD
ಶ್ರ ೀ ಮುಕುತ ಮಸಾಬ ಮಮಮ ದಸಾಬ 

ಚನಾನ ಪೂರ 1340/4 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಅಲಲ ಪ  ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.39 0.078 523510074752 12122200049953

156 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಹನುಮಂತಪ್ಪ  ಸಿಿಂಗಮಮ ನ್ವರ 739/6 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 373695404546 12122210016304

157 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ಗಿಡನ ವರ 1513/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 424994797808 12122200050462

158 PPP-IHD ಶ್ರ ೀಮತಿ ಶಾಿಂತವವ  ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಮೊರಬ 1313 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 896490319966 12122210016010

159 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಗಂಗಾರ್ರ ಶ್ವಪ್ಪ  ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ 130 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 877354842041 12122200008609

160 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ರ ೀರ್ರ ರಾಮಚಂದರ  ಕುಲಕಣಿಧ 169 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 953767594587 12122200010944

161 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶೇಖಪ್ಪ  ಮೂಗಪ್ಪ  ಮಲ್ಲಲ ಗವಾಡ 1421/2/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 358324716141 12492250003964

162 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ದೊಡಿಕಲಲ ಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ಮತಿತ ಹಳಿ್ಳ 123/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 929751890049 12122200057446

163 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರಾಜಶೇಖರ ರುದರ ಪ್ಪ  ಕಂಪ್ಪಲ 187/2P1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 356740808102 12122200017320

164 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ಗಡಿ ಣ್ಣ ವರ 1432/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 823999145704 12122210031541

165 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರಾಮನ್ಗೌಡ ಗುರನ್ಗೌಡ  ಪಾಟೀಲ 1310/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.95 0.19 595696590684 12122200000140

166 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮುತತ ಪ್ಪ  ಕರಿಯಪ್ಪ  ನಾಯಕನೂರ 700/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 718456263854 12122200019790

167 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ಗಾಳ್ಳ 38/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.70 0.14 831257604829 12122200010683

168 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಈರಪ್ಪ  ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ 83 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 605890561415 64042113420

169 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಪ್ರಮೇಶವ ರ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಯಂಡ್ರರ ವಿ 901 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 504862891217 8906101857

170 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಲ್ಲಲ ಕಜುಧನ್ ಗಿರಿಯಪ್ಪ  ಗುಡ್ಡ 274/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 991279719976 12122200031565

171 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಈರಪ್ಪ  ಬಸಪ್ಪ  ಮಾಯ ಣ್ಸೂರ 316/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 217156888518 12492250003699

172 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ವರಾಜ ಕುರುಬರ 1499/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 312242878374 1153104000160200

173 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಗದ್ಗೆಪ್ಪ  ಈಶವ ರಪ್ಪ  ನ್ವಲೂರ 698/2/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 456031392122 12122200063924

174 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಶ್ವರಾಯಪ್ಪ  ಕಟಟ 486/5 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.98 0.196 459676263698 12492250039978

175 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ದೊಡಿಕಲಲ ಪ್ಪ  ದೊಡಿಮಲಲ ಪ್ಪ  ತಿಗಡ್ಡ 1270/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 276786654519 12492250030408

176 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಭು ಶ್ವಪ್ಪ  ಯಂಡ್ರರ ವಿ 336/3.P.1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 356265366387 12122210061983

177 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಲ್ಲಲ ಕಜುಧನ್ ಶ್. ಕುತಧಕೊೀಟ 2914 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 870295618966 12122200005101

178 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಫಕ್ಕ ೀರಪ್ಪ  ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಕುಸುಗಲ್ 460/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 579099298279 12122200010871

179 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಲ್ಲಲ ಕಜುಧನ್ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಹುಬಿ ಳಿ್ಳ 522/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 944371039075 32030718417

180 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ರೂಗಿ 718 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 964251238393 12122200008352

181 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಿರ್ದ ಲ್ಲಿಂಗಯಯ  ವಿೀರಯಯ  ಕೊಪ್ಪ ದ 732 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 944680966252 3708863203

182 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಮತಿತ ಹಳಿ್ಳ 1330/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 273865838520 1249225003978

183 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಗಂಗಪ್ಪ  ಮತಿತ ಹಳಿ್ಳ 436/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 905425655951 12492250013243

184 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಶ್ವಪ್ಪ  ಮತಿತ ಹಳಿ್ಳ 141/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 941670422815 1701900697

185 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸುಭಾಸಚಂದರ  ಲಕ್ಷಮ ಪ್ಪ  ಕೊಿಂಡ್ಡಕಪ್ಪ 491/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 273759157939 12492250007180

186 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರಾಮಪ್ಪ  ಗಂಗಪ್ಪ  ಮತಿತ ಹಳಿ್ಳ 140 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 510160586493 12492250016379

187 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಕಲಲ ಪ್ಪ  ಮ. ಮಂಟೂರ 246/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 279659339577 1249225000940

188 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಮಾದೇವಪ್ಪ  ಮತಿತ ಹಳಿ್ಳ 244/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 615735468132 12492210000340

189 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಿದಾರ ಮಪ್ಪ  ರಾಮಣ್ಣ  ಮತಿತ ಹಳಿ್ಳ 373/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 426116325140 12492260027542

190 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸದಾನಂದ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಮತಿತ ಹಳಿ್ಳ 1335/4 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 416964588298 12492210000320

191 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಿದಾರ ಮಪ್ಪ  ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಹುಲ್ಲಕಟಟ 736 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 215458763017 124922500001700

192 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಿದಾರ ಮಪ್ಪ  ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಕುರುಬರ 515/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 996520716807 12122200021640

193 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಭು ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಹಂಗರಕ್ 659/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 944292287731 12122200023440

194 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಯಯ  ಶ್ವಯಯ  ಪೂಜಾರ 1409/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 606509759341 12122200004692

195 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಗುರುಸಿದದ ಪ್ಪ  ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಮೊರಬದ 268 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 360490726687 12492250040231

196 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ವೆಿಂಕಪ್ಪ  ದ್ವಟ್ರ 1412/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 914831100560 12122200035374

197 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸುರೇಶ ಮಹಾದೇವಪ್ ಗುಡ್ಡ 1383 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 520384888617 121222000233397

198 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರವಿ ಗಂಗಪ್ಪ  ಬೆಟ್ಸೂರ 1240/1ಅ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 536695725772 12492250004782

199 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಜಿನ್ನ ಪ್ಪ  ದೊಡಿಮಲಲ ಪ್ ಜೈನ್ರ 559 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 883286110791 12122200034710

200 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ಕಲಲ ಪ್ಪ  ತಡಹಾಳ 1181/4 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 833284613451 17019015219

201 PPP-IHD
ಶ್ರ ೀ ವಿರುಪಾಕ್ಷಪ್ಪ  ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  
ಪಾಯ ಟಶೆಟ್ಟ ರ 206/7 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 255985193002 12122200072515

202 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಯೀಗಿ ಶ್ವಬಸಯಯ ನ್ವರ 541 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 527073433793 12122250026405

203 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಶ್ವಪ್ಪ  ಮಡಿ್ಡ 129/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.50 0.1 925495561916 12122200022550

204 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಮ. ರೂಗಿ 112/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 634457519147 12122200036323

205 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರಾಚಯಯ  ಶೇಖರಯಯ  ಮುಳಗುಿಂದಮಠ 1322 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 932986245113 3162500101381000

206 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ನಿರಂಜನ್ ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಯಡ್ರರ ವಿ 902/4 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 941836300922 1153104000013760

207 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪ್ಪ  ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ಕುಸುಗಲ್ 920 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 709713474035 12122210017369

208 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರುದರ ಗೌಡ ಬಸನ್ಗೌಡರ ಬಸನ್ಗೌಡರ 919/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 713950871871 3162500101045800

209 PPP-IHD
ಶ್ರ ೀ ಯಲಲ ಪ್ಪ ಗೌಡ ವಿೀರನ್ಗೌಡ 

ದಾಯ ವನ್ಗೌಡರ 1515 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 922404866417 12122200037175

210 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ದಾವಲಸಾಬ ವಿೀರಸಾಬ ಅಣಿಣ ಗೇರಿ 13615 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಅಲಲ ಪ  ಸಂಖ್ಯಯ ತ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.85 0.17 266461683762 1153104000187190

211 PPP-IHD ಶ್ರ ೀಮತಿ ಫಕ್ಕ ೀರವವ  ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಸಾಸಳಿ್ಳ 187/1p1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 482427739920 12122200009412

212 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪ್ಪ  ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಕಪ್ಲ್ಲ 511/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 966083495989 12492210000258

213 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ 334 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.64 0.128 540260527154 12492250008534

214 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಂಜುನಾಥ ಗಂಗಪ್ಪ  ಮಾಯಣ್ಣ ವರ 80/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 895219321517 12492250016437

215 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ನಿೀಲಪ್ಪ  ಕುಿಂದಗೀಳ 528 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 504602030540 12492250003159

216 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ನಾಗಪ್ಪ  ಸಣ್ಣ ತಮಮ ಪ್ಪ  ಗೌರಿ 572/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 544191417173 12492250009130

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ



217 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಸಣ್ಣ ತಮಮ ಪ್ಪ  ಗೌರಿ 572/2 577/4 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.40 0.08 202838518783 12492250009613

218 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಿದಾರ ಮಪ್ಪ  ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಶ್ವಳಿ್ಳ 177/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 872202011110 12492250013210

219 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶಂಕರಗೌಡ  ಕಲಲ ನ್ಗೌಡ  ನ್ರೇಿಂದರ 416/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 871827083520 12492250020757

220 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಕುಸುಗಲ್ 515/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.68 0.136 414044272657 12492250007440

221 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ  ಶೇಖಪ್ಪ  ಕ. ಗೌರಿ 310/1ಬ್ಬ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 540821288299 12492210000576

222 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ  ಬಸಪ್ಪ  ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಗೌರಿ 667 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 378178022207 12492250000732

223 PPP-IHD ರುದರ ಗೌಡ್ರ ದಾನ್ಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ಮಳಲ್ಲ 278/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 882616785213 695350019002

224 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಈರಣ್ಣ  ತಿಪ್ಪ ಣ್ಣ  ಬೆಿಂಗೇರಿ 1393 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 789071401574 12122250011755

225 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ  ಸಿದಾರ ಮಪ್ಪ  ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಮತಿತ ಹಳಿ್ಳ 142/3/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 626658021657 17019059541

226 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸನ್ಗೌಡ ರುದರ ಗೌಡ ದೊಡಿನ್ಗೌಡರ 448 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 470081088276 12122210039121

227 PPP-IHD ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ತಿರುಕಪ್ಪ  ಹಡಗಲ್ಲ 201/2, 245/5 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 896557168175 12122200051763

228 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ  ಸಿದಾರ ಮಪ್ಪ  ಬಸವಣೆಪ್ಪ  ಪೂಜಾರ 195/1ಬ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 986316237147 12492250004001

229 PPP-IHD ಕಶ್ನಾಥ ಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ  ರೂಗಿ 716/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 428615595878 695350049898

230 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ  ವಿರುಪಾಕ್ಷ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ಯಾವಗಲ್ 783 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 405397785221 12122200043745

231 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರಮೇಶ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ಮಲ್ಲಲ ಗವಾಡ 228/2 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.88 0.176 203949442151 12492250004800

232 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಯಲಲ ಪ್ಪ  ಶ್ವಳಿ್ಳ 613/2ಅ ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 655177282547 12492210000296

233 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಕಲಲ ಪ್ಪ  ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ಮಲ್ಲಲ ಗವಾಡ 228/1 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.88 0.176 435331489328 12492250012589

234 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಿದಾರ ಮಪ್ಪ  ಮಲಲ ಪ್ಪ  ಮಲ್ಲಲ ಗವಾಡ 496/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 468640146926 12492250000810

235 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಪ್ರ ಭುಲ್ಲಿಂಗಪ್ಪ  ನಿ. ನ್ತಿಧ 212 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 651456990669 12492250003891

236 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ನೇಮನಾಥ ಶಾಿಂತಪ್ಪ  ಟೀಕಣ್ಣ ವರ 614/3 ಶ್ರಗುಪ್ಪಪ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 206557110280 12492250027914

237 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರೇವಣ್ಸಿದದ ಪ್ಪ  ಬ್ಬ. ಮೂಲಗಿ 231 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 340255830473 10719585155

238 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಹಾಿಂತಪ್ಪ  ವಿ. ಕೊೀಡ್ಡಲ 213 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.194 219092138280 17019536060

239 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸಂಗಪ್ಪ  ಜಿ. ಅಣಿಣ ಗೇರಿ 333 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.16 385197158768 17019598233

240 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ  ಪ್ಪ. ಅಣಿಣ ಗೇರಿ 332 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 958681443300 17019607023

241 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಯೀಗಿೀಶವ ರಪ್ಪ  ಆರ್. ಮೂಲಗಿ 232 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.18 716648402386 17019626557

242 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಯಲಲ ಪ್ಪ   ಈ ಅಣಿಣ ೀಗೇರಿ 331 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 418349339049 17019613048

243 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಪ್ಪ  ಆರ್. ಮೂಲಗಿ 255 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.18 409878824039 17019546364

244 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಶ್ ಶ್ರಕೊೀಳ 345 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.60 0.12 778654149559 17019543454

245 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಯಲಲ ಪ್ಪ  ನಾಗಪ್ಪ  ತಾವರಗೇರಿ 337 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.60 0.12 216780977535 17019553417

246 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ದದ ಪ್ಪ  ನಿಿಂಗಪ್ಪ  ಹನಿನ 349/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 573796972137 17019581514

247 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸವರಾಜ ಚನ್ನ ಪ್ಪ  ಜಿಡಿ ಣ್ಣ ವರ 249/5 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 77138548797 1570377832

248 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಬಸಪ್ಪ  ಈಶವ ರಪ್ಪ  ಅಣಿಣ ೀಗೇರಿ 232/4 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.60 0.12 455588782620 17019542053

249 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮಲ್ಲ ೀಶಪ್ಪ  ತಮಮ ಪ್ಪ  ತಡಹಾಳ 109/1ಬ+2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 610174752266 1701624546

250 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಲೀಚನ್ಪ್ಪ  ಚನ್ನ ಬಸಪ್ಪ  ಗುಳಲಕೇರಿ 355/1 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.95 0.19 789616891773 17019645300

251 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಗುರುಶಾಿಂತಪ್ಪ  ಚನ್ನ ಪ್ಪ  ಅಣಿಣ ೀಗೇರಿ 73/4 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.70 0.14 817469864438 17019540522

252 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರಾಮಪ್ಪ  ಚನ್ನ ಪ್ಪ  ತಾವರಗೇರಿ 370371 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.75 0.15 204198234042 17019643482

253 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಗುರುಶ್ದದ ಪ್ಪ  ರಾ ಮೂಲಗಿ 253 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 456961681573 17019559408

254 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಶ್ವಕುಮಾರ ಶಂಕರ ಪ್ಪ  ಗುಳಲಕೇರಿ 356/2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 839332454296 17019588611

255 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಹನ್ಮಂತಪ್ಪ  ಬ ಮೂಲಗಿ 222 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 1.00 0.2 976949207062 17019585133

256 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಮೇಲಗಿರಿಯಪ್ಪ  ವಿ ಕೊಡ್ಡಲ 213 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 873672426766 695350014934

257 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ಸೀಮಪ್ಪ  ಶಾಿಂತಪ್ಪ  ತಡಹಾಳ 109/1ಬ+2 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.80 0.16 708264092146 17019601815

258 PPP-IHD ಶ್ರ ೀ ರಾಮಪ್ಪ  ನಾಗಪ್ಪ  ಹಾರೊೀಗೇರಿ 29/6 ಛಬಿ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಣ್ ಮೆನ್ಸಿನ್ಕಯಿ 0.40 0.08 253386907318 89001070408

ತಾಲ್ಲೂಕ : ಕಲ್ಘಟಗಿ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

259
ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೋಸಾಯದಡಿಯಲಿೂ ಪಾಲಿಥೋನ ಶ್ೋಟ್ ಗಿಡಗಳ 
ಬದಲಾವನೆ ಉತತಮಿ ಅರ್ಾಣಸಾಬ ದಾದುಗಲೋಳ 113/1 ಧಲಮಿವಾಡ ಟಲಮಾಯಟಲ 1.67 0.2500 720641014718 54055921391

260
ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೋಸಾಯದಡಿಯಲಿೂ ಪಾಲಿಥೋನ ಶ್ೋಟ್ ಗಿಡಗಳ 
ಬದಲಾವನೆ ಚಂದರಮನಿ ದಾದುಗಲೋಳ 129/2 ಧಲಮಿವಾಡ ಗುಲಾಬ 0.02 0.50 668055450936 129401010002744

261
ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೋಸಾಯದಡಿಯಲಿೂ ಪಾಲಿಥೋನ ಶ್ೋಟ್ ಗಿಡಗಳ 
ಬದಲಾವನೆ ನಿಂಗಪಪ ಹರಿೋಜನ 29\4 ಧಲಮಿವಾಡ ಗುಲಾಬ 0.10 0.25 848297891737 695240024299

262
ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೋಸಾಯದಡಿಯಲಿೂ ಪಾಲಿಥೋನ ಶ್ೋಟ್ ಗಿಡಗಳ 
ಬದಲಾವನೆ ಮ್ಮೋನಕ್ಷ್ ಕ ಖಂಡೆೋಕರ 192/1 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಟಲಮಾಯಟಲ 2.18 0.25 298862725308 129801011004320

263
ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೋಸಾಯದಡಿಯಲಿೂ ಪಾಲಿಥೋನ ಶ್ೋಟ್ ಗಿಡಗಳ 
ಬದಲಾವನೆ ಅಣಣಪಪ ದಾದುಗಲೋಳ 113/2 ಧುಮಿವಾಡ ಗುಲಾಬ 0.20 0.50 714214791160 129401010005391

264
ಸಂರಕ್ಷ್ತ ಬೋಸಾಯದಡಿಯಲಿೂ ಪಾಲಿಥೋನ ಶ್ೋಟ್ ಗಿಡಗಳ 
ಬದಲಾವನೆ ಶ್ವಮಲಯತೋಪಪ ಕೆಲೋರ 123/1 ಧುಮಿವಾಡ ಬದನೆ 0.10 0.125 463419094234 129401011003920

265 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾಯರಂಟ ಬಾಲ್ಕೃಷ್ೆ ದಾದುಗಲೋಳ 104/2 ಧುಮಿವಾಡ ಬದನೆ 1.30 0.5120 835481308383 2059709809

266 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾಯರಂಟ ಸಹದೋವ ಈರಪಪ ದಾದುಗಲೋಳ 111/2 ಧುಮಿವಾಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 0.0204 - 50200019248732

267 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾಯರಂಟ ಗೌತಮಿ ಅರ್ಾಣಸಾಬ ದಾದುಗಲೋಳ 115/2 ಧುಮಿವಾಡ ಮಾವು 0.60 0.0204 755643320758 50200019248732

268 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾಯರಂಟ ಶ್ರೋಮತಿ ಸಕುಕಬಾಯಿ ಬಸವರಾಜ ತಾನಪಪಗಲೋಳ 169/5 ಧುಮಿವಾಡ ಬದನೆ 0.60 0.0204 678510731791 50200019248732

269 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಮಾಯಚಿಂಗ್ ಗಾಯರಂಟ ಗುರಪಪ ಈರಪಪ ದಾದುಗಲೋಳ 113/2 ಧುಮಿವಾಡ ಮಾವು 0.80 0.480 720641014718 64117869359

270 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಈರಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹುಬಬಳಿಿ 236 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೈಲಾಡಿಯಯಾ 1.00 1.0120 834239592268 89067720395

271 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪ ಬಣಿಣ 139/1  115/1/1ಬ ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 0.50 565289111898 89067720395

272 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಸವಂತಪಪ ಚನೆಬಸಪಪ ದೋಸಾಯಿ 124/5 ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 3.20 0.39 447730710307 3528905272

273 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ವಾನಂದ ಮದೋವಪಪ ಮ್ಮೋಶ್ 95/1 ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.20 0.60 914913858808 89067720395

274 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಶಲಕ ಕಲ್ೂಪಪ ಕಾಮಧೆೋನು 125/ಅ ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 2.40 0.50 545844804508 89067720395

275 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಂಕರಲಿಂಗ ಅಣಿಣೋಗೋರಿ 161 ಧುಮಿವಾಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.00 0.50 631215042587 89067720395

276 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಸನಗೌಡ  ಅಂದಾನಗೌಡ ಹುಡೆೋದ 102 ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದನೆ 0.80 0.50 595490301263 89067720395

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ



277 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗುರುಸಿದದಯಾಯ ಈರಯಾಯ ಬಳಗಲಿ 126/4 ತಹೆಲನೆಳಿಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.10 0.372 321227352908 64450100003505

278 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಿಂಗಪಪ ಬಸವನೆೋಪಪ ನಿಂಬಣಣವರ 128/2ಕ/1 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಲಲ್ಂಗಿ 0.40 0.30000 760848894552 197003445620

279 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶರಣಣಪಪ ಬ ಕಲ್ಯಟಿಿ 57 ಕಲ್ಘಟಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾವು 2.2 0.31600 756713832368 32019715387

ತಾಲ್ಲೂಕು :ಕುಂದಗಲೋಳ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

280 ಪಾಲಿಥನ್ ಶ್ೋಟ್ ಬದಲಾವಣ್ಣ ಶ್ರೋ ಕಾಡಪಪ ಕೃಷ್ಣಪಪ ಮೆೈಸಲರ 25ಅ ಕುಂದಗಲೋಳ ಮೆ.ಗಿಡ 0.4 0.5 4.23606E+11 62186310316

281 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಮಂಜುನಾಥ ಫಕ್ಕರಪಪ ಮಾಡಳಿಿ 6\2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 0.2 6.78244E+11 1.25023E+13

282 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕರಪಪ ಶ್ದಧಪಪ ಮಾಡಳಿಿ 51/1 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 0.42 7.75062E+11 1.25023E+13

283 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಅಶಲೋಕ ವಿೋರಪಪ ಕೆಲಡಲಡರಶಟಿರ 71/2ಬ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 0.6 2.20613E+11 89067720395

284 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮಪಪ ವಿೋರಭದರಪಪ ಮಾಡಳಿಿ 77/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 0.5 4.36602E+11 89067720395

285 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಬಸಪಪ ಶ್ವಪಪ ಬನಕನಹಳಿಿ 104/2ಎ ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 0.6 7.30239E+11 3.00911E+15

286 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಮಾಂತಪಪ ನಿಂಬಣಣ ಜಾವೂರ 152/2 ಸಂಶ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೆ.ಗಿಡ 1 0.6 6.3257E+11 89112171876

ತಾಲ್ಲೂಕು :ನವಲ್ಗುಂದ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

287 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ವಿೋರುಪಾಕ್ಷ್ಪಪ ಹ ಗಾಳಿ 80/3 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.63 930771096102 12102210018660

288 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ರಂಗನಗೌಡ ಬೋಮನಗೌಡ ಹೆಲಸಗೌಡರ 198/4 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 230528219879 5312500101639400

289 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯಲ್ೂಪಪ ಫಕ್ೋರಪಪ ಸಂಕಣಣವರ 72/1+2/ಇ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 204090096005 12102210027960

290 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಕೆಂಚರಡಿಡ ಶ್ವರಡಿಡ ಕೆಲಣಲಣರ 40 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.312 945593710205 12102200095401

291 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಅಶಲೋಕ ಹನಮಪಪ ಮಂಕಣಿ 70/147 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 473928374328 17042525913

292 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ನಾಗಪಪ ಶ್ವಪಪ ಮೊರಬ 240/3ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 742125327261

293 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಮಲಿೂಕಾಜಯನ  ಸಂಗಪಪ ಚವಡನವರ 108/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.28 540470309447

294 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರ ಬಸಪಪ ವಿೋರಬದರಪಪ ಹೆಲಗಾರ 220/3ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ 0.63 444378579363 89043915621

295 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ರವಿಕುಮಾರ  ಬಸವಂತಪಪ ಜನಗಲಣವರ 113/5 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 836096344765 501101020715

296 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಹನಮಂತಪಪ ತಿಮಪಪ ಕಡೆಮನಿ 1313/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 842002934083 365002010000251

297 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ರಾಮರಡಿಡ ರ್ಂಕರಡಿದ ಕ್ರೋಸಲರ 57/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 739059382292 31859871834

298 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಆಶಲೋಕ ಹನಮರಡಿಡ ಕ್ೋರಸಲರ 42/1 ಸಾಮಾನ್ಯ 0.50 691256135111 365002010006956

299 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ನಿಂಗಪಪ ರು  ಚಲ್ವಾದ್ದ 190/2+3+4/ಕ 0.60 858281303616 17042029039

300 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ದುಗಯಪಪ ಯ ಹೆಲನಕೆೋರಿ 90/5 0.60 474658631716 12102250002114

301 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಹ  ಭಲೋವಿ 564/1 0.40 686677698556 5312500101230700

302 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಿಣ ಫ ಅಗಸಿಮನಿ 156/* 0.63 976570940416 31908229860

303 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಶರತ ರಾ ಗುಲ್ಯಹೆಲಸಲರ 328/2ಬ 0.63 223558931751 12102210023177

304 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಗುರುನಾಥ ಅಜುಯನಪಪ ತಳವಾರ 181/1+2/ಬ 0.75 900685038032 89066211798

305 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋಮತಿ ಬಸವಣ್ಣಣವವ ಫಕ್ಕರಪಪ ತಳವಾರ 109/5 0.75 382104770846 17058099441

306 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಬಸರ್ೋಣ್ಣಣಪಪ ದೋರ್ಂದರಪಪ ವಾಲಿಕಾರ 83/3 0.630 765777934184 17026050822

307 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಯಮನಪಪ ಹನಮಪಪ ತಳವಾರ 59/4 0.160 576822096651 8910566405

308 ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶ್ರೋ ಯಮನಪಪ ಹನಮಪಪ ತಳವಾರ 59/4 0.630 576822096651 8910566405

ತಾಲ್ಲೂಕು :ನವಲ್ಗುಂದ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟಿಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

ರಾಷಿರೋಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ

ಜಿಲ್ಲೂ:ಧಾರವಾಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ  ಖಾತ

































































































ತಾಲ್ಲೂಕು :ಶಿರಹಟ್ಟಿ/ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆಶ್ವರ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು
ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವ

ಟ್ಟಕೆ
ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಗ್ಾರಮ ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ

ಪ.ಜಾ/ ಪ.ಪಂ./ 

ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ 
(ಸಂಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ 
(ಹೆ.)

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ೆವವ ಶಿವರೆಡ್ಡಿ 
ಮಳ್ಲೂರು

ಮಾಗಡ್ಡ 138/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1.00 0.19500 696140276920 89021747195 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮೋಘಾ ಅತಿತಗೋರಿ ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು 201/4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ ಕಂದು 0.50 0.09750 259493438965 89035187544
ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ 
ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಗೋತಾ ಭಜಂತಿರ ಮಾಗಡ್ಡ 201/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ ಕಂದು 0.50 0.09750 522913090983 89028830949 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ಕಪಪತತಪಪ ಗ್ೌಳಿ ಕಡಕೆಲೋಳ್ 127/3, 

118/4
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1.00 0.19500 563071334479 0458108015287 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಚನನಬಸಯಯ ಮಲ್ೂಯಯ 
ಹೆಬಾಾಳ್

ಕಡಕೆಲೋಳ್ 20/1+2ಬಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 0.70 0.13650 658068711335 31718016507 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪರಶಾಂತ ಯಲ್ೂಪಪ ಕಟಗ ರಣತಲರ 131/6 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 0.30 0.05850 51528311320 0695119019656 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಮಾಗಡ್ಡ 63/9 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ 1.00 0.30600 212269937219 6312500100021600 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಕಾಸೆಟ್ಟಿಪಪ ಕಾಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಗಡ್ಡ 4/2ಅ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ 1.00 0.30600 851624538419 89048679700 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ರ್ಾ ನವಲ್ಗುಂದ ಮಾಗಡ್ಡ 78/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಂಶ್ 1.00 0.30600 596746140719 89039873196 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಮೈಲಾರಪಪ ನಂಗಪಪ 
ಹಮಿೆಗ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ 172/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1.00 0.11880 600638160444 0458101010016 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಪರುಶ್ುರಾಮ ಯಲ್ೂಪಪ 
ಡಲೋಣಿ

ಮಾಗಡ್ಡ 124/6+7 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.20000 968801754115 89008930979 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸಂತಲೋಷ ನಲರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಛಬಿಾ 209/2ಡ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.80 0.16000 282559926513 0458108021656 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಶಿವಯಯ ಬಸಯಯ 
ಕಲಾಯಣಮಠ

ಮಾಗಡ್ಡ 125/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.16000 387822223256 89031769773 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ದಾದಾಪೋರ ಬಾ ತಹಶಿಲಾಾರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 30/7ಕ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.60 0.12000 922753272188 17140548361 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ಹೆಲನನಪಪ 
ತಳ್ವಾರ

ಹೆಲಳೆಇಟಗ 112/9 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.60 0.12000 520536072338 17195088239 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಲಳೆ ಇಟಗ

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ಲಿ ಲ್ಮಾಣಿ ದಲಡಲಿರು 207/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.80 0.16000 601839264853 89032945025 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಶಿಗೂ

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಬನೆನೋಶ್ವರ ಶ್ಂಕರಪಪ 
ಲ್ಮಾಣಿ

ದಲಡಲಿರು 154/ಅ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.80 0.16000 974188216585 0570108020405 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಹ ಭಜಂತಿರ ಗಲೋವರ್ಾಳ್ 113/7 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 0.20000 741826701701 17048045726 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕಳ್ಸ

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ನಂಗಪಪ ಬಸವಣೆೆಪಪ 
ಶಿವಬಸಣೆವರ

ಗುಲ್ಗಂಜಿಕೆಲೋಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1.00 0.20000 889748868313 470102010009446
ಯಲನಯನ್ ಬಾಯಂಕ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ದೋವಪಪ 
ಸುಗನಳಿೂ

ಬನನಕೆಲೋಪಪ 175/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.80 0.16000 1814101003399 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳ್ನುನ ಪಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ .

ಜಿಲೂ:ಗದಗ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ
ಸಹಾಯಧನದ 
ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಹೆಸರು



21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಟಾಕರೆಪಪ ರ್ಾನೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಛಬಿಾ 35/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 0.20000 394987039828 17140589942 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ ಮಲ್ಕಾಜಪಪ 
ಅಡವಿ

ಕಡಕೆಲೋಳ್ 121/8 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.08000 673282199717 0458101019868 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸುಭಾಶ್ಚಂದರ ಸ ಪ್ಾಯಟ್ಟ ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು 11/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.40 0.08000 677890026073 17141036714 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರ

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಪರಸಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣ ಲ್ಮಾಣಿ ಛಬಿಾ 112/3, 

112/4
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ,

 ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ
0.60 0.12000 468275466196 17140531389 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಯಮನಪಪ 
ಕಜಯಗ

ಸಲರಣಗ 105/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಪಂ
ಮಣಸಿನಕಯಿ, 

ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ
0.15 0.03000 208275552394 470102010014703

ಯಲನಯನ್ ಬಾಯಂಕ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಶಿವಲಿಂಗಯಯ ರಾ ಕಳ್ಸದಮಠ ಸಲರಣಗ 224/1ಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1.00 0.40000 321374157968 89097533615 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರಣಗ

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಚನನಪಪ 
ಶಿರನಹಳಿೂ

ಸಲರಣಗ 71/5 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 0.30 0.12000 333274533693 32255627568 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ಸಣೆಯಮನಪಪ 
ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ

ರ್ಾದಿಗಟ್ಟಿ 7/5 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 0.80 0.12800 857134575299 0458119015385 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಗುಡದಯಯ 
ಮಾತಾಯಂಡಯಯ ಆಡ್ಡನ

ಸುಗನಳಿೂ 79/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 0.80 0.12800 479029398153 0695101024322 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮರಿಯಪಪ ರಾ ಪೂಜಾರ ಜಲಿೂಗೋರಿ 148/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 0.40 0.06400 755077505470 89015859534 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ಗ್ೌಡ ನ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ ಸುಗನಳಿೂ 124/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 0.40 0.06400 970511473793 31829858548 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಕೆಂಚಪಪ 
ದಲಡಗಣೆವರ

ಸಲರಣಗ 198/8 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 0.40 0.06400 801180159547 17141056323 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರಣಗ

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಶೆೋಖಪಪ ಬಸವಣೆೆಪಪ 
ಪವಾರ

ದೋವಿಹಾಳ್ 134/7 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 0.40 0.06400 674055884494 0695108017569 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಬಸವಣೆೆಪಪ ಮ ಯಲಿಶ್ಲರ ರಣತಲರ 15/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 0.80 0.12800 774710785031 0695108015948 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ನಂಗನಗ್ೌಡ ಬ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ ಪೋಟಬಣ 40/4ಬ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧಿ 0.20 0.07500 647570040209 470102010007029
ಯಲನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ದೋವಪಪ ಬಸಪಪ 
ಶಿರಮಾಪೂರ

ರ್ಾದಿಗಟ್ಟಿ 130/3+5+

6
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧಿ 0.80 0.30000 484952702891 470102010008558

ಯಲನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ವಿ ಶಿಂಪಗೋರ ಕಡಕೆಲೋಳ್ 85/1ಡ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧಿ 0.20 0.12000 379754875098 0458108015155 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್ ಗಲೋಣೆಪಪ ತಳ್ವಾರ ಕುಸಲಾಪೂರ 61/7 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ಸುಗಂಧಿ 0.30 0.18000 829138273647 89070708236 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ ಸುನಂದಾ ಅ ಕೆಲೋರಿ ಕಡಕೆಲೋಳ್ 27/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧಿ 0.20 0.12000 519953983372 10052183931
ಐ.ಡ್ಡ.ಎಫ್.ಸಿ ಬಾಯಂಕ್ 
ಲಿಮಿಟ್ಟಡ್ ಮುಂಡರಗ

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಮಲ್ೂವವ ಶ್ಂಕರಪಪ 
ಹಾರೆಲೋರಗೋರಿ

ಹೆಲಸಳಿೂ 160/12 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧಿ 0.50 0.18750 559152392137 39348388192 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಚಿದಾನಂದಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ 
ಹೆಲಸಳಿೂ

ಬನನಕೆಲೋಪಪ 89/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧಿ 0.50 0.18750 452655591488 1814101002081 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗವವ ಹನಮಪಪ 
ಆಡ್ಡನ

ಸುಗನಳಿೂ 81/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧಿ 0.25 0.15000 458944233865

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ದೋವಲ್ಪಪ ಸ ಲ್ಮಾಣಿ ಮು ತಾಂಡ 74/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧಿ 0.60 0.36000 372974651811 0570101019252 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿಗೂ



44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ 
ಶಿರಗಲರ

ಛಬಿಾ 383/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧಿ 0.21 0.12350 389025511777 17140549829 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ 
ಶಿರಗಲರ

ಛಬಿಾ 383/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧಿ 0.24 0.14650 389025511777 17140549829 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ದುಂಡಪಪ ಮ ಕುಂಬಾರ ಸೆಲೋಗಹಾಳ್ 126 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.64 0.87500 862778650288 33310726504 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ
ಶಿರೋ ದೋವಪಪ ಬಸಪಪ 
ಶಿರಮಾಪೂರ

ಸೆಲೋಗಹಾಳ್ 130/3+5+

6
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.53 0.87500 510886642076 470102010008558

ಯಲನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಯ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ ಸೆಲೋಗಹಾಳ್ 110/5ಅ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.24 0.87500 656762489772 47010200009200
ಯಲನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಮಾ ಗಲಜಗಲಜಿ ರಾಮಗೋರಿ 4/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 937025262617 470102010009200
ಯಲನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ
ಶಿರೋ ಸಣೆಭೋಮನಗ್ೌಡ ಹ 
ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

ಸೆಲೋಗಹಾಳ್ 131/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 862778650288 64135874414 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ವಿಠಠಲ್ ದಾನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಆದರಹಳಿೂ 50/4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 484952702891 33967092807
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಆಮಿಯ ಬೆೋಸ್ 

ವಕಯಶಾಪ್ ಆಗ್ಾರ

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಪರಶ್ುರಾಮ ಥಾ ಲ್ಮಾಣಿ ಆದರಹಳಿೂ 56/4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 555520993717 0458101012433 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ನಂಗಪಪ ವಿ ಹುಡೋದ ಕೆಲಂಚಿಗೋರಿ 182/4ಅ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 978086257009 89006404803 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಶಿವಲಿಂಗಯಯ ಕಳ್ಸದಮಠ ಸಲರಣಗ 224/1ಕ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 321374757968 89097533615 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರಣಗ

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ
ಶಿರೋ ಶಿದಾಲಿಂಗಯಯ ಬ 
ಹೆಲಂಬಳ್ಮಠ

ಸುಗನಳಿೂ 44/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 638026272184 17218028732 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ
ಶಿರೋ ಬಸಯಯ ಚನನಬಸಯಯ 
ಮಾಗಳ್ಮಠ

ಸುಗನಳಿೂ 45/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 637000117917 89010999042 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಶಿರೋ ಶ್ ದುಗಯದ ಸಲರಣಗ 220/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 934290844410 89122278808 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರಣಗ

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬ ಕಳಿೂಹಾಳ್ ಸಲರಣಗ 15/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 657965217095 6312500100086001 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ತಿಪಪಣೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಕರಿಗ್ಾರ ಛಬಿಾ 337/1ಬಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 618528249144 17140601698 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಕಾಳ್ಪಪ ಮಾನಪಪ ಬಡ್ಡಗೋರ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 187 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 764753929643 33051874952 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಸಣೆನಂಗಪಪ ಆಡ್ಡನ ಸುಗನಳಿೂ 34/1B, 

34/1A
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 741472017208 89046914067 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ
ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ 
ದಲಡಿಮನ

ಯತನಳಿೂ 102/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 801821786342 17215245536 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಯಳ್ವತಿತ

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಕೃಷೆ ಹೆಗಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಛಬಿಾ 167/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 945824236816 36794181166 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಸಕರಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ನೆಲ್ಲಗಲ್ 10/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 684392084321 17141046754 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರಣಗ

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ ವಿೋರಪಪ ಹ ದೋವಗರಿ ಹೆಲಳ್ಲಾಪೂರ 41/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಿನ 

ಟಾರಯಕಿರ
1 1.00000 11127630959 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ
ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಪಗ್ೌಡ 
ಉದಾನಗ್ೌಡರ

ದೋಸಾಯಿಬಣ 79/4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ
ಮಿನ 

ಟಾರಯಕಿರ
1 0.75000 362399091303 17024591784 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ



67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ
ಶಿರೋ ಈರಪಪ ಮಹಾಲಿಂಗಪಪ 
ಅಂಗಡ್ಡ

ಉಂಡೋನಹಳಿೂ 86/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ
ಮಿನ 

ಟಾರಯಕಿರ
1 0.75000 646517265581 0570101015247 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿಗೂ

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ ಶಿರೋ ಸಂತಲೋಷ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣ ಕಾತರಕ್ಕ ಬನನಕೆಲೋಪಪ 259/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ
ಮಿನ 

ಟಾರಯಕಿರ
1 1.00000 365866186939 1814101008507 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ
ಶಿರೋ ಕ್ಕರಣಕುಮಾರ ನೋಲ್ಕಂಠಪಪ 
ಅಣಿೆಗೋರಿ

ಮಾಗಡ್ಡ 149/2, 

149/1
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ

ಮಿನ 
ಟಾರಯಕಿರ

1 1.00000 609060677593 89069066642 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ
ಶಿರೋ ಮೊೋಹನ ಬಸಪಪ 
ನಂದೋಣೆವರ

ಕೆಲಂಡ್ಡಕೆಲೋಪಪ 33/1ಬ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ
ಮಿನ 

ಟಾರಯಕಿರ
1 1.00000 842419286118 30347993104 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ದೋರ್ಂದರಪಪ 
ಪಲೂೋದ

ಮಾಗಡ್ಡ 56/ಅ/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ
ಮಿನ 

ಟಾರಯಕಿರ
1 1.00000 676697085660 89019161682 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ
ಶಿರೋ ಪ್ಾವಯತವವ ಬಸಪಪ 
ಚಾಕಲ್ಬಿಾ

ಗಲೋವರ್ಾಳ್ 23/8 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಪವರ ಟ್ಟಲ್ೂರ 1 0.50000 344601618310 89070083132 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಕಳ್ಸ

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ
ಶಿರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಯಮನಪಪ 
ಕಜಯಗ

ಸಲರಣಗ 105/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಪಂ
ಮಿನ 

ಟಾರಯಕಿರ
1 1.00000 208275552394 470102010014703

ಯಲನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ 
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ ಶಿರೋ ನಂಗಪಪ ಹ ಮಾಸತಮೆನವರ ಸಲರಣಗ 209/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಪಂ
ಮಿನ 

ಟಾರಯಕಿರ
1 1.00000 211779730973 17141113464 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರಣಗ

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 8 HP ಪವರ ಟ್ಟಲ್ೂರ ಬಸವರಾಜ ಚಂದರಪಪ ರ್ಾವಿಿ ಸುಗನಳಿೂ 3/1ಬ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ
8 HP ಪವರ 

ಟ್ಟಲ್ೂರ
1 0.40000 910241594313 0695101008190 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಂಡ ಮೋಕರ ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಸಾಲಿ ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು 297/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು, 
ತರಕಾರಿ

1 0.12000 790258887851 89008075182
ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ 
ಬಾಳೆಹೆಲಸಲರು

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಗಲಳ್ಣೆವರ ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು 86/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 2.00000 646517265581 89008849546
ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ 
ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಪೂಣಯಜೆಪಪ ಭ ಖರಾಟ್ಟ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ 37/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಗುಲಾಬಿ 1 2.00000 752673580552 12152200045353
ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಕೃಷೆಪಪ ಸತಯಪಪ ಹೆಬಲಿ ಬೆಳ್ಗಟ್ಟಿ 79/4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗಗ ತರಕಾರಿ 1 2.00000 362399091303 958325311672 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಬಾಾಳ್

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್
ಶಿರೋ ನರಸಿಂಗಪಪ ಲಾಲ್ಪಪ 
ಲ್ಮಾಣಿ

ನೆಲ್ಲಗಲ್ 259/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 2.00000 365866186939 17024586344 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಸಂತಲೋಷ ನಲರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಛಬಿಾ 209/2ಡ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 2.00000 252559926513 0458108021656 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್
ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರಪಪ ಬಸವಣೆೆಪಪ 
ಅಣಿೆಗೋರಿ

ಮಾಗಡ್ಡ 73/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.93000 89019947755 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಮಂಜು ಶ್ಂಕರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಸೆೋವಾನಗರ 31/1, 84/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗಗ,ಮಣಸಿನ
ಕಾಯಿ

1 1.88000 266289760226 1814108005892 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಟ್ಟ ಈಶ್ರರ ರಾಮಗೋರಿ 138/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1 2.00000 745557339520 30574726218 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
ಶಿರೋ ಗಂಗ್ಾಧರ ವಿೋರಭದರಪಪ 
ಶಿರಗಣೆವರ

67/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 1.50 0.24000 262766028397 30707078846 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಚಿನನಪಪ ಬಡ್ಡನ ಮಾಗಡ್ಡ 89/5 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 1.00 0.16000 946891362635 89019182943 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
ಶಿರೋ ಶೆೋಖಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ 
ಗಲಜನಲರ

ಮಾಗಡ್ಡ 89/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 0.30 0.04800 447128310564 89019174839 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ 
ಗಲಜನಲರ

ಮಾಗಡ್ಡ 89/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 0.30 0.04800 966520566586 89021760251 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
ಶಿರೋ ಚನನವಿೋರಪಪ ಬಸವಣೆೆಪಪ 
ಕಲಾಯಣಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ 224/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 0.90 0.14400 624791188154 11127618864 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ



90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆ
ಶಿರೋ ಗುರುರ್ಾಥ ಪರಮೋಶ್ವರ 
ರ್ಂಕರೆಡ್ಡಿ

ಮಾಗಡ್ಡ 224/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 0.90 0.14400 680034916737 17215261535 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ಹೆೋಮಣೆ ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 
ಲ್ಮಾಣಿ

ಬಟಲಿರು 188/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.17 0.75000 928692756110 12152200121239 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ ಬಟಲಿರು

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ದುರಗಪಪ ಮರಿಯಪಪ 
ಪೂೋತರಾಜ

ಛಬಿಾ 324/6 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ನುಗಗ 1.61 0.75000 423851136925 89028274742 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋ ಹನಮಂತಪಪ ರ್ಾಗಪಪ 
ಛಬಿಾ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ 131/1B ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಲಿಂಬೆ 2.67 0.75000 921306047949 910010020905212 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಧಾರವಾಡ

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಟ್ಟ ಈಶ್ವರ ರಾಮಗೋರಿ 138/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.25 0.75000 745557339520 30574726218 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ದೋನಪಪ ದುರಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಜಲಿೂಗೋರಿ 16/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1.20 0.75000 550827462793 17022502740 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ
ಶಿರೋಮತಿ ವಿೋಣಾ ಪರುಶ್ುರಾಮ 
ಸಾಳ್ುಂಕೆ

ಜಲಿೂಗೋರಿ 76/6 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1.40 0.75000 548409155235 0458101016106 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಮಹಾಂತೋಶ್ ಯ ಕಡಮನ ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು 313/4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1.26 0.75000 338899429861 89023495745
ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ 
ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತಳ್ುೂವ ಗ್ಾಡ್ಡ ಶಿರೋ ನಂಗಪಪ ಹ ಮಾಸತಮೆನವರ ಸಲರಣಗ 209/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಪಂ ಮಾವು 1.00 0.15000 211779730973 17141113464 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರಣಗ

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತಳ್ುೂವ ಗ್ಾಡ್ಡ ಶಿರೋ ಶಿರೋನವಾಸ ರಾಮಪಪ ಸಾಲಿ ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು 297/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1.65 0.15000 392337445740 89037620817
ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ 
ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ INM & IPM
ಶಿರೋಮತಿ ಯಂಕವವ ತಿಪಪಣೆ 
ಕಟಗ

ಹುಲ್ಗೋರಿಬಣ 122/05 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.79 0.00948

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ವಿೋರಯಯ ಬಸಯಯ ಮಠಪತಿ ಅಲ್ಗಲ್ವಾಡ 14/3, 

14/2ಬ
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.10200 388825298475 695101000972 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್, ಶಿರಹಟ್ಟಿ

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಶೆೋಖರಪಪ ಗುಡದಿೋರಪಪ 
ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು

ಚಿಕಿಸವಣಲರು 5/3ಅ+3ಬ/

3
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 0.20400 311174310052 8900646504 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಿ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಉ 
ಹಲಾಯಪೂರ

ಕಡಕೆಲೋಳ್ 99/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.10200 509551044398 89057338974
ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ-

ಬೆೋಟಗೋರಿ

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ರಘುರ್ಾಥರೆಡ್ಡಿ ರ್ ಶೆಟರಡ್ಡಿ ಮಾಗಡ್ಡ 236/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.00 0.10200 583897586822 89019151175 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಈರಪಪ ಶಾಂತಪಪ 
ಹಮೆಸಾಗರ

ಉಂಡೋನಹಳಿೂ 64/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1.00 0.06500 851624538419 0570101008169 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿಗೂ

106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಮಮುೆಸಾಬ ಯ ನದಾಫ ಭಾವನಲರ 47/2ಕ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1.00 0.06500 504736893427 17218019987 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಚಂದರಪಪ ವಿೋ ಬಳ್ಾೂರಿ ಸಾಸಲ್ವಾಡ 16 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1.00 0.06500 265141862043 17195055600 ಕೆ.ವಿಿ.ಜಿ.ಬಿ ಹೆಲಳೆ ಇಟಗ

108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಕಾಶೆಟ್ಟಿಪಪ ಕಾಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಗಡ್ಡ 4/2ಅ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1.00 0.06500 851624538419 89048679700 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಮಹದೋವಪಪ  ಮಲೂೋಶ್ಪಪ 
ಸಾವಮಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ 66/4,5 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡಂಬಿ 2.00 0.08000 817858418980 17140568897 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಮಲ್ಕಪಪ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ ದೋಸಾಯಿಬಣ 104/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡಂಬಿ 1.60 0.06400 714241316094 0591101028896 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ದಾವಣಗೋರೆ

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ್ ಚನನಪಪ ಕಂಬಳಿ ಹೆಲಳ್ಲಾಪೂರ 112/5+2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 0.60 0.02304 585693418430 89062295637 PÉ.«.f.© ªÀiÁUÀr

112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಮಲಿೂಕಾಜುಱನ ಕಂಬಳಿ ಹೆಲಳ್ಲಾಪೂರ 81/9 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.00 0.03840 911429888194 89062295706 PÉ.«.f.© ªÀiÁUÀr



113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 2ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿೋರಪಪ ಕಾಳ್ಪಪ ಕುರಿ ಪರಸಾಪೂರ 8//4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1.60 0.06144 348255249128 891049025235 PÉ.«.f.© ªÀiÁUÀr

114 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಚೌಡವವ ಮಹಾಂತೋಶ್ 
ಸಾವಗಹಾಳ್

ರಣತಲರ 113/*/2ಅ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮಲಿೂಗ 0.90 0.80144 353046933667 695101022707 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

115 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ನರ್ೋದಿತ ಮಂಜುರ್ಾಥ 
ಹಾದಿಮನ

ತಗಗನಭಾವನಲರು 83/8,83/9 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 1.11933 989944735561 37517394960
ಚೈತಾರ ಇರಿಗೋಶ್ನ್ 

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬೆಂಗಳ್ಲರ

116 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಮಂಜಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ 
ಹಳೊಪಪನವರ

ಕೆೋರಿಹಳಿೂ 5/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ಬಾಳೆ 1.50 1.07708 239838732092 919010091498957 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ

117 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಶಿರಗಲರ ಛಬಿಾ 297/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 2.00 1.92060 680318306433 17140549625 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

118 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ಗ್ೌಡ ಸಾಲಿಮನ ಪು.ಬಡ್ಡನ 164/2b ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.00 1.92060 35519327361 ಪರೋಮಿಯರ ಅಡ್ಡರಟ್ಟಕ್

119 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರಪಪ ಹೆಚ್. ಹರದಗಟ್ಟಿ ಹರದಗಟ್ಟಿ
30/2, 

30/3, 30/4
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.79 1.71894 695959799379 35519327361 ಪರೋಮಿಯರ ಅಡ್ಡರಟ್ಟಕ್

120 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಬಡೋಸಾಬ ದಾವಲ್ಸಾಬ
ಕ್ಕಲೂದಾರ

ಹಿರೆಮಲಾೂಪೂರ 50/4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.60 1.53648 232530767009 89085186857 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

121 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಶ್ರಣಪಪ ನಂಗಪಪ
ಕೆಲೋಳಿವಾಡ

ಮಾಗಡ್ಡ 153/2ಪ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.94 0.66889 89038828452 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

122 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿೋರಪಪ ಕೃಷೆಪಪ
ತಾರಿಕೆಲೋಪಪ

ಮಾಚೋನಹಳಿೂ 24/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.40 1.37432 495815316092 8908642489 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

123 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ಗ್ೌಡ ನಂಗನಗ್ೌಡ
ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

ಸುಗನಳಿೂ 124/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕನಕಾಂಬರ 0.60 0.63904 31829858548 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

124 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ರಾಚಪಪ ಬಸವಣೆೆಪಪ
ತುದಿಗ್ಾಲ್

ಕಡಕೆಲೋಳ್ 97/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.90 0.60835 33998008487 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

125 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ನಮಯಲಾ ಚನನವಿೋರಪಪ 
ಧರಣಿ

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ 40/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.37 0.56530 303316095599 695101020004 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

126 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರಪಪ ಬಸವಣೆೆಪಪ
ಅಣಿೆಗೋರಿ

ಹೆಲಳ್ಲಾಪೂರ 73/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 1.92060 830448237354 89019947755 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

127 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಸತಿೋಶ್ ಶಿವಪಪ ಅಣಿೆಗೋರಿ ಶಿಗೂ 103/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1.00 0.73808 851180945222 17218028460 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

128 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿೋರೆೋಶ್ ದಾನಮೆನವರ ದೋವಿಹಾಳ್ 100/6 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 0.90099 311174310052

129 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಶೆೋಖರಪಪ ಗುಡದಿೋರಪಪ 
ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು

ಚಿಕಿಸವಣಲರು
5/3ಅ+3ಬ/

3
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 1.46823 89006465404 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

130 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಸೆಲೋಮರೆಡ್ಡಿ ದೋವರೆಡ್ಡಿ 
ಬಸವರೆಡ್ಡಿ

ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ 184/1ಬಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.30 1.28327 17218015814 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

131 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಪರಶಾಂತ ತಿರಕಪಪ ಪ್ಾಯಟ್ಟ ಸೆೋವಾನಗರ 71/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1.20 0.88005 485347352557 1814101008381 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

132 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ದುರಗಪಪ ದೋವಪಪ ಕಮತ ಮಾಚೋನಹಳಿೂ 93/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 0.80810 739496328397 89023624783 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

133 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ಗುರುರ್ಾಥರೆಡ್ಡಿ ರಾಮರೆಡ್ಡಿ
ಹಡಗಲಿ

ವಡವಿ 49/4, 11/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 1.92060 663142039921 582802010006099 ಯಲನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್

134 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರ್ಾರಾಯಣ ಚ ಮಲಲಿಮನ ಮಾಚೋನಹಳಿೂ 29/2+3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 1.92060 837224841300 11091434859 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

135 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಪಲೂೋದ ಮಾಗಡ್ಡ
118/1/1, 

308/6
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 2.00 1.18911



136 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋ ನಮಯಲಾ ಚನನಪಪ 
ಅಣಿೆಗೋರಿ

ಶಿಗೂ 51/6 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಪಪ್ಾಪಯ 1.00 0.66916 851180945222

137 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಪಡಿನಗ್ೌಡರ ಯಳ್ವತಿತ 50/2, 50/9 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 2.00 1.92060 17215224060 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಯಳ್ವತಿತ

138 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಆನಂದ ಕಟಗ ತಗಗನಭಾವನಲರು
79/1, 

79/2, 

79/3,  

ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 2.00 1.92060

139 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಮಾರುತಪಪ ಬ ಮೋವುಂಡ್ಡ ಕೆಲಂಚಿಗೋರಿ 16/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.40 1.37430

140 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ತಳ್ವಾರ ವಡವಿ 113/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.73 1.63251

141 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ರಘುರ್ಾಥರೆಡ್ಡಿ ಹಡಗಲಿ ವಡವಿ 12/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.70 1.63251 525611389476 30671204203 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

142 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ
ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲಾ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ 
 ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

ಹೆಲಸಲರು 40/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬೆಂಡ 2.00 1.90990 1243104000008580 ಐ.ಡ್ಡ.ಬಿ.ಐ ಬಾಯಂಕ್  ಗದಗ

143 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ತಿರಕಪಪ ರಾಮಪಪ ದಾಸರ ಹೆಲಸಲರು 95/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬಾಳೆ 0.54 0.41235 837069508604 00000030354569980
ಕಮಶಿಯಯಲ್ ಬಾರಂಚ್ 

ಅಹಮದಾಬಾದ್

144 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ವಿಠಠಲ್ ದಾನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಆದರಹಳಿೂ 50/4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಶ್ತಾವರಿ 2.30 1.92060 656762489772 00000030354569980
ಕಮಶಿಯಯಲ್ ಬಾರಂಚ್ 

ಅಹಮದಾಬಾದ್

145 ಪರಧಾನಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿರೋ ಖ್ಯೋಮಪಪ ಕಲಬಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಆದರಹಳಿೂ 26.Jän ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಶ್ತಾವರಿ 0.94 0.82459 726186014655 00000030354569980
ಕಮಶಿಯಯಲ್ ಬಾರಂಚ್ 

ಅಹಮದಾಬಾದ್

146 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಟ್ಟಲೋಪನಗ್ೌಡ ರಾ ನೆಗಳ್ಲರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ 253/11 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.49950 358290583832 11139869824 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

147 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಟ್ಟಲೋಪನಗ್ೌಡ ರಾ ನೆಗಳ್ಲರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ 253/11 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.63000 358290583832 11139869824 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

148 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋ ಶಾಯಮಸುಂದರ ಲ್ 
ದೋಶ್ಪ್ಾಂಡ

ರಣತಲರ 114/8 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ
ಗುಲಾಬಿ 
ಮಲಿೂಗ

1 0.27960 558734492080 917020019950476 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್  ಹೆಗಡ ನಗರ

149 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಶಾಂತವಿೋರಯಯ ಚ ಹಿರೆೋಮಠ ಕೆೋರಿಹಳಿೂ 6/1ಅ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.51000 662146556879 1814108008463 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

150 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋ ಮಾಬುಸಾಬ ಸುಭಾನಸಾಬ 
ಒಂಟ್ಟ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ 246/8 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.85500 748588471904 30795944905 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

151 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋ ಮಾನಪಪ ನೋಲ್ಪಪ 
ಖಾರ್ಾಪೂರ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ 207/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.28000 340062142284 919020033261729 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್  ಹೆಗಡ ನಗರ

152 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋ ಮಾನಪಪ ನೋಲ್ಪಪ 
ಖಾರ್ಾಪೂರ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ 207/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.11750 340062142284 917020019950476 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್  ಹೆಗಡ ನಗರ

153 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋ ಮೊೋದಿನಸಾಬ ವ 
ಹಾರೆಲೋಗೋರಿ

ತಲಳ್ಲಿ 3/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.13000 872155917228 30392817238 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

154 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋ ಪರುಶ್ಲರಾಮ ಯಲ್ೂಪಪ 
ಡಲೋಣಿ

ಮಾಗಡ್ಡ 124/6+2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50400 968801754115 917020019950476 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್  ಹೆಗಡ ನಗರ

155 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋ ಪರುಶ್ಲರಾಮ ಯಲ್ೂಪಪ 
ಡಲೋಣಿ

ಮಾಗಡ್ಡ 124/6+2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.09400 968801754115 917020019950476 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್  ಹೆಗಡ ನಗರ

156 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ವಿೋರಪಪ ಹ ದೋವಗರಿ ಹೆಲಳ್ಲಾಪೂರ 41/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.09950 524877197994 11127630959 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

157 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋ ರ್ಾಗಪಪ ಮಹದೋವಪಪ 
ಬಳ್ಾೂರಿ

ಛಬಿಾ 52/9 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.63000 917020019950476 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್  ಹೆಗಡ ನಗರ

158 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋ ಗಲೋಪರ್ಾಥ ಬುದಿಾವಂತಪಪ 
ಗ್ಾಣಿಗೋರ

ಮಾಗಡ್ಡ
153/2ಡ, 

153/220, 

153/2ಅ
ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 0.46900 367588803678 89036467847 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ



159 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರೆೋಶ್ ಮುದಕಪಪ ಕಟಗ ಹಡಗಲಿ 54/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿೂ 1 0.03190 367588803678 353101010036570
ಯಲನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ 

ಇಂಡ್ಡಯಾ

160 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಮಂಜಯಯ ಬ ಅಜಜನಗ್ೌಡರ ಯಳ್ವತಿತ 210/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.50400 787548303413 17215261477 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಯಳ್ವತಿತ

161 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋ ಹನಮಂತಪಪ ಮರಿಯಪಪ 
ದಲಡಲಿರ

ರ್ಾದಿಗಟ್ಟಿ 18/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.42500 693628636445 353101010036570

ಯಲನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ 
ಇಂಡ್ಡಯಾ ಗ್ಾಂಧಿ ನಗರ 

ಬೆಂಗಳ್ಲರ

162 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಹನಮಂತಪಪ 
ತಳ್ವಾರ

ಗಲೋವರ್ಾಳ್ 61/8 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಪಂ ಮಲಿೂಗ 1 0.22500 773185827144 919020033261729 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್  ಹೆಗಡ ನಗರ

163 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ರ್ಾಗಪಪ ಕ್ಕತಿೂ ಗಲಜನಲರ
75/1

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.17000 944579432396 17024570923 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್  ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

164 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಪುಂಡಲಿಕಪಪ ನಂಗಲೋಜಿ ದೋವಿಹಾಳ್ 42/1  ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1 0.50400 638082404156 917020019950476 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್  ಹೆಗಡ ನಗರ

165 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಪುಂಡಲಿಕಪಪ ನಂಗಲೋಜಿ ದೋವಿಹಾಳ್ 42/1  ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋಬೆ 1 0.18000 638082404156 917020019950476 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್  ಹೆಗಡ ನಗರ

166 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋಮತಿ ಪ್ಾವಯತವವ ಬಸಪಪ 
ಚಾಕಲ್ಬಿಾ

ಗಲೋವರ್ಾಳ್ 23/8 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.29500 344601618310 89070083132 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ ಕಳ್ಸ

167 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ಬಸಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ ಮಾಡಳಿೂ 57/5 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.75000 645747281234 17215244054 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ ಯಳ್ವತಿತ

168 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಮರಿಯಪಪ ದಲ ಸರವಿ ಮಾಡಳಿೂ 58/8 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.75000 634987215073 17215232593 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ ಯಳ್ವತಿತ

169 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ
ಶಿರೋ ಮೈಲಾರಪಪ ನಂಗಪಪ 
ಹಮಿೆಗ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ 172/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 3.00000 600638160444 0458101010016 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್  ಶಿರಹಟ್ಟಿ

170 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಯಾಂತಿರೋಕರಣ ಶಿರೋ ಶಿಧಾಾರಲಡ ರಾಮಪಪ ಸಾಲಿ ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು 350/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಾವು 1 3.00000 662616877359
ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರ

171 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈರುಳಿೂ ಸಂಗರಹಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ ಅಣೆಪಪ ಕನಕಪಪ ತಳ್ವಾರ ಜಲಿೂಗೋರಿ 116/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿೂ 1 0.87500 837917620752 64111510272 ಎಸ್.ಬಿ.ಆಯ  ಶಿರಹಟ್ಟಿ

172 SMAM ಟಾರಯಕಿರ 39 HP
ಶಿರೋ ಭಗವಂತಪಪ ಫಕ್ಕಿೋರಪಪ 
ಚನಲನರ

ಮಾಚೋನಹಳಿೂ 100/7 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1 2.46000 555286696078 64340100000944 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆಲೋಡಾ

173 SMAM 7.5 HP ಪವರವಿೋಡರ ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಬಸಪಪ ಬಾರಕೆೋರ ಜಲಿೂಗೋರಿ 52/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1 0.63000 851994877437 64164581140 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

174 SMAM ಪವರವಿೋಡರ ಶಿರೋ ಕೆಲೋಟ್ಟಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ತಳ್ವಾರ ವಡವಿ 113/6 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1 0.28000 946671614683 919020033261729 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಗಡ ನಗರ

175 SMAM ಚಾಪಕಟರ ಶಿರೋ ಕೆಲೋಟ್ಟಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ತಳ್ವಾರ ವಡವಿ 113/6 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1 0.63000 946671614683 917020019950476 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಗಡ ನಗರ

176 SMAM ಪವರವಿೋಡರ
ಶಿರೋ ದೋರ್ಂದರಪಪ ಬಸಪಪ 
ಮತಲತರ

ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರ 78/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.38400 761733018643 8901281211
ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ 
ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರ

177 SMAM ಟಾರಯಕಿರ ಟ್ಟೋಲ್ರ ಶಿರೋ ಬದಾಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ನೆಲ್ಲಗಲ್ 9/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.75000 813175829121 0695101013486 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

178 SMAM ಚಾಪಕಟರ
ಶಿರೋ ಪುಂಡಲಿೋಕಪಪ ದೋವಲ್ಪಪ 
ಲ್ಮಾಣಿ

ಉಂಡೋನಹಳಿೂ 35/9 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.16000 877231889862 32645760675 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

179 SMAM ಚಾಪಕಟರ
ಶಿರೋ ದೋವಕಿ ಹನಮಂತಪಪ 
ಲ್ಮಾಣಿ

ನೆಲ್ಲಗಲ್ 20/6 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1 0.16000 687891329818 89054458762 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರಣಗ

180 SMAM ಪವರವಿೋಡರ
ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಭೋಮಪಪ 
ಭಜಂತಿರ

ಛಬಿಾ 217/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.54500 703892450974 20309920644 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

181 ಮಧುವನ ಜೆೋನು ಮಧುವನ ಜೆೋನು ಶಿರೋ ಟ್ಟಲೋಪನಗ್ೌಡ ರಾ ನೆಗಳ್ಲರ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ 253/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 6 0.20250 358290583832 11139869824



182 ಮಧುವನ ಜೆೋನು ಮಧುವನ ಜೆೋನು ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಚಂದರಪಪ ರ್ಾವಿ ಸುಗನಳಿೂ 3/1ಬ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 7 0.22643 910241594313 0695101008190 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

183 ಮಧುವನ ಜೆೋನು ಮಧುವನ ಜೆೋನು
ಶಿರೋ ದಾಯಮಣೆ ದೋರ್ಂದರಪಪ 
ನೋರಲ್ಗ

ಸಲರಣಗ 224/1ಅ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು, ನುಗಗ 4 0.13500 642827202661 17141056298 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರಣಗ

184 ಮಧುವನ ಜೆೋನು ಮಧುವನ ಜೆೋನು
ಶಿರೋ ಶಿವಲಿಂಗಯಯ ರಾಚಯಯ 
ಕಳ್ಸದಮಠ

ಸಲರಣಗ 4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ, 

ಚಂಡಲ ಹಲ
4 0.13500 321374757968 89097533615 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರಣಗ

185 ಮಧುವನ ಜೆೋನು ಮಧುವನ ಜೆೋನು ಶಿರೋ ಶಿರೋಕಾಂತಗ್ೌಡ ಬನನಮಟ್ಟಿ ಮಾಗಡ್ಡ 46/5 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 3 0.09857 814359103315 6312500100038800 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

186 ಮಧುವನ ಜೆೋನು ಮಧುವನ ಜೆೋನು ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಶಿದಾರಮಪಪ ಡಬಾಲಿ ಅಲ್ಗಲ್ವಾಡ 3/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 6 0.20250 301091373665 0695101010545 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

187 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 4 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿೋರಗ್ೌಡ ಗರಿಗ್ೌಡ 
ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

ಹೆಲಸಲರ 39/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1.18 0.05905

188 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 4 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಹೆಲನನಣೆವರ ಉಂಡೋನಹಳಿೂ 65/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1.15 0.05733 477543276476

189 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 4 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ
ಶಿರೋ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಅಜಜಪಪ 
ಭಜಂತಿರ

ತಂಗಲೋಡ 18/8 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತಾಳೆ 3.24 0.16146

190 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ Chain Saw ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಶಿದಾರಮಪಪ ಡಬಾಲಿ ಅಲ್ಗಲ್ವಾಡ 3/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1.0 0.10000 301091373665 0695101010545 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

191 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕಟಾವಿಗ ಪೂರೋತಾಿಹಧನ ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಶಿದಾರಮಪಪ ಡಬಾಲಿ ಅಲ್ಗಲ್ವಾಡ 3/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 8.15 1.0 0.08150 301091373665 0695101010545 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

192 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಕೆಲಳ್ರ್ಬಾವಿ ನಮಾಯಣ ಶಿರೋ ವಿಕರಮ ಪರಕಾಶ್ ಡಬಾಲಿ ಅಲ್ಗಲ್ವಾಡ 3/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ 1.0 0.50000 829971081825 17022584995

193 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ
ಶಿರೋ ಹರಿಸಿಂಗಪಪ ಪೂನಪಪ 
ಲ್ಮಾಣಿ

ಜಲಿೂಗೋರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ 1.17 0.60000 928692756110 265158656547 ಕೆ.ವಿಿ.ಜಿ.ಬಿ ಸೆಲರಟಲರ

194 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ರಾಮಪಪ ಸಾಲಿ ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು 297/4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ 2.00 0.60000 686559275446 89009576799
ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ 
ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರ

195 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ
ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರೆೋಶ್ ಶಿವಪಪ 
ಕ್ಕಳಿೂಕಾಯತರ

ಕೆಲಕಿರಗುಂದಿ 8/5 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 0.20 7.32000 802463692785 30717442013 ಎಸ್.. ಬಿ ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

196 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ
ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರೆೋಶ್ ಶಿವಪಪ 
ಕ್ಕಳಿೂಕಾಯತರ

ಕೆಲಕಿರಗುಂದಿ 8/5 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಬೆೋಸಾಯಕರಮ 0.20 1.12000 802463692785 30717442013 ಎಸ್.. ಬಿ ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

197 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ
ಶಿರೋ ಪ್ಾಂಡಪಪ ಹರಿಜಪಪ 
ಲ್ಮಾಣಿ

ಶಿವಾಜಿನಗರ 165/9 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ 0.10 3.76600 96483277029 89052603451 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

198 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಪೂಣಯಜೆಪಪ  ಭ ಖರಾಟ್ಟ ದಲಡಲಿರು 37/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ಟಾರಯಕಿರ 1.0 1.57000 752673880552 12152200045353
ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

199 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ಣ ದುರಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಜಲಿೂಗೋರಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ್ ಹಸ್ 1.0 1.60000 36343144447 ಎಸ್.. ಬಿ ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

200 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ರತನವವ ಈಶ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ನೆಲ್ಲಗಲ್ 10/5 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ
ಈರುಳಿೂ 

ಸಂಗರಹಣಾ 
ಘಟಕ

1.0 0.70000 246216280976 89054459277 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಸಲರಣಗ

201 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಯಂಕವವ ತಿಪಪಣೆ 
ಖರಾಟ್ಟ

ಹುಲ್ಗೋರಿಬಣ 112/5 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ INM & IPM 1 0.01896 12152200073883 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

202 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ
ಶಿರೋಮತಿ ಫಕಿಪಪ ಮರಿಯಪಪ 
ಮಾದರ

ನರ್ೋಭಾವನಲರು 38/ಅ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ INM & IPM 1.03 0.01550 969762836357 89004653716 ಕೆ.ವಿಿ.ಜಿ.ಬಿ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

203 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ
ಶಿರೋಮತಿ ರೆೋಣವವ ಫಕಿವವ 
ಹರಿಜನ

ತ.ಭಾವನಲರು 58/9 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ INM & IPM 0.80 0.01550 506683868835 158001011000533
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಮಾಚೋನಹಳಿೂ

204 ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಿ ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ತಿರಕಪಪ ತಳ್ವಾರ ಬಟಲಿರ 20/6 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಪಂ ಟಾರಯಕಿರ 1.00 1.48000 17024649624 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

2901173405 ಆಕ್ಕಿಸ್ ಬಾಯಂಕ ಕೆಲಪಪಳ್



205
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಪೂನಪಪ ಚಲಕಲಪಪ 
ಲ್ಮಾಣಿ

ಶಿವಾಜಿನಗರ 160/10 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.29 0.01200 982008343253 1714056613 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

206
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಮಹಾಂತೋಶ್ ಪೂನಪಪ 
ಲ್ಮಾಣಿ

ಶಿವಾಜಿನಗರ 164/5ಬ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.30 0.01200 696908701922 17140578894 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

207
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ರ್ಂಕಪಪ ಹರಿಜಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಕೆರಳಿೂತಾಂಡಾ 165/9 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.85 0.01200 497535157999 89097659190 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

208
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಹರಿಸಿಂಗಪಪ ಪೂನಪಪ 
ಲ್ಮಾಣಿ

ಜಲಿೂಗೋರಿ 19 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.37 0.01200 265158656547 17022584995 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ ಸೆಲರಟಲರ

209
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಕೆೋಶ್ಪಪ ಪ್ಾಂಡಪಪ ರ್ಾಯಕ ಜಲಿೂಗೋರಿ 25/9 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.88 0.01200 975730741653 17022580809 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ ಸೆಲರಟಲರ

210
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರೆೋಶ್ ಹನಮಪಪ 
ದಲಡಿಮನ

ಶೆಟ್ಟಿಕೆೋರಿ 77/3ಬಿ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.72 0.01200 276035868680 12972250014452 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಟಲಿರ

211
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಗ್ಾಳೆಪಪ ಬಸಪಪ 
ದಲಡಿಮನ

ಶೆಟ್ಟಿಕೆೋರಿ 77/A4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.20 0.01200 855513530977 12972250012482 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಟಲಿರ

212
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಗುರಪಪ ಶಿವಪಪ ಮತಲತರು ದಲಡಲಿರು 125/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.50 0.01200 350482593849 631250010049801 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

213
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ನಂಗಪಪ ಮಾದರ ಗಲಜನಲರ 186 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.20 0.01200 704154124228 64192115867 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

214
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಕಾಶ್ಪಪ ಭೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಆದರಹಳಿೂ 1/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.2 0.01200 384685652539 458101011353 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

215
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ರಾಮಪಪ 
ಲ್ಮಾಣಿ

ಛಬಿಾ 141/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.9 0.01200 845099113912 17140550652 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

216
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ರ್ಾಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಶಿವಾಜಿನಗರ 139/9 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.60 0.01200 457379628542 17140574719 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

217
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ನೋಲ್ಪಪ ನೋಲ್ಪಪ 
ಮುದಿಯಮೆನವರ

ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರು 96/4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.60 0.01200 391584809308 89040369604
ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ 
ಬಾಲೋಹೆಲಸಲರ

218
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಭಜನೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಸೆೋವಾನಗರ 48/5 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 2.00 0.01200 678851602445 1814101009214 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

219
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ದೋವಪಪ ರ್ಾನೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಛಬಿಾ 150/2ಅ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 0.01200 272714229133 171210556031 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

220
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ  ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣ ಶಿವಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಛಬಿಾ 112/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.20 0.01200 280528278754 458101012055 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

221
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋಮತಿ ಶಾಂತವವ ಕೆಲೋಂ 
ಟಾಕರೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ

ಸಲರಣಗ 122/4 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 0.01200 747656869021 17141039589 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ ಸಲರಣಗ

222
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋಮತಿ ಫಕಿವವ ತಾಯಿ 
ಮರಿಯವವ ಮಾದರ

ತಭಾವನಲರ 38 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.00 0.01200 698016379968 17140592569 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

223
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ರೆೋಣವವ ತಾಯಿ ಫಕಿವವ 
ಹರಿಜನ

ತಭಾವನಲರ 58/6 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 0.80 0.01200 906733691733 31969136939 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

224
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಭಮಪಪ 
ಭಜಂತಿರ

ಛಬಿಾ 217/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1.61 0.01200 703892450974 20309920644 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

225
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ 
ತಳ್ವಾರ

ಕೆಲಂಡ್ಡಕೆಲೋಪಪ 38/4+5 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.28 0.01200 243246758799 12152200038640
ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ ಬಾಯಂಕ್ 

ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ

226
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಚಂದರಪಪ 
ಪೂಜಾರ

ಮಜಲಜರ 93/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.62 0.01200 654297966457 89094731095 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

227
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಮುದಕನಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ 
ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

ಭಾವನಲರ 23/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.60 0.01200 432345665234 1814108005933 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ



228
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಮುದಕಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕಟಗ ಹಡಗಲಿ 54/3ಬಿ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.00 0.01200 610862410812 1814101003189 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

229
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರೆೋಶ್ ಭೋಮಪಪ ಕಟಗ ಹಡಗಲಿ 54/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.60 0.01200 461092927300 1814108007314 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

230
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಮುದಕನಗ್ೌಡ 
ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

ಭಾವನಲರ 24/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.36 0.01200 378046451149 1814101002027 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

231
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಮಹೆೋಶ್ ಗಲೋಣೆಪಪ ತಳ್ವಾರ ಮಜಲಜರ 61/7 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1.26 0.01200 829138273647 89070708236 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

232
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಗ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ ಭಾವನಲರ 17/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.00 0.01200 361574584173 1814101001582 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

233
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಕೆಲಟರಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ 
ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

ಭಾವನಲರ 15/11 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.80 0.01200 963973521591 64340100000588
ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ 

ಮಾಚೋನಹಳಿೂ

234
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಹನಮವವ ಕೆಲಟರಗ್ೌಡ 
ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

ಭಾವನಲರ 29/10 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.35 0.01200 786472481945 31612196102 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

235
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ತಿರಕನಗ್ೌಡ ಶ್ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ ಭಾವನಲರ 59/8 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.87 0.01200 734580238760 1814101002327 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

236
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಅಣೆಪಪ ಕನಕಪಪ ತಳ್ವಾರ ಜಲಿೂಗೋರಿ 116/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.27 0.01200 837917620752 64111510272 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

237
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ರಾಮಚಂದರಪಪ 
ಬಳ್ಾೂರಿ

ಉಂಡೋನಹಳಿೂ 3/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.28 0.01200 548912928528 5701012458 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿಗೂ

238
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ನಂಗಪಪ ಹನಮಪಪ ತಳ್ವಾರ ವಡವಿ 113/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.71 0.01200 327723961406 695101019670 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

239
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ನಂಗಪಪ ತಳ್ಾರ ವಡವಿ 113/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.74 0.01200 488518459889 695101022710 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

240
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ರೆೋಖಾ ನಂಗಪಪ ತಳ್ವಾರ ವಡವಿ 213/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 0.80 0.01200 978736486578 95108020355 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

241
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಶಾಂತವವ ಮಾರುತಪಪ 
ತಳ್ವಾರ

ರಣತಲರ 31/2ಅ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.37 0.01200 481209026958 89062967270 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

242
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋಮತಿ ರೆೋಖಾ ಯಲ್ೂಪಪ 
ಬಡ್ಡಗೋರ

ರಣತಲರ 33/2ಅ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.37 0.01200 371069624989 695101018508 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

243
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋಮತಿ ಜೆಲಯೋತಿ ಮಾರುತಪಪ 
ಶಿವಪಪನವರ

ರಣತಲರ 33/2ಬ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1.37 0.01200 775811149395 695119020170 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

244
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಚನನವಿೋರಪಪ ಬಸವಣೆೆಪಪ 
ಕಲಾಯಣಿ

ಶಿರಹಟ್ಟಿ 224/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 0.012 0.01200 624791188154 11127618864 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

245
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಚನನಬಸಯಯ ಮಲ್ೂಯಯ 
ಹೆಬಾಾಳ್

ಕಡಕೆಲೋಳ್ 20/3+4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.012 0.01200 658068711335 31718016507 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

246
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಯಯ ತಲೋಟಯಯ 
ಹಿರೆೋಮಠ

ತ ಭಾವನಲರ 43/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 597323145168 158001011000124 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆಲೋಡಾ

247
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಮಹಾಂತೋಶ್ ದೋವಪಪ 
ಮರಿಗ್ೌಡರ

ಮಾಚೋನಹಳಿೂ 17/6 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 43782490993 158001011000447 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆಲೋಡಾ

248
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ 
ಶಿರಗಲರ

ಛಬಿಾ 383/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧಿ 0.012 0.01200 389025511777 17140549829 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

249
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ರ್ಾಗಪಪ ಮಹದೋವಪಪ 
ಬಳ್ಾೂರಿ

ಛಬಿಾ 62/9 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 750488058425 17140558142 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಛಬಿಾ

250
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಗುರುರಾಜ ಸಾವಮಿರಾವ 
ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

ರ್ಾದಿಗಟ್ಟಿ 35/1+2+3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 601123985377 458101007523 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ



251
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರೆೋಶ್ ಬಸಪಪ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ ಅಲ್ಗಲ್ವಾಡ 30/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

252
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ 
ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

ಅಲ್ಗಲ್ವಾಡ 5/7 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಾಯಬೆೋಜ 0.012 0.01200 291158090552 17218025913 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

253
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಶಿವರಾಜ ಫಕ್ಕಿರಪಪ ಹರಕುಣಿ ಗಲೋರ್ಾಳ್ 7/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು.ಚಿಕುಿ, ಕಾಯಬೆೋಜ 0.012 0.01200 267826373212 34673110164

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ವಿದಾಯನಗರ 
ಹುಬಾಳಿಿ

254
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಚಿತತಪಪ ಹನಮಪಪ 
ಬಾಗೋವಾಡ್ಡ

ಮಜಲಜರು 126/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 932431449175 37026838564 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

255
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ವಿೋರಪಪ ಅಡರಕಟ್ಟಿ ಚಬಿಾ 384/4 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 560676536803 17140612952 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

256
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಚನನಬಸಯಯ ಮಲ್ೂಯಯ 
ಹೆಬಾಾಳ್

ಕಡಕೆಲೋಳ್ 20/1+2+3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 658068711335 31718016507 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

257
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಕೆಲೋಟ್ಟಪಪ ಗುಡಿಪಪ 
ಹುರಕಣೆವರ

ಹೆಬಾಾಳ್ 221/2ಅ/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 737907431092 89002816708 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಬಾಾಳ್

258
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ರಾಜಕುಮಾರ ರ್ಾಗಪಪ ಕ್ಕತಿೂ ಗಲಜನಲರ 75/1 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 944579432396 7024450923 ಕೆ.ವಿಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

259
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಮಂಜಯಯ ಭ ಅಜಜನಗ್ೌಡರ ಯಳ್ವತಿತ 210/3 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 787548303413 1721526147-7 ಕೆ.ವಿಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಯಳ್ವತಿತ

260
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿರಗ್ೌಡ ಭ ನಂಗನಗ್ೌಡರ ಯಳ್ವತಿತ 86/1ಅ+1ಬ

/2
ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 954484675751 17215253568 ಕೆ.ವಿಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಯಳ್ವತಿತ

261
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಪರಪಪ ಶಿ ಶಿವಶಿಂಪ ಮಾಗಡ್ಡ 326/4/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 721133388997 89026986309 ಕೆ.ವಿಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮಾಗಡ್ಡ

262
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ಸೆಲೋಮನಗ್ೌಡ ಹಾ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ ರ್ಾದಿಗಟ್ಟಿ 58/2 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.012 0.01200 803417629929 458101019245 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

263
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ನೋಲ್ಪಪ 
ತಲೋಟದ

ಶಿಗೂ 49/7 ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 201247525788 89015017031 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ ಬಾಯಂಕ್ ಶಿಗೂ

264
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಪರಸಪಪ 
ಆನೆಪಪನವರ

ರ್ಾಗರಮಡುವು 31/2 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲೋಡಂಬಿ 0.012 0.01200 455247725415 17218009413 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ

265
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಯಯ ರುದರಯಯ 
ಮಠದ

ತ ಭಾವನಲರ 39/1 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.012 0.01200 742135173719 17140524768 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ. ಬಾಯಂಕ್ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

266
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋಮತಿ ರ್ಾಗವವ ರು ಮಠದ ತ ಭಾವನಲರ 39/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 737127428019 1814101002376 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬನನಕೆಲೋಪಪ

267
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ

ಶಿರೋ ರ್ಾಗಯಯ ವಿೋರಯಯ 
ಸೆಲರಟಲರ

ತ ಭಾವನಲರ 43/3 ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.012 0.01200 547772369421 11127621151 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

268
ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ 

ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಯೋಜನೆ
ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗ ಶಿರೋ ರ್ಾಗಪಪ ಪರಸಪಪ ಶಿಂದ ದೋವಿಹಾಳ್ 13/1ಬ ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 0.012 0.01200 762088045683 37740045934 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಶಿರಹಟ್ಟಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ನದೋಯಶ್ಕರು
(ಜಿ.ಪಂ) ಶಿರಹಟ್ಟಿ



































































































































































































































































































































































































ತಾಲ್ಲೂಕು :ನರಗುಂದ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ
ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

I.

ಶಿರೋ ಬಿೋರಲಿಂಗೋಶ್ವರ ಕೆರೆ ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಹಾಗಲ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ ದಂಡಾಪೂರ

389/4ಅ, 390/4ಬ, 

312/3, 234/1, 240/ಪ1, 

232/2, 131/1ಅ, 138/2, 

90/2, 392/2

ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿೂ, ಚಿಕುಿ, ಪೋರಲ್, 

ಬೆಳ್ುೂಳಿೂ, ತಂಗು
13.91 280000.00 456430632271

ಶಿರೋ ಕಲಿೂರ್ಾಥೋಶ್ವರ ಕೆರೆ ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಹಾಗಲ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ

33/2 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ,ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 12.15 280000.00 230876739760

ದುರಗಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ/ ಮಲಲಿಮನ 150/3ಬ ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಪೋರಲ್ 1.00 75000.00 993398535581

ರ್ಾರಾಯಣ ಹನಮಂತಪಪ ಬಿೋಜಾಪೂರ 22/1. ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 6.50 75000.00 994414994568

ವಿಠಠಲ್ಗ್ೌಡ ಟ್ಟ ಬೆಡಗ್ೌಡರ 19/1ಅ ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.42 75000.00 938132169870

ಸಾವಂತರವವ ಚಂದರಪಪ ಬೆಲೋಗ್ಾರ 330/6 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.80 16000.00 270941380065

ಶಿರೋನವಾಸ ರ್ಂಕರಡ್ಡಿಯವರ ರಾಯರಡ್ಡಿಯವರ 458/1 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 344092722080

ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಸೆಲೋಮನಗ್ೌಡ ಕುರಹಟ್ಟಿ 16/1+2 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 528340759974

ಶಿವನಗ್ೌಡ ಶ್ಂಕರಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 14/6. ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 540412525666

ರಾಘು ರಾಮಪಪ ಸೆಲೋಮಾಪೂರ 413/2ಅ+2ಬ+3+4ಅ+4ಬ/

3
ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 0.60 12000.00 989043566325

ರೆೋಣವವ ಶ್ರಣಪಪ ತಳ್ವಾರ 75/3/1 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 16000.00 672223848313

ಶ್ಂಕರಪಪ ರಾಮಪಪ ತಳ್ವಾರ 75/2 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 16000.00 717235512858

ಏಕರ್ಾಥ ಬಸಪಪ ರೆಲೋಣದ 150/3ಅ ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾ ಬದನೆ, ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 0.80 16000.00 626888885064

ಯಲ್ೂಪಪ ಶಿವಪಪ ಬೆನಲನರ 548/1ಡ & 548/7 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 971857564091

ಶೆೋಖಪಪ ಬಸಪಪ ಚಲ್ುವಾದಿ 109/1 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 943064026193

ಅಲಿೂಸಾಬ್ ಇಮಾಮಸಾಬ ನಧಾಫ್ 106/2 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 0.80 16000.00 391012071518

ಬಸನಗ್ೌಡ ಭಮನಗ್ೌಡ ಭರಮಗ್ೌಡರ 51/2ಕ 7 51/2 ಡ ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 877885914338

ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ಮಲಾೂಡ 165/2 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.00 20000.00 627109575622

ಹಸನಸಾಬ ಹ ಆಶೆೋಖಾನ 145/4 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 0.60 12000.00 561071381843

ಮಕುತಂಬಿ ಮಕುತಂಸಾಬ ಭಾಗವಾನ 196/1 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ, ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 0.80 16000.00 980504889271

ಅಬುಾಲ್ಖಾದರ ರ್ಾಯಿರ 42/2 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ, ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 0.50 10000.00 646243655701

ಬಸಪಪ ಗದಿಪೋಪಪ ದಲಡಿಮನ 114/3ಅ ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂ ಬದನೆ 0.50 8000.00 938165003654

ರಾಘರ್ೋಂದರ ಭೋಮಪಪ ಪೂಜಾರ 37/3 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಪಂ ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 0.70 14000.00 755452471868

ದಾವಲ್ಸಾಬ ನಭಸಾಬ ನಧಾಫ್ 189/3 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.47 14350.00 466322016942

ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ನವಲ್ಗುಂದ 176/1 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 0.80 24400.00 785702188434

ರಾಜಿೋವ ಹನಮಂತ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 67/1 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹಲ 0.90 9000.00 231921515364

ದುಗಯಪಪ ಯಮನಪಪ ಮಲಲಿಮನ 150/3ಬ ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಪೋರಲ್ 1.00 4000.00 993398535581

ಮಕುತಮಸಾಬ ಗಲಡುಸಾಬ ಬಾಳಿಕಾಯಿ 159/7 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡು ಹಲ 0.8 8000.00 951275542861

ಯಮನವವ ಯಲ್ೂಪಪ ನರಗುಂದ 390/1 ನರಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1.04 87500.00 896749413162

ಉದಯ ಸುಭಾಸರಡ್ಡಿ ಕಾಮರಡ್ಡಿ 20/1 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 87500.00 751949461536

ಬಸವರಡ್ಡಿ ರ್ಂಕರಡ್ಡಿ ರಾಯರಡ್ಡಿ 93/3 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 87500.00 467741987405

ಶಿದಾಪಪ ರಾಚಪಪ ಹಾದಿಮನ 55/1 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.15 87500.00 498858930564

ಹೆಲಳಿಯಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಕುಂಬಾರ 315/1+2ಅ1+2ಬ/4 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.80 87500.00 611854658699

ಶಿದಾರಡ್ಡಿ ಹ ರಂಗರಡ್ಡಿಯವರ 96/2, 169/2ಕ ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 2.09 87500.00 732755670427

ಹನಮಂತಪಪ ಗದಿಗಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ 26/3 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.60 87500.00 764111483513

ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಬಸಪಪ ಹಲಲಿ 50/2 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 87500.00 250817473931

ನೋಲ್ವವ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 34/2 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 2.18 87500.00 387538608739

ಹನಮಮಪಪ ತಿರಕಪಪ ಬಡನನವರ 58/4 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.88 87500.00 557477454803

ಮಂಜುರ್ಾಥ ಚನನಬಸಪಪ ಹೆಲಸಗ್ಾಣಿಗೋರ 249/1ಬ/1 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.21 87500.00 538012473913

ಸಾವಂತರವವ ಟಾಕನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 33/8,  33/10 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.75 87500.00 346997223745

ಬಾಳ್ಪಪ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಪಪ ಸೆಲಬರದ 167/3 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 2.40 87500.00 783916243051

ಅಯಯನಗ್ೌಡ ರುದರಗ್ೌಡ ಚನನವಿೋರಗ್ೌಡರ 9/ಅ/6+7ಬ ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 87500.00 560879815899

ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ಹಾದಿಮನ 253/2 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 2.44 87500.00 616964157679

ಸೆಲಮೋಶ್ವರ ಶಿವಪುತರಪಪ ಅವರಾದಿ 92/3+4 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 3.34 87500.00 721184950059

ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣರಡ್ಡಿ ಮೋಲ್ಗರಿಯಪಪ ಲಿಂಗಧಾಳ್ 62/6 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 4.03 87500.00 895746177806

ಫಕ್ಕೋರಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 10/5 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.63 87500.00 932775931020

ಭೋಮಪಪಗಂಗಪಪ ಪೂಜಾರ 134/1 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 2.88 87500.00 535978077304

ಗಲೋವಿಂದರಡ್ಡಿ ಹನಮರಡ್ಡಿ ರಾಯರಡ್ಡಿಯವರ 133/5 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.6 87500.00 549460660276

ಕರಿಯಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಾದರ 106/1, 137/5 ನರಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1.27 87500.00 893761165228

ಮಂಜುರ್ಾಥ ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರ 95/4 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1.40 87500.00 229183453435

ಗಲೋಪ್ಾಲ್ ರಾಮಪಪ ಯಡರಂಗ 157/3 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ 2.5 87500.00 268529793549

ವಿಠಠಲ್ಗ್ೌಡ ತಿಮೆನಗ್ೌಡ ಬೆೋಡಗ್ೌಡರ 19/1ಅ ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 0.22 200000.00 938132169870

ಗದಿಗೋಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಾದರ 203/2 ನರಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 0.20 200000.00 927708190049

ಈರಪವವ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣ ಕಕ್ಕಯಕಟ್ಟಿ 151/2ಅ ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.00 75000.00 753394831385

ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬೆಲೋಳ್ಶೆಟ್ಟಿ 91/3, 100 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 4.08 75000.00 928460933868

ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಪೂಜಾರ 57/1, 249/1ಡ ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಪಂಗಡ ಪೋರಲ್, ಬಾಳೆ 2.80 100000.00 748371784802

ರೆೋಣವವ ಹನಮಪಪ ಮಳ್ಲಿ 3/4. ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.20 100000.00 940950406189

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳ್ನುನ ಪಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.
ಜಿಲೂ:ಗದಗ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 
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ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು

1

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ - 2401-00-119-4-06

ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ

ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ

ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ 25 ಟನ್

ಪ್ಾಯಕಹೌಸ

ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ



ಪವರ ವಿೋಡರ ವಿಠಠಲ್ಗ್ೌಡ ಟ್ಟ ಬೆಡಗ್ೌಡರ 19/1ಅ ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.42 40000.00 938132169870

ಪರಸಪಪ ಭಮಪಪ ಕದಡ್ಡ 25/2. ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.20 15000.00 785669478204

ಮಕುತಂಸಾಬ ಮುಕತಂಸಾಬ ಹವಾಲಾಾರ 239/3 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.10 15000.00 374007324741

ಬಂಡ ಮೋಕರ ಪರಕಾಶ್ ಶಿವಪಪ ಸೆಲೋಬರದ 67/2, 89/3, 92 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.4 12000.00 587624493900

ಮುದಿಯಪಪ ನಂಗಪಪ ತಳ್ವಾರ 13/1. ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಪಂಗಡ ಪೋರಲ್ 0.50 34900.00 921966760267

ಹೆಲನನವವ ಯಲ್ೂಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 168/15 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.40 50000.00 208695276010

ಬಸಪಪ ಗದಿಗೋಪಪ ದಲಡಮನ 114/3ಅ, 115/1ಅ, 119/2 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ 2.00 2400.00 938165003654

ಮಂಜುರ್ಾಥ ಸೆಲೋಮಪಪ ಚಲ್ುವಾದಿ 90/4, 97/1ಅ+1 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಪೋರಲ್, ಈರುಳಿೂ 1.00 1200.00 808017041003

ಬಸವರಾಜ ಯ ಬನನಗಡದ 109/4 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.60 720.00 829131114445

ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಹ ತಳ್ವಾರ 4/3. ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿೂ 1.33 1600.00 597542202984

ಮುದಿಯಪಪ ನ ತಳ್ವಾರ 13/2. ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿೂ 1.40 1680.00 921966760267

2 PMKSY - 2401-00-108-2-30-106 ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಖಾನಸಾಬ ಹುಸೆೋನಸಾಬ ಮುಳ್ಗುಂದ 213/2 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.46 140203.00 983394469437
ಕೃಷಿಪಪ ಭೋಮಪಪ ತಳ್ವಾರ 700/1 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ, ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 50000.00 415893178730

ಗುರುರ್ಾಥ ನಂಗಪಪ ಮುಳ್ಲೂರು 185/1ಸಿ, 141/1 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಚಿಕುಿ, ಪೋರಲ್ 0.5 27960.00 409086886828

ರೆೋಣವವ ಶ್ಂಕರಪಪ ತಳ್ವಾರ 75/3/1 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 34500.00 672223848313

ರೆೋಣುಕಾಭಾಯಿ ಹ ಮುದರಡ್ಡಿ 433 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ 1 63000.00 747297018170

ನೋಲ್ವವ ಶಿದಾಪಪ ಹಳ್ಕಟ್ಟಿ 190/1+2/1 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.4 47500.00 537337659294

ರಂಗನಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ ತಾಯಣೆವರ 77/4/1+2/ಅ, 126/ಅ ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ 0.50 63000.00 651314374353

ದಾವಲ್ಸಾಬ ರಾಜೆೋಸಾಬ ಬುರಡ್ಡ 292/4 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.50 50000.00 627564157999

ಕವಿತಾ ಶಿವಶ್ರಣಗ್ೌಡ ತಿರಕನಗ್ೌಡರ 113/4 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1.20 11500 311022581869

ಶ್ಂಕರಪಪ ರಾಮಪಪ ತಳ್ವಾರ 75/2 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 9950 717235512858

ಮಂಜುರ್ಾಥ ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರ 94/4 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1.40 5000.00 229183453435

ವಿಠಠಲ್ಗ್ೌಡ ಟ್ಟ ಬೆಡಗ್ೌಡರ 19/1ಅ ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.42 8100 938132169870

ಹನಮಂತ ಭೋಮಪಪ ಪೂಜಾರ 57/2 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಪಂಗಡ ಪೋರಲ್ 1 29500.00 458872020787

ರೆೋಣವವ ಶ್ರಣಪಪ ತಳ್ವಾರ 75/3/1 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಪೋರಲ್ 1 29500.00 672223848313

ಶಿವಶ್ರಣಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ತಿರಕನಗ್ೌಡರ 154/1+2 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1.00 15840.00 863080974874

ವಿಠಠಲ್ಗ್ೌಡ ಟ್ಟ ಬೆಡಗ್ೌಡರ 19/1ಅ ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.42 29000.00 938132169870

ರಾಮಪಪ ರ್ಾಗಪಪ ಯಡರಂಗ 157/1 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಪೋರಲ್, ತಂಗು 1.00 11700.00 269900255863

ಕಮಲ್ವವ ಸುರೆೋಶ್ ಚವಾಿಣ 7/5 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್, ಮಾವು, ತಂಗು 1.00 11700.00 395964325069

ಸೆಲಮೋಶ್ವರ ಶಿವಪುತರಪಪ ಅವರಾದಿ 92/3 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.00 14000.00 721184950059

ಶ್ಂಕರಪಪ ರಾಮಪಪ ತಳ್ವಾರ 75/2 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 0.8 11750.00 717235512858

ಸಂಗನಬಸಪಪ ಈಶ್ವರಪಪ ಚವಡ್ಡ 18/2ಬ ಮಲಗನಲರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 2 87500 359652530729

ಬಸಪಪ ಈರಪಪ ಸಾತಣೆವರ 159/6 ಚಿಕಿನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.8 87500 212915092472

ರೆಲೋಟ್ಟಲರ್ೋಟರ ಗ್ೌಡಪಪಗ್ೌಡ ಸಿದಾನಗ್ೌಡ ಚಿನನಪಪಗ್ೌಡರ 1/3+4+5 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.4 34000.00 571161557568

ಕಲಿಿರ್ೋಟರ ಸಣೆಯಲ್ೂಪಪ ಬರಮಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 429/7 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1.10 18000.00 484127517974

ಮಹಾಲಿಂಗಪಪ ಜಗದಿೋಶ್ ನಂದಿ 5/2 ಕ ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್, ಹೆಸರು 1.60 50000.00 718309950451

ಶಿವಶ್ರಣಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ತಿರಕನಗ್ೌಡರ 119/3,154/1+2 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್, ಈರುಳಿೂ 1.00 50000.00 863080974874

ಸುರೆೋಶ್ ಫಕ್ಕಿೋರಪಪ ಕುಂಬಾರ 129/6, 129/7 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.80 60000.00 366811784567

ಸಣೆಯಲ್ೂಪಪ ಬರಮಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 429/7 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 1.10 60000.00 484127517974

ಶಿವಪಪ ಹನಮಪಪ ತಳ್ವಾರ 120/1ಬ ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ 1.62 60000.00 671277412385

ಬಸನಗ್ೌಡ ಕಲ್ೂನಗ್ೌಡ ದಲಡಿಮನ
10/1,22/2,163/1ಕ, 

164/3, 266/2ಅ
ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 2.00 50000.00 889828247816

ಅಲಿೂಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ ನಧಾಪ್ 106/2 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.10 50000.00 391012071518

ರ್ಂಕರಡ್ಡಿ ಗಲೋವಿಂದರಡ್ಡಿ ಚೌಡರಡ್ಡಿ 374/1 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.6 50000.00 624867333161

ಬರಶ್ ಕಟಿರ ಪರಶ್ುರಾಮ ಹಿರೆೋಮನ 308/3 ನರಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ತಂಗು 0.5 17000.00 403099618045

ಟಾರಯಕಿರ ಆಪರೆೋಟ್ಟಡ್ ಬೆಲೂೋವರ ಸೆರೋಯರ ಗರಿಯಪಪಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಕೆಂಚನಗ್ೌಡರ 342/1 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1.2 90000.00 534128653731

II

ಶಿರೋ ಮ.ಘ.ಚ ಅಭನವ ಸಿದಾಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾಯಯ ಮಹಾ ಸಾವಮಿೋಗಳ್ು 51 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 6.0 33750.00 682816823222

ರ್ಾಗಲಿಂಗರಡ್ಡಿ ರ್ಂಕರಡ್ಡಿ ಮೋಟ್ಟ 66/2ಅ/1 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.4 26250.00 718482609585

ಮಂಜುರ್ಾಥ ಬಸವರಾಜ ತಡಸಿ 94/2 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.80 20000.00 291746468816

ಕಲ್ೂಪಪ ಗದಿಗೋಪಪ ದಲಡಿಮನ 118/5, 114/3ಕ, 114/4ಅ ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ, ಮೋಣಸಿಕಾಯಿ 0.28 2445.00 662692679657

ಸೆಲೋಮಪಪ ಗದಿಗೋಪಪ ತಳ್ವಾರ/ ದಲಡಿಮನ 114/4ಕ, 118/4 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ 0.28 2445.00 323673646191

ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ತಳ್ವಾರ 28/2ಬ ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ 0.28 2445.00 547555671755

ಹನಮಂತಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ತಳ್ವಾರ 51/10 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ 0.28 2445.00 356740436720

ಬಸಪಪ ಕರಬಸಪಪ ತಳ್ವಾರ 173/2ಬ, 9/4ಅ ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ 0.28 2445.00 774390487969

ತುಕಾರಾಮ ಬೆೋಡಗ್ೌಡರ 8/3 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ 0.28 2445.00 586571839158

ರಾಮಪಪ ಯಡರಂಗ 157/1 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಪೋರಲ್ 0.28 2445.00 269900255863

ಭೋಮಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಪೂಜಾರ 57/1 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ, ಈರುಳಿೂ 0.28 2445.00 748371784802

ನೋಲ್ವವ ಬಸಪಪ ತಳ್ವಾರ 196/1 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ 0.28 2445.00 645955437947

ದುರಗಪಪ ಮಲಲಿಮನ 150/3ಬ ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.30 2670.00 993348535581

ಬಸಪಪ ರ್ಾಗಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 86/1 ನರಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.30 2670.00 999598554985

ದುರಗಪಪ ಮಾದರ 126/1 ನರಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.30 2670.00 339909102354

ಹನಮಂತಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 51/6 ನರಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.30 2670.00 746452841523

ಬಸಪಪ ಪೂಜಾರ 95/2 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.30 2670.00 263743620452

ರಂಗಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಭಜಂತಿರ 397/4 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.30 2670.00 298414802600

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 

1 ಮಧುವನ ಮತುತ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಯೋಜನೆ - 2851-00-200-0-01-051

ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗಗಳ್ ನಯಂತರಣ 

ತಳ್ುೂವ ಗ್ಾಡ್ಡ

ಪವರ ಟ್ಟಲ್ೂರ

INM/IPM

3 ಆರ.ಕೆ.ವಿ.ಯಾಯ  - 2401-00-800-057

ಪವರ ವಿೋಡರ

ಪವರ ಸೆರೋಯರ

ಚೈನ್ ಸಾ

ಎಚ್.ಟ್ಟ.ಪ ಸೆರೋಯರ

ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ 25 ಎಂ.ಟ್ಟ

ಮಿನ ಟ್ಟರೈಲ್ರ

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



ಶೆೋಖಪಪ ಬಸಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 109/1 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 0.30 2670.00 943064026193

ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣ ಮಹದೋವಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 287/7 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.30 2670.00 400357080429

ಯಲ್ೂಪಪ ಮಾದರ 326/6, 145/5, 145/13 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.30 2670.00 260500579235

ಬಸಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ಭಜಂತಿರ 136/3 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.30 2670.00 586398932350

ನಂಗಬಸಪಪ ಕರಿಯಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 137/3 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ, ಮೋಣಸಿಕಾಯಿ 0.30 2670.00 423059293014

ಭೋಮವವ ಮಾದರ 40/2ಬಿಪ2 ನರಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.30 2670.00 218053491653

ಕಸಲತರೆೋವವ ತಿಪಪಣೆ ಚಲ್ವಾದಿ 18/21, 14/6 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.30 2670.00 734682684205

ಕರಿಯಪಪ ಮಾದರ 106/1, 137/5 ನರಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.30 2670.00 893761165228

ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಜಗಗಲ್ 221/4 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.00 7500.00 710537078853
ಲ್ಕ್ಷ್ೆವವ ಚ ಹೆಲಸಗ್ಾಣಿಗೋರ 239/6 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 950.00 722612541681

ಮಂಜುರ್ಾಥ ಭ ಹೆಲಸಗ್ಾಣಿಗೋರ 239/3 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 0.65 770.00 892766215667

ಮಲ್ೂಪಪ ಹೆಲಸಗ್ಾಣಿಗೋರ 249/1ಬ/1 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 4.3 510.00 439125771557

ಬಸಪಪ ಭ ಹೆಲಸಗ್ಾಣಿಗೋರ 239/4 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.82 980.00 359045362087

ಚಿದಾನಂದ ಬ ಮುಳ್ಲೂರು 131/5 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.19 230.00 479161740777

ಅಶೆಲೋಕ ಸಾಲ್ಲಟಗ 61/ಪ1 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.26 1507.00 400215777168

ಇಂದರವವ ಹ ಮುಂದಲ್ಮನ 53/4 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.02 1200.00 279890193658

ಶಿದಾಪಪ ಫಕ್ಕರಪಪ ತಳ್ವಾರ 79/1+2/1 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.4 1600.00 722199984909

ಗಂಗಪಪ ಫ ತಳ್ವಾರ 79/1+2/5 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 2 1900.00 465521634131

ಹನಮಂತಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ತಳ್ವಾರ 79/1+2/2 ನರಗುಂದ ಪ.ಪಂ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.13 1200.00 456178613609

ಮಂಜುರ್ಾಥ ಸೆಲೋಮಪಪ ಚಲ್ುವಾದಿ 90/4, 97/1ಅ+1 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಪೋರಲ್, ಈರುಳಿೂ 1.00 1200.00 808017041003

ಬಸವರಾಜ ಯ ಬನನಗಡದ 109/4 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.6 720.00 829131114445

ರ್ಾಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಬೆನಲನರ 547/1ಸಿ, 548/1ಸಿ ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 1.2 1440.00 352228059006

ಬಸನಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಕರಬಸನಗ್ೌಡರ 158/1 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 2.0 2400.00 253770647031

ರವಿಂದರಗ್ೌಡ ಮುದಿಗ್ೌಡ ಗದಿಾಗ್ೌಡರ 65/5 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.6 1920.00 291438275918

ನಂದಾ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡರ 172/2ಬಿ ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 2.0 2400.00 731373864118

ಪರವಿೋಣಗ್ೌಡ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡರ 172/1 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 2.0 2400.00 425786179080

ಚಂದರಗ್ೌಡ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡರ 172/1 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 2.0 2400.00 718865241994

ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಗದಿಗೋಪಪಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡರ 169 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 2.0 2400.00 645700238231

ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಹ ತಳ್ವಾರ 4/3. ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿೂ 1.33 1600.00 597542202984

ಮುದಿಯಪಪ ನ ತಳ್ವಾರ 13/2. ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿೂ 1.40 1680.00 921966760267

ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ವಿ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 270/1ಅ ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.60 1920.00 976784633488

ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಕರಿಯಪಪ ಚಲ್ುವಾದಿ 65/2ಅ ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1.10 1320.00 666605365000

ಮಹಾದೋವಪಪ ತಿಪಪಣೆ ಚಲ್ುವಾದಿ 14/4, 17/10 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.80 960.00 632699882276

ಯಲ್ೂಪಪ ಚನನಪಪ ಬನನಗಡದ 109/3 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 0.60 720.00 408238207083

ಚನನಪಪ ಬಸಪಪ ಚಲ್ುವಾದಿ 15/8ಅ ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1.02 1440.00 640065139076

ಮಂಜುರ್ಾಥ ಸೆಲೋಮಪಪ ಚಲ್ುವಾದಿ 90/4, 97/1ಅ+1 ಕೆಲಣಲೆರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1.00 1200.00 215688679065

ಸಲಿೋಮ್ ಚಮನಸಾಬ ಈಟ್ಟ 691/1ಅ ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 0.60 4550.00 698039980223

ಯಲ್ೂಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಕೆಲರಿಗಣೆನವರ 6/4. ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1.00 7500.00 600473286821

ಶ್ಂಕರಪಪ ಗುರಪಪ ತಗಗನಮನ 58/3 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1.00 7500.00 520685325633

ಶಿರೋಧರ ರಾಚಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ 232/2 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.80 6000.00 421947757672

ಮಂಜುರ್ಾಥ ಹೆಲಸಗ್ಾಣಿಗೋರ 249/1ಬಿ/1 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.80 6000.00 538012473913

ಅಶೆಲೋಕ ಸಾಲ್ಲಟಗ 61/ಪ1 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 0.80 6000.00 400215777168

ಬಸವರಾಜ ಸಾಬಳೆ 87/5 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.67 5000.00 878745030286

ಮಂಜುರ್ಾಥ ಬಸವರಾಜ ತಡಸಿ 94/2 ನರಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.80 6000.00 291746468816
ಚನನಯಯ ವಿ ಪರುತದೋವರಮಠ 130/3 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್, ಈರುಳಿೂ 0.80 6000.00 911551337305

ಮಲ್ೂಪಪ ರಾಮಪಪ ಮೋಟ್ಟ 3 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 0.80 6000.00 698660536092

ಉಮೋಶ್ಗ್ೌಡ  ಬಾಪುಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 338/3. ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್, ಈರುಳಿೂ 0.47 3500.00 852924137585

ಬಾಪುಗ್ೌಡ ಫಕ್ಕೋರಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 4/1, 4/2 ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್, ಈರುಳಿೂ 1.00 7500.00 213823021543

ಶಿವರಡ್ಡಿ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಕ್ಕತಲತರು 619/1ಅ ಕೆಲಣಲೆರು ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್, ಈರುಳಿೂ 1.00 7500.00 408013693945

3
ಅನುಸಲಚಿತ ಜಾತಿ ಹಾಗಲ ಪಂಗಡ ಉಪಯೋಜನೆ - 

2401-00-001-210-422
ಪವರ ಟ್ಟಲ್ೂರ ಗದಿಗೋಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಮಾದರ 203/2 ನರಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಮೋಣಸಿನಕಾಯಿ 0.9 100000.00 927708190049

2 ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಸಮಗರ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗಗಳ್ ನಯಂತರಣ - 2401-00-119-5-02





































































































































197004271671

4636101005372

89081065495

89055958015

17063573134

64370100006131

30153605431

17140540735

695280086781

64370100007092

17195528613

17195524947

89043303797

89029334779

17194517828

89114940819

695280080440

333001000005076

89046120857

89103253841

376502010003749

520101257672107

17045018434

64380100005949

89053306616

197000406433

89081065495

64380100003341

312300101001904

695280115089

895280159990

64370100000909

17045015670

30082331331

10648035342

30442642680

89071088142

32777080134

12132200090620

312300101002009

30095640403

89033309247

17194555150

89057720578

12132010003155

333001000000464

35353774950

17195511531

30261184532

31544996330

36373890456

17063573134

3282500101272100

89078997728

4636101002108

89044590075

17045016550

ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳ್ನುನ ಪಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ

ಕೆೋಂದರ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



17063573134

89009613643

376502010007737

32074621210

20243566560

17194553276

520101257672107

89084220472

89082191418

31161240846

20243566560

64106464399
89092550284

695280114879

17195528613

64370100005892

17063641674

89059417639

89056312583

64380100003235

17195524947

31544996330

17063573134

89022000640

17195528613

89040370664

17063573134

17063644960

10698861529

89057720578

17195524947

695280018416

17195525000

89004328899

17194533431

520101045794835

89040370664

36384558290

17194533431

12132200005701

376502010006742

89114940819

64370100006490

31722455947

17045017203

30300760434

10698848860

197002851892

520101257117798

36030349709

695280098221

695280157959

17195525838

5201045769814

17063644960

89044590075

17195536656

89081065495

89039705041

17063542549

17195534218

36096952633

17194525330

ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ್ು



17194517828

17194518742

30133540204

35370918291

89035547098

17063576453

32545127747

12132200012544

5162200016640
89023411492

17195535165

34060137012

17195535303

376502010907436

12132200034389

37752134810

17195533735

17195533780

17195542504

89084220472

89082191418

170635065544

12132200044310

197001425809

12132200042354

695280083688

695280084309

119601012000311

31161240846

20243566560

4636101001495

30174443407

17194523490

89088192449

520101252345147

89084220529

89118859991

89085165407

12132200085032

31911156181

197001371577

12132200034389

12132210013797
197002851892

64370100006685

89000939403

64370100002158

89095528722

64370100006757

3282500101272100





































































































































ತಾಲ್ಲೂಕು : ಮುಂಡರಗ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ /ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಪ.ಜಾ/ ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ ಭೌತಿಕ (ಸಂಖ್ಯಯ ) ಭೌತಿಕ (ಹೆ.)

1 ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಕುರಿ 88/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 8000.00 4335 0657 0852 12092200137444

2 ಶಿರೋ ರ್ಾಗಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಕುರಿ 88/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.40 8000.00 6988 1178 8039 12092200138190

3 ಗಲೋಣಿಬಸಪಪ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಕೆಲಲ್ಯಹಳಿೂ 283/6 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.13 20000.00 8338 0977 4770 31247161172

4 ಶಿರೋ ಶಿವಾನಂದಪಪ ಇಟಗ 46/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.00 20000.00 8650 4855 7064 89086204005

5 ಶಿರೋ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಇಲ್ಲೂರ 161/2, 161/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 2.70 20000.00 4918 1272 7236 12092200063981

6 ಶಿರೋ ಕುಮಾರರಡ್ಡಿ ಶಿರಗುಪಪ ಚಿಕಿರಡ್ಡಿ 63/ಎ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 0.80 16000.00 2057 0324 3244 897810110001051

7 ಶಿರೋ ಮಾರುತಿ ಈರಪಪ ಹೆಲಂಬಳಿ 597/ಎ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 0.70 14000.00 7938 4382 3909 897810110002859

8 ಶಿರೋಮತಿ ಪ್ಾರವವ ಬಸಪಪ ಹಡಪದ 8/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 16000.00 6301 3424 0271 89057619138

9 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ರ್ಾಗಪಪ ಬಾರಕೆೋರ 66/2ಬಿ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 8000.00 8063 7469 1331 17199056994

10 ಶಿರೋಮತಿ ತಿಪಪವವ ಶ್ಂಕರಪಪ ಕಾರಬಾರಿ 78/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.00 20000.00 6191 7956 2319 12092030005009

11 ಶಿರೋ ಕೆಲೋಟ್ಟಪಪ ಗುಡ್ಡ 46/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬದನೆ 1 1.60 16000.00 7728 8242 1645 36572264716

12 ಶಿರೋಮತಿ ಮಲ್ೂವವ ಶಿವಪಪ ಹರಿಜನ 32/2ಎ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 0.80 16000.00 7076 9640 8234 17199097953

13 ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಸಂಗಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 587/3 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.16 16000.00 7962 2410 0582 897810110000627

14 ಶಿರೋ ಕೆಲಟರಪಪ ಬಸವಣೆೆಪಪ ಗಂಗ್ಾಪೂರ 28/6 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.95 19000.00 7967 1534 5948 2613101009262

15 ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣಗ್ೌಡ ಧಿೋರನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 244/1+2/ಅ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 0.80 16000.00 6376 9439 3592 3041895331

16 ಶಿರೋ ದೋರ್ಂದರಪಪ ಹನಮಪಪ ಮಲ್ಶೆಟ್ಟಿ 38/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಹಾಗಲ್ಕಾಯಿ 1 0.98 16000.00 2307 1770 0937 17142122332

17 ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ತಳ್ವಾರ 86/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 0.80 16000.00 8234 6409 8008 30743128467

18 ಶಿರೋ ಶಾವಕಿ ರ್ಾಗರಹಳಿೂ 139 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000.00 4138 0001 1489 10052837840

19 ಶಿರೋ ಶ್ಂಕರಗ್ೌಡ ವಿೋರಭದರಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 11/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000.00 7221 3909 8083 30382430706

1 ಶಿರೋ ಮಾಂತೋಶ್ ನಲರಪಪ ಬಲದಿಹಾಳ್ 41/2ಅ/3 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 0.41 8000.00 4926 0139 6820 17215895856

2 ಶಿರೋ ಈರಪಪ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ವಡಿಟ್ಟಿ 480/3 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 1.0 19400.00 6614 6222 9121 17199082652

1 ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ಶಿೋಗರಗಡ್ಡಿ 65/2 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ತರಕಾರಿ 1 1.00 12000.00 8184 3779 6942 17215929343

2 ಶಿರೋ ಹಾಲ್ಪಪ ದೋವಪಪ ಬಾಣಕಾರ 95/7 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ತರಕಾರಿ 1 1.22 19800.00 8852 6409 6507 17199026812

3 ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ಶೆೋಖಪಪ ದಾಯಮಣೆವರ 20/2ಎ ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ತರಕಾರಿ 1 0.89 10000.00 8573 0609 5980 30360826001

1 ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ಅಗಸಿಮುಂದಿನ 103/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1.86 12000.00 8390 3931 0154 36531236221

2 ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ರ್ಾಗಪಪ ಎಮಿೆ 111 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.6 22000.00 3925 1587 0334 89100444215

3 ಶಿರೋ ಮಂಜಯಯ ಹಾಲ್ಯಯ ಲ್ಕ್ಷ್ಮೆೋಶ್ವರಮಠ 50/3 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.2 7500.00 3264 6633 5574 17215931884

4 ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ನಂದಿಕೆೋಶ್ವರ 113/4 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.6 22000.00 6402 8591 6675 332901000000726

5 ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಹಾಲ್ಪಪ ಶಿರುಂಧ 142/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.4 14000.00 2277 3798 6455 89033279970

6 ಶಿರೋಮತಿ ತಿಪಪವವ ಕೃಷೆಗ್ೌಡ ಅಯಯನಗ್ೌಡರ 69/3 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.4 14800.00 2783 7038 8713 17215880328

7 ಶಿರ ಸಣೆಹನಮಪಪ ಸಣೆಪಪ ಹೆೈತಾಪೂರ 36/6 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.4 24000.00 8893 8542 7716 89071081883

8 ಶಿರೋ ಗ್ಾಳೆಪಪ ಕೆಲಪಪಣೆವರ 24/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.83 18000.00 9044 8867 1529 17217910250

9 ಶಿರೋಮತಿ ರೆೋಣುಕಾ ರೆೋವಣಶಿದಾಪಪ ಹುಬಾಳಿೂ 48/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.45 27000.00 9637 7387 2832 332901000002790

10 ಶಿರೋ ಗವಿಯಪಪ ಹುಲ್ಗಪಪ ಹಳ್ಾೂಕಾರ 395/4 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 15000.00 4018 8825 2376 17139068402

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್  ಚಂಡು ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಯ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮಳ್ೂಪಪ ಹನಮಪಪ ಸೆಲಂಪೂರ 11/3ಬಿ ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ಚಂಡ ಹಲ 1 0.60 6000.00 3953 4934 5979 64120601384

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್  ಚಂಡು ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಯ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಸೆಲೋಮಪಪ ಬಸಪಪ ಗುಡಿದ 645/4 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಚಂಡ ಹಲ 1 0.60 6000.00 2696 2469 5401 17139047947

1 ಶಿರೋ ಹಾಲ್ಪಪ ರುದರಪಪ ಶಿರುಂಧ 123/4 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಸೆೋವಂತಿಗ 1 0.40 4000.00 7574 4928 9088 332901000001692

2 ಶಿರೋ ಉಡಚಪಪ ಹಾಲ್ಪಪ ಶಿರುಂಧ 123/3 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಸೆೋವಂತಿಗ 1 0.40 4000.00 5332 8098 9343 332901000001694

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಮಲಿೂಗ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಯ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಶಿವಾನಂದ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ತಳ್ವಾರ 124/1 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಪಂ (423) ಮಲಿೂಗ 1 2.00 4000.00 4457 8206 1277 12092200109401

1 ಶಿರೋ ನಂಗಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಒಂಟ್ಟಲ್ಬೆಲೋವಿ 231/2+3/b ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಗುಲಾಬಿ 1 1.62 8000.00 5551 2175 0899 89037533876

2 ಶಿರೋ ಕೆಲೋಪಣೆ ಕೆಲಪಪಣೆವರ 24/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಗುಲಾಬಿ 1 0.37 5600.00 6792 4036 0959 17217875123

3 ಶಿರೋ ದಲಡಿಹನಮಪಪ ಹೆೈತಾಪೂರ 8/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಗುಲಾಬಿ 1 1.00 4000.00 8324 5255 8799 17217905749

4 ಶಿರೋ ಮೌಲಾಸಾಬ ಕಾತರಕ್ಕ 163/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಗುಲಾಬಿ 1 1.98 20000.00 8118 9584 3346 89050773037

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣ ಮೋಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 37/3 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ಬಾಳೆ 1 0.30 9150.00 6158 5337 2212 17215945344

1 ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ಪಪ ನೋಲ್ಕಂಠಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ 48/1ಬಿ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.60 18360.00 5739 4230 7192 17215878422

2 ಶಿರೋ ತಲೋಟಪಪ ವಿೋರಭದರಪಪ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ 368/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.43 13158.00 2249 7254 2143 17217889680

3 ಶಿರೋ ಅನನಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮಾದರ 30/5, 37/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.20 3900.00 3661 4118 9743 89017550193

4 ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಕಲ್ಕೆೋರಿ 52/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.00 39000.00 2413 9495 9443 17200037212

5 ಶಿರೋ ಬಸವಂತಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಪ್ಾರಪಪನವರ 351/4 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.85 15600.00 3079 7620 8916 17139057445

6 ಶಿರೋ ಪ್ಾರಪಪನವರ ಶ್ಂಕರಪಪ ಸಹದೋವಪಪ 347/ಬಿ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 15600.00 4675 9275 7736 17139044185

7 ಶಿರೋ ಶ್ಂಕರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಪ್ಾರಪಪನವರ 351/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.10 15600.00 4854 6446 2180 17139052118

8 ಶಿರೋ ಶಿರೋನವಾಸ ಬಸವಣೆೆಪಪ ಉಪ್ಾಪರ 435/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.40 25092.00 9730 7324 7988 31000101006710

9 ಶಿರೋಮತಿ ಯಲ್ೂವವ ಹುಲಿಗಪಪ ಬಂಗ್ಾರಗುಂಡ್ಡ 326/2ಎ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.88 7800.00 5577 9709 6375 897810110000731

10 ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ಸಲಲಿ 31/8 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.50 9750.00 3313 4883 0373 89005386475

11 ಶಿರೋ ಟ್ಟೋಕಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ನರಗುಂದ 325/4 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.50 9750.00 4146 4004 4043 17139058802

12 ಶಿರೋ ಹೆೋಮಾ ರ್ಾಗರಡಿಪಪ ಬಂಡ್ಡಹಾಳ್
610/1+2+3/1, 

360/2ಎ
ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.40 23858.00 3733 2703 3976 17139087902

14 ಶಿರೋ ಶ್ಂಕರಪಪ ಸಹದೋವಪಪ ಪ್ಾರಪಪನವರ 351/2ಬಿ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.44 7800.00 4675 9275 7736 17139044185

15 ಶಿರೋ ತಲೋಟಪಪ ವಿೋರಭದರಪಪ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ 368/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟ.ಸಿ.ಬಾಳೆ 1 0.43 13158.00 2249 7254 2143 17217889680

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳ್ನುನ ಪಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ.

ಜಿಲೂ: ಗದಗ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ ಬೆಳೆ ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತತ 
(ರಲ. ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಸುಗಂಧರಾಜ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಯ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ 

ವಿಸತರಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್
ಹೆೈಬಿರೋಡ್  ಸೆೋವಂತಿಗ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಯ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ 

ವಿಸತರಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಹೆೈಬಿರೋಡ್ ಗುಲಾಬಿ ಹಲವಿನ ಬೆಳೆಯ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ



1 ಶಿರೋ ಸಣೆಮಲ್ೂಪಪ ವಿೋ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ 368/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ಬಾಳೆ 1 2.00 21000.00 5676 7384 7592 17217897691

2 ಶಿರೋ ವಿೋರಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಕಮಾೆರ 126/3, 111/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ಬಾಳೆ 1 3.00 12240.00 6967 5060 6900 17215938653

3
ಶಿರೋಮತಿ ಜಾನಿಲ್ಕ್ಷ್ೆೋ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯರಾಜು 
ಪನೆತಾಿ

179/3, 157/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ಬಾಳೆ 1 2.00 12600.00 8262 3063 8799 7811976500

4 ಶಿರೋ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗಂಡ್ಡಮಠ 299/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ಬಾಳೆ 1 0.60 18360.00 6910 4395 9029 12092200017320

1 ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ಹೆಲನಕೆೋರಪಪ ಈಟ್ಟ 55/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ಬಾಳೆ 1 1.89 5200.00 2699 0939 4444 17200040724

2 ಶಿರೋ ಗೋಮಪಪ ಫ ಲ್ಮಾಣಿ 26/6, 26/8 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200.00 593885311712 17215942003

3 ಶಿರೋ ಭರಮಪಪ ಕೆಲಂಬಳಿ 5/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200.00 6487 6903 3897 31518127623

4 ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ರಂಗಪಪ ತಿಪಪಣೆವರ 51/5 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ಅಂಗ್ಾಂಶ್ ಬಾಳೆ 1 1.00 10200.00 2405 6330 6204 89047767778

5 ಶಿರೋ ಪಟದಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ 375/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ಕಂದು ಬಾಳೆ 1 1.90 12350.00 8331 8186 1830 847510110007249

1 ಶಿರೋ ಅನನಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮಾದರ 30/5, 37/2 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 1.89 3900.00 3661 4118 9743 17215942003

2
ಶಿರೋಮತಿ ಜಾನಿಲ್ಕ್ಷ್ೆೋ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯರಾಜು 
ಪನೆತಾಿ

179/3, 157/2 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ಬಾಳೆ ಅಂಗ್ಾಶ್ 1 2.0 4500.00 8262 3063 8799 7811976500

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಾವು ಬೆಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ ಮಾಂತೋಶ್ ದೋರ್ಂದರಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 241/3 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಮಾವು 1 0.60 7128.00 2545 7155 1309 17199046884

1 ಶಿರೋ ಶಿದಾಪಪ ಭರಮಪಪ ಜೆಲೋಗನ 42/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.50 6400.00 7162 5764 4577 17215896258

2 ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ೆವವ ಶ್ಲ್ವಡ್ಡ
43/RS/3+2a+2

b+4a+4c/2
ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 8500.00 9505 2801 5536 12092030005158

3 ಶಿರೋ ಈಶ್ವರಪಪ ವಿೋರಭದರಪಪ ಹಂಚಿರ್ಾಳ್ 88/6, 89/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 14400.00 2553 6750 9544 12092200000121

4 ಶಿರೋ ಮಹದೋವಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡರ 95/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (133) ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.50 12720.00 4829 1862 7166 17199043941

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಗೋಮಪಪ ಥಾವರೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 26/3, 26/8 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 1.2 52775.00 593885311712 17215942003

1 ಶಿರೋ ಭರಮಪಪ ಕೆಲಂಬಳಿ 5/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ  1 1.00 52850.00 648769033897 31518127623

2 ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ರಂಗಪಪ ತಿಪಪಣೆವರ 51/5 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.00 10200.00 2405 6330 6204 89047767778

3 ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ಹೆಲನಕೆೋರಪಪ ಈಟ್ಟ 55/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 5200.00 2699 0939 4444 17200040724

4 ಶಿರೋ ಪಟದಯಯ ಶಿವಾನಂದಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ 375/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.00 99110.00 833181861830 847510110007249

1 ಶಿರೋ ರ್ಾಗಪಪ ಬಸವಣೆೆಪಪ ಹಡಗಲಿ 87/2 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಪಂ (423) ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 8400.00 6659 5656 4816 35697357811

2 ಶಿರೋ ಮುಕುಂದಪಪ ಮಹಾದೋವಪಪ ತಳ್ವಾರ 155/4 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಪಂ (423) ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 8400.00 5986 4746 7683 36020134659

3 ಶಿರೋ ಕುಬೆೋರಪಪ ರ್ಾರಾಯಣಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 35/3 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಪಂ (423) ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 8400.00 6059 5547 7887 12092200034170

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ ಈಶ್ವರಪಪ ವಿೋರಭದರಪಪ ಹಂಚಿರ್ಾಳ್ 88/6, 89/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 14400.00 2553 6750 9544 12092200000121

1 ಶಿರೋ ದೋವರಾಜ ಸ ಮುದಿಯಜಜನವರ
296/1+2+3+4/

ಡ
ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 1 1.00 15200.00 4083 2043 3940 17199093856

2 ಶಿರೋ ದೋವಪಪ ಕುಪೋಂದರಪಪ ಬಾರಕೆೋರ 252/6 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 1 0.80 12800.00 4873 6772 1907 17200062931

1 ಶಿರೋ ಈರಣೆ ಶಿೋರಿ 102/1, 350/7 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.60 15000.00 7245 3930 7537 12092200008390

2 ಶಿರೋ ಖಾದಿೋರಸಾಬ ಬುಡನೋಸಾಬ ಮಲಲಿಮನ 632/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.00 15000.00 17139039129

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸೆಲೋಲಾರ ಡರೈಯರ ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಆರ. ಬಂಡ್ಡಯವರ 28/2 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 285000.00 17142039088

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾವರ ಟ್ಟಲ್ೂರ ಶಿರೋ ಸೆಲೋಮಲಪಪ ಥಾವರೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 17/12 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ಬಾಳೆ 1 0.98 50000.00 8024 3943 4909 17215872566

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾವರ ಟ್ಟಲ್ೂರ ಶಿರೋಮತಿ ಪ್ಾರವವ ಬಸಪಪ ಹಡಪದ 8/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.46 40000.00 6301 3424 0271 89057619138

1 ಶಿರೋ ಅಡ್ಡರ್ಪಪಗ್ೌಡ ಲಿಂಗನಗ್ೌಡ ಚಿನನಪಪಗ್ೌಡರ 87/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 87500 703757075212 35230298436

2 ಶಿರೋ ಫಕ್ಕೋರಗ್ೌಡ ಭರಮಗ್ೌಡ ಹೆಲರಗಲ್ಮನ 70/10 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 87500 386350463337 17215933008

3 ಶಿರೋ ಶಿವಪುತರಪಪ ಬಾಳ್ಪಪ ಹಾರೆಲೋಗೋರಿ 239/3C ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 87500.00 233121229309 197003358420

4 ಶಿರೋ ರ್ಾಗನಗ್ೌಡ ಲಿಂಗನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 172 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 87500.00 842624012007 120220117771

5 ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ್ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಇದಿೂ 37/3, 35/5 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 87500.00 6948 3900 5076 031002101003494

6 ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 27/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 87500.00 7140 7191 3804 17140020410

7 ಶಿರೋ ಶಿವನಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಬಜೆೋಮೆನವರ 5/1ಎ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 87500.00 2551 4005 9476 17140029468

8 ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 27/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 2.60 87500.00 7140 7191 3804 17140020410

9 ಶಿರೋ ರವಿಚಂದರಗ್ೌಡ ಪರಕಾಶ್ಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 33/7 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 2.47 87500.00 8103 3842 4343 17215877257

10 ಶಿರೋಮತಿ ರ್ಾಗರತನ ವಿ ಹಿರೆೋಮಠ 33/5 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 1.24 87500.00 3687 7172 4018 17140020873

11 ಶಿರೋಮತಿ ಗ್ೌರವವ ಈಶ್ವರಪಪ ರ್ಾಡಗ್ೌಡರ 5/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 3.31 87500.00 8486 3116 2107 89081757577

12 ಶಿರೋ ಶ್ಂಭಣೆ ಮಲ್ೂಪಪ ಹೆಲಸಲರ 200/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 2.20 87500.00 6507 0138 4509 897810110001902

13 ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಹಾಲ್ಪಪ ಶಿರುಂದ 142/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500.00 8277 3798 6455 332901000000095

14 ಶಿರೋ ನಂಗಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಹೆಗಗಪಪನವರು 216/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 2.16 87500.00 2787 4841 9369 6745171999

15 ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಜಾಲ್ವಾಡಗ 26/1ಬಿ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 1.33 87500.00 6919 3462 9870 89049491525

16 ಶಿರೋ ಹೆಗಗಪಪ ದುರಗಪಪ ತಾಮರಗುಂಡ್ಡ 274/1+2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500.00 6447 6490 6861 025497000052

1 ಶಿರೋಮತಿ ನೋಲ್ವವ ಹಾಲ್ಪಪ ವಡಿಟ್ಟಿ 286/8 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422 ) ಈರುಳಿೂ 1 0.84 87500.00 6895 6394 7467 17199036762

2 ಶಿರೋ ಮಂಜಪಪ ಮುದಕಪಪ ಸೆಲೋಮಣೆವರ 125/1 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422 ) ಈರುಳಿೂ 1 1.94 87500.00 6386 9460 0844 17215879877

3 ಶಿರೋ ರವಿ ಮಾನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 140/2ಬಿ ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422 ) ಈರುಳಿೂ 1 2.00 87500.00 6285 6131 8565 37181654827

4 ಶಿರೋ ಸೆಲೋಮಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಗ್ಾರವಾಡ 137/1ಬ ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422 ) ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500.00 3333 3825 9246 17142090726

1 ಶಿರೋ ಶಿದಾಪಪ ಬಸಪಪ ಜವಿ 159/3 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (133) ಈರುಳಿೂ 1 1.34 87500.00 1140043530

2 ಶಿರೋ ಶ್ರಣಪಪ ಹನಮಪಪ ಸತಯಣೆವರ 312/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (133) ಈರುಳಿೂ 1 3.16 87500.00 7782 7131 5988 0177000101021231

3 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುಡಗೋರಿ 103 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (133) ಈರುಳಿೂ 1 1.33 87500.00 2141 5582 4360 17140079453

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ ಸಂಗೋತಾ ಗಲೋಪ್ಾಲ್ಕೃಷೆ ವಾಲಿಕಾರ 185/2, 185/3 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ಈರುಳಿೂ 1 2.40 87500.00 7303 4976 3702 17199062318

1 ಶಿರೋ ಜಂತಿೂ ಬಸರ್ೋಶ್ವರ ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ 49/2ಬಿ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.53 400000.00 7140 7191 3804 89124333085

2
ಶಿರೋ ಬಸರ್ೋಶ್ವರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರು ಹಾಗಲ 
ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ

73/6 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 400000.00 8469 8385 9582 89126479363

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆ ಹೆಲಸ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ 1 ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲದಿಕೆಗ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ತಳ್ುೂವ ಗ್ಾಡ್ಡ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ



3
ಶಿರೋ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಹಾಗಲ ಕೆರೆ ನೋರು 
ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಅಭವೃದಿಿ ಸಂಘ ಬಲದಿಹಾಳ್

18/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.60 400000.00 6523 2858 1782 39970240531

4
ಶಿರೋ ಮಾರುತೋಶ್ವರ ಹಲವು ಹಣುೆ ಮತುತ ತರಕಾರಿ 
ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಶಿರಲರ

14/4 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.10 400000.00 9094 9228 4566 89129024356

1 ಶಿರೋ ಗರಡಪಪ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಹರಿಜನ 54/2+3/ಬ ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 1.46 75000 7964 4006 1758 25501001434

2 ಶಿರೋ ಚನನಬಸಪಪ ದಾಯಮಪಪ ಮಾಗಳ್ 165/1ಬಿ ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 4.37 75000.00 2999 9349 9046 17215882371

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಶಿರೋ ಮಲೂೋಶ್ ಈರಪಪ ನವಲಿ 102/9 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ಈರುಳಿೂ 1 1.17 75000.00 8463 9630 6769 89043362335

1 ಶಿರೋ ಪರಭುಗ್ೌಡ ಶ್ಂಕರಗ್ೌಡ ಜಾಯನಗ್ೌಡರ 223/8, 215/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 0.47 75000.00 4106 8894 1962 89048472592

2 ಶಿರೋ ಪವಯತಗ್ೌಡ ತಲೋಟನಗ್ೌಡ ಹತಿಯ
348/3ಎ, 

279/1+3
ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 1.84 75000.00 6693 3053 0521 89053466047

3 ಶಿರೋಮತಿ ರಮಜಾನಬಿ ಕಾತರಕ್ಕ 163/1ಎ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಗುಲಾಬಿ 1 1.98 75000.00 9952 4804 3698 89015558082

1 ಶಿರೋ ರ್ಾಗರಾಜ ಚನನವಿೋರಪಪ ಶಾಯಲಿ 97/7, 73/6 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ 1 1.53 100000.00 8469 8385 9582 17215895798

2 ಶಿರೋಮತಿ ಮಹಾದೋವಿ ಡಂಬಳ್ 9/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ 1 2.80 75000.00 3114 4043 7033 36539925767

1 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ರ್ಾಗಪಪ ಹಲ್ವಾಗಲಿ 60/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ 1 1.47 75000.00 8487 9159 6595 64090321056

2 ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವಲಿೋಲಾ ಮಂಜುರ್ಾಥ ತಂಟ್ಟರ 29/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (133) ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ 1 2.00 100000.00 2737 6275 9562 31839592196

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ ಶಿರೋ ಪರಶ್ುರಾಮ ರತನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 35/3, 40/10 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ 1 1.00 100000.00 5088 7562 8679 31416614363

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ ಶಿರೋ ದೋವಪಪ ಗವಿಯಪಪ ನವಲಿ 87/3 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಪಂ (423) ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ 1 1.60 100000.00 3377 5203 5899 17215896804

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪಕ್ಷ್ ನರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹಾಲ್ಪಪ ಗುಡ್ಡಸಾಗರ
793/1ಎ, 

793/1ಬಿ
ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ದಾರಕ್ಷ್

1
1.30 25000.00 4215 1847 2340 17199045188

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಶಿರಹಟ್ಟಿ 49/2ಅ ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.84 200000.00 8802 2491 5438 17215905956

ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ಓಲಪಪ ಮಾದರ 29/1 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 1.16 200000.00 3455 2821 9175 17140036011

ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ಥಾವರೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 143/2 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 0.8 200000.00 5488 4205 1482 17215906110

ಶಿರೋ ಮಾಂತೋಶ್ ನಲರಪಪ ಬಲದಿಹಾಳ್
41/2ಅ, 41/2ಬ, 

81/2
ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ

1
4.28 200000.00 4926 0139 6820 17215895856

1 ಶಿರೋ ಸುರೆೋಶ್ ಹರಿಯಪಪ ಪವಾರ 25/2, 25/3 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 1.8 160000.00 30806408669

2 ಶಿರೋ ಖ್ಯೋಮಪಪ ದೋವಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 41/1ಬಿ ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 1.69 160000.00 17140056447

1 ಶಿರೋಮತಿ ದಾರಕ್ಷಾಯಣಿ ಶಿವಪುತರಪಪ ಡಂಬಳ್ 170/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 4000 779197.00 3981 3231 3337 10067121037

2 ಶಿರೋ ಹನಪಸಾಬ ಫಕ್ಕಿೋರಸಾಬ ವಡಿಟ್ಟಿ 172/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 4000 781849.00 8904 8233 2347 920010055319834

1 ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ಈಶ್ವರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 23/3 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 4000 1059197.00 6539 6067 6649 921010001128687

2 ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ದುರಗಪಪ ಕುರಿ 219/2ಬಿ ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ತರಕಾರಿ 1 4000 788000.00 921010008626889

1 ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ ಹನಮಂತಪಪ ಪೂಜಾರ 111/1 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಪಂ (423) ತರಕಾರಿ 1 4000 1059797.00 5842 9433 3387 921010000221404

2 ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ದುರಗಪಪ ಕುರಿ 219/2ಬಿ ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ತರಕಾರಿ 1 4000 788000.00 921010008626889

1 ಶಿರೋ ಹನಪಸಾಬ ಫಕ್ಕಿೋರಸಾಬ ವಡಿಟ್ಟಿ 172/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 4000 280000.00 8904 8233 2347 920010055319834

2 ಶಿರೋ ತೋಜಪಪ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 13/9 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 2000 427200.00 918010101357972

3 ಶಿರೋಮತಿ ದಾರಕ್ಷಾಯಣಿ ಶಿ. ಡಂಬಳ್ 170/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 4000 280000.00 10067121037

4 ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಬಂಡ್ಡಯವರ 50/4 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 4000 112000.00 17142039088

5 ಶಿರೋಮತಿ ಹಾಲ್ವವ ಚಂದರರ್ಾಯಕ ರ್ಾಯಕ 52/12 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 4000 224000.00 920010009415993

1 ಶಿರೋ ಕಬಿೋರದಾಸ ಹನಮಪಪ ಪೂಜಾರ 206/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತಾಳೆ 1 0.54 3395.00 5294 5858 6336 30715564928

2 ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಚಂದರಹಾಸ ಉಳ್ಾೂಗಡ್ಡಿ 121/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತಾಳೆ 1 2.00 18050.00 7487 4140 8445 30360826001

3 ಶಿರೋ ಮಹದೋವಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 7/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತಾಳೆ 1 2.77 17530.00 5339 3206 1726 17199049295

4 ಶಿರೋ ಮಹದೋವಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 7/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತಾಳೆ 1 2.77 10000.00 5339 3206 1726 17199049295

1 ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ರಾಮಪಪ ಮುರಡ್ಡ 91/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತಂಗು 1 0.56 77500.00 5567 2618 9795 32759616452

2 ಶಿರೋ ಶೆೋಖರ ವಿೋರಯಯ ನರೆೋಗಲ್ೂಮಠ 120/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.60 10000.00 8939 4147 2840 64206494502

3 ಶಿರೋ ಹಾಲ್ಪಪ ರುದರಪಪ ಶಿರುಂದ 123/4 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.20 42000.00 7574 4928 9088 332901000001692

4 ಶಿರೋಮತಿ ಸುಂದರವವ ಹೆಲಳಿಯಪಪ ಭೋಮಣೆವರ 223 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.19 44800.00 9266 3405 5530 89028947095

5 ಶಿರೋ ಜಗದಿೋಶ್ ಲಾಲ್ಪಪ ಕಾರಬಾರಿ 72/2ಪ ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತಂಗು 1 1.36 58625.00 2496 2995 6604 33304291977

6 ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ತಳ್ವಾರ 86/2 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ತಂಗು 1 1.70 60000.00 8234 6409 8008 30743128467

7 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹೆಲಸಲ್ಮನ 1/2 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತಂಗು 1 2.18 22000.00 7317 7482 5162 33923300092

8 ಶಿರೋ ಫಕ್ಕಿೋರಪಪ ಹೆೋಮೂಪಪ ರ್ಾಯಕ 18/2, 2/ಅ ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ಬಾಳೆ 1 3.13 51500.00 6273 0807 0248 17215948301

9 ಶಿರೋ ಪರಪಪ ಹಾಲ್ಪಪ ಗುಡ್ಡಸಾಗರ 791/ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ದಾರಕ್ಷ್ 1 1.30 50000.00 9788 0272 9336 675902010002833

10 ಶಿರೋ ಸತಿೋಷವಮ ಪನೆತಾಿ 206/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 87575.00 8649 4012 8124 30730027020

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿರೋ ಶೆೋಖಪಪ ಶಿವಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 22/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 5.00 737000 5900 6091 6774 62240607474

1 ಶಿರೋ ಪ್ಾಂಡಪಪ ರಾಮಪಪ ಮುರಡ್ಡ 90/5, 91/5 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 300000 7248 9535 3977 32074281545

2 ಶಿರೋ ಪರಮೋಶ್ ಸೆಲೋ ಮುದಾೂಪೂರ 61/1ಬ ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 4500 300000 3382 3789 1196 12092200137314

3 ಶಿರೋಮತಿ ಶಿವನಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಭಜಮೆನವರ 197/3 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 2.8 400000.00 2551 4005 9476 17140029468

1 ಶಿರೋ ಹಾಲ್ಪಪ ದೋವಪಪ ಬಾಣಕಾರ 95/7 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.20 10000.00 8852 6409 6507 17199026812

2 ಶಿರೋ ಕೆಲೋಟ್ಟಪಪ ಹೆಲನಲನರ 13/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 1500.00 5847 9359 4073 17200020876

3 ಶಿರೋ ರ್ಾಗನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 87/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ನುಗಗ 1 1.00 1500.00 2460 2079 3594 17217868819

4 ಶಿರೋ ಕೆಲೋಟ್ಟಪಪ ಗುಡ್ಡ 46/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಹಿೋರೆ 1 0.80 1500.00 7728 8242 1645 36572264716

5 ಶಿರೋ ನೋಲ್ಪಪ ಉದಂಡ್ಡ 47/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.00 1500.00 4020 6310 5395 17200043805

6 ಶಿರೋ ತಿಪಪಣೆ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಹುಯಿಲ್ಗಲೋಳ್ 93/1, 148/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 4.00 1500.00 4238 3411 1279 17142112674

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಅಧಿೋಕ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆ ಉತಾಪದನೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆರಳ್ು ಪರದ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆರಳ್ು ಪರದ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆರಳ್ು ಪರದ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಷನ್ ನೆರಳ್ು ಪರದ ಅಧಿೋಕ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆ ಉತಾಪದನೆ

ತಾಳೆ ಅಭವೃದಿಿ ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ಯಂತಲರೋಪಕರಣ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಿೂ ಯಾಂತಿರಕರಣಕೆಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಕೆರೆ ನಮಾಯಣ

ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಯಂತರಣ



7 ಶಿರೋ ಹುಚಚಪಪ ಬಿೋಡರ್ಾಳ್ 17/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.00 1500.00 3685 6524 9835 17200044785

8 ಶಿರೋ ಕರಿಯಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಯ ಗ್ೌಡರ 11/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 3.00 1500.00 6700 7003 8319 89081039384

9 ಶಿರೋ ದೋವಿಂದರಪಪ ಹ ಮಲ್ಶೆಟ್ಟಿ 38/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಹಾಗಲ್ 1 0.80 1500.00 2307 1770 0937 17142122332

10 ಶಿರೋ ರಂಗಪಪ ಮುದಿಪಪ ಪೂಜಾರ 34/16 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.40 1500.00 9747 0218 7237 17142104196

11 ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣ ನವಲಿ 49/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 1500.00 7663 3480 4563 17142044952

12 ಶಿರೋ ಕನಕಪಪ ಕುರಿ 51/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.80 1500.00 3400 8910 7828 17142092780

13 ಶಿರೋ ಸೆೈಪುಲಾದಿಾೋನ ಮಾಳೆಕೆಲಪಪ 99/8 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.76 1500.00 9400 5625 5243 10049486385

14 ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ಪಪ ಚನನಪಪ ಗುಡ್ಡಮನ 23/5 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.68 5000.00 7047 0343 0034 12092200155170

15 ಶಿರೋ ವಕ್ಕೋಲ್ಪಪ ಕಾರಬಾರಿ 104/2ಎ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.54 4000.00 3366 2839 0344 17142082502

16 ಶಿರೋ ಹನಮಂತ ಮರಡಪಪ ಮುರುಡ್ಡ 75/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.77 6000.00 3425 9205 0811 1209220020276

17 ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ರೆೋವಣಪಪ 77/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.50 3000.00 9598 2234 2155 89081607928

18 ಶಿರೋ ಸಂಗನಗ್ೌಡ ಗಲೋ ಕರಿಗ್ೌಡರ 125 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.00 4000.00 17199049024

19 ಶಿರೋ ಬಾಳ್ಪಪ ಶಿವಪಪ 253 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.00 4000.00 6282 8879 7285 52010119537405

20 ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ರೆೋವಣಪಪ  ಹಾಯಟ್ಟ 839/5 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.00 2500.00 2991 8307 8621 32417362553

21 ಶಿರೋಮತಿ ಪ್ಾರವವ ಬಸಪಪ ಹಡಪದ 8/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 3.26 3500.00 6301 3424 0271 89057619138

22 ಶಿರೋ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಉಮೋಶ್ಪಪ 193/3 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.00 4000.00 2357 0832 1765 520101198515452

23 ಶಿರೋ ಶ್ಂಕರಪಪ ಲ್ಚಚಪಪ ದಲಡಿಮನ 44/3 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 1.00 5750.00 4159 2926 6008 12092200137314

24 ಶಿರೋ ಜಾಪಣೆ ಕಾರಭಾರಿ 72/1 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 1.00 5750.00 8896 8944 8992 12092200074373

25 ಶಿರೋ ಶಿವಪಪ ಮ ಮುರಡ್ಡ 285/9 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 1.00 5750.00 2709 8751 3530 12092200078410

26 ಶಿರೋ ಪರಮೋಶ್ ಮುದಾೂಪೂರ 61/1 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 1.00 5750.00 3382 3789 1196 12092200137314

27 ಶಿರೋ ಹೆಗಗಪಪ ದುರಗಪಪ ತಾಮರಗುಂಡ್ಡ 274/1+2/ಕ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.00 6000.00 6447 6490 6861 17199056326

28 ಶಿರೋ ಸೆಲೋಮಲಪಪ ಥಾವರೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 17/12 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.90 5600.00 8024 3943 4909 17215872566

29 ಶಿರೋ ಸತಯರ್ಾರಾಯಣ ನವಲಿ 49/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.20 5400.00 7675 5357 8966 12092200039801

30 ಶಿರೋ ಮರಡಪಪ ಪೂರಪಪ ಮುರಡ್ಡ 61/ಬಿ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.92 6750.00 2479 4205 3616 32045199776

31 ಶಿರೋ ದೋವಪಪ ನಂಗಪಪ ಕೆಲೋವಿ 87 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 3.00 7500.00 2440 6336 4821 36487964168

32 ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಲ್ತಿ ನವಲಿ 49/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.00 7500.00 5508 0791 8160 12092250018705

33 ಶಿರೋ ರಾಜಣೆ ರಲ ಕಾರಬಾರಿ
114/1ಎ+1ಬಿ+ಸಿ

+1ಡ್ಡ
ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.25 6000.00 6463 9072 4469 12092200019675

1 ಶಿರೋ ಭೋಮಪಪ ಪೂಜಾರ 33/2, 48 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಪಂ (423) ಪಪ್ಾಯ 1 1.15, 3.96 18000.00 5546 0600 4375 12092200014584

2 ಶಿರೋ ಉಮೋಶ್ಪಪ ಪೂಜಾರ 111/1 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಪಂ (423) ತರಕಾರಿ 1 4.34 47600.00 5842 9433 3387 921010000221404

3 ಶಿರೋ ನಂಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಪದಾರ 286/6+7 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 0.76 20000.00 8082 8999 7139 31260480396

4 ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಬಂಡ್ಡಯವರ 50RS/4 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 2.00 20000.00 7183 3886 0960 17142039088

5 ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಶಿದಾಪಪ ಸನದಿ 2/2, 25/3 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ಬಾಳೆ 1 0.89 9400.00 4145 4363 3096 17215944237

6 ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ರ್ಾಗಪಪ ತಳ್ವಾರ 158/2 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ಪಪ್ಾಯ 1 1.79 63000.00 5479 3889 0406 89034287255

7 ಶಿರೋಮತಿ ಶ್ಕುಂತಲಾ ಫಕ್ಕಿೋರಪಪ ವಾಲಿಕಾರ 96/2 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ಪೋರಲ್ 1 0.93 62000.00 2771 2445 0375 17199061325

8 ಶಿರೋಮತಿ ಯಲ್ೂವವ ಹುಲ್ಗಪಪ ಬಂಗ್ಾರಗುಂಡ್ಡ
326/2ಎ+2ಬಿ+2

ಸಿ+2ಡ್ಡ
ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ಬಾಳೆ 1 1.88 19500.00 5577 9709 6375 897810110000731

9 ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಬಂಡ್ಡಯವರ 50RS/4 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ತರಕಾರಿ 1 2.00 40000.00 7183 3886 0960 17142039088

1 ಶಿರೋ ಶಿರಲರಪಪ ಬೆೈರಪಪ ಬಿಸನಳಿೂ 50/1 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ಮಾವು 1 2.42 13500.00 9680 6391 0755 54009733776

2
ಶಿರೋಮತಿ ಜಾನಿಬಾಯಿ ರಾಮಾಂಜನೆೋಯರಾಜು 
ಪನೆತಾಿ

157/2, 179/3, ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಅಡ್ಡಕೆ, ಬಾಳೆ 1 0.30 6250.00 7811976500

3 ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಶೆೋಖರಪಪ ತಂಟ್ಟರ 29/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಪಪ್ಾಯ 1 0.84 13500.00 4562 8059 2996 0546201002253

4 ಶಿರೋ ಗಂಗ್ಾಧರಯಯ ಗುರುಪ್ಾದಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ 226/5 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಹಲವು 1 2.30 5872 1626 4298

5 ಶಿರೋ ಬಸವಣೆೆಪಪ ಕೆಂಚಪಪ ಸಂಕಣೆವರ 34/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಹಲವು 1 2.39 4192 0607 7660

6 ಶಿರೋ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ಕಾರಪುಡ್ಡ 34/4 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಹಲವು 1 1.83 4128 8876 7899

7 ಶಿರೋ ಮಹದೋವಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡರ 95/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ದಾಳಿಂಬೆ 1 3.08 13500.00 4829 1862 7166 03133070001407

1 ಶಿರೋ ಚನನಪಪ ಕೆಲಟರಪಪ ಬೆಳ್ೂಟ್ಟಿ 20/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.00 144000.00 3527 9918 4912 17200016554

2 ಶಿರೋ ಬಾಲ್ಚಂದರಪಪ ಹಾಲ್ಪಪ ತಳ್ವಾರ 51/3 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 1 0.80 82459.00 2746 0250 8588 025497000072

3 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹುಚಚಪಪ ಬಳ್ಾೂರಿ 25/2A ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 2.00 191698.00 2924 5645 0825 025497000092

4 ಶಿರೋಮತಿ ಶಾರವವ ರಾಮಪಪ ಕೌಲಾಪೂರ 71/1ಅ/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 1 1.50 145361.00 3432 6143 2882 025497000091

5 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಪಂಚಪಪ ಯರೆಗ್ಾರ 146/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 1 2.12 192000.00 3437 8783 5733 037517394960

6 ಶಿರೋ ಸಿದಾಪಪ ಫಕ್ಕಿೋರಪಪ ತಳ್ವಾರ 51/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 1 0.80 82459.00 4506 7503 8667 025497000073

7 ಶಿರೋ ಮಂಜಪಪ ಬಂಡ್ಡವಡಿರ 74/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 1 2.00 191698.00 8466 6340 4147 25497000089

8 ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ಗು ಬಂಡ್ಡ 411/1 ಹಮಿೆಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 63773 4530 5040 5991 037517394960

9 ಶಿರೋ ಗಲೋಣಿಬಸಪಪ ಹ ದಾಸರ 77/1ಎ/1 ಹಮಿೆಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.6 117819 3591 4453 6160 037517394960

10 ಶಿರೋಮತಿ ಜಯಲ್ಕ್ಷ್ೆೋ ಷ ಕಂಬಿಮಠ 112/9 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.3 126043 5135 8536 9384 037517394960

11 ಶಿರೋ ಬಸವರಡ್ಡಿ ದೋವಪಪ ಬಂಡ್ಡಹಾಳ್ 328/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2 146823 6142 7476 7921 037517394960

12 ಶಿರೋ ಶಿವಯೋಗ ವಿ ಮಠದ 9 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.21 90999 3651 2662 7756

13 ಶಿರೋ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಪ ತಿಮೆಣೆ ಮೋಟ್ಟ 84/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಈರುಳಿೂ 1 0.9 81180 2721 5993 2524

14 ಶಿರೋ ನೋಲ್ಪಪ ಮಣಸಗ 69/2ಎ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 63733 2429 4145 9333

15 ಶಿರೋ ಚಂದರಪಪ ಹ ಈಟ್ಟ 101/2, 101/7 ಹಮಿೆಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.9 70408 6435 3280 7001

16 ಶಿರೋ ಕೆಲೋಟ್ಟಪಪ ಬಸಪಪ ಕಲ್ೂಳಿೂ 89/12 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 63733 5449 5373 1551

17 ಶಿರೋಮತಿ ರಾಮವವ ಹರಿಸಿಂಗಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 100/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.9 125889 9398 4499 0969

18 ಶಿರೋ ಸುಶಿೋಲ್ವವ ಬಸಪಪ 89/11 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.9 57137 3543 6925 8700

19 ಶಿರೋ ದಲಡಿದಿಳೊಪಪ ದಾಯಮಪಪ ಹಡಗಲಿ 88/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.5 111933 4730 9993 1480

20 ಶಿರೋ ವಿೋರಪಪ ಶಿದಾಪಪ ಮಲಾೂಡದ 168/3, 78/12 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 112337.61 4914 6890 8450 17200059780

21 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ಕರಕಣೆವರ 94/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.00 61773.00 2873 9976 5177 17217871331

22 ಶಿರೋ ಅಶೆಲೋಕ ಮಹದೋವಪಪ ಗಲಲ್ೂರಟ್ಟಿ 251/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 4263 2148 5751 89043122916

23 ಶಿರೋ ಶಿದಾಪಪ ಬಸವಣೆೆಪಪ ಹಡಗಲಿ 87/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.60 5926 3863 0939

24 ಶಿರೋ ಕೆಲಪಪಣೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಕೆಲಪಪಣೆವರ 98/8 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.00 6792 4036 0959 17217875123

25 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಬಾಳ್ಪಪ ವಡಿಟ್ಟಿ 134 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.70 8059 7617 4207 17200019328

26 ಶಿರೋಮತಿ ಗಂಗಮೆ ಫಕ್ಕಿೋರಪಪ ಮೋಟ್ಟ 19/5 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.60 118911.00 3325 8742 0712 89066964729

27 ಶಿರೋ ಸೆಲೋಮಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ನುಚಚಬಿೂ 67/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 2.00 192000.00 9263 1075 7438 17215877621

28 ಶಿರೋ ತಲೋಟಪಪ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಶಾಯಲಿ 34/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.50 144000.00 2617 8476 4399 17215895573

29 ಶಿರೋ ಸೆಲೋಮಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ನುಚಚಂಬಿೂ 67/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 2.00 192000 9263 1075 7438 17215877621

30 ಶಿರೋ ತಲೋಟಪಪ ಪರಮೋಶ್ಪಪ ಶಾಯಲಿ 34/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.50 144000 2617 8476 4399 17215895573

31 ಶಿರೋ ವಿೋರಪಪ ಶಿದಾಪಪ ಮಲಾೂಡದ 168/3, 42/12 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಪಂ (423) ಬಾಳೆ 1 1.20 90999 4914 6890 8450 17200059780

32 ಶಿರೋ ಶಿದಾಪಪ ದಾಯಮಪಪ ಕೆಲಡ್ಡೂ 67/7 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಪಂ (423) ಬಾಳೆ 1 1.30 97977 9266 6525 6641 17215926738

33 ಶಿರೋ ಸಂಗಪಪ ಲಕಿಪಪ ಕಲ್ೂಳಿೂ 70/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.00 146823.00 7956 9676 9614 17215897014

03133070001407

INM / IPM ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳ್ ಕ್ಕೋಟ ಮತುತ ರೆಲೋಗ ನಯಂತರಣ

SMAM 
 "ಕರ್ಾಯಟಕ ರಾಜಯದಲಿೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆಯಲಿೂ 

ಯಾಂತಿರೋಕರಣ"

ಮಧುವನ ಜೆೋನು ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಜೆೋನು ಪಟ್ಟಿಗ

26460.00

ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಳ್ವಡ್ಡಸಿಕೆಲಂಡ

037517394960



34 ಶಿರೋ ಹನಮಂತಪಪ ರ್ಾಗಪಪ ಗುಮೆಗಲೋಳ್ 99/2ಬಿ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.40 104955.00 2677 0423 8550 17215900298

35 ಶಿರೋ ರಾಮಪಪ ಗುಡಿಪಪ ಬಂಡ್ಡ 106/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.40 104955.00 7136 0164 7664 17200015255

36 ಶಿರೋ ರಮೋಶ್ ಚನನಬಸಪಪ ಛಬಿಾ 75/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.30 97977.00 3765 9414 7436 172236

37 ಶಿರೋ ಶಿದಾಲಿಂಗೋಶ್ ಸಿದಾಪಪ ತಿಪ್ಾಪಪೂರ 175/1ಬಿ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.60 118911.00 9703 3721 5143 17217895683

38 ಶಿರೋ ಶಿದಾಪಪ ಶೆೋಖರಪಪ ಬೆಟಿಣೆವರ 193/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.50 43867.00 9958 8354 1243 17215908979

39 ಶಿರೋ ಗಣೆೋಶ್ ಭಜನಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 86/7 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 118470.00 6788 5160 2445 1814101009214

40 ಶಿರೋ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹುಚಚಪಪ ಬಳ್ಾೂರಿ 74/1 ಮುಂಡರಗ ಪ.ಜಾ (422) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 1 2 191698.00 8466 6340 4147 25497000089

41 ಶಿರೋಮತಿ ಮಾಯವವ ಚನನಪಪ ಮೋವುಂಡ್ಡ 50/1ಬಿ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 63503.00 5747 6907 8768 25497000077

42 ಶಿರೋ ಹಾಲೋಶ್ ಚೌಡಕ್ಕ 131/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2 145443.00 7207 1564 4270 25497000039

43 ಶಿರೋ ಶಾಶ್ವತಪಪ ಟ್ಟ. ಹುಬಾಳಿೂ 262/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.8 173851.00 7693 3003 2094 25497000074

44 ಶಿರೋ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಎಸ್. ಕುರಿಯವರ 223/4 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 1.2 118833.00 8725 1687 9144 25497000050

45 ಶಿರೋ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಧಮಯಪಪ ಈಟ್ಟ 55/5 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1 76263.00 6121 3367 2703 32983267210

46 ಶಿರೋ ನಂಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಮದಿಾನ 434/13, 434/14 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 1 0.3 34000.00 4704 5606 9562 89052761156

47 ಶಿರೋ ವಿೋರಯಯ ಎಸ್. ಕೆಲಡೂಮಠ 348/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.1 81019.00 6744 6831 2001 254970000087

48 ಶಿರೋ ಚಂದರಕಾಂತ ಜಿ. ಚಿಕಿಣೆವರ 240/1ಅ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 118000.00 7967 8879 9616 25497000079

49 ಶಿರೋ ವಿೋರಭದರಪಪ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಮುಂಡವಾಡ 212/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.6 118911.00 9307 2221 0456 25497000086

50 ಶಿರೋ ದೋವಪಪ ಗುಡದಪಪ ಚಿಕಿಣೆವರ 240/1ಬ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.2 116011.00 4061 1804 0134 25497000081

51 ಶಿರೋ ಮಹೆೋಂದರ ಬಸವರಾಜ ಶಿರಲರ 30 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಗಲೋಡಂಬಿ 1 0.8 78106.00 9797 4005 6070 12092200027264

52 ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣ ಕೆ ಇಲ್ಲೂರ 161/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.8 82459.00 8604 4296 3822 12092200099252

53 ಶಿರೋ ಈಸಾೆಯಿಲ್ ಐ. ತಪಪಡ್ಡ 200/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬದನೆ 1 1.2 118000.00 9313 8369 7336 34205872401

54 ಶಿರೋ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಶ್ರಣಪಪ ಹೆಲಸಮನ 160/2ಕ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಪಪ್ಾಯ 1 1.5 54818.00 9861 3159 3931 645501524651

55 ಶಿರೋ ವಿನಯಕುಮಾರ ಶ್ರಣಪಪ ಹೆಲಸಮನ 160/2ಬಿ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಪಪ್ಾಯ 1 1.2 45499.00 8675 0162 9131 645501524651

56 ಶಿರೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ಹಂಚಿರ್ಾಳ್ 28/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.8 173470.00 3842 0347 2611 582002118

57 ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಾ ಮಂ. ಸಾಸಿವಹಳಿೂ 91/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 1 1.9 182950.00 5815 3272 1732 30977544844

58 ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ೆವವ ಹೆ ಮೊೋರರ್ಾಳ್ 89/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 1 1.8 173851.00 5876 5522 4028 89034849147

59 ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಸಿದಾಬಿೋರಪಪ ಕರಿಗ್ಾರ 421/ಪೈ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.6 114007.00 7562 5175 0809 17200012708

60 ಶಿರೋ ಕೆಂಚಪಪ ಕರಿಗ್ಾರ 360/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 61760.00 2257 9975 1956 17200060933

61 ಶಿರೋ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿೋರಭದರಪಪ ಹಂಚಿರ್ಾಳ್ 28/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.8 173470 3842 0347 2611 582002118

62 ಶಿರೋಮತಿ ಸುಮಾ ಮಂ. ಸಾಸಿವಹಳಿೂ 91/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 1 1.9 182950 5815 3272 1732 30977544844

63 ಶಿರೋಮತಿ ಲ್ಕ್ಷ್ೆವವ ಹೆ ಮೊೋರರ್ಾಳ್ 89/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 1 1.8 173851 5876 5522 4028 89034849147

64 ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಸಿದಾಬಿೋರಪಪ ಕರಿಗ್ಾರ 421/ಪೈ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.6 114007 7562 5175 0809 17200012708

65 ಶಿರೋ ಕೆಂಚಪಪ ಕರಿಗ್ಾರ 360/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.8 61760 2257 9975 1956 17200060933

66 ಶಿರೋಮತಿ ದುರಗವವ ದಾಯಮಪಪ ಕೆಂಚಲ್ೂಪಪನವರ 59/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.00 77043.00 3959 5355 7866 89030866314

67 ಶಿರೋ ತಿರಕಪಪ ಅಡರ್ಪಪ ಗಲಲ್ೂರಟ್ಟಿ 238/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 61800.00 7210 3168 4798 17200023210

68 ಶಿರೋ ದೋರ್ಂದರಪಪ ಹ ಮಲ್ಶೆಟ್ಟಿ 38/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.90 92103.00 2307 1770 0937 17142122332

69 ಶಿರೋ ಯಲ್ೂಪಪ ರ್ಾಗಪಪ ತಹಶಿೋಲಾಾರ 43/3, 53/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 153462.00 9066 6709 4187 30977544844

70 ಶಿರೋ ಲಿಂಗಪಪ ಭೋಮಪಪ ಉಪ್ಾಪರ 32/7 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 0.80 82832.00 6738 3839 9220 17142052703

71 ಶಿರೋ ಮುದುಕನಗ್ೌಡ ಈರಪಪ ಮುದಕನಗ್ೌಡರ 45/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 91521.00 7868 3798 4701 89014095544

72 ಶಿರೋ ವಿರೆೋಶ್ ಶಿರೋಕಂಠಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ 178/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.50 43351.00 7710 2247 4057 89004035813

73 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಮೊೋರರ್ಾಳ್ 79/1ಕ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 82832.00 5125 2774 8050 89035346812

74 ಶಿರೋ ಈರಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ಗಡಾದ 25RS/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.30 97977.00 6052 3673 0919 64090246282

75 ಶಿರೋ ಈರಣೆ ಹುಚಚಪಪ ಶಿೋರಿ 225/2ಕ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.40 136473.00 7245 3930 7537 25497000040

76 ಶಿರೋ ಆನಂದ ಪರಸಪಪ ಚೌಡಕ್ಕ 135/2, 135/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.00 146823.00 8677 9144 9806

77 ಶಿರೋಮತಿ ಪರಮಿಲ್ವವ ಹ ಮಾಯಗೋರಿ 154 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.90 99267.00 7023 4252 6248 17215941688

78 ಶಿರೋಮತಿ ರೆೋಖಾ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ಮಾಯಗೋರಿ 154/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.00 100672.00 5553 4195 9494 17215919685

79 ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ಹ ಗದಿಾ 51/1+2ಡ್ಡ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.40 137786.00 2475 0006 3267 34562010449

80 ಶಿರೋ ಈರಪಪ ಶಿವಪಪ ಕುಂಬಾರ 287/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.50 146915.00 5514 5694 1196

81 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ವಿೋರಭದರಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ 177/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 2.00 191733.00 6241 8175 0598

82 ಶಿರೋ ಮಾಗಲ್ಲರಿ ರ್ಂಕಟಸತಯರ್ಾರಾಯಣ 8/ಅ/ಬ ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.00 101013.00 7504 6063 0812 897810110004187

83 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ಶ್ಂಕರಪಪ ಆನೆಪಪನವರ 77/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 61773.00 8963 4630 2986 32487172194

84 ಶಿರೋಮತಿ ಹಾಲ್ವವ ಶಿವಾನಂದಪಪ ಹಂಸಭಾವಿ 241/5 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 61824.00 4453 4013 0476 17200017490

85 ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ಹೆಲನನಕೆೋರಪಪ ಈಟ್ಟ 55/1+2ಎ+2ಬಿ+

3ಎ
ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.00 140687.00 8055 8458 4947 17200016327

86 ಶಿರೋ ಶೆೋಖರಪಪ ಹಾಲ್ಪಪ ಕರಿಗ್ಾರ 88/ಬ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 61706.00 7017 9605 0491 17200024043

87 ಶಿರೋ ಬಸಪಪ ನಂಗಪಪ ವಕರದ 434/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 88132.00 9518 0898 4293 17200032699

88 ಶಿರೋ ಕೆಲೋಟ್ಟಪಪ ಶಿವರ್ಾಗಪಪ ತಹಶಿೋಲಾಾರ 43/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.80 127041.00 5022 8265 2083 17200063300

89 ಶಿರೋ ದೋವಪಪ ಸಂಗಪಪ ಕರಿಗ್ಾರ 253/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.50 108232.00 8917 8913 9426 17200016804

90 ಶಿರೋ ಪೋರಸಾಬ ಮಹಬಲಬಸಾಬ ಜವಳಿ 410/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.80 127283.00 2389 7311 0162 17200028344

91 ಶಿರೋ ಹನಮಪಪ ಮೊೋಹರ್ಾಂಗಪಪ ಮದಿಾನ 65/1ಅ, 69/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.00 140472.00 4192 4776 9488 17200044898

92 ಶಿರೋ ಮೈಲಾರಪಪ ಮುದಿಯಲ್ೂಪಪ ಹಗರಿ 68/5 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 61707.00 4535 6804 6516 89011324513

93 ಶಿರೋ ರ್ಾಗಪಪ ಶಿವಪಪ ಮದಿಾನ 434/6, 434/12 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.50 39017.00 3763 5241 7597 17200028832

94 ಶಿರೋ ಮುದಿಯಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪ ಹಗರಿ 68/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.60 114135.00 3354 7857 3995 17215952645

95 ಶಿರೋ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಬಿ ಗಂಡ್ಡಮಠ 299/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.00 141624.00 6910 4395 9029 12092200017320

96 ಶಿರೋಮತಿ ಅಕಿಮೆ ಶಿವಾನಂದ ಕಲಿವಾಳ್ 76/1, 76/2, 

76/3
ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.60 116497.00 4869 6172 0210 17215933495

97 ಶಿರೋ ಚನನವಿೋರಪಪ ಬ ಶಾಯಲಿ 73/6, 73/7 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.8 147248 3904 3635 4291 17215887787

98 ಶಿರೋಮತಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ಜ ತಲೋಷ್ಟ್ನವಾಲ್ 229/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಪೋರಲ್, ಮಾವು 1 2.15 220855 5513 9633 6194 54018593953

99 ಶಿರೋಮತಿ ನೋಲಾಂಬಿಕಾ ಬಸವರಾಜ ಬಿಂಗ 229/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಪೋರಲ್, ಮಹಾಗನ 1 2.00 215654 8498 8165 5859 17043042833

100 ಶಿರೋ ರ್ಂಕಟ್ಟೋಶ್ ಗಂಗ್ಾಧರ ಅಕಿಸಾಲಿ 36/1 ಡಂಬಳ್ ಪ.ಜಾ (422) ಟ್ಟಲಮಾಯಟ್ಟಲ 1 0.82 82459.00 629593619869 31713029634

101 ಶಿರೋ ಪರಕಾಶ್ ಬಸಪಪ ಅಬಿಾಗೋರಿ 79/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.6 101431 3443 3441 5782 31069195794

102 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ರಾವಸಾಹೆೋಬ ದೋಸಾಯಿ 165/1ಅ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2 192060 8540 7357 7918 035550334210

103 ಶಿರೋಮತಿ ಶಿೋಲಾ ಪರಭು ಅಬಿಾಗೋರಿ 79/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.66 101431 2371 3866 9909 12092200080697

104 ಶಿರೋ ತಲೋಟಪಪ ವಿೋರಭದರಪಪ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ 368/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.80 115374 2249 7254 2143 35550334210

105 ಶಿರೋ ಸಣೆಮಲ್ೂಪಪ ವಿೋರಭದರಪಪ ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ 368/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 77865 5676 7384 7592 35550334210

106 ಶಿರೋ ಕುಮಾರ ಮಾನೆ 353/3 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.65 122400.00 7939 9481 6807

107 ಶಿರೋ ಶಿದಾಪಪ ಮಾನೆ 398/2ಬಿ/1 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.00 100291.00 8267 6701 4188

108 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ಪ್ಾರಪಪನವರ 352/3 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 2.00 122400.00 2137 8526 4372

109 ಶಿರೋ ಸಂಜಿೋವ ಮಾನೆ 353/2 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.60 155640.00 6480 8214 0875

110 ಶಿರೋ ವಿೋರಯಯ ಎಸ್. ಹಂಚಿರ್ಾಳ್ 219/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 83871.00 2109 3070 0901

111 ಶಿರೋ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಚ ಶಾಯಲಿ 73/7 ಡಂಬಳ್ ಇತರೆ (106) ತರಕಾರಿ 1 1.60 155640.00 8794 4614 7280 89046444001

112 ಶಿರೋ ವಿೋರಪಪ ನ ಕಮಾೆರ 126/3 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.20 90999.00 6967 5060 6900 17215938653

113 ಶಿರೋ ಶ್ರಣಪಪ ಚನನಳಿೂ 66/6, 66/5 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 63775.00 7332 1295 5555 12092200134830

PMKSY ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಳ್ವಡ್ಡಸಿಕೆಲಂಡ



114 ಶಿರೋ ವಿೋರಭದರಪಪ ಬಾಯಳಿ 13/11 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 82459.00 7032 9596 6278 17200015630

115 ಶಿರೋ ಚನನಬಸಯಯ ವಿ ರ್ಾರಾಯಣಪೂರಾ 18/2ಎ ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.40 137432.00 4899 6161 2972 17200022750

116 ಶಿರೋ ರ್ಾಗಪಪ  ಮಾನಹಳಿೂ 13/10 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.90 91736.00 5496 3582 5989 17200029824

117 ಶಿರೋ ಸಿದಾಪಪ ಭರಮಪಪ ಜೆಲೋಗನ 42/4 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಪಪ್ಾಯ 1 1.10 56663.32 7162 5764 4577 17215896258

118 ಶಿರೋ ಬಸವರಾಜ ವಿೋರಭದರಪಪ 207/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 0.80 54790.00 5418 9829 5536 98044527911

119 ಶಿರೋ ಆನಂದ ಗಲೋವಿಂದಪಪ ಇಲ್ಲೂರ 118 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಪಪ್ಾಯ 1 5.00 172000.00 8950 8562 4847 12092200042222

120 ಶಿರೋ ಮಲ್ೂಪಪ ನ ಬಸೆೋರ್ಾಯಿರ 250/1 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಬಾಳೆ 1 1.50 111933.00 4358 6674 2634 17200032372

121 ಶಿರೋ ಈಶ್ವರಪಪ ಅ ಉಳ್ಾೂಗಡ್ಡಿ 94/1, 94/2 ಮುಂಡರಗ ಇತರೆ (106) ಟ್ಟಲಮಾಟ್ಟಲೋ 1 1.70 192060 2369 4051 1241 17142056978

ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಳ್ವಡ್ಡಸಿಕೆಲಂಡ











































































































ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1
ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 

ಮಿಷನ ಯೋಜನೆ
ದಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಅಬುಾಲ್ರೆೋಹಮಾನಸಾಬ ಮಹಮೆದಲಿ 

ಜಾಲಿಹಾಳ್
123/4 ಬೆಟಗೋರಿ ಕಣಗನಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 6720 591983500414 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 106301011004952 8496817408

2 ದಾಳಿಂಬೆ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಕ್ಷ್ಮಾ ಓದುಗ್ೌಡರ 195 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.20 10080 484057493499 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 520101045711360

3 ಬಾಳೆ ಕಂದು 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ರ್ಂಕಣೆಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಓದುಗ್ೌಡರ 148/3 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 1.00 6500 575175312355 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 89054041839

4 ಬಾಳೆ ಕಂದು 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ವಿರಯಯ ಶಿವಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ 564/1ಕ ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಕಂದು 1 0.80 5200 416848094381 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162200012650

5 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಶ್ಂಕರವವ ಕುಬೆೋರಪಪ ಕನಲನರ 442 ಗದಗ ಸೆಲರಟಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 0.75 7650 813914728531 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022505162 9731729985

6 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಪರೋಮಾ ಜಂಬಯಯ ಕಂಬಾಳಿಮಠ 396/6 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 0.40 4080 949102621076 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಮುಳ್ಗುಂದರ್ಾಕಾ ಗದಗ 30326803110

7 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಬಸವಣೆೆಪಪ ಬಸಪಪ ಹೆಲನನಪಪನವರ 61/5ಬ ಗದಗ ಯಲಿಶಿರಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 0.50 5100 594278061023 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ ಯಲಿಶಿೋರಲರ 17022535222

8 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ನಂಗಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ತಳ್ವಾರ 241/5 ಗದಗ ಸೆಲರಟಲರ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 0.80 8160 735822147563 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 89014916765

9 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಮಹೆೋಶ್ವರಯಯ ರೆೋವಣಸಿದಾಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ 92/5 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 0.20 2040 732535701088 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಮುಳ್ಗುಂದರ್ಾಕಾ ಗದಗ 10028846425

10 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಜೆೈಬುನಬಿ ಅಲಾೂಸಾಹೆಬ ಕುದರಿ 99/1+2 ಗದಗ ರ್ಾಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 0.40 4080 485702154727 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 89033052507

11 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಕವಿತಾ ಯಲ್ೂಪಪ ಸಂಕದಾಳ್ 183/3 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 0.80 8160 944334869678 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200166022

12 ಗಲಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ರ್ಾಗರಾಜ ರಂಗಪಪಯಯ ದೋಶ್ಪ್ಾಂಡ 200 ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡಂಬಿ 1 2.00 23330 626671953158 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳ್ಗುಂದ 17024072349 9481276666

13 ಗಲಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಬಸನಗ್ೌಡ ಶಿವಪಪ ಕಲ್ಯವಾಡ
251/2+4+3+

5/ಬಿ
ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡಂಬಿ 1 0.80 9332 754439493483 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಷನ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 310500101001292

14 ಗಲಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಸೆೈಯದಲಿ ರೆೈಮನಸಬ ಶೆೋಖ 141/2 ಗದಗ ಬಸಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡಂಬಿ 1 0.60 6999 276171373514 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳ್ಗುಂದ 17024003001 9448223694

15 ಗಲಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಅಶೆಲೋಕ ಮಾನಪಪ ಕಮಾೆರ 34ಎ/1 ಗದಗ ಎಲಿಶಿರಲರ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡಂಬಿ 1 1.00 11665 869393386649 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಎಲಿಶಿರಲರ 17022508221 9743224363

16 ಗಲಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಮಂಗಳ್ಾ ಪರಭು ಅಸಲಟ್ಟ 226/2 ಗದಗ ಬಲ.ಹೆಲಸಳಿೂ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡಂಬಿ 1 1.00 11665 240914050578 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 89053585203 9164091266

17 ಗಲಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಪಪ ರುದರಪಪ ನವಲ್ಗುಂದ 189/1 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡಂಬಿ 1 0.40 4666 43518939916 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 1704456900

18 ಗಲಡಂಬಿ 1ನೆೋ ವಷಯ ನವಯಹಣೆ ರ್ಂಕಣೆ ಅಪ್ಾಪಸಾಹೆೋಬ ಬಿದರ 192/1+2 ಗದಗ ಬಲ.ಹೆಲಸಳಿೂ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡಂಬಿ 1 2.00 23330 500005789100 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200034530 9845957772

19 ದಾಳಿಂಬೆ 2ನೆೋ ನವಯಹಣೆ ಜಯಶಿರೋ ಶ್ಂಕರಪಪ ಕೆಲೋಟ್ಟ 383/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 8400 251166283287 ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 695360063389 9916878909

20 ದಾಳಿಂಬೆ 2ನೆೋ ನವಯºಣೆ ಪರದಿೋಪ ರ್ಾರಾಯಣಗ್ೌಡ ಓದುಗ್ೌಡರ 38 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 16800 980842442380 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200011823 9448088804

21 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ರಾಮಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ರೆಲೋಣದ 53/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 1.00 30600 218168627483 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 30356466382 8150984103

22 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಶೆೋಖಪಪ ಪಕ್ಕಿರಪಪ ಹೆಲನನಪಪನವರ 13/3 ಗದಗ ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 1.00 30600 607502632358 ಇಂಡ್ಡಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 6490934447 9686191289

23 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಬಸವಣೆೆಪಪ ದುಗ್ಾಗಣಿ 649/1ಅ+2/1 ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 0.40 12240 613901520900 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳ್ಗುಂದ 17024061473 6363605778

24 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಅನವರಬಾಷಾ ಅಮಿೋರಸಾಬ ಮಾಸಿರ 193/4 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 0.40 12240 419179014697 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 30099173883 7829391999

25 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ವÉಂಂಕರಡ್ಡಿ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ನಲ್ವಡ್ಡ 393/3 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 0.80 24480 651562470619 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ 12192210034979 6362286142

26 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಬಸನಗ್ೌಡ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡರ 48/4 ಗದಗ ನರಸಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 0.40 12240 710318742923 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗಸಮುದರ 12612010008101 8722166926

27 ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ೆ ಶ್ರಣಬಸನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 65 ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ ಟ್ಟ.ಸಿ. 1 1.00 30600 826952621532 ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ ಬಯಾಂಕ್ ಗದಗ 652001504339 8151946003

28 ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನೋಲ್ಕಂಠಪಪ ವಿೋರಪಪ ಮಾಳಿ 251/2+/4ಅ ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.60 10224 562966216269 ಪಂಜಾಬ ರ್ಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 177000100203667 9740958353

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರ

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ಗದಗ ತಾಲ್ಲಕ್ಕನ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳ್ನುನ ಪಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ .

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

29 ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಸುಬಾನಗ್ೌಡ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡ ಆದಪಪಗ್ೌಡರ 327/3 ಗದಗ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.40 6816 4558933047846 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200013160 9449827199

30 ದಾಳಿಂಬೆ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಭಾರತಿ ಸುಬಾನಗ್ೌಡ ಆದಪಪಗ್ೌಡರ 327/2 ಗದಗ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 12720 503477969679 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200114894

31 ಮಾವು ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ವಿಠಠಲ್ ಠಾಕರೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 159 ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ
ಮಾವು ಹೆಲಸ 

ತಲೋಟ
1 1.00 11880 536977674726 ಕಪೂೋರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 520101227103358

32 ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಕಳ್ಕಪಪ ಪರಪಪ ಹಲಾಯಪೂರ 98/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ 
(ಸಣೆರೆೈತ)

ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 24000 896738221920 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 89082080886

33 ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಕುಬೆೋರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಹಾರೆಲೋಗೋರಿ 20/6 ಬೆಟಗೋರಿ ಪ್ಾಪರ್ಾಶಿ ಸಾಮಾನಯ 
(ಸಣೆರೆೈತ)

ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.30 18000 655952019896 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162210034940

34 ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಶಿವಾನಂದ ಭೋಮಪಪ ಹಾರೆಲೋಗೋರಿ 19/1ಎ ಬೆಟಗೋರಿ ಪ್ಾಪರ್ಾಶಿ ಸಾಮಾನಯ 
(ಸಣೆರೆೈತ)

ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.30 18000 862175005158 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12532200008152 9482827717

35 ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಶಿರೋನವಾಸ ಹನಮಪಪ ದಾಯವನಲರ 30/2 ಬೆಟಗೋರಿ ದುಂದಲರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.70 26250 307423941980 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 89072703882 8151050010

36 ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಹೆೋಮನಗ್ೌಡ ನಂಗನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 72/6 ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.30 11250 794711182287 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 89072930666

37 ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಶಿವಮೆ ರಾಮಪಪ ಚಳ್ೂಮೆನವರ 34/ಬಿ ಗದಗ ಯಲಿಶಿರಲರ ಸಾಮಾನಯ 
(ಸಣೆರೆೈತ)

ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 24000 384661505398 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022550091

38 ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಮುನೆೋಂದರ ಧಾವರೆಪಪ ದಲಡಿಮನ ಲ್ಮಾಣಿ 62/1ಅ ಗದಗ ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 24000 795770005200 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022532492 9980581708

39 ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಗೋತಾ ವಿಷುೆ ದಲಡಿಮನ ಉಫಯ ಲ್ಮಾಣಿ 55/3ಕ ಗದಗ ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.50 30000 363941655648
ಕರ್ಾಯಟಕ ಸೆಂಟರಲ್ ಕೆಲೋ.ಆಪ್. ಬಾಯಂಕ್ 

ಗದಗ
197003152837 9632425120

40 ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಶಿವಪಪ ಮಂಜಪಪ ಹಳಿೂ 86/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 15000 838676907897 ಕÁಪೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 520101045712782 9168824206

41 ಸುಗಂಧರಾಜ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಗಣೆೋಶ್ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 205/4 ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 15000 488441948783 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 89005968033 9916792553

42 ಗುಲಾಬಿ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಇಬಾರಹಿಮಸಾಬ ನಮಾಜಿ 584/4 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಗುಲಾಬಿ 1 0.20 8000 421845147858 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 89072928669 7676813747

43 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ sಸುರೆೋಶ್ ಬಸಪಪ ರೆಲೋಣದ 109/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 4000 42700919657 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200070789 8970031818

44 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಹುಚಚರಡ್ಡಿ ಗಲೋವಿಂದರಡ್ಡಿ ಮಲಲಿಮನ 100/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಮದಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.80 8000 649926824838 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200012188 9947029955

45 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ರ್ಂಕರಡ್ಡಿ ನಂಗರಡ್ಡಿ ಬಂಡ್ಡವಾಡ 90/3ಎ ಬೆಟಗೋರಿ ಮದಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 1.00 10000 292845501452 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 89071959983 9945992753

46 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಹÉಂ ೋಮರಡ್ಡಿ ಯಲ್ೂರಡ್ಡಿ ಹಲಾಯಪೂರ 11/.2 ಬೆಟಗೋರಿ ಮದಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.80 8000 892102411765 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಲಂಬಳ್ 89063946351 8762068735

47 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಅಶೆಲೋಕ ಮಹಾದೋವಪಪ ಹಳಿೂ 70/2ಅ+2ಬ/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 4000 826625712988 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 89067605850 9164236936

48 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಬಸಪಪ ಮುಶಿಯಪಪ ರೆಲೋಣದ 73/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 4000 451361021369 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200015560 9071845254

49 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಶ್ಂಕರಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 5./1 ಬೆಟಗೋರಿ ಮದಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.60 6000 493656687953 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ನವಲ್ಗುಂದ 30230710877 9632715014

50 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಮಂಜುರ್ಾಥರಡ್ಡಿ ಮಲಲಿಮನ 100/3 ಬೆಟಗೋರಿ ಮದಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.80 8000 508965723005 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 30593691010 7019164819

51 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ರತನವವ ಯಲ್ೂಪಪ ರೆಲೋಣದ
99/8ಅ+ಬ+ಕ+

ಡ
ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 4000 498804993693 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200133546 6361695115

52 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಶ್ಂಕರಪಪ ಗ್ೌರಿ 79/1ಎ ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 4000 772988896177 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 89115122156 6360938947

53 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ರ್ಾರಾಯಣರಡ್ಡಿ ಫಕ್ಕಿೋರಡ್ಡಿ ಕೆಲೋಣಲೆರ
92/1ಅ+1ಬ+

1ಕ+2/3
ಬೆಟಗೋರಿ ಮದಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.80 8000 254048212590 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200174419 9164939237

54 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಶಿವರಡ್ಡಿ ಕೃಷೆರಡ್ಡಿ ಹಂಚಿರ್ಾಳ್
92/1ಅ+1ಬ+

1ಕ+2/3
ಬೆಟಗೋರಿ ಮದಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 1.00 10000 944990111155 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 520101045716788 8152853562

55 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಹನುಮರಡ್ಡಿ ರಾಮಚಂದರರಡ್ಡಿ ತಿಲಾಯಪೂರ 3./2 ಬೆಟಗೋರಿ ಮದಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.80 8000 53597356827 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200056895 7676647711

56 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ರ್ಾಗಲಿಂಗಪಪ ದೋರ್ಂದರಪಪ ಪತಾತರ 70/2ಎ/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 1.00 16000 981775023637 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200021010

57 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಪದಾೆವತಿ ಯಲ್ೂಪಪ ಗ್ಾಡರೆಡ್ಡಿ 305/5 ಗದಗ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ 
(ಮಹಿಳೆ)

ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 6400 882807616673 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 17044591509 6363541651
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

58 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಪರಸಪಪ ಶಿವಪಪ ಬೆಲರಿ 719/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ 
(ಸಣೆರೆೈತ)

ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 6400 397896227138 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162210036084

59 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಸಣೆ ಮಲಿೂಕಸಾಬ ದಾವಲ್ಸಾಬ ನದಾಫ 
ಉಫಯ ಪಂಜಾರ

53/5 ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಸಾಮಾನಯ 
(ಸಣೆರೆೈತ)

ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 6400 933079741044 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 17043545338 8431507919

60 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಮೊೋಹನಗ್ೌಢ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 87/2 ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 6400 704354393637 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 89080598593 9481526982

61 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಸÁಯಿಬಾಬಾ ಕಬಿೋರಸಾಬ ನದಾಫ ಉಫಯ 
ಪಂಜಾರ

134/2 ಗದಗ ರ್ಾಗÁವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 6400 415049893584 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049541279 8105621831

62 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಮಲ್ಕಾಜಪಪ ಗುಡಿಪಪ ಬಳ್ಾೂರಿ 90/2ಎ ಗದಗ ಯಲಿಶಿರಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 6400 880691608068 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022570404 7349776305

63 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಶ್ರಣಪಪ ನಂಗಪಪ ಡಲೋಣಿ 66/3 ಗದಗ ಯಲಿಶಿರಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 4000 593865952580 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022551006 9743800436

64 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಬಸಯಯ ಶಿವಯಯ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 59/ಬ2 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕÀಂ ಕುಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 4000 519696903886 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕÀಂ ಕುಂಡ್ಡ 12162210005480 7829251599

65 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಫಕ್ಕಿೋರಗ್ೌಡ ಚನನಪಪಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 735/6 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕÀಂ ಕುಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 6400 449024403464 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕÀಂ ಕುಂಡ್ಡ 12162250003550 8105172334

66 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಬಸಪÀಂ ಪ ತಿಪಪಣೆ ಬಣವಿ 43/11 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕÀಂ ಕುಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 6400 523737126986 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕÀಂ ಕುಂಡ್ಡ 12162200011885

67 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ತಿಪಪಣೆ ಬಲದಪಪ ಇರ್ಾಮತಿ 93/4 ಗದಗ ಯಲಿಶಿರಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.40 4000 784086650274 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022532016 7026284647

68 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಶಿವಾನಂದರ್ಾಯಿ ಸೆಲೋಮರ್ಾಯಿ ಬಿಳಿಕುದುರಿ 23/1ಕ/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 1.00 16000 648324661093 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 33946767184

69 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಗಂಗವವ ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ ಮುಕಿಣೆವರ 82/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ 
(ಸಣೆರೆೈತ)

ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 1.00 16000 540259190369 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕÀಂ ಕುಂಡ್ಡ 12162250046484 9164198521

70 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಅಶೆಲೋಕ ಅನಂತಪಪ ಹೆಲೋಳ್ಗ 491/1ಬ/2 ಗದಗ ಸೆಲರಟಲರ ಸಾಮಾನಯ 
(ಸಣೆರೆೈತ)

ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.60 9600 918375292196 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022602575 9880371908

71 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಕಲ್ೂಪಪ ಚನನಪಪ ಬಣವಿ 78/10 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ 
(ಸಣೆರೆೈತ)

ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.30 4800 537662441611 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕÀಂ ಕುಂಡ್ಡ 12162200049869

72 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ಈರನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ ಉಫಯ 
ಸೆಲೋಮನಹಳಿೂ

663/1ಅ/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ 
(ಸಣೆರೆೈತ)

ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 0.30 4800 563033333980 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕÀಂ ಕುಂಡ್ಡ 12162200082442 9739339318

73 ಬಿಡ್ಡ ಹಲ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ದೋವಪಪ ಶಿದಾಪಪ ಹತಿಯ
71/44, 

71/1ಸಿ/2
ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಪ.ಪಂಗಡ 

(ಸಣೆ ರೆೈತ)
ಬಿಡ್ಡ ಹಲ 1 1.00 16000 699557408489 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 12162200016436

74 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಹೆೋಮಣೆ ಶಿವಪಪ ಬೆೋಲೋರಿ 719/7 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 906322741172 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162200037935

75 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಗಂಗಪಪ ಹೆೋಮಪಪ ರಾಠಲೋಡ 38ಎ/2ಡ್ಡಇ ಬೆಟಗೋರಿ ಪ್ಾಪರ್ಾಶಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.60 12000 565443175240 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12532250012803

76 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಚಂದರನಗ್ೌಡ ಈರನಗ್ೌಡ ಹಲಾಯಪೂರ 4/.5 ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 424538834653 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12532210002736 9148930655

77 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ರಮಜಾನಸಾಬ ಸಣೆದಾವಲ್ಸಾಬ ನದಾಫ
640/1+2+3+

4ಬ
ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕÀಂ ಕುಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 12000 670772018676 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162210029478 7795690936

78 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ರÁಮಪಪ ಹನುಮಪಪ ಕಕಲಿರ 82/4 ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 310597693459 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12532250000604 8746844727

79 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಕರಿಯಪಪ ರಾಮಪಪ ಜಡ್ಡ 147/1ಅ ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 973139203055 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12162210005890 9902683007

80 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಪರಪಪ ದೋವಪಪ ಹೆಲಸಳಿೂ 156/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 12000 540449702441 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 31177953520

81 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಅಶೆಲೋಕ ಮನನಪಪ ಪೂಜಾರ 53/5 ಬೆಟಗೋರಿ ಪ್ಾಪರ್ಾಶಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000 570482101815 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12532200008727 9096842372

82 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಮಹಾದೋವಪಪ ಬಸಪಪ ಗದಗನ 5./5 ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.38 7600 600856188928 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12532250004278

83 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ತಿಪಪಣೆ ಸಂಗಪಪ ಹಗರಿ 79/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 956583080856 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162206674

84 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಪÀಂ ರಕಾಶ್ ಶಿವಪಪ ಕಲ್ಲೂರ
578/1ಅ+1ಬ/

1ಅ
ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 478516774143 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162200055638 9611385279

85 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಚಂದÀಂ ರಪಪ ಶಿಪಪ ಛಬೆಾಭಾವಿ 100/3 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 540923235307 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162200000297 9945891704

86 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಪರಕಾಶ್ ಬಸಪಪ ಸಂಶಿ 97/5 ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000 943707019631 ಹೆಚ್.ಡ್ಡ.ಎಪ್.ಸಿ. ಗದಗ 50100228148524 9448789632
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

87 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಗೋತವವ ಗರಿಯಪಪ ಹುಡೋದ 110 ಗದಗ ಶಿರುಂಜ ಸಾಮಾನಯ 
ಮಹಿಳೆ

ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000 575511091956 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಯಲಿಶಿರಲರ 17022562620

88 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಭರಮಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪೂೋಲಿಸ್ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 210 ಬೆಟಗೋರಿ ಕದಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000 708601834006 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬಳ್ಗ್ಾನಲರ 17219277109

89 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಮಹೆೋಶ್ಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಪೂೋಲಿಸ್ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 4* ಬೆಟಗೋರಿ ಕದಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000 933204003816 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬಳ್ಗ್ಾನಲರ 17219277074 7349345200

90 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಶ್ರಣಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ಮಾಯಗೋರಿ 44/1ಅ ಬೆಟಗೋರಿ ಕÉಂಲಟುಮಚಗ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 907382427004 ಸೆಂಟರಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 1909412610

91 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಕೆಲೋಟರಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಕಟಗ 49/1 ಗದಗ ಶಿರುಂಜ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 12000 603898360307 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022588730

92 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಫಕ್ಕಿರೆೋಶ್ ಪರಶ್ುರಾಮ ಶಿಂಧೆ 79/1 ಗದಗ ಶಿರುಂಜ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000 915283820148 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 32745304732

93 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಜಹಿೋರಹೆದ ಬಾಸುಸಾಬ ಕರ್ಾಯಚಿ 48/1 ಗದಗ ಸೆಲರಟಲರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000 237009838826 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022500390 9886030733

94 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಮರಿೋಗ್ೌಡರ 15/1 ಬೆಟಗೋರಿ ರ್ಾಗಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000 511479938515 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 89004268420 9980648729

95 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ದಂಜಪಪ ಭೋಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 14/1 ಗದಗ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000 665946143304 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049550830 9741579458

96 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ನೋಲ್ನಗ್ೌಡ ವಿರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 87/4 ಗದಗ ಹÉಂಲಸಲರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 529347415773 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 62092286875 9481526982

97 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ರವಿೋಂದರಗ್ೌಡ ಫಕ್ಕಿೋರಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 124/2 ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.60 12000 371463833954 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 17043543078 9740439031

98 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ದೋವಪಪ ಮರಿಯಪಪ ಚವಕಿ 51/2 ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 546095319285 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 89044490286 7676418104

99 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಕೃಷೆಪಪ ಶಿವಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 63/1 ಗದಗ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000 527687551475 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 32076250637

100 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ನಂಗಪಪ ತಿಪಪಣೆ ರ್ಾಯಕವಾಡ 315/2 ಗದಗ ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 16000 75440332607 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 89082253614

101 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಚನನಪಪ ರೆೋವಣೆಪಪ ಹುಬಾಳಿೂ 66/2ಅ ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.56 11200 293312860113 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 89069501836

102 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ರೆೋವಣೆಪಪ ಭೋರಪಪ ಖಂಡು
737/1, 

742/1+2+3ಸಿ
ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000 211617722116 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162200033030

103 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಸಣೆವಿೋರಪಪ ಮುಸಿಿನಬಾವಿ 277/1ಬ ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.56 11200 506693805677 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162200010584 8546850193

104 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಹನುಮಂತಪಪ ಭೋಮಪಪ ಬಾಗ್ಾಪೂರ 105/4 ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 8000 617059973524 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 17043521702 9483296397

105 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಪುರದಪಪ ಬಸವಣೆೆಪಪ ಲ್ದಿಾ 227/1 ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.10 22000 420050103548 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳ್ಗುಂದ 4832500101227600 8880243387

106 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ವಿಜಯಾಬಾಯಿ ಹನಮಪಪ ಹಾದಿಮನ 77ಬಿ/2 ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000 351669846905 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049569668 7026457273

107 ತರಕಾರಿ ಹೆಲಸ ತಲೋಟ ನಮಾಯಣ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣ ಥಾವರೆೋಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 82/7 ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.60 31500 359817279256 ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂದಗಲೋಳ್ 695360107329

108 ತಳ್ುವ ಗ್ಾಡ್ಡ ರ್ಾಗಪಪ ಬಸಪಪ ತಿಮೆಗಲಣೆನವರ 58/5 ಬೆಟಗೋರಿ ಹೆಲಂಬಳ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.60 15000 271584063450 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 6200101027993 9916713799

109 ತಳ್ುವ ಗ್ಾಡ್ಡ ಕಲ್ೂಪಪ ಫಕ್ಕಿೋರಪಪ ಬಣವಿ 198/3 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 15000 819933094656 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162200010435 9844325011

110 ಪಕ್ಷ್ ನರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಚಂದರಕಾಂತ ರಮೋಶ್ ಚವಾಿಣ 59/1ಅ ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.50 50000 559036442507 ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ.ಬಾಯಂಕ್ ಕಳ್ಸಾಪೂರ 289701000268 9739410339

111 ಪಕ್ಷ್ ನರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಬಸಯಯ ಪತರಯಯ ಸಾಸಿವಹಳಿೂಮಠ 57/4 ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.50 50000 601370123361 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049532752

112 ನೆರಳ್ು ಪರದ ದೋವಪಪ ಎಲ್ ದುರಗಣೆವರ 26/5 ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 788000 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12162200056774 7829251590

113 ನೆರಳ್ು ಪರದ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪ ಹದಾಣೆವರ 18/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 784292 401449546691 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 921010000221365

114 ನೆರಳ್ು ಪರದ ಶಿವಯಯ ಮಲ್ೂಯಯ ಮಠಪತಿ 129/3 ಗದಗ ಸೆಲರಟಲರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 784292 367770494387 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 921010000221417 8105767690

115
ನೆರಳ್ು ಪರದಯಲಿೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆ 

ಉತಾಪದನೆ
ದೋವಪಪ ಎಲ್ ದುರಗಣೆವರ 26/5 ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 280000 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12162200056774 7829251590
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

116
ನೆರಳ್ು ಪರದಯಲಿೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳೆ 

ಉತಾಪದನೆ
ಯಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪ ಹದಾಣೆವರ 18/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 280000 401449546691 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 921010000221365

117 ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಚನನಬಸಯಯ ಸೆಲೋಮಯಯ ವಿಭಲತಿಮಠ 787/2 ಗದಗ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.60 75000 228220592468 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200150209 9916152955

118 ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಆದಿತಯ ಸತಿೋಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನ 83/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಹಾತಲ್ಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 4.00 75000 848709119592 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 5502210074893

119 ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಪರಕಾಶ್ಗ್ೌಡ ಕೃಷೆಗ್ೌಡ ಓದುಗ್ೌಡರ 151/1 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನÀಂ 
ಯ

ಈರುಳಿೂ 1 7.10 75000 328934691792 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200001256

120 ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಬಸವರಾಜ ಹನಮಪಪ ಹುಯಿಲ್ಗಲೋಳ್ 26/1 ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ 1 1.20 75000 799820670891 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049529818 9739945167

121 ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಮಲ್ೂಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹಸರಡ್ಡಿ
60/1+2ಕ, 

60/1+2ಬ
ಗದಗ ನಭಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.62 75000 657557999663 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022536724

122 ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಕರಬಸವವ ಹುಚಚಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ
50/4ಎ/1, 

74/2ಬ
ಬೆಟಗೋರಿ ಹಿರೆೋಕೆಲಪಪ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 1.35 52500 875196238743 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 89015168648

123 ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಸತಯಮೆ ನಂಗಪಪ ಮಾದಣೆವರ 503/3 ಗದಗ ಸೆಲರಟಲರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 1.16 75000 524963032038 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022601707

124 ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಹೆಲಂದಿಕೆ ಮಹೆೋಶ್ವರಗ್ೌಡ ರಾಮನಗ್ೌಡ 
ಪೂೋಲಿಸ್ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

4/* ಬೆಟಗೋರಿ ಕದಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.00 16000 933204003816 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆೈಲ್ಹೆಲಂಗಲ್ 17219277074 9448903499

125 ಟಾರಯಕಿರ ಅಶೆಲೋಕ ಮನನಪಪ ಪೂಜಾರ 53/5, 40/5 ಬೆಟಗೋರಿ ಪ್ಾಪರ್ಾಶಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 100000 570482101815 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12532200008727 9096842372

126 ಟಾರಯಕಿರ ಹನುಮಂತಪಪ ಬಸಪಪ ಛಲ್ವಾದಿ
175/10, 

25/1
ಬೆಟಗೋರಿ ಲಿಂಗದಾಳ್ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 100000 933259780200 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಲಿಂಗದಾಳ್ 17044029967 7760394108

127 ಟಾರಯಕಿರ ಶೆೋಖಪಪ ಅಖಂಡಪಪ ಶಿವಪುರ 29 ಬೆಟಗೋರಿ ಮದಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ 
(ಸಣೆ ರೆೈತ)

ತರಕಾರಿ 1 1.60 75000 439705562455 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 89054114378

128 ಟಾರಯಕಿರ ಪರಸಪಪ ತಾಯಿ ಮರಿಯವವ ಹುನಶಿಮರದ 73/2ಪೈ ಬೆಟಗೋರಿ ಸಂಭಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ 
(ಸಣೆ ರೆೈತ)

ತರಕಾರಿ 1 1.17 100000 239949249004 9606369224

129 ಟಾರಯಕಿರ ಅಲಾೂಸಾಬ ಖಾಸಿಮಸಾಬ ನದಾಫ
34/1+2/1, 

39/1
ಗದಗ ಅಂತಲರ ಸಾಮಾನಯ 

(ಸಣೆ ರೆೈತ)
ತರಕಾರಿ 1 1.00 100000

130 ಟಾರಯಕಿರ ದುರಗವವ ಹುಚಚಪಪ ಮಾದರ ಉಫಯ ಹರಿಜನ 21./2 ಗದಗ ಇರ್ಾಂ ರ್ಂಕಟಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.49 100000 840229604104 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 89034544463 7022547444

131 ಟಾರಯಕಿರ ವಿರ್ಾಯಕ ಈಶ್ವರಪಪ ಆರಟ್ಟಿ 97/.1 ಗದಗ ಹಿರೆೋಹಂದಿಗಲೋಳ್ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.80 100000 560321885251 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200136483 9900210388

132 ಟಾರಯಕಿರ ಬಸವರಾಜ ತಾಯಿ ಶಿವಗಂಗವವ ಜಕಿಮೆನವರ
24/2ಅ, 

355/8
ಗದಗ ನೋಲ್ಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.58 50000

133 ಟಾರಯಕಿರ ಸತಿೋಶ್ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಾಲ್ರಡ್ಡಿ 65/2ಎ ಗದಗ ನೋಲ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.89 75000 565541699294 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಯಳ್ವತಿತ 89030495291

134 ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ತಿಪಪವವ ತಿಪಪಣೆ ವಾಲಿೆಕ್ಕ ಉಪಯ ಪೂಜಾರ 215/2+3ಅ ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 2.57 200000 485586308888 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಟುಮಚಗ 17143016843 9449119501

135 ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಯೋಗಪಪ ರಾಚಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಉಫಯ ರ್ಾಯಕ 196/1 ಗದಗ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 2.52 200000

136 ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ರ್ಾಗರಾಜ ಶ್ಂಕರಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 34/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 11.52 200000 798664272429 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 170431004843 9980205865

137 ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಶಿವವವ ಮಾರುತಿ ಗಡಾದ 56/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.00 200000 434967217660 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಗದಗ ಬೆಟಗೋರಿ 30737150820 9742719516

138 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದೋರ್ಂದರಗ್ೌಡ ಶಿದಾನಗ್ೌಡ ಹನುಮಂತಗ್ೌಡರ 4./2 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಳ್ಹೆಲಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.60 87500 917720722251 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹÉಂಲಂಂಬಳ್ 17044040834 9880263091

139 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಮಾಳ್ವಾಡ 26/5 ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.20 87500 375649468222 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 1219210001396 9880263091

140 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಲ್ೂಪಪ ಗಲೋಳ್ಪಪ ಹೆಲಂಬಳ್ 13/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಳ್ಹೆಲಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.19 87500 332562924730 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹÉಂಲಂಂಬಳ್ 17044057600 9902550276

141 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಈಶ್ವರಗ್ೌಡ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 
ಉಫಯ ಗಲರನಗ್ೌಡರ

14/13, 

104/3
ಗದಗ ಹಿರೆೋಹಂದಿಗಲೋಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500 841236116226 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 30312177165 9986527556

142 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸಪÀಂ ಪ ಭೋಮಪಪ ನರೆೋಣೆವರ
177/9ಬ/2, 

149/4
ಗದಗ ಹಿರೆೋಹಂದಿಗಲೋಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500 718243882035 ಬಾಯಂಕ ಆಫ್ ಬರೆಲೋಡಾ ಗದಗ 56130100001151 9481932080

143 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಬಸನಗ್ೌಡ ಅಕಿನಗ್ೌಡರ 73/2ಎ, 66/1 ಗದಗ ಮದಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.80 87500 968376908144 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 89125211476 9739042206

144 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸವರಾಜ ಬಸಪಪ ಮಳ್ಲಿ
43/1+2+3+4

/ಕ
ಗದಗ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.20 87500 568575022508 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 89039361950
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
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ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

145 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮರಿಯಪಪ ಫಕ್ಕಿೋರಪಪ ಕಲ್ೂಗಲೋಡ್ಡ 501/2ಅ ಗದಗ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 2.00 87500 842282495593 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಟುಮಚಗ 89011305272

146 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹನುಮಪಪ ಸಕರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ
115/1ಅ, 

115/34, 
ಗದಗ ಬೆಟಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 1.52 87500 650959075371 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12162210025731 9850745069

147 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಕೃಷೆಪಪ ಸಕರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 103/4 ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 1.01 87500 440889356160 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12532250011072 9483273682

148 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ರಣಬಸಪಪ ಬಸಪಪ ಹುಲ್ಗಲರ 291/4 ಗದಗ ಕದಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 3.90 87500 202136065637 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬಳ್ಗ್ಾನಲರ 17219271913

149 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಹೆೋಶ್ಗ್ೌಡ ಸಕರಗ್ೌಡ ಚಿಕಿನಗ್ೌಡರ
10/1, 

75/2,75/4
ಗದಗ ಕದಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 2.56 87500 361740161775 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬಳ್ಗ್ಾನಲರ 17219268559 9945554903

150 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದಾವಲ್ಸಾಬ ಪತತೋಸಾಬ ದಲಡಿಮನ
40/1, 

37/2ಬಿ, 
ಗದಗ ಬೆಳ್ಹೆಲಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.88 87500 839138015026 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಲಂಬಳ್ 17044041486 9972090259

151 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಪರಪಪ ದೋವಪಪ ಹೆಲಸಳಿೂ 156/2 ಗದಗ ಅಡವಿಸೆಲಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500 540449702441 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12532250005096 9686604435

152 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್Éಂ ೋಖರಪಪ ಬಸಪಪ ಹುಲ್ಗಲರ
258/2ಬ, 

72/6
ಗದಗ ಕದಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500 963050571049 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬಳ್ಗ್ಾನಲರ 17219282256 9164756506

153 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ದೋವಾನಂದ ಕನಕಪಪ ಹೆಲಸಮನ ಉಫಯ 
ತಳ್ವಾರ

39/1ಎ, 

391/1
ಗದಗ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ 1 1.85 87500 776088834682 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಟುಮಚಗ 17143033223 9742024914

154 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ನವಿೋನ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಹೆಲಸಮನ 236/5 ಗದಗ ಹೆಲಂಬಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500 904808317113 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 6466101000618 9620120889

155 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ತುಳ್ಸರಡ್ಡಿ ಹನುಮರಡ್ಡಿ ಹಲಾಯಪೂರ 12/.3 ಗದಗ ಮದಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 2.22 87500 511320948271 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಣಿೆಗೋರಿ 501101013698 6360318502

156 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸನಗ್ೌಡ ಯಲ್ೂಪಪಗ್ೌಡ ಹೆಲಸಮನ
152/2ಅ+2ಬ1

, 
ಗದಗ ಲಿಂಗದಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500 205041328856 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹೆಲಂಬಳ್ 17044053887

157 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಹಾಂತಗ್ೌಡ ಶಿವಮಲತಯಪಪ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 191/1 ಗದಗ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.35 87500 705383056482 ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಧಾರವಾಡ 695360108527 9916622217

158 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸವಣೆೆವವ ವಿೋರಯಯ ಯಲ್ಬುಗಯಮಠ 12/.2 ಗದಗ ಹಿರೆೋಹಂದಿಗಲೋಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.16 87500 238393244474 ಯುನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 310522010000035 6361580759

159 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣ ಥಾವರೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 118/2, 82/7 ಗದಗ ಅಡವಿಸೆಲಮಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500 359817279256 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12162200040394

160 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶೆೋಖಪಪ ಜಿೋವಪಪ ಹೆಲಸಮನ
39/4, 

392/2ಬ
ಗದಗ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500 454698656323 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಟುಮಚಗ 89043054965

161 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶ್ಂಭುಲಿಂಗಪಪ ವಿೋರಪಪ ಹಾಳ್ಕೆೋರಿ 209/4 ಗದಗ ಹುಯಿಲ್ಗಲೋಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 2.10 87500 947626671386 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 17043076124 9880227383

162 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಹನಮಪಪ ತುಳ್ಜಪಪ ದಂಡಗದಾಸರ 82/2ಬಿ/1ಎ ಬೆಟಗೋರಿ ಹುಯಿಲ್ಗಲೋಳ್ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 1.71 87500 376223997145 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 17043038882

163 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಬಸಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಅಬಿಾಗೋರಿ
22/2ಬ/2/10/

1ಬಿ/1ಬಿ
ಬೆಟಗೋರಿ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.26 87500 884731145188 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 17043023648

164 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಯಲ್ೂಪಪ ನವಲ್ಗುಂದ 363/2ಎ ಬೆಟಗೋರಿ ಹುಯಿಲ್ಗಲೋಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 2.40 87500 948172230810 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 17043047058

165 ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರೋ ಲ್ಕ್ಷ್ೆ ರ್ಂಕಟ್ಟಶ್ವರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ 
ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ

250/4, 

248/2
ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 10.98 400000 932358314979 ಬಾಯಂಕï ಆಫ್ ಬರೆಲೋಡಾ ಗದಗ 56130100002606 9449188399

166 ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರೋ ಬಾಲಾಜಿ ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ 
ವಿವಿಧೆಲೋದಾೋಶ್ಗಳ್ ಸಂಘ ದುಂದಲರ

20/2 ಬೆಟಗೋರಿ ದುಂದಲರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 8.56 400000 932358314997 9449188399

167 ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರೋ ಗಜಾನನ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ ಹಾಗಲ 
ಮಾರಾಟಗ್ಾರರ ಸಂಘ ಕೆಲಟುಮಚಗ

586/3 ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 8.77 280000 686103052658 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಟುಮಚಗ 89122938639 9483934818

168 ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ
ಕವಿ ಚಾಮರಸ ಕೃಷ್ಟ್ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕಾ 

ಉತಾಪದಕರ ಹಾಗಲ ಮಾರಾಟಗ್ಾರರ ಸಂಘ 
ರ್ಾರಾಯಣಪೂರ

490/4 ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 10.00 120000 516652202777 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಟುಮಚಗ 89112429067 8749097020

169 ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ ಶಿರೋ ಅನನದಾತ ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ 
ವಿವಿದಲೋದಾೋಶ್ಗಳ್ ಸಂಘ ಮದಗ್ಾನಲರ

18/1ಬ ಬೆಟಗೋರಿ ಮದಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 9.78 400000 554445168395 ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 197004253131 9686315971

170 ಸಮುದಾಯ ಕೆರೆ
ಕೃಪ ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ ವಿವಿದಲೋದಾೋಶ್ಗಳ್ 

ಕೃಷ್ಟ್ ಅಭವೃದಿಾ ಸಂಘ ಗದಗ
45/1+2ಂ 1 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 4.30 400000 471991908564 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 39987793859 9164385221

ಒಟುಿ 170 219.62 10803581

1 ಆರ.ಕೆ.ವಿ.ರ್ೈ. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಕೃಷೆಪಪ ಸಂಕರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 103/4 ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.11 5500 440889356160 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 20210115150711
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

2 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಸಕುಿಬಾಯಿ ಗಣೆೋಶ್ ಲ್ಮಾಣಿ 44/2ಕ ಗದಗ ರ್ಾಗ್ಾವಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 51500 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049521784

3 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಪರುಶ್ುರಾಮ ಸಂಗಮೋಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನ 142/2ಬಿ ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 43000 434706857032 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 89118716849 9886652587

4 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಅನುಸುಯಾಯ ಬಸಪಪ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ 306/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.00 63000 304575144035 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಟುಮಚಗ 89026472452

5 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಫಕ್ಕಿರಪಪ ಸತಯಪಪ ಪೂಜಾರ 48/2ಬ ಬೆಟಗೋರಿ ಹಾತಲ್ಗೋರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.33 25500 744755048224 ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೆಲೋಡಾ ಗದಗ 73740100006370

6 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಶ್ಂಕರಪಪ ಯಮನಪಪ ತಳ್ವಾರ ಉಫಯ ವಾಲಿೆಕ್ಕ 94/8 ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.60 11500 835305290675 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಟುಮಚಗ 89018300072

7 ಯಾಂತಿರಕರಣ ರಾಮಪಪ ಶಿವಪಪ ಮುಳ್ಲೂರು 43/2ಎ ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 34400 670561683843 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹಾತಲ್ಗೋರಿ ರ್ಾಕಾ ಗದಗ 89015458077 9880154463

8 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಪರೋಮಾ ಈಶ್ವರಪಪ ಮಟ್ಟಿ 53/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 63000 268449644390 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162200017549 9739812944

9 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಪರಸಪಪ ಪದೆಪಪ ಕರಿಯಲ್ೂಪಪನವರ
436/1+2ಎ+3

+4+5/82
ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 18000 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162200034848

10 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಆನಂದ ಶೆೋಖರಪಪ ಈಳ್ಗೋರ
85/1+2+3+/

2
ಗದಗ ಮಲ್ೂಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 11750 521832315493 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 1.26323ಇ+13

11 ಯಾಂತಿರಕರಣ ರ್ಾಗಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ಹಳಿೂ
264/2ಪ,264/

1ಪ
ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000 636232747228 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200018903 8050363604

12 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಮಲ್ೂಪಪ ವಿೋರಪಪ ಹುಗ್ಾರ
30/1ಅ+1ಬ+

2ಬ+3/2, 
ಗದಗ ಯಲಿಶಿರಲರು ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 63000 759843423128 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ

13 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಕಸಲತರೆೋವವ ದಾಯವನಲರ 36/3 ಗದಗ ದುಂದಲರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 22500 615273209305 ಐ.ಡ್ಡ.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 1243104000468270 815050010

14 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಬಾಳ್ಪಪ ಬಸಪಪ ಬಿಂಗ 49/4, 49/2ಬ ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆನನಕೆಲೋಪಪ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 74400 263230932494 ಕರ್ಾಯಟಕ ಸೆಂಟರಲ್ ಕೆಲೋ.ಆ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 695360076581

15 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಯಮನಲರಸಾಬ ಸಾಹೆೋಬಜಾನ ಪಂಜಾರ 87/8 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆನನಕೆಲೋಪಪ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 74400 576190585977 ಕÉ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 17043112905

16 ಯಾಂತಿರಕರಣ ನೋಲ್ಕಂಠಪಪ ವಿೋರಪಪ ಮಾಳಿ 251/2+4ಎ ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 20000 562966216269 ಪಂಜಾಬ ರ್ಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 177000100203667 9740958353

17 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಸುಧಾಕರ ಬಾಸಿರಸಾ ಕಬಾಡ್ಡ 504/3 ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 27960 976271397891 ಕÉ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 89074743880

18 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಸುಧಾಕರ ಬಾಸಿರಸಾ ಕಬಾಡ್ಡ 504/3 ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 9400 976271397891 ಕÉ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 89074743880

19 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಜಮಿೋರಅಹೆದ ಧಾರವಾಡ 23/1ಅ ಬೆಟಗೋರಿ ಕಣಗನಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 17000 266784531652 ಬಾಯಂಕï ಆಫ್ ಬರೆಲೋಡಾ ಗದಗ 73740100003090 9632408339

20 ಯಾಂತಿರಕರಣ ರಾಮಣಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡಪಪಗ್ೌಡ ಓದುಗ್ೌಡರ 214/1 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 48000 803949221630 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200000235 9739696061

21 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಅಲಾೂಸಾಬ ಹುಚುಚಸಾಬ ನಧಾಫ 81/3 ಬೆಟಗೋರಿ ದುಂದಲರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 63000 991562879675 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200033803

22 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಾಳ್ಪಪ ಬಿಂಗ 48/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆನನಕೆಲೋಪಪ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 67526 555149195550 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆನಕೆಲೋಪಪ 17043083029

23 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ ಪರಭಪಪ ಹುಣಶಿಕಟ್ಟಿ 895/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಹೆಲಂಬಳ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 16800 ಪಂಜಾಬ ರ್ಾಯಷನಲ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 177000100139292

24 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಮುತತಯಯ ರಾಚಯಯ ಬಳ್ಗ್ಾನಲರಮಠ 550/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಹೆಲಂಬಳ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.00 9364 583178319042 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬಳ್ರ್ಾಗಲರ 17219260832 9880692886

25 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಚಂದರಕಾಂತ ರಮೋಶ್ ಚವಾಿನ 59/1ಅ ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 117500 559036442507 ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ. ಕಳ್ಸಾಪೂರ 289701000268 9739410339

26 ಯಾಂತಿರಕರಣ ಪರುಶ್ುರಾಮ ಸಂಗಮೋಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನ 142/2ಬಿ ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 29000 434706857032 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 89118716849 9886652587

27 ಯಾಂತಿರಕರಣ ನಂಗಬಸಪಪ ಮಾರುತೋಪಪ ಬಾಳ್ಮೆನವರ 856/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಹೆಲಂಬಳ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 93000 210395595781
ಯುನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಡಯಾ 

ಗದಗ
675902010001831

28 ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿವಕುಮಾರ ತಮೆನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 91/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.63 87500 290106216572 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 17043082843 9901641023

29 ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಹೆೋಮಾಮತಿ ಈರಪಪ ಮಲ್ೂಕಶೆೋಟ್ಟಿ 67/2 ಬೆಟಗೋರಿ ರ್ಾಗಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ 
(ಮಹಿಳೆ)

ತರಕಾರಿ 1 2.00 300000 380489508349
ಸೆಿೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಆಫ್ ಹೆೈದಾರಬಾದ್ 

ಗದಗ
62451868461 9448541946

30 ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಚನನಬಸಪಪ ಪರಪಪ ಹತಿಯ
21/1+2/+3+

4/2
ಗದಗ ಬೆಂತಲರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 300000 419756124238 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 1770445552
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

31 ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಉಮಾ ಬಸವರಡ್ಡಿ ಹುಚಚಣೆವರ 166/1 ಗದಗ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ 
(ಮಹಿಳೆ)

ತರಕಾರಿ 1 2.00 400000 947820042206 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 12192200076143 9591294257

ಒಟುಿ 31 34.67 2187500

1
ಅನುಸಲಚಿತ ಜಾತಿ ಮತತ 
ಬುಡಕಟುಿ  ಯೋಜನೆ

ಪವರ ಟ್ಟಲ್ರ ಪುಷಪಲ್ತಾ ಹನಮಂತಪಪ ಕಟ್ಟಿಮನ 118/4 ಗದಗ ಹತಿಯ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 100000 722055707323 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 30149123827

ಒಟುಿ 1 1.00 100000

1 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಕೃಷೆಪಪ ಶಿವಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ ಉಫಯ ತಲೋಟದ 63/1 ಗದಗ ನಭಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 44500 527687551475 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 32076250637

2 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ರಮೋಶ್ ಹನಮಪಪ ಚವಾಿಣ 8/1ಬಿ,9/1ಬಿ ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.80 250000 862899816673 ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ.ಬಾಯಂಕ್ ಕಳ್ಸಾಪುರ 289701000005

3 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಅಶೆಲೋಕ ಕುಮಾರ ಸಂಕನವರ 304/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲೋಟುಮಚಗ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.87 21000 534655560545 ಎಕ್ಸ್ ಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 913010035909824

4 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಪರುಶ್ುರಾಮ ಸಂಗಮೋಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನ 142/2ಬಿ ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.80 22000 508930608024 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 89118716849

5 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಥಾವರೆೋಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ಕಟ್ಟಿಮನ 79/4 ಗದಗ ರ್ಾಗ್ಾವಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.70 51500 441000492611 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 89005918457

6 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಬಸವವ ಬಸಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 223/1 ಗದಗ ಮಲ್ೂಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.48 63000 815095195573
ಕ್ಕರಮಪ್ಾನ್ ಮಷ್ಟ್ನ್ ಟಲಲ್  ಪರೈ.ಲಿ. 

ಬೆಂಗಳ್ಲರು
917020019950476

7 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಶ್ಂಕರಪಪ ಹನಮಪಪ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ
121/3, 

126/2ಎ
ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.08 63000 444516391629

ಕ್ಕರಮಪ್ಾನ್ ಮಷ್ಟ್ನ್ ಟಲಲ್  ಪರೈ.ಲಿ. 

ಬೆಂಗಳ್ಲರು
917020019950476

8 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಹಾಲ್ಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 126/3 ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.45 63000 842073160699
ಕ್ಕರಮಪ್ಾನ್ ಮಷ್ಟ್ನ್ ಟಲಲ್  ಪರೈ.ಲಿ. 

ಬೆಂಗಳ್ಲರು
917020019950476

29 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಗಂಗವವ ಜಕಿಮೆನವರ 24/2ಎ ಗದಗ ನೋಲ್ಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.35 11750
ಕ್ಕರಮಪ್ಾನ್ ಮಷ್ಟ್ನ್ ಟಲಲ್  ಪರೈ.ಲಿ. 

ಬೆಂಗಳ್ಲರು
917020019950476

9 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಅರುಣ ಮಹೆೋಶ್ ಪೂಜಾರ
330/1ಬಿ, 

447/3
ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 2.27 63000 206944720125 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಷ್ ನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 520101257486953

10 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಶಿವÁನಂದ ಹನಮಪಪ ತಳ್ವಾರ
88/2,215/2+

3/ಅ/1+2/ಅ
ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.60 11500 799538072596 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕÉಂಲಟುಮಚಗ 89049705470

11 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಶಿವಾನಂದ ಮುದಕಪಪ ತಳ್ವಾರ 4./5 ಬೆಟಗೋರಿ ಹುಯಿಲ್ಗಲೋಳ್ ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.60 63000 448828858234 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಯಿಲ್ಗಲೋಳ್ 89112213615

12 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ದೋವಾನಂದ ಕನಕಪಪ ಹೆಲಸಮನ 39/1ಎ ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.71 15500 776088834682 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕÉಂಲಟುಮಚಗ 17143033223

13 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಮಹಬಲಬಸಾಬ ರಾಜೆೋಸಾಬ ಸೆಲಂಪೂರ 278/2 ಗದಗ ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.67 17600 244169540657 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 89069264340

14 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಫಕ್ಕಿರಪಪ ಬಸಪಪ ಅಣಿೆಗೋರಿ 148/2ಬ ಗದಗ ಅಂತಲರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.88 29500 507612825291 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 17044520208

15 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ವಿೋರಣಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ ದಲಡಿಗ್ೌಡರ 21/1, 22/2ಎ ಗದಗ ಶಿರೆಲೋಳ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.81 36195 707242549242
ಕ್ಕರಮಪ್ಾನ್ ಮಷ್ಟ್ನ್ ಟಲಲ್  ಪರೈ.ಲಿ. 

ಬೆಂಗಳ್ಲರು
917020019950476

16 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಶಿದಾರಮಯಯ ಸೆಲೋಮಶೆೋಖರಯಯ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 21/3 ಗದಗ ರ್ಾಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.40 38500 592728836389
ಕ್ಕರಮಪ್ಾನ್ ಮಷ್ಟ್ನ್ ಟಲಲ್  ಪರೈ.ಲಿ. 

ಬೆಂಗಳ್ಲರು
917020019950476

17 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಸುಧಾರಕ ಬಾಸಿರಸಾ ಕಬಾಡ್ಡ 504/3 ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 8.03 53200 976271397891 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 89074743880

18 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಬಸವನಗ್ೌಡ ಮಂಗಳೆೋಶ್ಗ್ೌಡ ಬೆನಕಲ್ೂ 385/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.23 58500 782965434373 ಇಂಡ್ಡಯನ್ ಓವಸಿಿಸ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 285401000002237

19 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಪರಪಪ ದೋವಪಪ ಹೆಲಸಳಿೂ 156/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.06 49500 540449702441 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 31177953520

20 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಈಶ್ವರಗ್ೌಡ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ತಮೆನಗ್ೌಡರ 99/6+7 ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.70 63000 331879548641 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 21292200029300

21 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಕಲ್ೂಪಪ ಪಕ್ಕಿರಪಪ ಬನÀವಿ 198/3 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.20 63000 819933094656 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162200010435

22 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಶಿವಪಪ ದುರಗಪಪ ಶಿಂಗಟಾಲ್ಕೆೋರಿ 505/2ಎ ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲೋಟುಮಚಗ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.62 17600 877995432249 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 10824883484

23 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಈರಪಪ ಬಂಕದ 745/1 ಗದಗ ಅಂತಲರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.30 74750 540581069479 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 31827342515
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

24 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ರಾಘರ್ೋಂದರ ಯಮನಪಪ ಬೆಳ್ಗುಂಡ್ಡ 47/1ಬಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಬಳ್ಗ್ಾನಲರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.62 21000 515047503960 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬದಾಮಿ 33728114746

25 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಬಸವರಾಡ್ಡಿ ತಿಮೆಪಪ ಸೆಲೋಮರಡ್ಡಿ
360/2, 

332/ಎ3, 
ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 5.00 50000 488888019787 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 17043538658

26 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ತುಳಿಸಿಗರಿಯಪಪ ಬಸುರೆಡಿಪಪ ಸೆಲೋಮರಡ್ಡಿ
56/3ಬ,4/2+3

+4, 297 
ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 20.00 50000 768636359944 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 511101025200

27 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ರಾಮಪಪ ರಾಯಪಪ ರ್ಾಗನಲರ 81/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಸಂಭಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.27 17600 855693435670 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕÀಂ ಕುಂಡ್ಡ 12162200013537

28 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ವಿಜಯ ಮೊೋಹನಪಪ ಬಂಡ್ಡ 9/1ಎ ಬೆಟಗೋರಿ ಸಂಭಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.20 22000 486893816475 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕÀಂ ಕುಂಡ್ಡ 12162200051626

30 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ರೆೋಹಮಾನಸಾಬ ಹುಸೆೋನಸಾಬ ಪಂಜಾರ 127/3ಎ ಗದಗ ರ್ಾಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.57 43600 341082728328 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049517246

31 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ರಾಮಪಪ  ಹನಮಪಪ ಕಕಲಿರ 82/1+2ಎ ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.26 63000 310597693459 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12532250000604

32 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಮಲ್ೂಪಪ ವಿೋರಪಪ ಹುಗ್ಾರ
30/1+1ಬ+2

ಅ+2ಬ+3/1
ಗದಗ ಯಲಿಶಿರಲರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.80 11750

ಕ್ಕರಮಪ್ಾನ್ ಮಷ್ಟ್ನ್ ಟಲಲ್  ಪರೈ.ಲಿ. 

ಬೆಂಗಳ್ಲರು
917020019950476

33 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ರ್ಾಗಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ಹಳಿೂ 264/1 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.87 63000 636232747228
ಕ್ಕರಮಪ್ಾನ್ ಮಷ್ಟ್ನ್ ಟಲಲ್  ಪರೈ.ಲಿ. 

ಬೆಂಗಳ್ಲರು
917020019950476

34 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ಫಕ್ಕಿರಪಪ ಬಸಪಪ ಅಣಿೆಗೋರಿ 148/2ಬ ಗದಗ ಅಂತಲರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.88 63000 507612825293 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 17044520208

35 ಎಸ್.ಎಮ್.ಎ.ಎಮ್. ಯಾಂತಿರಕರಣ ನಂಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಮುಲಿಮನ 178/ಎ/ಬಿ ಗದಗ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.21 14950 259217729759
ಕ್ಕರಮಪ್ಾನ್ ಮಷ್ಟ್ನ್ ಟಲಲ್  ಪರೈ.ಲಿ. 

ಬೆಂಗಳ್ಲರು
917020019950476

ಒಟುಿ 35 70.29 1663995

1 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಸಯಯ ಶಿವಯಯ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 434/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 6000 519696903886 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162210005480

2 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ತಿಪಪಣೆ ಸಂಗಪಪ ಹಗಲಿ 595/3, 79/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 7500 956583080856 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162200006674

3 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಮಪಪ ಶಿವಪಪ ಮಳ್ಲರ 43/2ಎ ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 7500 670561683843 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹಾತಲ್ಗೋರಿ 89015458077

4 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಸಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಮಾಳ್ವಾಡ 26/5 ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 7500 375649468222 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12162210001396

5 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ನಮಯಲಾ ಸುರೆೋಶ್ ಕವಲ್ಲರ 117/4 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 1500 811260984674 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162250037710

6 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಯಲ್ೂಪಪ ಚನನಪಪ ಹೆಲನನಯಿರ
139/1, 

159/2
ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 7500 504076985878 ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 695360013962

7 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಹನುಮಪಪ ಹನಮರ 231/1 ಗದಗ ಹಿರೆಹಂದಿಗಲೋಳ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 7500 414906334037 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 89082235447

8 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಯಲ್ೂಪಪ ರಾಮಪಪ ಗುರಿಕಾರ 10/1+3+ಡ್ಡ ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 7500 269483440900 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಟುಮಚಗ 89024193470

9 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶ್ಂಕರಪಪ ಪಂಚಪಪ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 106/5 ಗದಗ ಹಿರೆೋಹಂದಿಗಲೋಳ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 6000 420511212193 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 12192200134500

10 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶ್ರಣಯಯ ವಿೋರಯಯ ಯಲ್ಬುಗಯಮಠ 141/4 ಗದಗ ಹಿರೆೋಹಂದಿಗಲೋಳ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 7500 632103213452 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ 12522250015232

11 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ದಿೋರಯಯ ಹುಚಚಪಪ ಗಲಂಜಳ್ದ 404/4 ಬೆಟಗೋರಿ ಹಲಾಯಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.20 9000 655848140248 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಹಲಾಯಪೂರ 12162210040197

12 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವಪಪ ದುರಗಪಪ ಶಿಂಗ್ಾಲ್ಕೆೋರಿ 78/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.20 9000 877995432249 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 10824883484

13 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಯಲ್ೂಪಪ ನಂಗಪಪ ಗಡಿಮಲ್ೂನವರ 180/1ಸಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಹಿರೆೋಕೆಲೋಪಪ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 7500 726849671863 ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಧಾರವಾಡ 695360070523

14 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಸಪಪ  ಪರಪಪ ಸಂಶಿ 97/2 ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 7500 952682666691 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 17053546239

15 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ರಾಜಶೆೋಖರಪಪ ಬಸಪಪ ಸಂಶಿ 100/5 ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 7500 959670460958 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 17043511364

16 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ರುದರಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಗುರಿಕಾರ
336/3+4ಎ+4

ಬಿ/ಬಿ
ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.47 3500 585034104682 ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂದಗಲೋಳ್ 695360110822

17 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಶಿವವವ ಮಾರುತಿ ಗಡಾದ 55/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.90 8000 434967217660 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 30737150820
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

18 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಆದಿತಯ ಸತಿೋಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನ 33/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಹಾತಲ್ಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.95 8800 948709119592 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 5502210074893

19 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಕೃಷೆಪಪ ಸಂಕರಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 103/4 ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 9000 440889356160 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲಮಾಪೂರ 12532250011072

20 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣ ಥಾಮರೆೋಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 118/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಅಡವಿಸೆಲಮಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 9000 359817279256 ಕೆ.ಸಿ.ಸಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುಂದಗಲೋಳ್ 695360107329

21 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಜಯಶಿರೋ ಪರಪಪ ದಲಡಿಮನ 20/7 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಳ್ಹೆಲಡ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 9000 484602148721 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200161593

22 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ರ್ಾನಪಪ ಗುರಪಪ ಕುರಬರ 22/3 ಗದಗ ರ್ಾಗ್ಾವಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.80 7200 881751650669 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049522109

23 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮೊತಿತಲಾಲ್ ಗಂಗಪಪ ರ್ಾಯಕ 102/1ಬಿ ಗದಗ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.00 9000 454205545353 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 89038472913

24 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಮಹದೋವಪಪ ಸಂಜಿವಪಪ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 405/2ಬ ಗದಗ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.00 9000 440436822620 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200021975

25 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಮಹದೋವಪಪ ಜಿನಗ 40/4 ಗದಗ ಬೆಂತಲರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.60 5400 567913289348 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 17044542438

26 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ರ್ಾಗರಾಜ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಜಿನಗ 40/3 ಗದಗ ಬೆಂತಲರ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 0.80 7200 787208951832 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಅಂತಲರ ಬೆಂತಲರ 89115238434

27 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ಬಸವರಾಜ ರಾಮಪಪ ಜಿಡ್ಡಿ 405/1 ಗದಗ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.00 9000 200862436008 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 17044561358

28 ಸಮಗರ ರೆಲೋಗ ಮತುತ ಕ್ಕೋಟ ನವಯಹಣೆ ದೋವಪಪ ಶಿದಾಪಪ ಹತಿಯ 71/1ಕ/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಪ.ಪಂಗಡ ತರಕಾರಿ 1 1.32 9400 699557408489 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ 12162200016436

ಒಟುಿ 28 26.84 210000

1 ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಶ್ಂಕರಗ್ೌಡ ಸಂಕನಗ್ೌಡರ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 101/2 ಬೆಟಗೋರಿ ರ್ಾಗಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ 1 1.95 50000

ಒಟುಿ 1 1.95 50000

1 ರಾಜಯ ವಲ್ಯ ಜೆೋನು ಪೋಟ್ಟಿಗ ಮತುತ ಜೆೋನು ಕುಟುಂಬ ಬಸವರಾಜ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಿಂಗ 112/1ಪ ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆನಕೆಲೋಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 1 1.20 16875 750867231376 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 89037587721 9900220199

2 ಜೆೋನು ಪೋಟ್ಟಿಗ ಮತುತ ಜೆೋನು ಕುಟುಂಬ ಪರಕಾಶ್ ಅಮರಪಪ ಪೂಜಾರ 16ಪ ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆನಕೆಲೋಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 1 4.63 13500 865607853193 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 38902434240 8749060998

3 ಜೆೋನು ಪೋಟ್ಟಿಗ ಮತುತ ಜೆೋನು ಕುಟುಂಬ ಶೆಲೋಭಾ ಶಿದಾಪಪ ಕರಿಕಟ್ಟಿ 251/1 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 1 1.52 13500 451655707179 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192210024754

4 ಜೆೋನು ಪೋಟ್ಟಿಗ ಮತುತ ಜೆೋನು ಕುಟುಂಬ ಶಿದಾಪಪ ಬಸಪಪ ಕರಿಕಟ್ಟಿ 227/5 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 1 0.81 13500 531841437477 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200000700

5 ಜೆೋನು ಪೋಟ್ಟಿಗ ಮತುತ ಜೆೋನು ಕುಟುಂಬ ಪರವಿೋಣ ಶಿದಾಪಪ ಕರಿಕಟ್ಟಿ 325/2ಬ ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 1 1.91 13500 902063184565 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192190001060

6 ಜೆೋನು ಪೋಟ್ಟಿಗ ಮತುತ ಜೆೋನು ಕುಟುಂಬ ಪರಪಪ ದೋವಪಪ ಹೆಲಸಳಿೂ 156/2 ಗದಗ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಹಲವು 1 1.00 6750 540449702441 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 31177953520

ಒಟುಿ 6 11.07 77625

1

ಸಿ.ಹೆಚ್.ಡ್ಡ.ಯೋಜನೆಯಡ್ಡ 
ಎನ್.ಹೆಚ್.ಎಮ್. ಮರು 

ಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ
ಪಕ್ಷ್ ನರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಚಂದರಕಾಂತ ರಮೋಶ್ ಚವಾಿಣ 59/1ಅ ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.50 40000 9739410339 ಐ.ಸಿ.ಐ.ಸಿ.ಐ.ಬಾಯಂಕ್ ಕಳ್ಸಾಪೂರ 289701000268 559036442507

2 ಕೃಷ್ಟ್ ಹೆಲಂಡ ಆದಿತಯ ಸತಿೋಶ್ ಕಟ್ಟಿಮನ 83/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಹಾತಲ್ಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 4.00 60000 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 5502210074893 848709119592

3 ತರಕಾರಿ ಅಶೆಲೋಕ ಮನನಪಪ ಪೂಜಾರ 53/5 ಬೆಟಗೋರಿ ಪ್ಾಪರ್ಾಶಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.80 20000 9096842372 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಅಡವಿಸೆಲೋಮಾಪೂರ 12532200008727 570482101815

4 ಸೆಲಲಾರ ಡಾರಯಿಂಗ್ ಗೋತಾ ಮಹದೋವ ಪವಾರ 174/1 ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಅಶ್ವಗಂಧ 1 0.40 285000 9916890225 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 89099883240 902169558878

5 ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ಮಹೆೋಶ್ ಆರ. ಮುತಾತಗರ ಉಫಯ ಕೆಲರಸರ 52/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾನೆೋಯಶ್ನ್ 1 0.40 1291200 9164385221 ಕಾಪೂಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 520101227119610 471991908564

6
ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆ 

ಉತಾಪದನೆ
ಮಹೆೋಶ್ ಆರ. ಮುತಾತಗರ ಉಫಯ ಕೆಲರಸರ 52/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾನೆೋಯಶ್ನ್ 1 0.40 224000 9164385221 ಕಾಪೂಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 520101227119610 471991908564

7 ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಟಾಕರೆೋಪಪ ಬಾಲ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 13/ಬಿ3 ಗದಗ ನಭಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಗಲಡಂಬಿ 1 1.60 160000 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049517632 873045415644
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

8
ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ನಲಿೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಬೆಳೆ 

ಉತಾಪದನೆ
ಪರಭಾಕರ ಶ್ಂಕರಪಪ ಮುತತಗ್ಾರ (ದಾರಕ್ಷಾಯಣಿ 

ಮುತತಗ್ಾರ)
93/1, 23/1 ಗದಗ ಮಲ್ೂಸಮುದರ ಪ.ಜಾತಿ ಕಾನೆೋಯಶ್ನ್ 1 0.20 112000 9113815750 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಗದಗ 20226985221 371619308273

9 ಟಾರಯಕಿರ ದುರಗಪಪ ಪಕ್ಕಿರಪಪ ದಾಸಣೆವರ 55/1 ಗದಗ ಹಿರೆೋಹಂದಿಗಲೋಳ್ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 2.00 148500 ಯುನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 675902010004164 421298958971

ಒಟುಿ 9 10.30 2340700
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

1
ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ 

ನೋರಾವರಿ
ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಭಗವಾನದಾಸ ತಲೋಸಿನವಾಲ್ 45/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆನಕೆಲೋಪಪ ಸಾಮಾನಯ

ಮಣಸಿನಕಾಯಿ, 

ಪೋರಲ್
1 2.80 175340 842420643619 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 89028337602

2 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮೊೋಹನ್ ಶಿದಾರಮಪ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 83 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 2.00 191012 966725917972 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 12072200003119

3 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಬಸಯಯ ಸದಾಶಿವಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ 564/1ಬ ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.00 91634 273169005637 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

4 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ ಹೆೋಮರಡ್ಡಿ ಭಲಮಕಿನವರ
315/2, 

315/5
ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.54 54627 970911487597 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

5 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ನೋಲ್ಪಪ ರ್ಾಗಪಪ ಕಂತಿ 14/2ಕ ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.40 135000 531104912731 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 17043513350

6 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಫಕ್ಕಿರಪಪ ಮಾಯಣೆವರ 189/1 ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.00 101010 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ್ (ಕಂಪನ) 30603444723

7 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ದೋವರಡ್ಡಿ ಬಸುರಡ್ಡಿ ಬಿರಸಲ್ 743/3 ಗದಗ ಕುತಯಕೆಲಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ
ಪೋರಲ್, 

ಮಣಸಿನಕಾಯಿ
1 2.00 192059 770307962309 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಅಂತಲರ ಬೆಂತಲರ 89083116597

8 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಬಸಪಪ ನೆೋಗಲಿ 37/6, 37/10 ಬೆಟಗೋರಿ ಕೆಲಟುಮಚಗ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.09 107852 797911846747 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕೆಲಟುಮಚಗ 17143062131

9 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಾಯವಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಹುಗ್ಾರ 87/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.91 91730 250111483064 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 17043119467

10 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ರತನವವ ಶಿವಪೂತೋಯಪಪ ಕಳಿೂ 84/3 ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.94 94950 594314752006 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 17043521973

11 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ರಣಪಪ ಶಿವಬಸಪಪ ಕುಸಲಾಪೂರ 266/2ಬಿ ಗದಗ ಹಂಗನಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.24 119223 538295965366 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022555635

12 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಯಲ್ೂಪಪ ಬಸಪಪ ಕುಸಲಾಪೂರ 32 ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.20 119220 498962887249 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 17043520833

13 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಂಗಪಪ ಪ್ಾಂಡಪಪ ಹುಚಚನನವರ 209/3 ಗದಗ ಹಿರೆಹಂದಿಗಲೋಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 2.00 192000 496206892481 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 1.25334ಇ+13

14 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ನೋಲ್ಪಪ ಬಸನಗ್ೌಡ ಹಿರೆೋಗ್ೌಡರ 70/1+2/ಬ ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.32 129378 784002565966 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 17043545350

15 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮೈಲಾರಪಪ ಮುದಕಪಪ ಹಾವಣವರ 111/2 ಗದಗ ಬಲದೋಶ್ವರ ಹೆಲಸಳಿೂ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.20 106979 816830381990 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 37978970144

16 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚನನಪಪ ಬಸಪಪ ಚಿಗರಿ 63/3 ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.80 82376 207485496211 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 89096734041

17 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಪಪ ಬಸೆೋಟ್ಟಿ 87/1, 91 ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಸಾಮಾನಯ ಸೆವಂತಿಗ 1 1.60 153424 225984485597 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 17043544753

18 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಉಳೆರ್ಪಪ ಬಲದಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ 132/2 ಗದಗ ಕುತಯಕೆಲಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 2.00 188632 938504141743 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 17044558856

19 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕÉಂಲಟರಪಪ ಬಸಪಪ ಮಂಚಗಲ್ 70/4ಎ ಗದಗ ನಭಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.96 96972 440413516133 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049542750

20 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸೆಲೋಮಪಪ ನಂಗಪಪ ಹೆಲಸಮನ 566/1 ಗದಗ ಕುತಯಕೆಲಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 2.00 47540 652449624461 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 17044587672

21 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಭೋಮರಡ್ಡಿ ಕೃಷೆರಡ್ಡಿ ಭಲಮಕಿನವರ 189/5 ಗದಗ ಮಲ್ೂಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 118700 369934770710 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕï ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192250003985

22 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮೌಲಾಸಾಬ ಅಬುಾಲ್ರೆಹಮಾನ ಶೆೋಖ
141/2, 

141/3
ಗದಗ ಬಸಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.60 57362 949879778871

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ರಾಜಾಜಿನಗರ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 
(ಕಂಪನ)

35550334210

23 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕುಮಾರಸಾವಮಿ ಸದಾಶಿವಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ 564/1ಅ ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.00 97431 729672850316 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ್ (ಕಂಪನ) 303545649980

24 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸೆೈಯದಲಿ ಅಬುಾಲ್ ರೆೋಹಮಾನ ಶೆೋಖ
141/2, 

141/3
ಗದಗ ಬಸಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.60 62800 276171373514 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳ್ಗುಂದ 4832500100469400

25 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅನಂತಪದೆರ್ಾಭನ ರ್ಾರಾಯಣ¨sಟಿ 
ಶಿವಪೂರ

253/4 ಗದಗ ಗದಗ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಗಂಡ್ಡ 1 1.00 100488 933269674112 ಕಾಪೂೋಯರೆೋಷನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 6203101160002

26 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಹಾದೋವಪಪ ನಂಗಪಪ ಬಟಲಿರ 82/6 ಗದಗ ಸಿೋತಾಲ್ಹರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 188550 987231254359 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳ್ಗುಂದ 17024037268

27 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರವಿೋಣ ಶಿವಪಪ ಬಂಗ್ಾರಿ 199/2 ಗದಗ ನೋಲ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 117849 698398543918 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಗದಗ 31177749082

28 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಶಿವಪಪ ಬಂಗ್ಾರಿ 199 ಗದಗ ನೋಲ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 2.00 192060 692996983431 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ್ (ಕಂಪನ) 30603444723

29 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಕÀಂ ಬರಸಾಬ ಟ್ಟಪುಪಸುಲಾತನ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ 95/3, 392/2 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.07 107115 332461326438 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕï ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200115080
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

30 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಹನಮಂತಪಪ ಚಿಂಗರಿ 65/3 ಗದಗ ಶಿರುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.59 128327 531011477492 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಸೆಲರಟಲರ 17022547679

31 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮರಿತಮೆಪಪ ಫಕ್ಕಿರಪಪ ಗ್ಾಜಿ 105/5 ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 119422 956596436134 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 89118306730

32 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಪಕ್ಕಿರಪಪ ಮಾಯಣೆವರ 75/4, 75/2 ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.98 98990 675555171514
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

33 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ದಾಯಮಪಪ ಹನಮಪಪ ರಾಹುತರ
198/1+2ಅ+2

ಬ/7, 
ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಿನ್ 1 1.00 101010 869875920725

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 
(ಕಂಪನ)

64015781402

34 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಫಕುರಸಾಬ ದಲಡಿಮನ
205/5, 

205/6
ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.41 135130 822098106295

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 
(ಕಂಪನ)

64015781402

35 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸುಶಿಲ್ವವ ಪರಪಪ ಕೆಲೋಳಿವಾಡ 92/1+2 ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 2.00 192060 607262982230
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

36 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸÁವಕಿ ಮಹದೋವಪಪ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 50/5 ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.31 128107 355068953413
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

37 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ನೋಲ್ವವ ಪರಭಪಪ ಬೆಲೋಳ್ನನವರ 815 ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 2.00 192060 655659846817
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

38 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮೊಹಮೆದರಫಿ ಹಸನಸಾಬ ಕ್ಕಲೋದಾರ 114/5 ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.20 119220 835574306626
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

39 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಇಮಾಮಸಾಬ ಹಸನಸಾಬ ದಲಡಿಮನ 202/1 ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಬಿನ್ïಂ ಸ 1 0.62 63904 720655154075
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

40 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ವಿೋರಣಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 356/2ಬಿ ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 2.00 192060 928043785126
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

41 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮೌಲಾಸಾಬ ಮಲಿಕಸಾಬ ಕ್ಕಲದಾರ 114/6 ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.00 101010 850689233054
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

42 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಉಮಾ ಬಸನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 343/3 ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 2.00 192060 943477545725
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

43 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನಮಂತಪಪ ಭೋಮಪಪ ರಾಹುತರ 4/1ಎ/2 ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.30 127200 287674957489
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

44 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ವಿಜಯ ಕಲಾಯಣಪಪ ಕಳಿೂ 108/5 ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.30 127339 996212268533
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

45 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್Áಂಂತಾ ಶಿವಶ್ಂಕರ ರಾಗ್ಾಪೂರ 270/5 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.98 98992 879553976229
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

46 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಂತಲೋಷ ಹೆಚ್. ಸೆಲಮರಡ್ಡಿ 332/1/4 ಗದಗ ಹತಿಯ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.28 125350 922884888645
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

47 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಕ್ಷ್ಯಕುಮಾರ ಫಕ್ಕಿರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ 14/3 ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.20 119210 451958004892
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

48 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಾಂತವವ ಮಲ್ೂಪಪ ಜಿಡ್ಡಿಮನ 30/1ಎ ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.42 138720 642377093366
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

49 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಭಯಯ ಪಕ್ಕಿರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ 14/1 ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.20 118902
ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬಸವನಗುಡ್ಡ ಬೆಂಗಳ್ಲರು 

(ಕಂಪನ)
64015781402

50 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಭಾರತಿ ಸುಭಾಸಗ್ೌಡ ಆದಪಪಗ್ೌಡ
327/2, 

321/1ಬ
ಗದಗ ಕುತಯಕೆಲಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ

ಮಣಸಿನಕಾಯಿ, 

ದಾಳಿಂಬೆ
1 4.80 248652 503477969679 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200114894

51 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಾಮನಗ್ೌಡ ಚಂದರಗ್ೌಡ ಮರಿಯಪಪಗ್ೌಡರ 63/ಎ/2 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಸಿೋತಾಫಲ್ 1 0.96 67493 904568176291 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200035358

52 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜೆೈಬುನಬಿ ಅಲಾೂಸಾಬ ಕುದರಿ 99/1+2 ಗದಗ ನÁಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 118911 485702154727 ಕÉ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 89033052507

53 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ಶಿಕಾಂತ ತಿಮೆರಡ್ಡಿ ದೋವರಮನ 180/1 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 2.70 215225 612848862779 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200008915

54 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಉಡಚಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ನೋಲ್ಗುಂದ 33/1 ಗದಗ ಬಸಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಅಶ್ವಗಂಧ 1 0.98 98992 603310234539 ಕÉ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳ್ಗುಂಧ 17024000805

55 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗೋತವವ ಗೋರಿಯಪಪ ಹುಡೋದ 46/1, 110 ಗದಗ ಶಿರುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 2.00 192060 575511091956 ಕÉ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಯಲಿಶಿರಲರ 17022562620

56 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಾಗಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ವಗಗರ
95/2ಅ/1, 

95/2ಅ/2
ಗದಗ ಯಲಿಶಿರಲರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.96 96972 843920009777 ಕÉ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಯಲಿಶಿರಲರ 89070813820

57 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಮುಳ್ಗುಂದ
18/6, 18/7, 

19/3ಎ
ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಸಾಮಾನಯ ಸೆವಂತಿಗ 1 0.67 31676 754779264006 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ್ (ಕಂಪನ) 30603444723

58 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರ ದೋರ್ಂದರಪಪ ಗದಗನ 10/4, 10/5 ಬೆಟಗೋರಿ ಹಿರೆಕೆಲಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.81 173851 508070486336 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಗದಗ 12072010027428
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

59 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಪಪ ಮಂಜಪಪ ಹಳಿೂ 86/1, 88/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 192000 838676907897 ಕÉ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 89115646476

60 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನಮಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಮಾಳ್ವಾಡ 26/2ಸಿ ಬೆಟಗೋರಿ ಶಾಯಗಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.20 118840 267644228350 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200007257

61 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರುದಪಪ ಬಸವಣೆೋಪಪ ಲ್ದಿಾ 227/1 ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 192000 420050103548 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳ್ಗುಂದ 4832500101227600

62 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಾರುತಿ ಯಲ್ೂಪಪ ನಂಗಲೋಜಿ
149/1+2+3/

ಅ
ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 192000 801363423908 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳ್ಗುಂದ 4832500101261800

63 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಂಜುರ್ಾಥ ಶೆೋಖರಪಪ ಗಡಾದ 103/3 ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.19 109170 237779419229 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 17043542597

64 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ಬಸವಲಿಂಗನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 11 ಬೆಟಗೋರಿ ಗ್ಾವÀರವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್, 1 1.20 56886 415210423539 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

65 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ಂಭುಲಿಂಗಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 45/5 ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.00 192060 851939593074 ಯುನಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 6222010000019

66 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಬುಾಲ್ರೆೋಹಮಾನಸಾಬ ಮಹೆದಲಿ 
ಜಾಲಿಹಾಳ್

123/4 ಬೆಟಗೋರಿ ಕಣಗನಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 0.80 24700 891983500414 ವಿಜಯಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 106301011004952

67 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ರಮೋಶ್ ಕೆಲಟರಬಸಪಪ ಕುಸಲಾಪೂರ 110/1 ಗದಗ ಸೆಲರಟಲರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.72 161620 450075201889 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಹುಬಾಳಿೂ (ಕಂಪನ) 62349160296

68 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪಕ್ಕಿರಪಪ ಸೆಲೋಮಪಪ ಕರಿಗ್ಾರ 129/3 ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಸೆವಂತಿಗ 1 1.20 119220 922718740950 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಬೆಂಗಳ್ಲರು (ಕಂಪನ) 30977544844

69 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ವಿೋರಯಯ ಸದಾಶಿವಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ 564/1ಕ ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.00 93303 416848094381 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

70 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸೆಲೋಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಹಂಚರ್ಾಳ್ 82/2ಅ ಬೆಟಗೋರಿ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.96 188219 931548390729 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 17043109287

71 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಲಾೂಬಕ್ಷ್ ವಲೂೋಸಾಬ ಕ್ಕಲೂೋದಾರ 57/4 ಗದಗ ಕಣವಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 82458 992621256039 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಹುಬಾಳಿೂ (ಕಂಪನ) 62349160296

72 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಹುಗ್ಾರ 505/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಹೆಲಂಬಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 192060 398673630740 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್  ಹೆಲಂಬಳ್ 17044026659

73 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಾಜಿ ರಾಮಪಪ ದಗ್ಾಯರ 16/2 ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.80 172854 480495472266 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳ್ಗುಂದ 4832500101161000

74 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಡ್ಡರ್ಪಪ ಬಸವರಡ್ಡಿ ತಿಲಾಯಪೂರ 42/5 ಗದಗ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡಂಬಿ 1 1.40 67360 950271374458 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ 12192200050132

75 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ರವಿಂದರ ಸೆಲೋಮರಡ್ಡಿ ತಿಲಾಯಪೂರ 274/1 ಗದಗ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡಂಬಿ 1 1.40 67360 727628365653 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ 12522250009666

76 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಮಿಳ್ಾ ನಂಗರಡ್ಡಿ ತಿಲಾಯಪೂರ 52/3 ಗದಗ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಡಂಬಿ 1 0.60 37860 950271374458 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಬಿಂಕದಕಟ್ಟಿ 125222500025269

77 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಸಪಪ ಉಣಚಗೋರಿ
72/6, 72/7, 

74/7
ಗದಗ ನಭಾಪುರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 192060 816086133815 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049546641

78 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಲ್ೂಪಪ ಗಲೋಲ್ಪಪ ಹೆಲಂಬಳ್ 13/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಬೆಳ್ಹೆಲಡ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.60 64240 332562924730 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 89064051187

79 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ರ್ಂಕಟ್ಟೋಶ್ ಮಾರುತಿ ಮೊಕೆಲಜಿ 210/3 ಗದಗ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.99 99875 301170386070 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 89001088213

80 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪÀಂ ಪ ಈರಪಪ ಗದಗ 26/2 ಬೆಟಗೋರಿ ರ್ಾಗಸಮುದರ ಸಾಮಾನಯ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.80 82459 885678112789 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಯಬಾಗ (ಕಂಪನ) 5081400001104

81 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವಕುಮಾರ ಸಂಗನಬಸಯಯ ಕಳಿೂಮಠ 61/2ಕ ಬೆಟಗೋರಿ ಲ್ಕುಿಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಸÉವಂತಿಗ 1 1.36 130300 984367644368 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಯಬಾಗ (ಕಂಪನ) 5081400001104

82 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಲಾಿನಂದ ಪರವಿೋಣ ಜೆಲೋಶಿ 99/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಚಿಕಿಹಂದಿಗಲೋಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಶ್ಲಾವರಿ 1 2.00 192060 348766583410 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಯಬಾಗ (ಕಂಪನ) 5081400001104

83 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಫಕ್ಕಿರಡ್ಡಿ ನೋಲ್ಪಪ ಯತಿತನಮನ 41/6 ಗದಗ ಶಿರುಂದ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 87851 217202890755 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಯಬಾಗ (ಕಂಪನ) 5081400001104

84 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಭುಗ್ೌಡ ಗದಿಯಪಪಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 11./2 ಬೆಟಗೋರಿ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರಿ 1 0.95 85620 425084533208 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಯಬಾಗ (ಕಂಪನ) 5081400001104

85 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಈರಪಪ ಲ್ಚಚಮಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ
173/2ಎ, 

186/1+2ಸಿ
ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಸೆವಂತಿಗ 1 2.00 192060 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಬೆಂಗಳ್ಲರು (ಕಂಪನ) 31690500073

86 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಠಾಕಲರ ಬಾಲ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 13/ಬಿ/3 ಗದಗ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.00 101010 873045415644 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಬೆಂಗಳ್ಲರು (ಕಂಪನ) 31690500073

87 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸವಂತಪಪ ಶಿವಪಪ ಹಾರೆಲೋಗೋರಿ 178/3 ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 4.00 33659 615261832073 ಕರ್ಾಯಟಕ ಬಾಯಂಕ್ ಮುಳ್ಗುಂದ 4832500100753100

Page 412



ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

88 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಉಮಾದೋವಿ ಸತಯಪಪ ಹೆಲಲಿ 50/4ಅ/3 ಬೆಟಗೋರಿ ಹಿರೆೋಕೆಲೋಪಪ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.95 91736 472745543248 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 89016174924

89 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಕರಬಸವವ ಹುಚಚಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 50/4ಅ/1 ಬೆಟಗೋರಿ ಹಿರೆೋಕೆಲೋಪಪ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.95 91736 875196238743 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಬೆಟಗೋರಿ 89015168648

90 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸಣೆಮಲ್ೂಕಪಪ ಸಂಜಿವಪಪ ಕಾಳಿ 57/4 ಗದಗ ಹುಯಿಲ್ಗಲೋಳ್ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.20 118350 982865516988 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

91 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಗದಿೋಶ್ ಸಣೆಪಪ ಕಾರಬಾರಿ 93/12 ಗದಗ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬೆಂಡ್ಡ 1 2.00 192060 547646295249 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಬೆಂಗಳ್ಲರು (ಕಂಪನ) 31690500073

92 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಧನಸಿಂಗ ಕಸನೆೋಪಪ ಪೂಜಾರಿ 174/12 ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ರೆಲೋಜ್ ಮೋರಿ 1 1.62 155640 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ.ಬೆಂಗಳ್ಲರು (ಕಂಪನ) 31690500073

93 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ್ ಬದಾೋಪಪ ಚವಾಿಣ 174/ ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.50 54616 793738515662 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049530992

94 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಬಸಪಪ ಹನಮಪಪ ವಡಿರ 535/7 ಗದಗ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 0.91 89054 666362711008 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

95 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹಾಲ್ಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ
126/3, 

121/9
ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 1.00 101010 842073160699 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

96 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶ್ಂಕಪಪ ಹನಮಂತಪಪ ಕುತಯಕೆಲೋಟ್ಟ 126/2ಎ ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 1.00 101010 444516391629 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

97 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನಮವವ ಬಸವಣೆೆೋಪಪ ಬಂಡ್ಡವಡಿರ 124/1ಎ ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.88 82458 932812547598 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

98 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಲ್ಕ್ಷ್ೆೋ ಗಂಗಪಪ ಜಾದವ 116/3 ಗದಗ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 0.78 78790 464753918121 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049529353

99 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಟ್ಟಕಪಪ ರ್ಾರಾಯಣಪಪ ರ್ಾಯಕ 78/2 ಗದಗ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 1.60 155574 228911083298 ಇಂಡ್ಡಯನ್ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 6982584461

100 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಂಗವವ ಶಿವಾನಂದ ರ್ಾಯಕ 9/2ಎ ಗದಗ ನಭಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 1.64 155600 959451506777 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಯಬಾಗ (ಕಂಪನ) 5081400001104

101 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಗಣೆೋಶ್ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 205/4 ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.88 82450 488441948783 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30603444723

102 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಭೋಮಪಪ ಶಿವಪಪ ಭಜಂತಿರ 305/1ಎ/1 ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ,ಬಾಳೆ 1 1.66 155640 468822601479 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30603444723

103 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮಾನಪಪ ಪ್ಾಂಡಪಪ ತಲೋಟದ ಉಫಯ 
ಲ್ಮಾಣಿ

63/14 ಗದಗ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.02 191733 543217352776 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

104 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ನೋಲ್ವವ ಹನಮಪಪ ಬಂಡ್ಡವಡಿರ 124/2ಬಿ ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.88 82458 898120337376 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

105 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಜಂಬವವ ಹುಚಚಪಪ ಶಿರುಂದ 124/1ಬಿ ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.80 82458 783201352879 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

106 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಸೆಲೋಮರ್ಾಥ ಶೆೋಟ್ಟಿಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 58/1 ಗದಗ ಕಳ್ಸಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ರೆಲೋಜಮೋರಿ 1 0.80 192000 209384804393 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30603444723

107 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನಮಂತಪಪ ದೋವಯಯ ಲ್ಮಾಣಿ 38/ಪ6 ಗದಗ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಮಣಸಿನಕಾಯಿ 1 2.00 192060 825216490815 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಯಬಾಗ (ಕಂಪನ) 5081400001104

108 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮೊತಿತಲಾಲ್ ಗಂಗವವ ರ್ಾಯಕ ಉಫಯ 
ಲ್ಮಾಣಿ

202/1ಬಿ ಗದಗ ಬೆಳ್ದಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಬಿನ್ 1 2.00 191318 454205545353 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಯಬಾಗ (ಕಂಪನ) 5081400001104

109 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಮುದಕಪಪ ರಾಮಪಪ ಬಂಡ್ಡವಡಿರ 51ಎ/2ಪ7 ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಪ.ಜಾತಿ ಬಿನ್ 1 1.47 137432 955010542929 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

110 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಅಶೆಲೋಕ ಮಾನಪಪ ಪೂಜಾರ 53/2 ಬೆಟಗೋರಿ ಪ್ಾಪರ್ಾಶಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.70 73180 570482101815 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಟಗರಪೋಟ್ (ಕಂಪನ) 35519327361

111 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಹನಮಂತಪಪ ಬಸಪಪ ಬಂಡ್ಡವಡರ 124/2ಸಿ ಗದಗ ಮುಳ್ಗುಂದ ಪ.ಜಾತಿ ಬಿನ್ 1 0.87 86639 951119774788 ಎಸ್.ಬಿ.ಐ. ಅಮೆದಾಬಾದ (ಕಂಪನ) 30354569980

112 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ನೋಲ್ವವ ಹನಮಪಪ ತಳ್ವಾರ 47/1 ಗದಗ ಹೆಲಸಲರ ಪ.ಪಂಗಡ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 2.00 191439 496163524551 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ಹತಿಯ 89072421388

113 ಪ.ಎಮ್.ಕೆ.ರ್ೈ. ಹನ ನೋರಾವರಿ ಶಿವಾನಂದ ಹನಮಪಪ ವಾಲಿಕಾರ/ಕಟಿಗ 63/4 ಗದಗ ಕಬಲಾಯತಕಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂಗಡ ಬಾಳೆ 1 1.20 87130 243810544083 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ರಾಯಬಾಗ (ಕಂಪನ) 5081400001104

ಒಟುಿ 113 156.42 14110953

1
ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನ 

ನೋರಾವರಿ
ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಭುಗ್ೌಡ ಗಡ್ಡಯಪಪಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 11/.2 ಬೆಟಗೋರಿ ಕ್ಕರಟಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.70 73181 425084533208 ಕೆನರಾ ಬಾಯಂಕ್ ಗದಗ 511101018828

2 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ವಿೋರಭದರಪಪ ಸೆಲಮಪಪ ಚಿಂಚಲಿ 51/2+3 ಗದಗ ರ್ಾಗ್ಾವಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.80 82455 288693446289 ಕೆ.ವಿ.ಜಿ.ಬಾಯಂಕ್ ರ್ಾಗ್ಾವಿ 17049533722
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ಭೌತಿಕ(ಸಂ
ಖ್ಯಯ)

ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಬಾಯಂಕ್  ಖಾತ ಸಂಖ್ಯಯ ಮೊಬೆೈಲ್ ನಂಬರಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ/ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ
ಪ.ಜಾ/ 

ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾ
ನಯ

ಬೆಳೆ
ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ 

ಮೊತತ (ರಲ. 

ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ

3 ಜಿಲಾೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಹನ ನೋರಾವರಿ ಪರಮೋಶ್ವರಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ಹಳಿೂ 264/2ಬಿ ಗದಗ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಟ್ಟಲಮಟ್ಟಲ 1 0.50 54624 401631516605 ಸಿಂಡ್ಡಕೆೋಟ್ ಬಾಯಂಕ್ ಹುಲ್ಕೆಲೋಟ್ಟ 12192200046000

ಒಟುಿ 3 2.00 210260

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ನದೋಯಶ್ಕರು

(ಜಿ.ಪಂ) ಗದಗ
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ತಾಲ್ಲೂಕು : ರೆಲೋಣ

ಕರ.ಸಂ. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು ಘಟಕ /ಕಾಯಯಕರಮ /ಚಟುವಟ್ಟಕೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು ಸರ್ೋಯ ನಂ. ಹೆಲೋಬಳಿ ಗ್ಾರಮ ಪ.ಜಾ/ ಪ.ಪಂ./ಸಾಮಾನಯ ಭೌತಿಕ(ಸಂಖ್ಯಯ) ಭೌತಿಕ(ಹೆ.)

1 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಯಲ್ೂಪಪ ಶಿವಬಸಪಪ ತಲೋಟದ 125/3,

126/6
ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 17040 499027982104

2 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ದಾಳಿಂಬೆ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಯಮನಲರಪಪ ಮಡ್ಡವಾಳ್ರ 86/3 ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.7 28968 705746968037

3 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಬಸನಗ್ೌಡ ಲಲೋಕನಗ್ೌಡ ಹೆಲಸಮನ 21/3+4/2 ಹೆಲಳೆಆಲ್ಲರ ಹೆಲಳೆಆಲ್ಲರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.20 36720 278550424154

4 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಅರಣಕುಮಾರ ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಅವಾರಿ 94/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಿೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 24480 771797668810

5 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಶಿವನಗ್ೌಡ ವಿೋರಬಸನಗ್ೌಡ ಲ್ಕಿನಗ್ೌಡರ 253/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 24480 435382254272

6 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕುಬೆೋರ ಚಂದಪಪ ರಾಠಲೋಡ 41/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ವಿೋರಾಪೂರ ಪ.ಜಾ. ಬಾಳೆ 1 1.50 45900 578983833132

7 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಕಸಲತರೆವವ ಬಸಯಯ ಸರ ಗಣಚಾರಿ 241/2 ರೆಲೋಣ ಸವಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 1.60 48960 852692895691

8 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ನಂಗಬಸಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮಡ್ಡವಾಳ್ರ 36/9 ನರೆೋಗಲ್ೂ ವಿೋರಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 12240 470450746185

9 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಬಾಳೆ  ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮಡ್ಡವಾಳ್ರ 36/1ಅ ನರೆೋಗಲ್ೂ ವಿೋರಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.40 12240 539027399431

10 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ರ್ಾಗಪಪ ಶಿವಪಪ ರೆೋಷ್ಮೆ 108/1ಬಿ/2 ರೆಲೋಣ ಶಾಂತಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹಲವು 1 0.40 6400.00 639157067048

11 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ವಿರೆೋಶ್ ಭರಮಪಪ ಬಳಿಗೋರ 113/3ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಅಬಿಾಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹಲವು 1 0.40 6400.00 542553278334

12 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಶಿವಪಪ ರೆೋಷ್ಮೆ 108/1ಬಿ/1 ರೆಲೋಣ ಶಾಂತಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹಲವು 1 0.40 6400.00 454469280637

13 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಕರಿಯಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಾದರ 87/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಚಿಲ್ ಝರಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಾಟ್ಟ ಹಲವು 1 0.40 6400.00 398693234537

14 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಕರಿಯವವ ಶಿವಪಪ ಮಾದರ 6/6 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಚಿಲ್ ಝರಿ ಸಾಮಾನಯ ಗಲಾಟ್ಟ ಹಲವು 1 0.30 4800.00 432408346769

15 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ರಾಮಪಪ ಸಂಗಪಪ ವಕಿರ 169/1 ರೆಲೋಣ ಹಿರೆೋಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹಲವು 1 0.60 9600 202220945614

16 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ರವಿೋಂದರ ಶಿವಬಸಪಪ ವಕಿರ 348/2 ರೆಲೋಣ ಹಿರೆೋಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹಲವು 1 0.40 6400 559052111137

17 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಕಸಲತರೆವವ ಶ್ರಣಪಪ ತಳ್ವಾರ 64/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ವಿೋರಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹಲವು 1 0.40 6400 308727705095

18 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮಹಾಂತಯಯ ಲಿಂಗಯಯ ಪೂಜಾರ 133/1 ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹಲವು 1 0.80 8000 914835294709

19 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಚನನಮಲ್ೂಪಪ ಗುರಸಂಗಪಪ ಏಳೆಮಿೆ 71/2 ರೆಲೋಣ ಹಿರೆೋಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹಲವು 1 0.40 4000 573062275568

20 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ದಾಯವಪಪ ಶಿದಾಪಪ ಡಲಳಿೂನ 345/2ಅ ರೆಲೋಣ ಹಿರೆೋಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹಲವು 1 0.40 4000 282796629168

21 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಪ ಗುರಲಿಂಗಪಪ ಮಂಡ್ಡಕೆಲ್ಲರ 90/4 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಚಿಲ್ ಝರಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹಲವು 1 0.80 8000 375344639041

22 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಚಂಡುಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ.ದುರಗಪಪ ತಾ.ಮರಿಯವವ ಮಾದರ

ಸಂದಿಮನ
17/8,17/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಚಂಡಹಲವು 1 1.00 10000 914462076958

23 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸುಗಂಧಿ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಶ್ರಣಪಪಗ್ೌಡ ರುದರಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟಲ್ 412/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ನಡಗುಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.20 7500 649543461825

24 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸುಗಂಧಿ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಪರಮೊೋದ ಶ್ಶಿಧರ ಹಿರೆೋಮಠ 183/3+4 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುರಡಗ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.50 18750 520628088151

25 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸುಗಂಧಿ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಸಂಗಯಯ ವಿೋರಯಯ ಗಲಂಗಡಶೆಟ್ಟಿಮಠ 44/9 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಉಣಚಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 15000 944581199828

26 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸುಗಂಧಿ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ.ಅಬುಾಲ್ ಸಾಬ ಜಿೋವನಸಾಬ 

ದಲಡಿಮನ
45/6 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕಳ್ಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 15000 626805313760

27 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸುಗಂಧಿ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಜಕಿನಗ್ೌಡ ರುದರಗ್ೌಡ ಚನನಪಪಗ್ೌಡರ 694/1 ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 24000 986209583698

28 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸುಗಂಧಿ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಶಿರೋಶೆೈಲ್ಗ್ೌಡ ರುದರಗ್ೌಡ ಚನನಪಪಗ್ೌಡರ 694/10 ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 24000 957289739292

29 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸುಗಂಧಿ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಸಂಗಪಪ ಹಲಗ್ಾರ 190/5ಬಿ ರೆಲೋಣ ಹೆಲಸಳಿೂ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 24000 461191275609

30 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸುಗಂಧಿ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಗುರಲಿಂಗಪಪ ಕೆಲ್ಲರು 90/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಚಿಲ್ ಝರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 24000 698365012639

31 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸುಗಂಧಿ ಹಲವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಶಾಂತವಿೋರಪಪ ಗುರಲಿಂಗಪಪ ಕೆಲ್ಲರ 90/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಚಿಲ್ ಝರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 0.40 24000 696302023229

32 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ.ಮಹಮೆದಲಿ ಜಿೋವನಸಾಬ 

ಗಲೋರ್ಾಳ್
678/6 ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.40 8000 866668909861

33 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಈರಪಪ ಬಸವಲಿಂಗಪಪ ಪಲೂೋದ 89/6 ರೆಲೋಣ ಸಜಾಯಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.20 4000 413113677050

34 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಹುಸೆೋನಸಾಬ ಜಿೋವನಸಾಬ ಗಲೋರ್ಾಳ್ 628/1ಬ ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 0.40 8000 498133276612

35 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಅಶೆಲೋಕ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಪ ಬಸವರಡಿೋರ 76/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಅಬಿಾಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 20000 639419464502

36 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ.ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಪ ದಲ.ಬಸಪಪ 

ಬಸವರಡಿೋರ
73/2+3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಅಬಿಾಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 20000 554086399026

37 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ.ಚಂದರಶೆೋಖರಪಪ ಉಫಯ ಶೆೋಖಪಪ

ಗುಂಡಪಪ ಬಳಿಗೋರ
13/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಉಣಚಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 8000 755749380191

38 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಮಹಾದೋವಪಪ ಹೆಲನನಪಪ ಭಗವತಿ 57/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುಂಟ್ಟಲೋಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 0.60 12000 942392712716

39 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ
ಶಿರೋ.ವಿೋರಭದರಯಯ ಶಿದಾಲಿಂಗಯಯ 

ಹಿರೆೋಮಠ
467/1+2+3ಅ/2 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹುಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.60 12000

40 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಪರುತಪಪ ವಿೋಠಠಲ್ಪಪ ರಡಿೋರ 87/2 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆನಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.60 12000 780690223761

41 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ವಿರನಗ್ೌಡ ಹೆಲಸಮನ 896/3+4ಅ+

4ಬ+2ಅ
ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.50 10000 508589004264

42 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಸಾಂಬಾಜಿ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಪ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 965/2 ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.50 10000 836521280189

43 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ದಲಡಿಯಯ ಶಿವಪುತರಯಯ ಹಿರೆೋಮಠ 256 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹುನಗುಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಗಕ್ಕಯನ್ 1 0.60 12000 752947625961

44 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಶಿವಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಗಲೋಡ್ಡ 421/*/* ನರೆೋಗಲ್ೂ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.50 6000 847639861650

45 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಶಿವರುದರಪಪ  ಸಜಜನರ 34/1 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಕೌಜಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 16000 353344092487

46 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಈಶ್ಪಪ ಬಳಿಗೋರ 31/1 ರೆಲೋಣ ದಾಯಮುಣಸಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.50 10000 221340856817

47 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಜೆಲಯೋತಿ ಪರುತಪಪ ರಡಿೋರ 87/1 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆನಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 8000 420990369418

48 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಜನಕಪಪ ದೋಶ್ಪಪ ಪೂಜಾರ 132/2/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 8000 473647933567

49 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತರಕಾರಿ ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಭೋಮಪಪ ಉಳ್ಾೂಗಡ್ಡಿ 629/1ಅ+1ಅ ನರೆೋಗಲ್ೂ ನಡಗುಂದಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 16000 708501394402

50 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಮಾವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ತಿರುಪತಿ ಕೃಷೆಪಪ ರಾಠಲೋಡ 24/4 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಿೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.00 17280 761187925687

51 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಮಾವು ಪರದೋಶ್ ವಿಸತರಣೆ ಶಿರೋ.ಪರಸಪಪ ಕೃಷೆಪಪ ರಾಠಲೋಡ 24/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಿೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 1.00 11880 504748741965

52 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಹೆವಳ್ಪಪ ದಾಯವಪಪ ಕೆಲಪಪಳ್ 68/ಬ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಿೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.60 6120 219277927592

2020-21ನೆೋ ಸಾಲಿನಲಿೂ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಇಲಾಖ್ಯಯ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ್ಡ್ಡ ಸಹಾಯಧನ ಸೌಲ್ಭಯಗಳ್ನುನ ಪಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ್ ವಿವರ .

ಜಿಲೂ: ಗದಗ ಫಲಾನುಭವಿಯ ವಿವರ
ಬೆಳೆ

ಭೌತಿಕ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತತ 
(ರಲ. ಲ್ಕ್ಷ್ಗಳ್ಲಿೂ )

ಆಧಾರ  ಸಂಖ್ಯಯ



53 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಶಿವಬಸಪಪ ಬಸವಂತಪಪ ಬಲದಿಹಾಳ್ 217/4ಅ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಮಾಳ್ವಾಡ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 8160 494034861789

54 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಮಲ್ೂಪಪ ಸೆಲೋಮಪಪ ಉಮಚಗ 28.Mär ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆನಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 8160 738805254880

55 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಬಾಳೆ ಮೊದಲ್ನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಿೋರಣೆ ಸಜಜನರ 294/*/* ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ಬಾಳೆ 1 0.80 8160 793903092624

56 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಬೆನಕರ್ಾಳ್ 28/3+4ಅ ರೆಲೋಣ ಚಿಕಿಅಳ್ಗುಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 2.00 16800 816777933849

57 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಗುರಪಪ ಶಾಂತಗೋರಿ
464/4

464/1ಅ+2ಬ/1
ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.00 8400 953790672146

58 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ಚನನಪಪ ಕಳ್ಕಪಪ ಸಜಜನರ 700/3 ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 13440 300604872916

59 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ದಾಳಿಂಬೆ ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ ಶಿರೋ.ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಿೋರಣೆ ಸಜಜನರ 294/* ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ದಾಳಿಂಬೆ 1 1.60 13440 793903092624

60 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಮಾವು ಎರಡನೆೋ ವಷಯದ ನವಯಹಣೆ
 ಶಿರೋ.ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ 
ಅಮಾತಿಗ್ೌಡರ

126/3ಅ ರೆಲೋಣ ಮಾಡಲ್ಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮಾವು 1 0.60 1962 593244935589

67 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ
ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ (Spill 

Over)

ಬಿೋರಲಿಂಗೋಶ್ವರ ರೆೈತ ಸಂಘ ಬಸ್  
ನಲಾಾಣದ ಹತಿತರ ರುದಾರಪೂರ

26/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ರುದಾರಪೂರ ಸಾಮಾನಯ
 

ತರಕಾರಿ
1 10.8 400000 224397051583

68 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ
ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ (Spill 

Over)

ಶಿರೋ.ತುಳ್ಜಭವಾನ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 
ಸಂಘ

90/1,90/2   

90/3,91/7,84/6
ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ

 

ತರಕಾರಿ, ಹಣುೆ
1 5.06 400000 910243225137- 

2 15.86 800000

61 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ
ವಿಜಯಲ್ಕ್ಷ್ೆೋ ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ

104/1ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಯರೆೋಬೆಲೋರಿ ಸಾಮಾನಯ
ಈರುಳಿೂ,ಮ.ಕಾಯಿ 

ತರಕಾರಿ
1 1.97 280000 2.52389E+11

62 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ
ರೆೋಣುಕಾದೋವಿ ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ

678/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಅಬಿಾಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.76 280000 505013162977

63 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ
ಶಿರೋ.ಶ್ರಣಬಸರ್ೋಶ್ವರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ
ಗ್ಾರರ ರೆೈತ ಸಂಘ

113/3, 77/3,

59/2,25/1

25/6' 139/ಬಿ
ರೆಲೋಣ ಗುಳ್ಗುಳಿ ಸಾಮಾನಯ

 

ತರಕಾರಿ
1 12.46 280000 723678887102

64 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ
ಶಿರೋ.ಸಂತ ಸೆೋವಲಾಲ್ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ನೋರು
ಬಳ್ಕೆದಾರರ ಸಂಘ

33/ಡ್ಡ,24/3,

54, 40/1ಬಿ,

24/4,24/5,46/3

ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಿೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ
 

ತರಕಾರಿ
1 1.08 400000 696019459323

65 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ
ಶಿರೋ.ಚೌಡೋಶ್ವರಿ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗ್ಾರರ 
ರೆೈತ ಸಂಘ ಗುಳ್ಗುಳಿ

50/2 ರೆಲೋಣ ಗುಳ್ಗುಳಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.04 360000 669859185014

66 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಸಮುದಾಯ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ
ಶಿರೋ.ಹೆೋಮಲಿಂಗೋಶ್ವರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕಾ
ನೋರು ಬಳ್ಕೆದಾರರ ರೆೈತ ಸಂಘ ಯಾವಗಲ್ೂ

518/2,518/3,410/3

,414/2ಅ+ಬಿ/3/1,47

6/5

ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಯಾವಗಲ್ೂ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 7.41 400000 680965733297

69 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ,ಗಂಗವವ ಶಿದಾಪಪ ಬದಾಮಿ 186/2 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಮಣಸಗ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.40 52500 331991232364

70 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ
ಶಿರೋ.ಅಬುಾಲ್ ಸಾಬ ಜಿೋವನಸಾಬ 
ದಲಡಿಮನ

45/6 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕಳ್ಕಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 1.09 75000 626805313760

71 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ, ಬಸವವ ಶ್ಂಕರಯಯ ಕಾರಡಗಮಠ 14/6 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾಯಕಲ್ ಝರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.2 61500 265198805083

72 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ,ಕಳ್ಕವವ ಸೆಲೋಮನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 37/3 ರೆಲೋಣ ಮುಶಿಗೋರಿ ಪ.ಪಂ
ಎಲಬಳಿೂ,
ತರಕಾರಿ

1 2.00 75000 624359629950

73 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಚಂದಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುಡದಲರ 89/1ಅ ರೆಲೋಣ ಮುಶಿಗೋರಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1 0.81 75000

74 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ,ಅಕಿಮೆ ಮರಿಯಪಪ ಮಾದರ 198/4 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ
ಯಾ.ಸಾ.
ಹಡಗಲಿ

ಪ.ಜಾತಿ ಪೋರಲ್ 1 0.80 75000 766794611011

75 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಶೆೋಖಪಪ ಕಾಳ್ಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 42/*/6 ರೆಲೋಣ ಸಜಾಯಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.05 75000 428629029268

76 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ,ಕರಿಯವವ ಶಿವಪಪ ಮಾದರ 6/7ಬಿ,6/6 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಚಿಲ್ ಝರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.80 75000 432408346169

77 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಛತರಪಪ ದೋನಪಪ ಪೂಜಾರ 15/4 ನರೆೋಗಲ್ೂ ರ್ಾಗರಸಿಕೆಲಪಪ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.81 75000 984065040888

78 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ರ್ೈಯಕ್ಕತಕ ಕೃಷ್ಟ್ಹೆಲಂಡ ಘಟಕ
ಶಿರೋ.ದುರಗಪಪ ತಾ.ಮರಿಯವವ ಮಾದರ
ಉಫಯ ಸಂದಿಮನ

17/2,17/8 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.20 75000 914462076958

79 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಸಾಂತಲಿಂಗಪಪ ಚನನಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ 107/2,66/1ಬಿ+3 ರೆಲೋಣ ಕಲಿೂಗನಲರ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.80 200000 724347876705

80 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ
ಶಿರೋ.ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಹನಮಪಪ ತಳ್ವಾರ 
ಉಫಯ ವಾಲಿೆೋಕ್ಕ

31.Jän ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಸಂದಿಗವಾಡ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1 1.21 200000 973883930670

81 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಶ್ಂಕರಪಪ ಹನಮಪಪ ಗುಡದಲರ 31/*/* ರೆಲೋಣ ಮುಶಿಗೋರಿ ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1 1.39 200000

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಶಿರೋ. ಪರಸಪಪ ಕೃಷೆಪಪರಾಠಲೋಡ 33/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಿೋಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.64 200000 504748741965

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ತಾವರೆಪಪ ಗೋಮಪಪ ಮಾಳೆಲೋತತರ 131/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.20 200000 413300851069

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ,ಅನಸಲಯಾ ಕುಬೆೋರ ರಾಠಲೋಡ 41/4 ನರೆೋಗಲ್ೂ ವಿೋರಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.86 200000 247485083446

82 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಶಿರೋ.ಸುಭಾಷಚಂದರ ಮರಿಗಪಪ 
ದಾನರಡ್ಡಿ

14 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಸೆಲೋಮನಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 6.56 87500 502011529684

83 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಬಸನಗ್ೌಡ ಅಮರಪಪಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 4/8,

239/1
ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹುನಗುಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.55 87500 244561097151

84 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ,ಹನಮವವ ಶಿವಪಪ ಮಾದರ 24/7,

24/3
ರೆಲೋಣ ಮುಶಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 0.80 87500 590039604954

85 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಶಿರೋ.ಜಗದಿೋಶ್ಗ್ೌಡ ಜಿೋವನಗ್ೌಡ 
ಕಾಯತನಗ್ೌಡರ

130/3ಅ ರೆಲೋಣ ಮುದೋನಗುಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.45 87500 396831137766

86 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಕುಮಾರ ವಿೋರಪಪ ಹಾಲ್ನನವರ 587/2ಅ ನರೆೋಗಲ್ೂ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.24 87500 671366853833

87 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಯೋಗಪಪ ಮಂಡಸೆಲಪಪ 71/1ಬಿ,137/

1+2ಅ/2
ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹುನಗುಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.30 87500 589355266410

88 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಶ್ಂಕರಪಪ ಬಸಪಪ ಕಾತರಕ್ಕ 10/2ಅ,107/1ಬಿ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹೆಲಳೆಆಲ್ಲರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.40 87500

89 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಮಲ್ೂಯಯ ವಿೋರಯಯ ಪೂಜಾರ 19/ಅ/3ಬ+3 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಯಾ.ಸಾ.ಹಡಗಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.43 87500 342532105562



90 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಶ್ಂಕರಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 114/7 ರೆಲೋಣ ಚಿಕಿಮಣಲೆರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.53 87500 884793456751

91 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಶಿದಿೂಂಗಪಪ ವಿೋರಪಪ ರಾಮಣೆವರ 43/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುರಡಗ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.23 87500 656051386424

92 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ರಾಜಶೆೋಖರ ಬಸಪಪ ಬೆನಹಾಳ್ 29/2ಬ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುರಡಗ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.20 87500 788574441534

93 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಶಿರೋ.ಗದಿಗಪಪಗ್ೌಡ ರಾಯನಗ್ೌಡ 
ನಂದಪಪಗ್ೌಡರ

100/4ಅ+4ಬಿ ರೆಲೋಣ ಮುದೋನಗುಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.22 87500 623401696798

94 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಶಿರೋ.ನಂಗನಗ್ೌಡ ಫಕ್ಕೋರಗ್ೌಡ ರಡ್ಡಿಗ್ೌಡರ 
(ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್)

116/5+1 ರೆಲೋಣ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.60 87500 887761708099

95 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ,ನಂಗಮೆ ಹನಮಂತಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 1/4 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಅಸಲಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.04 87500 365335395070

96 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಮಾಲ್ಸಾಬ ನಬಿಸಾಬ ಮೊೋತಖಾನ 34/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾರನಬಸರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500 435382109560

97 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಶಿವನಗ್ೌಡ ವಿೋರಬಸನಗ್ೌಡ ಲ್ಕಿನಗ್ೌಡರ 253/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.00 87500 435382254272

98 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ರಾಜಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಪವಯತಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 324/3 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.20 87500 414012588597

99 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಶ್ಂಕರಯಯ ಬಸಯಯ ಕಲ್ೆಠ 68/2 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹುನಗುಂಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.34 87500 524107099801

100 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ರಾಮಪಪ ಕಳ್ಕಪಪ ಹೆಲಂಬಳ್ 77/10 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುರಡಗ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.20 87500 997107842744

101 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಅಂದಾನಗ್ೌಡ ಜಕಿನಗ್ೌಡರ 49/1+2+3ಬ/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುರಡಗ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.20 87500 353039780856

102 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಬಸನಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 179/4ಬಿ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.15 87500 789991756061

103 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಲ್ಕಿನಗ್ೌಡರ 253/5,

793/1,46/4
ನರೆೋಗಲ್ೂ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 4.41 87500 618200096027

104 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಅಂದಪಪ ಬಸಪಪ ಪ್ಾಗದ 80/1 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಕೆಲತಬಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.60 87500 346147406487

105 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಯಲ್ೂಪಪ ಕನಕಪಪ ಶೆೋತಸನನದಿ 4/2ಅ ರೆಲೋಣ ಬೆಲಮೆಸಾಗರ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿೂ 1 1.19 87500 466194540299

106 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಶಿರೋಮತಿ,ಹುಲ್ಗವವ ಉಫಯ ಸವಿತಾ ನಂಗ
ಬಸಪಪ ದಲಡಿಮನ

9/3 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಸೆಲೋಮನಕಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 1.49 87500 0870108018939

107 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋ.ಪರಸಪಪ ದುರಗಪಪ ಮಾದರ 78/ಅ/ಅ2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುರಡಗ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 1.04 87500

108 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ ಶಿರೋಮತಿ,ಕಲ್ೂವವ ಬಾಳ್ಪಪ ಹೆಲಲೋರ 21.Feb ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಯಾವಗಲ್ೂ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 1.62 87500 855868502401

109 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಈರುಳಿೂ ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ
ಶಿರೋಮತಿ,ಸಾವಿತಿರ ಯಲ್ೂಪಪ ಭಜಂತಿರ ಉಫಯ 
ಕೆಲರವರ

170/1 ರೆಲೋಣ ಹೆಲಸಳಿೂ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ 1 2.1 87500 864124932740

110 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಪಕ್ಷ್ ನರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಶಿರೋಮತಿ,ವಿೋರವವ ಸಾಂತಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 19/*/* ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.50 50000 412162565775

111 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಪಕ್ಷ್ ನರೆಲೋಧಕ ಬಲ ಶಿರೋಮತಿ,ಪರೋಮಾ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 20/5,20/1,20/8 ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ದಾರಕ್ಷ್ 1 0.50 50000 484731110227

112 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶಿರೋ.ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಸಾಂತಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 83/1 ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 1 0.90 14400 649566634713

113 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಪ್ಾೂಸಿಿಕ್ ಮಲಿಚಂಗ್ ಶಿರೋಮತಿ,ಶ್ಂಕರವವ ಹನಮಪಪ ಭಾವಿ 246/1,246/2 ರೆಲೋಣ ಮಾಡಲ್ಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 1 0.80 14000 610716969778
2 1.70 28400

114 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತಳ್ುೂಗ್ಾಡ್ಡ ಶಿರೋ.ಬಾಬಾಸಾಬ ಹುಸೆೋನಸಾಬ ಬೆಟಗೋರಿ 888/1 ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾತರಿ 1 0.80 15000 7.2536E+11

115 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ತಳ್ುೂಗ್ಾಡ್ಡ ಶಿರೋ.ಮಹೆದಮುಸಾತಪ್ ಎಮ್.

ಮಾರನಬಸರಿ
101/3 ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.32 15000 495342014628

116 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ  ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ (20HP)
ಶಿರೋ.ರಾಜಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಸೆಲೋಮನಗ್ೌಡ
ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

89/3,88/3

256/2'251/3, 

208/1+2/ಬಿ,119/1

ರೆಲೋಣ ಅರಹುಣಸಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 3.52 75000 243997990694

117 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ (19HP) ಶಿರೋ.ಶ್ಶಿಧರ ಬಸವರಾಜ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 110/1ಅ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆನಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 4.66 75000 230459554654

118 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ (16.6HP) ಶಿರೋ.ಗಲೋವಿಂದಗ್ೌಡ ಬ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 122/1, 88/2 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಅಸಲಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.8 100000 360238083616

119 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ (19.9HP) ಶಿರೋ.ಕುಮೆಪಪ ಬಸಪಪ ಅರಹುಣಸಿ 60/6,22/8 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಮೋಗಲರು ಪ.ಪಂ ತರಕಾರಿ 1 1.09 100000 347963360990

120 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಮಿನ ಟಾರಯಕಿರ (15HP) ಶಿರೋ.ಹನಮಂತ ದುರಗವವ ಮಾದರ 05.Aug ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾಟರಂಗ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.91 100000 422799843078

121 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ Power Tiller ಶಿರೋ.ಪರೋಮಸಿಂಗ ಕುಬೆೋರ ರಾಠಲೋಡ 41/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ವಿೋರಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಪೋರಲ್ 1 1.60 50000 481068386687
6 13.58 500000

122 ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಮಿಸನ ಪ್ಾಲಿಹೌಸ್ ಘಟಕ (ಹಸಿರು ಮನೆ) ಶಿರೋ.ತಾರ್ಾಜಿರಾವ್ ಶ್ಂಕರಾವ್ ಶಿಂಧೆ 90/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.30 1210500

123 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು & ಮಧುವನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ.ಕಂಟ್ಟೋಪಪ ಬಸಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ 77/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾಯಕಲ್ ಝರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.82 16875 569541561060

124 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು & ಮಧುವನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಬಲ್ವಂತಪಪ ಚಿಟಗ 95/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.80 15625 766750200385

125 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು & ಮಧುವನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಶಿರೋ.ತಾರ್ಾಜಿರಾವ ಶ್ಂಕರರಾವ ಶಿಂಧೆ 90/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 2.00 33750 910243225137

126 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಜೆೋನು & ಮಧುವನ ಸಾಕಾಣಿಕೆ
ಶಿರೋಮತಿ,ರೆೋಣುಕಾ ಮಹಾನಂದಿೋಶ್ 
ಉಳ್ಾೂಗಡ್ಡಿ

1016/3 ರೆಲೋಣ ಮುದೋನಗುಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ
ಪೋರಲ್, 

ಪಪ್ಾಪಯ
1 1.20 33750 764901762602

127 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮುದಕಪಪ ಸ,ಬಸಪಪ ಮಾದರ 67/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1 1.10 110118 821067974111

128 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶ್ಂಕರಪಪ ತೋಜಪಪ ಮಾಳೆಲೋತತರ 204/8ಬ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಉಣಚಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೌತ 1 1.90 182550 415866898512

129 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ,ಕರಿಯಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಾದರ 87/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಚಿಲ್ ಝರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.20 137430 398693234537

130 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಪರಮೋಶ್ವರ ಮರಿಯಪಪ ಮಾದರ 100/4 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 2.00 192060 645453452501

131 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ದುರಗಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಪೂಜಾರ 30//6ಬ ನರೆೋಗಲ್ೂ ದಿಂಡಲರು ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.00 101010 567644081373

132 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ದಿೋಪಲೋಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ಪೂಜಾರ 89/ಪ2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 100823 845209594280

133 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಅಂದಪಪ ರಲಪಲೋಪಪ ರಾಠಲೋಡ 154/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 99454 207440940906



134 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶೆೋಖಪಪ ಖ್ಯೋಮಪಪ ಚವಾಿಣ 5/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.30 128327 496000992269

135 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ.ನಂಬಣೆ/ಲಿಂಬಣೆ ಮುನಯಪಪ 
ಲ್ಮಾನ

110/1ಪ1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 100823 831361842405

136 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಕೆೋಶ್ಪಪ ರಾಮಜಪಪ ಪೂಜಾರ 149/6 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.00 100824 631137060476

137 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಉಮೋಶ್ ಶ್ಂಕರಪಪ ಪೂಜಾರ 89/e3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 100820 364495525768

138 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಗಂಗಪಪ ಪ್ಾಂಡಪಪ ಲ್ಮಾಣಿ 133/ಪ3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 100820 283907051355

139 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಅನನವವ ಪರಸಪಪ ಪೂಜಾರ 115/4 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81734 873530409992

140 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ರತಾನ ಮಾಂತಪಪ ಪೂಜಾರ 42/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 82459 363238786719

141 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಕಳ್ಕಪಪ ರಲಪಲೋಪಪ ಗಡಾದ 158/1ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 100823 632611397028

142 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮಹಾಂತೋಶ್ ತುಳ್ಜಪಪ ಮಾಳೆಲೋತತರ 137/7 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 44618 998807193282

143 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶಿರೋಕಾಂತ ಕಳ್ಕಪಪ ರಾಠಲೋಡ 43/5 ನರೆೋಗಲ್ೂ ರ್ಾಗರಸಿಕೆಲಪಪ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81734 942594943125

144 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶ್ಂಕರಪಪ ಅಮರಪಪ ಪೂಜಾರ 121/8 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.60 62380 677009267397

145 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಪರೋಮಸಿಂಗ್ ಕುಬೆೋರ ರಾಠಲೋಡ 41/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ವಿೋರಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ,ಮ.ಕಾ 1 1.60 112600 481068386687

146 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಅನಸಲಯಾ ಕುಬೆೋರ ರಾಠಲೋಡ 41/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ವಿೋರಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.60 56600 247485083446

147 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಗರಿಯಪಪ ರ್ಾರಾಯಣಪಪ ಪೂಜಾರ 139/ಪ3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.60 167653 630004708742

148 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಪರಶ್ುರಾಮ ಪೋರಪಪ ಮಾಳೆಲತತರ 117/1ಅ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.50 137879 283191584950

149 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಲ್ಕ್ಷ್ೆವವ ರೆೋವಪಪ ರಾಠಲೋಡ 158/2ಪ1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 2.00 192060 819590946996

150 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ದಾನರಡ್ಡಿ ದೋವಪಪ ರಾಠಲೋಡ 159/9 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 2.00 192060 275253573716

151 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಜುವಲಪಪ ರ್ಾರಾಯಣಪಪ ಪೂಜಾರ 121/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 2.00 192060 483202050120

152 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ದೋನಪಪ ಹಾಲ್ಪಪ ಪೂಜಾರ 116/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 2.00 192060 683214698614

153 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮಾರುತಿ ಯಮನಪಪ ಮಾದರ 27/1+2/ಅ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಚಿಲ್ ಝರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.96 182550

154 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ರವಿ ರಾಮಪಪ ಬೆಲ್ೂಪಪನವರ 124/4 ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರ ಪ.ಪಂ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.60 155641 350533786665

155 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಅಕಿಮಹಾದೋವಿ ರವಿ ಬೆಲ್ೂಪಪನವರ 124/7 ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರ ಪ.ಪಂ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.40 137227 982177489489

156 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಪರಕಾಶ್ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ತಳ್ವಾರ 67/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುಂಟ್ಟಲೋಜಿ ಪ.ಪಂ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.20 146530 881195961890

157 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತಪಪ ಕಳ್ಕಪಪ ಪೂಜಾರ 44/*/* ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.80 81974 218025041428

158 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಹನಮವವ ದುರಗಪಪ ಗ್ೌಡರ 72/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ರ್ಾಗರಸಿಕೆಲಪ್ಾಪ ಪ.ಪಂ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.20 118797 2.75626E+11

159 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮಲ್ೂಪಪ ಸೆಲೋಮಪಪ ಉಮಚಗ 28/3 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆನಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.00 77043 738805254880

160 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮೋಘರಾಜ ಬಸವಂತಪಪ ಭಾವಿ 171/1+2ಬಿ ರೆಲೋಣ ಸವಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192000 572648454177

161 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ನಂಗಪಪ ಅಂದಪಪ ಸೆಲಬರದ 36/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ರ್ಾಗರಸಿಕೆಲಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.90 91730 539345635350

162 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಅಶೆಲೋಕ ದೋವಪಪ ಛಾವಣಿ 106/5 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.90 182955 354336939206

163 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಶಾಂತವವ ಬಸಪಪ ಗ್ಾರಗ 65/15 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.00 101010 438414837472

164 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಅಶೆಲೋಕ ಬಸವಂತಪಪ ಬಾವಿ 265/5 ರೆಲೋಣ ಸವಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.60 173850 607073004943

165 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಮಲ್ಕಾಜಪಪ
 ಜೆಲೋಗರಡ್ಡಿ

293/2ಬಿ ರೆಲೋಣ ಸವಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060 499453194681



166 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋಮತಿ,ಸರೆಲೋಜಬಾಯಿ ರ್ಂಕನಗ್ೌಡ
ಶಿರಿಯಪಪಗ್ೌಡರ

210/1a ರೆಲೋಣ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.60 155347 920684084306

167 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ.ಚಂದರಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ವಿೋರಭದರಗ್ೌಡ  
ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್

65/1+2ಬಿ
/3,67/2+3/2

ರೆಲೋಣ ಕುರಹಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.60 119223 516308007524

168 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಜನಕಪಪ ದೋಶ್ಪಪ ಪೂಜಾರ 132/2/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 0.90 91730 473647933567

169 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ರ್ಾಗಪಪ ಮುನಯಪಪ ರಾಠಲೋಡ 158/1ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.20 116934 823343404285

170 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಸಂಗಪಪ ತಲಂಡ್ಡಹಾಳ್ 4/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.50 117810 252355284370

171 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಬಸವಣೆೆವವ ಎಸ್.ಜಿಗಳ್ಲರ 26/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಅಮರಗಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.20 119220 369017031365

172 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ತಿಪಪಣೆ ಜಗದಿೋಶ್ ಮಾರನಬಸರಿ 60/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಲ್ಕಿಲ್ಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.80 81190 848452947264

173 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಸಂಜಿೋವ ಪರಕಾಶ್ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 48/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಲ್ಕಿಲ್ಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 101013 741688836163

174 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಪರಸಪಪ ದಾಯಮಣೆ ಕೆಲಡಕೆೋರಿ 79/2 ರೆಲೋಣ ಮುಶಿಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 101013 296615003689

175 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ  ಶಿರೋ.ಹೆಳ್ವಪಪ ದಾಯವಪಪ ಕೆಲಪಪಳ್ 68/ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಿೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.70 120886 219277927592

176 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶ್ರಣಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗುಜಜಲ್ 28/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ರ್ಾಗರಸಿಕೆಲಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 2.00 192060 930814039497

177 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಕಂಟ್ಟೋಪಪ ಅಂದಾನಪಪ  ಗುಂಡ 32/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾಟರಂಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.95 182955 702977158105

178 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶಿವರಾಜಕುಮಾರ ಬಸಪಪ ಗುಂಡ 20/1ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ರ್ಾಗರಸಿಕೆಲಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 164746 760946409011

179 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮುದಕಪಪ ದೋವಪಪ ದಲಣೆೆಗುಡಿ 79/4ಅ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 101010 363091370328

180 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮುದಕಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಅಬಿಾಗೋರಿ 21/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುಂಟ್ಟಲೋಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 100823 960235699215

181 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಶ್ರಣವವ ಕಳ್ಕಪಪ ಚವಡ್ಡ 2/6,2/7 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುಂಟ್ಟಲೋಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.68 63159 300695979195

182 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ದೋವಪಪ ಹನಮಪಪ ದಲಣೆೆಗುಡಿ 63/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ವದೋಗಲೋಳ್ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.00 100147 302011855262

183 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಸಂಬಾಜಿ ಭೋಮಪಪ ಪವಾರ 113/1+2ಡ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.90 182550 732080235410

184 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಪರಸಪಪ ಯಮನಲರಪಪ ಮಡ್ಡವಾಳ್ 86/2,86/3 ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ,ಸೌತ 1 2.00 192060 600960151377

185 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮರಿತಮೆಪಪ ಪರಸಪಪ ಕರಡ್ಡ 19/5,19/6 ನರೆೋಗಲ್ೂ ರ್ಾಗೋಂದರಗಡ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ,ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.60 155641 814445755025

186 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತಪಪ ರಾಮಚಂದರಪಪ ಹೆಲಸಮನ 44/2,44/6 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.70 164740 859572171474

187 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶಿರೋನವಾಸ ರಂಗಪಪ ಸವದಿ 20/*/* ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.70 164740 584300721717

188 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ.ಇಮಾಮಸಾಬ ದಲ.ದಾವಲ್ಸಾಬ
ಬಾಗವಾನ

40/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 0.90 91730 944358861844

189 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮಾಗುಂಡಯಯ ಬಸಯಯ ನರಗುಂದ 9/1ಬಿ ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.37 128327 927940920751

190 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶೆೋಖಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಜಿಗಳ್ಲರು 61/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ರ್ಾಗೋಂದರಗಡ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.70 72710 415099691312

191 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮಹಾಂತೋಶ್ ಶಿವಪಪ ಹಾಳ್ಕೆೋರಿ 213/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಉಣಚಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ್ಸಂಧಿ 1 1.60 155640 564706105995

192 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಕಳ್ಕಪಪ ರ್ಾಗಪಪ ಕೆಲಟುಿರು 139/ಪ2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.60 155640 693768497355

193 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ರಾಮಪಪ ಹನಮಪಪ ರ್ಾಯಿರ 102/12ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾಟರಂಗ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.78 72710 802471092119

194 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಭೋಮನಗ್ೌಡ ಡಲಳಿೂನ 58/1+2+3

+4+5+
ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುಂಟ್ಟಲೋಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 2.00 192060 924944345830

195 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮಲ್ೂಪಪ ದುರಗಪಪ ಬೆಲೋಸಲ 47/5 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ್ಸಂಧಿ 1 0.96 91730 226755797299

196 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ಭೋಮಪಪ ದಾಸರ 47/2ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುಂಟ್ಟಲೋಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 2.00 192060 7.09266E+11

197 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಕಳ್ಕಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಅಡವಿ 88/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.21 119220



198 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಗ್ಾಯತಿರ ಅರವಿಂದ ಶಾಯಶ್ಲ್ 3/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಉಣಚಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ್ಸಂಧಿ 1 1.81 173850

199 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ವಿೋರಭದರಪಪ ಶಿವಪಪ ಹಾಳ್ಕೆೋರಿ 213/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಉಣಚಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.60 155640

200 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ.ಅಬುಾಲ್ಸಾಬ ಸ,ದಾವಲ್ಸಾಬ 
ಬಾಗವಾನ

54/5 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 0.95 91730

201 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಹುಸೆೋನಸಾಬ ರಾಜೆೋಸಾಬ ಬಾಗವಾನ 92/*, 11/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಹಿರೆೋಕಾಯಿ 1 1.30 128300

202 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಪುಲ್ಕೆೋಶ್ಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ವದೋಗಲೋಳ್ 205/5 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಉಣಚಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 101010

203 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಸಕಿರಗ್ೌಡ ಬಸಪಪ ಬೆನಕನವಾರಿ 32/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಲ್ಕಿಲ್ಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.00 101010

204 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶಿವಪಪ ಗುಡದಪಪ ವಾಲಿಕಾರ 10/5 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಹಿರೆೋಕೆಲಪ್ಾಪ ಸಾಮಾನಯ ತರಕಾರಿ 1 1.20 113540 6.69617E+11

205 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಖಾಜೆೋಸಾಬ ಹುಸೆೋನಸಾಬ ಬಾಗವಾನ 46/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕೆಲತತಂಬರಿ 1 1.00 100300 685308079701

206 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಉಮೋಶ್ ಮಲ್ೂಪಪ ಗ್ಾರಗ 95/13 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 48872 6.69617E+11

207 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಅಲಾೂವುದಿಾನ್ ಗಲಡುಸಾಬ ಬಾಗವಾನ 45/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾಟರಂಗ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 1.20 130301 6.69617E+11

208 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಹುಸೆೋನಸಾಬ ಮಲಿಕಸಾಬ ಬಾಗವಾನ 22/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ 1 1.60 153677 6.69617E+11

209 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶಿವಪಪ ಅಜಯಪಪ ಹೆಲಸಳಿೂ 128/3 ರೆಲೋಣ ಬೆೋವಿನಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 0.60 63900 7.412E+11

210 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಹುಲ್ಗವವ ಶ್ರಣಪಪ ಹೆಲಸಳಿೂ 41/7 ರೆಲೋಣ ಬೆೋವಿನಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 0.78 79336 367199274856

211 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶ್ರಣಪಪ ಅಜಯಪಪ ಹೆಲಸಳಿೂ 128/4 ರೆಲೋಣ ಬೆೋವಿನಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಬದನೆ 1 0.60 63540 741200122332

212 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ರುದರಪಪ ಪಡ್ಡಯಪಪ ಮಾವಿನಗಡದ 14/2,14/14 ರೆಲೋಣ ಬೆಲಮೆಸಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.45 47749 2.38606E+11

213 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಕಲ್ೂಪಪ ಹುಲ್ಲೂರ 21/2ಅ ರೆಲೋಣ ಸಜಾಯಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.97 97982 205941976124

214 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಬಸವವ ಶಿವಯೋಗಪಪ ಲ್ಗಳಿ 37/5 ರೆಲೋಣ ಬೆಲಮೆಸಾಗರ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.20 118886 200697134572

215 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಸಾಂತಪಪ ಬಸಪಪ ರ್ಾಗರಾಳ್ 86/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾಟರಂಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತ 1 1.00 101010 853223205240

216 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಕಳ್ಕಪಪ ರಾಮಪಪ ಪೂಜಾರ 132/2/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.90 90535 737424723640

217 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಬಸವವ ಶ್ರಣಯಯ ಮೋಟ್ಟಮಠ 45/ಪ2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುಂಟ್ಟಲೋಜಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.00 100825 350215725675

218 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಅಡ್ಡರ್ಯಯಸಾವಮಿ ಕಳ್ಕಯಯ ಮಠಪತಿ 120/1+2ಅ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಉಣಚಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.60 155641 2.7109E+11

219 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಈರಪಪ ವಿೋರಭದರಪಪ ಅಂಗಡ್ಡ 65/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ರ್ಾಗರಸಿಕೆಲಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192000 448503894195

220 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ರ್ಾಗಪಪ ಶಿವಪಪ ರೆೋಷ್ಟ್ೆ 108/1ಬಿ/2 ರೆಲೋಣ ಶಾಂತಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.90 181023 639157067048

221 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರ.ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಹೆಲಸಮನ 896/3+4ಅ+4ಬಿ 
+2ಅ

ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.35 128320 5.08589E+11

222 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ವಿೋರಪಪ ಹನಮಪಪ ಜಾಲಿಹಾಳ್ 172/2ಅ ರೆಲೋಣ ಹೆಲಸಳಿೂ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.90 182950 786424362114

223 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರ.ಪರಪಪ ಅಂದಪಪ ಸೆಲಬರದ 51/3,64/6 ನರೆೋಗಲ್ೂ ರ್ಾಗರಸಿಕೆಲಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.80 80380 301638930315

224 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮರಿಲಿಂಗಪಪ ದುರಗಪಪ ಅವಾರಿ 29/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾಯಕಲ್ಝರಿ ಸಾಮಾನಯ ಕಲ್ೂಂಗಡ್ಡ 1 1.40 137430 539587826492

225 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶ್ಂಕರಪಪ ಅಂದಪಪ ಗುಂಡ 85/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.70 72710 683307433176

226 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಬಸವಂತಪಪ ಚಿಟಗ 95/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.10 110118

227 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಭೋಮರಾವ್ ಚಂದಪಪ ಬೆಲೋಸಲ 72/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060 579090080720

228 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ.ಅಬುಾಲ್ಮುರ್ಾಫ ಹುಸೆೋನಸಾಬ
ಸರಕಾವಾಸ

23/5 ನರೆೋಗಲ್ೂ ವಿೋರಾಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 0.80 80380 426427811707

229 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಪೂನನಪಪ ಪೋರಪಪ ಪೂಜಾರ 120/1ಪ1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 2.00 192060 909453073370



230 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಕಳ್ಕಪಪ ಬಸಪಪ ಬೆಲೋಸಲ 49/1,50/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 2.00 192060 237367029449

231 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಕಳ್ಕಪಪ ಭೋಮಪಪ ಗುರಿಕಾರ 10/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾಟರಂಗ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 2.00 192060 964003407273

232 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಗವಿಯಪಪ ನಂಗಪಪ ಗ್ಾರಗ 90, 82/1,

87/9
ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 2.00 192060 884767267290

233 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ರವಿಚಂದರ ಬಾಳ್ಪಪ ಬೆಲೋಸಲ 47/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 0.80 80380 365679055500

234 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ರ್ಾಗವವ ರ್ಾಗಪಪ ಗಡಿದ 52/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಉಣಚಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ್ಸಂಧಿ 1 1.20 119223 862449488107

235 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶ್ರಣಪಪ ಬಸಪಪ ಕರಡ್ಡ 52/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.20 119220 571144349460

236 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಕಳ್ಕಪಪ ಶ್ರಣಪಪ ಅಮೃತರಾಯರ 70/ಪ3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1.20 119220 939131969400

237 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮಾಬಲಸಾಬ ಹುಸೆೋನಸಾಬ ಲಿಂಗಸಲರ 135/4 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಅಲ್ಸಂಧಿ 1 2.00 192060 751955579265

238 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಸೆಲೋಮರಡ್ಡಿ ಬಸವರಾಜ ರಡಿೋರ 67/1+2 ರೆಲೋಣ ಕೃಷಾೆಪೂರ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.48 137432 359727148428

239 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಲ್ಕ್ಷ್ೆಣರಾವ್ ಭೋಮಪಪ ಪವಾರ 113/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 2.00 192000

240 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮುತತನಗ್ೌಡ ಅಲ್ೂನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 2/6,36/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.99 190000 470424241767

241 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರ.ಪರಕಾಶ್ ವಿೋರಪಪ ಸಜಜನರ 88/1 ರೆಲೋಣ ಕಲಿೂಗನಲರ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 192060 604174529395

242 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಚನನಬಸಪಪ ಹನಮಪಪ ಕರಡ್ಡ 84/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 2.00 192000 965288268987

243 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಸಂಬಾಜಿ ವಿೋರುಪ್ಾಕ್ಷ್ಪಪ ಕುಲ್ಕಣಿಯ 965/2 ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 2.00 192000 836521280189

244 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ವಿಶ್ವರ್ಾಥ ಶಿದಾಪಪ ಕುಷಿಗ 65/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಸುಗಂಧರಾಜ 1 2.00 192060 391665804124

245 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ಸ,ಹನಮಪಪ ಗುರಿಕಾರ 87/2,106/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾಟರಂಗ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 2.00 192000 512910427315

246 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಅಮರಪಪ ಗುಂಡ 83/3,85/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.40 137430 633643867983

247 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಶ್ರಣವವ ಮಲ್ೂಪಪ ಸಂಗರ್ಾಳ್ 10/2 ರೆಲೋಣ ಬೆೋವಿನಕಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.68 155641 717668786395

248 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಶ್ಂಕರವವ ಮಾಗುಂಡಯಯ ನರಗುಂದ 9/1ಅ/2 ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.46 137432 654922922154

249 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಶಿವಪಪ ರೆೋಷ್ಟ್ೆ 108/1ಬಿ/1 ರೆಲೋಣ ಶಾಂತಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.90 180383 454469280637

250 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರ.ಹನಮಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ಕರಡ್ಡ 101/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾಟರಂಗ ಸಾಮಾನಯ ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.60 155641 664532369486

251 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ವಿೋರಪಪ ಪರಪಪ ಸೆಲಬರದ 86/ಪ2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ 1 1.80 173850 814892558795

252 ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಹನಮಗ್ೌಡ ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 15/*/,16/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಹಿರೆೋಕೆಲಪಪ ಸಾಮಾನಯ ಸೌತಕಾಯಿ 1 1.60 164740 611086279834

253 ಜಿಲಾೂ ವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಪರಧಾನ ಮಂತಿರ ಕೃಷ್ಟ್ ಸಿಂಚಾಯ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಹನಮವವ ಹೆಲನನಪಪ ಗ್ಾರಗ 82/*/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಟಮಾಯಟ್ಟಲೋ
ಸೌತ 1 1.20 119220 696963316509

254 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ
ಶಿರೋ.ಸಂಜಯಕುಮಾರ ರಾಮಪಪ 
ದಲಡಿಮನ

443/1 ರೆಲೋಣ ಸವಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.89 11232 785186015553

255 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಸಂಗಪಪ ಮಂಗಳ್ಪಪ ಹೆಲಸಮನ 66/1ಅ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹುಲ್ಲೂರು ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.95 7000 288982384837

256 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ಯಲ್ೂಪಪ ಚಲ್ವಾದಿ 71/3 ರೆಲೋಣ ಮುದೋನಗುಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.83 7000 846601129857

257 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಫಕ್ಕೋರಪಪ ನೋಲ್ಪಪ ತಗಗನಮನ 953/2 ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.00 4768 811997288061

258 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಕರಿಯಪಪ ಮಲ್ೂಪಪ ಮಾದರ 87/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಚಿಲ್ ಝರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 1.49 7000 398693234537

259 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಪರಮೋಶ್ವರ ಮರಿಯಪಪ ಮಾದರ 100/4 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗಲೋಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 2.80 8000 645453452501

260 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ
ಶಿರೋಮತಿ,ಹುಲ್ಗವವ ಉಫಯ ಸವಿತಾ ನಂಗ
ಬಸಪಪ ದಲಡಿಮನ

09.Mär ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಸೆಲೋಮನಕಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ತರಕಾರಿ 1 0.40 3000 275470719143

261 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ,ಹುಲ್ಗವವ ಬಸವರಾಜ ಶಿರೆಲೋಳ್ 196/1 ರೆಲೋಣ ಸಲಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 3000 860775293888

262 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಮುದಿಯಪಪ ಬಸವರಾಜ ಶಿರೆಲೋಳ್ 297/9 ರೆಲೋಣ ಸಲಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 3000 483518420866

263 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಶಿರೋನವಾಸ ಬಸವರಾಜ ಶಿರೆಲೋಳ್ 278/1+2 ರೆಲೋಣ ಸಲಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 3000 902186993069

264 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಮುದಿಯಪಪ ಶಿರೆಲೋಳ್ 185/1 ರೆಲೋಣ ಸಲಡ್ಡ ಪ.ಜಾತಿ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.40 3000 618498101170

265 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ
ಶಿರೋಮತಿ,ಅಕಿಮಹಾದೋವಿ ರವಿ 
ಬೆಲ್ೂಪಪನವರ

124/7 ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.44 11500 982177489489

266 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ರವಿ ರಾಮಪಪ ಬೆಲ್ೂಪಪನವರ 124/4 ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.83 11500 350533786665



267 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ವಿಠಠಲ್ ಅಬಿಾಗೋರಿ 130/2 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹುಲ್ಲೂರು ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.8 7000 306407379483

268 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ರಂಗಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ಪೂಜಾರ 24/1, 13/4 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹೆಲಳೆಹಡಗಲಿ ಪ.ಪಂ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.25 10000 865270649588

269 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಯಲ್ೂಪಪ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಕೆಲಪಪದ 45/1+2/1 ರೆಲೋಣ ಚಿಕಿಮಣಲೆರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ ,ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.09 2060.00 450251120105

270 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಶ್ರಣಬಸಪಪ ನಂಗಪಪ ಕೆಲಪಪದ
88/1ಸಿ,21/3+4,39/2

,45/1+4/1
ರೆಲೋಣ ಚಿಕಿಮಣಲೆರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 6 7000.00 921755878788

271 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ನಂಬಪಪ  ಸಂಗನಬಸಪಪ ಕೆಲಪಪದ 28/1ಬಿ ರೆಲೋಣ ಚಿಕಿಮಣಲೆರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.44 2600.00 718326163197

272 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಭೋಮಪಪ ಸಂಗನಬಸಪಪ ಕೆಲಪಪದ 77/2ಅ/2 ರೆಲೋಣ ಚಿಕಿಮಣಲೆರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.51 2300.00 310555249875

273 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಹುಲ್ೂಪಪ ಹನಮಪಪ ಯತನಟ್ಟಿ
442/5,485/8ಅ.485

/3
ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.77 2200.00 538946590075

274 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ
ಶಿರೋಮತಿ,ರಜಿಯಾಸುಲಾತನ ಶ್ಬಿಾೋರಅಹೆದ 
ಕೆಲಣಲೆರ

141/1+2+3ಕ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.21 2500.00 473294641031

275 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ,ಬಸವಣೆೆವವ ಬಸವಂತಪಪ ಚರೆದ 377/2ಬಿ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಿಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.78 5000.00 958205672189

276 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಶಿವಾನಂದ ಬಸವರಾಜ ಯತನಟ್ಟಿ 440/8 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಿಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.8 2400.00 803505157282

277 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ,ಸೆಲೋಮಲಿಂಗಪಪ ಬಸವಂತಪಪ ಚರೆೋದ 377/2ಅ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಿಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.68 3200.00 902722286116

278 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ
ಶಿರೋ.ಕರಿಯಪಪ ಈರಪಪ ಕುರಿ ಉಫಯ 
ಕಕ್ಕಯಕಟ್ಟಿ

305/2ಅ, 230/2ಅ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಿಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 5 2400.00 604311223515

279 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ
ಶಿರೋ.ಮಹಾನಂದಿೋಶ್ ಪುಂಡಲಿೋಕಪಪ 
ಉಳ್ಾೂಗಡ್ಡಿ

196/2 ರೆಲೋಣ ಮುದೋನಗುಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.55 6440.00 403507321808

280 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ನಂಗಪಪ ಕೆಲಪಪದ 28/1ಅ ರೆಲೋಣ ಚಿಕಿಮಣಲೆರ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 3 3900.00 970730470994

281 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಶಾಂತಕುಮಾರ ಬಸಪಪ ಕುರಿ 47/2 ರೆಲೋಣ ಇಟಗ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ 1 1 7000.00 523355641547

282 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ರಾಜಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಪವಯತಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 324/3 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.8 5000 414012588597

283 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಮಲ್ೂಪಪ ಚನನಪಪ ಸಜಜನರ 34/2 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಕೌಜಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.8 4000 421745236755

284 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ,ರಾಜೆೋಶ್ವರಿ ಫಕರಗ್ೌಡ ಗರಡ್ಡಿ 446/5 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.2 5000 233601009870

285 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ವಿೋರಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ಸತಿತಗೋರಿ 68/4ಅ+4ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಕಿಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.8 5000 577158988378

286 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಶಿವಲಿಂಗಪಪ ಸಜಜನರ 135 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಕೌಜಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.8 4000 226151307328

287 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಭೋಮಪಪ ಕರಡ್ಡ 78/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುಂಟ್ಟಲೋಜಿ ಸಾಮಾನಯ ತಂಗು 1 3.2 3000 517214557841

288 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ,ಶೆೈಲಾ ರಾಜಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟಲ್ 331/1ಬಿ+2ಅ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.4 8000 403579593238

289 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ,ಶ್ಶಿಕಲಾ ಅಂದಾನಪಪ ಕಡ್ಡಿ 37/3+4/ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಕಿಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.63 3875 972082412427

290 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಬಸವರಾಜ ಶಿವರುದರಪಪ ಸಜಜನರ 36/1 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಕೌಜಗೋರಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.2 5000 353344092487

291 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ,ಸುಜಾತ ಶ್ರಣಪಪ ಹಸಬಿ 75/2ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಕಿಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.4 3172 892387944081

292 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋಮತಿ,ಲ್ಲಿತಾ ಜಗದಿೋಶ್ ಕುದರಿ 331/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಕಿಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 0.85 2720 265159268996

293 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ ಶಿರೋ.ಮಲಿೂಕಾಜುಯನ ಶ್ಂಕರಪಪ ಸತಿತಗೋರಿ 141/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಕಿಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 2.2 7523 383490396244

294 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಕ್ಕೋಟ & ರೆಲೋಗಗಳ್ ಸಮಗರ ನಯಂತರಣ
ಶಿರೋಮತಿ,ಬಸವರಾಜೆೋಶ್ವರಿ ಚಂದರಶೆೋಖರ
ಅರಳಿ

75/2ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಜಕಿಲಿ ಸಾಮಾನಯ ಈರುಳಿೂ, ಮ.ಕಾಯಿ 1 1.41 4710 562287913484

295 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ Unspent Balanace Power tellet ಶಿರೋಮತಿ,ಬಸವವ ವಿಠಠಲ್ ಅಬಿಾಗೋರಿ 130/1,

130/4
ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹುಲ್ಲೂರು ಪ.ಪಂ

Power

teller
1 1.00 100000 306407379483

296 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ವಿೋರನಗ್ೌಡ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 99/2ಬಿ/1 ರೆಲೋಣ ಹಿರೆೋಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ
HTP Spreyer

1HP
1 1.50 16800 6.4439E+11

297 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ರತನವವ ಶಿವನಗ್ೌಡ ಪ್ಾಟ್ಟೋಲ್ 302/2 ರೆಲೋಣ ಹಿರೆೋಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ
Knapsack 

Power 

Sprayer 1HP

1 1.80 11500 886439723307

298 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ.ರಾಜಶೆೋಖರಗ್ೌಡ ಪವಯತಗ್ೌಡ 
ಪ್ಾಟ್ಟಲ್

324/3 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ
524 PF Engine 

Power Weeder
1 1.20 39000 414012588597

299 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಸಾಂತಗ್ೌಡ ಮರಿಗ್ೌಡ ಗ್ೌಡರ 26 ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರು ಸಾಮಾನಯ
Power weeder

8HP 
1 1.64 41200 423137464171

300 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ.ಶಿವಕುಮಾರ ಲಿಂಗಬಸಪಪ 
ನೋಲ್ಗುಂದ

205/1ಅ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಮಣಸಗ ಸಾಮಾನಯ
MI Tractor Triler

5Ton
1 1.71 72000 761741320849

301 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ರಾಜಕುಮಾರ ಶ್ಂಕರಪಪ ದಾನರಡ್ಡಿ 77/2 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಸಂದಿಗವಾಡ ಸಾಮಾನಯ
MI Tractor 

Trailer

 5 Ton capacity

1 1.20 72000 891632908277

302 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಅಶೆಲೋಕ ಬಸಪಪ ಸಲಡ್ಡ 86/3ಅ ರೆಲೋಣ ಕಲಿೂಗನಲರ ಸಾಮಾನಯ M.B.Plough 45-55 HP 1 1.31 50000 592622368687

303 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶಿವಪಪ ವಿೋರುಪಣೆ ಗ್ಾರವಾಡ 388/*/5 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬೆಳ್ವಣಕ್ಕ ಸಾಮಾನಯ M.B.Plough 45-55 HP 1 1.20 50000 572676295599

304 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಶ್ರಣಪಪ ಫಕ್ಕೋರಡಿಪಪ ಸುರಕೆಲೋಡ 3/1 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಕರಮುಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ M.B.Plough 45-55 HP 1 1.46 50000 295980139030

305 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ.ಮಲ್ೂಯಯ ತಲೋಟಯಯ 
ಭಕ್ಷಾವತಿಮಠ

157/1+2 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಯಾ.ಸಾ.ಹಡಗಲಿ ಸಾಮಾನಯ M.B.Plough 45-55 HP 1 1.00 50000 524959631778

306 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ರಮೋಶ್ ಶೆೋಖರಪಪ ಸಂಕನಲರ 34/2ಬ/2 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಮಲಾೂಪೂರ ಸಾಮಾನಯ M.B.Plough 45-55 HP 1 1.00 50000 405414789737

307 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಸಂಗಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ಗ್ಾರವಾಡ 402/1 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಅಸಲಟ್ಟ ಸಾಮಾನಯ M.B.Plough 45-55 HP 1 1.20 50000 8579980014369

308 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮಲ್ೂಪಪ ಸಂಗಪಪ ನಡಗುಂದಿ 254/5 ರೆಲೋಣ ಸವಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ M.B.Plough 45-55 HP 1 1.05 50000 438529026009

309 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಹನಮಪಪ ಹನಮಪಪ ಕಮಾೆರ 08.Feb ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾಟರಂಗ ಸಾಮಾನಯ HTP Sprayer 1 1.60 21000 554680107823



310 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಪುಂಡಲಿೋಕಪಪ ಬಸಪಪ ಉಳ್ಾೂಗಡ್ಡಿ 220/1ಅ ರೆಲೋಣ ಮುದೋನಗುಡ್ಡ ಸಾಮಾನಯ Bund Maker 1 1.25 11550 609925514687

311 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ.ಕಾಸಿೋಮಸಾಬ ಯಮನಲರಸಾಬ
ಲಾಡ್ಡಜ

414/7 ರೆಲೋಣ ಹಿರೆೋಹಾಳ್ ಸಾಮಾನಯ
Power weeder 

8.84 HP Disyal 

Engine

1 0.79 48750 243944310950

312 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ
ಶಿರ.ಇಸಾೆಯಿಲ್ಸಾಬ ಇಮಾಮಸಾಬ
ಹೆಲರಪೋಟ್ಟ

19.Feb ರೆಲೋಣ ಇಟಗ ಸಾಮಾನಯ Chaff Cutter 3 HP 1 1.20 21000 750944622735

313 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾನಯ
MI Tractor 

Trailer

 5 Ton capacity

1 61600

314 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾನಯ
M.B.Plough 

45-55 HP
1 61600

315 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ವಿೋರಭದರಗ್ೌಡ ಮರಿಗ್ೌಡ ಕಣವಿ 39/1ಅ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಯಾವಗಲ್ೂ ಸಾಮಾನಯ
MI Tractor 

Trailer

 5 Ton capacity

1 1.00 72000 900063403038

316 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ರಾಷ್ಟ್ರೋಯ ಕೃಷ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಸಂಗಪಪ ಮಂಗಳ್ಪಪ ಮಾದರ 66/1ಅ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹುಲ್ಲೂರು ಪ.ಜಾತಿ
ಈರುಳಿೂ

 ಶೆೋಖರಣಾ ಘಟಕ
1 0.95 87500 388982384837

317 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ಶಾರದಾ ಕುಮಾರ ರಾಠಲೋಡ 54/8 ನರೆೋಗಲ್ೂ ವದೋಗಲೋಳ್ ಪ.ಜಾತಿ ಪ್ಾಯಕ್ ಹೌಸ್
(ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ)

1 1.84 160000

318 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಲಾಲ್ಪಪ ಶಿವಪಪ ರಾಠಲೋಡ 280/1ಬಿ ನರೆೋಗಲ್ೂ ಉಣಚಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೆಲೋಲಾರ ಡರೈಯರ
(ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ)

1 1.92 285000

319 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ಸಮಗರ ತಲೋಟಗ್ಾರಿಕೆ ಅಭವೃದಿಾ ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ತುಳ್ಜಪಪ ಶಿವಪಪ ಮಾಳೆಲೋತತರ 159/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ ಸೆಲೋಲಾರ ಡರೈಯರ
(ಮರುಹೆಲಂದಾಣಿಕೆ)

1 1.20 285000

320 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ ತಾಳೆ ಬೆಳೆ ಯೋಜನೆ
ಶಿರೋ.ಶ್ರಣಯಯ ವಿೋರಭದರಯಯ 
ರುದಾರಕ್ಷ್ಮಠ

615/1ಬಿ
+2/1

ರೆಲೋಣ ರೆಲೋಣ ಸಾಮಾನಯ ತಾಳೆಬೆಳೆ 1 2.00 33338.00 920350102988

321 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ ಶಿರೋಮತಿ,ರಶಿೆ ಮುದಕಪಪ ಅರಳಿಗಡದ 440/5,443/3ಅ
ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹುಲ್ಲೂರು ಪ.ಜಾತಿ Tractor 40 HP 1 1.05 151200 878557019172

322 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಕನಕಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ಮಾದರ 27/1+2/ಕ,

27/5
ನರೆೋಗಲ್ೂ ಚಿಲ್ ಝರಿ ಪ.ಜಾತಿ M.B.Plough 1 0.94 50000 972681077851

323 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ Rotovetor 1 44800

324 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ M.B.Plough 1 50000

325 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ M.B.Plough 1 50000

326 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ Rotovetor 1 44800

327 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮಾಂತೋಶ್ ಕೆೋಶ್ಪಪ ಪೂಜಾರ 42/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ Rotovetor 1 1.20 44800 898673333970

328 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ರ್ಂಕಪಪ ಗೋಮಪಪ ಮಾಳೆಲೋತತರ 131/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಗ್ೌಡಗೋರಿ ಪ.ಜಾತಿ M.B.Plough 1 1.20 50000 865616589952

329 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಪರೋಮಸಿಂಗ ಕುಬೆೋರ ರಾಠಲೋಡ 41/3 ನರೆೋಗಲ್ೂ ವಿೋರಾಪೂರ ಪ.ಜಾತಿ petrol 3.9HP 

Pump
1 1.60 14400 481068386687

330 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಬಸಪಪ ಸತಯಪಪ ಅಕಿರಗಲ್ೂ 137/1+2+3+4+5/ಅ ರೆಲೋಣ ಕೆಲತಬಾಳ್ ಪ.ಪಂ Power Weeder

8.84 Hp
1 1.56 48750 2.13788E+11

331 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ರಂಗಪಪ ಶ್ಂಕರಪಪ ಪೂಜಾರ 24/1 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಬಿ.ಎಸ್.ಬೆೋಲೋರಿ ಪ.ಪಂ Chaff Cutter 1 0.77 20000 8.65271E+11

332 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ Chaff Cutter 1 20000

333 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ Power Tiller 1 50000
334 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಬಾಳ್ಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ತಳ್ವಾರ 48/1 ರೆಲೋಣ ಇಟಗ ಪ.ಪಂ M.B.Plouh 1 1.00 50000 3.17085E+11

335 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಮುತತಪಪ ದುರಗಪಪ ಮಾರನಬಸರಿ 50/3+4ಬಿ/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಮಾರನಬಸರಿ ಪ.ಪಂ M.B.Plouh 1 1.30 50000 3.6754E+11

336 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಹನಮಂತಪಪ ಕಳ್ಕಪಪ ಪೂಜಾರ 44/1 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಪಂ M.B.Plouh 1 2.88 50000 2.18025E+11

337 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ಪರಕಾಶ್ ಲ್ಕ್ಷ್ೆಪಪ ತಳ್ವಾರ 67/2 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಕುಂಟ್ಟಲೋಜಿ ಪ.ಪಂ M.B.Plouh 1 1.51 50000 8.81196E+11

338 ರಾಜಯವಲ್ಯ ಯೋಜನೆ SMAM ಯೋಜನೆ ಶಿರೋ.ರವಿ ರಾಮಪಪ ಬೆಲ್ೂಪಪನವರ 124/4 ರೆಲೋಣ ನೆಲ್ಲೂರು ಪ.ಪಂ Tractor Trailer 

3Ton 
1 1.60 60000 3.50534E+11

485401659547ಶಿರೋ.ಈಶ್ವರಪಪ ಫಕ್ಕೋರಪಪ ದೋಸಾಯಿ 32/2ಅ ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಮಣಸಗ 1.20

957590157100

ಶಿರೋ.ಮಹಾದೋವಪಪ ದಂಡಪಪ ಮಾದರ 38/1+2+3+4+5+6/

ಅ
ರೆಲೋಣ ಹಿರೆೋಹಾಳ್ ಪ.ಜಾತಿ 3.51 349032224788

ಶಿರೋ.ವಿಜಯ ಧಶ್ರಥ ರಾಠಲೋಡ 130/6 ನರೆೋಗಲ್ೂ ಬೆಣಚಮಟ್ಟಿ ಪ.ಜಾತಿ 1.00

9.09824E+11ಶಿರೋ.ವಿಠಠಲ್ ತಿಪಪಣೆ ಅಬಿಾಗೋರಿ 130/2,10/5 ಹೆಲೋಳೆಆಲ್ಲರ ಹುಲ್ಲೂರು ಪ.ಪಂ 1.45
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ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

I.

1
Banana 1st Year 
(Suckers)

HM ಮಂಜು ಾಥ  ೕ.  ಮು ಾಮಪ ಮಂಚನಬ Kasaba 44/2,43/2,48/1 General
Banana 1st Year 
(Suckers)

0.80 0.08160 650220919874 161810031143

2 Banana 1st Year (TC) NV ಅ ೂೕಕ  ಎ ಂಕಟ ನಲ ಪ ನಹ Mandikal 62/5 General Banana 1st Year (TC) 0.60 0.06120 761575882814 1293108017436

3
Banana 1st Year 
(Suckers)

GB ಾಮಚಂದ   ಕ ೖ ಾ ೂರ ಳ ಹ ೕ Mandikal 7 General
Banana 1st Year 
(Suckers)

0.40 0.02600 648379657236 115300101002102

4 Pomegranate 2nd year ಾಮಕ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ ಮರು ೕನಹ Mandikal 65/1, 69/3 General Women
Pomegranate 2nd 
year

0.75 0.03180 899009429253 846310110006113

5 Pomegranate 1st Year ೂೕ ಾಲಯ   . . ಕ ಾ ಾಯಣಪ ಮ ಾಕಲಹ Nandi 1/11. General Pomegranate 1st Year 0.59 0.03351 815390146932 10577100016650

6 Pomegranate 1st Year ೕತಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ಮಂಚನಬ Kasaba 1,97,198 GeneralWomen Pomegranate 1st Year 1.00 0.05680 994832831141 1089610103117

7 Grapes 2nd year HN ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾ ೂೕಬಂ Kasaba 169/6 General Grapes 2nd year 0.25 0.02140 753012909203 10605729840

8 Grapes 2nd year  ಎ  ಅಶ ಥ ೌಡ  ಮ ಯಪ ಅಂ ಾಲ ಹ Nandi 14/4 General Grapes 2nd year 0.60 0.05136 552096610712 0 29410001615

9 Grapes 2nd year ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ. ಕ ಮು ಯಪ ೂತ ನೂರು Nandi 4/15,2/1 General Grapes 2nd year 0.40 0.03424 817318429327 10577100020559

10 Grapes 2nd year ಎ ೖ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಯರ ಪ ಅಂಗ ೕಖನಹ Kasaba 15/3, 17/2 General Grapes 2nd year 0.80 0.06848 368097040091 520101007954251
11 Grapes 2nd year C ಾ ಾಯಣ ಾ    ನ ಪ ಸ ೕನಹ Kasaba 76/2A, 98 General Grapes 2nd year 1.40 0.11984 239690021317 0 29410001536

12 Grapes 2nd year ಆಂ ನಪ   ಮಲ ಪ ಕ ತಹ Nandi 214/3,216/9,216/1 General Grapes 2nd year 0.40 0.03424 667832317446 39278100001175

13 Grapes 2nd year  ಎ  ಂಕ ೕ    ನಂಜುಂಡಪ ಾಪಸಂದ Kasaba 82 General Grapes 2nd year 1.60 0.13696 758267204129 0 487101020682
14 Grapes 2nd year ಾಮಕೃಷ ಪ   ಕ ೖರಪ ಮುದ ಲಹ Mandikal 38/1 General Grapes 2nd year 0.40 0.03424 443342922779 1929101001812

2018-19 ೕ ಾ ನ  ೂೕಟ ಾ  ಇ ಾ ಯ ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ದ  ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ.

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

ೕಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು

14 Grapes 2nd year ಾಮಕೃಷ ಪ   ಕ ೖರಪ ಮುದ ಲಹ Mandikal 38/1 General Grapes 2nd year 0.40 0.03424 443342922779 1929101001812
15 Grapes 2nd year  ಆ  ೕ ಾಸ  ಾಮಣ ೂಳವನಹ Nandi 106/3 General Grapes 2nd year 0.40 0.03424 835953442470 3946101001941
16 Grapes 2nd year   ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಮ ಾಕಲಹ Nandi 35/7 General Grapes 2nd year 0.40 0.03424 297566952735 0 29410002300
17 Grapes 2nd year  ಂಕ ಾಚಲಪ   ಂಕಟ ಾ ಾಯಣಪ ಾಪಸಂದ Kasaba 86/2 General Grapes 2nd year 0.70 0.05992 840217887058 64052368342
18 Grapes 2nd year ಮಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ. ಾ ಾಯಣಪ ಮ ನಹ Nandi 38/1,61 General Women Grapes 2nd year 1.00 0.08560 966249661067 846316610000250
19 Grapes 2nd year ಂಪಮ  ೂೕಂ ೕ. ೂಡ ಳ ಪ ಅಂ ಾಲ ಹ Nandi 16/17 General Women Grapes 2nd year 0.40 0.03424 315707243029 0 29410036782

20 Grapes 2nd year  ರತ ಮ  ೂಂ  ಎ  ಮು ಾ ಾಯಣಪ ಅಂ ಾಲ ಹ Nandi 10/8,24/9,25/14 General Women Grapes 2nd year 0.40 0.03424 554598441832 0 29410002830

21 Grapes 2nd year ೌರಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ ಯಣ ನಹ Kasaba 62/2 General Women Grapes 2nd year 0.40 0.03424 805686244874 0 487101023931

22 Grapes 2nd year ಯು ಆ  ೕಮಲ ಾ ೂೕಂ ಯು. ಾಮ ಾಜಮಯ ೂಳು Kasaba 123 General Women Grapes 2nd year 0.60 0.05136 452029900348 30363118268

23 Grapes 2nd year ೂಂಡಪ   ಅ ಾ ಲನ ಹ Mandikal 46/2,46/3 General Grapes 2nd year 0.40 0.03424 388076311850 1293101005574

24 Grapes 2nd year ಎ  ಾಗ ಾಜು   ಾರಪ ೂಳವನಹ Nandi 54/2 General Grapes 2nd year 0.60 0.05136 865930320367 30462781891

25 Grapes 2nd year N ಮು ೖರಪ   ೕ  ನಂಜಪ ಾತ ಾರ ೂಸಹ Nandi 14 General Grapes 2nd year 1.00 0.08560 936321759524 0 29410035147
26 Grapes 2nd year ಆಂ ನಮ  ೂೕಂ   ಂಕ ೕಶಪ ಾರತಮ ನಹ Nandi 14/1. General Women Grapes 2nd year 0.60 0.05136 369768858211 4447101003085

27 Pomegranate 1st Year ನ ಪ   ೂಂಡಪ ೂೕಳದ ಾ Mandikal 11 General Pomegranate 1st Year 0.90 0.05112 437007968024 64054515193

28 Pomegranate 1st Year ಂಕ ೕಶಪ   ೂಡ ೕಟಪ ಕ ತಹ Nandi 343,127/P94 SC (General) Pomegranate 1st Year 0.97 0.05509 209095999461 39278100000124

29
Banana 1st Year 
(Suckers)

ನರ ಂಹಪ   ಂಕಟಪ ವಲ ೕನಹ Nandi 34/P20 SC
Banana 1st Year 
(Suckers)

0.40 0.02600 654925579984 134201011002563

30 Grapes 2nd year ನರ ಂಹಪ   ಚನ ಪ ಾ ೕನಹ Mandikal 14/3 SC Grapes 2nd year 0.70 0.05992 705206340642 64075107270

31 Grapes 2nd year ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಕ ಂಕಟಪ ೂಳು Kasaba 112/3. SC Women Grapes 2nd year 0.60 0.05136 821405099073 127601010013807
32 Grapes 2nd year ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ. ನರ ಂಹಪ ಾ ಾಯಕನಹ Mandikal 25 SC Women Grapes 2nd year 0.40 0.03424 720922105581 1293108018572
33 Cashew 2nd Year ಾ ಾ ಾಜಪ   ಾಪಣ ಮರಳಕುಂ Kasaba 183/1 General Cashew 2nd Year 0.50 0.02000 298411242746 115300101008189
34 Cashew 2nd Year ಾ ಾಯಣಪ   ೕತಪ ಅಡ ಗಲು Mandikal 8/2. General Cashew 2nd Year 0.80 0.03200 837852332015 10731100001563
35 Cashew 2nd Year ೕತಪ   ೂಡ ೖರಪ ಅಡ ಗಲು Mandikal 26 General Cashew 2nd Year 1.20 0.04800 990984896023 1642500100740600

36 Marrigold (SMF) ಆ ಲ ಮ  ೂೕಂ ವಸಂತಪ ಉದ ನಲ ಪ ನಹ Mandikal 15/1 General (ST Women) Marrigold (SMF) 0.40 0.06400 308896308242 10731100004674

37 Marrigold (SMF) R ನರ ಂಹಪ   ೕ. ಾಮಕೃಷ ಪ ಾಮಪಟ ಣ Mandikal 95/P5 General (ST) Marrigold (SMF) 0.40 0.06400 737062947822 1929108004741

38 Marrigold E ಂಕಟ  ಈರಪ ಾಗ ಾನಹ Mandikal 47/7A, 20/5, 20/6 General Marrigold 0.60 0.06000 749386528068 1073110004917
39 Marrigold ನ ಪ   ಂಕಟ ಾ ೂೕ ಾ ೕನಹ Mandikal 24 General Marrigold 0.60 0.06000 525456143102 54059957391

40 Marrigold ಂಕಟ   ಲ ಯ ಾಚಕಡತ Mandikal 56/1, 29/2 General Marrigold 0.80 0.08000 514108785873 1929101002620

41 Marrigold GA ಾಮಕೃಷ ಪ   ಆವಲಪ ೂಲ ಾರಹ Kasaba 16/1 General Marrigold 0.60 0.06000 329211009315 32735281488
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42 Marrigold ೕತಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ R ಕಂ ಾಲಹ Mandikal 31 General Women Marrigold 0.40 0.04000 372135164704 10731100004299
43 Banana NV ಂಕ ೕ   ಎ ಂಕಟ ನಲ ಪ ನಹ Mandikal 62/3 General Banana 0.60 0.18300 863755996186 1293108017472
44 Pomegranet ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಕಟ ಾಯ ಾಚಕಡತ Mandikal 54/2 General Pomegranet 1.20 0.15300 329794718629 10731100011590
45 Pomegranet ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ.  ಾಮಪ ೂಪ ಹ Kasaba 232 General Women Pomegranet 0.70 0.11928 317168908162 10507100007226

46 Guava ಂಕ ೕಶಪ   A K ಾ ತಪ ೂೕಗಪ Mandikal 29/1,31/1,27/3 SC Guava 0.70 0.06300 906608358323 1293101026852

47 Rose (Loose Flower) ಮು ಾಮ   ೂಡ ಾ ಾಯಣ ಹ Mandikal 58/1 General Rose (Loose Flower) 0.80 0.08000 883016700029 1293101007470

48 Rose ಾಲಕೃಷ ಪ   ಮ ಯ ಕತ ಗು Kasaba 14/2,25/1,12/4,12/1 General Rose 0.25 0.06250 981524423213 10597100004197

49
Hybrid Veg (Bitter 
gourd)

R ಕೃಷ ಪ   ಡ ಪ ದರಬೂರು Mandikal 62/5 General
Hybrid Veg (Bitter 
gourd)

0.60 0.12000 659530592243 10731100001807

50
Hybrid Veg (Ridge 
gourd)

A ೕಣು ೂೕ ಾಲ  ಆವ ಲಪ ಅಣಕನೂರು Kasaba 55/13 General
Hybrid Veg (Ridge 
gourd)

0.60 0.12000 1642500100090400

51 Gladiolous ಾ ಾಂ ನಪ   ಮು ಾಮಪ ಮರಳಕುಂ Kasaba 185/2 General Gladiolous 0.40 0.15000 570533292233 115300101008356

52 Gladiolous KK ಆಂ ನಪ   ೂಡ ಕೃಷ ಪ ಕತ ಗು Kasaba 20/3 General Gladiolous 0.40 0.15000 831913791963 161810031403

53 Gladiolous ಅಕ ಲಪ   ಸುಬ ಣ ಕತ ಗು Kasaba
3/6,27/2A,27/3,26,2

7/2B,27/1
General Gladiolous 0.50 0.18750 935175807520 161810031765

54 Gladiolous T ಮಂಜು ಾಥ  ತಮ ಗಂಗ ೕ ಾಲು Kasaba 39/1 General Gladiolous 0.30 0.11250 579129049891 5640101003838

55 Gladiolous KH ಾನಂದ  ೕ. ಹನುಮಪ ಕತ ಗು Kasaba 23/5 General Gladiolous 0.40 0.15000 750356505934 115300101007339

56 Gladiolous KN ೂೕ ಾಲಕೃಷ   KT ಾ ಾಯಣಪ ಕತ ಗು Kasaba 127/2 General Gladiolous 0.35 0.13125 203732633153 10597100000440
57 Gladiolous ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ. ೂಣ ಪ ನ ೕಮರದಹ Kasaba 10 General Women Gladiolous 0.30 0.11250 446021358869 10597101011304
58 Chrysanthemum PS ಪ ಟ ಾಜು  ಸ ಾ ವಯ ೕ ಟ ಹ Nandi 48 General Chrysanthemum 0.60 0.06000 240128110180 115300101001591

Chrysanthemum 59 Chrysanthemum (SMF) ಂಕ ೕಶಪ   ಯರ ಪ ಎ ಹ Nandi 59 General (ST)
Chrysanthemum 
(SMF)

0.30 0.04800 627499538733 0 29410036812

60 Chrysanthemum ಕ ಮು ಯಪ   ನ ಪ ೂಲ ಹ Kasaba 17/2. General (ST) Chrysanthemum 0.40 0.04000 241258645756 30997807867
61 Gladiolous ಾಮಚಂದ ಪ   ೂಡ ಸುಬ ಣ ಕತ ಗು Kasaba 4/4, 3/2 General Gladiolous 0.30 0.11250 980449259896 5640101001253
62 Gladiolous PS ಶಂಕ   ಾ ಮಣ ೕ ಟ ಹ Nandi 29/1, 29/2 General Gladiolous 0.70 0.26366 149401011000696
63 Gladiolous S ಂಕ ೕಶಪ   ಸೂ ಾಲಪ ಾಂಡ ಮರದಹ Kasaba 97/7 General Gladiolous 0.30 0.11250 785840578607 0 29410032115
64 Grapes A ಂಕಟ   ಆವ ಲ ೂಂಡಪ ನಲ ಪ ನಹ Mandikal 58/1, 58/2C,68,66 General Grapes 0.60 0.16164 258619419308 1293101007136
65 Grapes N ಾಮಯ    ನಂಜಪ ಅಂ ಾಲ ಹ Nandi 24/1 General Grapes 1.00 0.26941 222087396932 0 487101014353

66 Grapes ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ  ೕತಪ  (ಉ) ೕತಪ ಲಕ ಾಯಕನಹ Kasaba 94/5 General Grapes 0.80 0.20544 786207094513 3322731489

67 Mulching (Tomato) PS ನಂ ೕಶ ರಪ   ಸ ಾ ವಯ ೕ ಟ ಹ Nandi 47 General Mulching (Tomato) 0.80 0.12800 427819085619 143310100079654
68 Mulching (Tomato) T ಆಂಜನಪ   ತಮ ಣ ಅಂಗ ೕಖನಹ Kasaba 21/3, General Mulching (Tomato) 1.00 0.16000 542114117756 0 487101007530
69 Rose   ಲ ೕಪ   ೕ. ಾಪಣ ಾಂಡ ಮರದಹ Kasaba 11/3, 13/2 General Rose 0.20 0.05000 670824814364 4447108001694

70 Rose ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಮು ೕರಪ ೂಲ ಹ Kasaba 17/5 General (ST Women) Rose 0.50 0.12500 774157848306 30776430108

71 Rose ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ ೂಡ ತಮ ನಹ Kasaba 20/1 General (ST) Rose 0.30 0.07500 732400818946 10597100003808

72 Rose V ಜಯಲ ೕ ೂೕಂ H S ರಘು ಾಥ ಕವನ ಹ Kasaba 24/3 General Women Rose 1.00 0.25000 328018136169 0 487101208602

73 Hybrid Veg (Tomato) R ನರ ಂಹಪ   ೕ. ಾಮಕೃಷ ಪ ಉದ ನಲ ಪ ನಹ Mandikal 95/P5 General (ST) Hybrid Veg (Tomato) 0.40 0.08000 737062947822 10731100011902

74 Hybrid Veg (Tomato) ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಾ ಪ ಉದ ನಲ ಪ ನಹ Mandikal 11, 97 General (ST) Hybrid Veg (Tomato) 0.40 0.08000 200421909168 1929101006512

75 Chrysanthemum G N ಕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ. ನರಸಪ ಗುಂಡ ಗು Kasaba 55/3 SC Chrysanthemum 0.40 0.04000 468030200045 10597100006205

76 Chrysanthemum (SMF)  ಾ ವಪ    ಾಲಪ ನಕ ಲಬಚ ಹ Nandi 99 SC
Chrysanthemum 
(SMF)

0.38 0.06080 586390644281 520101007930980

77 Marrigold (SMF) ಂಕ ೕಶಪ   ನಲ ಪ ಎ ೂತೂ ರು Mandikal 24 SC Marrigold (SMF) 0.40 0.06400 486882148402 164250010121700 1

78 Marrigold (SMF) ನರ ಂಹಮೂ   ನರ ಂಹಪ ಆ ಮಡುಗು Mandikal 86/1 SC Marrigold (SMF) 0.40 0.06400 958336522897 1642500100898500

79 Grapes R ಂಪಣ   ಾಮಯ ೂಡ ೖಯಲಗು Kasaba 97/2 General Grapes 1.40 0.35952 990412665778 1293101003714

80 Grapes R ಕೃಷ ಪ   ಾಮಯ ೂಡ ೖಯಲಗು Kasaba 97/2 General Grapes 0.90 0.23112 729413082744 1293101027388

81
Hybrid Veg (Capsicum 
+Tomato)

H V ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ೕ. ಎ  ಂಕ ೕಶಪ ಹೂ ೕಗಲು Kasaba 42, 71/1,72/1,41/4 General
Hybrid Veg 
(Capsicum +Tomato)

1.50 0.30000 538120381053 33690335843
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82
Hybrid Veg (Ridge 
gourd)

ಾಮಕೃಷ ಪ   ಕ ಮ ಯ ಕತ ಗು Kasaba 3/3, 6 General
Hybrid Veg (Ridge 
gourd)

0.60 0.12000 279816367731 520101007893368

83
Hybrid Veg (Ridge 
gourd)

ಜಯಮ  ೂೕಂ ೕ. ಕ ಕೃಷ ಪ ಕತ ಗು Kasaba 20/1 General Women
Hybrid Veg (Ridge 
gourd)

0.60 0.12000 278363029830 115300101008942

84 Hybrid Veg (Beans) ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ   ೂಡ ಗಂಗಪ ಗುಂ ೕಲ ಹ Nandi 41 General (ST) Hybrid Veg (Beans) 0.40 0.08000 721925110762 127601011000145

85 Rose ಎ  ವಶಂಕರಮೂ   ಮ ಯಪ ಮ ಾ ರಪರ Nandi 9/1. General Rose 0.40 0.10000 648881757924 32012100992
86 Marrigold ಕ ೕರಣ   ೕಶಪ ೌಡನಹ Nandi 37/3 General Marrigold 0.31 0.03100 714846891263 39270100002497
87 Banana PG ೂೕ ಂದ ಾ   ಗುಂಡೂ ಾ ೕ ಟ ಹ Nandi 182 General Banana 0.72 0.21960 538111205510 115300101001227
88 Banana AR ಮು ಾ   ರಂಗಪ ಾವಹ Nandi 3/3. General Banana 0.68 0.20740 8933559884647 10502729868
89 Mango R ಾಂತ  ೕಶವ ಾ   ಎ  ೕಶವ ಾ ಾತ ಾರ Nandi 50/5, 50/6 General Women Mango 0.50 0.03000 264081158782 64068265317
90 Guava ಮ ಕ  ೂೕಂ ಳ ಪ ಅಜ ಾರ Nandi 92/P16 General Women Guava 1.20 0.10944 738980278261 4447108002135
91 Grapes HS ಕೃಷ ಪ   ಕ ಟ ಪ ಹೂ ೕಗಲು Kasaba 35/2 General Grapes 0.40 0.10272 407879663170 1057100022744
92 Grapes S ಂಕ ೕಶಪ   ಕ ಟ ಪ ಹೂ ೕಗಲು Kasaba 36/4,36/2, 37/1, General Grapes 1.25 0.32100 770308034871 10577100022743

93 Grapes ಎ  ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ಮು ರಂಗಪ ಮಂಚನಬ Kasaba 189/2, 189/3, 189/4 General Women Grapes 1.95 0.58500 54052353534

94 Rose KR ಪ ಾ    ಾಮಯ ಕಣ ೕನಹ Kasaba 2,30,231 General Rose 0.30 0.07500 732909328222 50100064344811

95 Hybrid Veg (Tomato) K ಾಮಕೃಷ   ೕ. ಂಪಣ ಕಮ ಗುಟ ಹ Mandikal 37/8 General Hybrid Veg (Tomato) 0.40 0.08000 886396730274 1929101003527

96 Hybrid Veg (Beans) K V ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಕಮ ಗುಟ ಹ Mandikal 31/5, 29 General Hybrid Veg (Beans) 0.40 0.08000 834669551498 10731100000402

97 Hybrid Veg (Cabbage) ಾ ಾಯಣಪ   ಗ ಗಪ ೕ ೕ ಾಗವ Mandikal 17 General Hybrid Veg (Cabbage) 0.80 0.16000 541862217569 1929101002548

98 Hybrid Veg (Cabbage) H S ಮಂಜು ಾಥ   ೕ.  ವ ಾಮ ೕ ೕ ಾಗವ Mandikal 60/10,16/4 General Hybrid Veg (Cabbage) 0.50 0.10000 725380543061 64162255288

99 Hybrid Veg (Beans) ಾಜಣ   ಕ ಯಪ ಬಂಡಹ Mandikal 7.. General Hybrid Veg (Beans) 0.40 0.08000 464884570515 64185087520
Hybrid Veg (Ridge Hybrid Veg (Ridge 100
Hybrid Veg (Ridge 
Gourd)

ಸುಬ ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಬಂಡಹ Nandi 70/2 General
Hybrid Veg (Ridge 
Gourd)

0.40 0.08000 490413211944 136701010004326

101
Hybrid Veg (Little 
Gourd)

BM ಂಕಟ ಾ   ೕ. B K ಮು ಂಕಟಪ ೂಮ ನಹ Nandi 134/3 General
Hybrid Veg (Little 
Gourd)

0.19 0.03800 213004932630 39270100002941

102
Hybrid Veg (Little 
Gourd)

ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ೕ. ಮು ನಂಜಪ ೂಮ ನಹ Nandi 64/1 General
Hybrid Veg (Little 
Gourd)

0.40 0.08000 655737870837 39270100001574

103
Hybrid Veg (Ridge 
Gourd)

D ೕ ೌಡ  ೂಡ ೂಣ ಪ ಯಲುವಹ Nandi 112/2 General
Hybrid Veg (Ridge 
Gourd)

0.40 0.08000 3946101004163

104
Hybrid Veg 
(Cucumber)

H S ಾಜ ೕ   ೕ.  ವ ಾಮ ೕ ೕ ಾಗವ Mandikal 23/5 General Women
Hybrid Veg 
(Cucumber)

0.55 0.11000 248783057313 64137755371

105 Hybrid Veg (Beetroot) ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ TK ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ೌಡ ೌಡನಹ Nandi 55/4 General Women Hybrid Veg (Beetroot) 0.40 0.08000 597944505395 125000064935

106
Hybrid Veg (Ridge 
gourd)

ನ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ಯಣ ನಹ Kasaba 12/2. General Women
Hybrid Veg (Ridge 
gourd)

1.00 0.20000 782179780411 185810032123

107 Mulching (Tomato) ಅರು  ಕು ಾ   ಅಶ ತ ಪ ಅಂಗ ೕಖನಹ Kasaba 131/7, 9/1A7,130 General Mulching (Tomato) 1.55 0.24800 597544257311 0 487101201433

108 Mulching (Tomato) ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ಾಂಡ ೂಸಹ Kasaba 84/2 General Women Mulching (Tomato) 1.60 0.25600 643918071906 0 29410036103

109 Mulching (Tomato) ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ಅಶ ತ ಪ ಕಂಡಕನಹ Kasaba 132/P5 General Women Mulching (Tomato) 1.60 0.25600 246018173366 15812200030515

110 Gladiolous ಚಲಪ     ೕ. ಕ ನ ಪ ಕತ ಗು Kasaba 11/2. General Gladiolous 0.40 0.15000 983365904231 185810031956

111 Pomegranet ಎ  ಳ ಪ ಯ   ಸುಬ ಯ ನಕ ನಹ Nandi 11/2,19/2,18/5,18/6 General Pomegranet 0.80 0.10176 529246743467 39270100002372

112 Pomegranet S ಭರ   H N ವಣ  ೂಸೂರು Nandi 134/1,134/2 General Pomegranet 0.80 0.10176 347495053842 3946101004442

113 Marrigold ಾದಪ   ನರ ಂಹಯ ಉದ ನಲ ಪ ನಹ Mandikal 13/1 General (ST) Marrigold 0.40 0.04000 279127103510 1929101005002

114 Chrysanthemum (SMF) ಫಕೃ ೕ  ಾ   ೕ. ಾ ಂ ಾ ಕ ೕವರಹ Mandikal 209/1 Minority
Chrysanthemum 
(SMF)

0.30 0.04800 949583733566 1293101006642

115 Marrigold ಂಕ ೕಶಪ   ಲ ಯ ಅರೂರು Mandikal 269/8 SC Marrigold 0.39 0.03900 836321167975 15822250008195
116 Mulching (Brinjal) ಾ ವಪ   ಾಲಪ ನಕ ಲಬಚ ಹ Nandi 87/3 SC Mulching (Brinjal) 0.47 0.07520 586390644281 520101007930980
117 Hybrid Veg (Ridge ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಾತ ಾರ ೂಸಹ Nandi 205 SC Women Hybrid Veg (Ridge 0.40 0.08000 487124385562 0 29410036145

118 Marrigold KM ೕವ ಾ   ಮು ಾಮಯ ಕಡ ೕ ೕನಹ Nandi 22/1A, 49/10A1, General Marrigold 0.60 0.06000 443604581955 520101007942466

119 Marrigold G ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ    ಗಪ ಕ ೕವರಹ Mandikal 261/2 General Marrigold 0.40 0.04000 376503881933 1293101005629

120 Marrigold ಂಕಟ   ಂಕಟ ಾ ೂೕ ಾ ೕನಹ Mandikal 11/2. General Marrigold 0.50 0.05000 822101872609 64134998464
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121 Marrigold B V ೕ ಾಸಪ   ಂಕಟ ೂೕ ಾ ೕನಹ Mandikal 42/1 General Marrigold 0.60 0.06000 767758348718 1293101009430
122 Marrigold ಅಶ ತ ಪ   ಾಸಪ ದ ಾನಹ Mandikal 27/1,26/P3,1/3 General (ST) Marrigold 0.60 0.06000 804638029709 1929101006559

123 Hybrid Veg (Cabbage) V ೂೕ ಾಲಕೃಷ   ಂಕಟಪ ಮ ಾ ರಪರ Nandi 82, 81 General Hybrid Veg (Cabbage) 0.50 0.10000 424265781897 0 487101205049

124
Hybrid Veg (Bottle 
gourd)

M ೕ ಾಸ     ಮು ಯಪ ಚದಲಪ ರ Nandi 88/1,95/1A General
Hybrid Veg (Bottle 
gourd)

0.70 0.14000 521785369175 125000977264

125 Hybrid Veg (Chilli) A V ಮು ಾಜು  ಂಕಟಪ ೂಮ ನಹ Nandi 107/2 General Hybrid Veg (Chilli) 0.40 0.08000 666107703922 39270100000842
126 Grapes ಂಕ ೕಶಪ   ಂಕಟ ಾ ಮಪ ಯಲುವಹ Nandi 96/5,6 General Grapes 0.50 0.12840 533584403056 3946101002022
127 Grapes ಮಂಜು ಾಥ  ಕ ಮು ಯಪ ಯಲುವಹ Nandi 113 General Grapes 0.80 0.20544 229852250152 3946101001801

128 Grapes G M ೕಣು ೂೕ ಾ   ೕ.  ಎ  ಮು ಯಪ ಗ ಾನಹ Nandi 4/2, 4/3A, 4/3B General Grapes 0.50 0.12840 276890499568 988700690000127-1

129 Grapes A N ನಂ ೕ ೌಡ  ೕ. M ಕ ನಂಜಪ ಅರಸನಹ Nandi 6,66, 69/2 General Grapes 1.00 0.25680 395961027762 3946101002811
130 Grapes K H ೕ ಾ   M ಹನುಮಂತಪ ೂಳವನಹ Nandi 76/1 General Grapes 0.80 0.20544 329265920493 64175090602
131 Grapes ಮು ಾಯಮ  ೂೕಂ ಲ ಯ ೂಮ ನಹ Mandikal 109/P3 General Women Grapes 1.00 0.25680 485265372190 390100002755

132 Rose ಡ ಪ   ೂಡ ಾಪಣ ಅಡ ೂಲ ಾರಹ Kasaba
146/2c, 

148/2A,146/2B
General Rose 0.20 0.05000 306926984295 30653868437

133 Guava ಜ ಾಧ     ಕ ಮು ಾಮಪ ೂಳವನಹ Nandi 150/9,74/1 General Guava 0.69 0.06292 404018316454 6273101000948

134 Aster T V ಮು ಕೃಷ ಪ   ಈರಪ ಾಳಹ Nandi 185/13 General Aster 0.35 0.03500 362961823039 39270100004809
135 Marrigold Y ಂಕಟ   ಯರ ಪ ಅರೂರು Mandikal 27/7 General Marrigold 0.40 0.04000 370740871561 15822200004746

136 Loose Flowers (Rose) ಈರಣ   ಮು ಾಮಪ ಉದ ನಲ ಪ ನಹ Mandikal 15/3 General Loose Flowers (Rose) 0.40 0.04000 843733707491 10896101008832

137 Hybrid Veg (Tomato) ಾ ೕ ೌಡ  ೂಡ ಾ ೕ ೌಡ ಕ ನಹ Nandi 137 General Hybrid Veg (Tomato) 0.40 0.08000 687694045002 127601010012126

138
Hybrid Veg (Little 
Gourd)

ೌರಮ  ೂೕಂ KB ಕೃಷ ಪ ೂಳವನಹ Nandi 54/1 General Women
Hybrid Veg (Little 
Gourd)

0.40 0.08000 914193377022 39270100003148

139 Mulching (Tomato) ಧನಂಜ   S V ಕೃಷ ಪ ೌಡನಹ Nandi 84 General Mulching (Tomato) 0.80 0.12800 436481069963 39270100004141139 Mulching (Tomato) ಧನಂಜ   S V ಕೃಷ ಪ ೌಡನಹ Nandi 84 General Mulching (Tomato) 0.80 0.12800 436481069963 39270100004141
140 Mulching (Beans) B N ನರ ಂಹಮೂ   ೕ ಾಗಪ ೂೕ ಾ ೕನಹ Mandikal 63/3 General Mulching (Beans) 0.80 0.12800 859801782699 37051451609
141 Mini Tractor  ಎ  ಮು ಾ ಮಪ   ಕ ನಂಜಪ ಕಡ ೕ ೕನಹ Nandi 7/2,48/16,49/7,2/2 General Mini Tractor 1.00 0.93800 708050463989 115300101002194

142 Mini Tractor  ಎಂ ರ ಕು ಾ   ಮು ಕೃಷ ಪ ಕಡ ೕ ೕನಹ Nandi 19/6, 7/3, 20/1 General Mini Tractor 0.89 1.00000 64035824013

143 Mulching (Tomato) ಾಗಮ  ೂೕಂ ಾಗಪ ಮುದ ಲಹ Mandikal 57 General Women Mulching (Tomato) 1.00 0.16000 614968914986 10731100004709

144 Pomegranet 1st Year B K ಆಂಜ ೕಯ   ಾಮಯ ಕಸವಗುಟ ಹ Mandikal 204/1, 196/2 General Pomegranet 1st Year 1.14 0.06475 646066513827 115301601000160

145 Pomegranet 1st Year ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ   ಆಂಜ ೕಯ ಕಸವಗುಟ ಹ Mandikal 207/1 General Pomegranet 1st Year 0.40 0.02272 376304526425 1293101026883

146 Pomegranate 2nd year ೖರಪ   ನಲ ಪ ಅಡ ಗಲು Mandikal 8/1. General
Pomegranate 2nd 
year

0.80 0.04544 489759196145 10731101004289

147 Grapes 2nd year AB ಕೃ ಾ   ೂಡ  ೖರಪ ಅಡ ಗಲು Mandikal 109 General Grapes 2nd year 0.40 0.03424 693476217928 64158055680

148 Hybrid Veg (Carrot) ಂಕ ೕಶಪ   ಾಮಕ ೕ ಾನಹ Mandikal 272/2 General Hybrid Veg (Carrot) 0.40 0.08000 830244328031 1929101004725

149 Hybrid Veg (Tomato) ಂಕಟ ಾ   ಚನ ಪ ಾತ ಾರ Nandi 36 General Hybrid Veg (Tomato) 0.80 0.16000 693717071289 918010003319634

150 Gladiolous ಂಕಟನರ ಂಹಪ   ಆವ ಲ ೂಂಡ ಾಯಪ ಕ ಾನ ಾಳ Kasaba 45/1 General (ST) Gladiolous 0.17 0.06375 295229174220 64130867310

151 Rose B ಾ ಾರಮಣ   ಸುಬ ಯ ಅ ಾ ಪ ಣ  ಾಗರ Kasaba 60,69,61,11/1 General Rose 0.80 0.20000 953594008156 105771061707

152 Grapes DV ಮು ಾ ಲಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾಸ ೕನಹ Mandikal 43,52/2 General Grapes 0.80 0.20544 314747113402 1293101006444

153 Grapes A V ಲತ ೂೕಂ M B ೕ ಾಥ ದರಬೂರು Mandikal 47/2 General Grapes 1.40 0.35952 669736139491 10731100004356
154 Guava  ನರ ಂಹಮೂ    ೂಣ ಪ ಇನ ಂ ೕನಹ Kasaba 14/2,18/5 General Guava 0.80 0.07296 537196420637 0 487101022522

155 Grapes H V ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ೕ. ಎ  ಂಕ ೕಶಪ ಹೂ ೕಗಲು Kasaba 33/5 General Grapes 0.45 0.11556 538120381053 33690335843

156 Grapes GB ೕ ಾಮ   ಕ  ೖ ಾ ೂರ ಳ ಹ ೕ Mandikal 22 General Grapes 1.20 0.30816 639743294245 50263444503

157 Mulching (Tomato)   ದ ಾನಂದ   ೕ. ೕಣು ೂೕ ಾಲ ಯಲುವಹ Nandi 357/4 General Mulching (Tomato) 0.80 0.12800 313060795791 64138082028

158 Mulching (Tomato) KN ಮು ಾಮಪ   ಕ  ನಂಜುಂಡಪ ಕಡ ೕ ೕನಹ Nandi 7/2,2/2,49/7 General Mulching (Tomato) 0.90 0.14400 708050463989 115300101002194

159
Mulching (Ridge 
Gourd)

S ಗಂಗ ಾಜು  ೕ. ೕ ಾಮಪ ೕ ಾಮಪ ರ Nandi 99 General
Mulching (Ridge 
Gourd)

0.70 0.11200 481509901451 988700010000718 7

160 Mulching (Capsicum) S V ೂೕ ಾಲಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೕ ಾಮಪ ರ Nandi 51 General Mulching (Capsicum) 0.55 0.08800 498111430360 39270100001163

161 Mulching (Tomato) ಎಂ ಎ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ. ಂಕಟರವಣಪ ೂಸಹ Mandikal 14/4 General Mulching (Tomato) 0.60 0.09600 900373139015 1929101002567
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162 Shadenet House ಮು ಆಂ ನಪ   ಮು ಯಪ ದರಬೂರು Mandikal 63 ST Shadenet House 2000.00 5.28000 547901320073 54046367250

163 Mini Tractor ನರ ಂಹ  ಆ  ಎ  ಆಂ ನಪ ೂಲ ಾರಹ Kasaba 153/2,178/,173 General Mini Tractor 2.00 0.66500 981194021238 134201010008185

164 Banana ಪ ಟ ಮ  ೂೕಂ ೕ. P M ಗಂ ಾಧರಪ ೕ ಟ ಹ Nandi 67 General Banana 0.87 0.26622 375906275555 10730101026652

165 Anti Bird Net PS ಮಂಜು ಾ    ೂಣ ಪ ಪ ರದಗ Kasaba 85/3. General Anti Bird Net 0.50 0.10000 857298101241 10597100003871

166 Anti Bird Net T ಮು ಾಮ   ತಮ ಣ ಕವನ ಹ Kasaba 21/4 General Anti Bird Net 0.50 0.08000 375578714242 0 487101034846
167 Anti Bird Net ಚನ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಪ ಹ Kasaba 70/2 General Anti Bird Net 0.40 0.10000 933439659376 10597100001792

168 Anti Bird Net ೕ ಾಮ  ಕ ಮು ಾಮಪ ಾ ೂೕಬಂ Kasaba
170/3,170/1,171,171

,171
General Anti Bird Net 0.50 0.10000 494280607642 297401000000124

169 Anti Bird Net ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ  ೕತಪ  (ಉ) ೕತಪ ಲಕ ಾಯಕನಹ Kasaba 94/5 General Anti Bird Net 0.50 0.10000 786207094513 3322731489

170 Anti Bird Net ತಮ   ಕ ಮ ಾ ವಪ ಾ ೂೕಬಂ Kasaba 153/2,119/2 General Anti Bird Net 0.50 0.10000 248164374369 17081010043066

171 Anti Bird Net H ಾಮಕೃಷ ಪ   ಅಕ ಲಪ ಾ ೂೕಬಂ Kasaba
245/3,242/1,245/1,2
45/4,245/3,245/7,24

General Anti Bird Net 0.50 0.10000 625976728437 15812200035150

172 Anti Bird Net ನ ಪ   ಂಕಟಪ ೂಪ ಹ Kasaba 69/2 General Anti Bird Net 0.50 0.10000 827525982607 10597100001607
173 Anti Bird Net ಮು ಯಪ   ಕ ರಪ ಬೂ ರು Kasaba 235/1 General (ST) Anti Bird Net 0.50 0.10000 471518862402 185810031343
174 Anti Bird Net ರುಮಳಮ  ೂೕಂ ಮು ಾಮಪ ಾರಹ Kasaba 23/4,23/5 General Women Anti Bird Net 0.50 0.10000 500534043604 10597100005864

175 Anti Bird Net ನರಸಮ  ೂೕಂ ಾ ತಪ ಚಲ ಾಯಲಪ Kasaba 60 General Women Anti Bird Net 0.50 0.12500 744332468530 185810032798

176 Anti Bird Net ರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ.  ಾ ಾಯಣಪ ಮಂಚನಬ Kasaba 185/2 General Women Anti Bird Net 0.50 0.10000 544099323505 10896101013782

177 Anti Bird Net M ಮಂಜು ಾಥ  ಮು ಯಪ ಾರಹ Kasaba 20/1 General Anti Bird Net 0.40 0.10000 587049259917 10597100005369

178 Anti Bird Net K ಾನಂದ  ೕ. ಂಚಪ ಚಲ ಾಯಲಪ Kasaba 57/1 General Anti Bird Net 0.50 0.10000 874701318243 20369176501178 Anti Bird Net K ಾನಂದ  ೕ. ಂಚಪ ಚಲ ಾಯಲಪ Kasaba 57/1 General Anti Bird Net 0.50 0.10000 874701318243 20369176501

179 Anti Bird Net  ಜಗ ೕ     ಕೃಷ ಪ ಬೂ ರು Kasaba 219/9 General Anti Bird Net 0.50 0.10000 685812192378 10597100000655

180 Anti Bird Net SM ೕಶವಮೂ   ಮು ಯಪ ಸೂಲಕುಂ Kasaba 20/1 General Anti Bird Net 0.50 0.10000 705937270563 3505543908
181 Anti Bird Net SK ಮು ಾಜು  ೕ. ಕೃಷ ಪ ಸೂಲಕುಂ Kasaba 8/2b General Anti Bird Net 0.50 0.10000 683368168454 30064770278
182 Anti Bird Net ಾಮಕೃಷ ಪ   ಬ ಗಪ ಸೂಲಕುಂ Kasaba 61/1,42/5 General Anti Bird Net 0.51 0.10000 267851785015 0 487101035483
183 Anti Bird Net ಜಯ ಾಮಪ   ಮು ಾ ಪ ರದಗ Kasaba 76/2 General Anti Bird Net 0.50 0.10000 208370490291 10597100000486
184 Anti Bird Net K V ಕೃಷ ಮೂ   ಂಕಟಪ ಕಣ ೕನಹ Kasaba 27 General Anti Bird Net 0.40 0.10000 779085988588 0 487101024530
185 Anti Bird Net RM ಮೂ   ಆ  ಮು ಾಮಪ ಚಲ ಾಯಲಪ Kasaba 24/1 General Anti Bird Net 0.50 0.10000 826366262570 5640101000684

186 Anti Bird Net ರತ ಮ  ೂೕಂ M ಮು ಯಪ ಚಲ ಾಯಲಪ Kasaba 19/4 General Women Anti Bird Net 0.33 0.08250 692283086692 10597100005368

187 Anti Bird Net ಲ ತ  ೂೕಂ  ಜಗ ೕಶ ಬೂ ರು Kasaba 219/10 General Women Anti Bird Net 0.50 0.09500 884055903447 10597101019290

188 Anti Bird Net S ಳ ಪ ಯ   ಸುಬ ಣ ನಕ ನಹ Nandi 26 General Anti Bird Net 0.40 0.10000 529246743467 39270100002872

189 Anti Bird Net A N ನಂ ೕ ೌಡ  ೕ. M ಕ ನಂಜಪ ಅರಸನಹ Nandi 66, 69/2 General Anti Bird Net 0.30 0.07500 395961027762 3946101002811

190 Anti Bird Net K R    ಾಮಯ ಅಜ ಾರ Nandi 81 General Anti Bird Net 0.40 0.10000 478806144786 0 29410001559

191 Grapes ಮು ಯಮ  ೂೕಂ  ಪಟ ಪ ೂಡ ಮರ Nandi 49,38 General Women Grapes 0.40 0.10272 520101257719550

192 Mini Tractor ಆಂಜನಪ   ಓಬಳಪ ೂಲ ಹ Nandi 91/2 ST Mini Tractor 0.87 0.87500 726702380899 115300101006235

193 Anti Bird Net ಾಮಚಂದ ಪ   ಕ  ೖರಪ Mandikal 142/13 General Anti Bird Net 0.30 0.07500 953308429139 846310510001165
194 Anti Bird Net ೕ ಾಮ   ಅಕ ಲಪ ಗುಂಡ ಮಂ ಕಲು Mandikal 34/4,34/5,34/6 General Anti Bird Net 0.30 0.07500 817923631382 10731131005747

195 Anti Bird Net ಕೃಷ ಪ   ಕ ಮು ಾಮಪ ಕ ಾಗವ Mandikal 41 General Anti Bird Net 0.30 0.07500 848576184119 10731100001513

196 Anti Bird Net G B ಾಮಚಂದ   ೕ. ಕ ೖ ಾ ಾಚಕಡತ Mandikal 22 General Anti Bird Net 0.30 0.07500 648379657236 115300101002102

197
Onion Storage 
Structure

ಎ ಮಂಜು ಾ   ಆಂ ನಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 27/V General
Onion Storage 
Structure

25 Tonn 0.87500 923409046271 1294101011488

198 Pack house  ಎ  ಾಗ ಾಜ  ಂಗಪ ಈತ ಾಕಲಹ Kasaba 63/1, 65 General Pack house 9X6X3 2.00000 945184038501 846310110000173

199 Mini Tractor ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ. ೕತಪ ನಲ ಾಯಲಹ Mandikal 197/13,207/1 General Mini Tractor 1.17 0.90300 839666553390 1293101001360

200 Mini Tractor ಎ  ಮು ಾಜು  ಂಕಟ ಾಯಪ ಅಡ ಗಲು Mandikal 51 SC Mini Tractor 1.20 0.98000 492817559215 69907001512

201 Grapes ನರಸಮ  ೂೕಂ ಾಮ ಾಸು ಾ ೂೕಬಂ Kasaba 108 SC Women Grapes 0.20 0.05136 370037805282 56401010017
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202 Grapes ಾಪಣ   ೂಡ ನರ ಂಹಯ ಕವ ನಹ Kasaba 45/4 SC Grapes 0.40 0.10272 347585399793 10605750102

203 Grapes ಯರ ಪ   ೕ. ನರ ಂಹಯ ಾ ೂೕಬಂ Kasaba 108/3 SC Grapes 0.40 0.10272 460384672422 5640101001522

204 Pack house ರತ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಾ ಾಯಣಪ ಅಂ ಾಲ ಹ Nandi
24/19, 10/8,37/3A, 

25/14,1/5
General Women Pack house 1.31 2.00000 554598441832 520101007977596

205 Anti Bird Net N ಾಗಲ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ೌಡ ಅಣಕನೂರು Kasaba 45 General Women Anti Bird Net 0.50 0.08500 622643293751 15812200037550

206 Anti Bird Net N ಂ ೕ ೌಡ  ಾ ಾಯಣಪ ಅಣಕನೂರು Kasaba 46/3 General Anti Bird Net 0.50 0.08500 562914763977 15812200036302

207 Anti Bird Net ಂಕಟ ಾಯಪ   ಯರ ಪ ಗಂಗ ೕ ಾಲು Kasaba 93/4 General Anti Bird Net 0.50 0.08000 839647269574 4871001005651
208 Anti Bird Net T V ಕೃಷ ಮೂ    ಂಕಟಪ ೌಡನಹ Nandi 36/2 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 547515505700 6273101000515

209 Anti Bird Net ಾ ಾಯಣ ಾ   ಬಚ ೌಡನಹ Nandi 49/2 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 679953691804 39270100005039

210 Anti Bird Net C P ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಪಣ ಚಲು ೕನಹ Nandi 95 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 746938286006 4447101000929
211 Anti Bird Net B ಾ ವಪ   ಾಲಪ ನಕ ಲಬಚ ಹ Nandi 87/3,99 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 586390644281 39270100001521

212 Anti Bird Net K B ರ ೕಶ    ಬಚ ಪ ಕ ತಹ Nandi 120/1B General Anti Bird Net 0.25 0.06000 438405029293 0 487101202178

213 Anti Bird Net ಮು ೖರಪ   ಕ ಂಪಣ ಕ ತಹ Nandi 126 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 9945816025 10577100013161

214 Anti Bird Net ಂಕಟ ೂೕಣಪ   ೂಡ ಪ ನಕ ಲಬಚ ಹ Nandi 57/1 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 778172109779 0 487101205127

215 Anti Bird Net ಂಕಟ ಾ  ಎ ಎ   ಎ  ನಂಜಪ ಅರಸನಹ Nandi 35 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 410427378805 64037863209
216 Anti Bird Net K V ಮು ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟಪ ಕ ತಹ Nandi 102/2 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 802309546211 39270100002900
217 Anti Bird Net N ಗು ಯಪ  ನ ಂಜುಂಡಪ ಅಂ ಾಲ ಹ Nandi 26/2, 28 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 216642101110 113250010051540 1

218 Anti Bird Net KN ಳ ಪ   ನಂಜಪ ಕ ತಹ Nandi 246 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 258912907020 10577100012452

219 Anti Bird Net K M ಹಷ     ಮು ಕೃಷ ಪ ಕ ತಹ Nandi 65/2 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 730707236634 39270100004705219 Anti Bird Net K M ಹಷ     ಮು ಕೃಷ ಪ ಕ ತಹ Nandi 65/2 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 730707236634 39270100004705

220 Anti Bird Net ರು ಯಮ  ೂೕಂ ೖರಪ ೂಳವನಹ Nandi 44/4,44/5,44/6 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 469249009091 9887000100010910
221 Anti Bird Net KP ಸು ತ ಮ  ೂೕಂ ಎ  ಾಪಣ ೂಳವನಹ Nandi 60/1, 76/18 General Women Anti Bird Net 0.25 0.06000 367126126567 0 4822010030070
222 Anti Bird Net KP ೂೕ ಾಲಪ   ಎ  ಾಪಣ ೂಳವನಹ Nandi 97/1 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 451114380597 988700010000540 8
223 Anti Bird Net ಮು ನಂಜಪ   ಕ ಂಪಣ ಕ ತಹ Nandi 120/3 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 585369153284 10577100013162

224 Anti Bird Net KS ಮಂಜು ಾಥ   ಸುಬ ಣ ೂಳವನಹ Nandi 18/3, 18/2 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 211867951677 5640101000496

225 Anti Bird Net ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಾಮಪ ೂಳವನಹ Nandi 97/1 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 373745889699 39270100003597

226 Anti Bird Net ಲ ಮ  ೂೕಂ  ಆಮ ನಪ ಬಲ ಗಪ Nandi 10/P129 General Anti Bird Net 0.25 0.06000 842509630862 20210100024950

227 Anti Bird Net ಗಂ ಾಧರಪ   ಾಪಲಪ  ಗಂಗಪ ೕ ೕನಹ Mandikal 221 General Anti Bird Net 0.20 0.04800 10777565270

228 Mini Tractor H B ಗಪ   ೖರಪ ಾಸ ೕನಹ Mandikal 34 General Mini Tractor 1.27 0.75000 970976572211 64174538090

229 Pack house ಂಕ ೕಶಪ   ೕ. ೂಡ ೕಟಪ ಕ ತಹ Nandi 343 SC Pack house 1.20 2.00000 39278100000124

230 Pack house ಎಂ ಾಗ ಾಜು  ಮದ ಣ ಯಲಗಲಹ Mandikal 447/2 General Pack house 1.20 2.00000 393378594437 38289859234
231 ಕೃ ೂಂಡ ಕ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ೖರಪ ಯಣ ನಹ Kasaba 14/1, 14/2 General women ಕೃ ೂಂಡ 12X12X3 0.27000 257839720471 520191000637021
232 ಕೃ ೂಂಡ ಗಂ ಾಧರ  ೖರಪ ಯಣ ನಹ Kasaba 75 General ಕೃ ೂಂಡ 10X40X3 0.75000 540533823656 10597100006435

233 Shadenet House ಜಯಣ   ಮು ಾಮಪ ಮಧು ೕನಹ Nandi 40/P23 ST Shadenet House 2000.00 5.28000 510468204768 20216600000432

234 Polyhouse Crop  ಎ  ವನಜಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಕಂಡಕನಹ Kasaba 8/1,34 SC Women Polyhouse Crop 2000.00 1.40000 632636886814 50470927810

235 Pack house ಪ ಾವತಮ  ೂೕಂ  ಎ  ಮದ ೂನ ಲಕುಂ Mandikal 6/4. General Women Pack house 9X6X3 2.00000 710436460589 10731100004219

1 Pomogranite  1st year ಾ ೕ  ಾ  .ಮು ಂ ೂೕ ಾ , ಮ ಾಯಲಹ Murugamalla 17 Others Pomogranite  1st year 1 1.40 7952 239526533955 1481101056485

2 Pomogranite  1st year ೂೕ ಾಲ  . ಾಮನ , ಬುಕ ನಹ ಕಸ ಾ 19/2 Others Pomogranite  1st year 1 0.42 2386 366454764072 1422500102623401

3 Pomogranite  1st year .ಎ . ಾನಸ ೂೕಂ. . ಾಲಚಂದ , ಕ ಯಪ ಕಸ ಾ 117 Others Pomogranite  1st year 1 0.42 2386 542276116443 32878409223

4 Pomogranite  1st year .ಕೃ ಾ  . ಪ ನ , ಬುಕ ನಹ ಕಸ ಾ 67 Others Pomogranite  1st year 1 0.42 2386 577173737069 64073934789

ಂ ಮ  
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5 Pomogranite  1st year
ಎಂ. ೌ ೂೕ ಾ  .ಮು ಂ ೂೕ ಾ , 

ಮ ಾಯಲಹ
Murugamalla 34, 24 Others Pomogranite  1st year 1 1.10 6248 668296769222 1481101001143

6 Pomogranite  1st year ಎ .ಆಂಜಪ  . ೂಣ ಪ , ಮ ಲಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 4 Others Pomogranite  1st year 1 0.41 2329 552943516205 1422500101137501

7 Cashew  2nd year .ಆ . ೕನಪ  . ಾಮಪ , ಕ ೕನಹ ಲಕಲ ೕಪ 57/p17 Others Cashew  2nd year 1 0.80 3200 225952192486 64110407538

8 Pomogranite  1st year
.ಮಂಜು ಾಥ (ಮಂಜು ಾಥ ) .ಎ . ಂಕಟ , 

ಕ ಯಪ
ಕಸ ಾ 127/3 Others Pomogranite  1st year 1 0.42 2386 585947792889 31562821755

9 Pomogranite  1st year .ಆನಂದ . ಂಕಟ , ಕ ಯಪ ಕಸ ಾ 125/2 Others Pomogranite  1st year 1 0.41 2329 822041443018 1422500103698901

10 Guava 2nd year . .ಜಗ ೕಶ . . . ೂೕ ಾ , ೂಸಹ ಕಸ ಾ 167/2. Others Guava 2nd year 1 0.48 1464 891584968537 64138042711

11 Guava 2nd year ಾ  . ೂಡ ರುಮಳಪ , ನ ಸಂದ ಕಸ ಾ 193/2 Others Guava 2nd year 1 1.20 3660 432572816923 54033573438

12 Plastic Mulching ಎ .ಕ ರಪ  .ನರ ಂಹಪ , ೕರ ಗುಂ ಪ , ಲಕಲ ೕಪ 53, 50 S.T Plastic Mulching 1 0.40 6400 316784598552 10563100007515
13 Plastic Mulching ಂಕಟರವಣಪ  .ಕ ರಪ , ೕರ ಗುಂ ಪ ಲಕಲ ೕಪ 70/1. S.T Plastic Mulching 1 0.40 6400 423896248141 64141757576
14 Plastic Mulching . . ಂಕಟ ಾಯಪ  .ಹನುಮಂತಪ , ನಕಲು ಅಂ ಾ ದುಗ 98 S.T Plastic Mulching 1 0.50 8000 468432056704 0496101026262
15 Plastic Mulching ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೕ.ಮು ಾಮಪ , ಆಲಂಬ ಕಸ ಾ 35/p66 S.T Plastic Mulching 1 1.20 19200 251204935433 125000743906
16 Plastic Mulching .ಎ . ಂಕಟ ಾಮಯ  .ಸಂ ೕವಪ , ೂೕಲ ಪ ಲಕಲ ೕಪ 201, 203 Others Plastic Mulching 1 0.40 6400 478184103435 10563100005940

17 Plastic Mulching . ೂೕನಪ  . . ೂಲ , . ೕವ ಾನಹ ಲಕಲ ೕಪ 12/p11 Others Plastic Mulching 1 0.60 9600 658638805570 10563100007522

18 Veg. Hybrids ೕ ಾಸಪ  . ಪ ಜಪ , ೕ ಾಳ ೖ ಾರ 22/p5 Others Veg. Hybrids 1 0.40 8000 521233888400 0493101021271

19 Veg. Hybrids ಎಂ. ಾ ಾಯಣಪ  .ಮುತ ಪ , ೕ ಾಳ ೖ ಾರ 59 Others Veg. Hybrids 1 0.60 12000 987268553856 54038114470

20 Veg. Hybrids ಾ ಾಯಣಪ  .ಕ ರಪ , ಬಚ ಾನಹ ಲಕಲ ೕಪ 12 Others Veg. Hybrids 1 0.40 8000 586252974565 1056310000856720 Veg. Hybrids ಾ ಾಯಣಪ  .ಕ ರಪ , ಬಚ ಾನಹ ಲಕಲ ೕಪ 12 Others Veg. Hybrids 1 0.40 8000 586252974565 10563100008567

21 Veg. Hybrids .ಮ  . ೂಲ , . ೕವ ಾನಹ ಲಕಲ ೕಪ 77, 136/5 Others Veg. Hybrids 1 0.80 16000 615430355862 64098418687

22 Veg. Hybrids ಕೃ ಾ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಂ ಾಲ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 170/1, 167/2 Others Veg. Hybrids 1 0.40 8000 291873546516 520291013332738

23 Veg. Hybrids
. . ಂಕಟ ಾ ಾಯಣ . .ಎ . ಂಕಟ ಾಮಯ , 

ೂೕಲ ಪ
ಲಕಲ ೕಪ 204/1 Others Veg. Hybrids 1 0.40 8000 727274245591 10563100001950

24 Pomogranite 2ndyear ೌ ೂೕ ಾ  .ಮು ಂಕಟಪ , ಮ ಾಯಲಹ Murugamalla
34/1, 34/2, 133/1a, 

31
Others Pomogranite 2ndyear 1 0.80 3392 668296769222 1481101001143

25 Pomogranite 2ndyear .ಎ .ಕೃಷ ಪ  . .ಎ . ೕ ಾಮ , ೂೕ ಹ ಕಸ ಾ 10/1. Others Pomogranite 2ndyear 1 0.80 3392 587547483162 10581100007070

26 Pomogranite  1st year ಅಮೃತ ೂೕಂ. .ಎ .ನರ ಂಹ , ಪ ನಹ ಕಸ ಾ 20 Others Pomogranite  1st year 1 0.80 4544 345558871242 1899101007857

27 Mango New 
.ಎ . ಂಕಟರ  . ೕ.ಎಂ. . ಸುಬ ಾಯಪ , 

ೂಳ ಹ
Munganahalli 55/2, 18 Others Mango New 1 1.60 9600 471537626986 0496111011383

28 Veg. Hybrids ಆ . . ರವಣಪ  . ೂಂಡಪ , ಲ ಗುಟ ಹ Munganahalli 5/p27, 130/p12 Others Veg. Hybrids 1 1.00 20000 695546517286 15842200008785

29 Plastic Mulching ಲ ಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ೕಟ ಾಕಲಹ 128/p11 S.T Plastic Mulching 1 0.80 12800 965370012619 10563100007746

30 Plastic Mulching ವಣ  . ೕ. ಂಕಟಪ , ೕಲಪ 4/3. S.T Plastic Mulching 1 1.50 24000 813799880996 64171405267

31 Pomogranite 2ndyear . ೕ ಾಸ .ಗುರುಮೂ , ಊಲ ಾ 166 Others Pomogranite 2ndyear 1 0.99 4198 621705975237 1899101001784

32 Cashew Rejuvanation ೂೕ ಂದಪ  .ನರಸಪ , ಅಟೂ ರು 129 S.T Cashew Rejuvanation 1 0.60 10200 754728410776 10831100003515

33 Plastic Mulching ಡ ಪ  . ೂೕನಪ , ಚನ ಾಯನಹ 74/1 SDP Plastic Mulching 1 0.80 12800 249284151624 64139383625

34 Plastic Mulching . .ಮು ಯಪ  . ಾ ಟ ಾಯಪ , ಚನ ಾಯನಹ 58/1block, 58/2block SDP Plastic Mulching 1 0.85 13600 909693655316 64098010622

35 Cashew AEP ಆಂ ನಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಜಂಗಮಪ ರ ೖ ಾರ 26/1b, 27 Others Cashew AEP 1 1.20 14400 829516879862 0494101012934
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36 Pomogranite New .ಮು  . ಮ ಯ , ಆನೂರು ಕಸ ಾ 166/2, 167/1, 173/2 Others Pomogranite New 1 1.00 12720 850187670335 699130006061

37 Pomogranite New ಮಂಗಮ  ೂೕಂ. . ಡ ಪ , ಆನೂರು ಕಸ ಾ 173/1 Others Pomogranite New 1 0.60 7632 637176694487 54033585456

38 Cut Flowers ಗಂ ಾಧರಪ  . ಗಂಗುಲಪ , ಕತ ಗು ಅಂ ಾ ದುಗ 15/2, 15/3 Others Cut Flowers 1 0.50 12500 547879138460 0496101022593

39 Cut Flowers ಮು ಾಮಪ  .ಅಕ ಣ ಪ , ಜಂಗಮ ೕ ೕಹ ೖ ಾರ 23 Others Cut Flowers 1 0.40 10000 846873598192 10831100001823

40 Veg. Hybrids .ನರ ಂಹಪ  . ಟ ಪ , ನಡಂಪ ಲಕಲ ೕಪ 5 Others Veg. Hybrids 1 0.40 8000 244218689312 10581100006059

41 Veg. Hybrids ಾರ  ೂೕಂ.ಮು ಾಜು . ಾಗುಟ ಹ Munganahalli 58/5, 59/4, 59/5, 
58/4

Others Veg. Hybrids 1 1.00 20000 434002052631 10581101052480

42 Veg. Hybrids ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ. ೖರಪ , ೖ ಾರ ೖ ಾರ 90/3, 89/1, 12/3 Others Veg. Hybrids 1 0.40 8000 243265334710 0494101009826

43 Plastic Mulching ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ.ಉತ ಪ , ೕಟ ಾಕಲಹ ಲಕಲ ೕಪ 69/p17 Others Plastic Mulching 1 1.00 16000 915758568012 54035954434

44 Plastic Mulching ಲ ನ  . ಕ  ಕಂಬನ , ಕಂ ಾಲಹ Munganahalli 198 Others Plastic Mulching 1 1.00 16000 820483067982 64102051657

45 Plastic Mulching ಯಲ ಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ೕಟ ಾಕಲಹ ಲಕಲ ೕಪ 128/p18 128/p26 Others Plastic Mulching 1 1.30 20800 330429279592 8512500100439601

46 Plastic Mulching ಾ ಾಯಣ  . ಾರಪ , ಾವ Munganahalli 42/1. Others Plastic Mulching 1 1.00 16000 884902563285 54049579374

47 Plastic Mulching
.ಆ .ರಘು ಾಥ  . ೕ|| . ಾಮಪ , 

ಚನ ಾಯನಹ
140, 58/p1 Others Plastic Mulching 1 1.00 16000 400761058662 54049592169

48 Anti Bird Net . ೕ ಾಸ .ಗುರುಮೂ , ಊಲ ಾ ಕಸ ಾ 165 Others Anti Bird Net 1 2685 46987 621705975237 1899101001784

49 Mango 2nd year ನ ಂಕಟಪ  . ಂಕಟಪ , ತುಳುವನೂರು ಲಕಲ ೕಪ 79/p22 Others Mango 2nd year 1 1.00 2000 939028287481 1422500100612801

50 Mango 2nd year ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ.ಶಂಕರಪ , ರಣ ಪ ಕಸ ಾ 136 Others Mango 2nd year 1 1.30 2600 0 699130002613

51 Krushi Honda ವರು  ೌಡ . ೂೕ ಾಲ ೌಡ, ದೂ ರು Murugamalla 105 & 147 Others Krushi Honda 1 20x20x3 75000 576042566579 36400042484

52 Mango Rejuvanation .ಬಚ ಣ  .ಮು ಬಚ ಣ , ಹುಲುಗುಮ ನಹ ೖ ಾರ 65, 106 SDP Mango Rejuvanation 1 0.40 4934 860856308853 10831101033209

53 Mango Rejuvanation .ಆ ಾ ಾಯಣ  . .ಬಚ ಣ , ಹುಲುಗುಮ ನಹ ೖ ಾರ 105 SDP Mango Rejuvanation 1 0.80 9004 923843491937 0494101012210

54 Mango Rejuvanation ಾನಮ  ೂೕಂ. ೖರಪ , ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 65 SDP Mango Rejuvanation 1 0.64 7700 233141539400 31773590601

55 Mango Rejuvanation ಎಂ.ಎ .ಕೃಷ ಪ  . ಾ ತಪ , ಜಂಗಮ ೕ ಹ ೖ ಾರ 18/p38, 18/p17, 
18/p15, 18/p30

SDP Mango Rejuvanation 1 0.80 9868 574995693811 10831100001799

56 Tractor ಇಂದ ಮ  ೂೕಂ. ೕ. ಪದ ಾಭ, .ವಡ ಹ ೖ ಾರ 138 S.T Tractor 1 1.00 75000 657949231596 10831100013507
57 Cashew AEP . . ಂಕಟ ಾಯಪ  . ಂಕಟಪ , ಕರಕ ಾಕಲಗ ಅಂ ಾ ದುಗ 19/1, 19/4,19/5 Others Cashew AEP 1 0.80 9600 703845971298 1422500101327501
58 Plastic Mulching ಂಕಟರಮಣಪ  . ಂಕಟಪ , ಾ ರಪ ಅಂ ಾ ದುಗ 1/2. Others Plastic Mulching 1 0.80 12800 447482360012 5772500100125201
59 Plastic Mulching . ಾಗ ಾಜು .ನಂಜಪ ೌಡ, ಟ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 6/p11 Others Plastic Mulching 1 0.80 12800 966650462074 1422500103284101

60 Plastic Mulching . ಾ ಾಯಣ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಮುಂ ಾನಹ Munganahalli 86/8, 8/1. Others Plastic Mulching 1 1.20 19200 876973253185 54049579396

61 Plastic Mulching ದ  ಈರಪ  . ಂಕ ಾ ಯಪ , ೕಗಲಹ Munganahalli 18 Others Plastic Mulching 1 1.60 25600 963941207536 30960861055
62 Plastic Mulching ದ ಾಗಮ  ೂೕಂ. ೂಡ  ಈರಪ , ೂೕಳ ಹ Munganahalli 73 Others Plastic Mulching 1 1.60 25600 952042676012 10697100004568

63 Plastic Mulching ೕ ಾಸ . ಾ ಾಯಣ ಾ , ಶ ಾಥಪ ರ ಕಸ ಾ 227/2, 47 Others Plastic Mulching 1 1.37 21920 251141236143 64045826405

64 Plastic Mulching .ಎಂ. ಂಕ ೕಶಪ  . ಮು ಯಪ , ೖ ಾರ ೖ ಾರ 38/1, 110/1 Others Plastic Mulching 1 0.30 4800 973465417986 0494101011563

65 Plastic Mulching ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ. ೕ.ಕೃಷ ಪ , ೂಸಹ ಕಸ ಾ 41/1, 42, 43/3 Others Plastic Mulching 1 2.00 32000 359514525315 34142198304

66 Plastic Mulching ಎ .ಗಂಗಮ  ೂೕಂ.ನರಸಪ , ಟ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 6/p19 Others Plastic Mulching 1 0.40 6400 940943931691 1422500103726901

67 Plastic Mulching ಕ ಮು ಯಪ  . ಕ ೕತಪ , ತುಳುವನೂರು ಲಕಲ ೕಪ 79/p10 Others Plastic Mulching 1 0.76 12160 652110812244 10740731284
68 Plastic Mulching ಕ ಾ ಾಯಣಪ  . ೕ.ಮು ಯಪ , ಭಕ ರಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 77/b31 S.T Plastic Mulching 1 0.40 6400 339698960298 5772500100706801

69 Mango Rejuvanation . ಾಜನ  . ಹನುಮಂತ ಾಯಪ , ೂಕ ಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 22/1. Others Mango Rejuvanation 1 0.66 10120 269064911002
34580693341 

ifsc:SBIN0007909

70 Cashew Rejuvanation ಂಕಟ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಾಗ ಕಸ ಾ 107/2 Others Cashew Rejuvanation 1 0.13 2210 839107334576 1899119005637
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71 Cashew Rejuvanation ಕೃ ಾ  . ಂಕಟ , ಊಲ ಾ ಕಸ ಾ 381, 389, 359, 383 Others Cashew Rejuvanation 1 1.00 17000 917764891592 1899101001504

72 Pack House 
ೖ. .ಜಗ ಾ ಥ  . ೕ. ಂಕಟ , 

ಯರ ಯ ಾರಹ
Munganahalli Others Pack House 1 9x6x3 200000 207347994475 31073156204

73 Pack House ಆಂಜ ೕಯಪ  . ಂಕಟಸುಬ ನ , ಲಕಲ ೕಪ ಲಕಲ ೕಪ Others Pack House 1 9x6x3 200000 895633608495 10580100001447
74 Pack House . . ಶಂಕರ  . . . ೕರಣ , ೂ ಹ ೖ ಾರ Others Pack House 1 9x6x3 200000 484587385197 10581101045143
75 Tractor (diff amount) ಇಂದ ಮ  ೂೕಂ. ೕ. ಪದ ಾಭ, .ವಡ ಹ ೖ ಾರ 138 S.T Tractor (diff amount) 1 25000 657949231596 10831100013507
76 Onion Storage ಂಕಟರವಣಪ  . ಕ ಪ ಯ , ಎಂ. ೂಲ ಹ Munganahalli 19/1, 19/4,19/5 Others Onion Storage 1 1.00 87500 531415157356 11179621693
77 Tractor ೕ ಾ  . ಾ ಾಯಣ ಾ , ಶ ಾಥಪ ರ ಕಸ ಾ 47 S.C. Tractor 1 1 100000 357552487443 52010125880161

78 Mango Rejuvanation . ಾಗಮ  ೂೕಂ. ೕ. ಎ . ಂಕಟರವಣಪ , ಬುರುಡಗುಂ ಲಕಲ ೕಪ 307/7 S.T Mango Rejuvanation 1 1.20 19200 357552487443 52010125880161

79 Guava New ಡ ಪ  . ದ ಪ , ಾ ಂಡ ಹ Munganahalli 26, 130, 132 Others Guava New 1 0.60 5472 356524851093 125000083299
80 Loose Flowers ಂಕಟರವಣಪ  . ಕ ಮ ನ , ಉ ಲಕಲ ೕಪ 111/1 Others Loose Flowers 1 0.98 9800 466646184248 10563100005356

81 loose Flowers .ಎ . ಾಮ ಂ ಾ  . ಾ ಾಯಣಪ , ೂೕನಪ ಅಂ ಾ ದುಗ 38/4 Others loose Flowers 1 0.40 4000 547272751197 0496101029132

82 loose Flowers ಮು ಲ ಮ  ೂೕಂ. ಮು ಹನುಮಪ , ಉಲ ಪ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 62/8 Others loose Flowers 1 0.40 4000 291560164708 0496101031467

83 INM / IPM ಆಂಜಪ  .ಹನುಮಪ , ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 70/1 Others INM / IPM 1 0.84 1008 379383104780 10581100022877
84 INM / IPM . . ಾಂತಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣಪ , ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 67/p41 Others INM / IPM 1 1.30 1560 235235251919 10947101008887
85 INM / IPM ಜಯಮ  ೂೕಂ.ಮು ಾ , ೂಡದ ಾ ಕಸ ಾ 92, 93/p2 Others INM / IPM 1 0.40 480 687131845599 10947101023910
86 INM / IPM ವರಲ  ೂೕಂ. ೕ. ೕಣು ೂೕ ಾ , ಐಮ ಹ ಕಸ ಾ 29/3. Others INM / IPM 1 0.46 552 817756320956 1480101012607

87 INM / IPM ಾಪಮ  ೂೕಂ. ಈರಪ , ಏ ಗದ ಲಕಲ ೕಪ 143 Others INM / IPM 1 1.14 1368 910478890116 8512500100948201

88 INM / IPM ಮು ಾ ಫ . ಅನ  ಾ , ಕತ ಗು Kattariguppe 10/p4 Others INM / IPM 1 0.80 960 577530364873 0496101234911

89 INM / IPM ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣ ಾ , ಬುಕ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 57/2 Others INM / IPM 1 0.80 960 5145080121115 14650101100256189 INM / IPM ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣ ಾ , ಬುಕ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 57/2 Others INM / IPM 1 0.80 960 5145080121115 146501011002561

90 INM / IPM ನರ ಂಹಯ  . ಂ ಪ , ಉ ಲಕಲ ೕಪ 111, 111/p1 Others INM / IPM 1 1.98 2376 146501011001783

91 INM / IPM ಎ . ಂಕಟರವಣಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಗುಟ ಾಳ Murugamalla 44, 65, 65/p40, 
56/2, 83, 1, 57/1a

Others INM / IPM 1 4.00 4800 493264295557 64160050086

92 Mango New ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಸು , ಾ ಕಸ ಾ
9/1, 30/2, 168/1, 

30/3b, 43/2
Others Mango New 1 0.64 3840 927955821182 10581100022961

93 Mango New ೂ ೕ ೌಡ . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಾ ಕಸ ಾ 95, 79/11 Others Mango New 1 0.43 2580 637703613965 10581100025885

94 Cashew AEP .ಬ ಾ  . ದ ಂಕಟ ಾಯಪ , ತುಳುವನೂರು ಲಕಲ ೕಪ 78/p25 Others Cashew AEP 1 1.00 12000 370189208848 8512500100128601

95 Plastic Mulching ದ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ. ಾಮಪ , ತುಳುವನೂರು ಲಕಲ ೕಪ 257 SDP Plastic Mulching 1 1.20 19200 931472698934 10563100008066
96 Plastic Mulching .ಎ . ಾಮ  . ೕ.ಸುಬ ನ , ಬುಕ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 58/4, 57/7 SDP Plastic Mulching 1 0.64 10240 630668682542 30949858139
97 Plastic Mulching .ಎಂ.ಮು ಯಪ  . ಮು ಾಮಪ , ೂೕ ೕಪ ಲಕಲ ೕಪ 35 Others Plastic Mulching 1 1.35 21600 635412999459 0496101003802

98 Plastic Mulching
. ಂಕಟರವಣಪ  . ಕ ಮ ನ  ಉರು  ಮ ನ , 

ಉ
ಲಕಲ ೕಪ 111/1 Others Plastic Mulching 1 0.98 15680 466646184248 10563100005356

99 Plastic Mulching ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಕ ರಪ , ಕೂತಪ ನಹಳ ಲಕಲ ೕಪ 144/p4 Others Plastic Mulching 1 0.80 12800 287801001905 15842600004595

100 Plastic Mulching ಗುರ ಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟರವಣಪ , ೂಕ ಹ ಕಸ ಾ 65 Others Plastic Mulching 1 0.86 13760 419693612441 146501011004269

101 Plastic Mulching . .ಅನಂತಪದ ಾಭ . .ಎಂ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ತಳಗ ಾರ ೖ ಾರ 12/1. Others Plastic Mulching 1 0.59 9440 327760070761 20086776289

102 Plastic Mulching ಂಕಟರವಣಪ  . ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ಬುರುಡಗುಂ ಲಕಲ ೕಪ 163 Others Plastic Mulching 1 1.20 19200 587262986548 0

103 Plastic Mulching ಎ .ಮು  . ಾ ಾಯಣ , ೂೕ ೕನಹ ಲಕಲ ೕಪ 165 Others Plastic Mulching 1 1.40 22400 384613093015 10697101015027

104 Tractor ಈಶ ರಪ  . ೌಡಪ , ಮುನಗನಹ 10/7, 10/6, 10/8 Others Tractor 1 1 75000 246506507981 520101023551344

105 Pack House ಷಹ ಾ  ೕಗಂ ೂೕಂ. ಮಹಮ  ಸ ೕ ಾ, ಾ 175, 161 Others Pack House 1 9x6x3 200000 994131838324 10581100025841

106 Krushi Honda ಎ.ಎ . ಸುಬ ಮ   . ೕ  ಾ ಾಯಣಪ , ಕಡದನಮ Munganahalli 117/1, 116 others Krushi Honda 1 75000

107 Onion Storage
ಆ .ಇ. ಾಮಸು ಾ  .ಈರಪ , 

ಎ . ಾಗುಟ ಹ
Munganahalli 139, 1/1 Others Onion Storage 1 87500

108 Pack House ೕ ಾ  ಇ . ಈಶ ರಪ , ಚನ ೕಶವಪರ ಕಸ ಾ 67/2, 77/2, 52/1 Others Pack House 1 9x6x3 200000
109 Pack House ಾ   . ಾಮಪ , ೕಮನಹ ಕಸ ಾ 2/2, 53/2 Others Pack House 1 9x6x3 200000

110 Mango Rejuvanation ಾಜಮ  ೂೕಂ. ಅ ೕ , ೂಡ ಗಂಜೂರು ಕಸ ಾ 48 SDP Mango Rejuvanation 1 1.20 18683 377263636298 10581100025934
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111 Mango Rejuvanation ೕನಪ  . ಂಕ ೕಶಪ , ಾ ಕಸ ಾ 30/3a, 29/7, 30/1, SDP Mango Rejuvanation 1 0.38 6079 288300800870 10581100025884

112 Krushi Honda ಉ ಾ ೂಂ.ಎಂ. .ಗಂಗುಲಪ , ಮ ಲಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 104/p14, Others Krushi Honda 1 75000

113 Krushi Honda .ಆ .ರಘು ಾಥ  .ಮದ ಮ , ಚನ ಾಯನಹ Munganahalli 58/p1 Others Krushi Honda 1 21x21x3 75000 400761058662 54049592169

114 Pack House ೂೕಮ ೕಖ  . ಲಗುಮ , ೂೕಪಸಂದ ಕಸ ಾ 28/2, 22/1b Others Pack House 1 9x6x3 200000 1899108006355

115 Veg. Hybrids ಮು  . ಂಕಟಪ , ಬೂರಗ ಾಕಲಹ ಕಸ ಾ 65/1, 13/p, 68. 13/p4 Others Veg. Hybrids 1 1.00 20000 0 1899101002320

116 Plastic Mulching . .ಕೃಷ ಪ  . ಕ ೕರಪ , ೂಸಹ ೖ ಾರ 229/k Others Plastic Mulching 1 0.89 14240 269270586923 15842200026830

117 Plastic Mulching .ಯ ೂೕಧ . ಎಂ. . ರಘು, ಂಗ ೕರನಹ ೖ ಾರ 7/1. Others Plastic Mulching 1 0.90 14400 224554130444 840310110015736

118 Veg. Hybrids ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ. ೕ  ಕೃಷ ಪ , ೂಸಹ ಕಸ ಾ 21/7, 42, 43/3, 41/3 Others Veg. Hybrids 1 1.00 20000 359514525315 34142198304

119 Veg. Hybrids ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ. ನರ ಂಹಯ , . ಉ ಲಕಲ ೕಪ 13 Others Veg. Hybrids 1 1.00 20000 401932109628 10580100300669

120 Veg. Hybrids ನರ ಂಹಯ  . ಂ ಪ , ಉ ಲಕಲ ೕಪ 111/p1 Others Veg. Hybrids 1 1.00 20000 252821522569 146501011001783

121 Plastic Mulching ಕೃಷ ಪ  . ನ ಪ , ಂಕ ಾಪ ರ ಅಂ ಾ ದುಗ 47 Others Plastic Mulching 1 0.50 8000 594854760074 5772500100046901

122 Pomogranite 2ndyear ಾಂತಮ  ೂೕಂ.ಅ , ೕಮಲಗುಟ Munganahalli 8/6. Others Pomogranite 2ndyear 1 0.80 3392 652110812244 64050961139

123 Mango 2nd year ಂಕ ೕಶಪ  . ಂಕಟ ಾಮಪ , ೂಡ ೂಮ ನಹ ಕಸ ಾ 126 Others Mango 2nd year 1 0.80 1600 547108022018 64181315462

124 Cashew  2nd year ಾ ೕ  . ೕ.ಯಳಚಪ , ೂಂಗನಹ ೖ ಾರ 79/24 Others Cashew  2nd year 1 0.55 2200 836502635813 10831100001739

125 Veg. Hybrids
ಎಂ. ಂಕಟ ಾ ಾಯ  .ಮು ಂಕಟಪ ಾಯ , 

ಮ ಾಯ ನಹ
Murugamalla 130 Others Veg. Hybrids 1 1.00 20000 711449997239 10581101041101

126 Veg. Hybrids ಗಂಗಪ  . ದ ಪ , ಇರಗಂಪ Munganahalli 435/p2 Others Veg. Hybrids 1 0.80 16000 342466888230 1480101008804

127 Veg. Hybrids ಎಂ. ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೂೕ  ಮು ಾ , ಚಂದೂರಪ Munganahalli 65 Others Veg. Hybrids 1 0.80 16000 928823472491 125000727361

128 Veg. Hybrids ಎ. ೌಡ  .ಅ , ಗುಂ ಪ Munganahalli 10/1. Others Veg. Hybrids 1 0.80 16000 683656544270 1480101000781

129 Veg. Hybrids ಗಂಗುಲಪ  .ಈರಪ , ಇರಗಂಪ Munganahalli 435/p10, 549 Others Veg. Hybrids 1 0.80 16000 549758832606 31146545827

130 Veg. Hybrids ಾ ಾಯಣಪ  .ಯ.ಕ ರಪ , ಾರವ ಾಕಲಹ Murugamalla 112 Others Veg. Hybrids 1 0.80 16000 841482466481 1480108009926

131 Plastic Mulching ಓಬಳಪ  . ಕ  ಈರಪ , ಂಕ ಾಪ ರ ಕಸ ಾ 65 SDP Plastic Mulching 1 0.55 8800 838551589182 5772500100046001

132 Plastic Mulching
. . ಂಕಟ ಾ  . ೕ. ಾಸ  ಂಕಟಪ , 

ಉಲ ಪ ನಹ
ಕಸ ಾ 6 SDP Plastic Mulching 1 0.70 11200 647490676295 125000564315

133 Plastic Mulching ಷಹ ಾ  ೕಗಂ ೂೕಂ. ಹಮ  ಪ ೕ ಾ, ಾ ಕಸ ಾ 62 SDP Plastic Mulching 1 0.70 11200 994131838324 10581100025841
134 Plastic Mulching ಬಂ ಪ  . ಮು ಂಕಟಪ , ೂಡ ೂಂಡ ಹ ಕಸ ಾ 93/5, 93/4 SDP Plastic Mulching 1 0.80 12800 211566940949 0494101008839
135 Plastic Mulching ಮು ಾಮಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಮುನಗನಹ ಕಸ ಾ 122/4, 117/1 SDP Plastic Mulching 1 0.70 11200 754038435675 10740731885
136 Plastic Mulching ಆ . ಾ ಾಯಣ ಾ  . ರಂಗಪ , ರ ಾಚನಹ ೖ ಾರ 119, 50/1 SDP Plastic Mulching 1 0.40 6400 860757678898 10581100004372

137 Plastic Mulching ಎಂ.ಎ . ಾಗ ಾಥ . ಾಗಪ , ಂ ಗ Munganahalli 239/1 SDP Plastic Mulching 1 0.40 6400 641418436117 520101023555552

138 Plastic Mulching ಎ . ಾಮಕೃಷ ಪ  .ನರ ಂಹಯ , ಂ ಗ Munganahalli 378 SDP Plastic Mulching 1 0.40 6400 758881438782 1480101000546
139 Plastic Mulching ಮ  .ಯರ ಪ , ೂೕಳ ಹ Munganahalli 1/1. SDP Plastic Mulching 1 1.00 16000 514300487601 10697101007240
140 Plastic Mulching ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೂಡ ಮು ಪ , ಟ ಾನಹ ಕಸ ಾ 82/2, 82/3 S.T Plastic Mulching 1 0.80 12800 769010323460 20227571207

141 Cashew Rejuvanation . . ಾಮಚಂ ಾ  . ೕ. ೖ ಾ , ಕಂ ೕಪ ಲಕಲ ೕಪ 33 SDP Cashew Rejuvanation 1 0.95 16388 987420250026 8512500100420801

142 Cut Flowers- SMF ಮು ಯಪ  .ಎ . . ಾ ಪ , ಚನ ೕಶವಪರ ಕಸ ಾ 30/2, 15/5a, 14, 
28/7a, 15/5b

Others Cut Flowers- SMF 1 0.50 20000 592713285423 10762101016442

143 Cut Flowers- SMF ಹನುಮಂತ ಾಯಪ  .ಯಂಬ ಾಯ , .ವಡ ಹ ೖ ಾರ 18/p10 Others Cut Flowers- SMF 1 0.25 10000 975165089524 1422500101900601

144 Veg. Hybrids ಆ .ಮು ಾಜು . ಾಮಪ , ಾ ಂದ ಹ ಕಸ ಾ 138/4 Others Veg. Hybrids 1 0.39 7800 479138177619 10581100023568
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145 Veg. Hybrids ಎ .ಆ . ಂಕ ೕಶಪ  . ಾಮಪ , ೕಕಲು ಕಸ ಾ 21/1, 18/4 Others Veg. Hybrids 1 0.31 6200 832759145380 520331001898447

146 Veg. Hybrids ೂೕ ಂದ  .ಆಂಜ ೕಯ , ಾಯನಹ Kasaba 160/4 Others Veg. Hybrids 1 0.67 13400 332427434780 5772500100669301

147 Veg. Hybrids ನರ ಂಹಪ  . ಾಪನ , ೕಟ ಾಕಲಹ ಲಕಲ ೕಪ 69/p13 Others Veg. Hybrids 1 1.10 22000 368245626283 10563100007296

148 Guava New ಎಂ. ದ ನ ೌಡ .ಮು ಂಕಟಪ , ಆಲಂಬ Kasaba 48/1. Others Guava New 1 0.70 6384 409339960214 1422500102873401

149 Mango Rejuvanation ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಮು ಾ ಾಯ , ಗೂಬಲಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 3 S.T Mango Rejuvanation 1 0.90 14000 953684087842 30758210435

150 Cashew Rejuvanation . . ೂೕನಪ  . ೕ. ಂಕ ೕಶಪ , ಾಗ Kasaba 116/2, 116/1, 115, 
15/1

SDP Cashew Rejuvanation 1 0.50 8625 639085636026 54033550079

151 Cut Flowers- SMF ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣ ಾ , ತಳಗ ಾರ ೖ ಾರ 94/1 Others Cut Flowers- SMF 1 0.25 10000 342282869382 10831100001843

152 Mango Rejuvanation ಎಂ. ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೂೕ  ಮು ಾ , ಚಂದೂರಪ Munganahalli 61/P19, 65 SDP Mango Rejuvanation 1 1.50 23999 928823472491 125000727361

153 Loose Flowers
.ಎ .ನ ೕ  ಕು ಾ  . .ಎ .ಸುಬ ಾಯಪ , 

.ವಡ ಹ
ೖ ಾರ 130/p10 Others Loose Flowers 1 0.80 8000 355475150609 10831101013287

154 Mango Rejuvanation ನರ ಂಹಪ  . ಹನುಮಪ , ೂ ೕಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 22 S.T Mango Rejuvanation 1 0.95 15200 334855285080 5772500100055601

155 Cashew AEP ಎ. ಂಕಟ  .ಅ ಾ ಾ , ೂೕ ಗಂಡು ಲಕಲ ೕಪ 90/1. Others Cashew AEP 1 0.80 9600 479964076765 1422500104015801

156 Cashew Rejuvanation ಅರು  ಕು ಾ  . ೖರಪ , ಾ Kasaba 17/4. S.T Cashew Rejuvanation 1 0.50 8625 482285452087 1899101006606

157 Guava New ಅಮ ಾವ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣಪ , ಆಲಂಬ Kasaba 48/2. Others Guava New 1 0.70 6384 234186647947 1422500103647401157 Guava New ಅಮ ಾವ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣಪ , ಆಲಂಬ Kasaba 48/2. Others Guava New 1 0.70 6384 234186647947 1422500103647401

158 Loose Flowers- SMF ಎ . ಾಜಣ  . ೕ ಾಸಪ ,  ಬೂರಗ ಾಕಲಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 33/p14 Others Loose Flowers- SMF 1 0.60 9600 642399859064 0494101009071

159 Loose Flowers- SMF ಎ .ಮಂಜು  . ೕ ಾಸಪ , ಬೂರಗ ಾಕಲಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 33/p14 Others Loose Flowers- SMF 1 0.60 9600 795473271493 0494101009472

160 Loose Flowers- SMF .ಎ . ವಸಂತಕು ಾ  .ಲ ೕನರ ಂಹಯ , ವಡ ಹ ೖ ಾರ 14/4, 14/1 Others Loose Flowers- SMF 1 0.60 9600 881503561337 10831101036400

161 Loose Flowers- SMF ಎ . ಾಜಣ  . ೕ ಾ ಾಮಯ , .ವಡ ಹ ೖ ಾರ 19/3 Others Loose Flowers- SMF 1 0.60 9600 915708864110 10831100004393

162 Loose Flowers- SMF ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣ ಾ , ತಳಗ ಾರ ೖ ಾರ 8/3, 41, 42/2, 42/3, 
55/3

Others Loose Flowers- SMF 1 0.37 5920 342282869382 10831100001843

163 Pomogranite New . ಾ ಾಯಣ  . ಕೃಷ ಪ , ಮೂಡ ಂತಲಹ Kasaba 1/block Others Pomogranite New 1 0.95 12084 943345348057 10581100023052

164 Pomogranite New ಎ .ಎಂ.ಮಂಜು ಾ ೕ  .ಮು ಯಪ , ಹುಲುಗುಮ ನಹ ೖ ಾರ 92 Others Pomogranite New 1 0.95 12084 308551506118 2614101009342

165 Mango New . . ೕ  ಕು ಾ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಗುನ ಹ ೖ ಾರ 134/4 Others Mango New 1 1.00 6120 286426259616 0539101035225

166 Mango New ಮು ಂಕಟ ಾಯಪ  . ೂೕನಪ , ಆಲಂಬ Kasaba 35/p38 Others Mango New 1 0.60 3672 902810696202 0496108040770
167 Mango New ಎಂ. . ಾರ  . ೌಡಮ , ಮುರಗಮಲ Murugamalla 79 Others Mango New 1 0.80 4896 9190009638512149 3417340591
168 Veg. Hybrids ಮು ಾಜು . ಂಪಣ , ೂಲ ಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 10/7, 18, 24/p3 Others Veg. Hybrids 1 0.57 11400 521747262282 0496108042243

169 Veg. Hybrids .ಆ .ರ ೕಂದ ಾ  . ಾಮಚಂದ . ಎ . ೂತೂ ರು Kasaba 66, 70 Others Veg. Hybrids 1 0.80 16000 707450882322 64111608086

170 Veg. Hybrids ಂಕ ೕಶಪ  .ಪಪ ಯ  ಉ|| ಪ ಾ ಯ , ೖ ಾಪ ರ ೖ ಾರ
60/1a, 70, 116/1a1, 

60/1b1
Others Veg. Hybrids 1 0.60 12000 548508954667 64208772432

171 Veg. Hybrids
ೕ ಾಮ  . ೕಪಣ ನವರ ಾ ಾಯಣ , 

ಡದ ೂೕ ಹ
Kasaba 14, 18/3 Others Veg. Hybrids 1 0.80 16000 630817524039 10947101008993

172 Plastic Mulching ಮು ೕರಪ  . ಂಕ ಾ ಯಪ , ಗು ಾಬನಹ Munganahalli 29/p3, 69/p3 SDP Plastic Mulching 1 1.20 19200 314186940983 1480101001477
173 Plastic Mulching ಜಯಮ  ೂೕಂ.ಗಂಗುಲಪ , ೕಗಲಹ Munganahalli 12 SDP Plastic Mulching 1 1.50 24000 604012010015 10697100003093

174 Plastic Mulching ಚಂದ ೕಖ  . ಆಂಜಪ , ಹನು ೕ ೌಡ, ವಡಗನಹ Kasaba 11/3. Others Plastic Mulching 1 0.60 9600 768174936167 10581100007509

175 Plastic Mulching .ಆ .ರ ಕು ಾ  . ಪ ಮ , ಚಟ ಪ ಗಡ Kasaba 12/6, 12/1 Others Plastic Mulching 1 0.70 11200 756280600418 10581100024171

176 Pomogranite New ಮು ಾ ಾ  ೂೕಂ. ೕ.ಮು ಂ ೂೕ ಾ , ಗುಂಟಪ Murugamalla 32 Others Pomogranite New 1 1.00 12720 530395485416 1481101058497

177 Pomogranite New . ಂಕಟ  .ತಮ ಯ , ಆನೂರು KASABA 72/1, 73/7, 136/1, 
133/2, 184/p2

Others Pomogranite New 1 0.50 6360 259469809743 10581100023954
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178 Mango Rejuvanation ವಣ  . ೕ. ಂಕಟಪ , ೕಲಪ Murugamalla 55/iv, 53/b S.T Mango Rejuvanation 1 1.60 25600 813799880996 64171405267

179 Plastic Mulching ಎಂ. . ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೌಡಪ , ಂ ಗ Munganahalli 90/4. Others Plastic Mulching 1 0.60 9600 838039892144 10697100002665

180 Cashew Rejuvanation ೌಡಪ  . ಅ , ನ ಕುರಪ Munganahalli 28 SDP Cashew Rejuvanation 1 1.98 31680 683656544270 1480101000781

181 Mango Rejuvanation ಂಕ ೕಶಪ  . ಂಕಟಪ , ಾ ಾಲ ಹ Murugamalla 1/p1 SDP Mango Rejuvanation 1 1.60 25600 707567104546 1481101054846

182 ಾ ೌ ವಮ  ೂೕಂ.ಆ . ಾ ೕ ೌಡ, ೕಲಪ Murugamalla 53/p8, 3 Others
SSVT Agri 
Counsultants

1 2000 204800 906665739463 0434201000213

183 ಾ ೌ ೂೕ ಂದಪ  . ಾಮಕೃಷ ಪ , ಜಂಗಮ ೕ ೕಹ ೖ ಾರ 12/2, 12/4 Others

Sri lakshmi 
venkateshwara agri 
constructions, 
Shidlaghatta

1 3500 342500 937454452730 0494101013965

184 ಾ ೌ
ೕ ಾಸ  .ಎ .  . . ೕಕಂಠ , 

ಹುಲುಗುಮ ನಹ
ೖ ಾರ 110 Others 1 4000 97500 657329188117 2692500100122601 

IFSC: KARB0000269

185 ಾ ೌ ೕ ಾಸ ಇ .ಈಶ ರಪ , ಚನ ೕಶವಪರ Kasaba 67/2, 77/2, 52/1, Others Varshitha Agri 
solutions kolar

1 3750 262000 847965334436 10762101037612

186 ಾ ೌ ಾಲಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟಸುಬ ನ , . ೂಲ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 84 Others
B.T.Agro 
Technologies, 
Chickballapura

1 3696 355000 987982852215 0490101021092

187 ಾ ೌ ಆ . ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಮಠಂ ೌಡಪ , ಏ ಗದ ಲಕಲ ೕಪ Others
SSVT Agri 
Counsultants

1 2016 850000 283051983355 8512500100016201

188 ಾ ೌ ೕ ಾಸ ಇ .ಈಶ ರಪ , ಚನ ೕಶವಪರ Kasaba 67/2, 77/2, 52/1, Others 1 93700 847965334436 54031629849

189 ಾ ೌ ಆ . ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಮಠಂ ೌಡಪ , ಏ ಗದ ಲಕಲ ೕಪ Others 1 2016 200000 283051983355 8512500100016201
Aakruthi Horti 

190 ಾ ೌ ೕ ಾ  . ೕ. ಂಕಟಪ , ಮ ಾನಹ Murugamalla 41/p4 S.C
Aakruthi Horti 
Solutions , Cbpura

1 2000 1539000 716330755647 0427201000153

191 ಾ ೌ ೕ ಾ  . ೕ. ಂಕಟಪ , ಮ ಾನಹ Murugamalla 41/p4 S.C Aakruthi Horti 
Solutions , Cbpura

1 368000 716330755647 10857100005193

1 AEP   ಾಗ ಾಜ  ೂಡ ಪ ಯ , ಡ ಾನಹ ಡ ಾನಹ

ಮಂ ೕನಹ

8/4,8/5 ಇತ ೕ 0.8 7295 ಇ ಾ  501000037 95272 

2 AEP   ಂಕ ಾಚಲಪ    ಜಯ ಾಮ , ಾಯಲಕಲು  ಾಯಲಕಲು
ಮಂ ೕನಹ 8/1,8/2 ,30/4ಎ3, 

30/42,7
ಇತ  ಹೂ 0.6 6000 59330199 5590 3016001010 00807

3 ಾ  ೂ
 G H ಮ ಾಜು  ಹನುಮಂತ ಾಯಪ  , ಎಂ ಗುಂಡ ಹ  ಎಂ ಗುಂಡ ಹ

. ಾಳ
34/3 ಇತ ೂ ೂ 0.4 6400 78784844 7155 14940101 1002314

4 AEP  
ಜಯ ಾ ೕ ೌಡ  ಂಕಟರವಣ ೌಡ , ಕನ ಾನ ೂಪ ಕನ ಾನ ೂಪ

ಮಂ ೕನಹ
78 ಇತ ಗು ಾ 0.4 10000 45778682 0362 1073010001 0715

5 AEP  ಾ ಾಂ ನಪ   ಗಂಗಪ  ಎಂ ಾ ೕನಹ  ಎಂ ಾ ೕನಹ
ಮಂ ೕನಹ

127/1,6,1/2 ಇತ ಗು ಾ 0.4 10000 77776210 4826 149401011000 295

6 AEP  

ಾರದಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ  , ೌಡ  ೌಡ

ಮಂ ೕನಹ

267 ಇತ TC ಾ 0.6 18360 26496076 7913 149401011 006298

7 AEP  
ಆ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ , ಹುದುಗೂರು ಹುದುಗೂರು

. ಾಳ
269/2 ಇತ TC ಾ 1 30600 33143616 6732 10660100 06004

8 AEP  
 ನರ ಂಹ   ಎ  ಂಕಟ ಾ , ಹುದುಗೂರು ಹುದುಗೂರು

. ಾಳ
270/4 ಇತ TC ಾ 0.35 10710 935388883 0863 10660100 003760

9 AEP  
 ಎ  ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಚನ ಬಸವಯ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ

ಮಂ ೕನಹ
62/9 ಇತ TC ಾ 0.4 12240 44914368 7226 10730101 011034

10 AEP  Y N  ೂಸಳಪ   Y S ೖಲಪ , ಮಂ ೕನಹ  ಮಂ ೕನಹ
ಮಂ ೕನಹ

416/2, 416/3 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.6 22500 52640157 3246 07701012 01310

11 AEP  T  ಗಂ ಾ ೕ  ೂೕಂ P N ಾಜಣ , ಪ ರ ಪರ

ಮಂ ೕನಹ

220221 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.3 11250 73646117 5796 077010120 1310

ದ  



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

12 ಾ  ೂ ಗಂ ಾಧರ   ಗಂಗಪ , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ
ಮಂ ೕನಹ

1/3,1/16 ಇತ ೂ ೂ 0.5 38755267 0720 64209431140

13 ಾ  ೂ ಸ ಾವ ಾ ಾ   ಮಹಬೂ  ಾ , ಂಕ ಾಪ ರ ಂಕ ಾಪ ರ
. ಾಳ

52 ಮು ಂ ೂ ೂ 0.35 5600 28038617 4269 64079653 805

14 ಾ  ೂ ಾರಪ   ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ

ಮಂ ೕನಹ

5/6 ಇತ ೂ ೂ 0.6 9600 67891633 0139 145410100 2891

15 AEP
ೖಲ ಾ ಾ ಶಂಕರ ಾ  ೂೕಂ ಾ ಶಂಕರ ಾ , 

ಜ ೕನಹ
 ಜ ೕನಹ

. ಾಳ

72 ಇತ ಾವ 0.2 9797 77368093 3333 1454101013 993

16 1 ೕ ವಷ H G  ಂಕ ಾಚಲಪ   ೂೕ ಾಲಪ , ೂಮ ಹ ೂಮ ಹ
ೂಸೂರು

159/2 ಇತ ಾ ಂ 1.6 9088 40268364 3060 0772101 024933

17 1 ೕ ವಷ ಪ ೕ ೌಡ  ನಂಜುಂ ೕ ೌಡ, ರೂಪಸಂದ ರೂಪಸಂದ

. ಾಳ

98/3, 99/3 ಇತ ಾ ಂ 0.9 5112 26621109 0427 13420101100 958

18 1 ೕ ವಷ A.N  ಗಂ ಾಧರಪ   ಹನುಮಪ , ಆ ೕ ೂಪ  ಆ ೕ ೂಪ
ಮಂ ೕನಹ

43103 ಇತ ಾ ಂ 0.55 3124 554156 342754 14940101100 2898

19 2 ೕ ವಷ ನರ ಂಹ   ಳ ಪ , ೕರಮ ನಹ  ೕರಮ ನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

41 ಇತ ೕ 0.6 1830 21724575 5822 1482010110009 44

20 1 ೕ ವಷ
 ೕ  ಸಬ  ಹು ೕ               ೖಸ ಾ  ಅ , 
ಅ ೕಪ ರ

ಅ ೕಪ ರ
ೂಂ ೕ ಾ

149 ಮು ಂ T C ಾ 0.4 4080 6056303 59260 148201011 000411

21 1 ೕ ವಷ M R  ರ ೕ   ಂಕಟರ ೕ ೌಡ, ನುಲುಗುಮ ನಹ ನುಲುಗುಮ ನಹ
ಮಂ ೕನಹ

43,44,45,46,47,48 ಇತ T C ಾ 1.8 18360 7113332 10800 107301000 10503

22 AEP  ಇ ಮಂಜುಳ  ೂೕಮದತ , ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ
ಮಂ ೕನಹ

59/4 ಇತ TC ಾ 0.40 12240 91617169 4278 148201241000 269

23 AEP   ಾ   ಂಕಟರವಣಪ , ೂೕ ಹ ೂೕ ಹ
ನಗರ

5/1A1 ಇತ TC ಾ 2.00 39000 22601359 7431 64160119552

24 AEP V D ಾಘ ೕಂದ   ದ ಾ ೕಯ ಾಸ , ೕರಮಂಗಲ  ೕರಮಂಗಲ
ಮಂ ೕನಹ

65/3,72/2 ಇತ TC ಾ 1.20 36720 9777518 89824 32745025103

25 AEP V D  ಾ ಾಮ   ದ ಾ ೕಯ ಾಸ , ೕರಮಂಗಲ ೕರಮಂಗಲ
ಮಂ ೕನಹ

71/3 ಇತ TC ಾ 0.70 21420 68808744 8881 102355462 98

26 AEP ಕೃಷ ಮೂ     ೕ  ೂೕ ಂದಪ , ೕನಹ  ೕನಹ
ಮಂ ೕನಹ

159/2 ಇತ TC ಾ 0.70 21420 89090091 1279 107301000172 92

27 AEP  ಎ  ಾರ   ಾ ಾಯಣಪ , ೂಸೂರು  ೂಸೂರು
ೂಸೂರು

22/3 ಇತ TC ಾ 0.8 24480 96907611 2485 134201010007 554

28 AEP ನರಸಪ   ಅಂ ನಪ , ರ ಾಪ ರ  ರ ಾಪ ರ
ೂಸೂರು

94 ಇತ TC ಾ 0.29 8874 37872372 5967 107851000 13141

29 AEP ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತ , ೕಲಂನಹ ೕಲಂನಹ
ಮಂ ೕನಹ

36/1,39 ಇತ TC ಾ 0.50 15300 66941532 2000 2692500101387 601

30 AEP ಂಕಟರವಣಪ   ಾಮಯ , ಮುದ ೂೕಡು  ಮುದ ೂೕಡು
ನಗರ

83/2 ST ಗ  ಾ 0.40 7800 40403497 5554 1066010000 7542

31 AEP ಅಶ ತ ಪ   ಎ   ಾಕಮ , ನಕ ಲಹ  ನಕ ಲಹ
ನಗರ

88/6 ST ಗ  ಾ 0.80 15600 85392532 5721 1066010000 281

32 AEP ಮು ಯಪ    ಮು ಾಪಣ , ಗಂಗಸಂದ  ಗಂಗಸಂದ
ಕಸ ಾ

216 ST ಗ  ಾ 0.70 13550 92385626 2800 077010 1205447

33 AEP ೕಮಯ   ೕ  ನಂಗಪ , ಇಡಗೂರು  ಇಡಗೂರು
ಕಸ ಾ

106/12 ST ಗ  ಾ 1.20 23400 28230525 6540 64029578405

34 AEP ಾ ತಪ   ೂೕಮಯ  , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ
ೂಸೂರು

24/3 ST ಗ  ಾ 0.40 7800 32871113 5097 13420101100 1505

35 AEP ನರ ಂಹಪ   ಆ    ಾಮಪ , ೕ ೕನಹ  ೕ ೕನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

42/2AIC ST ಗ  ಾ 0.40 7800 996726 809330 64140669906

36 AEP G ಮಧುಸೂಧ   K M ೂೕ ಂದ ಾಜು, ಕಲೂ  ಕಲೂ
ಕಸ ಾ

24/3 ST ಗ  ಾ 0.40 7800 7341718 23243 1098910102 1453

37 ಾವ  ಪನ ೕತನ ಾಗಲ ೕ  ೂೕಂ  ಆ  ಾಗ ಾ  ಹುಣ ೕನಹ ಹುಣ ೕನಹ
ನಗರ

35/9,46/1 ಇತ ಾವ  ಪನ ೕತನ 1.7 27200 29239761 7561 10856100023 177
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38 ಾವ  ಪನ ೕತನ
  ಆ  ಾಗ ಾ    ೕಯ  ಾಮಯ      
ಹುಣ ೕನಹ

     ಹುಣ ೕನಹ
ನಗರ

35/10 ಇತ ಾವ  ಪನ ೕತನ 0.8 12800 55148788 1541 108561000 22808

39  AEP ಂಕಟ   ಾ ಾಯಣಪ , ೂೕ ಹ  ೂೕ ಹ
ಮಂ ೕನಹ

65,9,10 ಇತ ಗ  ಾ   AEP 0.8 13650 23519662 5467 108601000 00480

40 ಾ  ೌ ಸ ಾ ವಯ   ದ ಪ  ಹ ೕಹ ಹ ೕಹ
ಮಂ ೕನಹ

ಇತ ಇತ 9*6*3 200000 50693905 2521 31771847506

41
ೕಥಲ ಘಟಕ -Pre 
Cooling Unit

ನ ಾ ೂೕಂ ಸು ೕ  ಕು ಾ  , ಮ ಾಲಕಹ ಮ ಾಲಕಹ

ಮಂ ೕನಹ

27/1 ಇತ
ೕಥಲ ಘಟಕ -Pre 
Cooling Unit

20*20*11 ಅ 716000 88347176 6108 5201012 11518162

42 ಾ  ೌ
 ಎ  ಅಮರ ಾ ಾಯಣ    ಎ  
ಾ ಾಯಣ , ೂೕಡಬಂಡಹ

 ೂೕಡಬಂಡಹ
ನಗರ

118,84/1 ಇತ ಾ  ೌ 2.11 200000 22215965 2927 64150324 80

43 ಈರು  ೕಖರಣ ಘಟಕ P N ಜಗ ಾ ಧ  ಾ ಾಯಣಪ , ಪ ರ  ಪ ರ
ಮಂ ೕನಹ

186/2,186/3 ಇತ ಈರು  ೕಖರಣ ಘಟಕ 1.29 64000 4940851 12746 64006065 386

44 ಾ  ೌ ಾ ತ ಮ  ೂೕಂ ಆ ಾ ಾಯಣಪ , , ೂೕಳ ಹ ೂೕಳ ಹ
ನಗರ

14/ 3 ಇತ ಾ  ೌ 200000 ಇ ಾ 1086010000 3696

45 ಾ  ೂ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಡ ಪ , ಾಮ ಾನಹ  ಾಮ ಾನಹ

ಮಂ ೕನಹ

211 ಇತ ೂ ೂ 0.80 12800 79630935 8961 1494010110 03817

46 ಾ  ೂ ರಂಗಮ  ೂೕಂ ಕ ಂಕಟರವಣಪ , ಾದಲ ೕ  ಾದಲ ೕ

ಕಸ ಾ

29,30/1,31/11,29 ಇತ ೂ ೂ 0.8 12800 6738472 56005 077010102 5656

47 ಾ  ೂ ಅನ ಪ ಣ  ೂೕಂ ಂಕ ೕ ೌಡ , ನುಲುಗುಮ ನಹ ನುಲುಗುಮ ನಹ
ಮಂ ೕನಹ

2/2,4,5/3 ಇತ ೂ ೂ 0.40 7040 33294987 9461 302341413 96

48 ಾ  ೂ ಪ ಣ    ಗಂಗಪ , . ಾಳ  . ಾಳ

. ಾಳ

54 ST ೂ ೂ 1.00 16000 53989647 9715 301600101 003093

49 ಾ  ೂ ರಂಗಮ  ೂೕಂ ೖರಪ , ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ
ಮಂ ೕನಹ

91/1 ಇತ ೂ ೂ 0.40 6400 43638241 2306 107301010 26139

50 1 ೕ ವಷ ಾ ಾಯಣ   ಾಮ , ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ

ಮಂ ೕನಹ

12/4 ಇತ ಗ  ಾ 0.80 3900 6149469 27329 1168010000 3526

51 1 ೕ ವಷ  ದ ಪ   ೕ  ೖರಣ , ೂಸೂರು  ೂಸೂರು

ೂಸೂರು

289/1 ಇತ ಗ  ಾ 1.20 3900 292246 790055 30160010100 2619

52 1 ೕ ವಷ K V ಂಕ ೕಶಯ   ಂಕಟಪ , ನಮಗಟ ನಹ ನಮಗಟ ನಹ
ೂಸೂರು

72/2 ಇತ ಗ  ಾ 0.45 2925 93920929 2262 0770101031 887

53 1 ೕ ವಷ ೕಹ    ೕ  ೂಂ ಾ , ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ

ೂಸೂರು

67 ಇತ ಗ  ಾ 0.40 2600 2671527 28630 11680100 004245

54 1 ೕ ವಷ K N ಗಂಗ   ನರಸಪ , ೕಗಟ  ೕಗಟ
ಕಸ ಾ

14/9 ಇತ ಗ  ಾ 1.00 6500 92107826 7092 64051105688

55 1 ೕ ವಷ ಕೃಷ ಪ   ಕ ಪ ಯ , ಎಂ. ಾ ೕನಹ  ಎಂ. ಾ ೕನಹ
ಮಂ ೕನಹ

20,21 ಇತ ಗ  ಾ 0.70 4550 9250911 65693 1073010001803 6

56 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಾ ಾಯಣ ಾ   S R   ಾಮಪ , ಾ ೕನಹ  ಾ ೕನಹ

ಮಂ ೕನಹ

73/8 ಇತ ೂ ೂ 0.50 8000 43609130 9995 1494010110 01504
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ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

57 ೖ ೕ  ತರ ಾ S K ೕ ಾಸ  ಕ ಕೃಷ ಪ , ಾ ೕನಹ ಾ ೕನಹ

ಮಂ ೕನಹ

210/6 ಇತ ೂ ೂ 0.40 6800 56797297 5794 149401011007 619

58 AEP
ಜಯಲ ಮ  ೂೕಂ ಎ  ಆ  ಾ ಾಯಣ ಾ , 
ಾ ೕನಹ

ಾ ೕನಹ
ಮಂ ೕನಹ

169 ಇತ ಾ ಂ  AEP 0.85 10812 74576338 3722 14940101100 1940

59 AEP ಸು ತ ಮ  ೂೕಂ ಎ  ಆ  ಾ ಾಯಣ ಾ , ಾ ೕನಹ  ಾ ೕನಹ
ಮಂ ೕನಹ

160/1 ಇತ ಾ ಂ  AEP 0.75 9540 84503674 4161 1073010 0019228

60 ಾ  ೂ ಅ   ಕು ಮ , . ಾಳ  . ಾಳ
. ಾಳ

66/1,2,3,48/6,206/1 ಇತ ೂ ೂ 0.4 6,400 53235141 0680 5405255 2488

61 ಾ  ೂ ಾ ಾಯಣ ಾ  ಎ.  ಆ ಾ ಾಯಣಯ , . ಾಳ . ಾಳ
. ಾಳ

222/2 ಇತ ೂ ೂ 0.8 12800 55036295 5030 6418186880 3

62 AEP D P  ಚಂದ ೕಖರಯ   ಾಪಣ , ದಂ ಾನಹ ದಂ ಾನಹ

ಮಂ ೕನಹ

64/1 ಇತ TC ಾ 0.65 19890 2646352 25459 1494010110010 30

63 1 ೕ ವಷ  ಂಕ ೕಶಪ   ರಂಗಪ , ಅ ೕಪ ರ ಅ ೕಪ ರ
ೂಂ ೕ ಾ

60/6 ಇತ ಗ  ಾ 0.7 4550 52248187 0171 148201011 003508

64 1 ೕ ವಷ ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ  ಎ , ಾ ಮರಳೂರು  ಾ ಮರಳೂರು
ಕಸ ಾ

29/17 ಇತ ಗ  ಾ 0.6 3900 ಇ ಾ 106601000 02574

65 1 ೕ ವಷ R K ರಘು ಾ   ಕ ೕ ೌಡ, ಾಯ ೕಖಲಹ ಾಯ ೕಖಲಹ

ೂಂ ೕ ಾ

145/4,143/1 ಇತ ಗ  ಾ 0.4 2600 52017840 7882 2692500100 326601

66 1 ೕ ವಷ
H.S ಪ ಾಕರ   ೕ  ಕ  ೂೕಮಯ , 

ಾಲ ಾನಹ
ಾಲ ಾನಹ

ಕಸ ಾ
83/3,82/2,84/2 ಇತ ಗ  ಾ 0.8 3575 ಇ ಾ 3222187771166 1 ೕ ವಷ

ಾಲ ಾನಹ
ಾಲ ಾನಹ 83/3,82/2,84/2 ಇತ ಗ  ಾ 0.8 3575 ಇ ಾ 32221877711

67 1 ೕ ವಷ G ಮಧುಸೂಧ   K M ೂೕ ಂದ ಾಜು, ಕಲೂ ಕಲೂ
ಕಸ ಾ

246/12,245/7 ಇತ ಗ  ಾ 0.8 5200 ಇ ಾ 641090 7424

68 1 ೕ ವಷ
BN  ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ ೕ  V ಕ ೕರ ಪ ಯ , 
ಪ ಾನಹ

 ಪ ಾನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

53 ಇತ ಗ  ಾ 0.4 2600 40150015 0281 10871101 002403

69 AEP ಅಶ ತ ಪ     ೂೕ ಂದಪ , ಹಂಪಸಂದ  ಹಂಪಸಂದ
ೂಸೂರು

182 ಇತ ಗ  ಾ 0.4 7800 82250729 6863 10785100 013385

70 AEP ಮುದ ರಂ ೕ ೌಡ  ಾಲಕೃ ೕ ೌಡ, ಮಲ ಸಂದ ಮಲ ಸಂದ
ೂಂ ೕ ಾ

17/1, 17/3 ಇತ ಗ  ಾ 0.4 7800 23655299 8199 13420101 0007031

71 AEP ಾಗ ಾಜಪ   ಾಮಪ , ೂಂ ಾಪ ರ  ೂಂ ಾಪ ರ
ೂಸೂರು

101/4 ಇತ ಗ  ಾ 0.4 7800 64164754 1180 4444119 001804

72 AEP ಾಮಚಂದ     ಹನುಮಂತಪ   ಎ , ಬಂದಲ ಹ  ಬಂದಲ ಹ

ೂಂ ೕ ಾ

83/3,82/3,80/5,80/16 ಇತ ಗ  ಾ 0.36 7020 60618764 2498 26925001 00759401

73 AEP  ಎ  ೖ ಾರಪ   ನಂಜುಂಡಪ  , ಾಮ ಾನಹ  ಾಮ ಾನಹ
ೂಸೂರು

27/ 3 ಇತ ಗ  ಾ 0.45 8775 49156043 3580 14820101100 0437

74 AEP ಾರೂ  ರ ೕ   ಾ ೕಂ ಾ , ಬ ಾ ನುಕುಂ ಬ ಾ ನುಕುಂ
ೂಂ ೕ ಾ

87/3ಎ2 ಮು ಂ ಗ  ಾ 0.4 7800 9724280 85214 33183 31352

75 AEP ಈಶ ರಪ   ಬಸವ ಾಜಪ , ಅಗ ಾರ ೂಸಹ  ಅಗ ಾರ ೂಸಹ

ೂಂ ೕ ಾ

11/2 ಇತ ಗ  ಾ 0.6 11700 6944279 43537 116801000 00992

76 AEP ೂೕ ಂದ ಾಜು   ಂಕಟರವಣಪ  ,ಅನೂ ಅನೂ

ೂಸೂರು

5/4,5/5,109/4 ಇತ ಗ  ಾ 0.4 7800 56664467 0134 26925001013 03601

77 AEP   ೕಗ ಾಯಪ   ಕ ಕ ಯಪ  ದ ದ

ೂಸೂರು

138 ಇತ ಗ  ಾ 0.8 15600 76245498 3928 07701010 00341

78 1 ೕ ವಷ
ೖಯ  ಈಸು ಾ   ೖಯ  ಮಹಬೂ  ಾ , 
ಾಟದ ೂಸಹ

 ಾಟದ ೂಸಹ
ನಗರ

12/4 ಇತ ೕ 0.35 1050 6401 5173992
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79 1 ೕ ವಷ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ   ಂಕಟರವಣಪ , . ೂತೂ ರು . ೂತೂ ರು
ನಗರ

34 ಇತ ೕ 1.05 3150 269250 0100734201

80 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಮಪ , ೕ ಾಕುಂ ೕ ಾಕುಂ
ನಗರ

149/1, ಇತ ೖ ೕ  ತರ ಾ 0.3 6000 77614885 5371 6419636 1284

81 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಚಂದ ೕಖರ  ಎ     ನಂಜುಂಡ ೌಡ, ಾ ಕುಂ ಾ ಕುಂ

ನಗರ

163/1ಎ2 ಇತ ೖ ೕ  ತರ ಾ 0.4 8000 84932378 2056 6419636 1284

82 AEP
ೕ ಾಮ   ಎಂ.ಆ    ಾಮಣ , 
ೕ ಾ ಾಯ ಲಹ

 ೕ ಾ ಾಯ ಲಹ
ನಗರ

74/4,      74/5
ಇತ

 ಹೂ 0.4 4000 61008370 8840 54049283 865

83 AEP ಾಗ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಂಕಟರವಣಪ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು
ನಗರ

160 ಇತ  ಹೂ 0.4 4000 75820290 6729 108601000 00947

84 AEP ಆ ಾ ಾಯಣ   ಂಕಟರವಣಪ , ಕಂ ಾಲ ಹ  ಕಂ ಾಲ ಹ
ನಗರ

32/4 ಇತ  ಹೂ 0.2 2000 96805050 8967 1086010000 2861

85 ಾ  ೂ ನಂ ೕ ೌಡ   ಎ    ನಂಜುಂಡಪ , ಾ ವಲಹ ಾ ವಲಹ
ನಗರ

248/11 ಇತ ಾ  ೂ 0.24 3840 69765765 6591 31985850571

86 ಾ  ೂ ಾಗ   ಎ     ಕ ನರ ಂಹಪ .  . ೂತೂ ರು   . ೂತೂ ರು
ನಗರ

121123 ಇತ ಾ  ೂ 1 16000 255849 783936 10860101 011933

87 ಾ  ೂ
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ   ಎ     ಾಗ   ಎ  . 

. ೂತೂ ರು
 . ೂತೂ ರು

ನಗರ
122 ಇತ ಾ  ೂ 0.6 9600 913408 416906 30903715488

88 ಾ  ೂ ಾ ಾ   ಎಂ ಆ   ರಂಗ , . ೂತೂ ರು . ೂತೂ ರು
ನಗರ

364/9,363/2,363/6,9
ಇತ ಾ  ೂ 1 16000 57951164 1061 10860100 00700588 ಾ  ೂ ಾ ಾ   ಎಂ ಆ   ರಂಗ , . ೂತೂ ರು . ೂತೂ ರು

364/9,363/2,363/6,9
1/3

ಇತ ಾ  ೂ 1 16000 57951164 1061 10860100 007005

89 ಾ  ೂ ೖ ಾಮಯ   ಯರ ಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ
ಮಂ ೕನಹ

120 ಇತ ಾ  ೂ 0.6 9600 396468 595327 1073010000 3280

90 ಾ  ೂ ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ರಂ ೕ ೌಡ, ೌಡ  ೌಡ

ಮಂ ೕನಹ
230,2341/1,2.235,25

5/1,2,257/1,258
ಇತ ಾ  ೂ 0.8 12800 54585542 4832 149401011000 233

91 AEP ಪ ಟ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ , ಮರಳೂರು ಮರಳೂರು
ಕಸ ಾ

215 ಇತ  ಹೂ 0.3 3000 29650964 8284 64049761 490

92 AEP ಾರಪ   ಎಂ ಆ   ಾಮಣ , ೕ ಾಸ ಾಲ ಹ  ೕ ಾಸ ಾಲ ಹ
ನಗರ

58 ಇತ  ಹೂ 0.4 4000 41921390 6620 54049278 786

93 AEP ಕ ಅಂ ನಪ   ನರ ಂಹಪ , ಾದಲ ೕ  ಾದಲ ೕ
ಕಸ ಾ

141 ಇತ  ಹೂ 0.4 4000 68553939 5017 10785100 016633

94 AEP  ಎಂ ಪ ಟ ಾ   ಮೂಡ ಪ , ಅನೂ ಅನೂ

ೂಸೂರು

114/3 ಇತ  ಹೂ 0.3 3000 29620850 2278 88361190 00738

95 AEP ಾರದಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ , ೂಸೂರು ೂಸೂರು
ೂಸೂರು

57 ಇತ  ಹೂ 0.56 5600 20392471 2306 07721010 08313

96 AEP ೂಮ ಕ  ೂೕಂ ಂ ೕರಪ , ಸಲಹ  ಸಲಹ
ೂಸೂರು

58/2 ಇತ  ಹೂ 0.2 2000 58524176 0856 1078510 0002487

97 AEP ಾಮಚಂದ ಪ   ಗಂ ಾರ ನರ ೕಯಪ , ಸಲಹ  ಸಲಹ
ೂಸೂರು

84/1 ಇತ  ಹೂ 0.2 2000 38541850 0896 134201010012 756

98 AEP ನರಸಮ  ೂೕಂ ಕ ವಸಂತಪ , ರ ಾಪ ರ  ರ ಾಪ ರ
ೂಸೂರು

31 ಇತ  ಹೂ 1.2 12000 70802368 1063 10785100 011850

99 AEP ಎಂ ಆ  ಾಜ ೂೕ ಾಲ  ಈಶ ರ , ಮರಳೂರು ಮರಳೂರು

ಕಸ ಾ

2/9 ಇತ  ಹೂ 0.2 2000 59339790 9737 0770101203 094

100 AEP   ಾಮಕೃಷ ಯ   ಮ ಯ , ಹುದೂ ಹುದೂ ಕಸ ಾ 83/3,709 2,39,39 ಇತ  ಹೂ 0.6 6000 9974298 79287 108561000 11613
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101 AEP ಅಂ ನಪ   ಮುದ ಪ , ಾ ಾಲ ಹ ಾ ಾಲ ಹ ನಗರ 106/1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.4 15000 67837105 5605 64115973804

102 AEP ಾ ಾಯಣಪ  ಎಂ. ಮುದ ಪ , ಾ ಾಲ ಹ ಾ ಾಲ ಹ ನಗರ 106/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.4 15000 43273740 7263 5404928514

103 AEP ಮ ಕ  ೂೕಂ ಕ ಪ ಯ , ೂನ ಪ ನಹ ೂನ ಪ ನಹ
ಮಂ ೕನಹ

217/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 7500 51144765 0726 107301000 16276

104 AEP ಎ  ನಂಜಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ೕರಮ ನಹ ೕರಮ ನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

102 ಇತ TC ಾ 0.4 12240 77844462 2323  1482010110 01741

105 AEP ಸು ೂ ೕ ಾ   ಕ ೂ ೕ ಾ , ಾ ವಸಂದ ಾ ವಸಂದ

ೂಂ ೕ ಾ

2/4,2/2 ಇತ TC ಾ 0.4 12344 25417189 2258 116801000 01114

106 AEP ಕಪ ಣ   ಾಳಪ , ೕರಮ ನಹ  ೕರಮ ನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

29 ಇತ TC ಾ 0.4 12344 91528729 2558 14820101 1001159

107 AEP ಯಮ  ೂೕಂ ಮುತ ಪ , ೂತೂ ರು  ೂತೂ ರು
ೂಂ ೕ ಾ

131/10, 135/1,4,6,7 ಇತ ಗು ಾ 0.6 15000 3592075 85097 64142045932

108 ೖ ೕ  ತರ ಾ  ಎ  ನರ ಂಹ   ಾ ಾಯಣ , ೕಗಟ ೕಗಟ

ಕಸ ಾ

21/2 ಇತ ೂ ೂ 1 20000 85166973 8366 5010016340 2598

109 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಲ ೕಮ  ೂೕಂ ಮ ಾಯಪ , ಳ ಾಲಹ  ಳ ಾಲಹ
ೂಂ ೕ ಾ

231/4 ಇತ ೂ ೂ 0.6 9600 62583959 6849 64142219491109 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಲ ೕಮ  ೂೕಂ ಮ ಾಯಪ , ಳ ಾಲಹ  ಳ ಾಲಹ 231/4 ಇತ ೂ ೂ 0.6 9600 62583959 6849 64142219491

110 ೖ ೕ  ತರ ಾ ೕ ಾಸಮೂ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ಾ ಕುಂ ಾ ಕುಂ
ನಗರ

114234 ಇತ ೂ ೂ 0.2 4000 25880187 1896 6407908 3559

111 AEP ನಯ ಾಬು   ಂಟಕ ಾ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು
ನಗರ

308,322/5 ಇತ ೕ 1 9120 31013871 6286 10860111000 070

112 AEP ಹನುಮಂತ       ಗಂಗ   , ಯರ ಹ  ಯರ ಹ

ಕಸ ಾ

10,11 ಇತ ಗ  ಾ 1 19500 87471193 0656 13420101000 3275

113 AEP ಕ ಲ ೕಮ  ೂೕಂ ಅಶ ತ ಪ , ನಕ ಲಹ ನಕ ಲಹ
. ಾಳ

105/9 ಇತ ಗ  ಾ 0.3 5850 33990470 0783 106601000 07308

114 1 ೕ ವಷ  ೂಡ ರಂ ೕ ೌಡ  ಎ   ಆ ಪ , ಕಲೂ  ಕಲೂ
ಕಸ ಾ

215/5 ಇತ ಗ  ಾ 1 ೕ ವಷ 0.4 4080 599974 556977 269250010 0308501

115 AEP ದ ಂಗಪ   ಮುದ ಯ , ಆಗ ಾರ ೂಸಹ ಆಗ ಾರ ೂಸಹ

ೂಂ ೕ ಾ

41/1 ಇತ ಗು ಾ 0.4 10000 84285572 4221 1168010 0000758

116 AEP ಲ ೕ ೕವಮ   ೂೕಂ ೕ  ಅಶ ತ , ೕಗಟ ೕಗಟ

ಕಸ ಾ

74/2,188 ಇತ ಗ  ಾ 0.9 17550 547739999 686 07701080 45551

117 AEP  ಅಶ ತ    ಮ ಯ ,  ಾಗಸಂದ  ಾಗಸಂದ

ಕಸ ಾ

46/3 ಇತ ಗ  ಾ 0.9 17550 77140765 0386 07701012 06414

118 AEP   ಬಸವ ಾಜು   ಗಂ ಾಧರಪ , ಗಂಗಸಂದ  ಗಂಗಸಂದ

ಕಸ ಾ

396/13 ಇತ ಗ  ಾ 0.4 7800 83389416 5875 134201011 005194

119 ಾ  ೂ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ . ಎ   ಾಮ  ೂೕಕಲಹ  ೂೕಕಲಹ
ನಗರ

7/3 ಇತ ಾ  ೂ 1 16000 81588244 5364 64171499176

120 ಾ  ೂ ನರ ಂಹಮೂ   ೂಡ ನರ ಂಹ , ಗು ೕನಹ . ಗು ೕನಹ .
. ಾಳ

57 ಇತ ಾ  ೂ 0.8 12800 45669527 2954 1454101 001837
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121 ಾ  ೂ ಆನಂದಮ  ೂೕಂ ೖ ಾಪ  ೖ. ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ

ಮಂ ೕನಹ

113/3 ಇತ ಾ  ೂ 0.4 6400 50714831 2561 149401011006 096

122 AEP  ಂಕಟ ಾ   ಂಕಟ ,  ೂತೂ ರು  ೂತೂ ರು
ನಗರ

37/2,14/2,38 ಇತ ಾವ 0.8 4896 46755976 8752 116801000 00820

123 AEP ನಟ ಾಜ  ಕ ನಂಜಪ , ಾಮ ಾನಹ  ಾಮ ಾನಹ ೂಸೂರು 196 ಇತ ಾವ 0.8 4500 49657426 0137 10860111 000043

124 AEP ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಮುತು ಾಯಪ , ಕನ ಾನ ೂಪ ಕನ ಾನ ೂಪ
ಮಂ ೕನಹ

92 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 7500 56344119 3746 149401231000 623

125 AEP ಕೃಷ ಮೂ   ಎ  ಆ   ರಂ ೕ ೌಡ, ಾದಲ ಹ  ಾದಲ ಹ
ಮಂ ೕನಹ

51 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 7500 56145778 7711 6416693 1309

126 AEP
 ಎ  ಜ ಾಥ     ಆ  ೕ ಾಸ , 
ೂಂ ಾಪ ರ

 ೂಂ ಾಪ ರ ೂಸೂರು 132/1,     132/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.25 9375 5800411 62158 148201011001 286

127 AEP ಎ  ೕವ ಾಜು  ಾ ಾಯಣಪ , ಹ ೕ ಉ ಾ ರಹ  ಹ ೕ ಉ ಾ ರಹ ೂಸೂರು 77 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 7500 3741814 46680 772101 019171

128 AEP ಕಪ ಣ   ಾಳಪ , ೕರಮ ನಹ  ೕರಮ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 28 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.4 15000 91528729 2558 14820101100 1159

129 AEP  ಎ  ೕವ ಾಜು  ಾಗಪ , ಾಮ ಾನಹ  ಾಮ ಾನಹ ೂಸೂರು 54 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.3 11250 3892922 21420 1482010110 02451

130 AEP ಎ ನರ ಂಹಯ   ಅಪ ಯಣ , ಂಕ  ಂಕ ೂಸೂರು 56/3 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.1 3750 70236819 4419 31752 34711

ೂಸೂರು
131 AEP ಜಯಮ  ೂೕಂ ದ ಯ , ಾಮ ಾನಹ  ಾಮ ಾನಹ

ೂಸೂರು
80/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 7500 31465532 5899 148201011 000444

132 AEP ಹು ೕ  ಾ   ಇ ಾ  ಾ  , ಮರಳೂರು  ಮರಳೂರು
ಕಸ ಾ

9/4 ಮು ಂ ಗ  ಾ 0.4 7800 63120883 9231 540 40062638

133 AEP ಲ ೕನರಸಪ   ನರ ಂಹಯ , ಕ ಮ  ಕ ಮ
ೂಂ ೕ ಾ

21/2ಎ,54/1 ಇತ ಗ  ಾ 0.4 7800 7190904 90670 64030357197

134 AEP   ಾಮಕೃಷ   ಂಕಟರವಣ ,  ೂಮ ಸಂದ   ೂಮ ಸಂದ
ೂಂ ೕ ಾ

106 ಇತ ಗ  ಾ 0.4 7800 40506570 4149 10611100 00592

135 AEP ಎ   ಶ ಧ    ಪಂಚ ಂಗಪ , ೂನ ಾನಹ ೂನ ಾನಹ

ೂಸೂರು

313 ಇತ ಗ  ಾ 0.4 7800 970440964 980 0652500103 573801

136 AEP ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ರಂಗಯ , ಕುರೂ  ಕುರೂ
ೂಸೂರು

159 ಇತ ಗ  ಾ 0.4 7800 5538375 46896 107851000 12869

137 ಾ  ೂ ಂಕಟ   ೕ  ನಂಜುಂಡ , , ೂತೂ ರು , ೂತೂ ರು
ನಗರ

169 ಇತ ಾ  ೂ 0.4 6400 86801060 3861 6414615 3987

138 ಾ  ೂ ಾ ಾಂ ನಪ   ಗಂಗಪ , ನರ ಾಪ ರ  ನರ ಾಪ ರ
. ಾಳ

20/4ಎ,22/4 ಇತ ಾ  ೂ 0.6 9600 7184170 34028 2692500102 91101

139 ಾ  ೂ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ಗಂಗಪ , ನರ ಾಪ ರ  ನರ ಾಪ ರ
. ಾಳ

22/8 ಇತ ಾ  ೂ 0.5 9600 59464088 7739 10660100 007926

140 ಾ  ೂ ರ ೕಂದ     ಂಕ ೕ , ನುಲುಗುಮ ನಹ ನುಲುಗುಮ ನಹ

ಮಂ ೕನಹ

65/16,5/4, ಇತ ಾ  ೂ 0.5 8000 26821316 8525 07701010 26627

141 AEP ರಂ ಾಧಮಯ   ಆ     ಕ ಣ ಪ  , ಾಯ ೕಖಲಹ  ಾಯ ೕಖಲಹ
ೂಂ ೕ ಾ

64/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.17 6375 63362087 2628 205949 9868

142 AEP ನರ ಂಹಯ   ನರ ಂಹಣ , ಇಡಗೂರು ಇಡಗೂರು
ಕಸ ಾ

303/4 ಇತ  ಹೂ 0.2 2000 69138395 2445 64077062790

143 AEP ಾ ಾಯಣಪ   ಮಲ ಯ , ಚ ೕನಹ  ಚ ೕನಹ
ಕಸ ಾ

330/7, 332/1 ಇತ  ಹೂ 0.3 3000 9416374 21742 077010101 4021

144 AEP ೕ ಾಮ   ೕ  ಾ , ಾಮಚಂ ಾ ಪ ರ ಾಮಚಂ ಾ ಪ ರ
ಕಸ ಾ

5 ಇತ  ಹೂ 0.2 2000 28908571 0141 108991010 00584

145 AEP .  ನಂಜುಂಡಪ   ಚ ೕ ೌಡ, ೕ ದನೂರು ೕ ದನೂರು ಕಸ ಾ
249/1,248,137/3,136

/3
ಇತ  ಹೂ 0.36 3600 43644868 1537 44491010 00078
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146 AEP ರ ಾ ಾ ಗ ಾ  ೂೕಂ ಆ  ಾ ಗ ಾಜ, ಮೂಪಲ ಹ ಮೂಪಲ ಹ ನಗರ 9/1,9/2 ಇತ TC ಾ 0.8 24480 04812010009 733

147 AEP   ಪ ಾ    ಂಕಟರವಣಪ , ೌಡ  ೌಡ ಮಂ ೕನಹ 269/4 ಇತ ಗು ಾ 0.4 10000 44765808 5921 1494010110 04668

148 AEP ಮ ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ, ರಂಗನಹ ರಂಗನಹ ೂಸೂರು 7 ಇತ ಗು ಾ  AEP 0.8 20000 8309688 91218 19111010 21314

149 AEP ೂೕಮ ೕಖ  ೌಡ  ೖ.ಆ   ಾಮಕೃಷ ಪ , ಇಡಗೂರು  ಇಡಗೂರು ಕಸ ಾ 11 ಇತ ಗು ಾ  AEP 0.4 10000 82684564 4735 9150100499 97185

150 AEP ಕೃಷ ಪ   ಮು ಂಕಟಪ , ಯರ ಹ ಯರ ಹ ಕಸ ಾ 53/1 ಇತ ಗು ಾ  AEP 0.4 10000 98826825 3329 2201964474

151 1 ೕ ವಷ    ಜಯ ಾ ೕ ೌಡ  ೂೕ ಂದಪ , ೂ ೕನಹ ೂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 11/3 ಇತ T C ಾ 1 ೕ ವಷ 0.9 9180 63362087 2628 1073010001 5279

152 ಾ  ೂ ನರ ಂಹ   ಅಶ ತ , ಂಕ ಾಪ ರ  ಂಕ ಾಪ ರ . ಾಳ 143/4, ಇತ ಾ  ೂ 0.5 8000 66516933 4405 14541010 05928

153 ಾ  ೂ ಮು ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಲಪ , ದ  ದ ೂಸೂರು 96/20,96/2 ಇತ ಾ  ೂ 0.7 11200 72044882 3597 148201191000 284153 ಾ  ೂ ಮು ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಲಪ , ದ  ದ ೂಸೂರು 96/20,96/2 ಇತ ಾ  ೂ 0.7 11200 72044882 3597 148201191000 284

154 ಾ  ೂ ಎ   ಾ ಾಯಣ   ಎ ಕ ಪ ಯ , ಾ ೕನಹ ಾ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 46 ಇತ ಾ  ೂ 0.5 8000 75909273 1098 149401010 05318

155 ಾ  ೂ ಪ ಮ  ೂೕಂ ನರಸಪ , ರ ಾಪ ರ ರ ಾಪ ರ ೂಸೂರು 27/2 ಇತ ಾ  ೂ 0.6 9600 65958200 6429 107861000 14200

156 ಾ  ೂ ಕೃ ಾ   ಆವಲಪ , ಜ ೕನಹ ಜ ೕನಹ
. ಾಳ

173/1 ಇತ ಾ  ೂ 0.5 8000 3811015 34042 10611100013 191

157 AEP    ನಂ ೕ ೌಡ  ಂಕಟ ಾ ಮಯ , ಪ ರ  ಪ ರ
ಮಂ ೕನಹ

141/1 ಇತ ಗು ಾ 0.4 10000 51042520 6119 1073010000 5119

158 AEP ರ   ಎ  ಆ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು
ನಗರ

27/2 ಇತ ಗು ಾ 0.8 20000 41300692 3762 108601010355 17

159 AEP ಾಜ ೂೕ ಾಲ   ಎ   ಲ ಯ , ಕುಂಟ ಕ ನಹ ಕುಂಟ ಕ ನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

144 ಇತ ಗ  ಾ 0.5 9750 82537767 5325 10989101002 193

160 AEP ೂೕ ಾಲ ೌಡ    ಕ ಂಕ ೕ ೌಡ, ಾದಲ ೕ  ಾದಲ ೕ

ಕಸ ಾ

233/2 ಇತ ಗ  ಾ 1 19500 40043808 8638 883610100 1039

161 AEP ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ೌಡ, ಬಂ ಾಲ ಹ  ಬಂ ಾಲ ಹ
ನಗರ

142142 ಇತ ಗ  ಾ 1.2 23400 2476771 66720 64070359415

162 AEP ಅಶ ತ     ಅಂ ಾ , ೕವ ಾನಹ  ೕವ ಾನಹ
ಕಸ ಾ

7/2,21/8, 21/6 ಇತ ಗ  ಾ 1.5 29250 237044 162830 1085610000 3145

163 AEP
ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ೌಡ .    ಾಪಯ , .ಎ .  
ಬಸ ಾಪ ರ

 ಬಸ ಾಪ ರ
ೂಂ ೕ ಾ

52120 ಇತ TC ಾ 1.6 48960 41697691 4913 54047559145

164 AEP  ಮು ರತ ಮ  ೂೕಂ  ಎ  ಾಮ , ೂನ ಾನ ೂಪ  ೂನ ಾನ ೂಪ

ಮಂ ೕನಹ

5/5,5/8 , 5/3 ಇತ TC ಾ 1.51 46206 2321960 53181 4444101001 575

165 AEP ದ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತ ಾಮಪ , ಾರ ಂಹನಹ  ಾರ ಂಹನಹ
ೂಸೂರು

14/1,22/8, 22/5 ಇತ TC ಾ 0.8 24480 4908412 43880 64138996676

166 AEP   ಜಯ ಾ ೕ ೌಡ  ೂೕ ಂದಪ , ೂ ೕನಹ ೂ ೕನಹ
ಮಂ ೕನಹ

7/2, 8 ಇತ TC ಾ 0.47 14382 63362087 2628 1073010001 5279
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167 AEP ಂಕ ೕಶ   ನಟ ಾಜ , ೕದಲ ೕ  ೕದಲ ೕ ಕಸ ಾ 43/1 ಇತ TC ಾ 1.2 36720 59888639 0524 109891010 18422
168 AEP ಾಗ ಾಜು    ಂಕಟ ಾಮಪ , ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ ೂಸೂರು 27/ 2 ಇತ ಗ  ಾ 0.40 7800 43568542 5025 14820101100 4462

169 AEP ಸ ಾ ವ      ಂಕಟ ಾಯಪ ,  ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ
ೂಸೂರು

29/5 ಇತ ಗ  ಾ 0.40 7800 6149 4692 329 14820101100 0116

170 AEP ಾಲಕೃ ಾ   ನರ ಂಹ , ಕಡಬೂರು  ಕಡಬೂರು

. ಾಳ

43/6,43/7 1, 43/7 ಇತ ಗ  ಾ 0.38 7400 55981527 1822 1454101003 526

171 ಾ  ೂ ಸ ಾ ವ      ಂಕಟ ಾಯಪ ,  ಾಮ ಾನಹ  ಾಮ ಾನಹ
ಮಂ ೕನಹ

211 ಇತ ೂ ೂ 0.40 6400 21563381 9930 1073010001122 8

172 ಾ  ೂ ಾಧಕೃ ಾ       ಗಂ ಾಧ , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ
ಮಂ ೕನಹ

11/2 ಇತ ೂ ೂ 0.30 4800 5527005 17991 64073665715

173 ಾ  ೂ ೖರಪ   ಂಕ ೕಶಪ  , ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ

ಮಂ ೕನಹ

139 ಇತ ೂ ೂ 0.38 6080 23555964 9227 14940101105 570

174 ಾ  ೂ ಂಕ ೕ      ಂಕಟ ಾ ಮಪ , ಅಲ ಾಪ ರ ಅಲ ಾಪ ರ
ೂಂ ೕ ಾ

229 ಇತ ೂ ೂ 1.00 16000 32237523 0856 10871100 000270

175 ಕೃ  ೂಂ ಾ ಎ  ಾ ೕಂದ ಪ ಾ   ನರ ಂಹಯ  , ದಂ ಾನಹ  ದಂ ಾನಹ

ಮಂ ೕನಹ

134/3,134/1 ಇತ ಕೃ  ೂಂ ಾ 75000 672445684 6407 258310000 08009

176  AEP ಅಂ ನಪ       ೂಂಡಯ , ೌಡಸಂದ  ೌಡಸಂದ
ಮಂ ೕನಹ

59/ 2 ಇತ ೕ   AEP 0.8 7296 80690313 8781 1089910103 7205

177  AEP ವಶಂಕರ  ಎ    ನಲ ಪ ,  ೂಮ ಸಂದ  ೂಮ ಸಂದ
. ಾಳ

28/2,29/2 ಇತ ಗ  ಾ   AEP 0.40 7800 5397 09556096 54052558101

178  AEP ಾ   ೌಡಪ , ದ  ದ

ೂಸೂರು

56/1 ಇತ ಗ  ಾ   AEP 0.4 7800 93640899 3440 26925001006 69001

179  AEP ರ ಶಂಕ  ಎ    ಪಂಚ ಂಗಪ , ೂನ ಾನಹ  ೂನ ಾನಹ

ೂಸೂರು

313 ಇತ ಗ  ಾ   AEP 0.4 7800 92975940 2767 269250010000 4701

180 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಗಂ ಾಧರಪ    ನರ ಂಹಪ , ೕವ ಾನಹ  ೕವ ಾನಹ
ಕಸ ಾ

30/1 ಇತ ೂ ೂ 0.80 16000 5900091 65311 10856100021 368

181 AEP ಜಯಮ  ೂೕಂ ೂೕಮಣ , ೌಡ ೌಡ
ಮಂ ೕನಹ

60/5,31/2 ಇತ ಗ  ಾ   AEP 0.6 11700 25208129 4375 107301000 20690

182 ಾ  ೂ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಆ , ೕಗಟ ೕಗಟ

ಕಸ ಾ

633 ಇತ ೂ ೂ 0.9 14400 8839740 39763 501002465 31261

183 ಾ  ೂ ಾಗಮ  ೂೕಂ ೕ   C A  ಾ ಾಯಣ , ೕಗಟ ೕಗಟ

ಕಸ ಾ

37/2ಎ,238/2 ಇತ ೂ ೂ 1.09 17440 50784169 3056 4449101002 500

184 ಾ ೌ  ನ  ಎ  ಾ ೕಂದ ಪ ಾ   ನರ ಂಹಯ  , ದಂ ಾನಹ  ದಂ ಾನಹ

ಮಂ ೕನಹ

134/3,134/1 ಇತ ೕವಂ 280000 672445684 6407 258310000 08009

185 ಾ  ೂ ೕ ಾಸ  ಂಕಟರವಣಪ ,  ಾಗಸಂದ   ಾಗಸಂದ

ಕಸ ಾ

236/2,236/1,230/4 ಇತ ೂ ೂ 2.00 32000 722164 360901 444410100 2023

186 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಂಕ ೕ   ಂಕಟಪ , ೕರಮ ನಹ  ೕರಮ ನಹ

ೂಂ ೕ ಾ

22/15 SC ೕ 0.32 6400 37368619 1872 1168010000 1468

187 ಾ  ೂ ಪ ಾಕರ  ಾಮ , ಾಟದ ೂಸಹ  ಾಟದ ೂಸಹ
ನಗರ

167/2 ಇತ ೂ ೂ 0.5 8000 84998705 7816 104764 30459
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188 ಾ  ೂ ೕ ಾಸ  ಂಕಟರವಣಯ , ಗುಂಡ ಹ ಗುಂಡ ಹ

. ಾಳ

162/5 ಇತ ೂ ೂ 0.80 12800 22258915 5423 145410100 4523

189 ಾ  ೂ ನರ ಂಹ   ಾಲ  ಹ , ಗುಂಡ ಹ  ಗುಂಡ ಹ

. ಾಳ

168/5 ಇತ ಣ ನ ಾ 0.80 12800 47985746 4438 1454101004 141

190 ಾ  ೂ  ಲ ೕ ಾಯ   ಮ ಾಯ , ನಲ ಹ ನಲ ಹ
ನಗರ

12/3,16/8,14/1 SC ೂ ೂ 1.15 17600 24480977 8341 1086010002 542

191 ಾ  ೂ ಆ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಅಂ ನಪ , ಮ ೕನಹ  ಮ ೕನಹ ನಗರ 82/2 SC ೂ ೂ 1.40 22400 41590150 5528 1086010000 4758

192 ಾ  ೂ ಹರು ಾ ೂೕಂ ಅಬೂ ೕಕ , ಮ ೕನಹ  ಮ ೕನಹ

ನಗರ

105/P2 ಮು ಂ ೂ ೂ 0.80 12800 72784597 7660 0770108 035618

193 ಾ  ೂ
ಮ ಾಜು ನಯ   ಆ   ಕೃಷ ಯ , ೂಸ 
ಉ ಾ ರಹ

ೂಸ ಉ ಾ ರಹ
ೂಸೂರು

38,41/,16/1
ಇತ ಕಲ ಗಂ

1.56
24960 49495098 8987  501000112 53571

194 ಾ  ೂ ಕೃಷ ಯ   ನಂಜುಂಡಯ , ಕುದ  ಾ ಲ,  ಕುದ  ಾ ಲ,
ೂಸೂರು 48/1,47/2A2,56/2,89

/1,39/2A,39/2C
ಇತ ಕಲ ಗಂ 1.15 18400 29995478 9591 107851000 13379

195 ಾ ಕ   ವರುದ ಪ   ೂಡ ೕರಪ , ತ ಾಳು  ತ ಾಳು
ೂಂ ೕ ಾ

101/1, 101/2 ಇತ ಾ ಕ 1.2 65000 95829351 6616 64049430 612

196 ಾ ೌ  ನ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣ ಾ  , ಹುಣ ೕಕುಂ ಹುಣ ೕಕುಂ ೂಸೂರು 84 ಇತ ಾ ೌ  40000 ಚ. ೕ 280000 50606304 8381 02690154 5996

197 ಾ ೌ ನ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣ ಾ  , ಹುಣ ೕಕುಂ ಹುಣ ೕಕುಂ
ೂಸೂರು

84 ಇತ ಾ ೌ 40000 ಚ. ೕ 1523000 50606304 8381 02690154 5996

198 ಾ  ೌ
ಇ ಾನು  ಎ  ಶರ  ಶ ಾಬು  ಇ ಾ ೌ  
ಉ ಾ ರಹ

 ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ

139/2 ಮು ಂ ಾ  ೌ 2 166000 4808903 58437 0487104114 43

199 ಾ  ೌ ಎ  ಾ ೕಂದ ಪ ಾ   ನರ ಂಹಯ  , ದಂ ಾನಹ ದಂ ಾನಹ
ಮಂ ೕನಹ

134/3,134/1 ಇತ ಾ  ೌ 1565300 672445684 6407 258310000 08009

200 AEP ಜಯಮ  ೂೕಂ ಕ ದ ಪ , ಯರ ಗುಂ  ಯರ ಗುಂ
ೂಂ ೕ ಾ

20/4 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 7500 55665627 4142 14820101 1002199

201 AEP ಹ ಾಬು    ಾಮಕೃ ಾ , ಕ ನಹ  ಕ ನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

271/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.35 13125 6177439 55573 64054696 870

202 AEP ಕ ದ ಪ   ೕ  ನಂಜಪ , ಯರ ಗುಂ  ಯರ ಗುಂ
ೂಂ ೕ ಾ

20/9 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.4 15000 88320106 0191 148201011 000755

203 AEP ಾಸ  ನಂಜಪ , ಯರ ಗುಂ ಯರ ಗುಂ
ೂಂ ೕ ಾ

89/7 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 7500 5970296 88681 14820101100 1437

204 AEP   ಾಸ ರ    ಎ  ೂೕ ಂದ , ಳ ಕ ನಹ ಳ ಕ ನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

6/3 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 7500 73680966 5956 6417468 9630

205 AEP  ಆ  ಕೃ ಾ   ಕ ಾಮಯ , ಕ ನಹ ಕ ನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

4/1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 7500 3363009 57655 640979 88625

206 AEP ರುದ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ಗಂ ಾಧರಪ  , ಬಸ ಾಪ ರ ಬಸ ಾಪ ರ
ೂಂ ೕ ಾ

71/1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.3 11250 71215425 0871 6413 5808611

207 AEP
 ಆ  ಂಕ ೕ     ಎ  ಾಮ , 
ಳ ಕ ನಹ

 ಳ ಕ ನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

258/1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.3 11250 88181833 6541 640103 18345

208 AEP ಾಜಮ  ೂೕಂ ೕ  ಈರಪ , ಮಲ ಸಂದ ಮಲ ಸಂದ
ೂಂ ೕ ಾ

41/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.3 11250 79538017 2677 13420101 0012531

209 AEP ಾ ಾಯಣಪ   ಗಂಗಪ , ೂನ ಪ ನಹ  ೂನ ಪ ನಹ

ಮಂ ೕನಹ

324/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 7500 38373883 5479 1494012310 00592
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210 ಾ  ೂ ಅಕ ಲಪ   ಮು ಯಪ , ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ

ಮಂ ೕನಹ

38 ST ೂ ೂ 0.40 6400 8170509 90181 1494010110 03120

211 ಾ  ೂ ಾಮಚಂದ ಪ   ನರ ಂಹಪ , ಾ ೕನಹ ಾ ೕನಹ

ಮಂ ೕನಹ

216,233/1,218 ST ೂ ೂ 1.00 16000 32309061 7083 1494010110 04954

212 ಾ  ೂ ಾ ಾಯಣಪ   ಹನುಮಯ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ
ಮಂ ೕನಹ

111/4 ಇತ ೂ ೂ 0.24 3840 6150275 75675 10730101014 648

213 ಾ  ೂ ಹನುಮಂತ   ಆ ಪ , ಾಲ ಹ  ಾಲ ಹ
ಮಂ ೕನಹ

74,76/2 ಇತ ೂ ೂ 0.80 12800 74127025 6506 107301010 75630

214 ಾ  ೂ ಪ ಾಕರ  ಾ ಾಯಣಪ , ಾ ಂಪ ರ  ಾ ಂಪ ರ

ಮಂ ೕನಹ

240/1,240/2 ಇತ ೂ ೂ 0.80 12800 99599654 3945 14940101100 1652

215 ಾ  ೂ ನರ ಂಹಮೂ   ಂಕಟರವಣಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 20 ಇತ ೂ ೂ 0.80 12800 522228 533810 1073010002 1347

216 ಾ  ೂ ಾಗ     ಾಮಪ , ಡಚಲಹ ಡಚಲಹ
ಮಂ ೕನಹ

35 ಇತ ೂ ೂ 0.65 10400 51876840 9508 1073010001 9769

217 IPM/IPM ಲ ಯ   ೕ  ಾ ಾಯಣಪ  , ಯರ ಹ ಯರ ಹ

ಕಸ ಾ

59/2,49/1 SC ೂ ೂ 0.81 972 83465338 8044 0770101031646

ಕಸ ಾ
218 IPM/IPM  ಕೃಷ ಮೂ   ಸತ ಪ , ಾಲ ಾನಹ ಾಲ ಾನಹ

ಕಸ ಾ
245/2,162 SC ನು 0.88 1056 82712331 2586 1085610002 4812

219 INM/IPM ೕರಪ    ಕ ಪ ಾಲಪ , ಇಡಗೂರು  ಇಡಗೂರು
ಕಸ ಾ

61/8,7,9,10,11,12
ಾವ  

1.72 2064 48287095 2201 6417256 6608

220   AEP ಕೃ ೕ ಾಯ   ಈ ಾ  ಾ , ಕ ಮ ನಹ ಕ ಮ ನಹ
ನಗರ

8/7,8/3 SC ಗ  ಾ 0.50 9750 71508934 3602 10860100006 951

221 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಲ ಮ     ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ , ಹು ಕುಂ  ಹು ಕುಂ

. ಾಳ

55/3 SC ೂ ೂ 1 20000 85100255 5617 269250010032 0401

222 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ನರ ಂಹಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ
ಮಂ ೕನಹ

97/1A SC ೂ ೂ 0.4 8000 39145489 8947 10730100 011959

223   AEP ೕ ಾಲು ಗಂಗಪ   ೂಡ ಗಂಗಪ , ಕುರುಬರಹ ಕುರುಬರಹ

ಕಸ ಾ

47/ 1 SC  ಹೂ 0.4 4000 8736272 59175 134201011000 696

224   AEP ಎದು ಲ ನರ ಂಹಪ   ೂಡ ಗಂಗಪ , ಕುರುಬರಹ  ಕುರುಬರಹ

ಕಸ ಾ

220 SC  ಹೂ 0.8 8000 6115242 23912 44491010 02890

225 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಾ ೕ ಾ    ಸೂ ೕ ಾ , ಆ  . ಾಂಡ  ಆ  . ಾಂಡ
ನಗರ

302 SC ೂ ೂ 0.4 8000 52520925 1561 10860100003 623

226 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಗಂಗಪ   ಎ   ಅಕ ಲಪ , ಗುಯ ಲಹ  ಗುಯ ಲಹ
ಮಂ ೕನಹ

203/3,217 SC ೂ ೂ 1 20000 9531812 64996 5403909343

227 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಂಕಟರವಣಪ   ಆ ಪ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು ನಗರ 52/5 SC ೂ ೂ 0.4 8000 73735931 0165 269250010095 8201

228 1 ೕ ವಷ ೌರಮ  ೂೕಂ ಗಂ ಾಧರಪ   , ಾಟದ ೂಸಹ ಾಟದ ೂಸಹ
ನಗರ

20 SC ಗ  ಾ 0.73 2400 94012252 5748 64048464 473

229 AEP ಾ ಾಯಣಪ   ನರ ಂಹಪ , ದ  ದ

ೂಸೂರು

97 SC ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.15 5625 28926921 2045 520101251266 065



ಕ .
ಸಂ.
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ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

230 AEP ರ ೕ    ಹನುಮಂತ ಾಯಪ , ಆನೂ  ಆನೂ
ೂಸೂರು

166/1,168 SC ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.4 15000 99330232 7884 107851010 03819

231 AEP ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಕ ನರ ಂಹಯ , . ೂಮ ಸಂದ . ೂಮ ಸಂದ
. ಾಳ

213214 SC ಗ  ಾ 0.4 7800 30983872 2926 6411172 2957

232 ಾ  ೂ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಆ ಾ ಾಯಣಪ , . ೂತೂ ರು . ೂತೂ ರು
ನಗರ

127,352,357/1 SC ೂ ೂ 0.8 12800 34250210 7665 10860100 006878

233 AEP ನರ ಂಹಯ   ಕ ಪ ಯ , ೕಗಟ ,  ೕಗಟ ,

ಕಸ ಾ

192/2 SC  ಹೂ 30 3000 205949 5310

234 1 ೕ ವಷ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕಸೂ ಾ , ೂಸ ಉ ಾ ರಹ  ೂಸ ಉ ಾ ರಹ
ೂಸೂರು

49/2 1 SC ಗ  ಾ 1 ೕ ವಷ 0.8 5200 61027192 3524 1078510000 2758

235 AEP ನ ಪ ಯ   ಾಳಪ , ಾಮ ಾನಹ  ಾಮ ಾನಹ
ೂಸೂರು

25/ 10 SC TC ಾ 0.4 7800 51809027 6492 7701010084 07

236 AEP ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಮು ಾಮಪ , ಮಲ ಸಂದ ಮಲ ಸಂದ
ೂಂ ೕ ಾ

138/ 21 SC ಗ  ಾ 0.35 6825 79736536 625 1098101016 971

237 AEP ನರ ಂಹಮೂ   ನರ ಂಹಪ , ಮಲ ಸಂದ  ಮಲ ಸಂದ

ೂಂ ೕ ಾ

123/5 SC ಗ  ಾ 0.6 11700 50554155 7882

07701080429 32

238 AEP ಲ ಮ  ೂೕಂ ಸುಬ ಯ , ಮಲ ಸಂದ  ಮಲ ಸಂದ
ೂಂ ೕ ಾ

218 SC ಗ  ಾ 0.6 11700 84012941 5878 1.09891E+13

239 ರಳು ಪರ ದ ಾಮ  ಗಂಗಪ , ಾ ೕನಹ  ಾ ೕನಹ

ೂಸೂರು

161 SC ರಳು ಪರ 216 ಚ. ೕ 528000 65833210 1532 44441010 01720

240 ಕೃ  ೂಂ ಾ ವಶಂಕ        ಗಂಗಪ , ಕಲೂ  ಕಲೂ
ಕಸ ಾ

248/1 SC ಕೃ  ೂಂ ಾ 9*6*3 ೕ 75000 ಇ ಾ 260170 0804

241 ಾ  ೌ ಗಂಗಪ   ಅಕು ಲಪ  ಗುಯ ಲಹ ಗುಯ ಲಹ
ಮಂ ೕನಹ

203/3 SC ಾ  ೌ 9*6*3 ೕ 200000 9531812 64996 54039309343

242 ೖ ೕ  ತರ ಾ N ಕದ ೕಪ   K ನರ ಂಹಯ , ಾಮ ೂಂಡು ಾಮ ೂಂಡು

. ಾಳ

144/P1,160/4, ST ೂ ೂ 0.6 12000 84649365 8917 145410100 5632

243 AEP ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ಕ ನರಸಪ , . ಾಳ  . ಾಳ
. ಾಳ

28/1,50/5 ST  ಹೂ 0.4 4000 69347300 5715 64148937 357

244 1 ೕ ವಷ  ಗಂಗಪ   ಯರ ಪ , ೂಡ ಮ ೕ  ೂಡ ಮ ೕ

ೂಂ ೕ ಾ

64/3 ST ಗ  ಾ 1 ೕ ವಷ 0.3 1950 30064040 9324 116801000 05368

245 1 ೕ ವಷ ಅಂ ನಪ   ಹನುಮಂತಪ , ೂಡ ಮ ೕ ೂಡ ಮ ೕ
ೂಂ ೕ ಾ

36 ST ಗ  ಾ 1 ೕ ವಷ 0.4 2600 64189004 2292 14820101100 1226

246 1 ೕ ವಷ ನಂಜುಂಡಪ   ನರ ಂಹಯ , ಮಲ ಸಂದ ಮಲ ಸಂದ
ೂಂ ೕ ಾ

33 ST ಗ  ಾ 1 ೕ ವಷ 0.4 2600 91437383 7658 1098910100 3305

247 1 ೕ ವಷ ಸು ೕ  ಾಬು  ನರ ಂಹಯ , ಕಲೂ  ಕಲೂ
ಕಸ ಾ

108 ST ಗ  ಾ 1 ೕ ವಷ 0.8 5200 ಇ ಾ 108991010 00681

248 1 ೕ ವಷ ಂಕ ೕಶ ಾ   ಆ  ರಂಗಪ , ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ

ೂಸೂರು

11/5 ST ಗ  ಾ 1 ೕ ವಷ 0.6 3900 53282771 3789 1168010 0006631

249 AEP ಕುಂಟನಂಜಪ   ಮುತ ಪ , ಆಗ ಾರ ೂಸಹ ಆಗ ಾರ ೂಸಹ

ೂಂ ೕ ಾ

10/2B ST  ಹೂ 0.4 4000 21723964 4979 1168010000 3154
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ೌ ಕ

250 AEP ೕವ ಾಜು     ೂಂದಡ ಾಮಯ , ಹನು ೕನಹ    ಹನು ೕನಹ

ೂಂ ೕ ಾ

96/3 ST  ಹೂ 0.4 4000 82758987 0999 205949 4532

251 AEP ಲ ಮ  ೂೕಂ ೂಡ ೂನ ಪ ,ಆನೂ  ಆನೂ
ೂಸೂರು

106 ST  ಹೂ 0.84 8400 44558976 1894 64157 903428

252 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಈರಪ  , ೂಸೂರು  ೂಸೂರು ೂಸೂರು 290/2,29/4 ST ೂ ೂ 0.4 8000 94035731 5898 0772108023 383

253 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಕೃಷ ಪ   ನರ ಂಹಪ , ವ ೕನಹ  ವ ೕನಹ
. ಾಳ

54/1 ST ೂ ೂ 0.4 8000 54802542 1003 6407401 5368

254 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಹರಸಪ   ಪ ಾ ಲಪ , ರ ಾಪ ರ  ರ ಾಪ ರ

ೂಸೂರು

230/1 ST ೂ ೂ 0.4 8000 7801223 67457 2692500101 484101

255 ೖ ೕ  ತರ ಾ ರ ೕ  ಆ .    ಪ ಾ ಲಪ , ರ ಾಪ ರ ರ ಾಪ ರ
ೂಸೂರು

230/2 ST ೂ ೂ 0.5 10000 26605406 1079 88361 01002144

256 AEP ಸು ೕ    ಹನುಮಯ ,  ಹುಣ ೕಕುಂ  ಹುಣ ೕಕುಂ ೂಸೂರು 14 ST ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.4 15000 31958455 6546 44441010014 35

257 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಎ  ಾಗಪ   ನರ ಂಹಯ  ವರವ  ವರವ

ಮಂ ೕನಹ

531 ST ೂ ೂ 0.60 9600 72868959 5263 5640101 002076

258 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ನಂಜುಂಡಪ , ೂಡ ಮ ೕ ೂಡ ಮ ೕ

ೂಂ ೕ ಾ

59 ST ೂ ೂ 0.40 8000 6272032 27511 14820101100 2319

ೂಸೂರು

259 ೖ ೕ  ತರ ಾ ನರ ಂಹಪ    ಕ ರಂಗಪ , ೂನ ಾನಹ ೂನ ಾನಹ

ೂಸೂರು

133,134/1,212 ST ೂ ೂ 0.55 11000 45849378 2490 4444119 000920

260 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಶಕುಂತಲಮ  ೂೕಂ ಗಂ ಾಧರಪ  , ನರ ಾಪ ರ ನರ ಾಪ ರ . ಾಳ 27 ST ಣ ನ ಾ 0.40 8000 67382199 6540 0770101009859

261 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಾ ತ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಚಂದ ಪ  , ವ ೕನಹ ವ ೕನಹ

. ಾಳ

60/9 ST ೂ ೂ 0.40 8000 94052109 3104 14510101 3143

262 ೖ ೕ  ತರ ಾ ಾಮಚಂದ ಪ  ಎ   ನರ ಂಹಪ , ವ ೕನಹ ವ ೕನಹ
. ಾಳ

54/1 ST ೂ ೂ 0.40 8000 29698165 8086 3186629 1084

263 AEP   ಾಮಕೃಷ   ೂೕದಂಡ ಾಮಯ , ಹನು ೕನಹ  ಹನು ೕನಹ

ೂಂ ೕ ಾ

96/3 ST ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.40 15000 635282 155555 3336205 676

264 AEP ಾಮಚಂದ    ಾ ಾಯಣಪ , ಮಲ ಸಂದ ಮಲ ಸಂದ
ೂಂ ೕ ಾ

74/3 ST ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.23 7500 89799873 8140 1098910100 6038

265 AEP ಅಂ ನಪ   ಹನುಮಂತಪ , ೂಡ ಮ ೕ  ೂಡ ಮ ೕ
ೂಂ ೕ ಾ

34/2 ST ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.40 15000 64189004 2292 14820101100 1226

266 IPM/IPM ಪ ಾ   ಓಬಳಪ  , ಇಡಗೂರು  ಇಡಗೂರು

ಕಸ ಾ

50/4,51/3 ST ಾವ 3.00 3600 92733467 4619 1083868 4109

267 1 ೕ ವಷ ಅ ೂೕ  ಕು ಾ     ಾಪಯ , ಾ ಮರಳೂರು ಾ ಮರಳೂರು
ಕಸ ಾ

82/11,82/ ST ಗ  ಾ 0.60 3900 26623291 2088 10899101024 742

268 AEP ಗಂಗಪ   ಯರ ಪ , ೂಡ ಮ ೕ ೂಡ ಮ ೕ

ೂಂ ೕ ಾ

64/3 ST  ಹೂ 0.40 4000 3006404 09324 116801000 05368
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ೌ ಕ

269 INM/IPM ಾ ವಪ  ಎಂ  ಮು ಾಪಣ , ಗಂಗಸಂದ  ಗಂಗಸಂದ

ಕಸ ಾ

223/3 ST INM/IPM 0.16 640 33979463 6106 2692500100908 601

270 ಾ ಕ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ನರ ಂಹಮೂ , ಾಮ ೂಂಡು ಾಮ ೂಂಡು

. ಾಳ
25/1F,345/2A,2/6,34

5/1F
ST ಾ ಕ 2.00 84000 54329085 7335 1454101009 747

271 ಾ  ೌ ಪ ಣ    ಗಂಗಪ , ಾ ಮಣ  ಾ ಮಣ

. ಾಳ

54 ST ಾ  ೌ 9*6*3 ೕ 200000 53989647 9715 301600101 003093

1
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಜು ಾಥ .T.A  ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣಪ ತುಮ ನಹ  

ೂರಮಡಗು ಕಸ ಾ
113/3 ಇತ ೕ  3 ೕ ವಷ 1.00 3050 4454-1576-5149 10571100016046-

2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಹುಜೂಗುರು ಕಸ ಾ 1/ 29 ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 1.00 5680 5089-2669-4237 10811100001692-
3 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾ .D.N  ಾ ಾಯಣಪ ೂರ ಾಯಲಹ  ಕಸ ಾ 7/1,7/2, 7/3,43/2 ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 2.00 11360 2784-7127-3436 0486101201402,

4
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಜು ಾಥ .T.A  ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣಪ ತುಮ ನಹ  

ೂರಮಡಗು
113/3 ಇತ ೕ  3 ೕ ವಷ 1.00 3050 4454-1576-5149 10571100016046-

5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಹುಜೂಗುರು ಬ ಹ 1/ 29 ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 1.00 5680 5089-2669-4237 10811100001692-

6
ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾ .D.N  ಾ ಾಯಣಪ ೂರ ಾಯಲಹ  

ೂಡ ಾಸರಹ ಕಸ ಾ
7/1,7/2, 7/3,43/2 ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 2.00 11360 2784-7127-3436 0486101201402,

7
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಚಂದ ಪ   ಅಣ ಪ ಲ ಾಯ ನಹ  

ೂೕಕಲಹ ಬ ಹ
2, 3, 15- ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ 0.80 3200 5528-7682-6313 0368108007969,

8 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಬಚ .T.V  ಂಕಟ ಾ ಮಪ ಮ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 314 ಇತ ಾ ಂ  3 ೕ ವಷ 1.00 4240 7802-1918-2170 10811100010455-
9 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ೕಣಮ  ೂೕಂ ಾಜಣ .N.M ಾ ಾಯಣ ಾಸರಹ ಜಂಗಮ ೂೕ 171 ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 0.90 5112 8212-4552-8510 10571101005084-

ಡ ಘಟ  

9 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ೕಣಮ  ೂೕಂ ಾಜಣ .N.M ಾ ಾಯಣ ಾಸರಹ ಜಂಗಮ ೂೕ 171 ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 0.90 5112 8212-4552-8510 10571101005084-
10 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂ ೕ ೌಡ.M.T  ತ ೕ ೌಡ.B.M ಮುತೂ ರು ಗಮ ೕ 24/19 ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 0.80 4544 5727-1729-7154 10270-
11 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಈರಪ   ಗುರು ಾಂತಪ ಾದ ದ 72/ 6 ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 0.60 2544 8432-5976-1804 64181475084-

12
ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾಸ   ಂಕಟ ಯರ ಪ ನಹ  

ಾ ವರಹ ಬ ಹ
20 /7,40 ಇತ ಾ  3  ವಷ 1.00 8560 2698-8358-8000 699090016968-

13 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂ ೕ ೌಡ.G.K  ಂಪಣ ಮುತೂ ರು ಗಮ ೕ 15/29, 15/14 ಇತ ಾ  3  ವಷ 1.00 8560 3929-6498-3828 10897101012941-
14 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ G.M.ಮ   ಮುತ ಪ ೂಲ ಗಮ ನಹ ಬ ಹ 22/2 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
15 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ G.M. ಂಕಟ   ಕ ಮ , ೂಲ ಗಮ ನಹ ಬ ಹ 10/2,80 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
16 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೂೕನಪ   ಂಕ ಾ ಯಪ ೂಲ ಗಮ ನಹ ಬ ಹ 21/2 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
17 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಕ ದ ನ   ನಲ ಮು ಾ ೂಲ ಗಮ ನಹ ಬ ಹ 60 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
18 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ A.M. ಂಕಟ   ಮು ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 159/1 ಇತ ಮ ಂ 0.2 3200

19
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ   ೂಡ ಮು ಯಪ ಾ ಾಯಣ ಾಸರಹ

ಗಮ ೕ
89/ 30 ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 0.60 3408 8035-6480-6813 64169019730-

20 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಮಲ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 70 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800 6637-6322-2910 4441101000104-

21
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಕಟ ಾ . T.S  ಸುಬ ಣ T. ಂಕ ಾಪ ರ 

ತಲ ಾಯಲ ಟ ದ
61/14- 1 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800 6415-7958-4216 0490101015897-

22 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಸಂಪತಮ  .  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ೂೕಟಗ ದ 30/ 12 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800 9797-6495-5659 64135752951-
23 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಬಯ ಣ   ಪ ಜಪ ೂೕಮನಹ ಬ ಹ 31 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.4 8000 5216-7722-2840 10516101001981-
24 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಜು ಾಥ  ಾರಪ ಮ ಹ ಬ ಹ 38/5 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 4000 8403-2910-5656 64096710864-
25 ಪ ೕಶ ಸ ರ S.M. ಮು   ೕ S.M.ಮು ಾಮಪ ೂೕಮನಹ ಬ ಹ 7/3- ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.4 8000 8019-5200-7051 111300101005228-
26 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಶಂಕರ   ಮು ೖರಪ ೂೕಮನಹ ಬ ಹ 11 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 4000 5504-3244-1627 520101042573706-
27 ಪ ೕಶ ಸ ರ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ೂಕ ನಹ ಬ ಹ 13/1 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 4000 3745-2106-1543 0368101008012-

28
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ೕಶಪ   ಂಪಣ ಅಜ ಕ ೕನಹ

ಬ ಹ
34 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.4 8000 4842-5715-3377 54039352345-

29
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕಶಪ ಅಜ ಕ ೕನಹ  

ಯಣ ನಹ ಬ ಹ
34 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.4 8000 3037-8549-6480 10597100005567-

30 ಪ ೕಶ ಸ ರ ವಣ .K.V  ಂಕಟ ಾಯಪ ಕುದುಪಕುಂ ಬ ಹ 49/1, 51/p19 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.4 8000 5012-3415-1998 0490101007641-
31 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯ ಾಮಪ   ಕ ಮು ಾಮಪ ಮಳ ಾಚನಹ ಗಮ ೕ 442/4 ಇತ ಗು ಾ -ಹೂ 0.35 8750 2118-0449-7295 6362500100073301-
32 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕ ಾಲಪ .M.V  ಂಕಟ ಾಯಪ .P ಮುತೂ ರು ಗಮ ೕ 14/3- ಇತ ಾ ಾ-ಹೂ 0.4 10000 3358-5715-8983 10897101004386-
33 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಮು ಾಮಪ . ಮ ಸಂದ ಗಮ ೕ 26/2 ಇತ ೕ  3 ೕ ವಷ 0.50 1520 5283-2913-7126 13878-
34 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಮೂ .C.R.  ೕ H. ಾಮ ಾ ಯರ ನಪ ರ ಗಮ ೕ 28/1, 28/4 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ 0.80 3200 3309-4923-1569 10235487809-

35
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ೕ ಮು ಯಪ ೕ ಹ

ಕಸ
170/3,138/ 3,267,1

56/2
ಇತ ಾ  ೂಸ ಾಕು 1 30600 8206-7420-6740 10811100024761-

36 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂಣ ಪ   ೖರಪ ಂತುಡ ಕಸ 12/1 ಇತ ಂಡೂ ಹೂ 1 10000 3085-7551-3111 10571100016237-
37 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ಾ .M.K  D.ಕೃಷ ಪ ಮುತೂ ರು ಗಮ ೕ 24/9, 26/24 ಇತ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.2 36000 3290-2728-2779 0434101013886-
38 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಕಮಲಮ  ೂೕಂ ೌಡ ೕಮಗ  ಬ ಹ 26, 26/ 14 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.35 87500 9313-1162-9734 125000687032-

39
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ K.V. ಾ ಾಯಣ ಾ    ಂಕಟಪ ಜರಗುಹ  

ೂಂಡಪ ಾರಹ ದ
79/11 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.15 87500 3253-3171-4208 185910032414-
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40 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೖರಪ .K  ನರ ಂಹಪ ೕರ ಮರದಹ ದ 103/f ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.6 87500 8496-9197-2489 520221000211198-

41
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೂಡ ೂೕಷಪ   ಸುಬ ಣ ೂಂಡಪ ಾರಹ  

ಪ ರ ೖ ೕನಹ ದ
32 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.37 87500 0490108016674-

42 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಅರಸಪ .C  ಕ ಾ ಾಯಣಪ ಾದ ದ 195/ 6 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.18 87500 3019-2743-6487 54050893661-
43 ೕರು ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ D.M. ಾಲಕೃಷ   ಮಲ ಪ ನಲ ಗುಟ ಹ ದ 7/3- ಇತ  ಕೃ  ೂಂಡ 1 75000 8242-8105-5201 10548100004493-
44 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಬ ೕ ೌಡ.M.V  ಂಕಟ ಾಯಪ ಮರಳಪ ನಹ ದ 31 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 2 87500 0486101198851-
45 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಇತ
46 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಇತ
47 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಇತ
48 ಪ ೕಶ ಸ ರ Admin Exp Bill ಇತ
49 ಪ ೕಶ ಸ ರ Admin Exp Bill ಇತ
50 ಪ ೕಶ ಸ ರ Admin Exp Bill ಇತ
51 ಪ ೕಶ ಸ ರ Admin Exp Bill ಇತ
52 ಪ ೕಶ ಸ ರ Admin Exp Bill ಇತ
53 ಪ ೕಶ ಸ ರ Admin Exp Bill ಇತ
54 ಪ ೕಶ ಸ ರ Admin Exp Bill ಇತ
55 ಪ ೕಶ ಸ ರ Admin Exp Bill ಇತ
56 ಪ ೕಶ ಸ ರ Admin Exp Bill ಇತ
57 ಪ ೕಶ ಸ ರ Admin Exp Bill ಇತ
58 ಪ ೕಶ ಸ ರ Admin Exp Bill ಇತ
59 ಪ ೕಶ ಸ ರ Admin Exp Bill ಇತ

60
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂ ೕ ೌಡ  ತ ೕ ೌಡ ಮುತು ರು

ಗಮ ೕ
284/2, 210/2, 30/9, 

30/14
ಇತ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 25680 5727-1729-7154 10897101013038-

61 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಕಮ  ೂೕಂ ೕ ೕ ಾಮಯ ಮುತು ರು ಗಮ ೕ 293/2, 293/1, 294 ಇತ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 25680 5640-5698-1339 10897101029932-
62 ಪ ೕಶ ಸ ರ P. ಾ ಾಯಣಪ    ಾಪಣ ಾಚಹ ಗಮ ೕ 34/2 ಇತ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 10270 6201-9523-5512 10897101033573-

63
ಪ ನ ೕತನ ಾಯ ಕ ಮ

.  ಮ ದ   ಚನ ಯಪ ,ಭಕರಹ ಭಕರಹ ಗಮ ೕ 64/1
ಇತ ಾವ  ಪನ: ೕತನ

2 40000

Salary of Computre operater Oct,Nov,Der,Jan,Feb & Mar
Salary of Computre operater Jun,Aug & Sep  

Salary of Computre operater April, May and Jun-2018

471910

64
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಶ ಕು ಾರ  ಬ ೕ ೌಡ ತಲದುಮ ನಹ  

A.ಹುಣ ೕನಹ ಕಸ
30/3 ಇತ ಾ  3  ವಷ 0.79 6672 4385-9843-1253 0486101195044-

65 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾ ಾಯಣಪ .A.N  ಾ ಾಯಣಪ ಅ ೕ ೌಡನಹ ಕಸ 25, 26/2, 24/1 ಇತ ಾ  3  ವಷ 0.80 6848 6851-5167-7903 0434101005387-
66 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಯಲ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಕುಂದಲಗು ಕಸ 48/2 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ 0.80 3200 8092-7742-2367 1924101001484-

67
ಪ ೕಶ ಸ ರ VM. ಂಕಟ ಾ ಾಯಣಪ   ಕ ಮು ಯಪ ೂಡ ಾಸರಹ , 

ವರದ ಾಯ ನಹ ಕಸ
7/P11 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ 0.40 1600 4651-7773-0023 111300101005571-

68
ಪ ೕಶ ಸ ರ V.M.ಮು ಾಜು  ಕ ಮು ಯಪ ೂಡ ಾಸರಹ  

ವರದ ಾಯ ನಹ ಕಸ
7 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ 0.70 2800 3488-1800-7756 111300101005873-

69
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ರಪ   ಾ ತಪ ಅಬೂ ಡು 

ಲುವ ಾಯ ನಪ ಕಸ
1/35- ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ 0.60 2400 3214-8022-5619 10516100009532-

70 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕ ಾಲಪ   ಹನುಮಪ ಕು ಾ ಂಡಹ ಕಸ 112 ಇತ ಾವ  3 ೕ ವಷ 0.80 1600 4925-4546-0737 54052769508-
71 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕನಕಪ ಾ .K.S.   ೕ ಾಸ ಾ .K.V. ಾತಹ ಕಸ 158 ಇತ ಾವ  3 ೕ ವಷ 2.00 4000 3829-5188-9770 0486101018918,
72 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ೕಶ.T.R.  ೕ T.N. ಾಮಣ ೕನಹ ಕಸ 1/16- ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 0.40 2270 4760-4908-2354 125000396177-
73 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕಹ .R.  ಡ ಪ ಅ ೕ ೌಡನಹ  ಕಸ 116/2 ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 0.30 1704 7004-1330-5726 0434101015218-
74 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕಹ .T.N  ಾ ಾಯಣ.T.K ೕನಹ ಕಸ 31/3, 31/4 ಇತ ಾ ಂ  3 ೕ ವಷ 0.60 2544 3047-0466-6082 0486101001368-
75 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃ ಾ ವಲ  .P.N  ೕ ನರ ಂಹಯ ಂ ಾಪನಹ ಕಸ 9 ಇತ ಾ ಂ  3 ೕ ವಷ 0.90 3816 4041-3452-0522 4069101000306-
76 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಮೂ .B.S    ಬಚ ಪ .G ಆನೂರು ಕಸ 130/3 ಇತ ಾ ಂ  3 ೕ ವಷ 0.80 3392 4476-5301-0001 0486101021665-
77 ಪ ೕಶ ಸ ರ ರ .T.B   T.N.ಬ ೕ ೌಡ ಬಚ ಹ  ಕಸ 83 ಇತ ಾ ಂ  3 ೕ ವಷ 0.80 3392 9045-3130-5348 0486119025886,
78 ಪ ೕಶ ಸ ರ D.G.ರ ೕ   ೂೕ ಂದ ಾ ವರಹ  ಬ ಹ 46 ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 1.00 5680 7893-5164-6343 111300101005785-
79 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾಸ   ಂಕಟ ಾಯ ಾ ವರಹ ಬ ಹ 5, 26 ಇತ ಾ ಂ  2 ೕ ವಷ 2.00 11360 2698-8358-8000 699090016968-
80 ಪ ೕಶ ಸ ರ M.V.ಪ ೕಳ ೂೕಂ ಾಮ ಂ ಾ ಬಯ ಪ ನಹ  ದ 87/3 ಇತ ಂಡೂ ಹೂ 0.33 3300
81 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ   ಂಕಟ ೕರ ಮರದಹ ದ 117/2, ಇತ ಂಡೂ ಹೂ 0.5 5000
82 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆ .M.V.  ಂಕಟ ಾಮ ದ 169/2 ಇತ ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.2 15200
83 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ N.V   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾಗಮಂಗಲ ಗಮ ೕ 165/3, 198, ಇತ ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 25440
84 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕನಪ ಾಗಮಂಗಲ ಗಮ ೕ 60/7ಎ,108/3 ಇತ ಮ ಂ 1 16000 3143-6832-6229 10659101023743-
85 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಜಯಮ  ೂೕಂ ೖ ಾ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 72 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
86 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಗಂ   ಂಕಟಪ ೂೕಟಗಲು ದ 24/5 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
87 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾಮ ಂ ಾ   ಸುಬ ೖಯಪ ನಹ  ದ 76 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
88 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೌಡ   ೌಡಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 80 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
89 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ರ  T.G  ಗಂ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 61/9 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
90 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಸುಬ ಣ   ಮ ಪ ಕ ಬೂ ರಹ  ದ 139/2, 108/1 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
91 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಮ ಯಪ    ಂಕಟ ಾಯಪ E. ಮ ಸಂದ  ದ 90/ 2 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
92 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾರಮ  ೂೕಂ ೕ ಮ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ದ 101, 105 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
93 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೖರಪ .K  ನರ ಂಹ ಪ ೕರ ಮರದಹ ದ 117/7, 117/1 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
94 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾ ಾಯಣ ಾ N  ಲ ಯ ಬೂ ರಹ ದ 214/2, 214/3, 235/2 ಇತ ಮ ಂ 0.19 3040
95 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ Y.ಕೃಷ ಪ   ಯರ ಪ ಬೂ ರಹ ದ 127/1, 126/3 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
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96 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಕಟ .T.M.  ಮು ಯಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 31/1, 19/ 22 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
97 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾಗಪ   ಂಕಟರವಣಪ ಾದ ದ 222/1, 361/2 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
98 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೖ ೕ ೌಡ  ಮು ಾಮಪ ಬೂ ರಹ ದ 201 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
99 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಕ .K.V   ಂಕಟ ಾಯಪ ಕ ಯಪ ನಹ ದ 113 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
100 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೕವ  .   ೖ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 1 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
101 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಜಯ ಾಮ   ೂೕನಪ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ದ 117,99 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
102 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾಮ   ಾಲಪ ಸಡ ಾರಹ ದ 19 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
103 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಕಟರತ ಮ   ಮು ಯಪ ೂಣ ಾನಹ ದ 186/2,180/2 ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800
104 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ .   ೕ ನ ಪ ೌಡನಹ ಬ ಹ 55 ಇತ ಾ ೕಲ   ಹೂ 0.2 5000 8933-4744-1532 10548100000762-
105 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಗಳಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕಶಪ ಮ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 153/1 ಇತ ಗು ಾ -ಹೂ 0.3 7500 0368101008411-
106 ಪ ನ ೕತನ ಾಯ ಕ ಮ B.N. ಾ ವಪ   ನರ ಂಹಪ ೕರಪ ನಹ ಕಸ 10/ 18 ಇತ ಾವ  ಪನ: ೕತನ 1.00 20000 844-5689-1695 64038267411-
107 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಪ .K.N.  ಾ ಾಯಣಪ ೂಡ ಗುಮ ನಹ ಬ ಹ 30/4, 34 ಇತ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 25680 8230-0315-8130 10548100000063-

108
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮ .M.B.  ೖರಪ ಮುದ ಣ , 

ಧನ ೕನಹ ಬ ಹ
67/2 ಇತ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 10270 5916-1715-3016 10548100004052-

109
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಕೃಷ ಪ ಮ ಾಯ ನಹ  

ಯರ ಹ ಬ ಹ
183/1 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.4 8000 4741-3874-0501 0368108007692-

110 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ಷ  ೂೕಂ ೂೕಮ ೕಖರ ಯರ ಬ ೕನಹ ಬ ಹ 32/3,31/3 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 4000 6116-4522-6335 896310110001622-
111 ಪ ೕಶ ಸ ರ B.ಸು ೕ  ಕು ಾ    ೖಚಪ ಯರ ಬ ೕನಹ ಬ ಹ 18/2 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.4 8000 9417-1928-5276 64112626128-
112 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕಮ ೕಖ  .Y  ಯರ ಪ ಯರ ಬ ೕನಹ ಬ ಹ 22/3,74/1 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.4 8000 2924-3451-6024 0368101008413-
113 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ೕ  . T.R.  T.N. ಾಜಣ ೕನಹ ಕಸ 1/16- ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.4 8000 4760-4908-2354 125000396177-

114
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ  ಆಂ ನಪ ತುಮ ನಹ , ಾಲ ಹ

, ೂರ ಾಯಲಹ ಕಸ
10/ 25, 76 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.88 17600 7582-8640-3727 0486101200844-

115 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಂಜ ೕಯ.C.M   ಾರಪ ಂತುಡ ಕಸ 108 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.6 12000 6179-0414-6532 125000204680-

116
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ಾವತಮ  ೂೕಂ ಜಯ ಾಮಪ ತಲದುಮ ನಹ  

ಎ.ಹುಣ ೕನಹ ಕಸ
32/9,32/1,31/1, 

32/10,32/7
ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.52 10400 3672-2456-8761 0486101205216-

ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೂೕ ಾ   ಕ ಮು ಾಮಪ ೌಡನ 23/1, 23/2, 23/3, 
23/4

ಇತ ಮ ಂ 0.3 4800 5577-4477-1128 699090015568-

117 ಕಸ
23/4

118 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾಪಮ  ೂೕಂ K.V.ಕೃಷ ಪ ಕ ಾಯ ನಹ ಕಸ 43/2 ಇತ ಮ ಂ 0.79 12640 4625-7244-5275 4069101001625-
119 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಆ ಾ ಾಯಣ . M.S  ಚಂದ ಮ ಕ ಾಯ ನಹ ಕಸ 8/2,158 ಇತ ಮ ಂ 0.81 12960 2967-9743-0235 4069108001300-
120 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಆಂ ನಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕ ೌಡ ೕ ಹ ಕಸ 139/ 21 ಇತ ಮ ಂ 0.4 6400 6568-1176-4897 4069101001396-
121 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಪ .M  ಮು ಾಮಪ ಂ ಾಪನಹ ಕಸ 50/2,50/3 ಇತ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 25680 9161-8847-4813 10811100000557-

122
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಾಮಯ ಹುಜಗೂರು ಕು ೕನಹ

ಕಸ
2 ಇತ ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.4 17800 5428-3863-3811 64095368818-

123 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಪಮ  ೂೕಂ ರಂಗಪ ೂರಮಡಗು ಕಸ 214 ಇತ ೕ  ೂಸ ಾಕು 1 9120 7838-8351-6637 4069101002517-
124 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಚಂದ ಪ .T.K.  ಂಪಯ ೕನಹ ಕಸ 1/ 11 ಇತ ಗು ಾ -ಹೂ 0.4 10000 9880-1461-8417 0486101024181-
125 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕವಪ   ಈರಪ ಬಂಡಹ ದ 33 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 2931-9150-7546 4441101002478-
126 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೌಡಪ   ಾಮಣ ಬಂಡಹ ದ 79 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 9145-0399-7333 8512500100948401-
127 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ ಮ   ಾ ಾಯಣಮ ೕರ ಮರದಹ ದ 40 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 4978-3873-8041 64100453950-
128 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನ ಲ ಮ    ಆವ ಲಪ ದ 226 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 2924-8386-4749 0490101016113-

129
ಪ ೕಶ ಸ ರ ದ ಪ ಯ T.S   ದ ಇಗ ೕಟಹ  

E. ಮ ಸಂದ ದ
46 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 8849-1649-8922 0490101017691-

130
ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹಯ .C.B  ಕ ೖರಪ ಾಕಪ ನಹ  

ಇರಗಪ ನಹ ದ
77 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 6270-2629-8482 54050900034-

131
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ವರಸಂದ

ದ
45 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 2872-5444-0135 0490101011200-

132 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ಾಜ  ಾ ಾಯಣ E. ಮ ಸಂದ ದ 219/4,158/5 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 5611-9878-0703 4441101000528-

133
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಪ   ಮು ಂಕಟಪ E. ಮ ಸಂದ

ದ
221/1 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 7350-7297-0485 4441101000527-

134
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಂಗುಲಪ   ೕತಪ ಬುಡಗ ಾರಹ  

ಂ ಾಲ ಹ ದ
89/ 2 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 3522-4499-1096 049010104142-

135 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ ಾಮ .   ೖರಪ ಬಂಡಹ ದ 80 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 6500-8958-9761 10548101068667-
136 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟರವಣಪ   ಾಮಣ ಬೂ ರಹ ದ 10/2- ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 9421-6070-6913 0490101008517-
137 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಕ ಬಜ ಪ ಬಂಡಹ ದ 37/3 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 7128-9200-9256 5772500100494601-

138 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಈಶ ರಪ   ಸುಬ ಣ   ಮ ಪ ರ ದ 38/ 18 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.19 3800 8136-7830-0424 0490108012708-

139
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಸು ಾ P.S   ಾ  

ತುರು ಾ ೕನಹ ದ
19/3, 19/2 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.13 2600 8259-4505-6091 4441101001847-

140 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ   ಲ ಂಕಟಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 13 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.13 2600 6052-2635-1129 0490108012771-
141 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರಸಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 61/ 10 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.13 2600 3995-7958-4776 4441101001773-

142

ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂ ೕ ೌಡ.M  ೕ  ಮು ಾಮಪ .P.S ಮುತೂ ರು

ಗಮ ೕ

14/1 ಇತ ಂಡೂ ಹೂ 0.4 4000 8488-4548-5046 10897101003174-
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143

ಪ ೕಶ ಸ ರ D.P.ನಂ ೕ ೌಡ  ಳ ಪ ೕ ೕನಹ  ಾರ

ಗಮ ೕ

101/3, 101/2, 30/5 ಇತ ಂಡೂ ಹೂ 0.6 6000 5359-5444-9343 64125380154-

144
ಪ ೕಶ ಸ ರ K.N. ಾ ಾಂ ನಪ   ಮಲದಪ ಾಳ ಾಯ ನಹ  ಾರ

ಗಮ ೕ
113/2, 79/3,66/1 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.7 8400 9070-7466-6894 3126437345-

145

ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ೕ ಕೃಷ ಪ .M ಭಕ ರಹ   ೌಡಸಂದ

ಗಮ ೕ

144/3, 152/3 ಇತ ಾವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 6120 4292-0187-3665 9017101000497-

146

ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ೕಶಪ   ಈರಪ ಅಮ ಾವ

ಗಮ ೕ

47/ 10 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.5 10000 2742-4517-0563 64196072644-

147

ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ . ೖ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ ಮುತೂ ರು

ಗಮ ೕ

18/5, 18/6,18/7 ಇತ ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 12720 5222-7535-1947 10897101000326-

148 ಪ ನ ೕತನ ಾಯ ಕ ಮ ಪ ಜಪ   ಮು ಾಮಪ ಮ ಪ ರ ಕಸ 66 ಇತ ಾವ  ಪನ: ೕತನ 1.00 20000 5715-8570-0962 520191030012267-
149 ಪ ನ ೕತನ ಾಯ ಕ ಮ ಆಂ ನಪ   ಂಕಟಪ ಾರಹುಣ ೕನಹ ಕಸ 68/2 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪನ: ೕತನ 0.6 12000 10811100025774-

150

ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹ ೌಡ.B.M  ಮು ಯಪ ೕವರಮಳೂ ರು 
ೕರಪ ನಹ ಕಸ

208/1 ಇತ ಾವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.2 7344 7165-8730-0129 0469108001066-

151 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಘ ೕಂದ T.V  ಂಕಟ ಾಯಪ ೕನಹ ಕಸ 1/ 10,1/ 40 ಇತ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 25680 5501-9179-6067 10811101046373-

152
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೕ ಾ .D.N  ಾ ಾಯಣಪ ೂರ ಾಯಲಹ  

ೂಡ ಾಸರಹ ಕಸ
 7/3,4/9 ಇತ ಮ ಂ 1.30 20800 2784-7127-3436 0486101201402,

153
ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾ .D.N  ಾ ಾಯಣಪ ೂರ ಾಯಲಹ  

ೂಡ ಾಸರಹ ಕಸ
7/1,7/2, 43/2 ಇತ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 1.4 28000 2784-7127-3436 0486101201402,

154
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೕ ಾ .D.N  ಾ ಾಯಣಪ ೂರ ಾಯಲಹ  

ೂಡ ಾಸರಹ ಕಸ
7/1- ಇತ ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.5 87500 2784-7127-3436 0486101201402,

155 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೂಡ ಮು ಯಪ   ಈರಪ ಾ ಾಯಣ ಾಸರಹ ಗಮ ೕ 14/1- ಇತ ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.29 50000 2673-7533-0995 10571100001875-
156 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೖ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ ಮುತೂ ರು ಗಮ ೕ 11/12- ಇತ ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.29 50000 5222-7535-1945 10897101000326-
157 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಪಮ  ೂೕಂ ಸೂಯ ಾ ಾಯಣಪ ಮುತೂ ರು ಗಮ ೕ 329/2 ಇತ ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.29 50000 4687-7028-7217 10897101010934-
158 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಚಂದ ೕಖ  M.N  ಾ ಾಯಣಪ ಮುತೂ ರು ಗಮ ೕ 331/1, 331/2 ಇತ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 24000 7179-8256-7858 0434101012789-158 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಚಂದ ೕಖ  M.N  ಾ ಾಯಣಪ ಮುತೂ ರು ಗಮ ೕ 331/1, 331/2 ಇತ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 24000 7179-8256-7858 0434101012789-

159
ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾವ .B.K ೂೕಂ  ಾಲು.N.B ಪ ೕಲು   

ೖರ ಾನಹ ಬ ಹ
58 ಇತ ಾ  ೂಸ ಾಕು 1 30600 5698-5162-5169 119939087-

160

ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯರ ಮ  ೂೕಂ  ೕ  ಂಕಟ ಾಯಪ ಮ ಾಯ ನಹ

ಬ ಹ

281 ಇತ ಾವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 6120 6087-4822-7981 0490101016918-

161
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಶ ತ .R  ಾಮಚಂ ಾ  

ಸುಬ ಾಯಪ ನಹ ದ
177, 181 ಇತ ಾ ಂ  3 ೕ ವಷ 2.70 11448 3869-1335-4924 4441101000410-

162

ಪ ನ ೕತನ ಾಯ ಕ ಮ ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟಪ ಹಲಸೂರ  
ಜಂಗಮ ೕ ಹ

ಕಸ

21- ಇತ ಾವ  ಪನ: ೕತನ 1 20000 2277-8266-4361 10831100014028-

163

ಪ ನ ೕತನ ಾಯ ಕ ಮ ಾಗ ಾ   ೂಡ ಮು ಾಮಪ ಕುಂದಲಗು

ಕಸ

132/2 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪನ: ೕತನ 0.94 18800 6568-8782-6915 1924101000198-

164
ಪ ನ ೕತನ ಾಯ ಕ ಮ ಮು ಾಮಪ   ಮು ಯಪ ಕುಂದಲಗು  

ಕ ಾಪನಹ ಕಸ
1/ 5 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪನ: ೕತನ 0.46 9200 4300-6558-8547 1924101004077-

165 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕರಗಪ .P  ಳ ಪ ಆನೂರು, ತ ಲಹ ಕಸ 87/1 ಇತ ಗು ಾ -ಹೂ 0.3 7500 2359-2639-5138 22255-

166
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾಮಣ   K..B.ಚನ ಪ ಜಯಂ ಾ ಮ ಾದಹ

ಬ ಹ
53 ಇತ ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.3 50000 6919-8972-4099 10516101024308-

167
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಕ ೖರಪ   ೖರಪ ೌಡನಹ  

ಧನ ೕನಹ ಬ ಹ
10/KP1, 10/p9 ಇತ ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.3 50000 2624-9565-2693 20312191003086-

168

ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾಮಚಂದ ಪ   ಂಕಟ ಾ ೂಗರ ಾಯ ನಹ

ಕಸ

2/ 25 ಇತ ಮ ಂ 0.75 12000 2855-9380-5838 0486101024745-

169 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾಮಯ   ಾ ಾಯಣಪ ಬೂ ಾಳ ಕಸ 181/2, 190/3 ಇತ ಮ ಂ 0.79 12640 8799-5076-9496 0486101022799-
170 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾಮಯ .M.  ಮುತು ಾಯಪ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 1/ 2 ಇತ ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.36 63000 8433-8154-4600 64114074218-
171 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎ. ೕ ಾಸ  ಆಂ ನಪ ಕ ಾಸರಹ ಕಸ 79/2,67/ 9, 67/ 2 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ 1.00 4000 6839-7341-3520 2421101000546-

172

ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ಆಂ ನಪ ಕ ಾಸರಹ

ಕಸ

65/7,65/15,65/2 2 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ 2.00 4000 2458-6924-1901 454702010011267-

173
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಜುಳಮ  ೂೕಂ ೕ ಾ ೕ ಾ ರ  ಎ.ಹುಣ ೕನಹ

ಕಸ
50 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ 0.40 1600 7842-0732-0278 4069108002076-

174 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂ ೕ ೌಡ.H   ಹನುಮಂ ೕ ೌಡ ಹರಳಹ ಕಸ 19 ಇತ ಾವ  3 ೕ ವಷ 1.2 2400 7665-1395-6425 0486101002073,

175
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ   ೂಡ ಹನುಮಂತಪ ತುಮ ನಹ  

ೂರ ಾಯಲಹ ಕಸ
86,12/2, 87/1A 
87/1B, 89/1A

ಇತ ಾ  3  ವಷ 1.00 8560 7539-0141-0606 125000204668-

176

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾಂ   ಕು ಾ   ಅಪ ಾ ಯ ಾಮಪ ಘಟ ಾ ನಹ  
ೕವ ಾನಹ  
ಸುಗುಟೂರು ಕಸ

14/1, 211/3, 31/2 ಇತ  ಾ ಥ ಕ ಸಂಸ ರ ಾ 
ೂೕಡಂ  ಘಟಕ

0.25 1000000 3157-7260-4703 21690100007676-
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177
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಗ ೕ   ಕ ಹನುಮಪ ಾಳ ಾಚನಹ

ಗಮ ೕ
158/3, 159, 158/2 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.3 15600 8588-5302-1087 111300101000756-

178 ೕರು ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ೕವಪ   ಈರಪ ಬಂಡಹ ದ 33 ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 1 75000 2931-9150-7546 4441101002478-
179 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಬಸಪ   ಂಪಯ G.ಕುರುಬರಹ ಬ ಹ 100/p10 ಇತ ಾ  ೌ 1 200000 5055-8941-4385 5772500100670401-

180
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾತುಯ  ೂೕಂ B.N. ಂಕಟ ಾ ೕರಪ ನಹ

ಕಸ
43 ಇತ  ಾ ಥ ಕ ಸಂಸ ರ ಾ 

ೂೕಡಂ  ಘಟಕ
0.02 1000000 5822-0425-0070 10811101042951-

181 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ .N  ಕ ಾ ಾಯಣಪ ಾಕಪ ನಹ ದ 51/1 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.1 87500 5792-1469-0645 54050909865-

182

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಂಡಪ ಾರಹ  
ಜರಗುಹ ದ

160 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.6 87500 0490108017438-

183 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ G.N.ಮು   ನರ ಂಹಪ S. ೂಲ ಹ ದ 58/1a, 58/1b,59 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.6 87500 6200-3125-1271 64046347568-
184 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಉ ಾಶಂಕ .K  ಕೃಷ ಪ S.ಕುರುಬರಹ ದ 23 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.82 87500 5018-4082-0236 54050905066-

185
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕಟ .N.M  ೕ ಾರಪ ಬಂಡಹ  

ನಲ ಚರುವಹ ದ
77 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.6 87500 9378-6974-5081 0490101015793-

186
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ V.C. ಾ ವಪ   ಕ ನ ಪ ವರದ ಾನಹ  

ಗ ಂ ೕನಹ ದ
74/1, 127/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.99 87500 9690-8203-5887 64050426307-

187 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ N.ಮು ಯಪ   ನಂಜುಂಡಪ S. ೂಲ ಹ ದ 82/1 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.2 87500 5248-9480-9164 64113743352-

188
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೂ ೕ  ೕ ಾ ಾಮಪ   ಲ ಣ ಾಂಡ ಂ  

ತು ೕನಹ ದ
20/p19 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 87500 8653-6205-9094 0490108015111-

189 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೕವಪ   ಈರಪ ಬಂಡಹ ದ 33 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.6 87500 2931-9150-7546 4441101002478-

190

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೌಡಮ   ಕ ಬಜ ಪ ಬಂಡಹ

ದ

79 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.6 87500 9145-0399-7333 0490108017765-

191

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕಟರಮಣ  .B  ೖರಪ ಬಂಡಹ

ದ

80 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1 87500 6500-8958-9761 10548101068667-

192

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಹನು ೕ ೌಡ B.M  ಮು ಾಮಪ ಳೂ

ಕಸ

86/6, 87/7 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.6 87500 3509-4731-3942 0486101003842-

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೖಲಪ  ಮಲ ಪ   ಮಲ ಪ ೂಣ ಾನಹ 94/1,125 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.7 87500 2173-6066-8355 64045437645-

193

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೖಲಪ  ಮಲ ಪ   ಮಲ ಪ ೂಣ ಾನಹ

ದ

94/1,125 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.7 87500 2173-6066-8355 64045437645-

194 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ K.R. ೕ ಾಸ   ಾಮ ೂೕಟಗ ದ 13/1 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 87500 8057-7208-7013 64110044107-
195 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೖ ಾ   ಮದ ಣ ಬಂಡಹ ದ 37/3, 37/4 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.2 87500 7118-5387-9840 0490101011676-

196

ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕ ಂದಪ .S  ೕ ೕತಪ ಅಮ ಾರಹ  
ೂಪ ಲ ನ ಪ ನಹ

ಬ ಹ

1/ 17 ಇತ ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.5 19000 5008-3963-0220 10548100001365-

197

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕಟ . N  ೕ ೂಡ ಪ ಯ ಮ ಾಯ ನಹ  
ಾಚ ಾನಹ ಬ ಹ

145, 202/1 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.67 87500 2727-4229-9741 0490101008423-

198
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾ ಾಯಣ ಾ  N.K  ಕ ಪ ಮ ಾಯ ನಹ  

ಾಚ ಾನಹ ಬ ಹ
151/1, 151/5, 165/1 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.4 87500 3425-9154-9701 0490101016337-

199

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾಜಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ಮ ಾಯ ನಹ  
ಲ ಗುಂಡ ಹ ಬ ಹ

181/ 41 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.32 87500 5285-1288-5389 10548100006780-

200

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ  ಮು   ಾ ಾಯಣ ಾ ಲ ಗುಂಡ ಹ  
ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ

344/2, 24/5 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.68 87500 5410-0744-6431 10548100003574-

201 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಶ ಾಥ   .ರ ಾ ಾ ೕರ ಮರದಹ ಬ ಹ 2/1- ಇತ ಾ  ೌ 1 200000 4532-4971-1634 20031908526-
202 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾಸಮೂ .H.M.  ಮ ಪ ಹುಜಗೂರು ಬ ಹ 1/ 14 ಇತ ಾವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 4896 4491-5484-5828 0486101016845-

203

ಾಂ ೕಕರಣ ಜಯಮ  ೂೕಂ ೕ ಕ ತಮ ಣ ೂೕಸ ೕ  
ಎದ ಲ ೕನಹ ,ಘಟ

ಾನ ಹ
ಗಮ ೕ

6/4,89/4,29/1, 29/2, 
89/3,11/2,11/3,380,4

14,369/5a

ಇತ  ಾ ಕ 1.01 75000 2866-2725-2178 10659100008512-

204
ಾಂ ೕಕರಣ M.ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ   ಮು ಾಮಪ ಅಂ ಾನಹ , 

ಕುಂ ಾನಹ ಗಮ ೕ
48/2,111,21/3,20/2 ಇತ  ಾ ಕ 1.2 75000 5465-0955-4212 64118442204-

205
ಾಂ ೕಕರಣ ಾ  ೂೕ ಾ .V  ಂಕಟಪ ಭಕ ರಹ

ಗಮ ೕ
266/1b, 263/1b, 
265/1b, 263/2a2

ಇತ  ಾ ಕ 1.39 75000 5876-4998-7245 0434101010454-

206
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಯ .M.  ಮುತು ಾಯಪ ಹುಜಗೂರು  

ಕು ೕನಹ ಕಸ
1/ 2 ಇತ ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 10160 8433-8154-4600 64114074218-

207
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ A.M.ಜಯ ಾಮ   S.ಮು ಾಮಪ ದಡಂಘಟ  ಆ ೕಮಡಗು

ಬ ಹ
50 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 2 87500 4851-3159-4046 0368101009620-

208
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಗಂಗಪ   ಆಂ ನಪ ೂಲ ಗುಮ ನಹ  

ದಡಂಘಟ ಬ ಹ
28/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1 87500 3585-9585-5730 0368101003420-

209 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕಟರತ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಮ ಹ ಬ ಹ 65, 73/3, 74/2 ಇತ ಾ  ೌ 1 200000 3789-0567-3165 10516100007797-

210
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೖಯಮ  ೂೕಂ ೕ ಾಮಪ ಬಂಡಹ

ದ
11, 9 ಇತ ಮ ಂ 0.8 12800 6874-8148-7058 049010813202-

211 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಕಟ   ಮು ಯಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 19/ 22, 31/1 ಇತ ಮ ಂ 1.6 16000 9765-5203-0667 125000186444-
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212 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಾ ೌಡ ಂತುಡ ಕಸ 124 ಇತ ೕ  ೂಸ ಾಕು 1 9120 2028-0858-5358 10571100015917-
213 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ನರ ಂಹಮೂ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾದ ದ 199 ಇತ ಮ ಂ 1.2 19200 4703-1598-1238 64060351713-
214 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಕ ರಪ E. ಮ ಸಂದ ದ 203 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.94 87500 9389-1513-0361 4441108000479-
215 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾಮಚಂದ   ೖಯಣ E. ಮ ಸಂದ ದ 258 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.44 87500 3420-1006-0588 64105718151-
216 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಮು ಯಪ   ೖರಪ ಂತುಡ ಕಸ 111 ಇತ ಮ ಂ 1 16000 5222-1750-6734 10571100015509-
217 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಕ ಮು ೕ ೌಡ  ೂಡ ಮ ಪ ಾಗಮಂಗಲ ಗಮ ೕ 167/1,66/1,168/1 ಇತ ಮ ಂ 1 16000 8072-2878-3110 3522858512-
218 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಚಂದ ೌಡ A.S.  A.V. ಾ ಮಣ ಮುತೂ ರು ಗಮ ೕ 283/2 ಇತ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.2 30000 5570-4976-8661 10897101000195-

219
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ೕಷಪ   ೕ ಮು ಕೃಷ ಪ . ಮೂತೂ ರು

ಗಮ ೕ
429/2, 428/1, 429/1 ಇತ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.2 30000 8792-2897-6754 0438101019236-

220
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೕ ಾ N.A ೂೕಂ ೂೕಜ ಾಜ.V j. ಂಕ ಾಫ ರ

ಗಮ ೕ
14/4, 15/ 8, 15/7 1 ಇತ ಾ  ೌ 1 200000 2765-0360-1031 10659100005061-

221 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಕ ಮು ಯಪ   ೕ S. ೂಡ ತಮ ಣ ಅಮ ಾವ ಗಮ ೕ 41/4- ಇತ ಾ  ೌ 1 200000 6095-3364-0122 64072860518-
222 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೖ ಾ .K  ೂೕನಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 161/2, 162/2,188 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.97 87500 9054-3794-1720 5640101001095-
223 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ವಣ   ಾಮ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 420 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 87500 2449-8204-8032 520291005637471-
224 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾ ಾಯಣ ಾ .K  ಕ ಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 107/4, 107/5 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1 87500 3045-0124-4695 520101042531922-

225
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾಮ .M.B  ೖರಪ ಧನ ೕನಹ  

ಮುದ ಣ ಬ ಹ
29/5, 67/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 87500 5916-1715-3016 10548100004052-

226
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ನರ ಂಹ    ಾಮ .K.M G.ಕುರುಬರಹ

ಬ ಹ
54 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.58 87500 7298-3733-4958 111300101005956-

227
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೕ ಾಸ .C  ಕ ಪ ಯ ಕ ೕಕಹ  

ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ
68 ಇತ ಮ ಂ 1 16000 9666-2002-0525 64124644767-

228
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮ ಾಯಪ ಮ ಹ

ಬ ಹ
18/1- ಇತ ಮ ಂ 1 16000 7433-6137-7538 1054810102661-

229
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಕ ಪ ಯ .T.C  ಸಂಚಪ T.ಕುರುಬರಹ  

ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ
40 ಇತ ಮ ಂ 0.75 12000 2963-6947-3301 54035932953-

230
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ K.V. ಾಮಚಂದ ಯ   ಂಕಟ ಾಯಪ G.ಕುರುಬರಹ  

ೂಕ ನಹ ಬ ಹ
12/4 4, 21/1 ಇತ ಮ ಂ 1 16000 7561-0924-6322 5772500100710401-

230 ೂಕ ನಹ ಬ ಹ

231
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ P.R. ೌಡ ೂೕ ಮರದಹ  

ೂಕ ನಹ ಬ ಹ
20 ಇತ ಮ ಂ 1.2 19200 8446-6150-5662 0368101002881-

232
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಕ ೌಡ   ಾಮ ೂೕ ಮರದಹ

ಬ ಹ
35 ಇತ ಮ ಂ 0.95 15200 3210-2929-2890 0368101008191-

233
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಕಟ   ೕ ಾಮ ೂೕ ಮರದಹ

ಬ ಹ
18/1- ಇತ ಮ ಂ 1 16000 2532-4581-4812 0368101008190-

234
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ನಲ ಪ .k.H  ೕ ಹನುಮಪ ೂಡ ಾ ೕನಹ  

ಕ ಾಯ ನಹ ಕಸ
114 ಇತ ಮ ಂ 1 16000 5403-8796-0761 4069108009078-

235
ೕರು ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಜಲಕಂಟ ಕ ಾ ಣ ಸಂಘ ೕರ ಮರದಹ

ದ
01-Feb ಇತ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ 4 400000 8595-7710-2485

236 ೕರು ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ Shambhavi Roj Ploriculture Belegara Sanga ನಲ ಗುಟ ಹ ದ ಇತ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ 4 400000 126500102353001-
237 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕಟ .M  ಮು ಾಮಪ ೌಡನಹ ಬ ಹ 56/1- ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.43 87500 2482-5455-4614 0490101018093-
238 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೌಡ   ೕ ಗಂಗ ೂಡ ಬಂಧರಘಟ ಬ ಹ 28/4 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.48 87500 9917-7837-8018 0368101005909-

239
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ K.V. ಾಮಚಂದ ಯ   ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಕ ನಹ  

G.ಕುರುಬಹ ಬ ಹ
12/3A ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.36 87500 7561-0924-6322 5772500100710401-

240 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾ ಾಯಣಪ B  ಾಲಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 141/2, 397/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.14 87500 7627-1691-8220 10548101001811-

241
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕಟ   ೕ ಾಮ ೂೕ ಮರದಹ

ಬ ಹ
29/1- ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.5 87500 2532-4581-4812 0368101008190-

242
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾಮಚಂದ ಪ   ಂಕಟರವಣಪ ಗಂ ಗುಂ  

ೕವಗುಟ ಹ ಬ ಹ
71/13 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1 87500 8995-0888-2323 0490101020261-

243 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ೂಕ ನಹ ಬ ಹ 13/1- ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 2 87500 3745-2106-1543 0368101008012-
244 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಲ ೕ ಾಂಕ ೂೕಂ P. ಶ ಾಥ ೕರ ಮರದಹ ದ 13/1 ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 0.2 889000

245
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಮದು ಕೂ   ವಂ ಕೃಷ    ಾಧಕೃಷ ಮೂ ೕರ ಮರದಹ

ದ
16/1 ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 0.27 1088000 3860-5706-7691 0415118000725-

246
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಮಂಜುಳಮ .V ೂೕಂ ಎಂ.ಜಯ ಾಮ ಘಟ ಾ ನಹ

ಗಮ ೕ
21 ಇತ  ಾ ಥ ಕ ಸಂಸ ರ ಾ 

ೂೕಡಂ  ಘಟಕ
0.94 1000000 21690100019481-

247 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ನಂಜಪ   ಲ ಣ ಾಮನಹ ದ 102/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.4 87500 3154-0639-1600 64033413130-

248
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೕಣು ೂೕ ಾ .K.N  ಾ ಾಯಣ ೂೕಟಗ

ದ
27, 62/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.96 87500 5313-577-4035 125001248164-

249
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾಮ K.H  ಹನುಮಂತಪ ೂೕಟಗ

ದ
61, 24/2, 25/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.35 87500 8850-2745-4928 54050907461-

250 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾರಪ .B.C  ಕ ಾವನ ಬಂಡಹ ದ 1 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.4 87500 6842-0188-4517 0490101013627-
251 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾ ಾಯಣ ಾ .K.N.  ನರಸಪ ೂಣ ಾನಹ ದ 77/1, 77/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.64 87500 8527-1590-8467 54050911354-
252 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಮು ಯಪ   ೕ ಆಂ ನಪ ೂಲ ಗುಮ ನಹ ಬ ಹ 75 ಇತ ಮ ಂ 1.6 19200 3320-6389-3064 0368108005701-
253 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಕೂ ೕಶಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 4/ 8 ಇತ ಮ ಂ 0.8 12800 7463-3236-9984 0490108013789-
254 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಕ ೂೕಣಪ   ಾಪನ ೂೕಕಲಹ ಬ ಹ ಇತ ಮ ಂ 0.8 12800 4985-4851-1544 0368101007305-
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255

ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಆಂಜ ೕಯಪ .V   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಂಡ ಾಜನಹ

ಬ ಹ

21 ಇತ ಮ ಂ 0.5 8000 6284-8089-4842 0368101007779-

256 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ೌಡ .N  ನಂಜಪ ೕಮಗ ಬ ಹ 16, 15/3, 15/12 ಇತ ಮ ಂ 1 16000 9276-8154-7621 1422500102617101-
257 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ನರ ಂಹಯ   ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಕು ಾ ಂಡಹ ಕಸ 76/2, 96 ಇತ ಮ ಂ 1.6 25600 2207-0805-3685 54052769949-

258
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೖರ   ಗುಮ ಯ ಬಯ ಪ ನಹ  

ಕುದುಪಕುಂ ಬ ಹ
51/Block1 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.6 87500 4729-8539-7295 0490101014771-

259

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ K.ಶಂಕರ  ೕ ೂಂಡಪ ಉಪ ಕುಂಟಹ

ದ

28/ 19 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 87500 7504-1484-2284 64055459271-

260 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕಟ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಉಪ ಕುಂಟಹ ದ 1, 3/6- ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 87500 7670-5702-2346 54050905497-
261 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಅನುಸೂಯಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ೂಣ ಾನಹ ದ 184/4, 189/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 87500 3609-8029-1081 64158735745-
262 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ನರ ಂಹಪ   ೂಯ ಗೂರಪ ಾಮನಹ ದ 10/1, 106 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.4 87500 7001-8545-6937 64046994729-
263 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಮು   ಸುಬ ನ ಾಮನಹ ದ 30/3, 13 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.73 87500 4312-2435-7512 64157612985-
264 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕ ೕಶಪ   ಕ ನಂಜಪ ೂೕಟಗ ದ 101/1, 83/1, 2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.4 87500 3832-5421-4759 64150663287-
265 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ನರ ಂಹಪ   ದ ನ ಬಂ ಾಲ ಹ ದ 71 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.6 87500 8453-5788-2017 64157090411-
266 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ನರ ಂಹಪ   ಸುಬ ಣ ಬಂ ಾಲ ಹ ದ 71/3,7 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1 87500 3783-8625-7595 64165889551-
267 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕಟ ೂೕಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂೕಟಗ ದ 40/ 14 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.2 87500 2052-0406-2643 64148802830-
268 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕ ೕಶಪ   ಾಮನ ೂೕ  ಾಮಪ ೂೕಟಗ ದ 44/1- ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 87500 7256-6849-0117 64125010068-
269 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾಮಕ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಯರ ಾ ೕನಹ ದ 96/1 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 87500 8216-8900-8641 64195223461-

270
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಆವ ಲ ೂಂಡಪ   ೂಡ ನ ಪ ವರದ ಾನಹ , 

ಗ ಂ ೕನಹ ದ
65/1,63 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1 87500 2260-2291-4092 54050893989-

271 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ K.P.ಮು   ಕ ೕತಲಪ ಾಮನಹ ದ 103,27 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1 87500 4838-9085-3258 10748101026315-
272 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾ ಾಯಣಪ   ಕ ಮು ಪ ಉಪ ಕುಂಟಹ ದ 10/3, 10/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.2 87500 5456-9861-8786 54050901210-

273
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ S.A. ೕಂದ   ಅವಲಪ ಾದ

ದ
28/1, 401/1, 29/5, 

42/1
ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 87500 6366-6429-2000 64049341223-

274 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಮಂಜು ಾಥ D.C  ಕ ಾ ಾಯಣ ಾ ಬೂ ರಹ ದ 4 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.2 87500 4135-3795-7438 0490101018406-
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಜಯ ಾಮ   ೂೕನಪ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ 99, 177 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.2 87500 8310-0214-4516 0490101018455-

275
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಜಯ ಾಮ   ೂೕನಪ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ

ದ
99, 177 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.2 87500 8310-0214-4516 0490101018455-

276 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕಟ   ಲ ಂಕಟಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 31/2,16/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.6 87500 6052-2635-1129 0490108012771-
277 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಂಕಟನರಸಮ  ೂೕಂ  ಅಕ ಲಪ ೕರ ಮರದಹ ದ 47/1 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1 87500 7449-2052-9609 54050905351-

278

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ರ .M.P  ಮ ಾ ೕನಹ

ದ

16/2- ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.55 87500 8637-4298-3234 0368101002887-

279
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಪ   ಮದ ನ ನಲ ೕರುವನಹ  

ಬಂಡಹ ದ
57/1-, 57/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.2 87500 7034-9288-8357 0490108012792-

280 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾಲಕೃಷ .S.V  ಂಕ ೕಶಪ ಾದ ದ 102/5, 97/7, 49/1 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 87500 7870-6981-1310 54050893071-
281 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಕೃಷ ಪ .S.P  ಾಪಣ ಾದ ದ 34,35 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 2 87500 9293-8020-5433 54050897098-

282

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೕ ಾಸ  ಂಕಟ ಾಯಪ ಾದ

ದ

72/ 3 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.7 87500 6181-4826-9715 64085896454-

283 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಈರಪ     ಈರಪ  ಉ ದ ಪ ಯ ದ 80,16/2 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.29 87500 6315-7917-1724 0490101016171-

284

ಅ ಕ ೌಲ ದ  
ಅ ವೃ

ನ ಪ   ೂಡ ಡ ಾ ಾಯಣಪ ವರದ ಾಯ ನಹ

ಕಸ

71- ಇತ ಾ ಕಂ 0.2 141000 3970-1036-4635 297401000002082-

285 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ನ ಪ   ೂಡ ಡ ಾ ಾಯಣಪ ವರದ ಾಯ ನಹ ಕಸ 71- ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 0.2 861000 3970-1036-4635 297401000002082-

286
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ D.M. ಾಲಕೃಷ   ಮಲ ಪ ನಲ ಗುಟ ಹ

ದ
7/3- ಇತ ಾ  ೌ 1 200000 8242-8105-5201 10548100004493-

287
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ನರ ಂಹ .P.N  ೕ ಾ ಾಯಣಪ .B ಆ ೕಮಡಗು 

ಮ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ
164/4, 342/ 1 ಇತ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.4 87500 6209-2507-2787 0486101202123-

288
ೕರು ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಮಲ ಪ ಧನ ೕನಹ  

Tಕುರುಬರಹ ಬ ಹ
9, 57/2 ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 1 75000 9349-4495-8328 10548100005150-

289

ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ಾಯಣ ಾ ಸುಂಡ ಹ

ಗಮ ೕ

25/2, 3/6, 3/4, 22/1, 
3/1, 3/3, 3/5,22/1

ಇತ ಮ ಂ 1.2 6000 6848-7805-3936 1932718378,,

290 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ V.ಪ ಟ ಾಜು  ಂಕಟ ಾಯಪ ವರದ ಾಯ ನಹ ಕಸ 88/1- ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 0.2 1000000 8839-0901-2252 64182839279-
291 ೕರು ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಾ ಾಯಣ ಾ  .C.P  ಚನ ಾಯಪ K.G.ಪ ರ ಗಮ ೕ 17/1 ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 1 75000 029410036276-
292 ೕರು ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಕೃಷ ಪ .D  ಾಶಪ ೕರ ಮರದಹ ದ 87/ 11, 87 ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 1 75000 7776-7946-0654 64124302483-
293 ೕರು ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಂಧು  ಅ ವೃ  ಸಂಘ ನ ಾಯ ನಹ ಗಮ ೕ 54 ಇತ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ 1 400000 50100006784932-
294 ಪ ನ ೕತನ ಾಯ ಕ ಮ ಯಪ   ಯಣಪ , ಗಮ ೕ 19 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪನ: ೕತನ 1 20000

295 ಪ ನ ೕತನ ಾಯ ಕ ಮ ೕ ಸ  ಆಂ ನಪ ಗಮ ೕ 19/ 1 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪನ: ೕತನ 1 20000

296

ಅ ಕ ೌಲ ದ  
ಅ ವೃ

ೂಡ ಮ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂೕ ಮರದಹ

ಬ ಹ

25/ 9 ಇತ ಾ ಕಂ 0.31 218900 5859-2731-5253 0490119015281-

297 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ೂಡ ಮ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂೕ ಮರದಹ ಬ ಹ 25/ 9 ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 0.31 1237000 5859-2731-5253 0490119015281-
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298
ಅ ಕ ೌಲ ದ  

ಅ ವೃ
ಲ ೕ ಾಂಕ ೂೕಂ P. ಶ ಾಥ ೕರ ಮರದಹ

ದ
13/1 ಇತ ಾ ಕಂ 0.2 152000

299
ಅ ಕ ೌಲ ದ  

ಅ ವೃ
ಮದು ಕೂ   ವಂ ಕೃಷ    ಾಧಕೃಷ ಮೂ ೕರ ಮರದಹ

ದ
16/1 ಇತ ಾ ಕಂ 0.27 192000 3860-5706-7691 0415118000725-

300
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ

ಭ  ೕಂ ಮ ಶ ಘಟ ನಹ  ಗಮ ೕ 14/1
ಇತ  ಾ ಥ ಕ ಸಂಸ ರ ಾ 

ೂೕಡಂ  ಘಟಕ 1
1000000

301 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಆಂ ನಪ   ಲಪ ಕ ಯಕನಹ ಕಸ ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 0.2 855000

302
ಅ ಕ ೌಲ ದ  

ಅ ವೃ ಆಂ ನಪ   ಲಪ ಕ ಯಕನಹ ಕಸ
ಇತ ಾ ಕಂ

0.2 140000

303 ೕರು ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಯಣಪ   .  ಂಕಟ ಯಪ ರ ಳಹ ಬ ಹ 32 ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 1 75000
304 ಪ ೕಶ ಸ ರ NDC BILL ಇತ A C BILL 200000

305 ಪ ೕಶ ಸ ರ INM/IPM SCEME VEGITABLE SPECIAL  PURCHASE NURSARYMEN CO OPARATIVE SOSICETY ಇತ VEGITABLE SPECIAL 83895

306

ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಯಪ   ನರ ಂಹಪ ಎ .ಕುರುಬರಹ

ದ

27

ಪ ಷ  

ಾ  3  ವಷ 1.00 8560 7519-0613-0322 111300101009406-

307
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಅಮರ ಾ ಾಯಣ   ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ . ಂಕ ಾಪ ರ 

ತಲ ಾಯಲ ಟ ದ
61/ 16

ಪ ಷ  
ಮ ಂ 0.5 8000

308

ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾ ಾಯಣಪ   ಗುರ ಪ ಬಚ ಾನಹ  
ತಲ ಾಯಲ ಟ

ದ

67/ 5

ಪ ಷ  

ಮ ಂ 0.5 8000

309

ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಮು ಂಕಟ ೂೕ ೂಂಡ ಾಜನಹ

ಬ ಹ

18

ಪ ಷ  

ಮ ಂ 0.8 12000

310 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ನಂಜುಂಡಪ   ಲ ಂಕಟ ಾಯಪ ೂರತಗುಟ ಹ ಬ ಹ 32/2 ಪ ಷ  ಮ ಂ 0.6 9000

311
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗಪ   ೕ ಾ ಕಲಪ ಮ ಾಯ ಹ

ಬ ಹ
99, 133

ಪ ಷ  
ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.3 6000 9651-8374-0787 10548100006510-

312 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ಮ  ೂೕಂ T.ಸುಬ ಣ ೂರ ಳ ಹ ಬ ಹ 12/2- ಪ ಷ  ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 4000 4347-7378-9577 10548101055070-
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೖರಪ ೂಲ ಗುಮ ನಹ  26 ಮ ಂ 0.2 3000 3561-7683-4275 54035955234-

313
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೖರಪ ೂಲ ಗುಮ ನಹ  

ದಡಂಘಟ ಬ ಹ
26

ಪ ಷ  
ಮ ಂ 0.2 3000 3561-7683-4275 54035955234-

314 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಗುರ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ G.ಕುರುಬರಹ ಬ ಹ 101/p14 ಪ ಷ  ಮ ಂ 0.2 3000 5794-8704-6308 0368108005670-
315 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಮ ಲ.S. ೂೕಂ ಜಯ ಾ  ಾ ಹ ಣರಹ ಬ ಹ 222 ಪ ಷ  ಮ ಂ 0.2 3000 6094-1863-8832 0368101009962-
316 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಗಂಗಪ   ೂಡ ಕ ರಪ ಾರಹುಣ ೕನಹ ಕಸ 1/ 94 ಪ ಷ  ಮ ಂ 0.8 12800

317
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ G.N.ಮು ಯಪ   ೂಡ ಂಕಟಪ ಾನಹ  ೕ ಹ

ಕಸ
227

ಪ ಷ  
ಮ ಂ 0.4 6400 2776-1689-4107 4069108002724-

318 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲಘುಮಕ  ೂೕಂ ೕ  ಂಕಟ ಾಯಪ ಾದ ದ 195/p3 ಪ ಷ  ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 4000 9784-8355-6919 64161433558-
319 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ   ೂಡ ಮು ಯಪ ಸುಗಟೂರು ಗಮ ೕ 59/34, 59/33 ಪ ಷ  ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.5 10000 2807-3047-6217 1932709022-

320

ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟರಮಣಪ .N  ಾ ಾಯಣಪ ಇರಗಪ ನಹ

ದ

27

ಪ ಷ  

ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 1 16000 2327-8914-0868 64043221729-

321

ಪ ೕಶ ಸ ರ M. ಂಕ ೕಶಪ   ಮು ಂಕಟಪ ಬ ಟ ಹ

ಬ ಹ

38/15

ಪ ಷ  

ೕವಂ  ಹೂ 0.5 12500 8028-1856-2193 2031219008012-

322

ಪ ೕಶ ಸ ರ G.N.ಮು ಯಪ   ೂಡ ಂಕಟಪ ಾನಹ  ೕ ಹ

ಕಸ

227

ಪ ಷ  

ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.8 12800 2776-1689-4107 4069108002724-

323
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಾಸಪ T. ದ ನಹ

ಬ ಹ
11/3-

ಪ ಷ  
ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 12000 9601-0894-7272 125000631135-

324
ೕರು ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಾಗಪ   ೕ ಾ ಕಲಪ ಮ ಾಯ ನಹ  

ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ
134/2, 99  

ಪ ಷ  
ಕೃ  ೂಂಡ 1,00 75000 9651-8374-0787 10548100006510-

325
ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂಡ ಂಕಟ ಾಯಪ   ೕ ೂಡ ಂಕಟ ಾಯಪ ಬ ಟ ಹ  ೌಡನಹ

ಬ ಹ
38/p9, 50/p2

ಪ ಷ  
ೕವಂ  ಹೂ 1.1 11000 5208-0567-2914 10548100007001-

326 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಹನುಮಂತಪ   ಕುಂ ಯರ ಪ ಂತುಡ ಕಸ 31/2 ಪ ಷ  ಮ ಂ 1 16000 4748-0328-8300 10571101016196-

327
ಪ ನ ೕತನ ಾಯ ಕ ಮ ಕ ರಪ .K.P  ದ ಪ ಕಂಬದಹ , 

ೂರ ಳ ಹ ಬ ಹ
159

ಪ ಷ  
ಾವ  ಪನ: ೕತನ 1.6 30000 3773-0861-4465 54035935513-

328

ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಕ ದುಗ ಪ ೂಲ ಗುಮ ನಹ

ಬ ಹ

84

ಪ ಷ  

ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 87500 4371-6582-4395 0490101019341-

329 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ V. ಾ ಾಯಣಪ   K.P. ಂಕಟ ಾಯಪ ೂರ ಳ ಹ ಬ ಹ 32 ಪ ಷ  ಾ ೌ  ಘಟಕ 0.2 855000 4287-7510-8493 0434101017832-

330
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾ ಾಯಣಪ   ಹನುಮಪ .ಮುತ ಕದಹ  

ಂತುಡ ಕಸ
50/3 , 67/8

ಪ ಷ  
ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.5 12700 8110-6950-5383 10571100003566-

331 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾ ಾಯಣ ಾ .S.M  ೕ ಕ ಮುತ ಪ ಾದ ದ 467 ಪ ಷ  ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1 87500 9120-0260-7296 54050900851-

332
ಅ ಕ ೌಲ ದ  

ಅ ವೃ
V. ಾ ಾಯಣಪ   K.P. ಂಕಟ ಾಯಪ ೂರ ಳ ಹ

ಬ ಹ
32

ಪ ಷ  
ಾ ಕಂ 0.2 143000 4287-7510-8493 0434101017832-

333
ಾಂ ೕಕರಣ ನ ನ ೂೕ   ಂಕಟ ೂೕ T. ದ ನಹ  

ೌಡ ಹ ಬ ಹ
7/1-

ಇತ
ಾ ಕ 1.2 100000 6234-7496-2709 520101042594967-
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334
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ ಣ .C.M  ಮು ಯಪ ೂರ ಳ ಹ  

ಡ ಘಟ  ೌ ಬ ಹ
10/p17, 10/p18

ಪ ಷ  ಗಡ
ೕ  3 ೕ ವಷ 1.00 3050 8449-7191-5560 0486101016553-

335 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಳ ಮ  ೂೕಂ ಾಗಪ ವಳ ಪ ನಹ ಗಮ ೕ 14/2 ಪ ಷ  ಗಡ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.5 10000 8376-0362-9523 1932700029-
336 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಆಂ ನಮ  ೂೕಂ ೕ ಚನ ಪ ವಳ ಪ ನಹ ಗಮ ೕ 14/2 ಪ ಷ  ಗಡ ಮ ಂ 0.4 6400 8319-0716-5051 10659100008623-

337
ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಕ ೕಶಪ   ಕ ಂಕ ಾ ಯಪ ೂರ ಳ ಹ

ಬ ಹ
32/ 18- 2

ಪ ಷ  ಗಡ
ಮ ಂ 0.8 12000

338 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಮ ಹ ಬ ಹ 97 ಪ ಷ  ಗಡ ಮ ಂ 0.6 9000

339

ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಾ ವಪ   ಅಕ ಲಪ ,ಮ ಹ ಮ ಹ

ಬ ಹ

97/1,98

ಪ ಷ  ಗಡ

ಮ ಂ 0.6 9000

340 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಮ ಯ ಮ ಹ ಬ ಹ 18/1,15/4,14/2 ಪ ಷ  ಗಡ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 4000 7433-6137-7538 10548101026661-
341 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಪಮ  ೂೕಂ ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಕನ ಪ ನಹ ಬ ಹ 10/1- ಪ ಷ  ಗಡ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.3 6000 3631-5272-6197 185910032318-
342 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕಶಪ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 8 ಪ ಷ  ಗಡ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.5 10000 8252-1931-9228 10571100016871-
343 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಕು ಕ ರಪ    ಮು ನರ ಂಹಯ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 143/4 ಪ ಷ  ಗಡ ಮ ಂ 0.6 9600 4378-3624-9382- 125000230042-

344
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಂಗಪ   ೂೕಟಪ  ಂಕಟ ಾಯಪ ಮ ಹ ,  

ದ
38/ 13

ಪ ಷ  ಗಡ
ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 4000 7790-2278-6652 0490101011140-

345 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ   ಆ ಪ ೂಮ ಸಂದ ದ 24/32 ಪ ಷ  ಗಡ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 4000 5341-7953-8259 049010160074-
346 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಕರವಣಪ   ನ ಂಕಟ ಾಯಪ ವರಸಂದ ದ 9 ಪ ಷ  ಗಡ ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 4000 9649-8522-5077 0490101014575-

347
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಹನುಮಪ   ನ ಪ ೂಣ ಾನಹ  

ೂೕಟಗಲು ದ
23

ಪ ಷ  ಗಡ
ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 4000

348
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಪ   ಹನುಮಪ ಕ ಾಯ ನಹ  

ೕರಪ ನಹ ಕಸ
13/2,15/1,15/2

ಪ ಷ  ಗಡ
ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.7 14000 9331-4608-7804 4069101002694-

349
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ೕಶಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂರ ಳ ಹ

ಬ ಹ
12/1, 13/4, 14, 15

ಪ ಷ  ಗಡ
ೕವಂ  ಹೂ 0.5 5000 3581-8969-0390 10548100005698-

350

ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ ಮ .K  ೕ ೂಂಡಪ ದಬರ ಾನಹ

ಕಸ

36/ 24, 36/28

ಪ ಷ  ಗಡ

ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 12000 9388-1938-4928 0486101022442-

351 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾ ವಪ   ಅಕ ಲಪ ಮ ಹ ಬ ಹ 97 ಪ ಷ  ಗಡ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.64 87500 7874-2435-6730 10548101024025-351 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾ ವಪ   ಅಕ ಲಪ ಮ ಹ ಬ ಹ 97 ಪ ಷ  ಗಡ ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.64 87500 7874-2435-6730 10548101024025-

352
ಾಂ ೕಕರಣ ಚಂದ ೕಖ  K.N  ನರ ಂಹಪ ೂತ ನೂರು

ಕಸ
109/4 ,110,273,101

/p2 ಪ ಷ  ಗಡ
 ಾ ಕ 1.2 100000 4945-6769-6401 4069101004003-

353 ೕರು ಸಂಗ ಹ ಾ ಘಟಕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ನರಸಪ ೂೕಟಗ ದ 135, 39/ 15, 16/2 ಪ ಷ  ಗಡ ಕೃ  ೂಂಡ 1,00 75000 4292-5895-4815 54050901470-
354 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಈರಪ .H  ೂಡ ಹನುಮಂತಪ A.ಹುಣ ೕನಹ ಕಸ 115 ಪ ಷ  ಗಡ ಾ  ೌ 1 200000 5755-9048-1990 0486101199356-

355
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ G.V.ಸುಬ ನ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಇರಗಪ ನಹ , 

ಗ ಂ ೕನಹ ದ
77

ಪ ಷ  ಗಡ
ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1.20 42400 2997-6801-6321 54050904629-

356
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಪಣ   ಮು ಾಮಪ ಯಣ ಂಗೂರು

ಗಮ ೕ
101/2, 101/1

ಪ ಷ  ಗಡ
ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.5 10000 9933-0290-2212 10659100007412-

1 NHM ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ೕ  ೖಯಪ .ಗುಂ ಾನಪ ಕಸ ಾ 55 ಇತ ದಲ ೕ ವಷ  ಾ ಂ  
1.20 1.20 6800 647564894279 195010100593

2 NHM
ಸುವಣ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ಎ .ಎ . ಾಜ ೕಖರ . 

ಲಗುಮ ೕಪ
ಕಸ ಾ 38/2,70/1, 78/3 ಇತ ದಲ ೕ ವಷ  ಾ ಂ  

1.00 1.00 5680 282894517703 1950101115857

3 NHM .ಕೃಷ ಮೂ   ನ ಚನ ಾಯಪ . ಅ ೕ ಾ ಗುಟ ಾತ ಾಳ 116/p31 ಇತ ದಲ ೕ ವಷ  ಾ ಂ  
1.20 1.20 6800 647564894279 64052562327

4 NHM ದ ಂಕಟ ಾಮಪ   ೂರ ಂ ಾಗಪ .ಕನಂಪ ಗೂಳೂರು 83/1,83/2,84/1 ಇತ ದಲ ೕ ವಷ  ಾ ಂ  
1.20 1.20 6800 517299379343 10536101023600

5 NHM ಎಂ. .ರ ಚಂ ಾ   ಂಕಟ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 6,10 ಇತ ದಲ ೕ ವಷ  ಾ ಂ  
1.60 1.60 20352 881397837458 520361002193059

6 NHM  ಎ  ಮಂಜು ಾಥ   ಎ  ಸು ,ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 162/2 ಇತ ಂಡು ಹೂ 0.40 0.40 4000 265503652855 137500101003752

7 NHM ವಪ   ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ . ಶಂಖಂ ಾರಪ ಕಸ ಾ 60/3 ಇತ ಂಡು ಹೂ 0.40 0.40 4000 385377812842 1950101113458

8 NHM ಪ ನ   ೕ  ಗಂಗಪ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 35/1,41/p3 ಇತ ಂಡು ಹೂ 0.70 0.70 11200 533756664739 520101030331168

9 NHM ದ ನ   ೌಡಪ .ಮು ನಪ ಕಸ ಾ 136/1, 37/p1,40 ಇತ ಂಡು ಹೂ 1.00 1.00 10000 319223177649 10748100014800

10 NHM ಾಗಭೂಷಣ  ಂಕಟ ಾ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 594 ಇತ ಂಡು ಹೂ 0.80 0.80 8000 782731124818 925101114963

11 NHM ಸುಬ ಮಣ  .  ೕ  ಕೃಷ ಪ .ನಲ ಪರ ಪ ಗೂಳೂರು 51,66,67,128 ಇತ ೂೕಡಂ  2.00 2.00 17300 352891708258 137500101005144

12 NHM
.ಎ .ಜಯ ಾಮ   .ಎ . ಾ ಾಯಣ . 

ೕವರಗು ಪ
ಕಸ ಾ 7/4,14 ಇತ ೂೕಡಂ  1.20 1.20 27000 816076708963 358301000002632

13 NHM
ಎ .ಆ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಎ . ಂಕ ಾಚಲಪ . 

ಾನಗ ಾಕಲಪ
ೕಮ 80/1 ಇತ ೂೕಡಂ  1.00 1.00 8600 873042023588 10748100014800

14 NHM ವಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ .ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 70, ಇತ ಗು ಾ  ಹೂ 1.00 1.00 25000 894293714788 10574101009743

15 NHM ಲ ತಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಮೂ . ಅ ೕ ಾ ಗುಟ ಾತ ಾಳ 129 ಇತ ಾ ಂ   ೂಸ ಾಕು 2.00 2.00 25440 743977542025 64052559029

16 NHM ಹ ೕಶ ಎ    ಂಕಟ , ಲಗುಮು ೕಪ ಕಸ ಾ 99, ಇತ ಾ ಂ   ೂಸ ಾಕು 0.80 0.80 10170 427582152687 64104735602

ಪ  



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

17 NHM . ಾಗ ಾಜು  ಕ ಬ ಾ .ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 358/1, ಇತ ಾ ಂ   ೂಸ ಾಕು 1.60 1.60 20350 647564894279 17591000008399

18 NHM ಂಕಟ ಾಯಪ   ಡ ನ . ಂಕ ೕಶಪ ೕಳೂರು 230/p28, 259 ಇತ ಾ ಂ   ೂಸ ಾಕು 2.50 2.50 31800 777262888059 10738100004960

19
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಾ ಾಯಣ ಾ   ೖರಪ .ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 258/1, 258/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 323668172512 520101030283295

20
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

.ಎ . ದ ಗಂಗಪ   ನಂಜಪ . ೕಮ ೕಮ 118, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 582868839689 10748100000022

21
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಅಪ ಣ . ೕಮ ೕಮ 15/1, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 728591869367 10748100019399

22
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ೕಮ ೕಮ 26, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 791398382724 10748100015826

23
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಬಯ ಮ  ೂೕಂ ೖ .ಆಚ ಾನಪ ೕಮ 231/p4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 553114230459 10748100020309

24
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಂಕ ೕ   ನ ಮದ ನ .ತಟ ಹ ೕಮ 347 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 615018112046 520101030309911

25
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ನರಸ   ಮ . ಾ ಾ ನುಕುಂ ೕಮ 21, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 382734606772 2969

26
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಲ ನ   ೕ  ಈರಪ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 481, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 334177683425 54050334147

27
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  ೂೕಪಮ  ೂೕಂ ನ ೖ ಾ . ೂೕ ಕ ೕಪ ೕಮ 14,17 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 853645052791 1074810001899427  (ಮ ಂ  
ಪ )

ೂೕಪಮ  ೂೕಂ ನ ೖ ಾ . ೂೕ ಕ ೕಪ ೕಮ 14,17 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 853645052791 10748100018994

28
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಕೃ ಾ   ದ ಂಕಟ ಾಮಪ . ಕ ರನ ಾ ೂೕ ೕಳೂರು 171/2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 6906453602561 1519101002296

29
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಮ   ನ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಗುಂಡ ಪ ೕಳೂರು 33/p6 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 519098397113 155010036456

30
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟ ಾ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 168/9 ಎ . ಟ ೕಟ 2.00 2.00 798962813297 10574100014639

31
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಈಶ ರಪ   ಂಕಟ ಾ . ಡಬ ರ ಾರಪ ೕಳೂರು 56,57 ಎ . ಟ ೕಟ 2.00 2.00 956887333609 1813182648

32
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಎಂ. .ಮ . ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 144 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 860164578111 10574100012293

33
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ೂ ೕ  ೂೕನಪ   ಂಕಟ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 1/6,1/5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 924485029405 10574101004030

34
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

. .ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ  ಂಕಟ ಾಯಪ . ಗುಂಡ ಪ ೕಳೂರು 92/1, ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 519098397113 10536101006922

35
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಎ .ಆ . ಾಗ ಾಜು  ಾಮ .ಯರ ಗು ಾತ ಾಳ 32/1, ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 720677780396 131010105130

36
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಗಂ   ಆ .ಪ ಟ ಪ ಕಸ ಾ 47, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 361355604738 10536100003629

37
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಂಕಟ ಾಯಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 48/p2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 432427646428 0925101007890

38
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಂಕ ೕಶಪ   ಗಂಗುಲಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 19/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 469431290603 0925101015755

39
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಂಕಟರವಣಪ   ಾ ಾಯಣಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 58,19 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 540462970506 520101030307348

40
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಾಗಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 91, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 629673804454 10574100011434

41
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

.ಆ . ವಶಂಕರ  ಕ ಾಮ ಾ . ಕ ರನ ಾ ಪ ೕಳೂರು 91, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 794726105861 64210569562

42
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಸರಸ ತಮ  ೂೕಂ ೕ  ಾವನ . ೕ ಾಕಲಪ ಕಸ ಾ 286 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 550916434941 64119029124



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
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: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

43
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ನಂಜುಂಡಪ   ಾ ಾಯಣಪ . ಪ ಲ ಾರಪ ಕಸ ಾ 43/4 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 570820863140 64151472963

44 NHM  ಖರ ಯ 
 (ಮ ಂ  

ದ ನರ ಂಹ   ಾಗಪ . ಾಳ ೕಳೂರು 92, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 585401103557 10574100015514

45
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

. .ಸುಬ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂತೂ ರುಪ ೕಳೂರು 45, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 235804511621 10574100010561

46
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಸು   ೂೕನಪ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 9/3, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 644845402882 10574100015771

47
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಎ . . ನ ಪ   ಾಮಪ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 5/10,5/9 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 943497317050 15851

48
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಾರತಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ . ೂಲ ಪ ೕಳೂರು 20/2, ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 645428693724 10574100014548

49
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಸುಬ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಮನ . ಗುಂ ಾನಪ ಕಸ ಾ 73/p6 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 965148231530 1950101000218

50
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

.ಮಂಜು ಾಥ  ಾವನ . ೂೕ ಾಕಲಪ ಕಸ ಾ 373/6,286 ಇತ ಟ ೕಟ 0.95 0.95 441305538098 137500101004472

51
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಾಗಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ . ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 26/p1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 221006299933 137500101009116

52
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಾಮಚಂದ  ಎ . .  ೂೕನ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 9/3, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 424440672699 10574100015512

53
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಮ ಪ   ಾಮನ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 2/2,25/2B,19/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 9645815323334 16479

54
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  .ಇ.ಬ ಾ   ಈರಪ . ಾಳ ೕಳೂರು 230, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 655326633031 1131354  (ಮ ಂ  
ಪ )

.ಇ.ಬ ಾ   ಈರಪ . ಾಳ ೕಳೂರು 230, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 655326633031 11313

55
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

.ಆ .ಸುಬ   ನ ಾಮ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 52, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 707334592369 10574100010347

56
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಮ   ನ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಗುಂಡ ಪ ೕಳೂರು 33/p6 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 658200131579 155010036456

57
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ೕ ಾಲಯ   ೂಂಡಪ . ಬು ಾರಪ ಕಸ ಾ 14, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 643434399523 1950101004826

58
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ವಪ   ದ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 70 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 733690456590 10574101009743

59
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಂಕಟರವಣಪ   ಮದ ನ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 128 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 340330785418 1712045150

60
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ನರ ಂಹಪ   ಸುಬ ನ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 340 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 750284691586 1519101001510

61
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

. . ಡ ಪ   ೌಡಪ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 233 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 293978731411 10574100012771

62
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಾ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಕೃ ಾ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 116/1, 19/p21 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 990815469018 155010024500

63
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಾ   ಮದ ನ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 170,127/1 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 218987693276 131010065300

64
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಗಂ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 3,59,110 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 913242311662 1519101010805

65
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಂಕಟರವಣಪ   ಆವ ಲಮ . ೖರಪ ನಪ ೕಳೂರು 62,25,14 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 621112659720 10574100012367

66
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಎ .ಕೃ ಾ   ಯರ ಮ . ಂಕಪ ೕಳೂರು 19,20 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 221833251298 10730

67
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಈಶ ರ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾ ಲಂಪ ೕಳೂರು 17/1, 19/p22 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 337164540454 10574100014992

68
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ೕ ಾಮ   ಂಕಟ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 104,4,19/1 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 438599134033 16130



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ
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)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 
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ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

69
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಎಂ.ಮಂಜು ಾಥ   ಮ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 10 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 842050224434 6412097317

70
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ ೌಡಪ . ಾ ಲಂಪ ೕಳೂರು 46/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.77 1.77 913346100875 10574100016422

71
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಲ ೕ ೕ  ೂೕಂ ೂೕ ಾಲ . ಂಕಪ ೕಳೂರು 2/p1,69/6 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 456519510832 10574100013005

72
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

. .ಈಶ ರಪ   ಂಕಟ ಾ . ಡಬ ರ ಾರಪ ೕಳೂರು 56,57 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 956887333609 1813182648

73
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟ ಾ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 168/9 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 798962813297 10574100014639

74
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಎ.ಎ . ಾಮಕೃಷ   ನರ ಂಹಪ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 148/p14 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 217266845413 10574100013447

75
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ೕ  ಮ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 4,4 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 860164578111 10574100012293

76
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ಗಂಗುಲಮ  ೂೕಂ ೕ  ಕ ರಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 315, 297/2 ಎ . ಟ ೕಟ 1.00 1.00 658200131579 10574100012293

77
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

ೌಡಮ  ೂೕಂ ಾವನ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 6/p25 ಎ . ಟ ೕಟ 1.00 1.00 643434399523 10574100014589

78
NHM  ಖರ ಯ 

 (ಮ ಂ  
ಪ )

.ಗಂಗುಲಪ   ತಟ ಂಕಟ ಾ . ಡಬ ರ ಾರಪ ೕಳೂರು 66 ಎ . ಟ ೕಟ 1.00 1.00 733690456590 10574100015624

79 NHM ಪದ ಾ ೂೕಂ ೕ  ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ. ೕಕ ಾಕಲಪ ಗೂಳೂರು 67, ಇತ ಾ 2.00 2.00 39000 910339093638 846310110000521

80 NHM ಸ ತ ೂೕಂ ಮಂಜು ಾಥ. ೕ ೕಪ ಗೂಳೂರು 18,19/1 ಇತ ಾವ 1.60 1.60 9790 582022887122 520101260197722

81 NHM ನರಸ   ಮ . ಾ ಾ ನುಕುಂ ಗೂಳೂರು 268, ಇತ ಾವ 1.60 1.60 9790 830053711725 2969

82 NHM ನರಸ   ಮ . ಾ ಾ ನುಕುಂ ಗೂಳೂರು 268 ಇತ ಾವ 1.60 1.60 9790 743513021596 10738100002969

83 NHM
ಾ ೕ  ಾ  ಉರು  ಜ ೕ  ಾ  ೂೕಂ 

ೌ ಾ . ೖನ ಾನಪ
ಕಸ ಾ 54 ಇತ ೕ  1.20 1.20 10800 705245625412 925101020460

84 NHM ಎ. ಮ ಲ ೂೕಂ ೕ  ಶಂಕರ . ೕವ ಪ ಕಸ ಾ 12/1,7/1,2,12/4 ಇತ ೕ  0.80 0.80 7200 673893038320 520101249730381

85 NHM .ಎ . ಂಕಟ   ಾ ಂ ಾ ಾಯಣಪ . ೂತ ೂೕ ಕಸ ಾ 21/2, ಇತ ೕ  0.40 0.40 4000 808038746021 925101112939

86 NHM ಾಮಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ನಲ ಪ ಪ ಗೂಳೂರು 159 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 12000 447828517372 925119000058

87 NHM ಯ ೂೕದಮ  ೂೕಂ ಈರಪ .ಕುರುವ ನ ಪ ಕಸ ಾ 458/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 16000 665120979260 64080241117

88 NHM ಗಂಗುಲಪ   ನರಸಪ .ಯಗವಮದ ಲ ಾನ ಗೂಳೂರು 73/p22 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 16000 825257362542 520101030307534

89 NHM ಪ ಾ ವತಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ .   ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 18/14 ಎ . ಟ ೕಟ 0.39 0.39 8000 920595726117 925101018697

90 NHM ನ ಗಂಗುಲಪ   ೂಲ ಾಮಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 48/p1 ಎ . ಟ ೕಟ 0.80 0.80 16000 250554197764 64137201162

91 NHM ೕತಮ  ೂೕಂ ಮ ನ .ಆಚ ಾನಪ ೕಮ 161/2 ಎ . ಟ ೕಟ 0.60 0.60 12000 800537240143 10748101064704

92 NHM ೕ ಾಸ. .  ೕರಗಂ  ಗಂಗಪ .ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 71 ಎ . ಟ ೕಟ 0.80 0.80 16000 705245625412 10748101014587

93 NHM . .ಕ ರಪ   ೂೕನಪ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 112/3 ಎ . ಟ ೕಟ 0.80 0.80 16000 673893038320 10748100016271

94 NHM ನಂಜುಂಡಪ   ಾಗಪ .ಶಂಖಂ ಾರಪ ಕಸ ಾ 33/p5,33 ಎ . ಟ ೕಟ 0.70 0.70 14000 808038746021 925101014277

95 NHM ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಕ ರಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 278/19 ಎ . ಟ ೕಟ 0.80 0.80 16000 812038352451 15852610007897

96 NHM .ಎ .ಆ   ಾ ಾಯಣಪ .ಕುಂಟ ಪ ೕಮ 16, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 16000 451620239778 10748100017321

97 NHM .ಎ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ನಂಜಪ . ನ ಂಪ ೕಮ 54/3, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 20000 683533666217 10748100014508

98 NHM ಂಕಟ ಾಮಪ   ಅಪ ಾ ಪ  ನ ೕರಪ . ೖ ಾಳ ೕಮ 6/3,6/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 0.50 10000 815715745109 10748100018084

99 NHM ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ನ  ಂಕಟ ಾಯಪ . ೕಪ ಕಸ ಾ 85/4, ಎ . ಟ ೕಟ 0.40 0.40 8000 731490192671 925101019178

100 NHM ಲ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ . ಳೂ ರು ಾತ ಾಳ 104/2, ಎ . ಟ ೕಟ 0.80 0.80 16000 251878006095 10549101026856
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ಸಂ.
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101 NHM ೕ  ಮು ಪ   ೕ  ಂಕಟ ಾ .ಯಲ ಂಪ ಕಸ ಾ 524,34/6, 25/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 14000 226958431025 1950101001593

102 NHM ಾಮಚಂದ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 159, ಎ . ಟ ೕಟ 0.80 0.80 16000 606676663016- 925108021824

103
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ೌಡಮ  ೂೕಂ ಂಕಟಪ . ಯಗವ ಟು ಕುಂಟಪ ೕಳೂರು 52 ಇತ ತರ ಾ 0.74 0.74 87500 718438313915 10574101086982

104
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಮು   ನ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಗುಂಡ ಪ ೕಳೂರು 33/p6 ಇತ ತರ ಾ 0.74 0.74 87500 753259367378 155010038240

105
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಕೃ ಾ   ಮ . ಂಕಪ ೕಳೂರು 19 ಇತ ತರ ಾ 1.60 1.60 87500 221833251298 10574100010730

106
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಮ ಪ   ಾಮನ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 2/2, 19/1 ಇತ ತರ ಾ 0.91 0.91 87500 964581533334 1057410009116470

107
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಾಮ   ಯರ ಪ .ಗುಂಡ ಪ ೕಳೂರು 33/P11 ಇತ ತರ ಾ 1.60 1.60 87500 604934026541 10574100013556

108
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಎ . . ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕಟಪ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 169 ಇತ ತರ ಾ 1.17 1.17 87500 923359847605 64080340672

109
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ . .ಆಂಜ ೕಯ   ಂಕಟರವಣಪ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 373/1A, 373/1 ಇತ ತರ ಾ 1.20 1.20 87500 395583885573 64145208000

110
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಂಕಟ ಾಮಪ   ನರ ಂಹಪ .ಮುದ ಲಪ . ೕಳೂರು ೕಳೂರು 108/1 ಇತ ತರ ಾ 1.30 1.30 87500 607390616465 0925101114787

111
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ ಏ  . ಾಮಪ . ೕರಗಂ ಪ . ಕಸ ಾ ಕಸ ಾ 60 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 87500 415443588206 1950101115351

112
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ

. . ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ  ಂಕಟಪ . ೂಸಹುಡ , 
ೕಳೂರು

ೕಳೂರು 125/1 ಇತ ತರ ಾ 1.00 1.00 87500 683951457591 10574100015223

ಈ
113

NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ನ ಪ   ಲ ಪ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 6/15, ಇತ ತರ ಾ 1.20 1.20 87500 480088288797 10574100012346

114
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಕೃ ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾ ಲಂಪ ೕಳೂರು 17/3 ಇತ ತರ ಾ 1.22 1.22 87500 458131380688 10574100011285

115
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಗಂ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 3,59,110 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 87500 913242311662 1519101010805

116
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಂಕಟ   ೕ  ಬಯ ಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 122 ಇತ ತರ ಾ 1.76 1.76 87500 259412918703 131010083178

117
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಾ ೕಮ  ೂೕಂ ಕೃ ಾ . ಾ ಲಂಪ ೕಳೂರು 19/p21 ಇತ ತರ ಾ 1.60 1.60 87500 318971091596 155010024500

118
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 205 ಇತ ತರ ಾ 1.26 1.26 87500 892955768014 155010062096

119
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ೖ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂಂ ೂಂಡ ೕಳೂರು 27/2,28/1, 183 ಇತ ತರ ಾ 0.90 0.90 87500 842233262312 0712293653

120
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ೖ   ಅಕ ಮ ಾ ಸುಬ ನ . ಮುದ ಪ ೕಳೂರು 106 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 87500 664434400759 10574100013570

121
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಮಂಜು ಾಥ  ಂಕಟ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 219/1 ಇತ ತರ ಾ 1.58 1.58 87500 318971091596 181001141000889

122
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಸುಬ   ೕತಪ . ೖರಪ ನಪ ೕಳೂರು 12 ಇತ ತರ ಾ 1.80 1.80 87500 523606632505 10574100014881

123
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಾ   ಮದ ನ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 127/1 ಇತ ತರ ಾ 1.75 1.75 87500 218987693276 131010065300

124
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ .ಪ ಟ ಾ   ಗು . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 173 ಇತ ತರ ಾ 1.20 1.20 87500 292673381419 10574100012360

125
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಂಕಟ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 15/1, ಇತ ತರ ಾ 1.46 1.46 87500 717127361055 9612276971

126
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ವಪ   ದ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 70, ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 87500 733690456590 10574101009743

127
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ೕ ಾಸ   ೕ ಾಮ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 98, ಇತ ತರ ಾ 1.20 1.20 87500 969874436996 10574100010745

128
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಂಕಟರವಣಪ   ಆವ ಲಮ . ೖರಪ ನಪ ೕಳೂರು 62,25 ಇತ ತರ ಾ 1.00 1.00 87500 621112659720 10574100012367

129
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ೕ ಂಕಟರವಣಪ   ಅಕು ಲಪ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 72/p3 ಇತ ತರ ಾ 1.00 1.00 87500 949527681308 10574100013282

130
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಂಕಟ   ಕ ಯಪ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 94,8 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 87500 275516042849 10574100010873

131
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ೂೕನಪ   ೌಡಪ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 10/6, ಇತ ತರ ಾ 3.20 3.20 87500 248299054467 15947
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132
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ೕ ಾಸ  ಾರಪ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 60, ಇತ ತರ ಾ 1.60 1.60 87500 635383080818 10574100010666

133
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಮಧುಸೂದನ   ಮ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 40/P13 ಇತ ತರ ಾ 1.34 1.34 87500 216913228938 78954

134
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ . ಂಕಟಸು   ಬ ಾ . ದ ಪ ೕಳೂರು 48, ಇತ ತರ ಾ 3.20 3.20 87500 669609566801 10574100011767

135
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಕ ಾ ಾಯಣ   ಬುಡ ನ .ಇ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 116/1, ಇತ ತರ ಾ 1.45 1.45 87500 670096887836 155010061094

136
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ

ಆ . . ಂಕಟರವ ಾ   ಂಕಟ .        
ಾ ಾನುಪ

ಾತ ಾಳ 109, ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 87500 391935459838 1111950284

137
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಈಶ   ಾ ಕಲಬಯ ಪ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 196, ಇತ ತರ ಾ 1.38 1.38 87500 325081672491 1519101006017

138
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಆ . .ಮಂಜು ಾಥ   ನ ಪ . ಾ ಾ ಕಲಪ ೕಳೂರು 20/2, ಇತ ತರ ಾ 1.46 1.46 87500 746736351324 1519101011330

139
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ .ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟ ಾ . ಡಬ ರ ಾರಪ ೕಳೂರು 66 ಇತ ತರ ಾ 1.20 1.20 87500 439360964036 10574100015858

140
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಸುಬ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ಂಕಟ ಾಮಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 138/5b ಇತ ತರ ಾ 0.91 0.91 87500 707053316417 131010114912

141
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ .ಬಯ ಪ   ಗುಡಪ .ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 219/2, 219/1 ಇತ ತರ ಾ 1.30 1.30 87500 438330160342 54050339871

142
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ಂಕಟ ಾಮಪ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 134/1, ಇತ ತರ ಾ 1.70 1.70 87500 548450043485 64049705769

143
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಫಕೃ ೕ ೂೕಂ ಸು ಾ  ಾ . ಳೂ ರು ಾತ ಾಳ 215/2, ಇತ ತರ ಾ 1.86 1.86 87500 202149113473 10549100003946

144
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಶಕುಂತ ಾ ೂೕಂ ನರ ಂ ಾ . ಉ ಾ ಣಂಪ ಾತ ಾಳ 38/1 ಇತ ತರ ಾ 1.58 1.58 87500 535357457892 10549100003350

145
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಲ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ .ಮ ೕಪ ಾತ ಾಳ 104/2 ಇತ ತರ ಾ 0.80 0.80 87500 777199699567 10549101026856

146
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ನರಸಪ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಆ ೕಪ ೕಮ 36/p6 ಇತ ತರ ಾ 0.40 0.40 87500 438330160342 1950101004186146 ಖರ  ಘಟಕ ನರಸಪ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಆ ೕಪ ೕಮ 36/p6 ಇತ ತರ ಾ 0.40 0.40 87500 438330160342 1950101004186

147
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಂಕಟರವಣಪ   ಅಪ ಯ . ೕಳೂರು ೕಳೂರು 277 ಇತ ತರ ಾ 1.20 1.20 87500 548450043485 10574100010830

148
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಈ. .ಶಂಕ   ಏ  ಬ ಾ . ೖರಪ ನಪ ೕಳೂರು 72/14, 72/17 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 87500 357166229469 10574100013895

149
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ . ಾಗ ಾಜು   ೂಂ ಾ . ೖರಪ ನಪ ೕಳೂರು 16/3 ಇತ ತರ ಾ 1.20 1.20 87500 391491915466 10574100016608

150
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಶಕುಂತಲಮ  ೂೕಂ ೂಂ ಾ . ೖರಪ ನಪ ೕಳೂರು 6, ಇತ ತರ ಾ 1.00 1.00 87500 503645360366 10574101028270

151
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ

. . ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂತ ಂಕಟ ಾಮಪ . 
ಮ ಯ ಾ ಪ

ೕಳೂರು 13/p17 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 87500 548174518649 10574100010473

152
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಂಕಟ   ಸು . ೕಳೂರು ೕಳೂರು 69/5 ಇತ ತರ ಾ 1.00 1.00 87500 611140084147 10574100011042

153
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ರ ೕ  ಾಬು  ಮ . ೖರಪ ನಪ ೕಳೂರು 29/1,30/1, 118,45 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 87500 325526963918 10574100015024

154
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ ಶ ೕಖರ   ೂಂ ಾ . ೖರಪ ನಪ ೕಳೂರು 2/2,1/1 ಇತ ತರ ಾ 3.12 3.12 87500 462663920642 10574101019193

155
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ .ಎ .ಶಂಖ   .ಸು ಾ .ದರ ಾರಪ ೕಳೂರು 102, ಇತ ತರ ಾ 1.23 1.23 87500 334734487748 10574100013501

156
NHM  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ .ಎ . ೕವ ಾಜು  ಾರಪ . ೖರಪ ನಪ ೕಳೂರು 4 ಇತ ತರ ಾ 1.20 1.20 87500 986174934262 1519101014452

157
NHM  ಂಡ 

ಘಟಕ ೂೕನಪ   ೌಡ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 10/6, ಇತ ತರ ಾ 1.87 1.87 75000 248299054467 10574100015947

158
NHM  ಂಡ 

ಘಟಕ ಂಕಟರವಣಪ   ಮದ ನ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 128 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 75000 340330785418 1712045150

159
NHM  ಂಡ 

ಘಟಕ ವಪ   ದ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 135 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 75000 338317246186 10574101009743

160
NHM  ಂಡ 

ಘಟಕ .ಎ .ಕೃ ಾ   ಾ ಾಯಣ . ೕಳೂರು ೕಳೂರು 70 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 75000 409220984903 10574100010898

161
NHM  ಂಡ 

ಘಟಕ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ . ದು ಾಯಕನಪ ಾತ ಾಳ 51/2 ಇತ ತರ ಾ 0.80 0.80 75000 620074227597 131010126255

162
NHM  ಂಡ 

ಘಟಕ ಈಶ ರಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ . ದು ಾಯಕನಪ ಾತ ಾಳ 26, ಇತ ತರ ಾ 1.20 1.20 75000 338317246186 131010077047

163
NHM  ಂಡ 

ಘಟಕ ಸು ತ ೂೕಂ . . ಾ ಾಯಣ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 55/1,55/3 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 70000 929063061845 10574100011164
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164
NHM  ಂಡ 

ಘಟಕ ಮ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಗುಂಡ ಪ ೕಳೂರು 33/p6 ಇತ ತರ ಾ 1.20 1.20 75000 658200131579 155010036456

165
NHM  ಂಡ 

ಘಟಕ ಸು   ೂೕನಪ .ಮುದ ಪ ೕಳೂರು 9/3, ಇತ ತರ ಾ 1.00 1.00 75000 644845402882 10574100015771

166
NHM  ಸ ಯ 

ಂಡ ಘಟಕ
ೕ ಾರಮ ೕ  ಪ ಸನ  ೖತ ಸಂಘ.ಇದ ಲ ಾರಪ . 

ೕಳೂರು
ೕಳೂರು 19/P22 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.60 1.60 400000 337164540454 10574101090754

167
NHM  ಸ ಯ 

ಂಡ ಘಟಕ ೕ ಗಂಗಮ  ೖತ  ಅ ವೃ  ಸಂಘ. ಾಚನಪ . ೕಳೂರು ೕಳೂರು 112/1 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 2.00 2.00 400000 985883050275 10574101090736

168
NHM  ಸ ಯ 

ಂಡ ಘಟಕ ೕ ಮದ ಮ  ೕ  ಪ ಸನ  ೖತ ಸಂಘ,ಮಂಡ ಂಪ , ೕಳೂರು ೕಳೂರು 4,144 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 2.00 2.00 400000 860164578111 10574101087015

169
NHM  ಸ ಯ 

ಂಡ ಘಟಕ
ೕ  ಾ ಾ ಾ ೖತ ೕ ಾ ವೃ  

ಸಂಘ, ನ ಾಯಲಪ , ಗೂಳೂರು
ಗೂಳೂರು 6,28, 23/1 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.95 1.95 400000 832364584816 15852200019497

170
NHM  ಸ ಯ 

ಂಡ ಘಟಕ
ೕ ಲ ೕ ಂಕಟರವಣ ಾ  ಪ ಸನ  ೖತರ 

ಸಂಘ, ೖರಪ ನಹ , ೕಳೂರು
ೕಳೂರು 57 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.52 1.52 400000 956887333609 10574101088494

171
NHM  ಸ ಯ 

ಂಡ ಘಟಕ ೕ ೌ ೕಶ ೕ  ಪ ಸನ  ೖತರ ಸಂಘ,ಇ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 233 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 2.00 2.00 400000 283978731411 10574101088467

172
NHM  ಸ ಯ 

ಂಡ ಘಟಕ ೕ ಂಕ ೕಶ ರ ೖತರ ೕ ಾ ವೃ  ಸಂಘ ೕಳೂರು 262/2 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.84 1.84 400000 773783831070 15852200019459

173
NHM  ಸ ಯ 

ಂಡ ಘಟಕ ೕ . .ಕೃ ಕರ ಸಂಘ,ಯಗವಬಂಡ ,ಕಸ ಾ ಕಸ ಾ 86 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.34 1.34 400000 699399980940 358301000005942

174
NHM  ಸ ಯ 

ಂಡ ಘಟಕ ೕ ಆಂಜ ೕಯ ಕೃ ಕರ ಸಂಘ,ಯಗವಬಂಡ ,ಕಸ ಾ ಕಸ ಾ 58 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.00 1.00 400000 251878006095 358301000005941

175
NHM  ಸ ಯ 

ಂಡ ಘಟಕ ೕ ಮ ಮ  ಕೃ ಕರ ಸಂಘ,ಮ ಪ , ೕಳೂರು ೕಳೂರು 154/1 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 2.00 2.00 400000 809094756362 0925101125895

176
NHM  ಸ ಯ 

ಂಡ ಘಟಕ ೕ ಆಂಜ ೕಯ ಾ  ಕೃ ಕರ ಸಂಘ, ೖರಪ ನಪ , ೕಳೂರು ೕಳೂರು 22,20,21,2/P1 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.80 1.80 400000 456519510832 10574101085567

NHM  ಸ ಯ 72/10,72/6,72/2.72/
177

NHM  ಸ ಯ 
ಂಡ ಘಟಕ ೕ ಗಂಗಮ ೕ  ಕೃ ಕರ ಸಂಘ, ೖರಪ ನಪ ೕಳೂರು 72/10,72/6,72/2.72/

8
ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 2.00 2.00 400000 897982935029 10574101085558

178
NHM    

ಘಟಕ ಎ . .ರ ಚಂ ಾ   ಂಕಟ . ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 6, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 2.00 2.00 200000 216684694651 520361002193059

179
NHM    

ಘಟಕ ನಂ ಮ  ೂೕಂ ಬಯ ಪ . ೕಗಲಪ ಾತ ಾಳ 212, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.90 0.90 200000 334028372312 131010135213

180
NHM    

ಘಟಕ .ಸಹ ೕವ   ೂಂ ಾ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 72/2,72/3,75/5,72/1
5

ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 2.00 2.00 200000 897882935029 10574100014577

181
NHM    

ಘಟಕ . .ಕೃ ಾ   ಂಕಟ .ಡಬ ರ ಾರಪ ೕಳೂರು 39/p1 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 2.00 2.00 200000 677963961332 10574100011404

182
NHM    

ಘಟಕ ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 269/3 ಎ . ತರ ಾ ಗಳು 1.62 1.62 200000 251878006095 64079453114

183
NHM    

ಘಟಕ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಎಂ. .ಮ . ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 144 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.60 1.60 200000 860164578111 10574100012293

184
NHM    

ಘಟಕ ಈಶ ರಪ   ೕ  ಂಕಟ ಾ . ಡಬ ರ ಾರಪ ೕಳೂರು 56 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.20 1.20 200000 956887333609 1813182648

185
NHM    

ಘಟಕ ಾಲಪ   ೂಂಡಪ .ಮೂಗ ೕಪ ಕಸ ಾ 14, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.41 1.41 200000 643434399523 15852610011980

186
NHM    

ಘಟಕ ಈಶ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ಾ ಲಂಪ ೕಳೂರು 19/P22 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.60 1.60 200000 337164540454 10574100014992

187
NHM    

ಘಟಕ ಾಮಪ   ಾ ಾ ಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 201/2, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.55 0.55 200000 494634386557 64080852193

188 NHM    
ಘಟಕ

ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಎ .  ನಂಜಪ . ನ ಂಪ ೕಮ 56 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.20 1.20 200000 484138058601 10748100014508

189
NHM    

ಘಟಕ ಎ .ಮಂಜು ಾಥ  ಮು ಂಕಟಪ . ಯಗವಬಂಡ ಕಸ ಾ 58, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.00 1.00 200000 251878006095 358301000004745

190
NHM    

ಘಟಕ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಪ . ಾ ೕಪ ಕಸ ಾ 21 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.98 0.98 200000 872937143856 10536100005567

191 NHM  ಕ ಾಮಪ   ಯಲ ಪ . ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 224 ಎ . ತರ ಾ ಗಳು 0.50 0.50 100000 251878006095 137500101003589

192 NHM ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ . ಾಮಪ . ೕರಗಂ ಪ , ಕಸ ಾ ಕಸ ಾ 60 ಎ . ಾ ಂ  ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 2.00 2.00 87500 705245625412 925101020460

193 NHM ಾಮಪ   ಯಲ ಪ . ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 224 ಎ . ಾ ಂ  ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.50 0.50 87500 251878006095 137500101003589

194 NHM ಲ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ .ಮ ೕಪ ಕಸ ಾ 104/2 ಎ . ಾ ಂ  ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.50 0.50 87500 251878006095 10549101026856

195 NHM ೕಮ  ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಪ . ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 21 ಎ . ಾ ಂ  ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.50 0.50 87500 673893038320 10536100005567
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196 NHM ೕ. . ಂಕ ೕ   ಂಕಟ ಾ .ಗು ಾ ಲ ಕಸ ಾ 10/1, ಎ . ಾ ಂ  ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.50 0.50 87500 808038746021 54041514994

197 NHM .ಎ . ಾಗ ಾಜು  ೕ  ಮು ಯಪ . ಯಗವಬಂಡ ಕಸ ಾ 78 ಇತ PREE COOLING UNIT 2.00 2.00 716000 705245625412 358301000004742

198 NHM  ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ ಮುತ ಾಯಪ . ೕ ೕಪ ಗೂಳೂರು 195 ಎ . ತರ ಾ ಗಳು 2000 2000 855000 705245625412 358301000005390

199 NHM  ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ ಮುತ ಾಯಪ . ೕ ೕಪ ಗೂಳೂರು 195 ಎ . ತರ ಾ ಗಳು 2000 2000 140000 251878006095 358301000005390

200 NHM  ಗಂಗ ಾಜಪ   ಮು ಾ ಲಪ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 33/p5 ಎ . ತರ ಾ ಗಳು 2000 2000 855000 251878006095 0427882011997

1  ಮ ಂ   ಪ   ವನ , ಲಹ ೕ ನಹ 33 ನ  ಮ ಂ 1 0.60 9600.00 939708717119- 1294101007692-

2  ಮ ಂ ವ ಕರ   ಂಕಟ , ಂ ೕ ನಹ 60/1,
58,59

ನ  ಮ ಂ 1 0.60 9600.00 871307328861- 10612100018228-

3  ಮ ಂ  ಎ ನರ ಂಹ   ಆ ಲಪ , ಉ ೕ ಕಸ 38/1 ನ  ಮ ಂ 1 0.80 12000.00 212310535562- 64048265955-

4  ಮ ಂ  ಎ  ಹ ೕ    ಎ ನರ ಂಹ , 
ಉ ೕ

ಕಸ 38/2 ನ  ಮ ಂ 1 0.80 12000.00 484735282925- 1929101003105-

5  ಮ ಂ
 ನರ ಂಹ   ಮಯ , 
ಹ

ಕಸ
59/1
59/2

51,3/1.

ನ  ಮ ಂ 1 0.60 9000.00 660039876264- 10612100013283-

6  ಮ ಂ ಕ ಂಕಟರಮಣಪ   . ಕ ೕ ಂದಪ , 
ೕ ನಹ

ೕ ನಹ 133/2
352

ನ  ಮ ಂ 1 0.80 12000.00 608455518834- 10825100003856-

7  ಮ ಂ ಂಕಟಲ ಮ  ೕಂ   ಮ ಂ , 
ಂ

ೕ ನಹ 282 ನ  ಮ ಂ 1 1.20 19000.00 319223177649- 10612101007198-

8  ಮ ಂ  ಎಂ ಮ ಷ ಪ   
, ಂ

ೕ ನಹ 206/2 ನ  ಮ ಂ 1 0.80 12000.00 526102597856- 10612100017278-

9  ಮ ಂ ಮ   ನರ ಂಹ , 
ಆ ಯಣಹ

ಕಸ 7/1,8 ನ  ಮ ಂ 1 1.20 19800.00 560700202869- 1061210001110-

 

ಆ ಯಣಹ

10  ಮ ಂ ಎ  ನರ ಂಹಯ   ಯಣಪ , 
ಕತಮ ನಹ

ೕ ನಹ 105/4 ನ  ಮ ಂ 1 1.20 19200.00 853188686699- 10612101002634-

11  ಮ ಂ ಆ ಯಣ   ಂಕಟ ಯಪ , 
ಅ ರ ಗರ

ಕಸ 378/2
375/1

ನ  ಮ ಂ 1 0.50 7500.00 674748050722- 64081552870-

12  ಮ ಂ ನರ ಂಹಪ   ವಯ , ಹ ಕಸ 129/4 ನ  ಮ ಂ 1 0.40 6000.00 339128674836- 64141117423-

13  ಮ ಂ
  ಂಕ   ಂಕಟರಮಣಪ , 

ೕ ನಹ
ೕ ನಹ

137/p2
31/1

ನ  ಮ ಂ 1 1.20 19200.00 583577087329- 10825100004083-

14  ಮ ಂ  ಎ  ಮ ಷ   ನರ ಂಹ , 
ಕ ನತಮ ನಹ

ಕಸ 87 ನ  ಮ ಂ 1 0.40 6000.00 965720664205- 54036756974-

15  ಮ ಂ ನರ ಂಹಪ    ಂಕಟಪ , ಪ ಕಸ
52/2
53/2
52/1

 ಮ ಂ 1 1.60 25600.00 826776951969- 10612100002140-

16  ಮ ಂ ಗಮ  ೕಂ ಂಕ ಶಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 81 ನ  ಮ ಂ 1 1.20 19200.00 396920559423- 10612100002419-

17  ಮ ಂ ೕ ಲ   ರಪ , ಮ ಂಟಹ ೕ ನಹ 58/22 ನ  ಮ ಂ 1 0.80 13400.00 560870684544- 64152293075-

18  ಮ ಂ   ಲ ೕ ಯಣ   ಬಯ ನ , 
ೕ ನಹ

ೕ ನಹ 49/9 ನ  ಮ ಂ 1 0.80 12800.00 458563509285- 10612100001276-

19  ಮ ಂ
ಮಲಪ   . ಯಣಪ , 

ಯರ ಲ ೕನಹ
ೕ ನಹ

127/2,
128/7
128/3

ನ  ಮ ಂ 1 0.80 12800.00 503744667376- 64024895282-

20  ಮ ಂ ಮಮ  ೕಂ ಆ ಪ , ಂ ೕ ನಹ 218 ನ  ಮ ಂ 1 0.90 12000.00 782731124818- 1294101014305-

21  ಮ ಂ   ಷ   ೕ ಲಪ , ಂ ೕ ನಹ 213/2 ನ  ಮ ಂ 1 1.00 16000.00 825456396486- 50100011069839-

22  ಮ ಂ ಮ   . ೕ ಲಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 15/2. ನ  ಮ ಂ 1 0.40 6400.00 741893855732- 10612100002996-

23  ಮ ಂ ದಮ  ೕಂ .ನರ ಂಹ , 
ಂ ಂಟಹ

ೕ ನಹ 22/2. ನ  ಮ ಂ 1 1.00 16000.00 901023965757- 10612101018918-

24  ಮ ಂ ಅಶ ತಪ   . ವನ , ಲಹ ೕ ನಹ
33

20/1
ನ  ಮ ಂ 1 0.60 9600.00 684130649761- 64031123544-

25  ಮ ಂ   ಪ   ವನ , ಲಹ ೕ ನಹ 34 ನ  ಮ ಂ 1 0.50 8000.00 939708717119- 1294101007692-

26  ಮ ಂ   ಬ , ನಲ ಂಡ ರಹ ಕಸ 59 ನ  ಮ ಂ 1 0.80 12800.00 304008640169- 10612100018303-

27  ಮ ಂ ಆ ಲ ಮ  ೕಂ ಈರಪ , ಪ ಕಸ 122 ನ  ಮ ಂ 1 0.80 12800.00 959668925114- 10612100012102-

28  ಮ ಂ ಎ.  ಂಕ ಶ  ಂಕಟ ಮಪ , 
ಚನ ಯನಹ

ಕಸ 2/2. ನ  ಮ ಂ 1 0.70 11200.00 295161722522- 64112198180-
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29  ಮ ಂ
ಈಶರ   ಂಕಟ ಯಪ , 

ಆ ಯಣಹ
ಕಸ 11 ನ  ಮ ಂ 1 1.20 19200.00 915050807875- 10612100000970-

30  ಮ ಂ   ೕ ಡ  ಂಕಟ ಯಪ , 
ೕ ಶ ರ

ೕ ನಹ 84/1 ನ  ಮ ಂ 1 1.00 16000.00 477201032725- 10825101008009-

31  ಮ ಂ
ರತ ಮ  ೕಂ   ವ ಕ  

ಮರದಹ
ೕ ನಹ

104/3, 138/7
138/1

ನ  ಮ ಂ 1 0.50 8000.00 541641160333- 1950101112775-

32  ಮ ಂ
ಎಂ ಆ  ಂಕಟ   ಮ , 

ಪ
ಕಸ

140/1
141

ನ  ಮ ಂ 1 1.80 28800.00 420892417308- 10612100001151-

33  ಮ ಂ  ಎ  ಮದ    ಯಣ , 
ಂ

ೕ ನಹ 233/1 ನ  ಮ ಂ 1 0.80 14000.00 217942942483- 10612101016248-

34  ಮ ಂ ಅಶ ತಪ   . ಂಕಟ ಯಪ , 
ಸ ವನಹ

ೕ ನಹ 29/2
29/8

ನ  ಮ ಂ 1 1.20 18000.00 274070049558- 129410100809-

35  ಮ ಂ
   ಮಲನ  ರ ಪ , 

ಪ
ಕಸ 188 ನ  ಮ ಂ 1 1.20 19000.00 482194159840- 10612100000364-

36  ಮ ಂ ಯಣ   .ಆ ಪ , ಂ ೕ ನಹ 209/1 ನ  ಮ ಂ 1 1.00 16000.00 10612101015337-

37  ಮ ಂ ಂಕ ಶ   ಆ ಪ , ಂ ೕ ನಹ
214/3
214/2

ನ  ಮ ಂ 1 0.70 11200.00 315600101000932-

38
 ತರ  

ಟ ೕ
ಸತ ಯಣಪ   ಯಣಪ , 

ಗ ಲ ಹ
ಕಸ 122 ನ  ತರ  

ಟ ೕ
1 0.60 12000.00 599826328863- 64074879861-

39  ತರ ೕ ಂಕ ಶಪ   ಪ , ಮರದಹ ೕ ನಹ 152 ನ  ತರ ೕ 1 0.40 8000.00 869528999562- 10825100004436-

40
 ತರ  

ಟ ೕ
ೕರಮ  ೕಂ ೕರಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 125/3 ನ

 ತರ  
ಟ ೕ

1 0.60 12000.00 727840729511- 10825100004999-

41
 ತರ  

ೕ
ಎಂ ಎ  ೕ ಸ  . ಯಣ , 

ಪಸಪ ೕ
ಕಸ 44/2p3 ನ

 ತರ  
ೕ

1 1.00 8000.00 462846543573- 10612101003262-

42  ತರ ೕ ಕಹ ತಪ   ಹ ತಪ , 
ಚ ನ ಡಹ

ಕಸ 36/1 ನ  ತರ ೕ 1 0.60 12000.00 547655596749- 64036058249-

43  ತರ ೕ
ಂಕಟಲ ಮ  ೕಂ ಅಶ ತಪ , 

ಚ ನ ಡಹ
ಕಸ 34/3 ನ  ತರ ೕ 1 0.60 12000.00 802914504023- 64080851654-

44
 ತರ  

ಟ ೕ
ಅಶ ತಮ  ೕಂ ಯಣಪ , ಎ ೕ ಕಸ 279 ನ

 ತರ  
ಟ ೕ

1 0.60 12000.00 616118260355- 10860100003425-

45
 ತರ  

ಟ ೕ
 ಎ  ಆ ಯಣ   

ಯಣ , ಪ ದ
ಕಸ

125/3
99/1
98/2

104/3
103/4
125/3

35

ನ
 ತರ  

ಟ ೕ
1 0.80 16000.00 880327058154- 10612100001351-

46
 ತರ  

ೕ
 ಆ ಯಣ   ಂಕಟ , 

ಲ
ಕಸ 85 ನ

 ತರ  
ೕ

1 0.80 16000.00 686987068280- 10612100000228-

47
 ತರ  

ಟ ೕ
ಯಣಮ  ೕಂ ಯಣಪ , 

ೕ ನಹ
ೕ ನಹ 109/2 ಪ. .

 ತರ  
ಟ ೕ

1 1.60 24000.00 441998491916- 10825100004240-

48
 ತರ  

ಣ ನ
 ಆ  ಅಶ ತಪ   ಮಪ , ಎ ೕ ಕಸ 351 ಪ. .

 ತರ  
ಣ ನ

1 0.60 12000.00 379224219131- 64042704387-

49  ತರ  ೕ ಪ   ಆ ತಯ , ನ ಹ ೕ ನಹ 26/p3 ಪ. .
 ತರ  
ೕ

1 0.60 12000.00 468176783700- 10825100003842-

50
 ತರ  

ಣ ನ
ನರ ಂಹಯ   ಎ  ಮಯ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 133/13 ಪ. .

 ತರ  
ಣ ನ

1 0.50 8000.00 751498676417- 10825100006953-

51
 ತರ   
ೕ

ಡ ನರ ಂಹಯ   ಡನರಸಪ , 
ಡಪ ನಹ

ೕ ನಹ
13/p1
11/9

ನ
 ತರ   
ೕ

1 0.50 10000.00 287401569222- 1294101012606-

52  ತರ  ೕ  ಮಹ   ಕ ಂಕಟ ಯಪ , 
ಕ ಬರಹ

ೕ ನಹ 42/1,
25

ನ  ತರ  
ೕ

1 0.80 16000.00 271216781544- 10612101029455-

53
 ತರ  

ೕ
ಂಕಟ ಮಪ   . ಂಕಟ ಯಪ , 

ಸ ವನಹ
ೕ ನಹ 29/9. ನ  ತರ  

ೕ
1 0.60 12000.00 427582152687- 1294108012639-

54
 ತರ  

ಟ ೕ
ಯಣಪ   ಕ ರಪ , ಪ ಕಸ 198/1

222/1
ನ  ತರ  

ಟ ೕ
1 0.40 8000.00 813885585242- 64153048022-

55
 ತರ  

ಟ ೕ
ಆ   ಪ , ಪ ಕಸ 59/1 ನ

 ತರ  
ಟ ೕ

1 0.40 8000.00 440214411684- 10612100003119-

56
 ತರ   
ೕ

ಂಕಟಪ   ಎ  ಗಪ , ಚ ನ ಡಹ ಕಸ
1/8

32/2
ನ

 ತರ   
ೕ

1 0.40 8000.00 279932495530- 64149848069-
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57
 ತರ   
ೕ

ಕ ರ   ಡಕ ನರ ಂಹಪ , 
ಉ ೕ

ಕಸ
34/2

ನ
 ತರ   
ೕ

1 0.40 8000.00 455710127946- 54036758019-

58
 ತರ  
ಗಲ

    ರಪ , ಮ ಡಹ ೕ ನಹ 7/9. ನ
 ತರ  
ಗಲ

1 0.80 12000.00 940814315324- 10825100005206-

59
 ತರ  

ಟ ೕ
ಜಪ  ಯಣಪ   ಜಪ  

ಮಪ , ಪ
ಕಸ 267 ನ  ತರ  

ಟ ೕ
1 1.20 25600.00 240735619510- 64158912965-

60
 ತರ  

ಟ ೕ
 ವ   ಕಹ ತಪ , 

ಪಸಪ ೕ
ಕಸ 26, 

23/7
ನ  ತರ  

ಟ ೕ
1 1.00 20000.00 262871232672- 10612100010104-

61
 ತರ  

ಟ ೕ
ವಪ   ದಪಯ , ಕ ಹ ಕಸ 21/p1 ನ  ತರ  

ಟ ೕ
1 0.80 20000.00 328534949108- 1061210001033335-

62  ತರ  ೕ
ಎ  ಗ   ಡ ಯಣಪ , 

ಕ ಟ ಹ
ೕ ನಹ

8/1
8/4

ನ
 ತರ  
ೕ

1 0.80 16000.00 268939909382- 10825100007960-

63
 ತರ  

ಟ ೕ
 ಎ  ಜ   . ಯಣ , 

ಕ ಹ
ಕಸ 129/1 ನ  ತರ  

ಟ ೕ
1 0.80 16000.00 806637122769- 10612100002183-

64
 ತರ  

ಟ ೕ
 ಆ  ಂದ    ಎ  ಮ , 

ಕತಮ ನಹ
ೕ ನಹ 3/2. ನ  ತರ  

ಟ ೕ
1 0.90 18000.00 710110202534- 64119823935-

65  ತರ  ಬದ  ಆ  ಪ   ಮ ಷ ಪ , ತಟ ಹ ೕ ನಹ 206/2 ನ  ತರ  
ಬದ

1 2.00 20000.00 531946281055- 10612100016918-

66  ತರ  ಬದ  ಎಂ ಮ ಪ   ಗ  
ಂ

ೕ ನಹ 206/2 ನ  ತರ  
ಬದ

1 0.40 6800.00 10612100017278-

67
ಲ ೕ ವಮ  ೕಂ . ಬ ಯಪ , 

ಂಬ
ಕಸ 194/7 ನ 1 0.70 15000.00 269689533175- 10860100005574-

68
ಅಶ ತ ಯಣಪ   ಕನರ ಂಹಪ , 

ಹ ಣರಹ
ಕಸ 34/1 ನ 1 0.40 10000.00 301430517826- 10612100017993-

69
ಆ ಯಣ   ನರ ಂಹ , 

ಂಬ
ಕಸ 129/1 ನ 1 0.40 10000.00 385409397325- 10860100006504-

79/4
79/5

70 ಂಕಟಲ ಮ  ೕಂ ಈರಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 79/5
79/10
79/16

ನ 1 0.40 10000.00 365332949183- 10825100007339-

71 ಂಕಟ   ಯಣ , ಕ ನತಮ ನಹ ಕಸ 33/3 ನ 1 0.40 10000.00 449908359884- 64078383859-

72 ವಮ  ೕಂ ಂಡಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 54/3 ನ 1 0.40 10000.00 581085896165- 520101030335041-

73
(TC)

ಂತಮ  ೕಂ ಬಸವ , ಲವ ಕಲಹ ಕಸ 9 ನ
(TC)

1 0.30 9180.00 645480747365- 64101338483-

74
(TC)

ಎ ವಣ   ಆ ಯಣಪ , 
ನ ಯನಹ

ಕಸ 17/1. ನ
(TC)

1 0.60 18360.00 768520939559- 10612100015060-

75
(TC)

ಮ   ಓಬ , ಎ ೕ ಕಸ
21/1,
27/1,
22/1,

ನ
(TC)

1 0.84 25704.00 761107183786- 64134847095-

76
(TC)

ಎಂ   ಮ  ೕಂ ಥ , 
ಎ ೕ

ಕಸ 56/2 ನ
(TC)

1 0.80 24480.00 682451546995- 30487284788-

77  ಮಪ   ಗಪ  ನಹ ೕ ನಹ 24 ನ 1 1.20 6600.00 560162204008- 10825100000520-

78
  ಪ  
ೕಧಕ ಬ

ಕಮ  ೕಂ  ಅಶ ತಪ , ವ ನಹ ೕ ನಹ 15/2. ನ
  ಪ  
ೕಧಕ ಬ

1 2.00 10000.00 826044714035- 1929101003313-

79
(TC)

    ಎ  ಕಸ 189 ನ
(TC)

1 0.80 11276.00 380942977606- 10612100010123-

80 ೕ  ಯಣ   ಂಕಟರಮಣಪ , 
ಂಗನ

ೕ ನಹ 14,20 ನ ೕ 1 1.30 11856.00 769696636903- 30842830452-

81 ೕ  ದ ಖ    ಳಪ , ಸ ವನಹ ೕ ನಹ 31/4,29/1 ನ ೕ 1 1.80 16416.00 438482506768- 11222010023810-

82 ಂ  ಮದ    ೕ ಲಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 15/2. ನ ಂ  1 0.50 5000.00 741893855732- 10612100002996-

83 ಂ  ನರ ಂಹ   ಲ ಯ , ಟ ಮ ನಹ ಕಸ 3/3. ನ ಂ  1 0.40 4000.00 953982073652- 315600101001273-

84 ಂ  
ವ ಕರ   . ಂಕಟ , 

ೕ ನಹ
ೕ ನಹ

70/3
63/2
60/2

ನ ಂ  1 0.80 8000.00 871307328861- 10612100018228-

85 ಂ  
ಂ   ಯಣ , 

ಲವ ಕಲಹ
ಕಸ 4/p3 ನ ಂ  1 0.40 4000.00 561879661727- 64141043232-

86 ಂ  ದಪ   ಯಣಪ , ಪಸಪ ೕ ಕಸ 456/1 ನ ಂ  1 0.40 4000.00 921996666814- 315600101001037-

87 ಂ  
ಯಣಮ  ೕಂ ಯಣ , 
ಅ ರ ಗರ

ಕಸ 488/2 ನ ಂ  1 0.60 6000.00 729517153190- 10612100017920-
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88 ಂ  ಅಕಯಮ  ೕಂ ರಪ , ಕತಮ ನಹ ೕ ನಹ 117/1
117/2

ನ ಂ  1 0.60 6000.00 233346580371- 1294101008276-

89 ಂ  ದಮ  ೕಂ ಎಂ ಎ  ದ , ಮ ೕ ನಹ 16 ನ ಂ  1 0.70 7000.00 605188212179- 64172083495-

90 ಂ  ಆ   ಅಂ ನಪ , ಲ ಂಬ ಕಸ 24 ನ ಂ  1 0.40 4000.00 559235120301- 10860100006242-

91 ಂ  
ಆ  ಆ ಲಮ  ೕಂ 

ಲ ೕ ಯಣ , ಲ ಂಬ
ಕಸ 83/6 ನ ಂ  1 0.40 4000.00 489049957672- 10860101011836-

92 ಂ   ಈಶರ   ಎಂ , ಲ ಂಬ ಕಸ 50/10 ನ ಂ  1 0.30 3000.00 524222418838- 10860100005918-

93 ಂ  
ಎಂ ಂಕಟ   .ಮಲಗಪ , 

ಕತಮ ನಹ
ೕ ನಹ 99/2

97/6
ನ ಂ  1 0.40 4000.00 963115781264- 64067894685-

94 ಂ  
ಆ ದಮ  ೕಂ  ಂಕ ಶಪ , 

ಬ ದ
ಕಸ 63/3 ನ ಂ  1 0.40 4000.00 816076708963- 10612101001936-

95 ಂ  
ಲ ತಮ  ೕಂ ಎ  ನರ ಂಹರ , 

ಕ ನತಮ ನಹ
ಕಸ 6/4. ನ ಂ  1 0.40 4000.00 717976999975- 315600101001750-

96 ಂ  ಮಲಮ  ೕಂ  ನರ ಂಹ , ಬ ದ ಕಸ 19/a2,20 ನ ಂ  1 0.40 4000.00 317299379343- 10612100012505-

97 ಂ  
ಎಂ  ವಣ   ಂಕಟ ಯಪ , 

ಂಡ ಲಹ
ಕಸ 37 ನ ಂ  1 0.40 4000.00 676236411762- 10612100002254-

98 ಂ  
 ಎ  ಥ   ನರ ಂಹ , 

ಉ ೕ
ಕಸ 51/13, 52/1 ನ ಂ  1 0.40 4000.00 314558944931- 315602101000088-

99 ಂ   ಎ    ಆ  ಅಂ ನಪ , ಕಸ 106/1 ನ ಂ  1 0.40 4000.00 361684862369- 10612100010091-

100 ಂ  
ಂಕಟರತ ಮ  ೕಂ  ನರ ಂಹ , 

ಕ ನತಮ ನಹ
ಕಸ 37/88 ನ ಂ  1 0.40 4000.00 988635500221- 315600101002150-

101 ಂ  ಅಕಮ  ೕಂ   ಂಕಟ , ೕ ಪ ೕ ನಹ 45/2
46/1

ನ ಂ  1 0.80 8000.00 533756664739- 1294108012768-
46/1

102 ಂ  
  ಲ ೕ ಯಣ  ಂಕಟರಮಣಪ , 

ಗಡ ಂ ನ
ೕ ನಹ 1/3. ನ ಂ  1 0.40 4000.00 304426421169- 1294101012505-

103 ಂ  
ಎ  ಎ  ಮಪ    ಯಣಪ , 

ಡ ಬರಹ
ೕ ನಹ 70 ನ ಂ  1 0.80 4000.00 409858150297- 10825100004076-

104 ಂ  ಜಪ   ಮಯ , ಕ ನತಮ ನಹ ಕಸ 14/1. ನ ಂ  1 0.20 2000.00 476907624754- 315600101001646-

105 ಂ  
 ಆ  ಂದ    ಎ  ಮ , 

ಕತಮ ನಹ
ೕ ನಹ 3/2. ನ ಂ  1 0.40 4000.00 710110202534- 64119823935-

106 ಂ  
ಕ ಯಣಪ   ಂಡಪ , 

ೕ ನಹ
ೕ ನಹ

359/4
359/1

ನ ಂ  1 0.80 8000.00 811407828654- 315600101001870-

107 ಂ  
 ಎ  ೕ ಸ    ಯಣ , 

ಕತಮ ನಹ
ೕ ನಹ 10/1. ನ ಂ  1 0.60 6000.00 603864842936- 1061200013796-

108 ಂ  
ಅಶ ತಮ  ೕಂ ಎ  ಎ  ಂಕಟರಮಣಪ , 

ೕ ನಹ
ೕ ನಹ 359/3 ನ ಂ  1 0.40 4000.00 777159280616- 10825101015090-

109 ಂ  
ಂಕಟ ಯಪ   . ಕ ೕ ಲಪ , 

ಕತಮ ನಹ
ೕ ನಹ 23/10 ಪ. . ಂ  1 0.40 4000.00 634223250236- 1929101081431-

110 ಂ  
ಯಣಮ  ೕಂ .  ಹ ತ , 

ಕ ಬರಹ
ೕ ನಹ 55/1 ನ ಂ  1 0.80 8000.00 385377812842- 64140692471-

111  2  ವಷ
ಬ ಯ   ಯಣ , 

ಉಪ ಂಟಹ
ೕ ನಹ 5/P11 ನ  2  ವಷ 1 0.40 3424.00 310044723290- 1294101006471-

112  2  ವಷ
ಎ  ದ ೕಹ    ಯ , 

ಮ ನಹ
ೕ ನಹ

36/2
36/4
36/5

ನ  2  ವಷ 1 0.60 5136.00 1294101016499-

113  2  ವಷ  ಆ  ೕ ಸಪ   ಗಪ , ೕನಹ ೕ ನಹ 116 ನ  2  ವಷ 1 1.00 8560.00 10825100006727-

114  ಸ ಷ ಪ   .ಈರಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 64/2
64/3

ನ  ಸ 1 0.80 20400.00 259686135466- 25831910002249-

115  ಸ  ರ   ಎಂ ಶವಪ , ಕಸ 10/2. ನ  ಸ 1 1.25 31400.00 754482492347- 64140295087-

116
ಈ  ಖರ  ಘಟಕ

(11*6*3 ೕ)
ವಪ   ಆ ಯಣಪ , ಕಮ ೕ ನಹ 51/2 ನ

ಈ  ಖರ  
ಘಟಕ

(11*6*3 ೕ)

1 1.13 64000.00 576063307162- 10825100004423-

117
ಈ  ಖರ  ಘಟಕ

(11*6*3 ೕ)
ಅಮರ ಯಣ   ಈರಪ , 

ೕ ನಹ
ೕ ನಹ

77/1
77/2
77/3

ನ
ಈ  ಖರ  

ಘಟಕ
(11*6*3 ೕ)

1 1.00 64000.00 855610937608- 315600101001538-

118
ಂಡ 

(20*20*3 ೕ)
ಜಮ  ೕಂ ಪಣ , ರದಹ ೕ ನಹ 32/P1 ಪ. .

ಂಡ 
(20*20*3 ೕ)

1 1.00 75000.00 595901712283- 10825100008323-
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119
 ಂಡ 
(20mx20mx3m)

ಮ ದಪ     ಗ ಯಣ , 
ಮ

ೕ ನಹ 29/1. ನ
 ಂಡ 
(20mx20mx3m)

1
1.32(1200 
ಘ. ೕ)

75000.00 816411463615- 10612101049024-

120
 ಂಡ 
(20mx20mx3m)

ಂಕಟ ಾಯಪ   ನಂಜಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 81 ಪ. .
 ಂಡ 
(20mx20mx3m)

1 1.08 75000 235250810496- 10612101049343-

121
ಸ ಯ 

ಂಡ 
(80mx50mx3m)

 ಎ  ಗ    ಅಶ ತಪ , ಂಗನ ೕ ನಹ
30,31,26,16/5,14/2,6/

2
ನ

ಸ ಯ 
ಂಡ 

(80mx50mx3m)
1

4.21 (12000 
ಘ. ೕ)

400000.00 439331184641- 1294101018414-

122
ಸ ಯ 

ಂಡ 
(50mx50mx3m)

ಅಶ ತಮ  ೕಂ ಎ  ಎ  ಂಕಟರಮಣಪ , 
ೕ ನಹ

ೕ ನಹ

359/1
359/2
359/4
359/3

ನ
ಸ ಯ 

ಂಡ 
(50mx50mx3m)

1
4.21 

(7500ಘ. ೕ)
400000.00 777159280616- 1294101018641-

123
ಸ ಯ 

ಂಡ 
(50mx50mx3m)

 ಆ  ಯಣ   ಮನ , 
ಲವ ಕಲಹ

ಕಸ
8

10
45/1

ನ
ಸ ಯ 

ಂಡ 
(50mx50mx3m)

1
4.21 

(7500ಘ. ೕ)
400000.00 807540921205- 10612101050020-

124
  

(9*6*3 ೕ)
 ಆ  ನ ಂದ    ಎ  ಮ ಷ , 

ಕತಮ ನಹ
ೕ ನಹ 3/1. ನ

  
(9*6*3 ೕ)

1 0.93 200000.00 258943965996- 1929101003717-

125
  

(9*6*3 ೕ)
 ಎ  ಮದ    ಯಣ , 

ಂ
ೕ ನಹ 233/1 ನ   

(9*6*3 ೕ)
1 0.90 200000.00 217942942483- 10612101016248-

126
  

(9*6*3 ೕ)
 ಯಣ   ಕ ಬಯ , 

ನ ಹ
ೕ ನಹ 9/2. ನ   

(9*6*3 ೕ)
1 1.60 200000.00 559780761405- 64123750775-

127
  

(9*6*3 ೕ)
 ಆ  ಂಕಟ ಯಣ   

. ಮ , ೕ ಪ
ೕ ನಹ 28/1. ನ   

(9*6*3 ೕ)
1 1.20 200000.00 373637685252- 10612100013462-

128
  

(9*6*3 ೕ)
ಾ ನಪ   ೕ. ಕ ೂೕ ಗಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

5/23
5/3

5/1A2
5/1A

219/12

ಪ.ಪಂ.   
(9*6*3 ೕ)

1 1.41 200000 525775325054- 1294101013036-

129
  

(9*6*3 ೕ)
ಜಮ  ೕಂ ಪಣ , ರದಹ ೕ ನಹ 32/P1 ಪ. .

  
(9*6*3 ೕ)

1 1.10 200000.00 595901712283- 10825100008323-

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : PMKSY ೕಜ  & ಕ :2401-00-108-2-30

1 ಹ  ೕ ವ
ೖ  ಇ ೕಷ  ೖ. . ಸಂ  ( ೕತಮ  ೂೕಂ 

ಯರ ೕತಪ ) ಅಡ ಗಲು Mandikal 10/2, 107/9, 6/2 General Potato 1.60 1.55600 978470883498 0000 10980887852

2 ಹ  ೕ ವ
ೖ  ಇ ೕಷ  ೖ. . ಸಂ  (B ಾಮಕೃಷ   

ೖಯಣ ) ಅ ಾ Mandikal
167/1, 182/2, 168/1, 

18 General Vegetable 2.00 1.92060 674722842274 0000 10980887852

3 ಹ  ೕ ವ
ೖ  ಇ ೕಷ  ೖ. . ಸಂ  (M ೕ ಾಸ  

ಮು ಾಮಪ ) ಅ ಾ Mandikal 5/2. General Vegetable 0.28 0.31700 296657565664 0000 10980887852

4 ಹ  ೕ ವ
ೖ  ಇ ೕಷ  ೖ. . ಸಂ  (ಸುನಂದಮ  ೂೕಂ 

ೕ ಾಸ) ಅ ಾ ಹ Mandikal 5/2. General Women Vegetable 0.28 0.31700 870009241944 0000 10980887852

5 ಹ  ೕ ವ
ೖ  ಇ ೕಷ  ೖ. . ಸಂ  (ಲ ಮ  ೂೕಂ 

ಾ ಾಯಣಪ ) ೂಮ ನಹ Mandikal 44/1 General Women Vegetable 0.34 0.38540 898163458045 0000 10980887852

6 ಹ  ೕ ವ
ೖ  ಇ ೕಷ  ೖ. . ಸಂ  ( ಾ   

ಾ ಾಯಣಪ ) ಕಮ ತನಹ Mandikal 69/2 General Vegetable 0.70 0.73180 254895083209 0000 10980887852

7 ಹ  ೕ ವ
ೖ  ಇ ೕಷ  ೖ. . ಸಂ  ( ಾಮಕ  ೂೕಂ 

ಂಕಟ ಾಯಪ ) ೂಮ ಹ Mandikal 47/1, 49/2, 65/1 General Women Vegetable 1.20 1.19220 899009429253 0000 10980887852

8 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . (ಕೃಷ ಪ   ೕರ ೂಣ ಪ ) ನು ತಹ Nandi 71/1 General Potato 0.60 0.63900 995228268149 30977544844

9 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ( ಂಕ ೕ   ೂೕ ಾಲ ಾ ) ಗು ಹ Mandikal 1 General Vegetable 0.40 0.45300 566964477545 30977544844

10 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . (ಮು ಯಪ   ಸೂ ಾಲಪ ) ೂಳವನಹ Nandi 69 General Grapes 1.30 0.37400 974839245063 30977544844

11 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . (ಕೃಷ ಪ   ಸು ಾಲಪ ) ೂಳವನಹ Nandi 69 General Grapes 1.00 0.32900 830155648801 30977544844

12 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ( ೕಶವಪ   ೕ. 

ಚನ ಾಯಪ ) ೕ ಾರಹ Mandikal 27/2, 41/3 General Vegetable 1.60 1.55600 714678286564 30977544844

13 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . (ಕ ರಪ   ಆವ ಲಪ ) ಗು ಹ Mandikal 1 General Beans 0.80 0.82450 234194650555 30977544844

14 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ( ೕವ ಾಜು  ಆವಲಪ ) ಗುಮ ಲಪರ Mandikal 8/2. General Vegetable 0.80 0.82400 790795465455 30977544844

15 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ( ಾಮಚಂದ ಪ    ೖರಪ ) ಗುಮ ಲಪರ Mandikal 9 General Vegetable 2.00 1.92000 835347681358 30977544844

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : PMKSY ೕಜ  & ಕ :2401-00-108-2-30
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16 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . (ಅಕ ಲ   

ೂಡ ಂಕಟ ಾಯಪ ) ಮಂ ಾಲಹ Mandikal 73/1 General Vegetable 2.00 1.92000 807844136971 30977544844

17 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . (ಗಂಗಪ   ಅವ ಲ ೂಂಡಪ ) ದರಬೂರು Mandikal 52/4, 28/1b, 3, 21/4 Vegetable 1.00 1.01000 939340940072 30977544844
18 ಹ  ೕ ವ  ಎ  ಾಮ ಾ   ಮು ನಂಜಪ ೂಮ ನಹ Nandi 67/68 General Grapes 2.00 0.46860 918517803716 10577100018956

19 ಹ  ೕ ವ
ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಾಬ ಾ   ೕ. ಅ ೕ  

ಾ ) ೂಸಹ Mandikal 24/2, 24/3, 12/2 Minority Vegetable 1.80 1.70000 430992544107 0 445256005252

20 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (N ೕ ಾ   ೕ. ಾಗಪ ) ೂಸಹ Mandikal 54/5, 52/2 General Vegetable 1.20 1.19220 210804040375 0 445256005252

21 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ. ಪ ಣ ) ಅರೂರು Mandikal 148/10, 115/5 General Women Vegetable 1.10 1.10000 842812642860 0 445256005252

22 ಹ  ೕ ವ
ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಂಕಟಪ   

ೂಡ ಮು ಯಪ ) ಅ ಾ ಹ Mandikal
105/1, 105/3, 107/1, 

10 General Vegetable 1.10 0.98000 541276114875 0 445256005252

23 ಹ  ೕ ವ
ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( K N ೂೕ ಂದಪ   ಕ  

ಾ ತಪ ) ಾಕಲ ಂ Mandikal
86/7, 86/8, 86/9, 

86/2 General Vegetable 0.90 0.85000 907323011561 0 445256005252

24 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( M ಂಕ ೕಶಪ   ಮು ಯಪ ) ಅರೂರು Mandikal 103/19, 14/ 7 General Vegetable 0.34 0.38540 456136653970 0 445256005252

25 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಮಂಜು ಾ   ಮ ಯ ) ೕ ೕನಹ Mandikal 219 General Vegetable 1.20 1.19000 863680785522 0 445256005252

26 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಂಕಟನರಸಮ  ೂೕಂ ಾಪಣ ) ನಂದ ಾ ೕನಹ Mandikal 98/3 General Vegetable 1.10 1.08000 208232812150 0 445256005252
27 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಮು ಕೃಷ   ೕತಪ ) ಯಲಗಲಹ Mandikal 44/1 General Vegetable 0.40 0.45300 780722362660 0 445256005252
28 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ನರ ಂಹಪ   ಆವ ಲಪ ) ೕ ಾನಹ Mandikal 34/2 General Cabbage 0.90 0.91700 448865148602 0 445256005252
29 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ನರ ಂಹಪ   ಾಗಪ ) ೂಮ ಾನಹ Mandikal 104/3 General Vegetable 0.80 0.78000 830945317652 0 445256005252

30 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (  ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ) ಕ ಾಗವ Mandikal 39/1 General Vegetable 2.00 1.80000 349783757121 0 445256005252

31 ಹ  ೕ ವ ಕೃಷ ಪ   ಾಸಪ ೕವ ಾ ನದ ೂಸಹ Kasaba 3/2, 199/2 General Potato 0.70 0.68400 274968531348 54039315608
32 ಹ  ೕ ವ ರ ೕಂದ ಾ   ೂೕ ಾಲಯ ಾಯನಹ Nandi 108/1,107 General chrysantimum 0.90 0.91000 787579210672 4447132000001
33 ಹ  ೕ ವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ ಾಮಚಂದ ಪ ತುಮಕಲಹ Nandi 32/1, 33/1 General Women Grapes 0.24 0.11500 979385633724 25831530004060

34 ಹ  ೕ ವ ಅಮರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ಾ ಾ ಅರೂರು Mandikal 262/P8 General Beans 0.80 0.79000 668438707613 1293101005225
35 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾಸ ಾಯು   ಂಕಟಪ ೕ ಟ ಹ Nandi 24, 25/4 General Vegetable 0.60 0.63900 445586749998 127601011003894
36 ಹ  ೕ ವ N ಂಕಟ ಾಮ  ಾ ಾಯಣಪ ಕ ಾಗವ Mandikal 109/2 General Vegetable 0.80 0.82450 987014034341 1293108013464

37 ಹ  ೕ ವ ಲ ಾ ಎ.  ೂೕಂ ಎಂ . ೕ ಾ ದರಬೂರು Mandikal 47/2,46 General Women Vegetable 2.00 1.80000 669736139491 10731100004356

38 ಹ  ೕ ವ  ಎಂ ಕೃಷ ಪ   ಹುಣಸೂರು ಮು ಯಪ ಅಡ ಗಲು Mandikal 45/4,12/2,5/3A2 General Vegetable 1.00 1.01000 717330456763 10731101013764

39 ಹ  ೕ ವ
ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಾ ಾಯಣಪ   

ಕ ಮು ಯಪ ) ಾ ಾಯಕನಹ Mandikal 13/2, 9/2 Vegetable 1.30 1.28000 954448733457 840430110000015

40 ಹ  ೕ ವ ಳ ಂಕಟ ಾ    ಮು ಯಪ ಅಣಕನೂರು Kasaba 53/1 General Grapes 0.40 0.11990 215836437246 699070014692
41 ಹ  ೕ ವ ಲ ೕಪ   ಾಪಣ ಾಂಡ ಮರದಹ Kasaba 13/2,11/3 General Rose 0.20 0.13800 670824814364 0 29410003136
42 ಹ  ೕ ವ ಚನ ಪ   ನರ ಂಹಪ ೂೕಗಪ Mandikal 17/1,18/1 General Grapes 0.35 0.10670 368548108355 10731100004842
43 ಹ  ೕ ವ .ರ ಕು ಾ   ಎ . ೂೕ ಂದಪ ನ ಮರದಹ Kasaba 137 General Guava 0.50 0.15630 404202781533 121310028150
44 ಹ  ೕ ವ ಹನುಮಂತಪ   ಬಚ ಪ ಕುಡುವ Nandi 264 General Rose 0.60 0.46800 751127601751 3946101002913
45 ಹ  ೕ ವ ಸರಸ  ಎ  ಮೂ    ನರ ಂಹಮೂ ೕ ಾನಹ Mandikal 267/2 General Women Vegetable 0.60 0.62220 532281330812 1929101007229

46 ಹ  ೕ ವ  ಾ ಾಯಣಪ   ಯರ ಪ ಯ ೂಡ ಮರ Nandi
25/3,87/1,32/3,25/1,

25/2 General Grapes 1.70 0.41900 378367255709 64184169040

47 ಹ  ೕ ವ ಾಗ ಾಜ    ೕ. ಂಕಟಮಣಪ ೂಲ ಹ Kasaba 126 General Chilli 0.60 0.63400 266963140039 34931917142

48 ಹ  ೕ ವ  ಮು ಯಪ   ಾಪಣ ೕನಹ Kasaba 24 General chrysantimum 0.62 0.64800 798981873518 127601010009141

49 ಹ  ೕ ವ  ಕೃಷ ಪ   ಾಸಪ ೕವ ಾ ನದ ೂಸಹ Kasaba 66/1,66/1,66/2,64 General Grapes 1.20 0.37860 274968531348 54039315608
50 ಹ  ೕ ವ  ೖರಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಮುಸೂ ರು Kasaba 263/3, 263/5 General Grapes 0.45 0.19390 398822283003 50200007663315

51 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸ ಂ ಸಂ  (  ಎ  ಮಂಜು ಾ  

   ಸೂ ಾಲಪ ) ಸ ೕನಹ Kasaba 38/2 General chrysantimum 0.85 0.83400 421226510764 31690500073

52 ಹ  ೕ ವ
ಅಂ ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಾ ೕ ಾ  ೂೕಂ ೖಯ  

ಅ ೕ ) ಮಂಚನಬ Kasaba
71/1,72/1,72,74/1,76

/3,71/2 Minority chrysantimum 0.75 0.77300 315644923794 37756541844
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53 ಹ  ೕ ವ
ಅಂ ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (   ಾಗ ಾ     

ಂಕಟ ಾಯಪ ) ೂಲ ಹ Kasaba 119 General Marigold 0.80 0.82450 538548223336 37756541844

54 ಹ  ೕ ವ
ಅಂ ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಸುಬ ಮ  ೂೕಂ 

ಾಮಕೃಷ ಪ ) ೕ ೕನಹ Mandikal 145/1 General Vegetable 0.50 0.54600 960101971887 37756541844

55 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ಮ ಯಮ  ೂೕಂ ಾದಪ ) ಯರ ಾ ೕನಹ Mandikal 180 ST Vegetable 0.80 0.82000 954498952880 0 445256005252

56 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ನರ ಂಹಪ   ೕ. ೂಂಡಪ ) ಯರ ಾ ೕನಹ Mandikal 172/3, 167/6, 167/4 ST Vegetable 0.60 0.57000 421937749519 0 445256005252

57 ಹ  ೕ ವ
ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ೂೕ ಂದಪ   ಹನುಮ  

ೂೕ ) ಾ ೕನಹ Mandikal 46/3 SC Vegetable 0.40 0.44000 711601017115 0 445256005252

58 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಕ ನರ ಂಹಪ   ಂಕಟಪ ) ಗುಂಡ ಮಂ ಕಲು Mandikal 18/1. SC Vegetable 0.60 0.61000 808984704230 0 445256005252

59 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ನರ ಂಹಯ   ಕಲು ಾಮಯ ) ದರಬೂರು Mandikal 44/P1, 1/6, 13 General Vegetable 1.20 1.15000 831864875317 0 445256005252
60 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ಾಸಪ   ರಂಗಪ ) ಯರ ಾ ೕನಹ Mandikal 181, 246 General Vegetable 1.60 1.40000 859965487157 0 445256005252

61 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ನ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ) ನಲ ಪ ನಹ Mandikal 15/4, 15/6 General Vegetable 1.40 1.33000 632119505450 0 445256005252
62 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ಾ ಾಯಣಪ   ೌಡಪ ) ಾ ೕನಹ Mandikal 37/P11 General Vegetable 1.00 0.95000 357248282186 0 445256005252
63 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ (ಅಶ ತ ಪ   ಾರಪ ) ೂೕಳದ ಾ Mandikal 22 General Vegetable 2.00 1.89000 545921342365 0 445256005252

64 ಹ  ೕ ವ ( ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ) ಮ ಯ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಹ Mandikal 129 General Vegetable 1.00 1.10000 807814125903 0 445256005252

65 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ  (ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಯ ) ದರಬೂರು Mandikal
48/1,92/1, 90/1, 96, 

59/8 General Women Vegetable 1.05 1.03000 464863501691 0 445256005252

66 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಂಕಟ ಾಮ   ೖ ಾ  ) ೂಕ ನಹ Mandikal 7/2. General Vegetable 1.00 0.97000 781380639264 0 445256005252
21,20/11,26/ 1, 

67 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಜಯಮ  ೂೕಂ   ಮು ಾ ಲಪ ) ಅಡ ಗಲು Mandikal
21,20/11,26/ 1, 

27/ 1 General Women Marigold 1.10 1.10000 227266202560 0 445256005252

68 ಹ  ೕ ವ
ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ಾ ಾಯಣಪ   

ಕಲು ಾಮಯ ) ೕ ಾನಹ Mandikal 9/4. General Vegetable 0.70 0.69000 237036453759 0 445256005252
69 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ಕೃ ಾ ಾ   ಾಸ ಾ ) ಯರ ಾ ೕನಹ Mandikal 174 General Vegetable 0.80 0.82000 238147371062 0 445256005252

70 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ಾಮಚಂದ ಪ   ೕ. ಲ ಯ ) ೂಂ ೕನಹ Nandi
94/4, 119/1, 168/2, 

94/1 General Vegetable 0.80 0.79000 349265584340 0 445256005252

71 ಹ  ೕ ವ
ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (G V ನರ ಂಹಪ   

ಕ ೕರಮ ) ಹ ಸ ಳ Mandikal 41 General Vegetable 0.40 0.44700 526558912276 0 445256005252
72 ಹ  ೕ ವ ಸು ೕ     ಕ ಂಕ ೕಶಪ ಹನುಮಂತಪ ರ Kasaba 24 ST Beans 0.75 0.77000 649246055671 25831910002534

73 ಹ  ೕ ವ
ೖ  ಇ ೕಷ  ಸ ಂ . ಸಂ  (ಉ ಾ ೕ  ೂೕಂ 

ಾ ಾಯಣ ಾ ) ಅಜ ಾರ Nandi 24/3,24/4,24/5 General Women Jamoon 0.60 0.18900 419143555639 0000 10980887852

74 ಹ  ೕ ವ
ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಾ ಾಯಣಪ   

ಓಬಳಪ ) ಕ ತಹ Nandi 127/P29, 127/P88 SC Vegetable 1.00 1.01000 896847410675 840430110000015

75 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ) ಾಮ ೕನಹ Kasaba 25/4, 6/1A General Potato 0.65 0.67000 594993118888 0 445256005252

76 ಹ  ೕ ವ
ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ವಣ  ಉ ವ ಾಂ  

ಾಮ ಾ ) ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 57/4, 56/1 General Potato 0.55 0.52000 916384607048 0 445256005252

77 ಹ  ೕ ವ
ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ವಣ  ಉ ವ ಾಂ  

ಾಮ ಾ ) ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 6,9,12 General Rose 0.50 0.34000 916384607048 0 445256005252

78 ಹ  ೕ ವ ಲ ಮ  ೂೕಂ   ಕ ಹ ಸ ಳ Mandikal
21/2A, 23/2, 28/1, 

43/1 General Women Grapes 0.80 0.27000 835657795268 10683

79 ಹ  ೕ ವ ಆನಂದಕು ಾ   ಎ ಹನುಮಯ ಅಜ ಾರ Nandi 59/1 General Rose 0.80 0.47100 585410606388 0 487101023828
80 ಹ  ೕ ವ S ಾನ  ೂೕಂ ೂೕ ಾ ೂಸಹುಡ Nandi 425/1 General Women Grapes 0.40 0.28300 350208204471 54039312404
81 ಹ  ೕ ವ ಮು ಕೃಷ ಪ   ಈರಪ ಕ ತಹ Nandi 185/13 General Vegetable 0.35 0.39000 362961823039 39270100004909

82 ಹ  ೕ ವ ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಅಶ ತ ಅಂ ಾಲ ಹ Nandi 24/1, 23/2 General Women Grapes 0.90 0.29000 279544838526 0 29410035712
83 ಹ  ೕ ವ T ರ ೕ   ಮ ಯ ಅಜ ಾರ Nandi 26/P61 General Rose 0.60 0.37400 825558786888 10896101003396

84 ಹ  ೕ ವ ೕವ ಾಜು  ಅಪ ಣ ಾರತಮ ನಹ Nandi 2/2, 3/2 General Pomegranet 0.50 0.22800 783876643298 848010110002216
85 ಹ  ೕ ವ B ಚನ ೖ ೕ ೌಡ  ಕ  ೖರಪ ೂಡ ಮರ Nandi 42/1, 42/2 General Grapes 0.57 0.17000 943842533263 0 487101030982

86 ಹ  ೕ ವ K V ೕ ಾಸಮೂ    ಂಕಟನರಸಪ ಕ ಾ ೕನಹ Nandi
8/2c, 8/2b, 8/2e, 

8/2f1 General Vegetable 0.60 0.63900 278634426413 0 487101200630
87 ಹ  ೕ ವ KV ಂಕ ೕಶಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ ಕ ತಹ Nandi 120/2 General Grapes 0.80 0.27000 354400113109 10577100021397
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88 ಹ  ೕ ವ ಮು ಾಜು  ಂಕಟಪ ಮ ಾ ರಪರ Nandi 11/1. General Vegetable 1.20 1.19000 887251382397 4447101000849
89 ಹ  ೕ ವ ಆವಲ   ಂಕಟರಮಣಪ ೂಡ ಮರ Nandi 83, 84/2 General Grapes 0.80 0.21400 855093217221 0 487101005245

90 ಹ  ೕ ವ H ಾಸ   ಎ ಹನುಮಯ ಅಜ ಾರ Nandi 72/3 General Guava 0.60 0.20700 868153945257 0 29410001963

91 ಹ  ೕ ವ ಾ ವಪ   ೂಲ ಪ ೕ ಹ Nandi 72 General Grapes 0.50 0.20900 530066320198 3946101001202

92 ಹ  ೕ ವ A ಮು ೕ ೌಡ  ಅಪ ಣ ಾರತಮ ನಹ Nandi 3/1, 4/2, 2/2 General Pomegranet 0.90 0.36600 870632852115 10503226014
93 ಹ  ೕ ವ N ಂಕ ೕ   ಾ ಾಯಣಪ ೂಡ ಮರ Nandi 26,27 General Grapes 1.60 0.54400 815641540600 64184169517
94 ಹ  ೕ ವ ಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ ೕ ಾಮಪ ರ Nandi 103, 105/1, 114/1 General Grapes 1.40 0.41600 839311066742 30098618055
95 ಹ  ೕ ವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಪ ಟ ಾ ಾಯಣಪ ಅಜ ಾರ Nandi 75/6 General Women Rose 0.70 0.42000 348463626050 4447108000295

96 ಹ  ೕ ವ D T ಾಗ ಾಜು  ರುಮಳಪ ೂೕಳದ ಾ Mandikal 7/1. General Vegetable 0.80 0.82000 393057659057 10731101003837

97 ಹ  ೕ ವ  ಎ  ಮಲ ಪ   ಕ ಮಲ ಪ ಂ ಾ ಕ ೕನಹ Nandi 25/2, 50/1, 25/1, 26 SC Grapes 0.70 0.21300 764777851078 3946101002180

98 ಹ  ೕ ವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ   ಮಲ ಪ ಂ ಾ ಕ ೕನಹ Nandi 51,52/4,48, 49 SC Vegetable 0.84 0.79500 437124861463 136701010005108

99 ಹ  ೕ ವ ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ ( ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಯರ ಪ ) ೕರುಮರದಹ Kasaba 10/P5 SC Potato 0.50 0.53700 516595214596 0 445256005252

100 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ( ಕ ಲ ಕ   ನರ ಂಹಯ ) ಕಂ ಾನಹ Nandi 49/4 Vegetable 0.80 0.82400 349872593077 30977544844

101 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . (ಎ  ನರ ಂಹಪ   ಕ ರಪ ) ಗು ಹ Mandikal 44/P1 SC Vegetable 0.80 0.82400 316595910460 30977544844

102 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ( ಕ ಂಕಟಮ   

ಲ ಂಕಟ ಾಯಪ ) ಗು ಹ Mandikal 19/1, 19/2 SC Vegetable 1.00 1.01000 30977544844
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . (ಎ  ಂಕಟ ಾಯಪ   

103 ಹ  ೕ ವ ಾಪಣ ) ಗು ಹ Mandikal 10 SC Vegetable 1.20 1.17000 855682259572 30977544844
104 ಹ  ೕ ವ ಎಂ ಾ ೕ ೌಡ   ಎಂ ಮು ಾಜು ಲುವ ಮ ನಹ Nandi 102/4 General Beans 0.30 0.27000 445263769899 3946101003201
105 ಹ  ೕ ವ ಎ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ನಂಜುಂಡಪ ಕ ತಹ Nandi 177 General Bitter Gourd 1.00 0.56800 752979059736 0 3922200022749

106 ಹ  ೕ ವ ಅ  ೂೕಂ ಂಕಟ ೕ ಾನಹ Mandikal 177 General Women Vegetable 0.80 0.82000 352254937494 1929101006783

107 ಹ  ೕ ವ ಾಮಚಂದ ಪ   ಯರ ಪ ತುಮಕಲಹ Nandi 44/3, 31/1, 31/2,31/3 General Vegetable 0.80 0.82100 961010248405 30109482529
108 ಹ  ೕ ವ ಎಂ ಹುಲು ರಪ   ೕ.  ಮು ಯಪ ಕರಕ ಾಕಲಹ Mandikal 24 General Guava 0.80 0.19100 520030122033 20210100020420

109 ಹ  ೕ ವ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಹನುಮಂತಪ ಕಡ ೕ ೕನಹ Nandi 75/84,76/4 General Grapes 0.60 0.23400 620011405028 39278100000774
110 ಹ  ೕ ವ ಮು ಾಮ   ೂಡ ಾ ಾಯಣ ಹ Mandikal 49, 56 General Vegetable 0.60 0.58500 883016700029 3585216558
111 ಹ  ೕ ವ ಂಕಟ ಾಯಪ   ನಂಜಪ ಅರಸನಹ Nandi 45/2,69/1 General Grapes 0.80 0.20800 410427378805 64037863209
112 ಹ  ೕ ವ JC ಕೃಷ   ಚನ ಾಯಪ ಜಕ ಲಮಡುಗು Nandi 106/1 General Vegetable 0.80 0.82000 277598170054 127601011000930
113 ಹ  ೕ ವ ಎಂ ಹುಲು ರಪ   ೕ.  ಮು ಯಪ ೂಸಹುಡ Nandi 322, 323, 233 General Guava 1.40 0.32500 520030122033 20210100020420
114 ಹ  ೕ ವ N S ೂೕ    ಎ  ೕ ಾಸಲು ಕುಡುವ Nandi 96/1 General Vegetable 0.40 0.41000 365762703770 3946101000978

115 ಹ  ೕ ವ ಂಕಟರತ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಾಮಯ ಾಂಡ ಮರದಹ Kasaba 79/4 General Grapes 0.78 0.27000 549116621408 0 29410002955
116 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾವ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ ಕವನ ಹ Kasaba 86/2 General Women Grapes 0.55 0.19800 867473788526 31068358526

117 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . (ಕ ರಪ   ಆವಲಪ ) ಗು ಹ Mandikal 35 General Vegetable 1.00 1.01000 234194650555 30977544844

118 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. .( ೂಡ ಂಕಟ   

ೂಡ ಂಕಟ ಾಯಪ ) ಲ ಗುಂಡ ಹ Mandikal 1 General Vegetable 2.00 1.92000 482438398158 30977544844

119 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  (  ನ ಪ   

ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಲ ಗುಂಡ ಹ Mandikal 146,147/1 General Vegetable 2.00 1.92000 563531682666 30977544844

120 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ಆ  ಾಮಚಂದ   

ಎ   ಾ ೕ ೌಡ ನ ಮರದಹ Kasaba 85,111/2 General Tamoto 1.00 1.01000 506810287027 30977544844

121 ಹ  ೕ ವ ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ೕತಪ   ಅಕ ಲಪ ಅಡ ಗಲು Mandikal 14 General Vegetable 1.20 1.17000 951321265318 30977544844

122 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ಂಕಟ   

ಆವಲಪ ಗು ಹ Mandikal 66 General Vegetable 1.00 1.01000 483837608497 30977544844

123 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  (   ಕೃಷ    

 ನಂಜುಂಡ ೂಲ ಹ Kasaba 17/1,11/1 General Potato 1.00 1.01000 202813282245 30977544844

124 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ಂಕಟಮ  ೂೕಂ 

ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ಆ ಮಡಗು Mandikal 94/2,94/3,96/2,70/2 General Women Vegetable 0.90 0.91700 463131076070 30977544844

125 ಹ  ೕ ವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ೕ. ಾಗಪ ಕತ ಗು Kasaba 143,3/5 General Women Gladilus 0.80 0.82400 845635770139 185810032112
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126 ಹ  ೕ ವ ೂಡ ಆವಲ ೂಂಡಪ   ಚನ ಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 404/5,247/2,254/3 General Vegetable 0.60 0.60000 720649909243 1293101011063
127 ಹ  ೕ ವ ಮು ೕ ೌಡ  ಮ ಾಯಪ ಮುತು ಕದಹ Nandi 117/1,117/2 General Rose 1.00 0.41000 421959618734 35545599093
128 ಹ  ೕ ವ ಮಂಜು ಾಥ  ೖ ಎ  ಕೃಷ ಪ ಣೂ ರುಕ ೕನಹ Nandi 44,4/2,60,4/1 General Grapes 0.80 0.25500 403003115821 10577100021269
129 ಹ  ೕ ವ  ಾಮ ಂಗಪ   ಕೃಷ ಪ ೕ ಹ Nandi 20/1Block, 25/2 General Vegetable 0.40 0.32300 846875191908 3946101000225
130 ಹ  ೕ ವ  ೖ ಂಕಟಪ ಾ   ಯಲ ಪ ಬೂ ರು Kasaba 92/1 SC chrysantimum 0.40 0.45300 630446635792 10597100007525

131 ಹ  ೕ ವ
ಅಂ ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಕೃಷ ಪ   

ಹನುಮಂತಪ ) ನಲ ಗುಟ ಾಳ Kasaba 14/P19 SC Beans 0.80 0.82400 841153590955 37756541844

132 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಗಂ ಾಧರಪ   

ಮ ೕಶ ರಪ ) ವಲ ೕನಹ Nandi 34/P9 SC Vegetable 1.00 1.01000 389057433334 31690500073
133 ಹ  ೕ ವ ಾಗ ಾಜು  ಮದ ಣ ಯಲಗಲಹ Mandikal 447/2 General Pappaya 1.20 0.78200 393378594437 0 425101026279

134 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ಮು ಾಯಮ  ೂೕಂ 

ಕೃಷ ಪ ಾರ ಾನಹ Kasaba 6 ST Women Chilli 1.00 1.01000 303501475863 30977544844

135 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ೂಡ ಬಚ ಪ   

ೕ ಾ ತಪ ಗು ಹ Mandikal 25/1,48/7,11 ST Vegetable 1.00 1.01000 538711948351 30977544844

136 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ೕ ಾಸ    

ನ ಪ ೂಸೂರು Nandi 10 ST Vegetable 1.60 1.55000 301494666938 30977544844

137 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ನಂಜಮ  ೂೕ 

ನರ ಂಹಪ ಗು ಹ Nandi 38 ST Women Vegetable 1.04 0.98000 701445372479 30977544844

138 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ಗಂಗಪ   

ನರ ಂಹಪ ಉದ ನಲ ಪ ನಹ Nandi 13/1 ST Vegetable 0.80 0.82400 988130264778 30977544844

139 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ಮು ಾಯಮ  ೂೕಂ 

ಕೃಷ ಪ ಾರ ಾನಹ Kasaba 6 ST Women Chilli 1.00 1.01000 303501475863 30977544844

140 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ೂಡ ಬಚ ಪ   

ೕ ಾ ತಪ ಗು ಹ Mandikal 25/1,48/7,11 ST Vegetable 1.00 1.01000 538711948351 30977544844

141 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ೕ ಾಸ    

ನ ಪ ೂಸೂರು Nandi 10 ST Vegetable 1.60 1.55000 301494666938 30977544844
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ನಂಜಮ  ೂೕ 

142 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ನಂಜಮ  ೂೕ 

ನರ ಂಹಪ ಗು ಹ Nandi 38 ST Women Vegetable 1.04 0.98000 701445372479 30977544844

143 ಹ  ೕ ವ
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ೖ. . ಸಂ  ( ಗಂಗಪ   

ನರ ಂಹಪ ಉದ ನಲ ಪ ನಹ Nandi 13/1 ST Vegetable 0.80 0.82400 988130264778 30977544844

144 ಹ  ೕ ವ ಮ  ಇ ೕಷನ  ಸಂ  ( ಮು ಯಪ   ಮು ಾಮಯ ನು ತಹ Nandi 134 SC Potato 1.2 1.14300 829312704309 101161900001158

145 ಹ  ೕ ವ ಮ  ಇ ೕಷನ  ಸಂ  (ಯರ ಪ   ೂಡ ಕ ರಪ ಬಲ ಗಪ Nandi 70 SC Vegetables 1.15 1.15000 381343392361 101161900001158

146 ಹ  ೕ ವ ಮ  ಇ ೕಷನ  ಸಂ  (ಮು ಯಪ   ಮು ಾಮಪ ಬಲ ಗಪ Nandi 10/P42 SC Vegetables 0.95 0.95900 635768681167 101161900001158

147 ಹ  ೕ ವ
ಮ  ಇ ೕಷನ  ಸಂ  ( ಂಕಟ ಾಯಪ   

ಮು ಂಕಟಪ ಬಲ ಗಪ Nandi 180 SC Vegetables 1.2 1.13900 914043172958 101161900001158

148 ಹ  ೕ ವ
ಮ  ಇ ೕಷನ  ಸಂ  (ಅಕ ಯ ಮ  ೂೕಂ 

ಕ ಮು ಾಮಯ ಬಲ ಗಪ Nandi 179 SC Vegetables 1.2 1.14000 258672002976 101161900001158

1 ಹ  ೕ ವ  ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ೖರಪ ೖರ ಾಯಕನಹ Nandi
15/1B, 

14/1,14/2,14/3 General Grapes 1.04 0.29000 203317628688 136701010000087
2 ಹ  ೕ ವ  ೂನೂ ರಪ   ೂಡ ಪ ಯ ೂಕ ಹ Nandi 76/2, 76/1, 81/2 General Grapes 0.45 0.14900 868094766859 64030279263
3 ಹ  ೕ ವ BM ಾ ಾಯಣ ಾ    ನಂಜಪ ಬಚ ಹ Nandi 37/2 General Rose 0.36 0.14600 772149113126 64109129528
4 ಹ  ೕ ವ ಅಶ ತ ಪ   ಅಪ ಣ ಾರತಮ ನಹ Nandi 3/3. General Pomegranet 0.50 0.18000 768643728933 0 476101024788

5 ಹ  ೕ ವ ಂಕಟಕೃಷ ಪ   ನಂಜಪ ಬಚ ಹ Nandi 37/1. General Rose 0.36 0.19700 923359492704 64067284546
6 ಹ  ೕ ವ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಬಚ ಪ ಕ ತಹ Nandi 99 General Banana 1.20 0.53100 779385827389 39270100006296

1 Drip 5% KV ಾಗ ಾಜು  ಂಕಟಪ ಕಣ ೕನಹ Kasaba 110 General Potato 0.90 0.03720 562043973187 54052358816

2 Drip 5% MV ಾಗ ಾಜು   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂ ೕನಹ Kasaba 78/2 General Potato 0.65 0.02920 984314584315 64123629182

3 Drip 5% P N ಸತ ಾ ಾಯಣ  . . ಾ ಾಯಣಪ ಪ ೕನಹ Kasaba
30/2,48/3,48/2,49/1,

30/1 General Pappaya 0.29 0.00700 217978208123 0 29410002915
4 Drip 5% S R ರ   ಾಳಪ ೂಪ ಹ Kasaba 110 General Rose 1.20 0.01050 363815832858 10597100007094

5 Drip 5% ಎ  ಎ  ೖ ಾ   ನರ ಂಹಯ ಮುಸೂ ರು Kasaba 68/1 General Carrot 0.27 0.00940 379934412782 164250010054380 1

6 Drip 5% ಾತ ಾರದ ಂಪಣ   ಮು ಾಮಪ ಹೂ ೕಗಲು Kasaba
34/14, 

34/1,35/4,35/3 General Grapes 0.80 0.01220 377375369154 30960338330

7 Drip 5% ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ  ಅಕ ಲಪ ಮುಸೂ ರು Kasaba 59/3 General Rose 0.40 0.01050 272988738512 164250010086680 1

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : ಹ  ೕ ಾವ  ೕಜ  (ZP)

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : 2016-17 ೕ ಾ ನ MIS ೕಜ ಯ , ಸ ೂೕ  ( ಪಂ) ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಾಲೂ ನ ಫ ಾನುಭ ಗ  5% ಸ ಾಯಧನ 2401-00-108-2-30
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8 Drip 5% ೂೕಮ ೕಖ   ಮು ಂಕಟಪ ಪ ಟ ಮ ನಹ Kasaba 9/P9,17 General Rose 0.40 0.00720 671920365553 64126868515
9 Drip 5% ೌರಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ ಯಣ ಹ Kasaba 62/2  General Women Grapes 1.00 0.01010 805686244874 0 487101023931

10 Drip 5% ಕ ೂಂಡಪ   ನರ ಂಹಪ ಕೂತನಹ Mandikal 173 General Grapes 1.80 0.02390 84631051000470

11 Drip 5% ನ ಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ ಅಂಗ ೕಖನಹ Kasaba 19/1  General Women Rose 0.80 0.02100 251688016943 0 487101202063
12 Drip 5% ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ೂಮ ಾನಹ Mandikal 9  General Women Tomoto 0.70 0.02820 306773166740 1929101004931
13 Drip 5% ಳ ಂಕಟ ಾಯಪ   ನ ಪ ಕಂಡಕನಹ Kasaba 102 General Potato 1.20 0.04840 790517779848 SB/01/008967
14 Drip 5% ಮು ಯಪ   ಅಪ ಣ ಕೂತನಹ Mandikal 250 General Potato 0.60 0.02370 865319927878 1293101009707

15 Drip 5% ಶ ಾಥ ಾ   ಎ   ಾ ಾಯಣ ಾ ಬೂ ರು Kasaba 124/1,121,125/3 General Flower 0.60 0.02370 842773534243 84636610000014
16 Drip 5% ಂಕಟ ಾಯಪ   ಸುಬ ನ ಕೂತನಹ Mandikal 231/1B General Potato 0.50 0.02250 665116479460 1293101009503
17 Drip 5% ಂಕಟ   ೂಡ  ರಂಗಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 382,2 General Potato 1.00 0.04500 772690532564 1293101000 5359

18 Drip 5% ಶ ೕಖ   ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ ಅ ಾ ಕಂದ ಾರ Nandi 43/2 General Chysanthemum 0.37 0.01660 511643766549 0 487101030246
19 Drip 5%  ಎ  ಾಗಭೂಷ     ಾ ಾಯಣ ಕ  ಾಗವ Mandikal 109/1 General Cabbage 1.00 0.04500 288574728444 1293101008079

20 Drip 5% B N ಕ ೂಡ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಬಂಡಹ Mandikal 45 General Rose 0.40 0.01050 554949417007 15822200004094

21 Drip 5% D N ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ ಕಂಡಕನಹ Kasaba 158/1, 8/2 General Cashew 1.90 0.01620 960843580799 10516100003706
22 Drip 5% ಆ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 30/8  General Women Onion 0.80 0.03600 481712995444 10825100005148

23 Drip 5% ಚನ ೕಶವ  ಎ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಅರೂರು Mandikal 38,31/4 General Grapes 0.70 0.01060 468584615305 54061156875
24 Drip 5% ಜಯಮ  ೂೕಂ ಬಚ ಪ ಾಪಸಂದ Kasaba 52,50/3,51,53  General Women Grapes 0.30 0.00450 10577100019735
25 Drip 5% ಾಗ ಾಜು  ೕ. ಮು ೖರಪ ಕ  ಾಗವ Mandikal 100/1A General Vegetable 0.70 0.03150 495075124496 15822200003353

26 Drip 5% ಮು ಾಗಪ   ನಂಜಪ ೂಂ ಹ Kasaba 38/1, 38/2 General Potato 0.85 0.03820 828639731246 3362292909926 Drip 5% ಮು ಾಗಪ   ನಂಜಪ ೂಂ ಹ Kasaba 38/1, 38/2 General Potato 0.85 0.03820 828639731246 33622929099

27 Drip 5% ಾಮಚಂದ   ೕರಪ ಸ ೕನಹ Kasaba 99/2,99/3,91/2,91/1 General Potato 1.90 0.08260 336638647201 64038336850

28 Drip 5% ಾಮಚಂದ ಪ   ಬಚ ಪ ಅಡ ೂಲ ಾರಹ Kasaba 141/5 General Grapes 0.90 0.00590 318931261686 10605742103
29 Drip 5% ೕ ಾಸಪ   ಡ ಪ ಾಮ ಾನಪ Kasaba 3 General Grapes 0.45 0.00680 939262389118 15812210000742

30 Drip 5%  ಾ ಾಯಣ ಾ   ನ ಪ ಸ ೕನಹ Kasaba 96,76/1 General Potato 0.80 0.03600 239690021317 0 29410001536

31 Drip 5%  ಾ ಾಯಣ ಾ   ನ ಪ ಸ ೕನಹ Kasaba 76/2A, 98 General Grapes 1.80 0.02110 239690021317 0 29410001536

32 Drip 5% ಎ  ವರಲ ೕ ೂೕಂ ನ ಕೃಷ ಪ ಅರೂರು Mandikal 79 General Women Potato 0.40 0.01800 891182061307 15822250010546
33 Drip 5% KN ೂೕ ಂದಪ   ೕ. ಕ  ಾ ತಪ ಾಕಲ ಂ Mandikal 81/3 General Beans 0.65 0.02920 907323011561 1293101007327

34 Drip 5% U R ೕಮಲ ಾ  ೕ. ಾಮ ಾಜಮಯ ೂಳು Kasaba 123 General Vegetable 1.00 0.04500 452029900348 30363118268

35 Drip 5%   ಮು ಾ ಲಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾಸ ೕನಹ Mandikal 15 General Marigold 0.40 0.01800 314747113402 1293101006444

36 Drip 5% ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ. ಾ ಾಯಣಪ ೂಡೂರು Mandikal 16,17,11,22 General Potato 1.60 0.07030 428431712301 846310510000469
37 Drip 5% ಮ ಯಮ  ೂೕಂ ೖ  ಾ ಾಯಣಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 379/1 General Women Cabbage 0.60 0.02700 591603978261 1293101028294
38 Drip 5% ಾಮಕೃಷ ಪ   ಕ  ೖರಪ ಮುದ ಲಹ Mandikal 38/1 General Grapes 0.75 0.01140 443342922779 1929101001812
39 Drip 5% ಅನಸೂಯಮ  ೂೕಂ ಚಂದ ೕಕ ೂ ನಹ Mandikal 53/5 General cabbage 0.37 0.01660 561753222139 1293101025700
40 Drip 5%  ಎ  ನಂಜಪ   ಾ ಾಯಣಪ ೕಸಂದ Mandikal 106/2,107/3 General Marigold 0.80 0.03600 908491147405 1293101008328

41 Drip 5%  ಮು ಕೃಷ ಪ   ೂಡ ೂೕ ಂದಪ ಮುಸೂ ರು Kasaba 52/1,52/2 General Potato 0.90 0.03720 298152517291 164250010054370 1
42 Drip 5% ರುಮಳ ಯಪ    ಯರ ಪ ಅ ಾ ಹ Mandikal 1/p2 General Potato 0.80 0.03600 207687881003 1293108018092
43 Drip 5% ಮು ಕೃಷ ಪ   ಎ    ಎ  ೕ ಾಮಯ ಅಣಕನೂರು Kasaba 1,98,194 General Rose 0.80 0.02100 760276695853 699070009987

44 Drip 5%   ಕೃಷ ಪ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ಅಂಗ ೕಖನಹ Kasaba 120 General Grapes 0.80 0.01180 216720534560 161810031593
45 Drip 5%  ಮು ಾ   ತಮ ಣ ಕವ ನಹ Kasaba 21/4 General Grapes 0.27 0.00080 375578714242 0 48710134846
46 Drip 5% ಾಧ ೂೕಂ ೕನಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 225/3,225/4 General Potato 0.50 0.02070 296803139312 32520100000002

47 Drip 5% ಲ ಯ   ಾ ಾಯಣಪ ನಲ ಗುಟ ಹ Mandikal 20 General Potato 0.60 0.02700 892654158210 846310110010690
48 Drip 5% ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಮ ಯಪ ೕಮನಹ Kasaba 64 General Grapes 0.40 0.00610 849733327496 0 487101203059

49 Drip 5%  ಎ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ಚ ಪ ಅ ಾ ಮಂಚನಬ Kasaba 187/1,189/1 General Rose 0.80 0.01780 92016451994 846310110000007
50 Drip 5% ಪ ಷ ಲ ಾ ೂೕಂ ಚಂದ ೕಖ ೂಳು ನ ಪ ನಹ Kasaba 18/1. General Women Grapes 0.60 0.00600 762502107478 0 487101027063
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51 Drip 5% ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಕಮ ತನಹ Mandikal 137 General Women Potato 0.55 0.02150 528929813184 846316710000676

52 Drip 5% G ಕೃಷ ಪ   ೕ. ೂೕ ಾಲಪ ಪ ೕನಹ Kasaba 1/7,6/8,1/5,35 General Grapes 0.78 0.00860 517266195175 0 29410035176

53 Drip 5% P ಾ ಾಯಣ ಾ   ಪ ಜಪ ಯಣ ಹ Kasaba 49/1. General Grapes 0.45 0.00280 606549869045 185810031375

54 Drip 5% ಾಜಣ   ಮು ಾ ಾರಪ ನಹ Kasaba 118 General Rose 0.35 0.00920 691610472481 32040802759
55 Drip 5% B V ಂಕರವಣಪ   ಾ ಾಯಣಪ ೂಡೂರು Mandikal 48/P162 General Potato 0.80 0.03600 885868732018 846316610000160
56 Drip 5%  ಎ  ಮಂಜು ಾ   ಾ ಾಯಣ ಾ ಾಕಲ ಂ Mandikal 15/ 4 General Pototo 0.80 0.03600 860509301471 54059956987
57 Drip 5%   ಾಮಪ   ಂಪಣ ೂಳು ನ ಪ ನಹ Kasaba 16/1,17/8 General Tamoto 1.00 0.04170 928404897896 5640101003277

58 Drip 5% ಾ ತಪ   ಸತ ಪ ೕ ಾ ಾ ನದ ೂಸಹ kasaba 41 /1 General Tomoto 0.40 0.01800 0 48/101027704

59 Drip 5% ಪ ಟ ಮ  ೂೕಂ ನಂಜುಂಡಪ ಮರಳಕುಂ Kasaba 31 General Women Tomato 1.60 0.07020 465906847255 0 487101022013

60 Drip 5% ಮು ೌಡಪ   ಕ  ೌಡಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 37 General Pototo 0.57 0.02560 329877266243 54059957119

61 Drip 5% ಮು ಯಪ   ಾ ತಪ ಮರಪ ನಹ Kasaba 106,2/3 Genaral Chrysanthemum 0.45 0.01710 594672005563 30425384071

62 Drip 5% ಮು ಯಪ   ಾಪಣ ಕಮ ತನಹ Mandikal 150/2. General Potato 1.20 0.05340 481543955332 846316610000207

63 Drip 5%  ೖರಪ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಬಂಡಹ Mandikal 63/10,63/5,63/3,40 General Pototo 1.60 0.07020 379880149789 0 487101028583
64 Drip 5% ಜಯ  ಆನಂದ ಕ ಾನ ಾಳ kasaba 47 General Rose 1.20 0.03070 54059211037
65 Drip 5% M R ಂಕ ೕಶ ಾ   ಾಮ ಾ ಗಳಕು kasaba 28/3. General Potato 0.60 0.02700 227170145264 10777561854

66 Drip 5%  ಎ  ಂಕಟಕೃಷ ಪ   ಎ  ಂಕಟಕೃಷ ಪ ೂಳು ನ ಪ ನಹ kasaba 18/2. General Grapes 0.50 0.00760 457721093985 25831530000382

67 Drip 5% ಕ ಣ   ಮು ಂಕಟಪ ಈತ ಾಕಲಹ Kasaba 22 /1 Genaral Rose 0.75 0.01660 513717375350 10896101010192

68 Drip 5% ೂಡ ಂಕಟ   ಕ ಚನ ಪ ಳ ಗುಂಡ ಹ Mandikal 12/2. Genaral Grapes 1.40 0.01960 482438398158 1293101004362

69 Drip 5% ಾ ವಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಅ ಾ ಹ Mandikal 21 General Potato 0.40 0.01800 476434505022 1293101009281
70 Drip 5% ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ ೕ ೕ ಾಗವ Mandikal 4/7,104/4,12/1 General Pototo 0.65 0.02920 420592183945 1293108017198
71 Drip 5% ಮಂಜು ಾಥ ಇ  ಮ ಯಪ Mandikal 7 General Potato 0.58 0.02610 882325941302 1293108011298
72 Drip 5% ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ ನಲ ಪ ನಹ Mandikal 64 Genaral Rose 0.50 0.01310 373882792481 10731101011252

73 Drip 5% ಾಮಕ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಯ ಮಗಳಕು kasaba 18/2,18/3,18/2,18/3 General Women Grapes 0.40 0.00610 550556209301 30767756096

74 Drip 5%  ಂಕಟಚಲಪ   ಂಕಟ ಾ ಾಯಣಪ ೂ ೕನಹ Kasaba 86/ 3 General Grapes 0.78 0.01060 840217887058 64052368342

75 Drip 5% G K ನರ ಂಹಮೂ   ಕೃಷ ಪ ಾಪಸಂದ Kasaba 59/1,66/2,64/1,65/1 General Grapes 0.75 0.01140 534790257434 10577100018315
76 Drip 5% G M ಮು   ಮು ಾಮಪ ಅಡ ೂಲ ಾರಹ Kasaba 7/5. General Rose 0.40 0.01050 370613252730 161810031233

77 Drip 5% N M ಚಂದ ೕಖ   ೕ. ಮು ಂಕಟಕೃಷ ಪ ಾ ೂೕಬಂ Kasaba 120 General Rose 0.38 0.00990 913819003213 64132799551
78 Drip 5% ಅಕ ಲಪ   ೂೕ ಾಲಪ ಾಂಡ ಮರದಹ Kasaba 26/3, 123/2 General Rose 0.45 0.01180 597989714653 0 29410034325
79 Drip 5% ಂಪಣ   ನರ ಂಹಯ ಆವ ಲಹ Kasaba 114/2, 79/2 General Grapes 0.45 0.00680 953460003455 0 48101008809

80 Drip 5% ಚನ ಕೃಷ ಪ   ಚನ ಪ ನ ೕಮರದಹ Kasaba 2 General Tomato 0.40 0.01800 494385873540 10597100003886
81 Drip 5% ತಮ ಣ   ಸುಬ ಣ ಕತ ಗು Kasaba 129,127/3,128 General Grapes 1.00 0.01200 496801921245 31691231826
82 Drip 5% ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ ನ ೕಮರದಹ Kasaba 13 General Tomato 0.80 0.03600 513801373666 10597100004426
83 Drip 5% ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಕಮ ಗುಟ ಹ Mandikal 73/1. General Potato 1.40 0.06180 600828553554 10731101035997
84 Drip 5% ಂಕ ೕಶಪ   ಂಕಟ ಾಯ ಕ ಾ ಪ ನಹ Kasaba 22,20,23 General Potato 1.35 0.05960 989031413798 1929101001231

85 Drip 5% ಅ ಾ ಯಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ ೂ ೕನಹ Kasaba 90/5, 85/2 General Women Rose 0.60 0.01460 594326780030 10577100018297

86 Drip 5% ಆಂ ನಪ   ಹನುಮಪ ಬೂ ರು Kasaba 21,17,19,18,15,4 General Grapes 0.45 0.00680 293641285450 34476
87 Drip 5% ಾ ಾ ಾಯ  ೂೕಂ ೕಧ  ಾ ಾ  ಕುರುಬರಹ Kasaba 12/1. General Women Potao 0.80 0.03600 770300477877 0 4322010091206
88 Drip 5% ಜಯ  ಆನಂದ ಕ ಾನ ಾಳ kasaba 47 General Grapes 2.00 0.01590 478372943751 54059211037

89 Drip 5% ಕೃಷ ಪ   ಕ  ಟ ಪ ೕ ಾ ಾ ನದ ೂಸಹ Kasaba 14/1. General Grapes 0.80 0.00890 4388656251781 0 487101200800
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90 Drip 5% ೂೕಮಸುಂದರ   ಮು ಾ ಮಪ ೕ ಾ ಾ ನದ ೂಸಹ Kasaba 199/1. General Potato 0.35 0.01570 903592435527 10597100004958

91 Drip 5% ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ ಪ ಯ ಯಲಗಲಹ Mandikal 146/3,147/1,147/2 General Guava 1.40 0.01960 494825746918 1293101025520

92 Drip 5%  . ಎ .ಆನಂ   ಹನುಮಂತ ಬ ೕನಹ ೕ mandikal 7 General Potato 1.00 0.04500 659616973401 1073100002268
93 Drip 5% HS ೖರಪ   ೕತಪ ೕ ೕ ಾಗವ Mandikal 65 General Potato 0.38 0.01200 1929101003770 1929101003770

94 Drip 5% ಕೃಷ ಪ   ಭೂಮನ ೕಣು ಾಕಲಹ Kasaba 23/3,26/P14,24/2 General Potato 2.00 0.08700 648878883210 185810031590

95 Drip 5% ಮ ಯ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಹ Mandikal 129 General Rose 0.60 0.01570 807814125903 1293101004817

96 Drip 5% ಾ ೕ   ಾ  ಕ ಂಕಟ ಾ ಬೂ ರು Kasaba 31/2,24 General Rose 0.55 0.01570 972773364590 10597100008382

97 Drip 5% ೖರಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಅಂಗ ೕಖನಹ ೕ Kasaba 43/5 General Grapes 0.60 0.00590 903282316339 115300101006946

98 Drip 5%  ಉ ೕ   ಾಪಯ ಯರ ಾ ೕನಹ Mandikal 201B General Potato 1.00 0.04500 325101685397 54059183937

99 Drip 5% ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರಮಣಪ ೂಕ ನಹ Mandikal 11/1,11/2  General Women Rose 0.70 0.01840 813314696847 0 487101205971
100 Drip 5% ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಮಯ ಅಗಲಗು Nandi 130/4 General Rose 0.20 0.00520 520140889707 170810100011951
101 Drip 5% K M ಹಷ   ಮು ಕೃಷ ಪ ಕ ತಹ Nandi 7/3,61/2,65 General Grapes 1.00 0.01520 39270100004705
102 Drip 5% V N ಆನಂ   ನರ ಂಹಯ ವರದಹ Nandi 82/2,81/10,78 General Potato 0.40 0.01800 0 487101203900

103 Drip 5% ಎಂ ಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ ೕಡ ಾನಹ Nandi 15,16,16,16,17 General Grapes 1.00 0.01210 20358201 3532 487101016246
104 Drip 5%   ೕ ಾಮಯ   ತಮ ಣ ಕುಪ ಹ Nandi 17/4,14,19/4 General Potato 0.80 0.01700 439963327582 3946101002601

ಮು   ೂಡ  ೌಡಪ ವರದಹ Nandi 3/2. General Potato 0.40 783878106453 4447108002337105 Drip 5% ಮು   ೂಡ  ೌಡಪ ವರದಹ Nandi 3/2. General Potato 0.40 0.01800 783878106453 4447108002337

106 Drip 5% ಎ   ಮು   ೂಡ  ೌಡಪ ವರದಹ Nandi 102 General Grapes 1.00 0.01210 783878106453 4447108002337
107 Drip 5% ನರಸಪ   ಕ ನರ ಂಹಯ ಓಬ ೕನಹ Nandi 9 General Potato 0.45 0.02020 227785504938 4447101001208

108 Drip 5% ಳ ಮ  ೂೕಂ . . ೕ ಾಮಯ
ಅ ಾ ೂೕ ಾಲಕೃಷ

Nandi
164/1,164/2, 164/3, 

16  General Women Rose 0.98 0.02320 340364450604 0 29410001427
109 Drip 5% ನ ಮ  ೂೕಂ ಕ ರಪ ಾತ ಾರದ ೂಸಹ Nandi 18/1c,56/1c  General Women Tomoto 0.50 0.02250 10811100025722
110 Drip 5% ಎ  ಎ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ಸತ ಪ Nandi 176,153, 175 General Potato 0.35 0.01580 652660281483 115300101006357

111 Drip 5% G K ಮು ೕ ೌಡ  ಕರಗಪ ಡ ಹ Nandi 14/2A, 14/2B General Potato 0.40 0.01800 799719847121 10577100003104

112 Drip 5%  ಎ  ಂಕ ೕ   ಾ ಾಯಣಪ ತಮ ಾಯಕನಹ Nandi 45,46 General Potato 0.50 0.02250 637453228943 10577100003512
113 Drip 5% ಕೃಷ ಪ   ೕ. ಂಪಣ ಬಲ ಗಪ Nandi 10/P85 General Potato 0.80 0.03390 10577100020460

114 Drip 5% G ಾಮಯ   ಗುಂಡಪ ಗುರುಕುಲ ಾ ೕನಹ Nandi 111 General Potato 1.00 0.04390 768495129454 10730100000415
115 Drip 5% H A ಂಕ ೕಶಪ   ಅಚ ಪ ಹನುಮಂತಪ ರ Mandikal 20/P4 General Potato 0.60 0.02430 548144205827 10731100000583

116 Drip 5%  ಎ ಬದ ಾ   ಅಶ ಥ ಾ ಾಯಣ ಮಂ ಕಲು Mandikal
234/2A,234/2B,234/

2C General mango 2.34 0.01370 674248719712 10577101036879

117 Drip 5% ೖ ಾ   ೂಡ  ಾ ಾಯಣಪ ೂಮ ಾನಹ Mandikal 1/1,17,18/1,18/2,76 General Potato 1.00 0.04500 532321709064 10731101030947

118 Drip 5% ೖದ ಾ ಾ   ಹು ೕ  ಾ ೕಸಂದ Mandikal 85/1 Minority Potato 0.50 0.01920 243169213164 1293101000570

119 Drip 5%   ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಕಟಪ ೌಡನಹ Nandi 6/9. General Grapes 0.40 0.00610 567739411069 64111768313
120 Drip 5% K ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕರಗಪ ೂಸಹುಡ Nandi 432/6,432/5,367/2 General Potato 0.75 0.02870 512927757629 64029778448
121 Drip 5%  ಎ  ೕಣು ೂೕ ಾಲ   ಲ ಣ ಕ  ಾಗವ Mandikal 63/2 General Beans 0.40 0.01800 46511979447 64154112769
122 Drip 5% ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಾಮಯ ಮದ ಾರಹ Mandikal 36, 86 General Potato 1.00 0.04500 353208282839 64182724031

123 Drip 5% ಆವ ಲ   ಆವ ಲ ೂಂಡಪ ೂ ಾ ಲ ಹ Mandikal 92 General Potato 0.80 0.03600 54036759136
124 Drip 5% ಗಂ ಾಧರಪ   ಈರಪ ಜಕ ಲಮಡುಗು Nandi 36 General Vegetable 2.00 0.08570 550035817187 127601011002716
125 Drip 5% ನರಸ   ೖ ಾ ಾ ಪ ನಹ Mandikal 19/2,18/2,37/2 General Pomegranate 1.80 0.02390 796812379373 1929101001094

126 Drip 5% N ಅ ಾ ಜಪ   ನರ ಂಹಯ ನಂ Nandi 128/1. General Tomato 0.80 0.03600 809577268259 31860304215

127 Drip 5% ಎ   ೕಣು  ಂಕಟ ಾ ಗುಂಡ ಮಂ ಕಲು Mandikal 7 General Chrysanthemum 0.40 0.01470 504957427214 64129307351

128 Drip 5%   ರ   ಈರಪ ಕ ತಹ Nandi 185/1, 284/2 Genaral Grapes 0.80 0.01220 724141796430 39270100002943
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129 Drip 5% ಮಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ. ಾ ಾಯಣಪ ಮ ನಹ Nandi 61,38/1 Genaral Grapes 1.60 0.02170 966249661067 846316610000250
130 Drip 5% K ಾ ಾಯಣಪ   ಾಳಪ ೕ ಾಮಪ ರ Nandi 56/3,55/1 Genaral Grapes 0.40 0.00610 589492536572 10577101004906
131 Drip 5% H ೕ ಾ  ಮೂ   ಮು ಾಮಪ ಕ ತಹ Nandi 127/P73 General Grapes 0.50 0.00760 354421088165 39270100005314

132 Drip 5% J ಮುತು ಾಯಪ   ೂಡ  ಅವ ಲಪ ಜಕ ಲಮಡುಗು Nandi 28/2. General Potato 1.00 0.04320 843189715814 5640101000995
133 Drip 5% H L ಾ ೕ   ೕ. ಲ ಯ ೂಡ ಮರ Nandi 81/4. General Rose 0.25 0.00650 516086784796 0 487101205739

134 Drip 5% N R ಮಂಜು ಾಥ  ೕ.  ಾಮಚಂದ ಪ ನಂ Nandi
135/7,166/3,135/8,4

1/5 General Grapes 0.30 0.00460 892236642418 3946101000139
135 Drip 5% ಾಮಕೃಷ ಪ   ನಂಜಪ ಾತ ಾರ ೂಸಹ Nandi 84,  5/2 General Grapes 1.80 0.02400 604681908966 0 29410002867
136 Drip 5%  ಎ  ೕ ಾ   ಕ ನರಸಪ ೕ ಟ ಹ Nandi 20/2. General Potato 0.70 0.02820 44811716773 10577100013958

137 Drip 5% D ಂಕ ೕಶಪ   ಾಪಯ ಯಲುವಹ Nandi 13/1. General Potato 0.60 0.02430 706715601283 10577100021390

138 Drip 5% ನರ ಂಹಪ   ಯರಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 110/5,157/1,166 General Potato 1.60 0.07020 822775681677 1293108014078
139 Drip 5%   ಾಗ ಾ    ಂಕಟ ಾಯ ಕ ೖಲಗು Mandikal 24,25 General Vegetable 0.90 0.04050                              1293101002566

140 Drip 5%   ಾ ಾಯಣ ಾ   ತಪ ತುಮಕಲಹ Mandikal 144/4 General Potato 0.55 0.02470 308335523559 1293101004836

141 Drip 5% ಚನ ಾಯಪ   ಾಮಣ ಯಲಗಲಹ Mandikal 92/2,168/5 General Potato 0.90 0.04050 975986135417 1293101004088

142 Drip 5% ಶಂಕರ   ಕ ನ ಪ ಪ ೕಸಂದ Mandikal 407 General Grapes 0.60 0.00590 455831806468 1293101005258
143 Drip 5%  ಾ ಾಯಣ   ಂಪಯ ಕಮ ಗುಟ ಹ Mandikal 26/2,31/7,3/2 General Potato 1.80 0.07830 500889876058 115300101002121

144 Drip 5% ಚನ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಯಲಗಲಹ Mandikal 82 General Potato 0.40 0.01800 115300101009700

145 Drip 5% ಪ ಾಶಮ  ೂೕಂ ಸಂ ೕವಪ ಅ Kasaba 53 General Rose 0.45 0.01690 484598423269 699070014863145 Drip 5% ಪ ಾಶಮ  ೂೕಂ ಸಂ ೕವಪ ಅ Kasaba 53 General Rose 0.45 0.01690 484598423269 699070014863
146 Drip 5% ಚನ ಕೃಷ ಮ   ೖರಪ ಬ ೕನಹ Mandikal 330,20/2 General Potato 0.80 0.03600 215141106846 10731100004874
147 Drip 5% ೕ ಾ   ೖರಪ ಬ ೕನಹ Mandikal 325 General Potato 1.50 0.06600 655715453911 10731100010114

148 Drip 5% ಎಂ ಆ  ಂಕ ೕಶ ಾ   ಾಮ ಾ ಮಗಲಕು Kasaba 52/1 General Rose 0.60 0.01250 227170145264 10777561854
149 Drip 5% ಾಮಚಂದ ಪ   ನರ ಂಹಪ ೂೕಗಪ Mandikal 15 General Potato 0.50 0.02250 244363019549 64137927091
150 Drip 5% ಪ ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಮಂಗಹ Mandikal 17/5 General Potato 0.70 0.03150 414098314139 54059957517
151 Drip 5%  ಾ ಾಯಣಪ   ಲ ಯ ಕೂತನಹ Mandikal 94/4,114/4 General Potato 0.60 0.02700 271403113306 64151982827

152 Drip 5% ೖರಪ   ೕಪ ರಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 324/1. General Potato 0.50 0.02250 533777297668 15822210006803
153 Drip 5% ಎ  ಮು   ಕ ಾ ಾಯಣಪ ಆರೂರು Mandikal 279 General Potato 0.60 0.02700 580050503745 15822210004800
154 Drip 5% ಲ ಯ   ೕ. ೕತಲಪ ತುಮಕಲಹ Mandikal 142/2,146/3,146/2 General Tamoto 0.55 0.02150 504924476396 15812200018686
155 Drip 5% ಾಮಚಂದ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ ೂ ೕನಹ Nandi 60 General Grapes 1.00 0.01200 386918812508 39270100002666
156 Drip 5% S ಆನಂದ  ೕ ಾಮಯ ಅಜ ಾರ Nandi 62/1a, 65/1a General Guava 0.80 0.01220 529178713941 846310110007291

157 Drip 5% ಎಂ ಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ ೕಡ ಾನಹ Nandi 18,16 General Grapes 1.30 0.01580 203582013532 0 487101016246
158 Drip 5% ತ ೕ ೌಡ  ಳ ಪ ಯ ಕುಡುವ Nandi 19/2,23/4 General Potato 0.75 0.03370 513393342605 3946101001155

159 Drip 5% ಗಂಗ ಾಜು  ಅಶ ತ ಪ ತಮ ಾಯಕನಹಳ Nandi 98,12/1,85/2 General Grapes 0.45 0.00690 258332704605 4447101002971

160 Drip 5% T V ಂಪಣ   ದಂಡು ೕರಪ ತಮ ಾಯಕನಹಳ Nandi 4/3. General Grapes 0.70 0.00790 685872820526 4447101000035
161 Drip 5% V R ಾಂತಮೂ   ಾಮಕೃಷ ಪ ವರದಹ Nandi 112 General Rose 0.80 0.02700 422081896306 0 29410032086
162 Drip 5% ಆಂ ನಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕಶಪ ಾರತಮ ನಹ Nandi 14/1. General Women Grapes 1.10 0.01630 369768858211 4447101003085
163 Drip 5% P A ಸು ಾತ ೂೕಂ ಸು ಾಕ ಬ ಕು Nandi 65/B General Women Grapes 1.40 0.02170 908422380560 0 29410003120
164 Drip 5% ಮು ಯಪ   ತ ೕ ೌಡ ಕ ತಹ Nandi 146/1. General Vegetable 0.50 0.01920 736855853028 10577100016511
165 Drip 5% ಾಮಣ   ಕ  ೕರಪ ಬ ಕು Nandi 66/2,17/5,17/8, General Flowers 0.60 0.02700 557178698312 10577101010332
166 Drip 5% . . ೂೕ ಂದಪ   ೕ. ೂಡ ಂಪಯ ಾಲಕುಂಟಹ Nandi 55 General Potato 0.50 0.02250 487393873541 10730100015082

167 Drip 5% V ಂಕಟ ಾ   ಕ  ೕರಪ ಬ ಕು Nandi 66/1,17/6,17/3 General Marigold 0.60 0.02430 777211474078 10577100010009

168 Drip 5% ಎಂ ಾಗ ಾಜು   ಾರಪ ೂಳವನಹ Nandi 54/2 General Grapes 0.80 0.01220 865930320367 30462781891

169 Drip 5%  . . ಜ ಾದ   ಕ ಮು ಾಮಪ ೂಳವನಹ Nandi 96 General Potato 0.40 0.01800 404018316454 64136415212

170 Drip 5% M ಾಜಣ   ಮು ಾಮಪ ಣೂ ರುಕ ೕನಹ Nandi
18/4,18/2,18/3b,18/3

a General Grapes 0.40 0.00280 54039334018
171 Drip 5% ಎ  ಾಮಣ   ಾ ಾಯಣಪ ೕ ಾಂಪ ರ Nandi 169/3 General Grapes 0.90 0.01050 911701521213 0 4442010026351
172 Drip 5%  ಾಮಪ   ಪ ೂ ೕನಹ Nandi 36/1 General Beans 0.60 0.02700 544096429762 127601010014081
173 Drip 5% ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಂ ನಪ ೕಡ ಾನಹ Nandi 19 General Women Grapes 0.40 0.00610 651089047806 64047057978
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174 Drip 5% ಕ ಣ   ಮು ಂಕಟಪ ಪ ಟ ಮ ನಹ Kasaba 37/1. General Rose 0.25 0.00390 513717375350 10896101010192
175 Drip 5% ಮು ಜಯಮ  ೂೕಂ ಮು ೖಲಪ ನಹ Nandi 43/13. General Women Rose 0.14 0.00360 882601446673 125000385100
176 Drip 5% ಂಕಟಲ  ೂೕಂ ಎ  ಾಮಯ ಾತ ಾರ Nandi 227/6 General Vegetabal 0.60 0.02700 212944936528 10577100003302

177 Drip 5%  ಎಂ ಮು ಯಪ   ಕ ಮು ಾಮಪ
ಅ ಾ ೂೕ ಾಲಕೃಷ

Nandi 86/1,86/2 General Copsicum 0.40 0.01470 649586378327 0 29410001973
178 Drip 5% K R ಅಶ ತ ಪ   ಾಮಣ ೂಳವನಹ Nandi 106/7,114 General Grapes 0.90 0.01370 826862818302 0 487101203479

179 Drip 5%  ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ ಾಲಪ ನು ತಹ Nandi 51/13 General Potato 0.80 0.03600 737084362830 0 487108038787
180 Drip 5% ೂಣ ಮ  ೂೕಂ ೖರಣ ಕಣತಹ Nandi 196/2 General Rose 0.70 0.01830 370776479409 39270100002580
181 Drip 5% ಾವತಮ  ೂೕಂ ೂೕ ಾ ಯ ೂಮ ನಹ Nandi 47 General Tomato 1.40 0.06180 370821498285 10730100021316
182 Drip 5% ವರಲ ಮ  ೂೕಂ ಮ ಾಯಪ ೌಡನಹ Nandi 107 General Grapes 0.40 0.00610 633387492460 39270100001194
183 Drip 5% ಾಧ ೂೕಂ ೕನಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 220/3 General Guava 0.80 0.00890 296803139312 32520100000002

184 Drip 5% B ವಪ    ೖರಪ ೕ ಾಮಪ ರ Nandi 53 General Potato 0.40 0.01480 3927010000607

185 Drip 5% T ಾಬು  ಮ ಾಯಪ ೌಡನಹ Nandi 108 General Grapes 0.80 0.00900 328762460500 39270100001224
186 Drip 5% S ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ೂಣ ಪ ೕ ಾಮಪ ರ Nandi 101/2. General Rose 0.20 0.00530 846310110002555
187 Drip 5% ಮು ಾಜು  ಮು ಂಕಟಪ ಬಂಡಹ Mandikal 4/5,62/5 General Potato 1.14 0.05070 1293101025628

188 Drip 5% D ಕೃಷ ಪ   ೂೕಟಪ ನಂದ ಾ ೕನಹ Mandikal
145,16, 

109/6B,100/2, 111/6 General Potato 1.50 0.06530 366981840838 1293101002571
189 Drip 5% HS ೖರಪ   ೕತಪ ೕ ೕ ಾಗವ Mandikal 11/2. General Rose 0.30 0.00780 1929101003770 1929101003770
190 Drip 5% ೂೕ ಂದ ಾಜು  ಂಕಟರಮಣಪ ಜಕ ಲಮಡುಗು Nandi 136,41/P11,42/1 General Potato 1.40 0.06070 948000057163 115300101005452
191 Drip 5% ಾಂತಮ  ೂೕಂ ಎ  ೕ ಾಸ ಬಂಡಮ ನಹ Nandi 60/2 General Women Rose 0.50 0.01600 925794140011 39270100000198

192 Drip 5% ಾಂತಮ  ೂೕಂ ಎ  ೕ ಾಸ ಬಂಡಮ ನಹ Nandi 13,63/2,52/2,62,61/2 General Women Tomoto 1.30 0.05440 925794140011 39270100000198
193 Drip 5% K T ಾ ಾಯಣ ಾ   ತಮ ಣ ಕುಪ ಹ Nandi 56/3,55/4 General Potato 0.80 0.03600 520763985336 3946101003385

194 Drip 5% K A ಬ ೕ ೌಡ  ಅಜು ನಪ ಕುಡುವ Nandi 83/3 General Rose 0.40 0.01400 882428313712 3946101001210
195 Drip 5% ಈಶ ರಮ  ೂೕಂ ಯಲ ಪ ಡ ಹ Nandi 517/1, 517/2 General Tomoto 0.90 0.04050 4447101002282
196 Drip 5% ಲ ಮ  ೂೕಂ ೂಡ  ನ ಪ ಅರೂರು Mandikal 191/2,157/4b General Women Potato 1.00 0.04500 88681559 6005 1293108011722

197 Drip 5% ಮು ನಂಜಪ   ಕ  ಂಪಣ ಕ ತಹ Nandi 127/P77 General Grapes 0.80 0.01220 13162
198 Drip 5% ನ ಪ   ಂಕಟ ಾ ೂೕ ಾ ೕನಹ Mandikal 13, 22 General Potato 1.00 0.04500 54059957391 54059957391

199 Drip 5% ರಂಗಲ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಹನುಮಯ   ಾಲಕುಂಟಹ Nandi 88/2 General Onion 0.70 0.02650 346478787230 127601231000095

200 Drip 5% ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಗಂ ಾನಹ Nandi 14/7, 34 General Rose 0.60 0.01580 252710601906 136701010002195

201 Drip 5% K V ಾಗ ಾಜ  ೕ. ಂಕಟಪ ೂಳವನಹ Nandi 84 General Grapes 0.70 0.01060 257379780127 3946101003458
202 Drip 5% ಾವ ತಮ  ೂೕಂ   ರೂ ಾ ಯ ೂ ೕನಹ Nandi 27 General Potato 1.00 0.02400 370821498285 10730100021316
203 Drip 5% ಾಮಯ   ೂಡ  ಾ ಾಯಣಪ ಗುರುಕುಲ ಾ ೕನಹ Nandi 51/2, 54, 56 General Potato 2.00 0.08700 622535824828 10730100002584
204 Drip 5% G M ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಾಮಪ ಓಬ ೕನಹ Nandi 24/4. General Capsicum 0.60 0.02380 273513018387 10577100002387
205 Drip 5%   ಕರಗಪ   ೌಡಪ ೂಳವನಹ Nandi 99 /2 Genaral Grapes 0.35 0.00210 708335640036 10577100020885
206 Drip 5% N ಂಕ ೕಶಪ   ೂಸಹ  ನಂಜಪ ೂತ ನೂರು Nandi 82 General Rose 0.60 0.01250 837779684849 30601554613
207 Drip 5% ಅ ಾ ಯಮ  ೂೕಂ ಕ  ಾರಪ ೂತ ನೂರು Nandi 63/6. General Women Grapes 0.60 0.00910 64127172302
208 Drip 5% A N ಂಕಟ ಾಯಪ   ಎ  ನಂಜಪ ಅರಸನಹ Nandi 33 General Vegetable 0.80 0.03600 410427378805 64037863209
209 Drip 5% B S ಮ ಾಜು ನ ಾ   ಸುಬ ಾಯ ಾ ೂ ೕನಹ Nandi 184 General Potato 0.50 0.01920 715581654009 127601010014446

210 Drip 5%   ಾಗ ಾಜು  ಚನ ಬಸಪ ೕ ಟ ಹ Nandi 152,151/1 Genaral Potato 1.00 0.04500 828353410307 149401011002976
211 Drip 5%  ಎ  ಮು ಾಜು  ೕ ಾಸಪ ನ ಹ Nandi 32/ 1 General Grapes 0.40 0.00340 403848523707 127601010012049

212 Drip 5%
ೕ ಾಂತ  ಇ ೕಷ  ಸ (  ಎ  ನಂಜಪ   

ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ೂಮ ನಹ Nandi 1,18,128 General Potato 0.60 0.02700 339414006296 64142484324

213 Drip 5%
ೕ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸಂ  (U R ೕಮಲ ಾ ೂೕಂ 

ಾಮ ಾಜಮಯ ) ೂಳು Kasaba 123 General Grapes 0.60 0.00590 30363118268 64142484324

214 Drip 5%
ೕ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಾಮಕೃಷ ಪ   

ಮು ಾಮಪ ) ಗುಂಡ ಗು Kasaba 14/2 General Potato 0.97 0.04360 250539379822 64142484324

215 Drip 5%
ೕ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸ  ಸಂ  ( ನಂಜ ಾಯ  

ಳ ಪ   ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಮಂಚನಬ Kasaba 41, 42/9 General Potato 0.60 0.02700 342876482004 64142484324

216 Drip 5%
ೕ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸ  ಸಂ  ( ಕೃಷ ಪ   

ೂನ ಪ   ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಈತ ಾಕಲಹ Kasaba 114 General Potato 1.60 0.07020 685710939027 64142484324

217 Drip 5%
ೕಂ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸಂ   (  B S ಬಸವ ಾಜು  . . 

ೂೕಮ ೕಖರ ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ೂಮ ನಹ Nandi 120/2 General Banana 0.60 0.01570 715703625181 64142484324

218 Drip 5%
ೕಂ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸಂ   (  ಈರಣ   ಮು ಾಮಪ  

ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಾಮಪಟ ಣ Mandikal 71/5A General Potato 0.62 0.02470 843733707491 64142484324
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219 Drip 5%
ೕಂ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸಂ   ( ಂಕ ಾಚಲಪ   

ಾಗ ಾಮಯ  ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಾಮಟ ಣ Mandikal 70/1 General Potato 0.37 0.01670 861494227307 64142484324

220 Drip 5% ೕ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ರತ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ) ೂಂ ಹ Kasaba 47,50/1 General women Potato 0.75 0.03370 901964311254 64142484324

221 Drip 5%
ೕಂ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸಂ   (  ೖಯಣ   ೕಕ  

ಾ ತಪ  ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ನಂದ ಾ ೕನಹ Mandikal 24,320/2A General Marigold 0.70 0.02830 64142484324

222 Drip 5%
ೕಂ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸಂ   ( ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ 

ೖಯಣ  ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ನಂದ ಾ ೕನಹ Mandikal 25/1,1, 22/1  General Women Tomoto 0.40 0.01800 64142484324

223 Drip 5%
ೕ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸ  ಸಂ  ( ಕೃಷ ಪ   

ೂನ ಪ  ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಈತ ಾಕಲಹ Kasaba 78/1, 78/2 General Potato 0.40 0.01470 64142484324

224 Drip 5%
ೕ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸ  ಸಂ  ( ಂಕಟ ಾ ಾಯಣಪ  

 ಂಕಟ ಾಯಪ   ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಈತ ಾಕಲಹ Kasaba 24/1 General Rose 1.15 0.02940 64142484324

225 Drip 5%
ಾಮ ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ                    ( ಮ ಯ  

 ಂಕಟ ಾಯಪ ) mandikal
154,152,151/2,158//

2 General Beans 1.20 0.05090 680658811902 20071010000752

226 Drip 5%
ಾಮ ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಅ ೕ  ಾ    

ಇ ಾಂ ಾ ) ೕಸಂದ Mandikal 40/3 General Chilli 1.10 0.04760 706815001171 20071010000752

227 Drip 5%
ಾಮ ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಎ  ಎ  ೕ ಾ  

ಮು ಾಮಪ  ರವರ ಸ ಾಯಧನ) Mandikal 63/P9 General Tomato 0.80 0.03470 758579483242 20071010000752

228 Drip 5% ಾಮ ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಬಚ ಪ   ೖ ಾ  ) Mandikal 01-Apr General cabbage 0.30 0.01350 915377831340 20071010000752

229 Drip 5%
ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ      (ಜಯ ಾಮ   

ಕ ನರ ಂಹಯ ) ೂೕಗಪ Mandikal 12/10,15 General Potato 1.90 0.08280 408531850024 840430110000015

230 Drip 5%
ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ   ( ಂಕಟರಮಣಪ   

ಂಪಣ ) ಯಲಗಲಹ Mandikal 44/2,43 General Potato 1.10 0.04790 433538447907 840430110000015

231 Drip 5%
ಎವ   ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ        ( ೖ ಎ  ೂಣ ಪ  

 ೕತಪ ) ಯಲಗಲಹ Mandikal 44/1,14/1 General Potato 0.90 0.04050 616735334596 840430110000015
ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಅಶ ತ ಮ   ೕ 

232 Drip 5% ಾ ಾಯಣಪ ) ಮುದ ಲಹ Mandikal 57/p1 General Pototo 0.70 0.03150 840430110000015

233 Drip 5%
ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಮ   ಮ ಯ  

ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಕರಕ ಾಕಲಹ Mandikal 11/P1 General Tomoto 1.70 0.07110 757116946187 8404301100000 15

234 Drip 5%
ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಲ ಮ  ೂೕಂ ನ ಪ   

ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಮಂ ಾಲಹ Mandikal 16/1. General Women Potato 0.80 0.03600 8404301100000 15

235 Drip 5% ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಎ  ವಪ   ಾ ಾಯಣ ) ಬ ೕನಹ ೕ mandikal 6/8,12/7,12/8,14 General Potato 1.05 0.04690 478894165213  0 445256005252
236 Drip 5% ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣಪ ) ಮಂ ಕಲು mandikal 148/8,86/2a General Potato 0.85 0.03820 492275664167  0 445256005252

237 Drip 5% ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ   ( ಕ ನರ ಂಹಯ   ಸುಬ ಯ ) ಯದರಲ ಹ ೕ mandikal 14/p1 General Tomoto 1.09 0.08280 606226531665  0 445256005252

238 Drip 5% ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ೕ ಾಮಪ   ಾ ಾಯಣಪ ) ಮುದ ಲಹ mandikal 1/7,1/2 General Potato 1.00 0.04500 907638604541  0 445256005252

239 Drip 5% ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (  . ಾಮಯ   ಾ ತ ) ೂಸಹ mandikal 291,294, 293 General Potato 1.04 0.06180 9531815313305  0 445256005252

240 Drip 5% ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ    (HC ಂಕ ೕಶಪ   ಚನ ಪ ) ಕೂನಹ Mandikal 3/7. General Potato 0.80 0.03600 472839215674 0 445256005252

241 Drip 5% ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ              ( ಾ ವಪ   ಕ ರಪ ) ೕ ಾಗವ mandikal 8/5,7/2,11/7 General Potato 1.00 0.04500 638913463380 0 445256005252

242 Drip 5%
ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (S V ೕತಮ  ೂೕಂ   ೕತ  

ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಅರೂರು Mandikal 345 General Women Potato 1.00 0.04500 671591130043 0 445256005252

243 Drip 5%
ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (B ೖರಪ   ೖಯಣ  ರವರ 

ಸ ಾಯಧನ) ನಂದ ಾ ೕನಹ Mandikal 50 General Potato 0.40 0.01480 857413993787 0 445256005252

244 Drip 5%
ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (A V ನಂಜ   

ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ   ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಅಡ ಗಲು Mandikal 9,10/4 General Potato 1.15 0.05110 861237819787 0 445256005252

245 Drip 5%
ಸು ೕ   ಸ ಂ ಸಂ  (K V ಾ ೕ    

ಂಕ ೕಶಪ  ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಗಂಗನ Kasaba 89/1, 89/2 General Potato 0.55 0.02150 755033730112 64064799 681

246 Drip 5%
ಸು ೕ   ಸ ಂ ಸಂ  (   ಾಯ ೕ  ೂೕಂ 

ಂಕ ೕಶಪ  ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಕಣ ೕನಹ Kasaba 34 General Potato 0.18 0.00810 887113271673 64064799 681
247 Drip 5% ಆವ ಲಪ   ಂಕಟಪ ೂಲ ೂ Kasaba 33/5 SC Potato 0.40 0.01800 339862080488 164250010086200 1
248 Drip 5% ಕ ಮು ಯಪ   ೂಡ ರಂಗಪ ೂಸಹುಡ mandikal 440/p7 SC Potato 0.40 0.01480 244637221941 10577101015869

249 Drip 5% ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ   ನಂಜಪ ಗುಂಡ ಗು Kasaba 116/4A SC Marrigold 0.28 0.01260 574364303020 10896101008939
250 Drip 5% ಂಕ ೕಶಪ   ೂಡ  ಬಂಡ ಳ ಪ ೕನಹ Kasaba 91/2 SC Rose 0.40 0.01530 489978420341 54052353964
251 Drip 5% ಾ ಾಯಣಪ   ಮು ಂಕಟಪ ಾ ೂೕಬಂ Kasaba 158/1. SC Potato 0.38 0.01710 961081516986 170810100041633
252 Drip 5% ೕ ಾವ   ಮು ಾಜು ಯಲಗಲಹ Mandikal 210/1a SC Jamun 0.55 0.00580 410943386350 1293101009845
253 Drip 5% ಕ ಮು ಯಪ   ೕ. ಬೂಲಪ ಆ ಮಡುಗು Mandikal 83/1 SC Potato 0.80 0.03600 230232305861
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254 Drip 5% ಳ ಮ  ೂೕಂ ೕ. ಾಪಯ ಗುಂಡ ಗು mandikal 22/3 SC Chrysanthmum 0.60 0.02700 478497128776 50300874192
255 Drip 5% ಾ ಾಯಣಪ   ಾಮಣ ೂಮ ಾನಹ Mandikal 12, 12/P1 SC Potato 1.20 0.05340 411562048010 1929101000582

256 Drip 5% ಾಗ ಾಜು  ೂಡ ಗುರುಮೂ ನಲ ಗುಟ ಹ Kasaba 13, 9/4, 9/2 SC Chrysanthemum 0.60 0.01930 525449420095 10605738786
257 Drip 5% ಳ ಪ   ೂಡ  ಂಕಟಪ ಅಡ ೂಲ ಾರಹ Kasaba 16/1 SC Rose 0.60 0.02600 493782142482 161810031672
258 Drip 5% E ನರ ಂಹಮೂ   ಯರ ನ ಪ ೂಳು Kasaba 110/2. SC mango 0.45 0.00150 209760511391 10597101004243
259 Drip 5% K E ೕ ಾ   ಯರ ನ ಪ ೂಳು Kasaba 110/3. SC mango 0.40 0.00420 395951110983 1057101007213
260 Drip 5% ಾಜಣ   ಾ ಾಯಣಪ ಕವನ ಹ Kasaba 3/2B SC Rose 0.40 0.01050 280408401153 170810100042678
261 Drip 5% GR ಸುಬ ಮ   ಾಮಯ ಗುಂಡ ಗು Kasaba 20,19/5 SC Marigold 1.50 0.06600 10896101031344

262 Drip 5% ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ ಾ ಾಯಕನಹ Nandi 25 SC Women Grapes 0.40 0.00610 720922105581 1293108018572
263 Drip 5% ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಯರ ನ ಪ ೂಳು Kasaba 10/4. SC Women mango 0.40 0.00100 639661559448 10597101008823
264 Drip 5% A N ನರ ಂಹಯ   ನರ ಂಹಯ ವರದಹ Nandi 114/1. SC Rose 0.40 0.01150 321180420385 0 29410002359
265 Drip 5% ಾರದಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಾಲಕುಂಟಹ Nandi 117 SC Women Beans 0.80 0.03280 784388045668 10577100300398
266 Drip 5% ಆಂ ನಪ   ೕಮಪ ಅ ಾ ಹ Mandikal 5/1, 5/2 SC Potato 0.60 0.02930 223996165847 1293101007572

267 Drip 5% C P ಂಕ ೕಶಪ   ಾಪಣ ಕೂತನಹ Mandikal 14 SC Potato 1.00 0.04500 428344893871 1293101007221
268 Drip 5% ಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ ಾಯನಹ Nandi 168/1 SC Women Potato 0.22 0.00900 821907468588 0 29410001064
269 Drip 5% ಗಂಗಪ   ಯಲ ಪ ೂಕ ನಹ Mandikal 7/2. SC Potato 0.70 0.03150 821939168708 10577101047451

270 Drip 5%
ಾ ೕ  ೖ  ಸಂ  ( ಾಂತಮ  ೂೕಂ ಸುಬ ಾಯಪ  

ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಾಲಕುಂಟಹ Nandi 39 SC Women Potato 0.50 0.02250 819901747082 64015781402

271 Drip 5%
ಾ ೕ  ೖ  ಸಂ  (ಕೃಷ ಪ   ಕ ನರ ಂಹಯ  ರವರ 

ಸ ಾಯಧನ) ಕ ೖಲಗು Mandikal 20/6, 69, 31 SC Potato 0.65 0.02920 381592063027 64015781402

272 Drip 5%
( ೕ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸಂ   ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ 

ಅಶ ತ ಪ ) ೕ ಾನಹ mandikal 74/1,81,62 SC Tomoto 1.82 0.03240 221448668485 64142484324

273 Drip 5% ( ೕ ಾಂತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ    . ಾಲಕೃಷ   ೖಯಪ ) ಕ ಾನ ಾಯ Kasaba 54 SC Potato 0.60 0.02700 842249938862 64142484324

274 Drip 5%
ಅಂ ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ       

( .ಎ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ ) ಆವಲಗು Kasaba 174/p SC Rose 0.80 0.03600 241798696202 00 8000201000913

275 Drip 5%
ಅಂ ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಕನ ಮ  ೂೕಂ 

ಕ ನರ ಂಹಯ  ರವರ ಸ ಾಯಧನ)  ಕುರುಬರಹ Mandikal 69 SC Women Potato 0.40 0.01200 321525996233 00 8000201000913

276 Drip 5% ಅಂ ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ನರಸಪ   ೖಯಣ ) ಆವ ಲ ಾ ೕನಹ Mandikal
173/3,167,165/4,166

/1 SC Chrysanthmum 0.60 0.02700 483607099495 00 8000201000913

277 Drip 5%
(ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ೕ ಾ   

ೕ. ಾಲಪ ) ೂೕ ನಹ mandikal 130/4 SC Potato 1.00 0.04500 219288433760 840430110000015

278 Drip 5%
ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ          ( ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ 

ಾ ಾಯಣಪ  )  ಕುರುಬರಹ Mandikal 26/5 SC Potato 1.00 0.04500 219288433760 840430110000015

279 Drip 5%
ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ೂಡ ನ ಪ   

ಂಕಟ ಾಯಪ ) ಕ ಾಗವ Mandikal 37/p1,37/p4 SC Potato 0.60 0.02700 306555597637 840430110000015

280 Drip 5%
ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ಾಮಚಂದ ಪ   

ಾ ಾಯಣಪ ಾಮ ಾ ಹ Mandikal 100/p5,101/p SC Potato 1.00 0.04500 454361415250 840430110000015

281 Drip 5%
ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ ( P M ೕ ಾಸ  

ಮು ಂಕಟಪ ) ಬೂ ರು Kasaba 93/P2 SC Jamun 0.80 0.01220 810366887901 840430110000015

282 Drip 5%
ಎವ  ೕ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಮು ಂಕಟ ಾಯಪ   

ಕ  ಮು ಾ ಲಪ ) ಇನ ಂ ೕನಹ Kasaba 10/4, 28/2 SC Potato 0.85 0.03820 945473087850 840430110000015

283 Drip 5%
ೂೕ  ಾ ಶ  ಇಂಡ ೕ  ಸಂ  ( ಾವ ತಮ  ೂೕಂ 

ೕ. ಾ ಾಯಣ ಾ ) ಅಂಗ ೕಖನಹ Kasaba 10/P110 SC Women Rose 0.80 0.02610 661493020980 000 70330003156

284 Drip 5% ೖತ  ಇ ಗೃಷ  ಸಂ   (  ಅಶ ತ ಪ   ಭದ ಪ ) ೂಮ ಾನಹ Mandikal 94/1e,94 SC Potato 0.70 0.03150 332035246356 0 445256005252

285 Drip 5%
ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ    ( ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ   

ೂಟ ಂಕಟ ಾಯಪ ) ಯಲಗಲಹ Mandikal 49/20 SC Potato 0.30 0.01350 677630871410 0 445256005252

286 Drip 5%
ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಗಂಗಪ   ನರ ಂಹಯ  ರವರ 

ಸ ಾಯಧನ) ೕ ಾನಹ Mandikal 82/P7,167/1,166/2 SC Potato 1.60 0.07020 816778784935 0 445256005252
287 Drip 5% ೖತ  ಇ ಗೃಷ  ಸಂ    ( ಾ ಾರಪ   ಾಗಪ ) ಾಕಲ ಂ Mandikal 174/P1 Potato 0.80 0.03600 850766092185 0 445256005252

288 Drip 5%
ೖತ  ಇ ಗೃಷ  ಸಂ    (  ೂೕದಂಡ ಾಮಯ   

ಾ ಾಯಣಪ ) ಾಕಲ ಂ Mandikal 246 SC Potato 1.90 0.08280 914412777789 0 445256005252
289 Drip 5% ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ (  ನ ಾ   ೂಂಡಪ ) ಯಲಗಲಹ ೕ mandikal 49/3,39 SC Potato 1.00 0.04500 2432336825249 0 445256005252

290 Drip 5% ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಮು ಾಮಕ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಮಯ ಾಕಲ ಂ mandikal 247 SC Potato 0.40 0.01800 815523720410 0 445256005252
291 Drip 5% ಎ   ಮ ಯ   ರುಮಳಪ ಾ ೕನಹ Mandikal 18/2 ST Marigold 0.40 0.01800 238875117734 30582083026
292 Drip 5% ಾ ವಪ   ೕ. ಮು ಯಪ ೕಶ ಾರ Nandi 141 ST Chilli 0.25 0.00570 846719794414 4447101002099

293 Drip 5% ನರ ಂಹಪ   ಮ ಾಯಪ ಮಧು ೕನಹ Nandi 174/1. ST Cucumber 0.50 0.02250 381572048151 64166504887
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294 Drip 5% ಾ ಾಯಣಪ   ಮು ಾಮಪ ಸುದ ಹ Nandi 49/1. ST Rose 1.00 0.03170 391662404623 64108743198
295 Drip 5% ಾ ವಪ   ರುಮಳಪ ಕ ಮ ನಹ Kasaba 36/3. ST Pappaya 0.80 0.01650 624113794062 20210100011478
296 Drip 5% ಮು ಾಮಪ   ರುಮಳಪ ಅಂಗ ೕಖನಹ Kasaba 35/3, 34 ST Guava 2.00 0.02580 343284267130 161810032213
297 Drip 5% C ನರ ಂಹಯ   ಚನ ಪ ಡಕು ೂಸಹ Nandi 96 ST Flower 1.00 0.02320 794403524258 3946101002352

298 Drip 5% D ಅಶ ತ ಪ   ಾಸಪ ೕ ಾನಹ Mandikal 1/3,26/P3,30,27/1 ST Potato 0.80 0.03600 804638029709 1929101006559
299 Drip 5% ೂೕ ಂದ ಾಜು ಎ  ಎ   ೕ ಾ ೕ ಾನಹ Mandikal 43,133 ST Potato 0.35 0.01570 40280577220 30043334463

300 Drip 5% ನರಸಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ೂೕಮ ಹ Mandikal 97 ST Rose 0.75 0.01970 325246162589 1293119012481

301 Drip 5% ೕ ಾ   ೕ. ರುಮಳಪ ಅಂಗ ೕಖನಹ Kasaba 38/4 ST Grapes 1.00 0.01520 763334790734 161810031222
302 Drip 5% ಾಮಕ  ೂೕಂ ಾಮಪ ಅ ಾ ಹ Mandikal 12 ST Pomegranate 1.20 0.01420 1293108013096

303 Drip 5% ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಮು ೕರಪ ೂಲ ಹ Kasaba 17/5. ST Women Potato 0.58 0.02610 774157848306 30776430108
304 Drip 5% ಚನ ಕೃಷ ಪ   ಚನ ಪ ಎ ಹ Nandi 55 ST Chilli 0.40 0.01800 358265586486 846316610000230
305 Drip 5% ಚನ ೕಶವಪ   ಚನ ಪ ಎ ಹ Nandi 49/2A ST Flowers 0.40 0.01250 358265586486 846316610000230

306 Drip 5% ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಾ ಾಯಣಪ ಸದ ಹ Nandi 32/3,32/4,65/1,65/2 ST Rose 0.40 0.01060 968117626291 64151565881
307 Drip 5% ಮು ಕೃಷ ಪ   ಯರ ಪ ಎ ಹ Nandi 19 /3 ST Grapes 0.90 0.01380 242950999611 0 29410036582

308 Drip 5% ( ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ ) ಯರ ಾ ೕನಹ mandikal 220/2,178/3 ST Potato 0.70 0.03150 747061361148 0 445256005252

309 Drip 5%
( ೖತ  ಇ ೕ ೕಷ  ಸಂ  ಎ  ಆವ ಲ ೂಂಡ ಾಯಪ   

ನರ ಂಹಪ ) ಯರ ಾ ೕನಹ mandikal 226/5 ST Potato 0.35 0.01570 874850309989  0 445256005252

310 Drip 5% ( ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  ಮಂಜು ಾಥ  ನರ ಂಹಪ ) ಹ mandikal 95/2,114 ST Potato 1.20 0.05340 867506553009 0 445256005252

311 Drip 5%
( ೖತ   ಇ ೕ  ಸಂ      ನಂ ೕ   ಯರ ಪ  

ಯರ ಾ ೕನಹ ) ಯರ ಾ ೕನಹ mandikal 210 ST Potato 0.90 0.03600 771906751470 0 445256005252

312 Drip 5%
ೖತ   ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ರಂ  ಕು ಾ   

ೂೕ ಂದಪ ) ೂಸಹ Mandikal 24/4 ST Potato 0.60 0.02700 810002762713 0 445256005252

313 Drip 5%
ೖತ  ಇ ಗೃಷ  ಸಂ    ( ಾಮಚಂದ ಪ   

ಾ ಾಯಣಪ ) ಹ ಸ ಳ Mandikal 82/3,107/1,116 ST Potato 0.45 0.02020 732656002106 0 445256005252

314 Drip 5% ೖತ  ಇ ೕಷ  ಸಂ    ( ನ ಮ  ೂೕಂ ರುಮಳಪ ) ಯರ ಾ ೕನಹ Mandikal 226/8 ST Potato 0.55 0.02470 951190690625 0 445256005252
315 Drip 5% ೕ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ೕತಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ) ೂಲ ಹ Kasaba 14 ST Potato 0.80 0.03270 251712665165191 64142484324

316 Drip 5% ೕ ಾಂತ ಇ ೕಷ  ಸಂ  ( ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ. ಗುರ ಪ ) ಮಧ ೕನಹ Nandi 1 ST Women Potato 0.55 0.02060 319651308576 64142484324

317 Drip 5%
ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ  (ಅಶ ತ ಪ   ೕ. 

ಆವ ಲ ೂಂಡ ಾಯಪ ) ಾ ೕನಹ Mandikal 46/1,34/1 ST Potato 0.75 0.03370 408360037044 NILIN4055

318 Drip 5% K R ಂಕ ೕ   ಾಮಯ ಮರಳಕುಂ Kasaba 188/1 General Rose 0.30 0.00780 401526449904 10577100023055

319 Drip 5% ಲ ಮ  ೂೕಂ ಜಯ ಾಮಪ ಾತೂರು Kasaba 26 General Rose 0.80 0.02100 271359312025 161810031700

320 Drip 5% ಾಜಣ   ಕ  ನಂಜುಂಡಪ ೂೕ ಾ ೕನಹ Mandikal 28,29 General Potato 1.30 0.16830 980983169768 1929101002582

321 Drip 5% ಾ ಾಯಣ   ಬಚ ೌಡನಹ Nandi 49/2 General Grapes 0.80 0.01220 679953691804 39270100005039

322 Drip 5% ಮುದ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರಮಣಪ ಾ ಾಕಲಹ Nandi 11/1. General Banana 0.25 0.00330 675602404152 10730100003133
323 Drip 5% ಬಚ ಮ  ೂೕಂ ಲ ಯ ಅಣಕನೂರು Kasaba 24/1 General Potato 0.40 0.01800 439911967522 64168224605
324 Drip 5% ಮಲ    ೕರಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 401/1,401/2 General Drumstick 0.45 0.00680 511119163983 64142881354
325 Drip 5%  ಸುಬ ಾಜು   ಂಕಟ ಾಮ ಾಜು ಡ ಘಟ  ಾ ಲು Kasaba 128/2 General Grapes 0.27 0.00410 935957174505 10605745818

326 Drip 5%   ಎ  ಮ ಾಜು ನ ಾ     ಸುಬ ಾಯ ಾ ೂಮ ನಹ Nandi 177/2 General Banana 0.40 0.00720 715581654009 127601010014446
327 Drip 5% ಕ  ೖರಪ  ಬ  ಕ  ಆವ ಲಪ ಇಟ ಪ ನಹ Kasaba 50 General Chrysanthemum 0.50 0.02150 993512444345 30862649428

328 Drip 5% ಎ  ಎ ಅನಸೂಯ  ಎ  ಅ ೕಜಪ ನಂ Nandi 109 General Grapes 0.80 0.01220 598835203990 3946101003040
329 Drip 5% ಾಮಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಕ ಅರೂರು Mandikal 14 General Potato 0.80 0.03600 897870157049 15822250010343
330 Drip 5% ಾ ಾಯಣಪ   ನ ಪ ಮುದ ಲಹ Mandikal 72/2 General Tomato 0.60 0.02700 270238720885 1929101003802

331 Drip 5% ಲ ೕನರಸಪ   ೕ. ಮುತು ಾಯಪ ಜಕ ಲಮಡುಗು Nandi 12/2,92/1 General Potato 1.00 0.04500 64099067792

332 Drip 5% ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಮಂ ಕಲು Mandikal 37/1,37/2,37/3,37/4 General Potato 0.80 0.03600 377879571014 846310110007591
333 Drip 5% ಡ ಪ   ಸುಬ ಯ ಸುಬ ಾಯನಹ Nandi 136/4 General Potato 0.40 0.01800 493246875053 34147580667
334 Drip 5% ಲ ಯ   ೕ. ಂಕಟರವಣಪ ಾ ಾಕಲಹ Nandi 6/2,6/3,6/5 General Banana 0.70 0.01520 325921937688 32592461855
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335 Drip 5%  ಆ     ಾಮಯ ಅಜ ಾರ Nandi 59/3,59/2,59/4 General Grapes 1.20 0.01750 478806144786 0 29410001559

336 Drip 5% ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾತಲಪ ತುಮಕಲಹ Mandikal
146/5,144/2,70/5,70/

6 General Potato 0.55 0.02470 1293101008549

337 Drip 5% ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ೕ. ರ ಕು ಾ ಅರೂರು Mandikal 31/3 General Women Potato 0.42 0.01800 281479817347 15822200000550

338 Drip 5%  ನಂಜಪ   ಕ  ೕರಪ ೂಪ ಹ Kasaba 57/P10 General Marigold 0.40 0.01800 10597100008348

339 Drip 5% G V ಂಕ ೕ   ೕರನರ ಂಹಯ ಾ ೂೕಬಂ Kasaba 100 SC Rose 0.40 0.01050 640626896589 50217722655

340 Drip 5% P ಜಯಕೃಷ   ೕತಲಪ ಾಡ ಬೂ ರು Kasaba 115 SC Grapes 1.60 0.02178 232901869032 1642500100881200

341 Drip 5% ಮು ಂಕಟ ಾಯಪ   ೂಂಡಪ ಬೂ ರು Kasaba 37/3 SC Rose 0.60 0.01570 604263897678 10597100004407
342 Drip 5% ಮು ಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಕಡ ೕ ೕನಹ Nandi 50/1,50/2,38/5 SC Cashew 1.00 0.01520 841677289112 39270100000873

343 Drip 5% ಮ ಪ   ಳ ಪ ಮ ನಹ Nandi 99 SC Tomato 1.19 0.15600 589900199213 SB/01/005565

344 Drip 5% ಮದೂ ರಮ  ೂೕಂ ಮು ಆಂ ನಪ ಮಧು ೕನಹ Nandi 128/P18, 128/P3 SC Women Cabbage 0.95 0.11240 974620463376 846316610000273
345 Drip 5% ಾಮಕೃಷ   ಮು ಾ ಾಯಣಪ ಾಮ ಟ ಹ Kasaba 22/P1 ST Rose 0.20 0.00520 559197537764 10597100006519
346 Drip 5% ರುಮಳಪ   ರುಮಳಪ ೂಲ ಹ Kasaba 18 ST Potato 0.40 0.01470 817644818871 34000987004
347 Drip 5% ಾಮಕ  ೂೕಂ ಾಮಪ ೂಮ ಹ Mandikal 16/1 ST Women Rose 0.60 0.00460 1293108013096

348 Drip 5% ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕಲಪ ಕಮ ತನಹ Mandikal 36/1 ST Women Tomato 1.00 0.04500 701905155305 846310510000427

349 Drip 5% ಾ  ಇ ೕಷ  ಸಂ   ( . . ಸ ತ ೂೕಂ ಮು ಾಮಪ ) ಮರಳುಕುಂ Kasaba 204 General Potato 0.60 0.02370 440777705432 20071010000752

350 Drip 5%
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ಸಂ  ( ೖರಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕಶಪ  

ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಗುವ ಲ ಾನಹ Kasaba 22/5. General Women Potato 0.40 0.01800 328179772752 54019811101350 Drip 5% ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಗುವ ಲ ಾನಹ Kasaba 22/5. General Women Potato 0.40 0.01800 328179772752 54019811101

351 Drip 5%
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ಸಂ  ( ಾಂತಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ  

ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಗುವ ಲ ಾನಹ Kasaba 49/1b General Women Potato 0.60 0.02700 363514992435 54019811101

352 Drip 5%
ೕ ಾ ಆ ೂ ೕ  ಸಂ  (ಸುಬ ಾಯಪ   

ಂಕಟ ಾಯಪ  ರವರ ಸ ಾಯಧನ) ಅಡ ೂಲ ಾರಹ Kasaba 193, 161 General Grapes 2.00 0.02610 429635704840 54019811101

353 Drip 5%
( ೕ ಾ ಅ ೂ ೕ  ೖ. .         ಮು ಯಮ  ೂೕಂ 

ಾಮಯ ) ಮುತು ಕದಹ Nandi 33/2 General Grapes 0.50 0.00440 691848275248 54019811101

354 Drip 5% ( ಾ ೕ  ೖ  ಸಂ  ಎಂ ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ) ಮ ಾ ರಪರ Nandi 2/2,2/3,4/2,13/3,4/10 General Grapes 0.47 0.00710 605365707519 64015781402

355 Drip 5% ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ ಾ ಾಕಲಹ Nandi 34/19 ST Women Potato 0.40 0.01480 687688815742 21543
356 Drip 5% P V ಕೃಷ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 67,96/1 General Grapes 0.70 0.01060 238639939906 1153/SB/01/000211
357 Drip 5% ಮು ಾಮಪ   ಕ ರಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 1/6. General Potato 0.70 0.03150 419181920976 64157357966
358 Drip 5% P G ಪ ಾ  ಾ   ೂೕ ಾಲಪ ೂೕಯನಹ Mandikal 73/1. General Cabbage 0.60 0.02700 691122253788 1293101010818

359 Drip 5% ಾಂ  ಾ   ಸ ಾ  ಾ ಬೂ ರು Kasaba 128 Minority Rose 0.35 0.00850 781510271433 185810032020

403 ಹ  ೕ ಾವ ಅಚು ಮನ  . ೕತುಲಪ , ಾಟಗ 57/p1 S.C ಟ ೕಟ 1 0.70 3140 5% 125000564337

404 ಹ  ೕ ಾವ ಅಪ ಲ  . ೌಡಪ , ೂಡ ಪ ರ Kasaba 2/3. Others ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5%
0036232001231 IFSC: 

HDFC0000036
405 ಹ  ೕ ಾವ ಅ  . ಂಕಟಪ , ಉ ಲಕಲ ೕಪ 79, 109 Others ಟ ೕಟ 1 1.00 4500 5% 64142484324
406 ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕಮ  ೂೕಂ. ೕ. ಾ ಾಯಣಪ , ನ ಕಲು 12/p15 S.C Tomato 1 0.80 82400

407 ಹ  ೕ ಾವ
ಅಮರ ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಮು ಂಕಟಪ , 

ಕ ಮು ಮಂಗಲ ಅಂ ಾ ದುಗ 10/3. Others ಟ ೕಟ 1 0.37 1670 5% 1422500101423001

408 ಹ  ೕ ಾವ
ಅಮರ ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಮು ಂಕಟಪ , 

ಕ ಮು ಮಂಗಲ ಅಂ ಾ ದುಗ 10/2, 15 Others ಟ ೕಟ 1 0.41 1850 5% 1422500101423001
409 ಹ  ೕ ಾವ ಅ ೕ  ಾ  .ಇ ಾಂ ಾ , ಗ ಗ ಾರಂಪ ಲಕಲ ೕಪ 17/p34 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1199256005137
410 ಹ  ೕ ಾವ ಅಶ ಥಪ  .ಲ ಯ , . ೂಲ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 37 S.C ತರ ಾ 1 0.60 2700 5% 1422500103687901
411 ಹ  ೕ ಾವ ಅಶ ಥಮ  ೂೕಂ.ಗಂ , ೕವಪ ಲಕಲ ೕಪ 23, 24 Others Jamun 1 0.89 1360 5% 64142484324

412 ಹ  ೕ ಾವ ಆಂಜನಮ  ೂೕಂ.ಚನ ಮ  ೂ ಹ 13/p2 Tomato 1 0.40 45300
413 ಹ  ೕ ಾವ ಆಂಜ ೕಯ . ನ ಮದ ನ , ಲಕಲ ೕಪ ಲಕಲ ೕಪ 278/1, 275/1 Others ತರ ಾ 1 0.4 1800 5% 64142484324

414 ಹ  ೕ ಾವ ಆಂಜ ೕಯ  . ೕ. ಾ ಪ , ಬುರುಡಗುಂ 45/2 Others Tomato 1 1.90 182000 1422500102500901

415 ಹ  ೕ ಾವ ಆಂಜ ೕಯ  . ಂಕಟ ಾ , ಆನೂರು AD1811827312 277, 228/1, 223 Others Tomato 1 0.70 73000 10581100026157

416 ಹ  ೕ ಾವ ಆಂಜಪ  .ಸುಬ ನ , ಅನಪ ಲಕಲ ೕಪ 42/p2 Others ಟ ೕಟ 1 0.60 2630 5% 125000082955

ಂ ಮ  
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417 ಹ  ೕ ಾವ ಆಂ ನಪ  . ಂಕಟರವಣಪ , ಬುಕ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 58 Others ಟ ೕಟ 1 0.60 2210 5% 10740739396

418 ಹ  ೕ ಾವ ಆಂ ನಪ  . ಾ ಪ , ಾ 36 Tomato 1 0.40 45300

419 ಹ  ೕ ಾವ ಆ ನ  .ಅಯ ಣ , ಬುಕ ನಹ Kasaba 4/2, 4/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.60 2400 5% 1899119005727

420 ಹ  ೕ ಾವ ಆನಂದ ಎ . . .ಎ . ಾ ಾಯಣ ಾ , ಸಂ ೕಕಲ ಹ ೖ ಾರ 105/2 Others ಟ ೕಟ 1 0.75 3370 5% 10946101003323

421 ಹ  ೕ ಾವ
ಆ .ಎಂ.ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕ. ೕ. ೂಲ  ೂಂಡಪ , 

ೕಮ ಾಜನಹ 49 Others Tamoto 1 2.00 192000 917010059351531
422 ಹ  ೕ ಾವ ಆ . . ಾಗ ಾಜು . ೂೕ ಾಲಪ , ಾ ಾಪ ರ 111, 112/3 Others Tomato 1 1.30 128680
423 ಹ  ೕ ಾವ ಆ . ೂ ೕ  ೂೕಂ.ಆ .ಸು ೕಂದ  ಂಗ ೕರನಹ ೖ ಾರ 33/1, 33/2, 32 Others ಾವ 1 3.24 2320 5% 10946101033184

424 ಹ  ೕ ಾವ ಆ .ಮಲ ಪ  . ಾಮ ಂಗಪ , ಯಗವ ೂೕ Murugamalla 124 Others ಣ ನ ಾ 1 0.70 3150 5% 54033553819

425 ಹ  ೕ ಾವ ಆ . ೕ ಾಸ  . ಡ ಪ , ಮುಂ ಾನಹ Munganahalli 162, 156, 157 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 64005113978

426 ಹ  ೕ ಾವ ಇಂದ ಮ  ೂೕಂ. ಾಮ , ೕಕಲು Kasaba 51/2. Others ಟ ೕಟ 1 0.30 1350 5%
0423201001606 IFSC -

CNRB0000425
427 ಹ  ೕ ಾವ ಈರಪ  . ಕ ರಪ , ಮುಂ ಾನಹ 415/p16 S.C Tamoto 1 0.80 80200
428 ಹ  ೕ ಾವ ಈರಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ತುಳುವನೂರು ಲಕಲ ೕಪ 113/2 Others ಟ ೕಟ 1 1.20 5350 5% 64142484324
429 ಹ  ೕ ಾವ ಈರಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಮರಬಹ ad1812331933 15/19 S.C Tamoto 1 1.90 173851

430 ಹ  ೕ ಾವ ಎ.ಎಂ.ಕೃ ಾ  . ಕ ಮ , ಅನಪ ಲಕಲ ೕಪ 129, 1/3 Others ಟ ೕಟ 1 1.60 6900 5% 10563100005145

431 ಹ  ೕ ಾವ ಎ.ಎಂ. ಾಮಚಂ ಾ  . ೂಡ ಮ , ಅನು ಪ ಲಕಲ ೕಪ 1/3, 16 Others ಆಲೂಗ 1 1 4500 5% 125000060022

432 ಹ  ೕ ಾವ
ಎ. . ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೕ.ಆವ ಲು ಂಕಟಪ , 

ಾದಮಂಗಲ Munganahalli 79/p21 S.C ಟ ೕಟ 1 0.80 3560 5%  64015781402 
433 ಹ  ೕ ಾವ ಎ. ೂೕ ಾಲ  .ಅ ೕಡು, ಊಲ ಾ Kasaba 2/2, 201/3a Others ಟ ೕಟ 1 0.60 2430 5% 64064799681
434 ಹ  ೕ ಾವ ಎ. ಾಗ ಾಜು .ಆಂ ನಪ , ಅಟೂ ರು 131 Others Banana 1 1.20 62900
435 ಹ  ೕ ಾವ ಎ. ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಆಂ ನಪ , ಕತ ಗು ಅಂ ಾ ದುಗ 133 Others ಟ ೕಟ 1 0.9 4140 5% 54033560939
436 ಹ  ೕ ಾವ ಎ.ಮು ಾಜು .ಆಂ ನಪ , ಅಟೂ ರು 132 SDP Banana 1 1.30 67600

437 ಹ  ೕ ಾವ ಎ.ಮು  .ಅ ೕಜಪ , ಸಂ ೕಕಲ ಹ ೖ ಾರ
160/5, 158/1, 101/3, 

160/3 Others ಟ ೕಟ 1 0.4 1800 5% 10946101012109
438 ಹ  ೕ ಾವ ಎ. ಾಜ ೂೕ ಾ  . ನ ಪ ಯ , ೂೕ ಗಂಡು ಲಕಲ ೕಪ 69 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1199256005137
439 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ಎ.ಮು ಯಪ  .ಅಪ ನ , ಯರ ೕ ೕನಹ 57/p4 S.T Tomato 1 1.60 155000

440 ಹ  ೕ ಾವ
ಎಂ.ಎ .ಆಂಜ ೕಯ  .ಎಂ. .ಲ ಣ , 

ಯರ ೕಗಲಹ ೖ ಾರ 22 Others ಟ ೕಟ 1 0.78 3260 5% 1422500103170701

441 ಹ  ೕ ಾವ
ಎಂ.ಎ .ಆಂಜ ೕಯ  . ೕ.ಲ ಣ , 

ಮ ಾಜು ನಪ ರ 7 Others Tomato 1 0.80 74200 0496101026903

442 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ಎ . ಂಕಟರವಣಪ  .ಸುಬ ಾಯಪ , ಂತಪ Munganahalli 118/1 Others ಟ ೕಟ 1 1.15 4300 5% 54049587353

443 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. .ರ ಾ ೂೕಂ. ೕ. .ಎ . ಂಕಟ , ೂಡ ಹ ೖ ಾರ 42/4, 37/1 Others ಗ ೂೕಸು 1 0.88 3960 5% 159900101001865

444 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. ಾ ಾಯಣ ಾ  . .ಮು ಯಪ , ಮ ೕನಹ ೖ ಾರ 80 Others ಂಡು ಹೂ 1 0.4 1520 5% 10831100003684
445 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. .ರ  . ದ ಂಕಟಪ , ಯರ ಪ Munganahalli 49 ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5%  64015781402 

446 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ಮಂಜುಳ ೂೕಂ.ಮಂಜು ಾ , ಆ ., ಾ ಾಪ ರ ೖ ಾರ 107 Others ಟ ೕಟ 1 0.82 3380 5% 10762100008354
447 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ  .ಮು ಾಮಪ , ಆಲಪ Murugamalla 80/2 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1422500101896001
448 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ವಸಂತಕು ಾ  .ಮು , ರ ಾಚನಹ ೖ ಾರ 26 Others ಟ ೕಟ 1 1.05 4620 5% 10581101004456

449 ಹ  ೕ ಾವ
ಎಂ. .ಮಲ ಪ ಾಯ  . ೂಡ ಂಕಟ ಾಮ ಾಯ , 

ಮೂಗಲಮ 71 Others Tomato 1 0.54 54600
450 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. . ಾಮ ಂಗ  . ೕರಪ , ಮ ಾನಹ 41/p1, Others Tomato 1 0.90 91700

451 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ.ಶ ೕ  ಾ  . ೕ  ೕ  ಾ , ಗ ಗ ಾರಹ ಲಕಲ ೕಪ 264/p39 Others ಆಲೂಗ 1 0.8 3330 5% 10580101011614

452 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. . ೌಡ  . ನ ಾ ಕಲ ೌಡಪ , ಂಚಲಹ 55 Others Tomato 1 1.20 119200
453 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. . ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೂಕ ಪ , ಮುನಗನಹ Kasaba 33/1 Others ಹೂ 1 0.40 1800 5% 1199256005137

454 ಹ  ೕ ಾವ ಎಂ. . ೖ  . ೕ. ನ ಪ , ಾವ 8/2, 17/2, 18/1, 17/3 Others Tomato 1 1.00 101000
455 ಹ  ೕ ಾವ ಎ .ಕ ರಪ  . ಾ ಪ , ಉಲ ಪ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 47/2 S.T ಣ ನ ಾ 1 0.45 2010 5% 64015781402
456 ಹ  ೕ ಾವ ಎ .ಕೃ ಾ  . ಾ ಾಯಣ , ೕರಪ 61/p2, 12, 20/1 Others Tomato 1 1.00 101000
457 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . . ಂಕ ೕ ೌಡ .ಗುಂಡನ , ೕಲಪ Murugamalla 40/1 Others ಟ ೕಟ 1 1.00 4500 5% 1199256005137
458 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ಮ ನ  . ದ ಾ ಪ , ಮ ಲಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 17/4. ಟ ೕಟ 1 0.60 2700 5% 14225000103482101
459 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಾ ಾಪ ರ 141/1, 47/4a, 48 Others Tomato 1 1.18 117000
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460 ಹ  ೕ ಾವ
ಎ .ಪ ಾ ವತಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣ ಾ , 

ಮುಂತಕ ೕನಹ 65 Others Guava 1 4.10 67500 1422500103070401
461 ಹ  ೕ ಾವ ಎ .ಮು ಾಮಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಾಯಂದ ಹ Kasaba 35/3, 144 Others ಾವ 1 1.44 1230 5% 10740731885

462 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ಂಕಟರವಣಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಗುಟ ಾಳ Murugamalla 57/1ಎ Others ಟ ೕಟ 1 0.60 2700 5% 11179621615
463 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ಾ  . ಾ ಾಯಣ , ನಂದನವನ ಲಕಲ ೕಪ 56, 1/7 Others ತರ ಾ 1 0.64 2880 5% 1199256005137
464 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ೕ ಾಮಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಮುದ ಲಹ Murugamalla 55/p9 Others ಾ ಂ 1 1.60 3970 5% 1199256005137
465 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ೕ ಾಮ  .ನರ ಂಹ ೌಡ, ನಕಲು ಅಂ ಾ ದುಗ 23/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.60 2700 5% 4069108002782

466 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . . ಾ ಾಯಣ  . ೌಡಪ , ಏ ಗದ ಲಕಲ ೕಪ 168 Others ಆಲೂಗ 1 0.80 3370 5% 913010043533439
467 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . .ರ ಕು ಾ  .ಎ .ಎ . ೌಡಪ , ಆನೂರು Kasaba 242/p34 Others ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 10828100022758

468 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ೂಣ ಪ  . ಾ ಾಯಣ ಾ , ೂಡ ಪ ರ Kasaba 45/1. Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 64064799681

469 ಹ  ೕ ಾವ ಎ .ಎ . ೕ ಾಮ  .ನರ ಂಹ , ಲ ಾಚನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 45 Others ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 5772500100036601
470 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . . ಂಕಟ ಾ  . ೕ ಾ ಮ , ಗುಟ ಾಳ 33/7, 33/5 Others Tomato 1 1.90 182000

471 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ಂಕ ೕ  .ಲ ಯ , ಊಲ ಾ Kasaba
123/1, 54/2, 124/2, 

3/2 Others ಟ ೕಟ 1 1.00 4500 5% 18991013277
472 ಹ  ೕ ಾವ ಎ .ಆ . ಂಕ ೕಶಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ೕಕಲು Kasaba 18/4, 18/3 Others ಟ ೕಟ 1 0.35 1580 5% 159900101001876

473 ಹ  ೕ ಾವ ಎ .ಕೃಷ ಪ  . ೂನ  ಮು ಪ , ೂೕಪ 72/4, 60/1b Others mango 1 0.60 20600 1481101001030
474 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . .ರಘು ಾಥ .ಕೃಷ ಪ , ಸೂಲ ೕನಹ Kasaba 2/4. others ಟ ೕಟ 1 0.55 2550 5% 30233031372
475 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . . ೕ ಾಸಮೂ  .ಕೃಷ ಪ , ೕಕಲು Kasaba 143/34, 145/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 1870
476 ಹ  ೕ ಾವ ಎ . ಾಗಮಲು  .ಸುಬ ಾಯಪ , ಯನಮಲ ಾ Munganahalli 204, 201, 205 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1199256005137

477 ಹ  ೕ ಾವ
ಎ . . ಾ ಾಕೃಷ ಯ  . ಂಕಟ ಾಮಯ  , 

ಬನಹ 43/3 Others Cabbage 1 0.56 59640 0494101007253
478 ಹ  ೕ ಾವ ಕ ರಪ  .ಕ ರಪ , ೌಡನಹ ಲಕಲ ೕಪ 44/p4 S.C. ತರ ಾ 1 0.80 3600 5%478 ಹ  ೕ ಾವ ಕ ರಪ  .ಕ ರಪ , ೌಡನಹ ಲಕಲ ೕಪ 44/p4 S.C. ತರ ಾ 1 0.80 3600 5%
479 ಹ  ೕ ಾವ ಕ ರಪ  .ಮು ಗಂಗಪ , ಉಲವ ಾಯನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 28/1, 28/2, 28/3 S.C. ಟ ೕಟ 1 0.90 4050 5% 64207588296
480 ಹ  ೕ ಾವ ಕಮಲಮ  ೂೕಂ.ಆಂಜಪ , ಟ ಾನಹ Kasaba 86/5 S.C. ಟ ೕಟ 1 0.79 3550 5% 1199256005137

481 ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ  ಎಂ.ಎ. .ಅ , ಮುಂ ಾನಹ Munganahalli 16 Others ಟ ೕಟ 4 1 4500 5% 11179617643
482 ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ  . ಕ ರಪ , ಆ ೕಕಲು 8/p2 S.T Tamoto 4 0.40 45300
483 ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಸುಬ ಾಯನ ೕ 4/2. S.T Cabbage 4 1.00 101000
484 ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ  .ಭೂಮನ , ಸುಬ ಾಯನ ೕ 3/1ಎ, 2/4 Others Potato 4 0.60 62600
485 ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ  . ೕ ಾಮ , . ೂೕ ಹ 50 Others Tomato 4 1.00 101000 10581100007070
486 ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ  .ಹನುಮಂತಪ , ೂೕರಪ ಅಂ ಾ ದುಗ 31/3a, 39/p16 S.T. ಟ ೕಟ 1 0.35 1580 5% 0496101022725
487 ಹ  ೕ ಾವ ಕೃಷ  . ನ ಪ , ೖನಹ Murugamalla 13/2 Others ಟ ೕಟ 1 0.19 850 5% 1481101056347
488 ಹ  ೕ ಾವ .ಆ . ೂೕನಪ  . ಾಮಪ , ಕಟ ಾಚನಹ 12 Others Cabbage 1 1.00 101000
489 ಹ  ೕ ಾವ .ಆ . ಂಕಟ  . ಾಮಯ , ೕಲ ಾಯಕನಹ ಲಕಲ ೕಪ 44/2, 48, 13/9, 36 Others ಟ ೕಟ 1 1.50 4760 5% 64064799681
490 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ. ಾಜ  . ೕ. .ನರ ಂಹಪ , ೂೕರಪ ಅಂ ಾ ದುಗ 22, 3 Others ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 1422500103035501
491 ಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ.ನಂಜಪ  .ಮು ಪ , ಕುರುಬೂರು Kasaba 101/5, 104/24, 22 Others ಟ ೕಟ 1 1.46 5190 5% 64064799681

492 ಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ. ಾ ಾಯಣಪ  .ಮು ಂಕಟಪ , ಕುರುಬೂರು Kasaba 127/p19 S.C. ಟ ೕಟ 1 0.8 3600 5% 1199256005137

493 ಹ  ೕ ಾವ
.ಎಂ. ೕರಬ ಹ ನಂದ  . ಾ ಾಯಣಪ , 

ಸುಬ ಾಯನ ೕ ಅಂ ಾ ದುಗ 19/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.69 3100 5% 64015781402
494 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ರ ೕ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಅಂ ಾಲಮಡುಗು Munganahalli 58/7, 48/p13 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 2480 5% 54049582151

495 ಹ  ೕ ಾವ
.ಎ . ೕ ಾಸ  . . ೕಕಂಠ , 

ಹುಲುಗುಮ ನಹ ೖ ಾರ 110, 111 Others ಪ ಾ ಯ 1 2.00 4860 5% 2593500100122601

496 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ಕೃಷ ಪ  . .ಎ . ೕ ಾಮ , ೂೕ ಹ Kasaba 10/7, 87/1 Others ಾ ಂ 1 0.72 1800 5% 10581100007070

497 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ರ ೕ  . ೕ ೕ  ಕೃಷ ಪ , ೂೕ ಹ Kasaba
57/4, 57/3, 56/2, 

56/1 Others ಟ ೕಟ 1 2.00 8628 5%
498 ಹ  ೕ ಾವ . ಕ ಾಮಪ  . ಡಲ , ಗ ಗ ಾರಹ 156/2 Others Tomato 1 0.60 63900
499 ಹ  ೕ ಾವ . ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಾ ಾಯಣ , ೂೕ ಹ Kasaba 20/2 Others ಟ ೕಟ 1 0.30 1030 5% 21452

500 ಹ  ೕ ಾವ . . ಂಕಟ  . ೖರಪ , ಕಟ ಾಚನಹ 1/6, 1/4p, 40/1 Others Tomato 1 1.17 112000

501 ಹ  ೕ ಾವ . .ಸುಬ ಾಮಪ  . .ಬಯ ನ , . ೂಲ ಹ 78 Others Tomato 1 0.70 73100 347601000005540
502 ಹ  ೕ ಾವ . .ಸುಬ ಾಯಪ  . .ಬಯ ನ , . ೂಲ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 6 Others ಟ ೕಟ 1 0.50 2480 5% 347601000005540

503 ಹ  ೕ ಾವ . ಾಮಚಂದ  . .ಎಂ. ೂೕನಪ , . ೕವ ಾನಹ ಲಕಲ ೕಪ 197 Others ಟ ೕಟ 1 0.79 3560 5% 31993174409

504 ಹ  ೕ ಾವ . . ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಕುರುಟಹ Kasaba 36/5, 36/8 Others ಟ ೕಟ 1 0.48 2160 5%  64015781402 
505 ಹ  ೕ ಾವ . . ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೕರಪ , ಕಟ ಾಚನಹ Kasaba 31/4, 44/2 Others ಟ ೕಟ 1 0.49 2200 5% 54061602129
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506 ಹ  ೕ ಾವ . . ಂಕಟರವಣಪ  . ೕ. ಂಕಟಪ , ಕಂ ೕಪ ಲಕಲ ೕಪ 83/2, 67 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 64142484324

507 ಹ  ೕ ಾವ . ಂಕಟ ಾಯಪ  . ಕ ಲ ಣ ೂೕ , ಕ ೕನಹ ಲಕಲ ೕಪ 12/p5 Others ಟ ೕಟ 1 0.65 2930 5% 1199256005137

508 ಹ  ೕ ಾವ . ಂಕಟ  . ಾ ಾಯಣಪ , ನಂ ಾನಹ Murugamalla 127 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1199256005137

509 ಹ  ೕ ಾವ . ಾ  .ಕೃಷ ಪ , ೂೕ ಹ Kasaba 34 Others ಪ ಾ ಯ 1 1.2 2800 5% 64030217229
510 ಹ  ೕ ಾವ . . ಾಥ ಾರ  . ದ ನ , ೂೕ ಗಂಡು Munganahalli 1/2, 1/3, 1/7, others ಟ ೕಟ 1 1.20 5340 5% 1199256005137
511 ಹ  ೕ ಾವ . . ವಶಂಕ  . ಕ  ೂೕನಪ , ೂಸಹುಡ ಯ ಲಕಲ ೕಪ 90/2, 90/3, 89/1 Others ಟ ೕಟ 1 1.37 5460 5% 0496101032028

512 ಹ  ೕ ಾವ ೂಂಡಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಲ ೕಪ Munganahalli 111 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1199256005137
513 ಹ  ೕ ಾವ ೂೕನಮ  ೂೕಂ. ದ ನ , ೂೕ ೕನಹ ಲಕಲ ೕಪ 140/4, 124/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1199256005137

514 ಹ  ೕ ಾವ ೂೕನಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಕ ೕನಹ 58/p10 S.C. Tomato 1 0.90 87000 10563101022373

515 ಹ  ೕ ಾವ ಾದ  ಾ  .ಇ ಾಂ ಾ , ಗ ಗ ಾರಹ ಲಕಲ ೕಪ 245 Others ಟ ೕಟ 1 1.20 5340 5% 1199256005137

516 ಹ  ೕ ಾವ ಗಂಗಪ  . ೕ.ಯರ ಪ , ಮ ಲಹ 104/p26 S.T Tomato 1 1.20 115200
517 ಹ  ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರ . ೕ. ಾಜಣ , ಜಂಗಮ ೕ ೕನಹ ೖ ಾರ 77/2. Others ಟ ೕಟ 1 0.42 610 5% 10831101021675
518 ಹ  ೕ ಾವ ಗುಡ ಂ ಾ ಪ  . ಮು ಪ  . ೂಲ ಹ , ad1812336570 10/p4, 9, 10/p16 S.C. Tamoto 1 1.00 100500

519 ಹ  ೕ ಾವ ಗು ಾ  ೕ ಾ  ೂೕಂ. ಕ ಾ ಂ ಾ , ೂೕಟಗ ಅಂ ಾ ದುಗ 9 Others ಟ ೕಟ 1 1.2 5300 5% 424
520 ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಾಲಪ  . ೌಡಪ , ಶ ಾಥಪ ರ Kasaba 20/2. Others ಟ ೕಟ 1 1.40 6020 5% 64064799681

521 ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಾಲಪ  . ಾ ಪ , ಂ ಗ Munganahalli 308 Others ಟ ೕಟ 1 1.00 4500 5% 1199256005137

522 ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಾಲಪ  . ಂಕ ೕಶಪ , ಾ ೕನಹ Kasaba 13/p3 Others ಟ ೕಟ 1 0.43 1940 5%
64037568226 IFSC:- 

SBMY0040097

523 ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಾಲ  ಎ. . ಅ ೕಡು ಊಲ ಾ ad-1811686242
230/2, 202/1, 221/1, 

223/3, 226/3 Others Tomato 1 0.81 82400 1899101000038

524 ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಾಲ  .ಪ ೕ  ಾ ಾಯಣ ೌಡ, ೖ ಾಪ ರ ೖ ಾರ 123/2 Others ತರ ಾ 1 0.30 1350 5%
0036232001231 IFSC: 

HDFC0000036
525 ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಪ  .ಮು ಾ , ಮೂಡ ಂತಲಹ Kasaba 80/4 ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 64115767235
526 ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದ  .ಮು ಾ , ೂಡ ಪ ರ ಲಕಲ ೕಪ 49/5, 49/6, 37 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 64064799681
527 ಹ  ೕ ಾವ ೂೕ ಂದ  . ಾಮಪ , ೂಲ ಹ Kasaba 39/2. Others ಟ ೕಟ 1 0.75 3370 5% 10947101005899
528 ಹ  ೕ ಾವ ೌರಮ  ೂೕಂ.ಅಪ ಯ ಾ , ಚನ ೕಶವಪರ Kasaba 62 Others ಾವ 1 0.60 630 5% 54033541076
529 ಹ  ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ  . ೕಶವಮೂ , ೖ ಾಪ ರ 145, 107 Others Tamoto 1 1.90 182000 0496101021931

530 ಹ  ೕ ಾವ ಚಂದ ೕಖ  . ಕ ಲಗುಮನ , ಇರಗಂಪ Munganahalli 67 S.C. ಟ ೕಟ 1 1.50 6600 5% 1199256005137
531 ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ಪ  .ಮು ಾ , ೂಡ ೂಂಡ ಹ 65 S.T marigold 1 0.60 63900
532 ಹ  ೕ ಾವ ಚನ ಾಯಪ  . ೕ.ಚನ ಪ , ೂ ೕಪ 148 Others Tomato 1 1.00 101000
533 ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಗಂಗಪ  . ಮು ಗಂಗಪ , ಾಯನಹ ad1812331933 100/p23 S.C. Tamoto 1 0.70 73181

534 ಹ  ೕ ಾವ
ಕ ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಂಕಟ ಾಮಯ , 

ಮೂಡ ಂತಲಹ 64/2 S.T Tomato 1 0.65 67900
535 ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಮು ಯಪ  . ಕ ೕತಪ , ತುಳುವನೂರು ad1812331064 79/p1 S.C. Tamoto 1 0.60 63800

536 ಹ  ೕ ಾವ ಕ ಹನುಮಪ  .ನಂಜಪ , ಕತ ಗು 21 S.T Tomato 1 1.60 153600

537 ಹ  ೕ ಾವ ನ ಾ ಾಯಣಪ  . ದ ನ ೂೕ , ಕ ೕನಹ ad1812331933 58/p46 S.C. Tamoto 1 0.80 82459
538 ಹ  ೕ ಾವ ನ ಪ  . ಾಮ ಂ ಾ , ಅನಕಲು ಅಂ ಾ ದುಗ 14/8 Others ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 845510110000274
539 ಹ  ೕ ಾವ ನ ಪ  . ೕ. ಕ ಂಕಟಪ , ನಡಂಪ ಲಕಲ ೕಪ 94, 104, 10/7 Others ಟ ೕಟ 1 1.00 6180 5% 1172
540 ಹ  ೕ ಾವ ನ ಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಾ ಹ ಣಹ Munganahalli 64, 52/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.70 3150 5% 1199256005137
541 ಹ  ೕ ಾವ ೌಡಪ  . ೕ.ಗಂಗಪ , . ೂಲ ಹ 52/p10 S.C. Tomato 1 0.70 73100

542 ಹ  ೕ ಾವ ೌಡಪ  . ೌಡಪ , . ೕವಪ ಲಕಲ ೕಪ 71 Others ಟ ೕಟ 1 1.2 5340 5% 64142484324
543 ಹ  ೕ ಾವ ೌಡಪ  .ಮು ೂಣ ಪ , ೂಕ ನಹ ಲಕಲ ೕಪ 63 Others ೕ 1 1.18 1710 5% 8512500100025601

544 ಹ  ೕ ಾವ ೌಡಪ  .ಯಲ ಪ , ಮುಂ ಾನಹ Munganahalli 53, 17/p13, 98, 62 S.C. ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 64142484324
545 ಹ  ೕ ಾವ ೌಡಮ  ೂೕಂ.ಸುಬ ನ , ಲಕಲ ೕಪ ಲಕಲ ೕಪ 137/4, 143 Others ಟ ೕಟ 1 1.36 1500 5% 125000116920
546 ಹ  ೕ ಾವ ೌಡ  . . . ೂಕ , ೂತ ಪ Murugamalla 13, 14, 15 Others ಟ ೕಟ 1 0.52 2340 5% 1199256005137
547 ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಪ  .ಮು ೂೕ , ೂೕಮ ಾಜಲಹ Murugamalla 89/2b, 84 S.C. ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1199256005137
548 ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಮ  ೂೕಂ. ಾಮ , ನಲ ಾಳ ಹ Munganahalli 309 Others ಟ ೕಟ 1 1.20 5340 5% 1199256005137
549 ಹ  ೕ ಾವ ಜಯಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ನಡಂಪ ಲಕಲ ೕಪ 63, 105 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 3621002100017995
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550 ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ಾಮಯ  . ದ ಪ , ವಡ ಹ ೖ ಾರ 142 Others ಾ 1 1.2 4520 5% 04202010131168
551 ಹ  ೕ ಾವ ಜಯ ಾಮ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಗುಟೂ ರು 77 Others Tomato 1 1.10 110000

552 ಹ  ೕ ಾವ ಜರಪ  ೂೕನಪ  . ೕ.ಮದ ನ , ಮುಂ ಾನಹ
40, 4/3, 182/4, 

58/p49 Others Tomato 1 1.50 146500

553 ಹ  ೕ ಾವ .ಆ . ಾ ಾಯಣಪ  . ಾಮಯ , ಂದನಹ ೖ ಾರ 40/5, 119/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.62 2790 5% 10581101026324

554 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ಈ ೕ ೌಡ .ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ, ಮ ಾಜು ನಪ ರ ಅಂ ಾ ದುಗ 11/2. Others ೕ 1 0.61 930 5% 64080858402
555 ಹ  ೕ ಾವ . ೂೕನಪ  . . ೂಲ , . ೕವ ಾನಹ ಲಕಲ ೕಪ 12/p11 Others ಟ ೕಟ 1 1.00 4400 5% 10563100007522
556 ಹ  ೕ ಾವ . .ಲ ಾ ಾಯಣಪ  . ಮ ಯ , ಾ ರಪ 38/c, Others Tomato 1 1.40 137400
557 ಹ  ೕ ಾವ . . ಂಕಟ ಾಮ  . ಾ , ೂೕಪಸಂದ Kasaba 194/9 Others ಾವ 1 0.80 850 5% 0496101021026
558 ಹ  ೕ ಾವ .ಮ  . ೂಲ , . ೕವ ಾನಹ ಲಕಲ ೕಪ 136/5, 77 Others ಟ ೕಟ 1 1.00 4400 5% 64098418687

559 ಹ  ೕ ಾವ . .ಅಶ ಥ ಾ ಾಯಣ  . ಂಕಟ , ೂಲ ಹ 49, 3/1, 3/2 Others Tomato 1 1.00 101000
35519327361 

ifsc:SBIN0005794
560 ಹ  ೕ ಾವ . . ಾಗ ಾಜು .ಗು ರಪ , ಏ ಗದ 88/p1, 88/2a Others Guava 1 0.51 21500
561 ಹ  ೕ ಾವ . . ಡ ಪ  . ಂಕಟ ಾ , ಗುಟ ಾಳ ಲಕಲ ೕಪ 74/1, 12/4 others ಟ ೕಟ 1 2.00 8700 5% 64142484324

562 ಹ  ೕ ಾವ . .ಸು ಾತಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ , ಗುಡ ಾಲ ಹ 2/1. Others Tomato 1 0.80 82400

563 ಹ  ೕ ಾವ . ಂಕಟ ಾಯಪ  .ಈರಪ , ೂೕ ೕನಹ ಲಕಲ ೕಪ 8/1, 18/4, 21/1 S.C. ಟ ೕಟ 1 1.20 5350 5% 1199256005137
564 ಹ  ೕ ಾವ . ೕ ಾ  .ಗುರುಮೂ , ಊಲ ಾ Kasaba 166 Others ಟ ೕಟ 1 0.99 1510 5% 1899101001784
565 ಹ  ೕ ಾವ . . ವಶಂಕ  . .ಎ . ೌಡಪ , ಗ ಗ ಾರಹ ಲಕಲ ೕಪ 258 Others ಟ ೕಟ 1 1.2 5000 5% 10580100005853
566 ಹ  ೕ ಾವ .ಆ .ಲ ನ  . ೕ. ಾಮಪ , ತುಳುವನೂರು 199, 9/7 S.T Tomato 1 0.60 63900

567 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ಮು ಾ ಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಜಂಗಮ ೕ ೕಹ ೖ ಾರ 90 S.T. ಟ ೕಟ 1 0.8 3090 5% 10659100001320

568 ಹ  ೕ ಾವ . . ಂಕ ೕ  . ಂಕಟರವಣಪ , ತುಳುವನೂರು ಲಕಲ ೕಪ 78/p32, 78/10 S.C. ಟ ೕಟ 1 1.60 7020 5% 10563101026777

569 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ಆನಂ  . ೕ.ನಂದಪ , ೂ ಹ 38/4 Others Tomato 1 0.90 91700
570 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ವಕು ಾ  . ನಂದಪ , ೂಡ ಹ 38/4 Others Tomato 1 0.90 91700
571 ಹ  ೕ ಾವ . . ೕಹ  . ೂೕ ಾಲಕೃಷ ಯ , ೖ ಾರ ೖ ಾರ 49/1 Others ಂ 1 1.00 1440 5% 0494101006173
572 ಹ  ೕ ಾವ . ಡ ಪ  . ೂಡ ಪ ಯ , ೂಡ ಮು ಮಂಗಲ ಅಂ ಾ ದುಗ 16 Others ಟ ೕಟ 1 0.55 2475 5% 1422500101216401
573 ಹ  ೕ ಾವ . . ೂೕ ಾಲಕೃಷ  . . . ೕರಣ , ೂಡ ಹ ೖ ಾರ 87/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.44 1630 5% 10740737184
574 ಹ  ೕ ಾವ . ೕ ಾ  . ೂಡ ಪ ಯ , ಲ ಾಚನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 16/2. Others ಟ ೕಟ 1 0.42 1890 5% 1422500102844701
575 ಹ  ೕ ಾವ ತಬಸಪ  . ಾಪಣ , ಾಚಹ 45/1 Others Tomato 1 1.00 101000
576 ಹ  ೕ ಾವ ತ ಾ  ನರ ಂಹಪ  . ೂೕ ಂದಪ , ಂಚಲಹ ಲಕಲ ೕಪ 56/p7 Others ಟ ೕಟ 1 0.50 2250 5% 64142484324
577 ಹ  ೕ ಾವ ೕ ೌಡ . ೕ. .ಮು ಯಪ , ಮ ೕನಹ ೖ ಾರ 18/2 Others ತರ ಾ 1 0.40 1800 5% 15987

578 ಹ  ೕ ಾವ
ೂಡ ಂಕಟ ಾಯಪ  . ೂಡ ಪ ಯ , 

ಸುಬ ಾಯನ ೕ ೖ ಾರ 3 Others ಟ ೕಟ 1 0.6 2300 5%
0423201001606 IFSC -

CNRB0000425

579 ಹ  ೕ ಾವ ೂಡ ಂಕಟ  . ೖ , ಯಂಡಹ Munganahalli 90 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5%
0423201001606 IFSC -

CNRB0000425
580 ಹ  ೕ ಾವ ೂಡ ಸುಬ ಣ  .ಯರ ಪ , ಕುರು ಾಲ ಹ 7/p14 S.T Tomato 1 1.20 119000
581 ಹ  ೕ ಾವ ನಂಜಪ  .ಈರಪ , ಾ 25/1 Others Tomato 1 0.85 85800
582 ಹ  ೕ ಾವ ನಂಜಮ  ೂೕಂ. ೂೕ ಾಲಪ , ಮೂಡ ಂತಲಹ Kasaba 12/2. Others ಟ ೕಟ 1 0.30 1350 5% 26337

583 ಹ  ೕ ಾವ ನಂಜಮ  ೂೕಂ. ೕ.ಮು ಂಕಟಪ , ೂಡ ಗಂಜೂರು 276/2, 276/3, 287/2 Others Tomato 1 1.28 122000
584 ಹ  ೕ ಾವ ನ ಮಲ ಯ  . ಗುರ ಪ , . ೕವ ಾನಹ ad1812331064 123, 124 S.C Tamoto 1 1.40 45300
585 ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹ ಾಯ  .ರಂಗ ಾಯ , ಾ 16/1 S.T Tomato 1 0.40 45300

586 ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹ ಾಯು  .ಸುಬ ಾಯು , ಆ ೕಪ ad812330230 4, 1/1 S.T. Tamoto 1 0.95 99000 1250001310042

587 ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಪ  . ಮಲ ಪ , ಕ ಹ ad812330230 37 S.T Tamoto 1 0.80 82400 03550200000000488
588 ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಪ  . ಕ ಮು ಾ , ೂಡ ೂಂಡ ಹ 129/2 S.T. Tomato 1 0.90 91000
589 ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಪ  .ಮಲ ಪ , ಮ ಾಕಲಹ Kasaba 88/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.72 3240 5% 146501011005013

590 ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ೂ ೕಪ ಲಕಲ ೕಪ 155 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 8512500100626501
591 ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ  . . ಂಕಟಪ , ಉ ಲಕಲ ೕಪ 113/1 S.C. ಟ ೕಟ 1 0.50 2210 5% 8268
592 ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ  .ಕ ಪ , ರಣ ಪ Kasaba 67 S.C. ಟ ೕಟ 1 0.40 1300 5% 14650101100257
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593 ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ  .ಗಂ ಪ , ಉ 111 S.C Tomato 1 1.09 109100

594 ಹ  ೕ ಾವ ನರ ಂಹಯ  . ಂ ಪ , ಉ ಲಕಲ ೕಪ 111/p1 S.C. ಟ ೕಟ 1 0.8 3420 5% 146501011001783
595 ಹ  ೕ ಾವ ನ ೕ  . ಂಕಟ , ೕಟ ಾಕಲಹ 13 Others Tomato 1 0.90 91700
596 ಹ  ೕ ಾವ ನಮ ದ ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣಪ , ಾಪ ಮ ನಹ 200 S.C Tomato 1 2.00 192000 10563100004986

597 ಹ  ೕ ಾವ ಾಗಭೂಷ  . . .ಹನುಮಂತ ಾಯಪ , ಾ Kasaba 28/2, 40/2 Others ಟ ೕಟ 1 1.01 4500 5% 64060171694
598 ಹ  ೕ ಾವ ಾಗಮ  ೂೕಂ.ಹನುಮಂತಪ , ಹು ೕ  ಪರ 75/p6 veg 1 0.80 82450
599 ಹ  ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜು . ಂಕಟಪ , ಗುಟ ಾಳ Murugamalla 33/5 ಟ ೕಟ 1 0.50 2250 5%  64015781402 

600 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ೕ  ಕು ಾ  . .ಸತ ಾ ಾಯಣ ಪ ಾ , ಊಲ ಾ Kasaba 36 Others ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 64064799681
601 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಪ  .ಗಂಗಪ , ಲ ೕ ೕ ೂೕ ಅಂ ಾ ದುಗ 62 Others ಟ ೕಟ 1 0.60 2700 5% 5772500100181601
602 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಪ  .ಮು ಾಮಪ , ಚನ ೕಶವಪರ 45/3, 59/9 Others veg 1 0.40 45300
603 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಪ  . ಂಕಟಪ , ಜಂಗಮ ೕ ೕನಹ ೖ ಾರ 82/3, 82/4, 82/5 ೕ 1 0.66 1010 5% 10831100014028

604 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ. ಮು ಪ , ಾ ರಪ ad812330230 13 Tamoto 1 0.31 35000

605 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಚನ ೕಶವಪರ
116/1b, 116/1c, 

116/2 Others Tomato 1 0.96 96900
606 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ. ೌಡಪ , . ೂಲ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 46/7 Others ಟ ೕಟ 1 0.50 2170 5% 1199256005137
607 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ.ಮು ಾ ಾಯಣಪ , ೕ ೕಹ ೖ ಾರ 127, 7/3 Others ಟ ೕಟ 1 0.75 3060 5% 64064799681

608 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  ಎ. . ಆಂಜಪ , ಊಲ ಾ AD1811827312 365/2, 365/1 Others Tamoto 1 1.65 155000 520101258646303
609 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಕತ ಗು ಅಂ ಾ ದುಗ 57/p27 ತರ ಾ 1 0.40 1530 5% 0496101230981
610 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಆಂ ನಪ , ಊಲ ಾ Kasaba 365/1, 364 Others ಂಗು 1 4.46 2360 5% 915010018298217

611 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಚನ ಾಯನಪ , ಮುತ ಕದಹ ೖ ಾರ 75 Others ಟ ೕಟ 1 1.25 4130 5%611 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಚನ ಾಯನಪ , ಮುತ ಕದಹ ೖ ಾರ 75 Others ಟ ೕಟ 1 1.25 4130 5%
612 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಕ ಂಕಟ ಾ , ೂಲ ಹ 53/1, 53/3 Others Tomato 1 1.00 101000
613 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೌಡಪ , ಎಂ.., ೂಲ ಹ Munganahalli 216, 217 ಟ ೕಟ 1 1.00 4500 5% 64142484324
614 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಬುಡ ಪ , ೕ ಾಸಪ ರ ಅಂ ಾ ದುಗ 57 ಾವ 1 0.63 670 5% 64115633267
615 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೖಯಪ , ಾಲ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 25/3 Others ಟ ೕಟ 1 0.90 4050 5% 64142484324
616 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಮು ಯಪ , ಮೂಡ ಂತಲಹ 64/1, 32/2 Tomato 1 0.70 73100
617 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಮು ಾ , ಗು ಪ Murugamalla 55/2 ಟ ೕಟ 1 0.98 4410 5% 1480101005221

618 ಹ  ೕ ಾವ
ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಮು ಾ ಾಯ , 

ೂಡ ೂಂಡ ಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 45/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.3 1350 5% 30758210435

619 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಾಮನ , ಯರ ಪ ಲಕಲ ೕಪ 19/3 Others ಾ ೕ 1 1.00 4500 5% 159900101001800
620 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೕ.ಈರಪ , ೂಲ ಹ 24/p13 Others Tomato 1 1.00 101000

621 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೕ.ಮು ಾಮಪ , ಾ ಹ ಣ 53, 35/p66 Tomato 1 1.10 110000
622 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಪ  .ಎ. .ಚಂಗಪ , ಯನಮಲ ಾ Munganahalli 124/33 ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 1199256005137

623 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಮ  ೂೕಂ.ಮು ಂಕಟಪ , ಯಡಹ Kasaba 11/p10 Others ಟ ೕಟ 1 0.65 2680 5%
64037568226 IFSC:- 

SBMY0040097
624 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ ಾ , ಆನೂರು 189/p, 49, 323 Tomato 1 1.20 119000
625 ಹ  ೕ ಾವ ಾ ಮ  ೂೕಂ.ಸುಬ ಣ , ೌಡನಹ ಲಕಲ ೕಪ 48/p20 ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 64142484324

626 ಹ  ೕ ಾವ ಮ ಾಯಲ ಬ ಾ  . ನ ಾರಪ , ಂಚಲಹ 111 Others Tomato 1 1.20 119200

627 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ೕ  ಂಕಟ ಾಯಪ  .ಮಲ ಪ , ಭೂ ಹ Murugamalla 6/1a, 55, 8 Others ಟ ೕಟ 1 1.60 7020 5%  64015781402 
628 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾ ವತಮ  ೂೕಂ. ೖ , ಟ ಹ 62, 67 Others Guava 1 2.00 34000 10697100001781
629 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾ ವತಮ  ೂೕಂ. ೖ , ಟ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 62 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3480 5% 1422500102459501
630 ಹ  ೕ ಾವ ಾಪಣ  .ಮು ಂಕಟಪ , ಾ 28 Others Tomato 1 0.46 46400
631 ಹ  ೕ ಾವ ಾಪಮ  ೂಂ. ೌಡಪ , ಕಂ ೕಪ 79 Others Tomato 1 0.50 49120 8512500100960701
632 ಹ  ೕ ಾವ ಾಪಮ  ೂೕಂ. ೌಢಪ , ಕಂ ೕಪ ಲಕಲ ೕಪ 79 Others ಟ ೕಟ 1 1.2 5060 5% 8512500100960701

633 ಹ  ೕ ಾವ
ಾಥ ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಎಂ. . ೖರಪ , 

ಮೂಡ ಂತಲಹ Kasaba 1/p4 Others ಟ ೕಟ 1 0.68 3060 5% 146501011000391
634 ಹ  ೕ ಾವ ಾವ ತಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣಪ , ಎ . ೂತೂ ರು ಅಂ ಾ ದುಗ 112 Others ಟ ೕಟ 1 1.13 4920 5% 64015781402
635 ಹ  ೕ ಾವ ಾವ ತಮ  ೂೕಂ.ಸುಬ ಣ , ೂೕ ೕನಹ ಲಕಲ ೕಪ 123/6 Others ಆಲೂಗ 1 0.50 2250 5% 1199256005137
636 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ .ಕೃಷ ಪ  . ೂಣ ಪ , ರ ಾಚನಹ ೖ ಾರ 60, 62 Others ಟ ೕಟ 1 0.58 2610 5% 10581100004247

637 ಹ  ೕ ಾವ .ನರ ಂಹ  . ಮ ಯ , ಮ ಸಂದ
45/3, 45/8, 45/7, 

45/1 Others Tomato 1 0.65 63900 0496101031610
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638 ಹ  ೕ ಾವ .ಮು ೕ  ಾಬು . ೕ. . ಾಪಣ , ಾ
136/p, 10, 74/2, 

128/1 Others Tomato 1 1.80 172800
639 ಹ  ೕ ಾವ . . ೕ ಾಮಪ  . ಕ  ಈರಪ , ಪ ಲಗುಂಡ ಹ Murugamalla 35/p11 Others ಟ ೕಟ 1 0.70 3150 5% 10857100004867

640 ಹ  ೕ ಾವ .ಸುಬ  .ಗಂ , ಇರಗಂಪ 175/p21 Others Tomato 1 1.00 101000
641 ಹ  ೕ ಾವ ಳ  ಈರಪ  .ಮು ಹನುಮಪ , ಯರ ೕ ೕನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 1/p12, 11 Others ಾ ೕ 1 0.77 3290 5% 0496101023631

642 ಹ  ೕ ಾವ ಳ ಪ  .ಅಜ ಪ , ಾರಪ 76/p29 Tomato 1 0.80 82400

643 ಹ  ೕ ಾವ ದ ನ  . ೕತುಲಪ , ನಡಂಪ ad1812331933 41/p10, 41/p13 Tamoto 1 1.50 146000

644 ಹ  ೕ ಾವ ದ ಸುಬ ಾಯಪ  . ದ ನ , ಮರಬಹ ಲಕಲ ೕಪ 24/10 ಆಲೂಗ 1 0.60 2700 5% 10697100001176

645 ಹ  ೕ ಾವ ಮ  .ಮು ಂಕ ೕಶಪ , ಕ ಮು ಮಂಗಲ ಅಂ ಾ ದುಗ 39, 37/3 Others ಟ ೕಟ 1 1.05 4630 5% 20052275169

646 ಹ  ೕ ಾವ ಪ ಾ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಾಜಲ ಾರಹ ಲಕಲ ೕಪ 1/7. Others ಟ ೕಟ 1 1.20 5350 5% 159900101001697
647 ಹ  ೕ ಾವ ಬಂಡಪ  .ಮು ಂಕಟಪ , ೂಡ ೂಂಡ ಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 93/4 Others ಟ ೕಟ 1 0.90 4270 5% 0494101008839
648 ಹ  ೕ ಾವ ಬಚ ಾಯಪ  . ೕ.ಮು ೕರಪ , ೂ ೕಕಲು ಅಂ ಾ ದುಗ 3 Others ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 0496101230850

649 ಹ  ೕ ಾವ ಬಯ ಮ  ೂೕಂ. . . ಕ ಂಕ ಾ ಯಪ , ಬಟ ಹ 129/6, 132/9, 132/5 Others Tomato 1 0.80 82450 64180404668

650 ಹ  ೕ ಾವ ಬಲ ಾಮ  . ೂನ ಪ , ಬಂ ಾಲ ಹ 17 Others Tomato 1 2.00 190000
651 ಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ.ಈಶ ರ  .ಮದ ನ , ೂಸಹುಡ 91/1. Others Tomato 1 2.00 190000 8512500100270901

652 ಹ  ೕ ಾವ .ಎಂ. ೕ ಾಸ  .ಮು ಂಕಟಪ , ಮುರಗಮಲ 160, 39/2 Others Tomato 1 1.20 119000
653 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ಾಬು .ನರ ಂಹಪ , ೂ ೕಪ 155 Others Tomato 1 0.78 80300653 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ಾಬು .ನರ ಂಹಪ , ೂ ೕಪ 155 Others Tomato 1 0.78 80300

654 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ಂಕಟ  .ಸುಬ ಾಯಪ , ೂೕಡಂಪ Munganahalli 188 Others ಟ ೕಟ 1 0.8 3600 5% 54049585877

655 ಹ  ೕ ಾವ .ಕೃಷ ಪ  .ಬಚ ಪ , ವಡ ಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 57/7, 58/1 Others ೕ 1 0.40 1800 5% 0494101008817

656 ಹ  ೕ ಾವ . . ೕ ಾ  . ೂೕನಪ , ೂೕ ಾಪ ರ 107 Others Tomato 1 1.40 137000
657 ಹ  ೕ ಾವ . ಾಗ ಾಜು . ೖಯ ಣ , ೂೕಪಸಂದ Kasaba 116/2, 85/11, 2/1. Others ಟ ೕಟ 1 0.65 2870 5% 34552177386

658 ಹ  ೕ ಾವ . ಾ ಾಯಣ  .ಬ ಾ , ೂತ ಪ Munganahalli
17/2, 62/1, 52/2, 

24/4 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1199256005137
659 ಹ  ೕ ಾವ . .ಇ ಾಂ ಾ  . ಷ ೕ  ಾ ಾ, ಯನಮಲ ಾ Munganahalli 214/1 Others ಆಲೂಗ 1 0.80 3600 5% 1199256005137

660 ಹ  ೕ ಾವ . . ೌಡ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಬಟ ಹ Munganahalli
76/5, 76/2, 76/9, 

76/8 others ಾ ಂ 1 0.8 2100 5% 54049574773

661 ಹ  ೕ ಾವ . . ೂಡ ಂಕಟ ಾಯಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಬಟ ಹ Munganahalli 42/p1 Others ಟ ೕಟ 1 1.45 5220 5% 54049574977
662 ಹ  ೕ ಾವ . . ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಂಕಟಪ , ಲ ೕಪ Munganahalli 85/p7 Others ಟ ೕಟ 1 0.70 3150 5%  64015781402 
663 ಹ  ೕ ಾವ . . ಂಕಟ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಯನಮಲ ಾ 231 Others Tomato 1 1.60 155000

664 ಹ  ೕ ಾವ . . ೕ ಾಸ  . ಂಕಟ , ೂಕ ಹ Kasaba

45/1, 45/3, 45/5, 
46/1, 46/2, 46/4, 

46/6 Others ಟ ೕಟ 1 0.95 4270 5% 14650101100398

665 ಹ  ೕ ಾವ . ೕ ಾಮ  . ೖರಪ , ೂೕ ಾಲಪ ರ ಅಂ ಾ ದುಗ 106/1, 3 Others ಟ ೕಟ 1 2.00 8260 5% 54019811101

666 ಹ  ೕ ಾವ . . ಾವ ತಮ  ೂೕಂ.ಮು ಾ , ನಲ ಾಯಲಹ Munganahalli 370/2, 264/2 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1480101010886

667 ಹ  ೕ ಾವ ೖಯನ  . ಂಕಟಪ , ಉ ಲಕಲ ೕಪ 110 Others ಟ ೕಟ 1 0.50 2190 5% 10563100006936

668 ಹ  ೕ ಾವ ೖಯಮ  ೂೕಂ.ಆಂ ನಪ , ಕಟ ಾಚನಹ 80, 30 Others Tomato 1 1.00 101000

669 ಹ  ೕ ಾವ ೖಯ  . ೂೕನಪ , ಲ ೕಪ Munganahalli 132 Others ಟ ೕಟ 1 1.20 5300 5% 1199256005137



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

670 ಹ  ೕ ಾವ ೖ ಾ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಾಯಕನಹ ಲಕಲ ೕಪ 15/11, 9/3, 31/p2 Others ಟ ೕಟ 1 1.00 4310 5% 3589
671 ಹ  ೕ ಾವ ೂ  . ಸುಬ ಾಯಪ , ಾ ಾಕಲಹ ಲಕಲ ೕಪ 24 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 35627569136
672 ಹ  ೕ ಾವ ಭತ ೌಡಪ  . ಮ ನ , . ೂಲ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 85/15 Others ಟ ೕಟ 1 1.10 4920 5% 64142484324

673 ಹ  ೕ ಾವ ಮಂಜೂ ಾಥ  . ಲ ಣ , ಮೂಡ ಂತಲಹ Kasaba 240 Others ಟ ೕಟ 1 0.69 3100 5% 31374131781
674 ಹ  ೕ ಾವ ಮದ ಪ  .ಆಂಜಪ , ಯರ ೕಗನಹ 17, 34 Tomato 1 0.80 82400

675 ಹ  ೕ ಾವ ಮದ ಮ  ೂೕಂ.ಎ . ಡ ಪ , ೕತಂಪ Munganahalli 167, 150 Others ಾವ 1 2.00 2610 5% 64078255895
676 ಹ  ೕ ಾವ ಮಲ ಪ  . ೕ. ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ರಂ ೕನಹ 1/24, 1/3 Tomato 1 1.00 95500

677 ಹ  ೕ ಾವ
ಮಹಮ  ಮು ಾ  ಾ  .ಮಹಮ   

ಫಕೃ ೕ  ಾ , ಬುರುಡಗುಂ ಲಕಲ ೕಪ 165, 42/p18 Others ಟ ೕಟ 1 1.60 6420 5% 1924101003182
678 ಹ  ೕ ಾವ ಮು  ಆಂಜಪ  . ರುಮಳಪ , ಕತ ಗು ಅಂ ಾ ದುಗ 225 ಆಲೂಗ 1 0.75 2810 5%  64015781402 
679 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾಯಮ  ೂೕಂ. ೕ.ಬಂ ಪ , ಜಂಗಮ ೕ ೕಹ ೖ ಾರ 18/p3 ಟ ೕಟ 1 0.90 4050 5% 16247
680 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾ ಾಯಣಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ೕ ೕನಹ ೖ ಾರ 25/1 Others Jamun 1 0.20 310 5% 7556
681 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾ ಾಯಣಪ  .ಸುಬ ಣ , ಎ . ೂತೂ ರು ಅಂ ಾ ದುಗ 98/1, 51 Others ಟ ೕಟ 1 2.00 8300 5% 64015781402

682 ಹ  ೕ ಾವ
ಮು ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ. ೕ.ಮು ಾ ಾಯಣಪ , ಹು ೕ  

ಪ ರ 80 Tomato 1 1.00 101000
683 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಪ  .ಮು ಯಪ , ೂಸಹುಡ ಲಕಲ ೕಪ 90/1 Others ತರ ಾ 1 0.45 2020 5% 64142484324
684 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ೂೕ ಾಲ ಹ Murugamalla 16/p17 ಟ ೕಟ 1 0.80 3590 5%  64015781402 

685 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ. ೕ.ಹನುಮಂತಪ , ತಳಗ ಾರ ೖ ಾರ 6/1, 46/2 Others ಣ ನ ಾ 1 0.37 1670 5% 10831100002805
686 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ರತ ಮ  ೂೕಂ. .ಎ . ೕ ಾ , ನ ಸಂದ Kasaba 68 ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 10581101027192

687 ಹ  ೕ ಾವ ಮು  . ಾ ಾಯಣಪ , ಾಯಂದ ಹ Kasaba 144 Others ಾವ 1 1.40 950 5% 10581100000155
688 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಲ ಮ  ೂೕಂ.ಕೃಷ ಪ , ಸುಬ ಾಯನ ೕ 20 Potato 1 0.63 63600

689 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಲ ಮ  ೂೕಂ. ೕ.ಕೃಷ ಪ , ಾ ೕಪ ಅಂ ಾ ದುಗ 326 Others ಟ ೕಟ 1 0.29 1190 5% 64064799681
690 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಂಕಟಪ  . ಂಕಟ ಾಮನ , ಕುರು ಾಲ ಹ 41/p4 Tomato 1 1.20 115500
691 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾ  .ಗಂಗಪ , ನಂದನ ೂಸಹ ಲಕಲ ೕಪ 173 ಟ ೕಟ 1 0.33 1490 5% 10697100001469
692 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಾ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಮುಂ ಾನಹ 65/p1 Others Pomogranite 1 2.00 59980 520101023536876
693 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ೕರಪ  . ದ ಪ , ಲ ಾಚನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 46 Others ಟ ೕಟ 1 0.50 2250 5% 5772500100184801

694 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಪ . ಹನುಮಂತಪ , ಾ ರಪ 38/p38 Others Tomato 1 0.40 45340
695 ಹ  ೕ ಾವ ಮು ಮ  ೂೕಂ.ಎ .ಮು ಾ , ಅಟೂ ರು ೖ ಾರ 1/p5 Others ಆಲೂಗ 1 1.90 8280 5% 10571101035997

696 ಹ  ೕ ಾವ ಮುನ ಾ  .ಮು ಂ ೂೕ ಾ , ಮ ಾಯಲಹ Murugamalla 17, 24 Others ಟ ೕಟ 1 2.00 8330 5% 1841101058497

697 ಹ  ೕ ಾವ ಯಲ ಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ೕಟ ಾಕಲಹ ad1812331933 128/p26 Tamoto 1 0.57 60000 8512500100439601
698 ಹ  ೕ ಾವ ಾಮನ  . ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ಕ ೕನಹ 73, 62, 70 Tomato 1 0.70 73100 125000167704
699 ಹ  ೕ ಾವ ರಂಗಪ  . ಕ ಕೃಷ ಪ , ಕಟ ಾಚನಹ 80 Tomato 1 0.50 50500
700 ಹ  ೕ ಾವ ರತ ಮ  ೂೕಂ. ಪ , ಬ 85/5 Others Tomato 1 0.80 82400

701 ಹ  ೕ ಾವ ರತ ಮ  ೂೕಂ. ಾಮಚಂದ ಪ , ೕಕಲು Kasaba 101 Others ಟ ೕಟ 1 0.45 2025 5% 10740730654

702 ಹ  ೕ ಾವ ರತ ಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ ಾಮಪ , . ೂೕ ಹ Kasaba
2/7, 72/3, 22/4, 

21/5a Others ಟ ೕಟ 1 1.30 5760 5% 64064799681
703 ಹ  ೕ ಾವ ರತ ಮ  ೂೕಂ. ಂಕ ೕಶಪ , ಯಶವಂತಪರ 8/p7, 63 8/p9 Tomato 1 1.70 163000
704 ಹ  ೕ ಾವ ರ ಾ ಎಂ. . ೂೕಂ. ಂಕಟ , ೂಡ ಹ 78, 76 Others veg 1 1.20 119000 159900101001865
705 ಹ  ೕ ಾವ ರ ಾ ೕ  ೂೕಂ. .ಎ .ನರ ಂಹಯ , ಗುಟೂ ರು Munganahalli 37 ಟ ೕಟ 1 0.85 3820 5% 1199256005137
706 ಹ  ೕ ಾವ ರ ೕ  .ಅ ಾಯ , ಆನೂರು 81/2, 248/2 Tomato 1 0.80 82400
707 ಹ  ೕ ಾವ ರ ಚಂದ  . ೕ. . ೖರಪ , ಚಂದ ಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 123 Others ಗ ೂೕಸು 1 0.60 3060 5% 0496101239152
708 ಹ  ೕ ಾವ ಾಚಪ  . ಂಕಟ ಾಮನ , ೕಕಲು Kasaba 148/28 Others ಟ ೕಟ 1 0.75 3200 5% 64064799681

709 ಹ  ೕ ಾವ ಾಜನ  .ತಲ ಾಯಲ ೂಂಡ ಮು ಾ , ನಲ ಾಳ ಹ Munganahalli 309/p8 ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 1199256005137
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710 ಹ  ೕ ಾವ ಾಜಮ  ೂೕಂ. ಾಚಯ , ಂ ಗ  ಾ ಮ AD1811827312 347 Others Tomato 1 1.00 101000 1480108010886
711 ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಕೃಷ ಪ  . . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಗುಂಟಪ Munganahalli 93/p4 ಟ ೕಟ 1 1.20 5340 5% 64142484324

712 ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಕೃಷ ಪ  . ೖ ೕ ೌಡ, ಅಟೂ ರು ೖ ಾರ 1/7. Others ಾ 1 0.24 630 5% 54033567276

713 ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಚಂದ  . ಾಮಸುಬ ನ , ಅಂ ಾಲಮಡುಗು Munganahalli 78/3, 78/p12, 79/p4 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 64174972006
714 ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಚಂದ  . ಂಕಟ ಾ , ಬುರುಡಗುಂ ಲಕಲ ೕಪ 409 Others ಟ ೕಟ 1 1.80 7870 5% 64142484324

715 ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಪ  ಉ. ಾ ಾಂ ನಪ , . ಾ ಾಯಣಪ , ತಳಗ ಾರ ೖ ಾರ 162/2, 162/1 ಟ ೕಟ 1 0.95 4270 5% 1199256005137
716 ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಪ  . ಕ ಮು ಂಕಟಪ , ಕುರುಬೂರು Kasaba 127/p67, 127/p68 Others ಟ ೕಟ 1 1.00 4460 5% 6724
717 ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಪ  . ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಾ ರಪ ಲಕಲ ೕಪ 69 Others ಟ ೕಟ 1 1.15 5120 5% 64142484324
718 ಹ  ೕ ಾವ ಾಮಲ ೕ ೂೕಂ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಯರ ಪ ಲಕಲ ೕಪ 45 ಟ ೕಟ 1 0.8 3600 5% 159900101003188
719 ಹ  ೕ ಾವ ಡ ಪ  . ೕ.ಲ ಣ , ಕ ಯಪ 82/1, Others veg 1 0.53 53500

720 ಹ  ೕ ಾವ ಡೂ  ಂಕಟ ಾಯಪ  . ನ ಪ , ಕುಂಟ ಪ ಲಕಲ ೕಪ 17/p43 Others ಟ ೕಟ 1 1.20 5060 5% 10748100016950

721 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ . ಕ ಕಂಬನ , ಕಂ ಾಲಹ Munganahalli
198, 2/7, 65/p2, 

65/p7 ಆಲೂಗ 1 0.80 3600 5% 64102051657
722 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ . ಾ ಾಯಣಪ , ಬಚ ಪ ನಹ ೖ ಾರ 15/4, 13/1, 9/5. Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 10946101010475
723 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣಮೂ  . ೕರಪ , ಬಡಗ ಾರಹ Kasaba 96 Others ಟ ೕಟ 1 1.90 8060 5% 0494101009022
724 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ  .ಬಚ ಪ , ೂಮ ನಹ 2/1. Others veg 1 1.05 105000
725 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಣ  . ಂಕಟ , ಾ ರಪ ಲಕಲ ೕಪ 38/p5 Others ತರ ಾ 1 0.80 3160 5% 10580100001832
726 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಮ  ೂೕಂ. ಾಮಪ , ಮ ಾಯಕನಹ Murugamalla 61/2. Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1481101007751
727 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಯ  . ೕ. ಾಮಯ , ಕ ೕನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 19/8,19/20 Others ಟ ೕಟ 1 0.70 3150 5% 0496108035222
728 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ಾ ಾಯಣ .ಮು ಾಮಪ , ೂೕಟಗ 133/1 Pappaya 1 0.80 53000 845510410001039
729 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣ ಾ , ಾಕಲ ಂ ಲಕಲ ೕಪ 6/p9 ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 64162412888
730 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ. ೕ. ಾಮಪ , ಮ ಸಂದ ಅಂ ಾ ದುಗ 42 Others ಗು ಾ 1 0.57 1500 5% 496101238259
731 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ.ಮು , ನಕ ಲಹ ಗಡ Kasaba 36 Others ಪ ಾ ಯ 1 0.80 1910 5% 10947101010952731 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ.ಮು , ನಕ ಲಹ ಗಡ Kasaba 36 Others ಪ ಾ ಯ 1 0.80 1910 5% 10947101010952

732 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ , ನಕ ಲಹ 49/2, 44/3 Others Tomato 1 0.85 85000
004001001073 

ifsc:IBKL0693TCB
733 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ .ಮು ಂಕಟಪ , ಮ ೕನಹ ೖ ಾರ 43 Others ಟ ೕಟ 1 0.5 2250 5% 494101009569
734 ಹ  ೕ ಾವ ಲ ೕಪ  . ೕ.ಬ , ಕತ ಗು 194 Others Tomato 1 1.60 153600
735 ಹ  ೕ ಾವ ವ ೕ ಾ  . ಾ ಂ ಾ , ಾ ರಪ ಲಕಲ ೕಪ 38 Others ಟ ೕಟ 1 0.50 2250 5% 64142484324

736 ಹ  ೕ ಾವ .ಆಂಜಪ  . ಂಕಟ ಾಮಪ , ಆನೂರು AD1811827312 52/2, 23/1, 23/4, 22 Others Tamoto 1 1.00 100000 64137877934
737 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ರ  . ೕ ಾಮಪ , ರ ಾಚನಹ ೖ ಾರ 36/2 Others ಗ ೂೕಸು 1 1.35 5960 5% 0494101010199
738 ಹ  ೕ ಾವ .ತ ಾ  . ೕ. ಂಕಟ , ೕವಪ Munganahalli 104/4 Others ಟ ೕಟ 1 0.60 2700 5% 1199256005137

739 ಹ  ೕ ಾವ . ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಯಂಡಹ 2, 11 Others Tomato 1 2.00 192000

740 ಹ  ೕ ಾವ
. ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಂಕಟ ಾಮಯ , 

ಮುದ ಲಹ 161 Others Tomato 1 1.50 146000
741 ಹ  ೕ ಾವ .ಮಂಜು ಾ  . ೕ. ಂಕಟರತ ಪ , ಅಪ ಾನಹ ಲಕಲ ೕಪ 21/p34 Others ಟ ೕಟ 1 1.20 5350 5% 64142484324
742 ಹ  ೕ ಾವ . ಾಮಚಂದ ಪ  . ಂಕಟಪ , ಎಂ. ೂಲ ಹ Munganahalli 71 ಟ ೕಟ 1 0.70 3150 5% 30233967220

743 ಹ  ೕ ಾವ . ಾ  . ಂಕಟ ಾ , ಮ ಾನಹ 33/1, 95, 25/2, 25/9 Others Tomato 1 0.60 63900
744 ಹ  ೕ ಾವ . ದ ಪ  . ಂಕಟಪ , .ಭತ ಲಹ Murugamalla 90/2 Others ಟ ೕಟ 1 0.50 2250 5% 1199256005137
745 ಹ  ೕ ಾವ ಶ ಾಥ  . ೕ ಾಸಯ , ೂಂಗನಹ ೖ ಾರ 15/1. Others ಟ ೕಟ 1 1.48 6520 5% 20227830264
746 ಹ  ೕ ಾವ ೕರ ಾಗಪ  .ಈರಪ , ೂಕ ನಹ ಲಕಲ ೕಪ 70/p12 Others ಟ ೕಟ 1 1.20 4680 5% 8512500100613401
747 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾ ಪ  . ಕ ಯ , ಕುರಪ Murugamalla 227/3, 227/1ಎ, Others ಟ ೕಟ 1 1.20 5350 5%  64015781402 
748 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಪ  . ೂಡ  ಈರನ ೂೕ , ಲ ೕ ೕ ೂೕ 93 Tomato 1 0.80 82400 146501011005221
749 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ. ನ ಪ , ಯಸಗಲಹ 38/p1 Others Tomato 1 1.20 119000 1480101004643
750 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ. ೂಡ ಾಪಣ , ನಕ ಅಂ ಾ ದುಗ 14/7 ಟ ೕಟ 1 0.72 3240 5% 54033580785
751 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ.ಬ , ೂಡ ಪ ರ Kasaba 37, 39/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.40 2020 5% 64064799681
752 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ.ಮು ಾಮಪ , ಗು ಾಲ ಹ Murugamalla 85/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.57 2570 5% 1199256005137
753 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ. ೕ.ಮು ಂಕಟಪ , ಟ ಾನಹ Kasaba 35/p70 ಟ ೕಟ 1 0.78 3510 5% 1199256005137
754 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ. ೕರಭದ ಪ , ನಂ ಾನಹ 71/p9, 1/p3 Others Tomato 1 0.80 82400
755 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟಪ , ಂದನಹ ೖ ಾರ 121/ಎ 2 Others ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 10581100029190
756 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ. ೂಸ ಾರಪ , ಭಕ ರಹ Kasaba 115/5 ಟ ೕಟ 1 0.36 1290 5% 5772500100392501
757 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಯ  . ಂಕಟ ಾ ಾಯಣಪ , ಕಡದಲಮ Munganahalli 52 Others ಟ ೕಟ 1 1.20 5350 5%  64015781402 

758 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರಮಣಪ  . ಂಕಟ ಾಮ ೂೕ , ಧನ ೕನಹ ad1812331064 33/p16 Tamoto 1 1.10 110100
759 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರಮಣಪ  . ಂಕಟ ಾ , ೕಲಪ Murugamalla 5, 6 Others ಟ ೕಟ 1 0.60 2700 5% 1199256005137
760 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರವಣಪ  .ಗಂಗನ , ೂಂ ಾನಹ Murugamalla 61/p16 ಟ ೕಟ 1 1.40 6180 5% 64142484324
761 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರವಣಪ  . ಕ ಾಸಪ , ೂಡ ೂಂಡ ಹ 65/p7, 1/p4 Tomato 1 1.00 101000
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762 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರವಣಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ೂಂಡ ನಕಪ 20, 21/4 Others Tomato 1 1.00 101000
763 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರವಣಪ  . ದ ನ , ಾ ರಸಂದ ಲಕಲ ೕಪ 90, 81, 38 Others ಟ ೕಟ 1 1.45 6380 5% 10580100003420
764 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರವಣಪ  . ಂಕಟಪ , ಾ ರಪ ಲಕಲ ೕಪ 13/p20 ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1199256005137
765 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟರವಣಪ  . ೕಮನ , ಗು ಾಲ ಹ Murugamalla 16/p18 ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5%  64015781402 
766 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಮಪ  . ಮು ಂಕಟಪ , , ೂೕ ಹ Tamoto 1 0.80 82400

767 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಮ  . ೂಡ ಅಕು ಲಪ , ಮ ಲಹ 30, 29 Others Tomato 1 1.10 101000

768 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಮ  .ಮುದ ಪ , ಂಗಸಂದ Kasaba 40, 39/2, 38, 39 Others ಾವ 1 1.00 2890 5% 64162888958
769 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಮ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , .ಭತ ಲಹ Murugamalla 102 Others ಟ ೕಟ 1 0.50 2250 5% 1199256005137
770 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಯಪ  . ನ ಪ , ಚನ ಾಯನಹ Munganahalli 66/4, 248 ಟ ೕಟ 1 0.90 4050 5% 54049587499
771 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಯಪ  .ನರಸಪ , ಗ ಗ ಾರಹ ಲಕಲ ೕಪ 17/p46 ಟ ೕಟ 1 0.6 7590 5% 1199256005137
772 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಯಪ  .ಮು ಂಕಟಪ , ೂಂಡ ನಕಪ 20 Others Tomato 1 0.90 91700

773 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ  . ರುಮಳಪ , ಬ Kasaba 3/6. Others ಟ ೕಟ 1 0.8 3520 5% 1899101000756
774 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ  . ಂಕಟ ಾ , ಮ ಾನಹ Murugamalla 41/p17, 8 Others ಾವ 1 1.00 1060 5% 32744843062
775 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟಪ , ತುಳುವನೂರು ಲಕಲ ೕಪ 78/p29 ಟ ೕಟ 1 0.45 2030 5% 64142484324

776 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಮ. ಂಕಟ ಾಮಪ , ರ ಾಚನಹ
52/4, 139, 1/1, 86/2, 

58 Others Tomato 1 1.10 110000 10581101050288

777 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾಮಪ  . ಾ ಾಯಣ , . ೂೕ ಹ Kasaba 60 Others ಟ ೕಟ 1 0.70 3150 5% 10581100029113

778 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾ  . ೂೕ ಾಲಪ , ನ ಕಲು ೖ ಾರ 12/p37 Others ತರ ಾ 1 0.60 2700 5% 10762100004133
779 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾ  . ಪ ಣ , ಪಣಸ ೌಡನಹ Kasaba 47 Others ಟ ೕಟ 1 0.85 3825 5% 64057918111
780 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾ  . ಂಕ ಾ ಮನ , ಮೂಡ ೂಲ ಹ 11/p16 others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5%  64015781402 780 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾ  . ಂಕ ಾ ಮನ , ಮೂಡ ೂಲ ಹ 11/p16 others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5%  64015781402 
781 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟಸುಬ ಣ  . ೕತಪ , ಕುರು ಾಲ ಹ 113 Tomato 1 0.65 67600

782 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕಟ ಾ  .ಎ. ಾ ಾಯಣ , ನಲ ಾಳ ಹ Munganahalli 372 Others ಾ ಂ 1 1.6 3970 5% 04182010094940
783 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ಾಚಲಪ  . ೂಡ ಾ ಪ , ಾದರಕಲು ೖ ಾರ 57/4, 160 Others ಾವ 1 0.70 450 5% 0496101031288
784 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕಶಪ  . ೖ. .ಯರ ಪ  ಎಂ. ಕತ ಗು ad1812331933 9/3, 187 Tamoto 1 1.20 119223
785 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕಶಪ  . ಕ ಂಕಟಪ , ೂಡ ಪ ರ 59, 19 Tamoto 1 0.92 91700
786 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕಶಪ  . ಕ ಂಕಟ ಾ , ಯಶವಂತಪರ 78/3 Tomato 1 0.40 45000
787 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕಶಪ  . ಪ ಾ ಮು ಯಪ , ಐಮ ಹ ad1812331064 44/p13 Tamoto 1 0.80 82000
788 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕಶಪ  . ಕ ಬಯ ನ , ಂ ೕಪ ಲಕಲ ೕಪ 140, 49 ಟ ೕಟ 1 0.5 2250 5% 8512500100697601
789 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕಶಪ  . ಾ ರಪ , ಕತ ಗು ಅಂ ಾ ದುಗ 96/p1, 10/3 ಾವ 1 0.40 430 5% 0496101023996
790 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕಶಪ  . ೕ. ಾ ಾಯಣಪ , ಬಚ ಪ ನಹ ೖ ಾರ 9/6, 15/5, 13/3 Others ಟ ೕಟ 1 0.90 4050 5% 10615100003991
791 ಹ  ೕ ಾವ ಂಕ ೕ  . ಾಮನ , ಕ ೕನಹ 58/p47, 58/p48 Tomato 1 1.50 140000 64072964363

792 ಹ  ೕ ಾವ
ಂ ೂೕಬ ಾ  . ೕ  ಮು ಂ ೂೕ ಾ , 

ಮ ಾಯಲಹ Murugamalla 32 Others ಟ ೕಟ 1 1.70 7040 5% 1481101056486

793 ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಂತ ಾ  . ೌರಮ , ರ ಾಚನಹ ೖ ಾರ
51/1, 51/2, 51/3, 

51/4 Others ಟ ೕಟ 1 1.67 1600 5% 20024531457

794 ಹ  ೕ ಾವ ೖ.ಎ .ಅಶ ಥ ೌಡ . ಾ ಾಯಣ ೌಡ, ಯಡಹ Kasaba 17 Others ಟ ೕಟ 1 0.45 2020 5%
64037568226 IFSC:- 

SBMY0040097

795 ಹ  ೕ ಾವ ೖ.ಎ . ಂಕಟರವಣಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ವಂ ಾಳು ಲಕಲ ೕಪ 12/2. Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 8512500100463401
796 ಹ  ೕ ಾವ ೖ.ಮಂಜು ಾ  . ನ ಪ , ಏ ಗದ 23 Others Tomato 1 0.80 82400

797 ಹ  ೕ ಾವ ೖ. . ಂಕಟ  . ೕ. ೖ. . ಂಕಟರವಣಪ , ಯಡಹ 12 Others Tomato 1 1.00 101000
798 ಹ  ೕ ಾವ ಶಂಕರಪ  . ಕ ೂೕನಪ , ಟ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 85/3 Others ತರ ಾ 1 0.50 2250 5% 1199256005137
799 ಹ  ೕ ಾವ ಶಂಕರಪ  .ಬಯ ಪ , ಸುನ ಪಗುಟ Munganahalli 157, 156, 9 Others ಟ ೕಟ 1 0.90 4050 5% 64047323679

800 ಹ  ೕ ಾವ ಶಂಕರಪ  . ೕರಣ , ೂಡ ಹ ೖ ಾರ 53, 80/3, 26/5, 87/p Others ಟ ೕಟ 1 0.76 3150 5% 1422500103185801
801 ಹ  ೕ ಾವ ಶಕುಂತಲಮ  ೂೕಂ. ೂೕ ಾಲ ಾಯ , ಾ Kasaba 17/1, 134/1, 110/1 ಣ ನ ಾ 1 0.37 1670 5% 64045878432
802 ಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ , ಟ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 25/3, 25/2, 186 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1199256005137
803 ಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ. .ಎ . ಾಗ ಾಜು ಬ ಾನಹ ೖ ಾರ 6/2. Others ಟ ೕಟ 1 0.40 1800 5% 10831100016334
804 ಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ. ನ ಪ , ಜುಂಜನಹ 57/1 Others Cashew 1 0.80 24000 1480108010563
805 ಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ. ೌಡ , ೂತ ಪ Munganahalli 20/1, 20/2 Others ಟ ೕಟ 1 0.66 2970 5% 1199256005137
806 ಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ. ೕ. ೂೕ ಂದಪ , ಗುಡ ಪ 125 Others Tomato 1 1.30 128000
807 ಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ. . ಾ ಾಯಣ ಾ , ೂಡ ಪ ರ Kasaba 85 Others ಟ ೕಟ 1 0.31 1370 5% 64064799681
808 ಹ  ೕ ಾವ ಾಂತಮ  ೂೕಂ.ಸುಬ ಮ , ಬಡಗ ಾರಹ 97, 31/21 Others Tomato 1 1.20 119000
809 ಹ  ೕ ಾವ ವಕು ಾ  . ಮ ಾಯಪ , ಐಮ ಹ Kasaba 74 others ಟ ೕಟ 1 0.47 1840 5% 1899101004972



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

810 ಹ  ೕ ಾವ ವಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಕುರುಟಹ Kasaba 36/4 Others ಟ ೕಟ 1 0.20 630 5%  64015781402 

811 ಹ  ೕ ಾವ ವ ಾಮ  .ಸುಬ ಾಯಪ , . ೂಲ ಹ 10/p65 Others Tomato 1 1.20 119000
35519327361 

ifsc:SBIN0005794
812 ಹ  ೕ ಾವ ೕ  ಸ ಾ  . ಇ ಾಂ ಾ , ಮ ಾಯಲಹ 55, 264 Others Tomato 1 1.00 101000
813 ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಸಪ  .ಪ ಜಪ , ೕ ಾಳ ad1812331064 22/p5 Tamoto 1 0.40 45300
814 ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಸಪ  . ೕ. ಂಕ ೕಶಪ , ಾ ೕನಹ ೖ ಾರ 92 Others ಾವ 1 1.64 1320 5% 64193220881
815 ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಸ  . ಕ ಂಕಟಪ , ೖ.ಕುರಪ Murugamalla 28/p1 Others ಹೂ ೂೕಸು 1 0.80 3600 5% 1199256005137

816 ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಸ  . . . ಂಕಟರವಣಪ , ಗ ಗ ಾರಹ ಲಕಲ ೕಪ 9 Others ತರ ಾ 1 0.40 1800 5% 10580100007352
817 ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಸ  .ಬಚ ಪ , ಬ 85/6. Others Tomato 1 0.80 82400
818 ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಸ  . ಂಕಟ ಾ , ೖನಹ Murugamalla 13/2 Others ಟ ೕಟ 1 0.19 850 5% 1481101005011

819 ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಸ  . ೕಳಪ , ತಳಗ ಾರ ೖ ಾರ
85/1, 94/2, 102/2, 

103 Others ಾವ 1 3.72 2530 5% 0494101000031

820 ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾ  . ದ ನ , ಊಲ ಾ ad812330230
193/3, 191/2b, 

261/1, 360/1, 193/2 Tamoto 1 1.32 128000
821 ಹ  ೕ ಾವ ೕ ಾಮಪ  . ೌಡಪ , ನ ಪ 72, 86 Others Tomato 1 1.20 119200

822 ಹ  ೕ ಾವ ಸರಸ ತಮ  ೂೕಂ.ಎ.ಎ . ಾ ಾಯಣ ಾ , ೖ ಾರ ೖ ಾರ
319/1, 316/2, 310/2, 

108/1, 316/5 Others ಟ ೕಟ 1 0.90 4050 5% 2981
823 ಹ  ೕ ಾವ ಸರಸ ತಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣಪ , ಗುಟೂ ರು 64/a, 4/p3 Others Tomato 1 1.60 155600
824 ಹ  ೕ ಾವ ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ.ಆಂಜ ೕಯ , ರಣ ಪ 59/1, 44/p25 Others Tomato 1 1.20 119000
825 ಹ  ೕ ಾವ ಾಕಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣಪ , ಂಕಟಪ ರ ೖ ಾರ 174 Others ಂಡು ಹೂ 1 1.15 5120 5% 0494101005655

826 ಹ  ೕ ಾವ ಾ  ಾಷ . ೕ  ಕ ೕಂ ಾ , ಉಲ ಪ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ
52/2, 52/6, 52/7, 

52/3 Others ಾ ಂ 1 1.46 3050 5% 20273080372
827 ಹ  ೕ ಾವ ಾಬು ಾ  . ಾ  ಾ  ಾ , ೖ ಾರ ೖ ಾರ 60, 56, 59, 57, 58 Others ಾವ 1 5.00 4240 5% 10831100000002

828 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ಾಕಮ  ೂೕಂ. ೕ ಾಮ , ಮ ಾಯಲಹ Murugamalla 1/p5 Others ಟ ೕಟ 1 2.00 8300 5% 1819
829 ಹ  ೕ ಾವ . ನ ಪ  . ಕ ಂಕಟಪ , ನಡಂಪ ಲಕಲ ೕಪ 10, 7 Others ಟ ೕಟ 1 1.57 1300 5% 347601000006337

830 ಹ  ೕ ಾವ . .ಮುದ ಲಕೃಷ ಪ  . ಂಕಟ ಾ , ಎಂ. ೂಲ ಹ Munganahalli 91 Others ಟ ೕಟ 1 0.50 2250 5% 64064799681
831 ಹ  ೕ ಾವ . ಂಕಟಸು ಾ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ನ ಪ 65/p42, 65/p22 Others Tomato 1 1.65 155000
832 ಹ  ೕ ಾವ . ೕ ಾ  .ಚಲಪ , ಗು ಪ 94 Others Tomato 1 1.00 101000 840430110000015
833 ಹ  ೕ ಾವ ದ ಪ  . ನರ ಂಹಪ , ೕಶಂ ಾರಹ ಲಕಲ ೕಪ 1 ಟ ೕಟ 1 0.60 2700 5% 64142484324
834 ಹ  ೕ ಾವ ೕತಮ  ೂೕಂ. ೕ.ಚನ ಪ , ಅನಕಲು ಅಂ ಾ ದುಗ 6/1, 6/4 ಾವ 1 1.57 1340 5% 15842200001782
835 ಹ  ೕ ಾವ ೕನಪ  .ಸುಬ ಣ , .ಅನಪ ಲಕಲ ೕಪ 42/p2 Others ಟ ೕಟ 1 0.75 3200 5% 125000090716
836 ಹ  ೕ ಾವ ಸು ಾತಕೃಷ  .ಕೃಷ ಾ , ರ ಾಚನಹ ೖ ಾರ 188/2, 216 Others ಆಲೂಗ 1 1.33 5240 5% 0496101242295
837 ಹ  ೕ ಾವ ಸುನಂದಮ  ೂೕಂ. . . ಂಕಟರಮಣ, ೂೕಪಸಂದ Kasaba 194/p6, 194/p14 Others ಾವ 1 0.40 430 5% 0496101029213
838 ಹ  ೕ ಾವ ಸುಬ ಾಯಪ  . ೖಯಣ , ೕಟ ಾಕಲಹ ಲಕಲ ೕಪ 5 Others ಟ ೕಟ 1 1.00 4500 5% 64142484324
839 ಹ  ೕ ಾವ ಸುಬ ಲ ಮ  ೂೕಂ. .ಅ , ಗುಟ ಾಳ Murugamalla 33/8 Others ಾ ಂ 1 0.80 1220 5% 331602010038323
840 ಹ  ೕ ಾವ ಸು ಾ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , .ಭತ ಲಹ Murugamalla 144/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.50 2250 5% 1199256005137
841 ಹ  ೕ ಾವ ಸುಬ ಮ  . ಂಕ ೕಶಪ , ೂಡ ಪ ರ Kasaba 108 Others ಟ ೕಟ 1 0.45 2020 5% 64064799681
842 ಹ  ೕ ಾವ ಸುಬ ಮಣ ಂ . ೂೕನಪ , ಾಗ ಾಜಪ Murugamalla 3 Others ಟ ೕಟ 1 0.80 3600 5% 1199256005137
843 ಹ  ೕ ಾವ ಸುಬ ಮಣ  . ಂಕಟಪ , ಂ ಾಲ ಹ 8/1, 17 Others Tomato 1 0.81 82450 10697100002777

844 ಹ  ೕ ಾವ ೌ ಾಗ ಮ  ೂೕಂ. . ಂಕಟ ಾಮ , ೂಲ ಪ ಗಡ Kasaba 4 Others ಟ ೕಟ 1 0.50 2250 5% 3256

845 ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ  . ಕ ಮು ಹನುಮಯ , ಯರ ೕ ೕನಹ 57/p5, 111/2 Tomato 1 0.90 100000
846 ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ  .ಪ ಜಪ , ಹು ೕ  ಪರ 2/1. veg 1 1.25 121000
847 ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಪ  . ೕ. ೕಟಪ ,  ೂಡ ಹ ad1812331064 3/1. Tamoto 1 0.53 54000
848 ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಪ  . ಾಮಪ , ನ ಸಂದ 166/1, 166/2 166/3 veg 1 1.50 146000
849 ಹ  ೕ ಾವ ಹನುಮಯ . . . ೕ. ಾಪಣ , ಯರ ಪ ಲಕಲ ೕಪ 16 ಟ ೕಟ 1 1.20 5080 5% 180
850 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ.ಆನಂ  .ಎಂ.ಆಂಜಪ , ಹು ೕ  ಪರ ಅಂ ಾ ದುಗ 7/3, 13/4 ಟ ೕಟ 1 0.68 2790 5% 0496101235376
851 ಹ  ೕ ಾವ .ಎ . ಾಮಚಂದ ಪ  . ಾ ಪ , . ೂಸೂರು Kasaba 51 Others ಟ ೕಟ 1 0.71 3560 5% 64064799681
852 ಹ  ೕ ಾವ . ಪ ನ  . ದ ೂೕನಪ , ೂಸಹುಡ ಲಕಲ ೕಪ 103/1 Others ಟ ೕಟ 1 0.70 2800 5% 10580100000227
853 ಹ  ೕ ಾವ . .ಕೃ ಾ  . ೕರಭದ ಪ , ಬ 84/3 Others Tomato 1 1.09 104000

854 ಹ  ೕ ಾವ . . ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಂಕ ೕಶಪ , ೂಸೂರು Kasaba 8/1b, 9/3 Others ಟ ೕಟ 1 0.45 2030 5% 10581100006152
855 ಹ  ೕ ಾವ . .ಮಂಜು ಾ  . ಂಕಟ ಾಮ , ೂಸೂರು AD1811827312 35, 38/1, 39, 47 Others Tamoto 1 2.00 192000 520101023553975
856 ಹ  ೕ ಾವ . . ೕ ಾ  . ಂಕ ೕಶಪ , ೂಸೂರು 45/2, 5, 2/3 sdp Tamoto 1 0.53 54600 10581100006556

ದ  
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1
.ಎ  ಚಂದ ಾ ೕಶ ರ   .  ಾ ಾಯಣ , 

ಮಕಲಹ ಮಕಲಹ ನಗರ 5,8,3/1 ಇತ ೂ ೂ 0.4 34000 4083541 78936 54052400213

2 ಾಮ ಂ ಾ  ಎ.   ಅವ ಲ ೂಂಡಪ , ಮಕಲಹ  ಮಕಲಹ ನಗರ 12/2,5 ಇತ ೂ ೂ 0.4 34000 4863386 99475 54052400213

3 ಾ ಾಯಣ   ಾ ಕಲಗಂಗಪ , ಮಕಲಹ  ಮಕಲಹ ನಗರ 24 ಇತ ೂೕಸು 0.76 123000 9194648 33698 54052400213

4 ಪ ಾಕ  .ಆ   .  ಾಮ , ಮಕಲಹ  ಮಕಲಹ ನಗರ 167/2 ಇತ ೂೕಸು 0.4 45300 84998705 7816 54052400213

5 ನಂಜುಂಡ   ಅವ ಲ ಸುಬ , ಾ ೕನಹ  ಾ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 34/5,34/8,34/2,108/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.87 155000 3542551 45412 54052400213

6   ಾ ಾಕೃ ಾ   ಗಂ ಾಧರ , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 23/4,23/2,15/3bi ಇತ ೂ ೂ 0.93 192000 5527005 17991 54052400213

7 ದ ನ   ಸುಬ ಾಯಪ , ಂಕಟಪ ರ  ಂಕಟಪ ರ . ಾಳ 40/1ಎ,40/11,40/3 ಇತ ೂ ೂ 0.68 173000 958780381 668 54052400213

8 ಬಸವ ಾಜು  ಚನ ಾಯಪ , ಹುದುಗೂರು ಹುದುಗೂರು . ಾಳ 369/9 ಇತ ತರ ಾ 0.5 101000 878163368 724 54052400213

9 ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಂಗಪ , ಾರ ೂಂಡು ಾರ ೂಂಡು . ಾಳ 82/5 ಇತ ಆಲೂಗ 0.6 173000 88469505 1733 54052400213

10 ಾಮಕೃಷ ಪ   ೕಂ ನರ ಂಹಪ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು ನಗರ 243 ಇತ ಆಲೂಗ 1.05 105000 77861218 1863 309775448 44

11   ಎ  ೂೕ ಂದ   ನರ ಂಹ , ೂೕ ಹ ೂೕ ಹ ನಗರ
159,162,148,156,15

9 ಇತ ೂ ೂ 1.00 101000 5938714523 16 309775448 44

12 ಎ  ವಜ ಣ   ಾಂತಪ , ಾ ಮರಳೂರು ಾ ಮರಳೂರು ಕಸ ಾ 56/3 ಇತ ೌ ಾ 2.00 192000 33030458 0105 6421605 8406

13 ೖಯಪ   ಾ ಾಯಣ , ಾ ಮರಳೂರು ಾ ಮರಳೂರು ಕಸ ಾ 49/3 ಇತ ೌ ಾ 2.00 192000 21893998 4496 6421605 8406

14
ೖಯ  ಹಬೂ  ಸು ಾ   ೖಯ  ಾ ಾ ಾ , 

ಕುರುಬರಹ ಕುರುಬರಹ ಕಸ ಾ 52/2 ,52/2 2 ಮು ಂ ೌ ಾ 1.00 101000 72733598 4574 6421605 8406

15   ೕ ಾ    ಂಕಟರವಣಪ , ೕನಹ  ೕನಹ . ಾಳ 100/6 ಇತ ೂೕಸು 0.65 66570 322101430 549 31690500073
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16 .  ಸತ ಾ ಾಯಣ  ಂಕ ಾಚಲಪ , . ೂಮ ಸಂದ  . ೂಮ ಸಂದ . ಾಳ 135/1, 141/4 ಇತ ಆಲೂಗ 0.45 51000 442352279 520 31690500073

17 ಮಹ ೕವಮ  ೂೕಂ ಂಕಟಪ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 70/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1.1 110000 427645247 394 31690500073

18 ಜಯಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಮ , ಾಮ ೂಂಡು ಾಮ ೂಂಡು . ಾಳ
329/4,323/1,23/5,23/

8 ಇತ ೂ ೂ 0.3 34000 70342871 9486 31690500073

19 ಂಕ ೕಶಪ   ಗುಂಡಪ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 126/2 ಇತ ಆಲೂಗ  45 0.45 45300 73698726 2206 31690500073

20 ಎ .  ಹು ೕ   ೕ ಾ ಂದ  ಅ , ಅ ೕಪ ರ  ಅ ೕಪ ರ ೂಂ ೕ ಾ 68/1 ಮು ಂ Glodilus 1.79 172000 ಇ ಾ 31690500073

21 ಚಂದ ಣ   ೂೕ ಾಲ ಾ , ಕ ೂಸಹ ಕ ೂಸಹ ಕಸ ಾ 74 ಇತ ೌ ಾ 0.4 45340 55744719 6654 31690500073

22 ಲ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ,              ೂಮ ಸಂದ           ೂಮ ಸಂದ . ಾಳ 75,120/10,120/9 ಇತ ೂ ೂ 0.9 119200 91556320 6697 31690500073

23 ಾಜಮ  ೂೕಂ ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ೌಡ, ಜರಬಂಡಹ  ಜರಬಂಡಹ ಮಂ ೕನಹ 64/2 ಇತ ೂ ೂ 0.35 45300 332542 951864 31690500073

24 ೌರಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ೌಡ, ಾಮ ೂಂಡು  ಾಮ ೂಂಡು . ಾಳ
312/6,321/8,321/9,4

1/1 ಇತ ೂ ೂ 0.68 182900 9155632 06 697 31690500073

25 S  ಾಜಣ   ವಣ , ಹನು ೕನಹ ಹನು ೕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 78/1 ಇತ ೕ 0.65 21600 96631764 6120 000035550334210

26 ಾ ಾಯಣ   ಂಕಟ , ಮಲ ಸಂದ ಮಲ ಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 77/3,77/2 ಇತ ೂ ೂ 1.49 138300 296618044 636 000035550334210

27 ಂಪಣ   ಾಳಪ , ೕರಮ ನಹ ೕರಮ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 28 ಇತ Glodilus  0.61 63700 91528729 2558 000035550334210
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28
 ಎ  ಂಕ ೕ  ಮೂ   ಾ ಾಯಣಪ , 

ೂಮ ಹ  ೂಮ ಹ ೂಸೂರು 164/1 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.30 28500 20507520 2414 54052400213

29 ಎ   ೂೕ ಂದಪ   ಕೃಷ ಪ , ಂ ಾನಹ ಂ ಾನಹ ೂಸೂರು 154 ಇತ ೕ 1.00 28300 55022468 7273 118100101003 859

30 ಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣ , ಂ ೕನಹ  ಂ ೕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 58 ಇತ ೕ 0.84 82400 47157497 3280 10871101002 148

31   ಾಮಕೃ ಾ     ಜಯ ಾಮ , ೕದಲ ೕ  ೕದಲ ೕ ಕಸ ಾ 228/2 ಇತ ೂ ೂ 0.95 60300 86740775 2280 409301011002 159

32 ಾ ೂೕ ಾ   ಎ   ೂ ೕ  ಾ , ಯರ ಗುಂ ಯರ ಗುಂ ೂಂ ೕ ಾ 32/1 ಇತ ಪ ಾ ಯ 1.55 91600 94430727 4913 148201011 003664

33
ಎ  ಎ  ನರ ಂಹಮೂ   ೕ  

ನರ ೕಯಪ , ೂೕಮ ಹ ೂೕಮ ಹ ೂಸೂರು 113/3 ಇತ ಾ 0.80 54000 427651648 337 11680100010 109

34 ೕತ    ೕ ಾಸ , ಮಘಟ ನಹ  ಮಘಟ ನಹ ೂಸೂರು 66,67,68,65 ಇತ ಾವ 1.10 29320 4594 29542626 000000104618 63060

35 ೕ ಾಸ   ಾಗಪ , ಮಘಟ ನಹ  ಮಘಟ ನಹ ೂಸೂರು 68,66 ಇತ ಾ 1.20 77900 93878051 3990 1046182484 8

36 ನರ ಂಹಪ   ಓಬಳಪ , ೂಸೂರು  ೂಸೂರು ೂಸೂರು 49/5, 49/2 ಇತ ಾ 0.47 29000 42918999 9950 0772101015 858

37  ಎ ನಟ ಾ   ಎ  ಅಂ ನಪ , ಭಕ ರಹ  ಭಕ ರಹ ೂಸೂರು 49 ಇತ ಾ 2.00 127760 84663443 8626 1972500100 052501

38  ೕ ಾಸ ೌಡ  ಕೃಷ ಪ , ೂಂ ಾಪ ರ ೂಂ ಾಪ ರ ೂಸೂರು 21/2 ಇತ ಈರು 0.80 65500 37364397 8222 31984183 40

39
  ಾಮಚಂದ ಪ   ಹನುಮಂತಪ , 

ಕ ಾಯಕನಹ  ಕ ಾಯಕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 82/3,83/3,80/15,16 ಇತ ಾ 0.4 34400 60618764 2498 621928623

40 ಸು ೕ  ಾಬು  ಾಮ , ಾಮ ೂಂಡು ಾಮ ೂಂಡು . ಾಳ 187/2, 188/1,2, 18 ಇತ ತರ ಾ 1.9 182900 36669891 7486 54052400213

41 ನರಸಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣ , ಾಲ ಹ ಾಲ ಹ ಮಂ ೕನಹ 17/1,31/3,17/1,73/2 ಇತ ತರ ಾ 1.6 155000 57505436 5943 54052400213

42 ಕ ನಂಜಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ೕನಹ  ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 28/6,29/1 ಇತ ತರ ಾ 1.6 155000 31365929 7706 54052400213
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43  ನರ ಂಹ   ಂಕಟಪ , ಕಂ ಾಲಹ ಕಂ ಾಲಹ ಮಂ ೕನಹ 56/2,76/1 ಇತ ತರ ಾ 1.3 123000 66344523 9714 54052400213

44 ಾ ಾಯಣಪ   ಕ  ಆ ಪ , ೂೕಳ ಹ ೂೕಳ ಹ ನಗರ 118/5,32 ಇತ ಾ 1.80 173800 65733843 7454 54052400213

45 ಅನ  ಾ   ಕ ಂ ಾ , ಾರ ೂಂಡು ಾರ ೂಂಡು . ಾಳ 116/8,321 ಮು ಂ ೌ ಾ 1.9 182000 54415223 8658 64216058406

46 ಾಜಣ   ಎ    ವಣ , ಹನು ೕನಹ ಹನು ೕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 78/2 ಇತ ಗು ಾ 0.61 58270 96631764 6120 000035550334210

47 ರತ ಮ  ೂೕಂ ಾಪಣ , ಮಲ ಸಂದ ಮಲ ಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 219 ಇತ ೂ ೂ 0.66 68900 ಇ ಾ 31690500073

48 ಂಕಟರವಣಪ   ತ ಣ , ಮಲ ಸಂದ  ಮಲ ಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 138/ 4 ಇತ ೂ ೂ 0.55 58500 ಇ ಾ 31690500073

49 ಾರದಮ  ೂೕಂ ಾ ತಪ  ೂಸೂರು  ೂಸೂರು ೂಸೂರು 50 ಇತ ೂ ೂ 0.48 52400 ಇ ಾ 31690500073

50 ಪರವ ವಪ   ೕ  ಕ ಣ  ಎಂ. ಾ ೕನಹ  ಎಂ. ಾ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 10/2, 4 ಇತ ತರ ಾ 0.45 49100 ಇ ಾ 31690500073

51 ಈಶ ರಪ   ಾಮಣ   ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 83 ಇತ ಾ ೂೕ 0.75 73000 ಇ ಾ 31690500073

52 ೂನೂ ರಪ   ಈರಪ , ಅ ಾ  ಮ ನಹ  ಅ ಾ  ಮ ನಹ ಮಂ ೕನಹ 6/4,24/2,144/4 ಇತ ಾ ೂೕ 1.2 119000 ಇ ಾ 31690500073

53 ಾಲಕೃಷ   ಾಮಪ , ಾಲ ಹ ಾಲ ಹ ಮಂ ೕನಹ 50/1ಎ3 ಇತ ೕ 0.4 45300 ಇ ಾ 31690500073

54 ಂಕಟ ಾಮಪ   ಂಕಟರವಣಪ , ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 79 ಇತ ೕ 0.9 91700 ಇ ಾ 31690500073

55 ಹನುಮಪ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ , ಗುಯ ಲಹ  ಗುಯ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 104/3ಎ,102/2, 105 ಇತ ೂ ೂ 0.55 54600 ಇ ಾ 31690500073

56 ನರ ಂಹಪ   ಗಂಗಪ , ಡಗನಹ  ಡಗನಹ ಮಂ ೕನಹ 16/2 ಇತ ಾ ೂೕ 0.46 40300 ಇ ಾ 31690500073
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57 ಪ ಟ ಪ     ೕ  ನ ಪ , ದಂ ಾನಹ  ದಂ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ 14/2,4 ಇತ ಾ 0.7 57100 960040001 101 54052400213

58 ಮು ಕೃಷ ಪ   ನರ ಂಹಯ , ನರ ಂಹಯ , ಹ ೕಹ ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 17 ಇತ ೂ ೂ 0.72 101000 492841118 151 54052400213

59 ಗಂ ಾಧರ   ಗಂಗಪ , ೕಲಂನಹ ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 1/19,10/1 ಇತ ೂ ೂ 0.4 45300 387552670 720 54052400213

60 ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ, ತ ಾಳು ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 116/2 ಇತ ೂ ೂ 1 101000 21130642 5263 54052400213

61 ಎ  ಾಮ ಂ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು ನಗರ 91/ಎ,1/7,359/2,99 ಇತ ೂ ೂ 1.2 119000 46599953 8374 54052400213

62 ಾಮಯ   ಂಚಪ , ಾ ವಸಂದ  ಾ ವಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 63/P3,63/P1 ಇತ ಾ 1.2 78200 472321151 847 621928623

63 ರು ೕ  ಾ   ಗಂ ೂೕ ಾ , ಾ ವಸಂದ  ಾ ವಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 70 ಇತ ಾ 0.6 43700 74055861 7450 621928623

64 ಆ ಾ ಾಯಣ   ಸಂ ೕವ  , ಡ ಾನಹ  ಡ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ 63/1 , 66/2 ಇತ ಾ ೂೕ 1.2 119000 ಇ ಾ 31690500073

65 ಆ ಪ   ೕ  ಾ ಾಯಣಪ , ಜರಬಂಡಹ ಜರಬಂಡಹ ಮಂ ೕನಹ 89/4,58/2ಎ1 ಇತ ೕ 0.4 45300 ಇ ಾ 31690500073

66 ಸಂ ೕವಮೂ   ಕ ಮು ಪ , ದಂ ಾನಹ ದಂ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ 132/2,12/3,9/3 ಇತ ೕ 0.4 45300 ಇ ಾ 31690500073

67 ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣಪ   ಾಮಯ , ಕನಗು ,  ಕನಗು , ಮಂ ೕನಹ 94/34 ಇತ ೂ ೂ 0.5 54600 ಇ ಾ 31690500073

68 ಅಶ ತ ೌಡ  ಎ  ಗುಂಡಪ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ
75/4,71/3,2,66/4,67/

8,7 ಇತ ಾ ೂೕ 1.28 119000 ಇ ಾ 31690500073

69   ಂಕ ೕಶಪ   ಮ ಪ , ಗುಯ ಲಹ  ಗುಯ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 182 ಇತ Cucumber  0..45 49100 ಇ ಾ 31690500073

70 ಎ  ಬಸವ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 25/1,73/2 ಇತ ೂ ೂ 1.19 118000 ಇ ಾ 31690500073

71 ಾ ಾಯಣ ಾ   ಆ    ಡ ಪ , ಗುಯ ಲಹ  ಗುಯ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 211 ಇತ ೂ ೂ 0.9 91700 ಇ ಾ 31690500073

72 ಎ  ವಣ   ಕ ಾಗಪ , . ಾಳ . ಾಳ . ಾಳ 49/ 6 ಇತ ೂ ೂ 1.6 155000 ಇ ಾ 31690500073
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73 ಆ   ಗಂ ಾಧರಪ   ಹನುಮಯಪ , ಾಮ ಾನಹ  ಾಮ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ 27/ 1 ಇತ ಪ ಾ ಯ 2.17 63800 29352769 3981 000035550334210

74 ಉ ಾ ೕ   ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ , ೂಂ ೕ ಾ  ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 92/1 ಇತ ೂ ೂ 0.7 73180 562676 273767 000035550334210

75 ಲ ೕ  ಎ  ಎ  ಜಗ ೕಶ , ಕುಂಟ ಕ ನಹ ಕುಂಟ ಕ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 75/1 ಇತ ೂ ೂ 0.67 41930 98775389 7730 000035550334210

76  ಎ  ೖ ಾರಪ   ನಂಜುಂಡಪ , ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ 87/ 3 ಇತ ಾ 1.6 102900 49156043 3580 000035550334210

77 ೂೕ ಾಲಯ   ಾಮಯ , ಕುಂಟ ಕ ನಹ ಕುಂಟ ಕ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 46/2,400/2,158/4 ಇತ ಾ 1.23 78000 73966924 7687 000035550334210

78 ನಂಜಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹ , ಕ ಮ ೕನಹ ಕ ಮ ೕನಹ ನಗರ 3/6 ಇತ ೂ ೂ 0.9 85000 39460621 3356 309775448 44

79 ರ ೕಂದ     ಂಕ ೕ  ನುಲುಗುಮ ನಹ ನುಲುಗುಮ ನಹ ಮಂ ೕನಹ 5/4,65/1,16 ಇತ ೕ 0.5 54600 ಇ ಾ 31690500074

80 ಾರದಮ  ೂೕಂ ಸುಬ ಣ , ೌಡ ೌಡ ಮಂ ೕನಹ 184/1,132/2,268/2 ಇತ ೂ ೂ 1.41 114000 ಇ ಾ 31690500075

81 ಾಮ   ನರ ಂಹಪ , ಾಮ ೂಂಡು ಾಮ ೂಂಡು . ಾಳ 329/3,21/4 ಇತ ೂ ೂ 0.25 28000 90364092 1780 31690500075

82 ಾಬು ಾ   .ಎ  ಕೃಷ ಕು ಾ , ಕಲೂ  ಕಲೂ ಕಸ ಾ 454 ಇತ ೕರು 0.8 24000 850247105 191 07701010164 49

83 ೖಯ  ಾ  ಅ ಾ   ಎಂ ಶುಜ  ಆ , ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 371 ಮು ಂ ಾ 1.6 102900 35336268 1372 4762010 028844

84 ಪ ಾಲಪ   ಂಪಯ , ೂತೂ ರು  ೂತೂ ರು ೂಂ ೕ ಾ 15/8,1/1,15/19 ಇತ ೂ ೂ 0.76 77300 365486 908793 10871101027 837

85 ೖ ಾಮಯ   ಯರ ಪ , ಬಂ ಾಲ ಹ ಬಂ ಾಲ ಹ ೂಂ ೕ ಾ 120, 119/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 114000 39646859 5327 1073010000 3280

86 ಾ ತ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ಆ ಮೂ  , ಾಟದ ೂಸಹ ಾಟದ ೂಸಹ ನಗರ 174/35 ಇತ ೕ 0.4 39000 84689342 2671 269250010057 6501
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87 ಾ ತ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ಆ ಮೂ  , ಾಟದ ೂಸಹ  ಾಟದ ೂಸಹ ನಗರ 173,173/35, 174/1 ಇತ ಾ 0.8 54000 84689342 2671 269250010057 6501

88 ಗಂ ಾಸು ೕ   ೖ ಸುಂದರಂ, ಾಟದ ೂಸಹ ಾಟದ ೂಸಹ ನಗರ 300,13,323 ಇತ ಾವ 2.15 61600 88199143 3596 108420500339 30

89 ಅಶ ತ ಪ   ಳ ಗಂಗಪ , ಗುಯ ಲಹ ಗುಯ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 130 ಇತ Chilli 0.9 91700 89638972 7144 00000037756541 844

90 ಡ ಪ   ಮ ಯ  ಾಚ ಾ ೕ ನಹ ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 119/5 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.5 54600 38168658 1013 00000037756541 844

91 ಜಯ ಾಮ   ಉಗ ಪ , ಂಕ ಂಕ ೂಸೂರು 20/3 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.4 45300 43476917 6192 00000037756541 844

92 ಗಂಗಪ   ೂಂಡಪ , ಾಚ ಾ ೕನಹ ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 201 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.4 45300 32252755 0712 00000037756541 844

93 ಎ ಾಗ ಾಜಪ   ಅಶ ತ ಪ  , ಾಚ ಾ ೕನಹ  ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 91/1 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.8 82400 77965789 4521 00000037756541 844

94  ಎಂ ಾಮ ಂಗಯ   ೖ ಾರಪ , ಂಕ  ಂಕ ೂಸೂರು 112/4 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.4 45300 57677906 6403 00000037756541 844

95   ರ ಕು ಾ   ೕ  ಮು ರಂಗಪ , ಾಚ ಾ ೕನಹ  ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 68/1 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.4 45300 45928860 5813 00000037756541 844

96 ಉಗ ಪ   ನರ ಂಹಪ , ಂಕ  ಂಕ ೂಸೂರು 76 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.4 45300 34685952 0748 00000037756541 844

97 ಎ ಾಗ ಾಜಪ   ಅಶ ತ ಪ  , ಾಚ ಾ ೕನಹ ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 91/3,87/ 2 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.82 82400 77965789 4521 00000037756541 844

98 ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ  ಎ  ಆ  , . ೂತೂ ರು . ೂತೂ ರು ನಗರ
94/1  , 

338/1,359/3,358 ಇತ ಬದ 1.8 173800 69093720 7750 54052400213

99 ಹಂಸ ಎ  ಾಜು ೂೕಂ ಮು ಾಜು, ಅಲ  ಮ ನಹ   ಅಲ  ಮ ನಹ ಮಂ ೕನಹ 86 ಇತ ಾ ೕ 0.8 28360 69546360 2886 181210101 1635

100 ಎ  ಾಗಮ  ೂೕಂ ಾಗಪ , ಹ ೕ ಉ ಾ ರಹ  ಹ ೕ ಉ ಾ ರಹ ೂಸೂರು 279/8,279/7C,270/2P ಇತ ಾ   2X2 1.4 90390.00 71226374 4123 077210102 0691

101 ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ನಂಜುಂಡಪ , ಡ ಾನಹ ಡ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ 13,45,74/1,83/2 ಇತ ೕ 2.00 192000 69098908 7898 54052400213

102 ಂಗಪ   ಗಂ ಾಧರಪ , ೂಸೂರು  ೂಸೂರು ೂಸೂರು 176/2 ಇತ ೂ ೂ 0.8 146000 35737156 0844 00070330003156

103 ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ೌಡ   ಾಪಯ , ಬಸವಪರ ,  ಬಸವಪರ , ೂಂ ೕ ಾ 52,120 ಇತ ಾ 2.00 127000 41697691 4913 5404755914 5

104 .  ಗಂ ಾ ಾ   ತುಳ ೂೕ ಾ , ೕ ನಹ  ೕ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 56 ಇತ ಾವ 2.00 45900 98358575 8906 077010100 6017

105 ಮನು ಾ   ೖ ಮು ಾ , ಾ ವಸಂದ  ಾ ವಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 70/ 1 ಇತ ಾ 0.70 49200 29467001 4722 116801000 7008
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106 ಂಕಟರವಣಪ   ಯಲ ಪ , ೂಟ ಕುಂ ೂಟ ಕುಂ ನಗರ 61/3, ಆಲೂಗ 0.75 77000 35459464 4093 54052400213

107  ಎ ಂಕ ೕ   ಆ ಪ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು ನಗರ 142/5,301/4 ೂ ೂ 0.95 95000 45453795 1761 54052400213

108 ಎ  ನ ೕಂದ ಾಬು  ನಂಜಪ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 125/3 ೂ ೂ 0.8 82000 73658084 6750 31690500073

109  ನರ ಂಹಮೂ   ನಂಜಪ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 126/2 ೂ ೂ 0.4 45000 205602 860529 31690500073

110 ಅಶ ತ ಪ   ಗಂಗಪ , ಇಡಗೂರು ಇಡಗೂರು ಕಸ ಾ 144/4D Chilli 1.4 137400 618037712 374 000035550334210

111  ಾಗ ಾಜು  ಗಂ ಾಧರಪ , ಗಂಗಸಂದ ಗಂಗಸಂದ ಕಸ ಾ 5,27,536 ಾ 0.6 43700 52564959 9569 07701012 07052

112 ಗಂಗಪ   ನರಸಪ , ಗು ೕನಹ ಗು ೕನಹ . ಾಳ 4/4 ೂ ೂ 0.4 45300 73359915 4535 107301010 55654

113 ಂಡ ಪ   ಗು  ಕ ರಪ , ೂಡ ಮ ೕ ೂಡ ಮ ೕ ೂಂ ೕ ಾ 32/3,32/9 ಾ 0.4 31250 97444137 1412 621928623

114 ನರಸಮ  ೂೕಂ ನಂಜಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 126/2 ೂ ೂ 0.3 29000 54573555 3986 31690500073

115 ಾಗ ಾಜು  ಂಕಟರವಣಪ , ೕರಮ ನಹ ೕರಮ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 117 ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.91 91900 22325395 9511 000035550334210

116 ಗುರುವಪ   ಮುಳ ಾಲ ೂೕ  , ೕನಹ  ೕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 1/1 ಾ 1.9 65800 92513257 5052 54052400213

117 ಾಂತ ಾಜು  ಸತ ಪ , ೂಡ ಮ ೕ ೂಡ ಮ ೕ ೂಂ ೕ ಾ 32,58,79,213 ಾ 0.72 51800 43162341 2100 54052400213

118 ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಾರು , ಮ ೕನಹ ಮ ೕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 96,97 ತರ ಾ 2 192000 90812915 2770 54052400213

119 ಎಂ  ಮಂಜುಳ ೂೕಂ ಕ ನ ಪ , ಗುಯ ಲಹ ಗುಯ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 17 ೂ ೂ 1.20 119000 389635 845493 1073010001 4988
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120  ಾಜಣ   ಂಕಟ ಾಯಪ , ಗುಯ ಲಹ ಗುಯ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 48/1 ೂ ೂ 1.2 119000 ಇ ಾ 31690500073

121 ಾಪಕ  ೂೕಂ ೂೕ ೕಶಪ , ಗುಯ ಲಹ ಗುಯ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 118/1 Chrysathimum  0.4 45300 ಇ ಾ 31690500073

122
ಇಂದ ಾ  ೕಕ  ಾ  ೂೕಂ ಇ ಾ ನುಎ  ಶರ  ಶ  

ಾಬು ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 139/2,5, ೕ 2.00 192000 ಇ ಾ 31690500073

123 ನರಸಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಪ , ಹುದುಗೂರು  ಹುದುಗೂರು . ಾಳ 355/P17 ಾ 0.80 54790 3934718120 41 000035550334210

124 ಆ ಲ ಮ   ೂೕಂ  ನರ ಂಹಪ , ೂೕಕಲಹ ೂೕಕಲಹ ನಗರ 54/ 7 ೂ ೂ 1.00 100000 923383384 0495 846320110 000155

125 ಾಮಕೃಷ ಪ   ದ ಪ , ಕದ ೕ ೕವರಹ , ಕದ ೕ ೕವರಹ , ೂಂ ೕ ಾ 135 ಕನ ಾಂಬರ 1.20 119000 36438641 8223 846320110 000156

126 ಮ ೕ   ಕ ಾ ಾಯಣಪ , ನಗರ ನಗರ ನಗರ 79,82, 83, ೂ ೂ 2 192000 5271994212 08 362320012 310

127 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ , ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 1,45,443 ೂ ೂ 1.00 101000 40027511 5309 362320012 310

128 ಗಂ ಾಧರಪ   ನರ ಯಪ , ತ ಾಳು  ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 230 ಸುಗಂಧ ಾಜ 1.8 173000 35571944 3831 54052400213

129  ಮು ಾಜು  ಕುಪ ಾ  , ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 22/5,24/1,227/7,4 ೕ 1.7 46600 2297121295 66 164250010 0722101

130  ಗಂಗಪ   ಮ ಪ , ಗುಯ ಲಹ ಗುಯ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 32/3,157, ಾ 0.4 32700 98836071 0815 520101079 421187

131 ಂಕ ೕಶಪ   ನರಸಮ  ಲ ಹ  ಲ ಹ ನಗರ 4/1 Chilli 0.4 45000 ಇ ಾ 31690500073



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

132 ಾಮಕೃಷ ಪ   ೂಂಡ ಾಮಯ , ಹನು ೕನಹ ಹನು ೕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 96/3,96/1ಎ Glodilus 0.45 49000 6352821555 55 31690500073

133
 ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ  ದ  ನ ಪ ಯ , 

ಪ ಲ ಹ ಪ ಲ ಹ ನಗರ 8,7 ೂ ೂ 1.60 155000 62024276 1847 54052400213

134
ಆ .ಎ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ  ಆ ಾ ಾಯಣಪ , 

ಾಮಚಂ ಾ ಪ ರ  ಾಮಚಂ ಾ ಪ ರ ಕಸ ಾ 89/3,89/1 ೂ ೂ 1.00 95000 45529090 5123 54052400213

135 ಲ ೕನರಸಮ  ೂೕಂ ಆ ಾ ಾಯಣ, ೂಮ ಸಂದ ೂಮ ಸಂದ . ಾಳ 156/2 ೂ ೂ 0.60 63900 26731239 0666 54052400213

136 ಹನುಮಂತಪ      ಮ ಯ , ೂಸೂರು ೂಸೂರು ೂಸೂರು 161/11 ಣ ನ ಾ 0.8 82200 ಇ ಾ 31690500073

137 ೂೕ ಂದ ಾಜು  ಹನುಮಂತಪ , ಜರಬಂಡಹ  ಜರಬಂಡಹ ಮಂ ೕನಹ 32, ಾ 0.8 58700 ಇ ಾ 31690500073137 ೂೕ ಂದ ಾಜು  ಹನುಮಂತಪ , ಜರಬಂಡಹ  ಜರಬಂಡಹ ಮಂ ೕನಹ 32, ಾ 0.8 58700 ಇ ಾ 31690500073

138 ಕೃಷ ಪ   ೕರಪ , ಜರಬಂಡಹ ಜರಬಂಡಹ ಮಂ ೕನಹ 31/5, ಾ 0.47 38900 ಇ ಾ 31690500073

139 ಮು ಾಮಯ   ಮು ಯಪ , ೌಡ ೌಡ ಮಂ ೕನಹ 236/1, 251 ಾ 0.84 60600 ಇ ಾ 31690500073

140 ಾಗಪ   ನರ ಂಹಯ , ವರವ  ವರವ ಮಂ ೕನಹ 531 ೕ 0.6 62400 ಇ ಾ 31690500073

141  ರ ೕ   .ಆ    ಪ ಾರಪ , ೂಸೂರು  ೂಸೂರು ೂಸೂರು 180/2,130/2, 222/1 ೂ ೂ 0.83 84400 ಇ ಾ 31690500073

142 ಾಬಣ  ಎ   ನರ ಂಹಯ , ಕಲೂ ಕಲೂ ಕಸ ಾ 102,2 ೕ 0.65 68490 26434476 9760 54052400213

143 ೂೕ ಾಲ  ನರ ಂಹಪ , ೕದಲ ೕ ೕದಲ ೕ ಕಸ ಾ 148/1,1/48,14,8/3 ಾ 1.30 78200 79182122 7537 4055
144 ಾಮಪ   ರಂಗಪ , ೂೕ ಹ  ೂೕ ಹ . ಾಳ 20/1 ೂ ೂ 0.38 44000

145 ನರ ಂಹಮೂ   ಾ ಾಯಣಪ , ಾಟದ ೂಸಹ ಾಟದ ೂಸಹ ನಗರ 64/ 7 ೂ ೂ 0.90 91700 53347123 1204 846320110 000156
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146 ೕ ಾಮಯ   ಎ    ಕು ನರ ಂಹಯ , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ ೂಸೂರು 36/2 ಾ 1.16 72000 62653531 033 2692500101 144300

147 ರತ ಮ  ೂೕಂ ಾಗ ಾಜ, ೂಂ ೕ ಾ  ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 49/4,10,7,13,9,80/4 ೕ 0.60 63900 96136703 2813 64172 005121

148 P G ನರ ಂಹಪ   ಗಂಗಪ , ಡಚಲಹ  ಡಚಲಹ ಮಂ ೕನಹ 52 ೕ 0.40 45300 67483514 2326 1073010001 7155

149 ಂಕಟ ಾಜು  ಮು ಯಪ , ಾಮ ೂಂಡು ಾಮ ೂಂಡು . ಾಳ
186/4,186/8,186/3,1

86/1 ಾ 0.7 49200 5925 62486541 362320012 310

150 ಗಂಗಲ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ , ೕಕಲಹ  ೕಕಲಹ ಮಂ ೕನಹ 123 ೂ ೂ 1.4 137400 8037398 0139 362320012 310

151 ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಅವ ಲ ೂಂಡಪ , ದಂ ಾನಹ ದಂ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ
21/4,185.171/4,171/

2,172/P3,173/1 ೂ ೂ 1.80 173000 92349052 9294 362320012 310

152 ಾ ತಪ   ೂೕಮಪ , ಬುಡಗ ಮ ನಹ  ಬುಡಗ ಮ ನಹ ಮಂ ೕನಹ 9/ 1 ೕ 1.20 119000 95138221 4959 362320012 310

153 ನಂಜಪ   ಲ ಮ ಯ  , ೂನ ಪ ನಹ ೂನ ಪ ನಹ ಮಂ ೕನಹ 168,211/1,214,168 ಆಲೂಗ 0.80 82400 72802792 4157 362320012 310

154 ಅಶ ತ ಪ   ಾಮಪ , ಕ ಕುರು ೂೕಡು ಕ ಕುರು ೂೕಡು ಕಸ ಾ 81/2 ನು 0.80 45300 38985332 3543 54052400213

155 ಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಳತೂರು  ಳತೂರು ೂಂ ೕ ಾ 243 ಾ 0.60 43700 64583653 3309 31690500074
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156 ಎ , ಎ  ಮೂ   ೕ  ಮುದ ಯ , ದ  ದ ೂಸೂರು 165/2,165/3 ಾವ 0.56 21200 81515294 7479 011900 49588

157 T ಅಂ ನಪ   ೂಡ ರಂಗಪ , ಳತೂರು ಳತೂರು ೂಸೂರು 229/2 ಾ 0.80 54700 53923272 1556 64054502570

158 T ನರ ಂಹಪ   ಾ ತಪ , ೌಡ  ೌಡ ಮಂ ೕನಹ 22,32,24,240 ಾ 0.80 63700 75350488 1424 31690500074

159 ಎ   ಅಶ ತ ಪ    ಗಂ ಾಧರಪ , ೂಸೂರು ೂಸೂರು ೂಸೂರು ಇತ ಾ 1.2 94600.00 97176409 4534 00070330003156

1 ಕ ಂಕಟ   ಸುಬ ಾಯಪ , ಾಲ  ಹ  ಾಲ  ಹ ಮಂ ೕನಹ 68 ಇತ ೕ   1X0.6 1.00 4500 4188459 63479 840430110 000015

2 V.H  ಹನುಮಂತ   ಯರ ಮ , ಕ ಕುರು ೂೕಡು  ಕ ಕುರು ೂೕಡು ಕಸ ಾ 2,48,244 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.50 5340 56788870 1409 20071010000 752

3 ಸ   ಾ ಾಯಣಪ   ನಂಜಪ , ೂಡಬಂಡಹ  ೂಡಬಂಡಹ ನಗರ 34 ಇತ ಪ ಾ ಯ   2X2 0.60 1570 7666535 49537 840430110 0000153 ಸ   ಾ ಾಯಣಪ   ನಂಜಪ , ೂಡಬಂಡಹ  ೂಡಬಂಡಹ ನಗರ 34 ಇತ ಪ ಾ ಯ   2X2 0.60 1570 7666535 49537 840430110 000015

4 ಾಮಚಂದ ಪ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ , ಾಲ  ಹ  ಾಲ  ಹ ಮಂ ೕನಹ 28/1,2 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.6 2700.00 7666535 49537 20071010000 752

5 ಾಮಚಂದ ಪ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ , ಾಲ  ಹ ಾಲ  ಹ ಮಂ ೕನಹ 12/1 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.45 1680.00 6111113 85230 20071010000 752

6 ನರ ಂಹ   ಆ ಮೂ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು ನಗರ 354 ಇತ ೕ  1X0.6 1.80 5020.00 8072995 12611 20071010000 752

7 ೕ ಾಗಪ   ಭೂಮಣ  , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 1/21, 51/12 ಇತ ೕ ಾ  1X0.6 0.80 3600.00 4188459 63479 20071010000 752

8 ಹನುಮಂತ   ಯರ ಮ , ಕ ಕುರುಗೂಡು ಕ ಕುರುಗೂಡು ಕಸ ಾ 245/2, 243/1 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.75 7560.00 80808099 6711 20071010000 752

9 ೕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು ನಗರ 134 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.90 3970.00 6033711 24184 20071010000 752

10 ೕ ನ ಪ ಯ   . ಹನುಮಂತಪ , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 17 ಇತ ೕ ಾ  1X0.6 0.80 3600.00 4473629 47188 20071010000 752

11 ಸತ ಾ ಾಯಣ  ನಂಜಪ , ಕಲೂ  ಕಲೂ ಕಸ ಾ 252/5 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.50 2250.00 6073516 89581 20071010000 752
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12 ಸಂ ೕವ   ಾಪ , ೕ ಾ  ೕ ಾ ನಗರ 267/1 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.50 1820.00 280386 174269 20071010000 752

13 ಸ ಾವ ಾ   ಮಹಬೂ  ಾ  ಂಕ ಾಪ ರ  ಂಕ ಾಪ ರ . ಾಳ 35 ಮು ಂ ೂ ೂ 1X0.6 0.35 1200.00 9185262 37061 20071010000 752

14 ಾ ವಮ  ೂೕಂ  ಚಲುಮಯ , ಂಕ ಾಪ ರ  ಂಕ ಾಪ ರ . ಾಳ 12/6 ಇತ ೕ    1X0.6 0.65 2930.00 20071010000 752
15 ನರಸಮ  ೂೕಂ M  ಾಮಕೃ ಾ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 92/2,91/3,91/5 ಇತ ೂ ೂ 1X0.7 2 8710.00 861506 839986

16 ಾಮ ಂ ಾ   ಕ  ಂಕಟಪ , . ೂತೂ ರು . ೂತೂ ರು ನಗರ 116,114/,6,113 ಇತ Lemon 5x5 0.20 310.00 4921735 19663 20071010000 752

17 ಂಕಟ   ಭೂಮಣ , ೕಲಂನಹ ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 51,02, 1/20 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.75 6605.00 ಇ ಾ 20071010000 752

18 N  ಗಂಗ   ೂಡ ನರ ಂಹಪ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು ನಗರ 360 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.20 5240.00 ಇ ಾ 20071010000 752

19 ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ   ಗಂಗ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು ನಗರ 359 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.00 4310.00 ಇ ಾ 20071010000 752

20 ತುಳಸಮ  ೂೕಂ ೕ  ಗುರುಮೂ , ೂೕಳ  ಹ , ೂೕಳ  ಹ ನಗರ 125/2 ಇತ ೂೕಸು  1X0.6 0.24 1080.00 8741988 88993 20071010000 752

21 ೂೕಮ  . .  ೂಲಪ , ೕಲಂನಹ ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 45/1,2 ಇತ  ೕ   1X0.6 1.75 7650.00 3003175 45753 20071010000 752

22 ೖಯಮ  ೂೕಂ . ಾಮ , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 20/2 ಇತ ಾ ೂೕ  1X0.6 1.3 5460.00 5783028 40446 20071010000 752

23 ರಹಮ  ಉ ಾ ೂೕಂ ೕ  ೕ  ಾ , ನರ ಾಪ ರ  ನರ ಾಪ ರ . ಾಳ 82 ಮು ಂ ೂ ೂ 1X0.6 0.4 1800.00 ಇ ಾ 20071010000 752

24 ೕ ಕೃಷ ಪ   ಅಶ ತ ಪ . ೕಲಂನಹ ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ ;29/2 ಇತ ೕ  1x0.6 0.45 2025.00 4764803 65746 20071010000 752
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25 ಶ ೕ  ಾ  ೂೕಂ ಹು ೕ  ೕ , ೕವ ಾನಹ  ೕವ ಾನಹ ಕಸ ಾ 161/4 ಮು ಂ ಣ ನ ಾ  1X0.6 1.80 6580.00 ಇ ಾ 20071010000 752

26 ಾಧಮ  ೂೕಂ . , ಗಂಗ , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ ;35/2 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.5 2250.00 3003175 45753 20071010000 752

27 ೖಯಮ  ೂೕಂ . ಾಮ , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 36/1 ಇತ ೕ   1X0.6 0.6 2700.00 9972289 64466 20071010000 752

28 ಂಕ ೕಶಪ   ಂಕಟರವಣಪ , ಮ ಗಟ ನಹ  ಮ ಗಟ ನಹ ೂಸೂರು 122/2A, 36/1A ಇತ ಾ   2X2 0.60 1570.00 4899290 60108 20071010000 752

29 P. ಾಗ ಾಜು  ಾ , ೕಕಲಹ  ೕಕಲಹ ಮಂ ೕನಹ 41/1b,46/2,120,47/1 ಇತ   ೕವಂ  1X0.6 1.35 5960.00 81174059 5714 6414248 4324

30 ಅನ   ಅಬು  ಾ , ೂಂ ೕ ಾ  ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 82/1 ಅಲ  ಸಂ ಾ ತರು ೂ ೂ 1X0.6 0.60 2700.00 72647597 8355 64142484324

31 ೖ ಾರಪ   ಮ ಯ , ೂಂ ೕ ಾ  ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 124/3 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.50 2250.00 633324 382451 64142484324

32 ಕ ಂ ಾ ಾ  ಅಬು  ಾ , ೂಂ ೕ ಾ  ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 90/7 ಅಲ  ಸಂ ಾ ತರು ೂ ೂ 1X0.6 0.4 1800.00 84493205 3070 64142484324

33 ಕೃ ಾ   ನರಸ , ೂಂ ೕ ಾ  ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 70 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.4 1800.00 52721568 1955 64142484324

34 ನರ ಂಹ   ಾ ತಪ , ೕನಹ  ೕನಹ . ಾಳ 64/6,65/9,45/13,43/1 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.8 3160.00 52699952 3151 316905000 73

35 ಮಂಜು ಾ   ಮ ೌಡ, ಾ ೕನಹ  ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 44/2 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.20 5330.00 9088932 48362 64142484324
36 ಮುದ ಪ   ಉಜ ನಪ , ೕಕಲಹ  ೕಕಲಹ ಮಂ ೕನಹ 70 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.70 3150.00 ಇ ಾ 10730101068 241

37 ೕ H K  ಸುಬ ಮ   H A ಂಪಯ , ಜರಬಂಡಹ  ಜರಬಂಡಹ ಮಂ ೕನಹ 93/7, 91/7 ಇತ ಗು ಾ  1.5x1.5 0.36 1080.00 ಇ ಾ 149401011000 193

38 ೕಮ  ಾ ೕರಮ  ೂೕಂ . . ಂಕ ೕ ಾ ಾ , ಮಂ ೕನಹ  ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 373/19/375/1 ಇತ ೂ ೂ 1x0.6 0.9 3750.00 6505619 11609 14940101 1005080

39 P. ೕ   P N  ದ , ೕಕಲಹ  ೕಕಲಹ ಮಂ ೕನಹ 88 ಇತ ಆಲೂಗ   1X0.6 1.55 6690.00 6704385 47544 641079158 97
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40 K N ಲುವ ಾಜು  ನರ ಂಹ , ಾ ಂಪ ರ ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 67,66 ಇತ ಾ  4x4 0.9 1070.00 4872001 30505 14940101100132 3

41 ೖ ೕ ೌಡ  ರಂಗಪ , ಡ ಾನಹ  ಡ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ 47/2,47 ಇತ ಗು ಾ  1.5X1.5 0.31 1190.00 6518042 04501 14940101100 1501

42 ೕ N C.ಸುದಶ ನ   ಕ ಾಲ ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 140/5 ಇತ ೕ  1x0.6 0.55 2467.00 4329267 58337 145108010 250

43 K N  ರ ೕ    ನಂ ೕಗಡ , ನಲುಗುಮಮ ನಹ , ನಲುಗುಮಮ ನಹ ಮಂ ೕನಹ 30/1 ಇತ ಾ   2X2 0.40 1060.00 41273420 7547 1122219100 5527

44 ಆ ಾ ಾಯಣ   ೕ  ಾಮ , ಹುದುಗೂರು ಹುದುಗೂರು . ಾಳ 268/3 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.50 1880.00 6259967 55232 301600101003 504

45 ಹನುಮಂತ   ಂಕಟ , ೂೕಳ  ಹ   ೂೕಳ  ಹ ನಗರ 62,64 ಇತ ೂ ೂ 1.2X0.6 0.95 4240.00 3428371577 64 114010087 129

46 ೕಎ  ಾ ಾಯಣ   ಾ ಾಯಣ  ೕವ ಾನಹ  ೕವ ಾನಹ ಕಸ ಾ 32 ಇತ ಈರು  1.2x0.6 0.4 343.00 219575222 011 1085610000 1266

47 ಆನಂದ    ಾಮ  ಾಲ ಹ  ಾಲ ಹ ಮಂ ೕನಹ 74,56/6 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.15 5190.00 2442164 93315 1454101005 893

48 ೕ ಾಸ  ಗಂಗಮ , ೌಡ ೌಡ ಮಂ ೕನಹ 145/4 ಇತ ೂ ೂ 1x0.6 0.45 2025.00 26463522 5459 1494010110043 85

49 D P ಚಂದ ೕಖರಯ   ೕ  ಾಪಣ , ದಂ ಾನಹ ದಂ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ 33,55,64/1,98/2 ಇತ ಈರು  1X0.6 1.9 8260.00 3428371577 63 1494010110010 30

50 ೕಎ  ಾ ಾಯಣ   ಾ ಾಯಣ  ೕವ ಾನಹ  ೕವ ಾನಹ ಕಸ ಾ 32 ಇತ ಾ  2X2 0.45 1180.00 5422109 20888 1085610000 1266

51 ೕ ನಂಜುಂಡಪ   ನರ ಂಹಪ , ಸಲಹ  ಸಲಹ ಮಂ ೕನಹ 193 ಇತ ಾ  2x2 0.4 1530 59002004 7126 107851000 01487

52 ೕ ನರ ಂಹಮೂ   ಜಯ ಾಮಯ , ಹಂಪಸಂದ  ಹಂಪಸಂದ ೂಸೂರು 28/4, 24/4 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 1x0.6 0.2 620 3069851 35596 540571 16598

53 K M ಬಸವ ಾಜು  ಮು ಅಂ ನಪ , ೂನ ಾನಹ  ೂನ ಾನಹ ೂಸೂರು 44 ಇತ ಹೂ ೂೕಸು   1X0.6 0.60 2430.00 7711713 25311 ನ ಾ ಾ ಂ  ೂನ ಾನಹ

54 ಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಕಡಬೂರು  ಕಡಬೂರು . ಾಳ 42/2, 41/1 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.50 1880.00 ಇ ಾ 10611100013 346

55 ಂಕ ಶ   ಬಸಪ , ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 71/2 ಇತ ಆಲೂಗ  1x0.6 0.40 1800.00 ಇ ಾ 108711010171 95

56 .ನಂದಕು ಾ   ಕೃಷ ಮೂ , ಾ ವಸಂದ  ಾ ವಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 42 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.9 4050.00 ಇ ಾ 64143835 317

57 Y N  ಮಂಜು ಾ    Y N ನರ ಂಹ , ಲಕ ಸಂದ  ಲಕ ಸಂದ . ಾಳ 48/1B ಇತ ಆಲೂಗ  1x0.6 0.25 820.00 ಇ ಾ 90625001006378 01

58
B C  ಉದಯಶಂಕರ   ಕ ೂೕಮ ,B S . 

. ೂಮ ಸಂದ . ೂಮ ಸಂದ . ಾಳ 139 ಇತ ಾ  2x2 0.35 920.00 ಇ ಾ 07701080353 20

59 Y N ನರ ಂಹ   Y N  ಾ ಾಯಣ , ಲಕ ಸಂದ .  ಲಕ ಸಂದ . . ಾಳ 48/1D, 18/1C ಇತ ಆಲೂಗ  1x0.6 0.35 420.00 30132223 3652 385210800 0220

60 ೕಮ  ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ , ವರವ  ವರವ ಮಂ ೕನಹ 24/2 ಇತ ಾಕಡ 2x2 0.5 1310 65768112 9929 1073010001 1294
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61 C  ಾ ಾಯಣ ೌಡ  ಕ ರಂ ೕ ೌಡ ,ಅರ ಾಲು ಬಂ ಅರ ಾಲು ಬಂ ಮಂ ೕನಹ 70/1,2 ಇತ ಾ  2x2 1.8 4410.00 5160974 55517 125010071 371

62 ೕ Gನರ ಂಹ   ೂಡ ಗುಮ ಯ , . ಾಳ  . ಾಳ . ಾಳ 47/9,50/8,47/1,18 ಇತ ೂೕಸು 1X0.6 0.45 2020 ಇ ಾ 077010120 1401

63 ಜಯಮ  ೂೕಂ ೕ  ೂೕಮಣ , ೌಡ ೌಡ ಮಂ ೕನಹ 130/4, 145/3,5 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.6 2400.00 29634733 4676 125010011 492

64
ೕ .  ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ   ೕ  

ಂಕಟ ಾಮ , ೂಂ ೕ ಾ  ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 233/1 ಇತ ಾ  2x2 0.4 1050.00 387552 670720 64130023 829

65 ಗಂ ಾಧರ   ಗಂಗಪ , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 1/16,1/3,52/2 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.65 5350.00 6250256 15155 14541010089 45

66 K N  ಪ ಾ ವ  ೂೕಂ S ಮ ಾಜ , ಕಲು ಂ  ಕಲು ಂ ಕಸ ಾ 138/2A,138/7 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.60 2540.00 39932873 0555 108991010 03651

67 ೕ .  ಸ ೕ   . .ಚನ ಬಸಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 99/3 ಇತ ಾ  2x2 0.8 1800.00 5469826 41722 1073010106 0948

68 C. ಚಂದ ಕಲ ೂೕಂ P G ಾ , ಡಚಲಹ ಡಚಲಹ ಮಂ ೕನಹ 29/1,2,1  9/1 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.2 5,300.00 92509116 5693 107301010 22780

69 ಕೃಷ ಪ   ಕ ಪ ಯ , M  ಾ ೕನಹ  M  ಾ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 20,21,19/3 ಇತ ಾ   2X2 1.05 2730.00 7927399 26870 107301000180 36

70 R  ರಂ ಾ ಾಮಯ   ರಂಗಣ , ಕರೂ  ಕರೂ ೂಸೂರು
169/8,179/13,176/1,

1 ಇತ ಪ ಾ ಯ  1.5X1.5 0.75 2720.00 8658467 23011 SBM  ೌ ದನೂರು

71 T ಾಸಪ   ಆರೂರು ಾಯಪ , ಾ ೕನಹ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 75/2 ಇತ ಣ ನ ಾ  1X0.6 1.60 7020.00 6020105 31453 040720100859 5971 T ಾಸಪ   ಆರೂರು ಾಯಪ , ಾ ೕನಹ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 75/2 ಇತ ಣ ನ ಾ  1X0.6 1.60 7020.00 6020105 31453 040720100859 59

72 ಹನುಮಪ   ೕ  ಾ ತಪ , ಾಮ ಾನಹ  ಾಮ ಾನಹ ೂಸೂರು 83 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.00 4500.00 ಇ ಾ 148201011000 147

73
ನ  ಜ ಾಧ ನ ಾ   G T ಜ ಾಧ  ಾ , 

ಾ ೕನಹ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 228 ಇತ ಾ    2.5X2.5 0.90 2370.00 4774830 65012
SVC ಾ ಂ  ಜಯನಗರ, 

ಂಗಳೂರು

74 M G ಮ ಾಜು ನಯ ,  V N  ಗಂಗಪ , ಮುದ ಮುದ ೂಸೂರು 145, 148/4 ಇತ ಾ   2x2 0.60 1580.00 76399521 2942 883611900 0064

75 ಅಶ ತ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಡ ಾನಹ  ಡ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ 25/2 ಇತ ಆಲೂಗ  1x0.7 0.40 1800.00 8170509 90181 1073010001 6947

76 ಅಕ ಲಪ   ೕ  ಮು ಯಪ , ಅ ಾ  ಮ ನಹ  ಅ ಾ  ಮ ನಹ ಮಂ ೕನಹ 38 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.40 1800.00 9646124 40702 1494010110031 20

77 ಗಂಕ  ನರ ಂಹಪ   ನರಸಪ , ಸಲಹ  ಸಲಹ ಮಂ ೕನಹ 70/1 ಇತ Jasmine  1X0.6 0.60 2700.00 4373941 91173 10785100000 214

78 ಚನ ಪ   ಹನುಮಂತಪ , ೂಮ ಹ  ೂಮ ಹ ೂಸೂರು 154 ಇತ Jasmine  1X0.6 0.50 2250.00 9198278 71212 107851000129 65

79 ಕ ಮ ಯ   ೂೕ ಂದಪ , ಕುಂ ಹ  ಕುಂ ಹ ೂಸೂರು 27/1B ಇತ ಕನ ಾಂಬರ  1X0.6 0.35 1580.00 25096082 5618 107851000 14079

80 A  ವಶಂಕರ   ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ , ಗು ೕನಹ ಗು ೕನಹ . ಾಳ 49/6,2,1/1,52/2,70/8 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.2 5340.00 7176355 72844 1454101011 553

81 ಮು ಂಕಟಪ   ಂಕಟರವಣಪ , ಆ ೕ ೂಪ  ಆ ೕ ೂಪ ಮಂ ೕನಹ 92 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.7 3150.00 73942168 7422 10730100 015989

82
ೕ ಎಂ.  ಮು ಯಪ   ೕ  ೂಡ ೖಲಪ , 

ಮಂ ೕನಹ  ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 374/5 273/2,7 ಇತ ಆಲೂಗ  1x0.6 0.5 2250.00 79251555 7852 1073010001 0822

83 ೌರಮ  ೂೕಂ K  ಾ ಾಯಣಪ , ೂಂ ೕ ಾ  ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 211/2 ಇತ ಆಲೂಗ   1X0.6 0.80 2105.00 4100416 18765 1087110000 0452

84 ೕಮ  ದ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ನರ ೕಯಪ , ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 6/2 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.4 1800.00 713985 262601 116801000103 36
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85 ೕ ಪ ಟ ಯ   ನರ ಂಹಯ , ತ ಾಳು ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 112/1A ಇತ ಾ  2x2 0.4 1050.00 36478282 1952 14820101100 2396

86 ೕ C N ನರ ಂಹ   .ನರ ಂಹ  ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 22/1 ಇತ ೕ  1x0.6 1.2 5340.00 9629542 51101 14541010 12160

87 S ನರ ಂಹ   ಸಂ ೕವಪ , ಕಡಬೂರು  ಕಡಬೂರು . ಾಳ 54/2,8,46/5 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.50 2250.00 6939949 37733 106111000133 74

88 P  ೕ ಾಮ   ಾಪ , . ೂಮ ಸಂದ  . ೂಮ ಸಂದ . ಾಳ 155/1,3,4,160/4 ಇತ ಪ ಾ ಯ  2x2 1.00 2630.00 5492937 12190 640273097 05

89 V  ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟರವಣಪ , ಗುಯ ಲಹ  ಗುಯ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 224 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.80 3600.00 6838421 81123 10730100000 075

90 G S  ಮ ಲ  ೕ  ದ ಾ ೕಯ, ಂ ಾನಹ ಂ ಾನಹ . ಾಳ 61 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.60 2700.00 7590927 31098 0002015 70018

91 S C ಾ ಾಯಣ   ಕ ಪ ಯ , ಆ ೕ ೂಪ ಆ ೕ ೂಪ ಮಂ ೕನಹ 46,61/1 ಇತ ೂೕಸು 1X0.6 0.70 3150.00 67891633 0139 149401011005 318

92 ೕ ಾರಪ   ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ , ಡಲ ಹ ಡಲ ಹ ಮಂ ೕನಹ 5/1, 11/7,8 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.10 4750.00 63319932 8298 14541010 02891

93 ೕ ಎ. ೂೕಸ   ೕ  ಆ ೂೕಗ ಪ , ೂಸೂರು ೂಸೂರು ೂಸೂರು 371/1298/2 Flower 1x0.6 1.4 6180.00 27659890 8984 077210102 0131

94 ೕ .  ಾಂ ೕ ೌಡ  ೕ ೌಡ, ಾಚ ಾ ೕನಹ ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 103/3 ಇತ ಾ  2x2 1.2 2810.00 7713105 46283 90925001 0123701

95 ೕ ಕು ಾ   ಾಮಚಂದ , ಮುದು  ಮುದು ೂಸೂರು 237/10 ಇತ ಾವ  8x8 1.2 910.00 6694153 22000 14340101100 3472

96 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತ  ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 39,40/3,37/1,36/1 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.80 3600.00 74397168 1912 26925001013876 01

97 ನಂಜ   ಹನುಮಂತ , ಳ  ಳ ನಗರ 125/4 ಇತ carrot  1X0.6 1.40 1080.00 51242312 8028 20197465519

98 ಎ . ಎಂ ಂಕಟ   ಮು ಾ ಮ , ಾ ಂಪ ರ  ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ
190/3,188/1,191/3, 

73 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.40 5490.00 5933019 95590 64116606 185

99 ಂಕಟಚಲಪ   ಜಯ ಾಮ , ಾಯನಕಲು  ಾಯನಕಲು ಮಂ ೕನಹ 7,8/1,29,30/43A,3 ಇತ ೂೕಸು 1X0.6 1.35 5960.00 6295 93199491 301600101000 807

100 ೕ H C ಕ ಣ   H K ಚನ ಪ , ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 62/2 ಇತ ಾ  2x2 0.8 1800 ಇ ಾ 14940101100 2735

101 ಮ ಾ.  ಎ  ೂೕಂ ವಪ ಾದ , .ಎ  ೂಂ ೕನಹ ೂಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 2/10,  4/1 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.6 2370.00 5118075 22077 106111000 13032

102 ೕಮ  ಲ ೕನರಸಮ  ೂೕಂ ೕ  ಾಮ  ೕನಹ  ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 30/3 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.4 1800.00 36300559 8382 14541190 10246

103 ೕ ಾಗ   ಲ ಯ , ಾ ಂಪ ರ  ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 234/2 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.45 1720.00 72991082 4820 1073010000 1092

104
ೕ .  ಂಕ ೕ  ೌಡ  ೕ ೌಡ  

ನುಲುಗುಮ ನಹ   ನುಲುಗುಮ ನಹ ಮಂ ೕನಹ 65 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.45 1725.00 145410100 1383

105 ೕಜಯಣ   ನರಸಯ , ಹಂಸಂದ ಹಂಸಂದ ೂಸೂರು 24/4, 26/3,27 ಇತ ಣ ನ ಾ  1x0.6 0.3 1070 ಇ ಾ 107851 00013791

106 ೕಮ  ಾಮಕ  ೂೕಂ ಾಕ ಂಡಯ , ಬಳ  ಬಳ ೂಸೂರು 28/7 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 1x0.6 0.4 1500 5745793 51424 640751 09131
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107 ೕ ಮುತ ಾಯಪ   ಕ ಳ ಪ , ಾಚ ಾ ೕನಹ  ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 1,14,115 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.2 4868.00 30698513 5596 077210100 8178

108 ೕಬಸವ ಾಜು  ಮು ಅಂ ನಪ  , ೂನ ಾನಹ ೂನ ಾನಹ ೂಸೂರು 44 ಇತ ಾ  2x2 0.8 2100 2451874 10268 3030583 0331

109 ೕಮ  ಸಣ ಮ  ೂೕಂ ಮುತ ಪ , ೂ ೕಣಕುಂ  ೂ ೕಣಕುಂ ೂಸೂರು 4/2 ಇತ ಾ  2x2 0.60 1570 6556747 26430 0772119 023272

110 D N  ಮುತ ಾಯಪ   ನಂಜಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 111/2 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.00 4500.00 5171990 27139 107301010 04021

111 ಕೃಷ ಪ   ನಂಜುಂಡಪ , ಚಂದಣದೂರು  ಚಂದಣದೂರು ಕಸ ಾ 43/2 ಇತ ಣ ನ ಾ   1X0.6 0.4 1740.00 ಇ ಾ 108561000172 77

112 ೕH V ಚ ೕ ೌಡ  ಂಕಟ ಾಮಪ , ಹನುಮಂತಪ ರ  ಹನುಮಂತಪ ರ ಮಂ ೕನಹ
22/6  ,61+6 , 1/1ಎ, 

11, ಇತ ೂ ೂ 1x0.6 0.3 1350.00 ಇ ಾ 14541010 04007

113 ೕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂ ೕ ೌಡ, ಾಲ ಹ  ಾಲ ಹ ಮಂ ೕನಹ 40 ಇತ ಗು ಾ  1.5x1.5 0.8 3078.00 6076 95823332 145410 1002087

114 ೕಮ  ಲ ತಮ  ೂೕಂ ಮು ಂಕಟ ಾಮಪ  ಾ ಂಪ ರ  ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 133/2, 132/2 ಇತ ೂೕಸು 1X0.6 0.8 3600.00 7878484 47155 10730100002 469

115
ೕ G H  ಮ ಾಜು  ೕ  G K  ಹನುಮಂತ ಾಯಪ , 

ಣಕನಗು  ಣಕನಗು ಮಂ ೕನಹ 34/3 ಇತ ೂ ೂ 1x0.6 0.95 4270.00 8787283 65364 149401011002 314

116 ಮುದ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೂ ಾ ಪ , ದಂ ಾನಹ  ದಂ ಾನಹ ೂಂ ೕ ಾ 31/2,32/2 ಇತ ಾ ೂೕ     1X0.6 0.90 4050.00 7457666 28755 1494010110006 30116 ಮುದ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೂ ಾ ಪ , ದಂ ಾನಹ  ದಂ ಾನಹ ೂಂ ೕ ಾ 31/2,32/2 ಇತ ಾ ೂೕ     1X0.6 0.90 4050.00 7457666 28755 1494010110006 30

117 G N ಕೃಷ ಪ   ೕ  ನಂಜುಂಡಪ , ಗುಂ ಾಪ ರ  ಗುಂ ಾಪ ರ ಕಸ ಾ 85/4B,85/5,85/6 ಇತ ಾ  2x2 1.00 2630.00 95539873 9113 0770101013 071

118 ಎ .  ಸುಬ   ೂ ೂ ಒಬ , ಾ ಂಪ ರ  ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 267/1,263,262/2 ಇತ ಗು ಾ  2x2 1.2 1240.00 7418904 70546 1250100010 29

119 ಾರಚಂದ  ಪ ಾ  ಚಂದ, ಕ ಾಯಕನಹ  ಕ ಾಯಕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 1,73,135 ಇತ ಗು ಾ  1.5X1.5 0.65 2500.00 2203648 23501 5401136052 8

120
B N ಜಯಮ  ೂೕಂ ೕ  B C ಚನ ೌಡ, 

ಕ ಾಯಕನಹ ಕ ಾಯಕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 89/2A, 89/1A ಇತ ಾ   2.5X2.5 0.80 1000.00 ಇ ಾ 5404756604 9

121 ೕಮ  ದ ಂಗಮ  ೂೕಂ ಚಂದ ಪ , ಆಗ ಾರ ೂಸ  ಆಗ ಾರ ೂಸ ೂಂ ೕ ಾ 69/3 ಇತ ಾ  2x2 0.4 1050.00 9073084 93232 85017339 453

122 ಭಕ  ಾ   ಹಬೂ  ಾ , ೂಡ ಕುರು ೂೕಡು ೂಡ ಕುರು ೂೕಡು ಕಸ ಾ 82/2,4 ಅಲ ೕ   4x4 0.80 1220.00 714780 850784 10856100016 103

123 N ಅಮೃತ ೂೕಂ A ೕ ಾಸ, ಾ ಂಪ ರ ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 196/2 ಇತ ಾ  2x2 0.38 250.00 714780 850784 107301010689 59

124 N ಅಮೃತ ೂೕಂ A ೕ ಾಸ, ಾ ಂಪ ರ  ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 196/2 ಇತ ಗು ಾ  2x2 0.49 680.00 ALQ115897 107301010689 59

125 ೕಮ  ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ಮ ಾಯಪ . . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು ನಗರ 239/4 ಇತ ೕ  1x0.6 0.6 2700.00 797091 581451 64142219491

126 ಈಸು ಾ   ೖಯ  ಮಹಬೂ  ಾ , ಮ ಾಲ   ಮ ಾಲ ನಗರ 12/4,2 ಅಲ ಸಂ ಾ ತರು ೕ  4x4 0.40 610.00 4621283 85423 64015173 99-2

127 . ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ  ಕ ಯ , ೂಡ  ಕುರು ೂೕಡು  ೂಡ  ಕುರು ೂೕಡು ಕಸ ಾ 51/6,57/1B,57/2 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.6 2700.00 3893057 43787 1085610001157 7 

128 H N ಹನು ೕ ೌಡ  ಾ ಾಯಣಪ , ೂಲ ಹ  ೂಲ ಹ ಮಂ ೕನಹ 17/3A,18/2B ಇತ ಾ ೂೕ  1X0.6 0.75 3370.00 3584457 34056 1494010110 02775
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129 ನ  ಎ .   ನಂಜುಂಡ , ಕ ಾಯಕನಹ ಕ ಾಯಕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 164 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.55 2530.00 3584457 34056 15670001020223 49

130 ನ  ಎ .   ನಂಜುಂಡ , ಕ ಾಯಕನಹ  ಕ ಾಯಕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 191 ಇತ ಾ  2x2 0.55 1450.00 3202607 06560 15670001020223 49

131
ೕ .ಎ  ನರ ಂಹ   ೕ  .ನರ ಂಹ , 

ೕನಹ  ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 30/3 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.8 3600.00 2561904 42116 1454101011 985

132 ೕ ಸಂಪಂ   ನರಸಪ , ೂಂ ೕ ಾ  ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 369  372 ಇತ ಾವ  8x8 1.20 926.00 2275298 56239 12610101001 1545

133 ಶ ಕ ಾ V  ೂೕಂ ಾಬು  N T  ಕ ಕುರು ೂೕಡು ಕ ಕುರು ೂೕಡು ಕಸ ಾ 233,234, 235 ಇತ ಾವ  8x8 2.60 2060.00 2015360 83161 108991010262 72

134 M  ೕ ಾ ಾದ   ೕ  ರುದ ಯ , ಗುಂ ಾಪ ರ  ಗುಂ ಾಪ ರ ಕಸ ಾ 18/2 ಇತ ಾ  2x2 0.8 1800.00 9416374 21742 0770101031 062

135 ಾ ಾಯಣಪ   ಮಲ ಯ , ಾದಲ ೕ ಾದಲ ೕ ಕಸ ಾ 332/1 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ  1X0.6 0.30 1350.00 2363487 11282 26925001002726 01

136 ನರ ಂಹ   ೕ  ಕ ರಪ  , ೕಗಟ  ೕಗಟ ಕಸ ಾ 1,43,139 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.70 2850.00 5741698 76861 4449108 000066

137
Y G A ಮ ೕ ಾಜು  ಾ   ೕ  Y G ಆ ಾಧ , 

ಇಡಗೂರು ಇಡಗೂರು ಕಸ ಾ 134/2 ಇತ ಣ ನ ಾ  1X0.6 0.45 1750.00 86555366 8774 540367 69745

138 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ  ಾ ಪ , ಗಂಗಸಂದ  ಗಂಗಸಂದ ಕಸ ಾ 359 ಇತ ಾ  2x2 0.40 1050.00 ಇ ಾ 444910100271 7

139 ೕಮ  ಪ ೕಳಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ   ೕವ ಾನಹ   ೕವ ಾನಹ ಕಸ ಾ 32 ಇತ ಾ  2X2 0.85 2230.00 ಇ ಾ 108561000 22868

140 ೕಮ  ಎಂ. ಮ ಲ ೕ  ೂೕಂ ಆ . ೕರ ಾಧ  ಗುಂ ಾಪ ರ ಗುಂ ಾಪ ರ ಕಸ ಾ 19/3,19/4 ಇತ ಾ  2X2 0.4 1050.00 ಇ ಾ 077010120 5371

141 ಮ   ಡ ಪ . ೕರಮ ನಹ ೕರಮ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 4 ಇತ ಾ  2X2 0.4 1050.00 ಇ ಾ 148201011000 962

142 ೕ ಒ.  ಗಂ ಾಧರಯ   ಓಬಳಪ , ತ ಾಳು ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 145/3, 144/3,2 ಇತ ಾ  2x2 0.6 1570.00 8878914 97305 1631010 0018501

143 ೕ S R ೕಧ   ಾಮಚಂದ , ಮುದು ಮುದು ೂಸೂರು 237/11 ಇತ ಾವ  8x8 1.2 1170.00 67938504 4222 20031651356

144
B S  ೂೕಮ ೕಖ   ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ೌಡ, 

ಕ ಾಯಕನಹ ಕ ಾಯಕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 95 ಇತ ಾ   2X2 0.80 2100.00 41273420 7547 6403689 0813

145 ಆ ಾ ಾಯಣ   ೕ  ಾಮ , ಹುದುಗೂರು ಹುದುಗೂರು . ಾಳ 268/3 ಇತ ಪ ಾ ಯ  2X2 1.00 2630.00 99759539954 2 301600101003 504

146 A. ೕ ಾಸ  S V ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ . ಾ ಂಪ ರ ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 251/1 ಇತ ಗು ಾ  1.5x1.5 0.29 810.00 99759539954 2 107301010689 68

147 A. ೕ ಾಸ  S V ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ . ಾ ಂಪ ರ ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 196/1, 247 ಇತ ಾ  2.5x2.5 1.20 2270.00 615027 575675 107301010689 68

148 H ಾ ಾಯಣಪ   ಹನುಮಯ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 112/3,1 ಇತ ಆಲೂಗ  1x0.6 0.80 3300.00 9847274 86835 10730101014 648
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149 ೕ . . ೕರಣ   ಹನುಮಂತಪ , ತ ಾಳು  ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 8/2 ಇತ ಾ  2x2 0.8 2100.00 2991019 15717 54047565137

150 ೕ ಂಕಟ ಾ   ೕ  ಾಮ , ಾಲ ಹ ಾಲ ಹ ಮಂ ೕನಹ 5/3 ಇತ ಬದ  1X0.6 0.95 3975.00 3254833 88585 14541010 05949

151 ಂ ೂೕ ಾ   ಸಂ ೂೕ ಾ , ಾ ವಸಂದ  ಾ ವಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 61/2 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.6 2700.00 63611382 8911 116801000006 57

152 ಮಂಜು ಾ  . ೂೕಂ  . ಂಕಣ , ಉಪ ರಹ  ಉಪ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 141/1,44 ಇತ ಆಲೂಗ  1X0.6 0.40 1400.00 584007 407648 107301010495 65

153
.  ಚಂದ ೕಖರ   .ಎ . ಾ , , 

ಾಗಸಂದ , ಾಗಸಂದ ಕಸ ಾ 34/1A,34/2B,34/1B ಇತ ಾ  2x2 0.40 2950.00 ಇ ಾ 1085610103031 8

154 ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಂಕಟಪ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು ನಗರ  '92/4 SC ಆಲೂಗ  1x0.6 0.38 1710.00 3844846 61313 10860101024 539

155 ನ ೕಂದ   ಕ ಕ ರಪ , . ೂಮ ಸಂದ  . ೂಮ ಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 8/7,24/7 SC ೂ ೂ  1X0.6 0.35 1270.00 79127632 4780 3139215422 6

156 ನಂಜಪ   ಂಕಟಪ , ಡಚಲಹ  ಡಚಲಹ . ಾಳ 49/1,2 ಇತ ಬದ  1x0.6 0.80 3600.00 ಇ ಾ 145410101 3053

157 ಂಕಟಪ   ೂಡ ಅಣ ಯ ಪ , ಾಮಚಂ ಾ ಪ ರ ಾಮಚಂ ಾ ಪ ರ ಕಸ ಾ 60/5 ಇತ ಾ   2x2 0.90 2350.00 3744297 17695 0481201002509 4

158 N.H  ಪ ಾ ವ  ೂೕಂ H V  ಾಜ ೕಖರ , ಾ ೕನಹ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ 41,51 ಇತ ಾವ   6x6 2.37 3370.00 ಇ ಾ 077010120 151

159 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣ , ಂ ೕನಹ  ಂ ೕನಹ ೂಂ ೕ ಾ  55 ಇತ ಾ  2x2 1.2 3080.00 9043790 41926 64041061 572

160 K  ನರ ಂಹ   ಅವ ಲಪ , ೕವ ಾನಹ  ೕವ ಾನಹ ಕಸ ಾ
30/3,4, 

29/1a,29/2b,30 ಇತ ೕ  1X0.6 0.80 1050.00 432737 407263 20105820 153

161 M  ಾ ಾಯಣಪ   ಮುದ ಪ , ಾ ಾಲ ಹ ಾ ಾಲ ಹ ನಗರ 106/1 ಇತ Chrysanthmum 1X0.6 0.35 1300.00 22367182 0368 540492805 14

162 ಮು ಯಪ   ಗಂಗಪ  ಣಕನಗು  ಣಕನಗು ಮಂ ೕನಹ 375, 106/2 ಇತ ಣ ಾ  1X0.6 0.20 600.00 8518177 4 5289 107301000113 59

163 ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಲ ಯ , ಂಕ ಂಕ ೂಸೂರು 100/1 ಇತ ಣ ನ ಾ  1X0.6 0.90 3870.00 347272 579679 3149233 747

164 ಲ ಪ   ಂ ಾರಪ , ಕಲ ಾಯಕನಹ  ಕಲ ಾಯಕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 98/1ಎ ಇತ ಾ   2.5X2.5 0.79 1980.00 7221643 60901 6411483 9699

165 ೕ ಾ   ಂಕಟರವಣಪ , ಕಲೂ ಕಲೂ ಕಸ ಾ
230/5, 240/1A, 

211/1 ಇತ ಾ   2x2 2.50 2390.00 2114917 14064 106111000002 37

166 T ೕರಪ   ಮ ಯ , ಕುರೂ ಕುರೂ ೂಸೂರು 1,95,196 ಇತ ಣ ನ ಾ  1X0.6 0.38 1410.00 2518459 80598 64048131986

167 ಕ ನರ ಂಹ   . ಗಂ ಾಧರ , ಗುವ ಲಹ  ಗುವ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 70/4 ಇತ ಪ ಾ ಯ 2.5X2.5 0.65 1410.00 333489 688619 1454101026 04

168 ಸಕು ಾ  ೂೕಂ ತು ೂ ೕ ಾ , ಾ ವಸಂದ  ಾ ವಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 15/2 ಇತ ೂ ೂ  1X0.6 0.95 4090.00 34312045 7117 439801 990

169
ಎ , ಂಕ ೕ  ಮೂ   ಎ . . ೕ ಾಸ ಾ , ಗುಲ 

ಂಜನಹ  ಗುಲ ಂಜನಹ ಮಂ ೕನಹ 27/3 ಇತ ಈರು   1X0.6 0.80 3600.00 8538783 53711 5405256555-0

170 ಂಕಟನರಸಮ  ೂೕಂ ಮು ಾಜು, ಗುಯ ಲಹ  ಗುಯ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 42/4 ಇತ ಪ ಾ ಯ  2X2 0.40 1050.00 8591593 76370 107301000016 89

171 ಆ . ಾ ೕ   ಾಮಪ , ಬ ೕ  ಹ  ಬ ೕ  ಹ . ಾಳ 28/2,8 ಇತ ಾ   2X2 1.15 2950.00 82290713 3942 6416869 3677
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172 K G  ಂಕಟ   ಗಂಗಪ , ಾ ಂಪ ರ ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 101 ಇತ ಾ  3X3 0.80 1150.00 ಇ ಾ 1073010000 0212

173 ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಾಮ , ೕನಹ  ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 73/9, 58/5,6, ಇತ ೂ ೂ  1X0.6 0.55 1950.00 4961191 90176 10730100015 597

174 ಜಯಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 190/2 ಇತ ಾ   2X2 0.40 1050.00 96026488 2338 107301010666 50

175 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೌಡಪ , ಕ ರ ೕವರಹ ಕ ರ ೕವರಹ . ಾಳ 16/9 ಇತ ೂ ೂ  1X0.6 0.45 2030.00 5937768 72447 64107498 420

176 H ನರಸಪ   ಹನುಮಂತಪ , ಗುವ ಲಹ  ಗುವ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 3/2ಎ,24/2ಎ,24/2 ಇತ ಗು ಾ   1.5X1.5 0.40 1540.00 6403531 64549 2692500100764 301

177 ಸುನಂದಮ  ೂೕಂ ಕ ಾಲ , ಾಮ ೂಂಡು  ಾಮ ೂಂಡು . ಾಳ 137/1, 145/1 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.6 2,700.00 26906675 0022 14541010090 82

178 P ಾಮಕೃಷ ಯ   ಪಟ ಯ , ೂಡ ಮಲ  ೂಡ ಮಲ ೂಂ ೕ ಾ 10/7 ಇತ ಾ   2X2 0.20 530.00 7920231 01200 5404756 8321

179 V  ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ   ಂಕಟಯ , ೂಂ ೕ ಾ  ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 4,10,104 ಇತ ಾ   2X2 1.95 4740.00 4100416 18765 1087110000 0308

180 N ದ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ , ಾಚಕುಂ  ಾಚಕುಂ ೂಂ ೕ ಾ 717 ಇತ ಾ  2.5x2.5 0.40 750.00 6079189 95199 11680100010 336

181 B R  ಹ ಪ ಾ   B  ಾಮಕೃಷ ಪ , ಇಡಗೂರು  ಇಡಗೂರು ಕಸ ಾ 119/4 ಇತ ಣ ಾ  1X0.6 0.80 3600.00 8786077 64284 SBM  ಇಡಗೂರು

182 .ಸಂ ೂೕ ಾ   ಕ ಬಂ ೂೕ ಾ , ಅ ೕಪ ರ ಅ ೕಪ ರ ೂಂ ೕ ಾ 72/1,4, 74/1 ಇತ ಾ  2x2 1.20 3070.00 5573073 71137 148201011 002230

183 ಾಮಣ   ಮುದ ಣ , ಇಡಗೂರು ಇಡಗೂರು ಕಸ ಾ
165,166/1,134/1A,13

4 ಇತ ಣ ನ ಾ  1X0.6 0.4 3600.00 64765963 5415 64164131510

184 ೕ ರಘು ಾಥ   R N  ಅಂ ನಪ , ಕುರುಬರಹ ಕುರುಬರಹ ಕಸ ಾ 103/1,102,101/1,2 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.2 4320.00 9160481 75649 0770101010 885

185
ೕಮ  ಾಗಮ  ೂೕಂ .ಎ . ಾಜ ೕಖರ , 

ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 106 ಇತ ಪ ಾ ಯ 2x2 1.6 1950.00 39932873 0555 107301000 11072

186 ೕ .  ಸ ೕ   . .ಚನ ಬಸಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 99/3 ಇತ ಾ  2x2 0.8 2100.00 4828709522 01 1073010106 0948
187 C  ೕರಪ   ಕ ಪ ಾಲಪ , ಇಡಗೂರು ಇಡಗೂರು ಕಸ ಾ 61/11,5,6,7,8,9,10 ಇತ ೕ  1X0.6 1.1 4920.00 2824 34735802 SBM ಇಡಗೂರು

188
ೕ ೖಯ  ಹ ೕದು  ಹು ೕ  ೕ   ೕ  ಸ ೕ 

ಅ , ಅ ೕಪ ರ  ಅ ೕಪ ರ ೂಂ ೕ ಾ 17/1, 93/14 ಅಲ  ಸಂ ಾ ತರು ಪ ಾ ಯ 2x2 2.00 4860.00 88111269  4169 1168010000 1061

189 ೕ K S  ಾಜ ೕಖರ   ಶಂಕರ , ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 72 ಇತ ಪ ಾ ಯ 2x2 0.65 1110.00 5141381 80936 107301 00017974

190 ೕ ಂಕಟ ಾ   ಅಶ ತ , ೂೕಳ ಹ ೂೕಳ ಹ ನಗರ 3 ಇತ ೕ  1x0.6 0.55 2475.00 7360169 26914 1086010101 7797

191 ೌ ಾಗ ಮ  ೂೕಂ . . ೕ ಾ , ಇಡಗೂರು  ಇಡಗೂರು ಕಸ ಾ 46/11 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.75 2900.00 ಇ ಾ 00070330003 156
192 ೕ ಸ ೕ  .ಎಂ  ಮಲ ಯ  ೂಲ ಹ  ೂಲ ಹ ೂಸೂರು 10/1,2,3 ಇತ ಾ  2x2 1.4 1130.00 ಇ ಾ 64052777116

193 ೕಮ  .  ಮಂಜುಳ ೂೕಂ ಲ ಯ , ಪ ರ  ಪರ ಮಂ ೕನಹ 79/1 ಇತ ಆಲೂಗ  1x0.6 0.6 2400.00 ಇಲ 107301000017 998

194 A.S ಠಲ ಮೂ   A ಾ ಾ ಾ , ಾ ಂಪ ರ ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 81,82, 83 ಇತ ಾ   2X2 0.95 1920.00 8014070 34415 125010070 194

195
.ಆ  ಾಜ ೕಖ   ೕ  ಾಮಕೃಷ ಯ , 

. ೂಮ ಸಂದ . ೂಮ ಸಂದ . ಾಳ 147/11, 16, ಇತ ೂ ೂ  1X0.6 0.88 3960.00 ಇ ಾ 1146101030 347
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196 S G ಆನಂದ   S K  ೂೕ ಂದಪ , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ ೂಸೂರು 153/2,164/2 ಎ ಇತ ೕ    6X6 2.40 2950.00 ಇ ಾ 11221011000 940

197 C R  ನರ ಂಹ ಮೂ   ಾಮ ಂ ಾ , ಚಂದನದೂರು  ಚಂದನದೂರು ಕಸ ಾ 75/3,76,77/2 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.90 4280.00 2203648 23501 ನ ಾ ಾ ಂ  ೌ ದನೂರು

198 .ಎ  ಜಯಮ  ೂೕಂ ೕ ೌಡ, ಕ ಾಯಕನಹ ಕ ಾಯಕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 139,140,93/3 ಇತ ಾ  2x2 2 4,860.00 ಇ ಾ 5404756 6049

199 ೕಮ  ಸುವ ಣಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ , ೂೕಳ ಹ ೂೕಳ ಹ ನಗರ 5/1,2, 5/2 ಇತ ೕ  1x0.6 0.60 2680.00 3250680 63121 10860100003 345

200 N ಕೃಷ  ಮೂ   G.C ನರಸಪ , ಗಂಗಸಂದ  ಗಂಗಸಂದ ಕಸ ಾ 381 ಇತ ನು   2.5x2.5 0.40 1050.00 352502 719729 4449101002 710

201 ಾ ಾಯಣ ಾ   ಆ ಮೂ , ೂೕಳ  ಹ ೂೕಳ  ಹ ನಗರ 122, 123/7 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.45 2000.00 7349841 59834 108601000071 79

202 ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ. T   ಮ ಯ , ಅ ೕ ೂಪ  ಅ ೕ ೂಪ ಮಂ ೕನಹ 65/1,70 ಇತ ಾ ೂೕ  1X0.6 0.74 1950.00 38427035 8651 26925001000049 01

203 ೕ .  ರಂ ೕ ೌಡ  ಬ ೌಡ, ಾಚ ಾ ೕನಹ  ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 016/2 ಇತ ಾ  2x2 0.8 2011 5048393 68794 14820101100 1495

204 N G  ಹನು ೕ ೌಡ  ಕ  ಗಂಗಪ . M ಾ ೕನಹ  M ಾ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 105/2,14/8,121/1 ಇತ ೕ  1X0.6 0.90 4050.00 389719 527800 1073010102 5635

205
K H  ಜಯ ಾಮ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ , ಅ ಾ  

ಮ ನಹ  ಅ ಾ  ಮ ನಹ ಮಂ ೕನಹ 87,2,4,84/5,86/4 ಇತ ೕವಂ   1X0.6 1.40 6170.00 ಇ ಾ 64142484324205 ಮ ನಹ  ಅ ಾ  ಮ ನಹ ಮಂ ೕನಹ 87,2,4,84/5,86/4 ಇತ ೕವಂ   1X0.6 1.40 6170.00 ಇ ಾ 64142484324

206 A ಂಕ ಾಚಲಪ   ಆನಂತಪ , ಾಪ ಾನಹ  ಾಪ ಾನಹ ೂಸೂರು 10 ಇತ ಾ ಂ    3x3 1.00 2620.00 861506 839986 6414248 4324

207 ಾಮ ಂ ಾ   ಕ  ಂಕಟಪ , . ೂತೂ ರು . ೂತೂ ರು ನಗರ 116,114/,6,113 ಇತ Lemon 5x5 0.20 880.00 3312434 98326 20071010000 752

208 ೕ ಂಕ ೕಶ   ಂಕಟರವಣ  ಾಮ ೂಂಡು  ಾಮ ೂಂಡು . ಾಳ 5/3,368 ಇತ ಆಲೂಗ  1x0.6 1.5 6605.00 36503891 6701 20071010000 752

209 ಾಜಣ   ದ ಯ , ಾದಲ ೕ ಾದಲ ೕ ಕಸ ಾ 352 ಇತ ಣ ಾ  1X0.6 0.80 3600.00 4188459 63479 20071010000 752

210 ಹನುಮಂತ   ಯರ ಮ , ಕ ಕುರುಗೂಡು ಕ ಕುರುಗೂಡು ಕಸ ಾ 245/2, 243/1 ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.75 850.00 4797886 61132 20071010000 752

211 ತು ೂ ೕ ಾ   ಶಂಕ ೂೕ  ಾ , ಾ ವಸಂದ  ಾ ವಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 19 ಇತ ೂ ೂ  1X0.6 0.20 540.00 737102 709566 1228010100 08981

212 ದ ಂಗಪ   ಗಂಗಪ , ಬು ೕನಹ  ಬು ೕನಹ . ಾಳ 5/7,5/5 ಇತ ಾ   2X2 0.7 3150.00 3841165 83278 145410100966 4

213 ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಮ , ಾ ಂಪ ರ  ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 203/3,6 ಇತ ೂ ೂ  1X0.6 0.75 3380.00 862996 422563 1073010100 3156

214 ಆನಂತಪದ ಾಭ ಾ   ೕ ಾ ಾ , ಮಂ ೕನಹ  ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 377/2, 378/2, ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 1.40 6190.00 847045 782645

215 ೂನೂ ರಪ   ೕ  ಈರಪ , ಗುಯ ಲಹ  ಗುಯ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 174/3 ಇತ ಆಲೂಗ   1X0.6 0.8 3830.00 234081 343549 10730100000 649
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216 ಾ ೕಶ  ೂೕಂ  ಎ . ಂಕ ೕ ೌಡ, ನಲುಗುಮ ನಹ  ನಲುಗುಮ ನಹ ಮಂ ೕನಹ 31 ಇತ ಾ   2X2 1.15 2650.00 3384627 54855 06125001011764 01

217 ಮ   ಾ ಾಯಣ , ಹುದುಗೂರು  ಹುದುಗೂರು . ಾಳ 128,12B,9/1A ಇತ ೂ ೂ 1X0.6 0.75 3,370.00 67045885 8844 10660100 000547

218 ರಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ  ಸುಬ ಾಯಪ , ಜರಬಂಡಹ  ಜರಬಂಡಹ ಮಂ ೕನಹ 59/6 ಇತ ಆಲೂಗ   1X0.6 0.50 2250.00 ಇ ಾ 1250100250 72

219 ೕ S R ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ ಾಮಯ , ಾ ಂಪ ರ ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 167/2,4,71/2 ಇತ ೕ  1x0.6 1.6 7020.00 34515999 6973 149401011001 504

220 T R ೂೕತಮ  ೂೕಂ ಮಂಜು ಾ  v ,  ಉ ಾ ರಹ   ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 141/1,43, ಇತ ಆಲೂಗ  1X0.6 0.60 2700.00 8460643 59681 107301010748 44

221 ೕಮ  ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ೂೕ ಾಲ ೌಡ, ಜರಬಂಡಹ  ಜರಬಂಡಹ ಮಂ ೕನಹ 120/ 1 ಇತ ಹೂ 1x0.6 1.00 9850.00 0080002010 00913

222 C. ರತ ಮ  ೂೕಂ . ಾ ಾಯಣ ಾ , ೕನಹ ೕನಹ . ಾಳ 5/3,4/5 ೂ ೂ  1X0.6 1.00 4500.00 25867943 5400 64142484324

223 ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ಗಂ ಾಧರಪ , ಆಕು ಂದ  ಆಕು ಂದ ಮಂ ೕನಹ 147 ೂ ೂ 1X0.6 0.38 1710.00 56052436 3727 64142484324

224 ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ , ೕನಹ   ೕನಹ . ಾಳ 11/2 ೂ ೂ 1X0.6 0.80 3600.00 47504779 3744 64142484324

225 ಲ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 292 ಆಲೂಗ  1x0.6 1.10 4450.00 39145489 8947 107301000119 59

226 ಾಜಪ   ಗಂಗಪ , ಹ ೕಹ ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 146 ೂ ೂ 1X0.6 1.60 7030.00 417457 427147 1073010001 6238

227 ಾಗಲ ಮ  ೂೕಂ ಮಧು S.P, ಯರ ಲಹ ಯರ ಹ ಕಸ ಾ 149 ೂ ೂ  1X0.6 0.40 1800.00 26372223 7110 35550 334210

228 ಗಂಗನ ೂೕ   ಚನ ನ ೂೕ  ಯರ ಹ ಯರ ಹ ಕಸ ಾ 13 ೂ ೂ 1X0.6 0.70 3150.00 5346899 96160 103662706 92

229 ಲ ಯ   ಹನುಮನ ೂೕ  ಯರ ಹ ಯರ ಹ ಕಸ ಾ 59,57 ೂ ೂ 1X0.6 0.60 2430.00 83465338 8044 103662706 92

230 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಯಲ ನ ೂೕ , ಯರ ಲಹ  ಯರ ಲಹ ಕಸ ಾ 57 ೂ ೂ  1X0.6 0.70 3150.00 4828519 14636 35550 334210

231 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ . ಎ.  ಗಂಗಪ , ಾ ೕನಹ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 161/p1 ೂ ೂ 1X0.6 0.80 2700.00 874288 434631 103662706 92
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232 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ  ಸುಬ ಣ , ವರವ  ವರವ ಮಂ ೕನಹ 260 ೂ ೂ 1X0.6 1.15 5120.00 ಇ ಾ 20071010000 752

233 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ  ನರ ಂಹಪ , ೂಲ ಹ  ೂಲ ಹ ಮಂ ೕನಹ 4/4,3/2B ೂ ೂ 1X0.6 1.00 4500.00 8518177 4 5289 20071010000 752

234 ಕೃಷ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಕೃಷ ಪ , ೕನಹ  ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 28/2 ೂ ೂ  1X0.6 0.45 2030.00 9980353 46198 20071010000 752

235 ಾಗ ಾಜು  ಆ ಾ ಾಯಣಪ , . ೂತೂ ರು . ೂತೂ ರು ನಗರ 358 ೂ ೂ 1X0.6 0.80 3600.00 5935415 52157 20071010000 752

236 ಆ ಮ  ೂೕಂ ೕ . ಂಕಟಪ , . ೂತೂ ರು . ೂತೂ ರು ನಗರ 358,155, 127 ೂ ೂ 1X0.6 0.90 3400.00 4134939 80517 20071010000 752

237 ಕೃ ೕ ಾ   ಸ ಾ , ೂೕಳ ಹ . ೂೕಳ ಹ . ನಗರ 267 ಾ ೂೕ     1X0.6 50.00 2250.00 75163591 2427 20071010000 752

238 ಾ ಾಯಣ ಾ   ದ ಾ  , ೂೕಳ ಹ  ೂೕಳ ಹ ನಗರ 181,188 ೂ ೂ 1X0.6 1.20 5270.00 4069983 42052 20071010000 752

239 ಗಂಗಪ   ೕ  ೕಮಪ . . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು ನಗರ 311 ೂ ೂ 1X0.7 0.80 3600.00 2945949 67846 20071010000 752

240 ಗಂಗಪ   ೕ  ೕಮಪ . . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು ನಗರ 311 ೕ   1X0.6 0.80 1820.00 2945949 67846 20071010000 752

241 ೂೕ ಾ   ಾ ಾ , ೂೕಳ ಹ  ೂೕಳ ಹ ನಗರ 6/18,89 ಾ   2X2 0.85 3830.00 8473674 37352 20071010000 752

242 ಗಂಗಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ಂಗಪ , ಕುರುಬರಹ . ಕುರುಬರಹ . ಕಸ ಾ 46/P15 ಾ   2x2 0.40 1050.00 51960881 7288 13420101100 4792

243 ಪ ೕ  ಾ   ಾ ೕ ಾ , ೂೕಳ ಹ  ೂೕಳ ಹ ನಗರ 48/2 ೂ ೂ 1x0.6 1.20 5200.00 892802 327641 10860100002 892

244 ಲ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 97/1A ೂ ೂ 1X0.6 0.40 1400.00 39145489 8947 107301000119 59

245 ನರ ಂಹಯ   ಗಂಗಮ  ಾಚಕುಂ  ಾಚಕುಂ ೂಂ ೕ ಾ 24 ಾ  2x2 1.00 2650.00 5326855 37251 11680100 014754
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246 ೌಡಮ  ೂೕಂ ಹೂನೂ ರಪ , ಾ ಂಪ ರ  ಾ ಂಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 30/2,3 ಾ  3.5x3.5 0.80 1200.00 672233 273174 17601003 1861

247 ಾಂತ ಾಜು  ೕ  ಸತ ಪ , ೂಡ  ಮಲ  ೂಡ  ಮಲ ೂಂ ೕ ಾ 32/13, 32/7 ಸುಗಂಧ ಾಜ  1X0.6 0.20 900.00 ಇ ಾ 14820119100 0801

248 . ಅ   ೕ  .ಎ . ಗಂಗಪ , ಕ ರ ೕವರಹ   ಕ ರ ೕವರಹ ೂಂ ೕ ಾ 160 ಾ   2X2 0.95 2500.00 2918120 82131 1153001010059 32

249 ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ವಸಂತಪ , ಗುವ ಲಹ ಗುವ ಲಹ ಮಂ ೕನಹ 16/2a,16/2b ಣ ನ ಾ   1X0.6 0.40 1500.00 328963 203936 26950010048320 1

250 ಎ  ಗಂಗರತ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ , ಆಕು ಂದ  ಆಕು ಂದ ಮಂ ೕನಹ 28/3 ಆಲೂಗ    1X0.6 1.60 6730.00 32415126 9352 915010056379 262

251 ಕ  ಅಂ ನಪ   ಗುರ ಪ , . ಾ ೕನಹ  . ಾ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 54/2 ೂ ೂ 1X0.6 0.35 1580.00 78022003 9583 10730100019 718

252 ಾ ೕ ಾ   ಾ ೕ ಾ , ನಲ ಹ  ನಲ ಹ ನಗರ 13 ೂ ೂ 1X0.6 0.80 3600.00 7375426 12994 20071010000 752

253 ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಾಗ ಾಜು, ೕವರ ೂಸಹ ೕವರ ೂಸಹ ಕಸ ಾ 47/2 ಆಲೂಗ    1X0.6 0.20 900.00 4617846 01969 92182001350011 10

254 ಮ ಯ   ಗಂಗಪ , ಚಂದಣದೂರು  ಚಂದಣದೂರು ಕಸ ಾ 173 ಾ   2x2 0.60 1570.00 545146 173374 92182001350011 10

255 T  ೕಲಮ  ೂೕಮ M  ೕ ಾಸ, ೂನ ಾನಹ  ೂನ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ 85/1,25/2 ೕ  5x5 1.50 2170.00 41552339 1402 92182001350011 10

256 M  ೕ ಾ   ೕ  ಮು ಯಪ , ೂನ ಾನಹ ೂನ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ 55,57/4 ಪ ಾ ಯ 3x3 1.50 4170.00 41552339 1402 92182001350011 10

257 ಾಗ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟಪ , ಗಂಗಸಂದ  ಗಂಗಸಂದ ಕಸ ಾ 114/1,115/3,118 ೂ ೂ  1X0.6 0.80 3600.00 906004 193541 621928686 23

258 ಲ ಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಯ , ಯರ ಹ ಯರ ಹ ಕಸ ಾ 13 ೂ ೂ 1X0.6 0.70 3150.00 5945435 91273 103662706 92

259 C.D ಲ ಣ  ಾ ವಪ , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 51 ೂ ೂ  1X0.6 0.40 1800.00 3190030 05956 64142484324

260 ಸುನಂದಮ  ೂೕಂ N ಾ ಾಯಣ ಾ , ಗುಲಗಂಜನಹ  ಗುಲಗಂಜನಹ . ಾಳ 73/4 ೂ ೂ  1X0.6 0.40 1800.00 6320986 47779 64142484324

261
ಆ . ಎ. ಾ ಾಯಣಪ   ೕ  ಆ  ಾ ಾಯಣಪ , 

ಾಮಚಂದ ಪ ರ  ಾಮಚಂದ ಪ ರ ಕಸ ಾ 87 ೂ ೂ 1X0.6 0.90 4500

262 ಆ ಪ   ಂಕಟಪ , ೂೕಳ ಹ  ೂೕಳ ಹ ನಗರ 24/1,25 ೂ ೂ  1X0.6 50.00 3600.00 8645854 45292 20071010000 752
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263 ಮಂಜಮ ೂೕಂ ಾಲಪ , ಾಮ ೂಂಡು ಾಮ ೂಂಡು . ಾಳ 216/2,92 ೂ ೂ 1X0.6 1.40 6190.00 509596 156939 20071010000 752

264 ಅಂ ನಪ   ಗಂಗಪ , ಕ ಕುರು ೂೕಡು ಕ ಕುರು ೂೕಡು ಕಸ ಾ 289 ಾ   2x2 0.40 1050.00 67831594 4544 20071010000 752

265 ಉದಯರ   ಉ ಾಪ , ಾಮ ೂಂಡು ಾಮ ೂಂಡು . ಾಳ 177,13/7,10/2,46, ೂ ೂ  1X0.6 0.80 3600.00 ಇ ಾ 64142484324

266 K V  ಮ ಯ   ಂಕಟರವಣಪ , ಕಡಬೂರು  ಕಡಬೂರು . ಾಳ 183,184,88 ಬದ  1X0.6 1.40 5890.00 4273928 31502 64142484324

267 K C  ಮು ೕಂದ   ಚನ ಪ , ಾರ ಂಹನಹ  ಾರ ಂಹನಹ ೂಸೂರು 67,68,69 ಾ   2X2 1.20 3070.00 7862160 15105 64142484324

268 ಮು ಯಪ   ಮು ಾಪಣ , ಗಂಗಸಂದ ಗಂಗಸಂದ ಕಸ ಾ 216 cucumber1X0.6 0.7 3150.00 92385626280 0 44471080001 67

269 ಂಕ ೕಶಪ   ಕ ಗಂಗಪ , ೂಸ ಉ ಾ ರಹ ೂಸ ಉ ಾ ರಹ ೂಸೂರು 49/2 C 4  ಹೂ  1X0.6 0.30 1350.00 4113689 0 8248 SBM  ಇಡಗೂರು

270 ವಶಂಕ   ಅಶ ತ ಪ , ನಕ ಲಹ ನಕ ಲಹ . ಾಳ 96/11 ಪ ಾ ಯ  2x2 0.4 1050.00 810451 627759 106601000097 48

271 R ಚಂದ ಕ ಾ ೂೕಂ ೕ  ಂಕಟರವಣಯ , ೂೕಮ ಹ  ೂೕಮ ಹ ೂಸೂರು 87 ಾ  2x2 0.6 1580.00 9395490128 43 1168010001486 4

272 ೂೕ ಾಲ  ನರ ಂಹಪ , ೕದಲ ೕ  ೕದಲ ೕ ಕಸ ಾ 148/1,2,3 ಹೂ  2X2 0.4 1530.00 7918212 27537 10989101 003572

273 ೕಮ ೂೕಂ E ೕ ಾಸಯ , ಕ ೕಕಲ ಹ  ಕ ೕಕಲ ಹ ಕಸ ಾ 157/1,2 ಣ ನ ಾ   1X0.6 0.90 4050.00 4532338 65099 077010804494 4

274 ನರ ಂಹಪ   ನರಸಪ , ಅಣಘಟನಗ  ಅಣಘಟನಗ . ಾಳ 54/3 ೂ ೂ 1X0.6 0.80 3600.00 4893538 67791 641647752 59

275 ಾ ತ ಮ  ೂೕಂ ಎ , ಾಮಚಂದ ಪ  ಅಣಘಟ ನಹ  ಅಣಘಟ ನಹ . ಾಳ 60/9 ೂ ೂ  1X0.6 0.95 4280.00 9405210 93104 14541010131 43

276 ಕಮಲಮ  ೂೕಂ ಮು ಾ ಾಯಣಪ , ಬಚ ಹ ಬಚ ಹ . ಾಳ 49 ೂ ೂ 1X0.6 0.70 3150.00 ಇ ಾ 6412906 7113

277 ಹನುಮಕ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತಪ , ೂಡ ಮಲ  ೂಡ ಮಲ ೂಂ ೕ ಾ 69/3 ಾ   2x2 0.29 770.00 6032291 10651 54047560 412
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278 .  ಾ ತಪ   ೖಲಗಂಗಪ , ಾ ೕಹ  ಾ ೕಹ ಕಸ ಾ
117,11/2,87,88,118,

115  ಾವ            8x8 3.00 3360.00 8428330 04951 6202075 8050

279 ನ ೕಂದ  ಾಬು  ನರ ಂಹಪ , ಾಮ ೂಂಡು  ಾಮ ೂಂಡು . ಾಳ
208/1, 213,210, 

208/1 ೂ ೂ 1X0.6 1.20 5060.00 550209 371424 64142484324

280 K V  ಪ ಟ ಾಜು  K T. ೕರ ಮ ಯ , ಕುರೂ  ಕುರೂ ೂಸೂರು 105/2  Crossandra 1X0.6 1.50 1500.00 295688 431966 92182001350011 10

281 ಗಂ ಾಧರಪ   ೂಡ , ಅಂ ನಪ , ಕ ಕುರು ೂೕಡು.  ಕ ಕುರು ೂೕಡು. ಕಸ ಾ ,69 ೂ ೂ 1X0.6 0.40 1800.00 63601556 7072 20071010000 752

282 ಕ ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟಪ , ೂೕಳ  ಹ  ೂೕಳ  ಹ ನಗರ 70/1,43/2 Cucumber1X0.6 0.75 2470.00 51580863 1279 20071010000 752

1
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನಂ ಪ   ಮು ಯಪ ಮ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 2/1- ಟ ೕಟ 0.9 91700 0490101014792-
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಕೃಷ ಮ  ೂೕಂ ಈರಪ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 48/1 ಇತ ೕವಂ 0.3 34000

ಡ ಘಟ  ಾಲೂ ಕು

2 ಅಳವ ಕೃಷ ಮ  ೂೕಂ ಈರಪ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 48/1 ಇತ ೕವಂ 0.3 34000

3
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಚಂದ ಪ   ಚನ ಪ  ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 48/1 ಇತ ೕವಂ 0.3 34000 10571101058101-

4
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಕ ಮು ಾಮಪ   ಕ ರಪ ಂ ಾಪನಹ ಕಸ 170/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.1 110000

5
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರ ಂಹಪ   ೕ ಶಂಕರಪ ಂ ಾಪನಹ ಕಸ

29/1, 15, 114, 165, 
113/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.9 91700

6
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ಬ ಹ 38/2 ಟ ೕಟ 1.2 102000

7
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೂೕಟಪ   ಾಗಪ ದ 89, 32/2, 33/1 ಟ ೕಟ 1.6 155000 9465-7317-7211

8
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟರವಣಪ   ಓಬಳಪ ೂಮ ಸಂದ ದ 24/35, 40/3, 40/2 ಈರು 0.8 73000

9
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರ ಂಹಪ   ಗಂಗಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 61/4 ಟ ೕಟ 1.2 119000

10
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೕ ಾಮಪ    ನ ೂೕ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 91/ 4 ಟ ೕಟ 1.6 150000

11
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕಂಕಟರವಣಪ ೂಮ ಸಂದ ದ 11 ೕ 0.7 73000

12
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಲ ಣ   ನ ೂೕ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 59 ಟ ೕಟ 1.6 150000

13
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮಲ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 70, 30/2 ಇತ ಟ ೕಟ 2 186000

14
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ೕ   ಕ ಂಕಟಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 18/7, 19 ಇತ ಟ ೕಟ 1.4 132000

15
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೌಡ   ೕ ೌಡಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 80, 74 ಇತ ತರ ಾ 1.9 182000

16
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಚಂ ಾ   . . ೖ ಾ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 276 ಇತ ತರ ಾ 1.9 182000

17
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ   ಆವ ಲ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 66/1 ಇತ ಟ ೕಟ 2 182000

18
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಹನುಮಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 19/ 2, 190, 63 ಇತ ತರ ಾ 1.9 182000

19
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೌರಮ  ೂೕಂ . . ಾ ಾಯಣಪ

S. ಂಕ ಾಪ ರ  
ಕ ೕ ೕನಹ ದ 56 ಇತ ಆಲೂಗ 1.6 150000

20
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಲ ಣ   ಾ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 61/ 23 ಇತ ಟ ೕಟ 1.1 101000

21
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾರಮ  ೂೕಂ ಮ S.M. ೂಂಡ ಾಣಹ ದ 115, 155, 111 ಇತ ತರ ಾ 1.9 182000

64142484324-
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22
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಲ ಯ   ಪ ಜಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ

8/ 6, 310/5, 
310/6,316/5, 

326/3ಎ,390/1b ಣ ನ ಾ 0.65 69000 7740-6799-4442 510101003311472-

23
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಅಕ ಲಮ   ಮು ಯಪ ೕರ ಮರದಹ ದ 87 ೕ  ರೂ 1.2 119000 8404-8976-1239

24
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟಪ   ಸುಬ ನ

T. ಂಕ ಾಪ ರ 
ಂ ಾಲ ಹ  

ತಲ ಾಯಲ ಟ ದ 183/1, 61/ 24 ಟ ೕಟ 0.9 91000 8909-9650-8366

25
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ರ ೕ  ಾಬು  ೕ ೂಡ ಾರಪ ದ 146, 102 ಇತ ಟ ೕಟ 1.35 82400 9103-1703-0306

26
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮು ಾಮಪ   ಸುಬ ನ ತಲ ಾಯಲ ಟ ದ 71/ 11 ಇತ ಟ ೕಟ 1.2 119000 8906-7281-0002

27
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ K.V. ಕ ಂಕಟ   ಾ ಾಯಣ ಾ ಸ ಬ ಹ

68/3, 70/1, 68/2, 
72/3, 41/3,30/2 ಇತ ಟ ೕಟ 2 192000 4682-4905-4468

28
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ V. ಾ ಾಯಣ ಾ   B. ಂಕಟ ಗಂ ಗುಂ ಬ ಹ 311/2, 357/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.9 182900 4725-6430-6038

29
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ K.R.ಮ ಾಜು ನ   ಾಮಚಂದ ಾ ಸ ಬ ಹ 88/2, 79/5 ಇತ ಾ 2 192000 5544-0740-4547

30
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ K.C. ಂಕಟ ಾಯಪ   ೌಡ ಾ ಸ ಬ ಹ

22/2, 76/3, 78/3, 
127/3, 41/1 ಇತ ಟ ೕಟ 2 192000 7125-3231-5688

31
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟರಮಣಪ   ಮು ಂಕಟಪ ೕಮಗ ಬ ಹ 26/ 32 ಇತ ಟ ೕಟ 0.8 82400 6341-6048-2389

32
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಮಮೂ   ಮು ಾ ಗಂಗಹ ಬ ಹ 6/2- ಇತ ಹೂ ೂೕಸು 0.5 56400 5731-8757-5097

33
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಯರಮ   ಕೃಷ ಾ ಹ ಣಹ ಬ ಹ 171,205/1 ಇತ ಹೂ ೂೕಸು 0.8 82400 8638-6118-1667

34
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮಂಜು ಾ   ಂಕಟ ಜರುಗಹ ದ 77/3, 155/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 173000 3472-8968-3902 840430110000015-

35
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಲ ಯ ಪ ೕಲು ಕಸ 189/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1.5 63900 7746-6308-0957 54019811101-

36
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಗಂಗಪ   ಮು ಗಂಗಪ ೂಗರ ಾಯ ನಹ ಕಸ 60/2 ಆಲೂಗ 0.6 63900 6477-7607-2244 040800101002337-

37
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರ ಂಹ   ಕ ೂಮ ಸಂದ ದ 1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.6 180000 185910032824-

38
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ B.N. ಜಯಕು ಾ   ೕ B.ನರ ಂಹಯ S. ೕವ ಾನಹ ದ 35/3, 35/1, 104/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.9 56000

39
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರ ಂಹಪ   ಕೃಷ ಪ ಗ ಂ ೕನಹ ದ 77 ಇತ ಟ ೕಟ 0.6 114000

40
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಸುಬ ನ ಹ ೕಹ ದ 22, 61 ಇತ ಟ ೕಟ 1.15 186000

41
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ B. ೕವ   ೕ ೖ ಾ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 21, 1 ಇತ ಟ ೕಟ 2 186000

42
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಾಯಪ ನಹ ಬ ಹ 54 ಆಲೂಗ 1.94 137000 9375-8687-0815

43
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮು ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಮು ಾ ಾಯಣಪ ಾಯಪ ನಹ ಬ ಹ 19/ 50 ಟ ೕಟ 1.4 101000 9233-9272-6614 916020048850847-

44
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರ ಂಹಪ   ೂಡ ಂಕಟ ಾಯಪ ಾಯಪ ನಹ ಬ ಹ 19/ 41 ೕ 1 82400 8843-6030-9590

45
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಲಗುಮಪ   ಲಗುಮಪ

ಾ ಹ ಣರಹ  
ಗಂ ಗುಂ ಬ ಹ 207 ಟ ೕಟ 0.8 82400 7653-8385-8499

46
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೕವ ಾಜ  ಾ ಾಯಣಪ ನ ಮಂಗಲ ಬ ಹ 25/ 26 ಟ ೕಟ 0.8 101000 8343-3737-5881

47
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಗಮ  ೂೕಂ P.ನರ ಂಹಮೂ ೖರ ಾನಹ ಬ ಹ 28/ 9, 28/ 5 ಟ ೕಟ 1 82400 4829-2789-3220

48
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕ ೕ .R.T  ಮ ನ ೂೕ ಾಯಪ ನಹ ಬ ಹ 19/p6 ಆಲೂಗ 0.8 114000 2628-5022-0182

49
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಜಯಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ೂಸುರು ಬ ಹ 56 ಟ ೕಟ 1.15 49160 4705-2610-0496

50
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಗ ಾ   ಯರ ಪ ಲ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 56/ 4 ೌ  ಾ 0.45 63900 7295-0063-1227

51
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಗ ೕಣಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ಕ ೕಕಹ ಬ ಹ 26/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.6 27000 4835-3476-9210

52
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಕ ರಪ   ನರಸಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 373/2a, 224/1,218 ಇತ ಹೂ ೂೕಸು 0.21 58000 2092-9143-8448

53
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಚಂದ ಪ   ೕ ದ ಪ ಅಜ ಕ ೕನಹ ಬ ಹ 46/p34 ಇತ ಟ ೕಟ 0.55 114200 5896-1897-0984

54
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಗ ಾ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 1/9, 99/2 ಇತ ಹೂ ೂೕಸು 1.15 119000 2355-4625-7991
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55
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೂಡ ಮು ಾ   ೕ ಂಕಟಪ ಬೂ ರಹ ದ 256 ಟ ೕಟ 1.2 155000 4664-6769-0178

56
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ೕ ಮಂಜು ಾಥ S. ೂಲ ಹ ದ 105, 62/7,103/2 ಟ ೕಟ 1.6 91000 2591-1789-3347 916020048850847-

57
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಕ ರಪ   A.K. ಾ ಾಯಣಪ ಾಮನಹ ದ 10/a, 10/19b ಟ ೕಟ 0.9 119000 4482-6163-3260

58
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಗಪ   ೕನಪ ಹಲಸೂರ ಕಸ 24, 25/2, 44/4 ಟ ೕಟ 1.2 95500 916020048850847-

59
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ ನರ ಂಹಯ ಇರಗಪ ನಹ ದ 38 ಆಲೂಗ 1 47000 4562-0744-7566 10831100004251-

60
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟ T.M.  ಮು ಯಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 19/p22, 31/1, 48/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 182000 64201136459,

61
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ J. ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟಪ ಜರುಗಹ ದ 181 ಇತ ಟ ೕಟ 1.9 136000 4441101001697-

62
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ   ಕ ಾ ಾಯಣಪ ಾಮನಹ ದ

109/4, 88/1, 18/2, 
32/8 ಇತ ಟ ೕಟ 1.4 164000

63
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ M.T. ಂ ೕ ೌಡ  ತ ೕ ೌಡ ಮುತೂ ರು ಗಮ ೕ 32/20, 210/2, 284/2 ಇತ ಚಪ ರ ಬದ 1.7 70400 64101315206-

64
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಳ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಸುಬ ಾಯಪ ಂ ಾ ಲಹ ದ 97, 90/ 9 ಇತ ಟ ೕಟ 0.9 146000 0434101010270-

65
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಹನುಮಪ   ಾಸನ ೂೕ ಸಡ ಾರಹ ದ 99/ 6 ಇತ ಟ ೕಟ 1.5 110000 0490108017406-

66
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಯರ ಪ   ಂಕಟ ೂಮ ಸಂಧ ದ 28 ಇತ ಕುಂಬಳ ಾ 1.6 155000

67
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಕ ನರಸಪ   ನಂಜುಂಡಪ S. ೕವ ಾನಹ ದ

105/2, 71/6, 51/6, 
106/7, 76/6, 20/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 119000

68
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೂಡ ಂಪಣ    ಂಕಟ ಾಯಪ ವಡ ಹ ಬ ಹ 10/2- ಇತ ಆಲೂಗ 1.35 132000
ಹ  ೕ ವ  

69
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ S.M.ಮಲ ಪ ಾದ ದ 151, 342 ಇತ ಆಲೂಗ 1 101000

70
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಪಣ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಕುದುಪಕುಂ ಬ ಹ 124 ಇತ ಟ ೕಟ 1 101000

71
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ M. ೖರಪ   ಮು ಾ ಯರ ಾ ೕನಹ ದ 69 ಇತ ತರ ಾ 1.3 128300

72
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಸುಬ ಾಯಪ   ಚನ ಪ ೂೕಟಗ ದ 39/ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 119000

73
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಕ ಮು ಯಪ   ೂಡ ಸು ೕಶಪ ಾ ೕಶ ರ ಬ ಹ 91 ಇತ ಆಲೂಗ 0.75 73300

74
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೂಣ ೖರಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾ ೕಶ ರ ಬ ಹ 70/326 ಇತ ಆಲೂಗ 0.95 96000

75
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಆಂ ನಪ   ೂನ ರಪ ವಡ ಹ ಬ ಹ 13 ಇತ ಗು ಾ 0.45 41000

76
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಗಪ   ಆಜಪ ವಡ ಹ ಬ ಹ 2/3, 2/5, 6/2 ಇತ ೕ 1.15 115000

77
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ N.ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ   ಕ ಾ ಾಯಣಪ ಾಕಪ ನಹ ದ 51/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1.1 110000

78
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ Y.V.ನಂ ಶ ರಪ   ೕ ಂಕಟ ಾ ಗ ಂ ೕನಹ ದ 87/ 1, 40/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.47 45000

79
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕ ೕಶಪ   ಾರಪ ಾ ೕಶ ರ ಬ ಹ

70/1, 70/2, 70/4, 79, 
60 ಇತ ಆಲೂಗ 1.1 110000

80
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಲಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾದ ದ 420/2, 60/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.6 63900

81
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾರದಮ  ೂೕಂ ೕ ಬಯ ಣ ೂಣ ಾನಹ ದ 207, 114, 87 ಇತ ಆಲೂಗ 1.4 137000

82
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ S.ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ  ೖರಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 37 ಇತ ಆಲೂಗ 1.4 130000

83
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ H. ೖ ಾ   ಹನುಮಂತಪ ಜರುಗಹ ದ 63 ಇತ ತರ ಾ 1.2 119000

84
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ K.G.ಮು ಕೃ ಾ   ೕ K.V. ೂೕ ಾಲ ಾಮನಹ ದ 10,115 ಇತ ಆಲೂಗ 0.95 95000

85
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ T.N. ೕ ಾ   T. ಾಗಪ ಾದ ದ 414/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1.6 119200

86
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮ    ಾಮಣ ೂಣ ಾನಹ ದ 190 ಇತ ಆಲೂಗ 1 101000

87
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ K.V.ಪ ಾ   ೕ ಂಕಟ ಾ ಾಮನಹ ದ 72/ 10 ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 119000
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88
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟ   ಕ ನಂಜಯ ೂೕಟಗ ದ 98/1, 14/1, 93/2, 83 ಇತ ಆಲೂಗ 0.93 91000

89
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ D.V. ೂೕ ಂದಪ   ಾಸ  ಂಕಟ ಾಯಪ S. ೕವ ಾನಹ ದ

159/2,159/1,159/3,1
63/2 ಇತ ೕ 1.2 110000

90
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ ನಲ ಪ ನಹ ದ 127 ಇತ ಟ ೕಟ 1.2 119000

91
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ S.J. ಜ ಾನಂದ  S.A.ಜಯ ಾಮ ಾದ ದ 211/1A ಇತ ತರ ಾ 1.6 155000

92
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೂಡ ಂಕಟ   ೂೕಂ B. ಂಕಟ ಗ ಂ ೕನಹ ದ 138/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 119000

93
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ K.N.ನರ ಂಹ   K.V.ನರ ಂಹ ಾಮನಹ ದ 92/4, 93 ಇತ ಆಲೂಗ 1 101000

94
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ . ಾಮಕೃಷ ಪ   ಾಮಪ ೂೕಟಗ ದ 19/1, 19/2, 1/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 119000

95
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಯರ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಮ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 281 ಇತ ಆಲೂಗ 2 190000 6087-4822-7981

96
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಚನ ಬುಡ ಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 38/p2, 38/p1 ಆಲೂಗ 2 187000 2981-9152-5820 916020048850847-

97
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ K.S.ಮು   ಸುಬ ಯ ೂೕಟಗ ದ 10/c, 28, 27, 16/2 ಇತ ಆಲೂಗ 2 187000 7475-1687-1302 916020048850847-

98
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮು ಯಪ   ನರ ಂಹಯ ಾದ ದ 239 ತರ ಾ 1.6 155000 7519-0613-0322 916020048850847-

99
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ A.K.ಗಂಗಪ   ಅ ಾನ ಪ S. ೂಲ ಹ ದ 40/p1 ಆಲೂಗ 1.2 119000 4520-4208-2501

100
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟನರ ಂಹಪ   ಕ ನರ ಂಹಪ ಾದ ದ 17/1 ತರ ಾ 1.2 119000 9046-9190-6675

101
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟ ಾಯಪ    ೕ ೂಬ ರಪ ಗಂಗನಹ ಕಸ 117/2 ಣ ನ ಾ 0.45 45000

916020048850847-

916020048850847-101 ಅಳವ ಂಕಟ ಾಯಪ    ೕ ೂಬ ರಪ ಗಂಗನಹ ಕಸ 117/2 ಣ ನ ಾ 0.45 45000

102
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಸರಸ ತಮ  ೂೕಂ ಅಶ ತ ಇರಗಪ ನಹ ದ 19, 81/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 101000 2794-2487-6764

103
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೌಡಮ  ೂೕಂ ೖರಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 57/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 114000 7401-8041-5052

104
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಮ   ೂಡ ೖರಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 79/2, 79/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1.3 127000 8934-9427-3800

105
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಅಕ ಲಮ  ೂೕಂ ಕ ನರ ಂಹಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 39/1 ಆಲೂಗ 1 101000 2496-1456-5473

106
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರ ಂಹಪ   ನರ ಂಹಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 57/p2, 39/4 ಆಲೂಗ 1 101000 6930-4162-4168

107
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ಮ  ೂೕಂ ಗಂ ಾಧರಪ ಮ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 181/ 54 ಇತ ಣ ನ ಾ 1.2 119000

108
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ V. ಂಪಯ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಯಲ ೕನಹ ದ 83/ 19 ಇತ ಟ ೕಟ 1.2 114000

109
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಅಗಲಗು ಬ ಹ 10/ 1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.6 155600

110
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ D.V. ಂಕಟ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಂ ಾಲ ಹ ದ 128 ಇತ ಆಲೂಗ 0.8 72000

111
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಆಂ ನಪ   ಮು ಯಪ ಅಮ ಾರಹ ಬ ಹ 60 ಇತ ಟ ೕಟ 2 192000 3746-0670-6069 0490101008702-

112
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ K.R.ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣಪ   ಾಮಪ ದಡಂಘಟ ಬ ಹ 17 ಇತ ಆಲೂಗ 1 101000 5783-4804-5447

113
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ಾಂ ನಪ   ನ ಪ

ವಂಟೂರು 
ೂಡ ಗುಮ ನಹ ಬ ಹ 19/ 1 ಇತ ಪ ಾ ಯ 1.4 90500 9623-6231-7109

114
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಹ ೕ  .T.K  ಕೃಷ ಪ ಮ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 36/1 ಇತ ಟ ಟ 0.55 58500 6796-9307-9513

115
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಆನಂ  .K  V.ಕೃಷ ಪ ಮ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 45/3, 10/ 24 ಇತ ತರ ಾ 1.5 146000 2132-7133-1911 0368101008496-

116
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಮು ೕ ೌಡ ಆನೂರು ಕಸ 35/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.8 82000 4299-9520-8986 0368101008351-

117
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ರ ೕ .D.G  ೂೕ ಂದ

ಯರ ಪ ನಹ  
ಅಮ ಾರಹ ಬ ಹ 46 ಇತ ಾ ಂ 1 32200 7893-5164-6343 048610102538-

118
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮು ಾಜು   ಂ ೕ ೌಡ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ

70/3, 187/2 
,70/5,70/4 ಇತ ಬದ 0.7 73100 2732-6343-3275 075200101010147-

119
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಆಂಜ ೕಯ   ಕೃಷ ಪ ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ 118/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 101000 8857-5994-7599 10571100003162-

64142484324,

35550334210-

916020048850847-

1199256005137-

1199256005137-
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120
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರ ಂಹ   ಾ ಾಯಣಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 342/p1, 357/3, 362/4 ಇತ ೕವಂ 0.9 91700 5209-2507-2787 10548100003789-

121
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಸಯ  ಾ ಾ  ಪ ೕ  ಾ ಗಂ ಗುಂ ಬ ಹ 336 ಇತ ಟ ೕಟ 0.8 82400 4881-3675-6012 0486101202123-

122
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಆಂಜ ೕಯ   ಚನ ಪ ಾ ಸ ಬ ಹ 135,51,52 ಇತ ಗ  ೂೕಸು 1.1 110000 2079-9754-0766 35550334210-

123
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಗ ಮ  ೂೕಂ ೕ ೕ ಾಮ

ಮುಚ ಟಲ  
ಬೂ ರಹ ದ 30/1- ಇತ ಟ ೕಟ 1.55 146000 5953-8530-7541 35550334210-

124
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೕ ಾಮಪ   ನ ೂೕ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 19/ 4 ತರ ಾ 1.6 155600 10548101038709-

125
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಸುಬ ಮ   ಾಮನ ತಲ ಾಯಲ ಟ ದ 61/7 ತರ ಾ 1.2 119200

126
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೂೕ ಾಲಪ   ೕನಪ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ದ 38/3 ತರ ಾ 1.6 155600

127
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ 89/p ೂ ಾ ೂ 0.8 82400 7129-7834-7080

128
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೕ ಾಸ.   ಕ ಪ ಯ ಕ ೕಕಹ ಬ ಹ 68/2 ೂ ಾ ೂ 1.6 155600 9666-2002-0525 64033598618-

129
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ K.N. ಾ ಾಯಣ ಾ   ನರ ಂಹಯ ೂಣ ಾನಹ ದ

77/1, 78, 
22/ 30,77/2 ಆಲೂಗ 1.5 145000 8527-1590-8467 64124644767-

130
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ರುಮಳಪ   ಾ ಾಯಣಪ ೂಣ ಾನಹ ದ 22/E ತರ ಾ 1.6 154000 7761-9991-7414

131
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಗಂಗುಲಪ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ

ತಲ ಾಯಲ ಟ  
T. ಂಕ ಾಪ ರ ದ 61/6 ಟ ೕಟ 1.2 119200 6287-4111-2046

132
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ದ 38/2 ತರ ಾ 1.2 119200 7025-0607-2232
ಹ  ೕ ವ  

133
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರ ಂಹಯ   ಹನುಮಂತಪ ಗಂಗಹ  ಗಂ ಗುಂ ಬ ಹ 60 ಟ ೕಟ 1.9 158000 9278-2846-8850

134
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಕ ಂಕಟ   ೕ ೂ ಾ ಬುಡ ೂಣ ಾನಹ ದ

163/1, 148/1, 
150/3A, 148/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.2 119000 5451-4856-2464 0368101009399-

135
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟ   ಾಪಣ ಾಕಪ ನಹ ದ 47/4- ಇತ ಟ ೕಟ 0.65 67900 5717-4486-6808 916020048850847-

136
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮದ ನ   ಾಮನ

ಬುಡಗು ಾರಹ  
ಂ ಾಲ ಹ , 
ಾ ಾಲ ಹ ದ 78/3, 83 ಇತ ಆಲೂಗ 0.9 91700 2311-4723-4753 916020048850847-

137
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ B.M. ಾಗ ಾಜು  ೕ ೂೕ  ೂಡ ಮು ಾಮಪ ನಲ ಪ ನಹ ದ 51, 52/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.95 187000 9685-6751-2642 916020048850847-

138
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ S.K. ೕ ಾವ  ೂೕಂ T. ಾಪಯ ಾದ ದ 191 ಇತ ಟ ೕಟ 1.19 118000 5797-9203-4564 916020048850847-

139
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ವಪ   ದ ಪ

ಅಜ ಕ ೕನಹ  
ೂರ ಳ ಹ ಬ ಹ 10, 12, 8/1, 4/5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.8 173000 916020048850847-

140
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೕಲಮ  ೂೕಂ S.M.ಪ ಾಲಪ ಅಲಗು ಬ ಹ 68 ಇತ ಟ ೕಟ 2 192000 3914-8608-2778

141
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಸ .M    ಮ ಂಗಪ J. ಂಕ ಾಪ ರ ಗಮ ೕ 36/2, 56/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.6 45300

142
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ಾ ೕವಪ   ನಂಜಪ J. ಂಕ ಾಪ ರ ಗಮ ೕ 56/2, 5/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 45300 10571100014038-

143
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೕಮ   ಾ ಾಯಣಪ ಮ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 182000 3582203697-

144
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಸುಬ ಮ .D.N  ೕ D.M.ಮು ಾಮಪ ೂಡ ಾಸರಹ ಕಸ 26/2, 26/3 ಇತ ಾ 24800 2542-2570-7961 64114641361-

145
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಇತ 0.4 11800

146
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಪ ಷ  ೂೕಂ ೂೕಮ ೕಖ

ಕ ನ ಪ ನಹ  
ಯರ ಬ ೕನಹ ಬ ಹ 27/4, 31/3, 32/3 ಇತ ಟ ೕಟ 87600 6116-4522-6335 111300101002326-

147
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೂೕಮ ೕಖ .Y  ಯರ ಪ ಯರ ಬ ೕನಹ ಬ ಹ 22/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.85 82400 2924-3451-6024

148
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೂೕಮ ೕಖ .Y  ಯರ ಪ ೕವಗುಟ ಹ ಬ ಹ 74/1 ಇತ ಂಡು ಹೂ 0.8 45300 2924-3451-6024

149
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾವ   ೕ ನ ಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 47 ಇತ ೕ 0.4 82400 9768-6466-0018 0368101008413-

150
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಜ  ಕು ಾ .H.A  ೕ ೕ ೌಡ.H.V ಲ ೕನಹ ಬ ಹ 57/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.8 124000 9352-8807-2259 0368101008413-

ca audit fees
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151
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಕೃಷ ಪ ಕನ ಪ ನಹ ಬ ಹ 113/1, 48,118 ಇತ ೕರ 1.25 41000 2203-3422-2719

152
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಮಕೃಷ ಪ . .ಎ   ಾ ಾಯಣ ಾ ೌಡನಹ ಬ ಹ 29 ಇತ ಾ ಕಂ 1.75 45000 3662-0994-8423 34143084623-

153
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ ೂಣ ಪ ಮ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 83 ಇತ ಟ ೕಟ 0.4 119000 2962-3295-1402 10516101005552-

154
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಚಂ ೕ ೌಡ  ಾ ಮಣ ೌಡ ಮುತೂ ರು ಗಮ ೕ 283/2 ಇತ ಾ 1.2 43300 5570-4976-8661 0490101019846-

155
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ

ಕ ಯನಪ ರ 
ೕಚ ೂಂಡನಹ ಗಮ ೕ 3 ಇತ ೕ 1.4 75800 9447-0232-1991 0490108016590-

156
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೕಹ .T.N  ಾ ಾಯಣಪ .T.K ೕನಹ ಕಸ 106 ಇತ ೂೕ ಾ 2 32100 3047-0466-6082 64013527899-

157
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೕ ೕ ೌಡ .B.C  ಕ ಮು ಯಪ ಮ ಸಂದ .B ಗಮ ೕ

54/4, 29/4, 52/4, 
51/2,50/2, 52/2,53/4 ಇತ ೕ 0.8 42500 3240-5986-2909 10615100005247-

158
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮು ೕ ೌಡ.R  ಾಮಣ ಮ ಸಂದ .B ಗಮ ೕ 10, 10/4, 10/6 ಇತ ೕ 2 27500 3240-5986-2909 0486101001368-

159
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟರವಣಪ   ೂಡ ನರಸಪ ೂೕಟಗ ದ 118/36 ತರ ಾ 0.5 63900 54038136618-

160
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಕ ನರ ಂಹಪ   ಸುಬ ಯ ಾಮನಹ ದ 71/ಪ9 ತರ ಾ 0.6 101000 54038136618-

161
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರ ಂಹಯ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಲ ಹ ದ ತರ ಾ 1 137000

162
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ Admin Exp Bill ಇತ 0.8 15990

163
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮು ಅ ಾ ಯಮ  ೂೕಂ ಕ ಯರ ಪ  ಗುಡ ನರ ಂಹನಹ ಕಸ 18/ 2 ಣ ನ ಾ 1.1 82400

Sri  Lakshmi  
Venkateshwara   

164
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಹನುಮಪ   ಾಸನ ೂೕ ಸಡ ಾರಹ ದ 99/ 6 ಇತ ಆಲೂಗ 0.78 110000

Venkateshwara   
Electrical &  Fittings 

Chickballapu

165 Admin Exp Bill
OFFICE 

STATIONARY ಇತ 3190

166 Admin Exp Bill
OFFICE 

STATIONARY ಇತ 3500

167 Admin Exp Bill
OFFICE 

STATIONARY ಇತ 2900

168 Admin Exp Bill
OFFICE 

STATIONARY ಇತ 2900

169 TONER CORTRAGE
OFFICE 

STATIONARY ಇತ 3500

1
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ಾಯಣ ಾ    ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ S. ೂಂಡ ಾಜನಹ ದ 38/2 Tomato 1X0.6 1.20 5110

Canara Bank, E-
Thimmasandra

2
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಕ ರಪ   ಮು ನರ ಂಹಯ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 143/4,44 ೂ ಾ ೂ 1X0.6 1.00 4500 4378-3624-9382 P G B, Cheemangala

3
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಚನ ಪ   ಾಸಪ

ಆವ ೂಂಡ ಾಯನಹ  
ಕಂ ಾಲಹ ಬ ಹ 11- Potota 1X0.6 0.70 3150 8370-9140-9486 P G B, Bashettihalli

4
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರಸಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ೕರ  ಮರದಹ ದ 156 155 Potato 1X0.6 0.8 10800 2309-6422-6098

5
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ರತ ಮ  ೂೕಂ ನ ೂೕನಪ ಮ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 280/2 Cabbege 1X0.6 0.90 3880 8841-5840-5216

Canara Bank, 
Chickballapur

6
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೌರಮ  ೂೕಂ ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 103/1 Tomato 1X0.6 0.70 2960 7126-3581-3632 P G B, Bashettihalli

7
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ಾಯಣ ಾ .S.V  ೕ ಂಕಟಪ ಸದ ಹ ಬ ಹ 172/1 2,42/1 Tomato 1X0.6 0.80 3550 9398-3549-9775 P G B, Abbaludu

8
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮು ಯಪ   ಮದ  ಮು ಯಪ ಬ ಹ ಬ ಹ 38/13,38 Tomato 1X0.6 1.00 4370 2689-1738-7034 P G B, Bashettihalli

9
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಸುಬ ಣ ೂರ ಳ ಹ ಬ ಹ 12/2- Tomato 1X0.6 0.80 3600 P G B, Bashettihalli

10
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮ ಾಜು ನ.K.N.  ಾ ಾಯಣಪ ಕು ಾ ಂಡಹ ಕಸ 77/p23 Mango 8X8 1.20 1030 366-0736-1038 P G B, Sidlaghatta

11
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಾಪಣ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ಬ ಹ 19/p9 Potota 1X0.6 1.20 5340 2245-1698-6902

12
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕಟಪ ಂ ಾಲ ಹ ದ 118 Potota 1X0.6 1.00 4500

13
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಬಸಪ   ಮು ಯಪ ಸಡ ಾರಹ ದ 11/ 4 Potota 1X0.6 1.10 4920

14
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮು ಂಕಟಪ   ಳ ಪ ಸಡ ಾರಹ ದ 11/ 4 Tomato 1X0.7 1.20 5340 5959-9596-3600

Vedanta Irrigation 
Systems
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15
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ದ 159 ಇತ Onion 0.82 3150 9747-8915-3035

Vedanta Irrigation 
Systems

16
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಪ   ಂಕಟಪ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ದ 5,2,1 127 ಇತ Onion 2.00 8600 8294-1313-6675

Vedanta Irrigation 
Systems

17
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಆನಂದ  ಲ ಣ ಸಡ ಾರಹ  ದ 68 ಇತ Tomato 1X0.6 1.20 5350 3028-9172-0191

Vedanta Irrigation 
Systems

18
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ಾಯಣ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ ವರಸಂದ ದ 45 ಇತ Vegetable 1X0.6 2.00 8700 2872-5444-0135

Vedanta Irrigation 
Systems

19
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೂಡ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಂ ಾಲ ಹ ದ 135/1, 135/2 ಇತ Potota 1X0.6 1.89 7030 5572-6276-5546

Vedanta Irrigation 
Systems

20
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಜಯ ಾಮ   ೂೕನಪ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ದ 117,  99 ಇತ Tomato 1X0.6 1.40 6080 8310-0214-4516

Vedanta Irrigation 
Systems

21
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಜಡುಮುಡುಗಪ    ಕ ಾಮಣ S. ೂಂಡ ಾಜನಹ ದ 125, 3 ಇತ Tomato 1X0.6 0.98 4410

Vedanta Irrigation 
Systems

22
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಈರಪ   ದ ಪ ಯ ದ 29/2 16/1 ಇತ Tomato 1X0.7 1.90 8280 6315-7917-1724

Vedanta Irrigation 
Systems

23
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರಸಮ  ೂೕಂ ೌಡ ಸಡ ಾರಹ ದ 11/ 1 ಇತ Potota 1X0.6 1.20 5340 4344-6092-5897

Vedanta Irrigation 
Systems

24
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಕ ತಮ ಣ   ನಂಜಪ ಸಡ ಾರಹ ದ 101/1 ಇತ Tomato 1X0.6 0.80 3600 5082-6067-1988

Vedanta Irrigation 
Systems

25
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರ ಂಹ .K.R  ಾರಪ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ದ 159 ಇತ Onion 0.70 3150 9625-1175-3140

Vedanta Irrigation 
Systems

26
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ ಯರ ಪ ಗುಡ ನರ ಂಹನಹ ಕಸ 24/2 ಇತ Beans 1X0.6 0.60 2700 8234-8334-9338

Corporation Bank, 
Shidlaghatta.

27
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ೌಡ .A.N.  . ಾ ಾಯಣಪ ಆನೂರು   ತ ಲಹ ಕಸ 63/1 ಇತ ಾ  5X5 1.20 2030 7999-1583-2890 Canara Bank, Sidlaghatta

28
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ M.ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ೕ ಮು ಯಪ ೕನಹ ಕಸ 71/2 ಇತ Cucumber 1X0.6 0.30 1310

Corporation Bank, 
Shidlaghatta.28 ಅಳವ M.ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ೕ ಮು ಯಪ ೕನಹ ಕಸ 71/2 ಇತ Cucumber 1X0.6 0.30 1310 Shidlaghatta.

29
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ C,K. ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಳಪ ೕಮನಹ ಕಸ 10/2B, 7/2B ಇತ    Guava 5X5 1.30 1600

Corporation Bank, 
Shidlaghatta.

30
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ  ಕು ಾ   ಗುರುಮೂ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 43/4, 85/3, 58/ 7 ಇತ Potota 1X0.6 1.00 4500 9827-4220-1508 P G B, Santhekallahalli

31
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ K.R.ಸು ೕಂದ ಕು ಾ   .ಎ . ಾಮಪ

ಹನು ೕನಹ  
ಕಂಬದಹ ಕಸ 31 ಇತ Rose 3X3 0.80 1850 7073-6662-0529 Canara Bank, Melur

32
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ K.R.ಸು ೕಂದ ಕು ಾ   .ಎ . ಾಮಪ

ಹನು ೕನಹ  
ಕಂಬದಹ ಕಸ 31 ಇತ Mango  6X6 0.80 970 7073-6662-0529 Canara Bank, Melur

33
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾ   ಾಬನ ೕರ  ಮರದಹ ದ 90 ಇತ Potato 1X0.6 1.40 6180 8714-2113-4009 54050908421-

34
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ನರ ಂಹಯ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಅಜ ಕ ೕನಹ ಬ ಹ 25/1 18/1 20/1 ಇತ Potato 1X0.6 0.80 3000 P G B, Bashettihalli

35
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಗ ಾ . . .  ಂಕಟ ಾಯಪ ೌಡನಹ  ಬ ಹ ಬ ಹ 64 ಇತ ಸ ೕಟ 7X7 0.80 1220 6116-0590-0165 SBI, Sidlaghatta

36
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಸುಬ ಾಯಪ   ಎ.ಎ . ಂಕಟ ಾಯಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 242/2, 242/3 ಇತ Onion 1X0.6 0.90 4050 2011-7156-0046 DCCBank, Sidlaghatta

37
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟಪ   ಾ ಾಯಣಪ  ೂಡ ಗುಮ ನಹ ಬ ಹ 30/10,27/1, 27/3 ಇತ Potato 1X0.6 0.80 3600 8230-0315-8130 Canara Bank, Dibburahalli

38
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೖರಪ   ಗರುಡಪ ವಲ ೕನಹ ಬ ಹ 648 81/4 80/2 ಇತ Potato 1X0.6 0.40 1450 P G B, Bashettihalli

39
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಾಮ ಾ ಾಯಣಪ .G   ಗರುಡಪ ವಲ ೕನಹ ಬ ಹ 1,64,145 ಇತ Potato 1X0.6 0.60 2450 P G B, Bashettihalli

40
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೕವ ಾ    ಂಕಟಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 176/6, 176/5, 188/6 ಇತ Potato 1X0.6 0.80 3600 9424-0430-3014

Corporation Bank, 
Shidlaghatta.

41
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಂಕಟ   ೂಡ ಪ ಯ

ಮ ಾಯ ನಹ  
ಾಚ ಾನಹ ಬ ಹ 202, 152/16 ಇತ Potota 1X0.6 1.00 4250 2727-4229-9741 Canara Bank, Dibburahalli

42
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೂೕ ಾಲಪ   ೕತಪ ಕುಂ ಾರಹ ಬ ಹ 37/1 ಇತ Potato 1X0.6 1.00 4170 9014-7625-9837 P G B, Bashettihalli

43
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೖ   ಕ ಬಚ ಪ

.ಕುರುಬರಹ  
ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ 35/2 ಇತ Potota 1X0.6 0.30 1350 5286-9563-5587 P G B, Bashettihalli

44
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ   ೕಟಪ

 ೌಡ ಹ  
ಮ ಹ ಬ ಹ 60/2 ಇತ Tomato 1X0.6 0.40 1800 7944-8003-4149 P G B, Abbaludu

45
ಹ  ೕ ವ  
ಅಳವ ಮು ಾ   ಾ ಾಯಣಪ

ೂೕ ಮರದಹ  
ಮಜ ಾ ೂಸೂರು ಬ ಹ 72/2 ಇತ Tomato 1X0.6 0.50 2250 9722-1563-4256 Canara Bank, Ganjigunte

ಾ ೕಪ  ಾಲೂ ಕು
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ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ
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: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

1 PMKSY ಜಯಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಮಪ . ಉ ಾ ಣಂಪ ೕಳೂರು 15/1, 20/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82450 263206001177

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230

2 PMKSY ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ಾಗ ಾಜು. ಅಬಕ ಾ ಪ ೕಳೂರು 25/P3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 128000 645163549859

Kaveri Pipes 
SBMY0040014 

A/C:64015781402

3 PMKSY . ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾವನ . ೂಂ ೂೕರುಪ ಾತ ಾಳ 53 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 106830 648983410678

IFSC CODE 0000001 
A/cno:9218200153841110

4 PMKSY . ಂಕ ೕ   ಸ ಾಮಪ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 157/p5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101010 773783831070

IFSC CODE 0000001 
A/cno:9218200153841110

5 PMKSY ಈಶ ರ   ಡ ಪ . ಸಜ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 78/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 72000 1519101012777 1519101012777

6 PMKSY ಗಂಗುಲ   ಉತ ಮ . ಊದು ಾರಪ ೕಳೂರು 75/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 63000 1519101009407 1519101009407

7 PMKSY ಎ . . ಾಗ ೕ ಾ   .ಎಂ.ಗಂ . ಸಜ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 8/1,147 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 88500 155010052613 155010052613

8 PMKSY ಎ .ಪ ಾವತಮ  ೂೕಂ ೕ. ಾಮಚಂದ . ಮದ ಲ ಾ ಗೂಳೂರು 26 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 16900 137500101005407 137500101005407

9 PMKSY ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಅಪ ನ . ನ ಂಪ ೕಮ 15/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 81000 19399 19399

10 PMKSY ಎಂ.ರಂ ಾ   ಾಮ . ಗಂದಂ ಾರಪ ಾತ ಾಳ 5, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 10549100004587 10549100004587

11 PMKSY ರಂಗಪ   ಂತ ಾಕಲ ನ ಪ . ಾನಗ ಾಕಲಪ ೕಮ 182/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82450 10748100016511 10748100016511

12 PMKSY ಾನಕಮ  ೂೕಂ ನರಹ .ನರ ಾಪ ರ ಗೂಳೂರು 92/15 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300
044526005252 IFSC CODE-

CNRB000079212 PMKSY ಾನಕಮ  ೂೕಂ ನರಹ .ನರ ಾಪ ರ ಗೂಳೂರು 92/15 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 748938596859 CNRB0000792

13 PMKSY ಂಕ ೕಶಪ ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 63/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 589122306588 916020048850847

14 PMKSY ಕೃ ಾ   ೕ. ಾ ಾಮದ ನ . ಗು ಾ ಲ ಕಸ ಾ 2/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 702690825342 916020048850847

15 PMKSY ಎ . .ಕೃ ಾ   ನಂ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 6, ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 472442641386 916020048850847

16 PMKSY ರಂಜನ   . ಾಮಪ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 10, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 728591869367 916020048850847

17 PMKSY ನರ ಂಹ   ಲ ನ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 49/4, ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 583328512681 916020048850847

18 PMKSY ೕತನ   ಬಯ ಪ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 42/13,42/5,42/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 447828517372 916020048850847

19 PMKSY ಎಂ. .ಮಂಜು ಾ   . ಾಮಪ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 62, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 702438294231 916020048850847

20 PMKSY ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ಾ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 21/p1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 690875728933 916020048850847

21 PMKSY ಸ ಾ ಾ   ಗಂ . ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 87, ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 101000 978674558851

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230

22 PMKSY ಫಕೃ ೕ  ಾ   ಾ  ಾ . ಾ ಾ ನುಕುಂ ಗೂಳೂರು 24/9 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82450 723110212026

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230

23 PMKSY ೕ  ಾ   ಫಕೃ ೕ  ಾ . ಾ ಾ ನುಕುಂ ಗೂಳೂರು
37,33,136/4,136/2.1

3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82450 684958005928

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230

24 PMKSY ಕ ಾಲ   ದ ಂಕಟ ಾಮಯ . ಗುಟ ಾಳ ಾತ ಾಳ 282, ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 137430 833109907573

916020048850847( Sree 
Sai Mithra Drip)

25 PMKSY ರಹಮತೂಲ   ಕ ೕಂ ಾ .ಗುಟ ಾಳ ಾತ ಾಳ 104/p48 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137430 321130941770

916020048850847( Sree 
Sai Mithra Drip)

26 PMKSY .ಹನುಮಂತ   ೖಯಪ . ಸಲಪ ಗೂಳೂರು 64/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119220 205548501617

916020048850847( Sree 
Sai Mithra Drip)

27 PMKSY . ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಹನುಂತ . ಸಲಪ ಗೂಳೂರು
173/4,173/5b,173/3

b ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 316582320386 916020048850847

28 PMKSY ಾಮಪ   ೕ.ಸುಬ ನ .ಗುಂಡ ಪ ೕಳೂರು 20/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 375710014295 916020048850847

29 PMKSY ನರ ಂಹ   ನ ಗಂ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 124 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2.00 192060 15852200005145 15852200005145

30 PMKSY ಭದ ಪ   ಭದ ಪ .ನಲ ರುವ ಾತ ಾಳ 108 ಇತ ಟ ೕಟ 0.95 0.95 31200 131010036312 131010036312

31 PMKSY ೖ.ನರ ಾ   ನ ಗಂ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 89/7 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119220 624913945400 4562

32 PMKSY ಾಮ ಂಗಪ   ಆ ಾ ಾಯಣಪ . ೂಂಡ ಪ ಕಸ ಾ 205, ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 98410 761088543431 5265

33 PMKSY ೖ.ಆ .ಅಮರ ಾಥ   ಾಮಚಂದ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 87, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119200 574386464202 8988



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

34 PMKSY ಾಮ   ಮು ಪ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 100/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119200 432917696496 4568

35 PMKSY ಸ ಾಮಪ   ಸ ಂಕಟ ಾಮನ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 258/1, 262/5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101010 599882039255 85984

36 PMKSY .ಹ ಾ   ೕತುಲಪ .ಮಲ ಸಂದ ಕಸ ಾ 95,97/1,97/2b ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73180 358301000001083 30977544844

37 PMKSY ಮ   ಾಮಪ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 5/7, ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110100 252778756530

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230

38 PMKSY ಮ   ೂಲ ಡ ಪ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 4/4,4/7 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82450 848296884601

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230

39 PMKSY ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ . ಕುಂಟ ಪ ೕಮ 16 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119200 564300161218

PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 
0008067 A/C 

40 PMKSY ಆ .ಮು   ಾ . ದ ಪ ೕಳೂರು 62/4, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 290689399780

PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 
0008067 A/C 

41 PMKSY ನರ ಂಹ   ನ ದ ಲಗಂ . ಸಜ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 99, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 105000 807648173732

IFSC CODE 0000001 
A/cno:9218200153841110

42 PMKSY ಾ ೕಲು ನರ ಂಹಪ   ಾಗಪ .  ಾ ಲಂಪ ೕಳೂರು 52, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119220 263665854275

IFSC CODE 0000001 
A/cno:9218200153841110

43 PMKSY ಲ ಣ   ಾಮಣ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 25, ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 123660 643912272110

IFSC CODE 0000001 
A/cno:9218200153841110

44 PMKSY ಾಮಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 91/p1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 99000 447977060024

IFSC CODE 0000001 
A/cno:9218200153841110

45 PMKSY ಂಕಟರವಣಮ  ೂೕಂ ೂಂಡಪ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 321/4, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 63000 359210359551

IFSC CODE 0000001 
A/cno:9218200153841110

46 PMKSY .ಕೃ ಾ   . .ಲ ಣ . ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 46/3,53,54 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 72000 588649176284

IFSC CODE 0000001 
A/cno:9218200153841110

47 PMKSY .ಎ . ಡ ಪ   ದ ಸುಬ . ಇ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 111, ಇತ ಟ ೕಟ 0.20 0.20 13500 300141756117

IFSC CODE 0000001 
A/cno:9218200153841110

48 PMKSY ಾ ತ ಮ  ೂೕಂ ಡ ಪ .ಇ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 336 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 63000 654823642680

IFSC CODE 0000001 
A/cno:9218200153841110

49 PMKSY ೌಡಮ  ೂೕಂ . ಂಕಟರವಣಪ . ಇ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು
121,,190,192,125,19

1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 106830 746268500247

IFSC CODE 0000001 
A/cno:9218200153841110

50 PMKSY ಬಯ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾ ೂಂಡಪ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 111 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101010 482633428330 30977544844

51 PMKSY ಬ ಾ   ದ ೖಯಣ . ಾಂಡ ಪ ೕಳೂರು 254/1, 254/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101010 373499285936 30977544844

52 PMKSY ನ ಗಂ   ಂಕಟ ಾಮ . ಗುಂಡ ಪ ೕಳೂರು 31/2,92/6,16/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73180 346000800004 30977544844

53 PMKSY ಎಂ. . ಂಕ ೕಶಪ   ನ  ಆ ಪ .ಮಲ ಸಂದ ಕಸ ಾ 30,68, 108 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91730 530037371533 30977544844

54 PMKSY
.ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ೂೕ ಂಕಟ ಾಯಪ . 

ಕ ರನ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 91/p6 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91730 983025439569 30977544844

55 PMKSY .ಎ . ಾ   ದ ಪ . ೂಂಡ ಪ ಕಸ ಾ 151 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91730 646275571738 30977544844

56 PMKSY ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ನರಸ .ಜ ಾರಪ ೕಳೂರು 133/2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137400 565721018391 30977544844

57 PMKSY ಜಯಮ  ೂೕಂ ೕ. ಾ ಾಯಣ . ಮಲ ಸಂದ ಕಸ ಾ 269/1, ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110110 737398777087 30977544844

58 PMKSY . ೕ ಾಂತ   ೕಶವ . ಲಕರಪ ಗೂಳೂರು 369/1,293/3,293/5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 146530 488253244841 30977544844

59 PMKSY . . ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಮ ನ . ೕಮ ೕಮ 56/1,56/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 832749157559 30977544844

60 PMKSY .ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ಾಯಣಪ .ಮಲ ಸಂದ ಕಸ ಾ 252/7,116/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 354610042486 30977544844

61 PMKSY .ಆ . ವಶಂಕರ  ಕ ಾಮ ಾ . ಕ ರನ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 91, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 842541103537 30977544844
62 PMKSY ಾಲಪ   ೂಂಡಪ .ಬು ಾರಪ ೕಮ 14, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 296526466499 30977544844

63 PMKSY ಮ   ಈರಪ . ೕರುವಪ ೕಮ 43,114 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 90700 10748100019203 10748100019203
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64 PMKSY ಮುದ ಮ  ೂೕಂ ಅಂ ನಪ . ೕರುವಪ ೕಮ 43,54/p5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 20636 20636

65 PMKSY ಜಯಮ  ೂೕಂ ಕ ನ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 48/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 616414134196

Kaveri Pipes 
SBMY0040014 

A/C:64015781402

66 PMKSY . ಾಗ ಾಜು  ಮ ಪ .ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 107/3,146/p3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 342308622163

Kaveri Pipes 
SBMY0040014 

A/C:64015781402

67 PMKSY . ಾ ಾಯಣಪ   ಮದ ನ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 28/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 470879486729

Kaveri Pipes 
SBMY0040014 

A/C:64015781402

68 PMKSY . . ಂಕ ೕ   ೌಡಪ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 107/p4,108 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 600233679606

SBMY0040014 
A/C:64015781402

69 PMKSY ಾ ಮಲಮ  ೂೕಂ ರಂಗಮ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 121 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 363645391685 30977544844

70 PMKSY ಮ ೕ   ನರ ಂಹಪ . ೕ ಾಸಪ ರ ಕಸ ಾ 121 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 82450 837544018417 30977544844

71 PMKSY ನರ ಂಹಪ   ಾಪನ . ೕಮ ೕಮ 207 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 563765167732 30977544844

72 PMKSY ಜಯಚಂದ   ಂಕಟ . ೂತ ೂೕ ಗೂಳೂರು 94/p2,107/1a ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 821114268409

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230

73 PMKSY ಸುಬ ಮಣ ಾ ೕ  ೕ ಾ ಾಮ ಾ ೕ. ಾ ಾ ನುಕುಂ ಗೂಳೂರು 231 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 393254742704

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230

74 PMKSY .ಆ . ೌಡ   ಾಮನ .ಆಚ ಾನಪ ೕಮ 191/3,0142/4 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
20804403923074 PMKSY .ಆ . ೌಡ   ಾಮನ .ಆಚ ಾನಪ ೕಮ 191/3,0142/4 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 941904259169 208044039230

75 PMKSY ಚಂದ ೕಖರ  ಅಂ ನಪ . ವ ಾಂಡ ಪ ೕಮ 11/1,11/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 720505308348

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230

76 PMKSY ಎ . ೕ ಾಸ  ಸುಬ ನ .ಮದ ಲ ಾ ಗೂಳೂರು 36/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101010 680731022315 58974

77 PMKSY ಾರ ೂಡ ಪ   ೂಂಡಪ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 162 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101010 666335020506 30977544844

78 PMKSY ಂಕ ೕಶ  ಾಮ ಾಸಪ .ಸಜು ಪ ಗೂಳೂರು 76, ಟ ೕಟ 2.00 2.00 192000 760164883173

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230

79 PMKSY ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ ಅಂ ನಪ .ಮಲ ಸಂದ ಕಸ ಾ 167/6,67/7,67/4 ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 721841749369

PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 
0008067 A/C 

80 PMKSY ನ ೂಂಡಪ   ಂಕಟಪ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 46/p9 ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 833505288878 916020048850847

81 PMKSY ಈಶ ರಪ   ನರಸಪ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 46/p22,73 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 678541843296

pvt ltd.A/c No-
64142484324 Ifsc code-

82 PMKSY ರೂ ೕ ಾ   ಸಕ ಾ . ಾ ಪ ಕಸ ಾ
4/1,35/2,186/p7,41/

1 ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 551011167284

Vedanta irrigation systems 
pvt ltd.A/c No-

64142484324 Ifsc code-
SBIN0040284

83 PMKSY .ನರ ಂಹಯ   ೌರಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 34/2,34/6,34/8,34/7 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 723798492767 30977544844

84 PMKSY ಆಂ ನಪ   ಂಕಟಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 51/p10 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 357992287024 30977544844

85 PMKSY ಲ ಮ  ೂೕಂ ಅಂ ನಪ ೂಕ ಂಪ ೕಮ 51, ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 421479852900 30977544844

86 PMKSY ಂಕಟ ಾಯಪ   ನ ಪನ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 46, ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 750245754497 916020048850847

87 PMKSY ನರಸಪ   ಾ ಯಪ ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 42/p2 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 246721738612 916020048850847

88 PMKSY ನ ಂಕಟಪ   ನ ಾಯಪ . ಎಂ.ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 19/3,69 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 667509752017 30977544844

89 PMKSY ಯಲ ಪ   ಮು ಪ .ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 146/p1 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 902211104351

Kaveri Pipes 
SBMY0040014 

A/C:64015781402

90 PMKSY ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಆ ೕಪ ೕಮ 36/p45 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 215773793060

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230
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91 PMKSY ಪ ಜಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ . ಆ ೕಪ ೕಮ 36/p28 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 90700 291745565671

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230

92 PMKSY ಲ ಣ  ದ  ನರಸಪ .ಮಟ ದ ಲ ಗೂಳೂರು 2/1, ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 805740707314

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
208044039230

93 PMKSY .ಎ . ಂಕ ೕಶಪ   ನಂಜಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 33/p1,32,33/p3, ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 737248623523

SBMY0040014 
A/C:64015781402

94 PMKSY .ಆ ಲ ಮ  ೂೕಂ ದ ಂಕಟಪ . ಸಜು ಪ ಗೂಳೂರು 164/1 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 526221516393

Kaveri Pipes 
SBMY0040014 

A/C:64015781402

95 PMKSY ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ೕ ಾ . ಬೂರಗಮಡುಗು ೕಮ 75/p5 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 715431441353 SBMY0040014 

96 PMKSY ಕ ಬುಡ ಕ   ದ ನರಸಪ . ಮಟ ದ ಲ ಗೂಳೂರು 9/1,2/2 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 654010171722

PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 
0008067 A/C 

97 PMKSY ಅಂ ನಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾಮ ಾ ಪ ೕಳೂರು 45/p2 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 749827347767

98 PMKSY ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಾಮಪ . ೂಟ ಂಪ ೕಳೂರು 182/1 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 284722350960 916020048850847

99 PMKSY ಸುಬ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟನರಸಪ . ಮದ ಲ ಾ ಗೂಳೂರು 73/p26 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 558494507954 916020048850847

100 PMKSY ಓಬ ೕಶ  ಯಲ ಪ .ತಟ ನ ಾ ಪ ಗೂಳೂರು 211, ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 269614254704 916020048850847

101 PMKSY ಾಗಪ   ನರಸಪ .ಗುಟ ಾಳ ಗೂಳೂರು 102 ಟ ೕಟ 1.20 1.20 101000 653101398922 916020048850847

102 PMKSY ಗಂಗ ಾಜಪ   ಮು ಾ ಲಪ . ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 33/p3,154 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 930753768727 916020048850847

ಎ . . ಂಕಟರವಣಪ   ನ ಂಕಟ ಾಮಪ . 

Vedanta irrigation systems 
pvt ltd.A/c No-

64142484324 Ifsc code-
103 PMKSY

ಎ . . ಂಕಟರವಣಪ   ನ ಂಕಟ ಾಮಪ . 
.ಮ ೕಪ ಗೂಳೂರು 75/1,75/2,75/3,75/4 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82000 767271455789

64142484324 Ifsc code-
SBIN0040284

104 PMKSY ಎ .ನಂಜುಂಡಪ   ನಂಜಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 10/1, ಟ ೕಟ 0.90 0.90 90700 670701670313

pvt ltd.A/c No-
64142484324 Ifsc code-

105 PMKSY ೌರಕ ಾ ನರ ಂಹಪ   ೕತುಲಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 10/1, ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 647335119436

Vedanta irrigation systems 
pvt ltd.A/c No-

64142484324 Ifsc code-
SBIN0040284

106 PMKSY ರಂಗಪ   ಂಕಟ ಾಮಣ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 217/p2 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 766799951521

pvt ltd.A/c No-
64142484324 Ifsc code-

107 PMKSY ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 46/p32 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 418986782798

Vedanta irrigation systems 
pvt ltd.A/c No-

64142484324 Ifsc code-
SBIN0040284

108 PMKSY ಬ ೕ ಾ   ನ ಾ  ಾ .ಮ ಗು ೕಮ 22/p11 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 612535334037

Vedanta irrigation systems 
pvt ltd.A/c No-

64142484324 Ifsc code-
SBIN0040284

109 PMKSY ಾ ಾಯಣ ಾ   ಬ ೕ ಾಯ . ಬೂರಗಮಡುಗು ೕಮ 107/p8 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 411373069828

Vedanta irrigation systems 
pvt ltd.A/c No-

64142484324 Ifsc code-
SBIN0040284

110 PMKSY ಾ ೕ ಾ   ೂಸ ಾ ೕ ಾ . ಬೂರಗಮಡುಗು ೕಮ 168 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 541709054953

pvt ltd.A/c No-
64142484324 Ifsc code-

111 PMKSY ಾ ೕ ಾ   ಕ ಲ ೕ ಾ . ನುಮ ಕಸ ಾ 145/2,233/3,157 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 935090264036

pvt ltd.A/c No-
64142484324 Ifsc code-

112 PMKSY ಲ ೕ ೕ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 195 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 718577559666

Vedanta irrigation systems 
pvt ltd.A/c No-

64142484324 Ifsc code-
SBIN0040284

113 PMKSY ಎ. . ಪ ನ   ದ ಕ ರಪ . ಾಲ ಪ ಕಸ ಾ 26/p3 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 784492344699

Vedanta irrigation systems 
pvt ltd.A/c No-

64142484324 Ifsc code-
SBIN0040284

114 PMKSY ನರಸಪ   ಂಕಟಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 117 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 909894785369

pvt ltd.A/c No-
64142484324 Ifsc code-

115 PMKSY ಂಕಟ ಾಯಪ   ಾರಪ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 18,12,18/10 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73000 962440759109 30977544844

116 PMKSY ಯರ ೂಡ ಪ   ೕ. ೂಂಡಪ . ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 162 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101010 571644460721 30977544844
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117 PMKSY ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟಪ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 385 ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 961284161322 916020048850847

118 PMKSY ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ನರಸಪ .ಆ ೕಪ ೕಮ 36/p1 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45000 1950101001782 1950101001782

119 PMKSY ರತ ಮ  ೂೕಂ ಎ .ಕೃಷ ಪ . ಾ ೕ ಪ ೕಳೂರು 70/p3,106/3,106/1 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 259886771672 30977544844

120 PMKSY ಾ ೕಂದ   ವಪ .ಯರ ಯ ಾ ಪ ೕಳೂರು 14,71 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 370790471150 30977544844

121 PMKSY ಾಪಮ  ೂೕಂ ಪ ಾಲ ಾಗಮ .ಕುಂಟ ಪ ೕಮ 17/p1 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 226769573269 30977544844

122 PMKSY ನರ ಂಹಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 79/3 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 204644529091 35519327361
123 PMKSY ನರ ಂಹಪ   ತ ಾ  ಗಂಗುಲಪ . ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 13/p2 ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 475055359830 35519327361

124 PMKSY .ಉತ ಪ   ಲ ಾಮನ . ವಂ ೕರ ಾಂಡ ಪ ೕಳೂರು 29, ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 959668925114 35519327361
125 PMKSY ಆಂ ನಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 46/p26 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 395371838525 35519327361

126 PMKSY ನ ಮು ಾ   ನಂದನರಸಪ .ಗು ಾ ಲ ಕಸ ಾ 82,36 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 411022754569

Sujay Irrigations 
PVT.LTD.IFSC CODE: KKBK 

0008067 A/C 
127 PMKSY ರುಮಲ  ಗಂಗುಲಪ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 132 ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119200 751422021077
128 PMKSY ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ನಲ ಪ ಪ ಗೂಳೂರು 10/2b,9/2 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 925108021897 30977544844

129 PMKSY ಡ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 265 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 63000 889995663740
IFSC CODE 0000001 

A/cno:9218200153841110

130 PMKSY ೂಂಡಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ಾ ಲಂಪ ೕಳೂರು 52, ಟ ೕಟ 1.30 1.30 115240 553505536193
IFSC CODE 0000001 

A/cno:9218200153841110

131 PMKSY ನರಸಮ  ೂೕಂ ಆ ಾ ಾಯಣಪ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 267/3 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 63000 746586613361
IFSC CODE 0000001 

A/cno:9218200153841110
132 PMKSY ೂೕ ಂದಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ನಲ ಪ ಪ ಗೂಳೂರು 16/2,16/3 ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128320 606402763293 30977544844132 PMKSY ೂೕ ಂದಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ನಲ ಪ ಪ ಗೂಳೂರು 16/2,16/3 ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128320 606402763293 30977544844

133 PMKSY ೕ ಾಮಪ   ನ ಪ .ಎಂ.ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 1/1,23/2,10/8 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73180 902976416818 30977544844

134 PMKSY ನ ಪ   ರಂಗಪ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 18/3,18/12 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 626231327072 30977544844

135 PMKSY ೕನಪ   ಹನುಮಂತಪ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 43 ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 978381058445

Vedanta irrigation systems 
pvt ltd.A/c No-

64142484324 Ifsc code-

136 PMKSY ಾ ಾಯಣ ಾ   ಸುಬ ಾಯಪ . ೂಂಡ ಪ ಕಸ ಾ 74/p4,259/2 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 700305914503

Vedanta irrigation systems 
pvt ltd.A/c No-

64142484324 Ifsc code-
SBIN0040284

137 PMKSY . .ಮಂಜು ಾ   . . ಂಕಟರವಣಪ . ೂೕಳ ಪ ೕಳೂರು 81 ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 838847495837
54019811101 IFSC 

CODE/SBMY0040416

138 PMKSY ಕೃಷ ಪ   ೕ ಂಕಟಪ . ಯಲ ಂಪ ಕಸ ಾ
22/5,24/3,22/3,22/2

3 ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 467557956892 64101723666
139 PMKSY ಜಯ ಾಸ   ಂಕಟ ಾ . ದ ನಗಲು ಗೂಳೂರು 53, ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119200 573984298327 30977544844

140 PMKSY ನರ ಂಹಪ   ಲ ನ . ಾ ಲು ಗೂಳೂರು 26, ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 582022887122
54019811101 IFSC 

CODE/SBMY0040416

141 PMKSY ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕೃಷ ಪ ಾಯ . ಗು ಾ ಳಪ ಾತ ಾಳ 29/5,72/3,29/3 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 830053711725 30977544844

142 PMKSY ನಂಜುಂಡಪ   ಾ ಯಪ . ಕಮ ರ ಾರಪ ಕಸ ಾ 59/P4,1/7,60/2 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 606676663016 31690500073

143 PMKSY ಾಮಚಂದ ಪ   ೕತುಲಪ . ಕಮ ರ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 51/6, 51/3 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 598822730118 31690500073

144 PMKSY ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಅಶ ತ ಪ . ೕ ೕಪ ಗೂಳೂರು 157, ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 907366840726 31690500073

145 PMKSY ಎ . . ೕ ಾಸ  ತಲ ಾ  ಂಕಟ ಾಮಪ . ನರ ಾಪ ರ ಗೂಳೂರು 43/2 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 286780350524 31690500073

146 PMKSY ಓಬಳಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 36/4 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 901023965757 31690500073

147 PMKSY ನರ ಂಹಪ   ಾವನ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 26/P8 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 615600867994 31690500073

148 PMKSY ಎ .ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಾವನ .ಪ ಟ ಪ ಗೂಳೂರು 208,224/1,225/1 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82000 747550946102 31690500073

149 PMKSY ಸುಬ ನ   ನರಸಪ . ೖ ಾಳ ಗೂಳೂರು 10/P2 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 395371838525 31690500073

150 PMKSY ಾ   ೖ ೂೕ . ಮ ಯ ಾ ಪ ೕಮ 34/P42 ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 363142366769 9218200117701110

151 PMKSY ನ ಪ   ಚನ ಾಯಪ . ೕಳೂರು ೕಳೂರು 34, ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 503398279033 9218200117701110

152 PMKSY ಈಶ   ನಂ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 13/6,13/7,13/8,13/9 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 910339093638 10574100016205
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153 PMKSY . .ರಘು ಾಥ   ೌಡ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 111/P5,124/6 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 9631566664457 10574101009150

154 PMKSY ೕ ಾಸ  ಂಕಟ ಾಯಪ . ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 5/1,5/8 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 783963890184 35830100000215

155 PMKSY . ಾಗ ಾಜು  ಂಕಟ ಾಯಪ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 24/3, 26/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 381780632554 10574100011022

156 PMKSY . .ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟರವಣಪ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 206/1, 212 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45000 798787449420 137500101005327

157 PMKSY . ೕ ಾಸಲು  .ಕ ಾ ಲಪ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 68/9 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82450 959160887676 31690500073

158 PMKSY ವಶಂಕರಪ   ಸುಬ ನ . ಕ ರನ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 99, ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 327781952667 000035550334210

159 PMKSY ಕೃಷ ಮೂ   ಾಮಪ . ೕಳೂರು ೕಳೂರು 35/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 286780350524 30977544844

160 PMKSY ಸು ಾಮ  ೂೕಂ ಈಶ ರ . ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 4/P13,10 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 482445300191 30977544844

161 PMKSY ನಂಜಪ   ನ ಾಮನ . ೕಳೂರು 122 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 735034574303 000035550334210

162 PMKSY ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ಎ . ೖ ಾ ೕಳೂರು 167/p22 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 593413725381 000035550334210

163 PMKSY ಆನಂದಮ  ೂೕಂ ಕ ಾ ಾಯಣಪ . ೕಳೂರು 17, ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 662340763703 000035550334210

164 PMKSY . .ಮ   ಂಕಟ ಾಮ . ೂತೂ ರು ಾತ ಾಳ 154/1,109/1,106/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 146000 955528280688 000035550334210

165 PMKSY ಮ   ನ ಮ ಯಪ . ಾತ ಾಳ 40/5,17/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 564503847270 000035550334210

166 PMKSY ಾಮಕೃಷ ಪ   ಾಲಪ ಾ ಂಕಟಪ . ಯಲ ಂಪ ಕಸ ಾ 338/2,446 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 579314266119 000035550334210

167 PMKSY ನರ ಂಹಪ   ನರ ಂಹಪ . ೕಪ ಕಸ ಾ 59/p5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 780227151994 000035550334210

168 PMKSY ಾಮಕೃಷ ಪ   ಆ ಾ ಾಯಣಪ . ಯಲ ಂಪ ಕಸ ಾ 476 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 839045069460 000035550334210

169 PMKSY ಕೃ ಾ   ನ ಪ . ಾಚ ಾರಪ ಾತ ಾಳ 25/3, ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 999479198828 000035550334210

170 PMKSY ನಚ ನರ ಂಹಪ   ಮಲ ಪ . ಾ ೕರುವ ೕಳೂರು 89/3,40 ಇತ ಟ ೕಟ 1.80 1.80 173000 922997761026 000035550334210

171 PMKSY .ಎಂ. ೖಪ   ೖಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 79/p3b ಇತ ಟ ೕಟ 1.80 1.80 173000 467860765511 000035550334210

172 PMKSY ಮು   ನಂ . ೕಚ ಾಯಕನಪ ಾತ ಾಳ 70/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 981233635221 000035550334210ಮು   ನಂ . ೕಚ ಾಯಕನಪ ಾತ ಾಳ 70/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 981233635221

173 PMKSY ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಈಶ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 69/2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 232879437642 919010014166550

174 PMKSY . . ೕ ಾಸ  ಂಕಟರವಣಪ . ೕವರ ಾಕಲಪ ಕಸ ಾ 34, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73000 599906096805 919010014166411

175 PMKSY . . ಾಘ ೕಂದ   ಂಕಟ . ೂತ ೂೕ ಗೂಳೂರು 163/1, ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 880593278197 919010014166521

176 PMKSY ಆ ಾ ಾಯಣ   ಾಜು ಂಕಟ ಾಮ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 678/1,680 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 342606180874 919010014166424

177 PMKSY ಈಶ ರ   ಪ ಾಲ ಸುಬ ನ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 53/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 442076443768 919010014166411

178 PMKSY ನರ ಂಹಪ   ನರಸಪ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 364/3, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73000 315868734875 919010014166547

179 PMKSY ೕ ಾಸ  ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 269/1, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 768890774723 008000201000913

180 PMKSY ನ ಂಕಟ ಾಮಪ   ಂಕಟಪ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 286 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 861920648321 008000201000913

181 PMKSY ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ಾಮಯ .ಬಂ ಾಲ ಪ ಾತ ಾಳ 8/2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 490591762625 008000201000913

182 PMKSY ಈಶ ರ   ನ ಮ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 333,89/ 5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 271179688427 008000201000913

183 PMKSY ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಮದ ಪ . ಂಗಪ ಾ ಪ ೕಳೂರು 52/ 1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 416950167565 008000201000913

184 PMKSY . ಂಕಟ   ೖ ಾ . ಂಕಪ ೕಳೂರು 107, ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 744953449851 9218200117701110

185 PMKSY ಗಂಗುಲಪ   ಮ . ಇ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 18/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 574067906208 9218200117701110

186 PMKSY . . ಂಕಟ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಂಕಪ ೕಳೂರು 7/2,14 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 592788003305 9218200117701110

187 PMKSY . .ಸುಬ   ಂಕಟ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 6,6/1,4/1,10/3,13/4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 345489202975 9218200117701110

188 PMKSY ಈರಪ   ಈರಪ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 71,98,103 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 555575892309 9218200117701110

189 PMKSY ಂಕಟರವಣಪ  ಎ . .  ದ ಂಕಟಪ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 228 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 730250422015 9218200117701110

190 PMKSY ಾ ಾಯಣ   ಮದ ನ .ನಲ ಾನಂಪ ೕಳೂರು 29/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 146000 217893916751 00003550334210

191 PMKSY .ಮಂಜು ಾಥ  ಕ ನ .ಗ ಾ ಲ ಕಸ ಾ 13/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 275553245724 00003550334210

192 PMKSY ಎ . ಂಕಟನರಸಪ   ಾಗಪ . ೕಳೂರು 25,72 ಇತ ಟ ೕಟ 1.80 1.80 173000 616976625134 00003550334210

193 PMKSY ಸ ಾ ಾಯಣಪ   ಗುರ ಪ . ೕಳೂರು 25/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 566262278274 00003550334210

194 PMKSY ನ ಪ   ಗಂ . ೕಳೂರು 46/2,44/2,113/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 668584297982 00003550334210

195 PMKSY ಆಂಜನಪ   ನಂಜಪ . ೕಳೂರು 30, ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 748177220583 00003550334210

196 PMKSY ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೕಳೂರು 160 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 826288077707 00003550334210

197 PMKSY ೖಯಮ  ೂೕಂ ೖಯ . ೕಳೂರು 174/p65 ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 466111032270 00003550334210

198 PMKSY ಾಜನ   ಂಕಟಸುಬ ನ . ನಲ ಾನಂಪ ೕಳೂರು 2/3A ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 805764457756 00003550334210

199 PMKSY ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ಜಯ ಾಮಪ . ಕ ರನ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 50/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 582347903506 00003550334210
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200 PMKSY .ಮಂಜು ಾಥ  ಾವನ . ಾ ೕಪ ಕಸ ಾ 373/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 441305538098 00003550334210

201 PMKSY ಾಮಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ . ಾರಕೂರು ಕಸ ಾ 149/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 459406123897 00003550334210

202 PMKSY ಾಮಚಂದ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ . ದ ತುಂ ೕಪ ಕಸ ಾ 120 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 784526661003 00003550334210

203 PMKSY ನಂಜಪ   ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ . ಡ ಕಸ ಾ 18/11 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 832505630342 00003550334210

204 PMKSY ದ ಂಕಟ   ಾಸನ .ಯಲ ಂಪ ಕಸ ಾ 210 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 385377812842- 00003550334210

205 PMKSY ಾ ಾ  . .  ಬಯ ಪ . ಾ ಾನುಪ ಾತ ಾಳ 126 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 533756664739 846320110000155

206 PMKSY ೖ.ಉತ ಪ   ೌಳ ಾಮನ . ಅ ೕ ಾ ಗುಟ ಾತ ಾಳ 138 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 319223177649 846320110000155

207 PMKSY ಾಮಕೃ ಾ ಾ   ಾಮಚಂ ಾ ಾ . ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 55 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119200 782731124818 846320110000155

208 PMKSY ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಾ .ಜ ಾರಪ ೕಳೂರು 48 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 647564894279 846320110000155

209 PMKSY ಈಶ ರಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಕ ರನ ಾ ೂೕ ೕಳೂರು 96 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 282894517703 846320110000155

210 PMKSY ೂತ ನ ಪ   ಗಂಗಪ .ಕ ರನ ಾ ೂೕ ೕಳೂರು 4/p2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 647564894279 846320110000155

211 PMKSY ಂಕಟಸುಬ ಮ  ೂೕಂ ನ ಾಮಪ . ಾಮ ಾನಂಪ ೕಳೂರು 50/2,50/1,50/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 402883064516 NILIN4055

212 PMKSY ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ ಾಸಪ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 471/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 562358917247 NILIN4055

213 PMKSY ಂಕಟಚಲಪ   ೕ. ನ ಗಂಗುಲಪ . ಸಜು ಪ ಗೂಳೂರು 63/1,65 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 239229009519 31690500073213 PMKSY ಂಕಟಚಲಪ   ೕ. ನ ಗಂಗುಲಪ . ಸಜು ಪ ಗೂಳೂರು 63/1,65 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 239229009519 31690500073

214 PMKSY ದ ನಂಜಪ   ನಲ ನಂಜಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 37/p2 ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 698838539724 31690500073

215 PMKSY ನರಸಮ  ೂೕಂ ಸುಬ ನ .ಸದು ಪ ಗೂಳೂರು 42/1 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 553505536193 31690500073

216 PMKSY ಂಕಟ ಾಮಪ   ಾ ಮಪ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 159/p32 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 234258770365 31690500073

217 PMKSY ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ . ಯರ ಾನಪ ೕಳೂರು 160 ಟ ೕಟ 1.80 1.80 173000 575248659692 31690500073

218 PMKSY ನರ ಂಹಪ   ಗಂಗಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 278/19 ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 597143742760 31690500073

219 PMKSY ಾಗಮ  ೂೕಂ ಗಂಗ ಾಜು. ಾತ ಾಳ ಾತ ಾಳ 432 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73000 816076708963 31690500073

220 PMKSY ಂಕಟರವಣಪ   ಗುರ ಪ .ಯರ ಗು ಾತ ಾಳ 67/p316 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 873042023588 31690500073

221 PMKSY ಂಕಟ ಾಮಪ   . . ಂಕಟ ಾಮಪ . ಾತ ಾಳ ಾತ ಾಳ 401/p50 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82450 265503652855- 31690500073

222 PMKSY ಾರತಮ  ೂೕಂ ಅಕು ಲಪ . ನಲ ಮ ೕಪ ೕಮ 57/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 748642487057 846320110000155

223 PMKSY ಎಂ. ಂಕಟ   ಮುದ ನ . ೕರುವಪ ೕಮ 13/3,22,25 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 517299379343 846320110000155

224 PMKSY ೂಂ ಾ   ೕತಪ .ಆ ೕಪ ೕಮ 60/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 352891708258 846320110000155

225 PMKSY ಂಕಟನರಸಪ   ನ ಪನ . ೂೕ ಾಕಲಪ ೕಮ 16 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 783581665370 846320110000155

226 PMKSY ಜಯ ಾಮಪ   ಂಕಟ .ಆ ೕಪ ೕಮ 81/2,97/13,90/2,107 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 795774065224 846320110000155

227 PMKSY ಈಶ ರಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ .ಆ ೕಪ ೕಮ 17/3,69,28/1,2/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 682451546995 846320110000155

228 PMKSY ಾ ಾಯಣ   ಅಕು ಲಪ . ಕ ರನ ಾ ೂೕ ೕಳೂರು 182/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155600 457905454837 846320110000155

229 PMKSY ಆ . ಂಕಟರವ ಾ ಾ   ಾ ಾ ಾ . ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 53 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 836845330763 846320110000155

230 PMKSY ಸುಬ   ಸುಬ ನ .ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 49/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155600 360007713952 846320110000155

231 PMKSY ೕರಪ   ಾಗಪ . ಕ ರನ ಾ ೂೕ ೕಳೂರು 188 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155600 415955055036 846320110000155

232 PMKSY ಕುರುಬ ಂಕಟ ಾಮಪ   ನ ಪ . ಕ ರನ ಾ ೂೕ ೕಳೂರು 116/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 460598417922 846320110000155

233 PMKSY .ಎ.ರ   ಅಜ ಪ .ಕ ರನ ಾ ೂೕ ೕಳೂರು 237 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155600 959063545690 846320110000155

234 PMKSY ಾ ಾಯಣಪ   ೕ. ಂಕಟಪ . ಕ ರನ ಾ ೂೕ ೕಳೂರು 188 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 571429340422 846320110000155

235 PMKSY ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಈರಪ .ಕ ರನ ಾ ೂೕ ೕಳೂರು 2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155600 426079485435 846320110000155

236 PMKSY .ಪ ಾವ  ೂೕಂ . .ರಮಣ. ೂಟ ಂಪ ೕಳೂರು 100, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155600 861740617686 846320110000155

237 PMKSY ಾಗಪ   ೕ  ೂನೂ ರಪ .ಮರಸನಪ ಗೂಳೂರು 72/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 963023566517 64015781402

238 PMKSY ೂಂಡಪ   ದ ಗಂಗುಲಪ . ದೂ ರು ೕಳೂರು 85, ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 220271013803 64015781402
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239 PMKSY ಂಕಟಪ   ಂಕಟಪ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 155, ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 237544382922 64015781402

240 PMKSY ಂಕಟ ಾ ಾಯು   ದ ನರಸಪ . ಪ ಾರಪ ಕಸ ಾ 84,142/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 856493847967 64015781402

241 PMKSY .ಎ .ಲ ೕನರ ಂಹಯ   ದ ನರಸಪ . ಪ ಾರಪ ಕಸ ಾ 131/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 277956819879 64015781402

242 PMKSY ಾಗ ಾಜಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ಮರಸನಪ ಕಸ ಾ 15/p10,12/5,17/6,24 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 666562522322 64015781402

243 PMKSY ನ ಪ   ಂಕಟಪ . ಾ ಾನುಪ ಾತ ಾಳ 43/1,43/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 522526281099 35519327361

244 PMKSY ಪ ಾಶ  ಜಯ ಾಮಪ . ಮ ಯ ಾ ಪ ಾತ ಾಳ 11, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 467577413764 35519327361

245 PMKSY ನ ಬಯ   ಂಕಟ . ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 12/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 215441502290 35519327361

246 PMKSY ಮಲ ಪ   ಮು ಯಪ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 51/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 458559403519 35519327361

247 PMKSY ಂಕಟ ಾಮಪ   ದ ಾಮಪ . ೕಚ ಾಯಕನಪ ಾತ ಾಳ 11/ 1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 882564493427 35519327361

248 PMKSY
.ಆ .ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ   ಪ ಾ ಾಮಯ . 

ಬಂ ಾಲ ಪ ೕಳೂರು 8/2,8/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 490591762625 35519327361

249 PMKSY . ಂಕ ೕ   ಂಕಟಪ . ೂಂ ೂೕರುಪ ೕಳೂರು 31/111 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 146000 899686847682 35519327361

250 PMKSY ವಪ   ಬ ಾ ಪ ರನಂಜಪ . ಕಸ ಾ 5/1,53 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 110100 961624676840 000035550334210

251 PMKSY ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ರಂ ಾ . ಕಸ ಾ 16/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 132000 384457771770 000035550334210

252 PMKSY ಲ ಣ   ಮಲ . ಕಸ ಾ 94/ 1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 875739931026 000035550334210

253 PMKSY ಪ ಾಕರ   ಾಮಕೃ ಾ . ಕಸ ಾ 454/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 44000 602909926075 000035550334210

254 PMKSY ಂಕಟರವಣಪ   ಲ ಾ ಯಪ . ಕಸ ಾ 68/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 914602346055 000035550334210

255 PMKSY ಂಕಟರವಣಪ   ೕಮನ ಕಸ ಾ 61/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 503398279033 64015781402

256 PMKSY ಮ   ೂಂ ಾ ಕಸ ಾ 33/ 12,57 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 371367917573 916020048850847

257 PMKSY ನಂ   ಗಂಗುಲ . ಮ ಯ ಾ ಪ ೕಳೂರು 32, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 223728924869 916020048850847ನಂ   ಗಂಗುಲ . ಮ ಯ ಾ ಪ ೕಳೂರು 32, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000

258 PMKSY ಬಯ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 537 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 408133467150 916020048850847

259 PMKSY ಅಂ ನಪ   ಪ ೕ  ಗಂಗುಲ .ಗುಂಡ ಪ ೕಳೂರು 62 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 559875399370 916020048850847

260 PMKSY
ಕ ೕ ೕಣು ೂೕ ಾಲ   ಕ  ನ ಪನ . ೕ  ಾ  

ೂೕ ೕಳೂರು 42, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 247823199346 916020048850847

261 PMKSY
ಎ . ೖಯಪ   ಾ ಂಕಟ ಾಯಪ . 

ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 47/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 146000 901023965757 916020048850847

262 PMKSY .ಕೃ ಾ   ಂಕಟಸು ಾ . ಂಕ ೕಶಪ ೕಳೂರು 229,44,6/6,24/ 1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 873042023588- 916020048850847

263 PMKSY ಾ   ಕೃ ಾ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 808 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 298785226192 916020048850847

264 PMKSY ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  . ದ ಡ ಪ  . ಾ ಾಯಣಪ ೕಳೂರು 35/6,35/5,106/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 655811522828 916020048850847

265 PMKSY ಸುಬ ಾ   ದ ಂಟಕಪ . ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 228 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 544339575616 916020048850847

266 PMKSY ಾಸ   ಂಕಟ . ಂಕಪ ೕಳೂರು 29 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 777192231141 916020048850847

267 PMKSY ಡ ಪ   ಮು ಪ .ಬುದ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 91, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 815135403466 916020048850847

268 PMKSY ಾ ಾ ಪ   ನರ ಂಹಪ . ೕಕ ಾಕಲಪ ಗೂಳೂರು 81/ 1 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45000 671372540175 000035550334210

269 PMKSY ಈರಪ   ದ ಮು ಯಪ . ದೂ ರು ೕಳೂರು 115/ 1 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 155000 988635500221 000035550334210

270 PMKSY ಂಕಟರವಣಪ   ಗಂಗುಲಪ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 168/1 ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 261580473540 000035550334210

271 PMKSY ಂಕ ೕಶಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಟಕಪ ೕಳೂರು 162 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 881397837458 919010014166505

272 PMKSY ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ೕವರ ಾಕಲಪ ಾತ ಾಳ 21/ 9,21/ 12 ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 523154696386 919010014166505

273 PMKSY ಅಲ ೕಲಮ  ೂೕಂ ಲ ನ .ನಲ ಾನಂಪ ೕಳೂರು 115/3,116 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 397929664524 919010014166505

274 PMKSY ಾ ಾಂ ನಪ   ಆವ ಲ ಾಮನ . ಮ ಾನಪ ೕಳೂರು 64 ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 782773033837 35519327361

275 PMKSY
ಪರ ೂೕಡು ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . 

ೕರಗಂ ಪ ಾತ ಾಳ 46/ 19 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 414665908037 64015781402

276 PMKSY ಗಂಗುಲಮ  ೂೕಂ ೂಂಡಪ . ಕಸ ಾ 40/ 1 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45000 837164290214 64015781402

277 PMKSY ಸಂ ೕವ ಾ   ಲ ೕ ಾ . ೕಮ 75/ 9 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 489221170528 64015781402

278 PMKSY ೕ ಾ   ೕಟ ಾ . ೕಮ 64/ 7 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 809717810070 000035550334210

279 PMKSY ೕದವ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ . ಕಸ ಾ 35/4 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 000035550334210

280 PMKSY ಂಕಟನರಸಪ   ನ ಾವನ . ೂೕಳ ಪ ೕಳೂರು 115/ 1 ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 400659837621 000035550334210

281 PMKSY ಶಂಕರ ಾ   ದ ನ . ಾ ಾಯಣ ಪ ೕಳೂರು 17, ಟ ೕಟ 0.93 0.93 82000 398361416944 000035550334210

282 PMKSY .ಗಂಗುಲಪ   ದ ಹನುಮಂತಪ . ೂಟ ಂಪ ೕಳೂರು 135/1,90 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 100000 402557753158 000035550334210

283 PMKSY ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ಶಂಕರಪ .ಊದು ಾರಪ ೕಳೂರು 44,46 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45000 860112005276 000035550334210

284 PMKSY ವಪ   ಂಕಟರವಣಪ . ೖನ ಾನಪ ೕಳೂರು 44,46 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 73000 425527264915 000035550334210
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285 PMKSY ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ ಎ. .ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ಾ .ಆಚ ಾನಪ ೕಮ 124, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 43300 327746994797 31690500073

286 PMKSY ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಯರ ಪ .ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 357/2,73/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 918739570486 31690500073

287 PMKSY ಮ   ಅಂ ನಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 16/3,108/4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 353768740610 31690500073

288 PMKSY ಾಗ ಾಜು  ಂಕಟರವಣಪ . ವ ಾರಪ ೕಮ 20/4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 626147216198 31690500073

289 PMKSY ೕ ಾಸ  ಕೃಷ ಪ . ೕ ೕಪ ಗೂಳೂರು 91,85 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 647564894279 31690500073

290 PMKSY ಮಂಜು ಾ   ಮಲ ಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 103 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73000 282894517703 31690500073

291 PMKSY ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ . ಂಕಟ .ಸಜು ಪ ಗೂಳೂರು 62/5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 777262888059 31690500073

292 PMKSY ಆ .ನರ ಂಹ   ರಂಗಪ .ನರ ಾಪ ರ ಗೂಳೂರು 98/6,103 ಇತ ಟ ೕಟ 1.70 1.70 164000 352891708258 31690500073

293 PMKSY ಾಗ ಾಜಪ   ಮುಸಲಪ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 14/2,12/1,11/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 91700 816076708963 31690500073

294 PMKSY ಸುಗುಣಮ  ೂೕಂ ೕ  ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ . ಕನಂಪ ಗೂಳೂರು 3/2,77/2,50/1,83/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 443011508644 31690500073

295 PMKSY ಂಕಟ   ೌಡ .ನಲ ಪ ಪ ಗೂಳೂರು 13/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 496818484419 31690500073

296 PMKSY ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ . ನಲ ಪ ಪ ಗೂಳೂರು 8/ 1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.35 0.35 39500 873042023588 31690500073

297 PMKSY ಎ.ಎಂ.ಮಂಜೂಳ ೂೕಂ ಾಲ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 138/1,13/2,139/2,12 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 265503652855 31690500073

298 PMKSY ಎಂ. . ವಣ   ಾಪನ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 122/1,113,116/14 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 385377812842 31690500073

299 PMKSY ಂಕ ೕಶಪ   ಂಕಟನರಸಪ .ಕನಂಪ ಗೂಳೂರು 59/5,58/11,59/3,41/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 502745452345 31690500073

300 PMKSY ಅಮರ ಾ ಾಯಣ  ದ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು 137/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 533756664739 31690500073

301 PMKSY ೂೕ ಂದಪ   ಕ ನಂಜಪ . ೕ ೕಪ ಗೂಳೂರು 102,99 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 531496216800 31690500073

302 PMKSY ನಂಜುಂಡ   ಸುಬ ನ . ನ ಾಯಲಪ ಗೂಳೂರು 400 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 360367693458 31690500073

303 PMKSY ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು 80,126/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 91700 601192035300 31690500073

304 PMKSY ಮಂಜು ಾ  ಪ ಾ   ಎ .ಕೃಷ ಪ  . ಾ ೕ ಪ ೕಳೂರು 4/5,4/9,4/1,79/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 319223177649 31690500073

305 PMKSY ಾ ಾಯಣ   ಸುಬ ನ . ಂಗಪ ಾ ಪ ೕಳೂರು ಇತ ಟ ೕಟ 782731124818 31690500073305 PMKSY ಾ ಾಯಣ   ಸುಬ ನ . ಂಗಪ ಾ ಪ ೕಳೂರು 53/ 1064 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82450 782731124818 31690500073

306 PMKSY . . ಂಕಟ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೕಪ ಕಸ ಾ 13/1,13/4,6/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 647564894279 31690500073

307 PMKSY .ಉತ ಮ   ೂಂಡಪ . ಯಗವ ಟು ಕುಂಟಪ ೕಳೂರು 46,27/ 5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 282894517703 31690500073

308 PMKSY ಅಶ ತ ಪ   ಕ ಾ ಾಯಣಪ . ತು ೕಪ ೕಮ 58, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 533756664739 31690500073

309 PMKSY .ಎ .ಗಂಗುಲಪ   ೂೕ ನರಸಪ . ಕುರುಬರಪ ೕಳೂರು 110, ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 538587450040 62192868623

310 PMKSY ಚನ ಾಯಪ   ೂಲ ದ ಪ .ಗುಂ ಪ ೕಳೂರು 7/9,7/10,7/11 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 319223177649 62192868623

311 PMKSY ನರ ಂಹಪ   ನಂಜುಂಡಪ .ಜಂ ಾಲಪ ೕಳೂರು 26,23/ 1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 782731124818 62192868623

312 PMKSY ಬ ಾ   ಾ ಾಯಣ . ಾ ೕ ಾಯಕನಪ ಗೂಳೂರು 33/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.95 0.95 95000 647564894279 62192868623

313 PMKSY ಾದ  ವ   ಾ ೕ ಾ . ಾತ ಾಳ ಾತ ಾಳ 27,26 ಇತ ಟ ೕಟ 0.85 0.85 86600 282894517703 62192868623

314 PMKSY ಗಂ   ಂಕಟ . ಂಗಪ ಾ ಪ ೕಳೂರು 20/1,20/2,4/5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 647564894279 62192868623

315 PMKSY ಸುಬ ನ   ನ ಪ .ಕ ರನ ಾ ೂೕ ೕಳೂರು 116/2,44/1,44/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 706960200513 916020048850847

316 PMKSY ಮಂಜು ಾಥ  ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾ ಾನುಪ ಾತ ಾಳ 44, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 874741562516 916020048850847

317 PMKSY . . ಂಕ ೕಶ  ಂಕಟಪ . ೂೕಂ ೂೕರುಪ ಾತ ಾಳ 39,303 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 811896195459 916020048850847

318 PMKSY ಾಮಚಂದ   ಾ ಪ .ಅ ೕ ಾ ಗುಟ ಾತ ಾಳ 79/ 4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 772767024763 916020048850847

319 PMKSY ಮ   ನಂ .ಕಲ ೂೕಳ ಪ ಾತ ಾಳ 54,41/7 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 323516370043 916020048850847

320 PMKSY ಮ   ಂಕಟ . ೂತೂ ರು ಾತ ಾಳ 52, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 973176997341 916020048850847

321 PMKSY ಮಂಜೂಳಮ  ೂೕಂ ಬಯ ಮ . ಕ ರನ ಾ ೂೕ ಾತ ಾಳ 2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 715435988899 916020048850847

322 PMKSY ಉತ ಪ   ಬಯ ಪ .ಅ ೕ ಾ ಗುಟ ಾತ ಾಳ 96 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 766766509070 916020048850847

323 PMKSY ಎ .ಬ ಾ   ಮ ಪ .ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 42 ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 298227301939 916020048850847

324 PMKSY ಾ ರಪ   ದ ನ .ಕಲ ೂೕಳ ಪ ಾತ ಾಳ 79, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 632229296221 916020048850847

325 PMKSY ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಕಲ ೂೕಳ ಪ ಾತ ಾಳ 52/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 612550729010 916020048850847

326 PMKSY . .ಬಯ ಪ   ೕ  ಈರಪ . ಾ ಾನುಪ ಾತ ಾಳ 41/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 341198133399 916020048850847

327 PMKSY ನ ಬಯ ಪ   ನ ಾಮನ . ಕಲ ೂೕಳ ಪ ಾತ ಾಳ 42, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 288090566199 916020048850847

328 PMKSY . .ಮಂಜು ಾಥ  ಾ ರಪ .ಕಲ ೂೕಳ ಪ ಾತ ಾಳ 46/2,29/2,30/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 350062288073 916020048850847

329 PMKSY ಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟಪ . ೂಂ ೂಂಡ ೕಳೂರು 39/2,39/1,38/2,38/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 482662486284 916020048850847

330 PMKSY ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ ೂಲ ಂಕಟ . ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 113 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 282894517703 916020048850847

331 PMKSY ಾಮ ಾ   ೕಲ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾ ಕಲಪ ೕಳೂರು 22,3/ 17 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 456431693046 916020048850847

332 PMKSY ರ ವಮ   ಈಶ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 121/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 517299379343 916020048850847

333 PMKSY ಜಯಲ   ಲಂ ಪ ರಂ. ಮ ಯ ಾ ಪ ೕಳೂರು 35/ 27 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 357548140951 916020048850847

334 PMKSY ೕ ಾ   ಂಕಟ ಾ . ಾ ಾಯಣಪ ೕಳೂರು 99, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 216434818721 916020048850847
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335 PMKSY ಗಂ   ನ ಪ . ಂಗಪ ಾ ಪ ೕಳೂರು 49/2,60.22 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 573125083377 31690500073

336 PMKSY .ರಘು ಾಮ   ಕ ಬಯ ಪ . ೂಲ ಪ ೕಳೂರು 6/2,9/1,46 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 876155186321 31690500073

337 PMKSY ದ ನ   ನಕ ಲ ದ ನ . ೂಂ ೂೕರುಪ ೕಳೂರು 54/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 573125083377 31690500073

338 PMKSY .ಪ ೕಳಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಮೂ . ಾತ ೂೕ ಾತ ಾಳ 51/2,50 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 615600867994 31690500073

339 PMKSY ಮ   ೕ ಾನುಮು ಾ . ಗು ೕಪ ೕಳೂರು 90, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 747550946102 31690500073

340 PMKSY ನ ಮದ ನ   ೕತುಲಪ .ನ ಂಪ ೕಮ 13/1,348,349 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 646428455338 31690500073

341 PMKSY
.ಎ . ಶ ಾ   . .ಸುಬ ಮಣ ಂ. 

ೕ ಾಯಕನಪ ೕಮ 36/2,12 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 730250422015 31690500073

342 PMKSY
ಎ .ಎ .ಪ ಾ   . .ಸುಬ ಮಣ ಂ. 

ೕ ಾಯಕನಪ ೕಮ 1, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 286780350524 31690500073

343 PMKSY .ಎಂ.ಮ   ಮು ಮ . ಗು ಾ ಳಪ ಾತ ಾಳ 72/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 349808431080 31690500073

344 PMKSY . ೕಣು ೂೕ ಾಲ   ಕ . ಮಲಕ ರುವ ಪ ೕಳೂರು 12, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 888868059745 31690500073

345 PMKSY ಸುಬ   ಾ ಾಯಣ . ಾ ಲು ಗೂಳೂರು 17/2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 798787449420 31690500073

346 PMKSY ಂಕಟ ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ಾ ಾ ಾಂಡ ಪ ೕಳೂರು 150/ 1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 933468245515 31690500073

347 PMKSY . . ೕ ಾಸ   ಗಂ . ಚ ಲ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 65/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 945073278619 31690500073

348 PMKSY . ೖಯಪ   ಕ ರಂಗಪ .ಮರಸನಪ ಗೂಳೂರು 15/ 6 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 318634088396 31690500073

349 PMKSY ೂೕಮ ೕಖ   ಗಂ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 115/3,74/2,75/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 101000 602936606918 31690500073

350 PMKSY ಅಶ ತ ಪ   ಬಯ ಪ .ಮರಸನಪ ಗೂಳೂರು 72/1,16/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 677755757975 31690500073

351 PMKSY . ೖಯಪ   ಗರುಡಪ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 95/3,94,219,219/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 669420318291 31690500073

352 PMKSY ಲ ಯ   ಅಶ ತ ಪ .ಐ ಾರಪ ಕಸ ಾ 289/16,326/1,132/5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 5887921177623 31690500073

353 PMKSY ಎ . . ಂಕಟ   ೕ  ಂಕಟ ಾ . ವ ೕಮ 131,53/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 366073070410 31690500073

354 PMKSY ಅ ಾ ಾ   ಾ ಾವ .ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 18/1, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 516987230074 31690500073

355 PMKSY ಂಕಟರವಣಪ   ಮ ನ .ಗು ಾ ಳಪ ಾತ ಾಳ 58,105/6 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 651914553505 31690500073

356 PMKSY ಓಬ ೕ   ಂಕಟ ಾಮಪ .ಕನ ಂಪ ಗೂಳೂರು 26/1, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73000 947858589842 000035550334210

357 PMKSY ೖಯಮ  ೂೕಂ ೖ .ನಲ ಾನಂಪ ೕಳೂರು 2/3, ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 146000 620942550035 000035550334210

358 PMKSY ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಂಕಟಪ . ೂಂ ೂೕರುಪ ೕಳೂರು 56, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 822213397953 000035550334210

359 PMKSY ಾ   ಬಯ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 36/2,36/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 205191670888 000035550334210

360 PMKSY ಪ ಗಂಗಪ   ಗಂಗಪ . ಾಳ ೕಳೂರು 52,52/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 557048144728 000035550334210

361 PMKSY ೕಶವ   ಗಂ . ೂಂ ಪ ೕಳೂರು 33/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 632637018062 000035550334210

362 PMKSY ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾವನ . ೂಂ ೂೕರುಪ ೕಳೂರು 83/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 648983410678 000035550334210

363 PMKSY .ನಂದಪ   ನಂಜಪ .ಗು ೕಪ ೕಳೂರು 67 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 729945199257 000035550334210

364 PMKSY ನ ಗಂ   ನ ಬಯ ನ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 1/1,79/ 2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 892294479318 000035550334210

365 PMKSY ಉತ ಮ   ಾಪನ .ಊದು ಾರಪ ೕಳೂರು 180/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 970379586007 000035550334210

366 PMKSY ಗುರ ಪ   ಈರಪ . ೕಚ ಾಯಕನಪ ಾತ ಾಳ 11/ 4 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 146000 516907092799 000035550334210

367 PMKSY ಾ ಯಪ   ಂಕಟ ಾಮನ . ಗುಂಡ ಪ ೕಳೂರು 18,35 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 930133546911 000035550334210

368 PMKSY ಸೂಯ ಾ ಾಯಣಪ   ಆ ಪ . ಾ ಕಲಪ ೕಳೂರು 5/2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 670106484900 000035550334210

369 PMKSY ಸು ೕ   ಾಮಪ . ೕಚ ಾಯಕನಪ ಾತ ಾಳ 12/4, ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 8218123267766 000035550334210

370 PMKSY ಇದ ಲ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ನಲ ಾನಂಪ ೕಳೂರು 349 ಇತ ಟ ೕಟ 1.90 1.90 173000 925397587241 000035550334210

371 PMKSY .ವರಲ ೕ ೂೕಂ ವಶಂಕರ.ಯಲಗಲಪ ಾತ ಾಳ 98/5, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 273743350710 000035550334210

372 PMKSY ೕ ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 14/ 1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 417499145037 30977544844

373 PMKSY ೕರ ೕಖರ   ಬಯ ಪ . ೕ ಾಮಪ ರ ಗೂಳೂರು 69, ಇತ ಟ ೕಟ 1.80 1.80 173000 909489078690 30977544844

374 PMKSY ೕ   ೕಹ  . ೂೕಲಂಪ ೕಳೂರು 38/3,40/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 541212149791 30977544844

375 PMKSY ೂೕ ಂದಪ   ನಂಜಪ .ಕಮ ರ ಾರಪ ಕಸ ಾ 8/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 741529555409 30977544844

376 PMKSY ೕ ಾಸ   ಾ ಾಯಣ . ಲಕರಪ ಕಸ ಾ 374,32,1/1,350/2,37/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 405288780677 30977544844

377 PMKSY ನಂಜುಂಡಪ   ಾ ಪ .ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 94.97 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 351396793657 30977544844

378 PMKSY ಅಮರಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಮಪ . ಾ ೕಪ ಕಸ ಾ 135,165/1,134/5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 335682440705 30977544844

379 PMKSY ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಜ ಾರಪ ೕಳೂರು 32/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 277416164817 30977544844

380 PMKSY ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ   ೂಂಡ . ೕಳೂರು 47, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 537088876944 30977544844

381 PMKSY . ೕಹ    ೂೕ ಂದ . ೕಳೂರು 285,156/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 489094303439 30977544844

382 PMKSY ಜಯ ಾಮ   ಾಲಪ . ೕಳೂರು 370/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 582022887122 30977544844
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383 PMKSY ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ . ೕಳೂರು 78/4 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 830053711725 31690500073

384 PMKSY ನಂಜುಂಡಪ   ನರ ಂಹಪ . ೕಳೂರು 163/2,176 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 606676663016 31690500073

385 PMKSY ರತ ಮ  ೂೕಂ ಅಶ ತ ಪ . ೕಳೂರು 118/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 484849167074 31690500073

386 PMKSY ಆ ಪ   ಲ ನ . ೕಳೂರು 140 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 915649689405 31690500073

387 PMKSY ಾಪ ಮ  ೂೕಂ ನ ಪ . ೕಳೂರು 70, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 910339093638 31690500073

388 PMKSY ನರ ಂಹಪ   ಂಕಟ ಾ . ೕಳೂರು 59/5,59/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 239229009519 31690500073

389 PMKSY ಅ ತ ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ . ೕಳೂರು 14/6 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 881397837458 31690500073

390 PMKSY ಾ ಾಯಣಪ   ಯಲ . ಕಸ ಾ 95, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 523154696386 31690500073

391 PMKSY ಾ ಾಯಣಪ   ನಂಜಪ .ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 259/1, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 397929664524 31690500073

392 PMKSY ಾ ಮಲಮ  ೂೕಂ ಾ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 195, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 881397837458 31690500073

393 PMKSY ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ೂೕ ಂದಪ . ೕ ೕಪ ಗೂಳೂರು 98, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 523154696386- 31690500073

394 PMKSY ಂಕಟ ಾಮಪ   ಾಗಪ .ಮರಸನಪ ಗೂಳೂರು 39/1,43/4,40/5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 894293714788 31690500073

395 PMKSY ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಕೃಷ ಪ . ೕ ಾಯಕನಪ ೕಮ 66, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 743977542025 31690500073

396 PMKSY ಎ . ವಮ  ೂೕಂ ೕ ಾಸ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 372/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 427582152687 31690500073

397 PMKSY
ಆ .ಎ . ೕ ಾಸ   ಲ ಾ ಾಯಣ . 

ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 564/2,563 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 54600 647564894279 31690500073

398 PMKSY ಾ ಾ   ೖಯಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 2/7,158/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 282894517703 31690500073

399 PMKSY ನ ಂಕಟ ಾಯಪ   ನ ಪ . ೂನ ಓಬಯ ಾ ಪ ೕಮ 64/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 777262888059 31690500073

400 PMKSY ಗಂಗುಲಮ  ೂೕಂ ಗಂಗುಲ . ಾಚ ಾರಪ ೕಳೂರು 65, ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 573125083377 9218200117701110

401 PMKSY . .ಮಂಜು ಾ    ಂಕಟ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 14,75,77 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 615600867994 9218200117701110

402 PMKSY ಯರ ಸಬ ನ   ಈರಪ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 95,42/5,103/5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.80 1.80 173800 747550946102 9218200117701110

403 PMKSY ೖ   ಂಕಟಪ . ೂಂ ೂಂಡ ೕಳೂರು 183, ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 647564894279 9218200117701110

404 PMKSY ಾಮ   ಂಕಟ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು ಇತ ಟ ೕಟ 301430517828 9218200117701110404 PMKSY ಾಮ   ಂಕಟ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 70,69 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 301430517828 9218200117701110

405 PMKSY
ಎ .ಎ .ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ   ನರ ಂಹ . 

ಸಜ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 54, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 743977542025 9218200117701110

406 PMKSY ಶಂಕರ   ಯರ ಬಲ ಾಮಪ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 129/2,194/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 795699278163- 9218200117701110

407 PMKSY . ಾಸ   ೂೕ ಾಲ. ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 23/1,2,18/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 908631590050- 9218200117701110

408 PMKSY . ೂೕ ಾಲ  ಾಮಪ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 23/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 936724925645 9218200117701110

409 PMKSY ಂಕಟ ಾಯಪ   ಸುಬ ನ .ಇ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 49, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 869671503985 9218200117701110

410 PMKSY ಂಕಟರವಣಪ   ಮ . ವಂ ೕರ ಾಂಡ ಪ ೕಳೂರು 2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 353794754869 9218200117701110

411 PMKSY ಹು ೕ  ಾ   ೕ  ಹುಡ  ಾ . ಾ ಾ ಕಲಪ ೕಳೂರು 83, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 573984298327 1519101013896

412 PMKSY ಎ . . ಂಕಟರವಣಪ   ೌಡಪ . ಮ ಯ ಾ ಪ ೕಳೂರು 54, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 582022887122 10977

413 PMKSY .ಎಂ. ೖಯಪ   ಮದ ನ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 35/ 28 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 73000 800537240143 10574100011191

414 PMKSY ಆ .ಎ . ಂಕಟ   ಾ ಾಯಣ . ಾ ಾ ಕಲಪ ೕಳೂರು 97, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 830053711725 1519101009804

415 PMKSY ಾ ಾಯಣಪ   ಸುಬ . ಾ ಾ ಕಲಪ ೕಳೂರು 32, ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137400 606676663016 1519101003677

416 PMKSY ಾಮ   ಂಕಟ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 106/ 2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119220 889995663740 10574100016130

417 PMKSY ೖಯಪ   ಂಕಟ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 74/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 575407308007 64031038272

418 PMKSY ಾ ಾಂಜ ೕಯ  ಂಕಟರವಣಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 1/3,1/11,62/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.44 0.44 48300 203671593892 54048346534

419 PMKSY ಾರಪ   ೕ  ೂಂಡಪ . ಮದ ಕ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 166/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 391860478691 54048350903

420 PMKSY ೌರಪ   ಂಕಟಪ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 49,130 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 484849167074 10574100014856

421 PMKSY ರ ೕ   ಂಕಟರವಣಪ . ಕ ರನ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 104/85 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 961523649399 35830100000035

422 PMKSY ಂಕಟಸು ಾ   ಬ ಾ . ಾ ೕ ಪ ೕಳೂರು 74, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 669609566801 3097544844

423 PMKSY . .ಶಂಕರ   ಂಕಟರವಣಪ . ೕಳೂರು ೕಳೂರು 32, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 763312510123 3097544844

424 PMKSY ಾ ೕ ಾ ೕ ೂೕಂ ಹು ೕ  ಾ . ಗವ ೂಲ ಪ ೕಳೂರು 63 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 336790066364 3097544844

425 PMKSY ವಣ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 84/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 998762657777 3097544844

426 PMKSY ಚಂ ಾ ಾಷ  ಫಕೃ ೕ  ಾ . ಗವ ಟು ಕುಂಟಪ ೕಮ 48/1, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 245757037374 3097544844

427 PMKSY ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ   ಗಂಗುಲಪ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 72/ 14 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 730964284897 3097544844

428 PMKSY ಫಕೃ ೕ  ಾ   ಾ ಾ ಾ . ಗವ ಟು ಕುಂಟಪ ೕಮ 78/2,57 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 146000 633857620736 3097544844

429 PMKSY ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ೕ  ವಪ . ೕಮ 82, ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 750913520650 10536101039142

430 PMKSY ಂಕಟ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಾ ಾಯಣಪ . ೕಮ 2/1, ಇತ ಟ ೕಟ 0.45 0.45 50000 553505536193 10536101040847
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431 PMKSY ದ ನ   ಾ ಾಲಈರಪ . ೕಮ 71/20,171/ 27 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 746586613361 00003550334210

432 PMKSY ಸುಬ ಲ ಮ  ೂೕಂ .ನರ ಂಹಯ . ೕಮ 198/1, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82450 747757189848 00003550334210

433 PMKSY ಶಂಕರಪ   ಂಕಟರಮಣಪ . ೕಮ 106/ 4 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 898833780789 00003550334210

434 PMKSY ಪ ಬಯ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ .ಬೂದಲಪ ಾತ ಾಳ 1,68,170 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 278502099444 00003550334210

435 PMKSY . .ನಂಜುಂಡಪ   ಾ ೕ ೂಂಡ ಮ ಣ . ೂತ ೕ ಕಸ ಾ 92, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119200 603845566701 30977544844

436 PMKSY ೕವಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ . ೕಮ ೕಮ 289/1, ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63000 652468096647 30977544844

437 PMKSY ಾ ಾ   ೖ . ೂೕಳ ಾರಪ ೕಳೂರು 25/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 644040112916 30977544844

438 PMKSY ೌಡ   ಾ . ದ ಪ ೕಳೂರು 262, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 606402763293 30977544844

439 PMKSY ಂಕಟ ಾಮ   ೂಂಡಪ . ಾ ೕ ಪ ೕಳೂರು 61/ 8 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 267146034563 30977544844

440 PMKSY ಅಶ ತ   . ಂಕಟ . ೂನಂಪ ಗೂಳೂರು 25/1,31/ 2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 146000 902976416818 NILIN4055

441 PMKSY ಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ .ನರ ಾಪ ರ ಗೂಳೂರು 2661/1,266/4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 646574749155 NILIN4055

442 PMKSY ಂಕಟರವಣಪ .ಎ.  ಗಂಗುಲಪ . ವಂ ೕರ ಾಂಡ ಪ ೕಳೂರು 245/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 639662694970 NILIN4055

443 PMKSY ಾ ಾ ಾ   ಅಪ ಯ ಾ . ಮ ಯ ಾ ಪ ೕಳೂರು 1, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 575397616509 NILIN4055

444 PMKSY ಸುಭದ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾ ಾ . ಮ ಯ ಾ ಪ ೕಳೂರು 2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 817418873821 NILIN4055

445 PMKSY
ೕ ಾ  ಅಮೃ  ಾಥ   ೕರ ಾ  

ೕ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 41/2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 967659866103 NILIN4055

446 PMKSY ೌಡಮ  ೂೕಂ ಪ ೕ  ಂಕಟ .ಗುಂಡ ಪ ೕಳೂರು 61/4,31/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 625902162331 NILIN4055

447 PMKSY ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ಂಕಟ ಾಮಪ . ೂಂಡಂ ಾ ಪ ೕಳೂರು ಇತ ಟ ೕಟ 241252514547 NILIN4055447 PMKSY ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ಂಕಟ ಾಮಪ . ೂಂಡಂ ಾ ಪ ೕಳೂರು 17/2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 241252514547 NILIN4055

448 PMKSY . ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂೕನಪ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 132/2,132/3,223 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 218489465891 NILIN4055

449 PMKSY ಮ ಯಪ . .  ಮದ ನ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 375, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 241682218147 NILIN4055

450 PMKSY ಕೃಷ ಪ . .ಆ .  ಾಮಯ . . ಬುದ ಲ ಾರಪ ಾತ ಾಳ 63 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 423943172110 NILIN4055

451 PMKSY ೌಡ . .ಎ .  ನ ಸು ಾ . ಇ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 120/4,71/4,21/ 4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 654342527773 NILIN4055

452 PMKSY ಲ ನರ ಂಹ   ನರ ಂಹ . ಾ ಲು ಗೂಳೂರು 132, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 473013866300 31690500073

453 PMKSY .ನರ ಂಹ   ಾಮಯ . ಾ ಲು ಗೂಳೂರು 15/6a,14/8,14/5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 445543691526 31690500073

454 PMKSY ಶಂಕರ   ನಂಜ . ಾಲ ಪ ಕಸ ಾ 1,05,106 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 985485839757 31690500073

455 PMKSY . ೕಹ    ಂಕಟ . ೂ ಂಪ ಗೂಳೂರು
34/1,34/2,34/3a,26/1,

33/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 672148789245 31690500073

456 PMKSY ವಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು 136,96/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 562398789595 31690500073

457 PMKSY ನರ ಂಹಪ   ೕ  ಾ ಾಯಣಪ .ನರ ಾಪ ರ ಗೂಳೂರು 74/2a,74/58,74 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 590704598123 31690500073

458 PMKSY ಪ ಾಕರ   ಬಯ ಪ . ಸಲಪ ಗೂಳೂರು 41/1,67 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 812370623786 31690500073

459 PMKSY ಂಕಟ ಾಯಪ   ಾಗಪ .ಮರಸನಪ ಗೂಳೂರು
1/6,23/1,34/5,25/5,29

/5,6/2,33 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 695448954794 31690500073

460 PMKSY ಎ .ರಘು ಾ    ಶಂಕರ . ಸಲಪ ಗೂಳೂರು 6/2,33 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 824701507533 31690500073

461 PMKSY ಆ .ಎ .ಸುಬ ಮಣ   ಾ ಾಯಣಪ . ೂಂಡಂ ಾ ಪ ೕಳೂರು
512b,51/1,8/1,1/8,52/

2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 514590151988 31690500073

462 PMKSY ಹನು ೕ ಾ   ಾವ ೕ ಾ . ನುಮ ಕಸ ಾ 54, ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54000 626231327072 31690500073

463 PMKSY ಈರಪ   ರ ನ ೂೕ . ನುಮ ಕಸ ಾ 133/1 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 978381058445 31690500073

464 PMKSY ಸುನಂದ ೂೕಂ ಾ ೕ ಾ . ಾಲ ಪ ಕಸ ಾ 112/1 ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54000 700305914503 31690500073

465 PMKSY ೌಡಪ   ಮಂ ನರಸಪ . ಾ ಾಯಣ ಾ ೂೕ ಕಸ ಾ 1/P14 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 838847495837 31690500073

466 PMKSY ವಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 189/4 ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 467557956892 31690500073

467 PMKSY ಾರಕ  ೂೕಂ ೕಮಲ ಪ . ಮಲಕ ರುವ ಪ ಗೂಳೂರು 7/p4 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 226769573269 31690500073

468 PMKSY ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು 128 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 204644529091 31690500073

469 PMKSY ಈಶ ರಮ  ೂೕಂ ೂೕ ಾಲ. ಮಲಕ ರುವ ಪ ಗೂಳೂರು 5/1B ಟ ೕಟ 0.30 0.30 34000 475055359830 31690500073

470 PMKSY ನರ ಂಹ ಾ   ಸಕ ಾ . ಎಂ.ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 15/p1 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 959668925114 31690500073

471 PMKSY ವಮ  ೂೕಂ ಾಮಪ .ಮಲಕ ರುವ ಪ ಗೂಳೂರು 28 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 395371838525 31690500073
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472 PMKSY ಂಕಟ ಾಮಪ   ಯರ ಪ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 31/1 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 411022754569 31690500073

473 PMKSY ಂಕಟರವಣಮ  ೂೕಂ ಗಂಗುಲಪ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 364/1 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 472192820141 30977544844

474 PMKSY .ಎಂ. ಾ ಾಯಣಪ   ಮದ ನ .ಗು ೕಪ ೕಳೂರು 141/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 751422021077 62192868623

475 PMKSY ಾ ಾಫಕೃ ೕ  ಾ   ೕ  ೕ  ಾ . ಾ ಾನುಪ ಾತ ಾಳ 83,84,82,73/1,182 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 354610042486 62192868623

476 PMKSY ಾಪನ   ಸುಬ ನ .ಗುಂ ಪ ಾತ ಾಳ 36 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 842541103537 62192868623

477 PMKSY ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ  ೖರಪ .ನಲ ರುವ ಾತ ಾಳ 69/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 296526466499 62192868623

478 PMKSY ೕ ಾಸ  ಾ ಾಯಣಪ . ಾ ೕಮ ೕಪ ಾತ ಾಳ 262/2,35/5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 226769573269 62192868623

479 PMKSY . .ನರ ಂಹ   ಾಮ . ೂೕಳ ಾರಪ ೕಳೂರು 62,63 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 204644529091 62192868623

480 PMKSY ಗಂ   ಬಯ ಪ .ಸು ಾನಂಪ ಾತ ಾಳ 150 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 475055359830 62192868623

481 PMKSY ಂಕಟ ಾ   ಾಪಣ . .ಮ ೕಪ ಗೂಳೂರು 216/P7,216/P8 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 959668925114 62192868623

482 PMKSY ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ಂ ಾಮಪ . .ಮ ೕಪ ಗೂಳೂರು 216/P3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 395371838525 62192868623

483 PMKSY . . ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾತ ೂೕ ಾತ ಾಳ 105 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 814981443110 62192868623

484 PMKSY ಬಯ ಪ   ನ ಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 264/1,263/14 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 411022754569 62192868623

485 PMKSY . . ೂೕಮ ೕಖ   ೕ ಾ . ಗುಂಡಂ ಾರಪ ಾತ ಾಳ 45, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 751422021077 62192868623

486 PMKSY ಯರ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ಂಕಟ ಾಯಪ . ಶಂಖಂ ಾರಪ ಕಸ ಾ 23/1,18/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 354610042486 62192868623

487 PMKSY ಬಯ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾ ಂಕಟ . ನಲ ರುವ ಾತ ಾಳ 11,10/3,10/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 842541103537 62192868623

488 PMKSY ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕಟ.ಹನುಮಂತಪ . ಸು ಾನಂಪ ಾತ ಾಳ 323/p1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 296526466499 62192868623

489 PMKSY ಫಕೃ ಾವ   ೕ  ಾ ಾ ಾ .ವಸಂತಪ ರ ಾತ ಾಳ 156/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 427582152687 62192868623

490 PMKSY ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಕಲ ೂೕಳ ಪ ಾತ ಾಳ 41, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 449632487814 316905000731.60 1.60 155000

491 PMKSY ಆ . . ೖ   ೖಯಪ .ಕಲ ೂೕಳ ಪ ಾತ ಾಳ 70,8/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 852034179361 31690500073

492 PMKSY ಂಕಟ ಾಯಪ   ಸುಬ ನ .ಕಲ ೂೕಳ ಪ ಾತ ಾಳ 44, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 15283004300077 31690500073

493 PMKSY ಆ . . ಂಕಟ   ೖಯ ಪ . ಕಲ ೂೕಳ ಪ ಾತ ಾಳ 81,70 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1.60 155000 250278743880 31690500073

494 PMKSY ಸು ಾತಮ  ೂೕಂ ಕೃ ಾ . ೂಂ ೂಂಡ ೕಳೂರು 67, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 770055405314 008000201000913

495 PMKSY ಾಮನ   ಅಕು ಲಪ .ಬತ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 76, ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 787814724879 008000201000913

496 PMKSY ಗಂಗಪ   ಬಯ ಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 188 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 146000 297743354129 008000201000913

497 PMKSY ೖಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ನಲ ರುವ ಾತ ಾಳ 60,39/4 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 128000 225248091159 008000201000913

498 PMKSY ೖಯಪ   ೂೕನಪ . ವಂ ೕರ ಾಂಡ ಪ ೕಳೂರು 6, ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 681103737704 008000201000913

499 PMKSY ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 222, ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 404695786378 008000201000913

500 PMKSY ನ ಪ   ಪ ನ . ೕಮನ ಾ ಪ ೕಳೂರು 29/1,8/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 1.50 146000 647612147551 008000201000913

501 PMKSY ಬ ಾ  .ಎಂ.  ಾರಪ . ಾಂ ಾನಂಪ ೕಳೂರು 78,81/35 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 958847073948 008000201000913

502 PMKSY ಯರ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 278/ ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 1.30 128000 661351105301 008000201000913

503 PMKSY ಗಂ . .   ಪ ಬಯ ಪ . ಾಂ ಾನಂಪ ೕಳೂರು 4,62 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 284455796879 008000201000913

504 PMKSY ಗಂ ಾದರಪ   ಾಸಪ . ೕಪ ಕಸ ಾ 192/2 ,119/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 37800 529403225639
916020048850847( Sree 

Sai Mithra Drip)

505 PMKSY ಆ ಮೂ   ೕವರನರಸಪ .ಗುಂ ಪ ೕಳೂರು 12/2,12/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 935639756111
916020048850847( Sree 

Sai Mithra Drip)

506 PMKSY ಾದ  ಾ ಾ  ಆದಂ ಾ . ಗುವ ಟು ಕುಂಟಪ ೕಳೂರು 89/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119200 641838379252
916020048850847( Sree 

Sai Mithra Drip)

507 PMKSY ಾ ತ ಮ  ೂೕಂ ಆ ಪ . ಸಲಪ ಗೂಳೂರು 59/8,59/11 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119200 337834109773
916020048850847( Sree 

Sai Mithra Drip)

508 PMKSY ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ . ಸಜ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 70/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.88 0.88 68900 301430517826
916020048850847( Sree 

Sai Mithra Drip)

509 PMKSY ನರ ಂ ಾ   ನರ .ಸಜ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 160/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 785546758788
916020048850847( Sree 

Sai Mithra Drip)

510 PMKSY ಾಲ ಯರ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 102/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 644707343723
916020048850847( Sree 

Sai Mithra Drip)

511 PMKSY ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ೂೕ ಂದಪ .ಯಲ ಂಪ ಕಸ ಾ 488/5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 542144037345 520101030304357

512 PMKSY ಸುಬ   ೂೕನಪ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 10/1, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119220 644845402882 009910100065068

513 PMKSY ೌಡ   ಡ ಪ .ಕುಂಟ ಪ ೕಮ 33,32,31,34 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 72000 526705654032 10748100020194

514 PMKSY ಎ . . ಂಕಟ   ದ ಬಯ ಪ . ಾತ ೂೕ ಾತ ಾಳ 40/4,41/2,37/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 853840387766 10536101040625
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515 PMKSY ಕ ಮದ ನ   ಅಕು ಲಪ . ೂೕ ಾಕಲಪ ೕಮ 61/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 803652301517 520331002051472

516 PMKSY ಪದ ಜ ೂೕಂ ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ. ೕಕ ಾಕಲಪ ೕಮ 67,72,71/1,70/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 43300 362015800269 846310110000521

517 PMKSY ಾಜು ೕ ಾ  ೂೕಂ ಅ ೕ .ಊದು ಾರಪ ೕಳೂರು 170/2,130/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 502115982565 0925101119242

518 PMKSY ವಪ   ದ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 70 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 733690456590 10574101009743

519 PMKSY .ಎ . ೕ ಾಮಪ   .ನಂಜಪ . ಟ ನ ಾ ಪ ೕಳೂರು 32,33/p1,33/p2,68/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 309213518977 54048351339

520 PMKSY ಎ .ಆ . ಾಗ ಾಜು  ಾ .ಯರ ಗು ಾತ ಾಳ 40/3c ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 530491584773 1519101008018

521 PMKSY ಾ   ೂಂ ಾ . ಂಗಪ ಾ ಪ ೕಳೂರು 50/p12 ಇತ ಟ ೕಟ 0.95 0.95 95000 693842896551 10536101043677

522 PMKSY ೕರಬ ಾ ಾ   ಸು ಾ ಾ . ಾಮ ಾನಂಪ ೕಳೂರು 141 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 730159796369 35519327361

523 PMKSY ಂಕಟರವಣಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಮ. ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 27 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 225477983766 35519327361

524 PMKSY ಾಮಪ   ೂಂಡಪ .ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 47/p2,19/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 876969781824 35519327361

525 PMKSY ನರಹ   ನಂ .ನಂ ಪ ಗೂಳೂರು 210, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 426471749776 35519327361

526 PMKSY
.ಎ .ಆಂಜನ   . . ಾ ಾಯಣ . 

ಾಸಯ ಾ ಪ ೕಳೂರು 50 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 730250422015 35519327361

527 PMKSY ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ನ ಪ . ೂಂಡ ಹ ಕಸ ಾ 105/1,106/5,92/5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 814289462306 35519327361

528 PMKSY ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ   ಪ ಾ ಾಮಯ . ಾತ ಾಳ ಾತ ಾಳ 8/2,8/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 286780350524 35519327361

529 PMKSY .ಸು ೕಂದ ಾಬು   ಬಯ ಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 129/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 0.40 45300 851144639127 35519327361

530 PMKSY ಂಕಟ ಾಯಪ   ದ ಾಮಪ . ೕಚ ಾಯಕನಪ ಾತ ಾಳ 11/p1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 503398279033 35519327361

531 PMKSY ಂಕಟರಮಣಪ   ೂೕನಪ . ಾ ಲಂಪ ೕಳೂರು 18/3b ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 910339093638 00155010051444

532 PMKSY ಮೂ ಾ ಾ   ಜಯ ಾಮ ಾ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 20/p3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 996158787153 10574101090611532 PMKSY ಮೂ ಾ ಾ   ಜಯ ಾಮ ಾ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 20/p3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73180 996158787153 10574101090611

533 PMKSY ಗಂಗುಲಪ   ನ ನರಸಪ .ಮದ ಲ ಾ ಗೂಳೂರು 74/1,73/p2 ಟ ೕಟ 1.20 1.20 82400 756569438156 15852610011200

534 PMKSY ೖ. .ಮು ಯಪ   ಂಕಟ ಾ . ಯಲ ಂಪ ಕಸ ಾ 31/6,34/6,25/2,524/3 ಟ ೕಟ 1.80 1.80 173000 912802144045 1950101001388

535 PMKSY ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಮನ . ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 10, ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 9631566664457 31690500073

536 PMKSY .ಎ . ಂಕಟರವಣಪ   ಕ ಾ ಾಯಣಪ . ಂಕಪ ಗೂಳೂರು 2,20,218 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 783963890184 31690500073

537 PMKSY ಲ ನರ ಂಹಯ   ಮ ಯ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 19 ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 782049563400 31690500073

538 PMKSY . ೕ ಾಸ  . ಂಕಟ ಾಮಪ . ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 371, ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54000 939137719432 31690500073

539 PMKSY ನರ ಂಹಯ   ಾವಯ . ಜ ಾರಪ ೕಳೂರು 64/p2 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 634053531495 30977544844

540 PMKSY ಗಂಗುಲಪ   ಪ ನ . ಾ ೕ ಪ ೕಳೂರು 67/p2 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 921429244010 30977544844

541 PMKSY ಾಗಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 19/1 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 573015073025 30977544844

542 PMKSY ಾ ಾಯಣಪ   ೖಯಣ . ೂಲ ಪ ೕಳೂರು 26, ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 381780632554 30977544844

543 PMKSY ಗಂಗುಲಪ   ಾಮಪ .ಕುಂಟ ಪ ೕಮ 27, ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 798787449420 30977544844

544 PMKSY ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕಟಪ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 103/4,108/1,108/4 ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 641948698614 30977544844

545 PMKSY ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟಪ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 385, ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 907366840726 916020048850847

546 PMKSY ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟರಮಣಪ . ಪ ಗ ೕಳೂರು 13/1, ಟ ೕಟ 1.10 1.10 110000 286780350524

547 PMKSY ನರ ಂಹಪ   ತ ಾ  ಸುಬ ನ . ೕ ಾಯಕನಪ ೕಮ 45,8/p28 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 677999964613 31690500073

548 PMKSY .ರ   . ಾ ಾಯಣ ಾ . ಾತ ೂೕ ಾತ ಾಳ 247,203/1 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 449138861303

549 PMKSY ಾಜ  ಸಂ ೕವಪ . ಮ ಯ ಾ ಪ ೕಳೂರು 34/p40 ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 589094514723 916020048850847

550 PMKSY ಸ ೕಂದ   ಸಂ ೕವಪ . ಮ ಯ ಾ ಪ ೕಳೂರು 34/p41 ಟ ೕಟ 0.50 0.50 54600 719255745878 916020048850847

551 PMKSY ಂಕಟರವಣ  ದ ಂಕಟಪ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 228 ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 889828858381 916020048850847

552 PMKSY ಂಕ ೕಶಪ   ಸಂ ೕವಪ . ಮ ಯ ಾ ಪ ೕಳೂರು 35/p44 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 693865576791 916020048850847

553 PMKSY ಆ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಮಪ . ಾ ಾಯಣ ಪ ೕಳೂರು 21/7,18/2 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 82400 316900199688 000035550334210

554 PMKSY ಕಮಲಮ  ೂೕಂ ೕ  ಾಮಪ .ಉ ಾ ಣಂಪ ೕಳೂರು 21/6 ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 553363452590 000035550334210

555 PMKSY ಕ ರಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 6/2,6/4,7/2 ಟ ೕಟ 1.20 1.20 119000 764130318134 000035550334210

556 PMKSY ಸುಬ ನ   ಕ ರಪ .ಆಗಟಮಡಕ ಾತ ಾಳ 74/3 ಟ ೕಟ 1.40 1.40 137000 307535199528 000035550334210
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557 PMKSY ಶಂಕರಪ   ನರಸಪ . ೕಕ ಾಕಲಪ ಗೂಳೂರು 8, ಟ ೕಟ 0.60 0.60 63900 455660461476 000035550334210

558 PMKSY ಂಕಟನರಸಪ   ನರ ಂಹಪ . ೕಕ ಾಕಲಪ ಾತ ಾಳ 49/1 ಟ ೕಟ 0.90 0.90 91700 317132049691 000035550334210

ಾ ಮ ೂೕಬ ಇತ ೌ ಕ(ಸಂ ) ೌ ಕ( )
ಸ ಾಯಧನದ ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )

1 PMKSY (ZP) ಾಮಕ   ಾವನ , ೂಂಡ ಪ ಕಸ ಾ 61/2,62 ಇತ ಟ ೕಟ 1.45 1.45 140000 773783831070 125000733396

2 PMKSY (ZP) ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಕ ರಪ . ಟಕಪ ಕಸ ಾ 128, ಟ ೕಟ 0.70 0.70 73100 643912272110 56489

3 PMKSY (ZP) ಅಂ ನಪ   ಹನುಮಂತಪ . ೂತ ೂೕ ಕಸ ಾ 52, ಟ ೕಟ 1.00 1.00 101000 636164152487 56426

1 PMKSY (2016-17 5%) ಈರಮ  ೂೕಂ ೕಮ ಾ ಾಯಣಪ , ೂ ಾರಪ ೕಳೂರು 58/p9 ಟ ೕಟ 1.10 4920 636164152487 62192868623

2018-19 ೕ ಾ ನ   ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ರುವ  ಾನಸ ಾ ೕತ ಾರು ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ.
ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :PMKSY ಹ  ೕ ಾವ  (ZP)

 ಮತು  ಾನಸ ಾ ೕತ : ಾ ೕಪ

ಕ ಮ 
ಸಂ ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ

2 PMKSY (2016-17 5%) ೕ ಾಸ  ಾಗಪ , ಾ ಾಯಣ ಪ ೕಳೂರು 13/1 ಟ ೕಟ 0.80 3600 232912340694 62192868623
3 PMKSY (2016-17 5%) ಾಂತಮ  ೂೕಂ ಾಮನ ,ಬ ನಪ ೕಳೂರು 51, ಟ ೕಟ 1.10 4920 252778756530 62192868623

4 PMKSY (2016-17 5%) ಅಶ ತ ಪ   ಕ ಾ ಾಯಣಪ . ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ
156/P4,146/P4,242/

4,156/P4 ಟ ೕಟ 0.90 4050 232912340694 35519327361

5 PMKSY (2016-17 5%) ಕೃಷ ಪ   ಲ ನ . ಬು ಾರಪ ೕಮ 108/9 ಟ ೕಟ 0.70 3150 232912340694 35519327361
6 PMKSY (2016-17 5%) ೕ ಾಸ  ಹನುಮಂತಪ . ೂತ ೂೕ ಗೂಳೂರು 119/8,165 ಟ ೕಟ 0.55 2500 237544382922 35519327361

7 PMKSY (2016-17 5%) ಅಂ ನಪ   ಹನುಮಂತಪ . ೂತ ೂೕ ಗೂಳೂರು
119/7,119/2,163,17

0,165 ಟ ೕಟ 1.20 5340 550987234052 35519327361
8 PMKSY (2016-17 5%) ದ ಪ ಯ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಪ ಾ ಲ ಪ ಗೂಳೂರು 38, ಟ ೕಟ 1.10 4920 588649176284 64015781402
9 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟರವಣಪ   ಗಂಗಪ . ೕಧರ ಾರಪ ೕಳೂರು 1/p5 ಟ ೕಟ 0.90 4050 642112086787 64015781402

10 PMKSY (2016-17 5%) ಲ ನ   ನ ಪನ . ೖ ಾಳ ೕಮ 36 ಟ ೕಟ 0.80 3460 383726056892 64015781402
11 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕ ೕ   ಮು ಪ ೕಮ 15,14 ಟ ೕಟ 1.10 4920 290689399780 64015781402
12 PMKSY (2016-17 5%) ಾಮಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು 37, ಟ ೕಟ 0.40 1800 773783831070 64015781402
13 PMKSY (2016-17 5%) ಈಶ ರಪ   ನಲ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಬಂಡ ಂದಪ ೕಮ 3/1, ಟ ೕಟ 1.20 4900 643912272110 64015781402
14 PMKSY (2016-17 5%) ಎ. .ರಂಗಪ   ಪ ಗಂಗಪ . ೕಧರ ಾರಪ ೕಳೂರು 1/3a ಟ ೕಟ 0.50 2250 636164152487 64015781402
15 PMKSY (2016-17 5%) .ನ ೕ  ಶಂಕರ  ೕ. ಕ ಮು ಪ . ಪ ಾ ಲ ಪ ಗೂಳೂರು 38 ಟ ೕಟ 0.55 2500 599882039255 64015781402
16 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕಟಪ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 38/p1 ಟ ೕಟ 1.20 5340 955384157736 64015781402

17 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ಾಯಣ ಾಯ . ಬೂರಗಮಡುಗು ೕಮ 1,63,161 ಟ ೕಟ 0.40 1800 624210172503 64015781402
18 PMKSY (2016-17 5%) ಎಂ. ಂಕಟ ಾಯಪ   ಮು ಯಪ . ದೂ ರು ೕಳೂರು 37/p2 ಟ ೕಟ 1.00 4500 385092010059 64015781402

19 PMKSY (2016-17 5%) ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಪ ನ .ಬೂರಗಮಡುಗು ೕಳೂರು 181/2 ಟ ೕಟ 0.50 2250 583310767420 64015781402
20 PMKSY (2016-17 5%) ನರಸಪ   ಾ ಾಯಣಪ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 252 ಟ ೕಟ 1.30 5770 421485201368 000035550334210
21 PMKSY (2016-17 5%) ಯಲ ಮ  ೂೕಂ ಅಶ ತ ಪ .ವಡ ಾಳ ಕಸ ಾ 149/5 ಟ ೕಟ 0.37 1570 470801905149 000035550334210
22 PMKSY (2016-17 5%) ನ ಗಂಗಪ   ರುಮಳಮ . ೕಗ ೕಗಲಗುಟ ೕಳೂರು 70/pb ಟ ೕಟ 1.02 5340 432917696496 000035550334210
23 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಸಪ . ಾನಗ ಾಕಲಪ ೕಮ 24/2,122/6,110/1 ಟ ೕಟ 0.70 3150 451536182107 000035550334210

24 PMKSY (2016-17 5%) ಕ ಂಕಟ ಾಮಪ   ವಡ ರಯಲ ಪ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 321 ಟ ೕಟ 0.80 3600 653101398922 000035550334210
25 PMKSY (2016-17 5%) . ಂಕಟ ಾಯಪ   ಕ ಂಕಟಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 182, ಟ ೕಟ 1.20 4920 216689435834 30977544844
26 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣಪ   ಗಂಗಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 51 ಟ ೕಟ 1.20 4920 574998454441 30977544844
27 PMKSY (2016-17 5%) ಮಲ ಪ   ಲ ನ .ಎ. .ಸೂರಪ ೕಮ 227/p,227/3 ಟ ೕಟ 1.20 4920 360962719343 30977544844
28 PMKSY (2016-17 5%) ಎ .ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ಾಯಣಪ . ೂತ ೂೕ ಗೂಳೂರು 118/1a ಟ ೕಟ 0.90 4100 882562797041 30977544844

29 PMKSY (2016-17 5%) ರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 504, ಟ ೕಟ 1.20 5340 743810738999 30977544844
30 PMKSY (2016-17 5%) ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 2, ಟ ೕಟ 0.70 3150 991617275170 30977544844



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

31 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕ ೕಶಪ   ದ ಓಭಳಪ . ನ ಓಬಯ ಾ ಪ ೕಮ 81/p2 ಟ ೕಟ 0.40 1800 570850863140 20001490000016

32 PMKSY (2016-17 5%)
.ಎ . ಾ ತ ಮ  ೂೕಂ ನ ಂಕಟ ಾಯಪ . 

ನ ಓಬಯ ಾ ಪ ೕಮ 5, ಟ ೕಟ 0.40 1800 454261193189 20001490000016

33 PMKSY (2016-17 5%)
ನ ಂಕಟ ಾಯಪ   ದ ಓಭಳಪ . 

ನ ಓಬಯ ಾ ಪ ೕಮ 3/1, ಟ ೕಟ 0.40 1800 713551708398 20001490000016
34 PMKSY (2016-17 5%) ೌಡಪ   ೕ  ಂಕಟ ಾಯಪ . ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 5/2, ಟ ೕಟ 0.90 4050 303455937961 20001490000016
35 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟರಮಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 418 ಟ ೕಟ 1.20 5350 700218535027 20001490000016

36 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . . ಂಕಟ ಾಮಪ   ೕ  ಂಕಟಪ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 169, ಟ ೕಟ 1.00 4500 237544382922 31690500073

37 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾಮ ಾ   ಾ ೕ ಾ . ಬೂರಗಮಡುಗು ೕಮ 108/4,104/p9 ಟ ೕಟ 0.80 3600 243334645728 31690500073
38 PMKSY (2016-17 5%) ರಂಗಪ   ದ ಯರ ನ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 108/p6 ಟ ೕಟ 0.75 3370 732648718565 31690500073
39 PMKSY (2016-17 5%) ನರ ಂಹಪ   ನರ ಂಹಪ ಗೂಳೂರು 181/4,12 ಟ ೕಟ 0.50 2250 721671522697 31690500073
40 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾಮಪ   ಂಕಟಪ . ಾ ಾನಪ ಕಸ ಾ 38/1a,70/p10 ಟ ೕಟ 0.60 2700 237544382922 31690500073

41 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟಪ   ಂಕಟಪ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 155, ಟ ೕಟ 0.60 2700 811673566349 31690500073
42 PMKSY (2016-17 5%) ಎ. . ಾ ನರಸಪ   ದ ಗಂಗಪ .ತು ೕಪ ೕಮ 12,41 ಟ ೕಟ 1.00 4500 519683228982 31690500073

43 PMKSY (2016-17 5%) ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಾಮಚಂದ ಪ . ಕ ರನ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 26/p2,26/p4 ಟ ೕಟ 0.80 3150 598822730118 31690500073
44 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟರವಪ   ಾಮಪ . .ಮ ೕಪ ಗೂಳೂರು 139/6,119/p6 ಟ ೕಟ 1.10 4920 767967919475 31690500073
45 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣಪ   ದ ೕತುಲಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 163/1, ಟ ೕಟ 0.40 1800 256989681645 31690500073
46 PMKSY (2016-17 5%) ಕ ರಮ  ೂೕಂ ನಂಜಪ . ೂತ ೂೕ ಕಸ ಾ 43/1, ಟ ೕಟ 0.30 1350 556243508940 31690500073

47 PMKSY (2016-17 5%) ಾಂತಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ . ೂತ ೂೕ ಕಸ ಾ 39/2, ಟ ೕಟ 0.40 1800 880526006472 31690500073ಾಂತಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ . ೂತ ೂೕ ಕಸ ಾ ಟ ೕಟ
48 PMKSY (2016-17 5%) . ಾ ಾಯಣಪ   ದ ಈರಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 163/1, ಟ ೕಟ 0.50 2250 967666159946 31690500073

49 PMKSY (2016-17 5%) ೌರಪ   ನ ಈರಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 51/p12 ಟ ೕಟ 0.70 3150 439815866293 31690500073
50 PMKSY (2016-17 5%) ಎ.ಗಂಗಪ   ಎ. ಂಕಟ ಾಯಪ ೕಮ 278/p18 ಟ ೕಟ 0.40 1800 935090264036 31690500073

51 PMKSY (2016-17 5%) ಈರಪ   ದ ಈರಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 23/4,51/p3 ಟ ೕಟ 0.60 2700 459411349227 31690500073

52 PMKSY (2016-17 5%) ನ ಪ   ಗಂಗಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 278/p40 ಟ ೕಟ 1.00 4500 885771211368 31690500073
53 PMKSY (2016-17 5%) .ಎಂ.ಕೃಷ ಪ   ಎ. . ೕಲೂರಪ . ೖ ಾಳ ೕಮ 53, ಟ ೕಟ 0.60 2700 276313652343 31690500073
54 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . ಾ ಾಯಣಪ   ನಲ ನರಸಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 173/2,172/2 ಟ ೕಟ 0.60 2700 476007437660 31690500073

55 PMKSY (2016-17 5%) ನರಸಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 36/p5,36/p2 ಟ ೕಟ 0.70 3150 300141756117 31690500073
56 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ .ನರ ಂಹಪ   ನ ಗಂಗುಲಪ .ಸಜು ಪ ಗೂಳೂರು 185, ಟ ೕಟ 0.60 2700 895211516601 31690500073
57 PMKSY (2016-17 5%) ಾಮಪ   ನ ಂಕಟ ಾಮಪ . .ಮ ೕಪ ಗೂಳೂರು 165, ಟ ೕಟ 1.00 4500 391460346222 64138341777
58 PMKSY (2016-17 5%) ಸುಬ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಂಕಟ ಾಸಪ . . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 164/1 ಟ ೕಟ 0.60 2700 743502329867 64076017590
59 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾಯಪ   . . ಂಕಟಪ . ಾ ಾನುಪ ಾತ ಾಳ 99, ಟ ೕಟ 1.20 5350 732986215099 10574101004259

60 PMKSY (2016-17 5%) ಸಕ ರಮ  ೂೕಂ ಕೃ ೕ ಾ .ಮ ೕಪ ೕಮ 27, ಟ ೕಟ 0.70 3150 961633851592 10549100006309
61 PMKSY (2016-17 5%) . . ೕ ಾಸ  ಂಕಟ ಾ . ೕಪ ಕಸ ಾ 200 ಟ ೕಟ 2.00 1720 397885216533 0925101004121
62 PMKSY (2016-17 5%) ನಂಜಪ   ಅಶ ತ ಪ .ಪ ಟ ಪ ಕಸ ಾ 46, ಟ ೕಟ 0.80 3600 333741719525 64101321876

63 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಮನ . ಓಬಯ ಾ ಪ ೕಮ 26,72 ಟ ೕಟ 0.80 3600 737084245066 1574100016416

64 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾಯಪ   ಚಂಗಲ ಾಯಪ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 4/ ಟ ೕಟ 0.50 2250 382608566756 1519101006388

65 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟರವಣ  ಂಕಟ ಾಯಪ . ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 4/p ಟ ೕಟ 1.20 5340 448479972794 10574100013616
66 PMKSY (2016-17 5%) ಗಂಗುಲಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಮಪ . ಾ ಕಲಪ ೕಳೂರು 93, ಟ ೕಟ 2.00 4500 254161444896 1519101010618
67 PMKSY (2016-17 5%) . ಂಕಟರವಣಪ   ೂೕನಪ . ಾ ಲಂಪ ೕಳೂರು 18/3b ಟ ೕಟ 1.20 5340 930385617692 155010051444

68 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕ ೕ   ಚಂಗಪ . ಾಳ ೕಳೂರು 17, ಟ ೕಟ 0.50 2250 782919267018 10574100013128
69 PMKSY (2016-17 5%) ಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ  ಯರ ಪ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 168/5, ಟ ೕಟ 1.00 2630 565559593413 10574100014268
70 PMKSY (2016-17 5%) ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟ ಾ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 168, ಟ ೕಟ 1.30 5760 281189454469 10574100014639
71 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾ   ಯಲ ಪ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 72, ಟ ೕಟ 0.60 2700 915325999468 10574100005040
72 PMKSY (2016-17 5%) ಮಂಗಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ . ೕ ಾಸಪ ರ ೕಳೂರು 260, ಟ ೕಟ 0.60 2700 890517121487 1519101006347
73 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 273, ಟ ೕಟ 1.00 4500 396807310560 1519101007345
74 PMKSY (2016-17 5%) .ಕೃಷ ಪ   ದ ಪ ಯ . . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 173, ಟ ೕಟ 0.50 2250 608241841810 64042688445
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75 PMKSY (2016-17 5%) ರಂಗಪ   ದ ಪ ಯ . . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 169, ಟ ೕಟ 1.00 4500 741490247007 54018346760
76 PMKSY (2016-17 5%) ಎ. .ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟಪ ೕಳೂರು 88, ಟ ೕಟ 0.80 3600 654785177140 10574100013834

77 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಯಲಗಂಗುಲಪ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 22, ಟ ೕಟ 0.80 3600 499739142995 10574100014137
78 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟರಮಣಪ   ಾವನ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 174/p91 ಟ ೕಟ 0.80 3600 866355861747 10574100016317

79 PMKSY (2016-17 5%) ವಡ ರ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಯಲ ಪ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 176 ಟ ೕಟ 1.00 4500 756569438156 10574100013616
80 PMKSY (2016-17 5%) ಜಯಪ   ಲ ನ . . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 157/7 ಟ ೕಟ 1.00 4500 511703470868 64150454615
81 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾಯಪ   ೂೕನಪ ೕಳೂರು 17/p9 ಟ ೕಟ 1.00 4500 398275074884 31690500073

82 PMKSY (2016-17 5%) ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ಅಮರ.ದು ಾಯಕನಪ ೕಮ 8/9, ಟ ೕಟ 0.60 2700 536555384277 31690500073
83 PMKSY (2016-17 5%) . .ಪ ಾಕ   .ಎ .ನರ ಂಹ ಾಯ . ವ ೕಮ 104, ಟ ೕಟ 0.40 1800 767137590845 31690500073
84 PMKSY (2016-17 5%) ಗಂ ಾಧರಪ   ೕ  ಮುಕುಂ ಾಮಪ .ವ ೕಮ 8, ಟ ೕಟ 0.60 2700 2068522201538 31690500073
85 PMKSY (2016-17 5%) ಮು ಂಕಟಪ   ೕತುಲಪ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 11, ಟ ೕಟ 0.60 4500 509947703928 31690500073

86 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . ಾ ೕ  ೂೕಂ .ಎ .ನರ ಂಹ ಾ . ವ ೕಮ 118/1, ಟ ೕಟ 1.00 4500 900122957260 31690500073

87 PMKSY (2016-17 5%) ಆ ಾ ಾಯಣ ಎಂ.ಎ   ನರ ಂಹಪ . ಮದ ಕ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 137/3,137/2 ಟ ೕಟ 0.70 3150 327638046912 31690500073
88 PMKSY (2016-17 5%) ಾರತಮ  ೂೕಂ ಂಕಟಪ ಾಯಕ . ೂಲ ಪ ೕಳೂರು 5, ಟ ೕಟ 0.70 3150 278846357121 30977544844

89 PMKSY (2016-17 5%) ದ ನ ಪ   ದ ನ . ೂಮ ಸಂದ ೕಮ 39, ಟ ೕಟ 1.00 4500 721770266040 31690500073
90 PMKSY (2016-17 5%) ಲ ೕ ೂೕಂ ಾಗ ಾಜು. ೂಂಡ ಪ ಕಸ ಾ 21/p2 ಟ ೕಟ 0.78 3510 728111294203 000035550334210

91 PMKSY (2016-17 5%) ನ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ದ ರಂಗಪ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 19/2 ಟ ೕಟ 0.90 4050 600505693272 62192868623

92 PMKSY (2016-17 5%) ಾಮಪ   ಾವನ . ಂಗಪ ಾರಪ ೕಳೂರು 50, ಟ ೕಟ 0.70 3150 542193003119 62192868623
93 PMKSY (2016-17 5%) ನರ ಂಹಪ   ೂಂಡಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 220, ಟ ೕಟ 1.20 5350 202784782125 62192868623
94 PMKSY (2016-17 5%) ಮುಂತ ಾ ಾಯಣ  ಂಕಟ ಾಯಪ .ಗು ೕಪ ಾತ ಾಳ 238/p10,160 ಟ ೕಟ 1.20 5350 527022963086 62192868623ಮುಂತ ಾ ಾಯಣ  ಂಕಟ ಾಯಪ .ಗು ೕಪ ಾತ ಾಳ ಟ ೕಟ 527022963086
95 PMKSY (2016-17 5%) ಕು. ಾ ಾಯಣಪ   .ನಂಜಪ .ಗು ೕಪ ಾತ ಾಳ 4,01,59,153 ಟ ೕಟ 0.70 3150 663537302195 62192868623

96 PMKSY (2016-17 5%) ೕಮ  ಸುಬ ಮ  ೂೕಂ ಚನ ನರ ಂಹಪ . ಸು ಾ ನಂಪ ಾತ ಾಳ 323/p7 ಟ ೕಟ 1.80 7030 627775592622 62192868623
97 PMKSY (2016-17 5%) ನ ಆ ಮ  ೂೕಂ ಕ ರಪ .ಗುಂಡಂ ಾರಪ ಾತ ಾಳ 1/3, ಟ ೕಟ 0.80 3600 494469289122 62192868623
98 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾಮಪ   ಕ ರಪ .ಗುಂಡಂ ಾರಪ ಾತ ಾಳ 21/2, ಟ ೕಟ 0.60 2700 555534435744 62192868623
99 PMKSY (2016-17 5%) ಬೂದಗುಟ ಈರಪ   ಗಂಗಪ .ಗುಂಡಂ ಾರಪ ಾತ ಾಳ 15, ಟ ೕಟ 1.30 5760 418747744947 62192868623

100 PMKSY (2016-17 5%) ಾ.ಉತ ನ   ಸುಬ ನ .ನಲ ರುವ ಾತ ಾಳ 78/2,88 ಟ ೕಟ 0.80 3600 852442968693 62192868623
101 PMKSY (2016-17 5%) ೂೕ ಗ ದ ನ   ೂ ಗ ೂಂಡಪ . ೂತೂ ರು ಾತ ಾಳ 49/1, ಟ ೕಟ 0.60 2700 794658818757 62192868623
102 PMKSY (2016-17 5%) ಉತ ನ   ನರಸಪ . ಸ ಲಪ ಾತ ಾಳ 93/1,22 ಟ ೕಟ 0.70 3150 393223653543 62192868623
103 PMKSY (2016-17 5%) ಈರಪ   ಾಸಪ . ಾ ೕ ಪ ೕಳೂರು 14, ಟ ೕಟ 0.70 3150 726838014309 358301000003760
104 PMKSY (2016-17 5%) ಾಗಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ . ಾ ೕ ಪ ೕಳೂರು 18, ಟ ೕಟ 0.70 3150 827997420094 10574100014650

105 PMKSY (2016-17 5%)
ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . 

ಾ ೕ ಪ ೕಳೂರು 70/p19 ಟ ೕಟ 0.90 3670 831562479152 10574131003086
106 PMKSY (2016-17 5%) ಲ ೕಪ ಾಯಕ   ಾ ಪ . ೂಲ ಪ ೕಳೂರು 23/p14 ಟ ೕಟ 0.75 3370 446465351574 641086936076

107 PMKSY (2016-17 5%) ಸುಬ ಾಯಪ   ೕ  ಮು ಾಮನ . ಬಂ ಾಲ ಪ ೕಳೂರು 8,9 ಟ ೕಟ 0.80 3600 997185391763 358301000000485

108 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಯಲಗಂಗುಲಪ . ಾ ೕ ಪ ೕಳೂರು 22, ಟ ೕಟ 0.80 3600 617022962379 1057410104724
109 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟರವಣ  ಂಕಟ ಾಯಪ . ಬತ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 78, ಟ ೕಟ 0.60 2700 266682771028 155010047679
110 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ . ಾಮಕೃಷ ಪ   ನಂಜುಂಡಪ . ಾಚ ಾರಪ ೕಳೂರು 196/1,196/3 ಟ ೕಟ 0.35 1570 806948428246 131010032737
111 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾ ಪ . ಾ ೕ ಪ ೕಳೂರು 38/p4 ಟ ೕಟ 0.60 2700 342036241125 10574101048724

112 PMKSY (2016-17 5%) ತ ಾ ಉತ ಪ   ೕ  ತ ಾ  ನರಸಪ .ನಲ ರುವ ಾತ ಾಳ 63/3 ಟ ೕಟ 0.60 2700 765227646192 13101008595
113 PMKSY (2016-17 5%) ಅಮರ ಾಥ  ೂ ನಂಜಪ .ನಲ ರುವ ಾತ ಾಳ 101/2,22 ಟ ೕಟ 0.75 3370 513924360071 1310100012974
114 PMKSY (2016-17 5%) ಆ ಪ   ಮ ನ . ೖ ಾಳ ೕಮ 64, ಟ ೕಟ 1.80 7870 956487832074 54041473127

115 PMKSY (2016-17 5%)
.ಎ .ಸುಬ ಮಣ ಾ ಾಯಕ   

.ಎ .ನರ ಂಹ ಾಯಕ . ವ ೕಮ 104, ಟ ೕಟ 1.00 3600 883370341558 10748100016572
116 PMKSY (2016-17 5%) ಅಂ ನಮ  ೂೕಂ ಾಮಪ . ೂತ ೂೕ ಕಸ ಾ 500 ಟ ೕಟ 0.40 1800 332536103868 0925101120664

117 PMKSY (2016-17 5%) ಾಮಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾರಕೂರು ಕಸ ಾ 29/2 ಟ ೕಟ 0.40 1800 720505308348 0925101117144

118 PMKSY (2016-17 5%) . . ನ ಪ   . . ೌಡ . ಬೂರಗಮಡುಗು ೕಮ 145 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 757597039625 30977544844
119 PMKSY (2016-17 5%) ಎಂ. ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ದ ಅಪ ಯ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 39/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 459411349227 30977544844
120 PMKSY (2016-17 5%) ಸುಭದ ಮ  ೂೕಂ .ಎ . ಾಮಚಂದ . ೕಮ 241/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 1060 961633851582 30977544844
121 PMKSY (2016-17 5%) ಲ ಮ  ೂೕಂ .ನರ ಂಹಪ .ಕಸ ಾ ಕಸ ಾ 178/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 1800 663537302195 30977544844
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122 PMKSY (2016-17 5%) ಾಕಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ . ೕಳೂರು 118/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 918739570486 30977544844
123 PMKSY (2016-17 5%) ಾಮ   ನ ಾಮನ . ೕಮ 37, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 955384157736 20001490000016

124 PMKSY (2016-17 5%) ನರ ಂಹಪ   ೂೕನಪ ನರಸಪ . ೕಮ 11/1,27/7 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 819490834665 20001490000016

125 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣಪ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ . ೕಮ 25, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 KT/9/66/009010 20001490000016

126 PMKSY (2016-17 5%) ಆ ಾ ಾಯಣ   ನ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾತ ೂೕ ಾತ ಾಳ 25 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 510289632976 20001490000016
127 PMKSY (2016-17 5%) ವಪ   ೕರಪ . ೕಮ ೕಮ 266/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 747414931744 20001490000016

128 PMKSY (2016-17 5%) ಜಯಚಂ ಾ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಾತ ೂೕ ಾತ ಾಳ 24/6,25,103 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 765352893221 20001490000016
129 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣ ಾ   . ದ ನ . ೕಮ ೕಮ 289/2,405 ಇತ ಟ ೕಟ 1.80 7860 323928846910 20001490000016
130 PMKSY (2016-17 5%) ನಂಜುಂಡಪ   ಾವನ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 171 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 6180 497642132275 20001490000016

131 PMKSY (2016-17 5%) ೌಡಪ   ದ ಲ ನ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 97,99/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 411373069828 20001490000016

132 PMKSY (2016-17 5%) ಈಶ   ನಂ ಡ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 10, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 654205758379 20001490000016
133 PMKSY (2016-17 5%) ಮದ ಮ  ೂೕಂ ಲ ಂಕಟಪ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 19 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5350 451536182107 20001490000016

134 PMKSY (2016-17 5%) .ಆ . ೖಯ ಾಲ ಾಯು   ಾಮಪ . ೂೕ ಕ ೕಪ ೕಮ 30/2,31/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 815726318027 20001490000016
135 PMKSY (2016-17 5%) ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ . ದ ಪ ೕಳೂರು 11, ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 3600 728406192338 20001490000016
136 PMKSY (2016-17 5%) . ಾ ಾಯಣಪ   ಡ ಪ .ಕನ ಂಪ ಗೂಳೂರು 101/2,241/10 ಇತ ಟ ೕಟ 0.47 2110 777225203785 00003550334210

137 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕ ೕ   ಸುಬ ನ . ೂಂ ೂೕರುಪ ೕಳೂರು 86/2,69/2,88 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1370 971143175079 00003550334210
138 PMKSY (2016-17 5%) ನರ ಂಹ   ಾ ಾಯಣಪ .ಅ ೕಪ ಾತ ಾಳ 73, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3200 571464154682 00003550334210

139 PMKSY (2016-17 5%) ೌಡಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹ .ಪ ಟ ಪ ಕಸ ಾ 49, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 663537302195 00003550334210

140 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ . ೕ ಾಮಪ   ೕ  ನಂಜಪ . ತಟ ನ ಾ ಪ ಗೂಳೂರು 32,33/p1,32 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 342036241125 00003550334210
141 PMKSY (2016-17 5%) ೖ   ದ ೖಯಣ . ೕಲ ಾಯಕನಪ ೕಮ 105/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 721671522697 00003550334210

142 PMKSY (2016-17 5%) . ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಕಲ ೂೕಳ ಪ ೕಳೂರು 41 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 244563357386 00003550334210

143 PMKSY (2016-17 5%) ಂ ಮದ ನ   ಂಕಟ .ಮುದ ಲಪ ಕಸ ಾ 12/3, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 609826940972 00003550334210

144 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . ಂಕಟ   ೌಡಪ . ೕಲ ಾಯಕನಪ ೕಮ 187/6,188/6,189/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.58 2610 732648718565 00003550334210

145 PMKSY (2016-17 5%) ಗಂ   ೕ  ಮ ಯಪ .ನ ಂಪ ೕಮ 62/240,20/166 ಇತ ಟ ೕಟ 0.85 3600 721671522697 00003550334210

146 PMKSY (2016-17 5%) ಾಮಚಂದ   ಲ ಯ .ವ ೕಮ 108/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 2250 237544382922 00003550334210

147 PMKSY (2016-17 5%) ರತ ಮ  ೂೕಂ ೖರ .ಮಲ ಸಂದ ಕಸ ಾ 1,86,171 ಇತ ಟ ೕಟ 1.80 21206 700691250231 00003550334210

148 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕ ೕ   ಸುಬ ಪ . ಾ ೕಪ ಕಸ ಾ 8,65 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 1800 432917696496 64015781402

149 PMKSY (2016-17 5%) ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ  ಸುಬ ನ . ೂೕ ಕ ೕಪ ೕಮ 40, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7020 237544382922 64015781402

150 PMKSY (2016-17 5%) ಅ ೕ ಾ   ಾ ಂ ಾ .ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 114, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 243334645728 64015781402

151 PMKSY (2016-17 5%) ಆ ಾ ೕ  ಾ ೕಂ ಾ .ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 76, ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2500 632637018062 64015781402

152 PMKSY (2016-17 5%) . . ಂಕಟರವಣಪ   ನ ಪ . ಸ ಲಪ ಾತ ಾಳ 81,8,2,81/7 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 432917696496 62192868623

153 PMKSY (2016-17 5%) ಎಂ. ೖ   ಮ . ೂೕಳ ಾರಪ ಾತ ಾಳ 9, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 654205758379 62192868623

154 PMKSY (2016-17 5%) . .ಮು   ಂಕಟ ಾಯಪ .ಗು ೕಪ ಾತ ಾಳ 155 ಇತ ಟ ೕಟ 1.80 7860 451536182107 62192868623

155 PMKSY (2016-17 5%) .ಎಂ. ಂಕಟ   ಮ . ಾತ ಾಳ 176/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 830234760564 62192868623

156 PMKSY (2016-17 5%) ನರ ಂಹಪ   ನರಸಪ . ಸ ಲಪ ಾತ ಾಳ 40, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 266692771028 62192868623

157 PMKSY (2016-17 5%) ಡ ಂ ಾ   ಡ ಂಮ .ಯರ ಗು ಾತ ಾಳ 7,6,8 ಇತ ಟ ೕಟ 1.15 5110 429469111957 62192868623

158 PMKSY (2016-17 5%) ನ ಾ ಾಯಣಪ   ಪ ಾಪಣ . ಾಮ ಾನಂಪ ೕಳೂರು 62, ಇತ ಟ ೕಟ 0.55 2470 476153959070 62192868623

159 PMKSY (2016-17 5%) ಉತ ಮ   ೌಡಪ .ಯರ ಗು ಾತ ಾಳ 10/5,32/2,39/4 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 5760 947292826210 62192868623

160 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ .ಕೃ ಾ   .ನರ ಂಹ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 664 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7020 227414515738 62192868623
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161 PMKSY (2016-17 5%) . . ೕ ಾಸ   ೌಡ .ಕುರುಬರಪ ೕಳೂರು 114, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 519956774348 62192868623

162 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಮಲಮ  ೂೕಂ ಆ .ರಮಣಪ . ಾ ಾನುಪ ಾತ ಾಳ 109, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 895099611889 62192868623

163 PMKSY (2016-17 5%) ಎಂ.ಈಶ ರ   . ಾಮಪ .ಯರ ಗು ಾತ ಾಳ 47/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 721127189337 62192868623

164 PMKSY (2016-17 5%) ಆ .ರವಣಪ   ಂಕಟಪ . ಾತ ಾಳ ಾತ ಾಳ 90/p3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 511703470868 62192868623

165 PMKSY (2016-17 5%) . ಾ   ಕ ಾ ಾಯಣಪ . ಸ ಲಪ ಾತ ಾಳ 42/7,110/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.78 3510 673595967384 62192868623

166 PMKSY (2016-17 5%) ನಂಜುಂಡಪ   ಬೂ ಲಪ . ಾತ ಾಳ ಾತ ಾಳ 331,334/1, 334/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.15 5110 648983410678 62192868623

167 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ . ಾ ಾ   .ನರ ಂಹ . ಬುದ ಲ ಾರಪ ಾತ ಾಳ 49 ಇತ ಟ ೕಟ 3.00 5340 948886280734 62192868623

168 PMKSY (2016-17 5%) ಾಜ   ಅಪನ . ಾತ ಾಳ ಾತ ಾಳ 62/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.09 4830 268400477545 62192868623

169 PMKSY (2016-17 5%) ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ಸುಬ . ಾತ ಾಳ 50 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 623758082542 62192868623

170 PMKSY (2016-17 5%) ಮುರ   ಮು ಯಪ . ದು ಾಯಕನಪ ಾತ ಾಳ 72/p23 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 4920 273227975327 62192868623

171 PMKSY (2016-17 5%) ಮದ ಕ  ೂೕಂ ಾಕಪಟ ಮದ ನ . ಾತ ಾಳ ಾತ ಾಳ 264/8,265/2,264/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 673595967384 62192868623

172 PMKSY (2016-17 5%) ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಮದ ಪ . ಂಗಪ ಾ ಪ ೕಳೂರು 58/p1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 488527589515 62192868623

173 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾಯಪ   ಮ . ಸ ಲಪ ಾತ ಾಳ 68,64 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 6600 636164152487 62192868623

174 PMKSY (2016-17 5%) ಎ. .ಸತ ಾ ಾಯಣಪ   ಮಕಟ ಾಮನ .ಆಗಟಮಡಕ ಾತ ಾಳ 51/4,52 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7020 411373069828 62192868623

175 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಮ . ೕಚ ಾಯಕನಪ ೕಳೂರು 38, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 746268500247 62192868623

176 PMKSY (2016-17 5%) ಮ   ಕ ದ ಪ .ಗುಂ ಪ ೕಳೂರು 16 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 411373069828 62192868623

177 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮ .ಗು ೕಪ ಾತ ಾಳ 96/p277 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 724734651310 62192868623

178 PMKSY (2016-17 5%) ವಮ  ೂೕಂ ಾ ಮಪ .ಆಗಟಮಡಕ ಾತ ಾಳ 52, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 612535334037 62192868623

179 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ .ನರ ಂಹಯ   ನ ನರ ಂಹಪ . ಜಂ ಾಲಪ ೕಳೂರು 73/2,74 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 541709054953 62192868623

180 PMKSY (2016-17 5%) .ಆ . ಂಕಟರವಣಪ   ೕ  . ಾಮಪ . ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 11,28/2,10/p4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 294421302311 621928686230.90 4050 294421302311
181 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಂ ನಪ   ಗಂಗಪ . ೕವ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 81 ಇತ ಟ ೕಟ 0.75 3380 371199075017 62192868623

182 PMKSY (2016-17 5%) ಉತ ಮ  ೂೕಂ ಾರಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 48/4,5/4,116/4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 929901768009 62192868623

183 PMKSY (2016-17 5%) ೂತೂ ರುಬಯ ಪ   ಮದ ನ . ಂಗಪ ಾ ಪ ೕಳೂರು 10,49/p2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 6190 721127189337 62192868623

184 PMKSY (2016-17 5%) ಾಮಕ  ೂೕಂ ಅಶ ತ ಪ . ೕಪ ಕಸ ಾ 98, ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 5760 280495584492 31690500073

185 PMKSY (2016-17 5%) . . ೌಡ   ೌಡಪ .ಕುಂಟ ಪ ೕಮ 50,1/5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.48 2160 432427646428 31690500073

186 PMKSY (2016-17 5%) ೂಂಟಪ   ನ ಈರಪ .ಕುಂಟ ಪ ೕಮ 10, ಇತ ಟ ೕಟ 0.66 2700 218993352252 31690500073

187 PMKSY (2016-17 5%) .ಆ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಮಣ .ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 414/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.95 4300 269103847464 31690500073

188 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾಮನ   ನರಸಮ . ೖ ಾಳ ೕಮ 68 ಇತ ಟ ೕಟ 0.55 2500 662149986158 31690500073

189 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ .ಓಬಳ   ಬಯ ಪ .ಸದು ಪ ಗೂಳೂರು 5/2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 731560338958 31690500073

190 PMKSY (2016-17 5%) ಚನ ಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 2/3,2/6 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 1800 982664213271 31690500073

191 PMKSY (2016-17 5%)
. . ೂೕಮ ೕಖರ   ಚಂಗಲ ಾಯ . 

ಾತ ಾ ೕಪ ಕಸ ಾ 26,9,11,1/2,1/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.90 8290 575534333344 31690500073

192 PMKSY (2016-17 5%) ಎಂ. ೖ. ಂಕ ೕ   ಂಕಟ ಾಯಪ  . ೖನ ಾನಪ ಕಸ ಾ 31/1,27 ಇತ ಟ ೕಟ 1.70 7440 384043086691 31690500073

193 PMKSY (2016-17 5%) ಅ ೕ  ಾ   ಹು ೕ  ಾ . ಸ ಲಪ ಾತ ಾಳ 75,142 ಇತ ಟ ೕಟ 1.90 8290 231280402408 31690500073

194 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . ಾಮಕೃ ಾ   ಾ ಾಯಣ .ಸದು ಪ ಗೂಳೂರು 78,59/p6,9 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 3970 925397587241 31690500073

195 PMKSY (2016-17 5%) ಡ ಮ  ೂೕಂ ಮ . ರುಮಲ ೕವರಪ ಗೂಳೂರು 10/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.77 3470 646104869058 31690500073

196 PMKSY (2016-17 5%) ಎ .ಗಂ   ಸುಬ .ನ ಂಪ ೕಮ 12/1p,12/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.43 1800 929451118325 31690500073

197 PMKSY (2016-17 5%) . , ೕಮ ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ .ಜಂ ಾಲಪ ೕಳೂರು 18/b1,18/1b ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7030 835909528356 31690500073

198 PMKSY (2016-17 5%)
.ಆ .ಮ ೂೕಹ  ಾಬು  ೕ  ರುದ ಮು ಯಪ . 

ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 158, ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 8750 423259096479 31690500073

199 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ .ಸು ೕಶ  ಲ ನ . ಾಸಯ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 53, ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 8750 603782477695 31690500073

200 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ . ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 3,08,306 ಇತ ಟ ೕಟ 0.95 4300 673595967384 31690500073

201 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾ   ಅಪ ನ .ಮ ೕಪ ಾತ ಾಳ 65, ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 8700 788077864795 31690500073

202 PMKSY (2016-17 5%) ಅಲು ೕಲಮ  ೂೕಂ ೕತಮ .ಮ ೕಪ ಾತ ಾಳ 15, ಇತ ಟ ೕಟ 1.69 7360 764042519654 31690500073

203 PMKSY (2016-17 5%)
ನ ೂೕ ಂದಪ   ೕ  ಗೂಡ  

ಂಕಟ ಾಮಪ .ಯಲ ಂಪ ಕಸ ಾ
43/2,43/1,42/4,139/1,

42/3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 643434399523 31690500073

204 PMKSY (2016-17 5%) . . ಾಪಣ   ನ ನರಸಪ . ೖ ಾಳ ೕಮ 173/4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 1800 885771211368 31690500073

205 PMKSY (2016-17 5%) ನರಸಮ  ೂೕಂ ಕ ಾ ಪ . ೖ ಾಳ ೕಮ 118 ಇತ ಟ ೕಟ 0.36 1580 894140250721 31690500073
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206 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಪ   ಬುಕ ಪ . ೖ ಾಳ ೕಮ 117 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 578385343423 31690500073

207 PMKSY (2016-17 5%) ಹು ೕ  ಾ  ೂೕಂ ಅಬು  ಾದ . ಾ ಾ ನುಕುಂ ಗೂಳೂರು 50,42/pb,48 ಇತ ಟ ೕಟ 0.55 2480 517632034819 31690500073

208 PMKSY (2016-17 5%) . ೖ. ನ ಪ   ನಲ ರುವ ಯರ ಪ . ನ ಂಪ ೕಮ 57/4,21 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 729218919132 31690500073

209 PMKSY (2016-17 5%) ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ನಂ ಪ . ೖ ಾಳ ೕಮ 185 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 764042519654 31690500073

210 PMKSY (2016-17 5%) . . ಜ  ಕು ಾ   ೂೕ ೕ ಾ . ೂತ ೂೕ ಕಸ ಾ 21/14 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 6600 663537302195 31690500073

211 PMKSY (2016-17 5%)
.ಆ . ೕ ಾವತಮ  ೂಂ ಎ . . ಂಕಟ ಾ . 

ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 44/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 831562479152 31690500073

212 PMKSY (2016-17 5%) ಅಶ ತ ಪ   ಾಮನ .ನ ಂಪ ೕಮ 1/1, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 773806284749 31690500073

213 PMKSY (2016-17 5%)
ಎ .ಮ ೂೕಹ  ಾಬು  ಎ. ೕ ಾಮಪ . 

ಕ ರನ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 76, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 244563357386 31690500073

214 PMKSY (2016-17 5%) ಬಯ ಮ  ೂೕಂ ನ ಕಂದಪ ಯ . ದು ಾಯಕನಪ ೕಮ 107/1,6/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 934646890352 31690500073

215 PMKSY (2016-17 5%) . . ಂಕಟ ಾಮ   ಂಕಟ ಾ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು 161 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 6600 842752653655 31690500073

216 PMKSY (2016-17 5%) ಶಂಕರ   ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ . ೕಪ ಕಸ ಾ 89/4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 237544382922 31690500073

217 PMKSY (2016-17 5%) ಎಂ. .ಶಂಕರ   ಾಪನ . ೕಪ ಕಸ ಾ 89/3,42b ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 4920 527022963086 31690500073

218 PMKSY (2016-17 5%) ಅಮರ ಾ ಾಯಣ   ಾ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು 84/3,118/ ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 4920 747414931744 31690500073

219 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ   ಸುಬ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 186/3,181/4a1,185/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 587093097147 31690500073

220 PMKSY (2016-17 5%) ನರ ಂಹ   ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ . ಸದು ಪ ಗೂಳೂರು 64/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 3811902245 31690500073

221 PMKSY (2016-17 5%) ಸು ಾತಮ  ೂೕಂ ೕ  ಎ . ಾಮ ಕೃಷ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 321/1b ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 417229772955 316905000730.80 3600

222 PMKSY (2016-17 5%) ವಪ   ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ . ಶಂಖಂ ಾರಪ ಕಸ ಾ 60/3,2/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 303455937961 31690500073

223 PMKSY (2016-17 5%) ಾಪಮ  ೂೕಂ ೖಪ . ೕಪ ಕಸ ಾ 43/p3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 929451118325 31690500073

224 PMKSY (2016-17 5%) ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ   ಂಕಟ .ಸದು ಪ ಗೂಳೂರು 73/9,73/8,47/1b,259 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 6190 637140729554 31690500073

225 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . ಾಮಚಂದ ಪ   ನರ ಂಹಪ . ೂಳ ಾರಪ ೕಳೂರು 8/p88 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7030 482633428330 31690500073

226 PMKSY (2016-17 5%) ಾಗ ೕಣಮ  ೂೕಂ ಎ . .ಚಂದ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 185/3,187/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 447977060024 31690500073

227 PMKSY (2016-17 5%)
ೕಣು ೂೕ ಾಲ   ಆ ಾ ಾಯಣ . 

ೂಂ ಪ ಕಸ ಾ 128 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5350 401648661871 31690500073

228 PMKSY (2016-17 5%) . . ಡ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಪ ಲಕುಂಟ ಪ ೕಮ 61/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 568724629552 31690500073

229 PMKSY (2016-17 5%) ಯರ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 119,89/5,15/4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 459411349227 31690500073

230 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . ಂಕಟ   ೌಡಪ . ೕಲ ಾಯಕನಪ ೕಮ 187/3,186/1,184,189 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3500 602890381643 31690500073

231 PMKSY (2016-17 5%)
.ಆ . ೕರ ಾಘ ೕಂದ ಾಯು   ಾಮಪ . 

ೂೕ ಕ ೕಪ ೕಮ 10,58 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 568724629552 31690500073

232 PMKSY (2016-17 5%) ಎ .ನಂ   .ನರ ಂಹಯ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 59,29/3,41/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 342036241125 31690500073

233 PMKSY (2016-17 5%)
ಎ . .ಲ ೕನರಸಪ   ದ ನ ಪ . 

ನ ಓಬಯ ಾ ಪ ೕಮ 171,20/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 673595967384 31690500073

234 PMKSY (2016-17 5%) ೌಡಪ   ಾ ಾಯಣ ಾ . ೂೕ ಾಕಲಪ ೕಮ 45/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.45 2020 571464154682 31690500073

235 PMKSY (2016-17 5%) . ೖರ   ಬಯ ಪ .ಪ ಲಕುಂಟ ಪ ೕಮ 15/1,9 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 3811902245655 31690500073

236 PMKSY (2016-17 5%) ಲ ೕ ೕ  ೂೕಂ ೕ ಾಸ .ವ ೕಮ 27/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 679651767309 31690500073

237 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟರಂ ಾ   ಂಕಟ . ನುಮ ಕಸ ಾ 5/4, ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 679651767309 31690500073

238 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ವಪ   ಾ .ಆಚ ಾನಪ ೕಮ 49/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.55 2470 895099611889 31690500073

239 PMKSY (2016-17 5%) ೌರಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಆಚ ಾನಪ ೕಮ 64/2,64/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.75 3370 721127189337 31690500073

240 PMKSY (2016-17 5%) ಕ ಯರ ಪ   ಬಯ ನ .ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 396 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 243334645728 31690500073
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241 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣ   ಬಯ ಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 192 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 243334645728 31690500073

242 PMKSY (2016-17 5%) ಪದ  ೂೕಂ ಮು ಾಜ.ಗುಂಡ ಪ ೕಳೂರು 24,42,37,238 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2670 586396370884 31690500073

243 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . . ಾರಪ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ .ವ ೕಮ 108/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 718577559666 31690500073

244 PMKSY (2016-17 5%) ೌಡಪ   ಾ ಾಯಣಪ . ನ ಾಯಲಪ ಗೂಳೂರು 6, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 848296884601 31690500073

245 PMKSY (2016-17 5%) ಾಮಚಂದ ಪ   ದ ಪ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 291, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 6530 564300161218 31690500073

246 PMKSY (2016-17 5%) ನಂಜುಂಡಪ   ಾ ಾಯಣಪ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 26/p16 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 418986782798 31690500073

247 PMKSY (2016-17 5%) .ಸುಬ ಪ   ಕ ಪ .ಆಚ ಾನಪ ೕಮ 114,65/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 705041226230 31690500073

248 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ . ೕವ ಾಜ  ೕರಂಗಪ . ೖ ಾಳ ೕಮ 31, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 308265091761 31690500073

249 PMKSY (2016-17 5%) ಅಶ ತ ಪ   ನ ಪ .ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 187/2,205/3,208/7,20 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 4920 960635319772 31690500073

250 PMKSY (2016-17 5%)
ೕ ೂೕವತಮ  ೂೕಂ ಎ . . ಂಕಟ ಾ . 

ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 8, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 957980283040 31690500073

251 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣ   ಬಯ ಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 192, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 230309892176 31690500073

252 PMKSY (2016-17 5%) ೕ ಾಮಪ   ಬ ಂಕಟಪ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 173/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 4920 449720099016 31690500073

253 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣಪ   ಆ ಪ .ಕನ ಂಪ ಗೂಳೂರು 28,223/5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 663537302195 31690500073

254 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟಸುಬ ಮ  ೂೕಂ ೂೕ ನಂಜಪ .ಕನ ಂಪ ಗೂಳೂರು 599, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 627562665934 31690500073

255 PMKSY (2016-17 5%) .ಆ .ರ ೕಶ  ಾಮಯ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 217/4 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 898920629431 31690500073

256 PMKSY (2016-17 5%) ನಂ   ನಂಜಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 138/2,133/3,139 ಇತ ಟ ೕಟ 0.55 2480 461165114180 31690500073

257 PMKSY (2016-17 5%) ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ . ೕರುವಪ ೕಮ 6/6,35/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 938659279291 31690500073

258 PMKSY (2016-17 5%) . ಾಮಚಂದ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂತ ೂೕ ಕಸ ಾ 111,135/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 743810738999 31690500073

259 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . ಾಗ ಾಜ  ಮುಸುಲಪ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 14/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 422841647190 31690500073259 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . ಾಗ ಾಜ  ಮುಸುಲಪ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 14/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 422841647190 31690500073

260 PMKSY (2016-17 5%) ಾಗಪ   ೕಕ  ಅಶ ತ ಪ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 162/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 283742883719 64102498811

261 PMKSY (2016-17 5%)
.ಎ .ಸತ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ  ಾ. ೕ ಾಮಪ . 

ಾ ಾಯಣಪ ೕಳೂರು 75, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 773806284749 10549100004423

262 PMKSY (2016-17 5%) ಸು ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 23/3,5/17 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7020 952397681840 44562

263 PMKSY (2016-17 5%) ಪ ಮ  ೂೕಂ ೌಡಪ .ತು ೕಪ ೕಮ 81/2,32/5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 663537302195 1950101114888

264 PMKSY (2016-17 5%) ನ ಪ   ನಲ ರುವ ಯರ ಪ . ನ ಂಪ ೕಮ 57/4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.75 3370 709839516476 0925101012096

265 PMKSY (2016-17 5%) ಅಂ ನಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ಾತ ಾಳ ಾತ ಾಳ 34, ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 1800 987504757076 131010001650

266 PMKSY (2016-17 5%) ಆ .ಮಂಜು ಾಥ  ಾಮಪ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 158/24,158/3,175/p3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 606481519249 10574100012243

267 PMKSY (2016-17 5%) ಆ . ಾಸ ರ  ೕ  ಾಮಯ ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 72/p23 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 519098397113 10574100012758

268 PMKSY (2016-17 5%) ನರ ಂಹಪ   ನರಸಪ .ಪ ಗ ೕಳೂರು 66/p10 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5350 677716464926 1519101004169

269 PMKSY (2016-17 5%)
ಎ . ಾಮಕೃ ಾ   ೕ  .ಎ .ಮಲ . 

ಊದು ಾರಪ ೕಳೂರು 167 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 700218535027 1519101002521

270 PMKSY (2016-17 5%) ಎ. ಾ ಾಯಣ ಾ   ಆ ಪ .ಕ ರನ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 41/4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 1800 896181920770 0925101012290

271 PMKSY (2016-17 5%) . .ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಮನ . ೂೕ ೂೕರುಪ ೕಳೂರು 69,18,96 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7030 449720099016 10574100003090

272 PMKSY (2016-17 5%) ರತ ಮ  ೂೕಂ .ಕೃಷ ಪ . ೂೕ ೂೕರುಪ ೕಳೂರು 44/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 1378 461165114180 10549100003945

273 PMKSY (2016-17 5%) ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಆ ಪ .ಮರಸನಪ ಗೂಳೂರು 20, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 263665854275 0925101120570

274 PMKSY (2016-17 5%) .ಆ . ಂಕಟ ಾ   ಾಮಪ . ೕಲ ಾಯಕನಪ ೕಮ 93,76/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 6600 359210359551 4441101000546

275 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಸುಬ ಾಯಪ . ೌಡಂಪ ೕಮ 140,131,43 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 252778756530 1057410004463

276 PMKSY (2016-17 5%) ಸುಬ   ೕತಪ . ೖರಪ ನಹ ೕಳೂರು 12,2/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 5760 488253244841 10574100014881

277 PMKSY (2016-17 5%) ೌರಪ   ೂೕರ ೕಂಕಟಪ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 78,77/2,130 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 5760 632637018062 10574100014856

278 PMKSY (2016-17 5%) ಆ .ಎ .ಮಂಜು ಾಥ  ೕ ಾಮಪ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 80/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 6190 350543784935 10574101043215

279 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 78,77/2,49,130 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7030 929451118325 1519101005343

280 PMKSY (2016-17 5%)
. .ಮ   

ನ ಕ ೕ ೂಡ ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 157/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7030 637140729554 10574100011715

281 PMKSY (2016-17 5%) .ರುದ ಾ   ೕರಭದ ಾ . ಾತ ಾಳ 71 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 1800 482633428330 10574100010173

282 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ . ಂಕಟರವಣ  ೕ  ಸುಬ ಾಯಪ . ಾತ ಾಳ 10/5, ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 2250 447977060024 10574100011735

283 PMKSY (2016-17 5%) ೕತಮ  ೂೕಂ ಾ ೕ ಾ . ಾತ ಾಳ 20, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 762426020957 10574101002467
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284 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 168/p1,72/p3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.50 6600 574386464202 10574100016517

285 PMKSY (2016-17 5%) ಹಷ ವದ ನ  ಾ ಾಯಣ . ಸಜ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 2, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7030 768055875958 1519101010535

286 PMKSY (2016-17 5%) ೂೕಭ ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ .ಊದು ಾರಪ ೕಳೂರು 247, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 983025439569 1519101010521

287 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೖಯನ .ನಲ ಾನಂಪ ೕಳೂರು 64, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 4500 641312365349 159101008601

288 PMKSY (2016-17 5%) ಗಂ   ನ ಮು ಯಪ . ೕಳೂರು 359 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 4920 728406192338 1519101015767

289 PMKSY (2016-17 5%) ಎಂ.ಆ .ಕೃ ಾ   ಾರಪ ೕಳೂರು 78,24 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 6190 854489243210 151910101005526

290 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ನಲ ಾನಂಪ ೕಳೂರು 3, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7030 559553651100 10574100013282

291 PMKSY (2016-17 5%) ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಬಯ ಪ .ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 368, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5350 751624681192 155010041316

292 PMKSY (2016-17 5%) . ೂೕಮ ೕಖರ  ೂೕ ಂದಪ . ೕಳೂರು 184/4,179 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 9920 246133044961 54059026995

293 PMKSY (2016-17 5%) ೖಯಪ   ಾ ರಪ . ಾತ ಾಳ 42, ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 6190 206621203051 1519101002797

294 PMKSY (2016-17 5%) ಲ ತಮ  ೂೕಂ ಲ ನ . ಕಸ ಾ 13/1, ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 206361628619 1950101001200

295 PMKSY (2016-17 5%) ಕೃಷ ಮೂ   ಕ ನ ಾಯಪ . ಅ ೕ ಾ ಗುಟ ಾತ ಾಳ 116/p3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 595205286431 64052562327

296 PMKSY (2016-17 5%)
. .ಜಯಚಂದ   .ಎ . ಂಕಟರ ಾ . 

ಉ ಾ ಣಂಪ ಾತ ಾಳ 45/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 593723266236 10549100006658

297 PMKSY (2016-17 5%) ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕಳೂರು ನರ ಂಹಪ . ೕಮ ೕಮ 151/1,151/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 6190 837648547226 10748100020702

298 PMKSY (2016-17 5%) . ೕಹನ   ಂಕಟ . ೂ ಂಪ ಗೂಳೂರು 27/1,40/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 2170 418452396154 10738100000714

299 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟಮ  ೂಂ ಾಸಪ .ಮದ ಲ ಾನ ಕಸ ಾ 92/3,92/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.55 2480 209433406990 10574100016515

300 PMKSY (2016-17 5%) ವಮ  ೂೕಂ ಾಮಚಂದ . ಕಸ ಾ 33, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 860024204145 0925108021822

301 PMKSY (2016-17 5%) ೖ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ . ಕಸ ಾ 23/2,54 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7030 545226593074 1057410013139

302 PMKSY (2016-17 5%) .ಎಂ. ಾಮಚಂದ   ಾರಪ . ಕಸ ಾ 26, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 3600 965418738742 131010034596

303 PMKSY (2016-17 5%) ಾಲ ಸುಬ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೕಳೂರು 398,435/5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 292275619260 1057410014529

304 PMKSY (2016-17 5%) ವಪ   ದ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಕಸ ಾ 70, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 697276637256 1057410100973

305 PMKSY (2016-17 5%) ೕ ಾ   ಬಯ ನ . ೕಳೂರು 133/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 540552337865 131010000574

306 PMKSY (2016-17 5%) ಸುಬ   ಾಮಪ . ೕಳೂರು 13,41,35,136 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 476153959070 35597310648

307 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . ೕಣ ೕ   ೕಕಂಠ ೕ ೕ . ೕಳೂರು 11,91,17,120 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1030 934646890352 64055817943

308 PMKSY (2016-17 5%) ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ . ೕಳೂರು 134/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 855510952206 64049705769

309 PMKSY (2016-17 5%) ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ ನಂಜುಂಡಪ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 111 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 3530 744530595768 10536100000019

310 PMKSY (2016-17 5%) ನರ ಂಹಪ   ಆ ಮೂ . ೕಳೂರು 108/4 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 12370 269103847464 10536101022601

311 PMKSY (2016-17 5%) ೕ ಾಮಪ   ಂಕಟಪ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 107/p1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 750620810842 6407527855

312 PMKSY (2016-17 5%) ಾಪಮ  ೂೕಂ ೕ  ಂಕಟಪ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 139, ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 1800 966506741921 64024001171

313 PMKSY (2016-17 5%) ಎ .ಆ .ಮಂಜು ಾಥ  . ಾಮಪ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 60, ಇತ ಟ ೕಟ 0.75 3380 577504229677 1950101111816

314 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕಟಪ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 107/p5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 535307895675 64024001789

315 PMKSY (2016-17 5%) ೌಡಪ   ಂಕಟಪ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 113/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 2250 842377788080 64080695900

316 PMKSY (2016-17 5%) ಎ .ನಂಜುಂಡಪ   ಾ ಾಯಣಪ .ಗೂಳೂರು ಗೂಳೂರು 108/5,108/3 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 3120 816123129063 10536100005132

317 PMKSY (2016-17 5%) .ಆಂ ನಪ   ೕತುಲ . ಾ ೕಪ ಕಸ ಾ 23/1,23/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 571464154682 10748100012619

318 PMKSY (2016-17 5%) ೕ ಾಮ   ಾ ಾಯಣಪ .ಪ ಟ ಪ ಕಸ ಾ
108,109,127,149,126/

1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 617022962379 10536100005132

319 PMKSY (2016-17 5%) ದ ನರ ಂಹ   . ಾ ಾಯಣ . ಾತ ಾ ೕಪ ಕಸ ಾ 38, ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 607390616465 64061389623

320 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಾ .ಯಲ ಂಪ ಕಸ ಾ 214/2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 2170 587093097147 64061389458

321 PMKSY (2016-17 5%) ಸುಬ ನ   ಯರ ಪ .ಗು ಾ ಲ ಕಸ ಾ 2/1, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5090 256116102570 64061384562

322 PMKSY (2016-17 5%) ಚನ ಪ   ಸುಬ ಾಯಪ . ೂಂಡ ಪ ಕಸ ಾ 74/p3 ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 2250 767854065501 64061375896
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323 PMKSY (2016-17 5%) .ಆ .ಅನಸೂಯ ೂೕಂ ಎ. ಾಮಯ . ೂತ ೂೕ ಕಸ ಾ 116/p16 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1020 918739570486 62344314017

324 PMKSY (2016-17 5%) ನರಸಮ  ೂೕಂ ಸುಬ . ೂೕ ಾಕಲಪ ೕಮ 35/7 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 625983812090 19501010006753

325 PMKSY (2016-17 5%) ರತ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಕೃಷ ಪ .ಕಂ ಾಲಪ ಕಸ ಾ 8/111B ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 1600 728406192338 358301000003692

326 PMKSY (2016-17 5%) .ರಂಗಪ   ೂನೂ ರಪ . ೂಂ ಂಡ ಕಸ ಾ 26,8/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 276270395775 64119809976

327 PMKSY (2016-17 5%) .ಕೃಷ ಮೂ   ಂಕ ೕಶಪ . ಯಪ ೕಮ 27/8,9,10,27/11 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1740 554471318947 5648020100000816

328 PMKSY (2016-17 5%) ರಘು ಾಥ   ದ .ಬೂರಗಮಡುಗು ೕಮ 119 ಇತ ಟ ೕಟ 0.78 3150 392283864122 10574100014852

329 PMKSY (2016-17 5%) .ಆ . ವಪ   ೕ  ಾಮಕೃಷ ಪ . ಯಪ ೕಮ 35, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 564999534503 10748100015074

330 PMKSY (2016-17 5%) ೖರಪ   ಂಕಟ ಾಮನ . ೂೕ ಾಕಲಪ ೕಮ 79/5 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 237182570638 1950101111992

331 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ನಂಜಪ . ನ ಂಪ ೕಮ 56, ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 673595967384 10748100014508

332 PMKSY (2016-17 5%) ಯರ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 13/p3,122,129/6,129 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 571464154682 10748100014452

333 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . ಂಕಟ ಾಯಪ   ಕ ಸುಬ ನ . ೕ ಾಯಕನಪ ೕಮ 147 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 1530 259160991973 10748100014528

334 PMKSY (2016-17 5%) ಬಯ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಂಕಪ ೕಳೂರು 2/p1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7020 673595967384 10549101020968

335 PMKSY (2016-17 5%) . .ಶಂಕರ   ೕ  ಂಕಟ ಾಯಪ . ಕಲ ೂೕಳ ಪ ೕಳೂರು 50, ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7020 899744542371 64130693125

336 PMKSY (2016-17 5%) ಾಗ ಾಜು  ಮದ ನ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 12/3, ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 432917696496 10574101043747

337 PMKSY (2016-17 5%) . .ಲ ೕಪ   .ಬಯ ಪ . ಗವ ೂಲ ಪ ೕಳೂರು 53,37 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7020 243334645728 10549101020968

338 PMKSY (2016-17 5%) ಆ ಾ ಾಯಣ   ೂಂ ಾ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 334, ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 6190 632637018062 155010052085338 PMKSY (2016-17 5%) ಆ ಾ ಾಯಣ   ೂಂ ಾ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 334, ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 6190 632637018062 155010052085

339 PMKSY (2016-17 5%) ದ ನ   ೂಡ ೌಡಪ . ಂಕಪ ೕಳೂರು 1/2B ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 5340 930385617692 1519101004369

340 PMKSY (2016-17 5%) .ಮಂಜು ಾಥ  ಎಂ. ಂಕಟರವಣಪ . ದ ಪ ೕಳೂರು 178/P26 ಇತ ಟ ೕಟ 1.30 5760 609826940972 155010050854

341 PMKSY (2016-17 5%) ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರಮಣಪ . ಾ ಲಂಪ ೕಳೂರು 46/1, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 595919482322 155010024861

342 PMKSY (2016-17 5%) . . ಾ ಾಂಜ ೕಯ   ಂಕಟಸು ಾ . ೕಳೂರು ೕಳೂರು 237, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 274544794216 1519101004369

343 PMKSY (2016-17 5%) ೂೕಭ ೂೕಂ ರ ೕ ಾಚಂದ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 4/1,4/9 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 728591869367 155010030766

344 PMKSY (2016-17 5%) ಎಂ. .ರ ೕ  ಚಂ ಾ   ಂಕಟ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 4,104/11 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 881397837458- 358301000002383

345 PMKSY (2016-17 5%) . . ಾಸ ರ   . ಂಕಟರವಣ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 160, ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 5960 523154696386- 1519101004369

346 PMKSY (2016-17 5%) ಎ .ಎ . ಂಕಟರಮಣ   ನರ ಂಹ . ಯರ ಗು ಾತ ಾಳ 50, ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 4920 775245879812 15191010045286

347 PMKSY (2016-17 5%) ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ  ೖರಪ .ನಲ ರುವ ಾತ ಾಳ 69/2, ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 2250 206621203051 131010048529

348 PMKSY (2016-17 5%) ಪ ಲಗುಂಟಮಲ ಪ   ಮುತ ಪ . ಾ ಾನುಪ ಾತ ಾಳ 40 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5350 929451118325 1310100484562

349 PMKSY (2016-17 5%) . . ಂಕಟಸುಬ   ೌಡ . ೕ ಾಯಕನಪ ೕಮ 8/10,101/152,155 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 3600 637140729554 1310100484528

350 PMKSY (2016-17 5%) ೕಣು ೂೕ ಾಲ  ಂಕಟ ಾ .ಏ ಗಡ ಪ ಕಸ ಾ 32,32/4,32/5A,32/5B ಇತ ಟ ೕಟ 0.75 3370 482633428330 131010048529

351 PMKSY (2016-17 5%) ನಂಜುಂಡಪ   ಗುರಪ .ಆ ಾನಪ ಕಸ ಾ 35/4, ಇತ ಟ ೕಟ 0.75 3370 447977060024 64074815343

352 PMKSY (2016-17 5%) ಆ ಮೂ   .ಎಂ.ಸುಬ ಾಯಪ . ಯಲ ಂಪ ಕಸ ಾ 488/8 ಇತ ಟ ೕಟ 0.58 2700 762426020957 092510100879

353 PMKSY (2016-17 5%) .ಮು   ಾಪನ . ೖ ಾಳ ೕಮ 33, ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 1800 574386464202 10748100019259

354 PMKSY (2016-17 5%) . ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಕಟ .ಬು ಾರಪ ಕಸ ಾ 105/2,110/8 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 768055875958 358301000001297

355 PMKSY (2016-17 5%) ೂೕ ಾಲ   ಂಕಟರವಣಪ . ಂಕಪ ೕಳೂರು 23 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 6180 983025439569 155010003611

356 PMKSY (2016-17 5%) ಎ .ನರ ಂಹ   ಎ . .ಸುಬ  ಸಜ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 69/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5350 641312365349 1519101003393

357 PMKSY (2016-17 5%) ಕ ಾ  ಾನ ಾಂ.ಕ ರನ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 113/1,113/2 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 4860 728406192338 50100139443406

358 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ ಾ   ಪ ಲ ಂಕಟರವಣಪ . ೂಂ ೂೕರುಪ ೕಳೂರು 52, ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 4500 854489243210 092510100879

359 PMKSY (2016-17 5%) ೕ ವಸ  ಆ ಮೂ . ೕ ೕಪ ಗೂಳೂರು 108/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 5760 559553651100 10748100019259
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360 PMKSY (2016-17 5%) ಸೂಯ ಾ ಾಯಣ   ಗುಮ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 171/1 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2610 751624681192 10574100002074

361 PMKSY (2016-17 5%) .ಪ ಟ ಾ   ಗು . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 173, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 1745 246133044961 64061389623

362 PMKSY (2016-17 5%) . ಂಕಟ ಾಮ   ೖ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 112/1 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2620 206621203051 105491000002610

363 PMKSY (2016-17 5%) ಸಂಯುಕ  ೂೕಂ ರ ಚಂ ಾ . ಊದು ಾರಪ ೕಳೂರು 17/1,70/1,6/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 459730292892 155010030766

364 PMKSY (2016-17 5%)
.ಎ .ರ ೕ  ೂಂ ೕ  .ಎ . ಾ ಾಯಣ . 

ಊದು ಾರಪ ೕಳೂರು 169, ಇತ ಟ ೕಟ 1.70 7450 701652456212 1519101008652

365 PMKSY (2016-17 5%) ಸತ ಾ ಾಯಣ   ಾ ಾಯಣ . ಊದು ಾರಪ ೕಳೂರು 94/6 ಇತ ಟ ೕಟ 0.70 3150 775245879812 1519101015429

366 PMKSY (2016-17 5%) ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 36,4/p4,35/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 203096406304 10574100016389

367 PMKSY (2016-17 5%) . ಂಕಟ   ೌಡಯ . ೕಗ ೕಗಲಗುಟ ೕಳೂರು 25/p5 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 6180 60864845014 10574100010648

368 PMKSY (2016-17 5%) . ಂಕಟರವಣಪ   ೕ  ಮದ ನ . ನಲ ಗುಟ ಲಪ ೕಳೂರು 47/6,367/1 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 890879438234 10574100010452

369 PMKSY (2016-17 5%) ಆ . ಾ   ದ ಾಮ . ೖರಪ ನಹ ೕಳೂರು 51,72 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 328537630116 10574100011139

370 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ   ೌಡಪ . ೕಗ ೕಗಲಗುಟ ೕಳೂರು 21, ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5350 318634088396 10574100011328

371 PMKSY (2016-17 5%) ನರಸಮ  ೂೕಂ ಕೃ ಾ . ಊದು ಾರಪ ೕಳೂರು 84, ಇತ ಟ ೕಟ 0.75 3370 452891171869 1519101005583

372 PMKSY (2016-17 5%) .ಕೃ ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಕ ರನ ಾ ೂೕ ೕಳೂರು 205/2,205/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.80 7860 797164113877 1919101002296

373 PMKSY (2016-17 5%) . . ಂಕ ೕ   . ಂಕಟಪ . ೂಂ ೂೕರುಪ ೕಳೂರು 51/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 816076708963- 58925

374 PMKSY (2016-17 5%) .ಚಂ ಾ   .ಉತ ಮ . ೕಳೂರು 75/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 523154696386- 25644

375 PMKSY (2016-17 5%) ಎ . . ಾಗ ೕ ಾ   .ಎ .ಗಂ . ೕಳೂರು 8, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 587248594294- 45892

376 PMKSY (2016-17 5%) ಎಂ. . ಾಂತಮ  ೂೕಂ ಆ .ಸತ ಾ ಾಯಣ . ೕಳೂರು 95/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 2250 959668925114- 1519108008862

377 PMKSY (2016-17 5%) . ಾಧವ  .ಕೃ ಾ . ಊದು ಾರಪ ೕಳೂರು 42, ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 337834109773- 151901003692

378 PMKSY (2016-17 5%) .ರಘು ಾಥ   ಬಯ . ಸಜ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 96, ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 4920 542144037345- 10574101009150

379 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ . ಡ ಪ   ದ ಸುಬ ನ . ಂಕ ಾಪ ರ ೕಳೂರು 111/P3,111/P2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 6190 988635500221- 1519101008094

380 PMKSY (2016-17 5%) . ಂಕಟರವಣಪ   ಾ ಪ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 603 ಇತ ಟ ೕಟ 1.40 4500 261580473540- 1519101004298

381 PMKSY (2016-17 5%) ಶಂಕರ   ಉತ ಮ . ಊದು ಾರಪ ೕಳೂರು 75/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.65 2930 881397837458- 1519101002164

382 PMKSY (2016-17 5%) ಾಜ   ಜಯ ಾಮ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 177/p25 ಇತ ಟ ೕಟ 2.00 2620 523154696386- 641628888732

383 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟರಮ   ಂಕಟ ಾ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 112/1 ಇತ ಟ ೕಟ 4.00 4500 397929664524- 10574100015056

384 PMKSY (2016-17 5%) . .ರಘು ಾಥ   . . ೌಡ . ಇ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 132/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 3600 881397837458- 1519101005334

385 PMKSY (2016-17 5%) ಆ . .ಸು ಾಕರ   ಂಕಟ ಾಮ . ಾ ೕ ಪ ೕಳೂರು 32/4,32/2,27/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 523154696386- 10574100014253

386 PMKSY (2016-17 5%) ಎ .ಹ ೕ  ಕು ಾ   ಆ . ಾ . ೖರಪ ನಹ ೕಳೂರು 114, ಇತ ಟ ೕಟ 0.50 2250 703366203461- 10574101029561

387 PMKSY (2016-17 5%) ನ ಪ   ೂಡ ಾಮಪ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 5/9,5/10 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4050 582022887122- 1057410001551

388 PMKSY (2016-17 5%) ಜಯಮ  ೂೕಂ ಾಗ ಾಜು . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 173/p48 ಇತ ಟ ೕಟ 1.10 4920 894293714788- 10574101001237

389 PMKSY (2016-17 5%) ಮ ೕಶ ರ   ಂಕಟರವಣ . ದ ಪ ೕಳೂರು 135/3,62/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.68 3060 743977542025- 10574101019591

390 PMKSY (2016-17 5%) ಲ ೕನರಸಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ . ದ ಪ ೕಳೂರು 67/p4 ಇತ ಟ ೕಟ 0.75 3380 816076708963- 10574100011541

391 PMKSY (2016-17 5%) .ಎ .ನಂಜುಂಡ   .ಸುಬ . ನ ಾನಪ ಕಸ ಾ 25 ಇತ ಟ ೕಟ 0.90 4000 873042023588- 10574100010722

392 PMKSY (2016-17 5%) ೕ ಾ ಂಕಟ   ಾ ಾಯಣ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 73/p1,73/p2 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5340 265503652855- 10574101036464

393 PMKSY (2016-17 5%) ಸುಬ ಾಯಪ   ಅಜ ಪ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 158/2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.40 1800 385377812842- 10574100016393

394 PMKSY (2016-17 5%) ಾಮ   ಮ . ೂಸಹುಡ ೕಳೂರು 183/p2 ಇತ ಟ ೕಟ 0.60 2700 533756664739- 64162888732

395 PMKSY (2016-17 5%) ೖ. ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಮಪ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 44,140/3 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 7020 319223177649- 10574101023956
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396 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟರವಣ  ೂೕನಪ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 19/1 ಇತ ಟ ೕಟ 0.80 3600 447828517372 4562

397 PMKSY (2016-17 5%) ಮುತ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 5/1,5/8 ಇತ ಟ ೕಟ 1.60 5760 665120979260 10574100016492

398 PMKSY (2016-17 5%) ಾಮಚಂದ   ೂೕನಪ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 10/1, ಇತ ಟ ೕಟ 1.05 4690 825257362542 10574100015512

399 PMKSY (2016-17 5%) ಂಕಟ   ಮ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 4/1,37 ಇತ ಟ ೕಟ 1.20 5350 647564894279- 10574100016389

400 PMKSY (2016-17 5%) ೖ   ಂಕಟರವಣಪ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 288,715,6 ಇತ ಟ ೕಟ 1.00 4500 920595726117 10574101016160

1 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ೂಡ ನರ ಂಹಯ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 370/2 Genrl Beans 1 0.80 82450.00 911770816341- 35550334210-

2 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಬು  ಜಯ ಾಮ , ೂಂ ಾ ಾಲಹ ಕಸ ಾ

5/2
306/4
307
509
33 Genrl Potato 1 1.80 173000.00 444248739450- 35550334210-

3 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ
.ಎ .ರಂಗ ಾ   ಆ .ಸಂಪ  ಕು ಾ , 

ಾ ಹ ಣರಹ ಕಸ ಾ 13/1. Genrl Vegetables 1 0.65 63900.00 907320735734- 0445256005252-

4 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂನ ಮ  ೂೕಂ ಮಧು ಯಪ , ಸಂ ೕವ ಾಯನಹ ಕಸ ಾ 9/1. Genrl Vegetables 1 0.60 63900.00 591541672998- 916020048850847-

5 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಆ .ಮು ೕ ೌಡ  ಾ ಾಯಣಪ , ೕಪ ಕಸ ಾ 123/2 Genrl Vegetables 1 0.80 82000.00 713995696428- 10612100014092-
6 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಮಂಜುಳ ೂೕಂ ಮು ೕ ೌಡ, ೕಪ ಕಸ ಾ 123/1 Genrl Vegetables 1 0.40 45300.00 502153171053- 64196010008-

 

7 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ .ಆ . ೕ ಾಸಯ   .ಆ . ಾ ಾಂ ನಪ , ೕಪ ಕಸ ಾ
97/2
96/2 Genrl Vegetables 1 2.00 192000.00 311000101001789-

8 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎ .ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಸುಬ ನ , ೕಪ ಕಸ ಾ 65 Genrl Vegetables 1 1.20 119000.00 316526919846- 64117443898-

9 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಟರಗದ  ಲ ತ ೂೕಂ ೕ ಾಸ ಾ , ೂಡ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ 100 Genrl
Mango

1 1.60 44400.00 839753937762- 1294101015311-

10 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎ . ೂೕ ಂದಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಾ ಹ ಣರಹ ಕಸ ಾ
23/1bi
64/2 Genrl Vegetables 1 1.20 119000.00 594197077163- 0445256005252-

11 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಪ    ಂಕಟ , ಅ ಡ ಹ ೂೕ ನಹ 23/9. Genrl Vegetables 1 1.00 101000.00 675957153807- 0445256005252-

12 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರ ಂಹಮೂ  . ಎ .  ನರ ಂಹಪ , ಲ ೕ ಾಗರ ೂೕ ನಹ

79/2
78

68/1
76/3 Genrl Brinjal 1 1.60 155000.00 844491676771- 0445256005252-

13 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಹನುಮಂತ, ಭತ ಲಹ ಕಸ ಾ
31/1,

13 Genrl Vegetables 1 0.55 59000.00 779211343581- 840430110000015-

14 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎಂ.ನರಸ   ಾ ಕಲಪ , ೂಂಡ ಾಬನಹ ೂೕ ನಹ

15/1
15/2
43/1 Genrl Potato 1 1.10 104500.00 840430110000015-

15 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರ ಂಹಪ   ನರ ಂಹಪ , ೂಡ ನಂ ೕಲು ೂೕ ನಹ
371/2
371/3 Genrl Vegetables 1 1.20 119000.00 0445256005252-

16 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ
. ಮುಕುಂದ  . ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ  

ೕ ಾಕಲಹ ೂೕ ನಹ
1/7

27/p1 Genrl Vegetables 1 0.30 128300.00 634774198532- 0445256005252-

17 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮದ ಯ , ಕ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ
11/1
7/3 Genrl Vegetables 1 1.10 110000.00 661781434300- 0445256005252-

18 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂಂಡಪ   ಲ ಯ , ೂೕ ಶ ರ ೂೕ ನಹ
133/5,

6 Genrl Beetroot 1 1.60 150000.00 657368233162- 0445256005252-
19 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಚನ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 64/2 Genrl Vegetables 1 0.40 45300.00 492118243003- 0445256005252-
20 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎಂ ಎ  ಅಶ ತ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಕಸ ಾ 173, 74/1 Genrl Vegetables 1 1.00 101000.00 347398168288- 0445256005252-

21 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರ ಂಹಪ   ಹನುಮಂತಪ , ೂಡ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ 118 Genrl Tamoto 1 0.90 74000.00 0445256005252-
22 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂೕ ಾಲ   ಾರಪ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ 58/22 Genrl Vegetables 1 0.80 82400.00 560870684544- 0445256005252-
23 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂಡ ನ ಪ   ಲ ಯ , ೕನಹ ೂೕ ನಹ 22/4,22/2B Genrl Vegetables 1 1.10 110000.00 792191460525- 0445256005252-
24 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಶಂಕರಪ   ಮದ ಯ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ 61/2 Genrl Vegetables 1 1.30 128000.00 614330906526- 0445256005252-

25 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕ ಮುದ ಪ   ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ೕ ಾಕಲಹ ೂೕ ನಹ
18/2,21/3,51/8,22/2

A Genrl Vegetables 1 0.90 91000.00 0445256005252-
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26 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಡ ಪ   ೂಮ ಯ , ೕರ ಾವ ತನಹ ೂೕ ನಹ
9/3,9/2,54/6,54/1,54/

5,55/2,239 Genrl Vegetables 1 1.00 100000.00 962767855013- 1294101014967-

27 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎ  ಕೃಷ   ಅ , ಾವ ೕನಹ ೂೕ ನಹ 35 Genrl Vegetables 1 1.30 108000.00 2001225976-

28 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎ ಎ  ೕ ಾಮ  ೂಡ ೂಣ ಯ ,ಅ ಡ ಹ ೂೕ ನಹ 21/4. Genrl Vegetables 1 0.80 82400.00 244271230835- 64041898351-
29 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂಡ  ಆ ೕಪ   ಮು ಯಪ , ಕಮ ೂೕ ನಹ 45/1 Genrl Vegetables 1 1.20 119200.00 64015781402-

30 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂಂಡಮ  ೂೕಂ ೖರಪ , ಾ ಹ ಣರಹ ಕಸ ಾ 65 Genrl Vegetables 1 1.20 91000.00 988154540311- 0445256005252-

31 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ೂಡ ಅ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ 57,51/2,58/2,58/1 Genrl Vegetables 1 0.90 91700.00 807100056292- 0445256005252-
32 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ  ಎಂ ಾಮಕೃಷ ಪ   ಮು ಾ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 206/2 Genrl Vegetables 1 2.00 170000.00 526102597856- 0445256005252-
33 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂೕ ಂದಪ   ೕ ೂೕ ಾಲಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 15/2,7/5 Genrl Vegetables 1 1.10 110000.00 967016053217- 0445256005252-
34 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎಂ  ಮು   ೕ ಕೃಷ ಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 73/5 Genrl Vegetables 1 1.00 101000.00 817658525608- 0445256005252-

35 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂಡ ಮುದ ಪ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ೕ ಾಕಲಹ ೂೕ ನಹ 21/2,5/4 Genrl Vegetables 1 1.00 101000.00 248547695645- 0445256005252-

36 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ  ಎ ಂಕಟ   ೂಡ ೕಪ , ವಲ ೂಂಡ ೂೕ ನಹ 136/2,125/1 Genrl Vegetables 1 1.20 119000.00 758833600170- 0445256005252-
37 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಗಂ ಾಧರಪ   ಕ ೂೕ ಂದಪ , ೂಡ ನಂ ೕಲು ೂೕ ನಹ 382,395/1 Genrl Vegetables 1 0.80 82450.00 610004410037- 0445256005252-

38 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ . . ಾಮಪ   ೖಯಣ , ೂಡ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ
84/1
84/2 Genrl Vegetables 1 1.00 101000.00 746425732015- 00000054052400213-

90/19
90/16
76/3

39 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾ ವಯ   ಬಯ ನ , ೂಡ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ

76/3
80/1
81/1 Genrl Vegetables 1 2.00 192000.00 451284536518- 00000054052400213-

40 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರ ಂಹ   ಆ ,ಕ ೕಹ ಕಸ ಾ

48/2
114/1
28/11

73 Genrl Vegetables 1 1.50 135000.00 476024442738- 0445256005252-
41 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಂಕ ೕ   ಂಕಟರಮಣಪ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ 471/2b Genrl Vegetables 1 0.80 82000.00 852454909436- 0445256005252-

42 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ .ರ ೕ  ಾಬು  .ಆ .ಬಚ ಣ , ಾ ಹ ಣರಹ ಕಸ ಾ
17/3
61/4 Genrl Vegetables 1 1.20 119000.00 460773935467- 0445256005252-

43 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎಂ. ೂಂಡಪ   ಮಲ ಜ ಪ , ಾ ಹ ಣರಹ ಕಸ ಾ
66/6
16/3 Genrl Vegetables 1 0.90 91000.00 301866084900- 0445256005252-

44 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ . ಲ ೕಪ   ಂಕಟರವಣಪ , ಎ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ
83/10
22/4 Genrl Potato 1 0.50 54000.00 336120054724- 0423201001606-

45 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ .ಎ.ಅ   ಆ ಾ ಾಯಣ , ರುಮ ೂೕ ನಹ
77/2

108/2 Genrl Potato 1 1.00 101000.00 972645070242- 0423201001606-

46 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಗಂಗಪ   ಪ ಾ ಾ ಾಯಣಪ , ೕರುಮರದಹ ಕಸ ಾ
3/1
1/1 Genrl Vegetables 1 0.90 91000.00 595160075987- 0445256005252-

47 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕೃಷ ಪ   ಲ ನ  ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 92 Genrl Vegetables 1 1.00 101000.00 636695494911- 35550334210-

48 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಾಮಯ , ಚ ನಬಂಡಹ ಕಸ ಾ

34/1
7/2
9/6 Genrl Vegetables 1 1.00 101000.00 302186848162- 840430110000015-

49 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ . . ಂಕಟ   ೕ. . ೂ ಾಲ ,ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ

335,
6/4

401/2
306/3
509,
108 Genrl Vegetables 1 1.00 101000.00 381593797622- 840430110000015-

50 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಪಣ   ಲ ನ  ಾ  ಂಕಟಪ , ಯರ ಲ ೕನಹ ೂೕ ನಹ
125/1

106/2A Genrl Vegetables 1 1.00 101000.00 694645124672- 840430110000015-

51 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂೕ ಂದಪ , ಕಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ
126

130/6 Genrl Potato 1 1.00 101000.00 868960264967- 840430110000015-

52 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ
ಎಂ.ಎ .ನಂಜುಂಡಪ   

ಎಂ.ಎ . ಾ ಾಯಣ ಾ ,ಕಂ ಾಲ ಹ ಕಸ ಾ 71/1 Genrl Potato 1 1.00 95000.00 792577026240- 840430110000015-

53 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಮಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 235 Genrl Vegetables 1 1.00 101000.00 568325134919- 840430110000015-
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54 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ೖರಪ ,ವಲ ೂಂಡ ೂೕ ನಹ
157/3
162/1 Genrl Vegetables 1 1.00 101000.00 980669055278- 840430110000015-

55 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ  ಎಂ ಾ   ಮುದ , ಕಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 10 Genrl Vegetables 1 2.00 192000.00 916020048850847-

56 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಆನಂದ   ೖಯಪ , ಹಂಪಸಂದ ಕಸ ಾ
109/2,125,152/b,35/

3a,175 Genrl Vegetables 1 1.10 110000.00 916020048850847-

57 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ವಮ  ೂೕಂ ವಪ , ಪ ಲ ಾ ೂಡು ಕಸ ಾ
29/1,29/17,29/16,55/

1,55/2,217/4 Genrl Vegetables 1 1.60 155000.00 916020048850847-

58 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ವಪ   ಚನ ಾಯಪ , ಪ ಲ ಾ ೂಡು ಕಸ ಾ
29/16,29/10,195/5,2

17/1,218/5,29/26 Genrl Vegetables 1 1.30 128000.00 916020048850847-

59 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಓಬಳಮ  ೂೕಂ ನರಸಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 196/1 Genrl Vegetables 1 1.30 128000.00 916020048850847-

60 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಮುದ   ೕ ಆ ಾ ಾಯಣ , ರುಮ ೂೕ ನಹ 125, 87/1a,207/a Genrl Tamoto 1 1.00 95100.00 820215058008- 0423201001606-
61 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎಂ ಎ  ಮುದ   ಾ ಾಯಣ , ರುಮ ೂೕ ನಹ 25 Genrl Vegetables 1 1.05 105000.00 474791508830- 0423201001606-
62 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ತಪ , ಊಚಲಹ ಕಸ ಾ 20/1. Genrl Vegetables 1 1.20 119000.00 217371790069- 00000054052400213-
63 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕ ಸುಬ   ಕ ರಪ , ೕನಹ ೂೕ ನಹ 36/1 Genrl Greps 1 1.00 37831.00 808987738952- 10825100000267-

64 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ಕಲ ನ ಪ , ಕ ಟ ಹ ೂೕ ನಹ 35 Genrl Vegetables 1 1.75 169000.00 758953893686- 35550334210-
65 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎ ವಪ   ಆ ಾ ಾಯಣಪ , ಾ ೕನಹ ೂೕ ನಹ 88/2 Genrl Tamoto 1 0.40 45300.00 576063307162- 10825100004423-

66 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂಡ ಮುದ ಪ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ೕ ಾಕಲಹ ೂೕ ನಹ
21/2
5/4 Genrl Vegetable 1 1.00 100000.00 248547695645- 0445256005252-

67 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನಜುಬು ೕ ಾ ೂೕಂ ನ ೕ, ಲ ಾಳ ಹ ೂೕ ನಹ 113 Minority Vegetables 1 0.70 73000.00 685962166829- 10825100008354-

68 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣಪ   ಾದ ಪ ,ದಪ ಕಸ ಾ
49,

244/8 Potato 1 1.00 101000.00 750299726342- 840430110000015-
69 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಆಂ ನಪ   ಆಂ ನಪ , ಕ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ 17/3. Potato 1 1.00 101000.00 780049901296- 35550334210-

70 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಲ ಯ   ಂಪಯ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ
127

114/1 Vegetables 1 1.20 119000.00 562239271779- 0445256005252-70 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಲ ಯ   ಂಪಯ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ 114/1 Vegetables 1 1.20 119000.00 562239271779- 0445256005252-

71 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಗಪ   ರುಮಳಪ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ
114/1

97 Vegetables 1 1.60 155000.00 699385769874- 0445256005252-

72 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕೃಷ ಪ   ೕ. ಕ ಗಂಗಪ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ
30/2
30/3 Vegetables 1 0.80 82450.00 591488457815- 64015781402-

73 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರ ಂಹಪ   ೕ ೂತ ೂೕ  ಹನುಮಂತು ೂೕ ನಹ 51/2 Vegetables 1 1.20 119000.00 35550334210-
74 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎ  ಕ ರಪ   ೕ ೂಡ ನರ ಂಹಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 91/2,52/1 Tamoto 1 0.95 95900.00 719459846489- 64015781402-
75 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ಕ ನರ ಂಹಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 52/6, 54/1 Vegetables 1 0.58 61000.00 955955296352- 64015781402-

76 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 32/8,11/p2 Vegetables 1 1.00 101000.00 547495604782-- 64015781402-
77 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಅಶ ತ ಪ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ 29/2. Vegetables 1 0.80 82400.00 274070049558- 64015781402-
78 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೖ ಂಕ ೕ   ಯರ ಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 59/4 Vegetables 1 0.35 39680.00 561725404600- 64015781402-

79 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ 29/3. Vegetables 1 0.40 45300.00 220003633169- 64015781402-

80 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರ ಂಹಮೂ   ಕ ನರ ಂಹಪ , ಾ ಹ ಣರಹ ಕಸ ಾ
42,

77/2A1 Vegetables 1 1.20 119000.00 714724832316- 0445256005252-
81 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎ . ಂಕಟ ಾ   ಾಗಪ , ೕಚ ಾನಹ ೂೕ ನಹ 108 Vegetables 1 0.90 81000.00 479312529152- 0445256005252-

82 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ದ ನ   ೕರಗಂ  ನರಸಪ , ಅ ಡ ಹ ೂೕ ನಹ
11/1
14/1 Vegetables 1 1.40 137000.00 326501843660- 0445256005252-

83 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಮು ಾ ಲಪ   ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ 67,83 Vegetables 1 2.00 190000.00 992996031405- 0445256005252-
84 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ   ನರ ಂಹ ಾಯು   ೂೕ ಗಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 73/2,24/pa,81 Vegetables 1 0.80 82450.00 64015781402-

85 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎಂ.ಎ.ಚಂದ   ಆನಂದಪ , ಎ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ 278/p9 Vegetables 1 0.80 82000.00 367623261240- 64203535655-

86 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಕ ರಪ , ವರಲ ೂಂಡಹ ೂೕ ನಹ 51 Vegetables 1 1.50 146000.00 206304362750- 0445256005252-
87 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರಸಪ   ಎ  ನರ ಂಹಪ , ಗು ಬಂ ಕಸ ಾ 63/1,63/4,74/p1 Vegetables 1 1.60 155000.00 372923210518- 0445256005252-
88 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕ ನರ ಂಹಪ   ಂಕಟಪ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ 450/3 Vegetables 1 1.20 119000.00 979795021367- 0445256005252-

89 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಂಕ ೕಶಪ   ಂಕಟ ಾ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 122 Vegetables 1 0.80 75000.00 0445256005252-
90 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಅಶ ತ ಪ   ೕ ಾ ಾಯಣಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 40/1,40/7 Vegetables 1 0.80 82400.00 64015781402-
91 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಗಂ ಾಧರಪ   ಕೃಷ ೂೕ , ಚದುಮನಹ ಕಸ ಾ 27/P2 Vegetables 1 1.30 128000.00 0445256005252-

92 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಗ ಾಜ  ಂಕಟ ಾಯಪ ಕಸ ಾ 130/2 Vegetables 1 0.40 45300.00 619268038845- 0445256005252-
93 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎ. .ನರ ಂಹಪ   ಕ ರಪ , ಬುಳ ಸಂದ ಕಸ ಾ 46 Vegetables 1 1.60 149500.00 656179786727- 35550334210-

94 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನ ಪನ   ಮು ಂಕಟಪ , ಲ ಾಳ ಹ ೂೕ ನಹ
84/1
84/3 Vegetables 1 1.00 101000.00 453176374686- 840430110000015-
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95 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಬುಡ ಪ   ನಲ ೕತಲಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 23/8. Vegetables 1 0.96 91700.00 494282828220- 0445256005252-
96 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ  ನರ ಂಹಪ   ಗಂಗಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 19/1. Vegetables 1 0.80 82400.00 621731178055- 0445256005252-
97 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಮು ಂಕಟಪ    ನಲ ಪ , ಗಂ ಾನಹ ೂೕ ನಹ 10 Vegetables 1 2.00 190000.00 988767440686- 0445256005252-

98 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕ ಂಕ ೕಶಪ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 120/2,126/2 Vegetables 1 0.80 82400.00 336631771299- 35550334210-
99 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣಪ   ಸಂ ೕವಪ , ೂಂ ಾ ಾಲಹ ಕಸ ಾ 21/2,22,42 Vegetables 1 1.60 155000.00 386977593469- 64015781402-
100 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕ ರಪ   ೕತಲಪ , ೂಂಡ ಾಬನಹ ೂೕ ನಹ 52/1 Vegetables 1 0.80 82400.00 909234144228- 64015781402-
101 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಾಮಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 122/3 Vegetables 1 0.60 63900.00 915452818530- 35550334210-

102 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಮು ಯಪ   ನರಸಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ

241/2
224/4
242/4 Genrl Vegetable 1 1.60 155000.00 221636239818- 846320110000155-

103 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಶ ಕ ಾ ೂೕಂ ಎ  ಎ  ನರ ಂಹಮೂ , ಸಂ ೕವ ಾಯನಹ ಕಸ ಾ
17/3

15/2b Genrl Vegetable 1 1.00 100000.00 276457122138- 846320110000155-

104 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನಂ   ಸಂ ೕವ , ಬುಳ ಸಂದ ಕಸ ಾ
95/3
95/9 Genrl Vegetable 1 1.10 110000.00 726377416449- 846320110000155-

105 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ  ರತ ಪ   ೕ. ಂಕಟ ಾ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 115/1 Genrl Tamoto 1 1.20 119000.00 447937109376- 64066808255-
106 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರಸಪ   ನರ ಂಹಪ , ಲುಗುಂಬ ಕಸ ಾ 199 Vegetable 1 0.60 63900.00 968736535594- 916020048850847-
107 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಅಶ ತ ಪ   ಕ  ಂಕಟ ಾಯಪ , ೂಂಡ ಡ ಹ ಕಸ ಾ 14/P8 Vegetable 1 0.60 63900.00 517768878324- 64064799681-

108 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಆ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಮ ಪ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ
140/2
140/4 Vegetable 1 0.60 63900.00 345916628109- 64064799681-

109 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂಂಡಮ  ೂೕಂ ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ 157 Vegetable 1 1.30 128200.00 827302257423- 64064799681-
110 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎ  ೂಡ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕಟಪ , ಾಚಹ ಕಸ ಾ 21/p1 Vegetable 1 1.00 101000.00 230788472632- 64064799681-

111 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಅಶ ತ ಪ   ಆಂ ನಪ , ಹಂಪಸಂದ ಕಸ ಾ
19/5
100 Vegetable 1 1.20 91700.00 350434821082- 64064799681-

112 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರ ಂಹಪ   ಮ ಪ , ಲುಗುಂಬ ಕಸ ಾ 178 Vegetable 1 0.80 82400.00 688428016876- 916020048850847-

113 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಅಶ ತ ಪ   ಮ ಪ , ಲುಗುಂಬ ಕಸ ಾ
4/2
4/1 Vegetable 1 0.60 63900.00 870060425199- 916020048850847-113 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಅಶ ತ ಪ   ಮ ಪ , ಲುಗುಂಬ ಕಸ ಾ 4/1 Vegetable 1 0.60 63900.00 870060425199- 916020048850847-

114 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ  ಎ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ನರ ಂಹಪ , ೂಂಡ ಾಲಹ ಕಸ ಾ 27 Vegetable 1 1.00 101000.00 901286401408- 916020048850847-
115 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಗ ಾಜ  ಂಕಟ ಾಯಪ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ 130/2 Vegetable 1 0.40 45300.00 619268038845- 37517394960-

116 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟರವಣಪ , ಬುಳ ಸಂದ ಕಸ ಾ

100
305/1
305/5 Vegetable 1 1.20 119200.00 580171056205- 64064799681-

117 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೖ.ಆ .ಅಶ ತ ಪ   ಾಮಪ , ಎ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ
3

40 Vegetable 1 1.30 128300.00 379224219131- 64064799681-
118 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಗಂ ಾಧರಪ   ೕ. ಾಮಪ , ಎ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ 280/p2 Vegetable 1 0.80 82450.00 268516977825- 64064799681-

119 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ
ಮು ಯಪ   ಾರಪ ,

ಲ ೕನಹ ಕಸ ಾ 71/1 Vegetable 1 0.90 91700.00 660932629609- 846320110000155-
120 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಆ   ಮ ಯ , ೂಂ ಾವಲಹ ಕಸ ಾ 23/p1 Vegetable 1 0.80 82400.00 519619337382- 846320110000155-
121 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಅಶ ತ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 59/2 Vegetable 1 1.40 137000.00 428062498748- 846320110000155-
122 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರಸಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ , ಲ ೕನಹ ಕಸ ಾ 89/3 Vegetable 1 0.60 63900.00 980557039709- 846320110000155-

123 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಗಂಗಪ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ
524/1
20/1 Vegetable 1 0.58 54600.00 570362923396- 846320110000155-

124 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರ ಂಹಮೂ   ದ ಾಮಪ , ಾ ೕನಹ  ಕಸ ಾ 21/1. Vegetable 1 1.10 110100.00 782239603631- 846320110000155-

125 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಗಂಗ ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ
524/1
20/1 Vegetable 1 1.00 101000.00 848566471809- 846320110000155-

126 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರಸಪ   ಾಸಪ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ 472/p2 Vegetable 1 1.00 101000.00 972876777810- 846320110000155-

127 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ತ ಾ  ಾಮಪ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ

13/2
13/3
13/4
111
14/1
14/2 Vegetable 1 1.20 119200.00 692734944872- 64064799681-

128 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರ ಂಹಪ   ಮು ಾ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ 130/4 Vegetable 1 0.80 82450.00 946677959863- 64064799681-
129 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಪಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ , ಬುಳ ಸಂದ ಕಸ ಾ 107 Vegetable 1 1.00 101000.00 616061000263- 916020048850847-

130 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಲ ಯ   ಂಪಯ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ
127

114/1 Vegetable 1 1.20 119000.00 562239271779- 37517394960-

131 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಗಪ   ರುಮಲಪ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ
114/1

97 Vegetable 1 1.60 155000.00 699385769874- 37517394960-

132 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಜಯ ಾಮಪ , ಹಂಪಸಂಧ ಕಸ ಾ
196/1
49/9 Vegetable 1 0.80 82400.00 694668142848- 846320110000155-
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133 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣಪ   ಆ ಮೂ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ

226,
227/1
224/5
224/6 Vegetable 1 0.80 82400.00 501289513482- 846320110000155-

134 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಸುಬ ಮ  ೂೕಂ ಆ ಮೂ  ೕ ಪ ಕಸ ಾ 226 Potato 1 0.80 82400.00 430844532077- 846320110000155-

135 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕೃಷ ಪ   ಜಯ ಾಮಪ , ಹಂಪಸಂದ ಕಸ ಾ
195/2
49/5 Vegetable 1 0.80 82400.00 965387546128- 846320110000155-

136 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನಂಜಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ , ಲ ೕನಹ ಕಸ ಾ 30/2 Vegetable 1 0.80 82400.00 463549330350- 846320110000155-

137 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಆ ಮೂ   ಸುಬ ನ , ಮರ ೕನಹ ಕಸ ಾ
1/1

10/13 Potato 1 1.00 101000.00 410181793185- 846320110000155-
138 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ರಪ , ಕ ೕಹ ಕಸ ಾ 133/1 Vegetable 1 0.32 34000.00 265670994094- 846320110000155-
139 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕ ಸು   ಕ ರಪ , ೕನಹ ೂೕ ನಹ 36/1 Genrl Grapes 1 1.00 37800.00 808987738952- 54039306727-

140 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂಡ ನರ ಂಹಪ   ನರ ಂಹಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 323/1 Vegetable 1 1.00 101000.00 996104529925- 846320110000155-

141 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಸಪ   ಮ ಯ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ
54/p3
54/p5 Vegetable 1 1.60 155600.00 681022844467- 000035550334210-

142 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಂಕಟ ಾಮಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ
115/p3
54/p5 Vegetable 1 0.60 63900.00 215768179063- 000035550334210-

143 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಎ  ಂಕಟ ಾಯಪ   ಕೃಷ ಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 161/1 Vegetable 1 0.90 91700.00 203280686903- 000035550334210-

144 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂಡ ಂಕ ೕ   ಂಕಟ ಾಯಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 23/16 Vegetable 1 0.30 34000.00 573125083377- 1929101003814-

145 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಂಕಟನರಸಪ   ಗಂಗುಲಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 180/p2 Vegetable 1 0.90 88000.00 987746062544- 916020048850847-

146 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಪನ   ಂಕಟಪ , ಯರ ಲ ೕನಹ ೂೕ ನಹ
4/1

146/1 Vegetable 1 1.30 128300.00 825934901392- 916020048850847-
147 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕ ಂಕಟಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ , ಾ ೕನಹ ೂೕ ನಹ 85/p12 Vegetable 1 0.58 62040.00 983517256133- 10825100008029-1
148 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಮಪ   ಕ ೕತಲಪ , ೂಡ ನಂ ೕಲು ೂೕ ನಹ 186/2 Potato 1 1.20 118000.00 644017472953- 846320110000155-

149 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಂಕ ೕ   ಕ ರಪ , ಜಂ ೕಮರದಹ ೂೕ ನಹ
156/1
134/5 Vegetable 1 0.75 77300.00 734504964279- 846320110000155-

150 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರಸಮ  ೂೕಂ ೕ. ೂಡ ನರ ಂಹಪ , ಜಂ ೕಮರದಹ ೂೕ ನಹ

134/1
77/1b
150
27/2 Vegetable 1 1.00 101000.00 425089061252- 846320110000155-

151 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಮುತ ಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ
131/2
226/4 Potato 1 1.00 101000.00 627459613861- 846320110000155-

152 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಮ ಯ , ೂಡ ನಂ ೕಲು ೂೕ ನಹ
412
142 Beans 1 1.20 119000.00 479457266052- 846320110000155-

153 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಮು ಾಜು  ೕ.ಮು ಯಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ
246/1

246/13 Cabbage 1 0.80 77000.00 226386999485- 1294108016245-
154 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನಂಜುಂಡಪ   . ನಂಜುಂಡಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 54/3 Vegetable 1 0.40 45300.00 281634408654- 125000142123-
155 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕೃಷ ಪ   ಕ ೂೕಡಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 115/p1 Vegetable 1 0.80 82400.00 479991219471- 000035550334210-

156 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ೂ ನಹ ೂೕ ನಹ
11/p2

32 Vegetable 1 1.00 101000.00 547495604782- 000035550334210-

157 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂೕ ಂದಪ   ಸುಬ ಾಯಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

43
37/2
29/3 Vegetable 1 0.50 54600.00 670187490899- 000035550334210-

158 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೕ ಾಮಪ   ಸುಬ ಾಯಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

3
37/5
29/3 Vegetable 1 0.50 54600.00 245781033107- 000035550334210-

159 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ನರ ಂಹಪ   ೂಡ ನರ ಂಹಯ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ
80

91/1 Vegetable 1 0.60 63900.00 493748855170- 000035550334210-

160 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕ ರಪ   ೂಡ ನರ ಂಹಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ
52/1
91/2 Vegetable 1 0.95 96300.00 719459846489- 000035550334210-

161 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೕತಲಪ   ಸುಬ ಾಯಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

43/1
37/3
29/4 Vegetable 1 0.50 54600.00 270700400312- 000035550334210-

162 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಹನುಮಂತಪ   ಸುಬ ಾಯಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ
29/5
37/4 Vegetable 1 0.50 54600.00 359677892586- 000035550334210-

163 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಕ ನರ ಂಹಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ , ೂಡ ನಂ ೕಲು ೂೕ ನಹ 278/4 Vegetable 1 0.65 67950.00 884196911671- 64064799681-

164 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಾಮಪ   ನರ ಂಹಪ , ೂಡ ನಂ ೕಲು ೂೕ ನಹ
422

311/4 Vegetable 1 0.80 82400.00 211391987076- 64064799681-
165 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಂಕಟ ಾಯಪ   ನಂಜುಂಡಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 81 Potato 1 1.00 101000.00 235250810496- 10612101049343-
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166 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಲ ೕನರ ಂಹಪ   ಕ ನರ ಂಹಪ , ವಲ ೂಂಡ ೂೕ ನಹ

185/7
186

298/2b Potato 1 0.70 73000.00 785392356471- 846320110000155-

167 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ಮು ಾಮಪ   ಪ ಜಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ
276

393/1 Tamoto 1 1.00 101000.00 381609199584- 846320110000155-

168 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂೕದಂಡ ಾಮಪ   ನರ ಂಹಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ
109/4
347/4 Potato 1 0.90 91700.00 654462762826- 846320110000155-

169 ಹ ೕ ಾವ  ಸ ಾಯಧನ ೂೕ ಂದಪ   ನರ ಂಹಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 252/2 Tamoto 1 0.90 91730.00 223715319341- 846320110000155-

1 ಹ ೕ ವ  .5%
ಯಪ   ಕ ಡಪ , 
ನಲ ದ ಡಹ ೕ ನಹ 81/12,81/15 Genrl Tomato (1x0.6) 1 0.80 3600.00 0445256005252-

2 ಹ ೕ ವ  .5% ಗಮ  ೕಂ ಂಕ ಶಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 81 Genrl Tomato (1x0.6) 1 1.40 6180.00 396920559423- 0445256005252-

3 ಹ ೕ ವ  .5%
ದ   

.ಎ. ಯ ನ , ಮ ಂಟಹ ೕ ನಹ 10/4,10/3,10/2 Genrl Potato (1x0.6) 1 1.20 5340.00 617080055315- 0445256005252-
4 ಹ ೕ ವ  .5% ಯರ ಪ   ಮಯ , ಡಪ ನಹ ೕ ನಹ 2/1,2/2 Genrl Potato (1x0.6) 1 1.00 4500.00 221266347695- 1294101006617-

5 ಹ ೕ ವ  .5% ನರ ಂಹಪ   ನರಸಪ , ಂಡ ಬನಹ ೕ ನಹ 15/3. Genrl Greeps(5x5) 1 0.60 910.00 974811887119- 1294101006360-

6 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎ. ಂಕ ಶಪ   . .ಅಶ ತಪ , 

ಮ ಂಟಹ ೕ ನಹ 3/1, 16/p1 Genrl Potato (1x0.6) 1 0.90 4050.00 733918673780- 1294101007080-
7 ಹ ೕ ವ  .5% ಆ ಲಪ   ರಪ , ೕ ಪ ೕ ನಹ 14 Genrl Tomato (1x0.6) 1 0.70 3150.00 673327882828- 7890

8 ಹ ೕ ವ  .5% . . ಷ   ೕ ಲಪ , ಂ ಕಸ 213/2 Genrl Potato (1x0.6) 1 0.60 2700.00 825456396486- 1294101008689-

9 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎ. ವಪ   ಆ ಯಣಪ , 

ಕ ಬರಹ ೕ ನಹ 3/1. Genrl Potato (1x0.6) 1 1.00 4500.00 212654181682- 1294101008248-

10 ಹ ೕ ವ  .5%
ಂ    ಇ ಂ , 

ವಲ ಂಡಹ ೕ ನಹ 21/4,21/5,17/3 Minority Potato (1x0.6) 1 0.50 2250.00 921905101962- 1294101012221-

11 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎಂ. .   ಇ ಂ , 

ವಲ ಂಡಹ ೕ ನಹ 21/2,21/3,17/2 Minority Potato (1x0.6) 1 0.60 2700.00 672192017583- 1294119012126-

12 ಹ ೕ ವ  .5% ೕಲಮ  ೕಂ ಆ ಯಣ, ಪ ಕಸ 68/2 Genrl Tomato (1x0.6) 1 1.80 7860.00 514868669774- 10836

ಹ ೕ ವ
.ಎ .ಆ ಯಣ   

ಯಣ ಪ ದ ಕಸ13 ಹ ೕ ವ  .5% ಯಣ , ಪ ದ ಕಸ 128/1B,171/2 Genrl Potato (1x0.6) 1 0.60 2700.00 880327058154- 10612100001351-

14 ಹ ೕ ವ  .5% ವತ ಮ  ೕಂ ಎಂ.ಎ.ಯರ ಪ , ಂ ಕಸ
9/2,6,257/2A1,10/1,9/

3,10/2. Genrl Potato (1x0.6) 1 1.20 5340.00 678936553469- 10612100017086-

15 ಹ ೕ ವ  .5% ರಮ  ೕಂ ಅ ಲ ಂಡಪ , ಕ ಹ ಕಸ
55/6,55/5,120/3,190/

1 Genrl Tomato (1x0.6) 1 0.60 2700.00 404036801423- 10612100014120-

16 ಹ ೕ ವ  .5%
ವ  ೕಂ ಆ . ಯಣ , 

ಲ ೕನಹ ಕಸ 97/1A,97/2 Genrl Greeps(5x5) 1 1.40 6180.00 12085000902289- 10612100011763-

17 ಹ ೕ ವ  .5% .ಅಶ ತ   ಡಪ , ಡ ೕ ನಹ 126/1,119/2 Genrl Potato (1x0.6) 1 1.40 6180.00 374355910197- 10825100001911-
18 ಹ ೕ ವ  .5% ಮಮ  ೕಂ ಆ ಪ , ಂ ಕಸ 218 Genrl Potato (1x0.6) 1 0.80 3600.00 782731124818- 64069695837-

19 ಹ ೕ ವ  .5%
. .ನರ ಂಹ   ಂಕಟ ಯಪ , 

ೕ ಪ ೕ ನಹ 67/2,11/2 Genrl Tomato (1x0.6) 1 1.00 4500.00 286070700604- 699110002957-

20 ಹ ೕ ವ  .5%
ಂಬ   ಂಕಟ  

ಯ , ಕಸ 238/3 Genrl Tomato (1x0.6) 1 1.60 7020.00 214561823845- 64019445648-

21 ಹ ೕ ವ  .5% ವರದ   ಯಣಪ , ನ ವನಹ ೕ ನಹ 101 Genrl Tomato (1x0.6) 1 0.60 2700.00 680569863258- 64117616013-

22 ಹ ೕ ವ  .5% .ಎಂ.ಮದ   ದ ಣ , ರದಹ ೕ ನಹ 6/1, 6/2. Genrl Potato (1x0.6) 1 0.80 3600.00 20185000304096- 64023923039-

23 ಹ ೕ ವ  .5% ಶ ೕಹ   . ಮ ಷ ಪ , ಪ ದ ಕಸ 25/3, 178/4 Genrl Grapes (4x4) 1 0.60 1570.00 727499362368- 54056808716-

24 ಹ ೕ ವ  .5%
ನ ೕ  ಅಹಮ    ಅ  , 

ಕಲಹ ಕಸ 27 Genrl Potato (1x0.6) 1 0.80 3600.00 731756655704- 315600101000563-

25 ಹ ೕ ವ  .5% ಮ .   ಥ , ಎ ೕ ಕಸ 56/2 Genrl Mango (6x6) 1 1.60 2170.00 682451546995- 30487284788-

26 ಹ ೕ ವ  .5% ಡ ಂಕಟಮ  ೕಂ ಮದನ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 265 Genrl Potato (1x0.6) 1 0.60 2700.00 335066071781- 10825100001243-

27 ಹ ೕ ವ  .5%
ಂಕಟಮ  ೕಂ ಂಕಟರವಣಪ , 

ೕ ನಹ ೕ ನಹ 16/3. Genrl Tomato (1x0.6) 1 0.20 900.00 20185000604341- 10825100006806-

28 ಹ ೕ ವ  .5% ಯಣ   ಈರಪ , ನಹ ೕ ನಹ 13 , 62/3, 62/2 Genrl Potato (1x0.6) 1 0.70 3150.00 859893332858- 4544-

29 ಹ ೕ ವ  .5% ಷ ಪ   ಈರಪ , ನಹ ೕ ನಹ 58/1 Genrl Tomato (1x0.6) 1 0.40 1800.00 259686135466- 3326-

30 ಹ ೕ ವ  .5% ಅಮ ವತಮ  ೕಂ ಬಮ , ೕನಹ ೕ ನಹ 33/3 Genrl Tomato (1x0.6) 1 0.40 1800.00 801268131765- 5826-

31 ಹ ೕ ವ  .5% ಬಮ   ಬ ಯಪ , ೕನಹ ೕ ನಹ 39/2B,39/2c Genrl Tomato (1x0.6) 1 0.40 1800.00 514831297669- 10825100008303-

32 ಹ ೕ ವ  .5% ನರಸಮ  ೕಂ ಯಣಪ , ರಹ ಕಸ 28 Genrl Potato (1x0.6) 1 1.20 5350.00 408708672141- 1852-
33 ಹ ೕ ವ  .5% ಮಪ   ಜವನ , ಅ ಡಹ ೕ ನಹ 13,4/2,5/3,5/4 Genrl Potato (1x0.6) 1 1.10 4930.00 366647915394- 1294101007657-

34 ಹ ೕ ವ  .5% ರ   ಡ ವಯ , ಕಲಹ ೕ ನಹ 48/2, 13/4 Genrl Potato (1x0.6) 1 0.80 3600.00 770984378840- 1294101009032-
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35 ಹ ೕ ವ  .5%
ಮ ಷ ಪ   ಯರ ಪ , 
ಅ ರ ಗರ ಕಸ 298/1,292/2,292/3 Genrl Potato (1x0.6) 1 1.20 5350.00 788111710461- 1929101004314-

36 ಹ ೕ ವ  .5%
. .ರ ೕಂದ   ಕ ಜಯ , 

ಹ ಕಸ 19 Genrl Potato (1x0.6) 1 0.50 2250.00 202541231865- 54036757128-

37 ಹ ೕ ವ  .5%
ಮಹ    ಮಹ  ಅ , 

ಅ ರ ಗರ ಕಸ 49 Genrl Potato (1x0.6) 1 0.20 900.00 973521349675- 142010141776-
38 ಹ ೕ ವ  .5% .ರ   ಟ , ನಹ ೕ ನಹ 14/3, 4/5 Genrl Rose (2x2) 1 0.80 2110.00 649490613662- 1212500100099401-

39 ಹ ೕ ವ  .5% .ಎಂ.   , ಲಹ ೕ ನಹ 27 Genrl Beans (1x0.6) 1 1.50 6600.00 585840901832- 1294101004913-

40 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎ. ರಪ   . .ಅಶ ತಪ , 

ಂ ೕ ನಹ 188/1,192/2,16/P1 Genrl Beetroot (1x0.6) 1 0.90 4050.00 849903220482- 1294101006940-

41 ಹ ೕ ವ  .5% ಯಮ  ೕಂ ಂಕಟಮ , ಂ ೕ ನಹ 25/1,25/3,25/2 Genrl Tomato (1x0.6) 1 0.60 2700.00 689508755108- 1294101012776-

42 ಹ ೕ ವ  .5%
ಂಕಟ ಯಪ   ಯ , 

ಡ ೕ ನಹ 413 Genrl Potato (1x0.6) 1 0.80 3600.00 340900041283- 7525-

43 ಹ ೕ ವ  .5% ಗಮ  ೕಂ ಂಕಟ ಯಪ , ಲಹ ೕ ನಹ 24/P6,32/P5 Genrl Beans (1x0.6) 1 0.30 1250.00 732967518448- 10825101029482-

44 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎಂ.ಪದ ಭ   ಎ .ಎಂ.ಈಶ , 

ಉ ೕ ಕಸ 12,13,16 Genrl Potato (1x0.6) 1 1.00 4190.00 269308890541- 10612100010379-

45 ಹ ೕ ವ  .5% ಹ ತ   ನರಸನ , ಹ ಕಸ 47 Genrl Potato (1x0.6) 1 0.50 2250.00 954737346812- 64034063657-

46 ಹ ೕ ವ  .5%
ನರ ಂಹ   . ಡಲ ಯ , 

ಟ ಮ ನಹ ಕಸ 3/2,3/3,71/12,3/6. Genrl Tomato (1x0.6) 1 2.00 8710.00 953982073652- 64035510131-

47 ಹ ೕ ವ  .5%
ನರ ಂಹ   ನರ ಂಹಪ , 

ಟ ಮ ನಹ ಕಸ 48/2 Genrl Potato 1.x0.6. 1 0.40 1800.00 569226852111- 64099066073-

48 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎ. ೕ ಸ  .ಎಂ.ಆಂ ನಪ , 

ಕಸ 238/2 Genrl Tamoto1.x0.6. 1 0.30 1350.00 527708842130- 64109754788-
ಲಪ   ಹ ತಪ , 

49 ಹ ೕ ವ  .5%
ಲಪ   ಹ ತಪ , 
ಟ ಮ ನಹ ಕಸ 66/5 Genrl Potato 1.x0.6. 1 0.32 1440.00 660899113515- 64133042273-

50 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎ .ಅಶ ತ   

. . ಯಣ , ಟ ಮ ನಹ ಕಸ 64/1 Genrl Potato 1.x0.6. 1 0.60 2700.00 715395132407- 64145906263-

51 ಹ ೕ ವ  .5%
. ಂಕಟ   ಹ ತಪ , 

ಅಲಗದ ನಹ ಕಸ 17 Genrl Tamoto1.x0.6. 1 0.50 2250.00 430613481287- 64055718942-

52 ಹ ೕ ವ  .5%
. . ವ ಕರ  ಂಕಟ ಷ ಯ , 

ಹ ಣರಹ ಕಸ 60/1 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.60 2700.00 714013065376- 64135218522-

53 ಹ ೕ ವ  .5%
ಗ ಯಣ   
ಗಪ ,ಯಲಕಲ ಲಹ ೕ ನಹ 39/3, 39/2 Genrl Potato 1.x0.6. 1 0.40 1800.00 523124501125- 1929101004198-

54 ಹ ೕ ವ  .5%
. ಗ ಷಣ  ೕ ಲಪ , ಬ ದ  

ಅ ನಹ ಕಸ 5/4. Genrl Grapes 3x3 1 0.80 1670.00 498573864999- 10612101011942-

55 ಹ ೕ ವ  .5%
. . ಂತಮ  ೕಂ .ಆ . ಜ , 

ಎ ೕ ಕಸ 179/3, 179/2, 274/4 Genrl Beans (1.x0.6.) 1 1.70 7450.00 818478366199- 10860100003028-

56 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎಂ.ಮದ   

ಮದಯ , ಡ ಬರಹ ೕ ನಹ 2/1a, 85/1, 142/4 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.80 3420.00 728488390004- 10825101004687-

57 ಹ ೕ ವ  .5%
ಮಲ ಮ  ೕಂ .ಎ . ೕ ಮ , 

ಡ ೕ ನಹ 181 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.00 4500.00 646511400607- 1294101006724-

58 ಹ ೕ ವ  .5% ಂಡಪ   ಮ , ೕನಹ ೕ ನಹ 12/1, 23/2 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.50 2250.00 483631649463- 1293101010705-

59 ಹ ೕ ವ  .5% ದಪ   ಕ  , ೕನಹ ೕ ನಹ 34/2 Genrl Potato 1.x0.6. 1 1.00 3600.00 544481109564- 10825100007697-

60 ಹ ೕ ವ  .5%
ಕ ಂಕಟ   ಡ ಡ , 

ಜಲ ೕಸಲಹ ೕ ನಹ 5,23/2 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.40 6190.00 545148562464- 10825100000038-

61 ಹ ೕ ವ  .5% ಂಕಟಲ ಮ  ೕಂ ಈಶರಯ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 367/2 Genrl Tomato(1x0.6) 1 1.20 5350.00 809868820672- 10825100001700-

62 ಹ ೕ ವ  .5%
. . ಂಕಟರಮಣಪ   ಂಕಟ ವಪ , 

ಅ ರ ಗರ ಕಸ 494/2 Genrl Tomato(1x0.6) 1 0.80 3600.00 362140814740- 15661-

63 ಹ ೕ ವ  .5% ನರಸಪ   ೕಲ ಯಣಪ , ಪ ಕಸ 84/2, 122 Genrl Tomato(1x0.6) 1 0.70 3150.00 561415847296- 10612100016412-

64 ಹ ೕ ವ  .5%
ೕತ   ಕ , 

ಲವ ಕಲಹ ಕಸ 39/3 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.15 5110.00 262117666734- 64067890329-

65 ಹ ೕ ವ  .5% ದಮ  ಂ ೕರಪ , ಲವ ಕಲಹ ಕಸ 25/3 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.80 7860.00 239373304325- 64066275087-

66 ಹ ೕ ವ  .5% ಎ .   ೕ ಲಪ , ನ ವನಹ ೕ ನಹ 102, 105/2 Genrl Tamoto(1.x0.6.) 1 0.90 4050.00 315939048445- 1294101004609-
67 ಹ ೕ ವ  .5% ಅಕಲಪ   ರಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 129/4, 133/1 Genrl Tamoto(1.x0.6.) 1 1.20 5340.00 990647789772- 115300101006242-
68 ಹ ೕ ವ  .5% ಷ ಪ   ಂಕಟ , ರದಹ ೕ ನಹ 125/1,150/1,182/2 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.40 6190.00 824754809772- 10825101003378-
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69 ಹ ೕ ವ  .5%
ಕ ಯಣಪ   ಂಡಪ , 

ೕ ನಹ ೕ ನಹ 359 Genrl   (1.x0.6.) 1 1.00 4200.00 811407828654- 315600101001870-

70 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎ .ಮದ   . ಯಣ , 

ಂ ೕ ನಹ 257/2,283/2 Genrl Cabbage (1.x0.6.) 1 1.20 5350.00 217942942483- 10612101016248-

71 ಹ ೕ ವ  .5% ಎ . ಮ   ಗಪ , ಡ ೕ ನಹ 338/2 Genrl ಂ  (2x2.) 1 0.40 1060.00 671201637815- 125000030869-

72 ಹ ೕ ವ  .5%
. . ಥ  ಯಪ , 

ಪ ದ ಕಸ 128/4,128/1A,106/1,1 Genrl Tomato(1x0.6) 1 1.10 4920.00 429064910111- 10860100006320-

73 ಹ ೕ ವ  .5% ಥ  ಕ , ಲವ ಕಲಹ ಕಸ 12/5B Genrl Tomato(1x0.6) 1 0.40 1800.00 465289970994- 64049305386-
74 ಹ ೕ ವ  .5% ಮ   ಜ , ಂಬ ಕಸ 7/4,14/4,14/3 Genrl Tomato(1x0.6) 1 1.00 4500.00 649253991341- 10612100001288-

75 ಹ ೕ ವ  .5%
ಯಣಮ  ೕಂ ಎಂ. . ಯಣ , 

ಅ ರ ಗರ ಕಸ 485/2 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.80 3600.00 729517153190- 10612100017920-

76 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎಂ. ೕ ಸ   ಎ .ಎಂ.ಈಶ , 

ಉ ೕ ಕಸ 15 Genrl Tomato(1x0.6) 1 1.20 8020.00 968459376166- 10612100016117-
77 ಹ ೕ ವ  .5% ಗ  ಂ    ಂ , ಎ ೕ ಕಸ 337 Genrl Tamoto(1.x0.6.) 1 0.80 3390.00 970957575653- 115300101002077-

78 ಹ ೕ ವ  .5% . ೕ ಲ  ಡಪ , ಯಲಕಲ ಳಹ ಕಸ 64/8,64/6 Genrl ಂ  (6x6.) 1 0.80 1220.00 210955711361- 10838766149-

79 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎಂ.ಆ . ಂಕಟ   ಮ , 

ಣ ಪ ಕಸ 163/2 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.80 3600.00 420892417308- 10612100001151-

80 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎ . ದ ಖರ   . ಜ , 

ಕ ಹ ಕಸ 2/A Genrl Ridgegard(1.x0.6.) 1 0.80 3590.00 535464425620- 64102722378-
81 ಹ ೕ ವ  .5% ದ ಖರ   , ಕ ಹ ಕಸ 89 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.40 1800.00 535464425620- 64102722378-

82 ಹ ೕ ವ  .5% ದಮ  ೕಂ .ನರ ಂಹ , ಂ ೕ ನಹ 240/12 Genrl Tomato (1x0.6) 1 0.80 3600.00 901023965757- 10612101018918-

83 ಹ ೕ ವ  .5%
ಂಕಟಲ ಮ  ೕಂ ಡಪ , 

ಡ ಬರಹ ೕ ನಹ 86/1A Genrl Potato (1x0.6) 1 0.80 3600.00 826845080359- 1294119011666-
84 ಹ ೕ ವ  .5%   , ಮ ೕ ನಹ 94/2,63/3 Genrl Potato (1x0.6) 1 1.00 4500.00 978192147214- 10825100004025-

85 ಹ ೕ ವ  .5% . . ವ   . .ಜಯ ಮ, ನಹ ೕ ನಹ 38 Genrl Tomato (1x0.6) 1 1.00 4500.00 848678975051- 10825100005172-85 ಹ ೕ ವ  .5% . . ವ   . .ಜಯ ಮ, ನಹ ೕ ನಹ 38 Genrl Tomato (1x0.6) 1 1.00 4500.00 848678975051- 10825100005172-

86 ಹ ೕ ವ  .5% ಎ . ಮ   ಗಪ , ಡ ೕ ನಹ 320 Genrl Pomogrante (3x3) 1 0.80 2100.00 671201637815- 10825100007499-

87 ಹ ೕ ವ  .5%
ಕರಪ   ಂಕಟ ಮನ , 
ಅ ರ ಗರ ಕಸ 484/2, 122 Genrl Tomato(1x0.6) 1 0.50 2250.00 97536464193- 840430110000015-

88 ಹ ೕ ವ  .5%
. .ಹ ತ   ಂಕಟರಮಣಪ , 

ಗಡ ಂ ನ ೕ ನಹ 1/4. Genrl Potato (1x0.6) 1 0.80 3600.00 823588841697- 840430110000015-
89 ಹ ೕ ವ  .5% ಚನ ಮ  ೕಂ ಚಬಮ , ೕ ಶ ರ ೕ ನಹ 54 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.00 4500.00 727400507191- 840430110000015-
90 ಹ ೕ ವ  .5% ಅಶ ತಮ  ೕಂ ಂಕಟಪ , ಪ ಕಸ 122/11 Genrl Tomato (1x0.6) 1 1.20 5350.00 783463124141- 64142484324-

91 ಹ ೕ ವ  .5%
ಗರತ ಮ  ೕಂ ಲ ೕ ಯಣ , 

ಎ ೕ ಕಸ 316/3 Genrl Cabbage(1x0.6) 1 0.40 1800.00 728359804021- 20071010000752-

92 ಹ ೕ ವ  .5%
ನರಸ   ಕನರ ಂಹಪ , 

ಟ ಮ ನಹ ಕಸ 2/3. Genrl Potato 1.x0.6. 1 0.30 1350.00 223834163294- 0445256005252-

93 ಹ ೕ ವ  .5% ಬಯ ಮ  ೕಂ ಅಕಲಪ , ಂಡ ಬನಹ ೕ ನಹ 17/1. Genrl Potato 1.x0.6. 1 1.00 4500.00 793299575012- 0445256005252-

94 ಹ ೕ ವ  .5% ದಮ  ೕಂ ಮ ದ , ಲಹ ೕ ನಹ 23/4,39/3,2/3 Genrl Potato 1.x0.6. 1 0.70 3150.00 674832209584- 0445256005252-

95 ಹ ೕ ವ  .5%
ೕಗಲ ಂಕ ಶಪ   . ೕಗಲ 

ಯಣಪ , ಹಮಣರಹ ಕಸ 65/2 Genrl Potato 1.x0.6. 1 0.50 2250.00 417416356231- 0445256005252-

96 ಹ ೕ ವ  .5% ಹ ತ   ನರಸನ , ಹ ಕಸ 249/4 Genrl Potato (1x0.6) 1 1.40 6180.00 954737346812- 0445256005252-

97 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎ , ಂಕ ಚಲಪ   ಣಯ , 

ಹ ಣರಹ ಕಸ 38/2,46,65/7,22 Genrl Potato 1.x0.6. 1 0.78 3510.00 775829100328- 0445256005252-

98 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎ . ಂಕಟ ಷ ಯ   ಣಯ , 

ಹಮಣರಹ ಕಸ 35/8,43/2 Genrl Potato 1.x0.6. 1 1.20 5350.00 503410471748- 0445256005252-

99 ಹ ೕ ವ  .5%
.   ಮಲನ  ರ ಪ  

ಪ ಕಸ 128 Genrl Tamoto1.x0.6. 1 1.60 7030.00 482194159840- 0445256005252-

100 ಹ ೕ ವ  .5% ಯರ ಪ   ಂ ಲಪ , ಲಹ ಕಸ 2/1,23/1,39/1 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.60 2700.00 707190516496- 0445256005252-

101 ಹ ೕ ವ  .5% ಸಪ   ನರ ಂಹ , ಯಲಕಲ ಳಹ ಕಸ 7/a,7/b,7/2. Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.20 5350.00 470058431624- 0445256005252-
102 ಹ ೕ ವ  .5% ಗಮ  ೕಂ ಂಕ ಶಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 81 Genrl Tomato (1x0.6) 1 1.40 6180.00 396920559423- 0445256005252-

103 ಹ ೕ ವ  .5%
ದ   

.ಎ. ಯ ನ , ಮ ಂಟಹ ೕ ನಹ 10/4,10/3,10/2 Genrl Potato (1x0.6) 1 1.20 5340.00 617080055315- 0445256005252-

104 ಹ ೕ ವ  .5%
ಯಪ   

ಕ ಡಪ ,ನಲ ದ ಡಹ ೕ ನಹ 81/12,81/15 Genrl Tomato (1x0.6) 1 0.80 3600.00 0445256005252-

105 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎ . ಯಣ   
ಕನರ ಂಹಪ , ಯಲಕಲ ಲಹ ಕಸ 66/4,64/5,68/1 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.30 5770.00 288797446973- 0445256005252-

106 ಹ ೕ ವ  .5% ಅಮ ಶ  ಚಲಪ , ಪ ಕಸ 122/P34 Genrl Tomato(1x0.6) 1 0.90 4050.00 319216216819- 840430110000015-
107 ಹ ೕ ವ  .5% ಲ ಮ  ೕಂ ಕರಪ , ಪ ಕಸ 122/19. Genrl Tomato(1x0.6) 1 0.60 2700.00 428911207021- 840430110000015-
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108 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎಂ. . ಯಣ   ಂಕಟ ಯಪ , 

ಂಡ ಲಹ ಕಸ 38/2,37 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.40 6190.00 603320110246- 840430110000015-
109 ಹ ೕ ವ  .5% ನರ ಂಹಪ   . ಂಡಪ , ಭತಲಹ ಕಸ 16,4/3b Genrl Tomato(1x0.6) 1 0.80 3600.00 840430110000015-

110 ಹ ೕ ವ  .5%
ಂಕಟ ಯಪ   ಡ ಂಕಟ ಯಪ , 

ಎ ೕ ಕಸ 25/1 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.00 4500.00 840430110000015-

111 ಹ ೕ ವ  .5%
ಡಪ   ಬ ಯಪ , 

ಡ ೕ ನಹ 207/1 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.90 4050.00 584814902781- 840430110000015-
112 ಹ ೕ ವ  .5% ೕ ಲಪ   ಅಶ ತಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 52/11,52/3 Genrl Cucumber (1x0.6) 1 0.40 1800.00 220716098066- 840430110000015-

113 ಹ ೕ ವ  .5%
ಕಮ   ಕ ವಯ , 

ಕಲಹ ೕ ನಹ 33/2,70/4 Genrl Beans (1x0.6) 1 1.00 4500.00 567486577861- 840430110000015-

114 ಹ ೕ ವ  .5%
ಇ. ಯಣಪ   ಈರನ , 

ನಹ ೕ ನಹ 40/2,264/5 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.40 1800.00 894462436514- 840430110000015-

115 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎಂ. ಷ ಪ   . , 

ೕಲ ಂಟಹ ೕ ನಹ 194,178/4,178/3,178 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.40 6180.00 690630710479- 699110004262-

116 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎ.ರ    . .ಆ , 

ಎ ೕ ಕಸ 248/1 Genrl  ರ  (8x8) 1 1.05 940.00 958633261702- 64039914152-

117 ಹ ೕ ವ  .5% ಆ . ಯಣಪ   ಮನ , ಪ ಕಸ 2,69,270 Genrl Tomato(1x0.6) 1 1.00 4500.00 240735619510- 64158912965-

118 ಹ ೕ ವ  .5%
ಯಣಮ  ೕಂ ಹ ತ , 

ಂಡ ಬನಹ ೕ ನಹ 55 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.00 4500.00 385377812842- 64140692471-

119 ಹ ೕ ವ  .5%
ಷ ಪ   ಂಕಟರಮಣಪ , 

ಕ ಬರಹ ೕ ನಹ 47/p9 Genrl Tamoto(1.x0.6.) 1 0.60 2700.00 942956064855- 64077005232-
120 ಹ ೕ ವ  .5% ಯಣ   ಡಮದಯ , ಂ ೕ ನಹ 155/1,166,15/1 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.40 1800.00 364833868252- 2433-
121 ಹ ೕ ವ  .5% ನರಸಮ  ಂ ಅಕಲಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 182,183/2,183/3 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.60 2700.00 972485369121- 10825100001439-

122 ಹ ೕ ವ  .5%
ಯಣಪ   , 

ಮರದಹ ೕ ನಹ 9/3. Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.20 5130.00 396956450571- 10825100007301-
123 ಹ ೕ ವ  .5% ಯರ ಪ   ಓಬಯ , ೕ ಪ ೕ ನಹ 8/2,8/3,11/1 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.70 3150.00 835725103959- 1294101006161-

124 ಹ ೕ ವ  .5% ಜಯಮ  ೕಂ ಹ ಮಯ , ಕ ಬರಹ ೕ ನಹ 44/2,44/6 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 1.00 4500.00 964786858796- 1294101009914-

125 ಹ ೕ ವ  .5% . ಬ ನ   ರಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 156/17 Genrl Tomato(1x0.6) 1 0.70 3150.00 490274104098- 64142484324-

126 ಹ ೕ ವ  .5% ಡ ವಯ   ಅಕಲಪ , ಅ ಡಹ ೕ ನಹ 16 Genrl Tomato(1x0.6) 1 1.00 4500.00 828603288040- 0445256005252-

127 ಹ ೕ ವ  .5%   ಕನರ ಂಹಪ , ಟ ಮ ನಹ ಕಸ 17/8,17/1,24/4 Genrl Ridjegourd(1x0.6) 1 0.50 2250.00 975189388394- 0445256005252-

128 ಹ ೕ ವ  .5% ಲ ಮ  ೕಂ ಅಶ ತಪ , ಹ ಣರಹ ಕಸ 41/1 Genrl Potato (1.x0.6.) 1 0.70 3150.00 352891708258- 0445256005252-

129 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎ .ಆ ಯಣ   

ಯಣ , ಂಬ ಕಸ ಾ 156 Genrl Tamoto1.x0.6. 1 0.80 3600.00 880327058154- 10612100001351-

130 ಹ ೕ ವ  .5%
ಫ ೕ    ಮ , 

ೕ ಶ ರ ೕ ನಹ 21/2. Minority Potato 1.x0.6. 1 1.40 5170.00 438680900427- 10605752144-

131 ಹ ೕ ವ  .5%
ಂಕ  ಗ ,  ಯಣಮ , 

ಕ ಬರಹ ೕ ನಹ 57/5 Genrl Potato 1.x0.6. 1 0.60 2700.00 419341275310- 1294101012264-

132 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎ.ಚನ ಶವ   . .ಅಶ ತಪ , 

ಂ ೕ ನಹ 179/2,179/1,184/2 Genrl Tamoto1.x0.6. 1 0.40 1800.00 809927188811- 1294101011122-

133 ಹ ೕ ವ  .5% ಓಬಳಮ  ೕಂ ವರದ , ಕತಮ ನಹ ೕ ನಹ 121/7,121/6 Genrl Cucumber 1.x0.6. 1 0.40 1800.00 503398279033- 1929101004288-

134 ಹ ೕ ವ  .5% ಲ ಮ  ೕಂ ಂಕಟನರಸಪ , ೕಚ ನಹ ೕ ನಹ 114/3,114/1 Potato 1.x0.6. 1 0.80 3600.00 938807060479- 0445256005252-

135 ಹ ೕ ವ  .5% ಎ. .ನರ ಂಹಪ   ಕ ರಪ , ಳ ದ ಕಸ 46 Tomato(1x0.6) 1 0.50 2250.00 656179786727- 35550334210-

136 ಹ ೕ ವ  .5% ಂಕ    , ಎ ೕ ಕಸ 202 Tamoto (1.x0.6.) 1 2.00 6030.00 781325225053- 64121386988-

137 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎಂ. . ಬಯ   ಕನರ ಂಹಪ , 

ಂಡ ಡಹ ಕಸ 14/P9 Potato (1.x0.6.) 1 1.20 5320.00 240972315259- 10612100015535-
138 ಹ ೕ ವ  .5% ಆ   ಮಯ , ಂಡ ಡಹ ಕಸ 24/1, 58/2 Potato (1.x0.6.) 1 1.20 5330.00 519619337382- 10612100002812-

139 ಹ ೕ ವ  .5% ರಪ   ಂಟಪ , ಡ ಬರಹ ೕ ನಹ 46/p1 Tamoto (1.x0.6.) 1 0.80 3600.00 823469820554- 64015781402-
140 ಹ ೕ ವ  .5% ಗಪ   ಕ ಪ , ಕತಮ ನಹ ೕ ನಹ 32/P2 Potato (1.x0.6.) 1 1.20 5350.00 899703079302- 64015781402-

141 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎ . ಗ   ಡ ಯಣಪ , 

ಕ ಟ ಹ ೕ ನಹ 8/4,8/1 Tamoto (1.x0.6.) 1 0.80 3600.00 268939909382- 64015781402-
142 ಹ ೕ ವ  .5% ಸಪ   ಮಯ , ಕ ಹ ಕಸ 187/1 Tamoto (1.x0.6.) 1 0.60 2700.00 435590119955- 64015781402-
143 ಹ ೕ ವ  .5% ಆ .ಆ ಪ   ಮಪ , ಕ ಹ ಕಸ 67 Tamoto (1.x0.6.) 1 0.70 3150.00 882865378263- 64015781402-
144 ಹ ೕ ವ  .5% ಮಪ   ಕ ರಪ , ಕ ಹ ಕಸ 1,27,237 Tamoto (1.x0.6.) 1 0.70 3150.00 430933906848- 64015781402-
145 ಹ ೕ ವ  .5% ಎ . ಗಪ   ಆಂ ನಪ , ಪ ಕಸ 32/2, 32/3 Tomato(1x0.6) 1 0.70 3150.00 931918421360- 10860100007030-

146 ಹ ೕ ವ  .5% ಂಕಟ ಯಪ   ಂಕಟಪ , ೕನಹ ೕ ನಹ 16 Potato (1.x0.6.) 1 0.80 3600.00 868717233754- 1082500006234-

147 ಹ ೕ ವ  .5% ಂಕ ಶಪ   ಪಣ , ಡ ೕ ನಹ
135/1,135/2,135/3,18

5/3,418 Potato 1.x0.6. 1 1.00 4500.00 925809946544- 10612101032334-
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148 ಹ ೕ ವ  .5%
ಲ ಮ  ೕಂ .ಆ ಯಣಪ , 

ಟ ಮ ನಹ ಕಸ 69/1, 70/1, 69/16 Potato 1.x0.6. 1 0.80 3600.00 463412435045- 64085765409-

149 ಹ ೕ ವ  .5%
ಂಕ ಶಪ   ವಡರ ಗಪ , 

ಬರ ಸಹ ೕ ನಹ 2/8. Grapes (5x5) 1 1.20 1760.00 475055359830- 125000372247-
150 ಹ ೕ ವ  .5% ಅಶ ತಪ   ಮನ , ಹಮಣರಹ ಕಸ 20/1,29/1,20/8,20/9 Potato 1.x0.6. 1 0.70 3150.00 993474873400- 0445256005252-

151 ಹ ೕ ವ  .5% .ಆಂ ನಪ   ಹ ತಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 29 Potato (1.x0.6.) 1 0.60 2700.00 274268483832- 10825100000307-

152 ಹ ೕ ವ  .5% . ಂಕ ಶಪ   ೕಮಯ , ೕ ಪ ೕ ನಹ 58/1, 1/2. Potato (1.x0.6.) 1 0.60 2700.00 502338652417- 64015781402-

153 ಹ ೕ ವ  .5% ಯಣ   ಸಪ , ಲ ೕ ಗರ ೕ ನಹ 79/5,80/4 Potato (1.x0.6.) 1 0.40 1800.00 918844977107- 64015781402-
154 ಹ ೕ ವ  .5% ಲ ಮ  ೕಂ ನರಸಪ , ಡಪ ನಹ ೕ ನಹ 37 Potato (1.x0.6.) 1 0.40 1800.00 703366203461- 64015781402-

155 ಹ ೕ ವ  .5% ಂಡಪ   ನಲಚನ ಪ , ಲಹ ೕ ನಹ 67/1D,64/1 Potato (1.x0.6.) 1 0.80 3600.00 806529884757- 0445256005252-

156 ಹ ೕ ವ  .5% ಕನರಸಮ  ೕಂ ಹ ತಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 11/P3 Tomato(1x0.6) 1 0.80 3600.00 542144037354- 0445256005252-

157 ಹ ೕ ವ  .5% ಆಂ ನಮ  ೕಂ ಕ  ೕ ಗಪ , ಂ ೕ ನಹ 219,5/3,5/9,5/19 Potato (1.x0.6.) 1 1.40 6180.00 497746166121- 0445256005252-
158 ಹ ೕ ವ  .5% ಚನ ಪ   ಕಡಪ , ಮ ನಹ ೕ ನಹ 44 Potato (1.x0.6.) 1 2.00 8700.00 881618884884- 0445256005252-

159 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎಂ.ನರ ಂಹಪ   ಂಕಟ ಯಪ , 

ಮ ನಹ ೕ ನಹ 53/2 Potato (1.x0.6.) 1 1.20 5350.00 934661457492- 0445256005252-

160 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎ . . ಂಕ ಶಪ   ಂಕಟ ಯಪ , 

ಚ ನ ಡಹ ಕಸ 5/1, 68/2 Potato 1.x0.6. 1 0.55 2480.00 949708735059- 0445256005252-

161 ಹ ೕ ವ  .5%
.ಎ . ೕತಮ  ಯಣ , 

ೕಚ ನಹ ೕ ನಹ 122 Tamoto(1.x0.6.) 1 0.40 1800.00 330976298611- 0445256005252-
162 ಹ ೕ ವ  .5% ಗ   ನ ಪನ , ಲಹ ೕ ನಹ 62/3,61/2 Potato (1.x0.6.) 1 1.40 6190.00 271442253376- 0445256005252-
163 ಹ ೕ ವ  .5% . ಮಪ   ಗಪ , ೕಚ ನಹ ೕ ನಹ 74/1 Potato (1.x0.6.) 1 0.40 1800.00 771394875690- 0445256005252-

164 ಹ ೕ ವ  .5% ನರ ಂಹಪ   ಹ ತಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 156/5 Potato (1.x0.6.) 1 0.90 4050.00 807745284982- 0445256005252-

165 ಹ ೕ ವ  .5% ಯಣ   ರಪ , ಮ ನಹ ೕ ನಹ 69 Potato 1.x0.6. 1 0.50 2250.00 508982338344- 0445256005252-

166 ಹ ೕ ವ  .5%
ಎ .ರ   . ಂಡಪ , 

ಪಸಪ ೕ ಕಸ 11/2. Tamoto1.x0.6. 1 0.20 900.00 830031862101- 10612100018047-

167 ಹ ೕ ವ  .5%
. . ಮ ಂಗಪ   

ಕ ಂಕಟ ಯಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 13/2, 22/1 Tomato (1x0.6) 1 1.00 4500.00 269066876573- 2429

1 ಹ ೕ ಾವ ೂಡ ಮುದ ಪ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ೕ ಾಕಲಹ ೂೕ ನಹ
21/2
5/5 ಇತ Vegetable 1 1.00 101000.00 248547695645- 37517394960-

1 FAI 3WZ 30 WB HTP 
Pump

ನರ ಂಹಪ   ಮು ಯಪ ಮಂಚನಬ Kasaba 100/2A Rose 1 0.29 0.10000 705850769399 10896101004119

2 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

 ಾ ಾಯಣಮ   ೕ. ಗಂಗಪ ಮುಸೂ ರು Kasaba 28 Grapes 1 0.80 0.08865 438556636456 0 487101202236

3 KK-KPS-20 G Power 
Sprayer

ಲ ೕನರಸಮ  ೂೕಂ ೂಡ  ನರಸಪ ಮರಸನಹ Kasaba 104/6A1,70 General Women Chrysanthemum 1 0.53 0.08250 743478488164 0 487101032763

4 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ೕತ  ನಂದ  ಎ   ಾ ಾಯಣ ಾ ಆವ ಲಹ Kasaba 132 General Mango 1 1.58 0.07092 245753920638 0 487101203827

5 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ಚಂದ  ನಂದ  ಎ   ಾ ಾಯಣ ಾ ಆವ ಲಹ Kasaba 131 General Mango 1 1.60 0.07092 206346479549 0 487101031974

6 KK-KPS-22 Power 
Sprayer

ಾ ಾಯಣಪ   ೕ. ಮು ಂಕಟಪ ಾ ೂೕಬಂ Kasaba 158/1 Potato 1 0.39 0.10000 961081516986 5640108000404

7 FAI-26 GX-25 Eco 
Green

ಸು ೕ   ಕ ಂಕ ೕ ೕರಹ Kasaba 24 Rose 1 0.76 0.10000 649246055671 25831910002534

8 KK-KPS-22 Power 
Sprayer

ಾಮಕೃಷ ಪ   ಬ ಗಪ ಸೂ ಕುಂ Kasaba 61/1 General Rose 1 0.40 0.08000 267851785015 0 487101035483

9 KK-KPS-22 Power 
Sprayer

ೂಡ ದ ಪ   ದ ಪ ೕವ ಾ ನದ ೂಸಹ Kasaba 30,109 Rose 1 0.16 0.10000 944630559928 170810100034907

10 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

N ೂೕ ೕ   B T ಾ ಾಯಣಪ ಗುಂಡ ಗು Kasaba 21 General Grapes 1 0.72 0.07092 569432588846 32002804388

11 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ಮಂಜು ಾಥ    ೕ.   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಪ ೕನಹ Kasaba 21 General Grapes 1 0.30 0.07092 586757881353 170810100076772

12 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

KV ಾಮಕೃಷ ಪ    ಂಕಟ ಾಮಪ ೕ ಾಮಪ ರ Nandi 81/P1 General Grapes 1 0.40 0.07092 544880626815 0 487101202462

13 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

B M ಾಬು   ಮು ಕೃಷ ಪ ೂಮ ನಹ Nandi 92/1,92/2,117 General Grapes 1 0.74 0.07092 657704211840 30693501617

14 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

B N ಾಜಣ   ನಂಜಪ ಮು ೕನಹ Nandi 45/6. General Grapes 1 0.27 0.07092 763561434727 127601010014566

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : RKVY ೕಜ ಯ ಾಂ ೕಕರಣ ಾಯ ಕ ಮ  2401-00-800-1-53  
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15 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ ಮಂ ಕಲು Nandi 14/3 General Women Grapes 1 0.40 0.08865 783919340872 1929101004085

16 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

D ೂನೂ ರಪ   ೂಡ ಪ ಯ ೂಕ ಹ Nandi 76/2 General Grapes 1 0.25 0.07092 868094766859 64030279263

17 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ  ೕತಪ ೂಪ ಹ Kasaba 94/5 General Grapes 1 0.80 0.07092 786207094513 3322731489

18 KK-30A3 HTP Pump ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ೕ. ಾಗಪ ಕತ ಗು Kasaba 143/2 General Women Beans 1 0.54 0.07000 845635770139 185810032112

19 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

K M ರ ಕು ಾ   ಮು ಕೃಷ ಪ ಕಡ ೕ ೕನಹ Nandi 19/6 General Grapes 1 0.23 0.08865 223599513130 39270100002767

20 KK-KPS-22 Power 
Sprayer

B V ೖಯಣ   ೕ. ಕ ಳ ಪ ಮು ೕನಹ Nandi 1/1, 13/5 General Rose 1 0.19 0.08000 438127791234 64204874187

21 KK-KPS-22 Power 
Sprayer

Y N ಸತ ಾ ಾಯಣ  ಾಗಪ ನು ತಹ Nandi 70/2 General Grapes 1 0.63 0.08000 609289075653 0 487101202929

22 KK-PSK-22 Power 
Sprayer

ಾ ಾಂ ನಪ   ಹನುಮಂತಪ Mandikal 63/P4 Rose 1 0.80 0.10000 376250941755 15822600000778

23 KK-PSK-22 Power 
Sprayer

ನರ ಂಹಪ   ಗಂಗಪ ಹ ಸ ಳ Mandikal 94 Potato 1 0.43 0.10000 64136621610

24 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

K ಚನ ೕಶವ  ಆ  ಕೃಷ ಪ ೂಳು Kasaba 122 General Grapes 1 0.40 0.07092 369428119073 115300101004888

25 KK-PSK-204 Power 
Sprayer

ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಕತ ಗು Kasaba 1/P5 General Gladiolus 1 0.38 0.06000 547922759247 10597100006464

26 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ಮು ಯಪ   ನರಸಪ ಬದ ಾನಹ Kasaba 230 General Mango 1 0.35 0.07092 23181347379 0 487101022559

27 KK-PSK-204 Power 
Sprayer

ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ  ಾಗ ಾಜು ಕತ ಗು Kasaba 12/3. General Women Gladiolus 1 0.46 0.08250 422527639603 10597101012057

28 KK-PSK-22 Power 
Sprayer

ಕೃಷ ಮೂ    ಾ ಾರಪ ಆ ನ ಾರಹ Mandikal 109/2,109/4 General Potato 1 0.73 0.08000 916702863585 1293101007757

29 KK-PSK-22 Power 
Sprayer

ಆವ ಲಪ   ಗುರುವನ ೂೕ ಹ ಸ ಳ Mandikal 103/P3 Potato 1 0.95 0.10000 506308394140 64136613008

30 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

  ಮಂಜು ಾಥ    ೌಡ ಹ ಸ ಳ Mandikal 69 General Potato 1 0.30 0.07092 673561267773 1293101007575

31 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ಾ   ಲ ೕನರ ಂಹ ೕ ಾನಹ Mandikal 4 General Cauliflower 1 2.00 0.07092 366960547831 10731101045736

32
FAI-3WZ-30WB 

Fotune Honda Engine 
HTP Pump

G V ಾಮಪ   ೕ ಈರಪ ಾಂಡ ಹ Kasaba 36/2A General Potato 1 0.39 0.08000 787119983676 170810100093964

33 PS/16/SB ASPEE 
HTP SPRAYER

  ಾ ಾಯಣ ಾ    ಎ  ಂಕಟರಮಣಪ ೖರ ಾಯಕನಹ Nandi 36 General Grapes 1 0.30 0.05342 202846334423 1367010004334

34 FAI-26 GX-25 Eco 
Green

NM ಮು ಾಜು  ೕ.  ಮು ಯಪ ಅಜ ಾರ Nandi 69/6 General Marrigold 1 0.40 0.08000 474982805970 109010082292

35 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ಾಮಣ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೕ ಾಮಪ ರ Nandi 166/1 General Grapes 1 0.39 0.07092 564309054615 64136783748

36 KK-PSK-204 Power 
Sprayer

ಕ ಣ   ೕ. ೂಡ ಸುಬ ಣ ಮು ೕನಹ Nandi 68,68/A ಾ , 15/2 General Rose 1 0.39 0.06600 397522019584 6405896918

37 FAI 3WZ 30 W  Pump G V ಂಕ ೕಶ  ೕ. ೕರನರ ಂಹಯ ಗುಂತಪ ನಹ Kasaba 100 Rose 1 0.45 0.10000 640626896589 50217722655

38 KK-PSK-22 Power 
Sprayer

ಗಂಗಪ   ೕ. ದ ಾ ಳ ಮು ಯಪ ೕ ಾಮಪ ರ Nandi 148/3 Jamoon 1 0.27 0.10000 807030938424 10577101031609

39 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

K ಮಂಜು ಾಥ  ಕೃಷ ಪ ೂಳವನಹ Nandi 9 General Grapes 1 0.16 0.07092 402426740589 0 487101031273

40 KK-PSK-30 Power 
Sprayer

P A ನರ ಂಹಮೂ    P N ಅಶ ತ ಪ ಪ ೕನಹ Nandi 82/5 General Rose 1 0.25 0.08000 766045585163 520101007947220

41 Sprayer ಲ ಮ  ೂೕಂ  ಎ  ೌಡ ೌಡನಹ Nandi 16/10 General Women Grapes 1 0.23 0.07092 999385877300 6273108000016

42 FAI-26 GX-25 Eco 
Green

ಎಂ ಾಮಕೃಷ   ಮು ಯಪ ಪ ೕನಹ Kasaba 141/2 General Rose 1 0.22 0.08000 539947255205 10740763272

43
KK-IC-200P 

Intercultivator cum 
power weeder 

K V ಕೃಷ ಮೂ   ಎ  ಂಕಟಪ ಕಣ ೕನಹ Kasaba 27 General Grapes 1 0.51 0.20000 779085988588 0 487101024530

44 KK-PSK-22 Power 
Sprayer

ಲ ಯ   ಕ ಮುತ ಪ ನಕ ಲಬಚ ಹ Nandi 87/6, 87/11 Marrigold 1 0.13 0.10000 371501918948 39278100000754

45 KK-708 Portabale 
Power Sprayer

ಮು ಯಪ   ಕಡುವಪ ೌಡನಹ Nandi 11/1. Tomato 1 0.17 0.05000 611880220628 39270100003816

46 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

M ಲ ೕ ಾಂತ  ಎಂ  ಮು ಾಮಪ ಕಳ ಾರ Nandi 221/1 General Rose 1 0.43 0.07092 424710912245 64208331077
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47 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

KT ಮು ಾಜು  ತಮ ಣ ಅಗಲಗು Nandi 128 General Mango 1 1.64 0.07092 872997139420 10605738050

48 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

K ಾಜ ಾಬು   ಂಪಣ ಅಜ ಾರ Nandi 91/4 General Rose 1 0.19 0.07092 700479726766 4447101001861

49 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ಂಕ ೕಶಪ   ಲ ಯ ಆವ ಲ ಾ ೕನಹ Mandikal 269/8 Potato 1 0.39 0.08865 836321167975 15822250008195

50 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

S ಾಗ ಾಜು  ಸೂ ಾಲಪ ಆವ ಲಗು Kasaba 80/2 General Grapes 1 0.89 0.07092 264760824769 10777563410

51 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ೖರಪ   ೂಣ ಪ ಯಣ ನಹ Kasaba 27/P1 General Grapes 1 0.99 0.07092 627566078252 115300101008965

52 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ಂಪಣ   ಕ ಂಪಣ ೂಳು ನ ಪ ನಹ Kasaba 29/2 General Grapes 1 0.65 0.07092 526091168544 0 487101026156

53 FAI-26 GX-25 Eco 
Green

ಅನಸೂಯಮ  ೂೕಂ ಚಂದ ೕಖ ತೂಮಕುಂ Mandikal 53/5 General Women Cauliflower 1 0.38 0.10000 561753222139 1293101025700

54 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ನರಸಮ  ೂೕಂ ಾ ತಪ ಚಲ ಾಯಲಪ Kasaba 60 General Women Grapes 1 1.20 0.08865 744332468530 185810032798

55 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ಗಂ ಾಧರ  ೖರಪ ಬದ ಾನಹ Kasaba 75 General Grapes 1 1.13 0.07092 540533823656 10597100006435

56 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ಈರ ನ ಪ   ೕ. ತ ಾ  ಕ ರಪ ಬೂ ರು Kasaba 143/2 Gladiolus 1 0.98 0.08865 507010961212 10597101022416

57 FAI-500 cub Petrol 
(1.5 hp)

ೕಣಪ   ಹನುಮಂತಪ ನಕ ಲಬಚ ಹ Nandi 97 Rose 1 1.20 0.12000 396272804172 64077470448

58 KK-PSK-30 Power 
Sprayer

ಾ ಾಂ ನಪ   ಾ ಾಯಣಪ ೂಮ ಹ Mandikal 6 Beans 1 1.38 0.10000 290848987726 846310510000084

59 ASPEE HTP POWER 
SPRAYER

ನರಸಪ   ಮಕಟನರಸಪ ಾರ ಾನಹ Kasaba 51 SC Chrysanthemum 1 0.68 0.08865 837590020124 32045620469

60 FAI  G S-3 wz-25w-
ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ. ಆ ಪ ದರಬೂರು Mandikal 143 SC Women Potato 1 0.80 0.10000 394464612840 1073110001073660 FAI  G S-3 wz-25w-

3HP  power sprayer
ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ. ಆ ಪ ದರಬೂರು Mandikal 143 SC Women Potato 1 0.80 0.10000 394464612840 10731100010736

61 FAI-26 GX-25 Eco 
Green

ಹನುಮಂತಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ ಹ ಸ ಳ Mandikal 10/P7 SC Potato 1 0.74 0.07500 562684917566 1582210004906

62 Minitractor ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ೕ. ಓಳಪ  ಮು ಯಪ ಾ ೕ ಾನಹ Kasaba 24/2, 24/5, 24/6 Vegetable 1 1.32 1.94500 722371117318 161810031611

63
INTER CUITIVATER 
CUM POWER 
WEEDAR

ಜಗ ಾಂ ಕ ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ , ೕರಮ ನಹ ೕರಮ ನಹ

ೂಂ ೕ ಾ

33/1 ಇತ ಾ 0.40 25000 6660071 60568 11680100002 538

64 HTP PUMP ಜಗ ಾಂ ಕ ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ , ೕರಮ ನಹ ೕರಮ ನಹ

ೂಂ ೕ ಾ

33/1 ಇತ ಾ 0.40 7500 6660071 60568 11680100002 539

65
MINI COLTIVATOR   
and  ROTAVETER

ೖಲ ಾ  ಾಯಕ ೂೕಂ ಾ ಶಂಕ , ಜ ೕನಹ ಜ ೕನಹ

. ಾಳ

71,72 ಇತ ಾವ 0.60 49000 77368093 3333 1454101013 993

66 POWER SAPARYER  ನಂಜಪ   ಮುತ ಯ , ಅಗ ಾರ ೂಸಹ ಅಗ ಾರ ೂಸಹ

ೂಂ ೕ ಾ

10/2ಎ ಇತ ಾ 0.80 8000 21723964 4979 1168010000 3154

67 ROTAVETER ಮ ಾ ಎ  ೂೕಂ  ಎ  ವಪ ಾ  , ೂಂ ೕನಹ  ೂಂ ೕನಹ
ಮಂ ೕನಹ

2/10, 4/1 ಇತ ಾವ 1.00 34500 31569294 0867 106111000 13032

68
JEC ARECA 
MACHINE

ಗಂ ಾಧರಪ   ನ ಬಸಪ ,ತ ಾಳು ತ ಾಳು
ೂಂ ೕ ಾ

83/1 ಇತ ಾ 1.00 60000 48379628 2286 148201011002 525

69 ROTAVETER  ಎಂ ಉ ೕ   ಮ ಾಜು ನಯ , ತ ಾಳು  ತ ಾಳು
ೂಂ ೕ ಾ

106/3 ಇತ ಾ 0.60 34600 58105356 7514 1482020101100 2233

70 GATAR SAPARYER  ಾಬು ಾ    ೕ  ಕೃಷ ಕು ಾ   ಎ  , ಕಲೂ  ಕಲೂ

ಕಸ ಾ

454 ಇತ ಾ  ,ಪ ಾ ಯ 0.40 600 85024710 5191 07701010164 49

71 POST HOLE DIGGER  ಬಸವ ಾಜು    ಗಂ ಾಧರಪ , ಗಂಗಸಂದ  ಗಂಗಸಂದ

ಕಸ ಾ

369/13 ಇತ ಾ 0.40 29000 83389416 5875 1342010110 05194
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72 POST HOLE DIGGER  ಗಂ ಾಧರಪ   ಎ   ನಂಜುಂಡಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ
ಮಂ ೕನಹ

36/4 ಇತ ಾ 0.70 9600 69365438 3008 64097 631856

73 JEC ARECA 
MACHINE ೂೕಮ ೕಖರದತ   ಬಸಪ , ಾರ ಂಹನಹ  ಾರ ಂಹನಹ

ೂಸೂರು

47/2,86/2ಎ,86/2 ಇತ ಾ
1.00

60000
71004318 3163 13420101000 3132

74
COLTIVATOR   and  

ROTAVETER ಎ  ೕಣು  ಾ ಾಯಣಪ , ೕದಲ ೕ  ೕದಲ ೕ

ಕಸ ಾ

141/3ಎ5 ಇತ ಾವ

1.20

89000

92569218 4665 5611907 557

75 Power Tiller 

ಾಗ ಮ  ೂೕಂ ಆ ಾ ಾಯಣಪ , ಾ ಾನಹ  ಾ ಾನಹ

ಕಸ ಾ

120/4 ಇತ

ಾ 0.40

40000

63988399 2680 44491010015 69

76 POWEWEEDAR ೂಡ ಗಂಗಪ   ನರ ಂಹಪ , ಾ ಮರಳೂರು  ಾ ಮರಳೂರು
ಕಸ ಾ

47/1 ಪ ಾ ಯ 0.50 25000 35339880 0583 108991 01010174

77 ROTAVETER

ೕಹ    ಗಂಗಪ , ಇಡಗೂರು ಇಡಗೂರು

ಕಸ ಾ

409

ಾ 0.60

50400

64285113 7799 269250010047 4101

78 ROTAVETER

ಾಗ ಾಜು ಎ  ಎ  ಅಂ ನಪ , ೂನ ಾನಹ  ೂನ ಾನಹ

ಕಸ ಾ

382

ಾ 0.40

40000

98690870 7468 444101000 016

79 POWER SAPARYER  ಾಮ ಂಗಯ   ಈರಣ  , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ
ೂಸೂರು

94/5 ಇತ  ಹೂ 0.40 8000 76473455 2801 116801000 0054279 POWER SAPARYER  ಾಮ ಂಗಯ   ಈರಣ  , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ 94/5 ಇತ  ಹೂ 0.40 8000 76473455 2801 116801000 00542

80 POWER SAPARYER  ಎ  ಾ ೕಂದ ಪ ಾ   ನರ ಂಹಯ  , ದಂ ಾನಹ  ದಂ ಾನಹ

ಮಂ ೕನಹ

134/3,134/1 ಇತ ಾ 0.40 7000 672445684 6407 258310000 08009

81 POWER SAPARYER  K N ಾ ಾಯಣ   ನರ ಂಹ , ಕುರುಬರಹ  ಕುರುಬರಹ

ಕಸ ಾ

30/2 ಇತ ಾ 0.40 7500 99523530 8206 30160010100 4770

82 POWER SAPARYER  B  J  ಜಗ ಾ ಥ   ಜಯ ಾಮ , ಕುಂಟ ಕ ನಹ ಕುಂಟ ಕ ನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

122/1 ಇತ ಾ 0.50 8000 89186524 2268 1098910100 6649

83
BRANDED TRACTOR 
OPERATED CHAFF 

CUTTER 
ಕೃಷ ಪ   ಎ     ಹನು ೕ ೌಡ, ಾಗ ೕನಹ  ಾಗ ೕನಹ

ಮಂ ೕನಹ

115/1 ಇತ ಾ 1.00 49200 707882799 833 1482010110 03496

84 POWER SAPARYER  ಾ ಾಯಣ  ಎ    ನರ ಂಹಪ , ೕಗಟ  ೕಗಟ

ಕಸ ಾ

119 ಇತ ಾ 0.40 7000 38909010 1991 202310400 0019424

85 POWER SAPARYER  ಹನುಮಂತ ಾ   ನರ ಂಹಯ , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ

ೂಸೂರು

113  ಹೂ 0.40 8000 724017427 547 269250010 0815301

86 POWER SAPARYER  ೕ ಾಮಯ   ಕು ನರ ಂಹಯ  , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ

ೂಸೂರು

1/4  ಹೂ 0.40 8000 62653531 1033 269250010 1144301

87 POWER TILLER  P ನ ೕಂದ  ಾಬು  ಾಂಡುರಂಗಪ , ೕವರ ೂಸಹ  ೕವರ ೂಸಹ

ಕಸ ಾ

27/2 ಇತ ೂ ೂ 0.20 20000 69908983 4793 08501010 32442

88 ROTAVETER ೂೕಮ ೕಖರ ೌಡ  ಆ    ಾಮಕೃಷ ಪ , ಇಡಗೂರು ಇಡಗೂರು

ಕಸ ಾ

11 ಇತ ಾ 0.80 28000 8268456 44735 9150100499 97185
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89 POWER TILLER  ಮಂಜು ಾಥ  ಎ     ಆ  ನಂಜಪ , ಕನ ಾನ ೂಪ ಕನ ಾನ ೂಪ

ಮಂ ೕನಹ

94/1 ಇತ ಾ 0.60 16400 83894733 9187 0770101270 18

90 ROTAVETER ಗಂಗಪ  ಎ    ಳ  ಗಂಗಪ , ಾರ ೂಂಡು  ಾರ ೂಂಡು

. ಾಳ

52 ಾ 0.50 55000 55020937 1424 145410101 0460

91 POWER WEEDER ನ ೕಂದ  ಾಬು  ನರ ಂಹಪ , ಾಮ ೂಂಡು  ಾಮ ೂಂಡು

. ಾಳ

212/1,208/1 ೂ ೂ 0.40

26000

32309061 7083 149401011 004954

92
INTER CUITIVATER 

CUM POWER 
WEEDAR

ಾಮಚಂದ ಪ   ನರ ಂಹಪ , ಾ ಂಪ ರ ಾ ಂಪ ರ
. ಾಳ

2,16,218 ಾ 0.40
35750

51764426 9831 1066010000 7671

93 POWER SAPARYER  ಾ ಾಯಪ   ಗಂಗಪ , ಹುದುಗೂರು ಹುದುಗೂರು

. ಾಳ

135/3 ಪ ಾ ಯ 0.50

8250

5354177257 52 145410100 9754

94 ಾಂ ೕಕರಣ ಮು ರತ ಮ  ೂೕಂ  C.M. ಾರು ಂತುಡ ಕಸ ಾ 73/2 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.57 10000 2465-0341-0158 10571101002722-
95 ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಾಯಣ .A.R  ಾಮಕೃ ಾ .A.N ಆಮೂರು ಮ ನಹ ಬ ಹ 1/1, 24/3 ಇತ ಕ ೕಟ 0.79 14000 3700-6219-4790 10548100003877-
96 ಾಂ ೕಕರಣ ಂಕಟ .G.M  ಕ ಮದ ನ ೂಲ ಗುಮ ನಹ ಬ ಹ 10/2,19 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.81 8000 6272-6518-8035 0490101015612-

97 ಾಂ ೕಕರಣ D. ೕ ಾಸ  ಕ ಪ ಯ .T.C ಕ ೕಕಹ  
ೂಡ ೕಕಹ

ಬ ಹ 68 ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.6 8500 9666-2002-0525 0486101192599-

98 ಾಂ ೕಕರಣ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ M. ಾ ಾಯಣಪ ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ 107 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.76 8500 7129-7834-7080 64033598618-
99 ಾಂ ೕಕರಣ M. ಕ ೕಷಪ   ಮು ಕೃಷ ಪ .T ಮುತೂ ರು ಜಂಗಮ ೂೕ 429/1, 429/2 ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.00 6000 8792-2897-6754 19236-
100 ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಾಯಣಪ .G  ೖರಪ ಅ ಾನಹ ಜಂಗಮ ೂೕ 8/3- ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.37 6000 3976-6408-2389 10571100000066-100 ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಾಯಣಪ .G  ೖರಪ ಅ ಾನಹ ಜಂಗಮ ೂೕ 8/3- ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.37 6000 3976-6408-2389 10571100000066-
101 ಾಂ ೕಕರಣ ಶ ಕು ಾ .N  ಾ ಾಯಣಪ ಅ ಾನಹ ಜಂಗಮ ೂೕ 86/ 19 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.80 6000 7862-4051-9147 64044843976-
102 ಾಂ ೕಕರಣ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ತಮ ಣ ಅ ಾನಹ ಜಂಗಮ ೂೕ 134/2, 14/2 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.90 6000 3657-9364-1147 10571100015808-
103 ಾಂ ೕಕರಣ ೕ ಾಸಮೂ .M.N  P.M. ಾ ಾಯಣಪ ಮುತೂ ರು ಜಂಗಮ ೂೕ 331/2,331/1 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.90 8000 7688-8434-1941 0434101013395-
104 ಾಂ ೕಕರಣ ಚಂದ ೕಖ  M.N  ಾ ಾಯಣಪ ಮುತೂ ರು ಜಂಗಮ ೂೕ 331/1 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.60 8000 7179-8256-7858 0434101012789-
105 ಾಂ ೕಕರಣ ಮು ಕೃಷ ಪ .P.M  ಮು ಾಮಪ .P.S ಮುತೂ ರು ಜಂಗಮ ೂೕ 335 ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.00 8000 5787-5098-1030 10897101020977-

106 ಾಂ ೕಕರಣ ರ ಕು ಾ .T.U  ಉತ ನಳಪ ಮ ಸಂದ .B 
ಬೂಸನಹ

ಜಂಗಮ ೂೕ 19 ಇತ ಪವ  ಲ 2.00 20000 7355-1004-2025 30803214779-

107 ಾಂ ೕಕರಣ ಮು ಯಪ   ಮು ಯಲ ಪ ೂಕ ಂಡಹ ಜಂಗಮ ೂೕ 65/7 ಇತ ಾ   ಕಟ 0.24 10000 4982-1666-7082 10659100005473-
108 ಾಂ ೕಕರಣ ಕೃಷ ಪ   ೕ ಈರಪ ಆನೂರು ಕಸ ಾ 86 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.38 8000 8991-0884-6369 0486101025961-
109 ಾಂ ೕಕರಣ ಮು ಯಪ   ನರ ಂಹಪ ೕರಪ ನಹ ಕಸ ಾ 4- ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.6 8000 7277-9515-5570 1924101001169-

110 ಾಂ ೕಕರಣ G.V. ೂೕ ಾಲಕೃಷ   G. ಂಕಟ ಾಯಪ ೕಲೂರು 
ಅ ೕ ೌಡನಹ

ಕಸ ಾ 71/2 ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.20 8000 3718-4132-8144 125000038870-

111 ಾಂ ೕಕರಣ ಕ ಾವತಮ  ೂೕಂ ಜಯ ಾಮಪ A.ಹುಣ ೕನಹ ಕಸ ಾ 32/1,32/10 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.46 10000 3672-3456-8761 0486101205216-

112 ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಾಯಣ ಾ T.M   ಮು ಯಪ ೂರ ಾಯಲಹ  
ತುಮ ನಹ

ಕಸ ಾ 93 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.85 6000 6563-1258-9571 0486101016571-

113 ಾಂ ೕಕರಣ ಕೃಷ ಪ .P  ಾಪಣ ಂತುಡ  
K.ಮುತ ಕದಹ

ಕಸ ಾ 67/4 ಇತ ಪವ  ೕಯ 2.00 8000 2285-6388-1420 10571100000752-

114 ಾಂ ೕಕರಣ ರತ ಮ  ೂೕಂ B.K. ಾಮಕೃಷ ಪ ಲಕ ಹ  ಹಂ ಗ ಾಳ ಕಸ ಾ 31 ಇತ FJ 500 ಲ   ಯಂತ 1.00 35000 7867-6077-8257 10811101002139-
115 ಾಂ ೕಕರಣ ೕವ ಾ  S.V.  ೕರಣ ೕ ಹ ಕಸ ಾ 1,41,185 ಇತ ಾ   ಕಟ 0.5 22000 4644-2101-8120 10811100022959-
116 ಾಂ ೕಕರಣ ೕರಣ .T.N  ನರ ಂಹ ೌಡ ಾ ರ ಕಸ ಾ 67, 61 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.45 10000 8555-2906-7393 4069101001926-

117 ಾಂ ೕಕರಣ ಮು ಾ ಾಯಣಪ .D.N  ಾ ಾಯಣಪ ಾ ರ  Y.ಹುಣ ೕನಹ ಕಸ ಾ 82/42 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.4 8000 4030-2116-9402 4069101000522-

118 ಾಂ ೕಕರಣ ರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಮು ಅ ಪ ಅ ಾನಹ ಜಂಗಮ ೂೕ 143 ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.35 10000 9702-4351-5000 10571100016589-
119 ಾಂ ೕಕರಣ ಾಂ   ಾಮ ಾ ಾಯಣ ಮಳೂ ರು ಜಂಗಮ ೂೕ 268/1 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.37 6000 2349-9781-8505 10897101000423-
120 ಾಂ ೕಕರಣ ಕು  ಕ ರಪ   ಮು  ನರ ಂಹಯ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ ಾ 44/2,44/5,143/4 ಇತ ಪವ  ೕಡ 1.12 35000 4378-3624-9382 125000230042-

121 ಾಂ ೕಕರಣ ಮು ಂಕಟಪ   ಮು ಾಮಪ .ಮುತ ಕದಹ  
ಂತುಡ

ಕಸ ಾ 26/p9, 50/4p, 50/1p ಇತ ೕ  ಕಟ 1.39 30000 6100-3463-2268 10571101018510-

122 ಾಂ ೕಕರಣ ಲ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ S.ಗುಡ ಹ ಾದ 37, 21/5 ಇತ ೂೕಟ  ಲ 1.2 35000 2632-0255-4163 54050893139-

123 ಾಂ ೕಕರಣ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ S.ಗುಡ ಹ  
ಯ ಾ ೕನಹ

ಾದ 69/p4,89 ಇತ ಪವ  ೕಯ 3 10000 9053-8680-7776 64134574013-

124 ಾಂ ೕಕರಣ ಆಂ ನಪ   ೂಣ ಪ ತಲದುಮ ನಹ  
ಬಚ ಹ

ಕಸ ಾ 45/p1 ಇತ ಪವ  ೕಯ 1 8000 7552-8434-6337 54035927794-

125 ಾಂ ೕಕರಣ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ಹಲಸೂರ  
ಜಂಗಮ ೕ ಹ

ಕಸ ಾ 22/1 ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.12 10000 5505-3928-0351 10831100004396-

126 ಾಂ ೕಕರಣ ನರ ಂಹಯ   ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಕು ಾ ಂಡಹ ಕಸ ಾ 76/ 17 ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.2 8000 2207-0805-3685 54052769949-
127 ಾಂ ೕಕರಣ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಲಕ ಪ ಇದ ಲೂಡು ಕಸ ಾ 246- ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.55 8000 9431-1832-4594 0434101009077-
128 ಾಂ ೕಕರಣ ಚನ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಾರಪ ೂತ ನೂರು ಕಸ ಾ 207/6 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.4 10000 10811101045073-
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129 ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ವಪ   ಮು ನರಸಪ ೂಲ ಗುಮ ನಹ ಬ ಹ 4/CP2 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.8 10000 4001-2724-0035 0490101010951-
130 ಾಂ ೕಕರಣ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ  M.R ಕ ಾಸರಹ ಕಸ ಾ 64- ಇತ ೕವ  ಕ ಸುವ ಯಂತ 0.9 14000 3655-4670-0687 6362500100190501-
131 ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಾಯಣಪ   ನರ ಂಹಯ ೂತ ನೂರು ಕಸ ಾ 352- ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.2 10000 3111-4155-9626 108111010146382-
132 ಾಂ ೕಕರಣ ಕ ರಪ   ಮಲ ಪ ಂತುಡ ಕಸ ಾ 26/ 26 ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.2 10000 7475-5094-6102 10571100015691-
133 ಾಂ ೕಕರಣ ಮು ಯಪ   ಈರಪ ಬಸ ಾಪಟ ಣ ಜಂಗಮ ೂೕ 154- ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.8 10000 5072-1923-5557 10659100008521-

134 ಾಂ ೕಕರಣ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಾದಹ  ೖರ ಾನಹ ಬ ಹ 48/ 4 ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.2 20000 2015-7878-4456 10811100023995-

135 ಾಂ ೕಕರಣ ನರ ಂಹಮೂ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾದ ಾದ 199 ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.6 8000 4703-1598-1238 64060351713
136 ಾಂ ೕಕರಣ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಕೂ ೕಶಪ ಇರಗಪ ನಹ ಾದ 4/ 8 ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.8 10000 7463-3236-9984 0490108013789-
137 ಾಂ ೕಕರಣ ನರಸಮ  ೂೕಂ ೕ ಂಕಟ ಾ ಕು ಾ ಂಡಹ ಕಸ ಾ 76/ 20, 76/ 14 ಇತ ಪವ  ೕಯ 2 12000 4299-8445-7187 0486101204952-

138 ಾಂ ೕಕರಣ ನ ನ ೂೕ   ಂಕಟ ೂೕ T. ದ ನಹ  
ೌಡ ಹ

ಬ ಹ 7/1- ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.2 10000 6234-7496-2709 520101042594967-

139 ಾಂ ೕಕರಣ ಾರಪ   ಕ ಾಪಣ ಹ ಕಸ ಾ 25/2- ಇತ ಪವ  ೕಯ 0.09 10000 8743-8322-9113 185910032248-
140 ಾಂ ೕಕರಣ ಚಂದ ಮ  ೂೕಂ K.N.ಸುಬ ಮ ನಲ ಗುಟ ಹ ಾದ 9/1- ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.78 12000 7883-7314-7061 12562500100159801-

141
ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ಾಯಣ ಾ ಸುಂಡ ಹ ಜಂಗಮ ೂೕ 25/2, 3/6, 3/4, 22/1, 

3/1, 3/3, 3/5,22/1
ಇತ ಪವ  ೕಯ 1.2 16000 6848-7805-3936 1932718378,,

142 ಾಂ ೕಕರಣ ನಲ ಪ .k.H  ೕ ಹನುಮಪ ೂಡ ಾ ೕನಹ  
ಕ ಾಯ ನಹ

ಕಸ ಾ 114 ಇತ ಪವ  ೕಯ 1 25000 5403-8796-0761 4069108009078-

143 ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ಾದ 38/2 ಪವ  ೕಯ 0.6 20000 0490101014438-

144 ಾಂ ೕಕರಣ ನರ ಂಹಪ   ನರಸಪ ೂತ ನೂರು ಕಸ ಾ 273- ಪವ  ೕಯ 0.3 10000 8291-2051-3008 10811100002149-
145 ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ನರಸಪ ೂೕಟಗ ಾದ 39/ 15 ಪವ  ೕಯ 0.8 14000 4292-5895-4815 54050901470-
146 ಾಂ ೕಕರಣ ನರ ಂಹಯ   ನರಸಪ ಬೂ ರಹ ಾದ 249- ಪವ  ೕಯ 1 10000 2091-4655-6430 0490101010813-

147 ಾಂ ೕಕರಣ V.ನರ ಂಹಮೂ   V.ಹನುಮಂತಪ ಆನೂರು 
A.ಹುಣ ೕನಹ

ಕಸ ಾ 5/1- ಪವ  ೕಯ 0.8 15800

148 SMAM ಾಮಪ   ಯಲ ಪ . ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 224 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.00 1.00 30000 513924360071 137500101003589148 SMAM ಾಮಪ   ಯಲ ಪ . ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 224 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 513924360071
149 SMAM ನ ಾವನ   ಾರಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 68/1, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.80 0.80 8250 723583864212 10536100003980
150 SMAM ಂಕಟ ಾಮಪ   ಾರಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 18/2 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.60 0.60 8250 749827347767 358301000005626
151 SMAM ಾ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 20/21 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.00 1.00 10000 579327827885 13059
152 SMAM ನರ ಂಹಪ   ನರಸಪ .ಮೂಗ ೕಪ ಕಸ ಾ 85 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.80 0.80 10000 792846270943 520101249729914
153 SMAM .ಎ .ರ ೕಂದ   ನರ ಂಹ .ಜ ಾಪ ೕಳೂರು 64/p15 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.40 1.40 16400 799446580889 32873617647
154 SMAM ಎ . ಂಕಟರವ ಾ   ನರಸ . ಉ ಾ ಣಂಪ ಾತ ಾಳ 51/3 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.90 0.90 8000 803903961264 10549100000711
155 SMAM ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ನಲ ಪ ಪ ಗೂಳೂರು 159 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.60 0.60 10000 531094985963 0925101117681
156 SMAM ಗಂಗುಲಪ   ನರಸಪ .ಮದ ಲ ಾ ಗೂಳೂರು 74/3 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.80 0.80 10000 756569438156 158526100
157 SMAM ದ ನ   ಾ ಾಲಈರಪ . ದ ಪ ೕಳೂರು 71/2A2 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.80 0.80 10000 843369232387 10941
158 SMAM ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ದ ನ . ದ ಪ ೕಳೂರು 174/2 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.40 0.40 10000 269046208417 10574101002397

159 SMAM ಂಕಟ ಾಮಪ   ೕ  ಂಕಟ ಾಮಪ . ಸ ಾ ವನಹ ೕಳೂರು 29/9 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.60 0.60 50000 427582152687 1294108012639

160 SMAM ಾ ಾಯಣಪ   ಮ ಪ .ಉಪ ರಹ ೕಳೂರು 140/2 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.60 0.60 150000 973079535133 149401011001029
161 SMAM ಆಂ ನಪ   ಅಪ ಣ . ೂಸ ೂೕ ೕಳೂರು 151, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.40 0.40 1000 801973386875 520191027108550
162 SMAM ಕೃಷ ಪ   ನ ಪ ಯ . ೂತ ಪ ೕಳೂರು 249, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.45 0.45 8000 706657485504 358301000002219
163 SMAM ೕರ ೕಖರ   ೖಪ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 69/1, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.00 1.00 8000 909489078690 54048347719
164 SMAM ೖ ಾ   ಈರಪ . ಾಳ ೕಳೂರು 4/2, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.00 1.00 8000 655326633031 11313
165 SMAM ಜಯಚಂದ   ಲ ನ .ಆ ೕಪ ೕಮ 70/1,70/3,102/3 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.44 0.44 10000   475244062648                    62405077019
166 SMAM ಮಂಜು ಾಥ  ಾ .ಗುಂ ಾನಪ ಕಸ ಾ 44/1 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.56 1.56 9092 953038944262 1950101000636
167 SMAM ಂಕಟರವಣಪ   ಆ ಪ . ೂತ ೂೕ ಕಸ ಾ 25/2 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.40 0.40 1360 252026319117 10536100004181
168 SMAM .ನರ ಂಹಯ   ೌಡಪ . ಟ ಾರಪ ಕಸ ಾ 304/1 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.00 1.00 30000 359983058133 10748100011850
169 SMAM ಭದ ಪ   ಬದ ಪ .ನಲ ರುವ ಾತ ಾಳ 108 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.00 1.00 8000 432917696496 131010036312
170 SMAM .ಎ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ನಂಜಪ . ನ ಂಪ ೕಮ 56 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.20 1.20 8000 484138058601 10748100014508
171 SMAM ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ .ಕುಂಟ ಪ ೕಮ 16 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 2.00 2.00 8000 350543784935 10748101050598
172 SMAM ಾಮಚಂದ   ೂೕನಪ . ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 6/12, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.16 1.16 8000 4244440672699 10574100015512
173 SMAM ಮ ಪ   ಾಮನ .ಮುದ ಲಪ ೕಳೂರು 19/1 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.00 1.00 8000 964581533334 16479
174 SMAM ಆದ   ಾ ಾಯಣಪ .ಕುಂಟ ಪ ೕಳೂರು 16 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 2.00 2.00 8000 886287595737 10748100017321
175 SMAM ೖ. ಾ ಾಯಣಪ  ನ ಗಂಗಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 74, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.40 1.40 8250 280495584492 520101030307313
176 SMAM ಪ ಾ ವತಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ .ಎ . ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 19/18 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.40 0.40 8250 0925101018697
177 SMAM ನ ಗಂಗುಲಪ   ನರಸಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 30 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.24 0.24 8250 967075038289 520101030307534
178 SMAM ನ ಂಕಟಪ   ಚನ ಾಯಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 69 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.50 0.50 8250 760164883173 520101030293142
179 SMAM ನ ಗಂಗುಪ   ಾಮನ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 8, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.40 0.40 8250 475436320134 137500101004852
180 SMAM ಾ ಾಯಣ ಾ   ೌಡಪ .ಗುಂ ಾನಪ ಕಸ ಾ 213/1 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.70 0.70 8860 273227975327 1950101000740

181 SMAM . .ಮು   ೕ  ನ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಯಲ ಂಪ ಕಸ ಾ 212/2 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.47 0.47 7000 854024071902 1950101002739

182 SMAM ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ಆ . ೂಂಡ ಪ ಕಸ ಾ 150/3 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.45 0.45 9340 627666949674 10536100003147
183 SMAM ಅಲು ೕಲಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ . ಾಚ ಾರಪ ೕಳೂರು 24, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.60 1.60 10000 812038352451 0925101011094
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184 SMAM ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಪ .ಆ ಾನಪ ಕಸ ಾ 21, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.90 0.90 10000 872937143856 5567
185 SMAM ಮಂಜೂಳಮ  ೂೕಂ ಮ ೕ . ೕವ ಪ ಕಸ ಾ 29/1, 316/1 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.65 0.65 8860 872051096198 54041520055

186 SMAM
ಎ . . ಂಕಟರವಣಪ   ಆವ ಲ ೌಡಪ . ೕ  ಾ  

ೂೕ
ೕಳೂರು 54 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 1.60 1.60 8000 880963790103 10977

187 SMAM .ಎ.ಅ ೂೕಕ   ಆ ಾ ಾಯಣ . ೂಂಡ ಪ ಕಸ ಾ 149/5, ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.80 0.80 30000 408269422525 15442

188 SMAM ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಮಪ . ಯಂ ಾಯಕಲಪ ಕಸ ಾ 98 ಇತ ತರ ಾ ಗಳು 0.98 0.98 10000 496188783621 64069804360
189 RKVY ೕ ಾಸ  ಂಕಟರವಣಪ . ೂಲ ಪ ೕಳೂರು 23/p13 ತರ ಾ ಗಳು 1.20 1.20 35000 843369232387 10941
190 RKVY ಾಮಚಂದ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು 159 ತರ ಾ ಗಳು 1.00 1.00 30000 792846270943 520101249729914
191 RKVY ಾಮಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು 159 ತರ ಾ ಗಳು 0.60 0.60 5000 792846270943 520101249729914

192  p Petrol Sprayer
ಮಪ   ನ  ಂಕಟ ಯಪ , 

ಚ ನ ಡಹ
ಕಸ

35/8
35/11
35/4

ತರ 1 0.7 10000.00 783320312332- 64195789481-

193  p Petrol Sprayer ನರಸಮ  ೕಂ ನರ ಂಹಪ , ಪ ಕಸ 94/1 ತರ 1 1.06 40000.00 10612100018298-

194 Power Sprayer 
ಎ .ಆ ಯಣಪ   . ಬ ನ , 

ಗ ಲ ಹ
ಕಸ 116 ನ ತರ 1 0.4 8000.00 316526919846- 64117443898-

195  Petrol Sprayer
 ನರ ಂಹ   ಬಯ , 

ಪ ರಹ
ಕಸ 10/4. ನ ತರ 1 0.65 5960.00 722395762881- 54036763437-

196 Power Sprayer ಹ ತ   ನರಸನ , ಹ ಕಸ 148/9 ನ ತರ 1 0.45 8000.00 954737346812- 10612100010101-

197  Tractors & Swaraj
ಮಹಮ    .ಫ  

ಕಲಹ
ಕಸ 9 ನ ತರ 1 0.92 200000.00 363184948440- 315600101000478-

198 Power Sprayer 
ಂಕ ಶಪ   ವಡರ ಗಪ , 

ಬರ ಸಹ
ೕ ನಹ 2/3. 1 1.21 8860.00 475055359830- 1294119012078-

199 Petrol(3hp)Power 
Sprayer 

 ಅಂ ನಪ   ಹ ತಪ , ೕ ನಹ ೕ ನಹ 362/1 ತರ 1 1.48 10000.00 274268483832- 10825100000307-

200 Power Sprayer  ಎ ಗ ಜ   ಅಶ ತಪ , ಂಗನ ೕ ನಹ 31 ನ 1 0.73 7090.00 439331184641- 0925101113086-

201 ಯರ ಪ ಮಯ ಡಪ ನಹ ೕ ನಹ 2/16, ನ ತರ201 Power Sprayer ಯರ ಪ   ಮಯ , ಡಪ ನಹ ೕ ನಹ 2/16,
2/4

ನ , ತರ 1 1.00 8000.00 221266347695- 1294101006617-

202 Power Sprayer 
ಡ   ಡ , 

ಜಲ ಸಲಹ
ೕ ನಹ 2/5,

93
ನ 1 0.81 8000.00 645153834447- 10825100007254-

203 Power Sprayer ಮಪ   ಂಕಟ ಯಪ , ನ ಹ ೕ ನಹ 11/1. ನ ತರ , 1 1.74 8000.00 523867494399- 1294101002873-

204  Swaraj 742EE 42-Hp ೕ ಲಪ   ವಯ , ಕತಮ ನಹ ೕ ನಹ

26/5
26/6
17/2
16/5
16/4

ನ ತರ 1 1.59 200000.00 406545760988- 54060044978-

205 ಕ
 ಮಹ ವ  . ಕ ಂಕಡ ಯಪ , 

ಕ ಬರಹ
ೕ ನಹ

42/13
41/2
25

ನ ತರ , 1 2.42 125000.00 271216781544- 10612101029455-

1 ಾ  ಖರ ೕ ಾಯ ಮು ಯಪ   ೂಂಡಪ ಾ ೕ ಾನಹ Kasaba 71 ಾ 0.80 0.16000 571194970979 0 487101200102
2 ಾ  ಖರ ೕ ಾಯ ಬಚ ಣ   ೕ. ಮು ಯಪ ಅರಸನಹ Nandi 37/5 ಾ 0.08 0.04000 244162658974 3946101002689
3 ಾ  ಖರ ೕ ಾಯ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ. ಮು ಯಪ ಅರಸನಹ Nandi 60/3 ಾ 0.40 0.20000 925415253550 136701241000422
4 ಾ  ಖರ ೕ ಾಯ ಂಕಟರತ ಮ  ೂೕಂ ಮಂಜು ಾಥ ೂಕ ಹ Nandi 59/5 ಾ 0.29 0.08000 650176030275 170810100055900

5 ಸಂ ೕವ ಾಯಪ   ೕ ಾಮಪ , ೕ ೕನಹ  ೕ ೕನಹ

ೂಂ ೕ ಾ

115/1 ಗ  ಾ 0.27 9450 20581377 3150 3140680652

6 ಅಂ ನಪ   ಹನುಮಂತಪ , ೂಡ ಮ ೕ  ೂಡ ಮ ೕ
ೂಂ ೕ ಾ

34/2 ಗ  ಾ 0.6 21000 641890042 292 14820101100 1226

7 ಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ತಪಸ ಾಕಲಹ  ತಪಸ ಾಕಲಹ
ೂಂ ೕ ಾ

243 ಗ  ಾ 0.6 21000 64583653 3309 64082135469

8 ಾಗ ಾಜು   ೕ  ಗಂ ಾಧರಪ , ಗಂಗಸಂದ ಗಂಗಸಂದ

ಕಸ ಾ

536, 527 ಗ  ಾ 0.6 21000 525649599 569 770101207 052

9 ಂಡ ಪ   ಕ ರಪ , ೂಡ ಮ ೕ ೂಡ ಮ ೕ

ೂಂ ೕ ಾ

32/9,32/10 ಗ  ಾ 0.46 16100 97444137 1412 1168010000 07045

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : RKVY ೕಜ    ಾ  ಖರ ೕ ಾಯ   ಮತು  ಕ ೕ :-2401-00-800-1-57 
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10 ಂಕಟ ಾ   ಂಕಟಪ , ಅ ೕಪ ರ  ಅ ೕಪ ರ

ೂಂ ೕ ಾ

76,73 ಪ ಾ ಯ 0.8 24000 87609988 4308 116801000076 39

11 ನರ ಂಹಮೂ   ಾ ಾಯಣ ಾ , ಕ ೕಕಲ ಹ  ಕ ೕಕಲ ಹ
ಕಸ ಾ

26/5 ಗ  ಾ 0.39 13550 78413275 3418 20320470961

12 ಾಬು   ಾಪಣ , ಾ ಮರಳೂರು ಾ ಮರಳೂರು
ಕಸ ಾ

81/8 ಗ  ಾ 0.53 5000 881118210 709 108991010 32219

13
ಎ  ನರ ಂಹಮೂ   ಬಂಡಪ  ಾ ಾಯಣಪ , 

ಾಟದ ೂಸಹ
ಾಟದ ೂಸಹ

ನಗರ
64/ 7, 78/2 ಪ ಾ ಯ 0.77 24000 53347123 1204 641131186 80

14 ೕ ಾಸ  ಗಂಗಪ , ಬಸವನಹ  ಬಸವನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

29/10, 29/7 ಗ  ಾ 0.6 18800 47821941 6784 6407710 7369

15 ಾಗಲ ೕಮ  ೂೕ ಎ   ಮಧು, ೂಡ ಕುರು ೂೕಡು ೂಡ ಕುರು ೂೕಡು
ಕಸ ಾ

149/6,149/7,149/8 ಗ  ಾ 0.40 14000 26372223 7110 10856100017 607

16
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾಜು.B  A.D.ಬಯ ಣ ೂತ ನೂರು ಕಸ ಾ 185/ 9 ೕ 1 16000 6254-2156-6183

17 ಪ ೕಶ ಸ ರ .  ೕವ ಾಜು  ಹನುಮಪ ೂರ ಳ ಹ ಬ ಹ ೕ 0.8 32000

18
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ಾಜಪ    ನ ಪ ಂತುಡ ಕಸ ಾ 73/1, 75/2 ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ೕ 0.40 16000 9912-5167-4475

19
ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಾ ಾಯಣಪ ಂತುಡ  

ಜಂಗಮ ೕ ಹ
ಕಸ ಾ 75/1- ಪ ಷ  ಪಂಗಡ ೕ 0.40 16000 9943-8548-4181

19 ಜಂಗಮ ೕ ಹ

20 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಚಂದ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು 159,26 ೖ ೕ  ಟ ೕಟ 0.80 16000 513924360071 0925108021824

21 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆ ದಪ   ಂಕಟ ೕಣಪ , ಳ ಕಸ 399 1 0.40 8000.00 220353215824- 10860100004026-

22 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜ   ಯಣಪ , ಳ ಕಸ 343 1 0.40 8000.00 204419479057- 64195789481-

23 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎಂ ಎ ರ   ಆ ದಪ , ಳ ಕಸ 278/p9 1 0.40 8000.00 213630054565- 64172631681-

1 Pack House ಗಂಗ ಾಜು   ಬುರ ಪ ಮಂಚನಬ Kasaba 187/2 1 2.00 755227277986 1642500100877200

2 ಾ  ೌ ನರ ಂಹಪ   ೂಡ  ಮ ಪ , . ಾಳ  . ಾಳ
. ಾಳ 167/2,167/4,164/21,

562,555
ಾ  ೌ 1.00 160000.00 83064730 9754

64077020989
3 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ .  ಕ ಪ ಯ   ಸಂ ಪ ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ ಾ  ೌ 1 200000

4
ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ೂಡ  ಾ ಾಯಣಪ ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ

ಾ  ೌ
1 200000 7129-7834-7080

5 RKVY ೕ ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 269/3 ಾ  ೌ 1.00 200000 432917696496 131010036312

6  
(9x6x3 ೕ)

 ಆ  ಅಶ ತಪ   ಮಪ , ಎ ೕ ಕಸ 279 ತರ , 1 0.80 200000.00 379224219131- 64042704387-

7  
(9x6x3 ೕ)

ಧರಪ   ಮಪ , ಎ ೕ ಕಸ 280/p2 ತರ 1 0.80 200000.00 268516977825- 10860100005674-

1 Minitractor ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ೕ. ಓಳಪ  ಮು ಯಪ ಾ ೕ ಾನಹ Kasaba 24/2, 24/5, 24/6 Vegetable 1 1.32 1.94500 722371117318 161810031611

II

1 Polyhouse Crop ಚನ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಪ ಹ Kasaba 5/5, 70/2 General 1766 1.23600 933439659376 4447101003011

2 Polyhouse Crop  ಂಕ ೕಶಪ   ಕ ಕೃಷ ಪ ಅಂಗ ೕಖನಹ Kasaba 82/2, 79/1, 82/1, 30 General 4000 2.80000 884294695835 115300101007098
3 Polyhouse Crop ಕ ಮು ಯಪ   ಲ ಯ ೂಳು ನ ಪ ನಹ Kasaba 59/2 General 2000 1.40000 50100154187761
4 Polyhouse Crop N ಹ ೕ   ಾ ಾಯಣ ಾ ಕವನ ಹ Kasaba 26/2 General 3500 2.72000 980177891939 520101251557064
5 Polyhouse ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ನಲ ಪ ಅಜ ಾರ Nandi 92/P21 General 2000 8.55000 676615621037 4447883000028
6 Polyhous ಎ ಾನಂದ  ಎ  ಅಕ ಲ ಾತ ಾರ ೂಸಹ Nandi 75 General 4000 15.67000 0 29410034426

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : RKVY ೕಜ   ಾ  ೌ  ಮತು  ಕ ೕ :-2401-00-800-1-57 

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :  ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ  2401-00-800-2-48
ಾಜ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು
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7 Poly house
K R ಮು ಾಜು  ೂಂಡಪ  (ಅಂಜ  ಅ ೂ ೕ ಸಲೂ ಷ  

ಕಂಪ ) ಾಮಚಂದ ೂಸೂರು Nandi 92/4 2000 15.39000 64162806688

8 Polyhous
ಆವ ಲ ೂಂಡಪ   ನರ ಂಹಪ  (B T AGRO 

TECNOLOGIES, ಕಂಪ ) ಾಕಲ ಂ Mandikal 32/ 5 General 4000 15.82000 4447201000041
9 Polyhous crop ಆ   ಮು ಾಜು  ಆ  ಎಂ ೂಂಡಪ ಾಮಚಂದ ೂಸೂರು Nandi 92/4 2000 3.32600 785332884784 54039322570

10 Polyhous crop ಕ ಾಮಪ   ಾಣ ಪ ೕವ ಾ ನದ ೂಸಹ Kasaba 22/2 1820 2.77900 881396151598 17080100045125

11 Polyhous 
ಕ ಾಮಪ   ಾಣ ಪ (ಅಂಜ  ಅ ೂ ೕ ಸಲೂ ಷ  

ಕಂಪ ) ೕವ ಾ ನದ ೂಸಹ Kasaba 22/2 1820 14.00000 881396151598 64162806688

1 ವಮ  ೂೕಂ.ಆ . ಾ ೕ ೌಡ, ೕಲಪ Murugamalla 53/p8, 3 Others
SSVT Agri 

Counsultants 1 2000 204800 906665739463 0434201000213

2 ೂೕ ಂದಪ  . ಾಮಕೃಷ ಪ , ಜಂಗಮ ೕ ೕಹ Kaiwara 12/2, 12/4 Others

Sri lakshmi 
venkateshwara agri 

constructions, 
Shidlaghatta 1 3500 342500 937454452730 0494101013965

3
ೕ ಾಸ  .ಎ .  . . ೕಕಂಠ , 

ಹುಲುಗುಮ ನಹ Kaiwara 110 Others 1 4000 97500 657329188117
2692500100122601 
IFSC: KARB0000269

4 ೕ ಾಸ ಇ .ಈಶ ರಪ , ಚನ ೕಶವಪರ Kasaba 67/2, 77/2, 52/1, Others
Varshitha Agri 
solutions kolar 1 3750 262000 847965334436 10762101037612

5 ಾಲಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟಸುಬ ನ , . ೂಲ ಹ Chilakalanerpu 84 Others

B.T.Agro 
Technologies, 
Chickballapura 1 3696 355000 987982852215 0490101021092

6 ಆ . ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಮಠಂ ೌಡಪ , ಏ ಗದ Chilakalanerpu Others
SSVT Agri 

Counsultants 1 2016 850000 283051983355 8512500100016201
7 ೕ ಾಸ ಇ .ಈಶ ರಪ , ಚನ ೕಶವಪರ Kasaba 67/2, 77/2, 52/1, Others 1 93700 847965334436 54031629849
8 ಆ . ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಮಠಂ ೌಡಪ , ಏ ಗದ Chilakalanerpu Others 1 2016 200000 283051983355 8512500100016201

Aakruthi Horti 
9 ೕ ಾ  . ೕ. ಂಕಟಪ , ಮ ಾನಹ Murugamalla 41/p4 Others Solutions , Cbpura 1 2000 1539000 716330755647 0427201000153

10 ೕ ಾ  . ೕ. ಂಕಟಪ , ಮ ಾನಹ Murugamalla 41/p4 Others

Aakruthi Horti 
Solutions , Cbpura 1 368000 716330755647 10857100005193

1 ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹ  , ಹುಣ ೕನಹ  ಹುಣ ೕನಹ ನಗರ 12/4 ಇತ ಾ ಾಂ 2000 995000 57376330 4546 269250010173 7601

2 ಮದನ ೂೕ ಾಲ ೂೕಂ   ಆ  ನ , ೂಂ ಾಪ ರ  ೂಂ ಾಪ ರ ೂಸೂರು 29/12 ಇತ ಾ ಾಂ 4000 1566000 9534123930 521 0371153000 0218

3
ಇ ಾನು  ಎ  ಶರ  ಶ ಾಬು  ಇ ಾ ೌ  

ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 139/2 ಇತ ಾ ಾಂ 2000 1548000 4808903 58437 487101211 444

4  ಸ ೂೕಜ ೂೕಂ ಂಪ ಾಜ, ಾಮ ೂಂಡು ಾಮ ೂಂಡು . ಾಳ 359 ಇತ ಗು ಾ 4000 1581000 58343002 3699 206090 2367

5 ಾರ  ಾಜಪ  , ಾಲ ಹ  ಾಲ ಹ . ಾಳ 1/12 ಇತ ಗು ಾ 4000 1581000 82390856 4126 324587 6771

6 ಭವ  ೂೕಂ ಸ ರೂ , ಾಲ ಹ  ಾಲ ಹ . ಾಳ 1/12 ಇತ ಗು ಾ 4000 1581000 20134435 9097 1568010000 04630
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7 ರ ೕ ೂೕಂ ೂೕವಧ  , ಾಲ ಹ  ಾಲ ಹ . ಾಳ 13/3 ಇತ ಗು ಾ 4000 1581000 43406691 7596 64144256 362

8  ಂಕ ಾಚಲಪ    ಜಯ ಾಮ , ಾಯಲಕಲು  ಾಯಲಕಲು ಮಂ ೕನಹ
8/1,8/2 ,30/4ಎ3, 

30/42,7 ಇತ ಾ ೌ 3176 1256000 59330199 5590 3016001010 00807
9 ಸರ ಾ ಆನಂದ ೂೕಂ ಆನಂದ ಕು ಾ  , ಮಂ ೕನಹ  ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 38/1 ಇತ ಾ ೌ 3952 1563000

10 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಕ ಂಕಟಪ , ಪ ಲ ಾನಹ  ಪಲ ಾನಹ ೂಂ ೕ ಾ 13 ಾ ಾಂ 1936 1489000 63138096 9021 664201 005964

11 ಗಂಗಪ   ಎಂ    ಕ ಗಂಗಪ , ಮಲ ಸಂದ  ಮಲ ಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ
107/22,107/8,107/7,

107/13 ಾ ಾಂ 3952 ಚ. ೕ 1477000 27996813 0337 134201051 000109

12 ಾಗ ಾಜು  ಗಂಗಪ , ರ ಾಪ ರ  ರ ಾಪ ರ ೂಸೂರು 145/1 ಗು ಾ 2000 ಚ. ೕ 1539000 59005878 0457 1078510001 4778

13 ಹನುಮಂತ ಾಯ    ನರ ಂಹಯ , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ ೂಸೂರು 185/1 ಾ ಾಂ 2080 1532000 72401742 7547 26250010081 5301

14  ಂಕ ಾಚಲಪ    ಜಯ ಾಮ , ಾಯಲಕಲು  ಾಯಲಕಲು ಮಂ ೕನಹ
8/1,8/2 ,30/4ಎ3, 

30/42,7 ಇತ ಾ ಾಂ 3176 258000 59330199 5590 3016001010 00807

15 ಹನುಮಂತ ಾಯ    ನರ ಂಹಯ , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ ೂಸೂರು 185/1 ಾ ಾಂ 2080 250000 72401742 7547 26250010081 5301

16 ಗಂಗಪ   ಎಂ    ಕ ಗಂಗಪ , ಮಲ ಸಂದ  ಮಲ ಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ
107/22,107/8,107/7,

107/13 ಾ ಾಂ 3952 ಚ. ೕ 254000 27996813 0337 134201051 000109

17
ಇ ಾನು  ಎ  ಶರ  ಶ ಾಬು  ಇ ಾ ೌ  

ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 139/2 ಇತ ಾ ಾಂ 2000 276000 4808903 58437 487101211 444

18 ಾಧ    ೂೕಂ ೕಹ  ,  ೂಮ ಸಂದ   ೂಮ ಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 122/5 ಇತ ಕೃ  ೂಂ ಾ 21*15*3 ೕ 55000 531423977 914 77010120620 3

1 ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹ  , ಹುಣ ೕನಹ  ಹುಣ ೕನಹ ನಗರ 12/4 ಇತ ಾ ಾಂ 2000 995000 57376330 4546 269250010173 7601

2 ಮದನ ೂೕ ಾಲ ೂೕಂ   ಆ  ನ , ೂಂ ಾಪ ರ  ೂಂ ಾಪ ರ ೂಸೂರು 29/12 ಇತ ಾ ಾಂ 4000 1566000 9534123930 521 0371153000 0218

3
ಇ ಾನು  ಎ  ಶರ  ಶ ಾಬು  ಇ ಾ ೌ  

ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 139/2 ಇತ ಾ ಾಂ 2000 1548000 4808903 58437 487101211 444
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4  ಸ ೂೕಜ ೂೕಂ ಂಪ ಾಜ, ಾಮ ೂಂಡು ಾಮ ೂಂಡು . ಾಳ 359 ಇತ ಗು ಾ 4000 1581000 58343002 3699 206090 2367

5 ಾರ  ಾಜಪ  , ಾಲ ಹ  ಾಲ ಹ . ಾಳ 1/12 ಇತ ಗು ಾ 4000 1581000 82390856 4126 324587 6771

6 ಭವ  ೂೕಂ ಸ ರೂ , ಾಲ ಹ  ಾಲ ಹ . ಾಳ 1/12 ಇತ ಗು ಾ 4000 1581000 20134435 9097 1568010000 04630

7 ರ ೕ ೂೕಂ ೂೕವಧ  , ಾಲ ಹ  ಾಲ ಹ . ಾಳ 13/3 ಇತ ಗು ಾ 4000 1581000 43406691 7596 64144256 362

8  ಂಕ ಾಚಲಪ    ಜಯ ಾಮ , ಾಯಲಕಲು  ಾಯಲಕಲು ಮಂ ೕನಹ
8/1,8/2 ,30/4ಎ3, 

30/42,7 ಇತ ಾ ೌ 3176 1256000 59330199 5590 3016001010 00807
9 ಸರ ಾ ಆನಂದ ೂೕಂ ಆನಂದ ಕು ಾ  , ಮಂ ೕನಹ  ಮಂ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 38/1 ಇತ ಾ ೌ 3952 1563000

10 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಕ ಂಕಟಪ , ಪ ಲ ಾನಹ  ಪಲ ಾನಹ ೂಂ ೕ ಾ 13 ಾ ಾಂ 1936 1489000 63138096 9021 664201 005964

11 ಗಂಗಪ   ಎಂ    ಕ ಗಂಗಪ , ಮಲ ಸಂದ  ಮಲ ಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ
107/22,107/8,107/7,

107/13 ಾ ಾಂ 3952 ಚ. ೕ 1477000 27996813 0337 134201051 000109

12 ಾಗ ಾಜು  ಗಂಗಪ , ರ ಾಪ ರ  ರ ಾಪ ರ ೂಸೂರು 145/1 ಗು ಾ 2000 ಚ. ೕ 1539000 59005878 0457 1078510001 4778

13 ಹನುಮಂತ ಾಯ    ನರ ಂಹಯ , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ ೂಸೂರು 185/1 ಾ ಾಂ 2080 1532000 72401742 7547 26250010081 5301

14  ಂಕ ಾಚಲಪ    ಜಯ ಾಮ , ಾಯಲಕಲು  ಾಯಲಕಲು ಮಂ ೕನಹ
8/1,8/2 ,30/4ಎ3, 

30/42,7 ಇತ ಾ ಾಂ 3176 258000 59330199 5590 3016001010 00807

15 ಹನುಮಂತ ಾಯ    ನರ ಂಹಯ , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ ೂಸೂರು 185/1 ಾ ಾಂ 2080 250000 72401742 7547 26250010081 5301

16 ಗಂಗಪ   ಎಂ    ಕ ಗಂಗಪ , ಮಲ ಸಂದ  ಮಲ ಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ
107/22,107/8,107/7,

107/13 ಾ ಾಂ 3952 ಚ. ೕ 254000 27996813 0337 134201051 000109

17
ಇ ಾನು  ಎ  ಶರ  ಶ ಾಬು  ಇ ಾ ೌ  

ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 139/2 ಇತ ಾ ಾಂ 2000 276000 4808903 58437 487101211 444



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

18 ಾಧ    ೂೕಂ ೕಹ  ,  ೂಮ ಸಂದ   ೂಮ ಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 122/5 ಇತ ಕೃ  ೂಂ ಾ 21*15*3 ೕ 55000 531423977 914 77010120620 3

1
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ . ಂಕ ೕ   ಂಕಟಪ ಕ ೕ ೕನಹ ಾದ 10 ಇತ ಾ ಕಂ 3952 ಚ. ೕ 341000 3902-2284-4197 0490101021098-

2
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ಎಂ. .ಬ ೕ ೌಡ  ಂಕಟ ಾಯಪ ಾರಳಪ ನಹ ಾದ 32 ಇತ ಾ ಕಂ 2016  ಚ. ೕ 141000

3
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಮು ಾಮಪ ಕ ಾಸರಹ ಕಸ ಾ 106/2 1, 106/3 1 ಇತ ೕವಂ 4000  ಚ. ೕ 377000 2549-0911-3245 1642500101170201-

4
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ಆನಂದ  ಾ ವಪ ಯಲ ೕನಹ ಾದ 14/7,14/8 ಇತ ಾ ಕಂ 2304 ಚ. ೕ 226000 4736-1386-0521 115300101009730-

5
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ಎ.ಆ .ಅಶ ತ   ರಂಗಪ ಆನೂರು ಕಸ ಾ 73 ಇತ ಾ ಕಂ 4000 ಚ. ೕ 307000 001178079-

6
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ೕ ಾ.N.A ೂೕಂ ೂೕಜ ಾಜ . ಂಕ ಾಪ ರ ಜಂಗಮ ೂೕ 14/1, 15/ 8, 15/ 7 ಇತ ಾ ಕಂ 1968 ಚ. ೕ 189000 2765-0360-1031 10659100005061-

7
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ . .ಮು ಕೃಷ ಪ    ೕರಪ ಆನೂರು ಕಸ ಾ 110/1 ಇತ ಾ ಕಂ 3952 ಚ. ೕ 373000 125000089393-

8
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಗುಮ ಣ ಕ ಬೂ ರಹ ಾದ 148/2 ಇತ ಾ ಕಂ 2048 ಚ. ೕ 143000 9280-4567-4388 490101002321-

9
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ . ೕ ಾಸ   ೕಶವ
ಅಮ ಾರಹ  

ಾ ವರಹ ಬ ಹ 9/5, 85/14 ಇತ ಾ ಕಂ 2064 ಚ. ೕ 208000 2556-9465-3598 10548100002853-

10
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ . ೂೕ ಂದ ಾಜು  ಎಂ.ಕೃಷ ಪ ಆನೂರು ಕಸ ಾ 124/ 22 ಇತ ಾ ಕಂ 3952 ಚ. ೕ 373000 8825-0804-7196 64001036279-

11
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ಾ ಾಯಣ ಾ   ನರಸಪ ಸದ ಹ ಬ ಹ 39 ಇತ ಾ ಕಂ 4209 ಚ. ೕ 280000 6766-6873-5678 37818378016-
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

12 ಅ ವೃ B.M. ಾ ಾಯಣ ಾ   ಗು ಮುತ ಪ ಬ ಹ ಬ ಹ 48/3 ಇತ ಾ ಕಂ 2501 ಚ. ೕ 175000 5443-6539-3207 10548100000540-

13
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ೕರಪ   ಕ ಣ ೂಡ ಗುಮ ನಹ ಬ ಹ 44/4 ಇತ ಾ ಕಂ 3456 ಚ. ೕ 338900 4125-8746-8080 10548100007013-

14
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ವಮ  ೂೕಂ ಮು ೕರಪ ೂೕಟಹ ಕಸ ಾ 166 ಇತ ಾ ಕಂ 4000 ಚ. ೕ 377000 8707-3626-4346 10516100007113-

15
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ  P.N.ಪ ಾಂ   P.V. ಾಗ ಾ ಆನೂರು ಕಸ ಾ 167 ಇತ ಾ ಕಂ 4000 ಚ. ೕ 377000 125000925919-

16

ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   
ಅ ವೃ ಕ ಯಪ   ಡತಮ ಣ ಅಮ ವ ಜಂಗಮ ೂೕ 41,41/214 ಇತ ೕವಂ 3936 ಚ. ೕ 372000 6095-3364-0122 61515362016418-

17
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ಂಕಟ  ಎಂ.  ಮು ಾಮಪ ೌಡನಹ ಬ ಹ 54/1, 57 ಇತ ಾ ಕಂ 1792 ಚ. ೕ 189800 2482-5455-4614 0490101018093-

18
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ಸುಬ . . .  ಂಕಟ ಾಯಪ ಾ ವರಹ ಬ ಹ 7/ 4 ಇತ ೌ ಾ 3105 ಚ. ೕ 217000 8017-7419-1834 0490101019129-

19
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ಆಂ ನಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಂಪನಹ ಕಸ ಾ 36/2 ಇತ ಾ ಕಂ 2252 ಚ. ೕ 157000 1051600006933-
20 ಹ ರು ಮ  ಾ ಣ T.N.ಮುರು   T.R. ಾ ಾಯಣ ಾ ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ 109 ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 3392 ಚ. ೕ 1267007 5447-3539-0749

21 ಹ ರು ಮ  ಾ ಣ M. ಾಮಯ   ಮುತ ಾಯಪ
ಹುಜಗೂರು, 
ಕು ೕನಹ ಕಸ ಾ 60/2- ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 3984 ಚ. ೕ 1575000 8433-8154-4600 64114074218-

22 ಹ ರು ಮ  ಾ ಣ ಮಂಜು ಾಥ.B  ಾಮಕೃಷ ಪ ೂಸ ೕ ಜಂಗಮ ೂೕ 162/2 ಇತ ೌ ಾ 2016 ಚ. ೕ 857000 5426-7571-6434 0427101019294-

23 ಹ ರು ಮ  ಾ ಣ ಂಕ ೕಶಪ   ಾಲಪ
ಚನ ಹ  

ಕ ಾಯ ನಹ ಕಸ ಾ 14/ ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 2800 ಚ. ೕ 1041851 3167-4117-4610
24 ಹ ರು ಮ  ಾ ಣ V. ಾಗನಂದ  B.N. ಂಕಟ ಾಯಪ ಬ ಹ ಬ ಹ 1/8ಎ, 1/8 ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 3608 ಚ. ೕ 1423000 4420-9903-2844 915010049997525-
25 ಹ ರು ಮ  ಾ ಣ ೕ ಷ  ಾಲ ಾಜು ಜಂಗಮ ೂೕ 8 ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 3864 ಚ. ೕ 1528000

26 ಹ ರು ಮ  ಾ ಣ ೕ ಾವ  ೂೕಂ ಾಲ ಾಜು ನ ಯನಹ ಜಂಗಮ ೂೕ 59 ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 4000 ಚ. ೕ 1576000

27 ಹ ರು ಮ  ಾ ಣ ಪ ಣ   ಪ ಜಪ ಾತಹ ಕಸ ಾ 51, 91/ 10, 41/ 23, ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 3760 ಚ. ೕ 1481000

28 ಹ ರು ಮ  ಾ ಣ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ ಮು ಂಕಟಪ ಪ ೕಲು ಕಸ ಾ 143/ 1 ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 3808 ಚ. ೕ 1500000

29
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ ಾಮಯ .M  ಮುತ ಾಯಪ
ಹುಜಗೂರು, 
ಕು ೕನಹ ಕಸ ಾ 60/2- ಇತ ಾ ಕಂ 3984 ಚ. ೕ 365000 8433-8154-4600 64114074218-

30 ಹ ರು ಮ  ಾ ಣ D.M. ಂಕಟ   ಕ ಮು ಯಪ ಾ ವರಹ ಬ ಹ 41/4 ಇತ ಾ ೌ  ಘಟಕ 2016 ಚ. ೕ 806311

31
ಅ ಕ ೌಲ ದ ತರ ಾ   

ಅ ವೃ D.M. ಂಕಟ   ಕ ಮು ಯಪ ಾ ವರಹ ಬ ಹ 41/4 ಇತ ಾ ಕಂ 2016 ಚ. ೕ 141000

32
ಅ ಕ ಲ ದ 

ತರ   ಅ ಗಂಗನ ೂೕ   ಗಂಗನ ೂೕ
ಮ ಾಯ ನಹ  
ನ ೂ ೕಜನಹ ಬ ಹ 116 ಾ ಕಂ 4209 ಚ. ೕ 504000 3578-2315-7696 0490101014628-
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33
ಅ ಕ ಲ ದ 

ತರ   ಅ . ಂಕ ೕ   ೕ ಳ ಪ ಾದಹ ಬ ಹ 23/2 ಾ ಕಂ 3328 ಚ. ೕ 419000 3008-7235-3256 10516101000894-

34
ಅ ಕ ಲ ದ 

ತರ   ಅ . ಂಕ ೕ   ೕ ಳ ಪ ಾದಹ ಬ ಹ 23/2 ಾ ಕಂ 3328 ಚ. ೕ 262000 3008-7235-3256 10516101000894-

35 ಹ  ಮ  ಣ ಸುಬ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಂಡ ಾಜನಹ ಬ ಹ 23 ಾ ೌ  ಘಟಕ 2000 ಚ. ೕ 1465122 2086-7782-3094 125000805727-

36
ಅ ಕ ಲ ದ 

ತರ   ಅ ಸುಬ ಾಯಪ  K.V.  ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಂಡ ಾಜನಹ ಬ ಹ 23 ಾ ಕಂ 2000 ಚ. ೕ 368000 2086-7782-3094 125000805727-

37 ಹ  ಮ  ಣ ಈರಪ .H  ೂಡ ಹನುಮಂತಪ A.ಹುಣ ೕನಹ ಕಸ 34/p6 ಾ ೌ  ಘಟಕ 2016 ಚ. ೕ 1490351 5755-9048-1990 0486101199356-

38
ಅ ಕ ಲ ದ 

ತರ   ಅ ೕ ಾಮಯ   ಮು ಯಪ  ಮುತುಕದಹ ಕಸ ಾ ಕಂ 1952 245000

39 ಹ  ಮ  ಣ K.N.ಸುಬ ಮ   B. ಾ ಾಯಣಪ ನಲ ಗುಟ ಹ ದ 9/2- ಾ ೌ  ಘಟಕ 4000 ಚ. ೕ 2393297 8595-7710-2485 0427201000153-

40
ಅ ಕ ಲ ದ 

ತರ   ಅ K.N.ಸುಬ ಮ   B. ಾ ಾಯಣಪ ನಲ ಗುಟ ಹ ದ 9/2- ಾ ಕಂ 4000 ಚ. ೕ 504000 8595-7710-2485 1262500100719101-

41
ಅ ಕ ಲ ದ 

ತರ   ಅ ಈರಪ .H  ೂಡ ಹನುಮಂತಪ A.ಹುಣ ೕನಹ ಕಸ 34/p6 ಾ ಕಂ 2016 ಚ. ೕ 356200 5755-9048-1990 0486101199356-

42
ಮ  ೕ ಗಹ  

ಘಟಕ ೂಡ ಮ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂೕ ಮರದಹ ಡ ಘಟ ಕೃ  ೂಂಡ 21X21X3 0.86 138000 5859-2731-5255 0490119015281-

1 KBY ಗಂಗರತ ಮ  ೂೕಂ .ಎ .ಕೃಷ ಮೂ . .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 65/7,65/4,65/5 ಾ ಂ ಕಂ 2016 2016 1550000 368356514330 0427201000153ಗಂಗರತ ಮ  ೂೕಂ .ಎ .ಕೃಷ ಮೂ . .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು ಾ ಂ ಕಂ 2016 2016 1550000 368356514330 0427201000153

2 KBY ಗಂಗರತ ಮ  ೂೕಂ .ಎ .ಕೃಷ ಮೂ . .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 65/7,65/4,65/5 ಾ ಂ ಕಂ 2016 2016 252000 368356514330 358301000005754
3 KBY ೌಡಪ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಯಗವಬಂಡ ಕಸ ಾ 61 ಾ ಂ ಕಂ 2000 2000 1525000 833635145170 0434201000213
4 KBY ೌಡಪ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ . ಯಗವಬಂಡ ಕಸ ಾ 61 ಾ ಂ ಕಂ 2000 2000 360000 833635145170 15852200001620
5 KBY ಎಂ.ಮಂಜು ಾಥ  ಮು ಂಕಟಪ . ಯಗವಬಂಡ ಕಸ ಾ 58 ಇತ ಾ ಂ ಕಂ 2000 2000 140000 251878006095 358301000004745
6 KBY ಎಂ.ಮಂಜು ಾಥ  ಮು ಂಕಟಪ . ಯಗವಬಂಡ ಕಸ ಾ 58 ಇತ ಾ ಂ ಕಂ 2000 2000 855000 251878006095 358301000004745
7 KBY ೌಡಪ   ೕ  ೂಂಡಪ . ಬೂರಗಮಡುಗು ೕಮ 102/1 ಇತ ಾ ಂ ಕಂ 2080 2080 889000 938861762175 520101030312406

8 KBY ೖ. . ೕಮ ಾ ಾಯಣಪ   ಾಭನ . ಯಗವಬಂಡ ಕಸ ಾ 86 ಇತ ಾ ಂ ಕಂ 4000 4000 280000 699399980940 358301000004758

9 KBY ೖ. . ೕಮ ಾ ಾಯಣಪ   ಾಭನ . ಯಗವಬಂಡ ಕಸ ಾ 86 ಇತ ಾ ಂ ಕಂ 4000 4000 1573000 699399980940 358301000004758

10 KBY ೕಮ  ಾ ತ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ . ಮದ ಲ ಾ ಕಸ ಾ 87 ಇತ ಾ ಂ ಕಂ 3872 3872 1531000 717325815123 04271019254

1
 ಘಟಕ 

ಣ 3920ಚ. ೕ ಎ  ಂಪಣ   ಯಣಪ , ವಲ ಂಡ ೕ ನಹ

14/2
92/3
93/1
93/7 1 0.392 3184000.00 715692765342- 115300101009488-

2
 ಘಟಕ 

ಣ 2000ಚ. ೕ ಬಯ ಣ   ಪ , ೕಹ ೕ ನಹ
20/p10

57/1 1 0.2 1539000.00 365423895975- 10612101050419-

3
 ಘಟಕ 

ಣ 2000ಚ. ೕ ನರ ಂಹಪ   ರಪ , ಡ ಬರಹ ೕ ನಹ 106/2 1 0.2 1539000.00 662787769641- 20210100033860-

4

 ಘಟಕ 
ದ  ಯ ಅ

1936ಚ. ೕ
 ಕ   .ಈರಪ , 
ಯಲ ನ ಪ ನಹ ೕ ನಹ 14/1. ಣ ನ 1 0.1936 200000.00 203671593892- 1042102010000139-

1 ೂಡ ಚನ ಾಯಪ   ಹನುಮಂತಪ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 38/9 General ೕವಂ 0.25 0.12984 445332295281 1293108011202
2 ಕ ಸುಬ   ಾ ಾಯಣಪ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 33/1 General ೕವಂ 0.30 0.15581 236807524818 15822200009170
3 ಕ ನರ ಂಹಯ   ಮ ಯ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 53 General ೕವಂ 0.80 0.41549 571395446656 1293101005478
4 PV ಾ ಾಯಣ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 37/1, 35/1 General ೕವಂ 0.75 0.38952 965191346344 115300101005849
5 ಮ ಾಯಪ   ೕ. ಾಸಪ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 36 General ೕವಂ 0.50 0.25968 520099146927 1293101020435
6 ಕೃಷ ಪ   ಾಮಯ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 2 General ೕವಂ 0.15 0.0779 729413082744 1293101027388
7 R ಂಪಣ   ಾಮಯ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 2 General ೕವಂ 0.15 0.0779 990412665778 1293101003714
8 ೕ ಾಮಪ   ಾಮಯ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 2 General ೕವಂ 0.15 0.0779 267698834913 15812250007061
9 ಅಶ ತ ಪ   ಾಮಯ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 2,92 General ೕವಂ 0.40 0.20774 562754619089 15812250007042

10 ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಮ ಾ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 9/1, 11 General ೕವಂ 0.40 0.20774 974969806413 64056137218

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  2401-00-111-0-08 
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11 ಾಗ ಾಜ ಾ   ಾಮ ಾ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 57/3, 10/1 General ೕವಂ 0.75 0.38952 845524009360 846310110007677
12 PC ಅಶ ತ ಪ   ನ ಪ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 38/7 General ೕವಂ 0.30 0.15581 911725226475 846310110013498
13 ಂಕ ೕಶಪ   ಾಮಯ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 2,92 General ೕವಂ 1.10 0.5713 470278402651 1293101002305
14 ಸುಬ   ೌಡಪ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 68/3 General ೕವಂ 0.40 0.20774 744718129170 0 487101034739
15 ಾಸಪ   ೂಡ ನರ ಂಹಪ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 21 General ೕವಂ 0.60 0.31162 241645784109 846310510000614
16 VM ಮು ಯಪ   ೕ. ಮು ಾ ಮಪ ಅಜ ಾರ Nandi 90/1 General ಗು ಾ 0.30 0.131 701323098712 0 29410032162
17 T V ಂಪಣ   ದಂಡು ೕರಪ ತಮ ಾಯಕನಹ Nandi 2 General ಗು ಾ 0.35 0.15282 685872820526 4447101000035
18 ಮು ಾಜು  ಂಕಟ ಾಯಪ ಅಜ ಾರ Nandi 89 General ಗು ಾ 0.30 0.131 503466571237 444710800647
19 ರತ ಮ  ೂೕಂ ಎ  ಂಕಟಪ ಅಜ ಾರ Nandi 5,99/4, 99/3, 133 General Women ಗು ಾ 0.30 0.131 401774463834 0 29410032198
20 CP ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ. ಾಪಣ ಚಲು ೕನಹ Nandi 95 General ಗು ಾ 0.15 0.0655 746938286006 4447101000929
21 NC ಮು   ೂಡ  ೌಡಪ ವರದಹ Nandi 56/4, 50/2, 102 General ಗು ಾ 0.40 0.17466 783878106453 444718002337
22 ಆ  ರ  ಾಬು   ಾಜರತ ಂ ನು ತಹ Nandi 108 General ಗು ಾ 0.40 0.17466 289734320053 0 487101031468
23 ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ಎ ಎ  ಮು ಅಜ ಾರ Nandi 80/2 General Women ಗು ಾ 0.30 0.131 222604771464 0 29410031238
24 ಕಮಲಮ  ೂೕಂ ಕ ಾ ಹ ಸ ಳ Mandikal 101/4 General Women ಗು ಾ 0.22 0.09592 256327829504 158122000373
25 H L ೖ ಾ   ೕ. ಲ ಯ ಹ ಸ ಳ Mandikal 96/4, 89/10 General ಗು ಾ 0.30 0.1308 559836776756 1293101003309
26 ಾ ವಪ   ಾಮಣ ಹ ಸ ಳ Mandikal 91/1 General ಗು ಾ 0.15 0.0654 411248114709 1293101004145
27 ಬಚ   ೂಕ ಪ ಹ ಸ ಳ Mandikal 123/P1, 73/1 General ಗು ಾ 0.25 0.109 380592628280 64136611103
28 ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಎ  ಎ  ಂಕಟ ಾಯಪ Mandikal 76 General Women ಗು ಾ 0.25 0.109 704609888336 1293101007815
29 ಹನುಮಂತಪ   ಹನುಮಂತಪ ನಲ ಗುಟ ಾಳ Kasaba 16/P2 ೕವಂ 0.20 0.18697 663058408242 30516814310
30 ಚಲಪ   ಕ ಪ ಯ ನಲ ಗುಟ ಾಳ Kasaba 14/P22, 14/P22 ೕವಂ 0.20 0.18697 422521184863 30502298300
31 ಳ ಮ  ೂಂ ಮು ಾ ನಲ ಗುಟ ಾಳ Kasaba 21/1, ೕವಂ 0.20 0.18697 553135024021 10777562268
32 G A ಓಬ ೕ   ೕ. ಆವ ಲಪ ೂಲ ೂ Kasaba 30/6,29/5 ೕವಂ 0.20 0.18697 909940855145 10777559732
33 ಾಲಕೃಷ   ೖಯಪ ಕ ಾನ ಾಳ Kasaba 12, 57/1 ೕವಂ 0.20 0.18697 842249938862 31050503356
34 Y ನರ ಂಹಯ   ಯರ ಚನ ಪ ವರದಹ Nandi 1/P2 ಗು ಾ 0.20 0.15666 980089555993 44471003415
35 ಾ ಾಂ ನಪ   ೕ. ಹನುಮಂತಪ Mandikal 63/P4 ಗು ಾ 0.30 0.235 376250941755 15822600000778
36 ಗಂ ಾಧರಪ   ೕ. ಮು ಾ Mandikal 52/2 ಗು ಾ 0.30 0.235 965544643265 15822250006303
37 ಂಕಟನರ ಂಹಪ   ನಕ ನರ ಂಹಯ ಕ ಾನ ಾಳ Kasaba 42 ಗು ಾ 0.40 0.31516 707186727436 30521330681
38 H V ಸು ೕ   ಕ ಂಕ ೕಶಪ ಹನುಮಂತಪ ರ Kasaba 24 ಗು ಾ 0.20 0.15758 649246055671 25831910002534
39 TV ಾ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ತಮ ಾಯಕನಹ Nandi 7/2. General ಗು ಾ 0.30 0.13099 4447101001133
40 T M ಚನ ಾಯಪ   ೕ. ಮು ಯಪ ಪ ೕನಹ Nandi 35/8 General ಗು ಾ 0.35 0.15283 702829509726 0 29410032092
41 G ಾ ಾಯಣ ೌಡ  ಗುಂಡಪ ನಂ Nandi 217/2 General ಗು ಾ 0.45 0.19649 215175379868 0 487101013785
42 NC ಂಕ ೕಶ  ೌಡಪ ಾರತಮ ನಹ Nandi 13/2 General ಗು ಾ 0.28 0.12225 670579694889 4447108000027
43 ರತ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಯ ತಮ ಾಯಕನಹ Nandi 21 General Women ಗು ಾ 0.25 0.10917 893187647931 0 487101033915
44 ಮ ಕ  ೂೕಂ ಳ ಪ ಅಜ ಾರ Nandi 180 General Women ಗು ಾ 0.30 0.13099 738980278261 4447108002135
45 ೕನಪ   ನರ ಂಹಯ Mandikal 63/P7 General ಗು ಾ 0.35 0.1526 606636121481 15822200003722

46 ಾಮಚಂದ ಪ   ಕ ೖರಪ Mandikal 121/1, 121/2, 123/3 General ಗು ಾ 0.30 0.13088 953308429139 846310510001165

47 K ಬಸವ ಾಜು  ಕೃಷ ಪ ೕನಹ Mandikal 13 General ಗು ಾ 0.30 0.13088 845736866987 10731101013515
48 ಾ   ೖರಪ Mandikal 51/4 General ಗು ಾ 0.40 0.1744 286762895242 15822200010930
49 ನರಸಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ ೌಡನಹ Mandikal 34/4, 30/4 General ಗು ಾ 0.40 0.1744 668338664258 1293101026330

50 ಂಕ ೕ   ೕ. ಕ ಾರಪ Mandikal
108/1, 105/4, 93/4, 

160/1
General ಗು ಾ 0.60 0.2616 769892742622 1293108015878

51 ಈಶ ರಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ Mandikal 69/1 General Women ಗು ಾ 0.20 0.0872 398144559151 15822250007749
52 ಮು ಕೃಷ ಪ   ಕರಗಪ ತಮ ಾಯಕನಹ Nandi 1/2. General ಗು ಾ 0.35 0.15282 635892722599 0 487101028964
53 PR ೕಷ   ಎ  ರಂಗ ಾಥ ಾ ೕನಹ Mandikal 30 General ಗು ಾ 1.00 0.436 701360088111 0 487101035471
54 ೖರಮ  ೂೕಂ ಮ ಯಪ Mandikal 177/2 General Women ಗು ಾ 0.40 0.1744 951952120334 1293108010473
55 ಆನಂದಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಕ ಾಗವ Mandikal 6 General ಗು ಾ 0.30 0.1308 595371612915 10731100002119

56 G ರ ೕಂದ ಾ     ೂೕ ಾಲಯ ಾಯನಹ Nandi
207/1A, 207/2, 

209/1, 209/2
General ಗು ಾ 0.40 0.17508 787579210672 4447132000001

57 ಅಣ ಯಪ   ೂಡ ಂಕ ಾ ಯಪ ಹ ಸ ಳ Mandikal 13/P23 General ಗು ಾ 0.30 0.13131 802685725970 1293101007281
58 ೌಡಮ  ೂೕಂ ೌಡಪ ನಂದ ಾ ೕನಹ Mandikal 125 General Women ಗು ಾ 0.40 0.1744 966292465145 1293101009490
59 ಮು ಪ   ಅಪ ಣ ಾರಹ Mandikal 139/9,139/1B General ಗು ಾ 0.35 0.1526 865319927878 1293101009707
60 ಮು ಾ ಲಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾಸ ೕನಹ Mandikal 46 General ಗು ಾ 0.35 0.1526 314747113402 1293101006444
61 ಳ ಮ  ೂಂ ಮು ಾಮಪ ನಕ ಲಬಚ ಹ Nandi 98/1 ಗು ಾ 0.20 0.1575 210887127102 10577100019440
62 ಮ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ Mandikal 152/1 ಗು ಾ 0.30 0.23637 680658811902 1293101009053
63 ಾಮಪ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ ಾಮ ಾನಪ Kasaba 49/1 ಗು ಾ 0.30 0.23637 559223360262 10777562177
64 ಮು ಯಪ   ೂಡ ಾಸಪ ೂೕದ ಾನಹ Kasaba 121 ಗು ಾ 0.20 0.15758 5640101002880
65 ೕ ಾಮಪ   ೂಡ ಾಳಪ ಕ ಾ ಾನಹ Nandi 129 ಗು ಾ 0.40 0.31516 804010855143 64120524147
66 ಂಕಟ ಾಯಪ   ಾಪಣ ೕ ೂಸಹ Kasaba 12/1. ಗು ಾ 0.10 0.07879 64069537959
67 ಮು ಾಲಪ   ಕ ರಪ ಲ ೕಪ ಹ Mandikal 22.. ಗು ಾ 0.40 0.31516 590587227306 10896101005710
68 ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ. ಮು ಂಕಟಪ ಮಂ ಕಲು Mandikal 65/4, 24 ಗು ಾ 0.40 0.31516 263368025462 1293101027847
69 ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಂ ಾ ಾ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 59 General ೕವಂ 1.00 0.51937 995111804362 15822210010322
70 ಕೃಷ ಪ   ಭೂಮಣ ೕಣು ಾಕಲಹ Kasaba 26/P14 General Pack house 9X6X3 2 648878883210 5640101000889
71 ಎಂ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಮುತ ಪ ೂಡ ರುಗಂ Nandi 37/2, 37/4 General ಕೃ ೂಂಡ 20X20X3 0.75 252288034277 4447108000757
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72 N ಾ ಾಯಣ ಾ   ನರಸಪ ೂಮ ಹ Mandikal 26 ಗು ಾ 0.50 0.39395 242955601922 54059957743
1 Tomato .ಎಂ. ೕ ಾಸ .ಮು ಪ , ಗು ಾಲ ಹ Murugamalla 88/p5 Others Cashew 1st year 1 0.80 42500 549096142775 1481101055100

2 Tomato ಜಯ ಾಮ  . ಾಮ , ಮ ಾಯಕನಹ Murugamalla 47 Others Cashew 1st year 1 0.80 42500 972549337883 54059644072 (ifsc:41116)

3 Tomato ಸುಬ ಮ  ೂೕಂ. ೕ.ಮು ಯಪ , ೂೕ ಾರಹ Murugamalla 16/p17 Others Cashew 1st year 1 0.80 42500 360998156792 1481101004143

4 Tomato ಲ ಮ  ೂೕಂ. ಾಮಪ , ಮ ಾಯ ನಹ Murugamalla 61/2. Others Cashew 1st year 1 0.80 42500 412695555830 1481101007751

5 Tomato ನರ ಂಹಯ  . . ಂ ಪ , ಉ Chilakalanerpu 111/p1 Others Cashew AEP 1 1.00 53125 252821522569 146501011001783

6 Tomato . ಂಕಟರವಣಪ  . ಕ ಮ ನ , ಉ Chilakalanerpu 111 Others Casehw AEP 1 0.98 52063 466646184248 10563100005356

7 Tomato ಂಕಟ ಾಮ  . ೕ.ಮು ಪ , ಮ ಾಕಲಹ Kasaba 39/2, 38/1 Others Cashew AEP 1 0.70 37188 585971038058 64162888958

8 Tomato ಂಕಟರಮಣಪ  . ಂಕ ಾ ಯಪ , ಂ ಗ Munganahalli 65 Others Cashew 1st year 1 1.10 58438 294395507958 1480101010908

9 Tomato ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಈರಪ , ೂೕಳ ಹ Munganahalli 24/p13 Others Cashew 1st year 1 1.00 53125 707452935525 10697100002491

10 Tomato ಂಕಟರವಣಮ  ೂೕಂ.ಶಂಕರಪ , ತುಳುವನೂರು Munganahalli 79/p33 Others Cashew 1st year 1 1.00 53125 807544265326 10563100006246

11 Tomato . ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಬ , ಮ ಲಹ Kasaba 27/2, 90 Others Cashew 1st year 1 0.75 39844 957314161968 5772500100029701

12 Tomato ೂೕ ಾಲಪ  . ೌಡಪ , ಕ ಪ ರ Kasaba 81, 41/1 Others Cashew 1st year 1 0.60 31875 806331239754 1422500101822601

13 Tomato .ಮು  .ಬ , ಮ ಲಹ Kasaba 26, 54 Others Cashew 1st year 1 0.75 39844 906417555694 5772500100023301

14 Tomato .ಪ ೕ  .ಬುಜ ಪ , ೂಂಗನಹ Kaiwara 117/2, 38/2 Others Cashew 1st year 1 0.77 40906 728077464964 10831101047664

15 Tomato ಾ ಾಯಣ ಾ  . ೂಡ ಯಳಚಪ , ೂಂಗನಹ Kaiwara 110/p3 Others Cashew 1st year 1 0.80 42500 895129761593 125000792692

16 Tomato ಾವ ತಮ  ೂೕಂ. ಳ ಪ , ೖ ಾರ Kaiwara 6/1, 66/3 Others Cashew 1st year 1 0.80 42500 392691962546 0494101012217

17 Tomato ಲ ಮ  ೂೕಂ. ಅ , ಕ ಪ ರ Kasaba 29/2 Others Cashew 1st year 1 0.50 26563 902114738754 64160651339

18 Tomato ಎ . ಂಕಟ  .ನರಸಪ , ಹ Ambajidurga 61, 64/1 Others Cashew 1st year 1 0.70 37188 339397201637 0496101238404

19 Tomato ಚಂದ ೕಖ  .ಕ ರಪ , ಮರಬಹ Chilakalanerpu 104 Others Cashew 1st year 1 1 53125 362958818598 64003883757

20 Tomato ಆ .ಕೃಷ ಪ  . ಾಮನ , ಬ Kasaba 27/3. Others Cashew 1st year 1 0.60 31875 614499101846 0496101000188

21 Tomato ಾ ತ  . ಾಮನ , ಬುಕ ನಹ Kasaba 40 Others Cashew 1st year 1 0.69 36656 896645250595 0496108035281

22 Tomato ಲ ಮ  ೂೕಂ.ಕೃಷ ಪ , ಬ Kasaba 27/1, 8/1, 8/2, 27/4 Others Cashew 1st year 1 0.30 15938 70706230663 18991017003629

23 Tomato .ಕೃಷ ಪ  . ಆವ ಲ ೂೕನಪ , ೂೕನಪ Munganahalli 65 Others Cashew 1st year 1 1.00 53125 580024565400 64144654942

24 Tomato ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ. ನರ ಂಹಯ , ಉ Chilakalanerpu 13 Others Cashew 1st year 1 1.20 63750 401932109628 10580100300669

25 Tomato ಬಚ ಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣಪ , ಾ ಾಯಣಹ Kaiwara 40/1 Others Cashew 1st year 1 0.40 21250 840405289978 5415159961525 Tomato ಬಚ ಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣಪ , ಾ ಾಯಣಹ Kaiwara 40/1 Others Cashew 1st year 1 0.40 21250 840405289978 54151599615

26 Tomato ಂಕಟರವಣಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಗುಟ ಾಳ Murugamalla 65/p8, 67/1a Others Cashew 1 1.20 63750 493264295557 64160050086

27 Tomato . .ಶಂಕರ  . . . ೕರಣ , ೂಡ ಹ Kaiwara 87/p2 Others Cashew 1 0.80 42500 484587385197 10581101045143

28 Tomato ಎ . ಂಕಟ ಾಯಪ  . ಂಕಟ ಾ , ರ ಾಚನಹ Kaiwara 21/1 Others Cashew AEP 1 0.40 21250 666972493345 10581100001021

29 Tomato
ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ.ಮು ಂಕಟ ಾಮಯ , 

ೂಡ ೂಮ ನಹ
Kasaba 32, 74/1, Others Cashew AEP 1 20x20x3 75000 675055289989 699130012496

30 Tomato ಮಲ ಪ  . ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ರಂ ೕನಹ Chilakalanerpu 1/3. Others Cashew AEP 1 0.44 23375 215115482145 64107916528

31 Tomato ಂಕಟರವಣ  .ಗುರ ಪ , ೂೕ ೕನಹ Chilakalanerpu 83/1 block Others Cashew AEP 1 0.80 42500 958958308263 20277321509

32 PACK HOUSE . .ಬ  . .ಎ . ಡಪ , 
ಗ ಗ ರಹ

Chilakalanerpu Others Casehw AEP 1 9X6X3 200000 646074639560 10563101050181

1 AEP  ಅಶ ತ ೌಡ  ಗುಂಡಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 67/2,8, ಇತ ಗು ಾ 0.5 21800 84391480 3772 1494010110 02882

2 AEP ಎ  ರ ಚಂದ    ಾ ಾಯಣಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 117/6,7 ಇತ ಗು ಾ 0.5 21800 54807445 5521 64106955 116

3 AEP ೖ ೖರಪ   ಯರ ಪ ,ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 48/2 ಇತ ಗು ಾ 0.5 21800 21894222 8020 1494010110 04121

4 AEP ಅ ಾ ಯಮ  ೂೕಂ ಾಗಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 201/1 ಇತ ಗು ಾ 0.5 21800 76672193 7071 107301000 02533

5 AEP  ಶ ಾಥ   ಗಂಗಪ , ವರವ  ವರವ ಮಂ ೕನಹ 182/1 ಇತ ಗು ಾ 0.5 21800 94128703 5361 149401011 002040

6 AEP ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಚಂದ ಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 67/3 ಇತ ಗು ಾ 0.3 13000 43256032 8434 1073010002 3166

7 AEP ಅಶ ತ ಪ   ಳ  ಲ ಯ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 109/4 ಇತ ಗು ಾ 0.4 17500 54737644 6398 149401011 006154

8 AEP ಗಂಗಮ   ೕರಣ , ೕಲಂನಹ ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 7/1 ಇತ ಗು ಾ 0.5 21800 77343917 3728 125010060 930

9 AEP ವಪ   ಕ ಗಂಗಣ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 43 ಇತ ಗು ಾ 0.4 17500 75948690 5354 1073010002 1280

10 AEP ವಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಣ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 245/1 ಇತ ಗು ಾ 0.4 17500 22661617 6223 149401010 01126

11 AEP  ಾ ಾಯಣಪ   ಹನುಮಯ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 111/1 ಇತ ಗು ಾ 0.5 21800 61502757 5675 1073010101 4648

12 AEP    ಕೃಷ ಪ   ಂಪಣ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 138/5 ಇತ ಗು ಾ 0.4 17500 5640044 05798 1073010001 0063

13 AEP ೂೕಮಯ   ಅಂ ನಪ , ೂಡ ಮ ೕ  ೂಡ ಮ ೕ ೂಂ ೕ ಾ 70/1, 83/4 ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.32 39600 46332900 6918 6408204 7516

14 AEP ಲ ಮ   ೂೕಂ  ಅಶ ತ ಪ  , ತ ಾಳು ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 216 ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.34 42075 ಇ ಾ 1168100 003200

15 AEP ತುಳಸಮ  ೂೕಂ ಮ ಪ , ತ ಾಳು ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 223/4 ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.33 40837 37140912 6984 148201011 003211

16 AEP ಕುಂಟನಂಜಪ   ಮುತ ಯ  , ಅಗ ಾರ ೂಸಹ ಅಗ ಾರ ೂಸಹ ೂಂ ೕ ಾ 10/2ಎ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.65 80437 21723964 4979 1168010 0003154

17 AEP ಾಗ ಾಜು  ಂಕಟರವಣಪ , ೕರಮ ನಹ ೕರಮ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 117 ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.9 111375 22325395 9511 1168010000 0888
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18 AEP ಂಕ ೕ   ಗುರುಮೂ , ಬಸವನಹ  ಬಸವನಹ ೂಂ ೕ ಾ 17 ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.3 49500 95270061 3614 148201011 002314

19 AEP ಂಕ ೕ   ಂಕಟಪ , ಪ ಲ ಾನಹ ಪ ಲ ಾನಹ ೂಂ ೕ ಾ 22/1 ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 24750 37368619 1872 1168010 0001468

20 AEP ಗಂ ಾಧರಪ   ನರ ಂಹಪ , ತ ಾಳು ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 230 ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 24750 35571944 3831 1168010 0008561

21 AEP ಎ ಎ  ಗಂಗಯ   ನರ ಂಹಯ ,  ಆಗ ಾರ ೂಸಹ  ಆಗ ಾರ ೂಸಹ ೂಂ ೕ ಾ 57/3 ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.3 37125 21454420 3748 116801000 07924

22 AEP   ಜಗ ೕ    ಎಂ ಕ ಣ , ತ ಾಳು ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 42/4 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.4 27500 54873948 0482 116801000 01205

23 AEP   ಮಂಜು ಾಥ   ಎಂ ಕ ಣ , ತ ಾಳು  ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 43/7,8,59/5,6 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.4 27500 52905490 9686 116801000 07865

24 AEP  ಎಂ ಕ ಣ   ಮಲ ಯ , ತ ಾಳು  ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 39 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.4 27500 55403893 7211 116801000 000519

25 AEP  ಎ  ಜಯಕು ಾ   ಾನಂದಯ , ತ ಾಳು  ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 70/1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.46 27500 76276638 2953 1168010000 0580

26 AEP   ರು ಾ ಯ      ೕರಣ , ತ ಾಳು  ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 61/14 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.6 20625 69679799 2816 148201011 001761

27 AEP ಎಂ ೕ ೕ   ಮ ನಂಜಪ , ಪ ಲ ಾನಹ  ಪಲ ಾನಹ ೂಂ ೕ ಾ 01-Oct ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.45 30937 95284722 7335 116801000 14300

28 AEP ಸುನಂದ ೂೕಂ ಮ ಯಪ   , ತ ಾಳು ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 104/3 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.4 27500 89910698 3446 1168010001 2141

29 AEP   ಚನ ಪ   ಚನ ಬಸಪ , ತ ಾಳು  ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 83/4 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 30 20625 57032869 0187 1482010110 00119

30 AEP  ಎ  ೂೕಮಣ   ೂಡ  ನಂಜುಂಡಪ , ತ ಾಳು ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 69/1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 1 68750 40584456 5212 116801000 00456

31 AEP ಪ ಟ ರುದ ಮ  ೂೕಂ  ಎ  ೂೕಮಣ  ,ತ ಾಳು ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 66 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.8 55000 84724274 5971 116801000 1888

32 AEP ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಂಗಣ , ತ ಾಳು  ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 63/5 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.2 13750 61535313 9572 1482010110 00171

33 AEP   ೂನ ಪ   ೕ  ಗಂಗಪ , ಪ ಲ ಾನಹ  ಪಲ ಾನಹ ೂಂ ೕ ಾ 47/5 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.3 20625 53196968 2942 116801000 10002

34 AEP ಸು ಾತಮ  ೂೕಂ   ವರುದ ಯ , ತ ಾಳು  ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 43/4 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.4 27500 22770129 5532 20217015 582ಇತ

35 AEP ಎ ಾಗ ಾಜಪ   ಅಶ ತ ಪ , ಾಚ ಾ ೕನಹ ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 91/1 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.8 81428 77955789 4521 07701010 15719

36 AEP   ರ ಕು ಾ   ಮು ರಂಗಪ , ಾಚ ಾ ೕನಹ ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 68/1 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.2 20357 459288605 813 202361796 59

37 AEP ಉಗ ಪ    ನರ ಂಹಪ , ಂಕ ಂಕ ೂಸೂರು 76 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.3 30535 346859207 48 077010102 9996

38 AEP ಡ ಪ    ಮ ಯ , ಾಚ ಾ ೕನಹ ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 119/5 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.3 30535 38168658 1013 2692500101 377601

39 AEP ಜಯ ಾಮ   ಉಗ ಪ , ಂಕ ಂಕ ೂಸೂರು 20/3 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.2 20357 434769176 192 2692500100 278701

40 AEP ಾಮ ಂಗಯ   ಎಂ  ೖ ಾರಪ , ಾಚ ಾ ೕನಹ ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 112 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.4 40714 57677906 640 640405935 07

41 AEP ಸುವಣ ಮ  ೂೕಂ ಲ ೕಪ , ಂಕ  ಂಕ ೂಸೂರು 75/4, 73/4 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.4 40714 85208066 5902 34320100 0001044

42 AEP ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ಾಜ ೕಖರಯ , ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ ೂಸೂರು 26/ 1 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.5 50892 4499523 19208 1482011910 00339

43 AEP ಮ ೕ ಾಜು ನಪ   ೂಡ ೂೕಮಯ , ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ ೂಸೂರು 17/4,7,4 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.5 50892 7318230 11507 1482010110 00644

44 AEP ೌಡಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ , ಂಕ  ಂಕ ೂಸೂರು 61/10 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.4 40714 632609726 607 64029994 617

45 AEP   ಚಂದ ೕಖರಯ   ಕ ಂಕಟಪ , ಾಮ ಾನಹ  ಾಮ ಾನಹ ೂಸೂರು 28/2 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.4 37660 2769505 7392 1168010000 0406

46 AEP ಮ ಕ   ೂೕಂ  ಂಗಪ , ಂಕ  ಂಕ ೂಸೂರು 95/5,95/10 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.0.38 38678 91687266 4626 077010103 2213

47 ೂ ೂ  ಾ   
ೂ

ಅ ನ    ಂಕಟ ಾ , . ೂತೂ ರು . ೂತೂ ರು ನಗರ 224/2,3,4,5,6 326/4 ಇತ ೂ ೂ 1.2 63750 87904083 2073 1086011100 0061

48 ೂ ೂ  ಾ   
ೂ

ಆನಂದ  ಎಂ.ಆ    ಎಂ.ಆ  ಾಜ , . ೂತೂ ರು . ೂತೂ ರು ನಗರ 364/6,7,363/4,1 ಇತ ೂ ೂ 0.55 29210 92931879 0026 108601000 05786

49 AEP  ಎ  ಾನಂದ      ನರ ಂಹಯ , ಂಕ ಂಕ ೂಸೂರು 44/3,4 ಕನ ಾಂಬರ 0.4 40714 37641797 7282 2059482 550

50 AEP ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಾಮಪ , ದ ದ ೂಸೂರು 205 ಕನ ಾಂಬರ 0.2 20357 743416246 969 1342010500 12575

51 AEP ಗಂಗಯ   ೂಂಡಪ , ಾಚ ಾ ೕನಹ ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 201 ಕನ ಾಂಬರ 0.25 25446 3225275 50712 0772101016 317

52 AEP ಹನುಮಂತ ಾಯಕ  ನರ ಂಹಯ , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ ೂಸೂರು 113 ಕನ ಾಂಬರ 0.4 40714 724017427 547 269250010 0815301

53 ೂ ೂ  ಾ   
ೂ

ಸುಬ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಆ ಾ ಾಯಣಪ , ಮ ೕನಹ ಮ ೕನಹ ನಗರ 43 ೂ ೂ 0.9 47810 51952537 9440 0770101025705

54 ೂ ೂ  ಾ   
ೂ

ರ ೕ  ಎ   ಆ ಾ ಾಯಣಪ , ಮ ೕನಹ ಮ ೕನಹ ನಗರ 67 ೂ ೂ 0.8 42500 74047195 9149 0770101026034

55 ೂ ೂ  ಾ   
ೂ

ಾಗ ಾಜು ಎ   ಆ ಾ ಾಯಣಪ , ಮ ೕನಹ ಮ ೕನಹ ನಗರ 62/2 ೂ ೂ 0.6 31875 59668186 3930 0770101026643

56 ೂ ೂ  ಾ   
ೂ

ಆ ಾರಯಣಪ    ದ ನ ಪ ಯ , ಪ ಲ ಹ ಪ ಲ ಹ ನಗರ 8,7/4 ೂ ೂ 0.55 29210 62024276 1847 10838753492

57 AEP ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ ಬಸವ ಾಜು, ತ ಾಳು  ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 238 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.69 47435 460103997 265 1168010000 7473
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58 AEP ನಂಜುಂಡಪ      ಂಕಟ ಾಮಪ , ಾ ವರಹ  ಾ ವರಹ ೂಂ ೕ ಾ 247/1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.80 55000 37967209 7228 1098910101 9184

59 AEP   ಮಂಜು ಾ    ಪಟ ಪ , ವರವ ವರವ ಮಂ ೕನಹ 51/1 ಇತ ಗು ಾ 0.40 17500 20298590 7051 1073010001 7268

60 AEP ಂಕ ೕ ೌಡ  ರಂ ೕ ೌಡ, ನ ಾ ೕನಹ  ನ ಾ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 12 ಇತ ಗು ಾ 0.50 21800 61491690 1537 1073010108 8643

61 AEP ೖ ಾಮಯ   ಯರ ಪ  , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 118/1,118/3 ಇತ ಗು ಾ 0.50 21800 39646859 5327 10730100003 280

62 AEP ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೂನ ಪ , ಹ ೕಹ ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 16 ಇತ ಗು ಾ 0.47 20500 41809222 6971 1073010002 3711

63 AEP ಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಡ ಾನಗಹ  ಡ ಾನಗಹ ಮಂ ೕನಹ 16/3 ಇತ ಗು ಾ 0.33 14400 72321400 0485 14940101100 4813

64 AEP ಕ ಣ     ನ ಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 62/2 ಇತ ಗು ಾ 0.40 17500 62959319 9491 1494010110 02735

65 ಾ   ೂ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಆ ಾ ಾಯಣಪ , ಾ ವಲಹ ಾ ವಲಹ ನಗರ 226/1,226/4 ೂ ೂ 0.4 21250 63095297 2998 10860100005 379

66 AEP  ಪಟ ನರಸಮ  ೂೕಂ ಾಮ ಂಗಪ , ಕ ಮ  ಕ ಮ ನಗರ 23/1ಎ3 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.7 48125 69469925 0953 64012974 281

67 AEP ಎ   ಹು ೕ   ೖ ಕಂದ  ಅ , ಅ ೕಪ ರ ಅ ೕಪ ರ ೂಂ ೕ ಾ 67 ಮು ಂ ಸುಗಂಧ ಾಜ 1.60 110000 8140713 26373 14820101100 0289

68 AEP  ಎ  ಾಗ   ೂೕಮ  , ಕುಟಂ ಕ ನಹ ಕುಟಂ ಕ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 152/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.16 11000 46875316 6974 10989101 019388

69 AEP ಜ  ಕು ಾ   ೂಡ ಪ ಯ , ೂಡ ಮ ೕ ೂಡ ಮ ೕ ೂಂ ೕ ಾ 12/3 ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.36 44500 914660487 0006 1482010110 01382

70 AEP ಾಮಯ   ಾ ಾಯಣಪ , ೕರಮ ನಹ ೕರಮ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 19/1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.36 20625 46875316 6974 14820101100 0080

71 AEP   ಮಂಜು ಾ    ಪಟ ಪ , ವರವ  ವರವ ಮಂ ೕನಹ 51/1 ಇತ ಗು ಾ 0.40 17500 20298590 7051 1073010001 7268

72 AEP ಂಕ ೕ ೌಡ  ರಂ ೕ ೌಡ, ನ ಾ ೕನಹ  ನ ಾ ೕನಹ ಮಂ ೕನಹ 12 ಇತ ಗು ಾ 0.50 21800 61491690 1537 1073010108 8643

73 AEP ೖ ಾಮಯ   ಯರ ಪ  , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 118/1,118/3 ಇತ ಗು ಾ 0.50 21800 39646859 5327 10730100003 280

74 AEP ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೂನ ಪ , ಹ ೕಹ ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 16 ಇತ ಗು ಾ 0.47 20500 41809222 6971 1073010002 3711ಇತ

75 AEP ಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಡ ಾನಗಹ ಡ ಾನಗಹ ಮಂ ೕನಹ 16/3 ಇತ ಗು ಾ 0.33 14400 72321400 0485 14940101100 4813

76 AEP ಕ ಣ     ನ ಪ , ಹ ೕಹ ಹ ೕಹ ಮಂ ೕನಹ 6/2 ಇತ ಗು ಾ 0.40 17500 62959319 9491 1494010110 02735

77 ಾ  ೌ ೖಯಮ  ೂೕಂ ಾಲಕೃಷ  ಎ  ಎ , ಾಮ ೂಂಡು ಾಮ ೂಂಡು
. ಾಳ 44/4,46/3 ಇತ ಾ  ೌ 9*6*3 ೕ 200000 84224131 2312 145410100409 4

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ .H.  ಹನುಮಂತಪ ಳೂ ಕಸ ಾ 155/2,143/5,143/4 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 17508 5244-5262-2023 0486101007581-

2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಚಂದ ಪ .J.N  ಾ ಾಯಣಪ ಟ ಹ ಕಸ 74, 133 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 26263 5076-0209-7589 10516100003032-

3 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಜು ಾಥ.S.V  ಂಕಟ ಾಯಪ ಟ ಹ ಕಸ 58/1 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 26263 5918-2909-3695 64182644655-

4 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಜು ಾಥ.S.R.  ೕ ಾಮಪ ಟ ಹ ಕಸ 96, 80/2 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 17508 4359-0264-3211 185910031567-

5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಂಕಟನರ ಂಹಪ ಾತಹ ಕಸ 91 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 17508 8909-5595-4471 10516100008270-

6 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಎಂ. ಾಗ ಾಜ  ಮು ಾಮಪ K.G. ಕ ಬಲ ಗಮ ೕ 25/2, 25/3 ,48/2, 
48/2

ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 26260 7627-9278-1171 1932722500-

7 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆ ಾ .Y.A.  ಅಮರ ಾ ಾಯಣ ಾ ಯಣ ಂ ಗೂರು ಗಮ ೕ 87/2 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 26260 9601-4862-7157 3370446304-

8 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ  ನಂಜಪ   ಮು ಂಕಟಪ ಕುರುಬರಹ  
K.G. ಕ ಬಲ

ಗಮ ೕ 53/1 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 17500 6318-4943-0068 3653445583-

9 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕ ಾಲಪ   ಮು ಮುತ ಪ ಸುಂಡ ಹ ಗಮ ೕ 60 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 17500 5830-2378-0477 10659100004466-

10 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಪ   ೕ ೂನೂ ರಪ ವಡ ಹ ಬ ಹ 13/1- ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 17500 5744-7272-7697 9887000100007655-

11 ಪ ೕಶ ಸ ರ N.ಮು ಯಪ   ಾ ಾಯಣಪ ೕವ ಾನಹ ಗಮ ೕ 39/2,39/5 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.25 10925 3910-8898-5014 10659100005313-

12 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕತ ಾಮ  ೂಡ ೂಣ ಪ ವಲ ೕನಹ ಬ ಹ 56/5 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 17500 6431-8544-8532 10548101023789-

13 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಪ . .ಎ  ನ ಾ ಾಯಣಪ ಅಮ ಾರಹ ಬ ಹ 7/2, 7/3 ,7/7, 7/8, 7/9 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.7 30600 8387-2666-2676 0490101017987-

14 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಅ ಾ ಜಪ ಮ ೕನಹ ಗಮ ೕ 11/1,23/1 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 40670 7407-8519-6606 10659101004067-

15 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ನರ ಂಹಪ   ಕಲ ಪ ೕವ ಾನಹ ಗಮ ೕ 15/1 ಇತ ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.25 10940 2452-1854-5001 10659100006177-

16 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ಯಪ   ಾಪಯ ಸದ ಹ ಬ ಹ 47/1 ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 78700 4476-8406-7607 64072142560-

17 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ಮು ಯಪ   ಕ ಯರ ಪ ಾತಹ ಕಸ 8/1- ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 31516 9159-3231-1200 10516101020791-

18 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ಣ   ಪ ಜಪ ಾತಹ ಕಸ 2/2, 41/ 23 ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.54 42546 4272-3727-0871 10516100008486-

19 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಪ   ಕ ಮು ಯಪ ಮ ಾಜು ನಪ ರ 
ಾ ರ

ಕಸ 82/ 38 ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.56 44122 3933-6587-2688 4069101002074-

20 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ಶಪ   ಂಕಟ ಯಪ ರ ಳಹ ಬ ಹ 16,17/2 ಗು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.52 39300
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1 ಪ ೕಶ ಸ ರ T.K. ಂಪಣ   ಂಪಣ ತಲದುಮ ನಹ ಕಸ 40/2, 40/3, 
39/2,31/5, 32/5

ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.23 11945 8503-7169-4499 64076545145-

2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ೖರಪ   ೂಣ ಪ ತಲದುಮ ನಹ ಕಸ 101/5ಎ1 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.23 11945 2522-7667-4512 125001154127-

3 ಪ ೕಶ ಸ ರ B. ೖರಪ   ಬಚ ಪ ತಲದುಮ ನಹ , 
ಎ.ಹುಣ ೕನಹ

ಕಸ 34/ 34 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.23 11945 8294-2402-0253 520101042574631-

4 ಪ ೕಶ ಸ ರ B.ರ   ಬ ೕ ೌಡ ತಲದುಮ ನಹ , 
ಎ.ಹುಣ ೕನಹ

ಕಸ 18/8 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.23 11945 9045-3130-5348 125000086030-

5 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಬ ೕ ೌಡ.T.N  ೕ ೂಡ ಾಗಪ ತಲದುಮ ನಹ , ಕಸ 60/4ಎ,60/4 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.23 11945 7370-8584-6453 699090006642-

6 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ಮ  ೂೕಂ ೖರಪ ತಲದುಮ ನಹ , 
ಎ.ಹುಣ ೕನಹ

ಕಸ 90/2 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.23 11945 5061-5667-9679 01/001682

7 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಪ ಣ ತಲದುಮ ನಹ ಕಸ 10/1, 39/3, 40/1 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.23 11945 7677-7424-2830 0486101192480-

8 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೖರಪ .T.C  ೌಡಪ ತಲದುಮ ನಹ ಕಸ 56/1 ,56/1 , 56/1 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.23 11945 4680-3352-3959 10811100021310-

9 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ಮ  ೂೕಂ ಗ ತಲದುಮ ನಹ ಕಸ 17 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.23 11945 0486101197866-

10 ಪ ೕಶ ಸ ರ T.A.ನ ೕ  ಕು ಾ   T.M. ಅ ೂೕ ತಲದುಮ ನಹ ಕಸ 32 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.23 11945 0486101019841-

11 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯ ಾಮಪ  .C  ಕ ಾ ಾಯಣಪ ತಲದುಮ ನಹ ಕಸ 116 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.23 11945 6968-7481-7268 0486101005762-

12 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಪ   ೂಣ ಪ ತಲದುಮ ನಹ ಕಸ 45/ 1 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.24 12471 7552-8434-6337 54035927794-

13 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕಪ   ಮಲ ಪ ಧನ ೕನಹ ಬ ಹ 10/G ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.8 40800 7183-8414-3316 10548100002998-

14 ಪ ೕಶ ಸ ರ ರ ಕು ಾ .G.N  ನರ ಂಹಯ ೌಡನಹ ಬ ಹ 88 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.4 41500 4627-6507-3670 3088346965-

15 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ   ೕನಪ ೌಡನಹ ಬ ಹ 92/2 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.4 20700 3900-9632-4517 0487101207007-

16 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಮ  .K ೂೕಂ ಶಂಕರಪ .T.N ತಲದುಮ ನಹ ಕಸ 101/4 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.23 11945 7896-8779-2497 046101022837-

17 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ   ಾ ಾಯಣ ಮ ಾಯ ನಹ ಾಚ
ಾನಹ

ಬ ಹ 201 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.4 20700 9662-2638-8457 0490101008220-
ಾನಹ

18 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕನಪ   ೂಡ ಾಮಯ ೌಡನಹ ಬ ಹ 15/1 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.5 21800 3901-4922-3970 0487101207916-

19 ಪ ೕಶ ಸ ರ . ಾ ಾಯಣ ಾ   ನ ಪ ೌಡನಹ ಬ ಹ 187/1, 158/2 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.2 10300 8933-4744-1532 10548100000762-

20 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಚನ ೕಶವ.S.K.  ಂಪ ಾಜ T. ದ ನಹ  ಟ ಹ ಬ ಹ 35/6, 36, 35/5A ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.55 28500 4142-6130-5649 10516100006879-

21 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ಕ ೕಕಹ ಬ ಹ 26/3 ಇತ ೕವಂ  ಹೂ 0.24 12400 4835-3476-9210 10548100005755-

22 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಂಗಪ   ೂಡ ಕ ರಪ ಾರಹುಣ ೕನಮಹ ಕಸ 1/ 94 ೕವಂ  ಹೂ 0.19 17762 9034-6779-6217 4069108001507-

23 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಳ ಯರ ಪ   ೂಡ  ಯರ ಪ ಂತುಡ ಕಸ 104 ೕವಂ  ಹೂ 0.8 74789 8380-5631-2996 10571100017048-

24 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಲ ಪ   ಕುಂ ಕ ರಪ ಂತುಡ ಕಸ 67/9 ೕವಂ  ಹೂ 1 93480 6100-6027-9652 10571000151616-

25 ಪ ೕಶ ಸ ರ M. ಂಕ ೕಶಪ   ಮು ಂಕಟಪ ಬ ಟ ಹ ಬ ಹ 38/15 ೕವಂ  ಹೂ 0.5 10000 8028-1856-2193 2031219008012-

26 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂಡ ಂಕಟ ಾಯಪ   ೕ ೂಡ ಂಕಟ ಾಯಪ ಬ ಟ ಹ  ೌಡನಹ ಬ ಹ 38/p9, 50/p2 ೕವಂ  ಹೂ 1.1 8800 5208-0567-2914 10548100007001-

27 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ೕಶಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂರ ಳ ಹ ಬ ಹ 12/1, 13/4, 14, 15 ೕವಂ  ಹೂ 0.5 4000 3581-8969-0390 10548100005698-
28 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯಮ  ೕಂ ತಮ ಣ ಗಮ ೕ  1 8000

1 ಮ  ೕ  ಗಹ  
ಘಟಕ

ೌಡಮ   ೕ  ೖರಪ ಬಂಡಹ ದ 80 ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 21X21X3m 1.00 75000

2 ಮ  ೕ  ಗಹ  
ಘಟಕ

ಮುರ .T.N  ಾ ಾಯಣ ಾ .T.R ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ 76- ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 21X21X3m 0.66 75000 5447-3539-0749 10548101067048-

3 ಮ  ೕ  ಗಹ  
ಘಟಕ

ಾಗಪ   ೕ ಾ ಕಲಪ ಮ ಾಯ ನಹ  
ಆ ೕಮಡಗು

ಬ ಹ 134/2, 99  ಕೃ  ೂಂಡ 20X20X3m 1.00 60000 9651-8374-0787 10548100006510-

4 ಮ  ೕ  ಗಹ  
ಘಟಕ

ಮು ಯಪ   ಈರಪ ಬಸ ಾಪಟ ಣ ಗಮ ೕ 154- ಕೃ  ೂಂಡ 21X21X3m 0.80 75000 5072-1923-5557 10659100008527-

5 ಮ  ೕ  ಗಹ  
ಘಟಕ

ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ನರಸಪ ೂೕಟಗ ದ 135, 39/ 15, 16/2 ಕೃ  ೂಂಡ 21X21X3m 1.00 60000 4292-5895-4815 54050901470-

1 ೂೕ ೕತ ರ ವ ಹ A.R.ಅಶ ಥ  ೕ ರಂಗಪ ಆನೂರು ಕಸ 73,152/1- ಇತ ಾ  ೌ  ಘಟಕ 0.87 200000 2914-2717-2134 141101010015119-
1 CHD ಸು ೕಂದ ಾಬು   ೖಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 129/1,93/3 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.40 16580 851144639127 54048347550

2 CHD ವಮ  ೂೕಂ ಾಮಪ . ಮಲಕ ರುವ ಪ ಗೂಳೂರು 28, ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.40 16580 561305761521 10536100300090

3 CHD ೖಪ   ಂಕಟ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 73/2,74/3,73/4,33/5
,34

ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.40 16580 575407308007 64031038272

4 CHD ಂಕಟ ಾಮಪ   ಾರಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 18/10,12,18/20 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.60 24870 749827347767 358301000005626

5 CHD ಗಂಗಯ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಮುದ ಲಪ ಕಸ ಾ 3/12,314,6/7 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.60 24870 494617510158 0925101010533

6 CHD ದ ಂಕಟ ಾಮಪ   ಯಲ ಪ . ಾ ೕಪ ಕಸ ಾ 67 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.60 24870 307061987192 64078809492

7 CHD ಹನುಮಂತ   ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ . ಪ ಟ ಪ ಕಸ ಾ 47 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.60 24870 288083278046 10536100003632

8 CHD ಅಂ ನಪ   ಾ ಾಯಣಪ .ಪ ಟ ಪ ಕಸ ಾ 281/2,198 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.40 16580 344265281525 520101030292154
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9 CHD ೕ ಾಲಯ   ೂಂಡಪ . ಮೂಗ ೕಪ ಕಸ ಾ 14 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.40 16580 643434399523 15852610011980

10 CHD ಆನಂದ   ರಂ ಾ .ಪ ಟ ಪ ಕಸ ಾ 47 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.60 24870 644541322124 520101030299541

11 CHD ಾಮ ಂ ಾ   ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ . ಆ ಾನಪ ಕಸ ಾ 30 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.40 16580 617729154104 10536100001989

12 CHD ಂಕ ೕಶಪ   ನಂಜುಂಡಪ .ನ ಾವಲಪ ಗೂಳೂರು 24/2,26/2 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.80 33160 947796367579 64040527410

13 CHD ನರ ಂಹಪ   ಸ ಾ ಾಯಣಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 220/1,227/1 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.40 16580 535271860011 64072754786

14 CHD ಂಕಟ   ಸು . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 185/1,186/3 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.80 33160 326690210706 54048348485

15 CHD . ಾ ಾ   ೖಯಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 158/2,2/7 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.60 24870 965470953699 6405067501

16 CHD ವಶಂಕರ  ಾಮ ಾ . ಕ ರನ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 91/2 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.40 16580 794726105861 64210569562

17 CHD ಂಕ ೕಶಪ   ಗಂಗುಲಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 19/3 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 1.00 24870 469431290603 0925101015755

18 CHD ನ ಂಕಟ ಾಮಪ   ಯಲ ಪ .ಆ ಾನಪ ಕಸ ಾ 17, ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 1.00 33160 357435408898 64097952665

19 CHD ಗಂಗುಲಪ   ಾಮಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 8,11 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 1.00 41451 332536103868 520101030307534

20 CHD ೖ. ಾ ಾಯಣಪ   ಗಂಗಪ .ಎ .ಚ ೂ ಪ ಗೂಳೂರು 71 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 1.00 41451 720505308348 54050339871

21 CHD ಪ ಾ ವತಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ . ಎ .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 14/18 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.40 16850 757597039625 137500101004854

22 CHD ೌಡಪ   ಂಕಟಪ . ಾ ಹ ಣಹ ಗೂಳೂರು 36/3,113 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.60 24870 459411349227 520101030307313

23 CHD ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಮಪ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 134/1 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.60 24870 961633851582 64049705769

24 CHD ಂಕಟಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ಾ ಹ ಣಹ ಗೂಳೂರು 28, ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.60 24870 663537302195 64035333284

25 CHD .ಬಯ ಪ   ಗರುಡಪ  .ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 219/1,219/2 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.60 24870 510289632976 54050339871

26 CHD
.ಎ . ಂಕಟರವಣಪ   ಾ ಾಯಣಪ . 

ಎ .ಚ ೂೕ ಪ
ಗೂಳೂರು 58/p2 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 1.00 41451 747414931744 520101030307348

27 CHD ಾ ಾಯಣಪ   ನರ ಂಹಪ . ಚಂಚು ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 171,33 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.60 24870 765352893221 64038382332

28 CHD ಎ . ೕ ಾಸ  ಸ ಾ ಾಯಣಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 221/2,220/3 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.40 16580 323928846910 64141025927

29 CHD ಂಕ ೕಶಪ   ನರ ಂಹಪ .ಮುದ ಲಪ ಕಸ ಾ 101/1,107 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 1.20 49749 497642132275 10536101031803

30 CHD ೌಡಮ  ೂೕಂ ನರಸ .ಪ ಟ ಪ ಕಸ ಾ 36,47 ಇತ ಗು ಾ  ಈರು 0.80 33160 961633851582 520101030310438

1 CHD  ೖ.ನರ ಂಹ   ನ ಗಂ . ೂತ ಪ ಗೂಳೂರು 89/4 ಇತ 1.20 1.20 200000 599882039255 54048345814
1 CHD ಂಕಟ ಾಮಪ   ಸುಬ ನ . ಯಗವ ಟು ಕುಂಟಪ ೕಳೂರು 7, ಇತ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ 1.10 1.10 75000 221289663866 131010082990
1 ಟ ೕಟೂ  ಎ  ನಂಜ   ೕ. ಾ ಾಯಣ , ಕ ೕಹ ಕಸ ಾ 129/1 ಾ ಾನ ಟ ೕಟೂ 1 0.80 42502.00 806837127769- 10612100002183-1 ಟ ೕಟೂ  ಎ  ನಂಜ   ೕ. ಾ ಾಯಣ , ಕ ೕಹ ಕಸ ಾ 129/1 ಾ ಾನ ಟ ೕಟೂ 1 0.80 42502.00 806837127769- 10612100002183-

2 ಟ ೕಟೂ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟ ಾ ಾಯಣಪ , ಹಂಪಸಂದ ಕಸ ಾ 163 ಾ ಾನ ಟ ೕಟೂ 1 0.80 42502.00 42019069813- 10612100002677-

3 ಟ ೕಟೂ ಎಂ  ಕೃಷ   ಂಕಟ , ಾಚಹ ಕಸ ಾ 7/2. ಾ ಾನ ಟ ೕಟೂ 1 0.60 31893.00 638590454840- 10612101017858-
4 ಟ ೕಟೂ ಾಪಮ  ೂೕಂ ನುಮಲ ಾ ಾಯಣಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 36/1 ಾ ಾನ ಟ ೕಟೂ 1 0.40 21251.00 526705654032- 10612101013490-

5 ಟ ೕಟೂ   ಾಮ ಂಗಪ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 22/1. ಾ ಾನ ಟ ೕಟೂ 1 0.60 31893.00 269066876573- 64116772448-

6 ಟ ೕಟೂ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ. ಾಮಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 122/38 ಾ ಾನ ಟ ೕಟೂ 1 0.80 42502.00 915452818530- 64191573077-

7 ಟ ೕಟೂ ಮು ಾಮಪ   ೕ. ಂಕಟ , ಹ ೕಯರ ಹ ೂೕ ನಹ
67/7,
67/6

ಾ ಾನ ಟ ೕಟೂ 1 0.60 31893.00 521066594730- 10612100001345-

8 ಟ ೕಟೂ   ಾಮಚಂ ಾ   ೕ.ಗಂ , ಕ ೕಹ ಕಸ ಾ 5/1. ಾ ಾನ ಟ ೕಟೂ 1 0.90 47823.00 734255397824- 10612101012677-
9 ಟ ೕಟೂ ೂೕ ಾಲಕೃಷ   ಆವ ಲಪ , ಾಚಹ ಕಸ ಾ 476/2 ಾ ಾನ ಟ ೕಟೂ 1 0.50 26572.00 584625984566- 10612100010690-

10 ಟ ೕಟೂ ಆ ಮೂ   ಂಕಟ , ನಲ ೂಂ ಯ ಾರಹ ಕಸ ಾ 18/4. ಾ ಾನ ಟ ೕಟೂ 1 0.6 31893 363912077283- 10612100002663-

11 ಟ ೕಟೂ
ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ   

ಆ ಮೂ ,ನಲ ೂಂ ಯ ಾರಹ
ಕಸ ಾ 1/4. ಾ ಾನ ಟ ೕಟೂ 1 0.4 21251 474468567418- 10612100015175-

12 ಾ  ೌ  (9x6x3mt) ಎಂ ಎ  ೕ ಾಸ  ೕ. ಾ ಾಯಣ , ೂಂಡ ಡ ಹ ಕಸ ಾ

42/1
44/2p3
404,
42/4,
45/1

ಾ ಾನ ಾ  ೌ  (9x6x3mt) 1 0.80 200000.00 64043294095-

13
ಕೃ ೂಂಡ

(20x20x3mt)
ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ಎ .ಆ ಾ ಾಯಣಪ , ಗರು ಾ ಾಲ ಹ ಕಸ ಾ 22/1. ಾ ಾನ

ಕೃ ೂಂಡ
(20x20x3mt)

1 0.97 75000.00 910339093638- 64095642497-

1
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
P ನಂಜುಂಡಪ   ಳ ಪ ಮಂಚನಬ Kasaba 19 General ಆಲೂಗ 0.87 0.02688 694152324320 10896101000733

2
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ನರಸ   ೖರಪ ಮುಸೂ ರು Kasaba 34 General ಆಲೂಗ 1.33 0.04109 699070008860

3
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಾಗಪ   ನರಸಪ ಬದ ಾನಹ Kasaba 16,11/3 General ಆಲೂಗ 0.83 0.02564 562432925092 0 487101035019
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4
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
G V ಾಜಣ   ೂಡ ೕರಣ ಮಂಚನಬ Kasaba 24/1,23/2,24/2,25/2 General ಆಲೂಗ 1.17 0.03615 632450958278 64056816483

5
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
V ೕ ಾ   ಂಕಟಪ ಮುಸೂ ರು Kasaba 64/3,53/2B2 General ಆಲೂಗ 0.98 0.03028 946569862427 0 4870101017912

6
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
G V ಾಮಪ   ೕ. ಈರಪ ಗಂಡ ಹ Kasaba 36/2A General ಆಲೂಗ 0.39 0.01205 787119983676 170810100093964

7
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಾಗ ಾಜ ಾ   ೕ. ಾಮ ಾ ೂಡ ೖಲಗು Kasaba 57/3, 9/4 General ಆಲೂಗ 1.04 0.03213 845524009360 846310110007677

8
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
 ಎ  ೖರಪ   ನಂಜುಂಡಪ ತೂಮಕುಂ Mandikal 7 General ಆಲೂಗ 0.67 0.0207 648410488338 64140609628

9
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
P B ಜಯಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಗ ಾಜಪ ೂ ೕನಹ Nandi 130/2. General Women ಆಲೂಗ 0.39 0.01205 1057710006136

10
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
KT ೕ ಾಮಯ   ತಮ ಣ ಕುಪ ಹ Nandi 13/9,149/4 General ಆಲೂಗ 0.88 0.02719 439963327582 3946101002601

11
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ನಲ ಪ   ಾ ತಪ ಗು ಹ Mandikal 11, 25/1 ಆಲೂಗ 0.85 0.02627 553476706659 1073110001023211

ಯಂತ ಣ
ನಲ ಪ   ಾ ತಪ ಗು ಹ Mandikal 11, 25/1 ಆಲೂಗ 0.85 0.02627 553476706659 10731100010232

12
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಂಕಟ   ೕ. ಲ ಯ ಾಚಕಡತ Mandikal 56/1. General ಆಲೂಗ 0.86 0.02657 514108785873 1929101002620

13
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
SN ೕ ೕ  ಕು ಾ   ಎ  ನಂಜಪ ಸ ೕನಹ Kasaba 1/5. General ಆಲೂಗ 0.86 0.02657 944681414524 10896101003572

14
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
M C ರ ಕು ಾ   ೕ. ಚನ ೕರಪ ಮಂಚನಬ Kasaba 57 General ಆಲೂಗ 0.77 0.02379 403184079467 10896101013834

15
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಂಕ ೕಶಪ    ಂಕಟ ಾಯಪ ಗುಂಡ ಗು Kasaba 118 General ಆಲೂಗ 1.20 0.03708 660267917294 699070015233

16
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಲ ತಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಳು Kasaba 124/1, 98 ಆಲೂಗ 0.86 0.02657 668406359678 31793051202

17
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಾ ಂಪಣ   ಾ ಬಚ ಣ ಮಂಚನಬ Kasaba 180/1,105,106 General ಆಲೂಗ 1.83 0.05654 776130599621 125000760580

18
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
G N ಂಕಟಕೃಷ ಪ   SB ಾ ಾಯಣಪ ಗುಂಡ ಗು Kasaba 24/9,11/15,36/3,37/3 General ಆಲೂಗ 1.05 0.03244 917408294859 10896101015294

19
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಾಳಮ  ೂೕಂ ಳ ಪ ಸ ೕನಹ Kasaba 23 General Women ಆಲೂಗ 0.97 0.02997 244032795013 0 487101210855

20
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
K ಾಮಮೂ    ಕೃಷ ಪ ನು ತಹ Nandi 120/2. General ಆಲೂಗ 0.80 0.02472 336403579055 520101007926551
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21
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಕ ೂಲ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಮ ಾ ರಪರ Nandi 35/3 General ಆಲೂಗ 0.36 0.01112 581311046579 0 487101202712

22
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಗಂಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಕೃಷ ಪ ಮ ಾ ರಪರ Nandi 69/1,34/1,69/2 General Women ಆಲೂಗ 1.97 0.06087 488239308875 115300101003289

23
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ ೂೕಡೂರು Mandikal 11,16, 17 General ಆಲೂಗ 1.53 0.04727 428431712301 846310110011705

24
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
K C ಆಂಜ ೕಯ   ಕ  ೂಂಡಪ ೂೕಡೂರು Mandikal 12 General ಆಲೂಗ 1.57 0.04851 535838742550 846310110010052

25
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
D V ಚಂದ ೕಖರ   ಂಕಟ ದರಬೂರು Mandikal 61/1,61/6,61/5 General ಆಲೂಗ 1.37 0.04233 916784285799 10731100010391

26
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಚನ ಾಯಪ   ೂೕಟಪ ಕಸವಗುಟ ಹ Mandikal 173/1, 101/P6 General ಆಲೂಗ 0.52 0.01606 564879140392 115300101004847

27
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಈಶ ರಮ  ೂೕಂ ೕ. ಾ ಾಯಣ ಾ Mandikal 164, 69 General Women ಆಲೂಗ 0.85 0.02627 398144559151 699070011114

28
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
E ಂಕ  ಬ  ಈರಪ ಾಗ ಾನಹ Mandikal 48/4,47/7A General ಆಲೂಗ 1.27 0.03924 749386528068 10731100004917

29
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಾ ಾಂ ನಪ   ಂಕಟಪ ಲ ೕಪ ಹ Mandikal 22/2 ಆಲೂಗ 0.80 0.02472 337994460458 846310510000057

30
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
DN ಾ ಾರಪ   ಾ ಪ ನಂದ ಾ ೕನಹ Mandikal 63/2. General ಆಲೂಗ 0.80 0.02472 576167471223 1293101000402

31
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
HL ೖ ಾ   ಲ ಯ ಹ ಸ ಳ Mandikal 120,96,38/2,89/10 General ಆಲೂಗ 1.20 0.03708 559836776756 129301003309

32
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಾ ಾಯಣಪ   ಮು ಂಕಟಪ ಾ ೂೕಬಂ Kasaba 158/1 General ಆಲೂಗ 0.39 0.01205 961081516986 5640108000404

33
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಂಕಟ ಾಯಪ   ಈರಪ ೂಳು Kasaba 93 General ಆಲೂಗ 1.06 0.03275 295144522878 10597101037375

34
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಾಮಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಲ ೕಪ ಹ Mandikal 20/3 ರ ೖ -1, 6 General ಆಲೂಗ 1.58 0.04882 422626659007 846310510000072

35
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ     ಗ ಗಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 261/2 General ಆಲೂಗ 0.98 0.03028 37650388193 1293101005629
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36
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
S N ಾಮಚಂದ ಪ   ೕ. ಎಂ. ನಂಜಪ ಅ ಾ ಮಂಚನಬ  Kasaba

139, 79/6, 138, 
92/5, 2/4

General ಆಲೂಗ 0.88 0.02719 678493808982 917010072680030

37
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಮಂಜು ಾಥ  ನರ ಂಹಪ ಹ Mandikal 114 General ಆಲೂಗ 1.42 0.04387 867506553009 1293108018520

38
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
Y ಕೃಷ ಪ   ಯರ ಪ ನಂದ ಾ ೕನಹ Mandikal 127 General ಆಲೂಗ 0.63 0.01946 223071191119 1293101008937

39
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ನರಸಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ ಆ  ೂಕ ನಹ Mandikal 36 General ಆಲೂಗ 1.20 0.037 964967236599 1929101003438

40
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಾಮಚಂದ ಪ   ೖರಪ Mandikal 123/3 General ಆಲೂಗ 1.09 0.03368 953308429139 846310510001165

41
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
S R ಜಯಂ  ೂೕಂ ೕ. ಎ   ರಂಗ ಾ Mandikal 52/3, 52/1 General Women ಆಲೂಗ 0.64 0.01977 684699873126 15822200003184

42
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
GM ಂಕ ೕಶಪ   ಮು ಯಪ ಹ ಸ ಳ Mandikal

19/1,16/6,27/5,5/1,6/
1

General ಆಲೂಗ 0.90 0.02781 588255429199 1293101004802
ಯಂತ ಣ 1

43
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಲ ೕನರ ಂಹಯ   ಂಕಟ ಾಯಪ ನಂದ ಾ ೕನಹ Mandikal 94/P5 General ಆಲೂಗ 1.20 0.037 532487959504 64129457422

44
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಾ ಾಯಣಪ   ಆ ಪ ಆ  ೂಕ ನಹ Mandikal 49, 24/A General ಆಲೂಗ 2.00 0.0618 927655361090 1929101003099

45
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ೂಡ ನರ ಂಹಪ   ನರ ಂಹಪ ಗು ಹ Mandikal 9/1. ಆಲೂಗ 1.20 0.037 10731100002275

46
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಕ  ಅಶ ತ ಪ   ನ ಪನ ಮುದ ಲಹ Mandikal 57/p9 General ಆಲೂಗ 0.40 0.01236 673923061584 10731100004876

47
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ೕ ಾ ಾಮಪ   ೕ. ಾ ಾಯಣಪ ೂನ ಲಕುಂ Mandikal 7/2. General ಆಲೂಗ 0.40 0.01236 506646966159 1929108004786

48
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ನರ ಂಹಪ   ಾ ಾಯಣಪ ೂೕ ಾ ನಹ Mandikal 58 General ಆಲೂಗ 0.50 0.01545 850734062709 1929101006949

49
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಅರ ಂದಮ  ೂೕಂ ಎ   ರಂ ಾ ಾ Mandikal 137 General Women ಆಲೂಗ 0.60 0.01854 643805774034 15822200002236

50
ಆಲೂಗ  ಅಂಗ ಾ  ೂೕಗ 

ಯಂತ ಣ
ಕಮಲಮ  ೂೕಂ  ವ ಾಮ ೕ ಾಗವ Mandikal 16/2 General Women ಆಲೂಗ 0.90 0.02781 721521365738 64134158561

372
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಬಯ ಮ  ೂೕಂ. ೕ. ಕ  ೌಡಪ , ಂ ಗ Munganahalli 105

373
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಕ  ೂೕನಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಎಂ. ೂಲ ಹ Munganahalli 121/2, 12/p13 Others Potato 1.80 5562 986946720350 1422500103252901

374
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಎಂ. ಾಜನ  . ಮು ಾ , ಂ ಗ Munganahalli 408 others Potato 1.20 3708 815196100287 125000588031

375
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
. . ಾವ ತಮ  ೂೕಂ. ಮು ಾ , ಂ ಗ Munganahalli 266, 264/2, 370/2 others Potato 2.00 6180 557089037609 10697100004411
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376
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಎಂ. . ಂಕ ೕ  . ದ ನ , ಭತ ಲಹ Murugamalla 10 others Potato 1.80 5562 320286259628 1480101010886

377
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಾಗ ಮ  ೂೕಂ. ಕ ರಪ , ಟ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 31 others Potato 1.60 4944 85864426106 10697101004085

378
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಎ .ಗಂಗಮ  ೂೕಂ. ನರಸಪ , ಟ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 6/p19 others Potato 0.60 1854 706101288925 10697100005218

379
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಆ . ಾಮಚಂದ ಪ  . ಾಮನ , ಭೂಪನಹ Munganahalli 29 others Potato 1.00 3090 940943931691 1422500103726901

380
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
. .ಚಂದ  . . . ಂಕಟರವಣಪ , ಎಂ. ೂಲ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 84/2 others Potato 0.60 1854 945487219225 1480101004161

381
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಕು ಂ Kasaba 243/1 others Potato 0.85 2627 476250564433 64084926050

382
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಮಲ ಪ  . ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ರಂ ೕನಹ ಲಕಲ ೕಪ 1/24, 1/3. 43/p1 others Potato 1.00 3090 645227653458 20228545630

383
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಚನ ಪ  . ಯರ ಪ , ಂ ಗ Munganahalli 190/2. others Potato 1.80 5562 215115482145 64107916528

384
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಂಕಟರವಣಪ  . ಕ ಪ ಯ , ಎಂ. ೂಲ ಹ Munganahalli 19/1, 19/4, 19/5 others Potato 1.80 5562 620652101942 10697100001590

385
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ನರ ಂಹಯ  . ಂ ಪ , ಉ ಲಕಲ ೕಪ 111/p1, 111/3 others Potato 0.60 1854 531415157356 11179621693

386
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
.ಎ . ಾ  ೂೕಂ. ೕ ಾಸ , ಮುಂ ಾನಹ Munganahalli 104/4, 22 others Potato 2.00 6180 252821522569 146501011001783

387
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಎ .ಆ . ಾಜಕು ಾ  . ೕ. ಎ .ಎಂ. ಾಮಚಂದ ಪ , 

ೕಕಲು
Kasaba 169/2 others Potato 1.60 4944 893495537698 10762100003569

388
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
.ಎ .ನರ ಂಹಯ  .ಸುಬ ನ , ೕವಪ Munganahalli 299, 1/123 others Potato 1.60 3708 855476521202 125000051960

389
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಂತಮ  ೂೕಂ. . . ೂೕ ಂದಪ , ಗುಡ ಂಪ Munganahalli 84/1, 240, 241/p5 others Potato 1.20 4326 823549559630 64047540220389
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಾಂತಮ  ೂೕಂ. . . ೂೕ ಂದಪ , ಗುಡ ಂಪ Munganahalli 84/1, 240, 241/p5 others Potato 1.20 4326 823549559630 64047540220

390
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಾಂತಮ  ೂೕಂ. ೕ. ಾಮ , ಆನೂರು Kasaba 125 others Potato 1.20 4944 954461990407 31374131787

391
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
. ೂೕನಪ  . ೂಲ , . ೕವ ಾನಹ ಲಕಲ ೕಪ 12/p11 others Potato 1.40 3708 498759290976 125000622234

392
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
.ಎ . ಾ  ೂೕಂ. ೕ ಾಸ , ಮುಂ ಾನಹ Munganahalli 150 others Potato 1.20 3708 658638805570 10563100007522

393
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
. . ಂಕಟ ಾಯಪ  . ಂಕಟಪ , ಕರಕ ಾಕಲಗ ಅಂ ಾ ದುಗ 44, 43, 45 others Potato 1.60 4944 893495537698 64120244615

394
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
.ಮ  . ೂಲ , . ೕವ ಾನಹ ಲಕಲ ೕಪ 77, 136/5 others Potato 0.74 2287 703845971298 1422500101327501

395
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಆ . ೕ ಾಸ  . ಡ ಪ , ಮುಂ ಾನಹ Munganahalli 149 others Potato 1.00 3090 615430355862 64098418687

396
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
. ಾಗ ಾಜು . ನಂಜಪ , ಟ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 6/p11 others Potato 0.70 2163 532448297405 64005113978

397
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
.ಎ . ವಪ ಾ  . . .ಸು ಾ ಾರಲು, ಮಹಮ  

ಪ ರ
ಅಂ ಾ ದುಗ 84/3 others Potato 0.80 2472 966650462074 1422500103284101

398
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
. ಾಗ ಾಜ . ಕೃಷ ಪ , ಮಹಮ  ಪರ ಅಂ ಾ ದುಗ 47, 27/3 others Potato 0.74 2287 760009176396 5772500100310801

399
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟ , ಂ ಗ Munganahalli 171 others Potato 0.90 2781 949310254691 5772500100188701

400
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಎ . ಂಕಟರವಣಪ  . ದ ನ , ಂ ಗ Munganahalli 174 others Potato 2.00 6180 491613861829 15842610001132

401
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಾನಮ  ೂೕಂ. ೂಲ ಪ  ಮು ಾ , ಂ ಗ Munganahalli 341/2, 328/1 others Potato 1.20 3708 560011762729 10697100004863

402
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಾಗಪ  . ಅಪ ನ , ೂೕ ೕಗಂಡು ಲಕಲ ೕಪ 26/1 others Potato 1.87 5777 207465769216 1480108007677

1 ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  
ೕಜ

ೕ ಾಸ   ಸುಬ , ೕಗಟ ೕಗಟ ಕಸ ಾ 19/3,103/1,103/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1.13 3491.00 81321985 8556 44491010 00996

2
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ನರ ಂಹ     ಎ  ಗಂಗ , ೕಗಟ  ೕಗಟ

ಕಸ ಾ
32/2ಎ3,14/12,72/3,1

9/7,79/2ಎ
ಇತ ಆಲೂಗ 0.85 2626.00 70733305 8687 31951261336

3
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಾಮಚಂದ   ಯರ ಪ , ಾಲ ಹ ಾಲ ಹ

ಮಂ ೕನಹ

27 ಇತ ಆಲೂಗ 1.20 3708.00 43372947 2367 1454101007 235
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4
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಜಗ ಾ ಥ  ಎ   ಾ ಾಯಣಪ , ಪ ರ  ಪ ರ

ಮಂ ೕನಹ
186/2, 186/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.65 2008.00 494085112 746 64006065386

5
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಮ ಾಯಪ   ೂಡ ೕರ ಮ ಪ , M ಾ ೕನಹ  M ಾ ೕನಹ

ಮಂ ೕನಹ
61,138 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 2472.00 57103154 6742 107301010235 94

6
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಕೃ ಾ ಮೂ   ಗುಂಡಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ

70/1,145/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 2472.00 68140019 3142 149401011005 304

7
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ೕಧ  ಎ   ಆ  ಎ  ಾ ಾಯಣ ೌಡ,ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ

28/10 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 3090.00 74484458 0871 10730100015 550

8
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಶ ಧರ ಎ   ಾ ಾಯಣ ೌಡ, ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ

28/11 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 3090.00 90349708 0496 1073010000 2925

9
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ನರಸ     ಾಮ , ಾಲ ಹ ಾಲ ಹ

ಮಂ ೕನಹ

33 ಇತ ಆಲೂಗ 1.20 3708.00 57053708 4869 1454101007 548

10
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ನರ ಂಹ  ಎ    ನರಸ , ಾಲ ಹ  ಾಲ ಹ

ಮಂ ೕನಹ

101 ಇತ ಆಲೂಗ 1.20 3708.00 36093678 4139 1454101 006018

ಮಂ ೕನಹ

11
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಅಶ ತ ಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ , ಅ ಾ  ಮ ನಹ  ಅ ಾ  ಮ ನಹ

ಮಂ ೕನಹ

66/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1.20 3708.00 20829768 5904 149401011005 235

12
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಎ  ಎ  ರ ೕ   ನಂಜಪ , ಾ ೕನಹ  ಾ ೕನಹ

ಮಂ ೕನಹ

219,79/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.75 2318.00 29040867 3461 077010120 7021

13
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಈರಪ   ಕೃಷ ಪ , M ಾ ೕನಹ M ಾ ೕನಹ

ಮಂ ೕನಹ
135/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 1854.00 63471871 4480 10730100 011489

14
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ೕರಪ  ಎ    ಕೃಷ ಪ ,M ಾ ೕನಹ M ಾ ೕನಹ

ಮಂ ೕನಹ
196 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 1854.00 70479232 2435 1073010001 8095

15
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಂಕಟ ಾ   ಂಕಟಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ

108/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.40 1236.00 26666640 0011 14940101 1005614

16
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
 ಂಕಣ   ೂಡ ರಂಗಪ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
41/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 3090.00 42587383 1881 10730100 000607

17
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ೂ ೕತಮ  ೂೕಂ  ಮಂಜು ಾಥ, ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
14/1ಎ3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 1854.00 3451599 96973 1073010107 4844

18
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ರತ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ ಮಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ

118/8 ಇತ ಆಲೂಗ 0.17 520.00 66020333 2749 14940101 1008559

19
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ೂೕಣ ಮ  ೂೕಂ ಗುಂ ೕ ೌಡ, ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
4,21 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 2472.00 50532539 9533 1073010002 0734

20
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ೂನ ಪ   ಈರಪ , ಅ ಾ  ಮ ನಹ  ಅ ಾ  ಮ ನಹ

ಮಂ ೕನಹ

174/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1.20 3708.00 84704578 2645 7212 259110
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21
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಕು ಾರ    ಂಕಣ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
141/1ಎ5 ಇತ ಆಲೂಗ 0.40 1236.00 71132196 8438 10730100023 561

22
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಮಂಜು ಾಥ    ಂಕಣ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
141/1ಎ4 ಇತ ಆಲೂಗ 0.40 1236.00 63611382 8911 10730101 049565

23
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಜಯಲ ೕಮ  ೂೕಂ  ಂಕಣ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
46/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 3090.00 7766025 88584 10730101076 541

24
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಂಕ ೕಶಯ   ೕ  ಗುಂಡಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
62/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.40 1236.00 68637810 0549 1494010110 02318

25
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ೂೕ ಾಲ ೌಡ   ಎ  ಬಸ ೕ ೌಡ, ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
1,54,155 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 2472.00 437032226 288 1073010000 1239

26
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಹನುಮಂತ ಾಯಪ  ೖ  ಯರ ಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ

46/1,37/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1.20 3708.00 46909473 6505 149401011000 075

27
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
 ೂಂ ಾ   ನ ಪ , ೕಗಟ ೕಗಟ

ಕಸ ಾ

79/2ಎ2 ,71/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.92 2843.00 57993879 9412 07701017 855

28
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ಅಶ ತ , ೕಗಟ ೕಗಟ

ಕಸ ಾ

81 ಇತ ಆಲೂಗ 0.58 1792.00 547739999 686 0770108 045551

29
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
 ಎ  ಗಂಗ   ನರಸಪ , ೕಗಟ ೕಗಟ

ಕಸ ಾ
14/9 ಇತ ಆಲೂಗ 2.00 6180.00 92107826 7092 640511 05688

30
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಚಂದ ೕಖರ     ಕೃ ಾ  , ೕಗಟ  ೕಗಟ

ಕಸ ಾ

118/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.36 1112.00 56015856 9452 07701010 16361

31
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಆ ಪ   ಗಂಗಪ , . ಾಳ . ಾಳ

. ಾಳ
46/1ಎ,146/1 ಆಲೂಗ 0.60 1854.00 68405053 3217 5405254322

32
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ನರ ಂಹಯ    ಕ ಗಂಗಪ , ಗಂಗಸಂದ ಗಂಗಸಂದ

ಕಸ ಾ

527 ಆಲೂಗ 0.50 1545.00 23075879 9895 26925001010 48101

33
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ನರಸಮ   ೂೕಂ  ನಂಜಪ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
126/2 ಆಲೂಗ 0.37 1142.00 54573555 3986 10730100019 601

34
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ನರ ಂಹಮೂ  ಎ   ನಂಜಪ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
126/2 ಆಲೂಗ 0.40 1236.00 20560286 0529 107301010 69888

35
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ನರ ಂಹಮೂ   ನರ ಂಹಪ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ

28/19, 80/2 ಆಲೂಗ 0.80 2472.00 80540906 9287 14940101100 7345

36
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಲ ೕಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ

ಮಂ ೕನಹ
292 ಆಲೂಗ 1.00 3090.00 39145489 8947 107301000 11959

37
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ೖ ಾಮಯ   ಯರ ಪ  , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ

ಮಂ ೕನಹ
23/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 3708.00 39646859 5327 10730100003 280

38
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಚಲಪ   ೂಡ ರಂಗಯ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
41/2B2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 1854.00 59181581 7283 107301000 23091

39
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ೕವ ಾಜು ಎಂ  ಮು ಯಪ  ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
44/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 2472.00 596123 542830 1073010002 3571
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40
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಮು ಕೃಷ ಪ    ಗುಂಡಪ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ

107,75/3ಎ,75/13 ಇತ ಆಲೂಗ 0.50 1546.00 70670923 0159 0770101200 601

41
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
 ಶ ಾಥ  ಗಂಗಪ , ೂನ ಪ ನಹ  ೂನ ಪ ನಹ

ಮಂ ೕನಹ

182/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 1854.00 94128703 5361 1494010110 02040

42
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
  ಾ ಾಯಣಪ   ಹನುಮಯ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
112/2, 112/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.95 2934.00 615027 575675 1073010101 4648

43
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ನಸ ೕ ೌಡ  ಮುದ ಪ , ೕವರ ೂಂಡಹ ೕವರ ೂಂಡಹ 122 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 3090.00 76589146 5431 1073010001 5311

44
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಬಸವ ಾಜು  ಂಗಣ , ರುಪಸಂದ ರುಪಸಂದ

. ಾಳ
35/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.47 1452.00 26070189 2410 1066010000 4452

45
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ರ ಚಂದ   ಾ ಾಯಣಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
117/1,109/1,117/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 3090.00 54807445 5521 64106955116

46
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಲ ೕನರಸಮ   ೂೕಂ ಾಮ , ಾಲ  ಹ  ಾಲ  ಹ

ಮಂ ೕನಹ

34,35/1,35/4 ಇತ ಆಲೂಗ 0.77 2378.00 51180752 2077 145119 010246

47
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಅ ಾ   ಅಶ ತ , ರುಪಸಂದ  ರುಪಸಂದ

. ಾಳ
19/8,88/17 ಇತ ಆಲೂಗ 0.40 1236.00 106601000 08994

48
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ೕ ಾಸ   ಗಂಗಪ , ಾಮ ಹ ಾಮ ಹ

ಮಂ ೕನಹ
235 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 3090.00 61866186 7891 107301000 23198

49
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ೕ ೕ ಾ   ೕ  ಲ ಾ ,   R ಾಂಡ    R ಾಂಡ

ನಗರ
257 ಇತ ಆಲೂಗ 0.50 1545.00 71023395 0294

50
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಗಂಗ    ಕ ಪ ಯ , ೕ ದನೂರು  ೕ ದನೂರು

ಕಸ ಾ

59/2,61/3,59/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.87 2688.00 78399473 8944 077010101 4377

51
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಅವ ಲ   ಎ   ನರ ಂಹ , ಗುಂಡ ಹ  ಗುಂಡ ಹ

. ಾಳ

121/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.65 1854.00 4394 93965421 145410100 4562

52
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ೂೕ ಂದಮ  ೂೕಂ ಾಗ ಾಜು , ೂಡ ಮ ೕ  ೂಡ ಮ ೕ

ೂಂ ೕ ಾ
42 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 2472.00 73374180 0125 14820101100 1796

53
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
  ಜಗ ಾಥ    ಪ ೕ  ಜಯ ಾಮ , 

. ೂಮ ಸಂದ
 . ೂಮ ಸಂದ

ೂಂ ೕ ಾ
121/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 1854.00 891865242 268 109891010 06649

54
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಮು ಲ ೕಮ  ೂೕಂ ಾಲಪ , ದ  ದ

ೂೕಬ
96/20,96/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 2472.00 72044882 3597 148201191 000284

55
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ನುತ   ಂಕ ೕ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
139/4 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 3090.00 42869151 3288 107301 0165527

56
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಎ  ೕ ಾಸ   ಾ ಾಯಣ , ಕುರುಬರಹ ಕುರುಬರಹ

ಕಸ ಾ

154/2,144/1, ಇತ ಆಲೂಗ 0.77 2378.00 ಇ ಾ 5202910231 11483

57
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಕ ಾರಪ   ಜೂಲಪ , ಉ ಾ ರಹ ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
140 ಆಲೂಗ 0.65 1854.00 59612354 2830 107301000 23571

58
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ನರಸಮ  ೂೕಂ ೂಡ ನರ ಂಹಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ

ಮಂ ೕನಹ
532 ಆಲೂಗ 1.00 3090.00  35409333 2421 1073010 0020697
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59
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಗಂಗಪ   ಂಕಟಪ , ಗುಯ ಲಹ ಗುಯ ಲಹ

ಮಂ ೕನಹ

159/2 ಆಲೂಗ 0.60 1854.00 53114586 2518 149401011008 647

60
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಾಗ ಾಜಪ   ೕ  ಕ ರಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ

ಮಂ ೕನಹ
289 ಆಲೂಗ 1.00 3090.00 9983 82811245 107301010 11623

61
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಾ ೕ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಮೂ ,  ಇಡಗೂರು ,  ಇಡಗೂರು

ಕಸ ಾ
591 ಆಲೂಗ 0.60 1854.00 86530688 7484 641395053 62

62
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ಕ ರಪ    ಕ ಗಂಗಪ , ಇಡಗೂರು ಇಡಗೂರು

ಕಸ ಾ
593 ಆಲೂಗ 0.60 1854.00 56318912 4590 641834980 99

63
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ೕಜ
ನಂ ೕ ಾ   ೕ  ಾ ೕ ಾ , ೂೕಳ ಹ  ೂೕಳ ಹ

ನಗರ
48/4 ಆಲೂಗ 1.20 3700.00 85377660 8594 10860100 05083

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ  .N  ಕ ಾಗಪ ಾದ ದ 431/2, 377/2, 377 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 8026-3179-4080 54050892512-
2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ S.R. ೂೕ ಂದ ಾಜು ಾದ  ೂೕಟಗಲು ದ 37/2, 37/1, 46/4 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 8099-4807-9593 64079194656-
3 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಚಂದ ೕಖರ A.C   . ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣಪ ಾಕಪ ನಹ ದ 12, 15/2- ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 2792-4029-7657 64088887298-
4 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣಪ .B  ಬಚ ಪ ಾಕಪ ನಹ ದ 6,7/2,5/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 9924-9019-6136 54050893821-
5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗ ಗಪ   ಕ ಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 57/p7 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 7912-6273-8700 0490101021538-
6 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯ ೂೕಧಮ   ೕ ಾಸಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 32/4,35/E ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 6785-5934-8132 64046825412-
7 ಪ ೕಶ ಸ ರ K.R. ೕ ಾಸ   ಾಮ ೂೕಟಗ ದ 13/1, 123 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 8057-7208-7013 64110044107-
8 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ .K.N  ನರ ಂಹಯ ೂಣ ಾನಹ ದ 22/p30, 77/1, 78, 

77/2
ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 8527-1590-8467 54050911354-

9 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ   ನಂಜಪ ನಲ ಪ ನಹ ದ 17, 117/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4238-2055-0874 54050905952-
10 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಜು ಾಥ.N.V  ಂಕಟಪ ನಲ ಪ ನಹ ದ 117/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 5994-8726-4437 64172189572-
11 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಉಗ ನರ ಂಹಯ   ಉ ಉಗ ಪ   ನರ ಂಹಪ ೂಣ ಾನಹ ದ 79 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 6000-4188-1934 0487101034972-
12 ಪ ೕಶ ಸ ರ . ನರಸ   ೖರಪ ಪ ಸ ಾನ ೂ  ದ 77/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4831-6454-0390 520221000211589-12 ಪ ೕಶ ಸ ರ . ನರಸ   ೖರಪ ಪ ಸ ಾನ ೂ  

S. ೂಲ ಹ
ದ 77/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4831-6454-0390 520221000211589-

13 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ನರ ಂಹಯ   ಕ ಬುಡ ಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 5/3- ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4401-6764-3901 64049341303-
14 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹ Y.K  ಕೃ ಾ ಯಲ ೕನಹ  

ಬಬೂ ರಹ
ದ 5, 13/1- ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 3455-0375-3142 0490101007686-

15 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕತಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಬಯ ಪ ನಹ ದ 304 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 7907-6388-2693 0490101016659-
16 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕತ .M  ಮು ಯಪ ಜರುಗಹ   

ಂಕಟಕೃಷ ಮ ನಹ
ದ 27 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 3035-7394-1144 0490101002138-

17 ಪ ೕಶ ಸ ರ D. ಂಕಟರಮಣಪ   ೂಡ ನರಸಪ ೂೕಟಗಲು ದ 39/ 8, 39/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 9061-7034-8705 137500101002076-
18 ಪ ೕಶ ಸ ರ S.Vನರ ಂಹಮೂ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾದ ದ 199 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4703-158-1238 64060351713-
19 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಹನುಮಪ   ನ ಪ ೂೕಟಗ ದ 23, 12/2, 15/2, 12/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4639-4916-8513 64052533872-

20 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನ ಮ  ೂೕಂ ೕ ನರಸಪ ೂೕಟಗ ದ 124, 71/ 3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 2210-3690-0248 64086959903-
21 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೌಡಮ  ೂೕಂ ಕ  ಬಜ ಪ ಬಂಡಹ ದ 37/3,79 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 9145-0399-7333 049010817765-
22 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಳ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಸುಬ ಾಯಪ ಂ ಾಲ ಹ ದ 90/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 5764-5072-9636 0490108017406-
23 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮ ಪ ಮ ಹ ಬ ಹ 22 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 6097-4379-1139 10548101008063-
24 ಪ ೕಶ ಸ ರ ರುಪ ಪ   ಂಕರವಣಪ ಮ ಾಯ ನಹ  

ಆ ೕಮಡಗು
ಬ ಹ 139 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 9180-2690-4267 10548100002822-

25 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾವ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 99/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8827-9534-9093 10548100006008-
26 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹಮೂ   B. ಾ ಾಯಣಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 279 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 4039-7775-4148 10548101023831-
27 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾವ   ಚನ ಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 47 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 9768-6466-0018 10548100006450-
28 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹ ಪ   ಕ ನರ ಂಹಯ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 284/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 108717-9747-5799 1054810100332-
29 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ರಪ   ನರಸಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 218, 224/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 2092-3943-8448 10548101023798-
30 ಪ ೕಶ ಸ ರ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಬಚ ಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 181/2, 181/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8614-9385-4087 699090010762-
31 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ಾಯಪ   ೂಡ ಾಪನ ಮ ಹ ಬ ಹ 38/26, 100/11 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 4841-8956-3908 10548101052107-
32 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕ ನರ ಂಹಪ   ಕ ಯರ ಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 286/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 2674-7033-8240 10548101031256-
33 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 246/2, 242/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 2011-7156-0046 125000004760-
34 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಮಪ ಕುದಪಕುಂ ಬ ಹ 1/1, ½, 1/3, ¼, 1/5, 

64
ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8210-1886-4697 0490101013507-

35 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ ಾಪಣ ಾಯಪ ನಹ ಬ ಹ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 5655-2811-5907 0490101017105-
36 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಪ   ಕ ಾ ಾಯಣಪ ಯರ ಪ ನಹ  

ಾ ವರಹ
ಬ ಹ 43/4, 25, 7/ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 7281-2039-5429 0490101019969-

37 ಪ ೕಶ ಸ ರ R.N.ಆಂಜ ೕಯ   ಾ ಾಯಣಪ ಾಯಪ ನಹ ಬ ಹ 40/ಎ2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 6509-6106-9399 0490101010761-
38 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಮ ಹ ಬ ಹ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 3815-0569-6792 10548101029738-
39 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸತ ಾ ಾಯಣ   ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ಾಯಪ ನಹ ಬ ಹ 19/ 13, 2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 3380-8136-2792 0490101008509-
40 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾ ಾಮ .K.N  ಾ ಾಯಣ ಕುದುಪಕುಂ ಬ ಹ 27/1, 27/2, 27/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8307-9189-4805 0490101016903-
41 ಪ ೕಶ ಸ ರ ವಣ   ಾಮ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 108/1, 157 ಇತ ಆಲೂಗ 0.8 2472 2449-8204-8032 520291005637471-
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42 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು .S  ಕ ಸುಬ ಣ ಾಯಪ ನಹ ಬ ಹ 43/7, 47 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 3074-3976-8328 0490101008906-
43 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಗಳಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕಶಪ ಾಚ ಾನಹ  

ಮ ಾಯ ನಹ
ಬ ಹ 153/1, 155/6 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8283-03741-0598 0368101008411-

44 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಭವ   ಮಂಜು ಾಥ ಮ ಾಯ ನಹ  
ಯರ ಹ

ಬ ಹ 189 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 7640-5819-2737 0490119015264-

45 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಪ   ಗಂಗಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 122 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4431-8558-8600 0490101013554-
46 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಚಂದ ಾನಹ , 

ೖಯಪ ನಹ
ದ 167/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 6103-9467-9044 0490108013920-

47 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕಟಪ   ೕ ಾ ೕ ಾ ೕ ೌಡನಹ ದ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 5473-4095-2497 0368108005443-
48 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾ ಂ ಾ   ೕ ಸುಬ ೖಯಪ ನಹ  

ಬೂ ರಹ
ದ 87/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 8638-1883-4140 0490101010696-

49 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ೕಳ ೂೕಂ ಾಮ ಂ ಾ ೖಯಪ ನಹ  
ಬೂ ರಹ

ದ 87/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4575-0128-3555 049010105998-

50 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ವಪ   ಾಮ ಇರಗಪ ನಹ ದ 38/p4 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4560-5059-4032 64152188899-
51 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 79/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4498-9085-1649 64068699015-
52 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆವ ಲ ೂಂಡಪ   ಕ ಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 66/2,26/4,55/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 7804-5971-1940 699090015535-
53 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಈರಪ .V  ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 40/1- ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 6160-1212-9477 54050895488-
54 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕಮ ೕಖರ   N.S. ಂಕಟ ೕರ ಮದಹ ದ 112/3, 117/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 6458-7308-3103 699090003562-
55 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ .N.V  ಂಕಟ ೕರ ಮದಹ ದ 117/2, 94, 26 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 6865-8000-6379 54050904540-
56 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಚಂದ ಕ ಾ .A ೂೕಂ ಸುಬ ಇರಗಪ ನಹ ದ 74/1- ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 5973-6755-3175 37125109902-
57 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೌಡ .TC  ೌಡಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 80, 74 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 2829-8790-4741 4441101004126-
58 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ಾಸು ಾ P.S.  ಾ ದ 19/3,19/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 8259-4505-6091 4441101001847-
59 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಈಶ ರಪ   ಸುಬ ಯ ಮಲ ಪ ರ ದ 38/p18 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 8136-7830-0424 0490108012708-
60 ಪ ೕಶ ಸ ರ K.B. ಾ ಾಯಣ ಾ   ೖರಪ ೂೕಟಗಲು  ಾಮನಹ ದ 71 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 8163-5283-1293 520101042560493-

61 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ S. ೂಲ ಹ ದ 55/P1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 5600-0559-4041 64046927672-
62 ಪ ೕಶ ಸ ರ V.C. ಾ ವಪ   ಕ ನ ಪ ವರದ ಾನಹ  ದ 66, 72, 117/2,126/3, ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 9690-8203-5887 64050426307-62 ಪ ೕಶ ಸ ರ V.C. ಾ ವಪ   ಕ ನ ಪ ವರದ ಾನಹ  

ಗ ಂ ೕನಹ
66, 72, 117/2,126/3, 

128/2
ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 9690-8203-5887 64050426307-

63 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃ ಾ   ಾ ಾಯಣ ೖಯಪ ನಹ ದ 159/p33 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 9052-1285-1559 0490101021301-
64 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗಪ   ಾ ಲಕಪ ಪ ಸ ಾನ ೂ  

ೕರ ಮದಹ
ದ 125 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 7235-1368-7849 520101042546512-

65 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ೕಶಪ .H  ಂಕಟಪ ಯಲ ೕನಹ ದ 83/p20 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4588-8610-3369 0490101003462-
66 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಕ ಲ .C.M  ಮು ಾ ೖಯಪ ನಹ ದ 240/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 8393-4877-9483 0490101007408-
67 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ S.ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ಇರಗಪ ನಹ ದ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4453-7248-1445 64088430026-
68 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕತ ೖರಪ   ಚನ ಪ ಮ ಹ ಬ ಹ 113/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 5008-4409-1776 64135600511-
69 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ಾಜು.A.M  ಮು ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 164, 165, 166 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8797-7881-7927 10548101034828-
70 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟರಮಣಪ   ೕ ೕತಪ ೂಡ ಗುಮ ನಹ ಬ ಹ 51 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 7963-4603-0901 10548100004088-
71 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ನ ಪ ಧನ ೕನಹ  

ೌಡನಹ
ಬ ಹ 10/D ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 4525-3362-2670 10548100003019-

72 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಜು ಾಥ D  ಾ ವಪ ಮುದ ಣ ಬ ಹ 36 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 5817-2980-8301 10548101058138-
73 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಜುಳಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಮ ಾಯ ನಹ  

ನ ಾಯ ನಹ
ಬ ಹ 146/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 4611-1450-3606 0490101018762-

74 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಕೃಷ ಪ ಮ ಾಯ ನಹ   
ಯರ ಹ

ಬ ಹ 183/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 4741-3874-0501 0368108007695-

75 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ .B.M  ಮುತ ಪ ಮುದ ಣ  
ಬ ಹ

ಬ ಹ 55/ 7, 41/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 10548100000540-

76 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗುರ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಂಕಟಪ G.ಕುರುಬರಹ ಬ ಹ 101/p12 ಇತ ಆಲೂಗ 0.8 2472 5794-8704-6308 0368108005670-
77 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೖ ಾ .R  ಾಮ ೖರ ಾನಹ ಬ ಹ 1, 68- ಇತ ಆಲೂಗ 0.8 2472 8948-6290-5136 185910031464-
78 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಬಯ ಣ   ೕ  ಪ ಜಪ ೂೕಮನಹ ಬ ಹ 31 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 5216-7722-2846 10516101001981-
79 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು .S.M.  S.M.ಮು ಾಮಪ ೂೕಮನಹ ಬ ಹ 7/9,7/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 8019-5200-7051 111300101005228-
80 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾಸ .D.V  ಂಕಟ ಾಯ .D ಾ ವರಹ ಬ ಹ 5 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 2698-8358-8000 10548100003385-
81 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೖ ಾ   ಕ ಬಚ ಪ T.ಕುರುಬರಹ  

ೂಡ ೕಕಹ
ಬ ಹ 35/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.3 927 5286-9563-5587 10548100003130-

82 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾಮಪ   ೖರಪ ವಂಟೂರು ಾ ೕಶ ರ ಬ ಹ 108/3,92/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.8 2472 4549-8641-6127 10548100004151-
83 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ಮು ಯಪ   ೂಡ ಾ ೕಶಪ ವಂಟೂರು ಾ ೕಶ ರ ಬ ಹ 91/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 7154-3655-2219 10548101004641-
84 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆವಲಕ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಯ T. ದ ನಹ  

ಕ ೕಕಹ
ಬ ಹ 40 ಇತ ಆಲೂಗ 0.8 2472 5205-9404-7939 10548100001826-

85 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂೕಪಮ  ೂೕಂ ೕ  ಾಮಯ .A.T ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 308/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 4280-0008-8753 10548101059100,
86 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಯಪ   ಮು ಾಮಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 283/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8510-3050-9546 10548100006529,
87 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹಪ   ಮು ಾಮಪ ಮ ಹ ಬ ಹ 93/18 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 3857-7386-2272 10548101002582,
88 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ ಾಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೂಪ ಲ ನ ಪ ನಹ  

ಾಮ ಂ ಾಪ ರ
ಬ ಹ 1/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 3251-9204-6679 1054810005594-

89 ಪ ೕಶ ಸ ರ K.T. ಂಕ ೕಶ  ಮ ಣ ಕುದುಪಕುಂ ಬ ಹ 69 ಇತ ಆಲೂಗ 0.8 2472 8305-6262-4275 0490101011019-
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90 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನಂಜುಂಡಪ   ಲ ಂಕಟ ಾಯಪ ೂರತಗುಟ ಹ  
T. ದ ನಹ

ಬ ಹ 32/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 3230-1381-1573 10548100006389-

91 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೖ ಾ .A.S  ೂಣ ಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 228, 210/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 5927-2779-4129 0368101009582-
92 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಲ ಪ .K  ಕ ಜುಂಜಪ ಕನ ಪ ನಹ ಬ ಹ 74/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 5778-1310-6318 10516100000362-
93 ಪ ೕಶ ಸ ರ A.N. ಂಕಟಚಲಪ   ನರ ಂಹಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 278/ 57 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 3886-6897-5178 64080312204,
94 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕನರಸಮ  ೂೕಂ B. ಾಮ  ನ ಮಂಗಲ, 

ೖರ ಾನಹ
ಬ ಹ 31/1, 14 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 3847-0566-3657 520101042619323-

95 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮ . B.   ಪ ೕ  ೖ ೕ ೌಡ ನ ಮಂಗಲ ಬ ಹ 31/2, 27 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 4081-5713-4921 520101042547616-
96 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂನ ಪ   ಾ ಪ ಮುದ ಣ  

ಧನ ೕನಹ
ಬ ಹ 21/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 2609-4223-6305- 10548100004009-

97 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ ಣ   ಸಂದಪ ವಡ ಹ  ಬಚ ನಹ ಬ ಹ 16/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8979-2322-7392 0490101008191-
98 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಚಂದ .D.N.  ಾ ಪ ಮುದ ಣ  

ಧನ ೕನಹ
ಬ ಹ 24/4, 24/6,1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 3550-0280-8179 10548100006830-

99 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಕಟಪ ಲ ಗುಡ ಹ ಬ ಹ 350/4 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 3037-1969-4519 10548100004689-
100 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಹನುಮಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 230/3, 299/2, 

299/1
ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 2768-0210-8053 125000006075-

101 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಂ ನಪ   ಕ ರಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 294/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 9991-6860-9907 10548101031450-
102 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಡ ಪ   ೂಡ ಂಕಟರವಣಪ ೂೕಟಗ , ಾಮನಹ ದ 23/2, 71/43b ಇತ ಆಲೂಗ 0.6 1854 5371-0771-2014 54050903262-
103 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಂತಮ  ೂೕಂ ಅ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 19/p15 ಇತ ಆಲೂಗ 0.6 1854 7101-9165-9722 4441119000024-
104 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಮ   ಂಕಟ ಾಯಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 61/p10 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4934-9788-8402 0490101011016-
105 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾ ಾಯಣಪ   ಾಮಯ ಲುವ ಾತಹ  

ನಲ ಪ ನಹ
ದ 90/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 9645-3537-5201 64040843367-

106 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ದ 38/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 7025-0607-2232 0490101014438-
107 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಪಮ  ೂೕಂ ೂಡ ಂಕಟ ಾಯಪ ೂೕಟಗ , ಾಮನಹ ದ 71/26 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 6441-4855-1700 64143238424-
108 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ    ಲ ಂಕಟಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 13,16/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 6052-2635-1129 0490108012771-
109 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನಂಜಪ .K.V  ೂಡ ಂಕಟ ೂೕಣಪ ೂೕಟಗ , ಾಮನಹ ದ 71/p10 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 7398-3302-8150 54050899812-
110 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಂ   ೕ ಂಕಟಪ ೂೕಟಗ ದ 77/1, 30 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 6795-9102-2112 54050895783-110 ಪ ೕಶ ಸ ರ
111 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಪ   ಾಮಪ ೂೕಟಗ ದ 40/p5 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 8884-2743-1156 36903416973-
112 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಉ ಾಶಂಕ .K  R.V.ಕೃಷ ಪ S.ಕುರುಬರಹ ದ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 5018-4082-0236 54050905066-
113 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ   ಮು ಯಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 31/1, 48/6 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 9765-5203-0667 125000186444-
114 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ   ೕ ಂಕಟಪ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 19/p14 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 5084-3100-2968 0490101016132-
115 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹ .C  ೌಡಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 43 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 2861-0895-6880 54050900498,
116 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ ಾಯಪ   ಾಗಪ ೕರ ಮದಹ ದ 87/c, 87 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 4196-1301-0672 54050904663-
117 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಾ ೖಯಪ ನಹ ದ 106 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 9871-0580-5535 0490101009192-
118 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕತ .C.M  ಮು ಾ ೖಯಪ ನಹ ದ 254/1,159/p70 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 3424-0518-0412 0490101009304-
119 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ   ಗಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 42 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 9880-4269-6421 64027704669-
120 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂಡ ಅಶ ಥಪ   ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 78 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 9553-1575-0572 64074348138-
121 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯಮ  ೂೕಂ K.V. ೖ ಾ ತುರು ಾ ೕನಹ ದ 61/8 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 1500 9885-7145-6713 0490108011416-
122 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹಯ   ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಕು ಾ ಂಡಹ ಕಸ 76/ 17 ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 3708 2207-0805-3685 54052769949-
123 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕನಪ ಾಗಮಂಗಲ ಗಮ ೕ 60/7A, 108/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 3143-6832-6229 10659101023743-
124 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂಡ ಾ ವಪ   ಮ ಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 423 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8774-0545-8993 10548100006073-
125 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ಂಕಟಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ G.ಕುರುಬರಹ ಬ ಹ 1/6, 101/ 28 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 4235-7177-2461 0368108005677-
126 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ   ನಲ ಪ ೂಲ ಗುಮ ನಹ ಬ ಹ 59/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 4016-0069-6631 0368101003395-
127 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ೕ  ೖ ಾ   ಾಮ ಇರಗಪ ನಹ ದ 98.98/ 12 ಇತ ಆಲೂಗ 1.7 5871 6803-3232-0089 64058104825-
128 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನಲ ಪ .K.H  ಹನುಮಪ ಕ ಾಯ ನಹ  

ೂಡ ಾ ೕನಹ
ಕಸ 114 ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 3708 5403-8796-0761 4069108002078-

129 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಜು ಾಥ.M.S.  ಂಕಟಪ ಯ ಮ ಟ ಪ ರ ಕಸ 5 ಇತ ಆಲೂಗ 0.6 1854 5304-3932-1515 520101042532651-
130 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಪ ಯ .M  ಾ ಾಯಣ ಾ ಮ ಪ ರ ಕಸ 36/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.52 1606 4459-5997-9108 0486101016023-
131 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 69/3, 19/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 6939-6035-1855 699099006960-
132 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ ಆಂಜನಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಪ ೕಲು  

ೂೕ ೕನಹ
ಕಸ 186/P3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.8 2472 5605-4951-9599 10516100000718-

133 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನಂಜುಂಡಪ   ಮುತ ಾಯಪ ಹುಜಗೂರು, 
ಕು ೕನಹ

ಕಸ 65 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 5459-5187-7259 699090011314-

134 ಪ ೕಶ ಸ ರ B.C.ಮಂಜು ಾಥ  B.K.ಚಂಗ   ಾ ಬಚ ಹ ಕಸ 3/1- ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 4827-2179-9174 111300101002234-
135 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ .K.N  ಕ ನರ ಂಹಯ ೂತ ನೂರು ಕಸ 301/p2,97/1,175/5,2

03/5
ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 4375-2027-2710 10811100000777-

136 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾಜು.T.C  ಕ ಮು ಾಮಪ ತುಮ ನಹ ಕಸ 42/p34, 42/p57 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 8375-1111-0299 10571100015631-
137 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾಮಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 52/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.39 1205 2951-9949-5741 10811100002464-
138 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾ ಕಸ 12/12, 1/ 2 ಇತ ಆಲೂಗ 1.5 4635 125001194206-
139 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ .K  ಂಪಣ ೕವರಮಳೂ ರು ಕಸ 43/2,32,99,1111/3,7

3/2
ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 3708 4596-2968-8106 111300101002566-

140 ಪ ೕಶ ಸ ರ S.M.ಮಂಜು ಾಥ  ಮು ಯಪ ಕ ಾಸರಹ ಕಸ 37 ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 3708 2829-8525-8581 54035938241-
141 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ .N   ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ ಂತುಡ ಕಸ 15/1, 67/2, 11/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 8497-4637-0875 125000147971-
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142 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ರಪ   ಮಲ ಪ ಂತುಡ ಕಸ 26/ 26, 26/58, 20/6 ಇತ ಆಲೂಗ 1.8 5562 7475-5094-6102 10571100015691-

143 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂಣ ಪ   ೖರಪ ಂತುಡ ಕಸ 12/1 , 60/3, 42/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 3085-7551-3111 10571100016237-
144 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಚಂದ   ಮು ಾಮಪ ಪ ೕಲು ಕಸ 25/3, 25/4 ಇತ ಆಲೂಗ 0.45 1390 2177-6953-6080 10516100006978-
145 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಪ   ಮುತ ಪ ೖರ ಾಯ ನಹ ಕಸ 30/1, 9/ 19, 1/62 ಇತ ಆಲೂಗ 1.8 5562 7593-8406-6754 0486101019584-
146 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹಯ   ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಕು ಾ ಂಡಹ ಕಸ 76/ 17 ಇತ ಆಲೂಗ 1.2 3708 2207-0805-3685 54052769949-
147 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ೕಶಪ   ಮು ಾಮಪ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 175/3, 166/P25 ಇತ ಆಲೂಗ 0.8 2472 9034-6928-6944 64116889649-
148 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕಶಪ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 8/3- ಇತ ಆಲೂಗ 0.6 1854 8252-1931-9228 10571100016871-
149 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕುರಕ ರಪ   ಮು ನರ ಂಹಯ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 44,143/4, 143/2/ ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 4378-3624-9382 125000230042-
150 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಕೃಷ ಪ   ೂಸ ಂಕಟಪ ಾ ಕಸ 1/p1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.6 1854 6278-4585-4804 10516100008668-
151 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ   ೕ T.N.ಕೃಷ ಪ ಾ ರ ಕಸ 73/1, 73/7, 80/2, 

88/2, 68/4
ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1088 4302-5873-0736 430258730736-

152 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಯಪ ಸುಂಡ ಹ ಗಮ ೕ 25/2, 3/6, 3/4, 22/1, 
3/1, 3/3

ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 2800 6848-7805-3936 1932718378,,

153 ಪ ೕಶ ಸ ರ Y.K.ಮಂಜು ಾಥ  ಕೃಷ ಪ ಮ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 234 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1000 3112-0774-4185 0490101008836-
154 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅಕ ಯಮ  ೂೕಂ ಮು ಾ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 161/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1000 8885-5524-0287 10548100005003-
155 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹಯ   ಕ ೖರಪ ಾಕಪ ನಹ ದ 77/1,14,29/1,1/3,54/

1,1411/1,77
ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1000 6278-26220-8482 54050900034-

156 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಂ ಾಧರಪ   ಾಪಯ ಾಚ ಾನಹ  
ಮ ಾಯ ನಹ

ಬ ಹ 143/2, 201/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1000 9513-5289-0000 0490108016447-

157 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ೕ .K.V   ಂಕಟ ಹಲಸೂರ ಕಸ 29/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1000 8741-6552-7526 10831100001447-
158 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ ಂಕಟಪ ಜಂಗಮ ೕ ಹ  

ಹಲಸೂರ
ಕಸ 21 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1000 2277-8266-4361 10831100014028-

159 ಪ ೕಶ ಸ ರ A.V. ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 316 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 2232-1108-9126 10548101034299-
160 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ.A.N  ನರ ಂಹಪ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 278/ 5 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 6577-1717-8191 10548101047062-
161 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹ .P.S  ಸುಬ ಯ ಲ ಗುಂಡ ಹ   

ಆ ೕಮಡಗು
ಬ ಹ 360/2, 341 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 9252-5310-7790 10548100004808-

162 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮ ಯಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಯರ ಹ  
ಮ ಾಯ ನಹ

ಬ ಹ 181/ 45, 242/1, 244 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 5501-6552-5347 0490101015434-

163 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯರ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಲ ಗುಂಡ ಹ  
ಾ ಾಯ ನಹ

ಬ ಹ 11/2- ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 5191-5151-4813 10548100001443-

164 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯ ೂೕಧಮ  ೂೕಂ ಯರ ಪ ಲ ಗುಂಡ ಹ ಬ ಹ 10 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 6875-1924-8222 10548100004768-
165 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ಮ  ೂೕಂ ೌಡ ೂೕಮನಹ ಬ ಹ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 4273-0488-9302 10516100008242-
166 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೌಡ .S.V  ಂಕಟ ಾಯಪ ೂೕಮನಹ  

ಮುಮ ನಹ
ಬ ಹ 136 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 3135-9274-3374 0486101018701-

167 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹಪ   ಮು ಾ ಲಪ ಬ ಹ ಬ ಹ 312/2, 311 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 3211-0947-7504 10548100005656-
168 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾ ವರಹ ಬ ಹ 7/ 4 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8017-7419-1834 10548100002939-
169 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕವ   ಂಕಟ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 271/4, 160/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 9063-9004-6349 10548100006900-
170 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂಜ ೕಯ   ಕೃಷ ಪ ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ 118/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8857-5994-7599 10548100003789-
171 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ .A.M  ಮು ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 159/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 2034-4605-5716 10548100005388-
172 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಕೂ ೕಶಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 4/ 8 ಇತ ಆಲೂಗ 0.8 2472 7463-3236-9984 0490108013789-
173 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಯ   ಕುಚ ಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 4/ 7, 58 ಇತ ಆಲೂಗ 1.6 4944 2199-5435-2113 64136781969-
174 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಪ   ಳ ಪ ೂತ ನೂರು ಕಸ 52/1- ಇತ ಆಲೂಗ 0.9 2781 8117-0628-7715 1081110000058-
175 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆರ .A.B  ಾ ಆ ೕಮಡಗು ಬ ಹ 157/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 9375-0966-8882 10548101033467-
176 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೖ ಾ .A.M  ಮು ಾ ಅಮ ಾರಹ ಬ ಹ 10/3, 14/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 3442-6046-5113 10548100007127-
177 ಪ ೕಶ ಸ ರ H.M.ನಂಜುಂಡಪ   ಮು ಯಪ ೂಸ ೕ ಗಮ ೕ 384/2, 74/1, 75/2, 

75/1
ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 2554-2722-0734 3435313190-

178 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ಾಜಪ . M  ೕ ಮು ಾಮಪ ೂಸ ೕ ಗಮ ೕ 97 ಇತ ಆಲೂಗ 0.92 2700 2993-3205-9820 10659100007751-
179 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹಪ   ಮು ಾಮಪ ಅ ಾನಹ ಗಮ ೕ 86/ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 3105-3038-5005 10571100000449-
180 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ಅ ಾ ಯಮ  ೂೕಂ ಕ ಬಚ ಪ ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ 123/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8793-7465-8073 10548100001603-
181 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಪನ    ಅಪ ನ ಕ ೕಕಹ  

ಅ ಾ ಬಂಡಮ ನ
ಬ ಹ 19/1, 18 ಇತ ಆಲೂಗ 0.3 927 4302-1818-3240 10548100000253-

182 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಪ   ಹನುಮಂತಪ ಮ ಹ ಬ ಹ 38 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 4385-9164-4985 10548101029020-
183 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ವಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ T. ದ ನಹ ಬ ಹ 47, 7/4 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 4130-9948-0028 10548100004274-
184 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗಪ   ಾ ಕಲಪ ಮ ಾಯ ನಹ  

ಆ ೕಮಡಗು
ಬ ಹ 134/2,133/2,99 ಇತ ಆಲೂಗ 1 3090 9651-8374-0787 10548100006510-

185 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಚಂದ ಪ .N.  ನರ ಂಹಯ ೂರತಗುಟ ಹ  
ಕ ೕಕಹ

ಬ ಹ 31/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 2133-6628-3938 10548100003076-

186 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ೖರಪ ಲ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 70/18, 74/5, 14/p1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 6227-8539-3685 0368101007634-
187 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ ಲ ಾಯ ನಹ ಬ ಹ 56/p18 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 5554-7319-8634 10516100009331-
188 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ ನ   ಮು ಾ ಮ ಹ ಬ ಹ 25 ಇತ ಆಲೂಗ 0.4 1236 8823-3921-4838 1051610009543-

1
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಗಂಗುಲಪ   ಾಮಪ .ಮದ ಲ ಾನ ಗೂಳೂರು 48/11 ಆಲೂಗ 1.00 1.00 3000 263206001177 64150453203
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2
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾನಕಮ  ೂೕಂ ನರಹರ .ನಂ ಪ ಗೂಳೂರು 91/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.47 0.47 1400 645163549859 155010048662

3
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಈಶ ರಪ   ಮ ೕಟಪ . ಾ ಾಕಪ ಗೂಳೂರು 30/4 ಇತ ಆಲೂಗ 0.40 0.40 1200 648983410678 10549100005215

4
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಲ ತಮ  ೂೕಂ ಚಲಪ . ೂ ಂಪ ೕಳೂರು 62 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 0.80 2400 773783831070 10738100006183

5
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಂಕಟ ಾ   ಕೃ ಾ . ೂ ಂಪ ೕಳೂರು 4 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1.00 3000 1519101012777 64051705947

6
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ೂೕ ಂದ   ನರ ಂಹ . ಾ ಾಯಣ ಾ ೂೕ ಗೂಳೂರು 02-Oct ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1.00 3000 1519101009407 54050336575

7
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಗಂ   ನರ ಂಹ . ಾಮ ೂಡ ಂಪ ಗೂಳೂರು 42/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.50 0.50 1500 155010052613 54050338517

8
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ನರಹ   ನಂ .ನಂ ಪ ಗೂಳೂರು 41 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 0.80 2400 137500101005407 10549100003164

9
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ನರ ಂಹ   ೂಮ ನ .ನರ ಾಪ ರ ಗೂಳೂರು ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1.00 3000 19399 520331002045863

10
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ೕ ಾಸ   ಂಕಟ ಾಮಪ .ಕೃ ಾ ಪ ರ ಗೂಳೂರು 89/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1.00 3000 10549100004587 925101120570

11
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾಲ   ೕವ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 20/p1 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1.00 3000 10748100016511 64210569573

12
CHD ಆ ಗ   ೖರ   ಮು ಾ . ದ ತುಂ ೕಪ ಕಸ ಾ 74 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 0.60 1800 748938596859 6410590257312
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ೖರ   ಮು ಾ . ದ ತುಂ ೕಪ ಕಸ ಾ 74 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 0.60 1800 748938596859 64105902573

13
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ . ಂಕಟ ವಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ದ ತುಂ ೕಪ ಕಸ ಾ 64/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.50 0.50 1500 589122306588 107481000017636

14
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಗಂಗುಲಪ .ಕಮ ರ ಾರಪ ಕಸ ಾ 1, ಇತ ಆಲೂಗ 0.50 0.50 1500 702690825342 64084549886

15
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾಗ ೕಂದ   ಕೃಷ ಪ .ವಡರಪ ಕಸ ಾ 193 ಇತ ಆಲೂಗ 0.70 0.70 2000 472442641386 10748100014508

16
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾಮಚಂದ ಪ   ೕರಪ .ಮಲ ಸಂದ ಕಸ ಾ 13/p2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.40 0.40 1200 728591869367 925119000058

17
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾ ಾಯಣಪ   ನ ಪ . ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 218 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 0.60 1800 583328512681 54048350903

18
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಂಕ ೕಶ  ಮದ ನ .ತಟ ಹ ಕಸ ಾ 349 ಇತ ಆಲೂಗ 0.70 0.70 2000 447828517372 925108020733

19
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಯಪ .ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 90 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 0.60 1800 702438294231 1519108010713

20
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ವಶಂಕರ  ಾಮ ಾ . ಕ ರನ ಾ ಪ ಕಸ ಾ 91 ಇತ ಆಲೂಗ 0.40 0.40 1200 690875728933 10536101038037

21
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಮಪ .ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 98 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 0.80 2400 978674558851 925108021629

22
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಆನಂದಮ  ೂೕಂ ೕ ಾ ಾಮ ಾ . ವ ಪ ಕಸ ಾ 18/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 0.60 1800 723110212026 54041469440

23
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ಆ ಾ ಾಯಣ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 134 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 0.60 1800 684958005928 64035850746

24
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಲ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ .ಮ ೕಪ ಾತ ಾಳ 104/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 0.80 2400 833109907573 2735

25
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಪ ೕನ  ಾಸ ರ .ಆ ಾನಹ ಕಸ ಾ 30/6 ಇತ ಆಲೂಗ 0.50 0.50 1500 321130941770 64011508798

26
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾಗಪ   ನಂಜಪ .ಬದ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 68/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 0.80 2400 205548501617 10748100014538
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27
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಧನುಂಜಯ  ಾಮಪ .ಬದ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1.00 3000 316582320386 64087301692

28
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ನರ ಂಹಪ .ಬದ ಲ ಾರಪ ೕಳೂರು 104/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1.00 3000 375710014295 1057400011548

29
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಆ ಾ ಾಯಣ   ಂಕಟ ಾಮ . ಾಕ ೕಲು ೕಳೂರು 134 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 0.60 1800 15852200005145 64072291613

30
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಂಕಟ ಾಮಪ   ಾ ಾಯಣಪ .ವಡ ಾಳ ಕಸ ಾ 161/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.50 0.50 1500 131010036312 925101119625

31
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಂಕಟ   ಾ ಾಯಣಪ . ೂತ ೂೕ ಕಸ ಾ 132/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.50 0.50 1500 432917696496 925101115786

32
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾಲಪ   ೂಂಡಪ .ಮೂಗ ೕಪ ಕಸ ಾ 22/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1.00 3000 599882039255 18197

33
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಗಂಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಮೂ . .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 65 ಇತ ಆಲೂಗ 0.40 0.40 1200 358301000001083 74815354111412

34
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಕೃಷ ಮೂ   ನರ ಂಹಪ . .ಚ ೂೕ ಪ ಗೂಳೂರು 02-Sep ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 0.60 1800 252778756530 64112291225

35
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಂಕಟ ಾ   ಗಂಗಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 170 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 0.60 1800 848296884601 10536100003308

36
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ನಂಜುಂಡಪ   ನರ ಂಹಪ .ಸಜು ಪ ಗೂಳೂರು 105/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 0.60 1800 564300161218 10748100014508

37
CHD ಆ ಗ   ೂೕಮಲಮ  ೂೕಂ ಮಂಜು ಾಥ . ಮದ ಲ ಾ ಕಸ ಾ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 0.96 0.96 2800 290689399780 1074810001485037
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ೂೕಮಲಮ  ೂೕಂ ಮಂಜು ಾಥ . ಮದ ಲ ಾ ಕಸ ಾ 20 ಇತ ಆಲೂಗ 0.96 0.96 2800 290689399780 10748100014850

38
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಅಮರ ಾ ಾಯಣ  ಂಕಟ ಾಯಪ . ಮಲಕ ರುವ ಗೂಳೂರು 137 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 0.60 1800 807648173732 10748100020711

39
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾರಪ   ೂಂಡಪ .ಮದ ಕ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 166/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.70 0.70 2000 263665854275 10748100016825

40
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ವಮ  ೂೕಂ ಾಮಪ .ಮಲಕ ರುವ ಪ ಗೂಳೂರು 28 ಇತ ಆಲೂಗ 0.50 0.50 1500 643912272110 10748100020714

41
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ . ೕ ಾಸ  ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 413 ಇತ ಆಲೂಗ 0.35 0.35 1100 447977060024 125000212681

42
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಲ ೕನರಸಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾ .ಪ ಲ ಾರಪ ಕಸ ಾ 59 ಇತ ಆಲೂಗ 0.70 1500 359210359551 925108021897

43
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ನರ ಂಹಯ   ದ ನರಸಪ .ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 139/1 ಇತ ಆಲೂಗ 1.20 1500 890517121487 925119000073

44
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ೕ ಾಸ  ಂಕಟ ಾ .ಪ ಲ ಾರಪ ಕಸ ಾ 80,26 ಇತ ಆಲೂಗ 1.20 1500 396807310560 520101030307534

45
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ನಂಜುಂಡಪ . ೕಪ ಕಸ ಾ 68/8 ಇತ ಆಲೂಗ 0.40 1000 608241841810 64049544552

46
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಯಲ ಮ  ೂೕಂ ಅಶ ತ ಪ .ವಡ ಾಳ ಕಸ ಾ 149/5 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 1000 741490247007 925101003632

47
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ  ಕ ರಂಗಪ . ೂತ ೂೕ ಕಸ ಾ 118/A ಇತ ಆಲೂಗ 0.50 1000 654785177140 925108021888

48
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಅಶ ತ ಪ   ಕ ಾ ಾಯಣಪ . ವಡ ರ ಾಳ ಕಸ ಾ 146 ಇತ ಆಲೂಗ 0.90 1000 499739142995 925101121163

49
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಂಕಟರವಣಮ  ೂೕಂ ಆಂ ನಪ .ವಡ ರ ಾಳ ಕಸ ಾ 116 ಇತ ಆಲೂಗ 1.80 1000 866355861747 925101117523

50
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ . .ಅಶ ತ ಪ   ಂಕಟಪ .ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 156 ಇತ ಆಲೂಗ 0.40 1000 756569438156 15771

51
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಆಂ ನಪ   ಹನುಮಂತಪ .ವಡ ರ ಾಳ ಕಸ ಾ 170 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1500 511703470868 22164
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52
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಕ ಾ ಾಯಣಪ   ಗಂಗಪ .ವಡ ರ ಾಳ ಕಸ ಾ 117 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 1500 398275074884 925101113943

53
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಂಕಟ ಾ ಾಯು   ನರಸಪ .ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 142 ಇತ ಆಲೂಗ 1.20 1500 536555384277 10574101009743

54
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ನ ಪನ .ಪ ಲ ಾರಪ ಕಸ ಾ 13 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 1500 767137590845 5567

55
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ . ಪ ಲ ಾರಪ ಕಸ ಾ 14/5 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 1500 2068522201538 64035661294

56
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಈರಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 23/4 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 1500 509947703928 1519101005901

57
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಅನಸೂಯಮ  ೂೕಂ ಾ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 55 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 1500 900122957260 10549101026856

58
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ೂೕ ತ  ಂಕಟ ಾಯು .ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 109/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1500 327638046912 358301000003577

59
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ೕ ಾಮ   ಮ . ಾನಗ ಾಕಲಪ ೕಮ 186/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.70 1500 278846357121 1519101008620

60
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ನ ಮದ ನ   ಅಕು ಲಪ . ೂೕ ಾಕಲಪ ೕಮ 50/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 1500 721770266040 54041494852

61
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಲ ನ   ಮದ ನ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 68/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.60 1500 728111294203 64101321876

62
CHD ಆ ಗ   ಸು ಾಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಮೂ .ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 22 ಇತ ಆಲೂಗ 0.70 1500 600505693272 6407880949262
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಸು ಾಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಮೂ .ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 22 ಇತ ಆಲೂಗ 0.70 1500 600505693272 64078809492

63
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ೖಯಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . ೂೕ ಾಕಲಪ ೕಮ 79/5 ಇತ ಆಲೂಗ 0.70 1500 542193003119 54041520623

64
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಂಕಟ   ನರ ಂಹಪ . ಟ ಾರಪ ಕಸ ಾ 39 ಇತ ಆಲೂಗ 0.70 1500 202784782125 8092

65
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಮಚಂದ ಪ . ೖರಪ ನಪ ೕಳೂರು 8 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1500 527022963086 64137201162

66
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ೕ ಾಸ  ೕತುಲಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 65/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1500 663537302195 925101012568

67
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಕೃಷ ಮೂ   ಾಮಚಂದ ಪ .ಜೂಲ ಾಳ ೕಮ 14/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1.00 1500 627775592622 520101030311973

68
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾಗಪ   ಾ ಾಯಣಪ . ಬಂಡ ಂದಪ ೕಮ 49/2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.40 1000 494469289122 1519101008366

69
CHD ಆ ಗ   
ೕಟ ಮ  ೕಗ ಾಗ ಲ ೕ ೂೕಂ ನ ಪ .ನ ಂಪ ೕಮ 57/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.80 1500 327638046912 925101012536

1
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎಂ ೂಮ   ಕ ಮು ಾ , ರುಮ ೂೕ ನಹ 17/3. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 305303345999- 10825100004012-

2
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
  ಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ , ೂೕಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 23 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.60 1500.00 553055064439- 1294108013725-

3
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಮು ಾಜು  ೕ.ಮು ಯಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

245/3
246/1
246/3

ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 226386999485- 10612101048229-

4
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೖಯ ಣ   ೂಡ  ಮದ ಯ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

155/2
134/3
276

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 364833868252- 10612100002433-

5
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕಶಪ , ಇರಗ ಡ ಹ ೂೕ ನಹ 19/2. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.65 1800.00 935146368650- 1294101007748-

6
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕ ೕಶಪ   ೕ. ನ  ದ ಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ

11/10
134/3

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.70 1800.00 638920148755- 1294101012810-
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7
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಗಂ   ಾಮನ , ೂಡ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ

108/3
111/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 716622187364- 1294101006962-

8
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ   ೕ. ಮ ಯ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 129/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 657305864981- 1294101002762-

9
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೖರಮ  ೂೕಂ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 50/1A4 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 1800.00 760515036552- 1294101012975-

10
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ನರಸ   ೕ. ಾಮನ , ೂಡ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ 111/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.49 1200.00 831894328114- 1294101006011-

11
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೕ ಾಮಯ   ಗಂಗಪ , ಇರಗ ಡ ಹ ೂೕ ನಹ 2/2. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 937120751004- 1929101000792-

12
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಕೃಷ ಪ   ೂಡ ಬಚ ಣ ಯ , ೕನಹ ೂೕ ನಹ 3/3. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 927974088634- 10825100008311-

13
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಮುದ ಮ  ೂೕಂ ಎಂ ಎ  ಮುದ , ರುಮ ೂೕ ನಹ

22/1
19/4
19/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 605188212179- 64172083495-

14
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎಂ ಎ  ಮದ   ಾ ಾಯಣ , ರುಮ ೂೕ ನಹ 28 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 474191508830- 64084579683-

15
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎಂ ಎ  ಂ   ಾ ಾಯಣ , ರುಮ ೂೕ ನಹ 25 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 296697597800- 315600101000727-

16
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ನರ ಂಹ   ೕ. ಮ ಯ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ

62/2
52

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.76 1800.00 960062721512- 64061062062-

17
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಹನುಮಂತಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ೂೕ ಶ ರ ೂೕ ನಹ 100 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 252729693004- 10825100000819-

18
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಮದ   ಮದ ಯ , ತಟ ಹ ೂೕ ನಹ

210/1
210/2
210/3
276

157/1
162/1
166

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 670922953980- 10612100002194-

19
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಾರಪ   ೕತಲಪ , ೂಡ ನಂ ೕಲು ೂೕ ನಹ 360/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 949391542284- 1294101003411-

20
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆವ ಲಪ   ಾರಪ , ೕಲಂಪ ೂೕ ನಹ 11/2. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 673327882828- 1294101007890-

21
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕಟ ಾಯಪ   ಕ ೂೕ ಾಲಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 23/10. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.45 1200.00 634223250235- 1929101001431-

22
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕ ೕಶ  ಂಕಟ ಾಯಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 23/6. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.32 900.00 573125083377- 1929101003814-

23
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕಟ   ಆವ ಲಪ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ

27/2
29/5

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.30 900.00 803592698557- 1294101004638-

24
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೂಮ ನ   ಾಮನ , ೂಡ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ

105/1
108/1

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.40 1200.00 674697455536- 1294101008251-

25
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ ಂಕ ೕಶಪ     ಅಶ ತ ಪ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ 16/p1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.70 1800.00 733918673780- 1294101007080-

26
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾ   ಾ ಪ , ರುಮ ೂೕ ನಹ 15/2. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 532695673073- 1294101008404-
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27
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕ ೕಶಪ , ಕ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ 46/p1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.40 1200.00 975620787598- 10612101004401-

28
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ ಎ  ೕ ಾಮ  ೂಡ ೂಣ ಯ , ೂೕ ನಹ 21/4. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 244771230835- 1294108012212-

29
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಅಶ ತ ಪ   ೕ. ೂೕ ಾಲಪ , ನಡುವನಹ ೂೕ ನಹ

105/2
105/3
105/5
102

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 450759420363- 1294101012697-

30
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ  ಮು   ೕ. ೂೕ ಾಲಪ , ನಡುವನಹ ೂೕ ನಹ

105/2
105/3
102

105/5

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.70 1800.00 315939048445- 1294101004609-

31
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ ನ   ಅ , ತು ೕನಹ ೂೕ ನಹ 41/4 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 510232734583- 1294101016725-

32
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಆ  ಂಕಟ   ೕ. ಾಮ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

240/3
45/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.65 1800.00 485627816701- 10612100015928-

33
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ  ಎ ಾಘ ೕಂದ   ಆ ಾ ಾಯಣಪ , ಂ ಾನಹ ೂೕ ನಹ

51/p7
88/1

ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 247245653378- 1294101010574-

34
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಆ  ನರ ಂಹ   ಾಮಪ , ೂಡ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ 92/3 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 827591779938- 1294101005950-

ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  207/2
35

ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  
ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ

  ಮದ   ಕ ಪ ಯ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ
207/2
200/3

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 298785929458- 10612101015832-

36
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ , ೕಲಂಪ ೂೕ ನಹ 28/2. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 242592005864- 1294101006900-

37
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೕವರತ ಮ  ೂೕಂ ಕ  ಅ , ನ ಹ ೂೕ ನಹ

75/1
75/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 454765022767- 10825101005914-

38
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ಾಗ ಾಜ  ೕ ಾ ಾಯಣ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 45/4 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 929570331678- 1294101014107-

39
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಮಂಜು ಾಥ  ೕ. ೌಡಪ , ಕಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ

32/p2
4/2
11/1
19

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.40 1200.00 395593790859- 1294108013972-

40
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೖ ಆ  ಾಬು  ಾಮಕೃ ಾ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ

67/1
53/1

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 270714895152- 10612100011949-

41
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೂಂಡಪ   ೌಡಪ , ೂಸಯರ ಹ ೂೕ ನಹ

1/1
1/3

38/3
ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 523733574321- 10612100015842-

42
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕಟ   ನ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 12/2. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 743069937503- 1929101006641-

43
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ನರ ಂಹ   ಂಡೂರು ಸುಬ ಾಯಪ , ರುಮ ೂೕ ನಹ

27/2b,
22/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 370866068051- 10825100004002-

44
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ನರ ಂಹಪ   ಆ ೕಪ , ಜಂ ೕಮರದಹ ೂೕ ನಹ 146/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.70 1800.00 577270129301- 10825100006245-

45
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೌಡ   ೌಡಪ , ೂಸಯರ ಹ ೂೕ ನಹ

1/2
1/5

38/4
ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 633059559622- 10612101004386-

46
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಕಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ

35/p5
24/p6

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.35 1000.00 732967518448- 10825101029482-
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47
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾಮಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ , ರುಮ ೂೕ ನಹ

104/1
104/2
103

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 483799539510- 1294101006422-

48
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಸುಬ ಮ  ೂೕಂ ೕ. ಂಕಟರವಣಪ , ೂೕ ಶ ರ ೂೕ ನಹ 107 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 904069648266- 10825100008186-

49
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎಂ ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ಆನಂದ, ಕಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 31/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 713172001857- 1294101015357-

50
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಕೃಷ ಪ   ೕರಪ , ೂಡ ನಂ ೕಲು ೂೕ ನಹ

12/5
177/1
12/3
7/1
8

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 901929622599- 10825100008059-

51
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾಳಮ  ೂೕಂ ೕರಪ , ನ ಹ ೂೕ ನಹ

63/10
63/11
63/12
178

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.60 1500.00 538273844275- 10825100001246-

52
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ  ಾ ಾಯಣಪ   ಸುಬ ನ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ

5/2
386/5
386/1

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 384026218035- 10825100000580-

53
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಕ ಂಕಟರವಣಪ   ೕ. ಕ ೂೕ ಂದಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ

133/2
395/4
382

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 608455518834- 10825100003856-

54
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ  ಾಗ ಾಜು  ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ , ಕ ಟ ಹ ೂೕ ನಹ

8/4
8/1

ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 268939909382- 10825100007960-

55
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾಮಕೃಷ   ನ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 49/1A ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 825292807748- 64135009673-

56
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ನರ ಂಹಪ   ಗಂಗಪ , ಕಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 12/1. ಆಲೂಗ 0.60 1500.00 620713207825- 1294101009460-

57
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
  ೌಡ   ಂಕಟ , ಕ ನಂ ೕಲು ೂೕ ನಹ

265/2
305/3

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 839514616985- 10825100000240-

58
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೂಡ ಂಕಟಮ   ಕ ಮದ ನ , ಕ ನಂ ೕಲು ೂೕ ನಹ 58 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 335066071781- 10825100001243-

59
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೕ ಾಸಪ   ರಂಗಪ , ೕನಹ ೂೕ ನಹ 114/4 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 587024536111- 10825100006727-

60
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಚನ ಮ   ಬಚ ಮ  ೂೕ ಶ ರ ೂೕ ನಹ 54 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 727400507191- 64136960889-

61
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಆ  ಸು ೕಂದ    ಎ  ಾಮಕೃ ಾ , 

ಕ ತಮ ನಹ
ೂೕ ನಹ 3/2. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.70 1800.00 710110202534- 64119823935-

62
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಮಂಜು ಾಥ   ವಶಂಕರ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ 34/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 858923361726- 1294101015876-

63
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೌಡ   ನಂಜಪ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ 66/3 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.70 1800.00 396878510888- 10612100011268-

64
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಮುದ ಮ  ೂೕಂ ೕ.ನರ ಂಹ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ 22/4. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 901023965757- 10612101018918-

65
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಅಕ ಯ ಮ  ೂೕಂ ಕ ನರ ಂಹಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ

117/1
117/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 233346580371- 1294101008276-

66
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಪ ಕ  ೂೕಂ ಲ ಯ , ೂೕ ಶ ರ ೂೕ ನಹ

22/1
58

106/5
ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 571034937581- 10825100008408-
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67
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಅಶ ತ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 113/3 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 837021108955- 1294108013911-

68
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ  ಂಕಟ   ೕ.ಮಲಗಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ

97/6
99/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 963115781264- 1929101001188-

69
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ಪ ಾಕರ   ೕ. ಾ ಾಯಣ , 

ಕ ತಮ ನಹ
ೂೕ ನಹ

45/3
206
43/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.20 2000.00 565731432078- 1929101000214-

70
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಮಂಜು ಾಥ  ಆ ೕಪ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ 55/4 ಆಲೂಗ 0.60 1500.00 243500549319- 1294101014549-

71
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆ ೕಪ   ಬುಡಕನ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ 55/2 ಆಲೂಗ 0.40 1200.00 950402111799- 1294101010887-

72
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ  ನರ ಂಹಯ   ಾ ಾಯಣಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 105/4 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 853188686699- 10612131000955-

73
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೖ ಎ  ೂಂಡಪ   ೕ. ೖ ನರ ಂಹ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 63/3a ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 749014263424- 1929101004304-

74
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಕ ಗಂಗಪ   ಆವ ಲಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 268/2 ಆಲೂಗ 0.28 800.00 473537238524- 10612100017213-

75
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
  ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ಂಕಟರವಣಪ , ಡ ಪ ನಹ ೂೕ ನಹ

18/3
1/3

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.20 2000.00 304426421169- 1294101012505-

76
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾಗಪ   ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ , ೂಸಯರ ಹ ೂೕ ನಹ

1/6
24
43
27

8/6.

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 998168840072- 10612100002991-

77
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆವಲ ಂಕಟಪ   ೕ. ೂತ ಂಕಟಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 200/4 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.70 1800.00 735043413639- 1294101009351-

78
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ಅಶ ತ ಪ   ನರ ಂಹಪ , ಕಮ ೂೕ ನಹ 80/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.65 1500.00 228781775568- 10825100004182-

79
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ಕ   ಸುಬ ಾಯಪ , ಲ ಾಳ ಹ ೂೕ ನಹ

96,
97
98
99

100
101
41

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.60 2000.00 434780025345- 10825100007404-

80
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೖ ಎಂ ಕೃಷ   ಮದ ಯ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ

68/2
61/1
62/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 982796534675- 10612100016846-

81
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಲ ಯ   ಅಂಜನಪ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ 42/p6 ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 395371838525- 10612101017803-

82
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾಮಚಂದ ಪ     ಗಂಗ ಾ ಾಯಣ , 

ಾ ಕಲಮದ ಯ ಾರಹ
ೂೕ ನಹ 29/1. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.20 2000.00 816411463615- 10612101049024-

83
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಆ  ಾಪ    ಎಂ ಾಮಕೃ ಾ ಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 206/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 531946281055- 10612100016918-

84
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎಂ ಂಕ ೕಶಪ   ನ  ಮದ ಯ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

94/1
95

96/1
96/2

151/2
135/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 615018112046- 64052010807-
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85
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕಟಪ   ಬಡುಗು ಂಕಟ ಾಯಪ , ಾ ೕನಹ ೂೕ ನಹ 85/p12 ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 983517256133- 10825100008029-

86
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಾ ಾಯಣ   ೌಡಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

138/8
80/4
1/7

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.60 1500.00 270405256049- 10612100018209-

87
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಯರ ಪ   ೂಡ ಲ ಯ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ

86
82/1

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 2.00 2000.00 460819315859- 10825100001484-

88
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ನರಸಮ  ೂೕಂ ಅಕ ಲಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ

133/3
183/2
182

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.79 2000.00 972485369121- 10825100001439-

89
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಪ ನ   ೂಡ ನರ ಂಹಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

273/p1
56

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 247002716357- 10612100001501-

90
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಮು ಂಕಟಪ   ೕ.ಮಲ ಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ

381/1
11/3

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 932419437586- 10825100000236-

91
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಆ  ನ ೕಂದ   ಾಮಕೃ ಾ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 3/1. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 258943965996- 1929101003717-

92
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೂೕಪಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 70/4 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 833665241065- 315600101001339-

93
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ.  ಾ ಾಯಣಪ , 

ೂೕ ನಹ
ೂೕ ನಹ 40 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 406475489891- 1294101002819-

94
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಅಶ ತ ಪ   ಾವನ , ಕಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ

33
20/1

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.60 1500.00 684130649761- 64031123544-

95
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ಮದ    ಾ ಾಯಣ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 233/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 217942942483- 10612101016248-

96
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ  ಾ ಾಯಣ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 101/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 381780632554- 10612100017429-

97
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ ಲ ೕ ೂೕಂ  ಎ  ಮದ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 101/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 783963890184- 10612101022470-

98
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎಂ ಎ ಯರ ಪ   ಆವ ಲಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

66/1
257/4

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 235935527986- 10612100001970-

99
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾವ ತಮ  ೂೕಂ   ಂಕ ೕ ೌಡ, ೂೕ ಶ ರ ೂೕ ನಹ 56/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.30 900.00 859952497425- 54061156445-

100
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಕ ನರ ಂಹಪ   ೂಡ ನರಸಪ , ಡ ಪ ನಹ ೂೕ ನಹ 30 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 467557956892- 1294101010472-

101
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೖರಪ   ಹನುಮಂತಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 343/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 646811468673- 10825100005260-

102
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೂೕ ಾಲಪ   ಈರಪ , ನ ಹ ೂೕ ನಹ 96/1 ಆಲೂಗ 0.40 1200.00 797067800324- 1294101013430-

103
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ಎಂ ಎ ಯರ ಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

9/2
257/2A1
13/1A

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 678936553469- 10612100017086-

104
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾ ಾ ಾ  ಎ  ಐ  ಇ ಾಂ ಾ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 74/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.40 1200.00 839687335615- 10825100005476-

105
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ವಶಂಕರ   ಂಕಟ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 70/3 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.60 1500.00 871307328861- 1061210008228-
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106
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಕ ನರ ಂಹಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

27/4
154

136/2
ಆಲೂಗ 1.00 2000.00 573984288327- 1294108013997-

107
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೕತಲಪ   ೕ. ಾಮಕೃಷ , ಕಮ ೂೕ ನಹ 49/11 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 520815353615- 10825100006059-

108
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಸುಬ ನ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ 29/7. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.40 1200.00 398419559459- 1294101004499-

109
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಮು ನ ಪ   ೕ. ಕ ಗಂಗಪ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ

30/5
30/4

ಆಲೂಗ 0.90 2000.00 925179411063- 64195790167-

110
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಕೃಷ ಪ   ೕ. ಕ ಗಂಗಪ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ

30/3
30/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.20 2000.00 591488457815- 1294101008184-

111
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ  ಂಕಟಕೃಷ ಯ   ೂಣ ಯ , ಾ ಹ ಣರಹ ಕಸ ಾ 35/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 503410471748- 64046928542-

112
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ ಅಮರ ಾ ಾಯಣ   ಅಶ ತ ಪ , ೂೕಮ ಾಪ ರ ಕಸ ಾ 21 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.20 3000.00 262858742569- 64052523116-

113
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಚಂದ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ

456/1
91/4

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 921969666814- 315600101001037-

114
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆ  ಾ ಾಯಣಪ   ಾಮನ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ

269
270

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 240735619510- 64158912965-

115
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಅಶ ತ ಪ   ಂಕಟಪ , ಚ ನಬಂಡಹ ಕಸ ಾ

35/5
38/4
2/5

ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 743977542025- 315600101000470-

116
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾಮಕೃಷ ಪ   ೕ. ೂಂಡಪ , ಲ ೕನಹ ಕಸ ಾ 9/1. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 680715302722- 10612100000992-

117
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕಟಪ   ಪ ಜಪ , ಲ ೕನಹ ಕಸ ಾ 114 ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 924592329063- 10612100017737-

118
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆ  ಂಕ ೕಶ  ೕ ೂ ೂ ೕಳ  ರಂಗಪ , ಗು ಬಂ ಕಸ ಾ 209/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.31 950.00 540682013306- 64090407762-

119
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ ನರ ಂಹಪ   ಆವ ಲಪ ,ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ

87/2
19

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 737975666542- 64048400611-

120
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾಗ ಾಜಪ   ಮು ಯಪ , ಲ ೕನಹ ಕಸ ಾ 83/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.50 3000.00 666705984289- 10612101031681-

121
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೂೕ ಾಲ   ಕ ೂೕ ಾಲಪ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ 507 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2500.00 319397100775- 315600101000556-

122
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾಮ ಂಗಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಲ ೕನಹ ಕಸ ಾ 105/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2500.00 873671847520- 64126899485-

123
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ ಕೃಷ ಪ   ಕ  ಆ ಮೂ , ಪ ೖ ಾರಹ ಕಸ ಾ 16/4. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 613577579787- 10612100011403-

124
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆ   ಮ ಯ , ಪಸಪ ೂೕಡು ಕಸ ಾ

58/2
24/1

395/6
ಆಲೂಗ 1.20 3000.00 519619337382- 10612100002812-

125
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೕತಲಪ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ . ಪಸಪ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 27/1. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 446597013080- 10612100010840-

126
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ನರ ಂಹಪ   ದ  ಈರಪ , ಉ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ

31/2
31/3

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 774787723465- 64108638162-
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127
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
  ಂಕಟ   ೕ.  ೂೕ ಾಲ , ೂಂಡ ಾಲಹ ಕಸ ಾ 13/1. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 520678439437- 10612100013714-

128
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
  ಾಮಚಂದ     ಂಕಟ , ೂಂಡ ಾಲಹ ಕಸ ಾ 1/8. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.27 800.00 570160331890- 64125169233-

129
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
  ಾ     ೂೕ ಂದ , ೂಂಡ ಾಲಹ ಕಸ ಾ 13/2. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.25 700.00 504591319065- 520101262225448-

130
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
  ಂಕಟ ಾ ಾಯಣ   ೕ.  ೂೕ ಾಲ , 

ೂಂಡ ಾಲಹ
ಕಸ ಾ 335 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.32 1000.00 666268479362- 64063447926-

131
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಗಂಗ ಾಜು  ಗಂ ಾಧರಪ , ಾ ೖ ಾರಹ ಕಸ ಾ 40/2 ಆಲೂಗ 0.60 1200.00 320705302403- 1294101013537-

132
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕ ೕಶಪ   ೕ.ಹನುಮಂತ ಾಯಪ  ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ 2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 964921650018- 1929101006740-

133
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೕ ಾಮಪ   ಆವ ಲಪ , ಾಚಹ ಕಸ ಾ 475/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 236401910283- 10612100012523-

134
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ನರ ಂಹ   ಾ ಾಯಣಪ , ಹ ೕಗು ಬಂ ಕಸ ಾ

20/2
20/15
20/4

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.37 1000.00 747662661147- 64079073798-

135
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೂೕ ಾಲಕೃಷ   ಆವ ಲಪ , ಾಚಹ ಕಸ ಾ 475/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 584625984566- 10612100010690-

136
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಗುಜ ಪ   ೕ.ನಂಜಪ , ಾ ೖ ಾರಹ ಕಸ ಾ 43/p6 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 422210640737- 1294101002126-

137
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಕ ಂಕಟ   ಕ ಪ ಯ , ೂಂಡ ಾಲಹ ಕಸ ಾ 8/6. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.40 1000.00 552871708972- 10612100013732-

138
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎಂ ೕ ಾಸ ಾ   ಎ .ಎಂ.ಈಶ , ಾ ದಲ ಹ ಕಸ ಾ 15 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 968459376166- 10612100016117-

139
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎಂ ಾಮ ಾ   ಈಶ  ಾ ದಲ ಹ ಕಸ ಾ 11 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 996000132083- 54036764736-

140
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಜಯ ಾಮಪ   ೕ ೖರಪ , ಪಸಪ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 42/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 997862033124- 6418636789-

141
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
  ಂಕಟ   ಕ ಪ ಯ , ೂಂಡ ಾಲಹ ಕಸ ಾ

8/2
8/3

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2500.00 372053686503- 10612100013594-

142
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾ ಾಯಣಪ   ಕ ಹನುಮಂತಪ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ 251 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.39 1000.00 930078447588- 64107236112-

143
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೕತ   ೕ. ಕ  ೖ ಾ , ಪ ಲವ ಾಕಲಹ ಕಸ ಾ 39/3 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 262117666734- 64067890329-

144
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ನರ ಂಹಯ , 

ಕ ಾನತಮ ನಹ
ಕಸ ಾ 35/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.33 1000.00 578955531918- 64048400826-

145
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಬಚ ಮ  ೂೕಂ ೕ.ಆವ ಲಪ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ 115 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 798787449420- 64048438931-

146
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ  ನರ ಂಹಪ   ಕ ನರ ಂಹಪ , ಉ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ

30/2
30/5

30/10
ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 396421640662- 64149848047-

147
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
  ೕ ಾಮ   ೕ. ಾವಣ , ಯಲಕಲ ಾಳ ಹ ಕಸ ಾ

16/3
50/4
50/6

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 291554272441- 10612100016026-
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148
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆ  ಾಜಪ   ಾಮಯ ,ಕ ಾನತಮ ನಹ ಕಸ ಾ 14/1. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.67 1200.00 476907624754- 64049831115-

149
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೕ ಾಸ   ಕ ಪ ಯ , ೂಂಡ ಾಲಹ ಕಸ ಾ 11 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 806411941193- 10612100013726-

150
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಜಯಲ ೕ ೂೕಂ ಂಕ ೕ  ಭತ ಲಹ ಕಸ ಾ

42/1
18/2
11/2
11/6
11/4

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 225252389231- 10612101010022-

151
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕಟ ಾಲಪ   ೂಣ ಯ , ಾ ಹ ಣರಹ ಕಸ ಾ

78/2
46/3
65/7
10/8

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 775829100328- 64050608820-

152
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ. ಕ ನರ ಂಹಪ , 

ಾ ಹ ಣರಹ
ಕಸ ಾ 34/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2500.00 301430517826- 10612100017993-

153
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಗಂ ಾಧರಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಾ ೖ ಾರಹ ಕಸ ಾ 16/7. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 624379503791- 1294101011168-

154
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆ ಮೂ   ಾ ಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 59/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 440214411684- 10612100003119-

155
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾಮಚಂದ    ಎ  ನಂಜುಂಡ , ಕ ೕಹ ಕಸ ಾ 200/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 993680953058- 10612100018096-

156
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆ ಲ ಮ  ೂೕಂ  ಎ  ಾ ಾಯಣಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 182 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 719119518606- 10612100018180-

157
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 122 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 663865636998- 10612100000101-

158
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾ ಾಯಣಪ   ಕ ರಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ

198/1
222/1

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 813885585242- 64153048022-

159
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಷು ವಧ ನ  ವಪ , ಹಂಪಸಂದ ಕಸ ಾ

136/2
136/1

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 829262350307- 10612100014817-

160
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ ೕ ಾಸ   ೕ.ಅ , ಕ ೕಹ ಕಸ ಾ

215
24/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 960811673338- 10612100014173-

161
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೕನಪ   ೕ. ಕ ಾಗಪ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ

435/1
435/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.70 1600.00 813688215367- 10612100002782-

162
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಮುದ ಮ  ೂೕಂ ೕನಪ , ಪಸಪ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 50/9 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.40 1000.00 901144798649- 10612101034226-

163
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟರವಣಪ , 

ಪ ಲವ ಾಕಲಹ
ಕಸ ಾ 6/1. ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 594984750586- 64088605645-

164
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ರತ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಮೂ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 248/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.40 1000.00 375264337503- 10612101004465-

165
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ವಪ   ದ ಪ ಯ , ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ 21/p1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 328534949108- 10612100010553-

166
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕ ೕಶ   ಂಕಟ ,
ನಲ ೂಂಡಯ ಾರಹ

ಕಸ ಾ 59/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.40 1000.00 860359675733- 10612100015229-

167
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆ ಮೂ   ಸುಬ ನ , ಮರ ೕನಹ ಕಸ ಾ

1/1
147/1
5/3

ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 410181793185- 10612100017132-
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168
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎಂ ಎ  ೕ ಾಸ  ನಂಜಪ , ಪಸಪ ೂೕಡು ಕಸ ಾ

53/1
55/2
17/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 650221729347- 10612100016655-

169
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಕ ನರ ಂಹಪ   ನರಸಪ , ೌಟ ಮ ನಹ ಕಸ ಾ 25 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 978108085938- 64036181647-

170
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ಮಂಜು ಾಥ  ನರ ಂಹ , ಉ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ 51/13. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 314558944931- 315602101000088-

171
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕಟರತ ಮ  ೂೕಂ  

 ನರ ಂಹ , ಕ ಾನತಮ ನಹ
ಕಸ ಾ 37/88 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.60 1200.00 988635500221- 315600101002150-

172
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ಆ ಾ ಾಯಣ    ಎ  ಾ ಾಯಣ , 

ಲುಗುಂಬ
ಕಸ ಾ

156
171/1

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 880327058154- 10612100001351-

173
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಕ ರ   ೂಡ ಕದ ನರ ಂಹಪ , ಉ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ 34/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.90 2500.00 455710127946- 10612101039407-

174
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಮಂಜು ಾಥ  ಕ ರ ,ಪ ಲವ ಾಕಲಹ ಕಸ ಾ 12/5B ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.60 1200.00 465289970994- 64049305386-

175
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ನರ ಂಹಪ , ಪ ೖ ಾರಹ ಕಸ ಾ 27 ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 901286401408- 10612100011862-

176
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ನ  ನರಸಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ , ಯಲಕಲ ಾಳ ಹ ಕಸ ಾ 53 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.60 1200.00 696544093261- 64054537412-

177
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
.  ಾಮ ಾ   ಾಪಣ ,

ಚ ನಬಂಡಹ
ಕಸ ಾ

39
25/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 382654727529- 54036757004-

178
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೖರಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತು,ಯಲಕಲ ಾಳ ಹ ಕಸ ಾ 35 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.37 1000.00 548300363521- 54036755427-

179
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಹನುಮಂತಪ   ೂಡ ನರಸಪ , ಯಲಕಲ ಾಳ ಹ ಕಸ ಾ

34/2
37/1

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.63 1200.00 373257799216- 64077269490-

180
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೂಸೂರಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಲ ೕನಹ ಕಸ ಾ 105/2 ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 971145451002- 10612100002676-

181
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆನಂದಮ  ೂೕಂ  ಂಕ ೕಶಪ , ಾಬಸಂದ ಕಸ ಾ 63/3 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.60 1200.00 816076708963- 10612101001936-

182
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಕ ೂಂಡಯ   ೕ.ಪ ಂ  ೂಂಡಪ , ಕ ಾನತಮ ನಹ ಕಸ ಾ

68/4
1/4

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 593763443480- 64034069387-

183
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ರತ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟಪ , ಾಬಸಂದ ಕಸ ಾ 99/2A2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 785665366542- 10612100010293-

184
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎಂ  ಸುಬ ಯ   ಕ ನರ ಂಹಪ , ೂಂಡ ಡ ಹ ಕಸ ಾ 14/p9 ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 240972315259- 10612100015535-

185
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಂಕಟನರಸಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ , ೂಂಡ ಾಲಹ ಕಸ ಾ 4/1. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 359114819388- 10612100013715-

186
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ರಂಗಪ , ಾಬಸಂದ ಕಸ ಾ 57 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 551169926051- 64024332104-

187
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಮು ಲ ಮ  ೂೕಂ ಅಶ ತ ಪ , ಾ ಹ ಣರಹ ಕಸ ಾ

41/2
41/1

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.70 1200.00 352891708258- 64139577100-

188
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೂಡ ಾಮಯ   ಸೂರಪ , ಪಸಪ ೂೕಡು ಕಸ ಾ

57/2
57/3
50/7

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 814845302428- 64128117769-
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189
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಾಮಯ , ಪಸಪ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 50/6 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 582868368757- 10612100011299-

190
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ. ೂೕ ಾಲಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 69/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 402521120790- 64195183834-

191
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೕ ಾಮಪ   ನರ ಂಹಪ , ಯಲಕಲ ಾಳ ಹ ಕಸ ಾ

2/1
25/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 596059191097- 54036766278-

192
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ನರ ಂಹಮೂ   ೕ. ಕ ನರ ಂಹಪ , ಸಂ ೕವ ಾಯನಹ ಕಸ ಾ

17/2
176/3

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 1200.00 968081598959- 10612100012665-

193
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆ  ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ಎ  ಆ ಾ ಾಯಣಪ , ಪಸಪ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 22/1. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 910339093638- 64095642497-

194
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಆ  ಮಂಜು ಾಥ  ಾಮಕೃಷ ಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 127/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 366716875027- 0925101020236-

195
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾಚಪ  ನಂಜುಂಡಪ   ಾಮಪ , ಗರುಡ ಾಲ ಹ ಕಸ ಾ 503 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 949235455843- 64169040864-

196
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ  ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ ಸುಬ ನ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 65 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 316526919846- 64117443898-

197
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಾಜ ೂೕ ಾಲಪ   ೕ.ಹನುಮಂತಪ , ಾಬಸಂದ ಕಸ ಾ

67/5
67/6
67/2

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 963893037054- 10612100015515-
67/2

198
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ. ಂಕಟನರಸಪ , ಾಚಹ ಕಸ ಾ 83 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.65 1200.00 540599705225- 64171733117-

199
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ನರ ಂಹ   ೕ. ೂಂಡಪ , ಲ ೕನಹ ಕಸ ಾ 75/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 222674635269- 10612101002740-

200
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾ ಾಂ   ಾ ಾಯಣ ಾ , ಪ ಲವ ಾಕಲಹ ಕಸ ಾ 4/p3 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 561879661727- 64141043232-

201
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ನರ ಂಹಪ   ೕವಯ , ಹ ೕಗು ಬಂ ಕಸ ಾ

129/3
129/4

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.70 1200.00 339128674836- 64141117423-

202
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಾಮಕೃಷ ಪ   ಗಂಗಪ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ

75/4
66/4

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 726037532493- 64071314509-

203
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ೖ  ಂಕಟ ಾ ಾಯಣ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , 

ಯಲಕಲ ಾಳ ಹ
ಕಸ ಾ 63/1 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 681397585790- 64213007533-

204
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಆ ಾ ಾಯಣ   ಂಕಟ ಾಯಪ , ೂಂಡ ಾಲಹ ಕಸ ಾ 32/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.72 1300.00 674748050722- 10612100017206-

205
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ಮಲ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ೌಟಕುಂಟಹ ಕಸ ಾ 44/2 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.40 1000.00 791707369210- 10860100002524-

206
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ರಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ ಾಸಲು, ೌಟಕುಂಟಹ ಕಸ ಾ

57/8
81/P3

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 345217073070- 10860100003225-

207
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ಕೃ ಾ   ೂಲ ಾ ಾಯಣ , ಲುಗುಂಬ ಕಸ ಾ 29/1. ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.80 2000.00 416844510989- 10612100002938-

208
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
 ಎ  ನರ ಂಹಯ   ಗುರ ಂ ಾ ಾಯಣಪ , ಗು ಬಂ ಕಸ ಾ

133/2
144

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 647667008170- 64048415674-

209
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಹನುಮಂತ   ೕ.ನರಸನ , ಹ ೕಗು ಬಂ ಕಸ ಾ 18 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 954737346812- 64034063657-
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210
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಎ. ಆ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಅಂ ನಪ , ಹಂಪಸಂದ ಕಸ ಾ

130/4
130/2
129/2
128/3
129/1

ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 1.00 3000.00 687333757369- 10612100003176-

211
ಆಲೂಗ  ೕಷ ಾ ೕ  

ಾಯ ಕ ಮದ  ಸ ಾಯಧನ
ಲ ೕನರಸಮ  ೂೕಂ ಆ ಾ ಾಯಣಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 105 ಾ ಾನ ಆಲೂಗ 0.50 1200.00 521903785618- 64090558235-

1
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
PB ಮು ಯಪ   ೕ. ಾಪಣ ೂಪ ಹ Kasaba 219,219/2,219/4 General

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.20 0.13142 517184614867 10605738389

2
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
ಎ  ಲ ೕ ೕ  ೂೕಂ   ಜಯ ಾಘವ ೂಲ ಾರಹ Kasaba 26 General

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.40 0.0438 716954612447 115300101004234

3
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
 ಲ ಯ   ೖರಪ ೕಮನಹ Kasaba 85/ ೖ 4 General

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.80 0.08761 938925155254 115300101007062

4
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
N C ಚನ ಕೃಷ ಪ   ಚನ ಪ ನ ೕಮರದಹ Kasaba 5/3,5/2,7/1 General

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.40 0.0438 494385873540 10597100003886

5
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
ಕಂ ಾಲಪ   ಂಗಪ ಬೂ ರು Kasaba 33/6 SC (general)

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.50 0.05476 348755186353 10597101018370

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : CHD ೕಜ ಯ ೕರು ಅ ವೃ  ಾಯ ಕ ಮ   2401-00-111-0-08 

6
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
ಾ ಾನುಜ ಾಯ   ಂಕಟ ಾಯ ೕಮನಹ Kasaba 58/4 General

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.60 0.06571 286468109509 0 487101030149

7
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
ಾ ತಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಪ ಬೂ ರು Kasaba 42/2C, 43,27/4

SC Women 
(General)

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.65 0.07118 617654069156 105907100005326

8
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
 ಆ  ಮುರ ೕಧರ    ಾ ಾನು ಾ ಾ ೕಮನಹ Kasaba 58/3 General

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.40 0.0438 349964358383 0 482101029770

9
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
NM ಮಂಜು ಾಥ  N ಮುತು ಾಯಪ ಲ ಾಕಲಹ Nandi 13,13 General

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.00 0.07 554987700858 10577100017396

10
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
V ಕೃಷ ಪ    ಂಕಟ ಾಯಪ ಾತ ಾರ Nandi 46 General

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.80 0.08761 332206376510 10577100016809

11 ೂೕಡಂ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಕ ಸುಬ ಯ ಾಲ Kasaba 108 General ೂೕಡಂ 0.75 0.16904 50384066642

12 ೂೕಡಂ ಕ ೕರಭದ ಪ   ಾಂತಪ ಲಕ ಾಯಕನಹ Kasaba 5/1, 6/2 General ೂೕಡಂ 0.45 0.10142 612723927664 0 487101024587

13 ೂೕಡಂ ಮು ಾಯಮ  ೂೕಂ ಆಂ ನಪ ಾಂಡ ಹ Kasaba 251 ೂೕಡಂ 0.30 0.1217 447059049015 10597100006533

14 ೂೕಡಂ ಮು ಯಪ   ಕ ಗಂಗಪ ಾತ ಾರ ೂಸಹ Nandi 36 ೂೕಡಂ 0.60 0.2433 449505309634 0 29410034230

15
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
ಾ ಾಯಣಪ   ನಲ ಾಮಪ ೂಳು Kasaba 109,104/2 General

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.10 0.12047 727298164231 10597100006411

16 ೂೕಡಂ ಮು ಾ ಲಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೕ ೕ ಾಗವ Mandikal 10/4. General ೂೕಡಂ 0.38 0.08564 350788223224 1293101010767



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

17 ೂೕಡಂ ಎ  ಾಲಪ   ೕ. ನರ ಂಹಯ ಾಮಪಟ ಣ Mandikal 99/P4 General (ST) ೂೕಡಂ 1.20 0.27046 508470620241 54036759294

18
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
KR ಪ ೕ     ಾಮಕೃಷ ಕಮ ತನಹ Mandikal 110, 108 General

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.55 0.06024 284628072955 215010100002829

1 Cashew 1st year ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ. ೂೕನಪ , ನ ಪ Chilakalanerpu 65/p41 Others Cashew 1st year 1 0.80 8319 424700139444 8512500100752301

2 Cashew 1st year ಾನಕಮ  ೂೕಂ. ಕ ಬಸಪ ,ಅ ಮಂಗಲ Kaiwara
164/2, 42/9, 42/10, 

42/11
Others Cashew 1st year 1 1.00 10399 458430724140 106151000017217

3 Cashew 1st year ಲ ಮ  ೂೕಂ. ೕ ಾಮಪ , ಸುಬ ಾಯನ ೕ Kaiwara 9/3. Others Cashew 1st year 1 0.40 4160 64612681302 10831101002111

4 Cashew 1st year ರೂ ಾಕಳ ೂೕಂ. .ಎ .ಶಂಕರ ಾ ಾಯಣ, ಆಲಂಬ kasaba 195/2, 251/1 Others Cashew 1st year 1 2.00 20798 614470444274 52207608815

5 Cashew 1st year ೕಶವಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣಮ , ಸುಬ ಾಯನ ೕ Kaiwara 9/13. Others Cashew 1st year 1 0.25 2600 771680523686 10615101013074

6 Cashew AEP ಂಕಟನರಸಮ  ೂೕಂ. ಾ ಾಯಣಪ , ಅಟೂ ರು Kaiwara 137 Others Cashew AEP 1 0.80 18031 433386272492 10831100003538

7 Casehw AEP ೕಮಮ  ೂೕಂ.ಮ ಯಪ , ಉಲ ಪ ನಹ Ambajidurga
180/1, 180/2a,  

180/2b
Others Casehw AEP 1 1.29 29075 539997441256 4069101004110

8 Cashew AEP ಾಂತಮ  ೂೕಂ. . .ಅ , ೕಮಲಗುಟ Munganahalli 8/6. Others Cashew AEP 1 1.00 22539 649484144722 64050961139

9 Cashew 1st year .ಎಂ.ಬ ಾ  . ಾರಪ , ಗ ಗ ಾರಹ Chilakalanerpu 246, 244/2 Others Cashew 1st year 1 0.90 9359 688002659759 699130005976

10 Cashew 1st year . ಾ  . ನ ಪ , ನ ಪ Chilakalanerpu 89, 74, 65/p3 Others Cashew 1st year 1 1.15 11959 248032417218 8512500100904601

11 Cashew 1st year . .ಬ ಾ  . .ಎ . ೌಡಪ , ೕಶಂ ಾರಪ Chilakalanerpu 15, 16 Others Cashew 1st year 1 1.18 12271 646074639560 10563101050181

12 Cashew 1st year ಎಂ.ಎ . ಾಗ ಾಥ . ಾಗಪ , ಂ ಗ Munganahalli 239/1 Others Cashew 1st year 1 0.80 8319 641418436117 159900101002762

13 Cashew 1st year ಎ.ಎ .ಪ ಾಶ  .ಎ. . ಾ ಾಯಣಪ , ಅಂ ಾಲಮಡುಗು Munganahalli 34 Others Cashew 1st year 1 1.13 11751 987904547760 64053388211

14 Cashew 1st year ಎ .ಎ . ನ ಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಸುಬ ಾಯನ ೕ Kaiwara 11/1. 11/2, 50 Others Cashew 1st year 1 2.00 20798 574310611814 10615100010967

15 Cashew 1st year ಾಗ ಾಜಪ  . ೂೕರ ೕನಹ  ೂಣ ಪ , ಅ ಮಂಗಲ Kaiwara 10/2, 10/1 Others Cashew 1st year 1 0.70 7279 992028671045 1061510000422515 Cashew 1st year ಾಗ ಾಜಪ  . ೂೕರ ೕನಹ  ೂಣ ಪ , ಅ ಮಂಗಲ Kaiwara 10/2, 10/1 Others Cashew 1st year 1 0.70 7279 992028671045 10615100004225

16 Cashew 1st year ಹನುಮಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಅ ಮಂಗಲ Kaiwara 168/9. Others Cashew 1st year 1 0.40 4160 246231717734 10946101016859

17 Cashew 1st year ಮು ಾ ಾಯಣಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಜಂಗ ೕ ೕಹ Kaiwara 10 Others Cashew 1st year 1 0.60 6239 582925716458 0494101007556

18 Cashew 1st year ಂಕಟರವಣಪ  . ಂಕಟಪ , ೕಶಂ ಾರಹ Chilakalanerpu 25, Others (ST) Cashew 1st year 1 0.80 8319 704403977967 10563101057014

19 Cashew 1st year .ಎಂ. ಾಜಣ  .ಮು ೂಣ ಪ , ಅ ಮಂಗಲ Kaiwara 160/2 Others Cashew 1st year 1 0.80 8319 922604137049 10699487470

20 Cashew 1st year .ಎ .ಅ  .ಸುಬ ನ , ಗ ಗ ಾರಹ Chilakalanerpu 244/2, 246 Others Cashew 1st year 1 0.90 9359 851515280755 8512500100803701

21 Cashew 1st year ಾ ಾಯಣಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಕತ ಗುಪ Ambajidurga 58/5, 72/4 Cashew 1st year 1 0.50 9359 982202083524 142250010811501

22 Cashew 1st year ಂಕಟರವಣಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ೕಶಂ ಾರಪ Chilakalanerpu 30/1block Cashew 1st year 1 1.20 22462 390801942772 10563100004124

23 Cashew 1st year ಮು ಪ  .ಮು ಹನುಮಪ , ಉಲ ಪ ನಹ Ambajidurga 71/4 Cashew 1st year 1 0.30 5615 746194923123 0496101025701

24 Cashew 1st year . ಂಕಟರವಣಪ  .ಗು ಾ ರಪ , ಾರ ಾಕಲಹ Murugamalla 23/p10 Cashew 1st year 1 0.20 3744 445889277943 10857101018121

25 Cashew 1st year ಗಂಗಪ  .ಮು ಕ ರಪ , ೂೕಟಗ Ambajidurga 152 Cashew 1st year 1 0.80 14974 493071329161 845510110000597

26 Cashew 1st year .ಮು  .ಗು ಾ ರಪ , ಾರ ಾಕಲಹಳ Murugamalla 101, 102 Cashew 1st year 1 1.55 29013 725688059115 64124834032

27 Cashew 1st year ೂಡ ಮು ಾ  .ಗು ಾ ರಪ , ಾರ ಾಕಲಹ Murugamalla 23/p6 Cashew 1st year 1 0.45 8423 476129671460 10857101006422

28 Cashew ಾ ೕಂ ಾ  . ಾಬು ಾ , ಚಂದೂರಪ Munganahalli 61/p20 Others Cashew 1 0.90 9359 992384244268 1480101000124

29 Cashew ಂಕಟ  . ೕ. ೌಡಪ , ಉ Chilakalanerpu 97/2, 109 Others Cashew 1 0.50 5200 626838829097 8512500100639601

30 Cashew AEP . . ೕ ಾಸ  . ೕರಪ , ೂಕ ಹ kasaba 30/3 Others Cashew AEP 1 0.40 9016 230601695896 1899101006608

31 Cashew AEP .ಎ . ಾ  .ನ ಪ , ಹ Ambajidurga 8/1. Others Cashew AEP 1 1.50 33809 292942683963 5772500100412001

32 Cashew AEP ಂಪ  .ನಂಜಪ , ಕ ಾಪ ರ Kaiwara 61, 1/p1, 1/p7 Others Cashew AEP 1 1.00 22539 802170759329 10946101003785

33 Cashew AEP ಅಶ ಥ ಾ ಾಯಣಪ  . ಾಗಪ , ೖ ಾಪ ರ Kaiwara 83/2, 84/1, 84/2, 84/3 Others Cashew AEP 1 1.00 22539 820097744794 10581100023977

34 Cashew AEP ವಣ  . ನಂಜಪ , ಕ ಾಪ ರ Kaiwara 40, 29, 1/7 Others Cashew AEP 1 1.00 22539 705639902539 10946101005455

35 Cashew AEP . .ಕೃಷ  ಆಂಜ ೕಯ  .ಬಚ ಪ , . ೂಸಹ Kaiwara 51, 61 Others Cashew AEP 1 3.00 67617 785423741581 10831100004030

36 Cashew AEP ನರ ಂಹಮೂ  .ನಂಜಪ , ಕ ಾಪ ರ Kaiwara 29, 40, 31 Others Cashew AEP 1 0.70 15777 668376117373 10615100011561

37 Cashew AEP ಂಕ ೕಶಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ಅಟೂ ರು Kaiwara 136 Others Cashew AEP 1 0.80 18031 216783937871 0494101009120

38 Casehw AEP ಗುರುಮೂ  . ನಂಜಪ , ಕ ಾಪ ರ Kaiwara 29, 31, 40 Others Casehw AEP 1 0.70 15777 364375092508 10615100015472

39 Casehw AEP ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಂಕಟ ಾ ೌಡ, ಅಟೂ ರು Kaiwara 71/4 Others Casehw AEP 1 0.70 15777 910181055505 10615100013683

40 Cashew AEP ೕ ಾಸಪ  . ಅಶ ಥ ಾ ಾಯಣಪ , ೖ ಾಪ ರ Kaiwara 83/1, 130/2 Others Cashew AEP 1 0.40 9016 599666293956 10581101026184

41 Cashew AEP ೂೕನಪ  . ೕ. ಂಕ ೕಶಪ , ಾಗ kasaba 108/3, 105/1 Others Cashew AEP 1 0.30 6762 639085636026 54033550079

42 Cashew AEP . ಂಕ ೕ  .ಎ . ೕರಪ , ಗುನ ಹ Kaiwara

19/4, 127/2, 128/1, 

128/2, 128/3, 129/1, 

129/3, 129/4

Others Cashew AEP 1 3.00 67617 554151904814 64133858767

43 Cashew AEP ಂಕ ೕಶಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಉಲ ಪ ನಹ Ambajidurga 95/10 Others Cashew AEP 1 0.36 8114 617586426271 1924108004712

44 Cashew AEP
ಸಂ ೂೕ  ಕು ಾ  . ಂಕ ಾಚಲಪ , 

ೂಡ ೂಮ ನಹ
kasaba 157/2 Others Cashew AEP 1 0.60 13523 488693406709 31213962343



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
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ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

45 Cashew AEP ಎ . . ೌಡ  . ದ ಂಕಟ , ಾಯಕನಹ Chilakalanerpu 52/1, Others Cashew AEP 1 0.39 8790 565500285771 10697100000584

46 Cashew AEP ಾ ಾಯಣಪ  .ಕ ರಪ , ನಕಲು kasaba 41/p3 Cashew AEP 1 0.27 10954 826924493328 0496101232053

47 Cashew AEP . . ಂಕಟರವಣಪ  . ನ ಪ , ೂ ೕಪ Chilakalanerpu 162 Cashew AEP 1 1.00 40569 268641097652 10580100000779

48 Cashew AEP ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಈರಪ , ಗು ಾಬನಹ Munganahalli 59 Cashew AEP 1 1.00 40569 734757737372 1480101004143

49 Cashew AEP . .ಅ  . ಬಯ ನ , ೂೕ ಗ Munganahalli 1, 9/4 Others Cashew AEP 1 1.60 36062 248640341790 15022200036640

50 Cashew AEP .ಕೃಷ ಪ  . ಆವ ಲ ೂೕನಪ , ೂೕನಪ Munganahalli 64 Others Cashew AEP 1 1.20 27047 580024565400 64144654942

51 Cashew AEP ಎಂ. .ಬ ಾ  . ೕ. ನ ಪ , ಾವ Munganahalli 18/1, 8/2 Others Cashew AEP 1 0.40 9016 786695285375 64045106157

52 Cashew AEP ಎ . . ಾ  . ೕ. ಕ  ೂೕನಪ , ೂೕಮಕಲಹ Munganahalli 80, 88 Others Cashew AEP 1 1.50 33809 963537177305 64037175406

53 Cashew AEP . . ಾರಪ  . . ೌಡಪ , ಗ ಗ ಾರಹ Chilakalanerpu .3/2 Others Cashew AEP 1 0.37 8339 262357049334 10580100004162

54 Cashew AEP ಎ . . ೕ ಾಸ . ೕ. ಂಕಟ ಾ , ಬಂಡ ೂೕ Munganahalli 58/p2 Cashew AEP 1 0.40 16228 359529279527 1422500102104801

55 Cashew AEP ಲ ಪ  .ಮು ಾ , ಾಲ ಹ Munganahalli 45/1, 46 Cashew AEP 1 0.63 25558 875501024000 1481101001391

56 Cashew AEP ಂಕಟಪ  . ೕ.ಮು ಪ , ೕಕಲು kasaba 148,75 84 Cashew AEP 1 0.56 22719 309193701182 10762100006083

78 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಾಗಮ  ೂೕಂ  ಎ ಾ ಾಯಣ , ೕಗಟ ೕಗಟ

ಕಸ ಾ

24/2 ಇತ ೕರು 0.05 5477 50784169 3056 4449101 002500

79 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ  ಎ  ರೂಪಲ ೕ ೂೕಂ  ಎ ಾ ಾಯಣ , ೕಗಟ ೕಗಟ
ಕಸ ಾ

36/3 ಇತ ೕರು 0.5 4302 42516209 1073 2027735 0563

80 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಅಶ ತ   ಎ  ಅ , ೕಗಟ ೕಗಟ

ಕಸ ಾ

228/1,238/1 ಇತ ೕರು 0.5 5477 66799396 8786 501001 63403358

81 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಎ   ಾಬು   ಕ  ಾ , ಕ ಕುರು ೂೕಡು ಕ ಕುರು ೂೕಡು
ಕಸ ಾ

237/1 ಇತ ೕರು 0.9 9.858 81783716 8479 1089910 101577181 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಎ   ಾಬು   ಕ  ಾ , ಕ ಕುರು ೂೕಡು ಕ ಕುರು ೂೕಡು 237/1 ಇತ ೕರು 0.9 9.858 81783716 8479 1089910 1015771

82 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ  ಾಬು ಾ    ಎ  ಕೃಷ ಕು ಾ  , ಕಲೂ  ಕಲೂ

ಕಸ ಾ

454 ಇತ ೕರು 0.8 8763 85024710 5191 0770101 016449

83 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಜಯಲ ೕ ೂೕಂ ಾಮಚಂದ  ಸರಳಯ , ಾ ಾನಹ ಾ ಾನಹ

ಕಸ ಾ

122 ಇತ ೕರು 4.00 43816 4596047318 62 269250010000 5001

84 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಸು ೕಲಮ   ಎ  ೂೕಂ ಕ ೕರ ಪ ಯ .  ಪ ಾನಹ ಪ ಾನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

46/2 ಇತ ೕರು 1.1 12160 40150015 0281 1087110 1002403

85 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಎ  ಾಗಭೂಷಣ    ಾ ಾಯಣ , ಕಡಬೂರು  ಕಡಬೂರು

. ಾಳ

126/2, 126/6,129 ಇತ ೕರು 1 10954 55305752 5989 1454101 004771

86 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಸು ೕಂದ ಾಥ   ಎ    ಾ ಾಯಣ ,ಕಡಬೂರು ಕಡಬೂರು

. ಾಳ

128, 129/1ಎ ಇತ ೕರು 0.8 8732 39532292 4202 1454101 004847

87 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಂಕಟರವಣಪ   ಕೃಷ ಾ , ಮ ಾನಹ  ಮ ಾನಹ

ೂಂ ೕ ಾ

11/1 ಇತ ೕರು 1.00 10954 4596047318 62 50200013318 753

88 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಎ   ಾ ೕ   ಹನುಮಂತ ,ನಗರ ನಗರ
ನಗರ

46/4 ,57,46/ ಇತ ೕರು 2.20 24090 89715849 7111 64004818 437

89 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟಕೃಷ ೌಡ, ಜರಬಂಡಹ ಜರಬಂಡಹ
ಮಂ ೕನಹ

23 ಇತ ೕರು 1 10954 70190977 0980 1454101 004771

90 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ ಎಂ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ೕ ೌಡ, ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ
ಮಂ ೕನಹ

23/2 ಇತ ೕರು 2 21908 25079911 9092 1073010 0022594

91 1 ೕ ವಷ  ವ ಹ
ಎಂ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ  ಮು ಾ ೌಡ, 

ಹ ೕಹ
ಹ ೕಹ

ಮಂ ೕನಹ
33 ಇತ ೕರು 0.4 4382 81335704 2325 1073010 0015725

92 AEP ಅವಲಪ   ಹನುಮಂತಪ , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ
ಮಂ ೕನಹ

16/2,17 ಇತ ೕರು 1.00 22530 28889918 0547 64168817436
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93 AEP ಜಯಮ  ೂೕಂ ಗಂ ಾಧರಪ , ಜ ೕನಹ  ಜ ೕನಹ

. ಾಳ

45/4 ಇತ ೕರು 0.8 18020 81961141 4759 14541080 10105

94 AEP ೕಣು ಾ ಎಂ  ೂೕಂ   ಾಮ , ಗುಂಡ ಹ  ಗುಂಡ ಹ

. ಾಳ

53/2 ಇತ ೕರು 1 22538 47106700 9831 14541010 13012

95 AEP ಲ ಯ   ಹ ೕಚಂದ ಪ , ಾಮ ೂಂಡು  ಾಮ ೂಂಡು

. ಾಳ

278/4, ಇತ ೕರು 1.1 24791 82554687 4628 14541010 04550

96 AEP ಚಂದ ೕಖರ   ಗಂಗಪ , ಾಮ ೂಂಡು  ಾಮ ೂಂಡು

. ಾಳ

278/2,278/3,261/4 ಇತ ೕರು 0.9 20284 68111993 5419 1454101 000533

97 AEP ಅ ವಪ      ಗಂಗಪ , ಾಮ ೂಂಡು  ಾಮ ೂಂಡು

. ಾಳ

279/3 ಇತ ೕರು 0.47 10592 45446518 5749 1454101 005091

98 AEP  ಎ ರ ೕ   ಅಶ ತ ಪ , ಅ ೕಪ ರ ಅ ೕಪ ರ
ೂಂ ೕ ಾ

42/1 ಇತ ೕರು 0.80 13300 71687586 5634 14820119100 0424

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ .N.M  ೂಡ ಮು ಯಪ ಾ ಾಯಣ ಾಸರಹ ಜಂಗಮ ೂೕ 89/ 11 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 18031 2518-7346-1391 3305560863-

2 ಪ ೕಶ ಸ ರ B.C.ಚಂ ೕ ೌಡ  ಚ ೕ ೌಡ ೖರಸಂದ ಜಂಗಮ ೂೕ 45/1- ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 13500 3285-0021-1095 3154497469-

3 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾಸ.T.K  ದ ಪ ಾ ಾಯಣ ಾಸರಹ ಜಂಗಮ ೂೕ 16/1- ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.7 15750 5892-8893-8382 10571100002451-

4 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾರಪ .H.B  A. ೖ ೕ ೌಡ Y.ಹುಣ ೕನಹ ಕಸ 57 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 13523 9586-8751-9295 64102710226-

5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ಪ ೕವರಮಳೂ ರು 
ಾರಪ ನಹ

ಕಸ 10/ 66 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9015 7822-0646-0981 4069101001352-

6 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪದ ಾಭಯ .K  ೂಡ ಂಪಯ ಕಂಬದಹ , ಮುತೂ ರು ಕಸ 58/1, 59/1 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 22500 6606-3889-0887 33807348719-

7 ಪ ೕಶ ಸ ರ ರ ೕ .T  ಮ ಾಯಪ ಮಳ ಾಚನಹ ಗಮ 27/2,27/4 27/3c2, ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.7 38250 7406-7228-6257 1348010100005733-

8 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾ .H.G  ೂೕ ಾಲಪ ೂಸಹ ಕಸ 43 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9000 2005-8772-5298 10659100007000-

9 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾ ಾಯಣ ಾ .G  ಕ ೌಡ ಅ ಾನಹ ಗಮ 43/2 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9000 9963-3515-4956 10571100000870-

10 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ .R.K  ೂಡ ಂಪಯ ಹನು ೕನಹ ಕಸ 20/2,19/2 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9015 5355-2114-9113 0434101005533-

11 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ೕಶವಪ ೂತ ನೂರು ಕಸ 276/2, 276/1 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.47 10593 5198-6182-2508 10811100023638-

12 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಬ ೕ ೌಡ.G  ಮು ಾಮಪ ಕಂಬದಹ  
ಅ ೕ ೌಡನಹ

ಕಸ 64/4, 65/1B, 64/3 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.2 27045 5900-7620-8920 0434101002012-

13 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ಸನ ಕು ಾ .C  P.R. ೌಡ ೂೕ ಮರದಹ ಬ ಹ 33 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 2.00 45000 9884-4642-7044 0368101005016-

14 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯಲ ೕ.K ೂೕಂ ಸಂಪಂ ಾಮ ೕ ಾಲ ಹ ಗಮ ೕ 107/3, 107/9 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9000 2598-9508-4917 0892500100407401-

15 ಪ ೕಶ ಸ ರ K.H.ಮು ಆಂ ನಪ   ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ಾಳ ಾಯ ನಹ ಗಮ ೕ 72/2,54/6ಎ,53/3 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 18000 9744-2813-3124 64117489924-

16 ಪ ೕಶ ಸ ರ N. ೂೕ ಾಲ ಾ    ೕ ಾ ಾಯಣ ಾ ಅ ಾನಹ ಗಮ ೕ 171- ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.7 15770 4925-8277-3266 10571100002191-

17 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗಪ   ಗಂಗಪ ಾರ ಗಮ ೕ 105/4 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.55 11270 6575-6885-7027 10615100015639-

18 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂಡ ೖರಪ   ಾಪಯ ಗಂ ಗುಂ ಬ ಹ 303 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.2 27000 7464-0118-5846 0368101006213-

19 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ಂಕಟಪ   ಗಂಗಪ ೕಮಗ ಬ ಹ 26/p17 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9000 9318-4398-0843 0368101003923-

20 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾಮಪ   ಾ ಾಯಣಪ ೂರ ಳ ಹ ಬ ಹ 32/2 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 18000 6012-3006-4007 10516100006138-
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21 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸಂ ೕವಪ   ೂನ ಪ ೖರ ಾಯ ನಹ ಕಸ 9/ 8 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.2 27046

22 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಆಂ ನಪ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 69/2,7/1 & 1, ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 18031

23 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜ ಾಧ ನ.N  ಂಕಟಪ ೕವರಮಳೂ ರು ಕಸ 177,176/1 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.89 20059

24 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ೕ ೌಡ  ಾ ಾಯಣಪ ಂತುಡ ಕಸ 26/ 23 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 2.89 9000

25 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಚಂದ ಪ   ಡ ಪ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 3/2 & 1/ 68 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.37 8339

26 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಯ ೂೕದಮ  ೂೕಂ ಮು ಂಕಟಪ .H.V ಹುಜಗೂರು ಕಸ 60/2- ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9015

27 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಂಕಟಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 65/3 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.5 11269

28 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾಮಪ   ಂಗಪ ಎ.ಹುಣ ೕನಹ ಕಸ 34/ 36 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9015

29 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ .H  ಹನುಮಂತ ಾಯಪ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 94- ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.7 15773 7508-3351-5205 125000096413-

30 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ .K  ಂಪಣ ೕವರಮಳೂ ರು ಕಸ 43/2, 32 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 18031 4596-2968-8106 111300101002566-

31 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಚಂದ ಪ .N  ಾ ಾಯಣ ಾ ಆನೂರು ಕಸ 66/2- ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 13523 7637-8696-8850 0486101018693-

32 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ   ಈರಪ ಆನೂರು ಕಸ 143/5, 
107/1ಎ,107/1 ,86

ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.4 31554 8991-0884-6369 0486101025961-

33 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮಂಜು ಾಥ.H.S  ೕ ಾಸಪ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 1- ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 18031 6641-3364-5300 699090010321-

34 ಪ ೕಶ ಸ ರ H.B.ಮು ಾಮಪ   ೖ ೕ ೌಡ ಾ ರ  Y.ಹುಣ ೕನಹ ಕಸ 82/ 43 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.35 7888 4496-8029-3281 0469108001243-34 ಪ ೕಶ ಸ ರ H.B.ಮು ಾಮಪ   ೖ ೕ ೌಡ ಾ ರ  Y.ಹುಣ ೕನಹ 82/ 43 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.35 7888 4496-8029-3281 0469108001243-

35 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ೕ ಆ ಪ ಬಚ ಹ ಕಸ 45/ 9 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9015 9542-8386-5860 10811101039993-

36 ಪ ೕಶ ಸ ರ H.D.ಮು ಾಮ ೌಡ  ೂಡ ನಂಜುಂಡಪ ೖರಸಂದ ಗಮ ೕ 87 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 2 45000 9868-8766-6482 3575403163-

37 ಪ ೕಶ ಸ ರ K.ಸಂಪಂ ಾಮ   D.ಕೃ ಾ ಕೃಷ ಮ ನ ೂಸೂರು 
ೕ ಾ ಲಹ

ಗಮ ೕ 12, 106/1 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 22530 7768-9620-4744 26370100003516-

38 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾಜುH.M  ಮುತ ಾಯಪ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 19/2 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9015 125000138944-

39 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಶ ಕು ಾ H.B  ಬ ೕ ೌಡ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 20/1- ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 18031 4028-2571-2957 10571101016992-

40 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ರಪ   ಕ ಮು ಯಪ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 85- ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.37 8339 3053-1746-9918 10811100025716-

41 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಪ   ಕ ಮು ಯಪ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 85- ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.37 8339 7850-6805-0383 1250000311342-

42 ಪ ೕಶ ಸ ರ H.M.ಕೃಷ   ಮುತ ಾಯಪ ಹುಜಗೂರು ಕಸ 3/1- ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 13523 6423-0549-9428 10811100001558-

43 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾ ಾಯಣಪ .T.A  ಅಪ ಯ ತಲದುಮ ನಹ ಕಸ 101/5b1, 101/5b2, 
101/5b3, 101/5b4

ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 13523 9144-3157-0527 0486101017223-

44 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ .D.N.  ಾ ಾಯಣಪ ಗು ಹ ಕಸ 177/1 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 13523 9608-4358-0799 10516100003706-

45 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾರಪ .S.N  ಾ ಾಯಣಪ ಹ ಕಸ 59/6,88/4,59/6 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.5 11269 2182-7325-7872 10516100003531-

46 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾವ ತಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಕೃಷ ಮ ನ ೂಸೂರು 
ೕ ಾ ಲಹ

ಗಮ ೕ 9/1- ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 13500 8223-3858-7346 10571100003450-

47 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ಮ K.C  ೂೕಂ ಂಕ ೕಶಪ ಾರ  ೂಡ ಮರ ಗಮ ೕ 112/5 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9000 9358-7194-4667 64147127843-

48 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾಸ .B  ೖರಪ .T ೂತ ನೂರು ಗಮ ೕ 335/3 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9015 5948-7430-6520 10811100002323-

49 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ಾ .B  T. ೖರಪ ೂತ ನೂರು ಗಮ ೕ 335/1 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9015 7567-7905-5175 104001010018425-

50 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾ   T. ೖರಪ ೂತ ನೂರು ಗಮ ೕ 335/2 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9015 3711-6481-0915 30879933692-

51 ಪ ೕಶ ಸ ರ B. ೕರಪ   ೖರಪ ೂತ ನೂರು 
ಅಮ ಾರಹ

ಗಮ ೕ 335/4 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 9015 6000-8264-4490 10548100205529-

52 ಪ ೕಶ ಸ ರ N.R.ಸಮಥ ಾ   ೕ ಾಮಣ ಾ ಾಯಣ ಾಸರಹ ಗಮ ೕ 167 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 2 45000 9227-5488-1273 0486101201253-
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53 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ತ ೂೕಂ .ಪದ ಾಭಯ ಕಂಬದಹ  ಮುತೂ ರು ಗಮ ೕ 59/2 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.59 13000 6941-9901-1139 0131101011259-

54 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕ ಾ   ೂೕ ಂದಪ ೂರಮಡಗು ಕಸ 173, 175 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 2 45075 2797-0908-5728 04812010007257-

55 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಮ  ೂೕಂ  ೕ ಾ ಾಯಣಪ ೂರ ಳ ಹ  
ಹ

ಬ ಹ 32/Black4 ಇತ ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 18000 9431-2580-9061 64057783432-

56 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯಂ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಮೂ ಾ ಾಯಣ ಾಸರಹ ಗಮ ೕ 127 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 40560 3400-6416-7602 8612108000012-

57 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಚನ ಪ   ೂೕಪಣ ೖರಸಂದ ಗಮ ೕ 56/ 57 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.5 20280 7776-7668-9368 1932711394-

58 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ವಪ   ಾ ಟಪ ೂರಮಡಗು ಕಸ 1/ 31 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 24341 3235-8739-2779 10811100025184-

59 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಕೃಷ ಪ   ೕ  ಂಕಟಪ ಾ ಕಸ 1/ 1 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 31516 6278-4585-4804 10516100008668-

60 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ೕ ಪ ಟ ಪ ಜಯಂ ಾ ಮ ಾದಹ ಬ ಹ 21/ 11 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 24300 2837-7802-4317 10516100007718-

61 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ೕಶಪ   ಕ ಂಕಟಪ ೖರ ಾನಹ ಬ ಹ 28 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 63000 8217-5472-4953 10516101007259-

62 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ವಪ   ೖಯಮ ಕು ಾ ಂಡಹ ಕಸ 42 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.5 60853

63 ಪ ೕಶ ಸ ರ M.C. ಾ ಾಯಣ ಾ   ಮು ಯಪ ೕವರಮಳೂ ರು ಕಸ 10/ 44 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.5 20284

64 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ೕಶಪ .M.  ಮು ಯಪ ೕಬಲ  ೂಲ ಹ ಗಮ ೕ 71/p12 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 63000 8520-9713-0513 64031947801-

65 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ನ ಪ ತುಮ ನಹ ಕಸ 76- ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.6 24341 5152-1994-0793 10571100015622-

66 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಪ   ಮ ಯ ೕ ಹ ಕಸ 139/ 30 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 32455 3187-6746-0186 0469108002069-66 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಪ   ಮ ಯ ೕ ಹ 139/ 30 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 32455 3187-6746-0186 0469108002069-

67 ಪ ೕಶ ಸ ರ A.D. ಕ ಮು ಯಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಾ ಕಸ 1/ 2 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 32455 125001194206-

68 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರಸಮ  ೂೕಂ ೕ ಂಕಟ ಾ ಕು ಾ ಂಡಹ ಕಸ 76/ 20, 77/ 14 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 2 40560 4299-8445-7187 0486101204952-

69 ಪ ೕಶ ಸ ರ V. ಂಕ ೕಶಪ   ೌರಪ ೕಮಗ ಬ ಹ 26,44 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.75 30400

70 ಪ ೕಶ ಸ ರ A.K.ಮು ಪ   ಾಮಲಪ ೕಮಗ ಬ ಹ 26/p8 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.75 30400

71 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಾಸಪ T. ದ ನಹ ಬ ಹ 11/3- ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 9600 9601-0894-7272 125000631135-

72 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಪ   ಮು ಹನುಮಪ ಾ ರ ಕಸ 79/1- ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 16227 9370-4914-5733 0496101234221-

73 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕವ ಾ   ಈರಪ ಕನ ಮಂಗಲ 
ಯಣ ಂಗೂರು

ಕಸ 189/2 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 32455 2011-3189-4255 64031985440-

74 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಾತಹ ಕಸ 171- ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.2 48682

75 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ ಮ .K  ೕ ೂಂಡಪ ದಬರ ಾನಹ ಕಸ 36/ 24, 36/28 ೂೕಡಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1 10000 9388-1938-4928 0486101022442-

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಜಡಲಪ    ಪ ಣ ಕೃಷ ಮ ನ ೂಸೂರು ಗಮ ೕ 9/2, 9/3 8/4 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1 10954 6952-7573-2718 10571100003765-

2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ ಾ   ಾ ಾಯಣಪ ೂತ ನೂರು ಕಸ 97/5, 105/1a, 106/2 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.8 18031 8876-0843-1466 10811100000468-

3 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ K.V. ಂಕಟಪ ಐ ಾಲ ಹ  ಅಣ ಪ ದ 2/ 21 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1 10900 3322-5927-8777 0490108012873-

4 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂಜ ೕಯಮೂ .C  ಕ ಮು ಯಪ . K.G.ಬಸ ಾಪಟ ಣ, ೕ
ಾ ಲಹ

ಗಮ ೕ 20/2 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.5 5470 5262-9453-3567 10571101018954-

5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ  ೂೕಂ ಾಮು ಕೃಷ ಮ ನ ೂಸೂರು ಗಮ ೕ 2/1, 2/2 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.6 17520 2520-7540-2203 10571100003893-

6 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಟ ಾಯಪ P  ಾಪಣ ಬಸ ಾಪಟ ಣ ಗಮ ೕ 88 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.8 8760 9536-4150-7170 0486101002327-

7 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗಪ   ಲ ೕನರ ಂಹಯ ಾ ಾಯಣ ಾಸರಹ ಗಮ ೕ 20/ 12, 20/7 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

2 21900 2576-3213-0265 10571100014491-

8 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಮ  ೂೕಂ ಾಮಪ ೕ ೕಬಲ  ೂಲ ಹ ಗಮ ೕ 52/3 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.8 8760 3950-5376-7331 1932749827-

9 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕನಪ  ಉ ೕ ಾ   ೖರಪ ೕ ೕಬಲ  ೂಲ ಹ ಗಮ ೕ 52/2 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.8 8760 4741-8241-0241 10659101011599-
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10 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕಶವಪ  ಉ ಚನ ೕಶವ  ಬಲ ದ ಾ ಾಯಣಪ ೖರಸಂದ ಗಮ ೕ 49 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.6 17520 9844-6589-5821 10659100004741-

11 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟ ಾ .H.M    ಮು ಾಮಪ ಾರ ಗಮ ೕ 54/1,54/ 
2,54/3,56/1,56/2

ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.7 18620 8965-0430-4436 10825100004944-

12 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ   ಮು ಯಪ ೕ ಾ ಲಹ ಗಮ ೕ 99/1 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.2 13140 3464-6260-3808 10571100001393-

13 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಮುತ ಪ ಯಣೂ ರು K.G.ಪ ರ ಗಮ ೕ 23/3,23/4,1 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.7 7660 9452-0714-9934 10571101019652-

14 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಪ .H.P  ಳ ಪ K.G.ಬಸ ಾಪಟ ಣ, ೕ
ಾ ಲಹ

ಗಮ ೕ 34/1, 36, 40/1, 53, 
31

ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1 10954 4098-2882-2853 10571100001003-

15 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ೕಶ ೌಡ.H.A    ಆಂ ನಪ .H.P ೕ ಾ ಲಹ ಗಮ ೕ 188 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.2 13140 9669-7621-4931 10571100016650-

16 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಮಪ   B.ಮು ಯಪ ೕ ೕನಹ ಗಮ ೕ 11/2 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.8 8715 6116-2115-8915 10615100015263-

17 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕ ೕಶಪ .M.   ಮು ಂಕಟಪ ೕ ೕನಹ  ಕ ಾಪ ರ ಗಮ ೕ 5, 10, 11, 13 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.8 8760 6652-6844-6395 10615100000156-

18 ಪ ೕಶ ಸ ರ ನರ ಂಹಮೂ   ೂಡ ಾ ಾಯಣಪ ತುಮ ನಹ ಕಸ 41/1 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.35 3670 7706-3284-4065 10571100003794-

19 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆ ಾ ಾಯಣ ಾ .G  ಗಂ ಾಧರಪ ೂಲ ಹ  ಗಂ ಾಪ ರ ಕಸ 32/4 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.6 6839 3377-3480-9433 1924101004626-

20 ಪ ೕಶ ಸ ರ K. ೕ ಾ  ಾಬು  K.ಅಬು ಾ ಹ ೕ ೂತ ನೂರು 
ಕು ೕನಹ

ಕಸ 1/ 7 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.8 8399 9667-2516-7867 10811100002416-

21 ಪ ೕಶ ಸ ರ T.C.ರ ೕ   ಕ ೂೕ ಾಲಪ ಹುಜುಗೂರು 
ೕನಹ

ಕಸ 76 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.6 6839 3149-7326-9581 520101042547764-

22 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೂಡ ಮು ಯಪ   ೂಡ ಅಜ ಪ ೕ ಾಪ ರ, ಬೂ ಾಳ ಕಸ 190/1 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.5 5475 8449-6619-9958 0486101197742-

23 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ .K.C  ಚನ ಾಯಪ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 166/ 54, 183 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 0.6 6302 3286-6393-4039 10571100000510-23 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ .K.C  ಚನ ಾಯಪ ಕನ ಮಂಗಲ 166/ 54, 183 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.6 6302 3286-6393-4039 10571100000510-

24 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ೂಣ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಾ ಪ ರ ಕಸ 1 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.4 4201 3568-7407-1926 1924101002708-

25 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಅಶ ತ ಪ ಕ ೕಕಹ ಬ ಹ 31/4,31/2, 31/3 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1 10954 3948-0520-1484 10548100005760-

26 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜ ಾಧ ನ .B   ಕೃ ಾ ಗಂ ಗುಂ ಬ ಹ 35 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.8 8763 8720-4424-5987 0368101006945-

27 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ .V.M  ಮುತ ಗಂ ಗುಂ  ೕಮಗಲು ಬ ಹ 15/8,15/9, 17/4 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1 10954 2208-1172-1951 1422500102000301-

28 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಲ ಮ  ೂೕಂ V.M. ಾ ಾಯಣ ಗಂ ಗುಂ  ೕಮಗಲು ಬ ಹ 26/ 11 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1 10954 5670-6556-3786 0368101006341-

29 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕವ ಾ .B  ೂಡ ೖರಪ ಗಂ ಗುಂ ಬ ಹ 362 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.2 13144 9907-4542-8429 0368101005797-

30 ಪ ೕಶ ಸ ರ K.R.ಸು ೕಂದ  ಕು ಾ   K.S. ಾಮಪ ಕಂಬದಹ ಕಸ 18/3, 38/1 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1 43772 7073-6662-0529 0434101010690-

31 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕಣುಕ.R.V ೂೕಂ ೂೕ ಾಥ ಹನು ೕನಹ , 
ೕಲೂರು

ಕಸ 39/2 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.4 4381 4989-9107-2813 0434101011657-

32 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಹುಜುಗೂರು ಕಸ 3/2, 72/5 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.5 5248 2187-4825-8296 125000308420-

33 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ    ಾ ಾಯಣಪ ೕ ಾಪ ರ, ಬೂ ಾಳ ಕಸ 190/2 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.4 4379 9148-9044-3892 10811100025507-

34 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಯಪ   ನಂಜಪ ೕ ಾಪ ರ, ಬೂ ಾಳ ಕಸ 167/5 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.5 5473 2196-2391-1404 0486101194790-

35 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಲಮರ ಕೃಷ .M.V.  ಂಕಟ ಾಯ ೌಡ AM  ಆನೂರು 
A.ಹುಣ ೕನಹ

ಕಸ 84/1 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.1 12042 5898-4966-3439 0486108033138-

36 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಅ ಾ ಯಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಗು ಹ ಕಸ 155/2, 158/1 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1 11399 2884-4433-7664 10516100008765-

37 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಶ ಕು ಾ  H.B  ಬ ೕ ೌಡ ಹುಜುಗೂರು ಕಸ 90/2, 4/2, 47/2 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1 11399 4028-2571-2957 10571101016992-

38 ಪ ೕಶ ಸ ರ G.N. ಾಗ ಾಜು  ಾ ಾಯಣಪ ಗು ಹ ಕಸ 90/1 ಇತ ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.9 9448 6025-7600-1936 64105754556-

39 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕ ಮು ಾಮಪ   ೕಡಪಲ ಪ ಅ ಾನಹ ಗಮ ೕ 149 ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.2 23660 7694-0352-9326 10571100016555-

40 ಪ ೕಶ ಸ ರ G.ನರ ಂಹಮೂ   ೂಡ  ಓಬಳಪ ಗಂ ಗುಂ  
ಕ ನ ಪ ನಹ

ಬ ಹ 1, 14 ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

2 39430 4649-5079-0110 5772500100475001-

41 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಂಗಪ   ಾ ಾಂ ನಪ ಗಂ ಗುಂ  
ಕ ನ ಪ ನಹ

ಬ ಹ 1 ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.9 17740 4727-5504-5773 5772500100501101-
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42 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೂಡ  ಓಬಳಪ ಗಂ ಗುಂ  
ಕ ನ ಪ ನಹ

ಬ ಹ 39 ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.7 13800 4893-8030-6347 0368101009533-

43 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಾತಹ ಕಸ 91 ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1 17233 3083-0051-1762 125000831815-

44 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಪ ಣ   ಪ ಜಪ ಾತಹ ಕಸ 91/p10 ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

0.7 13253 4272-3727-0871 10516100008486-

45 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯಮ  ೂೕಂ ೕ ಮ ಯ ಾ ರ , ಮ ಪ ರ ಕಸ 111/1 ೂೕಡಂ  2 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.4 27524 2967-5759-0093 4069101003092-

1 CHD . ೕ ಾಸಪ   ನಂಜುಂಡಪ . ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 57/5 ಇತ ೂೕಡಂ  0.40 4380 760810355844 0925101003632
2 CHD ಪ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ೂಂಡಪ .ಗುಂಡಂ ಾರಪ ಾತ ಾಳ 21/1 ಇತ ೂೕಡಂ  0.80 18000 511352497710 19501002739

3 CHD
.ಎ .ಜಯ ಾಮ   .ಎ . ಾ ಾಯಣ . 

ೕವರಗು ಪ
ಕಸ ಾ 7/4,14 ಇತ ೂೕಡಂ  1.20 27000 760810335844 64144560553

4 CHD ಸುಬ ಮಣ ಂ   ೕ  ಕೃಷ ಪ .ನಲ ಪ ಪ ಗೂಳೂರು 51,66,67,128 ಇತ ೂೕಡಂ  2.00 17300 384274312924 0925101003632
5 CHD ಆ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕ ಾಚಲಪ . ಾನಗ ಾಕಲಪ ೕಮ 80/1 ಇತ ೂೕಡಂ  2.00 8600 830255698011 1950101114474

14 ೂೕಡಂ  ಆ ಾ ಾಯಣ   ಂಕಟ , ಪ ಲ ಾ ೂಡು ಕಸ ಾ 85 ಾ ಾನ ೂೕಡಂ 1 0.90 20285.00 686987068280- 10612100000228-

15 ೂೕಡಂ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಪ ಯ ಾ , ಲ ಾಳ ಹ ೂೕ ನಹ 90/2 ಾ ಾನ ೂೕಡಂ 1 0.80 16000.00 910853490629- 10825100005164-

19
ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 

ವ ಹ
 ಎ  ಸು ೕಲಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ , ಬಂ ಾಲ ಹ ೂೕ ನಹ 98/2 ಾ ಾನ

ೂೕಡಂ  1 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1 0.80 8760.00 64181876143-

1 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಂಕಟಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ ಕತ ಗು Kasaba 49/1,43/P2 1.12 1.26000 10597100005774

2 ೕ ನ ಾ ಂಕ   ೕ ಾ   ಂಕಟ ಾಯಪ ೕರಹ Kasaba 73/2 General 1.63 0.70000 815986335551 0 487101030358

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :  CHD ೕಜ ಯ  (Water Tanker) ೕ ನ ಾ ಂಕ  ಖ ೕ  ಸ ಾಯಧನ ಾಯ ಕ ಮ 2401-00-111-0-08 

3 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಎ  ಚಂದ ನಂದ    ಎ  ಾ ಾಯಣ ಾ ಮರಳಕುಂ Kasaba 127 General 1.60 0.70000 206346479549 0 487101031974

4 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಗಂಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಕೃಷ ಪ ಅಜ ಾರ Nandi 69/2,69/1 General 1.41 0.70000 488239308875 4447108000752

5 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಂಕ ೕ   ಮು ಯಪ ಕವನ ಹ Kasaba 28/1 General 1.15 0.70000 880068218906 1642500100034000

6 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಮು ಯಲ ಪ   ಯಲ ಪ ಾಯಪ ನಹ Kasaba 84/1,82/5 General 1.05 0.70000 298877560194 64111657986

7 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಎ ವ ಾ    ಎ  ಆಂ ನಪ ಯಲಗಲಹ Mandikal 27/4 General 2.27 0.70000 323155999562 0 622500102617601

8 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಗಂ ಾಧರಪ   ಆವ ಲಪ ಕಲು ಕುಂ Kasaba 107/2,101/1,107/1 1.23 1.26000 842678891614 3087976281

365 WATER TANKER ಶಂಕರಪ  . ಪ ನ , ೂೕ ಾರಹ Murugamalla 16/p8 Water Tank 1 1 126000 64009605412
366 WATER TANKER . ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಂಕಟಪ , ಸೂರಪ ನಹ ೖ ಾರ 10/1. Others Water Tank 1 1 70000 284948246845 10946101000031

367 WATER TANKER ಎ .ಮು ಯಪ  . ೕ ಾ ಾಮಪ , ಸಂ ೕಕಲ ಹ ೖ ಾರ
30/3, 33/2, 33/6, 

225/2
Others Water Tank 1 1 70000 205723388272 10946101020339

368 WATER TANKER
. .ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  . . . ಂಕಟ ಾಮ , 

ಾಮಗುಟ ಹ
Munganahalli 9/2. SDP Water Tank 1 1 70000 938627330813 0496101030644

369 WATER TANKER ಎ . ಾಜಣ  . ೕ ಾಸಪ , ಬೂರಗ ಾಕಲಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 33/p4 Others Water Tank 1 1 70000 642399859064 0494101009071

99 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಮು ಾಜ  ಮು ಾ ಮಪ , ೂಟಕ ಾಪ ರ  ೂಟಕ ಾಪ ರ

ಕಸ ಾ

32/2 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 1.00 70000 68729761 4619 7701010 27621
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100 ೕ ನ ಾ ಂಕ  ಎ  ಾ   ೂೕಮ  . ,ಕುಂಟ ಕ ನಹ ಕುಂಟ ಕ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 75/1,2,70,3/2,48/10 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 1.08 62500 48098855 0513 10989101000 308

101 ೕ ನ ಾ ಂಕ ನರ ಂಹ   ನರ ಂಹ , ೕಲಂನಹ  ೕಲಂನಹ ಮಂ ೕನಹ 9,24,25,5,20 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 500 ೕಟ 70000 36478282 1952 64009605412

102 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಂಕಟ ಾ   ಂಕಟಪ , ಉ ಾ ರಹ  ಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 122/1,34/3,108/1 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 500 ೕಟ 70000 2666664 00011 14940101100 5614

103 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಹನುಮಂತಯ   ಎ  ಅಂ ನಪ , ಆನೂ  ಆನೂ
ೂಸೂರು

6/2,6/1,7 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 1.06 70000 45293256 6322 640388 46704

104 ೕ ನ ಾ ಂಕ
ಎ  ನರ ಂಹಮೂ   ಬಂಡಪ  ಾ ಾಯಣಪ , 

ಾಟದ ೂಸಹ
ಾಟದ ೂಸಹ

ನಗರ

64/ 7,78/2,13/2 ೕ ನ ಾ ಂಕ 1.52 70000 53347123 1204 640096 05412104 ೕ ನ ಾ ಂಕ
ಾಟದ ೂಸಹ

ಾಟದ ೂಸಹ 64/ 7,78/2,13/2 ೕ ನ ಾ ಂಕ 1.52 70000 53347123 1204 640096 05412

105 ೕ ನ ಾ ಂಕ
ಆ  ಎ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ  ಆ ಾ ಾಯಣಪ , 

ಾಮಚಂದ ಪ ರ
ಾಮಚಂದ ಪ ರ

ಕಸ ಾ
89/3,34/1,55/10 ೕ ನ ಾ ಂಕ 1.30 126000 455290905 123 108991010 00177

106 ೕ ನ ಾ ಂಕ ೂೕ ಂದ ಾ   ಾ ೕ ಾ , ೂೕಳ ಹ ೂೕಳ ಹ

ನಗರ

204 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 500 ೕಟ 126000 2692500101 201001

1 ೌಡ K.V.  ಂಕಟಪ G.ಕುರುಬರಹ ಬ ಹ 124/2 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 1.6 70000 7281-1779-1581 0368101002898-
2 ಹನು ೕ ೌಡ.A  ೕ  S.H.ಆಂ ನಪ ಹ ಕಸ 62/3, 55/3, 109/1 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.89 70000 6169-3260-0578 185910031037-
3 ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ೌಡ.A.N  B. ಾ ಾಯಣಪ ಆನೂರು ತ ಲಹ ಕಸ 63/1, 105/5 ಾ ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 2 70000 7999-1583-2890 125000096661-
4 ಪ ಸನ ಕು ಾ .C  P.R. ೌಡ ೂೕ ಮರದಹ ಬ ಹ 33 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 3 70000 9884-4642-7044 0368101005016-
5 M. ಂಕ ೕಶ  ಮು ಂಕಟಪ ಬ ಹ ಬ ಹ 38/15 ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.7 126000 8028-1856-2193 20312191008012-
6 ಾಂ ೕಕರಣ ಈರಪ .H  ೂಡ ಹನುಮಂತಪ A.ಹುಣ ೕನಹ ಕಸ 34/p6 ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.8 126000 5755-9048-1990 0486101199356-
7 ಾಂ ೕಕರಣ ೕವ .M.R  . ಾಮಚಂ ಾ ಮ ಪ ರ ಕಸ 26- ೕ ನ ಾ ಂಕ 2 70000 4308-6383-8544 4441101001186-
8 ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂಡ  ಮು ಯಪ , ಾ ಾಯಣ ಾಸರಹ ಗಮ ೕ 89/ 11 ೕ ನ ಾ ಂಕ 1` 70000
9 ಾಂ ೕಕರಣ ರತ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಬಚ ಪ , ೕ ಾಲ ಹ ಗಮ ೕ 175/4,21/2 ೕ ನ ಾ ಂಕ 1 70000

1 CHD ೕ ನ ಂಕ ಎ .ಪ ಾ   ಸುಬ ನ .ಜ ಾರಪ ೕಳೂರು 40/1 ಇತ ತರ ಾ 1.20 1.20 70000 833635145170 131010035296

2 CHD ೕ ನ ಂಕ ಎ. . ಂಕಟ ಾಯಪ   ಂಕಟಪ .ಪ ಟ ಪ ಕಸ ಾ 250 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 70000 574062652880 520101030312600

3 CHD ೕ ನ ಂಕ ಗಂಗುಲಪ   ತಟ ಂಕಟ ಾ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 168/9 ತರ ಾ 2.00 2.00 126000 833635145170 10574100014639

4 CHD ೕ ನ ಂಕ .ಎ .ನರ ಂಹಪ   ನ ಗಂಗುಲಪ .ಸಜು ಪ ಗೂಳೂರು 185 ತರ ಾ 1.30 1.30 126000 251878006095 15852200008512

5 CHD ೕ ನ ಂಕ ಾರಪ   ಕ ರಂಗಪ . ಚನ ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 168/1 ಇತ ತರ ಾ 2.00 2.00 70000 251878006095 64077540791

6 CHD ೕ ನ ಂಕ ಕ ರಪ   ಂ ನರಸಪ . ೕಕ ಾಕಲಪ ಗೂಳೂರು 40, ಇತ ತರ ಾ 1.00 1.00 70000 938861762175 10738100004199

7 CHD ೕ ನ ಂಕ ೕ ಾಮಪ   ಮು ಾಮಪ . ೕವರಗು ಪ ಕಸ ಾ 177/2 ಇತ ತರ ಾ 1.00 1.00 70000 876267032110 64132799776

8 CHD ೕ ನ ಂಕ ಸು ೕ ಾಸುಮ ಾ   .ಎ . ಾಗ ಾಜು. ಯಗವಬಂಡ ಕಸ ಾ 78 ಇತ ತರ ಾ 1.00 1.00 70000 563189303746 358301000004742

9 CHD ೕ ನ ಂಕ ವಸಂತಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಜಂ ಾಲಪ ೕಳೂರು 46/3 ಇತ ತರ ಾ 1.00 1.00 70000 699399980940 358301000003066

10 CHD ೕ ನ ಂಕ ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ ಆ . ೂಂಡ ಪ ಕಸ ಾ 150/3,96/10,96/4B ಇತ ತರ ಾ 1.00 1.00 70000 627666949674 10536100003147
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1 ೕ ನ ಾ ಂಕ  4000 ೕ ಓಬಳಮ  ೂೕಂ ವರದಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ

115/4
121/6
127/7
115/5

ಾ ಾನ 1 1.11 62500.00 503398279033- 1929101004288-

2 ೕ ನ ಾ ಂಕ  5000 ೕ  ಎ  ಾ ಾಯಣಪ  ಬ  ಾ ೕಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 75 ಾ ಾನ 1 1.60 70000.00 663865636998- 64009605412-
3 ೕ ನ ಾ ಂಕ  5000 ೕ . . ಾಮ ಾಥ  ಾಪಣ , ಹ ೕಗು ಬಂ ಕಸ ಾ 39 ಾ ಾನ 1 0.90 70000.00 382654727529- 64009605412-

4 ೕ ನ ಾ ಂಕ  4000 ೕ  ಎ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ನಂಜಪ , ೕಲಂಪ ೂೕ ನಹ
23/4
26/1

ಾ ಾನ 1 1.20 62500.00 681569481475- 64193998725-

5 ೕ ನ ಾ ಂಕ  5000 ೕ   ಜಯಕು ಾ   ೕ. ನ ಾ , ಂ ಾನಹ ೂೕ ನಹ 9/1A2 ಾ ಾನ 1 1.03 70000.00 959489626795- 1294101011695-
6 ೕ ನ ಾ ಂಕ  5000 ೕ ರ ಕು ಾ   ೕ.ಆನಂದಪ , ಎ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ 278/p9 1 0.60 126000.00 213630054565- 64009605412-
7 ೕ ನ ಾ ಂಕ  5000 ೕ ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಾಮಚಂದ ಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 156/11 1 1.13 126000.00 330252441048- 64009605412-

1 ಎ ಮು ಂಕಟಪ   ಅಕ ಲಪ  ೂಸೂರು Kasaba 43/p11 General ಆಪ  1.20 0.26088 608409089326 125001180419

2   ಚಂದ ೕಖ     ಳ ಪ ಮರಳಕುಂ Kasaba 156 General ಾ ಗ  ಪ 1.58 1.59913 334765738043 0 487101027995

3 KP ಚನ ೖ ೕ ೌಡ  KB ಳ ಪ ಮರಳಕುಂ Kasaba 155 General ಾ ಗ  ಪ 0.62 0.6275 469551175450 0 487101027996

4 HV ಂಕ ೕಶಯ   ಂಕಟರಮಣಪ ಾತ ಾರ ೂಸಹ Nandi 58,71/1 General ಾ ಗ  ಪ 0.60 0.6072 297237397821 4447101002871

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :CHD ೕಜ ಯ ಅಪ ಾನ ಾಗೂ ಅಪರೂಪದ (ಎ ಾ ) ಹಣು ಗಳ ಗಳ ಪ ೕಸ ಸ ರ  ಾಯ ಕ ಮ  2401-00-111-0-08 

5 ಾ ಾಯಣ ಾ   ೖರಪ ಯಣ ನಹ Kasaba 28/ ೖ 8 General ೕರ 2.00 0.433 763032025078 913010028132844

6 ಎ  ಾಮಯ   ಮು ಾಮಪ ಆವ ಲಗು Kasaba 82/1 General ಆಪ  0.40 0.083 296459652846 125000799154

370 ಅಪ ಾನ ಹಣು
ಎ .ಎಂ. ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಮು ಾ , 

ಕ ೂಮ ನಹ
Kasaba 37/p12 Others ೕರ  -Nerale 1 0.80 17392 611171249415 10762100000481

371 ಅಪ ಾನ ಹಣು ಎಂ. ಾಪಣ  . ಮು ಂಕಟಪ , ತ ಹ Kasaba 4/4, 4/5 Others ಆಪ  ಬ  Apple Ber 1 0.95 20653 679137729598 10697100004946

107 ೕರ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ನರ ಂಹಮೂ , ಾಮ ೂಂಡು ಾಮ ೂಂಡು

. ಾಳ
25/1F,345/2A,2/6,34

5/1F
ೕರ 0.90 35860 54329085 7335 1454101009 747

108 ೕ ಾಫಲ ನಯ ಾಬು   ಂಟಕ ಾ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು
ನಗರ

310 ಇತ ೕ ಾಫಲ 1.2
33120

31013871 6286 10860111000 070

109 ೂೕ  ಹಣು ಎ  ಮ ಾ ೂೕಂ  ಎ  ವಪ ಾ , ೂಂ ೕನಹ  ೂಂ ೕನಹ
ಮಂ ೕನಹ

;4/2 ಇತ ೂೕ  ಹಣು 0.8 17392 31569294 0867 1061110001 3032

110 ೂೕ  ಹಣು ಎ  ಸು ೕ  ಾಬು  ನರ ಂಹಯ , ಕಲೂ  ಕಲೂ
ಕಸ ಾ

108 ೂೕ  ಹಣು 1.00 39100 801722666 160 1089910100 0681

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ K.N.ಸುಬ ಮ   ೕ B. ಾ ಾಯಣಪ ನಲ ಗುಟ ಹ ದ 9/2- ಇತ ೕರ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 1.4 28000 8595-7710-2485 126500100159801-
2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೌಡಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಂತುಡ ಕಸ 134- ಇತ ೕರ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.8 17320 2282-3440-7409 1351173000000460-
3 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾಮಪ   ಾ ಾಯಣಪ ಂತುಡ ಕಸ 6/2- ಇತ ೕರ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 8660 5881-7843-9163 10571100015918-
4 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸು ಾತ.P ೂೕಂ ಪ ಾ  ಂತುಡ ಕಸ 6/3- ಇತ ೕರ  ಪ ೕಶ ಸ ರ 0.4 8660 4938-0400-9032 54061601726-
1 CHD MINOR FRUITS ಾಮಪ   ಯಲ ಪ .ಆ ಾನಹ , ಕಸ ಾ 34,321 ಇತ ರ 2.00 2.00 78000 513924360071 137500101003589

2 CHD MINOR FRUITS ಂದು ೕ ಾ  ೂೕಂ . ೕ ಾಥ . ೂಟ ಂಪ , ೕಳೂರು 95,96, 97, 101/2,102 ಇತ APPELE BER 2.00 2.00 43000 461751885209 50100080058024

3 CHD MINOR FRUITS ೕ ೖ. ಾ   ಎ. ೖರ .ಆ ೕಪ . ೕಮ 28,29, 27/1 ೕ ಫಲ 2.00 2.00 55200 554453410558 520101030283491

16 ೕರ   ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ  ಎ  ೕ ಾಮಪ , ಗಂ ಾನಹ ೂೕ ನಹ 8/p2 ಾ ಾನ ೕರ 1 1.00 21650.00 739146329357- 10825100008468-

17 ೕರ ೖ ಎ ಆ   ಾಳಪ , ಎ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ
317/1
318/1

ಾ ಾನ ೕರ 1 1.00 21650.00 782801086165- 64011487041-

18 ೕರ ರ ಕು ಾ   ೕ.ಆನಂದಪ , ಎ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ 278/p9 ೕರ 1 0.80 28400.00 213630054565- 64172631681-
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111 ಹೂ ಕೃ  ಉ ೕಜನ ಮಹಮ   ರ ೕಪ ಾ   ಾ ಂ ಾ , ಂ ಾನಹ  ಂ ಾನಹ

ೂಸೂರು

132/1ಎ1

ಮು

ಹೂ ಕೃ  ಉ ೕಜನ 10000 ಚ. ೕ 800000 ಇ ಾ 1744193000 0440

1 ೕ ೕ  ೕ  ಮತ   ಬದ ವ ಮು ಕೃಷ ಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ J. ಂಕ ಾಪ ರ ಗಮ ೕ 47/1A ಇತ ಹೂ ಕೃ  ಉ ೕಜನ 5000 ಚ. ೕ 150000
2 ೕ ೕ  ೕ  ಮತ   ಬದ ವ ಲ ೕನರಸಮ  ನ ಸುಬ ನ ಧನ ೕನಹ ಬ ಹ 8/2- ಇತ ಹೂ ಕೃ  ಉ ೕಜನ 2012 ಚ. ೕ 90000 655-5663-8758 10548100003835-
3 ೕ ೕ  ೕ  ಮತ   ಬದ ವ ಂಕಲ ಮ  ೂೕಂ ಮಲ ಪ ಧನ ೕನಹ ಬ ಹ 9- ಇತ ಹೂ ಕೃ  ಉ ೕಜನ 2012 ಚ. ೕ 84000 9349-4495-8328 10548100005150-
4 ೕ ೕ  ೕ  ಮತ   ಬದ ವ C.M.ಕೃಷ ಪ   ಮು ಾಮಪ ಕ ಾಸರಹ ಕಸ 151- ಇತ ಹೂ ಕೃ  ಉ ೕಜನ 2240 ಚ. ೕ 112000 9393-6782-2358 520101042544021-
5 ೕ ೕ  ೕ  ಮತ   ಬದ ವ ಾ ಾಯಣ ಾ  .C.P  ಚನ ಾಯಪ K.G.ಪ ರ ಗಮ ೕ 17/1 ಇತ ಹೂ ಕೃ  ಉ ೕಜನ 3136ಚ. ೕ 94000 8808-5328-6415 029410036276-
6 ೕ ೕ  ೕ  ಮತ   ಬದ ವ ಲ ೕಪ   ಮಲ ಪ ಧನ ೕನಹ ಬ ಹ 10/g- ಇತ ಹೂ ಕೃ  ಉ ೕಜನ 4000 ಚ. ೕ 200000 7183-8414-3316 10548100002998-
7 ೕ ೕ  ೕ  ಮತ   ಬದ ವ ೂ ೕ ೌಡ .H.K  ಕೃಷ ಪ ೌಡನಹ ಬ ಹ 10/1- ಇತ ಹೂ ಕೃ  ಉ ೕಜನ 4000 ಚ. ೕ 74000 3557-4151-3270 10548101055201-

1 ಗಂಗ ಾಜು   ಬುರ ಪ ಮಂಚನಬ Kasaba 187/2 Pack house 9X6X3 1.60000 755227277986 1642500100877200

2 ಾಮಪ   ಮು ಯಪ ೕ ಾಗವ Mandikal 12/P4 Pack house 9X6X3 1.60000 258972132580 1929110000006

3 ಬಚ ಣ   ೕ. ಮು ಯಪ ಅರಸನಹ Nandi 37/5 Grapes 0.08 0.05000 244162658974 3946101002689

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :  ಹೂಕೃ  ಉ ೕಜನ ಾಯ ಕ ಮ

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :  Matching Grants (RKVY) 2401-00-111-0-08 

4 ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ. ಮು ಯಪ ಅರಸನಹ Nandi 60/3 Grapes 0.40 0.25000 925415253550 136701241000422

5 ಮು ಯಪ   ೂಂಡಪ ಾ ೕ ಾನಹ Kasaba 71 Grapes 0.80 0.20000 571194970979 0 487101200102

6 ಂಕಟರತ ಮ  ೂೕಂ ಮಂಜು ಾಥ ೂಕ ಹ Nandi 59/5 Grapes 0.29 0.10000 650176030275 170810100055900

1 ಾಗ ಾಜು   ೕ  ಗಂ ಾಧರಪ , ಗಂಗಸಂದ  ಗಂಗಸಂದ

ಕಸ ಾ

536, 527 ಗ  ಾ 0.6 26250.00 525649599 569 770101207 052

2 ಂಡ ಪ   ಕ ರಪ , ೂಡ ಮ ೕ  ೂಡ ಮ ೕ

ೂಂ ೕ ಾ

32/9,32/10 ಗ  ಾ 0.46 20125.00 97444137 1412 1168010000 07045

3 ಂಕಟ ಾ   ಂಕಟಪ , ಅ ೕಪ ರ  ಅ ೕಪ ರ

ೂಂ ೕ ಾ

76,73 ಪ ಾ ಯ 0.8 19200.00 87609988 4308 116801000076 39

7 ೕ ಾಸ  ಗಂಗಪ , ಬಸವನಹ  ಬಸವನಹ
ೂಂ ೕ ಾ

29/10, 29/7 ಗ  ಾ 0.6 21875.00 47821941 6784 6407710 7369

8 ಾಗಲ ೕಮ  ೂೕ ಎ   ಮಧು, ೂಡ ಕುರು ೂೕಡು  ೂಡ ಕುರು ೂೕಡು
ಕಸ ಾ

149/6,149/7,149/8 ಗ  ಾ 0.40 17500.00 26372223 7110 10856100017 607

9 ಸಂ ೕವ ಾಯಪ   ೕ ಾಮಪ , ೕ ೕನಹ  ೕ ೕನಹ

ೂಂ ೕ ಾ

115/1 ಗ  ಾ 0.27 9450.00 20581377 3150 3140680652

10 ಅಂ ನಪ   ಹನುಮಂತಪ , ೂಡ ಮ ೕ  ೂಡ ಮ ೕ
ೂಂ ೕ ಾ

34/2 ಗ  ಾ 0.6 26250.00 641890042 292 14820101100 1226
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11 ಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ತಪಸ ಾಕಲಹ  ತಪಸ ಾಕಲಹ
ೂಂ ೕ ಾ

243 ಗ  ಾ 0.6 26250.00 64583653 3309 64082135469

12 ನರ ಂಹಮೂ   ಾ ಾಯಣ ಾ , ಕ ೕಕಲ ಹ  ಕ ೕಕಲ ಹ
ಕಸ ಾ

26/5 ಗ  ಾ 0.39 17062.00 78413275 3418 20320470961

13 ಾಬು   ಾಪಣ , ಾ ಮರಳೂರು ಾ ಮರಳೂರು
ಕಸ ಾ

81/8 ಗ  ಾ 0.53 6245.00 881118210 709 108991010 32219

14 ವಶಂಕರ     ಗಂಗಪ , ಕಲೂ  ಕಲೂ
ಕಸ ಾ

248/1 ಕೃ  ೂಂ ಾ 21mx21m/3m 60000.00 36387303 9798 2019746 4796

15
ಎ  ನರ ಂಹಮೂ   ಬಂಡಪ  ಾ ಾಯಣಪ , 

ೂಡಬಂಡಹ
 ೂಡಬಂಡಹ

ನಗರ
64/ 7, 78/2 ಪ ಾ ಯ 0.77 19200.00 53347123 1204 641131186 80

16 ೕ B K  ಶಂಕರಪ   ಕೃಷ ಪ  , ೖ ಾಪ ರ ೖ ಾಪ ರ
ಕಸ ಾ

43/7A
ೕ ನ ಾ ಂಕ   5000 ೕ 

ಾಮಥ
0.4 60000.00 30223138 0699 6411636 0604

17 G ಾಂತಮ  ೂೕಂ ೕ  ನರ ಂಹಯ  , ನಗರ  ನಗರ

ನಗರ

 225, 224/1 223
ೕ ನ ಾ ಂಕ   5000 ೕ 

ಾಮಥ
2.00 56000.00 22267868 8896

18 ನ ೕಂದ  ಾಬು  ನರ ಂಹಪ , ಾಮ ೂಂಡು  ಾಮ ೂಂಡು  . ಾಳ 212/1,208/1 POWER WEEDER 1.00 20800.00 55020937 1424 145410101 0460

INTER CUITIVATER 
19 ಾಮಚಂದ ಪ   ನರ ಂಹಪ , ಾ ಂಪ ರ ಾ ಂಪ ರ  . ಾಳ 2,16,218

INTER CUITIVATER 
CUM POWER 

WEEDAR
1.00 28600.00 32309061 7083 149401011 004954

20 ಾ ಾಯಪ   ಗಂಗಪ , ಹುದುಗೂರು ಹುದುಗೂರು  . ಾಳ 135/3 POWER SAPARYER  1.00 6600.00 51764426 9831 1066010000 7671

21 ನರ ಂಹಪ   ೂಡ  ಮ ಪ , . ಾಳ  . ಾಳ  . ಾಳ
167/2,167/4,164/21,

562,555
ಾ  ೌ 9*6*3 ೕ 160000.00

1 ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ S.M. ೂಂಡ ಾಜನಹ ದ 38/2 ಪವ  ೕಯ 0.6 16000 0490101014438-

2 ಾಂ ೕಕರಣ ನರ ಂಹಪ   ನರಸಪ ೂತ ನೂರು ಕಸ 273- ಪವ  ೕಯ 0.3 8000 8291-2051-3008 10811100002149-
3 ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ನರಸಪ ೂೕಟಗ ದ 39/ 15 ಪವ  ೕಯ 0.8 11000 4292-5895-4815 54050901470-
4 ಾಂ ೕಕರಣ ನರ ಂಹಯ   ನರಸಪ ಬೂ ರಹ ದ 249- ಪವ  ೕಯ 1 8000 2091-4655-6430 0490101010813-
5 ಾಂ ೕಕರಣ V.ನರ ಂಹಮೂ   V.ಹನುಮಂತಪ ಆನೂರು 

A.ಹುಣ ೕನಹ
ಕಸ 3/1- ಪವ  ೕಯ 0.8 12800

1

CHD  ಖರ ಯ 
 (ಮ ಂ  
ಪ ) Matching 

grants

ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟ ಾ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 168/9 ಟ ೕಟ 2.00 2.00 32000 798962813297 10574100014639

2

CHD  ಖರ ಯ 
 (ಮ ಂ  
ಪ ) Matching 

grants

ಈಶ ರಪ   ಂಕಟ ಾ . ಡಬ ರ ಾರಪ ೕಳೂರು 56,57 ಟ ೕಟ 2.00 2.00 32000 956887333609 1813182648

3

CHD  ಖರ ಯ 
 (ಮ ಂ  
ಪ ) Matching 

grants

ಾಮಚಂದ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು 159 ಟ ೕಟ 0.80 0.80 20000 555534435744 0925101125548

4

CHD  ಖರ ಯ 
 (ಮ ಂ  
ಪ ) Matching 

grants

ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ೕ  ಎ. .ಕ ರಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 278/19, 326 ಟ ೕಟ 2.00 2.00 25600 253373804854 15852610007897

5

CHD  ಖರ ಯ 
 (ಮ ಂ  
ಪ ) Matching 

grants

ಂಕಟರವಣ  ಂಕಟ ಾಮಪ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 4/1, ಟ ೕಟ 2.00 2.00 25600 740883924921 10574101004252

6

CHD  ಖರ ಯ 
 (ಮ ಂ  
ಪ ) Matching 

grants

ಗಂಗುಲಮ  ೂೕಂ ೕ  ಕ ರಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 315,297/2 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 12800 306255900828 131010064158



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

7

CHD  ಖರ ಯ 
 (ಮ ಂ  
ಪ ) Matching 

grants

ೌಡಮ  ೂೕಂ ಾವನ .ಮಂಡ ಂಪ ೕಳೂರು 50 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 12800 827231690635 10574101037737

8

CHD  ಖರ ಯ 
 (ಮ ಂ  
ಪ ) Matching 

grants

ಾ ಮ  ೂೕಂ ನರ ೕ ಾಯ . ದೂ ರು ೕಳೂರು 20/21, 20/p12 ಟ ೕಟ 2.00 2.00 25600 579327827885 10574100013059

9

CHD  ಖರ ಯ 
 (ಮ ಂ  
ಪ ) Matching 

grants

.ಗಂಗುಲಪ   ತಟ ಂಕಟ ಾ . ಡಬ ರ ಾರಪ ೕಳೂರು 66 ಟ ೕಟ 1.00 1.00 12800 798962813297 10574100015858

10

CHD  ಖರ ಯ 
 (ಮ ಂ  
ಪ ) Matching 

grants

ಈಶ ರಪ   ೕ  ಂಕಟ ಾ . ಡಬ ರ ಾರಪ ೕಳೂರು 56,57 ಟ ೕಟ 2.00 2.00 25600 439360964036 1813182648

11

CHD  ಖರ ಯ 
 (ಮ ಂ  
ಪ ) Matching 

grants

ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟ ಾ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 168/9 ಟ ೕಟ 2.00 2.00 25600 439360964036 10574100015858

1 ಂಕ ೕಶಪ   A K ಾ ತಪ ೂೕಗಪ Mandikal 29/1,31/1,27/3 Guava 0.70 0.05040 906608358323 1293101026852

2 G N ಕ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ. ನರಸಪ ಗುಂಡ ಗು Kasaba 55/3 Chrysanthemum 0.40 0.03200 468030200045 10597100006205

3  ಾ ವಪ    ಾಲಪ ನಕ ಲಬಚ ಹ Nandi 99
Chrysanthemum 

0.38 0.04864 586390644281 520101007930980

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :  Matching Grants (NHM) 2401-00-111-0-08 

3  ಾ ವಪ    ಾಲಪ ನಕ ಲಬಚ ಹ Nandi 99
Chrysanthemum 

(SMF)
0.38 0.04864 586390644281 520101007930980

4 ಂಕ ೕಶಪ   ನಲ ಪ ಎ ೂತೂ ರು Mandikal 24 Marrigold (SMF) 0.40 0.05120 486882148402 164250010121700 1

5 ನರ ಂಹಮೂ   ನರ ಂಹಪ ಆ ಮಡುಗು Mandikal 86/1 Marrigold (SMF) 0.40 0.05120 958336522897 1642500100898500

6 ಂಕ ೕಶಪ   ಲ ಯ ಅರೂರು Mandikal 269/8 Marrigold 0.39 0.03120 836321167975 15822250008195

7 ಾ ವಪ   ಾಲಪ ನಕ ಲಬಚ ಹ Nandi 87/3 Mulching (Brinjal) 0.47 0.06016 586390644281 520101007930980

8 ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಮು ಯಪ ಾತ ಾರ ೂಸಹ Nandi 205
Hybrid Veg (Ridge 

gourd)
0.40 0.06400 487124385562 0 29410036145

9 ಮು ಆಂ ನಪ   ಮು ಯಪ ದರಬೂರು Mandikal 63 Shadenet House 2000.00 4.22000 547901320073 54046367250

10 ಆಂಜನಪ   ಓಬಳಪ ೂಲ ಹ Nandi 91/2 Mini Tractor 0.87 1.37500 726702380899 115300101006235

11 ಎ  ಮು ಾಜು  ಂಕಟ ಾಯಪ ಅಡ ಗಲು Mandikal 51 Mini Tractor 1.20 1.54000 492817559215 69907001512



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ
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)
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ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

12  ಎ  ವನಜಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಕಂಡಕನಹ Kasaba 8/1,34 Polyhouse 2000.00 6.84000 632636886814 50470927810

13 ಂಕ ೕಶಪ   ೕ. ೂಡ ೕಟಪ ಕ ತಹ Nandi 343 Pack house 1.20 1.60000 39278100000124

14 ನರ ಂಹಪ   ಂಕಟಪ ವಲ ೕನಹ Nandi 34/P20
Banana 1st Year 

(Suckers)
0.40 0.02080 654925579984 134201011002563

15 ನರ ಂಹಪ   ಚನ ಪ ಾ ೕನಹ Mandikal 14/3 Grapes 2nd year 0.70 0.04794 705206340642 64075107270

16 ಾಪಣ   ೂಡ ನರ ಂಹಯ ಕವ ನಹ Kasaba 45/4 Grapes 0.40 0.08218 347585399793 10605750102

17 ಯರ ಪ   ೕ. ನರ ಂಹಯ ಾ ೂೕಬಂ Kasaba 108/3 Grapes 0.40 0.08218 460384672422 5640101001522

18 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಕ ಂಕಟಪ ೂಳು Kasaba 112/3. Grapes 2nd year 0.60 0.04109 821405099073 127601010013807

19 ನರಸಮ  ೂೕಂ ಾಮ ಾಸು ಾ ೂೕಬಂ Kasaba 108 Grapes 0.20 0.04109 370037805282 56401010017

20 ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ೕ. ನರ ಂಹಪ ಾ ಾಯಕನಹ Mandikal 25 Grapes 2nd year 0.40 0.02739 720922105581 1293108018572

21 ವನಜಮ   ಎ  ೂೕಂ ಆ   ಾ ಾಯಣಪ ಾಮಚಂದ ೂಸೂರು kasaba 8/1. ಕೃ ೂಂಡ 20X20X3 0.60000 632636886814 50470927810

22 ಜಯಣ   ಮು ಾಮಪ ಮಧು ೕನಹ Nandi 40/P23 Shadenet House 2000.00 4.22000 510468204768 20216600000432

23  ಎ  ವನಜಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಕಂಡಕನಹ Kasaba 8/1,34 Polyhouse Crop 2000.00 1.12000 632636886814 50470927810

1 ಗಂಗಪ   ಅಕು ಲಪ  ಗುಯ ಲಹ  ಗುಯ ಲಹ
ಮಂ ೕನಹ

203/3 ಾ  ೌ 9*6*3 ೕ 160000.00 9531812 64996 54039309343

2 ಂಕಟರವಣಪ   ಆ ಪ , . ೂತೂ ರು . ೂತೂ ರು

ನಗರ

52/5 ೂ ೂ 0.4 5000.00 73735931 0165 269250010095 8201

3 ಾ ೕ ಾ    ಸೂ ೕ ಾ , ಆ  . ಾಂಡ  ಆ  . ಾಂಡ
ನಗರ

302 ೂ ೂ 0.4 5000.00 52520925 1561 10860100003 623

4 ರತ ಮ  ೂೕಂ ಆ ಾ ಾಯಣಪ , . ೂತೂ ರು  . ೂತೂ ರು
ನಗರ

127,352,357/1 ೂ ೂ 0.8 7500.00 34250210 7665 10860100 006878



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ
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ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

5 ನರ ಂಹಯ   ಕ ಪ ಯ , ೕಗಟ ,  ೕಗಟ ,

ಕಸ ಾ

192/2  ಹೂ AEP 30 4000.00 205949 5310

6  ಕೃಷ ಮೂ   ಸತ ಪ , ಾಲ ಾನಹ ಾಲ ಾನಹ
ಕಸ ಾ

245/2,162 ನು 0.88 2112.00 82712331 2586 1085610002 4812

7 ಲ ಯ   ೕ  ಾ ಾಯಣಪ  , ಯರ ಹ   ಯರ ಹ

ಕಸ ಾ

59/2,49/1 ೂ ೂ 0.81 1944.00 83465338 8044 0770101031646

8 ೕ ಾಲು ಗಂಗಪ   ೂಡ ಗಂಗಪ , ಕುರುಬರಹ  ಕುರುಬರಹ

ಕಸ ಾ

47/ 1  ಹೂ 0.4 5000.00 8736272 59175 134201011000 696

9 ಎದು ಲ ನರ ಂಹಪ   ೂಡ ಗಂಗಪ , ಕುರುಬರಹ  ಕುರುಬರಹ

ಕಸ ಾ

220  ಹೂ 0.8 8000.00 6115242 23912 44491010 02890

10 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಮು ಾಮಪ , ಮಲ ಸಂದ  ಮಲ ಸಂದ
ೂಂ ೕ ಾ

138/ 21 ಗ  ಾ 0.35 6000.00 79736536 625 1098101016 971

11 ನರ ಂಹಮೂ   ನರ ಂಹಪ , ಮಲ ಸಂದ  ಮಲ ಸಂದ

ೂಂ ೕ ಾ

123/5 ಗ  ಾ 0.6 8500.00 50554155 7882

07701080429 3207701080429 32

12 ಲ ಮ  ೂೕಂ ಸುಬ ಯ , ಮಲ ಸಂದ  ಮಲ ಸಂದ
ೂಂ ೕ ಾ

218 ಗ  ಾ 0.6 8500.00 84012941 5878 10989101012 516

13 ನ ಪ ಯ   ಾಳಪ , ಾಮ ಾನಹ ಾಮ ಾನಹ

ಮಂ ೕನಹ

25/ 10 ಗ  ಾ 0.4 9750.00 51809027 6492 7701010084 07

14 ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ನರ ಂಹಪ , ಹ ೕಹ  ಹ ೕಹ
ಮಂ ೕನಹ

97/1A ೂ ೂ 0.4 6400.00 39145489 8947 10730100 011959

15 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಕ ನರ ಂಹಯ , . ೂಮ ಸಂದ  . ೂಮ ಸಂದ
. ಾಳ

2,13,214 ಗ  ಾ 0.4 6240.00 30983872 2926 6411172 2957

16 ಲ ಮ     ೂೕಂ ಂಕಟರವಣಪ , ಹು ಕುಂ  ಹು ಕುಂ

. ಾಳ

55/3 ೂ ೂ 1 11700.00 85100255 5617 269250010032 0401

17 ರ ೕ    ಹನುಮಂತ ಾಯಪ , ಆನೂ  ಆನೂ
ೂಸೂರು

166/1,168 ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.4 39000.00 99330232 7884 107851010 03819

18 ದ ಾಮ  ಗಂಗಪ , ಾ ೕನಹ ಾ ೕನಹ

ೂಸೂರು

161 ರಳು ಪರ 216 ಚ. ೕ 422000.00 44441010 01720

19 ಪ ಣ    ಗಂಗಪ , ಾ ಮಣ ಾ ಮಣ

ಮಂ ೕನಹ

54 ಾ  ೌ 9*6*3 ೕ 160000.00 53989647 9715 301600101 003093

20 ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ನರ ಂಹಮೂ , ಾಮ ೂಂಡು  ಾಮ ೂಂಡು

. ಾಳ
25/1F,345/2A,2/6,34

5/1F
ಾ ಕ 2.00 150000.00 54329085 7335 1454101009 747

21 ಾಮಚಂದ    ಾ ಾಯಣಪ , ಮಲ ಸಂದ ಮಲ ಸಂದ
ೂಂ ೕ ಾ

74/3 ಸುಗಂಧ ಾಜ  AEP 0.23 22425.00 89799873 8140 1098910100 6038



ಕ .
ಸಂ.
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ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

22 ನರ ಂಹಪ    ಕ ರಂಗಪ , ೂನ ಾನಹ ೂನ ಾನಹ

ೂಸೂರು

133,134/1,212 ೂ ೂ 0.55 5800.00 45849378 2490 4444119 000920

23 ಲ ಮ  ೂೕಂ ೂಡ ೂನ ಪ ,ಆನೂ ಆನೂ
ೂಸೂರು

106  ಹೂ 0.84 5800.00 44558976 1894 64157 903428

24 ಹರಸಪ   ಪ ಾ ಲಪ , ರ ಾಪ ರ  ರ ಾಪ ರ

ೂಸೂರು

230/1 ೂ ೂ 0.4 10000.00 7801223 67457 2692500101 484101

25 ರ ೕ  ಆ .    ಪ ಾ ಲಪ , ರ ಾಪ ರ  ರ ಾಪ ರ

ೂಸೂರು

230/2 ೂ ೂ 0.5 10000.00 26605406 1079 88361 01002144

26 ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಈರಪ  , ೂಸೂರು ೂಸೂರು
ೂಸೂರು

290/2,29/4 ೂ ೂ 0.4 5800.00 94035731 5898 0772108023 383

27 ವಶಂಕ        ಗಂಗಪ , ಕಲೂ  ಕಲೂ
ಕಸ ಾ

248/1 ಕೃ  ೂಂ ಾ 9*6*3 ೕ 60000 3638730 39798 260170 0804

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ ೕವ ಾ .K.H.  ಹನುಮಪ ೂರ ಳ ಹ  
ಕಂಬದಹ

ಬ ಹ 161/1 ೕ 0.80 40000 3752-7732-8956 125000656637-

2 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಾಜು.B  A.D.ಬಯ ಣ ೂತ ನೂರು ಕಸ 185/ 9 ೕ 1 20000 6254-2156-6183 520101042530144-
3 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸುಬ ಣ .C.M  ಮು ಯಪ ೂರ ಳ ಹ  

ಡ ಘಟ  ೌ
ಬ ಹ 10/p17, 10/p18 ೕ 1.00 2400 8449-7191-5560 0486101016553-

4 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ಾಜಪ    ನ ಪ ಂತುಡ ಕಸ 73/1, 75/2 ೕ 0.40 20000 9912-5167-4475 10571101001431-4 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗ ಾಜಪ    ನ ಪ ಂತುಡ ಕಸ 73/1, 75/2 ೕ 0.40 20000 9912-5167-4475 10571101001431-
5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಾ ಾಯಣಪ ಂತುಡ  

ಜಂಗಮ ೕ ಹ
ಕಸ 75/1- ೕ 0.40 20000 9943-8548-4181 10831101006409-

1 ಾಂ ೕಕರಣ ನ ನ ೂೕ   ಂಕಟ ೂೕ ದ ನಹ ಬ ಹ 7/1-  ಾ ಕ 1.2 157000
2 ಾಂ ೕಕರಣ ಚಂದ ೕಖ  K.N  ನರ ಂಹಪ ೂತ ನೂರು ಕಸ 109/4 ,110,273,101

/p2
 ಾ ಕ 1.2 157000 4945-6769-6401 4069101004003-

1 ರ ತ ಯ ಆಂ ನಮ  ೂೕಂ ೕ ಚನ ಪ ವಳ ಪ ನಹ ಗಮ ೕ 14/2 ಮ ಂ  0.4 4800 8319-0716-5051 10659100008623-
2 ರ ತ ಯ ಂಕ ೕಶಪ   ಕ ಂಕ ಾ ಯಪ ೂರ ಳ ಹ ಬ ಹ 32/ 18- 2 ಮ ಂ  0.8 9600
3 ರ ತ ಯ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ಮ ಹ ಬ ಹ 97 ಮ ಂ  0.6 7200
4 ರ ತ ಯ ಾ ವಪ   ಅಕ ಲಪ ,ಮ ಹ ಮ ಹ ಬ ಹ 97/1,98 ಮ ಂ  0.6 7200
5 ರ ತ ಯ ಕು ಕ ರಪ    ಮು ನರ ಂಹಯ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 143/4 ಮ ಂ  0.6 7200 4378-3624-9382- 125000230042-
1 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ V. ಾ ಾಯಣಪ   K.P. ಂಕಟ ಾಯಪ ೂರ ಳ ಹ ಬ ಹ 32 ಾ ೌ  ಘಟಕ 2000 ಚ. ೕ 114600 4287-7510-8493 0434101017832-
2 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ V. ಾ ಾಯಣಪ   K.P. ಂಕಟ ಾಯಪ ೂರ ಳ ಹ ಬ ಹ 32 ಾ ೌ  ಘಟಕ 2000 ಚ. ೕ 684000 4287-7510-8493 0434101017832-
2 ೂೕ ೕತ ರ ವ ಹ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಮು ಂಕಟಪ ಪ ೕಲು ಕಸ 143/ 1 ಾ  ೌ  ಘಟಕ  9X6X3  1.20 123753 0490101022087-
3 ೂೕ ೕತ ರ ವ ಹ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ೂಡ ೕಕಹ ಬ ಹ 107 ಾ  ೌ  ಘಟಕ 9X6X3 160000 7129-7834-7080 64033598618-
4 ೂೕ ೕತ ರ ವ ಹ ಕ ಪ ಯ .T.C   ೕ ಸಂಚಪ T.ಕುರುಬಹ  

ೂಡ ೕಕಹ
ಬ ಹ 33, 40 ಾ  ೌ  ಘಟಕ 9X6X3 160000 2963-6947-3301 0486101201323-

5 ೂೕ ೕತ ರ ವ ಹ ಈರಪ .H  ೂಡ ಹನುಮಂತಪ A.ಹುಣ ೕನಹ ಕಸ 115 ಾ  ೌ  ಘಟಕ 9X6X3 160000 5755-9048-1990 0486101199356-
6 ೂೕ ೕತ ರ ವ ಹ ಕು ಕ ರಪ    ಮು ನರ ಂಹಯ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 143/4 ಾ  ೌ  ಘಟಕ 0.6 160000 4378-3624-9382- 125000230042-
1 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಕ ೕಶಪ .M.  ಮು ಯಪ ೕಬಲ  ೂಲ ಹ ಗಮ ೕ 73- ರಳು ಪರ  ಘಟಕ 2000 ಚ. ೕ 112000 8520-9713-0513 64031947801-

2 ಸಂರ ತ ೕ ಾಯ ಂಕ ೕಶಪ .M.  ಮು ಯಪ ೕಬಲ  ೂಲ ಹ ಗಮ ೕ 73- ರಳು ಪರ  ಘಟಕ 2000 ಚ. ೕ 310400 8520-9713-0513 64031947801-

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಯಪ   ನರ ಂಹಪ ಎ .ಕುರುಬರಹ ದ 27 ಾ  3 ೕ ವಷ ದ 
ವ ಹ

1.00 6840 7519-0613-0322 111300101009406-

1 ಪ ೕಶ ಸ ರ G.N.ಮು ಯಪ   ೂಡ ಂಕಟಪ ಾನಹ  ೕ ಹ ಕಸ 138/ 6,227 ಂಡೂ ಹೂ 0.9 4800 2776-1689-4107 4069108002724-

1 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾ ಾಯಣ ಾ .S.M  ೕ ಕ ಮುತ ಪ ಾದ ದ 467 ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 1 70000 9120-0260-7296 54050900851-
2 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಕ ದುಗ ಪ ೂಲ ಗುಮ ನಹ ಬ ಹ 84 ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.8 70000 4371-6582-4395 0490101019341-
3 ೂ ೕತ ರ ವ ಹ ಾ ವಪ   ಅಕ ಲಪ ಮ ಹ ಬ ಹ 97 ಈರು  ೕಕರ ಾ ಘಟಕ 0.64 70000 7874-2435-6730 10548101024025-
1 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟರಮಣಪ .N  ಾ ಾಯಣಪ ಇರಗಪ ನಹ ದ 27 ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 1 10520 2327-8914-0868 64043221729-
2 ಪ ೕಶ ಸ ರ G.N.ಮು ಯಪ   ೂಡ ಂಕಟಪ ಾನಹ  ೕ ಹ ಕಸ 227 ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.8 10240 2776-1689-4107 4069108002724-

3 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಗಪ   ೕ ಾ ಕಲಪ ಮ ಾಯ ಹ ಬ ಹ 99, 133 ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.3 4800 9651-8374-0787 10548100006510-
4 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ಮ  ೂೕಂ T.ಸುಬ ಣ ೂರ ಳ ಹ ಬ ಹ 12/2- ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 3200 4347-7378-9577 10548101055070-
5 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲಘುಮಕ  ೂೕಂ ೕ  ಂಕಟ ಾಯಪ ಾದ ದ 195/p3 ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 3200 9784-8355-6919 64161433558-
6 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಕೃಷ ಪ   ೂಡ ಮು ಯಪ ಸುಗಟೂರು ಗಮ ೕ 59/34, 59/33 ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.5 8000 2807-3047-6217 1932709022-
7 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಳ ಮ  ೂೕಂ ಾಗಪ ವಳ ಪ ನಹ ಗಮ ೕ 14/2 ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.5 8000 8376-0362-9523 1932700029-



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

8 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕ ಮ ಯ ಮ ಹ ಬ ಹ 18/1,15/4,14/2 ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 3200 7433-6137-7538 10548101026661-
9 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಾಪಮ  ೂೕಂ ೕ ಂಕಟ ಾಯಪ ಕನ ಪ ನಹ ಬ ಹ 10/1- ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.3 4800 3631-5272-6197 185910032318-

10 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಮು ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ಂಕ ೕಶಪ ಕನ ಮಂಗಲ ಕಸ 8 ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.5 8000 8252-1931-9228 10571100016871-
11 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಂಗಪ   ೂೕಟಪ  ಂಕಟ ಾಯಪ ಮ ಹ ,  ದ 38/ 13 ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 3200 7790-2278-6652 0490101011140-

12 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಂಕಟಕರವಣಪ   ನ ಂಕಟ ಾಯಪ ವರಸಂದ ದ 9 ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 3200 9649-8522-5077 0490101014575-
13 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಹನುಮಪ   ನ ಪ ೂಣ ಾನಹ  

ೂೕಟಗಲು
ದ 23 ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.2 3200

14 ಪ ೕಶ ಸ ರ ಆಂ ನಪ   ಹನುಮಪ ಕ ಾಯ ನಹ  
ೕರಪ ನಹ

ಕಸ 13/2,15/1,15/2 ಅ ಕ ಇಳುವ  ತರ ಾ  ೕ ಾಯ 0.7 11200 9331-4608-7804 4069101002694-

1
CHD   Matching Grants 

( ಂ  ಪ  
ೕಧಕ ಬ )

ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ . ಾಮಪ . ೕರಗಂ ಪ , ಕಸ ಾ ಕಸ ಾ 60 ಾ ಂ  ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 2.00 2.00 70000 705245625412 925101020460

2
CHD   Matching Grants 

( ಂ  ಪ  
ೕಧಕ ಬ )

ಾಮಪ   ಯಲ ಪ . ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 224 ಾ ಂ  ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.50 0.50 70000 251878006095 137500101003589

3
CHD   Matching Grants 

( ಂ  ಪ  
ೕಧಕ ಬ )

ಲ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ .ಮ ೕಪ ಾತ ಾಳ 104/2 ಾ ಂ  ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.50 0.50 70000 251878006095 10549101026856

4
CHD   Matching Grants 

( ಂ  ಪ  
ೕಧಕ ಬ )

ೕಮ  ಲ ಮ  ೂೕಂ ಾಮಪ . ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 21 ಾ ಂ  ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.50 0.50 70000 673893038320 10536100005567

5
CHD   Matching Grants 

( ಂ  ಪ  
ೕಧಕ ಬ )

ೕ. . ಂಕ ೕ   ಂಕಟ ಾ .ಗು ಾ ಲ ಕಸ ಾ 10/1, ಾ ಂ  ಪ  ೂೕಧಕ ಬ 0.50 0.50 70000 808038746021 54041514994

1
 CHD  ಕ  

(Matching Grants)
ಾಮಪ   ಯಲ ಪ . ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 224 0.50 0.50 157000 251878006095 137500101003589

1
CHD    
(Matching Grants)

ೕ .ಎ .ಶಂಕರ  ನರ ಂಹಪ . ದು ಾಯಕನಪ ಾತ ಾಳ 1.00 ತರ ಾ ಗಳು 1.00 1.00 160000

CHD    
2

CHD    
(Matching Grants)

ಾಮಪ   ಾ ಾ ಪ . ಮ ಂಪ ಗೂಳೂರು 201/2, ತರ ಾ ಗಳು 0.55 0.55 160000 494634386557 64080852193

3
CHD    
(Matching Grants)

ಈಶ ರಪ   ಂಕಟ ಾ . ಡಬ ರ ಾರಪ ೕಳೂರು 56 ತರ ಾ ಗಳು 1.20 1.20 160000 1813182648

4
CHD    
(Matching Grants)

ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟ ಾ . ಾಚನಪ ೕಳೂರು 168/9 ತರ ಾ ಗಳು 2.00 2.00 160000 10574100014639

5
CHD    
(Matching Grants)

ೕ ಂಕಟರವಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 269/3 ತರ ಾ ಗಳು 1.40 1.40 160000 432917696496 131010036312

6
CHD    
(Matching Grants)

. . ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂತ ಂಕಟ ಾಯಪ . 
ಮ ಯ ಾ ಪ

ೕಳೂರು 13/p17 ತರ ಾ ಗಳು 2000 2000 160000 705245625412 10574100010473

1
CHD  ೕ  
ಟ ೕಟ  

(Matching Grants)
ಗಂಗುಲಪ   ನರಸಪ .ಯಗವಮದ ಲ ಾ ಗೂಳೂರು 73/p22 ೖ ೕ  ಟ ೕಟ 0.80 0.80 6850 825257362542 64137201162

2
CHD  ೕ  
ಟ ೕಟ  

(Matching Grants)
. .ಕ ರಪ   ೂೕನಪ . ೂಸಹುಡ ಕಸ ಾ 112/3 ೖ ೕ  ಟ ೕಟ 0.80 0.80 6850 673893038320 10748100016271

3
CHD  ೕ  
ಟ ೕಟ  

(Matching Grants)
ಕೃಷ ಪ   ೕಲೂಲಪ . ೖ ಾಳ ೕಮ 6/3,6/2 ೖ ೕ  ಟ ೕಟ 0.80 0.80 8000 10748100018085

4
CHD  ೕ  
ಟ ೕಟ  

(Matching Grants)
ಾಮಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು 159 ೖ ೕ  ಟ ೕಟ 0.60 0.60 8000 555534435744 0925101125548

1
 CHD    
(Matching Grants)

ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ ಮುತ ಾಯಪ . ೕ ೕಪ ಗೂಳೂರು 195 ತರ ಾ ಗಳು 2000 2000 112000 705245625412 358301000005390

2
 CHD    
(Matching Grants)

ಾಮಲ ಮ  ೂೕಂ ಮುತ ಾಯಪ . ೕ ೕಪ ಗೂಳೂರು 195 ತರ ಾ ಗಳು 2000 2000 684000 251878006095 358301000005390

3
 CHD    
(Matching Grants)

ಗಂಗ ಾಜಪ   ಮು ಾ ಲಪ .ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 33/p5 ತರ ಾ ಗಳು 2000 2000 684000 251878006095 427882011997

1
CHD  ಂಡ 
(Matching Grants)

. . ಾ ಾಯಣ ಾ   ೂತ ಂಕಟ ಾಯಪ . 
ಮ ಯ ಾ ಪ

ೕಳೂರು 13/p17 ತರ ಾ ಗಳು 1.60 1.60 55200 705245625412 10574100010473

2
CHD  ಂಡ 
(Matching Grants)

ರತ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟಶ. ಾಚನಪ ೕಳೂರು 111, ತರ ಾ ಗಳು 1.09 1.09 60000 251878006095 10574101056307

1
CHD  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ  

(Matching Grants)
ಸುಬ ಮ  ೂೕಂ ೕ  ಂಕಟ ಾಮಪ . ೂೕಮ ಾಥಪ ರ ಾತ ಾಳ 135/5B ತರ ಾ ಗಳು 0.90 0.90 70000 707053316417 131010114912

2
CHD  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ  

(Matching Grants)
ಗಂಗುಲಪ   ಂಕಟ ಾ . ಡಬ ರ ಾರಪ ೕಳೂರು 66 ತರ ಾ ಗಳು 1.20 1.20 70000 798962813297 10574100015858

3
CHD  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ  

(Matching Grants)
ಈಶ ರಪ   ೕ  ಂಕಟ ಾ . ೕಳೂರು ೕಳೂರು 56 ತರ ಾ ಗಳು 1.46 1.46 70000 439360964036 1813182648



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

4
CHD  ಈ  
ಖರ  ಘಟಕ  

(Matching Grants)
ಾಗಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ದ ಾಜುಪ ೕಳೂರು 91 ತರ ಾ ಗಳು 0.80 0.80 70000 629673804454 10574100011434

1
ಾ  ೌ  ೂಂ ಾ  

ಚ
ಾ ನಪ   ೕ. ಕ ೂೕ ಗಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

5/23
5/3

5/1A2
5/1A

219/12

ಾ  ೌ  ೂಂ ಾ  
ಚ

1

1.41 160000.00 525775325054- 1294101013036-

2
ಕೃ  ೂಂಡ ೂಂ ಾ  

ಚ
ಂಕಟ ಾಯಪ   ನಂಜಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 81

ಕೃ  ೂಂಡ ೂಂ ಾ  
ಚ 1

1.08 60000.00 10612101049343-

3
ಾ  ಮ ಂ  

ೂಂ ಾ  ಚ
ನರ ಂಹಪ   ೕ ಂಕಟಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ

52/2
53/2
52/1

ಾ  ಮ ಂ  
ೂಂ ಾ  ಚ

1
1.60 16000.00 826776951969- 10612100002140-

4
ೖ  ತರ ಾ  ಟ ೕಟೂ 

ೂಂ ಾ  ಚ
ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 109/2

ೖ  ತರ ಾ  
ಟ ೕಟೂ ೂಂ ಾ  

ಚ 1
1.60 13000.00 441998491916- 10825100004240-

5
ಾ  ೌ  ೂಂ ಾ  

ಚ
ಲ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ , ಎ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ

321
320

ಾ  ೌ  ೂಂ ಾ  
ಚ 1

1.38 160000.00 669420318291- 10860100007164-

6
ಾ  ೌ  ೂಂ ಾ  

ಚ
ೖ ಆ  ಅಶ ತ ಪ   ಾಮಪ , ಎ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ 279

ಾ  ೌ  ೂಂ ಾ  
ಚ 1

0.80 160000.00 379224219131- 64042704387-

7
ಾ  ೌ  ೂಂ ಾ  

ಚ
ಗಂ ಾಧರಪ   ಾಮಪ , ಎ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ 280/p2

ಾ  ೌ  ೂಂ ಾ  
ಚ 1

0.80 160000.00 268516977825- 10860100005674-

8
ಕೃ  ೂಂಡ ೂಂ ಾ  

ಚ
ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಾಪಣ , ಪ ರದಹ ೂೕ ನಹ 32/P1

ಕೃ  ೂಂಡ ೂಂ ಾ  
ಚ 1

1.10 60000.00 595901712283- 10825100008323-

9
ಾ  ೌ  ೂಂ ಾ  

ಚ
ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಾಪಣ , ಪ ರದಹ ೂೕ ನಹ 32/P1

ಾ  ೌ  ೂಂ ಾ  
ಚ 1

1.10 160000.00 595901712283- 10825100008323-

10
ಂಡೂ ಹೂ

ೂಂ ಾ  ಚ
ಂಕಟ ಾಯಪ   ೕ. ಕ ೂೕ ಾಲಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 23/10

ಂಡೂ ಹೂ
ೂಂ ಾ  ಚ 1

0.40 3200.00 634223250236- 1929101081431-10
ೂಂ ಾ  ಚ

ಂಕಟ ಾಯಪ   ೕ. ಕ ೂೕ ಾಲಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 23/10
ೂಂ ಾ  ಚ 1

0.40 3200.00 634223250236- 1929101081431-

11
ೖ  ತರ ಾ  

ಣ ನ ಾ  ೂಂ ಾ  
ಚ

ೖ ಆ  ಅಶ ತ ಪ   ಾಮಪ , ಎ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ 351
ೖ  ತರ ಾ  

ಣ ನ ಾ  ೂಂ ಾ  
ಚ 1

0.60 9600.00 379224219131- 64042704387-

12
ೖ  ತರ ಾ  ೕ  

ೂಂ ಾ  ಚ
ಬಯ ನ   ಮು ೕಪ  ನ ಹ ೂೕ ನಹ 26/p3

ೖ  ತರ ಾ  ೕ  
ೂಂ ಾ  ಚ 1

0.60 9600.00 468176783700- 10825100003842-

13
ೖ  ತರ ಾ  

ಣ ನ ಾ  ೂಂ ಾ  
ಚ

ನರ ಂಹಯ   ಎ  ಾಮಯ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 133/13
ೖ  ತರ ಾ  

ಣ ನ ಾ  ೂಂ ಾ  
ಚ 1

0.50 6400.00 751498676417- 10825100006953-

14 ೌ ಾ  ೂಂ ಾ  ಚ ಆನಂದಪ   ಂಕಟ ೂೕಣಪ , ಾ ಳ ಕಸ ಾ 399
ೌ ಾ  ೂಂ ಾ  

ಚ 1
0.40 10000.00 220353215824- 10860100004026-

15 ೌ ಾ  ೂಂ ಾ  ಚ ಾಜಕು ಾ   ಾ ಾಯಣಪ , ಾ ಳ ಕಸ ಾ 343
ೌ ಾ  ೂಂ ಾ  

ಚ 1
0.40 10000.00 204419479057- 64195789481-

16 ೌ ಾ  ೂಂ ಾ  ಚ ಎಂ ಎ ರ ಕು ಾ   ಆನಂದಪ , ಾ ಳ ಕಸ ಾ 278/p9
ೌ ಾ  ೂಂ ಾ  

ಚ 1
0.40 10000.00 213630054565- 64172631681-

1
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾನಮ  ೂೕಂ. ೖರಪ , ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 65 S-11 1 0.64 5760 233141539400 31773590601

2
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಲ ಮ  ೂೕಂ.ಮು ಯಪ , ಉಪ ರ ೕ ಅಂ ಾ ದುಗ 33/5, 9/p1 S-11 1 0.80 7200 771905486835 0496101032126

3
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ರುಮಳಮ  ೂೕಂ. ೂಡ ಲಗುಮಪ , ಬೂರಗ ಾಕಲಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 41 S-11 1 0.80 7200 kt/10/68/414619 125000339356

4
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೌಡಮ  ೂೕಂ. ಮ , ಂ ಗ ಮುಂ ಾನಹ 64 ಾ ಾನ S-11 1 0.85 6375 819992124416 10697101004377

5
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೂಡ ನರಸಮ  ೂೕಂ. ೂೕ ಾಮನ , ೂಣಪ ಗ ಅಂ ಾ ದುಗ 21/1, 21/2 ಾ ಾನ S-11 1 1.10 8250 482526071070 845510100002991

6
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಮು ಲ ಮ  ೂೕಂ. ಮು ಹನುಮಪ , ಉಲ ಪ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 62/8,  63/6 S-11 1 0.48 4320 291560164708 0496101031467

7
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆ . ಾರದಮ  ೂೕಂ. ಾನಂದ, ಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 781, 66/1 ಾ ಾನ S-11 1 0.90 6750 261050364049 0486101020823

8
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಲ ಮ  ೂೕಂ. ನ ಪ , ೖ ಾಂಡ ಹ ಕಸ ಾ 197 174/1+2 ಾ ಾನ S-11 1 1.20 9000 881431878739 64207601489

9
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಜಯಮ  ೂೕಂ. ಂಕಟರವಣಪ  ೂಡ ಗಂಜೂರು ಕಸ ಾ 248/4 ಾ ಾನ S-11 1 0.20 1500 486354106480 1422500101370801

10
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಸ ೂೕಜಮ  ೂೕಂ .ಆ .ಕೃ ಾ , ೂಡ ಗಂಜೂರು ಕಸ ಾ 256 ಾ ಾನ S-11 1 0.21 1575 393501300020 142250010062461

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :ಸಮಗ  ೕಟ & ೂೕಗ ಯಂತ ಣ ೕಜ ಯ  & ಕ :2401-00-119-5-02
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11
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಪಮ  ೂೕಂ ಲಚು ಮನ , ೂೕ ಾ ನಹ ಮುರಗಮಲ 27/1, 15/3, 5/1 ಾ ಾನ S-11 1 1.00 7500 359776581949 64070860263

12
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ. ೕ.ಕೃಷ ಪ , ೂಸಹ ಕಸ ಾ 41/1, 43/3, 42 ಾ ಾನ S-11 1 1.20 8333 359514525315 34142198304

13
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಯ , ಉ ಲಕಲ ೕಪ 13 ಾ ಾನ S-11 1 1.00 7500 401932109628 PKGB, Burudagunte

14
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಗಂಗುಲಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ನಲ ಗುಟ ಹ ಮುಂ ಾನಹ 49/14block, 291/p3 S-11 1 1.40 12600 238544720999 64051535746

15
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೂೕ ಾಲಪ  . ಾ ಾಯಣಪ , ೌಡನಹ ಲಕಲ ೕಪ 83/p7 S-11 1 1.39 12510 956592413896 10697101015160

16
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
.ಎ .ಮು ಾಜಪ  . ಾ ಾಯಣ ಾ , 

ಕ ಕರಕ ಾಕಲಹ ಮುರಗಮಲ 30/7 S-11 1 0.65 5850 200249936206 347601000001044

17
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಚಂದ ೕಖ  . ೕ.ಕ ರಪ , ಮರಬಹ ಲಕಲ ೕಪ 104 S-11 1 1.20 10800 362958818598 64003883757

18
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟರವಣಪ  . ಕ ಮ ನ , ಉ ಲಕಲ ೕಪ 111 S-11 1 0.98 8820 466646184248 10563100005356

19
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರ ಂಹಯ  . ಂ ಪ , ಉ ಲಕಲ ೕಪ 111/p1 S-11 1 1.98 17820 252821522569 146501011001783

20
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಚಂದ ೕಖರಯ  . ಕ ಯಳಸಪ , ೂಲ ಹ ಕಸ ಾ 95/2. S-11 1 1.34 12060 480080864770 10581100007688

21
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಮು ಯಪ  . ೕ.ನರ ಂಹಯ , ಜಂಗಮ ೕ ಹ ೖ ಾರ 18/p28, 91/2 S-11 1 0.68 6120 950960640818 0494101015636

22
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಬುಡ ಪ , ಮಹಮ  ಪರ ಅಂ ಾ ದುಗ 57 S-11 1 0.60 5400 818861701378 64115633267

23
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಎ .ಪರ ೕ  . . .ನರ ಂಹಪ , ಗ ಪ ಮುರಗಮಲ 30 S-11 1 1.98 17820 811207547415 36885095126
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

24 ತರ ಯ ಾ  . ೕ. ೂಡ ರು ಳ ಪ , ನ ಸಂದ ಕಸ ಾ 193/2 ಾ ಾನ S-11 1 1.20 9000 432572816923 54033573438

25
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೖಯ  ನ ೕ  . ೖಯ  ಬುಡ  ಾ , ಉಪ ರ ೕ ಅಂ ಾ ದುಗ 64 ಾ ಾನ S-11 1 2.00 15000 511231882832 0494108019297

26
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
ಎ .ಯಶ ಂತ  . ಆ . ಾ ಾಯಣ ಾ , 

ಮುನಗನಹ ಕಸ ಾ 116/3 ಾ ಾನ S-11 1 0.40 3000 340377727865 0496101244981

27
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೕ ಾಸ  . ಾಮಣ , ಬುಕ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 39 ಾ ಾನ S-11 1 0.40 3000 745322019808 0496108035288

28
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರ ಂಹಪ  . ಂಕಟರವಣಪ , ಆಲಂಬ ಕಸ ಾ 1/p4, 1/p5 ಾ ಾನ S-11 1 0.90 6750 837841524280 0496108040989

29
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಕೃ ಾ  . ೕ. ಂಕಟ ಾ , ಂಗನಹ ಕಸ ಾ 8/1, 6/3, 8/6. ಾ ಾನ S-11 1 0.71 5325 780897946486 0496101027584

30
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ .ಎ .ನರ ಂಹ  .ನಂಜಪ , ೂಡದ ಾ ಕಸ ಾ 110/10, 1/3 ಾ ಾನ S-11 1 0.40 3000 784408922933 10947101015328

31
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ರ ೕ  . . ಂಕಟಪ , ಕುರುಟಹ ಕಸ ಾ
144/1, 144/2, 144/3, 

144/4 ಾ ಾನ S-11 1 0.90 6750 391830456143 64168936951

32
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟರವಣಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಗೂರು ಕಸ ಾ 70/1 ಾ ಾನ S-11 1 0.40 3000 384883223717 1422500100848301

33
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕ ಾ ಯಪ  . ಮುದ ಪ , ಾಚಹ ಕಸ ಾ 16/1, 124/3, 31/1 ಾ ಾನ S-11 1 0.80 6000 928796322025 10581100021778

34
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಎಂ.ಇ. ಂಕ ೕಶ .ಈರಪ , ಆಲಂಬ ಕಸ ಾ 319/4 ಾ ಾನ S-11 1 0.35 2625 511847270029 20169043352

35
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೕ ಾಸ  . ಡ ಪ , ಮುಂ ಾನಹ ಮುಂ ಾನಹ 150 ಾ ಾನ S-11 1 0.96 7200 532448297405 64005113978

36
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ .ಆ . ೕ ಾಮ  . ಂ  ಾಮನ , ೕವಪ ಮುಂ ಾನಹ 58/p30, 58/p3 ಾ ಾನ S-11 1 1.00 7500 892512362705 11179623011

37
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಸೂರಪ  . ಂಕಟರವಣಪ  ಬುಕ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 57/1, 58/3 ಾ ಾನ S-11 1 1.09 8175 391717904903 104010033684

38
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ . . ಡ ಪ  . ಂಕ ಾ ಯಪ , ನಡಂಪ ಲಕಲ ೕಪ 71, 70/3 ಾ ಾನ S-11 1 0.71 5325 505917188183 10563100000844

39
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟರವಣಪ  . ೕ.ಸುಬ ಾಯಪ , ಾಗ ಾಜ ೂಸಹ ಮುಂ ಾನಹ 55/p1 ಾ ಾನ S-11 1 2.00 15000 361048116200 54033581676

40
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಶ ಾ  . . ಗಂ ಾಧರಪ , ಕತ ಗು ಅಂ ಾ ದುಗ 15/1 ಾ ಾನ S-11 1 0.66 4950 736548159848 5772500100168001

41
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಗಂಗುಲಪ  . ೕ ಾ ಾಮಯ , ಕತ ಗು ಅಂ ಾ ದುಗ 15/2 ಾ ಾನ S-11 1 0.34 2550 236641820268 0496101231983

42
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಮು ಾ  . ಮ ಚನ ಪ , ನಕಲು ಅಂ ಾ ದುಗ 33/2, 33/3 ಾ ಾನ S-11 1 1.20 9000 636844674256 1422500103137301
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43
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ . ಾ ಾಯಣಪ  . ೂಂಡಪ ಾಯ , ಉಲ ಪ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 2/1. ಾ ಾನ S-11 1 0.80 6000 807664125291 0496101023318

44
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ . . ಾಮಚಂದ  . ೕ. ೖ ಾ , ಕಂ ೕಪ ಲಕಲ ೕಪ 33/2 ಾ ಾನ S-11 1 0.95 7125 987420250026 8512500100420801

45
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣ ಾ  .ಮು ಾಮಪ , ಕುರು ಾಲ ಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 62/8, 63/6 S-11 1 0.51 4594 508371419126 0496101232541

46
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಂಕಟ  . ಬ  ಉಲ ಪ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 254 ಾ ಾನ S-11 1 0.90 6750 565825207970 0496101028326

47
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ .ಎ ಾಮಮೂ  . . ಂಕಟಪ , ಉಲ ಪ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 253 ಾ ಾನ S-11 1 0.80 6000 461798650807 30833438319

48
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಜಯಪ ಾ   . . . ಂಕಟ , ಉಲ ಪ ನಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 255 ಾ ಾನ S-11 1 0.80 6000 462699828372 0496101238248

49
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟ  . ೕತಪ ಾ  ಾ ಾಯಣಪ , ಅಣಕಲು ಅಂ ಾ ದುಗ 6/7 66 ಾ ಾನ S-11 1 0.90 6750 928654992081 15842200021440

50
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ . ಂಕಟ  . ೖರಪ , ೂಲ ಹ ಅಂ ಾ ದುಗ 23 ಾ ಾನ S-11 1 0.80 6000 735258589574 845510110000186

51
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  . . ಾಗ ಾಜು . ನ ಪ , ೖಜಕೂರು ೖ ಾರ
17/2, 74/5, 122/111, 

122/1111 ಾ ಾನ S-11 1 0.84 6300 206584002062 10615100012861

52
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಎ ಎ  ಾಮಕೃಷ ಪ  . ೕ  ನರ ಂಹಯ  ತಳಗ ಾರ ೖ ಾರ 20/p1 ಾ ಾನ S-11 1 0.80 6000 226506150179 10831100000554

53
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಲ ಣ . ಾ ಾಯಣಪ  ಸಂ ೕಕಲ ಹ ೖ ಾರ 9/5 13/1 15/4 ಾ ಾನ S-11 1 0.80 6000 669356761502 10946101010475

54
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕ ೕಶಪ   ಂಕಟಪ , ಾ ಾಯಣಹ ೖ ಾರ 47/p2 ಾ ಾನ S-11 1 0.60 4500 802812214040 64033987955

55
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ .ಪ ೕ   ಬುಜ ಪ , ಬನಹ ೖ ಾರ 50/2 ಾ ಾನ S-11 1 0.80 6000 728077464964 10831101047664
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

56 ತರ ಯ ಎಂ.ಎ . ಾಗ ಾಜು . ೕ  ನರ ಂಹಯ , ಾರಪ ೖ ಾರ 76/p34 ಾ ಾನ S-11 1 0.33 2475 322114742301 0494101010699

57
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಎಂ. ೖ ೕ   . .ಮು ಾಮಪ , ಮ ೕನಹ ೖ ಾರ 148 ಾ ಾನ S-11 1 0.40 3000 775775938039 10831100004342

58
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣ ಾ  . ಮು ಂಕಟಪ , ೖ ಾರ ೖ ಾರ 60 ಾ ಾನ S-11 1 0.60 4500 483111414223 0494108012092

59
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೕ ಾ ಾಮಯ   ೕವಯ , ರ ಾಚನಹ ೖ ಾರ 25 ಾ ಾನ S-11 1 0.38 2850 801512606369 10581100028122

60
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಮಪ  . ೕ ಾ ಾಮಯ  ರ ಾಚನಹ ೖ ಾರ 22/2,, 22/3 22/5 ಾ ಾನ S-11 1 0.90 6750 995219123427 10581100024885

61
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟ  . ೕ ಾ ಾಮಯ , ರ ಾಚನಹ ೖ ಾರ 22/1,, 22/4, 22/5 ಾ ಾನ S-11 1 0.80 6000 883421463689 10581100023379

62
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಮು ಾ  . ೂಣ ಪ , ಪಣಸ ೌಡನಹ ೖ ಾರ 2/17, 115 ಾ ಾನ S-11 1 1.20 9000 995634595729 64030888505

63
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ೂೕವಧ  . ಾಮ , ಗಡ ಾಸನಹ ಕಸ ಾ 33/2, 33/1, 34 ಾ ಾನ S-11 1 1.70 12750 435722169627 132100101007001

64
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
. ಆ . ಕೃ ಾ  .  ಾಮ ಾ , 

ೂಡ ಗಂಜೂರು ಕಸ ಾ 248/3, 248/5 ಾ ಾನ S-11 1 0.70 5250 948930686961 1422500100075201

65
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಗ ಾಜಪ  . ಕ ರಪ  ಐಮ ಹ ಕಸ ಾ 47/1 ಾ ಾನ S-11 1 0.44 3300 905604612408 1899101003028

66
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಗ ಾಜಪ  .  ೕ  ಈರಪ , ೂಡ ಗಂಜೂರು ಕಸ ಾ 221 277 ಾ ಾನ S-11 1 0.90 6750 709406918445 64027671257

67
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ .ಚಂದ ಕ ಾ ೂೕಂ. ಎ .ರ ೕಂದ , ಬ ಕಸ ಾ 127/2c, 127/2d ಾ ಾನ S-11 1 0.40 3000 201906042686 10828100027020

68
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೖ.ಎಂ.ಚಂದ ಪ  . ಎಂ.ಮಲ ಪ , ಯಸಗಲಹ ಮುಂ ಾನಹ 94, 9 ಾ ಾನ S-11 1 1.20 9000 443660289647 30682738174

69
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಚಂದ ಪ  . ಾ ಪ  ೂೕ ಾ ನಹ ಮುರಗಮಲ 10 ಾ ಾನ S-11 1 1.28 9600 641630972642 1422500102148801

70
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರ ಂಹಯ  . ಮು ಾ , ಮುರಗಮಲ ಮುರಗಮಲ 36/1 ಾ ಾನ S-11 1 1.00 7500 793407318048 30546873062

71
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
. .ಸುಬ ಾಯಪ  . ೂ ೂ ೕಳು  ಬಯ ನ  

. ೂಲ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 102/1 ಾ ಾನ S-11 1 0.30 2250 482959088755 347601000005540

72
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಎ . ಾ ೕ  . . .ಸುಬ ಾಯಪ  . ೂಲ ಹ ಲಕಲ ೕಪ 10 ಾ ಾನ S-11 1 0.40 3000 804703877015 520291013332665

1
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ  ೂೕಂ ರಸೂ  ಾ , ೂಸ ೂೕ ೂಸೂರು 49/2 ಮು ಾ 0.80 6000.00 36423620 8667 4444108000 866

2
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೂ ಯ , ಾಚ ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು 91/5 ಇತ ಗು ಾ 0.80 6000.00 52319124 2286 134201231000 923
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3
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಗಂಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಲ ೕಪ , ಸಲಹ ೂಸೂರು 116 ಇತ ತರ ಾ 1.00 7500.00 6296 06233722 1078510001 4559

4
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಮಯ   ಎ   ನರ ಂಹಯ , ರ ಾಪ ರ ೂಸೂರು 51/1 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 1.00 3141.00 67051158 4097 67051158 4097

5
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ M C  ಚಂದ ಣ   ಚನ ಬಸಣ , ಾಮ ಾನಹ ೂಸೂರು 59/1 ಇತ ಾ 0.45 3000.00 65592434 9928 148201011000 541

6
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನಲ ಮ  ೂೕಂ  ನರ ಂಹಪ , ೂಸ ೂೕ ೂಸೂರು 61/1ಎ ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.80 4872.00 49165022 8505 26925001006216 01

7
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
ಂಕ ೕ  ಮೂ  .ಎ    ಾ ಾಯಣಪ , 
ೂಮ ಹ ೂಸೂರು 164/1 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 1.00 7500.00 20507520 2414 883610100 0693

8
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನಂಜ   ಬಯ ಣ . ಂಕ ಾಪ ರ . ಾಳ 32/1, 76/1 ಇತ ೕ , 1.00 7500.00 62837972 7140 64010757484

9
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಪ ಾ ವ  ೂೕಂ ನಂಜ , ಂಕ ಾಪ ರ . ಾಳ 38/1 ಇತ ಾ 0.80 6000.00 23491332 0737 64154105423

10
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೌರಮ  ೂೕಂ ೕ ೕ ೌಡ, ನುಲುಮ ನಹ ಮಂ ೕನಹ 66 ಇತ ಾ 1.00 7500.00 37979117 2824 1073010101 9573

11
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟಚಲಪ    ಜಯ ಾಮ , ಾಯನಕಲು ಮಂ ೕನಹ 7,8/1 ಇತ ೂೕಸು 0.90 6750.00 59330199 5590 301600101000 807

12
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರ ಂಹ   ೂಡ  ಗುಮ  . ಾಳ . ಾಳ 4/9,50/8,4/1b ಇತ ತರ ಾ 0.40 3000.00 516097455 517 54052559783

13
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ .  ಸುಬ ಮ   ಂಕಟಪ ,ಪ ರ ಮಂ ೕನಹ 225/3, ಇತ ತರ ಾ 0.40 2400.00 80044343 5947 10730101005 224

14
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಮಹಬೂ  ಾ   ಹು ೕ  ಾ   ,ವರವ ಮಂ ೕನಹ 61/1 ಮು ೂೕಸು 0.40 2300.00 3799415 12932 64163560 663

15
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನಂಜ   ಹನುಮಂತ  ೕವ ಾನಹ ಕಸ ಾ 125/4 ಇತ ಾ 0.70 5250.00 74397168 1912 26925001009 82901

16
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಪ ಾಕರ   ಆ ಾ ಾಯಣ  ಎ , . ೂತೂ ರು ನಗರ
225/3B,225/3A3,225

/3A1,225/8 ಇತ ೕ 1.40 10500.00 66647001 8527 34320100000 0073

17
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆ ಮೂ  ಾ    ೕಶವಮೂ  , , ೂತೂ ರು ನಗರ 5 ಇತ ಾವ 1.10 8250.00 83551836 7502 32161665613

18
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾರದಮ  ೂೕಂ D S ಾನಂದಪ ,  ಬಂ ಾಲ ಹ ನಗರ 64/5,64/9 ಇತ ೂ ೂ 0.40 3000.00 23809959 3881 1086010000 6229

19
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  D S ಾನಂದಪ   ಸುಬ ಣ ,  ಬಂ ಾಲ ಹ ನಗರ 64/1,9 ಇತ ೂ ೂ 0.35 2525.00 51895966 2396 10860100 06221

20
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ತಪ     ಂಕಟರವಣಪ , ೂಸೂರು ೂಸೂರು 366 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ, ಗು ಾ 0.80 6000.00 35632831 3925 07721010 16355

21
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಕಸೂ ಾ ,  ೂಸ ಉ ಾ ರಹ ೂಸೂರು 49 ಕನ ಾಂಬರ, ತರ ಾ 1.00 7083.00 61027192 3534 107851000 02758

22
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೂೕಮ ಾ   ೕರು ಾ , ರಂಗನಹ ೂಸೂರು 284 ಬೂ  ಕುಂಬಳ ಾ 0.80 6856.00 4454050468 67 2692500100 719401

23
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಗಂ ಾಧರಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ೕ ದನೂರು ಕಸ ಾ 239/4 ಇತ ಾ 0.37 2775.00 87364893 7053 14541010125 28

24
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಗಂ ಾಧರಪ , ೕ ದನೂರು ಕಸ ಾ 5/7 ಇತ ಾ ಂ 0.6 4500.00 4357 73739107 7701010288 59

25
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಮಯ    ನಂಜಪ , ಕುಟುಮಲಕುಂ ಕಸ ಾ 168/1,169/2,169/3 ಇತ ಾ 0.39 2925.00 74265960 9486 54044369445

26
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾರತಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ , ೕವ ಾನಹ ಕಸ ಾ 34/2,32 ಇತ ಪ ಾ ಯ 1.00 7500.00 75994195 1032 269250010039 5501

27
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆನಂದಕು ಾ   ನಂಜ , ೕವ ಾನಹ ಕಸ ಾ 37/4,37/5 ಇತ ಾ 1.19 8925.00 444909264 35 269250010112 3901

28
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಲ ೕನರಸಮ  ೂೕಂ ಣು ೂೕ ಾಲ , ಾಲ ಾನಹ ಕಸ ಾ 208 ಇತ ಾ , ೂ ೂ 1.18 8850.00 63544038 3516 108561010 42854

29
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರಸಮ  ೂೕಂ  ನರಸಪ  , ಇಡಗೂರು ಕಸ ಾ 310/8,312 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.29 2175 33922007 4717 64030149370

30
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ೕ ೌಡ   ನಂಜಪ , ಾ ಕುಂ ನಗರ 18 ಇತ ಬದ 0.80 6000 3004182376 96 64095859396

31
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  M R ಾರಪ    ಾಮಣ , ಮ ಾಲ ನಗರ 91,78 ಇತ ಾವ 1.75 13125 41921390 6620 54049278786
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32
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  M R ೕ ಾಮಪ    ಾಮಣ , ಮ ಾಲ ನಗರ 80,91,93/3 ಇತ ಾವ 1.50 11250 61008370 8840 54049283865

33
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಅಶ ತ ಪ   ೂಡ ಂಕಟರವಣಪ  , ಎಂ ಾಲಹ ಕಸ ಾ 107/3,137 ಕನ ಾಂಬರ 0.34 3060 40851942 0472 0770101203 595

34
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಎದು ಲ ನರ ಂಹಪ   ದ ಗಂಗಪ , ಕುರುಬರಹ ಕಸ ಾ 220 ಂಡು ಹೂ 0.98 8820 61152422 3912 444910100 2890

35
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣಪ   ನರ ಂಹಪ  ೂೕ ಾಪ ರ ಕಸ ಾ 57 ಾ 0.95 8550 32795558 8407 108991010592 07

36
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟಪ   ಾ ಾಯಣಪ  , ಯರ ಹ ಕಸ ಾ 59/2,57/1 ಂ , ನು 0.7 6300 79950397 9248 52010125116 1159

37
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಪ ನ   ೂಡ ಂಕಟಪ , . ೂತೂ ರು ನಗರ 405 ಬದ 0.80 6800 74146766 2790 108601000 02810

38
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಎ  ೕಮಯ   ಂಗಪ  , ಇಡಗೂರು ಕಸ ಾ 106/2 ಾ 1.75 15750 28230525 6540 64029578405

39
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಾಬು   ಎ  ಾಪಣ , ಾ ಮರಳೂರು ಕಸ ಾ
82/3,82/15,82/12,81/

2 ಾ 0.9 8100 88111821 0709 10899101032 219

40
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೕ ಣುಕು ಾ     ತ ೕ ೌಡ, ಕ ೕಕಲ ಹ ಕಸ ಾ 245/19, 246/11 ಇತ ಾ 1.32 9900 9693384 06417 88361010 02442

41
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಜಗ ಾಂ ಕ ೂೕಂ ಕೃಷ ಪ , ೕರಮ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 33/1 ಇತ ೂ ೂ 0.6 4500 6660071 60568 14820101 1000629

42
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ R K ರಘು ಾ   ಕ ೕ ೌಡ, ಾಯ ೕಖಲಹ ೂಂ ೕ ಾ 145/4,143/1 ಇತ ಾ 0.4 3300 52017840 7882 2692500100 326601

43
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ೕರಭದ ಯ   ಪ ಾನಹ ೂಂ ೕ ಾ 4/3,4/4,4/5 ಇತ ಾ 0.59 4425 70808332 4569 1087110102 6014

44
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ದಯನಂದ   ಎ ೂೕಮಯ , ಾಲ ಾನಹ ಕಸ ಾ
83/2,85/1,86/1,88/2,

1 ಇತ ಾ 1.16 8700 48002635 1162 108561010 62982

45
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೕ ಾಧ   ಗಂಗ , ೕಗಟ ಕಸ ಾ 59 ಇತ ೂ ೂ 0.90 6750 91547524 7401 328092 52613

46
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ೂೕಮ ಣ   ೂಡ ನಂಜಪ , ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 69/1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.40 3000 4058445 65212 1168010000 0456

47
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಕುಂಟನಂಜಪ   ಮುತ ಪ , ಆಗ ಾರ ೂಸಹ ೂಂ ೕ ಾ 77/2,102ಎ ಇತ ಾ 1.00 7500 21723964 4979 1168010000 3154

48
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ  ಾಮಪ , ಕುರುಗೂತಮ ನಹ ೂಸೂರು 32/1ಎ ಇತ ಾ 1.00 7500 23909442 2620 0772101017 559

49
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ   ೂೕ ಂದ ಾಜು  ಕ ಂಕಟ ಾ , ಾಮ ಾನಹ ೂಸೂರು 62/2 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.35 2625 89915529 2591 1482010110 04233

50
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಚಂದ ೕಖರ   ಗಂಗ , ೕಗಟ ಕಸ ಾ 27/8,7,3,36/2 ಇತ ಾ 0.60 4500 72474011 6036 326708 62407

51
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ೌಡ     ಎ   ಕ ಾಪಯ , 
ಕ ಾಯಕನಹ ೂಂ ೕ ಾ 87/6,84/5,86/1 ಇತ ಾ 1.25 4875 50935220 2674 6405 8996530

52
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ   ಕ ನರಸ   ಜಯ ಾಮ , ಕುಂಟ ಕ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 121/3,121/1,124/2 ಇತ ಪ ಾ ಯ 1.00 6000 68349058 6178 10989101001 653

53
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟ ಾಮ     ಜಯ ಾಮ  , ಕುಂಟ ಕ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 24/2 ಇತ ಪ ಾ ಯ 0.80 6000 69932848 8079 109891010 07976

54
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆನಂದ ಆ  ಎ   ಸಂ ೕವ ಾಯಪ , ಾಮಚಂದ ಪ ರ ಕಸ ಾ 102/7 ಇತ ಣ ನ ಾ 1.00 7500 61723451 3383 64109090 010

55
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಅಶ ತ    ಾ , ಮರಳೂರು ಕಸ ಾ 46/3 ಇತ ಾ 0.94 7275 77140765 0386 077010120 6414

56
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ರಹಮ   ೂೕಂ ೖಯ  ಾ  ಾ , ಕುರುಬರಹ ಕಸ ಾ 52/2ಎ ಮು ಾ 1.6 12000 63801543 4546 444910100 3099

57
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣ   C A    ಆ ಮೂ  , ೕಗಟ ಮಂ ೕನಹ 205,26/1 ಇತ ಾ 1.08 8100 79119157 8257 1061110000 1211

58
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಗಮ   ನಂಜುಂಡ , ಹ ೕಉ ಾ ರಹ ಮಂ ೕನಹ 374 ಇತ ಾ 1.40 8850 71226374 4123 077210102 0691

59
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣಪ   ಕ  ವಸಂತಪ , ಾಪ ಾನಹ ಮಂ ೕನಹ 82 ಇತ ಕುಂಬಳ ಾ 1.20 7500 84464760 1951 269250010120 6501

60
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ಾಲ   ನಂಜ , ಾಯನಕಲು ಮಂ ೕನಹ 16 ಇತ ೌ ಾ 0.60 4500 83085737 7482 149401011 001922
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61
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಅ ೂೕ  ಎ   ಾ ಾಯಣಪ  ಾಲಹ ಕಸ ಾ 41/2 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.34 2550 746295 260673 0770101026 962

62
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಸ ಾ ವಯ    ೕ  ದ ಪ , ಹ ೕಉ ಾ ರಹ ಕಸ ಾ 287/4 ಇತ ಾ 0.84 6300 50693905 2521 3177184 7506

63
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಪ ಟ ರುದ ಮ  ೂೕಂ  ಎ  ೂೕಮಣ , ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 66 ಇತ ಾ 2.00 15000 84724274 5971 11680100000 1888

64
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಶಂಕರಪ       ಕೃಷ ಪ  , ಾ ಮರಳೂರು ಕಸ ಾ 43/9,43/82,43/ 2 ಪ ಾ ಯ, ಾ 1.54 13860.00 30223138 0699 10899101025 194

65
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಗಂಗಪ   ಎ   ಾಗ ಾಜು ೂೕಮ  ಹ ೂಸೂರು 166 ಾ 1.00 7500.00 9316144 0272 716801000 09887

66
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆನಂದ  ಾ  ಆ    ಾ ಾಂ ನಪ , ೂನ ಾನಹ ೂಸೂರು 82,224/1 ತರ ಾ 1.22 11000.00 76266881 1295 44441010 0034

67
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಕೃಷ ಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಳತೂ ರು ೂಂ ೕ ಾ 243 ಾ 0..60 5400.00 6408213 5469

68
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರ ಂಹಪ   ಗಂಗಪ   ಮಲ ಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 236 ಾ 0.50 4500 27097532 2400 1089891010 15902

69
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಈ ಾ ನಪ   ಈರಪ , ಕ ಕುರು ೂೕಡು ಕಸ ಾ 261 ಾ 0.47 4230 1089910102 7572

70
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಮ ಯ     ೂಡ ಗಂಗಪ , ಗಂಗಸಂದ ಕಸ ಾ 597 ಾ 0.80 7200 51305369 0832 07701010 10916

71
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಗಂ ಾಧರಪ    ಮ ಯ , ಕುರುಬರಹ ಕಸ ಾ 52/9,53/5 ತರ ಾ 0.48 4320 54900009 8096 07701010 16442

72
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರಸಮ  ೂೕಂ  ನರ ಂಹಯ , ಇಡಗೂರು ಕಸ ಾ 61/1ಎ1 ಪ ಾ ಯ 0.60 5400 72838143 5307 64138356591

73
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಪ ಭು  ಂಕಟ ಾ ಮಪ , ಅ ೕಪ ರ ೂಂ ೕ ಾ 74/2 ಪ ಾ ಯ 0.40 3600 45387955 0482 148201011 002323

74
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಎ  ಗಂ ಾಧರಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ಾಟನಕಲು ನಗರ 246/4 ಣ ನ ಾ 1.00 9000 92908689 5636 5201010 28077901

75
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಮಚಂದ   ಮುದ ಹನುಮಪ , ೂಸ ೂೕ ೂಸೂರು 138,138/1 ತರ ಾ ,ಹೂ 0.80 7200 70838376 1777 520101250 810629

76
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರ ಂಹಪ    ಕ ಗಂಗಪ , ಗಂಗಸಂದ ಕಸ ಾ 538/ 4 ಾ 0.80 7200 2307587 99895 269250010104 8101

77
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕ ೕಶ  ಕ ಂಕಟಪ , ೕರಮ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 22/1 ಾ 0.34 3060 37368619 1872 11680100001 468

78
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಮಕೃಷ ಪ  ಎ    ನರ ಂಹಯ , ೂಸೂರು ೂಸೂರು
12/1,14/4,15/2,16/4,

14/1,14/2 ಇತ ಈರು  ಬೂದುಕುಂಬಳ ಾ 1.80 13500 43283988 3835 07721010 00049

79
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಕ ಗಂಗಪ    ಗು  ೂೕಮಯ , ಂ ಾನಹ ೂಸೂರು 187 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ 0.40 3000.00 206373 264779 134201011 003086

80
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೕ ಾಸ   ನಂಜ , ೕಗಟ ಕಸ ಾ 20/1 ಇತ 0.40 1400.00 3199195308

81
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
ಾಮ ೕಷಯ     ಹನುಮಂತ ಾಯಪ , 
ೂಡ ಕುರು ೂೕಡು ಕಸ ಾ 72/6 ಇತ ಾ 0.77 5775 97439498 2547 26925001013 84901

82
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ವಣ    ತಮ ಣ , ಬಂ ಾಲ ಹ ೂಂ ೕ ಾ 80/2 ಇತ ಪ ಾ ಯ 1.00 7500 81848209 4653 51001167 18668

83
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಪ ಾಕರ   ಕ ೂೕಮಯ  , ಾಲ ಾನಹ ಕಸ ಾ 82/2,83/3,84/2 ಇತ ಾ 0.90 6750 64798924 0497 32221877 711

84
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಕೃಷ ಪ   ಅಪ ಣ , ೕರಮ ನಹ ೂಂ ೕ ಾ 113 ಇತ ಾ 1.50 11250.00 46568694 0827 1482010110 00908

85
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೕರ ೕಖ   ವಯ  , ತ ಾಳು ೂಂ ೕ ಾ 63/3,63/4 ಇತ ಾ 0.80 6000.00 50448727 3866

86
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಅಶ ತ   ಅಂ ಾ   ೕವ ಾನಹ ಕಸ ಾ 24/2 ಇತ ಾ 1.06 7500.00 2370441628 30 10856100003 145

87
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಲ ೕನರಸಪ   ಸಂ ೕವಪ , ನಡುವಲಹ ೂಸೂರು 47 ಾ 1.00 9000.00 74550941 2923 077210802 0009

88
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣಪ   ನರ ಂಹಪ , ದ ೂಸೂರು 97 ತರ ಾ 0.80 7200.00 28926921 2045 1098910100 4483

89
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಅಶ ತ ಪ   ಮ ೕಟಪ , ಳ ನಗರ 57/2 ಂಡು ಹೂ 0.20 1800 23580613 3278 269250010128 4100
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90
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರ ಂಹಮೂ   ನರ ಂಹಪ , ಮಲ ಸಂದ ೂಂ ೕ ಾ 123/5 ಾ 0.80 7200 50554155 7882 07701080 42932

91
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ A V  ನ ೕಂದ  ಾಬು  ಂಕಟ ಾ  , ಯರ ಗುಂ ೂಂ ೕ ಾ 28/6 ಪ ಾ ಯ 0.80 7200 80664830 8384 2874010000 3110

92
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಗಂಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಗಂ ಾಧರಪ , ೕಗಟ ಕಸ ಾ 48 ಬದ 0.80 7200.00 37046427 0138 26925001009 68601

93
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಮಕ  ೂೕಂ ಕ ನರ ಂಹಪ , ೂಂ ಾಪ ರ ೂಸೂರು 28/7 ತರ ಾ 0.70 5250.00 83372488 6315 116801000 03677

94
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟಮ  ೂೕಂ ನ ಪ ಯ , ಹುದುಗೂರು . ಾಳ 249/4 ಮವ 1.00 9000.00 83223132 7634 106601000 07245

95
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
ಆ  ಎ ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ  ೕ  ಆ ಾ ಾಯಣಪ , 
ಾಮಚಂದ ಪ ರ ಕಸ ಾ 87/1 ಾವ 2.00 18000 40045457 8340 1089910104 8025

96
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಪಮ  ೂೕಂ ನರಸಪ , ಾದಲ ೕ ಕಸ ಾ 147, 148/2 ತರ ಾ 1.00 9000 26767601 7840 0770108 035608

97
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ ಗಂ ಾಧರಪ   ೂಡ ಅಂ ನಪ , ಕ ಕುರುಗೂಡು ಕಸ ಾ 69 ೂ ೂ 0.4 3600 63601556 7072 1089910100 2245

98
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನಲ ಮ  ೂೕಂ ಕ ನಂಜಮ , ಾಮಚಂದ ಪ ರ ಕಸ ಾ 109 ತರ ಾ 1.00 9000 60934095 0896 10856100 017523

99
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಹನುಮಕ   ಹನುಮಂತಪ , ೂಡ ಮ ೕ ೂಂ ೕ ಾ 69/3 ಾ 0.29 2610 60322911 0651 148201191 000591

100
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ಾಶ ಾ    ಎ  ಪ ಭಕು ಾ , ೂಂ ೕ ಾ ೂಂ ೕ ಾ 78/3,78/4 ಇತ ೕ 0.96 7200 86546362 1022 64215316084

101
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಕಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ , ೕಗಟ ಕಸ ಾ 54/5,13/ 17 ೂ ೂ 0.53 4500.00 21566689 2872 077010102 9151

102
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಕ ರಪ   ಗಂಗಪ , ಳತೂರು ೂಂ ೕ ಾ 83,84/1 ೂ ೂ 0.59 5310.00 79742048 5535 6407752 3367

103
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಅಶ ತ ಪ   ಮ ಯ , ೂಡ ಮ ೕ ೂಂ ೕ ಾ 21/2,16/5 1 ಾ 0.70 6300.00 6490731 19970 14820101100 4077
1 ಔಷ  ತರ ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಲ ನ . ೕಪ ಕಸ ಾ 19/1 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.20 1.20 2000 756569438156 158526100

2 ಔಷ  ತರ ಎ . . ಂಕಟ ಾಯಪ   ೕ  ಂಕಟಪ . ಸಡ ಾರಪ ಗೂಳೂರು 169 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.15 1.15 2000 843369232387 10941

3 ಔಷ  ತರ ಾಮಚಂದ   ಾರಪ . ವಂ ೕರ ಾಂಡ ಪ ೕಳೂರು 26,86 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.80 0.80 1500 269046208417 10574101002397
4 ಔಷ  ತರ ಂಕಟ ಾಮಪ   ಂಕಟಪ .ಸು ಾ ನಂಪ ಾತ ಾಳ 186/19 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.80 0.80 1500 427582152687 1294108012639
5 ಔಷ  ತರ ಕ ರಮ   ೂೕಡಪ . ೂೕ ಾಕಲಪ ೕಮ 674 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.20 1.20 2000 973079535133 149401011001029
6 ಔಷ  ತರ ನಂಜುಂಡಪ   ಾ ಾಯಣಪ . ಾತ ಾ ೕಪ ಕಸ ಾ 15/1 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.90 0.90 2000 801973386875 520191027108550
7 ಔಷ  ತರ ನ ಪ ಯ   ದ ಂಕಟ ಾಮಪ . ೂ ಂಪ ೕಳೂರು 56,71 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.20 1.20 2000 706657485504 358301000002219
8 ಔಷ  ತರ ಜಯಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಮಪ . ೕಳೂರು ೕಳೂರು 3/p18 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.80 0.80 2000 909489078690 54048347719

9 ಔಷ  ತರ ಎ . ಾ ಾಯಣಪ   ೕ  ಾ ಾಯಣಪ . ಾ ೕಪ ಕಸ ಾ 1,79,115 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.80 0.80 2000 655326633031 11313

1 ಔಷ  ತರ ರ ೕಶ  ಾ ಪ . ೂಂಡ ಪ ಕಸ ಾ 230 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.60 1.60 1500   475244062648                    62405077019
2 ಔಷ  ತರ ಂಕ ೕಶ  ಸುಬ ನ .ಪ ಲ ಾರಪ ಕಸ ಾ 60/7,60/2, 59 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.18 1.18 1500 953038944262 1950101000636
3 ಔಷ  ತರ ಸುಬ   ಗಂಗಪ . ೕಪ ಕಸ ಾ 21/P2 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.80 0.80 1000 252026319117 10536100004181

4 ಔಷ  ತರ ಸತ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ .ವಡ ರ ಾಳ ಕಸ ಾ 171/3,108/1,195/2 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.36 0.36 1000 359983058133 10748100011850

5 ಔಷ  ತರ ದ ನರ ಂಹಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ೂೕ ಾಕಲಪ ೕಮ 399/1 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.22 1.22 2000 432917696496 131010036312

6 ಔಷ  ತರ . ಾಗ ಾಜ  ಮ ಪ .ವಡ ರ ಾಳ ಕಸ ಾ 146/P3, 154/6 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.38 0.38 1000 484138058601 10748100014508
7 ಔಷ  ತರ ಾ ಪ   ಾ ಪ .ಪ ಲ ಾರಪ ಕಸ ಾ 73/p3 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.24 1.24 1000 350543784935 10748101050598
8 ಔಷ  ತರ ಗಂಗಪ   ಾಜಪ .ಪ ಟ ಪ ಕಸ ಾ 214/3,214/1,213 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 2.20 2.20 2000 4244440672699 10574100015512
9 ಔಷ  ತರ .ಎ .ಆಂ ನಪ . ವಡ ರ ಾಳ ಕಸ ಾ 121/7 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.60 1.60 1500 964581533334 16479

10 ಔಷ  ತರ ನಂಜಪ   ಲ ನ .ಪರ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 153 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.80 0.80 1500 886287595737 10748100017321
11 ಔಷ  ತರ ಂಕಟರಮಣಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ .ವಡ ರ ಾಳ ಕಸ ಾ 116 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.40 0.40 1500 280495584492 520101030307313
12 ಔಷ  ತರ ನ ೂಂಡಪ   ಂಕಟಪ . ೕರಗಂ ಪ ಕಸ ಾ 172/2 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 2.20 2.20 1500 0925101018697
13 ಔಷ  ತರ ಮ   ಮದ ನ . ೕ ಾಯಕನಪ ೕಮ 73,77/1 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.80 0.80 1500 967075038289 520101030307534
14 ಔಷ  ತರ ರಂಗಪ   ನ ಪ . ಾನಗ ಾಕಲಪ ೕಮ 182 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.80 0.80 1500 760164883173 520101030293142
15 ಔಷ  ತರ ೕಣು ೂೕ ಾಲ   ಾ . ಬೂರಗಮಡುಗು ೕಮ 119 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.00 1.00 2000 475436320134 137500101004852

16 ಔಷ  ತರ ಎ.ಪ ಾಕರ  ಅಶ ತ ಪ . ನ ಂಪ ೕಮ 19/3,19/5,19/12,19/
13

ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.80 0.80 1500 273227975327 1950101000740

17 ಔಷ  ತರ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ಅಪ ನ . ನ ಂಪ ೕಮ 15/1 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 2.37 2.37 1500 854024071902 1950101002739
18 ಔಷ  ತರ ಾ ಾಯಣಪ   ದ ಈರಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ 29/4 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.00 1.00 1500 627666949674 10536100003147
19 ಔಷ  ತರ ಮ   ಾಮನ . ಯಪ ೕಮ 39/4 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.60 0.60 1500 812038352451 0925101011094
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20 ಔಷ  ತರ ನ ಪ   ಯರ ಪ .ನ ಂಪ ೕಮ 21,56 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.60 0.60 1500 872937143856 5567

21 ಔಷ  ತರ ಾಮಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಬ ಾರಪ ಕಸ ಾ 28/1A,18/2,29/1,88 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 0.80 0.80 1500 872051096198 54041520055

22 ಔಷ  ತರ ೂೕಪಮ  ೂೕಂ ಬ ಾ . ೂೕ ಕ ೕಪ ೕಮ 14,17 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.20 1.20 1500 880963790103 10977
23 ಔಷ  ತರ ಾಸ ರ   ಸು .ಆ ಾನಪ ಕಸ ಾ 36/P3 ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ 1.0 1.0 1500 408269422525 15442

1
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣಪ   ೕ. ಕ ನರ ಂಹಪ , ಗು ಬಂ ಕಸ ಾ 77/2a2 ಟ ೕಟೂ 1.4 301430517826- 10612100017993-

2
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆ ಮೂ   ಸುಬ ನ , ಮರ ೕನಹ ಕಸ ಾ 1/1. ಆಲೂಗ 1 410181793185-

3
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆ ಾ ಾಯಣಪ   ಕ ರಪ , ಾ ೕನಹ  ಕಸ ಾ 20/p1 ಆಲೂಗ 1.2 475139118089- 10612100015636-

4
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಕೃಷ ಪ   ೕ. ಕ ಗಂಗಪ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ
30/2
30/3 ಟ ೕಟೂ 1.2 591488457815- 1294101008184-

5
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಪಮ  ೂೕಂ ೕ.   ಂಕಟ ಾ , ಬುಳ ಸಂದ ಕಸ ಾ 107 ಟ ೕಟೂ 1.5 616061000263- 10860100003892-

6
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟ ಾಮಪ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ 29/9. ಟ ೕಟೂ 0.6 427582152687- 1294108012639-

7
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಎ  ಕ ರಪ   ೂಡ ನರ ಂಹಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 521 ಆಲೂಗ 0.7 719459846489- 1294101006294-

8
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಅಶ ತ ಮ  ೂೕಂ ಕ ನರ ಂಹಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ
52/6
54/1 ಆಲೂಗ 0.6 955955296352-

9
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೖ ಂಕ ೕ   ಯರ ಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 52/4 ಆಲೂಗ 0.4 561725404600-

10
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಸುಬ ಣ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ 29/6. ಟ ೕಟೂ 0.6 630874918452- 1294101007901-

11
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಸುಬ ನ   ೕ. ಂಕಟ ಾಯಪ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ 29/7. ಟ ೕಟೂ 0.4 398419559459- 1294101004499-
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

12
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕ ೕಶಪ   ವಡ ರ ಾಗಪ , ಕುರುಬರ ಹೂಸಹ ೂೕ ನಹ 2/3. ಾ 1.2 475055359830- 125000372247-

13
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎಂ ಾ ಾಂ ನಪ   ಮಲ ಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 126 ಟ ೕಟೂ 0.9 723955538887- 1294101016081-

14
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಈರಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 122 ಟ ೕಟೂ 1.6 959668925114- 106121000012102-

15
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಅಶ ತ ಪ   ಅಂ ನಪ , ಹಂಪಸಂದ ಕಸ ಾ 110 ಟ ೕಟೂ 0.6 517768878324- 10612100002619-

16
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ   ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಾಮಪ , ಗಂ ಾನಹ ೂೕ ನಹ 8/p2 ೕರ 1.1 739146329357- 8468-

17
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಮ ಕ  ೂೕಂ ಎ  ಮು ಯಪ , ಪಸಪ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 40/p2 ಟ ೕಟೂ 1.6 532785377145-

18
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಹನುಮಂತ ಾಯಪ   ಹನುಮಂತಪ , ಾ ಹ ಣರಹ ಕಸ ಾ
59/p2
52/10 ೕ  ೂೕ 1 962103378703- 54036755824-

19
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತ ಾಯಪ , ಾ ಹ ಣರಹ ಕಸ ಾ 51/5 ೕ 0.44 884300998852- 64048234290-

20
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟಲ ಮ  ೂೕಂ ೕ. ಾಮಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 122/p38 ಟ ೕಟೂ 1.2 915452818530- 64191513077-

21
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಪಮ  ೂೕಂ ನುಮಲ ಾ ಾಯಣಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 36/1 ಟ ೕಟೂ 1.1 526705654032- 106121010134-

22
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಸ      ವ ಾಮ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ
56/1
47/1 ಇತ ಾವ 2 799307923445- 64050005638-

23
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
 ಎ  ಆ ಾ ಾಯಣ   ೕ. ಾ ಾಯಣ , 

ಲಗುಂಬ ಕಸ ಾ 156 ಇತ ಆಲೂಗ 1 880327058154- 10612100001351-

24
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
 ಆ  ಂಕಟ ಾ ಾಯಣ ಾ   ೕ. ಾಮಕೃ ಾ ಾ , 

ಡ ಪ ನಹ ೂೕ ನಹ 28/1. ಇತ ಾವ 1.2 373637685252- 10612100013462-

25
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಮಹ ೕವ  ಕ ಂಕಟ ಾಯಪ , ಕ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ
42/3
42/1 ಇತ ಾ 1.2 271216781544- 10612101029455-

26
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣಪ   ಕ ರಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ
198/1
222/1 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.4 813885585242- 64153048022-

27
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಎ  ನರ ಂಹಯ , ಾ ಾಯಣಪ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 105/4 ಇತ ಾ 1.4 853188686699- 10612131000955-

28
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಕೃಷ ಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತ , ಚ ನಬಂಡಹ ಕಸ ಾ 14 ಇತ ಾ 1.2 521496566494- 64047957265-

29
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಹನುಮಂತ   ನರಸನ , ಚ ನಬಂಡಹ ಕಸ ಾ 15/1. ಇತ ಾ 0.45 954737346812- 64034063657-
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30
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ಾಮಪ    ಾ ಾಯಣಪ , ೂಡ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ 70 ಇತ ಾ 0.98 409858150297- 10825100004076-

31
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆ  ಸು ತ ೂೕಂ ರ ೕ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ 38/1 ಇತ ಾ 1.5 479652325393- 125000411212-

32
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಆ  ೕ ಾಸಪ   ರಂಗಪ , ೕನಹ ೂೕ ನಹ 116 ಇತ ಾ 2.4 587024536111- 10825100006727-

33
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ ಂಕ ೕಶಪ     ಅಶ ತ ಪ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ 6/4. ಇತ ಾ 0.8 733918673780- 1294101007080-

34
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ಕ   ಸುಬ ಾಯಪ , ಲ ಾಳ ಹ ೂೕ ನಹ

41
96
97 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.6 434780025345- 7404-

35
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆ ಮೂ   ಾ ಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 59/1 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.4 440214411684- 10612100003119-

36
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಗಂ ಾಧರಪ   ದ ಗಂಗಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 110 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.8 303845908202- 64120202903-

37
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆ ಮೂ   ಂಕಟ , ಪ ಲ ಾ ೂಡು ಕಸ ಾ 18/4. ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.99

38
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ಮಂಜು ಾಥ  ೕ.  ಅಶ ತ ಪ , ಂ ಾನ ೂೕ ನಹ 29 ಇತ ಪರಂ 1.1 368865615894- 1294101005993-

39
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ಂಕ ೕಶ  ೕ.  ಅಶ ತ ಪ , ಂ ಾನ ೂೕ ನಹ 28 ಇತ ಾ 1.1 839090521052- 1294101005065-

40
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ ಾಗ ಾಜು   ಅಶ ತ ಪ , ಂ ಾನ ೂೕ ನಹ 26 ಇತ ಾ 1.15 439331184641- 0925101113086-

41
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೂಕ ಮ  ೂೕಂ  ಅಶ ತ ಪ , ಂ ಾನ ೂೕ ನಹ 25/1. ಇತ ಾ 1 826044714035- 1929101003313-

42
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರ ಂಹಪ   ನರಸಪ , ೂಂಡ ಾಬನಹ ೂೕ ನಹ 15/3. ಇತ ಾ 0.65 974811887119- 1294101006360-

43
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ   ಕೃ ಾ   ೂೕ ಾಲಪ , ಕ ಾಪನ ೂೕ ನಹ 213/2 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1 825456396486- 1294101008689-

44
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
 ಎ  ಂಕಟ ಾ    ಎ  ೕ ಾಸ , 

ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 56/3 ಇತ ಆಲೂಗ 1.3 845544589606- 32380479433-

45
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಮಮತ ೂೕಂ ಕೃ ಾ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 218 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.9 782731124818- 1294101014305-

46
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಓಬಕ   ೂಡ  ಗಂಗಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 197/2 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.5 289755381095- 10612100003218-

47
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಗಂಗ ಾಜಪ   ಮು ಯಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 82/1 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.8 582190570489- 699110025125-

48
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರ ಂಹಮೂ   ಮು ಯಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 82/2 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.8 410040990690- 10612100011266-

49
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಬಚ ಮ  ೂೕಂ ಆವ ಲಪ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ 115 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.2 798787449420- 64048438931-

50
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಲ ೕನರಸಮ  ೂೕಂ ಸ  ಂಕ ೕಶಪ , ಬಂ ಾಲ ಹ ೂೕ ನಹ 92/1 ಇತ ಾವ 0.9 588792177623- 1294101003784-

51
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ರತ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟಪ , ಾಬಸಂದ ಕಸ ಾ 99/2A2 ಇತ ಆಲೂಗ 0.8 785665366542- 10612100010293-

52
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೂೕ ಾಲಕೃಷ   ಆವ ಲಪ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ 476/2 ಇತ ಬದ 0.9 584625984566- 10612100010690-

53
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ವಕು ಾ   ಜಂಗಮಯ , ಾ ಾವಲಹ ಕಸ ಾ 55/2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 592163612662- 64140565271-

54
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ   ನರಸ   ಕ ಂಕಟ , ೂಂಡ ಾಬನಹ ೂೕ ನಹ 43/2 ಇತ ಾ 1.1 489897841586- 1294101001274-

55
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಲ ೕಪ    ಾ ಾಯಣ ಾ , ಾ ೕನಹ ೂೕ ನಹ 61/1 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.6 530075090246- 10825100001138-

56
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟ ಾಯಪ   ನಂಜಪ , ಜಂ ಾಲಹ ೂೕ ನಹ 81 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1 235250810496- 1294101011200-

57
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರ ಂಹಪ   ಆ ೕಪ , ಜಂ ೕಮರದಹ ೂೕ ನಹ 130 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.55 577270129301- 10825100006245-

58
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಓಬಳಮ  ೂೕಂ ವರದ , ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ
121/7
115/4 ಇತ ಾ 0.4 503398279033-

59
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಎ  ವರದ   ೂಡ ಾ ಾಯಣ, ಕ ತಮ ನಹ ೂೕ ನಹ 131 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.1 680569863258-

60
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ   ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ   ಬಯ ನ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 49/9 ಇತ ೕ 0.9 458563509285-
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61
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನರ ಂಹ    ಆ ೕಪ , ಯರ ಹ ಕಸ ಾ
7/3
122 ಇತ ಪರಂ 1.4 985944061947-

62
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
ೖ ಎ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ   ಆ ಾ ಾಯಣಪ , 

ೕ ಪ ಕಸ ಾ 154/2 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.8 516185437076-

63
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎಂ ಾಮಕೃ ಾ ಪ    ಮು ಾ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 206/2 ಇತ ಟ ೕಟೂ 2 526102597856- 10612100017278-

64
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಆ  ಾಪ    ಎಂ ಾಮಕೃಷ ಯ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 206/2 ಇತ ಟ ೕಟೂ 2 531946281055- 10612100016918-

65
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೂೕ ಮ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣ ಾ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 69/2 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.8 833665241065- 315600101001339-

66
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ೕತ ಾಮ   ಕ ಾ ಾಯಣ , ಮ ಲಹ ಕಸ ಾ 4/F. ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.46 937995762663- 10612100017489-

67
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆ  ವರಪ ಾ   ೕ.  ಾಮ , ಮ ಲಹ ಕಸ ಾ 25 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.8 227126025611- 10612100014224-

68
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ನಂ   ಕ ಾ ಾಯಣ , ಕ ೕಹ ಕಸ ಾ 68/3 ಇತ ೕ 2 819646383399- 1061200014243-

69
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಲಕೃ ಾ    ಎ  ೕ ಾಸ , ಕ ೕಹ ಕಸ ಾ
68/2
15 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.1 242288252841- 1061210102154-

70
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
ಎ  ಾಮ ೕಖರ   ೕ. ಾ ಾಯಣಪ  ಉರು  

ೂಡ ಾ ಾಯಣ , ಕ ೕಹ ಕಸ ಾ 84/2 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.65 823492321476-

71
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
  ಲ ೕ ಾ ಾಯಣ  ಂಕಟರವಣಪ , 

ಗಡ ಂ ಾ ೕನ ೂೕ ನಹ 1/3. ಇತ ಾ 0.8 1294101012505-

72
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ೖರಪ   ಲ ಯ , ಧೂಮಕುಂಟಹ ೂೕ ನಹ
52/6
51/7 ಇತ ಆಲೂಗ 2 920964567050- 1294101012370-

73
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನಂಜುಂಡಪ   ೕ.ನಂಜಪ , ಪಸಪ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 44/2p5 ಇತ ಬದ 0.6 689078832152- 10612100011199-
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

74 ತರ ಯ ಮು ಯಮ  ೂೕಂ ಾಮಯ , ಪಸಪ ೂೕಡು ಕಸ ಾ 50/6 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.1 582868368757- 10612100011299-

75
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೂಡ ಾಮಯ   ಸೂರಪ , ೂಂಡ ಡ ಹ ಕಸ ಾ 50/7 ಇತ ಆಲೂಗ 1.3 814845302428- 125000097315-

76
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ   ಆ ಮೂ , 

ನಲ ೂಂಡಯ ಾ ಹ ಕಸ ಾ 34 ಇತ ೂೕಡಂ 0.49 474468567418- 10612100015175-

77
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎಂ ಂಕ ೕಶಪ   ನ ಮದ ಯ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ

96/2
96/1
95,

94/1,
37/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.9 615018112046- 64052010807-

78
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ ಅಶ ತ   ೕ.ಆ ೕಪ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ
245
288 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.3 721935840439- 10612100014580-

79
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ೕಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 250/2 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.48 883482946056- 10612100002141-

80
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ರಂಗಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ , ಂಡೂರು ೂೕ ನಹ 214/5 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.7 430583783810-

81
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೕ ಾಸ  ೕ. ಂಕಟರವಣಪ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ 471/2b ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.8 468164925260- 10612100016409-

82
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೕ ಾಮ   ಅ , ಲುಗುಂಬ ಕಸ ಾ 7/5. ಇತ ಾವ 1 217431414819- 10860100005846-

83
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ಮೂ    ಎ  ಾ ಾಯಣ ಾ , ೕಚ ಾನಹ ೂೕ ನಹ 133 ಇತ ಾವ 1.5 343332839595- 1294101008169-

84
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ಾ ಾಯಣ ಾ   ನಲ ಪ , ೕಚ ಾನಹ ೂೕ ನಹ 133 ಇತ ಾವ 2 212898505971- 1294101007947-

85
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೂಂಡಪ   ೕ. ಾ ಾಯಣಪ , ಕ ೕಹ ಕಸ ಾ 209/1 ಇತ ಟ ೕಟೂ 2 627535527127- 10612100014768-

86
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ೖ ಎ ಂಕಟರಮಣಪ   ೂಡ  ಆ ೕಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ

32
70/2a
71/2 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.2 309538834856- 10612100015273-

87
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
ೂೕ ಾಲಪ   ೕ.ಅಶ ತ ಪ ,

 ಹ ೕ ಯರ ಹ ಕಸ ಾ
72/2
76/3 ಇತ ಆಲೂಗ 0.9 220716098066- 10612100002186-

88
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಗಂ   ನರಸಪ , ಲುಗುಂಬ ಕಸ ಾ 189 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.6 778948234979- 10612100000397-

89
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ನಂಜ   ೕ. ಾ ಾಯಣ , ಕ ೕಹ ಕಸ ಾ 129/1 ಇತ ಟ ೕಟೂ 2 806837127769- 10612100002183-

90
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ  ಾಮಕೃ ಾ   ೕ.ನ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ 30/1. ಇತ ಂಗು 1.6 825292807748- 699110004364-
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91
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಆ  ಸು ೕಂದ   ಾಮಕ ಾ , ಸ ಾ ವನಹ ೂೕ ನಹ 31/2 ಇತ ೂೕಸು 1.2 710110202534- 64119823935-

92
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ
 ಆ  ನ ೕಂದ    ಎ  ಾಮಕೃ ಾ , 

ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ 219/9 ಇತ ಆಲೂಗ 1 258943965996- 1929101003717-

93
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಅಕ ಲಪ   ೖರಪ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ
133/1
448/1 ಇತ ಾ 1.5 990647789772- 1294101006836-

94
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ   ಜಯಕು ಾ   ೕ. ನ ಾ , ಂ ಾನಹ ೂೕ ನಹ 9/1a2 ಇತ ಆಲೂಗ 1 959486926795- 129410111695-

95
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಈಶ ರಮ  ೂೕಂ ಕೃ ಾ , ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ 29/2. ಇತ ಆಲೂಗ 0.59 396239128991- 10612100003172-

96
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ೕ  ಹನುಮಂತ , ಕ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ 55/1 ಇತ ಾ 1.9 385377812842- 64140692471-

97
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಸತ ಾ ಾಯಣಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 122 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.6 599826328863- 64074879861-

98
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾಮಕ  ೂೕಂ ಮಹ ೕವ ಕ ಕುರುಬರಹ ೂೕ ನಹ 46/p5 ಇತ ಾ 1.3 6438720011598-

99
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಯರ ಪ   ಆ ಾ ಾಯಣ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 24/1. ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.1 808014524487-

100
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಎ  ನಂ   ಾಗಪ , ಎ ೂ ೕಡು ಕಸ ಾ 74/1 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.1 747144930323-

101
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಲ ೕ ೕವಮ  ೂೕಂ ಎ   ಅಶ ತ , ಇಡ ಹ ಕಸ ಾ 11/1. ಇತ ಆಲೂಗ 0.78 385946091803-

102
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಅ , ದಪ ಕಸ ಾ 33/6 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.37 621303618450- 64081638204-

 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

25/1
296/1
33/1

103 ತರ ಯ ಅ   ಾಮಯ , ಅ ಾ ೖರ ಾಗರ ಕಸ ಾ 32/1 ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.4 509636098738- 1294101004785-

104
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ ಆನಂದ  ೕ.ಆ ಾ ಾಯಣಪ , ೂಂಡ ಾಬನಹ ೂೕ ನಹ 34/1 ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.4 586973690315-

105
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಾ ಾಯಣಪ   ಂಕಟಮ , ೕ ಪ ಕಸ ಾ 15/1. ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.2 674288402519- 315600101001508-

106
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎ ಾಗ ಾಜ   ಆ ಾ ಾಯಣ , ಬುಳ ಸಂದ ಕಸ ಾ
22/2
21/1 ಇತ ಂಡು ಹೂ 0.4 283182341400- 10860100000296-

107
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಆ  ಾಜಪ   ಾಮಯ , ಕ ಾನತಮ ನಹ ಕಸ ಾ 15/1b ಇತ ಟ ೕಟೂ 0.19 476907624754- 125000019030-

108
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ನಂಜಮ  ೂೕಂ ೖರ , ಾಮ ಾನಹ ೂೕ ನಹ
3/2
25. ಇತ ಟ ೕಟೂ 1.2 240448605351-

109
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ವಶಂಕರ   ಂಕಟ , ೂೕ ನಹ ೂೕ ನಹ 69/1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.66 871307328861-

110
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ ಂಕಟ ಾಯಪ   ಾ ಾಯಣಪ , ೂಂಡ ಾಬನಹ ೂೕ ನಹ 39/1b ಇತ ಟ ೕಟೂ 1 267607460944- 1294101010470-

111
 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ ಗಳ 

ತರ ಯ  ಎಂ ನರ ಂಹಪ   ಾ ಕಲಪ , ೂಂಡ ಾಬನಹ ೂೕ ನಹ 39/1A1 ಇತ ಆಲೂಗ 0.5 904693089466- 1294842012876-

1
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
M V ಂಕ ೕಶ  M C ಂಕಟರಮಣಪ ಮಂ ಕಲು Mandikal 83 General 4 0.07200 384197207070 10731100003553

2
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
ಾಮಚಂದ   ಂಕಟ ಯರ ಾ ೕನಹ Mandikal 249 General 4 0.07200 716362498197 1293201000162

3
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
M N ಮು ೕಂದ   ಾ ಾಯಣ ಮಂ ಕಲು Mandikal 102 General 4 0.07200 610033783402 10731100000044

4
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
ಮು ಕೃಷ ಪ   ಮು ಯಪ ೂಲ ಹ Kasaba 115 General 4 0.07200 490453321656 30989711347

5
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
 ಎಂ ೕ ಾಮಯ   ಮು ಯಪ ೂಲ ಹ Kasaba 135 General 4 0.07200 970898852705 10777560929

6
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
GS ಾ   ಸುಬ ೂಲ ಹ Kasaba 44/3 General 1 0.01800 692445646178 10777559765

7
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
N ಚಂದ ನಂದ    ಎ  ಾ ಾಯಣ ಾ ಮರಳಕುಂ Kasaba 127 General ಮಧುವನ 0.50000 206346479549 0 487101031974

1 ೕನು ಪ
ಎ .ಪ ಾ ವತಮ  ೂೕಂ. . . ಾ ಾಯಣ ಾ , 

ಂ ಾಮ  ೌ
Kasaba 0 Others

Honee bee box & bee 
colony

4 _ 7200 317983965503
0664201006025 R.Id 

2601073672

2 ೕನು ಪ
.ಚಂದ ೕಖ  ಾದ  . . ಂಕಟರವಣ, ಂ ಾಮ  

ೌ
Kaiwara 0 Others

Honee bee box & bee 
colony

4 _ 7200 396844268079
0664201006025 R.Id 

2601073672

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : ÀÐÔ·°ÐÔÀÐ¹Ð ÀÐÔ³ÐÔê ¢ÙÓ¹ÐÔ ÊÑ‘Ñ±Ò‘Ù ƒ¿°ÀÐØ¸í  ¦ÙÖÓ¡¹Ù ¦ÐÔ¯2851-00-200-0-01  OBC-051



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

3 ೕನು ಪ ಎ .ನಟ ಾಜು .ಮು ಾ ೌಡ, ಮ ೕನಹ Kasaba 31 Others
Honee bee box & bee 

colony
4 _ 7200 643044967787

0664201006025 R.Id 
2601073672

4 ೕನು ಪ ಂಕ ೕಶಪ  . ಂಕಟ ಾಯಪ , ಆಲಂಬ Kasaba 48/1. Others
Honee bee box & bee 

colony
4 _ 7200 540043967860

0664201006025 R.Id 
2601073672

5 ೕನು ಪ ಮು ಗಂಗಪ  . ೂಡ ಮು ಯಪ , ೖ ಾಪ ರ Kasaba 12/p15 Others
Honee bee box & bee 

colony
4 _ 7200 873023636417

0664201006025 R.Id 
2601073672

1 ೕನು ಪ
ೖಯ  ಇ ಾ   ೖಯ  ಮಹಮ  ಾ  , 

ಾ ೕನಹ
 ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ಮ ಯ ಹ ರ ಇಡಲು ಮು ಂ ೕನು 4 10800.00 44378687 9588 078728500 8002

2 ೕನು ಪ
 ಅಶ ತ ಾ ಾಯಣ ಾ   ಾಸು ೕವ ಾಜ, 

ೂಸೂರು
ೂಸೂರು ೂಸೂರು ಮ ಯ ಹ ರ ಇಡಲು ಇತ ೕನು 4 10800.00 22525311 5136 078728500 8002

3 ೕನು ಪ ಹನುಮಂತ   ಾಮಯ , ಮರಳೂರು ಮರಳೂರು ಕಸ ಾ ಮ ಯ ಹ ರ ಇಡಲು ಇತ ೕನು 4 10800.00 59926681 1024 078728500 8002

4 ೕನು ಪ ಾಜ ೕಖ    ೕ ಾಸ , ಗುಂಡ ಹ  ಗುಂಡ ಹ ಕಸ ಾ ಮ ಯ ಹ ರ ಇಡಲು ಇತ ೕನು 4 10800.00 96492659 9523 078728500 8002

5 ೕನು ಪ ಮಹಬೂ  ಾ   ಬೂ ೕ  ಾ , ಚಂದನದೂರು  ಚಂದನದೂರು ಕಸ ಾ ಮ ಯ ಹ ರ ಇಡಲು ಮು ಂ ೕನು 4 10800.00 73538017 5344 078728500 8002

6 ೕನು ಪ V N  ನರ ಂಹಮೂ   ನರಸಪ , ಳ  ಳ ನಗರ 21 ಇತ ಮಧುವನ 4 50,000 23315221 6275 2692500101440 001

1 ೕನು ಪ ಲ ಮ  ೂೕಂ ಂಕಟ ಾಮಪ . .ಮ ೕಪ ಗೂಳೂರು 165 1.00 1.00 7200 895211516601 64018784603

2 ೕನು ಪ . ಂಕಟರವಣಪ   ೌಡಪ . ೕ  ಾ  ೂೕ ೕಳೂರು 2, ಇತ 1.14 1.14 7200 880963790103 10574100010977

3 ೕನು ಪ ಎ .ಗಂ   ಮ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 25/12 ಇತ 1.60 1.60 3600 732609819012 10574100010386

4 ೕನು ಪ ಾ ಾಯಣಮ  ೂೕಂ ನಂಜುಂಡಪ . ಚನ ಾಯನಪ ಗೂಳೂರು 177 1.00 1.00 5400 270238022291 64095044543

5 ೕನು ಪ ಮು ಾ   ಮದ ನ . ಮ ಾಯಲಪ ೕಳೂರು 4/1, ಇತ 1.00 1.00 7200 435491769554 10574100015526

6 ೕನು ಪ ಲ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ . ಳೂ ರು ಾತ ಾಳ 104/2 ಇತ 0.80 0.80 5400 777199699567 10549101026856

1 ೕನು -4. ಆ .ಸು ೕ   ೕ.ಆ . . ಾಜು, ಜಂ ೂೕ ನಹ ೕ ನಹ
357/12
357/11

ಇತ ೕನು -4. 0.9 3600.00 923338031874- 10825101042580-

2 ೕನು -4.  ಕಸೂ   ೕ.ಈರನ , ಾ ಯಲ ನ ಪ ನಹ ೕ ನಹ 14/1. ೕನು -4. 1 3600.00 203671593892- 30139246252-

3 ೕನು -4. ನರಸಮ  ೂೕಂ ಆ , ಉ ೂ ೕಡು ಕಸ 37/1 ಇತ ೕನು -4. 1.2 3600.00 885155258361- 64066275757-

4 ೕನು -4. ೂಕ ಮ  ೂೕಂ  ಅಶ ತ ಪ , ಂಗನ ೕ ನಹ 25/1. ಇತ ೕನು -4. 1 3600.00 826044714035- 1929101003313-

5 ೕನು -4. ಓಬಳಮ  ೂೕಂ ವರದ , ಕ ತಮ ನಹ ೕ ನಹ
121/6
131

ಇತ ೕನು -4. 1.48 3600.00 503398279033- 1929101004288-

III

1
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
ಮು ಯಪ   ೕರಪ ೂಲ ಹ Kasaba 106/6 General 4 0.07200 953020541564 107770027049

2
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
ಾ ಾಂಜನಪ   ಾ ಾಯಣ ಾ ಬೂ ರು Kasaba 36/4 General 4 0.07200 931736983824 10597100004465

3
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
K ಂಕಟಪ   ೕ. ಾಮ ಬೂ ರು Kasaba 66/9 General 4 0.07200 935030626726 39270100001326

4
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
N M ಮು ಯಪ   ಮು ಾಮಪ ನು ತಹ Nandi 155 4 0.07200 610146202305 4447108001830

5
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
ಕ ಮು ಯಪ   ಮು ಾಮಪ ನು ತಹ Nandi 81/2 4 0.07200 931823043165 4447108001830

6
ೕನು  & ೕನು 

ಕುಟುಂಬ ಖ
ಹನುಮಕ  ೂೕಂ ಾ ಾಯಣಪ ನು ತಹ Nandi 82/2 1 0.01800 503838446402

1 Honee bee box & bee 
colony

ಬಚ ಾಯಪ  . ಮು ೕರಪ , ೂ ೕಕಲು _ Others
Honee bee box & bee 

colony
1 _ 7200 _ 0664201006025 R.Id 

2601073672

2 Honee bee box & bee 
colony

ಮಂಜುಳಮ  ೂೕಂ. ಲ ಪ , ಕ ೕನಹ _ Others
Honee bee box & bee 

colony
1 _ 7200 _ 0664201006025 R.Id 

2601073672

ಾ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : ೕನು ಕೃ  ಾ ಾ  ೕಜ  (ZP) 2851-00-107-0-33 OBC -090 



ಕ .
ಸಂ.

ೕಜ ಯ ಸರು ಘಟಕ/ ಾಯ ಕ ಮ/
ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ ಸ ೕ  ನಂ. ಪ. ಾ/ 
ಪ.ಪಂ./ ಾ ಾನ

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( .)

: ಕ ಬ ಾ ಪ ರ ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ಸ ಾಯಧನದ 
ತ  (ರೂ. 

ಲ ಗಳ )
ಾ ಂ   ಾಆ ಾ   ಸಂ

ೌ ಕ

3 Honee bee box & bee 
colony

ಅಂ ೂೕ ಾ  . ನ ಪ , ಉಲ ಪ ನಹ _ Others
Honee bee box & bee 

colony
1 _ 7200 _ 0664201006025 R.Id 

2601073672

4 Honee bee box & bee 
colony

ಂಕ ೕಶಪ  . ಂಕಟಪ , ಾ ಾಯಣಹ _ Others
Honee bee box & bee 

colony
1 _ 7200 _ 0664201006025 R.Id 

2601073672

5 Honee bee box & bee 
colony

ಆ . ೕ ಾಸ  . ಡ ಪ , ಬಟ ಹ _ Others
Honee bee box & bee 

colony
1 _ 5400 _ 0664201006025 R.Id 

2601073672

6 Honee bee box & bee 
colony

ತಮ  . . . ಚನ ಯ , ೂಡ ಗಂಜೂರು _ Others
Honee bee box & bee 

colony
1 _ 3600 _ 0664201006025 R.Id 

2601073672

1 ೕನು -4. ಸು ಾ  ಾ ಂ  ನಫ  ಾ  ಗು ಬಂ ಕಸ 291 ಮು ಂ ೕನು -4. 0.5 5400.00 693842896551- 54041484083-

2 ೕನು -4. ರತ ಮ  ೂೕಂ  ಆ  ಾ ಾಯಣ ಾ , ಇಡ ಹ ಕಸ 146/3 ಇತ ೕನು -4. 1.6 5400.00 470775708641- 5201012579173-

3 ೕನು -4. ಆ ಮೂ   ಂಕಟ , ಪ ಲ ಾ ೂಡು ಕಸ 18/4. ಇತ ೕನು -4. 0.99 5400.00 363912077283- 10612100002663-

4 ೕನು -4. ಎಂ ಕು ಾ   ಮಲೂ ೌಡ, ಲ ಣಪರ ಕಸ
35/1
35/2

ಇತ ೕನು -4. 1 5400.00 935672043436- 10612101009062-

5 ೕನು -4. ೕ  ೂೕಂ ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ , ಚನ ಾಯನಹ ಕಸ 10/6. ಇತ ೕನು -4. 1.6 5400.00 472399105902- 64055632043-
6 ೕನು -4. ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಸುಬ ಣ , ಸ ಾ ವನಹ ೕ ನಹ 29/6. ಇತ ೕನು -4. 0.6 5400.00 630874918452- 1294101007901-
7 ೕನು -4. ನಂಜಮ  ೂೕಂ ಾಪಣ , ಪ ರದಹ ೕ ನಹ 32/p1 ಇತ ೕನು -4. 1.1 5400.00 10825100008323-

1 ಔಷ  ತರ  ಗಂ ಾಧರಪ   ಗಂಗಪ , ಜ ೕನಹ ಕಸ ಾ ತರ ಾ 1.60 2700.00 93676749 2206 64056154 846
2 ಔಷ  ತರ ಾಮಕೃಷ ಪ   ದ ಪ , ಕದ ೕ ೕವರಹ , ೂಂ ೕ ಾ  ಕನ ಾಂಬರ 1.20 1600.00 36438641 8224 108711010 02731

3 ಔಷ  ತರ ಎ  ಎ  ಲ ೕನರ ಂಹಯ   ನರ ಂಹಪ , ಅಗ ಾರ 
ೂಸಹ ೂಂ ೕ ಾ  

ೂ ೂ 1.10 2200.00 34510828 2236 326800 005484

4 ಔಷ  ತರ  ಎ  ಮ ೕ   ಕ ಾ ಾಯಣಪ , ಾಟದ ೂಸಹ
ನಗರ

ೂ ೂ 1.00 4000.00 52719942 1208 6412669 2287

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : ೖತ  ಸ ಾಯ

ನಗರ
5 ಔಷ  ತರ ನರ ಂಹಮೂ   ರುಮಳಪ , ೂಸ ೂೕ ೂಸೂರು ತರ ಾ 1.2 2400.00 53905904 4224 072101 020321
6 ಔಷ  ತರ ಗಂಗಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಪ , ಾ ೕನಹ ೂಸೂರು ತರ ಾ 1.13 4000.00 87428843 4631 07721082 1052

1 ಔಷ  ತರ ಾಧಮ  ೂೕಂ ಗಂಗಪ .ಪಟ ಪ ಕಸ ಾ ಟ ೕಟ 2.00 2000 513924360071 137500101003589
2 ಔಷ  ತರ ಕೃಷ ಪ   ೕಲೂರಪ . ೖ ಾಳ ೕಮ ಟ ೕಟ 1.00 2000 723583864212 10536100003980
3 ಔಷ  ತರ ಹನುಮಂತಪ   ಂಕಟನರಸಪ . ೂಕ ಂಪ ೕಮ ಟ ೕಟ 0.70 2000 749827347767 358301000005626
4 ಔಷ  ತರ . .ಕ ರಪ   ೂೕನಪ . ೕಮ ೕಮ ಟ ೕಟ 1.40 2000 579327827885 13059
5 ಔಷ  ತರ ಾಮಕೃಷ ಪ   ಂಕಟ ಾಯಪ . ಟಕಪ ಗೂಳೂರು ಟ ೕಟ 0.60 2000 792846270943 520101249729914

6 ಔಷ  ತರ .ಆ .ನರ ಂಹಪ   ಂಕಟ ಾಮಪ . 
.ಚ ೂೕ ಪ

ಗೂಳೂರು ಟ ೕಟ 1.20 2000 799446580889 32873617647

7 ಔಷ  ತರ ನಂಜುಂಡಪ   ಾ ಾಯಣಪ . ನಲ ಪ ಪ ಗೂಳೂರು ಟ ೕಟ 0.80 2000 803903961264 10549100000711

8 ಔಷ  ತರ ಂಕಟ ಮ  ೂೕಂ ನರ ಂಹಪ .ಘಂಟಂ ಾರಪ ಕಸ ಾ ಟ ೕಟ 1.28 2000 531094985963 0925101117681



ಫ ಭ ಯ ವರ ಮ ೕಬ ಮ
ಷ

ಪ ಷ  ಪ ಷ  
ಗಡ

ಇತ
ಸ ಯಧನ
ದ ತ  

( . 
ಲ ಗಳ )

ಕ 
( )

ಕ   
( .)

1 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ dA¥Á®¥Àà ©£ï zÉÆqÀØªÀiÁgÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 95/3 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.119 - 0.70 861807085672 10779101001413

2 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¦.¹.PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï aPÀÌ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 132/3 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.153 - 0.90 990845027460 1672500102244801

3 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²ªÀPÀÄªÀiÁgï.eÉ.« ©£ï «ÃgÀtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 95/7 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.119 - 0.70 403324853547 10779100000446

4 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ UÀÄgÀÄ¹zÀÝAiÀÄå eÉ.« ©£ï ¹.PÉ.«ÃgÀtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 90/3, 90/5 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.119 - 0.70 386582803792 10779100000261

5 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 106/2 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.102 - 0.60 204730152895 10779100002095

6 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²ªÀ°Ã® PÉÆÃA dAiÀÄzÉÃªÀªÀÄÆwð ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 21 ಮ -
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.102 - 0.60 252330066855 10716100005118

7 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.«.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï JA.PÉ.«ÃgÀtÚ ºÀÉAeÉªÀÄÄvÉÛÃ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 15/¦2 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.170 - 1.00 333189491130 10841100044094

8 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.«.¸ÀÄgÉÃ±ÀAiÀiÁzÀªï ©£ï JA.PÉ.«ÃgÀtÚ ºÀÉAeÉªÀÄÄvÉÛÃ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 15/¦2 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.204 - 1.20 609369324153 32814818561

9 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¦.®QëöäÃ PÉÆÃA Dgï.ZÀAzÀætÚ ¸ÁtÂPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 190/4 ಮ -
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.341 - 2.00 579949764162 31002465964

10 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀA¢Ã¥ï.f.JA ©£ï ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÉrØ.fJA. PÀ£ÉßÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 165/1 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.290 - 1.70 251925462586 0698101026603

11 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ n.ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï JA.r.vÀªÀÄäAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 694 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.341 - 2.00 399386797231 0318000025421

12 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÉÊ.n.ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï wªÀÄätÚ PÁ¥ÀgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 22/3. - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.153 - 0.90 925053113635 30457383807

13 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©£ï ¨ÉlÖtÚ ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 48/2 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.170 - 1.00 817460236259 10671100003790

14 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀtÚªÀÄä PÉÆÃA PÀjAiÀÄ¥Àà AiÀÄ®UÀlÖ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 51/1 ಮ -
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.119 - 0.70 578169475497 10550100005217

15 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀtÚ¥Àà ©£ï PÀzÀÄgÀ¥Àà PÉÆÃ¤UÀgÀºÀ½î PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 27/0 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.102 - 0.60 418972804425 4392101001016

16 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¹jAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA FgÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 73/1 ಮ -
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.085 - 0.50 442800216464 10779101039887

17 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²jAiÀÄtÚ ©£ï PÀjAiÀÄtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 91/1¦3 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.119 - 0.70 657884972191 10779100007361

18 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¹zÀÝªÀÄä.JA PÉÆÃA «ÃgÀtÚ.eÉ ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 95/2 ಮ -
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.136 - 0.80 717009409415 10779101004359

19 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀÄgÉÃ±ï.eÉ ©£ï dAiÀÄ°AUÀAiÀÄå dqÉÃPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 4/2. - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.136 - 0.80 294895392853 10800101018431

20 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÀjÃ±ï.eÉ ©£ï dAiÀÄ°AUÀAiÀÄå dqÉÃPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 4/2. - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.136 - 0.80 666700346153 10800101024168

21 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀÄgÉÃ±ï Dgï.ºÉZï ©£ï Dgï.J¸ï. ºÀnÖ gÀÄzÀæ¥Àà ªÀgÀªÀÅ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 657, 383, 656, 658 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.682 - 4.00 351938044460 520291003738146

22 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÀjAiÀÄtÚ.N ©£ï ¯ÉÃ.N§AiÀÄå ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 138/1 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.273 - 1.60 332426661322 64005059612

23 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä PÉ.¹ ©£ï ZÀAzÀætÚ zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 347/1 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.102 - 0.60 888481232388 0698101017867

24 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA dÆUÀ®AiÀÄå AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 101/3 ಮ -
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.409 - 2.40 494123526943 10598100003071

25 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÉ.J¸ï.ZÀAzÀætÚ ©£ï ¸ÉÊ§tÚ w¥ÁàgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 308 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.204 - 1.20 372315347532 10775100004856

26 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ²æÃPÀAoÀªÀÄÆwð ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 91/¦1 ಮ -
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.102 - 0.60 962182568090 10716100005803

27 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ VjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.FgÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 106/3 ಮ -
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.068 - 0.40 746860438819 10779100007013
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28 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©®è¥Àà ©£ï ªÀÄ®ètÚ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 31 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.085 - 0.50 425615729485 10779100003057

29 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ «ÃgÀtÚ ©£ï drAiÀÄ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 130/2¦1 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.085 - 0.50 367505678898 4392101001419

30 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀÀæ«Ãuï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÁªï eÁdÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 179/1 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.170 - 1.00 320067872465 520291016441654

31 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ZÀAzÀÀæ±ÉÃRgÀgÉrØ ©£ï §¸À¥Àà ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 107/9 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.136 - 0.80 411226097792 10716100002869

32 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÀÈµÀÀÚgÉrØ.f.ºÉZï ©£ï ¯ÉÃ.ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà zÉÃªÀgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 66/2, 64/2 - ಷ
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.204 - 1.20 595332701177 30866998339

33 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ w¥ÀàªÀÄä PÉÆÃA UÉÆÃ«AzÀ¥Àà £ÁUÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 69/¦2 ಮ -
- -

ಇತ
zÁ½A¨É 0.170 - 1.00 no records 10671100001138

34 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï UÀÄeÁÓgÀ¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 71/2 - ಷ ಪ ಷ  
- -

zÁ½A¨É 0.170 - 1.00 543334943016 310701500051

35 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ£ï ¦æAiÀiÁ JA ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå.« »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 92/6©2 - ಷ ಪ ಷ  
- -

zÁ½A¨É 0.136 - 0.80 539271434112 30034782632

36 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ FgÀªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄä¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 1/¦ ಮ -
ಪ ಷ  

- -
zÁ½A¨É 0.102 - 0.60 361019909762 10779101001848

37 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ©.dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA «ÃgÉÃ±À ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 135/3 ಮ -
ಪ ಷ  

- -
zÁ½A¨É 0.170 - 1.00 383853996769 10550101007842

38 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ w¥ÀàAiÀÄå ©£ï gÁªÀÄ¥Àà gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 56/¦7 - ಷ ಪ ಷ  
- -

zÁ½A¨É 0.170 - 1.00 559248285577 10722100003967

39 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀgÀzÀgÁdÄ ©£ï n.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÀªÀÄävïªÀÄjPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 41 - ಷ ಪ ಷ  
- -

zÁ½A¨É 0.170 - 1.00 606765526430 54039238905

40 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÀA¥ÀtÚ ©£ï VqÀØ¥Àà ®PÀÄªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 17/¦6 - ಷ ಪ ಷ  
- -

zÁ½A¨É 0.145 - 0.85 900346524793 1672500101954201

41 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà ©£ï °AUÀtÚ ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 165/2 - ಷ
-

ಪ ಷ  
ಗಡ -

zÁ½A¨É 0.153 - 0.90 734102687464 10716100005524

42 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ «gÀÄ¥ÁPÀë.¦ ©£ï ¥Á¥ÀAiÀÄå UËqÀUÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 11/¦1 - ಷ
-

ಪ ಷ  
ಗಡ -

zÁ½A¨É 0.341 - 2.00 906902387151 0450101004239

43 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀÄnÖÃgÀªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 134/3 ಮ -
-

ಪ ಷ  
ಗಡ -

zÁ½A¨É 0.136 - 0.80 664833649327 10598101011678

44 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà.J¸ï.n ©£ï ¸ÀtÚw¥ÀàAiÀÄå J£ï.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 58/3 - ಷ
-

ಪ ಷ  
ಗಡ -

zÁ½A¨É 0.204 - 1.20 416334762438 0450101024377

45 zÁ½A¨É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J¸ï.¸ÀÆgÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄÄZÀÄÑUÀÄAmÉ PÁlªÀé£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 20/2. - ಷ
-

ಪ ಷ  
ಗಡ -

zÁ½A¨É 0.136 - 0.80 480352706158 1672500100232101

46 PÀAzÀÄ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ªÀÄÄgÀÄUÉªÀÄä PÉÆÃA «.CdÓ¥Àà PÀ£ÉßÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 11 ಮ -
- -

ಇತ
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 0.127 - 0.65 347893091177 10568100009110

47 PÀAzÀÄ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu CdÓ¥Àà.« ©£ï «ÃgÀtÚ PÀ£ÉßÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 11 - ಷ
- -

ಇತ
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 0.127 - 0.65 573136863766 10568101018352

48 PÀAzÀÄ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu r.ªÀÄ¯ÉèÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï zÉÆqÀØtÚ zÉÆqÀØZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 67/1J4 - ಷ
- -

ಇತ
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 0.068 - 0.35 428380817913 0698101039783

49 PÀAzÀÄ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu £ÁUÀtÚ ©£ï ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ¦.UËj¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 19/1. - ಷ
- -

ಇತ
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 0.068 - 0.35 391426705881 10716100005109

50 PÀAzÀÄ ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu gÁªÀÄPÀÈµÀÚ.¦ ©£ï PÉ.¥Àæ̈ sÁPÀgÀ zÉÃªÀgÀªÀÄjPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 111/7 - ಷ
- -

ಇತ
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 0.195 - 1.00 697901224044 4392101000540

51 CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ºÉZï. ©£ï ºÀA¥É°AUÀtÚ aPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 49/4 - ಷ
- -

ಇತ
¨Á¼É-1.50*1.50 0.101 - 0.25 708099769547 4392101000541

52 CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu E.gÁPÉÃ±ï±ÀªÀÄð ©£ï EgÁªÀÄ£ï£ÁAiÀÄÌ PÉgÉAiÀiÁUÀ¼ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 26/4. - ಷ ಪ ಷ  
- -

¨Á¼É-1.50*1.50 0.203 - 0.50 836532195783 1041101025778

53 CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu PÉ.J£ï.¥ÀÄlÖtÚ ©£ï PÉ.£ÁUÀ¥Àà ªÀÄ£ÀÄªÉÄÊ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 638 - ಷ
- -

ಇತ
¨Á¼É-1.50*1.50 0.304 - 0.75 859106448241 4741108002448

54 CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï CAf£À¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 102/2 - ಷ
- -

ಇತ
¨Á¼É-1.80*1.80 0.153 - 0.50 332050590241 10568100010039

55 CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu w¥ÉàÃgÀAUÀ¥Àà ©£ï gÀAUÀ¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 46/3 - ಷ
- -

ಇತ
¨Á¼É-1.80*1.80 0.214 - 0.70 221665988087 10800100008017

56 CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ¤AUÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÆeÁj w¥ÀàAiÀÄå gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 57 - ಷ
- -

ಇತ
¨Á¼É-1.80*1.80 0.170 - 0.60 863681818220 10722100003966

57 CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ²ªÀªÀÄä PÉÆÃA «.UÀÄgÀÄªÀÄÆwð, PÁ¥ÀgÀºÀ½î PÁ¥ÀgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 49 ಮ -
- -

ಇತ
¨Á¼É-1.80*1.80 0.153 - 0.50 447555736102 10800100002702
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58 CAUÁA±À ¨Á¼É ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu zÁzÁ¦Ãgï.¦.J ©£ï C§ÄÝ¯ï ¸Á¨ï aPÀÌªÀÄzsÀÄgÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 39 - ಷ
- -

ಇತ
¨Á¼É-1.50*1.50 0.294 - 0.75 647144084216 06332210033542

59 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ aPÀÌtÚ.ºÉZï ©£ï zÉÆqÀØºÀÄ°AiÀÄ¥Àà ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 161/11 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.160 - 1.60 554889644682 64204396142

60 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ FgÀtÚ ©£ï PÀjAiÀÄdÓ ¨ÉÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 11/2. - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.200 - 2.00 777639123078 10779100006465

61 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁªÀÄZÀAzÀægÉrØ.f ©£ï UÀÄgÀæ¥Àà ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 38/2 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.190 - 0.95 333410625039 31002465964

62 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¦.®QëöäÃ PÉÆÃA Dgï.ZÀAzÀæ¥Àà, ¸ÁtÂPÉgÉ PÀªÀÄävïªÀÄjPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 5/2¦4 ಮ -
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.160 - 0.80 579949764162 10716100002891

63 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ f.n.£ÁUÀgÁd ©£ï wªÀiÁägÉrØ gÁªÀÄeÉÆÃVºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 81/3 - ಷ
- -

ಇತ
§zÀ£É 0.100 - 0.50 680636530044 0698101024423

64 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J£ï.J¸ï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¸ÀtÚgÁªÀÄtÚ aPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 113/4 - ಷ
- -

ಇತ
a°è 0.100 - 1.00 768888119800 0698101037095

65 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±À¨Á§Ä ©£ï £ÁUÀgÁd zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 232 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.240 - 2.40 827714625462 0698101040242

66 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J£ï.f.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï J£ï.n.UÀÄgÀætÚ N§tÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 77/4J2 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.090 - 0.90 642764952132 4241101002174

67 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ®PÀÀëöät ©£ï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà N§tÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 75/5. - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.200 - 2.00 301469865307 031101000010620

68 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ C£ÀAvÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà UÀÄAvÀPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 46/1 ಮ -
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.160 - 1.60 701366180480 0450101012937

69 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¤d°AUÀ¥Àà Dgï.© ©£ï §¸À¥Àà »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 160/8 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.040 - 0.40 689697843311 10642100003617

70 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥Á®PÀÌ PÉÆÃA ¯ÉÃ.¥Á®tÚ UÀÄrºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 87/1 ಮ -
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.120 - 1.20 322792842279 520101049885886

71 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà PÁ®ÄªÉºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 99/5 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.080 - 0.80 821525785595 10598101006667

72 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄºÁgÀÄzÀæ¥Àà ©£ï w¥ÀàtÚ ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 352/3 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.040 - 0.40 463098102271 10841100000133

73 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ²ªÀªÀÄä PÉÆÃA E.gÁªÀÄgÉrØ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 78/3 ಮ -
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.260 - 1.30 436205993079 0698108042809

74 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁdtÚ ©£ï ±ÁAvÀ¥Àà wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 40/1¦3 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.160 - 0.80 237081885920 10841101020287

75 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨Á®PÀÌ PÉÆÃA zÉÆrØÃgÀtÚ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 64/¦1 ಮ -
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.160 - 1.60 362157665198 03110000028697

76 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀiÁgÀtÚ ©£ï °AUÀ¥Àà N§tÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 84/2¦-¦1 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.128 - 1.40 729185638548 10957101003989

77 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà UËqÀ ©£ï ¥ÀmÉÃ¯ï ZÀAzÀætÚ N§tÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 21/¦1 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.092 - 1.10 524980666017 1672500101039201

78 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ N§ªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ N§AiÀÄå §ÄPÉÆèÃgÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 8 ಮ -
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.060 - 0.60 609155087027 18970100032949

79 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÉrØ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥ÀÄlÖ£ÁAiÀÄÌ PÉgÉAiÀiÁUÀ¼ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 80 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.040 - 0.40 518733901451 10841100042922

80 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA wªÀiÁägÉrØ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 92 ಮ -
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.200 - 2.00 756997082591 10957101011270

81 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨Áå®Æ UÀÄAqÀAiÀÄå ©£ï w¥ÀàAiÀÄå UÀÄAvÀPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 57/¦6 - ಷ
-

ಪ ಷ  
ಗಡ -

mÉÆªÉÆmÉÆ 0.100 - 1.00 307687963020 35586844415

82 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¦.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï CAUÀr ¥Á®AiÀÄå UÀÄAvÀPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 117/¦1 - ಷ
-

ಪ ಷ  
ಗಡ -

mÉÆªÉÆmÉÆ 0.100 - 1.00 477683696271 1006220013522

83 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨sÁUÀåªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå VqÁØ¥ÀÄgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 7/5. ಮ -
-

ಪ ಷ  
ಗಡ -

mÉÆªÉÆmÉÆ 0.160 - 0.80 470068320733 132000101004029

84 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¨sÁUÀåªÀÄä PÉÆÃA ZËqÀ¥Àà.JA ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 154/4 ಮ -
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.160 - 1.00 803728655617 10716100004304

85 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÆªÀÄätÚ ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 21/2. ಮ -
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.240 - 1.50 602087586142 1672500101301901

86 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¸ÀtÚºÉÆ£À¥Àà ©£ï ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 58/¦3 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.120 - 0.75 252151210135 10779100006113

87 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ PÉ.gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï PÀjAiÀÄtÚ ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 75/2 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.240 - 1.50 202198323241 10722100009026
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88 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï aPÀÌtÚ ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 73/3 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.160 - 1.00 844010918125 10722101011067

89 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¥ÀgÀªÉÄÃ±À.eÉ ©£ï d£Àß¥Àà ¸ÀÆgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 59/¦4 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.104 - 0.65 640350818347 10722100007393

90 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ dAiÀÄtÚ.ºÉZï.JA ©£ï ªÀÄgÀÆgÀ¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 68/3 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.064 - 0.40 631913615942 6407256035

91 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.ºÉZï ©£ï ºÉÆ£Àß¥Àà.ºÉZï ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 75/1 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.160 - 1.00 624565882669 10722100007292

92 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ gÁªÀÄtÚ ©£ï ¸ÀtÚPÀÄAl¥Àà ®PÀÄªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 1/2, 16/1¦7 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.160 - 1.00 306125947966 10671100007402

93 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¨sÀgÀvÉÃ±ï r gÉrØ ©£ï zÉÆuÉ¥Àà .n PÀjÃPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 74/¦3 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.320 - 2.00 895363312915 30784439496

94 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ gÀÄzÀæªÀÄÄ¤gÉrØ ©£ï f.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä PÉ.r.PÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 25/1. - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.320 - 2.00 884414370227 101101503082

95 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¹.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï n.ZÀAzÀætÚ ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 42/2 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.176 - 1.10 240939263006 64148172737

96 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï §qÀgÉrØ wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 36/¦3 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.160 - 1.00 220290423197 16725000101191001

97 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ²æÃgÁªÀÄgÉrØ ©£ï w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà WÀl¥Àwð vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 13/7. - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.192 - 1.20 388077522373 520101249324773

98 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA w¥ÀàAiÀÄå zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 148/1J ಮ -
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.152 - 0.95 568330808012 10598100001565

99 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ wªÀÄäAiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØ¤AUÀ¥Àà zÉÆuÉºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 43/¦1 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.064 - 0.40 513732722661 30660838719

100 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ §dÓ¥Àà ©£ï zÉÆqÀØ¤AUÀ¥Àà zÉÆuÉºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 39/¦1 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.152 - 0.95 879446013920 111510510002371

101 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ f.J¸ï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÁAvÀ¥Àà wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 40/1¦2 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.192 - 1.20 510305304667 132000101003901

102 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ «ÃgÉÃ±ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï PÉ.«ÃgÀtÚ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 55/0 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.160 - 1.00 786699901819 64107070460

103 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ gÁdtÚ.J¸ï ©£ï ±ÁAvÀ¥Àà wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 40/1¦3 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.192 - 1.20 237081885920 10841101020287

104 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ £ÁUÀ¥Àà.© ©£ï §qÀ£ÁUÀ¥Àà ºÀÄ°PÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 143 - ಷ
- -

ಇತ
PÀgÀ§Æd 0.160 - 1.00 913750123825 0698101021297

105 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ©.PÉ.°AUÀ¥Àà ¨ÉÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 81 ಮ -
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.128 - 0.80 308013419801 10779101005428

106 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ªÀÄ°èPÁdÄð£À.JA ©£ï ªÀÄ®ètÚ ¨ÉÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 47/1 - ಷ
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.126 - 0.80 421321965377 10779100001061

107 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ dAiÀÄtÚ.JA ©£ï ªÀÄ®è¥Àà.J¸ï ºÀÄ°PÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 55/3 - ಷ
- -

ಇತ
PÀgÀ§Æd 0.160 - 1.00 924364389952 10550100001555

108 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ «.®QëöäÃgÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï «ÃgÀtÚ ºÀÄ°PÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 74 - ಷ
- -

ಇತ
PÀgÀ§Æd 0.160 - 1.00 592958954632 10550101005136

109 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï £ÀgÀ̧ À¥Àà ¨ÉÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 38/1 - ಷ
-

ಪ ಷ  
ಗಡ -

mÉÆªÉÆmÉÆ 0.050 - 0.40 236825381530 130010135855

110 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï ®PÀëöätgÉrØ WÀl¥Àwð vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 214/5 - ಷ
- -

ಇತ
PÀgÀ§Æd 0.320 - 2.00 654049616591 10566101025839

111 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀ±ÀAPÀgÀgÉrØ WÀl¥Àwð vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 213/6 ಮ -
- -

ಇತ
a°è 0.320 - 2.00 223874814732 1937104000012120

112 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ VjdªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀ¥Àà ºÀÄ°PÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 188/3 ಮ -
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.160 - 1.00 622576373120 0698101026678

113 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¨ÉÆÃgÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 79/19 ಮ -
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.256 - 1.60 423464254378 520291016431143

114 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ J¸ï.«ÃgÉÃ±À ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 1 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.240 - 1.50 267254039101 30447671795

115 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¤AUÀ¥Àà.f ©£ï UÀÄgÀÄvÀ ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà zÁåªÀgÀ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 1/J - ಷ ಪ ಷ  
- -

PÀ®èAUÀr 0.208 - 1.30 811950698751 145001011001804

116 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ FgÀPÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 18/¦5 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.104 - 0.65 830338185972 310701500098

117 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ¦.¹.PÀjAiÀÄtÚ ©£ï aPÀÌtÚ ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 14 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.144 - 0.90 771715110872 10568100013467



ಫ ಭ ಯ ವರ ಮ ೕಬ ಮ
ಷ

ಪ ಷ  ಪ ಷ  
ಗಡ

ಇತ
ಸ ಯಧನ
ದ ತ  

( . 
ಲ ಗಳ )

ಕ 
( )

ಕ   
( .)

ಕಮ ಯ ಕಮ/ ಚ ವ

ಫ ಭ ಯ ವರ

ಸ  

ವಗ ಪ ದ ಲಭ

ಆ  ಂ   

118 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ºÉÆ£Àß¥Àà ©£ï ¹.£ÁUÀgÁd¥Àà ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 73/1 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.088 - 0.55 835967860184 10722100009129

119 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ZÀ£Àß¥Àà ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 71/2 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.088 - 0.55 448488196805 10722100008142

120 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA d£Àß¥Àà ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 81/2 ಮ -
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.040 - 0.25 388242948580 10722101066191

121 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ²ªÀ̄ ÁPÀëªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.aPÀÌtÚ ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 36/12 ಮ -
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.032 - 0.20 483479484957 10722101029950

122 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ ºÀÉÆ£ÉßÃ±À.f.¹ ©£ï aPÀÌtÚ ¥ÀÄ®ðºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 36/6 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.032 - 0.20 762726184903 10722100006696

123 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ n.ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 58/12 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.128 - 0.80 811166438370 10830100005016

124 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ f.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï UÀÄeÁÓgÀ¥Àà wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 26/2. - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.160 - 1.00 788198999451 34036066195

125 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ GµÁ PÉÆÃA PÀÄªÀiÁgÀ̧ Áé«Ä ZË¼ÀPÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 94 ಮ -
- -

ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ 0.288 - 1.80 428403186913 132000101007223

126 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ CZÀÑªÀÄä PÉÆÃA UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 61/2¦3 ಮ -
- -

ಇತ
PÀgÀ§Æd 0.240 - 1.50 893930125741 111510110000466

127 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï vÉÆÃlzÀ gÁªÀÄtÚ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 61/1¦1 - ಷ
- -

ಇತ
PÀgÀ§Æd 0.208 - 1.30 384023209410 30866998475

128 ¥Áè¹ÖPï ªÀÄ°ÑAUï ¸ÀAgÀQëvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.JA.n ©£ï w¥ÀàAiÀÄå ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 153/1 - ಷ
- -

ಇತ
PÀ®èAUÀr 0.192 - 1.20 297756625920 1937104000042060

129 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ¤gÀAd£ï¨Á§Ä.J¸ï ©£ï ¹ÃvÀtÚ £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 81/7 - ಷ
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.060 - 0.60 651446882060 0698101018174

130 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ¤AUÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.PÀjAiÀÄ¥Àà £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 47/¦2 ಮ -
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.080 - 0.80 366846075584 10550100005007

131 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ²ªÀtÚ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 65/¦-¦1 - ಷ ಪ ಷ  
- -

¸ÉÃªÀAwUÉ 0.060 - 0.60 476663282767 10550100004665

132 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï UÉÆqÀèAiÀÄå
gÁªÀÄzÀÄUÀð

£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ
22/1.

ಮ -
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.050 - 0.50 270700517608 0450101033237

133 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå.f.© ©£ï ¨ÉÊªÀÄÄvÀÛ¥Àà
£ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ

£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ
30/0

- ಷ
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.050 - 0.50 779782042111 0450101035795

134 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà ©£ï ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå
gÁªÀÄzÀÄUÀð

£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ
32/1J¥sï¦

- ಷ
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.050 - 0.50 359691718202 0450101007634

135 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï §qÀV N§AiÀÄå
ªÀgÀªÀÅ PÁªÀ̄ ï

£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ
443/1

- ಷ
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.080 - 0.80 342688381508 20333210068

136 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu PÁlªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 411/4 ಮ -
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.040 - 0.40 988432603270 0450101012917

137 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu CAf£ÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà
PÀqÉÃªÀÅqÉÃ

¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ
100/1©

ಮ -
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.080 - 0.80 338768361319 10716101027925

138 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ªÀiÁgÀªÀÄä PÉÆÃA «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà
UÉÆ®èºÀ½î

£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ
13/2..

ಮ -
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.025 - 0.25 346437771839 0450101024272

139 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA gÀÄzÀæ¥Àà
UÉÆ®èºÀ½î

£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ
18/1.

ಮ -
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.025 - 0.25 222175482784 0450101010444

140 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ¤Ã¯ÉÃUËqÀ.J£ï.© ©£ï §qÀ¥Àà
UÉÆ®èºÀ½î

£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ
3/¦

- ಷ
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.025 - 0.25 482192707338 0450101034067

141 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA PÀÄA¨ÁgÀ UÉÆÃ«AzÀ¥Àà
»gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï

£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ
33/19

ಮ -
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.025 - 0.25 232035072980 0450101037593

142 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu PÀ«vÀªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀ±ÀAPÀgï
»gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï

£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ
33/15

ಮ -
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.025 - 0.25 403889973966 10771100301412

143 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu N§ªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚUËqÀgÀ ¸ÀtÚ̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 33/62 ಮ -
- -

ಇತ
¸ÉÃªÀAwUÉ 0.128 - 0.80 973871556404 0450101028578

144 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu CdÓtÚ ©£ï FgÀdÓ ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 217 - ಷ ಪ ಷ  
- -

¸ÉÃªÀAwUÉ 0.128 - 0.80 879154632810 10550100001819

145 ©r ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀu r.zÉÃªÀgÁeï ©£ï zÁåªÀÄtÚ zÉÆqÉØÃj PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 294/2 - ಷ ಪ ಷ  
- -

¸ÉÃªÀAwUÉ 0.128 - 0.80 422708036686 10062200005040

146 UÀqÉØ eÁwAiÀÄ ºÀÆ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀiÁgÀPÀÌ PÉÆÃA n.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ¥ÀÄmÁègÀºÀ½î PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 1/117 ಮ -
ಪ ಷ  

- -
¸ÀÄUÀAzsÀgÁd 0.300 - 0.50 213756602954 10779101026634

147  PÀmï¥ÀèªÀgïì ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ®QëöäÃ zÉÃ« f PÉÆÃA PÉ.Dgï.«±Àé£ÁxÀgÉrØ PÉÆ®ðPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 88/¦2, 87/2¦2 ಮ -
- -

ಇತ
UÀÄ¯Á© 0.400 - 1.00 893502799147 069810106809
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148  PÀmï¥ÀèªÀgïì ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ JA.¢£ÉÃ±À ©£ï ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 111/¦2 - ಷ
- -

ಇತ
UÀÄ¯Á© 0.200 - 0.50 561038451868 10550101037366

149  PÀmï¥ÀèªÀgïì ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÁªÀÄzÁ¸ï ©£ï eÉ.¤AUÀtÚ £À¤ßªÁ¼À PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 225/2 - ಷ
-

ಪ ಷ  
ಗಡ -

UÀÄ¯Á© 0.400 - 1.60 394792965230 128010023875

150 ¥ÁåPïºË¸ï ®PÀëöätgÉrØ.PÉ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà.PÉ PÀjÃPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 3/1. - ಷ
- - ಇತ

zÁ½A¨É, vÉAUÀÄ, 

CrPÉ
2.000 01 2.40 657024344953 1072200007361

151 ¥ÁåPïºË¸ï ¨ÉÊ®ªÀÄä PÉÆÃA §dÓ¥Àà zÉÆuÉºÀ½î PÁªÀ̄ ï vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 11/¦2 ಮ -
ಪ ಷ  

- -
ªÀiÁªÀÅ, vÀgÀPÁj 2.000 01 1.88 760102254931 32509339222

152 ¥ÁåPïºË¸ï J¸ï.n .ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï J.PÉ.w¥ÀàAiÀÄå §qÀªÀ£ÀºÀ½î PÁªÀ̄ ï PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 57/1 - ಷ
ಪ ಷ  

- -
mÉÆªÉÆmÉÆ 2.000 1 1.08 545406924102 0698101036363

153 ¥ÁåPïºË¸ï gÀ«.PÉ.© ©£ï ©üÃªÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà PÀÉÆ®ðPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 31 - ಷ
ಪ ಷ  

- -
ªÀiÁªÀÅ, vÀÉAUÀÄ 2.000 1 2.00 880939021171 10779100000213

154 ¥ÁåPïºË¸ï £ÁUÀgÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.FgÀtÚ §Æ¢ºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 3.07 ಮ - - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ, CrPÉ 2.000 1 3.07 44025530969 111510110001522
155 ¥ÁåPïºË¸ï ªÉAPÀmÉÃ±À.ªÉÊ.n ©£ï wªÀÄätÚ §qÀªÀ£ÀºÀ½î PÁªÀ̄ ï PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 22/3, 21/4, 22/2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 2.000 1 2.00 925053113635 30457383807

156 ¥ÁåPïºË¸ï GµÁ.J¸ï PÉÆÃA PÀÄªÀiÁgÀ̧ Áé«Ä.¹.© ZË¼ÀPÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 94 ಮ -
-

ಪ ಷ  
ಗಡ -

mÉÆªÉÆmÉÆ 2.000 1 1.80 428403186913 132000101007223

157 ¥ÁåPïºË¸ï £ÁUÀgÁd.r.n ©£ï zÉÆqÀØwªÀÄä¥Àà §ÄPÁÌA§Æ¢ vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 33/¦1 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 2.000 1 5.60 707569732823 520101049841889
158 ¥ÁåPïºË¸ï ²ªÀtÚ.JA ©£ï ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 19/1. - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É, ¨Á¼É 2.000 1 3.00 609158072634 31221506221

159 ¥ÁåPïºË¸ï PÀÄ¨ÉÃgÀ¥Àà.ªÉÊ ©£ï AiÀÄ®è¥Àà zÉÆqÀØ̈ Á¢ºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 33/2, 17/3 - ಷ
- - ಇತ

mÉÆªÉÆmÉÆ, 

PÀ®èAUÀr
2.000 1 1.60 977150498178 145001011004842

160 ¥ÁåPïºË¸ï EgÁªÀÄ£ï£ÁAiÀÄÌ ©£ï ©üÃªÀÄ£ÁAiÀÄÌ PÉgÉAiÀiÁUÀ¼ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 24/2, 26/4 - ಷ
ಪ ಷ  

- -
¨Á¼É, zÁ½A¨É 2.000 1 2.00 415381350483 10841100003017

161 ¥ÁåPïºË¸ï gÀAUÀ¥ÀàgÉrØ ©£ï UÉÆÃ«AzÀgÉrØ G¼Áîwð PÁªÀ̄ ï vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 378 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 2.000 1 2.00 827872839437 34673025529
162 ¥ÁåPïºË¸ï UËgÀªÀÄä PÉÆÃA UÉÆÃ«AzÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 163/1 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 2.000 1 2.00 874930439759 0450101014502
163 ¥ÁåPïºË¸ï gÁªÀÄgÉrØ.f.n ©£ï wªÀÄä¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 8/1. - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 2.000 1 2.00 960329001157 10728100000051
164 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ zÉÆqÀØ¥ÀÆtðUÉÆAzÀAiÀÄå ©£ï UÉÆAzÀAiÀÄå ªÀÄ®ÆègÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 42/4 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.30 424261858383 0450101027192

165 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ UÀAUÁ¨Á¬Ä.PÉ.eÉ PÉÆÃA dAiÀÄZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ PÉgÉAiÀiÁUÀ¼ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 49/1©1 ಮ -
ಪ ಷ  

- -
FgÀÄ½î 0.875 1 1.19 520520898751 10841101050367

166 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ©üÃªÀÄtÚ.f ©£ï ¸ÀtÚUÀAUÀ¥Àà gÉÃR®UÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 102/¦2 - ಷ
ಪ ಷ  

- -
FgÀÄ½î 0.875 1 1.20 677595424389 10728100005995

167 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ PÀÉÆ¯ÁègÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ZÀ£ÀßUÁ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 31 - ಷ
ಪ ಷ  

- -
FgÀÄ½î 0.875 1 1.00 749088783576 2712077615

168 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ¸ÀAdAiÀÄ.n ©£ï n.Dgï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 40 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 2.00 828912924111 910010023769691
169 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ºÉZï.«ÃgÀtÚgÉrØ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà.f ºÉÆ£ÀÆßgÀÄ vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 132/2 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.20 349780629047 10939101014499
170 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ PÉ.Dgï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï gÁªÀÄ¥Àà PÀjÃPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 63/2 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.98 205039315305 10722101024238
171 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ©.gÁdtÚ ©£ï ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå £À¤ßªÁ¼À PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 319/1 - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - FgÀÄ½î 0.875 1 1.20 969857462644 64010598284

172 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ gÀÉÃtÄPÀªÀÄä PÉÆÃA ©üÃªÀÄ£ÁAiÀÄÌ PÀÄgÀÄrºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ ಮ -
ಪ ಷ  

- -
FgÀÄ½î 0.875 1 1.00 650691868070 64094453818

173 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ©üÃªÀÄPÀÌ PÉÆÃA r.n.¨sÀÆvÀ°AUÀ¥Àà ZÀ£ÀÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 149 ಮ -
ಪ ಷ  

- -
FgÀÄ½î 0.875 1 1.20 580501998602 54036220809

174 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ¥Á¥ÀªÀÄä PÉÆÃA J¸ï.ZÀAzÀæ¥Àà £À¤ßªÁ¼À PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 135/3 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.39 304781177541 0698101034998
175 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ J.®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA ¦.eÉ.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä PÉÆÃ¤UÀgÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 22/1. ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.00 429034174101 0698101019122
176 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄgÉrØ PÁ®ÄªÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 182/3 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.00 303296598241 10598101004368
177 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ¸ÀÄzÀ±Àð£ÀgÉrØ ©£ï «ÃgÀtÚ PÁ®ÄªÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 169 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.00 841853938588 310601000071
178 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ n.£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï Dgï.wªÀiÁägÉrØ PÁ®ÄªÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 186/1 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.00 571789357292 10598101013232
179 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ f.PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.f.J¸ï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä UÀAfUÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 24/1. ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 2.00 755136009811 301801000002528

180 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA PÉÆ¯ÁègÀ¥Àà N§tÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 74/5 ಮ -
ಪ ಷ  

- -
FgÀÄ½î 0.875 1 1.23 383973233266 10957101045240

181 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ PÉ.n.VjAiÀÄ¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 6/¦2 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.00 539076355024 10550100002382

182 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ¥ÀÉ£ÀßPÀÌ PÉÆÃA zÉÃªÀÄAiÀÄå ºÉÆmÉÖÃ¥Àà£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 29/3. ಮ -
ಪ ಷ  

- -
FgÀÄ½î 0.875 1 1.30 299379077866 0698101031017

183 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ SÁ¹AªÀ° ©£ï ºÀÄ¸ÉÃ£ï ¸Á¨ï §¸Á¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 24/8, 17/9 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.68 760739611374 145001011003744
184 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ CdÓtÚ ©£ï §Æ¢ºÀ½î CdÓtÚ AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 171/1 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.30 2092742418515 310601001459
185 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ gÀAUÀ¥Àà ©£ï vÀ¼ÀªÁgÀ N§tÚ UÀÄrºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 81/¦3 - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - FgÀÄ½î 0.875 1 1.00 696618761012 0698101041089
186 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï UÁr N§AiÀÄå ¸ÁtÂPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 209/4 - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - FgÀÄ½î 0.875 1 1.37 291228327084 132000101003881
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187 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ¨ÉÆÃgÀtÚ.© ©£ï ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ZË¼ÀPÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 18 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.640 1 1.20 344736951755 4911624812
188 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ¥ÀæPÁ±ï.ºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÁ®ÄªÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 90/1 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.640 1 1.98 232284249950 10598100020392
189 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ JA.¥ÀÄ¯ÁègÉrØ ©£ï ¢.¥À.ªÀÄ®è¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 164, 165 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.00 644176234866 10598100002452

190 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ²ªÀUÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.zÁåªÀÄ¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 27/9. ಮ -
ಪ ಷ  

- -
FgÀÄ½î 0.875 1 1.00 204938446800 18970100049364

191 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ¨sÀÆvÀtÚ ©£ï ªÀiÁgÀAiÀÄå AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 92 - ಷ
ಪ ಷ  

- -
FgÀÄ½î 0.875 1 1.20 800335931708 18970100031198

192 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ªÉÆÃºÀ£ï ¹.©. ©£ï ¦.J¸ï.§¸À¥Àà ZË¼ÀPÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 86 - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - FgÀÄ½î 0.875 1 4.00 265263090104 10728100002311
193 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ PÀgÀqÀ¥Àà.¹ ©£ï avÀÛ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 157/3 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.640 1 1.20 513082848151 145001011008246
194 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ.Dgï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ¹zÉÝÃ±ÀégÀ£ÀzÀÄUÀð ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 186/1, 96/2, 186/2, 186/4 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.875 1 1.00 908059762392 10716101002309
195 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ¸ÀtÚPÀÌ PÉÆÃA ¯ÉÃ.zÉÆqÀØw¥ÀàAiÀÄå N§AiÀÄå£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 52/2, 17/2 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.640 1 1.00 398729523808 10841101039267
196 PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.PÉ.n.§¸ÀtÚ vÉÆÃgÉPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 28/1¹ ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É, FgÀÄ½î 0.750 1 2.04 355035060304 0450101025023
197 PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA ¤AUÀ¥Àà ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 40/¦4 ಮ - - - ಇತ £ÀÄUÉÎ 0.750 1 1.20 553976904381 8762108001089

198 PÀÈ¶ºÉÆAqÀ UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà ©£ï ªÀiÁªÀÄqÀÄgÀ¥Àà aPÀÌZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 64/1 - ಷ
- ಪ ಷ  ಗಡ -

zÁ½A¨É, 

¥À¥ÁàAiÀÄ, ªÀiÁªÀÅ
0.750 1 10.92 210982751065 1672500101639201

199 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÁ r.Dgï.§¸ÀªÀgÁeï, fÃªÀd® ¸ÀAgÀPÀëuÁ ¸ÀAWÀ »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 75/3 - ಷ
- - ಇತ

vÀgÀPÁj, zÁ½A¨É 4.000 1 2.43 302133558765 10642101032042

200 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÁ 
Dgï.ºÉZï.¸ÀÄgÉÃ±À, ²æÃ.PÀtÂªÉ ªÀiÁgÀªÀÄä 

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ
ªÀgÀªÀÅ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 383, 656, 657, 658 - ಷ

- - ಇತ

zÁ½A¨É, 

ªÉÆÃ¸ÀA¨É, 

FgÀÄ½î

4.000 1 4.00 10568101052781

201 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÁ 
J.gÀ«PÀÄªÀiÁgï, ²æÃ.gÀAUÀ£ÁxÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¤ÃgÀÄ 

§¼ÀPÉzÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ
PÉ.r.PÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 8 - ಷ

- - ಇತ
CrPÉ, ¨Á¼É, 

zÁ½A¨É
4.000 1 1.20 206411991637 15940100124114

202 ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ ¤ÃgÀÄ ¸ÀAUÀæºÀuÁ 
©.£ÁUÉÃAzÀæ¥Àà, ²æÃ.ªÀÄ°èPÁdÄð£À̧ Áé«Ä 

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ
ªÀÄ£ÀÄªÉÄÊ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 313/6 - ಷ

- - ಇತ
PÀ®èAUÀr, vÀgÀPÁj 4.000 1 2.00 835984197493 3413082991

203 AiÀiÁAwæPÀgÀt (mÁæöåPÀÖgï) ¸ÀtÚªÀÄä PÉÆÃA ¥Á¥ÀtÚ §qÀªÀ£ÀºÀ½î PÁªÀ̄ ï PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 107/2 ಮ -
ಪ ಷ  

- -
zÁ½A¨É 1.000 1 2.00 833648969711 0698101030961

204 AiÀiÁAwæPÀgÀt (mÁæöåPÀÖgï) ¹.gÁªÀÄtÚ ©£ï avÀÛ¥Àà ¦.UËj¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 163/2 - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - zÁ½A¨É 1.000 1 1.60 348736901939 132000101006764
205 AiÀiÁAwæPÀgÀt (mÁæöåPÀÖgï) w¥ÁàgÉrØ ©£ï w¥ÀàAiÀÄå zÁ¸ÀgÀªÀÄÄvÉÛÃ£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 39 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.750 1 1.40 423618927819 0450132000007
206 AiÀiÁAwæPÀgÀt (mÁæöåPÀÖgï) ©.n.¥Àæ¢Ã¥ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï ©.«.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ZË¼ÀPÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 46/3 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.750 1 3.60 441076392938 142405000918
207 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ f.Dgï.zsÀ£ÀAdAiÀÄgÉrØ ©£ï gÁªÀÄgÉrØ PÀªÀ®£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 29/13, 29/11 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.136 - 2.40 243723359849 520101049887791
208 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ f.Dgï.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï gÁªÀÄgÉrØ PÀªÀ®£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 29/12, 29/14 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.159 - 2.80 251045836382 13200101011112
209 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.PÉ.n.§¸ÀtÚ vÉÆÃgÉPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 28/1¹ ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.108 - 1.90 355035060304 0450101025023
210 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ©.«.¥ÀæPÁ±ÀgÉrØ ©£ï ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀgÉrØ ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 24 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.125 - 2.20 700126297399 32773707228
211 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÉrØ ©£ï gÁªÀÄtÚ UÀÄAvÀPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 147 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.114 - 2.00 691830748717 1672500101652801
212 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ²ªÀ£ÀAzÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃ.¸ÀtÚ¥Àà J£ï.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 32 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.068 - 1.20 558620518340 132000101004430
213 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.ºÉZï.zsÀgÀtÂ ©£ï J¸ï.Dgï.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ UÀÄAvÀPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 64/¦3 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.170 - 3.00 973416490556 0450101028718
214 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÁUÀåªÀÄä PÉÆÃA r.¨ÉÆÃgÀAiÀÄå VqÁØ¥ÀÄgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 7/1. ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.080 - 1.40 470068320733 132000101004029
215 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀÉZï.Dgï.¨sÀgÀvÉÃ±ÀgÉrØ ©£ï ºÉZï.gÁªÀÄgÉrØ zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 112/2, 161/¦2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.080 - 1.40 767541385807 14501011002133
216 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ r.Dgï.§¸ÀªÀgÁd ©£ï r.J¸ï.gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 74/3¦1, 74/3¦2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.114 - 2.00 302133558765 10642100004140
217 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ JA.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ¥ÀlÄªÀ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 109/2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.057 - 1.00 337796094068 10830100006084
218 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ f.¦.gÀQëvÀ PÉÆÃA PÉ.zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 100/2 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.114 - 2.00 575705570942 64102690559
219 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ FgÀtÚ ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 45/¦ - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.045 - 0.80 745972085825 285601000060051
220 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ w¥ÀàªÀÄä PÉÆÃA ¤d°AUÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 90/8 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.057 - 1.00 669660642547 1077910003106
221 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.aPÀÌtÚ ©£ï ¸ÀtÚ¥Àà ¸ÀÆgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 89/1 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.057 - 1.00 798609930241 285601000000069
222 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ VjdªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄÆqÀ®VjAiÀÄ¥Àà PÀÁå¢UÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 34/4 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.034 - 0.60 277263248435 10779100006404
223 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ r.C±ÀéxÀAiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå PÁå¢UÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 156 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.017 - 0.30 655934234888 54036179621

224 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ n.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ ©£ï wªÀÄä¥Àà AiÀiÁ£É wªÀiÁägÉrØ zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 161/¦1 - ಷ
- - ಇತ

zÁ½A¨É 0.057 - 1.00 559127323244 14500101100669

225 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA PÉAZÀ¥Àà ©üÃªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 41/2¦1 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.057 - 1.00 480262600670 876210100367
226 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ²ªÀtÚ ©£ï FgÀtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 133/4J - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.034 - 0.60 341687183798 10779101011447
227 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©£ï FgÀtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 113/7 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.034 - 0.60 449687614211 10779101015249
228 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ «.PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï «ÃgÀ¥Àà UÀÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 63/2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.114 - 2.00 659496953453 285601000000645
229 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.gÉÃªÀtÚ ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 48/1 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.057 - 1.00 636320457165 10671101026980
230 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 130/2¦2 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.114 - 2.00 815754641672 10779100300526
231 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 77/1 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.057 - 1.00 562580783230 10716101028535
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232 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¹.ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï ¸ÀtÚZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 77/2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.057 - 1.00 505744892206 130010147979
233 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ n.«ÃgÀtÚ ©£ï wªÀÄä¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 8/1¦2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.057 - 1.00 571657690279 0698101018186
234 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¤d°AUÀ¥Àà ©£ï °AUÀ¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 37/10 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.057 - 1.00 234463031125 4392108001407
235 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¹.¥Àæ̈ sÀÄzÉÃªÀ ©£ï ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå PÁ¥ÀgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 19 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.045 - 0.80 882136831133 10800100007446
236 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄgÀætÚ ©£ï FgÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ  ಚಳ 113/6 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.034 - 0.60 903637013675 1310126660
237 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ f.Dgï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÉrØ ©£ï gÁªÀÄgÉrØ PÀªÀ®£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 29/4, 29/10 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.136 - 2.40 806089468723 52010149887781

238 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï §AUÁgÀAiÀÄå AiÀiÁ£É §AUÁgÀ¥Àà »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 147 - ಷ
ಪ ಷ  

- -
zÁ½A¨É 0.068 - 1.20 868773786221 0450101006679

239 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄjAiÀÄ¥Àà ©£ï wgÀÄªÀÄ®èAiÀÄå UÀdÄÓUÁ£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 82/18 - ಷ
ಪ ಷ  

- -
zÁ½A¨É 0.068 - 1.20 598533347908 4741101000633

240 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÁd ©£ï gÁdAiÀÄå ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 5/2. - ಷ
ಪ ಷ  

- -
zÁ½A¨É 0.045 - 0.80 455120425412 10728100004029

241 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ N§¼ÉÃ² ©£ï gÁdAiÀÄå ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 5/3. - ಷ
ಪ ಷ  

- -
zÁ½A¨É 0.045 - 0.80 615530354914 10728100004186

242 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀ¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà w¥ÁàgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 187 - ಷ
ಪ ಷ  

- -
zÁ½A¨É 0.068 - 1.20 802254651031 1672500101261001

243 zÁ½A¨É 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ©£ï N§AiÀÄå zÉÆuÉºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 13/2© - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.048 - 0.85 543075048605 36228740995
244 PÀAzÀÄ ¨Á¼É 1£ÉÃ ¤ªÀðºÀu ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ©£ï ¯ÉÃ.ºÉZï.ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ¸ÁtÂPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 76/4 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.033 - 0.50 395056580860 10800101001608

245 CAUÁA±À ¨Á¼É 1£ÉÃ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀÌªÀÄä PÉÆÃA f.ªÀÄÆqÀ®VjAiÀÄ¥Àà §qÀªÀ£ÀºÀ½î PÁªÀ̄ ï PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 18/1. ಮ -
- - ಇತ

CAUÁA±À ¨Á¼ 

f-8
0.059 - 0.58 317859611995 54036192916

246 CAUÁA±À ¨Á¼É 1£ÉÃ ¤ªÀðºÀuÉ J¸ï.n.w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà ©£ï ¯ÉÃ.¸ÀtÚw¥ÀàAiÀÄå UÉÆ®èºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 25/3 - ಷ
- - ಇತ

CAUÁA±À ¨Á¼ 

f-9
0.051 - 0.50 447413328814 0450101010921

247 CAUÁA±À ¨Á¼É 1£ÉÃ ¤ªÀðºÀuÉ Dgï.gÀÄzÀæ¥Àà ©£ï UÀÆ¼ÀåzÀ gÀAUÀ¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á  ಚಳ 8/1. - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.092 - 0.90 984237225424 4392101000543
248 zÁ½A¨É 2£ÉÃ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄ®è¥Àà ©£ï §AUÁgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 381 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.068 - 1.20 821238799243 0450101032435

249 zÁ½A¨É 2£ÉÃ ¤ªÀðºÀuÉ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.© ©£ï §AUÁgÀ¥Àà, £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 584/2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.045 - 0.80 325952289671 4741108002630

250 zÁ½A¨É 2£ÉÃ ¤ªÀðºÀuÉ ©.gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ©£ï §AUÁgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 381/¦7 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.068 - 1.20 312206296386 0450101032434

251 zÁ½A¨É 2£ÉÃ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÁd¥Àà ©£ï §AUÁgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ  ಚಳ 622/2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.045 - 0.80 668308361010 0450101013206

252 zÁ½A¨É 2£ÉÃ ¤ªÀðºÀuÉ n.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà w¥ÁàgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ
70/1, 42/1¦2, 40/1¦3, 

39/¦3
- ಷ

ಪ ಷ  
- -

zÁ½A¨É 0.091 - 1.60 582964540091 0698101019730

253 zÁ½A¨É 2£ÉÃ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀÉZï.£ÁUÀgÁd ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà AiÀiÁ£É ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà w¥ÁàgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ  ಚಳ 214 - ಷ
ಪ ಷ  

- -
zÁ½A¨É 0.051 - 0.90 307294866705 30580947513

- - - - - 103.545 - -
- - - -
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1 ಹ  ೕ ವ ¸ÀtÚ PÁlAiÀÄå ©£ï ¸ÀÆgÀAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 44/2 - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 561556448753 918010092760676

2 ಹ  ೕ ವ JA.©. zÉÆqÀØ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå £ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 16/2¦3 - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 33732246195 918010006271698

3 ಹ  ೕ ವ PÁlªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 411/4 ಮ - - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.606 - 0.60 98843263270 0450101012917

4 ಹ  ೕ ವ UÉÆAzÀAiÀÄå ©£ï AiÀÄjæUÉÆAzÀAiÀÄå eÉÆÃVºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 3/1. - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.808 - 0.80 441695052890 8762101000480

5 ಹ  ೕ ವ ¸ÀtÚ̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï UÀÄqÀØ¥Àà »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 214 - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 340008610682 918010102643474

6 ಹ  ೕ ವ ªÀiÁgÀªÀÄä PÉÆÃA «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà UÉÆ®èºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 14/2. ಮ - - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 346437771839 918010102645771

7 ಹ  ೕ ವ ¨ÉÆÃgÀtÚ ©£ï ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ZË¼ÀPÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 2/2. - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 1.920 - 2.00 596290246238 91801010644273

8 ಹ  ೕ ವ PÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚ¥Á®AiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 33/41 - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.707 - 0.70 470828083233 918010006271847

9 ಹ  ೕ ವ J¸ï.JA.¥Á®AiÀÄå ©£ï ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ¸ÀdÓªÀé£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 10/8. - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 800374477999 918010102643429
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10 ಹ  ೕ ವ JwÛ£À N§AiÀÄå ©£ï JwÛ£À N§AiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 496/¦2, 496/¦3 - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 1.098 - 1.60 453437253805 0450101002920

11 ಹ  ೕ ವ ªÉÊ.¹.¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï ZÀ£ÀßAiÀÄå £ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 44/1J - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.707 - 0.70 856054930556 918010006271818

12 ಹ  ೕ ವ C°PÉUËqÀ.© ©£ï §qÀ¥Àà UÉÆ®èºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 17 - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 723090378535 918010006271863

13 ಹ  ೕ ವ PÀjAiÀÄtÚ ©£ï §qÀ¥Àà UÉÆ®èºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 1/1. - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 751109275821 918010006272235

14 ಹ  ೕ ವ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ©£ï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 61/¦ - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 29639971032 918010102644859

15 ಹ  ೕ ವ N§ªÀÄä PÉÆÃA ¥Á®AiÀÄå ¸ÀdÓªÀé£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 10/3 ಮ - - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 1.010 - 1.00 948048638612 918010006271724

16 ಹ  ೕ ವ JA.PÉ.ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ©£ï PÉÃ±ÀªÀAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 57/¦3 - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 349942532596 9180101026345661

17 ಹ  ೕ ವ ¨ÉÆÃgÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÆgÀAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 38 ಮ - - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 823754781928 918010102644338

18 ಹ  ೕ ವ ¨ÉÆÃgÀªÀÄä PÉÆÃA PÁlAiÀÄå £ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 20 ಮ - - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 522864134931 918010102644338

19 ಹ  ೕ ವ FUÀ® N§ªÀÄä PÉÆÃA J¸ï.f.¸ÀtÚªÀiÁgÀAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 33/62 ಮ - - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 973871556404 918010102644367

20 ಹ  ೕ ವ JwÛ£À ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï JwÛ£À ¸ÀtÚ̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå £ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 29/1. - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 84489114632 918010006271805

21 ಹ  ೕ ವ §AUÁgÀ¥Àà.© ©£ï AiÀÄgÀæ¥Àà AiÀiÁ£É §AUÁgÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 33/137 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.518 - 1.20 389099162568 33670232693

22 ಹ  ೕ ವ r.J£ï.gÀªÉÄÃ±ï ©£ï £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà zÉÃªÀgÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 45/5 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î, a°è 1.203 - 1.20 247654474402 4741101001131

23 ಹ  ೕ ವ ¸ÀÄ¯ÁÛ£ï© ©£ï n¥ÀÄà̧ ÀÄ¯ÁÛ£ï »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 56/¦ - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 898068601296 918010006271656

24 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¯ÉÃ.¤AUÀAiÀÄå UÀdÄÓUÁ£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 91/¦4 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.293 - 1.30 284121127933 0450101020694

25 ಹ  ೕ ವ £ÀUÀj wªÀÄäAiÀÄå ©£ï ¥ÀÆeÁj wªÀÄäAiÀÄå UËqÀUÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 104 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.478 - 1.54 537415308889 18970100051121

26 ಹ  ೕ ವ ²ªÀ¥ÀæPÁ±À.« ©£ï «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 165/1 - ಷ - - ಇತ dªÀ½ 1.920 - 2.00 870706373434 10771101001404

27 ಹ  ೕ ವ J¸ï.gÁeÉÃ±À PÀÄªÀiÁgï ©£ï ²æÃzsÀgÀZÁgï.Dgï wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 111/1 - ಷ - - ಇತ £ÀÄUÉÎ, ºÀÆ 0.507 - 1.00 549523348312 193710400009868

28 ಹ  ೕ ವ gÀQëvÁ.J£ï PÉÆÃA £ÁUÀ̈ sÀÆµÀt.J£ï wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 112/1 ಮ - - - ಇತ £ÀÄUÉÎ 0.272 - 0.72 312691567282 10956101030707

29 ಹ  ೕ ವ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÆÃ¸ÉªÀÄ®èAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 43/4 ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.920 - 2.00 802098751812 10843100010340

30 ಹ  ೕ ವ r.J¸ï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UÀdÄÓUÁ£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 53/2 - ಷ - - ಇತ a°è, ¸ËvÉ 0.954 - 1.00 867917518969 0450101012535

31 ಹ  ೕ ವ wªÀÄäfÓ ©£ï PÉAZÀ¥Àà vÉÆÃgÉ©ÃgÀ£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 156 ಮ - - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.892 - 1.60 264410021141 2013608044

32 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï w¥ÀàAiÀÄå gÁªÀÄ¸ÁUÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 8/2©, 9/2 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.788 - 0.78 403206460983 10841100044743

33 ಹ  ೕ ವ J.¥ÉæÃªÀÄPÀÌ PÉÆÃA f.¤AUÀ¥Àà eÉÆÃVºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 20/2. ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.111 - 1.10 984634690027 0450101024943

34 ಹ  ೕ ವ zÀÄgÀÄUÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÀàAiÀÄå §ÄPÉÆèÃgÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 31/1¦5 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.451 - 0.40 606517214073 1672500101803101

35 ಹ  ೕ ವ J¸ï.§¸ÀªÀgÁd ©£ï ¸ÀtÚw¥ÀàAiÀÄå J£ï.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 58/2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.454 - 1.20 786861973565 10771101033254

36 ಹ  ೕ ವ ¯ÉÆÃPÉÃ±À.JA ©£ï ªÀiÁgÀ¥Àà UÀÄAvÀPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 50/¦6 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.524 - 1.60 846122240648 1672500101553601

37 ಹ  ೕ ವ PÉ.«.«ÃgÉÃ±ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï «ÃgÀtÚ.PÉ wªÀÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 55/0 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ, 

§zÀ£É
1.597 - 1.80 786699901819 64107070460

38 ಹ  ೕ ವ UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï ¨ÉÆÃgÀ£ÁAiÀÄPÀ ZË¼ÀPÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 45 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 1.116 - 1.80 498771751485 64064799681

39 ಹ  ೕ ವ §¸ÀªÀgÁeï.© ©£ï PÀqÉÃªÀÄ£É §¸À¥Àà vÉÆÃgÉPÉÆ®ªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 34/5 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ, ¸ËvÉ 0.453 - 0.40 692516989710 0450101029343

40 ಹ  ೕ ವ ªÀÄ°èPÁdÄð£À.J£ï ©£ï £ÁUÀgÁd PÉÆgÀrºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 8/1© - ಷ - - ಇತ §zÀ£É 0.672 - 0.80 247775283687 10728101001565

41 ಹ  ೕ ವ PÁlAiÀÄå ©£ï N§AiÀÄå gÁªÀÄ¸ÁUÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 6/5, 6/6, 6/7 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.909 - 0.90 948137457582 0450101011463
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42 ಹ  ೕ ವ J¸ï.¦.¥Á®AiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚ¥Á®AiÀÄå ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.418 - - 77659893576 10728100000268

43 ಹ  ೕ ವ ªÀÄgÀÄ¼ÀAiÀÄå.©.f ©£ï §qÀUÉÆAzÀAiÀÄå eÉÆÃVºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.909 - - 938409857596 18970100051444

44 ಹ  ೕ ವ f.©.gÁdtÚ ©£ï ¨ÉÆ¸ÀAiÀÄå wªÀÄÄä¥ÀàAiÀÄå£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 1.152 - - 627182773233 10841100005567

45 ಹ  ೕ ವ FUÀ® avÀÛAiÀÄå ©£ï FUÀ® ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.606 - - 918010102644370

46 ಹ  ೕ ವ J¸ï.f.©.zÉÆqÀØ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚUËqÀæ 

¨ÉÆÃgÀAiÀÄå
£ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.606 - - 918010102643445

47 ಹ  ೕ ವ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï vÀÄªÀÄè¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.707 - - 0450101013040

48 ಹ  ೕ ವ w¥ÀàAiÀÄå ©£ï PÀAazÁ¸ÀAiÀÄå J£ï.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 1.296 - - 919010013625528

49 ಹ  ೕ ವ ¹zÀÝ°AUÀªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ ಮ - - - ಇತ 1.584 - - 0450101001459

50 ಹ  ೕ ವ gÀAUÀ¥Àà ©£ï gÀAUÀ¥Àà ZÀmÉÖPÀA§ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 47/¦2 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.505 - 0.60 211755135930 916020048850847

51 ಹ  ೕ ವ JA.dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀÄÆPÀðt¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 6/1. - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.668 - 0.69 724133976090 0698101018483

52 ಹ  ೕ ವ UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 117/1 ಮ - - - ಇತ a°è, ¸ËvÉ 0.824 - 1.20 913357397600 0698101041666

53 ಹ  ೕ ವ ZÀ®ÄªÀªÀÄä PÉÆÃA ºÉZï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 151/2 ಮ - - - ಇತ §zÀ£É 1.298 - 1.90 970399967455 0698101041668

54 ಹ  ೕ ವ UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAdtÚ PÀqÉÃªÀÅqÉÃ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 84/3 ಮ - - - ಇತ J¯É§½î 0.693 - 0.80 432618356191 64207738968

55 ಹ  ೕ ವ ¥ÀæPÁ±ÀZÁj ©£ï «ÃgÁZÁj ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 33/1, 33/5 - ಷ - - ಇತ ¸ËvÉ 1.167 - 1.70 337205978831 0698101024685

56 ಹ  ೕ ವ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï ¤AUÀtÚ aPÀÌZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 100/2¦ - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.335 - 0.40 556316831997 10779100004723

57 ಹ  ೕ ವ ©.¤AUÀ¥Àà ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà aPÀÌZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 41/6 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.561 - 0.80 278150809515 10779100006203

58 ಹ  ೕ ವ n.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï wªÀÄä¥Àà PÉÆ®ðPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 23/¦2, 23/¦4, 23/¦7 - ಷ - - ಇತ ¸ÀÄUÀAzsÀgÁd 0.687 - 0.68 565904071930 10779100000639

59 ಹ  ೕ ವ N.PÀjAiÀÄtÚ ©£ï N§AiÀÄå ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 138/1 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 1.123 - 2.00 332426661322 64005059612

60 ಹ  ೕ ವ ªÀÄAdÄ¼À.JA.r ©£ï F.ZÀAzÀætÚ £ÁUÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 82/3 ಮ - - - ಇತ §zÀ£É, a°è 0.998 - 1.00 311142189415 64009616854

61 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÁd.ºÉZï.PÉ ©£ï PÀjAiÀÄtÚ N§£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 52/¦-¦-¦1 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 1.152 - 1.20 312899750241 10830100006991

62 ಹ  ೕ ವ ²æÃ±ÉÊ®ªÀÄÆwð ©£ï f.ºÉZï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 2/5, 3/2, 4/3, 4/4 - ಷ - - ಇತ §zÀ£É 1.633 - 1.70 505233685255 54042073762

63 ಹ  ೕ ವ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀgÀ.r.JA ©£ï JA.ªÀÄÄzÉÝÃUËqÀ zÉÆqÀØ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 91/4¹¦2 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.298 - 0.80 986527215220 10830100005666

64 ಹ  ೕ ವ ¨sÀzÀæ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚ¥ÀàAiÀÄå ZÀmÉÖPÀA§ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 47/1 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.505 - 0.60 58674250493 916020048850847

65 ಹ  ೕ ವ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.n ©£ï w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 112/5 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É, CrPÉ 0.431 - 0.80 512427037975 0698101030330

66 ಹ  ೕ ವ ºÉÆgÀPÉÃgÀ¥Àà.JA ©£ï ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥Àà ºÀÄ°PÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 16/4 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.646 - 1.30 935682754024 03922200022960

67 ಹ  ೕ ವ ¹.aPÀÌtÚ ©£ï aPÀÌtÚ ¥ÀÄgÀèºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 73/4 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr 0.834 - 1.20 950628877822 10722100003732

68 ಹ  ೕ ವ wªÀÄäPÀÌ PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¥Àà zÉÆqÀØ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 114/1 ಮ - - - ಇತ ¨Á¼É 0.505 - 1.00 809655227284 10830100005849

69 ಹ  ೕ ವ ¥Àæ̈ sÁªÀw PÉÆÃA ¯ÉÃ.«ÃgÀtÚ ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 188/3 ಮ - - - ಇತ PÀ®èAUÀr 1.371 - 2.00 662356421836 0698108046811

70 ಹ  ೕ ವ ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà ©£ï ¤AUÀ¥Àà N§£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 54/1 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr 1.371 - 2.00 833517945497 130010063611

71 ಹ  ೕ ವ ®PÀÌªÀÄä PÉÆÃA PÀjAiÀÄtÚ ¦.UËj¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 49/5 ಮ - - - ಇತ PÀ®èAUÀr 0.728 - 1.10 81278574207 10779101025945

72 ಹ  ೕ ವ Dgï.gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï gÀAUÀzÁ¸À¥Àà ¦.UËj¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 49/11 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr 0.943 - 1.30 317087239780 10716101025750

73 ಹ  ೕ ವ C£ÀAvÀPÀÄªÀiÁgï.J¸ï ©£ï ¯ÉÃ.¸ÀAfÃªÀ¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 56/¦4 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.192 - 1.20 856733988513 10716100005022
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74 ಹ  ೕ ವ °AUÀtÚ ©£ï ¹jAiÀÄ¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 14/2©, 14/2¹ - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.303 - 0.80 448144329593 54036193840

75 ಹ  ೕ ವ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄlÄªÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 6/0. ಮ - - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.834 - 3.00 616255131326 10830100005892

76 ಹ  ೕ ವ ªÀÄÄzÀÄÝgÁeï.r ©£ï zÉÆrØÃgÀ¥Àà zÉÆqÀØ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 99/10 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.778 - 1.60 932421772076 10830100004191

77 ಹ  ೕ ವ ¹.aPÀÌtÚ ©£ï ¸ÀtÚ¥Àà ¸ÀÆgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 89/7 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.434 - 1.20 798609930241 285601000000069

78 ಹ  ೕ ವ ºÀ£ÀÄªÀÄPÀÌ PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà ¥ÀÄgÀèºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 31/4 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.524 - 1.60 944473536600 10722101047585

79 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀÉÃ±À.eÉ ©£ï dUÀ£Áßxï ¥ÀÄgÀèºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 16/4, 16/7 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.434 - 1.20 728565037696 10722100007132

80 ಹ  ೕ ವ ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA PÁl¥Àà ¸ÀÆgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 1/1/1J¦, 3/6 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î, a°è 0.453 - 0.40 685533342609 145001011008161

81 ಹ  ೕ ವ PÀApÃgÀªÀªÀÄÆwð.Dgï ©£ï gÀÄzÀæªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà ¸ÀÆgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 70/¦7, 70/¦9 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.504 - 0.90 538479463574 31359469054

82 ಹ  ೕ ವ ¤AUÀªÀÄä PÉÆÃA ºÉAeÉgÀ¥Àà zÉÆqÀØ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 18/1J¦2 ಮ - - - ಇತ PÀ®èAUÀr 0.696 - 1.00 935524542381 10830100003011

83 ಹ  ೕ ವ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA ºÉÆ£Àß¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 1 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.461 - 1.30 982169868887 10722100003981

84 ಹ  ೕ ವ FgÀtÚ.J ©£ï CdÓ¥Àà aPÀÌZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 20/¦4 - ಷ - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.825 - 0.80 612852994020 30977544844

85 ಹ  ೕ ವ FgÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.aPÀÌtÚ AiÀÄ®WÀmÉÖ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 49/1¦1 ಮ - - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.453 - 0.40 972723510922 30977544844

86 ಹ  ೕ ವ gÀAUÀ¥Àà ©£ï §Æ¢gÀAUÀ¥Àà PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 20/1¦5 - ಷ - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.340 - 0.30 942965112583 30977544844

87 ಹ  ೕ ವ ¹jAiÀÄ¥Àà.PÉ ©£ï FgÀ¥Àà AiÀÄ®WÀmÉÖ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 48/1¦1 - ಷ - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.453 - 0.40 666030162330 30977544844

88 ಹ  ೕ ವ ¸ÀtÚªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.PÀjAiÀÄ¥Àà AiÀÄ®WÀmÉÖ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 51/3 ಮ - - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.340 - 0.30 578169475497 30977544844

89 ಹ  ೕ ವ ²®à.J¸ï.n PÉÆÃA ®Qëöä¥Àw.ºÉZï PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 52/2 ಮ - - - ಇತ ¨Á¼É 0.433 - 0.80 355491937666 136501011002363

90 ಹ  ೕ ವ ®Qëöä¥Àw.ºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄtÚ PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 52/3 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.457 - 1.00 554306893646 136501011002364

91 ಹ  ೕ ವ ²æÃ¤ªÁ¸À.n ©£ï wªÀÄä¥Àà PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 14/2¦2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.119 - 0.60 415693053172 10550100002377

92 ಹ  ೕ ವ ¸ÀÄªÀÄ.© PÉÆÃA ²ªÀPÀÄªÀiÁgï.n n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 25/3 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.916 - 0.95 404152819297 10830100005624

93 ಹ  ೕ ವ f.§AqÁgÀ¥Àà ©£ï UÀÄAqÀ¥Àà N§£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 37/¦3 - ಷ - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.453 - 0.40 954477196677 30977544844

94 ಹ  ೕ ವ gÀAUÀAiÀÄå ©£ï aPÀÌgÀAUÀ¥Àà ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 167/8 - ಷ - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.453 - 0.40 465236372549 30977544844

95 ಹ  ೕ ವ w¥ÀàªÀÄä PÉÆÃA ¥À̄ Éè¥Àà ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 157/¦1 ಮ - - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.808 - 0.80 206606392365 30977544844

96 ಹ  ೕ ವ ¤AUÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.©.§AqÁgÀ¥Àà N§£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 37/¦5 ಮ - - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.453 - 0.40 244775168247 30977544844

97 ಹ  ೕ ವ ªÀÄÄzÀÝgÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 151/1 ಮ - - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.453 - 0.40 389184768415 30977544844

98 ಹ  ೕ ವ ²æÃzsÀgÀ.n ©£ï ¯ÉÃ.wªÀÄätÚ ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 121/10 - ಷ - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.453 - 0.40 785908107316 30977544844

99 ಹ  ೕ ವ PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄätÚ ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 121/11 ಮ - - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.808 - 0.80 471000256680 30977544844

100 ಹ  ೕ ವ ¥ÀzÀäPÀÌ PÉÆÃA ¸ÀtÂÚÃgÀ¥Àà ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 157/¦5 ಮ - - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.453 - 0.40 899667702796 30977544844

101 ಹ  ೕ ವ ¨ÉÊgÀ¥Àà ©£ï UÀÄgÀÄPÀ¥Àà ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 136/2¦2 - ಷ - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.808 - 0.80 311885943974 30977544844

102 ಹ  ೕ ವ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï vÀªÀÄrºÀ½î ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ PÀqÉÃªÀÅqÉÃ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 133/2¦1-¦1 - ಷ - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.808 - 0.80 842118452639 30977544844

103 ಹ  ೕ ವ UÉÆÃ«AzÀ¥Àà.f.n ©£ï wªÀÄäAiÀÄå PÁå¢UÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 74/3¦3 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.285 - 0.40 837899395630 10716100001215

104 ಹ  ೕ ವ gÀAUÀ¥Àà.JA.Dgï ©£ï ¸ÀtÚgÀAUÀ¥Àà ªÉÆÃzÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 2/2. - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ, 

FgÀÄ½î
0.515 - 0.70 810850530358 1931704000010229
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105 ಹ  ೕ ವ FgÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.aPÀÌtÚ AiÀÄ®WÀmÉÖ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 44/¦4, 49/1¦1 ಮ - - - ಇತ
mÉÆªÉÆmÉÆ, 

«Är¸ËvÉ, 

¸ÀÄUÀAzsÀgÁd

1.633 - 1.70 972723510922 37853001330

106 ಹ  ೕ ವ drAiÀÄ¥Àà ©£ï FgÀ¥Àà AiÀÄ®WÀmÉÖ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 49/2 - ಷ - - ಇತ «Är¸ËvÉ 1.152 - 1.20 775898054608 37853001330

107 ಹ  ೕ ವ dAiÀÄtÚ ©£ï aUÀgÀAUÀ¥Àà vÉÆÃgÉ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 162/2¦1 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.452 - 0.40 351734215116 37853001330

108 ಹ  ೕ ವ PÀjAiÀÄtÚ.« ©£ï FgÀtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 23/1 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.227 - 0.60 402706296256 50100008397234

109 ಹ  ೕ ವ ¸ÀjvÀPÀÄªÀiÁj PÉÆÃA AiÉÆÃUÀ£ÀAzÀªÀÄÆwð.ºÉZï.JA ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 152/5 ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.010 - 1.00 431877133930 10671100003299

110 ಹ  ೕ ವ gÀÄzÀæªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀìªÀÄÄzÀæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 72/2 - ಷ - - ಇತ ¸ËvÉ 0.909 - 0.90 277314904505 310601500177

111 ಹ  ೕ ವ ²ªÀ°AUÀªÀÄä PÉÆÃA gÁdtÚ ¸ÀÆgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 16/¦7 ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.606 - 0.60 449746464568 0698101031426

112 ಹ  ೕ ವ ¤d°AUÀ¥Àà ©£ï aPÀÌtÚ PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 2/¦1, 22/1¦3 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ, 

vÉAUÀÄ
1.204 - 2.40 597080961186 18970100046956

113 ಹ  ೕ ವ PÉAZÀ¥ÀÀà ©£ï ©üÃªÀÄ¥Àà zÉÆqÀØ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 111/3 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.350 - 0.80 772631291998 30977544844

114 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÁd ©£ï vÀªÀÄätÚ UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 45/2 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.303 - 0.80 822202718482 30977544844

115 ಹ  ೕ ವ eÉ.ºÉZï.¸ÀÄ¢ÃAzÀæZÁgï ©£ï ºÀ£ÀÄªÉÄÃ².n.Dgï ªÀÄvÀìªÀÄÄzÀæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 58/3 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr, 

mÉÆªÉÆmÉÆ
1.153 - 1.50 772728647047 64143321492

116 ಹ  ೕ ವ ²ªÀtÚ.Dgï ©£ï gÀAUÀ¥Àà.r.n PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 14/6 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr 0.693 - 1.60 347414702911 10550101019227

117 ಹ  ೕ ವ gÀªÉÄÃ±ï.ºÉZï.« ©£ï «ÃgÀtÚ.J¸ï.Dgï ºÀÄ°PÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 33/6 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 1.920 - 2.00 395571152047 10550101013515

118 ಹ  ೕ ವ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚ¥Àà PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 44/3 - ಷ - - ಇತ £ÀÄUÉÎ 0.150 - 0.50 708772020783 64064799681

119 ಹ  ೕ ವ ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà.eÉ ©£ï dÆ®¥Àà PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 5/7. - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.240 - 0.40 692380956716 64064799681

120 ಹ  ೕ ವ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ±ÉnÖ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ±ÉnÖ ¨ÉÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 14 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.920 - 2.00 642739115831 10671100002591

121 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ºÉÆ£Àß¥Àà ¥ÀÄgÀèºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 79/¦1 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É, 

¥À¥ÁàAiÀÄ
0.542 - 1.45 630900992339 10722100003024

122 ಹ  ೕ ವ «±Àé£ÁxÀ ©£ï ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 3/¦3 - ಷ - - ಇತ £ÀÄUÉÎ, vÉAUÀÄ 0.375 - 2.00 634596394183 10550100001477

123 ಹ  ೕ ವ °AUÀ¥Àà ©£ï PÉAZÀ¥Àà zÉÆqÀØ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 113/15, 113/5 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É, FgÀÄ½î 0.847 - 1.57 252758083557 10830100003097

124 ಹ  ೕ ವ ²ªÀtÚ.J£ï ©£ï £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå.¹ ¸ÀÆgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 65/5 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.804 - 0.80 998271618685 520291003746157

125 ಹ  ೕ ವ ²ªÀtÚ.JA ©£ï ªÀÄÄzÀÝtÚ UÉÆÃ¹PÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 9 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.683 - 1.60 954752853930 10830100006563

126 ಹ  ೕ ವ £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©.PÉ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ aPÀÌZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 76/4 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr 0.679 - 1.20 578938547710 10830100006263

127 ಹ  ೕ ವ gÁdtÚ.PÉ ©£ï PÉAZÉÃUËqÀ zÉÆqÀØ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 76/2 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr 0.580 - 1.00 998140293376 10830101021860

128 ಹ  ೕ ವ PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 77/1 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.406 - 1.10 562580783230 10716101028535

129 ಹ  ೕ ವ ZÀ£Àß¥Àà ©£ï £ÁUÀtÚ ¨ÉÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 36/2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.461 - 0.60 916175713994 30977544844

130 ಹ  ೕ ವ gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà.f ©£ï «ÃgÀ¥Àà ¨ÉÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 2/1¦2 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î, 

mÉÆªÉÆmÉÆ
0.630 - 0.70 922205473991 30977544844

131 ಹ  ೕ ವ FgÀgÀAUÀ¥Àà ©£ï gÀAUÀ¥Àà UËj¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 54/2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.810 - 0.90 496555214316 10716100004920

132 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÁd.¹ ©£ï aPÀÌtÚ ¥ÀÄgÀèºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 73/2 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr 1.133 - 1.50 393209991210 10722100007248

133 ಹ  ೕ ವ ®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA ²ªÀtÚ PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 67 ಮ - - - ಇತ ¤A¨É 0.531 - 2.00 553311079442 30977544844

134 ಹ  ೕ ವ ªÀÄÄPÀÄAzÀªÀÄä PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸À.©.n ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 59/2 ಮ - - - ಇತ ¨Á¼É 0.283 - 0.66 258577857326 30977544844

135 ಹ  ೕ ವ wªÀÄätÚ.¦.« ©£ï ªÉAPÀl¥Àà ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 221 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.707 - 0.70 722589395169 30977544844
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136 ಹ  ೕ ವ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ºÀlÖ¥Àà ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 228/¦1 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 1.010 - 1.00 477685535969 30977544844

137 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï PÉÆ£À¥Àà ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 66/1 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.497 - 0.60 872008638679 30977544844

138 ಹ  ೕ ವ PÀjAiÀÄtÚ.N ©£ï N§AiÀÄå ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 138/1 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.160 - 0.94 332426601322 64005059612

139 ಹ  ೕ ವ r.ºÉZï.C¤¯ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ zÉÆqÀØZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 22/4. - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.114 - 1.67 266832071825 10779100005498

140 ಹ  ೕ ವ ¥Á¥ÀAiÀÄå ©£ï PÁgÀAiÀÄå aPÀÌZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 10/¦3 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr 0.719 - 1.00 833417232008 5111612845

141 ಹ  ೕ ವ n.UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.644 - - 10716101047460

142 ಹ  ೕ ವ f.Dgï.ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.808 - - 279522289426 18970100033079

143 ಹ  ೕ ವ ªÀÄºÀªÀÄzï C«ÄÃgï¸Á¬Ä¨ï ©£ï ªÀÄºÀªÀÄzï 

C°¸Á¨ï
PÁå¢UÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.749 - - 569342939082 10716101032130

144 ಹ  ೕ ವ r.«.£ÉÃvÀæªÀw PÉÆÃA n.«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ºÁ®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ ಮ - - - ಇತ 0.327 - - 723126406399 10671101046674

145 ಹ  ೕ ವ PÉ.gÁPÉÃ±À ¸ÀdÓ£ï ©£ï J PÀgÀÄt¥Àæ̧ Ázï ºÁ®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.386 - - 675840962649 10671101046665

146 ಹ  ೕ ವ eÉ.«.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.378 - - 713117370894 20283756134

147 ಹ  ೕ ವ PÀÈµÀÚ¥ÀÀà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.439 - - 204730152895 10779100002095

148 ಹ  ೕ ವ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï UÀÄeÁÓgÀ¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.524 - - 543334943016 310701500051

149 ಹ  ೕ ವ J¸ï.n.gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚwªÀÄäAiÀÄå ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 1.010 - - 395216565093 10671101017131

150 ಹ  ೕ ವ ¨ÉÊ®¥Àà ©£ï wªÀÄädÓ aPÀÌZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.493 - - 589363831309 10779101022939

151 ಹ  ೕ ವ FgÀtÚ ©£ï ©®è¥Àà PÉÆgÀÀèPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.855 - - 329579695418 10779100006483

152 ಹ  ೕ ವ ¹jAiÀÄtÚ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.321 - - 657884972191 10779100007361

153 ಹ  ೕ ವ PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï ¹jAiÀÄ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.505 - - 231186880185 10779100000885

154 ಹ  ೕ ವ PÉÆlæªÀÄä PÉÆÃA f.J¯ï.gÁdtÚ ºÀÄ°PÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ ಮ - - - ಇತ 0.967 - - 324198218660 10550101010970

155 ಹ  ೕ ವ J¸ï.¹.ZÀ®ÄªÉÄ¸Áé«Ä ©£ï J¸ï.«.ZÀ£ÀßgÁAiÀÄ¥Àà ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 1.010 - - 340878810975 10671100002505

156 ಹ  ೕ ವ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA FgÀtÚ ¥ÀÄlègÀºÀ½î PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ ಮ - - - ಇತ 1.536 - - 10671101023761

157 ಹ  ೕ ವ ¦.J.zÁzÀ¦Ãgï ©£ï C§ÄÝ̄ ï ¸Á¨ï aPÀÌªÀÄzsÀÄgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 39 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.527 - 1.40 647144084216 06332210033542

158 ಹ  ೕ ವ ©.eÉ.C±ÉÆÃPÀ ©£ï ¨É®èzÀPÉÆAqÀ dAiÀÄtÚ PÀÄgÀÄrºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 82/1 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.765 - 0.80 974912252870 10568100016861

159 ಹ  ೕ ವ ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¸ÉÃªÀè£ÁAiÀÄÌ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 79/1¦8 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.376 - 0.80 599246773590 10722100004198

160 ಹ  ೕ ವ vÁªÀgÉ£ÁAiÀÄÌ ©£ï £ÀAzÀå£ÁAiÀÄÌ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 147 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.657 - 0.65 750799112367 10722100007424

161 ಹ  ೕ ವ §¸ÀªÀgÁd¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà PÀ̧ ÀÆÛjwªÀÄä£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 68/8 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.580 - 0.80 441895335473 0698101022827

162 ಹ  ೕ ವ J.J¸ï ¥ÀæPÁ±À ©£ï ¯ÉÃ.J£ï.¹zÀÝAiÀÄå ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 60/3 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.529 - 1.00 717320250669 52033100243410

163 ಹ  ೕ ವ JA.J£ï.²ªÀtÚ ©£ï £ÁUÀtÚ «ÄÃgÁ¸Á©ºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 14/5. - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.336 - 0.58 547003477366 10062600002190

164 ಹ  ೕ ವ ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA FgÀtÚ «ÄÃgÁ¸Á©ºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 123/4 ಮ - - - ಇತ ¨Á¼É 0.552 - 1.20 446331998188 18970100051089

165 ಹ  ೕ ವ f.«dAiÀÄ ªÀÄzÁÝ£À¥Àà.f ZÀ¼ÀîPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 116/2J1 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr 1.234 - 1.80 394453332857 128010020500

166 ಹ  ೕ ವ r.Dgï.¹zÉÝÃ±ï ©£ï gÉÃªÀtÚ.r PÀ£ÉßÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 32/11 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 1.107 - 2.00 789238547683 301801000001357

167 ಹ  ೕ ವ UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï vÉÆÃlzÀ gÁªÀÄtÚ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 61/1¦1 - ಷ - - ಇತ PÀgÀ§Æd 0.707 - 0.70 384023209410 30866998475
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168 ಹ  ೕ ವ CZÀÑªÀÄä PÉÆÃA Dgï.UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 61/2 ಮ - - - ಇತ PÀgÀ§Æd 1.248 - 1.30 89303015741 111510110000466

169 ಹ  ೕ ವ ZÀAzÀÀætÚ ©£ï ¥ÀgÀ̧ À¥Àà ºÉUÉÎgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 10/7. - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.237 - 0.45 717291913830 10800100008884

170 ಹ  ೕ ವ gÉÃtÄPÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀtÚ ºÉUÉÎgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 10/8. ಮ - - - ಇತ ¨Á¼É 0.253 - 0.45 373683074213 10800100008331

171 ಹ  ೕ ವ gÁªÀÄZÀAzÀæ ©£ï ¨ÉÊgÀtÚ ºÉUÉÎgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 24/3. - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.243 - 0.45 883804297891 10800100002853

172 ಹ  ೕ ವ vÁAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ºÉÆmÉÖ¥Àà£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 54 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 1.088 - 2.00 919782944330 132000101004302

173 ಹ  ೕ ವ dUÀ¢Ã±À.PÉ.JA ©£ï PÉ.f.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀtÚ £À¤ßªÁ¼À PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 132/2 - ಷ - - ಇತ ¸ËvÉ 1.920 - 2.00 717990185661 18970100051261

174 ಹ  ೕ ವ PÉAeÉrAiÀÄ¥Àà.J£ï ©£ï £ÀgÀ̧ À¥Àà £À®ÆègÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 39/2 - ಷ - - ಇತ CAdÆgÀ 0.327 - 1.00 552077820120 64061376330

175 ಹ  ೕ ವ PÉAZÀ¥Àà.¦.PÉ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà.¦.JA aPÀÌªÀÄzsÀÄgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 35/4 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.352 - 0.90 283163332614 10681101002397

176 ಹ  ೕ ವ ºÉÆ£ÀÉßÃ² ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà zÁåªÀgÀ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 12/4¦2 - ಷ - - ಇತ ¸ÀÄUÀAzsÀgÁd 0.255 - 0.30 951798612245 10722100007764

177 ಹ  ೕ ವ PÀ̄ ÁåtPÀÄªÀiÁgï ©£ï ZÀAzÀætÚ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 41/2, 122/2 - ಷ - - ಇತ £ÀÄUÉÎ, vÀgÀPÁj 0.270 - 0.50 258974416706 10624066118

178 ಹ  ೕ ವ ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ©£ï ¹zÀÝgÁªÀÄtÚ ºÉÆmÉÖ¥Àà£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 9/2J1 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É, 

¥À¥ÁàAiÀÄ
0.611 - 1.30 221182917870 10568100010090

179 ಹ  ೕ ವ VÃvÁ.PÉ ©£ï ¨sÀzÀæAiÀÄå zÉÃªÀgÀªÀÄjPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 54/3 ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ, 

«Är¸ËvÉ
0.808 - 0.80 799275821515 30977544844

180 ಹ  ೕ ವ w¥ÀàªÀÄä PÉÆÃA ¹jUÉÆAqÀ¥Àà £À®ÆègÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 27/3 ಮ - - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.303 - 0.35 416370946013 30977544844

181 ಹ  ೕ ವ ¥ÀæPÁ±À.J¸ï ©£ï ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 119/2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.457 - 0.70 576124645127 6168101000830

182 ಹ  ೕ ವ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA ±À²zsÀgÀ £À®ÆègÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 27/6 ಮ - - - ಇತ ¸ÀËvÉ, FgÀÄ½î 1.459 - 1.50 565691791026 37853001330

183 ಹ  ೕ ವ FgÀtÚ ©£ï ¹jUÉÆAqÀ¥Àà UÀÉÆÃ¥À£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 17/5, 17/2 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î, 

mÉÆªÉÆmÉÆ
0.922 - 1.20 912529307925 289451000009

184 ಹ  ೕ ವ UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÄlÖgÀAUÀ¥Àà PÀ£ÉßÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 12/2¦3 ಮ - - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.917 - 2.00 958792359454 10568100014739

185 ಹ  ೕ ವ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ¹.PÉ.£ÁUÀAiÀÄå zÉÃªÀgÀªÀÄjPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 113/1 ಮ - - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.185 - 1.19 355557384067 30977544844

186 ಹ  ೕ ವ ªÀÄÄ¸À®¥Àà.J¸ï ©£ï ¯ÉÃ.CgÀªÀ ¹zÀÝ¥Àà ZÀ¼ÀîPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 120/13 - ಷ - - ಇತ a°è 0.397 - 0.35 396825387883 54036197415

187 ಹ  ೕ ವ f.Dgï.UÀÄgÀæ¥ÀàgÉrØ ©£ï gÁªÀÄgÉrØ.f ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 5 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.450 - 0.50 658996742084 0698101022649

188 ಹ  ೕ ವ ¥Àæ̧ À£ÀßPÀÄªÀiÁgï.¹ ©£ï azÀ£ÀAzÀ¥Àà.J¸ï PÁ¥ÀgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 21/4 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.394 - 0.80 409352751478 145001011007796

189 ಹ  ೕ ವ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð.J ©£ï ¯ÉÃ.CAf£À¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 102/2 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.561 - 1.30 332050590241 10568100010039

190 ಹ  ೕ ವ ²ªÀ£À¥Àà.« ©£ï «ÃgÀtÚ £À¤ßªÁ¼À PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 220 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.707 - 0.70 359808198328 64044656409

191 ಹ  ೕ ವ ¤AUÀ¥Àà.J¸ï.¹ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 12/2. - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.646 - 1.60 390202852016 132000101006426

192 ಹ  ೕ ವ ¹zÀÝ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¸ÁtÂPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 207/2 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.807 - 1.87 232141593063 10800100002385

193 ಹ  ೕ ವ ¥ÁvÀ°AUÀ¥Àà.¦ ©£ï ¥ÁvÀ°AUÀ¥Àà PÀ£ÉßÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 9/3J1 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.467 - 1.00 955294656731 10956101013719

194 ಹ  ೕ ವ ¸ÀtÚ¹jAiÀÄtÚ ©£ï ¹jUÉÆAqÀ¥Àà UÀÉÆÃ¥À£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 17/4¦2 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.657 - 0.65 833243514381 10800101000380

195 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÁd.n ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ªÀqÉÃgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 46/3 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.606 - 0.60 517405708235 4392101000182

196 ಹ  ೕ ವ PÉÃ±ÀªÀªÀÄÆwð.Dgï ©£ï gÀAUÀ̧ Áé«Ä.Dgï zÉÃªÀgÀªÀÄjPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 114/8 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.438 - 1.00 902184862356 10800100009985

197 ಹ  ೕ ವ C±ÉÆÃPÀ.©.eÉ ©£ï ¨ÉÆ®èzÀPÉÆAqÀ dAiÀÄtÚ PÀÄgÀÄrºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 82/1 - ಷ - - ಇತ a°è 1.152 - 1.20 974912252870 10681100004546

198 ಹ  ೕ ವ PÀÄvÀÄ§Ä¢Ý£ï ©£ï C¥sÀ£ï¸Á¨ï gÉrØºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 134/5, 134/7 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr 0.580 - 0.80 722493312300 10956101007073

199 ಹ  ೕ ವ gÁªÀÄtÚ ©£ï wªÀÄätÚ §qÀªÀ£ÀºÀ½î PÁªÀ̄ ï PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 273/3 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.524 - 1.60 863245274782 10800100008984



ಫ ಭ ಯ ವರ ಮ ೕಬ ಮ
ಷ

ಪ ಷ  ಪ ಷ  
ಗಡ

ಇತ
ಸ ಯಧನ
ದ ತ  

( . 
ಲ ಗಳ )

ಕ 
( )

ಕ   
( .)

ಕಮ ಯ ಕಮ/ ಚ ವ

ಫ ಭ ಯ ವರ

ಸ  

ವಗ ಪ ದ ಲಭ

ಆ  ಂ   

200 ಹ  ೕ ವ ©.J¸ï.£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï ©.¸ÀAfÃªÀgÉrØ gÁªÀÄeÉÆÃVºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 87/1© - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.707 - 1.20 863245274782 10681100005624

201 ಹ  ೕ ವ ²ªÀPÀÄªÀiÁgï.J¸ï.¸ÀdÓ£ï ©£ï ºÉZï.¹.²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà £À¤ßªÁ¼À PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 243/2 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 1.200 - 1.20 979852970964 64161737147

202 ಹ  ೕ ವ dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà.n.© «ÄÃgÁ¸Á©ºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 37/11 ಮ - - - ಇತ ¤A¨É, vÉAUÀÄ 0.195 - 0.90 953852562279 10722101007888

203 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ aPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ ಮ - - - ಇತ 0.787 - - 10800100009213

204 ಹ  ೕ ವ PÉ.ºÉZï.dAiÀÄtÚgÉrØ ©£ï ¯ÉÃ.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 78/3 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.197 - 0.60 326835135593 10598100002407

205 ಹ  ೕ ವ PÀÉ.PÁåvÀtÚ ©£ï ¯ÉÃ.PÀjAiÀÄ¥Àà N§tÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 83/2J2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.010 - 1.00 285275457908 031101000013942

206 ಹ  ೕ ವ UÉÆÃ«AzÀgÉrØ.n ©£ï wªÀÄä¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 12/¦3 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.524 - 1.60 832621054140 10775100002284

207 ಹ  ೕ ವ ºÉZï.J£ï.£ÀlgÁd ©£ï ºÉZï.J¸ï.£ÁUÀgÁd ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 44/4 - ಷ - - ಇತ a°è 1.010 - 1.00 760322182794 1362500102379801

208 ಹ  ೕ ವ f.«.£ÁUÀ̈ sÀÆµÀt ©£ï ¸ÀtÚ«ÃgÀtÚ ªÀ®¸É vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 10/2. - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 1.633 - 1.70 649943897413 30752062060

209 ಹ  ೕ ವ ºÉZï.J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ºÉZï.J¸ï.£ÁUÀgÁd ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 80, 81/2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.010 - 1.00 398422751025 1672500100279001

210 ಹ  ೕ ವ PÉ.gÀªÉÄÃ±À ©£ï ¯ÉÃ.PÀjAiÀÄ¥Àà N§£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 83/3 - ಷ - - ಇತ PÀÄA§¼À 0.725 - 1.00 749632326402 10957101023008

211 ಹ  ೕ ವ JA.PÉ.ªÀÉAPÀlgÉrØ ©£ï PÉÃ±ÀªÀgÉrØ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 35/2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.824 - 1.20 969571726667 10957101031584

212 ಹ  ೕ ವ ¨Á®PÀÌ PÉÆÃA ¯ÉÃ.f.«ÃgÀtÚ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 64/¦1 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 1.109 - 1.20 362157665198 031101000028697

213 ಹ  ೕ ವ Dgï.£ÁUÀgÉrØ ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå PÉ.r.PÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 48 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.655 - 2.00 542795148150 10775100001809

214 ಹ  ೕ ವ Dgï.UÉÆÃ¥Á®£ÁAiÀÄPÀ ©£ï gÀAUÀ¥Àà ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 137/2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ, 

¸ËvÉ, ¨ÉAr
1.920 - 2.00 305773392845 10566100002882

215 ಹ  ೕ ವ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà UÀÄrºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 95/2 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 1.010 - 1.00 617627927364 18970100051147

216 ಹ  ೕ ವ UÀÄgÀætÚ.© ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAiÀÄå N§tÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 156/¦2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.080 - 1.20 - 520101258949556

217 ಹ  ೕ ವ n¥ÀÄà̧ ÀÄ¯ÁÛ£ï ©£ï SÁ¹A¸Á¨ï UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ PÁªÀ̄ ï vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 187/5 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr 0.320 - 0.40 577207818378 14500123100158

218 ಹ  ೕ ವ ¸ÀtÚ¥Àà ©£ï PÀÄAnÃgÀ¥Àà ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 65/¦12 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.208 - 0.40 217389038171 10566100021878

219 ಹ  ೕ ವ PÀzÀÄgÀªÀÄä PÉÆÃA ªÉAPÀmÉÃ±À §¸Á¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 76/2, 31/3 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î, 

mÉÆªÉÆmÉÆ
0.606 - 1.10 476594234902 10566100300777

220 ಹ  ೕ ವ ZÀAzÀæ¥Àà.PÉ.J¸ï ©£ï ¸ÉÊ§tÚ w¥ÁàgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 308 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.398 - 1.40 372315347532 10775100004856

221 ಹ  ೕ ವ J.gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï CAf£À¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 8 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 1.096 - 1.90 206411991637 520461015333285

222 ಹ  ೕ ವ UÀÄgÀÄgÁeï.JA.PÉ ©£ï PÉÆlæAiÀÄå zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 9/3 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É, ªÀiÁªÀÅ 0.585 - 2.60 444608723523 510101002174188

223 ಹ  ೕ ವ ¯ÉÆÃPÉÃ±ï.n ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.n zÉÃªÀgÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 45/2 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.378 - 1.00 242748347294 145001011002421

224 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 123 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.663 - 1.20 408280893726 520101249298964

225 ಹ  ೕ ವ ¯ÉÆÃPÉÃ±ïgÉrØ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 21 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.655 - 2.00 764413516035 101101503810

226 ಹ  ೕ ವ ªÀÄAdtÚ ©£ï aPÀÌºÀÄqÀÄUÀ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 71/4 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î, 

mÉÆªÉÆmÉÆ
0.624 - 0.80 553198476189 111510110003294

227 ಹ  ೕ ವ §¸ÀªÀgÁd ©£ï w¥ÀàAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 8/¦2, 8/¦, 8¦3, 8/¦4 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.912 - 1.00 710647178249 64064799681

228 ಹ  ೕ ವ eÁ®¥Àà.J£ï ©£ï £ÀgÀ̧ À¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 86/2 - ಷ - - ಇತ vÉAUÀÄ 0.345 - 2.00 510798635562 64064799681

229 ಹ  ೕ ವ °AUÀgÁdÄ.f.J¸ï ©£ï ¹zÀÝtÚ N§¼Á¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 20/3¦1 - ಷ - - ಇತ vÉAUÀÄ 0.317 - 1.80 536617294943 10775100003769

230 ಹ  ೕ ವ °AUÀgÁdÄ.¦.J£ï ©£ï ¤AUÀ¥Àà zÉÃªÀgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 69/5 - ಷ - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.452 - 0.70 439027499176 37853001330

231 ಹ  ೕ ವ ¸ÀgÀ̧ Ààw.ºÉZï ©£ï ªÀÄ¯ÁègÉrØ zÉÃªÀgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 48/¦1 ಮ - - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.671 - 0.70 773719820261 37853001330
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232 ಹ  ೕ ವ FgÀªÀÄä PÉÆÃA «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà zÉÃªÀgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 69/2 ಮ - - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.707 - 0.70 817174243046 37853001330

233 ಹ  ೕ ವ UÀAUÁzsÀgÀgÉrØ ©£ï wªÀiÁägÉrØ §ÄPÁÌA§Æ¢ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 67/2 - ಷ - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.808 - 0.80 294634507483 37853001330

234 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.f.«.gÁZÀ¥Àà zÉÃªÀgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 10/2 ಮ - - - ಇತ «Är¸ËvÉ 0.453 - 0.40 571363207675 37853001330

235 ಹ  ೕ ವ ®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA wªÀiÁägÉrØ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 92 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 1.714 - 1.95 756997082591 10957101011270

236 ಹ  ೕ ವ qÁ.°Ã¯ÁgÁWÀªÀ£ï.f.Dgï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà N§¼Á¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 43/1 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î, £ÀÄUÉÎ 1.531 - 2.00 808716067031 64025599156

237 ಹ  ೕ ವ ZÀAzÀætÚ ©£ï ±ÀAPÀætÚ »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 268 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î, §zÀ£É 0.764 - 0.80 496742793088 1064210001414

238 ಹ  ೕ ವ ZÀAzÀætÚ ©£ï KPÁAvÀ¥Àà wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 26/2¦2 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î, a°è 0.453 - 0.40 637257326113 10841100001871

239 ಹ  ೕ ವ zÉÆqÀÀØPÀÌ PÉÆÃA eÉÆUÀ̄ ï zÉÆqÀØAiÀÄå ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 45/1, 45/2 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î, a°è 0.707 - 0.70 314107153219 30080216490

240 ಹ  ೕ ವ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄgÉrØ PÁ®ÄªÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 182/3 - ಷ - - ಇತ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.606 - 0.60 303296598241 30080216490

241 ಹ  ೕ ವ ²æÃgÁªÀÄgÉrØ ©£ï w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà WÀl¥Àwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 213/2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ, 

FgÀÄ½î
1.729 - 1.80 388077522373 30080216490

242 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÉrØ ©£ï §¸À¥Àà WÀl¥Àwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 209/4 - ಷ - - ಇತ vÀgÀPÁj 1.729 - 1.80 995710169934 30080216490

243 ಹ  ೕ ವ vÀªÀiÁägÉrØ.J¯ï ©£ï «ÃgÀtÚgÉrØ avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 33/2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.872 - 1.95 644255968728 30080216490

244 ಹ  ೕ ವ ®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA ZÀ£Àß§¸À¥Àà §ÄPÁÌA§Æ¢ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 68 ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ, a°è 1.920 - 2.00 79102229650 1064200001655

245 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.FgÀtÚ ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 154/3 ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.152 - 1.20 410255230969 111510110001522

246 ಹ  ೕ ವ ªÀÄ®èAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 58/3 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ, 

§zÀ£É
1.010 - 1.00 367647352296 10566100002482

247 ಹ  ೕ ವ dAiÀÄtÚ ©£ï UÀAUÀtÚ §ÄPÁÌA§Æ¢ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 70/2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.606 - 0.60 36847519223 10841100021445

248 ಹ  ೕ ವ ¸ÀtÚºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï ªÀÄZÀÑ¥Àà w¥ÁàgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 43/2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.008 - 1.05 575197071678 10775100004812

249 ಹ  ೕ ವ ZÀ£Àß§¸À¥Àà.JA ©£ï ªÀÄ®è¥Àà »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 128/1¦ - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.430 - 0.40 485351056582 10642100000354

250 ಹ  ೕ ವ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÀàtÚ §¸Á¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 21 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.378 - 1.00 655639769717 145001011000986

251 ಹ  ೕ ವ ªÀÄºÉÃ±À ©£ï ¨Á®AiÀÄå gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 27/3 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.359 - 0.95 637913312010 285601000000126

252 ಹ  ೕ ವ ¸ÀwÃ±ïgÉrØ ©£ï £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ w¥ÁàgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 110/¦1 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.657 - 0.65 596646282907 20283326532

253 ಹ  ೕ ವ ¥ÁªÀvÀðªÀÄä PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ aPÀÌºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 26/¦4 ಮ - - - ಇತ PÀÄA§¼À 0.824 - 1.20 726434199226 10642100004490

254 ಹ  ೕ ವ ºÉÆ£ÉßÃ±À¥Àà.ºÉZï.PÉ ©£ï PÀjAiÀÄtÚ N§£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 51/2¦, 51/2¦-¦1 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.606 - 0.60 768924451460 145001011003146

255 ಹ  ೕ ವ dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÆÃPÉÃ±ï.n zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 122/2 ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.896 - 1.00 456185225374 18970100047699

256 ಹ  ೕ ವ NAPÁgÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.¤d°AUÀ¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 123/1© ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ, 

§zÀ£É
0.723 - 0.80 595426388445 18970100047376

257 ಹ  ೕ ವ gÁdtÚ ©£ï ¸ÀtÚ ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 52/2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ, a°è 0.808 - 0.80 653245825447 10841100005035

258 ಹ  ೕ ವ ®QëöäÃzÉÃ«.ºÉZï PÉÆÃA gÁªÉÄÃ±ÀégÀ §¸Á¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 32/2 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î, 

mÉÆªÉÆmÉÆ
1.201 - 2.00 478753258280 1672500101564801

259 ಹ  ೕ ವ aPÀÌªÀÄä PÉÆÃA FgÀ£ÁUÀ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 50/5 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.454 - 1.20 491768487281 111510110009461

260 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÁèwªÀÄäAiÀÄå ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 73/1 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î, 

mÉÆªÉÆmÉÆ
1.152 - 1.20 415314857446 145001011007904

261 ಹ  ೕ ವ CdÓ¥Àà ©£ï AiÀÄgÀæ¥Àà ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 64/2 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.707 - 0.70 717813295466 10939100002490

262 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀtÚ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 30 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.303 - 0.80 511528417626 111510110009477
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263 ಹ  ೕ ವ ®QëöäÃzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀzÀäªÉAPÀlgÀªÀÄt¥Àà w¥ÁàgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 460 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 1.080 - 1.20 999843437401 10775100003917

264 ಹ  ೕ ವ dAiÀÄtÚ ©£ï §dÓ¥Àà N§¼Á¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 173/¦1, 107/¦5 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.505 - 0.50 823140191351 10775100003744

265 ಹ  ೕ ವ aPÀÌtÚ ©£ï CdÓ¥Àà G¼Áîwð PÁªÀ̄ ï vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 381 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î, 

mÉÆªÉÆmÉÆ
0.902 - 0.90 653558793144 10598100020377

266 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÀvÀßªÀÄä.¦.n PÉÆÃA wªÀiÁägÉrØ §AqÉwªÀiÁè¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 158/1 ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.010 - 1.00 771241447621 10939100001352

267 ಹ  ೕ ವ PÀÄ¨ÉÃgÀ¥Àà ©£ï AiÀÄ®è¥Àà zÉÆqÀØ̈ Á¢ºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 33/2. - ಷ - - ಇತ £ÀÄUÉÎ 0.319 - 1.30 977150498178 145001011004842

268 ಹ  ೕ ವ C£ÀAzÀ.f.J£ï ©£ï £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 60/3 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.115 - 1.20 605594543502 10939101010059

269 ಹ  ೕ ವ ¸ÀjvÀ.f.J¸ï ©£ï Q±ÉÆÃgïPÀÄªÀiÁgï ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 39/6 ಮ - - - ಇತ a°è 1.004 - 1.20 259449472909 NILIN4055

270 ಹ  ೕ ವ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ.r ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä WÀl¥Àwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 93 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ, 

FgÀÄ½î
1.741 - 2.00 791746357557 NILIN4055

271 ಹ  ೕ ವ ²ªÁgÉrØ.f.JA ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 39/3©¦2 - - - - ಇತ a°è 1.004 - 1.00 486187988888 NILIN4055

272 ಹ  ೕ ವ ¨Á®gÉrØ.f.JA ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 39/3J - ಷ - - ಇತ a°è 1.920 - 2.00 668600230993 NILIN4055

273 ಹ  ೕ ವ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ.f.n ©£ï wªÀÄä¥Àà.n w¥ÁàgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 113/¦2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.329 - 1.00 714812913880 31073399532

274 ಹ  ೕ ವ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ.f.n ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä §AqÉwªÀiÁè¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 86/1 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.425 - 0.40 683520443729 10939100000058

275 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.r.n ©£ï ¸ÀtÚw¥ÀàtÚ »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 288/1 - ಷ - - ಇತ a°è 0.808 - 0.80 473727773750 111510110006111

276 ಹ  ೕ ವ PÉ.J£ï.zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà.n N§tÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 76/5 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.554 - 0.80 818723944382 031101000011335

277 ಹ  ೕ ವ ¸ÀÆAiÀÄð£ÁgÁAiÀÄt±ÉnÖ.©.« ©£ï 

ªÉAPÀlgÀªÀÄt±ÉnÖ
¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 178/2 - ಷ - - ಇತ PÀÄA§¼À 0.571 - 0.80 889396289296 145001011000315

278 ಹ  ೕ ವ ªÀÄ£ÉßÃ®Ä eÉÆÃUÀAiÀÄå ©£ï ¨ÉÊAiÀÄtÚ ªÀgÀªÀÅ PÁªÀ̄ ï vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 688 - ಷ - - ಇತ ¸ËvÉ 1.901 - 1.98 749415130693 0698101041674

279 ಹ  ೕ ವ PÉ.£ÀAzÀeÉÆåÃw PÉÆÃA ¸Á¬Ä¨Á¨Á PÉ.r.PÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 57/6 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.378 - 1.00 469333401035 101101504306

280 ಹ  ೕ ವ PÉ.¸Á¬Ä¨Á¨Á ©£ï gÁªÀÄtÚ PÉ.r.PÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 57/5 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.378 - 1.00 315526323599 101101504089

281 ಹ  ೕ ವ ©.Cgï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå PÉ.r.PÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 48 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.655 - 2.00 787795066892 10775100000978

282 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÉrØ.PÉ.ºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà PÁ®ÄªÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 99/4 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 1.010 - 1.00 263026173322 18970100051162

283 ಹ  ೕ ವ ¥Á®ªÀÄä PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸À.ºÉZï PÉ.r.PÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 107/9 ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.010 - 1.00 977186328517 10775100005201

284 ಹ  ೕ ವ FgÀ£ÁUÀ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚ£ÁUÀ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.202 - - 422579117528 1672500101677701

285 ಹ  ೕ ವ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA VjAiÀÄ¥Àà G¼Áîwð PÁªÀ̄ ï vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ ಮ - - - ಇತ 0.468 - - 337408798950 10598100002474

286 ಹ  ೕ ವ ªÉÃzÁªÀw PÉÆÃA ¤AUÀtÚ N§¼Á¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ ಮ - - - ಇತ 0.571 - - 374257973516 10775101018413

287 ಹ  ೕ ವ J¸ï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀtÚgÉrØ zÉÃªÀgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.694 - - 857540761817 10939100000061

288 ಹ  ೕ ವ ªÀgÀ®QëöäÃ PÉÆÃA J£ï.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ §¸Á¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ ಮ - - - ಇತ 0.265 - - 845628463195 32536795160

289 ಹ  ೕ ವ f.J¸ï.dUÀ¢Ã±À ©£ï ¹zÀÝtÚ N§¼Á¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.189 - - 491468790912 1672500101327801

290 ಹ  ೕ ವ J¸ï.wªÀÄä¥Àà ©£ï ¸ÀtÚ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.174 - - 265429503726 35795384707

291 ಹ  ೕ ವ CAf£ÉÃAiÀÄ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAiÀÄå PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.808 - - 469166032412 189701000151832

292 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.r.¦ ©£ï ¥É£ÀßAiÀÄå AiÀiÁzÀ®WÀlÖ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 1.873 - - 793564625616 18970100041825

293 ಹ  ೕ ವ J.PÉ.wªÀÄäAiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØ¤AUÀ¥Àà zÀÉÆuÉºÀ½î PÁªÀ̄ ï vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.419 - - 829653785137 30660838719

294 ಹ  ೕ ವ §dÓ¥Àà.r ©£ï ¤AUÀ¥Àà zÉÆuÉºÀ½î PÁªÀ̄ ï vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.808 - - 879446013920 111510510002371
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295 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÁd ©£ï FgÀtÚ zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 0.909 - - 766274742469 10598101026582

296 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÁd.PÉ.© ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå G¼Áîwð PÁªÀ̄ ï vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ - ಷ - - ಇತ 1.010 - - 1672500101716101

297 ಹ  ೕ ವ ©.C£ÀAvÀgÉrØ ©£ï §¸À¥Àà ಚಳ - ಷ - - ಇತ 1.633 - - 978249828780 1672500102131501

298 ಹ  ೕ ವ E¨Áæ»A¸Á¨ï ©£ï ¯ÉÃ.ªÀÄºÁªÀÄzï¸Á¨ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 800 - ಷ - - ಇತ a°è 1.007 - 1.00 744565195674 1320001003659

299 ಹ  ೕ ವ J¸ï.±ÁªÀiï ©£ï ±ÀAPÀæ£ÁAiÀÄÌ gÉÃR®UÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 29/1. - ಷ - - ಇತ ªÀiÁªÀÅ, vÉAUÀÄ 0.532 - 2.00 726626936435 1333010001202

300 ಹ  ೕ ವ CgÀÄuïPÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ gÉÃR®UÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 151 - ಷ - - ಇತ vÀgÀPÁj 1.009 - 1.00 351026849187 0450101012728

301 ಹ  ೕ ವ ¸ÀtÚ̈ ÉÊAiÀÄtÚ ©£ï a£ÀßAiÀÄå ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 120/5 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.006 - 1.00 830245450732 10728100004083

302 ಹ  ೕ ವ ®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA CAf£À¥Àà ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 100/1 ಮ - - - ಇತ PÀ®èAUÀr 1.098 - 1.60 625911138313 10671100008336

303 ಹ  ೕ ವ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà ©£ï zÁ¸À¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 141/¦ - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.385 - 0.50 342780342740 37161955556

304 ಹ  ೕ ವ ¹zÉÝÃ±ÀégÀ JA ©£ï JA.ªÀÄ®è¥Àà n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 78/5 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.412 - 0.80 208173180677 37161955556

305 ಹ  ೕ ವ ªÀÄÆPÀðt¥Àà ©£ï ªÀÄÄ¢ÝAiÀÄ¥Àà n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 31/¦9, 31/¦10 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.533 - 0.70 834095694710 37161955556

306 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 38/¦4 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.587 - 0.80 354078612681 37161955556

307 ಹ  ೕ ವ zÁ¸À¥Àà ©£ï ¥Á®AiÀÄå n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 42/5 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.571 - 0.80 872800563549 37161955556

308 ಹ  ೕ ವ §¸ÀtÚ ©£ï ºÉÆmÉÖ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 152/5 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.399 - 0.40 278580853109 37161955556

309 ಹ  ೕ ವ ¹.JA.«ÃgÀtÚ ©£ï ªÀÄ®ètÚ ZÀË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 162/2 - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.758 - 0.75 293153822293 37161955556

310 ಹ  ೕ ವ gÁdªÀÄä PÉÆÃA aPÉÆÌÃ§tÚ PÀÉÆÃ¤UÀgÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 37/2 ಮ - - - ಇತ J¯É§½î 0.597 - 0.80 797458443640 37161955556

311 ಹ  ೕ ವ w¦àÃgÀªÀÄä PÉÆÃA §¸ÀtÚ n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 37/1 ಮ - - - ಇತ J¯É§½î 0.597 - 0.80 334394199196 37161955556

312 ಹ  ೕ ವ §¸ÀtÚ ©£ï ¸ÀuÉÆÚÃ§AiÀÄå n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 42/8 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.307 - 0.40 665130538885 37161955556

313 ಹ  ೕ ವ ²ªÀªÀÄä ©£ï gÀvÀßªÀÄä n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 39/4 ಮ - - - ಇತ J¯É§½î 0.587 - 0.80 810454125538 37161955556

314 ಹ  ೕ ವ £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ©£ï ¥Á®AiÀÄå n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 42/4 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.718 - 1.00 505175150543 37161955556

315 ಹ  ೕ ವ gÁªÀÄtÚ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 31/0 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î, ¨Á¼É 0.782 - 1.20 293324352921 37161955556

316 ಹ  ೕ ವ N§tÚ ©£ï ¥Á®AiÀÄå n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 42/3 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.638 - 0.80 347018214210 37161955556

317 ಹ  ೕ ವ ¸ÀÄªÀtðªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 63/1J1 ಮ - - - ಇತ J¯É§½î 0.638 - 1.20 762974691199 37161955556

318 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÁd.f.J£ï ©£ï ¯ÉÃ.¸ÀtÚ£ÁUÀ¥Àà dÄAdgÀUÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 5/3. - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 1.000 - 1.00 830867962176 145001011006539

319 ಹ  ೕ ವ ¸ÀtÚªÀÄä PÉÆÃA FgÀtÚ UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 122/¦ ಮ - - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.378 - 1.00 74187891804 10830101021772

320 ಹ  ೕ ವ «.PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï «ÃgÀ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 58/2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.257 - 0.70 659496953453 560101000012853

321 ಹ  ೕ ವ ²æÃ¤ªÁ¸ÀªÀÄÆwð.r ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄgÀæ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 31/2©1 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.340 - 0.90 463587664602 10779101016211

322 ಹ  ೕ ವ ²ªÀªÀÄÆwð ©£ï FgÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 113/1J - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.171 - 0.33 967524686543 130010128706

323 ಹ  ೕ ವ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ̧ Áé«Ä.¦.Dgï. PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 6/1, 73/1©1, 69/1 ಮ - - - ಇತ vÉAUÀÄ 0.276 - 1.50 313326772289 10550101028881

324 ಹ  ೕ ವ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ.¹.N. ©£ï N§¼À¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 18/1eÉ, 18/1f¦1 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.197 - 0.52 552054139358 10779100000076

325 ಹ  ೕ ವ gÀAUÀtÚ ©£ï ¸ÀtÚ̈ ÉÆÃgÀ¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 74/¦1 - ಷ - - ಇತ PÀ®èAUÀr 0.725 - 1.00 474426776190 1937104000040424

326 ಹ  ೕ ವ ¥ÁªÀðvÀªÀÄä.PÉ PÉÆÃA ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 229/1 ಮ - - - ಇತ ¨Á¼É 0.437 - 0.80 946202170510 10779100003149

327 ಹ  ೕ ವ ºÉÆ£ÀÉßÃ² ©£ï ºÉÆ£Àß¥Àà zÉÆqÀØ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 154/6 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.432 - 0.80 499375124029 10830100005110
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328 ಹ  ೕ ವ «dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA aPÀÌtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 116/5, 117/4, 116/3 ಮ - - - ಇತ £ÀÄUÉÎ, zÁ½A¨É 0.195 - 0.40 246163488657 10779100006019

329 ಹ  ೕ ವ ¸ÀtÂÚÃgÀ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚPÀjAiÀÄ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 22/1¹ - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.446 - 1.18 299688872573 10779101036464

330 ಹ  ೕ ವ £ÀgÀ̧ ÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 153/2 ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.116 - 1.20 342180497816 130010010562

331 ಹ  ೕ ವ gÁªÀÄgÉrØ ©£ï PÀÈµÀÚgÉrØ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 20/¦2 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.283 - 0.65 408607777038 10062200027744

332 ಹ  ೕ ವ §AzÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ̈ ÉÊgÀ¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 8/2. ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.491 - 1.50 491175002735 18970100014145

333 ಹ  ೕ ವ f.L.wªÀiÁägÉrØ ©£ï LAiÀÄåtÚ w¥ÁàgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 108/¦1, 56/¦2, 107 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.454 - 1.20 828874810855 0698101035033

334 ಹ  ೕ ವ ¦.«ÃgÀ§¸À¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 122/4 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 1.005 - 1.10 464516079055 10642100001646

335 ಹ  ೕ ವ zÉÆqÀØ̈ ÉÆÃgÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÆgÀAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 57/2 ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.056 - 1.10 431623328900 145001011007321

336 ಹ  ೕ ವ gÁdtÚ ©£ï ªÀiÁgÀ¥Àà ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 119/¦5 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.010 - 1.00 585945681378 1937104000030269

337 ಹ  ೕ ವ ºÉZï.«ÃgÉÃ±ï ©£ï dUÀÎ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ ¨ÉÆÃ« ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 135/4 - ಷ ಪ ಷ  - - FgÀÄ½î 0.808 - 0.80 519952682020 10550101007851

338 ಹ  ೕ ವ ªÀÄÄ¤wªÀÄäAiÀÄå.PÉ ©£ï PÁPÀ¥Àà ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 37 - ಷ ಪ ಷ  - - mÉÆªÉÆmÉÆ 1.010 - 1.00 393285039653 4789101000255

339 ಹ  ೕ ವ wªÀÄä¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 6/¦, 5/1¦ - ಷ ಪ ಷ  - - zÁ½A¨É 0.378 - 1.00 247278134351 64015781402

340 ಹ  ೕ ವ UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï ºÉÆmÉÖ¥Àà AiÀiÁzÀ®WÀlÖ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 196/3 - ಷ ಪ ಷ  - - mÉÆªÉÆmÉÆ, a°è 1.010 - 1.00 307967790118 111510110009929

341 ಹ  ೕ ವ ¸ÀÄzsÀªÀÄä PÉÆÃA UÀÄgÀÄªÀÄÆwð AiÀiÁzÀ®WÀlÖ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 196/4 ಮ - ಪ ಷ  - - mÉÆªÉÆmÉÆ, a°è 1.010 - 1.00 623560769191 111510110010366

342 ಹ  ೕ ವ dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA «ÃgÉÃ±ï ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 135/3 ಮ - ಪ ಷ  - -
¥À¥ÁàAiÀÄ, 

zÁ½A¨É
0.368 - 0.80 383853996769 10550101007842

343 ಹ  ೕ ವ wªÀÄägÁAiÀÄ.ºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà aPÀÌZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 43/1, 43/9 - ಷ ಪ ಷ  - - FgÀÄ½î 0.707 - 0.70 778373717451 520291016445911

344 ಹ  ೕ ವ N§¼ÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 73/7 ಮ - ಪ ಷ  - - PÀ®èAUÀr 0.725 - 1.00 838986571616 30080216490

345 ಹ  ೕ ವ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ¯ÉÃ.¥ÀÆeÁj zÁåªÀÄAiÀÄå ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 69 - ಷ ಪ ಷ  - -
FgÀÄ½î, 

¸ËvÉPÁ¬Ä
0.880 - 1.20 531435633442 30080216490

346 ಹ  ೕ ವ gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ©£ï £ÀAzÀ£ÁAiÀÄÌ UÀAfUÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 36/3¹1 - ಷ ಪ ಷ  - - ¨Á¼É, §zÀ£É 1.003 - 1.80 467510079736 30080216490

347 ಹ  ೕ ವ ±ÀAPÀÀæªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÀ£ÉßÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 3/3¦1, 3/3¦2 ಮ - ಪ ಷ  - - mÉÆªÉÆmÉÆ 0.937 - 0.93 650159873053 30080216490

348 ಹ  ೕ ವ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ£ï ¦æÃAiÀiÁ.JA ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 92/6©2 - ಷ ಪ ಷ  - - zÁ½A¨É 0.303 - 0.80 539871434112 30034782632

349 ಹ  ೕ ವ ¨ÉÊ®ªÀÄä PÉÆÃA §dÓ¥Àà zÉÆuÉºÀ½î PÁªÀ̄ ï vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 11/¦2 ಮ - ಪ ಷ  - - mÉÆªÉÆmÉÆ 0.294 - 0.40 760102254931 32509339222

350 ಹ  ೕ ವ ºÉZï.C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄ¥Àà.n w¥ÁàgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 103 ಮ - ಪ ಷ  - - a°è 1.344 - 1.40 891282335741 50424851834

351 ಹ  ೕ ವ aPÀÌªÀÄä PÉÆÃA CAf£À¥Àà.ºÉZï UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 181/2 ಮ - ಪ ಷ  - -
mÉÆªÉÆmÉÆ, 

PÀÄA§¼À
1.248 - 1.30 552889168742 30080216490

352 ಹ  ೕ ವ ZÀAzÀætÚ.¦.JA ©£ï ¥ÀÆeÁj ªÀÄ®èAiÀÄå aPÀÌªÀÄä£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 116 - ಷ ಪ ಷ  - - ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.438 - 0.80 401694745632 10841100049228

353 ಹ  ೕ ವ ¸Á®ªÀÄä PÉÆÃA «ÃgÀtÚ ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 76/3 ಮ - ಪ ಷ  - - FgÀÄ½î 1.868 - 1.95 316967253427 107791010003989

354 ಹ  ೕ ವ ¥Á¥ÀtÚ ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå UÀÄAvÀPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 51/0 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.536 - 1.60 306392742043 10728101015498

355 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÁd.f ©£ï ¸ÀtÚVqÀØAiÀÄå ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 67/4 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- FgÀÄ½î 1.920 - 2.00 723002703503 91701004298774

356 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.f.© ©£ï UÀAqÀ̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 416/3 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 0.720 - 0.80 244236429468 0450101030315

357 ಹ  ೕ ವ ¸ÀdÓ®¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ªÀgÀªÀÅ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 265 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- PÀgÀ§Æd 1.161 - 1.20 428538146254 30080216490

358 ಹ  ೕ ವ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå.© ©£ï §¸ÀAiÀÄå ZË¼ÀPÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 80/4 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- FgÀÄ½î 1.380 - 1.50 913531605694 30080216490

359 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.r ©£ï UÉÆÃAazÁ¸ÀAiÀÄå UÀdÄÓUÁ£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 80/9 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 0.808 - 0.80 654490683742 917010074298758
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360 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà.J¸ï.n ©£ï ¸ÀtÚw¥ÀàAiÀÄå J£ï.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 58/3 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.200 - 1.20 416334762438 0450101024377

361 ಹ  ೕ ವ §AUÁgÀ¥Àà.©.r ©£ï zÁ¸À£ÁAiÀÄPÀ ªÀgÀªÀÅ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 249 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.546 - 1.70 982445502659 1672500102248601

362 ಹ  ೕ ವ §AUÁgÀ¥Àà.©.r ©£ï zÁ¸À£ÁAiÀÄPÀ ªÀgÀªÀÅ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 250 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- PÀ®èAUÀr 1.373 - 2.00 982445502659 1672500102248601

363 ಹ  ೕ ವ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï ¥ÉzÀÝ£À ¥Á®AiÀÄå gÁªÀÄzÀÄUÀð £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 108 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- ºÀÆ 1.920 - 2.00 796357057165 91701007498923

364 ಹ  ೕ ವ zÉÆqÀØªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ¥Á®AiÀÄå ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 217/¦2 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.920 - 2.00 946901327023 918010074454395

365 ಹ  ೕ ವ gÁdAiÀÄå ©£ï a£ÀßAiÀÄå ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 120/4 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.920 - 2.00 468184391215 918010074454340

366 ಹ  ೕ ವ PÁªÀ̄ ï ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï ¥Á¥ÀAiÀÄå £ÉÃgÀèUÀÄAmÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 81/1 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- §zÀ£É 1.920 - 2.00 568897691439 1672500101516401

367 ಹ  ೕ ವ ¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA N§AiÀÄå ªÀgÀªÀÅ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 5/2. ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- £ÀÄUÉÎ 0.414 - 0.80 849558371924 10956101013463

368 ಹ  ೕ ವ ¸ÀtÚPÀÌ PÉÆÃA ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå.© gÁªÀÄ¸ÁUÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 37/¦-¦3 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 0.808 - 0.80 848411480698 18970100047749

369 ಹ  ೕ ವ UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¥Á¥ÀAiÀÄå UÉÆ®èºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 20 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.707 - 0.70 467011549317 918010006272222

370 ಹ  ೕ ವ CdÓtÚ ©£ï N§¼À¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 102/¦1 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

-
FgÀÄ½î, 

mÉÆªÉÆmÉÆ
0.675 - 0.75 838471714847 30080216490

371 ಹ  ೕ ವ ©üÃªÀÄtÚ ©£ï ZÀ£Àß¥Àà ¥ÀÄgÀèºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 3/11. - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- ¸ËvÉ 0.758 - 0.75 348340763267 30080216490

372 ಹ  ೕ ವ ¨ÉÆÃgÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 74/19 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- PÀ®èAUÀr 0.789 - 0.95 423464254378 520291016431143

373 ಹ  ೕ ವ gÀAUÀ£ÁAiÀÄQ.Dgï ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ.PÉ.JA PÉÆ®ðPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 27/2 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- zÁ½A¨É 0.199 - 1.00 590723448804 54036231130

374 ಹ  ೕ ವ gÁªÀÄtÚ ©£ï ¸ÀtÚPÀÄAl¥Àà ®PÀÄªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 1/2, 26/1¦7 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- ºÀÆ, ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.860 - 1.46 306125947966 30080216490

375 ಹ  ೕ ವ «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà.J£ï ©£ï zÁ¸ÀgÀ£ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 151/1¹ - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- zÁ½A¨É 0.443 - 1.17 764054008873 10830100002221

376 ಹ  ೕ ವ J¸ï.«ÃgÉÃ±À ©£ï ¯ÉÃ.¹zÀÝ°AUÀ¥Àà. ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 1 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- PÀ®èAUÀr 0.584 - 0.60 267254039101 30080216490

377 ಹ  ೕ ವ J¸ï.«ÃgÉÃ±À ©£ï ¯ÉÃ.¹zÀÝ°AUÀ¥Àà. ¥ÀÄgÀèºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 1 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- PÀ®èAUÀr 1.044 - 1.05 267254039101 30080216490

378 ಹ  ೕ ವ gÀAUÀ¥Àà.PÉ ©£ï ¸ÀtÚPÀjAiÀÄ¥Àà n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 148/2 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- zÁ½A¨É 0.655 - 2.00 490863930904 641133551575

379 ಹ  ೕ ವ gÁªÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA gÁd¥Àà ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 12/¦-¦1 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- FgÀÄ½î 0.808 - 0.80 683537646314 18970100032964

380 ಹ  ೕ ವ PÉ.¹.²ªÀtÚ PÉÆÃA avÀÛ¥Àà PÉÆ®ðPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 71/¦12 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 0.808 - 0.80 886584980000 10779101016938

381 ಹ  ೕ ವ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï °AUÀ¥Àà ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 165/2, 165/3 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- zÁ½A¨É 0.434 - 1.20 734102687464 10716100005524

382 ಹ  ೕ ವ ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ eÉ.N ©£ï N§£ÁAiÀÄPÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 134/1©4, 230/2, 336/4 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- ¨Á¼É 0.282 - 0.46 243500259371 1672500102215801

383 ಹ  ೕ ವ «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï.J£ï ©£ï ²jªÀ®è¥Àà n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- 0.655 - -

384 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï PÀgÉÃUÉÆÃ«AzÀ¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 21/¦1 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- FgÀÄ½î 0.584 - 0.80 426906580802 54036228219

385 ಹ  ೕ ವ ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 102/1 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- ¸ÀÄUÀAzsÀgÁd 0.909 - 0.90 426042191734 30080216490

386 ಹ  ೕ ವ Dgï.N§tÚ ©£ï gÀAUÀ¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 43/3 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- ¸ËvÉ 1.908 - 2.00 573743119197 30080216490

387 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.J ©£ï CAUÀr CdÓ¥Àà UÉÆÃ«£Á¼ï PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 32 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- FgÀÄ½î 1.920 - 2.00 919482040724 111510110005749

388 ಹ  ೕ ವ PÀjAiÀÄtÚ.§ ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 121/1 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- zÁ½A¨É 0.808 - 0.80 470110672627 30977544844

389 ಹ  ೕ ವ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå.J£ï ©£ï CdÓ£ÀªÀÄ®è¥Àà »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 62/4¦ - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- §zÀ£É 1.296 - 1.35 441036653395 30977544844

390 ಹ  ೕ ವ ¨ÉÆªÀÄä°AUÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.¥Á¥ÀAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 16 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

-
mÉÆªÉÆmÉÆ, 

FgÀÄ½î
1.488 - 1.55 535223005413 30080216490

391 ಹ  ೕ ವ ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ©£ï N§¼ÀAiÀÄå AiÀiÁzÀ®WÀlÖ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 10/¦1 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.064 - 1.55 305897495929 30080216490
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392 ಹ  ೕ ವ gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ.n.© ©£ï ¨ÉÆªÀÄAiÀÄå UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ PÁªÀ̄ ï vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 67 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.072 - 1.20 202245704354 10939100001718

393 ಹ  ೕ ವ gÁªÀÄtÚ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 22/2 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- FgÀÄ½î 0.657 - 0.65 570809010483 10566100022328

394 ಹ  ೕ ವ wªÀÄä¥Àà.ºÉZï ©£ï ºÀA¥ÀtÚ WÀl¥Àwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 142/8 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 0.503 - 0.55 492618174673 30080216490

395 ಹ  ೕ ವ N§tÚ ©£ï w¥ÀàtÚ WÀl¥Àwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 145/7 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 0.504 - 0.50 467087375988 30080216490

396 ಹ  ೕ ವ ªÀÄAdtÚ ©£ï dÄUÀ®AiÀÄå AiÀiÁzÀ®WÀlÖ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 146, 148/¦, 148/¦1, 

148/¦2
- ಷ - ಪ ಷ  

ಗಡ
- §zÀ£É 0.915 - 1.05 622102413331 30080216490

397 ಹ  ೕ ವ n.¹zÀÝtÚ ©£ï w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 137/2, 148/3 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.161 - 1.15 421367306540 18970100047715

398 ಹ  ೕ ವ «ÃgÀªÀÄä.¹.J£ï PÉÆÃA ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå PÉ.r.PÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 42/2 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.056 - 1.10 925158841558 18970100047673

399 ಹ  ೕ ವ wªÀÄäPÀÀÌ PÉÆÃA gÁªÀÄtÚ G¼Áîwð PÁªÀ̄ ï vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 416 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

-
mÉÆªÉÆmÉÆ, 

§zÀ£É
1.536 - 1.60 814407953639 10598101025352

400 ಹ  ೕ ವ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå.eÉ ©£ï dUÀ®ÆgÀAiÀÄå zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 409 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- ¸ÀÄUÀAzsÀgÁd 0.520 - 0.60 335957977883 0698101016181

401 ಹ  ೕ ವ UÀÄAqÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.avÀÛAiÀÄå zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 21/5 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.735 - 2.00 828055554652 18970100047822

402 ಹ  ೕ ವ ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 54/2J2 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- FgÀÄ½î 1.148 - 1.20 414939472362 917010074298949

403 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï VqÀØAiÀÄå §AqÉwªÀiÁè¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 34/3 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- FgÀÄ½î 0.808 - 0.80 898479788398 10841100045293

404 ಹ  ೕ ವ ªÀiÁgÀPÀÌ PÉÆÃA PÉÆgÀèFgÀ¥Àà PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 14/3¦1 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- «Är¸ËvÉ 0.909 - 0.90 946140197901 37853001330

405 ಹ  ೕ ವ Dgï.N§¼ÀAiÀÄå ©£ï gÁAiÀÄzÀÄUÀðzÀ N§AiÀÄå ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 22/6 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 0.409 - 0.40 832907652164 37853001330

406 ಹ  ೕ ವ N§AiÀÄå ©£ï N§¼ÀAiÀÄå ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 22/6 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 0.556 - 0.55 380166916095 37853001330

407 ಹ  ೕ ವ ªÀiÁgÀtÚ ©£ï °AUÀ¥Àà N§tÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 84/2¦-¦1, 84/2¦7 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.248 - 1.30 729185638548 10957101003989

408 ಹ  ೕ ವ ¥Á®PÀÌ PÉÆÃA ¥Á®tÚ UÀÄrºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 87/1 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- FgÀÄ½î 0.393 - 1.20 322792842279 520101049885886

409 ಹ  ೕ ವ ZÀAzÀætÚ ©£ï PÁå¸ÀAiÀÄå zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 17/4 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.764 - 1.85 232708911925 1672500101991201

410 ಹ  ೕ ವ ¥Á®ªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÆgÀAiÀÄå »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 75/2 ಮ - - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.260 - 1.90 821176530548 10642100002762

411 ಹ  ೕ ವ ¥Á®tÚ ©£ï eÁ£ÀdÓ gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 17/¦4 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 0.605 - 1.20 704854448600 54036229165

412 ಹ  ೕ ವ ªÉAPÀmÉÃ±ï.©.« ©£ï «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà §ÄPÁÌA§Æ¢ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 107/1¦5 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

-
mÉÆªÉÆmÉÆ, 

FgÀÄ½î
1.010 - 1.00 347564690969 10841100044061

413 ಹ  ೕ ವ UÀÄAqÀ¥Àà ©£ï UÀÄqÀØdÓ N§tÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 79/5 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- mÉÆªÉÆmÉÆ 1.048 - 1.20 287821439801 64064799681

- - - -

- - - -
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1 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt gÀWÀÄ£ÁxÀ.PÉ.f ©£ï UÉÆÃ«AzÀ¥Àà PÀÄgÀÄrºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 83 - ಷ - - ಇತ HP Power 
Sprayer

0.08 - 1.60 311850213740 32385850509

2 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ®PÀëöäPÀÌ PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä zÉÃªÀgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 22/1¦3 ಮ - - - ಇತ

Portable, 
Power 

Sprayer AMP-
768

0.07 - 1.40 207370102565 10939101014611

3 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt £ÁUÀgÁd.r.n. ©£ï zÉÆqÀØwªÀÄä¥Àà §ÄPÀÌA§Æ¢ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 33/¦1 - ಷ - - ಇತ
CrPÉ ¹¥Éà 

¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ 

AiÀÄAvÀæ

0.22 - 4.00 707569732823 520101049841889

ೕಜ ಯ ಸರು: ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ , ಕ ೕ : 2401-00-800-1-57
 ತ ದುಗ  ಮತು  ಾಲೂ ಕು: ಚಳ

ಕಮ ಯ ಕಮ/ ಚ ವ

ಫ ಭ ಯ ವರ
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ವಗ ಪ ದ ಲಭ
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4 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ²æÃzsÀgÀ.r.« ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ÀgÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 78/4 - ಷ - - ಇತ
¨sÀÆªÀÄgï 

¸ÉàçÃAiÀÄgï
0.90 - 1.20 764653574158 1672500100955301

5 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt r.«.£ÉÃvÁæªÀw PÉÆÃA n.«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 48/3 ಮ - - - ಇತ gÉÆÃlj n®ègï 0.35 - 1.20 723126406399 10671101046674

6 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
Dgï.PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA «gÀÄ¥ÁQë.¦

UËqÀUÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 80/4, 80/5 ಮ - - - ಇತ
Mitra 

Pomemaster 
Rocket 

1.13 - 1.41 745486481316 0450101006546

7 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt CAd£ÉÃAiÀÄ.Dgï ©£ï gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ zÉÆuÉºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 8, 17 - ಷ - - ಇತ «Ãqï PÀlgï 0.12 - 0.86 541633563830 10775101043525

8 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt JA.²ªÀtÚ ©£ï ªÀÄÄzÀÝtÚ UÉÆÃ¹PÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 9 - ಷ - - ಇತ
CrPÉ ¹¥Éà 

¸ÀÄ½AiÀÄÄªÀ AiÀÄAvÀæ
0.60 - 1.60 954752853930 10830100006563

9 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
f.Dgï.zsÀ£ÀAdAiÀÄgÉrØ ©£ï gÁªÀÄgÉrØ

PÀªÀ®£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 29/11. - ಷ - - ಇತ
Agricltral 
Tractor 
MF6028

1.80 - 1.60 243723359849 520101049887791

10 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt wªÀÄäPÀÌ PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 163 ಮ - - - ಇತ Brush Cutter 0.15 - 0.80 207147705890 10722100003247

11 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ºÉÃªÀÄtÚgÉrØ.ºÉZï.Dgï ©£ï ºÉZï.gÁªÀÄgÉrØ, zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ

166

- ಷ - - ಇತ

Tractor 
operated Air 

Assisted 
Sprayer Mitra 
pomo master 

rocket

0.90 - 1.3 518730957305 10598100001467

12 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt PÀªÀÄ¯ÁQë.n PÉÆÃA gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà UÉÆ®èºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 22/¦©12-¦1 ಮ - - - ಇತ

Tractor 
operated Air 

Assisted 
Sprayer Mitra 
pomo master 
linear 600 lir

1.25 - 1.20 709416794668 54012624323

13 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt wªÀiÁägÉrØ.PÉ.J¸ï ©£ï PÉ.ºÉZï.¸ÀÄzÀ±Àð£ÀgÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 282/1 - ಷ - - ಇತ

Tractor 
operated Air 

Assisted 
Sprayer Mitra 
pomo master 
rocket 200 ltr

0.90 - 2.02 623835364604 500902010006446

14 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt Dgï.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¯ÉÃ.gÀÄzÀæ¥Àà ¨Á¯ÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 25/1. - ಷ - - ಇತ HP Power 
Sprayer

0.08 - 3.91 914096504008 145001011001962

15 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt w¥ÁàgÉrØ ©£ï §qÀw¥ÀàAiÀÄå zÁ¸ÀgÀªÀÄÄvÉÛÃ£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 39 - ಷ - - ಇತ

Tractor 
operated Air 

Assisted 
Sprayer Mitra 
pomo master 
rocket 200 ltr

0.90 - 4.46 423618927819 0450132000007

16 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ¥Àæ±ÁAvÀPÀÄªÀiÁgï.J£ï.Dgï ©£ï PÉ.JA.£ÀgÀ¹AºÀgÉrØ  PÀªÀÄävïªÀÄjPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 8/1. - ಷ - - ಇತ Brush Cutter
(KKIC 205P)

0.22 - 1.67 901785421758 36458544126

17 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ©.ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï ¯ÉÃ.§AUÁgÀ¥Àà UËqÀUÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 86/1¹ - ಷ - - ಇತ
Agricl tral 

Tractor 
MF6028 

2.50 - 2.07 359446146893 8762101000553

18 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ¸ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA J.«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 4/4. ಮ - - - ಇತ

Petrol 
operated 4 

stroke brush 
cutter (AMH 
200 Honda)

0.15 - 0.40 301095057038 10062200007508

19 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt N§¼ÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 137/2 ಮ - - - ಇತ

Krimpon KP-
EA-5302 Pro 

Post hole 
Digger

0.30 - 1.92 965072032098 50190004449042

20 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt JA.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ªÀiÁgÀtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ

18/6.

- ಷ - - ಇತ

Krimpon KP-
EA-5302 Pro 

Post hole 
Digger

0.30 - 2.11 288463372905 10779100300953
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21 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt wªÀÄägÁAiÀÄ.ºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà aPÀÌZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ

43/1¹

- ಷ - - ಇತ

Krimpon KP-
EA-5302 Pro 

Post hole 
Digger

0.30 - 0.77 778373717451 10779100003989

22 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt JA.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ªÀiÁgÀtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 18/6. - ಷ - - ಇತ
Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement

0.25 - 2.11 288463372905 10779100300953

23 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï £ÀgÀ¸À¥Àà ¨ÉÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 38/1 - ಷ - - ಇತ

Krimpon KP-
EA-5302 Pro 

Post hole 
Digger

0.23 - 1.20 236825381530 130010135855

24 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ºÉZï.Dgï.¨sÀgÀvÉÃ±ÀgÉrØ ©£ï ºÉZï.gÁªÀÄgÉrØ zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 112/2 - ಷ - - ಇತ ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï 0.08 - 1.71 767541385807 145001011002133

25 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
n.D£ÀAvÀgÉrØ ©£ï Dgï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 24/1. - ಷ - - ಇತ ¥ÀªÀgï «ÃqÀgï 0.20 - 3.70 805211232857 698101040142

26 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt f.ºÀA¥ÀtÚ ©£ï VqÀØ¥Àà ®PÀÄªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 17/¦6 - ಷ ಪ ಷ  - -
Swaraj 724 

XM Orchard 
Tractor

2.00 - 2.20 900346524793 1672500101954201

27 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt gÀÄzÁæ£ÁAiÀÄÌ ©£ï PÀªÀÄ®£ÁAiÀÄÌ PÉÆ¼ÀºÁ¼ï avÀæzÀÄUÀð - PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 55/1 - ಷ ಪ ಷ  - - Tractor 2.50 - 1.00 522873019710 0483101011386

28 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt PÁAw¨Á¬Ä PÉÆÃA ªÀÄºÀAvÉÃ±À£ÁAiÀÄÌ.r PÉÆ¼ÀºÁ¼ï avÀæzÀÄUÀð - PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 59/6 ಮ - ಪ ಷ  - - Tractor 2.50 - 1.00 823267375298 10578101053531

29 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt £ÁUÀgÁd ©£ï dPÀð® w¥ÀàAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 294/2 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

CrPÉ ¹¥Éà 

¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ 

AiÀÄAvÀæ

0.75 - 0.48 555181910436 0450101013299

30 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ¥Á®PÀÌ PÉÆÃA zÉÆrØÃgÀ¥Àà, UÀÄrºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ
96/6

ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ - GSH-56 

Chainsaw
0.10 - 1 621439464689 520101250024417

31 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt gÀÄzÀæAiÀÄå.n ©£ï PÉ.w¥ÀàtÚ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 291/2 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

CrPÉ ¹¥Éà 

¸ÀÄ½AiÀÄÄªÀ 

AiÀÄAvÀæ

0.75 - 0.52 232187290546 0450101011093

32 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt J£ï.ªÀÄºÀAvÀtÚ ©£ï PÉ.¤AUÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 300/1 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

CrPÉ ¹¥Éà 

¸ÀÄ½AiÀÄÄªÀ 

AiÀÄAvÀæ

0.75 - 0.53 760019561890 0450101008929

33 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt PÉ. É̈ÆÃgÀAiÀÄå ©£ï w¥ÀàtÚ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 291/1 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

CrPÉ ¹¥Éà 

¸ÀÄ½AiÀÄÄªÀ 

AiÀÄAvÀæ

0.75 - 0.6 640838962452 0450101005642

34 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt N§ªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ N§AiÀÄå §ÄPÉÆèÃgÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 8 ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ - ¥ÀªÀgï ¸ÉàçÃAiÀÄgï 0.10 - 3.00 609155087027 18970100032949

35 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt a£ÀßAiÀÄå.¹.J¸ï ©£ï ¸ÀÆgÀAiÀÄå ZÀ£Àß§¸ÀAiÀÄå£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 76/¦3 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

CrPÉ ¹¥Éà 

¸ÀÄ°AiÀÄÄªÀ 

AiÀÄAvÀæ

0.75 - 1.60 306885819429 0450101020327

36 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
PÀÄªÀiÁgÀ¸Áé«Ä.¹.© ©£ï §¸À¥Àà.¦.J¸ï

ZË¼ÀPÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 40/1 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - Brush Cutter 0.15 - 2.00 392602297712 1672500100301401

37 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt
¸ÀtÚ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï PÀÄAl É̈ÊgÀ¥Àà

zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 411 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - Boom sprayer 0.37 - 1.98 389893858063 145001011002243

38 J¸ï.JA.J.JA. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt gÀAUÀ¥Àà.N ©£ï vÀ¼ÀªÁgÀ N§tÚ UÀÄrºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 81/¦3 - ಷ - - ಇತ

3HP Electric 
Opareted 

Chaff Cutter 
Brand

0.20 - 0.80 291228327084 0698101041089

39  ¥ÁåPïºË¸ï ©.r.§AUÁgÀ¥Àà ©£ï zÁ¸À£ÁAiÀÄPÀ ªÀgÀªÀÅ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 249, 250 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

¥À¥ÁàAiÀÄ, 

ªÉÆÃ¸ÀA¨É, 

²æÃUÀAzsÀ

2.00 - 3.92 982445502659 0450101009693

40 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ¥Á®PÀÌ PÉÆÃA ¥Á®tÚ UÀÄrºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 87/1 ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

vÉAUÀÄ, 

mÉÆªÉÆmÉÆ
0.70 - 0.99 322792842279 50200005633357
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41 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ©£ï §AUÁgÀ¥Àà »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 33/109 - ಷ ಪ ಷ  - -

Krimpon KP-
TMPHD – 18 

PRO Post 
Hole Digger

0.75 - 1.20 596051883230 918010006271766

42 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ¸ÀuÉÚÃgÀªÀÄä PÉÆÃA PÁåvÀ¥Àà ¥ÀÄlègÀºÀ½î PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 1/81. ಮ - ಪ ಷ  - -
Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement 

0.25 - 1.60 390514561319 0698119005205

43 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ²ªÀtÚ ©£ï ZÉ£Àß¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 83/3 - ಷ ಪ ಷ  - -
Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement 

0.25 - 0.80 641001948726 50190004449502

44 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ²æÃ¤ªÁ¸À.f ©£ï UÀÄeÁÓgÀ¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 71/2 - ಷ ಪ ಷ  - -
Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement 

0.25 - 1.60 543334943016 310701500051

45 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà.ºÉZï ©£ï É̄Ã.ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà PÉÆ®ðPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 72/¦1 - ಷ ಪ ಷ  - -
Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement 

0.25 - 0.80 865894074291 10779101001334

46 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt wªÀiÁägÁAiÀÄ.ºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà aPÀÌZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 43/13 - ಷ ಪ ಷ  - -
Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement 

0.25 - 0.80 778373717451 10779100003989

47 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt N§¼ÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 73/7 ಮ - ಪ ಷ  - -
Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement 

0.25 - 1.08 838986571616 1672500101786601

48 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 54/3 ಮ - ಪ ಷ  - -
Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement 

0.25 - 0.80 830005782856 10779100005862

49 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt zÉÆqÀØdÓ ©£ï ZÀ£Àß¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 83/3 - ಷ ಪ ಷ  - -
Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement 

0.25 - 0.80 544283163134 50190004449522

50 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt n.gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ ©£ï wªÀÄä¥Àà ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 34/35¦2 - ಷ ಪ ಷ  - -
Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement 

0.25 - 2.00 462278201824 20333209392

51 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt n.gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ ©£ï wªÀÄä¥Àà ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 34/35¦2 - ಷ ಪ ಷ  - -

Krimpon KP-
EA-5302 Pro 

Post hole 
Digger

0.30 - 2.00 462278201824 20333209392

52 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 54/3 ಮ - ಪ ಷ  - -

Krimpon KP-
EA-5302 Pro 

Post hole 
Digger

0.30 - 0.80 830005782856

53 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA UÀÄeÁÓgÀ¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 71/3 ಮ - ಪ ಷ  - -

Krimpon KP-
EA-5302 Pro 

Post hole 
Digger

0.30 - 1.50 781183524088 10779100007239

54 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ²ªÀtÚ ©£ï ZÉ£Àß¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 83/3 - ಷ ಪ ಷ  - -

Krimpon KP-
EA-5302 Pro 

Post hole 
Digger

0.30 - 0.80 641001948726

55 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt zÉÆqÀØdÓ ©£ï ZÀ£Àß¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 83/3 - ಷ ಪ ಷ  - -

Krimpon KP-
EA-5302 Pro 

Post hole 
Digger

0.30 - 0.80 544283163134 50190004449522

56 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï £ÀgÀ̧ À¥Àà ¨ÉÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 38/1 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement

0.25 - 1.20 236825381530 130010135855

57 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt N§¼ÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà£ÁAiÀÄPÀ ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 137/2 ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement

0.25 - 1.92 965072032098 50190004449042

58 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA N§£ÁAiÀÄPÀ «±Àé£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 27 ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement

0.25 - 0.80 504559375278 50190004449262

59 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð.N ©£ï N§£ÁAiÀÄPÀ «±Àé£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 27 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement

0.25 - 1.21 967564716347 50100153223202
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60 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¨ÉÊ®¥Àà zÉÆqÀØZÉ®ÆègÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 68/3 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement

0.25 - 1.60 388394135756 50190004449172

61 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt UÀAUÁªÀiÁ¼ÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀiÁzÀ¥Àà ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 49/¦3 ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement

0.25 - 2.00 694492489002 50190004449512

62 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ©.PÉ.wªÀÄäPÀÌ PÉÆÃA CgÀ̧ À¥Àà «±Àé£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 88/¦2 ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement

0.25 - 1.20 956573394359 50190004449532

63 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt Dgï.£ÁUÀgÁd ©£ï gÀAUÀ¥Àà£ÁAiÀÄÌ ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 136/4 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement

0.25 - 1.00 958854132745 64047893957

64 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ªÉAPÀmÉÃ±ï.N ©£ï N§tÚ ºÁ®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 65/6 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

Weed Cutting 
Machin Tiller 
Attachement

0.25 - 0.69 216795745319 1672500100229001

65 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ¥ÀæºÁèzÀ.© ©£ï ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 83/2 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

Power Trac 
439 DS Bend 

Axel

2.50 - 1.52 760532070223 145001011000067

66 Dgï.PÉ.«.ªÉÊ. AiÉÆÃd£É AiÀiÁAwæÃPÀgÀt ¥Á®tÚ.PÉ.f ©£ï ©.¦.UÁ¢gÀAiÀÄå PÁ®ÄªÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 44 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - Eicher 380 

Tractors
2.50 - 2.00 730782319228 34055858906

67 ¤RgÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ s̈ÁUÀåªÀÄä.¦ PÉÆÃA É̈ÆÃgÀAiÀÄå.r VqÁØ¥ÀÄgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 7/5. ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ - ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.36 - 1.20 470068320733 132000101004029

68 ¤RgÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ N§ªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀuÉÆÚÃ§AiÀÄå §ÄPÉÆèÃgÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 8 ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ - ºÉÊ©æqïvÀgÀPÁj 0.08 - 0.40 609155087027 18970100032949577

69 ¤RgÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ PÀjAiÀÄtÚ.N ©£ï É̄Ã.N§AiÀÄå ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 138/1 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - ¨Á¼É 0.40 - 0.80 332426661322 64005059612

70 ¤RgÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ J£ï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï J£ï.¤AUÀ¥Àà £À¤ßªÁ¼À PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 164/5, 164/2 - ಷ ಪ ಷ  - - ¨Á¼É 0.20 - 0.40 821720900047 1335153000001853

- - - -

- - - -
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1 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ¨ÉÆA¨ÉÃgÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 106/1

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.08 20 3.32 498968750342 4392101000068

2 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZËqÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ¨ÉÆªÀÄä¸ÀªÀÄÄzÀæ ಕಸಬ ಚಳ 61/2.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.68 293134204064 0698101018692

3 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.²ªÁ£ÀAzÀgÉrØ ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ¨ÉÆªÀÄä¸ÀªÀÄÄzÀæ ಕಸಬ ಚಳ 4/3.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.79 378047370132 101151000166

4 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¤AUÀ¥Àà ©£ï §¸À¥Àà ¨ÉÆªÀÄä¸ÀªÀÄÄzÀæ ಕಸಬ ಚಳ 109/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.12 30 0.79 922219987174 20458

5 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÁAvÀgÉrØ ©£ï wªÀiÁägÉrØ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 78/13

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.32 80 3.60 612045099235 10722100001503

6 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 112/¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.57 739798572564 10598101002388

7 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«gÀÄ¥ÁPÀëªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.f.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 52/4¦2

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.16 40 0.73 473094746326 1672500101177101

8 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.N.gÀWÀÄgÁeï ©£ï J¸ï.NAPÁgÀ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 58/2©

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.2 50 2.15 855204340420 10568100008244

 :  ತ ದುಗ  ಮತು  ಾಲೂ ಕು: ಚಳ
ೕಜ ಯ ಸರು: ಂಗು ಅ ವೃ  ೕಜ , ಕ ೕ : 

ಪ ದ ಲಭ

ಆ  ಂ   
ಕಮ ಯ ಕಮ/ ಚ ವ

ಫ ಭ ಯ ವರ

ಸ  

ವಗ
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9 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

VjdªÀÄä PÉÆÃA n.PÉÆlæ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 54

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.16 40 5.52 545393311587 132000101004629

10 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.J£ï.GªÉÄÃ±À ©£ï ¯ÉÃ.¸ÀtÚ¤AUÀtÚ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 44/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.29 201680762329 10598101013472

11 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

avÀæ°AUÀAiÀÄå ©£ï avÀÛAiÀÄå ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 75/¦2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.90 212357894152 0698101026922

12 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.J£ï.±À²zsÀgÀ ©£ï ¯ÉÃ.¸ÀtÚ¤AUÀtÚ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 44/4

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.40 252327473542 1937104000006330

13 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¯ï.dUÀ¢Ã±À ©£ï zÉÆqÀØ¤AUÀ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 44/3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.42 685617082164 10598100002905

14 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

§¸ÀªÀÄä PÉÆÃA ©.w¥ÀàtÚ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 60

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.08 20 12.00 497955437309 10568101000575

15 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.J¸ï.ªÉÆÃºÀ£ï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄgÉrØ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 21/2J

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.64 857954482705 30389575279

16 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.AiÀÄ£Àß¥Àà ©£ï ªÉÊ.w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 125/¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 2.12 966175782216 1672500101689301

17 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¦àÃgÀªÀÄä PÉÆÃA ±ÁAvÀ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 66, 68

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.98 691630090389 10722100003949

18 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï ¯ÉÃ.©üÃªÀÄtÚ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 39

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.60 323186973741 30838771944

19 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄgÁªÀÄgÉrØ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄgÉrØ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 39/¦3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.60 302631299511 30866998260

20 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀAiÀÄå ¸ÁtÂPÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 92/1J

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.09 647935939017 10956101008334

21 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï ºÉZï.ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ¸ÁtÂPÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 81/4.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.07 317275842632 20334252155

22 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÆeÁj gÀAUÀ¥Àà ¸ÁtÂPÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 21/2©2

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.1 25 7.25 373119534145

23 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¥ÉÆÃ®¥Àà ¸ÁtÂPÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 37/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 16.10

24 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

EAzÀæªÀÄä ¸ÁtÂPÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 81/1J

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.02 5

25 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï ªÀÄÄzÀÝgÀAUÀ¥Àà ¸ÁtÂPÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 26/1J

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.032 8

26 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà.ºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄtÚ ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 56/¦1-¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.032 8 0.49 271222926135 10568101001538

27 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹zÀÀÝ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄtÚ ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 56/¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.048 12 0.52 27150796070 10568100008121

28 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄtÚ ©£ï ¤Ã®PÀAoÀ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 55/4

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.04 765089158170

29 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹zÀÀÝgÁªÀÄtÚ ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 51/3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.33 687897820271

30 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¤AUÀ¥Àà ©£ï PÉAZÀ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 54/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.00 599185354271

31 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀwÃ±À ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 54/4

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 4.27 656335864190
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32 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA gÀÄzÀæ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 17

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.032 8 2.02 654517112342 10568100008424

33 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.©.¥Àæw¨sÁ PÉÆÃA J¸ï.£ÁUÀgÁd ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 52/3

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.032 8 0.77

34 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J.Dgï.¹zÀÝgÁªÀÄtÚ ©£ï gÁªÀÄtÚ ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 56/¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.048 12 0.38 365547655384 10568101026290

35 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.J¸ï.¸ÀÄgÉÃ±À̈ Á§Ä ©£ï n.PÉ.¹zÀÝAiÀÄå AiÀiÁ£É 

n.PÉ.¹zÀÝ¥Àà
¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 13/4.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.70 368075098951 10568100013252

36 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà ©£ï ¢.²ªÀtÚ ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 28/5.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.55 792013793611 10568100016812

37 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄgÀÄ¼À¥Àà ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 16/1.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.43 778782238010 10568101018954

38 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï §¸À¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 52/1©

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.032 8 1.15 386979675835

39 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.J¸ï.azÁ£ÀAzÀ¥Àà ©£ï ²ªÀ°AUÀ¥Àà ¸ÉÆÃªÀÄUÀÄzÀÄÝ ಕಸಬ ಚಳ 119/3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.18 398256571566 30687632220

40 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

QÃwð¥ÀÄvÀæ ©£ï ¯ÉÃ.¨ÉÆÃ¸ÀAiÀÄå £À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 387/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.16 40 3.65 796324081680 0698108040305

41 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï FgÀaPÀÌ¥Àà £À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 373/3, 377/4

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.92 467664276307 10681101012048

42 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÁlAiÀÄå ©£ï PÉªÀÄäl¸ÀÆgÀAiÀÄå £À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 152/5.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.048 12 1.30 350911588011 64163481205

43 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÉÊ.Dgï.¥ÀæPÁ±À ©£ï AiÀÄgÀægÁªÀÄgÉrØ £À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 382/6

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.096 24 1.71 382347378933 64162846400

44 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÁlAiÀÄå ©£ï UÀÄr ¸ÀÆgÀ£À ¥Á®AiÀÄå £À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 592

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.40 245627979573 64155853241

45 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

a£ÀßAiÀÄå ©£ï zÁ¸ÀAiÀÄå £À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 8/¦2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 2.00 957144927054 1672500101709901

46 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

a£ÀßAiÀÄå ©£ï PÁ¼ÉÆÃ§AiÀÄå£À zÁ¸ÀAiÀÄå AiÀiÁ£É 

zÁ¸ÀAiÀÄå
£À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 151/3.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.19 608358962074 64212464003

47 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

zÀÉÆgÉ¥Á¥ÀAiÀÄå ©£ï ¯ÉÃmï zÉÆgÉ ¸ÀÆgÀ£ÁAiÀÄÌ £À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 406/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.40 448519839358 64036693292

48 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

vÀªÀÄäAiÀÄå ¥Á¥ÀAiÀÄå ©£ï ¯ÉÃ AiÀÄgÀævÀªÀÄäAiÀÄå £À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 151/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.152 38 1.22 559274941721 64132868006

49 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£À®è N§AiÀÄå ©£ï ªÀÄÄ¢ N§AiÀÄå £À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 634

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.60 338156176960 1937104000028051

50 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§AiÀÄå ©£ï a£Àß¥Àà £À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 77/4

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 0.33 252907633768

51 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

a£Àß¥Àà ©£ï a£Àß¥Àà £À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 77/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 0.33 479448874066

52 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.J¸ï.zÉÃªÀgÁeï ©£ï ²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ £À¤ßªÁ¼À ಕಸಬ ಚಳ 367

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.4 100 11.18 249797294123

53 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄgÉrØ ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ÀgÉrØ £ÀUÀgÀAUÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 36/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.46 809404867636 0698101025136

54 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

azÁ£ÀAzÀ¥Àà ©£ï °AUÀ¥Àà £ÀUÀgÀAUÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 169/5

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.2 50 2.20 218104738619
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55 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£À©Ã¸Á¨ï ©£ï SÁzÀgï¸Á¨ï «ÄÃgÁ¸Á©ºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 10/1¹

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.80 810563874396 10722100003126

56 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¤d°AUÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà «ÄÃgÁ¸Á©ºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 92/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.12 749142967336

57 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀÆ¥À PÉÆÃA gÁªÉÄÃUËqÀ «ÄÃgÁ¸Á©ºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 2/1.

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.48 120 2.28

58 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¨ÉÆªÉÄäÃUËqÀ ©£ï ªÉÃªÀÄtÚ «ÄÃgÁ¸Á©ºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 2/5.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.14 35 2.24 404359232722

59 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.PÀÄªÀiÁgï ©£ï vÉÆÃ¥ÀAiÀÄå «ÄÃgÁ¸Á©ºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 70/2.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.6 150 13.50 571235394381

60 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï wªÀÄätÚ «ÄÃgÁ¸Á©ºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 2/4.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.76 190 4.31 630591003883

61 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀ«ÃAzÀæ¥Àà ©£ï ¨ÉÆªÀÄätÚ «ÄÃgÁ¸Á©ºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 6/¦2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.2 50 6.00 688466600302

62 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀAfÃªÀ¥Àà ©£ï C®ÆÌgÀ¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 81/6

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.052 13 0.56 717515810698 10722100006619

63 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«.Dgï.¹zÉÝÃ±ÀégÀ ©£ï «.J.gÀÄzÀæ¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 84

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.1 25 3.10 681745888838

64 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¥ÀAZÁPÀëgÀ¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 91/¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.1 25 2.62 927103650950

65 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²æÃºÀµÀð ©£ï gÁªÀÄtÚ «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 30/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.996 249 1.75 457164103007 10722101015939

66 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.ªÉAPÀl¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 56/3

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.2 50 2.00 709820097532

67 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄÄPÀÄAzÀªÀÄä PÉÆÃA ºÉZï.©üÃªÀiÁgÉrØ «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 36/2, 37/¦4

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.08 20 8.16 560023275280 0698101029770

68 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ºÉZï.ªÀÄ°èPÁdÄð£À «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 90/2

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.24 60 1.86 641560038655 10722100008593

69 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

D±Á PÉÆÃA «.Dgï.¹zÉÝÃ±ÀégÀ «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 80/5

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.24 60 2.80

70 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï C®ÆÌgÀ¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 81/1¦4

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.57 218080458829 10722100003333

71 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉZï.ZÀ£ÉßÃUËqÀ ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 80/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.256 64 3.66 668649454120 145001141000005

72 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 91/¦4

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.36 90 2.70 449002660115 10722100003470

73 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀ£ÁßgÉrØ ©£ï C®ÆÌgÀ¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 81/1¦3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.052 13 0.56 829224838810 10722100003471

74 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀAfÃªÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄtÚ «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 80/3

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.8 200 3.50 764170277502 10722100007991

75 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉZï.Dgï.PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï gÁªÀÄtÚ «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 80/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.8 200 2.40 819184738885 10722101036288

76 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀÄzÀæ¥Àà ©£ï a£Àß¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 79/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.5 125 5.79 540761369584

77 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

AiÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï «.N§¼ÉÃ±À¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 56/1

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.092 23 2.80 800959031293 10722100007637
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78 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀÄªÀtðªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 81/2

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.02 5 3.88 532438908038

79 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ©£ï w¥ÀàtÚ «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 50/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.4 100 5.00 306775220852

80 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«ÄgÉrØ ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 76/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.6 150 14.00 457868908143

81 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÈµÀ¨sÉÃAzÀæ¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 34/6, 34/5

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.8 200 3.59 366177897206

82 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀiÁgÀPÀÌ PÉÆÃA G¥ÁàgÀºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 56/4

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.2 50 1.00 709820097532

83 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ ©£ï gÀÄzÀæ¥ÀàgÉrØ «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 36/3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.5 125 2.16 285444060161

84 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.«.¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï ©.J¸ï.«±Àé£Áxï §ÄqÀßºÀnÖ ಕಸಬ ಚಳ 91/1¦3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.6 150 4.02 601279766459 64010441595

85 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.gÀAUÀ¥Àà ©£ï gÁªÀÄ¥Àà ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ ಕಸಬ ಚಳ 26/3¦3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 0.30 962185331108 10568100008460

86 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ ©£ï gÁªÀÄgÉrØ ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ ಕಸಬ ಚಳ 24/6.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.65 581432091149 1937104000022765

87 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀgÉrØ ©£ï ¯ÉÃ.PÉ.gÁªÀÄgÉrØ ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ ಕಸಬ ಚಳ 24/7.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.65 873374068298 10568100007333

88 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.ªÀiÁzÀªÀgÉrØ ©£ï ¯ÉÃ.PÉ.gÁªÀÄgÉrØ ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ ಕಸಬ ಚಳ 24/5.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.65 691465566246 10568100006046

89 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

CdÓ¥Àà ©£ï AiÀÄAUÀtÚgÉrØ ®QëöäÃ¥ÀÄgÀ ಕಸಬ ಚಳ 41/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 4.34 678453771947

90 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀAUÀzsÁªÀÄ¥Àà ©£ï ¥ÀÆeÁj wªÀÄä¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 40/¦2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.35 913870187786 0698101034429

91 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀgÁd ©£ï §¸À¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 26/2©

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.90 282422440870 145001011007693

92 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.UËqÀ¥Àà ©£ï ¦.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä aPÉÌÃ£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 43/2J1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.1 25 0.75 755677340758 10568100016186

93 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁdtÚ ©£ï AiÀÄgÀ§½î ¥À̄ ÉèÃPÀ¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 41/3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.80 580380571147 10800100002541

94 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï gÁªÀÄ¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 50/1J

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.94 528074076173 18081

95 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 25/¦3

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.00 697801432843 10800100008933

96 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹.Dgï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï gÀAUÀ¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 20/11.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.24 296250642371 111510110005791

97 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¯ï.¸ÀtÂÚÃPÀ¥Àà ©£ï °AUÀ¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 41/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.12 30 5.75 574557884271 50100060950709

98 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.r.²ªÀtÚUËqÀ ©£ï ¦.n.¢£ÀPÀgÀUËqÀ aPÉÌÃ£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 2/3.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.12 30 2.72 487600165950 1937104000010159

99 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀÄnÖÃgÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.gÀAUÀ¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 48/3¦1, 48/3¦2

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.84 817098995414 1672500101636801

100 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¯ÉÃ.J¸ï.¹.gÀAUÀ¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 48/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.20 655397935707 111510110009175
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101 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 167

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.14 35 0.69 631952779291

102 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Àæ̧ À£ÀßPÀÄªÀiÁgï ©£ï wªÀiÁägÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 52/¦5

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.24 60 1.60 907518485429 10722101008498

103 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Àæ«ÄÃ¼ÀªÀÄä PÉÆÃA «±Àé£ÁxÀgÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 263/¦2, 264, 61/1

ಮ -
- - ಇತ ಂ 1.4 350 0.80 803761386024 10722100009363

104 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹.ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÉrØ ©£ï ZÀAzÀægÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 64/8

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.57 957733302422

105 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.J¸ï.²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄgÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 38/4

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.28 70 1.17 990670466445 10722100002820

106 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

D£ÀAzÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 43/8

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.90 279718036265 10722100006872

107 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀAUÀ¥Àà ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 56/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.14 35 1.28 453037534256 10722100003848

108 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉÃªÀÄtÚgÉrØ ©£ï wªÀiÁägÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 52/¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.18 45 1.46 332978576162 10722100001651

109 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉÆ£ÀÆßgï¸Á¨ï ©£ï ºÉÆ£ÀÆßgï¸Á¨ï gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 51/6

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.4 100 2.09 367867981672 10722100007570

110 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.ºÉZï.¸ÀÄzÀ±Àð£ÀgÉrØ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 45/3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.4 100 4.16 959899441644 10002010014169

111 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

r.J¸ï.¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄgÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 46/2¦2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.8 200 3.60 437273958477 10722100008553

112 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

r.n.²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ ©£ï wªÀiÁägÉrØ.r.J¸ï gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 52/¦3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.32 80 1.46 457327095686 1672500100098101

113 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

r.n.ªÉAPÀmÉÃ±ÀgÉrØ ©£ï r.J¸ï.wªÀiÁägÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 117/¦4, 52/¦1-¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.28 70 1.20 861668812850 0479101067983

114 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÀÄeÁÓgÉrØ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 38/9

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.69 875403968253 10722100008393

115 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

wªÀiÁägÉrØ ©£ï ¥Á®AiÀÄå gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 49/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.4 100 7.80 933322862623 10722100005111

116 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

r.J¸ï.ªÉAPÀlgÀªÀÄtgÉrØ ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄgÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 46/2¦3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.28 70 1.20 655856227281 10722100002822

117 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÉAPÀmÉÃ±ÀgÉrØ ©£ï ¦.wªÀiÁägÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 129/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 0.80 617474355155 10722100004016

118 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚPÀÌ PÉÆÃA ¯ÉÃ.f.n.wªÀiÁägÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 47/8

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.2 50 0.80 283715360853 10722101005756

119 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n.UÉÆÃ«AzÀgÉrØ ©£ï wªÀiÁägÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 47/4

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.60 958309185756 1672500101709301

120 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n.wªÀiÁägÉrØ ©£ï wªÀiÁägÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 47/3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.12 30 0.80 513572832632 10722100006461

121 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

F±ÀégÀ¥Àà ©£ï zÉÆrØgÀ¥Àà gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 66/¦5

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.024 6 0.20 577189046886 111510110000417

122 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï zÉÆrØgÀ¥Àà gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 1481, 327/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.024 6 0.25 567508043482 10722100007557

123 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©üÃªÀÄ¥Àà ©£ï zÉÆrØgÀtÚ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 66/2¦

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.024 6 0.80 719652695964 10722100009720
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124 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®ªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÀÚgÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 45/4

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.14 35 5.00 245672258536

125 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA AiÀÄAUÀtÚgÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 113/2

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.12 30 2.34 398950235083

126 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀÄgÉÃAzÀægÉrØ ©£ï wªÀiÁägÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 52/4

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.32 80 4.00 684674254677

127 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄAdÄ¼À PÉÆÃA wªÀiÁägÉrØ gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 45/2¦2

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.16 40 6.05

128 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á¥ÀAiÀÄå ©£ï ¨ÉÆÃgÀAiÀÄågÁUÀgÀ gÉrØºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 123/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 4.00 582130894825 6168101027599

129 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.JA.£ÁUÀgÁd ©£ï ¯ÉÃmï ¦.ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà gÉrØºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 2/3..

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.80 777645898333 10062200008529

130 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.JA.¥ÀæPÁ±À ©£ï ¯ÉÃmï ¦.ªÀÄ°èPÁdÄð¥Àà gÉrØºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 2/2..

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.80 506046291606 0698101038036

131 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.J¯ï.gÉrØ ©£ï JA.J ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå gÉrØºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 42

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.048 12 5.54 462046293261 1672500100239201

132 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå gÉrØºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 149/5© 149/4J

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.41 441471613226 34292303281

133 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁd¥Àà ©£ï PÀzÀÄgÀ¥Àà gÉrØºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 4/2¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.024 6 0.31 224788454247 0698101027633

134 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀjAiÀÄtÚ ©£ï ¸ÀtÚdªÁd¥Àà gÉrØºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 39

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.2 50 6.00 528110749936

135 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§¼ÀªÀÄä PÉÆÃA N§£ÁAiÀÄPÀ ºÉUÉÎgÉ ಕಸಬ ಚಳ 25/8.

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.02 5 2.20 825805945092

136 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

§¸ÀªÀgÁd ©£ï ¨ÉÊgÀtÚ ºÉUÉÎgÉ ಕಸಬ ಚಳ 24/1.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 2.00 512306949281

137 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ©£ï ¨ÉÊgÀtÚ ºÉUÉÎgÉ ಕಸಬ ಚಳ 24/3.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 2.00 883804297891

138 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà ©£ï w¥ÀàAiÀÄå PÀ̧ ÀÆÛjwªÀÄä£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 43/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 4.00 532040756311 0698101016079

139 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®PÀëöät ©£ï PÀjUÀÄAqÀ¥Àà PÀ̧ ÀÆÛjwªÀÄä£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 47/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 4.43 794534424414 0698101033925

140 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄªÀÄä.© PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä PÀ£ÉßÃ£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 1/2¦2

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.26 65 4.70 275794897752 13200101002507

141 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.Dgï.GªÀiÁPÁAvÀgÉrØ ©£ï f.n.gÀÄzÀæ¥ÀàgÉrØ PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 94/2¦, 94/2J¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 1 250 2.28 473954661088 10568100010063

142 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.JA.¸ÀA¢Ã¥À ©£ï f.ºÉZï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÉrØ PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 13/2.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.14 35 1.99 521952465268 0698101025154

143 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï JA.ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 75/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.164 41 3.01 481677787564 54036215754

144 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.azÁ£ÀAzÀ¥Àà ©£ï CAUÀr w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 115/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.408 102 2.10 765621314668 10568100000067

145 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.n.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï w¥ÀàAiÀÄå PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 191, 192, 190/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.328 82 3.13 903502031896 10568100005545

146 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.n.§¸ÀªÀgÁd¥Àà ©£ï n.ZÀAzÀætÚ PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 187

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.224 56 2.42 410104628199 0698101020553
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147 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.n.VÃvÁ PÉÆÃA ºÉZï.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 188/2

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.116 29 0.96 995455210338 0698101029449

148 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¤ªÀÄð®ªÀÄä PÉÆÃA GªÀiÁ¥Àw PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 5/1¹

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.6 150 4.19 289941246167

149 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄZÀAzÀÀæ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¯ÉÃmï N§AiÀÄå PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 81/3J

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.31 414751100487 10568100016120

150 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J.Dgï.¤ªÀÄð®ªÀÄä PÉÆÃA f.Jºï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 14/1©

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.6 150 1.81 216720713196 105681131004377

151 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.Dgï vÀÄPÀgÁªÀÄgÉrØ ©£ï f.¦.gÀÄzÀæ¥ÀàgÉrØ PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 18/6.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.24 60 0.50 604486541350 111510110005704

152 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n gÀ«Ã±ï ©£ï f.Dgï vÀÄPÀgÁªÀÄgÉrØ PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 94/2¦-¦1, 92

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.48 120 0.80

153 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n w¥ÉàÃ±ï ©£ï f.Dgï vÀÄPÀgÁªÀÄgÉrØ PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 94/2¦-¦1, 94

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.48 120 0.80

154 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n. ²æÃPÁAvÀ ©£ï w¥ÁàgÉrØ PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 20

- ಷ
- - ಇತ ಂ 1.032 258 5.00 679358098133

155 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

§¸ÀªÀgÁd ©£ï ªÀÄ®ètÚ PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 21/7.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.072 18 9.16 209484503961

156 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dUÀ¢Ã±À ©£ï »ªÀÄAvÀgÉrØ PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 18/1.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.8 200 7.32 328969712311

157 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ©£ï w¥ÉàÃgÀÄzÀæ̧ Áé«Ä PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 116/2©1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.2 50 4.19

158 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.Dgï gÁªÀÄZÀAzÀægÉrØ ©£ï f.¦ gÀÄzÀæ¥ÀàgÉrØ PÀÄgÀÄrºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 93/2, 18/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.8 200 3.45 750944547101 10568100014634

159 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.PÉ.¥Àæ̈ sÀÄgÉrØ ©£ï PÉ.©üÃªÀÄgÉrØ PÀjÃPÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 115/3.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.16 40 0.56 860328059792 10722100006133

160 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.J.²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ ©£ï ¯ÉÃmï PÉ.CAiÀÄå¥Àà PÀjÃPÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 126

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.2 50 0.80 202011170966 10722100002831

161 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀÄgÉÃ±À.PÉ. ©£ï ¯ÉÃmï PÁåvÀAiÀÄå PÀjÃPÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 8/1.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.2 50 1.10 816371090875 289401500083

162 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¨sÀgÀvÉÃ±À.r PÀjÃPÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 74/¦3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.2 50

163 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

CAf£À¥Àà ©£ï AiÀÄ®è¥Àà UÉÆÃ¥À£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 51/2©, 51/3¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.8 200 4.35 449380484598 10800100008874

164 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¦.«.±ÉÃµÀVjAiÀÄ¥Àà UÉÆÃ¥À£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 64/4

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.51 697350069917 0698101019234

165 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

vÁAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.FgÀ¥Àà UÉÆÃ¥À£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 8/1.

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.024 6 0.47 372353346311 0698101037727

166 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀ̧ ÀAvÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÀÄ°AUÀ¥Àà UÉÆÃ¥À£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 43/1J

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.32 80 4.18

167 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀtÚ ©£ï PÁåvÀtÚ UÉÆÃ¥À£ÀºÀ½î ಕಸಬ ಚಳ 8/1.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.24 60 1.02 907405632038

168 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀ®è¦Ãgï¸Á¨ï ©£ï ¦Ãgï¸Á¨ï UÉÆÃ«£Á¼ï ಕಸಬ ಚಳ 36/1¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 4.00 538376058614

169 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï zÁåªÀÄtÚ ©£ï ²RgÀ¥Àà UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 17/2.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.48 679300122022 10568100017285
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170 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀgÀÄ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 27/3..

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.00 432034138733 10568100006671

171 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀÉ.gÀAUÀ¥Àà ©£ï PÉAZÀ¥Àà UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 35/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.43 975465265800 10568100004781

172 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï dUÀ¼ÀÆgÀ¥Àà UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 29/5.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.86 28298668599 10568100003740

173 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.vÀªÀÄätÚ ©£ï PÀjw¥ÀàAiÀÄå UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 36/7.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.00 319778908033 10568100004785

174 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄzsÀÄgÉ¤AUÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 46/¦2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.20 643066801322 10568100000831

175 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n §¸ÀªÀgÁd ©£ï PÀjw¥ÀàAiÀÄå UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 19/1.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.44 948450455197 6168101002398

176 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J£ï £ÁUÀgÁd ©£ï ¤AUÀ¥Àà UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 67/¦3

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 0.56 848330714241 10568100018260

177 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.J ªÀÄÄPÀÄzÀ̧ Áé«Ä ©£ï eÉ CdÓ¥Àà UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 71

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.036 9 0.60 275064590258 0698101025083

178 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ²RgÀ¥Àà UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 34/1©

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.80 292746634430 10956101000350

179 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà ©£ï dUÀ®ÆgÀ¥Àà UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 29/4.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.08 94321207273

180 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï ¤AUÀ¥Àà UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 38/¦1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 3.23 461587943604

181 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dUÀ£ÁßxÀ ©£ï CdÓ¥Àà UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 31/1©

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 3.06 471403129120

182 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

CdÓtÚ ©£ï dUÀ®ÆgÀ¥Àà UÉÆgÀèPÀmÉÖ ಕಸಬ ಚಳ 26/¦2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.1 25 5.16 10568100016269

183 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉZï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ZÀ¼ÀîPÉgÉ ಕಸಬ ಚಳ 215/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.35 253863059774 10062250015446

184 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.gÀAUÀ¥Àà ©£ï gÁªÀÄ¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 48/8

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.23 742293503516 1059810100715

185 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

r.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ªÀÄAr¥Á®AiÀÄå zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 57/3, 111/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.98 742496426690 18970100028210

186 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉAZÀ¥Àà ©£ï VqÀØUËqÀ¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 39

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.1 25 18.26 464180902379 10956101000367

187 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï zÁåªÀÄtÚ zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 35/2.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.16 592919765934 30566492880

188 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.gÀAUÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 34/4© 33/4 33/7

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.12 30 4.90 310109024198 1320000101004462

189 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÈµÀ¨ÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï PÉAZÀ¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 34/4¹

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.26 364166256792 64149477462

190 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸Áé«Ä °AUÀ¥Àà ©£ï °AUÀ¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 50/2¦©

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.80 265315296460 10956101005416

191 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà AiÀiÁ£É §dÓ¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 1/2¦1-¦1

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.02 5 2.35 415414854044 1672500101943301

192 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n PÀj§¸À¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 155/2

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.27 372670779480 10956101002288



ಫ ಭ ಯ ವರ ಮ ೕಬ ಮ
ಷ

ಪ ಷ  ಪ ಷ  
ಗಡ

ಇತ
ಸ ಯಧನ
ದ ತ  

( . 
ಲ ಗಳ )

ಕ 
( )

ಕ   
( .)

ಕಮ ಯ ಕಮ/ ಚ ವ

ಫ ಭ ಯ ವರ

ಸ  

ವಗ ಪ ದ ಲಭ

ಆ  ಂ   

193 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄ®è¥Àà ©£ï PÀ̧ À®¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 155/4.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.51 574114654529 1672500100084101

194 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ®è¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 40/1©

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.20 836292263404 1672500101658101

195 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

°AUÀ¥Àà ©£ï PÀ¼À̧ À¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 155/1.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 3.43 823031824132 64165198803

196 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï wªÀÄä¥Àà zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 154/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.32 717263392720 64165195286

197 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀAUÀ¥Àà ©£ï ¥Á®AiÀÄå zÀÄUÁðªÀgÀ ಕಸಬ ಚಳ 17/1J5

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.02 5 4.25 921802501364

198 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.¦.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà zÀÉÃªÀgÀªÀÄjPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ
24/2©¦1, 24/2©¦1, 

24/2©¦3
- ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.07 925712975779 0698101029793

199 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀtÚ ©£ï FgÀ¥Àà zÀÉÃªÀgÀªÀÄjPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 41/1.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 3.08 595151781883 0698101020992

200 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

CrªÀ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚN§AiÀÄå zÀÉÃªÀgÀªÀÄjPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 124/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.60 851523341059 0698119000384

201 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.£ÁUÀgÁd ©£ï ¥ÁvÀð¥Àà zÀÉÃªÀgÀªÀÄjPÀÄAmÉ ಕಸಬ ಚಳ 106/2©

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.90 639912056076 0698101036830

202 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.©.ªÀ£ÀeÁQë PÉÆÃA n.«ÃgÀ̈ sÀzÀæAiÀÄå zÉÆqÉØÃj ಕಸಬ ಚಳ 278/3

ಮ -
- - ಇತ ಂ 0.06 15 3.84 590037858830 0698101012721

203 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀÉÊAiÀÄzï ªÀÄÄ¸ÀÛPÀ CºÀªÀÄzï ©£ï ¯ÉÃ.r.¸ÉÊAiÀÄzï 

¥sÀgÀÆPï
zÉÆqÉØÃj ಕಸಬ ಚಳ 10/2.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.12 30 0.94 594661465843 13200010100

204 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£À¹ÃªÀiïªÀÄÄ¤ß¸Á PÉÆÃA ¸ÉÊAiÀÄzï C±ÀéPï CºÀªÀÄzï zÉÆqÉØÃj ಕಸಬ ಚಳ 3/1.

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.12 30 2.88 943784698715

205 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

NAPÁgÀgÉrØ ©£ï gÀÄzÀægÉrØ ಕಸಬ ಚಳ 93/1

- ಷ
- - ಇತ ಂ 0.8 200 3.00 724277214032

206 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ಕಸಬ ಚಳ 73/4

- ಷ
- - ಇತ ಂ 1.08 270 14.20

207 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄZÀAzÀægÉrØ ©£ï UÀÄgÀæ¥Àà ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 38/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.10 25 2.00 33340625039 10716100002891

208 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï °AUÀtÚ ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 165/3, 165/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.00 734102687464

209 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ¦®èºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 84/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.10 25 1.20 240520733304

210 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄÄPÀÄAzÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà É̈¼ÀUÉgÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 46/J¦14 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.65 770165125203 4392101000908

211 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J£ï.Dgï.PÉÆÃqÀ¥Àà ©£ï J£ï.PÉ.gÀAUÀ¥Àà ¨É¼ÀUÉgÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 77/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 2.45 457779653411 10550100000040

212 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà É̈¼ÀUÉgÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 112/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 6 4.30 512427037975

213 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï ¥ÀÆeÁj £ÁgÁAiÀÄt¥Àà É̈¼ÀUÉgÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 174/1¹¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 2.20 594992811049

214 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

C£ÀAvÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÆeÁj ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ̈ ÉÆÃ« ¨É¼ÀUÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಪರ ಂ ರ ಚಳ 1/89© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.00 298883605360 10550100004948

215 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®PÀëöät¥Àà ©£ï ºÀmÉÖ¥Àà É̈¼ÀUÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಪರ ಂ ರ ಚಳ 64 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.73 889612660319 10550100000045
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216 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¤AUÀªÀÄä PÉÆÃA PÀjAiÀÄ¥Àà ¨É¼ÀUÉgÉ, £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 47/2, 52/2J ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.10 25 1.70 366846075584 10550100005007

217 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄÄzÀÝ¥Àà É̈¼ÀUÉgÉ, £ÁgÁAiÀÄt¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 95/¦3 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.10 25 1.00 794628860497 10550101034776

218 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀ°AUÀtÚ ©£ï ªÀÄ®ètÚ É̈¼ÉUÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಪರ ಂ ರ ಚಳ 294 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.95 618310150996 10550100005335

219 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀwÃ±À ©£ï §¸ÀtÚ É̈ÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 17/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.36 90 7.10 215561779574

220 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï PÀjªÀÄ®è¥Àà É̈ÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 11/1¦5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 3.17 514144301885

221 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀªÀÄÆwð ©£ï FgÀtÚ É̈ÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 49/4© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.37 380460893407

222 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¤gÀAd£ÀªÀÄÆwð ©£ï ZÀAzÀætÚ É̈ÆªÀÄä£ÀPÀÄAmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 40/1¹ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 4.26 274273756503

223 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

µÀqÁPÀëgÀ¥Àà ©£ï eÉ.«ÃgÀtÚ ¸ÀÆgÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 108 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.10 25 3.60 641466358549 285601000050052

224 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.J¸ï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï J¸ï.¹zÀÝ¥Àà ¸ÀÆgÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 31/3¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 2.00 957792593500 0698108025261

225 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

eÉ.¥ÀæºÁèzÀ ©£ï É̄Ã.dAiÀÄtÚ £ÁUÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 60/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 1.30 440916549349 10671101000371

226 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA ¥Á¥ÀtÚ £ÁUÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 55/1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.16 40 2.21 352047955610 10671100010448

227 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀÄzsÁ.¹ PÉÆÃA ZÀ®ÄªÀÄ¥Àà £ÁUÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 89 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.12 30 8.15 611212479596 10671101004030

228 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄtÚ ©£À ©üÃªÀÄAiÀÄå £ÁUÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 56/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 4.50 979456202699 10671100003796

229 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄZÀAzÀÀægÉrØ ©£ï EAlÆgÀÄ 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ
£ÁUÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 52/2 -

ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 2.40 642072603144 10671100002696

230 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄPÀÌ PÉÆÃA É̄Ã.ºÉZï.J£ï.gÁªÀÄªÀÄÆwð £ÁUÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 20/3. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.87 520741619340 10671101006409

231 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.ºÉZï.wªÀÄätÚ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ £ÁUÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 15/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.46 743708061212 10671100002457

232 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï gÁªÀÄªÀÄÆwð £ÁUÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 13/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.22 634731780184 14500101006171

233 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀÄgÀèºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 40/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.18 45 5.00 963666132898

234 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.ºÉZï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ºÉÆ£Àß¥Àà ¥ÀÄgÀèºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 35/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.10 25 3.25 457190200655

235 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 30/3J¥sï -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 4.56 903025566969 130010080360

236 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà ©£ï AiÀÄgÀUÀÄAl¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 2/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.36 234754460899

237 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï £ÁUÀ¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 30/3F5, 30/3F2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.20 50 2.20 342595640902

238 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀ£ÀßªÀÄ®è¥Àà ©£ï dÆUÀ® ZÀ£Àß¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 309/0 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.39 962499370729



ಫ ಭ ಯ ವರ ಮ ೕಬ ಮ
ಷ

ಪ ಷ  ಪ ಷ  
ಗಡ

ಇತ
ಸ ಯಧನ
ದ ತ  

( . 
ಲ ಗಳ )

ಕ 
( )

ಕ   
( .)

ಕಮ ಯ ಕಮ/ ಚ ವ

ಫ ಭ ಯ ವರ

ಸ  

ವಗ ಪ ದ ಲಭ

ಆ  ಂ   

239 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

§æºÀäZÁj ©£ï £ÁgÁAiÀÄt¥Àà ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 13 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 5.00 411489143732

240 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

wªÀÄä¥Àà ©£ï ¥ÀmÉÃ¯ï ¥Á®AiÀÄå ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 50/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.03 8 6.03 650359634408

241 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«.ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï FgÀ¥Àà ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 94/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 1.30 344358106086 130010006930

242 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹zÀÀÝ¥Àà ©£ï ªÀÄAeÁgÀ¥Àà ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 120/0 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 8.00 290080744389 10671100008986

243 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

zÉÃªÀgÁeï ©£ï «ÃgÀtÚ ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 22 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.32 80 2.00 793727450914

244 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄPÀÌ PÉÆÃA zÉÆqÀØ«ÃgÀtÚ ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 135/3 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.12 30 3.21 683790137839

245 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ©üÃªÀÄ¥Àà ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 102/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.60 73975630700

246 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀ£ÀßPÉÃ±À ©£ï ±ÁAvÀ«ÃgÀ¥Àà ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 34/1¦ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.20 50 3.00 908581129757

247 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ±ÁAvÀ«ÃgÀ¥Àà ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 3/2. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.10 25 9.10 332052849836

248 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«ªÀÄ¯ÁQë PÉÆÃA ZÀ£ÀßPÉÃ±ÀªÀ ¥ÀUÀqÀ®§AqÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 23/2. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.10 25 2.00 67286127795554

249 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á¥À£ÁAiÀÄPÀ ©£ï f.¥Á¥ÀAiÀÄå «±Àé£ÁxÀ¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 60/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.80 970359663393 10779100001110

250 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÀÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà ®PÀÄªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 20/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.79 974759613819 10671101013667

251 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚAiÀÄ®è¥Àà ©£ï UÀÄgÀæ¥Àà ®PÀÄªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 19/¦6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.95 712286585966 285601000007796

252 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ©£ï VqÀØ¥Àà ®PÀÄªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 17/¦4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.05 12 2.23 769071795595 10671101006977

253 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀtÚ ©£ï UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ®PÀÄªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 8/6. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.20 987275738122 2461

254 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÉÄÃUËqÀ ©£ï FgÀdÓ¥Àà ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 46/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.00 618789856400 10716100003380

255 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.J¸ï.gÀÄzÀæ¥Àà ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀìªÀÄÄzÀæ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 79/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.50

256 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.J¸ï.²ªÀ¥Àà ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀìªÀÄÄzÀæ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 79/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.50

257 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

CAf£À¥Àà ©£ï ºÉÆ£ÀÆßgÀ¥Àà ªÀÉÆÃzÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 31 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.09 22 1.00

258 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹zÀÉÝÃ±ÀégÀ ©£ï «ÃgÀtÚ ªÀÈAzÀªÀé£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 94/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 2.20 587526437391

259 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ©£ï UÀÄqÀzÀ¥Àà AiÀÄ®WÀlÖ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 3/9. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 6 1.39 201687438398 0698101033987

260 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA UÀÄqÀzÀ¥Àà AiÀÄ®WÀlÖ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 105/6 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 4.18 928733263710 4392108001731

261 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

r.UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï ¢§âtÚ dÄAdgÀUÀÄAmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 55/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.15 887863212994 10779100007226
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262 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.J¯ï.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï f.PÉ.°AUÀtÚ eÁdÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 189/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 2.94

263 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.N§tÚ ©£ï É̈ÆÃgÀAiÀÄå eÁdÆgÀÄ PÁªÀ̄ ï ಪರ ಂ ರ ಚಳ 63/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.03 8 2.40

264 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀAfÃªÀªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÊgÀ¥Àà n.J£ï.PÉÆÃmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 63/1J1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.80 439673224593 10830100002658

265 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚ N§¼ÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ ªÀÄÆPÀðt¥Àà n.J£ï.PÉÆÃmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 31/¦11 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.02 6 1.20 618603981108

266 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄÆPÀðt¥Àà ©£ï PÁ¼À¥Àà n.J£ï.PÉÆÃmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 31/¦4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.35 765038738042

267 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA ®PÀëöät n.J£ï.PÉÆÃmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 69/4r ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.02 5 0.35 602286256559

268 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹zÀÉÝÃ±ÀégÀ ©£ï eÉÆÃUÀ¥Àà n.J£ï.PÉÆÃmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 1/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.35 714260088733

269 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð n.J£ï.PÉÆÃmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 69/1©1¦4 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.03 8 2.20 823462682072

270 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï wªÀÄätÚ N§£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 53/7 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 4.05 486111977659

271 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.n.²ªÀ±ÀAPÀgÀ ©£ï §ÈAV w¥ÉàÃ¸Áé«Ä N§¼Á¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 7/¦7 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.09 649671056092 10830100002428

272 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA ¯ÉÃ.Dgï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä N§¼Á¥ÀÄgÀ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 7/1. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.12 30 0.59 498966094138 10830100002067

273 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀÉZï.¹.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà ºÁ®UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 23/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.00

274 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

±À²zsÀgÀ ©£ï §¸À¥Àà ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 10/15. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.39 341150643133

275 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄPÀÌ PÉÆÃA ©üÃªÀÄtÚ ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 113 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.00 423670772506

276 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA UÀÄgÀÄ°AUÀ¥Àà ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 122/10 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.06 15 2.06 382259190794

277 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ°èPÁdÄð£ÀAiÀÄå ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 101/2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.20 441475392896

278 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.JA.ZÀ°ªÀÄtÚ ©£ï PÉÆÃmÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 101/6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.00 375736524090

279 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

azÁ£ÀAzÀ¥Àà ©£ï PÉÆÃmÉ ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 101/4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.00 667624385253

280 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀAZÁPÀëgÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 101/7 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.00 711779978385

281 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀ£ÀAzÀ¥Àà ©£ï VjAiÀÄ¥Àà PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 32/¦1, 41/1, 41/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 6 0.64 655638203265 10550100000537

282 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.£ÁUÀgÁd PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 68/4 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.03 8 2.40 252871527586 10550101030178

283 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

KPÁAvÀAiÀÄå ©£ï PÉ.f. s̈ÀÆvÀtÚ PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 38/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.10 25 0.40 745254761820 10550100005600

284 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.dUÀ¢Ã±À ©£ï PÉ.f. s̈ÀÆvÀtÚ PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 38/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.10 25 0.20 676684086292 10550101025459
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285 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.gÀªÉÄÃ±À ©£ï PÉ.f. s̈ÀÆvÀtÚ PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 38/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.10 25 0.47 10550100004144

286 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï UËqÀgÀ gÀAUÀ¥Àà PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 41/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.40 862273321155

287 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.©.²ªÀtÚ ©£ï PÉ.f. s̈ÀÆvÀtÚ PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 38/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.20 699545843998 10550100005361

288 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀtÚ ©£ï ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 19/1, -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.40 132000101004086

289 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÁ¬ÄvÀæªÀÄä PÉÆÃA zÉÃªÉÃAzÀæ¥Àà PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 38/¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.02 6 1.60 293702772165 10550100005884

290 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¨ÁtªÀÄä PÉÆÃA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀAiÀÄå PÀ®ªÀÄgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 53/4 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.03 7 1.20 275893477841 10550100004055

291 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï zÁåªÀÄ¥Àà PÁå¢UÀÄAmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 73/6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.00 262631988873 10716100003252

292 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

aPÀÌtÚ ©£ï Ȩ́̈ ÀÛgÀºÀ½î PÀzÀÄgÀ¥Àà PÁªÀÄ¸ÀªÀÄÄzÀæ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 64/¦15 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.03 8 5.00 571572067456

293 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÁPÀªÀÄä PÉÆÃA ZÀPÉÌUËqÀ PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ಪರ ಂ ರ ಚಳ 1/2, 58/¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.20 641435677921 8211503723

294 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄtÚ ©£ï É̄Ã.GUÀæ¥Àà PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ಪರ ಂ ರ ಚಳ 22/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.03 7 3.03 218754234752 10550100004396

295 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.J¸ï.PÀ®à£Á ©£ï ²ªÀtÚ PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ಪರ ಂ ರ ಚಳ 3/¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.70 298781493568 64146269039

296 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«±Àé£ÁxÀ ©£ï ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ಪರ ಂ ರ ಚಳ 1/1, 3/¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 5.39 634596394183 10550100001477

297 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J£ï.aPÉÌUËqÀ ©£ï £ÁUÀ°AUÀ¥Àà PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ಪರ ಂ ರ ಚಳ 1/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.03 8 0.40 338649805067 10550100001832

298 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀjAiÀÄtÚ ©£ï zÉÆqÉØÃUËqÀ PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ಪರ ಂ ರ ಚಳ 1/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 3.88 551180813938 10550101014620

299 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

wªÀÄätÚ ©£À wªÀÄä¥Àà PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ಪರ ಂ ರ ಚಳ 20/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.03 7 0.50 994560508446 10550100004113

300 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UËqÀ¥Àà ©£ï UÀtÂ wªÀÄäAiÀÄå PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ಪರ ಂ ರ ಚಳ 59/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 6 0.85 548525027086 10550100002234

301 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

VjAiÀÄ¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ಪರ ಂ ರ ಚಳ 6/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.10 25 11.19 539076355024

302 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ಪರ ಂ ರ ಚಳ 25 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.00 587974158938

303 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï §ArºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ಪರ ಂ ರ ಚಳ 25 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 3.20 342534922298

304 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

s̈ÉÆÃdgÁd ©£ï ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà PÀÉÆÃ¤UÀgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 14/4, 8/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.10 25 3.69 493663151310 132000101006242

305 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

VjdªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà PÀÉÆÃ¤UÀgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 3/2©¦-¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.10 25 0.45 233322896012 10830100005811

306 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.gÀAUÀAiÀÄå ©£ï UÀÄAqÀ ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà PÀÉÆÃ¤UÀgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 4/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 1.79 621786601838 10830100005650

307 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.©.gÀ« ©£ï ©üÃªÀÄ¸ÉÃ£À¥Àà PÉÆ®ðPÀÄAmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 31 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 2.00
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308 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£À«Ã£ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà PÉÆ®ðPÀÄAmÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 76/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.10 25 1.39 900121662328

309 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA ¦.f.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä PÉÆÃ¤UÀgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 32/¦ ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.16 40 5.60

310 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²æÃzsÀgÀ ©£ï UÉÆÃ¥Á®¥Àà PÉÆÃ¤UÀgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 24/5. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 5.19 629329392643

311 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄtÚ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà PÉÆÃ¤UÀgÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 24/4. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.07 18 3.00 415384008945

312 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀtÚ ©£ï zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 20/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.90 737896770875 10830101006223

313 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀAUÀtÚ ©£ï zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 7/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.55 337296834914 10830100002459

314 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.Dgï.gÁeï PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÀAUÀtÚ UÉÆÃ¹PÉgÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 20/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.15 276063843618 10830100002493

315 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

r.²æÃ£Áxï ©£ï zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 18/1J¦ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.20 50 1.43 505397185499

316 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï,zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà ©£ï r.gÀAUÀ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 17/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.20 50 835048842200

317 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄgÁªÀÄ ©£ï gÀAUÀ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಪರ ಂ ರ ಚಳ 81 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.80 900332836739 10830100006363

318 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁdtÚ ©£ï gÀAUÀtÚ UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಪರ ಂ ರ ಚಳ 80 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.20 242296160204 108310101008282

319 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.²ªÀtÚ ©£ï ªÀÄÄzÀÝtÚ UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಪರ ಂ ರ ಚಳ 9 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 4.00 954752853930

320 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁdtÚ ©£ï ªÀÄÄzÀÝtÚ UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಪರ ಂ ರ ಚಳ 9 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 4.00 956921402198

321 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄÄzÀÝtÚ ©£ï FgÀ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಪರ ಂ ರ ಚಳ 9 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 23.16 336990844723

322 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.«ÃgÉÃ±À ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î PÁªÀ̄ ï ಪರ ಂ ರ ಚಳ 13/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.03 8 4.05 267254039101

323 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.²æÃzÉÃ« PÉÆÃA É̄Ãmï J¸ï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ZÀmÉÖPÀA§ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 41/¦13, 41/¦11 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.75 388594403756

324 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²æÃzÉÃ« ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ZÀmÉÖPÀA§ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 41/¦11, 41/¦13 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.00 388594403756

325 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¨Á®ªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.PÀjAiÀÄ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 107/5 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 4.09 458259316521 10779101032699

326 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

eÉ.J¯ï.PÀj§¸ÀªÀgÁd ©£ï É̄Ã.°AUÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 95/10 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.99 809508864889 10779101017229

327 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

eÉ.J¯ï.¤d°AUÀ¥Àà ©£ï É̄Ã °AUÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 95/9 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.99 955920476408 10779100003815

328 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA eÉ.J¯ï.«ÃgÀtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 95/2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.10 25 0.99 717009409415 10779101004359

329 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

AiÀÄgÀætÚ ©£ï FgÀtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 74/6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.35 927925968881 10779100007198

330 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA É̄Ãmï «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 125/4 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.10 349507917057 130010095223
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331 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«.PÉAZÀtÚ ©£ï «ÃgÀdÓ ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 8/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.74 634652366342 10779100001454

332 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²æÃ¤ªÁ¸ÀªÀÄÆwð.r ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄgÀæ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 31/2©1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.14 463587664602 10779101016211

333 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

eÉ.«.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 95/6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.00 713117370894 20283756134

334 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«.«ÃgÀtÚ ©£ï «ÃgÀdÓ ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 8/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.75 706966189325 10779100006515

335 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©£ï °AUÀtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 10/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.10 25 2.28 252877479432

336 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

s̈ÀÆvÀªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄätÚ ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 33/1¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.18 888033088694

337 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀtÚ ©£ï w¥ÀàAiÀÄå ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 122/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 12.06 666271951354

338 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄZÀAzÀæ¥ÀÀà ©£ï w¥ÀàAiÀÄå ZË¼ÀÆgÀÄ ಪರ ಂ ರ ಚಳ 123 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.10 25 5.19 731064297117

339 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ©£ï FgÀtÚ ZË¼ÀÆgÀÄ PÁªÀ̄ ï ಪರ ಂ ರ ಚಳ 10/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.76 777872818852 10779101032705

340 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀtÚ ©£ï aPÀÆÌ£À¥Àà zÉÆqÀØ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ಪರ ಂ ರ ಚಳ 143/2¹ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 1.00 921564108230

341 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

EªÀiÁA© ©£ï ºÀÄ¸ÉÃ£ï¸Á© ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 263 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 3.67 998320818918 1093910300100

342 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀiÁgÀAiÀÄå ©£ï É̈ÆªÀÄäAiÀÄå É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 80 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.18 45 4.10 867971620156 10566100022684

343 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï «ÃgÀtÚ ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 30/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.064 16 1.48 970626581696 10566101002670

344 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï gÁªÀÄdÓ¥Àà ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 30/2¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.84 821118888510 10566100002713

345 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀ¥Àà ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 24/3. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 3.02 312665864135 10566100023082

346 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

C¤vÀ PÉÆÃA É̄Ã.©.ºÉZï.²æÃ¤ªÁ¸À ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 6/7. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.02 5 0.60 811677904939 10566101032802

347 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

r.«.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ ©£ï zÉÆqÀØ«ÃgÀtÚ É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 29/1¦5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.032 8 3.90 915661930840 10566100002735

348 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀ£ÁUÀ¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 24/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 1.78 316150140207 10566101028225

349 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.®PÀëöät ©£ï UÁ¢gÀAiÀÄå É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 199/¦12 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.40 288257615188 10939100002214

350 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁdtÚ.JA ©£ï ªÀiÁgÀAiÀÄå ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 119/5, 168/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.2 50 2.31 585945681378 8311498585

351 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

wªÀÄä¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 24/1¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 1.75 325683579093 10566100024705

352 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆÃgÀªÀÄä PÉÆÃA N§AiÀÄå É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 18/¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.22 55 2.05 650440140101 10939101014602

353 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄ¥Àà ©£ï ¸ÀPÀæ¥Àà É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 211 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.67 564736324447 10566100021746
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354 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.¸ÀtÚN§¼ÀAiÀÄå ©£ï gÁ.N§AiÀÄå É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 22/4. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.80 631490489209 10566100002734

355 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.PÉ.«ÃgÀtÚ ©£ï PÉAUÀ¥Àà ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 149/1, 149/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 0.52 483406322769 11150110000464

356 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀiÁgÀPÀÌ PÉÆÃA ©.PÉ.«ÃgÀtÚ É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 150/2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.032 8 0.74

357 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉZï.SÁ¹A¸Á¨ï ©£ï ºÀÄ¸ÉÃ£ï¸Á¨ï ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 245/¦5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.056 14 0.76 248962954958 10939101016178

358 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀÆgÀAiÀÄå ©£ï FgÀ N§AiÀÄå É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 199/¦5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.80 262498869845 10939100000322

359 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄPÀÈµÀÚgÉrØ ©£ï §¸À¥Àà É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 10/2¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 0.80 971040885032 21998

360 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉZï.PÉ.±ÀgÀt¥Àà ©£ï PÉ.«.PÉAZÀ¥Àà É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 30/1¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.064 16 1.01 312821834601 0698101038593

361 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹.£ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï avÀÛAiÀÄå É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 6/4. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 1.03 640830603657 10598100021770

362 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚªÀÄ®èAiÀÄå ©£ï avÀÛAiÀÄå É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 6/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 1.04 389123838979 23184

363 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.J£ï.«±Àé£ÁxÀgÉrØ ©£ï ¤AUÀ¥Àà É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 43/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.28 621400600546

364 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹Ã£À¥Àà ©£ï CdÓ¥Àà É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 135/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.036 9 1.35 105661010112899

365 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆÃgÀAiÀÄå ©£ï CdÓ¥Àà É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 135/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.024 6 1.35 599038442114 105661101010864

366 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

§AdPÀÌ PÉÆÃA ¥Á®AiÀÄå ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 8/1J2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.57 568972316437

367 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®AiÀÄå ©£ï CdÓ¥Àà É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 135/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.60 661266698558 1672500101531101

368 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà ©£ï gÁªÀÄdÓ¥Àà É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 30/2¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.84 105661310012847

369 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®AiÀÄå ©£ï UÁ¢gÀAiÀÄå É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 91/¦5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.28 70 2.00 676017414820

370 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀÈµÁÚgÉrØ ©£ï f.VqÁØgÉrØ É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 20/1¹ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.096 24 2.19 1320000000004598

371 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

EªÀiÁA¸Á© ©£ï SÁ¹A¸Á© ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 231 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.112 28 2.80 309408275996 10566100023139

372 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J£ï.zÁzÀ¦Ãgï ©£ï É̄Ã.£ÀÆgÀÄ¸Á© É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 232 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.18 45 2.85 615140073673 1093910105443

373 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

°AUÀgÁdÄ ©£ï É̈ÆªÀÄäAiÀÄå É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 83/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.28 60 3.10 721373217521 1093910107277

374 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀªÀÄä PÉÆÃA zÉÆqÀØ£ÀgÀ̧ À¥Àà ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 182 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.85 772036142902 1672500101581601

375 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.N§¼ÀAiÀÄå ©£ï gÁ.N§AiÀÄå ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 22/5. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.136 34 1.35 300941375808 10566100001481

376 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

zÀÉÆqÀØ£ÀgÀ̧ À¥Àà ©£ï £ÀgÀ̧ À¥Àà É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 181/1¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 1.62 367499115938 1672500101580001
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377 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§tÚ ©£ï É̄Ã.®¸ÀÄªÀÄAiÀÄå ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 89/1© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.60 908909876268 10939100002242

378 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀ¥ÀÀà ©£ï §¸ÀAiÀÄå ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 88/3¹ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 6.10 572192513982

379 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ®PÀëöätgÉrØ É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 20/4. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.032 8 10.14 902885665388

380 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉÆ£ÀßªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 283/3 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.128 32 2.09 775293270584

381 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀiÁgÀAiÀÄå ©£ï ¹zÀÝ°AUÀ¥Àà É̈ÆÃUÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 168/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 2.38 37054604081

382 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¤Ã®PÀAoÀgÉrØ ©£ï zÁ¸À¥Àà É̈ÃqÀgÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 34/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.54 653572216968 10841100003769

383 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.«.£ÁUÀgÁd ©£ï ©.«ÃgÀtÚ ¨ÉÃqÀgÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 47/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.32 80 4.00 696970696248 64176529991

384 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.PÉ.d£ÁzsÀð£À ©£ï J£ï.PÀÈµÀÚ¥Àà ¨ÉÃqÀgÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 77/1¦-¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.48 120 1.00 936926900000 10841101021073

385 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀ£ÀßªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄAdÄ£ÁxÀ É̈ÃqÀgÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 59/1J ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.32 80 2.26 682745042746

386 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.«ÃgÀtÚ ©£ï ZÀ£Àß§¸ÀtÚ ZÀ¼ÀîPÉgÉ »gÉÃºÀ½î ತಳ ಚಳ 110/1J¦-¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 2.00 649324548692 520331002526012

387 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.¦.ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ©£ï ªÀiÁ½UÉ¥ÀÄlÖtÚ »gÉÃºÀ½î ತಳ ಚಳ 98/2© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.70 227915556360 0698101017751

388 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆÃgÀ̧ Áé«Ä ©£ï N§AiÀÄå »gÉÃºÀ½î ತಳ ಚಳ 273/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.34 85 5.00 358036343833 10642100001939

389 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉZï.®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA ¯ÉÃ.ºÉZï.gÁªÉÄÃ±ÀégÀ §¸Á¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 32/2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.06 15 5.30 478753258280 1672500101564801

390 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä §¸Á¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 17/1. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.02 5 2.00 583939854508 10566100022258

391 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÉÆAqÉPÉgÉ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï °AUÀ¥Àà §¸Á¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 4/1¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.41 1672500101937801

392 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀjAiÀÄtÚ ©£ï FgÀAiÀÄå §£À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 3/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.30 323397549733 10566100002774

393 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀtÚ ©£ï FgÀAiÀÄå §£À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 3/1¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.23 797270742678 10566101003679

394 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚ ¤AUÀ¥Àà AiÀiÁ£É PÉAUÀ¥Àà ©£ï FgÀAiÀÄå §£À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 3/1¦4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.20 850589733098 10566100002764

395 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆªÀÄäAiÀÄå ©£ï FgÀAiÀÄå §£À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 3/1¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.23 709391041348 10566100023051

396 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀiÁgÀPÀÌ PÉÆÃA N§tÚ §£À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 19/1. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.80 265944298757 10566101001918

397 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀtÚ ©£ï FgÀtÚ §£À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 3/1¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 3.00 797270742678

398 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«ÃgÀ̈ sÀzÀÀæ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄdÓ §AfUÉgÉ ತಳ ಚಳ 86/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 4.00 353028796649

399 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉZï.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 75/12 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 0.22 236154069144 10939101000124
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400 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.JA.gÀ«PÀÄªÀiÁgÀ ©£ï J.f.ªÀiÁgÀtÚ §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 38/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 0.40 772683575152 10841100050754

401 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.f.§¸ÀªÀgÁd¥Àà ©£ï CAUÀr UÀAUÀtÚ §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 70/7 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.40

402 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.«.£ÁUÀgÁd ©£ï ©.n.«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 109/7 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.088 22 0.50

403 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.°AUÁgÉrØ ©£ï Dgï.§¸ÀtÚ §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 5/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.80 965804146242 10841100005689

404 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.¥À®èPÉÌ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 75/11, 75/8 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.032 8 0.88 278385054177 10939101016284

405 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.gÁdtÚ ©£ï gÀÄzÀætÚ.f §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 38/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.00 703040063683 10939101007082

406 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄtÚ ©£ï CA.UÀAUÀtÚ §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 70/2¦1-¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.01 368475192232 10841100021445

407 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.ªÉÊ.¥Àæ¢Ã¥ï ©£ï ©.«.AiÉÆÃUÁ£ÀAzÀ §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 109/8 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.50 918989020970 10939101012880

408 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.gÁdtÚ ©£ï Dgï.§¸À¥Àà §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 19/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.00 703040063683 10939101007082

409 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.PÀÈµÁÚgÉrØ ©£ï JA.w¥ÀàAiÀÄå §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 19/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 2.96 613648263018 10642100003040

410 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J£ï.Dgï.²ªÀtÚ ©£ï É̄Ã.gÁªÀÄtÚ §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 110/¦4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.076 19 3.16 725955559851 10841101002111

411 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà ©£ï UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 11/0¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.24 60 3.79 607569851342 10939101000002

412 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.«.ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï n.«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 107/1¦5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 4.00 347564690969 10841100044061

413 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.J¸ï.«dAiÀÄ ©£ï ¢.f.¹zÀÝtÚ §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 110/¦1, 110/¦6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 4.00 584077378828 10841100044179

414 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

±ÀgÀtªÀÄä PÉÆÃA É̄Ãmï GªÀiÁ¥Àw §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 35/¦2, 37/¦7 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.48 120 4.58 917407719309 0698101028426

415 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.Dgï. s̈ÁUÀåªÀw PÉÆÃA ©.gÀÄzÀæªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà §ÄPÁÌA§Æ¢ ತಳ ಚಳ 110/¦5 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.70 587699851084 10841100005568

416 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.J.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¢.C¥ÁàgÉrØ §AqÉwªÀiÁè¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 77 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.28 70 2.02 296456708876 0698101014529

417 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.n.ºÉÃªÀiÁªÀw PÉÆÃA UËqÀgÀ wªÀiÁägÉrØ §AqÉwªÀiÁè¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 8/4. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.40 429935792850 031101000022155

418 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.JA.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ªÀÄj¸ÁéªÀÄ¥Àà §AqÉwªÀiÁè¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 93/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 4.61 483326669316 10841100045288

419 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.J.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ ©£ï ¢.C¥ÁàgÉrØ §AqÉwªÀiÁè¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 83/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.28 70 1.73 786243489038 10939101004155

420 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï §¸ÀªÀgÉrØ §AqÉwªÀiÁè¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 38/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.75 504605247015 10841100045562

421 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï ªÀiÁgÀtÚ §AqÉwªÀiÁè¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 104 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.71 864333186601 10939100000082

422 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.n.wgÀÄªÀÄ® ©£ï UËqÀgÀ wªÀiÁägÉrØ §AqÉwªÀiÁè¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 8/5. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.40 882577275789 10939101005464
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423 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.n.gÁeÉÃ±Àéj ©£ï UËqÀgÀ wªÀiÁägÉrØ §AqÉwªÀiÁè¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 8/3. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.40 821791616507 10939100002358

424 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀjAiÀÄtÚ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ªÀ®¸É ತಳ ಚಳ 24/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.06 6757291552839 10841100021440

425 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄgÉrØ ©£ï UÉÆÃ.gÀÄzÀæ¥Àà ªÀ®¸É ತಳ ಚಳ 19 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.58 60148711584 43997

426 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ªÀ®¸É ತಳ ಚಳ 72 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.1 25 2.91 410489641861

427 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀgÁªÀÄgÉrØ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ ªÀ®¸É ತಳ ಚಳ 46/1¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 3.00 47167616489 10841100021472

428 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.JA.VjdªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀªÀÄÆwðAiÀÄå ªÀ®¸É ತಳ ಚಳ 46/2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.12 30 3.62 882808141453 10568100005369

429 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀ®ÄªÉÄÃ¸Áé«Ä ©£ï f.«ÃgÀtÚ ªÀ®¸É ತಳ ಚಳ 26/3. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 4.00 558844123435 108411000146351

430 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ªÀ®¸É ತಳ ಚಳ 45/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 4.43 484758705541 10841100021427

431 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

C±ÀéxÀgÉrØ ©£ï «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ªÀ®¸É ತಳ ಚಳ 45/¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 4.43 418337694752 10841100030125

432 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀÄzÀÀæ¥ÀàgÉrØ ©£ï J£ï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ªÀ®¸É ತಳ ಚಳ 25 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 3.65 251446243289 10841100004816

433 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.C±ÉÆÃPÀ ©£ï n.gÀÄzÀÀæ¥ÀàgÉrØ ªÀ®¸É ತಳ ಚಳ 25 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.064 16 4.60 979519476002 10841101035535

434 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÁvÁå¬Ä£ÀªÀÄä PÉÆÃA f.«.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ªÀ®¸É ತಳ ಚಳ 11/¦5 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.88 515582717745 10841100003561

435 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n.ªÀÄºÀAvÉÃ±À ©£ï f.«.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ªÀ®¸É ತಳ ಚಳ 10/1, 10/8 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 2.53 899995992696 10841100043442

436 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀjAiÀÄtÚ ©£ï ¸ÀtÚ¥Àà ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 193/3© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.48

437 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.J¸ï.gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà ©£ï n.±ÀgÀt¥Àà ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 88/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 0.51 606330925638 10841100020215

438 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 301/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 0.75 265053601364 10841100043486

439 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

§¸ÀtÚ ©£ï É̈AQ w¥ÀàAiÀÄå ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 74/2¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 0.84 363209336344 10841100000076

440 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÉÆÃªÀÄgÉrØ ©£ï PÉ.n.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 259/3¹1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.092 23 0.96 363902913564 10841100046728

441 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«.«ÃgÀtÚ ©£ï FgÀtÚ ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 207 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.52 130 0.97 54742148205 10841100042904

442 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.ªÀÄºÀAvÉÃ±ï ©£ï UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 18/1, 18/4, 18/7 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.064 16 1.06 626382517097 10841101016789

443 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.¹zÀÝtÚ ©£ï UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 353/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.064 16 1.60 376014346017 10841100000968

444 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.ªÀgÀ®Qëöä ©£ï ©.J£ï.©üÃªÀiÁgÉrØ ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 312/1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 1.12 280 6.00

445 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.¨Á¯Áf ©£ï ©.J£ï.©üÃªÀiÁgÉrØ ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 297 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.8 200 7.28 281919890423
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446 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.°AUÁgÉrØ ©£ï ¨Á¼ÉPÁ¬Ä §¸À¥Àà ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 302 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.4 100 11.86 595735859935 1899

447 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

°AUÀÁgÉrØ ©£ï J¯ï.£ÁUÀgÉrØ ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 285 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.85 438596690877 10841100041666

448 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®¸ÀÄªÀÄAiÀÄå ©£ï ªÀiÁqÀßAiÀÄå£ÀºÀ½î É̈ÆÃgÀAiÀÄå ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 172/2¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.036 9 1.80 800608856501 10841100020026

449 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.«.±ÀgÀt¥Àà ©£ï PÉ.©.ªÀdætÚ ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 300/2¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 1 250 3.82 483982111525 32559444137

450 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀÄAzÀgÀªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄä¥Àà ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 259/3¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.028 7 2.10 703576326797 10841100045737

451 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.¹zÀÝ¥Àà ©£ï §¸À¥Àà ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 74/2¦1, 75/1J -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.54 360238464954 10841100047679

452 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA CAf£ÀgÉrØ ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 160 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.14 35 5.60 983189385675 10841100049184

453 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

zÀÉÆqÀØ§¸ÀAiÀÄå ©£ï §¸ÀAiÀÄå ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 52 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 1.30 518681442198

454 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

wªÀÄäPÀÌ PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 122/1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.00 524300912380

455 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹jAiÀÄtÚ ©£ï PÀjAiÀÄtÚ ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 201/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 2.06 344281007873

456 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¥Á¥ÀtÚ ªÀÄ®è¸ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 12/3-¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.20 968589407932 10939100000407

457 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥ÀÀà ©£ï n.KµÀtÚ ªÀÄ®ȩ̀ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 16/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.41 768573018835 10939100000637

458 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉÆ¸ÀÆgÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄ®ȩ̀ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 61 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.65 252544096436 1093901017414

459 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï UËqÀgÀ §¸À¥Àà ªÀÄ®ȩ̀ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 60 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 2.55 683930261666 10939100000652

460 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÀgÀ̧ À¥Àà ©£ï PÀgÉÃ vÀªÀÄä¥Àà ªÀÄ®ȩ̀ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 17/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 2.67 248581764978 1084110004550

461 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.²ªÁ£ÀAzÀ ©£ï w¥ÀàAiÀÄå ªÀÄ®ȩ̀ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 16/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 4.21 742083115697 10939100000450

462 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁdPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï É̄Ã.©.UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ªÀÄ®è¸ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 5.60 701892108795 10939101004410

463 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.dUÀ¢Ã±À ©£ï ©.²ªÀtÚ ªÀÄ®ȩ̀ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 35/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 6.77 457240676808 10939101002227

464 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.n.gÀÄzÀæªÀÄÄ¤ ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ªÀÄ®ȩ̀ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 53/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.87 543748599316 10939101020223

465 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.¹zÉÝÃ² ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ªÀÄ®ȩ̀ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 53/1f -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.54 228242182891 10939101007222

466 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.²ªÀªÀÄÆwð ©£ï JA.©.UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà ªÀÄ®è¸ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 37/8 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.20 339416723691 10939101001033

467 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀtÚ ©£ï n.£ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 51/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 3.60 397120546545 10566131002539

468 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆÃgÀªÀÄä PÉÆÃA eÉÆÃUÀAiÀÄå ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 194 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.036 9 1.50 701469063362 199001027289
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469 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ¥Á®AiÀÄå ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 192 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.024 6 0.50 626460591410 22596

470 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

aPÀÌtÚ ©£ï É̄Ã.FgÀtÚ ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 188/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 0.80 461554146410 105661000024740

471 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀtÚ ©£ï N§¼ÉÃ±À¥Àà ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 50/1r -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 2.00 822708967211 6417605233

472 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©üÃªÀÄAiÀÄå ©£ï gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î ¥Á®AiÀÄå ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 192 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.036 9 1.04 478143219293 10566101008364

473 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

§qÀPÀÌ PÉÆÃA ¸ÀtÚ¥Àà ªÉÄÊ®£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 200 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.108 27 0.90 933036611810 1672500101908901

474 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Àæ̈ sÁPÀgÀgÉrØ AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 4/5. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.00

475 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®AiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØ N§¼ÀAiÀÄå AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 15/2© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.088 22 1.08 772866390342 10598100003374

476 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§AiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØ N§¼ÀAiÀÄå AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 15/3¹ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.20 402349331675 10598101010475

477 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.UÉÆÃ«AzÀ¥Àà AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 104 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.70 207441705635 10598100020780

478 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®PÀÌ PÉÆÃA N§¼ÉÃ±ÀAiÀÄå AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 20/2¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.088 22 1.83 362189246292 10598100002559

479 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉAdrAiÀÄ¥Àà ©£ï ªÉÄÃPÉ CdÓ¥Àà AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 99/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 2.00 760185748454 0698101013171

480 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.ªÀÄ®èAiÀÄå ©£ï UÉÆÃ«AzÀAiÀÄå AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 104 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.00 538931283365 10598101006366

481 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ªÀÄ¹AiÀÄ¥Àà AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 103/3, 102/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.8 200 5.19 627938641185 0698101013617

482 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.°AUÀ¥Àà ©£ï PÁqÀ¥Àà AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 100 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.22 55 7.25 883607423046 10598100000755

483 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§dÓ ©£ï §¸ÀdÓ AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 119 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.22 907649082925 28560100003535

484 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©üÃªÀÄPÀÌ PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 51/¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.40 324310273763 10598100002552

485 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀtÚ ©£ï FgÀtÚ AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 172/0 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 4.00 353920062950 10566101027590

486 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï É̄Ã.¸ï.n.£ÁUÀgÁd¥Àà AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 135/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 4.26 602272152748 10598101019971

487 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀAUÀ¥Àà ©£ï VqÀØºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 77/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 2.05 229793614112 10598100021337

488 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¨Á®gÉrØ ©£ï w¥ÀàAiÀÄå AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 4/9. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.38 812552022640 10566100002041

489 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

CdÓtÚ ©£ï §Æ¢ºÀ½î̈ ÉÃªÀAiÀÄå AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 63/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.88 10598100000732

490 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÁàgÉrØ ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 4/4. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.30 454201634251 10566101002917

491 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÉÃtÄPÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 48/2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.29 434755120981 10598100003479
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492 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA ¯ÉÃ.¥Á®tÚ AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 119 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.02 5 2.10 445608105686 0698101030495

493 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

s̈ÀÆ®QëöäÃ PÉÆÃA ªÀiÁgÀtÚ AiÀiÁ£É ªÀiÁgÀ¥Àà AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 107/2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.068 17 1.20 212409548330 10598101020126

494 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚ¥Àà ©£ï gÀAUÀ¥Àà AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 126/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 5.00 555268365405

495 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA UÀÄqÀØzÀ¥Àà AiÀiÁzÀ®WÀmÉÖ ತಳ ಚಳ 105/6 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 4.18 928733263710

496 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n.²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï f.©.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä aPÀÀÌºÀ½î ತಳ ಚಳ 41/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.2 50 1.80 908821254478 10642100000977

497 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.gÁªÀÄgÉr ©£ï É̄Ã.zÉÆqÀØ§¸À¥Àà aPÀÀÌºÀ½î ತಳ ಚಳ 44/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.18 45 1.20 653949570614 7811690178

498 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁWÀªÀgÉrØ ©£ï £ÁUÀtÚ aPÀÀÌºÀ½î ತಳ ಚಳ 42 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 11.00 954365233648

499 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄ²Ã®gÉrØ ©£ï £ÁUÀtÚ aPÀÀÌºÀ½î ತಳ ಚಳ 42 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 6.00 742323878987

500 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚw¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ªÀiÁ½UÉ avÀÛAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 41/1¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.40 990718293668 10598100001752

501 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

vËqÀAiÀÄå ©£ï PÁå¸ÀAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 41/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.084 21 9.23 282213909875 10598100002666

502 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀªÀ®Ä N§AiÀÄå ©£ï PÀªÀ®Ä É̈ÆÃgÀAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 6/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.71 371824404480 10598101028012

503 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚ §AUÁgÀAiÀÄå ©£ï avÀÛAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 41/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.40 683622849915 10598100003234

504 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀ£ÀÀßªÀÄä PÉÆÃA zÀgÀªÀÇ É̈ÆÃgÀAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 4/¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.096 24 5.25 686251829071 10598101013807

505 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆªÀÄäPÀÌ PÉÆÃA zÀrØ̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 43 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.052 13 11.86 483421575826 10598101020384

506 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆªÀÄäAiÀÄå ©£ï PÀjAiÀÄtÚ aPÀÌ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 44/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 3.00 600602942595 10598100021103

507 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

avÀÛAiÀÄå ©£ï É̈ÆÃgÀAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 56/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.248 62 4.57 433921439248 10598101005163

508 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆªÀÄäAiÀÄå ©£ï avÀÛAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 41/1¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 2.40 449940633667 10598100002512

509 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀªÀ®Ä ¥Á¥ÀAiÀÄå ©£ï PÀªÀ®Ä É̈ÆÃgÀAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 6/¦ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.70 494413236779 10598101016132

510 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÁlªÀÄä PÉÆÃA É̄Ãmï N§AiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 44/2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.96 796200885365 310651000086

511 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÊAiÀÄtÚ ©£ï ¸ÀÆgÀAiÀÄå aPÀÌ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 56/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 6.10 264373490588

512 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.wæAiÀiÁA s̈ÀPÀgÉrØ ©£ï w¥ÁàgÉrØ avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 136/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.032 8 1.73 748679428754 10566100001037

513 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n.aPÀÌtÚ ©£ï É̄Ã.wªÀÄä¥Àà avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 19/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.032 8 2.60 244400554895 10566100023044

514 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÉAPÀmÉÃ±ÀgÉrØ.© ©£ï ¹.J¸ï.§¸ÀtÚgÉrØ avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 36/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.056 14 1.56 882192193756 30929409233
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515 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀAUÀ¥Àà ©£ï zÉÆqÀØ FgÀ¥Àà avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 163/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.032 8 1.00 850465425233 10566101038921

516 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.wªÀÄä¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 136/¦7 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.036 9 1.54 862656414525 10566100001684

517 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄ¯ÁègÉrØ ©£ï É̄Ã.¸ÀtÚ©üÃªÀiÁgÉrØ avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 36/1¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.064 16 1.71 965252311022 1056610002768

518 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

zÀÉÆrØÃgÀAiÀÄå ©£ï PÁåvÀAiÀÄå avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 17/2¦2, 136/¦10 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.064 16 2.12 771263997882 10566100005612

519 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.ªÀÄ¯ÁègÉrØ ©£ï ¸ÀAfÃªÀgÉrØ avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 36/1¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.052 13 0.83 587371331976 30475846471

520 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀtÚ ©£ï PÀj£ÁUÀtÚ avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 53/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.14 765459410651 10566100002052

521 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀA¥ÀtÚ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå AiÀiÁ£É gÀAUÀtÚ avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 136/¦5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.028 7 0.60 768328196426 10566100000357

522 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï ¸ÀAfÃªÀgÉrØ avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 36/1¦5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 0.83 489022031449 10566100001871

523 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J£ï.§¸ÀtÚ ©£ï ¹zÀÝªÀé£ÀºÀ½î ¸ÀtÚ¥Àà avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 158 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.068 17 2.05 638655550548 10566100000006

524 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

wªÀÄätÚ.r ©£ï zÉÆrØÃgÀ¥Àà avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 69/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 1.20 688280048816 10566100005501

525 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.N.£ÁUÀgÁd ©£ï PÉ.«.N§£ÁAiÀÄÌ G¼Áîwð PÁªÀ̄ ï ತಳ ಚಳ 401/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.032 8 0.95 872472495186 1672500101479901

526 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.gÀAUÀ¥ÀàgÉrØ ©£ï UÉÆÃ«AzÀgÉrØ G¼Áîwð PÁªÀ̄ ï ತಳ ಚಳ 378 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.44 110 2.00 827872839437 10598100001992

527 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

E.UËgÀªÀÄä PÉÆÃA FgÀtÚ G¼Áîwð PÁªÀ̄ ï ತಳ ಚಳ 343 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.048 12 2.00 337408798950 10598100002474

528 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀjAiÀÄtÚ ©£ï PÁªÀ®Ä §¸ÀAiÀÄå G¼Áîwð PÁªÀ̄ ï ತಳ ಚಳ 322 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.00 475899362534 10598100003096

529 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

AiÀÄgÀUÀÄAl¥Àà ©£ï zÉÆqÀØ gÁªÀÄ¥Àà G¼Áîwð PÁªÀ̄ ï ತಳ ಚಳ 408 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.87 275054030674 10598100021481

530 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀgÁd ©£ï É̈ÆªÀÄäAiÀÄå G¼Áîwð PÁªÀ̄ ï ತಳ ಚಳ 372 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 2.20 380351997086

531 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®AiÀÄå ©£ï N§¼ÉÃ±À¥Àà G¼Áîwð PÁªÀ̄ ï ತಳ ಚಳ 389 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.20 430108925099

532 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀtÚ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 27/1J2¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.43 418638147402 10566100024430

533 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

r.wªÀÄä¥Àà ©£ï zÉÆqÀØ£ÁUÀ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 25/2¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.51 682675509644 32906464366

534 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÁPÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 76/2J¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.51 778200754287 10566100002962

535 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï AiÀÄgÀæ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 75/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.93 955175503837 1672500102073201

536 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀtÚ ©£ï £ÁUÀ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 74/4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.21 826215910282 33211714514

537 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÁåvÀ¥Àà ©£ï £ÀgÀ̧ À¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 73/¦8 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.33 731503789560 10566100022721
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538 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¨Á®PÀÌ PÉÆÃA gÁªÀÄAiÀÄå gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 24/3¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.41 877215802977 10566100021695

539 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹jAiÀÄ¥Àà ©£ï G¯ÁègÀ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 51/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 3.86 427609073868 1682500101070101

540 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.¥Àæ̧ À£ÀßUÀÄ¥ÀÛ ©£ï wªÀÄä¥Àà±ÉnÖ gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 23/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.20 61841127428 50100002735637

541 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

vÀªÀÄä¥Àà ©£ï PÉÆÃt¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 119/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.07 291444142163 10566100022311

542 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.J¸ï.£ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï zÉÆqÀØZÉ®ÄªÀÄ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 81/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 4.68 803093127879 64202175205

543 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀAzÀÀæªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.AiÀÄgÀæ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 75/1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.99 602663890046 10566101012093

544 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÉÃAzÀæ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 24/3¦2, 66/1¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.24 60 5.45 801692653033 0698108039877

545 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.¹.dUÀ¢Ã±ï ©£ï ¢.¸ÀtÚZÀ®ÄªÀÄ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 81/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 4.35 737713577029 10568101037755

546 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J.GªÉÄÃ±À ©£ï J.J¯ï.C£ÀAvÀ±ÉnÖ gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 23/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.50 206387511481 33172056269

547 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§tÚ ©£ï w¥ÀàAiÀÄå gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 37/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 3.73 281209706232 36512502221

548 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀgÁd¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 17/¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.92 999379859018 10566100021954

549 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀÄnÖgÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 73/¦6 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.028 7 1.34 361628989646 10566100022515

550 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄAdtÚ ©£ï AiÀÄgÀæ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 119/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.53 707869113276 10566100021576

551 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.J¸ï.CªÀÄgÉÃ±ï ©£ï ¸ÀtÚZÀ°ªÀÄ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 90/1J -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.00 637820802565 10566100002856

552 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J.gÀ«PÀÄªÀiÁgï ©£ï J.J¯ï.C£ÀAvÀ±ÉnÖ gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 23/6. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.00 812607482484 31667019413

553 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¨Á®AiÀÄå ©£ï UÉÆÃ«AzÀ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 76/2J¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 0.51 695459583377 111510110009487

554 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

vÁgÉÃ±À ©£ï fJA.dUÀvï gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 81/4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.00 796154518254 132000101004468

555 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

eÁ®¥Àà.J£ï ©£ï f.J¸ï.£ÀgÀ̧ ÀAiÀÄå gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 86/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.34 510798695562 0698101029274

556 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UËgÀªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.PÉ.PÀ°«ÃgÀ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 70/1J¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.12 30 2.40 832014770947 132000101004509

557 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄ¼Àî¥Àà ©£ï zsÀ£ÀzÀ CdÓ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 76/2© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.80 395516911232 310601500165

558 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.PÉ.UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà ©£ï UËqÀgÀPÀ²AiÀÄ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 68/1, 68/4¦-¦7 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.00 370760856069 132000101004496

559 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.PÉ.§¸ÀªÀgÁd¥Àà ©£ï UËqÀgÀPÀ²AiÀÄ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 67/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.2 50 2.06 945134331346 132000101003605

560 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ZÉ®ÄªÀ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 67/1¦1, 67/2¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.14 35 2.56 445541893007 1672500100247101



ಫ ಭ ಯ ವರ ಮ ೕಬ ಮ
ಷ

ಪ ಷ  ಪ ಷ  
ಗಡ

ಇತ
ಸ ಯಧನ
ದ ತ  

( . 
ಲ ಗಳ )

ಕ 
( )

ಕ   
( .)

ಕಮ ಯ ಕಮ/ ಚ ವ

ಫ ಭ ಯ ವರ

ಸ  

ವಗ ಪ ದ ಲಭ

ಆ  ಂ   

561 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀAzÀætÚ ©£ï «ÃgÀtÚ gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 68/2J -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 2.30 803093127879

562 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï UËqÀæ PÀ¹AiÀÄ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 68/1¦-¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.17 7135260661171

563 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÉAPÀmÉÃ±ÀÀ ©£ï zÉÆqÀØ£ÁUÀ¥Àà gÉÃtÄPÁ¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 27/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.05 213036178159

564 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.J¯ï.¸ÀÄgÉÃ±À ©£ï J¸ï.°AUÀ¥Àà N§¼Á¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 21/5, 21/7 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 1.92 480 6.10 833769834042 2827101016103

565 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.f.PÉ.®PÀëöät N§¼Á¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 15/¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.32 80 7.20 616563606044 16725001034201

566 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

§¸ÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÈµÀ̈ ÉÃAzÀæAiÀÄå N§¼Á¥ÀÄgÀ ತಳ ಚಳ 21/1, 21/3 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.8 200 17.18 673146819480

567 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀgÁdgÉrØ ©£ï KPÁAvÀgÉrØ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 81/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.2 50 1.20 915435337836

568 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®PÀëöäªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄägÉrØ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 92 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.02 5 5.22 75699708259

569 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀiÁgÀÄw ©£ï KPÁAvÀgÉrØ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 76/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.4 100 3.00 413488948923

570 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«¤PÉgÉ ¥ÀæPÁ±À ©£ï «Ä¤PÉgÉ «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ºÀÉAeÉªÀÄÄvÉÛÃ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 21/2J -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 10.35 7570510867404

571 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥Àà ºÉAeÉªÀÄÄvÉÛÃ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 21/2© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.48 120 14.36 269109514989

572 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.VjwªÀÄä¥Àà ©£ï ¸ÀtÚwªÀÄä¥Àà PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 28/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.056 14 2.95 465499902000

573 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀzÀÄgÀªÀÄä PÉÆÃA PÀÄjvÀªÀÄä¥Àà PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 31 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.98 939055777014 10775100002434

574 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

wªÀÄäPÀÌ PÉÆÃA ¯ÉÃ.VgÀtÂ PÁ£É¥Àà PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 46/4¦4-¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.09 320166478329 33529806540

575 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J£ï.UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï f.£ÀgÀ̧ À¥Àà PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 36 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 3.86 979792845482 101101001416

576 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï §qÉÆÃ§AiÀÄå PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 75/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.032 8 1.70 243668289759 10566101012710

577 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§AiÀÄå ©£ï ¥ÁvÀAiÀÄå PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 90/2© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.024 6 1.25 640926662917 672500101676401

578 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA ¥Á®AiÀÄå PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 20/2. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.112 28 3.87 915982832150 10566100022312

579 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.¦.©üÃªÀÄAiÀÄå ©£ï §qÉÆÃ§AiÀÄå PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 75/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.032 8 1.70 89616156604 10566100002958

580 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA a£ÉÆßÃ§AiÀÄå PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 64/¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.16 40 2.16 811843988931 10566100021818

581 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.ºÉZï.ªÀ£ÀeÁQë PÉÆÃA PÉ.«.¥Á®AiÀÄå PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 19/2. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.87 434251524119 1672500101643001

582 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.wªÀÄä¥Àà ©£ï zÉÆqÀØwªÀÄä¥Àà PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 55/2¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.16 880484379398 54036213994

583 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÁ£É¥Àà ©£ï drAiÀÄ¥Àà PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 69/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 4.28 529945940428 1672500101540201
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584 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÀgÀ̧ À¥ÀÀà ©£ï CdÓ¥Àà PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 39 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 11.69 224640238635 36512488921

585 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄºÀzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 64/¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.16 40 1.85 664155741806 132000101007110

586 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®AiÀÄå ©£ï ¥Á®AiÀÄå PÀ̧ À«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 191 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.028 7 3.36 906278617713

587 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.©.N§tÚ ©£ï É̄Ã.PÉ.¦.¨sÀÆvÀAiÀÄå PÁ®ÄªÉÃºÀ½î ತಳ ಚಳ 210/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.056 14 2.16 817840814535 2650

588 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.wªÀÄätÚ ©£ï ¢.¥ÀmÉÃ¯ï ¥Á®AiÀÄå PÁ®ÄªÉÃºÀ½î ತಳ ಚಳ 97 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 2.92 800366793582 111510110002605

589 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀgÉrØ ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà PÁ®ÄªÉÃºÀ½î ತಳ ಚಳ 200/1, 200/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.608 152 3.79 597405157855 310601000093

590 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå PÁ®ÄªÉÃºÀ½î ತಳ ಚಳ 185/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.056 14 2.76 959076291953 10598101013348

591 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀtÚ ©£ï PÉAUÀAiÀÄå PÁåvÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 41/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 3.00 817625418220 10598100020936

592 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï QjÃl±ÉnÖ PÀÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 52/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.42 105 17.10 464542548158

593 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J£ï.CAd£À¥Àà ©£ï ®PÀëöä¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 7, 105/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.192 48 1.23 697507831101 10775100004560

594 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.²ªÁgÉrØ ©£ï wªÀÄä¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 15/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 0.68 609957728794 10775101001884

595 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.¥ÀÀæPÁ±À ©£ï wªÀÄä¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 15/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 0.69 432009265298 10775100004402

596 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀtÚ ©£ï ¥ÀÆeÁj ¸ÀtÂÚÃgÀtÚ PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 54/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.00 937271373754 10775100001789

597 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀtÚgÀÄzÀæAiÀÄå PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 46/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.044 11 3.00 759654788122 10775100004418

598 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï É̄Ã.zÉÆqÀØZÀ°ªÀÄ¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 95/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 0.80 322628221554 10775101002148

599 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.£À«Ã£ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï J¸ï.w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 11/5. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.77 644081085608 10775100004467

600 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.zÉÃªÀgÉrØ ©£ï wªÀÄä¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 15 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.20 787890512725 10775100004860

601 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀ̈ sÀÆµÀt ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 46/4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.00 984930099756 10775100004507

602 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹.n.²æÃ¤ªÁ¸ÀgÉrØ ©£ï ¹.n.w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 51/1©3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 2.10 412186411430 10775100003540

603 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï.LAiÀÄå¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 26/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.32 80 3.15 774374672211 0698101015420

604 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉÃªÀÄgÉrØ ©£ï ªÀÄ®è¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 92/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.032 8 0.57 302125249604 10775100001847

605 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹.n.C±ÀévÀgÉrØ ©£ï ¹.n.w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 51/1© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.60 571017181934 10775100001158

606 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ.« ©£ï ªÉAPÀlgÉrØ PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 106/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 5.85 516859130227 10775101008133
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607 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀgÁd ©£ï ©üÃªÀÄ¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 71/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 2.97 745486676596 10775100004326

608 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚgÀÄzÀæAiÀÄå PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 46/6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.044 11 3.00 423048167047 310601500188

609 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 10/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 2.38 759858355837 10775100000253

610 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï eÁ®¥Àà PÉ.r.PÉÆÃmÉ ತಳ ಚಳ 30/1© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.56 331625311557 10775100003845

611 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®¸ÀÄªÀÄAiÀÄå ©£ï ¢.N§¼ÉÃ±ÀAiÀÄå UÀÄrºÀ½î ತಳ ಚಳ 90/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.036 9 3.68 731369168665 64049341336

612 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA dAiÀÄtÚ UÀÄrºÀ½î ತಳ ಚಳ 80/6 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.024 6 1.80 395600533413 10566100022606

613 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J£ï.gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï ªÉAPÀl£ÀgÀ̧ À¥Àà UÀÄrºÀ½î ತಳ ಚಳ 111/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 1.19 983433048072 10566100002359

614 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§tÚ ©£ï vÀ¼ÀªÁgÀ gÀAUÀ¥Àà UÀÄrºÀ½î ತಳ ಚಳ 89/¦ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.024 6 0.56 602844211042 1672500101592801

615 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï É̄Ã.avÀÛAiÀÄå UÀÄrºÀ½î ತಳ ಚಳ 55/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 0.76 710679691690 1672500101682701

616 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§¼ÀAiÀÄå ©£ï PÀÄj¥Á®AiÀÄå UÀÄrºÀ½î ತಳ ಚಳ 96/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.036 9 1.18 889834116527 1672500101676901

617 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n.£ÁUÀgÁd ©£ï É̄Ã.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.© UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 79 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.032 8 1.16 329785071751 10939101012491

618 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀgÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.J¸ï.d£ÁzsÀð£À±ÉnÖ UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 162 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.12 30 3.60 221382068548 031101000013633

619 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀªÀÄä PÉÆÃA «ÃgÀAiÀÄå UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 140/1¦3 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.288 72 3.87 612494893439 64188918452

620 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n.wªÀiÁägÉrØ ©£ï É̄Ã.f.n.w¥ÁàgÉrØ UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 77/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.064 16 0.87 979962012923 10939100000242

621 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n.ªÀiÁgÀAiÀÄå ©£ï UÀAn w¥ÉàÃ¸Áé«Ä UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 124 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.2 50 5.97 507206139580 10841100045230

622 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.Dgï.dAiÀÄ²Ã®gÉrØ ©£ï gÀÄzÀæ¥ÀàgÉrØ UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 91/1© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 3.81 357840884333 6297557286

623 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n.£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï J¸ï.¦.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 106/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.028 7 1.12 723828524635 10939100000807

624 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄ¥Àà ©£ï w¥ÀàAiÀÄå UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ ತಳ ಚಳ 172/2¹,. 172/6¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.2 50 2.24 318961267317

625 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n.©üÃªÀiÁgÉrØ ©£ï wªÀiÁägÉrØ UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ PÁªÀ̄ ï ತಳ ಚಳ 13/1-¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 7.28 699425733046

626 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.JA.§¸ÀªÀgÁd¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ PÁªÀ̄ ï ತಳ ಚಳ 16/¦2, 17/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.4 100 2.07 943725340760 10939101000928

627 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.Dgï.²ªÀ¥ÀÄvÀægÉrØ ©£ï f.n.gÁªÀÄ¥Àà UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ PÁªÀ̄ ï ತಳ ಚಳ 10/6. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.00 791473708677 10939100002433

628 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

EªÀiÁA¸Á© ©£ï ¯Á¯Á CºÀªÀÄzï¸Á¨ï vÀ¼ÀPÀÄ ತಳ ಚಳ 142/4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.62 874729879964 1084100000338

629 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ş ÀÉÊAiÀÄzï ªÀÄ¸ÁÛ£ï ©£ï ¯Á¯Á CºÀªÀÄäzï¸Á¨ï vÀ¼ÀPÀÄ ತಳ ಚಳ 142/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 0.63 977807512787 1084100000067
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630 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÉÊAiÀÄzï ¸À«ÄÃªÀÅ¯Áè ©£ï ¯Á¯Á CºÀäzï 

¸Á¨ï
vÀ¼ÀPÀÄ ತಳ ಚಳ 142/1 -

ಷ
- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.63 593529622944 10841100000837

631 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§ªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä vÀ¼ÀPÀÄ ತಳ ಚಳ 156/1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 3.81 431379666923

632 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä VjAiÀÄªÀÄä£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 77/¦1, 122 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.48 120 1.20 989671641938 64017422859

633 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.«gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ©£ï w¥ÀàdÓ VjAiÀÄªÀÄä£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 44 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.30 592889210818 10841100020071

634 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

azÁ£ÀAzÀ¥Àà ©£ï ¥ÁvÀ¥Àà wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 31/3¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.98 551190995948 35547741562

635 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.ªÀÄºÀAvÉÃ±À ©£ï «ÄÃlå£ÁAiÀÄÌ wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 53/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.04 670147711376 10841100046981

636 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.gÀªÉÄÃ±À ©£ï É̄Ã.n.Dgï.«ÄÃmÁå£ÁAiÀÄÌ wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 53/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.04 38215482324 13200001007433

637 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï ªÀiÁgÀ¥Àà wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 95/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 1.49

638 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®ZÀä£ÁAiÀÄÌ ©£ï UÀAUÁå£ÁAiÀÄÌ wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 53/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.60 279194332094 10841101014064

639 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.J¸ï.£ÁUÀgÁd ©£ï ±ÀgÀt¥Àà wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 94, 93/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.28 70 2.47 882546524855 10841100001227

640 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.Dgï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¥À.gÀÄzÀæ¥Àà wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 26/3. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 3.01 371775234653 10062200005841

641 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¸ÉÃªÀå£ÁAiÀÄÌ wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 54/2¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.66 428685289863 10841100020007

642 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥ÀÀà ©£ï É̄Ã.w¥ÀàAiÀÄå WÀl¥Àwð ತಳ ಚಳ 149 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 11.75

643 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÁjeÁvÀ PÉÆÃA ©.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ WÀl¥Àwð ತಳ ಚಳ 133/1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.076 19 1.50 475971687982 10566101008629

644 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀÄzÀÀæ¥Àà ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä WÀl¥Àwð ತಳ ಚಳ 93 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 3.86 683872206462 199000381014

645 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©üÃªÀÄgÉrØ ©£ï ¸ÀtÚºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà WÀl¥Àwð ತಳ ಚಳ 138/1¦-¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.064 16 3.60 224155005558 199000728229

646 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

wªÀÄäPÀÌ PÉÆÃA ®PÀëöätgÉrØ WÀl¥Àwð ತಳ ಚಳ 131/2¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.87 685813303127 10566100022061

647 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀÉæÃªÀÄPÀÌ PÉÆÃA É̄Ã.w¥ÁàgÉrØ WÀl¥Àwð ತಳ ಚಳ 131/2¦11 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.028 7 1.39 729245009340 10566100002331

648 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥ÀÀà ©£ï ®PÀÌ¥Àà WÀl¥Àwð ತಳ ಚಳ 65/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 4.50 377172809327 10566100002398

649 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà WÀl¥Àwð ತಳ ಚಳ 118/3© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.10 297661905945

650 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

wªÀÄä¥ÀÀà ©£ï N§AiÀÄå WÀl¥Àwð ತಳ ಚಳ 197/2J -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 9.31 909963751847

651 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï wªÀÄä¥Àà ZÀ£ÀßUÁ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 53 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 2.00

652 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

NAPÁgÀªÀÄä PÉÆÃA FgÀtÚ ZÀ£ÀßUÁ£ÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 10/1, ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.01 614383485167
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653 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®AiÀÄå ©£ï gÀAUÀ¥Àà zÀÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 7/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 5.12 565769563984

654 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.©.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ ©£ï UË.©üÃªÀÄ¥Àà zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 9/6. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.18 938840187717 10939101018653

655 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.J£ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÉrØ ©£ï ¤AUÀ¥Àà zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 11/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.052 13 0.55 947551901667 10939101001194

656 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©üÃªÀÄgÉrØ ©£ï w¥ÀàAiÀÄå zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 64/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 0.57 222660015423 10939101018936

657 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n.C£ÀAvÀgÉrØ ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 64/9 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.124 31 0.60 553971689465 10939101001282

658 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀÄzÀæ¥ÀÀà ©£ï ¥À.w¥ÀàAiÀÄå zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 55/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.092 23 0.66 224161501890 10939101012701

659 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.n.w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 64/8 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 0.67 386459277733 10939101003536

660 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥À̄ ÉèÃPÀ¥Àà ©£ï w¥ÀàAiÀÄå zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 55/¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.024 6 1.21 974590519269 10841100044216

661 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.J£ï.°AUÀgÁdÄ ©£ï ¤AUÀ¥Àà zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 69/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.168 42 1.73 439027499176 10939101001981

662 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

FgÀªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.¸ÀuÁÚgÉrØ zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 64/1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.116 29 1.82 323553386574 10939101021851

663 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.«.ªÀÄ¯ÁègÉrØ ©£ï PÉ.«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 43/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 2.00 930877926694 10939101000058

664 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.©.gÁªÀÄgÉrØ ©£ï ©üÃªÀÄ¥Àà zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 51/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.032 8 2.42 791538479116 10939100002372

665 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.©.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ©üÃªÀÄ¥Àà zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 54/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 3.14 610116334089 10939100000547

666 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.©.£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï UËqÀgÀ ©üÃªÀÄ¥Àà zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 6/2J, 6/3J, 6/4, 6/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.05 647941966313 1672500101591001

667 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀzÀÄgÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 45 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.68 651764944271 10566101029464

668 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÀÄgÀæ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 45 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.67 994250793655 10566101011182

669 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉÃªÀÄgÉrØ ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 70/6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.184 46 4.20 375650937050

670 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«ÃgÀtÚgÉrØ ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà zÉÃªÀgÀÉrØºÀ½î ತಳ ಚಳ 70/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.176 44 2.20 201580867144

671 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA ¯ÉÃ.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 37/4 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.024 6 2.20 990427023086 10939101002817

672 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®AiÀÄå ©£ï gÀAUÀ¥Àà zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 9/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 3.60 757578717604 1672500101536301

673 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥Àà zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 23/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 4.42 923265416266 101151000177

674 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®PÀëöät ©£ï ®¸ÀÄªÀÄAiÀÄå zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 29/2J2, 24/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.32 422674109573 10939100000554

675 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀÄzÀæªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.gÁªÀÄ¥Àà zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 21/¦5 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.044 11 2.40 485950455311 10939101002209
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676 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.w¥ÁàgÉrØ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 16/2¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.024 6 0.77 710289372506 10939100000056

677 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄºÀAvÀªÀÄä PÉÆÃA UÉÆÃ«AzÀgÉrØ zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 20/2. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.072 18 2.92 972709733138 1672500101540101

678 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¹zÀÝ¥Àà zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 23/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 3.61 754125226741 10939100002366

679 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÀætÚ zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 35/¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.036 9 0.60 787193416810 10939101002796

680 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁeÉÃ±Àéj PÉÆÃA É̄Ã.f.N.ªÀgÀzÀgÁdÄ zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 10/¦ ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 3.01 448444560589 10939101003153

681 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀÄzÀæ¥ÀÀà ©£ï PÀÄAlºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 11 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.80 653148065169 10841100047444

682 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®PÀëöäPÀÌ PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 22/1¦3 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.048 12 1.19 207370102565

683 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚgÀAUÀ¥Àà zÉÃªÀgÀºÀ½î ತಳ ಚಳ 22/1¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 3.14 600002330401

684 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.Dgï.¸ÀwÃ±ïPÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÀÄgÉrØ zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 176/¦4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.092 23 1.07 387509254600 10598100021458

685 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀªÉÃtÂ PÉÆÃA ¯ÉÃ.JA.n.C±ÉÆÃPÀgÉrØ zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 65/¦5 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.25 356901006454 10598100020831

686 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.ºÉZï.gÁªÀÄgÉrØ ©£ï UÀÆ.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 65/¦6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.25 716188858385 10598100020586

687 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄÄPÀÄAzÀgÉrØ ©£ï ºÉÆ¸ÀªÀÄ£É UÀAUÀ¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 390, 391 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.068 17 1.58 328444810162 10598100003396

688 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.£ÁUÀgÁdÄ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 138/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 2.20 765775759684 64069591270

689 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï É̄Ã.UÁzÀæAiÀÄå zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 171 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.168 42 3.88 743242151872 6168101001750

690 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®ªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã. É̈ÆÃgÀAiÀÄå zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 148/2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.89 591153678621 1672500101989801

691 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.²ªÀtÚ ©£ï É̄Ã.PÀjAiÀÄtÚ zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 61/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 2.49 924604709660 10598100002186

692 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÀÄr s̈ÀAqÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 176/¦2, 65/¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.74 815735560278 10598100001096

693 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J£ï.gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA w¥ÁàgÉrØ zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 85 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.168 42 2.25 253348287605 10598100000367

694 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.¸ÀtÚ¥Àà ©£ï ©üÃªÀÄAiÀÄå zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 91/4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.032 8 1.65 336514492290 10598100001412

695 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

zÁ¸ÀtÚ ©£ï FgÀtÚ zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 144/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.06 428620633502 10598100021380

696 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 91/¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.66 677039847932

697 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§ªÀÄä PÉÆÃA J£ï.N§¼ÉÃ±ÀAiÀÄå zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 138/1¹ ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.94 926579279631 10598100001209

698 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA w¥ÀÀàAiÀÄå zÉÆqÀØ G¼Áîwð ತಳ ಚಳ 148/1J ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.028 7 3.34 568330808012
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699 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á¥ÀªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÆÃ¸ÀAiÀÄå É̈ÆÃ¸ÀzÉÃªÀgÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 40000 ಮ

-
- - ಇತ ಂ 0.4 100 4.80 451489467536

700 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆªÀÄäAiÀÄå ©£ï ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ¨ÉÊgÀ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 414/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.52 654416501353 20465

701 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄÄgÀÄ½ ©£ï ZÀAzÀæ¥Àà s̈ÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಯಕನಹ ಚಳ 5/¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 3.36 765251492982

702 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

zÀÉÆqÀØ̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï É̄Ã.ªÀÄÄzÀÝZÉ£ÀßAiÀÄå ¸ÀdðªÀé£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 109/4, 109/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.08 460950598280 0450108032598

703 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄÄzÀ®¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï PÀÄAmÉÆÃ§AiÀÄå ¸ÀdðªÀé£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 7/1¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.25 745481691200 34014850701

704 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®AiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚ̈ ÉÆªÀÄzÉÃªÀèªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ¸ÀdðªÀé£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 7/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.232 58 4.12

705 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J£ï.JA.EeÁeï¨ÁµÀ ©£ï É̄Ãmï 

J¸ï.C§ÄÝ¯ï ªÀÄÄ£Áµï ¸Á¨ï
£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 10/8. -

ಷ
- - ಇತ ಂ 0.32 80 1.50 359446146893 8762101000553

706 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§AiÀÄå ©£ï zÁåªÀÅqÀèAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 253/J -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 0.71 349741153680 0450101028990

707 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

r.JA.C¹Ã¥sï ªÀÅ¯Áè ©£ï ªÀÄdgïªÀÅ¯Áè £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 109/2¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 0.37 724132592499 0450101028129

708 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.PÉ.ªÀÄºÀªÀÄäzï gÀ̧ ÀÆ¯ï ©£ï 

n.Dgï.C§ÄÝ¯ï PÀjÃA¸Á¨ï
£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 248 -

ಷ
- - ಇತ ಂ 0.24 60 0.50 424721646607 0450101010828

709 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§tÚ ©£ï PÀÄgÀÄqÀÄN§AiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 23/3. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.08 812093194436 045011930064

710 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.JA.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï «ÃgÀtÚ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 106/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.18 45 1.61 286117041173 0450101010111

711 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.JA.CªÀÄÈvÉÃ±ï ©£ï ©.JA.F±ÀégÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 96/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 0.40 947120272134 0450101007074

712 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.JA.CgÀÄuïPÀÄªÀiÁgï ©£ï ©.JA.F±ÀégÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 555/1, 555/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 0.57 287368383877 045010111911

713 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.J¸ï.¸Áé«Ä ©£ï É̄Ã.©.J¸ï.§¸ÀªÀgÁd¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 237/3, 555/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.28 70 1.33 930688075992 0450101005683

714 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.JA.dUÀ¢Ã±ï ©£ï ªÀÄ°èPÁdÄ£ÀAiÀÄå.©.JA £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 330, 332/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.4 100 1.60 396694283895 54036189471

715 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆÃgÀAiÀÄå ©£ï N§AiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 96/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.2 50 3.00 822714199179

716 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆÃgÀAiÀÄå ©£ï vÀªÀÄAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 206 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 2.00 663924960652 0450101007220

717 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ°èPÁdÄð£À £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 78/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.32 80 4.24 451189787795

718 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀiÁPÀðqÀAiÀÄå ©£ï zsÀgÀtÂ²ªÀ°AUÀ¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 594 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.4 100 3.07 470881325768

719 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 61 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.4 100 2.28 870267526437

720 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀAUÀ¥Àà ©£ï §¸À¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 62 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.4 100 4.31 833064586549

721 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ªÀÄºÀAvÀAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 89 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.4 100 2.29 627314329274
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722 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄºÀªÀÄzï zÀ̧ ÀÛVj¸Á© ©£ï 

ªÀÄºÀªÀÄzïªÀÄ¸ÀÛ£ï¸Á¨ï
£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 340/¦2 -

ಷ
- - ಇತ ಂ 0.348 87 15.00 850043041281

723 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ±ÀAPÀætÚ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 300/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.4 100 4.36 915368277929

724 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÀlgÁeï ©£ï gÀÄzÀæªÀÄÄ¤¸Áé«Ä £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 824 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.4 100 2.32 769501582731

725 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÁ¼À¥Àà ©£ï ZÀ£Àß¥Àà £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 214/4, 218 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.24 60 12.10 291023672468

726 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.gÀÄzÀæAiÀÄå ©£ï ¥Á®AiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 661/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.28 250947675702

727 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀgÉ¥Á®AiÀÄå ©£ï a£ÀßAiÀÄå £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 500/J¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 10.09 670907786700

728 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

SÁ¢Ãgï¸Á¨ï ©£ï SÁeÁ ºÀÄ¸ÉÃ£ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 502 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 3.33 880570367763

729 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄºÀªÀÄzï £Á¹gï ©£ï E¸Áä¬Ä¯ï ¸Á¨ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 101/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 2.20 554577254351

730 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄºÀªÀÄzï ºÀvÀºÀÄ¯Áè ©£ï ªÀÄºÀªÀÄzï 

E¸ÁÛ¬Ä¯ï
£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 79/5 -

ಷ
- - ಇತ ಂ 0.16 40 2.20 268628540541

731 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀA¥À° ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå ©£ï PÀA¥À°è ¸ÀtÚ̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå £ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 79/9 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.2 50 0.75 931445770957 10618100005073

732 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®ªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ É̈ÆÃgÀAiÀÄå £ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 41/¦-¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.20 978619219483 0450101034879

733 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JwÛ£À̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï ¸ÀuÉÆÚÃ§AiÀÄå £ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 33/61 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.152 38 2.15

734 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J£ï.ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï f.£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ £ÉÃgÀèUÀÄAmÉ ಯಕನಹ ಚಳ 29/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.14 946278220353 145001011001065

735 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¢£ÀPÀgÀ ©£ï ªÉAPÀmÉÃ±ÀgÉrØ £ÉÃgÀèUÀÄAmÉ ಯಕನಹ ಚಳ 41/2, 41/12 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 1 250 6.28 839153137160

736 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀgÉrØ ©£ï wªÀÄä¥Àà £ÉÃgÀèUÀÄAmÉ ಯಕನಹ ಚಳ 41/1¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 0.58 352122315969 10771100000385

737 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

±ÀÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄ¥Àà £ÉÃgÀèUÀÄAmÉ ಯಕನಹ ಚಳ 4/¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.2 50 3.30 442313047706

738 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀªÉÄÃ±À ©£ï £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ £ÉÃgÀèUÀÄAmÉ ಯಕನಹ ಚಳ 73/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 2.40 341168660907

739 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

®PÀëöät ©£ï zÉÆqÀØ̧ ÀÆgÀAiÀÄå £ÉÃgÀèUÀÄAmÉ ಯಕನಹ ಚಳ 2/3¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 3.10 288332546647

740 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ £ÉÃgÀèUÀÄAmÉ ಯಕನಹ ಚಳ 70/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.15 561349992341

741 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀÆgÀÄ N§AiÀÄå ©£ï ªÀÄÄvÀÛAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಯಕನಹ ಚಳ 94/4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.24 60 1.37 414368772933 0450101024413

742 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆÃgÀªÀÄä PÉÆÃA É̈ÆªÀÄäAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಯಕನಹ ಚಳ 375/0 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.00 616345573017 0450101022411

743 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA PÁªÀÄAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಯಕನಹ ಚಳ 389/0 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.8 200 1.94 894097791868 0450101013589

744 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

zÉÆqÀØ̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï UÀUÀÎ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಯಕನಹ ಚಳ 22/¦, 25/¦ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.4 100 5.00 965969902622 045010109279
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745 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚ̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï UÀÄqÀÄ¥ï É̈ÆÃgÀAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಯಕನಹ ಚಳ 675 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.364 91 5.01 340008610682

746 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA É̈ÆÃgÉUËqÀ »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಯಕನಹ ಚಳ 214 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.30 461746841763

747 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀ£ÀßªÀÄä PÉÆÃA N§AiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಯಕನಹ ಚಳ 21/¦-¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.1 25 2.20 3824942093382

748 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

°AUÀªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಯಕನಹ ಚಳ 60/¦ ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.16 40 5.00 619083379139

749 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï w¥ÀàAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï ಯಕನಹ ಚಳ 532 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.2 50 5.19

750 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA ©.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ §ÄPÉÆèÃgÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 374 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.32 80 2.40 372312363611 2419

751 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï É̈ÆÃgÀAiÀÄå §ÄPÉÆèÃgÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 14/5¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.32 80 3.00 322724811306 10771100001260

752 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®ªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà §ÄPÉÆèÃgÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 14/4. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.076 19 0.20 319804116853 10642100006558

753 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä §ÄPÉÆèÃgÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 29/7. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.96 240 6.14 853563129765

754 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÉÆAaPÁgï zÉÆqÀØ §¸ÀAiÀÄå ©£ï É̈ÆÃgÀAiÀÄå ©üÃªÀÄ£ÀPÉgÉ ಯಕನಹ ಚಳ 15/4¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.77 662088677220 10771100006141

755 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

wªÀÄäAiÀÄå ©£ï gÀAUÀ¥Àà ©üÃªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 10/4, 11/4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 1.20 642413733957 045010101269

756 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

avÀÛªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå ©üÃªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 46/¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.052 13 2.40 36315911945 045010122132

757 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÁæuÉÃ±À ©£ï wªÀÄäAiÀÄå ©üÃªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 43/¦7 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 0.68 235986827274 8762101000649

758 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²ªÀgÀÄzÀæªÀÄä PÉÆÃA N§AiÀÄå ©üÃªÀÄUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 44 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.96 780404734066 8762101000656

759 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.n.C±ÉÆÃPÀ PÀÄªÀiÁgï ©£ï ©.JA.wªÀiÁägÉrØ ªÀÄ®èªÀé£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 44 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.17 370536478389 0698101023050

760 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®ªÀÄä PÉÆÃA J£ï.a£ÀßUËqÀ ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 3/1, 3/22 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.85 684397451659 10728100007080

761 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®ªÀÄä PÉÆÃA zÉÆqÀØªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 154 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.00 289036781518 0450101009573

762 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀiÁåPÀèAiÀÄå ©£ï ¥ÀªÀðvÀAiÀÄå ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 215/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.28 645821771731 10728100000699

763 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

zÀÉÆqÀØªÀÄ®èAiÀÄå ©£ï VqÀØAiÀÄå ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 154 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.36 920368230732 0450101005001

764 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚ̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚªÀÄ®èAiÀÄå ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 155/¦5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.00 901174437583

765 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀiÁAd£ÉÃAiÀÄ ©£ï ¥ÁªÀðvÀAiÀÄå ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 192/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.10 342946852989

766 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©üÃªÀÄtÚ ©£ï ¥ÁªÀðvÀ¥Àà ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 109/18 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 4.30 376491650863

767 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀAzÀætÚ ©£ï ªÀÄÄgÀÄqÀ¥Àà ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 109/2, 109 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.34
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768 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÉÆÃºÀ£ï PÀÄªÀiÁgï ©£ï ZÀAzÀætÚ ªÀÄ®ÆègÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 109/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 3.36 69517273239

769 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÀÄgÀÄ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀtÚ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ®èÆègÀºÀnÖ ಯಕನಹ ಚಳ 109/6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 2.00 228608278610

770 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.JA.ªÀÄ®è¥Àà ©£ï PÉ.±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 62 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.00 942458864110 10728101038213

771 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀÆgÀ¥Á¥ÀAiÀÄå ©£ï É̄Ã.¥Á¥ÀAiÀÄå ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 29/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 0.67 559860298305 10728100004820

772 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.Dgï.«ÃgÀtÚ ©£ï gÁZÉÆÃl¥Àà ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 52/4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 1.20 739051817443

773 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N.N§AiÀÄå ©£ï N§£ÀºÀ½î N§AiÀÄå ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 77/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 2.20 706401039382 10728101038596

774 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.J¸ï.w¥ÀàtÚ ©£ï PÉ.¸ÀtÚtÚ ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 88/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 1.36 490531657084 3320108005113

775 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.¦.¸ÀÆgÀ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥Á¥ÀtÚ ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 7/5. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.052 13 1.59 658097459019 0450101011134

776 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀgÁd ©£ï É̄Ã.¥Á¥ÀAiÀÄå ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 63/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.068 17 1.52 894081536193 10728101003420

777 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.£ÁUÀgÁd ©£ï É̄Ã.gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 52/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.20 959079942441 10728101011313

778 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀgÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.PÉ.n.wªÀÄätÚ ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 88/4 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.50 227658375471 10728100001701

779 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

JA.J¸ï.ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï JA.PÉ.±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 56/3-¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 2.00 674526188625 10728100001858

780 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA É̄Ãmï.²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 29/1. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.052 13 0.76 258983777540 0450101033624

781 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¦.J¸ï.«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©£ï ±ÀgÀt¥Àà ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 77/¦5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.45 472677830706 10728101022708

782 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀÉ.n.PÉÆAqÀèAiÀÄå ©£ï zÉÆqÀØ wªÀÄäAiÀÄå ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 77/¦6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 1.34 657222248536 10728100001158

783 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.J¸ï.²ªÀPÀÄªÀiÁgÀ ©£ï µÀqÁPÀëgÀ¥Àà ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 56/¦2, 56/3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 2.00 623399001628 10728100001977

784 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.«.«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï É̄Ã.PÉ.JA.«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 7/4¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.31 458218511112 10728100002583

785 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀAaPÉgÉ §¸ÀªÀgÁeï ©£ï É̈ÆªÀÄätÚ ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 1/5. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 1.85 998973210460 10728100005734

786 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.N.¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 48/¦4 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.20 416294513284 10728100006406

787 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÁ¢gÀ¥Á®AiÀÄå ©£ï N§tÚ ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 88/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 7.08 904327988323

788 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀAzÀæPÀ̄ Á PÉÆÃA ²ªÀPÀÄªÀiÁgï ªÀÄÄ¸ÀÖ®UÀÄ«Ää ಯಕನಹ ಚಳ 28/¦7 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.36 948395579585

789 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÉ.¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ©£ï ¥Á®AiÀÄå ªÀgÀªÀÅPÁªÀ̄ ï ಯಕನಹ ಚಳ 7/4¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.98 238684539836 30609980575

790 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.£ÁUÀgÁd ©£ï ¢.gÀÄzÀæ¥Àà ªÀgÀªÀÅPÁªÀ̄ ï ಯಕನಹ ಚಳ 564/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 0.10 958859338841 10728100004416
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791 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

±ÀgÀtªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.Dgï.¥ÀæPÁ±À C¨ÉâÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 82/1J ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.12 30 0.37 820806915629 0450101033112

792 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹zÀÝ°AUÀ¥Àà ©£ï £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà C¨ÉâÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 82/1J5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 1.56 789459722762 10728100004570

793 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä.© ©£ï ZÀ£Àß©dÓ¼ÀgÁAiÀÄ C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 88/8 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 0.79 534189077430 0450101022814

794 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ©£ï É̄Ã.£ÁUÀ¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 92 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.86 766821139968 10728100004590

795 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©£ï F±ÀégÀ¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 30/1J -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.28 70 2.70 591683888414 10728100006297

796 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÁªÀðvÀªÀÄä PÉÆÃA É̄Ãmï.£ÁUÀ¥Àà C¨ÉâÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 18/¦3 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.032 8 0.20 326207657690 10728101002908

797 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

²RgÀ¥Àà ©£ï ZÀ£Àß¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 30/1J -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.83 799689910705 10728101016789

798 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀªÉÄÃ±À ©£ï É̄Ã.²RgÀ¥Àà C¨ÉâÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 88/6¦ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.70 451179845604 10728100006013

799 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¹zÀÀÝ°AUÀ¥Àà ©£ï ZÀ£Àß¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 83/1J -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.49 209704627958 10728100000993

800 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀÉÃªÀt¹zÀÝ¥Àà ©£ï ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 88/6¦ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 3.60 705443880794 64071757766

801 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀgÁd PÉÆÃA É̄Ã.ZÀ£Àß§¸À¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 87/4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.43 895724572087 10728100002343

802 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.¹zÉÝÃ±À¥Àà ©£ï §¸À¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 1/2J, 1/2ºÉZï -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.14 35 6.00 701198515017 0450101025905

803 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

§¸ÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÀàtÚ C¨ÉâÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 65/1¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.89 257074968995 10728101016804

804 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÀAUÀ¥Àà ©£ï ºÁ®¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 24/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 2.40 310957625892 10904

805 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®¥Àà ©£ï ¸ÀPÀæ¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 95/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.20 546999350431 0698101027793

806 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

AiÀÄÄ.¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA n.§¸ÀtÚ C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 54/4 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.12 30 0.65 728872621863 10728100006070

807 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¢ªÀAUÀvÀ gÀÄzÀæ¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 1/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 0.45 594076381835 10728100000336

808 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

Dgï.¥sÀ¤AiÀÄ¥Àà ©£ï ¢.gÀÄzÀæ¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 82/1J1, 82/1J6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 0.31 552744442238 0450101004831

809 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.J£ï.ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï É̄Ã.©.£ÁUÀ¥Àà C¨ÉâÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 82/1J2, 82/1J7 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.16 40 0.48 966472260715 10728100004282

810 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.ZÀAzÀætÚ C¨ÉâÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 1/2©, 1/2J¥sï ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.06 15 3.75 395823959387 0450119032237

811 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï ©.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä C¨ÉâÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 29/1J -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.65 376275480078 30932912696

812 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.J¸ï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï É̄Ã.f.²ªÀgÁªÀÄ¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 1/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.61 559038342674 199000926253

813 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

s̈ÁUÀåªÀÄä PÉÆÃA ¥Àæ̈ sÀtÚ C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 16/9. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.048 12 0.31 665771022438 10728101008425
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814 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀÆgÀAiÀÄå C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 24/3. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 0.80 700357724669 10728101029303

815 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̄ÆÃPÀªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.J£ï.£ÁUÀ¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 54/2¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.74 507569021868 0450119032399

816 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

©.ZÀ£Àß§¸À¥Àà ©£ï ZÀ£Àß©dÓ¼ÀgÁAiÀÄ C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 24/4. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.79 417029257989 0450101011129

817 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA Dgï.¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 29/3¦2 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.37 588685372115 0450101032871

818 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA ±ÀgÀt¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 81/1J4, 81/1J9 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 1 250 8.06 844725356688

819 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 1/2f, 95/1J ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.112 28 2.10 594581139785

820 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©£ï GdÓ¥Àà C É̈âÃ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 24/5. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.068 17 3.20

821 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¤AUÀAiÀÄå ©£ï w¥ÀàAiÀÄå gÁªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಯಕನಹ ಚಳ 77/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.13 69787064562

822 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀgÁd ©£ï É̈ÆÃgÀAiÀÄå gÁªÀÄ¸ÁUÀgÀ ಯಕನಹ ಚಳ 1/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 3.00 264930442668

823 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä gÁªÀÄzÀÄUÀð ಯಕನಹ ಚಳ 37/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.2 50 1.13 655095360646

824 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÀvÀß¨Á¬Ä PÉÆÃA lÆPÀå£ÁAiÀÄÌ gÉÃR®UÉgÉ ಯಕನಹ ಚಳ 1/10¦ ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.1 25 2.00 709643651061

825 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®AiÀÄå ©£ï É̈ÊAiÀÄtÚ gÉÃR®UÉgÉ ಯಕನಹ ಚಳ 56/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.172 43 2.37 592651464427

826 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚ̈ ÉÆÃgÀªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã.¸ÀÆgÀAiÀÄå J£ï.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ಯಕನಹ ಚಳ 107/1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.18 45 2.14 564605304751 0450101029779

827 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¨Á®gÁd ©£ï aPÀÌAiÀÄå J£ï.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ಯಕನಹ ಚಳ 60/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 0.80 256159917672 0450101012790

828 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀtÚ ©£ï aPÀÌAiÀÄå J£ï.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ಯಕನಹ ಚಳ 40/6 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 0.80 823173595532 0450101005319

829 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà J£ï.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ಯಕನಹ ಚಳ 40/4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 0.67 558197309148 0450101025297

830 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀAzÀætÚ ©£ï ªÀÄAr ®PÀëöäAiÀÄå J£ï.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ಯಕನಹ ಚಳ 53/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.00 317782576693

831 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚwªÀÄäAiÀÄå ©£ï ¥Á®AiÀÄå PÀªÀ®£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 61/1© -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.2 50 4.12 576936364367

832 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

£ÁUÀgÁd¥Àà ©£ï «ÃgÀtÚ PÀªÀ®£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 53/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.24 60 5.01 341793139864

833 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà PÀªÀ®£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 17/1¦1 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.12 30 3.00 488242484641

834 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

UÁzÀæªÀÄä PÉÆÃA w¥ÀàAiÀÄå PÀªÀ®£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 17/2©¦3 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.00 720941073201

835 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥Á®AiÀÄå ©£ï AiÀÄgÀæ̧ ÀÆgÀ¥Àà PÀªÀ®£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 53/1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.10

836 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¥Á®AiÀÄå PÀªÀ®£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 53/5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.24 60 25.27 491192885623
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837 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁªÀÄAiÀÄå ©£ï w¥ÀàAiÀÄå PÀªÀ®£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 43/¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 4.27 948348562553

838 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÉÃªÀtÚ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄè£ÁAiÀÄÌ PÀÉgÉAiÀiÁUÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 97 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 3.13 448916314230

839 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄ®èAiÀÄå ©£ï §¸ÀAiÀÄå PÁlªÀé£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 49/1J¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.02 629894386309 10771100000299

840 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA É̄Ã. n.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä PÉÆÃgÀrºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 35/6 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.08 20 4.71 832618451447 10728101000876

841 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄ®èAiÀÄå ©£ï ¥Á¥ÀAiÀÄå PÉÆÃgÀrºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 9/1¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.24 60 1.60 232565494275 0450101011347

842 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

É̈ÆÃgÀAiÀÄå ©£ï N§AiÀÄå PÉÆÃgÀrºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 1/¦ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 4.00 232191703479 10728100005714

843 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÁªÀðw¨Á¬Ä PÉÆÃA zÉÃªÀ¹AUÀ£ÁAiÀÄÌ PÉgÉAiÀiÁUÀ¼ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 35/0 ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.94 844338088213 43544

844 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

gÁd£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥ÀQÃgÀ£ÁAiÀÄÌ PÉgÉAiÀiÁUÀ¼ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 53/1©1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.052 13 0.42 709668276809 10841100042989

845 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ºÉÃªÀÄè£ÁAiÀÄÌ ©£ï É̄ÆÃPÁå£ÁAiÀÄÌ PÉgÉAiÀiÁUÀ¼ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 25/1©¦3 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 3.02 609780457558 10841100001923

846 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀÄ¨ÉÃgÀ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ PÉgÉAiÀiÁUÀ¼ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 30/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.02 5 4.15

847 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J¸ï.JA.¸ÀAUÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï ªÀÄÆqÀè¥Àà UÀdÄÓUÁ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 26/1¹ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.18 45 1.03 818847831820 145001011003778

848 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

N§PÀÌ PÉÆÃA a£ÉÆßÃ§AiÀÄå UÀdÄÓUÁ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ
55/3r, 55/3©, 55/3¹, 

55/3J¥sï
-

ಷ
- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.69 914352307892 10841100003582

849 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

r.J¸ï.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¹zÀÝ¥Àà UÀdÄÓUÁ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 72/3, 68/¦ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 2.00 867917518969 0450101012535

850 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

«±Àé£ÁxÀ ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä UÀdÄÓUÁ£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 53/2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 3.13 479238012781

851 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï wªÀÄäAiÀÄå UÀËqÀUÉgÉ ಯಕನಹ ಚಳ 4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 2.00 735447076759

852 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀtÚAiÀÄå UÉÆ®èºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 8/4. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.32 80 2.10 363380063614

853 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

C°PÉUËqÀ ©£ï §qÀ¥Àà UÉÆ®èºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 17/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.252 63 1.30 723090378535

854 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

n.£ÁUÀgÁd ©£ï CA.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä UËj¥ÀÄgÀ ಯಕನಹ ಚಳ 17/2. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 1.53 929142519297 10771100001842

855 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï §AUÁgÀ¥Àà UËqÀUÉgÉ ಯಕನಹ ಚಳ 36/2-¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 0.42

856 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï LAiÀÄåtÚ UËqÀUÉgÉ ಯಕನಹ ಚಳ 8/4, -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.1 25 1.20 273482808341

857 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¤AUÀ¥Àà ©£ï £ÁUÀ¥Àà vÉÆÃgÉPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 8/6. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.35 703687030755 10728101005349

858 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

f.ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï PÉ.n.UÀAUÀtÚ vÉÆÃgÉPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 48/¦2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.78 348779211367 8762101001219

859 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¥ÀÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà ©£ï ZÀ£Àß§¸À¥Àà vÉÆÃgÉPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 7/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 1.47 785667502541 0450101028461
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860 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J.PÉ.ZËqÀ¥Àà ©£ï ¥Á®AiÀÄå vÉÆÃgÉPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 8/¦15 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.06 15 1.73 251529375770 10727100005969

861 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀtÚCAf£À¥Àà ©£ï É̄Ã.§¸À¥Àà vÉÆÃgÉPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 22/1J¦1 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.072 18 1.88 988806579182 10728100001733

862 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

J.©.«gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà ©£ï §¸À¥Àà vÉÆÃgÉPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 26/12. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 2.00 544872888790 0450101010843

863 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¥ÀÆeÁj PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï ®PÉëöäÃ±À¥Àà vÉÆÃgÉPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 36/1J2 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.04 10 4.13 762177545523

864 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï VqÀØ¥Àà vÉÆÃgÉPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 3/3. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 3.04 564436121019 0450101011457

865 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¨Á®¥Àà ©£ï a£ÉÆßÃgÀ¥Àà w¥ÀàAiÀÄå£ÀPÉÆÃmÉ ಯಕನಹ ಚಳ 27/1. -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 0.60 787914547193 10841100004776

866 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀgÁd w¥ÀàAiÀÄå£ÀPÉÆÃmÉ ಯಕನಹ ಚಳ 16/3. ಮ
-

- - ಇತ ಂ 0.12 30 1.20 750527070443 10841100030025

867 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¥ÀÆAiÀÄð£ÁAiÀÄÌ w¥ÀàAiÀÄå£ÀPÉÆÃmÉ ಯಕನಹ ಚಳ 19/¦5 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.048 12 0.78 935919135147 10841100047743

868 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

DzÉ¥Àà ©£ï gÉÆÃ¸À¥Àà w¥ÀàAiÀÄå£ÀPÉÆÃmÉ ಯಕನಹ ಚಳ 3/3¦ -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.08 20 4.25

869 ಅ ಕ/ಒಣ ವ ಂ ನ 
ಮರಗ  ಪ ರ (400 ./ಮರ)

w¦àÃgÀªÀÄä PÉÆÃA UÀAUÁzsÀgÀ zÀÉÃªÀgÀºÀ½î ಯಕನಹ ಚಳ 19/¦4 -
ಷ

- - ಇತ ಂ 0.12 30 3.20 880036970020

113.20 28289.00
- - - -
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1 ¥ÁåPïºË¸ï ªÀÄÄvÀÛªÀÄä PÉÆÃA PÉÆ£ÉÆÃgÀ¥Àà PÁå¢UÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 6/1, 6/2 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 2.00 - 2.8 722148619887 10716100005751

2 ¥ÁåPïºË¸ï ªÀÄ®ètÚ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 129/4 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 2.00 - 2.00 749453860108 18970100051436

3 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ wªÀÄätÚ ©£ï gÀAUÀ¥Àà ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 139 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.88 - 1 825900897683 64063629440

4 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ ¸ÀÄAzÀgÀªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄä¥Àà ªÀÄ£ÉßÃPÉÆÃmÉ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 259/¦ ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.88 - 2.10 703576326797 10841100045737

5  PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ºÉÃªÀiÁgÉrØ PÉ.Dgï ©£ï PÉ.gÀÄzÀæ¥Àà zÉÃªÀgÉrØºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 70/6 - ಷ - - ಇತ
FgÀÄ½î, 

¸ÀÄUÀAzsÀgÁd 0.75 - 1.00 375650937958 1.09391E+13

6 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀzÁ²ªÀ ©£ï gÀAUÀ̧ Áé«Ä aPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 114/9 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.55 - 0.75 444038771157 0698108039883

7 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¤AUÀtÚ ©£ï avÀÛ¥Àà aPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 32/6 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.73 - 1.00 383322671487 0698101023908

8 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J£ï.J¸ï.gÀªÉÄÃ±À ©£ï ¸ÀtÚgÁªÀÄ¥Àà zÀÉÃªÀgÀªÀÄjPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 113/4 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.91 - 1.25 768888119800 0698101037095

9 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ w¥ÉàÃgÀAUÀ¥Àà ©£ï wªÀÄäAiÀÄå zÀÉÃªÀgÀªÀÄjPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 106/2J¦2 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.73 - 1.00 409063865788 0698101027674

10 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÉAPÀmÉÃ±À ©£ï wªÀÄätÚ aPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 109/16 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.73 - 1.00 309063378065 0698108038649

11 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀÄzÀætÚ.Dgï ©£ï UÀÄ¼ÀåzÀ gÀAUÀ¥Àà §qÀªÀ£ÀºÀ½î PÁªÀ̄ ï PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 8/1. - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.91 - 1.25 984237225424 4392101000543

ೕಜ ಯ ಸರು: ಸಮಗ   ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ ,  ಕ ೕ : 2401-00-111-0-08
 ತ ದುಗ  ಮತು  ಾಲೂ ಕು: ಚಳ
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12 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï wªÀÄätÚ aPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 95/5 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.47 - 0.65 277425184309 4392101001519

13 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ±À²zsÀgÀ.PÉ ©£ï ¹jUÉÆAqÀ¥Àà £À®ÆègÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 27/7. - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 1.38 - 1.90 930397294247 0698101031510

14 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀÄ¯ÁÛ£ï© PÉÆÃA n¥ÀÄà̧ Á¨ï »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 56/¦ - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.19 - 0.40 898068601296 918010006271656

15 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ C°PÉUËqÀ ©£ï §qÀ¥Àà UÉÆ®èºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 17/2. - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.19 - 0.40 723090378535 918010006271863

16 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ JwÛ£À ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚ N§AiÀÄå £ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 29/1. - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.28 - 0.60 844892114632 918010006271805

17 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÁlAiÀÄå ©£ï PÀÄjPÁlAiÀÄå £ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 20/1. - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.28 - 0.60 202395593419 918010102644312

18 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨ÉÆÃgÀªÀÄä PÉÆÃA PÁlAiÀÄå £ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 20/2. ಮ - - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.28 - 0.60 522864134931 918010102644338

19 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
PÁlªÀÄä PÉÆÃA Dgï.N.¸ÀtÚ̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå

£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 411/4 ಮ - - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.28 - 0.60 988432603270 0450101012917

20 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ J¸ï.JA.¥Á®AiÀÄå ©£ï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ¸ÀdðªÀé£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 10/8. - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.28 - 0.60 800374477999 918010102643429

21 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
É̈ÆÃgÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀÆgÀAiÀÄå

»gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 38 ಮ - - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.28 - 0.60 823754781928 918010102644338

22 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¨ÉÆªÀÄäAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚ¥Á®AiÀÄå ¸ÀdðªÀé£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 10/3. - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.19 - 0.40 714034460206 0450101013597

23 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ©£ï ªÀÄÄvÀÛ¥Àà »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 61/¦ - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.28 - 0.60 296392971032 918010102644859

24 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀiÁgÀªÀÄä ©£ï «gÀÄ¥ÁPÀëAiÀÄå UÉÆ®èºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 14/2. ಮ - - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.19 - 0.40 346437771839 0450101024272

25 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ FUÀ®Ä avÀÛAiÀÄå ©£ï FUÀ®Ä ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå £ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.28 - 0.60 911127777083 918010102644370

26 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
zÉÆqÀØ̈ ÉÆÃgÀAiÀÄå.JA.© ©£ï É̈ÆÃgÀAiÀÄå

£ÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 16/2¦3 - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.23 - 0.50 323732246195 918010006271698

27 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
¨Áå¯Á¼ï UÀÄAqÀAiÀÄå.n ©£ï w¥ÀàAiÀÄå

UÀÄAvÀPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 1/2. - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.38 - 0.80 307687963020 35586844415

28 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
¦.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¥Á®AiÀÄå

UÀÄAvÀPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 117/¦1 - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.47 - 1.00 477683696271 10062200013522

29 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ
¸ÀtÚ PÁlAiÀÄå ©£ï ¸ÀÆgÀAiÀÄå

»gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 44/2 - ಷ - - ಇತ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.47 - 0.60 561556448753 918010092760676

30 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ©£ï §AUÁgÀAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 33/109 - ಷ ಪ ಷ  - - ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.44 - 0.50 596051883230 918010006271766

31 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¥Á¥ÀAiÀÄå UÉÆ®èºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 20 ಮ - ಪ ಷ  - - ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.53 - 0.60 467011549317 918010006272222

32 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÉÊ.¹.¨ÉÆÃgÀAiÀÄå ©£ï ZÀ£ÀßAiÀÄå £ÀÉÃ®UÉÃvÀ£ÀºÀnÖ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 44/1J - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.49 - 0.55 856054930556 918010006271818

33 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ N§ªÀÄä PÉÆÃA ¥Á®AiÀÄå ¸ÀdðªÀé£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 10/3. ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ - ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.71 - 0.80 948048638612 918010006271724

34 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ FUÀ® N§ªÀÄä UËqÀgÀ ¨ÉÆÃgÀAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 33/62 ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ - ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.44 - 0.50 973871556404 0450101028578

35 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ JA.PÉ.ªÀÄÄvÀÛ¥Àà ©£ï PÉÃ±ÀªÀAiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 16/2¦3 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.44 - 0.50 349942532596 918010102645661

36 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÁªÀÄAiÀÄå ©£ï ¸ÀtÚ¥Á®AiÀÄå »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 33/41 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.53 - 0.60 470828083233 918010006271847

37 UÀÄZÀÑUÁæªÀÄzÀ°è ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ PÀjAiÀÄtÚ ©£ï §qÀ¥Àà UÉÆ®èºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 1/1¦2-¦1 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.35 - 0.40 751109275821 918010006272235

38 UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ Dgï.gÀAUÀ£ÁAiÀÄQ PÉÆÃA ¯ÉÃ.gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà PÉÆ®ðPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 27/2. ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ - UÉÆÃqÀA© 0.81 - 2.00 590723448804 54036231130

39 UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ Dgï.gÀAUÀ£ÁAiÀÄQ PÉÆÃA ¯ÉÃ.gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà PÉÆ®ðPÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 27/2. ಮ - - - EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 0.45 - 2.00 590723448804 54036231130

40 UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ avÀÛtÚ ©£ï UÉÆ®è¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 56/¦1 - ಷ ಪ ಷ  - - UÉÆÃqÀA© 0.30 - 1.00 248478589685 0698101025971
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41 UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà ©£ï aPÀÌtÚ ¥ÀÄgÀèºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 11/¦6 - ಷ - - EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 0.12 - 1.00 455757360204 10722100003036

42 UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà UÀÄAvÀPÉÆ®èªÀÄä£ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 64/¦1 - ಷ - - EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 0.25 - 2.00 438282688789 10727100005425

43 UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ zÀAiÀÄtÚ.©.PÉ ©£ï §ÄrØPÉAZÀtÚ «ÄÃgÀ̧ Á©ºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 82/3 - ಷ - - EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 0.12 - 1.00 944980600256 10722100003719

44 UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀ̧ ÀAvÀ ©£ï zÀAiÀÄtÚ.PÉ «ÄÃgÀ̧ Á©ºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 3/1¦1 - ಷ - - EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 0.12 - 1.00 774092394549 10722100007215

45 UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ Dgï.²æÃºÀµÀð ©£ï ªÀÈµÀ̈ ÉÃAzÀæ¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 30/1, 30/2 - ಷ - - EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 0.19 - 1.50 457164103007 30439344791

46 UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ wªÀiÁägÉrØ.J¯ï ©£ï °AUÀ¥Àà PÀjÃPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 28/0 - ಷ - - EvÀgÉ UÉÆÃqÀA© 0.19 - 1.50 705655374550 10722100001551

47 UÉÃgÀÄ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ f.ªÀiÁgÀ¥Àà ©£ï UÀÄgÀÄPÀ¥Àà zÁåªÀgÀ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 1/¦4 - ಷ - - - UÉÆÃqÀA© 0.30 - 1.00 253669353680 145001011002840

48 UÉÃgÀÄ 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ w¥ÀàªÀÄä PÉÆÃA J¸ï.JA.°AUÀ¥Àà ZÀ£ÀßUÁ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 20/2. ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ - UÉÆÃqÀA© 0.03 - 0.50 303817503504 10566100022510

49 UÉÃgÀÄ 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀÄ¤Ì¨Á¬Ä PÉÆÃA ¯ÉÃ.«ÄÃmÁå£ÁAiÀÄÌ vÀ¼ÀPÀÄ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 116/1 ಮ -
ಪ ಷ  

- - UÉÆÃqÀA© 0.04 - 0.75 355645289113 10841100047044

50 UÉÃgÀÄ 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA PÀgÉÃ N§tÚ ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 148 ಮ -
ಪ ಷ  

- - UÉÆÃqÀA© 0.05 - 0.75 870360178783 0698101017864

51 UÉÃgÀÄ 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀªÀÄÆwð.Dgï.J ©£ï Dgï.CA¨Á®¥Àà ZÀ£ÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 1 - ಷ
ಪ ಷ  

- - UÉÆÃqÀA© 0.03 - 0.40 773400029457 0698101020405

52
ಅಪ ನ ಹ ಗಳ ಪ ಶ 

ಸರ
PÉ.¦. s̈ÀÆvÀAiÀÄå ©£ï PÀÄAl¥Á®AiÀÄå, 

PÁ®ÄªÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 106/2 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - D¥À¯ï §gï 0.29 - 0.75 443225444398 0698101040266

53
ಅಪ ನ ಹ ಗಳ ಪ ಶ 

ಸರ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.JA ©£ï ªÀÄZÉÑÃAzÀæ¥Àà eÁdÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 172/1 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - D¥À¯ï §gï 0.39 - 1.00 661605720042 10671100009468

54
ಅಪ ನ ಹ ಗಳ ಪ ಶ 

ಸರ
¥Àæ«ÃtPÀÄªÀiÁgï.PÉ ©£ï PÉ.²æÃ¤ªÁ¸ÀgÁªï

eÁdÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 179/1 - ಷ - - EvÀgÉ D¥À¯ï §gï 0.26 - 1.20 320067872465 52029106441654

55
ಅಪ ನ ಹ ಗಳ ಪ ಶ 

ಸರ
Dgï.ªÀÄAdÄ¼À PÉÆÃA J.Dgï.wªÀiÁägÉrØ

PÀjÃPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 45/2¦2 ಮ - - - EvÀgÉ qÁæöåUÀ£ï ¥ÀÆæmïì 0.61 - 0.60 628295400163 10722100007690

56 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï eÉ.J£ï.¥Á®tÚ ©£ï dÆUÀ® ¥Á®AiÀÄå PÁ®ÄªÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 58/1 - ಷ - ಪ ಷ  
ಗಡ

- vÉAUÀÄ 1.26 - 0.40 493894951086 100626100104954

57 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA a£Àß¥Àà PÉÆÃrºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 258/2 ಮ - ಪ ಷ  - - ªÀiÁªÀÅ 1.26 - 0.49 393513159467 50200005633357

58 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ©.w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï UÀ¢ÝUÉgÀ ¨ÉÆªÀÄätÚ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 63/1¦4, 81/1, 80/6 - ಷ - - EvÀgÉ vÉAUÀÄ, CrPÉ 0.70 - 2.80 996548653082 1672000100000701

59 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï °AUÁgÉrØ ©£ï ¸ÉÆÃªÀÄtÚ ªÀÄ®ȩ̀ ÀªÀÄÄzÀæ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 3/¦3 - ಷ - - EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.70 - 1.20 417753741130 10939101004137

60 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï f.ºÉZï.zsÀ£ÀAdAiÀÄgÉrØ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 17/1. - ಷ - - EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.70 - 1.34 384293753738 1672500100231101

61 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ²ªÀ£À¥Àà ©£ï «ÃgÀtÚ £À¤ßªÁ¼À PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 220 - ಷ - - EvÀgÉ vÉAUÀÄ, CrPÉ 0.70 - 1.60 359808198328 1672000100000701

62 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ªÀÄ£ÉßÃ®Ä eÉÆÃUÀAiÀÄå ©£ï PÁªÀ®Ä ¨ÉÊAiÀÄtÚ £ÉÃgÀèUÀÄAmÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 688 - ಷ - - EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.70 - 1.00 749415130693 50200005633357

63 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï gÀªÉÄÃ±À ©£ï dAiÀÄtÚ d£ÉßÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 93/¦1 - ಷ - - EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.70 - 2.04 667807918991 50200005633357

64 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï PÉ.avÀÛ¥Àà ©£ï PÁl¥Àà §qÀªÀ£ÀºÀ½î PÁªÀ̄ ï PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 68/1, 67/¦2 - ಷ - - EvÀgÉ CrPÉ, zÁ½A¨É 0.70 - 2.24 663553592182 50200005633357

65 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ¥Àà avÀæ£ÁAiÀÄPÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 127/2 ಮ - - - EvÀgÉ ªÉÆÃ¸ÀA¨É 0.70 - 3.60 339161246637 50200005633357

66 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ªÀÄ°èPÁdÄð£À̧ Áé«Ä ©£ï ¸ÀtÚ ¸ÀvïG¥Á¹ªÀÄ®èAiÀÄå zÉÆqÉØÃj PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 44/1J - ಷ - - EvÀgÉ CrPÉ 0.70 - 0.95 325692195333 10722101003271

67 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï CAd£ÀgÉrØ.¦.J¸ï ©£ï ¸ÀAfÃªÀ¥Àà ZÀmÉÖPÀA§ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 3/1. - ಷ - - EvÀgÉ CrPÉ, J¯É§½î 0.70 - 1.20 574454798505 1077910006500

68 ¥ÁåPïºË¸ï- ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÉÆvÀÛ ©.ªÀÄºÉÃ±À ©£ï ¨ÉÆªÀÄä°AUÀ¥Àà ZË¼ÀPÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 58/4 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - vÀgÀPÁj 1.60 - 2.00 1937104000009430
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69 ¥ÁåPïºË¸ï- ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÉÆvÀÛ GµÁ.J¸ï PÉÆÃA PÀÄªÀiÁgÀ̧ Áé«Ä.¹.© ZË¼ÀPÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 94 ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ - mÉÆªÉÆmÉÆ 1.60 - 1.80 428403186913 132000101007223

70 ¥ÁåPïºË¸ï- ºÉÆAzÁtÂPÉ ªÉÆvÀÛ EgÁªÀÄ£ï£ÁAiÀÄÌ ©£ï ©üÃªÀÄ£ÁAiÀÄÌ PÉgÉAiÀiÁUÀ¼ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 24/2, 26/4 - ಷ
ಪ ಷ  

- - ¨Á¼É, zÁ½A¨É 1.60 - 2.00 415381350483 10841100003017

71 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ- ºÉÆAzÁtÂP ©üÃªÀÄtÚ.f ©£ï ¸ÀtÚUÀAUÀ¥Àà gÉÃR®UÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 102/¦2 - ಷ
ಪ ಷ  

- - FgÀÄ½î 0.70 - 1.20 677595424389 10728100005995

72 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ- ºÉÆAzÁtÂP ²ªÀUÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.zÁåªÀÄ¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 27/9. ಮ -
ಪ ಷ  

- - FgÀÄ½î 0.70 - 1.00 204938446800 18970100049364

73 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ- ºÉÆAzÁtÂP UÀAUÁ¨Á¬Ä.PÉ.eÉ PÉÆÃA dAiÀÄZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ PÉgÉAiÀiÁUÀ¼ÀºÀ½î £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 49/1©1 ಮ -
ಪ ಷ  

- - FgÀÄ½î 0.70 - 1.19 520520898751 10841101050367

74 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ- ºÉÆAzÁtÂP ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA PÉÆ¯ÁègÀ¥Àà N§tÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 74/5 ಮ -
ಪ ಷ  

- - FgÀÄ½î 0.70 - 1.23 383973233266 10957101045240

75 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ- ºÉÆAzÁtÂP ¥ÀÉ£ÀßPÀÌ PÉÆÃA zÉÃªÀÄAiÀÄå ºÉÆmÉÖÃ¥Àà£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 29/3. ಮ -
ಪ ಷ  

- - FgÀÄ½î 0.70 - 1.30 299379077866 0698101031017

76 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ- ºÉÆAzÁtÂP PÀÉÆ¯ÁègÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ZÀ£ÀßUÁ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 31 - ಷ
ಪ ಷ  

- - FgÀÄ½î 0.70 - 1.00 749088783576 2712077615

77 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ- ºÉÆAzÁtÂP gÀÉÃtÄPÀªÀÄä PÉÆÃA ©üÃªÀÄ£ÁAiÀÄÌ PÀÄgÀÄrºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ ಮ -
ಪ ಷ  

- - FgÀÄ½î 0.70 - 1.00 650691868070 64094453818

78 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ- ºÉÆAzÁtÂP ©üÃªÀÄPÀÌ PÉÆÃA r.n.¨sÀÆvÀ°AUÀ¥Àà ZÀ£ÀÀßªÀÄä£ÁUÀwºÀ½î PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 149 ಮ -
ಪ ಷ  

- - FgÀÄ½î 0.70 - 1.20 580501998602 54036220809

79 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ- ºÉÆAzÁtÂP ªÉÆÃºÀ£ï ¹.©. ©£ï ¦.J¸ï.§¸À¥Àà ZË¼ÀPÉgÉ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 86 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - FgÀÄ½î 0.70 - 4.00 265263090104 10728100002311

80 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ- ºÉÆAzÁtÂP gÀAUÀ¥Àà ©£ï vÀ¼ÀªÁgÀ N§tÚ UÀÄrºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 81/¦3 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - FgÀÄ½î 0.70 - 1.00 696618761012 0698101041089

81 FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀuÁ WÀlPÀ- ºÉÆAzÁtÂP ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï UÁr N§AiÀÄå ¸ÁtÂPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 209/4 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - FgÀÄ½î 0.70 - 1.37 291228327084 132000101003881

82 AiÀiÁAwæPÀgÀtPÉÌ (mÁæöåPÀÖgï)- ºÉÆAzÁtÂPÉ ¹.gÁªÀÄtÚ ©£ï avÀÛ¥Àà ¦.UËj¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 163/2 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - zÁ½A¨É 1.56 - 1.60 348736901939 101101503085

83 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ºÉÆAzÁtÂPÉ JA.N.£ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ©£ï §qÀV N§AiÀÄå zÉÃªÀgÀªÀÄjPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 83/3 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - ªÀiÁªÀÅ 0.56 - 0.40 558728697886 64145157213

- - - -

- - - -
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ಲ ಗಳ )

ಕ(
)

ಕ( )

1 £ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ WÀlPÀ ®°vÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ.ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 121/1 ಮ - ಇತ ¸À¹ £Án 

(mÉÆªÉÆmÉÆ) 2.8 - 4000 864981197213 10716100006038

2 £ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ WÀlPÀ ²æÃ¤ªÁ¸À.n ©£ï wªÀÄä¥Àà PÁåvÀ£ÀªÀÄ¼É ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 14/2¦2 - ಷ
ಇತ ¸À¹ £Án 

(mÉÆªÉÆmÉÆ) 1.4 - 2000 415693053172 10550100002377

3 £ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ WÀlPÀ ¸ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ PÁªÀ̄ ï ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 4/4.
ಮ

- ಪ ಷ  £ÉgÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀzÉ 

WÀlPÀ ¤ªÀiÁðt 7.0 - 2000 301095057038 10062200007508

4 PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ¤ªÀiÁðt dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¹.¦.N§tÚ gÁªÀÄ¸ÁUÀgÀ £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 52
ಮ

- ಪ ಷ  
ಗಡ

PÀÈ¶ºÉÆAqÀ 

¤ªÀiÁðt 1.4 1.00 - 329908692395 0450100020425

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

ೕಜ ಯ ಸರು: ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ , ಕ ೕ : 2401-00-800-2-48
 ತ ದುಗ  ಮತು  ಾಲೂ ಕು: ಚಳ

ಪ ದ ಲಭ

ಆ  ಂ   

ೕಜ ಯ ಸರು: ಪ ಾನಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ , ಕ ೕ : 2401-00-108-2-28, -02
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ಫ ಭ ಯ ವರ ಮ ೕಬ ಮ
ಷ

ಪ ಷ  ಪ ಷ  
ಗಡ

ಇತ
ಸ ಯಧನ
ದ ತ  

( . 
ಲ ಗಳ )

ಕ(
)

ಕ( )

1 ಹ  ೕ ವ ±À²PÀÄªÀiÁgï.©.f ©£ï UÉÆÃ¥Á®¥Àà ¨ÉÆA¨ÉÃgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 72/2 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.387 - 0.90 - 31038385475

2 ಹ  ೕ ವ ¥Àæ̈ sÁPÀgÀ.©.n ©£ï wªÀÄäAiÀÄå.©.f ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 6 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.469 - 0.80 930159419454 145001011000808

3 ಹ  ೕ ವ «ÃgÀtÚ.n ©£ï w¥ÀàdÓ ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 131/1¦1 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.265 - 0.70 871097603496 4392101000922

4 ಹ  ೕ ವ ZÀAzÀætÚ ©£ï AiÀÄgÀæ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 15/¦2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.454 - 1.20 638223702025 285601000060052

5 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÁd ©£ï ¸Á®ÄªÀÄ£É d£Àß¥Àà ¥ÀÄgÀèºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 16/6 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.303 - 0.80 397623320019 18970100047335

6 ಹ  ೕ ವ aPÀÌªÀÄä PÉÆÃA PÀjAiÀÄ¥Àà UÉÆÃ¹PÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 62/2 ಮ - - - ಇತ zÁ½A¨É 0.524 - 1.60 516618627152 285601000003532

7 ಹ  ೕ ವ dUÀ¢Ã±À.J¯ï ©£ï zÉÆqÀØ¤AUÀ¥Àà ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 44/5, 44/3, 27/5 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.313 - 0.68 685617082164 10598100002905

8 ಹ  ೕ ವ ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀgÁªï.©.J£ï ©£ï £ÁgÁAiÀÄtgÁªï AiÀÄ®WÀlÖ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 12/4 - ಷ - - ಇತ a°è 0.728 - 0.80 - 18970100047798

9 ಹ  ೕ ವ gÀÄzÀæ¥Àà.¦.J¸ï ©£ï ¹ÃvÁgÁªÀÄ¥Àà ªÀÄvÀìªÀÄÄzÀæ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 79/5 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î, ¸ËvÉ 1.212 - 1.20 780939792539 0698101029670

10 ಹ  ೕ ವ «ÃgÀtÚ.PÉ ©£ï PÀ°«ÃgÀ¥Àà ¨ÉÆA¨ÉÃgÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 58/1 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.510 - 2.00 721202000646 076100101000480

11 ಹ  ೕ ವ w¥ÀàªÀÄä PÉÆÃA ¤d°AUÀ¥Àà ZË¼ÀÆgÀÄ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 90/8 ಮ - - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ, 

zÁ½A¨É 0.518 - 1.10 - 10779100003106

12 ಹ  ೕ ವ AiÉÆÃUÀgÁd ©£ï zÁåªÀÄAiÀÄå PÁå¢UÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 91/2© - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.449 - 0.60 953050465458 10716100002348

13 ಹ  ೕ ವ wªÀÄäzÁ¸À¥Àà.r ©£ï zÁåªÀÄAiÀÄå PÁå¢UÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 91/1¹ - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.419 - 0.55 977006139215 10716100003469

14 ಹ  ೕ ವ dAiÀÄtÚ ©£ï FgÀaPÀÌtÚ PÁå¢UÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 146/4 - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.186 - 0.20 247554777255 10716100001851

15 ಹ  ೕ ವ UÉÆÃ«AzÀgÁd ©£ï zÁ¸À¥Àà N§tÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 53/3© - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.305 - 0.80 408718894982 145001011005814

16 ಹ  ೕ ವ gÀÄzÀæªÀÄä PÉÆÃA ZÀ®ÄªÀÄ¥Àà ºÀgÀ«UÉÆAqÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 8/¦2, 8/¦3, 8/¦4 ಮ - - - ಇತ §zÀ£É 0.571 - 0.80 384431070945 7811690130

17 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÁd¥Àà ©£ï zÁåªÀÄAiÀÄå PÁå¢UÀÄAmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 91/2J - ಷ - - ಇತ J¯É§½î 0.360 - 0.60 684660018745 10716100002897

18 ಹ  ೕ ವ ªÉAPÀlªÀÄä PÉÆÃA ªÉAPÀlgÀªÀÄt¥Àà ¦®èºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 79/1 ಮ - - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.209 - 0.25 384250310996 10716100001645

19 ಹ  ೕ ವ «ªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀgÁd N§¼Á¥ÀÄgÀ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 2/2. ಮ - - - ಇತ ²æÃUÀAzsÀ 0.238 - 0.54 739133864879 10830101007921

20 ಹ  ೕ ವ GªÉÄÃ±ï.©.n ©£ï wªÀÄätÚ.©.f wªÀÄätÚ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 9/1© - ಷ - - ಇತ vÉAUÀÄ 0.316 - 1.60 374005919429 10779101022692

21 ಹ  ೕ ವ ¨sÁUÀåªÀÄä PÉÆÃA ¹.J¯ï.dAiÀÄ²Ã®gÉrØ avÀæ£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 125/1 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.409 - 1.25 841882848730 189701000030323

22 ಹ  ೕ ವ PÀjAiÀÄtÚ.PÉ ©£ï PÀjAiÀÄtÚ n.J£ï.PÉÆÃmÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 55/4 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.378 - 1.00 496796319231 0698101040860

23 ಹ  ೕ ವ N§¼ÉÃ±À ©£ï §ÄPÁÌA§Æ¢ ¥Á®AiÀÄå AiÀiÁzÀ®WÀlÖ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 108 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.360 - 0.40 650784929756 18970100027006

24 ಹ  ೕ ವ ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA ¥Á®AiÀÄå ZÀ¼ÀîPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 403/3 ಮ - - - ಇತ £ÀÄUÉÎ 0.258 - 0.80 465032617018 0698101021272

25 ಹ  ೕ ವ ®PÀëöät.PÉ.ºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ.PÉ.n PÁ®ÄªÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 106/1 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.316 - 1.50 589752232562 10598101008957

26 ಹ  ೕ ವ w¦àÃgÀªÀÄä PÉÆÃA §¸ÀtÚ PÉÆÃ¤UÀgÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 37/1 ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.265 - 0.70 334394199196 10830101001574

27 ಹ  ೕ ವ dAiÀÄ¥Àà.© ©£ï ¨ÉÆÃgÀtÚ zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 149/2 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.265 - 0.70 573410417542 10598100020907

28 ಹ  ೕ ವ £ÁUÀgÁd.© ©£ï ©üÃªÀÄ¥Àà gÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 43/1© - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.544 - 0.75 621519905184 10722100001006

29 ಹ  ೕ ವ f.PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.f.J¸ï UÀAfUÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 24/1. ಮ - - - ಇತ FgÀÄ½î 0.655 - 2.00 755136009811 301801000002528

30 ಹ  ೕ ವ ¸ÀÄ¨ÉÃ±ï.ºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄtÚ ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 13/2, 123/3 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.547 - 1.60 702107217257 10550101021587

ಕಮ ಯ ಕಮ/ ಚ ವ ಸ  ಆ  ಂ   
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31 ಹ  ೕ ವ ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà.ºÉZï ¸ÁtÂPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 76/4 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.412 - 1.09 395056580860 10800101001608

32 ಹ  ೕ ವ CdÓ¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà UÉÆÃ¥À£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 122/2J2¦1 - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.227 - 0.20 947059803529 0698101032903

33 ಹ  ೕ ವ «ÃgÀtÚ.J£ï ©£ï ¤AUÀ¥Àà UËgÀ̧ ÀªÀÄÄzÀæ vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 179/2 - ಷ - - ಇತ vÉAUÀÄ 0.132 - 0.80 605392864322 10530100006713

34 ಹ  ೕ ವ JA.gÀAUÀzsÁªÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà zÉÆqÀØ G¼Áîwð vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 10/1r - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.346 - 1.20 983517092995 10598100000263

35 ಹ  ೕ ವ £ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ¨ÉÆÃUÀ£ÀºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 60/1 - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 0.603 - 0.90 712629903306 10530100006273

36 ಹ  ೕ ವ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà PÁ®ÄªÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 99/2J - ಷ - - ಇತ mÉÆªÉÆmÉÆ 1.200 - 1.25 588443542628 10598100021114

37 ಹ  ೕ ವ UÉÆÃ«AzÀgÁAiÀÄ ©£ï zÁåªÀÄ¥Àà zÉÆqÀØ©ÃgÀ£ÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 114/4 - ಷ - - ಇತ ¨Á¼É 0.443 - 0.80 26442687925 10830101010660

38 ಹ  ೕ ವ ¢£ÉÃ±ï.JA ©£ï ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ¨É¼ÀUÉgÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 111/¦2 - ಷ - - ಇತ zÁ½A¨É 0.527 - 1.40 561038451868 31593057059

39 ಹ  ೕ ವ gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï ¤AUÀ¥Àà ºÉUÉÎgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 26/4© - ಷ - - ಇತ FgÀÄ½î 0.675 - 0.75 849131353694 10800100005144

40 ಹ  ೕ ವ ¢°Ã¥ïPÀÄªÀiÁgï.«.J¸ï ©£ï ¸ÀzÁ²ªÀgÉrØ.«.J£ï ¥ÀÄlègÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 36/1 - ಷ - - ಇತ ªÀiÁªÀÅ 0.697 - 5.00 45646884327 02861930009013

41 ಹ  ೕ ವ ¥ÀævÁ¥ïgÉrØ.«.J¸ï.J£ï ©£ï ¸ÀzÁ²ªÀgÉrØ.«.J£ï ¥ÀÄlègÀºÀ½î ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 36/2 - ಷ - - ಇತ ªÀiÁªÀÅ 0.619 - 5.00 626824056509 02861930009020

42 ಹ  ೕ ವ ¹jAiÀÄtÚ ©£ï ¸ÀtÚzÁåªÀgÀ¥Àà «qÀÄ¥À£ÀPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 69/2¦-¦1 - ಷ - - ಇತ §zÀ£É 0.808 - 0.80 653767848404 10722100006849

43 ಹ  ೕ ವ «ÃgÀtÚgÉrØ ©£ï AiÀÄAUÀ¥Àà ¦.ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥ÀÄgÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA¥ÀÄgÀ ಚಳ 186 - ಷ - - ಇತ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.455 - 1.85 574413096725 1672500100052501

44 ಹ  ೕ ವ ªÀiÁAiÀÄ¥Àà ©£ï §AUÁgÀ¥Àà »gÉÃPÉgÉ PÁªÀ̄ ï £ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀnÖ ಚಳ 33/109 - ಷ
ಪ ಷ  

- - ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.505 - 0.50 596051883230 918010006271766

45 ಹ  ೕ ವ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä.ºÉZï ©£ï ºÁ®¥Àà »gÉÃºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 54/2©¦ - ಷ
ಪ ಷ  

- - a°è 0.486 - 0.50 917759232464 10642100004352

46 ಹ  ೕ ವ gÀªÉÄÃ±ï£ÁAiÀÄÌ ©£ï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ¨sÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 171 - ಷ
ಪ ಷ  

- -
mÉÆªÉÆmÉÆ, 

FgÀÄ½î 0.197 - 0.19 92841468986 0698101034266

47 ಹ  ೕ ವ dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð PÀªÀÄävïªÀÄjPÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 33/2 ಮ -
ಪ ಷ  

- - ¨Á¼É 0.876 - 2.00 386418663720 20148970006

48 ಹ  ೕ ವ ±ÀÉÃRgÀ¥Àà.JA ©£ï ªÀÄgÀÆgÀ¥Àà ¹zÁÝ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 87/5 - ಷ
ಪ ಷ  

- - mÉÆªÉÆmÉÆ 0.340 - 0.30 556995468635 0698101029742

49 ಹ  ೕ ವ w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¤AUÀ¥Àà £À¤ßªÁ¼À PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 164/2, 164/5 - ಷ
ಪ ಷ  

- - ¨Á¼É 0.742 - 1.60 821720900047 1335153000001853

50 ಹ  ೕ ವ ®PÀëöäPÀÌ PÉÆÃA PÀjAiÀÄ¥Àà ¸ÁtÂPÉgÉ PÀ̧ À̈ Á ಚಳ 1/3. ಮ - -
ಪ ಷ  
ಗಡ -

¥À¥ÁàAiÀÄ, 

zÁ½A¨É 0.484 - 1.20 299430182450 10800100003040

51 ಹ  ೕ ವ w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä.N ©£ï N§AiÀÄå UÀÄrºÀ½î vÀ¼ÀPÀÄ ಚಳ 36/1, 33, 37 - ಷ -
ಪ ಷ  
ಗಡ - PÀ®èAUÀr, £ÀÄUÉÎ 1.422 - 3.10 253688481279 18970100048150
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1 ಪ ಶ ಸರ ದಮ  ೕಂ ೕರಣ ,  
ರ  ಪ ಯ AEP

Kasaba ಚಳ ಮ - - - BPL Papaya 0.777 312 1.20

2 ಪ ಶ ಸರ . . ಗಣ   ಹ ಮಣ  ಇವರ 
.ಸ. .55/13 ರ  ಪ ಯ

Kasaba ಚಳ - ಷ - - SMF Papaya 0.329 132 0.35

3 ಪ ಶ ಸರ
. ಗಯ   ಹ ಮಣ ,  

ಇವರ 56/12 ರ  ಪ ಯ ಪ ಶ 
ಸರ

Kasaba ಚಳ - ಷ - - BPL Papaya 0.971 390 1.00

4 ಪ ಶ ಸರ ಕ ಯಣ   ಸಣ ಜ ಜಪ , ಹ  
ಸ 39 ರ   AEP

Kasaba ಚಳ - ಷ - - BPL Banana 0.660 265 0.60
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5 ಪ ಶ ಸರ ಕ ಯಣ   ಸಣ ಜ ಜಪ , ಹ  
36 ಜ ೕನ  ಪ ಯ AEP

Kasaba ಚಳ - ಷ - - BPL Papaya 0.700 281 0.60

6 ಪ ಶ ಸರ ಇ.ಜ ಯಪ   ೕರಣ , ಹ  
ಸ. 63 ರ  ಪ ಯ AEP

Kasaba ಚಳ - ಷ - - BPL Papaya 0.934 375 0.60

7 ಪ ಶ ಸರ
ಪಣ   ಂಗಪ , ಬಡವನಹ  
ವ  ಇವರ ಸ .70 & 71 ರ  ಂ  

ಪ ಶ ಸರ
Kasaba ಚಳ - ಷ - - BPL Coconut 0.543 218 2.00

8 ಪ ಶ ಸರ
ದಮ  ೕಂ . . ೕರಣ , 
ೕ ಹ  ಇವರ ಸ .123/4 

 AEP
Kasaba ಚಳ ಮ - - - BPL Banana 0.655 263 1.20

9 ಪ ಶ ಸರ
ಎಂ.ಎ . ವಣ   ಗಪ , 
ೕ ಹ  ಇವರ ಸ .14/5  

AEP
Kasaba ಚಳ - ಷ - - BPL Banana 0.356 143 0.58

10 ಪ ಶ ಸರ
ಹ  ೕ ದಪ   ಳ  
ಪ ಯ , ಹ  ಇವರ ಸ . 52/2 
ರ  ಪ ಯ AEP

Kasaba ಚಳ - ಷ - - BPL Papaya 0.408 164 0.80

11 ಂಡ
ಎಂ. . ೕ   ಕ ಬಸಪ , 
ಮ ರಹ  .ಸ. .21/3 1ರ  

ಂಡ ಣ
N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - - BPL FP 0.374 150

12 ಂಡ
ಎಂ.ಎ . ಕರಪ   ಂಗಪ , 
ಮ ರಹ  .ಸ. .34/4 1ರ  

ಂಡ ಣ
N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - - BPL FP 0.359 144

13 ಂಡ
ಲ ಮ  ೕಂ ೕ ಶ, 

ಕವಲನಹ  .ಸ. . 79 ರ  
ಂಡ ಣ

N.K.Hatti ಚಳ ಮ - - - BPL FP 0.374 150

14 ಪ ಶ ಸರ .ಓ.ಓಬ ಶ  ಓಬಯ ,  
ವ  639 ಜ ೕನ   AEP

N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - Banana 1.516 609 1.20

15 ಪ ಶ ಸರ ದಮ  ೕಂ ಓಬಯ ,  
ವ , 633/2 ರ  ಪ ಯ AEP

N.K.Hatti ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - Papaya 1.295 520 1.20

16 ಪ ಶ ಸರ
ಚನ ಮ  ೕಂ ಥ, 
ಕವಲನಹ  ಜ ೕ -  ಪ ಶ 
ಸರ

N.K.Hatti ಚಳ ಮ - - - BPL Drumstick 0.468 188 0.60

17 ಪ ಶ ಸರ ಗಮ  ೕಂ ಬಸವನ ಡ, ಡ  
42/2ಎ ರ   ಪ ಶ ಸರ

N.K.Hatti ಚಳ ಮ - - - BPL Drumstick 0.388 156 0.50

18 ಪ ಶ ಸರ
  ಸಣ ಂಗಪ , 

ಮ ರಹ  ಜ ೕ ನ   ಪ ಶ 
ಸರ

N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - - BPL Drumstick 0.627 252 0.80

19 ಪ ಶ ಸರ
ಂಗಪ   ಂ  ಂಗಪ , 
ಮ ರಹ  ಜ ೕ -  ಪ ಶ 
ಸರ

N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - - BPL Drumstick 0.627 252 0.80

20 ಪ ಶ ಸರ
ಬಸಮ  ೕಂ ಮಲಪ , 
ಮ ರಹ  ಜ ೕ -  ಪ ಶ 
ಸರ

N.K.Hatti ಚಳ ಮ - - - BPL Drumstick 0.468 188 0.60

21 ಂಡ
ಂತಮ  ೕಂ ಎಂ. . ಂದಪ , 

ಕವಲನಹ  .ಸ. .17/2bp3 ರ  
ಂಡ ಣ

N.K.Hatti ಚಳ ಮ - - - BPL FP 0.344 138

22 ಂಡ
ಜಯಣ   ಅಜ ಪ , ಕವಲನಹ  

.ಸ. .21/2 2 ರ  ಂಡ 
ಣ

N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - - BPL FP 0.329 132

23 ಪ ಶ ಸರ
. ಧರ  ಲಯ , ಳ  
ಇವರ ಸ  81/1 ರ  ಪ ಯ 
ವ ಹ

N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - Papaya 0.129 52

24 ಪ ಶ ಸರ
ಲಮ  ೕಂ ನ ಯ , ಳ  

ಇವರ .ಸ. .81/2 ರ  ಪ ಯ 
ವ ಹ

N.K.Hatti ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - Papaya 0.139 56

25 ಪ ಶ ಸರ ಮ ಶ.    ಇವರ 
ಸ .26/1 1 ರ   ಪ ಶ ಸರ N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - - BPL Drumstick 0.627 252 0.80

26 ಪ ಶ ಸರ
ಥ  ಪ ಯ , ಡ  

ಇವರ ಸ .39/3 ರ   ಪ ಶ 
ಸರ

N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - - BPL Drumstick 0.745 299 0.95

27 ಪ ಶ ಸರ
ಪ ಯ   ಕ ಮಪ , ಡ  
ಇವರ ಸ .41/1 ರ   ಪ ಶ 
ಸರ

N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - - BPL Drumstick 0.745 299 1.00

28 ಪ ಶ ಸರ
ಕ ಯಣ   ಬಡಪ , ಲಹ  ಇವರ 
ಸ . 1/ 2- 1 ರ  ಂ  ಪ ಶ 
ಸರ

N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - Coconut 0.359 144 0.80
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29 ಪ ಶ ಸರ
ಜಯಮ  ೕಂ ಕ ಯಣ ,, ಲಹ  
ಇವರ ಸ . 2/3 ರ  ಂ  ಪ ಶ 
ಸರ

N.K.Hatti ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - Coconut 0.717 288 1.60

30 ಪ ಶ ಸರ
. . ೕ   ಲಯ , 
ಳ  ಇವರ ಸ .39/3 ರ   

ಪ ಶ ಸರ
N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - Drumstick 0.486 195 1.00

31 ಪ ಶ ಸರ
ರಪ   ಯರ ಪ ,  

ವ  ಇವರ ಸ .33/137ರ  
ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ

N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - - BPL Papaya 0.916 368 1.20

32  ಈ  ಘಟಕ ಣ
. ೕರಯ   ೕರಯ , ಳ  
ಇವರ ಸ . 18 ರ  ಈ  ಘಟಕ 

ಣ
N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - OSS 0.388 156

33 ಪ ಶ ಸರ
ಚನ ಬಸಪ   ರಪ , 
ಮ ರಹ  ಇವರ ಸ .9/ 3 ರ  

 ಪ ಶ ಸರ
N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - - BPL Drumstick 0.486 195 1.20

34 ಪ ಶ ಸರ
ಂದಪ   ೕರಣ , ಕವಲನಹ  

ಇವರ ಸ .17/2 4 ರ   
ಪ ಶ ಸರ

N.K.Hatti ಚಳ - ಷ - - BPL Drumstick 0.486 195 1.20

35   ಈ  ಘಟಕ ಣ
ಸಣ ಕ  ೕಂ ಡ ಪ ಯ , 
ಓಬಯ ನಹ  ಇವರ ಸ . 17/2 ರ  
ಈ  ಘಟಕ ಣ

N.K.Hatti ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - OSS 0.378 152

36 ಪ ಶ ಸರ ಮ ಣ   ಮಪ , ತನಮ  
ಇವರ ಜ ೕ ನ   ಪ ಶ ಸರ P.R.Pura ಚಳ - ಷ - - BPL Banana 0.747 300 0.45

37 ಪ ಶ ಸರ
ಷ ಪ   ಹ ೕ  ಇವರ 

.ಸ. .1/12 ಯ   ಪ ಶ 
ಸರ

P.R.Pura ಚಳ - ಷ ಪ ಷ  - - Drumstick 0.715 287 1.20

38 ಪ ಶ ಸರ
ಎ .ಆ . ಜಯಲ ೕ ೕಂ 
ಎಂ.ಜಯ , ಜ ೕ 5/4 ರ  
ಂ  AEP

P.R.Pura ಚಳ ಮ - - - SMF Pomogranate 0.386 155 1.00

39 ಪ ಶ ಸರ ಡ ಮಯ   ಡಪ , 
.ಎ . ೕ  ಜ ೕನ  ಪ ಯ AEP

P.R.Pura ಚಳ - ಷ - - BPL Papaya 0.707 284 1.00

40 ಪ ಶ ಸರ
ಮಣ   ಸಣ ಂಟಪ , 

ಲ ಮ ಂಡನಹ  ಇವರ ಸ .1/2 
ರ  

P.R.Pura ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - Drumstick 0.600 241 0.80

41 ಪ ಶ ಸರ
ಮಣ   ಸಣ ಂಟಪ , 

ಲ ಮ ಂಡನಹ  ಇವರ ಸ .1/2 
ರ  

P.R.Pura ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - Mango 0.525 211 0.80

42 ಪ ಶ ಸರ
ೕಮ ಖ   ಮಹ ಂಗಪ , 
ಲ  ಇವರ ಸ .71/2 ರ  

ಪ ಯ AEP
P.R.Pura ಚಳ - ಷ - - BPL Papaya 1.280 514 1.00

43 ಪ ಶ ಸರ
.ಓ.ರತ ಮ  ೕಂ ಡ ೕರಯ , 

 ಇವರ ಸ .160/2 ರ   ರ  
 AEP

P.R.Pura ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - Mango 0.712 286 1.00

44 ಪ ಶ ಸರ
.ಓ.ರತ ಮ  ೕಂ ಡ ೕರಯ , 

 ಇವರ ಸ .160/2 ರ   ರ  
ಂ   AEP

P.R.Pura ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - lime 0.623 250 1.00

45 ಪ ಶ ಸರ
  ಡಪ , 

ಚನ ಮ ಗ ಹ  ವ  ಇವರ 
ಸ .1/31  ರ  ಪ ಯ   AEP

P.R.Pura ಚಳ - ಷಪ ಷ  - - Papaya 0.453 182 1.00

46 ಪ ಶ ಸರ
.ಮಹ ಂಗಪ   ಮ ೕರಪ , 
ಂ  ಇವರ ಸ .20/1 5 ರ  

ೕ  AEP
P.R.Pura ಚಳ - ಷ - - SMF Guava 0.964 387 1.60

47 ಪ ಶ ಸರ
. . ತಪ   ಸಣ ತಪ , 

ಂ  ಇವರ ಸ .45/9 ರ  ೕ  
AEP

P.R.Pura ಚಳ - ಷ - - SMF Guava 0.603 242 1.00

48 ಪ ಶ ಸರ ಗ ಥ  ಂಚಪ , ಂ  
ಇವರ ಸ .110/ 7 ರ  ೕ  AEP

P.R.Pura ಚಳ - ಷ - - SMF Guava 0.603 242 1.00

49 ಪ ಶ ಸರ ಸ ೕರಮ  ೕಂ ತಪ , ರಹ  
ವ  ಇವರ ಸ .1/81 ರ   AEP

P.R.Pura ಚಳ ಮ - ಪ ಷ  - - Drumstick 0.603 242 0.80

50 ಪ ಶ ಸರ
ಚ ವಮ  ೕಂ ೕ , 
ಹರ ಂಡನಹ  ಇವರ 
ಸ .151/2ರ   AEP

P.R.Pura ಚಳ ಮ - - - SMF Banana 1.003 403 0.80

51 ಪ ಶ ಸರ
ಗಮ  ೕಂ ೕ , 

ಹರ ಂಡನಹ  ಇವರ 
ಸ .117/1ರ   AEP

P.R.Pura ಚಳ ಮ - - - BPL Banana 1.003 403 0.80
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52 ಪ ಶ ಸರ
ಪ ಶ  ೕ , 
ಹರ ಂಡನಹ  ಇವರ ಸ .33/1, 
33/5 ರ   AEP

P.R.Pura ಚಳ - ಷ - - BPL Banana 0.388 156 0.80

53 ಪ ಶ ಸರ
. .ಹ ತ ಯ  

ಚನ ಬಸಪ , ಲ ಂಡನಹ  ಇವರ 
ಸ .42/ 2 ರ   AEP

P.R.Pura ಚಳ - ಷ - - BPL Banana 0.421 169 1.20

54 ಪ ಶ ಸರ
ೕರಪ   ಂ  ೕ , ಳ  
ವ  ಇವರ .ಸ. .1/80  ರ  

ಪ ಯ  AEP
P.R.Pura ಚಳ - ಷ - - BPL Papaya 0.388 156 1.00

55  ಈ  ಘಟಕ ಣ 
.ಕರಡಪ   ತಪ , ೕ  
ವ  ಇವರ ಸ .157/3 ರ  ಈ  

ಘಟಕ ಣ
P.R.Pura ಚಳ - ಷ - - BPL OSS 0.388 156

56 ಪ ಶ ಸರ . . ರ   . ೕರಣ , 
ಂ ತನಹ ,  ಪ ಶ ಸರ Thalaku ಚಳ - ಷ - - SMF Mango 0.819 329 1.20

57 ಪ ಶ ಸರ ರಮ  ೕಂ ಈರಣ , ಉ  ವ  
ಜ ೕ ನ  ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ Thalaku ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - Papaya 0.916 368 1.20

58 ಪ ಶ ಸರ .ಕ ಯಣ   ೕಮಪ  ಇವರ 
ಜ ೕ ನ  ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ Thalaku ಚಳ - ಷ - - SMF Papaya 0.916 368 1.20

59 ಪ ಶ ಸರ ಷ   .ಎ. ಮಪ  .ಸ.  
235 ರ  ಪ ಯ AEP

Thalaku ಚಳ - ಷ - - SMF Papaya 0.764 307 1.00

60 ಪ ಶ ಸರ
ೕರಕ  ೕಂ ಎ . . ಲಯ , 
ಹ  ಇವರ ಸ .210/2ಎ ರ  

ಪ ಯ AEP
Thalaku ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - Papaya 0.458 184 0.60

61 ಪ ಶ ಸರ
ಗ  ೕಂ ಎಂ. .ಅ ೕಕ , 
ಡ  ಉ , ಇವರ ಸ  65/ 5 

ರ  ಂ  AEP
Thalaku ಚಳ ಮ - - - BPL Pomogranate 0.463 186 1.20

62 ಪ ಶ ಸರ
.   ಪ , 

ದಲಘ  ಇವರ .ಸ. .196/3ರ  
ಂ  AEP

Thalaku ಚಳ - ಷಪ ಷ  - - Pomogranate 0.386 155 1.00

63 ಪ ಶ ಸರ
ಧಮ  ೕಂ  
ದಲಘ  ಇವರ .ಸ. .196/4 ರ  
ಂ  ಪ ಶ

Thalaku ಚಳ ಮ - ಪ ಷ  - - Pomogranate 0.386 155 1.00

64 ಪ ಶ ಸರ
ಈರಣ   ಲ  ಓಬಯ , 

ಹ  ಇವರ .ಸ. .254/ 1 ರ  
ಂ  AEP

Thalaku ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - Pomogranate 0.772 310 2.00

65 ಪ ಶ ಸರ
ಜಯ .   . . ಲಣ , 

ಹ , ಇವರ ಸ  93/2 ರ  
ಂ  AEP

Thalaku ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - Pomogranate 0.463 186 1.20

66 ಪ ಶ ಸರ
ಗರತ ಮ  ೕಂ ಜಯಣ , ಹ , 
ಸ .80/6 ರ  ಂ  ಪ ಶ 
ಸರ

Thalaku ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - Pomogranate 0.309 124 0.80

67 ಪ ಶ ಸರ
ಮಣ   ಬಡ  ಓಬಣ , ಹ  
ಸ . 95/1 1 ರ  ಂ  ಪ ಶ 
ಸರ

Thalaku ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - Pomogranate 0.309 124 0.80

68 ಪ ಶ ಸರ
ಗಣ  ನ ತಳ ರ ಓಬಣ , ಹ  
ಸ . 81/ 3 ರ  ಂ  ಪ ಶ 
ಸರ

Thalaku ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - Pomogranate 0.772 310 2.00

69 ಪ ಶ ಸರ
ಂಕ ಶ .ಎ   ಗ ಜ, 
ಡ  ಉ  ಸ .232 ರ  
ಂ  ಪ ಶ ಸರ

Thalaku ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - Pomogranate 0.695 279 1.80

70 ಪ ಶ ಸರ
ರಮ  ೕಂ ಣಪ , 

ಮ ಣ ನಹ  ಇವರ ಸ .46/1 ರ  
ೕ  ಪ ಶ ಸರ

Thalaku ಚಳ ಮ - - - BPL Guava 0.847 340 1.20

71 ಪ ಶ ಸರ
. ಜಯಲ ೕ ೕಂ ಪ ದ, 
ೕಗನಹ  ಇವರ ಸ .83/9 ರ  
 ಪ ಶ ಸರ

Thalaku ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - Banana 1.280 514 1.00

72 ಪ ಶ ಸರ
ಂಡಮ  ೕಂ . ತಯ , ಡ  
ಉ  ಇವರ ಸ .21/5 ರ  
ಂ   AEP

Thalaku ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - Pomogranate 0.772 310 2.00

73 ಪ ಶ ಸರ
ಲಮ  ೕಂ ೕರಯ  ಡ  

ಉ  ಇವರ ಸ . 148/1  ರ  
ಂ   AEP

Thalaku ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - Pomogranate 0.772 310 2.00

74 ಪ ಶ ಸರ
ರತ ಮ  ೕಂ ೕಮ ಖರ , 
ಡ  ಉ  ಇವರ ಸ .110/2 

ರ  ೕ   AEP
Thalaku ಚಳ ಮ - - - BPL Guava 0.809 325 1.20
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75 ಪ ಶ ಸರ
ೕ ಮ   ೕ ದಪ , 
ಘಟಪ , ಇವರ ಸ .213/3 ರ  
ಪ ಯ ಪ ಶ ಸರ

Thalaku ಚಳ - ಷ - - BPL Papaya 0.916 368 1.20

76 ಪ ಶ ಸರ
ಸ ೕಜಮ  ೕಂ . ೕ , 
ಹ  ಇವರ ಸ . 36/ 3 ರ   

ಪ ಶ ಸರ
Thalaku ಚಳ ಮ - - ಪ ಷ  ಗಡ - Papaya 0.324 130 0.60

77 ಪ ಶ ಸರ
ಷ ಪ   ಎ  ಂಗಪ , ಓಬ ರ 
ಇವರ ಸ .26/14, 15, 17 ರ  ಂ  
AEP

Thalaku ಚಳ - ಷ - ಪ ಷ  ಗಡ - Pomogranate 0.463 186 1.20

78 ಪ ಶ ಸರ ಂಗಣ   ತ ಂಗಪ , ಓಬ ರ 
ಇವರ ಸ . 8 ರ  ಂ  AEP

Thalaku ಚಳ - ಷ - - BPL Pomogranate 0.232 93 0.60

79 ಪ ಶ ಸರ
. . ರಪ   ಈರಣ , 
ಕ ಹ  ಇವರ ಸ . 9/2 4 ರ  
ಪ ಯ AEP

Thalaku ಚಳ - ಷ - - BPL Pomogranate 0.777 312 1.20

80 ಪ ಶ ಸರ
ದಣ . .ಎಂ  ಕಡಪ , 

ಓಬ ರ ಇವರ ಸ .89/3 ರ   
ಪ ಶ ಸರ

Thalaku ಚಳ - ಷ - - SMF Banana 0.453 182 1.00

81  ಈ  ಘಟಕ ಣ
ಪ ಶ  ಹ ತಪ , ಹ  
ಇವರ ಸ . 90/1 ರ  ಈ  ಘಟಕ 

ಣ
P.R.Pura ಚಳ - ಷ - - BPL OSS 0.388 156

49.676 19950 72.830
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I. ೕಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು

ೕಯ ೕಟ  ಷ
J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

gÀÄzÀæ¥Àà / zÀÄUÀð¥Àà
PÁ®UÉgÉ s̈ÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ 67/1¦2

¥À.eÁ lªÉÆÃmÉÆ
0.35 0.35 0.7 477100848140 0483101012695

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

PÉÆÃl¥Àà / ¹zÀÝ¥Àà
PÁ®UÉgÉ s̈ÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ 5/4¦2

¥À.eÁ vÀgÀPÁj
0.4 0.4 0.8 987068668477 4390101000423

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

PÉÆAqÀ¥Àà / wªÀÄätÚ
N§tÚ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á 1 5/1¦2

¥À.eÁ vÀgÀPÁj
0.3 0.3 0.6 979409943624 10609101026722

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

AiÀÄ®è¥Àà / ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ̈ ÉÆÃ«
£ÀA¢¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á 1 23/6.

¥À.eÁ vÀgÀPÁj
0.3 0.3 0.6 557062937880 10609100015457

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

ªÉÊ.ªÉAPÀmÉÃ±ï / AiÀÄ®è¥Àà
£ÀA¢¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á 1 29/4.

¥À.eÁ vÀgÀPÁj
0.4 0.4 0.8 695495636533

10609101004720

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

ZÀAzÀæ¥Àà / §ÆvÀ¥Àà
N§tÚ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á 1 15/3©

¥À.eÁ vÀgÀPÁj
0.3 0.3 0.6 539352373505 138601011005615

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

J.PÉ.ªÉÄÊ¯ÁgÀ¥Àà / ²gÀÆ¥À¥Àà
¸ÉÆAqÉÃPÉÆ¼À PÀ̧ À̈ Á 1 121/10

¥À.eÁ vÀgÀPÁj
0.3 0.3 0.6 206208695288 500902010020324

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

¹ÃvÁ¨Á¬Ä / ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ
¹zÀÀÝªÀé£ÀzÀÄUÀð vÀÄgÀÄªÀ£ÀÆgÀÄ 39/2

¥À.eÁ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä
0.6 0.6 1.2 40325444431 33211533548

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ

®ZÁÑ£ÁAiÀÄÌ / s̈Àd£À£ÁAiÀÄÌ
¹zÀÀÝªÀé£ÀzÀÄUÀð vÀÄgÀÄªÀ£ÀÆgÀÄ 39/1

¥À.eÁ vÀgÀPÁj
0.3 0.3 0.6 642784444325 33227271389

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ PÀÄ É̈ÃgÀ£ÁAiÀÄÌ/PÀÈµÀÚ£ÁAiÀÄÌ

PÉÆ¼ÀºÁ¼ÀÄ s̈ÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ 59/6
¥À.eÁ vÀgÀPÁj

0.7 0.7 0.14 0483108020055

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ ş ÉÃPÁæ£ÁAiÀÄÌ / ®PÀëöä£ÁAiÀÄÌ

PÉÆ¼ÀºÁ¼ÀÄ s̈ÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ 59/2
¥À.eÁ vÀgÀPÁj

0.8 0.8 0.16 569627390258 10937101059049

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ eÉ.gÀªÉÄÃ±ï £ÁAiÀÄÌ / eÁ£Àå £ÁAiÀÄÌ

PÉÆ¼ÀºÁ¼ÀÄ s̈ÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ 147/1
¥À.eÁ §zÀ£É

0.8 0.8 0.16 371284300637 10578100145108

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ ±ÀAPÀÄvÀ̄ Á¨Á¬Ä

PÉÆ¼ÀºÁ¼ÀÄ s̈ÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ 62/1¦2
¥À.eÁ §zÀ£É

0.7 0.7 0.14 327102742888 0483101017550

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ gÀvÀÀß¨Á¬Ä / ¥ÉÃªÀiÁè£ÁAiÀÄÌ

PÉÆ¼ÀºÁ¼ÀÄ s̈ÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ 61/1¦2
¥À.eÁ mÉÆªÉÆmÉÆ

0.5 0.5 0.1 402306703231 10565100007133

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ / À̧PÀæ£ÁAiÀÄÌ

PÉÆrgÀAUÀªÀé£ÀºÀ½î s̈ÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ 69/3©¦2
¥À.eÁ mÉÆªÉÆmÉÆ

1.2 1.2 0.24 796858860992 048301012015

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ UÉÆÃ«AzÀgÁdÄ / ªÀÄ É̄èÃ±À¥Àà

f.Dgï.ºÀ½î PÀ̧ À̈ Á 1 41/3
¥À.eÁ mÉÆªÉÆmÉÆ

0.5 0.5 0.1 421073249968 64135059206

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ s̈ÁUÀÀåªÀÄä / ªÉAPÀmÉÃ±À

zÉÆqÁØ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á 1 54/3
¥À.eÁ mÉÆªÉÆmÉÆ

0.4 0.4 0.8 409857654200 10609100018255

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ gÁªÀÄ¥Àà / wªÀiÁä É̈ÆÃ«

C£ÉßÃºÁ¼ï PÀ̧ À̈ Á 1 72/¦2
¥À.eÁ mÉÆªÉÆmÉÆ

1 1 0.2 520101263180340

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ NAPÁgÀ¥Àà / zÉÆqÀØ§ À̧¥Àà

²UÉÃºÀ½î s̈ÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ 26...
¥À.eÁ mÉÆªÉÆmÉÆ

0.95 0.95 0.19 10032200080332

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ ªÉÊ.ZÀAzÀæ±ÉÃRgï / AiÀÄ®è¥Àà

«.J¸ï.ºÀ½î »gÉÃUÀÄAl£ÀÆgÀÄ 19/2.
¥À.eÁ mÉÆªÉÆmÉÆ

0.8 0.8 0.16 483598252676 10640101013506

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ n.AiÀÄ®è¥Àà / wªÀÄä¥Àà

«.J¸ï.ºÀ½î »gÉÃUÀÄAl£ÀÆgÀÄ 50/7
¥À.eÁ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä

1 1 0.2 942090602845 10640100004476

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ §¸À¥ÀÀà / N§¥Àà

ºÀÄ®ÆègÀÄ »gÉÃUÀÄAl£ÀÆgÀÄ 302..
¥À.eÁ PÁågÉmï

0.5 0.5 0.1 670114657511 044700101001523

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ gÀÄzÀæ¥Àà / N§¥Àà

ºÀÄ®ÆègÀÄ »gÉÃUÀÄAl£ÀÆgÀÄ 115/2©1
¥À.eÁ mÉÆªÉÆmÉÆ

0.5 0.5 0.1 712813810587 10713100019420

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ ºÀA¥ÀtÚ.J.PÉ / ªÀiÁgÀ¥Àà

ªÀiÁqÀ£ÀAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î vÀÄgÀÄªÀ£ÀÆgÀÄ 102/3
¥À.eÁ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä

0.8 0.8 0.16 921421199864 19900355834

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ ²£À¥Àà / PÀjAiÀÄ¥Àà

zÉÆqÁØ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á 1 22/2.
¥À.eÁ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä

0.4 0.4 0.8 54044456642

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ N§ªÀÄä / £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà

PÀ̄ ÉèÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á 2 11 ¥À.¥ÀA
vÀgÀPÁj

0.95 0.95 0.19 872452428084 500902010022430

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ N§¼ÉÃ±À /¥Á®¥Àà

PÀPÉÌÃºÀgÀªÀÅ PÀ̧ À̈ Á 1 15/1. ¥À.¥ÀA
vÀgÀPÁj

0.4 0.4 0.8 447790979516 64011290622

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀÀæ̈ sÀPÀgï / ¹zÀÝ¥Àà

PÀPÉÌÃºÀgÀªÀÅ PÀ̧ À̈ Á 1 16.. ¥À.¥ÀA
vÀgÀPÁj

0.3 0.3 0.6 982450661829 10609101004757

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ §Æ¢¥Á®AiÀÄå / §Æ¢ ¥Á¥ÀAiÀÄå

UÀÉÆÃ£ÀÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á 2 50/1 ¥À.¥ÀA
©£ïïì

0.4 0.4 0.8 965542667678 10695100013516

J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ ²ªÀPÀÄªÀiÁgï / §¸À¥Àà

§¸ÀªÀ²ªÀ£ÀPÉgÉ s̈ÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ 43 EvÀgÉ
vÀgÀPÁj

0.35 0.35 0.7 675658784835 10578100002998
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J£ï.ºÉZï.JA.AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj ¥ÀæzÉÃ±À 
«¸ÀÛgÀuÉ wªÀÄägÁAiÀÄ¥Àà / £ÁUÀ¥Àà

»gÉÃ É̈£ÀÀÆßgÀÄ s̈ÀgÀªÀÄ¸ÁUÀgÀ 48/1J1 EvÀgÉ
vÀgÀPÁj

0.5 0.5 0.1 317341649642 10578100003858



I.

ºȨ́ ÀgÀÄ

1 CAUÁA±À ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

ªÀÄ®è£ÁAiÀÄPÀ ©£ï 

°AUÀ£ÁAiÀÄPÀ

2 CAUÁA±À ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

PÉ. £ÁUÀgÁeï ©£ï 

PÀjAiÀÄtÚ

3 CAUÁA±À ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

«. ªÀÄºÁ®Qëöä PÉÆÃA PÉ. 

d®ÝtÚ

4 CAUÁA±À ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

PÉ. zÁåªÀÄtÚ ©£ï PÉAZÀ¥Àà

5 CAUÁA±À ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

N. dAiÀÄtÚ ©£ï 

N§£ÁAiÀÄPÀ

6 CAUÁA±À ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÆeÁgÀ¥Àà

7
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

ºÉZï.«. gÁªÀiÁAf¤ 

©£ï «ÃgÀ¥Àà

8
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À
PÉAZÀ¥Àà ©£ï CAf£À¥Àà

9
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À
ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA PÀjAiÀÄ¥Àà

10
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À
¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA «ÃgÀtÚ

11
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

¨sÀÆvÁå£ÁAiÀÄPÀ ©£ï 

¸ÉÃªÁå£ÁAiÀÄPÀ

ೕಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು

ೕಜ ಯ ಸ  ಮ  ಕ ೕ : gÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£ï 

 : »jAiÀÄÆgÀÄ

ಕಮ ಯ ಕಮ/ಚ ವ

ಫ ಭ ಯ



12
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

ªÀÄiÁAiÀiÁªÀw PÉÆÃA 

ªÉÃ®Ä¸Áé«Ä

13
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

£ÁUÀgÁdÄ ©£ï 

±ÁAvÀ«ÃgÀ¥Àà

14
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

ªÀÄ¯Áè£ÁAiÀÄPÀ ©£ï 

¹zÀÝ£ÁAiÀÄPÀ

15
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À
§ À̧ªÀgÁdÄ ©£ï UÀÄeÁÓgÀ¥Àà

16
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À
dAiÀÄtÚ ©£ï wªÀÄätÚ

17
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À
PÀj¸Áé«Ä ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

18
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

£ÁUÀªÀÄä PÉÆÃA 

¸ÉÆÃªÀiÁè£ÁAiÀÄPï

19
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

ªÀÄÆqÀèVjAiÀÄ¥Àà ©£ï 

¥ÀÄmÁÖ¨ÉÆÃ«

20
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï 

gÁd±ÉÃRgÀ¥Àà

21
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À
®PÀëöäPÀÌ PÉÆÃA ¥ÁvÀ°AUÀ¥Àà

22
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà ©£ï 

UËqÀæ aPÀÌtÚ

23
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

PÀÉ.©. eÉÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï ©£ï 

§ÄqÉÃ£ï ¸Á¨ï

24
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À
PÀjAiÀÄtÚ ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

25
PÀAzÀÄ ¨Á¼É 

ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À

J¸ï. PÀjAiÀÄtÚ ©£ï 

¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà

26
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

aPÀÌªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄjAiÀÄ¥Àà

27
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

§ À̧ªÀgÁdÄ ©£ï ¤AUÀ¥Àà



28
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ZÀAzÀætÚ ©£ï ¸ÀtÚ 

wªÀÄäAiÀÄå

29
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ºÀÉZï. ²ªÀtÚ ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

30
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

£ÁUÀgÁd¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï 

¸ÀtÚ¥Àà

31
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

±ÉéÃvÀ PÉÆÃA ¯ÉÃmï ©.¸ï. 

vÀgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï

32
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

JA.r. ®QëöäÃ¥Àw ©£ï 

¯ÉÃmï ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà

33
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

f. VjzsÀgÀ ©£ï VjAiÀÄ¥Àà

34
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

aPÀÌ wªÀÄä¥Àà ©£ï ¥Á®¥Àà

35
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä ©£ï À̧tÚ 

¹zÀÝ¥Àà

36
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÀzÀäPÀÌ PÉÆÃA ªÉÊ.¦. 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

37
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ©£ï 

PÀ¹AiÀÄ¥Àà

38
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¥Éj¸Áé«Ä ©£ï 

DªÀÄÄðUÀA vÉÃªÀgï

39
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

PÀÁ½¨ÁAiÀiï PÉÆÃA 

ZÀAzÁæ£ÁAiÀÄÌ

40
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ZÀAzÀÁæ£ÁAiÀÄÌ ©£ï 

PÉÆÃªÀiÁè£ÁAiÀÄÌ

41
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

© ¥Àæ̈ sÁªÀw PÉÆÃA. J¸ï. 

gÀAUÀ̧ Áé«Ä

42
PÀAzÀÄ ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

gÁd±ÉÃRgÀ ©£ï zÉÆqÀØtÚ

43
CAUÁA±À ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ªÀ̄ Áå£ÁAiÀÄÌ ©£ï 

¸ÀAzsÁå£ÁAiÀÄÌ



44 CAUÁA±À ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ²®à PÉÆÃA zsÀªÉÄÃðAzÀæ

45
CAUÁA±À ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

r. ªÀ£Àd PÉÆÃA 

£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð

46
CAUÁA±À ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

f. ¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï ©£ï 

UÀAUÀtÚ

47

CAUÁA±À ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ºÀ©Ã§Ä¯ï gÉºÀªÀiÁ£ï 

©£ï C§ÄÝ¯ï gÀ²Ãzï 

¸Á¨ï

48
CAUÁA±À ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

£ÁUÀgÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

gÀAUÀ̧ Áé«Ä

49
CAUÁA±À ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

JA. ¹zÉÝÃ±ï ©£ï ªÀÄ®è¥Àà

50
CAUÁA±À ¨Á¼É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

UÀËgÁA§ PÉÆÃA 

§ À̧ªÀgÁeï

51
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

r. dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï 

zÁ¸ÉÃUËqÀ

52
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

UÀÄeÁÓgÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

f.J¸ï. ¹zÀÝAiÀÄå

53
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

wªÀÄäAiÀÄå n ©£ï wªÀiÁä¨ÉÆÃ«

54
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

PÉ.J£ï. gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï 

£ÀAzÀ¥Àà

55
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

C¸ÀèA ¨ÁµÀ ©£ï £À©Ã ¸Á¨ï

56
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

r. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï JA.¹. 

zÉÆqÀØtÚ

57 PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀvÀå¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

58
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ

ºÀÄZÀÑ¥Àà ©£ï ©üÃªÀÄtÚ

59
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ

ªÀÄÄzÀÄÝ°AUÀ¥ÀàÀà ©£ï ©üÃªÀÄtÚ

60
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ

PÉ.Dgï. gÀA£Áxï ©£ï ¯ÉÃmï 

gÀAUÀ¥Àà

61
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ

¥ÀæºÁèzï ©£ï zÉÆqÀØPÉAZÀ¥Àà



62
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ

¹zÀÝ¥Àà PÉ.J¯ï. ©£ï J¸ï. °AUÀ¥Àà

63
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ

DAd£ÉÃAiÀÄ f.J¸ï. ©£ï 

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà

64
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ

PÉ.J¸ï. °AUÀ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥Àà

65
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ

f. ²æÃ¤ªÁ¸ï ©£ï VjAiÀÄ¥Àà

66
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ(¸À gÉÊ)

PÀÉ. UÉÆÃ«AzÀgÁdÄ §E£ï 

PÀtÄªÀÄ¥Àà

67
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ(¸À gÉÊ)

PÉAZÀtÚ ©£ï PÀj§¸À¥Àà

68
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ(¸À gÉÊ)

¥ÀzÀä PÉÆÃA ªÉÊ.¦. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

69
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ(¸À gÉÊ)

²æÃ. ¹zÉÝÃ±ÀégÀ ©£ï PÀ®è¥Àà

70
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ(¸À gÉÊ)

ªÀÄÆqÀè¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

71
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ(¸À gÉÊ)

n. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï wªÀÄätÚ

72
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ(¸À gÉÊ)

gÉÃªÀtÚ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå

73
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ(¸À gÉÊ)

UÀËj¨Á¬Ä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

©üÃªÀiÁ£ÁAiÀÄÌ

74
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ(¸À gÉÊ)

®QëöäÃ¨Á¬Ä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

¹ÃvÁ£ÁAiÀÄÌ

75
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ(¸À gÉÊ)

ªÀ̄ Áå£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¸ÀAzsÁå£ÁAiÀÄÌ

76
¸ÀÄAUÀzÀ gÁdºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ(¸À gÉÊ)

PÀÉ. «ÃgÀ¥Àà ©£ï PÀzÀÄgÀ¥Àà

77
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ

²æÃ. PÁ®¨sÉÊgÀªÉÃ±ÀégÀ vÉÆÃlzÀ 

¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ

78
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ

²æÃ. ²ªÀ PÀÈ¶ºÉÆAqÀ ¤ÃgÀÄ 

¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ

79
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ

²æÃ. ®QëöäÃ gÀAUÀ£ÁxÀ vÉÆÃlzÀ 

¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ



80
¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ

²æÃ. PÀtÂªÉ ªÀiÁgÀªÀÄä 

vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼ÉUÁgÀgÀ ¸ÀAWÀ

81
PÉÆÃPÉÆÃ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

ªÀÄªÀÄvÀ ©£ï J¸ï.Dgï. ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ

82
PÉÆÃPÉÆÃ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

J¸ï.Dgï. ¸ÀÄ¨ÉâÃUËqÀ ©£ï 

azÁ£ÀAzÀ¥Àà

83
PÉÆÃPÉÆÃ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

gÀ«PÀÄªÀiÁgï PÉ. ©£ï PÀgÉ gÀAUÀ¥Àà

84
UÀÄ¯Á© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

§¸ÀªÀgÁd Dgï.© ©£ï 

¨sÀÆvÀtÚ

85 UÀÄ¯Á© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

86
UÀÄ¯Á© ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ(¸ÀgÉÊ)

²ªÀªÀÄä PÉÆÃ gÁdtÚ

87
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

Dgï.n. ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï wªÀÄätÚ

88
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

UÀÉÆÃ«AzÀ£ÁAiÀÄÌ ©£ï 

gÁªÀiÁf£ÁAiÀÄÌ

89
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

n. ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï 

w¥ÀàAiÀÄå

90
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

UÀÄgÀÄªÀÄÆwð ©£ï ¯ÉÃmï 

w¥ÀàAiÀÄå

91
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

¯ÉÆÃPÁ£ÁAiÀÄÌ ©£ï 

zÉÆqÀØªÀiÁgÀ£ÁAiÀÄÌ

92
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

FgÀtÚ ©£ï ªÀÄÄvÁåªÀÄ¥Àà

93
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

ºÉZï.J¸ï. ¹zÀÝ¥ÀàgÉrØ ©£ï 

¹zÀÝªÀÄ®èAiÀÄå

94
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

PÉ.n. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï PÉ. 

wªÀÄäAiÀÄå

95
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

¸ÀÄªÀÄ PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï

96
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

«. £ÁUÀgÁeï ©£ï «ÃgÀtÚ



97
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

©.¦. ¥ÀæPÁ±ï ©£ï 

¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà

98
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

JA. VjAiÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄtÚ¥Àà

99 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt¥Àà

100 ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÉzÀÝtÚ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

101
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

CZÉÆÑÃ¼ÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

ªÀÄºÀAvÉÃ±ï

102
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

Dgï.ºÉZï. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï 

ºÁ®¥Àà

103
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀtÚ PÀjAiÀÄ¥Àà

104
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

ZÀ£Àß¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà

105
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

J.«. PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï «ÃgÀ¥Àà

106
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁjºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

ºÉZï.Dgï. AiÀÄgÀUÀÄAl¥Àà ©£ï 

ºÉZï.«. gÀÄzÀæ¥Àà

107
ªÉÊAiÀÄÄåQÛPÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ

©.PÉ. GUÀæªÀÄÆwð ©£ï UËqÀ¥Àà

108
ªÉÊAiÀÄÄåQÛPÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ

¹ÃvÁ®Qëöä PÉÆÃA ¸ÀvÀåPÀÄªÀiÁgï

109
ªÉÊAiÀÄÄåQÛPÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ

¦.Dgï. AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä PÉÆÃA 

ZÀAzÁæ gÉrØ

110
ªÉÊAiÀÄÄåQÛPÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ

«. ¸ÀzÁ²ªÁZÁgï ©£ï 

ªÉAPÀmÁZÁgï

111
ªÉÊAiÀÄÄåQÛPÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï LAiÀÄtÚ

112
ªÉÊAiÀÄÄåQÛPÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï zÁ¸À̈ ÉÆÃ«

113
L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

gÀAUÀ̧ Áé«Ä

114
L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

¹ÃvÁ®Qëöä PÉÆÃA 

¸ÀvÀåPÀÄªÀiÁgï



115

L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

¦.Dgï. AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä 

PÉÆÃA ZÀAzÁæ gÉrØ

116
L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

«. ¸ÀzÁ²ªÁZÁgï 

©£ï ªÉAPÀmÁZÁgï

117
L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï 

LAiÀÄtÚ

118
L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï 

zÁ¸À̈ ÉÆÃ«

119
L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

Dgï.©. §¸ÀªÀgÁdÄ 

©£ï ¨sÀÆvÀtÚ

120
L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

®Qëöä PÉÆÃA §¸ÀªÀgÁd

121
L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

122
L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

ZÀ£Àß¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà

123
L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

J.«. PÀÈµÀÚªÀÄÆwð 

©£ï «ÃgÀ¥Àà

124

L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

ºÀÉZï.Dgï. 

AiÀÄgÀUÀÄAl¥Àà ©£ï 

ºÉZï.«. gÀÄzÀæ¥Àà

125
L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀtÚ 

PÀjAiÀÄ¥Àà

126
L.£ï.ªÀiï & L.¦.ªÀiï

J¸ï. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà 

©£ï ²gÀÄªÀ®è£ÁAiÀÄPÀ

127
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ(¸ÀgÉÊ)

¨sÉÊgÀªÀÄä PÉÆÃA £ÀÄAPÀ¥Àà

128
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ(¸ÀgÉÊ)

JA.PÉ. ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï 

PÀAiÀiÁvÀ¥Àà



129
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ(¸ÀgÉÊ)

r.®PÀëöääuï ©£ï zÁåªÀÄ¥Àà J¸ï.

130
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ(¸ÀgÉÊ)

£ÁUÀgÁd ¹ ©£ï ZËqÀ¥Àà

131
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ(¸ÀgÉÊ)

¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï §§Äâ¼À¥Àà

132
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

VjdªÀÄä PÉÆÃA 

£ÀgÀ¹AºÀ£ÁAiÀÄPï

133
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

ºÉZï.PÉ. £ÁUÀ¥Àà ©£ï 

PÀjAiÀÄ¥Àà

134
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

¹. C«£Á±ï ©£ï PÉ. 

ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

135
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

N§tÚ ©£ï É̄Ãmï 

«ÃgÀtÚ

136
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

n. PÀjAiÀÄtÚ ©£ï 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

137
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï 

zÉÆqÀØPÀjAiÀÄ¥Àà

138
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

JA. ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà 

©£ï ªÀÄ®è¥Àà

139
©r ºÀÆ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï 

ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ¥Àà

140
£É®ºÉÆ¢PÉ

J£ï. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï 

¤d°AUÀ¥Àà

141
£É®ºÉÆ¢PÉ

r. ®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA 

£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð

142
£É®ºÉÆ¢PÉ

F±ÀégÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï ¸ÀtÚ 

ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà

143
£É®ºÉÆ¢PÉ

ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï 

«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà



144

£É®ºÉÆ¢PÉ

f.ºÉZï. eÉÆåÃw°AUÀ¥Àà 

©£ï ¯ÉÃmï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

145
£É®ºÉÆ¢PÉ

¥ÉzÀÝtÚ ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà

146
£É®ºÉÆ¢PÉ

ZÀ£Àß¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

147
£É®ºÉÆ¢PÉ

Dgï.n. ¥ÀæPÁ±ï ©£ï 

Dgï.PÉ. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

148
£É®ºÉÆ¢PÉ

¦.f. wªÀÄätÚ ©£ï 

VjAiÀÄ¥Àà

149
£É®ºÉÆ¢PÉ

PÀÈµÀÚðªÀÄÆwð ©£ï FgÀtÚ

150
£É®ºÉÆ¢PÉ

J.«. PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 

«ÃgÀ¥Àà

151
£É®ºÉÆ¢PÉ

PÀÉ.n. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï 

PÉ.J¸ï. w¥ÉàÃ±ï

152
£É®ºÉÆ¢PÉ

¤Ã®ªÀÄä PÉÆÃA ZÀ£ÀßAiÀÄå

153
£É®ºÉÆ¢PÉ

®Qëöä£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï 

°AUÀ¥Àà

154
£É®ºÉÆ¢PÉ

n. w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà ©£ï 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

155
£É®ºÉÆ¢PÉ

©. ¢£ÉÃ±ï ©£ï 

©üÃªÀiÁgÉrØ

156
£É®ºÉÆ¢PÉ

ªÀÄ£ÉÆÃºÀgï ©£ï 

CAvÁgÉrØ

157
£É®ºÉÆ¢PÉ

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

158
£É®ºÉÆ¢PÉ

PÉ. gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ©£ï 

¯ÉÃmï PÀj°AUÀ¥Àà

159
£É®ºÉÆ¢PÉ

FgÀ£ÁUÀ¥Àà ©£ï À̧tÂÚÃgÀ¥Àà



160
£É®ºÉÆ¢PÉ

FgÀtÚ ©£ï ¸ÀtÂÚÃgÀ¥Àà

161
£É®ºÉÆ¢PÉ

£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï 

zÉÆqÀØªÀÄÆqÀè¥Àà

162
£É®ºÉÆ¢PÉ

PÀA§PÀÌ PÉÆÃA ¯ÉÃmï ºÀnÖ 

wªÀÄätÚ

163
£É®ºÉÆ¢PÉ

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA «ÃgÀtÚ

164
£É®ºÉÆ¢PÉ

¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA «ÃgÀzÁ¸À¥Àà n

165
£É®ºÉÆ¢PÉ

¸ÀtÚ gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï 

wªÉÄäÃUËqÀ

166
£É®ºÉÆ¢PÉ

±ÀPÀÄAvÀ® PÉÆÃA JA.f. 

£ÁUÀgÁd

167
£É®ºÉÆ¢PÉ

ªÀÄiÁgÀÄw ©£ï ©üÃªÀiÁgÉrØ

168
£É®ºÉÆ¢PÉ

¥ÉæÃªÀÄPÀÌ PÉÆÃA ©üÃªÀiÁgÉrØ

169
£É®ºÉÆ¢PÉ

JA. gÀ«ÃAzÀæ ©£ï 

zÉÆqÀØªÀÄÆqÀè¥Àà

170
£É®ºÉÆ¢PÉ

ªÀÄAdÄ£Áxï ©.ºÉZï. 

©£ï ºÉZï.PÉ. ©üÃªÀÄAiÀÄå

171
£É®ºÉÆ¢PÉ

«ÃgÀzÁ À̧¥Àà ©£ï wªÀÄätÚ

172

£É®ºÉÆ¢PÉ

£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ¦.J£ï. 

©£ï £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà

173
£É®ºÉÆ¢PÉ

®PÀëöäPÀÌ PÉÆÃA zÁ¸À¥Àà

174
£É®ºÉÆ¢PÉ

PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï VqÀØ¥Àà

175
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

PÉ. gÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà



176
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

¦. PÁAvÀgÉrØ ©£ï ¥Á®tÚgÉrØ

177
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

eÉÆåÃw ªÉÊfgÁeï PÉÆÃA 

¸ÀAvÉÆÃµï PÀÄªÀiÁgï

178
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

®vÁ²æÃ. PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

179
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

zÁåªÀÄtÚ ©£ï PÉAZÀ¥Àà

180
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

£ÁUÀgÁeï ©£ï FgÀtÚ

181
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

J£ï. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¯ÉÃmï 

¤Ã®VjAiÀÄ¥Àà

182
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA J.Dgï. 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

183
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

J¸ï. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ©£ï 

²gÀÄªÀ®è£ÁAiÀÄPÀ

184
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

qÀAPÀ¥Àà ©£ï zÉÆqÀØ¥Àà

185
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

UÀËgÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

186
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥ï ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

187
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

ZÀ£Àß§ À̧ªÀÄä PÉÆÃA PÉAZÀtÚ

188
FgÀÄ½î ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

FgÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ̈ ÉÆÃ«

189
¥ÁåPï ºË¸ï

J£ï.Dgï. PÀÄªÀiÁgï ©£ï 

¯ÉÃmï gÁªÀÄ¥Àà

190
¥ÁåPï ºË¸ï

PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA 

£ÁgÁAiÀÄt¥Àà

191
¥ÁåPï ºË¸ï

J¸ï. ªÀÄÆwð ©£ï ¹zÀÝ¥Àà

192
¥ÁåPï ºË¸ï

PÉ. PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÊ®¥Àà



193

¥ÁåPï ºË¸ï

eÉ.JA. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï 

J¯ï. ªÀÄAdÄ£Áxï

194
¥ÁåPï ºË¸ï

J£ï. ®QëöäÃ PÉÆÃA 

§ À̧ªÀgÁd

195
¥ÁåPï ºË¸ï

®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA 

£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð

196
¥ÁåPï ºË¸ï

¸Á°AUÀAiÀÄå ©£ï 

¸ÀtÚ°AUÉÃUËqÀ

197
¥ÁåPï ºË¸ï

Dgï.J£ï. ¥ÀmÉÃ¯ï ©£ï 

Dgï.PÉ. ¥ÀmÉÃ¯ï

198
¥ÁåPï ºË¸ï

gÀ«ÃAzÀæ̧ Áé«Ä ©£ï 

zÉÆqÀØªÀÄÆqÀè¥Àà

199
¥ÁåPï ºË¸ï

f.¹. PÁAvÀgÁdÄ ©£ï 

f. aPÀÌ¥Àà

200
¥ÁåPï ºË¸ï

n. gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï 

ºÉZï.Dgï. WªÀÄäAiÀÄå

201
zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

J¸ï.Dgï. azÁ£ÀAzÀ¥Àà ©£ï 

¸ÀtÚ gÀAUÉÃUËqÀ

202
zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

J¸ï.PÉ. ¥Àæ̧ Ázï ©£ï ªÀÄÆwð

203
zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

eÉÆÃ£À̧ ï ©£ï CAvÉÆÃtÂAiÀÄ¥Àà

204
zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

PÉ.f. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï 

UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà

205 zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ®Qëöä PÉÆÃA §¸ÀªÀgÁdÄ

206
zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

wªÀÄätÚ ©£ï £ÁUÀgÁd¥Àà

207 zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï PÉAZÀ¥Àà

208
zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

FgÀtÚ ©£ï ¸ÀtÂÚÃgÀ¥Àà

209 zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ®Qëöä PÉÆÃA §¸ÀªÀgÁdÄ

210
zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

f.PÉ. «ªÀÄ¯ÁQë PÉÆÃA 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ



211
zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà

212 zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ FgÀtÚ ©£ï ªÀÄgÀrgÀAUÀ¥Àà

213
zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

J£ï. §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï ¤AUÀ¥Àà

214
zÁ½A¨É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

J¸ï. ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï 

¸ÀtÚ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

215
zÁ½A¨É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ºÉZï. ¥ÀgÀ±ÀÄgÁA ©£ï 

zÀ¼ÀªÁ¬Ä ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ̈ ÉÆÃ«

216
zÁ½A¨É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

n. gÀAUÉÃUËqÀ ©£ï ºÉZï. 

Dgï. wªÀÄäAiÀÄå

217
zÁ½A¨É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

«dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA 

£ÁgÁAiÀÄt¸Áé«Ä

218
zÁ½A¨É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ºÉZï. Dgï. wªÀÄäAiÀÄå ©£ï 

gÀAUÉÃUËqÀ

219
zÁ½A¨É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ªÀÄºÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà

220
zÁ½A¨É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

UÀËgÀªÀÄä PÉÆÃA gÀ«ÃAzÀæ ¸Áé«Ä

221
zÁ½A¨É ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÀtÂÚÃgÀ¥Àà r ©£ï zÁ¸ÀtÚ

222 zÁ½A¨É JgÀqÀ£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ s¹A¥ÀtÚ ©£ï FgÀtÚ

223
zÁ½A¨É JgÀqÀ£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

Dgï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï 

gÁªÀiÁ£ÁAiÀÄÌ

224
zÁ½A¨É JgÀqÀ£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

PÉ.J¸ï. £ÁUÀgÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA 

Dgï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ

225
J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É

PÉ. PÀj¸Áé«Ä ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

226 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É r. À̧ÄAPÀ¥Àà

227 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É JA.r. ®QëöäÃ¥Àw

228 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É PÁAvÀgÁeï

229 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É r. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

230 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É n. «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà



231 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É µÀÀtÄäR

232 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É PÀÄªÀiÁgï

233 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É Dgï. £ÁUÀgÁd

234 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É J£ï. d£ÁzsÀð£À

235 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É F±ÀégÀ¥Àà

236 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É ¥ÀgÀ¥Àà

237 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É £ÁUÀgÁd

238 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É ±À²PÀÄªÀiÁgï

239 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É PÀÉÆ¯Áè¥ÀÄj gÉrØ

240 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É gÁdtÚ

241 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É gÁªÀÄPÀÈµÀÚ¥Àà

242 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É ºÉZï. ªÀÄÆqÀèVjAiÀÄ¥Àà

243 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É F. gÀAUÀ£ÁxÀ

244 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É r. À̧tÂÚÃgÀ¥Àà

245 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É n. ªÀÄ°èPÁdÄð£À

246 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É n ªÀÄÆqÀèVjAiÀÄ¥Àà

247 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É PÉ. PÀÈµÀÚªÀÄÆwð

248 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É PÉ.ºÉZï. ©üÃªÀÄtÚ

249 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É PÉ. ®QëÃ gÁd¥Àà

250 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É gÀAUÀ£Áxï J£ï.

251 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É gÀÁd£ÁAiÀÄÌ

252 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É dUÀ¢Ã±ï

253 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É r.Dgï. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà

254 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É ¸Á°AiÀiÁ£À

255 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É ªÉAPÀmÉÃ±ï

256 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É d©ÃªÀÅ¯Áè

257 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É f.©. «±Àé£Áxï

258 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É ªÀÄ®èAiÀÄå

259 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É PÀÄªÀiÁgÀ

260 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É °AUÀ¥Àà

261 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É PÁAvÀ¥Àà

262 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É C±ÉÆÃPÀ

263 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É gÀªÉÄÃ±ï



264 J£ï.ºÉZï.ªÀiï AiÉÆÃd£É UÀAUÁzsÀgÀ

265
AiÀiÁAwæÃPÀgÀt

ºÉZï.PÉ. £ÁUÀ¥Àà ©£ï 

PÀjAiÀÄ¥Àà

266
AiÀiÁAwæÃPÀgÀt

J.«. gÀAUÀ£Áxï ©£ï 

«ÃgÀtÚ

267
AiÀiÁAwæÃPÀgÀt

ºÉZï.©. PÀÈµÀÚªÀÄÆwð 

©£ï É̈Ê®¥Àà

268
AiÀiÁAwæÃPÀgÀt

¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀÆeÁgÀ¥Àà

II

269
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀ¥Àà

270
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA PÀzÀÄgÀ¥Àà

271
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

JA. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ªÀÄ¹AiÀÄ¥Àà

272
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

FgÀ§qÀ¥Àà ©£ï FgÀ¥Àà

273
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

AiÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄätÚ

274
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

¯ÉÆÃPÁ£ÁAiÀÄÌ ©£ï zÉÆqÀØgÁªÀÄ 

£ÁAiÀÄÌ

275
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

J£ï. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï £ÀgÀ̧ À¥Àà

276
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄt¥Àà

277
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

ºÉÆ¼À̄ ÉÌgÉ wªÀiÁä¨ÉÆÃ« ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ ¨ÉÆÃ«

ಾಜ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು
ೕಜ ಯ ಸ  ಮ  ಕ ೕ : C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É 

 : »jAiÀÄÆgÀÄ



278
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©£ï PÉAZÀ¥Àà

279
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

mÁPÀæ£ÁAiÀÄÌ ©£ï gÁªÀiÁ£ÁAiÀÄÌ

280
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

PÉAUÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

281
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

¸ÀPÁæ£ÁAiÀÄÌ ©£ï £Á£Áå £ÁAiÀÄÌ

282
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

zÁ¸À¥Àà ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà

283
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

gÀÁªÀÄtÚ J.PÉ. ©£ï PÀzÀÄgÀtÚ

284
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

¢ªÀåªÁtÂ PÉÆÃA ¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä

285
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

ªÀÄAqÀ®Vj ©£ï wªÀÄäAiÀÄå

286
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¨sÀÆvÀtÚ

287
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

§ À̧ªÀgÁeï Dgï.©. ©£ï ¨sÀÆvÀtÚ

288
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ©£ï ¨ÉÊ®¥Àà

289
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï ¨sÀÆvÀAiÀÄå

290
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

PÀzÀÄgÀ¥Àà ©£ï PÀzÀÄgÀ¥Àà

291
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï ¨ÉÊ®¥Àà

292
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

zÉÃªÀgÁd ºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

293
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

PÀÉAZÀ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà



294
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä PÉ. ©£ï PÉAZÀ¥Àà

295
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

gÀAUÀtÚ ©£ï gÀAUÀ¥Àà

296
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ ¨ÉÆÃ«

297
C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É

PÀÈµÁÚ£ÁAiÀÄÌ ©£ï £Á£Áå£ÁAiÀÄÌ

298 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ 

AiÉÆÃd£É
PÀjAiÀÄtÚ ©£ï J¯ï. ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà

299 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ 

AiÉÆÃd£É

gÀAUÀªÀÄä r PÉÆÃA gÀAUÀ̧ Áé«Ä 

ºÉZï.Dgï

300 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ 

AiÉÆÃd£É
PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï ®PÀëöäAiÀÄå

301 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ 

AiÉÆÃd£É
±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà

302 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ 

AiÉÆÃd£É
N§tÚ ©£ï N§tÚ

303 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ 

AiÉÆÃd£É
UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï CA§¼À¥Àà

304 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ 

AiÉÆÃd£É
PÀjAiÀÄ¥ÀÀà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

305 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ 

AiÉÆÃd£É
PÀjAiÀÄtÚ ©£ï PÀjAiÀÄ£ÁAiÀÄPÀ

306 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ 

AiÉÆÃd£É
PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï °AUÀtÚ

307 C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ 

AiÉÆÃd£É
eÉÆåÃw PÉÆÃA ªÀÄ¯ÉèÃ±ÀégÀ¥Àà

ೕಜ ಯ ಸ  ಮ  ಕ ೕ : C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É 

 : »jAiÀÄÆgÀÄ

ೕಜ ಯ ಸ  ಮ  ಕ ೕ : J¸ï-11 AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt 

 : »jAiÀÄÆgÀÄ



308
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

gÁdªÀÄtÂ ºÉZï.« ©£ï «ÃgÀ¥Àà 

UËAqÀgï

309 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉÆ£Àß¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà

310
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä ¦.Dgï. PÉÆÃA 

ZÀAzÁægÉrØ

311 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀ«ÃAzÀæ£Áxï JA ©£ï ªÉÆÃ£ÀZÁgï

312 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ GªÀiÁzÉÃ« PÉÆÃA ²ªÀ¥Àæ̧ Ázï

313 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄºÉÃAzÀæ¥Àà J¸ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà

314 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀÌªÀÄä PÉÆÃA d®zÀ¥Àà

315 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄÄÆwð J¸ï ©£ï ¹zÀÝ¥Àà

316 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÁdÄ J¸ï ©£ï ±ÁAvÀ«ÃgÀ¥Àà

317 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¹zÉÝÃ±ï JA ©£ï ªÀÄ®è¥Àà

318 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ²ªÀtÚ f ©£ï UÉÆÃ«AzÀ¥Àà

319 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä J£ï ©£ï ¤Ã®VjAiÀÄ¥Àà

320 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÀgÀt¥Àà f ©£ï UÀÄrAiÀÄ¥Àà

321 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï ¥ÀÄlÖPÀ®èAiÀÄå

322 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ zÉÃªÉÃUËqÀ «.n. ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

323 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¥Àà

324
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

QgÀuï PÀÄªÀiÁgï J¸ï.PÉ. ©£ï 

PÉAZÀ¥Àà

325 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀtÚ ©£ï zÉÆqÀØ PÀjAiÀÄtÚ

326 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¥sÀdÄè̄ Áè ©£ï gÀºÀªÀiÁ£ï ¸Á¨ï

327 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ş ÀªÉÃð±ï ©£ï ZÀ¤ßAUÀ¥Àà

328 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄAl¥Àà ©£ï À̧tß¥Àà

329 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ J£ï. ªÀ̧ ÀAvÀ PÉÆÃA £ÀPÀÄ®¸Áé«Ä

330 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ r CgÀÄt PÉÆÃA Dgï.PÉ. ¢ªÁPÀgÀ

331 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï UÉdÓ¥Àà

332 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ NAPÁgÀ¥Àà JA ©£ï ªÀÄÄzÀÝtÚ

333 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄAiÀÄå ©£ï PÀ̄ ÉèÃUËqÀ

334 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ zÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄAiÀÄå JA

335 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¨ÉÆÃdgÁd ©£ï aPÀÌPÀjAiÀÄ¥Àà

336 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA gÀÄzÀætÚ

337 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ FgÀtÚ ©£ï eÉÆÃUÀ¥Àà



338 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀ̧ ÀAvÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¯ÉÃmï PÀÈµÀÚ¥Àà

339
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ªÉÆºÀªÀÄäzï E¥sÁð£ï ©£ï 

C§ÄÝ¯ï gÀ²Ãzï

340 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ²ªÀtÚ ©£ï w¥ÀàtÚ

341 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ aPÀÌtÚ ©£ï ¯ÉÃmï §qÀdÓ

342 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï avÀÛ¥Àà

343 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ n ºÀ£ÀÄªÀÄAiÀÄå ©£ï wªÀÄätÚ

344 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ®QëöäÃ£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï °AUÀ¥Àà

345
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÀÄ¤Ãvï « Dgï ©£ï f Dgï 

gÀAUÀ̧ Áé«Ä

346 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀtÚ PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï PÀjAiÀÄ¥Àà

347 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÄªÀiÁgï J£ï ©£ï £ÁgÁAiÀÄt¥Àà

348 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ wªÀÄäAiÀÄå ©£ï £ÁUÀgÁdUËqÀ

349 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ C£À̧ ÀÆAiÀÄ PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå

350 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï ©½AiÀÄ¥Àà

351 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ § À̧ªÀgÁeï ©£ï §¸À¥Àà

352 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ zÉÃªÀÉÃAzÀæ ©£ï ¯ÉÃmï avÀÛ¥Àà

353 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀtÚ¥Àà ©£ï avÀÛAiÀÄå

354 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÉAZÀªÀÄä

355 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÉÃ±Àªï r ©£ï zÁåªÀÄtÚ

356 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄgÁªÀÄ¥ÀÀà ©£ï «ÃgÀ¥Àà

357 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ r.eÉ. zsÀ£ÀAdAiÀÄ

358 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀÁeÉÃAzÀæ ¥Àæ̧ Ázï r ©£ï zÁåªÀÄtÚ

359 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA r gÀAUÀ£ÁxÀ

360 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀ«ÃAzÀÀæ ºÉZï ©£ï ºÉÆmÉÖ¥Àà

361 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï F±ÀégÀ¥Àà

362 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ °AUÀgÁd E ©£ï F±ÀégÀ¥Àà

363 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ AiÀÄ±ÉÆÃzÀ E PÉÆÃA PÉ. «gÀtÚ

364 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ UÁ¬ÄwæzÉÃ« PÉÆÃA ²ªÀtÚ

365
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

r ¸ÉÊAiÀÄzï ¨ÁµÀ ©£ï ¸ÉÊAiÀÄzï 

AiÀiÁPÀÆ¨ï ¸Á¨ï

366 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÀgÀ¹AºÀtÚ ©£ï wgÀÄªÀÄ®¥Àà 

367
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

UÁ¬ÄwæzÉÃ« J£ï ©£ï £ÀgÀ̧ À¥Àà 

r.ºÉZï

368 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀÀëöät¥Àà ºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà



369
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

±ÀÄPÀÄgÁ© PÉÆÃA ºÉÆ£ÀÆßgï¸Á¨ï 

ºÉZï

370 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA «ÃgÀzÁ¸À¥Àà n

371 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄºÀ°AUÀ¥ÀÀà E ©£ï FgÀtÚ

372 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÀÁUÀgÁd PÉ ©£ï PÀjAiÀÄtÚ

373 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ § À̧ªÀgÁd¥Àà ©£ï °AUÀ¥Àà

374 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ dUÀ¢Ã±ï ©£ï ªÀÄAdÄ£Áxï

375 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄªÀÄÄä PÉÆÃA gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà

376 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÉÆÃqÀ¥Àà f ©£ï zÉÆqÉØÃUËqÀ

377 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ©üÃªÀÄ¥Àà

378 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀvÀßªÀÄä JAPÉ PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà f PÉ

379 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï gÀAUÀ̧ Áé«Ä

380
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀAiÀÄå JA.«. ©£ï 

ªÀÄoÀzÀ «ÃgÀ¹zÀÝAiÀÄå

381 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÁæzsÀgï ©J£ï ©£ï ¹zÉÝÃUËqÀ

382 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï gÀAUÀ̧ Áé«Ä

383 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ¯ÉÃmï FgÀtÚ

384 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ NAPÁgÀAiÀÄå Ja« ©£ï «ÃgÀ¹zÀÝAiÀÄå

385 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀæPÁ±ï PÉºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

386 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï °AUÀ¥Àà

387 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï ºÉÆmÉÖ¥Àà

388 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÉéÃvÀ PÉÆÃA vÀgÀÄuï PÀÄªÀiÁgï

389 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀAUÀ̧ Áé«Ä ºÉZï JA ©£ï ªÀÄgÀqÀ¥Àà

390 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÉÊgÉÃ±ï ¦© ©£ï ¨ÉÊgÀ¥Àà

391
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ºÉÃªÀiÁªÀw ºÉZï n PÉÆÃA ºÉZï 

¦ ªÀÄºÉÃ±ï

392 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ zÀÉÆgȨ́ Áé«Ä J¸ï ©£ï ¯ÉÃmï ²ªÀtÚ

393
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÀÄtåªÀw ¦Dgï PÉÆÃA Dgï 

«±Àé£Áxï

394 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄtÚ ©£ï À̧tÚ zÁåªÀÄtÚ

395
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¥Á¥ÀwÛ JA PÉÆÃA £À®è¤ÃgÀÄ 

UËAqÀgï

396
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

«ÃgÀ¥Àà ºÉZï.PÉ. ©£ï PÁ½AiÀÄ¥Àà 

UËAqÀgï

397 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¹zÀÝAiÀÄå PÉ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

398 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄÄ©Ã£À PÉÆÃA ªÀÄºÀªÀÄäzï ¨ÁµÀ



399 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¤d°AUÀ¥Àà r ©£ï zÉÆrØÃgÀ¥Àà

400
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¨Á®gÁdÄ ¹ ©£ï 

CAvÉÆÃtÂ̧ Áé«Ä AiÀiÁ£É ZËgÀ¥Àà

401 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ©£ï ªÀÄÆqÀè¥Àà

402 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÆÃd£ÁAiÀÄPÀ

403
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

®QëÃzÉÃ« DIÄ PÉÆÃA 

¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà

404
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀtÚ °AUÀ£ÀAiÀÄPÀ

405 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¤AUÀªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ£ÁAiÀÄPÀ

406 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÁUÀgÁd J£ï ©£ï £ÀÄAPÀ¥Àà

407 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀ£ÀÄªÀÄPÀÌ PÉÆÃA ªÉÊ.PÉ. N§¼À¥Àà

408
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

d£ÁzsÀð£À J£ï ©£ï £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà

409 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÉAZÀªÀÄÄä PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄt¥Àà

410 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï zÁ¸ÀtÚ

411 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸À E ©£ï FgÀtÚ

412 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà

413 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA gÁdtÚ

414 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ § À̧ªÀgÁd¥ÀÀà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

415 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÁdtÚ PÉ.J¸ï. ©£ï ²ªÀ¥Àà

416 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ®QëöäÃzÉÃ« ©£ï ²ªÀ¥Àà ºÉZï

417
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA gÁdPÀÄªÀiÁgï 

f.J¸ï.

418
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

GzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï J¸ï ©£ï 

¸À̄ Áä£ï eÉÆÃ¸É¥sï

419 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ aPÀÀÌtÚ ¹ ©£ï aPÀÌ¥Àà

420 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÀAPÀgÀ¥Àà ºÉZï ©£ï ºÁ®¥Àà

421 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä PÉ ©£ï PÉAZÀ¥Àà

422
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

«ªÀÄ¯ÁQë fPÉ PÉÆÃA 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà

423 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¨Á®gÁd ©£ï £ÀgÁAiÀÄt¥Àà

424
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ f« ©£ï 

ªÉAPÀmÁZÀ®AiÀÄå

425 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀwÃ±ï ©£ï «ÃgÀ§zÀæ¥Àà



426
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¥Àæ̧ À£Àß PÀÄªÀiÁgï N E ©£ï 

AiÀÄgÀUÀÄAl¥Àà

427 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉÆ£ÀÀßªÀÄä PÉÆÃA GUÀæ¥Àà

428 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀµÀðªÀzsÀð£À ©£ï zÉÃªÀtÚ

429 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀAUÀÉÃUËqÀ n ©£ï wªÀÄäAiÀÄå

430 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀAUÀ¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà

431 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï PÁåvÀ¥Àà

432 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉÆ£Àß¥Àà ©£ï ¹qÀÄPÀ¥Àà

433 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ E¨Áæ»A ©£ï E¨Áæ»A ¸Á¨ï

434 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄÄ¥sÀðvï r J¸ï ©£ï ±ÀA±ÀÄ¢ÝÃ£ï

435 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ ¦Dgï ©£ï gÀAUÀtÚ ¦«

436 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ UÉÆÃ«AzÀgÁAiÀÄ Dgï ©£ï gÀAUÉÃUËqÀ

437 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ FgÀ°AUÀ¥Àà ©£ï ¸ÀtÂÚÃgÀ¥Àà

438 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ wªÀÄÄägÁAiÀÄ¥Àà n ©£ï wªÀÄäAiÀÄå

439 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ©£ï PÀ¹AiÀÄ¥Àà

440 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À r J¸ï ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà

441 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï KPÁAvÀ¥Àà

442 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉJ¸ï PÉÆÃA gÁeÉÃAzÀæÀ

443 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt PÉ ©£ï dªÀgÀ¥Àà

444 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà PÉ ©£ï PÀjAiÀÄ¨ÉÆÃ«

445 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ UÀAUÀªÀÄä J¸ï ©£ï ªÀÄºÀ°AUÀAiÀÄå

446 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÀÆvÉÃ±ï J¸ï PÉ ©£ï PÉAZÀ¥Àà J¸ï.PÉ

447 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA PÉA¥ÀtÚ J¸ï.PÉ

448 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï «ÃgÀ¥Àà

449 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÉÃ±Á¢æ ©£ï zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà

450 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀªÉÄÃ±ï J¸ï PÉ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà J¸ï

451 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ EªÀiÁA ¦n ©£ï n¥ÀÄà À̧Ä¯ÁÛ£ï

452 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÀvÀÀå£ÁgÁAiÀÄt r ©£ï zÁ¸À¥Àà

453 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ dUÀ£Áßxï ©£ï CAUÀªÀÄÄvÀÄÛ

454 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà Dgï ©£ï gÀAUÀ¥Àà

455 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥ÀÀà n ©£ï wªÀÄäAiÀÄå

456 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ zÀÄUÀðªÀÄä PÉÆÃA N§tÚ

457 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ¦ ©£ï ¥Á®¥Àà

458 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA PÀzÀÄgÀ¥Àà



459 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ¥Àà ©£ï aPÀÌgÀAUÀ¥Àà

460 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÁªÀÄtÚ ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå

461 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï alÖtÚ

462 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÁªÀÄtÚ Dgï ©£ï gÀAUÀ̧ Áé«Ä

463 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄtÚ

464 ªÀÄ£ÉÆÃ£ÀätÂ ¦ PÉÆÃA ¸Áé«Ä ¦ Dgï

465 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ®APÀ¥Àà ©£ï zÁ¸À̈ ÉÆÃ«

466 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÀÆvÀAiÀÄå ©£ï ®APÀ¥Àà

467 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ wªÀiÁä¨ÉÆÃ« ©£ï wªÀiÁä¨ÉÆÃ«

468 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ wªÀÄäAiÀÄå ©£ï FgÁ¨ÉÆÃ«

469
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

Dgï. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¯ÉÃmï 

gÁªÀiÁ¨ÉÆÃ«

470 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀAUÀ¥Àà ©£ï ªÀiÁgÀ¥Àà

471 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ F±ÀégÀ¥Àà Dgï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà

472 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ©£ï aPÀÌzÁ¸À¥Àà

473 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÀÄvÀ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ¸ÉÃªÁå£ÁAiÀÄÌ

474 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀ£ÀÄªÀÄPÀÌ PÉÆÃA ªÉÊ.PÉ. N§¼À¥Àà

475 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï FgÁ¨ÉÆÃ«

476 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀj¸Áé«Ä PÉ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

477 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ®ZÀÑ£ÁAiÀÄÌ ©£ï zÉÃªÀè£ÁAiÀÄÌ

478
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ªÉÆÃw¯Á¯ï£ÁAiÀÄÌ ©£ï 

¸ÀAzÁå£ÁAiÀÄÌ

479 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ©£ï ®ZÀÑ£ÁAiÀÄÌ

480
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÉÆÃªÀÄè£ÁAiÀÄÌ ©£ï ºÀjAiÀÄ£ÁAiÀÄÌ

481 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¸ÉÆÃª«Äè̈ Á¬Ä 

482 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ªÉAPÀl¥Àà

483
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

©üÃªÀiÁ£ÁAiÀÄPï ©£ï 

£Á£Áå£ÁAiÀÄPï

484 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÀÚ£ÁAiÀÄÌ ©£ï £Á£Áå£ÁAiÀÄPï

485
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¸Á°¨Á¬Ä PÉÆÃA ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ

 : »jAiÀÄÆgÀÄ

ೕಜ ಯ ಸ  ಮ  ಕ ೕ : J¸ï-11 AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt 



486 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ZÀAzÁæ£ÁAiÀÄÌ

487 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ £ÀÁUÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÉÆÃªÀiÁè£ÁAiÀÄÌ

488 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà

489
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

ªÀÄAdÄ£Áxï J¯ï ©£ï ¯ÉÃmï 

¯Á¯ï¹AUÀ £ÁAiÀÄPï

490 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄ¯Áè£ÁAiÀÄPÀ ©£ï ¹zÀÝ£ÁAiÀÄPÀ

491 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀ«ÃAzÀæ£Áxï JA ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå

492 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀjAiÀÄtÚ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

493 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ § À̧ªÀgÁeï ©£ï ¤AUÀ¥Àà

494 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ FgÀtÚ ©£ï ªÀÄgÀr gÀAUÀ¥Àà

495 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ZÁªÀÄgÁeï ©£ï ¤AUÀ¥Àà

496 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÀæ¥Àà

497 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

498 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀjAiÀÄtÚ ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

499 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ N§tÚ ©£ï UÉÆÃ«AzÀ¥Àà

500
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

CZÉÆÑÃ¼ÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

ªÀÄºÀAvÉÃ±ï

501
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

£ÁUÀgÁeï ©£ï ¯ÉÃmï 

gÀAUÀ£ÁxÀAiÀÄå

502 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀjAiÀÄtÚ ©£ï gÀAUÀ¥Àà

503 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ ºÉÃªÀÄZÀAzÀæ ©£ï gÀAUÀ¥Àà

504
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÁAqÀÄgÀAUÀAiÀÄå Dgï ©£ï 

gÀAUÀ£ÁAiÀÄPÀ

505
J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¹zÀÝ°AUÀ£ÁAiÀÄPÀ J¸ï ©£ï 

¹zÀÝ£ÁAiÀÄPÀ

506 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ QæµÀÚ¥Àà ©£ï °AUÀtÚ

507 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÉAZÀ¥Àà ©.Dgï ©£ï gÀAUÀ¥Àà

508 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÀjAiÀÄ¥ÀÀà ©£ï eÉÆÃUÀ¥Àà

509 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¥ÁAqÀ¥Àà

510 J¸ï-11 QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ gÀAUÀ̧ Áé«Ä r ©£ï zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà

I. ೕಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು
 : »jAiÀÄÆgÀÄ

ೕಜ ಯ ಸ  ಮ  ಕ ೕ : J¸ï-11 AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt 

 : »jAiÀÄÆgÀÄ



511
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£É

¸Á°¨Á¬Ä PÉÆÃA 

ZÀAzÁæ£ÁAiÀÄÌ PÉ.J£ï

512
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£É

²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï 

ZÀAzÁæ£ÁAiÀÄÌ PÉ.J£ï

513
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£É

F±ÀégÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï ¸ÀtÚ 

ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà

514
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£É

¸ÀÄUÀAzÀgÁd £ÁAiÀÄPï ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ £ÁAiÀÄPï

515
gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£É

¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgï J¸ï ©£ï 

£ÉÃvÀUÀAl¨ÉÆÃ«

II

516
UÉÃgÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

¹ÃvÁ®Qëöä PÉÆÃA 

¸ÀvÀåPÀÄªÀiÁgï

517
UÉÃgÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

ºÉZï. ¥ÀAPÀd PÉÆÃA 

gÁªÀÄtß

518
UÉÃgÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

«. ªÀÄºÁ®Qëöä PÉÆÃA PÉ. 

d®ÝtÚ

519 UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ zÁ¸À¥Àà ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà

520
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÀÄnÖÃgÀªÀÄä PÉÆÃA 

C£ÀAvÀgÁªÀÄAiÀÄå

521
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¨sÉÆÃd£ÁAiÀÄÌ

522
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

r.n. ¸ÀÄ¨sÁµï ©£ï wªÀÄäAiÀÄå

ಾಜ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು

 : »jAiÀÄÆgÀÄ

ೕಜ ಯ ಸ  ಮ  ಕ ೕ : ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ 

 : »jAiÀÄÆgÀÄ



523
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

²æÃ¤ªÁ¸ï ©£ï £ÀgÀ̧ À¥Àà

524
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

gÀAUÀ£Áxï

525
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

gÀ«ZÀAzÀæ Dgï.J¸ï. ©£ï 

gÀAUÀ£Áxï

526
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÀÀàgÀ²ªÀªÀÄÆwð ©£ï ºÉZï. 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

527
UÉÃgÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ

¨sÁUÀå J¸ï. PÉÆÃA Dgï. 

gÀ«ZÀAzÀæ

528
FgÀÄ½èÃ ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

PÉAZÀ¥Àà ©£ï CAf£À¥Àà

529
FgÀÄ½èÃ ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

n. zÉÃªÉÃUËqÀ ©£ï ªÉÊ.¦. 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

530
FgÀÄ½èÃ ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

JA. PÀ̄ ÁªÀw PÉÆÃA 

ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

531
FgÀÄ½èÃ ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

« w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ªÀqÀØ¥Àà

532
FgÀÄ½èÃ ±ÉÃRgÀt WÀlPÀ

gÀ«ZÀAzÀæ Dgï ©£ï gÀAUÀ£Áxï

533
¥ÁåPï ºË¸ï

PÉAZÀ¥Àà ©£ï CAf£À¥Àà

534
¥ÁåPï ºË¸ï

n. zÉÃªÉÃUËqÀ ©£ï ªÉÊ.¦. 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

535
¥ÁåPï ºË¸ï

JA. PÀ̄ ÁªÀw PÉÆÃA 

ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

536
¥ÁåPï ºË¸ï

« w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ªÀqÀØ¥Àà

537
¥ÁåPï ºË¸ï

gÀ«ZÀAzÀæ Dgï ©£ï gÀAUÀ£Áxï

538
¤Ãj£À mÁåAPÀgï

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà

539
¤Ãj£À mÁåAPÀgï

PÉ. EAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ¯ÉÃmï 

PÀÄªÀiÁgÀ̧ Áé«Ä

540
¤Ãj£À mÁåAPÀgï

£ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï ¥ÁvÀtÚ



541
¤Ãj£À mÁåAPÀgï

JA. ¹zÉÝÃ±ï ©£ï ªÀÄ®è¥Àà

542
¤Ãj£À mÁåAPÀgï

J£ï. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¸Àtß 

£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå

543
¤Ãj£À mÁåAPÀgï

ªÀÄºÉÃ±ï ©£ï ªÀÄÆqÀè£ÁAiÀÄPÀ

544
¤Ãj£À mÁåAPÀgï

®PÀÌ¥Àà¸Áé«Ä ©£ï ¥ÀÄlÖ¥Àà

545 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ¤d°AUÀ¥Àà ©£ï ªÀÄÄvÁåªÀÄ¥Àà

546 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï vÀªÀÄätÚ ©£ï ªÀÄÄvÁåªÀÄ¥Àà

547
¤Ãj£À mÁåAPÀgï

£ÁUÀgÁd ©£ï N§£ÁAiÀÄPÀ

548 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï J¯ï. gÀAUÀ¥Àà ©£ï ®PÀëöä¥Àà

549 ¤Ãj£À mÁåAPÀgï n. gÁdtÚ ©£ï wªÀÄätÚ

550
UÀÄZÀÑ UÁæªÀÄ ¥ÉÃgÀ® ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

r. ®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA 

£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð

551
UÀÄZÀÑ UÁæªÀÄ ¥ÉÃgÀ® ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

C¯ÁÛ¥sï ¥ÁµÀ ©£ï JA.r. 

PÀ®AzÀgï ±ÀjÃ¥sï

552 UÀÄZÀÑ UÁæªÀÄ ¥ÉÃgÀ® ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀ»Ãzï ©£ï ¸À̄ Ágï ¸Á¨ï

553
UÀÄZÀÑ UÁæªÀÄ ¥ÉÃgÀ® ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

UÀËgÀªÀÄä PÉÆÃA J¸ï.r. 

wªÀÄägÁdÄ

554
UÀÄZÀÑ UÁæªÀÄ ¥ÉÃgÀ® ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ Dgï.J¸ï. ©£ï 

©.J¸ï. gÀ«ÃAzÀæ

555
UÀÄZÀÑ UÁæªÀÄ ¥ÉÃgÀ® ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

f. ²ªÀ¥Àæ̧ Ázï UËqÀ ©£ï 

UËqÀ¥Àà

556 2018-19£ÉÃ ¸Á°£À UÀÄZÀÑ UáæªÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß FªÉÄÃ®ÌAqÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ «vÀj¹zÀ ªÉÆvÀÛ

556
eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ

¨sÀÆvÀ£ÁAiÀÄÌ ©£ï 

¸ÉÃªÁ£ÁAiÀÄÌ

557
eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä f ©£ï ¸ÀtÚ 

PÀjAiÀÄ¥Àà

558
£ÉÃgÀ¼É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

¸ÀÄeÁvÀ PÉÆÃA ºÉZï.©. 

PÁAvÀgÁd



559
£ÉÃgÀ¼É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

avÀÛªÀÄä PÉÆÃA ²ªÀtß

560
£ÉÃgÀ¼É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

ºÉZï.©. PÁAvÀgÁd ©£ï 

¸ÀtÚ avÀÛ¥Àà

561
£ÉÃgÀ¼É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

n. UËgÀªÀÄä PÉÆÃA 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

562
qÁæUÀ£ïÉ ºÀtÄÚ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

eÁ¥sÀgï PÀÄnÖ N ©£ï G¸Áä£ï 

PÀÄAd

563
qÁæUÀ£ïÉ ºÀtÄÚ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

n. UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

564
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

PÀÉÆÃzÀAqÀgÁªÀÄAiÀÄå ©£ï 

gÁªÀÄAiÀÄå

565 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¤AUÀtÚ

566 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¤AUÀªÀÄä PÉÆÃA zÉÆqÀØªÀÄ®è¥Àà

567 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÁUÀgÁd ©£ï ¤AUÀtÚ

568
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

N AiÉÄ£Éj ¹zÉÝÃ±ï ©£ï 

N§¼À£ÁAiÀÄPÀ

569 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ²ªÀtÚ

570
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

PÀgÀÄ¥ÀtÚ UËAqÀgï ©£ï 

DªÀÄÄðUÀA UËAqÀgï

571 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀgÀªÀt ©£ï ¥À¼À¤¸Áé«Ä

572
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ©£ï £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå

573 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÁUÀgÁd¥Àà ©£ï ¹zÀÝgÁªÀÄ¥Àà

574
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

n.J£ï. N¨ÉÃUËqÀ ©£ï 

£ÁUÀgÁd¥Àà

575
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

ªÀÄºÀzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA gÀ«±ÀAPÀgï

576
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ªÀgÀzÀ£ÁAiÀÄPÀ

ೕಂದ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು



577
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

ªÀ¢ÝUÀ£ÁAiÀÄPÀ ©£ï AiÀÄAeÉÆÃ 

£ÁAiÀÄPÀ

578
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

N§¼À£ÁAiÀÄPÀ ©£ï AiÀÄAeÉÆÃ 

£ÁAiÀÄPÀ

579 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¤AUÀtÚ eÉ ©£ï eÉÆÃUÀtÚ

580 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥Àà ©£ï ¤AUÀ¥Àà

581 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¥À¼À¤AiÀÄ¥Àà

582 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ gÀÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï ¥À¼À¤AiÀÄ¥Àà

583 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ £ÀlgÁd ©£ï ¥À¼À¤AiÀÄ¥Àà

584
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

AiÀÄ±ÉÆzÀªÀÄä PÉÆÃA 

UÀÄgÀÄ¹zÀÝ£ÁAiÀÄPÀ

585
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÆªÀÄä£ÁAiÀÄPÀ

586
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

J¯ï. PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA QÃwð 

PÀÄªÀiÁgï

587 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀÄµÁàªÀw PÉÆÃA «±Àé£Áxï

588
vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ

£À®ȩ̀ Áé«Ä ©£ï ªÀÄÄvÀÄÛ̧ Áé«Ä 

UËAqÀgï

589 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ zÉÃªÀgÁd PÉ ©£ï PÉÊvÀtÚ

590 vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÁævÀåPÀëvÉ ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉ ¸ÀÁ«vÀæªÀÄä PÉÆÃA ºÉÆ£Àß¥Àà

591 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt gÀÁdtÚ ©£ï ZÀ£Àß§ À̧¥Àà

592 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ªÀÄºÀAvÉÃ±ï ©£ï ¯ÉÃ/eÉÆÃUÀ¥Àà

593
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀiÁ¨sÉÆÃ«

594 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

595
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

JªÀiï ¹zÀÝAiÀÄå ©£ï ¯ÉÃ/ ªÀiÁgÀtÚ

596
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

f.ºÉZï wªÀÄä¥Àà ©£ï UÀÄgÁ¯ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

597 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt vÉÆÃ¥ÀAiÀÄå ©£ï ºÉÆgÀPÉÃgÀ¥Àà

598
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

J¸ï gÁªÀÄtÚ ©£ï ¸ÀtÚ̈ ÉÆÃ«

599
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

r ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà ©£ï zÉÆrØÃgÀ¥Àà

600
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ JªÀiï PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà n



601
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

n zÁ¸Á¨sÉÆÃ« ©£ï wªÀiÁä¨sÉÆÃ«

602
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄÄ ©£ï ¥ÀgÀÄ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà

603
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

PÉ ºÉZï gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ ©£ï 

ºÀtd£ÁAiÀÄÌ 

604 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt gÀAUÀ¥Àà n ¯ÉÃ/ wªÀÄätÚ

605 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï PÁl¥Àà

606 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï ªÀiÁgÀ¥Àà

607 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt VjAiÀÄ¥Àà ©£ï gÀAUÀ¥Àà

608
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA 

¯ÉÃ/¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà

609
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

Dgï gÀÄzÀæ̧ Áé«Ä ©£ï ¯ÉÃ/ gÁªÀÄtÚ

610
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

JA.Dgï ¥ÀÀæ̧ Ázï ©£ï f 

ªÀÄ®èAiÀÄå

611
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA À̧tÚ 

gÀAUÀAiÀÄå

612
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

ºÉZï.« gÁdªÀÄtÂ ©£ï 

«ÃgÀ¥Àà UËAqÀgï

613 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¹zÉÝÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥Àà

614
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

²ªÀ¥Àæ̧ Ázï ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå 

±ÉnÖ

615
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

VjdªÀÄä PÉÆÃA © 

²æÃ¤ªÁ¸ÀAiÀÄå

616
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÆÃPÉÃ±ï 

617
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

PÉ gÀAUÀ£Áxï ©£ï 

dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà

618
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA PÉ 

gÀAUÀ£ÁxÀ

619
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

J¸ï UÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï 

gÀAUÀ¥Àà



620
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

®QëöäÃzÉÃ« PÉÆÃA ºÉZï 

®APÀ¥Àà

621 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ºÉÆ£ÀßªÀÄä PÉÆÃA GUÀæ¥Àà

622 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ZÁªÀÄgÁd ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà

623 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ªÀÄÄzÀÝ¥Àà ©£ï £ÁUÀ¥Àà

624
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

£À«®Ä¸Áé«Ä « ©£ï 

ªÉ½îAiÀÄ¥Àà UËAqÀgï

625
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

¹.ºÉZï PÁAvÀgÁdÄ ©£ï 

ºÀÄZÀÑgÀAUÀ¥Àà

626

vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

ºÉZï.JªÀiï UÉÆÃªÀzsÀð£À 

©£ï PÉ.n ªÀÄÆqÀèVjAiÀÄ¥Àà

627
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

JA.ºÉZï ZÀAzÀætÚ ©£ï PÉ 

ºÀ£ÀÄAvÀ¥Àà

628 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï gÀAUÀ¥Àà

629

vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

©.PÉ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï 

PÉÆr ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀUËqÀ

630
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

r ¸ÀÄgÉÃAzÀæ ©£ï 

zÁ¸ÉÃUËqÀ

631
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

ºÉZï,PÉ gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï 

PÀjAiÀÄ¥Àà

632
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

JA.Dgï ¥ÀÄlÖ̧ Áé«Ä ©£ï 

gÀAUÉÃUËqÀ

633
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

Dgï ¯ÉÆÃPÀ£ÁxÀ ©£ï 

gÀAUÀ¥Àà

634

vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

J¸ï.Dgï «dAiÀÄªÀÄä 

PÉÆÃA ¯ÉÃ/ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

635
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

ªÉÊ.PÉ gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï 

PÉAZÀ°AUÀ¥Àà

636
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

PÉÃ±ÀªÀªÀÄÆwð ©.Dgï 

©£ï f.Dgï gÀAUÀAiÀÄå



637
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

¥ÁAqÀÄgÀAUÀAiÀÄå ©£ï 

°AUÀ¥Àà

638
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

gÁdPÀÄªÀiÁgï ©£ï 

gÁªÀÄtÚ

639
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÀÄtÚ

640
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

J¸ï dUÀ¢Ã±ï ©£ï ¯ÉÃ/ 

¹zÀÝAiÀÄå

641
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

n.J£ï wªÉÄäÃUËqÀ ©£ï 

£ÁUÀgÁd¥Àà

642
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

« D±Á PÉÆÃA f 

wªÀÄägÁAiÀÄ

643
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

f wªÀÄägÁAiÀÄ ©£ï 

VjAiÀÄ¥Àà

644
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

f gÀ«±ÀAPÀgï ©£ï 

UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà

645 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA avÀÛ¥Àà

646
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

ªÀÄÄgÀÄUÉÃ±À£ï PÉ ©£ï 

ZÀ¼ÀA¨ÁAiÀÄªÀÄä

647
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

ºÀÉZï §ÄqÉÃ£ï ¸Á¨ï 

©£ï ºÀÄ¸ÉÃ£ï¸Á¨ï

648
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

Dgï µÀtÄäUÀA ©£ï 

gÁªÀÄ¸Áé«Ä

649
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt

¨sÁUÀåªÀÄä PÉÆÃA 

¹ÃvÁgÁªÀÄAiÀÄå

650

650
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

PÉ.J¯ï gÁªÀÄ¸Áé«Ä ©£ï 

®PÀëöäAiÀÄå

651 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ªÉAPÀl¥Àà

652 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ n. °AUÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÀàAiÀÄå

 : »jAiÀÄÆgÀÄ



653
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

©. ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï

 ¯ÉÃ ©üÃªÀÄAiÀÄå

654 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ ²æÃ¤ªÁ¸ï ©£ï FgÀtÚ

655
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

£ÁUÀgÁd JA ©£ï 

ªÀiÁgÁ¨sÉÆÃ«

656
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

 µÀtÄäR « ©£ï FgÀ̈ sÉÆÃ«, 

657
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

ºÉZï. ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ̈ sÉÆÃ«

658
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

¯Á¯Áå£ÁAiÀÄÌ ©£ï zÀÄUÀð£ÁAiÀÄÌ

659
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

CAd£ïªÀÄÆwð ©£ï 

¯ÉÃ ¥ÀÆeÁj ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

660 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ gÀÄzÀæ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

661 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï N§¼À¥Àà

662
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

gÀÄQätÂ̈ Á¬Ä PÉÆÃA ¯ÉÃ PÀÈµÀÚ¥Àà

663 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ ¤AUÀtÚ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà 

664 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ ªÀÄAdªÀÄä PÉÆÃA ²æÃgÁªÀÄ¥Àà

665 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï aPÀÌgÀAUÀ¥Àà

666
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

JA. gÀ«ÃAzÀæ£ÁxÀ ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå

667 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ PÉ. PÀjAiÀÄtÚ ©£ï PÀjAiÀÄtÚ

668
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

zÀAiÀiÁªÀw PÉÆÃA 

gÀ«ÃAzÀæ£Áxï

669
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

PÉ. UÉÆÃ«AzÀgÁdÄ ©£ï 

PÀÈµÀÚ̧ Áé«Ä

670
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

UËgÀªÀÄä PÉÆÃA 

UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ

671
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä PÉÆÃA ©.PÉ 

²ªÀªÀÄÆwð

672
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

«ÄÃ£ÁPÀëªÀÄä PÉÆÃA ¦.© 

ªÀÄÄ¤¸Áé«Ä



673
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

J¸ï. UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà ©£ï 

¹zÀÝ¥Àà

674
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

ªÉAPÀmÁZÀ®±ÉnÖ ©£ï 

£ÁgÁAiÀÄt¥Àà

675
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

PÀÄ¥ÀàtÚ ¦ ©£ï ¥Éj¸Áé«Ä  

676
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

J£ï. PÀÄªÀiÁgÉÃ±ï ©£ï 

VjAiÀÄtÚ

677
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

ªÉÊ. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï 

¥À̄ ÉèÃPÀ¥Àà

678
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

f.JA GªÉÄÃ±ï ©£ï 

f.JA ¤dUÀÄtªÀÄÆwð

679
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

PÉ. Vj±ï ©£ï ºÉZï.f 

PÀÈµÀÚAiÀÄå

680
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

ºÉZï.f PÀÈµÀÚAiÀÄå ©£ï 

VjAiÀÄ¥Àà

681
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

©.« C£Àß¥ÀÆtð PÉÆÃA 

¥ÀæPÁ±ï ©.J£ï

682
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

Dgï. ¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï 

gÀÄzÀæ¥Àà

683
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

¦. dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï 

JA.Dgï ¥ÉjªÀiÁ¼ï 

684 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ aPÀÌtÚ ©£ï §qÀ¥Àà

685
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

avÀÛªÀÄä PÉÆÃA ©. zÁ¸ÀtÚ

686 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ § À̧ªÀgÁdÄ ©£ï §¸À¥Àà

687
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÀæPÁ±ï ©.J£ï ©£ï 

£ÁgÁAiÀÄt

688
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

©. PÀjAiÀÄtÚ ©£ï 

©½AiÀÄ¥Àà

689
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

JA.¹ dAiÀÄzÉÃ« PÉÆÃA 

r.J¸ï w¥Éà¸Áé«Ä 



690
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

r. w¥Éà¸Áé«Ä ©£ï 

zÉÆqÀØtÚ

691
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

©.JA «ÃgÀAiÀÄå ©£ï 

«ÃgÀ̧ ÀAUÀAiÀÄå

692
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

JA. dAiÀÄ²æÃ PÉÆÃA 

¥ÀÄlÖ¥Àà

693
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

UÀÄgÀÄ¸Áé«Ä ©£ï ªÀgÀzÀÀ¥Àà

694 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ n. ¥ÀæPÁ±À ©£ï wªÀÄätÚ 

695
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

gÀAUÀzÁ¸À¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

696
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï wªÀÄätÚ

697
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

ªÀiÁgÀ¥Àà ©£ï QªÀÅqÀ 

PÀtÄªÀÄ¥Àà

698
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

gÀAUÀ¥Àà ©£ï 

®Qëöä£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå

699 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ UÀËgÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà

700 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ ¨sÁgÀvÀªÀÄä ©£ï wªÀÄätÚ

701
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

±ÀAPÀgÀ°AUÀAiÀÄå ©£ï 

zÉÆqÀØªÀÄ®èAiÀÄå

702 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ vÉÆÃjAiÀÄ¥Àà ©£ï PÁ¼À¥Àà 

703 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ ®PÀÌfÓ ©£ï ªÀgÀzÀ¥Àà

704 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï ®PÀëöäAiÀÄå 

705 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ PÀA§¸Áé«Ä ©£ï wªÀÄätÚ

706
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

n. À̧ÄgÉÃ±ï ©£ï wªÀÄätÚ

707
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

n. w¥Éà¸Áé«Ä ©£ï wªÀÄätÚ

708
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

JA C¸ÁèA ©£ï 

ºÉZï.JA ±À¦üªÀÅ¯Áè

709 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ ¹zÀÝgÁªÀÄtÚ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà 



710
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï 

PÀjAiÀÄ¥Àà

711 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ gÀÄzÀætÚ ©£ï § À̧¥Àà

712
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÀgÀ̧ Àéw PÉÆÃA ¸ÀÄ§æºÀätåA

713
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

J£ï. PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï 

£ÀgÀ¹AUÀ¥Àà 

714
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

¥À¼À¤¸Áé«Ä ©£ï 

£ÁaªÀÄÄvÀÄÛUËAqÀgï

715
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

gÁªÀiÁ¬Ä PÉÆÃA ¯ÉÃ PÉ. 

¸ÀÄ§æºÀätå

716
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA 

¥ÀmÉÃ¯ïZÀ£Àß«ÃgÀtÚ

717
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA 

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà 

718
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA 

dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà 

719
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

J¸ï. ±ÉÊ®tÚ ©£ï 

¸ÀtÂÚÃgÀ¥Àà

720
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

J¸ï. gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï 

¸ÀtÂÚÃgÀ¥Àà

721
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

©. PÀÀÈµÀÚgÁdÄ ©£ï ¯ÉÃ 

§Æ À̧¥Àà

722
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

vÀªÀÄätÚ ©£ï ªÀÄÄvÁåªÀÄ¥Àà

723
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

JA. FgÀtÚ ©£ï 

ªÀÄÄvÁåªÀÄ¥Àà

724
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

JA. ¤d°AUÀ¥Àà ©£ï 

ªÀÄÄvÀåªÀÄ¥Àà

725
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

r. dAiÀÄgÁªÀÄUËqÀ ©£ï 

zÁ¸ÉÃUËqÀ

726
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

ªÀiÁAiÀiÁªÀw PÉÆÃA 

ªÉÃ®Ä À̧é«Ä



727
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÀÄ§æºÀätÂ ©£ï ¥À¼À¤AiÀÄ¥Àà

728 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï gÁªÀÄtÚ

729 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ w¥Éà À̧é«Ä ©£ï CAiÀÄå¥Àà

730
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

EAzÀÄzsÀgÀ ©£ï 

£ÁUÀgÁd¥Àà

731 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ PÀjAiÀÄ¥ÀÀà ©£ï w¥ÀàAiÀÄå 

732
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

n.« azÁ£ÀAzÀ ©£ï 

«ÃgÀ¥Àà

733
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

r. PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ºÉZï 

zÉÆqÀØAiÀÄå 

734
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

GªÉÄÃ±À ºÉZï.J¯ï ©£ï 

°AUÀtÚ

735
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

n.PÉ ZÀ£Àß§¸ÀìªÀÄä PÉÆÃA 

n.« ²ªÀtÚ

736

vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÁAqÀÄgÀAUÀ£ÁAiÀÄPÀ ©£ï 

ªÀÄgÀr gÀAUÀ£ÁAiÀÄPÀ

737
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

gÁªÉÄÃUËqÀ JA ©£ï 

ªÀiÁgÀ¥ÀàUËAqÀgï

738
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

ºÉZï.JA £À̄ ÉèUËqÀ ©£ï 

ªÀiÁgÀ¥ÀàUËAqÀgï

739
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

¦. qÀAPÀ¥Àà ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄå 

740 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ ZÀAzÀæPÀ® PÉÆÃA ¤AUÀtÚ

741
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

ºÉZï.J¸ï gÀ«AzÀæ ©£ï 

£ÀªÀgÁtÂ

742
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

¸ÀgÀÉÆdªÀÄä PÉÆÃA 

£ÁUÀgÁd

743
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

aPÀÌgÀAUÉÃUËqÀ ©£ï gÀAUÀ¥Àà

744
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA 

µÀqÀPÀëgÀ̧ Áé«Ä



745 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄätÚ

746
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

¯ÉÆÃPÉÃ±ï ©£ï 

ºÉÆgÀPÉÃgÀ¥Àà

747
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

gÀ«PÀÄªÀÄgï ©£ï PÀgÉgÀAUÀ¥Àà

748
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

GªÀiÁzÉÃ« PÉÆÃA 

ªÀiÁtÂPÀåªÁ¸À£ï

749
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

£À°¤ PÉÆÃA gÀ«PÀÄªÀiÁgï 

750
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ©£ï gÀAUÀ¥Àà

751
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

ªÁtÂ²æÃ PÉÆÃA £ÁUÀgÁd

752
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

¥ÀÄgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA 

ºÉÆgÀPÉÃgÀ¥Àà

753
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

PÀAzÀ̧ Áé«Ä ©£ï 

PÀAzÀ̧ Áé«Ä

754
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

wǣ ÉÆÃPÀZÀAzÀæ ©£ï 

gÁAzÀ̧ ï

755
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

gÀÄzÀÀæªÀÄä PÉÆÃA 

gÀAUÀ£ÁxÀAiÀÄå 

756
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

n.Dgï dÄAdAiÀÄå ©£ï 

gÁªÀÄtÚ

757
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

r.n zsÀ£ÀAdAiÀÄ ©£ï 

dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà

758
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

ºÉZï. dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

759 vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ r. §qÀ¥Àà ©£ï FgÀdÓ 

760
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

GªÉÄÃ±À J¸ï.© ©£ï 

§ À̧ìtÚ

761
vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðt ¤ªÀðºÀuÉ

JA. £ÁUÀgÁd ©£ï 

ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà 



762
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

F±ÀégÀ¥Àà ©£ï ZÀ£Àß«ÃgÀAiÀÄå

763
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÁWÀªÉÃAzÀæ PÉ n ©£ï 

w¥ÀàAiÀÄå

764
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ f Dgï 

©£ï gÀÄzÀæ¥Àà

765
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ. 

ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà

766
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

EAzÀæPÀÄªÀiÁgï JA ©£ï 

¯ÉÃ. ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà

767
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¯ÉÆÃPÀ£Áxï JA ©£ï 

¯ÉÃ. ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà

768
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ ©£ï  ¯ÉÃ. 

ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà

769
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

£ÁUÀgÁeï JA ©£ï ¯ÉÃ. 

ªÀÄÄ¤AiÀÄ¥Àà

770
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

µÀqÁPÀëgÀ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚ 

ªÀÄÄjUÀ¥Àà

771
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï gÀAUÀAiÀÄå

772
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

§ À̧ªÀ°AUÀAiÀÄå f ¦ 

©£ï ¥ÀÄlÖ§¸ÀAiÀÄå

773
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ºÉZï ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

774 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ §Ä¼Àî¥Àà ©£ï avÀÛ¥Àà

775
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄºÉÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï 

£ÁgÁAiÀÄt¥Àà

776
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

GfÓ£À¥Àà f ©£ï ¹zÀÝAiÀÄå

777 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ ¸ÀPÀæ¥Àà ©£ï zÁ¸À¥Àà

778
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÀAUÀ£Áxï f PÉ ©£ï 

PÀÈµÀÚ¥Àà



779
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ªÉÄÊ¯ÁgÀ¥Àà

780
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ f n ©£ï 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

781
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÀAUÀ¥Àà J¸ï ©£ï ¸ÀtÚ¥Àà

782
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï ®PÀëöät¥Àà

783
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà ©£ï 

zÉÆqÀØzÁ¸À¥Àà

784
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

zÁ¸À¥Àà ©£ï zÉÆqÀØzÁ¸À¥Àà

785
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

© dÄAd¥Àà ©£ï dA§¥Àà

786
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

±ÁAvÀgÁdÄ ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà

787 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ ºÉÆ£Àß¥Àà ©£ï PÉAUÀ¥Àà

788
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄ°èPÁdÄð£À n ©£ï 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

789
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

VjÃ±ï J¸ï ©£ï 

±ÁAvÀ«ÃgÀ¥Àà

790
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

dAiÀiÁzÉÃ« JA ¹ PÉÆÃA 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

791
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

aPÀÌªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ£ÁUÀ¥Àà

792
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

«ÃgÀtÚ J¸ï ©£ï 

±ÁAvÀ«ÃgÀ¥Àà

793
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

C£Àß¥ÀÆtðªÀÄä PÉÆÃA 

UÀÄgÀÄ±ÁAvÀ¥Àà

794 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ zÁ¸À¥ÀÀà ©£ï ¸ÀtÚ£ÁUÀ¥Àà

795
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÀÉAZÀtÚ ©£ï 

¸ÀtÚªÀÄ®è¥Àà£À§ À̧¥Àà



796
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¹zÀÀÝªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

797
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ. 

¥Á¥ÀtÚ

798
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä © J¸ï ©£ï 

¸ÀtÚ¹zÀÝ¥Àà

799
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

£ÁUÀgÁeï n ©£ï 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

800
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÁAqÀ¥Àà

801 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ «ÃgÀ¥Àà PÉ ©£ï PÀªÀÄgÀ¥Àà

802
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÀjAiÀÄªÀÄä PÉ PÉÆÃA ²ªÀtÚ

803
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄ°èPï ¸Á¨ï ©£ï 

ºÀÄ¸É£ï ¸Á¨ï

804
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¥ÀÄlÖ¥Àà © PÉ ©£ï §¸ÀªÀÄä

805
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¤d°AUÀ¥Àà n ©£ï 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

806
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

VjÃ±ï JA © ©£ï § À̧¥Àà

807
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

C£ÀÀß¥ÀÆtðªÀÄä PÉÆÃA 

UÀAUÁzsÀgÀ¥Àà

808
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

zÀÉÆqÀØ ¥ÁvÀAiÀÄå ©£ï 

PÁlAiÀÄå

809
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¸ÀgÉÆÃdªÀÄä JA f 

PÉÆÃA dAiÀÄåtÚ

810
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

±ÉÊ®ZÁj PÉÆÃA 

£ÁUÉÃAzÀæZÁj

811
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà ©£ï ¯ÉÃ. 

AiÀÄ®è¥Àà

812
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà Dgï ©£ï 

gÀAUÀAiÀÄå



813
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UÀÄqÀØzÀgÀAUÀ¥Àà ©£ï wªÀÄätÚ

814 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ ¹zÀÝªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ¥Àà

815
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

£ÀgÉÃAzÀæ̈ Á§Ä ©£ï 

dAiÀÄtÚ

816 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA PÀ®è¥Àà

817
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

a£Àß¸Áé«Ä J£ï  ©£ï 

£À°èAiÀÄtÚ UËAqÀgï

818
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

DgÀÄ¸Áé«Ä ¦ ©£ï 

¥ÉZÀÑAiÀÄå

819
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¸ÀÄ§æªÀÄtÂ ¦ ©£ï PÉ 

¥ÉZÀÑAiÀÄå

820
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀiÁ°£ÀªÀÄä J£ï PÉÆÃA 

£ÀlgÁeï 

821
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÉ £ÀlgÁeï ©£ï 

PÀAzÀ̧ Áé«Ä 

822
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

dAiÀÄPÀÄªÀÄgï ±À xÀ 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä J£ï 

823
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ssş ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

824
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÉAZÀgÁAiÀÄ¥Àà ©£ï FgÀtÚ 

825
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¸ÀÄ§æªÀÄtåA J ©£ï 

CªÀÄgÀ°AUÀvÉÛÃªÀgï

826
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï n ©£ï 

wªÀÄä¥Àà

827
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¹zÀÝgÁªÀÄtÚ ©£ï ¹zÀÝ¥Àà

828
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

²ªÀtÚ r ©£ï zÁåªÀgÀ¥Àà 

829
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ¦ PÉ 

©£ï PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¦.ªÉÊ



830
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

§ À̧ªÀgÁeï ¦.PÉ ©£ïÀ 

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¦.ªÉÊ

831
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ºÀj±ï PÉ ©£ï 

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¦.ªÉÊ

832 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ § À̧ªÀgÁeï ©£ï avÀÛ¥Àà

833
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA 

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ¦.ªÉÊ

834 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà J¸ï ¹zÀÝ¥Àà

835
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¹zÀÝgÁªÀÉÄÃ±ÀégÀ « ©£ï 

«gÀÄ¥ÀPÀë¥Àà

836 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ CªÀÄädªÀÄä PÉÆÃA aPÀÌtÚ

837 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ ZÀAzÀÀætÚ ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå

838
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄÄgÀÄ½ « ©£ï 

¸ÀtÚ«ÃgÀtÚ

839
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UÀuÉÃ±À J.f ©£ï aPÀÌtÚ 

J

840
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UËqÀ«ÃgÀtÚ ©£ï VgÉUËqÀ 

J.f

841
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÀÆ¥ÁAd° n.J£ï  

PÉÆÃA ¸ÀzÁ²ªÀ ºÉZï 

842
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

wªÉÄäÃUËqÀ n.J£ï 

£ÁUÀgÁd¥Àà n.J¸ï 

843 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ ¨sÉÊgÀªÀÄä PÉÆÃA ²zÀÝ¥Àà 

844
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

N§¼ÉUËqÀ n.J£ï ©£ï 

£ÁUÀgÁd¥Àà 

845
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

vÀ«Ä¼ÀgÀ¹ PÉÆÃA PÉ 

ªÀÄÄvÀÄÛ̧ Áé«Ä 

846
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¥Àæ«ÄÃ¼À J¸ï PÉÆÃA ¯ÉÃ/ 

¸ÀzÁ²ªÀ£ï 

847
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄÄvÀÄÛ̧ Áé«Ä PÉ ©£ï 

PÀÄ¥ÀàtÚ UËAqÀgï



848
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

«ÃgÀtÚ JªÀiï ©£ï 

gÀAUÀ¥Àà J.«

849 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ ®QëöäÃ¥Àw ©£ï ZÀAzÀæ¥Àà

850 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ UÀÄt±ÉÃRgï PÉ

851 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ w¥ÀàªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄätÚ

852 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ gÁdtÚ ©£ï wªÀÄätÚ 

853
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¥ÀæPÁ±ï Dgï ©£ï w¥ÀàtÚ 

f

854
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

wªÀÄägÁdªÀÄä PÉÆÃA 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà JªÀiï

855 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ FgÀ¥Àà ©£ï aPÀÌ¥Àà

856
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

±ÁAvÀgÀvÀß Dgï PÉÆÃA 

gÀAUÀ¥Àà ¹ PÉ

857
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà ©£ï 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä 

858
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

C£ÀÄ À̧ÆAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA 

wªÀÄäAiÀÄå

859 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ PÀjAiÀÄtÚ ©£ï ¨sÉÊ®¥Àà

860 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ § À̧ªÀgÁdÄ ©£ï §¸À¥Àà

861 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ wªÀÄäAiÀÄå ©£ï À̧tÚ¥Àà

862
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÉ gÀ«AzÀæ£Áxï ©£ï 

PÀÄ¥Àà¸Áé«Ä

863
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

zÀÉÃªÁ£ÀAzÀ ©£ïPÀjAiÀÄtÚ 

ªÉÊ.JªÀiï 

864
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

®QëöäÃ¥Àw ©£ï ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà

865
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

²ªÀttÚ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

866
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¥ÁAqÀÄPÀÄªÀiÁgï ©£ï 

²ªÀtÚ 

867
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÀÄªÀiÁgÀ̧ Áé«Ä Dgï ©£ï 

gÀAUÀ¥Àà



868
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

zÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃA zÉÃªÀgÁeï 

869
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

vÀÉÆ¼À̧ ÀªÀÄä PÉÆÃA 

¯ÉÃ/ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà

870
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÀjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ/ 

ªÀÄ®è¥Àà

871 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï §¸À¥Àà

872 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ £ÁUÀgÁd ©£ï §¸À¥Àà

873 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ ²ªÀªÀÄä ©£ï PÀzÀÄgÀ¥Àà

874 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ AiÀÄgÀæ¥Àà ©£ï ªÀÄ®è¥Àà

875
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¸Á«wæ « PÉÆÃA 

a£Àß¸Áé«Ä 

876
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

§®gÁªÀÄAiÀiï n ©£ï 

wªÀÄäAiÀÄå 

877
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¨sÉÊ®¥Àà ©£ï §qÀV 

PÀjAiÀÄ¥Àà

878
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¸ÀtÚªÀÄjAiÀÄ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚ¥Àà

879 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ aPÀÀÌªÀÄä PÉÆÃA aPÀÌ¥Àà

880 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ ¸ÁPÀªÀÄä PÉÆÃA zÁ¸À¥Àà

881 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ ¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ¥Àà 

882
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UÀÄAqÀPÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï 

PÀjAiÀÄ¥Àà

883 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ aPÀÌtÚ ©£ï aPÀÌ¥Àà

884
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UÉÆÃ«AzÀ¥ÀÀà ©£ï gÁªÀÄ¥Àà

885
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà ©£ï eÉÆÃUÀ¥Àà 

886
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¸ÀtÚ 

£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå

887
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¸ÀAzsÁå PÉÆÃA 

ªÀÄAdÄ£Áxï ©.«



888
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UËgÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

889 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ gÀAUÀ¥ÀÀà ©£ï gÀAUÀ¥Àà

890
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UËgÀªÀÄÄä PÉÆÃA 

gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ

891
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

£ÁUÀgÁd ©£ï N¨Á£ÁAiÀÄÌ 

892 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

893 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ dAiÀÄtÚ ©£ï PÀgÉgÀAUÀ¥Àà

894
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀ½îAiÀÄªÀÄä¼ï PÉÆÃA 

¸ÀÄAzÀgÀA

895
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄzsÀÄZÀAzÀæ£ï J¸ï ©£ï 

¸ÀÄAzÀgÀA

896
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÉÆÃºÀ£ï J¸ï ©£ï 

PÀjAiÀÄ¥Àà

897
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

µÀtÄäUÀA Dgï ©£ï 

gÁªÀÄ¸Áé«Ä 

898
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÀ«ÃAzÀæ̧ Áé«Ä ©£ï 

aPÀÌ£ÁAiÀÄÌ

899
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ¹ ©£ï 

aPÀÌºÀ£ÀÄªÀÄAiÀÄå

900 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï zÁ¸À¥Àà

901
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UÀÄqÀÀØzÀgÀAUÀ¥Àà ©£ï aPÀÌtÚ

902 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ ¥ÀÄlÖªÀÄÄä PÉÆÃA ¤AUÀ¥Àà

903 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ VjÃ±ï J¸ï ±ÉÃµÁ¢æ

904 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ GµÁ PÉÆÃA gÀªÉÄÃ±ï

905
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄAdÄ£Áxï f ©£ï 

¸ÀtÚPÀjAiÀÄ¥Àà

906
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

dAiÀÄgÁªÀiï n ©£ï 

wªÉÄäÃUËqÀ

907
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

®°vÀªÀÄä PÉÆÃA 

gÀAUÀ̧ Áé«Ä Dgï



908
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

wªÀÄäzÁ¸À¥Àà ©£ï ªÀÄtÚ¥Àà

909
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÀjAiÀÄtÚ ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

910
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

§ À̧ªÀgÁdÄ ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

911
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÀ̄ ÁªÀw PÉÆÃA 

ZÀAzÀæ±ÉÃRgï

912
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA UÀÄ£ÀßAiÀÄå

913
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÁAvÀ J£ï ©£ï 

zÉÆqÉØÃUËqÀ

914 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ F±ÀÀégÀ¥Àà ©£ï FgÀ¥Àà

915
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄºÀzÉÃªÀ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

916 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ wªÀÄäPÀÌ PÉÆÃA PÀzÀÄgÀ¥Àà 

917
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

zsÀ£ÀAdAiÀÄ r.eÉ ©£ï 

dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà r.Dgï

918
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà r.Dgï 

gÀAUÀ¥Àà ¹.PÉ

919
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÁdtÚ ©£ï ¥Á¯Á£ÁAiÀÄÌ 

920
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

£ÁUÀgÁeï r.« ©£ï 

«ÃgÀ¥Àà

921 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ ZÀAzÀæ¥ÀÀà ©£ï ªÀiÁgÀ¥Àà

922

vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÀ£ÁåPÀÄªÀiÁj ºÉZï ©£ï 

UÉÆÃ«AzÀgÁdÄ reÉ

923
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

§ À̧ªÀgÁdÄ ©£ï ¤AUÀ¥Àà

924 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ DAiÀiÁÛgÀ¥Àà ©£ï PÁqÀ¥Àà

925
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA 

dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà



926
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä Dgï J ©£ï 

CAiÀÄåtÚ

927
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä J¸ï n ©£ï 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä J¸ï

928
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÀAUÀ̧ Áé«Ä J¸ï ©£ï 

¸ÀtÚ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

929

vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ r.J¸ï 

©£ï À̧tÚºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà

930
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÀAUÀ̧ Áé«Ä f.PÉ ©£ï 

PÉAZÀ¥Àà

931
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UÉÆÃ«AzÀgÁdÄ r.eÉ 

©£ï dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà 

932 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ gÀvÀÀßªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄtÚ

933 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ VjÃ±ï ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä 

934
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

wªÀÄätÚ ¹ ©£ï UÁ½ 

aPÀÌtÚ 

935
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

zÁåªÀÄtÚ PÉ.J¸ï ©£ï 

¹zÀÝ¥Àà

936
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

£ÁUÀgÁeï ©.Dgï. ©£ï gÁªÀÄAiÀÄå

937 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
PÀÈµÀÚªÀÄÆwð © ©£ï ¨sÀÆvÀtÚ

938
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¥Àæ̧ À£ÀßPÀÄªÀiÁgï ©£ï AiÀÄ®è¥Àà gÉrØ

939
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

C£ÀAvÀªÀÄä J¸ï PÉÆÃA 

£ÁgÁAiÀÄt gÉrØ ©. ªÉÊ

940
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

C£ÀAvÀgÉrØ J¸ï. ©£ï ¸ÀAfÃªÀ 

gÉrØ

941
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¨sÀgÀvÉÃ±ÀÀgÉrØ J¸ï. ©£ï ¸ÀAfÃªÀ 

gÉrØ

942
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÀ«±ÀAPÀgï f.J¸ï. ©£ï 

UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà

943 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA C£ÀAvÀgÉrØ



944 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
®PÀëöäPÀÌ PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

945 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ¦.¹. ©£ï avÀÛ¥Àà

946 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
KPÁAvÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï avÀÛ¥Àà

947 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
®°vÀªÀÄä PÉÆÃA PÁ²Ã£Áxï

948
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄºÀAvÉÃ±ï n. ©£ï w¥ÀàtÚ 

DZÁgï

949
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

£ÁgÁAiÀÄtgÉrØ ©£ï UÉÆÃ«AzÀgÉrØ

950
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÁ¸ÀÄzÉÃªÀgÉrØ ©£ï gÁªÀiÁgÉrØ

951
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

wªÀÄäAiÀÄå n ©£ï wªÀiÁä¨ÉÆÃ«

952 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
²ªÀÁ£ÀAzÀ n ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

953
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

aPÀÌ¥ÁvÀAiÀÄå ©£ï ¥ÀÄgÀzÀ §¸ÀªÀAiÀÄå

954 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
wªÀÄätÚ ©£ï gÀAUÀ̧ Áé«Ä

955 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
gÀAUÀ̧ Áé«Ä f « ©£ï «ÃgÀtÚ

956 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
gÁªÀÄ¥Àà ©£ï ¹zÀÝ¥Àà

957 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
VjÃ±ï ©£ï aPÀÌUËqÀ

958
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UËqÀ Dgï.n. ©£ï gÀAUÀ̧ Áé«Ä 

¦.n.

959 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï ¥ÁvÀ¥Àà

960
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄÄÆqÀèVjAiÀÄ¥Àà Dgï ©£ï gÀAUÀ¥Àà

961 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
±ÀPÀÄ£ÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ®è¥Àà

962
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÀÈµÀÀÚªÀÄÆwð ©£ï ¯ÉÃmï ªÀÄ®ètÚ 

PÉ.

963 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
ZÀAzÀÀæ¥Àà ©£ï PÉAZÀ¥Àà

964
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄ JA.Dgï. ©£ï ¯ÉÃmï 

JA.ºÉZï. PÁlAiÀÄå



965
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

«ÃgÀPÁåvÀ¥Àà J.«. ©£ï «ÃgÀtÚ

966 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
ZÀAzÀætÚ ©£ï gÀAUÀ¥Àà

967
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

ªÀÄºÀÉÃ±ï J.f. ©£ï UÀ¢ÝUÉ aPÀÌtÚ

968 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
gÀAUÀ£ÁxÀ J.«. ©£ï «ÃgÀtÚ

969
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¥ÀÄnÖÃgÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

£ÁUÉÃAzÀæ¥Àà

970 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà JA ©£ï £ÀgÀ̧ À¥Àà

971

vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

£ÁUÀgÁd ºÉZï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

972 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
a£Àß¥Àà f ©£ï UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà

973

vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

eÉÊ«PÀ Dgï ©£ï gÀAUÀ̧ Áé«Ä

974
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄÆqÀèVjAiÀÄ¥Àà

975 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
VjÃ±ï ©£ï dÄAdtÚ © f

976
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

f © «ÃgÉÃAzÀæ ©£ï dÄAdtÚ © 

f

977 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
ªÀÄºÉÃ±ï JA ©£ï ªÀÄ¹AiÀÄ¥Àà

978 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
dAiÀÄtÚ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà

979 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
ªÀÄÆwð n.«. ©£ï «ÃgÀtÚ

980 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
ªÀÄÆqÀèVjAiÀÄ¥Àà ©£ï ±ÀPÀÄ£À¥Àà

981
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

§ À̧ªÀgÁd¥Àà ©£ï §¸ÀªÀ°AUÀ¥Àà

982 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
eÁ£ÀPÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

983
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

PÀÈµÀÚªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï zÉÆqÀØ±ÀPÀÄ£À¥Àà



984 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
£ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ©£ï PÀzÀÄgÀ¥Àà

985 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
¸ÀtÚgÀAUÀ¥Àà ©£ï zÁ¸À¥Àà

986 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
ªÀÄAdÄ£ÁxÀ r ©£ï zÁ¸À¥Àà

987
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï J£ï. ©£ï 

¯ÉÃmï ©.ºÉZï. £ÀgÀ̧ À¥Àà

988
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

UÁAiÀÄwæzÉÃ« PÉÆÃA J¯ï. ²ªÀtÚ

989 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
£ÁgÁAiÀÄt¥Àà ©£ï wªÀÄätÚ

990 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï vÁågÀtÚ

991 vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ
®PÀÀÌªÀÄä PÉÆÃA PÀjAiÀÄ¥Àà

992
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

UÉÆÃ«AzÀ£ÀAiÀÄÌ

993
vÀAUÀÄ ¨É¼ÉAiÀÄ QÃl & gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉÉ

gÀAUÀAiÀÄå f ©£ï UÉÆÃ«AzÀ£ÁAiÀÄÌ

ಸ

994
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÁAvÀgÁdÄ.r ©£ï aPÀÌ¥Àà

995
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA 

ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà .J¯ï

996
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

997
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

Vj¸Áé«Ä ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

998
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

w¦àÃgÀtÚ J¸ï « ©£ï 

«ÃgÀtÚ

ೕಜ ಯ ಸ  ಮ  ಕ ೕ ಕ ¥ÀæzsÁ£À ªÀÄAwæ PÀÈ¶ ¹AZÁ¬Ä AiÉÆÃd£É

ಕಮ ಯ ಕಮ/ಚ ವ

ಫ ಭ ಯ



999
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÉÃªÀt¹zÀÝAiÀÄå ©£ï avÀÛ¥Àà

1000 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÀÄjwªÀÄätÚ ©£ï PÀgÀqÀ¥Àà

1001 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ±ÀAPÀgÀ¥Àà PÉ ©£ï PÀtÚ¥Àà

1002 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÀjAiÀÄtÚ ©£ï aPÀÌtÚ

1003
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

§ÄqÉÃ£ï¸Á¨ï ©£ï 

EªÀiÁA¸Á¨ï

1004
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï 

VjAiÀÄ¥Àà

1005
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÁªÀÄtÚ Dgï ©£ï gÀAUÀ¥Àà

1006 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¸ÀtÂÚÃgÀ¥Àà ©£ï PÁåvÀ¥Àà

1007 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï gÀAUÀ¥Àà

1008 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀ«ÃAzÀæ ©£ï ªÀ£ÀgÁtÂ

1009
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

£ÁUÀ¥Àà ©£ï ªÁ¯Ár 

avÀÛ¥Àà

1010
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

«dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï ºÉZï 

©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

1011 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA £ÁUÀ¥Àà

1012 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï VqÀØ¥Àà

1013 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw NAPÁgÀ¥Àà ©£ï ªÀÅAqÀ¥Àà

1014 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA PÀzÀÄgÀ¥Àà

1015
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ JA ©£ï 

ªÀÄ¹AiÀÄ¥Àà

1016
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄÄ¤¸Áé«Ä ºÉZï J£ï 

©£ï £ÁUÀ¥Àà

1017
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀÈóµÀÚªÀÄÆwð ©£ï 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

1018 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ±ÀÉÊ®eÁQë PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï

1019
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï 

FgÀPÁåvÀ¥Àà

1020
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÀAUÀ̧ Áé«Ä.PÉ ©£ï PÉAZÀ¥Àà



1021
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

FgÀtÚ ºÉZï ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

1022 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ªÀÄ®è¥Àà ©£ï FgÀPÁåvÀ¥Àà

1023
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

zÁæPÁë¬ÄtÂ PÉÆÃA 

¸ÀtÚwªÀÄätÚ

1024
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

dAiÀÄªÀÄÄä PÉÆÃA 

wªÀÄägÁAiÀÄ¥Àà

1025
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¸ÀtÚ wªÀÄätÚ Dgï ©£ï 

gÁªÀÄtÚ

1026
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄÆqÀèVjAiÀÄ¥Àà ©£ï 

wªÀÄätÚ

1027
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥ÀÆeÁj zÁ¸À¥Àà ©£ï 

ªÀÄÄgÀV zÁ¸À¥Àà

1028 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw FgÀtÚ ©£ï ¸ÀtÚ aPÀÌ¥Àà

1029 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw FgÀ§qÀ¥Àà ©£ï FgÀ¥Àà

1030 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw AiÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄätÚ

1031
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¯ÉÆÃPÀ£ÁAiÀÄÌ ©£ï 

zÉÆqÀØgÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ

1032
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

wªÀÄätÚ ©£ï 

ºÉÆmÉÖPÀjAiÀÄ¥Àà

1033
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä PÉÆÃA 

PÀjAiÀÄ¥Àà

1034 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¹zÉÝÃ±ï ©£ï PÁqÀ¥Àà

1035
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÀAUÀ̧ Áé«Ä J¸ï ©£ï 

¹zÀÝ¥Àà

1036
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀjAiÀÄ¥ÀÀà PÉ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

1037
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÀAUÀªÀÄÄä r PÉÆÃA 

gÀAUÀ̧ Áé«Ä ºÉZï Dgï

1038 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ªÀÄÄzÀÝtÚ ©£ï PÀzÀÄgÀ¥Àà

1039
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ J£ï ©£ï 

£À̧ Àð¥Àà

1040 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï ®PÀëöäAiÀÄå



1041 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀ¥Àà

1042
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA 

£ÁgÁAiÀÄt¥Àà

1043
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥Éj¸Áé«Ä PÉ ©£ï PÀ¥ÀðtÚ 

UËAqÀgï

1044
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÉÃtÄUÉÆÃ¥Á¯ï ©£ï 

£ÁUÀtÚ ¹ Dgï 

1045 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw N§tÚ ©£ï N§tÚ

1046 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¨ÉÊgÀ¥Àà ©£ï VrØÃgÀ¥Àà

1047
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥ÀgÀªÉÄÃ±ÀégÀ¥Àà ©£ï FgÀ¥Àà

1048
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀ£ÀeÁPÀëªÀÄä PÉÆÃA 

VjAiÀÄ¥Àà

1049
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UÀÄAqÀPÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï 

avÀÛAiÀÄå

1050
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄ¹AiÀÄ¥Àà ©£ï ªÀÄ¹AiÀÄ¥Àà

1051 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï gÀAUÀ¥Àà

1052
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà.« ©£ï 

zÉÆqÀØ«ÃgÀ¥Àà

1053
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA eÉÆÃUÀ¥Àà

1054 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw zÀªÀ£À¥Àà ©£ï PÀzÀÄgÀtÚ

1055 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw wªÀÄÄäPÀÌ PÉÆÃA FgÀtÚ

1056
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÉÃzÀªÀÄÆwð ©£ï 

gÁªÀÄPÀÈµÀÚ¥Àà «

1057
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

zsÀ£ÀAdAiÀÄ r ©£ï 

zÉÆqÀØwªÀÄäAiÀÄå

1058 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw D«£À¥Àà ©£ï ¸ÀtÚ¥Àà

1059 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀAUÀtÚ ©£ï zÉÆqÀØtÚ

1060
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÉÆ¼À̄ ÉÌgÉ wªÀiÁä¨sÉÆÃ« 

©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ̈ sÉÆÃ«

1061 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©£ï PÉAZÀ¥Àà



1062 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ºÀlÖ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

1063 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÁªÀÄ¥Àà ©£ï FgÀ¥Àà

1064
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

«±Àé£ÁxÀ JA JA ©£ï 

zÀQëtªÀÄÆwð

1065 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ²æÃzsÀgÀ ©£ï ªÀÄgÀÄ¼ÀAiÀÄå

1066
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

dUÀ£ÁßxÀ ©£ï CAUÀªÀÄÄvÀÄÛ

1067 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA CdÓ¥Àà

1068
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UÀAUÁzsÀgÀ ©£ï DA¨Á®¥Àà

1069
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå ©£ï 

±ÁAvÀ«ÃgÀAiÀÄå

1070
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï 

zÉÆqÀØ°AUÀ¥Àà

1071 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ²ªÀtÚ ©£ï ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà

1072
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

dAiÀÄgÁªÀÄ¥ÀÀà ©£ï zÉÆqÀØ¥Àà

1073
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÉAPÀmÉÃ±À¥Àà ©£ï PÀzÀÄgÀ¥Àà

1074
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ZÀAzÀÀætÚ ©£ï PÀjAiÀÄªÀÄä

1075
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

CªÀÄÈvÉÃ±ÀégÀ̧ Áé«Ä ©£ï 

zÀQëtªÀÄÆwð

1076
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÀAUÀ£ÁxÀ ¹ ©£ï 

ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀAiÀÄå

1077
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¸ÀÄªÀtðªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝ¥Àà

1078
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA 

dAiÀÄgÁªÀÄAiÀÄå

1079
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

VjÃ±ï ¥Àæ̧ ÁzÀ ©£ï 

UÀAUÀtÚ

1080
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄºÉÃ±ï Dgï « ©£ï 

«ÃgÀªÀÄ®èAiÀÄå



1081
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA gÁd¥Àà

1082 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï PÁl¥Àà

1083 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÁåvÀªÀÄä PÉÆÃA ¥ÀgÀÄ À̧tÚ

1084
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÀ£ÀÄªÀÄPÀÌ PÉÆÃA 

¥ÁvÀ°AUÀ¥Àà

1085 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw wªÀÄätÚ ©£ï VjAiÀÄ¥Àà

1086 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ªÀ̧ ÀAvÀªÀÄä PÉÆÃA FgÀtÚ

1087
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÁl¥Àà ©£ï ¥ÀÆ PÀjAiÀÄ¥Àà

1088
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀj§¸ÀªÉÃ±ÀégÀ ©£ï ¯ÉÃ 

«ÃgÀ̈ sÀzÀæAiÀÄå

1089
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UËgÀªÀÄä PÉÆÃA 

«ÃgÀ̈ sÀzÀæAiÀÄå

1090
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

®PÀëöätªÀÄÆwð ©£ï 

ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà

1091
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

VjAiÀÄtÚ ©£ï ¸ÀtÚ gÀAUÀ¥Àà

1092 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¸ÀtÚgÀAUÀ¥Àà ©£ï zÁ¸À¥Àà

1093 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¸ÀtÚgÀAUÀ¥Àà ©£ï zÁ¸À¥Àà

1094
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÁªÀÄªÀÄÆwð ©£ï 

N§¼À¥Àà

1095
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¸Áé«Ä°AUÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃ 

«ÃgÀtÚ

1096
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

w¥ÉàÃ¸ÀÁé«Ä J ©£ï 

CrªÉ¥Àà

1097
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

°AUÀgÁdÄ ©£ï zÉÆqÀØtÚ

1098
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA 

gÀAUÀ̧ Áé«Ä

1099
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

«ÃgÀÉÃAzÀæ eÉ ©£ï ¯ÉÃ 

dÄAdtÚ

1100
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

wªÀÄäPÀÌ PÉÆÃA 

ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà PÉ.¹



1101 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

1102
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

dUÀ£ÁßxÀ ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà

1103
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀjAiÀÄtÚ ©£ï 

PÀjAiÀÄ£ÁAiÀÄPÀ

1104
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

«ÃgÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃ 

JA.J¸ï °AUÀtÚ

1105
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÉAZÀªÀÄÄä PÉÆÃA 

UÉÆAaPÁgï gÀAUÀ¥Àà

1106
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï 

zÁ¸ÀtÚ

1107
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄAdÄ£ÁxÀ © ºÉZï 

©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà

1108
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA «ÃgÀPÁåvÀ¥Àà

1109
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀgÀ®Qëöä PÉÆÃA PÀÄªÀiÁgï

1110
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UÀÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï PÀgÀqÀ¥Àà

1111
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ f ¦ 

©£ï ¥Á¥ÀtÚ f

1112
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï PÁl¥Àà

1113 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÀÈµÀÀÚ¥Àà ©£ï °AUÀtÚ

1114
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

zÉÆqÀØªÀÄä PÉÆÃA 

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà

1115
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÀWÀÄ¥Àw ©£ï £ÀgÀ¹AºÀtÚ

1116
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï gÁªÀÄtÚ

1117
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ©£ï 

ªÀÄÄzÀÝtÚ



1118
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

dAiÀÄgÁªÀÄ r Dgï ©£ï 

gÁªÀÄtÚ

1119
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¨Á®PÀÈµÀÚ J¸ï ©£ï 

²æÃ¤ªÁ¸ÁZÁgï

1120
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¯ÉÆÃPÀÉ±ï PÉ ©£ï 

ºÉÆgÀPÉÃgÀ¥Àà

1121
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀjAiÀÄtÚ r ºÉZï ©£ï 

zÉÆqÀØºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

1122
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

oÁPÀæ£ÁAiÀÄÌ ©£ï 

gÁªÀÄ£ÁAiÀÄÌ

1123
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÉÆ£ÀÆßgÁì¨ï ºÉZï ©£ï 

ºÀÄ¸ÉÃ£Áì¨ï

1124 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw FgÀtÚ © ©£ï ©üÃªÀÄ¥Àà

1125
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï 

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà 

1126
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà f J ©£ï 

CqÀÆßgÀ¥Àà

1127
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÉAUÀ¥Àà ©£ï  ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

1128
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥ÀÆtÂðªÀÄ PÉÆÃA 

«±Àé£ÁxÀAiÀÄå

1129
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¨sÁUÀåªÀÄä PÉÆÃA 

»ªÀiÁZÀ®¥Àà

1130
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¸ÀPÀæ£ÁAiÀÄÌ ©£ï £Á£Àå£ÁAiÀÄÌ

1131
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¸ÉÆÃªÀÄ±ÉÃRgÀ J£ï ©£ï 

¤Ã®PÀAoÁZÁgï

1132
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

zÉÃªÀtÚ F ©£ï «ÃgÀtÚ

1133
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÉÃªÀÄ®vÁ PÉÆÃA 

gÁªÀÄPÀÈµÀÚ¥Àà

1134 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÉAZÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

1135 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw zÁ¸À¥Àà ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà



1136
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÉrØ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà « ©£ï 

DAf£À¥Àà

1137
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¸ÀtÚªÀÄä ©£ï J¯ï gÀAUÀ¥Àà  

1138
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UÀÉÆÃ«AzÀ¥ÀÀà ©£ï UÀgÀÄqÀ¥Àà

1139
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÁªÀÄtÚ J¸ï n ©£ï 

¯ÉÃ zÉÆqÀØ¥Àà

1140
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

FgÀtÚ JA ©£ï 

ªÀÄÄvÁåªÀÄ¥Àà

1141
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï ¯ÉÃ ¥ÀÆd¥Àà

1142
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

zÉÆqÀÀØPÀÌ PÉÆÃA Ȩ́ÆÃªÀÄtÚ

1143
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÁªÀÄtÚ J PÉ ©£ï 

PÀzÀÄgÀtÚ

1144
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¢ªÀåªÁtÂ PÉÆÃA 

¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä

1145
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄAzÀ®Vj ©£ï wªÀÄäAiÀÄå

1146 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï w¥ÀàAiÀÄå

1147
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

EAzÀæPÀÄªÀiÁgï r J¸ï 

©£ï J¸ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà

1148
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀjAiÀÄ¥Àà ºÉZï PÉ ©£ï 

PÀjAiÀÄ¥Àà

1149
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀÄªÀiÁgï f ©£ï UËqÀ¥Àà

1150 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw £ÀÁUÀgÁd¥Àà ©£ï £ÁUÀ¥Àà

1151
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

dUÀ¢Ã±ï f ©£ï 

Vj¸Áé«Ä

1152
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

w¦àÃgÀtÚ Dgï ªÉÊ ©£ï 

AiÀÄgÀUÀÄAl¥Àà



1153
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

GªÀiÁzÉÃ« PÉÆÃA 

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð

1154
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

«ÃgÉÃAzÀæ ©£ï VjwªÀÄätÚ

1155
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï 

¸ÀtÚºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

1156
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀ®èAiÀÄå « ©£ï «gÀÄ¥ÀAiÀÄå

1157
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÀAUÀ̧ Áé«Ä Dgï ©£ï 

¤AUÀ¥Àà

1158 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀAUÀ¥Àà ©£ï gÁªÀÄ¥Àà

1159
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥ÀÄlÖ¥Àà PÉ ¦ ©£ï 

¥ÀgÀ̧ ÉÃUËqÀ

1160
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀ£ÀeÁ PÉÆÃA 

£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð

1161
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

±À²zsÀgÀ ºÉZï J£ï ©£ï 

£ÁUÀgÁdÄ n

1162
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä J¯ï ©£ï 

°AUÀ¥Àà

1163
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ZÀAzÀæ¥Àà ©£ï ¯ÉÃ ¸ÀtÚ 

gÀAUÀ¥Àà

1164
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

®PÀÀëöät ¹ ©£ï aPÀÌªÀiÁgÀ¥Àà

1165
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

vÉÆÃ¥ÀªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÂÚÃgÀ¥Àà

1166
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

²ªÀ°AUÀ¥Àà ©£ï 

UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà

1167
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÉºÀªÀÄvÀÄ¯Áè ©£ï 

E¸ÁèA¸Á¨ï

1168
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥ÀÄµÁàªÀw J¸ï PÉÆÃA 

±ÀtÄäRA

1169
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¸ÀÄªÀÄ J¸ï PÉÆÃA 

UÀÄgÀÄªÀÄÆwð f J¸ï



1170 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¨sÀÆvÀtÚ

1171
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

§ À̧ªÀgÁeï Dgï © ©£ï 

¨sÀÆvÀtÚ

1172
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

dAiÀÄªÀÄä ºÉZï PÉÆÃA 

PÀjAiÀÄªÀÄä

1173
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÀ«ÃAzÀÀæ£ÁxÀ eÉ ©£ï 

dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà

1174
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

«ÃgÉÃ±ï ©£ï 

dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà

1175 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw FgÀ¥Àà ©£ï ºÀÄZÀÑ¥Àà

1176
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄÄzÀÀÝªÀÄä PÉÆÃA 

¤d°AUÀ¥Àà

1177
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UÀgÀÄqÀ¥Àà ©£ï aPÀÌPÀÄ®ètÚ

1178
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÉAZÀ°AUÀ¥Àà ©£ï 

ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà

1179
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄÄ¤AiÀÄ®è¥Àà ©£ï 

ªÀÄÄ¤¸Áé«ÄAiÀÄ¥Àà

1180
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀÈµÀÚªÀÄÄÆwð ©£ï ¯ÉÃ 

¸ÀtÚ¥Àà

1181
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÉÆgÀPÉÃgÀ¥Àà ©£ï ¤AUÀ¥Àà

1182
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¸ÀtÚ gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà 

1183 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¥ÀzÀätÚ ©£ï ¥ÀgÀÄ¸ÀtÚ

1184
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

eÉÆåÃw PÉÆÃA ªÀÄ¯ÉèÃ±ÀégÀ¥Àà

1185
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

wªÀÄäPÀÀÌ PÉÆÃA ¥ÀÄlÖgÀAUÀ¥Àà

1186
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

§ À̧ªÀgÁeï f ©£ï 

UËqÀ¥Àà

1187
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå ©£ï ¨ÉÊ®¥Àà



1188
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UÉÆÃ«AzÀ¥ÀÀà ©£ï 

¨sÀÆvÀAiÀÄå

1189 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÀzÀÄgÀ¥Àà ©£ï PÀzÀÄgÀ¥Àà

1190
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï ¨ÉÊ®¥Àà

1191

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

C±Àévï£ÁgÁAiÀÄt¨Á§Ä r 

J¯ï ©£ï °AUÀAiÀÄå J¸ï

1192
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

«ÃgÀtÚ Dgï ©£ï 

gÀÄzÀæAiÀÄå JA

1193
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

zÀÉÆqÀØ¹zÀÝ¥Àà f ©£ï 

eÉÆÃUÀ¥Àà

1194
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

£ÁUÀgÁd¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

1195 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA VjAiÀÄ¥Àà

1196
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

°AUÀAiÀÄå J¸ï ©£ï 

¸ÀtÚ°AUÉUËqÀ

1197
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄºÀAvÉÃ±ï eÉ ©£ï 

dAiÀÄtÚ

1198 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw £ÁUÀtÚ ©£ï avÀÛ¥Àà

1199 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw £À̧ Àð¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

1200
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

§qÀªÀÄä PÉÆÃA PÉAUÀ¹zÀÝ¥Àà

1201
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¯ÉÆÃPÀtÚ J¯ï ©£ï 

°AUÀtÚ

1202
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÉAZÀgÁAiÀÄ¥Àà « ©£ï 

«ÃgÀtÚ

1203 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÁªÀÄtÚ ©£ï aPÀÌ¥Àà

1204
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA 

wªÀÄägÁAiÀÄ¥Àà

1205
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

GªÉÄÃ±ï JA J¸ï ©£ï 

¸ÀÄzsÁªÀÄ



1206
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

zÉÃªÀgÁd ºÉZï ©£ï 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

1207
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¨ÉÆÃdgÁd JA ºÉZï 

©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

1208
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

£ÁUÀgÁdÄ © ©£ï 

©üÃªÀÄ¥Àà

1209
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï 

ªÀÄÄ¹AiÀÄ¥Àà

1210
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÉAZÀ¥ÀÀà ©£ï 

¸ÀtÚºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

1211
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä PÉ ©£ï PÉAZÀ¥Àà

1212 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀAUÀtÚ ©£ï gÀAUÀ¥Àà

1213 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw Vj¸Áé«Ä ©£ï UÀgÀÄqÀ¥Àà

1214
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¤AUÀªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå

1215 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÉAZÀ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚ°AUÀ¥Àà

1216
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄºÀ°AUÀ¥Àà ©£ï À̧tÚ 

wªÀÄätÚ

1217
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¨sÉÆÃdgÁd f ©£ï 

VjzÁ¸À¥Àà 

1218
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄºÀAvÉÃ±À¥Àà ©£ï 

ªÀÄÄgÀÄUÉÃAzÀæ¥Àà

1219 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÀjAiÀÄtÚ ©£ï ¸ÀtÚ¥Àà

1220
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UËqÀgÀ PÀzÀÄgÀ¥Àà ©£ï 

£ÁUÀ¥Àà

1221 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw w¥ÀàAiÀÄå ¦ ©£ï wªÉÄäzÁ¸ÉUËqÀ

1222 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¸ÀÄªÀtð.J£ï PÉÆÃA D£ÀAzÀgÉrØ

1223 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¹zÀÝAiÀÄå PÉ ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà (¥À.¥ÀA)

1224 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀAUÀ£ÁxÀ ©£ï gÁd¥Àà

1225 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÀ®à£À r PÉÆÃA £ÁUÀgÁdÄ

1226 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA aPÀÌtÚ



1227

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UÀÄgÀÄZÀgÀuï PÉ ©£ï ¯ÉÃ 

PÀÈµÀÚ£ÁAiÀÄÌ (¥À.eÁw)

1228 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw UÉÆÃ¥Á®PÀÈµÀÚ ©£ï ªÀiÁgÀ¥Àà

1229

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

eÉÆåÃw ªÉÊd£ÁvÀ£ï 

PÉÆÃA ¸ÀAvÉÆÃµï PÀÄªÀiÁgï

1230

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

²ªÀgÀÄzÀæªÀÄä ºÉZï F 

PÉÆÃA ªÀÄ°èPÁdÄð£À 

ºÉZï n

1231
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

eÉÊ£ÀÄ¢ÝÃ£ï PÉ © ©£ï 

§ÄqÉÃ£ï¸Á¨ï PÉ ©

1232
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÀAUÀ̧ Áé«Ä JA f ©£ï 

UÉÆÃ«AzÀ¥Àà

1233 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï PÉAZÀ¥Àà

1234 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ZavÀæ°AUÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄtÚ

1235
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¸ÀtÚgÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA 

vÀÄ¼À¹zÁ¸ï ºÉZï

1236
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÁªÀÄtÚ ©£ï À̧tÚ 

UÉÆÃ«AzÀ¥(¥À.eÁw)À

1237 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀAUÀ̧ Áé«Ä Dgï ©£ï gÀAUÀtÚ ºÉZï

1238 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ªÀÄÆqÀèVjAiÀÄ¥Àà ©£ï wªÀÄätÚ

1239 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÀÈµÀÚ¥ÀÀà ©£ï aPÀÌ®è¥Àà(¥À.¥ÀA)

1240

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

©üÃªÀiÁ£ÁAiÀÄÌ ©£ï 

£ÁUÀgÁd £ÁAiÀÄÌ (¥À.eÁw)

1241 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ ©£ï AiÀÄ®è¥Àà gÉrØ

1242

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

©üÃªÀÄtÚ PÉ ºÉZï ©£ï 

¯ÉÃ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà (¥À.¥ÀA)

1243 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¸ÀÄeÁvÀ PÉÆÃA UÉÆÃ«AzÀ¥Àà

1244 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¸ÀÄ§âAiÀÄå ©£ï NzÉÆÃgÀAUÀ¥Àà



1245
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

zÀÁ£À¥Àà ºÉZï Dgï ©£ï 

NzÉÆÃgÀAUÀ¥Àà

1246 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ªÀÄÄzÀÝÄgÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA NzÉÆÃgÀAUÀ¥Àà

1247 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ̈ ÉÆÃ«

1248 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw §ÄqÉÃ£ï © PÉÆÃA ªÀÄ°èPï¸Á¨ï

1249 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw eÉÊ£ÀÁ© © ©£ï R¯ÁAzÀgï ¸Á¨ï

1250 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÀÈµÀÚ £ÁAiÀÄÌ ©£ï £Á£Àå £ÁAiÀÄÌ

1251

ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÀAUÀ£ÁxÀAiÀÄå © Dgï 

©£ï ¯ÉÃ gÀAUÀtÚ(¥À.¥ÀA)

1252
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ J¸ï Dgï 

©£ï gÀAUÀ¥Àà n

1253 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀAUÀ¥ÀÀà n ©£ï wªÀÄä¥Àà ªÉÊ

1254 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¥ÀæPÁ±ï gÉrØ JA PÉ ©£ï PÀÈµÀÚgÉrØ

1255 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï a£Àß¥ÀàgÉrØ

1256 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀªÉÄÃ±ï J ¹ ©£ï ZÀ£Àß«ÃgÀ̧ Áé«Ä

1257 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ZÀ£Àß¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà

1258 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ªÀÄºÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà

1259
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

®QëöäzÉÃ« n PÉÆÃA 

ªÀÄAdÄ£ÁxÀgÉrØ

1260 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw § À̧tÚ ©£ï gÁªÀÄ¥Àà

1261 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¤AUÀªÀÄÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

1262 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ©£ï aPÀÌgÀAUÀ¥Àà

1263 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀ«±ÀAPÀgÀ f ©£ï UÀÄgÀÄ¹zÀÝ¥Àà J¸ï

1264
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ÉgÀÉÃtÄPÀAiÀÄå Dgï ©£ï 

gÉÃªÀtÚ ¹zÀÝAiÀÄå

1265 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw wªÀÄätÚ ©£ï ªÀiÁgÀtÚ(¥À eÁw)

1266
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

zÀÄUÀðªÀÄä PÉÆÃA 

zÉÃªÀgÀPÉAZÀ¥Àà(¥À.eÁw)

1267
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

£ÀgÀ¹AºÀAiÀÄÄå Dgï ©£ï 

gÀAUÀ¥Àà(¥À.eÁ)

1268 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw UÀËqÀ¥Àà ©£ï avÀÛ¥Àà

1269 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw wªÀÄäAiÀÄå r ©£ï zÉÆqÀØwªÀÄäAiÀÄå



1270
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄºÀAvÉÃ±ÀÀégÀ¥Àà ºÉZï n 

©£ï w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà

1271 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw £ÁUÀgÁd ºÉZï « ©£ï «ÃgÀPÁåvÀ¥Àà

1272
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà © 

©£ï ©üÃªÀÄ¥Àà

1273
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¤AUÀtÚ ©£ï ªÀÄjAiÀÄ¥Àà

1274
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UÉÆÃ«AzÀgÁAiÀÄ¥Àà ºÉZï 

©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

1275 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥ÀÀà ©£ï zÉÆqÀØtÚ

1276 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw dAiÀÄtÚ ©£ï dA¥ÀtÚ

1277 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¤AUÀfÓ PÉÆÃA zÉÆqÀØtÚ

1278
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

AiÀÄgÀUÀÄAl¥Àà ºÉZï ¦ 

©£ï ªÀÄ®è¥Àà ºÉZï ¦

1279 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¨sÁUÀÀåªÀÄä

1280 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ZÀAzÀæAiÀÄå © ©£ï «ÃgÀtÚ

1281 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw °AUÀ¥Àà ©£ï UÀ«AiÀÄ¥Àà

1282 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw dAiÀÄtÚ ©£ï ¥ÀÆeÁj gÀAUÀ¥Àà

1283 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄÄä ©£ï ªÀiÁgÀPÀÌ

1284 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÉAZÀ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥ÀÀà

1285
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¤gÀAd£ÀªÀÄÆwð ©£ï 

¯ÉÃ UÀAUÁzsÀgÀAiÀÄå

1286 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀAUÀ̧ Áé«Ä r ©£ï zÉÆqÀØPÀjAiÀÄ¥Àà

1287 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀªÉÄÃ±ï ©£ï ¥ÁAqÀ¥Àà

1288 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw § À̧ªÀgÁdÄ PÉ ©£ï PÀjAiÀÄtÚ

1289 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¸ÀÄ¤¯ï f ©£ï UÉÆÃ«AzÀ¥Àà

1290 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÁªÀÄPÀÈµÀÚ¥Àà © PÉ ©£ï PÀjgÀAUÀ¥Àà

1291 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ²ªÀttÚ © PÉ ©£ï PÀjAiÀÄtÚ ©

1292 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï wªÀÄätÚ ªÉÊ

1293 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ®PÀQëöäzÉÃ« PÉÆÃA £ÀgÉÃAzÀæ¥Àà

1294 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¥Án¯ï Dgï ¦ ©£ï gÀAUÀ¥Àà

1295 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ZÀAzÀætÚ ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

1296
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥ÀÄlÖ¸Áé«Ä JA Dgï 

©£ï gÀAUÉÃUËqÀ



1297 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

1298
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÁdtÚ PÉ. J¸ï ©£ï 

²ªÀ¥Àà

1299
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA ²ªÀ¥Àà 

ºÉZï

1300
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ÀUÀAUÀªÀÄä ªÉÊ PÉÆÃA 

gÁdPÀÄªÀiÁgï f.J¸ï

1301
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ÀÄzÀAiÀÄPÀÄªÀiÁgï J¸ï ©£ï 

¸Á®ä£ï eÉÆÃ¸É¥sï

1302 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw aPÀÌtÚ ¹ ©£ï aPÀÌ¥Àà

1303
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

±ÀAPÀgÀ¥Àà ºÉZï ©£ï 

ºÁ®¥Àà

1304
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä PÉ ©£ï PÉAZÀ¥Àà

1305
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

«ªÀÄ¯ÁQë f PÉ PÉÆÃA 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ¥Àà

1306
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¨Á®gÁd ©£ï 

£ÁgÁAiÀÄt¥Àà

1307
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ f « 

©£ï ªÉAPÀmÁZÀ®AiÀÄå

1308 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ¸ÀwÃ±ï ©£ï «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà

1309
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥Àæ̧ À£ÀßPÀÄªÀiÁgï ªÉÊ ©£ï 

AiÀÄgÀUÀÄAqÀ¥Àà

1310 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ºÀÉÆ£ÀßªÀÄä PÉÆÃA GUÀæ¥Àà

1311
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÀµÀðªÀzsÀð£À ©£ï zÉÃªÀtÚ

1312
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÀAUÉÃUËqÀ n ©£ï 

wªÀÄäAiÀÄå

1313 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀAUÀ¥Àà ©£ï wªÀÄä¥Àà

1314
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï PÁåvÀ¥Àà

1315 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw ºÉÆ£Àß¥Àà PÉ ©£ï ¹qÀÄPÀ¥Àà



1316
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

E¨Áæ»A ©£ï E¨Áæ»A 

¸Á¨ï

1317
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄÄ¥sÁðzï.r.J¸ï ©£ï 

±ÀA±ÀÄ¢ÝÃ£ï

1318
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

É̄ ÉÆÃPÀ£ÁxÀ ¦ Dgï ©£ï 

gÀAUÀtÚ ¦ «

1319
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UÉÆÃ«AzÀgÁAiÀÄ Dgï 

©£ï gÀAUÉÃUËqÀ

1320
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

FgÀ°AUÀ¥Àà ©£ï ¸ÀtÂÚÃgÀ¥Àà

1321
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

wªÀÄägÁAiÀÄ¥Àà n ©£ï 

wªÀÄäAiÀÄå

1322
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¥ÀÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ©£ï 

PÀ¹AiÀÄ¥Àà

1323
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄ°èPÁdÄð£À r J¸ï 

©£ï ±ÀAPÀgÀ¥Àà

1324
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

±²ªÀ±ÀAPÀgÀ¥Àà ©£ï 

KPÁAvÀ¥Àà

1325
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¸ÀÁ«vÀæªÀÄä PÉ J¸ï PÉÆÃA 

gÁeÉÃAzÀæ

1326
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¸ÀvÀå£ÁgÁAiÀÄt eÉ ©£ï 

dªÀgÀ¥Àà

1327
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï 

PÀjAiÀiÁ¨sÉÆÃ«

1328
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

UÀAUÀªÀÄä J¸ï PÉÆÃA 

ªÀÄºÀ°AUÀAiÀÄå

1329
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¨sÀÆvÉÃ±ï J¸ï PÉ ©£ï 

PÉAZÀ¥Àà J¸ï PÉ

1330
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA PÉA¥ÀàtÚ 

J¸ï PÉ

1331
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï «ÃgÀ¥Àà



1332
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

±ÀÉÃµÁ¢æ ©£ï zÉÆqÀØgÀAUÀ¥Àà

1333
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÀªÉÄÃ±ï J¸ï PÉ ©£ï 

PÀjAiÀÄ¥Àà J¸ï

1334
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

EªÀiÁA ¦ n ©£ï 

n¥ÀÄà̧ ÀÄ¯ÁÛ£ï

1335
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

¸ÀvÀÀå£ÁgÁAiÀÄt r ©£ï 

zÁ¸À¥Àà

1336
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

dUÀ£Áßvï ©£ï CAUÀªÀÄÄvÀÄÛ

1337
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà Dgï ©£ï 

gÀAUÀ¥Àà

1338
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥ÀÀà n ©£ï 

wªÀÄäAiÀÄå

1339 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw zÀÄUÀðªÀÄä PÉÆÃA N§tÚ

1340
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ¦ ©£ï 

¥Á®¥Àà

1341
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

PÀjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA PÀzÀÄgÀ¥Àà

1342
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄÄzÀÄÝgÀAUÀ¥Àà ©£ï 

aPÀÌgÀAUÀ¥Àà

1343 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÁªÀÄtÚ ©£ï gÀÄzÀæAiÀÄå

1344 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw PÀÈµÀÀÚ¥Àà ©£ï avÀÛtÚ

1345
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

gÁªÀÄttÚ ©£ï gÀAUÀ̧ Áé«Ä

1346
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄtÚ

1347
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

ªÀÄ£ÉÆÃ£ÀätÂ PÉÆÃA ¸Áé«Ä 

¦ Dgï

1348
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

FgÀtÚ ©£ï ªÀÄgÀrgÀAUÀ¥Àà

1349
ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw

vÁåUÀgÁdÄ ©£ï wªÀÄäAiÀÄå



1350 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw £ÀÁUÀªÀÄä PÉÆÃA wªÀÄäAiÀÄå

1351 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw DAf£ÀªÀÄä PÉÆÃA dAiÀÄtÚ J¸ï

1352 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð

1353 ºÀ¤ ¤ÃgÁªÀj ¥ÀzÀÝw £ÁUÀ¥Àà J¸ï ©£ï wªÀÄäAiÀÄå

1355
PÀÈ¶ s̈ÁUÀå AiÉÆÃd£É (£ÉgÀ¼ÀÄ¥ÀgÀzÉ)

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä J£ï ©£ï 

¤d°AUÀ¥Àà

1356 PÀÈ¶ s̈ÁUÀå AiÉÆÃd£É (£ÉgÀ¼ÀÄ¥ÀgÀzÉ) gÀAUÀ¥Àà n ©£ï wªÀÄä¥Àà

1357
PÀÈ¶ s̈ÁUÀå AiÉÆÃd£É (¥Á°ªÀÄ£É)

ºÉZï KPÁAvÀAiÀÄå ©£ï 

w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà

1358
PÀÈ¶ s̈ÁUÀå AiÉÆÃd£É (¥Á°ªÀÄ£É)

F.AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ PÉÆÃA ¯ÉÃ 

J¸ï PÉ ²ªÀªÀÄÆwð 

1359 PÀÈ¶ s̈ÁUÀå AiÉÆÃd£É (PÀÈ¶ºÉÆAqÀ) ²ªÀªÀÄÆwð « ©£ï «ÃgÀtÚ

III

1
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ w¥ÀàªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï ªÀÄ®èAiÀÄå

2
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
ªÀÄAdÄ£Áxï ©« ©£ï «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà

3
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ªÀÉÆgÁfð PÁ¯ÉÃdÄ

4
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ UÀÄAqÀtÚ ©£ï ¯ÉÃmï ¤AUÀtÚ

5
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ²ªÀtÚ ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

6
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

Dgï. «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï 

PÉAZÀ¥Àà

7
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
ªÀÄÄzÀÝªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï ªÀÄÄ¢AiÀÄ¥Àà

8
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ wªÀÄäPÀÌ PÉÆÃA ¯ÉÃmï ±ÀPÀÄ£À¥Àà

9
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

PÉ. ¸ÀÄ§æªÀÄtÂ ©£ï PÉ. PÁ½AiÀÄ¥Àà 

UËAqÀgï

10
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ £ÁUÀgÁd¥Àà ©£ï N§dÓ

11
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

©ºÉZï £ÀgÀ¹AºÀªÀÄÄwð ©£ï 

¯ÉÃmï ºÁ«£À¥Àà

12
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¯ÉÃmï ¸ÀtÚ 

¤AUÀAiÀÄå

ಾ  ವಲಯ ೕಜ ಗಳು



13
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ©£ï ªÀÄ¹AiÀÄ¥Àà

14
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

¹.n. ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï 

¹. wªÀÄäAiÀÄå

15
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ¥ÀÄlÖtÚ ©£ï aPÀÌtÚ

16
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï FgÀtÚ

17
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ f. ªÀÄ®èªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄtÚ

18
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
r ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ©£ï ¤AUÀªÀÄä

19
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

ªÀÄºÉÃ±ï ºÉZï.¦. ©£ï ¯ÉÃmï 

¥ÁvÀtÚ

20
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ PÀÈµÀÚ¥Àà ©£ï PÀjAiÀÄ¥Àà

21
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

Dgï.J. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï 

¸ÀtÚUÀÄAqÀ¥Àà

22
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ dAiÀÄgÁd ©£ï PÀjAiÀÄtÚ

23
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
¹.f. PÀjAiÀÄtÚ ©£ï ¸ÀtÚUÀÄAqÀ¥Àà

24
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ±ÀeÁzï ©£ï CºÀªÀÄzï

25
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÁdtÚ ©£ï wªÀÄätÚ

26
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÆeÁj FgÀtÚ

27
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ¹. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï PÉAZÀªÀÄä

28
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

£ÀgÀ¹AºÀªÀÄÆwð ©£ï ¯ÉÃmï 

dÄ¤AiÀÄ£ÁAiÀÄÌ

29
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
wªÀÄÄägÁdªÀÄä PÉÆÃA n. ²æÃ¤ªÁ¸ï

30
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA zÁ¸À̈ ÉÆÃ«

31
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ FgÀtÚ ©£ï £ÀAd¥Àà

32
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

JA. zÉÃªÀgÁeï ©£ï ¯ÉÃmï 

ªÀÄ®è¥Àà

33
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

¨Á®gÁd ©£ï © £ÁgÁAiÀÄt 

±ÉnÖ



34
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ºÀ£ÀÄªÀÄPÀÌ

35
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
ºÀ̧ À£ï ¸Á¨ï ©£ï ºÀÄ¸ÉÃ£ï ¸Á¨ï

36
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ dAiÀÄgÁªÀÄ¥Àà ©£ï PÀzÀÄgÀ¥Àà

37
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ¸ÀtÚ̈ sÀÆvÀ¥Àà ©£ï PÀzÀÄgÀ¥Àà

38
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
n. ²ªÀ°AUÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï wªÀÄätÚ

39
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
ªÉAPÀl¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÁ¨ÉÆÃ«

40
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

Dgï.n. ªÀÄ£ÉÆÃºÀgï ©£ï 

Dgï.J. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

41
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ PÀÉ. ²ªÀªÀÄÆwð ©£ï ¤AUÀ¥Àà

42
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

w¥ÀÁà¨ÉÆÃ« ©£ï wgÀÄªÀÄ¯Á 

¨ÉÆÃ«

43
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÀWÀÄ£Áxï ©£ï CAf£À¥Àà

44
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ  ºÉZï.«. «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà

45
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

ªÉÊn w¥ÀàªÀÄä PÉÆÃA ºÉZï.«. 

«gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà

46
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ §qÀªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï VjAiÀÄ¥Àà

47
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥ÀÀà ©£ï qÀ£Àßgï £ÀgÀ̧ À¥Àà

48
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÀÁªÀÄ¥Àà ©£ï zÉÆrØgÀ¥Àà

49
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

J£ï «dAiÀÄ ©£ï J¯ï. 

°AUÁ£ÁAiÀÄÌ

50
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

r.J. §¸ÀªÀgÁdÄ ©£ï rDgï 

D£ÀAzÀ¥Àà

51
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
w¥ÀÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¯ÉÃmï gÀÄzÀæAiÀÄå

52
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

Dgï ªÀiÁgÀÄw ©£ï ¹.PÉ. 

gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà

53
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÁªÀÄtÚ ©£ï VjAiÀÄ¥Àà

54
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

ºÉZï.«. «ÃgÉÃ²â£ï ºÉZï.«. 

«gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà



55
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
VjdªÀÄä PÉÆÃA £ÀgÀ¹AºÀ£ÁAiÀÄÌ

56
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÁªÀÄPÀÈµÀÚ ©£ï UÀÄAqÉÃUËqÀ

57
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

PÉ.ºÉZï. ªÀÄAdÄ£Áxï ©£ï PÉ.f. 

ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÀAiÀÄ

58
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï PÉAZÀ¥Àà

59
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ¥ÀÄlÖgÀAUÀ¥Àà ©£ï UÀÄqÀØ¥Àà

60
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ FgÀ¥Àà ©£ï PÀzÀÄgÀ¥Àà

61
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

ºÉZï.E. ªÀ̧ ÀAvÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï 

F±ÀégÀ¥Àà

62
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

n. ¸ÉÆÃªÉÄÃ±ï ©£ï JA. 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

63
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

ºÉÆ£ÀÆßgï ¸Á¨ï ©£ï ºÀÄ¸ÉÃ£ï 

¸Á¨ï

64
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

ºÉZï.J£ï. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï 

ºÉZï.Dgï. £ÁUÀgÁeï

65
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ªÀÄÄÆwð ©£ï r. ªÀÄ®èAiÀÄå

66
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ JA. ±ÉÃRgÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ®èAiÀÄå

67
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA ®PÀëöät¥Àà

68
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
¸ÀgÉÆÃdªÀÄä PÉÆÃA ¸ÀtÚ ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà

69
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
ªÉÊ ZÀAzÀæºÁ¸ï ©£ï r AiÀÄgÀæ¥Àà

70
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
f.J. ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà ©£ï CqÀÆßgÀ¥Àà

71
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÁzsÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà

72
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ zÁ¸À¥Àà ©£ï À̧tÚ UÀAUÀ¥Àà

73
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ PÀjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA avÀÛ¥Àà

74
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ w¥ÀàPÀÌ PÉÆÃA w¥ÀàtÚ

75
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ £ÀÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï FgÀ¥Àà



76
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÁAiÀÄ ©£ï £ÁUÀ¥Àà

77
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
Dgï. ¨sÀzÁæZÀ® ©£ï gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà

78
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
J£ï. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï £ÀgÀ¹AºÀAiÀÄå

79
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ PÉ ²ªÀtÚ ©£ï f. PÀjAiÀÄ¥Àà

80
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ PÉ wªÀÄätÚ ©£ï f. PÀjAiÀÄ¥Àà

81
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ¥ÀÁvÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

82
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
ºÉZï. PÁAvÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

83
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ªÀÄgÀqÀ¥Àà ©£ï ¥ÀÄlÖtÚ

84
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ©£ï 

FgÉÆÃ§£ÁAiÀÄPÀ

85
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

¸ÀÄ¤¯ï PÀÄªÀiÁgï J£ï ©£ï 

¤AUÀ¥Àà

86
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï wªÀÄätÚ

87
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

ªÀÄAqÀ®Vj J¸ï ©£ï ¨Á¼É 

vÉVÎ£À wªÀÄäAiÀÄå

88
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
ªÉÊ F±ÀégÀ¥Àà ©£ï zÉÆqÀØAiÀÄ®è¥Àà

89
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
ºÉ̈ ï.©. PÀÈµÀÚªÀÄÆwð ©£ï ¨ÉÊ®¥Àà

90
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
PÉPÉ gÁdtÚ ©£ï ¯ÉÃmï PÉAZÀ¥Àà

91
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ªÀÄÄvÀÛtÚ ©£ï PÀÄjºÀlÖ¥Àà

92
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
©JA wªÀÄäAiÀÄå ©£ï ªÀÄÆqÀè¥Àà

93
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
±ÀÁAvÀªÀÄä ©£ï ©.J¸ï. VjAiÀÄ¥Àà

94
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÀÁªÀÄtÚ ©£ï zÁåªÀÄtÚ

95
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ªÀÄAdtÚ ©£ï PÀjAiÀÄtÚ

96
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

©. ¸ÀÄ«ÄvÀæªÀÄä PÉÆÃA r 

gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà



97
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©£ï ¸ÀtÂÚÃgÀ¥Àà

98
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ n. ZÀAzÀætÚ ©£ï wªÀÄätÚ

99
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

ºÉZï.¦. ²ªÀPÀÄªÀiÁgï ©£ï 

¥ÀÄlÖgÀÄzÀæ¥Àà

100
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

PÀÉ.¹. azÁ£ÀAzÀ̧ Áé«Ä ©£ï ¯ÉÃmï 

JA aPÀÌ¥Àà

101
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
J¸ï.n. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï w¦àÃgÀtÚ

102
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ PÉn «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©£ï wªÀÄätÚ

103
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ªÀ£ÀeÁQë PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

104
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ aQÌÃgÀ¥Àà ©£ï «ÃgÀªÀÄä

105
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ £ÀlgÁd ©£ï gÀÄzÀæ¥Àà

106
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ¥ÀÄnÖÃgÀ¥Àà ©£ï «ÃgÀ¥Àà

107
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ n. ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA ZÀAzÀætÚ

108
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ n. D£ÀAzÀ¥Àà ©£ï wgÀÄ¥ÀtÚ

109
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

J¸ï.Dgï. §¸ÀªÀgÁeï ©£ï 

J¸ï.«. gÀÄzÀæAiÀÄå

110
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

J¸ï.Dgï. ¸Ë¨sÁUÀå®Qëöä ©£ï 

J¸ï.«. gÀÄzÀæAiÀÄå

111
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

PÉ.n. ZÀAzÀæ±ÉÃRgï ©£ï ¯ÉÃmï 

PÉ. w¥ÀàtÚ

112
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

PÉ.n. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¯ÉÃmï PÉ. 

w¥ÀàtÚ

113
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

ªÀÄAdÄ¼À PÉÆÃA Dgï J 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

114
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

Dgï J w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï J¸ï. 

LAiÀÄtÚ

115
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

Dgï n ¸ÀtÚ¥Àà ©£ï Dgï r 

«ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà

116
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
f.Dgï. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï VjAiÀÄ¥Àà

117
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
«ÃgÀ̈ sÀzÀÀæ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï w¥ÀàAiÀÄå



118
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ JA. dAiÀÄtÚ ©£ï ªÀÄÆqÀè¥Àà

119
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ «ÃgÀ̈ sÀzÀæ£ÁAiÀÄPÀ ©£ï FgÀªÀÄä

120
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
UÉÆÃ«AzÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï gÁªÀÄtÚ

121
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

J¸ï.n. «ÃgÀ̈ sÀzÀæ¥Àà ©£ï 

w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà

122
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ wªÀÄäAiÀÄå ©£ï wªÀÄäAiÀÄå

123
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

J¸ï.n. gÁdPÀÄªÀiÁgï ©£ï 

f.J¸ï. w¥ÉàÃgÀÄzÀæAiÀÄå

124
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

J¸ï.Dgï. PÁªÉÃj PÉÆÃA J¸ï.«. 

gÀÄzÀæAiÀÄå

125 vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

ºÉZï. ªÀÄºÀªÀÄzï µÁ£ÀªÁeï 

©£ï ºÉZï. ªÀÄºÀªÀÄzï C£ÀégÀÄ®è

126
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
PÉ.«. ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà ©£ï PÉ «ÃgÀtÚ

127
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
gÀAUÀ£ÁxÀ fPÉ ©£ï ªÉÊ f PÀÈµÀÚ¥Àà

128
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï £ÁUÀ¥Àà

129
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï £ÁUÀ¥Àà

130
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

Dgï £ÁUÉÃAzÀæ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï 

gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà

131
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA ²æÃ¤ªÁ¸À

132
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

ºÉZï. zÀ̧ ÀÛVj ¸Á¨ï ©£ï ¸ÀtÚ 

ºÉÆ£ÀÆßgï ¸Á¨ï

133
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ¦.ºÉZï.¹

134
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÁªÀÄtÚ ©£ï N§tÚ

135
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
dAiÀÄgÁªÀÄtÚ ©£ï À̧tÚ PÀjAiÀÄ¥Àà

136
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
¦.n. gÁzsÁPÀÈµÀÚ ©£ï w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

137
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÉÃªÀuÉÃ±ÀégÀ ©£ï dUÀ£ÁßxÀ

138
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ²ªÀ¥Àæ̧ Ázï ©£ï Dgï. «ÃgÀtÚ



139
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

f.«. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï Dgï. 

«ÃgÀtÚ

140
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ «. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï «ÃgÀtÚ

141
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ avÀÛ¥Àà ©£ï dAiÀÄtÚ

142
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

PÉ.JA. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï 

ªÀÄ°èPÁdÄð£À¥Àà

143
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
J£ï. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä ©£ï ¤d°AUÀtÚ

144
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

r. gÁdPÀÄªÀiÁgï ©£ï ¯ÉÃmï PÉ. 

zÁ¸ÉÃUËqÀ

145
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ªÉAPÀmÉÃ±ï ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

146
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï FgÀ¥Àà

147
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
®PÀëöäPÀÌ PÉÆÃA ¯ÉÃmï wªÀiÁä¨ÉÆÃ«

148
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

aPÀÌPÉAZÀ¥Àà ©£ï £ÀUÁj 

gÀAUÀ£ÁxÀ¥Àà

149
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
£ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ©£ï ¯ÉÃmï aPÀÌzÁ¸À¥Àà

150
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ d£ÁzsÀð£ï ©£ï £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà

151
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ®PÀÀÌªÀÄä PÉÆÃA aUÀ½AUÀ¥Àà

152
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

ºÀ£ÀÄªÀÄPÀÌ PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

C©â£ÀºÉÆ¼ÉAiÀÄ¥Àà

153
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

¸ÉÆÃªÀiÁè£ÁAiÀÄÌ ©£ï 

ºÀjAiÀiÁ£ÁAiÀÄÌ

154
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ £ÀgÀ¹AºÀ¥Àà ©£ï ¸ÀtÚ°AUÀ¥Àà

155
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

¯ÉÆÃPÁ£ÁAiÀÄÌ ©£ï 

zÉÆqÀØgÁªÀÄ£ÁAiÀÄPÀ

156
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
²ªÀtÚ ºÉZï. ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

157
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ dAiÀÄtÚ ©£ï ¥ÁvÀ¥Àà

158
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ²æÃ¤ªÁ¸À ©£ï ZÀAzÀæ£ÁAiÀÄÌ

159
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÁªÀÄtÚ ©£ï ¸ÀuÁÚ̈ ÉÆÃ«



160
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ªÀÄºÁ°AUÀ¥Àà ©£ï zÉÆrØÃgÀ¥Àà

161
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ºÀ£ÀÄªÀÄPÀÀÌ PÉÆÃA N§¼À¥Àà

162
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA £ÁgÁAiÀÄt¥Àà

163
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ PÀªÀÄ®ªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÊ®¥Àà

164
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ FgÀ¥Àà ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ̈ ÉÆÃ«

165
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ®QëöäÃ PÉÆÃA § À̧ªÀgÁd

166
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

PÀÉ.r. ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà ©£ï 

zÁ¸À̈ ÉÆÃ«

167
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ²ªÀªÀÄÆwð ©£ï «ÃgÀtÚ

168
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
J£ï.Dgï. PÀÄªÀiÁgï ©£ï gÁªÀÄ¥Àà

169
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

170
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥ÀÀà ©£ï PÀjAiÀÄ¨ÉÆÃ«

171
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

172
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÁdtÚ ©£ï ZÀ£Àß§ À̧¥Àà

173
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÀAUÀ¥Àà ©£ï wªÀÄätÚ

174
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ PÉÆÃA n. gÀAUÀ¥Àà

175
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ PÀtÄªÀÄPÀÌ PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

176
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
J£ï. gÁWÀªÉÃAzÀæ ©£ï £ÁUÀgÁd

177
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ FgÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃgÀÄzÀæ¥Àà

178
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ ¤AUÀtÚ ©£ï eÉÆÃUÀtÚ

179
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA ¨ÉÆªÀÄä£ÁAiÀÄPÀ

180
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
UÀeÉÃAzÀæ ©£ï ¸ÀtÚgÀAUÀ£ÁAiÀÄPÀ



181
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ
¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà ©£ï ªÀÄ®è£ÁAiÀÄPÀ

182
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÀÁªÀÄ°AUÀ¥Àà ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà

183
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ gÀAUÀ̧ Áé«Ä ©£ï ªÀiÁgÀ¥Àà

184
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ PÀjAiÀÄ¥Àà ©£ï PÁl¥Àà

185
vÀÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw 

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ°è gÉÊvÀjUÉ À̧ºÁAiÀÄ

®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA 

¥ÁAqÀÄgÀAUÀ£ÁAiÀÄPÀ

1 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¥À®è« PÉÆÃA AiÀÄjæ̧ Áé«Ä

2 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ gÉÃµÀä PÉÆÃA PÀÄªÀiÁgï

3 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¦æAiÀiÁ PÉÆÃA gÁªÀÄ¥Àæ̧ Ázï

4 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ PÀ̄ ÁªÀw PÉÆÃA ±ÀgÀt¥Àà

5 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ dAiÀÄ®QëöäÃ PÉÆÃA ¥Àæ̈ sÀÄ

6 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ±À² PÉÆÃA £ÀUÀgÁdÄ

7 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀgÀ¼À PÉÆÃA C«£Á±ï

8 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
¥ÀÄµÀà®vÁ PÉÆÃA n. ªÀÄÈvÀÄåAdAiÀÄ

9 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ

f.¦. ±ÉÊ®d PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

«.Dgï. ²ªÀ±ÀAPÀgÀAiÀÄå

10 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ zÁæPÁë¬ÄtªÀÄä PÉÆÃA F±ÀégÀ¥Àà

11 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÄªÀtðªÀÄä PÉÆÃA ºÉÃªÀÄgÉrØ

12 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ gÁeÉÃ±Àéj PÉÆÃA £ÁUÀgÁd

13 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
±ÀÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄZÀAzÀæAiÀÄå

14 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÄeÁvÀ PÉÆÃA ¨Á¯Áf gÁªï

15 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
f.©. dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

16 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ wªÀÄäªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄÆqÀè¥Àà gÉrØ



17 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ C£ÀÄµÀ ©£ï ¤gÀAd£ÀªÀÄÆwð

18 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ±À²PÀ® PÉÆÃA ²ªÀPÀÄªÀiÁgï

19 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÄ²Ã®ªÀÄä PÉÆÃA «gÀÄ¥ÀPÀë¥Àà

20 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
¯ÉÆÃ¯ÁQëzÉÃ« PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

21 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ²®à PÉÆÃA ªÀÄºÉÃ±ï

22 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ

°Ã¯Á¨Á¬Ä PÉÆÃA zÀÄUÉÆÃðf 

gÁªï

23 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ C¤vÀ PÉÆÃA «dAiÀÄPÀÄªÀiÁgï

24 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ D±Á PÉÆÃA ¥ÀæPÁ±ï

25 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ

J¸ï. ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA Dgï. 

ºÀÄ°AiÀÄ¥Àà

26 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ

r.J£ï. gÁeÉÃ±Àéj PÉÆÃA ©.PÉ. 

¢ªÁPÀgÀ

27 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
¹. PÀ̄ ÁªÀw PÉÆÃA J.f. VjÃ±ï

28 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¤ªÀÄð® PÉÆÃA PÀÈµÀÚªÀÄÆwð

29 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ £À½£À PÉÆÃA ªÀÄºÉÃ±ï

30 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÄ²Ã® PÉÆÃA UÀuÉÃ±ï

31 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ § À̧ªÀÄä PÉÆÃA PÉAZÀ¥Àà

32 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ PÀÄ¥ÀàªÀÄä PÉÆÃA ªÀiÁjªÀÄÄvÀÄÛ

33 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ

J£ï. gÉÃR PÉÆÃA Dgï. 

gÀAUÀ£Áxï

34 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ

dAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ¯ÉÃmï 

§ À̧°AUÀAiÀÄå

35 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀgÀ̧ Àéw PÉÆÃA PÀjAiÀÄ¥Àà

36 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ PÀtÄªÀÄPÀÌ PÉÆÃA gÁªÀÄZÀAzÀæ¥Àà

37 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ZÀAzÀæªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä



38 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÄ¯ÉÆÃZÀ£ÀªÀÄä PÉÆÃA gÀAUÀtÚ

39 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ PÀjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA FgÀtÚ

40 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ gÀvÀßªÀÄä PÉÆÃA ZÀPÉÌÃ±ÀégÀ¥Àà

41 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ªÀiÁgÀPÀÌ PÉÆÃA N§tÚ

42 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ PÀªÀÄ®PÀÌ PÉÆÃA PÀA¥ÀtÚ

43 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ CA§ÄdªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¥Àà

44 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA ¹zÀÝtÚ

45 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ UËgÀªÀÄä PÉÆÃA J¸ï. ZÀAzÀætÚ

46 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄ¥Àà

47 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ª«ªÀÄ¯ÁQë PÉÆÃA ²ªÀgÀÄzÀæ¥Àà

48 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ UÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA «ÃgÀtÚ

49 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
ªÀÄºÀzÉÃªÀªÀÄä PÉÆÃªÀÄ ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀ¥Àà

50 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ºÉÃªÀÄªÀw PÉÆÃA £ÀlgÁeï

51 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ

ş ÀÄ£ÀAzÀªÀÄä JA.J¸ï. PÉÆÃA 

¸ÀzÁ£ÀAzÀ¥Àà

52 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
¨sÁgÀw PÉÆÃA zÀÄUÉÆÃðf gÁªï

53 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
±À©Ã£Á ¨Á£ÀÄ PÉÆÃA d©ÃªÀÅ¯Áè

54 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ

SÁfG¤ßÃ¸Á PÉÆÃA C§ÄÝ¯ï 

¸Á¨ï

55 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA § À̧ªÀgÁd

56 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ aPÀÌ£ÁUÀªÀÄä PÉÆÃA zÀAqÉ¥Àà

57 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
PÀtÄªÀÄPÀÀÌ PÉÆÃA UÀÄqÀØzÀ gÀAUÀ¥Àà

58 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ AiÀiÁ¹äÃ£ï PÉÆÃA vÀ̈ ÁgÀPï



59 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ

¥À«Ãð£ï ¨Á£ÀÄ PÉÆÃA AiÀiÁPÀÄ¨ï 

SÁ£ï

60 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ

±À©Ã£Á SÁ£ÀA PÉÆÃA 

ºÀ©Ã§Ä¯Áè SÁ£ï

61 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ D±Á PÉÆÃA £ÁUÀgÁeï

62 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
ºÀÄ®ávÀÄ¤ßÃ¸Á PÉÆÃA ¨ÁµÁ ¸Á¨ï

63 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÁAvÀªÀÄä PÉÆÃA gÁªÀÄAiÀÄå

64 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ gÀAUÀªÀÄä PÉÆÃA f. wªÀÄäAiÀÄå

65 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ £ÀÉÃvÁæªÀw PÉÆÃA ªÉAPÀmÉÃ±ï

66 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ gÀvÀÀßªÀÄä PÉÆÃA gÁd¥Àà

67 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
¥ÀÄlÖªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄÆqÀèVjAiÀÄ¥Àà

68 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ PÀjAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA ªÉAPÀmÉÃ±ï

69 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ PÁ½AiÀÄgÀ¹ PÉÆÃA DªÀÄÄðUÀA

70 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÁgÀzÀªÀÄä PÉÆÃA PÀÈµÀÚ¥Àà

71 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
AiÀÄ±ÉÆÃzÀªÀÄä PÉÆÃA w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

72 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄÄ¤AiÀÄªÀÄä PÉÆÃA F±ÀégÀ¥Àà

73 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ C£ÀÄ PÉÆÃA UÀf¤

74 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ £ÀÁUÀgÀvÀß PÉÆÃA ²æÃzsÀgÀ

75 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¸À«vÀ PÉÆÃA £ÀAdÄAqÉÃ±ÀégÀ

76 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ VÃvÀ PÉÆÃA UÀÄgÀÄ

77 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄiÁjAiÀÄªÀÄä

78 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ gÉÃR PÉÆÃA DzÉÃ±ÀªÀÄÆwð

79 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÁ«vÀæªÀÄä PÉÆÃA ¥Àæ̧ À£Àß

80 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ PÉAZÀªÀÄä PÉÆÃA gÁdtÚ



81 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ AiÀÄ±ÉÆÃzsÀ PÉÆÃA ªÉÄÃWÀgÁeï

82 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¯ÁªÀtå ©£ï PÀÈµÀÚ¥Àà

83 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ gÀÄzÀæªÀÄä PÉÆÃA PÉÃzÁgÀ̧ Áé«Ä

84 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ EAzÀÄªÀÄw PÉÆÃA £ÁUÀgÁd

85 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ «Ãt ©£ï Dgï.PÉ. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

86 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¢Ã¦Û ©£ï ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ

87 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ gÀÄzÀæªÀÄä PÉÆÃA ºÀ£ÀÄªÀÄAvÀgÉrØ

88 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ zÁæPÁë¬ÄtÂ PÉÆÃA ¥Àæ̈ sÁPÀgÀ

89 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ªÀÄªÀÄvÀ PÉÆÃA § À̧ªÀgÁeï

90 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ

C£ÀÄ¸ÀÆAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA Dgï. PÉ. 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

91 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
¦æAiÀiÁAPÀ ©£ï Dgï.PÉ. w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

92 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
¸ÀÄªÀtð PÉÆÃA r. ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà

93 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ±ÀAPÀgÀªÀÄä PÉÆÃA ªÀÄ®è¥Àà

94 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ

©.Dgï. ¸Á«vÀæªÀÄä PÉÆÃA ¹. 

w¥ÉàÃ¸Áé«Ä

95 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¸ÀÄ£ÀAzÀ PÉÆÃA ¸ÀÄgÉÃ±ï

96 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¥À«vÀæ PÉÆÃA ªÀÄÆqÀè¥Àà

97 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¥Àæw¨sÀ PÉÆÃA d£ÁzsÀð£À

98 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ¤AUÀªÀÄä PÉÆÃA ¥Àæ̈ sÁPÀgÀ

99 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ gÁeÉÃ±Àéj PÉÆÃA £ÁUÀgÁd

100 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
¥ÁªÀðw PÉÆÃA ¥ÁAqÀÄgÀAUÀ¥Àà

101 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ ZÀAzÀæPÀ® PÉÆÃA ªÀÄºÀzÉÃªÀ¥Àà

102 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ
®QëöäzÉÃ« PÉÆÃA ªÀÄÆqÀèVjAiÀÄ¥Àà
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116 gÉÊvÀ ªÀÄ»¼ÉAiÀÄjUÉ vÀgÀ̈ ÉÃw ¤ÃrgÀÄªÀÅzÀÄ vÁAiÀÄªÀÄä PÉÆÃA UÀAUÀtÚ
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ಮ ೕಬ ಮ

UË£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 11/12

RAqÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 146/10,103/1

gÀAUÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 63/2 ªÀÄ»¼É

aPÀÌ¹zÀÝªÀé£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 20/4

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 156/2

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 177/3 ªÀÄ»¼É

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 10/4

UÀÉÆÃUÀÄzÀÄÝ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 19/5p1

¨ÁågÀªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 106/p2

PÀÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 63/5

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 1/2

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À CAUÁA±À ¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19  ನ   ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಯಧನ ಲಭ ಗಳ

gÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£ï : 2401-00-119-4-06-059

ಫ ಭ ಯ ವರ

ಸ  

ವಗ



PÀÈµÁÚA§Ä¢ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 53/2p2 ªÀÄ»¼É

UÀÄ¬Ä¯Á¼ÀÄ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 76/p2

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 2/p4

RAqÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 232/5, 232/1, 282/1

¨sÀgÀAVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 278

PÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 194

PÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 175 ªÀÄ»¼É

vÀªÀA¢ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 85/1

PÀtd£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 671/2

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 41/1a

©zÀgÀPÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 3.666666667

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 78/5

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 325/1

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 329/4

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 111/4p2, 116/3p2, 107/p2 ªÀÄ»¼É

©.f.PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 207/p1

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 51

PÀÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 185

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 3/2

¨sÀgÀAVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 24/2 ªÀÄ»¼É

PÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 201

£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 69/1

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 105

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 94

AiÀÄgÀ§½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 183/4

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 25/1p3

G¥Àà®UÉgÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 121

©.f.PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 282/p2

©.f.PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 160

£ÁUÁ£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀnÖ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 51/2 ªÀÄ»¼É

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 191/4

PÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 27/1

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À CAUÁA±À ¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



±ÉÃµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 35/2 ªÀÄ»¼É

UÀAd®UÀÄAmÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 60/2 ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉÃPÉgÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 165/2b

GqÀÄªÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 50/2

AiÀÄgÀPÉÃ£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 75/5 ªÀÄ»¼É

gÁªÀÄeÉÆÃVºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 65/3

¸À®¨ÉÆªÀÄä£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 3/2.. ªÀÄ»¼É

¸ÀPÀÌgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 74

ªÀÄÄAUÀ̧ ÀªÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 31/4b ªÀÄ»¼É

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 27/1b,23

¨sÀgÀAVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 225/1

ªÀiÁPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 2/2..

JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 114/4

PÀA§zÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 18/2

ºÀÄ°vÉÆÃlÄè LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 6/3

ºÀÄ°vÉÆÃlÄè LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 6/1b2,6

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 59/p2

E¢Ý®£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 64/2

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ
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JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 132/1

ªÀiÁåzÀ£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 15/4,15/5,
15/2

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 186/3

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ş ÀÄUÀAzÀgÁd ¨É¼ÉAiÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 88/2

±ÉÃµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 88/2 ªÀÄ»¼É

±ÉÃµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 37/2

AiÀÄ®èzÀPÉgÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 115/5

gÀAUÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 33/4

PÀÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 289 ªÀÄ»¼É

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 42/3 ªÀÄ»¼É

gÀAUÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 97/1

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 233/3

UÀAd®PÀÄAmÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 105/5

UÀAd®PÀÄAmÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 105/3

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 227

EPÀÌ£ÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 78/3

ªÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 148/4

AiÀÄgÀPÉÃ£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 5/15, 7/8

AiÀÄgÀPÉÃ£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 5/5 ªÀÄ»¼É

±ÀæªÀtUÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 35/2

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À UÀÄ¯Á© ¨É¼ÉAiÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉAiÀÄ  ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 
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2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À PÉÆPÉÆÃ ¨É¼ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



ºÀjAiÀÄ¨Éâ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 133/8

¸ÀªÀÄÄzÀæzÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 17

N§¼Á¥ÀÄgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 68

ªÀÄÄAUÀ̧ ÀªÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 167/**

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 83/p/6 ªÀÄ»¼É

¥Á®ªÀé£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 8/2

ªÀÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 175/3

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 188/1

zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 99/2

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 141

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 54/1

¸ÀÆUÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 29/5 ªÀÄ»¼É

§ÄgÀÄf£ÀgÉÆ¥Àà LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 20/1 ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 151/1

²qÀèAiÀÄå£À PÉÆÃmÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 93/1p1

vÀªÀA¢ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 63/3

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 308/1 ªÀÄ»¼É

¸ÀÆUÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 29/5 ªÀÄ»¼É

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À L.J£ï.JA. & L.¦.JA, ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



§ÄgÀÄf£ÀgÉÆ¥Àà LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 20/1 ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 151/1

²qÀèAiÀÄå£À PÉÆÃmÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 93/1p1

vÀªÀA¢ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 63/3

gÀAUÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 33/4

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 104/2 ªÀÄ»¼É

PÀÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 289 ªÀÄ»¼É

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 188/1

zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 99/2

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 141

ªÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 175/3

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 16/p1,34/3

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 16/4 ªÀÄ»¼É

ªÀiÁåzÀ£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 9/3b2

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ©rºÀÆªÀÅ ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



UÀAd®PÀÄAmÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 29/6

¥ÀgÀªÉÄÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 149

¨sÀgÀA¥ÀÄgÀ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 294/1

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 183/2 ªÀÄ»¼É

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 205/9

AiÀÄ®èzÀPÉgÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 116/1

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 316/3

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 325/1

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 212/p

¥ÀgÀªÉÄÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 33

¨sÀgÀA¥ÀÄgÀ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 244/p1

UÀ£ÁßAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 20/3

UÀAd®UÀÄAmÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 1 ªÀÄ»¼É

UÀAd®UÀÄAmÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 29/3

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 215/2

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ©rºÀÆªÀÅ ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ

 2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À £É®ºÉÆ¢PÉ ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



UÀÆ¼Àå zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 93

ªÀÄÄAUÀ̧ ÀªÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 167

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 188/1

¸ÉÆÃªÉÄÃgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 209/1,303/2

n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 59/2

n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 20/6

zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 99/2

PÀÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 5/15

N§¼Á¥ÀÄgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 1/1p2 ªÀÄ»¼É

N§¼Á¥ÀÄgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 67/2,70/10

UËqÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 118/1

§ À̧¥Àà£ÀªÀiÁ½UÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 70/34a

§ À̧¥Àà£ÀªÀiÁ½UÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 62/2

n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 34/p3

a®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 13/1

n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 69/p2



n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 69/p1

¢AqÁªÀgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 69/1,69/2

PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 23/2 ªÀÄ»¼É

a®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 187/1 ªÀÄ»¼É

n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 61 ªÀÄ»¼É

n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 70/1

ªÀÄiÁPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 3/7.. ªÀÄ»¼É

§ À̧¥Àà£ÀªÀiÁ½UÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 70/7

§ À̧¥Àà£ÀªÀiÁ½UÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 70/8 ªÀÄ»¼É

¢AqÁªÀgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 70/5,70/11

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 18/17

n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 86

vÀªÀA¢ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 24/3

ºÀjAiÀÄ¨Éâ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 137/3B ªÀÄ»¼É

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 74/1B

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 75/1

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



ªÀÄgÀrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 64/1

vÁ¼ÀªÀnÖ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 164/2,164/5 ªÀÄ»¼É

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 187/7 ªÀÄ»¼É

aPÀÌ¹zÀÝªÀé£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 21/p3

±ÀæªÀtUÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 35/2

aPÀÌ¹zÀÝªÀé£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 20/2p1

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 64/1 ªÀÄ»¼É

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 16/p1,34/3

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 32/1a2

ZÀ®èªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 54 ªÀÄ»¼É

PÀtd£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 532/3,602/1

PÀtd£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 600 ªÀÄ»¼É

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 73/p2

ªÀÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 26/2,303/B

ªÀqÀØ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 25 ªÀÄ»¼É

JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 259/1

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 882 ªÀÄ»¼É

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀ ¥ÁåPï ºË¸ï ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 88/4,7/3

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 104/2,104/5 ªÀÄ»¼É

UÀAd®UÀÄAmÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 1 ªÀÄ»¼É

eÉ.f.ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 6/6..

ºÀjAiÀÄ¨Éâ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 97/2A

¢AqÁªÀgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 110/4,153/1

ºÀjAiÀÄ¨Éâ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 349/5

ªÀÄiÁAiÀÄ À̧AzÀæ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 104, 102

±ÉÃµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 78

¨sÀgÀAVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 26/1

AiÀÄgÀaPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 4/3

«,PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 257/2p

«,PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 104/2 ªÀÄ»¼É

¨Á¯ÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 45/2

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 132/1

n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 69/p1

«,PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 104/2 ªÀÄ»¼É

©zÀgÀPÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 22/5 ªÀÄ»¼É

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



¸ÀPÀÌgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 83 ªÀÄ»¼É

gÀAUÁ¥ÀÄgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 34/4p2

©.f.PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 65/2

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 256/5

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 83/p3

ªÀiÁAiÀÄ¸ÀAzÀæ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 104

¢AqÁªÀgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 153/3 ªÀÄ»¼É

ªÀiÁAiÀÄ¸ÀAzÀæ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 106

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 138/3

¢AqÁªÀgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 153/2 ªÀÄ»¼É

¢AqÁªÀgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 110/p2

¸ÀÆgÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 61

¸ÀÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 126/4

¸ÀÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 126/3 ªÀÄ»¼É

PÀÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

PÀÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀiÁåzÀ£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À gÁdåzÉÆ¼ÀV£À ¥ÀæªÁ¸À ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À 2£ÉÃ ªÀµÀðzÀ zÁ½A¨É ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ zÁ½A¨É ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

ª«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

ª«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

L£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

L£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

PÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀiÁzÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀiÁzÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀiÁåPÀ®ÆgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

¢AqÁªÀgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

§UÀÎ£ÁqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

PÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

PÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

D¢gÁ¼ÀÄ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

UËqÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

D£É¹¢æ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ¸ÀÌ¯ï PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

¨Á¯ÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄiÁAiÀÄ¸ÀAzÀæ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ



AiÀÄgÀ§½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 205/9

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 46,2

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 21/p3

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 177/2,177/3

ªÀiÁåzÀ£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

UÀAd®UÀÄAmÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

¸Á®ÄºÀÄt¸É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

PÀÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀqÀØ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

¨sÀgÀAVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À J£ï.ºÉZï.JA. mÁæPÀÖgï ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ

C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É :2401-00-001-2-10-422

2018-19£ÉÃ ¸Á°£À C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É ¨É¼ÉzÀ ¥À. eÁw ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ



¸ÀÆUÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

PÀjAiÀiÁ® eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

zÉÆqÀØUÀlÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

¨sÀgÀAVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

gÀªÀÄUÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

gÀªÀÄUÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ



n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

¸ÀPÀÌgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

¨sÀgÀAVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

PÀjAiÀiÁ® eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ

C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£É :2401-00-001-2-10-423

2018-19£ÉÃ ¸Á°£À C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É ¨É¼ÉzÀ ¥À. ¥ÀAUÀqÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt :2401-00-119-5-02-200



UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 10/4/

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 94/3

§ÄgÀÄf£ÀgÉÆ¥Àà LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 20/1 ªÀÄ»¼É

ºÀÄ°vÉÆlÄè LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 84/3

ºÀÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 11/2/ ªÀÄ»¼É

JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 138/2

JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 205/1 ªÀÄ»¼É

JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 259/1

UÀÄ¬Ä¯Á¼ÀÄ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 66/7

gÁªÀÄeÉÆÃVºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 65/3

vÀªÀA¢ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 6/14/

aPÀÌ¹zÀÝªÀé£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 20/1

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 3/3/

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ ªÀÄ»¼É

AiÀÄgÀ§½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 183/5

D¢ªÁ® eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ ªÀÄ»¼É

Q¯ÁgÀzÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 65/2

AiÀÄ®èzÀPÉgÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 15/6

ªÀiÁzÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 2/2,2/5

gÀAUÁ¥ÀÄgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 134/1c

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 221/3

¢AqÁªÀgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 113/1 ªÀÄ»¼É

¢AqÁªÀgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 113/2 ªÀÄ»¼É

PÀjAiÀiÁ® eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 228

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 21/6

ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 23/2

n. £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 185/2,185/3 ªÀÄ»¼É

PÀjAiÀiÁ® eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 46/3

UËqÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 55 ªÀÄ»¼É

PÀjAiÀiÁ® eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 13/p11

2018-19£ÉÃ ¸Á°£À J¸ï-11 AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ  ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



PÀÉ.J£ï. ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 57/3

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 177/3

AiÀÄ®èzÀPÉgÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 20

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 317

PÀjAiÀiÁ® eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 52/4

N§¼Á¥ÀÄgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 64/1.64/2

N§¼Á¥ÀÄgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 66/1p

PÉ.J£ï. ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 29,48

E¢Ý®£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 91

¨ÁågÀªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 49

¨ÁågÀªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 102/1

eÉ.f.ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 41/11 ªÀÄ»¼É

eÉ.f.ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 17/4AP4

PÀjAiÀiÁ® eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 226/p2

eÉ.f.ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 33/7

PÀjAiÀiÁ® eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 46/1

AiÀÄ®èzÀPÉgÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ ªÀÄ»¼É

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 105/3

ºÉÆ À̧PÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 53/p2

zÉÃªÀgÀPÉÆlÖ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 61

ºÉÆ À̧PÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 105/2

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 105/1 ªÀÄ»¼É

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 19/10

RAqÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 203/3

RAqÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 203/3

RAqÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 155/7 ªÀÄ»¼É

n N¨ÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 200 ªÀÄ»¼É

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 146

PÀtd£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 156/1p3

n N¨ÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 125 ªÀÄ»¼É

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 110/5



CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 154/6 ªÀÄ»¼É

n. UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 61 ªÀÄ»¼É

UÀÆzÀ£ÀÆgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 32/3

RAqÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 146/11

RAqÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 203/1

UÀÆzÀ£ÀÆgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 64/7

PÀtd£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 859/5 ªÀÄ»¼É

©zÀgÀPÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 234/1

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 191/1 ªÀÄ»¼É

¸ÀPÀÌgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 32/2 ªÀÄ»¼É

ºÀÄ®ÄUÀ®PÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 15/3

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 30/1p3

¨sÀgÀAVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 24/4

ºÀÄ®ÄUÀ®PÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 26/1

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 237/1A

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 41/2,30/p2

PÀA§zÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 164/1

»AqÀ̧ ïPÀmÉÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 116/4,116/6 ªÀÄ»¼É

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 241

¨sÀgÀAVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 24/2 ªÀÄ»¼É

ºÀÄ®ÄUÀ®PÀÄAmÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 11/3/

¥ÀgÀªÉÄÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 14/4/

»AqÀ̧ ïPÀmÉÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 116/2,116/5,116/7 ªÀÄ»¼É

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 62/5,

¦mÁè° PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 266267 ªÀÄ»¼É

ªÀiÁAiÀÄ¸ÀAzÀæ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 181

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 3/3/,3/4/ ªÀÄ»¼É

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 3/1/,

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 40/1p4

JgÀPÉÃ £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 104/1,104/2 ªÀÄ»¼É



ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 491

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 272/3

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 74

UËqÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 118/5 ªÀÄ»¼É

CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 118/p2 ªÀÄ»¼É

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 83/16

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 188 ªÀÄ»¼É

¸ÀÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 16/3

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 55/1 ªÀÄ»¼É

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 279

ªÀqÀØ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 23.25 ªÀÄ»¼É

¥ÀgÀªÉÄÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 175

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 237/1a

¸ÉÆÃªÉÄÃgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 251

¨ÁågÀªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ ªÀÄ»¼É

PÀtd£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 707/1

PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 9/9

PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 9/9 ªÀÄ»¼É

UÀË£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 38/6,38/7 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ À̧ÀÌ¯ï PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 486/1,893

PÀjAiÀiÁ® eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 133/1

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 22/1,22/2,22/3

ºÉÆ À̧PÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 117/2

©zÀgÀPÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 22/5 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 220/1,220/2

¨sÀgÀAVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 51/7

¢AqÁªÀgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 131/3



©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 202

PÉ.J£ï. ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 69/4

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 361/4

ªÀiÁAiÀÄ¸ÀAzÀæ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 104

C¥Àà̧ ÀªÀÄÄzÀæ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 8

¸Á®ÄºÀÄt¸É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 25/2

ºÉÆ À̧PÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 88/P1

eÉ.f.ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 165

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 83/4

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 292/1p2,292/2p2

¦r PÉÆÃmÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 54/6

¸ÀÆUÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 81/5

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 384/3

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 25/1p3

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 76

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 8,9/3,299/4,299/2

PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 9/9 ªÀÄ»¼É

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 142/3

UÉÆÃUÀÄzÀÄÝ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 63/5,72/3

a®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 52/4 ªÀÄ»¼É

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 66/2

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 66/3 ªÀÄ»¼É

ºÉÆ À̧PÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 53/p2,47/2p2,46/2p2

PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 37/1

±ÉÃµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 76

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 234/1,234/3,444/2,444/1

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 174/10

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 330/2,91/1B

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 60,61

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 32/p1

ªÀÄÄAUÀ̧ ÀªÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 109 ªÀÄ»¼É

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 61/p2

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 257 ªÀÄ»¼É



¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 122

a®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 42/1

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 126/p7

n. £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 202/3

n. £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 202/4 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 531/p,535/1p1,751/2p1,532/p ªÀÄ»¼É

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 36

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 36

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 21/7B

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 41/p2

ªÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 96/3

PÀA¢PÉgÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 201

ªÀiÁåzÀ£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 34/3

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 281

C¥Àà̧ ÀªÀÄÄzÀæ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 1/2/

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 55/1 ªÀÄ»¼É

ªÀiÁzÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 34/p13

PÉ.J£ï.ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 194

PÉ.J£ï.ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 55/2p1

PÉ.J£ï.ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 133

PÉ.J£ï.ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 35/6p2

PÉ.J£ï.ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

PÉ.J£ï.ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ ªÀÄ»¼É

©.f.PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 318

©.f.PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

©.f.PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

PÀÉ.J£ï. ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 37/4B ªÀÄ»¼É

2018-19£ÉÃ ¸Á°£À J¸ï-11 AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ ¥Àj²µÀÖ eÁw ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt :2401-00-119-5-02-422



PÀÉ.J£ï. ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 27/6

PÀÉ.J£ï. ºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ ªÀÄ»¼É

¸ÉÆÃªÉÄÃgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 251 ªÀÄ»¼É

PÀA§zÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 5/2/

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 2/p4

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 118

©.f.PÁªÀ̄ ï eÉ.f. ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

©.f.PÁªÀ̄ ï eÉ.f. ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

gÀAUÁ¥ÀÄgÀ eÉ.f. ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ

¨ÁågÀªÀÄqÀÄ eÉ.f. ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 26

¨ÁågÀªÀÄqÀÄ eÉ.f. ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 24/3 ªÀÄ»¼É

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f. ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 192

©.f.PÁªÀ̄ ï eÉ.f. ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 325/1

©.f.PÁªÀ̄ ï eÉ.f. ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 90/2p1

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 83/5 ªÀÄ»¼É

CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 230/2

CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 235

CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 259/2

CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 235/1

CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 156

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 68/p5

¨sÀgÀAVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 201/3

»AqÀ̧ ÀPÀmÉÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 54/1p3,54/2

¨sÀgÀAVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 206/6

»AqÀ̧ ÀPÀmÉÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 109/1

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀæt :2401-00-119-5-02-423

2018-19£ÉÃ ¸Á°£À J¸ï-11 AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤AiÀÄAvÀætzÀ ¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀzÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



PÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 37/4B ಮ

PÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 27/6

UÀAd®UÀÄAmÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 29/3

PÀA§zÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 41/1

ªÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 263

¸ÀÆUÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 29/5 ªÀÄ»¼É

AiÀÄgÀaPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 27 ªÀÄ»¼É

AiÀÄgÀaPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 26/p3

PÀjAiÀiÁ® eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 96

ºÀjAiÀÄ¨Éâ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 146/2B ªÀÄ»¼É

UËqÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 118/5 ªÀÄ»¼É

ªÀiÁAiÀÄ¸ÀAzÀæ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 121122

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CAUÁA±À ¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

 2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ À̧  AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥ÁåPï ºË¸ï¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

 2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À À̧ªÀÄUÀæ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ À̧ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ : 2401-00-111-0-08-059

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr UÉÆÃqÀA© ¨É¼ÉAiÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr UÉÆÃqÀA© ¨É¼ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



ºÀA¢UÀ£ÁqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 25/3

E¢Ý®£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 98 ªÀÄ»¼É

E¢Ý®£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 37/1

ZÀ¼ÀîªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 55/1

E¢Ý®£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 37/3 ªÀÄ»¼É

UÉÆÃUÀÄzÀÄÝ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 19/5p1-11

AiÀÄgÀ§½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 183/5

ªÀiÁAiÀÄ¸ÀAzÀæ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 167/1 ªÀÄ»¼É

±ÀæªÀtUÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ  98/p193/1p1

E¢Ý®£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 37/1

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 42/3 ªÀÄ»¼É

¸ÀPÀÌgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 76/p2

PÀÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 91/1

n. £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 153/3,58/3 ªÀÄ»¼É

UËqÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 174,119/1

PÀÆqÀÀèºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 26/1

PÀA¢PÉgÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 94/1

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ
761/3,762/3,

765/1,765/3

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ¥ÁåPï ºË¸ï ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr FgÀÄ½î ¸ÀAUÀæºÀuÁ WÀlPÀ ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



gÁªÀÄeÉÆÃVºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 65/3

AiÀÄ¼À£ÁqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ
202/1,

203/1b

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 142/7

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 158

EPÀÌ£ÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 64/7,64/4

EPÀÌ£ÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 64/8.64/5

n. N¨ÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ
26,63/5

64/2,63/1

ªÀÄgÀr zÉÃ«UÉgÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 60/12

AiÀÄgÀaPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 37

UÀAd®PÀÄAmÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 1 ªÀÄ»¼É

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 312

©.f. PÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 311

±ÀæªÀtUÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 98/2 ªÀÄ»¼É

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 92/2

E¢Ý®£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 105/4 ªÀÄ»¼É

2018-19£ÉÃ ¸Á°£À UÀÄZÀÑ UáæªÀÄ ¥ÀæzÉÃ±ÀzÀ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß FªÉÄÃ®ÌAqÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ «vÀj¹zÀ ªÉÆvÀÛ

C¥Àà̧ ÀªÀÄÄzÀæ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 6/1.

ªÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 175/3

PÀÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 46/6 ªÀÄ»¼É

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr (UÀÄZÀÒ UÁæªÀÄzÀ) ¹Ã¨É ºÀtÄÚ ¨É¼ÉAiÀÄ ºÉÆ À̧ ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÀuÉ ¨ÁPïì ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

 2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À À̧ªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr £ÉÃgÀ¼É ºÀtÄÚ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 62/3 ªÀÄ»¼É

PÀÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 46/7

ZÀ¼ÀèªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 54 ªÀÄ»¼É

ZÀ¼ÀîªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 79

ZÀ¼ÀîªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 54 ªÀÄ»¼É

DgÀ£ÀPÀmÉÖ eÉ.f. ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 165/4

PÉ.JA. PÉÆnÖUÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 19/5

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 171/p2 ªÀÄ»¼É

PÉ.JA. PÉÆnÖUÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 31/3

PÉ.JA. PÉÆnÖUÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 19/1,19/2

PÉ.JA. PÉÆnÖUÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 19/5

®PÀÌªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 217

®PÀÌªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 84/2

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 169/2

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 24/2

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 19/4

®PÀÌªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 30/p2 ªÀÄ»¼É

PÀÉ.JA PÉÆnÖUÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 23

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr qÁæöåUÀ£ï ºÀtÄÚ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 ¸Á°£À ¹.r.©. JE¦ vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ

2018-19 ¸Á°£À ¥ÁævÀåQëPÉ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ



PÀÉ.JA PÉÆnÖUÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 32/7

PÀÉ.JA PÉÆnÖUÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 32/5

®PÀÌªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 19/4

®PÀÌªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 31/2

«« ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 28 ªÀÄ»¼É

«« ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 324

«« ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 233/2

PÉ.JA. PÉÆnÖUÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 32/3 ªÀÄ»¼É

«« ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 39/1 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 728/2 ªÀÄ»¼É

¦mÁè° PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 266 ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 18/3

®PÀÌªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 123/p4 ªÀÄ»¼É

ªÀÄiÁAiÀÄ À̧AzÀæ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 64/4p2 ªÀÄ»¼É

EzÀÝ®£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 46/2

©ÃgÉ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 109/17

UÀÉÆÃUÀÄzÀÄÝ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 63

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 23/¦4 ªÀÄ»¼É

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ  341/1,351/2J

¨ÉÆÃZÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 21

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 288/¦2

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 276/1

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 38/1

¸ÀªÀÄÄzÀæzÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 116/¦1 ªÀÄ»¼É

2018-19 ¸Á°£À `GvÁàzÀ£Á ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÀÄð AiÉÆÃd£ÉUÁV vÉAV£À°è ¸ÀAAiÉÆÃdvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£ÀB±ÉÑÃvÀ£À' ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ (¥Àj²µÀÖ eÁw)



UÀAd®UÀÄAmÉ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 81/2

ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 24/2

PÁl£ÁAiÀÄÌ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 161/2

¸ÀªÀÄÄzÀæzÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 115/¦2

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 75/4

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 186

n N¨É£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 195

CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 118/¦2 ªÀÄ»¼É

ºÀÄ°vÉÆlÄè LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 39/1

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 229/*

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 343 ªÀÄ»¼É

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 10/4..

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 32/1

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 140/1

©ÃgÉ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 129/2 ªÀÄ»¼É

§UÀÎ£ÁqÀÄPÁªÀ̄ ï eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 357 ªÀÄ»¼É

D£É¹¢æ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 28/¦1

D£É¹¢æ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 28/¦2 ªÀÄ»¼É

±ÉÃµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 74/2

2018-19 ¸Á°£À `GvÁàzÀ£Á ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÀÄð AiÉÆÃd£ÉUÁV vÉAV£À°è ¸ÀAAiÉÆÃdvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£ÀB±ÉÑÃvÀ£À' ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ (¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ)

2018-19 ¸Á°£À `GvÁàzÀ£Á ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÀÄð AiÉÆÃd£ÉUÁV vÉAV£À°è ¸ÀAAiÉÆÃdvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£ÀB±ÉÑÃvÀ£À' ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ 



¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 403 ªÀÄ»¼É

PÀÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 69/4 ªÀÄ»¼É

PÀÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 291

¢AqÁªÀgÀ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 81

D¢ªÁ® eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ  20/2,18/5J¦2

ºÀA¢UÀ£ÀqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 43

n N¨É£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 66

ªÀiÁåzÀ£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 47/¦1-¦1

©zÀgÀPÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 113

©zÀgÀPÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 240

¸ÀPÀÌgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 74/¦3

CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 30/4

ªÀiÁåzÀ£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 54

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 292

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 234 ªÀÄ»¼É

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 264/5J

¨ÁågÀªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 27/¦4



ªÀiÁ«£ÀªÀÄqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 128129

G¥ÁàgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 34/3

G¥ÁàgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 34/3

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 92

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 19/1¦4

AiÀÄgÀPÉÃ£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 15/3¹ ªÀÄ»¼É

AiÀÄgÀPÉÃ£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 15/3r

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 527

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 147 ªÀÄ»¼É

¥ÀmÉæÃºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 29/1,1/1

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 34

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 33/5

UÀÄ¼ÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 31 ªÀÄ»¼É

©.f PÁªÀ̄ ï eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 22/4

©.f PÁªÀ̄ ï eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 318

ªÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 175/1 ªÀÄ»¼É

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À CDB AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¥À.eÁ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ.

vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À ¤ªÀiÁðtPÉÌ ¥ÀjPÀgÀUÀ¼À£ÀÄß F ªÉÄÃ®ÌAqÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ½UÉ «vÀj¹UzÉ



ªÀiÁAiÀÄ¸ÀAzÀæ PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 178

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 234/J

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 412/¦1

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 93/2

CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 208/3

AiÀÄgÀaPÉÌÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 63

UÀÆ¼Àå zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 131/

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 63/*

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 826

¸ÉÆÃªÉÄÃgÀºÀ½î PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 37/2J1¦9 ªÀÄ»¼É

©.f PÁªÀ̄ ï eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 322/2

gÀAUÁ¥ÀÄgÀ eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 38/¦7 ªÀÄ»¼É

gÀAUÁ¥ÀÄgÀ eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 11/12

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 118

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 347

£ÀA¢ºÀ½î PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 130/1 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 11/4

¦mÁè° PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 49/2,223/1 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 251/1 ªÀÄ»¼É

¦mÁè° PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 12/1 ªÀÄ»¼É

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À CDB AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¥À.¥ÀAUÀqÀzÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ.

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À CDB AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ EvÀgÉ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ.



»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 302/1

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 215/2

¸ÉÆÃªÉÄÃgÀºÀ½î PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 26/4

®PÀÌªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 21/1

AiÀÄgÀ§½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 40/2

¸ÉÆÃªÉÄÃgÀºÀ½î PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 44

AiÀÄgÀ§½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 144/4

AiÀÄgÀ§½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 144/1,144/6

¦¯Á° eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 11/4 ªÀÄ»¼É

D¢ªÁ® eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 256/20,318/2

©.f PÁªÀ̄ ï eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 22/2

©.f PÁªÀ̄ ï eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 317/2

gÀAUÁ¥ÀÄgÀ eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 47/2,27/6 ªÀÄ»¼É

PÀjAiÀiÁ® eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 225/2

¦¯Á° eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 10

¦¯Á° eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 14/1

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 336 ªÀÄ»¼É



JA.r PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 114/4

©ÃgÉ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 41/5

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 176/¦2 ªÀÄ»¼É

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 37/1¦2

PÀÉ.J£ï ºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 64/4

©.f PÁªÀ̄ ï eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 37/¦1

©.f PÁªÀ̄ ï eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 64/1

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 24/*/3

PÉ.J£ï ºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 91/4

PÉ.J£ï ºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 93/*/3 ªÀÄ»¼É

©.f PÁªÀ̄ ï eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 63/*/1 ªÀÄ»¼É

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 4/3

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 3/*/¦1

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 165 ªÀÄ»¼É

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 69/5

PÉ.J£ï ºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 64/5

PÉ.J£ï ºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 64/2

PÉ.J£ï ºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 64/6

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 179/1

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 234/2



¦mÁè° PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 223,229/¦2

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 443/1,432/2

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 42/5 ªÀÄ»¼É

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 63/2¦1

¨ÉÆÃZÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 14/¦1

®PÀÀÌªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 104/¦2,102/9 ªÀÄ»¼É

¸ÉÆÃªÉÄÃgÀºÀ½î PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 48/1¦2 ªÀÄ»¼É

¸ÀÆUÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 124/1 ªÀÄ»¼É

¸ÀPÀÌgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 83 ªÀÄ»¼É

©zÀgÉPÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 103,104

©zÀgÉPÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 103,104

ºÉÆ À̧ºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 27/2¦2

EPÀÌ£ÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 64/8,64/5

EPÀÌ£ÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 64/8,64/5

EPÀÌ£ÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 64/41,64/7

¸ÀPÀÀÌgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 74/¦2

PÀÈµÀÚA§Æ¢ PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 53/2¦2,39/¦2 ªÀÄ»¼É



£ÀA¢ºÀ½î PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 49/¦2

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 861/2

²qÀèAiÀÄå£ÀPÉÆÃmÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 93/1¦1

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 335/1

gÀAUÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 71/1

©zÀgÉPÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 122/¦1

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 32/1J/¦1

ºÀÉÆ À̧ºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 40/2

¸ÉÆÃªÉÄÃgÀºÀ½î PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 26/2 ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 185/1

ºÀÄZÀÑªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 136/¦7

ºÀÄZÀÑªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 123

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 32/1J2

¦¯Ád£ÀºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 203/1 ªÀÄ»¼É

©.f PÁªÀ̄ ï eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 321

±ÉÃµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 111 ªÀÄ»¼É

±ÉÃµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 14/1

ºÁ®ªÀiÁzÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 29/2,30/1 ªÀÄ»¼É



PÉ.J£ï ºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 63/2 ªÀÄ»¼É

±ÉÃµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 93/1

AiÀÄ®èzÀPÉgÉ eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 115/5

G¥Àà¼ÀUÉgÉ eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 31/1 ªÀÄ»¼É

AiÀÄ®èzÀPÉgÉ eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 247 ªÀÄ»¼É

±ÉÃµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 38/2

©.f PÁªÀ̄ ï eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 320/2 ªÀÄ»¼É

±ÉÃµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 64/1J ªÀÄ»¼É

ªÀiÁAiÀÄ¸ÀAzÀæ PÀ̧ À§ »jAiÀÄÆgÀÄ 11/2¦2

D¢ªÁ® eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 32/2©

§UÀÎ£ÁqÀÄ eÉ.f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 5/7 ªÀÄ»¼É

©zÀgÉPÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 122/¦2,123

zÉÃªÀgÀPÉÆlÖ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 61/1

©zÀgÉPÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 121

ºÉÆ À̧ºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 33/6

ªÀÄÄAUÀ̧ ÀªÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 69/2

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 136/1¦1
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ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 114

§ÄgÀÄf£ÀgÉÆ¥Àà LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 97

¹ J¸ï ºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 96/5

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 72
ªÀÄ»¼É

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 73/p1

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 73/p4

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 73/p3

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 73/p5

¹J¸ï ºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 68/*

UÀÄ¼ÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 8/2b

ªÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 254/1p2

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 312

ºÀÄ°vÉÆlÄî LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 94/8

AiÀÄgÀzÀPÀmÉÖ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 41

UË£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 46/2

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 164

AiÀÄgÀzÀPÀmÉÖ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 48/7



ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 321/1

¥Á®ªÀé£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 95/2A

PÀ¼À«¨ÁV LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 35/9

AiÀÄgÀ§½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 48/1

AiÀÄgÀzÀPÀmÉÖ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 25/1a1p2

AiÀÄgÀzÀPÀmÉÖ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 25/1a1p2

AiÀÄgÀzÀPÀmÉÖ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 37

¹ J¸ï ºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 25/2

gÁªÀÄeÉÆÃVºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 98

¹ J¸ï ºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 86/5

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 347/1

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 336
ªÀÄ»¼É

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 264

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 346/5,346/4

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 236

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 353,330/1,329

¸ÉÆAqÉÃPÉgÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 28/1



n ¹ ºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 1/1/

n ¹ ºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 3

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 56/5

¹ J¸ï ºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 86/3

¸ÀÆgÀUÉÆAqÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 159/4

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 74/1bp3

ªÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 183

ªÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 76/3

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 135/4p2

vÀªÀA¢ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 229/p1

¥Á®ªÀé£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 51/1

¹ J¸ï ºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 162/ ªÀÄ»¼É

¹ J¸ï ºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 236*

ªÀÄ®è¥Àà£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 54/2 ªÀÄ»¼É

¥Á®ªÀé£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 54/4b

¥Á®ªÀé£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 51/1

AiÀÄgÀzÀPÀmÉÖ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 46/3



ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 313/1,310/5

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 319 ªÀÄ»¼É

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 49/2c,
49/2a

¹.J¸ï ºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 82/p2 ªÀÄ»¼É

¥ÀmÉæÃºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 12

ªÀÄ¸ÀÌ¯ï ªÀÄnÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 3,33,796

ªÀÄ¸ÀÌ¯ï ªÀÄnÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 801

ªÀÄ¸ÀÌ¯ï ªÀÄnÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 43

ªÀÄ¸ÀÌ¯ï ªÀÄnÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 43

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 2,71,272

§§ÆâgÀÄY PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 2,71,272

PÀ̧ ÀªÀ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 45/2

ªÀÄ¸ÀÀÌ¯ï ªÀÄnÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 531/p7,749/2 
750/p1

PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 2/1,2/6,3/1
70/3 71/5p3

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 463,
234/2

PÁwæÃPÉ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 8/4/

PÁwæÃPÉ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 22/4



PÁwæÃPÉ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 22/4

PÁwæÃPÉ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 22/3

PÁwæÃPÉ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 428

PÁwæÃPÉ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ
301,22/5 

296/2 9/13 
125/1 105

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 10,29

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 15,16

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 100 ªÀÄ»¼É

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 159

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 240/1,233

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 73,65

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 411

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 19/1p4,
19/5

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 16/5

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 22 ªÀÄ»¼ÉÀ

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 19/4

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 55/10
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»jAiÀÄÆgÀÄ

53/p2 ªÀÄ»¼É

¢AqÁªÀgÀ eÉ fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

7/1b

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

121/2

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

132/3

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 124/3
¸Á®ºÀÄt¸É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 83
zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 36/1 ªÀÄ»¼É

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

222

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

121/13,121/11

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

131/5 ªÀÄ»¼É

±ÀæªÀtUÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 97/3a

PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

26

G¥Àà¼ÀUÉgÉ eÉ f ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

82/p1

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

218/1 ªÀÄ»¼É

«.PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 250/2p2

«.PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

99/5

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ f º½î »jAiÀÄÆgÀÄ 69/5



¨sÀªÀÄðVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 326 ªÀÄ»¼É

ªÀqÀØ£ÀºÀ½î eÉ fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

23 ªÀÄ»¼É

«.«.¥ÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

79/1,90/2

CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

18/7

PÀjAiÀiÁ® eÉ f ºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 21/p3
¸ÀÆUÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 27/8

ºÉÆ À̧PÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

118/8b

¸ÀÆUÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

120/p1 ªÀÄ»¼É

PÀjAiÀiÁ® eÉ f ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

46/1

UÀÄqÀÆßgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

27/6

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 18

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

472/1

« PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

137/2 ªÀÄ»¼É

G¥ÀÀà¼ÀUÉgÉ eÉ fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 110/1
D¢ªÁ® eÉ fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 120/3

zÉÆqÀØWÀlÖ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

63, 64, 102/3

n UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

10/2

¨sÀªÀÄðVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 218/1
C©â£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 42/2

¨sÀªÀÄðVj PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

162

¸ÀÆUÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 73/3



a£ÀßAiÀÄå£ÀºÀnÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 15/4
¨sÀªÀÄðVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 218/5

¸ÉÆÃªÉÄÃgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

55/6, 55/3

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 96/3

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

90/4

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 74/p2 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

168/2ap3

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

484/1

a®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

49/8

AiÀÄgÀPÉ£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 77/1

AiÀÄ¼ÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

22/p2

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

74/p4

¦mÁè° PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

296/1
83/p2

¸ÀÉÆÃªÉÄÃgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

55/2

gÀAUÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ eÉ fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

186/1
186/2

a®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

31/5 ªÀÄ»¼É

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

472/2 ªÀÄ»¼É

vÀªÀA¢ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

11

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

120/4



¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

72/2a, 331/2a, 327/2a, 
326/2a

ªÀÄ»¼É

a®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 66/1, 66/5
§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 169/2ap3 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ À̧ÀÌ¯ï PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

335/4, 336/4 ªÀÄ»¼É

C¥Àà̧ ÀªÀÄÄzÀæ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 12
JuÉÚUÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 22/10 ªÀÄ»¼É

EPÀÌ£ÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

96/2ap1

n £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ f º½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

140

PÀÆqÀèºÀ½î eÉ f º½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

134/1 ªÀÄ»¼É

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

119/2p1, 120/3

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

234/2

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 253/p1
PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 211

¨ÉÆÃZÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

20/1

C©â£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

17/2

¸ÀAUÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

17/2

« PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

50/3

D¢ªÁ® PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

322/0 ªÀÄ»¼É

C©â£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

80/5

PÀÆqÀèºÀ½î eÉ fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

3/4p1, 98/p ªÀÄ»¼É



Cj²£ÀUÀÄAr eÉ fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 192

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

294/3, 294/4

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

347

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

254/1 ªÀÄ»¼É

£ÀA¢ºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

93/p1 ªÀÄ»¼É

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

92/4

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

79/5

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

210/3 ªÀÄ»¼É

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

54/5 ªÀÄ»¼É

¸Á®ºÀÄt¸É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

58

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

112/3p3

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

227

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 68/p5

¨ÉÆÃgÀ£ÀPÀÄAmÉ e fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

47/1 ªÀÄ»¼É

¨ÉÆÃgÀ£ÀPÀÄAmÉ eÉ fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

21/5

¨ÉÆÃgÀ£ÀPÀÄAmÉ eÉ fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

79

¨ÉÆÃgÀ£ÀPÀÄAmÉ eÉ fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

21/4



¨ÉÆÃgÀ£ÀPÀÄAmÉ eÉ fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

80

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

151/2p1

±ÉµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

61/1p2
42/1p1

«.PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

25/p1

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

233/2

CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

154/5

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 73/1

²qÀèAiÀÄå£ÀPÉÆÃmÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

76/2B

UÀÆ¼ÀÀå zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

37/p2

n UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

34/p4

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

484/1 ªÀÄ»¼É

G¼ÀÄ«£Á¼ï eÉ fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

34/3b1 ªÀÄ»¼É

© f PÁªÀ̄ ï eÉ fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

284/4,284/2

±ÀæªÀtUÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

143

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

369/2,366/2

zÉÆqÀÀØWÀlÖ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

102/2,148/1 ªÀÄ»¼É

¨sÀªÀÄðVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 186
PÀjAiÀiÁ® eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 96



ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

10,11,12

gÀAUÀÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

31/1A ªÀÄ»¼É

¸ÀÁ®ºÀÄt¸É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

58

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

87/2

EPÀÀÌ£ÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

78/3

n N¨ÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

222/3,222/4, 31/1

ºÉÆ À̧PÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

14/p1 ªÀÄ»¼É

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

60/p6

zÉÆqÀØWÀlÖ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

149 ªÀÄ»¼É

¨sÀªÀÄðVj PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

273/p1

¸ÀÆUÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 43/2

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

84/1, 84/2

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

13

¨sÀªÀÄðVj PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

288/1

n UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 29/6

n £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

161, 162/2

¥ÀgÀªÉÄÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

68/1



G¥Àà¼ÀUÉgÉ eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

210/1 ªÀÄ»¼É

G¥Àà¼ÀUÉgÉ eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

210/2

« PÉ UÀÄ qÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

256/5

¨Á¯ÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

44/1

¨sÀªÀÄðVj PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

281/2

¨sÀªÀÄðVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 272

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

53/4

UÀAd®UÀÄAmÉ eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

60/2 ªÀÄ»¼É

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

132/2

¦ r PÉÆÃmÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

22,23

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

86/4

¦ r PÉÆÃmÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

16/3

n N¨ÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

140/1,144/1,145/5 ªÀÄ»¼É

UËqÀ£ÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

37/1

PÀjAiÀiÁ® eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

105/1

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

26/2p2 ªÀÄ»¼É

UËqÀ£ÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

52/1A ªÀÄ»¼É



gÀAUÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 33/3

gÀAUÀ£ÁxÀ¥ÀÄgÀ eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

33/4

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

440/p2 ªÀÄ»¼É

¸ÉÆÃªÉÄÃgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

110/4,111/4

¸ÉÆÃªÉÄÃgÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

110/3

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 164/4

¥¦¯Á° eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

110,110/2 ªÀÄ»¼É

PÀtd£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

662/1

¸Á®ºÀÄt¸É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

38/1

PÀtd£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

670/2

« PÉ UÀÄqÀÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

24/p3

¸ÀªÀÄÄzÀæzÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

137,143

¸ÀªÀÄÄzÀæzÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

73/1,73/2 ªÀÄ»¼É

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 39/4,39/5

ºÀwðPÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

9/1 ªÀÄ»¼É

ªÀÄåPÀÆègÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

44/p3 ªÀÄ»¼É

« PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

303

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

256



ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

58/p6

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 60/p3

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

255

eÉ f ºÀ½î eÉ.fºÀ½î

»jAiÀÄÆgÀÄ

6/7

a®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

81/2

« PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

169/6

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

22/2

zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 61/1 ªÀÄ»¼É

eÉ f ºÀ½î eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

6/6

AiÀÄ¼ÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

9/1

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 126
ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 123/1p2

AiÀÄ¼ÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

25/4 ªÀÄ»¼É

AiÀÄ¼ÀUÉÆAqÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

25/1p1

¸ÀÆUÀÆgÀÄ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

126/2

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 258

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

16/4 ªÀÄ»¼É

G¥Àà¼ÀUÉgÉ eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

83/1,83/2



n UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

34/p1

ªÀÄiÁåzÀ£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

34/p1

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

34/p1

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

34/p1

n UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

34/p2

n UÉÆ®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

34/p5

¸ÀPÀÌgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 71/p12
C©â£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 34/2p2

gÀAUÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

66/9p1 ªÀÄ»¼É

¨sÀªÀÄðVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 122/2,50/1,123/2

¨sÀªÀÄðVj PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

281/5

ªÀiÁAiÀÄ¸ÀAzÀæ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

31/p2

¥ÀgÀªÉÄÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

26/p2

« PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 66/p1

« PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

258/2

C©â£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 39/1
UÀÄ¬Ä¯Á¼ÀÄ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 94/2,94/3 ªÀÄ»¼É

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 40/1p4
ºÀÄ°vÉÆlÄè LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 34/2
¸Á®ºÀÄt¸É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 55/2 ªÀÄ»¼É

ªÀÄÄAUÀÄ¸ÀªÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 55/3 ªÀÄ»¼É



§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á

»jAiÀÄÆgÀÄ

433,434,435

UÀÄqÀÀÆßgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 65/4

vÁ¼ÀªÀnÖ LªÀÄAUÀ®

»jAiÀÄÆgÀÄ

164/2 ªÀÄ»¼É

VqÉÆØÃ¨ÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ®

»jAiÀÄÆgÀÄ

2/1A,2/1p2 ªÀÄ»¼É

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

78/5

PÀA¢PÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

79/3

§UÀÎ£ÁqÀÄPÁªÀ̄ ï eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 309/2
»AqÀ̧ ÀPÀmÉÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 7/1p2

VqÉÆØÃ¨ÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

3/1p1 ªÀÄ»¼É

© f PÁªÀ̄ ï eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

1/1A

UÉÆ®èºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 21/4A
PÁl£ÁAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 33/p3
§UÀÀÎ£ÁqÀÄ PÁªÀ̄ ï eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 315/p4

§UÀÎ£ÁqÀÄPÁªÀ̄ ï eÉ.fºÀ½î

»jAiÀÄÆgÀÄ

289/6

vÁ¼ÀªÀnÖ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 123

§UÀÎ£ÁqÀÄ eÉ.fºÀ½î

»jAiÀÄÆgÀÄ

298

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 99 ªÀÄ»¼É

¨ÁågÀªÀÄqÀÄ eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 18/3



¨ÁågÀªÀÄqÀÄ eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

18/p2

ºÁ¯ï ªÀiÁzÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 56 ªÀÄ»¼É

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 85 ªÀÄ»¼É

ªÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 136/4B ªÀÄ»¼É

ªÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 237/1 ªÀÄ»¼É

© f PÁªÀ̄ ï eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 289/5

© f PÁªÀ̄ ï eÉ.fºÀ½î

»jAiÀÄÆgÀÄ

185

±ÀÀæªÀtUÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

44/2

±ÀÀæªÀtUÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 43/2
ªÀÄgÀrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 81/5
vÁ¼ÀªÀnÖ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 85/4
vÁ¼ÀªÀnÖ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 207/3
ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 188/1
JA.r PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 138/3

vÁ¼ÀªÀnÖ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

213/2

gÀÁªÀÄeÉÆÃVºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 62/2
gÁªÀÄeÉÆÃVºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 62/6
ªÀiÁzÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 4/1
§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 277,527,528

vÀªÀA¢ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

208/2B

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 14/10

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

263 ªÀÄ»¼É

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

58/p8

ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 123
ºÀjAiÀÄ¨Éâ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 10/3



ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

147,191/1,199/2,199/3,15
0

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 15/4,16/2

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

152/1,153/3A,154/2B

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

201,201/p1,202/1A,202/1
B1,2/14

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

135/1,151/p1

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 120/1
« PÉ UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 53/3
ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 120/1 ªÀÄ»¼É

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

140/2

»jAiÀÄÆgÀÄ ªÀÄ»¼É

ºÀjAiÀÄ¨Éâ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 9/2.
zÉÃªÀgÀPÉÆlÖ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ

dAiÀÄtÚ ©£ï ¥ÀÆeÁj gÀAUÀ¥Àà »jAiÀÄÆgÀÄ

PÀjAiÀiÁ® eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 198/2,198/5 ªÀÄ»¼É

¨sÀgÀªÀÄVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 286

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

229/1

»AqÀ̧ ÀPÀmÉÖ PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 10/1
¨sÀgÀªÀÄVj PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 206/6
§UÀÎ£ÁqÀÄ PÁªÀ̄ ï eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 284/1
n £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 13/2
¨ÉÆÃgÀ£ÀPÀÄAmÉ eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 2/5
PÀjAiÀiÁ® eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 118/5
§UÀÎ£ÀqÀÄ PÁªÀ̄ ï eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 227/p3
ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á »jAiÀÄÆgÀÄ 133/8 ªÀÄ»¼É

±ÀÀæªÀtUÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 44/2
ªÀÄiÁåzÀ£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 47/p1-p1

ªÀÄiÁåzÀ£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

51/1,51/2



PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

9/9

PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

9/9 ªÀÄ»¼É

UË£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

38/6,38/7 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

486/1,893

PÀjAiÀiÁ® eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 133/1

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

22/1,22/2,22/3

ºÉÆ À̧PÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

117/2

©zÀgÀPÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

22/5 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ À̧ÀÌ¯ï PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

220/1,220/2

¨sÀªÀÄðVj PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

51/7

¢AqÁªÀgÀ eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 131/3

© f PÁªÀ̄ ï eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

202

PÉ J£ï ºÀ½î eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 69/4 ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

361/4

ªÀiÁAiÀÄ¸ÀAzÀæ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

104

C¥Àà̧ ÀªÀÄÄzÀæ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 8

¸Á®ÄºÀÄt¸É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

25/2

ºÉÆ À̧PÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 88/P1



eÉ f ºÀ½î eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

165

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

83/4

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

292/1p2,292/2p2

¦ r PÉÆÃmÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

54/6

¸ÀÆUÀÆgÀÄÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

81/5

¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

384/3

PÁwæÀæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

25/1p3

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

76

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

8,9/3,299/4,299/2

PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

9/9 ªÀÄ»¼É

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

142/3

UÉÆÃUÀÄzÀÄÝ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

63/5,72/3

a®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

52/4 ªÀÄ»¼É

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

66/2

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

66/3 ªÀÄ»¼É

ºÉÆ À̧PÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

53/p2,47/2p2,46/2p2



PÀÄgÀÄ§gÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

37/1

±ÉÃµÀ¥Àà£ÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

76

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

234/1,234/3,444/2,444/1

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

174/10

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

330/2,91/1B

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

60,61

PÉÆÃrºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

32/p1

ªÀÄÄAUÀÄ¸ÀªÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 109 ªÀÄ»¼É

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

61/p2

ºÀ®UÀ®¢Ý zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

257 ªÀÄ»¼É

¨É£ÀPÀ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

122

a®èºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 42/1
ºÀÆ«£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 126/p7

n £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

202/3

n £ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.fºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

202/4 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ À̧Ì¯ï PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

531/p,535/1p1,751/2p1,532/p ªÀÄ»¼É

gÀAUÁ¥ÀÄgÀ eÉ.fºÀ½î 
»jAiÀÄÆgÀÄ

31/4p2

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

5/1.



UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ® »jAiÀÄÆgÀÄ 5/2. ªÀÄ»¼É

G¥Àà¼ÀUÉgÉ eÉ.fºÀ½î »jAiÀÄÆgÀÄ 15/5,15/6 ªÀÄ»¼É

«.PÉ.UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 106/1p3
ªÀiÁåzÀ£ÀºÉÆ¼É zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ »jAiÀÄÆgÀÄ 44/4
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ªÀqÀØ£ÀºÀ½î eÉ.f. ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ 206 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ¸ÀÌ¯ï PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ 382 ªÀÄ»¼É

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ 73/p2

«.PÉ. UÀÄqÀØ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ 104/2 ªÀÄ»¼É

vÀªÀA¢ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ 63/3

¨ÉÆÃZÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ 3/7..

ªÀÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ 26/2,30/3

ZÀ®èªÀÄqÀÄ eÉ.f. ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ 54

UÀÉÆÃUÀÄzÀÄÝ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ 13

UÀÄrºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ 16/2

E¢Ý®£ÁUÉÃ£ÀºÀ½î eÉ.f. ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ 46/2

¸ÀªÀÄÄzÀæzÀºÀ½î eÉ.f. ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ 115/p2

¸ÀªÀÄÄzÀæzÀºÀ½î eÉ.f. ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ 116/p ªÀÄ»¼É

PÀA§zÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ 44 ªÀÄ»¼É

PÀtd£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ 28/13

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ 1,64 ªÀÄ»¼É

®PÀÌªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ 19/9

«.«.¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ 39/1 ªÀÄ»¼É

PÀÆ¤PÉgÉ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ 329



¨ÁåqÀgÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ 16/p1,37/3

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ 75/1

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f. ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ 186

Cj²£ÀUÀÄAr eÉ.f. ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ 75/4

CA§®UÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ 119/p2 ªÀÄ»¼É

ªÀÄ¸ÀÌ¯ï PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ªÀÄ¸ÀÌ¯ï PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ªÀÄ¸ÀÌ¯ï PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ªÀÄ¯ÉèÃtÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ªÀÄ¯ÉèÃtÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ªÀÄ¯ÉèÃtÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ªÉÄÃnPÀÄPÉð LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

PÀA¢PÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É



§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

«.«. ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ªÀÄ¸ÀÌ¯ï PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¥ÀÄlÖAiÀÄå£ÀPÀmÉÖ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ªÀÄ®è¥Àà£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

«.«. ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¥ÀmÉæºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ªÀÄgÀrºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

£ÀA¢ºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É



D®ÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

©ÃgÉÃ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

®PÀÌªÀé£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É



»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

PÁwæPÉÃ£ÀºÀ½î PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É



»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

F±ÀégÀUÉgÉ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§§ÆâgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

PÀÆqÀèºÀ½î eÉ.f.ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É



§UÀÎ£ÀqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§UÀÎ£ÀqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§UÀÎ£ÀqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

PÀÉ.JA. PÉÆnÖUÉ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

DgÀ£ÀPÀmÉÖ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÀjAiÀÄ¨Éâ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÀjAiÀÄ¨Éâ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÀjAiÀÄ¨Éâ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÀjAiÀÄ¨Éâ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÀjAiÀÄ¨Éâ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

gÁªÀÄeÉÆÃVºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É



gÁªÀÄeÉÆÃVºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

gÁªÀÄeÉÆÃVºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÀÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÀÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

§UÀÎ£ÀqÀÄ eÉ.f.ºÀ½î
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¨ÉÆÃZÁ¥ÀÄgÀ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

gÁªÀÄeÉÆÃVºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¦mÁè° PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ªÀÄ¸ÀÌ¯ï PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

JA.r. PÉÆÃmÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

¸ÉÆAqÉPÉgÉ LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

LªÀÄAUÀ® LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

LªÀÄAUÀ® LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

PÀÄAzÀ®UÀÄgÀ zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

ºÉÃªÀÄzÀ¼À LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

gÀAUÉÃ£ÀºÀ½î zsÀªÀÄð¥ÀÄgÀ
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É



»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

»jAiÀÄÆgÀÄ PÀ̧ À̈ Á
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

UÀ£ÁßAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É

UÀ£ÁßAiÀÄPÀ£ÀºÀ½î LªÀÄAUÀ®
»jAiÀÄÆgÀÄ

ªÀÄ»¼É



ಷ
ಪ
ಷ  

ಪ
ಷ  
ಗಡ

ಇತ

ಸ ಯಧ
ನದ 
ತ  

( . 
ಲ ಗಳ )

ಕ(
)

ಕ(
)

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
CAUÁ±À ¨Á¼É 18360.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)
CAUÁ±À ¨Á¼É 12852.00 0.42

¸ÁªÀiÁ£Àå CAUÁ±À ¨Á¼É 40500.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
CAUÁ±À ¨Á¼É 30600.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)
CAUÁ±À ¨Á¼É 12240.00 0.40

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)
CAUÁ±À ¨Á¼É 17748.00 0.58

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
 ¨Á¼É 11700.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
 ¨Á¼É 7800.00 0.40

ªÀÄ»¼É
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
 ¨Á¼É 9750.00 0.50

ªÀÄ»¼É
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
 ¨Á¼É 9750.00 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹  ¨Á¼É 19500.00 1.00

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À CAUÁA±À ¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 
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¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
 ¨Á¼É 19500.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
 ¨Á¼É 19500.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n.  ¨Á¼É 19500.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
 ¨Á¼É 19500.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n.  ¨Á¼É 11700.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹  ¨Á¼É 7800.00 0.40

J¸ï.¹  ¨Á¼É 11700.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹  ¨Á¼É 19500.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
 ¨Á¼É 15600.00 0.80

ªÀÄ»¼É
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
 ¨Á¼É 19500.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
 ¨Á¼É 7800.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
 ¨Á¼É 7800.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n.  ¨Á¼É 7800.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)
 ¨Á¼É 7800.00 0.40

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
 ¨Á¼É 13000.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n.  ¨Á¼É 3250.00 0.50

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå   ¨Á¼É 2600.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå   ¨Á¼É 6500.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå   ¨Á¼É 5200.00 0.80

¸ÁªÀiÁ£Àå   ¨Á¼É 5200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹.  ¨Á¼É 6500.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå   ¨Á¼É 5005.00 0.77

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå   ¨Á¼É VILLAGE 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå   ¨Á¼É 3900.00 0.60

ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀiÁ£Àå   ¨Á¼É 3445.00 0.53

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå   ¨Á¼É 2600.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹  ¨Á¼É 6500.00 1.00

ªÀÄ»¼É J¸ï.¹.  ¨Á¼É 6500.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹.  ¨Á¼É 6500.00 1.00

J¸ï.¹.  ¨Á¼É 7800.00 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå  ¨Á¼É 6500.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
CAUÁ±À ¨Á¼É 8160.00 0.80

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À CAUÁA±À ¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



¸ÁªÀiÁ£Àå CAUÁ±À ¨Á¼É 10200.00 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
CAUÁ±À ¨Á¼É 10200.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CAUÁ±À ¨Á¼É 10200.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CAUÁ±À ¨Á¼É 16320.00 1.60

¸ÁªÀiÁ£Àå CAUÁ±À ¨Á¼É 4080.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CAUÁ±À ¨Á¼É 15300.00 1.50

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
CAUÁ±À ¨Á¼É 10200.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ 10000.00 0.50

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ 10000.00 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ 20000.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

33)
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ 11360.00 1.10

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

33)
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ 12485.00 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ 6459.00 0.87

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ 7110.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)

¸ÀÄUÀAzÀgÁd ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 12000.00 0.20

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133) 

¸ÀÄUÀAzÀgÁd ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 18000.00 0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå  
¸ÀÄUÀAzÀgÁd ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 18000.00 0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n.
¸ÀÄUÀAzÀgÁd ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 12000.00 0.20

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À PÁ¼ÀÄ ªÉÄt¸ÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ş ÀÄUÀAzÀgÁd ¨É¼ÉAiÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133) 

¸ÀÄUÀAzÀgÁd ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 18000.00 0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
¸ÀÄUÀAzÀgÁd ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 13800.00 0.23

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)

¸ÀÄUÀAzÀgÁd ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 12000.00 0.20

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)

¸ÀÄUÀAzÀgÁd ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 16200.00 0.27

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
¸ÀÄUÀAzÀgÁd EvÀgÉ 11250.00 0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
¸ÀÄUÀAzÀgÁd EvÀgÉ 30000.00 0.80

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)
¸ÀÄUÀAzÀgÁd EvÀgÉ 15000.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)
¸ÀÄUÀAzÀgÁd EvÀgÉ 13125.00 0.35

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ ¸ÀÄUÀAzÀgÁd EvÀgÉ 15000.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ ¸ÀÄUÀAzÀgÁd EvÀgÉ 11250.00 0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ ¸ÀÄUÀAzÀgÁd EvÀgÉ 18750.00 0.50

J¸ï.¹ ¸ÀÄUÀAzÀgÁd EvÀgÉ 7500.00 0.20

J¸ï.¹ ¸ÀÄUÀAzÀgÁd EvÀgÉ 7500.00 0.20

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ ¸ÀÄUÀAzÀgÁd EvÀgÉ 11250.00 0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
¸ÀÄUÀAzÀgÁd EvÀgÉ 9375.00 0.25

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 400000.00 4.51

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 400000.00 13.60

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 400000.00 1.84

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ş ÀÄUÀAzÀgÁd ¨É¼ÉAiÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 400000.00 4.00

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 5400.00 1.35

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 8000.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 4000.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ UÀÄ¯Á© ¸ÀtÚ gÉÊvÀ 16000.00 0.40

J¸ï.¹ UÀÄ¯Á© ¸ÀtÚ gÉÊvÀ 24000.00 0.60

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

33)
UÀÄ¯Á© EvÀgÉ 10000.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 16000.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 20000.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 8000.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 16000.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 16000.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 12000.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 10000.00 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 40000.00 2.00

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 30000.00 1.50

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 24000.00 1.20
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¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 16000.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 8000.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 16000.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 20000.00 1.00

J¸ï.n. ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 20000.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 20000.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 10000.00 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 14000.00 0.70

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 14000.00 0.70

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
ºÉÊ©æqï vÀgÀPÁj 30000.00 1.50

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 75000.00 1.98

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 75000.00 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 75000.00 3.60

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 75000.00 2.50

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 75000.00 1.15

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ 75000.00 1.00

J¸ï.¹.
LJ£ïJA & 

L¦JA 2400.00 2.00

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

LJ£ïJA & 

L¦JA 1200.00 1.00

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÀÈ¶ ºÉÆAqÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À L.J£ï.JA. & L.¦.JA, ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

LJ£ïJA & 

L¦JA 1740.00 1.45

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

LJ£ïJA & 

L¦JA 3000.00 2.50

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

LJ£ïJA & 

L¦JA 1380.00 1.15

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹.
LJ£ïJA & 

L¦JA 1200.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹.
LJ£ïJA & 

L¦JA 1200.00 1.00

J¸ï.¹.
LJ£ïJA & 

L¦JA 1200.00 1.00

J¸ï.¹.
LJ£ïJA & 

L¦JA 1200.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

LJ£ïJA & 

L¦JA 1920.00 1.50

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

LJ£ïJA & 

L¦JA 600.00 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

LJ£ïJA & 

L¦JA 600.00 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹.
LJ£ïJA & 

L¦JA 1200.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n.
LJ£ïJA & 

L¦JA 1200.00 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)

©r ºÀÆªÀÅ ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 8000.00 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 
©r ºÀÆªÀÅ ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 8000.00 0.50

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ©rºÀÆªÀÅ ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
©r ºÀÆªÀÅ ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 4800.00 0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)

©r ºÀÆªÀÅ ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 8000.00 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
©r ºÀÆªÀÅ ¸ÀtÚ 

gÉÊvÀ 3200.00 0.20

¸ÁªÀiÁ£Àå  ©r ºÀÆªÀÅ EvÀgÉ 5500.00 0.55

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(106)
©r ºÀÆªÀÅ EvÀgÉ 10000.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ©r ºÀÆªÀÅ EvÀgÉ 4000.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. ©r ºÀÆªÀÅ EvÀgÉ 2000.00 0.20

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. ©r ºÀÆªÀÅ EvÀgÉ 3000.00 0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)
©r ºÀÆªÀÅ EvÀgÉ 2000.00 0.20

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133)
©r ºÀÆªÀÅ EvÀgÉ 5000.00 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ©r ºÀÆªÀÅ EvÀgÉ 11000.00 1.10

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 20/3

¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 19200.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 12000.00 29/3

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 215/2

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ©rºÀÆªÀÅ ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ

 2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À £É®ºÉÆ¢PÉ ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ £É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 93

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ £É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 167

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 188/1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 209/1,303/2

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 19200.00 59/2

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n £É®ºÉÆ¢PÉ 12800.00 20/6

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 99/2

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 5/15

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 9600.00 1/1p2

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 67/2,70/10

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 19200.00 118/1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 70/34a

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £É®ºÉÆ¢PÉ 32000.00 62/2

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 20800.00 34/p3

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 25600.00 13/1

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 32000.00 69/p2



¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 32000.00 69/p1

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 69/1,69/2

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 23/2

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 187/1

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 28800.00 61

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 32000.00 70/1

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 32000.00 3/7..

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 70/7

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 70/8

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 16000.00 70/5,70/11

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. £É®ºÉÆ¢PÉ 25600.00 18/17

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 32000.00 86

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 26400.00 24/3

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 12800.00 137/3B

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
£É®ºÉÆ¢PÉ 12800.00 74/1B

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n.
FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 2

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1.69

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1.6

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1.2

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1.6

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n.
FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1.6

J¸ï.¹
FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1.75

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)

FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹.
FgÀÄ½î ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ 

WÀlPÀ 87500.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¥ÁåPï ºË¸ï 200000.00 2.00

J¸ï.¹. ¥ÁåPï ºË¸ï 200000.00 1.14

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
¥ÁåPï ºË¸ï 200000.00 2.68

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
¥ÁåPï ºË¸ï 200000.00 2.00

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ vÉÆÃlUÁjPÉ «ÄµÀ£ï AiÉÆÃd£ÉAiÀ ¥ÁåPï ºË¸ï ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

33)
¥ÁåPï ºË¸ï 200000.00 3.00

J¸ï.¹. ¥ÁåPï ºË¸ï 200000.00 2.00

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

33)
¥ÁåPï ºË¸ï 200000.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
J¸ï.n.(42

3)
¥ÁåPï ºË¸ï 200000.00 2.40

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

33)
¥ÁåPï ºË¸ï 200000.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

33)
¥ÁåPï ºË¸ï 200000.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

33)
¥ÁåPï ºË¸ï 200000.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
¥ÁåPï ºË¸ï 200000.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
zÁ½A¨É 17040.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
zÁ½A¨É 6816.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 34080.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
zÁ½A¨É 13632.00 0.80

J¸ï.¹. zÁ½A¨É 17040.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
zÁ½A¨É 17040.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 15165.00 0.89

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06)
zÁ½A¨É 27264.00 1.60

J¸ï.¹. zÁ½A¨É 17040.00 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 13632.00 0.80

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À zÁ½A¨É ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



¸ÁªÀiÁ£Àå(1

33)
zÁ½A¨É 8690.00 0.51

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. zÁ½A¨É 6816.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. zÁ½A¨É 10224.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 5680.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. 5680.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 11303.00 1.99

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 5680.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 5680.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 5680.00 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 5680.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 4544.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 3408.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 5680.00 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå 9088.00 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À gÁdåzÉÆ¼ÀV£À ¥ÀæªÁ¸À ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À 2£ÉÃ ªÀµÀðzÀ zÁ½A¨É ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À 1£ÉÃ ªÀµÀðzÀ zÁ½A¨É ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 875.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 75000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 75000 1.65

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. 100000 1.38

ªÀÄ»¼É
¸ÁªÀiÁ£Àå(1

06) 75000 1.30

J¸ï.¹. 

(422)
FgÀÄ½î 8100 1.00

J¸ï.¹. 

(422)
¥À¥ÁàAiÀÄ 6480 0.80

J¸ï.¹. 

(422)
¨Á¼É 4860 0.60

J¸ï.¹. 

(422)
¨Á¼É 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
§zÀ£É 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
PÀ®èAUÀr 5670 0.70

J¸ï.¹. 

(422)
¨Á¼É 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)

vÉAUÀÄ, ºÀÆ, 

ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 6480 0.80

J¸ï.¹. 

(422)
¨Á¼É 9720 1.20

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À J£ï.ºÉZï.JA. mÁæPÀÖgï ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ

2018-19£ÉÃ ¸Á°£À C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É ¨É¼ÉzÀ ¥À. eÁw ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ



J¸ï.¹. 

(422)
PÀ®èAUÀr 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
lªÉÆÃmÉÆ, ¨Á¼É 4860 0.60

J¸ï.¹. 

(422)
£ÀÄUÉÎ 5670 0.70

J¸ï.¹. 

(422)
¨Á¼É 8100 1.00

J¸ï.¹. 

(422)
UÉÆÃqÀA© 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
zÁ½A¨É 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
¨Á¼É 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
¨Á¼É 4860 0.60

J¸ï.¹. 

(422)
«Är ¸ËvÉ 3240 0.40

J¸ï.¹. 

(422)
«Är ¸ËvÉ 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
UÀQð£ï 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
UÀQð£ï 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
UÀQð£ï 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
UÀQð£ï 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
£ÀÄUÉÎ 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
£ÀÄUÉÎ 3240 0.40



J¸ï.¹. 

(422)
£ÀÄUÉÎ 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
zÁ½A¨É 3240 0.40

J¸ï.¹. 

(422)
¨Á¼É 4050 0.50

J¸ï.¹. 

(422)
¨Á¼É 4050 0.50

J¸ï.n. 

(423) vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É
8100 1.00

J¸ï.n. 

(423) vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É
8100 1.00

J¸ï.n. 

(423) vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É
8100 1.00

J¸ï.n. 

(423) vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É
8100 1.00

J¸ï.n. 

(423) vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É
5670 0.70

J¸ï.n. 

(423) vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É
6075 0.75

J¸ï.n. 

(423) vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É
7290 0.90

J¸ï.n. 

(423) vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É
8100 1.00

J¸ï.n. 

(423) vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É
8100 1.00

J¸ï.n. 

(423) vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É
11745 1.45

2018-19£ÉÃ ¸Á°£À C£ÀÄ¸ÀÆavÀ eÁw ªÀÄvÀÄÛ §ÄqÀPÀlÄÖ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À G¥ÀAiÉÆÃd£É vÉÆÃlUÁjPÉ ¨É¼É ¨É¼ÉzÀ ¥À. ¥ÀAUÀqÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É, vÉAUÀÄ 5625 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ, ªÀiÁªÀÅ 11250 2.00

¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¥ÉÆÃl 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¸À¥ÉÆÃl zÁ½A¨É 11250 2.00

¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É  5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ CrPÉ 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀgÀPÁj, lªÉÆÃmÉÆ 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CrPÉ 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀÉAUÀÄ 11250 2.00

¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ CrPÉ 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå CrPÉ 5625 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 7875 1.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 9000 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 7313 1.30

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 3375 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4500 0.80

¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 5625 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 7875 1.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5063 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 6750 1.20

¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 3375 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2813 0.50

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 4500 0.80
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¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4500 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 9000 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 9000 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 9000 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 6750 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 1969 0.35

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É, ¥À¥ÁàAiÀÄ 9000 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4500 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4500 0.80

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4500 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4500 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4500 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4500 0.80

¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 6750 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 11250 2.00

¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÀgÀPÁj, ¨Á¼É 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 6750 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ 6750 1.20

¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 9000 1.60

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 9000 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 5625 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 6750 1.20



¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2250 0.40

¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr, lªÉÆÃmÉÆ 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 3375 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4500 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 7313 1.30

¸ÁªÀiÁ£Àå lªÉÆÃmÉÆ 9563 1.70

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå FgÀÄ½î 5625 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 6750 1.20

¸ÁªÀiÁ£Àå lªÉÆÃmÉÆ 8438 1.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2250 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 6413 1.14

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 4500 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2813 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 9000 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 3375 0.60

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 3881 0.69

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4500 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2813 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5625 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 9000 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 3150 0.56

¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 10125 1.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 11138 1.98

¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 11588 2.06

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5344 0.95

¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 9000 1.60



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4838 0.86

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 13500 2.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 9000 1.60

¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 5625 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4500 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå lªÉÆÃmÉÆ 9000 1.60

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 6750 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 5625 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 4500 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå lªÉÆÃmÉÆ 8438 1.50

¸ÁªÀiÁ£Àå lªÉÆÃmÉÆ 11250 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 8438 1.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 22500 4.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 5625 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 5625 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀÄUÉÎÃPÁ¬Ä 2700 0.40

¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀÄUÉÎÃPÁ¬Ä 2700 0.40

¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 17348 2.57

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ ¨Á¼É 4725 0.70

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 5468 0.81

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ £ÀÄUÉÎ 25515 3.78

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 12825 1.90

¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 5400 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ ºÀÆªÀÅ 11070 1.64

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É, lÆ¨ÉÆæÃ¸ï 6548 0.97

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 14175 2.10



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 6075 0.90

ªÀÄ»¼É ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 21600 3.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 2633 0.39

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 13433 1.99

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 38610 5.72

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 12825 1.90

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 39758 5.89

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 10868 1.61

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 8100 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ ¨Á¼É 7020 1.04

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 7358 1.09

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀgÀ§Æd 15660 2.32

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ ºÀÆªÀÅ 2633 0.39

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 16133 2.39

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ªÀiÁªÀÅ £ÀÄUÉÎ 32265 4.78

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¥À¥ÁàAiÀÄ 7628 1.13

¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀÄUÉÎÃPÁ¬Ä 2228 0.33

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå £ÀÄUÉÎ ¥À¥ÁàAiÀÄ 19575 2.90

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 18900 2.80

¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 9788 1.45

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 6750 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 8100 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå PÀ®èAUÀr 13365 1.98

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 17415 2.58

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É ¥À¥ÁàAiÀÄ 27000 4.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 17888 2.65

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 8168 1.21

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 16470 2.44

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 13163 1.95

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 24300 3.60

¸ÁªÀiÁ£Àå UÀQð£ï 11610 1.72

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀQð£ï 5400 0.80

¸ÁªÀiÁ£Àå UÀQð£ï 8100 1.20



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀQð£ï 6750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀQð£ï 4523 0.67

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå UÀQð£ï 4253 0.63

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå zÁ½A¨É 8100 1.20

¸ÁªÀiÁ£Àå ¨Á¼É 4523 0.67

¸ÁªÀiÁ£Àå vÉAUÀÄ 12150 1.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¨Á¼É 8000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. zÁ½A¨É 8000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. CrPÉ 6400 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. CrPÉ 8000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. vÉAUÀÄ 8000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. vÉAUÀÄ 8000 1.00

ªÀÄ»¼É J¸ï.¹. ¨Á¼É 8800 1.10

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. FgÀÄ½î 9600 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¨Á¼É 8000 1.00

J¸ï.¹. zÁ½A¨É 6400 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¨Á¼É 6400 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¨Á¼É 6400 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¨Á¼É 9600 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¨Á¼É 4800 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¨Á¼É 4800 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¥À¥ÁàAiÀÄ 4800 0.60

J¸ï.¹. ¨Á¼É 6400 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¨Á¼É 6400 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¨Á¼É 4000 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¨Á¼É 8000 1.00

J¸ï.¹. ¨Á¼É 3200 0.40
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¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. ¨Á¼É 3200 0.40

J¸ï.¹. ¨Á¼É 4800 0.60

J¸ï.¹. zÁ½A¨É 8000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. vÀgÀPÁj 8000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. CrPÉ 8000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. vÉAUÀÄ 8000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. ¨Á¼É 9600 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. zÁ½A¨É 6400 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. zÁ½A¨É 4800 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. ¨Á¼É 8000 1.00

J¸ï.n. ¨Á¼É 8000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. ¨Á¼É 6400 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. ¨Á¼É 6400 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. zÁ½A¨É 6400 0.80

J¸ï.n. §zÀ£É 12800 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. vÉAUÀÄ 6400 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. vÉAUÀÄ 4000 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. vÉAUÀÄ, ¨Á¼É 6400 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. vÉAUÀÄ 4000 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. vÉAUÀÄ 4800 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. CrPÉ 8000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. ¨Á¼É 5680 0.71

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. ¨Á¼É 9600 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. ¨Á¼É 9920 1.24

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. ¥À¥ÁàAiÀÄ 8720 1.09
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J¸ï.¹. 20000.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. 20000.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. 8000 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. 200000 2.40

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. 28000 0.80

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 22538.5 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 45077 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 45077 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹ 14903 0.80

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 7466 2.00

J¸ï.n. 9075.5 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 17094 2.00

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr CAUÁA±À ¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ¸À AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr vÀgÀPÁj ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

 2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ À̧  AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¥ÁåPï ºË¸ï¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

 2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À À̧ªÀÄUÀæ gÁ¶ÖçÃAiÀÄ PÀÈ¶ «PÁ À̧ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¨Á¼É ¨É¼ÉAiÀÄ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr UÉÆÃqÀA© ¨É¼ÉAiÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À «¸ÀÛgÀuÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr UÉÆÃqÀA© ¨É¼ÉAiÀÄ ªÉÆzÀ®£ÉÃ ªÀµÀðzÀ ¤ªÀðºÀuÉ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 7466 2.00

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 7466 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 3733 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. 11075 0.70

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 3733 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 87500 1.35

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 87500 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 87500 1.05

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 87500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 87500 1.58

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59)
zÁ½A¨É 200000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59)
zÁ½A¨É 200000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59)
zÁ½A¨É 200000 1.20

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59)
zÁ½A¨É

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59)
zÁ½A¨É 200000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133) 70000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133) 70000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133) 70000 1.69

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¤Ãj£À mÁåAPÀgï ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr  ¥ÁåPï ºË¸ï ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr FgÀÄ½î ¸ÀAUÀæºÀuÁ WÀlPÀ ¨É¼ÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133) 70000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133) 70000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133) 70000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 70000 3.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 70000 1.48

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 70000 1.61

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. 126000 1.95

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. 126000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 70000 2.00

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 70128 1.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 74024 1.90

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 74024 1.90

¸ÁªÀiÁ£Àå 31168 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 62336 1.60

¸ÁªÀiÁ£Àå 77920 2.00

50400

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. 8100 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹. 16200 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133) 25435.8 1.70

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr (UÀÄZÀÒ UÁæªÀÄzÀ) ¹Ã¨É ºÀtÄÚ ¨É¼ÉAiÀÄ ºÉÆ À̧ ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À eÉÃ£ÀÄ ¸ÁPÀuÉ ¨ÁPïì ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

 2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À À̧ªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr £ÉÃgÀ¼É ºÀtÄÚ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 



¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 21740 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(59) 43480 2.00

J¸ï.¹ 19566 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ
¸ÁªÀiÁ£Àå 

(133) 40484 0.40

J¸ï.¹ 91089 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 15000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. 4000 1.00

J¸ï.n. 2800 0.70

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. 1200 0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. 4000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. 4000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 4000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 2400 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 4000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 4000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 3360 0.84

J¸ï.n. 4000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. 4000 1.00

2018-19 £ÉÃ ¸Á°£À ¸ÀªÀÄUÀæ vÉÆÃlUÁjPÉ C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr qÁæöåUÀ£ï ºÀtÄÚ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ 

2018-19 ¸Á°£À ¹.r.©. JE¦ vÉAUÀÄ ºÉÆ¸À ¥ÀæzÉÃ±À « À̧ÛgÀuÉ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ

2018-19 ¸Á°£À ¥ÁævÀåQëPÉ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ



¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. 4000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. 4000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. 4000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. 4000 1.00

J¸ï.n. 4000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. 4000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n. 4000 1.00

J¸ï.n. 4000 1.00

J¸ï.n. 4000 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå 4000 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå 4000 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå 4000 1.00

¸ÁªÀiÁ£Àå 3200 0.80

¸ÁªÀiÁ£Àå 3040 0.76

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw 20750 0.63

¥À.eÁw 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw 30950 0.92

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw 19950 0.61

¥À.eÁw 26600 0.80

2018-19 ¸Á°£À `GvÁàzÀ£Á ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÀÄð AiÉÆÃd£ÉUÁV vÉAV£À°è ¸ÀAAiÉÆÃdvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£ÀB±ÉÑÃvÀ£À' ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ (¥Àj²µÀÖ eÁw)



¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw 26600 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw 26850 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥ÀA 27000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥ÀA 27000 0.81

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥ÀA 33250 1.00

¥À.¥ÀA 26600 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥ÀA 20750 0.62

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥ÀA 20750 0.63

EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 20750 0.62

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 26600 0.80

EvÀgÉ 33250 1.00

ªÀÄ»¼É EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

2018-19 ¸Á°£À `GvÁàzÀ£Á ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÀÄð AiÉÆÃd£ÉUÁV vÉAV£À°è ¸ÀAAiÉÆÃdvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£ÀB±ÉÑÃvÀ£À' ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ (¥Àj²µÀÖ ¥ÀAUÀqÀ)

2018-19 ¸Á°£À `GvÁàzÀ£Á ¸ÀÄzsÁgÀuÁ PÁAiÀÄð AiÉÆÃd£ÉUÁV vÉAV£À°è ¸ÀAAiÉÆÃdvÀ ¨ÉÃ¸ÁAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£ÀB±ÉÑÃvÀ£À' ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ 



EvÀgÉ 33250 1.00

EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 23940 0.72

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 24937.5 0.75

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 16625 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 33250 1.00

EvÀgÉ 33250 1.00

543922

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥À.eÁ vÉAUÀÄ 5250 0.60

 AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¥À.eÁ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ.



¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁ vÉAUÀÄ 5250 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁ vÉAUÀÄ 7875 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁ vÉAUÀÄ 7875 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁ vÉAUÀÄ 4375 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁ vÉAUÀÄ 4375 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁ vÉAUÀÄ 5250 0.60

¥À.eÁ vÉAUÀÄ 4375 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥ÀA vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥À.¥ÀA vÉAUÀÄ 5250 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥ÀA vÉAUÀÄ 5250 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥ÀA vÉAUÀÄ 7000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥ÀA vÉAUÀÄ 7875 0.90

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¥À.¥ÀAUÀqÀzÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ.

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ vÉAUÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ EvÀgÉ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ.



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7350 0.84

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6125 0.70

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250 0.60



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4375 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 1750 0.20

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7437.5 0.85

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6562.5 0.75

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5687.5 0.65

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6562.5 0.75

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6562.5 0.75

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6562.5 0.75

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6562.5 0.75

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7437.5 0.85

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4375 0.50



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4375 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3500 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3500 0.40

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4375 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3500 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3500 0.40

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4025 0.46

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8312.5 0.95

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7875 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7875 0.90

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8400 0.96



EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5425 0.62

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7612.5 0.87

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7612.5 0.87

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7612.5 0.87

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7875 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7612.5 0.87

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8312.5 0.95

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7875 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8750 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7612.5 0.87

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6125 0.7

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6125 0.7

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6125 0.7

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6125 0.7

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6212.5 0.71

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6125 0.7

AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ vÉAUÀÄ QÃl ªÀÄvÀÄÛ gÉÆÃUÀ ¤ªÀðºÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¤ªÀðºÀuÉAiÀÄ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À ¥ÀnÖ.



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4725.00 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4725.00 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4725.00 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4725.00 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3150.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3937.50 0.75

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4725.00 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4987.50 0.95

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3150.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3150.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 2100.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4987.50 0.95

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3150.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3150.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3150.00 0.60



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 2625.00 0.50

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 2100.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4725.00 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4725.00 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6300.00 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80



EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3675.00 0.70

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 2625.00 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3150.00 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6300.00 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8400.00 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 2625.00 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8400.00 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4725.00 0.90

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3150.00 0.60

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 8400.00 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6300.00 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6300.00 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6300.00 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6300.00 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7350.00 1.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6877.50 1.31

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7875.00 1.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4200.00 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250.00 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500.00 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 2100.00 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 2625.00 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 9000 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 15000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 15000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4500 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 15000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 6000 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 15000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 4500 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 10500 1.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 15000 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 9000 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 9000 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 12000 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 9000 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3000 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 12000 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250 0.70

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 5250 0.70

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 3750 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 7500 1.00
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¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 1.92
1

2.00

¥À.¥À>UÀqÀ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.28
1

0.55

EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.45349
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.2267
1

0.2

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.45349
1

0.4

ವಗ ಪ ದ ಲಭ



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.45349
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.45349 1 0.4
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.45349 1 0.40
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.34 1 0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.45349
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.45349
1

0.4

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.2267
1

0.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.45349 1 0.4
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.45349 1 0.40
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É,PÀ®èAUÀr 2.01877 1 4.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.40342
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É,zÁ½A¨É 0.71306
1

1.8

¥À.eÁw FgÀÄ½î 0.81 1 0.9
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ,UÀÄ¯Á© 1.92 1 2.00
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.22698 1 0.6

¥À.eÁw ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.48806 1 1.4

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw ¨Á¼É 0.56389
1

1.2

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.49
1

0.66

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.18745
1

0.74

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.22799 1 1.03

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.24929
1

0.42

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.33669
1

0.89



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.72092
1

1.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Ã¼ÉåzÉ̄ É 0.7242 1 0.94

EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.16153
1

0.34

EvÀgÉ ¤A¨É 0.36276
1

1.35

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.147
1

0.21

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ,vÀgÀPÁj 1.37177
1

1.73

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 1.192
1

1.2

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 1.192 1 1.20
¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw ¨Á¼É 0.6135 1 1.17

¥À.eÁw §zÀ£É 0.8245 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw PÀ®®èAUÀr 1.01
1

1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ,vÀgÀPÁj 1.00389
1

1.36

EvÀgÉ PÀ®èèAUÀr 1.192
1

1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ FgÀÄ½î 0.773 1 0.75

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ £ÀÄUÉÎ 0.26645
1

0.75

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.11399
1

0.5

¥À.¥À>UÀqÀ ¨Á¼É 0.25688
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.41535 1 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw ¨Á¼É 0.50034
1

1.2

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥À>UÀqÀ vÉAUÀÄ 0.28674 1 1.70



¥À.¥À>UÀqÀ ¨Á¼É 0.64832 1 1.45

¥À.eÁw
vÉAUÀÄ,ªÉÄt¹£ÀPÁ

¬Ä,ºÀÆ 0.61688
1

1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.67178
1

1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ FgÀÄ½î 0.45349
1

0.4

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥À>UÀqÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.3 1 0.6
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.43081 1 0.38

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¸ËvÉ 0.40926
1

0.4

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.45349
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.36805
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.23596
1

0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.173 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.1402
1

0.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.26481
1

0.7

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.2522 1 0.6
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.15959 1 0.7

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.2836
1

2

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.3783
1

1

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.1212 1 0.50
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.26984 1 0.55

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw ¨Á¼É 0.48833
1

1.1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw PÀ®èAUÀr 0.72539 1 1.00



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 0.21802 1 0.25
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.1198 1 0.6

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.15132
1

1.6

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 1.40389 1 2

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.10566
1

1.7

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 1.92 1 2

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥À>UÀqÀ vÉAUÀÄ,¤A¨É 0.18078
1

0.65

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.11966
1

0.4

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.18133
1

0.4

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.35482 1 1

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.36089
1

0.8

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.65611
1

2.1

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.1438 1 1.5

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.09668
1

0.47

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.26839
1

1.8

EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.17023
1

0.45

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.16609
1

0.4

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.80709
1

2.4

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.7963
1

2.31



EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.21442 1 1.32

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ,zÁ½A¨É 0.50183 1 0.80
EvÀgÉ ¨Á¼É 0.21117 1 0.60

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.3235
1

0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 1.8295 1 1.9
EvÀgÉ mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 0.8663 1 0.85

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ,¨Á¼É 0.984
1

2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ Ȩ́ÃªÀAwUÉ 0.546
1

0.50

EvÀgÉ ¸ÉÃªÀAwUÉ 0.8245
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É,vÉAUÀÄ 0.44634
1

1.33

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ mÉÆªÀÄåmÉÆÃ 1.92
1

2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 1.5564 1 1.60
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.3381 1 0.70

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ,ªÀÄ°èUÉ 0.15362
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ FgÀÄ½î 1.53632
1

1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.60733
1

1.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.57998
1

1.80

EvÀgÉ ¨Á¼É,vÉAUÀÄ 0.5
1

1.12

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.31934
1

1.00

EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.21017
1

0.50



¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥À>UÀqÀ ¨Á¼É 0.46152 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ ¨Á¼É 0.34471
1

0.75

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥À>UÀqÀ vÉAUÀÄ ºÀÆ 0.22975
1

0.96

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.3475
1

2.40

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.38392
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.45349
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.45349
1

0.40

EvÀgÉ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.42254
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.45349
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.42307
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.82459
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.82459
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥À>UÀqÀ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.82459 1 0.80

EvÀgÉ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.8245
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.453
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.453
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.453
1

0.40



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¸ËvÉPÁ¬Ä 0.453
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É,vÉAUÀÄ 0.53571
1

2.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ ¨Á¼É 0.64813
1

1.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.373
1

0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw ¨Á¼É,mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 0.63729
1

1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.38187
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.45306 1 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ £ÀÄUÉÎ 0.56759
1

1.08

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.50785
1

1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw £ÀÄUÉÎ 0.21073
1

0.50

vÉAUÀÄ 0.11966
1

0.40

vÉAUÀÄ 0.26127
1

1.22

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw ¨Á¼É 0.38252
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.4335
1

1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.2632
1

0.50

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.18464
1

1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.45798 1 1.00
¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw UÉÃgÀÄ 0.22562 1 0.80



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É,vÉAUÀÄ 0.75619
1

3.72

EvÀgÉ PÀ®èèAUÀr 0.90911
1

0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 0.54627
1

0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.15949
1

1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.29253
1

1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.45356
1

1.18

EvÀgÉ FgÀÄ½î 0.44868
1

0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw zÁ½A¨É 0.30264
1

0.80

¥À.eÁw ¨Á¼É 0.41079
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw ¨Á¼É 0.34012
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.63615 1 1.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ,£ÀÄUÉÎ 0.95132
1

4.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.19466
1

1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.45674
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ £ÀÄUÉÎ 0.37831 1 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.27819
1

1.10

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ À̧¥ÉÆÃl 0.23285
1

1.20



EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.11527
1

0.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.15726
1

0.55

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.33101
1

1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.34711
1

1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.39055
1

1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.28147 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.78728
1

1.60

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.7074
1

1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.257
1

1.30

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.23818
1

0.52

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.26847
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.35182
1

0.93

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.27832
1

2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ £ÀÄUÉÎ 0.27396
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.3696
1

0.80

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.23364
1

0.40

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.20597
1

0.45



¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw ¸ÀËvÉPÁ¬Ä 0.453 1 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw ¸ÀËvÉPÁ¬Ä 0.453
1

0.40

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.10396
1

0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.36489
1

0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.36082
1

0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.31325 1 0.80

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.29791
1

1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.65483
1

2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 1.08175
1

2.35

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 1.36609
1

1.99

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.5924
1

1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 1.37296
1

2.00

EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 0.57148
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 1.20249 1 1.21

¥À.¥À>UÀqÀ ¨Á¼É 0.503
1

1.00

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.32832
1

0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ mÉÆªÀÄÁåmÉÆÃ 1.36958
1

1.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw «Är¸ËvÉ 0.802
1

0.80



¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw «Är¸ËvÉ
1.11022 1

1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw «Är¸ËvÉ 0.7949 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw «Är¸ËvÉ 0.802
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 1.2776

1

2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 1.55641
1

1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.628
1

0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ,¨Á¼É 0.71439
1

2.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.802 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 1.2776
1

2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.38408
1

0.38

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 0.44017 1 0.60
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.6112 1 0.60

EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.61287
1

0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.79521
1
0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 1.01013
1
1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 1.1802 1 1.20

EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 0.70715
1
1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.66495
1
1.50



¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw £ÀÄUÉÎ 0.23976
1
0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.21632
1
1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.41431
1
2.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.4335
1
1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw £ÀÄUÉÎ 0.21073
1
0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw £ÀÄUÉÎ 0.23976
1
0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw zÁ½A¨É 0.22798 1 0.60
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.17709 1 0.90

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.20523
1
0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É,¨Á¼É 0.55199 1 1.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É,¨Á¼É 0.53817
1
1.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.50372
1
3.25

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.55916
1
1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.32579 1 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.90154
1
1.70

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.42554 1 0.90
EvÀgÉ £ÀÉÃgÀ¼É,£É°èPÁ¬Ä,ªÀiÁªÀÅ0.76846 1 4.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.289 1 0.90
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.529 1 1.20

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.42744 1 0.90
EvÀgÉ ¨Á¼É 0.38803 1 0.80



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.5146

1

4.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.45386 1 0.80

EvÀgÉ FgÀÄ½î 0.8586

1

0.85

EvÀgÉ £ÀÄUÉÎ 0.77062

1

2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.70176
1

1.10

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ FgÀÄ½î 1.10118
1

1.10

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.47315 1 1.00
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ mÉÆªÀÄåmÉÆÃ,¨Á¼É 0.83342 1 1.20

EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.88496
1

2.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.289
1

0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.3987 1 0.98
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.394 1 0.80
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.51251 1 1.15

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.291

1

0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.4578 1 4

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.631

1

1.50

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.528 1 1.20
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.32511 1 1.80



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.32511
1

1.80

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.96793 1 1.50
¥À.eÁw EvÀgÉ ¨Á¼É 0.2 1 0.30

EvÀgÉ ¨Á¼É 1.29 1 2.40
EvÀgÉ ¨Á¼É 1.02782 1 2.90

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw EvÀgÉ ¨Á¼É 0.2702 1 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.5958

1

1.10

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.78461
1

2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 1.92 1 2.00
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ FgÀÄ½î 0.97536 1 1.80
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ FgÀÄ½î 1.08819 1 2.00
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ FgÀÄ½î 1.004 1 2.00
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.9206 1 2.00
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÀgÀPÁj 1.1135 1 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ FgÀÄ½î 0.60499
1

1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.15104 1 0.40
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.3167 1 0.70
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ªÉÄt¹£ÀPÁ¬Ä 1.01013 1 1.00
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÀÉAUÀÄ 0.48962 1 3.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÀgÀPÁj 1.92
1

2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 0.63904 1 0.60

EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.79941
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.79941
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 1.18022 1 1.20
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 1.01013 1 1.00



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.44328
1

0.82

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Ã¼ÉåzÉ̄ É 0.85148 1 1.30

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Ã¼ÉåzÉ̄ É 0.61295
1

0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Ã¼ÉåzÉ̄ É 0.85148 1 1.30

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Ã¼ÉåzÉ̄ É,¨Á¼É 0.99873
1

2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Ã¼ÉåzÉ̄ É 0.67158 1 1.30
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 1.04583 1 2.00

EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.495 1 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Ã¼ÉåzÉ̄ É 0.61295
1

0.90

EvÀgÉ 0.04928 1

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.00675 1 0.42
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 0.02 1

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ 0.01 1

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ,£ÀÉÃgÀ¼É,¤A¨É 0.86265 1 3.20
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.41678 1 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.39827
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.48295 1 1.00
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.51391 1 1.20
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.36092 1 1.00
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.3304 1 0.85
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.56523 1 1.20
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.29025 1 0.80
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.23198 1 0.40

EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.17305 1 0.85
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ,UÀÄ¯Á© 1.0052 1 2.00
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 0.21632 1 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.32438
1

1.00



EvÀgÉ

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ £ÀÄUÉÎ 0.10
1

0.40

EvÀgÉ £ÀÄUÉÎ 0.14
1

0.4

EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.79672
1

2.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ,¨Á¼É 0.09968
1

0.7

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 0.8245 1 0.8

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ,£ÀÄUÉÎ 0.91677
1

3.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.23445
1

0.54

EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.321
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ,ºÀÆ 0.3825
1

1.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É, À̧ÄUÀAzsÀgÁd 0.3428
1

0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.23854 1 0.8

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥À>UÀqÀ ¨Á¼É 0.4221
1

0.90

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.24815 1 0.5

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.21113
1

0.38

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.61683
1

1.99

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ®èAUÀr 1.37296 1 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.36954
1

0.8

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.43361 1 1.2



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.64123
1

1.40

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.43361
1

1.2

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É,vÉAUÀÄ 0.41529
1

1.04

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.30265
1

0.8

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ§Æðd 0.69405
1

1

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ,ºÀÆ 0.17381
1

0.39

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.33766
1

0.8

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ªÀiÁªÀÅ,£ÀÄUÉÎ 1.01546
1

4.4

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ 0.53358
1

1.00

EvÀgÉ £ÀÄUÉÎ 0.0782
1

0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¥À¥ÁàAiÀÄ £ÀÄUÉÎ 0.86213
1

2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw EvÀgÉ ¨Á¼É 0.3087
1

1.20

EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.4335
1

1.2

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.32278
1

1.00

EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.35283
1

1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÀ®®èAUÀr 0.71496
1

0.9



¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.45326
1

1.26

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É,¥À¥ÁàAiÀÄ 0.90677
1

3.16

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 0.51923
1

1.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥À>UÀqÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.26659
1

0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.50742
1

1.6

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ vÉAUÀÄ 12638
1

1.90

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ ¨Á¼É 0.88922
1

1.82

¥À.eÁw «Är¸ËvÉ 1.01013 1 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw «Är¸ËvÉ 0.79499
1

0.8

¥À.eÁw «Är¸ËvÉ 0.7949
1

0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw «Är¸ËvÉ 1.00986
1

1

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.1945 1 0.17
¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ «Är¸ËvÉ 0.61287 1 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ zÁ½A¨É 21017
1

0.5

EvÀgÉ ¨Á¼É 0.24217
1

0.67

vÉAUÀÄ 0.30332
1

1.70

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.¥À>UÀqÀ zÁ½A¨É 0.2269
1

0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw ¨Á¼É 0.02
1

0.47



¥À.eÁw ¨Á¼É 0.02 1 0.45
¥À.eÁw ¨Á¼É 0.02 1 0.66

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 0.02 1 0.45
¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw FgÀÄ½î 0.01 1 0.25

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ PÁå¦ìPÀA 3.02
1

0.20

¥ÀÄgÀÄµÀ EvÀgÉ mÉÆªÀiÁåmÉÆÃ 4.87 1 0.20

EvÀgÉ PÁå¦ìPÀA 14.90
1

0.30

EvÀgÉ PÁå¦ìPÀA 14.37
1

0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ ¥À.eÁw zÁ½A¨É 1.40 1 2.01

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

£ÉÃ ¸Á°£À vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁ¬Äw AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ gÉÊvÀjUÉ ¸ÀºÁAiÀÄ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄzÀ ¥sÀ̄ Á£ÀÄ¨sÀ«UÀ¼À «ªÀgÀ



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 5.60

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 5.83

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.23

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.12

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.15

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.39

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 2.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.53

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.04

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.25

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.55

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.23

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.45



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.70

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.30

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.93

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.75

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 2.03

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.56

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.40

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.05

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 5.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.46

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.68

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.40



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.55

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 2.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.67

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.34

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.86

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.69

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.72

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.75

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.48

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 3.56

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 4.30

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 2.10

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 2.38

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.78

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 3.20



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.85

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 3.62

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.90

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.82

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.31

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 3.98

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.98

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.65

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.94

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.89

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.38

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 3.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.25

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.95

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.60



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.97

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.65

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.19

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.48

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 2.20

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.68

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 6.88

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 4.89

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 7.96

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.90

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.38

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.26

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 3.45

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 4.09

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.15

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.37

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 4.63

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 2.52



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 4.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.57

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.32

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.63

¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00
1

1.50

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 3.00

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 6.56

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.64

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.64

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.81

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.52

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.97

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.95

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.40

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.30

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.48



¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.65

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 3.14

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.08

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.05

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ ¸ÁªÀiÁ£Àå
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.93

ªÀÄ»¼É J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 2.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.20

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.60

ªÀÄ»¼É J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.20

ªÀÄ»¼É J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.58

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.60

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.50

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.57

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.60

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 
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¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.¹
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 

«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 0.80
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gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 
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«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.00

¥ÀÄgÀÄµÀ J¸ï.n
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«vÀj¹gÀÄªÀÅzÀÄ 1000.00 1 1.20
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gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 
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J¸ï.n
gÉÊvÀgÀUÉ vÉAV£À ¸À¹ 
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28635207343 10745100008278

736616268708 10072200020540

276648096584 307250010306581

431310271452 114501011001930

556759159229 64120210641

322611449507 19880100030356

562847142575 9292500100234101

306555140290 114501231001355

563778655140 307250014811101

389742178193

781119227624

651531730722

526874853641

640815031639

487539452061

571645360580

335104467561

238370507940

264970187623



294748265757

3008018524821

794220030167

747317937671

584369530750

656373344132

259998420300

427111753754

463423314003

310007349307

654627396934

8868800406842

681682478605

673902156098

516024867634

486665793948

985213286893



574513812156

707886496114

431715911641

686111600324

466834426339

403078512127

850833250086

632209427432

484277619224

24664464129

443345794423

906895653473

591311412619

50971346785

492389941743

944703422610

465178829609

934286528234

318914975925

265606088962



993751746354

296141712251

61080589481

266365849273

413777063995

455979832078

419590493087

675468845040

492568905191

564034680321

862312928991

647515030397

608002338055

764162687535

402339295746

538823178441

283202416107



822112607916

851982456973

377698556729

598821015954

884174916822

389429900240

533364039029

507345295709

924462556976

514120969965

336911500836

566819292389

753761308982

359946289919

915116341317

269913018818

257505791206

81315831673



287133732987

486971075880

889659501775

257989757630

486459852044

271080001272

514096683461

347106065977

399273739298

265995935444

8643445415

703633621118

593271133849

34000932189

71867509685

756046941910

513344568844









846802239894

672074719701

837261270623

952600655637

417451531096

719883428840

469217601839

951766210996

302898916212

503916265053

265606088962

692882900653

426095735584



892957443392

413267103760

892912049743

941594059872

373519243219

899086826246

420395322845

769924652827

287132646363

409718106945

866475199021

836000295424

496362346260

646977734280

63910673281

865125231084

941849382257

231917002930



608558218801

714475478787

697823554544

69574080880

472735552816

267928709297

696582925633

659758646371

676401925142

26518290838

486665793948

673902156098

513108290494

270225039194

8349113471532

866149530778

345848805810

243097937030



964145421410

429139706888

955546488611

230703903699

385191491651

883884669465

247139356761

578837843394

673561348530

858333647148

408640314966

241328901232

772205822336

904435794468

513544258338

776131489285

288283508566

506697456270



688495306147

555054229699

770758340433

999642760780

562455641275

373905853334

761609453432

440582726420

613357449204

914084682930

273143121054

393893830618

409287153088

906033292809

433281176241

631471186398

348712305283

763173284418



813615563005

939490561975

274722294792

896969521380

896919362240

61752768194

719504850679

657031720863

351221705645

593271133849

793614609410

346720594792

556558302943

575424667114

822132608942

652424177232

240295998481

572444821320



377698556729

202639914797

493479268757

752169057276

885970546563

946804707421

373189294526

231863249337

964898623550

38065499990



481304684988.00

856231089905.00

730379461573.00

664930125697.00

957124077766.00

980793064080.00

570917888050.00

749014275118.00



486748920146.00

374615004341.00

775715320957.00

683416960870.00

566325931744.00

781560286643.00

320682250120.00

204095581556.00

386009275603.00

380879582766.00

473463505118.00

698225437663.00

246044941339.00

411507439874.00

668141768838.00

997036600248.00

397373809515.00

712821909519.00



894682320449.00

442905744055.00

674120972309.00

777818161839.00

958868900892.00

247027815811.00
466929988021.00
900810522460.00

991093231073.00

313881596734.00

984612717503 867101015833.00

974348334283 10669100006640

935547341272 37853001330

735735390300 37853001330

317224140150 37853001330

ಆ  ಂ   



494273024117 37853001330

349408840374 37853001330

536009936270 37853001330

912598933111 37853001330

636372844777 37853001330

911890462638 37853001330

723512708294 37853001330

37853001330

782720045074 37853001330

915116341317 108401011005712

482295884775 108401011006398

249824618091 30977544844

781306052703 147001011001371

405686026892 30977544844

513104136153 136501011000771.00

439960055231 30977544844

218583444921 30977544844

373804647328 30977544844

223153021382 30977544844

722615291931 30977544844

638848553518 30977544844

564500215802 30977544844



798430600781 30977544844

245603128128 30977544844

649662640584 34296232941

373284175604 10648100034974

471754089705 34296232985

264236604740 840430110000015

879022903351 840430110000015

293171206412 840430110000015

583846941091 840430110000015

612446876444 840430110000015

715399762158 840430110000015

601813956660 840430110000015

929535855369 840430110000015

622521217776 840430110000015

851691230850 33557222607.00

932306058475 867101027148.00

260544926088 500902010020802.00

558327941249 10632100001611.00

509544880412 500902010025094.00

492389941743 10648101046629.00



760865780787 64026001566.00

54027053257.00

401637595399 10853100007095.00

532490488630 64132945924.00

437051764186 10669100004462.00

757154297866 37853001330

505716705790 37853001330

351624258857 37853001330

904435794468 32181201373

596592103346 64129517392

704504733590 64064799681

224791419248 10780100033918

593924985941 136501011000607

983210827484 10522101000195

315119062070 64117790670

940601310877 33071874198

228853655361 30468845681

617233597420 10853101033591

827827436520 136501011004006

537390826632 10853101039328

439878605203 31803183605



678785262038 35348023229

820145952813 108401011004385

54038819027

905229236332 106901569972

832547937149 1074311004474

973447808682 10595100004484

474607031781 114501010004847

319731077189 1960101051909

405749226949 136501010000495

566557198608 10780101009460

922458283379 136501010000909

823841040834 10595100009843

171600101000595

910065956363 31211664600

653451461067 867101030734

301184492610 10632100300258

501430114945 64077127477

387996353859 108401011002521

820791165197 19880100028590



237009650403 10564100000223

234698602574 136501010001904

754313503998 10938101020393

304256676773 840430110000015

796278674956 840430110000015

226793559290 840430110000015

516679352605 840430110000015

510070287124 64037568226

719526301086 64037568226

762834665693 840430110000015

520926785289 840430110000015

520926785289 840430110000015

520926785289 840430110000015

992088725002 64064799681

874427500396 64064799681

931852655523 64064799681

549146219177 64064799681

746454212918 64064799681

698225437663 64064799681

668009394713 64064799681



704688908664 10648101047099

585811789580 10938101009886

640815031639 114501010004731

64064799681

499531859973 64064799681

602385322692 30977544844

832142704209 30977544844

968118497539 30977544844

462297880912 30977544844

293538265220 30977544844

396506244615 30977544844

629262850167 30977544844

200160328126 30977544844

912805889313 30977544844

899275132480 30977544844

897751793994 30977544844

678649196050 30977544844



603738592821 30977544844

758047043444 54038820065

486971075880 1716001011001120

561141224789 64064799681

665636893236 147001011001567

844770606782 867101016493

441019490223 10891101001431

760846615813 136501011000689

373981187951 31006678151

546825671892 136501011000588

211241361379 259101003202

892264383949 32170861897

216797920618 64075333094

784101384376 698101026616

662516594347 867101023958

819485793335 54920100001768

371328202240 3072500103483100

515009102125 640157814022



560327945321 10564100008847

381694275908 64205701928

293538265220 10632100003626

830478678205 10595100003312

764162687535 10841010016288

375576701205 136501050000693

915438880651 10891101021055

783891689485 10891101011304

796266240676 914010030289818

915929204070 32965748203

721288562057 136501011004247

521708391036 520291028941352

709708644829 54038793812

656141094231 30977544844

404263643225 10632100003057

901935764852 30977544844

333468160394 867101021572



447113039715 30977544844

859259026398 30977544844

257390428051 10632101012260

242600114607 30977544844

624455334897 30977544844

549991658841 30977544844

564914374642 147001011000003

679391609257 62034545161

466411779694 136501011005336

698674074630 10595100009705

356057137656 10595100003287

464156893603 10595101010873

495654364520 64064799681

289094946478 64064799681

666283593552 64064799681

64064799681

795467256305 64064799681



30977544844

808662209603 30977544844

539863674124 64064799681

773850076407 30977544844

686026831105 30977544844

795961307211 30977544844

230438321336 30977544844

547952011704 30977544844

268697245714 30977544844

828939938111 30977544844

832280488256 136501011003542

537754428007 147001011001968

961360255774 147001011001940

319446972572 10522100009000

284848069292 10648101051357

495995626682 64002538337

240139311806 147001011000297

791362620160 37853001330



760195740808 37853001330

402245939915 37853001330

472064531293 37853001330

704354499625 37853001330

785416237824 37853001330

946114227855 37853001330

868146949072 10595100011901

290882683931 37853001330

945915685663 37853001330

837223066899 37853001330

393061459403 37853001330

243015102189 37853001330

361501098699 37853001330

563390047130 37853001330

855396094647 37853001330

773952964403 37853001330

504329840709 147001011001924

54059483578



655513654945 10632100006645

904874880631 10648100009686

991227944106 136501011002290

998886605862 147001011000564

876417726077 867110000039

766215340937 54920100002438

961369049057 10595100010399

663863815035 10564100007199

307305315886 64053045308

996618073202 30977544844

737509399290 30977544844

485861557615 30977544844

395395108727 30977544844

843657273545 20001490000016

330310134062 20001490000016

667786508421 10564101006764

841154096947 520101030246901

309069904704 10853100005854

980989492137 10942459695

345946971316 30977544844

923584936978 30977544844



582419069554 30977544844

969053760137 30977544844

315563820422 10735101019661

430572487914 10052200079325

618906687949 10522100004836

725411379742 10695100028772

464759760014 30977544844

745332069967 3072500101540900

701568192971 30977544844

999796041539 30977544844

83505189811 30977544844

492631517359 30977544844

663199693922 30977544844

456618092386 30977544844

879648177121 30977544844

703723305735 30977544844

79147543693 30977544844

656526493443 64046997855



574908223923 34869604707

241017332458 64046997800

344505291623 171600101004447

773539610468 54038785461

431459033253 10868101003563

997862454099 64083335525

619357805476 7402500100980600

866013659963 136501011001946

711136576443 136501131000067

310815706664 10735100000899

569769312081 10735101018167

464800097273 10052200003768

855032328145 10595100005361

266246474814 15940100049527

550699028230 10735101002050

651570090216 10586100005260
998138525437 13391155000034500

324439198309 20420907023

896005918119 867285002274

491873508167 6562180001708

7760750280 10745100005439

679580904278 37853001330

832868119875 37853001330

362031533251 37853001330

254942626398 37853001330



330304420095 37161955556

717800898196 37161955556

615343978054 37161955556

225644827181 37161955556

751995319491 37161955556

291932975555 37161955556

816137363765 37161955556

791615550126 37161955556

720633663811 37161955556

54019811101

30977544844

30977544844

30977544844

30977544844

30977544844

64165703929

30977544844

30977544844

30977544844

30977544844

30977544844

136501011000436

674895895047 10522100002910

285438838454 10522100003271



732929092482 147001011000994

669875267536 147001231000347

510007356690 867101009891

451378559973 56133017940

857631358299 10669100000273

727256489766 520101037580831

264449837150 136501010002755

249032311628 10632101009372

723067548848 114501010000789

431655492435 10853100005938

528354968245 10780100031981

879891319050 10938101012686

569428894140 10669100009263

975997025946 10938101000654

453838440342 30572832660

427154259136 147001011002008

344159900275 10632100006650

648291533890 10595100011761



442252165701 10669101000229

404747566690 157701011001594.00

260482146384 10522100008775

981576889480 10595100003464

771621676368 136501011003042

525159286675 114501231000605

257517772578 10648100008735

552170709996 123000101003473

779861965684 9292500100113700

767258147458 500902010011422

565685494795 10840101010012300

865211047631 32897681490

527276362558 136501011002261

368306992947 157701011001366

354285542080 10595100012644

341184558887 10891101016442



315684966332 147001011001301

585608071265 549201001043

309637268577 10867101018937

220745538779 64072285190

832547937149 10743101004474

883411278204 108401010003615

424183531280 54920100003102

424363750286 37853001330

203997450359 37853001330

834337194594 37853001330

631022199035 37853001330

230428456346 37853001330

971259367006 37853001330

271755975754 30977544844

996464691135 30977544844

246525312276 105641011001556.00

371430793311 10780101002944

499025286370 54019811101



858700289171 54019811101

402851324048 31342017084

380474160081 64064799681

739842831711 147001011001354

502517883038 10956111000441

711136576443 136501131000067

818864145764 867101010929

904695337915 867101031091

438088939104 10938101021046



412444216999

282616664955

446575052360

430597362512

641114419723

723067548848



463961403732

331463348369

652571093899

674506033718

226440679345

227501903396

973600385177

369253449545

762314657213

902729198381

413476283317

543177720295

570478748723

505513240822

934120995144

308107474498

650855616835

868211559073

59228293777

258921379776



377294410994

350286364890

452428503451

345013810497

595214418038

828601704926

667675767877

844770606782

743608345859

279885667941

598522715612

456976818439

459859941576

482216633527

373981187951

270679530678

965834457421

510509140381

354749070458

527511930400



720346949789

376876944798

235422972720

249858604207

448691494888

584001369922

709432052264

865540718690

924395192631

387361960105

915929204070

935206049590

602354059481

832728908172

695026703811

401831833076

433251122519

840861504222

503923124786



428358120057

395186201351

265814962158

654580517832

721288562057

853276829473

767420299828

238416681963

330789787769

959776937714

522078870305

556331262071

694051816540

211341409088

323722400658

584006396814

686300862257

377698556729

684508380775

231863249337

375954799622



339423054384

701153336294

776131489285

740999311334

559169775902

661477237741

519151770882

305617848534

262904141684

534153668538

531975323710

531975323710

506869488745

348284337298

571197761092

725267974635

368256608267

747047157735

451964841564



266410136644

978365036861

251202681149

667996258232

921491470809

207773593475

462462672184

920402042070

573996247225

873714031479

540930762207

403425252979

263262594864

660298623273

715399762158

356404326181



899173025708















































































































































































































































































































































































































































































































































ಾ ಮ ೂೕಬ ಾಲೂ ಕು ಮ ಪ ರುಷ
ಪ ಷ  

ಾ
ಪ ಷ  
ಪಂಗಡ

ಇತ
ಸ ಾಯಧನ
ದ ತ  

(ರೂ. 

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( )

1 ವ ಹ ಜಯಮ ಯಲ ಪ . ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 72/2 ಮ ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0520 0.8
2 ವ ಹ ರಂಗ ಾ ಮುಟ ಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 56/6 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0520 0.8
3 ವ ಹ ದ ಪ ೂೕತ ೂ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  8/3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0260 0.4
4 ವ ಹ ಬಸವ ಾಜಪ . ಮ ೂ ಕು ನಘಟ ಾಳ -2 ೂಳ 26/B47 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0325 0.5
5 ವ ಹ ಕ ಯಮ ಸಣ ಮ ಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 43/5 ಮ ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0390 0.6

6 ವ ಹ ಾಗ ಾ  CE. ಈ ಾ ೂ ಮಲ ಂಗನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 96/1B,96/2
B

ಪರುಷ ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0995 1.53

7 ವ ಹ ಹನುಮಂತಪ ನಲೂರು ವಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ  17/3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0494 0.76
8 ವ ಹ ಮಂಜಪ ಹನುಮಂತಪ ಕಂಠ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  3/3 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0408 0.4
9 ವ ಹ ೕರಭದ ಪ . ೂಟ ಪ ಹು ಾಳ -2 ೂಳ 24/1P2 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0714 0.7
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10 ವ ಹ ಮ ಾಜು ನಪ ೂಡ  ಮ ಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 92/2 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0653 0.64
11 ವ ಹ ಮಂಜು ಾಥ. ಎಂ. ಕ ದ ಯ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 94/1 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0653 0.64

12 ವ ಹ ೕ ೕಂದ ಪ ಓಂ ಾರಪ ಹು ಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 26/2p2,26/
2p3

ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0306 0.3

13 ವ ಹ ಕೃಷ ಮೂ ಈರಪ ಅ  ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ  13/2 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0306 0.3
14 ವ ಹ ೕಲಮ  ಎ ಮಂಜು ಾಥಪ . DM ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 45/3 ಮ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0612 0.6
15 ವ ಹ ಯ ೂೕದಮ ಾಗ ಾಜಪ ಾ ೂಗು ಾವ ಾಮ ೂಳ  25/2 ಮ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0816 0.8
16 ವ ಹ ಮ ಪ  . ಹನುಮಂತಪ ರ ಾನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 52/1 ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0780 1.2
17 ವ ಹ ೕ  ಮ ೕಶ ರಪ ೂನ ಾ .ದುಗ ೂಳ  7/3 ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0520 0.8
18 ವ ಹ ೕಶವಮೂ  . ೂೕ ಂದಪ ಕಲ ವ ಾಗ ಹ .ದುಗ ೂಳ 92 ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0520 0.8
19 ವ ಹ ಬಸಪ  GA ಅಜ ಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 161/3 ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0299 0.46
20 ವ ಹ ವಕು ಾ  ಎ ಪರ ೕಶ ರಪ . ಎ ಾಮ ಾಮ ೂಳ 72/6 ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0455 0.7
21 ವ ಹ ಾಜಪ ಓಬಳಪ ೕರಳಕ ಾಳ -2 ೂಳ 10/B5 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0561 0.55
22 ವ ಹ ೂೕಮಪ ೕಖರಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 78/B22 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0163 0.25
23 ವ ಹ ನ ಪ ಈಶ ರಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 108/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0293 0.45
24 ವ ಹ ೖ ಾಪ ದ ಪ ಡವನಹ .ದುಗ ೂಳ  22/2 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0714 0.7
25 ವ ಹ ೕ ಾ ೂೕತ ೂ ಕ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 10/1B,3/7 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0816 0.8
26 ವ ಹ ರಘು ಾಥ ಾಂತಪ ಾ ೂಗು ಾವ ಾಮ ೂಳ 21/1B ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.1020 1
27 ವ ಹ ೕವಣ ಾಯ ೂೕಳಚ ಾಯ ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 25/1p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0426 0.75
28 ವ ಹ ಪರಪ ಸುಬ ಣ ಜಕ ನಹ ಾಮ ೂಳ 41/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0568 1

29 ವ ಹ ಅಣ ಯ  ಎ . ದ ಾಮಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 57/2a2,57/
1p3

ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0568 1

30 ವ ಹ ೕವಣ ದ ಪ ದ ಪ ದಂ ನಹ .ದುಗ ೂಳ  2/2 ಪರುಷ ಇತ ಾವ  ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ0.0200 1
31 ವ ಹ ಬಸವ ಾಜಪ  ಮ ಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 130/2 ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0156 0.24
32 ವ ಹ ಮ ೂೕಹರ GR ಾಮಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  24/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ  ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ0.0568 1

33 ವ ಹ ಚಂದ ಾಯ ಾಗ ಾಜ. ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 25/1p325/1
p10

ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ ಂ  ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ0.0773 1.36

34 ವ ಹ ಾಂ ಾ ಾ ಾ ಾಯ ಅಗ ಾರ .ದುಗ ೂಳ 1/2AP2 ಮ ಪ. ಾ ಾವ  ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ0.0200 1
35 ವ ಹ ಾ ೕಶ  .ಎ . ೂರ ೕರಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ  10/6 ಮ ಇತ ಾವ  ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ0.0200 1
36 ವ ಹ ಮು ಾ  ಅ  ಅ ಾಹ ಾ ಅ  ೕಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 68/1c ಪರುಷ ಇತ ಾವ  ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ0.0200 1
37 ವ ಹ ಂಕ ೕ .ಆ ಾಮಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 86/4 ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0208 0.32
38 ವ ಹ ೂೕ ಂದಪ  ಮ ಪ ಾ ಾಯಣ ೂಂಡನಹಾಮ ೂಳ 39/2 ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0390 0.6
39 ವ ಹ ಮ ಪ  ಎ ಪರಪ ಉಗ ಾಮ ೂಳ 80/2p-p5 ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0390 0.6
40 ವ ಹ ಕಲ ಪ ಚನ ಬಸಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 12/4 ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0390 0.6
41 ವ ಹ ಸ ೕ  ಎ .ಎ ಾ ಾಯಣಪ ಮ ಾ ಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 29/1 ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0520 0.8
42 ವ ಹ ತ ಪ ಈರಪ ಅ  ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ  13/5 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0306 0.3
43 ವ ಹ ರ ಕು ಾ ಂಕಟಪ ಅ  ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ  9/2 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0459 0.45
44 ವ ಹ ಾಮ ೂ ಾಸ ೂೕ ಾ ೂಗು ಾವ ಾಮ ೂಳ 57 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0653 0.64
45 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಜಯ ಾಮಪ ಹನು ಾಪ ಶೃಂ ೕ ಹನುಮನಹ .ದುಗ ೂಳ 11/2p ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.1365 0.7
46 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾ ಮ ೕ ಾ  ಹ ಾಳ -2 ೂಳ 41/1 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0780 0.4
47 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಶಕುಂತಲಮ ಗಂ ಾಧರಪ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ 19/4 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.2448 0.8
48 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೌ ಾಗ ಮ ಹನುಮಂತಪ ಕ ಾಜೂರು .ದುಗ ೂಳ 126/1a ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1800 0.3
49 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾರದಮ ೕರಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 51/11 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1200 0.2
50 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಮಪ ಂಚಪ  ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 109/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.1560 0.8
51 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೕ  ಎ .   ಾ  .ಎ ಕಲ ವ ಾಗ ಹ .ದುಗ ೂಳ 70/3 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.1000 0.5
52 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೕಣು ಾ MS.   ಾ  .ಎ ಕಲ ವ ಾಗ ಹ .ದುಗ ೂಳ 77/2 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.1200 0.6
53 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಬಸಮ ಗುರು ಾಂತಪ . .ಎಂ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 17/1 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.1700 0.85
54 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾ  ಹನುಮಂತಪ ಕಲ ವ ಾಗ ಹ .ದುಗ ೂಳ 71/3,71/4 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.2000 1
55 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ರುದ ಪ  ಎ ವರುದ ಪ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 62 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.0800 0.4
56 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಗಮ ಈಶ ರಪ ಹು ಾಳ -2 ೂಳ 52/p1 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0800 0.4
57 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ರತ ಮ ಬಸವ ಾಜಪ ದಂ ನಹ .ದುಗ ೂಳ 59 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0800 0.4
58 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕುಸು ಾ ಆ ಪರ ೕಶ ರಪ . ಆ ೂಲ ರಹ ಾಳ -1 ೂಳ 28/2p5,28/3 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.0979 0.32
59 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಉ ೕಶ ಾಲಪ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 62/3 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1800 0.3



60 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾ ೕಂದ ಪ  ME. ಈಶ ರಪ ಮ ಘಟ ಾಳ -1 ೂಳ 99/2p2 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0700 0.35
61 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಷಣು ಕಪ  . . ಚಂದ ಪ ಮ ಘಟ ಾಳ -1 ೂಳ 27/4 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0700 0.35
62 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮಂಜಪ  CO ಹು ೂ ೕಬಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 79 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.1560 0.8
63 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾ. ಾಜ ೕಖರ ೕರನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 66 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.1600 0.8
64 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮ ಾಜು ನ GR ಾಜಪ . ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 2/10 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.0600 0.3
65 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಪ ೕ  ಕು ಾ ಮಂಜು ಾಥಪ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 45/2,9/2 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.2000 1
66 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ರುದ ಮ ಬಸಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 4/2 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.1200 0.6
67 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾರ ಾ ಾ ಾಗ ಾಜ ಾಯ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 31 ಮ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0800 0.4
68 ವ ಹ ಮ ಾಜು ನಪ ಗಂಗಪ ೕಶ ಾಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 35/2p1 ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0260 0.4
69 ವ ಹ ಜಯಪ  ಇ ಈಶ ರಪ ಾಮಘಟ ಾಮ ೂಳ 55/2a ಪರುಷ ಇತ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0260 0.4
70 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ವಕು ಾ  ಎ .ಎಂಮ ೕಶ ರಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 34/1,34/3 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.1560 0.8
71 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಪ ಮ ಾಜಪ ೌಡ ೂಂಡನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 44/6 ಮ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0683 0.35
72 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮುರು ೕಂದ ಪ  ಎಂ. ದ ಂಗಪ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ -1 ೂಳ 128/1b ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.1224 0.4
73 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೌರಮ ೕಖರಯ ಕೂಟ ಹ .ದುಗ ೂಳ 1/4 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.2000 1
74 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ರ ೕಶ ರಪ ಾಲಪ .ನು ೕನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 80/4 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.1200 0.6
75 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಂಕ ೕ . ಎ . ಂಗಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 24/8 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1800 0.3
76 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮ ೕಶ ರಪ  ಎ ಕ ಮ ಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 53/4 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.2400 0.4
77 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಪ ಾ . . ೕರಭದ ಪ  ಆ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 28/6 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1125 0.3
78 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಈಶ ರಪ  S. ಸಣ ಪ ವಗಂಗ ಾಳ -2 ೂಳ 106/2 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.1200 0.6
79 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಚಂದ ಪ ಯಪ  ಾಯ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 42/1p3 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0780 0.4

80 ಪ ೕಶ ಸ ರ  
ೕ  ಎ .ಎಂ ಮ ೕಶ ರಪ

ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 34/5,34/6,3
4/4

ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.1560 0.8

81 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೂೕರಮ ಪ ಣ ಘ ೂೕಸಹ ಾಳ -2 ೂಳ 29 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ಹೂ0.0200 0.2
82 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖಯ  ಾ ಾ ೖಯ  ಸ ಾ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 393/1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.1600 0.8
83 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಕ ಾ ದ ಯ ಾಳ ಾಳ -2 ೂಳ 19/4 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0800 0.4

84 ಪ ೕಶ ಸ ರ  
ಕು ಾರಪ  ಆ . ರುದ ಪ

ಪಣಜೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 55/2,55/6,4
0/4

ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.2000 1

85 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾರದಮ ಹು ಾ ಪ ಾಳ ಾಳ -2 ೂಳ 278/4 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0800 0.4
86 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಜಪ  ಆ  ಆ . ಾಮಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 21/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0700 0.35
87 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಪ ಾಂತ ಾಯ ೕ ಾ  ಾಯ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 48/1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0600 0.3
88 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸ ಾ ವಪ  PM ೕಲಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 22/1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ಹೂ0.0800 0.8
89 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಗ ಾಯ ಜಗ  ಾಯ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 180/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.0800 0.4
90 ವ ಹ ಮಂಜು ಾಥ . . ಕಂಪಳಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ 14/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಕಂದು ಾ  ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0306 0.47
91 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಈಶ ರಪ  GM  ಮ ಾ ೕವಪ  ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 3/4,4/8 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.0700 0.35
92 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮಂಜು ಾಥ ನರಸಪ ಆ .ಮ ಾ ಪರ ಾಮ ೂಳ 16/1a2 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.1200 0.6
93 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ವಮೂ . ಎ ಾಸಪ ಹ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 2/3,12/3 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.1300 0.65
94 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾರು ೕ ಾಗಪ ಾಳ ಾಳ -2 ೂಳ 272/4,272/3 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.1200 0.6
95 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮಂಗಳಮ ಮ ೕಶಪ ಾಳ ಾಳ -2 ೂಳ 262/6 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.0800 0.4
96 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೕಮಪ ಕ ಯಪ ಹು ಾಳ -2 ೂಳ 38/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.1170 0.6
97 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕೃಷ ಮೂ ಾಸಪ ೌಡ ೂಂಡನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 44/7 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0449 0.23
98 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಗಂ ಾಧರ ಾಯ ಚಂದ ಾಯಕ ತುಪ ದಹ ಾಮ ೂಳ 41/1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.1560 0.8
99 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮಂಜು ಾ ಹನುಮಂತಪ  ಎ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 61/2 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.0638 0.17

100 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಹನುಮಂತಪ  ಎಂ ಜಯಪ  ಎ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 62/5 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1875 0.5
101 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಜಕ ಾ ಾ  ಎಂ ೌ ಾ ಾ ವಗಂಗ ಾಳ -2 ೂಳ 97/1a ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.0750 0.2
102 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸು ೕ  ಚನ ಬಸಪ ಚಟ ಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 23 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.2295 0.75
103 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅವ ೕರಪ ಅವಳಪ ಾಮಸಮುದ ಕಸ ಾ ೂಳ 38/2 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.1989 0.65
104 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೂೕಮ ಣ ೂಡ ಕಣ ಪ ಸಂ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 14,77 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.2448 0.8
105 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ರ ಂದ ಾಥ .ಎ . ಬಸವ ಂಗಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 75/1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.2907 0.95
106 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಜಪ  ಎ . ಈರಪ ಕುನಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 69/6 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0975 0.5
107 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಧನಂಜಯ ಶ ಾಥಪ ಾಳ ಾಳ -2 ೂಳ 240/2 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.1950 1
108 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಜಯಪ ಲಕ ಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 30/1c ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0780 0.4
109 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾ ಮಪ ಾ ಮಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 52/4 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0780 0.4
110 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೕ ೖಲಪ ೂರ ೕರಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 34/2 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0780 0.4



111 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಚಂದ ಪ ಾಗಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 6/1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0780 0.4
112 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಮಲಮ ಸಣ  ಕ ಯಪ ನಗರಗಟ ಾಳ -1 ೂಳ 20/4 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.1307 0.67
113 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಓಬಪ ನರಸಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 20/4 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1200 0.2
114 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ನರಸಪ ಅ ಾಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 20/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1200 0.2
115 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಜಯ ೕವಪ  ಎ ಉ ಾಪ ಯಪ ಾಕುಂ ಕಸ ಾ ೂಳ 49/1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  0.1000 0.4
116 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೂೕ ಂದಪ ಕ ಯಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 72/5 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ಹೂ0.0200 0.2
117 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾವ ತಮ ರುದ ಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 18 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ಹೂ0.0200 0.2
118 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಪ ಾ  ಇ ಈಶ ರಪ  MH ಮಲ ಂಗನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 77/6 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ಹೂ0.0320 0.2
119 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ರಂಗಪ ೂೕತರಂಗಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 10/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ಹೂ0.0200 0.2
120 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಕ ಾ ಚಂದ ಪ ಾಳ ಾಳ -2 ೂಳ 106/1 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.0800 0.4
121 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮ ಾಜು ಎಂ ಮ ಾ ೕವಪ ಂಗುಂ ಾಮ ೂಳ 3/3,3/2 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.0600 0.3
122 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಶರಣಮ ಮಪ . ಎ . . ಕು ನಘಟ ಾಳ -2 ೂಳ 26/b34 ಮ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0800 0.4
123 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೕ ಾ  AD ಕ ಯಪ ಾ ೂಗು ಾವ ಾಮ ೂಳ 50/p2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.1163 0.38
124 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಜಂಪಣ ತ ಣ ಹ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 74 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1125 0.3
125 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೂೕಗಪ ೂೕಡಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 15 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1200 0.2
126 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಂಗಪ ೖರಪ  ಹ ಾಳ -2 ೂಳ 95/1b1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.1224 0.4
127 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಯಲಮ ಮ ೂ ಕು ನಘಟ ಾಳ -2 ೂಳ 47/b1 ಮ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.2448 0.8
128 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಈ ಾ ೂ ೕ ಾ ೂ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 14/b1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1200 0.2
129 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕ ಬಸಪ ಚಂದ ಪ  ಹ ಾಳ -2 ೂಳ 33/2 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.1000 0.5
130 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸ ೂೕಜಮ ವಮೂತ ಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 116/2,112/5 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಳು ಣಸು0.2000 1
131 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಜಪ ೕರಭದ ಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 48/5 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1950 0.52
132 ವ ಹ ಓಂ ಾರಪ  ಎಂ ೌಡು ಮುಲ ಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 18/2b2 ಪರುಷ ಇತ ಾವ  ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ0.0200 1
133 ವ ಹ ಅಬು  ಖ ಾ  ಾಹ ಾ  ಾ ಅ  ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ  17/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ  ಎರಡ ೕ ವಷ ದ ವ ಹ0.0682 1.2
134 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಯ ೂೕದಮ ಬಸವ ಂಗಪ ಾಣ .ದುಗ ೂಳ 44/2 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.2448 0.8
135 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕ ಯಪ ಲ ಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 78/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.0612 0.2
136 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಂ ಾ ಾಯ  ಾ ಾ ಾಯ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 53/1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0917 0.47
137 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಆಂ ನಪ  ಆ ರುದ ಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ 14/4,56 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0995 0.51
138 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮ ೕಂದ ಪ  ME. ಈಶ ರಪ ವ ೕರಹ .ದುಗ ೂಳ 22/5 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0780 0.4
139 ಕೃ  ೂಂಡ ಈಶ ರಪ ೕಲಪ ವ ೕರಹ .ದುಗ ೂಳ 22/5p1 ಪರುಷ ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 0.7500 1
140 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಮಪ ನರ ಂಹಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ 12/3 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.1255 0.41
141 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಭದ ಮ ಾ ೕಂದ ಪ ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 30/1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.2000 1
142 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಶಂಕರಪ ಹನುಮಂತಪ ಕ ಾಜೂರು .ದುಗ ೂಳ 17/2 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0400 0.2
143 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸು ಾ ಎ ಶಂಕರಪ  . ಎ ಕ ಾಜೂರು .ದುಗ ೂಳ 17/1 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0400 0.2
144 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕ ೕಶ ೕರಭದ ಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 24/p1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ಹೂ0.0320 0.32
145 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಂಗಮ ಾಗಪ ಕು ನಘಟ ಾಳ -2 ೂಳ 48 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ಹೂ0.0600 0.6
146 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮ ೕಶ ರ ಾಯ ೂೕ ಾ  ಾಯ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 178 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.1600 0.8
147 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕ ಯಪ ಹುಚ ಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 168/7 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0800 0.4
148 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಗಂ ೕ ಾ ಕೃಷ  ಾಯ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 20/5 ಮ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0600 0.3
149 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ರ ಕು ಾ ೂಡ ಮ ಪ ೌಡ ೂಂಡನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 48/1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.1073 0.55
150 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೂೕ ೕಶಪ ರಂಗಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 13/1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0975 0.5
151 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಹಷ ರುದ ಪ  gk ೌಡ ೂಂಡನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 48/3 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0600 0.3
152 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೂೕ ಂದಪ ಬ ಾ ಯ ೂಡಗವಹ .ದುಗ ೂಳ 86/7 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.2063 0.55
153 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೕಮಣ  ೂಡ ಮ ಣ ೌಡ ೂಂಡನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 48/3 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.1404 0.72
154 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮ ಕ ಂಚಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ 17/10 ಮ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0761 0.39
155 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾ ಮ ೂ ಅ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 18* ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0858 0.44
156 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ರುದ ಪ ಪ ಾಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ 17/9 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0761 0.39
157 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಎಂ. ಜಯ ಮ ಾ ೕವಪ ಡವನಹ .ದುಗ ೂಳ 1/1p1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.0858 0.44
158 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಂಕ ೕಶಪ ಮ ಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 33/p4 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.1600 0.8
159 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಸಪ ರಂಗಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 94/p1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.0765 0.25
160 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಂಚಪ ಈರಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 46/6 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.1683 0.55
161 ಕೃ  ೂಂಡ . ಾಗ ಹನುಮಂತಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 137/2 ಮ ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 0.7500 1.23
162 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಲ  ಾಯ ಾ  ಾಯ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 332/1,332/3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.1600 0.8
163 ಪ ೕಶ ಸ ರ  .ಎ .ಪರ ೕಶ ರಪ ದ ಂಗಪ ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 35/1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.1224 0.4



164 ಕೃ  ೂಂಡ ೂೕಜ ಾಜ ಾಜಪ ಉಗ ಾಮ ೂಳ 136/1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಕೃ  ೂಂಡ 0.6415 1
165 ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕೂೕ  ಕು ಾ ವ ಂಗಪ ಈಚಘಟ ಾಳ -1 ೂಳ 40/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕ0.8750 1.75
166 ಾ ಕ ಾರತಮ ಾ ೕಂದ ಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 12/2,12/3 ಮ ಪ. ಾ ಾ ಕ 1.0000 2
167 ಕೃ  ೂಂಡ ಮಂಜಪ ಹನುಮಂತಪ ಉಗ ಾಮ ೂಳ 107/* ಪರುಷ ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 0.6769 2
168 ಾ ಕ ಗುಳ ಮ ಂಗಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 11/11,89/2 ಮ ಪ. ಾ ಾ ಕ 1.0000 1.5

169 ಾ  ೌ
ಾಸ ೂೕ ಗುರಪ

ಾ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ 10/4b.10/4
c,2/3

ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ  ೌ 2.0000 5

170 ಾ  ೌ ಾಗ ಾ  ಾ ೕ ಾ ಾಯ ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 96/8 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ  ೌ 2.0000 5.02
171 ಾ  ೌ ಾಗ ಾ ಈ ಾ ೂ ೌಡ ೂಂಡನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 96/1b,96/2b ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ  ೌ 2.0000 2.4
172 ಾ  ೌ ವಪ ರಂಗಪ ಾ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ 10/4a ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ  ೌ 2.0000 2

173 ಾ  ೌ
ಜಯ ೕವಪ ಚಂದ ಾಸ

ಹು ಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 10/3,10/4,1
0/6

ಪರುಷ ಇತ ಾ  ೌ 2.0000 2.48

174 ಾ  ೌ ಈಶ ರಪ ಸಣ ಪ ವಗಂಗ ಾಳ -2 ೂಳ 106/2,85/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ  ೌ 2.0000 3
175 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮೂತ ಪ ಪರ ೕಶ ರಪ ಉ ೂ .ದುಗ ೂಳ 30/7 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.1600 0.8
176 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ನಟ ಾಜ ಜಯಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 52/1B2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.0979 0.32
177 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೕಮಪ ಹುಚ ಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 17/p2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.1224 0.4
178 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಪ ಯ ಾಯ ಾಗ ಾಯ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 41 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.1071 0.35
179 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಂಕ ೕ ಮ ಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 22/5 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1875 0.5
180 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೕ ಾ ಾಮಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 34/p1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1125 0.3
181 ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡೕ ಆಂ ೕ ಾ ಾ  ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡಾ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 18*,20/1,13/3,30/2a,14/4 ಇತ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ4.0000
182 ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕಮಲ ಪ ಂಗಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 18/2,18/4 ಪರುಷ ಇತ ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕ0.8750 1.2
183 ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡಅನುಪ ಾ ಾಮೂ ಕ ಕೃ ೂಂಡ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 45/2,45/3,45/1,180/2,48/12 ಇತ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ4.0000
184 ಾ  ೂ ಚಂದ ೕಖರಪ ಾನಪ ಈಚಘಟ ಾಳ -1 ೂಳ 44/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ  ೂ 0.3200 2.00
185 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಗಂಗಮ ಓಬ ಣ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 80/30p19 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1125 0.3
186 ಾ ಕ ೕಖರಪ ಮಲ ಪ ಗುಂ ಮಡು ಕಸ ಾ ೂಳ 71/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಕ 0.7500 1.64
187 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸ ಾ ವಪ  ಬಸಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 444/1b ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  0.1750 0.7
188 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಲಮ ಓಬಣ ಘ ೂೕಸಹ ಾಳ -2 ೂಳ 20/p1 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ಹೂ0.0600 0.6
189 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾರದಮ ಓಬಳಪ ಘ ೂೕಸಹ ಾಳ -2 ೂಳ 29/1 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ಹೂ0.0600 0.6
190 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಓಬಳಪ ಮ ಪ ಘ ೂೕಸಹ ಾಳ -2 ೂಳ 29/7 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ   ಹೂ0.0380 0.38
191 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ರುದ ಪ ಾಗಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ 61* ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.1580 0.79
192 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕ ಯಮ ಈಶ ರಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 20/2 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.1600 0.8
193 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ರಂಗಪ ರಂಗಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 28* ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0800 0.4
194 ಕೃ  ೂಂಡ ೕಶಪ ವರುದ ಪ ತುಪ ದಹ ಾಮ ೂಳ 21/2 ಪರುಷ ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 0.7500 3.14
195 ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕ ೕರುದ ಪ ಾಸಪ ಪಂ ಾಪರ ಾಳ -1 ೂಳ 32/3 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕ0.8750 3.14
196 ಾ  ೌ ಆ ಾ ಾ ಮಂಜು ಾಥ ೂಮ ನಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 22/4.22/3 ಮ ಇತ ಾ  ೌ 2.0000 2
197 ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕಪಟ ಂಗಪ ೌಡಪ ಚನ ಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 16/2,30/4 ಪರುಷ ಇತ ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕ0.8750 3.27
198 ಕೃ  ೂಂಡ ೂೕಮ ಣ ೂಡ ಕಣ ಪ ಕ ೂ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 14*,77* ಪರುಷ ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 0.7500 5
199 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ದುರುಗಪ ನ ಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 104/5.104/8 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1313 0.35
200 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೕ ಾಸ ೕರಪ ಾಸಯ ನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 35/11 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ0.2203 0.72
201 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಂಗಪ ಕಣುಮಪ ಕು ನಘಟ ಾಳ -2 ೂಳ 47 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0800 0.4
202 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಮಚಂದ ಪ ರುಮಲಪ ಪಣಜೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 33/6 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.1400 0.7

203 ಾ  ೌ
ಉ ಾ  ಾಯ ಕಸವ ಾಯ

ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 25/1P4,25/
1PA

ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ  ೌ 2.0000 5

204 ಾ  ೌ ೕಖರ ಾಯ ೕ ಾ ಾಯ ಅಗ ಾರ .ದುಗ ೂಳ 1/3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ  ೌ 2.0000 5
205 ಾ  ೌ ಚಂದ ಪ ಕಲ ಪ ೕಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 122/1,110/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ  ೌ 2.0000 5

206 ಾ ಕ
ೕ ರಪ ಕ ಬಸಪ

ಉಗ ಾಮ ೂಳ 71/3p3,20/
81

ಪರುಷ ಇತ ಾ ಕ 0.7500 2.18

207 ಕೃ  ೂಂಡ ೕವಣ ಕ ಯಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 29/3 ಪರುಷ ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 0.7500 7
208 ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕಸಣ ಾ ಕ ಯಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 67/6 ಮ ಇತ ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕ0.8750 3.04
209 ಾ  ೌ ಏ ಾಂತಪ ಅಜ ಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 62/b ಪರುಷ ಇತ ಾ  ೌ 2.0000
210 ಾ  ೌ ಾರದಮ ಕೃಷ  ಾಯ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 121/115 ಮ ಇತ ಾ  ೌ 2.0000 2.3
211 ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡೕ ಲ ೕ ರಂಗ ಾಥ ಾ  ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡಮ ಘಟ ಾಳ -1 ೂಳ 38/2p2,35/2,46/1,39/2a2,38/2p1 ಇತ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ4.0000



212 ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡಅನ  ಪ ೕಶ  ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ ಾ ೕನಹ ಾಳ -2 ೂಳ

22/5,22/1,2
8/86,30/7,3
/1p1,30/4p
1,14b31

ಇತ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ4.0000

213 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹೂೕರಯ ಓಬ ಯ ಅ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 17/* ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹ0.0120 4
214 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹಬಸವ ಾಜಪ ಚನ ಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 42/6p1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹ0.0150 1.25
215 ಾ  ೌ ಾ ತ ಮ ಾ ೕಂದ ಪ ವ ೕರಹ ಾಮ ೂಳ 9/2p2 ಮ ಇತ ಾ  ೌ 2.0000 5
216 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೂಡ ಟಪ ಂಗ ಾಗಪ ಾ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 49/p182 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.2000 1
217 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾಗಪ ೂಡ ರಂಗಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 29/7 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0720 0.36
218 ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕರುಮಲ ಪ ಯಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 29 ಪರುಷ ಇತ ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕ0.8750 2.2
219 ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕಶರಣಮ ಮ ಪ ಂಕ ೕಶಪ ರ ಾಳ -2 ೂಳ 26/b34 ಮ ಪ. ಾ ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕ0.8750 2.2
220 ಾ  ೂ ವಕು ಾರ ಾ ಈಶ ರಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 450/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ  ೂ 0.0800 0.5
221 ಾ  ೂ ಜಗ ೕಶ ಈಶ ರಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 450/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ  ೂ 0.0800 0.5
222 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾ ೕಶ ರಪ ಪ ಯ ಈಚಘಟ ಾಳ -1 ೂಳ 222 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಸುಗಂದ ಾಜ0.1125 0.3
223 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮ ೕಶ ರಪ ವಪ ೂಗ ಾ ಾಮ ೂಳ 104/2 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  0.1550 0.62
224 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಬಸವ ಾಜಪ ಬಸಣಯ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 388/16 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0800 0.40
225 ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡೕ ೖರ ೕಶ ರ ಹಣು  ಾರರ ಸಂಘ ಮ ಘಟ ಾಳ -1 ೂಳ 44/2,44/3,68/4 ಇತ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ4.0000
226 ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕರ ಾಮಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 1/29 ಪರುಷ ಇತ ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕ0.8750 2.2

227 ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ
 ಾಮೂ ಕ ಕೃ ೂಂಡ

ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ -1 ೂಳ
96/3'55/aa'
71/2,70/4,5
8/5,99/2

ಇತ ಸಮು ಾಯ ಕೃ  ೂಂಡ4.0000

228 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಾದ ಾ ಾಲಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 30/1 ಮ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಕಂದು ಾ0.1950 1
229 ಪ ೕಶ ಸ ರ  ಮ ೕಶ ರಪ ರಂಗಪ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 20/14,20/8 ಪರುಷ ಇತ ಪ ೕಶ ಸ ರ  ೖ  ತರ ಾ0.0440 0.22
230 ಕೃ  ೂಂಡ ಲಕ ಪ ಚನ ಬಸಪ ಇ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 47/5,40/2 ಪರುಷ ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 0.3750 5.02
231 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹಷ ಾ ರಪ ೂನ ಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 44/2, ಪರುಷ ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹ0.0186 1.55
232 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹರತ ಮ ವಪ ಅಗ ಾರ ಕಸ ಾ ೂಳ 27/1 ಮ ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹ0.0174 1.45
233 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹಾಲಪ ಯಂಜಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 66/10 ಪರುಷ ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹ0.0116 0.97
234 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹಕಮಲಮ ಷ ಾ ರಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 449/p1 ಮ ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹ0.0108 0.9
235 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹಗುರುಮು ಈಶ ರಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 58/3 ಪರುಷ ಇತ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹ0.0096 0.8
236 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹರಂಗಪ ಂಚಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 42/1p2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹ0.0144 1.2
237 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹಮಂಜು ಾಥ ಮ ಾಜು ನ ೕಶ ಾಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 48* ಪರುಷ ಪ. ಾ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹ0.0192 1.6
238 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹಾಗ ಮ ಚಂದ ಪ ಾದರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 58/3.58/4 ಮ ಪ. ಾ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹ0.0154 1.28
239 ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹರಂಗಪ ಮ ೂ ಪಣಜೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 26/p14p2,26/p10 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೕಟ ಮತು  ೂೕಗ ವ ಹ0.0120 1

ಾ ಮ ೂೕಬ ಾಲೂ ಕು ಮ ಪ ರುಷ
ಪ ಷ  

ಾ
ಪ ಷ  
ಪಂಗಡ

ಇತ
ಸ ಾಯಧನ
ದ ತ  

(ರೂ. 

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( )

1 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ.  ೂೕಮ ೕಖರಪಾ ೕಶಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 62/5 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.8884 1
2 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ.ಎ  ಾ ೕಶಪ ಂಗಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 62/3 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.5330 0.6
3 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರಎ .ಇ ಾಜಪ ಈಶ ರಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 36/7 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.5330 0.6
4 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರಸ ೂೕಜಮ ರುದ ಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 235/5, 235/3ಮ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.8884 1
5 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರಎ .ಒ ಶ ಧರ ಓಂ ಾರಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 57/5 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.8884 1
6 ೕ ನ ಾ ಂಕ ೕ ಾ  ಾಯ ಾಬ  ಾಯ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 40/p4 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೕ ನ ಾ ಂಕ 1.1250 1.6
7 ೕ ನ ಾ ಂಕ ರುದ ಮ  ಾಲಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 52/2a ಮ ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.7000 0.93
8 ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕಚಂದ ಮ ಾಗಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 17/p2,19* ಮ ಇತ ಈರು  ೕಖರ ಾ ಘಟಕ0.8750 1.62
9 ೕ ನ ಾ ಂಕ ರ ಷಡ ರಪ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 169/1 ಪರುಷ ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.7000 1.6

10 ೕ ನ ಾ ಂಕ ನ ೕ  ಚಂದ ಪ ಬಂಜ ೂಂಡನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 101/10,35/6 ಪರುಷ ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.7000 1.01
11 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಚಂದ ಾಯ ಈಶ ರ ಾಯ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 325/23,331/19,331/40 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೕ ನ ಾ ಂಕ 1.2600 0.84

ಾ ಪ ದ ೌಲಭ

ಸರು

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :  ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ  (2401-00-111-0-08)
: ತ ದುಗ   ಮತು  ಾಲೂ ಕು: ೂಳ

ಕ ಮ 
ಸಂ

ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ
ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ

ಸ ೕ  ನಂ

ವಗ



12 ೕ ನ ಾ ಂಕ .ಎ  ಕಮಲಮ ಚಂದ ಾಸ  ಹು ೕಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 8/1 ಮ ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.7000 1.36
13 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಮ ಪ ಓಬಳಪ ಘ ೂಸಹ ಾಳ -2 ೂಳ 43 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ೕ ನ ಾ ಂಕ 1.2600 2.9
14 ಕೃ  ೂಂಡ ಾ ೕ ಾ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 30/1.35/3 ಮ ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 0.7500 1.2
15 ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ರ ಶ ರಪ ಾಲಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 53/5,53/3ap3 ಪರುಷ ಇತ ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ0.1948 1
16 ಾ  ೌ ಜಮ ರಂಗಪ ಅಗ ಾರ ಕಸ ಾ ೂಳ 28/1a ಮ ಇತ ಾ  ೌ 2.0000 2
17 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರಲ ತಮ ೂೕ ಶಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 36/1 ಮ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.8004 0.9
18 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ಾಸ ೂೕ ಗುರಪ ಾ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ 10/4b,2/3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  1.6000 5
19 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ಾಗ ಾಜು ಾ ಾಯ ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 96/8 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  1.6000 2
20 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ಾಗ ಾಜು ಈರ ೂೕ ಮಲ ಂಗನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 96/1,96/2* ಪರುಷ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  1.6000 2.4
21 ೂಂ ಾ  ತ  RKVY ಾಂತ ೕರಪ ಹನುಮಂತಪ . .ಪರ ಾಳ ೂಳ 106* ಪರುಷ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  0.2500 0.4
22 ೕ ನ ಾ ಂಕ .ಆ  ೕ ರುದ ಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ ೂಳ 9/1 ಪರುಷ ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.7000 1.89

23 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಎ . . ೕ ಾ ಮಂಜು ಾಥ
ನಗರಘಟ

ಾಳ ೂಳ 23/5,1/1c,1
/1b

ಮ
ಇತ

ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.7000 2.62

24 ೕ ನ ಾ ಂಕ ರ ವ ಂಗಪ  ಎ ೕರನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 48/3,15/6 ಪರುಷ ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.7000 1.44
25 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರರುದ ಪ  ಅಜ ಪ ಾ ೂಗು ಾವಲು ಾಮ ೂಳ 5/2 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.1777 0.2
26 ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹಾಲ ಪ ದ ಪ ಆಂದನೂರು .ದುಗ ೂಳ 64/1 ಪರುಷ ಇತ ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0937 1.5
27 ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹಕು ಾ ಬಸಪ ಯೂರು .ದುಗ ೂಳ 20/2 ಪರುಷ ಇತ ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0562 0.9
28 ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹರೂ ಾ ಯ ವಯ ಆಂದನೂರು .ದುಗ ೂಳ 66/1 ಪರುಷ ಇತ ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.1249 2
29 ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹಸ ಾ ವಪ ಮ ಪ ಶ ಾಥನಹ .ದುಗ ೂಳ 29/1 ಪರುಷ ಇತ ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.1249 2
30 ಕೃ  ೂಂಡ ಕು ೕರಪ ೕರಭದ ಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 57/4 ಪರುಷ ಇತ ಕೃ  ೂಂಡ 0.4219 1
31 ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹಮ ಾಜು ನ ಮ ೕಶ ರಪ ಗರಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 5/1 ಪರುಷ ಇತ ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0500 0.8
32 ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಈರಮ ಸಣ  ಮ ಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 33/7 ಮ ಇತ ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ0.0490 0.5
33 ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹಾಗ ಾಜು ಎ.ಎ  ಮ ೕಶ ರಪ ಗರಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 5/2 ಪರುಷ ಇತ ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0500 0.8
34 ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಜಯ ೕವಪ ಉ ಾಪ ಯಪ ಾಕುಂ ಕಸ ಾ ೂಳ 49/1 ಪರುಷ ಇತ ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ0.0716 0.4
35 ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಶಂಕ ಪ ೂಡ ಣ ಾಳಕ ಾಮ ೂಳ 51/5,89/p3 ಪರುಷ ಇತ ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ0.1179 0.89
36 ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಗಂಗಮ ರಂಗಪ ಾಳಕ ಾಮ ೂಳ 37/1p3 ಮ ಇತ ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ0.1336 1
37 ಆಪ  ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರಸಣ  ಾಗಮ ಅವಳಪ ಾಮಸಮುದ ಕಸ ಾ ೂಳ 57/1 ಮ ಇತ ಆಪ  ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.1739 0.8
38 ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹದ ಾಮಪ ಶರಣಪ ಅಗ ಾರ .ದುಗ ೂಳ 10 ಪರುಷ ಇತ ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.1249 2
39 ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಲ ೕ ೕ ಕ ಯಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 16/8 ಮ ಇತ ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ0.0530 0.4

40 ಾ  ೌ ಾಲಪ ಮುದ ಪ
ಗುಂಡುಸಮುದ

ಾಮ ೂಳ 11/3p3, 
11/1p3

ಪರುಷ
ಇತ

ಾ  ೌ 2.0000 1.5

41 ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ ಸಣ ಮ ಕ ಯಪ ೕಕಲವ ಾಳ ೂಳ 67/6 ಮ ಇತ ೕರು ಪ ೕಶ ಸ ರ0.1074 0.81
42 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರಕ ಷ ಪ ಕ ಯಪ ಬೂ ಪರ ಾಳ ೂಳ 32/4 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.2665 0.3
43 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರಮ ಪ ಕ ಯಪ ಬೂ ಪರ ಾಳ ೂಳ 32/3 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.2665 0.3
44 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರಂಚಪ ಂಗಪ ಬೂ ಪರ ಾಳ ೂಳ 15/1 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.7107 0.8
45 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರವಮೂ ಕ ಯಪ ಬೂ ಪರ ಾಳ ೂಳ 32/2 ಪರುಷ ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.2665 0.3
46 ಾ ಗ  ಹಣು  ಪ ೕಶ ಸ ರೕರೂ ಾ ಪ ಜಯಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 247/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಗ  ಹಣು  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.8097 0.8
47 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರರುದ ಪ ಅಜ ಪ ಾ ೕನಹ  ಾವಲುಕಸ ಾ ೂಳ 5/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ1.2742 0.8

48 ೕ ನ ಾ ಂಕ ರಂಗ ಾ ಬಂ ಮ ಪ
ನಂದನ ೂಸೂರು

ಾಳ ೂಳ 151/2,151/
3,169/2

ಪರುಷ
ಇತ

ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.7000 2

49 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ವಪ ರಂಗಪ ಾ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ 10/4 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ೂಂ ಾ  ತ  1.6000 2
50 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಪರ ೕಶ ರಪ ಗಂ ಾಧರಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 59/4 ಪರುಷ ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.7000 1.39
51 ೕ ನ ಾ ಂಕ ೕರಭದ ಪ ಮಹ ೕವಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 15/p1 ಪರುಷ ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.7000 1.38
52 ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹಕಸೂ ರಪ ಓಬಣ ಘ ೂಸಹ ಾಳ -2 ೂಳ 284/6 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.0493 0.8
53 ೂಂ ಾ  ತ  RKVY ಉ ಾಪ ಾಮ ಾ  ಾಯ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 38/1b ಪರುಷ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  0.2000 0.8
54 ೂಂ ಾ  ತ  RKVY ಾಮಪ ಂಚಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 138* ಪರುಷ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  0.6250 1
55 ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹದುರುಗಪ ೌಡಪ ದಂ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ 53/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೕರು ದಲ  ವಷ ದ ವ ಹ0.2919 1.5

56 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ಉ ಾ ಾಯ ಕಸವ ಾಯ
ಾಸಲು

.ದುಗ ೂಳ
25/1p47,25
/1,25/1p13

ಪರುಷ
ಪ. ಾ

ೂಂ ಾ  ತ  1.6000 5

57 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ೕಖ  ಾಯ ಾಮ ಾಯ ಅಗ ಾರ ಕಸ ಾ ೂಳ 1/3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  1.6000 5
58 ೂಂ ಾ  ತ  RKVY ಪ ಮ ಂಗಪ ೕ ಾಗಳಹ ಾಳ ೂಳ 51/4 ಮ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  0.3750 1.2
59 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ಶರಣಮ ಮ ಪ ಂಕ ೕಶು ರ ಾಳ -2 ೂಳ 26/b4 ಮ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  0.7000 1.3



60 ಾ  ೌ ೌರಮ ಾಂತಪ ಮ ಘಟ ಾಳ ೂಳ 143* ಮ ಇತ ಾ  ೌ 2.0000 2
61 ಾ  ೌ ವರುದ ಪ ಕ ಯಪ ಮ ಘಟ ಾಳ ೂಳ 46/2,1/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ  ೌ 2.0000 2
62 ೂಂ ಾ  ತ  RKVY ೕ ಾ ಓಬಣ ಕ ಂದ ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ 57/3,57/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ೂಂ ಾ  ತ  0.5000 2.47
63 ೂಂ ಾ  ತ  RKVY ಂಚಮ ಚನ ಬಸಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 8/28,7/8 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ೂಂ ಾ  ತ  0.5600 1.2
64 ೂಂ ಾ  ತ  RKVY ಗಂಗಮ ಓಂ ಾರಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 26/1 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ೂಂ ಾ  ತ  0.5600 2
65 ೂಂ ಾ  ತ  RKVY ಾಜಮ  ೖಯ ಣ ಕ  ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 148/2 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ೂಂ ಾ  ತ  0.5600 4.24
66 ೂಂ ಾ  ತ  RKVY ಾವ ತಮ ವಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 66*,66/p1 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ೂಂ ಾ  ತ  0.5600 1.05
67 ೂಂ ಾ  ತ  RKVY ಜಯ ಪ ಹನುಮಂತಪ ೌಡ ೂಂಡನಹ ಾಳ ೂಳ 70/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ೂಂ ಾ  ತ  0.5600 0.77
68 ೕ ನ ಾ ಂಕ ಅ ಾಜಪ ಹನುಮಂತಪ ೂಗ ಾ ಾಮ ೂಳ 69/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ೕ ನ ಾ ಂಕ 1.2600 1.25

69 ೂಂ ಾ  ತ  RKVY ಕ ಷ ಪ ೂಡ ಂಕಟಪ
ೂನ ಾ

.ದುಗ ೂಳ 36/p2,3/4,8
/5

ಪರುಷ
ಪ. ಾ

ೂಂ ಾ  ತ  1.6000 5

70 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ಗುಳ ಪ ಂಗಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 11/11,89/2 ಮ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  1.5600 0.4
71 ೂಂ ಾ  ತ  RKVY ಾನಪ ಂಗಪ ಜಕ ನಹ ಾಮ ೂಳ 36/9 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  1.6000 2
72 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ಾರತಮ ಾ ೕಂದ ಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 12/2,12/3 ಮ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  1.5600 2
73 ೕ ನ ಾ ಂಕ ರುದ ಮು ಉ ನಪ ಈಚಘಟ ಾಳ ೂಳ 20/2 ಪರುಷ ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ 0.7000 1.81
74 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ೕರುದ ಪ ಾಸಪ  ಉಚ ಪ ಪಂ ಾಪರ ಾಳ ೂಳ 32/3 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ೂಂ ಾ  ತ  0.7000 1
75 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ೂೕ  ಕು ಾ ವ ಂಗಪ  ಪಂ ಾಪರ ಾಳ ೂಳ 40/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ೂಂ ಾ  ತ  0.7000 1
76 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ೂೕಜ ಾಜಪ ಾಜಪ ಉಗ ೕಕ ಾಮ ೂಳ 136/1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  0.5130 2.35
77 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ಾ ತ ಮ ಾ ೕಂದ ಪ ವ ೕರಹ ಾಮ ೂಳ 9/2p2 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ೂಂ ಾ  ತ  1.6000 2
78 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರರಂಗಮ ಮ ಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 11* ಮ ಪ. ಾ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ1.5923 1
79 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ಬಸವ ಾಜಪ ಸಣ ಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 92/8p1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  0.7000 3.325
80 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರಸಂ ೂೕ ಮ ಪ ಾಮಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 17/1b ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ1.0350 0.65
81 ಾ ಗ  ಹಣು  ಪ ೕಶ ಸ ರಜ ಾಧ ನ ಾಮ ಂಗಪ ಮ ಾ ಹ ಾಮ ೂಳ 61/7p2,61/7p3 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಗ  ಹಣು  ಪ ೕಶ ಸ ರ0.9378 1
82 ೕ ನ ಾ ಂಕ ೂೕ ಂದಪ ಮ ಪ ಾ ಪರ ಾಳ ೂಳ 17/1b ಪರುಷ ಪ. ಾ ೕ ನ ಾ ಂಕ 1.2600 2
83 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ಕ ಯ ೂೕ ಹನುಂತ ೂೕ ಕ ೂೕ ಹ ಾಳ ೂಳ 51 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  0.7000 1.2
84 ೂಂ ಾ  ತ  NHM ರುಮಲಪ ಯಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 29 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೂಂ ಾ  ತ  0.7000 1

ಾ ಮ ೂೕಬ ಾಲೂ ಕು ಮ ಪ ರುಷ
ಪ ಷ  

ಾ
ಪ ಷ  
ಪಂಗಡ

ಇತ
ಸ ಾಯಧನ
ದ ತ  

(ರೂ. 

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( )

1 ಾ ಯ  ಖರ ೕ ಾಯಾಮಪ ಂಚಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ ಯ  ಖರ ೕ ಾಯ0.5000 1
2 ಾ ಯ  ಖರ ೕ ಾಯಾಂತ ೕರಪ ಹನುಮಂತಪ . .ಪರ ಾಳ -1 ೂಳ 0.4 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ ಯ  ಖರ ೕ ಾಯ0.2000 0.4
3 ಾ ಯ  ಖರ ೕ ಾಯಪ ಮ ಂಗಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ 0.6 ಮ ಪ. ಾ ಾ ಯ  ಖರ ೕ ಾಯ0.3000 0.6
4 ತರ ಾ ಯ  ಖರ ೕ ಾಯಉ ಾಪ ಾಮ ಾ  ಾಯ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 0.8 ಪರುಷ ಪ. ಾ ತರ ಾ ಯ  ಖರ ೕ ಾಯ0.1600 0.8
5 ಾ  ೌ ಾನಪ ಂಗಪ ಜಕ ನಹ ಾಮ ೂಳ 5 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ  ೌ 2.0000 5
6 ಾ  ೌ ಕೃಷ ಪ ೂಡ  ಂಕಟಪ ೂನ ಾ .ದುಗ ೂಳ 5 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ  ೌ 2.0000 5
7 ಾಂ ೕಕರಣ ರುದ ಪ ಹನುಮಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 3.1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಅ , ಂಗು 0.7000 3.1
8 ಾಂ ೕಕರಣ ಾನಂದಪ ರುದ ಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 1.2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಅ , ಂಗು 0.8000 1.2
9 ಾಂ ೕಕರಣ ೕ ಾ ದ ಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 3.3 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಅ , ಂಗು 0.9688 3.3

10 ಾಂ ೕಕರಣ ೕ ಾ ರುದ ಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 1.2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಅ , ಂಗು 0.9688 1.2
11 ಾಂ ೕಕರಣ ದುಗ ಪ ಈರಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 2.2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.9688 2.2
12 ಾಂ ೕಕರಣ ಹನುಮಂತಪ ಂಗಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ 4 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.9688 4
13 ಾಂ ೕಕರಣ ಮ ಪ ಾ ಾ ೂ ೂ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 2.08 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.9688 2.08
14 ಾಂ ೕಕರಣ ಈ ಾ ೂೕ ೕಮಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 1.6 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.9688 1.6
15 ಾಂ ೕಕರಣ ಲ ಪ ಮ ಪ ೂ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 2.11 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.9688 2.11
16 ಾಂ ೕಕರಣ ಾ ಾಂಜ ೕಯ ಈರಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 1.96 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.9688 1.96
17 ಾಂ ೕಕರಣ ಮ ಾ ಂಗಪ ರಂಗಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ 1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.1872 1
18 ಾಂ ೕಕರಣ ಾಲಪ ಾಲಯ ಪಂ ಾಪರ ಾಳ -1 ೂಳ 1.05 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಅ , ಂಗು 0.5488 1.05
19 ಾಂ ೕಕರಣ ಓಬ ಾಯ ಪ ಯ ಾಯ ೂಂ ಾಪರ ಾಳ ೂಳ 96/* ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.7500 1.57

ಸರು

: ತ ದುಗ   ಮತು  ಾಲೂ ಕು: ೂಳ

ಕ ಮ 
ಸಂ

ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ
ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ

ಸ ೕ  ನಂ

ವಗ ಾ ಪ ದ ೌಲಭ

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :  ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ  (2401-00-800-1-57)



20 ಾಂ ೕಕರಣ ಸುಧಮ ಕು ಾರ ಾ ಕ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 1/1 4/4 ಮ ಇತ ಅ 0.7500 1.05
21 ಾಂ ೕಕರಣ .ಎ  ಾಜಪ ಾ ೕಂದ ಪ ಮ ೕರು ಾಳ -2 ೂಳ 58/9 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 0.66
22 ಾಂ ೕಕರಣ ಅಂ ನಪ ಕ ಯಪ ಹು ಾಳ -2 ೂಳ 23/p4 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.76
23 ಾಂ ೕಕರಣ .  ಶಂಕ ಪ ೌಡು ಬಸಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 65/1 14/1 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.32
24 ಾಂ ೕಕರಣ ಎ.ಎ  ರ ದ ಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 91/1 175/1 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.66
25 ಾಂ ೕಕರಣ ಉದ  ಕು ಾ ಗುರುಮೂ ೕರನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 64/1 64/3 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.32
26 ಾಂ ೕಕರಣ ೕ ಾ ಮ ಾ ೕವಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 55/3 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.55
27 ಾಂ ೕಕರಣ ವಮೂ ನಂಜಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 89/1b ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.14
28 ಾಂ ೕಕರಣ ಾಕಮ ಾಂತಪ ಗುಂಡಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 15/01 ಮ ಇತ ಅ 0.7500 1
29 ಾಂ ೕಕರಣ ಅಜ ಪ ಯಪ ೂಂ ಾಪರ ಾಳ ೂಳ 29/11,25/7,5/1a3,29/7 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.7500 1
30 ಾಂ ೕಕರಣ ಪದ ವ ಉದ  ಕು ಾ ಅರ ೕ ಾಳ ೂಳ 15/5,15/2,15/4ಮ ಇತ ಅ 0.3562 1
31 ಾಂ ೕಕರಣ ಉ ಾಪ  .ಎ ವಪ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 140/1a ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.2
32 ಾಂ ೕಕರಣ ರ ೕ ಉ ಾಪ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 52/3a2 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 0.59
33 ಾಂ ೕಕರಣ ಾರಮ ಓಂ ಾರಪ ೂಡ  ಾ ಾಳ -2 ೂಳ 63/3 ಮ ಇತ ಅ 0.7500 0.56
34 ಾಂ ೕಕರಣ ೕರೂ ಾ ಪ ಮಂಜಪ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ 20/16 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 0.8
35 ಾಂ ೕಕರಣ ಮ ೕಂದ  ಕು ಾ ಮುರು ೕಂದ ಪ ೂ ಾ .ದುಗ ೂಳ 43/2 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.2
36 ಾಂ ೕಕರಣ ಚಂದ ಪ ಗುದ ಪ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ 49//1P2 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.27
37 ಾಂ ೕಕರಣ ss ಾಂತಪ ದ ಪ ಾಮ ಾಮ ೂಳ 55/p ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.7500 0.59
38 ಾಂ ೕಕರಣ ೕವ ಾಜ ಚನ ಬಸಪ ೕರನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 23* ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.49
39 ಾಂ ೕಕರಣ ೕಮಪ ಮ ೂೕ ೂೕ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 4/4,18/5 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ 1.1062 0.8
40 ಾಂ ೕಕರಣ ರಂಗಪ ೂೕಳಚ ಾಯ ಂ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 99 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.7500 1.2
41 ಾಂ ೕಕರಣ ಉ ಾಪ ಹನುಮಂತ ೌಡ ೂಡ  ಾ ಾಳ -2 ೂಳ 4/3 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.2968 0.64
42 ಾಂ ೕಕರಣ ದ ಾನಂದ ಚಂದ ಪ ಕು ೕರುಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 445/p1,445/p4 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.63
43 ಾಂ ೕಕರಣ ಜಗ ೕ ಾಟಪ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ 6/1p1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಅ 0.7500 1.17
44 ಾಂ ೕಕರಣ ೕಹ  ಬಸಪ ಶ ಾಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 1/8 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 0.46
45 ಾಂ ೕಕರಣ ವಪ ಹನುಮಂತಪ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 119/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.7500 0.6
46 ಾಂ ೕಕರಣ ೂೕ  ಕು ಾ ಾ ಮಪ ವಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 58/8 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 0.97
47 ಾಂ ೕಕರಣ ಶಂಕ ಪ ಂಗಪ ವಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 13/1 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.56
48 ಾಂ ೕಕರಣ ಜಯಪ ಕ ಣ ಶ ಾಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 33/4 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 0.8
49 ಾಂ ೕಕರಣ ವ ಂಗಪ ಹುಚ ಪ ವಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 80/1 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.15
50 ಾಂ ೕಕರಣ ಅನುಸೂಯಮ ಕ ಣ ಹನುಮನಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 23/1 ಮ ಇತ ಅ 0.7500 0.8
51 ಾಂ ೕಕರಣ ಮ ೕಶ ರಪ ವ ಂಗಪ ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 97/7 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 0.83
52 ಾಂ ೕಕರಣ ಜಯಪ ಈಶ ರಪ ರಂಗವ ನಹ .ದುಗ ೂಳ 44/4,44/3 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1
53 ಾಂ ೕಕರಣ ರ ೕ ಶಂಕ ಾಯ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 168/1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.7500 1
54 ಾಂ ೕಕರಣ ಚಂದ ಮ ರುದ ಪ ಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 60/5 ಮ ಇತ ಅ 0.2500 1.41
55 ಾಂ ೕಕರಣ .ಎ  ಶಂಕರ ವಪ ಾಳ ಾಳ ೂಳ 269* ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1
56 ಾಂ ೕಕರಣ ವರುದ ಮ ರುದ ಪ ೂಡ  ಾ ಾಳ -2 ೂಳ 57/5 ಮ ಇತ ಅ 0.7500 0.81
57 ಾಂ ೕಕರಣ ಇಂದ ಮ ಚಂದ ಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 3/6,3/5 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಅ 0.1545 1.03
58 ಾಂ ೕಕರಣ ಾರದಮ ಮ ಾ ಂಗಪ ಮ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ 2/213 ಮ ಇತ ಅ 0.7000 0.42
59 ಾಂ ೕಕರಣ .  ಾ ೕ ೕರಭದ ಪ ಮಹ ೕವಪರ ಾಳ -2 ೂಳ 56/1,13/1,59/2 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.42
60 ಾಂ ೕಕರಣ ಚಂದ ೕಕ  ಾಯ ಮ ಾಯ ಕು ೕರುಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 52/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.2000 0.8
61 ಾಂ ೕಕರಣ ಜಯಮ ೕ ಾ ತ ಹ ಾಮ ೂಳ 10/5 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಅ 0.7500 1
62 ಾಂ ೕಕರಣ ಯ ೂೕದಮ ೕವ ಾಜು .ಎ ಗನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 35/11 ಮ ಪ. ಾ ಅ 0.7500 0.92
63 ಾಂ ೕಕರಣ ಹನುಮಂತಪ ಯಲ ೂೕ ೕಕಲವ ಾಳ ೂಳ 25 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ 1.0200 1.98
64 ಾಂ ೕಕರಣ ಕ ಯಪ ಕ ಯಪ ಾ ನು ೂಗನಹ ಾಳ ೂಳ 33/2 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.6000 1.1
65 ಾಂ ೕಕರಣ ರತ ಮ ಈರ ೂೕ ೂ ಾರನಹ ಾಳ ೂಳ 14/b4 ಮ ಪ. ಾ ಅ 0.9688 0.8
66 ಾಂ ೕಕರಣ ಗುರುಮೂ ರಂಗಪ ಾಗಳಹ ಾಳ ೂಳ 47/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.5476 0.82

ಪ ದ ೌಲಭ

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : ಅನು ೂೕ ತ ಾ ಗಳ ಉಪ ೕಜ  ಬುಡಕಟು  ಉಪ ೕಜ  ಾ  2013ರ  ಬಳ ಾಗ ರುವ ತ  (2401-00-001-2-10)
: ತ ದುಗ   ಮತು  ಾಲೂ ಕು: ೂಳ
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ಾ ಮ ೂೕಬ ಾಲೂ ಕು ಮ ಪ ರುಷ
ಪ ಷ  

ಾ
ಪ ಷ  
ಪಂಗಡ

ಇತ
ಸ ಾಯಧನ
ದ ತ  

(ರೂ. 

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( )

1 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಾ ಾ ಾಯ ಾ ಾ ಾಯ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 338 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0585 0.65
2 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಜ ಮಂಜಪ ವ ೕರಹ ಾಮ ೂಳ 9/3 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0702 0.78
3 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಬಸಮ ಬಸವ ಾಜಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 40/6 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0792 0.88
4 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ .ಆ  ಾಮಚಂದ ಪ ರೂಪ ಾಯ ಕು ೕ ೕರಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 55/1 1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0252 0.28
5 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಮ ಪ ಗುಡದಪ ಇ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 9/5,9/1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.1719 1.91
6 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಾಮಪ ಾ ೂೕ ಹು ಾಳ ೂಳ 18/ 4 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.153 1.7
7 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಲ ಪ ಾ ೂೕ ಹು ಾಳ ೂಳ 18/ 3 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.153 1.7
8 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಸ ಾ ಾಯ ೂ ೕ ಾ ಾಯ ಕು ೕ ೕರಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 40/ 44 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.072 0.8
9 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಸ ೂೕಜ ಾ  ೕ ಾ ಾಯ ಗಂ ೕಗ .ದುಗ ೂಳ 80/5 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 0.09 1

10 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ೂೕ ೕಶಪ ಹುಚ ಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 36/2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.1728 1.92
11 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ೌ ಾ ಗಂ ಾ ಾಯ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 425/2 2 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 0.108 1.2
12 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ೕ ಾ ರುದ ಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 155/2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.072 0.8
13 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ರುದ ಪ ಸುಡು ಾ  ಕ ಯಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 155/1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0675 0.75
14 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಕ ಯಪ ರುದ ಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 155/3 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.072 0.8
15 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಧನಂಜಯ ಾಯ ಾಗ ಾಜ ಾಯ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 74/8 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.063 0.7
16 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಬಸವ ಂಗ ಾಯ ೂೕ ಾ ಾ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 195 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.108 1.2
17 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಗಂ ೕ ಾ ಾ ಾ ಾಯ ೂಮ ನಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 37/1ಎ1 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 0.1539 1.71
18 ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ೂಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಹನುಮಂತ ಾಯ ೕಮ ನ ಾಯ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 174/1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.1035 1.15
19 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮಂಜು ಾಥ.K  ೕ ಾ  ಾಸರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 51/2 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 0.1080 1.20
20 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಅಲ ೕ ೌಡ  ಮ ೕ ೌಡ ಅ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  95/2a ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 0.1143 1.27
21 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೖಯಣ   ೂೕರಪ  ಅ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 102/2 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 0.1287 1.43
22 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವಪ   ಓಬಯ  ಪಂ ಾಪರ ಾಳ ೂಳ 15 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 0.0972 1.08
23 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕಮಲಮ  ೂೕಂ ಕ ಯಪ  ನಗರಘಟ  ಾಳ ೂಳ 4/4 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 0.0756 0.84
24 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕ ಯಪ   ರಂಗಪ  ನಗರಘಟ  ಾಳ ೂಳ 2/1 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 0.0810 0.90
25 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂಚಪ   ಕ ಯಪ  ನಗರಘಟ  ಾಳ ೂಳ 24/1 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 0.0540 0.60
26 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರುದ ಪ   ಂಚಪ  ನಗರಘಟ  ಾಳ ೂಳ 25/14 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 0.0540 0.60
27 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂಚಪ ರಂಗಪ ಾಪನಹ ಾಳ ೂಳ 60/43 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 0.0765 0.85
28 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪ ಮ ಮ ಕ ಾಪನಹ ಾಳ ೂಳ 60/44 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 0.0387 0.43
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ೌ ಕ(ಸಂ
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1 ಕೃ ೂಂಡ ವಶಂಕರ .ಎ . ೂೕಮ ೕಖರಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 18/1c ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.7750 1.65
2 ಕೃ ೂಂಡ ಾ ಮಪ ಶರಣಪ ೕಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 81/1 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.7750 1.9
3 ಕೃ ೂಂಡ ಾಗ ಾಜಪ  .ಎ . ವನಂಜಪ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 33/2p3 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.7750 1.4
4 ಕೃ ೂಂಡ . ಾಗ ಾಜ ಕೃಷ ಮೂ ಮ ಾ ಹ ಾಮ ೂಳ 43/1 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.4485 6.28
5 ಕೃ ೂಂಡ ಈಶ ರಪ  ವಜ ರ ಬಸಪ ತ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 30/9 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.2810 3.2
6 ಕೃ ೂಂಡ ೕಮ ಾಂತಕು ಾ  .ಆ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 57/p2 ಮ ಇತ ಅ 0.7750 5.25
7 ಕೃ ೂಂಡ ೕ  .ಆ .ರುದ ಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 9/1 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.5800 4.29
8 ಕೃ ೂಂಡ ಾಂತಮ ೂೕ ಂದಪ ರಂಗವ ನಹ ಾಮ ೂಳ 61/1 ಮ ಇತ ಅ 0.7750 1
9 ಕೃ ೂಂಡ ಂಚಪ ರಂಗಪ ಹುಣ ಪಂ ಾಳ -2 ೂಳ 61/43 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಅ 1.3950 1.55

10 ಕೃ ೂಂಡ ಾಗ ಾ  ಾ ೕ ಾ ಾಯ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 166/1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಅ 1.3950 4.05

11 ಕೃ ೂಂಡ ರ ೕ ೕರಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 61/9,58/9,5
8/7,58/10

ಪರುಷ ಇತ
ಅ

0.7750 1

12 ಕೃ ೂಂಡ ಶಂಕರ ೌಡ . ಬಸವ ಾಜಪ ವ ೕರಹ .ದುಗ ೂಳ 17/2 ಪರುಷ ಇತ ಅ 0.4480 1
13 ಾ ಮ  ಾ ಣ ೕ ಾ ಭೂತ ೂೕ ಕ ೂೕ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 3/7 ಪರುಷ ಪ. ಾ 15.0660 0.2
14 ಾ ಮ ಯ  ಸ  ಾ ೕ ಾ ಭೂತ ೂೕ ಕ ೂೕ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 3/7 ಪರುಷ ಪ. ಾ 1.2590 0.2
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ಾ ಮ ೂೕಬ ಾಲೂ ಕು ಮ ಪ ರುಷ
ಪ ಷ  
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(ರೂ. 

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( )

1 ೕಟ  ಗಳಜಯ ಾಯ ಗಂ ಾ ಾಯ ಕು ೕರಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 49/1 1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.15
2 ೕಟ  ಗಳಾಮಪ ಮ ಪ ಮ ೕರು ಾಳ ೂಳ 119/2 1,18/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.09
3 ೕಟ  ಗಳಾನಕಮ  ರಂಗಯ ಉಗ ಕ ಾಮ ೂಳ 24 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 1.46
4 ೕಟ  ಗಳಅಜ ಪ ೂಡ ರಂಗಪ ಉಗ ಕ ಾಮ ೂಳ 22/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.28
5 ೕಟ  ಗಳಎ .ಎ . ವಮೂ ಾಗಪ ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 43 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
6 ೕಟ  ಗಳಾಗಪ ಕ ಣ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 57 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
7 ೕಟ  ಗಳಾಜಪ ೂಡ ಪ ಕಸವನಹ ಾಳ ೂಳ 14 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
8 ೕಟ  ಗಳ. . ೂೕ ಂದಪ ಮ ಪ ಎ . .ಹ ಾಮ ೂಳ 39/2 ಷ ಇತ ಾ 0.0750 2
9 ೕಟ  ಗಳ.ಎಂ ಮ ೕ  ಮ ೕಶ ರಪ ಂಗುಂ ಾಮ ೂಳ 99/1,63/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.2

10 ೕಟ  ಗಳಾ ೕಂದ ಪ ೂಮ ಪ ೂರಹ ಕುನುಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 2/1 2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1
11 ೕಟ  ಗಳಮರುಳಮ ಬಸಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 68/2ಎ 2 ಮ ಇತ ಅ 0.0473 0.63
12 ೕಟ  ಗಳರ  ೂೕಮ ೕಖ ಆಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 36/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
13 ೕಟ  ಗಳಾಗ ಾಜ ಈಶ ರಪ ಆಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 77/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0240 0.32
14 ೕಟ  ಗಳೂೕಮ ೕಖರಪ ಈಶ ರಪ ಆಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 77/1 3,36/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.17
15 ೕಟ  ಗಳಚಂದ ಪ ಕ ಯಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 81/4ಎ ಷ ಇತ ಅ 0.0428 0.57
16 ೕಟ  ಗಳಾಗಮ  ಕ ಯಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 81/3 ಮ ಇತ ಅ 0.0735 0.98
17 ೕಟ  ಗಳ ೕ ರುದ ಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ ೂಳ 9/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.89
18 ೕಟ  ಗಳರುದ ಪ ಮ ಪ ೕಕಲವ ಾಳ ೂಳ 21/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.54
19 ೕಟ  ಗಳರುದ ಪ ೕರಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 43/4 1 ಷ ಇತ ಅ 0.0533 0.71
20 ೕಟ  ಗಳಪಂ ಾಪ ಕ ಯಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 52/9 ಷ ಇತ ಅ 0.0578 0.77
21 ೕಟ  ಗಳಾಜಪ ಈಶ ರಪ ಅಬ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 8,8/1,8/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.8
22 ೕಟ  ಗಳಅಜ ಪ ಬಂದಕ ರ ಈಶ ರಪ ವಪ ರ ಕಸ ಾ ೂಳ 73/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2.35
23 ೕಟ  ಗಳಮ ೕಂದ ಪ ದ ಪ ವಪ ರ ಕಸ ಾ ೂಳ 35/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.1
24 ೕಟ  ಗಳಪ ಾಶ ಕ ಯಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 52/10 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
25 ೕಟ  ಗಳಮಂಗಳ ಾಮ ಂಗಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 72/6 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2.09
26 ೕಟ  ಗಳಶ ಾಂತ ವನಂಜಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 6/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
27 ೕಟ  ಗಳಗಂಗಮ ಮೂ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 72/2 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 1.6
28 ೕಟ  ಗಳಜಯಪ ಬಸಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 5/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0263 0.35
29 ೕಟ  ಗಳಾ ಮವ ಬಸಪ ಹನುಮ ಕಸ ಾ ೂಳ 7/1ಎ ಮ ಇತ ಅ 0.0750 2.1
30 ೕಟ  ಗಳಬಸವ ಾಜ ವ ಂಗಪ ಹನುಮ ಕಸ ಾ ೂಳ 62/1ಎ 2 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
31 ೕಟ  ಗಳವಕು ಾರಪ ಓಂ ಾರಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 6/5 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.6
32 ೕಟ  ಗಳರೂ ಾ ಪ ೕರರಭದ ಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 17/5 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.97
33 ೕಟ  ಗಳಉ ೕಶಪ ೕರಭದ ಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 44/1 2 ಷ ಇತ ಅ 0.0450 0.6
34 ೕಟ  ಗಳಜಗ ೕ ರುದ ಪ ತುಪ ದಹ ಾಮ ೂಳ 6/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0368 0.49
35 ೕಟ  ಗಳಾಜಪ ಮರುಡಪ ಾಗಲಹ ಾಳ ೂಳ 59 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
36 ೕಟ  ಗಳಕ ಯಪ ವಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 150/5,114/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0578 0.77
37 ೕಟ  ಗಳರುದ ಪ ಹುರು  ರಂಗಪ ಕಡೂರು ಾವಲು .ದುಗ ೂಳ 63/ 1 ಷ ಇತ ಾವ 0.0615 0.82
38 ೕಟ  ಗಳಾವ ತಮ ಹುರು  ರುದ ಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 66/4 ಮ ಇತ ಅ 0.0338 0.45
39 ೕಟ  ಗಳೂೕ ಾಲ ಾಯ ೂೕ ಾ ಾಯ ಕು ೕರಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 43/2 1,43/1 3 ಷ ಇತ ಅ 0.0450 0.6
40 ೕಟ  ಗಳೕರಭದ ಪ ೂರ ೕರಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 77,49/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2.38
41 ೕಟ  ಗಳಮ ೕಶ ರಪ ಕ ೕ ಂಗಪ ಮ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 22/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0735 0.98
42 ೕಟ  ಗಳವಪ ಈರಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 161 ಷ ಇತ ಅ 0.0638 0.85
43 ೕಟ  ಗಳೌರಮ ವಪ ಾಮ  ಾವಲು ಾಮ ೂಳ 3/ 2 ಮ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
44 ೕಟ  ಗಳೂೕ ೕಶಪ ಯಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 11 ಷ ಇತ ಅ 0.0735 0.98
45 ೕಟ  ಗಳಈಶ ರಪ ಚಂದ ಮ ಕ ಾಜೂರು .ದುಗ ೂಳ 107/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
46 ೕಟ  ಗಳಾಗ ಾಜಪ ಕ ಯಪ ಎ . .ಹ ಾಮ ೂಳ 85/4,97/1 ೕ2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2.46
47 ೕಟ  ಗಳಚಂದ ಪ ಯಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 60/2,68/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.18
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48 ೕಟ  ಗಳೕ ಾಸಮೂರ ಯಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 23/3,22/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.24
49 ೕಟ  ಗಳೌರಮ ಾಂಡುರಂಗಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 11/3 ,79/2ಎ,73ಮ ಇತ ಅ 0.0750 2
50 ೕಟ  ಗಳವಪ ದ ಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 31/3,27/2,28/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.2
51 ೕಟ  ಗಳಸ ೕ ಾಂಡುರಂಗಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 86/3,86/6 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.6
52 ೕಟ  ಗಳಷ ಾ ರಪ ೖರಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 93/3,68/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0458 0.61
53 ೕಟ  ಗಳ ಾ ಾ ಮ ರಂಗಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 90/ 8 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 1.23
54 ೕಟ  ಗಳಪ ಟ ರಂಗಯ ಸುಬ ಯ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 71/5 ಷ ಇತ ಅ 0.0713 0.95
55 ೕಟ  ಗಳರಂಗಪ ಕ ಯಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 66/2,108/3,29/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 3.2
56 ೕಟ  ಗಳಜಯ ಪ ಹಲಗಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 42/7,5/2 2,42/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.17
57 ೕಟ  ಗಳಓಂ ಾರಪ ಈಶ ರಪ ಾಮಘಟ ಾಮ ೂಳ 16/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0278 0.37
58 ೕಟ  ಗಳಮೂಡಲ ಯಪ ಯಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 141/3 ,73/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0675 0.9
59 ೕಟ  ಗಳಮಂಜು ಾಥ ನರಸಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 51/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0398 0.53
60 ೕಟ  ಗಳಾ ೕ ಮ ಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 1/6 1 ಷ ಇತ ಅ 0.0488 0.65
61 ೕಟ  ಗಳೕನಪ ಹನುಮಂತಪ ರುಮ ಾಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 4/56 ಷ ಇತ ಅ 0.0315 0.42
62 ೕಟ  ಗಳಸು ೕ  ರಂಗಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 98/1ಎ ಷ ಇತ ಅ 0.0255 0.34
63 ೕಟ  ಗಳರು ೕ ೂ ಗ ಾಟಬಸಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 119/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.18
64 ೕಟ  ಗಳಂಚಪ ಾಗಪ ಕು ನಘಟ ಾಳ ೂಳ 27/5,27/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.18
65 ೕಟ  ಗಳ. . ೕವಣ ಕ ಯಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 29/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2.8
66 ೕಟ  ಗಳಪರ ೕಶ ರಪ ಕ ಯಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 29/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2.8
67 ೕಟ  ಗಳಮಹ ೕವಮ ವಪ ೌ ಪ ರ ಾಳ ೂಳ 18/15 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 1.2
68 ೕಟ  ಗಳಎ .ಮಂಜು ಾಥ ವಪ ಗುಂ ೕ  ಾವಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 31/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
69 ೕಟ  ಗಳಾಗಪ ೂೕಟಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 90/ 1 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
70 ೕಟ  ಗಳಗಂ ಾಧರಪ ಜಯಣ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 90/ 7 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
71 ೕಟ  ಗಳಕಮಲಮ ಸಣ  ಮ ಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 15/35 ಮ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
72 ೕಟ  ಗಳೌರಮ ಶರಣಪ ಾಣ .ದುಗ ೂಳ 5/3 ಮ ಇತ ಅ 0.0668 0.89
73 ೕಟ  ಗಳ ೕ ಾ ಈಶ ರಪ ಮ ೕರು ಾಳ ೂಳ 12/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.44
74 ೕಟ  ಗಳಭರ  ಕು ಾ ಕ ಯಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 9/4ಎ ಷ ಇತ ಅ 0.0338 0.45
75 ೕಟ  ಗಳಂಕಟಪ ಚನ ಾಮಪ ಉಗ ಕ ಾಮ ೂಳ 11/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.6
76 ೕಟ  ಗಳಅಂ ನಪ ರಂಗಪ ರುಮ ಾಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 4/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
77 ೕಟ  ಗಳಾಗ ಾಜಪ ವನಂಜಪ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 33/2 2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.4
78 ೕಟ  ಗಳಮ ಾಜು ನಪ ವನಂಜಪ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 63/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2.16
79 ೕಟ  ಗಳಸಂ ವಣ ರ ಹನುಮಂತಪಮ ಪ ಉಗ ಕ ಾಮ ೂಳ 122 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.2
80 ೕಟ  ಗಳಲಕ ಮ ಾನಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 51/6 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 1.71
81 ೕಟ  ಗಳ ೕ ಾ ರಂಗಪ ಅಗ ಾರ ಕಸ ಾ ೂಳ 9/2ಎ ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2.2
82 ೕಟ  ಗಳಕ ದ ಪ ದ ಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 97/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.78
83 ೕಟ  ಗಳಷಣು ಕಪ ಮ ಾ ೕವಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 79/15,79/14 ಷ ಇತ ಅ 0.0315 0.42
84 ೕಟ  ಗಳ. ೕರಭದ ಪ ಕ ದ ಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 27/4,24/1,27/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
85 ೕಟ  ಗಳರಂಗ ಾ ರಂಗಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 111 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.55
86 ೕಟ  ಗಳಎ.ಸಂ ೂೕ   ಕು ಾ ಸ ಾ ವಪ ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 126/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2.89
87 ೕಟ  ಗಳದ ಮ ೂಡ ಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 60/1 1 ಷ ಇತ ಅ 0.0638 0.85
88 ೕಟ  ಗಳೌರಮ ಾಸಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 90/ 10 ಮ ಇತ ಅ 0.0608 0.81
89 ೕಟ  ಗಳಜ ಾ ಾಯ ಲಚ ಾಯ ೂಮ ನಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 31//2 ಷ ಇತ ಅ 0.0255 0.34
90 ೕಟ  ಗಳೕ ಾ ಮ ಾಗಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 23/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
91 ೕಟ  ಗಳಾಗಪ ಮ ಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 38/6,23/5 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.44
92 ೕಟ  ಗಳೕಮಪ ಮೂಡ ಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 86/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.14
93 ೕಟ  ಗಳಈಶ ರಪ ಮ ಾ ೕವಪ ಆ .ಮ ಾ ಪ ರ ಾಮ ೂಳ 10/1ಎ ಷ ಇತ ಅ 0.0735 0.98
94 ೕಟ  ಗಳಂಕ ೕ  . ಚಂದ ಪ ಎ . .ಹ ಾಮ ೂಳ 95/2 1,39/1 2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.53
95 ೕಟ  ಗಳ.  ಚಂದ ೕಖರಪ ೕರಭದ ಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 72/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.2
96 ೕಟ  ಗಳಮಂಜು ಾಥ ರಂಗಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 62/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.41
97 ೕಟ  ಗಳೂೕಮ ೕಖರಪ ೕರಭದ ಪ ಾಮಘಟ ಾಮ ೂಳ 641 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.41
98 ೕಟ  ಗಳಶ ಾಥಪ ಈಶ ರಪ ಾಮಘಟ ಾಮ ೂಳ 16/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0278 0.37
99 ೕಟ  ಗಳಆನಂದ ಾಯ ಗಂ ಾ ಾಯ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 140/ 12 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.2

100 ೕಟ  ಗಳರಂಗಪ ಮು ಪ ಚಟ ಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 5/4 4 ಷ ಇತ ಾವ 0.0750 1.2
101 ೕಟ  ಗಳಬಸಯ ಪವ ತಯ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 73 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.2
102 ೕಟ  ಗಳಮೂಡ ಪ ರಂಗಪ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 65/11 ಷ ಇತ ಅ 0.0315 0.42



103 ೕಟ  ಗಳ.ಆ  ಾಜಯ ೕವಯ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 6/7 ಷ ಇತ ಅ 0.0390 0.52
104 ೕಟ  ಗಳ.ಆ  ಬಸವ ಾಜಪ ರುದ ಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 2/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.34
105 ೕಟ  ಗಳ ಾ ಲ ಬಸವ ಾಜಪ , .ಆ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 31/7 ಮ ಇತ ಅ 0.0300 0.4
106 ೕಟ  ಗಳ ೕ  ೂ ೂ , ಆ . ದು ಾಮ ೂಳ 16/2 2 ಷ ಇತ ಅ 0.0690 0.92
107 ೕಟ  ಗಳಬಸವ ಾಜ ರಂಗಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 64/1,2/1ಎ,2/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
108 ೕಟ  ಗಳೕಖರಪ ಮ ಾ ೕವಪ ಾಣ .ದುಗ ೂಳ 10/7 2,10/15,10/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
109 ೕಟ  ಗಳಹನುಮಂತಯ ಮ ಯ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 44 ಷ ಇತ ಅ 0.0315 0.42
110 ೕಟ  ಗಳಮಹ ೕವಪ ಾಮಪ  ಅ ೕಬಂ ಗುಂ ೕ  ಾವಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 77/7 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.06
111 ೕಟ  ಗಳಓಂ ಾರಪ ಮ ಾ ೕವಪ ಗುಂ ೕ  ಾವಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 77/8 ಷ ಇತ ಅ 0.0405 0.54
112 ೕಟ  ಗಳಚಂದ ಮ ಂಚಪ ೂಮ ನಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 30/3ಎ ಮ ಇತ ಅ 0.0300 0.4
113 ೕಟ  ಗಳಹನುಮಕ ಸಣ ರಂಗಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 110/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1
114 ೕಟ  ಗಳೂೕ ೕಶಪ ಸಣ  ಮ ಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 110/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1
115 ೕಟ  ಗಳಈರಪ ಮ ಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 231/2,83/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.2
116 ೕಟ  ಗಳಕು ಾರಪ  .ಎ ಾ ಮಪ .ವ ೕರಹ ಾಮ ೂಳ 4/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0623 0.83
117 ೕಟ  ಗಳಹನುಮಂತಪ  .ಎ ಾ ಮಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 40/1 2 ಷ ಇತ ಅ 0.0488 0.65
118 ೕಟ  ಗಳ. . ಬಸವ ಾಜಪ ಕು ಾರಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 44/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0675 0.9
119 ೕಟ  ಗಳಾ ೕಶಪ ವಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 54/6 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
120 ೕಟ  ಗಳರುದ ಪ ಗ ೕರಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 130/2,131/2 1, ಷ ಇತ ಅ 0.0645 0.86
121 ೕಟ  ಗಳಂಚ ೕರಪ ನಂಜಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 16/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.1
122 ೕಟ  ಗಳಎ .ಎ . ೂೕ ೕಕಂಠಪ ೂಗ ಾ ಾಮ ೂಳ 30/8 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.24
123 ೕಟ  ಗಳ.ಈ ಮಂಜು ಾಥ ಈಶ ರಪ .ವ ೕರಹ ಾಮ ೂಳ 34/6,33/5 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.32
124 ೕಟ  ಗಳಾಂತಮ ಹನುಮಂತಪ ಆಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 141 ಮ ಇತ ಅ 0.0315 0.42
125 ೕಟ  ಗಳೂಮ ಣ ೂಡ ಯ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 5/3,78/5 2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
126 ೕಟ  ಗಳರತ ಾಲ ಾಜಣ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 78/5 2 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 2
127 ೕಟ  ಗಳೕಣುಕಮ ಚನ ಬಸಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 91/ 1 ಮ ಇತ ಅ 0.0668 0.89
128 ೕಟ  ಗಳ.ಎ . ಾಜಪ ಂಗಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 54/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0713 0.95
129 ೕಟ  ಗಳಕು ಾರ ಾ ಸಣ ಮ ಣ ಆಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 60/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0563 0.75
130 ೕಟ  ಗಳಲ ೕ ೕ ೕಖರಪ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ 20/12 ಮ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
131 ೕಟ  ಗಳಾ ೕಂದ ಪ ಮ ಜ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 28/27Block ಷ ಇತ ಅ 0.0375 0.5
132 ೕಟ  ಗಳದ ಾನಂದ ಾ ೂಮ ಣ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 68/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
133 ೕಟ  ಗಳ ಯಪ ಾಸಪ ಸಂ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 17/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.6
134 ೕಟ  ಗಳಸು ೕಲಮ ಪರಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 1,32,137 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 1.6
135 ೕಟ  ಗಳಮುರು ೕಂದ ಪ ಚನ ಬಸಪ ಾಮನಹ .ದುಗ ೂಳ 50/5 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.39
136 ೕಟ  ಗಳಕ ಪ ಸಣ ತ ಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ 7/1,21/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.43
137 ೕಟ  ಗಳಂಚಪ ಲ ಣಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ 5/2,24/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.01
138 ೕಟ  ಗಳೂೕ ೕಶ ರಪ ಸಣ ಮ ಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 90/ 3,2/7 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.01
139 ೕಟ  ಗಳರಂಗ ಾ ಕ ಯಮ ಕುಣಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 5/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.72
140 ೕಟ  ಗಳೕಖರಪ ಮಲ ಪ ಗುಂ ಮಡು ಕಸ ಾ ೂಳ 39/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.2
141 ೕಟ  ಗಳಎ .ಅ ೂೕ ಗುಂ ಮಡು ಕಸ ಾ ೂಳ 71/ ಷ ಇತ ಅ 0.0450 0.6
142 ೕಟ  ಗಳರಂಗಪ ಕ ಯಪ ೂಮ ನಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 41/1 2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.1
143 ೕಟ  ಗಳ.ಆ  ೕ ಾಸ ರಂಗಪ ೂಮ ನಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 28/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0653 0.87
144 ೕಟ  ಗಳ.ಎ  ಮು ೕಶ ರ ವರುದ ಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 61/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
145 ೕಟ  ಗಳ.  ಓಂ ಾರಪ ಚಂದ ಪ . .ಹ ಾಳ ೂಳ 35/1,54/6 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
146 ೕಟ  ಗಳ ಾನಂದಪ ಾಗಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 76/1 1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.45
147 ೕಟ  ಗಳಾ ೕ ಕಲ ಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 65/ 1,23/ 1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.34
148 ೕಟ  ಗಳರುದ ಮ ಚಂದ ಪ ಗುಂ ೕಮಡು ಕಸ ಾ ೂಳ 23 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 1.15
149 ೕಟ  ಗಳಮ ಾರುದ ಯ ೕರಭದ ಯ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 14/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0435 0.58
150 ೕಟ  ಗಳರುದ ಪ ಾನಂದಪ ಹ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 92/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.27
151 ೕಟ  ಗಳಸು .ಆ ೕವಣ ದ ಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 63/5 ಷ ಇತ ಅ 0.0473 0.63
152 ೕಟ  ಗಳಎ . ೕಶಪ ವರುದ ಪ ತುಪ ದಹ ಾಮ ೂಳ 2/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.34
153 ೕಟ  ಗಳಎಂ. . ಓಂ ಾರಪ ಾಡ ದ ಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 51/1ಎ ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.62
154 ೕಟ  ಗಳವ ಂಗಪ ಚನ ಪ ದು ಾಮ ೂಳ 17/7 1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
155 ೕಟ  ಗಳಾಜಪ ೂರ ೕರಪ ಚಟ ಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 21/5 ಷ ಇತ ಅ 0.0480 0.64
156 ೕಟ  ಗಳಸು ೕಲಮ ವಪ ಚಟ ಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 20/1 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 2
157 ೕಟ  ಗಳಜಯಮ ಷಣು ಖಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 10/1 ಮ ಇತ ಅ 0.0510 0.68



158 ೕಟ  ಗಳಸುನಂದಮ ಾರಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 5/2 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 1.53
159 ೕಟ  ಗಳಾಗಮ  ೂಡ ಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 15/22 ಮ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
160 ೕಟ  ಗಳಗುರು ಾಥ ಚಂದ ಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 17/8 ಷ ಇತ ಅ 0.0285 0.38
161 ೕಟ  ಗಳಮಲ ಮ ಈಶ ರಪ ಇ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 15/2 ಮ ಇತ ಅ 0.0398 0.53
162 ೕಟ  ಗಳಪರ ೕಶ ರಪ ಾಲಪ  ಾನಕ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 69/2,167/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.65
163 ೕಟ  ಗಳಾಗ ಾಜಪ  .ಈ ಈ ಾ ೂೕ ೌಡ ೂಂಡನಹ ಾಳ ೂಳ 1/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.75
164 ೕಟ  ಗಳಾ ಾಯಣಪ  .ಈ ಸುಬ ಯ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 13/1 1,74/7 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.14
165 ೕಟ  ಗಳವಕು ಾ  .ಎ ವ ಂಗಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 33/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
166 ೕಟ  ಗಳವಪ ಕ ಯಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 40/ 1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.09
167 ೕಟ  ಗಳರುದ ಪ ಹನುಮಂತಪ ೕಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 8/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0630 0.84
168 ೕಟ  ಗಳಾಗ ಾಜಪ  .ಎ ವ ಂಗಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 73/7,13/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1
169 ೕಟ  ಗಳರುದ ಮ ಚನ ಪ ಗುಂ ೕಮಡು ಕಸ ಾ ೂಳ 96/1ಎ ಮ ಇತ ಅ 0.0750 1
170 ೕಟ  ಗಳಾರದಮ ಾಗ ಾಜಪ ಮ ೕರು ಾಳ ೂಳ 110/4 ಮ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
171 ೕಟ  ಗಳಉ ಾಮ ೕ ಈಶ ರಪ ಮು ಾ ಪ ರ ಾಮ ೂಳ 40/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.23
172 ೕಟ  ಗಳಮ ೕಂದ ಪ ಕಲ ಪ ೂಗ ಾ ಾಮ ೂಳ 74/6,27/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0518 0.69
173 ೕಟ  ಗಳಮಂಜಪ ತಳ ಾರು ಕ ಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 82/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
174 ೕಟ  ಗಳಈಶ ರಪ ಮ ಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 54/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.74
175 ೕಟ  ಗಳಪ ರೂ ೂೕತ ಮ ಂಗಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 94/14 69,90 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 1.14
176 ೕಟ  ಗಳಜಯ ಾಮಪ ೕಮಪ ಆಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 142 ಷ ಇತ ಅ 0.0540 0.72
177 ೕಟ  ಗಳಂಚಮ ಾಜಪ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 28/14 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
178 ೕಟ  ಗಳಪರ ೕಶ ರಪ ಹನುಮಪ ಬ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 38/5 ಷ ಇತ ಅ 0.0315 0.42
179 ೕಟ  ಗಳ ೕಶಪ ಕ ಯಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 66/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0428 0.57
180 ೕಟ  ಗಳಾಜಪ ಸಣ ೂೕರಯ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ 43/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.3
181 ೕಟ  ಗಳಜಯಕು ಾ ಬಸಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 14/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 2
182 ೕಟ  ಗಳಕಲ ಪ ನಂಜುಂಡಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 20/5 ಷ ಇತ ಅ 0.0195 0.26
183 ೕಟ  ಗಳರ ನಂಜುಂಡಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 20/6 ಷ ಇತ ಅ 0.0195 0.26
184 ೕಟ  ಗಳಚಂದ ಪ ರಂಗಪ ೂಮ ನಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 5/7 ಷ ಇತ ಅ 0.0570 0.76
185 ೕಟ  ಗಳರ ಾ ಕ ವರುದ ಪ ೂಗ ಾ ಾಮ ೂಳ 26/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0450 0.6
186 ೕಟ  ಗಳಸಣ  ರಂಗಪ ಯಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 80 ಷ ಇತ ಂಗು 0.0750 2.27
187 ೕಟ  ಗಳಾಮಪ ಸತ ಪ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 70/7 ಷ ಇತ ಅ 0.0450 0.6
188 ೕಟ  ಗಳಹನುಮಕ ಸತ ಪ ಕಡೂರು ಾವಲು .ದುಗ ೂಳ 38/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0728 0.97
189 ೕಟ  ಗಳೕರಭದ ಪ ಪ ಣ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 14 ಷ ಇತ ಾವ 0.0750 1.6
190 ೕಟ  ಗಳಸು ೂೕಚ ಾ ಬಸವ ಂಗಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 7/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.85
191 ೕಟ  ಗಳಾಗ ಾಜಪ ದ ಪ ಗುಂ ೕಮಡು ಕಸ ಾ ೂಳ 45/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1
192 ೕಟ  ಗಳಮ ೕಶ ರಪ ಾ ಮಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 93/1,93/2ಎ ಷ ಇತ ಂಗು 0.0503 0.67
193 ೕಟ  ಗಳ ಾ ಮಪ ಷಣು ಖಪ ಾಮನಹ .ದುಗ ೂಳ 7/ 2 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
194 ೕಟ  ಗಳೂೕ ೕಶ ರಪ ಕ ಬಸಪ ಾಮನಹ .ದುಗ ೂಳ 17/5 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.12
195 ೕಟ  ಗಳಕ ಬಸವ ಾಜ ಓಂ ಾರಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 48/ ಷ ಇತ ಂಗು 0.0750 1.05
196 ೕಟ  ಗಳ ೕತ ಕ ಬಸವ ಾ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 48/3 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0750 1.05
197 ೕಟ  ಗಳಮಂಜಪ ಹನುಮಂತಪ ಉಗ ಕ ಾಮ ೂಳ 62/4,72/ 2 ಷ ಇತ ಂಗು 0.0750 1.56
198 ೕಟ  ಗಳಮಂಜು ಾಥ ವಣ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 14/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0458 0.61
199 ೕಟ  ಗಳಜಗ ೕ ವಣ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 20/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0585 0.78
200 ೕಟ  ಗಳಸ ೕ ಾಜಪ ೂಗ ಾ ಾಮ ೂಳ 62/1ಎ ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.2
201 ೕಟ  ಗಳವಸಂತಕು ಾರ ರಂಗಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 55/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.6
202 ೕಟ  ಗಳದ ಾಮಪ ದ ಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 168/5,119/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0653 0.87
203 ೕಟ  ಗಳದ ಮ ದ ಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 114/6,111/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
204 ೕಟ  ಗಳಬಸವ ಾಜಪ ಮಹ ೕವಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 5/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
205 ೕಟ  ಗಳ.  ೂೕ ಾ ಾಯ ಾ ಾ ಾಯ ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 149/2 ಷ ಇತ ಅ 0.0563 0.75
206 ೕಟ  ಗಳಾಕಮ ೂಡ ೂಟ ಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 49/ 18,90 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 2
207 ೕಟ  ಗಳೕಮಪ ಮೂಡ ಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 86/4 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.1
208 ೕಟ  ಗಳಮ ಾಜು ನಪ ವಪ . .ಹ ಾಳ ೂಳ 69/9 ಷ ಇತ ಅ 0.0600 0.8
209 ೕಟ  ಗಳದ ಂಗಪ ಬಸಪ  .ಎಂ ಬ ಹ ಪ ರ ಾಳ ೂಳ 2/1ಎ ಷ ಇತ ಅ 0.0450 0.6
210 ೕಟ  ಗಳಉ ಾಪ ಾಮ ಾ  ಾಯ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 38/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.57
211 ೕಟ  ಗಳನರಸಪ ಆದಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ ೂಳ 5/3 ಷ ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.0360 0.48
212 ೕಟ  ಗಳ ಜಮ .ಆ  ವ ಂಗಪ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 95/5 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0750 1.32



213 ೕಟ  ಗಳ.ಎ . ೕ ೕಂದ ಪ ವನಂಜಪ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 33/2 2 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.4
214 ೕಟ  ಗಳಎ .ಮ ಾಜು ನ ವನಂಜಪ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 64/3 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.32
215 ೕಟ  ಗಳರಂಗಮ ಹನುಮಂತಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 23/2 ಮ ಇತ ಅ 0.0750 1.1
216 ೕಟ  ಗಳ.  ಈಶ ರಪ ಾಲಪ  ೂ ೕ ಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 15 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.43
217 ೕಟ  ಗಳಬಡ ಾಗಪ ೂಡ ಾಗಪ ಾಸರಹ .ದುಗ ೂಳ 6/1 ಷ ಇತ ಅ 0.0345 0.46
218 ೕಟ  ಗಳಎ.  ಗುಳ ಪ ಾಮಪ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 131,28 ಷ ಇತ ಅ 0.0750 1.15
219 ೕಟ  ಗಳರ ೕಶ ಗುಳ ಪ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 124 ಷ ಇತ ಅ 0.0300 0.4
220 ೕಟ  ಗಳಚಂದ ಪ ಕ ಯಪ ಹು ೕಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ  39/2 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ೌ ೕ ಾ 0.0270 0.3
221 ೕಟ  ಗಳಾ ೕಶ ರ ಮ ಪ ಕಲ ವ ಾ ಹ  ದುಗ ೂಳ 108 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.1260 1.4
222 ೕಟ  ಗಳ ಂಗಪ ಮ ಪ ಾಗರಘಟ ಾಳ ೂಳ 17/2a ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.0720 0.8
223 ೕಟ  ಗಳಾಲಪ ಯಪ ತ ಹ  ದುಗ ೂಳ 73 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0900 1
224 ೕಟ  ಗಳಚಂದ ಪ ಾಲಪ ಡವನಹ  ದುಗ ೂಳ 15/19block ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0360 0.4
225 ೕಟ  ಗಳಬಸಪ  ಓಬ ಾಯ  ಗುಂ ನೂರು  ದುಗ ೂಳ 94/p1 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0792 0.88
226 ೕಟ  ಗಳಪ ವ ದ ಾ ಪ ಆಂದನೂರು  ದುಗ ೂಳ 57/7b ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0720 0.8
227 ೕಟ  ಗಳಕ ಯಪ ೂಡ  ಹನುಮಂತಪ ಕ ಾಜೂರು ಕವಲು  ದುಗ ೂಳ 1/16p2 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0963 1.07
228 ೕಟ  ಗಳಮಹಂ ೕ ೕ ಾ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  83/1 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0720 0.8
229 ೕಟ  ಗಳಜನಮ ಾಂತಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 28 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0540 0.6
230 ೕಟ  ಗಳಕ ಯಪ ರಂಗಪ ಾಂಪಪ ರ ಾಳ ೂಳ 26/2p3 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0396 0.44
231 ೕಟ  ಗಳಾಟಪ ಓಬಯ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 42/1 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಸುಗಂಧ ಾಜ + 0.0612 0.68
232 ೕಟ  ಗಳ ೕ ಾ ಓಬಯ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 41/4 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0585 0.65
233 ೕಟ  ಗಳಮ ಾಂತಮ ಾಂ  ೂೕರಯ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 35/1p2 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.0360 0.4
234 ೕಟ  ಗಳಉ ೕ ಓಬಯ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 73/2cp2 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0990 1.1
235 ೕಟ  ಗಳ ೕ ಾ ಕ ಯಪ ೂಸಹ  ದುಗ ೂಳ 37/1ap2 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.1350 1.5
236 ೕಟ  ಗಳಾಜಪ ಸಣ  ೂೕರಯ ೂಸಹ  ದುಗ ೂಳ 43/2b ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಸುಗಂಧ ಾಜ 0.1170 1.3
237 ೕಟ  ಗಳಬಸಪ   ಾದಪ ತುಪ ದಹ ಾಮ ೂಳ 107/p9-p2 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0540 0.6
238 ೕಟ  ಗಳ ೕ ಾ ಾರಪ ಡವನಹ  ದುಗ ೂಳ 7 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0360 0.4
239 ೕಟ  ಗಳಸು ತ ಮ ೕ  ತಳ ಾ  ರಂಗಪ ೂೕ ಾ  ದುಗ ೂಳ  45/7 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ೕಣ ನ ಾ 0.0774 0.86
240 ೕಟ  ಗಳಗಂಗಮ ೕ  ೖಯಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 138 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ  + ನು ಾ 0.0540 0.6
241 ೕಟ  ಗಳ ೕ ಾ ೌ  ಓಬಯ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 42/p3 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0666 0.74
242 ೕಟ  ಗಳವಕು ಾರ ಾ ಂಗಪ ೂಸಹ  ದುಗ ೂಳ 37/9 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0720 0.8
243 ೕಟ  ಗಳರಂಗಮ ಹನುಮಂತಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  23/2 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.0900 1
244 ೕಟ  ಗಳಮ ೂೕ ಹನುಮಂತ ೂೕ ಕಸವನಹ ಾಳ ೂಳ 9/7 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.0657 0.73
245 ೕಟ  ಗಳ. ಾಗ ಾಜ ೕ ಾ ಾಯ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 166/1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.1485 1.65
246 ೕಟ  ಗಳಚಂದ ಾಯ ೂಂಡ ಾಯ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 77/2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0666 0.74
247 ೕಟ  ಗಳಾ ಾ ಾ  ಾಯ ಾ ಾ ಾಯ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 40 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.2043 2.27
248 ೕಟ  ಗಳೕ ಾ ೕ ಾ ಾಯ ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 182 ಮ ಪ. ಾ ಅ 0.1071 1.19
249 ೕಟ  ಗಳ ಜ ಾ ಾ ಾ ಾಯ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 30/2 ಮ ಪ. ಾ ಅ 0.0405 0.45
250 ೕಟ  ಗಳಉ ಾ ಾಯ ಾಳ ಾಯ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 27/6 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.0315 0.35
251 ೕಟ  ಗಳೂೕ ಂದಪ .ಎ ಅ ನ ತ ಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 16/1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.0360 0.4
252 ೕಟ  ಗಳಈರಪ ಾಟಪ ಗುಂ ಮಡು ಕಸ ಾ ೂಳ 107/6 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.0378 0.42
253 ೕಟ  ಗಳರಂಗ ಾ ಕ ಣ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 18 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.1368 1.52
254 ೕಟ  ಗಳಓಬಪ ನರಸಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ ೂಳ 20/4 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.0522 0.58
255 ೕಟ  ಗಳ.  ಂಕ ೕಶ ಗುರಪ ಾ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ 10/2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.1800 2
256 ೕಟ  ಗಳಯಲ ಪ ನ ಪ ಾ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ 9/1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಅ 0.1800 2
257 ೕಟ  ಗಳಲ ೕ ೕ ಮ ಪ ಾ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 16/8 ಮ ಪ. ಾ ಅ 0.1017 1.13
258 ೕಟ  ಗಳಮ ಪ ವಡ ರ ಮ ಪ ಅ ಾ ತನಹ .ದುಗ ೂಳ 12/1p1 , 12/1p2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಾವ  0.2700 3.00
259 ೕಟ  ಗಳಧನುಜ ಾಯ ಾಮ ಾಯ ದರ ಾಮ ೂಳ 30/1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಾ ಂ  0.0450 0.50
260 ೕಟ  ಗಳಂಕ ೕಶ. ಎ ಹನುಮಂತಪ ಎ .  ಹ ಾಮ ೂಳ 43/2p4 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಾ ಂ  0.0450 0.50
261 ೕಟ  ಗಳದ ಪ  . ಕಲ ಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ  6/4 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಾ ಂ  0.0900 1.00
262 ೕಟ  ಗಳಈರಪ ಮಂಡ ಹನುಮಪ ಎ .  ಹ ಾಮ ೂಳ 49 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಾ ಂ  0.0720 0.80
263 ೕಟ  ಗಳರಂ ೕ ದ ಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 19/2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಾ ಂ  0.0900 1.00
264 ೕಟ  ಗಳಹನುಮಂತಪ  ಎ ಗುಡ ಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 66 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಾ ಂ  0.1350 1.50
265 ೕಟ  ಗಳಾಗ ಾಜಪ  ಬಸಪ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 8/11. ಪ ರುಷ ಪ. ಾ  ಾ 0.0360 0.40
266 ೕಟ  ಗಳದುರುಗಪ  ೕನ ಪ ೕಕಲವ ಾಳ ೂಳ 104/6, 104/8 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ  ಾ 0.0378 0.42
267 ೕಟ  ಗಳೕಮಪ  ಆಧ ಪ ಹ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 48/1, 48/4, 29/1b ಪ ರುಷ ಪ. ಾ  ಾ 0.0603 0.67



268 ೕಟ  ಗಳಸು ೕ . .ಎ  ಂಕಟ ಾ ಕ ದಂ ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ 46/2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ  ಾ 0.0657 0.73
269 ೕಟ  ಗಳಪ ಯ  ಮ ಪ ೂ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 17/1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ  ಾ 0.0504 0.56
270 ೕಟ  ಗಳಾರಪ  ಸತ ಪ ಕಡೂರು ಾವಲು .ದುಗ ೂಳ 30/3 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ  ಾ 0.0450 0.50

ಾ ಮ ೂೕಬ ಾಲೂ ಕು ಮ ಪ ರುಷ
ಪ ಷ  

ಾ
ಪ ಷ  
ಪಂಗಡ

ಇತ
ಸ ಾಯಧನ
ದ ತ  

(ರೂ. 

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( )

1  ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃಮ ೕ  ಾಯ ೕ ಾ ಾಯ ಕು ೕರುಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 40/13p Block ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.081 2 0.8
2  ಮಧುವನ ಮತು  ೕನು ಾ ಾ  ಅ ವೃಚಂದ ೕಖ  ಾಯ ಾ ಾ ಾಯ ಕು ೕರುಕ ಕಸ ಾ 52/2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಅ , ಂಗು 0.162 4 0.8

ಾ ಮ ೂೕಬ ಾಲೂ ಕು ಮ ಪ ರುಷ
ಪ ಷ  

ಾ
ಪ ಷ  
ಪಂಗಡ

ಇತ
ಸ ಾಯಧನ
ದ ತ  

(ರೂ. 

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( )

1 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಲಪ ೂಡ  ಹನುಮಪ ಎ .  ಹ .ದುಗ ೂಳ 44/2a ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2240 0.65
2 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಬಸವ ಾಜಪ  . ಾ ಂಗಪ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 21/1b ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.5
3 ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕ ಾಸ ಾಸಪ ಕ ಾಜೂರು .ದುಗ ೂಳ 13/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2235 0.65
4 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಶ ಧರ ಾಸಪ ಕ ಾಜೂರು .ದುಗ ೂಳ 62/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2405 0.7
5 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕಲ ಪ ದ ಾಮಪ ೕಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 6/4 6/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
6 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಜ ಾಯ ಚಂದ ಾಯ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 182 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.3095 0.9
7 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಜಯ ಾಮಪ ಹನುಮಪ ಎ .  ಹ .ದುಗ ೂಳ 11/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.58
8 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಚಂದ ೕಖರ ಎ .ಓ ದ ಪ ಾಮನಹ .ದುಗ ೂಳ 28/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
9 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಹನುಮಂತಪ ಪ  ಹನುಮಪ ೕಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 18/4a ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2405 0.7

10 ಂಗು ಪನ ೕತನ ರುದ ಪ ಹುರು  ರಂಗಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 71/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.5
11 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಹನುಮಪ ಯಪ ಾರಪರ .ದುಗ ೂಳ 3/7 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
12 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಹನುಮಂತಪ ಾಲಪ ಅಂ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ 18/3  11/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
13 ಂಗು ಪನ ೕತನ ೂೕ ಂದಪ ಂಚಪ ಎ .  ಹ ಾಮ ೂಳ 41/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
14 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಉ ನಪ ೕವಣ ದ ಪ ಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 6/3b ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
15 ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕಶಪ ದ ಾಮಪ ಮು ಾ ಪರ ಾಳ ೂಳ 58/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
16 ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕಶವ  ಕ ಯಪ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 92/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
17 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪರು ೂೕತ ಮ ಂಗಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 32/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
18 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಓಂ ಾರಪ ಚನ ಬಸಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 28/p7 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
19 ಂಗು ಪನ ೕತನ ರಂಗಮ ಹಮನುಂತಪ ಾರಪರ .ದುಗ ೂಳ 7/4 ಮ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
20 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮಂಜಪ ತಳ ಾರ ಕ ಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 82/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
21 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಓಂ ಾರಪ ೕರಭದ ಪ ದರ ಾಮ ೂಳ 1/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
22 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕು ಾರಪ ಉ ನಪ ಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 22/1p3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
23 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮರುಳ ದ ಯ ಬಸಯ ದರ ಾಮ ೂಳ 13/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
24 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕ ದ ಪ ಕು ೕರಯ ಚನ ಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 24/p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
25 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಸ ೕ  .ಎ ಾಜಪ  . ೂಗ ಾ ಾಮ ೂಳ 12/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1780 0.5
26 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಮಪ ಕ ಯಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 802/10  10/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.5
27 ಂಗು ಪನ ೕತನ ರ ಾ ಕರ ವರುದ ಪ ೂಗ ಾ ಾಮ ೂಳ 4/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
28 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಾಜು ನ ಅಂಕಳಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 18/b1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.3440 1
29 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾ ಮಪ ಾಜ ೕಖರಪ  ಎ . ಕ ೂೕ ಹ ಾಳ ೂಳ 6/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
30 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾ ತ ಮ ಗಂ ಾಧರಪ ಮ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 48/p1 ಮ ಇತ ಂಗು 0.3440 1
31 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಯ ೂೕಧಮ ಧ ೕ ಂದ ಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 44/11 ಮ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
32 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಗ ಂಗಪ ೕರಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 135/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
33 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ೕಶ ರಪ ಾ ಮಪ ಆ .  ಾವ ಾಮ ೂಳ 27/p1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8

ಪ ದ ೌಲಭ

ಸರು

ಕ ಮ 
ಸಂ

ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ
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ವಗ ಾ

ಪ ದ ೌಲಭ

ಸರು

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : ಉ ಾ ದ ಾ ಸು ಾರ ಾ ಾಯ ೕಜ ಾ  ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ  (2401-00-108-2-51-100)
: ತ ದುಗ   ಮತು  ಾಲೂ ಕು: ೂಳ

ಕ ಮ 
ಸಂ

ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ
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34 ಂಗು ಪನ ೕತನ ೂೕಮ ೕಖರಪ ಮಲ ಪ ದರ ಾಮ ೂಳ 93/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
35 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಚಂದ ೕಖರಪ ೕರಭದ ಪ ಾಳಕಟ ಾಮ ೂಳ 72/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
36 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮಂಜಪ ೂಡ  ರಂಗಪ ಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 3/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
37 ಂಗು ಪನ ೕತನ ದ ಂಗಯ ಚಂದ ೕಖರಯ ಾಮ ಾಮ ೂಳ 96/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
38 ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕ ಾ ಮ ೕ ಾ ೂಗ ಾ ಾಮ ೂಳ 145/p2 ಮ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
39 ಂಗು ಪನ ೕತನ ದ ಪ ಾ ಮಪ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 17/2  17/8 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
40 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾವ ತಮ ಬಸವ ಾಜಪ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 96/1 ಮ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
41 ಂಗು ಪನ ೕತನ ರತ ಮ ೕಲಪ  ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 107/6 ಮ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
42 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಪ  . ಮ ಪ ಕ ೂೕ ಹ ಾಳ ೂಳ 10/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
43 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕು ಾರ ಾ ದ ಪ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 172 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
44 ಂಗು ಪನ ೕತನ ತುಂಗಮ ಮಲ ಪ  ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 99/3 ಮ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
45 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕಸೂ ರಮ ೕಶವ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 70/2 ಮ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
46 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಜ ೕಖರಪ ಾ ಮಪ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 17/12 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
47 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕ ಯಪ ಮ ಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 35/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2405 0.7
48 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಜಯಪ ಅಂಕಳಪ ಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 48/p1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.3095 0.9
49 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಪ  ೕರಭದ ಪ ಮ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 54/6 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
50 ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕಮಪ ಕ ಯಪ ಹು ಾಳ ೂಳ 38/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
51 ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕಖರಪ ರುದ ಾಯ ಐಯ ನಹ .ದುಗ ೂಳ 16/12 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
52 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಲ ಪ ಮ ೂೕ ಹು ಾಳ ೂಳ 18/b3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.4
53 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಮಪ ಮ ೂೕ ಹು ಾಳ ೂಳ 18/b4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
54 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಜಮ ಈಶ ರಪ ಹು ಾಳ ೂಳ 39/p2 ಮ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.5
55 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪರ ೕಶ ರಪ ಬಸಪ ಹು ಾಳ ೂಳ 38/1 38/8 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
56 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಾಜು ಪ ವನಂದಪ ಾಳಘಟ .ದುಗ ೂಳ 61/10 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2235 0.65
57 ಂಗು ಪನ ೕತನ ೂೕ ಶಪ ಬಸಪ ಹು ಕಸ ಾ ೂಳ 93/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.5
58 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಓಂ ಾರಪ ಮಹ ೕವಪ ಕುನುಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 12/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.5
59 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಜಯ ಾಮಪ ಾಲಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 243/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.5
60 ಂಗು ಪನ ೕತನ ರ ೂೕಮಪ ವಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 73/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
61 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾ ಯಣಮ ೂೕ ಂದಪ ಹು ೕಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 103/3 ಮ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.5
62 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪ ಾಶ ವಪ ಹು ೕಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 102/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
63 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪರ ೕಶ ರಪ ರುದ ಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 578 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.5
64 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಅಜ ಪ ಈಶ ರಪ ವಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 73/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
65 ಂಗು ಪನ ೕತನ ರ ಶಂಕರ ವರುದ ಪ ಕುನುಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 69/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.5
66 ಂಗು ಪನ ೕತನ ೖ ಾ ಾ ಕೃಷ ಪ ಹು ೕಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 103/ 103/4 ಮ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.5
67 ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕ  . ಂಚಪ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 17/11 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
68 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಂ ಾ ಜಯ ಾಯ ಾಪನಹ ಾಳ ೂಳ 60/6b ಮ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
69 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಂಚಪ  ಎ . ಾ ಮಪ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 67/11 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
70 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪ ಯ ಕ ಪ ಹು ೕಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 4/1b ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
71 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಯಂ ೕರಪ ೂಟ ಪ ಹು ಾಳ ೂಳ 80 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
72 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕಸೂ ರಪ ಕಸೂ ರಪ ಬರ ೕರನಹ ಾಳ ೂಳ 7/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
73 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಸುಭದ ಮ ಾ ೕಂದ ಪ ಆ . ೂೕಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 30/1 ಮ ಇತ ಂಗು 0.2750 0.8
74 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪರ ೕಶ ರಪ ವರುದ ಪ ಹು ೕಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 11/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.5
75 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮಹ ೕವಪ ವ ಂಗಪ ಹು ೕಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 91/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1720 0.5
76 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಜಯ ೕವಪ ಚಂದ ಾಸ ಹು ೕಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 10/4,10/6.10/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2065 0.6
77 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾ ೕಶಪ ಾಮಪ ಕು ನಘಟ ಾಳ ೂಳ 29/9,40/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1375 0.4
78 ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಂತಪ ಗುರಪ ಉಗ ಕ ಾಮ ೂಳ 13/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.3600 1
79 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ೕಶ ರಪ  ನರಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 24/1a ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0525 0.6
80 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪರ ೕಶ ರಪ  ಈಶ ರಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 25/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0613 0.7
81 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೂೕಮ ೕಖರಪ   ಮಲ ಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 14/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0394 0.45
82 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಈಶ ರಪ  ವ ಂಗಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 33/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0613 0.7
83 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಓಂ ಾರಪ  ಎಂ ಮಲ ಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 10/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0394 0.45
84 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರುದ ಪ  ಬಸಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 15/2b ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0656 0.75
85 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರುದ ಪ  ದ ಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 34 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0656 0.75
86 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಲ ತಮ  ೕ  ವರುದ ಪ   ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 25/5 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0438 0.5



87 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪ ಾಕರ  ಾಜಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 52/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0280 0.32
88 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಬಸವ ಾಜಪ   ಬಸಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 34 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0508 0.58
89 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೂೕ ೕಶ ರಪ    ಬಸಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 25/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0613 0.7
90 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಚನ ಬಸಪ    ಬಸಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 34 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0481 0.55
91 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಂಚ ೕರಪ  ಬಸವ ಂಗಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 7/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0656 0.75
92 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರುದ ಮ  ೕ  ವ ಂಗಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 7/1 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0656 0.75
93 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ನಂಜುಂಡಪ   ಕ ಬಸಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 14/1c ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0481 0.55
94 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಬಸಮ  ೕ  ಬಸವ ಾಜಪ ಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 142/1 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0306 0.35
95 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕ ೕಶಪ   ಇ ಈಶ ರಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 67/6 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0875 1.00
96 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರ ರಂಗಪ ಕಡೂರು  ದುಗ ೂಳ 60/p2-p1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0875 1.00
97 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಾ ೕವಪ ಈಶ ರಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 60/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0613 0.7
98 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾ ೕಶಪ   ಇ ಈಶ ರಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 67/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0875 1
99 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪರ ೕಶ ರಪ   ಮು ೕಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 63/6 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0613 0.7

100 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾವ ತಮ  ೕ  ಪರ ೕಶ ರಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 58/60 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0613 0.7
101 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಬಸವ ಾಜಪ  ರಂಗಪ ಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 128/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
102 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾದಮ  ೕ  ಂಗಪ ಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 61/2 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
103 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಓಂಪ ಾ  ಚಂದ ಪ ಕಡೂರು  ದುಗ ೂಳ 12/54 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
104 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮಂಜಪ    ಓ ಹುಚ ಬಸಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 79/p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0656 0.75
105 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಲ ೕತ ಪ  ದ ಪ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 175/2a ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0875 1
106 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ತ ೕಖರಪ  ದ ಪ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 164/1b ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
107 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕಶ ರ  ಎಂ ಮುರು ೕಪ  ಾ  ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 96/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
108 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮಂಜು ಾಥ  ಎಂ ಮು ೕಪ  ಾ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 96/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
109 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕರುದ ಪ  ಎಂ.   ಬಸಪ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 97/9 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
110 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಅ  ಎ    ಮು ಪ  ಎಂ ಎ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 128/1b ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
111 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕು ಾರ ಾ  ಎಂ ಎ  ದ ಪ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 2/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
112 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮು ೕಂದ ಪ  ಎಂ ಎ    ದ ಂಗಪ  ಎಂ ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 128/1b ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
113 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಾಜು  ಮ ೕಶ ರಪ ಜಕ ನಹ  ದುಗ ೂಳ 7/7 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
114 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಚಂದ ೕಖರ ದ ಾಮಪ ಜಕ ನಹ  ದುಗ ೂಳ 14/1p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
115 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಅಣ ಯ  ದ ಾಮಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 57/1p1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
116 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಸುವಣ ಮ  ೕ  ಾರುಳಪ ಜಕ ನಹ  ದುಗ ೂಳ 13/p1 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
117 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ದ ಪ  ಎಂ ಕ ಯಪ ಆ  ೂೕಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 47 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
118 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಗಂ ಾಧರಪ   ಾರುಲಳಪ  ಎ ಆ  ೂೕಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 104 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
119 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಬಸವ ಾಜಪ   ಚನ ಬಸಪ ದ ಾಮ ೂಳ 19/32 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
120 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರುದ ಮ   ೕ  ರಂಗಪ ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 5/1a ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
121 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಗಂಗಮ  ೕ  ಾ ೕಂದ ಪ ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 5/1a ಮ ಇತ ಂಗು 0.0175 0.2
122 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ದ ಾಮಪ  ಚಂದ ೕಖರಪ ಜಕ ನಹ  ದುಗ ೂಳ 10/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
123 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಾಜು ನಪ   ಚಂದ ೕಖರಪ ಜಕ ನಹ  ದುಗ ೂಳ 13/p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
124 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕಖರಪ   ಎ  ದ ಾಮಪ ಗುಂಡುಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 4/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
125 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಚಂದ ೕಖರಪ    ಮ ಪ  ವ ೕರಹ ಾಳ ೂಳ 40/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
126 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಸಪ  ಎ ಸಣ ಹಟ ಪ ಯ ೕ ೂ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 12/3p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
127 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಪ     ಮ ಪ ಾ ೂೕ ಹ ಾಳ ೂಳ 10/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
128 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೂೕ ಂದಪ   ಹಟ ಪ ಕಸವನಹ  ದುಗ ೂಳ 10/2a1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
129 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಸ ೕ   ಆ  ಾಜಪ   ೂ ಾ ಾ  ಾಮ ೂಳ 72/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
130 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಬಸವ ಾಜಪ    ಎಂ ಮು ೕಪ  ನಂದನ ೂಸೂರು ಾಳ ೂಳ 95 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
131 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ೕಶ ರಪ   ಬಸಪ  ವ ೕರಹ  ದುಗ ೂಳ 45 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0875 1
132 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಬಸವ ಾಜಪ   ಾಂತ ಾಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 84/2p4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
133 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ವ   ಎಂ ಮ ೕ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 26/30 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0263 0.3
134 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರತ ಮ ೕ  ಂಗ ಾ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 5/1 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0683 0.78
135 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾ ೕಶ   ೕ ಾ   ಆ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 26/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0683 0.78
136 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಗ ಾ     ೕ ಾ   ಆ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 5/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0683 0.78
137 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಜಗ ೕ    ೕ ಾ   ಆ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 26/6 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0683 0.78
138 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮು ೕಶ ರ  ಎ  ವರುದ ಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 62/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0481 0.55
139 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಹನುಮಂತಮ   ೕ  ಪ ಣ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 66/1p1 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8



140 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಅರುಣುಕು ಾ  ಎ   ಮ ಾ ೕವಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 55/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0656 0.75
141 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ದನಂಜಯ ಾಯ ಾಗ ಾಯ ಾಸಲು  ದುಗ ೂಳ 158 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
142 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಮಚಂದ ಪ  ಕ ಯಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 190 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
143 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಾಜು ನ  ಕ ಯಪ ಮ ೕರು ಾಳ ೂಳ 117/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
144 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಸುಧಮ   ಕು ಾರ ಾ   ಕ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 21/1,21/2,1/1ಮ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
145 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ವಪ ಾ    ೕ  ಮಪ ಕ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 20 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
146 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಹನುಮಂತಪ  ಗಂಗಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 16/1B ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0875 1
147 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಲ ತಮ  ಮುರು ೕಶಯ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 12/1 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
148 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕರಯ  ದ ನಂಜಯ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 84/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0306 0.35
149 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೂ ೕ  ಎ  ೕ  ಮಂಜು ಾಥ ಾಸರಹ  ದುಗ ೂಳ 38/2 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0394 0.45
150 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಗಪ   ಮ ಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 23/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
151 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕ ಾ ಮ ೕ  ಾಗಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 23/3 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
152 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಅಂ ೕನಪ  ಾಮಪ  ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 105/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
153 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೌರಮ  ೕ  ಅಂ ೕನಪ  ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 2/2 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
154 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ೕಶಪ   ವಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 128/1bp ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
155 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ವಪ   ಮ ಪ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 107/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
156 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಉ ೕಶಪ    ಬಸಪ ಕ ಎ ಗುನೂರು  ದುಗ ೂಳ 67/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
157 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕ ಾಸ    ಂಕಟಚ ೕ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 85/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
158 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಚಂದ ಪ   ಕಲ ಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 101/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
159 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಈಶ ರಪ   ಇ  ಚಂದ ಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 47/1,47/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0700 0.8
160 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪರ ೕಶ ರಪ ಕು ೕರಪ ೂೕ ಾ  ದುಗ ೂಳ 37/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
161 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಾಜು ನ ಎ   ಕಲ ಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 32/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
162 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕಲ ಪ  ಬಸಪ ಅಂ ಾಪರ  ದುಗ ೂಳ 7/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
163 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪ ಭು ೕ   ದ ಾಮಪ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 19/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
164 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾ ೕಜಪ    ಪ ೕ  ಶಂಕರ ಂಗಪ ಶ ಾಥನಹ  ದುಗ ೂಳ 34/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
165 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಸು ಾ  ೕ  ಾಪಣ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 59/2 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
166 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಈರಪ   ರುದ ಪ ಕಡೂರು  ದುಗ ೂಳ 58/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
167 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಭರ  ಕು ಾ  ಸವಂ  ಾ  ಾ  ಎಂಕ ಾಜೂರು  ದುಗ ೂಳ 131 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
168 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕ ಣ   ಾ ೕಶಪ ೂೕ ಾ  ದುಗ ೂಳ 68/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
169 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಸು ಾತ ೂೕಮ ೕಖರಪ ಕಡೂರು  ದುಗ ೂಳ 20/6 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
170 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ  ರ   ಎಂ ಮ ಾ ೕವಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 86/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
171 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೌರಮ  ೕ  ಷಣು ಖಪ ದ  ದುಗ ೂಳ 4/2 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
172 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಸು ೕ   ಎ ವ ಂಗಪ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 48/,49 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
173 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮಂಜು ಾಥ ಮು ೕಂದ ಪ ಕ ಾಜೂರು  ದುಗ ೂಳ 7/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
174 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಜಪ   ಸಣ  ಮ ಪ ಕ ಾಜೂರು  ದುಗ ೂಳ 75/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
175 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾರಧಮ  ೕ  ಮ ಾ ೕವಪ ಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 28/5 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
176 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾ ೕಂದ ಪ  ಾ ೕಜಪ ಯೂರು  ದುಗ ೂಳ 21/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
177 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಅ ೂೕಕ   ೕಂಕಟಚಲ ೕ ಕ ಾಜೂರು  ದುಗ ೂಳ 84/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
178 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪ ಾ  ಬಸವ ಾಜಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 99/3p1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
179 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮರುಳ ದ ಪ  ಬಸವ ಾಜಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 100/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
180 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಂತಮ   ೕ  ಮ ೕಶಪ ೂೕ ಾ  ದುಗ ೂಳ 68/1p1 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
181 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಬಸವ ಾಜಪ  ಬಸಪ ೂೕ ಾ  ದುಗ ೂಳ 68/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
182 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕಘ ಾಥ ಾದ ಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 42/p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0656 0.75
183 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೂೕ ಂದಪ   ಕ ಯಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 38 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0656 0.75
184 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೂೕ ಂದಪ  ಎ   ಮ ಪ   ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 43/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0438 0.5
185 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೌರಮ   ೕ  ಸಣ ಸೂರಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 40/1p1 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0525 0.6
186 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಲಯ   ಾಲ ಯ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 10/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0525 0.6
187 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರಂಗ ಾ  ಎ  ೕಳಲಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 4/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0875 1
188 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕಮಲಮ   ಾ ೕಂದ ಪ ೂ ೕ ಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 40 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
189 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರುದ ಾ  ೕರಪ ರುಮ ಾಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 12/10 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
190 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೂೕ ೕಶಪ ಬಸಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 34 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0263 0.3
191 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಾ ಂಗಪ   ಜಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 38/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0438 0.5
192 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ವಗಂಗಮ   ೕ  ಾಗ ಾಜಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 44/3 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0613 0.7



193 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಂತ ಾಜು ಾಗ ಾಜು ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 14/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0613 0.7
194 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪ ಭು  ಪರ ೕಶ ರಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 29/4b ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
195 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕರಭದ ಪ    ಜಯಪ ಕಡೂರು  ದುಗ ೂಳ 69/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0875 1
196 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಅನ ಪ ೕ ಶ  ಈಶ ರಪ ಕ ಾಜೂರು  ದುಗ ೂಳ 23/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
197 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಜಮ   ೕ  ಮ ಾರುದ ಪ ಕಡೂರು  ದುಗ ೂಳ 77/5 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
198 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಶಂಕರಮ  ೕ  ಪರ ೕಶ ರಪ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 66/8 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
199 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕವಣ  ದ ಪ   ವ ಂಗಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 100/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
200 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ  ಎ  ಎ  ಾ ೕಶಪ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 68/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
201 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾರದಮ  ೕ  ಾಜಪ ಕ ಾಜೂರು  ದುಗ ೂಳ 67 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
202 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಬಸವ ಾಜಪ  ಈಶ ರಪ ಕ ಾಜೂರು  ದುಗ ೂಳ 23/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
203 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾ ೕಂದ ಪ  ಮ ಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 68/1a ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
204 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಸಂ ೂೕ  ಕು ಾ  ಸ ಾ ವಪ ಾಸಲು  ದುಗ ೂಳ 42 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0175 0.2
205 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಬಸಂತಪ   ಬಸಪ ಾ ೕನಹ  ದುಗ ೂಳ 11/3p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0263 0.3
206 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಸ ಾ ವಪ  ಬಸಪ ಾಸಲು  ದುಗ ೂಳ 125/2a ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0175 0.2
207 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪರ ೕಶ ರಪ  ಬಸ ಂಗಪ ಾಣ  ದುಗ ೂಳ 45/p3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
208 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಯಶವಂತಪ   ಾಜಪ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 78/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
209 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕು ೕರಪ  ಾಗಪ ಾಗಳ  ದುಗ ೂಳ 8/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
210 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕಖರಪ   ಆ  ರುದ ಪ ಎ   ಹ  ದುಗ ೂಳ 64/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
211 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಉ ೕಶಪ  ಚನ ಬಸಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 100/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
212 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಾಜು ನಪ   ಎ  ಾಗಪ ಾಗಳ  ದುಗ ೂಳ 15/1p1p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
213 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರಭದ ಪ ಓಂಕರಪ ಕಡೂರು  ದುಗ ೂಳ 62/5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0315 0.36
214 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ಾರುದ ಪ  ರುದ ಪ ಕಡೂರು  ದುಗ ೂಳ 58/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0420 0.48
215 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಗುರು ಾಥಪ   ಾಗಪ ಅಂದನೂರು  ದುಗ ೂಳ 59/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
216 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮಂಗಳಮ   ಕು ಾರಪ  ದುಗ  ದುಗ ೂಳ 82/2 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
217 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಚಂದ ೕಖರಪ   ಎ   ಾಗಪ ಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 15/1p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
218 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮ ೕಶಪ  ೕಲಪ ಾಗಳ  ದುಗ ೂಳ 123/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
219 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪ ಾ  ಎ  ದ ಾಮಪ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 19/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
220 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರುದ ಪ  ಈಶ ರಪ ಕಡೂರು ಾವಲು  ದುಗ ೂಳ 60 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
221 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ  ಮಂಜಪ  ಓಂ ಾರಪ ೂಡಗವ  ದುಗ ೂಳ 67 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
222 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಜಪ  ೕರಭದ ಪ ಗಂಡು ಾ ೕನಹ  ದುಗ ೂಳ 3/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
223 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ವಣ  ಎ   ದ ಪ  ಆ    ೂ ಾಲು  ದುಗ ೂಳ 1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
224 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರಂಗ ಾ   ಕ ಂಗಪ ಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 21/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
225 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕವಣ  ದ ಪ   ಬಸಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 172/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
226 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಬಸವ ಾಜಪ  ಚಂದ ೕಖರಪ ಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 131/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
227 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಂತ ೕರಪ  ಬಸಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 172/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
228 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ವ ಂಗಪ  ಬಸಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 81/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
229 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕಮಲಮ ಮು ೕಂದ ಪ ಕಡೂರು  ದುಗ ೂಳ 28/2 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
230 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾ ೕಂದ ಪ  ಕಲ ಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 80 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
231 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರುದ ಪ  ಬಸಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 7/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
232 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಬಸವ ಾಜ ೕರಬಸಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 106 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
233 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕ ಾ  ಮ ಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 32/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0569 0.65
234 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ೕಶ ರ  ಕಟ ಪ  ಪಣಜೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 64/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0613 0.7
235 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ರುದ ಪ  ಎ  ಎ  ಾಗಪ ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 147 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
236 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಮಚಂದ ಪ  ದಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 93/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
237 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಚಂದ ಪ    ಬಸಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 96/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
238 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಕಮಲಮ  ೕ  ಚನ ಪ ೂ ಾ ಾ  ಾಮ ೂಳ 184/3 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
239 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ನಂಜುಂಡಪ  ೂೕಮಣ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 126/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
240 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ   ೕಶಪ  ಎಂ ಎ  ದ ಾಮಪ ಮು ಾ ಪರು ಾಮ ೂಳ 7/p6 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
241 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಚಂದ ಪ   ಹ ಯಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 95/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
242 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ  ರುದ ಮ   ಎ  ೕ  ಬಸವಂತಪ  ಎ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 21/3c ಮ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
243 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾನಪ  ಂಗಪ ಜಕ ನಹ ಾಮ ೂಳ 36/2p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
244 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಯಮ   ೕ  ಈರಪ ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 4/p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4
245 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ದ ಾಮಪ   ಇ ಈಶ ರಪ ಜಕ ನಹ ಾಮ ೂಳ 16/4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0350 0.4



246 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಜಮ   ೕ  ೖಯಣ ಕ ಎ ಗುನೂರು  ದುಗ ೂಳ 35/2 ಮ ಪ.ಪಂ ಂಗು 0.0350 0.4
247 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಮಂಜಪ  ಮ ಪ ೂೕ ಾ  ದುಗ ೂಳ 79/1p2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂ ಂಗು 0.0350 0.4
248 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಂ ಾ  ೕ  ಾಮ ಾಯ  ಅಂ ಾಪರ  ದುಗ ೂಳ 23.6 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0350 0.4
249 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾರಪ  ಈರಪ ಾರಪರ  ದುಗ ೂಳ 8/5 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0543 0.62
250 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಲಪ   ಹನುಮಂತಪ ೕಎ ಗನೂರು  ದುಗ ೂಳ 167/2p2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0350 0.4
251 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಸು ೕ ಾ ಾ  ೕ  ಗಂಗ ಾಯ ಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 166/2p2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0350 0.4
252 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾ  ಾಯ   ಾಳ ಾಯ  ಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 149/4 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0350 0.4
253 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾರಧ ಾ  ೕ  ಾಗ ಾ  ಾಯಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 31 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0350 0.4
254 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಗಂ ೕ ಾ   ೕ  ಕೃಷ ಾಯ  ಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 28/5 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0350 0.4
255 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಲ ಾ   ೕ  ಾಂ ಾ ಾಯ ಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 166/2 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0350 0.4
256 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಹನುಮಂತ ಾಯ  ಮ ಾಯ ಾಳಗಟ  ದುಗ ೂಳ 174/p1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.0350 0.4
257 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾ ತ ಮ   ವ ಂಗಪ ಅ ಾ ತನಹ  ದುಗ ೂಳ 20/2 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0324 0.37
258 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಸು ತ ಮ   ಕಲ ಪ   ಎ ಾಮನಹ  ದುಗ ೂಳ 7/1 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0263 0.3
259 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಗಪ  ಕ ಪ  ವ ೕರಹ  ದುಗ ೂಳ 34 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0263 0.3
260 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಪ ಾ ವ  ಹನುಮಂತಪ  ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 145/2 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0263 0.3
261 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಹನುಮಂತಪ   ಕ ಯಪ  ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 142/b5 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0263 0.3
262 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಗಪ  ೂಡ  ೂೕಟ ಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 29/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0263 0.3
263 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಜಗ ೕಶ ಎ   ಬಸಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 25 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0175 0.2
264 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಶಂಕರ ಂಗಪ  ಮ ೕಶ ರಪ ಾ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 24 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0175 0.2
265 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಜಯಮ ೕ  ಕೃಷ ಮೂ ಕುನಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 138 ಮ ಇತ ಂಗು 0.0175 0.2
266 ವ ಹ  - ಂಗು ಪನ ೕತನ ಾಜಪ  ರಂಗಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 88/1p6 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0175 0.2
267 ಸ ತ  ಗಳಜಪ   ಗಪ ಮಲ ಂಗನಹ ಳ ಳ 39/3 ,42/2 2 ಷ ನ ಂ 0.05363 0.4

268 ಸ ತ  ಗಳಬ ಲ ೕ ೕಂ ಷ  ಳ ಳ ಳ 223/3 ಮ ನ ಂ 0.10726 0.8

269 ಸ ತ  ಗಳ   ಪರ ಶ ರಪ ಳ ಳ ಳ 56/1 ಷ ನ ಂ 0.10726 0.8

270 ಸ ತ  ಗಳಸ ವಪ   ಗಪ ಳ ಳ ಳ 41/2 ಷ ನ ಂ 0.10726 0.8

271 ಸ ತ  ಗಳೕ ಠಪ   ಮ ವಪ ಳ ಳ ಳ 267/2ಎ ಷ ನ ಂ 0.08044 0.6

272 ಸ ತ  ಗಳಜಯ ವಪ   ವ ಂಗಪ ಳ ಳ ಳ 26/1 ಷ ನ ಂ 0.10726 0.8

273 ಸ ತ  ಗಳಜಯಪ   ದ ಪ ಳ ಳ ಳ 30/2 1 ಷ ಪ. ಂ 0.05363 0.4

274 ಸ ತ  ಗಳಂಗ   ಜಯ ವಪ ಳ ಳ ಳ 274/2 ಷ ನ ಂ 0.10726 0.8

275 ಸ ತ  ಗಳಲಕ ಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಳ ಳ ಳ 41/1 ಮ ನ ಂ 0.10726 0.8

276 ಸ ತ  ಗಳಗ ಮ  ೕಂ ಗಪ ಮಲ ಂಗನಹ ಳ ಳ 42/1 ಮ ನ ಂ 0.05363 0.4

277 ಸ ತ  ಗಳಜಯ ವಪ   ಮಲಪ ಳ ಳ ಳ 267/2 ಷ ನ ಂ 0.05363 0.4

278 ಸ ತ  ಗಳಹ ತಪ   ಮ ಪ ಳ ಳ ಳ 34/1 ಷ ನ ಂ 0.10726 0.8

279 ಸ ತ  ಗಳವಣ ಮ  ೕಂ ಳ ಳ ಳ 244/3 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.10726 0.8

280 ಸ ತ  ಗಳಜಗ ೕಶಪ   ಪ ಳ ಳ ಳ 262/9 ಷ ನ ಂ 0.08044 0.6

281 ಸ ತ  ಗಳರ   ೕ ಶ ರಪ ಳ ಳ ಳ 30/5 ಷ ನ ಂ 0.10726 0.8

282 ಸ ತ  ಗಳಸ ವಪ   ಮಪ ಳ ಳ ಳ 267/2 ಷ ನ ಂ 0.10726 0.8

283 ಸ ತ  ಗಳವಪ   ಗಪ ಳ ಳ ಳ 41/2 ಷ ನ ಂ 0.10726 0.8

284 ಸ ತ  ಗಳಗ ಮ  ೕಂ ಪ ಕರ ಳ ಳ ಳ 267/2 ಮ ನ ಂ 0.10726 0.8

285 ಸ ತ  ಗಳದ ಪ   ಗಪ ಳ ಳ ಳ 30/5 ಷ ಪ. ಂ 0.10726 0.8

286 ಸ ತ  ಗಳಗ   ಕ ಯಮ ನಹ ಳ ಳ 26/1 2 ಷ ಪ. ಂ 0.10726 0.8

287 ಸ ತ  ಗಳಮ  ೕಂ ಬಸಪ ನಘಟ ಳ ಳ 48/ 9 ಮ ನ ಂ 0.10726 0.8

288 ಸ ತ  ಗಳ    ಳ ಳ 31/ 1 ಷ ನ ಂ 0.12066 0.9

289 ಸ ತ  ಗಳಮ ಂ  ಯ   ಂ ಯ ಣ ಳ ಳ 17 ಷ ಪ. ಂ 0.10726 0.8

290 ಸ ತ  ಗಳಮಹಮ    ಮ ೕ ಳ ಳ 134/2ಎ ಷ ನ ಂ 0.10726 0.8

291 ಸ ತ  ಗಳದ ಪ   ಯಪ ಳ ಳ 82* ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.10726 0.8

292 ಸ ತ  ಗಳಲ   ಯ ಯ ಣ ಳ ಳ 13/9 ಮ ಪ. ಂ 0.10726 0.8

293 ಸ ತ  ಗಳಸಣ ಮ ಪ   ಕ ಯಪ ಣ ಳ ಳ 76/5 ಷ ಪ. ಂ 0.13407 1

294 ಸ ತ  ಗಳಮಕ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಣ ಳ ಳ 42/1 1 ಮ ನ ಂ 0.10860 0.81

295 ಸ ತ  ಗಳಅಂ ನಪ   ಗ ಸಪ ಳ ಳ 77/2,77/1 ಷ ಪ. ಂ 0.10726 0.8

296 ಸ ತ  ಗಳಕ ಯಪ   ಕಪ ಳ ಳ 52/ 3 ಷ ನ ಂ 0.11396 0.85

297 ಸ ತ  ಗಳಕ ಪ   ಗಪ ಳ ಳ 52/ 4 ಷ ನ ಂ 0.11396 0.85

298 ಸ ತ  ಗಳಲಪ   ಕಪ ಳ ಳ 51/2 5 ಷ ನ ಂ 0.13273 0.99



299 ಸ ತ  ಗಳಗ ರಪ   ಪ ಳ ಳ ಳ 262/9 ಷ ನ ಂ 0.10726 0.8

300 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಎಂ ಜಯ ಪ   ಮಹ ವಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 91/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

301 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ತ   ಖರ ವ ರ ಕಸ ಳ 67/1 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

302 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಎಂ ವ ಂಗಪ   ಮಹ ವಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 16/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

303 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ   ಮ ಶ ರಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 2/11 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

304 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಎ ಅಜ ಪ   ಈಶ ರಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 73/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0452 0.86

305 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ರ   ಮ ಶ ರಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 69/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

306 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂತ   ವ ಂಗಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 92/1 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

307 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಭ ೕಂ ಈಶ ರಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 30/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

308 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಎಂ ವ   ಷ ಖಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 63/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0347 0.66

309 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಈಶ ರಪ    ಲಮ ವ ರ ಕಸ ಳ 32/2 ಷ ಇತ ಂ 0.1055 2.01

310 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಆ ದಪ   ಹ ಮಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 83/2 ಷ ಇತ ಂ 0.1155 2.2

311 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ ಠಪ   ಬಸಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 73/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

312 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ಂಗಪ   ಲಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 87/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

313 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಮ  ೕಂ ಉ ವ ರ ಕಸ ಳ 28/1 ಮ ಇತ ಂ 0.0578 1.1

314 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಎ  ಗಪ   ಂಭಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 49/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

315 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಖರಪ   ಗಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 52/5 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

316 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಹ    ಗಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 52/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

317 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಆ .ಲ ಣಪ   ಗಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 52/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0368 0.7

318 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಆ  ಜಪ   ಗಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 52/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

319 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂಗಪ   ಳಯಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 150/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1

320 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗರತ ಮ  ೕಂ ಂಗಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 64/4 ಮ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

321 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕ ವ  ೕಂ ೕಹ  ವ ರ ಕಸ ಳ 52/7 ಮ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

322 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ಂಗಪ   ಕರಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 43 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

323 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ. . ವ   ಂಗಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 92/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0368 0.7

324 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಎ  ವ ದ ಪ   ಮಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 30 ಷ ಇತ ಂ 0.0357 0.68

325 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಎ  ಮ ಂದ ಥ  ಮಪ ಅಗ ರ ಕಸ ಳ 30/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0357 0.68

326 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಎಂ ಕಮಲಮ  ೕಂ ದ ಅಗ ರ ಕಸ ಳ 30/1 ಮ ಇತ ಂ 0.0357 0.68

327 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ. .ಜಯ ವಪ   ದ ಮಳ ಕಸ ಳ 10/2,10/3,10/5 ಷ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

328 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ. . ಷ ವ  ೕಂ ಜನ ಅಗ ರ ಕಸ ಳ 30/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0357 0.68

329 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ಂಗಮ  ೕಂ ೕಮ ಖರಪ ಅಗ ರ ಕಸ ಳ 30/5 ಮ ಇತ ಂ 0.0709 1.35

330 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಎಂ ಬಸವ ಜಪ   ಪ ಅಗ ರ ಕಸ ಳ 30/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0709 1.35

331 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ರಮ  ೕಂ ಜಯ ವಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 103/5,103/6 ಮ ಇತ ಂ 0.0499 0.95

332 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಲ  ೕಂ ಷ ಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 101/3,101/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

333 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ ಶಪ   ಬಸಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 112 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

334 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಯಣಮ  ೕಂ ೕ ಂದಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 103/5 ಮ ಇತ ಂ 0.0457 0.87

335 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಯ ೕಧಮ  ೕಂ ಮ ಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 102/ ಮ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

336 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪ ಯ   ಕ ಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 4/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0499 0.95

337 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರ   ಮ ಶಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 82/6 ಷ ಇತ ಂ 0.0331 0.63

338 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಧಮ  ೕ ಅಜ ಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 11/1 ಮ ಇತ ಂ 0.0446 0.85

339 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪರ ಶ ರಪ   ವ ಂಗಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 11/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0945 1.8

340 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪ   ವಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 102/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0289 0.55

341 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂಚಮ  ೕಂ ಲಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 102/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0289 0.55

342 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ  ೕಂ ವ ಂಗಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 95/1 ಮ ಇತ ಂ 0.0446 0.85

343 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಯ   ಬಸವ ಂಗಪ ಮಳ ಕಸ ಳ 91/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0473 0.9

344 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ ಂದಪ   ಮ ಪ ಗ ಕಸ ಳ 34 ಷ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

345 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂದ   ಮ ಪ ಗ ಕಸ ಳ 98 ಷ ಇತ ಂ 0.0231 0.44

346 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಹ ತಪ   ಕ ಯಪ ಗ ಕಸ ಳ 45,46 ಷ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

347 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕರಪ    ಕ ಯಪ ಗ ಕಸ ಳ 37/5 ಷ ಇತ ಂ 0.0378 0.72

348 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಮ  ೕಂ ಗಪ ಗ ಕಸ ಳ 39/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0509 0.97

349 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ ಪ   ಗಪ ಗ ಕಸ ಳ 47 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

350 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ತ ಪ   ಬಸಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 54/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0735 1.4

351 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವಣ ದ ಪ   ಬಸಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 42/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0278 0.53



352 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಷ ಪ   ಹ ತಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 16/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0263 0.5

353 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಯ ೕಧಮ  ೕಂ ಮಯ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 1,1/2 ಮ ಇತ ಂ 0.2100 4

354 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಲಪ   ಂಗಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 77/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0263 0.5

355 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಯ ಪ   ದಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 44/1,90/ 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0431 0.82

356 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಮ  ೕಂ ಲಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 14 ಮ ಇತ ಂ 0.0656 1.25

357 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂದ ಪ   ಗಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 8,10 ಷ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

358 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಪ   ಮಹ ವಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 30/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

359 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಬಸಮ  ೕಂ ಲ ಂತಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 4 ಮ ಇತ ಂ 0.0257 0.49

360 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪರ ಶ ರಯ   ದ ಜಯ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 84 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

361 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಮ  ೕಂ ಲಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 43 ಮ ಇತ ಂ 0.0735 1.4

362 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಬಸಪ   ಮಹ ವಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 3/3,5/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0410 0.78

363 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಬಸವ   ಸಣ  ಮಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 69/12 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

364 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣತ ಜ ೕಂ ಜಯ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಳ 30/20 ಮ ಇತ ಂ 0.0273 0.52

365 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಎ  ಲ ೕಂ ಗ ಕಸ ಳ 7/2 ಮ ಇತ ಂ 0.1496 2.85

366 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ   ವನಪ ಆಡ ಕಸ ಳ 110/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

367 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರಮ  ೕಂ ೕ  ಆಡ ಕಸ ಳ 120 ಮ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

368 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಲ ತಮ  ೕಂ ಜಯ ವಪ ಇ ಹ ಕಸ ಳ 32/1  ,13/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

369 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರತ ಮ  ೕಂ ಮ ಶ ರಯ ಇ ಹ ಕಸ ಳ 30 ಮ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

370 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ   ವಯ ಇ ಹ ಕಸ ಳ 27/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0305 0.58

371 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪ    ವಣ ದ ಪ ಇ ಹ ಕಸ ಳ 2/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0494 0.94

372 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣನಟ ಜಪ   ಪರ ಶ ರಪ ಇ ಹ ಕಸ ಳ 32/2 ,44/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0410 0.78

373 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪರ ಶ ರಪ    ಲಕ ಪ ಇ ಹ ಕಸ ಳ 2/11,39/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0368 0.7

374 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಲಮ  ೕಂ ಗಪ ಇ ಹ ಕಸ ಳ 11/1 ಮ ಇತ ಂ 0.0263 0.5

375 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ ಶಪ   ಯಪ ಇ ಹ ಕಸ ಳ 40/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

376 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಡ ಪ   ದ ಪ ಇ ಹ ಕಸ ಳ 47/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

377 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಟ ಪ   ಶ ಥನಹ ಕಸ ಳ 32 ಷ ಇತ ಂ 0.0116 0.22

378 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂಕ . ಶ ಥನಹ ಕಸ ಳ 77,44 ಷ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

379 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಷ ಶ ಥನಹ ಕಸ ಳ 32 ಷ ಇತ ಂ 0.0116 0.22

380 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಹ ತಯ ಶ ಥನಹ ಕಸ ಳ 32 ಷ ಇತ ಂ 0.0116 0.22

381 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಮ  ಶ ಥನಹ ಕಸ ಳ 44,77 ಮ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

382 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ, ಗ   ಚ ಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 62 ಷ ಇತ ಂ 0.0998 1.9

383 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಶಪ   ಕ ಯಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 24 ಷ ಇತ ಂ 0.0158 0.3

384 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ತಮ  ೕಂ ಲ ಣ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 32 ಮ ಇತ ಂ 0.0147 0.28

385 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಪ   ಚ ಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 32 ಷ ಇತ ಂ 0.0074 0.14

386 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ   ಮ ದ ಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 32 ಷ ಇತ ಂ 0.0478 0.91

387 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪರ ಶ ರಪ   ಚನ ಬಸಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 34 ಷ ಇತ ಂ 0.0168 0.32

388 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ. ಮ ಂಗಪ   ಚ ಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0599 1.14

389 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂದ ಪ   ಗಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 66 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

390 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರತ ಮ  ೕಂ ಕಲಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 13 ಮ ಇತ ಂ 0.0604 1.15

391 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಪ   ಂಗಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 54 ಷ ಇತ ಂ 0.0263 0.5

392 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂಗಪ   ೕಗಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 6 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

393 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂಕ ಶಪ   ಕ ಯಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 46 ಷ ಇತ ಂ 0.0504 0.96

394 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮಣ   ೕಗಪ ಅ ಹ ಕಸ ಳ 25/2 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0394 0.75

395 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕ ಣ   ಸಣ ಪ  ಅಗ ರ ಕಸ ಳ 52 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

396 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರಮ  ೕಂ ಜಪ ಮ ರ ಕಸ ಳ 8 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.1061 2.02

397 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕರಯ   ಪ ಯ ಮ ರ ಕಸ ಳ 9 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0368 0.7

398 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಲಯ   ರಪ ಮ ರ ಕಸ ಳ 19 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0420 0.8

399 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಪ   ರಪ ಮ ರ ಕಸ ಳ 7 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0420 0.8

400 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಥ  ೕರಭದ ಪ .ಎ ಗ ಳ ಳ 28/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0462 0.88

401 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಯ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಜ ಂಡನಹ ಳ ಳ 35/2ಎ1 ಮ ಇತ ಂ 0.0441 0.84

402 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಡ ೕ   ಕ ರಪ ಘ ಸಹ ಳ ಳ 84,16/7 ಷ ಇತ ಂ 0.1470 2.8

403 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂ  ೕಂ ಜ ಯ ಪನಹ ಳ ಳ 60/6 ಮ ಪ. ಂ 0.0420 0.8

404 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಯ   ೕರಭದ ಪ .ಎ ಗ ಳ ಳ 19/4,28/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0473 0.9



405 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮಪ  .   ಮ ಪ ಮ ೕ ಳ ಳ 119/2 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0105 0.2

406 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಮ ೕ ಳ ಳ 69/1ಎ ಮ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

407 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂಚಪ   ಮ ಂಚಪ ನಘಟ ಳ ಳ 28/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

408 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕ ಯಪ   ಗಪ ನಘಟ ಳ ಳ 27/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

409 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಮಪ   ಕ ಯಪ ಳ ಳ 39 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0210 0.4

410 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಶಪ   ಪ ಣ ಳ ಳ 39/ 3 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0509 0.97

411 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಸ ವಪ   ಲಪ ನಹ ಳ ಳ 22/1 ಷ ಇತ ಂ 0.1680 3.2

412 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಳ ಳ 39/ 2 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0420 0.8

413 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಳ ಳ 51/1 ಮ ಇತ ಂ 0.0446 0.85

414 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಬಸವ ಜಪ   ಅಂಕಳಪ ಂಗದಹ ಳ ಳ / 3,11/ 1,18/ 3 ಷ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

415 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಯ ಪ   ಬಸಪ ಳ ಳ 43,42 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

416 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕಮ  ೕಂ ದ ಯ ಳ ಳ ಳ 19/4 ಷ ಇತ ಂ 0.1050 2

417 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಲಕ ಮ  ೕಂ ಡಪ ನಹ ಳ ಳ 5 ಮ ಇತ ಂ 0.1670 3.18

418 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದಪ   ೕಮ ಖರಪ ರಲಕ ಳ ಳ 22 ಷ ಇತ ಂ 0.1187 2.26

419 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪಣ   ಯಪ ರಲಕ ಳ ಳ 22 ಷ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

420 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕ ರಮ  ೕಂ ಮ ಪ ಘ ಸಹ ಳ ಳ 65 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0630 1.2

421 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಪ   ಮ ಪ ಘ ಸಹ ಳ ಳ 61 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0840 1.6

422 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಪ   ದ ಪ ಮಲ ಂಗನಹ ಳ ಳ 166/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

423 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ. ೕ   ದ ಪ ಮಲ ಂಗನಹ ಳ ಳ 166/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

424 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂಚಮ  ೕಂ ಲ ಪ ಮಲ ಂಗನಹ ಳ ಳ 114/ 2 ಮ ಇತ ಂ 0.0368 0.7

425 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪ ಮ  ೕಂ ದ ಮಲ ಂಗನಹ ಳ ಳ 43 ಮ ಇತ ಂ 0.0977 1.86

426 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಆ . ಜಪ   ದ ಪ ಳ ಳ ಳ 263/ 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0656 1.25

427 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ. .ಮ ೕಶಪ   ಕ ಯಪ ಳ ಳ ಳ 243/4 ,243/6 ಷ ಇತ ಂ 0.0609 1.16

428 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಎ . ನ ೕ    ವಪ ಳ ಳ ಳ 288/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

429 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ ನ  ಈಶ ರಪ ಳ ಳ ಳ 24/12,224/4,225/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

430 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗ   ಂಚಪ ಳ ಳ ಳ 31/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0714 1.36

431 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗ   ಈಶ ರಪ ಳ ಳ ಳ 225,127/ 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

432 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಯ ಪ   ಮಪ ಳ ಳ ಳ 125/3,125/6 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

433 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗ   ವಪ ಳ ಳ ಳ 106/6 ಷ ಇತ ಂ 0.0473 0.9

434 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣನಟ   ಮಹ ವಪ ಳ ಳ ಳ 298/4 ಷ ಇತ ಂ 0.1155 2.2

435 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂತಮ  ೕಂ ಜಪ ಳ ಳ ಳ 4/ 3,25/3 ಮ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

436 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕಮ  ೕಂ ದ ಪ ಳ ಳ ಳ 105,106/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0683 1.3

437 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕರಪ   ಈಶ ರಪ ಳ ಳ ಳ 125/9 ಷ ಇತ ಂ 0.0404 0.77

438 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ೕಂ ಕರಪ ಳ ಳ ಳ 88/3 4 ಮ ಇತ ಂ 0.0457 0.87

439 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರತ ಮ  ೕಂ ಂಚಪ ಳ ಳ ಳ 25/1 1 ಮ ಇತ ಂ 0.1050 2

440 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಆ . ದ ಪ   ಮಪ ಳ ಳ ಳ 225/5,58/ 2,222/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

441 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಖರಪ   ಲಪ ಪನಹ ಳ ಳ 66/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1

442 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಪ   ಈಶ ರಪ ಪನಹ ಳ ಳ 25/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0446 0.85

443 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಪ   ಪ ಪನಹ ಳ ಳ 29/4,27/5,73/1 ಷ ಇತ ಂ 0.1155 2.2

444 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ದಯ   ದ ಯ ಪನಹ ಳ ಳ 61/4 ಷ ಇತ ಂ 0.1155 2.2

445 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಯ ಪ   ಮಪ ಪನಹ ಳ ಳ 73/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1

446 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪ ಣ   ಮ ಪ ಳ ಳ ಳ 286 ಷ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

447 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ   ಮ ಪ ಘ ಸಹ ಳ ಳ 5/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

448 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಓಬಮ  ೕಂ ಪ ಣ ಘ ಸಹ ಳ ಳ 7/2 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0420 0.8

449 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂಚಪ   ಗಪ ನಘಟ ಳ ಳ 76 ಷ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

450 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರದಮ  ೕಂ ಚ ಪ ಳ ಳ ಳ 278/2 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0630 1.2

451 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಹ ೕಶಪ   ದ ಪ ರಲಕ ಳ ಳ 24/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0473 0.9

452 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕರಯ   ಓಬಯ ನಘಟ ಳ ಳ 47 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0630 1.2

453 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ   ಶರಣಪ ನಘಟ ಳ ಳ 26 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1

454 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಶ ಥಪ   ಚನ ಪ ಘ ಸಹ ಳ ಳ 62/1 2,25/1 3 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1

455 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕಮಲಮ  ೕಂ ಮ ಪ ಘ ಸಹ ಳ ಳ 17/1 ಮ ಇತ ಂ 0.0525 1

456 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ   ಪ ಣ ಳ ಳ ಳ 280/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0473 0.9

457 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ  ಪರ ಶ ರಪ ಘ ಸಹ ಳ ಳ 28/1 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1



458 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ   ಚನ ಪ ಳ ಳ ಳ 5/ 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1

459 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಷ ಖಪ   ಳ ಳ ಳ 296/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0273 0.52

460 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಈಶ ರಪ   ಚನ ಪ ಳ ಳ ಳ 39,39/1 ಷ ಇತ ಂ 0.1575 3

461 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಪನಹ ಳ ಳ 44/1 ಮ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

462 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಹ ತಪ   ೕ ಂದಪ ಪನಹ ಳ ಳ 1/6 ಷ ಇತ ಂ 0.0268 0.51

463 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ  ಲಪ ಬ ಹ ರ ಳ ಳ 21/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0436 0.83

464 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ ಳ ದ ಯ   ದ ಯ ಪನಹ ಳ ಳ 23/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0095 0.18

465 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕ ಯಪ   ಮಪ ಮ ೕ ಳ ಳ 117/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

466 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕಮಲಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಳ ಳ ಳ 94/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0515 0.98

467 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ ಪ   ಸಣ  ಮ ಪ ನಘಟ ಳ ಳ 63 ಷ ಇತ ಂ 0.1575 3

468 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ ಪ   ಓಬಳಪ ಘ ಸಹ ಳ ಳ 43 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0499 0.95

469 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಮ  ೕಂ ಖರಯ .ಎ ಗ ಳ ಳ 117/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

470 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವಪ   ಕ ಯಪ ಣ ಳ ಳ 142 ಷ ಇತ ಂ 0.0231 0.44

471 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕ ರಪ   ಕ ರಪ ಬರ ರನಹ ಳ ಳ 7/4 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0630 1.2

472 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಯ ಪ   ಸಣ ಮ ಪ ನಘಟ ಳ ಳ 40 ಷ ಇತ ಂ 0.0131 0.25

473 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಧರಪ   ಓಬಣ ಘ ಸಹ ಳ ಳ 51/1 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0630 1.2

474 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರಪ   ಲಪ . ಳ ಳ 53/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

475 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಅಂ ನಪ   ಮಪ .ಎ ಗ ಳ ಳ 105/1,105/2,46/ 2 ಷ ಪ. ಂ 0.0630 1.2

476 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರಮ  ೕಂ ಅಂ ನಪ .ಎ ಗ ಳ ಳ 212 ಮ ಪ. ಂ 0.0630 1.2

477 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕ ಯಪ   ಮಪ ಮ ೕ ಳ ಳ 117/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

478 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮಲಮ  ೕಂ ಕ ಯಪ ಮ ೕ ಳ ಳ 117/7 ಮ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

479 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂಚಪ   ಹ ಮಪ ಮ ೕ ಳ ಳ 139/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1

480 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಮ ಖರಪ   ಹ ತಪ ಕ . ಗ ಳ 64 ಷ ಇತ ಂ 0.0945 1.8

481 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರ   ಗಪ ಕ . ಗ ಳ 73 ಷ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

482 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂದ ಪ   ಂದ ಪ ಕ . ಗ ಳ 3 ಷ ಇತ ಂ 0.0635 1.21

483 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಉ   ಶರಣಪ ಕ . ಗ ಳ 71 ಷ ಇತ ಂ 0.0263 0.5

484 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಪ   ಓಂ ರಪ ಕ . ಗ ಳ 67/7 ಷ ಇತ ಂ 0.0635 1.21

485 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಮ  ೕಂ ಮಹ ದ ಪ ಕ . ಗ ಳ 67/5 ಮ ಇತ ಂ 0.0488 0.93

486 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಪ   ೕರಭದ ಪ ಕ . ಗ ಳ 3/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1

487 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ ದ ಪ   ದ ಪ ಕ . ಗ ಳ 69 ಷ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

488 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಯಣಮ  ೕಂ ಕರಪ ಕ . ಗ ಳ 81/1 ಮ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

489 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಪ   ಂಗಪ ಕ . ಗ ಳ 62/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0504 0.96

490 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮಹ ದ ಪ   ದ ಪ ಕ . ಗ ಳ 5 ಷ ಇತ ಂ 0.1197 2.28

491 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂದ ಪ   ದಪ ಕ . ಗ ಳ 71 ಷ ಇತ ಂ 0.0368 0.7

492 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕರಭದ ಪ   ಶರಣಪ ಕ . ಗ ಳ 79 ಷ ಇತ ಂ 0.0263 0.5

493 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ  ಂತ ಕ . ಗ ಳ 65/ 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0735 1.4

494 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಈಶ ರಪ   ಈರಪ ಕ . ಗ ಳ 10/5 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

495 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಉ ಪ   ಮ ಪ ಕ . ಗ ಳ 9 ಷ ಇತ ಂ 0.1034 1.97

496 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಓಂ ರಪ   ಈಶ ರಪ ಕ . ಗ ಳ 39/3ಎ ಷ ಇತ ಂ 0.0383 0.73

497 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಶ  ಮ ಪ ಕ . ಗ ಳ 63/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1

498 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ತಮ  ೕಂ ಜಪ ಕ . ಗ ಳ 63 ಮ ಇತ ಂ 0.0683 1.3

499 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂದ ಪ   ದ ಂಗಪ ಕ . ಗ ಳ 15/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

500 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಪ   ಈಶ ರಪ ಕ . ಗ ಳ 75/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0824 1.57

501 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ   ಮ ಪ ಕ . ಗ ಳ 68 ಷ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

502 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರ   ಜಪ ಕ . ಗ ಳ 37 ಷ ಇತ ಂ 0.0788 1.5

503 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕರಪ   ಶರಣಪ ಕ . ಗ ಳ 63/2ಎ ಷ ಇತ ಂ 0.0483 0.92

504 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಕ . ಗ ಳ 6 ಮ ಇತ ಂ 0.0284 0.54

505 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಸ ೕಜಮ  ೕಂ ವಯ ಕ . ಗ ಳ 10/16 ಮ ಇತ ಂ 0.0273 0.52

506 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವಣ ದ ಪ   ನ ಪ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 15/2 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0515 0.98

507 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ ಮ  ೕಂ ಶರಣಪ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 6/ 2 ಮ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

508 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ ಲ ಯ   ಖರ ಯ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 55 ಷ ಪ. ಂ 0.0420 0.8

509 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂ  ೕಂ ಯ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 23/6 ಮ ಪ. ಂ 0.0420 0.8

510 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಪ   ಶರಣಪ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 5 ಷ ಇತ ಂ 0.1517 2.89



511 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಚನ ಯ   ಯ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 23/ 4 ಷ ಪ. ಂ 0.0210 0.4

512 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಮ  ೕಂ ಗಪ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 44/3 ಮ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

513 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಶ  ಪ ಣ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 12/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0992 1.89

514 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಪ   ಮ ಪ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 23/ 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0945 1.8

515 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಮ  ೕಂ ವ ದ ಪ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 12/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0919 1.75

516 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂತ   ಂದ ಪ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 13 ಷ ಇತ ಂ 0.0404 0.77

517 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಹ ಮಕ  ೕಂ ೕ ಶ ರಪ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 14/3 ಮ ಇತ ಂ 0.0436 0.83

518 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ ಶ ಯ   ಯ ಅಗ ರ . ಗ ಳ 12/ 3 ಷ ಪ. ಂ 0.1155 2.2

519 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ   ಶರಣಪ ಅಗ ರ . ಗ ಳ 15/8 ಷ ಇತ ಂ 0.0399 0.76

520 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ   ಯಪ ಅಗ ರ . ಗ ಳ 16/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0877 1.67

521 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕ ಬಸಪ   ದ ಪ ಅಗ ರ . ಗ ಳ 13/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

522 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕರಭದ ಪ   ಂಗಪ ಹ . ಗ ಳ 38/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

523 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮಪ   ಶರಣಪ ಎ ಗ . ಗ ಳ 81/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0998 1.9

524 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರ   ಂದ ಪ ಹ . ಗ ಳ 38/5 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1

525 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಧರಪ   ಅಗ ರ . ಗ ಳ 13/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0378 0.72

526 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರಮ  ೕಂ ಅಗ ರ . ಗ ಳ 15/7 ಮ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

527 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ ಶ ಯ   ೕಶ ಯ ಅಂ ರ . ಗ ಳ 34/ 3 ಷ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

528 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮಮ  ೕಂ ಷ ಖಪ ಮನಹ . ಗ ಳ 55/5 ಮ ಇತ ಂ 0.1155 2.2

529 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಗ ೕ   ವ ತಮ ಹ . ಗ ಳ 45 ಷ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

530 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕ ೕಶಪ   ವಪ ಹ . ಗ ಳ 6/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0788 1.5

531 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಬಸವ ಜಪ   ಬಸ ೕ . ಗ ಳ 65 ಷ ಇತ ಂ 0.0635 1.21

532 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ. .ಆ ೕಕ  ಬಸವ ೕ . ಗ ಳ 59/8 ಷ ಇತ ಂ 0.0205 0.39

533 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ   ಶಪ  ೕ . ಗ ಳ 68/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

534 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ  ಬಸವ ಜಪ ೕ . ಗ ಳ 64/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0389 0.74

535 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪರ ಶ ರಪ   ಕ ಪ ಕ . ಗ ಳ 87/7 ಷ ಇತ ಂ 0.0284 0.54

536 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕ ಪ   ಶಪ ೕ . ಗ ಳ 68/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

537 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ.ಎ    ವ ಂಗಪ ೕ . ಗ ಳ 70 ಷ ಇತ ಂ 0.2730 5.2

538 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಚನ ೕರಪ   ಕ ಪ ಕ . ಗ ಳ 87/8 ಷ ಇತ ಂ 0.0284 0.54

539 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಅಜ ಪ   ಚನ ಬಸಪ ಕ . ಗ ಳ 87/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1

540 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರಪ   ಗಪ ಕ . ಗ ಳ 85/4 ಷ ಇತ ಂ 0.1675 3.19

541 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಪ   ಕ ಪ ಕ . ಗ ಳ 87/9 ಷ ಇತ ಂ 0.0252 0.48

542 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಮ  ೕಂ ಂತಪ ೕ . ಗ ಳ 64/4 ಮ ಇತ ಂ 0.0242 0.46

543 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಮ ದಪ   ವಣ ದ ಪ ಡಗವ . ಗ ಳ 75 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

544 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಭರತ ರ   ಹ ಕ . ಗ ಳ 131 ಷ ಇತ ಂ 0.0935 1.78

545 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ಂಗಪ   ೕ ಂದಪ ಣ  . ಗ ಳ 10/3 3 ಷ ಇತ ಂ 0.0473 0.9

546 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಧಮ  ೕಂ ರ ಣ  . ಗ ಳ 9/3ಎ 2 ಮ ಇತ ಂ 0.0221 0.42

547 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ತ ರ  ಮ ನಪ ಕ . ಗ ಳ 92/5 ಷ ಇತ ಂ 0.0667 1.27

548 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂದ ಪ   ಮಹ ವಪ ಣ  . ಗ ಳ 10/8 ಷ ಇತ ಂ 0.0394 0.75

549 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಪ   ಮ ಪ ಣ  . ಗ ಳ 42/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

550 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಪ   ಬಸವ ಂಗಪ ಣ  . ಗ ಳ 45/ 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

551 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣನಟ   ಗಧರಪ ಣ  . ಗ ಳ 16 ಷ ಇತ ಂ 0.1680 3.2

552 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ   ಯಣ ಮ ನಹ . ಗ ಳ 3 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0483 0.92

553 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರಮ  ೕಂ ಒಬ ಯ ಡಗವ . ಗ ಳ 51/2 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0210 0.4

554 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ   ನ ಪ ಡಗವ . ಗ ಳ ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0473 0.9

555 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ   ೕರಯ ಡಗವ . ಗ ಳ 50/1 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0315 0.6

556 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಓಬ ಯ   ೕರಯ ಸಹ . ಗ ಳ 44/2 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0336 0.64

557 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ ಶ ರಪ  ನ ಬಸಪ ಆ   ವ ಮ ಳ 81 ಷ ಇತ ಂ 0.0788 1.5

558 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ೕಶಪ    ಬಸಪ ಆ   ವ ಮ ಳ 81 ಷ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

559 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಎ  ೕಶಪ   ದ ಪ ಆ   ವ ಮ ಳ 81 ಷ ಇತ ಂ 0.0788 1.5

560 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಎ ಆ  ಈಶ ರಪ   ಮ ಳ 113 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

561 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ ಳ ದ ಯ  ನ ಬಸ  ಮ ಳ 13/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0662 1.26

562 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ನಯ   ಬಸಯ  ಮ ಳ 17 ಷ ಇತ ಂ 0.1470 2.8



563 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಮ ದ ಪ   ೕರಪ  ಮ ಳ 10/7 ಷ ಪ. ಂ 0.0378 0.72

564 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಎ  ೕಗ ಜಉ  ದ ಮಪ ಅರಭಘಟ ಮ ಳ 31/ 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0840 1.6

565 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಮಪ   ದ ಮಪ ಅರಭಘಟ ಮ ಳ 50/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0357 0.68

566 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪ   ದ ಮಪ ಅರಭಘಟ ಮ ಳ 39/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0152 0.29

567 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಎ  ಮಪ   ಂಗಪ ಅರಭಘಟ ಮ ಳ 71 ಷ ಪ. ಂ 0.1050 2

568 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ದ ಖ   ಶಪ ಅರಭಘಟ ಮ ಳ 49/5 ಷ ಇತ ಂ 0.0378 0.72

569 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಮ  ೕ ಪರ ಶ ರಪ ರ ಮ ಳ 57/1 ಮ ಪ. ಂ 0.0835 1.59

570 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪರ ಶ ರಪ   ೕ  ರ ಮ ಳ 41/ 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

571 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜ ಯ ,  ಯ   ೕಮ ಯ ರ ಮ ಳ 13/ 4 ಷ ಪ. ಂ 0.0840 1.6

572 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ ಈ ಪ   ಈಶ ರಪ ರ ಮ ಳ 56/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0357 0.68

573 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಮ  ೕ ೕರಭದ ಪ  ಮ ಳ 8 ಮ ಇತ ಂ 0.0562 1.07

574 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪರ ಶ ರಪ  ಮ ಳ 91/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0289 0.55

575 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ಂಗಮ  ೕಮಹ ವಪ  ,  ಎ  ಮ ಳ 28/14 ಮ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

576 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಪ ೕ   ಹ ಮ ೕ  ಮ ಳ 80/ 6 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

577 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜ ರ    ಪರ ಶ ರಪ  ಮ ಳ 12/6 ಷ ಪ. ಂ 0.0205 0.39

578 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ   ಪ   ಮ ಳ 61/9 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

579 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣ  ಪರ ಶ ರಪ   ಡ ಬಸಪ  ಮ ಳ 98/8 ಷ ಇತ ಂ 0.0184 0.35

580 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಈಶ ರಪ   ರಮ   ಮ ಳ 4 ಷ ಪ. ಂ 0.1050 2

581 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ ರ  ಚನ ಬಸಪ  ಮ ಳ 19/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0173 0.33

582 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಬಸವ ಜಪ   ಚನ ಬಸಪ  ಮ ಳ 19/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0173 0.33

583 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂದ ಪ   ೕರಭದ ಪ   ಮ ಳ 93/4 ಷ ಪ. ಂ 0.0210 0.4

584 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮಹ ವಪ   ಬಸಪ  ಮ ಳ 25/1ಎ ಷ ಇತ ಂ 0.0383 0.73

585 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಲ ಠಪ   ಮಲಪ  ಮ ಳ 12/11 ಷ ಪ. ಂ 0.0310 0.59

586 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರದಮ  ೕ ೕ ಂದಪ  ಮ ಳ 9/2 ಮ ಪ. ಂ 0.0740 1.41

587 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಈರಪ   ಮಲಪ  ಮ ಳ 3/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

588 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಎ  ೕ    ಎಂ ಗ ದರ ಮ ಳ 25/4 ಷ ಪ. ಂ 0.0656 1.25

589 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವ , .ಮ   ದರ ಮ ಳ .91/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0630 1.20

590 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಶಪ   ನ ಬಸಪ ದರ ಮ ಳ .12/13 ಷ ಇತ ಂ 0.0252 0.48

591 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮಲಮ  ೕಂ ಮಪ ದರ ಮ ಳ .10/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0268 0.51

592 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಷ ಯ   ೕ ಂದ ಯ ದರ ಮ ಳ 67/3 5 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0746 1.42

593 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರಮ   ಮಪ ದರ ಮ ಳ .10/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0268 0.51

594 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂತ ೕರಪ   ಕ ಮಲಪ ರ ಮ ಳ .18/3 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0399 0.76

595 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಪ  ಬ  ಗಪ ರ ಮ ಳ .53/8 &40/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.80

596 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಧರಪ   ಕ ಯಪ ರ ಮ ಳ 45/2 & 52/15 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0767 1.46

597 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಎಂ  ಜಮ  ೕಂ  ಎ  ಧರಪ ಮ ಳ 180/1 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0704 1.34

598 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಎಂ  ಗ ಧ  ಹ ತಪ ಮ ಳ 181/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0588 1.12

599 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಶಪ   ಸ ಪ ಮ ಳ 175/4 ಷ ಪ. ಂ 0.0221 0.42

600 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕರಪ   ಬಸಪ .ವ ರಹ ಮ ಳ 1/22 3 ಷ ಪ. ಂ 0.0210 0.40

601 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವಪ   ದ ಂಗಪ .ವ ರಹ ಮ ಳ 4.00 ಷ ಪ. ಂ 0.0210 0.40

602 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಷ ಖಪ   ಬಸಪ ಮ ಮ ಳ .114/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0347 0.66

603 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕರಪ   ಬಸಪ ಮ ಮ ಳ .114/3 ಷ ಪ. ಂ 0.0347 0.66

604 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ   ವ ಂಗಪ ರ ಮ ಳ .77/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 1.00

605 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕಲಮ  ೕಂ ಮಹ ವಪ ರ ಮ ಳ .22/8 ಮ ಇತ ಂ 0.0788 1.50

606 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಪ   ಗಪ ರ ಮ ಳ 28.00 ಷ ಪ. ಂ 0.0420 0.80

607 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಯ   ಬಸವ ಂಗಪ ರ ಮ ಳ 27/5 2 ಷ ಪ. ಂ 0.0210 0.40

608 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮಹ ವಪ   ಕ ಮಲಪ ರ ಮ ಳ 20/ 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0394 0.75

609 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಧ  ನರಸಪ ರ ಮ ಳ .51/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0278 0.53

610 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಮ  ೕಂ ಬಸಪ ರ ಮ ಳ .4/2 & 92/3 ಮ ಪ. ಂ 0.0467 0.89

611 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಧರಪ   ಮಲಪ ರ ಮ ಳ .78/1 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0751 1.43

612 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವಪ   ಗಪ ರ ಮ ಳ .46/1 2 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0483 0.92

613 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರ ಶ  ವಪ ರ ಮ ಳ .19/7 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0131 0.25



614 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಪ   ಬಸಪ ರ ಮ ಳ .42/12 ಷ ಇತ ಂ 0.0478 0.91

615 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಪ   ರಪ ರ ಮ ಳ .60/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0383 0.73

616 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಗ ೕಶ  ಧರಪ ರ ಮ ಳ .1/11 ಷ ಪ. ಂ 0.0210 0.40

617 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದಪ   ಮಹ ವಪ ರ ಮ ಳ .20/5 ಷ ಪ. ಂ 0.0194 0.37

618 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಟ ಮ  ೕಂ ವ ಂಗಪ ರ ಮ ಳ .77/3 ಮ ಪ. ಂ 0.0389 0.74

619 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ  ೕಂ ಂತ ರ ಮ ಮ ಳ 57 ಮ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

620 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಪ   ನಪ ಮ ಮ ಳ 37/ 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

621 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಪ   ದ ಖರಪ ಮ ಮ ಳ 32/2ಎ,36/24 ಷ ಇತ ಂ 0.0394 0.75

622 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ   ಗಪ ಮ ಮ ಳ 15/ಎ ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

623 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣೕ  ೕಂ ಶರಣಪ ಮ ಮ ಳ 32/ ಮ ಇತ ಂ 0.0263 0.5

624 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣದ ಪ   ಕ ಯಪ ಳಕಟ ಮ ಳ 81 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0368 0.7

625 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಮ  ೕಂ ತ ಪ ಳಕಟ ಮ ಳ 72 ಮ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

626 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣವಣ ದ ಪ   ಚನ ಮಲಪ ಳಕಟ ಮ ಳ 10 ಷ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

627 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಪ   ಕ ಯಪ ಳಕಟ ಮ ಳ 46 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0473 0.9

628 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಪ   ಗಪ ಳಕಟ ಮ ಳ 39/1 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0315 0.6

629 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮರಳಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಳಕಟ ಮ ಳ 68/2ಎ 2 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0420 0.8

630 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಭರತ  ಕ ಯಪ ಳಕಟ ಮ ಳ 56/125 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0399 0.76

631 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಉ ಶಪ   ೕರಭದ ಪ ಳಕಟ ಮ ಳ 73/20 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.4

632 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಉ  ೕಂ ಜಯ ಕ ಮ ಳ 57 ಮ ಇತ ಂ 0.0315 0.6

633 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಶ ಂತಮ  ೕಂ ಉ ನಪ ಕ ಮ ಳ 13/6,101 ಮ ಇತ ಂ 0.0431 0.82

634 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಟ ಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಮ ರ ಮ ಳ 27/6 4 ಮ ಇತ ಂ 0.0116 0.22

635 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರಪ   ಟ ಪ ಮ ರ ಮ ಳ 34 ಷ ಇತ ಂ 0.0158 0.3

636 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಂತ ೕರಪ   ಕ ಮಲಪ ಮ ರ ಮ ಳ 16/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0189 0.36

637 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣರಪ   ಟ ಪ ಮ ರ ಮ ಳ 19,13/1 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0357 0.68

638 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗಮ  ೕಂ ಶಪ ಮ ರ ಮ ಳ 20/2 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0362 0.69

639 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಥ  ನರಸಪ ಮ ರ ಮ ಳ 16/1ಎ2 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0431 0.82

640 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಹ ಮಕ  ೕಂ ಗಪ ಮ ರ ಮ ಳ 50 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0436 0.83

641 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಗ   ಈಶ ರಪ ಮ ರ ಮ ಳ 60 ಷ ಇತ ಂ 0.0420 0.8

642 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಕಜ ೕಮ ಗ ಜಗ ಮ ರ ಮ ಳ 39/6 ಮ ಪ. ಂ 0.0457 0.87

643 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಷ ರಪ   ಟ ಪ ಮ ರ ಮ ಳ 26/ 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0551 1.05

644 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಜಪ   ಸಣ  ಗಪ ಮ ರ ಮ ಳ 16/1 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0630 1.2

645 ೂೕಗ ಮತು  ೕಟಗಳ ಸಮಗ  ಯಂತ ಣಮ ನಪ   ಅಂಕಳಬಸಪ ೕ ವ ಮ ಳ 43 ಷ ಇತ ಂ 0.1995 3.8

646 ಸಮಗ  ಷ ಂಶದ ದಪ   ೕರ ರಪ ನಹ ಕಸ ಳ 25/2,25/5 ಷ ಇತ ಂ 0.0443 0.59

647 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ವ   ಅಜ ಪ ನಹ ಕಸ ಳ 24 ಷ ಇತ ಂ 0.1298 1.73

648 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರಮ  ೕಂ ಮ ೕಶಪ ನಹ ಕಸ ಳ 36/2 5 ಮ ಇತ ಂ 0.0225 0.3

649 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ವ  ೕಂ ಯ ಯ ಳ ಕಸ ಳ 345/1 1 ಮ ಪ. ಂ 0.0713 0.95

650 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ .ಎ . ೕ ಂದ   ರಯಣ ಅ ಹ ಕಸ ಳ 79/5 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0465 0.62

651 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕಶಪ   ಬಸ ತಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 30/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0315 0.42

652 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ   ಅಜ ಪ ವ ರ ಕಸ ಳ 20/3 ಷ ಇತ ಂ 0.1013 1.35

653 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದಮ  ೕಂ ಕಲಪ ಆಡ ಕಸ ಳ 110/11 ಷ ಇತ ಂ 0.0540 0.72

654 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕ   ವನಪ ಆಡ ಕಸ ಳ 110/1 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0518 0.69

655 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಪ ವ  ದ ಪ ಗ ಕಸ ಳ 49/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

656 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಪರ ಶ ರಪ   ದ ಪ ಳ ಕಸ ಳ 578 ಷ ಇತ ಂ 0.1028 1.37

657 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಪರ ಶ ರಪ   ಕ ಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 111,6/1 ಷ ಇತ ಂ 0.1163 1.55

658 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಲ ತಮ  ೕಂ ಕ ಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 45,7/2,64/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

659 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಕರಮ  ೕಂ ಪರ ಶ ರಪ ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 44/3 ಮ ಇತ ಂ 0.0660 0.88

660 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ .  ಗ   ೕರಯ ಅ ಹ ಕಸ ಳ 79 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0600 0.8

661 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ .ಎ , ಟಪ   ಟ  ಂ ನಹ ಕಸ ಳ 69 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0900 1.2

662 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಹ ತಪ   ಗಪ ಗ ಕಸ ಳ 46/2 ಷ ಇತ ಂ 0.1163 1.55

663 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಮ ಷ ಪ   ಚ ಪ  ಗ ಕಸ ಳ 36/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

664 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಆ ೕಕ  ಉ ನಪ ಗ ಕಸ ಳ 135/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

665 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಈರಪ   ಈಶ ರಪ ಮ ರ ಕಸ ಳ 24 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

666 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ .ಎ  ಜಯ ಪ   ದ ಂಗಪ ಮ ರ ಕಸ ಳ 3/1 ಷ ಇತ ಂ 0.1193 1.59



667 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕಲಮ  ೕಂ ರಪ ಣ ಕಸ ಳ 4/1 ಮ ಇತ ಂ 0.1080 1.44

668 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಓಂ ರಮ  ೕಂ  ಜಯ ಪ ಮ ರ ಕಸ ಳ 24 ಮ ಇತ ಂ 0.0165 0.22

669 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದ ಯ   ಗಯ ಣ ಕಸ ಳ 5/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0150 0.2

670 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕರಭದ ಯ   ಗಯ ಣ ಕಸ ಳ 34/2,5/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0375 0.5

671 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕ   ದಪ ಮ ರ ಕಸ ಳ 24 ಷ ಇತ ಂ 0.0758 1.01

672 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಈರಮ  ೕಂ ಜಯ ಪ ಣ ಕಸ ಳ 12/ 2 ಮ ಇತ ಂ 0.1253 1.67

673 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಪರ ಶ ರಪ   ದ ಪ ಮ ರ ಕಸ ಳ 3/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0938 1.25

674 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ತಮ  ೕಂ ಸ ರಪ ಮಸ ದ ಕಸ ಳ 24/4 2,12/1 1ಮ ಇತ ಂ 0.0900 1.2

675 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಈರಮ  ೕಂ ಈರಣ ಅ ಹ ಕಸ ಳ 14/1 ಮ ಇತ ಂ 0.0983 1.31

676 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಥ  ಗಪ ಅಗ ರ ಕಸ ಳ 20/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

677 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ . . ದ ಮ  ೕಂ ವಣ ದ ಪ ಜ ಂಡನಹ ಳ ಳ 7/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0900 1.2

678 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ .ಎಂ ಪ   ಮಲಪ ಜ ಂಡನಹ ಳ ಳ 85/2,85/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0188 0.25

679 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಸ ವಪ   ಯಪ ಜ ಂಡನಹ ಳ ಳ 45/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1

680 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಜಪ   ಂಗಪ ಡರ  ಳ ಳ 12/2 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1

681 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರಪ   ಲಪ . ಳ ಳ 28/1,30/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

682 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರಪ   ಈಶ ರಪ ಂಗದಹ ಳ ಳ 16/1,16/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

683 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಮಹ ವಪ   ಪ ಪನಹ ಳ ಳ 47/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

684 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕ ಶ ರಯ   ದ ಯ ಪನಹ ಳ ಳ 23/4,103/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0450 0.6

685 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಗ   ಂಡಪ ಳ ಳ ಳ 262/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

686 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಮ ಶ ರಪ   ಶ ರಪ ಳ ಳ ಳ 123/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0240 0.32

687 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಮಹ ವಪ   ಗಪ ಪನಹ ಳ ಳ 43/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0900 1.2

688 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಚನ ಪ   ಗಪ ಪನಹ ಳ ಳ 42/1,43/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0300 0.4

689 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಕ ವ  ೕಂ ದ ಪ ಂಗದಹ ಳ ಳ 18/1 ಮ ಇತ ಂ 0.0525 0.7

690 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಡಪ   ರಪ ಅ ರ ಳ ಳ 7 ಷ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

691 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಡಪ   ಂಚಪ ಅ ರ ಳ ಳ 21 ಷ ಇತ ಂ 0.0225 0.3

692 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಈರಪ   ಸಪ ಅ ರ ಳ ಳ 31 ಷ ಇತ ಂ 0.0975 1.3

693 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಷ    ಗಪ  ಅ ರ ಳ ಳ 23,22 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

694 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಮಕ  ೕ ಮ ಪ ಅ ರ ಳ ಳ 23 ಮ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

695 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ◌ೀರಪ   ಸಪ  ಅ ರ ಳ ಳ 31 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

696 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಗಪ   ಂಚಪ  ಅ ರ ಳ ಳ 157/2p1 ಷ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

697 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕ   ದ ಪ ರ ಳ ಳ 7/11,17/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0810 1.08

698 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದ  ನ ವ ದ ಪ ರ ಳ ಳ 12/24 ಷ ಇತ ಂ 0.0975 1.3

699 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದಮ  ೕ ವ ದ ಪ ರ ಳ ಳ 13/1 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0750 1.00

700 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ .ಆ  ಪ ವ  ೕಂ ಹ ತಪ ಎ ಗ . ಗ ಳ 145/1 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0540 0.72

701 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ .ಆ  ಮ ಪ   ಗಪ ಕ ನಕ . ಗ ಳ 23/1 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0900 1.2

702 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ .  ೕಹ    ಕ ನಕ . ಗ ಳ 21/2 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0750 1.00

703 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ .ಆ  ೕ ಂದಪ   ಗಪ ಕ ನಕ . ಗ ಳ 23/3 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.1215 1.62

704 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರಪ   ಈರಪ ರ ರ . ಗ ಳ 8/8 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0900 1.2

705 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರಪ   ಂಕಟಪ ರ ರ . ಗ ಳ 8 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.1268 1.69

706 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಪರ ಶ ರಪ   ರ ರ . ಗ ಳ 60/1 1 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0750 1.00

707 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಂಗಪ   ದ ಂಗಪ ರ ರ . ಗ ಳ 16/1 6 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0300 0.4

708 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಂಗಪ   ರ ರ . ಗ ಳ 16/2 1 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0585 0.78

709 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಶರಣಪ   ರ ರ . ಗ ಳ 15/2 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0600 0.8

710 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ವ ಂಗಮ  ೕಂ ಶರಣಪ ರ ರ . ಗ ಳ 19 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0600 0.8

711 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಲ ತಮ  ೕಂ ರ ರ . ಗ ಳ 14 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0450 0.6

712 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರಮ  ೕಂ ರ ರ . ಗ ಳ 14 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0450 0.6

713 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರಪ   ಹ ತಪ ರ ರ . ಗ ಳ 8/6 ಷ ಪ. ಂ 0.0900 1.2

714 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಯಲಪ   ನ ಪ ರ ರ . ಗ ಳ 9/1 ಷ ಪ. ಂ 0.0600 0.8

715 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಗ   ಬಸಪ ರ ರ . ಗ ಳ 8/11,8/13 ಷ ಪ. ಂ 0.0900 1.2

716 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕಲಮ  ೕಂ ೕ ಂದಪ ರ ರ . ಗ ಳ 11/1 ಮ ಪ. ಂ 0.1050 1.4

717 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಯಲಮ  ೕಂ ಯಲಪ ರ ರ . ಗ ಳ 6 ಮ ಪ. ಂ 0.0375 0.5

718 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರಪ   ಹಕಳಪ ರ ರ . ಗ ಳ 8/8 ಷ ಪ. ಂ 0.0750 1

719 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕರ ಯ  ಐಯ ನಹ . ಗ ಳ 1/3 ಷ ಪ. ಂ 0.1170 1.56



720 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಮಹ ವ ಯ  ಐಯ ನಹ . ಗ ಳ 4 ಷ ಪ. ಂ 0.0750 1.00

721 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕತಮ  ೕಂ ಐಯ ನಹ . ಗ ಳ 4/1 2 ಮ ಪ. ಂ 0.0968 1.29

722 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಮ  ಯ   ಐಯ ನಹ . ಗ ಳ 16/1 ಷ ಪ. ಂ 0.0270 0.36

723 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರ ಯ   ಯ ಐಯ ನಹ . ಗ ಳ 1/1ಎ ಷ ಪ. ಂ 0.0675 0.9

724 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಅಂಕಳ ಯ   ಯ ಐಯ ನಹ . ಗ ಳ 1/1 ಷ ಪ. ಂ 0.0615 0.82

725 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಗ ಯ   ಐಯ ನಹ . ಗ ಳ 1/1 ಷ ಪ. ಂ 0.0615 0.82

726 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದ ಯ   ಐಯ ನಹ . ಗ ಳ 1/1 1 ಷ ಪ. ಂ 0.0675 0.9

727 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದ ಯ   ಐಯ ನಹ . ಗ ಳ 1/1 2 ಷ ಪ. ಂ 0.0750 1.00

728 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಜಯ ಪ   ಬಸವ ಂಗಪ ಸರಹ . ಗ ಳ 6/3.6/9 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1

729 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ವಣ ದ ಪ   ದ ಪ ಸರಹ . ಗ ಳ 4/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

730 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದ ಪ   ಬಸವ ಂಗಪ ಸರಹ . ಗ ಳ 6/6 ಷ ಇತ ಂ 0.0240 0.32

731 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಉಜ ಪ   ಸರಹ . ಗ ಳ 6/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0668 0.89

732 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ವ   ವಪ ಸರಹ . ಗ ಳ 5/7 ಷ ಇತ ಂ 0.1178 1.57

733 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರದಮ  ೕಂ ಸರಹ . ಗ ಳ 2/3 ಮ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

734 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಈಶ ರಪ   ದ ಪ ಸರಹ . ಗ ಳ 7/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0728 0.97

735 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಯ ೕಧಮ  ೕಂ ೕ ಮ ೕನಹ ಮ ಳ 50 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0750 1.00

736 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕ ಶ  ಬಸಪ ಮ ೕನಹ ಮ ಳ 12/ 3,22/1 2 ಷ ಪ. ಂ 0.0885 1.18

737 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಮಲಪ   ಮ ನಪ ಮ ೕನಹ ಮ ಳ 49/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

738 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಕಮ  ೕಂ ಮ ನಪ ಮ ೕನಹ ಮ ಳ 32/ 4 ಮ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

739 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಗಮ  ೕಂ ೕ ಮ ೕನಹ ಮ ಳ 45/ 7 ಷ ಇತ ಂ 0.1013 1.35

740 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಮ ನಪ   ರಪ ಮ ೕನಹ ಮ ಳ 48/1 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0773 1.03

741 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದ ಪ   ಮ ಪ ಮ ೕನಹ ಮ ಳ 33/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

742 ಸಮಗ  ಷ ಂಶರ   ಮ ಕಶ ನಪ ಮ ೕನಹ ಮ ಳ 49/3 ಷ ಪ. ಂ 0.0750 1.00

743 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕ   ಡಪ ಮ ೕನಹ ಮ ಳ 2/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

744 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ  ೕಂ ಷ ಂ ಂ ಮ ಳ 74/2 1 ಮ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

745 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ನಕಮ  ೕಂ ಂಗಪ ಂ ಂ ಮ ಳ 56 ಮ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

746 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕಲಮ  ೕಂ ದ ಪ ಶ ಂ ಂ ಮ ಳ 72/3 ಮ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

747 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಮ ಳ ದ ಯ  ನ ದಯ ಂ ಂ ಮ ಳ 2/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

748 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ವ   ೕಮ ಪ ಂ ಂ ಮ ಳ 60/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

749 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ವ   ಈಶ ರಪ ಂ ಂ ಮ ಳ 12/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

750 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ವ ಂಗಪ   ದ ಪ ಂ ಂ ಮ ಳ 105/1 ಷ ಪ. ಂ 0.0750 1.00

751 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದ ಮ  ೕಂ ಕ ಪ ಂ ಂ ಮ ಳ 40/2 1 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0750 1.00

752 ಸಮಗ  ಷ ಂಶರತ ಮ  ೕಂ ದ ಪ ಂ ಂ ಮ ಳ 39/ಎ ಮ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

753 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ .  ಜಯ ಪ   ಬಸಪ ಂ ಂ ಮ ಳ 76/ 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

754 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಗಮ  ೕಂ ಸತ ಪ ಂ ಂ ಮ ಳ 76/ 2 ಮ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

755 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಗಪ   ಕ ಯಪ ಂ ಂ ಮ ಳ 18/2 2 ಷ ಇತ ಂ 0.0225 0.3

756 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಚನ ಬಸಯ   ಜಯ ಮಘಟ ಮ ಳ 2/1 ಷ ಪ. ಂ 0.0938 1.25

757 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಮಹ ಂಗಪ   ಬಸಪ ಮಘಟ ಮ ಳ 3/3 3 ಷ ಇತ ಂ 0.0188 0.25

758 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ತಪ   ಮಲಪ ಮಘಟ ಮ ಳ 25/1 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0750 1.00

759 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ವ ರ  ಓಂ ರಪ ಮಘಟ ಮ ಳ 32/5 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

760 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಗ ಯ  ಚನ ಬಸಯ ಮಘಟ ಮ ಳ 6/4 ಷ ಇತ ಂ 0.0750 1.00

761 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಜಪ   ಓಂ ರಪ ಮಘಟ ಮ ಳ 72 ಷ ಇತ ಂ 0.0945 1.26

762 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕ   ಗ ಅಗ ರ ಕಸ ಳ 22/5 ಷ ಇತ ಂ 0.0450 0.6

763 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಹ ತಪ   ಹ ಮಪ ೕರನಹ ಕಸ ಳ 10/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

764 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಲ ತಮ  ೕಂ ಬಸವ ಜಪ ಳ ಕಸ ಳ 442/ 3 ಮ ಇತ ಂ 0.0600 0.8
765 ಸಮಗ  ಷ ಂಶನ ೕ   ಡದಪ ಎ . .ಹ ಮ ಳ 106/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

766 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರಪ   ಟ ಪ ಆ .ಮ ರ ಮ ಳ 34 ಷ ಇತ ಂ 0.0225 0.3

767 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ವಪ   ಕಲಪ ಆ . ಮ ಳ 47/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0300 0.4

768 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದ ಪ   ದ ಪ ಮ ಮ ಳ 127/1,127/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0668 0.89

769 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಗಪ   ಡ ಪ ರ ಮ ಳ 29/2 ಷ ಪ. ಂ 0.0375 0.5

770 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕ   ಚನ ಪ ರ ಮ ಳ 28 ಷ ಪ. ಂ 0.0600 0.8

771 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಯ   ಮ ಯ ರ ಮ ಳ 30 ಷ ಪ. ಂ 0.0443 0.59

772 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ನಯ   ಷ ಯ ರ ಮ ಳ 28 ಷ ಪ. ಂ 0.0563 0.75



773 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಜಗ ೕಶ  ಈಶ ರಪ ಹ ಮ ಮ ಳ 78/7 ಷ ಇತ ಂ 0.0210 0.28

774 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಶ ಗಪ   ಂಚಪ ಮ ಳ 63/16 ಷ ಪ. ಂ 0.0225 0.3

775 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕಮಪ   ಸಪ ಹ ಮ ಳ 13/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

776 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಜಯ ಪ   ಪರ ಶ ರಪ ಗ ಮ ಳ 12/1,12/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0683 0.91

777 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದ ಪ   ದ ಪ ಗ ಮ ಳ 58/3 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0300 0.4

778 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಜಮ  ೕಂ ೕಶಪ ಮ ಹ ಮ ಳ 57/5 ಮ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

779 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಗ   ೕ ದ ಪ ಹ ಮ ಳ 1/7 ಷ ಇತ ಂ 0.0225 0.3

780 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಕಮಲಮ  ೕಂ ಲಪ ಹ ಮ ಳ 6 ಮ ಇತ ಂ 0.0375 0.5

781 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಮ ಶ ರಪ   ವ ಂಗಪ ಹ ಮ ಳ 10/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0525 0.7

782 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಮ ಶ ರಪ   ಮಹ ವಪ ಹ ಮ ಳ 51/1ಎ ಷ ಇತ ಂ 0.0375 0.5

783 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕಳ ಯ   ಗಯ ಯ ೕ ವ ಮ ಳ 1/8 ಷ ಪ. ಂ 0.0600 0.8

784 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಗ   ಗಪ ಹ ಮ ಳ 153 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0600 0.8

785 ಸಮಗ  ಷ ಂಶರ   ಮ ಯಪ ಹ ಮ ಳ 122/ 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

786 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಮ ಪ   ಸಪ ಉಗ ಕ ಮ ಳ 13/1 ಷ ಪ. ಂ 0.0600 0.8

787 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ವ   ಪ ಣ ದನ ಳ ಳ 181/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

788 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಜಪ   ಚ ಪ  ೕ ನಹ ಳ ಳ 3/12 ಷ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

789 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರಪ   ಹ ಮಪ ಮ ೕ ಳ ಳ 139 ಷ ಇತ ಂ 0.0300 0.4

790 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ರಮ  ೕಂ ಪರಪ .ಎ ಗ ಳ ಳ 111/3 ಮ ಇತ ಂ 0.0375 0.5

791 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಂಚಪ   ಗಪ ಪನಹ ಳ ಳ 60/43 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0600 0.8

792 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಗ ಜಪ   ೕಕ ಪ ನಹ ಳ ಳ 12/5 ಷ ಇತ ಂ 0.0668 0.89

793 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಕರಡಪ   ತಪ ಕ ೕ ಹ ಳ ಳ 1/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0308 0.41

794 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಓಂ ರಪ   ದ ಪ . .ಹ ಳ ಳ 35/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0300 0.4

795 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಲಪ   ದ ಪ . .ಹ ಳ ಳ 35/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0300 0.4

796 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಕ ಬಸಪ   ದ ಪ . .ಹ ಳ ಳ 79/5 ಷ ಇತ ಂ 0.0300 0.4

797 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕಡಪ   ತಪ ಕ ೕ ಹ ಳ ಳ 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0300 0.4

798 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಕಮ  ೕಂ ಗ ಜಪ ಡ ಂಡನಹ ಳ ಳ 58 ಮ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

799 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದ ಪ   ಸಣ ಪ ಕ ೕ ಹ ಳ ಳ 3/3 ಷ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

800 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಅ ಪ   ವರಪ ಕ ೕ ಹ ಳ ಳ 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

801 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ತಪ   ತಪ ಕ ೕ ಹ ಳ ಳ 1/ 1 ಷ ಇತ ಂ 0.0300 0.4

802 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಇಂದ ಮ  ೕಂ ಶಪ ನಹ ಳ ಳ 6 ಮ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

803 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಕ ಡಪ   ತಪ ಕ ೕ ಹ ಳ ಳ 1/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0375 0.5

804 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕಲಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ರ ಳ ಳ 61/2 ಮ ಇತ ಂ 0.0300 0.4

805 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ದ ಖರಪ   ಬಸಪ ದನ ಳ ಳ 11/1 ಷ ಇತ ಂ 0.0600 0.8

806 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಮಣ   ೕಗಪ ಅ ಹ ಕಸ ಳ 25/2 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0563 0.75

807 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಕ ಣ   ಸಣ ಪ  ಅಗ ರ ಕಸ ಳ 52 ಷ ಇತ ಂ 0.0300 0.4

808 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕರಯ   ಪ ಯ ಮ ರ ಕಸ ಳ 9 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0525 0.7

809 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಲಯ   ರಪ ಮ ರ ಕಸ ಳ 19 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0600 0.8

810 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಜಪ   ರಪ ಮ ರ ಕಸ ಳ 7 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0600 0.8

811 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕರಯ   ೕಸಯ ಮ ರ ಕಸ ಳ 19/3 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0600 0.8

812 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಗಮ  ೕಂ ೕರಯ ಮ ರ ಕಸ ಳ 19 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0600 0.8

813 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಪ ಯ   ಪಯ ಮ ರ ಕಸ ಳ 19/14 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0600 0.8

814 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕರಮ  ೕಂ ಗ ಜಪ ಮ ರ ಕಸ ಳ 2 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0713 0.95

815 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕ ಲಪ   ಡ ಪ ಮ ರ ಕಸ ಳ 2/1 ಷ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0600 0.8

816 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಕ ಮ  ೕಂ ಖರಪ  ಮ ರ ಕಸ ಳ 48 ಮ ಪ. ಗಡ ಂ 0.0623 0.83

817 ಸಮಗ  ಷ ಂಶಎಂ.    ಬಸವ ಜಪ ಆಡ ಕಸ ಳ 65 ಷ ಇತ ಂ 0.0698 0.93

818 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಥ  ಆಡ ಕಸ ಳ 62/2 ಷ ಇತ ಂ 0.0518 0.69

819 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ೕತ ೕಂ ಥ ಆಡ ಕಸ ಳ 6/1 ಮ ಇತ ಂ 0.0533 0.71

820 ಸಮಗ  ಷ ಂಶ ಂಕಟ ನರಸಪ   ಹ ತಪ ನಹ ಕಸ ಳ 35 ಷ ಇತ ಂ 0.0653 0.87

ಪ ದ ೌಲಭ
ಕ ಮ ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ವಗ ಾ

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ : ೕಂದ  ಪ ರಸ ೃತ ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ೕಜ  (2401-00-108-2-30)
: ತ ದುಗ   ಮತು  ಾಲೂ ಕು: ೂಳ



ಾ ಮ ೂೕಬ ಾಲೂ ಕು ಮ ಪ ರುಷ
ಪ ಷ  

ಾ
ಪ ಷ  
ಪಂಗಡ

ಇತ
ಸ ಾಯಧನ
ದ ತ  

(ರೂ. 

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( )

1 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಾಗಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ 13/1B ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.5318 1.6
2 ಹ ೕ ಾವ ಬಡಯ ೂೕರಯ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ 43/2A ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4654 1.2
3 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ ನಲೂ ರು ವಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ  17/3 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4632 1.2
4 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ಜಯಮ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ  12/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.6889 1.72
5 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜಪ  .ಎ ಸುರಪ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ  27/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2146 0.42
6 ಹ ೕ ಾವ ಸೂರಮ ಈ ೕಹ  ೌಡ  ಅ ಕಣ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ  54/3 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2137 0.37
7 ಹ ೕ ಾವ ೕದಮೂ  . ಾಟಪ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ 43/40 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.6140 1.71
8 ಹ ೕ ಾವ ಾಲಪ ೕ  ಂಚಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ 32/6 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2630 0.5
9 ಹ ೕ ಾವ ದ ಮ ಜನು ೂಂ ಾದ ಂಗಪ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ 111 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3395 0.8

10 ಹ ೕ ಾವ ಕಂಪಳಪ ೂೕರಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ  16/5 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3306 0.66
11 ಹ ೕ ಾವ ಾಟಮ ೕ  ಮುತ ಪ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ 66 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2817 0.6
12 ಹ ೕ ಾವ ೕವಣ ದ ಪ  . ಬಸಪ ದಂ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ 14/p14-p1 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.1414 0.4
13 ಹ ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ ದ ಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  15/6 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.1731 0.63
14 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಪ ಮ ಾ ೕವಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  57/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1960 0.86
15 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರ ೕ  ಂಗಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 68/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1770 1.94
16 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಪ ಾಗಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ  31/6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2413 0.46
17 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಪ ಾಗಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ  31/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2418 0.4

18 ಹ ೕ ಾವ
ಉ ಾ ೕ ಮುರು ೕಂದ ಪ ೂಡಗವ .ದುಗ

ೂಳ  73/4
ಮ

ಇತ ಣ ನ 
ಾ

0.2980 0.65

19 ಹ ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ  ಎ .ಎ ದ ಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  15/4 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.0562 0.23
20 ಹ ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ  ಎ .ಎ ದ ಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  15/5 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.1332 0.31
21 ಹ ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ  ಎ .ಎ ದ ಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  15/3 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.0552 0.21
22 ಹ ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ ಗಂಗೂರು ದ ಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  57/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1960 0.86
23 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜುಳಎ . ೂೕ ಂದಪ  ಎ . ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ  48/4 ಮ ಇತ ಾ 0.2869 0.54
24 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ೂೕ ಂದಪ ಹು ಮಳ .ದುಗ ೂಳ 83/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3365 0.8
25 ಹ ೕ ಾವ ೕಣುಕ ಮ ಈಶ ರಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ  12/2 ಮ ಇತ ಾ 0.5526 1.2
26 ಹ ೕ ಾವ ಮೂ  .ಎ ಂಗಪ ಆ . . ಾವಲು ಾಮ ೂಳ 214 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.6553 1.6
27 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ  ಆ . ರುದ ಪ ಕಲ ವ ಾ ಹ .ದುಗ ೂಳ 55/p4 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.6773 1.5
28 ಹ ೕ ಾವ ಾಗಮ ರುದ ಪ ಕಲ ವ ಾ ಹ .ದುಗ ೂಳ  14/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3992 1
29 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಓಬಣ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 25 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4814 1
30 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜಪ  S. ಸಣ   ರಂಗಪ ಆ  ಮ ಾ ಪರ ಾಮ ೂಳ 16/1bp2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2776 0.6

31 ಹ ೕ ಾವ
ಲಕ ಮ ಜನಪ ಾ ಕ ಾಮ

ೂಳ  51/1
ಮ ಪ.ಪಂಗಡ

ೂ ೕಮ
ೂ

1.1145 1.71

32 ಹ ೕ ಾವ ಾಂತಮ ಕು ಾಪ ಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ  47/3 ಮ ಇತ ಾ 0.2847 0.6
33 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಮ ಕು ೕಂದ ಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 10/3P3 ಮ ಇತ ಾ 0.2560 0.51
34 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಮ ಧನಂಜಯ ಾ ಾಮ ಾಮ ೂಳ 92/1p5 ಮ ಇತ ಾ 0.2688 0.55
35 ಹ ೕ ಾವ ಜಮ ೂೕಮ ೕಖರಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 13/p4 ಮ ಇತ ಾ 0.3236 0.7

36 ಹ ೕ ಾವ
ಚಂದ ಪ ರಂಗಪ ಾಮ ಾಮ

ೂಳ  28/p1
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.4252 1.1

37 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಗಂ ಾಪ ಆ . ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ  46/p ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3687 0.9
38 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾಂತ ಗ ೕರಪ ಆ . ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 8/4B ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4740 1.2
39 ಹ ೕ ಾವ ವ ಾಪ ಪ ಾ  ಾ ಯ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ  90/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5695 1.6
40 ಹ ೕ ಾವ ಮಲ ಮ ರುದ ಪ . .ಹ ಾಳ -2 ೂಳ 8/1P2 ಮ ಇತ ಾ 0.5445 1.34

41 ಹ ೕ ಾವ
ಹುಚ ಪ ನ ೕರಪ ಮ ೕರು ಾಳ -2

ೂಳ 63/8, 63/10
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.3585 0.78

42 ಹ ೕ ಾವ ಕ ಯಮ ಅಜ ಪ ಶಂಕರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 13/14, 13/4 ಮ ಇತ ಾ 0.5688 1.42
43 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಮ ಉ ಾಪ  ಎ . ಈಚಗಟ ಾಳ -1 ೂಳ 1/1a1a ಮ ಇತ ಾ 0.2270 0.42
44 ಹ ೕ ಾವ ಂಚಪ  ಎ .ಎ ಂಗಪ ಬೂ ಪರ ಾಳ -1 ೂಳ  15/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.3192 2

ಸರು

ಕ ಮ 
ಸಂ

ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ
ಸ ೕ  ನಂ



45 ಹ ೕ ಾವ
ಮ ೕಶ ರಪ  D.M ೕ  ಮ ಾ ೕವಪ ಮ ಘಟ ಾಳ -1

ೂಳ 51/1a
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.9600 1.88

46 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಮಕ ಮ ೕಶ ರಪ ರುಮ ಾಪರ ಾಳ -2 ೂಳ  3/3 ಮ ಇತ ಾ 0.3236 0.66
47 ಹ ೕ ಾವ ೕಮ ಹನುಮಂತಪ ಮ ೕರು ಾಳ -2 ೂಳ 140/p6, 140/p7, 140/p8ಮ ಇತ ೕವಂ 0.3877 0.6
48 ಹ ೕ ಾವ  ಮ ಪ ಹನುಮಂತಪ . .ಹ ಾಳ -2 ೂಳ 29 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3031 1.59
49 ಹ ೕ ಾವ ಈಶ ರಪ  . ೕ   ಮ ಪ ರುಮ ಾಪರ ಾಳ -2 ೂಳ 7/1a ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4818 1.5
50 ಹ ೕ ಾವ ೂರ ರಪ ೕ  ಸ ಾ  ರಂಗಪ ನಂ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ  6/9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2685 0.52
51 ಹ ೕ ಾವ ಗಂಟ ಪ ದಸಪ ೕರನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  9/2 ಪರುಷ ಇತ ೌ ಾ 0.4534 0.4
52 ಹ ೕ ಾವ ಕು ಾರಪ ಮ ಾ ೕವಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 32/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3653 0.78
53 ಹ ೕ ಾವ ಪರಮ ವ ಈಶ ರಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 25/4, 53/p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5678 1.93
54 ಹ ೕ ಾವ ವ ಂಗಪ  ಎ . ವ ಂಗಪ ಮ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  32/8 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1805 0.32
55 ಹ ೕ ಾವ ಏ ಾಂತಪ ಾಲಪ  . ಮ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  26/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4780 1.12
56 ಹ ೕ ಾವ ನಪ ಾಮಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 39/2p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2719 0.51
57 ಹ ೕ ಾವ ಾಲ ಜಯಪ ಾಪ ನಹ ಾಳ -2 ೂಳ  54/1 ಮ ಇತ ಪ ಾಯ 0.4069 0.9
58 ಹ ೕ ಾವ ಧನಂಜಯ . ಉ ೕಶಪ   ಎ . ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 99/2p1, 99/2p3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3138 0.65
59 ಹ ೕ ಾವ ಾಸಪ  . ಹುಚಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 208 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರು 0.4215 1.3
60 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾ  . ಕಡಪ ಾ ೂಡಪ ಎ . .ಹ ಾಮ ೂಳ 46/2p-p2, 46*2p-p4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4285 1.2
61 ಹ ೕ ಾವ ಹಂಪಮ ಚಂದ ೕಖರಪ ಮ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  31/3 ಮ ಇತ ಾ 0.1804 0.3
62 ಹ ೕ ಾವ ೕಖರಪ ೕರಭದ ಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 11/1p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.1644 0.35
63 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ  . ೕಮಣ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 91/2p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3585 0.76
64 ಹ ೕ ಾವ ಲ ಾ ಶಂಕರಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ  15/3 ಮ ಇತ ಾ 0.4537 1.04
65 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಪ ಚನ ಬಸಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 42, 43/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4277 0.96

66 ಹ ೕ ಾವ
ಜಯಪ  ಎ .ಆ ರುದ ಪ ಮ ೕರು ಾಳ -2

ೂಳ 51/12
ಪರುಷ

ಇತ ಣ ನ 
ಾ

0.3031 0.6

67 ಹ ೕ ಾವ ೖ ಾ ವಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 54/1, 28/3B ಮ ಇತ ಾ 0.1927 0.37
68 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ೕಶಪ  ಾ  ೂೕಕಪ ಾಗಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 192/6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
69 ಹ ೕ ಾವ ಾಲಪ ಮುಡ ಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 11/3p3, 11/1p3 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.1644 0.35
70 ಹ ೕ ಾವ ಧನಂಜಯ . ಉ ೕಶಪ   ಎ . ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 99/2p4, 101/1p ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4717 1.1
71 ಹ ೕ ಾವ ಸ ೕಶ ವರುದ ಪ ದು ಾಮ ೂಳ 182/10 ಪರುಷ ಇತ ಪ ಾಯ 0.1831 0.34
72 ಹ ೕ ಾವ ರೂ ಾ ಪ ೂೕರಯ ಪಂ ಾಪರ ಾಳ -1 ೂಳ  9/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.6238 1.6
73 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜಪ ಬಸಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 157, 88/9 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4874 1.15
74 ಹ ೕ ಾವ ಂಚಮ ಾಲಪ ಾಮಸಮುದ ಕಸ ಾ ೂಳ  27/3 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.5720 1.43
75 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಹನುಮಂತಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 9/1d, 8/1e ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾವ 0.3066 1.77
76 ಹ ೕ ಾವ ಅ ೂೕ ೕ ಾ ಾ ಗಂ ಗ .ದುಗ ೂಳ 81 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3369 0.9
77 ಹ ೕ ಾವ ೖಲಪ ದ ಪ ಕ  ಾಜೂರು ಾವ .ದುಗ ೂಳ 10/p3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3336 0.8
78 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜಪ ಹನುಮಂತಪ ಕ ಾಜೂರು .ದುಗ ೂಳ 12/3p1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2045 0.4
79 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾ  ಎ .ಎಂ ಾದಪ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ  26/3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3335 0.8
80 ಹ ೕ ಾವ ಂಗ ಾಜು ಎಂ. ಮ ಾ ೕವಪ ಕೂಟ ಹ .ದುಗ ೂಳ  9/14 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2383 0.5
81 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ ದ ಾಮಪ ಆಂದನೂರು .ದುಗ ೂಳ  67/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2684 0.6
82 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ೖರಪ ಎ . . ೂಸುರು ಾಳ -1 ೂಳ 104/6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4036 1.2
83 ಹ ೕ ಾವ ಮಹರುದ ಪ ಚಂದ ಪ ಗುಂಡುಮ ನಹ .ದುಗ ೂಳ  5/8 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.3140 2
84 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಈಶ ರಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ  40/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2407 0.51
85 ಹ ೕ ಾವ ಲ ತಮ ಪರ ೕಶ ರಪ  .ಎ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ  12/3, 11/5p-p2ಮ ಇತ ಾ 0.2925 0.68
86 ಹ ೕ ಾವ ಕನ ೕಶ ರಪ  .ಎ ಹನು ಾಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  8/14 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2080 0.4
87 ಹ ೕ ಾವ ಂಕ ೕ  .ಎಂ ಹನುಮಂತಪ  C.M ೕವನಹ .ದುಗ ೂಳ 15/9b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3287 0.8
88 ಹ ೕ ಾವ ಈಶ ರಪ ೕ  ಹನು ಾಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 8/14a1p1, 8/14 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2027 0.4
89 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ಮಲ ಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 51/1p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3045 0.72
90 ಹ ೕ ಾವ ಉಗ ಪ ಮ ಾಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 59/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5326 1.5
91 ಹ ೕ ಾವ ರೂ ಾ ಪ  ಎ .ಎ ಸ ಾ ವಪ ಯೂ .ದುಗ ೂಳ  67/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4957 1.6
92 ಹ ೕ ಾವ ಕ ತ ಂಕ ೕ  . ೕವನಹ .ದುಗ ೂಳ  16/4 ಮ ಇತ ಾ 0.4130 1.08
93 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಮ ಹನುಮಂತಪ ೕವನಹ .ದುಗ ೂಳ 40 ಮ ಇತ ಾ 0.2534 0.55
94 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಪ ಮಲ ರಪ ೂೕ ಾ ಹ .ದುಗ ೂಳ 9/3, 9/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2848 0.65



95 ಹ ೕ ಾವ
ೂೕ ಂದಪ ಹನು ಾಯ ಾ ಗ ಕಸ ಾ

ೂಳ 87/2, 87/3
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.2340 0.44

96 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಹನು ಾಪ ೕವನಹ .ದುಗ ೂಳ 16/1, 16/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4160 1.09
97 ಹ ೕ ಾವ ಯ ೂೕ ಾ ಆ . ಪಟ  ಾಮಪ ಕಲ ವ ಾ ಹ .ದುಗ ೂಳ  80/4 ಮ ಇತ ನು 0.3798 0.97
98 ಹ ೕ ಾವ ಕ ೕಶಪ ವ ಂಗಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 33/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2954 0.7
99 ಹ ೕ ಾವ ಚನ ಮ ಕ ಶಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ  32/6 ಮ ಇತ ಾ 0.1995 0.4

100 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಂದ ಪ ದ ಪ ಯೂ .ದುಗ ೂಳ  70/6 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2116 0.4
101 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ  .ಆ ಾಮಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ  29/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4082 1
102 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ಕು ೕ ೕರಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 416/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4082 1
103 ಹ ೕ ಾವ ೕವಮ ೕ  . . ಂಗಪ ತ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 73/1, 78/4 ಮ ಇತ ಾ 0.5218 1.25
104 ಹ ೕ ಾವ ಇಂದ ಮ ಕು ಾಪ ಪ  . ಕ ಾಜೂರು .ದುಗ ೂಳ 130/1 ಮ ಇತ ಾ 0.4673 1.25
105 ಹ ೕ ಾವ ರ  ಎ . ೖ ೕ ೕಶಪ ಯೂ .ದುಗ ೂಳ  60/9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2383 0.5
106 ಹ ೕ ಾವ ೂಡ ಬಸವನಂತಪ ಮ ಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 45/3b, 44/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2710 0.6
107 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ ಾನಪ ಂ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ  10/6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1947 0.42

108 ಹ ೕ ಾವ
ಶಂಕರಪ  . ದಡ ಪ ಾ ಕ ಾಮ

ೂಳ 84/3p2, 51/5
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.5050 0.5

109 ಹ ೕ ಾವ ೕಖರಪ ಗುರುಬಸಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 29/4p1, 29/4p2, 2/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5028 1.4
110 ಹ ೕ ಾವ ಭದ ಪ ಕ ಯಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 86/1p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.7587 1.3
111 ಹ ೕ ಾವ ಕ ಪ ಾಗಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 39/1P4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3530 0.87
112 ಹ ೕ ಾವ ಾಗಪ ರಂಗಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  39/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3112 0.6
113 ಹ ೕ ಾವ ಾಗಪ ರಂಗಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  39/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4665 1.26
114 ಹ ೕ ಾವ ನಂಜಪ  T.R ರಂಗಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  52/6P3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3651 0.91

115 ಹ ೕ ಾವ
ಪರ ೕಶ ರಪ ಕ ಯಪ ಾ ಕ ಾಮ

ೂಳ  29/2
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

1.3260 2.6

116 ಹ ೕ ಾವ ಕ ಯಮ ಸಣ   ಮ ಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 43/5 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.4135 0.92
117 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾಥ ರಂಗಪ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ  62/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3201 0.65
118 ಹ ೕ ಾವ ಾಲಪ ಪ ಾ ೂೕ ನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  16/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3720 0.8
119 ಹ ೕ ಾವ ವಪ  . ರಂಗಪ . .ಹ ಾಳ -2 ೂಳ 11/1P3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3720 0.8
120 ಹ ೕ ಾವ ಓಂಕರಪ  . ಬಸಪ ಗೂ  ೂಸ ಾಳ -2 ೂಳ 40/3, 41/8 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2682 0.5
121 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗ ಾ  .ಆ ಮ ಪ  . ಎ . . ೂಸುರು ಾಳ -1 ೂಳ 141/2P3 ಪರುಷ ಇತ ಪ ಾಯ 0.3720 0.8
122 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಾಥ ಇ. ಈಶ ರಪ ಎ . . ೂಸುರು ಾಳ -1 ೂಳ  7/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5901 1.49
123 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ  . ಕ ಯಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 76/2, 85/2, 115/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3313 0.7
124 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಪ ಕ ಯಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 110/1a, 110/6 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3050 0.63

125 ಹ ೕ ಾವ
ಾ ೕಶ ರ ಕೃಷ ಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ

ೂಳ 109/5, 109/12, 109/4
ಪರುಷ

ಪ.ಪಂಗಡ ಳ ದ ಎ 0.8153 1.69

126 ಹ ೕ ಾವ ಾ ೕಶ ಮ ೌಡ ರಂಗಸಮುದ ಾಳ -1 ೂಳ 5/p2, 5/p1, 4/1ಮ ಇತ ಈರು 0.7369 0.8
127 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ  B.H ಹನು ಾಪ ಮ ೕರು ಾಳ -2 ೂಳ 190 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3720 0.8
128 ಹ ೕ ಾವ ಾರದಮ ಹನುಮಂತಪ ನಂ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ  6/13 ಮ ಇತ ಾ 0.3665 0.62
129 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗ ಾ  ಕ ಂಗಪ ಮ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ  13/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3654 0.8
130 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗ ಾ  . . ಕ ಂಗಪ ಮ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ  24/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2962 0.6
131 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜುಳ . ೕರುದ ಪ ನಗರಘಟ ಾಳ -1 ೂಳ  30/3 ಮ ಇತ ಾ 0.3720 0.8
132 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವಂತಪ  . ಬಸಪ ಮ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ 7/3p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5835 1.5
133 ಹ ೕ ಾವ ಬಸಪ ಾಮಪ ರುಮಲಪ ರ ಾಳ -2 ೂಳ 35/4, 33/2, 35/6, 7/6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2881 1.39
134 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಕೃಷ ಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ  29/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5232 1.27

135 ಹ ೕ ಾವ
ಕೃಷ ಮೂ  ಎ . ಮ ಪ  ಎ . ೕವನಹ .ದುಗ

ೂಳ  2/3
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.4838 1.14

136 ಹ ೕ ಾವ ಜ ಂಗಪ ಮ ಯ . .ಹ ಾಳ -2 ೂಳ  24/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5384 1.32
137 ಹ ೕ ಾವ ೕಲಮ ಮ ಪ  K.R ಕ ಾಳ -1 ೂಳ 27/1a1 ಮ ಇತ ಾ 0.4802 1.15
138 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಪ ಮ ಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 56/p ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1687 0.7
139 ಹ ೕ ಾವ ಾನಂದಪ  ಾಲಪ . .ಹ ಾಳ -2 ೂಳ 67/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5835 1.5
140 ಹ ೕ ಾವ ಬಸಪ  ಎ . ನಂಜುಂಡಪ . .ಹ ಾಳ -2 ೂಳ 75/1b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3720 0.8
141 ಹ ೕ ಾವ ಗಂಗಮ ರಂಗಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 37/2p3 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4722 1.1



142 ಹ ೕ ಾವ
ಕ ಯಮ ಾಗಪ ದಂ ೕನಹ .ದುಗ

ೂಳ  15/11
ಮ ಪ.ಪಂಗಡ

ೂ ೕಮ
ೂ

0.8080 0.8

143 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಾಜು ನ ಒ ಾ ಾ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ  88/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರು 0.3894 0.8
144 ಹ ೕ ಾವ ಕು ೕರಪ ಾ ೕಂದ ಪ ಹನುಮ ಾಮ ೂಳ  25/9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2231 0.4
145 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ೂರ ಪ ಪ ಾ ೂೕಗು ಾವಲುಾಮ ೂಳ 34 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2938 0.56
146 ಹ ೕ ಾವ ಬಸಪ  J.T. ಮ ಪ ಕು ನಘಟ ಾಳ -2 ೂಳ 26/b3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.6469 1.6
147 ಹ ೕ ಾವ ಷನು ಕಪ ನರಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 80/2p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2425 0.6

148 ಹ ೕ ಾವ
ಬಸವ ಾಜಪ  .ಆ ರುದ ಪ ೕಕಂದ ಾ ಾಮ

ೂಳ 30/4, 30/6
ಪರುಷ

ಇತ ೕ  
ರೂ

0.4311 0.97

149 ಹ ೕ ಾವ ಸು ೂೕಚನಮ ಬಸವ ಾ  . ಾ ೂೕಗು ಾವಲುಾಮ ೂಳ 3 ಮ ಇತ ಾ 0.6243 1.6
150 ಹ ೕ ಾವ ೕವಮ  ಎಂ.ಎ ಕಲ ಪ ಮ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 47/1a1 ಮ ಇತ ಾ 0.3725 0.8
151 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಾ ಹನುಮಂತಪ ಕ ಯಪ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 48/BLOCK ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4510 1.2
152 ಹ ೕ ಾವ ಾಮ ಂಗಪ ಸಣ  ಭಮ ಪ ಕ ಾಜೂರು .ದುಗ ೂಳ 152/2p2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2239 0.43
153 ಹ ೕ ಾವ ಜಪ  ಎ . ಹನುಮಂತಪ ಇಂಗಳದ .ದುಗ ೂಳ  2/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3643 0.9
154 ಹ ೕ ಾವ ಾಗಪ ಮ ಪ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ  1/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.5468 1.49
155 ಹ ೕ ಾವ ಾಮಪ ೕ  ಹಚಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 21-Dec ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ನು 0.2893 0.62
156 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಮ ರಂಗಪ ಾಮನಹ .ದುಗ ೂಳ 49/4bi ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾವ 0.2200 0.88
157 ಹ ೕ ಾವ ಾವ ತಮ ಭಮ ಪ ಅಂ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ 49 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 0.2074 1
158 ಹ ೕ ಾವ ರತ ಮ ಚಂದ ಪ ಾದರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 67/10 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2656 0.6
159 ಹ ೕ ಾವ ೖಯಪ ಪ ಾ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ  46/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3997 0.8
160 ಹ ೕ ಾವ ರಂಜ ಾ ಮೂ ಅ ಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 84/4, 84/5, 84/1, 84/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.5833 1.3
161 ಹ ೕ ಾವ ವಪ ರಂಗಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  55/3 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾವ 0.2623 1.4
162 ಹ ೕ ಾವ ಾ ತ ಮ ಸಣ  ಮ ಪ ಮ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ  11/3 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3274 0.61
163 ಹ ೕ ಾವ ಶಂಕರಪ  . ೂರ ಪ ಪ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 85/1p4, 14/4, 88/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5824 1.63
164 ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಮೂ ಕ ಪ ರಂಗವ ನಹ .ದುಗ ೂಳ 54/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.7433 1.6
165 ಹ ೕ ಾವ ಾನಂದ ಎ ದ ಂಗಪ ಅರಸನಗ ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ  101/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2733 0.6
166 ಹ ೕ ಾವ ಂಕ ೕ  . ಕು ೕರಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  4/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3811 0.75
167 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ಾಗಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ  19/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4869 1
168 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ ಮ ೂ ಕುನುಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 26/p10, 26/p14-p2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.2007 1.2
169 ಹ ೕ ಾವ ೕಶ ಕ ಾ ಾ ಾಯ ಾನು ೂೕಗನಹ .ದುಗ ೂಳ  28/1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3371 0.64

170 ಹ ೕ ಾವ
ೕಶ .ಆ ವ ಾ ಾ ಯ .ದುಗ .ದುಗ

ೂಳ 33/5
ಪರುಷ

ಇತ ಣ ನ 
ಾ

0.4324 0.8

171 ಹ ೕ ಾವ
ೕಶ .ಆ ವ ಾ ಪ ಪ .ದುಗ .ದುಗ

ೂಳ  33/2
ಪರುಷ

ಇತ ಣ ನ 
ಾ

0.4324 0.8

172 ಹ ೕ ಾವ ಈಶ ರಪ ಮುರುಡಪ ಾದರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  45/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2286 0.45
173 ಹ ೕ ಾವ ಪಟ ಾ ೕ  ಚಂದ ೕಖರಪ ಾದರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  7/1A ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1788 0.3

174 ಹ ೕ ಾವ
ಾಗ ಾಜ . . ಗುರು ಾಥಪ ಮ ೕನಹ .ದುಗ

ೂಳ  16/7
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.8080 0.8

175 ಹ ೕ ಾವ
ಚಂದ ಪ ಮ ಾ ೕವಪ ಮ ೕನಹ .ದುಗ

ೂಳ 36/p1
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.4534 0.4

176 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜ. ಗುರು ಾಥಪ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 121/1a1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2268 0.8

177 ಹ ೕ ಾವ
ಾ ೕಂದ ಪ ಮ ಾ ೕವಮ ಮ ೕನಹ .ದುಗ

ೂಳ 36/p3
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.4534 0.4

178 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ  . ೕ  ಾನ ೕರಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 26, 27/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5959 1.33
179 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ ಅಜಜ ಧುಮ ಪ ದು ಾಮ ೂಳ 46/22, 46/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3800 0.92

180 ಹ ೕ ಾವ
ಕು ಾರಯ  . ಪರಮ ವ ಾಸಲು .ದುಗ

ೂಳ 112/2a
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.4534 0.4

181 ಹ ೕ ಾವ ೕಶವಮೂ  . . ೂೕ ಂದಪ ಕಲ ವ ಾ ಹ .ದುಗ ೂಳ 92 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5862 1.8

182 ಹ ೕ ಾವ
ಾನಗಪ  ಎಂ. ಹನು ಾಪ ಆಂದನೂರು .ದುಗ

ೂಳ 60/1
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.4534 0.4

183 ಹ ೕ ಾವ ಜ  ಕು ಾರ ಬಸವ ಂಗಪ ಆ . ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 76/9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4173 0.93
184 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜ . ನಗರ  ೂೕರಯ ಾ ೂೕಗು ಾವಲುಾಮ ೂಳ  2/34 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5019 1.2
185 ಹ ೕ ಾವ ೕರಭದ ಪ ಉ ನಪ ಂ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ  33/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5478 1.35



186 ಹ ೕ ಾವ ಸ ೕ ವರುದ ಪ ದು ಾಮ ೂಳ 182/5 ಪರುಷ ಇತ ಪ ಾಯ 0.1884 0.34
187 ಹ ೕ ಾವ ಾರದಮ ೕ ೕಂದ ಪ  ಎ .ಎಂರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 55 ಮ ಇತ ನು 0.4349 1
188 ಹ ೕ ಾವ ೕಶಪ ಸಣ  ೌಡಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 50/5, 50/4 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.4069 0.9
189 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ  ಎಂ. ಮ ಾ ಂಗಪ ಮ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  45/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3320 0.8
190 ಹ ೕ ಾವ ರತ ಮ ೕ  ಬಸವ ಾಜಪ ಶ ಾಥನಹ .ದುಗ ೂಳ  19/p10 ಮ ಇತ ಂಗು 0.2010 0.97
191 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ ಲ ಾಮ ಾ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ 15/3p2 ಪರುಷ ಇತ ನು 0.4101 1
192 ಹ ೕ ಾವ ಗಂಗಮ ಪರ ೕಶ ರಪ  .ಆ ಾ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ  21/3 ಮ ಇತ ಂಗು 0.2049 1
193 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜಪ ದ ಪ ದಂ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ 24/p4 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1659 0.8
194 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ೕವನಪ ದಂ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ 57/3a ಪರುಷ ಇತ ಗು ಾ 0.2870 0.73
195 ಹ ೕ ಾವ ರತ ಮ ೕ  ಬಸವ ಾಜಪ ದಂ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ 59 ಮ ಇತ ಗು ಾ 0.3470 0.84
196 ಹ ೕ ಾವ ಉ ಾಪ ೕ  ವ ಂಗಪ ಾಕುಂ ಕಸ ಾ ೂಳ  44/5 ಮ ಇತ ನು 0.4102 1
197 ಹ ೕ ಾವ ಅ  ಮ ಪ ಹನು ಾಪ ೂಗ ಾಳು ಾಮ ೂಳ 69/3, 73/2, 73/1, 71/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4270 1.13
198 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಮ  ಆ . ರುದ ಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 109/2 ಮ ಇತ ಾ 0.4702 1.09
199 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ ಂಗಪ ಅರಬ ಘಟ ಾಮ ೂಳ 25/P1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5412 1.1
200 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜ . . ಚಂದ ಪ  .ಎ ಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ  29/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2478 0.6
201 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಮಕ ಮ ಾಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 64/2p2 ಮ ಇತ ಾ 0.2805 0.52
202 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ ದ ಪ ೂಮ ನಹ ಾಮ ೂಳ 38/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1260 0.18
203 ಹ ೕ ಾವ ಉ ೕಶಪ ಮ ಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ  39/8 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1902 0.32
204 ಹ ೕ ಾವ ಮು ಾ  ಅ ಅಥಹ  ಅ ಾ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 68/1c ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.3178 1.9
205 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ  A.S ದ ಮಪ ಅರಬ ಘಟ ಾಮ ೂಳ 31/p4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2363 0.44
206 ಹ ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ  B.H ಹಳದಪ ಜಕ ನಹ ಾಮ ೂಳ  45/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4892 1
207 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜಪ  ಆ . ೕ  ಾಮಪ .ನು ೕನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 84/p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4550 1
208 ಹ ೕ ಾವ ಈಶ ರಪ  . ಾಗಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ  31/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4005 0.85
209 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಈಶ ರಪ .ವ ೕರಹ ಾಮ ೂಳ  15/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.8585 2.4
210 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ ಪರ ೕಶ ರಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 57/p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2310 0.44
211 ಹ ೕ ಾವ ಸ ಾ ವ .ಎ ವನಂದಮೂ ಾಮ ಾಮ ೂಳ  20/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5796 1.4
212 ಹ ೕ ಾವ ಂಪಣ ಲ ಣಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 107/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4260 0.92
213 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಂತ ಂಗಪ ಮ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 6/2p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2506 0.61
214 ಹ ೕ ಾವ ಅನಂತಪ  ಎ . ದ ಪ ೂಮ ನಹ ಾಮ ೂಳ  1/1a, 29/2c ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.4943 1.51
215 ಹ ೕ ಾವ ಾ ೕಶ ರ ಮಲ ಪ  ಾಗಪ ಅರಬ ಘಟ ಾಮ ೂಳ  43/6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2231 0.4
216 ಹ ೕ ಾವ ವಪ  . ಕ  ಬಸಪ ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 61/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4185 0.9
217 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜುಳ ಮಹಂ ೕ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  59/1 ಮ ಇತ ನು 0.5823 1.64
218 ಹ ೕ ಾವ ೕವ ಾ  .ಆ ೌಡ ಮುಡ ಪ ತ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 63/2a, 63/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2166 0.94
219 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಮ ಾ ೕವಪ ಎ .ಮ ಾ ಪರ ಾಮ ೂಳ 2/3b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3823 0.8
220 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ ರಂಗಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ  8/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1720 0.4
221 ಹ ೕ ಾವ ಶಂಕ ಮ ಾಗಪ ಬ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 38/11, 38/9 ಮ ಇತ ಾ 0.2339 0.45
222 ಹ ೕ ಾವ ೂೕಪ ಾಯ ಕ ಾವ ಕ ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ25/1P14, 25/1P19, 20/1P2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.5468 1.5
223 ಹ ೕ ಾವ ಲ ೕ ಾಯ ೂೕ ಾಲ ಾಯ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ  1/57 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.3464 0.8
224 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ  .ಎ ಲಕ ಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 179 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.6084 1.5
225 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗ ಾ ಮು ಾಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  56/6 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.6327 1.5
226 ಹ ೕ ಾವ ಬಸಮ ೕ  ಮ ಾ ೕವಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 160/8 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5286 1.43
227 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಮ ಾಮಪ ದು ಾಮ ೂಳ 57/3a ಮ ಇತ ಾ 0.4145 1.2
228 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾ  . ಕು ೕಂದ ಪ ಕ  ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 193 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.5006 3.7
229 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ೕಶಪ  ಾ  ೂೕಕಪ ನ ೕರಪ ದು ಾಮ ೂಳ 57/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2864 0.7
230 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ  S. ದ ಪ ಂಗುಂ ಾಮ ೂಳ 5/2a, 5/2b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5927 1.49
231 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ಮ ಾರುಲುಪ ಬ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ  10/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4515 0.99
232 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಾಲಷ ಮ ರಂಗಪ ಹನುಮ ಾಮ ೂಳ 81, 193/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.6888 1.4
233 ಹ ೕ ಾವ ಾ ೕಂದ ಪ ಮ ಜ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 28/27Block ಪರುಷ ಪ. ಾ ಪ ಾಯ 0.2426 0.5
234 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಮ ಪ ಾ  ಹನುಮಂತಪ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 26/p1 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.3950 1
235 ಹ ೕ ಾವ ೂೕಜಪ ಪ ಾ  ಹನುಮಂತಪ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 26/p1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3347 0.8
236 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾ ಬಸವ ಾಜಪ  ಎಂ.ಎ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 99/3p1 ಪರುಷ ಇತ ನು 0.4461 1.2
237 ಹ ೕ ಾವ ಸ ಾ ವಪ ಮ ಪ ಯೂ .ದುಗ ೂಳ  26/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3116 0.74
238 ಹ ೕ ಾವ ರ  . ಚನ ಬಸಪ  . ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 1/3, 61/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4490 1.2



239 ಹ ೕ ಾವ ೂೕಕಪ ೕಶ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  98/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3555 0.8
240 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ಂಚಪ ಹುನುಮಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 48/p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2613 0.6
241 ಹ ೕ ಾವ ೕರಪ ಮು ಪ ಅಗ ಾರ .ದುಗ ೂಳ  23/2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1897 0.99
242 ಹ ೕ ಾವ ಜಯ . ಬಸವಂತಪ  . ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 83/p ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.1760 0.84
243 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ೕರಭದ ಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 49/p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3287 0.8
244 ಹ ೕ ಾವ ಕಮಲಮ ವಪ  ಎಂ. ಕಲ ವ ಾ ಹ .ದುಗ ೂಳ  24/2 ಮ ಇತ ಾ 0.3015 0.71
245 ಹ ೕ ಾವ ಸ ಾ ವಯ ಾ ಯ ಆಂದನೂರು .ದುಗ ೂಳ  69/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2653 0.59
246 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜಪ  ಎಂ. ಬಸಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 37/1a ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2787 0.6
247 ಹ ೕ ಾವ ಈಶ ರಪ  ಎ .ಎ ನಂಜಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ  3/4 ಪರುಷ ಇತ ನು 0.2700 0.6
248 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ  ಎ .ಇ ಈಶ ರಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 43/1, 71/3, 71/4a ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5069 1.37
249 ಹ ೕ ಾವ ಹಳ ೕರಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ  20/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4567 1.2
250 ಹ ೕ ಾವ ಸು ಾ ಕ ಬಸಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 110/P5 ಮ ಇತ ಾ 0.3337 0.8
251 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಪ ಈಶ ರಪ ಮಲ ೕಂಗನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 99/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5270 1.46
252 ಹ ೕ ಾವ ಮು ಪ ಹನುಮಂತಪ ಮಲ ೕಂಗನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 89/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4783 1.28
253 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಮ ಹನುಮಂತಪ ಮಲ ೕಂಗನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 190 ಮ ಇತ ಾ 0.3352 0.8
254 ಹ ೕ ಾವ ಧನಂಜಯ .ಎ ಾಗ ಂಗಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 53/12, 53/9, 53/15 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3992 1.11
255 ಹ ೕ ಾವ ಸ ೂೕಜಮ ೕ  ವಯ  K.M ಕಡೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 20/10, 10/16 ಮ ಇತ ಾ 0.3636 0.92
256 ಹ ೕ ಾವ ೕಶ ೂನ ಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  74/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3458 0.9
257 ಹ ೕ ಾವ ರ ಾ ಕ ಾ ಕ ಕಡೂರು ಾವಲು .ದುಗ ೂಳ 42/2 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.4817 1.3
258 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾ  ಾಯ ಕೃಷ  ಾಯ ಕಡೂರು ಾವಲು .ದುಗ ೂಳ 51/4 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾವ 0.2300 1.23
259 ಹ ೕ ಾವ ೕತಮ ಓಬ ೕಶ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 62 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2111 0.4
260 ಹ ೕ ಾವ ಜಗ ೕ  . ಾಟಪ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ 6/1p1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4294 1.17
261 ಹ ೕ ಾವ ಗಂಗಮ ರುದ ಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 110/P1-P4 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2515 0.53
262 ಹ ೕ ಾವ ದ ಪ  ವಪ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 13/1a, 13/1b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5870 1.86
263 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಂಗಪ ನಂ ಾಸಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 37/1a, 37/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.6633 1.9
264 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜಪ ಓಂಕರಪ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ 67 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3445 0.8
265 ಹ ೕ ಾವ ಾವ ತಮ  G.S ಶನು ಕ ಪ  .ಆ ಕಲ ವ ಾ ಹ .ದುಗ ೂಳ 45/4p1 ಮ ಇತ ಾ 0.5100 1.4
266 ಹ ೕ ಾವ ಲಕವ ಲಕಮ ಮಲ ೕಂಗನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 61/1 ಮ ಇತ ಾ 0.3644 1.05
267 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ ನರ ಂಹಪ ಕಲ ವ ಾ ಹ .ದುಗ ೂಳ 56 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.2473 0.65
268 ಹ ೕ ಾವ ಕು ಾರಪ ರುದ ಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 35/3P1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2758 0.65
269 ಹ ೕ ಾವ ಕಮಲಮ ಮ ಪ ಅಡನೂರು .ದುಗ ೂಳ 57/6p1 ಮ ಇತ ಾ 0.3190 0.87
270 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ೕ ಭರಮ ಾಜಪ ಮಲ ೕಂಗನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 19, 4/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5830 1.67
271 ಹ ೕ ಾವ ಮಹಂ ೕ  . ಹನುಮಂತಪ ಮಲ ೕಂಗನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 191 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3352 0.8
272 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಪ ಹಚಪ  ಾ ರು ಕು ನಘಟ ಾಳ -2 ೂಳ 87 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5268 1.45
273 ಹ ೕ ಾವ ಸು ೕಂದ ಾಯ ೂೕಮ ಾ ಕ ಐನ .ದುಗ ೂಳ 10/11p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4527 1.2
274 ಹ ೕ ಾವ ಾಮ ಾ  ಎ ಾ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 18 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3975 1
275 ಹ ೕ ಾವ ಅ ೂೕ  ಎ .ಆ . ಾಮಪ  ಎ .ಎ ಕಲ ವ ಾ ಹ .ದುಗ ೂಳ 34/2, 34/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3169 0.74
276 ಹ ೕ ಾವ ೂಮ ಂಗಪ  .ಎ ಾಗ ಂಗಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 53/11, 53/8, 53/14 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3919 0.99
277 ಹ ೕ ಾವ ಕಲ ಪ ಾನಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ  119/2 ಪರುಷ ಇತ ನು 0.4238 1.1
278 ಹ ೕ ಾವ ಶಂತ ೕರಪ  . ೕರಭದ ಪ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ 1/3b, 1/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4137 1.06
279 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶಪ ರುಮಲ ಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ  27/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2674 0.58
280 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾ ವ ರ ೕಶಪ ೕವನಹ .ದುಗ ೂಳ  3/1 ಮ ಇತ ಾ 0.6719 2
281 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ  .ಎ ಾಗ ಂಗಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 53/1, 53/7, 53/16 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3952 1
282 ಹ ೕ ಾವ ಶರಣಮ ೖರಪ ೕರನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 41/4 ಮ ಇತ ಾ 0.4392 1.2
283 ಹ ೕ ಾವ ೕವ ಾ ವಪ ಅರಸನಗ ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ 124/8, 136/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1571 0.75

284 ಹ ೕ ಾವ
ದ ಪ ಹನು ಾಪ ಾನು ೂೕಗನಹ .ದುಗ

ೂಳ 42
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.5400 1

285 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾಥ .ಎ ದ ಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 110/P18 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2617 0.6
286 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ ಕ ಯಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 110/p4 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.5725 1.6
287 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಾರುಲುಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  79/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3030 0.68
288 ಹ ೕ ಾವ ಕು ಾರ ಾ ದ ಪ ಎ . . ೂಸುರು ಾಳ -1 ೂಳ  15/1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ಾಯ 0.3988 1
289 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಾರುಲುಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  27/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1892 0.4
290 ಹ ೕ ಾವ ಾಸಪ  . ಮ ಪ ೕವನಹ .ದುಗ ೂಳ 12/3b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3458 0.9



291 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಮ ರುದ ಪ ಕಲ ವ ಾ ಹ .ದುಗ ೂಳ  77/1 ಮ ಇತ ಾ 0.4529 1.4
292 ಹ ೕ ಾವ ಕು ಾರಪ ಮ ೕಶ ರಪ .ಎ .ಹ .ದುಗ ೂಳ 91 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2279 0.5
293 ಹ ೕ ಾವ ಗುರುಮು ರುದ ಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 110/p1-4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2512 0.53
294 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಮಯ ೕ  ಷಣು ಖಪ ಾಮನಹ .ದುಗ ೂಳ 26/2, 26/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3586 1
295 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಪ ಬಸಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ 37/4a ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2086 0.36
296 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ ಂಗಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ  19/1 ಪರುಷ ಇತ ನು 0.2127 0.4
297 ಹ ೕ ಾವ ಾ ೕಶ ರ ಂಗಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ  19/1 ಪರುಷ ಇತ ನು 0.3402 0.81
298 ಹ ೕ ಾವ ರ ೕ ೕರಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 416/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4485 1.14
299 ಹ ೕ ಾವ ರೂ ಾ ೕ ಾ ನಯನ ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 26/1a ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.4440 0.87

300 ಹ ೕ ಾವ
ಾಜಪ ರಂಗಪ ಯೂ .ದುಗ

ೂಳ 53/21 Block, 52/3 Block
ಪರುಷ ಪ. ಾ

ೂ ೕಮ
ೂ

0.5250 0.52

301 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ ಾನಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 42/6p1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3207 0.8

302 ಹ ೕ ಾವ
ಲ ಪ  ಎ. ೂ  ಹನು ಾಪ ಮುತು ಗದೂರು .ದುಗ

ೂಳ 37/3p1
ಪರುಷ ಪ. ಾ

ೂ ೕಮ
ೂ

0.9284 1.03

303 ಹ ೕ ಾವ ಾಮ ಾಸಪ ೂ ೂ ಟಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 43/7 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3375 0.8
304 ಹ ೕ ಾವ ಧನಂಜ  ಾಯ ಾ ಾ ಾಯ ದ ಾಮ ೂಳ  30/5 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ ಂ 0.2004 0.53
305 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಮ ಪ ಘ  ೂಸಹ ಾಳ -2 ೂಳ  61/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2916 0.6
306 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಪ ಈಶ ರಪ ಅಗ ಾರ ಕಸ ಾ ೂಳ 51 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3484 0.8
307 ಹ ೕ ಾವ ೕಜ  ಾಯ ಾ ಾ ಾಯ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 53 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3951 1
308 ಹ ೕ ಾವ ಾದು ಾ ಶರ ಾ ಕ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 39/3p2-p1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2915 0.7
309 ಹ ೕ ಾವ ಗುಣ ಾಗರಮ ೕ  ಾ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 65/P1 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.3951 1
310 ಹ ೕ ಾವ ೕಮ ಾಯ ವಜ  ಾಯ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 69 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3951 1
311 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಾಲ ಾಯ ೕಖರ ಾಯ ಅಂ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ 55 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3343 0.8
312 ಹ ೕ ಾವ ೕರುದ ಪ ಪ ಣ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 65/p2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3951 1
313 ಹ ೕ ಾವ ಾಜ ಾಯ ೕ ಾ ಕ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 46/3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3951 1
314 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಾಜು ನ A.M ಮ ೕಶ ರಪ ಗರಗ ಕಸ ಾ ೂಳ  5/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4098 1
315 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜಪ  A. ಎಂ ಮ ೕಶ ರಪ ಗರಗ ಕಸ ಾ ೂಳ  5/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4098 1
316 ಹ ೕ ಾವ ನರಪ  C.N ೕ  ಂಗಪ ಗರಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 20/24, 20/23 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3991 1
317 ಹ ೕ ಾವ ಸಣ ಮ ಪ ಪ ಣ . .ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 11 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4346 1
318 ಹ ೕ ಾವ ಆ ಾ ಎಂ. ಮುದಳ ಯಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  2/5 ಮ ಇತ ಾ 0.3245 0.8

319 ಹ ೕ ಾವ
ರುದ ಪ ಂಗಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1

ೂಳ 11/p2
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.8081 0.8

320 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ೕಖರಪ ಮ ಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ  21/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4027 1
321 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜಪ ಹನುಮಂತಪ ಕಂಠ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  3/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3408 0.82
322 ಹ ೕ ಾವ ಈ ಾ ಾಗಪ ರಂಗಪ ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ  29/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.3277 1
323 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಪ ಹಟ ಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 10/2a1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3835 1
324 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾ ಹನು ಾಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  34/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4209 1
325 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ  . ಕಲ ಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 87/1p2, 87/1p3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3254 0.8
326 ಹ ೕ ಾವ ಂಕ ೕ  .ಆ ರಂಗಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ 38/p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.0996 0.4
327 ಹ ೕ ಾವ ಾಶ ಪ ಕ ೕ ಕಡುರಪ ೂ ಾ ಾಳ -1 ೂಳ 35/5p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3728 0.8

328 ಹ ೕ ಾವ
ಚಂದ ಪ ದಸಪ ೕರನಹ ಕಸ ಾ

ೂಳ  9/2
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.2425 0.6

329 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ  ಆ . ಮ ಾ ಂಗಪ ಾಮಘಟ ಾಮ ೂಳ  68/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2795 0.64
330 ಹ ೕ ಾವ ಅಣ ಯ ದ ಮಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 57/1p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.3929 1
331 ಹ ೕ ಾವ ಷನು ಕಪ ದ ಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ  42/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2080 0.4
332 ಹ ೕ ಾವ ಲ ಮ ಕರಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 90 ಮ ಇತ ಾ 0.3169 0.64
333 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜಪ  S. ಸಣ  ರಂಗಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 16/1bp2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3030 0.6
334 ಹ ೕ ಾವ ಅಣ ಯ  ಎ . ದ  ಾಮಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 57/2a2 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.1952 0.84
335 ಹ ೕ ಾವ ಯ ೂೕದಮ ಾಗ ಾಜಪ ಮುತು ಗದೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ  6/5 ಮ ಇತ ಾ 0.1879 0.52
336 ಹ ೕ ಾವ ಸ ೕ ವರುದ ಪ ೂಗ ಾಳು ಾಮ ೂಳ  10/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2547 0.49
337 ಹ ೕ ಾವ ರು ಸು ೕಂದ ಪ ೂಡ ಾ ಳು ಾಳ -2 ೂಳ  84/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
338 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಸನ  ಕು ಾ  . ನ  ಮಲ ಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 6/9, 51/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3619 0.77
339 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಾ ಎ . ಸ ಾ ವ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 163/1b1, 163/3ap2ಮ ಇತ ಾವ 0.2092 1



340 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಗಲಮ ಮ ೕಶಪ ಾಳ ಾಳ -2 ೂಳ 262/6, 262/8, 262/10ಮ ಇತ ಾ 0.4410 1
341 ಹ ೕ ಾವ ಧರ ೕಂದ ಪ ೕ ರಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 44/6, 3/41 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2619 0.5
342 ಹ ೕ ಾವ ಶಂಕರಪ  . ೌಡ ಬಸಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 66/4c ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3204 0.65
343 ಹ ೕ ಾವ ಇಂ ರಮ ಚಂದ ಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 3/5, 3/6 ಮ ಇತ ಾ 0.3925 1
344 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜ ೂೕ ೕಶಪ ಾಪ ನಹ ಾಳ -2 ೂಳ  48/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4035 0.89
345 ಹ ೕ ಾವ ೕಪ  ಪ ೕ ಬಸವ ಾ  .ಆ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ  54/4 ಪರುಷ ಇತ ನು 0.2965 0.6

346 ಹ ೕ ಾವ
ಾಲಮ ಹನುಮಂತಪ ೌ ಹ ಾಮ

ೂಳ 26/7, 26/8
ಮ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.3648 0.79

347 ಹ ೕ ಾವ ೕಖರಪ ಉ ನಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ  9/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3169 0.64
348 ಹ ೕ ಾವ ಶ ಧರ .ಎ ವಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ  53/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3056 0.8
349 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ ಮುರುಡಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ  127/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3940 1.15
350 ಹ ೕ ಾವ ೕವ ಾಜ ಆ . ರಂಗಪ ಾಳ ಾಳ -2 ೂಳ 242/1a2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4487 1.25

351 ಹ ೕ ಾವ
ಾಮಪ ಮ ಪ  ಎ ಗನೂರು ಾಳ -2

ೂಳ  35/13p2
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.1492 0.61

352 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ  ಆ . ರಂಗಪ ಾಂ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 64/1, 2/1a, 2/1b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3657 1
353 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ಾಜ ಾ ಯ  ಬಸವ ಾಜಪಾಣ .ದುಗ ೂಳ  20/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3386 0.8
354 ಹ ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ  ಎ .ಎ ದ ಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  14/2 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.2913 1.06
355 ಹ ೕ ಾವ ವಪ ಕ ಯಪ ಕ  ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 141 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2306 0.42
356 ಹ ೕ ಾವ ೕವ ಾಜ ಎ .ಎಂ ಮ ಾ ೕವಪ ಅಡನೂರು .ದುಗ ೂಳ 38/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2156 0.45
357 ಹ ೕ ಾವ ವಪ  . . ಪರ ೕಶ ರಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ 42 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2938 0.6
358 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಕ ಾ ರ ಹು ಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 82/6 ಮ ಇತ ನು 0.2048 0.38
359 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾಥ ಎ . ದ ಪ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ  77/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2024 0.4
360 ಹ ೕ ಾವ ವರುದ ಪ ಾಲಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 44/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4142 0.89
361 ಹ ೕ ಾವ ೖ ಾ ಾ ಕೃಷ ಪ ಹು ಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 103/4 ಮ ಇತ ನು 0.3243 0.6
362 ಹ ೕ ಾವ ವಮೂ  . ಕ ಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  68/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2620 0.56
363 ಹ ೕ ಾವ ಕು ೕಂದ ಪ ಕ ಪ ಕ  ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 149/6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2429 0.5
364 ಹ ೕ ಾವ ಶ ೕಖ ಎ. ಬಸವ ಾಜಪ  . ಾಣ .ದುಗ ೂಳ 17 ಮ ಇತ ಾ 1.0666 2.4
365 ಹ ೕ ಾವ ೕ ೕಶಪ  ಎ . ಚಂದ ಪ  ಎ .ಆ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 48/12 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2869 0.54
366 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ಕ ಾಪ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ 41/1b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3564 0.8
367 ಹ ೕ ಾವ ೂೕರಪ  . . ಪರ ೕಶ ರಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ 42 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1283 0.6
368 ಹ ೕ ಾವ ಗುಳ ಪ ಯಪ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ  28/p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2024 0.4
369 ಹ ೕ ಾವ ರತ ಮ ೂೕ ೕಶ ರಪ  .ಎ ವಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 56/2a ಮ ಇತ ಾ 0.3864 1
370 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ೕಶ ರಪ  .ಎ ಂಗಪ ಹು ಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 62/6p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3269 0.8
371 ಹ ೕ ಾವ ರತ ಮ ೂೕ ೕಶ ರಪ  .ಎ ವಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ  56/5 ಮ ಇತ ಾ 0.3477 0.87
372 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾ ಾ ರ ೕ ಹನುಮಂತಪ ಾಸರಹ .ದುಗ ೂಳ  3/15 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.5068 1.4
373 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಡ ಾಯ ಚಂದ ಾಯಕ ಐನ .ದುಗ ೂಳ  15/1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3278 0.81
374 ಹ ೕ ಾವ ೕ  . ಹನುಮಂತಪ ೂೕ ಾ ಹನುಮನಹ.ದುಗ ೂಳ  12/3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.4090 1
375 ಹ ೕ ಾವ ಾರದಮ ಚಂದ ಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  102/1 ಮ ಇತ ಾ 0.2114 0.43
376 ಹ ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ ಈಶ ರಪ ಾ ೕಹ .ದುಗ ೂಳ  36/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1410 0.21
377 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಂಗಪ  . ಮ ಾ ೕವಪ ಕೂಟ ಹ .ದುಗ ೂಳ 8/3p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2730 0.61
378 ಹ ೕ ಾವ ೕಮಮ ಶರಣಪ ಾ ೕಹ .ದುಗ ೂಳ 12/4a ಮ ಇತ ಾ 0.2866 0.66
379 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ಶಂ ಾ ಂಗಪ ಉಡು .ದುಗ ೂಳ 34/1, 7/5p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3138 0.74
380 ಹ ೕ ಾವ ೕಮಮ ಶರಣಪ ಾ ೕಹ .ದುಗ ೂಳ  28/3 ಮ ಇತ ಾ 0.3229 0.94
381 ಹ ೕ ಾವ ಷನು ಕಪ ಗು ಾ ಾ ಆಂದನೂರು .ದುಗ ೂಳ 154/1P3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2936 0.69
382 ಹ ೕ ಾವ ಶರಣಪ  G.H ಅ ೕಪ ಆಂದನೂರು .ದುಗ ೂಳ  3/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2019 0.4
383 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾ ಾ  ಎ . ಪಟ ಾ ಉಡು .ದುಗ ೂಳ 2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3968 1
384 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಶಪ  . ರೂ ಾ ಪ ಆಂದನೂರು .ದುಗ ೂಳ 12 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1766 0.32
385 ಹ ೕ ಾವ ಾರಮ ಹನುಮಂತಪ ೂನ ಾಲು .ದುಗ ೂಳ  16/3 ಮ ಇತ ಾ 0.2703 0.59
386 ಹ ೕ ಾವ ೕಲಮ ಗಂ ಾಧರಪ ಾ ೕಹ .ದುಗ ೂಳ 36/4 ಮ ಇತ ಾ 0.2019 0.4

387 ಹ ೕ ಾವ
ರುದ ಮ ಚಂದ ಪ ೂೕ ನಹ ಾಳ -1

ೂಳ  16/6
ಮ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.2173 0.45

388 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ ೂರ ಪ ಪ ಮ ಗಟ ಾಳ -1 ೂಳ 116 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3898 1
389 ಹ ೕ ಾವ ೖ ಾರಪ ಪ ಯಪ ಆ   ಾವಲು ಾಮ ೂಳ  76/p5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3772 0.94



390 ಹ ೕ ಾವ ಸು ೕ ಾಗಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 194/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3342 0.8
391 ಹ ೕ ಾವ ಸ ೂೕಜಮ ಯ ಾ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 194/3 ಮ ಇತ ಾ 0.3920 1
392 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ದ  ಬಸಪ ೂಗ ಾಳು ಾಮ ೂಳ 103/11, 103/4, 103/8p2, ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2856 0.67
393 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ ದ  ಾಮಪ ದ ಾಮ ೂಳ  78/11 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1686 0.74
394 ಹ ೕ ಾವ ಸತ ಾ ಾಯಣ ಾಲ ಾ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 9/p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3972 1
395 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಾಜು ನಪ ಾ ಮ ಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ  92/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4026 1
396 ಹ ೕ ಾವ ಾ ೕಶಪ ಈಶ ರಪ ಮು ಾ ಪರ ಾಮ ೂಳ  14/10 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2080 1
397 ಹ ೕ ಾವ ನರಪ ಸಣ  ನರಪ ನು ೕನೂರು ಾಳ -1 ೂಳ  134/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2501 0.57
398 ಹ ೕ ಾವ ರ ಶಂಕ ೕಶಪ  ೂಗ ಾ ಾಮ ೂಳ  77/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3965 1
399 ಹ ೕ ಾವ ೕಹ  .ಎ ಾಗ ಾಜಪ ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 101/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4083 1
400 ಹ ೕ ಾವ ಜ ಾ ಪ ಾ ೕರಭದ ಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 87/6,87/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3793 1
401 ಹ ೕ ಾವ ಕಲ ಪ ಬಸಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 6/1p1, 5/3 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.1960 1
402 ಹ ೕ ಾವ ೂ  S.B ಬಸಪ ೂಗ ಾಳು ಾಮ ೂಳ  32/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3858 1
403 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಾಜು ನ ಕಲ ಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 32/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2898 0.75
404 ಹ ೕ ಾವ ಂಕ ೕ ಗುಂಡಪ ಮ ಗಟ ಾಳ -1 ೂಳ 33/6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3775 1
405 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾ ೕ ೕಂದ ಪ ಮ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  47/9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3124 0.79
406 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾಥ ಕ ದಯ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ  94/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3668 1
407 ಹ ೕ ಾವ ನರಪ ೌಡ ಸ ರಪ ಆ . ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ  58/9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2619 0.61
408 ಹ ೕ ಾವ ಚನ ಾ ಾ ಒ ಾ ಂಗ ಾ ಯ ಒ ಯ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  17/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1995 0.4
409 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ ಶಂತಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 102/1AP5, 102/1AP6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2748 0.7
410 ಹ ೕ ಾವ ೕರುದ ಪ ದ ಪ ಆಂದನೂರು .ದುಗ ೂಳ 84/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3500 0.85
411 ಹ ೕ ಾವ ಸಣ ಾಗಪ ಂಚಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 36/5b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3231 0.78
412 ಹ ೕ ಾವ ದ ಪ  ಎಂ. ಮ ಾ ೕವಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 13/4, 13/5, 13/7 ಪರುಷ ಇತ ಪ ಾಯ 0.3856 0.96
413 ಹ ೕ ಾವ ಶಂಕರಪ ಮ ಾ ೕವಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 1/3a2 ಪರುಷ ಇತ ಪ ಾಯ 0.1542 0.28
414 ಹ ೕ ಾವ ಗಂಗಪ ಕಸೂ ರಪ ಘ  ೂಸಹ ಾಳ -2 ೂಳ 68 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3317 0.8
415 ಹ ೕ ಾವ ಾಲಮ ಗುಡ  ಒ ಾ ಾ ಘ  ೂಸಹ ಾಳ -2 ೂಳ 15/1p1 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2008 0.44
416 ಹ ೕ ಾವ ಸು ೕ  . ಕಸೂ ರಪ  ಎ . ಘ  ೂಸಹ ಾಳ -2 ೂಳ  63/5 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2066 0.43
417 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ ಕಸೂ ರಪ ೕರಲಕ ಾಳ -2 ೂಳ  17/5 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2024 0.4
418 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾ ರಂಗಪ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ  12/4 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3297 0.8
419 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ಮು ಯಪ ತ ಹ .ದುಗ ೂಳ 28/4P2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3951 1
420 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ ಾಲಪ ಶ ಾಥನಹ .ದುಗ ೂಳ  9/4 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 0.1413 0.62
421 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಕ ಮಂಜಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ  37/5 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2527 0.5
422 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಪ ಾಮಪ ಗುಂ ಮಡು ಕಸ ಾ ೂಳ  80/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2922 0.7
423 ಹ ೕ ಾವ ಾಮಪ ನರ ಂಹಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ  12/3 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3561 0.8
424 ಹ ೕ ಾವ ಬಸಪ ಕ ಯಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 8 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3317 0.8
425 ಹ ೕ ಾವ ೕಖರಪ ಕ ಯಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 45 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3778 0.93
426 ಹ ೕ ಾವ ಗಂಗಮ ಜಯಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 98/1 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.6464 0.64
427 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಬಸಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 16/p1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.1188 0.44
428 ಹ ೕ ಾವ ಾಗಪ ರಂಗಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 52/3 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3317 0.8
429 ಹ ೕ ಾವ ಾಗಮ ಜನಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ Sep-39 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4192 1
430 ಹ ೕ ಾವ ಲ ೕ ೕವಮ ಚಂದ ಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 5/5p2 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ೌ ಾ 0.5959 0.59
431 ಹ ೕ ಾವ   ಾಜಪ ಕ ಯಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 55/3 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4192 1
432 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಪ ನರಸಪ ಗಂ ಗ .ದುಗ ೂಳ  29/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.1532 0.25
433 ಹ ೕ ಾವ ಗುಡ ದಪ ಮುರುಡಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 127/6, 127/4 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4808 1.15
434 ಹ ೕ ಾವ ವರುದ ಪ ಬಸಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ  67/6 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2663 0.52
435 ಹ ೕ ಾವ ಾಲ ೕ  ಪರ ೕಶ ರಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 106/4 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3674 0.81
436 ಹ ೕ ಾವ ಈಶ ರಪ ಕ ಯಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 76/2, 115/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2344 0.48
437 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ರಂಗಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 153/P3 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2049 0.36
438 ಹ ೕ ಾವ ಗಂಗಮ ದ ಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 21/2p1 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4420 1.02
439 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶಪ  . ಮ ಪ ಇ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  42/8 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1418 0.2
440 ಹ ೕ ಾವ ೕವಮ ಚಂದ ಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ  94/3 ಮ ಇತ ಾ 0.4192 1
441 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಾಲಪ ಅಜ ಪ ರುಮಲಪ ರ ಕಸ ಾ ೂಳ  12/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2134 0.4
442 ಹ ೕ ಾವ ಕ ೕ  . ಗುರು ಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  7/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3353 0.79



443 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಮಕ ೌಡ ಮ ಯಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 2/2P2 ಮ ಇತ ಾ 0.3323 0.78
444 ಹ ೕ ಾವ ಕು ಾರಪ ವಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 125/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3427 0.76
445 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಪ ಮ ೕಶ ರಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 36/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3650 0.83
446 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ ದಡ ಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 57/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4121 1
447 ಹ ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ ಕ ಯಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 31/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1257 0.2
448 ಹ ೕ ಾವ ಂಚಪ ಮ ಪ ಾಮ ಾಮ ೂಳ 113/6, 113/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3363 0.74
449 ಹ ೕ ಾವ   ಶ ಾಥ ಗಂ ಾಧರಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 60/1ap2 ಪರುಷ ಇತ ಈರು 0.4646 0.46
450 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಮ ಜಯಪ ದಂ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ 51/4, 51/3 ಮ ಇತ ಾ 0.2550 0.51
451 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಾಜು ನ . ಉ ಾಪ ಜಕ ನಹ ಾಮ ೂಳ 3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4595 1
452 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜಪ ಬಸಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 136 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2776 0.6
453 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಮ . . ಾಜಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  12/3 ಮ ಇತ ಾ 0.3383 0.8
454 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ವಪ ೂಗ ಾಳು ಾಮ ೂಳ 78/5D ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3991 1
455 ಹ ೕ ಾವ  ಮ ಾಜು ನ ಉ ಾಪ ಜಕ ನಹ ಾಮ ೂಳ 12/1p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4192 1
456 ಹ ೕ ಾವ ಾಮಚಂದ ಪ ಂಚಪ ಆ   ಾವಲು ಾಮ ೂಳ 81/p56 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4192 1
457 ಹ ೕ ಾವ ಅನುಸೂಯಮ ಮ ಾ ಂಗಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 77/2 ಮ ಇತ ಾ 0.4192 1
458 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಪ ಾ ೕಂದ ಪ ಕುನುಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 102/8 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2710 0.6
459 ಹ ೕ ಾವ   ಾ ಂತ ಾ ಗಂ ಾಧರಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 3/3p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3991 1
460 ಹ ೕ ಾವ ದುಗ ಮ ೖ ಾರಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 40/3 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.5873 0.88
461 ಹ ೕ ಾವ ಾಮಪ ಂಕಟಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 50/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೌ ಾ 0.3214 0.36
462 ಹ ೕ ಾವ ೕಶಪ ಮ ಣ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 45/5p2, 44/6p2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಈರು 0.4664 0.46
463 ಹ ೕ ಾವ ಾಮಪ ಂಕಟಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 55/7 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2781 0.8
464 ಹ ೕ ಾವ ರು ವ ಂಗಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 18/1,18/9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2111 0.47
465 ಹ ೕ ಾವ ವಸಂತಕು ಾ ೂೕಕ ಟಪ ಕ  ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 144/3B ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4029 1
466 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ  S. ದ ಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ 69 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4029 1
467 ಹ ೕ ಾವ ಮಲ ಯ ಪ ಾ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ 38/1P1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2335 0.45
468 ಹ ೕ ಾವ ೂೕರಯ ೂೕಷಯ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ  43/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2979 0.89
469 ಹ ೕ ಾವ ರತ ಮ ಚಂದ ಪ ಮ ೕನಹ  ಾವಲುಕಸ ಾ ೂಳ 14 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರು 0.3722 0.8
470 ಹ ೕ ಾವ  ರ ೕ ಕು ಾಪ ಪ ಾ ೂೕಗು ಾವಲುಾಮ ೂಳ 19 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3651 1
471 ಹ ೕ ಾವ  ಎಂ ರ ಮ ೕಶ ರಪ ಂಗುಂ ಾಮ ೂಳ 99/3, 99/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1086 0.29
472 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಪ   ಇ ಈಶ ರಪ ಾಮಘಟ ಾಮ ೂಳ 55/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3014 0.8
473 ಹ ೕ ಾವ ಕು ರಪ  ಎ ಾಲಪ ಈಚಗಟ ಾಳ -1 ೂಳ 55/1b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3651 1
474 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಾಯಕ ೕಮ ಾ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 27/p2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3060 0.8
475 ಹ ೕ ಾವ ರ ಕು ಾ ರುದ ಪ ಂ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 40/1, 25/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3960 0.99
476 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಮ ಪ  ಎ . ೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 58/5 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಪ ಾಯ 0.3167 0.8
477 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜಪ  ಒ ಹ ೂೕಬಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 79 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3835 1

478 ಹ ೕ ಾವ
ಯ ೂೕಧ .ಎಂ ೕರಭದ ಯ ಕುನುಗ ಕಸ ಾ

ೂಳ 27/p2
ಮ

ಇತ ಾಗಲ ಾ 0.3030 0.8

479 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ  .ಎ ದ  ಾಮಪ ಪಣಜೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ  74/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2599 0.8
480 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಪ ಹನು ಾಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 16 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1864 0.35
481 ಹ ೕ ಾವ ವಮೂ ಮ ಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 115/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2025 0.4
482 ಹ ೕ ಾವ ವಕು ಾ ೖರಪ  K.S ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ  52/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1476 0.23
483 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾ ಹನುಮಂತಪ ಅಡನೂರು .ದುಗ ೂಳ 116/4 ಮ ಇತ ಾ 0.2015 0.4
484 ಹ ೕ ಾವ ರತ ಮ ವಪ ೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  54/3 ಮ ಇತ ಾ 0.3320 0.8
485 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜುಳ ಚಂದ ಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ  117/9 ಮ ಇತ ಾ 0.2025 0.4
486 ಹ ೕ ಾವ ೕ  H.O ಓಂಕರಪ ಚಟ ಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 30/p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2187 0.45
487 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ  . ಕಲ ಪ ಇಂಗಳದ .ದುಗ ೂಳ  19/3 ಪರುಷ ಇತ ಪ ಾಯ 0.3994 1
488 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಮ ಂಗಪ ಬಂ ೕ ೂಮ ನಹ .ದುಗ ೂಳ  6/2 ಮ ಇತ ಾ 0.3994 1
489 ಹ ೕ ಾವ ೕ  H.O ಓಂಕರಪ ಚಟ ಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 34/2P1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2408 0.5
490 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಪ  J. ಜಯಪ ೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  109/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2025 0.4
491 ಹ ೕ ಾವ ಬಸಪ ದ ಪ ಅಡನೂರು .ದುಗ ೂಳ 52/1, 31/2P1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3624 0.9
492 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಪ  J. ಜಯಪ ೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 64/1, 64/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2408 0.5
493 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಪ  M.J ೂೕ ಂದಪ ೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 54/11 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2888 0.8
494 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಶಪ  B. ಬಸಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ  22/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2155 0.44



495 ಹ ೕ ಾವ ಾ  ಮ ಪ ಮ ಪ ಹ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 29/2a ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2803 0.63
496 ಹ ೕ ಾವ ೕವಣ ದ ಪ . ಬಸಪ ಬಂ ೕ ೂಮ ನಹ .ದುಗ ೂಳ  10/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4270 1
497 ಹ ೕ ಾವ ಾ ೕಂದ ಮ ರಂಗಪ ಇಂಗಳದ .ದುಗ ೂಳ  15/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4567 1
498 ಹ ೕ ಾವ ನರಪ ಚಂದ ಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 447 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3931 1
499 ಹ ೕ ಾವ ಾಬು ಾ ಂದ  , ಬಸವ ಾಜಪ ಇಂಗಳದ .ದುಗ ೂಳ  19/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4267 1
500 ಹ ೕ ಾವ ಾ  ಮ ಪ ೕ  ಮ ಪ ಹ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  32/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4270 1
501 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಮ  . ಮ ಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ  130/2 ಮ ಇತ ಾ 0.1993 0.39
502 ಹ ೕ ಾವ ಲ ಾಮ ಮ ಾ ೕವಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 37/1B2 ಮ ಇತ ಾ 0.3016 0.7
503 ಹ ೕ ಾವ ಕಮಲಮ ರುದ ಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 122/6, 122/5 ಮ ಇತ ಾ 0.2408 0.5
504 ಹ ೕ ಾವ ಸ ಾ ರಂಗ ಾ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ  4/1a2 ಮ ಇತ ಾ 0.2123 0.43
505 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗ ಾ  ಎಂ. ಮ ೕಶಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 41/1B ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2712 0.6
506 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ ಮ ಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 117/4ap7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4249 1

507 ಹ ೕ ಾವ
ವಮೂ ಬಸಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ

ೂಳ 41/1A
ಪರುಷ

ಇತ ಣ ನ 
ಾ

0.2560 0.55

508 ಹ ೕ ಾವ ೖರ ಾ ಭ ಾ ಪ . .ಹ ಾಳ -2 ೂಳ  69/3 ಮ ಇತ ಾ 0.3320 0.8
509 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ೕರಭದ ಪ ೕರನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  50/1 ಮ ಇತ ೕ 1.0100 1
510 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜಪ ಂಗಪ ಬಂ ೕ ೂಮ ನಹ .ದುಗ ೂಳ  9/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1900 0.4
511 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ ಪರ ೕಶ ರಪ ಇಂಗಳದ .ದುಗ ೂಳ  22/7p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3842 0.95

512 ಹ ೕ ಾವ
ರಂಗಪ ಕಲ ಪ ಅಡನೂರು .ದುಗ

ೂಳ 117/7
ಪರುಷ

ಇತ ಣ ನ 
ಾ

0.2412 0.55

513 ಹ ೕ ಾವ ಸ ಾ ಪ ಗುರಪ ಕಡೂರು ಾವಲು .ದುಗ ೂಳ 3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3320 0.8
514 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾವ ೂೕಜ ಾಜ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 71/2a2, 71/2a3ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.4379 1
515 ಹ ೕ ಾವ ೕವ ಾಜು ೕ ಾ ನಯನ ಕು ೕ ೕರಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 45/1p2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.1702 0.3
516 ಹ ೕ ಾವ ಏ ಾಂತಮ ಕಂಪಲಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ 14/2p1 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3320 0.8
517 ಹ ೕ ಾವ ಕ ಣ ಪ ಾ  ಕ ಾ ೂ ೕ ಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 8/3p, 8/3p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1509 0.45
518 ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಮೂ ಕಲ ಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ  115/b2p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2162 0.45
519 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಪ ಅಜ ಪ ರುಮಲಪ ರ ಕಸ ಾ ೂಳ 12/1, 12/7 ಪರುಷ ಇತ ೌ ಾ 0.3804 0.9
520 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಮ ಶಂಕರಪ  . ಹು ಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 62/5 ಮ ಇತ ಾ 0.4150 1
521 ಹ ೕ ಾವ ಾಥಮ ಈರಪ ಅ ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ  13/3 ಮ ಇತ ಾ 0.3618 0.85
522 ಹ ೕ ಾವ ಲ ಾಮ ಂಗಪ  .ಎ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ  159/3 ಮ ಇತ ಾ 0.2627 0.54
523 ಹ ೕ ಾವ ಾಲಪ ಹನುಮಂತಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 167/p1-p2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4421 1.11
524 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಯ ಜು  ಮ ಯ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ  39/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1866 0.31
525 ಹ ೕ ಾವ ವಕು ಾ  ಎ . ಕರಪ ಹು ಮಳ ಾಮ ೂಳ 31/1a, 78/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2076 0.34
526 ಹ ೕ ಾವ ಾಸು ೕ  ಆ . ರಂಗಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ -2 ೂಳ  28/b4, 29 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.6635 1.66
527 ಹ ೕ ಾವ ಮಲ ಾ ದ ಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ  24/3 ಮ ಇತ ಾ 0.4251 1
528 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ  ಇ. ಈಶ ರಪ .ವ ೕರಹ ಾಮ ೂಳ 31 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5150 2
529 ಹ ೕ ಾವ ನಟ ಾ   ಎ ಮ ಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 157/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.0948 0.2
530 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಶಪ ರಂಗಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ36/4A, 38/4p3, 31/p2, 7/8p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3991 1
531 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ ಮುರುಡಪ ದ ಾಮ ೂಳ 95/1p1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1379 1
532 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ ಕ ಯಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 109/1b ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.1830 0.3
533 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾಯ ಎಂ. ಗ ಾ ಪ ಮ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 42/1b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2689 0.6
534 ಹ ೕ ಾವ ಜಮ  ಆ . ಶನು ಕ ಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 467 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.1864 0.35
535 ಹ ೕ ಾವ ೕ ವಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 113/4 ಪರುಷ ಇತ ಈರು 0.1382 0.2
536 ಹ ೕ ಾವ ಲ ೕ ಯಪ ಮ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  16/8 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.3166 0.7
537 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಾ ಾದಪ .ಎ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 18/4a ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾವ 0.2998 1.6
538 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಪ ಮ ಪ ಅ ಾ ತನಹ .ದುಗ ೂಳ 42 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾವ 0.2526 1.33
539 ಹ ೕ ಾವ ಾಟಪ ರಂಗಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 87 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3315 0.84
540 ಹ ೕ ಾವ ಂಗಪ ಗುಡ ಪ ೕ ಎ ಗನೂರುಕಸ ಾ ೂಳ 163 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3719 0.98
541 ಹ ೕ ಾವ ತ ಪ ಈರಪ ಅ ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ  13/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3166 0.7
542 ಹ ೕ ಾವ ದು ಾ ಮ ಾ ಮ ೕರನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  38/2 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.1863 0.35
543 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ ಈರಪ ಅ ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ  13/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2690 0.6
544 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ  . ೂ ಾಪ  ಎಂ.ಆ ೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  91/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2387 0.5



545 ಹ ೕ ಾವ
ಾಗ ಾಜಪ  . ೂೕಗಲ ಪ ೂಳ ಕಸ ಾ

ೂಳ 178/10, 178/14
ಪರುಷ

ಇತ ಈರು +B
anana

0.2170 0.45

546 ಹ ೕ ಾವ ಕಲ ಯ ೕ  ಬಸಯ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 141/4bp4 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.3362 2
547 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ೕಖರಪ  .ಎ ಜ ನ  ಾಗಪ ಗುಂ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ  78/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3821 0.8
548 ಹ ೕ ಾವ ಾಲಪ ಬಸಪ ೂೕ ಾ ಹ .ದುಗ ೂಳ  9/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4700 1.11
549 ಹ ೕ ಾವ ಂಗಪ  .ಎ ನರಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 159/1A ಪರುಷ ಇತ ಈರು 0.4301 1.08
550 ಹ ೕ ಾವ ಶನುಂಕಪ ದ ಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ  42/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2180 0.4
551 ಹ ೕ ಾವ ಮ ವ ಂಪ ಾ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ  12/2 ಮ ಇತ ಾ 0.2038 0.42
552 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ  ಎ .ಎ ಹರಲಪ ದ ಾಮ ೂಳ  72/6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3860 1
553 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಪ ಕ ಶಪ ಮ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ  22/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3453 1
554 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ಜು  ಮ ಯ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 67 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3207 0.8
555 ಹ ೕ ಾವ ಲ ಣ ಕ ಣ ದ ಾಮ ೂಳ 89, 88/2ap5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2823 0.89
556 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಂದ ಾ ದಸಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 90/55p7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1988 0.4
557 ಹ ೕ ಾವ ಗಂ ಾಧರಪ ಪರ ಾಪ ಆ . ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 8/3b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3279 1
558 ಹ ೕ ಾವ ಾಪಣ ಾಗಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  40/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3732 1
559 ಹ ೕ ಾವ ೂೕಲಸಮ ಮ ಪ ೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 1 ಮ ಇತ ಾ 0.3661 1
560 ಹ ೕ ಾವ ಜನಪ ಂಗಪ ಜಕ ನಹ ಾಮ ೂಳ 36/7, 36/5, 36/9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3547 1
561 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ೕಶಪ ಮುಡ ಪ ದು ಾಮ ೂಳ 92/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4116 1
562 ಹ ೕ ಾವ ೕ ೕಂದ ಪ  ಎ . ನಂಜಪ ದು ಾಮ ೂಳ 78/4P2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1771 0.39
563 ಹ ೕ ಾವ ಾವ ತಮ ಪರ ೕಶ ರಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ  57/3 ಮ ಇತ ಾ 0.3529 0.94
564 ಹ ೕ ಾವ ವರುದ ಪ ಾಲಪ ದು ಾಮ ೂಳ 161/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3919 1
565 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಅಜ ಾಧಮ ಪ ದು ಾಮ ೂಳ  46/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2197 0.47
566 ಹ ೕ ಾವ ಗಂಗಮ ಶಂಕರಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ  59/4 ಮ ಇತ ಾ 0.3799 1
567 ಹ ೕ ಾವ ೕಧರ ಾಗಪ ಾ ಾಮ ೂಳ 96/9, 96/10, 96/11 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3059 0.75
568 ಹ ೕ ಾವ ಚನ ಬಸಪ ದ ಮಪ ಜಕ ನಹ ಾಮ ೂಳ  22/6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3089 0.76
569 ಹ ೕ ಾವ ದ ಮ ರಂಗಪ ಚನ  ಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 3/5a ಮ ಇತ ೕ 1.0100 1
570 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ  ಎ . ೂೕ ಂದಪ ಹನುಮ ಾಮ ೂಳ  59/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3796 1
571 ಹ ೕ ಾವ ಯ ೂೕದಮ ಧರ ೕಂದ ಪ ವ ೕರಹ ಾಮ ೂಳ 44/1p ಮ ಇತ ಾ 0.3860 1
572 ಹ ೕ ಾವ ಈಶ ರಪ ಾಗಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 90/44p45 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3014 0.8
573 ಹ ೕ ಾವ ಕರ ಪ ದ ಾಪ ಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 70/1p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3886 1
574 ಹ ೕ ಾವ ಲ ೕ ವಮ ಚಂದ ಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 90/p2 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರು 0.1883 0.2
575 ಹ ೕ ಾವ ಾಪ ೌಡಪ ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ  11/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3207 0.8
576 ಹ ೕ ಾವ ಮಲ ಪ ಂಗಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ  18/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.2943 0.82
577 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಪ ಂ ಾ ಮ ಪ ಎ . .ಹ ಾಮ ೂಳ 27/p2, 26/p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3860 1
578 ಹ ೕ ಾವ ಾವನ  ಮ ಪ ಸಣ ಪ ಮ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ  41/p3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2017 0.6
579 ಹ ೕ ಾವ ಗಂಗಮ ಾ ೕಂದ ಪ ಆ . ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ  5/1a ಮ ಇತ ಾ 0.3727 1
580 ಹ ೕ ಾವ ೂೕಲ ಮೂ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ  3/2 ಮ ಇತ ಾ 0.3180 0.79
581 ಹ ೕ ಾವ ಪಥಣ  . ಕ ಣ ದ ಾಮ ೂಳ 72/2p3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2588 0.59
582 ಹ ೕ ಾವ ಗಂ ಾ ಾರ ಾರುಲುಪ ಆ . ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 103, 104 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.3509 1
583 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಾಗಪ ಆ . ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 1,47,148 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.2794 1
584 ಹ ೕ ಾವ ಸಣ  ೂೕ ಂದಪ ಸಣ  ಮ ಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 74/3, 97/1p2, 89/1p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1794 0.35
585 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾಸ ಲ ಣ ಾ ೂಮ ನಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 54 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.4303 0.95
586 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಪರಪ ಉಗ ಕ ಾಮ ೂಳ 80/2p-p5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3860 1
587 ಹ ೕ ಾವ ಲ ಮ ಮ ಾಪ ದ ಾಮ ೂಳ  89/1a ಮ ಇತ ಾ 0.2239 0.48
588 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಯಪ  ಾಯ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 42/1p3 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2186 0.45
589 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಮ ಪ ಣ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ 4/16blo ಮ ಇತ ಾ 0.2024 0.4
590 ಹ ೕ ಾವ ರು ಶ ಗ ಾ ಪ  ಆ . ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ  16/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2746 0.59
591 ಹ ೕ ಾವ ಕ ಯಪ ಲ ಪ ಅರಸನಗ ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ  78/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2024 0.4

592 ಹ ೕ ಾವ
ಾ ೕಶ ರಪ ಾ ಯ ಮ ೕರು ಾಳ -2

ೂಳ 222
ಪರುಷ

ಪ.ಪಂಗಡ ೂ ೕಮ
ೂ

0.9091 0.9

593 ಹ ೕ ಾವ ಶಂತಮ ಹನುಮಂತಪ ಾಮ ಾಮ ೂಳ  28/p4 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3513 0.76
594 ಹ ೕ ಾವ ವಮೂ ಬಸಪ ಂ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 38 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3654 0.78
595 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಜನಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 37/2p2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4415 0.7



596 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಪ ಕ ಯಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 71/6 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4415 1
597 ಹ ೕ ಾವ ಾಗಪ ರಂಗಪ ಆ   ಾವಲು ಾಮ ೂಳ 81 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4415 1
598 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಜನಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 37/2P2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3377 0.7
599 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಗು ಾ ಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ  235/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3723 0.8
600 ಹ ೕ ಾವ ಶಂಕ ಾ ಕ ಚಂದ ಾಯಕ ಆ   ಾವಲು ಾಮ ೂಳ 219/P2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2558 0.51
601 ಹ ೕ ಾವ ಪಟ ಮ ಂಚಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 20/2p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2225 0.45
602 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ೕಖರ ಮ ಪ ಎ . .ಹ ಾಮ ೂಳ 123/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.2723 0.72
603 ಹ ೕ ಾವ ವನಂದಮೂ ವ ಂಗಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 77/4 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4415 1
604 ಹ ೕ ಾವ ಕಲ ಾ . ಗುರು ಾಂತಪ  . . ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 14/4 ಮ ಇತ ಾ 0.2354 0.49
605 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಆ . ಾಜು ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  98/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3153 0.64
606 ಹ ೕ ಾವ ಪಟ ಮ ಂಚಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 66/1p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1529 0.67
607 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಯ ಾ ಾ ಾಯ ಂ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 72/P2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2056 0.4
608 ಹ ೕ ಾವ ಓಂ ಾರ ಾಯ ಾ ಾ ಾಯ ಂ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 72/P3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2063 0.4
609 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ಮ ಾಗ ಾಜಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 235/2 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.3723 0.8
610 ಹ ೕ ಾವ ಯ ೂೕದಮ ೌಡ ೕಣುಕ ಪ ಚನ  ಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 4/7, 4/8 ಮ ಇತ ಾ 0.4415 1
611 ಹ ೕ ಾವ ಅನ ಪ ನ  ರಂಗಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 55/6 ಪರುಷ ಇತ ೌ ಾ 0.7884 0.8
612 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಪ ವ ಂಗಪ ಹನುಮ ಾಮ ೂಳ 58/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3308 0.68
613 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಪ ಬಸಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 5/2a, 5/2b ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1646 0.7
614 ಹ ೕ ಾವ ರ ಶ ರಪ ಾಲಪ .ನು ೕನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 52/3ap3 ಪರುಷ ಇತ ೕರು 0.1487 0.4
615 ಹ ೕ ಾವ ರ ಶ ರಪ ಾಲಪ .ನು ೕನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 53/5 ಪರುಷ ಇತ ೕರು 0.1806 0.58
616 ಹ ೕ ಾವ ೕ ೕಶಪ ಚಂದ ಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 25/2ap2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
617 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಕರುವಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ  5/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2992 1
618 ಹ ೕ ಾವ ಾನ ೕರಪ ಾನಪ ಸಂ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  25/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4346 1
619 ಹ ೕ ಾವ ಪ ೕ  . ಹನುಮಂತಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ  8/5 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3901 1
620 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಮ ಾಜಪ . .ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 44/6 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2103 0.42
621 ಹ ೕ ಾವ ಯಪ ಕರುವಪ ಕ ೂೕ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3901 1
622 ಹ ೕ ಾವ ದ ಾಮಪ ದ ಾಮಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  1/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2575 0.55
623 ಹ ೕ ಾವ ಗುರುಮು ರಂಗಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ 47 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3671 0.8
624 ಹ ೕ ಾವ ಓಂಕರಪ ಈ ಾಕ ತಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ 42/2c ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4346 1

625 ಹ ೕ ಾವ
ೖಯ  ಸ ಕು ಾ ಡ ೕಜ ೂ ಾ ಾಳ -1

ೂಳ 112/b17
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.8080 0.8

626 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಮು  ಎ . ಚಂದ ೕಖರಯ ಎ . .ಪ ಾ ಾಳ -1 ೂಳ 126/2, 62/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2021 0.46
627 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ ರಂಗಪ ಉಪ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 15/p3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ೕವಂ 0.4545 0.45
628 ಹ ೕ ಾವ ಶಂತ ೕರಪ ಹನುಮಂತಪ ಎ . .ಪ ಾ ಾಳ -1 ೂಳ 106 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3668 0.8

629 ಹ ೕ ಾವ
ಜ ಾಧ ನ . ಂಚಪ ೂ ಾ ಾಳ -1

ೂಳ 116/2
ಪರುಷ

ಪ.ಪಂಗಡ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.8080 0.8

630 ಹ ೕ ಾವ ಾಸಪ  A. ಸಣ  ಹತ ಪ ೂ ನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 12/3p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3901 1

631 ಹ ೕ ಾವ
ರುದ ಪ ಂಗಪ ಕು ಾರನಹ ಾಳ -1

ೂಳ 11/p2
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.7575 0.75

632 ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಪ ಓಬಣ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ  42/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4346 1
633 ಹ ೕ ಾವ ಾಲಪ ೌಡಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ  6/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3841 0.85
634 ಹ ೕ ಾವ ವಪ ಸಣ  ಹ ಾ ಕ ೂೕ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3901 1

635 ಹ ೕ ಾವ
ಈರಪ ಕ ಯಪ ಕಂಠ ಾರನಹ ಾಳ -1

ೂಳ 12
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.7791 0.8

636 ಹ ೕ ಾವ ೂಮ ಾ ದಡ  ಕನ ಪ ಸಂ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 14 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3901 1
637 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಪ  B.T ಮ ಪ ಕ ೂೕ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ  10/1 ಪರುಷ ಇತ ಪ ಾಯ 0.3901 1

638 ಹ ೕ ಾವ
ಮ ಕ ಂಚಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1

ೂಳ  17/4
ಮ

ಪ. ಾ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.4545 0.45

639 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ  . ಸಣ  ಮ ಪ ೂ ನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  7/4 ಪರುಷ ಇತ ಪ ಾಯ 0.3901 1
640 ಹ ೕ ಾವ ಸಣ  ಮ ಪ ಹಟ ಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ 8/2p3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3901 1
641 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ಾನಪ ಸಂ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  25/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3901 1
642 ಹ ೕ ಾವ ಕು ಾರ . ೖರಪ ಎ . . ೂಸುರು ಾಳ -1 ೂಳ  11/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2034 0.4
643 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಮು  ಎಂ. . ಚಂದ ೕಖರಯ ಎ . . ೂಸುರು ಾಳ -1 ೂಳ 126/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2034 0.4



644 ಹ ೕ ಾವ ಶಂತಕು ಾ ಕೃಷ ಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ 35/1p2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2249 0.45
645 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಸನ  ಕು ಾ ಜಗ ಾ ಥ ಸಂ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  25/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4346 1
646 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಮ ಮುಡ ಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 86 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.3315 0.8
647 ಹ ೕ ಾವ ಕ ಾಮ ದ ಂಗಪ ೂ ಾ ಾಳ -1 ೂಳ 104 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಈರು 0.8080 0.8
648 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ದಸಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ 2/p4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3713 1
649 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ರಂಗಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ  2/P1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2243 0.68
650 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜಪ ರಂಗಪ . .ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 3/2A1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3026 0.7
651 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ  . ಕ ಯಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 13/3,13/4 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.2056 0.41
652 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ ಬಸಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 164 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3925 1
653 ಹ ೕ ಾವ ಾಲಪ  . ದುರು ಾಪ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ  18/P ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3773 0.95
654 ಹ ೕ ಾವ ಜನಪ ಕ ಯಪ ೂಮ ನಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 44/1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3925 1
655 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ಮ ೕ ಅ ೕಹ  ಾವಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 18 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2861 0.65
656 ಹ ೕ ಾವ ದಸಪ ಮ ೕ ಅ ೕಹ  ಾವಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 13/6 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2405 0.5
657 ಹ ೕ ಾವ ದ ಮ ದ ಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 125/p11 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3925 1
658 ಹ ೕ ಾವ ಾಗಪ ಗುದದಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 104/9 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3863 0.98
659 ಹ ೕ ಾವ ೕವಮ ಚಂದ ಪ ಇ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 44/4a ಮ ಇತ ಾ 0.2405 0.5
660 ಹ ೕ ಾವ ಬಸಪ ಾಲಪ ತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ 109/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.1734 0.31
661 ಹ ೕ ಾವ ಕಮಲಮ ಕ ಯಪ ನಗರಘಟ ಾಳ -1 ೂಳ  4/4 ಮ ಇತ ಾ 0.3031 0.6
662 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜ . ನಗರ  ೂೕರಯ ಾ ೂೕಗು ಾವಲುಾಮ ೂಳ  2/35 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.0519 0.2
663 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜ . ನಗರ  ೂೕರಯ ಾ ೂೕಗು ಾವಲುಾಮ ೂಳ  2/35 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
664 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಸು ಗಡ ಕ ಯಪ  ಎ ಗನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ 155/1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1662 0.65
665 ಹ ೕ ಾವ ಲ ಾ ಾಗ ಾಜಪ ಮ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  8/1a ಮ ಇತ ಈರು 0.4069 0.9
666 ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಮೂ ಮುಡ ಪ ಾಳ ಾಳ -2 ೂಳ  34/2 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.2021 1

667 ಹ ೕ ಾವ
ರುದ ಪ ಹುಚಪ ಗುಂ ಮಡು ಕಸ ಾ

ೂಳ 26
ಪರುಷ

ಇತ ಣ ನ 
ಾ

0.1720 0.28

668 ಹ ೕ ಾವ ಅಜ ಪ  . ಬಸವತಪ ಾಮಘಟ ಾಮ ೂಳ 38/4a, 38/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
669 ಹ ೕ ಾವ ವ ಾಜ ಾ ಕ  ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 144/1a ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2685 0.5
670 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಭು ೕವ ಚಂಚಲಪ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ 68/6a ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3031 0.6
671 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಮ ಹನುಮಂತಪ ಮ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ  7/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3723 0.8
672 ಹ ೕ ಾವ ಶರ ಾಮ ವಪ ಾಮ  ಾವಲು ಾಮ ೂಳ 1/8p2 ಮ ಇತ ಾ 0.3723 0.8
673 ಹ ೕ ಾವ ಾಟಪ ಾಲಯ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ 38/1p-p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2225 0.45
674 ಹ ೕ ಾವ ಈಶ ರಪ ಾಟಪ ಕ  ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 146 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3204 0.65
675 ಹ ೕ ಾವ ಾ ೌಡ ಮ ಕ  ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 86/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
676 ಹ ೕ ಾವ ಂಚಪ  ೕ  ಾಬು ಗ ಾ ಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ 35/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3031 0.6
677 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾ ಾ ಾಮ ಪ ಾಗಳ .ದುಗ ೂಳ  16/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3377 0.7
678 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾಥ ಾ ಕ  ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 144/1A ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2685 0.5
679 ಹ ೕ ಾವ ರೂ ಾ ಸ ಾಪ ಅಬ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  10/8 ಮ ಇತ ಾ 0.3654 0.78
680 ಹ ೕ ಾವ ಕ ಯಪ ಾಗಪ ದ ಾಮ ೂಳ 39/1p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.3875 1
681 ಹ ೕ ಾವ ೕಶಪ ಮ ಪ ಮು ಾ ಪರ ಾಮ ೂಳ 24/3p1, 37/3p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.5866 1.36
682 ಹ ೕ ಾವ ೕರಪ  . ಚನ ಬಸಪ ಕಡೂರು .ದುಗ ೂಳ 28/3 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.4091 1.83
683 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಾ ರ ೕಶ ರ ಚ ೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 44 ಪರುಷ ಇತ ಪ ಾಯ 0.3723 0.8
684 ಹ ೕ ಾವ ಶಂಕರಪ ಾ  ಹನು ಾಕ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 152/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
685 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ . ಸ ೕ  ಕು ಾ ಚನ  ಸಮುದ ಾಮ ೂಳ  9/3, 9/14 ಮ ಇತ ಾ 0.3100 0.62
686 ಹ ೕ ಾವ ೕ ೕಂದ ಪ ಈಶ ರಪ ಂ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 18/2bp1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
687 ಹ ೕ ಾವ ೕ ೕಶಪ ಾಗಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 51/9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1683 0.26
688 ಹ ೕ ಾವ ಸ ೂೕಜಮ ಗಂ ಾ ಾರಯ ಚನ  ಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 20/1, 20/8 ಮ ಇತ ಾ 0.4415 1
689 ಹ ೕ ಾವ ಕರಪ ಶಂಕರಪ ಅಬ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 4/bp1, 4/4ap1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3377 0.7
690 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಪ ಾ  . ಮ ಪ ಎ . .ಹ ಾಮ ೂಳ 28/8 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2335 0.3
691 ಹ ೕ ಾವ ಬಸಪ ಅಜ ಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 161/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3075 0.72
692 ಹ ೕ ಾವ ಾಮಪ ಂಚಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 109/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.4415 1
693 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ ಲಕ ವರ ರಂಗಪ ಮ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ 6/1a2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3723 0.8
694 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಮ ಾಟಪ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ 105 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.3550 0.75
695 ಹ ೕ ಾವ ಆಂ ನಪ ಹನುಮಂತಪ ಕ ಾಜೂರು .ದುಗ ೂಳ 29/18 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3031 0.6



696 ಹ ೕ ಾವ ಸ ೂೕಜಮ ರುದ ಪ ಅಂಬ ಹ ಾಮ ೂಳ  14/1 ಮ ಇತ ಾ 0.3221 0.94
697 ಹ ೕ ಾವ ವಕು ಾರ ಶಂಕರಪ ಆ   ಾವಲು ಾಮ ೂಳ  1/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3723 0.8
698 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ ಶಂಕರಪ ಅಂಬ ಹ ಾಮ ೂಳ 22/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3723 0.8
699 ಹ ೕ ಾವ ಪ ೕ ಾಗ ಾಜಪ ೕಶವಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 37/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2685 0.5
700 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾಸ ಸಣ  ಮ ಯ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 66/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3377 0.7
701 ಹ ೕ ಾವ ಆನಂದ ೕಲಪ ಾದರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  51/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3204 0.65
702 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ ಹನುಮಂತಪ ದಂ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ 2/p4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
703 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ   ೕಶಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 63/17 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
704 ಹ ೕ ಾವ ಕ ಯಪ ದ ಪ ರಂಗವ ನಹ .ದುಗ ೂಳ 54/14 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3723 0.8
705 ಹ ೕ ಾವ ಯಲ ಪ ಯಲ ಪ ೂೕ ನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 15/2p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
706 ಹ ೕ ಾವ ಆಂ ನಪ ರಂಗ ಾಸಪ ಹು ಾಳ -2 ೂಳ 71/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3041 0.8

707 ಹ ೕ ಾವ
ೕಮಪ ಹುಚಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ -2

ೂಳ  71/2
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.3856 0.4

708 ಹ ೕ ಾವ
ೌರಮ ದ ಪ ಮಲ ೕಂಗನಹ ಾಳ -2

ೂಳ 06-Mar
ಮ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.3506 0.32

709 ಹ ೕ ಾವ
ಕ ಯಪ ಸಂಕಪ ಹು ಾಳ -2

ೂಳ 52/p3
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.6060 0.6

710 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ಾಮಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ -2 ೂಳ  26/5 ಪರುಷ ಇತ ೕ 0.4316 0.4
711 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾಸ ಾಗಪ ಮಲ ೕಂಗನಹ ಾಳ -2 ೂಳ 60/2 ಪರುಷ ಇತ ೕ 0.6060 0.6
712 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಪ  S.R ವ ಾ ಪ ಪ ಂ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 29/1a ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3100 0.62
713 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಮ ಚಂದ ಪ ಂ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ  25/1 ಮ ಇತ ಾ 0.3157 0.64
714 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಲ ಓಂಕರಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 104/5 ಮ ಇತ ಾ 0.3596 0.79
715 ಹ ೕ ಾವ ಂಚಪ ಮು ಯಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  37/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3631 0.8
716 ಹ ೕ ಾವ ೌಡು  ಮ ೕಶ ರಪ ಚನ ಬಸಪ ಂ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 81 ಪರುಷ ಇತ ನು 0.4415 1
717 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ  ಆ . ಾಮಪ ರಂಗವ ನಹ .ದುಗ ೂಳ 42/1p1, 42/1p3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.4329 1
718 ಹ ೕ ಾವ ನರ ಂಹ ಾಜು ಸಣ ಪ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ 15/1p1 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3383 0.8

719 ಹ ೕ ಾವ
ದಸಪ ರಂಗಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1

ೂಳ 94/p1
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.8080 0.8

720 ಹ ೕ ಾವ
ಮುತ ಪ ಾಮಪ ಸಂ ೕನಹ ಾಳ -1

ೂಳ 14
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.8080 0.8

721 ಹ ೕ ಾವ
ಾಗಜ ಾ ಚಂದ ಪ ಾಗಪ ೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ

ೂಳ 124
ಪರುಷ

ಇತ ೕ +Ch
illy

0.8080 0.8

722 ಹ ೕ ಾವ ರ  ಕು ಾ ದ ಪ ಗುಂ ಮಡು ಕಸ ಾ ೂಳ 15/5, 15/9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3609 0.9
723 ಹ ೕ ಾವ ಾಮಪ ಮ ಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ 35/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4700 1
724 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಪ ಕ ಪ ರಂ ಾಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ  13/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3905 1
725 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ವಪ ಗುಂ ಮಡು ಕಸ ಾ ೂಳ 74/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3637 0.8

726 ಹ ೕ ಾವ
ೕ  ಎ .ಆ ರುದ ಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1

ೂಳ  9/1
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.4857 0.49

727 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಕ ಾನಂದಪ ಸಂ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 14/1a ಮ ಇತ ಾ 0.3638 0.9
728 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಪ  D. ದಸಪ ೂ ನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  5/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3376 0.8

729 ಹ ೕ ಾವ
ಾಮಂಜ ೕಯ ಈರಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1

ೂಳ 26
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.8080 0.8

730 ಹ ೕ ಾವ
ಂಚಮ ರುದ ಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1

ೂಳ  6/2
ಮ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.9090 0.9

731 ಹ ೕ ಾವ
ಪರ ೕಶ ರಪ ೕವ ಾಂಗಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1

ೂಳ 58/p6
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.8080 0.8

732 ಹ ೕ ಾವ ವಪ ಪ ಾ  ಮ ಪ ೂ ನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  4/8 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3376 0.8
733 ಹ ೕ ಾವ ಂಚಪ ಮ ಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ 47/p7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3383 0.8
734 ಹ ೕ ಾವ ಹನು ಾಕ ಹನುಮಂತ ೂೕ ಸಂ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 17/5b ಮ ಇತ ಾ 0.3383 0.8
735 ಹ ೕ ಾವ ಾಮಪ ಕ ಾ ೂ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ 20 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3383 0.8

736 ಹ ೕ ಾವ
ಸಣ  ಂಚಪ ಯರಗುಂಟಪ ೂ ಾ ಾಳ -1

ೂಳ 77/2p1
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.7070 0.7



737 ಹ ೕ ಾವ
ಓಬಣ ೂಮ ಣ ೂ ಾ ಾಳ -1

ೂಳ 194
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.8080 0.8

738 ಹ ೕ ಾವ
ಹನುಮಂತಪ ಯಲ ೂ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1

ೂಳ 25
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

1.0100 1

739 ಹ ೕ ಾವ ಯಲ ಪ ಯಲ ಪ . .ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 13/4B ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3039 0.7

740 ಹ ೕ ಾವ
ಜಯಮ ಾ ೂ ಾ ಾಳ -1

ೂಳ 112
ಮ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.5555 0.55

741 ಹ ೕ ಾವ
ಮಂಜು ಾಥ ಒ ಾ ಾ ೂ ಾ ಾಳ -1

ೂಳ 122/1
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.8080 0.8

742 ಹ ೕ ಾವ
ಾಜಪ  ಎ. ಹ ಾ ೂ ನಹ ಾಳ -1

ೂಳ  12/2
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.6667 0.7

743 ಹ ೕ ಾವ
ೕ ಾ ರುದ ಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1

ೂಳ 37
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.9090 0.9

744 ಹ ೕ ಾವ
ೕ ಾ ಒ ಾ ಾ ೂ ಾ ಾಳ -1

ೂಳ 112/b4
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.8080 0.8

745 ಹ ೕ ಾವ
ರುದ ಪ ಹನು ಾಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1

ೂಳ  22/1
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.8080 0.8

746 ಹ ೕ ಾವ
ಂಚಪ ಗುದದಪ ೂ ಾ ಾಳ -1

ೂಳ 104
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.8080 0.8

747 ಹ ೕ ಾವ
ದುಗ ಪ ಈ ಾ ೂ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1

ೂಳ 13/b8
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.9090 0.9

748 ಹ ೕ ಾವ
ಬಸವ ಾಜಪ ಂಚಪ ಾ ಗ ಕಸ ಾ

ೂಳ 96/3
ಪರುಷ

ಇತ ಸುಗಂಧ 
ಾಜ

0.2996 0.8

749 ಹ ೕ ಾವ ಓಂಕರಪ ಬಸಪ ಹನುಮ ಾಮ ೂಳ 62/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4034 0.89
750 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾ  . ಕ   ಾಗಪ ದು ಾಮ ೂಳ 28/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
751 ಹ ೕ ಾವ ದಸಪ ಕ ಯಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ  66/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2048 0.36

752 ಹ ೕ ಾವ
ಸು ಲಮ ವಪ ೂಲ ರಹ ಾಮ

ೂಳ 27/p14
ಮ

ಇತ ಣ ನ 
ಾ

0.4433 0.4

753 ಹ ೕ ಾವ ದ ಮಪ ಮುಡ ಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 11/3p2, 11/7, 20/p3 ಪರುಷ ಇತ ಾ ಂ 0.3801 0.99
754 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜ ಹನುಮಂತಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 97/1p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4171 0.97

755 ಹ ೕ ಾವ
ಉ ೕ ಮ ಪ ಎ . .ಹ ಾಮ

ೂಳ 94/1B
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.6262 0.62

756 ಹ ೕ ಾವ
ಾಗಪ ಹನುಮಂತಪ ಎ . .ಹ ಾಮ

ೂಳ 42
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.7070 0.7

757 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಪ ಹನುಮಂತಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 82/4a ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
758 ಹ ೕ ಾವ ಾಥಮ ಆನಂದಪ ೌ ಹ ಾಮ ೂಳ 100 ಮ ಇತ ಾ 0.4329 1

759 ಹ ೕ ಾವ
ರಂಗಪ ಹುಚಪ ಎ . .ಹ ಾಮ

ೂಳ 95/2P3
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.4442 0.4

760 ಹ ೕ ಾವ ಾ ತ ಮ ಮ ಪ ಚನ  ಸಮುದ ಾಮ ೂಳ  32/1 ಮ ಇತ ಾ 0.3826 0.86

761 ಹ ೕ ಾವ
ಾಗ ಾಜ . ಮ ಪ ಎ . .ಹ ಾಮ

ೂಳ  9/1
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

1.0101 1

762 ಹ ೕ ಾವ
ಾಜಮ ಸಂ ೕವಪ ಎ . .ಹ ಾಮ

ೂಳ 104/1
ಮ

ಇತ ಣ ನ 
ಾ

1.0101 1

763 ಹ ೕ ಾವ ಜಗ ೕ ಮಲ ಪ ಎ . .ಹ ಾಮ ೂಳ 57/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1559 0.82
764 ಹ ೕ ಾವ ಗಂಗಮ ಡ ಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 77/8 ಮ ಇತ ಾ 0.2084 0.37
765 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ ದುರು ಾಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 10/1P1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4329 1
766 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಯ ಈರಣ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ 75/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2118 1
767 ಹ ೕ ಾವ ಗ ಾ ಪ ಾಲಪ ಾಮ  ಾವಲು ಾಮ ೂಳ  9/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2580 0.5
768 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವಕು ಾ ಚನ ಬಸಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 100/1, 97 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
769 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ ರಂಗಪ ಕಲ ವ ಾ ಹ .ದುಗ ೂಳ  26/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2379 0.49
770 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಸುರಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 108/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2792 0.55
771 ಹ ೕ ಾವ ಈಶ ರಪ ಂಚಪ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 114/8 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3550 0.75
772 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಮ ಾ ೕಕಂದ ಾ .ದುಗ ೂಳ 109/6 ಮ ಇತ ಾ 0.2858 0.55



773 ಹ ೕ ಾವ ಾಗರಥನಮ ಕ ಪ ಾದರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 75/9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3315 0.7
774 ಹ ೕ ಾವ ಬಸಪ ಬಸಪ ದಂ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ 32 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.1288 0.42
775 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ ಾಲಪ ಶ ಾಥನಹ .ದುಗ ೂಳ  9/8 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1185 0.52
776 ಹ ೕ ಾವ ಕರದಪ ಥಪ ಕ ೂೕ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ  1/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1902 0.4
777 ಹ ೕ ಾವ ದ ಪ ಭಮ ಂಗಪ ೂ ಾ ಾಳ -1 ೂಳ 104 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3991 1
778 ಹ ೕ ಾವ ಆ ವಪ ೕವರಪ ಕ ೂೕ ಹ ಾಳ -1 ೂಳ  1/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3186 0.8
779 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ಭೂತ ೂ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ  3/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3991 1
780 ಹ ೕ ಾವ ಾಲನಗಮ ಾ ಯ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ  6/1 ಮ ಇತ ಾ 0.2188 0.6
781 ಹ ೕ ಾವ ಸ ೂೕಜಮ ಹನುಮಂತಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ 13 ಮ ಇತ ಾ 0.3991 1
782 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಾಗಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  6/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4482 0.95
783 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಯ ೕ ಾ ೂ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ 22 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3991 1
784 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಯ ಹನುಮಂತ ೂೕ ಸಂ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 14 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3991 1
785 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಯ ಮ ೂ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ 27 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3991 1
786 ಹ ೕ ಾವ ಹುಲಗಪ ಸರಧರಪ . .ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 44/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3991 1
787 ಹ ೕ ಾವ ಾಮಪ ಹನುಮಂತಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 22/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3403 1
788 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಪ ಕಲ ಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 101/3, 101/1p2, 101/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
789 ಹ ೕ ಾವ ಆಂ ನಪ ಹನುಮಂತಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 76 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.1139 0.5
790 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಪ ಮ ಪ ಾಣ .ದುಗ ೂಳ  29/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3042 0.8
791 ಹ ೕ ಾವ ಾ ಾಯಣಮ ಪರ ೕಶ ರಪ ೂಸಹ .ದುಗ ೂಳ  36/2 ಮ ಇತ ಾ 0.3827 1
792 ಹ ೕ ಾವ ಾಮಚಂದ ಪ ಉಗ ಪ S.H. ಹ .ದುಗ ೂಳ  9/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3031 0.6
793 ಹ ೕ ಾವ ದ ಪ ಬಸಪ ಆ   ಾವಲು ಾಮ ೂಳ  2/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
794 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಾಲಪ ೂದಪ ರಂಗವ ನಹ .ದುಗ ೂಳ 54/13 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3550 0.75
795 ಹ ೕ ಾವ ವಮೂ ನಂಜುಂಡಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 27/2, 24/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2850 0.7
796 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜ ಜಯಪ ಅಬ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  21/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3446 0.72
797 ಹ ೕ ಾವ ಶಂತಪ ಗುರಪ ಉಗ ಕ ಾಮ ೂಳ  13/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
798 ಹ ೕ ಾವ ಾಜು ೕ ಾದಸ ದು ಾಮ ೂಳ 174/1p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
799 ಹ ೕ ಾವ ರ ೕ ವ ಾ ಪ ಪ ಾಮ ಾಮ ೂಳ 93 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
800 ಹ ೕ ಾವ ಾ  ಾದ ಮಂಜು ಾಥ S.H. ಹ .ದುಗ ೂಳ 54/4B2, 50/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2337 0.47
801 ಹ ೕ ಾವ ಓಂ ಾರಪ ಹನು ಾಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 96/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3429 1
802 ಹ ೕ ಾವ ಲ ಮ ರುದ ಪ S.H. ಹ .ದುಗ ೂಳ 70/4 ಮ ಇತ ಾ 0.4415 1
803 ಹ ೕ ಾವ ಕ ಯಪ ಾದಪ ಾಮ  ಾವಲು ಾಮ ೂಳ 1/14p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
804 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಂದಪ ಾಗಪ ಾಮ ಾಮ ೂಳ 137/1c ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3130 0.63
805 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಚನ ಬಸಪ ೂಗ ಾಳು ಾಮ ೂಳ  27/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2168 0.52
806 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ ಬಸಪ ದ ಾಮ ೂಳ  61/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2610 0.6
807 ಹ ೕ ಾವ ಮಂಜು ಾಥ ಪ ಾ ಾಮ  ಾವಲು ಾಮ ೂಳ 1/6b ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3124 0.8
808 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಮ ಂಚಪ ಆ   ಾವಲು ಾಮ ೂಳ 92 ಮ ಇತ ನು 0.2870 0.6
809 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ ಮ ಾ ೕವಪ ಬ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 38/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3463 0.9
810 ಹ ೕ ಾವ ೕ  S.M ಮ ೕಶ ರಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 34/4, 34/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3925 1
811 ಹ ೕ ಾವ ವಕು ಾ  ಎ .ಎಂ ಮ ೕಶ ರಪ ಅಡನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ  34/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3925 1
812 ಹ ೕ ಾವ ಹನು ಾಕ ಸ ಾ ಪ ಮ ಾಪರ .ದುಗ ೂಳ  12/13 ಮ ಇತ ಾ 0.3031 0.6
813 ಹ ೕ ಾವ ಾಲ ಾ ಮ ಪ ಕಸವನಹ ಾಳ -1 ೂಳ 53/1p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
814 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಮ ಮ ಪ ಮ ೕನಹ  ಾವಲುಕಸ ಾ ೂಳ 11 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5284 1
815 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಾ ಾ ಪ ಾ ೂೕ ಾ .ದುಗ ೂಳ  27/2 ಮ ಇತ ಾ 0.5380 1
816 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ ರಂಗಪ ಕ ಾಮ ೂಳ 167/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4494 0.8

817 ಹ ೕ ಾವ
ವಮೂ  . ಕ ಯಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ

ೂಳ 18/5, 20/9
ಪರುಷ

ಇತ ಳ ದ ಎ 0.5380 1

818 ಹ ೕ ಾವ ಅಜ ಪ ವಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 95/6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4324 0.8
819 ಹ ೕ ಾವ ಈಶ ರಪ ಮ ಪ ಹ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  14/3 ಪರುಷ ಇತ ಪ ಾಯ 0.1678 0.25
820 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಾ ಚಂದ ಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ  18/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5380 1
821 ಹ ೕ ಾವ ವ ಾ ಮ ೕಶ ರಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ  94/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2490 0.4
822 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಹನು ಾಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 8/1e ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.2120 0.93
823 ಹ ೕ ಾವ ಶಂಕರ ಾಮ ಪರ ೕಶ ರಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ  13/p3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2105 0.4
824 ಹ ೕ ಾವ ಈಶ ರಪ ಮ ಪ ಮ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 54/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2477 0.61



825 ಹ ೕ ಾವ ಾರದಮು ಂಗಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 118/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3723 0.8
826 ಹ ೕ ಾವ ರ ೕ ಮಂಜಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 169/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2270 0.45
827 ಹ ೕ ಾವ ಲ ಾಮ ಾ ಟ ಂಗಪ ಾಮ ಾಮ ೂಳ  47/1 ಮ ಇತ ಾ 0.3723 0.8
828 ಹ ೕ ಾವ ೌರಮ ಶರಣಪ ಾಣ .ದುಗ ೂಳ  5/3 ಮ ಇತ ಾ 0.2461 0.49
829 ಹ ೕ ಾವ ಕರಪ ಮ ಾ ೕವಪ ಾಣ .ದುಗ ೂಳ 10/7p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3861 0.84

830 ಹ ೕ ಾವ
ಮಧು ರುದ ಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ

ೂಳ 20/14
ಪರುಷ

ಇತ ಳ ದ ಎ 0.5070 0.93

831 ಹ ೕ ಾವ ಶ ಧರ ಪ ಣ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ  50/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
832 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೕಶ ರಪ ಚನ ಬಸಪ ಂ ೕನಹ ಾಮ ೂಳ 28/2a ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3135 0.63
833 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ೕಶಪ ರಂಗಪ ಬ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 201 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2132 0.48
834 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಪ ಾ ಲ ಣ ಾ ೂಮ ನಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 55 ಪರುಷ ಇತ ಾವ 0.4526 2.97

835 ಹ ೕ ಾವ
ಚಂದ ಪ ಲಕ ಪ ಮ ಘಟ ಾಳ -1

ೂಳ 116
ಪರುಷ ಪ. ಾ

ಣ ನ 
ಾ

0.8080 0.8

836 ಹ ೕ ಾವ ೕವಣ ದ ಪ ಉ ನಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 156/2, 62/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4260 1
837 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ಈರಪ ಆ . ೂಲ ರಹ ಾಮ ೂಳ 3/3, 3/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3886 1
838 ಹ ೕ ಾವ ಈ ಾ ಾಗಪ ಾಲಪ ಾಮ  ಾವಲು ಾಮ ೂಳ  9/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2633 0.51
839 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ ಮ ಾ  ದುರುಗಪ  ಹನು ಾಪತುಪ ಧಹ ಾಮ ೂಳ  116/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2751 0.62

ಾ ಮ ೂೕಬ ಾಲೂ ಕು ಮ ಪ ರುಷ
ಪ ಷ  

ಾ
ಪ ಷ  
ಪಂಗಡ

ಇತ
ಸ ಾಯಧನ
ದ ತ  

(ರೂ. 

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( )

1 ಹ ೕ ಾವ ಅಜ ಪ  . ಬಸವಂತಪ ಕ ನಕ .ದುಗ ೂಳ 39/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2710 0.6
2 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ D.M ಮ ಾ ೕವಪ ಕ ನಕ .ದುಗ ೂಳ  37/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2024 0.4
3 ಹ ೕ ಾವ ೕಶಪ ಮ ಾ ೕವಪ ಕ ನಕ .ದುಗ ೂಳ  39/4 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2928 0.65
4 ಹ ೕ ಾವ ೂಗಣ  .ಎ ಂಗಪ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ  103/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2776 0.6
5 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಕು ಾ ಚಂದ ಾಸ ಹು ಮಳ ಕಸ ಾ ೂಳ  103/9 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2024 0.4
6 ಹ ೕ ಾವ ಅಚು ಾನಂದ ಂಕಟ ಾಂಗಯ ಕ ಾಜೂರು .ದುಗ ೂಳ  93/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3991 1
7 ಹ ೕ ಾವ ಕಲ ಪ  . ೕರಭದ ಪ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 83/p7 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1211 0.33
8 ಹ ೕ ಾವ ಾ ತ ಮ ಮ ಣ ೕ ಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 70/p3 ಮ ಇತ ಾ 0.3991 1
9 ಹ ೕ ಾವ ಾಗ ಾಜಪ  ಎ . ಂಬಪ ರ ಬಸಪ ವಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ  27/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2407 0.5

10 ಹ ೕ ಾವ ೕವಣ ದ ಪ  ಇ. ಈಶ ರಪ ಕ ನಕ .ದುಗ ೂಳ  39/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2776 0.6
11 ಹ ೕ ಾವ ಾಮಪ ಂಚಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 138 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3991 1
12 ಹ ೕ ಾವ ಾಮಪ ಂಚಪ .ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 109/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3991 1
13 ಹ ೕ ಾವ ಲ ೕ ಬಸಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ 47 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.2989 0.6
14 ಹ ೕ ಾವ ಮ ಕ ಂಚಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ  17/10 ಮ ಪ. ಾ ಾ 0.2992 0.6
15 ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಮೂ  C.D ಾಸ ೂೕ ಸಂ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  61/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3311 0.8
16 ಹ ೕ ಾವ ಕೃಷ ಮೂ  C.D ಾಸ ೂೕ ಸಂ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  61/1 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3668 0.8
17 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಪ ಾಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ  17/9 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2228 0.4
18 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಪ ಾಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ  17/9 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.0986 0.2
19 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಮ ಂಗಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ  51/4 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3674 0.8
20 ಹ ೕ ಾವ ಹನುಮಂತಪ ಂಗಪ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ  17/3 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3973 0.9
21 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೂ ಈ ಾ ೂ . .ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 4/6, 4/5 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.2068 0.45
22 ಹ ೕ ಾವ ಮ ೂ ಈ ಾ ೂ . .ಹ ಾಳ -1 ೂಳ 4/7, 4/8 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಾ 0.3311 0.8
23 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗಪ ಓಬಣ ಾಗಳಹ ಾಳ -1 ೂಳ  4/13 ಪರುಷ ಇತ ನು 0.1988 0.4
24 ಹ ೕ ಾವ ಮುದಳ ಯಪ  .ಆ ರಂಗಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ  69/1p2-p5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.1524 0.25
25 ಹ ೕ ಾವ ಮುದಳ ಯಪ  .ಆ ರಂಗಪ ೕಕಲವ ಾಳ -1 ೂಳ  50/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3629 0.9
26 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಮ ಪ ೂ ಾರನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  9/11 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3901 1
27 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಮ ಜಗ ಾ ಥ ಉಪ ೕನಹ ಾಳ -1 ೂಳ  19/1 ಮ ಇತ ಾ 0.4039 0.9
28 ಹ ೕ ಾವ ೂರಯ  M.O ಒ ಾ ಾ ಅ ಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 171 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.3991 1
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29 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ  S.E ಈಶ ರಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 36/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
30 ಹ ೕ ಾವ ಾಜಪ  S.E ಈಶ ರಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 36/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2992 0.6
31 ಹ ೕ ಾವ ಮಲ ಪ  . ಚನ ಬಸಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ  36/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4160 1
32 ಹ ೕ ಾವ ಸಣ  ಾಗಮ ಹವಲಪ ಅ ಾ ಕಸ ಾ ೂಳ  16/1 ಮ ಇತ ಾ 0.3143 0.5

33 ಹ ೕ ಾವ
ಸಣ  ಾಗಮ ಹವಲಪ ಮ ೕನಹ ಕಸ ಾ

ೂಳ 57/1
ಮ

ಇತ ಆಪ  0.2685 0.5

34 ಹ ೕ ಾವ ೂೕಕಪ ವಪ ಮ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ  34/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3723 0.8
35 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಾ ರುದ ಪ  ಎ ಗನೂರು ಾಳ -2 ೂಳ  155/2 ಪರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 0.1896 0.8
36 ಹ ೕ ಾವ ೂೕ ಾಲಪ ಓಬ ಯ ೂಡಗವ .ದುಗ ೂಳ 29/7, 29/8 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾವ 0.2158 1
37 ಹ ೕ ಾವ ರಂಗ ಾ  . ೕಶಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ 192/6 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.4415 1
38 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಅಜ ಪ ಾ ೂೕಗು ಾವಲುಾಮ ೂಳ  5/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.5330 1
39 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಪ ಅಜ ಪ ಾ ೂೕಗು ಾವಲುಾಮ ೂಳ  5/2 ಪರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಾ 0.1809 0.34

40 ಹ ೕ ಾವ
ಾಗಮ ದ ಪ ಕ ಾಮ

ೂಳ  118/3
ಪರುಷ

ಇತ ಣ ನ 
ಾ

0.3030 0.6

41 ಹ ೕ ಾವ ೕಖರಪ  .ಎ ವ ಂಗಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ  56/10 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3238 0.66
42 ಹ ೕ ಾವ ಜಗ ೕ  ಎ . ಮ ಾ ಂಗಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ  18/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
43 ಹ ೕ ಾವ ಾನಂದಪ  .ಎಂ ಮ ೕಶ ರಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ  49/7 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3653 0.78
44 ಹ ೕ ಾವ ದ ಮಪ ದ ಪ ಗಂಗಸಮುದ ಾಮ ೂಳ  73/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
45 ಹ ೕ ಾವ ಕಮಲಮ ೕ ೕಶ ರಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ  47/6 ಮ ಇತ ನು 0.3745 0.5
46 ಹ ೕ ಾವ ಕು ಾಪ ಪ  .ಒ ಓಂಕರಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ  77/6 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2237 0.44
47 ಹ ೕ ಾವ ಸ ಾ ಆ . ಕು ಾಪ ಪ ಆ .ನು ೕನೂರು ಾಮ ೂಳ  77/5 ಮ ಇತ ಾ 0.2237 0.44
48 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಭು ವಮೂತ ಪ ಆ   ಾವಲು ಾಮ ೂಳ  20/p4, ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2754 0.52
49 ಹ ೕ ಾವ ಾಥಮ ಸ ಾ ವಪ ೕವರ ೂಸಹ ಾಮ ೂಳ 14/4 ಮ ಇತ ಾ 0.3723 0.8
50 ಹ ೕ ಾವ ಚಂದ ಾ ಾ ಾಮ  ಾವಲು ಾಮ ೂಳ  1/73 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
51 ಹ ೕ ಾವ ಗಂಗಮ ಾ ಶಪ ಆ   ಾವಲು ಾಮ ೂಳ 20/2p1 ಮ ಇತ ಾ 0.4415 1
52 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಪ ಚನ ಬಸಪ ಕ ಹ ಾಮ ೂಳ 32/13 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3377 0.7
53 ಹ ೕ ಾವ ಪಟ ಪ ಬಸಪ ಜಕ ನಹ ಾಮ ೂಳ  21/3 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2684 0.5

54 ಹ ೕ ಾವ
ಸು ಾರಮ ಾ ೕಂದ ಪ ೂಲ ರಹ ಾಮ

ೂಳ  30/1
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.8081 0.8

55 ಹ ೕ ಾವ ಕ ಶಪ  .ಎಂ ದಡ  ಮಲ ಪ ಂಗುಂ ಾಮ ೂಳ 105/3 ಪರುಷ ಇತ ಈರು 0.4081 0.36
56 ಹ ೕ ಾವ ಶ ಧರ ಓಂಕರಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 57/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.5154 1
57 ಹ ೕ ಾವ ೕವಣ ಕ ಣ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 137/p1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3628 0.8
58 ಹ ೕ ಾವ ಾಗಪ ರಂಗಪ ಆ   ಾವಲು ಾಮ ೂಳ 39 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
59 ಹ ೕ ಾವ ೕವ ಾಜ ಜಯಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 81/6 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.1707 0.75

60 ಹ ೕ ಾವ
ರುದ ಪ ೕರಪ ಾ ಕ ಾಮ

ೂಳ 43/4P1
ಪರುಷ

ಇತ ೂ ೕಮ
ೂ

0.7171 0.71

61 ಹ ೕ ಾವ ೂನ ಪ   ೂೕ ಂದಪ ಹನುಮ ಾಮ ೂಳ 32/1p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4242 0.95
62 ಹ ೕ ಾವ ಬಸವ ಾಜಪ ಕ ಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 63/2p2, 89/p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3303 0.69
63 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ಂಗಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 33/P1 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2240 1
64 ಹ ೕ ಾವ ರುದ ಾ ೕರಪ .ವ ೕರಹ ಾಮ ೂಳ 30/5p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.3377 0.7
65 ಹ ೕ ಾವ ಪರ ೕಶ ರಪ ೌಡ ೌಡಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 54/1p2 ಪರುಷ ಇತ ಂಗು 0.2240 1
66 ಹ ೕ ಾವ ಲ ಾಮ ೂೕ ೕಶಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ  36/1 ಮ ಇತ ಾ 0.2827 0.64
67 ಹ ೕ ಾವ ಜಯಣ ಕ ಣ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 60/2p2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.2359 0.45
68 ಹ ೕ ಾವ ೕರಭದ ಪ ೕರಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 19/p5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
69 ಹ ೕ ಾವ ಭರತ ಕ ಶಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 56/2 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
70 ಹ ೕ ಾವ ಭರತ ಕ ಶಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 56/1 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
71 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾ  . ಪರ ೕಶ ರಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  6/2 ಮ ಇತ ಾ 0.4415 1
72 ಹ ೕ ಾವ ಪ ಾ ಓಂಕರಪ ಾ ೂೕಗು ಾವಲುಾಮ ೂಳ 15 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
73 ಹ ೕ ಾವ ೕ ಶಂತಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ 57/p2 ಮ ಇತ ಾ 0.4415 1
74 ಹ ೕ ಾವ ೕವ ಾಜ . ಕ ಪ ಾ ಕ ಾಮ ೂಳ  14/5 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4311 0.97
75 ಹ ೕ ಾವ ಕು ಾ  A.O ಓಂಕರಪ ಾ ೂೕಗು ಾವಲುಾಮ ೂಳ 15 ಪರುಷ ಇತ ಾ 0.4415 1
ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :  ೖತ  ಸ ಾಯ (2435-00-101-0-62)
: ತ ದುಗ   ಮತು  ಾಲೂ ಕು: ೂಳ
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1 ಂಗು ಸ  ತರ ಮಂಜಪ . .   ಬಸಪ ತುಪ ದಹ ಾಮ ೂಳ 28/5 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
2 ಂಗು ಸ  ತರ ಮಧು .  ಚಂದ ಪ ತುಪ ದಹ ಾಮ ೂಳ 16/3 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
3 ಂಗು ಸ  ತರ ರುದ ಮ  ೂೕಂ ಯಲ ಪ .ನು ೕನೂರು ಾಳ ೂಳ 91/p1 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
4 ಂಗು ಸ  ತರ ಯಲ ಪ   ಹನುಮಂತಪ .ನು ೕನೂರು ಾಳ ೂಳ 50/4 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
5 ಂಗು ಸ  ತರ ಬಸವ ಾಜಪ   ಗುಡ ದಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 61 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
6 ಂಗು ಸ  ತರ ರಂಗಪ   ಾಸ ೂೕ ಾಸರಹ .ದುಗ ೂಳ 1/4 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
7 ಂಗು ಸ  ತರ ಸಂ ೕವಮ  ೂೕಂ ಹನುಮಂತಪ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 74/1p2 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
8 ಂಗು ಸ  ತರ ಮ ಕ  ೂೕಂ ಗುರುಪ ಕಡೂರು ಾವಲು .ದುಗ ೂಳ 30/1 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
9 ಂಗು ಸ  ತರ ಂಗಪ   ಂಗಪ ಪಂ ಾಪರ ಾಳ ೂಳ 31/2p5 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20

10 ಂಗು ಸ  ತರ ಮಂಜು ಾಥ  ಾಗಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 33/1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
11 ಂಗು ಸ  ತರ ೌರಮ  ೂೕಂ ೂಡ ಟ ಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 54 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
12 ಂಗು ಸ  ತರ ಚನ ಬಸಪ   ಕನಕಪ ಾಸರಹ .ದುಗ ೂಳ 1/1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
13 ಂಗು ಸ  ತರ ಅ ೌಡ  ಮ ೕ ೌಡ ಅ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 95/1a ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
14 ಂಗು ಸ  ತರ ಾಲಮ  ೂೕಂ ಚನ ೕಶವಪ ಅ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 77/2 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
15 ಂಗು ಸ  ತರ ಹನುಮಂತಪ   ವ ಂಗಪ ಬಂಜ ೂಂಡನಹ ಾಳ ೂಳ 115/1p1 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
16 ಂಗು ಸ  ತರ ಬಸಮ  ೂೕಂ ಚನ ೕರಪ ತುಪ ದಹ ಾಮ ೂಳ 100/2 ಮ ಇತ ಂಗು 20
17 ಂಗು ಸ  ತರ ಹನುಮಂತ ಾಯ   ೕ ಾ ಾಯ ದ ಾಮ ೂಳ 79/9bp4 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
18 ಂಗು ಸ  ತರ ೕಮ ಾ  ೂೕಂ ಅಣ ಾಯ ದ ಾಮ ೂಳ 80/p3 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
19 ಂಗು ಸ  ತರ ಜಯ ಪ   ಚಂದ ಮ ಪ ೕ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 50/1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
20 ಂಗು ಸ  ತರ ಕ ತ ೂೕಂ ಚಂದ ಾಯ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 353/3 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
21 ಂಗು ಸ  ತರ ೕ ಾ ಾ  ೂೕಂ ಕಮಲ ಾಯ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 338/p10 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
22 ಂಗು ಸ  ತರ ಲ ಮ  ೂೕಂ ೕಮಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 82/p14 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
23 ಂಗು ಸ  ತರ ೕಣುಕಮ  ೂೕಂ ಧನಂಜಯ ಹ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 52 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
24 ಂಗು ಸ  ತರ ಂಕಟಪ   ಆದ ಪ ಹ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 57 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
25 ಂಗು ಸ  ತರ ಮೂತ ಪ   ದ ಪ ಾಸರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 2/p1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
26 ಂಗು ಸ  ತರ ಾಜಪ   ಈರಪ ಹ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 51 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
27 ಂಗು ಸ  ತರ ೕಮಪ   ಆದಪ ಹ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 29/1b ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
28 ಂಗು ಸ  ತರ ಂಚಪ   ಾಮಪ ೕಶವಪರ ಕಸ ಾ ೂಳ 24 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
29 ಂಗು ಸ  ತರ ನ ಪ   ಈರಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 108/2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
30 ಂಗು ಸ  ತರ ಜಯ ಮ  ೂೕಂ ಷಣು ಖಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 138/1 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
31 ಂಗು ಸ  ತರ ಕ ಯಪ   ಲ ಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 78/2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
32 ಂಗು ಸ  ತರ ೕವಣ ಾಯ   ೂೕಗ ಾಯ ಾಸಲು .ದುಗ ೂಳ 26/1a ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
33 ಂಗು ಸ  ತರ ಾಟಪ   ನ ಯ ಅ ೕಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 93 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
34 ಂಗು ಸ  ತರ ಚನ ಮ  ೂೕಂ ಾಪಣ ಹುಣ ಪಂ ಾಳ ೂಳ 13/p2 ಮ ಇತ ಂಗು 20
35 ಂಗು ಸ  ತರ ರುದ ಾಯ   ೕ ಾ ಾಯ ೕರುಕ ಾಳ ೂಳ 60/p2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
36 ಂಗು ಸ  ತರ ಲ ೕ ಾ  ೂೕಂ ಸೂಯ ಾಯ ೕರುಕ ಾಳ ೂಳ 13/9 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
37 ಂಗು ಸ  ತರ ಾಮ ಾಯ   ೕ ಾ ಾಯ ಾಪನಹ ಾಳ ೂಳ 60/25b ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
38 ಂಗು ಸ  ತರ ಸೂಯ ಾಯ   ರಂಗ ಾಯ ಾಪನಹ ಾಳ ೂಳ 60/15b ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
39 ಂಗು ಸ  ತರ ಜಯಮ  ೂೕಂ ದ ಪ ಾಸರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 7/1 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
40 ಂಗು ಸ  ತರ ಜಯ ೕವಪ   ಮಹ ೕವಪ ಈಚಘಟ ಾಳ ೂಳ 3/2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
41 ಂಗು ಸ  ತರ ಬಸವ ಾಜ  ಂಗಪ ಗರಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 20/20 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
42 ಂಗು ಸ  ತರ ಹನುಮಂತಪ   ಗುಡ ಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 66 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
43 ಂಗು ಸ  ತರ ಾರದಮ  ೂೕಂ ಕೃಷ ಮೂ ೕಕಲವ ಾಳ ೂಳ 12/1 ಮ ಇತ ಂಗು 20
44 ಂಗು ಸ  ತರ ಾಗ ಾಜ  ಕೃಷ ಮೂ ೕಕಲವ ಾಳ ೂಳ 51/p2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
45 ಂಗು ಸ  ತರ ಾರದಮ  ೂೕಂ ಾಲಯು ಬಂಜ ೂಂಡನಹ ಾಳ ೂಳ 100/2 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
46 ಂಗು ಸ  ತರ ಇಂದ ಮ  ೂೕಂ ೕ ಾಸ ಬಂಜ ೂಂಡನಹ ಾಳ ೂಳ 128/14 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
47 ಂಗು ಸ  ತರ ಚಂದ ಪ   ಓಬಪ ಾಸರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 30/16 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
48 ಂಗು ಸ  ತರ ರುದ ಪ   ಬಸಪ ಾಸರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 30/15 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
49 ಂಗು ಸ  ತರ ವಣ   ಪ ಷಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 33/2p1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
50 ಂಗು ಸ  ತರ ಕು ಾರ ಾ   ದ ಂಗಪ ಯೂರು .ದುಗ ೂಳ 23/2p2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
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51 ಂಗು ಸ  ತರ ಲ ತಮ  ೂೕಂ ಈಶ ರಪ ಯೂರು .ದುಗ ೂಳ 119/1a ಮ ಇತ ಂಗು 20
52 ಂಗು ಸ  ತರ .ಎ  ಮ ೕಶ ರಪ   ಚನ ಬಸಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 5 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
53 ಂಗು ಸ  ತರ ಾಗ ಾಜ  ಮ ೕಶ ರಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 5/2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
54 ಂಗು ಸ  ತರ ಎ.ಎ  ಮ ಾಜು ನ  ಮ ೕಶ ರಪ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 5/1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
55 ಂಗು ಸ  ತರ ಎ . . ೂೕ ಂದಪ   ಮ ಪ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 95/6,43/5 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
56 ಂಗು ಸ  ತರ ಜ ಂಗಪ   ಪ ಣ ನಂದನ ೂಸುರು ಾಳ ೂಳ 87/6p1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
57 ಂಗು ಸ  ತರ ಎ .ಎ .ನರ ಂಹಮೂ   ದ ಪ ಾಸರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 56/p5 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
58 ಂಗು ಸ  ತರ ಜಗ ೕಶ  ರೂಪಣ ಅರಸನಘಟ ಕಸ ಾ ೂಳ 132 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
59 ಂಗು ಸ  ತರ ಜಮ  ೂೕಂ ರಂಗಪ ಅಗ ಾರ ಕಸ ಾ ೂಳ 28/1a ಮ ಇತ ಂಗು 20
60 ಂಗು ಸ  ತರ ಪಷ  ೂೕಂ ಾಗ ಾ ಅಗ ಾರ ಕಸ ಾ ೂಳ 13/1 ಮ ಇತ ಂಗು 20
61 ಂಗು ಸ  ತರ ಮಂಜು ಾಥ  ರಂಗಪ ಅಗ ಾರ ಕಸ ಾ ೂಳ 20/1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
62 ಂಗು ಸ  ತರ ಕ ಣ   ಸಣ ಪ ಅಗ ಾರ ಕಸ ಾ ೂಳ 52/1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
63 ಂಗು ಸ  ತರ ಮ ೕಶ  ೕಮಪ ರಂ ಾಪರ ಾಮ ೂಳ 36/1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
64 ಂಗು ಸ  ತರ ಯರಗುಂಟಪ   ಪ ಭು ೕವ ನಂದನ ೂಸುರು ಾಳ ೂಳ 12p1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
65 ಂಗು ಸ  ತರ ಖಡ  ರಂಗಪ   ರಂಗಪ ಚಟ ಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 71 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
66 ಂಗು ಸ  ತರ ಾ ಾಯ   ೕಮ ಾಯ ಕು ೕರಕ ಕಸ ಾ ೂಳ 49/2a1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
67 ಂಗು ಸ  ತರ ಲ ತ ಾ  ೂೕಂ ಾಮ ಾಯ ೂೕಕ ೂಳಲು ಕಸ ಾ ೂಳ 102/2p1 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
68 ಂಗು ಸ  ತರ ಾ ಾಯ   ಧಂಜ ಾಯ ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 528 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
69 ಂಗು ಸ  ತರ ಕಮಲಮ  ೂೕಂ ರುದ ಪ  ಹ ಾಳ ೂಳ 45/2 ಮ ಇತ ಂಗು 20
70 ಂಗು ಸ  ತರ ಹನುಮಂತಪ   ಾ ೂೕ ಮಲ ಂಗನಹ ಾಳ ೂಳ 97/p1 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
71 ಂಗು ಸ  ತರ ಚಂದ ಪ   ಾಲಯ ಪಂ ಾಪರ ಾಳ ೂಳ 35/p2 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
72 ಂಗು ಸ  ತರ ಜಯಣ   ಕಸೂ  ರಂಗಪ ನಂದನ ೂಸುರು ಾಳ ೂಳ 149/2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
73 ಂಗು ಸ  ತರ ರಂಗ ಾ   ನರ ಂಹಪ ಕಸವನಹ ಾಳ ೂಳ 25/3 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
74 ಂಗು ಸ  ತರ ಪರ ೕಶ ರಪ   ಬಸವ ಂಗಪ ಾಣ .ದುಗ ೂಳ 45/p5 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
75 ಂಗು ಸ  ತರ ಜಯ ಪ   ೂೕಲೂ ರಪ ಬಂಜ ೂಂಡನಹ ಾಳ ೂಳ 95/1b2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
76 ಂಗು ಸ  ತರ ಎ. . ಾಗಪ   ಮುದ ರಂಗಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 49/p3 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
77 ಂಗು ಸ  ತರ ೕ ಾಸ  ಪ ಯ ಬರ ೕರನಹ ಾಳ ೂಳ 9 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
78 ಂಗು ಸ  ತರ ಮಲ ಮ  ೂೕಂ ಕ ಯಪ ಮ ೕರು ಾಳ ೂಳ 117 ಮ ಇತ ಂಗು 20
79 ಂಗು ಸ  ತರ ಅಣ ಯ   ಂಚಪ ಕು ನಘಟ ಾಳ ೂಳ 48 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
80 ಂಗು ಸ  ತರ ದ ಪ   ಮಹ ೕವಪ ನಂದನ ೂಸುರು ಾಳ ೂಳ 55/2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
81 ಂಗು ಸ  ತರ ಂಚಮ  ೂೕಂ ಾಮಚಂದ ಪ .ನು ೕನೂರು ಾಳ ೂಳ 179 ಮ ಇತ ಂಗು 20
82 ಂಗು ಸ  ತರ ನರ ಂಹಮೂ   ದ ಪ ಾಸರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 17 ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
83 ಂಗು ಸ  ತರ ಬಸಮ  ೂೕಂ ದ ಪ ಾಸರಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 5/p2 ಮ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
84 ಂಗು ಸ  ತರ ಶ ಾಥ  ಾಗಪ ಬರ ೕರನಹ ಾಳ ೂಳ 3/* ಪ ರುಷ ಪ.ಪಂಗಡ ಂಗು 20
85 ಂಗು ಸ  ತರ ರಂಗ ಾ   ರಂಗಪ ಈಚಘಟ ಾಳ ೂಳ 16/5 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
86 ಂಗು ಸ  ತರ ರಂಗಪ   ರಂಗಪ ಈಚಘಟ ಾಳ ೂಳ 28/3p1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
87 ಂಗು ಸ  ತರ ಜಯ ಮ  ೂೕಂ ರಂಗಪ ಈಚಘಟ ಾಳ ೂಳ 28/3p2 ಮ ಇತ ಂಗು 20
88 ಂಗು ಸ  ತರ ರತ ಮ  ೂೕಂ ೌಡು ರಂಗಪ ಬಂಜ ೂಂಡನಹ ಾಳ ೂಳ 22/4 ಮ ಇತ ಂಗು 20
89 ಂಗು ಸ  ತರ ಾಕಮ  ೂೕಂ ೂ ೂಟ ಪ ಶ ಾಥನಹ ಾಳ ೂಳ 90 ಮ ಪ. ಾ ಂಗು 20
90 ಂಗು ಸ  ತರ ಮು ೕಶ ರ  ವರುದ ಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 61/1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
91 ಂಗು ಸ  ತರ ಲ ತಮ  ೂೕಂ ವರುದ ಪ ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 70/2a ಮ ಇತ ಂಗು 20
92 ಂಗು ಸ  ತರ ಾಗರತ ಮ  ೂೕಂ ಮ ಾ ಂಗಪ ಗುಂ ಗನೂರು ಕಸ ಾ ೂಳ 10/2 ಮ ಇತ ಂಗು 20
93 ಂಗು ಸ  ತರ ವಮೂತ ಪ   ಕಲ ಪ ಅ ಾ ತನಹ .ದುಗ ೂಳ 2/p1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
94 ಂಗು ಸ  ತರ ೕಲಕಂಠಪ   ಮಲ ಪ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 59/2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
95 ಂಗು ಸ  ತರ ರಂಗ ಾ   ಮ ೕಶ ರಪ ಾಳಗಟ .ದುಗ ೂಳ 44/1b ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
96 ಂಗು ಸ  ತರ ಕು ಾರಪ   ಶರಣಪ ,ದುಗ .ದುಗ ೂಳ 82/3 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
97 ಂಗು ಸ  ತರ ಾ ಗ ಾಜ  ಉ ೕಶಪ ೕಎ ಗನೂರು .ದುಗ ೂಳ 91/16 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
98 ಂಗು ಸ  ತರ ಪರ ೕಶ ರಪ   ಕು ೕರಪ ೂೕ ಾ .ದುಗ ೂಳ 37/2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
99 ಂಗು ಸ  ತರ . . ಬಸವಂತಪ   ಬಸಪ ಮ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ 7/3p2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
100 ಂಗು ಸ  ತರ .  ರಂಗ ಾ   ರಂಗಪ ಮ ೕನಹ .ದುಗ ೂಳ 13/4 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
101 ಂಗು ಸ  ತರ ರುದ ಮ  ೂೕಂ ಚಂದ ೕಖರಪ ಮ ೕರು ಾಳ ೂಳ 32/2a ಮ ಇತ ಂಗು 20
102 ಂಗು ಸ  ತರ ಮಲ ೂೕಂ ಮುರು ೕಂದ ಪ ನಂದನ ೂಸುರು ಾಳ ೂಳ 128/1b ಮ ಇತ ಂಗು 20
103 ಂಗು ಸ  ತರ ಗುರುಮೂ   ೕಖರಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 54/9 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
104 ಂಗು ಸ  ತರ ಾರದಮ  ೂೕಂ ೕರಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 51/1 ಮ ಇತ ಂಗು 20
105 ಂಗು ಸ  ತರ ಮ ಾರುದ ಪ   ೕರಭದ ಪ ಮ ೕರು ಾಳ ೂಳ 43/10 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20



106 ಂಗು ಸ  ತರ ಈರಮ  ೂೕಂ ಮ ರಂಗಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 90 ಮ ಇತ ಂಗು 20
107 ಂಗು ಸ  ತರ ಜ ಂಗಪ   ಪ ಣ ನಂದನ ೂಸುರು ಾಳ ೂಳ 83 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
108 ಂಗು ಸ  ತರ ಚಂದ ೕಖರಪ   ಂಗಪ ತ ಹ ಾಳ ೂಳ 1/9 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
109 ಂಗು ಸ  ತರ ಪ ಯ   ಪ ಣ ೕಕಲವ ಾಳ ೂಳ 7/3 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
110 ಂಗು ಸ  ತರ ಕಮಲಮ  ೂೕಂ ಕ ಯಪ ನಗರಘಟ ಾಳ ೂಳ 4/3 ಮ ಇತ ಂಗು 20
111 ಂಗು ಸ  ತರ ೌರಮ  ೂೕಂ ಅಂ ನಪ .ಎ ಗನೂರು ಾಳ ೂಳ 2/2 ಮ ಇತ ಂಗು 20
112 ಂಗು ಸ  ತರ ಕ ಯಪ   ರಂಗಮ ನಗರಘಟ ಾಳ ೂಳ 2/1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
113 ಂಗು ಸ  ತರ ೕ ರಮ  ೂೕಂ ಾ ೕಂದ ಪ ಹು ಾಳ ೂಳ 3/p3 ಮ ಇತ ಂಗು 20
114 ಂಗು ಸ  ತರ ೕ ಾ ಮ  ೂೕಂ ಾಗಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 23/3 ಮ ಇತ ಂಗು 20
115 ಂಗು ಸ  ತರ ಾಗ ಾಜಪ   ಮ ಪ ಾ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 23/5 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
116 ಂಗು ಸ  ತರ ಚಂದ ಪ   ಮ ಪ ಕಸವನಹ ಾಳ ೂಳ 1/7 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
117 ಂಗು ಸ  ತರ ಹನುಮಂತಪ   ಪ ಯ ನಂದನ ೂಸುರು ಾಳ ೂಳ 240/2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 20
118 ಂಗು ಸ  ತರ ಸುನಂದ ೂೕಂ ಂಕ ೕಶ ಮೂ ಅಗ ಾರ ಕಸ ಾ ೂಳ 34/1 ಮ ಇತ ಂಗು 20
119 ಂಗು ಸ  ತರ ಬಸಪ   ಹನುಮಂತಪ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 105/7 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
120 ಂಗು ಸ  ತರ ಅಂ ನಪ   ಹನುಮಂತಪ ಾ ಗ ಕಸ ಾ ೂಳ 106/7,107/2 ಪ ರುಷ ಪ. ಾ ಂಗು 20
121 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಬಡ ಾಗಪ   ಮ ಪ ಅಪ ರಸನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 81/1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
122 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಮ ಪ   ಮ ಪ ಹ ೕನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 30/1p2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
123 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಾಜಪ   ೕ ಾ ಬಂಜ ೂಂಡನಹ ಾಳ ೂಳ 80/1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
124 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಜಗಳೂರಪ   ೂಡ ಾಪಣ ಬಂಜ ೂಂಡನಹ ಾಳ ೂಳ 96/1a ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
125 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಕು ೕರಪ   ೕ ಾ ಬಂಜ ೂಂಡನಹ ಾಳ ೂಳ 106/2a2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
126 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಅಂ ನಪ   ೕ ಾ ಬಂಜ ೂಂಡನಹ ಾಳ ೂಳ 64/2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
127 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಾಮಚಂದ ಪ   ಯಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 37/p14 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
128 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಜಯಪ   ಕ ಾಗಪ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 49/pb ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
129 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ೕಖರಪ   ಕ ಣ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 23/3 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
130 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ರಂಗ ಾ   ಮುತ ಪ ಕಸವನಹ ಾಳ ೂಳ 56/6 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
131 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಯಲ ಪ   ಹನುಮಂತಪ ಮ ಘಟ ಾಳ ೂಳ 15/4 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
132 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಕೃಷ ಮೂ   ಮ ಯ ಶ ಾಥನಹ ಕಸ ಾ ೂಳ 44 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
133 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಯಪ   ಕ ಮ ಪ ಾಮಸಮುದ ಕಸ ಾ ೂಳ 64/2 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
134 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಾಜಪ   ಈಶ ರಪ ಗುಂ ೕ ಕಸ ಾ ೂಳ 36/7 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
135 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಾಜಪ   ಬಸಪ ದ ಾಮ ೂಳ 61/1 ಪ ರುಷ ಇತ ಂಗು 0.0200 0.4
136 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಮು ೕಶ ರ ವರುದ ಪ  ಚನ ಪಟ ಣ ಕಸ ಾ ೂಳ 62/1 ಪ ರುಷ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
137 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  C.E ಾಗ ಾಜಪ  ಈಶ ರಪ  ಅಮಲಪ ರ ಕಸ ಾ ೂಳ 51P1 ಪ ರುಷ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
138 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಾಗ ಮ  ಮ ೕಶ ರಪ ತ ಹ ಾಳ ೂಳ 87/3 ಮ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
139 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಈರಪ  ಕ ಯಪ  ಉಪ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 12 ಪ ರುಷ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
140 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಾಜಮ  ಈರಪ ಾಗನಹ ಾಳ ೂಳ 43/1 ಮ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
141 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಜಗ ೕ  ಾಜಪ  ಾ ೕರನಹ ಾಳ ೂಳ 58 ಪ ರುಷ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
142 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  R.ಭುವ ೕಶ  ಅಂ ನಪ  ಉಪ ೕನಹ ಾಳ ೂಳ 26/3 ಮ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
143 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಂಗಪ  ೂೕಮ ಂಗಪ  ಪಂ ಾಪರ ಾಳ ೂಳ 37 ಪ ರುಷ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
144 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಮಂಜಪ  ಹನುಮಂತಪ  ಕಂಠ ಾರನಹ ಾಳ ೂಳ 11/3 ಪ ರುಷ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
145 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಗಂಗಮ  ಬಸಪ  ಕು ಾರನಹ ಾಳ ೂಳ 11/2 ಮ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
146 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಪರ ೕಶ ರಪ  ಕ ಕಲ ಪ  ಪಂ ಾಪರ ಾಳ ೂಳ 17/B ಪ ರುಷ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
147 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ರ ಪ ಾ  H R  ಚಂದ ಪ  ವಗಂ ಾ ಾಳ ೂಳ 70/4 ಪ ರುಷ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
148 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ರುದ ಮ  ೕ ಚಂದ ಪ  ಗುಂ ಮಡು ಕಸ ಾ ೂಳ 23 ಮ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
149 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಜಯ ಮ ೂೕ ೕಶಪ  ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 246/6 ಮ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
150 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  ಚಂದ ೕಖರ ಬಸವ ಾಜಪ  ೂಳ ಕಸ ಾ ೂಳ 125/3B ಪ ರುಷ ಇತ ಅ 0.0200 0.4
151 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  N. ಮ ಪ  ಾಗಪ  ಕು ನಘಟ ಾಳ ೂಳ 119 ಪ ರುಷ ಇತ ಅ 0.0200 0.4

152 ಸಸ  ಸಂರ  ಔಷ  ತರ  
B T ಮಹಂ ೕ  ೕರುದ ಪ  ಮ ಘಟ

ಾಳ ೂಳ
68/9, 69/2C2

ಪ ರುಷ ಇತ ಅ
0.0200 0.4

ಪ ದ ೌಲಭ
ಕ ಮ ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ

ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ ವಗ ಾ

ೕಜ ಯ ಸರು ಮತು  ಕ ೕ :  ೖತಮ ಯ  ತರ ೕ (2435-00-101-0-64)
: ತ ದುಗ   ಮತು  ಾಲೂ ಕು: ೂಳ



ಾ ಮ ೂೕಬ ಾಲೂ ಕು ಮ ಪ ರುಷ
ಪ ಷ  

ಾ
ಪ ಷ  
ಪಂಗಡ

ಇತ
ಸ ಾಯಧನ
ದ ತ  

(ರೂ. 

ೌ ಕ(ಸಂ
)

ೌ ಕ( )

1 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ದ ಮ  ೕಂ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
2 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕ  ೕಂ ಕರ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
3 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ಶ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
4 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಗರತ  ೕಂ ಇಂ ಧ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
5 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಗಮ  ೕಂ ಗ ಜಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
6 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಬಸಮ  ೕಂ ವಣ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
7 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಗರತ  ೕಂ ಪರ ವ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
8 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ಕ ಬಸಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
9 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮಮತ ೕಂ ಮ ನ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ

10 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕತಮ  ೕಂ ಲ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
11 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಂತ  ೕಂ ಜ ಂಗಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
12 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಧರಣಮ  ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
13 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಶ ಂತಲ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
14 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಲ ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
15 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ .  ಳ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
16 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಶ ಕ  ೕಂ ಜ ಖರ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
17 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಲ ೕಂ ಶ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
18 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಆ . ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
19 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಶ ಂತಲ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
20 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ .  ಜಯಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
21 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಆ .  ಸ ತ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
22 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ವಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
23 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  .ಎ.ಎ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
24 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  .ಎ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
25 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಸ  ಎಂ.ಎ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
26 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಕಜ . ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
27 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಪ ಎಂ. ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
28 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
29 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕಲಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
30 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಶ ಲ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
31 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಕಲ ನ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
32 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಳ ೕಂ ಂ ಶ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
33 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಕ ಯಮ  ಎ . ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
34 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಸರಸ ತಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
35 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಸ ೕಜಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಪ. ಗಡ
36 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ವ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
37 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಉ  ೕಂ ಜಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
38 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಲ  ಎಂ.ಎ ೕಂ ಕ ೕಶಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
39 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಜಯಮ  ೕಂ ಬಸಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
40 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಕಮಲಮ  ೕಂ ಮ ಶ ರಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
41 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ ತಮ  ೕಂ ಜಗ ೕಶಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
42 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮಮತ ೕಂ ೕಶ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
43 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕಲಮ  ೕಂ ಜ ಖರಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
44 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಕ ಮ  ೕಂ ೕಲಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
45 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕ  ೕಂ ರ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
46 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ಜಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
47 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಲ  ೕಂ ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಪ.
48 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಮಮ  ೕಂ ಕ ರಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
49 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಯಣಮ  ೕಂ ಈಶ ರಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
50 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
51 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಜಮ  ೕಂ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ

ಸರು

ಕ ಮ 
ಸಂ

ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ
ಸ ೕ  ನಂ



52 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಲ ತಮ  ೕಂ ದ ಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
53 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕಚಮ  ೕಂ ಮ ಶ ರಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
54 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ನಸ ೕಂ ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
55 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಲಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
56 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕ  ೕಂ ದ ಖರ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
57 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕ  ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
58 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ೕಹ  ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
59 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಕಮಲಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಪ. ಗಡ
60 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಕಮ  ೕಂ ಗ ಜಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಪ. ಗಡ
61 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಳ ೕಂ ಶ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
62 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಕ ತ ೕಂ ಪರ ಶ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
63 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಜಯಲ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
64 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಲ  ೕಂ ಆ ದ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
65 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮಮತ ೕಂ ಶ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
66 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ರದ ೕಂ ಗ ಥ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
67 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಂಬ ೕಂ ಉ ಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
68 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ರ  ೕಂ ದ ಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
69 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಳ ೕಂ ಟ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
70 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಲ  ೕಂ ಬಸವ ಜಯ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
71 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕ  ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
72 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ದಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
73 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಲ  ೕಂ ಶ ಧ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
74 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ರದ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
75 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಯಣಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
76 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಷ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
77 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಶ ಕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
78 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಲಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
79 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ರದಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
80 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕನ  ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
81 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಸ ರ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
82 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
83 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಅ ಯಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಪ.
84 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ರತಮ  ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
85 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ದ ಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
86 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಫ ನ ೕಂ ೕ  ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
87 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ರಮ  ೕಂ ೕ ಂದಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
88 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಳ ೕಂ ಗ ಜಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
89 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಜಮ  ೕಂ ಗಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
90 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಕಲ ನ ೕಂ ಗ ಥ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
91 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
92 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕ  ೕಂ ಂದ ಥ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
93 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕಲ ೕಂ ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
94 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಲ  ೕಂ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
95 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಬಸಮ  ೕಂ ೕ ಶಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
96 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಕ ತ ೕಂ ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
97 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಕಲ ನ ೕಂ ಧ ಜಯ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಪ.
98 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಗ  ೕಂ ಂಗ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಪ.
99 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಲ ೕಂ ಪ ಕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ

100 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಜ ೕ   ೕಂ ಹಮ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
101 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕರ  ೕಂ ಯ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
102 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ರಹ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
103 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕಚನ ೕಂ ಗಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
104 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕ  ೕಂ ಸ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
105 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಜ  ೕಂ ಂದ ಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಪ. ಗಡ
106 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ದ ಮ  ೕಂ ಖರಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ



107 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಮ ಂತಮ  ೕಂ ಜಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಪ.
108 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ   ೕಂ ಷ ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
109 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಜಯಮ  ೕಂ ಬಸವ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
110 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕ  ೕಂ ಸ ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
111 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕನ ೕ  ೕಂ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
112 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕತ ಮ  ೕಂ ಂಗಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
113 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಂ  ೕಂ ದ ಯ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
114 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಅಪ  ೕಂ ಯ  ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
115 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕರಹ ೕ  ೕಂ ಸನ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
116 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಅ ಂ  ೕಂ ಹ ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
117 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಆ  ೕಂ ವಣ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
118 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಸರಸ  ೕಂ ಥ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
119 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕರಮ  ೕಂ ಜಯಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
120 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕಲಮ  ೕಂ ಂಗ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
121 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ದ ಖ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
122 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ೕಹ  ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
123 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಸ ತ ೕಂ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
124 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕಭ ೕಂ ಗಣಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
125 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಗಮ  ೕಂ ಯ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
126 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ಜಯಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
127 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಲ ೕಂ ಥ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
128 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಇಂ ರಮ  ೕಂ ಮಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
129 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ರ  ಂ ಥ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
130 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಕಮಲಮ  ೕಂ ಮ ದ ಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಪ. ಗಡ
131 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ತ ೕಂ ವ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
132 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಶ  ೕಂ ಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
133 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಪದ ವ  ೕಂ ಥ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
134 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ರಮ  ೕಂ ಹ ತಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
135 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ೕ  ೕಂ ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
136 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
137 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕವ ತ ೕಂ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
138 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಅ ಯಮ  ೕಂ ಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
139 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಳ ೕಂ ಂಕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
140 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಷ  ೕಂ ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಪ. ಗಡ
141 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ  ೕಂ ಜಯ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
142 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಸ ೕಜ ೕಂ ದ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
143 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಧಮ  ೕಂ ಥ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
144 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಂಚಮ  ೕಂ ಗಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
145 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಗಳಮ  ೕಂ ಂದ ಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
146 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಲ ಮ  ೕಂ ಕ ಯಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
147 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಶ ಂತಲಮ  ೕಂ ಧರಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
148 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಯ ೕಧಮ  ೕಂ ಬಸವ ಂಗಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ
149 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕಯಲಮ  ೕಂ ೕ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಪ.
150 ೖತ ಮ ಯ  ತರ ೕ ಮ ಕ  ೕಂ ಂಚಪ ಳ ಕಸ ಳ ಮ ಇತ



599937164073 10616101020418
284127400213 0453101023831
664675098133 10616101045462
855829505800 3472500100288201
895889167301 10616101026787

308670408411 136201011003916

820532042945 3472500101066301
847386347811 10616100032029
849738705780 10845100001423

ಆ ಾ  ಸಂ ಾ ಂ  ಾ  ಸಂ



544738888394 10783100001513
600049428555 0453101016485

387023606434 10524101020320

431597632604 0453101024401
580104805135 108601011002650
736683786100 3472500100538701
887910647172 10833100002610
465441929651 108601011002430
294131752635 3472500100423601
950289032962 54038784558
392701892845 0668101011820
699473268390 10833100007002
478301844489 64098850367
358171208550 10650101047895
803207657339 10529101029172
787433227334 136201011002239
869388274918 64116760613
551467062323 10695100012842
377833203690 3472500100702801

424334503245 3472500100736401

761057886183 10761101031937
855829505800 10650101016187
548364705140 64023717639

333274013469 64026412771

466993728775 10579100006492
890819867482 0452101012609
831825143092 64104064608
861274334647 0452101020930
582449384247 10764100002029
527548365240 10845100002476
457655105444 3472500100467701
597650356632 108601011001316
701010202331 0453101024268
947791192660 10102610003069
443163727865 10524101004030
570076395554 10529100110377
793301210887 10806101000344
806078910552 0453101023817

3139208593321 0452101015636
897149431362 0453101012306
361807017612 10102610000753
256800478946 3472500100434601
654355817413 0452101012218
506150626389 3472500100786701
457784994013 0452101005763
668931713980 10761101021408
632469203060 10833100007163
274023255087 10761100008411
994260908032 10616100029999
515242626706 108601011000506



656755453425 10616100002217
644170739426 10616100002684
990292766492 10102200010291
273369154244 0453101011104
222739542800 10783100006017
769734659726 3472500100151401
662439030171 1070016754094
935792244506 3472500100593701
882659545936 10650101019661
521801632677 10022200010047
495610406122 3472500100475701
527548365240 10616100006318
563349359959 3472500100669801
256800478946 10761101003165
276029286376 1362010110000806
464282947864 10806101009804
312338846031 3472500100415101
454072173154 10806100006255
965640651533 108601011001257
216204392030 0452101014327

480394950135 3472500100876701

865791903509 0453101023554
740840099086 64015524159
606252696793 10833101018185

512802445958 3472500100057801

769399466620 10833101024973
496248886825 64054412289
284315449974 3472500100580301
680884943773 10102200009315
989939142508 10761101027466
576174074423 10761100008431
642916429126 0668101011211
717719484217 0668101017110
432678469063 3472500100276801
329754160660 10833100003370
602023201670 10833101017405
987746637754 347500100708501
851271532584 10616100025534
516082658191 64027476212
959063721333 3472500100564001
887129649510 108601011003263
882301474310 10806100001645
326368550252 10860101100579
630645435142 10524100006721
447216785758 138601011002036
915199476398 045210101287
321598471549 3472500101068201
432928027608 10833100000002
833379865909 3472500100659701
343309313404 10616101035410
515673576564 1362012011002006



514906672144 10616100031357
473319471239 136201011001273
280677035806 10616100006771
854389381112 106161000029042
631478269744 0452101010331
236814853427 3472500100402401
536350575079 10845101023363
621387488061 10833100006015
895690768594 10845101025963
474107595026 10833100003626
800715149442 10022200004949
807183744731 3472500100627801
430761172418 10783100002468
656349875318 0453101024271
806096533070 10890101021082
688217077602 10112200007650
352699664527 10102200008588
935942680661 136201011002433
242193493931 0453101014832
369262344182 10806101020977
298879171003 0452101020387
361928388447 64125553301
602218570171 0453101020849
597396614696 0452101014301
443148631621 0452101018106
731727059264 3472500100771901
579186665806 10761100003481
293111730325 10579100006975
898664222093 10579100005915
613822339993 10761101049325
475345751130 10102200015378
362857727981 64030208065
890764670849 0452101016023
396859113609 0452101021712
232563012888 10833100003477
710524704530 0452101011374
931416856064 10806101016141
485013484404 0452101010829
288041813006 10890101002360
519214141444 108601011005444
952798676194 10833100006573
831397491115 10579101024380
465928852635 10616100006158
216946023183 10616100031139
769873382210 10524100006710
489702573886 10890101001185
474763564090 0452101020982
656970410634 3472500101034201
511745207689 10616100005087
799873764921 10890101003165
726703335032 10996100000045
452597580947 10650101018510
522275218855 54012623487



658511813951 10764100009954
774763818046 136201011001517
825817996902 0453108006871
452030233004 30860539313
923402055956 10102610003797

687223697512 10761100005112

983671020671 3472500100287101
308670408411 136201011003916
621894907792 10761101056273

236502719570 520101019160964

965640651533 10806100006185
312489279576 10761101036093
941543063754 10783101003998
679782815720 3472500100439401
356412736424 10783101022498
528759767080 10616100000003
884434375034 3472500100389401

7980000100031430
799187588534 10764100001764

108601011005737
450150874677 136201010001500
973949538075 10890101025343
412664184853 1362500104418601
285630149360 3472500100852201
669036636634 10833100006883
650665133536 10833100002764
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766727305464

467985149130

882028045994

968706671788

266502719570

527626382241

479826116255

466456791740

420103201580

77230477760

862657788004

605865419018

915969668820

784113355006

827687465873

884746777648

784812255506

718977762772

,561401470307

,850510023050

431973017062

901865384973

292730758293

448669941866

77803346997

785930380116

870956527721

77803346691

03579146646



850851059579

46799276493

952819433402

489078103052

608735448296

889789344166

910049706623

398668727270

204655722845

973826078416

965866889969

248861005846

472366234685

627748016499

334999918124

500821735011

357211741792

566253121853

306598599149

891247902159

386900106729

645477391336

619974863426

944448612824

73369844762

975594049327

737588129459

310299545309

378494706360

899703632020

862656688003

746606170368

279431751919

314039762836

784053253868

985950971055

,950830049723

952911420262

749985965190

561471916689

639634398081

452262097393

805867617181

999167084410

833752954537

804943687440

387044030078

840980247626

953610780731

444160567051

367144367058

666863691416

309893676616



849918246426

881949166643

929630863324

348575952818

987746637754

896488601416

680884943773

507911267802

632469203060

382448110433

842275359121

606252696793

258036559024

870347634462

355476180700

950696202266

737267968329

473258551279

884773909798

887512494247

465795709911

390169290861

228466871239

323814443844

591018835264

576190567703

645314083192

506879276663

545780913063

487815916639

882196041855

474707595026

255865078431

766327160011

373228089465

595686115828

605839180982

660535751060

451589397094

247605368839

793130837838

668090173948

374488666975

684955412893

640003867612

769399466620

952798576194

910609401110

342699445471

220562274678

461444608044

570553366950

588012062460



557061843978

909822910222

444697731443

735503748659

385556845894

324283123453

719554585229

764627416940

744287537245

802296190811

374554774619

585131895016

700272033145

668263242615

421584922347

725704669612

761994714722

425728525606

892677369250

764627416940

826675577545

370518842925

956721834325

940045136102

799990532232

275568662207

510805560184

204222122436

298879171003

364666316570

213153827413

652076267432

975983500692

908228798759

894697793413

984908793723

936446171140

990902786554

972884246551

660731986690

294455889703

716479638474

315512192428

660731986690

499972598366

727744435708

956906243268

444962728331

848151918353

813870288849

683713408032

216739677270

226384695277



710397815039

744142720088

944966890157

445098717418

362836859618

336682032359

945045453867

606599959188

923450233647

305917691600

522639150157

813870288849

412951761966

257872127035

310561235797

352879028385

7905626088

334968008603

658613173037

637744543215

868120665707

478221441993

620845414747

681540211118

220724987927

620845414747

477807236425

888588154104

229140483259

869941801179

527434318190

675531704609

792406912167

792406912167

733691326589

599775097241

358925708063

437253815661

979839036109

307838432362

287099117366

789004150454

627671390665

889710162675
580882491190

624873553384

782647788941

692720708286

927664050702

523243893382



341739822320

683663548979

607576674450

520834467030

917760976302

653675257975

917760976302

345843944437

746000595786

839612866824

520808838034

528866850986

371284148374

345843944437

446712487652

468507437411

790087593132

571683810475

480051065262

480701440558

501937475900

998728753922

862517557685

383256618913

320980257657

225217030609.00
749231177958.00
235440054840.00
85423099236.00

553625842749.00
400886571186.00
525562154948.00
806473852127.00
568059633962.00
593718635388.00
461961191779.00
892712177417.00
86184720967.00

958333900318.00
309365612835.00
861847201967.00
311741364343.00
474799496826.00
915890696193.00
531346992234.00
802765092852.00
717719484217.00
662439030171.00
627954078397.00
313877190322.00
640203057691.00



567120701925.00
743853287143.00
319280965145.00
892712177417.00
777223485932.00

814775645829

427474745742

715825032184

962530420075

632124398555

715825032184

232567321658

820265546399

895543612768

371696388821

232567321658

455089137881

494547840814

301372294748

300193443674

488374799668

339992734977

525562154948

533530368589

708585906900

717719484217

422392788139

284667331160

841502876682

593582794164

806473852127

607856958924

974375858440

703760072884

664414307975

688279055855

453764289831

679381662063

789208813995

489713542358

73668792145

225836646645

908342120349

521311355440

638658578250

542717773960

564713846477

335658679615

448669941866

816714542654

495628384756

479466689809

386005436766



205811529230

582856967253

461000227621

354627182577

988445301408

293968700722

809368827591

317790693655

729600382589

602296238975

406124987114

960900943116

939433148149

430258852344

573896416594

573638588331

319645879065

548532196174

317954876000

717598148786

891203607242

303583632283

7.59656E+11
708749858377

885034190130

416697131738

9885372660388

460237702287.00

921124675180.00

368422380851.00

235767247955.00

234803834964.00

503180102111.00
374590283293

625285946168

816038152357

249816733399

510643886600

595767596705

462031453610

519728124752

519728124752

862118663894

481674851274

395836960720

505201762701

654897528161

968077209693

262074441277

97823764827

651427513149

512519360058

288624079186



70357864829
427282294415

225466258912

992599486057

303029934841

554093136793

744262481084

744262481084

947389756230

200356798536

515768989820

760792505750

516409236925

898787076132

415313969480

989807168943

836172723880

660417877710

277754725963

583279330050

616485882516

841164715357

637901782126

724622850800

905840994308
228735953746
563000723213
522104547038

5221045470378
541201736156
260816320338
337382631483
339649123678
529069285721
700562087736
330120823896
629254081222
744513105202
796482545409
962399045685
931509687026
917080414152
712601274622
947192784514
940285338942
853412313500
488374799668
473746528552
866729775655
412146840753
717293019875
370167561872
209779910988



212228132361
860967053090
450074509472
438251803204
451966936336
694813762462
375971120680
757325337358
216404456567
538523603215
906241614927
518075160815
703032345842
902706162722
320283079468
639796331425
362855478225
673419340132
834347977282
958653575716
5.18856E+11

282321914582
285419123228
242193493931
389175620394
658201820325
291148837547
897751706098
602925610595
951585980215
518855519528
261216633610
610143850913
805867617181

999167084410

804943687440

387044030078

840980247626

470725753813

635328685792

473046969781

631399399867

517386373257

463000808015

567725360074

923824981666

377957913138

227451393160



258581890504 30977544844
766354858850 30977544844
820532042945 30977544844
267425533019 30977544844

no adhar 30977544844
272802607095 30977544844
695196012749 30977544844
754609929118 30977544844

no adhar 30977544844
576174074423 30977544844
761350413979 30977544844
581740912119 30977544844

734354986397 30977544844
366071343173 30977544844

no adhar 30977544844
925054141477 30977544844

676378700252 30977544844

319825671252 30977544844
319825671252 30977544844
319825671252 30977544844
435186845797 30977544844
289280076411 30977544844

no adhar 30977544844
968981786585 30977544844
803487149447 30977544844

no adhar 30977544844
212014807710 30977544844
331643151087 30977544844
806473852127 64037568226

709143201532 64037568226

670981266277 64037568226
445912240973 64037568226
347440014205 64037568226
290711424200 64037568226

744242827993 64037568226

917247600188 64037568226
472914093890 64037568226
701735412337 64037568226
470479381929 30977544844

459267098168 30977544844

272287616890 30977544844
670830222293 30977544844

no adhar 30977544844

ಆ ಾ  ಸಂ ಾ ಂ  ಾ  ಸಂ



538523603215 30977544844

837095039176 30977544844
731561338846 30977544844
966122678204 30977544844
266198309694 30977544844
505497532010 30977544844

no adhar 30977544844
374615418747 30977544844
553259204797 30977544844
671590728472 30977544844
448771119899 30977544844
329051208409 30977544844
463067384096 30977544844
919189625117 30977544844
246326173449 30977544844

no adhar 30977544844
no adhar 30977544844

908947781634 30977544844
878674595258 30977544844
866930373860 30977544844
863359946911 30977544844

962041984145 30977544844

387251701867 30977544844
593101770860 30977544844
293970779561 30977544844

no adhar 30977544844
234602268462 30977544844
982640945169 30977544844
732232084464 30977544844
571532227833 30977544844
353474014596 30977544844
239855701697 30977544844
80327657339 30977544844

517243037980 30977544844
no adhar 30977544844
no adhar 30977544844
no adhar 30977544844

975983500692 30977544844
682082514468 30977544844
278969899680 30977544844
511284901391 30977544844
897732431713 30977544844
224128302763 30977544844
443304935521 30977544844

no adhar 30977544844
346034779072 30977544844
585839126074 30977544844

458519788669



920468231365

779721470801
955591692614

no adhar 30977544844
no adhar 30977544844

409594473573 30977544844
315140315321 64037568226
749895865543 64037568226
654035242029 64037568226
904153354906 30977544844
258913313659 309777544844
211205340278 64037568226
245990903288 64037568226

398490983833 64037568226

958018428247 64037568226
829530984265 64037568226
838263416611 64037568226
371696388821 64037568226
371696388821 64037568226
555241950119 64037558226

586041801616 64037558226

895889167301 30977544844
230974740611 30977544844
480784700272 30977544844

no adhar 30977544844
232902703330 30977544844
688081816016 30977544844
840095411651 30977544844
595537111668 30977544844
904934748955 30977544844

797051678798 30977544844

346291389282 30977544844
629611395347 30977544844
970538070460 30977544844
557093499147 30977544844
557093499147 30977544844
416559317155 30977544844
584135304278 30977544844

no adhar 30977544844
770060383110 30977544844

586894050735

452897846411
917568713754
459914383771
323069704594
986595159385 30977544844
607204207736 30977544844



312499999863 30977544844

541725151363 30977544844
389203795809 64037568226
380362527332 64037568226
621918635666 64037568226
335375207140 3472500101227801

853938015478 3472500100944701

803080611962 3472500100584201
291311591053 3472500100929201

no adhar 30977544844
277461129347 30977544844
854633560434 30977544844
424794437208 30977544844
772413916606 30977544844
671057777788 30977544844
965292542701 30977544844
335499714542 30977544844
555205570184 30977544844
699387195369 30977544844
472177898164 30977544844
304334890600 30977544844
509679765427 30977544844
386874541951 30977544844
26546342257 30977544844

577262131166 30977544844
422089070538 30977544844
271709687697 30977544844
278674809402 30977544844

508791353689 109801011951

508791353689 109801011951

411963526821 0452101013309
611155486078 0452101012446

432921680848 10102200008328

355769944283 10761100001604

432921680848 10102200008328

343125637893 10761100001183

642874117503 0668101020578
274847254538 10889101014037

626029437628 10761100002878

294131752635 3472500100423601

810471021176 10761101072916

no adhar 30977544844
818074573336 30977544844
540072439315 30977544844



234602268462 30977544844
no adhar 30977544844

709657393462 30977544844
390948579634 64037568226





737267968329 30977544844
no Adhar 30977544844

682555448381 30977544844
565390717812 30977544844
349202678041 30977544844
745944807968 30977544844
683713408032 30977544844
890777577469 30977544844
672740271084 30977544844

611818304157 30977544844
397057886327 30977544844

567923962064 30977544844

578520899585 30977544844
847386347811 30977544844
896198986511 30977544844
594050557740 30977544844
291183549299 30977544844

no Adhar 30977544844
896198986511 30977544844
347527902021 30977544844

683023192775 30977544844

no Adhar 30977544844
424334503254 30977544844
465470041907 30977544844
472558948121 30977544844
806473852127 30977544844
424334503254 30977544844
923161082828 30977544844
234602268462 30977544844
438250983834 30977544844
493679401836 30977544844
627862401128 30977544844



602023201670 30977544844
no Adhar 30977544844

7.65024E+11 30977544844
no Adhar 30977544844

6.1275E+11 30977544844
707871814183 30977544844

824657496120 30977544844

429085254506 30977544844
639813188274 10980887852
720168747282 10980887852

no Adhar 64037568226

473971175024 30977544844

535628818476 30977544844
319825671252 30977544844
964154865522 30977544844
596631761872 30977544844

no Adhar 30977544844
766103727715 30977544844

no Adhar 30977544844
no Adhar 30977544844

377957751757 30977544844
no Adhar 30977544844

616911802167 30977544844
384976379621 30977544844
365901263616 30977544844

no Adhar 30977544844
865330889333 30977544844

no Adhar 30977544844



230047736803 30977544844
669036536634 30977544844
426324993772 30977544844
972741291064 30977544844
815067016788 30977544844
296141836316 30977544844
69251266047 30977544844

533167683687 30977544844
953224607937 30977544844
613822339993 30977544844
284708998203 64037568226
811515944981 64037568226
486468166489 64037568226
427479245742 64037568226
371696388821 64037568226
334692987150 64037568226
402420329072 64037568226
93574585518 64037568226

no Adhar 64037568226
581813891129 30977544844
246051373811 30977544844
362578221487 30977544844
442667386525 30977544844
432867242734 30977544844
712788831110 30977544844

no Adhar 64037568226
202972959629 64037568226
238480554308 64037568226
506215331156 64037568226



477682696537 64037568226
881880169187 64037568226
663425158890 64037568226
797361029099 64037568226
958747661417 64037568226
524609252123 64037568226
746901409608 64037568226
7.56255E+11 64037568226

424825747949 64037568226
310191265648 64037568226
743270271445 64037568226
355321543286 64037568226
424825747949 64037568226

no Adhar 64037568226
674525686263 64037568226
606661825794 64037568226
746901409608 64037568226

590818903439 64037568226
no Adhar 30977544844

300690190029 30977544844
390203711624 30977544844
924082675154 30977544844

998576096080 30977544844
779452357815 30977544844
316872622747 30977544844
522104384118 30977544844
317331029343 30977544844
517340682102 30977544844
498751705015 30977544844
918246159005 30977544844
242613315274 30977544844
498751705015 30977544844
455037352524 30977544844
310522433858 30977544844
455037352524 30977544844
751932255400 30977544844
769090531061 30977544844



611611539609 30977544844
522355688167 30977544844
879711997489 30977544844
477691042880 30977544844
785884358110 30977544844
611611539609 30977544844
253624955621 23555
690917366460 30977544844
841869531335 30977544844
375673356794 30977544844
743118045613 30977544844
382580704200 30977544844

661001549827 30977544844

573388564344 30977544844
235982279975 30977544844
335181557286 10980887852
617805556548 10980887852

934613905164 10980887852



932683378697 11273
240875418981 5334108000111
905772216551 64037568226
895838988099 64037568226
348207014838 64037568226

227784102620 64037568226
no Adhar 64037568226

771521588704 64037568226
652110012632 64037568226
654660864369 64037568226
633805115768 64037568226
816490261312 64037568226

527548365240 64037568226
no Adhar 64037568226

553901667210 64125394407

422242781410 5001028849
265185745229 5001029148
427479745742 5001028873



658319088154 5001029069
935251163348 5001029050
427479745742 5001028873

416630868301 5001029408
295294638313 0453108010498
311741364343 5001028856
269021076209 5001029062
450847515994 5001029413
416630868301 5001029408
392653005083 5001029359
738641466671 5001029361
823853726195 5001029239
421969227380 5001029364

412518475493 5001029367
309145405245 5001029071
276029286376 5001029340
276029286376 5001029340
509275828217 5001029347

695928749168 5001029457

343309313404 5001029419

658119961908 5001029423

857480170374 5001029169

283296436941 5001029420

567923962064 5001029228

447216785758 5001029454

396885511379 005001029458

607618777538 5001029421
857480170374 5001029169



646279850556 5001029417
520255265925 5001029424
657685120441 005001029464

846792820576 005001029363
635817986589 005001029352
268080547418 '005001029178
319055548896 005001029194
769873382210 005001029236
919396673651 005001029183
251667155687 005001029353
486559424610 005001029353
904610171538 005001029231
492270875203 005001029183
473318471239 5001029154
818074573336 5001029280
818074573336 5001029280
600856841645 5001029351

646146886449 50010029351



937739849043 10616100026840
717252280288 30977544844

679782815720 30977544844

746237102757 30977544844

637956484758 30977544844

439747994259 30977544844
644949818081 30977544844

511745207689 5001029562

329477164356 5001029210

336479210446 5001029173

273563208648 10102610005058
531655033642 5001029561
929937170383 1.07831E+13
280441709026 10524100002048

984792352953 500129164

904287032089 5001029227
855880985027 5001029207

935942680661 5001029211

460550428031 5001029453

341167980589 10890101036394

649382758996 5001029204

96011961943 5001029446

303640872554 5001029495



778187784952 5001029430

273322155858 5001029502

966765825385 1061610027523

787444001156 106161000028983

631857285596 5001029565

757644916249 5001029501

398185897389 5001029440

408253848511 5001029490

489122656096 5001029498

250814186341 5001029499

268798398086 3472500101166201

300326316413 005001029233
803303047634 005001029233



774537053225 0668101017344

771254036731 10650101049307

372421309291 10022250012950
608136260347 5334101000203
505413954549 0668101011281
961479143345 3472500100783701
880387127367 10783100002477



298662390655 10783100006057

253359149469 347250010101095000

908566314149 005001029409

882440956370 1022200011762
882440956370 5001029131
376017238146 5001029093

394036174995 452108024241
605390634212 520101019197647

361807107612 10102610000753
361807107612 10102610000753
735822681085 5001029162
216946023183 5001029165
851271532584 5001029171
851271532584 5001029171
489702573886 5001029209
489702573886 5001029209
296176307757 5001029163
704777927334 5001029279
886658627869 5001029224
886658627869 5001029224

202943768630 453101014846

ಆ ಾ  ಸಂ ಾ ಂ  ಾ  ಸಂ



908114417475 10996101008504
908114417475 10996101008504
928521335353 10996101001097
296007790884 10102610000657

386047207527 37017243089

494394637784 5001029191

659772631229 5001029034

682844807595 10783100006185
563989911198 5001029044
289741454986 500102932
938192992792 5001029020
526454766517 5001029039
523864502732 5001029031
222767951087 5001029027
389442280385 5001029029
930693014019 501029017
964021774875 5001029036
708585906900 5001029034
800339962960 5001029018
911902108587 5001029035

475345751130 5001029214

704562621960 10022200004340



682442224276

193694798990

518017752574

642352995072

544532158704

619111438266

881698474172

984373433042

900697271976

771364435445

641987848228

837213381934

073138160895

646424901957

367234623175

793216896714

359825232698

434655201741

836672851939

468105041371

355688708594

297716643164

993299429037

225044044636

595214130723 

289908019997

529445207148

501146201044

358171208550

850265089126

443148631621

933796653346

924550426888

848823649701

646565489972

297656059953

466769433824

555277299885

232202040165

206984766788

85117029620

363685992905

700298296353

707034577017

982452843225

256391163674

835669983396

688271306153

994080606767

539960887691

ಆ ಾ  ಸಂ ಾ ಂ  ಾ  ಸಂ



959705763947

819806225065

848949752901

918311185126

223017884181

726351211888

919731060558

303401159389

990019013369

691077824864

602296238975

999167084410

817890032194

486469458507

632367863157

900612478038

383979593504

491147425757

763682254252

993913328810

502220650486

310250766678

845888122968

203405146038

973233439640

346325393702

336758751377

826675577545

760798902043

713906853428

376212531424

841037665531

342183502076

840137665531

726122188899

586083668876

722350726740

892276432571

602906911215

794656094254

535104830531

938351157169

280050419607

842549601427

440586926850

911599734723

2428969999521

584135304278

557093499147

285573829023

988112987205

633723875395

897149431362

800519420318



434698455588

726351211888

617279954221

515589836797

473318471239

892677369250

986126648134

348601715639

809904361868

610807396477

289582344729

632854894583

984699773157

242295132844

294565807088

892569279013

20533103290

224242734310

362830360610

450274888494

802121577566

904573499375

555315269693

284127400213

893187274794

310299455309

571034518385

908114417475

608136260317

620906911215
675680989658
361054222790
851585055915
411714424229
257023885550
691336350348
716851423525
847386347811
296077528536

686285496355
764020072662
716246684280
973825648912
958259434213

294569864384



ಆ ಾ  ಸಂ ಾ ಂ  ಾ  ಸಂ







1 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
2 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
3 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
4 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
5 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
6 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
7 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
8 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
9 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ

10 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
11 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
12 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
13 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
14 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
15 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
16 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
17 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
18 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
19 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
20 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
21 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
22 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
23 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
24 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
25 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
26 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
27 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
28 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
29 ಕಂದು ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
30 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
31 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
32 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
33 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
34 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
35 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
36 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ

ಕ ಮ 
ಸಂ

ಾಯ ಕ ಮ/ಚಟುವ



37 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
38 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
39 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
40 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
41 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
42 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
43 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
44 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
45 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
46 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
47 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
48 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
49 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
50 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
51 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
52 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
53 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
54 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
55 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
56 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
57 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
58 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
59 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
60 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
61 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
62 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
63 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
64 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
65 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
66 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
67 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
68 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
69 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
70 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
71 ಕಂದು ಾ  ವ ಹ
72 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
73 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
74 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
75 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
76 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
77 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
78 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
79 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ



80 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
81 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
82 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
83 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
84 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
85 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
86 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
87 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
88 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
89 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
90 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ವ ಹ
91  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
92  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
93  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
94  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
95  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
96  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
97  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
98  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
99  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
100  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
101  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
102  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
103  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
104  ಹೂವ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
105 ೖ  ತರ ಾ
106 ಕಲ ಂಗ
107 ೖ  ತರ ಾ
108 ೖ  ತರ ಾ
109 ೖ  ತರ ಾ
110 ೖ  ತರ ಾ
111 ೖ  ತರ ಾ
112 ೖ  ತರ ಾ
113 ೖ  ತರ ಾ
114 ೖ  ತರ ಾ
115 ೖ  ತರ ಾ
116 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
117 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
118 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
119 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
120 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
121 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
122 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ



123 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
124 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
125 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
126 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
127 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
128 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
129 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
130 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
131 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
132 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
133 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
134 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
135 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
136 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
137 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
138 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
139 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
140 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
141 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
142 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
143 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
144 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
145 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
146 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
147 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
148 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
149 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
150 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
151 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
152 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
153 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
154 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
155 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
156 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
157 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
158 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
159 ೖ  ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
160 ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
161 ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
162 ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
163 ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
164 ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
165 ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ



166 ಾ ಂ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
167 ಕ  ಣಸು ಪ ೕಶ ಸ ರ
168 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
169 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
170 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
171 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
172 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
173 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
174 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
175 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
176 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
177 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
178 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
179 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
180 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
181 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
182 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
183 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
184 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
185 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
186 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
187 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
188 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
189 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
190 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
191 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
192 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
193 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
194 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
195 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
196 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
197 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
198 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
199 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
200 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
201 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
202 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
203 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
204 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
205 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
206 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
207 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
208 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ



209 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
210 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
211 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
212 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
213 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
214 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
215 ಈರು  ಸಂಗ ಹಣ ಘಟಕ
216 ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
217 ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
218 ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
219 ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
220 ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
221 ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
222 ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
223 ೖಯ ಕ ಕೃ ೂಂಡ
224 ೖಯ ಕ ಕೃ ೂಂಡ
225 ೖಯ ಕ ಕೃ ೂಂಡ
226 ೖಯ ಕ ಕೃ ೂಂಡ
227 ೖಯ ಕ ಕೃ ೂಂಡ
228 ೖಯ ಕ ಕೃ ೂಂಡ
229 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
230 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
231 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
232 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
233 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
234 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
235 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
236 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
237 ತರ ಾ  ಾ  ೌ
238 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
239 ತರ ಾ  ಾ  ೌ
240 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
241 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
242 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
243 ತರ ಾ  ಾ  ೌ
244 ತರ ಾ  ಾ  ೌ
245 ಾ ಂ  ಾ  ೌ
246 ತರ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
247 ಾ ಕ  
248 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ
249 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ
250 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ
251 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ



252 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ
253 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ
254 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ
255 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ

1 ಾವ  ವ ಹ
2 ಾವ  ವ ಹ
3 ಾವ  ವ ಹ
4 ಾವ  ವ ಹ
5 ಾವ  ವ ಹ
6 ಾವ  ವ ಹ
7 ಾವ  ವ ಹ
8 ಾವ  ವ ಹ
9 ಾವ  ವ ಹ

10 ಾವ  ವ ಹ
11 ಾವ  ವ ಹ
12 ಾವ  ವ ಹ
13 ಾವ  ವ ಹ
14 ಾವ  ವ ಹ
15 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
16 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
17 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
18 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
19 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
20 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
21 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
22 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
23 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
24 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
25 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
26 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
27 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
28 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
29 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
30 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
31 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
32 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
33 ಸುಗಂಧ ಾಜ ಪ ೕಶ ಸ ರ
34 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
35 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
36 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
37 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
38 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ



39 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
40 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
41 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
42 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
43 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
44 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
45 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
46 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
47 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
48 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
49 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
50 ಅಂ ಾಂಶ ಾ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
51 ೕರು ವ ಹ
52 ೕರು ವ ಹ
53 ೕರು ವ ಹ
54 ೕರು ವ ಹ
55 ೕರು ವ ಹ
56 ೕರು ವ ಹ
57 ೕರು ವ ಹ
58 ೕರು ವ ಹ
59 ೕರು ವ ಹ
60 ಕೃ ೂಂಡ
61  ಎ   ಾ  ೌ
62  ಎ   ಾ  ೌ
63  ಎ   ಾ  ೌ
64  ಎ   ಾ  ೌ
65  ಎ   ಾ  ೌ
66  ಎ   ಾ  ೌ
67 ಾ ಗ  ಪ  ಪ ೕಶ ಸ ರ
68 ಾ ಗ  ಪ  ಪ ೕಶ ಸ ರ

1 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
2 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
3 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
4 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
5 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
6 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
7 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
8 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
9 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ

10 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
11 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
12 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ



13 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
14 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
15 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
16 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
17 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
18 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
19 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
20 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
21 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
22 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
23 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
24 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
25 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
26 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
27 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
28 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
29 ಆ    ೖ ಾಂ ೕಕರಣ
30 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ
31 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ
32 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ
33 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ
34 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ
35 ಆ    ೖ ೕ ನ ಾ ಂಕ
44 ಆ    ೖ ಾ ಕ
45 ಆ    ೖ ಾ ಕ
46 ಆ    ೖ ಾ ಕ
47 ಆ    ೖ ಾ ಕ
48 ಆ    ೖ ಖರ ೕ ಾಯ
49 ತರ ಾ  ಾ  ೌ
50 ತರ ಾ  ಾ  ೌ
51 ತರ ಾ  ಾ  ೌ
52 ತರ ಾ  ಾ  ೌ
53 ತರ ಾ  ಾ  ೌ
54 ತರ ಾ  ಾ  ೌ

1 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
2 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
3 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
4 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
5 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
6 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
7 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
8 ಂಗು  ಪನ ೕತನ



9 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
10 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
11 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
12 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
13 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
14 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
15 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
16 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
17 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
18 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
19 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
20 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
21 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
22 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
23 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
24 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
25 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
26 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
27 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
28 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
29 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
30 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
31 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
32 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
33 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
34 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
35 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
36 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
37 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
38 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
39 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
40 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
41 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
42 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
43 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
44 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
45 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
46 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
47 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
48 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
49 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
50 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
51 ಂಗು  ಪನ ೕತನ



52 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
53 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
54 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
55 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
56 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
57 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
58 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
59 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
60 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
61 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
62 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
63 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
64 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
65 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
66 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
67 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
68 ಂಗು  ಪನ ೕತನ
69 ಂಗು ಪ ೕಶ ಸ ರ
70 ಂಗು ಪ ೕಶ ಸ ರ
71 ಂಗು ಪ ೕಶ ಸ ರ
72    ಾ ತ
73    ಾ ತ
74    ಾ ತ
75    ಾ ತ
76    ಾ ತ
77    ಾ ತ
78    ಾ ತ
79    ಾ ತ
80    ಾ ತ
81    ಾ ತ
82    ಾ ತ
83    ಾ ತ
84    ಾ ತ
85    ಾ ತ
86    ಾ ತ
87    ಾ ತ
88    ಾ ತ
89    ಾ ತ
90    ಾ ತ
91    ಾ ತ
92    ಾ ತ
93    ಾ ತ
94    ಾ ತ



95    ಾ ತ
96    ಾ ತ
97    ಾ ತ
98    ಾ ತ
99    ಾ ತ
100    ಾ ತ
101    ಾ ತ
102    ಾ ತ
103    ಾ ತ
104    ಾ ತ
105    ಾ ತ
106    ಾ ತ
107    ಾ ತ
108    ಾ ತ
109    ಾ ತ
110    ಾ ತ
111    ಾ ತ
112    ಾ ತ
113    ಾ ತ
114    ಾ ತ
115    ಾ ತ
116    ಾ ತ
117    ಾ ತ
118    ಾ ತ
119    ಾ ತ
120    ಾ ತ
121    ಾ ತ
122    ಾ ತ
123    ಾ ತ
124    ಾ ತ
125    ಾ ತ
126    ಾ ತ
127    ಾ ತ
128    ಾ ತ
129    ಾ ತ
130    ಾ ತ
131    ಾ ತ
132    ಾ ತ
133    ಾ ತ
134    ಾ ತ
135    ಾ ತ
136    ಾ ತ
137    ಾ ತ



138    ಾ ತ
139    ಾ ತ
140    ಾ ತ
141    ಾ ತ
142    ಾ ತ
143    ಾ ತ
144    ಾ ತ
145    ಾ ತ
146    ಾ ತ
147    ಾ ತ
148    ಾ ತ

1 ಕೃ  ಾಗ  ಕೃ ೂಂಡ
2 ಕೃ  ಾಗ  ಕೃ ೂಂಡ
3 ಕೃ  ಾಗ  ಕೃ ೂಂಡ
4 ಕೃ  ಾಗ  ಕೃ ೂಂಡ
5 ಕೃ  ಾಗ  ಕೃ ೂಂಡ
6 ಕೃ  ಾಗ  ಕೃ ೂಂಡ
7 ಕೃ  ಾಗ  ಕೃ ೂಂಡ
8 ಕೃ  ಾಗ  ಕೃ ೂಂಡ
9 ಕೃ  ಾಗ  ಪ ೕಶ ಸ ರ

10 ಕೃ  ಾಗ  

1 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
2 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
3 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
4 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
5 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
6 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
7 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
8 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
9 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ

10 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
11 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
12 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
13 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
14 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
15 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
16 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
17 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
18 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
19 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



20 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
21 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
22 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
23 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
24 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
25 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
26 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
27 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
28 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
29 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
30 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
31 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
32 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
33 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
34 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
35 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
36 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
37 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
38 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
39 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
40 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
41 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
42 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
43 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
44 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
45 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
46 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
47 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
48 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
49 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
50 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
51 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
52 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
53 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
54 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
55 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
56 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
57 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
58 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
59 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
60 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
61 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
62 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



63 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
64 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
65 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
66 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
67 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
68 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
69 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
70 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
71 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
72 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
73 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
74 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
75 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
76 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
77 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
78 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
79 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
80 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
81 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
82 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
83 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
84 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
85 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
86 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
87 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
88 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
89 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
90 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
91 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
92 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
93 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
94 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
95 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
96 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
97 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
98 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
99 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
100 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
101 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
102 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
103 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
104 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
105 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



106 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
107 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
108 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
109 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
110 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
111 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
112 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
113 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
114 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
115 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
116 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
117 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
118 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
119 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
120 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
121 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
122 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
123 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
124 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
125 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
126 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
127 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
128 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
129 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
130 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
131 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
132 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
133 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
134 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
135 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
136 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
137 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
138 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
139 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
140 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
141 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
142 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
143 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
144 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
145 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
146 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
147 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
148 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



149 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
150 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
151 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
152 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
153 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
154 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
155 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
156 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
157 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
158 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
159 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
160 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
161 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
162 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
163 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
164 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
165 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
166 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
167 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
168 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
169 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
170 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
171 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
172 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
173 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
174 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
175 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
176 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
177 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
178 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
179 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
180 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
181 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
182 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
183 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
184 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
185 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
186 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
187 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
188 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
189 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
190 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
191 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



192 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
193 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
194 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
195 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
196 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
197 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
198 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
199 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
200 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
201 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
202 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
203 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
204 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
205 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
206 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
207 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
208 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
209 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
210 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
211 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
212 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
213 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
214 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
215 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
216 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
217 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
218 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
219 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
220 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
221 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
222 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
223 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
224 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
225 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
226 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
227 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
228 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
229 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
230 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
231 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
232 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
233 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
234 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



235 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
236 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
237 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
238 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
239 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
240 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
241 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
242 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
243 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
244 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
245 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
246 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
247 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
248 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
249 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
250 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
251 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
252 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
253 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
254 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
255 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
256 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
257 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
258 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
259 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
260 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
261 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
262 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
263 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
264 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
265 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
266 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
267 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
268 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
269 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
270 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
271 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
272 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
273 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
274 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
275 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
276 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
277 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



278 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
279 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
280 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
281 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
282 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
283 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
284 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
285 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
286 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
287 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
288 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
289 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
290 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
291 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
292 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
293 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
294 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
295 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
296 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
297 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
298 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
299 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
300 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
301 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
302 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
303 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
304 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
305 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
306 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
307 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
308 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
309 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
310 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
311 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
312 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
313 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
314 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
315 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
316 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
317 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
318 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
319 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
320 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



321 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
322 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
323 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
324 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
325 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
326 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
327 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
328 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
329 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
330 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
331 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
332 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
333 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
334 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
335 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
336 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
337 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
338 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
339 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
340 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
341 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
342 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
343 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
344 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
345 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
346 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
347 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
348 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
349 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
350 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
351 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
352 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
353 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
354 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
355 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
356 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
357 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
358 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
359 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
360 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
361 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
362 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
363 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



364 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
365 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
366 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
367 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
368 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
369 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
370 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
371 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
372 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
373 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
374 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
375 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
376 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
377 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
378 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
379 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
380 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
381 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
382 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
383 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
384 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
385 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
386 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
387 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
388 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
389 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
390 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
391 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
392 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
393 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
394 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
395 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
396 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
397 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
398 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
399 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
400 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
401 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
402 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
403 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
404 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
405 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
406 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



407 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
408 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
409 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
410 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
411 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
412 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
413 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
414 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
415 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
416 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
417 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
418 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
419 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
420 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
421 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
422 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
423 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
424 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
425 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
426 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
427 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
428 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
429 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
430 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
431 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
432 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
433 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
434 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
435 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
436 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
437 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
438 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
439 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
440 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
441 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
442 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
443 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
444 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
445 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
446 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
447 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
448 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
449 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



450 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
451 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
452 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
453 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
454 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
455 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
456 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
457 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
458 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
459 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
460 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
461 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
462 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
463 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
464 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
465 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
466 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
467 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
468 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
469 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
470 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
471 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
472 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
473 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
474 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
475 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
476 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
477 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
478 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
479 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
480 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
481 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
482 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
483 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
484 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
485 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
486 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
487 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
488 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
489 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
490 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
491 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
492 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



493 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
494 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
495 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
496 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
497 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
498 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
499 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
500 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
501 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
502 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
503 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
504 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
505 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
506 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
507 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
508 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
509 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
510 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
511 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
512 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
513 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
514 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
515 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
516 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
517 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
518 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
519 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
520 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
521 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
522 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
523 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
524 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
525 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
526 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
527 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
528 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
529 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
530 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
531 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
532 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
533 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
534 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
535 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



536 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
537 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
538 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
539 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
540 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
541 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
542 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
543 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
544 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
545 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
546 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
547 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
548 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
549 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
550 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
551 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
552 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
553 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
554 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
555 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
556 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
557 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
558 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
559 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
560 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
561 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
562 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
563 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
564 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
565 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
566 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
567 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
568 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
569 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
570 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
571 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
572 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
573 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
574 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
575 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
576 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
577 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
578 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



579 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
580 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
581 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
582 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
583 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
584 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
585 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
586 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
587 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
588 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
589 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
590 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
591 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
592 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
593 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
594 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
595 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
596 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
597 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
598 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
599 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
600 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
601 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
602 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
603 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
604 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
605 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
606 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
607 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
608 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
609 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
610 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
611 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
612 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
613 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
614 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
615 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
616 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
617 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
618 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
619 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
620 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
621 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



622 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
623 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
624 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
625 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
626 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
627 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
628 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
629 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
630 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
631 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
632 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
633 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
634 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
635 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
636 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
637 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
638 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
639 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
640 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
641 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
642 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
643 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
644 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
645 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
646 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
647 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
648 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
649 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
650 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
651 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
652 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
653 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
654 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
655 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
656 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
657 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
658 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
659 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
660 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
661 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
662 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
663 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
664 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



665 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
666 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
667 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
668 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
669 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
670 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
671 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
672 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
673 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
674 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
675 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
676 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
677 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
678 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
679 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
680 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
681 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
682 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
683 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
684 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
685 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
686 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
687 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
688 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
689 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
690 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
691 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
692 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
693 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
694 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
695 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
696 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
697 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
698 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
699 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
700 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
701 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
702 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
703 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
704 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
705 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
706 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
707 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



708 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
709 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
710 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
711 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
712 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
713 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
714 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
715 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
716 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
717 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
718 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
719 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
720 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
721 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
722 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
723 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
724 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
725 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
726 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
727 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
728 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
729 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
730 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
731 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
732 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
733 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
734 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
735 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
736 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
737 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
738 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
739 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
740 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
741 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
742 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
743 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
744 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
745 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
746 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
747 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
748 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
749 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
750 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



751 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
752 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
753 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
754 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
755 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
756 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
757 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
758 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
759 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
760 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
761 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
762 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
763 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
764 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
765 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
766 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
767 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
768 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
769 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
770 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
771 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
772 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
773 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
774 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
775 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
776 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
777 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
778 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
779 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
780 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
781 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
782 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
783 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
784 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
785 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
786 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
787 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
788 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
789 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
790 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
791 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
792 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
793 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



794 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
795 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
796 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
797 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
798 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
799 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
800 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
801 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
802 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
803 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
804 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
805 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
806 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
807 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
808 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
809 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
810 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
811 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
812 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
813 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
814 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
815 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
816 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
817 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
818 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
819 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
820 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
821 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
822 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
823 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
824 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
825 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
826 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
827 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
828 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
829 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
830 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
831 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
832 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
833 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
834 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
835 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
836 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



837 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
838 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
839 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
840 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
841 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
842 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
843 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
844 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
845 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
846 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
847 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
848 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
849 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
850 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
851 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
852 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
853 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
854 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
855 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
856 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
857 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
858 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
859 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
860 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
861 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
862 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
863 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
864 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
865 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
866 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
867 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
868 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
869 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
870 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
871 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
872 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
873 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
874 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
875 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
876 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
877 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
878 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
879 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



880 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
881 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
882 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
883 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
884 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
885 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
886 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
887 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
888 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
889 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
890 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
891 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
892 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
893 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
894 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
895 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
896 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
897 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
898 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
899 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
900 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
901 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
902 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
903 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
904 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
905 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
906 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
907 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
908 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
909 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
910 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
911 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
912 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
913 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
914 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
915 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
916 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
917 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
918 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
919 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
920 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
921 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
922 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



923 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
924 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
925 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
926 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
927 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
928 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
929 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
930 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
931 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
932 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
933 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
934 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
935 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
936 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
937 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
938 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
939 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
940 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
941 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
942 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
943 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
944 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
945 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
946 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
947 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
948 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
949 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
950 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
951 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
952 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
953 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
954 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
955 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
956 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
957 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
958 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
959 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
960 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
961 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
962 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
963 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
964 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
965 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



966 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
967 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
968 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
969 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
970 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
971 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
972 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
973 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
974 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
975 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
976 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
977 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
978 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
979 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
980 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
981 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
982 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
983 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
984 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
985 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
986 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
987 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
988 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
989 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
990 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
991 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
992 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
993 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
994 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
995 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
996 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
997 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
998 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
999 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ

1000 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1001 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1002 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1003 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1004 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1005 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1006 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1007 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1008 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



1009 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1010 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1011 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1012 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1013 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1014 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1015 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1016 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1017 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1018 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1019 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1020 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1021 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1022 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1023 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1024 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1025 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1026 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1027 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1028 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1029 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1030 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1031 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1032 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1033 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1034 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1035 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1036 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1037 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1038 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1039 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1040 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1041 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1042 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1043 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1044 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1045 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1046 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1047 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1048 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1049 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1050 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1051 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



1052 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1053 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1054 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1055 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1056 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1057 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1058 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1059 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1060 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1061 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1062 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1063 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1064 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1065 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1066 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1067 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1068 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1069 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1070 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1071 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1072 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1073 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1074 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1075 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1076 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1077 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1078 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1079 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1080 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1081 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1082 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1083 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1084 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1085 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1086 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1087 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1088 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1089 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1090 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1091 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1092 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1093 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1094 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



1095 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1096 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1097 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1098 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1099 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1100 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1101 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1102 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1103 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1104 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1105 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1106 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1107 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1108 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1109 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1110 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1111 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1112 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1113 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1114 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1115 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1116 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1117 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1118 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1119 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1120 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1121 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1122 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1123 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1124 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1125 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1126 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1127 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1128 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1129 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1130 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1131 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1132 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1133 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1134 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1135 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1136 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1137 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



1138 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1139 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1140 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1141 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1142 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1143 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1144 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1145 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1146 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1147 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1148 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1149 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1150 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1151 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1152 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1153 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1154 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1155 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1156 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1157 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1158 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1159 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1160 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1161 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1162 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1163 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1164 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1165 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1166 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1167 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1168 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1169 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1170 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1171 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1172 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1173 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1174 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1175 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1176 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1177 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1178 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1179 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1180 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ



1181 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1182 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1183 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1184 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1185 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1186 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1187 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1188 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1189 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1190 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1191 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1192 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1193 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1194 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1195 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1196 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1197 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ
1198 ಸೂಕ  ಹ  ೕ ಾವ

1 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
2 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
3 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
4 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
5 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
6 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
7 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
8 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
9 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ

10 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
11 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
12 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
13 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
14 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
15 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
16 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
17 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
18 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
19 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
20 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
21 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
22 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
23 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
24 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ



25 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
26 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
27 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
28 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
29 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
30 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
31 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
32 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
33 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
34 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
35 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
36 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
37 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
38 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
39 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
40 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
41 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
42 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
43 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
44 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
45 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
46 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
47 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
48 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
49 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
50 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
51 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
52 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
53 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
54 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
55 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
56 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
57 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
58 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
59 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
60 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
61 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
62 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
63 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
64 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
65 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
66 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
67 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ



68 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
69 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
70 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
71 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
72 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
73 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
74 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
75 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
76 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
77 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
78 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
79 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
80 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
81 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
82 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
83 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
84 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
85 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
86 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
87 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
88 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
89 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
90 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
91 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
92 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
93 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
94 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
95 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
96 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
97 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
98 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
99 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
100 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
101 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
102 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
103 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
104 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
105 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
106 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
107 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
108 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
109 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
110 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ



111 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
112 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
113 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
114 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
115 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
116 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
117 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
118 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
119 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
120 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
121 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
122 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
123 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
124 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
125 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
126 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
127 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
128 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
129 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
130 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
131 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
132 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
133 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
134 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
135 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
136 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
137 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
138 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
139 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
140 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
141 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
142 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
143 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
144 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
145 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
146 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
147 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
148 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
149 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
150 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
151 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
152 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
153 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ



154 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
155 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
156 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
157 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
158 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
159 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
160 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
161 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
162 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
163 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
164 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
165 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
166 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
167 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
168 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
169 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
170 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
171 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
172 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
173 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
174 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
175 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
176 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
177 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
178 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
179 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
180 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
181 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
182 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
183 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
184 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
185 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
186 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
187 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
188 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
189 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
190 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
191 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
192 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
193 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
194 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
195 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
196 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ



197 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
198 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
199 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
200 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
201 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
202 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
203 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
204 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
205 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
206 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
207 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
208 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
209 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
210 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
211 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
212 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
213 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
214 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
215 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
216 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
217 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
218 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
219 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
220 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
221 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
222 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
223 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
224 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
225 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
226 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
227 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
228 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
229 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
230 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
231 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
232 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
233 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
234 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
235 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
236 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
237 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
238 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
239 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ



240 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
241 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
242 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
243 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
244 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
245 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
246 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
247 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
248 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
249 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
250 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
251 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
252 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
253 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
254 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
255 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
256 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
257 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
258 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
259 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
260 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
261 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
262 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
263 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
264 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
265 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
266 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
267 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
268 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
269 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
270 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
271 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
272 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
273 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
274 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
275 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
276 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
277 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
278 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
279 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
280 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
281 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
282 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ



283 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
284 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
285 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
286 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
287 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
288 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
289 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
290 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
291 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
292 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
293 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
294 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
295 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
296 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
297 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
298 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
299 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
300 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
301 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
302 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
303 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
304 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
305 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
306 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
307 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
308 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
309 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
310 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
311 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
312 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
313 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
314 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
315 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
316 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
317 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
318 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
319 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
320 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
321 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
322 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
323 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
324 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
325 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ



326 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
327 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
328 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
329 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
330 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
331 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
332 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
333 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
334 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
335 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
336 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
337 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
338 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
339 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
340 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
341 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
342 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
343 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
344 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
345 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
346 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
347 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
348 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
349 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
350 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
351 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
352 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
353 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
354 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
355 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
356 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
357 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
358 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
359 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
360 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
361 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
362 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
363 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
364 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
365 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
366 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
367 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
368 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ



369 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
370 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
371 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
372 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
373 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
374 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
375 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
376 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
377 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
378 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
379 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
380 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
381 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
382 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
383 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
384 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
385 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
386 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
387 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
388 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
389 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
390 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
391 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
392 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
393 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
394 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
395 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
396 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
397 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
398 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
399 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
400 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
401 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
402 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
403 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
404 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
405 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
406 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
407 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
408 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
409 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
410 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
411 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ



412 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
413 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
414 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
415 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
416 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
417 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
418 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
419 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
420 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
421 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
422 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
423 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
424 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
425 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
426 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
427 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
428 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
429 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
430 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
431 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
432 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
433 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
434 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
435 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
436 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
437 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
438 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
439 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
440 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
441 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
442 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
443 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
444 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
445 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
446 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
447 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
448 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
449 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
450 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
451 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
452 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
453 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
454 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ



455 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
456 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
457 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
458 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
459 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
460 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
461 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
462 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
463 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
464 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
465 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
466 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
467 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
468 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
469 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
470 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
471 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
472 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
473 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
474 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
475 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
476 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ
477 ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ಔಷದ ತರ

1 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
2 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
3 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
4 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
5 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
6 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
7 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
8 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
9 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ

10 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
11 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
12 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
13 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
14 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
15 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
16 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
17 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
18 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
19 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ



20 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
21 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
22 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
23 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ
24 ಪ. ಾ  ಪ.ಪಂಗಡ ೕಜ ಯ ಬಳ ಾಗದ ಅನು ಾನದ  ಔಷದ ತರ

1 S - 11  ಔಷದ ತರ
2 S - 11  ಔಷದ ತರ
3 S - 11  ಔಷದ ತರ
4 S - 11  ಔಷದ ತರ
5 S - 11  ಔಷದ ತರ
6 S - 11  ಔಷದ ತರ
7 S - 11  ಔಷದ ತರ
8 S - 11  ಔಷದ ತರ
9 S - 11  ಔಷದ ತರ

10 S - 11  ಔಷದ ತರ
11 S - 11  ಔಷದ ತರ
12 S - 11  ಔಷದ ತರ
13 S - 11  ಔಷದ ತರ
14 S - 11  ಔಷದ ತರ
15 S - 11  ಔಷದ ತರ
16 S - 11  ಔಷದ ತರ
17 S - 11  ಔಷದ ತರ
18 S - 11  ಔಷದ ತರ
19 S - 11  ಔಷದ ತರ
20 S - 11  ಔಷದ ತರ
21 S - 11  ಔಷದ ತರ
22 S - 11  ಔಷದ ತರ
23 S - 11  ಔಷದ ತರ
24 S - 11  ಔಷದ ತರ
25 S - 11  ಔಷದ ತರ
26 S - 11  ಔಷದ ತರ
27 S - 11  ಔಷದ ತರ
28 S - 11  ಔಷದ ತರ
29 S - 11  ಔಷದ ತರ
30 S - 11  ಔಷದ ತರ
31 S - 11  ಔಷದ ತರ
32 S - 11  ಔಷದ ತರ
33 S - 11  ಔಷದ ತರ
34 S - 11  ಔಷದ ತರ
35 S - 11  ಔಷದ ತರ
36 S - 11  ಔಷದ ತರ
37 S - 11  ಔಷದ ತರ



38 S - 11  ಔಷದ ತರ
39 S - 11  ಔಷದ ತರ
40 S - 11  ಔಷದ ತರ
41 S - 11  ಔಷದ ತರ
42 S - 11  ಔಷದ ತರ
43 S - 11  ಔಷದ ತರ
44 S - 11  ಔಷದ ತರ
45 S - 11  ಔಷದ ತರ
46 S - 11  ಔಷದ ತರ
47 S - 11  ಔಷದ ತರ
48 S - 11  ಔಷದ ತರ
49 S - 11  ಔಷದ ತರ
50 S - 11  ಔಷದ ತರ
51 S - 11  ಔಷದ ತರ
52 S - 11  ಔಷದ ತರ
53 S - 11  ಔಷದ ತರ
54 S - 11  ಔಷದ ತರ
55 S - 11  ಔಷದ ತರ
56 S - 11  ಔಷದ ತರ
57 S - 11  ಔಷದ ತರ
58 S - 11  ಔಷದ ತರ
59 S - 11  ಔಷದ ತರ
60 S - 11  ಔಷದ ತರ
61 S - 11  ಔಷದ ತರ
62 S - 11  ಔಷದ ತರ
63 S - 11  ಔಷದ ತರ
64 S - 11  ಔಷದ ತರ
65 S - 11  ಔಷದ ತರ
66 S - 11  ಔಷದ ತರ
67 S - 11  ಔಷದ ತರ
68 S - 11  ಔಷದ ತರ
69 S - 11  ಔಷದ ತರ
70 S - 11  ಔಷದ ತರ
71 S - 11  ಔಷದ ತರ
72 S - 11  ಔಷದ ತರ
73 S - 11  ಔಷದ ತರ
74 S - 11  ಔಷದ ತರ
75 S - 11  ಔಷದ ತರ
76 S - 11  ಔಷದ ತರ
77 S - 11  ಔಷದ ತರ
78 S - 11  ಔಷದ ತರ
79 S - 11  ಔಷದ ತರ
80 S - 11  ಔಷದ ತರ



81 S - 11  ಔಷದ ತರ
82 S - 11  ಔಷದ ತರ
83 S - 11  ಔಷದ ತರ
84 S - 11  ಔಷದ ತರ
85 S - 11  ಔಷದ ತರ
86 S - 11  ಔಷದ ತರ
87 S - 11  ಔಷದ ತರ
88 S - 11  ಔಷದ ತರ
89 S - 11  ಔಷದ ತರ
90 S - 11  ಔಷದ ತರ
91 S - 11  ಔಷದ ತರ
92 S - 11  ಔಷದ ತರ
93 S - 11  ಔಷದ ತರ
94 S - 11  ಔಷದ ತರ
95 S - 11  ಔಷದ ತರ
96 S - 11  ಔಷದ ತರ
97 S - 11  ಔಷದ ತರ
98 S - 11  ಔಷದ ತರ
99 S - 11  ಔಷದ ತರ
100 S - 11  ಔಷದ ತರ
101 S - 11  ಔಷದ ತರ
102 S - 11  ಔಷದ ತರ
103 S - 11  ಔಷದ ತರ
104 S - 11  ಔಷದ ತರ
105 S - 11  ಔಷದ ತರ
106 S - 11  ಔಷದ ತರ
107 S - 11  ಔಷದ ತರ
108 S - 11  ಔಷದ ತರ
109 S - 11  ಔಷದ ತರ
110 S - 11  ಔಷದ ತರ
111 S - 11  ಔಷದ ತರ
112 S - 11  ಔಷದ ತರ
113 S - 11  ಔಷದ ತರ
114 S - 11  ಔಷದ ತರ
115 S - 11  ಔಷದ ತರ
116 S - 11  ಔಷದ ತರ
117 S - 11  ಔಷದ ತರ
118 S - 11  ಔಷದ ತರ
119 S - 11  ಔಷದ ತರ
120 S - 11  ಔಷದ ತರ
121 S - 11  ಔಷದ ತರ
122 S - 11  ಔಷದ ತರ
123 S - 11  ಔಷದ ತರ



124 S - 11  ಔಷದ ತರ
125 S - 11  ಔಷದ ತರ
126 S - 11  ಔಷದ ತರ
127 S - 11  ಔಷದ ತರ
128 S - 11  ಔಷದ ತರ
129 S - 11  ಔಷದ ತರ
130 S - 11  ಔಷದ ತರ
131 S - 11  ಔಷದ ತರ
132 S - 11  ಔಷದ ತರ
133 S - 11  ಔಷದ ತರ
134 S - 11  ಔಷದ ತರ
135 S - 11  ಔಷದ ತರ
136 S - 11  ಔಷದ ತರ
137 S - 11  ಔಷದ ತರ
138 S - 11  ಔಷದ ತರ
139 S - 11  ಔಷದ ತರ
140 S - 11  ಔಷದ ತರ
141 S - 11  ಔಷದ ತರ
142 S - 11  ಔಷದ ತರ
143 S - 11  ಔಷದ ತರ
144 S - 11  ಔಷದ ತರ
145 S - 11  ಔಷದ ತರ
146 S - 11  ಔಷದ ತರ
147 S - 11  ಔಷದ ತರ
148 S - 11  ಔಷದ ತರ
149 S - 11  ಔಷದ ತರ
150 S - 11  ಔಷದ ತರ
151 S - 11  ಔಷದ ತರ
152 S - 11  ಔಷದ ತರ
153 S - 11  ಔಷದ ತರ
154 S - 11  ಔಷದ ತರ
155 S - 11  ಔಷದ ತರ
156 S - 11  ಔಷದ ತರ
157 S - 11  ಔಷದ ತರ
158 S - 11  ಔಷದ ತರ
159 S - 11  ಔಷದ ತರ
160 S - 11  ಔಷದ ತರ
161 S - 11  ಔಷದ ತರ
162 S - 11  ಔಷದ ತರ
163 S - 11  ಔಷದ ತರ
164 S - 11  ಔಷದ ತರ
165 S - 11  ಔಷದ ತರ
166 S - 11  ಔಷದ ತರ



167 S - 11  ಔಷದ ತರ
168 S - 11  ಔಷದ ತರ
169 S - 11  ಔಷದ ತರ
170 S - 11  ಔಷದ ತರ
171 S - 11  ಔಷದ ತರ
172 S - 11  ಔಷದ ತರ
173 S - 11  ಔಷದ ತರ
174 S - 11  ಔಷದ ತರ
175 S - 11  ಔಷದ ತರ
176 S - 11  ಔಷದ ತರ
177 S - 11  ಔಷದ ತರ
178 S - 11  ಔಷದ ತರ
179 S - 11  ಔಷದ ತರ
180 S - 11  ಔಷದ ತರ
181 S - 11  ಔಷದ ತರ
182 S - 11  ಔಷದ ತರ
183 S - 11  ಔಷದ ತರ
184 S - 11  ಔಷದ ತರ
185 S - 11  ಔಷದ ತರ
186 S - 11  ಔಷದ ತರ
187 S - 11  ಔಷದ ತರ
188 S - 11  ಔಷದ ತರ
189 S - 11  ಔಷದ ತರ
190 S - 11  ಔಷದ ತರ
191 S - 11  ಔಷದ ತರ
192 S - 11  ಔಷದ ತರ
193 S - 11  ಔಷದ ತರ
194 S - 11  ಔಷದ ತರ
195 S - 11  ಔಷದ ತರ
196 S - 11  ಔಷದ ತರ
197 S - 11  ಔಷದ ತರ
198 S - 11  ಔಷದ ತರ
199 S - 11  ಔಷದ ತರ
200 S - 11  ಔಷದ ತರ
201 S - 11  ಔಷದ ತರ
202 S - 11  ಔಷದ ತರ
203 S - 11  ಔಷದ ತರ
204 S - 11  ಔಷದ ತರ
205 S - 11  ಔಷದ ತರ
206 S - 11  ಔಷದ ತರ
207 S - 11  ಔಷದ ತರ
208 S - 11  ಔಷದ ತರ
209 S - 11  ಔಷದ ತರ



210 S - 11  ಔಷದ ತರ
211 S - 11  ಔಷದ ತರ
212 S - 11  ಔಷದ ತರ
213 S - 11  ಔಷದ ತರ
214 S - 11  ಔಷದ ತರ
215 S - 11  ಔಷದ ತರ
216 S - 11  ಔಷದ ತರ
217 S - 11  ಔಷದ ತರ
218 S - 11  ಔಷದ ತರ
219 S - 11  ಔಷದ ತರ
220 S - 11  ಔಷದ ತರ
221 S - 11  ಔಷದ ತರ
222 S - 11  ಔಷದ ತರ
223 S - 11  ಔಷದ ತರ
224 S - 11  ಔಷದ ತರ
225 S - 11  ಔಷದ ತರ
226 S - 11  ಔಷದ ತರ
227 S - 11  ಔಷದ ತರ
228 S - 11  ಔಷದ ತರ
229 S - 11  ಔಷದ ತರ
230 S - 11  ಔಷದ ತರ
231 S - 11  ಔಷದ ತರ
232 S - 11  ಔಷದ ತರ
233 S - 11  ಔಷದ ತರ
234 S - 11  ಔಷದ ತರ
235 S - 11  ಔಷದ ತರ
236 S - 11  ಔಷದ ತರ
237 S - 11  ಔಷದ ತರ
238 S - 11  ಔಷದ ತರ
239 S - 11  ಔಷದ ತರ
240 S - 11  ಔಷದ ತರ
241 S - 11  ಔಷದ ತರ
242 S - 11  ಔಷದ ತರ
243 S - 11  ಔಷದ ತರ
244 S - 11  ಔಷದ ತರ
245 S - 11  ಔಷದ ತರ
246 S - 11  ಔಷದ ತರ
247 S - 11  ಔಷದ ತರ
248 S - 11  ಔಷದ ತರ
249 S - 11  ಔಷದ ತರ
250 S - 11  ಔಷದ ತರ
251 S - 11  ಔಷದ ತರ
252 S - 11  ಔಷದ ತರ



253 S - 11  ಔಷದ ತರ
254 S - 11  ಔಷದ ತರ
255 S - 11  ಔಷದ ತರ
256 S - 11  ಔಷದ ತರ
257 S - 11  ಔಷದ ತರ
258 S - 11  ಔಷದ ತರ
259 S - 11  ಔಷದ ತರ
260 S - 11  ಔಷದ ತರ
261 S - 11  ಔಷದ ತರ
262 S - 11  ಔಷದ ತರ
263 S - 11  ಔಷದ ತರ
264 S - 11  ಔಷದ ತರ
265 S - 11  ಔಷದ ತರ
266 S - 11  ಔಷದ ತರ
267 S - 11  ಔಷದ ತರ
268 S - 11  ಔಷದ ತರ
269 S - 11  ಔಷದ ತರ
270 S - 11  ಔಷದ ತರ
271 S - 11  ಔಷದ ತರ
272 S - 11  ಔಷದ ತರ
273 S - 11  ಔಷದ ತರ
274 S - 11  ಔಷದ ತರ
275 S - 11  ಔಷದ ತರ
276 S - 11  ಔಷದ ತರ
277 S - 11  ಔಷದ ತರ
278 S - 11  ಔಷದ ತರ
279 S - 11  ಔಷದ ತರ
280 S - 11  ಔಷದ ತರ
281 S - 11  ಔಷದ ತರ
282 S - 11  ಔಷದ ತರ
283 S - 11  ಔಷದ ತರ
284 S - 11  ಔಷದ ತರ
285 S - 11  ಔಷದ ತರ
286 S - 11  ಔಷದ ತರ
287 S - 11  ಔಷದ ತರ
288 S - 11  ಔಷದ ತರ
289 S - 11  ಔಷದ ತರ
290 S - 11  ಔಷದ ತರ
291 S - 11  ಔಷದ ತರ
292 S - 11  ಔಷದ ತರ
293 S - 11  ಔಷದ ತರ
294 S - 11  ಔಷದ ತರ
295 S - 11  ಔಷದ ತರ



296 S - 11  ಔಷದ ತರ
297 S - 11  ಔಷದ ತರ
298 S - 11  ಔಷದ ತರ
299 S - 11  ಔಷದ ತರ
300 S - 11  ಔಷದ ತರ
301 S - 11  ಔಷದ ತರ
302 S - 11  ಔಷದ ತರ
303 S - 11  ಔಷದ ತರ
304 S - 11  ಔಷದ ತರ
305 S - 11  ಔಷದ ತರ
306 S - 11  ಔಷದ ತರ
307 S - 11  ಔಷದ ತರ
308 S - 11  ಔಷದ ತರ
309 S - 11  ಔಷದ ತರ
310 S - 11  ಔಷದ ತರ
311 S - 11  ಔಷದ ತರ
312 S - 11  ಔಷದ ತರ
313 S - 11  ಔಷದ ತರ
314 S - 11  ಔಷದ ತರ
315 S - 11  ಔಷದ ತರ
316 S - 11  ಔಷದ ತರ
317 S - 11  ಔಷದ ತರ
318 S - 11  ಔಷದ ತರ
319 S - 11  ಔಷದ ತರ
320 S - 11  ಔಷದ ತರ
321 S - 11  ಔಷದ ತರ
322 S - 11  ಔಷದ ತರ
323 S - 11  ಔಷದ ತರ
324 S - 11  ಔಷದ ತರ
325 S - 11  ಔಷದ ತರ
326 S - 11  ಔಷದ ತರ
327 S - 11  ಔಷದ ತರ
328 S - 11  ಔಷದ ತರ
329 S - 11  ಔಷದ ತರ
330 S - 11  ಔಷದ ತರ
331 S - 11  ಔಷದ ತರ
332 S - 11  ಔಷದ ತರ
333 S - 11  ಔಷದ ತರ
334 S - 11  ಔಷದ ತರ
335 S - 11  ಔಷದ ತರ
336 S - 11  ಔಷದ ತರ
337 S - 11  ಔಷದ ತರ
338 S - 11  ಔಷದ ತರ



339 S - 11  ಔಷದ ತರ
340 S - 11  ಔಷದ ತರ
341 S - 11  ಔಷದ ತರ
342 S - 11  ಔಷದ ತರ
343 S - 11  ಔಷದ ತರ
344 S - 11  ಔಷದ ತರ
345 S - 11  ಔಷದ ತರ
346 S - 11  ಔಷದ ತರ
347 S - 11  ಔಷದ ತರ
348 S - 11  ಔಷದ ತರ
349 S - 11  ಔಷದ ತರ
350 S - 11  ಔಷದ ತರ
351 S - 11  ಔಷದ ತರ
352 S - 11  ಔಷದ ತರ
353 S - 11  ಔಷದ ತರ
354 S - 11  ಔಷದ ತರ
355 S - 11  ಔಷದ ತರ
356 S - 11  ಔಷದ ತರ
357 S - 11  ಔಷದ ತರ
358 S - 11  ಔಷದ ತರ





ಫ ಾನುಭ ಯ ಸರು ಾ ಮ ೂೕಬ

ಗುರಮ  / ಯಲ ಪ ಕಲ ಹ ಕಸಬ
ೕಖರಪ  / ಮ ಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ

ಎ  ಒ ಾ  / ಓಂ ಾರಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ
ಚನ ಬಸಪ  / ಕ ಯಪ ಾಮಜ ನಹ ಾಡದ

ರಂಜನಮೂ  / ಸಣ ಾಶ ಪ ಾಡದ ಾಡದ
ಎಂ ಎ ದ ಾಮಪ  / ಆ ಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ

 ದ ಪ  / ಕ ಯಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ಚಂದ ಪ  / ರಂಗಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ

ಹನುಮಂತಪ  / ಕಂಚಪ ಮ ೂ ೕಡು ಮ ೂ ೕಡು
ಆ  ಷ ಾ ರಪ  / ರುದ ಪ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು
ಪರ ೕಶ ರಪ  / ರುದ ಪ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು

ೕ ಾ  / ೂೕ ಂದಪ   ಕ ಮ ೂ ೕಡು
ಎ  ಎಂ ಾಂತ ೕರಪ  / ೂಡ ಮೂಡ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

  ಕ ಯಪ  / ಹನುಮಂತಪ   ಮ ೂ ೕಡು
ಂಕಟ ಾಮಯ  / ಗುರಯ ಾಯು ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

 ಾ ಮಣ  / ಪರಪ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು
ಾಮ ಾಯ  / ೕಮ ಾಯ ಆಲಗಟ ೕ ಾಂಪರ
ೕರ ಾಯ  / ೕಮ ಾಯ ಆಲಗಟ ೕ ಾಂಪರ

ಚಂದ ಾಯ  / ೕಮ ಾಯ ಆಲಗಟ ೕ ಾಂಪರ
ಹನುಮಂತ ೂೕ  / ಾ ಾ ೂೕ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ

 ಎ  ಪ ಯ  / ಮ ಪ ಂ ೕಹ ಾಡದ
ಪ ಸನ ಕು ಾ  / ದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ
 ಎ  ಾಂತ ೕರಯ  / ವಪ ೕ ಕಸಬ
ಚನ ಬಸಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಬ ಕಸಬ
ಮೂಡ ಪ  / ಸಣ ಮ ಪ ಎ   ಹ ಾಡದ

ಆ  ವ ಾಯ  / ಾಮಚಂದ ಾಯ ಎ  ಎ  ಕ ಮ ೂ ೕಡು
ಯಪ  / ಕ ಣ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂದ ಪ  / ಾಮ ೂೕ ೕವಪರ ಾಡದ
ಾಬ ಾಯ / ಮಂಜ ಾಯ ಟ ಾ ಮ ೂ ೕಡು
 ಮ ಯಪ  / ಾಮಣ   ಕ ಮ ೂ ೕಡು
 ರ ೕಶ / ಕ ಯ ಾಯ ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ೂೕ ಕ ಯಪ  ಆ  / ಾಮಪ ಾಡದ ಾಡದ
ಾ ೕಂದ ಪ  ಎ  / ಹನುಮಂತಪ ಂ ಾಡದ
   ೕ ಾ  / ಕದುರಪ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ

ಜಯಮ  / ಾಜಪ ಾಡದ ಾಡದ
ನಂಜುಂಡಪ   / ಂಚಪ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ

2018-19 ೕ ಾ ನ   ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ರುವ  ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ

 ಮತು  ಾಲೂ ಕು

ಫ ಾನುಭ ಯ ವರ

ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ



ಕದುರಪ  / ೖರಪ ಂ ಾಡದ
ಪಟ ಮ  ಎ  / ಮುದು ರಂಗಪ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ
ೂೕಮ ೕಖರಪ  ಎ  / ನರ ಂಹಪ ಂ ಾಡದ
ಬಸವ ಾಜಪ  / ದ ಮಲ ಪ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ

ೕ ಾ  ಎ  / ವಣ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ಚಂದ ಕ ಾ / ಮಂಜು ಾಥ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ

ೕಖರಪ  ಎ  ಎ  / ಹನುಮಂತಪ ಮಂ ೕನಹ ಕಸಬ
ಾಸ ಾ  / ಲ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ
ಲ ಾಯ  / ಾಪ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ
ಮುದ ಪ  / ಯಲ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ನರ ಂಹಮೂ  / ೂೕ ಂದಪ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ
ಈಶ ರಪ  / ಾಗಪ ೂಸ ಾಳು ೕ ಾಂಪರ

ಜಯಣ  / ದ ಾಮಪ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ
ಸ ೂೕಜಮ  / ಮ ೕಶ ರಪ ೂಸ ಾಳು ೕ ಾಂಪರ
  ಚಂದ ೕಖರಪ  / ಂಚಪ ಂ ಾಡದ

ೕ ರಮ  /  ಓಂ ಾರಪ ಂ ಾಡದ
ಕಂ ೕವರದಯ  / ರಂಗಪ ಕಡ ೕ ಾಂಪರ

ವಕು ಾ  / ಾಗಪ ಕಡ ೕ ಾಂಪರ
ದುಗ ಮ  / ಭೂತಯ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ
ರಂಗ ಾಥ / ಲ ಯ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಕ ಯಪ  / ೂ ರಂಗಪ ೂ ೕನಹ ಾಡದ
ಾನಂದಪ  / ಾ ಮಪ ಂಕ ಾಡದ

ಓಂ ಾರಮ  / ಾ ಮಪ ಂ ಾಡದ
ಗಂಗಮ  / ೖರಪ ಂ ಾಡದ

ಪರ ೕಶ ರಪ  / ರುದ ಪ ೂೕ ಹ ಾಡದ
ೕ ಾ   / ಂಚಪ ಎಂ ಮ ಾ ಪರ ಾಡದ

ಹನುಮಕ  / ಮ ಾ ಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಾಜಪ  / ಾಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಚಂದ ಮ  / ದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಪವ ತಪ  / ಮುದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ೕವ ಾಜಪ  / ಈಶ ರಪ ಹುಲು ಕ ಾಡದ

ಮೂತ ಪ  / ೕರುದ ಪ ದು ಾ ವರ ಾಡದ
ಯಲ ಪ  / ರುದ ಪ ದು ಾ ವರ ಾಡದ

ಹುಲು ೕಶಪ  / ಹನುಮಂತಪ ನಗ ಾವಲು ಾಡದ
ಾಸಪ  / ಒಬಣ ಲ ಹ ಾಡದ

  ಾಜಪ  / ೕರುದ ಪ ೂೕ ಹ ಾಡದ
ಮ ಕ  /  ೕರುದ ಪ ೂೕ ಹ ಾಡದ

ವನ ಾ ಮ  / ನಂಜುಂಡಪ ಾ ಾಡದ
ೖರಪ  / ಂಚಪ ಾ ಾಡದ

  ೂೕ ಂದಪ  / ಾ ಪ ಾರಪ ಲಗೂರು ೕ ಾಂಪರ
ಾಗಪ  / ಾ ಮಪ ಂ ಾಡದ

ೂ. ೕ  / ೂೕ ಂದಪ ಮಧು ಕಸ ಾ
ಸಣ ಕ ಯಪ  / ೂೕ  ಕ ಯಪ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು



ಾಲ ದ ಪ   ೖ / ಯಣಜಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ಂಚಮ  / ಾ ಗ ರಮ ಾ ಾಡದ

ಎ  ೕ ಾ  / ದ ಪ ಂ ಾಡದ
ವಣ  / ೖರಪ ಂ ಾಡದ
ಂಗಪ  / ಂಗಪ ಾ ಾಡದ
ಾಜಪ  / ರಂಗಪ ಂ ಾಡದ

ಎ  ವಪ  / ಎ  ದ ಪ ಂ ೕಹ ಾಡದ
ೕಖರಪ  /ಪರ ೕಶ ರಪ ಂ ಾಡದ

ಂಚಮ  / ದ ಪ ಂ ಾಡದ
ಚನ ಬಸಪ   / ಪರ ೕಶ ರಪ ಂಕ ಾಡದ

ವನ ಾ ಮ  /ನಂಜುಂಡಪ ಾ ಾಡದ
ಲ ಮ  / ಾಮಣ ಾ ನಕ ಕಸಬ
ಸತ ಮ  / ಕಸೂ ರಪ ಾ ನಕ ಕಸಬ
ಮ ಪ  / ಮ ಪ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ

ಎಂ ರಂಗ ಾಥ / ಮೂಡ ಪ ಾನಕಲು ಾಡದ
ಜಯಮ  / ಓಂ ಾರಮೂ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಮಪ  / ರುದ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
  ೂೕ ಾಲಕೃಷ ಪ  / ತಮ ಯ ಲಗೂರು ೕ ಾಂಪರ

 ಆ  ಕೃಷ ಪ  / ರಂಗಪ ೂಸಹ ಕಸಬ
ಆ  ಕೃಷ ಪ  / ರಂಗಪ ೂಸಹ ಕಸಬ

ೕವಲಮ ಾ  / ಾಮ ಾಯ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ
ಚಂದ ಪ  / ನರ ಂಹಪ ೂ ೕನಹ ಾಡದ
ಾಸಪ  / ಎ  ಕ ಯಪ ಎ   ಹ ಾಡದ

ಾರು ೕಶ / ಪ ಣ ೂೕ ಹ ಕಸಬ
ಗಂಗಮ  / ಾಮಯ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ಚಂದ ಮ  /  ೕ  ಗು ಾ ೂೕ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ
ಈರಮ  / ಮ ಪ ಕ ನ ಕಸಬ
ಾರದಮ  / ಈಶ ರಪ ಹುಲು ಕ ಕಸಬ

ೕವಲಮ ಾ  / ಾಮ ಾಯ ಾದಘಟ ೕ ಾಂಪರ
 ಮ ಯ  / ಾ ೂೕ ಹುಲು ಕ ಕಸಬ

ಅಂ ನಪ  / ಾಗಪ ತ ಕಲು ಾಡದ
ಂಗಮ  / ೕರಭದ ಪ ಣ ೂಡು ಮ ೂ ೕಡು

 ಆ  ಾಗರತ  /   ಉ ಾಪ  ಾಯು ಉಳ ನ ೂಂ ೕ ಾಂಪರ
  ಆ ಾರಯಣ ಾಯು / ಮ ಯ ಾಯು ಉಳ ನ ೂಂ ೕ ಾಂಪರ

 ಅ ೂೕಕ/ಪರ ೕಶ ರಪ ೂಸ ೕ ಾಂಪರ
ಪರ ೕಶ ರಪ / ಚನ ಬಸಪ ೂಸ ೕ ಾಂಪರ
ೂೕ ೕಶ ಾಯ  / ಾಜ ಾಯ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ಮ ಾಯ  / ಹನುಮ ಾಯ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ೕಕ ಾಯ  / ಲಚ ಾಯ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ಾಲ ಾಯ  / ಾವರ ಾಯ ಾ ನಕ ಕಸಬ

ಜಮ ಾ  / ೕಯ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸಬ
ಚಂದ ಾಯ  / ೕಮ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸಬ
ಕ ಯ ಾಯ  / ಾಗ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸಬ



ಧಮ ಾಯ  / ಾಮ ಾಯ ೂಂಡ ಕಸಬ
ಮ ಪ  / ಹುಲುಗಪ ಆ ಕ ಕಸಬ
ಮ ಯ  / ರಂಗಪ ಾ ನಕ ಕಸಬ

ಪರ ೕಶ ರಪ  / ಕ ಯಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಎ   ಾಗ ಾಜಪ  / ಸಣ ಮ ಯ ಂಗದಹ ಕಸಬ

ಮ ಯಪ  / ಕ ಮ ಪ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ
ರಂಗ ಾ  / ೕಶವಪ ಹುಲು ಕ ಕಸಬ
ಗರಂಗಪ  / ೂೕ ಂದಪ ಕಪ ಕಸಬ

ಾಗರತ ಮ  / ಹನುಮಂತಪ ೂ ೕನಹ ಾಡದ
ರ ಕು ಾ  / ಾಸಪ ೂ ೕನಹ ಾಡದ
ಾ ತ ಮ  / ೂರ ೕರಪ ೂೕ ಹ ಾಡದ

ಾ ಮಪ  / ಕ ಯಪ   ಮ ೂ ೕಡು
ಷ ಾ ರಪ  / ೂೕ ೌಡ ಇ ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಮ ಾ ಂಗಪ  / ಮ ಪ   ಕ ಮ ೂ ೕಡು
   ಾಗ ಾಜು / ಬಸಪ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾಲ ಮ  / ಜಯಣ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ
  ಚಂದ ಪ  / ಂಚಪ ೂಣ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

 ಆ  ಚಂದ ೕಖರಪ  / ಾಜ ೕಖರಪ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ
ಹನುಮಂತಪ  / ಾಮಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ

ಪಟ ಮ  / ಮ ಣ ಆ ಕ ಕಸಬ
ಲ ಾ / ೖ ಾರಪ ೕಸನಹ ಕಸಬ

ಹ ಶ ಂದ ಾಯ  / ೕಮ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸಬ
ಬಸವ ಾಜಪ  / ೕಗಪ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು
 ಎ  ಸ ೕ  / ೕಖರಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಈರ ಾಯ  / ೕಮ ಾಯ ಆಲಗಟ ೕ ಾಂಪರ
ಪಟ ಾಯ  / ಾಮ ಾಯ ಆಲಗಟ ೕ ಾಂಪರ
ಈರ ಾಯ  / ಾಮ ಾಯ ಬ ಕಸಬ
ಸಣ ೖರಪ  / ದ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ಾಮಪ  / ಈಶ ರಪ ಾಗರಕ ಕಸಬ
ಲ ಮ  / ಹನುಮಂತಪ   ಹ ಾಡದ

 ಸುಬ ಣ  / ಗುರು ಾ ೂೕ ಕಪ ಮ ೂ ೕಡು
ಕ ಣ  / ಪ ಾರಪ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ

 ಮ ಯ  / ಾ ೂೕ ಹುಲು ಕ ಕಸಬ
ೕಮ ಾಯ / ಲಚ ಾಯ ಾ ಪರ ಕಸ ಾ
ೕಮ ಾ / ರಂಗ ಾಯ ಎ  ಎ  ಕ ಮ ೂ ೕಡು

ವ ಾಯ / ಾಮಚಂದ ಾಯ ಎ  ಎ  ಕ ಮ ೂ ೕಡು
 ಕೃಷ ಾಯ / ೂೕಕ ಾಯ ಾನಕ ಾಡದ

ಅನ ಪ ಣ ಮ  / ೕತ ಾಮಪ ಾಡದ ಾಡದ
ಅನುಸೂಯಮ  / ರಂಗ ಾ ಾಡದ ಾಡದ

ಂಚಮ  / ರುದ ಮ ಾಡದ ಾಡದ
 ಾ ಮಪ  / ಾಮಣ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು

 ಅ ೂೕಕ / ಪರ ೕಶ ರಪ ೂೕ ಹ ಾಡದ
ಓಂ ಾರ ಾಯ  / ಹನುಮಂತ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸ ಾ



ೕ ಾ  / ೂೕ  ಕ ಯಪ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಎಂ  ಹನುಮಂತಪ  /   ಮ ಾ ೕವಪ ಾನಕಲು ಾಡದ

ಮ ಾಜು ನಪ  / ಪರ ೕಶ ರಪ ೂಸಹ ಕಸ ಾ
ವ ಾ  / ಕ ಯಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮುದ ಪ  / ಯಲ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಮುದ ಪ  / ಾಮ ಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮುದ ಪ  / ಾ  ಕ ಯಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಸು ೕಶ / ಾಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಕು ಾ  ಎಂ / ಮುದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಜಯಪ ಾಶ / ಾರ ಾದಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ೂಡ ಪ  / ದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಎ  ಾಜಪ  / ಾಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮುದು ಂಗಪ  / ಾಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಮಂಜು ಾಥ / ಯಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮೂತ ಪ  / ಸಣ ಕ ಯಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ೂೕಡಪ  /ಕ ಯಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾ ಕಹು ಾ / ಾ ಾ ಾ ಲ ಹ ಾಡದ
ಾ ಮಪ / ದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮುದ ಂಗಪ /ಈರವಳಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಲ ಮ / ಕ ಯಪ ಲ ಹ ಾಡದ

 ನಂಜುಂಡಪ  / ಂಚಪ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ
ಮಂಜು ಾಥ / ಪಟ ಪ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ

ೕವಪ  ಎ  / ೕಲ ಯಪ ಕುಂದೂರು ಕಸ ಾ
ರುದ ಮ / ೂೕ ಂದಪ ಎ   ಹ ಾಡದ

ೂ ಯಪ  / ಸಣ ಮಲ ಪ ಕುಂದೂರು ಕಸ ಾ
ಬಸವ ಾಜಪ / ಾ ೕ ೌಡ ೕ ಾಪರ ಕಸ ಾ
ಈಶ ರಪ  / ಾ ಮಪ ಬ ಕಸ ಾ
ಹನುಮಂತಪ / ಂಪಣ ಮಳ ಕಸ ಾ
ಮ ೂೕ / ಹನುಮಂತ ೂೕ ಅ ಮ ಾಡದ

ಗಂ ಾಧರಪ / ಬಸಪ ಾ ೕ ಾಂಪರ
ಂಕ ೕಶ/ ೂನ ಪ ಾಗೂರು ಕಸ ಾ

ಮ ಾ ೕವಪ / ೕರಭದ ಪ ಕ ನ ಕಸ ಾ
ವ ಂಗಪ / ಗ ಯಪ ಕ ನ ಕಸ ಾ

ಆ  ೕಶಪ / ರಂಗಪ ಕ ಮ ನಹ ಕಸ ಾ
  ೕಹನ/ ಬಸವ ಾಜು ಕ ಯಗ ಕಸ ಾ
ಬಸವ ಾಜಪ / ರುದ ಪ ಕ ಯಗ ಕಸ ಾ

ಬಸವ ಾಜಪ / ಮೂಡ ಯಪ ಕ ಯಗ ಕಸ ಾ
ಂಗಪ / ಬಸಪ ಹ ಕಸ ಾ

ರ ೕಶಪ / ಹನುಮಂತಪ ಕಡದನ ಕಸ ಾ
ಚಂದ ಪ / ೂೕಪಣ ಅರ ಹ ಕಸ ಾ
ೕಖರಪ / ಹನುಮಂತಪ ೂಸ ಾಳು ೕ ಾಂಪರ

ಹನುಮಂತಪ /  ಹನುಮಪ ೕ ಾಪರ ಕಸ ಾ
ಮ ಾಯ /ಹನುಮ ಾಯ ಾ ಪರ ಕಸ ಾ



ೂೕರಪ / ಾಮಪ ಮಳ ಕಸ ಾ
ಪರ ೕಶ ರಪ / ಾಮಪ ಕಂಗುವ ಕಸ ಾ

ಈರಪ / ರುದ ಪ ಹ ಕಸ ಾ
ೂೕ ೕಶ ರಪ / ೂೕಮಪ ಆ ಾಳ ಕಸ ಾ

ಬಸವ ಾಜಪ / ಮ ಾ ೕವಪ ಲ ೕಹ ಾಡದ
ಪಟ ಯ / ರಂಗಪ ಕಡ ೕ ಾಂಪರ

ಸಣ ಾಗಪ / ಯಲ ೂ ೕ ಕಸ ಾ
ಸ ಣ ಭೂ  ೂೕಟ ಾ  ಗಳ ಸಂಘ ಹುಣ ೕಕ ಾಡದ

ೖ ೕಶ ರ ಾಮೂ ಕ ಕೃ ೂಂಡ ೂಂಡ ಕಸ ಾ
ೕ ಂಗಮು ೕಶ ರ ೕರು ಬಳ ಾರರ ಸಂಘ ಕಂಗುವ ಕಸ ಾ

ೕಬನಶಂಕ  ೕರು ಬಳ ಾರರ ಸಂಘ ಹುಣ ನಡು ಕಸ ಾ
ಚನ ಬಸ ೕಶ ರ ಾ  ಸಮೂ ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ೕ ಮುದ ಂ ೕಶ ರ ಾಮೂ ಕ ೕರು ಬಳ ಾರರ ಸಂಘ ಲ ಹ ಾಡದ
ೕ ೕರಭದ ೕಶ ರ ಾ  ಸಮೂ ಾಯ ಹ ಕಸ ಾ
ಜಯ ೕವಪ / ದ ಾಮಯ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು

 ಮೂಡ ಪ / ಮ ೂೕ ೕವಪರ ಾಡದ
ಎ  ಈ ಮ ಾಜು ನ/ ಈಶ ರಪ ೕ ಾಪರ ಾವ ಕಸ ಾ
 ಎಂ ದ ಬಸಪ / ಮುದ ಂಗಪ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ

 ಎ  ಮುದ ಂಗಪ / ದ ಬಸಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ
ರುದ ಪ / ಮ ಾ ೕವಪ ಹ ಕಸ ಾ
ಕಮ ಾ  / ಾಮಚಂದ ಪ ಾ ಕಸ ಾ

ತನು ಾ  ಆ  / ಎ   ಾಜಪ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು
ೕಲ ಯಪ / ಹನುಮಂತಪ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸ ಾ

ಎಂ.ಆ  ದ ಪ / ಾಮ ಂಗಪ ಮಧು ಕಸ ಾ
ೕ ಾ /ಕ ಯಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ

 ಸ ಾ/   ಾಜಪ ಅ ಮ ಾಡದ
ೂೕಮ ೕಖರಪ / ೕ ಾ ಮ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮ ಯ / ಾಸಪ ಎ  ೕರಲ ೕ ಾಂಪರ
ಲಕ ಮ / ಜ ಯಪ ಅಗಸರಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಗಪ / ಮ ಣ ಕ ಾಣಕ ಕಸ ಾ
 ಾಮ ಂಗಪ / ಗಂ ಾಧರಪ ಾ ೂೕ ೂಂಡನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಎ  ಈ ಮೂ  / ಎ   ಈಶ ರಪ ಾ ೕಹ ಕಸ ಾ
ಮ ೂೕ /  ಾ ೂೕ ೂಂಡನಹ ಮ ೂ ೕಡು

  ಾಗ ಾಜಪ / ಹನುಮಂತಪ ಕಪ ಕಸ ಾ
ಪರ ೕಶ ರಪ / ಸಣ ಾಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾಗಣ / ಂಗಪ ನಗರ ೕ ಾಂಪರ
ಾವ ತಮ / ಕ ಯಪ ೂಡ ಯ ನ ಾಳ ಮ ೂ ೕಡು

ಮೂಡ ಪ / ಮ ೂೕ ೕವಪರ ಾಡದ
ೕ ಾ / ೂೕ ಕ ಯಪ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಂಚ ಾಮಪ / ಾ ಮಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ೂೕ ಂದಪ / ೂಡ ಯ ಅಗಸರಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಷ ಾ ರಪ / ೕಲಪ ಅರಲಹ ೕ ಾಂಪರ

ೕ ಾ  / ಸ ಾ ವಪ ಕಂ ೕಪರ ಮ ೂ ೕಡು



ೂೕ ೕಶಪ /ಈಶ ರಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಈಶ ರಪ  / ಮ ಯ ಬ ಕಸಬ

ೕಖರಪ  / ಹನುಮಂತ ೂೕ ಮಧು ಕಸಬ
 ರ ಾ  / ಂಕ ಾಯ ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಉ ೕ  / ಾಮ ಾಯ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು
 ಆ  ಸ ಾ ವಪ  / ಾಮಪ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು

  ೕ ಾಸ /  ಎ  ಬಸವ ಾಜಪ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು
  ಾಮಯ  / ಕ ಯಪ   ಮ ೂ ೕಡು

ಮ ೕಶಪ   / ಚಂದ ಪ ೕ ಾಪರ ಾವಲು ಕಸಬ
ಜಯಪ  ಎ  ಎ  / ದ ಪ ಾಗರಕ ಕಸಬ

 ೖ ರಂಗ ಾ  / ವರದ ಾ  ಾಯು ಹಂದನ ೕ ಾಂಪರ
  ದ ಾನಂದ / ವರದ ಾಜ ಾಯು ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

  ಸ ೕ  / ವರದ ಾಜ ಾಯು ಹಂದನ ೕ ಾಂಪರ
ಜಯಮ  / ವರದ ಾಜ ಾಯು ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಓಂ ಾರಮ  /  ಆ  ವ ಂಗ ಾಜಪ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು
ಕು ಾರ ಾ / ಾಮಪ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ಎ  ಬಸವ ಾಜಪ /ಎಂ  ಾಗಪ ಾಗರಕ ಕಸಬ
ಉ ೕ  / ಾಮ ಾಯ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ಆ  ಮಹಂ ೕ  / ಾಮ ಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ
 ಮ ೕಶ ರಪ  / ಕೃಷ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಕ ಣ  / ಮ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ೕವ ಾ / ಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾ ಾಯಣಪ / ಮ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ
 ಕ ಯಪ /ಹನುಮಂತಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ದ ಪ /ಮುದ ಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ
 ಮುದ ಪ / ಾಡಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಯ ೂೕಧರ/ರಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಎ  ಲ ಾ/ಗುಡದಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮಲ ಮ /ಮೂಡಲ ಯಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ವ ಂಗಪ / ಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಎ  ೕಲಕಂಠಪ /ಗುರು ಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಮ ಣ /ಸಣ ಜುಂಜಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಎ  ಎಂ ಮ ಪ /ಮುದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಇಂ ಾ/ ಾಶ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಂಗಪ / ಾಡಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಾರದಮ  / ಚಂದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ೂ ಮುದ ಪ  / ೕರಬದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಮಲ ಪ /ಬಸಪ ಂ ಾಡದ
ಬಸಪ /ಕ ಯಪ ಂ ಾಡದ

  ಾಮಪ /ಕ ಯಪ ಹುಲು ಕ ಾಡದ
ಅಣ ಪ    / ಚಂದ ೕಖರಯ ಂ ಾಡದ

ವಣ  / ವರುದ ಪ ಂ ಾಡದ

ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ



ಜಯಮ  / ದ ಪ ಾ ೕ ಾಡದ
ಎ  ಪಷ ಲ ಾ / ಾಲಪ ಂ ಾಡದ

ಾಂತಮ / ದ ಪ ಾನಕಲು ಾಡದ
ೕಖರಪ / ಮ ಯ ಾನಕಲು ಾಡದ
ದ ಪ /ಹುಚ ಪ ಾನಕಲು ಾಡದ
ಶ ಧರ/ ಾಮಯ ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾನಕಮ /ಹನುಮಂತಪ ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು
ೕ ಾ / ಂಗಪ ಂ ಾಡದ

ದ ಂಗಮ  / ಈರಪ ಾಮಜ ನಹ ಾಡದ
ಲ ಮ  / ಮ ಪ ಾನಕಲು ಾಡದ

ದ ಮ  / ಮ ಾ ಂಗಪ ಾನಕಲು ಾಡದ
ಲ ಮ  / ಾಸಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಜಮ /  ಎ  ಮಲ ಪ ಾಡದ ಾಡದ
ರುದ ಪ / ೂರ ೕರಪ ಾಡದ ಾಡದ

ಪರಣ /ಕ ಯಪ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು
  ಚಂದ ೕಖ / ವ ಂಗ ಾಜಪ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು

 ಆ  ವ ಂಗ ಾಜಪ /   ಾಮಪ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು
ಓಂ ಾರಮ /  ಆ  ವ ಂಗ ಾಜಪ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ವಕು ಾ /ಪರಯ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
 ಎ  ಕು ಾರ ಾ / ಾಂಬ ಂಗಪ ಕಂ ೕಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ರಂಗಪ / ಾಮ ಾಯ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ
ಮ ಪ  / ಮ ಾ ೕವಪ ಕ ನ ಕಸಬ

 ಕು ಾರ ಾ  / ಕೃಷ ಮೂ ಬುರು ೕಕ ಕಸಬ
ಾಂತಮಲ ಪ  / ಚನ ಬಸಪ ಮಧು ಕಸಬ

ಎ  ಪ ಾ  / ವಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಮಲ ಮ  / ಮ ಪ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು
 ರ ೕ  / ಕೃಷ ಪ ಕಂ ೕಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ಎ  ಎಂ ಮ ಪ  / ಮುದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ದ ಮ  / ಬಸಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ಬಸವ ಾಜಪ  / ಈರಪ ಕಪ ಕಸಬ

ೕಖರಪ /ಚಂದ ಪ ಾಗರಕ ಕಸಬ
ೕಖರಪ /ಚಂದ ಪ ಾಗರಕ ಕಸಬ

ವಕು ಾ  ಇ/ಚಂದ ಮ ಾಗರಕ ಕಸಬ
 ಆ  ಾಂತಪ / ಾಮಪ ಾನಕಲು ಾಡದ

ಪ ತ /ಕ ಯಪ ಾ ೕ ಮ ೂ ೕಡು
ಬಸವ ಾಜಪ / ದ ಪ ಕರ ಕ ಾಡದ

ೖರಪ  / ಬಸಪ ಂ ಾಡದ
ವಕು ಾ / ಾ ಚಂದ ಮ ೕ ಕಸಬ

ಮ ರಂಗಪ /ರಂಗಪ ನಗ ಾವ ಾಡದ
ೕ ಾ ವ  / ಸ ೕ  ಎಂ ಎ ಮಧು ಕಸಬ
ೕ ಾ ವ  / ಸ ೕ  ಎಂ ಎ ಮಧು ಕಸಬ

 ರಂಗ ಾಥ / ಮ ಣ ಕ ೕ ಾಂಪರ

ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ



ಚಂದ ಪ  / ಯಪ ೂಡ ಗಟ ಾಡದ
ೂೕ ೕಶಪ  / ಸಂಕಪ ಾನಕಲು ಾಡದ

ನ ನ / ಎ   ೂೕ ೕ ಕಂ ೕಪರ ಮ ೂ ೕಡು
 ಾಜ ೕಖರ / ಪವ ತಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಚಂದ ೕಖರ / ಾಮಯ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಕ ಯಪ  / ಹನುಮಂತ ಾಯ ಾ ೕ ಮ ೂ ೕಡು

ಎ ಎ  ಮಂಜು ಾ  / ಎಂ ೕಖರಪ ಆಲದ ಕಸಬ
ಜಗ ಾಂಬ / ಗಂ ಾದರಪ   ಮಧು ಕಸಬ

ಆ  ರಂಗಪ  / ಾಮಪ  ಮ ಾ ಪರ ಾಡದ
ಗಂ ಾದರಪ  / ಮಂಜಮ ಮಧು ಕಸಬ
ಗಂ ಾದರಪ  / ಮಂಜಮ ಮಧು ಕಸಬ

ಕಮಲಮ  / ಾಮಪ ದ ೂಂಡನಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಮ ಕ  / ಂಕ ೕಶಪ ಮ ೂ ೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಪರ ೕಶ ಪ  / ಭೂತಣ ದ ೂಂಡನಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಾಗಮ  / ಭೂತಣ ಅ ೕಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಂಕ ೕ  / ಭೂತಣ ದ ೂಂಡನಹ ಮ ೂ ೕಡು

 ಎ  ಮಂಜು ಾ  / ಹನುಮಂತಯ ಕಪ ಾಯಕನಹ ಮ ೂ ೕಡು
ೌಡು ಮ ಾ ಂಗಪ / ೌಡು  ಈರಪ ಗು ಕ ಕಸಬ

 ಎ  ಧನಂಜಯ / ಸಣ  ಮ ಪ ೂ ೕ ಕಸಬ
ಎ  ಾಗ ಾಜಪ /   ಹ ಮ ಪ ೂ ೕ ಕಸಬ

ೌರಮ /ಸಂಕಪ ವ ೕಕ ಕಸಬ
 ಎ  ಾಮ ಂಗಪ / ಂಗಪ ೂಡ ಗಟ ಾಡದ
ಜಯಪ / ಾ ೂೕ ಕ ಾ ೂಂ ಕಸಬ

 ಮೂಡ ಪ  / ಾ ೂೕ ೕವಪರ ಾಡದ
ಕ ಯಪ  / ಹನುಮ ಾಯ ಾ ೕ ಮ ೂ ೕಡು

ಂಕ ೕ  / ಚಂದ ೂೕ ಕಡದನ ಕಸಬ
ರಂಗ ಾ  / ಹುಚ ಹನುಮಂತಪ ೕ ಗ ಕಸಬ

 ಮ ೕ  / ೂಸರ ೂೕ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಮುದ ಪ  / ಾಮ ಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮುದ ಪ /ಯಲ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಮುದ ಪ /ರಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾಮ ಾಯ / ಗಣ ಾಯ ಹುಲು ಕ ಾಡದ
ಗಂ ೕ ಾ / ಾಳ ಾಯ ಾನಕ ಾಡದ

ಸುಬ ಾಯ  / ಕ ಯ ಾಯ ಗು ಕ ಕಸಬ

ಸಕ ಾಯ  / ಬ ಯ ಾಯ ವನಕ ಕಸಬ
ಮ ಣ / ಾಮಣ ೂೕ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಮ ಾಜು ನ/ ೂಟೂ ರಪ ಾಗರಕ ಕಸಬ
ೕಮಣ /ಸಣ ಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ದ ಪ /ಪ ೕನ ಚಂದ ಪ ಬ ಕಸಬ
ಗರಂಗಪ / ೂೕ ಂದಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಹನುಮಂತಪ / ಕ ಣ ಾದಘಟ ೕ ಾಂಪರ
 ಯಪ  / ೂ ೕರಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ

ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ



 ಾಗ ಾಜು / ೂಡ ಯ ಗ ೕ ಾಂಪರ
 ಎಂ ೕಖರಪ  / ಮರುಳಪ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ೕ ಕ ಯಪ  / ಾ ಮಣ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಕ ಯಪ  / ಪಟ ಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ

ಾಜಪ  / ಗ ಯಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಎ  ರಂಗ ಾಥ / ಾ ಮಯ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಚ ಕದುರಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಉಳ ನ ೂಂ ೕ ಾಂಪರ

  ಜಯ ಪ  / ಕ ಯಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ
 ಎ  ಾಲಪ  / ಂಗಪ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

  ಹನುಮಂತಪ  / ಬಸವಂತಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ಬಸವ ಾಜು / ಂಗಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಎ   ೂೕ ಂದಪ  / ಕ ಯಪ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ಮಲ ಪ  / ರುದ ಪ ಉಳ ನ ೂಂ ೕ ಾಂಪರ

ೕ ೕಶ / ದಸರಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
 ಎಂ ದ ಾನಂದ / ಮುದು ಂಗಪ ಾದಘಟ ೕ ಾಂಪರ
 ಆ  ಚಂದ ೕಖರಪ  / ಾಜಪ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾ ಾ ಪ  / ಜಯಣ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ
ಾಘಮ  / ೂಡ ಮ ಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
  ೕಖರಪ  / ಯಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ
ಮ ವ  / ಬಸವಂತಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ

ಶ ಕಲ / ಪರ ೕಶ ರಪ ಾದಘಟ ೕ ಾಂಪರ
ಗಂ ಾದರಪ  / ಕಲ ಪ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ಆ   ಾಂತ ಾಜು / ಪರ ೕಶ ರಪ ೂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
 ಬಸವ ಾಜು / ಕ ೕಶಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಾಗ ಾಜಪ  / ಬಸವಂತಪ ಉಳ ನ ೂಂ ೕ ಾಂಪರ
  ದ ಾನಂದ / ಕೃಷ ಯ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಎ  ಶ ಧರ / ೂೕಮ ೕಖರಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ
ಧನಂಜಯ / ಕ ಯಪ ೕನ ಕ ಾಡದ

ೖರಮ  / ಮಲ ಪ ಕಬ ಳ ೕ ಾಂಪರ
ಚಂದ ಪ  / ಾಮಣ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ವಣ  / ಕಲ ಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ
ೌರಮ  / ಚನ ಬಸಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

 ಮ ಪ  / ಕ ಮ ಯ ೂಲ ರಹ ೕ ಾಂಪರ
ಡ ಯ  / ೕ ಕ ಯಪ ಗೂ ಹ ೕ ಾಂಪರ
ಂಕ ೕಶಪ  / ಯಪ ಾಚವರ ೕ ಾಂಪರ
ಲಕ ಮ  / ಯಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ೕ ಾ  / ಒ ೂೕ ಮ ಪ ಂಗಸಂದ ೕ ಾಂಪರ
ಹನುಮಂತಪ  / ಂಗಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ

ಒಂ ಾರಮೂ  / ಚನ ಬಸಪ ೂೕಮಸಂದ ೕ ಾಂಪರ
ೕಕರಪ  / ಬಸಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ

ಮಂಜಪ  /ಹನುಮಂತಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ೕಲಪ  / ವಗ ಪ ಅರ ಹ ಕಸಬ

ಾರಧಮ  / ಾವ ತಮ ಮಧು ಕಸಬ



ದ ಂಗಮೂ  / ೂೕಮ ೕಖರಯ ಮಧು ಕಸಬ
ಲ ಮ  / ಈಶ ರಪ ಮಲ ಪ ನಹ ಕಸಬ

ಕು ಾರ ಾ  / ಬಸಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ
ಮೂಡ ಪ  / ಂಗಪ ೖನಡು ೕ ಾಂಪರ
ಈಶ ರಪ  / ಾಗಪ  ೂಸ ಾಳು ೕ ಾಂಪರ

ಂಕ ೕ  / ಂಚಪ ಗ ರಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ
ೕಖ / ಾಮಣ ೂಣ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ೕಧರ / ಾಮಣ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

 ಸು ೕಲಮ  / ಚನ ೕರಪ ಹ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ವರದಪ  / ಕ ಯಪ ಕಲ ಹ ಕಸಬ
ರಂಗಪ  / ಕ ಯಪ ಗು ಕ ಕಸಬ

 ಾಗ ಾಜು / ಕ ಯಪ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ
ಂಗಪ  / ಮ ಣ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ

 ರುದ ಮ  / ಎ ಮ ಪ ಮಳ ಕಸಬ
 ಎಂ ಾಗ ಮ  / ೂ ಾ ಅರ ಹ ಕಸಬ

 ಪಟ ಪ  / ಕಲ ಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ
ದ ಂಗ ಾ  / ದ ಮೂ ಮಧು ಕಸಬ

ಂಚಪ /ಕೃಷ ಮೂ ಕುಂ ಾರಕ ಕಸಬ
ರುದ ಪ /ಈಶ ರಪ ಕುಂ ಾರಕ ಕಸಬ

ೂೕ ೕಶಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಕಲ ಹ ಕಸಬ
ಲ ಲ ೕ ೕ  / ಚಂದ ೕಖ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಷಣುಮುಕಪ  / ನಂಜಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಾಗ ಾಜಪ   ೂಮ ಣ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಗಂಗಮ  / ಾಮ ಂಗಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ರ ಕು ಾ್ / ಬಸಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಮ ಪ  / ರುದ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
 ಬಸವ ಾಜಪ  / ಾ ಮಪ   ಕ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಗ ಾಜಪ  ◌ೆ  ಎ  / ಂಗಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಂಗಪ  / ಬಸಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

 ೕ ಾ  / ಕಲ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಾಮಪ  / ಲಕ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ೕಸ ಾ  / ೂೕ ಂದಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
  ರ ೕ  / ಪರಣ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಾವ ತಮ  / ವಣ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಈರಮ  / ಈಶ ರಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
 ವಣ  /ಕ ಯಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ವಣ  / ಚನ ಬಸಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಾಜಣ  / ಾಮಯ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಜಯಪ  / ೖರಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಚಂದ ಪ  / ಕ ಯಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಮ ಣ  / ದ ಾಮಯ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
  ಮು ಪ  / ಬಸಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಯರಗುಂಟಪ  / ಬಸಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು



ೕ  ಈ / ಈಶ ರಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ವಮ  / ಚಂದ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಎ  ಮಂಜು ಾಥ / ೕ ಾ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ದ ಪ  / ಕ ಯಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ೖರಪ  / ೂಡ ಮುದ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ರ ೕ  / ನಂಜಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂದ ೕಖ  / ಾಮಯ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಾರದಮ  / ಂಗಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಮ ಂಗಪ  / ವಣ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ರುಮಲಪ  / ೂಮ ಜ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂದ ಪ  / ೂಮ ಂಗಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಎ   ರ ೕ  / ೖರಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಮ ೕಶ ರಪ  / ವಣ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಎ  ದ ಾನಂದ / ಂಗ ೕವರು ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಜ ೕಖ  / ಾ ಮಯ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಾಮಪ  / ರುದ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಂತ ೕರಪ  ಎಂ / ೂಡ ಮೂಡ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಆ  ಪರಯ  / ಾಮಣ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಜಯಪ  / ೖರಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಎ  ವಕು ಾ  / ವ ಂಗಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಪ ಾಮ  / ಚಂದ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ೌರಮ  / ಚನ ಬಸಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ನಂಜಮ  / ಂಗ ೕವರು ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಗುರು ಾದಪ  / ೂಮ ಣ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಸ ೂೕಜಮ  / ೕಖರಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
 ೂೕ ೕಖರಪ  / ೂಮ ಂಗಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ವ ತ / ಎ  ಸು ೕ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಂಕ ೕ  ಮೂ  / ನಂಜುಂಡಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ವರುದ ಪ  / ಸಣ ಮೂಡ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಎ   ನಟ ಾ  / ಗಂ ಾಧರಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಾಜಮ  / ವಣ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಕು ಾರ ಾ  / ರಂಗಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಉ ೕ  ಎಂ  / ೖಕುಂಟಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ

ಕೃಷ ಪ  / ಂಚಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಗ ರಂಗಪ  / ಂಗಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗ ಾಥಪ  / ೂಡ ಂಗಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ
 ಎ  ಪ ಾ  ಂ  / ಸು ಾ ಂ ಗ ೕ ಾಂಪರ

ಎಂ  ಶ ಧರ / ೂೕ ಂದಪ ಾ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ೂೕ ಂದಪ  / ಜಂಬೂ  ಲುವಯ ಗ ೕ ಾಂಪರ

ನಟ ಾ  ಎಂ / ೖ ಾರಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಚಂದ ೌ  / ಪಟ ಾಮಯ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಪಟ ಮ  /   ಾಮಣ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಪಟ ಮ  /   ಾಮಣ ಗ ೕ ಾಂಪರ



ಜಯಕು ಾ  /  ಗಂ ಾದರಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಜಯಣ  / ೂೕ ೕಶಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ

ಗುರುಮೂ  / ಗ ರಂಗಯ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ೕಣುಕಯ  / ಗಂ ಾದರಯ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಲುವಮೂ  / ೂಡ ಯ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ರ ೕ  / ೖಕುಂಟಯ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಪ ಾ  / ಮಹ ೕವಯ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಎ  ೕ  / ಂಗಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ

ಇ ಾಗ ಾಜು /   ಈಶ ರಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ೕವ ಾ  /   ಈಶ ರಪ ಗ ೕ ಾಂಪರ
ಲುವಮೂ  / ನರ ಂಹಯ ಗ ೕ ಾಂಪರ

 ಧನಂಜಯ/ಕ ಯಪ ೕರನಕ ಾಡದ
ಾ ೕಂದ ಪ / ಾಸಪ ೕರನಕ ಾಡದ

ಪರ ೕಶ ರಪ  / ಚನ ಬಸಪ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ
ಅಬು ಾ  / ನೂರು ಾ ಾ ೕ ಾಂಪರ ೕ ಾಂಪರ

ೕವಪ  / ಮ ಪ  ಎ  ಾವ ೕ ಾಂಪರ
ಮ ೕಶಪ  / ಬಸಪ ೕ ಾಪರ ಾವಲು ಕಸಬ

ಗಂಗ ೂೕ  / ಕು ಾ ೂೕ ೂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ೖರಪ  / ಅಥ ಪ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಪ ಸನ ಕು ಾ /ಬಸಪ   ಮ ೂ ೕಡು
ಪ ಸನ ಕು ಾ /ಬಸಪ   ಮ ೂ ೕಡು

ಜಟ ಪ  / ಹ ಮ ಪ ಬುಕ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು
ಬಸವ ಾಜಪ  / ಈರಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಕಣುಮಕ  / ಕ ಯಪ ಕಪ ಮ ೂ ೕಡು
ಾಮಪ  / ೕಲೂರಪ   ಎ  ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಾಜಪ  / ಯಪ ನ ೂ ಕಸಬ

ಕೃಷ ಮೂ  / ಹುಚ ಹನುಮಂತಪ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು
ಬಸವ ಾಜಪ  / ೂರ ೕರಪ   ಎ  ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ರತ ಪ  / ಹನುಮಂತಪ ನ ೂ ಕಸಬ
ಾರು ೕಶ ಆ  / ಾಮಪ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ಬಸವ ಾಜಪ  / ಂಗಪ ಮ ೂ ೕಡು ಮ ೂ ೕಡು
ೕ ಾಸ ಎಂ / ಮೂಡಲ ಯಪ ಬುಕ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು

ಇಂದ ಮ  / ಾಗ ಾಜಪ ಾ ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಾಜಣ  ಆ  / ರಂಗಪ ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು
ದ ಪ  / ೂೕ ಂದಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಸಣ ಕ ಯಪ  / ಕರಯಪ ಬುಕ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು
ಕೃಷ ಮೂ  / ಂಕಟಪ ೂೕ ೕರಂ ಾಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ಈಶ ರಪ  / ಗುಡ ಪ ನ ೂ ಮ ೂ ೕಡು
ಂಚಮ  / ೂೕ ಂದಪ ರವಗಲು ಮ ೂ ೕಡು

ಕೃಷ ಪ ಾ  / ೕತ ಾಮ ಲಗೂರು ೕ ಾಂಪರ

ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ

ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ಹ  ೕ ಾವ  ೕಜ



ಮ ೕಶ ರಪ  / ಾ ಮಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ
ಾಂತಪ  / ಕ ಯಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ
ಕ ಣ  / ಕ ಯಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ

ಪಟ ಯ  / ಾಗಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ
ಹನುಮಂತಪ  / ಾಸಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ

ಅಮರ ಾಥ / ಾಮ ಾ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ
ೂಡ ಯ  / ಕ ಯಪ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ರ ೕ  ಾಬು / ಲ ಾ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ
ಾಲಮ  / ಾಗಪ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗ ೂೕ  / ಾಮ ೂೕ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ
ಓಂ ಾರಮೂ  / ರಂಗಪ ಕೃ ಾ ಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಾಂತ ಾಜು / ರಂಗಪ ಕೃ ಾ ಪರ ೕ ಾಂಪರ
ಕ ಯಪ  / ಮ ಪ ಲಗೂರು ೕ ಾಂಪರ

ಜಗ ೕಶ / ಚಂದ ಾಯ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ
ಾಕಮ  / ೂೕ ಂದಪ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ
ರಂಗಪ  / ಕ ಯಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ
ಾನಕಮ  / ೂಡ ಯ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ಪ  / ರಂಗಪ ಲಗೂರು ೕ ಾಂಪರ
ೕಜಮೂ  / ಈಶ ರಪ ಲಗೂರು ೕ ಾಂಪರ
ಾ ಮಣ  / ಹನುಮಂತಪ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ಂಗಮ  / ೂಡ ಯ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ
ಾ ತ ಮ  / ರಂಗಪ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ಚಂದ ಪ  / ಹನುಮಂತಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ
ಈರಮ  / ಕ ವಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ೕಶಪ  / ಾಮಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಅಬು  ಹ ಾ  / ೕ ಕಸಬ

ಎಂ ಕ ೕ  / ನಂಜಪ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ
ೕ ಕಂಠಪ  / ೕರಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೂೕಪ ಾಯ  / ಬ ಾ ಾಯ ಮಸ ಹ ಾಡದ
ೕವ ಾಜಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಕ ಯಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಪರ ೕಶ ರಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾಮಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಅ ೂೕಕ ದು ಾ ವರ ಾಡದ

ಮ ಕ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮುದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾಮಕೃಷ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಜಗ ೕಶ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮುದು ಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಕ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಚಂದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾರದಮ ಲ ಹ ಾಡದ

ವಣ ಲ ಹ ಾಡದ



ೕಲಕಂಟಪ  ಲ ಹ ಾಡದ

ಪಟ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಯ ೂೕದಮ ೕವಪರ ಾಡದ

ಮ ಣ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾ ೕಂದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾಡ ದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ರಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಕು ಾರಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಅಂ ಾನಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಚಂದ ಪ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಮ ಾ ಂಗಪ   ಹ ಕಸಬ

ಾಜಪ   ಎಂ ಾ ೕದಹ ಕಸಬ

ಅಂ ನಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಾವ ತಮ ಕ ನ ಕಸಬ

ಶ ಧರ ಾಗ ಹ ಕಸಬ

ಗಂ ಾಧರಪ  ಎ  ಾವ ಕಸಬ

ಮಹ ೕವಪ ಕ ನ ಕಸಬ

ಂಚಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ರ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾಗ ಮ ೕವಪರ ಾಡದ

ಾ ಾಯಣಮ ಲ ಹ ಾಡದ

ೕ ೕಂದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ವಮ ಲ ಹ ಾಡದ

ಆನಂದ  ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಚಂದ ೕಖರಯ ಕಲ ಾ ನಹ ಕಸಬ

ಕು ಾ   ೂರ ಕಸಬ

ಪಂ ಾ ರಪ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ

ಪಕು ಆ ಕ ಕಸಬ

ಮರುಳ ದ ಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ

ಗುರುಮೂ  ಎಂ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ

ಬಸವ ಾ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಯಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮ ಪ ಂ ಾಡದ

ಚಂದ ಪ   ಆ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಲ ಣ ೂರ ೂಂಡನಹ ಕಸಬ

ೕಮಪ ಾ  ಾವ ಕಸಬ

ರಂಗಪ ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂದ ಪ ೂಂಡ ಕಸಬ

ಕೃಷ ಮೂ ಕಪ ಾಯಕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಅನ ಪ ಣ ಮ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ಜಯ ಾಮಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ ೕವಪರ ಾಡದ

ೂಡ ಯ ೂ ೕಡು ಕಸಬ



ಮಂಜುಳ   ಮ ೂ ೕಡು

ವಣ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ರಂಗಮ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ವಪ ಾ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ವಸಂತಕು ಾ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಕ ಯಪ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಾ ೕಂದ ಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ಚಂದ ಮ ಕಪ ಕಸಬ

ೕಮಣ   ಮ ೂ ೕಡು

ಶಂಕರಪ ೕವಪರ ಾಡದ

ಗಂ ಾಧರಪ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗಪ ಜ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ರಂಗಪ   ೂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಂಚಮ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ

ೕಧರ ಾಯು ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಪದ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಾಂತ ಾಜು ೂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಂಗಪ ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು

ಕು ಾರ ಾ ಕಬ ಳ ೕ ಾಂಪರ

ೂೕ ೕ   ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ೕಮ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಂಚಮ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ರ ೕಶಪ ೕ ಕಸಬ

ಶಂಕರ ಾಯ ನಗ ಾವ ಾಡದ

ಕಲ ಪ  ಎಂ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ವಸಂತಕು ಾ ೂೕ ಹ ಕಸಬ

ಾಗ ಾಜಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಾ ೕಂದ ಪ  ಮ ಾ ಪರ ಾಡದ

ಹನುಮಂತಪ ೕವಪರ ಾಡದ

ಾರದಮ ಹುಲು ಕ ಾಡದ

ಪರ ೕಶ ರಪ   ಆ ದು ಾ ವರ ಾಡದ

ಾ ೕಂದ ಪ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಈಶ ರಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಾ ಾಯಣಮ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಮುದ ಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ರಂಗಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಕ ಯಪ ಹುಲು ಕ ಾಡದ

ಚನ ಬಸವಯ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೕಲಮ ತ ಕಲು ಾಡದ

ಹನುಮಂತಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಂಗ ಾಜಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೂಳಸಮ ಮಳ ಕಸಬ

ಧರಣಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ



ೕ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಓಂ ಾರಪ ೕವಪರ ಾಡದ

ಾಮಪ ಾನಕಲು ಾಡದ

ಬಸವ ಾಜಪ ತ ಕಲು ಾಡದ

ಹನುಮಂತಪ ಹುಲು ಕ ಾಡದ

ಸ ಾ ವಪ ದು ಾ ವರ ಾಡದ

ಮೂಡಲ ಯಪ ೂಡ ಗಟ ಾಡದ

ಸು ಾತ ಾನಕಲು ಕಸಬ

ೕರಭದ ಪ ಕ ನ ಕಸಬ

ಾ ೕಂದ ಪ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಲ ಣಪ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ಬಸವ ಾಜಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ರ ಕು ಾ    ವ ಮ ೂ ೕಡು

ೕಮಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಾಗ ಾಜಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಯಶವಂತಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಂಗಪ ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು

ಮ ೕಶ ರಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ರಂಗಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ೕವಪರ ಾಡದ

ಚಂದ ಪ ಾನಕಲು ಾಡದ

ಹುಲು ೕಶಪ ನಗ ಾವ ಾಡದ

ಾಡಪ ೕರಗುಂದ ಾವ ಕಸಬ

ಾ ರಂಗಪ ಾನಕಲು ಾಡದ

ಈಶ ರಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ರ ೕ  ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಕ ಯಮ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ

ಂಚಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೕ ಾ ಾನಕಲು ಾಡದ

ಸಂ ೕವಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಮೂತ ಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೕಖರಪ ಕಪ ಕಸಬ

ಚನ ಬಸಪ   ಾ ಕಸಬ

ಸು ಾ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ

ಯಪ ಹುಲು ಕ ಾಡದ

ಮ ೕಶ ರಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ತ ೕ ಾ ೕ ಆ ಕ ಕಸಬ

ಾಡಪ ಹುಲು ಕ ಾಡದ

ಕ ಯಮ ಹುಲು ಕ ಾಡದ

ಬಸವ ಾಜಪ ಕಪ ಕಸಬ

ಜಯಮ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಾಡಪ ಕಪ ಕಸಬ

ಗಂಗಮ ೂೕ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ



ೕವ ಾ ಹುಲು ಕ ಾಡದ

ನರ ಂಹಪ ಹುಲು ಕ ಾಡದ

ಬಸಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಂಚಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಲ ಮ ೂೕ ಕಸಬ

ರಂಗಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಾಗ ಾಜಪ ೕ ಕಸಬ

ರಂಗ ಾ ಕಡದನ ಕಸಬ

ೕಣುಕಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಾಜಪ   ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಾಜಪ   ಎಂ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಮಂಜು ಾಥ ೕರೂರು ಕಸಬ

ಹು ೕ ೌಡ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ಪ ಆಲದಹ ಕಸಬ

ಾಜಪ ಟ ನ ೂ ಕಸಬ

ಾರಯಣಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ೕಲಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಪ ಸನ ಟ ನ ೂ ಕಸಬ

ಬಸವ ಾಜಪ ಆಲದಹ ಕಸಬ

ಾವ ತಮ ಾಗೂರು ಕಸಬ

ಲ ಮ   ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ಟ ನ ೂ ಕಸಬ

ಧರಣಪ ಆ ಕ ಕಸಬ

ರುದ ಮ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ಸು ೕ ಕ ಾ ೂಂ ಕಸಬ

ಪರಂದರಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಕು ಾ ಾಗೂರು ಕಸಬ

ಬಸವ ಾ ಕಪ ಕಸಬ

ಕ ಯಪ ಆ ಕ ಕಸಬ

ಾಗಮ ಕಪ ಕಸಬ

ಲ ೕ ಾ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ೕಮ ಾಯ    ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಧಮ ಾಯ ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಜಯಮ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ಪ ಾ ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಬಸವಂತಕು ಾ ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಕಮ ಕಪ ಾಯಕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಬಸವ ಾಜು ಮು ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಜಯ ಾಮಪ ಕಪ ಾಯಕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

  ಎ   ಮ ೂ ೕಡು

 ಪ ೕ ೌಡ ೂಲ ರಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂದ ಪ   ವ ಮ ೂ ೕಡು



ಂಚಮ ಕಂ ೕಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ೂೕ ಶಪ   ಹ ಕಸಬ

ಪರ ೕಶ ರಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ

ಪ ಾ  ಎ  ಎ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಮ ಲ ಆ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ಮಹ ೕವಪ ಹ ಕಸಬ

ಾವ ತಮ ೂ ೕ ಕಸಬ

ೕದಮೂ  ಈ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ೕಶಪ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ

ಈಶ ರಪ ಕ ನ ಕಸಬ

ೕರಮ   ಎ ಮ ೂ ೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಾವ ತಮ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ರ ೕ    ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಸು ಾ ಎ    ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಶಂಕರಮ    ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಈಶ ರಪ ಜ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಜ ಾಕು ಾರ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಾಮಯ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಗುಡ ಪ ಕ ನ ಕಸಬ

ೂಡ ಮ ಾಯ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ಗ ರಂಗಪ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ರಂಗಪ ಕು ಾರನಕ ಕಸಬ

ೂಡ ಯ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ಾನಂದ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ಈರಪ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ರಂಗಪ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ಾದ ಪ ೂೕ ಕಸಬ

ಾಮಚಂದ ಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಮ ಣ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ರಂ ಾ ಾಯ ಕು ಾರನಕ ಕಸಬ

ೂಡ ಯ ಾ  ಾವ ಕಸಬ

ಗುರುಮೂ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ರಂಗ ಾಯ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ಮ ಣ ಕು ಾರನಕ ಕಸಬ

ರಂಗಪ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ರಂಗ ಾಥ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ಮಂಜಪ ಾ ಕಸಬ

ಾಮಚಂದ ಪ ಾ ಕಸಬ

ಕ ಯಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ ಇ ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಪರಸಯ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ೂಟೂ ರಪ ಮು ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಮಲ ಪ ಕಪ ಕಸಬ



ಮೂಡಲ ಯಪ ಅ ಮ ಾಡದ

ಕ ಣ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾಮಣ ಲ ಹ ಾಡದ

ಕ ಯಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ಜಯಣ ಕೃ ಾ ಪರ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಜನಮೂ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಚಂದ ೕಖರಪ  ಆ ೖನಡು ಕಸಬ

ಪ ೕಪ ಆ ಕಬ ಳ ಕಸಬ

ರಂಗಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಬಸವ ಾಜಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಚಂದ ಮ ೕವಪರ ಾಡದ

ಾವ ತಮ ಲ ಹ ಾಡದ

ಂಕ ೕ   ಎ ೂೕ ಹ ಾಡದ

ಾಸಪ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಈಶ ರಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಹನುಮಕ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಅಂ ನಮ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಂಚಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಬಸವ ಾಜಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ

ಾಜಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮ ೕಶ ರಪ  ಲ ಹ ಾಡದ

ರಘು ಎ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ

ರ  ಎ ಲ ೕನಹ ಕಸಬ

ಾಮಯ     ಮ ೂ ೕಡು

ೕ ಾ ಮ ೂೕ ಹ ಾಡದ

ಕೃಷ ಾಯ ಬುಕ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು

ೂ ೕ   ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಕ ೕ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಮೂತ ಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೂೕಮ ೕಖರಪ ಂ ಾಡದ

ೂೕ ೕಶ ರಪ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ೕಮ ೕವಪರ ಾಡದ

ಾಜಮ ಮಸ ಹ ಾಡದ

ಮ ಪ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಮುದು ಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಅಂ ನಮ ಎ   ಹ ಾಡದ

ರಂಗಪ ಕು ಾರನಕ ಕಸಬ

ಪರಮ ವಪ    ಎ  ಾವ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ಾಗ ಹ ಕಸಬ

ಾನಂದಮೂ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಲಕ ಮ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ

ಓಂ ಾರಪ ಕಡದನ ಕಸಬ

ರ ಕು ಾರ ಎ ಆ ಕ ಕಸಬ



ಮ ಪ ಂ ಾಡದ

ಅ ಾ ಆ ಕ ಕಸಬ

ಕು ಾರ ಾ ೂರ ಕಸಬ

ಇ ಾ  ಾ ಆ ಕ ಕಸಬ

ರತ ಮ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಾಜಪ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ

ದ ಾಮಪ ಾಗ ಹ ಕಸಬ

ೕಕರಪ   ಎ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ೂ ೕ  ಬಸವ ಾಜು ಅಡ ಂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಕ ಯಪ ಾಗ ಹ ಕಸಬ

ಗ ಯಪ ಕಡದನ ಕಸಬ

ಪರ ೕಶ ರಪ ಟ ನ ೂ ಕಸಬ

ರು ಾ ಪ ಟ ನ ೂ ಕಸಬ

ಅರುಣು ಾ   ಎ  ಾವ ಕಸಬ

ಪಟ ಮ ಆ ಕ ಕಸಬ

ಧನಂಜಯ ೕರನಕ ಾಡದ

ಧನಂಜಯ ೕರನಕ ಾಡದ

ಾಸಪ ೕರನಕ ಾಡದ

ಾಸಪ ೕರನಕ ಾಡದ

ಾಸಪ ೕರನಕ ಾಡದ

ಾಗ ಾಜಪ ೂಸಹ ಕಸಬ

ರ ೕಶಪ ೕರೂರು ಕಸಬ

ೕತ ವ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ ೕ ಾಂಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಜ ಂಗಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಪರ ೕಶ ರಪ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಲ ತಮ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಸು ೕ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಗಮಲ ಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಕ ಾಲಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ೕಲಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ರಂಗಪ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಅನುಪಮ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಾ ೕಂದ ಪ ಕಭ ಳ ಕಸಬ

ಾಗ ಾಜಪ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ

ರ ೕ ಮಧು ಕಸಬ

ಪ ಾ ಮಧು ಕಸಬ

ರು ಾ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಓಂ ಾರ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸಬ

ಹ ಶ ಂದ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸಬ

ಚಂದ ೕಖರಪ  ಆ   ಕ ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂದ ೕಖರಪ  ಆ ಕಪ ಾಯಕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ನಟ ಾ ರವಗಲು ಮ ೂ ೕಡು



ಗಂ ಾಧರಪ ಇ ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಅ ೂೕಕಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಾಲ ರವಗಲು ಮ ೂ ೕಡು

ಗಂಗಮ ಾಗ ಹ ಾಡದ

ಮ ಾಜು ನಯ ಕಗ ಲಕ ಮ ೂ ೕಡು

ದ ಂಗಪ ಅಗಸರಹ ಮ ೂ ೕಡು

ರ ಕು ಾ ಆ ಕ ಕಸಬ

ಷ ಾ ರಪ ಇ ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ೕ ಾ  ಎಂ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ರಂಗ ಾಥ ಎಂ ಾನಕಲು ಾಡದ

ಮಹಂ ೕಶ ಂ ಾಡದ

ಸ ೂೕಜಮ ೕ ಾಂಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಓಂ ಾರಮ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ಾರು ೕ ಬುಕ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಮಪ ಾ ೕಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಓಂ ಾರಮೂ ಅ ಕಂ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು

ರಂಗಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ಪ ಐಯ ನಹ ಾಡದ

ಂಚಪ ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ವ ಂಗ ಾಜಪ  ಎ  ಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ಸುವ ಣಮ    ಕ ಮ ೂ ೕಡು

ಬಸವ ಾಜಪ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ಹನುಮಂತಪ ಾ ೕಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಗುರುಮೂ ಕರ ಕ ಾಡದ

ಾಗಮ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಬ ಯ ಾಯ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ

ಮಂಜಮ ಕಗ ಲಕ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಜ ಾಯ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ಪಟ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ಬಸವ ಾ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ

ೕವ ಾಜ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ಬ ಯ ಾಯ ಅ ಮ ಾಡದ

ೕಶ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ದ ಪ ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಸಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ವರುದ ಪ ೂಸ ಾಳು ೕ ಾಂಪರ

ಪ ಸನ ಕು ಾ   ಲಗೂರು ೕ ಾಂಪರ

ಬಸವ ಾ   ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಭೂತಣ ಎ   ಹ ಾಡದ

ಾ ೕಂದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮರುಳಪ ೂೕ ಹ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ ಕ ಾ ೂಂ ಕಸಬ



ಸ ೂೕಜಮ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮ ಯ   ಎ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಯಂಗಮ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಜಯಮ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ೂೕ ಾಲಪ ೂ ೕ ಾಡದ

ಾಜಮ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಾಧಮ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಈರಪ ಎಂ ಮ ಾ ಪರ ಾಡದ

ವಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ

ೂೕಮ ೕಖರಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ವಮೂತ ಯ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಾಸಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ೕ ೕ  ೖ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ಉ ಾ ಾಂತಪ ಇ ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಚನ ಪ  ಾ ೕಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಕ ಯಪ  ೕವಪರ ಾಡದ

ೕ ಾ ಾಮಜ ನಹಳು ಾಡದ

ಈಶ ರಪ  ಎ ಲ ಹ ಾಡದ

ಧರ ೕ   ೖ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ಮ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಯ ಾ ೂೕ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ

ಪ ೕರಪ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಜಯಲ ೕ  ಎ ೂಣ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮ ಾಸ ೂೕ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಗುರಮ ಕಲ ಹ ಕಸಬ

ವ ಾ ಅ ಮ ಾಡದ

ಬಸವ ಾಜಪ ಂ ಾಡದ

ೕಲಕಂಟಪ  ಾಗ ಹ ಾಡದ

ಜಯಮ ಆಲಘಟ ಾಡದ

ರಂಗ ಾಥ ಎಂ ನಕನಹ ಾಡದ

ತುಳ ಾಜು  ಎ ಕರ ಕ ಾಡದ

ಭರ  ಾ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಸರಸ ತಮ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಗುರುಮೂ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು

ೂಡ ಯ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಕ ಯಪ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಲ ಮ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾರಧಮ  ಎಂ ಎ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಗುರು ಾಘ ೕಂದ ಾ ಮ ೂ ೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಲ ಣಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ಬಸಮ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಂಗಪ ೕರನಕ ಾಡದ

ಲ ಮ ಹನುಮನಹ ಾಡದ



ಜ ಂಗಪ ೕರನಕ ಾಡದ

ಬಸವ ಾಜಪ ಂ ಾಡದ

ಲ ಣಪ  ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ಾರಧಮ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಅಂ ನಪ ತ ಕಲು ಾಡದ

ರಂಗಪ ಹುಲು ಕ ಾಡದ

ಕು ೕರಪ ತ ಕಲು ಾಡದ

ಮ ೕ  ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು

ಪಟ ಪ   ಎಂ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಈಶ ರಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಈರಮ ಕಬ ನ ಕಸಬ

ಪ ತ ಮ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮೂಡಲ ಯಪ ಾಡದ ಾಡದ

ರಂಗಮ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮುದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ದ ಾನಂದ ಎಂ ಮ ಾ ಪರ ಾಡದ

ೕರಭದ ಪ   ಕ  ಯಗ ಕಸಬ

ಮ ಾ ಂಗಪ  ಾನಕಲು ಾಡದ

ಭೂತಣ ಹನುಮನಹ ಾಡದ

ಬಸವ ಂಗಪ ಜ ಾ ಪರ ಾಡದ

ಾಜಪ  ಎ ಬುರು ಕ ಕಸಬ

ೕಖರಪ   ಾನಕಲು ಾಡದ

ಾಸಣ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ೖ ಾರಪ ಾದರಹ ೕ ಾಂಪರ

ಹನುಮಂತಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಾಜಪ   ಎ ೂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಕ ಯಪ   ಎಂ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಅಂ ಾ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಾಜಕೃಷ ಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಾಂತ ಾಜು ೂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಈಶ ರಪ  ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮಚಂದ ಪ ೂೕ ಕಸಬ

ಸಣ ಕ ಯಪ ಾಗ ಹ ಕಸಬ

ದ ಪ ಅ ೕಹ ಕಸಬ

ರ ೕಶಪ ಕಡದನ ಕಸಬ

ಜಯಮ   ಎಂ ಹ ಕಸಬ

ದ ಾಮಪ ಾಗ ಹ ಕಸಬ

ಂಚಮ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ಂಚಮ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಬಸಮ ಕಡದನ ಕಸಬ

ಾಮಪ ಹ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ



ವಣ   ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಕೃಷ ಪ ಕಬ ಳ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಂಗ ೕವರಪ ಸೂ ಕಲು ೕ ಾಂಪರ

ನರ ಂಹಪ ಸೂ ಕಲು ೕ ಾಂಪರ

ಂಕ ಾ ೂೕ ಕ ಾ ಾ ನಹ ಕಸಬ

ಲ ಾ  ಾಯ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮಪ  ಎ  ಾವ ೕ ಾಂಪರ

ಾಸಪ ೕ ಾಂಪರ ೕ ಾಂಪರ

ರತ ಮ ಮಲ ಪ ನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಚಂದ ೕಖರ ಆ ೕ ಾಂಪರ

ೕರ  ಕು ಾ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮಣ ೖನಡು ೕ ಾಂಪರ

ಪರಪ ೕ ಾಂಪರ

ೕಣುಕಮ ಂಗಸಂದ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ಣ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಸು ೕಲಮ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗಮ ಕೃ ಾ ಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಹನುಮಂತಪ ೂೕ ಕಸಬ

ರುದ ಪ ಅಡ ಂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಾಗ ಾಜಪ ಅಡ ಂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ಕಡದನ ಕಸಬ

ಮಂಜು ಾಥ ಕೃ ಾ ಪರ ೕ ಾಂಪರ

ೂಮಣ  ಎ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಚಂದ ೕಖರಪ  ಆ ೕ ಾಂಪರ

ಯ ೂೕಧಮ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಹನುಮಂತಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಜಯಮ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ

ಾಜಪ ಕೃ ಾ ಪರ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗಮ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ಯಮ ೖನಡು ೕ ಾಂಪರ

ಗಂ ಾಧರಪ ಎ  ೕರಲ ೕ ಾಂಪರ

ಮು ೕ ೕರಪ ೂಣ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗಮ ೂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತ ೂೕ ಅ ಮ ಾಡದ

ೕವ ಾ ಗೂ ಹ ಾಡದ

ೂಸೂರಮ ಾನಕಲು ಾಡದ

ೌರಮ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ರುದ ಮ ಕುಂ ಾರಕ ಕಸಬ

ೕತಮ   ಎ ಕುಂ ಾರಕ ಕಸಬ

ವಪ   ಆ ನಗ ಾವ ಕಸಬ

ಸಣ  ಹನುಮಂತಪ ಹುಲು ಕ ಕಸಬ



ೕವಣ ದ ಪ ತ ಕಲು ಾಡದ

ಸು ೕ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಕ ಬಸಮ ಾರಬಘಟ ಕಸಬ

ಂಚಮ ಾ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ ಮತೂ ರು ೕ ಾಂಪರ

ಪಟ ಮ ವ ಕ ಕಸಬ

ಕ ೕಶಪ ಅ ಘಟ ಕಸಬ

ವಪ ಂಗದಹ ಕಸಬ

ಬಸಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೕವ ಾ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ರ ೕ    ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾವ ತಮ ಲ ಹ ಾಡದ

ವ ಂಗಪ ಾರಬಘಟ ಕಸಬ

ೖ ಾರಪ ಅರ ಹ ಕಸಬ

ಾಮ ಂಗಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಪ ಾ ವ ಪ ಜ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ವಮ ಇ ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಜ ಂಗಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಜಯ ೕ ಾ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ಮಂಜಪ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ೂೕಮಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಮಹ ೕವಪ ಕ ನ ಕಸಬ

ಕು ಾರಪ  ಎ ಪ ಜ ನಹ ಕಸಬ

ೕ ಾ  ೂೕ ಹ ಕಸಬ

ಪ ಾದಪ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ

ವರುದ ಪ  ಎ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಮ ಕ ೕರನಕ ಾಡದ

ಚಂದ ಮ ಹುರು ಹ ಕಸಬ

ಅ  ಮ ಪ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ವಸಂತ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಹಷ  ಎ  ಎ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೕ ಮಧು ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ಾಜಣ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮಂಜು ಾಥ  ಆ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಪರಣ  ಎ ಎ  ಎ  ಕ ಾಡದ

ಲ ತಮ ಾನು ೕನಹ ಕಸಬ

ೕ ರಮ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ ೂಂಡಜು ಕಸಬ

ರುದ ಪ ಾ ಕಸಬ

ಮ ೕಶ ರಪ ಆ ಕ ಕಸಬ

ರಂಗಪ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಲ ಣ ಬುಕ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು

ಲ ೕ ಾರಯಣ ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು



ಗಂಗಣ ಟ ಾ ಮ ೂ ೕಡು

ಕ ಯಪ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಗಪ ಬುಕ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂದ ಪ ಇ ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಮ ಣ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಮ ೕ ಾ ಕಸಬ

ಾಮಣ ೂಂಡಜು ಕಸಬ

ಮ ೕಶ ರಪ ಅರ ಹ ಕಸಬ

ಮ ೕಶಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ರಂಗಪ ಾ ಕಸಬ

ಮ ೕ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ

ಾವ ತಮ ೂಂಡಜು ಕಸಬ

ಮಂಜಪ ೂಂಡಜು ಕಸಬ

ಜಯಮ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ದ ಮ ಾ ಕಸಬ

ೕಗಯ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಲ ತಮ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಮ ೕಶಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಚಂದಪ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಾಂತಮ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಚಂದ ೕಖರಯ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಪರಂದರಪ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ

ೕಶಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಓಂ ಾರ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸಬ

ಪ ೕರಪ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ವಮೂ ಾಯಕ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಮ ಾಯ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಾವ ತಮ ೂಂಡಜು ಕಸಬ

ಉ ಾ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ಾಗ ಾಜಪ ಕುರುಬರಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಜಪ   ಲ ೕಹ ಕಸಬ

ಮಂಜು ಾಥ ಎಂ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ

ಮ ಪ ಬುಕ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಜಣ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಅನ ಪ ಣ ಮ ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾ ತ ಮ ಟ ಾ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಕ  ಅ ಾ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಜಯಕು ಾ ೖನಡು ೕ ಾಂಪರ

ಂಚಮ ತುಂ ನ ೕ ಾಂಪರ

ಕ ಯಪ  ಎ  ಾವ ೕ ಾಂಪರ

ಜಯಮ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗಪ ಎ  ೕರಲ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ಾ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ



ೕಯ ಾಯ ಕೃ ಾ ಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಕ ಯ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ಸಣ ರಂಗಪ ಎ  ೕರಲ ೕ ಾಂಪರ

ಈಶ ರಪ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ೂೕ ಂದಪ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಾವ ತಮ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಕ ಯಮ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಾಗ ಾಜಪ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ಾ ೕಶಪ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಮು ೕ  ಅಹಮ ೕರೂರು ಕಸಬ

ಚಂದ ೕಖ ಕ ಾ ಾ ನಹ ಕಸಬ

ಾಗಮ ಎ  ೕರಲ ಮ ೂ ೕಡು

ಜಯಪ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಗಂಗಮ ಮಳ ಕಸಬ

ಯಲ ಪ ದು ಾ ವರ ಾಡದ

ಮೂತ ಪ ದು ಾ ವರ ಾಡದ

ಾಜಪ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ವರದ ಾಜು ಕಗ ;ಕ ಮ ೂ ೕಡು

ಮ ಾ ಂಗಪ  ಲ ೕಹ ಾಡದ

ರಂಗ ಾ ೕರನಕ ಾಡದ

 ಕ ಯಪ ಾ ಕಸಬ

ೕಶವಮೂ  ೖ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ

ಪ ಾಪ ಂಹ ಕಡವ ಕಸಬ

ಪಟ ಪ ಾಡದ ಾಡದ

ಪರಪ ಂಗ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ

ೂೕ ೕಶಪ ಅರ ಹ ಕಸಬ

ಮ ೕಶ ರಪ   ಮಧು ಕಸಬ

ಾಗ ಾಜಪ ೂಣ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಲ ಣ ಎ  ೕರಲ ಮ ೂ ೕಡು

ಾ ಮಣ ಕಡವ ಕಸಬ

ಪವ ಾ ಾ ಕಬ ಳ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ಕೃ ಾ ಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಸಣ ಭೂತಯ ಹ ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಗ ಾ ಕಬ ಳ ಕಸಬ

ಓಂ ಾರಪ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ

ರು ಾ ಪ ೕ ಾಂಪರ

ಬಸಪ ೂಣ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಸಯ  ನಜು ಾ ನಗರ ೕ ಾಂಪರ

ಕಲ ನ   ಮ ೂ ೕಡು

ಹನುಮಂತಪ   ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ಣ   ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ಮ ೕ   ಆ ಾದರಹ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗಪ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ



ಫ ಾ  ಉ ಾ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಕೃಷ ಾರಯಣ ೕ ಾಂಪರ

ಪ ಾ ವ   ಎ ೕ ಾಂಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಕ ವಪ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಾಗ ಾಜಪ ೕ ಾಂಪರ

ಜಯಮ ಎ  ೕರಲ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗಮ ಂಗ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗ ಾಥ ೕ ಾಂಪರ

ಚಂದ ಮ ಂಗದಹ ಕಸಬ

ಗಂ ಾಧರಪ ಎ  ೕರಲ ೕ ಾಂಪರ

ಬು ೕ  ಾ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ

ಂಕಟ ಾ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ದ ಂಗ ಾ ೂಣ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ೂನ ಮ ಕಡವ ೕ ಾಂಪರ

ೕವಣ ಕಡವ ೕ ಾಂಪರ

ೕ ೕಂದ ಪ ಕ ಾ ೂಂ ಕಸಬ

ಶ ಾಥ ನಗ ಾವ ಾಡದ

ಚಂದ ಪ ೂೕಮಸಂದ ೕ ಾಂಪರ

ಈರಪ ಕ ಾ ೂಂ ಕಸಬ

ಗಂ ಾಧರಪ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ಲಕ ಮ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಮಂಜು ಾಥ ೕ ಾಂಪರ

ಮಂಜು ಾಥ ೂೕ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ೕ  ಾಫ  ಾ ನಗರ ೕ ಾಂಪರ

ಂಚ ಾಜಮ ಕಂ ೕಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ೂಡ ಮ ಯ ಾದರಹ ೕ ಾಂಪರ

ಲ ಯ ಂಗದಹ ಕಸಬ

ಕ ಯ ಾಯ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ

ೕವ ಾ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಮ ೕಶ ರಪ ಗ ರಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಮೂತ ಪ ಕ ಾ ೂಂ ಕಸಬ

ಪರ ೕ ಕಡವ ೕ ಾಂಪರ

ಪ ಭು ಂಗಪ ಮ ಹ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗ ಾ ಕೃ ಾ ಪರ ೕ ಾಂಪರ

ರತ ಮ ಹ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗ ಾಥ ೕ ಾಂಪರ ೕ ಾಂಪರ

ೕಖರಯ ೖನಡು ಅ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಬಸವ ಾ   ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ

 ೕ ೕಂದ ಪ ಕ ಾ ಾ ನಹ ಕಸಬ

ೕತ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ

ೕವಣ  ಎ ರವಗಲು ಕಸಬ

ಮ ಪ ಣ ೂೕಡು ಕಸಬ

ರಂಗಪ ಲ ೕಹ ಾಡದ



ೂನ ಪ ಲ ೕಹ ಾಡದ

ಗಂ ಾಧರಪ ಂ ಾಡದ

ಸುಬ ಾಯ ಗು ಕ ಕಸಬ

ಮ ಯ  ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ

ಹನುಮಂತ ೂೕ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ

ಸುಬ ಯ  ಕಪ ಕಸಬ

ಕ ಬಸಪ  ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ೂಡ ಯ ಕಪ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ಕ ಣ ೂಸ ಾಳು ೕ ಾಂಪರ

ಕ ೕಶಪ ಕ ಾ ೂಂ ಕಸಬ

ಜಯಪ ೂಡ ಘಟ ಾಡದ

ದ ಾಮಪ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ

ಾಗಮ ಅಗ ಾರ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮಪ ಮಸ ೕಹ ಾಡದ

ಚಂದ ಪ ಬುರು ೕಕ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ೂಡ ಾ ಕಸಬ

ಂಕ ೕ   ಬುರು ೕಕ ಕಸಬ

ಮಂಜಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ರಂಗ ಾಥ ಾಯು   ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ಕಲ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ಾಜಪ    ಹ ಾಡದ

ಗುರು ಾರಯಣ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಗುರು ಾಜ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ೕ ಾಸ  ಆ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಗುರುಮೂ   ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಾಗ ಾ   ಎ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ಾಜು ನ ಕ  ಯಗ ಕಸಬ

ಮಂಜು ಾಥ ಬ ಕಸಬ

ೕಶವಮೂ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ಾಂತಕು ಾ ವ ಕ ಕಸಬ

ನಂ  ಎಂ ವ ಕ ಕಸಬ

ಜಯಪ ೂ ೕ ಕಸಬ

ೕತನಕು ಾ ೂಂಡಜು ಕಸಬ

ಓಂ ಾರಪ ೂಂಡಜು ಕಸಬ

ಮಹ ೕವಪ ೂಂಡಜು ಕಸಬ

ಾಜಪ ಕಡದನ ಕಸಬ

ೕಧರ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಂಗಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ  ಮಲ ಪ ನಹ ಕಸಬ

ಮುದ ಮ ೂಡ ಾ ಕಸಬ

ಪ ಾ ವ ಪ ಜ ನಹ ಕಸಬ



ಪರಶು ಾ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ

ೌರಮ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಮೂಡಲ ಯಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ

ವಣ  ಾ ೕ ಮ ೂ ೕಡು

ವಮ ಇ ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಉ ೕ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ೂ ಯಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೕಮ ಾಯ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಜ ಾಯ ೂಲ ರಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಯ ೂೕಧ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಪವ ತಮಲ ಪ   ಎ ಕಗ ಲಕ ಮ ೂ ೕಡು

ಕೃಷ   ಕ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಗ ಾಜಪ   ೂ ೕನಹ ಕಸಬ

ರೂಪ   ೖ ಾನಕಲು ಾಡದ

ವರದಮ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ

ೕವ ಾಜಪ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ

ದುಗ ಮ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಗ ರಂಗಪ ಕಡವ ೕ ಾಂಪರ

ಹನುಮಂತಪ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ಕ ಗೂ ಹ ಾಡದ

ದ ಪ ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು

ಕೃಷ ಮೂ ಲ ೕಹ ಾಡದ

ಅಂಜನಮೂ ಂ ಹ ಾಡದ

ಚಂದ ಪ ಎಂ ಮ ಾ ಪರ ಾಡದ

ಕೃಷ ಮೂ ಲ ೕಹ ಾಡದ

ಸಣ ಕ ಯಪ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಾಜಪ ಎಂ ಮ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಲ ಮ ಾ ನಕ ಕಸಬ

ಾಗ ಮ ಕಲ ಹ ಕಸಬ

ಾಸಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ಾವ ತಮ ೂಂಡಜು ಕಸಬ

ಾಮಪ ಗು ಕ ಕಸಬ

ರ ೕಶಪ ೕರೂರು ಕಸಬ

ಾಸಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ೕ ಾ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ

ಂಗಪ ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ೂೕ ೕ  ಆ  ನಗ ಾವ ಕಸಬ

ಾಜಪ ಕಬ ಳ ಕಸಬ

ಸ ಾ ವಪ ಮ ೂ ೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಮ ಪ ಬುಕ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು

ಅಂಜನಮೂ   ಹ ಾಡದ

ಮುದ ಯಪ   ಹ ಾಡದ



ಬಸವ ಾಜು ಲ ೕಹ ಾಡದ

ಸಣ  ಂಗಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ಾರಧಮ ೕ ಕಸಬ

ಾಲಮ ಮು ಾ ೂಂ ಕಸಬ

ಅಂ ನಪ ಕರ ಕ ಾಡದ
ರ ಕ ಮ ನ ಹ ಕಸಬ

ಅಂಜಮೂ ಜ ಾ ಪರ ಾಡದ
ಹನುಮಕ ಕುಂ ಾರಕ ಕಸಬ
ೕ ೕಂದ ಪ ಜ ಾ ಪರ ಾಡದ

ಮ ೕಶ ರಪ ಜ ಾ ಪರ ಾಡದ
ಗಂ ಾಧರಪ ಬ ಕಸಬ

ಾಜಣ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ
ಾಲಮ ಮು ಾ ೂಂ ಕಸಬ

ೕ ೕಂದ ಪ ಜ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಮ ೕಶ ರಪ ಜ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ೕ ಾ ಮ ಾಗರಕ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ ಟ ಹ ಕಸಬ

ಾವ ತಮ ಜ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಹನುಮಕ ಕೃ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ರಂಗಪ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಸಣ ಕ ಯಪ

ವ ಂಗಪ ವ ಕ ಕಸಬ

ರ ೕ ಬುರು ೕಕ ಕಸಬ

ೕಖರಪ ಕಲ ಹ ಕಸಬ

ಾಲಮ ಜ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಪರಣ ಎ  ಎ  ಕ ಮ ೂ ೕಡು

ಜಯಪ ನಗ ಾವ ಾಡದ

ಮ ೂೕಹರ ೕ ಕಸಬ

ಚನ ಬಸಮ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ದ ಾಮಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಂಕ ೕ ದು ಾ ವರ ಾಡದ

ೕಶಪ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ೂೕ ಾಲಪ ಲ ೕಹ ಾಡದ

ಪ ಾ ೕವಪರ ಾಡದ

ರಂಗಪ ೂಡ ಘಟ ಾಡದ

ಾ ಮಪ ಂ ಹ ಾಡದ

ೕರಭದ ಪ ಲ ೕಹ ಾಡದ

ಾಮಪ ಜ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಂಚಪ  ಮಳ ಕಸಬ

ೕಖರಪ  ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ರ ೕ ೂಡ ಘಟ ಾಡದ

ಮೂತ ಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ರಂಗಪ  ಅ ಮ ಾಡದ



ಾತಪ ಾಮಜ ನಹ ಾಡದ

ನರ ಂಹಪ ೕವಪರ ಾಡದ

ೂೕಮ ೕಕರಪ ೕರವ ಾಗ ಹ ಕಸಬ

ರುದ ಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ತ ಂಗಪ ಲ ೕಹ ಾಡದ

ಯಪ  ಮಳ ಕಸಬ

ಾಜಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ೌರಮ ಮಳ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ೌ ಾಗ ಮ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಾ ಮಪ ಲ ೕಹ ಾಡದ

ೕ ಾ ಮ ೂೕ ಹ ಕಸಬ

ೕಖರಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಚಂದ ೕಖರಪ  ಆ ಂ ಾಡದ

ಾಮಪ ಎ   ಹ ಾಡದ

ಮೂಡ ಪ ಎ   ಹ ಾಡದ

ಮ ೕಶ ರಪ ಬನ ಹ ಕಸಬ

ಪ ಾ ದಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ

ೕ ಾ  ಆ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಾ ಮಪ ಾ ೕ ಾಡದ

ಗಂಗಮ ಐಯ ನಹ ಾಡದ

ರಂಗಪ ೂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಕೃಷ ಾಯ ಮಸ ೕಹ ಾಡದ

ರಂಗಪ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ಕೃಷ ಾಯ ಮಸ ೕಹ ಾಡದ

ಪರ ೕಶ ರ ೂೕ ಕ ಾ ಾ ನಹ ಕಸಬ

ಭೂತಣ  ಮ ಪ ಎ   ಹ ಾಡದ

ೕವ ಾಜಪ ಲ ೕಹ ಾಡದ

ಮ ಪ  ಎ   ಾವ ೕ ಾಂಪರ

ಜಗ ೕಶ ಾಯ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ೕಶ ರಪ ಅರ ಹ ೕ ಾಂಪರ

ದ ಾಮಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ೕಖರಪ ಮಳ ಕಸಬ

 ೂೕ ೕಶಪ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ

ಎ  ರುದ ಮ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಾಗ ಾಜಪ ಆಲದಹ ಕಸಬ

ಾರಧಮ ಆಲದಹ ಕಸಬ

 ಎ  ೕ ೕಶಪ  ಎ  ಾವ ಕಸಬ

  ೕಶಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ೕಮ ಾಯ ೂಲ ರಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾನ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ಸು ೂೕಚನ ಾ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ೂ ಾ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ



ಈರ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ೕಮ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ೂೕ ೕ ಕಲ ಹ ಕಸಬ

ಾಸ  ಾಐಇ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ಪ ಣ ಾ ೕ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಮಪ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಮ ಪ ಕುರುಬರಹ

 ಾಜಪ ೕನಹ ಕಸಬ

ಕ ಯಪ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಕೃಷ ಪ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ೕ ೕಂದ ಪ ಹಂದನ ೕ ಾಂಪರ

 ೖ ಸ ೕಶ ಹಂದನ ೕ ಾಂಪರ

ೕಧರ ೂಸ ಾಳು ೕ ಾಂಪರ

ಕ ಣ ೂಸ ಾಳು ೕ ಾಂಪರ

ಸಣ ೖರಪ ಹುಣವನಡು ಕಸಬ

ೕ ಾಸುಲು ಹಂದನ ೕ ಾಂಪರ

ೂೕ ಕ ಯಪ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಜಣ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

 ಎ  ಾಲಪ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ಅನ ಪ ಣ ಮ ಾಡದ ಾಡದ

ಅನಸೂಯಮ ಾಡದ ಾಡದ

ಮರುಳಮ ೂೕ ಹ

 ಎ  ಶ ಧರ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

  ಚಂದ ಪ ೂಣ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಎ   ೂೕ ಂದಪ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಬಸವ ಾಜಪ ಟ ಹ ಕಸಬ

ಚಂದ ೕಖರಪ  ಆ ೂೕ ಹ

  ಾಗ ಾಜು ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾಲ ಮ ೂೕ ಹ

ಂಕಟ ಾಮಯ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ೕಶ ರಪ   ಎಂ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ಆ  ಾಗರತ ಉಳ ನ ೂಂ ೕ ಾಂಪರ

  ಆ ಾರಯಣ ಾಯು ಉಳ ನ ೂಂ ೕ ಾಂಪರ

ಎಂ ೕಮ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ಂಚಮ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ

  ಚಂದ ಪ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ಗಂಗಮ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾಣ ಂಗಪ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಹನುಮಂತಪ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ

 ಪರ ೕಶ ರಪ ೕರಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ

 ಎ  ೕರಬದ ಪ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ೌಡಪ ಹುಣವನಡು ಕಸಬ



ರಮ ಾ ೕಸನಹ ಕಸಬ

ಾನ ಾ ೕಸನಹ ಕಸಬ

ಾಗಪ ಾ ಕಸಬ

ಂಗಯ ಗಂ ಮ ೂ ೕಡು

ಾ ಾಧ ೂೕ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಜಯಮ ೖ ಾರಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮಣ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು

ೂಡ ಯ ಸೂ ಕಲು ೕ ಾಂಪರ

ಂಗಪ ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು

  ೂೕ ಂದಪ ಲಗೂರು ೕ ಾಂಪರ

ಇಂದ ಮ ೕರಲ ೕ ಾಂಪರ

ವಮ ಕಪ ಕಸಬ

ಜಗ ೕಶ ಾಯ ೂಣ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ತ ಪ ಣ ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಜಯಣ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಬಸವ ಾಜು  ಎ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ

ಗಂಗಮ ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಲಪ ಎ  ೕರಲ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗ ಾಥ ಾಯ ಾ ೕ ಾಂಪರ

 ಎಂ ಪಟ ಯ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಾಮಣ ದಳ ಾ ಕ ೕ ಾಂಪರ

ಕ ಯಪ ದಳ ಾ ಕ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮಣ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಾವ ತಮ ಕುಂ ಾರಕ ಕಸಬ

 ಓ ಾ ಕ ಯಗ ಕಸಬ

ಎ  ಎಂ ಹನುಮಂ ಬ ೕ ಕಸಬ

ರತ ಮ ಕಬ ಳ ಕಸಬ

ಕ ಯಪ ಕಬ ಳ ಕಸಬ

ಈಶ ರಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ವಪ ಂಗದಹ ಕಸಬ

ಈಶ ರಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಂಕ ೕ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಾಮಪ ಅ ಮ ಾಡದ

ಆ  ೕರಬದ ಪ ೕ ಾಪರ ಾವ

ವಣ  ಎಂ ಮ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಲ ಮ ಕ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮಣ   ಆ ೂರ ನಕಲು ಕಸಬ

ಜಯಣ   ಮ ೂ ೕಡು

ಜಯಮ ಹಂದನ ೕ ಾಂಪರ

ಯಪ ೂೕಮಸಂದ ೕ ಾಂಪರ

 ಾಜಪ ಂಗದಹ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತ ೂೕ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಗಂಗಮ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ



ಶಂಕರಪ ಾದಗಟ ೕ ಾಂಪರ

  ಜಗ ೕ ಕಬ ಳ ಕಸಬ

ಎಂ  ಬಸವ ಂಗಪ ಮ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾಕಮ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ೂೕ ಂದಪ ಅರ ಹ ೕ ಾಂಪರ

ಎಂ  ಮ ಾಜು ನಪ ೕ ಕಸಬ

ಂಚಮ ಅಡ ಂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಎ  ಎ  ವಸಂತಕು ಾ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಮರುಳಮ ಎ  ೕರಲ ೕ ಾಂಪರ

ಾಂತ ಾಜು  ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಪಟ ೌರಮ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಇಂದಪ ನಗರ ೕ ಾಂಪರ

ಹನುಮಂತಪ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ಬಸಪ ೕ ಾಂಪರ

ಬಸಮ ಮ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಶಂಕರಪ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಚನ ಬಸಪ ಕಬ ಳ ಕಸಬ

ಬಸವ ಾಜಪ ಮ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾ ನಂದ ಾ ಮಳ ಕಸಬ

ಚಂದ ಮ ಕರುಬರಹ ಕಸಬ

ೂೕಮ ೕಕರಪ ಾ ೕ ಾಂಪರ

 ಎ  ಕ ಪ ಕಬ ಳ ಕಸಬ

ಚನ ಮ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂದ ೕಖರಪ  ಆ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

 ಆ  ಜಯ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ೌಡಮ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ಮುದು ರಂಗಪ ತುಂ ೕ ಾಂಪರ

ಮಂಜಣ ಕಬ ಳ ಕಸಬ

ಂಗಪ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ಕ ಣ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಜಯಕು ಾ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ನರ ಂಹಪ ಮಲ ಪ ನಹ ಕಸಬ

ಸಂ ೕವಯ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ೂನ ಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ

  ಬಸವ ಾಜು ೂೕ ಕಸಬ

ಕ ಣ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ಸ ತ ತುಂ ನ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗಪ ಪ ಜ ನಹ ೕ ಾಂಪರ

ದ ಪ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಾಗ ಮ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ದ ಪ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮಪ ನಗರ ೕ ಾಂಪರ

ಾಗಪ ೂೕ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ



ಾಜಮ ಕಬ ಳ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ಯಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ಕು ಾ ೕ ಾಂಪರ ೕ ಾಂಪರ

 ೕ ಾ ೕರಗುಂದ ಾವ ಕಸಬ

ಾಂಡುರಂಗಪ ೕ ಾಂಪರ

ಗಂ ಾಧರಪ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ

ವಣ ಕಪ ಕಸಬ

ಾಮಕ ಮ ೂ ೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂ ಾ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂದ ಪ ಅರ ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಷ ಾ ರಪ ಮು ೂೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಓಂ ಾಋಮೂ ಎ  ಎ  ಕ ಮ ೂ ೕಡು

ಾಮಚಂದ ಪ ಮ ೂ ೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ೕಣುಕಮ ೂೕ ಕಸಬ

ನಟ ಾಜಪ ಗಂ ೕ ಾಂಪರ

ನ ೕ ಕಂ ೕಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ಾನಂದಮೂ ಮ ೂ ೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಕ ಣ  ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಸುಮ ಅರ ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಗಂ ಾದರಪ ಕಂ ೕಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ರುದ ಪ  ಆ ಬ ೕ ಕಸಬ

 ಕ ನ ಕಸಬ

ಗಂಗಮ ಕ ನ ಕಸಬ

ೕವ ಾಯ ಮಸ ಹ ಾಡದ

ಾಲ ಾಯ ಮಸ ಹ ಾಡದ

ೂಸೂರಮ ೂೕ ೕರಂ ಾಪರ ಾಡದ

ಾಮಪ ಅ ಮ ಾಡದ

ೕರಭದ ಪ  ಆ VEERAPURA KAVAL ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ  ಎ  ಆ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಮ ಪ   ಎಂ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಪ ಸನ ಕು ಾ  ಎ  ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಪರ ೕಶ ರಪ ಎಂ ಮ ಾ ಪರ ಾಡದ

  ದ ಾನಂದ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ೂೕ ಂದಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾಮಣ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ಎಂ  ಾಗ ಾಜು ಾ ೕನಹ ಕಸಬ

ೕಖರಪ ಾಡದ ಾಡದ

ೂೕಮ ೕಕರಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಚಂದ ಪ ಮಲ ಪ ನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಮರುಳಮ ೂೕ ಹ

 ಎಂ ಚಂದ ಪ ಆ ಕ ಕಸಬ

ಈಶ ರಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಆ  ಸ ೂೕಜಮ ಲ ಹ ಾಡದ



ೂ ೕ ಮಧು ಕಸಬ

ಎ  ಮಂಗಳಮ ೂೕ ಹ

ೂೕದಂಡ ಾಮಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾವ ತಮ ಲ ಹ ಾಡದ

ಪ ಕ ೕ ನಹ

ಬಸವ ಾಜಪ ೕ ಕಸಬ

ಭೂತಣ ಎ   ಹ ಾಡದ

ಲ ಣ ಲ ಹ ಾಡದ

ಪ ಕ ೕ ನಹ ೕ ಾಂಪರ

ವ ಾ  ಲ ಹ ಾಡದ

ಂಗಪ  ಲ ಹ ಾಡದ

ಮರುಳಯ ೕ ಕಸಬ

ಒ ೂೕ ಂದಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮುದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಪ ೕರಪ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಾ ೕ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗಮ ಲ ಹ ಾಡದ

 ಂಗ ಾಜು ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಲಕ ಮ ಲ ಹ ಾಡದ

ಸು ೕಲಮ ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಮುದ ಪ ವ ಕ ಕಸಬ

ಲ ಕ ಹನುಮನಹ ಾಡದ

 ಾಸಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ೂಡ ಯ ೕನ ಕ ಾಡದ

ೂೕದಂಡ ಾಮಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಮರುಳಪ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ

ಬಸವ ಾಜಪ ಂಕ ಾಡದ

ಲ ಣ ಲ ಹ ಾಡದ

ದ ಮ ೂಡ ಾ ಕಸಬ

ಾರಯಣಪ ಟ ಾ ಮ ೂ ೕಡು

ಕು ಾರ ಾ  ಕಪ ಾಯಕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಪ ಾವ ಾ ೕ ಮ ೂ ೕಡು

 ಾ ಮಣ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು

ರ ೕಶಪ  ೕರೂರು ಕಸಬ

ಗಂ ಾಧರ ಇ ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಸು ೕ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಾಜ ಾಯ ಟ ಾ ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂ ಾ ಎ  ಎ  ಕ ಮ ೂ ೕಡು

ಧಮ ಾಐ ೂಂಡ ಕಸಬ

ಮೂ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮ ಾಯ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ

ಾ ಎ  ಎ  ಕ ಮ ೂ ೕಡು



ೕತ ಾಐ ಎ  ಎ  ಕ ಮ ೂ ೕಡು

ರಂಗ ಾ   ಹಂದನ ೕ ಾಂಪರ

ಾಜಪ ಕ ಾ ೂಂ ಕಸಬ

  ಬಸಪ ಣ ನಡು ಮ ೂ ೕಡು

 ಎ  ಮ ೕಶ ರಪ ಅರಳಹ ೕ ಾಂಪರ

ರುದ ಕು ಾ  ಎ  ಈ ಟ ಹ ಕಸಬ

ಕ ಣ ಾ ಡರಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಂಚಮ ಹುಣವನಡು ಕಸಬ

ಚನ ಮ ಅರಳಹ ೕ ಾಂಪರ

ಕೃಷ ಮೂ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ

ಕೃಷ ಾಯ  ಎ ಎ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ಚಂದ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ೂೕ ಂದ ಾಯ ಾ ಡರಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಕೃಷ ಾಯ ಾನಕಲು ಾಡದ

ಾರದ ಾ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂದ ಪ  ಎ ಾಗ ಹ ಾಡದ

ೂೕ ಕ ಯಪ  ಾಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ಮುದ ಪ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಹನುಮಕ ೂಂಡ ಕಸಬ

ೂೕ  ಒಬಣ ಾನಕಲು ಾಡದ

ಾನಂದಪ  ಎ ಾಗ ಹ ಾಡದ

ಸವ ಮಂಗಳಮ ಾಗ ಹ ಾಡದ

ೕ ಾ  ಆ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ದ ಪ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂದ ಪ ಕಸಪ ನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಒಬಳಪ ಾನಕಲು ಾಡದ

 ಎ  ಕ ಯಪ ಹುಣವನಡು ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಗಂ ಾದರಪ ಹ ಯನಹ ಾಡದ

ಮಲ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ೖ ಾ  ಎ  ಾ ೕ ಾಂಪರ

ೕವ ಾ  ೖನಡು ೕ ಾಂಪರ

ಶಂಕ ಮ ನಗರ ೕ ಾಂಪರ

ಹ ೕ  ಎ  ಾ ೕ ಾಂಪರ

ಚಂದ ಪ  ಎ ಕೃ ಾ ಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಮುದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾ ಲ ಹ ಾಡದ

ಹನುಮಕ ಂಕ ಾಡದ

ಮೂತ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಚನ ಬಸಮ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾಮಕ ಲ ಹ ಾಡದ

ಒ ಾಜಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಾ ೕಂದ ಪ  ಲ ಹ ಾಡದ



ೕದಮೂ  ಎಂ ಆ ತುಂ ನ ೕ ಾಂಪರ

ಮುದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಪರ ೕಶ ರಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ಂಚಮ ಲ ಹ ಾಡದ

 ಮುದ ಪ ಲ ಹ ಾಡದ

ೂೕ ಂದಪ ನಗರ ೕ ಾಂಪರ

ಚಂದ ಮ ೕನ ಕ ಾಡದ

ೂೕರ ಂಗಪ ಆ ಕ ಕಸಬ

ೕ ಾ ಂಕ ಾಡದ

ಮಂಜಪ ೂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಂಚ ಾ ಮಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ

ೕತ ಆ ಾ ೕ ಾಂಪರ

 ಎ  ಸ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಗಂಗಮ  ಇ  ಎ  ಾವ ಕಸಬ

 ದ ಾನಂದ ಪ ಜ ನಹ ಕಸಬ

ಶ ಕಲ ಕಡದನ ಕಸಬ

ಕೃಷ ಪ ಆ ಕ ಕಸಬ

ಯಪ ೂೕಮಸಂದ ೕ ಾಂಪರ

ಎ  ಶ ಧರ ೂೕ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

 ಪರ ೕಶ ರಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ   ಎ ಆ ಕ ಕಸಬ

ರಹಮ ಆ ಕ ಕಸಬ

ಮ ಪ ವ ಕ ಕಸಬ

ಒಂ ಾರಪ   ಎಂ ೂಂಡ ಕಸಬ

ಚಂದ ಮ ೂಂಡ ಕಸಬ

ಚನ ಬಸಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

 ಆ  ರ ೕಂದ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ

ಆ  ೕಶಪ ೂಂಡ ಕಸಬ

ಕ ಾ ಾಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ

ಮ ಪ ಆ ಕ ಕಸಬ

ಾ ೂೕ ಕಡದನ ಕಸಬ

ಜವ ಾ ಕಡದನ ಕಸಬ

ರ ೕಶಪ  ಎ  ಾವ ಕಸಬ

ಾವ ತಮ   ಕ ಮ ೂ ೕಡು

 ಾಮಕೃಷ ಪ ೂ ೕ ಕಸಬ

ಕಮಲಮ ೕ ಕಸಬ

ಪಟ ಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ವಮೂ ಟ ಹ ಕಸಬ

ಯಲ ಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ಲ ೕ ೕವಮ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಪ ಾಕರ ಬ ಕಸಬ

ಾಂಡುರಂಗಪ  ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ರಂಗಪ  ಾ ೕನಹ ಕಸಬ



ಾಮಪ   ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಕಮಲಮ ೕ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಸಣ  ಮ ಪ ಾ  ಾವ ಕಸಬ

ಜ ಂಗಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಕಲ ಪ ಆಲದ ಕಸಬ

ಚಂದ ಮ ೕ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಪರಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಸಣ ರಂಗಪ ೕ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಾಮ ಾ ಾ  ಾವ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ  ಎ  ಎ ೕ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಬಸವ ಾಜಪ ಆಲದ ಕಸಬ

 ೂರೂರು ಹನುಮಂತಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಪರಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ಲಕ ಮ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ ೕ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಪರ ೕಶ ರಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ ಾ ೕದಹ ಕಸಬ

ಮ ಯ ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು

 ಇ ಅ ಪ  / ಈಶ ರಪ ಬನ ೕಹ ಕಸಬ
ಬಸವ ಾಜಪ  / ಈಶ ರಪ ಬನ ೕಹ ಕಸಬ
ಮ ೕಶ ರಪ / ೂರ ಂಗಪ ಕ ನ ಕಸಬ
ಮಲ ಪ  / ೕಲಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಸು ೕಶ/ ಈಶ ರಪ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ
 ಎ  ಮಂಜುಳ / ಂಗಪ ಆಲದಹ ಕಸಬ

ಮಲ ಮ  / ಾಮ ಂಗಪ ಮಧು ಕಸಬ
ದ ಪ  ಎಂ ಆ  / ಾಮ ಂಗಪ ಮಧು ಕಸಬ

ಪ ಾಶ/ .ಎಂ ರಂಗಯ ಾದರಹ ೕ ಾಂಪರ
ಕ ಯಪ / ಕ ಯಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ಜಯ ೕವಪ / ಜಯಪ  ಕ ೕ ಾಂಪರ
ಮಲ ಪ / ೕರಪ ಹ ಕಸಬ

ೕ ಾ  /ಚನ ೕಶವಯ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಾಗ ಾ / ಲ ಣಯ ಾಗೂರು ಕಸಬ
ಾ ಾ  / ಾಂಡು ರಂಗಪ ೂಂಡ ಕಸಬ

ಚಂದ ೕಖರಪ / ಹನುಮಂತಪ ಾಗೂರು ಕಸಬ
ೕತಮ / ೂೕ ಂದಪ ೂಂಡ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ / ಸಣ ಂಚಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ವಪ / ಕೃಷ ಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ

ಈಶ ರಪ / ಹುಚ ಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ದ ಪ / ಚಂದ ಪ ತ ಕಲು ಾಡದ

ಮಂಜ ಾಯ / ೕಮ ಾಯ ೂಂಡ ಕಸಬ
ೕ ಾ / ೂಡ ಬಸಪ ೂರ ಕಸಬ

ಪ ೕಪ/ ಅಣಯ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ



ಬಸವ ಾಜಪ / ಮರುಳ ದ ಪ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ಮ ಾಯಪ / ೌಡಪ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಅಂ ೕನಪ  / ಕ ಾಲಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಕ ಾ ಣಮ  / ಾ ಮಪ ಹುರು ೕಹ ಕಸಬ
ಓಂ ಾರ ಾಯ / ಹನುಮಂತ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸಬ
ಹನುಮಂತ ಾಯ  / ಮ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸಬ
ಮಂಜು ಾಥ / ಕಲ ಪ ೂ ಾ ಾ ಕಸಬ

ದನಂದಪ  / ಸಣ ಹನುಮಯ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ವಮೂ  / ಚನ ಪ ಾನಕ ಾಡದ

ಕಲ ಪ / ದ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ೕಲಪ / ಕ ಯಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಜಯ/ ಕ ಮಲ ಪ ಅ ಾಳ ಕಸಬ
 ೕಲಪ / ಕ ಯಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಕೃಷ ಮೂ  /ಯಲ ೂೕ ಾ ರಂಗಯ ಹ ಕಸಬ
ೖ ಾರಪ  / ಸಣ ೕಲಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಕಮಲಮ / ೖ ಾರಪ ೂಸಕುಂದುರು ಕಸಬ
ಕ ಾಲಪ / ೖ ಾರಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಾಸಪ  / ಾಗಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ
ೕಮಣ / ೂಡ ಮ ಪ ಅ ಘ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ / ಕಲ ಪ ಮಳ ಕಸಬ
ೖ ಾರಪ  / ೕಲಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ಎಂ  ಾ ೕ ೌಡ / ಎಂ ಆ  ೕವಗುಂಡಪ ಮ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ರಂಗಪ  / ೂನ ಪ ಅ ಗಟ ಕಸಬ
ಶ ಧರ / ೕ ೕಶ ರಪ ಾಗ ಹ ಕಸಬ
ಗುರು ಾಂತಪ  / ಈಶ ರಪ  ಎ  ಾವ ಕಸಬ
 ಾಮಚಂದ ಪ  / ಕಲ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ರ ಕು ಾ  / ಜಯಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
 ಎ  ೕ ೕಶಪ  / ಂಗಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ  / ಕಲ ಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ
 ವರದ ಾ  / ಚಂದ ಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ
 ೂ ಯಪ  / ಕಲ ಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ
ಾಸಪ  /  ಕ ಣ ಕ ಯಗ ಕಸಬ

ಚಂದ ೕಖರಪ  / ಹುಚ ಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ
ೂೕ ಂದಪ  / ಗರಂಗಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಾ ಮಪ  / ದ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
 ಎ  ಮಲ ಪ  / ೕಲಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಮಂಜಪ  / ಾ ೂೕ ೕವಪರ ಾಡದ
ಸಣ ೖರಪ  / ದ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಮ ೕಶ ರಪ  / ರುದ ಯ ಪ ಜ ನಹ ಕಸಬ

ಾಂ ಾ  / ೕಮ ಾಯ ೂಂಡ ಕಸಬ
ಎ  ರ ೕಶಪ  / ಕ ಯಪ ಜಂ ೂಳಲು ಕಸಬ
ಮೂಡಲ ಯಪ  / ಸಂಕಪ ಕುರುಬರಹ ೕ ಾಂಪರ
ಮಂಜುಳ / ಓಂ ಾರಪ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ



ಮ ಪ  / ಾ ೂಳಸಮ ಕ ಯಗ ಕಸಬ
ೕಖರಪ  / ಬಸಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ

ಜಯಮ  / ಂಗಪ ಕುರುಬರಹ ೕ ಾಂಪರ
ಕ ಯಮ  / ೂಡ ಯ ಕುರುಬರಹ ೕ ಾಂಪರ

ೕ ಾವ  / ಕೃಷ ಮೂ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ
ಬಸವ ಂಗಮ  / ವ ಂಗಪ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ
ಬ ಾ ಾಯ  / ೂೕಮ ಾಯ ಮಸ ಹ ಾಡದ

  ಮ ಯ  / ಕ ೕ ೌಡ ಾ ಾವರ ೕ ಾಂಪರ
 ಸು ೕ  / ೂೕ ಾಲಪ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ
ೂೕ ಂದಪ  / ೂೕ ಾಲಪ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ

ಎ  ಬಸವಂತಪ  / ಕ ಯಪ ೕ ಕಸಬ
ಮ ಣ  / ಾಮಣ ೂೕಡ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಈಶ ರಪ / ದ ಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ನರ ಂಹಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ರತ ಮ  / ಹನುಮಂತಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಪ ಸನ  / ವಮೂತ ಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಪ ಜ  / ಪ ಸನ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೂ ೕ  / ಪ ಸನ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಜಯ ೕ ಾ / ಪ ಾಕ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಪ ಾಕ  / ನಂಜುಂಡಪ  ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಎ  ಮ ಾಜು  / ವಮೂತ ಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೕ  / ಂಗಪ ಂ ಹ ಾಡದ
ಪ ಾ  / ವಪ ಕಪ ಕಸಬ

ಾ ೂೕ  / ಹನುಮಂತ ೂೕ ನಗ ಾವ ಾಡದ
ಕ ಯಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಮಂ ೕನಹ ಕಸಬ
ರುದ ಪ  / ಸಣ ಮ ಪ ಮಸ ಹ ಾಡದ
ಪರ ೕಶ ರಪ  / ರುದ ಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಾ ಮಪ  / ಮ ಾಳಪ ಾ ೕ ಾಡದ
ಷ ಾ  / ರುದ ಪ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು

ದ ಪ  / ಚಂದ ಪ ಬನ ೕಹ ಕಸಬ
ೂೕರಪ  / ಾಗಪ ೂರ ಕಸಬ

ಸುನಂದಮ  / ಚಂದ ಪ  ಎ  ಾವ ಕಸಬ
ರ ಕು ಾ  / ಜಯಪ ೂರ ಕಸಬ

ಾ ೕಂದ ಪ  / ಸಂ ೕವಪ ಅ ಮ ಾಡದ
ಮಲ ಪ  / ಯಪ ತುಂ ನ ೕ ಾಂಪರ
ಕ ಯಪ  / ಲಕ ಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ಲ ಪ  / ಮ ಯ ಆಲಘಟ ೕ ಾಂಪರ
ಜಯ ಪ  / ಚಂದ ಪ ಬನ ಹ ಾಡದ

ೕ ಾ / ಚಂದಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ
ಾಗ ಾ  / ಗುರು ಂಗಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ಪರ ೕಶ ರಪ  / ಬಸವ ಂಗಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ವಕು ಾ  / ವ ಂಗಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಮುರು ೕಂದ ಪ  / ಹನುಮಯ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು



ಾಗಪ  / ಾಗಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಬಸವ ಾಜಪ  / ಮ ಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ
ಈಶ ರಪ  / ರುದ ಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ
ರುದ ಪ  / ಾಗಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ
ಕ ಯಪ  / ೂೕ ಾಲಪ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ

ಾ ಮಪ  / ಬಸಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ರಂಗ ಾಯ  / ಾಮ ಾಯ ೂಂಡ ಕಸಬ
ಚಂದ ಾಯ  / ರೂಪ ಾಯ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ಹನುಮಂತಪ  / ಪರ ೕಶ ರಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ವಣ  / ಮಲ ಪ ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು
ಾಮಪ  / ೕಲಪ ೕ ಕಸಬ

ಮಧು / ಾಮಪ ೕ ಕಸಬ
ೕ  / ಮಧು ೕ ಕಸಬ

ಈಶ ರಪ  / ಾಮಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ
ೂಡ ಯ  / ಬಸಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಮಂಜು ಾಥ  / ೕವಣ ದ ಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಾಕಪ  / ದ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ರಂಗ ಾ  / ತ ಯ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ
ೕಸ   / ತ ಯ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಾಜಪ  / ತ ಯ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ
ರ ೕ  / ಸುವ ಣಮ ಮತೂ ರು ೕ ಾಂಪರ
ಮಲ ಪ  / ಕ ಯಪ ಮತೂ ರು ೕ ಾಂಪರ

ಾಜಪ  / ಬಸಪ ಲಕ ನಹ ಕಸಬ
ಚಂದ ಪ  / ಯಪ  ಎ  ಆ  ಪರ ಕಸಬ
ಬಸಮ  / ಹುಚ ಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಹನುಮಂತಪ  / ೌಡಪ ಮತೂ ರು ೕ ಾಂಪರ
ರ  / ಈಶ ರಪ ಆಲದಹ ಕಸಬ
ಸು ೕಶ/ ಈಶ ರಪ ಆಲದಹ ಕಸಬ
ೌರಮ  / ವರುದ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಾರದಮ  / ನಂಜಪ ೂಂಡ ಕಸಬ
ೕಲಪ  / ಮರುಳಪ ಅರಲಹ ೕ ಾಂಪರ

ಚಂದ ಪ  / ಮರುಳಪ ಅರಲಹ ೕ ಾಂಪರ
ಮಲ ಪ  / ರಂಗಪ ಪ ಜ ನಹ ಕಸಬ
ೕತ / ಾ ಮಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಶಂಕರ ಂಗಪ  / ೂಡ ಯ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಚನ ಬಸಪ  / ಂಗಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ದ ಪ  / ಾಮಪ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಈಶ ರಪ  / ದ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಈಶ ರಪ  / ಂಗಪ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು
ಪ ಾ  / ಾ ಮಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಪಟ ಮ  / ಹನುಮಂತಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ೕ ರಮ  / ಹನುಮಂತಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ
ಸ ೕ  / ಹನುಮಂತಪ ಬ ೕ ಕಸಬ



ೕಶವಪ  / ಪರಮಯ ಾಗೂರು ಕಸಬ
ಕಮಲಮ  / ಹನುಮಂತಪ ಾಗೂರು ಕಸಬ
ಧಮ ಾಯ  / ಾಮ ಾಯ ೂಂಡ ಕಸಬ
ಗುರು ಂಗಪ  / ದ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಮ ಪ  / ಕದುರಪ ೂೕಮಸಂದ ೕ ಾಂಪರ
ಾಜಣ  / ಮ ಯಪ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಕ ೕಶಪ  / ಗುರು ಂಗಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಮ ಕ  / ಗುರು ಂಗಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ಮಂಜು ಾಥ / ವಣ ಅ ಘ ಕಸಬ
ಾ ಮಪ  / ದ ಪ ಕಪ ಕಸಬ

ಮ ೕಶ ರಪ  / ಬಸಪ ೂರ ಕಸಬ
ಾಮಪ  / ಮಲ ಪ ಅ ಘ ಕಸಬ
ಾರತಮ  / ವಣ ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು

ರುದ ಮ  / ಬಸಪ ಕ ನ ಕಸಬ
ರುದ ಪ  / ಗ ದ ಪ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಮಸ ೕಹ ಾಡದ
ಾರದಮ  / ರು ಾ ಪ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ದ ಪ  / ಬಸಪ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಕ ಯಪ  / ಕ ಣ   ಾಳ ೕ ಾಂಪರ
ಹನುಮಂತಪ  / ಂಗ ಾಯ   ಾಳ ೕ ಾಂಪರ
ಬಸವ ಾಜಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ

ೕಖರಪ  / ರಂಗಪ ಅ ಮ ಾಡದ
ಾಂತ ಾಜು / ೂಡ ಯ ಹುರು ಹ ಕಸಬ

ಕಲ ಪ  / ದ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ರಂಗಪ  / ಮಲ ಪ ಾರಬಗಟ ಕಸಬ
ಹನುಮಂತಪ  / ಹನುಮಂತಪ ೕರೂರು ಕಸಬ

ಾಸಪ ಪ / ಾಗಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ
ಾಮ ಾಯ  / ಬ ಾ ಾಯ ೂಂಡ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ  / ಕ ಮಲ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ೕಶಪ  / ರಂಗಪ ಕ ಮ ನಹ ಕಸಬ

ಲ ತ ಾಯ  / ಾ ಾಯ ೂಂಡ ಕಸಬ
ಂಚಮ  / ಾಮಯ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಾಮಣ  / ಮ ಣ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಮೂತ ಪ  / ಮ ಪ ಅ ಮ ಾಡದ
ಾಜಪ  / ಯಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ಲ ಣ / ಕ ಯಪ ಬುಕ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು
ಂಗಪ  / ಮಲ ಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ರಂಗಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ೂ ಯಪ  / ಮಲ ಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಪ ಾ ವ  / ೕಖರಪ ಮತೂ ರು ೕ ಾಂಪರ
ೂೕಮ ಾಯ  / ೕವ ಾಯ ೂಲ ರಹ ೕ ಾಂಪರ

ಜಯಕು ಾರ ಾಯ  / ೂೕಮ ಾಯ ೂಲ ರಹ ೕ ಾಂಪರ
ಾಮಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಮಸ ೕಹ ಾಡದ



ಾಮಪ  / ಯಪ ಮಸ ೕಹ ಾಡದ
ಪ ಾಕ  / ರಂಗಪ ಬ ಕಸಬ
ರುದ ಪ  / ಂಗಪ ಬ ಕಸಬ
ೕತ / ರುದ ಪ ಬ ಕಸಬ

ಮ ಯಪ  / ಾ ೂೕ ಾ ರಂಗಯ ಹ ಕಸಬ
ಮಂಜಮ  / ಮು ಯಪ ಾ ರಂಗಯ ಹ ಕಸಬ
ಮ ಪ  / ಮ ಯಪ ಾ ರಂಗಯ ಹ ಕಸಬ
ಾಣ ಾಯ  / ಾಲ ಾಯ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ರ ೕಶಪ  / ೂೕಮಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ಕ ಮಲ ಪ  / ಂಗಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ
ವಣ  / ಗುಡ ಪ ಕಬ ಳ ೕ ಾಂಪರ

ಕ ಮ ಪ  / ಟ ಪ ಅ ಘ ಕಸಬ
ರ  / ಬಸವ ಾ ಕ ಯಗ ಕಸಬ
ಆ ಾ / ರ ಕ ಯಗ ಕಸಬ
ಪಟ ಪ  / ಕಲ ಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ
ಕಲ ಪ  / ಾ ಮಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ
ೌರಮ  / ವರದ ಾಜಣ ಬುಕ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು

ವರದ ಾಜಣ  / ಮ ಯ ಅ ಕಂ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು
ಅ ೂೕ  / ಕಲ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಈರ ಾ  / ಕ ಪ ಎ   ಹ ಾಡದ
ಹನುಮಂತಪ  / ಅಂ ನಪ ಅ ಘ ಕಸಬ

ಾಗಪ  / ಾಡಪ ಮಳ ಕಸಬ
ೂೕ ಂದಪ  / ಮರುಳಪ ಲಗೂರು ೕ ಾಂಪರ

ಲ ತಮ  / ಅನಂತಪ ಾದಘಟ ೕ ಾಂಪರ
ಮರುಳಮ  / ಚಂದ ಪ ಮತೂ ರು ೕ ಾಂಪರ
ಹನುಮಂತಪ  / ಕಟ ರಂಗಪ ಮಳ ಕಸಬ
ರಂಗಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಮಳ ಕಸಬ
ಪ ಣ  / ಾಸಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ

ರುದ ಪ  / ಾಜಣ ಅ ಘ ೕ ಾಂಪರ
ಮೂಡಲ ಯಪ  / ಹನುಮಯ ಕಡದನ ಕಸಬ
ನಂಜಮ  / ವಣ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ವಣ  / ಕ ಣ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಕಮಲಮ  / ೖ ಾರಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಗಮಲ ಪ  / ೕಲಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಸು ೕ  / ಕ ಯಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಆನಂದಕು ಾ  / ಚಂದ ಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ

ೂ ಯಪ  / ಸಣ ಮಲ ಪ ೂಸಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಗ ೂೕ ಂದಪ  / ಮ ಯಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಮೂಡಲ ಯಪ  / ಬಸಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಕ ಯಪ  / ಕ ಯಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಬಸವ ಾಜಪ  / ಬಸಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ವಮೂತ ಪ  / ಬಸಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಮ ೕಶಪ  / ಯಪ ತುಂ ನ ೕ ಾಂಪರ



ಕೃಷ ಾಯ  / ಚಂದ ಾಯ ಹುಲು ಕ ಾಡದ
ೂೕ ೕಶ ರಪ  / ಚನ ಬಸಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ

ಚನ ಬಸಪ  / ಲಕ ಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ
ೂನ ಮೂ  / ಹುಚ ಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ

ಉ ೕ  / ಕ ಯಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ
ಸು ೕ  / ಕ ಯಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾಜಮ  / ಆನಂದಕು ಾ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ
ಾಜಪ  / ಕ ಯಪ ೂೕ ಹ ೕ ಾಂಪರ
ೂರ ೕರಪ  / ಚಂದ ಪ ೕವಪರ ಾಡದ

ನರ ಂಹಮೂ  / ಓಂ ಾರಪ ೕವಪರ ಾಡದ
ಬಸವ ಾಜಪ  / ಚನ ಬಸಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ
ರಂಗಮ  / ಗಂಗಮ ಎಂ ಮ ಾ ಪರ ಾಡದ
ರುದ ಾಯ  / ಚಂದ ಾಯ ಹುಲು ಕ ಾಡದ
ರಂಗ ಾಯ  / ೕಯ ಾಯ ಾಡದ ಾಡದ
ಜಯ ಾ  / ರಂಗ ಾಯ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ
ನರ ಂಹಪ  / ಾಮಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಹನುಮಂತಪ  / ಕ ಯಪ ಗಂ ಮ ೂ ೕಡು
ಚಂದ ಪ  / ಕದುರಪ ೂೕ ಹ ಾಡದ

ೂೕ ೕಶಪ  / ರಂಗಪ ೕವಪರ ಾಡದ
ಬಸವ ಾಜಪ  / ಕದುರಪ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ
ಸಣ ಕ ಯಪ  / ರಂಗಪ ಕರುಬರಹ ಕಸಬ
ಲ ೕ ಾ  / ಅಜು ನ ಾಯ ಾನಕ ಾಡದ

ೕ ಾ  / ಪರ ೕಶ ರಪ ಾನಕ ಾಡದ
ಾಜುಕು ಾ  / ಪರ ೕಶ ರಪ ಾನಕ ಾಡದ

ನಟ ಾ  / ಅಂ ನಪ ಾ ೕಹ ಮ ೂ ೕಡು
ೂೕ ಂದಪ  / ಾರಯಣಪ ೂಂಡ ಕಸಬ

ಬಸವ ಾಜಪ  / ೕತ ಾಮಪ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ೂಡ ಪ  / ಖಂಡ ಪ ಾದರಹ ೕ ಾಂಪರ

ಹನುಮಕ  / ೕ  ಮ ಣ ಜ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ಾ ಾಯಣಮ  / ಜಯಪ ಾ ೕರೂರು ಕಸಬ
ಾ ೕಶಪ  / ಡ ಪ ಅ ಘ ಕಸಬ

ಮ ಾಜು ನ / ಪರ ೕಶ ರಪ ೂಸಹ ಕಸಬ
ರಂಗಪ  / ಗುಡ ಪ ಕ ಹು ೕನಹ ಕಸಬ
ರುದ ಮ  / ೕತ ಾಮಯ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ೂೕ ಮದಪ  / ರಂಗಪ ೂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ಾಜ ಾಯ  / ೂೕ ಂದ ಾಯ ೂಂಡ ಕಸಬ
ಾಜ ೕಖ  / ಾಮಯ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ

ಸ ಾ ವಪ  / ೕರಭದ ಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಾಡಪ  / ಕ ಯಪ ಕಪ ಕಸಬ

ರಂಗಪ  / ಾ ಮಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಮ ಕ  / ಪರ ೕಶ ರಪ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಸಣ ಕಲ ಪ  / ಮ ಯಪ ಅರ ಹ ಕಸಬ
ಕಮಲಮ  / ರಂಗಪ ೂಂಡ ಕಸಬ



ೕಶವಪ  / ಂಗಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಲ ಮ  / ಮ ೕಶ ರಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಮ ಪ  / ಮಹ ೕವಪ ಕ ನ ಕಸಬ

ಲ ಮ  / ಯಪ ೕವಪರ ಾಡದ
ಜಯಣ  / ೌಡಪ ಮತೂ ರು ೕ ಾಂಪರ

ಾರದಮ  / ರಂಗಪ ಮತೂ ರು ೕ ಾಂಪರ
ೌರಮ  / ಲಕ ಪ ಮತೂ ರು ೕ ಾಂಪರ
ದ ಪ  / ದ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಾವ ತಮ  / ಚಂದ ಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಾವ ತಮ  / ದ ಪ ಕ ನ ಕಸಬ
ಂಚಮ  / ಲಕ ಪ ಕುರುಬರಹ ೕ ಾಂಪರ

ರಂಗಪ  / ಂಚಪ ೕವಪರ ಾಡದ
ರ ಕು ಾ  / ನಂಜುಂಡಪ ಅ ಘ ಕಸಬ

ಾಗರತ ಮ  / ಕ ಯಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ
ೕ ರಮ  / ಹನುಮಂತಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ
ೌರಮ  / ೂಂಡ ೂೕ ದು ಾ ವರ ಾಡದ
ಾಜಪ  / ದ ಪ ವ ೕಕ ಕಸಬ

ಮಲ ಮ  / ೂೕ ಂದಪ ಆ ಕ ಕಸಬ
ಬಸವ ಾಜಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ಕ ಣ  / ಾಳಪ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ
ಈರ ಾಯ  / ಾಮ ಾಯ ಬ ಕಸಬ

ಾ ಾಯಣಮ  / ಕ ಯಪ ಹ ಕಸಬ
ಜಯಪ  / ಾಮಲಂಗಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಹನುಮಂತಪ  / ಂಕಟಪ ಂಗದಹ ಕಸಬ

ಂಗ ಾಜಪ  / ಮ ಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ
ಕು ಾರಪ  / ೂಡ ಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ
ಪ ೕಣ / ೕವಣ ದ ಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ
ಸ ೂೕಜಮ  / ೕವಣ ದ ಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ
ಕು ಾರ ಾ  / ಅಂ ಾನಪ ಾಗ ಹ ಕಸಬ
ರಂಗ ಾಯ  / ಲಚ ಾಯ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ
ಕೃಷ ಪ  / ರಂಗಪ ೂಸಹ ಕಸಬ

ಾವ ತಮ  / ಲ ಾಯ ೂಂಡ ಕಸಬ
ರಂಗಪ  / ಅ ವಪ ೂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಾಮಪ  / ೕ ಕ ಯಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಮ ೕಶ ರಪ / ೕವಗಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಾಜಪ  / ೌಡಪ ಅ ೕಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಸು ೕ  / ಈಶ ರಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಹನುಮಕ  / ಕೃಷ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ಂಗಪ  / ಬಸಪ ಹ ಕಸಬ
ಅಬು  ಗ  / ಾ  ಹು ೕ  ಾ ಆ ಕ ಕಸಬ
ಅ ಾ  / ಬಂ ೕ  ಾ ಆ ಕ ಕಸಬ
ಚಂದ ಪ  / ಾ ೂೕ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಚಂದ ಪ  / ಾಳಮ ಹ ಕಸಬ



ಯ ಾ ೂೕ  / ಾಮ ೂೕ ಕಪ ಕಸಬ
ವ ಂಗಪ  / ಕಸ  ಹನುಮಂತಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಮ ೕಶ ರಪ / ಕಸ  ಹನುಮಂತಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ
ಜಯ ಮ  / ದ ಪ ಾ ೕ ಾಡದ
ಪಟ ಾ  / ಾಮ ಾಸಪ ಕಂ ೕಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ವಪ  / ಕ ಪ ೕವಪರ ಾಡದ
ಾವ ತಮ  / ಓಂ ಾರಪ ೂಂಡ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ  / ಹನುಮಂತಪ ೂಂಡ ಕಸಬ
ಮಂಜಪ  / ಚಂದ ಪ ೂಂಡ ಕಸಬ
ಪರ ೕಶ ರಪ  / ಾಮಪ ೕವಪರ ಾಡದ
ಗಂಗಮ  / ಪರ ೕಶ ರಪ ೕವಪರ ಾಡದ
ಪಟ ಂಗಪ  / ಬಸಪ ಂ ಹ ಾಡದ
ಬಸಪ  / ಸಣ ರಂಗಪ ೂಣ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ಅನ  ಾಷ / ಾಫ  ಾ ಮು ಾ ೂಂ ೕ ಾಂಪರ
ಹನುಮಕ  / ಲ ಪ ಕಪ ಕಸಬ

ೂೕ ೕಶಪ  / ಚನ ಪ ಹ ಕಸಬ
ಾ ಮಪ  / ಮ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ನಂಜುಂಡಪ  / ಈಶ ರಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ
ೂೕ ಂದಪ  / ಕ ಪ ಎ   ಹ ಾಡದ

ರತ ಮ  / ೕಲಕಂಠಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ರಂಗ ಾ  / ಂಗಪ ಹನುಮನಹ ಾಡದ
ಈಶ ರಪ  / ಾ ಮಪ ಬ ೕ ಕಸಬ

ೕ ಾ  / ಾ ಮಪ ಂ ಾಡದ
ಾನಂದ / ಾ ಮಪ ಂ ಾಡದ

ಂಚಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ಉ ೕ  /  ಹನುಮಂತಪ ಗ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಾಮಚಂದ ಪ  / ಗುರು ಂಗಪ ೂಸಹ ಕಸಬ
ವಪ  / ದ ಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ

ಮ ೕಶ ರಪ / ರಂಗಪ ಕ ನ ಕಸಬ
ಪ ೕಪ/ ೕವ ಾಜಪ ಕ ನ ಕಸಬ

ೖರಪ / ಲಕ ಪ ಜಂ ೂಳ ಲು ಕಸಬ
ಾರಪ / ಸಣ ಪ ಂ ಾಡದ

ಮುದ ಪ / ಂಚಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ರ ೕಶ/ ಹನುಮಂತಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಗುರುಮೂ / ಕ ಯಪ ಅ ಮ ಾಡದ

ಾಮ ೂೕ  / ೌಡಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ
ವಣ / ಹನುಮಪ ಮತೂ ರು ೕ ಾಂಪರ

ಈಶ ರಪ / ಾಶ ಪ ಅ ಮ ಾಡದ
ಮಲ ಪ / ೕಮಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ರ ಕು ಾ  / ಈಶ ರಪ ಮಸ ಹ ಾಡದ

ಾಜಪ / ಾಗಪ ಅ ಾಳ ಕಸಬ
ಮ ೕಶ ರಪ / ೕವಯ ಅ ಾಳ ಕಸಬ
ಕಮಲಮ / ಬಸವ ಾಜಪ ೕ ಕಸಬ



ಮ ೕಶ ರಪ / ೂೕರ ಂಗಯ ಕ ನ ಕಸಬ
ೂೕ ೕಶ/ ಮ ಣ ೕ ಕಸಬ
ಾರದಮ  / ಂಗಪ ಯಪರ ಮ ೂ ೕಡು

ಮ ಾ ಂಗಪ / ಹನುಮಂತಪ ಅರಲಹ ೕ ಾಂಪರ
ಾಗ ಾಜಪ / ಂಕ ೕಶಪ ನಗ ಾವ ಕಸಬ
ೕರಭದ ಪ /ಮರುಳಪ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ರುದ ಪ / ೕರ ಾ ಹ ಕಸಬ
ೂಡ ಡ ಪ / ಾಮಚಂದ ಪ ಉಳು ನ ೂಂ ೕ ಾಂಪರ

ರ ಕು ಾರ / ಲ ಣಪ ಆ ಕ ಕಸಬ
ಾಜಪ / ಾಸ ಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ / ರಂಗಪ ಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ರಂಗಪ  / ಾಸ ಪಗಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ
ಪರ ೕಶ ರಪ / ಯಪ ಕುರುಬರಹ ೕ ಾಂಪರ

ಕ ಮ ಪ / ಯಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಈಶ ರಪ / ಹನುಮಂತಪ ಕಡ ನ ಕಸಬ

ಾಮಪ  /ಸಣ ರಂಗಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ಾಜಪ / ಗಂಗಪ ಮತೂ ರು ೕ ಾಂಪರ

ನಂಜುಂಡಪ  / ಜಯಪ ಅರಲಹ ೕ ಾಂಪರ
ೕ ಾ ಮ / ೕ ೕಶಪ ಅ ಾಳ ಕಸಬ
ಾಲಮ / ಾಮ ಂಗಪ ಮು ಾ ೂಂ ೕ ಾಂಪರ

ಈಶ ರಪ / ಹುಚ ಪ ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು
ಾ ಗ ಾ / ೕಲಕಂಠಪ ಂಗದಹ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ / ೕಲಕಂಠಪ ವ ೕಕ ಕಸಬ
ೕವಣ / ಕ ದ ಪ ರವಗ ಮ ೂ ೕಡು
ಂಪರಂಗಪ / ಸಣ ಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ

ಈಶ ರಪ / ಾಗಪ ೂಸ ಾಳು ೕ ಾಂಪರ
ಕ ಯಪ / ಹುಚ ಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ಮ ಪ / ೂೕ ಂದಪ ೂಡ ಘಟ ಾಡದ
ಾಜಪ / ೂೕ ಂದಪ ಕಪ ಕಸಬ

ಮಂಜಣ / ಕ ಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ಮಂಜು ಾಥ/ ೕವಣ ದ ಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಾ ಮಪ  / ೕವಣ ದ ಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಮ ಾ ಂಗಪ / ಈರಪ ಕ ನ ಕಸಬ
ರುದ ಪ / ಚನ ಪ ಕ ನ ಕಸಬ
ಸಣ ಪ / ಬಸಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

 ೕಲಕಂಠಪ  / ಗುರು ಂಗಪ ಲ ಹ ಾಡದ
ಕುಸು ಾ/ ಮ ೕಶ ರಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಮ ೕಶ ರಪ / ಈಶ ರಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಮ ೕಶಪ  / ಬಸಪ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ
ಚಂದ ಪ / ಾತಣ ಅ ಾಳ ಕಸಬ
ರಂಗಪ  / ಕ ಯಪ ಗು ಕ ಕಸಬ

ಕ ಣ  / ಲ ಮ ಯಪ ಂಗದಹ ಕಸಬ
ಾಯಪ / ಮ ಯ ಾಯು ಉಳ ನ ೂಂ ೕ ಾಂಪರ



ವಕು ಾರ / ೌಡಯ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ
ಕ ಣ / ಸಣ ಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ಈಶ ರಪ / ಾಶ ಪ ೂ ೕನಹ ಕಸಬ
ಮ ಯಪ / ಹನುಮಂತಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ಯಪ / ಮ ಪ ಮಳ ಕಸಬ
ಚನ ಬಸಪ / ಂಚಪ ೂರ ಕಸಬ

ವಮೂತ ಪ / ೂಡ ಂಗಪ ೂಸಹ ಕಸಬ
ಜಯಣ / ವರುದ ಪ ಂ ೕ ಾಂಪರ
ಸು ೕಶ/ಪಟ ಾಮಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಮೂಡಲ ಯಪ / ಕ ಯಪ ಂಗದಹ ಕಸಬ
ಜಯ ಾಮಪ / ಂಚಪ ಎ   ಹ ಾಡದ

ಾಜಪ / ೕರುದ ಪ ೂೕ ಹ ಾಡದ
ಪ ಸನ ಕು ಾ / ೕ  ವಮೂತ ಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ದ ಂಗ ಾ / ಸ ಾ ವಯ ಮಧು ಕಸಬ
ಬಸವ ಾಜ/ ಮೂಡಲ ಯಪ ಮಸ ಹ ಾಡದ
ಮಂಜು ಾಥ/ ದ ಪ ಬ ಾ ಳಸಮುದ ೕ ಾಂಪರ
ೂೕ ಂದಪ  / ಈರಪ ಹನುಮಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಚಂದ ಮ / ಕ ೕ ಂಗಪ ಕಪ ಕಸಬ
ೕವ ಾಜಪ / ಮರುಳಪ ಆಲದಹ ಕಸಬ

ಬಸವ ಾ / ಮರುಳಪ ಆಲದಹ ಕಸಬ
ಬಸವ ಾಜಪ / ಅಜ ಪ ಅಲದಹ ಕಸಬ
ಮ ೕಶಪ / ನಂಜಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ೕವಣ /  ನಂಜಪ ಾ ಂ ಾಪರ ೕ ಾಂಪರ
ೕಣು ಾ/ ಕ ಬಸಪ ಕ ಮ ನಹ ಕಸಬ

ಾ ಮಪ / ಕ ಯಪ ಕ ಮ ನಹ ಕಸಬ
ಾಜಮ / ಬಸಪ ಆಲದಹ ಕಸಬ

ಮಂಜು ಾಥ/ ಜಯ ಣ ಆಲದಹ ಕಸಬ
ಪರಮ / ಚನ ಪ ಕಬ ಳ ೕ ಾಂಪರ

ಾಜಪ / ಕ ಯಪ ಜ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ೕ ಾ  /ಮ ಯಪ ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು

ಾ ಾ ಪ /  ಮಲ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಾಂತಮೂ /   ೕವಣ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ
ೂ ೕ  / ಾಜಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಗುರುಮೂ / ಧರ ೕ ಮಣ ನಡು ಮ ೂ ೕಡು
ಕ ೕಶ/ ಬಸವ ಂಗಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಪರ ೕಶ ರಪ / ಾ ೕ ೌಡ ಅರಲಹ ೕ ಾಂಪರ
ಮಂಜು ಾಥ/ ಹನುಮಂತಪ ಾಗಲ ಮ ೂ ೕಡು
ಚಂದ ಪ / ಬಸಪ ಮಸ ಹ ಾಡದ

ೕ ೕಶಪ / ಮಣ ಂಗಪ ಆಲದಹ ಕಸಬ
ಈರಪ  / ಾಮಪ ಬುರು ಕ ಕಸಬ
ರತ ಮ / ಸಣ ರಂಗಪ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ರ ಕು ಾರ/ಕ ಯಪ   ಮ ೂ ೕಡು

ಾಮಪ /ಈರಪ ಬುರು ಕ ಕಸಬ



ೂೕ ೕಶ/ರುದ ಪ ಬ ಕಸಬ
ಶ ಾಥ/ ಆನಂದಪ ಬ ಕಸಬ

ಗಂಗಮ / ಾಮಣ ೕ ಾಂಪರ
ರಂಗಪ / ಾಮಪ ಬುರು ಕ ಕಸಬ
ಉ ೕಶ/ ಾಮಪ ಬುರು ಕ ಕಸಬ
ರ ೕಶ/ ಾಮ ಂಗಪ ೕ ಾಂಪರ
ಬಸವ ಾ /ಮರುಳಪ ಆಲದಹ ಕಸಬ
ಾಂತಮ / ತಮ ಯ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ೕಖರಪ / ಾಮಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಕಲ ಪ / ಬಸಪ ಆಲದಹ ಕಸಬ
ಾಗ ಾಜಪ / ಾ ಮಲ ಪ ೂಡ ಘಟ ಾಡದ
ವ ಾ / ಸುಕಂಪ ಅ ಮ ಾಡದ
ಂಗಪ / ರಂಗಪ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಸು ೕಶ/ ಮ ೕಶ ರಪ ಆ ಕ ಕಸಬ
ಜ ಂಗಪ /  ಮಲ ಪ ೂಸಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಓಂ ಾರಪ / ಹನುಮಂತಪ ಜಂ ೂಳ ಲು ಕಸಬ
ಾಜಪ /ಮ ೕಶ ರಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ಜಯ ಾ / ಓಂ ಾರಮೂ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ವಕು ಾ / ಓಂ ಾರಮೂ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಮ ೕಶ ರಪ / ಈಶ ರಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಾ ಮಪ / ೖರಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ಾಮ ಂಗಪ / ಂಗಪ ಾದರಹ ೕ ಾಂಪರ
ೂೕ ೕಶ ರಪ / ೂೕಮಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಂಚಮ  / ಬಸಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ
ಸುಬ ಣ . ಗುರುವ ೂೕ ಕಪ ಕಸಬ
ಜಯ ಾ / ೕಕ ಾಯ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ
ಚಂದ ಮ / ಹುಲುಗಪ ಹುಲು ಕ ಾಡದ
ಹನುಮಂತಪ / ೂಡ ಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ
ರಂಗಪ / ಕ ಯಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಜಗ ೕಶ ಾಯ / ೕ ಾ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸಬ
ಚಂ ಾ / ಕೃಷ ಾಯ ಾನಕ ಾಡದ

ೕಶ ಾಯ / ಈರ ಾಯ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ
ಹನುಮಂತಪ / ಕದುರಪ ೕರುರೂ ಕಸಬ
ಬಸವಂತಪ / ಕ ಯಪ ೕ ಕಸಬ
ಜುಂಜಪ / ಸಣ ಕ ಯಪ ೂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ಸಣ ಕ ಯಪ / ೂಡ ಕ ಯಪ ೂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ಲ ಣ/ ಓ ೂೕಕ ಯಪ ೂೕ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ಮ ಪ / ದ ಪ ಂ ಾಡದ

ಗುರುಮೂ / ಜಟಕ ಾಯ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ
ಾಮ ಾಯ / ಜಟಕ ಾಯ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ರಂಗ ಾಥ/ ಾಲಪ ೕರವ ಾಗ ಹ ಕಸಬ
ೕಸಪ / ಹನುಮಪ ೕರವ ಾಗ ಹ ಕಸಬ



ದಂನಂದ/ ರಂಗ ಾಯ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ
ರಂಗ ಾಯ  / ಜಟಕ ಾಯ ಕು ಾರನಕ ಕಸಬ
ಜಯಮ / ಂಗಪ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ
ೂೕ ಂದಪ / ೂೕ ಾಲಪ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ
ಾಲಪ / ಮ ಪ ಚನ ಸಮುದ ಕಸಬ

ವಕುಮ  / ಾಳಪ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ
ಹನುಮಂತಪ / ಸಂಗಪ ಜಂ ೂಳಲು ಕಸಬ

ೂ ಯಪ /ಕಲ ಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ
ಸುಡು ಾಡಪ /ದು ಕ ಯಪ ೂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಾಗ ಾಜಪ / ಮ ಣ ೂ ೕಡು ಕಸಬ
ಂಗಪ /ಹನುಮಂತಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ

ಮ ೕಶ ರಪ /ಮ ೕಶಪ ಮಳ ಕಸಬ
ಾಗಪ / ಾಡಪ ಮಳ ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ / ಕಟ ಗಪ ಮಳ ಕಸಬ
ಾಜು/ನಂಜುಂಡಪ ಜಂ ೂಳಲು ಕಸಬ
ಾಂತಪ  / ಂಚಪ ರಂಗವ ನಹ ಾಡದ

ಗಂ ಾಧರಪ / ಾಮಪ ಮಸ ಹ ಾಡದ
ಮ ಣ / ರಂಗಪ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ೕವಣ  / ೕಲ ಯಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಸಣ ರಂಗಪ /ಲಕ ಾಸಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ನಂಜಮ / ವಣ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಗಂಗಪ /ಹನುಮಯ ೂರ ಕಸಬ
ಜಯ ಮ /ಪರ ೕಶ ರಪ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ಚಂದ ಪ / ಾಗಪ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ
ಲ ತಮ /ಚಂದ ಪ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ
ಧಮ ಾಯ / ಾಮ ಾಯ ೂಂಡ ಕಸಬ

ೕವಣ  / ಾಳಣ ಮಳ ಕಸಬ
ರಂಗಪ /ಲಕ ಪ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ಾಜಪ / ವಣ ಹ ಕಸಬ
ಲಕ ಮ /ಲಕ ಪ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ಚಂದ ಮ / ೕಶಪ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ
ಮು ೕಂದ ಪ /ಹನುಮಂತಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು

ೕಮಣ / ೕಲ ಯಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಾಮಣ / ಂಗಪ ೂಂಡನಹ  ಮ ೂ ೕಡು
ಜ ಂಗಪ /ಮಲ ಪ ೂಸಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ / ೂಡ ಪ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ
ಮ ೕಶಣ / ಮ ಣ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ೕ ಂದ ಪ / ಮ ಪ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ
ಾಮಪ / ೕ ಕ ಯಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ೕಶಪ / ಪ ಣ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ
ಜಯಲ ೕ/ರಂಗ ಾಥ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ವಣ  / ಕ ಣ ಕಂಗುವ ಕಸಬ



ಮ ೕಶ ರಪ / ವಣ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಓಂ ಾರಪ / ಹನುಮಂತಪ ಜಂ ೂಳಲು ಕಸಬ
ಮ ೕಶ ರಪ / ಾಮಪ ಮಳ ಕಸಬ
ಸು ೕಲಮ /ಅಣ ಯ ೕಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ಪ ೕಪ/ಅಣ ಯ ೕಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾ ಮಪ / ದ ಪ ೕಂ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ಪ ಭು ಂಗಪ / ಗಂ ಾಧರಪ ಮ ಹ ೕ ಾಂಪರ
ಗಂಗಮ / ಾಗಪ ಮ ಹ ೕ ಾಂಪರ

ವ ಂಗಪ / ಹನುಮಂತಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ೂೕ ಂದಪ / ಗರಂಗಪ ೕರಂ ಾಪರ ಕಸಬ

ರುದ ಪ /ಗ ಯಪ ಅಡ ಸಂ ೕನಹ ಕಸಬ
ೂ ಯಪ /ಸಣ ಮಲ ಪ ೂಸಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ರಂಗಪ /ಹನುಮಂತಪ ೂಸಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಗಂ ಾಪ / ಮೂಡ ಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ಅ ೂೕಕ/ ಕ ಣ   ಮ ೂ ೕಡು
ಮಂಜಮ  / ಕ ಣ   ಮ ೂ ೕಡು
ಪತ ಪ / ಗರಂಗಪ ಕುಂ ಾರಕ ' ಕಸಬ
ರ /ರಂಗಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ೂೕ ಂದಪ / ಕ ಪ ಂ ಾಡದ

ರಂಗ ಾ  / ಂಗಪ ಹನುಮನಹ ಾಡದ
ಾಜಪ / ಮ ೕಶ ರಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಂಚಮ / ಾಮಚಂದ ಪ ಅಡ ಸಂ ೕನಹ ಕಸಬ

ಸು ೕಶು/ ೂೕ ಾಲಪ ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ
ಚಂದ ಪ / ೂಡ ಮಲ ಪ ೂಸಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಕ ಾಲಪ / ೕಲಪ ಹ ೕಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಪಟ ಪ / ಸಣ ಂಗಪ ೂಸಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಾ ತ ಮ / ಮ ಾ ಂಗಪ ೂಸಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಮ ಾ ಂಗಪ / ೂಡ ಮಲ ಪ ೂಸಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಕ ರಂಗಪ / ಗರಂಗಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಯಣ / ೂಡ ಯ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ರುದ ಪ / ಮ ಪ ಮಸ ಹ ಾಡದ

ವ ಂಗಪ / ೕಖರಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ವಕು ಾರ/ಓಂ ಾರಮೂ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಜಯಮ /ಓಂ ಾರಮೂ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಮ ೕಶ ರಪ / ಈಶ ರಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಾಗ ಾಜಪ / ಬಸಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಗಮಲ ಪ / ೕಲಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ರಂಗಪ / ಮ ಾಯ ಾ ಾವ ಕಸಬ
ಮಂಗಳಮ / ಜಗುಣ ಾ ಕಗ  ಕ ಮ ೂ ೕಡು
ೌರಮ / ಾಳಯ ಾ ಂಟಪರ ೕ ಾಂಪರ
ಾ ಮಪ / ೖರಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ

ದ ಾನಂದಪ /ಗಂ ಾಧರಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ
ಗಂಗಧರಪ / ೕರಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ



ಾಮ ಂಗಪ / ಂಗಪ ಾದರಹ ೕ ಾಂಪರ
ಮಂಜು ಾಥ/ ಾಲಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಗಂಗಮ / ೕರಭದ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಹನುಮಂತಪ / ೕಲಪ ಮಂ ೕನಹ ಕಸಬ
ಮ ೕಶ ರಪ / ಬಸಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ

ೕರಭದ ಪ / ರುದ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ೕ ಂದ ಪ / ರಂಗಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಸು ೕತ/ ೕ ಾಸಮೂ ಐ ಾಪರ ಕಸಬ
ಅರ ಂದಕು ಾರ/ ೕ ಾಸಮೂ ಐ ಾಪರ ಕಸಬ
ಅ  ಕು ಾ  / ೕ ಾಸಮೂ ಐ ಾಪರ ಕಸಬ
ಪರ ೕಶ ರಪ / ಮ ಪ ೂೕ ಕಸಬ
ಮರುಳ ದ ಯ / ರುದ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ದ ಯ / ರು ಾ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ೂಡ ಯ / ಾ ಮಯ ಕಡ ಕಸಬ

ಕೃಷ ಪ / ಕ ಣ  ಎ  ಆ  ಪರ ಕಸಬ
ವಕು ಾ / ೂಡ ಯ ಾ ಂಟಪರ ೕ ಾಂಪರ

ಲಕ ಮ /ಕ ಯಪ ಾ ಂಟಪರ ೕ ಾಂಪರ
ಾಸಪ / ಾಗಪ ಾ ಂಟಪರ ೕ ಾಂಪರ
ೕವಯ / ಚನ ಬಸವಯ ಅ ಾಳ ಕಸಬ
ೂೕ ೕಶ ರಪ / ೂೕಮಪ ಅ ಾಳ ಕಸಬ

ರಂಗಪ / ಚಂದ ಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಾ ಮಪ / ದ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ರ ೕಶ/ ಹನುಮಂತಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಜಯಮ / ಕ ಯಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಪಟ ಾ / ನಂಜುಂಡಯ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ವರುದ ಪ / ಹನುಮಂತಪ ೕರುರೂ ಕಸಬ
ಕು ಾರ/ ಕೃಷ ಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ಾಮಚಂದ ಪ / ೂೕ ಾ ಾಯ ಕಪ ಕಸಬ
ಾಸಪ / ಕ ಣ ಕ ಯಗ ಕಸಬ

ನರ ಂಹಪ / ಕದುರಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಚಂದ ಪ / ಹನುಮಂತಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ
ಪದಮ / ೕರು ಾ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಮ ಪ / ಹನುಮಂತಪ ಕಪ ಕಸಬ

ೕಶಪ / ಮ ಪ ಕ ಮ ನಹ ಕಸಬ
ಲ ಮ / ವನಮ ಗೂ ಹ ಾಡದ

ವನಪ / ದ ಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ಾ ಯಣಮ / ೕಲಕಂಠಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ೂೕ ಂದಪ / ಗರಂಗಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ೕಲಪ / ೕಲಕಂಠ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಕ ಯಪ / ೕರಭದ ಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ಪರದಂರಪ / ೌಡಪ ಾಗೂರು ಕಸಬ

ಾಗ ಮ / ಮ ಾ ಂಗಪ ಹನುಮನಹ ಾಡದ
ಈಶ ರಪ / ಹನುಮಂತಪ ೂಸು ಾಳು ೕ ಾಂಪರ



ಾವ ತಮ / ವನಂದಪ ೂಸು ಾಳು ೕ ಾಂಪರ
ಅಂ ೕನಪ / ಕ ಾಲಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಓಂ ಾರಪ / ಕ ಯಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ

ರಂಜಮೂ  / ಈಶ ರಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಕ ಯಪ / ಬುಡ ಕ ಯಪ ಹನುಮನಹ ಾಡದ
ಮೂತ ಪ / ಮ ಪ ಅ ಮ ಾಡದ
ಬಸವ ಾಜಪ / ಾಜ ೕಖರಪ ಮ ೂ ೕಡು ಮ ೂ ೕಡು
ನರ ಂಹಮೂ / ಾಮಪ ಕುಂ ಾರಕ ' ಕಸಬ

ೖ ಾರಪ  /ಸಣ ೕಲಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಕಮಲಮ / ೖ ಾರಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಗಮಲ ಪ / ೕಲಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ
ಮ ಕ /ರಂಗಪ ಕಪ ಕಸಬ
ೕರಭದ ಪ / ಮು ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಚಂದ ಮ / ಾಂತ ೕರಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ರುದ ಪ / ಪವ ತಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ೕರಪ / ೕರಭದ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಶ ಧರ/ ೕ ೕಶಪ ಾಗ ಹ ಕಸಬ
ಗುರು ಾಂತಪ / ಈಶ ರಪ  ಎ  ಾವ ಕಸಬ
ಚನ ಮ /ಈಶ ರಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಮ ಪ /ಮಹ ೕವಪ ಕ ನ ಕಸಬ

ಕ ಬಸಪ / ಮ ಪ ಕ ನ ಕಸಬ
ಾವ ತಮ / ಮ ಪ ಕ ನ ಕಸಬ

ಈರಣ / ಂಗಪ ಹನುಮನಹ ಾಡದ
ಈರಪ / ಾಬ ಈರಪ ಂ ಾಡದ

ೂಡ ಪ / ಮು ಯಪ ಹನುಮನಹ ಾಡದ
ೕ ಶಪ / ಂಗಪ ೂರ ಕಸಬ

ರಂಜಮೂ  / ಾಮ ಂಗಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಾರದಮ / ರುದ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಂಕ  / ಲ ೕ ಾ ಾಯಣಪ ೂೕ ಹ ಾಡದ

ಲ ಾ/ ಂಕ ೕ ೕವಪರ ಾಡದ
ೕರ ಾ  / ಕ ಪ ಟ ಾ ಮ ೂ ೕಡು
ಜ ಂಗಪ / ಮ ಾ ೕವಪ ಹ ಕಸಬ

ರುದ ಪ / ಮ ಾ ೕವಪ ಹ ಕಸಬ
ಜಗ ೕಶ/ ೕರಪ ಕಬ ಳ ೕ ಾಂಪರ
ರಂಗಪ ಶಕು / ಾ ಕ ಯಪ ೕ ಾಂಪರ

ೕ ಶ ರಪ / ಾಳಪ ಕಬ ಳ ೕ ಾಂಪರ
ಬಸವ ಾಯ / ಾಲ ಾಯ ಗರಗ ೕ ಾಂಪರ
ೕಜಪ / ೕಲಪ ಕ ಾಣಕ ಕಸಬ

ಲ ಮ / ವನಮ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ಮ ಲ/ಗುರುಮೂ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಾಮಪ /ಮಲ ಪ ೕ ಕಸಬ

ಮಧು/ ಾಮಪ ೕ ಕಸಬ
ಪ ಾ ತಮ / ಪಟ ಾ ಾಗೂರು ಕಸಬ



ಕ ರಂಗಪ / ಲ ಣ ಬುಕ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು
ಈಶ ರಪ /ಹುಚ ಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ

ಾಜು/ ಗುರು ಾಂತಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ರುದ ಮು /ಮು ಂದ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ವನಂದಪ / ಚಂದ ಮ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಈಶ ರಪ / ಹನುಮಂತಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ಜಯ ಾಮಪ / ೖರಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ೕ ಾಮ / ಸಣ ಂಚಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ಾಜಪ / ಾಗಪ ಹನುಮನಹ ಾಡದ

ಪ ಸನ / ಾಮಪ ೕ ಕಸಬ
ೕ / ಮಧು ೕ ಕಸಬ

ೌರಮ / ೕಮಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಸುಕಂಪ / ಾಟಪ ಅ ಮ ೕ ಾಂಪರ
ಮೂಡ ಪ / ಮ ಯ ಕಪ ಕಸಬ
ಮ ಯ / ಾಸಪ ಜ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ೂೕ ಂದಪ / ೕಮಪ ಕಪ ಕಸಬ

ಮೂಡ ಪ / ಗಂಗಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಭೂತಣ / ಾಗಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಪ ಾಶ/ ಾ ಮಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೕಖರಪ / ೕಜಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಈರಪ / ಮ ಪ ಹನುಮನಹ ಾಡದ
ಸುಗಂಧ ಾಜು/ ಈಶ ರಪ ಗು ಕ ಕಸಬ
ಗಂಗಪ /  ಡಿವಪ್ಪ ಎಂ ಮ ಾ ಪರ ಾಡದ

ೕಮಣ / ಕ ಯಪ   ಹ ಾಡದ
ಮಲ ೕಂಶ/ ಕ ಾಲಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ

ಾಮಕ / ರಂಗಪ   ಮ ೂ ೕಡು
ಮ ಶ ರಪ / ೕವಗಪ  ಕುರುಬರಹ ಕಸಬ

ೕಶಪ /ಚಂದ ಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಮ ೂೕಹರ/ ಾಮಪ ೕ ಕಸಬ
ಮ ಾಂ ಶಪ / ರುದ ಪ ಂ ಾಡದ

ವಣ / ಮ ಾ ಂಗಪ ಎ   ಹ ಾಡದ
ರಂಗಪ / ಕಲ ಪ ಮಳ ಕಸಬ
ಪರ ೕಶ ರಪ / ದ ಮಲ ಪ ೕ ಾಪರ ಕಸಬ

ೂೕ ಶಪ / ಾಡಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಲ ತ ಾಯ / ದ ಾಯ ೂಂಡ ಕಸಬ
ರತ ಮ / ೕಲಕಂಠಪ ಕುಂದೂರು ಕಸಬ
ಬಸವ ಾಜಪ / ಾ ೕ ೌಡ ಮಳ ಕಸಬ
ಪಟ ಾ / ಕ ದ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಶ ಕ ಾ/ ಚಂದ ಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ೌರಮ / ೌಡಮ ಮಳ ಕಸಬ

ಮ ಾ ಂಗಪ / ಾತಪ ಾನಕ ಾಡದ
ೂಡ ಪ / ಯ ಯಪ ಎ   ಹ ಾಡದ

ಕ ಾಲಪ / ೖ ಾರಪ ಕುಂದೂರು ಾಡದ



ರತ ಮ / ಂಗಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ವಮೂ ತಪ / ಅಂ ೕನಮ  ೂಡ ಪ ಕಪ ಕಸಬ

ಪ ಾಶ/ ಯಪ ೕವಪರ ಾಡದ
ಹನುಮಂತಪ / ಸಣ ೌಡಪ ಂ ಾಡದ

ಾ ಮಕ / ಾಗಪ ಂ ಾಡದ
ಾಮ ಂಗಪ / ಕ ಯಪ ಂ ಾಡದ
ಾಸಪ / ಕು ಹನುಮಂತಪ ೕರನಕ ೕ ಾಂಪರ

ರ ೕಶ/ ಾಸಪ ೕರನಕ ೕ ಾಂಪರ
ಹನುಮಂತಪ / ಾಸಪ ೕರನಕ ೕ ಾಂಪರ

ಾ ೕಂದ / ಾಸಪ ೕರನಕ ೕ ಾಂಪರ
ಲ ಣ/ ಸಣ ರಂಗಪ ಂಗದಹ ಕಸಬ

ಾಮಚಂದ ಪ / ಾಶ ಪ ಅಡಸ ೕಂನಹ ಕಸಬ
ಪ ೕಪ/ ೕವ ಾಜಪ ಕ ನ ಕಸಬ
ಕ ಯಪ / ಾರ ಾದಪ ೕರನಕ ೕ ಾಂಪರ
ಅನ ಪ ಣ ಮ / ೕರಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಾಗಪ / ಾಟಪ ಂ ೕ ಾಂಪರ
ೕ ಾವ / ಉ ೕಶ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ವಮ /ಲಕ ಪ ಮ ೂ ೕಡು ಮ ೂ ೕಡು

ಕಲ ಮ / ವಮೂ ತಪ ಮ ೂ ೕಡು ಮ ೂ ೕಡು
ವಣ / ಮ ಾ ಂಗಪ ಹನುಮನಹ ಮ ೂ ೕಡು

ಮ ಾ ಂಗಪ / ಗ ಯಪ ಎ   ಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಜಯ ಾಮ/ ೂಡ ಯ ೂೕ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ

ಾ /ಆ ಾಧ ೂೕ ೕನಹ ೕ ಾಂಪರ
ಕೃಷ ಾಯ /ಲ ಾಯ ಮಸ ಹ ಾಡದ

ೕಕಂಠಯ / ಗ ರಂ ೕ ೌಡ ಗ ರಂಗಪರ ಕಸಬ
ರತ ಮ / ಂಗಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ಂಚಪ /ಹನುಮಂತಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ೂೕ ೕಶ/ ಮ ಣ   ಹ ೕ ಾಂಪರ
ೕಖರಪ / ಪರ ೕಶ ರಪ ಂ ಾಡದ

ಈಶ ರಪ / ೂನ ವಳಪ ಂ ಾಡದ
ಕ ಶಪ / ಗುರು ಂಗಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಓಂ ಾರಪ / ಕ ಯಪ ಮಳ ಕಸಬ
ಲಕ ಪ / ದೂ ಯಪ ೕರುರು ಕಸಬ
ಕು ಾರ ಾ /ಜಯ ಣ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು
ಈಶ ಪ / ದ ಗಪ  ಎ  ಮ ೂ ೕಡು
ಬಸಪ /ಸಣ ೖರಪ ಹ ಕಸಬ
ಓಂ ಾರ ಾಯ / ಹನುಮಂತ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸಬ
ಚಂದ ಯ / ಕ ಯಪ   ಮ ೂ ೕಡು
ಗುರು ಾಂತಪ / ಈಶ ರಪ ೂರ ಕಸಬ

ಾಲಪ /ರಂಗಪ ಂ ಾಡದ
ಶ ಧರ/ ೕ ೕಶಪ ೂರ ಕಸಬ
ಸ ೕಶ/ ೂರ ೕರಪ ೂ ೕನಹ ಾಡದ

ಾಂತ ೕರಪ / ವಪ ೕ ಕಸಬ



ಪ ಾಶ/ ೌಡು ಮುದ ಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ಮ ಕ /ಹನುಮಯ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

ಹನುಮಂತಪ / ಾಮಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ
ಚಂದ ಪ / ಕ ಯಪ ಮತೂ ರು ೕ ಾಂಪರ

ಕ ಪ / ದ ಪ ಕಬ ಳ ೕ ಾಂಪರ
ಮೂಡಲ ಯಪ / ಹನುಮಣ ಕಬ ಳ ೕ ಾಂಪರ

ಾಮಚಂದ ಪ / ಗುರು ಂಗಪ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ
ಗಂಗಮ / ಮ ೕಶ ರಪ ಹ ಕಸಬ
ಬಸಪ / ಈರಪ ಹ ಕಸಬ

ಾಸಪ / ಕ ಯಪ ಎ   ಹ ಾಡದ
ಾಮಪ / ಕ ಣ ತುಂ ನ ೕ ಾಂಪರ
ವಮ / ೕಶಪ ಮಳ ಕಸಬ

ಗುರು ಂಗಪ / ದ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಾಗ ಾಜ/ಗುರು ಂಗಪ ೂಸಹ ಕಸಬ
ೕಮ ಾಯ  / ಲಚ ಾಯ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ಂಕಟಪ / ಮ ೂ ಕಲ ಹ ಕಸಬ

ಬಸವ ಾಜಪ / ಂಕ ೕಶಪ   ಹ ಕಸಬ
ೕ  . ಾಲಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ

ಈಶ ರಪ / ಾ ಾಳಪ   ಹ ಕಸಬ
ಚಂದ ೕಖರ/ಚನ ಮಲ ಪ ಾನು ೕನಹ ಮ ೂ ೕಡು
ಕ ಯಮ / ಕ ಯಪ ದು ಾ ವರ ಾಡದ
ಈಶ ರಪ / ೕರಭದ ಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ಲ ತಮ /ಮ ಾ ಂಗಪ ಕಂಗುವ ಕಸಬ
ರಂಗ ಾಯ / ಾನ ಾಯ ೂಂಡ ಕಸಬ
ಕ ಯಪ / ಲ ಣಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ

ೕ ಾ / ೂಡ ಬಸಪ ೂರ ಕಸಬ
ೕ ಾ / ಾಮರಂಗಪ ದು ಾ ವರ ಾಡದ

ಸಣ ೖರಪ  / ದ ಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಾಜಪ  / ೌಡ ೂೕ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ
ಂಚಮ  / ಕ ಯಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ

ಕ ಯಮ  / ಶಂಕರಪ ಕಪ ಕಸಬ
ಯಪ  / ಹನುಮಂತಪ ೕವಪರ ಾಡದ

ರಂಗಮ  / ಮ ಪ ಕಪ ಕಸಬ
ೕಮ ಾಯ  / ಾಜ ಾಯ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಚಂದ ನಯ  / ರೂಪ ಾಯ ಾ ಪರ ಕಸಬ
ಂಚಪ  / ೂ  ಕ ಯಪ ಕಪ ಕಸಬ

ಕು ಾರ / ಾಜಪ ಲ ೕನಹ ಕಸಬ
ಾಜಪ  / ಬಸಪ ಲ ೕನಹ ಕಸಬ
ಾಜಮ ೕಮದ  / ರುದ ಪ ಎನ ಎ  ಕ ಮ ೂ ೕಡು

ಮಧು / ಾಜಪ ಲ ೕನಹ ಕಸಬ
 ಜಯ ಪ  / ಾಮಪ ೕರುರು ಕಸಬ
ರಂಗಮ  / ಾಮ ಂಗಪ ೕ ಾಂಪರ
ಪಟ ಮ  / ಹನುಮಂತಪ ಬ ಕಸಬ



ಸ ೕ  / ಹನುಮಂತಪ ಬ ಕಸಬ
ಜಯ ಾ  / ಪ ೕ  ೕರಪ ಕಗ ಲಕ ಮ ೂ ೕಡು
ಮಂಜು ಾಥ / ಗುರು ದ ಪ ಕಂ ೕಪರ ಮ ೂ ೕಡು
ಕ ಯಪ  / ದ ಂಗಪ ಹುಣ ನಡು ಕಸಬ
ಈಶ ರಪ  / ರುದ ಪ ೕರಗುಂದ ಕಸಬ
ಶಂಕರ ಂಗಪ  / ೂಡ ಯ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ೕರಬದ ಪ  / ಮಲ ಪ ಎ   ಹ ಾಡದ
ಚನ ಬಸಪ  / ಚನ ಪ ಹ ಕಸಬ
ಮ ಕ  / ಗುರು ಂಗಪ ೂಸಹ ಕಸಬ

ಮಹ ೕವಪ  / ಬೂದಪ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಯಶವಂತ ಾಯ  / ಚಂದ ಾಯ   ವ ಮ ೂ ೕಡು

ೕಲಕಂಟಪ  / ಂಚಪ ೂಸಹ ೕ ಾಂಪರ
ಹನುಮಂತಪ  / ಅಂ ನಪ ಂಗದಹ ಕಸಬ

ಾಗ ಾಜ / ಾಮ ಂಗಪ ಾರಭಗಟ ಕಸಬ
ಹನುಮಂತಪ  / ೕಮಪ ವ ೕಕ ಕಸಬ
ಂಪರಂಗಪ  / ಸಣ ಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ

ಕ ಯಮ  / ಾ ೂೕ ೂಸ ಾಳು ೕ ಾಂಪರ
ಸ ಾ ವಪ  / ೕರಭದ ಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಾರ ಾದಪ  / ಂಗಪ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ
ದ ಪ  / ಹನುಮಮತಪ ಾ ೕನಹ ಕಸಬ

ಚಂದ ಪ  /ರಂಗಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ೂನ ಪ  / ಹನುಮಂತಪ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ

ಜಂಬು ೕಶವ / ವಪ ೕ ಕಸಬ
ರ  / ವಪ ೕ ಕಸಬ

ಾಂತ ೕರಪ  / ವಪ ೕ ಕಸಬ
ಯ ೂೕದಮ  / ೖ ಾರಪ ಅ ಕಂ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು
ಕು ಾ  / ಾಸಪ ಅ ಕಂ ಾಗರ ಮ ೂ ೕಡು

ೕ  / ೕರಪ ಾ ನಕ ಕಸಬ
ಜಮ  / ಮಲ ಪ ಾಡದ ಾಡದ

ನಂದ ಪ  / ೂೕ ಂದಪ ಹನುಮನಹ ೕ ಾಂಪರ
ದ ಪ  / ಹನುಮಂತಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ

 ಂಗಪ  / ಹನುಮಂತಪ ೂ ೕಡು ಕಸಬ
ಪ ೕಳಮ  / ಶಂಕ ಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ

ಾಗ ಾಜಪ  / ಜುಂಜಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ಜ ಂಗಪ  / ೕಕಂಠಯ ಆ ಾಳ ಕಸಬ
ಮ ಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಕಪ ಕಸಬ

ಲ ತಮ  / ಾಜಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ
ಮೂಡ ಪ  / ಮ ಪ ಂ ಾಡದ
ಜಗ ಾಯ   / ೂೕಪ ಾಯ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ಾಮಚಂದ ಪ  / ಾಶ ಪ ಅ ಂ ೕನಹ ಕಸಬ
ಕ ಬಸಮ  / ಮ ಯಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ
ಮೂತ ಪ  / ಾ ಮಪ ಆ ಕ ಕಸಬ

ವಪ  /ಕ ಯಪ ಂಗದಹ ಕಸಬ



ಕ ಣ  / ರಂಗಪ ೂ ೕ ಕಸಬ
ಮಹಂ ೕ  / ರುದ ಪ ಂ ಾಡದ

ಾ ಮಯ  / ಜ ಮಲ ಯ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಕ ಯಪ  / ಹನುಮಂತಪ ಹುರು ಹ ಕಸಬ
ಶಂಭು ಂಗಪ  / ಗಂಗಪ ಾ ಪರ ಕಸಬ

ವ ಾಯ  / ಾಮ ಾಯ ಮಸ ಹ ಕಸಬ
ೖ ಾರಪ  / ಮಲ ಪ ಾಗ ಹ ಕಸಬ

ಹಷ  / ಾಗಭೂಷ  ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಾಗಭೂಷ  / ಕ ಬಸವಯ ಾ ೕಹ ಕಸಬ

ಮ ೕಶ ರಪ  / ೂಟೂ ರಪ ತಂಡಗ ೕ ಾಂಪರ
ಂಪರಂಗಪ  / ಸಣ ಪ ಕ ೕ ಾಂಪರ

ಮುದ ಪ  / ಂಚಪ ಾ ೕಹ ಕಸಬ
ಾಮ ೂೕ  / ೌಡ ೂೕ ೂೕಗಮ ನಹ ಕಸಬ

ಲ ೕ ಾ  / ಅಜು ನ ಾಯ ಾನಕಲು ಾಡದ
ಓಂ ಾರ ಾಯ  / ಹನುಮಂತ ಾಯ ೕಸನಹ ಕಸಬ

ಾರದಮ  / ನಂಜಪ ೂಂಡ ಕಸಬ
ಮ ಪ  / ೂಳಸಮ ಕ ಯಗ ಕಸಬ
ೕಖರಪ  / ಾಸಪ ಕ ಯಗ ಕಸಬ

ಕ ಯಪ  / ಲಕ ಪ ಗೂ ಹ ಾಡದ
ಂಗಪ  / ರಂಗಪ ರಂ ಾಪರ ಕಸಬ





ಾಲೂ ಕು ಪ ಷ  ಪ ಷ  ಇತ

ೂಸದುಗ 40 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 81/2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 127 128 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 74 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 107 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 73 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 6/7ಎ2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 74/1 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 47/5 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 10/1 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 10/1 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 7/1 2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 4/3 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 32/1 2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 137/5 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 116/4 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 58/17 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 58/16 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 58/1  58/14 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 73 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 23 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 145/1 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 20/1 1 20/1 2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 113/ 1 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 41/2 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 29/2ಎ 1 29/2ಎ 1 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 29 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 292/2 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 79 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 4/3 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 91/ 1 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 113/ 1- 1 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 113/ 1- 1 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 21/2 1 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 17/1 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 24/3 4 ಇತ ಕಂದು ಾ

ೕ ಾ ನ   ಧ ೕಜ ಗಳ  ಸ ಾಯಧನ ೌಲಭ ಗಳನು  ಪ ರುವ  ಫ ಾನುಭ ಗಳ ವರ.

 ಮತು  ಾಲೂ ಕು: ೂಸದುಗ

ಸ ೕ  ನಂ ಾ ಪ ದ ೌಲಭ

ಾ ೕಯ ೂೕಟ ಾ  ಷ



ೂಸದುಗ 76/4 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 8/3 1 14/2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 3 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 57/7 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 22 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 62/2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 24/1 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 178/ 3 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 173/ 4 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 274/2 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 77/2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 31/2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 52/2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 31/3ಎ ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 33/1 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 59/2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 111/ 1 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 113 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 21 74/3 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 42 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 114/2 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 94/2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 51/2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 44 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 370/2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 1/2 13/3 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 97/6 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 67/2 1 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 103/2 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 316 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 80 ಇತ ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 52/4 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 52/4 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 17/2 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 61/ 1 ಎ  ಕಂದು ಾ
ೂಸದುಗ 33/8 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 37 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 15/3 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 20/41 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 216/8 215/1 214/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 5/9 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 93/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 29/5 ಎ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ



ೂಸದುಗ 29/4 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 6/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 133/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 42/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 60/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 114/4 114/5 111/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 3/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 10/8 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 133/ 1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 19/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 15/3 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 15/1ಎ 2 ಎ   ಹೂ
ೂಸದುಗ 15/2 ಎ   ಹೂ
ೂಸದುಗ 6/2 ಇತ  ಹೂ
ೂಸದುಗ 127/3 ಇತ  ಹೂ
ೂಸದುಗ 38/2 ಇತ  ಹೂ
ೂಸದುಗ 4/2 ಇತ  ಹೂ
ೂಸದುಗ 204/ ಇತ  ಹೂ
ೂಸದುಗ 38/2 ಇತ  ಹೂ
ೂಸದುಗ 38/1 ಇತ  ಹೂ
ೂಸದುಗ 18 ಎ   ಹೂ
ೂಸದುಗ 82/8  71/7 ಇತ  ಹೂ
ೂಸದುಗ 75 ಇತ  ಹೂ
ೂಸದುಗ 56/2 ಇತ  ಹೂ
ೂಸದುಗ 169/2 ಇತ  ಹೂ
ೂಸದುಗ 30/7 ಇತ ಮ ಂ
ೂಸದುಗ 1/1ಎ2 ಇತ ಮ ಂ
ೂಸದುಗ 80 ಇತ ಮ ಂ
ೂಸದುಗ 18 ಎ  ಮ ಂ
ೂಸದುಗ 10 ಎ  ಮ ಂ
ೂಸದುಗ 95/1 ಎ  ಮ ಂ
ೂಸದುಗ 147 ಇತ ಮ ಂ
ೂಸದುಗ 14/1 ಇತ ಮ ಂ
ೂಸದುಗ 14/1 ಇತ ಮ ಂ
ೂಸದುಗ 70 ಇತ ಮ ಂ
ೂಸದುಗ 61/ 1 ಇತ ಮ ಂ
ೂಸದುಗ 17/21 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 14/19 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 14/34 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 15/1 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 25/6 2 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 23/1ಎ 2 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 28/3 ಎ  ೖ  ತರ ಾ



ೂಸದುಗ 135 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 18/4 2 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 24 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 103/2 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 8 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 11/6 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 2/1 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 163/1 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 103/3 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 104/1 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 54 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 99/1 1 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 30/1 2 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 70 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 15/1ಎ 4 15/ 4 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 35/3 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 16/2ಎ 2 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 16/ 7 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 140/2 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 43/1 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 25/7 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 29/12 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 32/1ಎ 5 32/1ಎ 4 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 113/ 2 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 68/9 3 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 58/4 1 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 85/10 10 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 195/ 2 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 24/1 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 45/8 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 24/5 2 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 4/1 1- 2 ಇತ ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 10 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 14/6 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 54/2 53/2 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 31/4 2 31/4 2 29/ಎ ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 489/1 ಎ  ೖ  ತರ ಾ
ೂಸದುಗ 78/4 78/6 ಇತ ಾ ಂ
ೂಸದುಗ 79/ 1 ಇತ ಾ ಂ
ೂಸದುಗ 79/1 79/ 1 ಇತ ಾ ಂ
ೂಸದುಗ 115/2 ಇತ ಾ ಂ
ೂಸದುಗ 78/2 ಇತ ಾ ಂ
ೂಸದುಗ 76 77 ಇತ ಾ ಂ



ೂಸದುಗ 29/5 ಎ  ಾ ಂ
ೂಸದುಗ 230/4 ಇತ ಕ ಣಸು
ೂಸದುಗ 38/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 111/ 2 ಎ  ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 274/4 ಎ  ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 96/1 ಎ  ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 13/ 1 ಎ  ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 95/7 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 64/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 39/ 1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 293 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 108/7 ಎ  ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 108/7 ಎ  ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 108/ 1 ಎ  ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 103/3 ಎ  ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 104/1 ಎ  ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 16/ 1- 1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 141/ 1- 1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 141/ 3- 1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 111/ 3 ಎ  ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 28/1 1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 20/6 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ  ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 41/3 56/9 ಎ  ಈರು
ೂಸದುಗ 70/2 56/4 56/2 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 276/ 2 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 6/1 5 13/1 2 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 10/1 244 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 54/1 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 33/38- 1 33/38- 1 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 161/6 134/4 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 28/1 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 29/1ಎ 7 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 12/2 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 4/1 74/5 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 51/1ಎ 44 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 88/1 88/5 42/1 2 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 45/5 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 54 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 30/1 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 16/4 2 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 146/2 174/2 ಎ  ಈರು
ೂಸದುಗ 14/19 ಎ  ಈರು



ೂಸದುಗ 210/2 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 9/1 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 78/1 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 150/1 113/6 ಇತ ಈರು
ೂಸದುಗ 178/2 ಎ  ಈರು
ೂಸದುಗ 17/2 64/ 1 ಎ  ಈರು
ೂಸದುಗ 26/2 ಎ  ಈರು
ೂಸದುಗ ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 6 121/2 248/4 121/3 248/1 273 122 121/1 273/7 ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ ಸಮು ಾಯ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 61/4 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 153/67 ಎ  ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 13/5 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 10/3 10/1 10/2 10/7 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 219/3 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 52/4 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 8/ 60 ಎ  ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 5/1ಎ1 1 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 17/17 154/6 6/10 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 49/1 59/2ಎ ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 36/ 2 56/ 2 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ ಎ  ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 38/2 215/ 2 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 157/ 1 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 3 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 24 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 3 2/1 31/2 3 52/1 58 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 102/4 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 9/7 29/4ಎ1 1 ಎ  ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 25/ 12 38/1 ಎ  ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 324 ಎ  ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 112 32/2 - 1 32/27 1 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 178/3  178/7 178/5 178 ಎ  ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ ಎ  ರಳು ಪರ
ೂಸದುಗ 33/3 4/1 ಎ  ಾ ಕ
ೂಸದುಗ 24/ 2 41/3 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ
ೂಸದುಗ 24/1 53/14 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ
ೂಸದುಗ 15/4 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ
ೂಸದುಗ 154/ 5 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ



ೂಸದುಗ 130 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ
ೂಸದುಗ 82/1ಎ 48/2ಎ ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ
ೂಸದುಗ 132/P1 ಎ  ೕ ನ ಾ ಂಕ
ೂಸದುಗ 41/P2 ಎ  ೕ ನ ಾ ಂಕ

ೂಸದುಗ 83 ಎ  ಾವ
ೂಸದುಗ 89/ ಇತ ಾವ
ೂಸದುಗ 63/12 ಇತ ಾವ
ೂಸದುಗ 43/6 ಇತ ಾವ
ೂಸದುಗ 13/4 ಇತ ಾವ
ೂಸದುಗ 28/1 4 ಇತ ಾವ
ೂಸದುಗ 12/5 ಇತ ಾವ
ೂಸದುಗ 140/13 3 140/3 1 140/2 ಇತ ಾವ
ೂಸದುಗ 12/4 ಇತ ಾವ
ೂಸದುಗ 140/5 ಇತ ಾವ
ೂಸದುಗ 34/2 - 2 34/2 - 1 ಇತ ಾವ
ೂಸದುಗ 90/ ಇತ ಾವ
ೂಸದುಗ 28/2 ಇತ ಾವ
ೂಸದುಗ 83 ಎ  ಾವ
ೂಸದುಗ 19/10 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 132/7 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 252/ 1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 25 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 123/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 194/5 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 137/1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 150/1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 190/ 2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 154 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 113/ 4 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 141/ 9 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 125/2 4 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 173/5 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 326 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 147/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 212 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 97/1P1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 177/1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
ೂಸದುಗ 22/4 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 113/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 1/3 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 5/11 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 30/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ

ಸಮಗ  ೂೕಟ ಾ  ಅ ವೃ  ೕಜ



ೂಸದುಗ 106/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 41/4 2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 324/12 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 315/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 324/11 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 40/13 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 91/ 10 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 17/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 83/2 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 313/1 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 321/9 ಇತ ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 313/2 313/4 ಎ  ಅಂ ಾಂಶ ಾ
ೂಸದುಗ 105/3 ಇತ ೕರು
ೂಸದುಗ 49/1 ಇತ ೕರು
ೂಸದುಗ 19/1 ಇತ ೕರು
ೂಸದುಗ 19/3 ಇತ ೕರು
ೂಸದುಗ 19/4 19/1 3 ಇತ ೕರು
ೂಸದುಗ 19/5 ಇತ ೕರು
ೂಸದುಗ 107/1 ಇತ ೕರು
ೂಸದುಗ 216 ಇತ ೕರು
ೂಸದುಗ 23 ಎ  ೕರು
ೂಸದುಗ 26/2 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 58/1 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 37/3 35/6P1 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 113 148/1C ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 21/2 89/4P2 117/3P2 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 125/1AP2 10/2 60/3 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 299 326 ಇತ ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 13/1C ಇತ ಾ ಗ  ಪ
ೂಸದುಗ 2 ಎ  ಾ ಗ  ಪ

ೂಸದುಗ 16/7 2 14/2 2 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 16/7 2 14/2 2 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 89/ 1 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 89/ 2 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 1/1 1 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 44/4 2 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 44/14 2 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 143 ಇತ ಾಂ ಕರಣ

ಾ ೕಯ ಕೃ  ಾಸ ೕಜ



ೂಸದುಗ 116/3 84/ 3 122/1 2 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 15/1 8 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 217 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 5/2 211/5 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 37/3 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 40/1 2 ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಇತ ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಎ  ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಎ  ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಎ  ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಎ  ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಎ  ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಎ  ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಎ  ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಎ  ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ ಎ  ಾಂ ಕರಣ
ೂಸದುಗ 9/1 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ
ೂಸದುಗ 13/3 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ
ೂಸದುಗ 13/9 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ
ೂಸದುಗ 65/ 5 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ
ೂಸದುಗ 12/1 ಇತ ೕ ನ ಾ ಂಕ
ೂಸದುಗ 34 ಎ  ೕ ನ ಾ ಂಕ
ೂಸದುಗ ಎ  ಾ ಕ
ೂಸದುಗ 40/1 2 ಇತ ಾ ಕ
ೂಸದುಗ ಎ  ಾ ಕ
ೂಸದುಗ 119/1 ಎ  ಾ ಕ
ೂಸದುಗ 45/1P4 ಎ  ಪ ಾ ಯ
ೂಸದುಗ 96/1 ಎ  ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 274/4 ಎ  ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 13/ 1 ಎ  ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 68 89/2 4 24/6ಎ 102/ 2 ಎ  ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 240/3 ಎ  ಾ  ೌ
ೂಸದುಗ 42/3 ಎ  ಾ  ೌ

ೂಸದುಗ 24/1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 121 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 13/5 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 39/ 9 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 87/1 2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 155/1 178/ 3 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 13/3 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 17/2ಎ ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ

ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ ೕಜ



ೂಸದುಗ 323/ 13 2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 53/2 53/4 54/2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 323/ 13 1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 119 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 332/43 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 331/1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 10/ಎ 3 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 71/3 103/1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 10/1 10/2ಎ 10/2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 76/2 4 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 167/11 167/12 175/4 4 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 2/1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 12/7 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 3/9 86/4 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 57 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 42/1ಎ 68 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 60/5 2 61/5 54/3 2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 137/1P2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 136/1 167/7P1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 131 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 33/3 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 24/2C 60/2 60/5P1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 53/1A ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 31/2P4 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 7/10P2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 83 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 103/4 197/1 193/7 196/6 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 110/2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 194/1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 101 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 81/P3 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 169/5 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 4/1P-P1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 9/3 49 48/2 59/1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 13/1 4/1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 68/3A ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 42/2B 40/2A ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 167/1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 25 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 89/6 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 228 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 123/P2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 117/2P2 114/1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ



ೂಸದುಗ 26/2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 6/3 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 26/4 64/2P2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 32/P2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 31/2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 5 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 3/10A ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 172/4 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 10/2A1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 11/P1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 49/2 50/4 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 5/2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 22/P8 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 272/1 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 100/2 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 26/3 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 109/2 123/3 ಇತ ಂಗು ಪ ೕತನ
ೂಸದುಗ 39/1 ಇತ ಂಗು 
ೂಸದುಗ 21/1ಎ ಇತ ಂಗು 
ೂಸದುಗ 36 ಇತ ಂಗು 
ೂಸದುಗ 43497 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 35/2B ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 42/1P3 31 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 51 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 6/4 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 25 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 5 3 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 35/5 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 11/2 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 11/3E ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 119/2P1 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 20 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 15 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 16/1A1 16/1B ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 25 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 5/3P2 3/2 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 38/3 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 13 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 16/1CP 5/1 3/3B ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 89 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 8/3 8/6 8/4 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 30 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 3/1 ಇತ ಾ ತ



ೂಸದುಗ 33 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 9/2 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 91 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 37/1A ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 11/1 25 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 56 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 12/P1 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 8 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 5 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 9/2 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 13/P2 6/2AP3 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 16/1CP1 5/2 3/3P 3/3CP1 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 12 21/7 6/2B ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 118 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 9 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 4/2 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 4/3 11/1 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 3/1AP2 5 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 20 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 19 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 20 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 17/3 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 68 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 7/2 31 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 42 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 111 110 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 50 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 20 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 11/3 4/1 4/7 4/8 11/7 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 17/2 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 52 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 230/5P1 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 333/6 297/3 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 465/P6 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 266/7 267/3 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 446/2 489/2 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 310/5 302/12 306/15 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 466/P 244/2 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 216/1 446/8 247/4A ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 338/3 308/1 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 259/2 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 461/2 461/1P20 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 461/2 461/1P20 ಇತ ಾ ತ



ೂಸದುಗ 309/6 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 285/2 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 301/6 461/21P 330/1P4 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 326 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 448/6 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 484/1 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 333/5 303 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 291/2P1 287/2 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 290/1 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 280/2 289/1 ಇತ ಾ ತ
ೂಸದುಗ 303 466/P1 ಇತ ಾ ತ

ೂಸದುಗ 110/2 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 15/4 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 16/ 1 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 24/1 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 8 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 14/1 ಇತ ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 88 ಎ  ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 32/ 5 ಎ  ಕೃ ೂಂಡ
ೂಸದುಗ 28/5 2/2 ಇತ ಾ ಂ ೕಷ
ೂಸದುಗ 28/5 2/2 ಇತ ೕಸ  ೕಟ

14/P3-P1 ಎ  ಾವ
75/1A1 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

5/2. ಎ  ಾ
55 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
23 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

22/1. ಇತ ಾ ಂ
80/6 87/2 ಇತ ಾ ಂ

1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
75/2 ಇತ ಂಗು
25/2. ಇತ ಾ

10/3 55/1P1 ಇತ ಾ ಂ
12/1. ಇತ ಾ

1/3BP1 ಇತ ಂಗು
41/1. ಇತ ಾ

63 ಇತ ಾ ಂ
32/2 ಇತ ಾ
6/1. ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

17/2. ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
36/5B 36/5A ಇತ ಾವ

ಕೃ  ಾಗ  ೕಜ

ಪ ಾನ ಮಂ  ಕೃ  ಂ ಾ  ಹ  ೕ ಾವ  ೕಜ



24/9. ಇತ ಾ ಂ
34 36/5 36/5 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

1/4. ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
1/3 1/12 14/11 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

95/4 92/3 173/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
28/P1 22/1A 22/1B 25/1 7/5P3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

18 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
164/P1 ಇತ ಾ

56/12 56/13 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
66/2 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ
6/2. ಎ  ಟ ೕ ೂೕ
6/2. ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

29/24 ಎ  ಣ ನ ಾ
69/4C 71/8P1 71/8P3 71/22 ಎ  ಾ

34/1P3 ಇತ ಾ ಂ
29/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

66/4B 72/2 ಇತ ಾ ಂ
29/3. ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
187/5 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
50/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
41/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

122/2 ಇತ ಾ ಂ
31/3P1 44/5 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

17/3. ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
215/P3  215/P3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

23/25. ಇತ ತರ ಾ
30 ಇತ ತರ ಾ

20/8 20/6 ಇತ ಂಗು
82/P4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು
144/1 ಎ  ಾ

34/3 ಎ  ಾ

103/2 ಎ  ಾ

116/2 ಎ  ಾ

56 ಎ  ಾ

6/3. ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

274/4 ಇತ ಾ

136/6 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

275/2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ+ ಾ
211/6 211/7 

187/2 I3
ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ+ ಾ

254 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ+ಟ ೕ ೂ

291/ 1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ+ಟ ೕ ೂ

8/1. ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

153/4 208/9 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ+ ಾ



125/2 I4 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

153/2 ಇತ ಾ

217/7 212/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಾ

173/5 224/2 ಇತ ಈರು +ಸುಗಂಧ ಾಜ

202/1ಎ ಇತ ಾ

137/10 196/5 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಾ

248/ 6 247/ 6 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಾ

153/12 ಇತ ಾ

141/ 3- 2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ಕನ ಾಂಬರ

82/83 ಇತ ಟ ೕ ೂ

91/4 63/1 ಇತ ಟ ೕ ೂ+ ಾ ಂ

18/1 18/8 ಇತ ಈರು

12/4. ಇತ ಂಗು

19/6. ಇತ ಟ ೕ ೂ

16/2. ಇತ ಟ ೕ ೂ

1 ಇತ ಟ ೕ ೂ

28/1. ಇತ ತರ ಾ

195/2 188/2P4 ಇತ ಾ

6/5. ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

204/9 ಇತ ಾ

26/1 2 126/2 ಇತ ಾ

246/3 ಇತ ಕನ ಾಂಬರ

141/ 10 ಇತ ಾ

71/2 2/9 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

7/3. ಇತ ಸ ೕಟ

5/5. ಇತ ಕಲ ಂಗ

4/2 8 ಇತ ಂಗು+ ಾ

23/23 ಇತ ಟಟ ೕ ೂೕ

7/9. ಇತ ಂಗು

32/2. ಇತ ಂಗು

71/4 2 ಇತ ತರ ಾ

188/2 3 ಇತ ಾ

110/8 ಇತ ಾ

84 83/2 ಇತ ಾ ಂ
66 54/1 8/ 9 
8/ 83 8/63- 2

ಇತ ಂಗು+ತರ ಾ

8/ 61 8/ 7 ಇತ ಾ ಂ
78/4 78/3 1 78/5 

78/1 1 49/6
ಇತ ಾ + ಂಗು

31/5 2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

116 ಇತ ಾ

112, 115 114 116 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

62/2 ಇತ ಾ ಂ

324 ಇತ ಂಗು

62/1 68/3  62/1 ಇತ ಾ ಂ +ತರ ಾ



40/4 ಇತ ಾ

60/2 60/4 ಇತ ಾ ಂ

75/1 ಇತ ಾ ಂ

334 335 337 ಇತ ಂಗು+ ಾ

32/4 ಇತ ಾ ಂ

32/3 ಇತ ಾ ಂ

62/1 ಇತ ಾ ಂ +ತರ ಾ

38/1 ಇತ ಾ ಂ

36/3 1 ಇತ ಾ ಂ

184/1 ಇತ ಂಗು

24/1. ಇತ ಾ ಂ

30/5. ಇತ ಂಗು

27/2 1 ಇತ ಾ ಂ
51/1ಎ 7 51/1ಎ 3-

2 61/1
ಇತ ಾ

143/1 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

86/45 ಇತ ಾ ಂ

13/2 60/1 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

23 ಇತ ಂಗು

158/3 ಇತ ಾ ಂ

116 ಇತ ಾ ಂ

114/5 ಇತ ಾ ಂ

55/2 2 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

180/2 151/2 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

1/28. ಎ  ಂಗು

17/7. ಇತ ಾ

6/4. ಇತ ಾ

98/2 ಇತ ಂಗು

14/2 1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ೕ

369/ 1 132/2 2 ಇತ ಾ

56 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

54/2 ಇತ ಾ

20/1ಎ 1 20/2ಎ ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

6/1 5 ಇತ ಾ +ಟ ೕ ೂೕ
1/2 1 1/2ಎ1 1/1ಎ2 

1/1ಎ1
ಇತ ಂಗು

123 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

52/1ಎ 5 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು

56 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

132/4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

5/3. ಇತ ಾ

111/8 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು

107/3  218/2 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

293/1 ಇತ ಾ

114/2 3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ



87/29 1 87/191 
99/1

ಇತ ಂಗು

198/4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

63/1 139/2 139/9 ಇತ ಾ

46/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

28/3. ಇತ ಹೂ+ ಂಗು

101/ 1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

123/1 93/2 ಇತ ೌ ಾ + ಾ

134/2 ಇತ ಾ

54/ 1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

35/ 3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

14/2ಎ ಇತ ಂಗು

114/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

14/2 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

24/2 3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

114/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

24/ 8 ಇತ ೕ

23 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

68/2 ಇತ ಾ ಂ

4/7. ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

160/1 3 ಇತ ಂಗು

337/4 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

17/2. ಎ  ಾ

166 ಎ  ಾ

477 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ+ ೌ ಾ

111/7 2 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

11/3. ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

55/3 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

5/1 3 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

252/ 1 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

111/2 ಎ  ಂಗು

111/ 2- 1 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

22/5. ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

45/1 2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

68 ಇತ ಎ ಬ + ಾ

19/ 1- 1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

298 78/ 3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

23/16 1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

61 ಇತ ಬದ ಾ

93 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

135 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

57/1 63/5 ಇತ ಾ ಂ

10/1. ಇತ ಾ ಂ

125 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ



80 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

23/2. ಇತ ಂಗು

114/2 4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

111/7 3- 2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

5/3 2 5/4 62/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

61/21- 1 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

162 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ+ ೕ

13 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

97/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

40/2 2 88/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

99/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

127 ಇತ ಈರು

76/3 ಇತ ಾ

145/16 ಇತ ಂಗು

30/ 1 5/ 5 ಇತ ಂಗು

7/1 1 ಇತ ಂಗು

24/10 25/ 5 ಇತ ಾ ಂ

108 ಇತ ಈರು

23 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

5/4 1 5/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

89 ಇತ ಾ

8/4. ಇತ ಈರು

10/29 8/1 1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

36/9 ಇತ ಬದ ಾ

31/2 ಇತ ಂಗು

18/1. ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

18/3 1 18/3 2 ಇತ ಂಗು

109/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

82/2 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

48/ 2 43/6 1 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

85/4 ಎ  ಂಗು

108 ಎ  ಾ

127 ಎ  ಾ ಂ

78 ಎ  ಾ

17/ 2 ಎ  ಂಗು

78 ಎ  ಾ + ಂಗು

64 ಇತ ಂಗು

94/2 ಇತ ಂಗು+ ಾ ಂ

1/4 ಇತ ಂಗು+ ಾ

94/2 ಇತ ಂಗು+ ಾ ಂ

114 ಇತ ಾ

5/19 1 ಇತ ಂಗು
48/2 81/ 1 37/16 
87/ 1- 1 49/2 2

ಇತ ಂಗು+ ಾ ಂ



151/1 ಇತ ಾ ಂ

84/2 ಇತ ಾ ಂ

21/4 ಇತ ಾ ಂ

166 ಇತ ಾ ಂ

45/1 ಇತ ಾ + ಾ ಂ

73 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು

29/3 26/3 ಇತ ಂಗು

33/ 6 ಇತ ಂಗು

9/3 ಇತ ಂಗು

44 ಇತ ಾ

214 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು

20/1 2 19/1 2 ಇತ ಂಗು

17/1 18/2 ಇತ ಕಲ ಂಗ

80/1 105/1 ಇತ ಂಗು

85/2 2- 1 ಇತ ಾ ಂ

61 ಇತ ಂಗು

39 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ಬದ ಾ

107/1 ಇತ ಾ ಂ

30/ 7 ಇತ ಾ

20/ 2 ಎ  ಾ ಂ

55/2 ಎ  ಾ ಂ

4/2 5 ಎ  ಾ ಂ

13/1 ಎ  ಾ ಂ

53/4 ಎ  ಾ ಂ

17/1 ಎ  ಾ ಂ

13/1ಎ 1 ಎ  ಾ ಂ

132/2 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

323/ 2 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

20/ 4 ಎ  ಂಗು+ ಾ ಂ

5/56 5/29 ಎ  ಾ ಂ

5/1 2 ಎ  ಾ ಂ

53/1 ಎ  ಾ ಂ

56/2 ಎ  ಾ ಂ

4/2 3 ಎ  ಾ ಂ

23 ಎ  ಾ ಂ

51/1 ಎ  ಾ ಂ

41/37 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ
80/2 43/1P3 33/5 

/80/4
ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

15/9 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

85/2 2- 1 ಇತ ಾ + ಾ ಂ

30/13- 1 ಇತ ಂಗು+ ಾ ಂ

1/19 ಇತ ಂಗು

244 ಎ  ಾ ಂ



196 ಎ  ಾ

252/ 1 ಇತ ಈರು +ಸುಗಂಧ ಾಜ

6/1 ಇತ ಹೂ

23/7 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

26/1B 26/5 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

243/7  220/4 221/4 ಇತ ಹೂ ೂೕಸು

29/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

42/15 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
70/8 3 74/1 4 

172/4 168/1
ಇತ ಾ ಂ

245/5 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

142/6 357/1 357/4 ಇತ ಾ

206/29 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

15/1 ಇತ ಾ

4/4 ಇತ ಾ

195/2 ಇತ ಾ

76/17 ಎ ಒ- 1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

47/3ಎ1 3 ಇತ ಾ

208/4 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ
28/2 1  21/3 3 

29/1 3
ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

122/1 ಸುಗಂಧ ಾಜ

132/7 ಎ  ಸುಗಂಧ ಾಜ

68/3B 68/4 ಎ  ಂಗು

20/4 68/4 ಇತ ಂಗು

43/6 ಇತ ಾವ

13/ 3- 2 ಇತ ಾ

16/ 3 ಎ  ಾ

96/1 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

96/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

111/ 8- 1 ಇತ ಾ ಂ

3 ಎ  ಾ

40/1 1 ಇತ ಾ

24/2 ಇತ ಾ

1/6 3 ಇತ ಾ ಂ

67/3 1 ಇತ ಬದ + ಂಗು

141/ 3 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

37/2 37/5 ಇತ ಾ

3/4 1 ಇತ ಾ ಂ

15 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

133 ಇತ ಂಗು

72/1 3 72/3 72/2 ಇತ ಂಗು

2/1 1- 1 ಇತ ಾ ಂ

82/2 ಇತ ಪ ಾ ಯ

28/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ



23/7 ಇತ ಾ

23/4- 1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

13/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

23/9 1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

101/1 1 ಇತ ಾ ಂ

47/2 3 ಇತ ಾ ಂ

21/2BP1 21/29 ಇತ ಂಗು

299 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
6/1BP4 6/1BP5 

17/6
ಇತ ಾ

33/2 ಇತ ಂಗು

61/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

16/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

16/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

17/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

43/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

10/1B ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

10/1A ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

105/4 ಇತ ಗು ಾ

105/1 ಇತ ಗು ಾ

162/4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

13/2 ಇತ ಾ ಂ

71/2 ಇತ ಾ ಂ

72/6 ಇತ ಈರು

35/2P2 ಇತ ಂಗು+ ಣ ನ ಾ

74/1 ಇತ ಾ ಂ

122/11P4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

115/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

11/1 ಇತ ಾ ಂ + ಣ ನ ಾ

24/2A1 ಇತ ಈರು

29/5 ಇತ ಈರು

107 ಇತ ಾ ಂ

19/1 ಇತ ಈರು

88/5 88/7 ಇತ ಾ ಂ +ತರ ಾ

39/4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

39/2P3 ಇತ ಾವ

35/4P2 ಇತ ಾ ಂ

35/4P3 ಇತ ಾ ಂ

17/49 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

25/2 ಎ  ಪ ಾ ಯ

29/12 29/13 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

7/4 ಇತ ಾ ಂ

90/1 ಇತ ೌ ಾ + ೕ

31/1P3 ಇತ ಾ



20/P11 ಇತ ಾ ಂ

172/BP12 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

74/1P5 ಇತ ಾ ಂ

44/2 ಇತ ಂಗು

1/1 ಇತ ಾ

34/1 ಇತ ಾ

11 ಇತ ಾ + ಂಗು

21/1P3 9/11P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

30/1P2 ಇತ ಾ ಂ

55/1-P1 10/3 ಇತ ಾ ಂ

127/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

4/2 4/4 ಇತ ಾ

12/3 ಇತ ಂಗು

34/2CP-P1 ಇತ ಾ ಂ

31/1 ಇತ ಾ ಂ

58/291 ಇತ ಾ ಂ

35/P1 ಇತ ಾ ಂ

251/P1 ಇತ ಾ ಂ

4/2P4 ಇತ ಾ

27/1 26/1 ಇತ ಗು

34/2CP-P2 ಇತ ಾವ

12/P2 ಇತ ಂಗು

159/4 ಇತ ಾ ಂ

82/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ಬದ ಾ

9/24 9/18 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ಹೂ

147 ಇತ ಗು ಾ + ಾ
2/1P4 2/5 2/4P4 

53/2P5
ಎ  ಾ ಂ

47/1P1 43/19 ಎ  ಾ ಂ

74/1 ಎ  ಂಗು

58/4P1 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

71 ಎ  ಾ

53/2P2 ಎ  ಾ

78/9 78/5 78/3 ಎ  ಾ ಂ

58/4P3 ಎ  ಾ

95/1AP1 ಎ  ಂಗು

61/P1 ಎ  ಾ

67/2 ಇತ ಾ ಂ

97/P11 96/P1 ಇತ ಂಗು

135/2 ಇತ ಂಗು

3/4 ಇತ ಾ + ೕಳ

245/3 245/2 ಇತ ಾ

32/1 ಇತ ಾ + ಂಗು

27/P1 ಇತ ಬದ + ಂಗು



82/7 ಇತ ಾ

29/2 ಇತ ಂಗು

29/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

8 ಇತ ಂಗು

16/1P2 ಇತ ನು ಾ

52/2 ಇತ ಂಗು

130/13P4 ಇತ ಂಗು

23/2P2 ಇತ ಾ

5/2 38/2P1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

215/P2 ಇತ ಾ

91/10P2 ಇತ ಾ ಂ

6/17 ಇತ ಾ ಂ

12/1 ಇತ ಂಗು

141 142 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

87/1A 82/2A ಇತ ಂಗು+ ಾ ಂ

380 ಇತ ಂಗು

22/3 ಇತ ಾ

95/8 ಇತ ಾ

13/2 ಇತ ಂಗು

29/2 72/1P1 ಎ  ಾ ಂ

23/1P3 ಎ  ಾ ಂ + ಂಗು

293 ಎ  ಂಗು

47 ಎ  ಾವ+ಸ ೕಟ

4/12 ಎ  ಾ ಂ

40 ಎ  ಾ

173/P2 ಎ  ಂಗು

4/2 4/4 ಇತ ಾ

60 ಇತ ಾ ಂ

142 115/1 114/6P1 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

1/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

9/21 9/15 9/11 9/26 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

108/4 ಇತ ಂಗು

103/1 ಇತ ಾ

229 ಎ  ಾ

32/P4 ಎ  ಾ ಂ

19/1 24/1 ಎ  ಾ ಂ

22 ಎ  ಾ ಂ

28/1 ಇತ ಗು ಾ

238/4 ಇತ ಾವ+ ಾ ಂ

12/1 ಇತ ಂಗು

259/P4 ಇತ ಂಗು

138/P2 ಇತ ಾ +ಈರು

5/P1 ಇತ ಾ



245 ಇತ ಾ

108 ಇತ ಾ

13/1 ಇತ ಂಗು

20/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

95/1 ಎ  ೌ ಾ

18/4 ಇತ ೌ ಾ
70/1CP4 20/1P5 

27/1
ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಾ

75/11 ಇತ ಂಗು

55/P2 ಇತ  ಂಗು

20/1 ಇತ ಂಗು

28/1A ಇತ ೌ ಾ

1/1A2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

103/2 ಎ  ಾ

113/2 ಎ  ಾ

144/3 ಎ  ಾ

13/P1 ಎ  ಾ + ಾ ಂ

44/1 ಇತ ಾ

84/3P1 ಇತ ಂಗು

318/2B ಇತ ೕ

38 ಇತ ಾ +ಅ

67 ಇತ ಾ ಂ

83/P4 ಇತ ಂಗು

315/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ೕ

6/12 ಇತ ಾ ಂ

214/P1 ಇತ ಾ ಂ

214/P1 ಇತ ಾ ಂ

48/7 ಇತ ಾ ಂ + ಾ

86/33 269 ಇತ ಾ ಂ + ಾ

92/1P4 122 ಇತ ಾ ಂ + ಾ

68/2P1 69/P2-P1 ಇತ ಾ ಂ

68/2 ಇತ ಾ

180/3P2 181/4P5 ಇತ ಾ ಂ

117 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

52/P2 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

54/1 ಇತ ಾ ಂ

56 ಇತ ಾ ಂ + ಾ

50/8 ಇತ ಾ

61/1 65/3P4 115 ಇತ ಾ ಂ

95/2 ಇತ ಾ ಂ

119/1 ಇತ ಾ ಂ

37/3 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು
89/2B1 100/3 

100/6 70/2
ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

113/3 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು



164/5 164/11 
67/6P2

ಇತ ಾ ಂ + ಾ

11/1 ಇತ ಾ ಂ

191/P1 ಇತ ಾ ಂ

32 28/4 86 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

54 61/1 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

4/1 ಎ  ಂಗು+ ಾ

151/P15 ಎ  ಾ ಂ

7/214P1 ಎ  ಾ

87/2 86/1 ಇತ ಾ ಂ
28/1 32/4 47/1P3 

51/3
ಇತ ಾ ಂ

144/11 144/6 
144/7 144/12 

ಇತ ಾ ಂ

116/1 116/7 ಇತ ಾ ಂ + ಾ

16 ಇತ ಾ

151/4 125/8C ಇತ ಾ ಂ

26/P 5/1 ಇತ ಾ ಂ + ಾ

121/2P3 123/4P2 ಇತ ಾ ಂ + ಾ

30/4 ಇತ ಾ ಂ

2/2 ಇತ ಾ ಂ

51/6 ಇತ ಾ ಂ
36/3P5 36/1P5 
36/P12 36/2P3 

ಇತ ಾ ಂ + ಾ + ಂಗು

37/6 ಇತ ಾ ಂ

163/2P1 ಇತ ಾ ಂ

83/P1 ಇತ ಾ
10/2 11/2 21/2 

14/4 14/5
ಇತ ಾ ಂ + ಾ

73/1 ಇತ ಾ ಂ
144/13 144/10 

144/11 120/3P1 
ಇತ ಾ ಂ + ಾ

192/3AP3 
192/3AP2

ಇತ ಾ ಂ
212/1P1 212/4P2 
215/6P2 216/P5

ಇತ ಾ ಂ + ಾ

51/4 59/2 ಇತ ಾ ಂ + ಾ

1/1P4 ಇತ ಾ

216/2P2 207/1A ಇತ ಾ ಂ

38/4 ಇತ ಾ + ಂಗು

50/3AP2 ಇತ ಾ

94 ಇತ ಾ ಂ

22 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

79/P6 ಎ  ಾ ಂ

14/2 14/3AP1 ಎ  ಾ

468 ಎ  ೌ ಾ + ಾ

120 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

12/2BP1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

23/2B 23/2A2 ಇತ ೕ + ಣ ನ ಾ

1/30 15 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

59 ಇತ ಕಲ ಂಗ + ಂಗು



4/1P2 8/P4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು

3/4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ಸುಗಂಧ ಾಜ

57/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

126/2 ಇತ ಾ ಂ

12/1 12/1P2 12/6 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು
23/1P2 37 23/5 

23/2
ಇತ ಂಗು

87/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

19/P2-P1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

244 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

58/2 ಇತ ನು ೕ ಾ

47/5 ಇತ ಾ ಂ

89/1 ಇತ ಪ ಾ ಯ

10/1AP ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

75/5 ಇತ ಾ ಂ

79/1 79/6 ಇತ ಾ ಂ

5/2C ಇತ ಾ ಂ

84/1 ಇತ ಾ ಂ

19/2 ಇತ ಾ ಂ

58/1 ಇತ ನು ೕ ಾ

32/1 ಇತ ಂಗು

107/10 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

28/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

24/2 24/1 ಇತ ಂಗು

6/2 6/3 6/4 ಇತ ಾ

3/7 71/1P2 ಇತ ಂಗು

67/P3 ಇತ ಾ ಂ

165/P1 ಇತ ಂಗು

7/3 7/4 ಇತ ಾ ಂ

101 ಇತ ಾ

177/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

66/3 ಇತ ಂಗು

29/1A ಇತ ನು ೕ ಾ

67/2P1 ಎ  ಾ

102/1 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

31/4A2 ಇತ ಾ ಂ

30/3 ಇತ ಾ ಂ

136/P1 ಇತ ಾ ಂ

28/29 32/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

3/3 ಇತ ಾ ಂ

18 ಇತ ಾ ಂ

9/2P3 ಇತ ಾ ಂ

27/2 ಇತ ಾ

37/11 ಇತ ಾ



36/2 ಇತ ಾ ಂ

48/P2 ಇತ ಾ ಂ

5/P13 ಇತ ಾ

1/1 ಇತ ಾ ಂ

7/10P ಇತ ಾ

47/1 ಇತ ಾ ಂ

112 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

36/5P1 38/3 ಇತ ಈರು + ಂಗು

88/1P1 ಇತ ಾ ಂ

45/1P 74/P1 ಇತ ಾ ಂ

45/1P4 ಇತ ಂಗು

32/1ap1 ಇತ ಂಗು

67/4 ಇತ ಂಗು

29/3 ಇತ ಾ ಂ

39/p2 74/p4 ಇತ ಾ ಂ

46 ಇತ ಾ ಂ

19/2 ಇತ ಈರು

85/1P1 ಇತ ಂಗು

36/2P2 ಇತ ಂಗು

41/2 ಇತ ಾ ಂ

128/P2 ಇತ ಾ ಂ

34/2 21/1P1 ಇತ ಾ ಂ

5/P2 ಇತ ಂಗು

76 77 ಎ  ಪ ಾ ಯ

330 ಎ  ಾ ಂ

17/14 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

14/19 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

136 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

33/1 ಇತ ಂಗು

39/2P3 ಇತ ಾವ

11/3 22/19 7/5 ಇತ ಾ ಂ

26/2 26/10 26/11 ಇತ ಾ ಂ

70 ಇತ ಾ ಂ

23/2 ಇತ ಾ ಂ

46/5 ಇತ ಾ ಂ

4 ಇತ ಾ ಂ

178 ಇತ ಾ
39/2p2 49/14 

50/6p2
ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

54/3b ಇತ ಾ ಂ

7/20 ಇತ ಾ ಂ + ಾ

27/1 ಇತ ಾ ಂ

45/2 ಇತ ಾ ಂ

178/P4 ಎ  ಾ



40/P4 ಎ  ಾ ಂ

64/1BP2 ಎ  ಾ

17/P1 60/1 ಇತ ಂಗು

10 ಇತ ಂಗು

33/6P1 ಇತ ಾ

170 ಇತ ಂಗು

95/1 ಇತ ಂಗು

2/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಾ

128/2 42/1B ಇತ ಂಗು

53/3 53/4 53/4 53/6 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು

7/3 ಇತ ಾ ಂ +ಸ ೕಟ

7/4B 7/3 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

126/1 ಇತ ಂಗು

156 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

52/4B ಇತ ಾ

52/4C ಇತ ಾ

30 ಇತ ಾ

53 ಇತ ಂಗು

94/P6 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ+ ಾ

65/7 ಇತ ಾ

46/P9 39/P5 ಇತ ಾ ಂ

37/3 41/1 17/2 ಇತ ಾ

26 ಇತ ಾ

109/2 ಇತ ಾ

33/1 ಇತ ಾ ಂ

32/9 ಇತ ಂಗು

21/2P1 ಇತ ಂಗು

32/1P8 ಇತ ಂಗು
85/5 87/2 1/3P2-

P1 2/4P2-P1
ಇತ ಂಗು

5/1AP2 ಇತ ಂಗು

3/1 173/3 ಇತ ಾ

33 ಇತ ಾ

26/1 ಇತ ಾ ಂ

117/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

61/2 ಇತ ಾ

44 ಇತ ಾ ಂ

8/11 ಇತ ಾ ಂ

85 ಇತ ಂಗು

77/8AP1 ಇತ ಾ

193/3 ಇತ ಾ ಂ

5/2 ಇತ ಾ ಂ

76/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

35 ಇತ ಂಗು



84/1A ಇತ ಂಗು

64 ಇತ ಂಗು

265/4 ಇತ ಂಗು
3/6 ಇತ ಾ

290/1 ಇತ ಂಗು

198 ಇತ ಂಗು

1/1A ಇತ ಂಗು

290/3 290/7 ಇತ ಂಗು

20/8 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

136/1B ಇತ ಂಗು

145 ಇತ ಂಗು

35/4 ಇತ ಾ
24/5 24/4 24/1B 

23/P7 
ಇತ ಾ ಂ

21/1 ಇತ ಾ

15/4P2 40/P3 ಇತ ಾ

12/6 11/1 ಇತ ಂಗು

48/3 1/30 9 ಇತ ಂಗು

70/P2 61/P2 ಇತ ಂಗು

12/4 ಇತ ಂಗು

70/12  70/13 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

110/P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು

332/3P-P2 463 ಇತ ಾ ಂ

62 ಇತ ಾ ಂ

101/1 101/2 ಇತ ಂಗು

32/3 ಇತ ಾ ಂ

26/1A ಇತ ಾ

20/7P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

63/2 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

101/2P1 ಇತ ಾ ಂ

39/1AP1 41/3AP1 ಇತ ಂಗು

12/3 ಇತ ಂಗು+ತರ ಾ

13/3 13/4 ಇತ ಾ ಂ

16/1 76 1/1 75 45/8 ಇತ ಂಗು

19/P2-P1 ಇತ ಾ

13/1P5 13/1P2 ಇತ ಾ

37/1 ಇತ ಾ ಂ

14/P1 ಇತ ಂಗು

38/P1 ಇತ ಾಳಂ

3/5 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

10/4 ಇತ ಾ

35/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

6/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು

57/1 ಇತ ಾ



208/7 ಇತ ಾ

80/4 80/7 80/3 ಇತ ಾ

42/3 ಇತ ಾ ಂ

7/2P1 ಇತ ಕಲ ಂಗ

44/4 ಇತ ಕಲ ಂಗ

75/19 10 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

39/7 ಇತ ಾ

44/1 ಇತ ಾ ಂ

73/1B ಇತ ಂಗು

38/P1 ಇತ ಂಗು

18/5 18/7 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು

17/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

3/2P2 38/P4 ಇತ ಾ

23/4B 33/4 ಇತ ಂಗು

92 ಇತ ಹೂ

17/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

14/1 ಇತ ಂಗು

33/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

5/7 ಇತ ಾ ಂ

31/P1 ಇತ ನು ಾ

5/10 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

41 ಇತ ಂಗು

45/9 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

351 ಇತ ಂಗು

62/1C ಇತ ಂಗು

105/2 105/4P1 ಇತ ಂಗು

7/2 ಇತ ಂಗು

346/1 345/1 ಇತ ಂಗು

66/2 ಇತ ಾ ಂ

116 ಇತ ಾ ಂ +ತರ ಾ

12/3 ಇತ ಾ ಂ +ತರ ಾ

20/2 ಇತ ಂಗು

133/1 ಇತ ಂಗು

45/1A ಇತ ಾ

102 75/2 ಇತ ಂಗು

40/9P1 ಇತ ಂಗು

11/1P1 ಇತ ಂಗು

83/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

231/1B ಇತ ಂಗು

10/2P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

12/1 14/3 ಇತ ಾ + ಂಗು

26/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

4/4P1 ಇತ ಾ ಂ



33/16 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

57/1 ಇತ ಾ ಂ

17/4 ಇತ ಾ ಂ

72/2 73/3 ಇತ ಾ

84/1 ಇತ ಂಗು

21/3 ಇತ ಾ

12/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

251 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

33/9 ಎ  ಂಗು

31/6 ಎ  ಂಗು
470/P2, 273/1P3, 
273/1P4 273/1P5

ಎ  ಂಗು

16/PI2 24/1 9/1 ಇತ ಂಗು

182/1 ಇತ ಂಗು

33/3 1 ಇತ ಾ

369/1 ಇತ ಾ

21/3 ಎ  ಾ

12/3 ಎ  ಾ

251 ಎ  ಾ

33/9 ಎ  ಾ

72/2 73/3 ಎ  ಾ

53/7 ಎ  ಾ

95/1ಎ 1 ಎ  ಂಗು

66/5 2 ಎ  ಈರು

21 ಎ  ಾ

79/ 1 ಎ  ಾ

105/2 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ+ಸುಗಂಧ ಾಜ

11/3. ಎ  ಾ

6/ 3 ಎ  ಾ

15/19 2 ಎ  ಾ

15/3 ಇತ ೌ ಾ

65/2 ಇತ ಾ

55 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

42/4 3 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

62 ಇತ ಹೂ

44/1 34/2 ಇತ ಾ ಂ

52/1ಎ ಇತ ಂಗು

70/1 1 ಇತ ಾ ಂ

1/3011 3 ಇತ ಾ

12 ಇತ ಂಗು

135 136/ 1 ಇತ ಂಗು

56/7 2 ಇತ ಂಗು+ ಾ

121 ಇತ ಾ ಂ

112 ಇತ ಾ ಂ



82/9 ಇತ ಾ

64 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

9/P2 ಇತ ಂಗು

81 85 ಇತ ಂಗು

21 ಇತ ಾ
41/4 ಇತ ಂಗು

19/2 2 20/ 2 ಇತ
24/2 ಇತ ಾ

24/5 24/6 ಇತ ಂಗು
8/2. ಇತ ಾ ಂ

77/ 2 77 ಇತ ಂಗು
12/2 12/3 ಇತ ಂಗು + ತರ ಾ

81 85 ಇತ ಂಗು

6/1 4/4 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

12/7 ಇತ ಾ ಂ

32/11 ಇತ ಾ + ಂಗು

76/ 1 ಇತ ಂಗು

12/6 ಇತ ಾ ಂ

6/3 ಇತ ತರ ಾ

23 ಎ  ಾ ಂ

ಇತ
79 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

62/ 4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು

27/3 ಎ  ಾ

30/1ಎ ಇತ ಂಗು

31/4 3 ಇತ ಂಗು

1/30 13 30/12 ಇತ ೌ ಾ + ಂಗು

61/1  61/3 ಇತ ಣ ನ ಾ

114/1ಎ ಇತ ಂಗು

108/ 1 ಇತ ಂಗು

50/1 2 ಇತ ಾ

42/2 4 ಇತ ಾ ಂ

282 ಇತ ಾ

155/50 ಇತ ಾ

135 ಇತ ಾ

13 ಇತ ಾ +ಈರು

94/ 2 ಇತ ಾ

17/5 ಇತ ಾ ಂ
159/ 13 159/ 5 

291/ 1
ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

19/5ಎ 3 20/1 4-
1

ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

68 ಇತ ಾ +ಗು ಾ

227/ 5 ಇತ ಂಗು

67/6 ಇತ ಾ ಂ



91/2 91/1 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

357/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ಹೂ

26 ಇತ ಾ

46/1 ಇತ ಂಗು

92/ 3 91/2 2 ಇತ ಈರು

51 ಇತ ಾ ಂ

227/ 4 ಇತ ಂಗು

277/1 3 ಇತ ಾ ಂ

16/4 1 17/3 17/1 ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

12/3A ಇತ ಂಗು

135/2 179 ಇತ ಈರು +ಸುಗಂಧ ಾಜ

1/2 ಇತ ಾ
92/2 83/6ಎ 56/2 

94/1 2
ಇತ ಾ ಂ + ಂಗು

53/1 ಇತ ಂಗು+ ಾ

24/1 ಇತ ಾ

41/2 ಇತ ಾ + ೕಳ

19/1 1 ಇತ ಾ

27/1 ಇತ ಾ

163/3 2 ಇತ ಾ ಂ

114/8 ಇತ ಾ

4/2 2 ಇತ ಂಗು+ನು ಾ

1/2 ಇತ ಾ + ಾ ಂ

6/15 ಎ  ಾ ಂ

48/ 1 ಎ  ಾ ಂ

148 ಎ  ಾ

5/2 2 ಎ  ಂಗು

30 ಎ  ಾ

144 ಇತ ಾ

93/4 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

142/5 ಎ  ಟ ೕ ೂೕ

29/3 2/4 ಇತ ಂಗು+ತರ ಾ

215/ 2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

141 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು

12 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಾ ಂ

20/1 ಇತ ಂಗು

6/ 2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

22/2 ಇತ ತರ ಾ

7/4 7/26 ಇತ ಾ +ತರ ಾ

72/1 1 ಇತ ಂಗು+ತರ ಾ

ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ



ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ

143/1ಇ 2 140/1 ಇತ ಣ ನ ಾ

52/ 3 ಇತ ಾ ಂ

78/4 ಇತ ಾ ಂ

79/ 1 ಇತ ಾ ಂ

25/1 ಇತ ಾ ಂ

193/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

16/2ಎ 2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

71  72/1 ಇತ ಾ ಂ

12/1 ಇತ ಣ ನ ಾ

31/1 31/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

15/1ಎ3 4 15/1 4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

35/3 37/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

137/5 ಇತ ಾ ಂ

19/7 ಇತ ಾ ಂ

14/1 ಇತ ನು ಾ

14/1 ಇತ ನು ಾ

21/8 21/9 ಇತ ಾ ಂ
51/1ಎ 3- 1 

51/1ಎ 7
ಇತ ಾ ಂ

15/1ಎ3 2 15/1 2 
60/3 1

ಇತ ಾ ಂ

18/3 53/3 ಇತ ಂಗು

15/8 16/1 17/7 ಇತ ಂಗು

36/4 39/2 ಇತ ಾ ಂ

6/9 ಇತ ಾ

15/1ಎ1 1 ಇತ ಾ ಂ

64 ಇತ ಂಗು+ಟ ೕ ೂೕ



37/1 ಇತ ಾ

28/2ಎ ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ



ಇತ
135/7 ಇತ ಾ ಂ +ಟ ೕ ೂೕ

47/2 10/2 10/1 29/3 ಇತ ಂಗು

48/1 3 30/1 ಇತ ಾ ಂ +ತರ ಾ

32/8 32/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ+ ಂಗು

62/1 2 34/6 ಇತ ಂಗು

12/2 2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
32/35 2 32/28 3 

32/27/ಎ
ಇತ ಂಗು

75/2 ಇತ ಂಗು

30/ 2 45/2 ಇತ ಂಗು

ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ



ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ

212/4 ಇತ ಾ ಂ

130 ಇತ ಾ ಂ

30/1 ಇತ ಾ ಂ

6/4 2/1A ಇತ ಂಗು

47/2 2 ಇತ ಂಗು

24/5  24/6 24/7 ಇತ ಂಗು

41/1 ಇತ ಂಗು

91/1 ಇತ ಂಗು

49/4 26/6 ಇತ ಂಗು

178/8 ಇತ ಾವ

64/6 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

67/6 ಇತ ಾ

16/1 1 ಇತ ಾ ಂ

16/1 ಇತ ಂಗು

22 ಇತ ತರ ಾ

50 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

ಇತ
ಇತ

468/7 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

78/7 ಇತ ಾ ಂ

15/3 ಇತ ಂಗು

216 ಇತ ಕಲ ಂಗ

155/2 ಇತ ಕ ೕವ

119 ಇತ ಾ

15/4 ಇತ ಾ

83 ಇತ ಂಗು

75/1P2 ಇತ ಾ

72 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

5 19/5 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

49/3 ಇತ ಾ

38/2 215/P2 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ+ ಾ

24/1A 24/1BP1 ಇತ ಂಗು

32/1 ಇತ ಾ

12/2 ಇತ ಾ

95/8 ಇತ ಾ

82/7 ಇತ ಾ



93/2 ಇತ ಾ

12/1 ಇತ ಾ
67/2P2 67/4P2 

68/1
ಇತ ಾ

94/P5 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

11/5 96 ಇತ ಾ

60/P1 ಇತ ಂಗು

3/4 ಇತ ಾ

52/4 52/7 ಇತ ಾ

11/5 96 ಇತ ಾ

111/P2 ಇತ ಾ

62/1P1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

32/6P1 ಇತ ಂಗು

282 ಇತ ಾ

96/13 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

293 ಇತ ನು ಾ

227/2 ಇತ ನು ಾ

144/5 ಇತ ಾ

12/1B ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

64/2 ಇತ ಾ

96/2P1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

12/3+4 ಇತ ಂಗು

80/2BP 80/4P2 ಇತ ಪ ಾ ಯ

5/P1 ಇತ ಾ

53/P1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

138/P2 ಇತ ಾ
67/2P2 67/4P2 

68/1
ಇತ ಾ

24/2B 60/4P1 
54/3P3 61/4

ಇತ ಂಗು

ಇತ
111/P3 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

13/1C ಇತ ನು ಾ

32/7 32/8 ಇತ ಾ

15 ಇತ ಂಗು

75/2 ಇತ ಂಗು

116/4 ಇತ ಾ

36/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

2/2B ಇತ ಾ ಂ

176/2A 176/2B ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

99 ಇತ ಂಗು

34/5 34/7 ಇತ ಾ ಂ

135 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

58/1P1-P1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

142/6 ಇತ ಾ ಂ

53/2 ಇತ ಾ



28/2 ಇತ ಾ

12/5 ಇತ ಾ ಂ

15/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

92/1P3 ಇತ ಾ

41/3A 92/7A ಇತ ಂಗು

77/4A ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

7/1 ಇತ ಾ ಂ

95/2 ಇತ ಾ ಂ

65/4B1 ಇತ ಂಗು

8/2 ಇತ ಾ

64/1BP1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

58/14 58/18 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

23 ಇತ ಂಗು

489/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

37/10P2 ಇತ ಾ ಂ

6 ಇತ ಾ ಂ

28 ಇತ ಂಗು

64 ಇತ ಾ

34/2P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

476 ಇತ ಾ

10/2 ಇತ ಂಗು

11/2C ಇತ ಾ

33/1P2 33/3 ಇತ ಾ

237 ಇತ ಾ

44/1P2 ಇತ ಾ

478 ಇತ ಾ

15/9 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

ಇತ
ಇತ
ಇತ

40/3 ಇತ ಂಗು

55/1 77/1 ಇತ ಂಗು

77/P2 ಇತ ಂಗು

8/3 ಇತ ಂಗು

ಇತ
181/1 181/6 181/5 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

4/1 ಇತ ಾ +ಸುಗಂಧ ಾಜ

106/6 ಇತ ಾ

266/P2 188/3P2-P1 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ



ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ
ಇತ

31/1P1 ಇತ ಾ

28/2P8 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

24/9 ಇತ ಾ

53/2 ಇತ ಾ

33/1 33/2 ಇತ ಾ

33/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

113/10P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

18/1P3 19/2 ಇತ ಂಗು

70 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

39/2 ಇತ ಾ

18/7P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

29 ಇತ ಸೂಯ ಾಂ

16/2B ಇತ ಂಗು

188 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

18/7P4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

23/20P1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

123 ಇತ ಸುಗಂಧ ಾಜ

38/2P1 ಇತ ಂಗು

114 ಇತ ಂಗು

113/P1 ಇತ ಾ

65/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

47/P3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

53/1P4 ಇತ ಾ

18/4P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

98/2 ಇತ ಂಗು

90/-P1 132 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

34/100 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

5/1 ಇತ ಾ ಂ

16/2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

98/4 ಇತ ಂಗು

64 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

51/5P1 23/4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

7/1P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

78/1P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

33/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

12/4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

13 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ



23/3 69/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

19/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

1/1 1/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

74/1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

29/4 29/26 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

19/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

12/4 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

58/4P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

1/2P1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

14/9 58/5P3 ಇತ ಂಗು

26/2 26/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

20/3 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

70/1P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

13/4P1 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

66/1 15/8 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ

20/1P4-P2 ಇತ ಟ ೕ ೂೕ
15/2 17/3 16/4P1 

41/1P1 
ಇತ ಈರು

98 ಇತ ಾ

71/2 13 ಇತ
19 ಇತ
47 ಇತ
74/1 1 ಇತ
6/ 1 293 ಇತ
9/1 2 9/1 3 ಇತ
31/ 1 ಇತ
59/2ಎ ಇತ
94 ಇತ
140/1 140/2 ಇತ
33/8 ಇತ
109 ಇತ
115 ಇತ

ಇತ
101/2 ಇತ
150/9 ಇತ
90 ಎ  
80/ 2 ಇತ
40/3 ಇತ
32/ 4- 1 ಇತ
67/1 ಇತ
29 ಎ   
10/2. ಇತ
7/3 7/2 ಇತ

ಂ ನ  ಸಂ ೕ ತ ೕ ಾಯ



18/5. ಇತ
8/1 ಇತ
90/2 ಇತ
3/2. ಇತ
16 ಎ   
12/5 1 ಎ   
14/7. ಇತ
53/15 ಇತ
209/2 ಇತ
41 ಇತ
107 ಇತ
8/4. ಇತ
108 ಇತ
30/1. ಎ  
104 ಇತ
70/7 ಇತ
29/14 ಇತ
65/2 ಇತ
29/ 1 78 ಇತ
17 ಇತ
19/1. ಇತ
37 ಇತ
26 ಇತ
16/68 ಇತ
37/2 ಇತ
1/1. ಇತ
24/2 ಇತ
282/ 2 ಇತ
7/1. ಇತ
12/15 ಇತ
12/15. ಇತ
71/13 ಇತ
36/2 ಇತ
19/2 1 ಇತ
115/2 2 41 ಇತ
67 ಇತ
153/65 ಎ  
195/ 2 ಇತ
18-Jan ಇತ
12 ಎ   
22/3 6 111 ಎ   
1/1 1 ಇತ
39/3 ಇತ



36/8 146 36/14 ಎ  
53/3 53/1 ಎ  
37/4 ಎ  
14-Jul ಎ  
39/3 ಇತ
39/3 ಇತ
138 ಎ  
14/1 1 ಇತ
55/3 ಎ  
38/1 ಎ  
140 ಎ  
121 ಇತ
57/2 2 ಇತ
61/7 ಇತ
53/10 ಇತ
74/ 2 ಇತ
67/2 ಇತ
3/5 ಇತ
83/4 ಇತ
74/ 3 ಇತ
74/ 2 ಇತ
19/5 ಇತ
113 ಇತ
1/14 ಎ  
43 ಇತ
84/2ಎ - 1 ಇತ
184 22 ಇತ
16 ಇತ
22 ಇತ
52 ಇತ
24/2ಎ 2 ಇತ
1 ಇತ
24/2 ಇತ
1701/ 1 ಇತ
22/1 22/3 ಇತ
10 ಇತ
118 ಇತ
1/30 2 ಇತ
64/ 3 ಇತ
12/12 ಇತ
16 ಇತ
19 ಇತ
29/1 14/1 ಇತ



84/1 3 ಇತ
10/1 2 ಇತ
134 ಇತ
74/1 ಇತ
55/38 10/5 ಇತ
80/3 ಇತ
12  55 ಇತ
15/1 ಇತ
82/1 ಇತ
11/3 ಇತ
89/ 4 ಇತ
214 ಇತ
51/5 ಇತ
67/2 ಇತ
23 ಇತ
56/3 ಇತ
144/ 1 ಇತ
83/11 ಇತ
104/1 2 ಇತ
127/5 ಇತ
79 ಇತ
63/1 ಇತ
7/5 ಇತ
78/1 1 ಇತ
61/19 ಇತ
9/6 ಇತ
31/13 30/6 ಇತ
6/ 2 46 ಇತ
31/4 1 ಇತ
22/2 ಇತ
86/1 ಇತ
86/5 ಇತ
11/10 ಇತ
25/1 ಇತ
25/2 ಇತ
133/2 ಇತ
67/2 ಇತ
145 ಇತ
58/2 ಇತ
36/2 ಇತ
47/1 ಇತ
136 ಇತ
47/1 1 ಇತ



116/ 1 ಇತ
142/1 2 ಇತ
147 ಇತ
12/6 ಇತ
35/2 ಇತ
50/7 ಇತ
12/2 ಇತ
15/7 ಇತ
78/1 ಇತ
35/6 ಇತ
1/1ಎ ಇತ
78/7 ಇತ
20/5 2 ಇತ
40/ 1 ಇತ
60/3 6 ಇತ
80/1 ಇತ
60/3 4 ಇತ
60/3 3 ಇತ
29 ಇತ
21/ 3 ಇತ
1/3 1 ಇತ
23/12 2 24/5 5 ಇತ
5/ - 2 ಇತ
115 ಇತ
26/211 ಇತ
110 ಇತ
.65/2 ಇತ
90 ಇತ
8/4 ಇತ
.7/5 ಇತ
95/2 ಇತ
75/2 ಇತ
75/1 ಇತ
39 ಇತ
57/1 ಇತ
52/4 ಇತ
131 ಇತ
75/1 1 ಇತ

ಇತ
33/6 ಇತ
12/15 2 ಇತ
13/4 2 ಇತ
07-Feb ಇತ



1/6 1 ಇತ
72/2 ಇತ
87/3 ಇತ
73/5 ಇತ
42/2 1 40/1ಎ2 ಇತ
26/1 ಇತ
38/1 38/6 ಇತ
17/31 ಇತ
23/2 ಇತ
47/3 ಇತ
5/83 33 ಇತ
38/6 ಇತ
74/2 ಇತ
106/3 106/4 ಇತ
26/3 ಇತ
64/2 3 ಇತ
49/2 56 ಇತ
46/1 ಇತ
168/1 ಇತ
50/6 ಇತ
19/ 25 ಇತ
198 110 ಇತ
39/6 ಇತ
70/3 ಇತ
37/1 ಇತ
149/8 ಇತ
198 ಇತ
29/2 ಇತ
16/3 ಇತ
16 ಇತ
247/ 4 ಇತ
74 ಇತ
70/5 ಇತ
70/7 ಇತ
19/1 2 ಇತ
64/ 2 ಇತ
77/3 ಇತ
54/1 ಇತ
97/4 ಇತ
58/6 1 ಇತ
97/4 ಇತ
97/3 ಇತ
22/3 31/2 ಇತ



68 ಇತ
26/2 ಇತ
26/5 ಇತ
36/2 ಇತ
19/3 ಇತ
20/2ಎ ಇತ
59/7 ಇತ
150/1 4 ಇತ
67/2 1 ಇತ
145/1 ಇತ
29/3 ಇತ
16/2 ಇತ
68 ಇತ
5 ಇತ
86 ಇತ
170/3 ಇತ
10/7 ಇತ
7/1 ಇತ
365/2 ಇತ
22/3 ಇತ
38/1 ಇತ
245/3 ಇತ
36/2 58/5 58/3 ಇತ
33/1 33/2 209/4 ಇತ
31/1 3 ಇತ
10/1 ಇತ
13/ 2 ಇತ
39/5 ಇತ
9/1 ಇತ
91/4 ಇತ
88/1 1 32/ 6 ಇತ
17/2 5 ಇತ
5/4 ಇತ
32/ 1 ಇತ
18/3 ಇತ
138 ಇತ
8/6 4 ಇತ
21/2 ಇತ
48 ಇತ
108/1 5 ಇತ
109/3 ಇತ
26/1 ಇತ
121 ಇತ



89/2 ಇತ
26/ 2 ಇತ
30/ 1 ಇತ
152/ ಇತ
5/7 ಇತ
70 3 ಇತ
76/13 ಇತ
12/7 ಇತ
83/4 2 ಇತ
71/1 ಇತ
55/2 ಇತ
43/1 ಇತ
21 23 ಇತ
108/3 ಇತ
136 ಇತ
53 ಇತ
55/2 ಇತ
96/ 1 ಇತ
109 ಇತ
4/1 1- 2 ಎ  ಇತ
85/10 10 ಇತ
104/1ಎ ಇತ
12/6. ಇತ
19/ 14 ಇತ
12/ 2 ಇತ
5/ - 1 ಇತ
40 ಇತ
54 ಇತ
16/6ಎ ಇತ
94/5 ಎ  ಇತ
38/1 ಇತ
136 ಎ  ಇತ
55/3 ಇತ
198/1 ಇತ
198/4 1 ಇತ
99 ಇತ
55/2 1 ಇತ
156 ಇತ
45/5 ಇತ
23/9 2 ಇತ
23/4- 1 ಇತ
8/1 ಎ  ಇತ
26/4ಎ ಇತ



84/3 ಎ  ಇತ
92/2 ಇತ
153/3092 ಇತ
106/2 ಇತ
7 ಇತ
168/2 ಇತ
18/3 1 ಇತ
74/ 4 56/1 1 ಇತ
6/1. ಇತ
152/3 ಇತ
150/2 ಇತ
7/5. ಇತ
23/2 1 ಇತ
80 ಇತ
163/3 ಇತ
84/2 ಇತ
4/3ಎ 2 ಇತ
7/10 ಇತ
50/7 ಇತ
54/2 ಇತ
39/3 ಇತ
13/ 2 ಇತ
93/2 ಇತ
93/3 ಇತ
81/2 ಇತ
51/1 ಇತ
27/2 ಇತ
7/1 ಇತ
25/ 3 ಇತ
38 ಇತ
94/4 1 ಇತ
10/17. ಇತ
123 ಇತ
111/13 ಇತ
67/9 ಇತ
1/1 1 ಇತ
114/ 5 ಇತ
87/1 2 ಇತ
67/2 ಇತ
101/2 ಇತ
187/ 1 ಇತ
135/1 4 ಇತ
156/2. ಎ  ಇತ



47 ಇತ
134/2 ಇತ
8 ಇತ
29/2 ಇತ
1/30/21 ಇತ
28/2 52/1 ಇತ
41/27 ಇತ
3/1. ಇತ
28/3. ಇತ
19/7. ಇತ
36 ಇತ
19/7 8 ಇತ
3/2. ಇತ
78/10 ಇತ
27/6. ಇತ
103/1 2 ಇತ
112/10 ಇತ
45/1. ಇತ
99/5 ಇತ
82 ಇತ
95/4 2 ಇತ
18 ಇತ
153 ಇತ
35/2 ಇತ
8/1. ಎ  ಇತ
31/2 ಇತ
10/8- 1 ಇತ
87/1 ಇತ
89/2 ಇತ
54/3 ಇತ
59/10 1 ಇತ
59/3 ಇತ
59/0 ಇತ
35/1 4 ಇತ
111/1 ಎ  ಇತ
101/1 1 ಇತ
81/ 3 ಇತ
50/1 3 ಇತ
61/1 2 ಇತ
26/4. ಇತ
50/4 50/3 ಇತ
98/2 ಇತ
5/1. ಇತ



8/2. ಇತ
38 ಇತ
25/ 4- ಇತ
17/1 ಇತ
17/1. ಇತ
15/5. ಇತ
25/1 2 ಇತ
10/7. ಇತ
4/2 ಇತ
24/4 2 ಇತ
35/9 ಎ  ಇತ
33/8 ಇತ
46 ಇತ
41/2p1 ಇತ
100/p-p2 ಇತ
52/1a ಇತ
47 ಇತ
31 ಇತ
42/3 ಇತ
26/3. ಇತ
26/4 ಇತ
233/2 ಇತ
40/ 3 ಇತ
11/1. ಇತ
11/3. ಇತ
31/7. ಇತ
110 ಇತ
153/2 1 ಇತ
26/ 5 ಇತ
123 ಇತ
129/3 10/8 ಇತ
63/1ಎ 2 ಇತ
96/1 ಇತ
63/1 ಇತ
96/2 ಇತ
23-Jun ಇತ
57/4 ಇತ
23/ - 1 ಇತ
10/3. ಇತ
129/1 ಇತ
8/2. ಇತ
73/4 ಇತ
207 ಇತ



21/3. ಇತ
75/4 ಇತ
311/1 ಇತ
153/ 1 ಇತ
76/2ಎ - 2 ಇತ
330/1 ಇತ
26/3. ಇತ
197/3 ಇತ
215/ 1 ಇತ
29/24 ಇತ
75/3 ಇತ
173/2 ಇತ
51 ಇತ
67 ಇತ
74/1 ಇತ
96/3 ಇತ
237 ಇತ
124/ 4 ಇತ
84/ 1 84/ 1 ಇತ
138/2 ಇತ
45/2 ಇತ
45/2 ಇತ
14/6 4, 119/1 ಇತ

55/2p2 ಎ  
84 ಎ  
88 ಎ  
37/5 ಎ  
15/1. ಎ  
44/2 ಎ  
142/5 ಎ  
237 ಎ  
154/p4 ಎ  
40/2 ಎ  
140 ಎ  
22/6. ಎ  
18 ಎ  
18 ಎ  

ಎ  
ಎ  
ಎ  
ಎ  
ಎ  



ಎ  
ಎ  
ಎ  
ಎ  
ಎ  

37/5 ಎ  
94/1 ಇತ
12/15. ಇತ
18 ಎ  
71/2 ಇತ
10 ಇತ
293/3 ಇತ
198 ಎ  
149/8 ಎ  
58/3ಎ ಇತ
24/9 2 ಇತ
25/2. ಇತ
7/10 ಇತ
69/2. ಇತ
11/28 11/2ಎ ಇತ
179/1 3 ಇತ
23/1ಎ ಇತ
25-Feb ಇತ
66/1 ಇತ
19/2. ಇತ
97 ಎ  
208/1 ಇತ
19/1. ಇತ
70/1 ಇತ
14/4 2 ಇತ
19/3. ಇತ
14/1. ಇತ
142 75/1 2 ಇತ
8/8 2 ಇತ
74/1 ಇತ
42/2 3 ಇತ
50/2 24/1 ಇತ
47/1 24/1 ಇತ
198/1 ಇತ
11/4. ಇತ
19/4. ಇತ
74 ಇತ



41/4 ಇತ
96/3 ಇತ
217/ 2 ಇತ
76/2 ಇತ
8/7 35/7 ಇತ
16/6. ಇತ
1/1. ಇತ
18/1  14 ಇತ
228 ಇತ
19/2 1 32/1 ಇತ
34/ - 2 ಇತ
70 94/ ಇತ
75/1 1 ಇತ
136/3 ಇತ
107/3 ಇತ
72/1 ಇತ
28/2. ಇತ
135 36 ಇತ
50/7 ಇತ
39/3 ಇತ
237 ಇತ
19/2 4 ಇತ
55/3 ಎ  
127 ಇತ
29/5. ಇತ
138 ಇತ
29/6. ಇತ
34/1 1 ಇತ
23/1 1 ಇತ
8/1. ಇತ
15/3. ಇತ
109/3 3 ಇತ
124/ 4 ಇತ
84/1 1 ಇತ
138/2 ಇತ
104/23ಎ 2 ಇತ
69/1 ಇತ
5/1 1 ಎ  
20/3. ಇತ
23/pi4 ಎ  
45/2 ಇತ
87/5 ಇತ
157/5 ಇತ



14/6p4 ಇತ
17/14. ಇತ
132/2pi521 ಇತ
24/1. ಇತ
62/p4 ಇತ
44/11. ಇತ
17/1. ಇತ
39/4 ಇತ
39/1 ಇತ
39/3 ಇತ
35/1ಎ ಎ  
20/1 2 ಇತ
19/5 3 ಇತ
9/2 6 ಇತ
44 ಇತ
112/ 4 ಇತ
110/ 2 ಇತ
65/2 ಇತ
135/4 6 ಇತ
149/1 ಇತ
134/4 ಇತ
41 ಇತ
93/1 ಇತ
103/1 ಇತ
135/1 4- 1 ಇತ
67 ಎ  
104/5 ಇತ
72 ಎ  
71/1 ಇತ
77 ಇತ
14/3. ಇತ
83/1 ಇತ
50 ಇತ
28-Jan ಇತ
54/1 ಇತ
7/1. ಇತ
101/1 1 ಇತ
19/2 ಇತ
72/1 ಇತ
34/2 2 ಇತ
18/3p1 ಇತ
26/5. ಇತ
31/2. ಇತ



128/2 ಇತ
90/2. ಇತ
192/1 ಇತ
29/23 ಇತ
28/pi6 ಇತ
39 ಇತ
181 192/p4 ಇತ
11/1. ಇತ
104 ಇತ
70/5 ಇತ
70/7 ಇತ
134/3 ಇತ
92/17 ಇತ
149/1 ಇತ
132/1 ಇತ
157/2 ಇತ
16/2 16/6b ಇತ
37/2 ಇತ
109/3p3 ಇತ
26/p2 ಇತ
31/4 ಇತ
59 ಇತ
39/2 ಇತ
21/5. ಇತ
19/3. ಇತ
26/6p1 ಇತ
33/6 32/6 ಇತ
29/117 ಇತ
15/1. ಇತ
24/1. ಇತ
50/6 ಇತ
15/7. ಇತ
5/4. ಇತ
135/7 ಇತ
546 ಎ  
172/4 ಇತ
126/12 ಎ  
58/1 ಇತ
54/1 ಇತ
124/p3 ಇತ
59/3 ಇತ
214 ಇತ
89 ಇತ



22/2. ಇತ
32/p4p1 ಇತ
77/2 ಇತ
149/2 ಇತ
130/1p1 ಇತ
45/1p2 ಇತ
107/1 ಇತ
77/2p1 ಇತ
21/9. ಇತ
215 ಇತ
51/5 ಇತ
121/1 ಇತ
161 ಇತ
160/1 ಇತ
9/1a ಇತ
121/8 ಇತ
221 ಇತ
183/p2 ಇತ
77/2 ಇತ
92/1 ಇತ
08-Sep ಇತ
15/1A ಇತ
47/P2 ಇತ
43/3 ಇತ
32/2 ಇತ
143/2P ಇತ
198/4P1 ಇತ
245/P1 ಇತ
65/P1 ಇತ
56/1 ಇತ
37/8 ಇತ
106/1 ಎ  
12-Jan ಇತ
47/1B4 ಇತ
85/2 ಇತ
54/2BP ಇತ
276/P2 ಇತ
86/4 ಇತ
101/1 ಇತ
220/2 ಇತ
318/2B ಇತ
39/2 ಇತ
141 ಇತ



85/1A ಇತ
173/2 ಇತ
157/2 ಇತ
87/1P2 ಇತ
26/2 ಇತ
29/2 ಇತ
114/P2 ಇತ
15/4 ಇತ
15/4 ಇತ
15/3A ಇತ
34 ಇತ
33 ಇತ
30/P9 ಇತ
28/P3 ಇತ
132/2P2 ಇತ
26/1 ಇತ
108/9 ಇತ
41/1 ಇತ
160/P2 ಇತ
27/2 ಇತ
37/6 ಇತ
28/2 47/1 ಇತ
2 ಇತ
118/P4 ಇತ
20 ಇತ
85/1A ಇತ
40/7 ಇತ
27/8 ಇತ
10/8 ಇತ
105/1BP1 ಇತ
15/7 ಇತ
198 ಇತ
99/4 ಇತ
157 ಇತ
58/2 ಇತ
22 ಇತ
77 ಇತ
32/2 ಇತ
166/1P5 ಇತ
8/4 ಇತ
16/6B ಇತ
139/P2 ಇತ
142 ಇತ



46/3 ಇತ
48/1 ಇತ
140/2 ಇತ
17/1 ಇತ
58/2A ಇತ
11/3 ಇತ
27/2B ಇತ
24/21 ಇತ
25/2P1 ಇತ
75 ಇತ
61/1P2 ಇತ
81/2. ಇತ
194/P2 ಇತ
27/2F ಇತ
14/16 ಇತ
43/P1 ಇತ
4/9 ಇತ
4/2B ಇತ
44/3P3  44/3P4 21/3A ಇತ
42 ಇತ
140/1 ಇತ
112/3P3 ಇತ
166/5P6 ಇತ
12     55 ಇತ
41/1P2 ಇತ
10/2 ಇತ
45/11 ಇತ
195/p2 ಇತ
23/1p2 ಇತ
73/6 73/5 ಇತ
81/10 78/3 ಇತ
116 ಇತ
14/12 ಇತ
15/1 ಇತ
73 ಇತ
38/3 ಇತ
7/5 ಇತ
7/5 ಇತ
26/4 ಇತ
7/1 ಇತ
46/2P1 ಇತ
261/1 ಇತ
47/1P ಇತ



47/1P1 ಇತ
17/1 ಇತ
96/1 ಇತ
15/9 ಇತ
134 ಇತ
26/1 ಇತ
41/4 ಇತ
73 ಇತ
15/7 ಇತ
112/AP2 ಇತ
57/2P2 ಇತ
21/6 ಇತ
19/P25 ಇತ
33 ಇತ
153 ಇತ
181/P3 ಇತ
113 ಇತ
22/5P1 ಇತ
5/2 ಇತ
94 ಇತ
14/1 ಇತ
11/5P3 ಇತ
51/P5 ಇತ
158 ಇತ
20/1P2 ಇತ
65/4 ಇತ
71 ಇತ
59 ಇತ
105/3 ಇತ
9/7 ಇತ
68/3A ಇತ
40/2 ಇತ
106/1AP2 ಇತ
7/2 ಇತ
116/6 ಇತ
50 ಇತ
106/1AP1 ಇತ
119/1 ಇತ
17/15 ಇತ
33 ಇತ
61/P2 ಇತ
23/20P2 ಇತ
19/P2-P1 ಇತ



22 ಇತ
141 ಇತ
88/1P3 ಇತ
15/P8 ಇತ
10/4P4 ಇತ
23/23 ಇತ
115 ಇತ
66/3 ಇತ
63/1 ಇತ
298 ಇತ
8/1 ಇತ
123 ಇತ
1/1P1 ಎ  
245/3 ಎ  
16 ಎ  
22/2 ಎ  
36/8 146 36/14 ಎ  
53/3 53/1 ಎ  
10 ಎ  
51 ಎ  





ಸ ಾಯಧ ೌ ಕ(ಸಂ ೌ ಕ( )

9750 1 0.5 694492330328 10918101037339
9750 1 0.5 779137661580 64002566002
9750 1 0.5 560893868680 64152346653
5850 1 0.3 598916940316 10723100003017
7800 1 0.4 587280301743 10723100000908
9750 1 0.5 672467049507 3122500104268901
5850 1 0.3 980462445879 170800101001652
5850 1 0.3 872785520083 1070101004078
9750 1 0.5 744034899092 10698101011456
3900 1 0.2 10935101041721
3900 1 0.2 10935101037773
7800 1 0.4 64020892943
3900 1 0.2 64136153989
7800 1 0.4 10698101016035
5850 1 0.3 10539101008160
9750 1 0.5 10935101000015
5850 1 0.3 10539100000790
3900 1 0.2 10539100006628
7800 1 0.4 10529101000238
5850 1 0.3 0454101022066

15600 1 0.8 3122500102127901
15600 1 0.8 10723100007026
15600 1 0.8 10082200022209
7800 1 0.4 54053850829
7800 1 0.4 10723101023789
7800 1 0.4 10698101031478
7800 1 0.4 144901011007215
3900 1 0.2 3122500101612301
7800 1 0.4 10698100003115
1950 1 0.60 824415983451 10935101008373
6500 1 1.00 747544487675 64136803713
1950 1 0.30 638989810094 3122500102852800
2275 1 611280812908 70228656646
1950 1 0.30 465039904334 10082200002690
1950 1 0.30 232612754695 10723101006126
1950 1 0.30 418509719085 10082200002034

ಪ ದ ೌಲಭ ಆ ಾ  ಸಂ ಾ ಂ  ಾ  ಸಂ



3250 1 0.50 493963408362 10723101002166
1950 1 0.30 269621315255 0454101022349
2600 1 0.40 252001647637 0454101022349
1950 1 0.30 10796100002490
3250 1 0.50 0454101019170
1950 1 0.30 3122500101105601
2600 1 0.40 10918101039267
2600 1 0.40 274376895716 3122500101743601
2600 1 0.40 327221048835 10539100006279
2275 1 0.35 870994260215 3122500101762301
1300 1 0.20 397600063268 54051865340
5200 1 0.80 644182729262 3122500102716201
1950 1 0.30 341886704340 10934101012978
3250 1 0.50 203512559271 10914101018431
1625 1 0.25 990745474473 144901011007818
3250 1 0.25 560318179307 10723100001915
2600 1 0.40 689058912445 64163214524
2600 1 0.40 241839796149 64021094658
780 1 0.12 840931418185 10934100300039

1365 1 0.21 880711840089 64165694845
1625 1 0.25 89763377767 144901011000501
1625 1 0.25 371883327369 3122500104035001
1625 1 0.25 400801682535 64052734648
1625 1 0.25 627235321665 1072310102011
2600 1 0.40 517424467557 3843101000031
3250 1 0.50 590846116946 10723100000737
1950 1 0.30 207539707748 10723101005808
1950 1 0.30 625742733597 10723101036701
1950 1 0.30 467979745789 10723101034059
3250 1 0.50 615137525400 10853101024043
2600 1 0.40 704420463232 1070101018664
3250 1 0.50 67941741547 144901011006519
3250 1 0.50 435747695968 1070101016432
2275 1 0.35 886872786292 1070101014443
3250 1 0.50 393655861967 10082200030248
6120 1 0.20 286686228638 3843101001981
6120 1 0.20 959579223402 3843101001022
3264 1 0.32 64073347260

12240 1 0.40 358643250823 1070101014271
31824 1 1.04 555120551428 20166117794
7650 1 0.25 390795419444 10723100001579

27540 1 0.90 872856411852 0454101027604
3570 1 0.35 332212403049 10935101042447



1836 1 0.18 962127200393 1070101005701
4590 1 0.45 652070846758 10723100007246
4080 1 0.40 812962986224 3122500101492801
3264 1 0.32 892337003150 10723100006011
4080 1 0.40 921601665893 1070108015216
2856 1 0.28 671278875051 10723100003104
3264 1 0.32 372584999530 10723100006974
3264 1 0.32 691691089534 10723101006728
5100 1 0.50 630218658723 3122500101492901
2856 1 0.28 224053973550 312250010383001
3264 1 0.32 339933648562 64073347260
4000 1 0.40 403536058797 10764100002368
4000 1 0.40 684703171844 54032746370
4000 1 0.40 3122500103659701
3000 1 0.30 480753897942 1070108011137
2000 1 0.20 467284620835 10935101006773
2000 1 0.20 407696448377 10935101031335
4000 1 0.40 629676530569 102401011004327
4000 1 0.40 802561907828 10655100002360
4000 1 0.40 802561907828 106515100002360
4000 1 0.40 519771863351 107301011000225
9600 1 0.60 927847952398 3843101000319
4000 1 0.40 745823845356 3122500103657001
3000 1 0.30 303275886838 31985527117
4000 1 0.40 894166817703 137201010002097

11200 1 0.70 347292319760 10655101001556
9600 1 0.60 531710587429 10796100003118

11200 1 0.70 481987044913 10082200017875
15680 1 0.98 519771863351 137301011000225
9600 1 0.60 932161478823 3122500103536701

11200 1 0.70 455667901920 1070101018934
8000 1 0.50 215373929423 144901011006411

32000 1 2.00 294440019304 64055753819
32000 1 2.00 923426171489 64053329243
9600 1 1.00 102401010003252

10400 1 1.00 701354093981 102401010006714
8000 1 0.40 759891322279 0454101024527
8000 1 0.40 10655100042092
8000 1 0.40 941287106808 3122500103946901
8000 1 0.40 733101547702 144901231000415
8000 1 0.40 219016511936 107641010033320
8000 1 0.40 438226778790 64140585549
8000 1 0.40 798143282930 1449012310004610



8000 1 0.40 276580606038 31225001023451010
8000 1 0.40 720771740998 0454101033640
8000 1 0.40 954611386762 10764100011802
8000 1 0.40 411943488547 10655100044380
8000 1 0.40 581415874239 10914101035605
4000 1 0.20 341893582041 10082200031532
8000 1 0.40 390770327781 170800101005944
6000 1 0.30 390983652171 10655100043923

10000 1 0.50 901544675967 3843101001100
14000 1 0.70 387050727392 3843101001296
14000 1 0.70 603564773104 3843101000074
8000 1 0.40 704232798930 10698100006817
8000 1 0.40 591422414055 64099808256
8000 1 0.40 909725835868 64112714139
8000 1 0.40 475931211580 1095501001714
8000 1 0.40 624394502274 10955101001495
8000 1 0.40 797316403538 102401011002631
8000 1 0.40 470638362758 102401011000672
8000 1 0.30 596902483583 10539101005853
8000 1 0.40 869555117643 0454101029987
8000 1 0.40 475124917641 0454101029987
8000 1 0.40 271662274733 20298676603

20000 1 1.00 310643446977 0533101035548
4000 1 0.20 709277557716 30450814887
6000 1 0.30 365890489412 10918101010633
8000 1 0.40 958632167904 10539100001996
8000 1 0.40 311376867740 10918101010633
8000 1 0.40 335896297100 10655101003387
8000 1 0.40 675039839647 0454101028852
8000 1 0.40 512134271923 10082200008913
8000 1 0.40 561533281854 10655100043188
8000 1 0.40 942610008913 3122500103759701

12000 1 0.60 932161478823 3122500103536701
4000 1 0.2 548953448513 3122500102448201
8000 1 0.40 448296247106 10698100003516
7000 1 0.35 872785520083 10698101031478
8000 1 0.40 1070108018311

10053 1 0.59 938376190360 10723100003189
17210 1 1.01 842331031945 32393905254
23856 1 1.4 716634735216 10655100004385
10224 1 0.6 326366319255 64018667627
27264 1 1.6 260243907430 102401010003252
17040 1 1 238162662185 170800101002061



13632 1 0.8 784569035911 10935101000072
20000 1 1.00 1070101003032
15000 1 0.40 757441234234 10082200011855
7500 1 0.20 547862831522 10723100006262

16875 1 0.45 870994260215 3122500101762301
15000 1 0.40 3122500102996901
5625 1 0.15 10723101024609

13125 1 0.45 861770192127 3122500103932701
11250 1 0.30 700800931655 10082200003580
11250 1 0.30 604742325046 20166289221
11250 1 0.30 341587801601 64028576736
13125 1 0.35 983097362999 10723101033892
13125 1 0.35 285753654451 10723101004960
13125 1 0.35 670579808324 10723100004581
10000 1 0.35 616397080448 3122500103007801
10000 1 0.35 378333566139 10723101025431
8625 1 0.23 410419616148 10853100001061
7500 1 0.43 215740531450 10723101032006
7500 1 0.20 0454101030336

12700 1 0.34 875210777045 10723101030567
11000 1 0.30 10082200002034
11000 1 0.30 10082250000660
87500 1 1.00 10537100007098
87500 1 1.02 437636282073 10723100007671
87500 1 1.60 918373785395 10537100000123
87500 1 1.32 975046937930 170800101006250
87500 1 1.00 579487372907 10537100004507
87000 1 1.00 909306662898 10796101023956
87500 1 1.20 785852947969 3122500103259301
87500 1 1.20 430372152920 10934101006287
87500 1 1.00 530001498781 10537100005082
87500 1 1.20 987460244631 10796100003115
87500 1 1.00 219076379352 10082200008150
64000 1 1.00 879635184906 64044338849
64000 1 1.39 815079139787 64002483240
64000 1 1.00 10537100002498
64000 1 1.00 859053185373 20229147796
87500 1 1.00 626644680437 10796100002038
87500 1 1.00 533527054317 64168276392
87500 1 1.00 221556555552 10655101044612
87500 1 1.31 926601389043 144901011000446
87500 1 1.00 671489783666 10796100006487
87500 1 1.08 992622095941 10655100042092



87500 1 1.00 676854396714 10796100006511
64000 1 1.00 304434977669 10720100001036
64000 1 1.00 800283140831 6419263373
64000 1 1.00 964962121024 64033417678
87500 1 1.20 250326717698 10082200018862
87500 1 1.49 294920673139 10934101004057
87500 1 2.00 332927681969 10082200066486
400000 1 8.00 473654163213 520101258838162
400000 1 223355742481 10796111000098
400000 1 350241492283 3122500104568801
400000 1 3122500104568901
400000 1 914595144409 102401011007207
400000 1 682209192250
400000 1 429352836628 144901011008776
75000 1 1.07 854773634133 10935101001404
75000 1 1.20 3122500101768801
75000 1 4.21 857441025794 10764100011008
75000 1 1.27 212938115873 137301010001212
75000 1 1.40 480065370617 137301010000057
75000 1 2.40 252812764423 10796100002773
200000 1 2.00 619859968857 64044196868
200000 1 2.55 632035950516 0454101029319
200000 1 2.33 876535558035 0454101029285
200000 1 2.00 988979288357 10655100030077
200000 1 2.79 698917991734 144901011000396
200000 1 2.35 736045322065 0454101026617
200000 1 1.99 679463957354 10082200017109
200000 1 2.00 749491569673 64172817225
200000 1 2.00 290359235008 312250010430101
200000 1 2.00 314960647424 10918101034431
200000 1 2.00 575064018512 10934101028429
200000 1 2.00 707584758386 144901011002755
200000 1 2.90 701481977641 64138134034
200000 1 2.40 336586949540 10655100043922
200000 1 2.06 644325601295 64191271805
200000 1 2.00 626924026638 10934101018167
200000 1 2.06 994929693788 10743100010590
377154 1 560265088336 3122500101768801
100000 1 1.04 784569035911 10935101000072
70000 1 1.60 896109994520 144901011003639
62500 1 1.10 901163666819 3122500103323001
62500 1 0.97 10587100007040
62500 1 1.10 506308994826 1068100006599



70000 1 2.30 694442526755 3122500103249801
70000 1 1.00 749174607170 3122500101016301
126000 1 0.80 10918101008601
126000 1 1.00 10698100002685

9629 1 1.00 10698101026874
9629 1 1.00 10698100001793
9340 1 0.97 267258310271 10698100003766
9629 1 1.00 724448945068 10698100000333
6740 1 0.70 382072615044 10764101022346

14444 1 1.50 508381218203 10764100002820
15406 1 1.60 104901011007467
19258 1 2.00 10539100006067
15406 1 1.60 10539100002474
15406 1 1.60 10539100001352
9629 1 1.00 10698100003638
9629 1 1.00 411105670399 10698100001790
7703 1 0.80 651212521894 144901011006225
7712 1 1.00 10698101026874

19110 1 0.30 675092278797 3122500102429600
19110 1 0.30 730695285884 10723101003527
19110 1 0.30 359143314453 10853101031283
19110 1 0.30 423262242502 3122500101520801
19110 1 0.30 433070060767 10723101022027
19110 1 0.30 686715720109 10723101029659
19110 1 0.30 580355073477 10723101026102
19110 1 0.30 4146007591559 10723101003262
19110 1 0.30 480999460625 10853101035270
19110 1 0.30 629366364094 10723101006612
19110 1 0.30 621864756047 10853101028085
19110 1 0.30 2585306920143 10723101023770
19110 1 0.30 785691649434 0454101013972
19110 1 0.30 677010887167 10723101009707
19110 1 0.30 424399665345 64123600649
19110 1 0.30 203956500250 10723101000928
12750 1 0.20 0454101022061
6000 1 0.30 10723101004225
6000 1 0.30 3122500101758001

26350 1 0.25 811548529397 10723100006265
26350 1 0.25 498593038951 10082250003496
26357 1 0.25 676267185831 3122500100995001
21086 1 0.20 823854046643 3122500102380401
26375 1 0.25 427544509392 10723100003026



26375 1 0.25 700954284446 10727100007276
21086 1 0.20 700954284446 64039970014
100160 1 0.95 247167603536 1070108011696
89617 1 0.85 671823392542 1070101018684
89617 1 0.85 827446038890 1070101017819
79074 1 0.75 6949159685018 10698101025848
31630 1 0.30 636406619346 10698100002511
36901 1 0.35 602853228689 10723101046647
63259 1 0.60 598154548427 3122500
42172 1 0.40 1070108016219
25000 1 0.34 3122500102798501
136760 1 0.70 1070108011169
10940 1 1.30 270487523545 454108030939
8749 1 1.10 713949039714 30971632261
8400 1 0.80 764930925950 10698100000419
8760 1 0.80 58441934807 2603101000662

17520 1 1.60 847789553263 54024650304
8760 1 0.80 10698100003638
4236 1 1.60 485696372566 170800101004084
2125 1 1.00 710895888067 10743100003263
9859 1 0.50 10082200066149

75000 1 1.00 333277468293 3122500103526100
200000 1 1.40 666039307022 30796331534
200000 1 1.80 595253631676 10918101030512
200000 1 2.00 144901011001767
200000 1 2.00 10743100007917
200000 1 2.00 10698100003487
200000 1 3.22 64123600649
121120 1 1.20 972868151153 10655100041564
112950 1 0.62 3122500104005101

35600 1 0.68 817706135122 64179909651
75000 1 0.68 817706135122 64179909651
75000 1 1.40 651342626798 454101023226
60000 1 508050271250 1070101000024
75000 1 656758302838 10743100008012
35600 1 487484531243 1070101004624
60000 1 778180546433 454101021189
35600 1 1.40 651342626798 454101023226
29000 1 0.80 502984872943 1070101004647
75000 1 0.56 686592960026 10918100001082
35600 1 0.56 686592960026 10918100001082
59500 1 1.60 144901011001344



75000 1 0.90 222627472835 144901011008617
75000 1 1.01 1070101006396
75000 1 2.00 362741495380 10743100010585
60000 1 2.80 1070101017710
60000 1 1.46 144901011001113
250000 1 1.12 548894177806 10935101024830
32000 1 791511341937 64045504828
72000 1 10655100030048
250000 1 821957744747 520101259858446
75000 1 005001029460
29680 1 005001029460
51300 1 979183421444 10743100008937
51300 1 10743100009754
59050 1 809754146127 170800101002066
29300 1 994529263955 10743101009789
59050 1 673198229137 10743100004325
45320 1 462484208668 144901011002132
70000 1 1.63 570123783279 10918101006977
70000 1 1.00 779703378119 3122500102452801
70000 1 1.00 300234777824 3122500102449701
70000 1 1.49 755872221151 10655100044521
70000 1 2.50 749377366054 1070101012350
112500 1 0.76 388648631563 3122500102177701
250000 1 3122500101768800
250000 1 1.12 10935101024830
250000 1 5201010440810
250000 1 2.32 10918101037931
24000 1 0.80 343683197521 10082250000973

200000 1 1.00 870994260215 3122500102996901
200000 1 1.00 458944912504 3122500101762301
200000 1 1.40 866158793573 10723101024609
200000 1 1.00 981789077205 1070800101006063
200000 1 1.20 14972
200000 1 1.33 10918101013135

26650 1 0.80 805676557339 10918101035094
32800 1 1.00 631476241597 64185153754
32800 1 1.00 854741025794 10764100011008
32800 1 1.00 779403584566 10914101001583
32800 1 1.00 213761012598 30656327631
32800 1 1.00 390983652171 10655100043923
32800 1 1.00 398205497504 102401011001246
32800 1 1.00 334260048091 10539100000415



32800 1 1.00 659310001057 10934100140013
32800 1 1.00 248921241520 102401011000025
32800 1 1.00 386898330896 64028126663
32800 1 1.00 476669903825 3122500103994801
32800 1 1.00 584144692620 10934101010624
32800 1 1.00 430681253537 54031009176
32800 1 1.00 254663962279 10539100001742
32800 1 1.00 521744849457 137301010002263
32800 1 1.00 817902874094 10955101037296
32800 1 1.00 773556169524 10539100001070
32800 1 1.00 739431463054 10955101026704
32800 1 1.00 476644491707 10955101012154
32800 1 1.00 283324648051 20297116620
32800 1 1.00 845660601783 10539101005996
32800 1 1.00 653088688630 64049686199
32800 1 1.00 470638362758 107401011000672
32800 1 1.00 624394502274 10955101001495
32800 1 1.00 248228487278 10539100001431
32800 1 1.00 341599425533 137301011000031
32800 1 1.00 86071157586 10539101001149
32800 1 1.00 561487127074 137301011001713
32800 1 1.00 816297795249 102401010007783
32800 1 1.00 959609425249 10955101016026
32800 1 1.00 583690228063 13730101000
32800 1 1.00 620037013078 137301010001959
32800 1 1.00 934532998167 105391000005128
32800 1 1.00 484334230374 137301011000706
32800 1 1.00 932874941518 10723101033634
32800 1 1.00 848419583244 137301011000447
32800 1 1.00 5361797869101 137301011000531
32800 1 1.00 520002000258 137301231000711
32800 1 1.00 427243037632 137301011001391
32800 1 1.00 448090610272 10587100006609
32800 1 1.00 737832267308 64170205326
32800 1 1.00 569845039650 10587101028784
32800 1 0.40 24772396791 137301011002833
32800 1 1.00 949501894071 10587100005705
32800 1 1.00 944301892929 10934101031238
32800 1.00 665555758287 137301011003621
32800 1.00 962650163801 64096352182
19475 1 0.60 393284181928 3122500104170901
32800 1 1.00 275092017099 10082250008587
26100 1 1.00 275092017099 54032747624



32800 1 1.00 786862179368 10918101028809
25625 1 0.80 64190595659
32800 1 1.00 54053861637
32800 1 1.00 10587100007474
32800 1 1.00 644182729262 10914101025024
32800 1 1.00 64030142217
32800 1 1.00 625759026531 10587101002555
9225 1 0.30 803085672974 54032749938

25625 1 0.80 761323482644 54032765122
19475 1 0.60 683256133685 144901011006755
9225 1 0.30 575940915159 1065510003680

12300 1 0.40 392304051822 3122500101879601
12300 1 0.40 643866867274 10537100002849
25625 1 0.80 569372070986 0454101013142
19475 1 0.60 766012771449 0454101031691
32800 1 1.00 453031873986 04060654300
19675 1 0.60 970146131202 520291005831518
15600 1 1.20 144901231000792
10400 1 0.80 3122500103773201
4000 1 0.40 986544253235 10918101018121
1400 1 0.35 521699525048 10698100000598
1560 1 0.39 10698101001097
1600 1 0.40 10698100006367
1600 1 0.40 10935100300091
1600 1 0.40 10698101031849
1600 1 0.40 64087857729
1400 1 0.35 10698101000636
1400 1 0.40 10698100003358
1600 1 0.40 10698100005679
1600 1 0.40 984740933023 10698100002720
1600 1 0.40 356255524565 64020229882
1600 1 0.40 984740933023 64020892943
2400 1 0.40 364691378135 10698100005506
2400 1 0.60 372524365818 10698100003125
2400 1 0.60 869129268698 10935101009716
2600 1 0.60 625936674636 10698100005791
1400 1 0.65 321291046818 0454101027287
3200 1 0.35 170800101005906
1400 1 0.80 321291046818 10698100003145
1400 1 0.35 839306117686 10698100006052
1400 1 0.35 54054010538
1400 1 0.35 64054922028
1400 1 0.35 10698100002912



1400 1 0.35 64119022651
1400 1 0.35 10935101007754
1600 1 0.40 37464230591
1400 1 0.35 10698100006481
1600 1 0.40 375950075452 10935101000159
1600 1 0.40 817844484576 10698100003651
1600 1 0.40 144901011001113
2400 1 0.60 321024306662 10698100005593
2400 1 0.60 377616337307 10698100005763
1600 1 0.40 777382032457 10935101024463
3200 1 0.80 85746775287 10698100002808
3200 1 0.80 655302959489 64018041500
1600 1 0.40 745057422142 10698100001773
3200 1 0.80 234324309974 54061743193
1400 1 0.35 625852970777 10698100004142
1600 1 0.40 407696448377 10935101031335
2400 1 0.60 397172133213 64136153989
1600 1 0.40 274143829995 64098620741
1600 1 0.40 462284620835 10935101006773
1600 1 0.40 329207601874 144901011006319
1600 1 0.40 541025906027 10935101006782
1600 1 0.40 536653507530 10698100005887
2400 1 0.60 400042441472 10698101006524
2400 1 0.60 334456376676 10698100006746
1600 1 0.40 879244370266 10698100002722
2400 1 0.60 927483542103 10698100003352
1600 1 0.40 748478833386 10698101021213
1600 1 0.40 505502960127 64055379768
1600 1 0.40 685049440504 10698100002648
1600 1 0.40 10935101024380
1400 1 0.35 10698100002467
1600 1 0.40 722538929327 144901011002512
3200 1 0.80 414986800271 64082601363
4000 1 1.00 843113576478 64135551732
3200 1 0.80 576021849112 10934101047424
3200 1 0.80 64103444831
2000 1 0.50 884234754995 64134834915
4000 1 1.00 682188415561 64089025040
4000 1 1.00 569902260397 64078804697
4000 1 1.00 328729690590 54051845652
4000 1 1.00 206253963562 64122922908
4000 1 1.00 728792364930 10934101035571
4000 1 1.00 10934101035571



3200 1 0.80 820466027366 64098890491
4000 1 1.00 535214706433 10934101036367
4000 1 1.00 850718529267 64005045757
3600 1 0.90 850718529267 10934101007028
4000 1 1.00 295555470982 54051844411
3200 1 0.80 335926782891 64082001955
3200 1 0.80 404786177546 64171575647
4000 1 1.00 612685634225 30420713737
4000 1 1.00 777950117574 10934101043686
4000 1 1.00 10934100000869
4000 1 1.00 10934101038550

46018 1 1.60 932874941518 10723101033634
50734 1 1.00 827659953382 3122500102152300
75000 1 1200 ಚ. 701354093981 102401010006714
77500 1 1200 ಚ. 585941991627 54051847659
62500 1 1223 ಚ. 638969848417 3122500101840501
73750 1 1323 ಚ. 930236891597 64023468159
139500 1 1200 ಚ. 275403352799 102401011000376
139000 1 1323 ಚ. 324964434216 64107346878
280000 1 976200468069 64155124456
18870 1 976200468069 64155124456

15142 1 0.70
74300 1 0.80
29430 1 0.80
41227 1 0.90
42280 1 0.40
32540 1 1.00
22230 1 1.12
26990 1 0.40
19670 1 1.00
28860 1 0.60
18465 1 0.80
44800 1 0.80
13010 1 0.40
16380 1 1.16
9510 1 1.15

50500 1 0.55
43687 1 0.52
48620 1 0.60
32230 1 1.90



81870 1 1.40
73730 1 0.73
62090 1 0.55
45340 1 0.81
54540 1 0.64
34980 1 0.80
44200 1 0.85
109620 1 3.60
76655 1 2.20
52390 1 0.80
63620 1 1.08
65300 1 1.07
38520 1 0.55
52120 1 0.40
68250 1 1.00
50500 1 0.55
49100 1 2.70
5050 1 0.50

44200 1 0.39
44440 1 0.44
52520 1 0.52
26500 1 0.50
63420 1 0.84
90900 1 0.95
94260 1 1.59
153640 1 1.60
117370 1 1.95
20130 1 0.94
37160 1 0.95
49910 1 0.80 962790844220
65820 1 1.00 499525938100
51150 1 0.80

48700 1 0.74 904744339821
65820 1 1.00

50500 1 0.50 900471846282
65800 1 1.00 870994260215
37400 1 0.33 697690338869
104860 1 1.35 221886165348
153650 1 1.80 224323519179
136360 1 1.35 359143314453
45340 1 0.40

90910 1 0.90 821395776762
41460 1 0.63 785691649434



34010 1 0.30 785691649434
63820 1 1.00 399961015866
59380 1 1.08 873704725340
90910 1 0.90 677010887167
38170 1 0.58 976519083752
58400 1 0.63 344203383068
85700 1 1.04 672407960009
43440 1 0.66 562976575006
80800 1 0.80 427377430886
34000 1 0.30 927847952398
110260 1 1.66 275164796752
45340 1 0.40 605992669311
27680 1 1.28 767646591924
80800 1 0.80 364466396874
40400 1 0.40 819859039762
85860 1 0.85 671233510229
192060 1 2.00 987460244631
90910 1 90.00 578888179073
39500 1 0.40 621513366394
49910 1 0.80 664807006598
69110 1 1.05 755189427184
65650 1 0.65

63600 1 1.00 222159776413
101000 1 1.00 307859323922
63720 1 4.00

65650 1 0.65

106496 1 3.60 374377801143
80800 1 0.80 679999031581
39580 1 2.20 593687351365
39630 1 2.25

101000 1 1.00 573640826740
25950 1 0.40 908431942639
32900 1 0.50 660301508689
24590 1 0.65 774575547545
130760 1 1.60 815733757083
52200 1 1.38 629181981049
81350 1 1.00

88880 1 0.88 471043825282
65820 1 1.00 622772245735
88300 1 2.20 815191949353
15560 1 0.31 323540253900
18230 1 0.80 678671386376
115410 1 1.80 584561775343



47040 1 0.80 716391869105
37830 1 1.00 566979906084
52530 1 2.66 224389487470
37480 1 2.40 261184726792
52380 1 1.60 622783130771
34890 1 1.00 774877279662
44370 1 0.50 6092460068860
27360 1 0.80 838053053583
32900 1 0.87 233989480429
20290 1 0.89 895171574453
25635 1 0.70

32125 1 2.60

24513 1 0.67

17050 1 0.30 7114710575771
34130 1 2.80 440709107828
27900 1 0.80 970011790225
35178 1 1.37 959609425249
16920 1 0.80 566007463976
36126 1 1.10 233415378983
31132 1 0.94 813316071143
53380 1 2.00 905281375460
80800 1 0.80 782858145222
76770 1 0.76 240975586315
29980 1 1.60 921004631866
27340 1 1.65 492011318685
19670 1 0.46 938595156466
26240 1 1.46 2925314413381
95950 1 0.95 459130679196
31990 1 0.85 702757330789
84840 1 0.84

40120 1 1.00 80412970800
80800 1 0.80 4892484503791
52520 1 1.10 579487372907
32260 1 2.39 3793334986001
153640 1 1.60 352523418655
90100 1 1.20 687859640966
80810 1 0.80 703696104924
43860 1 0.39 303134939856
32940 1 1.00

69210 1 0.93 463824332884
42550 1 2.00 313753585718
36280 1 1.00

45340 1 0.40 597603041214



22960 1 1.20 326425890219
26070 1 0.23 801961156453
28660 1 0.76 870162608772
80800 1 0.80

56945 1 1.20 929231411464
80800 1 0.80 221563906884
100800 1 1.36 739195174950
35120 1 0.96

79790 1 0.79 625578613207
80800 1 0.80 428825001084
20160 1 1.00 295522692222
30600 1 0.27 560005911004
30970 1 1.00 711137082732
24940 1 0.22 789763521269
44850 1 0.40 754154086718
22520 1 0.20 821754805006
41330 1 0.40 566007463976
20450 1 0.80 700893987374
45340 1 0.40 388463106909
8400 1 0.40

54540 1 0.54 372243788439
33540 1 0.80 886872786292
58540 1 1.00 660915705133
80800 1 0.80 894231158742
60600 1 0.60 222607150008
101000 1 1.00 608025275567
172200 1 0.28 449880128859
60600 1 0.60 484796478925
42870 1 0.38 760884640236
18230 1 0.80 435471741270
50500 1 0.50 763863826930
96174 1 1.00

45340 1 0.40 606714496153
96880 1 1.20 279708232626
109140 1 1.60 79074139909
115230 1 1.20 611912099136
153640 1 1.60 5413622108301
34000 1 0.30 347641959718
90900 1 0.90 330630414344
63055 1 0.80 590722412043
22929 1 1.00 316524313533
18945 1 1.20 440964934278
35160 1 0.35 984354640485



130820 1 1.56 704420463232
30200 1 1.82 908808051423
60600 1 0.60 325774173359
60600 1 0.60 473378955672
90900 1 0.90 975134047470
60600 1 0.60 926074317165
70700 1 0.70 459952491658
50500 1 0.50 257049912563
80800 1 0.80 777094116206
99820 1 1.00 844184418483
80800 1 0.80 665315918816
41940 1 0.37

20220 1 0.40 389367686390
28360 1 2.00 887484916681
21840 1 2.00 377009829518
11020 1 0.55 751394042603
21900 1 0.67 806819958588
40400 1 0.40 201796994969
95630 1 1.00

50640 1 0.60

24210 1 0.60 990220936101
80800 1 0.80 909568999215
50500 1 0.50 929712755343
101000 1 1.00 713620599791
22900 1 1.30 227740581280
68680 1 0.68 771437822298
19440 1 1.42 340077450570
42270 1 0.56

80800 1 0.80 433191093048
90900 1 0.90 487936660091
15380 1 1.00 762704358002
24200 1 0.50 219455889419
27470 1 1.20 219289432566
34080 1 1.00 504812784347
17820 1 1.00 807556395389
23240 1 1.00 760380271680
18460 1 1.00 821425788016
15590 1 0.40 684960493875
17030 1 0.40 557117319029
9950 1 0.46 564542896620

18050 1 0.40

16130 1 0.99

23130 1 1.00 678389906326



19660 1 0.50 382388873191
29230 1 1.20 948752839942
18270 1 1.50

44810 1 1.60 299601686825
50870 1 1.90 663455665464
53240 1 1.20

19460 1 1.30 609811079975
18660 1 0.90 231694894828
13130 1 0.80

15580 1 0.30 518802436606
29570 1 2.00 805141020718
21630 1 1.00 609811079975
34000 1 0.30 651750925835
24670 1 1.59 817766348032
23760 1 1.30 641558171464
11090 1 0.50 825230485940
139320 1 1.60 381597138167
78080 1 2.80 201819070195
13710 1 0.70 959184108562
37830 1 1.00

49110 1 1.50 913277239251
19222 1 0.50 803546508311
23400 1 0.69 870184639353
19520 1 0.54 717171302186
15300 1 0.40 886685558664
14440 1 0.60 653625663672
80800 1 0.80 814080160904
60600 1 0.60 764517515534
34290 1 1.30 472908393641
28647 1 0.94 497298693818
22690 1 0.66 870184639853
23420 1 0.70 878144887570
42900 1 0.40

20420 1 0.54

29360 1 0.95

25270 1 0.78

38340 1 0.34 272653332027
75750 1 0.75 775714094512
60200 1 1.00 459577978333
43470 1 1.45

46690 1 1.90 214311428565
15160 1 0.80 518740613091
37830 1 1.00



32400 1 1.00 905432324490
105620 1 1.10 359143314453
172850 1 1.80 727572359085
115230 1 1.20 510271721965
82820 1 0.82 873802788362
85550 1 0.85 388228209965
88880 1 0.88 631135308098
34000 1 0.30 597831705659
60570 1 1.85 49980827515
29580 1 0.37 817401506688
58540 1 1.04

20960 1 0.21 365249736293
32250 1 0.49

32780 1 0.55 666862132015
50530 1 0.90 858539270532
45340 1 0.40

34150 1 0.58 717134260781
20960 1 0.23 745801166965
153340 1 3.48

45450 1 0.49 550031504396
55550 1 0.55 730695285884
17920 1 1.19 628223694638
13620 1 0.70 619291098627
34600 1 1.20 724448945068
42136 1 1.00 461804257626
21900 1 0.60

175730 1 1.88 204171267969
134400 1 1.40 775236930384
26080 1 0.80 763863826930
35800 1 1.00 252001647637
21200 1 0.40 537945054576
25930 1 0.73 430869677020
24770 1 0.70

61560 1 1.36 537945054576
80800 1 0.80

20080 1 0.40

19030 1 0.46

30300 1 0.60

27400 1 1.60

17600 1 2.00 694098523566
22180 1 0.60 741744644195
35380 1 0.80

80800 1 0.80 222816770496



28110 1 0.80 673029970788
153640 1 1.60 350486255779
50500 1 0.50 615070949535
45340 1 0.40 4000159827888
31460 1 1.00 232168040828
21840 1 0.60 657948893988
18380 1 0.35 841211396394
115230 1 1.20 905607137800
17870 1 1.00 470392456354
27400 1 1.60 754878570755
35230 1 2.00 836462545927
99990 1 0.99 932873093610
58580 1 0.58 796721079116
74990 1 0.76 883701224466
90900 1 0.90 404909771384
80000 1 0.80 932874941518
80000 1 0.80 895621221050
35000 1 0.31

35000 1 0.31

99000 1 1.00

29290 1 1.00 478280627301
34390 1 1.00 910504041941
63430 1 0.64 401385884933
51020 1 1.10 883384237281
27540 1 1.00 527619927957
53690 1 0.50 406479769100
79270 1 0.80 785845065248
60930 1 1.10 911767284665
32040 1 0.29 714362677686
56560 1 0.56 577831336962
14610 1 0.40 207196994969
50500 1 0.50 654390731080
60930 1 1.10 441854465066
44200 1 0.40 751577899470
9200 1 0.55

16620 1 0.50 481770500233
16620 1 0.50 708542512354
80800 1 0.80 238162662185
18580 1 0.64

22670 1 0.20 THT10739981
27190 1 0.80

39600 1 0.35 531676580738
25860 1 0.60 341908586834



22690 1 0.60 280052836213
72000 1 0.80 426989130937
31930 1 1.00 566742633463
12300 1 0.57 499037469343
31660 1 0.90 825664961144
36900 1 0.60 984880588323
27270 1 1.00 751301013445
77770 1 0.77 842921758427
27190 1 0.80 591422414055
27190 1 0.80 229385847792
45300 1 0.40 480753897948
28570 1 0.80 294091901774
16220 1 0.75 735684110031
19670 1 0.52 654014876643
27190 1 0.50 550474272680
20400 1 0.54 440074735471
32230 1 1.00 829509331017
56880 1 2.00

21600 1 0.55

20700 1 1.00 796502216906
15790 1 0.48 847789553263
35230 1 2.00 801484545232
17620 1 0.45 214977401088
72350 1 1.00 806693048471
42640 1 0.40 243738845340
59740 1 1.20 215373929423
25990 1 0.96 481739990001
23950 1 0.66 294238262159
20740 1 1.00 314333786526
43100 1 0.40 958632167904
25060 1 0.60 726026229071
24990 1 0.60 650984049310
25990 1 0.80 481739990001
20580 1 0.40 330674336679
20640 1 1.00

11150 1 0.20 393655861967
25470 1 1.20 520433585639
21600 1 1.00 422908379076
31230 1 2.00 674844010394
27560 1 0.60 581917711327
28050 1 0.74 464615351114
42040 1 1.00 942834287968
59990 1 1.19 481389778494



36350 1 1.00 619060120354
10810 1 0.50 890156290591
38850 1 0.35 680463339972
21630 1 1.00 839080974646
26150 1 0.50 342164223627
21630 1 1.00

28180 1 1.60 213479443571
36350 1 1.00 392265591277
44000 1 0.40 224605094446
36350 1 1.00 679463957354
11430 1 1.00 986318845601
25130 1 0.72 867068792531
15920 1 0.83 940277967432
25540 1 0.30 737600038117
26750 1 1.00 358646631823
19670 1 1.00 730856305278
33260 1 0.76 822703506039
22670 1 0.60 790820809829
20520 1 1.24 996179732245
22690 1 0.60 499927724797
25290 1 1.00 760190540347
21630 1 1.00 33233476073
26320 1 0.80 993656459545
16940 1 0.40 849284043717
36230 1 1.00 828255142543
19640 1 1.00 582851674388
28570 1 0.80 626338786866
30090 1 0.93 435138872221
27180 1 0.80 719669901919
22670 1 0.20 480753897942
45300 1 0.40 694356846486
35230 1 2.00 556367433118
14000 1 0.68 263611727692
22850 1 0.60 811809763786
26600 1 0.80 294375014936
32200 1 1.00 539659380101
20200 1 0.40 758701342712
23470 1 0.40 744358872626
12430 1 0.60 680421275776
19900 1 1.19 898429256627
18380 1 0.85 594452954308
36380 1 1.00 700038281649
36380 1 1.00 546857180431



36350 1 1.00 230088730415
36350 1 1.00 555086743109
12260 1 0.42 898429256627
44800 1 0.40 833334144924
48480 1 0.48

60600 1 0.60 523065656767
53860 1 0.90 286829144631
17500 1 0.80 619864815042
18920 1 1.00 955392114160
19700 1 1.00 810416032839
60600 1 0.60 380970155047
40770 1 0.40 531710587429
19420 1 0.43 891944333339
29980 1 0.75 430223023201
36350 1 1.00

31900 1 1.00 THT1038272
38860 1 1.00 416103615886
12460 1 0.60

45670 1 0.80

20540 1 0.60 515039861545
41360 1 1.60 468473430667
10570 1 0.50 6718233925421
45400 1 0.80

37660 1 1.30

36000 1 1.10

49110 1 1.50

53250 1 1.40

80410 1 1.90

71080 1 2.00

86080 1 3.20

93160 1 2.00

53690 1 1.64

80800 1 0.80 346580026798
22490 1 1.20 321853341321
58930 1 1.80 685368041623
52380 1 1.60

20750 1 0.40 521037377349
49110 1 1.50 378585426317
39280 1 1.20

58930 1 1.80

45830 1 1.40 914418310344
45830 1 1.40 897115429462
69150 1 2.40



64950 1 1.40

33290 1 0.88

62200 1 1.90

50230 1 2.40

54190 1 2.18

26140 1 0.70

31020 1 0.82

54310 1 1.24

39280 1 1.20

55920 1 1.60 628884472244
54020 1 1.65 806191992812
30260 1 0.80

42240 1 0.80

48470 1 1.60

84080 1 2.69

50740 1 1.55

39280 1 1.20

79220 1 2.80

31770 1 0.84 944390734508
36450 1 0.75 536480696953
16010 1 0.39 382315629726
36300 1 0.96 704773344370
42430 1 0.80

77460 1 1.60

65480 1 2.00

33660 1 0.89

31020 1 0.82

81740 1 1.90

85000 1 2.40 515929950809
58370 1 1.60

27990 1 0.74

16600 1 0.32

17020 1 0.45

39280 1 1.20 759797698433
101000 1 1.00 317379379239
26800 1 0.80 602412075168
32200 1 0.88

83650 1 1.00 741462623286
114700 1 1.20 849903973799
41880 1 0.37 910447849445
80800 1 0.80 978106724835
48000 1 0.80 527596412513
60600 1 0.60 489376866739



36990 1 0.75 537221296153
44800 1 0.40 795899479393
26700 1 0.24 415242394377
22700 1 0.68 604239360666
21540 1 0.80 941222525408
19970 1 1.27 308975144840
48800 1 0.50 460220131180
80800 1 0.80 285262296473
59590 1 0.59 5298400041486
70300 1 1.43 315238714349
23090 1 0.67 651750925835
32920 1 1.00

70700 1 0.70 2189421277166
30590 1 1.00 958239438565
32740 1 2.00 325833921388
28970 1 1.00 306799257126
23000 1 1.00 807309732817
28970 1 1.00 615321637786
84650 1 1.80 898284098351
20690 1 1.00 793461022131
80000 1 0.80 490085146245
144000 1 1.50 443291746353
26240 1 1.60 738252086344
28790 1 0.85 368217379034
17320 1 1.00 937158242772
16260 1 0.40 929530150567
19470 1 0.95 974256003373
52300 1 1.60 304595526270
27150 1 0.80 437926718440
80370 1 0.80 512228926361
17180 1 0.80 801537883448
133360 1 3.95 986647214532
39260 1 1.00 625742733597
98600 1 1.00 761329646584
24990 1 0.94 640469925268
34460 1 1.00

15880 1 0.60 844030581705
60070 1 1.00 844367022774
35930 1 0.98 576647037428
34090 1 1.00 530508133043
18300 1 0.65 654390731080
17440 1 0.30 325235743854
19490 1 0.50 692405275788



22690 1 0.60

19820 1 0.80

21010 1 0.40 991128471924
23880 1 0.80

26010 1 0.80 835275833739
29230 1 1.00 968476542214
39670 1 0.35 397962764086
63240 1 1.00 968476542214
31340 1 1.00 663063283369
33820 1 1.00 887226566978
14040 1 0.80 968476542214
15130 1 0.79 326799655421
11030 1 1.00

17300 1 0.50

32840 1 1.00

30400 1 1.00 211182737411
44280 1 0.40 994412493099
14890 1 0.70 663063283364
23210 1 1.62 883384237281
26830 1 1.00 578201713710
10200 1 0.60 8491200144
26830 1 1.00 639207764365
17400 1 0.90 827270675921
29440 1 1.00 23816266285
30260 1 0.80 329851964937
80800 1 0.80 256877148728
80800 1 0.80 992622095941
52950 1 0.55

10190 1 0.40 8093211524605
27100 1 1.00

26350 1 0.95 951960177939
25040 1 0.89 625541779657
15520 1 0.42 112491401440
22690 1 0.60 243965979443
12280 1 0.20 378641050925
15520 1 0.40 35207724897
33100 1 0.90 382985621892
35400 1 1.55

38300 1 1.17

41000 1 0.80

26480 1 0.71

65480 1 2.00 228632015716
30260 1 0.80 327224048335



19900 1 0.40 905618942567
22800 1 0.39 703325888424
52230 1 4.00 273555986750
10160 1 0.47 379144042310
21900 1 0.41

28180 1 1.60 877550284625
20780 1 1.00 596436620789
49150 1 0.65 670065199119
18380 1 0.85 940596158588
100870 1 2.00 980765018286
65400 1 2.00 465002673639
25490 1 1.00 633877379540
20130 1 1.00 919584976032
80800 1 0.80 743576930363
23780 1 0.62 435747695968
23780 1 0.62

17030 1 0.40 70702977029
17200 1 1.00 424439646097
51050 1 0.60 342023891108
35370 1 1.00 685786149208
19800 1 0.40 647758757817
30140 1 0.60 339024072312
21240 1 0.35 650344296218
26380 1 0.42 736475576913
30260 1 0.80 443480086182
22700 1 1.20 864963253774
22790 1 1.00 498603681921
22700 1 1.10 586955695540
22700 1 1.12 460330731960
19000 1 0.85 960276169585
26190 1 0.49 244921493854
44520 1 1.00 229975405088
26800 1 0.73 282991807861
54630 1 0.57 793193873589
27800 1 1.00 789394378309
28600 1 0.80 525312730083
23800 1 0.63 492389051695
18200 1 0.80 806804539236
29500 1 0.50 255681225312
22690 1 0.60

23450 1 0.62 763487610380
32480 1 0.40 872956328276
18200 1 0.80 527528739909



22790 1 1.00 378679397201
13200 1 0.58 517209156369
13600 1 0.60 844610550052
33100 1 1.20

22700 1 1.00 612685634225
22700 1 1.00 620794007883
22700 1 1.00 729417341562
22700 1 1.14 658665045058
80800 1 0.80 224020536472
19500 1 0.90 952085024139
20270 1 0.95 426714145870
37330 1 0.80 906205499139
26070 1 0.70 761413054347
40900 1 0.90

39500 1 0.98 266761574474
36900 1 2.40 588417021556
22700 1 1.00 947354468231
22790 1 1.00 890896767241
24750 1 1.48 502082901584
45300 1 0.40 600104387926
44500 1 1.00 470294729659
27000 1 0.74 439160370382
53200 1 2.00 542237905530
18000 1 0.80 770557020477
37830 1 1.00 891172535429
11800 1 0.20 753324625778
78780 1 0.78 709034552486
36850 1 1.00 986635561675
7990 1 0.20 460973125418

22700 1 1.00 942591582229
63600 1 1.76 774568396590
37800 1 1.00 637998099882
22790 1 1.00 861732463316
23240 1 1.20 498830672758
27000 1 0.50 644564954602
19800 1 0.40 771620365249
22790 1 1.00 823997050258
27390 1 1.00 289286532948
57570 1 0.57 916439044772
26380 1 0.80 693501730837
43820 1 0.40 884991702662
46100 1 0.73 957290309147
36980 1 1.00 269875079817



14900 1 0.27 397543289613
34180 1 0.90 939463675262
18800 1 0.40 936957229624
34000 1 0.30 687840395126
45340 1 0.40 602412075168
80800 1 0.80 561533281854
30730 1 0.40 651030108099
18910 1 0.50 668667311102
20740 1 1.00 571526659412
22790 1 1.00 225099774437
56900 1 1.40

78150 1 0.80 662743789101
19330 1 0.50 93895099926
21630 1 1.00 633877379540
97390 1 1.00 326403180841
76520 1 0.80

10370 1 0.50 629339965155
88430 1 0.90 580501889474
26330 1 0.80 663692816909
27400 1 0.80 568149265584
97490 1 1.00 704871095633
18660 1 0.90 982638956744
45450 1 0.45 527775016037
35290 1 1.00 610049374673
21630 1 1.00

45820 1 3.20

21540 1 1.00 610049374637
21540 1 1.00 580315844134
31250 1 1.00 601750564379
86000 1 1.00 929389358878
86020 1 1.00 923113791286
20890 1 1.00 807729640729
20360 1 0.96 477314965236
27790 1 0.78 387476546187
18680 1 1.00 677517659066
33460 1 1.00 260622222311
35230 1 2.00 474435029690
80800 1 0.80 765165230428
21130 1 1.20 666607332898
98350 1 1.00 215181413108
28040 1 1.00 761201864648
80700 1 0.80 212118644005
16800 1 0.40 306999257126



80320 1 0.80 686887375304
25780 1 0.80 684664913574
23040 1 0.68 403493418703
29640 1 0.80 29455855074
9710 1 0.60 70060848453

20050 1 0.50

32800 1 0.29

50500 1 0.50 398915306953
18170 1 0.80 635402675993
18170 1 0.80 388664398559
20950 1 1.00 287258276549
10890 1 1.00 265270831064
10878 1 1.50 693888959329
14360 1 0.30 905592600181
44530 1 1.20 906944730136
58400 1 1.40 402114888599
28700 1 1.02 586465382006
25830 1 1.20 846931418185
30860 1 1.60 783929157882
56000 1 1.00 555617251670
32040 1 0.60

20640 1 1.00 560750108979
70700 1 0.70

31440 1 1.00 629425192012
31790 1 1.00

75500 1 0.75 608077407535
35790 1 1.00 703427686736
35350 1 1.00 949986139112
43430 1 0.43 403536058797
40400 1 0.40

31700 1 0.80

61000 1 0.65 409678977110
33860 1 0.30 302733729836
44300 1 0.40 910504041941
12850 1 0.80 221028043874
27500 1 1.00 565987597544
16300 1 0.40 716519683785
20200 1 0.55 801004257818
11950 1 0.40

21630 1 1.00 544775884638
21630 1 1.00 404277092528
17690 1 0.40 375818765897
20800 1 0.55 627088404750



20700 1 0.40 321409668042
22500 1 0.70 260044179777
17620 1 1.00

10810 1 1.00 307609627348
36000 1 1.00
16500 1 0.80
25480 1 1.00
19500 1 0.50
24600 1 1.00
20400 1 0.50
19100 1 1.00
135200 1 2.03
10810 1 1.00 307609627348

26000 1 1.10 258442069423
34000 1 0.90 563138869820
22730 1 0.80 813271185112
19600 1 1.00 647910322391
22600 1 0.68

60600 1 0.60 984755407572
29800 1 2.00 803546508311
36000 1
22650 1 0.20 269811482102
51670 1 1.21 968101833009
89590 1 0.90

20740 1 1.00 953685627932
18370 1 0.88 640469925268
36350 1 1.20 298409258696
33410 1 1.00 862611462891
27390 1 2.76 279010504034
12070 1 0.40 627821595722
43060 1 0.80 250074917376
14500 1 0.28

43040 1 0.80 707006150378
63200 1 1.00 644689124330
56550 1 1.00 349401988850
97720 1 1.60 779757857966
63200 1 1.00 966407166013
33500 1 1.00 533154808656
42940 1 1.90 757915185855
32150 1 1.20

46210 1 0.90 757484952099
19800 1 0.90 673617300895
33940 1 1.00 647360156486



34770 1 1.00 39046893785
60600 1 0.60 835426959884
37000 1 1.00 THT1408608
13670 1 0.60

60600 1 0.60 503347456047
28560 1 0.80 987192625405
11700 1 0.30 391358877146
18900 1 0.50 446346618976
44240 1 1.70 784493238998
35230 1 2.00

80800 1 0.80 343802140626
63200 1 1.00

57480 1 2.00

37870 1 1.00 626653114365
26400 1 0.60 7259094010
55070 1 0.80 9632896340
19980 1 0.37 849485993
63200 1 1.00 981700461644
20400 1 0.40 795515915975
15540 1 0.19 779767857966
37800 1 1.00 998285597777
62450 1 1.30

24870 1 0.40

26070 1 0.70 9686444018
27020 1 0.50 954383211588
14860 1 0.40

63200 1 1.00

58100 1 1.20 962790844220
42420 1 0.42

69300 1 0.83

100600 1 1.00 92210647897
87870 1 0.87 703307386407
105720 1 3.38 754664737175
115230 1 1.20 788414172181
14280 1 0.40 591171472855
100600 1 2.20 552816214824
107800 1 1.46 655541288055
147110 1 2.20 702328074988
99610 1 2.22 915834117125
29300 1 403579369158
46390 1 826438429198
99370 1 861752334157
44730 1 726704946956



55330 1 365890489412
27850 1 398004991921
27360 1 2196923313337
99200 1 498545336098
60440 1 274376895796
23680 1 915810750262
41200 1 239079114777
15040 1 977221669545
13180 1 916439044772
49770 1 362182396803
22330 1 458578218371
60600 1 263002364031
37800 1 992405922121
54890 1 978736047838
46440 1 335896297100
98770 1 690013016407
35230 1 6553289946293
28030 1 571526659412
90400 1 2.00 283553829703
28540 1 0.80 817902874094
23300 1 0.59 938376190360
33540 1 1.00 842331031945
33540 1 1.00 455629799107
90430 1 1.00 484334230374
74050 1 0.80 797316403538
33540 1 2.20 476644491707
74050 1 0.80 862264558120
90430 1 1.10 470638362758
47050 1 0.47 475931211580
62650 1 2.00 634394502274
36620 1 1.00 491381713913
33540 1 1.12 838537498582
158530 1 1.85 294440019304
158530 1 1.85 923426171489
23070 1 0.61 753950319565
33540 1 2.00 711471057571
27280 1 1.02 842558904792
20990 1 1.00 354589640961
18800 1 0.87 358861046912
33540 1 2.00 416730467239
54050 1 1.03 757323863466
33540 1 1.00 967317165040
74500 1 2.00 723401223396



33900 1 0.33 948687322750
58500 1 0.80 406711953630
50500 1 590375813140
30220 1 919488987282
20280 1 457847041960
41040 1 903667750888
11560 1 643554496660
20400 1 322163992258
16540 1 566007463976
127750 1 555180551428
99710 1 983506858590
38630 1 438455730072
38180 1 778340119022
23030 1 653707206785
16580 1 521744849457
16650 1 739431463054
16460 1 324053332168
19060 1 568149265585
121520 1 955392114160
31200 1 520246904298
60600 1 729192304832
45340 1 844937824793
60600 1 550252189633
35140 1 696107116615
30220 1 505901913817
11600 1 746423541819
54500 1 707175110775
78550 1 905127735928
52380 1
74480 1 749499564668
16960 1 285262296473
62300 1 810416032839
25980 1
24660 1
31160 1 443601290443
21630 1 290911761129
54500 1 2019020519073
50330 1 247607890577
43260 1 316259460364
45650 1 744034899092
72290 1 327926135025
39250 1 340626574095
20680 1



97370 1
55800 1 2.00

37485 1 2.36

108320 1 1.78

108480 1 2.50

34800 1 1.86

35750 1 0.56

18230 1 0.80

21120 1 0.88

37480 1 1.22

49280 1
83390 1
41570 1
60900 1
37480 1
33360 1
27770 1
32600 1
34440 1
90900 1
34960 1
65620 1
22799 1
15615 1
30550 1
66000 1
22570 1
39280 1
73560 1
17990 1
26440 1
65480 1
48240 1
94060 1
50500 1
27209 1
8660 1

60600 1
17990 1
83260 1
38370 1
31600 1
48180 1



57570 1
66080 1
47470 1
29160 1
29280 1
115230 1
30260 1
24180 1 0.85

30400 1 1.00

37390 1 1.00

20750 1 2.38

28900 1 1.35

19390 1 0.90

17890 1 1.18

23990 1 1.10

21630 1 3.63

18920 1 0.83

75750 1 0.75

27510 1 0.88

13110 1 0.69

10440 1 0.46

80800 1 0.80

100460 1 1.00

43380 1
21730 1
60600 1 0.60

25980 1 0.77

24660 1 1.40

80800 1 0.80

23140 1 1.08

72550 1 1.60

20470 1 0.40

19030 1 0.88

21620 1 0.60

21130 1 1.20

54930 1 0.67

22637 1 0.49

23190 1 0.40

21630 1 1.40

16910 1 1.00

20120 1 0.46

23450 1 0.40

16598 1 0.24



65483 1 2.00

42536 1 1.20

61630 1 0.80

33153 1 0.40

33498 1 1.18

33453 1 2.44

20450 1 0.40

38870 1 0.92

35288 1 0.80

70700 1 1.24

60210 1 0.80

15748 1 1.00

36595 1 1.00

48600 1 0.50

19570 1 1.00

82060 1 1.60

43600 1 1.00

66360 1 1.00

52520 1 1.22

76040 1 1.00

12500 1 0.80

46360 1 1.00

28420 1 0.60

36260 1 0.44

36590 1 1.00

36590 1 1.00

22260 1 1.00

28900 1
41600 1 1.34

54050 1 0.30

36000 1 0.80

13400 1 0.40

31040 1 0.80

36540 1 0.80

13340 1 0.39

24580 1 0.45

70700 1 0.72

12970 1 0.60

29000 1 0.86

42740 1 0.40

49490 1 0.49

27670 1 0.80

22960 1 0.35



17300 1 0.80

37900 1 1.65

505800 1 0.58

34990 1 0.80

14270 1 0.66

52520 1 0.52

27640 1 1.00

32280 1 1.00

11240 1 0.52

20610 1 0.48

41730 1 0.39

45340 1 1.18

23486 1 1.00

41990 1 1.02

28280 1 0.20

27540 1 0.80

12540 1 0.58

24750 1 0.60

14490 1 0.67

55770 1 0.80

89000 1 2.78

33000 1 0.80

24130 1 0.64

38120 1 0.79

30030 1 0.80

55770 1 0.80

24940 1 0.27

62620 1
67670 1
55320 1
16300 1 0.55

25590 1 1.58

44370 1 0.70

20400 1 0.80

55900 1
66510 1 0.91

96370 1 1.47

109850 1 2.00

71950 1 1.17

46750 1
45340 1
78780 1
64640 1



36690 1
124830 1
45340 1
62620 1
38680 1
24920 1
99500 1 1.60

80800 1 0.80

702000 1 1.00

70200 1 1.19

49600 1 1.78

153600 1 1.60

60600 1 0.60

24300 1 1.38

111380 1 1.16

65640 1 1.00

80800 1 0.80

45300 1 0.40

10900 1 0.29

115230 1 1.20

101000 1 1.00

78350 1 1.00

46250 1 0.80

43300 1 0.70

16800 1 0.78

76200 1 1.60

99100 1 2.00

53500 1 0.80

24500 1 0.30

80000 1 0.80

21138 1 1.20

93300 1 1.59

92590 1 1.60

23399 1 0.80

80800 1 1.00

16590 1 0.80

42930 1 0.40

60600 1 1.20

43659 1 0.60

36390 1 0.34

16984 1 1.00

22674 1 0.20

32430 1 0.76



67670 1 0.67

60600 1 0.60

50500 1 0.39

60125 1 1.00

43856 1 0.40

40400 1 0.40

31310 1 0.20

34400 1 0.35

31700 1 0.28

71719 1 1.42

52526 1 0.56

39530 1 0.36

39400 1 0.20

53530 1 0.53

50500 1 0.50

60600 1 0.60

100700 1 1.17

38900 1 1.00

1 2.00 461939685114
1 2.20 735103190819
1 1.60 666466087340
1 1.50 527619927957
1 2.80 526759722702
1 2.60 81183839600
1 1.70 745509588151
1 1.00 988979288357
1 1.30 323813491164
1 1.15 2331875610388
1 1.60 226644187230
1 2.40 21 4931967203
1 1.20 944532576977
1 0.60 547552884929
1 0.60 978312523989
1 0.40 366611088380
1 0.70 689900079200
1 1.60 601062194661
1 0.40 452157264358
1 0.80 818142510046
1 1.30 289262444424
1 0.60 890075682437
1 0.50 915834117125
1 0.90 534442840417



1 0.27 779759232994
1 0.70 551798866895
1 0.60 465501210884
1 1.40 855991763148
1 1.45 238162662185
1 0.40 304543472336
1 0.50 334987813407
1 0.80 529853562061
1 0.80 5891730686476
1 0.90 982638956744
1 0.40 641154252964
1 1.20 766395087528
1 0.40 207196994969
1 2.60 589887134936
1 1.00 274671765523
1 1.70 877218034168
1 0.50 318971747485
1 1.50 272413007644
1 2.00 840289224776
1 1.30 366557621775
1 0.30 705515740092
1 1.10 937259265801
1 2.20 493340563656
1 0.30 819859039762
1 0.70 487074036778
1 0.50 566158206766
1 1.10 211000473304
1 0.80 702328074988
1 0.50 250199950818
1 0.40 677954896477
1 0.50 700652848453
1 0.80 867068792531
1 1.10 660958862983
1 0.40 804188793032
1 1.40 799910763504
1 0.80 304188793032
1 1.20 431231890357
1 1.20 335896297100
1 0.80 810453560649
1 0.40 675486699514
1 0.65 207386145378
1 1.50 901971732291
1 0.60 777437159910



1 1.80 374325967419
1 2.00 992650663801
1 1.10 832286451743
1 1.50 266913730579
1 0.60 277471907399
1 1.20 904480333155
1 1.00 KT/7/50/159338
1 0.70 559784638007
1 0.30 676400402831
1 0.70 901393002058
1 2.40 568410039310
1 1.30 631476241597
1 0.30 327820543226
1 0.40 452054164703
1 0.40 901056428987
1 2.00 916367505567
1 0.50 667109946254
1 0.70 227697180994
1 1.00 792851930016
1 2.00 398819105819
1 2.70 313356591918
1 1.20 654375546261
1 1.50 595253034670
1 1.60 3113377325959
1 2.00 318656189353
1 0.50 279443382465
1 0.70 741393002777
1 2.00 809106753709
1 0.50 821097673178
1 1.30 289262444424
1 0.60 206160583987
1 0.80 860221791226
1 0.90 211000473304
1 0.60 677081897866
1 0.60 534017777638
1 1.70 249877038650
1 0.80 974689266124
1 1.10 298409258696
1 1.40 907125319469
1 0.40 729281065548
1 2.00 838714696687
1 2.00 329207601874
1 2.00 883553576240



1 0.35 797837248391
1 0.70 516170189464
1 2.00 342236776275
1 2.00 553459185707
1 0.45 327338640230
1 0.35 667109946254
1 0.40 995409019162
1 0.40 527121325194
1 0.50 994942123005
1 2.00 247299220986
1 0.40 398928671882
1 1.20 407937824942
1 1.30 219252507209
1 0.50 988955743896
1 2.00 646659201065
1 1.40 577987677166
1 1.20 457237151059
1 0.40 442320201464
1 1.20 545209453961
1 0.60 326253819222
1 0.40 482604263280
1 0.60 358237122038
1 0.35 951960177939
1 0.70 491571124720
1 0.60 914418310344
1 2.20 231986382022
1 0.40 904809876431
1 0.30 904450667419
1 0.60 229040661556
1 1.40 655541288055
1 1.30 17381053700163
1 1.40 582027756646
1 1.20 420592657533
1 2.00 947990129408
1 2.00 683982279693
1 0.90 712542172627
1 0.80 786880263651
1 1.20 457237151059
1 0.60 922971036623
1 0.70 800871861536
1 0.30 247139244873
1 1.30 745664567938
1 0.40 666617205413



1 0.50 546869359280
1 1.20 925307767469
1 0.36 276580606038
1 0.90 457479949299
1 0.70 816629619226
1 0.35 616888199990
1 1.30 273088129652
1 2.00 631838178317
1 0.45 437171943405
1 1.30 628434198085
1 1.50 611912099136
1 0.70 316206878625
1 0.30 644777299363
1 0.80 421631496945
1 0.60 727411808968
1 1.00 954943805819
1 0.80 897257993088
1 1.00 899922323981
1 2.00 744034899092
1 0.80 689425721185
1 1.20 929110197318
1 0.50 836975243537
1 0.80 307457930346
1 0.90 982638956744
1 1.70 420592657533
1 1.20 808386326740
1 1.50 272413007644
1 0.70 776220757092
1 1.20 888187770368
1 0.60 447939020342
1 0.80 318264351111
1 0.80 788178636936
1 0.80 238127680722
1 1.80 648301769848
1 0.35 625345831206
1 0.50 746657714050
1 0.37 582744891671
1 0.60 51033157947
1 0.60 918373785395
1 0.40 523754164050
1 0.80 264701197284
1 0.80 531887762491
1 0.50 954943805868



1 1.50 627576066335
1 0.70 982669194736
1 1.30 850928233955
1 0.50 243779356032
1 1.80 988703246810
1 0.36 669151264862
1 1.80 297001706859
1 0.80 727123331968
1 0.70 272993090225
1 0.70 714362677686
1 1.00 920173818769
1 0.40 530581271757
1 1.40 347371525369
1 0.60 211456248852
1 2.00 453031873986
1 0.70 510422190036
1 1.30 685294464137
1 1.00 885895855999
1 0.80 822768697016
1 0.50 633521511248
1 0.80 774513281635
1 1.20 253669807477
1 0.70 579514500163
1 0.60 496320848563
1 1.00 212166756504
1 1.60 422362602722
1 0.80 621156853055
1 0.70 683014131384
1 0.50 456426997601
1 0.70 940050444905
1 0.60 539813811258
1 2.00 752739546981
1 2.00 877218034168
1 1.60 762141885469
1 0.40 582744891671
1 1.40 599808712768
1 0.20 918373785395
1 0.40 535634072336
1 0.60 KT/7/50/0222093
1 0.80 901384630579
1 0.60 352535736258
1 0.60 588629833032
1 0.70 534017777638



1 0.50 533028780532
1 1.20 461776643749
1 1.30 393621919334
1 1.10 784149924566
1 0.36 254210425170
1 2.00 926358163029
1 0.50 521024866643
1 0.60 604887132691
1 1.20 551594301509
1 1.00 65063354293
1 0.50 9426902508537
1 2.00 62947778008
1 0.23 553532982184
1 0.50 438914375909
1 0.30 45524280945
1 1.00 286718289595
1 0.54 807842436593
1 0.29 952611398549
1 1.80 252525566458
1 0.80 289226532948
1 1.00 418633768077
1 1.40 984618564303
1 1.00 647544351344
1 1.00 354857395826
1 0.70 341908586834
1 0.40 54683079 8960
1 0.80 419932974713
1 0.20 673894020943
1 2.40 327152059193
1 0.50 214493759244
1 0.80 346822494618
1 2.00 757441234234
1 0.40 653966246209
1 1.40 508818985649
1 0.80 544043873735
1 0.50 515399263995
1 1.00 562422224519
1 1.00 539825025838
1 2.00 440964934278
1 0.40 892436053970
1 0.60 556537403506
1 0.40 278349486028
1 0.40 622946705274



1 0.50 573883845016
1 1.30 333277468293
1 0.80 333277468293
1 3.00 327629364118
1 0.50 855423266553
1 0.90 817038770136
1 0.20 873638886597
1 1.00 836129401110
1 1.30 273672530191
1 1.50 966395082904
1 2.00 566158206766
1 0.40 547988279304
1 0.90 318957902310
1 0.60 367060201428
1 1.30 844030581075
1 0.80 520392896565
1 0.80 657560193366
1 1.20 817171426891
1 2.00 844837390442
1 0.60 942610008913
1 0.50 311376867740
1 0.80 857159902779
1 0.97 431462289060
1 1.85 671116183317
1 0.80 602959663361
1 1.60 456169563638
1 1.80 702569563638
1 2.00 771139600521
1 0.80 551791960349
1 0.80 447791950847
1 0.70 802561907828
1 0.55 409678977110
1 0.31 236468534908
1 0.80 930511521286
1 0.34 690443327394
1 0.90 865903058792
1 0.40 651390461121
1 0.70 446055742258
1 1.00 626644680437
1 1.60 812040199372
1 1.60 812040199372
1 2.00 440973262918
1 0.45 989889261590



1 2.00 756819119502
1 1.00 734692138942
1 1.00 768827465763
1 1.00 595399770900
1 2.00 728337812640
1 1.92 707344773437
1 0.90 389120372504
1 2.00 601868821018
1 0.70 651350680220
1 1.20 875427880733
1 0.96 789700376091
1 1.60 494369958398
1 0.50 325254887921
1 1.20 329170274091
1 1.00 725334133221
1 1.20 411092811933
1 2.00 768107024832
1 2.00 577323474433
1 0.50 477001770746
1 0.50 646087144925
1 0.50 291676168940
1 0.80 579487372907
1 2.00 968338934106
1 0.50 371883327369
1 0.60 718585992345
1 0.30 784611188735
1 0.80 940773111868
1 1.60 849699736555
1 1.60 7008393987374
1 1.60 269926223508
1 1.00 238937076823
1 0.35 886008926825
1 1.60 352523418055
1 1.20 608025275567
1 1.20 804995368790
1 1.00 338091188519
1 0.75 830503702066
1 1.95 259969354361
1 0.40 303034381840
1 1.60 700893987374
1 0.80 269926223508
1 0.34 238937076023
1 0.40 886608926825



1 1.60 352523418655
1 1.80 608025275567
1 1.20 804995368790
1 1.70 338091188519
1 0.80 830503702066
1 0.60 259969354361
1 0.50 303034381540
1 2.00 627114484950
1 0.80 222816770496
1 0.55 654643470566
1 1.00 443225205720
1 1.00 721469129628
1 2.00 911638034951
1 0.70 711599409107
1 0.50 841551034255
1 0.70 969067857877
1 0.40 396304249883
1 2.00 852030104654
1 2.00 885078031078
1 1.60 307609627348
1 1.30 501829973149
1 2.00 606532821780
1 1.20 716655743280
1 1.40 884991702662
1 1.20 608025275567
1 1.00 644182729262
1 1.60 476669903825
1 0.70 241939767450
1 1.80 325455244220
1 0.70 927025770020
1 1.50 762937790204
1 1.50 577987677166
1 0.80 701604582834
1 1.00 349693881273
1 0.38 623579674123
1 1.20 785691649434
1 1.20 214914894094
1 0.70 344675660384
1 0.54 332119488321
1 2.00 571434459754
1 0.38 575940915159
1 0.94 721449932939
1 0.92 523851157371



1 0.38 902320437730
1 1.60 571526659412
1 0.40 259969354361
1 0.45 274706124972
1 0.87 343802140626
1 0.40 971949768671
1 1.20 240817849564
1 0.65 883397153041
1 1.00 931067236415
1 0.56 653694204174
1 0.60 950497056553
1 0.50 286680228638
1 2.00 917641140861
1 1.80 817962156062
1 0.40 362721590729
1 1.00 8861774441
1 1.10 398028345281
1 2.00 280200903710
1 0.45 853653563344
1 0.40 844502291453
1 0.28 855294312324
1 0.60 457999076140
1 0.60 266761574474
1 1.46 542154854429
1 0.78 738448231025
1 1.48 274950433402
1 0.80
1 0.97 729210846318
1 0.25 892004924648
1 1.50 444353208724
1 1.00 460295380018
1 1.60 923963357213
1 1.80 832225969910
1 2.00 490217708843
1 1.40 846331559044
1 2.00 739386784019
1 0.65 677587614863
1 0.80 831367908774
1 0.35 668981863155
1 0.80 773261757731
1 1.00 390271236585
1 0.54 497002161715
1 0.60 235309861740



1 0.99 457751373014
1 1.20 215577494839
1 0.60 596629452982
1 0.80 952840108795
1 0.22 831934285012
1 0.80 219403793820
1 0.47 844502291453
1 0.21 967824655200
1 0.87 260354783193
1 0.40 743011293725
1 1.01 416121655703
1 2.00
1 1.60 610843131484
1 1.20 293753782520
1 2.00 527619927957
1 2.00 485280199850
1 2.00 844184418483
1 2.00 722546202721
1 2.00 250122419609
1 2.00 575770571881
1 2.00 318879178483
1 2.00 524135690469
1 2.00 402435690469
1
1 0.80 782858145222
1 1.76 561533281854
1 0.80 242060509417
1 0.40 612665774248
1 0.80 745598820601
1 2.00 371618287729
1 0.80 831931360655
1 7.50 272012079610
1 0.60 434952845863
1 1.10 557747292700
1 2.00 221158927108
1 0.70 884314102261
1 1.10 386400833141
1 1.10 677078204008
1 660301508689
1 878144887570
1 279443392405
1 459383973235
1 742591732948



1 717171302186
1 930511521286
1 832286451713
1 901393002058
1 343919871692
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
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